ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
គ.ជ.អ.ប

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

លេខាធិ កា រដ្ឋា ន

ពាក្យសប
ុំ ម្រើការងារ
Job Application Form
មុខតំណែងណែលដាក់ពាកយ

1.

Position applied for. ____________________________________________________________________
ឈ្មោះ

2.

ឈ្េទ

សញ្ជាតិ

Name: __________________________________Gender: _____________
ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំឈ្

3.

ើត

ទីកខលែងកាំឈ្

Nationality: _____________

ើត

Date of Birth: _____/______/_______ Place of Birth: _________________________________________
ទីលាំឈ្ៅបច្ប
ុច បលន

4.

ឈ្លែទូរស័ព្ ទ

Present Home Address: _________________________________

Telephone No.: _______________

______________________________________________________________________________________
ស្ថាលភាព្គ្រួស្ថរ

5.

ឈ្ៅលីវ

Marital Status:

ឈ្រៀបការ

Single

Married

³

សូេផ្តល់ព្័ត៌មលអាំព្ីសមជិកគ្រួស្ថរឈ្ៅឈ្គ្កាេបលទក
ុ

6.

ឈ្

ម៉ាយ ឬឈ្េម៉ាយ

ខលងល

Widow(er)

Divorced

មាន  មិនមាន គ្បសិលឈ្បើមល សូេបាំឈ្ព្ញបញ្ាីខាងឈ្គ្កាេឈ្ល

Please give information of your dependents: YES 

NO , If the answer is "yes", give the following

information:
ឈ្មោ

ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំឈ្

ើត

Name

Date of Birth

គ្តូវជា

ឈ្មោ

ថ្ងៃខែឆ្នាំកាំឈ្

ើត

Relationship

Name

Date of Birth

គ្តូវជា

Relationship

7.តតើអ្ក
ន ធ្លាប់ដាក់ពាកយសុំបត្មើការជាមួយតលខាធិការដាាន គ.ជ.អ្.ប ណែរឬតេ? តបើមានសូមផ្តល់កាលបរិតឆ េេៈ ថ្ងៃេី.....ណខ.....ឆ្នំ២០........
មុខតំណែងណែលដាក់ពាកយ........................................................................................................................................
៨. សូេផ្តល់ព្័ត៌មលអាំព្ីសមជិកគ្រួស្ថររបស់អក
ន ខែលកាំព្ុងឈ្្វើការឈ្គ្កាេការគ្រប់គ្រងរបស់ រ.ជ.អ.ប

³

មាន  មិនមាន គ្បសិលឈ្បើមល

សូេបាំឈ្ព្ញបញ្ាខា
ី ងឈ្គ្កាេឈ្ល

Name your family members who also work under NCDD umbrella. YES 

NO , If the answer is

"yes", give the following information:
ឈ្មោ

េុែតាំខ

ងកនុង រ.ជ.អ.ប

Name

Position

គ្តូវជា

ឈ្មោ លិងទីកខលែងបាំឈ្ព្ញការងារ

Relationship

Name and Address of workplace

ខផ្នកអប់រំ តដាយចាប់តផ្តើមពីការសឹកាងមីៗបំផ្ុត សូេសរឈ្សរតាេលាំដាប់លឈ្ាំ ដាយ ព្ីគ្ររឺៈស្ថាលខែលអនកបាលសិកាកលែងេក ចាប់ព្ីអាយុ

9.
១៤ឆ្នាំ។

Education: Give full details in chronological order of the educational institutions you have attended since age 14.
ឈ្មោ លិងទីកខលែង

Name, place and country

10.

កាលបរិឈ្ច្ េទ Date
ខែ ឆ្នាំ

¼

ខែ ឆ្នាំ

¼

Mo/Year

Mo/Year

េុែ វិជាាច្ាំបង

លិែិតបញ្ជាក់ ឬកគ្េិតសញ្ជាបគ្តខែលបាលទទួល

Certificates, diplomas or degrees and
academic distinctions obtained

Main course of study

ឈ្រៀបរាប់ព្ីវរគប ុត បណ្តតលព្គ្ងឹងសេតាភាព្ឈ្ផ្េងៗ តដាយចាប់តផ្តើមពីវគគងីៗ
ម បំផ្ុត

List any post-qulification training courses:
ឈ្មោ លិងទីកខលែង

Name, place and country

11.

កាលបរិឈ្ច្ េទ Date
ខែ ឆ្នាំ

¼

ខែ ឆ្នាំ

Mo/Year

Mo/Year

វរគប ុត បណ្តតលសតីអាំព្ី

លិែិតបញ្ជាក់ ឬកគ្េិតសញ្ជាបគ្តខែលបាលទទួល

Type

Certificates or diplomas obtained

¼

សេតាភាព្កនុងការឈ្គ្បើគ្បាស់ភាស្ថកនុងទីកខលែងឈ្្វើការ

Ability to operate in the listed language(s) in a work environment
ភាស្ថ (ឈ្ដាយចាប់ឈ្ផ្តើេព្ីភាស្ថកាំឈ្

ើតេុល)

Languages : (List mother tongue first)

សរឈ្សរ

លិយាយ

Written

Spoken

លណ្តស់
អ

លអ

េ្យេ

លណ្តស់
អ

លអ

េ្យេ

Excellent

Good

Fair

Excellent

Good

Fair

12.

កាំ

ត់្ា្បវតតិការងារសំខាន់ៗរបស់ស្ថេីជល (តដាយចាប់តផ្តើមពីមុខតំណែងងមីៗបំផ្ុត)

Employment Record (in chronological order)
ចាប់ឈ្ផ្តើេ

រហូតែល់

ទីកខលែងឈ្្វើការ (ឈ្មោ លិងអាស័យដាាល)

ឈ្មោ េុែតាំខ

ងព្ិតគ្បាកែរបស់អក
ន

ព្ី

To

Place of work (name/ address)

Exact title of your post

From

ព្ិព្័

នាអាំព្ីតួនាទី ការទទួលែុសគ្តូវ លិងស្ថនថ្ែខែលសឈ្គ្េច្បាល

KEY DESCRIPTION OF YOUR DUTIES

ចាប់ឈ្ផ្តើេ

រហូតែល់

ទីកខលែងឈ្្វើការ (ឈ្មោ លិងអាស័យដាាល)

ឈ្មោ េុែតាំខ

ងព្ិតគ្បាកែរបស់អក
ន

ព្ី

To

Place of work (name/ address)

Exact title of your post

From

ព្ិព្័

នាអាំព្ីតួនាទី ការទទួលែុសគ្តូវ លិងស្ថនថ្ែខែលសឈ្គ្េច្បាល

KEY DESCRIPTION OF YOUR DUTIES

ចាប់ឈ្ផ្តើេ

រហូតែល់

ទីកខលែងឈ្្វើការ (ឈ្មោ លិងអាស័យដាាល)

ឈ្មោ េុែតាំខ

ព្ី

To

Place of work (name/ address)

Exact title of your post

From

ព្ិព្័

នាអាំព្ីតួនាទី ការទទួលែុសគ្តូវ លិងស្ថនថ្ែខែលសឈ្គ្េច្បាល

KEY DESCRIPTION OF YOUR DUTIES

ងព្ិតគ្បាកែរបស់អក
ន

ចាប់ឈ្ផ្តើេ

រហូតែល់

ទីកខលែងឈ្្វើការ (ឈ្មោ លិងអាស័យដាាល)

ឈ្មោ េុែតាំខ

ងព្ិតគ្បាកែរបស់អក
ន

ព្ី

To

Place of work (name/ address)

Exact title of your post

From

ព្ិព្័

នាអាំព្ីតួនាទី ការទទួលែុសគ្តូវ លិងស្ថនថ្ែខែលសឈ្គ្េច្បាល

KEY DESCRIPTION OF YOUR DUTIES

ចាប់ឈ្ផ្តើេ

រហូតែល់

ទីកខលែងឈ្្វើការ (ឈ្មោ លិងអាស័យដាាល)

ឈ្មោ េុែតាំខ

ងព្ិតគ្បាកែរបស់អក
ន

ព្ី

To

Place of work (name/ address)

Exact title of your post

From

ព្ិព្័

នាអាំព្ីតួនាទី ការទទួលែុសគ្តូវ លិងស្ថនថ្ែខែលសឈ្គ្េច្បាល

KEY DESCRIPTION OF YOUR DUTIES

គ្បសិលឈ្បើចាបា
ាំ ច្់អាច្ឈ្គ្បើគ្កដាសឈ្ផ្េងែថ្ទឈ្ទៀតបខលាេបាល

Use another piece of paper if necessary

13. សេតាភាព្/ជាំនាញកនុងការឈ្គ្បើគ្បាស់ម៉ាសុីលកាំព្យូទ័រ។ កេោវិ្ីណ្តែែ ? ច្ូរឈ្រៀបរាប់។
Ability/Skills to use computer? Which program? Please describe: …………………………………
14. ឈ្តើអក
ន គ្ព្េទទួលឈ្្វើការយា៉ាងតិច្រយឺៈឈ្ព្លេួយឆ្នាំឬឈ្ទ?
Would you like to undertake employment for at least one year?

.

15 ឈ្តើអក
ន មលបាំ ងទទួលលូវេុែតាំខ ងខែលរួេមលការឈ្្វើែឈ្ាំ ើរឬឈ្ទ?
Are you willing to accept a post, which involves traveling?
16.

គ្ព្េ

េិលគ្ព្េ

Yes
គ្ព្េ

No
េិលគ្ព្េ

Yes

No

ឈ្តើអក
ន ធ្លែប់គ្តូវបាលឈ្រឈ្ចាទគ្បកាល់ ឬក៏កាត់ឱ្យជាប់ឈ្ោសព្ីបទរំឈ្ោេច្ាប់ឈ្ផ្េងៗឬឈ្ទ ឈ្គ្ៅព្ីបទឈ្លើស
ោ បលតិច្បលតច្
ួ ខផ្នកច្រាច្រ?

Have you ever been convicted, fined, or imprisoned for the violation of any law (excluding minor traffic
violations)?
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

.

17 ឈ្តើអក
ន ធ្លែប់ទទួល វិធ្លលការដាក់ វិល័យណ្តេួយខែរឬឈ្ទ? ែូច្ជាការបឈ្ ត ញឈ្ច្ញព្ីការងារ ឬលប់ឈ្ចាលកិច្ ចសលាឈ្សវាកេោឈ្ដាយស្ថរខត
ការគ្បគ្ព្រតេ
ត ិលគ្តរេគ្តូវ។

Have you ever been imposed disciplinary measures, including dismissal or separation from the service, on
the grounds of misconduct?
មល

េិលមល

Yes
18

.

No

ឈ្តើអក
ន ធ្លែប់ទទួលការលុបឈ្ចាលកិច្ ចសលា ឈ្ដាយស្ថរខតមលភាព្េិលឈ្ព្ញច្ិតច្
ត ាំឈ្

ការអលុវតតកិច្ ចសលាខែរឬឈ្ទ?

Have you ever been separated from service on the ground of unsatisfactory performance?
មល

េិលមល

Yes
19.

អនកធ្លនាអ អាង

No

³

បាំឈ្ព្ញឈ្មោ េលុសេបីនាក់ខែលេិលខេលជាស្ថច្់ញាតិរបស់អក
ន ប៉ាុខលតស្ថគល់ព្ីច្ រិត លិងសេតាភាព្របស់អក
ន

References: List 3 persons not related to you who are familiar with your character and qualifications .
ឈ្មោ Name

អាសយដាាល ឈ្លែទូរស័ព្ ទ លិងអាសយដាាលអុីខេ៉ាល Address, Tel. no and E-

េុែងារ Occupation

mail

សូេបញ្ជាក់ថា ច្ឈ្េែើយខែលែ្ាំបា
ុ ទ-នាងែ្ាំបា
ុ លឈ្្ែើយោាំងអស់ឈ្ល ររឈ្ព្ញឈ្លញ គ្តឹេគ្តូវព្ិតគ្បាកែខេល លិងគ្បកបឈ្ដាយការទទួលែុ សគ្តូវែពស់។
ែ្ាំបា
ុ ទ-នាងែ្ាំយ
ុ ល់ច្ាស់ ឈ្បើសិលជាការបាំឈ្ព្ញេិលគ្តឹេគ្តូវ ឬការផ្តល់ឯកស្ថរេិលសេគ្សបកនុង កយសុាំបឈ្គ្េើការងារឈ្ល

លឹងអាច្នាាំឱ្យ កយ

សុាំរបស់ែាំបា
ុ្ ទ-នាងែ្ាំុ លឹងអស់សុព្លភាព្ ឬក៏គ្តូវបាលផាត់ឈ្ចាល។

I certify that the statements made by me in answer to foregoing questions are true, complete and correct to the
best of my knowledge and belief. I understand that any misrepresentation or material omission made on this
application form may lead to the termination of the appointment or to dismissal.

កាលបរិឈ្ច្ េទ

ហតាឈ្លខា

Date ______________________________________

Signature ________________________________

