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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ   សាសនា   ព្រះម្ហារសព្ត 
 

ព្រសួងទេសចរណ ៍  
 

 

ពារយស ុំផ្ដល់ចុំណាត់ថ្នា រ់សណាា គារ នងិទសវារម្មសាា រ់ទៅទេសចរណ៍ 
 

 ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ (ជាអក្សរខ្ខមរ និងឡាតុំង) .............................................................................................  
ថ្ងៃខ្ខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើត ........................... ឈេទ..............សញ្ជា តិ....................មុខងារ ........................................................  
អាសយដ្ឋា នបច្ចញបបនន .............................................................................................................................................  

 

សូម្ទគាររជូន 

ឯរឧតតម្រដ្ាម្ន្តនតីព្រសួងទេសចរណ៍ 
 

រម្មវតថ ុ៖សុំឈ ើសុុំវាយតថ្មៃផ្ដល់ច្ុំណាត់ថ្នន ក់្សណាា គារ និងឈសវាក្មមស្នន ក់្ឈៅឈទសច្រ ៍  ងមី ឬ  បនត ផ្កា យ.......។ 

 តបតមក្មមវតថ ញដូច្បានឈគារពជម្រាបជូនខាងឈលើ ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមឈគារពជូន ឯរឧតតម្រដ្ាម្ន្តនតី ឈមតត ពិនិតយ 

និងផ្ដល់ច្ុំណាត់ថ្នន ក់្សណាា គារឈ ម្ ោះ .....................................................................................................................   

ខ្ដលអាជីវក្មមានអាស័យដ្ឋា នឈលខ .................................... ផ្ៃូវឈលខ ...................... េូមិ.........................................  

ឃុុំ -សងាា ត់ ................................... ម្រសុក្-ខ ឌ -ម្រកុ្ង .................................... រាជធានី-ឈខតត  ......................................  

ទូរស័ពទ .................................... ទូរស្នរ ......................................... អីុខ្ម៉ែល ............................................................  

ឈេហទុំព័រ-ឈវបស្នយ ............................................................................................................................................  

 

 ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមសនាថ្នអនុវតតឱ្យបានហមត់ច្ត់ និងធានាេុ ភាពឈសវាក្មមរបស់សណាា គារ និងឈសវាក្មម  

ស្នន ក់្ឈៅឈទសច្រ ៍តមសដង់ដ្ឋខ្ដលបានទទួលច្ុំណាត់ថ្នន ក់្។  

 

 អាម្រស័យដូច្បានជម្រាបជូនខាងឈលើ សូម ឯរឧតតម្រដ្ាម្ន្តនតី ឈមតត ពិនិតយ និងសឈម្រមច្ឈដ្ឋយអនុឈម្រគាោះ។ 

 សូម ឯរឧតតម្រដ្ាម្ន្តនតី ឈមតត ទទួលនូវការឈគារពដ៏ខពង់ខពស់អុំ ពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ។ 

  

 

 

សូមភាា ប់ឯក្ស្នរតម្រមូវដូច្ខាងឈម្រកាម៖ 
១) អាជ្ាប ណ ឈទសច្រ ៍ានសុពលភាព (ងតច្មៃង) 
២) វញិ្ជា បនបម្រតច្ុំណាត់ថ្នន ក់្សណាា គារឆ្ន ុំចាស់ (សម្រាប់ការឈសន ើសុុំបនត) 
៣) អតតសញ្ជា ប ណ  ឬលិខិតឆ្ៃងខ្ដន (ងតច្មៃង) 
៤) ឧបសមព័នធ (Annex 4) 

 

(៤ x៦ ) 
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                         សាា ម្ទម្ដដ្ និងទ ម្ ះ 
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r < s 
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ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមសនាច្ុំឈ ោះ ឯរឧតតម្រដ្ាម្ន្តនតី ម្រក្សួងឈទសច្រ ៍ថ្ន ឈម្រកាយពីទទួលបានស្នៃ ក្សញ្ជា ច្ុំណាត់ 

ថ្នន ក់្សណាា គារ និងឈសវាក្មមស្នន ក់្ឈៅឈទសច្រ ៍ ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ  សូមឈបដជ្ាអនុវតតតមការខ្ នាុំ ដូច្ខាងឈម្រកាម ៖ 

 

១  -  ដ្ឋក់្ ក្យឈសន ើសុុំស្នៃ ក្សញ្ជា ច្ុំណាត់ថ្នន ក់្សណាា គារ និងឈសវាក្មមស្នន ក់្ឈៅឈទសច្រ ៍ពីម្រក្សួងឈទសច្រ ៍ 

ក្ន ញងរយៈឈពល ៦០ថ្ងៃមុន (មុនឈពលអស់សុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃចុ្ោះកិ្ច្ចសនាឈនោះតឈៅ) 

២ - ក្ន ញងក្រ ីានការខ្ក្ៃងបនៃុំ ឬផ្តល់ព័ត៌ានមិនពិត  ក់្ព័នធឈៅនឹង ក្យឈសន ើសុុំបញ្ជា ក់្ស្នៃ ក្សញ្ជា ច្ុំណាត់ថ្នន ក់្ 

សណាា គារ និងឈសវាក្មមស្នន ក់្ឈៅឈទសច្រ ៍ ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ នឹងទទួលខុសម្រតូវទុំងម្រសុងច្ុំឈ ោះមុខច្ាប់ 

៣ - មិនឈម្របើម្របាស់ស្នៃ ក្សញ្ជា ច្ុំណាត់ថ្នន ក់្សណាា គារ និងឈសវាក្មមស្នន ក់្ឈៅឈទសច្រ ៍ឈនោះ ឱ្យហួសសុពលភាព 

ដូច្ានក្ុំ ត់ឈ ើយ 

៤ - ដ្ឋក់្តុំងស្នៃ ក្សញ្ជា ច្ុំណាត់ថ្នន ក់្សណាា គារ និងឈសវាក្មមស្នន ក់្ឈៅឈទសច្រ ៍ឈៅម្រច្ក្ចូ្លអាជីវក្មម៖ ឈៅ

ាត់ទា រធុំចូ្លក្ខ្នៃងទទួលឈេ្ៀវធុំ  ឬឈៅក្ខ្នៃងឈផ្សងឈទៀតខ្ដលឈេ្ៀវឈទសច្រអាច្ឈមើលឈឃើញភាៃ ម ឈៅឈពល 

ខ្ដលម្រគាន់ខ្ត្នចូ្លឈៅក្ន ញងបរឈិវ សណាា គារ 

៥ - មិនបុំ ក់្ មិនផ្សពាផ្ាយ និងមិនឈម្របើម្របាស់តមរបូភាពណាក៏្ឈដ្ឋយនូវស្នៃ ក្សញ្ជា ច្ុំណាត់ថ្នន ក់្សណាា គារ 

និងឈសវាក្មមស្នន ក់្ឈៅឈទសច្រ ៍ ខ្ដលមិនម្រតឹមម្រតូវ និងឈទោះបីក្ន ញងឈគាលបុំ ងណាក៏្ឈដ្ឋយ 

៦ - ជូនដំ ឹងមក្ម្រក្សួងឈទសច្រ ៍នូវរាល់ព័ត៌ានទុំងឡាយណា ឬការខ្ម្របម្របួលទុំងឡាយណា ខ្ដល ក់្ 

ព័នធនឹងលក្ខ វនិិច្ឆ័យថ្នការវាយតថ្មៃ។ 

ក្ន ញងក្រ ីខ្ដល ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ មិនអនុវតតតមច្ុំ ុច្ណាមួយ ឬច្ុំ ុច្មួយច្ុំនួន ឬទុំងអស់ខ្ដលានក្ន ញងកិ្ច្ច

សនាឈនោះ ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ នឹងឈគារពរាល់ការពិន័យ ខ្ដលសឈម្រមច្ឈដ្ឋយេ ៈក្មមការម្រតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មៃបញ្ជា ក់្   

ច្ុំណាត់ថ្នន ក់្សណាា គារ និងឈសវាក្មមស្នន ក់្ឈៅឈទសច្រ ៍ ខ្ដលអាច្ជាការផ្កា ក្ ឬដក្ហូតនូវស្នៃ ក្សញ្ជា ច្ុំណាត់ថ្នន ក់្ 

សណាា គារ និងឈសវាក្មមស្នន ក់្ឈៅឈទសច្រ ៍។                              

           ថ្ងៃ...............................ខ្ខ................ឆ្ន ុំ..................ស័ក្ ព.ស២៥៦… 

....................ថ្ងៃទី..............ខ្ខ...............ឆ្ន ុំ២០........ 

                         សាា ម្ទម្ដដ្ និងទ ម្ ះ 


