ការកែករែរែព័ន្ធពិន្ិត្យមមើលន្ិងឆ្ល ងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិមៅជារែព័ន្ធស្គាល់មុខន្ិងរាមដៃមៅមពលជាមួ យគ្នា
ទូ រស្័ពទទំនាែ់ទំន្ង(03)3985010ទូ រស្័ពទស្គខា7302
មៃើមបីែមងក ើន្រែស្ិទធិភាពឱ្យអ្ា ែៃំម ើរចាែមេញពីរពំកៃន្ តំងពីដងៃ ទី8 កខមិនា ឆ្ាំ 2017
នាយែោាន្អ្មនាតរែមវស្ន្៍ចាែ់ម្ត ើមកែករែរែព័ន្ធពិន្ិត្យមមើលន្ិងឆ្ល ងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិមៅជារែព័ន្ធស្គាល់មុខន្ិ
ងស្គាមរាមដៃមៅមពលជាមួ យគ្នា ឱ្យកត្ភិន្ភាគមុខន្ិងរាមដៃណាមួ យរត្ូវរែព័ន្ធទទួ លស្គាល់ ែ៏អាេឆ្ល ងបាន្
អាេែមងក ើន្រែស្ិទធិភាពឆ្ល ងគយមោយរែស្ិទធភា
ិ ពខព ស្់។
រែព័ន្ធពិន្ិត្យមមើលន្ិងឆ្ល ងគយមោយស្វ យ
័ រែវត្ត ិអាេស្គាល់អ្ត្ត ស្ញ្ញា
តមភិន្ភាគមុខ
មែើស្ិន្អ្ា ែៃំម ើរមិន្អាេទទួ លស្គាល់បាន្ មោយស្គរស្ែ់បាំងេិម្ច ើម ឬាន្ទឹែមុខញញឹមមលើមុខ
ន្ិងមូ លមេត្ុម្េងមទៀត្ អាេទទួ លស្គាល់តមរយៈស្គាមរាមដៃ ែ៏អាេឆ្ល ងគយបាន្។ មោយស្គរកេែជាពីរេំក ែ
ៃូ មេា េះ រត្ូវរងចាំការែន្ត ស្គាល់មុខមិន្បាន្ មទើែអាេស្គាល់តមរយៈរាមដៃ។
មៃើមបីម្វ ើឱ្យរែព័ន្ធស្គាល់អ្ស្់មពលមវលាកាន្់កត្ខល ី ែមងក ើន្រែស្ិទធិភាពឆ្ល ងគយ តំ ងពីដងៃ ទ8
ី កខមិនា ឆ្ាំ 2017
បាន្កែករែរែព័ន្ធពិន្ិត្យមមើលន្ិងឆ្ល ងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិមៅជារែព័ន្ធស្គាល់មុខន្ិងរាមដៃមៅមពលជាមួ យគ្នា
ឱ្យកត្ភិន្ភាគមុខន្ិងរាមដៃណាមួ យរត្ូវរែព័ន្ធទទួ លស្គាល់ ែ៏អាេឆ្ល ងបាន្ ៃំណាែ់កាលទ ំងរស្ ុងអ្ស្់កត្10វវ នានាទី
អ្ា ែៃំម ើរអាេឆ្ល ងគយកាន្់កត្ងាយរស្ួ លន្ិងឆ្ែ់រេ័ស្។
េំម េះអ្ា ែៃំម ើរធ្លលែ់បាន្មស្ា ើស្ុំការពិន្ិត្យមមើលន្ិងឆ្ល ងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិ មេើយែន្េល់ទុែស្គាមរាមដៃ
អ្ា ែធ្លលែ់មស្ា ើស្ុំែន្េល់ទុែកត្រ ូែភាពមុខ កត្គ្នាន្ស្គាមរាមដៃ មៅកត្អាេទទួ លស្គាល់ មេើយឆ្ល ងគយ
មែើស្ិន្េង់ែន្ថ យមពលឆ្ល ងគយ ែ៏អាេេុេះែ្ជ ីជាស្គម ើង វ នាញ មេើយែន្េល់ទុែស្គាមរាមដៃ
មៃើមបីស្ន្េ ំស្ំដេមពលឆ្ល ងគយ។
ស្ូ មរំលឹែថា អ្ា ែៃំម ើរមិន្ទន្់មស្ា ើស្ុំស្គាល់ពីរែព័ន្ធពិន្ិត្យមមើលន្ិងឆ្ល ងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិ េំម េះជន្ដត្វ៉ាន្់
ឱ្យកត្មពញអាយុ14 ឆ្ាំ ាន្ែំពស្់មលើស្ពី140ស្ងទ ីកម៉ែរត្
យែលិខិត្ឆ្ល ងកៃន្ន្ិងលិខិត្ែញ្ញជែ់អ្ត្ត ស្ញ្ញា
ទី2( អ្ត្ត ស្ញ្ញា
ែ័ ណ
កាត្ស្ុខភាពឬែ័ ណ មែើែែរណាមួ យែ៏បាន្)កៃលាន្រ ូែភាព េំម េះអ្ា ែាន្អាយុមលើស្ពី14ឆ្ាំ ជាជន្ែរមទស្
ជន្មហាៃមី គ្នែ ន្ិងជន្េុងែុងន្ិងជន្ា៉ែកាវកៃលអាេស្គាែ់មៅដត្វ៉ាន្់ មេើយអាេមេញ-េូ លរពំកៃន្មរេើន្ៃង
ែ៏អាេយែលិខិត្ឆ្ល ងកៃន្ន្ិងអាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅ
មៅការ នាយាល័យេុេះែ្ជ ីនានាដន្នាយែោាន្អ្មនាតរែមវស្ន្៍មស្ា ើស្ុំមោយឥត្គិត្ដងល ។
ចាែ់ពីដងៃ ទី3 កខែញ្ញា ឆ្ាំ 2012 អាេមរែើរបាស្់លិខិត្ែញ្ញជែ់អ្ត្ត ស្ញ្ញា
ពិន្ិត្យមមើលន្ិងឆ្ល ងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិ

ៃូ េខាងមរកាមមន្េះមស្ា ើស្រុំ ែព័ន្ធ

( មួ យ)ជន្ែរមទស្ ៖ ាន្អាជាាែ័ ណ អាេមេញ-េូ លរពំកៃន្មរេើន្ៃង
មេើយកាន្់លិខិត្ែញ្ញជែ់ណាមួ យៃូ េខាងមរកាមមន្េះ ៖
អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅស្ំរាែ់ជន្អ្មនាតរែមវស្ន្៍ែរមទស្
អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅជាស្គថពរស្ំរាែ់ជន្អ្មនាតរែមវស្ន្៍ែរមទស្
កាត្PASSការងារ
( ពី រ)ជន្ែរមទស្កៃលកាន្់លិខិត្ែញ្ញជែ់ថាជាមន្តន្តកា
ី រទូ ត្កៃលទទួ លស្គាល់ពីរែស្ួ ងការែរមទស្។
( ែី )រែជាពលរៃា កៃលគ្នាន្ែ្ជ ីមស្ៀវមៅរគួ ស្គរមៅដត្វ៉ាន្់៖ ទទួ លបាន្អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅដត្វ៉ាន្់
មេើយាន្អាជាាែ័ ណ េូ លរពំកៃន្LRZHកៃលាន្ស្ុពលភាពៃូ េជាអាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅដត្វ៉ាន្់។
( ែួ ន្)ជន្េុងែុងឬជន្ា៉ែកាវាន្អ្ត្ត ស្ញ្ញា
ស្គាែ់មៅដត្វ៉ាន្់។

ស្គាែ់មៅ មេើយទទួ លបាន្អាជាាែ័ ណ មេញ-េូ លរពំកៃន្ន្ិង

( របាំ )ជន្មហាៃីមគ្នែ៖ ទទួ លបាន្អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅមពលយូរ ន្ិងអាជាាែ័ ណ មេញ-េូ លរពំកៃន្មរេើន្ៃង
អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅពឹងក្ែែញាត្ិស្នាតន្ ន្ិងអាជាាែ័ ណ មេញ-េូ លរពំកៃន្មរេើន្ៃង។
មៅមពលអ្ា ែមពញលែខ

ៈៃូ េខាងមលើមន្េះ មស្ា ើស្ុំស្គាល់ពីរែព័ន្ធពិន្ិត្យមមើលន្ិងឆ្ល ងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិ

អ្ត្ត ស្ញ្ញា
ជន្ែរមទស្ាន្អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅ

លិខិត្ែញ្ញជែ់ទី១មួ យ
រត្ូវយែ
លិខិត្ឆ្ល ងកៃន្

លិខិត្ែញ្ញជែ់ទី២មួ យរត្ូវយែ
អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅស្ំរាែ់ជន្អ្មនាតរែមវស្ន្៍ែរ
មទស្
អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅជាស្គថពរស្ំរាែ់ជន្អ្មនាតរែ
មវស្ន្៍ែរមទស្
កាត្PASSការងារ(លិខិត្ែញ្ញជែ់ទ ំងែីមន្េះយ
ែមួ យ)

មន្តន្តីការទូ ត្

លិខិត្ឆ្ល ងកៃន្

លិខិត្ែញ្ញជែ់ជាមន្តន្តីការទូ ត្

រែជាពលរៃា កៃលគ្នាន្ែ្ជ ីមស្ៀវមៅរគួ ស្គ
រមៅដត្វ៉ាន្់

លិខិត្ឆ្ល ងកៃន្

អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅ（កាត្IC）
(អាជាាែ័ ណ េូ លរពំកៃន្LRZ)

ជន្េុងែុងឬជន្ា៉ែកាវាន្អាជាាែ័ ណ
ស្គាែ់មៅ

លិខិត្ឆ្ល ងកៃន្

អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅ（កាត្IC）រែមភទ៖អាជាា
ែ័ ណ មេញ-េូ លរពំកៃន្ត្ំែន្់ដត្វ៉ាន្់

ជន្មហាៃមី គ្នែាន្អាជាា

អាជាាែ័ ណ ម្វ ៃ
ើ ំម

ើរមៅ

អាជាាែ័ ណ មេញ-េូ លរពំកៃន្ត្ំែន្់ដត្វ៉ាន្់

ែ័ ណ ស្គាែ់មៅ

ត្ំែន្់
ដត្វ៉ាន្់ស្ំរាែ់ជន្មហា
ៃីមគ្នែ

ឬអាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅដត្វ៉ាន្់ (កាត្IC) រែមភទ ៖
អាជាា
ែ័ ណ ស្គាែ់មៅមពលយូរ
ន្ិងអាជាាែ័ ណ មេញ-េូ លរពំកៃន្មរេើន្ៃង
ឬអាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅពឹងក្ែ ែញាត្ិស្នាតន្
ន្ិងអាជាាែ័ ណ មេញ-េូ លរពំកៃន្មរេើន្ៃង

ជន្មែពីត្ំែន្់មរៅមរែើរបាស្់រែព័ន្ធឆ្លងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិ
( មួ យ)ជន្ែរមទស្ាន្អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅ(រពមទ ំងលិខិត្ែញ្ញជែ់មន្តន្តីការទូ ត្)
ឬរែជាពលរៃា កៃលគ្នាន្ែ្ជ ីមស្ៀវមៅរគួ ស្គរ
កាន្់「លិខិត្ឆ្ល ងកៃន្ាន្ែន្ទ េះឈីែ」 ឬ 「អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅ」ឆ្ល ងគយ
អាេទទួ លស្គាល់តមរយៈា៉ែស្ុីន្ពិន្ិត្យលិខិត្ឆ្ល ងកៃន្។
ទទួ លស្គាល់តមរយៈភិន្ភាគជីវស្គន្តស្ត (ស្គាល់តមរយៈមុខន្ិងស្គាមរាមដៃ)។
( ពី រ)ជន្េុងែុងឬជន្ា៉ែកាវឬ ជន្មហាៃីមគ្នែាន្អាជាាែ័ ណ ស្គាែ់មៅ
កាន្់「អាជាាែ័ ណ មេញ-េូ លរពំកៃន្មរេើន្ៃង」ឆ្ល ងគយ
អាេទទួ លស្គាល់តមរយៈា៉ែស្ុីន្ពិន្ិត្យលិខិត្ឆ្ល ងកៃន្។
ទទួ លស្គាល់តមរយៈភិន្ភាគជីវស្គន្តស្ត (ស្គាល់តមរយៈមុខន្ិងស្គាមរាមដៃ)។

