
ការកែករែរែព័ន្ធពិនិ្ត្យមមើលនិ្ងឆ្លងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិមៅជារែព័ន្ធស្គា ល់មុខនិ្ងរាមដៃមៅមពលជាមួយគ្នា  
 
ទូរស្័ពទទំនាែ់ទំន្ង(03)3985010ទូរស្័ពទស្គខា7302 
 
មៃើមបីែមងក ើន្រែស្ិទធិភាពឱ្យអ្ាែៃំម ើរចាែមេញពីរពំកៃន្  តំងពីដងៃទី8 កខមិនា ឆ្ា ំ2017 
នាយែោា ន្អ្មនាត រែមវស្ន៍្ចាែ់ម ត្ ើមកែករែរែព័ន្ធពិនិ្ត្យមមើលនិ្ងឆ្លងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិមៅជារែព័ន្ធស្គា ល់មុខនិ្
ងស្គា មរាមដៃមៅមពលជាមួយគ្នា  ឱ្យកត្ភិន្ភាគមុខនិ្ងរាមដៃណាមួយរត្វូរែព័ន្ធទទួលស្គា ល់  ែ៏អាេឆ្លងបាន្  
អាេែមងក ើន្រែស្ិទធិភាពឆ្លងគយមោយរែស្ិទធភិាពខពស្់។ 
 
រែព័ន្ធពិនិ្ត្យមមើលនិ្ងឆ្លងគយមោយស្វ យ័រែវត្ត ិអាេស្គា ល់អ្ត្តស្ញ្ញា  តមភិន្ភាគមុខ  
មែើស្ិន្អ្ាែៃំម ើរមិន្អាេទទួលស្គា ល់បាន្  មោយស្គរស្ែ់បាំងេិម ច្ ើម  ឬាន្ទឹែមុខញញឹមមលើមុខ  
និ្ងមូលមេតុ្ម្េងមទៀត្  អាេទទួលស្គា ល់តមរយៈស្គា មរាមដៃ  ែ៏អាេឆ្លងគយបាន្។  មោយស្គរកេែជាពីរេំក ែ  
ៃូមេាេះ  រត្វូរងចាំការែន្តស្គា ល់មុខមិន្បាន្  មទើែអាេស្គា ល់តមរយៈរាមដៃ។  
មៃើមបមី វ្ ើឱ្យរែព័ន្ធស្គា ល់អ្ស្ម់ពលមវលាកាន់្កត្ខល ី  ែមងក ើន្រែស្ិទធិភាពឆ្លងគយ  តំងពីដងៃទី8 កខមិនា  ឆ្ា ំ2017 
បាន្កែករែរែព័ន្ធពិនិ្ត្យមមើលនិ្ងឆ្លងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិមៅជារែព័ន្ធស្គា លមុ់ខនិ្ងរាមដៃមៅមពលជាមួយគ្នា  
ឱ្យកត្ភិន្ភាគមុខនិ្ងរាមដៃណាមួយរត្វូរែព័ន្ធទទួលស្គា ល់  ែ៏អាេឆ្លងបាន្  ៃំណាែ់កាលទងំរស្ងុអ្ស់្កត្10វវ នានាទី 
អ្ាែៃំម ើរអាេឆ្លងគយកាន់្កត្ងាយរសួ្លនិ្ងឆ្ែ់រេ័ស្។  
េំម េះអ្ាែៃំម ើរធ្លល ែ់បាន្មស្ា ើស្ុំការពិនិ្ត្យមមើលនិ្ងឆ្លងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិ  មេើយែន្េល់ទុែស្គា មរាមដៃ 
អ្ាែធ្លល ែ់មស្ា ើស្ុំែន្េល់ទុែកត្រែូភាពមុខ  កត្គ្នា ន្ស្គា មរាមដៃ  មៅកត្អាេទទួលស្គា ល់  មេើយឆ្លងគយ  
មែើស្ិន្េង់ែន្ថយមពលឆ្លងគយ  ែ៏អាេេុេះែ ជ្ ីជាស្គម ើងវ នាញ  មេើយែន្េល់ទុែស្គា មរាមដៃ  
មៃើមបីស្ន្េសំ្ំដេមពលឆ្លងគយ។   
 
សូ្មរំលឹែថា  អ្ាែៃំម ើរមិន្ទន់្មស្ា ើស្ុំស្គា ល់ពីរែព័ន្ធពិនិ្ត្យមមើលនិ្ងឆ្លងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិ  េំម េះជន្ដត្វ៉ា ន់្  
ឱ្យកត្មពញអាយ1ុ4 ឆ្ា ំ  ាន្ែំពស់្មលើស្ពី140ស្ងទីកម៉ែរត្  
យែលិខិត្ឆ្លងកៃន្និ្ងលិខិត្ែញ្ញជ ែ់អ្ត្តស្ញ្ញា  ទី2(អ្ត្តស្ញ្ញា  ែ័ ណ  
កាត្ស្ុខភាពឬែ័ ណ មែើែែរណាមួយែ៏បាន្)កៃលាន្រែូភាព  េំម េះអ្ាែាន្អាយុមលើស្ព1ី4ឆ្ា ំ  ជាជន្ែរមទស្  
ជន្មហាៃមីគ្នែ  និ្ងជន្េុងែុងនិ្ងជន្ា៉ែ កាវកៃលអាេស្គា ែ់មៅដត្វ៉ា ន់្  មេើយអាេមេញ-េូលរពំកៃន្មរេើន្ៃង  
ែ៏អាេយែលិខិត្ឆ្លងកៃន្និ្ងអាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅ  
មៅការ នាយាល័យេុេះែ ជ្ ីនានាដន្នាយែោា ន្អ្មនាត រែមវស្ន៍្មស្ា ើស្ុំមោយឥត្គិត្ដងល។ 

 
ចាែ់ពីដងៃទី3 កខែញ្ញា  ឆ្ា ំ2012 អាេមរែើរបាស្់លិខិត្ែញ្ញជ ែ់អ្ត្តស្ញ្ញា  ៃូេខាងមរកាមមន្េះមស្ា ើស្ុរំែពន័្ធ  
ពិនិ្ត្យមមើលនិ្ងឆ្លងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិ 

 
 (មួយ)ជន្ែរមទស្  ៖  ាន្អាជាា ែ័ ណ អាេមេញ-េូលរពំកៃន្មរេើន្ៃង  
មេើយកាន់្លិខិត្ែញ្ញជ ែ់ណាមួយៃូេខាងមរកាមមន្េះ ៖  
 

អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅស្ំរាែជ់ន្អ្មនាត រែមវស្ន៍្ែរមទស្ 
អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅជាស្គថ ពរស្ំរាែ់ជន្អ្មនាត រែមវស្ន៍្ែរមទស្ 
កាត្PASSការងារ 
 

 (ពីរ)ជន្ែរមទស្កៃលកាន់្លិខិត្ែញ្ញជ ែ់ថាជាមន្តន្តកីារទូត្កៃលទទួលស្គា ល់ពីរែសួ្ងការែរមទស្។ 
 
 (ែី)រែជាពលរៃាកៃលគ្នា ន្ែ ជ្ ីមស្ៀវមៅរគួស្គរមៅដត្វ៉ា ន់្៖  ទទួលបាន្អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅដត្វ៉ា ន់្  
មេើយាន្អាជាា ែ័ ណ េូលរពំកៃន្LRZHកៃលាន្ស្ុពលភាពៃូេជាអាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅដត្វ៉ា ន់្។ 
 
 (ែួន្)ជន្េុងែុងឬជន្ា៉ែ កាវាន្អ្ត្តស្ញ្ញា  ស្គា ែ់មៅ  មេើយទទួលបាន្អាជាា ែ័ ណ មេញ-េូលរពំកៃន្និ្ង 
ស្គា ែ់មៅដត្វ៉ា ន់្។ 
 
 ( របាំ)ជន្មហាៃីមគ្នែ៖  ទទួលបាន្អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅមពលយូរ  និ្ងអាជាា ែ័ ណ មេញ-េូលរពំកៃន្មរេើន្ៃង  
អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅពឹងក ែ្ែញាតិ្ស្នាត ន្  និ្ងអាជាា ែ័ ណ មេញ-េូលរពំកៃន្មរេើន្ៃង។ 
 

មៅមពលអ្ាែមពញលែខ ៈៃូេខាងមលើមន្េះ  មស្ា ើស្ុំស្គា ល់ពីរែព័ន្ធពិនិ្ត្យមមើលនិ្ងឆ្លងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិ 

អ្ត្តស្ញ្ញា   លិខិត្ែញ្ញជ ែ់ទី១មួយ
រត្វូយែ 

លិខិត្ែញ្ញជ ែ់ទី២មួយរត្វូយែ 

ជន្ែរមទស្ាន្អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅ លិខិត្ឆ្លងកៃន្ អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅស្ំរាែជ់ន្អ្មនាត រែមវស្ន៍្ែរ
មទស្ 
 
អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅជាស្គថ ពរស្ំរាែ់ជន្អ្មនាត រែ
មវស្ន៍្ែរមទស្ 
 
កាត្PASSការងារ(លិខិត្ែញ្ញជ ែ់ទងំែីមន្េះយ
ែមួយ) 

មន្តន្ត ីការទូត្ លិខិត្ឆ្លងកៃន្ លិខិត្ែញ្ញជ ែ់ជាមន្តន្ត ីការទូត្ 

រែជាពលរៃាកៃលគ្នា ន្ែ ជ្ ីមស្ៀវមៅរគួស្គ
រមៅដត្វ៉ា ន់្ 

លិខិត្ឆ្លងកៃន្ អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅ（កាត្IC）
(អាជាា ែ័ ណ េូលរពំកៃន្LRZ) 

ជន្េុងែុងឬជន្ា៉ែ កាវាន្អាជាា ែ័ ណ
ស្គា ែ់មៅ 

លិខិត្ឆ្លងកៃន្ អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅ（កាត្IC）រែមភទ៖អាជាា  
ែ័ ណ មេញ-េូលរពំកៃន្តំ្ែន់្ដត្វ៉ា ន់្ 

ជន្មហាៃមីគ្នែាន្អាជាា  អាជាា ែ័ ណ ម វ្ ើៃំម ើរមៅ អាជាា ែ័ ណ មេញ-េូលរពំកៃន្តំ្ែន់្ដត្វ៉ា ន់្  



 
ជន្មែពីតំ្ែន់្មរៅមរែើរបាស្់រែព័ន្ធឆ្លងគយមោយស្វ ័យរែវត្ត ិ 
 
(មួយ)ជន្ែរមទស្ាន្អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅ (រពមទងំលិខិត្ែញ្ញជ ែ់មន្តន្ត ីការទូត្) 
ឬរែជាពលរៃាកៃលគ្នា ន្ែ ជ្ ីមស្ៀវមៅរគួស្គរ 

 
កាន់្「លិខិត្ឆ្លងកៃន្ាន្ែន្ទេះឈីែ」 ឬ「អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅ」ឆ្លងគយ  
អាេទទួលស្គា ល់តមរយៈា៉ែ ស្ុីន្ពិនិ្ត្យលិខិត្ឆ្លងកៃន្។ 
 
ទទួលស្គា ល់តមរយៈភិន្ភាគជីវស្គន្តស្ត (ស្គា ល់តមរយៈមុខនិ្ងស្គា មរាមដៃ)។ 
 
 (ពីរ)ជន្េុងែុងឬជន្ា៉ែ កាវឬ  ជន្មហាៃីមគ្នែាន្អាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅ 
 
កាន់្「អាជាា ែ័ ណ មេញ-េូលរពំកៃន្មរេើន្ៃង」ឆ្លងគយ  
អាេទទួលស្គា ល់តមរយៈា៉ែ ស្ុីន្ពិនិ្ត្យលិខិត្ឆ្លងកៃន្។ 
 
ទទួលស្គា ល់តមរយៈភិន្ភាគជីវស្គន្តស្ត (ស្គា ល់តមរយៈមុខនិ្ងស្គា មរាមដៃ)។ 

ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅ តំ្ែន់្ 
ដត្វ៉ា ន់្សំ្រាែ់ជន្មហា
ៃីមគ្នែ 

ឬអាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅដត្វ៉ា ន់្ (កាត្IC) រែមភទ  ៖  
អាជាា  
ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅមពលយូរ  
និ្ងអាជាា ែ័ ណ មេញ-េូលរពំកៃន្មរេើន្ៃង  
ឬអាជាា ែ័ ណ ស្គា ែ់មៅពឹងក ែ្ែញាតិ្ស្នាត ន្  
និ្ងអាជាា ែ័ ណ មេញ-េូលរពំកៃន្មរេើន្ៃង 
 


