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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

 

 

 

     គណៈឆ្មបរម្ពុជា 
 

ពារយសសនើសុុំបន្តអាជាា បណណ ព្បរបវិជាា ជីវៈសព្ាប់ឆ្មបរម្ពុជា 
 

ដាក់ពាកយស្នើ្  ុំបន្តអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈសៅ (ស ម្ ោះសេត្ត/ប្កងុ)________________________________ 
្ប្ាប់រយៈសេល_______ឆ្ន ុំគិត្េើថ្ងៃទើ_____ខេ_____ឆ្ន ុំ_______ដល់ថ្ងៃទើ_____ខេ_____ឆ្ន ុំ_______ 
 

ខននកទើ១: េា ុំដាក់ពាកយ  ្ុំបន្តអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាលកន ងនាមជ្ញ 
 

 ឆ្មបរញិ្ញា បប្ត្ 
 ឆ្មបបរញិ្ញា បប្ត្រង ឬ ឆ្មបមធ្យម 

  ឆ្មបមឋម 
  សនេងៗ___________________________________ 

 

 

ខននកទើ២: េ័ត៌្ាន្ផ្ទា ល់េលួន្ 
 

នាមប្ត្កូល __________________________________________ នាមេលួន្ ___________________________________ 

សលេអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ________________________
_____________________ 
_________________________________________ 

 

 

 

 

 

ខននកទើ៣: អា្័យដាា ន្បច្ច បបន្នខត្កន ងករណ្ើ ខដលអ្នកផ្ទល ្់បតូរអា្័យដាា ន្ 
 

3.1 សត្ើអ្នកបាន្ផ្ទល ្់បតូរអា្័យដាា ន្ខដរឬសទចាប់តុំងេើអ្នកស្នើ្  ុំអាជ្ញា បណ្ណដុំបូងមក?  សទ ផ្នែកទ៤ី 

   ចា្ 3.1.1 

3.1.1 ្ូមបញ្ញា ក់អា្័យដាា ន្បច្ច បបន្នរប្់អ្នក 

 

នាោះសលេ_____________________________________ នលូវសលេ______________________________________ 

ប្្ុក_______________________________ សេត្ត___________________________________ 

ទើប្កុង________________________________________ ប្បសទ្_____________________________________ 

សលេទូរ្័េា____________________________ អ្ ើសម៉េល________________________________ 

 

 
រូបងត្ទុំហុំ 

៤្ម x ៦្ម 
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ខននកទើ៤: ្កមមភាេអ្ភិវឌ្ឍន៍្វជិ្ញា ជើវៈបន្ត 
 

  ច្សមលើយ ្ូមសៅកាន់្ 

៤.១ សត្ើអ្នកបាន្ចូ្លរមួ្កមមភាេអ្ភិវឌ្ឍន៍្វជិ្ញា ជើវៈបន្តទាក់ទងន្ឹងការប្បកបវជិ្ញា ជើវៈបច្ច បបន្នកន ងរយៈសេលបើឆ្ន ុំច្ ងសប្កាយខដរឬ
សទ? 

  សទ ខននកទើ៥ 
 ចា្ ៤.១.១ 

៤.១.១ ចូ្រ្រស្រ្កមមភាេអ្ភិវឌ្ឍន៍្វជិ្ញា ជើវៈបន្តទាក់ទងន្ឹងការប្បកបវជិ្ញា ជើវៈបច្ច បបន្នកន ងរយៈសេលបើឆ្ន ុំច្ ងសប្កាយកន ងតរាងខាងសប្កាម́ 

 
េើ 

((ថ្ងៃ/ខេ/ឆ្ន ុំ) 
ដល់ 

(ថ្ងៃ/ខេ/ឆ្ន ុំ) 
រយៈសេលវគគ 
្ិកាគិត្ជ្ញ
សា៉េ ង 

 
ស ម្ ោះវគគ្កិា 

ស ម្ ោះវទិាស្ថា ន្ 
បណ្ត ោះបណ្តត ល 

អា្័យដាា ន្ថ្ន្វទិាស្ថា ន្ 
បណ្ត ោះបណ្តត ល 

     ប្កុង_______________________________ 
សេត្ត_______________________________ 
ប្បសទ្_____________________________ 

 
 

    ប្កុង_______________________________ 
សេត្ត_______________________________ 
ប្បសទ្_____________________________ 

     ប្កុង_______________________________ 
សេត្ត_______________________________ 
ប្បសទ្_____________________________ 

្ូមភាា ប់មកជ្ញមួយនូ្វវញិ្ញា បន្បប្ត្បញ្ញា ក់េើ្កមមភាេអ្ភិវឌ្ឍន៍្វជិ្ញា ជើវៈបន្តងត្ច្មលងខដលបញ្ញា ក់ថាងត្ច្មលងប្តឹ្មប្ត្ូវតមច្ាប់សដើម  
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ខននកទើ៥: ប្បវត្តកិារងារ   

 

ខននកទើ4: ប្បវត្តកិារងារ   
 

ខននកទើ4: ប្បវត្តកិារងារ   
 

 

៥.១ ប្បវត្តកិារងារកន ងស្ថា ប័ន្រដា 
 

  ច្សមលើយ ្ូមសៅកាន់្ 

៥.១.១ សត្ើអ្នកបាន្ផ្ទល ្់បតូរការងារកន ងស្ថា ប័ន្រដាខដរឬសទចាប់តុំងេើអ្នកស្នើ្  ុំអាជ្ញា បណ្ណច្ ងសប្កាយមក?  សទ ៥.2 

 ចា្ ៥.១.២ 

៥.១.២ ្ូមបុំសេញកន ងតរាងខាងសប្កាម   

 

កាលបរសិច្េទ 
ចាបស់នតើម 

(ថ្ងៃ/ខេ/ឆ្ន ុំ) 

កាលបរសិច្េទ 
បញ្ចប់ 

(ថ្ងៃ/ខេ/ឆ្ន ុំ)                                                                                          

ស ម្ ោះអ្ងគភាេ 
បសប្មើការងារ 

ច្ុំន្ួន្សា៉េ
ងសធ្វើការ 
កន ងមួយ
្បាត ហ៍ 

 

 

ប្បសភទការងារ ប្បសភទស្ថា ប័ន្ អា្័យដាា ន្ថ្ន្ស្ថា ប័ន្ 

   _____ 

 

 

 

 

េិន្ិត្យន្ិងេាបាលជុំងឺផ្ទា ល់ 
 ការបណ្ត ោះបណ្តត ល 

 ការប្ស្ថវប្ជ្ញវ 
 ការប្គប់ប្គង 

 សនេងៗ___________ 

 

 មណ្ឌ ល  ្េភាេ 

 មន្ាើរសេទយ 
 ប្្ុកប្បត្បិត្តិ  
 មន្ាើរ  ្ខាភិបាលសេត្ត 
 មជឈមណ្ឌ លជ្ញត្ ិ

 មន្ាើរេិសស្ថធ្ន៍្សវជាស្ថស្រ្ត 
 ស្ថា ប័ន្បណ្ត ោះបណ្តត ល 

 ប្ក្ួង  ្ខាភិបាល 

 សនេងៗ___________ 

 

 
អាគារសលេ#_____________ 
នលូវសលេ#_______________ 
ស ម្ ោះនលូវ_______________ 
ឃ ុំ___________________ 
សេត្ត__________________ 
ប្កុង________________ 
ប្បសទ្________________ 
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   _____ 

 

 

េិន្ិត្យន្ិងេាបាលជុំងឺផ្ទា ល់ 
 ការបណ្ត ោះបណ្តត ល 

 ការប្ស្ថវប្ជ្ញវ 
 ការប្គប់ប្គង 

 សនេងៗ___________ 

 

 មណ្ឌ ល  ្េភាេ 

 មន្ាើរសេទយ 
 ប្្ុកប្បត្បិត្តិ  
 មន្ាើរ  ្ខាភិបាលសេត្ត 
 មជឈមណ្ឌ លជ្ញត្ ិ

 មន្ាើរេិសស្ថធ្ន៍្សវជាស្ថស្រ្ត 
 ស្ថា ប័ន្បណ្ត ោះបណ្តត ល 

 ប្ក្ួង  ្ខាភិបាល 

 សនេងៗ___________ 

 

 
អាគារសលេ#_____________ 
នលូវសលេ#_______________ 
ស ម្ ោះនលូវ_______________ 
ឃ ុំ___________________ 
សេត្ត__________________ 
ប្កុង________________ 
ប្បសទ្________________ 

   _____ 

 

 

 

 

េិន្ិត្យន្ិងេាបាលជុំងឺផ្ទា ល់ 
 ការបណ្ត ោះបណ្តត ល 

 ការប្ស្ថវប្ជ្ញវ 
 ការប្គប់ប្គង 

 សនេងៗ___________ 

 

 មណ្ឌ ល  ្េភាេ 

 មន្ាើរសេទយ 
 ប្្ុកប្បត្បិត្តិ  
 មន្ាើរ  ្ខាភិបាលសេត្ត 
 មជឈមណ្ឌ លជ្ញត្ ិ

 មន្ាើរេិសស្ថធ្ន៍្សវជាស្ថស្រ្ត 
 ស្ថា ប័ន្បណ្ត ោះបណ្តត ល 

 ប្ក្ួង  ្ខាភិបាល 

 សនេងៗ___________ 

 

 
អាគារសលេ#_____________ 
នលូវសលេ#_______________ 
ស ម្ ោះនលូវ_______________ 
ឃ ុំ___________________ 
សេត្ត__________________ 
ប្កុង________________ 
ប្បសទ្________________ 
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  ច្សមលើយ ្ូមសៅកាន់្ 

៥.២.១ សត្ើអ្នកបាន្ផ្ទល ្់បតូរកខន្លងការងារកន ងស្ថា ប័ន្ឯកជន្ខដរឬសទចាប់តុំងេើអ្នកស្នើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណច្ ងសប្កាយមក?  សទ ខននកទើ ៦ 

 ចា្ ៥.២.២ 

៥.២.២ ្ូមបុំសេញកន ងតរាងខាងសប្កាម   

កាលបរសិច្េទ 
ចាបស់នតើម 

(ថ្ងៃ/ខេ/ឆ្ន ុំ) 

កាលបរសិច្េទ 
បញ្ចប់ 

(ថ្ងៃ/ខេ/ឆ្ន ុំ)                                                                                          

ស ម្ ោះអ្ងគភា
េ 

បសប្មើការងារ 

ច្ុំន្ួន្សា៉េ ង
សធ្វើការកន ងមួ
យ្បាត ហ៍ 

 

 

ប្បសភទការងារ ប្បសភទស្ថា ប័ន្ អា្័យដាា ន្ថ្ន្ស្ថា ប័ន្ 

   _____ 

 

 

 

 

េិន្ិត្យន្ិងេាបាលជុំងឺផ្ទា ល់ 
 ការបណ្ត ោះបណ្តត ល 

 ការប្ស្ថវប្ជ្ញវ 
 ការប្គប់ប្គង 

 សនេងៗ___________ 

បន្ាប់េិសប្គាោះជមៃ ឺ
 មជឈមណ្ឌ ល/គលើន្ិកខក្មភ្េ 
 មន្ាើរេិសស្ថធ្ន៍្សវជាស្ថស្រ្ត  
 គលើន្ិកាន្១០-១៩ខប្គ 
 េហ គលើន្កិាន្២០-៨០ខប្គ 
 មន្ាើរសេទយឯកជន្ាន្សលើ្ េើ៨០ខប្គ 
 វទិាស្ថា ន្បណ្ត ោះបណ្តត ល 
 អ្ងគការសប្ៅរដាា ភបិាល/ស្ថា ន្ទូត្ 
 សនេងៗ___________ 

 

 
អាគារសលេ#_____________ 
នលូវសលេ#_______________ 
ស ម្ ោះនលូវ_______________ 
ឃ ុំ___________________ 
សេត្ត__________________ 
ប្កុង________________ 
ប្បសទ្________________ 

៥.២ ប្បវត្តិការងារកន ងស្ថា ប័ន្ឯកជន្ 
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   _____ 

 

 

 

 

េិន្ិត្យន្ិងេាបាលជុំងឺផ្ទា ល់ 
 ការបណ្ត ោះបណ្តត ល 

 ការប្ស្ថវប្ជ្ញវ 
 ការប្គប់ប្គង 

 សនេងៗ___________ 

បន្ាប់េិសប្គាោះជមៃ ឺ
 មជឈមណ្ឌ ល/គលើន្ិកខក្មភ្េ 
 មន្ាើរេិសស្ថធ្ន៍្សវជាស្ថស្រ្ត  
 គលើន្ិកាន្១០-១៩ខប្គ 
 េហ គលើន្កិាន្២០-៨០ខប្គ 
 មន្ាើរសេទយឯកជន្ាន្សលើ្ េើ៨០ខប្គ 
 វទិាស្ថា ន្បណ្ត ោះបណ្តត ល 
 អ្ងគការសប្ៅរដាា ភបិាល/ស្ថា ន្ទូត្ 
 សនេងៗ___________ 

 

 
អាគារសលេ#_____________ 
នលូវសលេ#_______________ 
ស ម្ ោះនលូវ_______________ 
ឃ ុំ___________________ 
សេត្ត__________________ 
ប្កុង________________ 
ប្បសទ្________________ 
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ខននកទើ៦: ្មបទាកន ងការប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ 
 

 ្មបទាកន ងការប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ ច្សមលើយ ្ូមសៅកាន់្ 
៦.១ សត្ើអ្នកាន្បញ្ញា សុខភាពនលូវកាយខដលអាច្ប៉េោះពាល់ដល់្មត្ាភាេកន ងការប្បកប 

ជ្ញអ្នកវជិ្ញា ប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាលាន ក់ខដរឬសទ? 

  សទ     ៦.២.១ 

 ចា្ ៦.២.១ 

៦.២ សត្ើអ្នកាន្បញ្ញា សុខភាពនលូវច្តិ្តខដលអាច្ប៉េោះពាល់ដល់្មត្ាភាេកន ងការប្បកបជ្ញអ្នកវជិ្ញា
ប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាលាន ក់ខដរឬសទ? 

  សទ     ៦.២.១ 

 ចា្ ៦.២.១ 

៦.២.១ សូមភាា ប់ជាមួយនូវច្បាប់ដ ើមននលិខិតបញ្ជា ក់ស្ថា ន្ភាេសុខភាពនលូវកាយន្ិងនលូវច្ិត្តខដលសច្ញសដាយអ្នកប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខា
ភិបាលខដលបាន្ច្ ោះបញ្ា ើន្ិងាន្អាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ 

៦.៣ សត្ើអ្នកធ្លល ប់ត្តូវបានផ្តន្ទា ដោសពើបឧត្ក ិឋកន ងប្បសទ្កមព ជ្ញខដរឬសទចាប់តុំងេើសេលស្នើ្  ុំ 
អាជ្ញា បណ្ណច្ ងសប្កាយ? 

  សទ     5.3.1 

 ចា្ 5.3.1 

៦.៣.១ ្ូមភាា ប់ជ្ញមួយនូ្វច្ាប់ងត្ច្មលងថ្ន្លេិិត្សថាោ លសទា្ខដលាន្បញ្ញា ក់ថាបាន្ងត្ច្មលងប្ត្ឹមប្ត្ូវតមច្ាប់សដើមកន ងប្បសទ្
កមព ជ្ញចាប់តុំងេើសេលស្នើ្  ុំអាជ្ញា បណ្ណច្ ងសប្កាយ 

៦.៤ សត្ើអ្នកធ្លល ប់ត្តូវបានផ្តន្ទា ដោសពើបទឧត្កិ ឋកន ងប្បសទ្សនេងសទៀត្សប្ៅេើប្បសទ្កមព ជ្ញខដរឬ
សទចាប់តុំងេើសេលស្នើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណច្ ងសប្កាយ? 

  សទ     ខននកទើ ៧ 
 ចា្ ៦.៤.១ 

៦.៤.១ ្ូមភាា ប់ជ្ញមួយនូ្វច្ាប់ងត្ច្មលងថ្ន្លេិិត្សថាោ លសទា្ខដលាន្បញ្ញា ក់ថាបាន្ងត្ច្មលងប្ត្ឹមប្ត្ូវតមច្ាប់សដើម 
កន ងប្បសទ្សនេងៗសប្ៅេើប្បសទ្កមព ជ្ញចាប់តុំងេើសេលស្នើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណច្ ងសប្កាយ 

 

ខននកទើ៧: កិច្ចប្េមសប្េៀង និ្ង កាត្េវកិច្ចវជិ្ញា ជើវៈ 
 

៧.១ កាត្េវកិច្ចវជិ្ញា ជើវៈ 
 

1.  ប្បកបវជិ្ញា ជើវៈដោយដោរពតាមត្កមសើលធម៌វជិាា ជើវៈ បទោឋ នវជិាា ជើវៈ នងិ និយាមវជិាា ជើវៈ  
2.  អនុវតតការងារកនុងដ នកណំត់វជិាា ជើវៈសុខាភិបាលរប្់េា ុំ ដ លកណំត់ដោយគណៈវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាល 

3.  សធ្វើការអ្ភិវឌ្ឍន៍្វជិ្ញា ជើវៈបន្ត( CPD) សដាយសគារេតមលកខេណ្ឌ  CPD ខដលបាន្អ្ន្ ម័ត្សដាយគណ្ៈ 

4.  
ជូន្ដុំណឹ្ងគណ្ៈកន ងរយៈសេល ៣០ ថ្ងៃ ថ្ន្ការខប្បប្បលួច្ុំសពាោះបញ្ញា  ្េភាេច្ុំសពាោះ  ្េភាេនលូវកាយ ឬនលូវច្តិ្តខដល 
អាច្ប៉េោះពាល់្មត្ាភាេរប្់េា ុំ កន ងការប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាល។  

5.  ជូន្ដុំណឹ្ងគណ្ៈកន ងរយៈសេល ៣០ ថ្ងៃ ថ្ន្ការនតនាា សទា្េើបទឧប្កិដាណ្តមួយកន ងប្បសទ្កមព ជ្ញ ឬកន ងប្បសទ្ដថ្ទសទៀត្ 

6.  ជូន្ដុំណឹ្ងគណ្ៈអ្ុំេើការផ្ទល ្់បតូរេ័ត៌្ាន្ទាុំងឡាយណ្ត ខដលេា ុំបាន្នតល់ទាក់ទងសៅន្ឹងអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈរប្់េា ុំ  

7.  សគារេច្ាប់សនេងៗរប្់ប្បសទ្កមព ជ្ញន្ិងបទបញ្ញា ត្ិឬស្ច្កតើខណ្នាុំសនេងៗរប្់ប្ក្ងួ  ្ខាភបិាលថ្ន្ប្បសទ្កមព ជ្ញ 

 េា ុំបាន្អាន្ន្ិងយល់ប្េមអ្ន្ វត្តរាល់កាត្េវកិច្ចវជិ្ញា ជើវៈទាុំងអ្្់ខាងសលើ 
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៧.២ កិច្ចប្េមសប្េៀង 

1.  
េា ុំយល់ន្ងិនតល់ការយល់ប្េមរប្់េា ុំច្ុំសពាោះគណ្ៈកន ងការស  ្ើប្ួរឬទទលួេ័ត៌្ាន្ន្ងិឯកស្ថរទាុំងឡាយណ្តខដល្ម
ប្្បសដើមបើបញ្ញា ក់អ្ុំេើ្មបទារប្់េា ុំកន ងការប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ។ 

2.  
េា ុំទទួលស្ថគ ល់ថាគណ្ៈាន្្ិទធិដកហូត្ឬបញ្ឈប់ការអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈរប្់េា ុំឬចាត់្វធិ្លន្ការខដលចាុំបាច់្ទាុំង
ឡាយ ប្ប្និ្សបើ េ័ត៌្ាន្ឬឯកស្ថរ ខដលបាន្ស្នើ្  ុំខាងសលើ សប្កាយមក ប្ត្ូវបាន្រកសឃើញថា ជ្ញឯកស្ថរខកលងកាល យ។ 

 េា ុំបាន្អាន្ន្ិងយល់ប្េមអ្ន្ វត្តតមកចិ្ចប្េមសប្េៀងខាងសលើទាុំងអ្្់ 
 

 

 

________________ 

ហត្ាសលខាអ្នកដាក់ពាកយស្នើ  ្ ុំ 
 

 

________________ 

ស ម្ ោះអ្នកដាក់ពាកយស្នើ  ្ ុំ 
 

 

 

…...… /………/……… 

(ថ្ងៃ /ខេ / ឆ្ន ុំ) 
 

ខននកទើ ៨: បញ្ា ើសនាៀងផ្ទា ត់្ឯកស្ថរខដលប្ត្វូភាា ប់មកជ្ញមយួ 

 

អ្នកប្ត្ូវខត្ភាា ប់មកជ្ញមួយឯកស្ថរងត្ច្មលងខដលបញ្ញា ក់ថាប្ត្ឹមប្ត្ូវតមច្ាប់សដើមជ្ញមួយពាកយស្នើ  ្ ុំ 
ដូច្ខាងសប្កាមៈ 

ាន្គូ្  
សបើបាន្ភាា ប់ 
មកជ្ញមួយ 

1.  អាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាលច្ ងសប្កាយ  

2.  វញិ្ញា បន្បប្ត្បញ្ញា ក់ការចូ្លរមួ្កមមភាេអ្ភិវឌ្ឍន៍្វជិ្ញា ជើវៈបន្ត  

3.  វញិ្ញា បន្បប្ត្បញ្ញា ក់ការអ្ន្ វត្តការងារលអចាប់តុំងេើអ្នកស្នើ្  ុំអាជ្ញា បណ្ណច្ ងសប្កាយ  

4.  លិេិត្បញ្ញា ក់អ្ុំេើស្ថា ន្ភាេ  ្េភាេនលូវកាយន្ិងនលូវច្ិត្តន្ិងការេាបាលខដលសច្ញសដាយអ្នកប្បកបវជិ្ញា
ជើវៈ  ្ខាភបិាលខដលបាន្ច្ ោះបញ្ា ើន្ិងាន្អាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាល  

 

5.  លិេិត្សថាោ លសទា្ខដលាន្បញ្ញា ក់ថាបាន្ងត្ច្មលងប្ត្ឹមប្ត្ូវតមច្ាប់សដើមកន ងប្បសទ្កមព ជ្ញចាប់តុំ
ងេើអ្នកស្នើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាលច្ ងសប្កាយ 

 

6.  លិេិត្សថាោ លសទា្ខដលាន្បញ្ញា ក់ថាបាន្ងត្ច្មលងប្ត្ឹមប្ត្ូវតមច្ាប់សដើមកន ងប្បសទ្សនេងៗសប្ៅេើ
ប្បសទ្កមព ជ្ញចាប់តុំងេើអ្នកស្នើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាលច្ ងសប្កាយ 
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ខននកទើ ៩: ការបង់ប្បាក់ 
 

៩.១ ថ្ងលដាក់ពាកយស្នើ្  ុំអាជ្ញា បណ្ណ 
 

ការេិេណ៌្នា ច្ុំន្ួន្ទកឹប្បាក់គតិ្ជ្ញសរៀល 

ថ្ងលដាក់ពាកយស្នើ្  ុំ  
ថ្ងលអាជ្ញា បណ្ណ  
្រ ប  

 

 

៩.២ ថ្ងលអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ 

 
 េើ 

(day /month / year)                                             
ដល់ 

(day /month / year)                                             
ច្ុំន្ួន្ទកឹប្បាក់គតិ្ជ្ញសរៀល 

…… /………/……… 
 

…… /………/……… 
 

 
…… /………/……… 

 
…… /………/……… 

 
 

…… /………/……… 
 

…… /………/……… 
 

 
្រ ប  

 

 

៩.៣ វធិ្ើស្ថស្រ្តបង់ប្បាក់ 
  ការបង់ជ្ញស្ថច់្ប្បាក់      បង់តមភាន ក់ងារសវរល យ       បង់តមធ្នាគារ 

៩.៣.១   សបើបង់ជ្ញស្ថច់្ប្បាក់ 
  

ស ម្ ោះអ្នកបង់ប្បាក់ ____________________________________________________________________ 
ស ម្ ោះអ្នកទទួលប្បាក់ 
payment___________________________________________________________________ 
 
កាលបរសិច្េទបង់ប្បាក់ …… /………/………   ្ូមភាា ប់មកជ្ញមួយវក័ិយបប្ត្បងប់្បាក់ច្ត្ងមលង                                                 
                             (day /month / year)                                             
 
 
 
 
បានបង់ភាគោនដៅថ្ងៃទើ …… ខេ……………..ឆ្ន ុំ……………សូមភាា ប់មកជាមួយនូវវក័ិយប័ត្តបង់ភាគោន 

                          (ថ្ងៃ /ខេ / ឆ្ន ុំ)                                            
 

 

៩.៣.២ សបើបង់ប្បាក់តមភាន ក់ងារសវរល យ 
  

ស ម្ ោះភាន ក់ងារសវរល យ 
_______________________________________________________________________ សលេកូដ្ុំងាត់្ ______________________________________________________________________ 
សលេទូរ្័េាអ្នកសនាើ________________________________ សលេទូរ្័េាអ្នកទទួលប 
_________________________________ កាលបរសិច្េទបង់ប្បាក់…… /………/………   ្ូមភាា ប់មកជ្ញមួយវក័ិយបប្ត្បងប់្បាក់ច្ត្ងមលង                                               
                          (ថ្ងៃ /ខេ / ឆ្ន ុំ)                                            
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៩.៣.៣ ប្ប្និ្សបើបង់តមធ្នាគារ 
 
ស ម្ ោះគណ្សន្យយធ្នាគារអ្នកដាក់ពាកយស្នើ្  ុំ 
account_________________________________________________________________ ស ម្ ោះគណ្សន្យយធ្នាគាររប្់គណ្ៈ 
account______________________________________________________________________ សលេគណ្សន្យយរប្់គណ្ៈ 
___________________________________________________________________________ ស ម្ ោះអ្នកបង់ប្បាក់ _____________________________________________________________________ 

កាលបរសិច្េទបង់ប្បាក់…… /………/………   ្ូមភាា ប់មកជ្ញមួយវក័ិយបប្ត្បងប់្បាក់ច្ត្ងមលង                                                                                                                                                                                               
                           (ថ្ងៃ /ខេ / ឆ្ន ុំ)                                             
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ខននកទើ១០: ្ប្ាប់ប គគលកិ 
  

១០.១ ទើកខន្លងទទលួពាកយន្ងិកាលបរសិច្េទទទួលពាកយ 
  

បាន្ទទលួពាកយសៅ______________________________________________ 
                                                              ស ម្ ោះសេត្ត/ប្កុង  

 
_______________________________ 

ហត្ាសលខាមស្រន្តើទទលួពាកយ 

 
 
                ______/______/______ 
កាលបិរសច្េទ (ថ្ងៃ   /   ខេ/  ឆ្ន ុំ) 
 
 

________________________________ 
ស ម្ ោះមស្រន្តើទទួលពាកយ 

    
១០.២ ការេិន្តិ្យពាកយស្នើ្  ុំបន្តអាជ្ញា បណ្ណ 
 

 
 

១០.២.១ សលើកទើ១ 
 ពាកយ  ្ុំប្ត្ូវបាន្េិន្តិ្យ ន្ិ ងប្ត្ូវបាន្បុំសេញមិន្សេញសលញ 

 េ័ត៌្ាន្ខដលសៅេវោះរមួាន្___________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________
_____________  ពាកយ  ្ុំប្ត្ូវបាន្េិន្តិ្យ ន្ិង ប្ត្វូបាន្បុំសេញសេញសលញ 

  

__________________________________ 
ហត្ាសលខា 

 
 
កាលបិរសច្េទ _______/______/_______ 

    (ថ្ងៃ/ខេ/ឆ្ន ុំ) 
 
 
 
 
 
 

 

________________________________________ 

ស ម្ ោះ 
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១០.២.២ សលើកទើ2 
 ពាកយ  ្ុំប្ត្ូវបាន្េិន្តិ្យ ន្ិ ងប្ត្ូវបាន្បុំសេញមិន្សេញសលញ 

 េ័ត៌្ាន្ខដលសៅេវោះរមួាន្___________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________

______________  ពាកយ  ្ុំប្ត្ូវបាន្េិន្តិ្យ ន្ិង ប្ត្ូវបាន្បុំសេញសេញសលញ 
  

__________________________________ 
ហត្ាសលខា 

 
 
កាលបិរសច្េទ _______/______/_______ 

    (ថ្ងៃ/ខេ/ឆ្ន ុំ) 
 
 
 
 

 

________________________________________ 

ស ម្ ោះ 

 

១០.៣ សោបល់រប្់ប្បធ្លន្ប្កុមប្បឹកាគណ្ៈវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាលសេត្ត 
 

 អ្ន្ ម័ត្សលើពាកយស្នើ  ្ ុំបន្តអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈសន្ោះ 

 មិន្អ្ន្ ម័ត្សលើពាកយស្នើ្  ុំបន្តអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈសន្ោះ 
 សដាយមូលសហត្ _______________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

 សនេងៗ___________________________________________________________________
_____________  

 
_____________________________ 

ហត្ាសលខា 

 
 
 
 
កាលបិរសច្េទ ____/______/_______ 
                  (ថ្ងៃ/     ខេ   /    ឆ្ន ុំ) 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

ស ម្ ោះ 
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១០.៤ សោបល់រប្់មស្រន្តើគណ្ៈវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាលថាន ក់ជ្ញត្ ិ
 

 គួរអ្ន្ ម័ត្សលើពាកយស្នើ  ្ ុំបន្តអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ 

 មិន្គួរអ្ន្ ម័ត្សលើពាកយស្នើ្  ុំបន្តអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ 
 សដាយមូលសហត្  _____________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 
__________________________ 

ហត្ាសលខា 

 
 
 
កាលបិរសច្េទ ____/______/_______ 
                  (ថ្ងៃ/     ខេ   /    ឆ្ន ុំ) 

 
 
 
 
 
 

 

______________________________ 

ស ម្ ោះ 
       

 

 

 

 

 

១០.៥ ស្ច្កតើ្សប្មច្ច្ិត្តរប្់ប្បធ្លន្ប្កុមប្បឹកាគណ្ៈវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាលថាន ក់ជ្ញត្ិ ឬ អ្នកត្ុំណ្តង 
 

 យល់ប្េមបន្តអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាល  
 មិន្យល់ប្េមបន្តអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ  ្ខាភិបាល 

 សដាយមូលសហត្  _____________________________________________________________ 
 

_______________________ 
ហត្ាសលខា 

 
កាលបិរសច្េទ ____/______/_______ 
                  (ថ្ងៃ/     ខេ   /    ឆ្ន ុំ) 
 
 
 
 

_______________________ 
ស ម្ ោះ 
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១០.៦ សោបល់រប្់មស្រន្តើទទួលបន្ា កសបាោះេ មភអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈ 
 

 បាន្សបាោះេ មពអាជ្ញា បណ្ណប្បកបវជិ្ញា ជើវៈបន្តរចួ្សហើយ 
  កាលបរសិច្េទសបាោះេ មភ _____/______/_______ 
                            ថ្ងៃ/ខេ/ឆ្ន ុំ 

 សនេងៗ___________________________________________________________________ 
 

_________________________ 
ហត្ាសលខា 

 
កាលបិរសច្េទ ____/______/_______ 
                  (ថ្ងៃ/     ខេ   /    ឆ្ន ុំ) 
 
 
 
 

______________________________ 

ស ម្ ោះ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


