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ឯកសារតម្រូវសម្ាប់ការសសនើស ុំសម្បើម្ាសស់សវាសាធារណៈ 
ពាក់ព័ន្ធវិសយ័ការងារ ន្ិងបណ្ ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈ 

ដ ើម្បដី្នើ  ្ ុំដ្រើ្ា្់ដ្វាសាធារណៈពាកព់ន័្ធវ ិ្ ័យការងារ និ្ងរណ្ ុះរណ្្តលវជិ្ជា ជីវៈតាម្្រពន័្ធ្ វ័យ 
្រវត្្ិកម្ម ដោកអ្នក្តូ្វដ្ត្ៀម្ជ្ជម្ ន្នូ្វឯកសារត្្មូ្វម្យួចុំន្នួ្ ូចមាន្ដរៀររារល់ម្អតិ្ខាងដ្កាម្ កន ងទ្ម្ងជ់្ជ 
JPG, JPEG, PDF ដ លដ្េន្ពីចារដ់ ើម្ ដហើយមាន្គ ណភាពលអ និ្ងមាន្ទុំហុំដ្កាម្ 5MB។ 
១-ការច ុះដ ម្ ុះដ្រើ្ ា្់្រពន័្ធ 

១.១-ការច ុះដ ម្ ុះកន ងនាម្ជ្ជមាា ្់ដរាងច្ក ្ហ្ា្ 
- វញិ្ញា រន្រ្ត្្ក្ួងពាណិជាកម្ម ឬវញិ្ញា រន្រ្ត្ដ លដចញដោយអាជ្ជា ធរមាន្្ម្ត្ថកិចា (អាជ្ជា រណ័ណ
ដទ្ចរណ៍, លិខិត្អ្ន្ ញ្ញា ត្ដោយ្ក្ួងម្ហាផ្ទៃ, វញិ្ញា រន្រ្ត្ច ុះរញ្ាីសា្នាផ្ន្្ពុះរាជ្ជណ្តច្ក
កម្ព ជ្ជ, អ្ន្ ្សរណៈដោគយល់ាន រវាងអ្ងគការ និ្ង្ក្ួងការររដទ្ និ្ង្ហ្រតិ្រត្្ិការអ្ន្រ្ជ្ជតិ្
ឬអាជ្ជា រណណ ្រករអាជីវកម្ម ផ្ទដទៀត្) 

- ្្ម្ង់្ កុម្ហ  ន្ (្ក្ួងពាណិជាកម្ម) 
- អ្ត្្្ ញ្ញា ណរណ័ណ  ឬលិខិត្ឆ្លងដ ន្ររ្់មាា ្់្ហ្ា្ (្រ្ិន្ដរើមាា ្់្ហ្ា្ជ្ជរូរវន្្រ គគល) 
- លកខន្្ិកៈររ្់្ហ្ា្ (្រ្ិន្ដរើមាា ្់្ហ្ា្ជ្ជ្កុម្ហ  ន្រ ្ត្្ម្ពន័្ធ ឬការោិល័យត្ុំណ្តង) 
- អ្ត្្្ ញ្ញា ណរណ័ណ  ឬលិខិត្ឆ្លងដ ន្ររ្់នាយក្ហ្ា្ 
១.២-ការច ុះដ ម្ ុះកន ងនាម្ជ្ជកម្មករនិ្ដោជិត្ 
- អ្ត្្្ ញ្ញា ណរណ័ណ ្ញ្ញា តិ្ដខមរ ឬដ្ៀវដៅ្គួសារ ឬ ុ្ំរ ្ត្រញ្ញា កក់ុំដណើ ត្ 

២-ការច ុះរញ្ា ិកាដ្ចកដី្រកា្ជូន្ ុំណឹងដរើក្ហ្ា្ (MLVT) 

- រណ័ណ ពន្ធា៉ា ត្ងដ់ៅតាម្្កម្មភាពអាជីវកម្មនី្ម្យួៗ 
៣-ការច ុះរញ្ា ិកាដ្ៀវដៅរញ្ា ី្រចុ្ំ ហ្ា្ (មិ្ន្មាន្ឯកសារត្្មូ្វ) 
៤-ការច ុះរញ្ា ិកាដ្ៀវដៅដរើក្ាក/់ទដល់លិខិត្អ្ន្ ញ្ញា ត្ដរើក្ាកត់ាម្្រពន័្ធក ុំពយូទរ័ (មិ្ន្មាន្ឯកសារត្្មូ្វ) 
៥-ការច ុះទិោា ការរទរញ្ញា ផ្ទៃកន ងររ្់្ហ្ា្ 

៥.១-យករទរញ្ញា ផ្ទៃកន ងតាម្គុំរូររ្់្ក្ួង 
▪ ករណីដរាងច្ក ្ហ្ា្មាន្្រតិ្ភូរ គគលិក 
- លិខិត្ទទួលសាគ ល់ការដាុះដនន ត្ដ្ជើ្ដរ ើ្ ្រតិ្ភូរ គគលិក (មាន្  ្ពលភាព) 
- កុំណត្ដ់ហត្ ្្ីពីការដាុះដនន ត្ដ្ជើ្ដរ ើ្ ្រតិ្ភូរ គគលិក 
▪ ករណីដរាងច្ក ្ហ្ា្ម្និ្ទាន្ម់ាន្្រតិ្ភូរ គគលិក (មិ្ន្មាន្ឯកសារត្្មូ្វ) 
៥.២-ដរៀរចុំរទរញ្ញា ផ្ទៃកន ងដោយសាម្ី្ ហ្ា្ 
▪ ករណីដរាងច្ក ្ហ្ា្មាន្្រតិ្ភូរ គគលិក 
- លិខិត្ទទួលសាគ ល់ការដាុះដនន ត្ដ្ជើ្ដរ ើ្ ្រតិ្ភូរ គគលិក (មាន្  ្ពលភាព) 
- កុំណត្ដ់ហត្ ្្ីពីការដាុះដនន ត្ដ្ជើ្ដរ ើ្ ្រតិ្ភូរ គគលិក 
- រទរញ្ញា ផ្ទៃកន ងររ្់្ហ្ា្ជ្ជ MS Word.docx និ្ងPDF (មាន្ច ុះហត្ថដលខា និ្ងវាយ្តាររ្់
ដរាងច្ក ្ហ្ា្) 

▪ ករណីដរាងច្ក ្ហ្ា្ម្និ្ទាន្ម់ាន្្រតិ្ភូរ គគលិក 
- រទរញ្ញា ផ្ទៃកន ងររ្់្ហ្ា្ជ្ជ MS Word.docx និ្ងPDF (មាន្ច ុះហត្ថដលខា និ្ងវាយ្តាររ្់
ដរាងច្ក ្ហ្ា្) 
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៦-ការរញ្ញា កវ់ញិ្ញា រន្រ្ត្ពិនិ្ត្យកាយ្ម្បទាកម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរ 
៦.១-ការដ្នើ  ្ ុំកន ងនាម្ជ្ជមាា ្់ដរាងច្ក ្ហ្ា្ 
- អ្ត្្្ ញ្ញា ណរណ័ណ ្ញ្ញា តិ្ដខមរ ឬដ្ៀវដៅ្គួសារ ឬ ុ្ំរ ្ត្រញ្ញា កក់ុំដណើ ត្ររ្់កម្មករនិ្ដោជិត្នី្ម្យួៗ 
- លទធទលពិនិ្ត្យ  ្ខភាពដ លដចញដោយមូ្លោា ន្  ្ខាភាិលជ្ជផ្ គូ (មាន្  ្ពលភាពមិ្ន្ឱ្យដលើ្ពី
៦ដខ) 

- រូរថត្ទុំហុំ 4x6 (ផ្ទៃ្  ាម ន្្្ដមាល និ្ងថត្ថមី ៦ដខច ងដ្កាយ ឬថត្ភាល ម្ៗតាម្្រពន័្ធកា៏ន្) 
៦.២-ការដ្នើ  ្ ុំកន ងនាម្ជ្ជកម្មករនិ្ដោជិត្ 
- លទធទលពិនិ្ត្យ  ្ខភាពដ លដចញដោយមូ្លោា ន្  ្ខាភាិលជ្ជផ្ គូ (មាន្  ្ពលភាពមិ្ន្ឱ្យដលើ្ពី
៦ដខ) 

- រូរថត្ទុំហុំ 4x6 (ផ្ទៃ្  ាម ន្្្ដមាល និ្ងថត្ថមី ៦ដខច ងដ្កាយ ឬថត្ភាល ម្ៗតាម្្រពន័្ធកា៏ន្) 
៧-ការទល់្ដ្ៀវដៅការងារ និ្ងរណណ ្មាគ ល់កម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរ 

៧.១-ការដ្នើ  ្ ុំកន ងនាម្ជ្ជមាា ្់ដរាងច្ក ្ហ្ា្ 
- វញិ្ញា រន្រ្ត្ពិនិ្ត្យកាយ្ម្បទាកម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរ 
- វញិ្ញា រន្រ្ត្ម្ ខរររកម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរ 
- រូរថត្ទុំហុំ 4x6 (ផ្ទៃ្  ាម ន្្្ដមាល និ្ងថត្ថមី ៦ដខច ងដ្កាយ ឬថត្ភាល ម្ៗតាម្្រពន័្ធកា៏ន្) 
៧.២-ការដ្នើ  ្ ុំកន ងនាម្ជ្ជកម្មករនិ្ដោជិត្ 
- វញិ្ញា រន្រ្ត្ពិនិ្ត្យកាយ្ម្បទាកម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរ 
- វញិ្ញា រន្រ្ត្ម្ ខរររកម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរ 
- រូរថត្ទុំហុំ 4x6 (ផ្ទៃ្  ាម ន្្្ដមាល និ្ងថត្ថមី ៦ដខច ងដ្កាយ ឬថត្ភាល ម្ៗតាម្្រពន័្ធកា៏ន្) 

៨-រចា របន្នភាពទិោា ការ "ចូល" ដលើដ្ៀវដៅការងារ (មិ្ន្មាន្ឯកសារត្្មូ្វ) 
៩-រចា របន្នភាពទិោា ការ "ដចញ" ដលើដ្ៀវដៅការងារ (មិ្ន្មាន្ឯកសារត្្មូ្វ) 
១០-ការទដល់ទ តិ្យតាដ្ៀវដៅការងារ និ្ងរណណ ្មាគ ល់កម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរ (មិ្ន្មាន្ឯកសារត្្មូ្វ) 
១១-ការដចញលិខិត្ទទលួសាគ ល់ការដាុះដនន ត្ដ្ជើ្ ដរ ើ្ ្រតិ្ភូរ គគលិក 

- កុំណត្ដ់ហត្ ្្ីពីការដាុះដនន ត្ដ្ជើ្ដរ ើ្ ្រតិ្ភូរ គគលិក (មាន្ច ុះហត្ថដលខា និ្ងវាយ្តាររ្់ដរាងច្ក 
្ហ្ា្ និ្ងមាន្ច ុះហត្ថដលខាររ្់អ្នកកត្់្ តា) 

១២-ការទដល់ទិោា ការដ្រើ្ ា្់កម្មករនិ្ដោជិត្វយ័ដកមង (មិ្ន្មាន្ឯកសារត្្មូ្វ) 
១៣-ការច ុះរញ្ា ិកាដ្ៀវដៅរញ្ា ីច ុះនាម្ដកមង 

▪ អាយ ចរពី់ ១២នន ុំ ដៅដ្កាម្ ១៥នន ុំ 
- ដ្ៀវដៅ្គួសារ ឬដ្ៀវដៅសាន កដ់ៅររ្់កម្មករនិ្ដោជិត្នី្ម្យួៗ 
- ដ្ចកដីចម្លង ុ្ំរ ្ត្រញ្ញា កក់ុំដណើ ត្ ឬដ្ចក្ីចម្លង ុ្ំរ ្ត្កុំដណើ ត្ររ្់កម្មករនិ្ដោជិត្នី្ម្យួៗ 
- លិខិត្រញ្ញា កពី់អាជ្ជា ធរមូ្លោា ន្ (្រ្ិន្ជ្ជមិ្ន្មាន្ឯកសារទី១ និ្ងទី២) 
- កិចា្ ន្ាការងាររវាងអាណ្តពាាល និ្ងនិ្ដោជក 
▪ អាយ ចរពី់ ១៥នន ុំ ដៅដ្កាម្ ១៨នន ុំ 
- វញិ្ញា រន្រ្ត្ពិនិ្ត្យកាយ្ម្បទាកម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរ 
- ដ្ៀវដៅការងារ និ្ងរណណ ្មាគ ល់កម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរ 
- អ្ត្្្ ញ្ញា ណរណ័ណ ្ញ្ញា តិ្ដខមរ ឬដ្ៀវដៅ្គួសារ ឬ ុ្ំរ ្ត្រញ្ញា កក់ុំដណើ ត្ររ្់កម្មករនិ្ដោជិត្នី្ម្យួៗ 



3/4 
 

- ដ្ចកដីចម្លង ុ្ំរ ្ត្រញ្ញា កក់ុំដណើ ត្ ឬដ្ចក្ីចម្លង ុ្ំរ ្ត្កុំដណើ ត្ររ្់កម្មករនិ្ដោជិត្នី្ម្យួៗ 
- លិខិត្រញ្ញា កពី់អាជ្ជា ធរមូ្លោា ន្ (្រ្ិន្ជ្ជមិ្ន្មាន្ឯកសារទី៣ និ្ងទី៤) 
- កិចា្ ន្ាការងាររវាងអាណ្តពាាល និ្ងនិ្ដោជក 
- ដ្ៀវដៅ្គួសារ ឬដ្ៀវដៅសាន កដ់ៅររ្់កម្មករនិ្ដោជិត្នី្ម្យួៗ 

១៤-ការទដល់លិខិត្អ្ន្ ញ្ញា ត្ឱ្យ្ហ្ា្ ដធវើការរដន្ថម្ដមា៉ា ង (មិ្ន្មាន្ឯកសារត្្មូ្វ) 
១៥-ការទដល់លិខិត្អ្ន្ ញ្ញា ត្ឱ្យ្ហ្ា្ ដធវើការដៅផ្ថៃឈរ់្ ្មាក្រចុ្ំ ាដ ហ៍ (មិ្ន្មាន្ឯកសារត្្មូ្វ) 
១៦-ការទដល់លិខិត្អ្ន្ ញ្ញា ត្ឱ្យ្ហ្ា្ ដធវើការដៅផ្ថៃឈរ់្ ្មាករ ណយដ លមាន្្ាកឈ់នួល (មិ្ន្មាន្
ឯកសារត្្មូ្វ) 
១៧-ការហវកឹហវនឺ្កូន្ជ្ជង/កម្ម្ ិកា 

- អ្ត្្្ ញ្ញា ណរណ័ណ ្ញ្ញា តិ្ដខមរររ្់កម្មករនិ្ដោជិត្នី្ម្យួៗ 
- រូរថត្ទុំហុំ 4x6 (ផ្ទៃ្  ាម ន្្្ដមាល និ្ងថត្ថមី ៦ដខច ងដ្កាយ ឬថត្ភាល ម្ៗតាម្្រពន័្ធកា៏ន្) 

១៨-ការច ុះរញ្ា ិកាអ្ន្ ញ្ញា ត្ដរើក្គឹុះសាថ ន្អ្ររ់ ុំរណដ ុះរណ្តដ លរដចាកដទ្ និ្ងវជិ្ជា ជីវៈ 
▪ ការដរើកម្ជឈម្ណឌ ល ឬសាោ ឬវទិាសាថ ន្ 
- វញិ្ញា រន្រ្ត្រញ្ញា កក់ម្ម្ ិទធិអ្ារ ឬកិចា្ ន្ាជួលអ្ារ 
- លិខិត្រញ្ញា កទី់តាុំងពីអាជ្ជា ធរមូ្លោា ន្  
- រចនា្ម្ពន័្ធ្ គរ់្ គង 
- ដទន្ការយ ទធសាស្រ្្ និ្ងដទន្ការរណ្ ុះរណ្្តល 
- រទរញ្ញា ផ្ទៃកន ង 
- កម្មវធីិ្ិកា 
- ដ្ៀវដៅការងារ និ្ងរណណ ្មាគ ល់កម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរររ្់គណៈ្គរ់្ គង, សាស្រស្ាចរយ, និ្ងរ គគលិក
(្រ្ិន្ជ្ជមាន្) 

- អ្ត្្្ ញ្ញា ណរណ័ណ ្ញ្ញា តិ្ដខមរ ឬលិខិត្ឆ្លងដ ន្ររ្់គណៈ្គរ់្ គង, សាស្រស្ាចរយ, និ្ងរ គគលិក 
- ្ញ្ញា រ្ត្ររ្់គណៈ្គរ់្ គង និ្ងសាស្រស្ាចរយ 
▪ ការរន្្្  ពលភាព  
- វញិ្ញា រន្រ្ត្ច ុះរញ្ា ី្្ីពីការដរើកម្ជឈម្ណឌ ល ឬសាោ (្្មាររ់យៈដពលដ្កាម្ ៣ដខ) ឬ្រកា្/
អ្ន្ ្កឹត្យ្្ីពីការដរើកម្ជឈម្ណឌ ល ឬសាោ ឬវទិាសាថ ន្ (្្មាររ់យៈដពល ៣ដខដ ើង) 

- វញិ្ញា រន្រ្ត្រញ្ញា កក់ម្ម្ ិទធិអ្ារ ឬកិចា្ ន្ាជួលអ្ារ 
- រាយការណ៍្្ីពីវឌ្ឍន្ភាពររ្់្គឹុះសាថ ន្អ្ររ់ ុំរណ្ ុះរណ្្តលរដចាកដទ្ និ្ងវជិ្ជា ជីវៈ 
▪ ការ ុំដ ើងក្ម្តិ្ 
- រចនា្ម្ពន័្ធ្ គរ់្ គង 
- ដទន្ការយ ទធសាស្រ្្ និ្ងដទន្ការរណ្ ុះរណ្្តល 
- រទរញ្ញា ផ្ទៃកន ង 
- កម្មវធីិ្ិកា 
- ្រកា្ ឬអ្ន្ ្កឹត្យ្្ីពីការដរើកម្ជឈម្ណឌ ល ឬសាោ ឬវទិាសាថ ន្ 
- ដ្ៀវដៅការងារ និ្ងរណណ ្មាគ ល់កម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរររ្់គណៈ្គរ់្ គង, សាស្រស្ាចរយ, និ្ងរ គគលិក
(្រ្ិន្ជ្ជមាន្) 
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- អ្ត្្្ ញ្ញា ណរណ័ណ ្ញ្ញា តិ្ដខមរ ឬលិខិត្ឆ្លងដ ន្ររ្់គណៈ្គរ់្ គង, សាស្រស្ាចរយ, និ្ងរ គគលិក 
- ្ញ្ញា រ្ត្ររ្់គណៈ្គរ់្ គង និ្ងសាស្រស្ាចរយ 
▪ ការរដន្ថម្ម្ ខជុំនាញ 
- កម្មវធីិ្ិកា 
- ្រកា្ ឬអ្ន្ ្កឹត្យ្្ីពីការដរើកម្ជឈម្ណឌ ល ឬសាោ ឬវទិាសាថ ន្  
- ដ្ៀវដៅការងារ និ្ងរណណ ្មាគ ល់កម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរររ្់គណៈ្គរ់្ គង, សាស្រស្ាចរយ, និ្ងរ គគលិក
(្រ្ិន្ជ្ជមាន្) 

- អ្ត្្្ ញ្ញា ណរណ័ណ ្ញ្ញា តិ្ដខមរ ឬលិខិត្ឆ្លងដ ន្ររ្់គណៈ្គរ់្ គង, សាស្រស្ាចរយ, និ្ងរ គគលិក 
- ្ញ្ញា រ្ត្ររ្់គណៈ្គរ់្ គង និ្ងសាស្រស្ាចរយ 

១៩-ការច ុះរញ្ា ិកាអ្ន្ ញ្ញា ត្ដរើកសាខា្គឹុះសាថ ន្អ្ររ់ ុំរណដ ុះរណ្តដ លរដចាកដទ្ និ្ងវជិ្ជា ជីវៈ 
- វញិ្ញា រន្រ្ត្រញ្ញា កក់ម្ម្ ិទធិអ្ារ ឬកិចា្ ន្ាជួលអ្ារ 
- លិខិត្រញ្ញា កទី់តាុំងពីអាជ្ជា ធរមូ្លោា ន្  
- រចនា្ម្ពន័្ធ្ គរ់្ គង 
- ដទន្ការយ ទធសាស្រ្្ និ្ងដទន្ការរណ្ ុះរណ្្តល 
- រទរញ្ញា ផ្ទៃកន ង 
- កម្មវធីិ្ិកា  
- ្រកា្ ឬអ្ន្ ្កឹត្យ្្ីពីការដរើកម្ជឈម្ណឌ ល ឬសាោ ឬវទិាសាថ ន្  
- ដ្ៀវដៅការងារ និ្ងរណណ ្មាគ ល់កម្មករនិ្ដោជិត្ដខមរររ្់គណៈ្គរ់្ គង, សាស្រស្ាចរយ, និ្ងរ គគលិក
(្រ្ិន្ជ្ជមាន្) 

- អ្ត្្្ ញ្ញា ណរណ័ណ ្ញ្ញា តិ្ដខមរ ឬលិខិត្ឆ្លងដ ន្ររ្់គណៈ្គរ់្ គង, សាស្រស្ាចរយ, និ្ងរ គគលិក 
- ្ញ្ញា រ្ត្ររ្់គណៈ្គរ់្ គង និ្ងសាស្រស្ាចរយ 

២០-ការច ុះរញ្ា ិកាដលើកិចា្ ន្ាការងារជន្ររដទ្ 
- លិខិត្ឆ្លងដ ន្ររ្់ជន្ររដទ្នី្ម្យួៗ 
- កិចា្ ន្ាការងារជន្ររដទ្។ 
រាល់ការដ្នើ  ្ ុំ ដ្រើ្ា្់ដ្វាសាធារណៈពាកព់ន័្ធវ ិ្ ័យការងារ និ្ងរណ្ ុះរណ្្តលវជិ្ជា ជីវៈតាម្្រពន័្ធ

្វ័យ្រវត្្ិកម្មណ្តម្យួ ដ លម្និ្មាន្ឯកសារ្គរ់្ ាន្ ់ឬពត័្ម៌ាន្ចា្់ោ្់ ូចាន្រញ្ញា កខ់ាងដលើ រនាៃ រ់
ពីម្ស្រន្្ី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យាន្ដទាើអ្ ីដម្លដណនាុំរចួ ដោកអ្នកអាច្រឈម្នឹ្ងការរ ិដ្ធដលើ ុ្ំដណើ  ្ុំទាុំងអ្្់ដនាុះ 
ដហើយរាល់ការចុំណ្តយដ លាន្ដធវើដ ើង នឹ្ងម្និ្មាន្ការ្រគល់ជូន្វញិដនាុះដទ។ 


