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េិក្ារយីៈសពល១២(ដ្ប់ពីរ)ថ្ខជាម្ួយគ្គូក្ម្មេិក្ាស ម្ ុះ...............................និងសៅការវាយល័យសម្ធាវី
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 ជាកាតពវក្ិចចរបេ់ក្ម្មេិក្ាការីគ្គប់រូប សៅសពលបញ្ចប់ក្ម្មេិក្ារយីៈសពល ១២ ថ្ខ រួចម្ក្ ក្ម្ម
េិក្ាការីនីម្ួយៗគ្តូវសរៀបចំរបាយការណ៍បញ្ចប់ក្ម្មេកិ្ារបេ់ខែួន សដ្ឋយគ្តូវសរៀបរាប់អំពីការស្វើក្ម្មេិក្ា
ក្នែងម្ក្ រួម្ទងំលទធសលការង្ហរថ្ដ្លេសគ្ម្ចបានសៅក្នតងរយីៈសពលក្ម្មេិក្ាក្នែងសនាុះ សដ្ើម្បីស្វើជាម្ូលដ្ឋឋ ន
ដ្ឋក្់ជូនគ្ក្តម្គ្បឹក្ាគណីៈសម្ធាវីពិនិតយ និងេសគ្ម្ចអំពេីម្តថភាពក្នតងក្ម្មេិក្ារបេ់ក្ម្មេិក្ាការី ថ្ដ្លនឹង
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 សេៀវសៅរបាយការណ៍បញ្ចប់ក្ម្មេិក្ាសនុះបញ្ជា ក្់អំពីេក្ម្មភាពការង្ហរថ្ដ្លក្ម្មេិក្ាការីបាន
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 ចំសពាុះទគ្ម្ង់របាយការបញ្ចប់ក្ម្មេិក្ា ជាជំនួយសាម រតីេគ្ាប់ក្ម្មេិក្ាការី នងិក្ម្មេិក្ាការីក្៏
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ការិយាល័យ/ក្រុមហ ៊ុនមមធាវី...........(Logo) 
មេចរតីថ្លែងអណំរគ៊ុណ 

 ខាតំបាទ/នាងខាតំ េូម្សររពដ្ឹងគុណយ៉ា ងគ្ជាលសគ្ៅបំសតុចំសពាុះ សលាក្ឪពុក្ អនក្ាត យ និងអនក្ាន
គុណ ថ្ដ្ល បសងកើតរូបខាតំបាទ/នាងខាតំ ចិញ្ចឹម្បីបាច ់ ថ្លរក្ា ទូនាម នសគ្បៀនគ្បសៅ និងជយួទំនុក្បំរុង ខាតំបាទ/នាងខាត ំ
ទទួលបាននវូលទធសលនាសពលសនុះ ។ 
 េូម្ថ្លែងអំណរគុណយ៉ា ងគ្ជាលសគ្ៅសងថ្ដ្រចំសពាុះគ្គូក្ម្មេិក្ាសម្ធាវី ថ្ដ្លបានទទួលយក្ខាតំបាទ/
នាងខាតំស្វើជាក្ម្មេិក្ាការី រយីៈសពល ក្ម្មេិក្ាសនុះ។ គ្គូក្ម្មេិក្ាសម្ធាវ ីថ្តងថ្តថ្ណនា ំបង្ហា ត់បសគ្ងៀន ថ្ចក្
រំថ្លក្បទពិសសា្ន៍លអៗដ្ល់ខាតំបាទ/នាងខាតំ និងជួយសដ្ឋុះគ្សាយរាល់បញ្ជា ថ្ដ្លសក្ើតាន និងសតល់អនុសាេន៍
សពលក្ម្មេិក្ា និងម្ុនបញ្ចប់ក្ម្មេិក្ា ។ 
 េូម្ថ្លែងអំណរគុណចំសពាុះគ្បធានការវាយល័យ/គ្ក្តម្ហ្ ុនសម្ធាវ ី និងបុគគលិក្បំសរីការង្ហរទងំអេ់
ថ្ដ្លបានសតល់ការថ្ចក្រំថ្លក្បទពិសសា្ន៍ និងជួយការង្ហររូបខាតំបាទ/នាងខាតំ រយីៈសពល ១២ ថ្ខ ក្នែងម្ក្ ។ 
 េូម្ថ្លែងអំណរគុណចំសពាុះគណីៈសម្ធាវីននគ្ពុះរាជាណ្តចគ្ក្ក្ម្ពតជា ថ្ដ្លបានសតល់ឱកាេឲ្យខាតំបាទ/
នាងខាតំ បានកាែ យជាេាជកិ្គណីៈសម្ធាវី សដ្ើម្បីឲ្យខាតំបាទ/នាងខាតំអាចសគ្បើគ្បាេ់ចំសណុះដ្ឹងខ្ងវវាេ័យចាប់ ចូល
រួម្បសគ្ម្ើយុតតិ្ម្៌េងគម្ និងក្សាងេងគម្ជានីតិរដ្ឋ ។ 
 ជាទីបញ្ចប់ ខាតំបាទ/នាងខាតំ េូម្បួងេួងដ្ល់វតថតេក្តិេទិិធទងំអេ់ក្នតងសលាក្ ជួយថ្លរក្ាអនក្ានគុណ 
គ្គូក្ម្មេិក្ា គ្ពម្ទងំសលាក្គ្បធានគណីៈសម្ធាវីននគ្ពុះរាជាណ្តចគ្ក្ក្ម្ពតជា និង េាជិក្គ្ក្តម្គ្បឹក្ាគណីៈ
សម្ធាវី និងបគុគលិក្គណីៈសម្ធាវីទងំអេ់ ឲ្យជួបគ្បទុះថ្តពុទធពរគ្គប់គ្បការក្ុំបីស្ែៀងឃ្លែ តស ើយ ។ 

េូម្អរគុណ ។ 
                                                                                ពីីៈ ខាតំបាទ/នាងខាតំ.....................។ 

 
 
 
 



 

 

  



 

 

ព្រាខ 
 

 
 រិយាល័យ/ក្រុមហ ៊ុនមមធាវី...........(Logo) 
លិខិតេ៊ុំបញ្ជូនរបាយការណ៍បញ្ចប់រមមេិរា 

 ខាតំបាទ/នាងខាតំ.........................ជាសម្ធាវីននការវាយលយ័/គ្ក្តម្ហ្ ុនសម្ធាវ.ី.............អាេយដ្ឋឋ ន
េិថតសៅទីតាងំ.......................................................................................................................។ 

េូមមោរពជូន 
មោរក្បធានគណៈមមធាវីននក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា 

តាមរយៈ គ្គូក្ម្មេិក្ា........................ 
រមមវត្ុៈ  ការបញ្ាូនរបាយការណ៍ក្ម្មេិក្ា។ 
មយាងៈ   ចាប់លក្ានតិក្ីៈសម្ធាវីននគ្ពុះរាជាណ្តចគ្ក្ក្ម្ពតជា 
 គ្ក្ម្េីល្ម្៌សម្ធាវីគណីៈសម្ធាវ ី
 បទបញ្ជា នសទក្នតងគណីៈសម្ធាវី 
 សេចក្តីេសគ្ម្ចរបេ់គណីៈសម្ធាវ.ី........................ 
 សេចក្តីដ្ូចានថ្ចងក្នតងក្ម្មវតថត និងសយងខ្ងសលើ ខាតំបាទ/នាងខាតំ ានក្តិតយេេូម្ជគ្ាបជូន មោរ
ក្បធាន សម្តាត គ្ជាបថា ខាតំបាទ/នាងខាតំគ្តូវបានេាជិក្គ្ក្តម្គ្បឹក្ាគណីៈសម្ធាវីេគ្ម្ចឲ្យស្វើក្ម្មេិក្ារយីៈ
សពល ១២ (ដ្ប់ពីរ)ថ្ខជាម្ួយគ្គូក្ម្មេិក្ា......................សៅការវាយល័យ/គ្ក្តម្ហ្ ុនសម្ធាវ.ី..................
ោប់ពីនលៃទី...ថ្ខ...ឆ្ន .ំ..រហ្ូតដ្ល់ នលៃទី...ថ្ខ...ឆ្ន .ំ..។ បនាទ ប់ពីបានស្វើក្ម្មេិក្ារយីៈសពល ១២ (ដ្ប់ពីរ)ថ្ខ 
ក្នែងម្ក្ ខាតំបាទ/នាងខាតំ េូម្ សេនើេុំបញ្ាូនរបាយការណ៍បញ្ចប់ក្ម្មេិក្ា សដ្ើម្បបីង្ហា ញអំពីេក្ម្មភាពការង្ហរ 
និងការអនុវតតជាក្់ថ្េតង នងិដ្ឋក្់ជូនគណីៈសម្ធាវីសម្តាត ពិនិតយ និងេសគ្ម្ចចំសពាុះការបញ្ចប់ក្ម្មេិក្ារបេ់ខាតំ
បាទ/នាងខាតំ ។ 
 អាគ្េ័យដ្ូចបានជគ្ាបជនូខ្ងសលើ េូម្ មោរក្បធាន សម្តាត ពិនិតយ និងេសគ្ម្ចដ្៏ខពង់ខពេ់ ។ 
 េូម្ មោរក្បធាន សម្តាត ទទួលនូវសេចក្តីសររពដ្៏ខពង់ខពេ់អំពីខាតំបាទ/នាងខាតំ ។ 
                                                                              នលៃ.................ថ្ខ........ឆ្ន .ំ............... 
                                                                               .............នលៃទី.......ថ្ខ......ឆ្ន .ំ........... 



 

 

                                                                                    ក្ម្មេកិ្ាការ ី
 

ការិយាល័យ/ក្រុមហ ៊ុនមមធាវី...........(Logo) 
លិខិតេ៊ុំបញ្ជូនរបាយការណ៍បញ្ចប់រមមេិរា 

 ខាតំបាទ/នាងខាតំ.........................ជាសម្ធាវីននការវាយលយ័/គ្ក្តម្ហ្ ុនសម្ធាវ.ី.............អាេយដ្ឋឋ ន
េិថតសៅទីតាងំ................................................................................................................។ 

េូមមោរពជូន 
មោរក្បធានគណៈមមធាវីននក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា 

រមមវត្ុៈ  ការបញ្ាូនរបាយការណ៍បញ្ចប់ក្ម្មេិក្ារបេ់ក្ម្មេិក្ាការី............................។ 
មយាងៈ   ចាប់លក្ានតិក្ីៈសម្ធាវីននគ្ពុះរាជាណ្តចគ្ក្ក្ម្ពតជា 
 គ្ក្ម្េីល្ម្៌សម្ធាវីគណីៈសម្ធាវ ី
 បទបញ្ជា នសទក្នតងគណីៈសម្ធាវី 
 សេចក្តីេសគ្ម្ចរបេ់គណីៈសម្ធាវ.ី........................ 
 សេចក្តីដ្ូចានថ្ចងក្នតងក្ម្មវតថត និងសយងខ្ងសលើ ខាតំបាទ/នាងខាតំ ានក្តិតយេេូម្ជគ្ាបជូន មោរ
ក្បធាន សម្តាត គ្ជាបថា ក្ម្មេិក្ាការី............................ថ្ដ្លបានស្វើក្ម្មេិក្ាជាម្ួយខាតំ សៅការវាយល័យ/
គ្ក្តម្ហ្ ុនសម្ធាវ.ី......................រយីៈសពល ១២ (ដ្ប់ពីរ)ថ្ខោប់ពីនលៃទី...ថ្ខ...ឆ្ន .ំ..រហ្ូតដ្ល់ នលៃទី...ថ្ខ...ឆ្ន ំ
...ក្ម្មេិក្ាការី បានបំសពញការង្ហរ ទងំចំសណុះដ្ឹង បទពិសសា្ន៍ និងបសចចក្សទេេំខ្ន់ៗក្នតងការបំសពញ
ការង្ហរជា សម្ធាវីដ្ូចជា៖ 
................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................។ 
 អាគ្េ័យដ្ូចបានជគ្ាបជនូខ្ងសលើ ខាតំេូម្បញ្ាូនរបាយការណ៍បញ្ចប់ក្ម្មេិក្ារបេ់ក្ម្មេិក្ាការី
...... ជូន មោរក្បធាន នងិេាជិក្គ្ក្តម្គ្បឹក្ាគណីៈសម្ធាវីសម្តាត ពិនិតយ និងេសគ្ម្ចដ្៏ខពង់ខពេ់ ។ 
 េូម្ មោរក្បធាន សម្តាត ទទួលនូវសេចក្តីសររពដ្៏ខពង់ខពេ់អំពីខាតំបាទ/នាងខាតំ ។ 
                                                                              នលៃ.................ថ្ខ........ឆ្ន .ំ............... 
                                                                               .............នលៃទី.......ថ្ខ......ឆ្ន .ំ........... 
                                                                           គ្គកូ្ម្មេកិ្ា 



 

 

 


