
េសចកតីេសចកតីេសចកតីេសចកតីេរៀបរប់េរៀបរប់េរៀបរប់េរៀបរប់អំពីករងរអំពីករងរអំពីករងរអំពីករងរ    
មុខតំែណងមុខតំែណងមុខតំែណងមុខតំែណងបចចុបបននបចចុបបននបចចុបបននបចចុបបនន៖ េមករ៖ េមករ៖ េមករ៖ េមកររបចំរបចំរបចំរបចំនិេវសនដឋ នឯកអគគរដឋទូតនិេវសនដឋ នឯកអគគរដឋទូតនិេវសនដឋ នឯកអគគរដឋទូតនិេវសនដឋ នឯកអគគរដឋទូតបរងំបរងំបរងំបរងំ    ((((ទទួលបនទុកទទួលបនទុកទទួលបនទុកទទួលបនទុកកែនលងទទួលេភញៀវ កែនលងទទួលេភញៀវ កែនលងទទួលេភញៀវ កែនលងទទួលេភញៀវ 
បនទប់េគងរបស់េភញៀវ េគហដឋ នឯកជន បនទប់េគងរបស់េភញៀវ េគហដឋ នឯកជន បនទប់េគងរបស់េភញៀវ េគហដឋ នឯកជន បនទប់េគងរបស់េភញៀវ េគហដឋ នឯកជន និងនិងនិងនិងរនហល) រនហល) រនហល) រនហល)     
បុគគលិកកន់មុខតំែណងេនះបុគគលិកកន់មុខតំែណងេនះបុគគលិកកន់មុខតំែណងេនះបុគគលិកកន់មុខតំែណងេនះ៖ ៖ ៖ ៖     
បេរមករងរបេរមករងរបេរមករងរបេរមករងរេនេនេនេននិេវសនដឋ ន និេវសនដឋ ន និេវសនដឋ ន និេវសនដឋ ន     
បេរមករងរេរកមបងគ ប់បេរមករងរេរកមបងគ ប់បេរមករងរេរកមបងគ ប់បេរមករងរេរកមបងគ ប់ផទ ល់របស់ផទ ល់របស់ផទ ល់របស់ផទ ល់របស់េមកររបចំេមកររបចំេមកររបចំេមកររបចំសថ នទូត សថ នទូត សថ នទូត សថ នទូត     
កលបរេិចឆទដក់ពកយផុតកំណត់កលបរេិចឆទដក់ពកយផុតកំណត់កលបរេិចឆទដក់ពកយផុតកំណត់កលបរេិចឆទដក់ពកយផុតកំណត់េនេនេនេនៃថងទីៃថងទីៃថងទីៃថងទី២៧ ២៧ ២៧ ២៧ ែខវចិឆិក ឆន ំែខវចិឆិក ឆន ំែខវចិឆិក ឆន ំែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧ ២០១៧     
 

ភរកិចចភរកិចចភរកិចចភរកិចច    
- េធវយ៉ងណឱយនិេវសនដឋ នសអ តជនិចច ឱយអវីៗទំងអស់េននិេវសដឋ នដំេណ រករ សអ ត 

និងអចេរបរបស់បនរគប់េពល។  
- កនុងេពលអហរៃថងរតង់ អហរេពលយប់ ខុកែថល េរៀបចំេឡងេដយេលករសី

ឯកអគគរដឋទូត េធវយ៉ងណឱយរពឹតតិករណ៍ខងេលរបរពឹតតេទបនលអរបេសរ (ករេរៀបចំតុ 
សមសល បរពកំបិត កែនលងទទួលេភញៀវមនភពរសស់បំរពង និងសអ ត) បេរមេភញៀវ(របសិន
េបមនបុគគលិកបេរមេភញៀវេផសងេទៀត ដឹកនំរកុមបុគគលិកបេរមេភញៀវ) េរ និងេរៀបចំទុកដក់
សមភ រៈ។  

    

ភរកិចចភរកិចចភរកិចចភរកិចចលមអិតលមអិតលមអិតលមអិតសំខន់ៗសំខន់ៗសំខន់ៗសំខន់ៗ    
១១១១----    េរៀបចំ និងបំេពញករងរកនុងអំឡុងរពឹតតិករណ៍េរៀបចំេននិេវសនដឋ នេរៀបចំ និងបំេពញករងរកនុងអំឡុងរពឹតតិករណ៍េរៀបចំេននិេវសនដឋ នេរៀបចំ និងបំេពញករងរកនុងអំឡុងរពឹតតិករណ៍េរៀបចំេននិេវសនដឋ នេរៀបចំ និងបំេពញករងរកនុងអំឡុងរពឹតតិករណ៍េរៀបចំេននិេវសនដឋ ន៖ ៖ ៖ ៖     

- េគរពេម៉ងេពលបំេពញករងរ (មកបំេពញករងរឱយទន់េពលេវល) 
- ទទួលេភញៀវ  
- េរៀបចំតុ និងតុបែតង (ធនឱយកែនលងនន ករមលតុ ចនសល បរពមនភពសអ ត)  
- ករេរៀបចំបេរមេភញៀវកនុងអំឡុងរពឹតតិករណ៍ននេននិេវសនដឋ នពក់ព័នធនឹងភសតុភរ និង

ធនធនមនុសស (ផគត់ផគង់ទឹកកក ដក់កល េសេភសជជៈឱយរតជក់ រគប់រគងធុងសរមម ករ 
សមអ ត។ល។) រគប់រគងេលករងរបែនថមកនុងេពលមនពិធីេផសងៗ (ករេហទូរស័ពទ ករ
ែបងែចកករងរ។ល។) 

- បេរមេភញៀវេនតមតុ និងេនកនុងសល។  
- េរៀបចំសលឱយបនរតឹមរតូវេឡងវញិ និងទុកដក់េរៀបចំេដមបេីរបរបស់េពលេរកយ    

េទៀត។   
- រតតួពិនិតយករេរៀបចំេដមបទីទួលេភញៀវែដលមកសន ក់េនៗនិេវសនដឋ ន (ពិនិតយបនទប់េគង 

ករមលពូក ករសមអ ត ម៉សីុនរតជក់ ករផគត់ផគង់ទឹក ផលិតផលែថទំ និងសមអ ត។ល។) 



 

២២២២----    រគប់រគងរកមុបេរមេភញៀវ និងរកមុែថទំ រគប់រគងរកមុបេរមេភញៀវ និងរកមុែថទំ រគប់រគងរកមុបេរមេភញៀវ និងរកមុែថទំ រគប់រគងរកមុបេរមេភញៀវ និងរកមុែថទំ     
ជពិេសស៖  

- រតតួពិនិតយ និងតមដនករបំេពញករងរ និងករែថទំេននិេវសនដឋ នរបស់បុគគលិកពីរ
របូ(ករសមអ ត ករេបកគក់ និងភពដំេណ រករៃនសមភ រៈតូចៗ ករេរៀបចំទុកដក់តម
កែនលងេដម។ល។)  

- ដឹកនំរកមុបេរមេភញៀវ និងរកុមែថទំ េរកមបងគ ប់បញជ របស់េមករសថ នទូត៖ ជួយកនុងករ
េរជសេរ សបុគគលិក ផតល់េសចកតីែណនំ តមដនករដក់ឱយដំេណ រកមមវធីិៃនករបំេពញ
ករងររបស់រកមុ។  

- សរមបសរមួលជមួយរកមុករងរែផនកេធវមហូប ែដលមនបុគគលិកបេរមករពីររបូ។  
 

៣៣៣៣----    ទំនួលខុសរតវូទំនួលខុសរតវូទំនួលខុសរតវូទំនួលខុសរតវូ    និងកររគប់រគងសមភ រៈ និងភសតភុរននែដលដក់និងកររគប់រគងសមភ រៈ និងភសតភុរននែដលដក់និងកររគប់រគងសមភ រៈ និងភសតភុរននែដលដក់និងកររគប់រគងសមភ រៈ និងភសតភុរននែដលដក់ឱយបុគគលិកបេរមេភញៀវ និងឱយបុគគលិកបេរមេភញៀវ និងឱយបុគគលិកបេរមេភញៀវ និងឱយបុគគលិកបេរមេភញៀវ និង
ែថទំេរបរបស់ ែថទំេរបរបស់ ែថទំេរបរបស់ ែថទំេរបរបស់     
មនជពិេសស៖  

- កនុងករណីចំបច់រគប់រគងករផគត់ផគង់សមភ រៈែថទំរបសិនេបចំបច់សរមប់ករបេរម
ករងរេទតមករមិតថវកិែដលកំណត់េដយេមករសថ នទូត។  

- រតតួពិនិតយបុគគលិកបេរមករងរែផនកែថទំ និងែផនកសមអ ត ែដលជួលមកពីខងេរក។ 
- ឃល ំេមលករេរបរបស់ឱយបនរតឹមរតូវនូវសមភ រៈ និងចំណីអហរ ែដលដក់ឱយរកុមបេរម

េភញៀវ និងរកុមែថទំយកេទេរបរបស់។  
- ធនថអំពូល និងម៉សីុនរតជក់រតវូបនបិទបនទ ប់ពីមនពិធីនន អហរៃថងរតង់ និងអ

ហេពលយប់ និងរតូវបនេបកទន់េពលេវលមុនរពឹតតិករណ៍នីមួយៗ។  
- របប់េមកររបចំសថ នទូតឱយបនដឹងអំពីបញហ នីមួយៗេទះជបញហ តូចតច(ឧទហរណ៍ 

អំពូលដច់ ។ល។)  
 

៤៤៤៤----    ជំនួសករងរេមករសថ នជំនួសករងរេមករសថ នជំនួសករងរេមករសថ នជំនួសករងរេមករសថ នទូតេនេពលគត់អវតតមនចំេពះករងរណែដលពក់ព័នធនឹងទូតេនេពលគត់អវតតមនចំេពះករងរណែដលពក់ព័នធនឹងទូតេនេពលគត់អវតតមនចំេពះករងរណែដលពក់ព័នធនឹងទូតេនេពលគត់អវតតមនចំេពះករងរណែដលពក់ព័នធនឹង
និេវសនដឋ ន និេវសនដឋ ន និេវសនដឋ ន និេវសនដឋ ន     
    

លកខណៈសមបតតិេរជសេរ សលកខណៈសមបតតិេរជសេរ សលកខណៈសមបតតិេរជសេរ សលកខណៈសមបតតិេរជសេរ ស    
ករបណតុ ះបណត ល 
និង/ឬបទពិេសធន៍
ករងរ  

- ធល ប់ទទួលបនបណតុ ះបណត លែផនកសណឋ គរ  
- មនបទពិេសធន៍ែផនកេមករបដិសណឋ រកិចចេនតមសថ ប័នផលូវ

ករ និង/ឬរគឹះសថ នធំៗនន  



ភស  េចះភសបរងំ និងភសអង់េគលសចបស់ 
ចំេណះដឹងែផនកកំុពយូទ័រ  េចះេរបរបស់ Word Excel និងអីុនេធរែនត  
េផសងៗ - ចូលចិតតរបរស័យទក់ទងជមួយអនកដៃទ មនទំនក់ទំនង

ករងរលអរបេសរ មនសមតថភពកនុងកររគប់រគង  
- មនសមតថភពកនុងករសរមបខលួន និងករេឆលយតបនឹងតរមូវករ  
- មនសណត ប់ធន ប់ករងរ  
- មឺុងម៉ត់  
- េចះែបបបទពិធីករ និងេចះេរៀបចំខលួនបនលអរបេសរ  
- េគរពេម៉ងេពលបំេពញករងរ  
- េគរពករសមង ត់វជិជ ជីវៈ  
- េសលៀកពក់សមរមយ ៖ សអ តបត និងេរៀបចំខលួនបនលអ  

 

េម៉ងេពលបំេពញករងរពិេសសែដលតរមវូឱយមនេម៉ងេពលបំេពញករងរពិេសសែដលតរមវូឱយមនេម៉ងេពលបំេពញករងរពិេសសែដលតរមវូឱយមនេម៉ងេពលបំេពញករងរពិេសសែដលតរមវូឱយមន    ((((ករបំេពញករងរេរកេម៉ងេធវករ េលសករបំេពញករងរេរកេម៉ងេធវករ េលសករបំេពញករងរេរកេម៉ងេធវករ េលសករបំេពញករងរេរកេម៉ងេធវករ េលស
េម៉ង ។ល។)េម៉ង ។ល។)េម៉ង ។ល។)េម៉ង ។ល។)    

បំេពញករងរចុងសបត ហ៍ និងេពលយប់ញឹកញប់។ ទមទរឱយមនេម៉ងេពលទំេនរេរចន
សរមប់បំេពញករងរ។ 
 

ែបបបទៃនករដក់េបកខភពែបបបទៃនករដក់េបកខភពែបបបទៃនករដក់េបកខភពែបបបទៃនករដក់េបកខភព    
េបកខជនមនចំណប់អរមមណ៍រតូវេផញពកយសំុបេរមករងរ និងរបវតតិរូបសេងខប(ជភសបរំងំ) រមួទំង
សញញ ប័រតេផសងៗ តមរយៈអីុែមលេទកន់៖ ambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr  
 


