
  

  

ពាក្យស ុំប្រក្រអាជវីក្ម្ម-សសវាក្ម្ម 

 ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ.........................................................ឈេទ..............អាយញ............ឆ្ន ុំ ជនជាតិ.............សញ្ជា តិ..............ទីលុំឈៅបច្ចញបបនន 
ផ្ទោះឈលខ.....................ផ្លូវ...................ក្រុមទី............េូមិ.................................សង្កា ត់/ឃញុំ........................................ក្រុង/ស្សុរ......................................
ឈខតត..............................................កាន់អ្តសញ្ជា ណប័ណណឈលខ.................................................ច្ញោះថ្ងៃទី......................ខខ..................ឆ្ន ុំ.......................។ 

ខែលមានទីតុំផ្លិតអ្គ្គិសនីឈៅែីឡូត៍ឈលខ....................ផ្លូវ................ក្រុមទី.................េូមិ...............................សង្កា ត់/ឃញុំ...........................................
ក្រុង/ស្សុរ........................................ឈខតត....................................................ឈលខទូរស័ព្ទ............................................................................................។ 

សមូ្សោរពជូន 

សោក្អភិបាលប្កុ្ង................................. 

 តាម្រយៈ ការយិាល័យក្ច្រឈច្ញ-ចូ្លខតមួយ ក្រុង...........................។ 

 ក្ម្មវត្ ៈ សុំឈណើ សញុំវនិិឈយាគ្អ្គ្គិសនី..............................................................................................................................................
 (ផ្លិត ឬ/និង ខច្រចាយអ្គ្គិសនី ឬ ផ្លិអ្គ្គិសនីសុំរាប់សារអាគ្ញយ)។ 

 សោងៈ ក្បកាសឈលខ ០១០ឧ.រង.អ្ង.ក្បរ ច្ញោះថ្ងៃទី១០ ខខមររា ឆ្ន ុំ២០០៥ សតីពី្ការឈ្វើក្បតិេូរមមអ្ុំណាច្ថ្នមញខង្ករថាមព្លអ្គ្គិសនី 
ជូនែល់ស្សុរ............................. ឈខតត............................. និងស្សុរ........................... ឈខតត.........................។ 

 ឈយាងតមរមមវតថញ និងឈយាងខាងឈលើ ឈោយមានឈោលបុំណងច្ង់ចូ្លរមួច្ុំខណរអ្េិវឌ្ឍន៍វស័ិយថាមព្លអ្គ្គិសនី ឈែើមបីបុំឈរ ើឈសច្រតីក្តូវការ
របស់ក្បជាជន ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ឈសនើសញុំឈោរអ្េិបាលក្រុងអ្នញញ្ជា តច្ាប់វនិិឈយាគ្អ្គ្គិសនីតមសុំឈណើ  ខាងឈលើឈោយអ្នញឈក្ោោះ។ 

 សូមឈោរអិ្បាលក្រុង ទទួលនូវការឈោរព្ែ៏ខពង់ខពស់អ្ុំពី្ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ។ 

 សូមជូនភា្ា ប់មរជាមួយនូវៈ 

 ១.ជីវក្បវតតិសឈងេប   ០១ច្ាប់ 

 ២.លិខិតអ្ឈងាត   ០១ច្ាប់ 

 ៣.បលង់ទីតុំងោរ់មា៉ាសញីនអ្គ្គិសនី   ០១ច្ាប់ 

 ៤.បលង់បណាត ញខច្រចាយអ្គ្គិសនី   ០១ច្ាប់ 

 ៥.របាយការណ៍បឈច្ចរឈទស និងឈសែឋរិច្ច   ០១ច្ាប់ 

 ៦.បញ្ា ីភា្គ្ហ ញន (ឈបើសិនមាន)   ០១ច្ាប់ 

 ៧.ច្ាប់ច្ុំលងអ្តតសញ្ជា ណប័ណណសញ្ជា តិខខមរ  ឬប័ណណសាន រ់ឈៅ  ឬប័ណណក្គ្ួសារ  ឬលិខិតបញ្ជា រ់ឈផ្េងៗឈទៀត ឈច្ញឈោយអាជ្ា្រមូលោឋ ន 
    ០១ច្ាប់ 
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របូថត 

៤x៦ 

 ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្ម្ព ជា 

ជាតិ សាសនា ប្ពះម្ហាក្សប្ត 

....................ថ្ងៃទី............ខខ...........ឆ្ន ុំ២០១១ 

ហតថឈលខា ឬ សាន មឈមថ្ែ 
 



ជីវប្រវតតិសសងេរ 

 

១- នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន……………………………………..…ឈ ម្ ោះឈត្រើសព្វថ្ងៃ…………………………………………………
២- ឈេទ…………….………ជនជារិ……………………….…………សញ្ជា រិ…………………………………………………….....
៣- ថ្ងៃ ខខ្ ឆ្ន ាំកាំឈ ើ រ …………………………………………………………………………………………………………………….
៤- ទីកខនែងកាំឈ ើ រ ………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៥- កាំររិវរបធម ៌ ……………………………………………………………………………………………………………………………
៦- មុខ្ជាំនាញរច្ចុរបនន ………………………………………………………………………………………………………………….. 
៧- មុខ្ររររច្ចុរបនន ………………………………………………………………………………………………………………………..
៨- ទីលាំឈៅរច្ចុរបនន ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………......
៩- ស្ថា នភាព្ត្រួស្ថរៈ ឈ ម្ ោះត្រព្នធ ឬ រតី………………………………………………………………………………………………..      

     មុខ្រររៈ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ច្ាំនួនកូនកនុងរនទុក ……………..នាក ់ត្រុស…………….នាក ់ត្សី…………….នាក ់។ 
  

 ខុ្្ាំសូមរញ្ជា កថ់ា ជីវត្រវរតិខែលខុ្្ាំបានឈរៀររារខ់ាងឈលើឈនោះ ពិ្រជាត្រឹមត្រូវតាមការពិ្រទាំងត្សុង ។ ត្រសិនឈរើមានការ
ខកលងរនលាំខុ្សពី្ការពិ្រ ខុ្្ាំសូមទទួលខុ្សត្រូវច្ាំឈ ោះមុខ្ច្ារ ់។ 
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របូថត 

៤x៦ 

....................ថ្ងៃទី............ខខ្...........ឆ្ន ាំ២០១១ 

ហរាឈលខា ឬ ស្ថន មឈមថ្ែ 

 



របាយការណ៍រសចេក្សេស និងសសដ្ឋក្ចិេ 

វនិិឈោរ..................................................... 

( ផលិរ ឬ ខច្កចាយអរគិសនី ឬ ផលិរអរគិសនីសាំរារស់្ថកអារុយ ) 

 

១- ឈ ម្ ោះត្រធាន………………………………………………………………ឈេទ……….….ជនជារិ…………..សញ្ជា រិ…………    
 ថ្ងៃ ខខ្ ឆ្ន ាំកាំឈ ើ រ …………………………………………..កានអ់រតសញ្ជា  រន័ឈលខ្……………………………………….. 
 ចុ្ោះថ្ងៃទី……………ខខ្…………..ឆ្ន ាំ…………………ឈធវើឈៅ………………………………………………………………………. 
២- អាសយដ្ឋា នស្ថន កឈ់ៅរច្ចុរបនន ……………………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
៣- អាសយដ្ឋា នវនិិឈោរអរគិសនី……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
៤- ទាំហាំទីតាាំងដ្ឋកម់ា៉ា សីុនអរគិសនីៈ 
    -រឈតត យ……………………………………………………………….ខម៉ាត្រ 
    -ទទឹង…………………………………………………………………...ខម៉ាត្រ 
    -ថ្ផទត្កឡាសររុ………………………………………………………….ខម៉ាត្រកាឈរ ៉ា 
    -រាំថ្លបា៉ា នស់្ថម ន………………………………………………………..ឈរៀល 

ក្- អុំពី ផលតិក្ម្ម 

  អានុភាព្រឈមលើងសររុ …………………………………………………….KVA 
  ផលិរកមមត្រចាាំឆ្ន ាំ  …………………………………………………...KVh 
  ការខាររងស់ររុ  .................................................................KVh 
  ថាមព្លសាំរារល់ក ់ . ................................................................KVh 
  ច្ាំនួនអរិងិជន  ................................................................. 

ខ- អុំពី េ ន 

  ទុនសររុវនិិឈោរដ្ឋកម់ា៉ា សីុអរគិសនី......................................................... 
  ទុនសររុវនិិឈោររតត ញអរគិសនី.......................................................... 
  សររុ.................................................................................................. 
  ទុនផ្ទទ ល់ខ្លួន....................................................................................% 
  ច្ាំនួនសមាជិកចូ្លហ ុន..................................................................នាក ់
  ច្ាំនួនហ ុន.......................................................................................... 
  ឯកតាត ហ ុន........................................................................................ 



គ- អុំពី ពលក្ម្ម 

  សររុព្លកមម..................................................នាក,់ ត្រុស....................នាក,់ ត្សី.....................នាក ់

  ត្ររត់្រង........................................................នាក,់ ត្រុស....................នាក,់ ត្សី.....................នាក ់

  វសិវករ.. ........................................................នាក,់ មុខ្ជាំនាញ..................................................... 

  អនករឈច្ចកឈទសជានខ់្ពស់..................................នាក,់ មុខ្ជាំនាញ..................................................... 

  កមមករធមមតា................ .................................នាក,់ ត្រុស....................នាក,់ ត្សី.....................នាក ់

  អនករាំឈរ ើ....... .................................................នាក,់ ត្រុស....................នាក,់ ត្សី.....................នាក ់

 

ឃ- អុំពី ម៉ា ស នីសភលើង និង េិពវសុំភារៈ 

 

  ១- អុំព ីម៉ា ស នីសភលើង 
 

ល.រ ឈ ម្ ោះមា៉ា សីុនឈេលើង 
(និង/ឬ មា៉ា កសញ្ជា ) 

ត្រឈេទផលិរល ឆ្ន ាំផលិរ អានុភាព្ 
(KVA) 

សមរាភាព្ 
រច្ចុរបនន(%) 

ច្ាំននួ រាំថ្លឯកតា រាំថ្លសររុ ឈផេងៗ 

១          
២          
៣          
៤          

 

២- អុំព ីេិពវសុំភារៈម៉ា ស នីសភលើង 
 

ល.រ ឈ ម្ ោះទិព្វសាំភារៈ មា៉ា កសញ្ជា  ត្រឈទសផលិរ ឆ្ន ាំផលិរ ស្ថា នភាព្ 
រច្ចុរបនន(%) 

ច្ាំននួ រាំថ្លឯកតា រាំថ្លសររុ ឈផេងៗ 

១          
២          
៣          
៤          
៥          

   



ង- អុំពី េិពវសុំភារៈរនាា រ់រនស ុំសុំរារម់៉ា ស នីសភលើង 

 

ល.រ ឈ ម្ ោះទិព្វសាំភារៈ មា៉ា កសញ្ជា  ត្រឈទសផលិរ ឆ្ន ាំផលិរ អានុភាព្ 
ខច្កចាយ 

ស្ថា នភាព្ 
រច្ចុរបនន(%) 

ច្ាំននួ រាំថ្លឯកតា រាំថ្លសររុ ឈផេងៗ 

១           
២           
៣           
៤           
៥           
៦           
៧           
៨           
៩           
១០           

 

ច- អុំពី េិពវសុំភារៈសុំរារ់ការងារសរៀរចុំរណាត ញចចក្ចាយ 

 

ល.រ ឈ ម្ ោះទិព្វសាំភារៈ មា៉ា កសញ្ជា  ត្រឈទសផលិរ ឆ្ន ាំផលិរ អានុភាព្ 
 

ស្ថា នភាព្ 
រច្ចុរបនន(%) 

ច្ាំននួ រាំថ្លឯកតា រាំថ្លសររុ ឈផេងៗ 

១           
២           
៣           
៤           
៥           
៦           
៧           
៨           
៩           
១០           

  

 



ឆ- អុំពី ការសប្រើប្បាសស់ប្រង 

ល.រ រាយមុខ្ឈត្រងឥនធនៈ ឯកតារិរ ឈសច្កតីត្រូវការត្រចាាំឆ្ន ាំ ឈសច្កតីឈផេងៗ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

....................ថ្ងៃទី............ខខ្...........ឆ្ន ាំ២០១១ 

ហរាឈលខា ឬ ស្ថន មឈមថ្ែ 

 



រញ្ជរីាយនាម្ភាគហ  ន 

សាំរារវ់និិឈោរ................................................................... 

( ផលិរផល ឬ/និង ខច្កចាយអរគិសនី ឬ ផលិរផលអរគិសនីសាំរារស់្ថកអារុយ ) 

ល.រ នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន ឈេទ ឆ្ន ាំកាំឈ ើ រ ភារកិច្ចកនុងត្កុមហ ុន ច្ាំនួនភារហ ុន ឯកតាត ហ ុន ស្ថន មឈមថ្ែ ឈផេងៗ 
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