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                            បែែែទប្ែកាសសខុភាពសប្ាែស់ណំណ្ើសុែំន្តសពុលភាពែណ្ណសន្ារ៉ា ែរ់ងណ ើងវញិ 
រែសអ់្នកប្រវូបាន្ធានារ៉ា ែរ់ងនន្គណប្ាងែបន្ែម 

                                             (សូមបំពេញបបបបទពនេះបែក្នុងក្រណីអ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម ខុសេីោា ស់បណណសនារ៉ា ប់រង ឬអ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងមូលដ្ឋា ន) 
 

បណណសនារ៉ាប់រងពលខ៖                       
  
 (សូមបំពេញពាក្យពសនីសំុពនេះពដ្ឋយពត្បបី ៊ិចេ័ណ៌ពខៀវ)                                              កាលបរ ៊ិពចេទពាក្យពសនីសំុ៖   នងៃទ ី                        បខ                         ឆ្ន  ំ
  

បននកទី១៖ ព័រ៌ាន្ផ្ទា លខ់លនួ្ អ្នក្ត្ែវូបានធានារ៉ាបរ់ងននគពត្ោងបបនែម១ អ្នក្ត្ែវូបានធានារ៉ាបរ់ងននគពត្ោងបបនែម២ 
 

ព ម្ េះពេញដូចអ្ែតសញ្ញា ណ     
ប័ណណ ឬ ល៊ិខ៊ិែឆ្លងបដន ឬ សំបុត្ែ
ក្ំពណីែ  

បខមរ បខមរ 

ឡាតងំ ឡាតងំ 
   
ការងារ ឬមុខរបរបចាុបបនន  
(មុខែំបណង) 

  

ភារក្៊ិចាេ៊ិែត្បាក្ដ 
(ក្៊ិចាការត្បចនំងៃ ន៊ិងក្បនលងព្វីការ    
ជាពដីម) 

  

 
បននកទី ២៖ ព័រា៌ន្សខុភាព  

 
(ត្បស៊ិនពបីចពនាល េះទុក្ជូនម៊ិនត្គបត់្ាន់សត្ោប់ការសរពសរ សូមផ្តល់េ័ែ៌ោនបបនែមពៅក្នុងតរងខាងពត្កាម ន៊ិង 
ភាា ប់មក្ជាមួយលទធផ្លពែសត ឬក្ំណែ់ត្តបដលពាក្់េ័នធនឹងការេ៊ិន៊ិែយ ន៊ិងេាបាលសុខភាេ។) 

អ្នក្ត្ែវូបានធានា
រ៉ាបរ់ងននគពត្ោង

បបនែម១ 

 អ្នក្ត្ែវូបានធានា
រ៉ាបរ់ងននគពត្ោង
បបនែម២ 

១ (ក្) ក្មពស ់ ស.ម  ស.ម 
  ទមៃន ់ គ.ត្ក្  គ.ត្ក្ 
 (ខ) ក្នុងរយៈពេល ៦ បខក្នលងមក្ពនេះ ពែីទមៃន់អ្នក្ោនព ងីឬត្សក្ ពលីស ៣ គី ូត្កាមបដរឬពទ? 

ត្បស៊ិនពបី «ោន» សូមបញ្ញា ក្េ់ីមូលពេែុននការព ងី ឬត្សក្ទមៃន់? 
ោន        ាម ន 

 
ោន       ាម ន 

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១  

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២  

២ (ក្) ពែីអ្នក្ជក្ ់ឬ ធាល ប់ជក្់បារ ីឬ ថ្ន ជំក្់ពផ្េងៗពទៀែបដរឬពទ? ត្បស៊ិនពប ី«ោន» សូមបញ្ញា ក្េ់ីចនំួនពដមី ឬបរ ៊ិោណ
បដលអ្នក្ជក្់ក្នុងមួយនងៃ ន៊ិងរយៈពេលជក្់យូរប៉ាុណ្ណណ ? 

ោន        ាម ន 
 

ោន       ាម ន 

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១  

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២  

 (ខ) ពែីអ្នក្េ៊ិសា ឬ ធាល បេ់៊ិសា ត្សាពបៀរ ពត្គឿងត្សវងឹ ឬ ពេសជាៈោនជាែ៊ិត្សវងឹពផ្េងពទៀែបដរឬពទ? 

ត្បស៊ិនពបី «ោន» សូមបញ្ញា ក្េ់ីត្បពេទ បរ ៊ិោណ ឬ ចំននួដប ឬក្ំប៉ាុង បដលអ្នក្េ៊ិសាក្នុងមយួនងៃ ន៊ិង ញឹក្ញាប់
ក្ត្ម៊ិែណ្ណក្នុងមួយសបាា េ៍? 

ោន        ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១  

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២  

 (គ) ពែីអ្នក្ោនពត្បីត្បាសឱ់សងបដរឬពទក្នុងពេលងមីៗពនេះ? ពែីអ្នក្ោនទទួលការេាបាលពដ្ឋយពត្បីត្បាសឱ់សងជា
ត្បចបំដរឬពទ? ត្បស៊ិនពបី «ោន» សូមបញ្ញា ក្់េីត្បពេទថ្ន  ំន៊ិងមូលពេែុននការពត្បីត្បាស?់ 

ោន        ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១  

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២  

 (ឃ) ពែីអ្នក្ពត្បីត្បាស ់ឬ ធាល ប់ពត្បីត្បាស ់ថ្ន ពំញៀន ថ្ន រំពំញាច ឬសារធាែុពញៀនពផ្េងពទៀែបដរឬពទ?  ត្បស៊ិនពប ី«ោន» 
សូមបញ្ញា ក្េ់ីត្បពេទននថ្ន  ំន៊ិងមូលពេែុននការពត្បីត្បាស?់ 

ោន        ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១  

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២  

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 ពាក្យពសនីសំុពលខ៖  
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(ង) ពែីអ្នក្បានចូលរមួ ឬោនបណំងចងចូ់លរមួក្ីឡាបដលោនពត្ាេះថ្ន ក្ ់(មុជពត្កាមទឹក្ ព ងីេន ំ ពោែឆ្័ត្ែពោង 
ោនតសំកាងំ ក្ីឡាត្បណ្ណងំ-ល-) ណ្ណមយួបដរឬពទ? ត្បស៊ិនពបី«ោន» សូមបញ្ញា ក្់លមអ៊ិែខាងពត្កាម។ 

ោន        ាម ន ោន       ាម ន 

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១  

 អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២  

 

 
៣. ពែីអ្នក្ោន ឬធាល ប់ទទួលបានការត្បឹក្ាថ្ោនជំង ឺឬព្វីការេាបាលពលីជងំឺដូចខាងពត្កាមបដរឬពទ? 
 (ក្) ជំងឺពលីសជាែ៊ិខាល ញ់ក្នុង្ម ជងំឺសោព ្្មខពសឬ់ទាប ជងំឺដ្ឋច់សរនស្មក្នុងខួរក្ាល  

ជំងឺាងំពបេះដូង ជំងឺេ៊ិបាក្ដក្ដពងហីម ជំងឈឺពឺដីមត្ទូង ឬបញ្ញហ ពបេះដូងឬ សរនស្មពផ្េងពទៀែ? 
ោន     ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 (ខ) ជំងឺេែឺ ជងំឺរោក្ទងសួែ ជំងឺពេមីសួែ ជងំឺរពបង ជងំឺក្អក្រុនំរ ៉ា ជំងកឺ្អក្ធាល ក្់្ម ឬជំងឺត្បេ័នធផ្លូវដពងហមីពផ្េង
ពទៀែ? 

ោន     ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 (គ) ជំងឺទកឹ្ពនាមបផ្អម ជំងពឺលីសជាែ៊ិសករក្នុង្ម ជំងតឺ្ក្ពេញទីរ ៉ាូអុ្ីែ ឬដំពណីរការខុសត្បត្ក្ែីននត្ក្ពេញបពចាញ 
អ្រម៉ាូនពផ្េងពទៀែ? 

ោន     ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 (ឃ) ជំងឺបាក្់ទឹក្ច៊ិែត ជងំឺឆ្កួែត្ជូក្ ឈកឺ្ាលរុនំរ ៉ា ជំងផឺ្លូវច៊ិែត ឬជំងឺសរនសត្បសាទពផ្េងពទៀែ? ោន     ាម ន  
ោន       ាម ន 

 (ង) ជំងឺ្មត្ចមុេះ ពខាយគំពេញី ពខាយការសាា ប ់ឬជំងឺពផ្េងពទៀែបដលទាក្់ទងនឹងត្ែពចៀក្ បេនក្ ត្ចមុេះ ន៊ិង
បំេងក់្? 

ោន     ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 (ច) ជំងឺត្គនុចញ់ ជំងឺពដា ខលួនែំបន់ត្ែូេ៊ិច ឬពដា ខលួនរុនំរ ៉ា? ោន     ាម ន  
ោន       ាម ន 

 (ឆ្) ជំងឺត្ក្េេះឬពពាេះពវៀន ជំងរឺក្រូសរុនំរ ៉ា ជំងឺត្ក្ួសក្នុងត្បោែ ់ជំងឺរោក្ពងលីម ឬបញ្ញហ មុខងារពងលីម ជងំឺខាន់ពលឿង 
ជំងឺត្គនុពពាេះពវៀន រោក្ពពាេះពវៀន បពនាោ បង់ធាល ក្់្ម ឬជំងឺត្បេ័នធរោំយអាហារពផ្េងៗពទៀែ? 

ោន     ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 (ជ) ោន្ម ោនជាែ៊ិត្បូពែអុ្នី ឬោនសករក្នុងទកឹ្ពនាម ជងំឺត្ក្ួសក្នុងែត្មងពនាម ជងំឺរោក្ ឬជំងែឺត្មងពនាម 
ពផ្េងៗពទៀែ? 

ោន     ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 (ឈ) ព្វីពែសត ពរគវ ៊ិន៊ិចេ័យ ឬេាបាលជងំឺកាមពរគ ឬពមពរគពអ្ដស/៍ជំងឺពអ្ដស?៍ (ត្បស៊ិនពបី «ោន» សូមបញ្ញា ក្ ់
អ្ំេីមូលពេែុ ពេលពវោ ន៊ិងលទធផ្ល) 

ោន     ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 (ញ) ជំងឺខវេះ្មត្ក្េម ជងំឺទឹក្រនង ជងំឺមហារកី្ខួរឆ្អឹង ជងំឺេូរ្ម ឬបចាូ ល្ម ឬជំងឺ្ មពផ្េងៗពទៀែ? ោន     ាម ន  
ោន       ាម ន 

 (ដ) ជំងឺរោក្សនាល ក្ ់ឬការខូចត្ទង់ត្ទាយ ឬភាេម៊ិនត្បត្ក្ែីពលីសាចដុ់ំ បសបក្ ឆ្អងឹ សនាល ក្់? ោន     ាម ន  
ោន       ាម ន 

 (ឋ) ជំងឺមហារកី្ ដុេះដុសំាច ់ឬការរកី្លូែោសខុ់ស្មមតរបសស់ររីងគពផ្េងៗ រមួទាងំដុំពៅសុដន ់ភាេម៊ិនត្បត្ក្ែ ី
ននសុដន់ ការរកី្្ំននត្ក្ពេញ ឬពេមីកូ្នក្ណតុ រ? 

ោន     ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 (ឌ) ជំងឺត្បេ័នធភាេសុា៖ំ ពរគរោស ់ពរគរោក្បសបក្រុនំរ ៉ា? ោន     ាម ន  
ោន       ាម ន 

 (ឍ) ក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្ន កំ្នលងមក្ពនេះ ពែីអ្នក្ធាល ប់ ឬោនបំណងព្វីការ ងែការំសមីអុ្៊ិច ងែចងាវ ក្់ពបេះដូង ងែពអ្កូ្ 
ពបេះដូង CTបសគន MRI ឬការកាែ់ជាល៊ិកាពែសតមហារកី្  េ៊ិន៊ិែយ្ម េ៊ិន៊ិែយទឹក្ពនាម ឬពែសតពផ្េងៗបដរឬពទ? 

   ោន     ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 (ណ) ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្ន កំ្នលងមក្ពនេះ ពែអី្នក្ោនបញ្ញហ សុខភាេ ឬសាែ នភាេផ្លូវច៊ិែត ភាេចុេះពខាយ ជងំឺ ឬភាេម៊ិន
ត្បត្ក្ែីពផ្េងពទៀែ បដលម៊ិនបានេណ៌នាពៅក្នុងសំនួរខាងពលីបដរឬពទ? 

ោន     ាម ន 

 

ោន       ាម ន 

 

ត្បស៊ិនពបពីឆ្លយីថ្ «ោន»  ក្នុងសំណួរខាងពលី សូមផ្តលេ់ែ័ោ៌នលមអ៊ិែពៅក្នុងតរងខាងពត្កាម (ពត្បតី្ក្ដ្ឋសបពំេញបបនែម ត្បស៊ិនពបតី្ែវូការ)៖ 

 
 
 
អ្នក្ត្ែូវបានធានា
រ៉ាប់រងននគពត្ោង
បបនែម១ 

ពលខសំណួរ 
េែ័ោ៌នលមអ៊ិែននសាែ នភាេសុខភាេ ឬភាេម៊ិន
ត្បត្ក្ែ ីឬជងំ ឺការព្វពីែសត ឬពរគវ ៊ិន៊ិចេយ័ ន៊ិងការ

េាបាលបដលបានទទលួ 
កាលបរ ៊ិពចេទ 

ព ម្ េះន៊ិងអាសយដ្ឋា នមនោរីពេទយ 
ឬគលនី៊ិក្ 

លទធផ្លពែសត ន៊ិងសាែ នភាេ
សុខភាេបចាុបបនន 

     

     

     

     

     

 

អ្នក្ត្ែូវបានធានា
រ៉ាប់រងននគពត្ោង 
បបនែម២ 

     

     

     

     

     

៤ ត្បវែត៊ិជងំតឺ្គសួារ 
ត ើឪេុក្ោា យរបសអ់្នក្ធ្លា ប់ោនជំងឺ ឬសាល ប់ពដ្ឋយសារជំងឺមហារកី្ ជំងទឺឹក្ពនាមបផ្អម ជងំឺពបេះដូង ជំងឺដ្ឋច់សរនស្មក្នុងខួរ
ក្ាល ជងំឺពលីស្ម ជំងែឺត្មងពនាម ជំងផឺ្លូវច៊ិែត បញ្ញហ ្ម ជំងឺចសវ់ពងវង (Dementia)  ជងំឺ Alzheimer ជងំឺ 
Parkinson បញ្ញហ ត្បេន័ធត្បសាទ ឬ ជំងែឺំណេូជពផ្េងៗពទៀែដែរឬតេ?  
ប្បសិនតបើ «មាន» សូមផ្តល់េ័ែ៌ោនលមអ៊ិែ ែូចខាងតប្ោម៖ 
 

 ោន       ាម ន  ោន     ាម ន 
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៦. សូមពឆ្លយីសំណួរខាងពត្កាម (សត្ោបស់្តសតបីែប៉ាុពណ្ណណ េះ)    

 (ក្)  ពែីអ្នក្ោននផ្ោពពាេះបមនឬពទ?  
ត្បស៊ិនពបី «ោន» សូមបញ្ញា ក្េ់ីសុខភាេរបសអ់្នក្ ត្េមទាងំសុខភាេន៊ិងអាយុរបសគ់េគ៌៊ិែជាសបាត េ៍? 

ោន      ាម ន 

 

ោន      ាម ន 

អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១  

អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២  
 

 
 
 
 

(ខ) ពែីអ្នក្ធាល ប់ជបួត្បទេះសាែ នភាេលំបាក្ពៅពេលោននផ្ោពពាេះេីមុនមក្បដរឬពទ?  
ត្បស៊ិនពប«ីោន» សូមបញ្ញា ក្់លមអ៊ិែខាងពត្កាម។ 

 ោន      ាម ន 

 

ោន      ាម ន 

អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១  

អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២  
 

   ៧.    េែ័ោ៌នបបនែម (សត្ោបអ់្នក្ត្ែវូបានធានារ៉ាបរ់ងននគពត្ោងបបនែមបដលោនអាយុពត្កាម ៥ ឆ្ន បំ៉ាុពណ្ណណ េះ) 
         (ក្)   ពែីអ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងោនទមៃន់ប៉ាុនាម នពៅពេលពក្ីែ?                                                                        

អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១ គី ូត្កាម 

អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២ គី ូត្កាម 
   (ខ)  ពែីអ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងសត្ោក្ក្នុងមនោីរពេទយរយៈពេលយូរប៉ាុណ្ណណ ?  

អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១ នងៃ ត្បស៊ិនពបីពលីសេី ៧ នងៃ សូមបញ្ញា ក្់លមអ៊ិែ  
អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២ នងៃ ត្បស៊ិនពបីពលីសេី ៧ នងៃ សូមបញ្ញា ក្់លមអ៊ិែ  

  (គ)  បញ្ញា ក្េ់ីសាែ នភាេរបសអ់្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងពៅពេលពក្ែី?  

អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១ □ត្គប់បខ                                □ម៊ិនត្គប់បខ                                        □ពលីសបខ 
អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២ □ត្គប់បខ                                □ម៊ិនត្គប់បខ                                        □ពលីសបខ 

           

            (ឃ) អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រង ោនរបួស ឬោនបញ្ញហ ពៅពេលពក្ែី ឬោនជំងេឺីក្ំពណីែ ឬោនភាេម៊ិនត្បត្ក្ែីេកី្ំពណីែ  
                   ដូចជាបសបក្ព ងីេ័ណ៌ បញ្ញហ បាែ់បង់សាម រែី ឬជំងឺលូែោសយ់ែឺ ឬរងកាយណ្ណមួយខុសត្បត្ក្ែីេកី្ំពណីែឬពទ?               ោន      ាម ន          ោន      ាម ន 
អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១  
អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២  

 

              (ង)  ពែីអ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងបានចក្់ថ្ន បំងាក រតមក្មមវ ៊្ិ ជីាែ៊ិផ្តលថ់្ន បំងាក របដរឬពទ?                                                          ោន      ាម ន          ោន      ាម ន 
                   ត្បស៊ិនពបី «ាម ន» សូមផ្តលព់េែុផ្លលមអ៊ិែ៖ 

អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម១  

អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម២  
 

 
 
អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រង 
ននគពត្ោងបបនែម១ 

 

េនំាកេ់នំង លមអ ិអ្េំសីាែ នភាេសុខភាេ 
អាយុតេលតកើ ជងំ ឺ
(ត្បហាក្ត់្បបេល) 

អាយុតេលទទលួ
មរណភាេ 

មូលពេែុនន 
ការសាល ប ់

  
 

   

អ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រង 
ននគពត្ោងបបនែម២ 

  
 
 

   

 

៥ បបនែមពលីការពសនីសំុធានារ៉ាប់រងពនេះ ពែអី្នក្ោនធាល ប់ពសនីសំុ ឬក្ំេុងពសនីសំុការធានារ៉ាប់រង ឬបណណសនារ៉ាប់រងពផ្េងពទៀែ
ជាមួយត្ក្មុេ ុន ដ្ឋយ អុ្៊ិឈ៊ិ ឡាយេវ៍ អុ្ីនសួរុ ៊ិនស(៍ពខមបូឌា)ម.ក្ ឬជាមយួត្ក្មុេ ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវ ៊ិែពផ្េងពទៀែបដរ
ឬពទ?(រប់ទាងំការពសនីសំុ/បណណសនារ៉ាប់រងបដលត្ែូវបានបដ៊ិពស្) 
ត្បស៊ិនពបី«ោន» សូមបញ្ញា ក្់លមអ៊ិែខាងពត្កាម។ 

ោន     ាម ន  ោន    ាម ន 

ព ម្ េះត្ក្ុមេ ុនធានា
រ៉ាប់រងអាយុជីវ ៊ិែ 

ព ម្ េះអ្នក្ត្ែូវបាន
ធានារ៉ាប់រង 

ទឹក្ត្បាក្់ត្ែូវបានធានា 
(គ៊ិែជាដុោល រអាពមរ ៊ិក្)  

រយៈពេលបណណ
សនារ៉ាប់រង 
(ឆ្ន )ំ 

ត្បពេទនន
ការធានា
រ៉ាប់រង 

លក្ខខណឌ ធានារ៉ាប់រង 
(បុេវោេសតង់ដ្ឋ ឬ ែពមលងីនងលបុេវោេ
បបនែម ឬ ក្រណីបដលម៊ិនធានា) 

សាែ នភាេបណណ
សនារ៉ាប់រង
បចាុបបនន 
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បននកទី ៣៖ ណសចកតបី្ែកាស  
១. ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ/ំពយងីខ្ុ ំ សូមត្បកាសថ្រលព់សចក្ាីបងលង ន៊ិងចពមលីយ ត្េមជាមួយនឹងេែ័៌ោនខាងពលីទាងំអ្ស ់បដលខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ/ពយងីខ្ុ ំបានផ្ាលជូ់នត្ក្ុមេ ុន គោឺនភាេពេញពលញ ន៊ិង
េ៊ិែត្បាក្ដបមន។ ខ្ុបំាទ/នាងខ្ុ ំ ម៊ិនបានោក្់បាងំ ឬ បងាហ ញេ័ែ៌ោនខុសេកីារេ៊ិែបដលអាចប៉ាេះពាលដ់លក់ារវាយែនមល ក្នុងការបនតសុេលភាេបណណសនារ៉ាប់រងព ងីវ ៊ិញ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
បននកទី ៣៖ ការធានាអ្ះអាងរែសស់ាកស ី 
ខ្ុ ំសូមធានាអ្េះអាងថ្េែែពលខាខាងពលីពនេះជាេែែពលខារបសោ់ា សប់ណណសនារ៉ាប់រង ន៊ិងអ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែមេ៊ិែត្បាក្ដបមន បដលបានចុេះេែែពលខាចំពពាេះមុខខ្ុ ំ។  
*ត្បស៊ិនពបីទីត្បឹក្ាេ៊ិរចាវែែុ/ អ្នក្ពរៀបចំបផ្នការេ៊ិរចាវែែុ ជាោា ស់បណណសនារ៉ា ប់រង ន៊ិង/ឬអ្នក្ត្ែូវបានធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម សូមអ្នក្ត្គប់ត្គងទីត្បឹក្ាេ៊ិរចាវែែុ/ អ្នក្ពរៀបចំបផ្នការេ៊ិរចាវែែុ ចុេះេែែពលខាក្នុង
ត្បអ្ប់សាក្េខីាងពត្កាម។ 

េែែពលខារបសស់ាក្េ ី 
(ទតី្បកឹ្ាេ៊ិរចាវែែុ/ អ្នក្ពរៀបចបំផ្នការេ៊ិរចាវែែុ) 

ពលខកូ្ដទីត្បឹក្ាេ៊ិរចាវែែុ / អ្នក្ពរៀបចំបផ្នការេ៊ិរចាវែែុ  

 

ព ម្ េះពេញ    

កាលបរ ៊ិពចេទ  ព ម្ េះសាខា  

 

េែែពលខា ឬសាន មពមនដ របសោ់ា សប់ណណសនារ៉ាបរ់ង 
(សូមអាន ន៊ិងេ៊ិន៊ិែយពមីលេ័ែ៌ោនទាងំអ្សព់ដ្ឋយយក្ច៊ិែតទុក្ដ្ឋក្ ់មុនពេលចុេះេែែពលខា) 

 

ព ម្ េះពេញ  

កាលបរ ៊ិពចេទ  

េែែពលខា ឬសាន មពមនដ របសអ់្នក្ត្ែវូបានធានារ៉ាបរ់ងននគពត្ោងបបនែម១ 
(េែែពលខាឬសាន មពមនដ ឪេុក្ឬោា យឬអាណ្ណេាបាលត្សបចាប់ ក្រណីអ្នក្ត្ែូវបានធានា

រ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម អាយុពត្កាម ១៨ឆ្ន )ំ 

េែែពលខា ឬសាន មពមនដ របសអ់្នក្ត្ែវូបានធានារ៉ាបរ់ងននគពត្ោងបបនែម២ 
(េែែពលខាឬសាន មពមនដ ឪេុក្ឬោា យឬអាណ្ណេាបាលត្សបចាប់ ក្រណីអ្នក្ត្ែូវបាន
ធានារ៉ាប់រងននគពត្ោងបបនែម អាយុពត្កាម ១៨ឆ្ន )ំ 

  

ព ម្ េះពេញ  ព ម្ េះពេញ  

កាលបរ ៊ិពចេទ  កាលបរ ៊ិពចេទ  


