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        បែែែទប្ែកាសសខុភាពសប្ាែ់សណំ ើសុែំន្តសពុលភាព 
ែ ណ សន្ារ៉ា ែ់រងណ ើងវិញ 

  
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលេខ៖                       

(សូមបំលេញពាក្យលសនើស ំលន្យេះលោយល្បើប ៊ិចេ័ណ៌្លខៀវ)                                                         កាេបរ ៊ិលចេទ៖ ថ្ងៃទើ                ខខ                         ឆ្ន  ំ
 

បនែកទី១៖ ព័ត៌ាន្ផ្ទា លខ់លនួ្ ម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាបរ់ង  អ្នក្្រវូបាន្យធានារ៉ាបរ់ងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ 
(សូមបំលេញខរក្ន ងក្រណ្ើ េរ័៌ម្ចន្យរបសអ់្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងថ្ន្យ

គល្ម្ចងមូេោា ន្យខ សេើម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រងប៉ា ល ណ្ េះ) 
ល ម្ េះលេញដូចអ្រតសញ្ញា ណ្     
ប័ណ្ណ ឬ េ៊ិខ៊ិរឆ្លងខដន្យ ឬ សំប ្រ
ក្ំលណ្ើ រ  

ខខមរ ខខមរ 

ឡាតងំ ឡាតងំ 
   
ការងារ ឬម ខរបរបចា បបន្យន  
(ម ខរំខណ្ង) 

  

ភារក្៊ិចាេ៊ិរ្បាក្ដ 
(ក្៊ិចាការ្បចថំ្ងៃ ន្យ៊ិងក្ខន្យលងល្វើការ    
ជាលដើម) 

  

 

 
បនែកទី ២៖ ព័តា៌ន្សខុភាព 
  
(្បស៊ិន្យលបើចលនាល េះទ ក្ជូន្យម៊ិន្យ្គប់្ ាន្យ់ស្ម្ចប់ការសរលសរ សូមផ្តេ់េ័រ៌ម្ចន្យបខន្យែមលៅក្ន ងតរងខាងល្កាម ន្យ៊ិង 
ភាា ប់មក្ជាមួយនូ្យវេទធផ្េលរសត ឬក្ំណ្រ់្តខដេពាក្់េ័ន្យធន្យឹងការេ៊ិន្យ៊ិរយ ន្យ៊ិងេាបាេស ខភាេ) 

ម្ចា សប់ណ្ណសន្យា 
រ៉ាបរ់ង 

 អ្នក្្រវូបាន្យធានារ៉ាបរ់ង
ថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ 

១ (ក្) ក្មពស ់ ស.ម  ស.ម 
  ទមៃន្យ ់ គ.្ក្  គ.្ក្ 
 (ខ) ក្ន ងរយៈលេេ ៦ ខខក្ន្យលងមក្លន្យេះ លរើទមៃន្យ់របសអ់្នក្ម្ចន្យល ើងឬ្សក្ លេើស ៣ គើ ូ្កាមខដរឬលទ? 

្បស៊ិន្យលបើ «ម្ចន្យ» សូមបញ្ញា ក្េ់ើមូេលេរ ថ្ន្យការល ើង ឬ្សក្ទមៃន្យ់? ម្ចន្យ        ាម ន្យ 
 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 ម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង  

 អ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ  
 

២. (ក្) លរើអ្នក្ជក្់ ឬ ធាល ប់ជក្់បារ ើ ឬ ថ្ន ជំក្់លផ្េងៗលទៀរខដរឬលទ? ្បស៊ិន្យលបើ «ម្ចន្យ» សូមបញ្ញា ក្េ់ើចនំ្យួន្យលដើម 
ឬ បរ ៊ិម្ចណ្ខដេអ្នក្ជក្់ក្ន ងមួយថ្ងៃ ន្យ៊ិងរយៈលេេជក្់យូរប៉ា ណ្ ? 

ម្ចន្យ        ាម ន្យ 
 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 ម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង  

 អ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ  

 (ខ) លរើអ្នក្េ៊ិសា ឬ ធាល បេ់៊ិសា ្សាលបៀរ ល្គឿង្សវងឹ ឬ លេសជាៈម្ចន្យជារ៊ិ្សវងឹលផ្េងលទៀរខដរឬលទ? 

្បស៊ិន្យលបើ «ម្ចន្យ» សូមបញ្ញា ក្េ់ើ្បលេទ បរ ៊ិម្ចណ្ ឬ ចំន្យនួ្យដប ឬក្ំប៉ា ង ខដេអ្នក្េ៊ិសាក្ន ងមយួថ្ងៃ ន្យ៊ិង 
ញឹក្ញាបក់្្ម៊ិរ្ក្ន ងមយួសបាា េ៍? 

ម្ចន្យ        ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 ម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង  

 អ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ  

 (គ) លរើអ្នក្ម្ចន្យល្បើ្បាសឱ់សងខដរឬលទក្ន ងលេេងមើៗលន្យេះ? លរើអ្នក្ម្ចន្យទទួេការេាបាេលោយល្បើ្បាស ់
ឱសងជា្បចខំដរឬលទ? ្បស៊ិន្យលបើ «ម្ចន្យ» សូមបញ្ញា ក្េ់ើ្បលេទថ្ន  ំន្យ៊ិងមូេលេរ ថ្ន្យការល្បើ្បាស?់ 

ម្ចន្យ        ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 ម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង  

 អ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ  

 (ឃ) លរើអ្នក្ល្បើ្បាស ់ឬ ធាល ប់ល្បើ្បាស ់ថ្ន លំញៀន្យ ថ្ន រំលំញាច ឬសារធារ លញៀន្យលផ្េងលទៀរខដរឬលទ?   

្បស៊ិន្យលបើ «ម្ចន្យ» សូមបញ្ញា ក្េ់ើ្បលេទថ្ន្យថ្ន  ំន្យ៊ិងមូេលេរ ថ្ន្យការល្បើ្បាស?់ 
ម្ចន្យ        ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 ម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង  

 អ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ  

  
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

ពាក្យលសនើស ំលេខ៖ 
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(ង) 

 
 
លរើអ្នក្បាន្យចូេរមួ ឬម្ចន្យបណំ្ងចងចូ់េរមួក្ើឡាខដេម្ចន្យល្ាេះថ្ន ក្ ់(ម ជល្កាមទឹក្ ល ើងេន ំ 
លោរឆ្័្រលោង ោន្យតសំកាងំ ក្ើឡា្ប្ងំ-េ-) ្មួយខដរឬលទ?  
្បស៊ិន្យលបើ«ម្ចន្យ» សូមបញ្ញា ក្់េមអ៊ិរខាងល្កាម។ 

 
 
 

ម្ចន្យ        ាម ន្យ 

 
 
 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 ម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង  

 អ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ  

 

៣. លរើអ្នក្ម្ចន្យ ឬធាល ប់ទទួេបាន្យការ្បឹក្ាថ្ម្ចន្យជំង ឺឬល្វើការេាបាេលេើជងំឺដូចខាងល្កាមខដរឬលទ? 
 (ក្) ជំងឺលេើសជារ៊ិខាល ញ់ក្ន ង្ម ជងំឺសម្ចព ្្មខពសឬ់ទាប ជងំឺោច់សរថ្ស្មក្ន ងខួរក្ាេ  

ជំងឺាងំលបេះដូង ជំងឺេ៊ិបាក្ដក្ដលងហើម ជំងឈឺលឺដើម្ទូង ឬបញ្ញហ លបេះដូងឬ សរថ្ស្មលផ្េងលទៀរ? 
ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ខ) ជំងឺេរឺ ជងំឺរោក្ទងសួរ ជំងឺលេើមសួរ ជងំឺរលបង ជងំឺក្អក្រ ថំ្រ ៉ា ជំងកឺ្អក្ធាល ក្់្ម ឬជំងឺ្បេ័ន្យធផ្លូវដលងហើមលផ្េង
លទៀរ? 

ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (គ) ជំងឺទកឹ្លនាមខផ្អម ជំងឺលេើសជារ៊ិសករក្ន ង្ម ជំងឺ្ក្លេញទើរ ៉ាូអ្ ើរ ឬដំលណ្ើ រការខ ស្ប្ក្រើថ្ន្យ្ក្លេញបលចាញ 
អ្រម៉ាូន្យលផ្េងលទៀរ? 

ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ឃ) ជំងឺបាក្់ទឹក្ច៊ិរត ជងំឺឆ្កួរ្ជូក្ ឈកឺ្ាេរ ថំ្រ ៉ា ជំងផឺ្លូវច៊ិរត ឬជំងឺសរថ្ស្បសាទលផ្េងលទៀរ? ម្ចន្យ     ាម ន្យ  
ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ង) ជំងឺ្ម្ចម េះ លខាយគំលេើញ លខាយការសាា ប ់ឬជំងឺលផ្េងលទៀរខដេទាក្់ទងន្យឹង្រលចៀក្ ខេនក្ ្ចម េះ ន្យ៊ិង
បំេងក់្? 

ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ច) ជំងឺ្គនុ្យចញ់ ជំងឺលដា ខលួន្យរំបន្យ់្រូេ៊ិច ឬលដា ខលួន្យរ ថំ្រ ៉ា? ម្ចន្យ     ាម ន្យ  
ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ឆ្) ជំងឺ្ក្េេះឬលពាេះលវៀន្យ ជំងរឺក្រូសរ ថំ្រ ៉ា ជំងឺ្ក្ួសក្ន ង្បម្ចរ ់ជំងឺរោក្លងលើម ឬបញ្ញហ ម ខងារលងលើម ជងំឺខាន្យ់លេឿង 
ជំងឺ្គនុ្យលពាេះលវៀន្យ រោក្លពាេះលវៀន្យ បលនាោ បង់ធាល ក្់្ម ឬជំងឺ្បេ័ន្យធរោំយអាហារលផ្េងៗលទៀរ? ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ជ) ម្ចន្យ្ម ម្ចន្យជារ៊ិ្បូលរអ្ ើន្យ ឬម្ចន្យសករក្ន ងទកឹ្លនាម ជងំឺ្ក្ួសក្ន ងរ្មងលនាម ជងំឺរោក្ ឬជំងរឺ្មងលនាម 
លផ្េងៗលទៀរ? 

ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ឈ) ល្វើលរសត លរគវ ៊ិន្យ៊ិចេ័យ ឬេាបាេជងំឺកាមលរគ ឬលមលរគលអ្ដស/៍ជំងឺលអ្ដស?៍ (្បស៊ិន្យលបើ «ម្ចន្យ» សូមបញ្ញា ក្ ់
អ្ំេើមូេលេរ  លេេលវោ ន្យ៊ិងេទធផ្េ) 

ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ញ) ជំងឺខវេះ្ម្ក្េម ជងំឺទឹក្រថ្ង ជងំឺមហារ ើក្ខួរឆ្អឹង ជងំឺេូរ្ម ឬបចាូ េ្ម ឬជំងឺ្ មលផ្េងៗលទៀរ? ម្ចន្យ     ាម ន្យ  
ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ដ) ជំងឺរោក្សនាល ក្ ់ឬការខូច្ទង់្ទាយ ឬភាេម៊ិន្យ្ប្ក្រើលេើសាចដ់ ំ ខសបក្ ឆ្អងឹ សនាល ក្់? ម្ចន្យ     ាម ន្យ  
ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ឋ) ជំងឺមហារ ើក្ ដ េះដ សំាច ់ឬការរ ើក្េូរោសខ់ ស្មមតរបសស់រ ើរងគលផ្េងៗ រមួទាងំដ ំលៅស ដន្យ ់ភាេម៊ិន្យ្ប្ក្រើ 
ថ្ន្យស ដន្យ់ ការរ ើក្្ំថ្ន្យ្ក្លេញ ឬលេើមកូ្ន្យក្ណ្ត រ? 

ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ឌ) ជំងឺ្បេ័ន្យធភាេសា ៖ំ លរគរម្ចស ់លរគរោក្ខសបក្រ ថំ្រ ៉ា? ម្ចន្យ     ាម ន្យ  
ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ឍ) ក្ន ងរយៈលេេ ៣ ឆ្ន កំ្ន្យលងមក្លន្យេះ លរើអ្នក្ធាល ប់ ឬម្ចន្យបំណ្ងល្វើការ ងរការំសមើអ្ ៊ិច ងរចងាវ ក្់លបេះដូង ងរលអ្កូ្ 
លបេះដូង CTខសគន្យ MRI ឬការការជ់ាេ៊ិកាលរសតមហារ ើក្  េ៊ិន្យ៊ិរយ្ម េ៊ិន្យ៊ិរយទឹក្លនាម ឬលរសតលផ្េងៗខដរឬលទ? 

   ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

 (ណ្) ក្ន ងរយៈលេេ ៥ ឆ្ន កំ្ន្យលងមក្លន្យេះ លរើអ្នក្ម្ចន្យបញ្ញហ ស ខភាេ ឬសាែ ន្យភាេផ្លូវច៊ិរត ភាេច េះលខាយ ជំង ឺ ឬភាេម៊ិន្យ
្ប្ក្រើលផ្េងលទៀរ ខដេម៊ិន្យបាន្យេណ៌្នាលៅក្ន ងសំន្យួរខាងលេើខដរឬលទ? 

ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ       ាម ន្យ 

្បស៊ិន្យលបើលឆ្លើយថ្ «ម្ចន្យ»  ក្ន ងសំណួ្រខាងលេើ សូមផ្តេេ់រ័ម៌្ចន្យេមអ៊ិរលៅក្ន ងតរងខាងល្កាម (ល្បើ្ ក្ោសបលំេញបខន្យែម ្បស៊ិន្យលបើ្ រវូការ)៖ 
 
 
 
ម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង 

 

លេខសំណួ្រ 
េរ័ម៌្ចន្យេមអ៊ិរថ្ន្យសាែ ន្យភាេស ខភាេ ឬ
ភាេម៊ិន្យ្ប្ក្រើ ឬជងំ ឺការល្វើលរសត ឬលរគ
វ ៊ិន្យ៊ិចេយ័ ន្យ៊ិងការេាបាេខដេបាន្យទទេួ  

កាេបរ ៊ិលចេទ 
ល ម្ េះន្យ៊ិងអាសយោា ន្យមន្យោើរលេទយ 

ឬគលើន្យ៊ិក្ 
េទធផ្េលរសត ន្យ៊ិងសាែ ន្យភាេ

ស ខភាេបចា បបន្យន 

     

     

     

     

     

 

អ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រង
ថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ 
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៦. សូមលឆ្លើយសំណួ្រខាងល្កាម (ស្ម្ចបស់្តសតើខរប៉ា ល ណ្ េះ)    

 (ក្)  លរើអ្នក្ម្ចន្យថ្ផ្ោលពាេះខមន្យឬលទ?  
្បស៊ិន្យលបើ «ម្ចន្យ» សូមបញ្ញា ក្េ់ើស ខភាេរបសអ់្នក្ ្េមទាងំស ខភាេន្យ៊ិងអាយ របសគ់េគ៌៊ិរជាសបាត េ៍? 

  ម្ចន្យ      ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ      ាម ន្យ 

ម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង  

អ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ  

 (ខ) លរើអ្នក្ធាល ប់ជបួ្បទេះសាែ ន្យភាេេំបាក្លៅលេេម្ចន្យថ្ផ្ោលពាេះេើម ន្យមក្ខដរឬលទ?  
្បស៊ិន្យលបើ«ម្ចន្យ» សូមបញ្ញា ក្់េមអ៊ិរខាងល្កាម។ 

  ម្ចន្យ      ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ      ាម ន្យ 

ម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង  

អ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ  
   
៧. េរ័ម៌្ចន្យស្ម្ចបអ់្នក្្រវូបាន្យធានារ៉ាបរ់ងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ ខដេម្ចន្យអាយ ល្កាម ៥ ឆ្ន បំ៉ា ល ណ្ េះ   

 (ក្)  លរើអ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រង ម្ចន្យទមៃន្យប់៉ា នាម ន្យលៅលេេលក្ើរ? គើ ូ្កាម 

 (ខ)  លរើអ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រង ស្ម្ចក្ក្ន ងមន្យោើរលេទយរយៈលេេយូរប៉ា ណ្ ? ថ្ងៃ 
្បស៊ិន្យលបើលេើសេើ ៧ ថ្ងៃ សូមបញ្ញា ក្់េមអ៊ិរ៖ 

 

 (គ) បញ្ញា ក្់េើសាែ ន្យភាេរបសអ់្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងលៅលេេលក្ើរ            ្គប់ខខ       ម៊ិន្យ្គប់ខខ          លេើសខខ  
 

 (ឃ) លរើអ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រង ម្ចន្យរបួស ឬម្ចន្យបញ្ញហ លៅលេេលក្ើរ ឬម្ចន្យជងំឺេើក្ំលណ្ើ រ ឬម្ចន្យភាេម៊ិន្យ្ប្ក្រើេើក្ំលណ្ើ រ ដូចជា
ខសបក្ល ើងេ័ណ៌្ បញ្ញហ បារប់ងស់ាម ររើ ឬជំងឺេូរោសយ់រឺ ឬរងកាយ្មួយខ ស្ប្ក្រើេើក្ំលណ្ើ រឬលទ?      ម្ចន្យ   ាម ន្យ           

 

្បស៊ិន្យលបើ«ម្ចន្យ» សូមបញ្ញា ក្់េមអ៊ិរ៖ 
 

 (ង) លរើអ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រង បាន្យចក្់ថ្ន បំងាក រតមក្មមវ ៊្ិ ើជារ៊ិផ្តេថ់្ន បំងាក រខដរឬលទ?                                       ម្ចន្យ   ាម ន្យ        

្បស៊ិន្យលបើ «ាម ន្យ» សូមផ្តេល់េរ ផ្េេមអ៊ិរ៖ 
 

 
 
 
 

៤. ្បវរត៊ិជងំឺ្ គសួារ 
ត ើឪេ ក្ម្ចា យរបសអ់្នក្ធ្លា ប់ម្ចន្យជំង ឺឬសាល ប់លោយសារជំងឺមហារ ើក្ ជងំឺទកឹ្លនាមខផ្អម ជំងឺលបេះដូង ជំងឺោច់សរថ្ស្មក្ន ងខួរ
ក្ាេ ជងំឺលេើស្ម ជងំរឺ្មងលនាម ជំងឺផ្លូវច៊ិរត បញ្ញហ ្ម ជងំឺចសវ់លងវង (Dementia)  ជំងឺ Alzheimer ជងំ ឺ

Parkinson បញ្ញហ ្បេន័្យធ្បសាទ ឬ ជំងរឺំណ្េូជលផ្េងៗលទៀរដែរឬតេ?  
ប្បសិនតបើ «ម្ចន្យ» សូមផ្តល់េ័រ៌ម្ចន្យេមអ៊ិរ ែូចខាងតប្ោម៖ 

 
 

ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

 
 

ម្ចន្យ    ាម ន្យ 

 
 
 
ម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង 

 

េនំាកេ់នំង លមអ ិអ្េំើសាែ ន្យភាេស ខភាេ 
អាយ តេលតកើ ជងំ ឺ
(្បហាក្់្ បខេេ) 

អាយ តេលទទេួ
មរណភាេ 

មូេលេរ ថ្ន្យ 
ការសាល ប ់

  

 
   

អ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រង
ថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ 

  
 
 

   

 

៥. បខន្យែមលេើការលសនើស ំធានារ៉ាប់រងលន្យេះ លរើអ្នក្ម្ចន្យធាល ប់លសនើស ំ ឬក្ំេ ងលសនើស ំការធានារ៉ាប់រង ឬបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលផ្េងលទៀរ
ជាមួយ្ក្មុេ  ន្យ ោយ អ្ ៊ិឈ៊ិ ឡាយេវ៍ អ្ ើន្យសួរ ៊ិន្យស(៍លខមបូឌា)ម.ក្ ឬជាមួយ្ក្ុមេ  ន្យធានារ៉ាប់រងអាយ ជើវ ៊ិរលផ្េងលទៀរ 
ខដរឬលទ?(រប់ទាងំការលសនើស ំ ឬ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងខដេ្រូវបាន្យបដ៊ិលស្) 
្បស៊ិន្យលបើ«ម្ចន្យ» សូមបញ្ញា ក្់េមអ៊ិរខាងល្កាម។ 

ម្ចន្យ     ាម ន្យ 

 

ម្ចន្យ    ាម ន្យ 

ល ម្ េះ្ក្ុមេ  ន្យធានា
រ៉ាប់រងអាយ ជើវ ៊ិរ 

ល ម្ េះអ្នក្្រូវបាន្យ
ធានារ៉ាប់រង 

ទឹក្្បាក្់្រូវបាន្យ
ធានា(គ៊ិរជាដ ោល រ

អាលមរ ៊ិក្)  

រយៈលេេបណ្ណ
សន្យារ៉ាប់រង 
(ឆ្ន )ំ 

្បលេទថ្ន្យការ
ធានារ៉ាប់រង 

េក្ខខណ្ឌ ធានារ៉ាប់រង 
(ប េវោេសតង់ោ ឬ រលមលើងថ្ងលប េវោេ
បខន្យែម ឬ ក្រណ្ើ ខដេម៊ិន្យធានា) 

សាែ ន្យភាេបណ្ណ
សន្យារ៉ាប់រង
បចា បបន្យន 
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បនែកទី ៣៖ ណសចកតបី្ែកាស  
១. ខ្ ំបាទ/នាងខ្ ំ/លយើងខ្  ំសូម្បកាសថ្រេល់សចក្ាើខងលង ន្យ៊ិងចលមលើយ ្េមជាមួយន្យឹងេរ័៌ម្ចន្យខាងលេើទាងំអ្ស ់ខដេខ្ ំបាទ/នាងខ្ ំ/លយើងខ្ ំ បាន្យផ្ាេជូ់ន្យ្ក្ុមេ  ន្យ គមឺ្ចន្យភាេលេញលេញ ន្យ៊ិង
េ៊ិរ្បាក្ដខមន្យ។ ខ្ បំាទ/នាងខ្ ំ ម៊ិន្យបាន្យោក្់បាងំ ឬ បងាហ ញេ័រ៌ម្ចន្យខ សេើការេ៊ិរខដេអាចប៉ាេះពាេដ់េក់ារវាយរថ្មល ក្ន ងការបន្យតស េេភាេបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងល ើងវ ៊ិញ។ 

 
 

េរែលេខា ឬសាន មលមថ្ដ របសម់្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាបរ់ង 
(សូមអាន្យ ន្យ៊ិងេ៊ិន្យ៊ិរយលមើេេ័រ៌ម្ចន្យទាងំអ្សល់ោយយក្ច៊ិរតទ ក្ោក្ ់ម ន្យលេេច េះេរែលេខា) 

េរែលេខា ឬសាន មលមថ្ដ របសអ់្នក្្រវូបាន្យធានារ៉ាបរ់ងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ 
(េរែលេខាឬសាន មលមថ្ដ ឪេ ក្ឬម្ចា យឬអា្េាបាេ្សបចាប់ ក្រណ្ើ អ្នក្្រូវបាន្យ

ធានារ៉ាប់រងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ ម្ចន្យអាយ ល្កាម ១៨ឆ្ន )ំ 

  

ល ម្ េះលេញ  ល ម្ េះលេញ  

កាេបរ ៊ិលចេទ  កាេបរ ៊ិលចេទ  
 

បនែកទី ៧៖ ការធានាអះអាងរែសស់ាកស ី 
ខ្ ំសូមធានាអ្េះអាងថ្េរែលេខាខាងលេើលន្យេះជាេរែលេខារបសម់្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ន្យ៊ិងអ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យេ៊ិរ្បាក្ដខមន្យ ខដេបាន្យច េះេរែលេខាចំលពាេះម ខខ្ ំ។  
*្បស៊ិន្យលបើទើ្បឹក្ាេ៊ិរចាវរែ / អ្នក្លរៀបចំខផ្ន្យការេ៊ិរចាវរែ  ជាម្ចា សប់ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ន្យ៊ិង/ឬអ្នក្្រូវបាន្យធានារ៉ាប់រងថ្ន្យគល្ម្ចងមូេោា ន្យ សូមអ្នក្្គប់្គងទើ្បកឹ្ាេ៊ិរចាវរែ / អ្នក្លរៀបចំ
ខផ្ន្យការេ៊ិរចាវរែ  ច េះេរែលេខាក្ន ង្បអ្ប់សាក្េើខាងល្កាម។ 
 
 

េរែលេខារបសស់ាក្េើ (ទើ្ បកឹ្ាេ៊ិរចាវរែ / អ្នក្លរៀបចខំផ្ន្យការេ៊ិរចាវរែ ) លេខកូ្ដទើ្បឹក្ាេ៊ិរចាវរែ / អ្នក្លរៀបចំខផ្ន្យការេ៊ិរចាវរែ  

 

ល ម្ េះលេញ    

កាេបរ ៊ិលចេទ  ល ម្ េះសាខា  

 


