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        បែែែទប្ែកាសសខុភាពសប្ាែ់សណំ ើសុភំាា ែ់ផលតិផលគណប្ាងែបថែម 
                                                                      (ប្រើស្ារ់ាា សរ់ណ្ណសន្យារ៉ារ់រង ន្យិងអ្នក្រវូបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ) 
                                                      
រណ្ណសន្យារ៉ារ់រងបលខ៖                       

(សូមរំបេញពាកយបសនើស ំបន្យេះបដ្ឋយប្រើរ ចិេ័ណ៌្បខៀវ)                                                         កាលររបិចេទ៖ នងៃទើ               ខខ                       ឆ្ន  ំ
 

បផែកទី១៖ ព័ត៌ាថផ្ទា លខ់លថួ ាា សរ់ណ្ណសន្យារ៉ារ់រង  អ្នក្រវូបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ 
(សូមរំបេញខរកន ងករណ្ើ េរ័៌ាន្យររស់អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យ

គប្ាងមូលដ្ឋា ន្យខ សេើាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រងរ៉ា ប ណ្ េះ) 
ប ម្ េះបេញដូចអ្រតសញ្ញា ណ្     
រ័ណ្ណ ឬ លិខិរឆ្លងខដន្យ ឬ សំរ ្រ
កំបណ្ើ រ  

ខខមរ ខខមរ 

ឡាតងំ ឡាតងំ 
   
នងៃខខឆ្ន កំំបណ្ើ រ នងៃទើ                     ខខ                     ឆ្ន  ំ នងៃទើ                     ខខ                     ឆ្ន  ំ 
ការងារ ឬម ខររររចា របន្យន  
(ម ខរំខណ្ង) 

  

ភារកិចាេិរ្បាកដ 
(កិចាការ្រចនំងៃ និ្យងកខន្យលងប្វើការ    
ជាបដើម) 

 

្បាក់ចំណូ្ល្រចឆំ្ន  ំ ដ ល្លល រអាបមរកិ ដ ល្លល រអាបមរកិ 

 

 
បផែកទី ២៖ ព័តា៌ថសខុភាព 
 (្រសិន្យបរើចបនាល េះទ កជូន្យមិន្យ្គរ់្ាន្យ់ស្ារ់ការសរបសរ សូមផ្តល់េ័រ៌ាន្យរខន្យែមបៅកន ងតរងខាងប្កាម ន្យិង 
ភាា រ់មកជាមួយនូ្យវលទធផ្លបរសត ឬកំណ្រ់្តខដលពាក់េ័ន្យធន្យឹងការេិន្យិរយ ន្យិងេាបាលស ខភាេ) 

ាា សរ់ណ្ណសន្យា 
រ៉ា រ់រង 

 អ្នក្រវូបាន្យធានារ៉ារ់រង
នន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ 

១ (ក) កមពស់ ស.ម  ស.ម 
  ទមៃន្យ ់ គ.្ក  គ.្ក 
 (ខ) កន ងរយៈបេល ៦ ខខកន្យលងមកបន្យេះ បរើទមៃន្យ់ររស់អ្នកាន្យប ើងឬ្សក បលើស ៣ គើ ូ្កាមខដរឬបទ? 

្រសិន្យបរើ «ាន្យ» សូមរញ្ញា កេ់ើមូលបេរ នន្យការប ើង ឬ្សកទមៃន្យ់? 
ាន្យ        ាម ន្យ 

 
ាន្យ       ាម ន្យ 

 ាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង  

 អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ  
 

២. (ក) បរើអ្នកជក់ ឬ ធាល រ់ជក់បារ ើ ឬ ថ្ន ជំក់បផ្េងៗបទៀរខដរឬបទ? ្រសិន្យបរើ «ាន្យ» សូមរញ្ញា កេ់ើចនំ្យួន្យបដើម 
ឬ ររាិណ្ខដលអ្នកជក់កន ងមួយនងៃ ន្យងិរយៈបេលជក់យូររ៉ា ណ្ ? ាន្យ        ាម ន្យ 

 
ាន្យ       ាម ន្យ 

 ាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង  

 អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ  

 (ខ) បរើអ្នកេិសា ឬ ធាល រេ់ិសា ្សាបរៀរ ប្គឿង្សវងឹ ឬ បេសជាៈាន្យជារិ្សវងឹបផ្េងបទៀរខដរឬបទ? 

្រសិន្យបរើ «ាន្យ» សូមរញ្ញា កេ់ើ្របេទ ររាិណ្ ឬ ចំន្យនួ្យដរ ឬកំរ៉ា ង ខដលអ្នកេិសាកន ងមយួនងៃ ន្យិង 
ញឹកញារក់្មិរ្កន ងមយួសបាា េ៍? 

ាន្យ        ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 ាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង  

 អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ  

 (គ) បរើអ្នកាន្យប្រើ្បាស់ឱសងខដរឬបទកន ងបេលងមើៗបន្យេះ? បរើអ្នកាន្យទទួលការេាបាលបដ្ឋយប្រើ្បាស់ 
ឱសងជា្រចខំដរឬបទ? ្រសិន្យបរើ «ាន្យ» សូមរញ្ញា កេ់ើ្របេទថ្ន  ំន្យិងមូលបេរ នន្យការប្រើ្បាស់? 

ាន្យ        ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 ាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង  

 អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ  

 (ឃ) បរើអ្នកប្រើ្បាស់ ឬ ធាល រ់ប្រើ្បាស់ ថ្ន បំញៀន្យ ថ្ន រំបំញាច ឬសារធារ បញៀន្យបផ្េងបទៀរខដរឬបទ?   

្រសិន្យបរើ «ាន្យ» សូមរញ្ញា កេ់ើ្របេទនន្យថ្ន  ំន្យិងមូលបេរ នន្យការប្រើ្បាស់? 
ាន្យ        ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 ាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង  

 អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ  

 

 

ពាកយបសនើស ំបលខ៖ 
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(ង) 

 
បរើអ្នកបាន្យចូលរមួ ឬាន្យរណំ្ងចងចូ់លរមួកើឡាខដលាន្យប្ាេះថ្ន ក ់(ម ជប្កាមទឹក ប ើងេន ំ 
បល្លរឆ្័្របោង ោន្យតសំកាងំ កើឡា្រ្ងំ-ល-) ្មួយខដរឬបទ?  
្រសិន្យបរើ«ាន្យ» សូមរញ្ញា ក់លមអិរខាងប្កាម។ 

 
 

 ាន្យ        ាម ន្យ 

 

 
 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 ាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង  

 អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ  

 

៣. បរើអ្នកាន្យ ឬធាល រ់ទទួលបាន្យការ្រកឹាថ្ាន្យជំង ឺឬប្វើការេាបាលបលើជងំឺដូចខាងប្កាមខដរឬបទ? 
 (ក) ជំងឺបលើសជារិខាល ញ់កន ង្ម ជងំឺសាព ្្មខពស់ឬទារ ជងំឺដ្ឋច់សរនស្មកន ងខួរកាល  

ជំងឺាងំបរេះដូង ជំងឺេបិាកដកដបងហើម ជំងឈឺបឺដើម្ទូង ឬរញ្ញហ បរេះដូងឬ សរនស្មបផ្េងបទៀរ? 
ាន្យ     ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ខ) ជំងឺេរឺ ជងំឺរល្លកទងសួរ ជំងឺបេើមសួរ ជងំឺរបរង ជងំឺកអករ នំរ ៉ា ជំងកឺអកធាល ក់្ម ឬជំងឺ្រេ័ន្យធផ្លូវដបងហើមបផ្េង
បទៀរ? 

ាន្យ     ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 (គ) ជំងឺទកឹបនាមខផ្អម ជំងឺបលើសជារិសករកន ង្ម ជំងឺ្ កបេញទើរ ៉ាូអ្ ើរ ឬដំបណ្ើ រការខ ស្រ្ករើនន្យ្កបេញរបចាញ 
អ្រម៉ាូន្យបផ្េងបទៀរ? 

ាន្យ     ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ឃ) ជំងឺបាក់ទឹកចិរត ជងំឺឆ្កួរ្ជូក ឈកឺាលរ នំរ ៉ា ជំងផឺ្លូវចិរត ឬជំងឺសរនស្រសាទបផ្េងបទៀរ? ាន្យ     ាម ន្យ  
ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ង) ជំងឺ្ម្ចម េះ បខាយគំបេើញ បខាយការសាា រ ់ឬជំងឺបផ្េងបទៀរខដលទាក់ទងន្យឹង្របចៀក ខេនក ្ចម េះ ន្យិង
រំេងក់? 

ាន្យ     ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ច) ជំងឺ្គនុ្យចញ់ ជំងឺបដា ខលួន្យរំរន្យ់្រូេចិ ឬបដា ខលួន្យរ នំរ ៉ា? ាន្យ     ាម ន្យ  
ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ឆ្) ជំងឺ្កេេះឬបពាេះបវៀន្យ ជំងរឺករូសរ នំរ ៉ា ជំងឺ្កួសកន ង្រារ ់ជំងឺរល្លកបងលើម ឬរញ្ញហ ម ខងារបងលើម ជងំឺខាន្យ់បលឿង 
ជំងឺ្គនុ្យបពាេះបវៀន្យ រល្លកបពាេះបវៀន្យ របនាោ រង់ធាល ក់្ម ឬជំងឺ្រេ័ន្យធរលំ្លយអាហារបផ្េងៗបទៀរ? 

ាន្យ     ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ជ) ាន្យ្ម ាន្យជារិ្រូបរអ្ ើន្យ ឬាន្យសករកន ងទកឹបនាម ជងំឺ្កួសកន ងរ្មងបនាម ជងំឺរល្លក ឬជំងរឺ្មងបនាម 
បផ្េងៗបទៀរ? 

ាន្យ     ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ឈ) ប្វើបរសត បរគវនិ្យចិេ័យ ឬេាបាលជងំឺកាមបរគ ឬបមបរគបអ្ដស៍/ជំងឺបអ្ដស៍? (្រសិន្យបរើ «ាន្យ» សូមរញ្ញា ក ់
អ្ំេើមូលបេរ  បេលបវល្ល ន្យិងលទធផ្ល) 

ាន្យ     ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ញ) ជំងឺខវេះ្ម្កេម ជងំឺទឹករនង ជងំឺមហារ ើកខួរឆ្អឹង ជងំឺេូរ្ម ឬរចាូ ល្ម ឬជំងឺ្ មបផ្េងៗបទៀរ? ាន្យ     ាម ន្យ  
ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ដ) ជំងឺរល្លកសនាល ក ់ឬការខូច្ទង់្ទាយ ឬភាេមនិ្យ្រ្ករើបលើសាចដ់ ំ ខសបក ឆ្អងឹ សនាល ក់? ាន្យ     ាម ន្យ  
ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ឋ) ជំងឺមហារ ើក ដ េះដ សំាច ់ឬការរ ើកលូរល្លស់ខ ស្មមតររស់សរ ើរងគបផ្េងៗ រមួទាងំដ ំបៅស ដន្យ ់ភាេមិន្យ្រ្ករើ 
នន្យស ដន្យ់ ការរ ើក្ំនន្យ្កបេញ ឬបេើមកូន្យកណ្ត រ? ាន្យ     ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ឌ) ជំងឺ្រេ័ន្យធភាេសា ៖ំ បរគរាស់ បរគរល្លកខសបករ នំរ ៉ា? ាន្យ     ាម ន្យ  
ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ឍ) កន ងរយៈបេល ៣ ឆ្ន កំន្យលងមកបន្យេះ បរើអ្នកធាល រ់ ឬាន្យរំណ្ងប្វើការ ងរការំសមើអ្ ិច ងរចងាវ ក់បរេះដូង ងរបអ្កូ 
បរេះដូង CTខសគន្យ MRI ឬការការជ់ាលិកាបរសតមហារ ើក  េនិ្យិរយ្ម េិន្យរិយទឹកបនាម ឬបរសតបផ្េងៗខដរឬបទ? 

   ាន្យ     ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

 (ណ្) កន ងរយៈបេល ៥ ឆ្ន កំន្យលងមកបន្យេះ បរើអ្នកាន្យរញ្ញហ ស ខភាេ ឬសាែ ន្យភាេផ្លូវចរិត ភាេច េះបខាយ ជងំឺ ឬភាេមិន្យ
្រ្ករើបផ្េងបទៀរ ខដលមិន្យបាន្យេណ៌្នាបៅកន ងសំន្យួរខាងបលើខដរឬបទ? 

ាន្យ     ាម ន្យ 

 

ាន្យ       ាម ន្យ 

្រសិន្យបរើបឆ្លើយថ្ «ាន្យ»  កន ងសំណួ្រខាងបលើ សូមផ្តលេ់រ័៌ាន្យលមអិរបៅកន ងតរងខាងប្កាម (ប្រើ្កដ្ឋសរំបេញរខន្យែម ្រសិន្យបរើ្រវូការ)៖ 

 
 
 
ាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង 

 

បលខសំណួ្រ 
េ័រ៌ាន្យលមអិរនន្យសាែ ន្យភាេស ខភាេ ឬ
ភាេមិន្យ្រ្ករើ ឬជងំឺ ការប្វើបរសត ឬបរគ
វនិ្យិចេ័យ ន្យិងការេាបាលខដលបាន្យទទួល  

កាលររបិចេទ 
ប ម្ េះន្យិងអាសយដ្ឋា ន្យមន្យោើរបេទយ 

ឬគលើន្យកិ 
លទធផ្លបរសត ន្យងិសាែ ន្យភាេ

ស ខភាេរចា របន្យន 

     

     

     

     

     

 

អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រង
នន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ 
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៦. សូមបឆ្លើយសំណួ្រខាងប្កាម (ស្ារ់ស្តសតើខររ៉ា ប ណ្ េះ)    

 (ក)  បរើអ្នកាន្យនផ្ោបពាេះខមន្យឬបទ?  
្រសិន្យបរើ «ាន្យ» សូមរញ្ញា កេ់ើស ខភាេររស់អ្នក ្េមទាងំស ខភាេន្យិងអាយ ររស់គេគ៌ិរជាសបាត េ៍? 

  ាន្យ      ាម ន្យ 

 

ាន្យ      ាម ន្យ 

ាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង  

អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ  

 (ខ) បរើអ្នកធាល រ់ជរួ្រទេះសាែ ន្យភាេលំបាកបៅបេលាន្យនផ្ោបពាេះេើម ន្យមកខដរឬបទ?  
្រសិន្យបរើ«ាន្យ» សូមរញ្ញា ក់លមអិរខាងប្កាម។ 

  ាន្យ      ាម ន្យ 

 

ាន្យ      ាម ន្យ 

ាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង  

អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ  
   
៧. េ័រ៌ាន្យស្ារ់អ្នក្រវូបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ ខដលាន្យអាយ ប្កាម ៥ ឆ្ន រំ៉ា ប ណ្ េះ   

 (ក)  បរើអ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រង ាន្យទមៃន្យរ់៉ា នាម ន្យបៅបេលបកើរ? គើ ូ្កាម 

 (ខ)  បរើអ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រង ស្ាកកន ងមន្យោើរបេទយរយៈបេលយូររ៉ា ណ្ ? នងៃ 
្រសិន្យបរើបលើសេើ ៧ នងៃ សូមរញ្ញា ក់លមអិរ៖ 

 

 (គ) រញ្ញា ក់េើសាែ ន្យភាេររស់អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងបៅបេលបកើរ            ្គរ់ខខ       មិន្យ្គរ់ខខ          បលើសខខ  
 

 (ឃ) បរើអ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រង ាន្យររួស ឬាន្យរញ្ញហ បៅបេលបកើរ ឬាន្យជងំឺេើកំបណ្ើ រ ឬាន្យភាេមិន្យ្រ្ករើេើកំបណ្ើ រ ដូចជា
ខសបកប ើងេ័ណ៌្ រញ្ញហ បាររ់ងស់ាម ររើ ឬជំងឺលូរល្លស់យរឺ ឬរងកាយ្មួយខ ស្រ្ករើេើកំបណ្ើ រឬបទ?      ាន្យ   ាម ន្យ           

 

្រសិន្យបរើ«ាន្យ» សូមរញ្ញា ក់លមអិរ៖ 
 

  
(ង) 

 
បរើអ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រង បាន្យចក់ថ្ន រំងាក រតមកមមវ ិ្ ើជារិផ្តល់ថ្ន រំងាក រខដរឬបទ?                                       ាន្យ   ាម ន្យ       

 

្រសិន្យបរើ «ាម ន្យ» សូមផ្តល់បេរ ផ្លលមអិរ៖ 
 

 
 

៤. ្រវរតិជំងឺ្គសួារ 
ត ើឪេ កាា យររស់អ្នកធ្លា ប់ាន្យជំង ឺឬសាល រ់បដ្ឋយសារជំងឺមហារ ើក ជំងឺទកឹបនាមខផ្អម ជំងឺបរេះដូង ជងំឺដ្ឋច់សរនស្មកន ងខួរ
កាល ជងំឺបលើស្ម ជងំរឺ្មងបនាម ជំងឺផ្លូវចរិត រញ្ញហ ្ម ជំងឺចស់វបងវង (Dementia)  ជងំឺ Alzheimer ជងំ ឺ

Parkinson រញ្ញហ ្រេន័្យធ្រសាទ ឬ ជំងរឺំណ្េូជបផ្េងៗបទៀរដែរឬតេ?  
ប្បសិនតបើ «ាន្យ» សូមផ្តល់េ័រ៌ាន្យលមអិរ ែូចខាងតប្ោម៖ 

 
 

ាន្យ     ាម ន្យ 

 

 
 

ាន្យ    ាម ន្យ 

 
 
 
ាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង 

 

េំនាក់េនំង លមអិ អ្ំេើសាែ ន្យភាេស ខភាេ 
អាយ តេលតកើ ជងំ ឺ
(្រហាក់្រខេល) 

អាយ តេលទទួល
មរណភាេ 

មូលបេរ នន្យ 
ការសាល រ ់

  

 
   

អ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រង
នន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ 

  
 
 

   

 

៥. រខន្យែមបលើការបសនើស ំធានារ៉ារ់រងបន្យេះ បរើអ្នកាន្យធាល រ់បសនើស ំ ឬកំេ ងបសនើស ំការធានារ៉ារ់រង ឬរណ្ណសន្យារ៉ារ់រងបផ្េងបទៀរ
ជាមួយ្កមុេ  ន្យ ដ្ឋយ អ្ ឈិ ិឡាយេវ៍ អ្ ើន្យសួរ និ្យស៍(បខមរូឌា)ម.ក ឬជាមួយ្កុមេ  ន្យធានារ៉ារ់រងអាយ ជើវរិបផ្េងបទៀរ 
ខដរឬបទ?(ររ់ទាងំការបសនើស ំ ឬ រណ្ណសន្យារ៉ារ់រងខដល្រូវបាន្យរដិបស្) 
្រសិន្យបរើ«ាន្យ» សូមរញ្ញា ក់លមអិរខាងប្កាម។ 

ាន្យ     ាម ន្យ 

 

ាន្យ    ាម ន្យ 

ប ម្ េះ្កុមេ  ន្យធានា
រ៉ារ់រងអាយ ជើវរិ 

ប ម្ េះអ្នក្រូវបាន្យ
ធានារ៉ារ់រង 

ទឹក្បាក់្រូវបាន្យ
ធានា(គិរជាដ ល្លល រ

អាបមរកិ)  

រយៈបេលរណ្ណ
សន្យារ៉ារ់រង 
(ឆ្ន )ំ 

្របេទនន្យការ
ធានារ៉ារ់រង 

លកខខណ្ឌ ធានារ៉ារ់រង 
(រ េវល្លេសតង់ដ្ឋ ឬ របមលើងនងលរ េវល្លេ
រខន្យែម ឬ ករណ្ើ ខដលមិន្យធានា) 

សាែ ន្យភាេរណ្ណ
សន្យារ៉ារ់រងរចា របន្យន 
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បផែកទី ៣៖ ណសចកតបី្ែកាស  
១. ខ្ ំបាទ/នាងខ្ ំ/បយើងខ្ ំ សូម្រកាសថ្រល់បសចកាើខងលង ន្យិងចបមលើយ ្េមជាមយួន្យឹងេរ័៌ាន្យខាងបលើទាងំអ្ស់ ខដលខ្ ំបាទ/នាងខ្ ំ/បយើងខ្ ំ បាន្យផ្ាល់ជូន្យ្កុមេ  ន្យ គាឺន្យភាេបេញបលញ ន្យងិេរិ
្បាកដខមន្យ។ ខ្ ំបាទ/នាងខ្  ំមិន្យបាន្យល្លក់បាងំ ឬ រងាហ ញេ័រា៌ន្យខ សេើការេរិខដលអាចរ៉ាេះពាល់ដល់ការវាយរនមល កន ងការរខន្យែមគប្ាងរខន្យែមប ើយ ។ 

 
 

េរែបលខា ឬសាន មបមនដ ររសា់ា សរ់ណ្ណសន្យារ៉ារ់រង 
(សូមអាន្យ និ្យងេិនិ្យរយបមើលេ័រ៌ាន្យទាងំអ្ស់បដ្ឋយយកចិរតទ កដ្ឋក ់ម ន្យបេលច េះេរែបលខា) 

េរែបលខា ឬសាន មបមនដ ររសអ់្នក្រវូបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ 
(េរែបលខាឬសាន មបមនដ ឪេ កឬាា យឬអា្េាបាល្សរចារ់ ករណ្ើ អ្នក្រូវបាន្យ

ធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ ាន្យអាយ ប្កាម ១៨ឆ្ន )ំ 

  

ប ម្ េះបេញ  ប ម្ េះបេញ  

កាលររបិចេទ  កាលររបិចេទ  
 

បផែកទី ៧៖ ការធានាអះអាងរែសស់ាកស ី 
ខ្ ំសូមធានាអ្េះអាងថ្េរែបលខាខាងបលើបន្យេះជាេរែបលខាររស់ាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង ន្យិងអ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យេិរ្បាកដខមន្យ ខដលបាន្យច េះេរែបលខាចំបពាេះម ខខ្ ំ។  
*្រសិន្យបរើទើ្រឹកាេរិចាវរែ / អ្នកបរៀរចខំផ្ន្យការេរិចាវរែ  ជាាា ស់រណ្ណសន្យារ៉ារ់រង ន្យិង/ឬអ្នក្រូវបាន្យធានារ៉ារ់រងនន្យគប្ាងមូលដ្ឋា ន្យ សូមអ្នក្គរ់្គងទើ្រឹកាេរិចាវរែ / អ្នកបរៀរចំខផ្ន្យការ
េរិចាវរែ  ច េះេរែបលខាកន ង្រអ្រស់ាកេើខាងប្កាម។ 
 
 

េរែបលខាររសស់ាកេើ (ទើ្រកឹាេរិចាវរែ / អ្នកបរៀរចំខផ្ន្យការេរិចាវរែ ) បលខកូដទើ្រឹកាេិរចាវរែ / អ្នកបរៀរចំខផ្ន្យការេិរចាវរែ  

 

ប ម្ េះបេញ    

កាលររបិចេទ  ប ម្ េះសាខា  

 


