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                                                             បែែែទប្ែកាសសខុភាពសប្ាែ់សណំ ើ សុភំាា ែ់ផលតិផលគណប្ាងែបថែម  
                                                                                          (ប្រើស្ារ់អ្នក្រវូបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម) 
                                             (សូមរំបេញន្រររទបនេះន្រកនុងករណើ អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម ខុសេើាា ស់រណណសនារ៉ារ់រង ឬអ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងមូលដ្ឋា ន) 

 
រណណសនារ៉ារ់រងបលខ៖                       
  
 (សូមរំបេញពាកយបសនើសំុបនេះបដ្ឋយប្រើរ ៊ិចេ័ណ៌បខៀវ)                                              កាលររ ៊ិបចេទពាកយបសនើសំុ៖   នងៃទើ                         ន្ខ                         ឆ្ន  ំ
  

បផែកទី១៖ ព័ត៌ាថផ្ទា លខ់លថួ អ្នក្រវូបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១ 
 

បរើអ្នកានទំនាក់អ្វើជាមួយាា ស់រណណសនារ៉ារ់រង 
 កូន                  រតើ ឬ ្រេនទ              បសេងៗ (រញ្ជា ក់) 
 
……………………………………………………………………. 

អ្នក្រវូបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២ 
 

បរើអ្នកានទំនាក់អ្វើជាមួយាា ស់រណណសនារ៉ារ់រង 
         កូន                   រតើ ឬ ្រេនទ             បសេងៗ (រញ្ជា ក់) 
 
……………………………………………………………………. 

ប ម្ េះបេញដូចអ្រតសញ្ជា ណ     
រ័ណណ ឬ ល៊ិខ៊ិរឆ្លងន្ដន ឬ សំរុ្រ
កំបណើ រ  

ន្ខមរ ន្ខមរ 

ឡាតងំ ឡាតងំ 
   
បេទ     ្រុស                 ្សើ                       បសេងៗ (រញ្ជា ក់) 

 

……………………………………………………………………. 

      ្រុស                 ្សើ                       បសេងៗ (រញ្ជា ក់) 
 

…………………………………………………………………….. 

នងៃន្ខឆ្ន កំំបណើ រ នងៃទើ   ន្ខ                       ឆ្ន  ំ នងៃទើ                        ន្ខ                      ឆ្ន  ំ 

សញ្ជា រ៊ិ      ន្ខមរ                          បសេងៗ (រញ្ជា ក់) 
 
……………………………………………………………………. 

    ន្ខមរ                        បសេងៗ (រញ្ជា ក់) 
 
……………………………………………………………………. 

្របទសកំបណើ រ     កមពុជា                       បសេងៗ ( រញ្ជា ក់) 
  

……………………………………………………………………. 

    ន្ខមរ                        បសេងៗ (រញ្ជា ក់) 
 
……………………………………………………………………. 

បលខអ្រតសញ្ជា ណរ័ណណ ឬសំរុ្រ
កំបណើ រ ឬ ល៊ិខ៊ិរឆ្លងន្ដន  

           

 

           

អាសយដ្ឋា នរចាុរបនន 
  

 បលខសទេះ បលខសលូវ េូម៊ិ   
ឃុឬំសង្កា រ ់្សុកឬខណឌ    
បខរតឬរជធានើ   
្របទស   
ការង្កឬមុខររររចាុរបនន   
(មុខដំន្ណង) ភារក៊ិចាេ៊ិរ្បាកដ
(ក៊ិចាការ្រចនំងៃ ន៊ិងកន្នលងប្វើការជា
បដើម)   
្បាក់ចំណូល្រចឆំ្ន  ំ ដុល្លល រអាបមរ ៊ិក ដុល្លល រអាបមរ ៊ិក 
  
 
បផែកទី ២៖ ព័តា៌ថសខុភាព  

 
(្រស៊ិនបរើចបនាល េះទុកជូនម៊ិន្គរ់្ ាន់ស្ារ់ការសរបសរ សូមសតល់េ័រ៌ានរន្នែមបៅកនុងតរងខាងប្កាម ន៊ិង 
ភាា រ់មកជាមួយលទធសលបរសត ឬកំណរ់្តន្ដលពាក់េ័នធនឹងការេ៊ិន៊ិរយ ន៊ិងេាបាលសុខភាេ។) 

អ្នក្រវូបានធានា
រ៉ារ់រងននគប្ាង

រន្នែម១ 

 អ្នក្រវូបានធានា
រ៉ារ់រងននគប្ាង

រន្នែម២ 

១ (ក) កមពស់ ស.ម  ស.ម 
  ទមៃន ់ គ.្ក  គ.្ក 

 ពាកយបសនើសំុបលខ៖  
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 (ខ) កនុងរយៈបេល ៦ ន្ខកនលងមកបនេះ បរើទមៃន់អ្នកានប ើងឬ្សក បលើស ៣ គើ ូ្កាមន្ដរឬបទ? 
្រស៊ិនបរើ «ាន» សូមរញ្ជា កេ់ើមូលបេរុននការប ើង ឬ្សកទមៃន់? 

ាន        ាម ន 
 

ាន       ាម ន 

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១  

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២  

២ (ក) បរើអ្នកជក ់ឬ ធាល រ់ជក់បារ ើ ឬ ថ្ន ជំក់បសេងៗបទៀរន្ដរឬបទ? ្រស៊ិនបរើ «ាន» សូមរញ្ជា កេ់ើចនំួនបដើម ឬររ ៊ិាណ
ន្ដលអ្នកជក់កនុងមួយនងៃ ន៊ិងរយៈបេលជក់យូររ៉ាុណ្ណណ ? 

ាន        ាម ន 
 

ាន       ាម ន 

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១  

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២  

 (ខ) បរើអ្នកេ៊ិសា ឬ ធាល រេ់៊ិសា ្សាបរៀរ ប្គឿង្សវងឹ ឬ បេសជាៈានជារ៊ិ្សវងឹបសេងបទៀរន្ដរឬបទ? 

្រស៊ិនបរើ «ាន» សូមរញ្ជា កេ់ើ្របេទ ររ ៊ិាណ ឬ ចំននួដរ ឬកំរ៉ាុង ន្ដលអ្នកេ៊ិសាកនុងមយួនងៃ ន៊ិង ញឹកញារ់
ក្ម៊ិរណ្ណកនុងមួយសបាា េ៍? 

ាន        ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១  

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២  

 (គ) បរើអ្នកានប្រើ្បាស់ឱសងន្ដរឬបទកនុងបេលងមើៗបនេះ? បរើអ្នកានទទួលការេាបាលបដ្ឋយប្រើ្បាស់ឱសងជា
្រចនំ្ដរឬបទ? ្រស៊ិនបរើ «ាន» សូមរញ្ជា ក់េើ្របេទថ្ន  ំន៊ិងមូលបេរុននការប្រើ្បាស់? 

ាន        ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១  

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២  

 (ឃ) បរើអ្នកប្រើ្បាស់ ឬ ធាល រ់ប្រើ្បាស់ ថ្ន បំញៀន ថ្ន រំបំញាច ឬសារធារុបញៀនបសេងបទៀរន្ដរឬបទ?  ្រស៊ិនបរើ «ាន» 
សូមរញ្ជា កេ់ើ្របេទននថ្ន  ំន៊ិងមូលបេរុននការប្រើ្បាស់? 

ាន        ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១  

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២  

 (ង) បរើអ្នកបានចូលរមួ ឬានរណំងចងចូ់លរមួកើឡាន្ដលានប្ាេះថ្ន ក ់(មុជប្កាមទឹក ប ើងេន ំ បល្លរឆ្័្របោង 
ោនតសំកាងំ កើឡា្រណ្ណងំ-ល-) ណ្ណមយួន្ដរឬបទ? ្រស៊ិនបរើ«ាន» សូមរញ្ជា ក់លមអ៊ិរខាងប្កាម។ 

ាន        ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១  

 អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២  

 

 
៣. បរើអ្នកាន ឬធាល រ់ទទួលបានការ្រកឹាថ្ានជំង ឺឬប្វើការេាបាលបលើជងំឺដូចខាងប្កាមន្ដរឬបទ? 
 (ក) ជំងឺបលើសជារ៊ិខាល ញ់កនុង្ម ជងំឺសាព ្្មខពស់ឬទារ ជងំឺដ្ឋច់សរនស្មកនុងខួរកាល  

ជំងឺាងំបរេះដូង ជំងឺេ៊ិបាកដកដបងហើម ជំងឈឺបឺដើម្ទូង ឬរញ្ជហ បរេះដូងឬ សរនស្មបសេងបទៀរ? 
ាន     ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 (ខ) ជំងឺេរឺ ជងំឺរល្លកទងសួរ ជំងឺបេើមសួរ ជងំឺរបរង ជងំឺកអករុនំរ ៉ា ជំងកឺអកធាល ក់្ម ឬជំងឺ្រេ័នធសលូវដបងហើមបសេង
បទៀរ? 

ាន     ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 (គ) ជំងឺទកឹបនាមន្សអម ជំងបឺលើសជារ៊ិសារកនុង្ម ជំងឺ្ កបេញទើរ ៉ាូអុ្ើរ ឬដំបណើ រការខុស្រ្ករើនន្កបេញរបចាញ 
អ្រម៉ាូនបសេងបទៀរ? 

ាន     ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 (ឃ) ជំងឺបាក់ទឹកច៊ិរត ជងំឺឆ្ាួរ្ជូក ឈកឺាលរុនំរ ៉ា ជំងសឺលូវច៊ិរត ឬជំងឺសរនស្រសាទបសេងបទៀរ? ាន     ាម ន  
ាន       ាម ន 

 (ង) ជំងឺ្ម្ចមុេះ បខាយគំបេើញ បខាយការសាា រ ់ឬជំងឺបសេងបទៀរន្ដលទាក់ទងនឹង្របចៀក ន្េនក ្ចមុេះ ន៊ិង
រំេងក់? 

ាន     ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 (ច) ជំងឺ្គនុចញ់ ជំងឺបដា ខលួនរំរន់្រូេ៊ិច ឬបដា ខលួនរុនំរ ៉ា? ាន     ាម ន  
ាន       ាម ន 

 (ឆ្) ជំងឺ្កេេះឬបពាេះបវៀន ជំងរឺករូសរុនំរ ៉ា ជំងឺ្កួសកនុង្រារ ់ជំងឺរល្លកបងលើម ឬរញ្ជហ មុខង្ករបងលើម ជងំឺខាន់បលឿង 
ជំងឺ្គនុបពាេះបវៀន រល្លកបពាេះបវៀន របនាទ រង់ធាល ក់្ម ឬជំងឺ្រេ័នធរលំ្លយអាហារបសេងៗបទៀរ? ាន     ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 (ជ) ាន្ម ានជារ៊ិ្រូបរអុ្ើន ឬានសារកនុងទកឹបនាម ជងំឺ្កួសកនុងរ្មងបនាម ជងំឺរល្លក ឬជំងរឺ្មងបនាម 
បសេងៗបទៀរ? 

ាន     ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 (ឈ) ប្វើបរសត បរគវ ៊ិន៊ិចេ័យ ឬេាបាលជងំឺកាមបរគ ឬបមបរគបអ្ដស៍/ជំងឺបអ្ដស៍? (្រស៊ិនបរើ «ាន» សូមរញ្ជា ក ់
អ្ំេើមូលបេរុ បេលបវល្ល ន៊ិងលទធសល) 

ាន     ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 (ញ) ជំងឺខវេះ្ម្កេម ជងំឺទឹករនង ជងំឺមហារ ើកខួរឆ្អឹង ជងំឺេូរ្ម ឬរចាូ ល្ម ឬជំងឺ្ មបសេងៗបទៀរ? ាន     ាម ន  
ាន       ាម ន 

 (ដ) ជំងឺរល្លកសនាល ក ់ឬការខូច្ទង់្ទាយ ឬភាេម៊ិន្រ្ករើបលើសាចដុ់ំ ន្សបក ឆ្អងឹ សនាល ក់? ាន     ាម ន  
ាន       ាម ន 

 (ឋ) ជំងឺមហារ ើក ដុេះដុសំាច ់ឬការរ ើកលូរល្លស់ខុស្មមតររស់សរ ើរងគបសេងៗ រមួទាងំដុំបៅសុដន ់ភាេម៊ិន្រ្ករើ 
ននសុដន់ ការរ ើក្ំនន្កបេញ ឬបេើមកូនកណតុ រ? 

ាន     ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 (ឌ) ជំងឺ្រេ័នធភាេសុា៖ំ បរគរាស់ បរគរល្លកន្សបករុនំរ ៉ា? ាន     ាម ន  
ាន       ាម ន 

 (ឍ) កនុងរយៈបេល ៣ ឆ្ន កំនលងមកបនេះ បរើអ្នកធាល រ់ ឬានរំណងប្វើការ ងរការំសមើអុ្៊ិច ងរចង្កវ ក់បរេះដូង ងរបអ្កូ 
បរេះដូង CTន្សគន MRI ឬការការ់ជាល៊ិកាបរសតមហារ ើក  េ៊ិន៊ិរយ្ម េ៊ិន៊ិរយទឹកបនាម ឬបរសតបសេងៗន្ដរឬបទ?    ាន     ាម ន 

 

ាន       ាម ន 
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៦. សូមបឆ្លើយសំណួរខាងប្កាម (ស្ារ់ស្តសតើន្ររ៉ាុបណ្ណណ េះ)    

 (ក)  បរើអ្នកាននសទបពាេះន្មនឬបទ?  
្រស៊ិនបរើ «ាន» សូមរញ្ជា កេ់ើសុខភាេររស់អ្នក ្េមទាងំសុខភាេន៊ិងអាយុររស់គេគ៌៊ិរជាសបាត េ៍? 

ាន      ាម ន 

 

ាន      ាម ន 

អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១  

អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២  
 

 
 
 
 

(ខ) បរើអ្នកធាល រ់ជរួ្រទេះសាែ នភាេលំបាកបៅបេលាននសទបពាេះេើមុនមកន្ដរឬបទ?  
្រស៊ិនបរើ«ាន» សូមរញ្ជា ក់លមអ៊ិរខាងប្កាម។ 
 

 ាន      ាម ន 

 

ាន      ាម ន 

 (ណ) កនុងរយៈបេល ៥ ឆ្ន កំនលងមកបនេះ បរើអ្នកានរញ្ជហ សុខភាេ ឬសាែ នភាេសលូវច៊ិរត ភាេចុេះបខាយ ជងំឺ ឬភាេម៊ិន
្រ្ករើបសេងបទៀរ ន្ដលម៊ិនបានេណ៌នាបៅកនុងសំនួរខាងបលើន្ដរឬបទ? 

   ាន     ាម ន 

 

ាន       ាម ន 

 

្រស៊ិនបរើបឆ្លើយថ្ «ាន»  កនុងសំណួរខាងបលើ សូមសតលេ់រ័៌ានលមអ៊ិរបៅកនុងតរងខាងប្កាម (ប្រើ្កដ្ឋសរំបេញរន្នែម ្រស៊ិនបរើ្រវូការ)៖ 

 
 
 
អ្នក្រូវបានធានា
រ៉ារ់រងននគប្ាង
រន្នែម១ 

បលខសំណួរ 
េ័រ៌ានលមអ៊ិរននសាែ នភាេសុខភាេ ឬភាេម៊ិន
្រ្ករើ ឬជំង ឺការប្វើបរសត ឬបរគវ ៊ិន៊ិចេយ័ ន៊ិង

ការេាបាលន្ដលបានទទួល 
កាលររ ៊ិបចេទ 

ប ម្ េះន៊ិងអាសយដ្ឋា នមនទើរបេទយ 
ឬគលើន៊ិក 

លទធសលបរសត ន៊ិងសាែ នភាេ
សុខភាេរចាុរបនន 

     

     

     

     

     

 

អ្នក្រូវបានធានា
រ៉ារ់រងននគប្ាង 
រន្នែម២ 

     

     

     

     

     

៤ ្រវរត៊ិជំងឺ្គសួារ 
ត ើឪេុកាា យររស់អ្នកធ្លា ប់ានជំងឺ ឬសាល រ់បដ្ឋយសារជំងឺមហារ ើក ជំងទឺឹកបនាមន្សអម ជងំឺបរេះដូង ជំងឺដ្ឋច់សរនស្មកនុងខួរ
កាល ជងំឺបលើស្ម ជំងរឺ្មងបនាម ជំងសឺលូវច៊ិរត រញ្ជហ ្ម ជំងឺចស់វបងវង (Dementia)  ជងំឺ Alzheimer ជងំឺ 
Parkinson រញ្ជហ ្រេន័ធ្រសាទ ឬ ជំងរឺំណេូជបសេងៗបទៀរដែរឬតេ?  
ប្បសិនតបើ «មាន» សូមផ្តល់េ័រ៌ានលមអ៊ិរ ែូចខាងតប្ោម៖ 
 

 ាន       ាម ន  ាន     ាម ន 

 
 
អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រង 
ននគប្ាងរន្នែម១ 

 

េំនាក់េនំង លមអិ អ្ំេើសាែ នភាេសុខភាេ 
អាយុតេលតកើ ជងំ ឺ
(្រហាក់្រន្េល) 

អាយុតេលទទួល
មរណភាេ 

មូលបេរុនន 
ការសាល រ ់

  
 

   

អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រង 
ននគប្ាងរន្នែម២ 

  
 
 

   

 

៥ រន្នែមបលើការបសនើសំុធានារ៉ារ់រងបនេះ បរើអ្នកានធាល រ់បសនើសំុ ឬកំេុងបសនើសំុការធានារ៉ារ់រង ឬរណណសនារ៉ារ់រងបសេងបទៀរ
ជាមួយ្កមុេ ុន ដ្ឋយ អុ្៊ិឈ៊ិ ឡាយេវ៍ អុ្ើនសួរុ ៊ិនស៍(បខមរូឌា)ម.ក ឬជាមយួ្កមុេ ុនធានារ៉ារ់រងអាយុជើវ ៊ិរបសេងបទៀរន្ដរ
ឬបទ?(ររ់ទាងំការបសនើសំុ/រណណសនារ៉ារ់រងន្ដល្រូវបានរដ៊ិបស្) 
្រស៊ិនបរើ«ាន» សូមរញ្ជា ក់លមអ៊ិរខាងប្កាម។ 

ាន     ាម ន  ាន    ាម ន 

ប ម្ េះ្កុមេ ុនធានា
រ៉ារ់រងអាយុជើវ ៊ិរ 

ប ម្ េះអ្នក្រូវបាន
ធានារ៉ារ់រង 

ទឹក្បាក់្រូវបានធានា 
(គ៊ិរជាដុល្លល រអាបមរ ៊ិក)  

រយៈបេលរណណ
សនារ៉ារ់រង 
(ឆ្ន )ំ 

្របេទនន
ការធានា
រ៉ារ់រង 

លកខខណឌ ធានារ៉ារ់រង 
(រុេវល្លេសតង់ដ្ឋ ឬ របមលើងនងលរុេវល្លេ
រន្នែម ឬ ករណើ ន្ដលម៊ិនធានា) 

សាែ នភាេរណណ
សនារ៉ារ់រង
រចាុរបនន 
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អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១  

អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២  
 

   ៧.    េ័រ៌ានរន្នែម (ស្ារអ់្នក្រវូបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែមន្ដលានអាយុប្កាម ៥ ឆ្ន រំ៉ាុបណ្ណណ េះ) 

         (ក)   បរើអ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងានទមៃន់រ៉ាុនាម នបៅបេលបកើរ?                                                                        
អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១ គើ ូ្កាម 

អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២ គើ ូ្កាម 
   (ខ)  បរើអ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងស្ាកកនុងមនទើរបេទយរយៈបេលយូររ៉ាុណ្ណណ ?  

អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១ នងៃ ្រស៊ិនបរើបលើសេើ ៧ នងៃ សូមរញ្ជា ក់លមអ៊ិរ  
អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២ នងៃ ្រស៊ិនបរើបលើសេើ ៧ នងៃ សូមរញ្ជា ក់លមអ៊ិរ  

  (គ)  រញ្ជា កេ់ើសាែ នភាេររស់អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងបៅបេលបកើរ?  

អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១ □្គរ់ន្ខ                                □ម៊ិន្គរ់ន្ខ                                        □បលើសន្ខ 
អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២ □្គរ់ន្ខ                                □ម៊ិន្គរ់ន្ខ                                        □បលើសន្ខ 

           

            (ឃ) អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រង ានររួស ឬានរញ្ជហ បៅបេលបកើរ ឬានជំងេឺើកំបណើ រ ឬានភាេម៊ិន្រ្ករើេើកំបណើ រ  
                   ដូចជាន្សបកប ើងេ័ណ៌ រញ្ជហ បារ់រង់សាម ររើ ឬជំងឺលូរល្លស់យរឺ ឬរងកាយណ្ណមួយខុស្រ្ករើេើកំបណើ រឬបទ?               ាន      ាម ន          ាន      ាម ន 
អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១  
អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២  

 

              (ង)  បរើអ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងបានចក់ថ្ន រំង្កា រតមកមមវ ៊្ិ ើជារ៊ិសតល់ថ្ន រំង្កា រន្ដរឬបទ?                                                          ាន      ាម ន          ាន      ាម ន 
                   ្រស៊ិនបរើ «ាម ន» សូមសតល់បេរុសលលមអ៊ិរ៖ 

អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១  

អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២  
 
បផែកទី ៣៖ ណសចកតបី្ែកាស 
១. ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ/បយើងខ្ុ ំ សូម្រកាសថ្រល់បសចកាើន្ងលង ន៊ិងចបមលើយ ្េមជាមួយនឹងេរ័៌ានខាងបលើទាងំអ្ស់ ន្ដលខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ/បយើងខ្ុ ំ បានសាល់ជូន្កុមេ ុនពាក់េ័នធនឹងន្រររទ្រកាស
សុខភាេបនេះ គឺានភាេបេញបលញ ន៊ិងេ៊ិរ្បាកដន្មន។ ខ្ុបំាទ/នាងខ្ុ ំ ម៊ិនបានល្លក់បាងំ ឬ រង្កហ ញេ័រ៌ានខុសេើការេ៊ិរន្ដលអាចរ៉ាេះពាល់ដល់ការវាយរនមល ន៊ិងការទទួល 
យកសំបណើ សំុភាា រស់ល៊ិរសលគប្ាងរន្នែមបនេះប ើយ។  
៣. ខ្ុបំាទ/នាងខ្ុ ំ/បយើងខ្ុ ំដឹង ន៊ិងយល់្េមថ្ការរង់រុេវល្លេធានារ៉ារ់រងមុនបេលឯកសារបសនើសំុននការបសនើសំុភាា រ់គប្ាងរន្នែម្រូវបានអ្នុម័រ ម៊ិនាននយ័ថ្្កុមេ ុន្រូវធានា 
ទទួលយកសំបណើ តមការបសនើសំុបនាេះបទ។ ការបសនើសំុភាា រ់គប្ាងរន្នែមានសុេលភាេបាន លុេះ្តន្រសំបណើ សំុភាា រ់គប្ាងរន្នែម ្រូវបានទទួលយកបដ្ឋយបេញបលញ បេើយរុេវល្លេ 
ធានារ៉ារ់រងរន្នែម្រូវបានទទួល បេើយល៊ិខ៊ិររញ្ជា ក់បលើសំបណើ សំុភាា រស់ល៊ិរសលគប្ាងរន្នែម ្រូវបានបចញជូនន្ររ៉ាុបណ្ណណ េះ។  
៤. ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ/ំបយើងខ្ុ  ំ យល់្េមជូនដំណឹងដល់្កុមេ ុននូវរល់ការផ្លល ស់រាូរេរ័៌ានផ្លទ ល់ខលួន ដូចជាសាែ នភាេសុខភាេ មុខរររ េ័រា៌នផ្លទ ល់ខលួនន្ដលបានបលើកប ើងបៅកនុងន្រររទ
្រកាសសុខភាេ ឬសកមមភាេបសេងបទៀរពាកេ់័នធនងឹរណណសនារ៉ារ់រង ទាងំបៅមុន ន៊ិងប្កាយននការបចញល៊ិខ៊ិររញ្ជា ក់បលើសំបណើ សំុភាា រ់សល៊ិរសលគប្ាងរន្នែម។ រល់ការន្កន្្របលើ
េ័រ៌ានរណណសនារ៉ារ់រង្រូវប្វើប ើងបដ្ឋយដ្ឋក់សំបណើ សំុជាល្លយលកខណ៍អ្កេរជូន្កុមេ ុន បេើយរនាទ រ់េើទទួលបានសំបណើ សំុន្កន្្រ ្កមុេ ុនានស៊ិទធ៊ិទទលួយកឬរដ៊ិបស្សំបណើ
បនាេះ។  
៥. ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ/ំបយើងខ្ុ ំយល់្េម ឱយ្កមុេ ុនម៊ិនទូទារ់អ្រែ្របោជន៍ន្ដលបានន្ចងបៅកនុងរណណសនារ៉ារ់រងបនេះ លុេះ្តន្រាា ស់រណណសនារ៉ារ់រង អ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រង អ្នកទទួលសល 
ន៊ិង/ឬភាគើពាកេ់័នធបសេងបទៀរ ្រូវបានបសទៀងផ្លទ រថ់្បានរំបេញតមលកខខណឌ រ្មូវររស់្កុមេ ុនរ៉ាុបណ្ណណ េះ។  
៦. ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ/បយើងខ្ុ  ំយល់្េមឱយ្កុមេ ុន ្កុមេ ុនធានារ៉ារ់រងរនតឬអ្ងគភាេ្សរចារ់នានា ប្រើ្បាស់េ័រ៌ានររស់ខ្ុ/ំបយើងខ្ុ ំ បដើមបើអ្នុវរតមុខង្ករររស់ខលួនពាកេ់័នធនងឹពាកយបសនើសំុ 
ធានារ៉ារ់រងអាយុជើវ ៊ិរររស់ខ្ុ ំ/បយើងខ្ុ ំ។  
៨. ្រស៊ិនបរើានសំបណើ េើសំណ្ណក់អាជ្ា្រសម្សរឲ្យសតល់េ័រ៌ានន្ដលានពាក់េ័នធបៅនឹងរចារ៊ិសតើេើសារបេើេនធបៅសេរដាអាបមរ ៊ិក ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ ំ/បយើងខ្ុ ំយល់្េម ន៊ិងអ្នុញ្ជា រឲ្យ    
្កុមេ ុនរបចាញេ័រ៌ានន្ដលខ្ុ/ំបយើងខ្ុបំានសាល់ជូន្កមុេ ុន។ ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ/ំបយើងខ្ុ ំយល់្េមសាល់ជូនេ័រា៌នរន្នែមបៅបេលសម្សរណ្ណមួយបៅតមសំបណើ ររស់្កុមេ ុន។  
៩. ខ្ុ ំបាទ/នាងខ្ុ/ំបយើងខ្ុ  ំអ្នុញ្ជា រ ន៊ិង្េមប្េៀងរន្នែមបទៀរថ្ េ័រា៌នរួបលខ(នានា) ន៊ិងទ៊ិនននយ័ទាងំ្សុងន្ដល្រូវបានសតល់បៅកនុងសំបណើ សំុ អាច្រូវបានប្រើ្បាស់ស្ារ់បាល 
រំណង្សរតមចារ់ដូចជាការសេេវសាយទើសារ ការស៊ិកាទើសារ ន៊ិង ការរប្មើអ្រ៊ិង៊ិជនបដ្ឋយ្កុមេ ុន សមព័នធ្កមុេ ុន ឬជានដគូពាណ៊ិ ជាកមមររស់្កមុេ ុន បដ្ឋយម៊ិនចបំាច់ានការ 
យល់្េម  ន៊ិងជូនដំណឹងរន្នែមេើបយើងខ្ុ ំប ើយ។ 
១០. ្រស៊ិនបរើានអ្រែាេកណ្ណមួយម៊ិនន្មនជាអ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននរណណសនារ៉ារ់រងបនេះ សូមសតល់េ័រ៌ានលំអ្៊ិរដូចជាប ម្ េះបេញឯកសារអ្រតសញ្ជា ណ ន៊ិងបលខសំាល់      ឯក
សារទំនាក់ទនំងន៊ិងចំន្ណកសល្របោជន៍អ្រែាេកនើមយួៗបៅកនុងបសចកតើ្រកាសអ្រែាេកដ្ឋច់បដ្ឋយន្ ក។  
“អ្រែាេក” ដូចានឲ្យន៊ិយមន័យកនុង្រកាសសតើេើការ្រឆ្ងំការសាអ រ់្បាក់ ន៊ិងេ៊ិរចារបទាន បេរវកមមជារុគគលន្ដលបានកាន់ការ់ផ្លត ចមុ់ខ ឬ្ររួេ៊ិន៊ិរយអ្រ៊ិង៊ិជនណ្ណាន ក់ ឬជារុគគល្រូវ
បានប្វើ្ររ៊ិររត៊ិការជំនួស។ អ្រែាេកករ៏ររ់ចាូ លនូវរុគគលន្ដលកាន់ការ់ផ្លត ច់មុខបលើនើរ៊ិរុគគលឬការបរៀរចំចរ់ន្ចងណ្ណមួយសងន្ដរ។ 
១១. ខ្ុបំាទ/នាងខ្ុ ំ/បយើងខ្ុ  ំយល់្េមថ្ពាកយបសនើសំុភាា រ់សល៊ិរសលគប្ាងរន្នែម ន៊ិងន្រររទ្រកាសសុខភាេបនេះ ្រូវបានចរទុ់កជាន្សនកមយួននរណណសនារ៉ារ់រង ន៊ិង្រូវសែ៊ិរប្កាមការ
្គរ់្គងបដ្ឋយចារ់នន្េេះរជាណ្ណច្កកមពុជា។ 
១២. ខ្ុបំាទ/នាងខ្ុ ំ/បយើងខ្ុ ំ បានអាន ន៊ិងយល់ដឹងោ៉ា ងចាស់អ្េំើសំណួរ ន៊ិងអ្រែន័យបេញបលញន្ដលានន្ចងបៅកនុងន្រររទ្រកាសសុខភាេបនេះ ន៊ិងឯកសារពាក់េន័ធបសេងបទៀរ។ 
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បផែកទី ៣៖ ការធានាអះអាងរែសស់ាកស ី 
ខ្ុ ំសូមធានាអ្េះអាងថ្េរែបលខាខាងបលើបនេះជាេរែបលខាររស់ាា ស់រណណសនារ៉ារ់រង ន៊ិងអ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែមេ៊ិរ្បាកដន្មន ន្ដលបានចុេះេរែបលខាចំបពាេះមុខខ្ុ ំ។  
*្រស៊ិនបរើទើ្រឹកាេ៊ិរចាវរែុ/ អ្នកបរៀរចំន្សនការេ៊ិរចាវរែុ ជាាា ស់រណណសនារ៉ារ់រង ន៊ិង/ឬអ្នក្រូវបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម សូមអ្នក្គរ់្គងទើ្រឹកាេ៊ិរចាវរែុ/ អ្នកបរៀរចំន្សនការេ៊ិរចាវរែុ ចុេះេរែបលខាកនុង
្រអ្រ់សាកេើខាងប្កាម។ 

េរែបលខាររសស់ាកេើ  
(ទើ្រកឹាេ៊ិរចាវរែុ/ អ្នកបរៀរចំន្សនការេ៊ិរចាវរែុ) 

បលខកូដទើ្រឹកាេ៊ិរចាវរែុ / អ្នកបរៀរចំន្សនការេ៊ិរចាវរែុ  

 

ប ម្ េះបេញ    

កាលររ ៊ិបចេទ  ប ម្ េះសាខា  

 

េរែបលខា ឬសាន មបមនដ ររសា់ា សរ់ណណសនារ៉ារ់រង 
(សូមអាន ន៊ិងេ៊ិន៊ិរយបមើលេ័រ៌ានទាងំអ្ស់បដ្ឋយយកច៊ិរតទុកដ្ឋក ់មុនបេលចុេះេរែបលខា) 

 

ប ម្ េះបេញ  

កាលររ ៊ិបចេទ  

េរែបលខា ឬសាន មបមនដ ររសអ់្នក្រវូបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម១ 
(េរែបលខាឬសាន មបមនដ ឪេុកឬាា យឬអាណ្ណេាបាល្សរចារ់ ករណើ អ្នក្រូវបានធានា

រ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម អាយុប្កាម ១៨ឆ្ន )ំ 

េរែបលខា ឬសាន មបមនដ ររសអ់្នក្រវូបានធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម២ 
(េរែបលខាឬសាន មបមនដ ឪេុកឬាា យឬអាណ្ណេាបាល្សរចារ់ ករណើ អ្នក្រូវបាន
ធានារ៉ារ់រងននគប្ាងរន្នែម អាយុប្កាម ១៨ឆ្ន )ំ 

  

ប ម្ េះបេញ  ប ម្ េះបេញ  

កាលររ ៊ិបចេទ  កាលររ ៊ិបចេទ  


