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ករកំណត់្របេ និងលក�ខណ�ៃនករចុះប� ឆ
� �ប
្រក�ម្របឹគណៈឆ�បជាត
-បានេឃញ្រពះរជ ្រកឹត្យ/រកត/០៩០៦/៣៨៩ ចុ ះៃថ�ទី១៨ ែខក�� ឆា�២០០៦
ស�ីពីករបេង�តគណៈឆ�បកម�ុ

-បានេឃញបទប
� �ៃផ�ក�ុងរបស់គណៈឆ�បកម�ុ ចុ ះៃថ�ទី២៥ ែខមិថុនាឆា២០១២
សេ្រម
្របក ១ករសុចុះប��ីឆ�ប្រត�វបានកំណត់េទតម្ និ ង លក�ខណ�ដូ ចខងេ្រក
១.្របេភទឆ�

១.១. ប�� ្ី របេភទទ១. ឆ�បកំពុងអនុវត�ន៍វជ
ិ ា �ជីវឆ�ប
ប��ី្របេភទទ១េនះែចកជ៤ែផ�ក៖
្របេភទទ១- ែផ�កទី១. ឆ�បទូេទ
ឆ�បទូេទសំេដេលឆ�បែអនុវត�ន៍សមតភ
� ាទំ៧។
ក. ឆ�បមានស��ប្រតឆ�បេចញេដយ្រកសួងសុខភិបាលៃន្រពះរជា ឬស��ប្រ
ឆ�បេចញេដយ្រគឹះស�នសិក្សោែដលបានទទួលស�ល់គុណភាពអប់កមា�ធិក
ទទួលស�ល់គុណភាពអប់រំៃនកម�។
ខ. ឆ�បែខ�រមាស��ប្រតមកពីបរេទេហយ ែដលមានលិខិត�
� ក់កំរ ិតសមមូលស��ប្រពី
គណៈកមា�ធិកពិ និត្យវតៃម�ក្រមិស��ប្រ និ ង លិខិតប�
� ក់ករសិក្
គ. ឆ�បកំពុងអនុវត�ករងរឆ

និងមានស��ប្រតឆ�បេចញេដយ្រកសួងសុខៃន្រពះរ

ណាច្កម�ុជ េហយបានបាត់ស��ប្រតេ

ឃ. ឆ�បែដលកំពុ ងអនុ វត�ករងរឆ�បមៃថ�ទី៣១
បណា�មូ លដ�

ែខធ�ូ

ឆា�២០០៨និងមិនបាចូ លសបណុ� ះ

េហយ្រត�បា្របធានអង�ភាពែដលឆ� បកំពុងបំេរកនិ ង្របធមន�ីរសុខ
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ភិបាលរជធ-េខត�

ែដលខ�ួនកំពុ ងបំេរ ករងរផ�លិខិតប�
� ក់ពី សមតភ
� ាៃនករអនុវត

ករងរេសមត�ភាទំ៧។
ក. លក�ខណ�ក�ងករច
ុះប� �
ុ
១. ឆ�បស�
� តិែខ�រ។

២. មានសុខភាពសម�សបអចបំេពញករ។
៣. មិនែដលជាប់េទស្រពហ�។
៤. មិនមានបណ�ឹងែផ�កវិន័យេលខ�ួ។
៥. េគារពតមអ្រកឹត្យស�ីពី្រកមសីលធម៌ឆ
៦. ្រត�វមានស��ប្រតឆ�បេចញេដយ្រកសួងសុខភិបាលៃន្រពះរជ ឬស��ប្រ
ឆ�បេចញេដយ្រគឹះស�នសិក្សោែដលបានទទួលស�ល់គុណភាពអប់រំេដយគ
ទទួលស�ល់គុណភាពអប់រំៃនកម� និ ង ្របលងជាក្របលងេចញថា�ក់ជាតិស្ែត
េបក�ជនែដលប��ប់ករសិកេ្រកយៃថ�១ ែខមករ ឆា�២០១៤។
៧. ទទួលបាលិខិតប�
� ក់ក្រមិសមមូលស��ប្រ ពី គណៈកមាធិ ករពិ និត្យវតៃម�ក្រមិ
ស��ប្រតនិងលិខិតប
� �ក់ករសិ ស្រមាស��ប្រតពីបរេទស ក�ុងករណីមិ នអទទួល
បនលិខិតប�
� ក់ក្រមិតសមមូលស��្រ េបក�ជនេនែអចចុះប��ីជាមក.ឆ.ខបា ប៉ុ ែន�
្រត�ដកជូនេពលេ្រកយក�ុងរ១ឆា�ំ ្របសិនេបផុតរយៈេព១ឆា� េបក�ជនេនែតមិអ
ទទួលលិខិតបា ក.ឆ.ខនឹងលុបេឈ�ះេចញពីប��ីរបស់.ឆ.ខ។
៨. ្រតវផល់ល
�
ិខិតប�
� ក់ពី ស��ប្រតពសលបណ�បណា�របស់ខ�ួនស្រមាេបក�ជនែដល
បាត់ស��ប្។សូមេមលគំរូលខ
ិ ិតប�
� ក់ស��ប្រក�ុងឧបសម�័ន�ទី១ ។
៩. ្រត�វផ�ល់លិខិតប
� �ក់ព ្របធានអង�ភាពែដលឆ�បកំពុងបំេរកនិង្របធមន�ី រសុខភិ បា
រជធា-េខត� ែដលខ�ួនកំពុ ងបំេរ ករងរថាខ�ួនបំករងរបានតមសមទំ៧ ស្រមា
ឆ�បអនុវត�ករងរឆ�បមុនៃថ�៣១ ែខធ�ូ ឆា�២០០៨និ ងមិនបាចូ លសបណុ� ះបណា�
មូ លដ�។សូមេមលគំរូលិខិតប�
� ក់ពីសមតភ
� ាក�ុងឧបសម�័ន�ទី២។

ខ. លក�ខណ�ៃនករអនុវត
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១. ឆ�បអចអនុវត�ន៍ករងររខ�ួនេដយឯករ។
២. សុពលភាពៃនករចុះប��ីមានរយៈ៣ឆាំ
�

្របេភទទ១- ែផ�កទី២. ឆ�បអនុវត�ន៍មិន្រគបសមត�ភាទ ំ៧
ឆ�បែដលកំពុ ងអនុ វត�ករងរឆ�បមៃថ�ទី៣១
បណុ� ះបណា�

ែខធ�ូ

ឆា�២០០៨

េហយ្រត�បា្របធានអង�ភាពែដលឆ� បកំពុងបំេរក

និ ងមិ នបាចូលស
និង្របធមន�ីរ

សុខភិបាលេខ-រជធា ែដលខ�ួនកំពុ ងបំេរ ករងរផ�លិខិតប�
� ក់ពីសមត�ភាៃនករអនុវត�ករ
យា៉ងេហសមត�ភាចំនួន១ ក�ុងចំេណាសមត�ភាទំ៧។
ក. លក�ខណ�ក�ងករច
ុះប� �
ុ
១. ឆ�បស�
� តិែខ�រ។

២. មានសុខភាពសម�សបអចបំេពញករ។
៣. មិនែដលជាប់េទស្រពហ�។
៤. មិនមានបណ�ឹងែផ�កវិន័យេលខ�ួ។
៥. េគារពតមអ្រកឹត្យស�ីពី្រកមសីលធម៌ឆ
៦. ផ�ល់លិខិតប�
� ក់ពី សមត�ភា េចញេដ្របធានអង�ភាពែដលឆ� បកំពុងបំេរកនិ ង្របធ
មន�ីរសុខភិបរជធា-េខត� ែដលខ�ួនកំពុងបំេរ ករងសូមេមលគំរូលិខិតប�
� ក់ពីសមតភ
� ា

ក�ុងឧបសម�័ន�ទី២។
ខ. លក�ខណ�ៃនករអនុវត
១. ឆ�បអចអនុ វតន
� ៍ ករងរតមសមតែដលអនុ ��តក�ុងលិខិតប�
� ក់ពី អង�ភា

របស់ខ�ួនេដយឯករជ ្របសិនេបករងរណាមួយែដលមិនស�ិតេ្រកមសមត�ភាពរ

ឆ�ប្របេភេនះ្រត�វស�ិេ្រកមករអភិបាលរបស់ឆ�បែដលចុះក�ុងទទី ១- ែផ�កទី ១.ឆ�បទូ េទ

២. សុពលភាពៃនករចុះប��ីមានរយៈ៣ឆា�ំ

្របេភទទ១- ែផ�កទី៣. ឆ�បអនុវត�ន៍សមត�ភាទ ំ៧ និងមិនបាអនុវត�ន៍វិជា�ជីវ
ឆ�បេលស៣ឆា�
ឆ�បែដលមាស��ប្រតឆ�

ឬ

មិ នមានស��ប្រតឆ

ប៉ុ ែន�្រត�វប្របធមន�ី រសុខភិប

រជធា-េខត�ែដលខ�ួនកំពុ ងបំេរ ករងរផ�លិខិតប�
� ក់ពី សមត�ភាពៃនករអនុវត�កេល
សមត�ភាទំ៧

េហយមានបំណងចង់អនុវត�ករងរឆ�បេឡងវិញបនា�ប់ពីខ�ួនមិនបានអវ ិជា�ជីវ

ឆ�បេលស៣ឆា�ំ
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ក. លក�ខណ�ក�ងករច
ុះប� �
ុ
១. ឆ�បស�
� តិែខ�រ។

២. មានសុខភាពសម�សបអចបំេពញករ។
៣. មិនែដលជាប់េទស្រពហ�។
៤. មិ នមានបណ�ឹងែផ�កវិន័យេលខ�ួ។
៥. ទទួលករបណ�ុះបណា�លបន�និងករអនុវត�ែដលកំណត់េដយន ិតិវិធីស�ីពីករអភ ិវឌ្ឍវិ
បន�របស់គណៈឆ�បកម�ុជ។
៦. េគារពតមអ្រកឹត្យស�ី ពី្រកមសីលធម៌ឆ
៧. ្រត�វមានស��ប្រតឆ�បេចញេដយ្រកសួងសុខភិបាលៃន្រពះរជ ឬស��ប្រ
ឆ�បេចញេដយ្រគឹះស�នសិក្សោែដលបានទទួលស�ល់គុណភាពអប់រំេដយគ
ទទួលស�ល់គុណភាពអប់រំៃនកម� និ ង ្របលងជាក្របលងេចញថា�ក់ជាតិស្ែត
េបក�ជនែដលប��ប់ករសិកេ្រកយៃថ�១ ែខមករ ឆា�២០១៤។
៨. ទទួលបាលិខិតប�
� ក់ក្រមិសមមូលស��ប្រ ពីគណៈកមាធិ ករពិ និត្យវតៃម�ក្រមិ
ស��ប្រតនិងលិខិតប
� �ក់ករសិ ស្រមាស��ប្រតពីបរេទស ក�ុងករណីមិ នអទទួល
បនលិខិតប�
� ក់ក្រមិតសមមូលស��្រ េបក�ជនេនែអចចុះប��ីជាមក.ឆ.ខបា ប៉ុ ែន�
្រត�ដកជូនេពលេ្រកយក�ុងរ១ឆា�ំ ្របសិនេបផុតរយៈេព១ឆា� េបក�ជនេនែតមិអ
ទទួលលិខិតបា ក.ឆ.ខនឹងលុបេឈ�ះេចញពីប��ីរបស់.ឆ.ខ។
៩. ្រតវផល់ល
�
ិខិតប�
� ក់ពី ស��ប្រតពសលបណ�បណា�របស់ខ�ួនស្រមាេបក�ជនែដល

� ក់ស��ប្រក�ុងឧបសម�័ន�ទី១ ។
បាត់ស��ប្។ សូមេមលគំរូលិខិតប�
១០.្រត�វផ�ល់លិខិតប
� �ក់ព្របធានអង�ភាពែដលឆ� បកំពុងបំេរកនិ ង្របធមន�ី រសុខភិប
រជធា-េខត� ែដលខ�ួនកំពុ ងបំេរ ករងរថាខ�ួនបំករងរបានតមសមទំ៧ ស្រមា
ឆ�បអនុវត�ករងរឆ�បមុនៃថ�៣១

ែខធ�ូ

ឆា�២០០៨និ ងមិនបាចូ លសបណុ� ះបណា�

មូ លដ�ន សូមេមលគំរូលិខិតប�
� ក់ពីសមតភ
� ាក�ុងឧបសម�័ន�ទី២។
ខ. លក�ខណ�ៃនករអនុវត
១.

ឆ�បអចអនុវត�ករងរឆ�បទំងអស់ប៉ុែន�្រត�វស�ិតេ្រកមករអភិប្របេភទ១-

ែផ�ក

ទី១. ឆ�បទូេទ
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២. ឆ�ប្រត�អនុ វត�ន៍វ ិជា�ជីវៈឆ�េដម្បីទទួលបានលិ ខិតប��ក់សមត�េចញេដអ�កអភិ បាល
៣. សុពលភាពៃនករចុះប��ីមានរយៈ១ឆា�ំ
្របេភទទ១- ែផ�កទី៤. ឆ�បអនុវត�ន៍មិន្រគបសមត�ភាទ ំ៧ និងមិនបាអនុវត�ន៍

វិជា�ជីវេលស៣ឆា�

ឆ�បែដលមិនមានស��ប្រតឆ�បេហមានបំណងចង់អនុវត�ករងរឆ�បេឡងវិញបនា�ប់ពីខ�ួ
បាអនុវត�េលស៣ឆា�

េហយ្រត�វប្របធានអង�ែដលឆ�បកំពុ ងបំេរ ករងនិង្របធមន�ីរសុខ

ភិបារជធា-េខត�

ែដលខ�ួនកំពុ ងបំេរ ករងផ�ល់លិខិតប�
� ក់ពីសមតភ
� ាពៃនករអនុវត�ក

យា៉ងេចសមត�ភាចំនួន១ក�ុងចំេណាសមត�ភាទំ៧។
ក. លក�ខណ�ក�ងករច
ុះប� �
ុ
១. ឆ�បស�
� តិែខ�រ។

២. មានសុខភាពសម�សបអចបំេពញករ។
៣. មិនែដលជាប់េទស្រពហ�។
៤. មិនមានបណ�ឹងែផ�កវិន័យេលខ�ួ។
៥. េគារពតមអ្រកឹត្យស�ីពី្រកមសីលធម៌ឆ
៦. ទទួលករបណ�ុះបណា�លបន�និងករអនុវត�ែដលកំណត់េដយន ិតិវិធីស�ីអភិ វឌ្វ ិជា�ជីវ
បន�របស់គណៈឆ�បកម�ុជ។

៧. ផ�ល់លិខិតប�
� ក់ពី សមត�ភាមិន្រគប់ទ៧ េចញេដ្របធានអង�ែដលឆ�បកំពុ ង
បំេរ ករង និង្របធមន�ីរសុខភិបរជធា-េខត� ែដលខ�ួនកំពុ ងបំេរ ករងសូមេមល

គំរូលខ
ិ ិតប�
� ក់ពីសមតភ
� ាក�ុងឧបសម�័ន�ទី២។

ខ. លក�ខណ�ៃនករអនុវត
១. ឆ�បអចអនុវត�ន៍ករងរតមសមតែដលអនុ ��តក�ុងលិខិតប�
� ក់ពី អង�ភា

របស់ខ�ួនេ្រកមករអភិបាលរបសែដលចុ ះក�ុង្របេភទ១- ែផ�កទី ១.ឆ�បទូ េទែតប៉ុេណា�

២. ឆ�ប្រត�អនុ វត�ន៍វ ិជា�ជីវៈឆ�េដម្បីទទួលបានលិ ខិតប��ក់សមត�ភាពេដអ�កអភិ បា។
៣. សុពលភាពៃនករចុះប��ីមានរយៈ១ឆា�ំ
១.២. ប�� ្ី របេភទទ២. ឆ�បមិនអនុវត�វិជា�ជីវឆ�ប
ប��ី្របេភទទ២េនះែចកជ២ែផ�ក៖
្របេភទទ២- ែផ�កទី១. ឆ�បមានជំនាញគ�ីន
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ឆ�បែដលមាតួនាទីពក់ព័ន�ក�ុងកព្រងឹងវិជា�ជីឆ�បដូ ចជ៖
១. ករបណ�ុះបណា�លឆ មូលដ� និ ងបន� ។
២. ករេរៀបចំេគាលករណ៍ែ កម�វ ិធី ឬឯកសរស�ីពកអនុ វតវ� ិជា�ជីវៈឆ� ឬករបណ�ុបណា�
ឆ�ប ែដលទក់ទងេនឹងករអនុវតវ ិជា�ជីវៈឆ�ប
ក. លក�ខណ�ក�ងករច
ុះប� �
ុ

១. ្រត�វមានស��ប្រតឆ�បេចញេដយ្រកសួងសុខភិបាលៃន្រពះរជ ឬស��ប្រ
ឆ�បេចញេដយ្រគឹះស�នសិក្សោែដលបានទទួលស�ល់គុណភាពអប់រំេដយគ
ទទួលស�ល់គុណភាពអប់រំៃនកម� និ ង ្របលងជាក្របលងេចញថា�ក់ជាតិស្រម
េបក�ជនែដលប��ប់ករសិក្សោេ្រកយ១ ែខមករ ឆា�២០១៤។
២. ទទួលបាលិខិតប�
� ក់ក្រមិសមមូលស��ប្រ ពី គណៈកមាធិ ករពិ និត្យវតៃម�ក្រមិ
ស��ប្រតនិងលិខិតប
� �ក់ករសិ ស្រមាស��ប័្រតពីបរេទស ក�ុងករណីមិ នអទទួល
បានលិខិតប
� �ក់ក្រមិតសមមូលស��ប័ េបក�ជនេនែអចចុះប��ីជាមក.ឆ.ខបា ប៉ុ ែន�
្រត�ដកជូនេពលេ្រកយក�ុងរ១ឆា�ំ ្របសិនេបផុតរយៈេព១ឆា� េបក�ជនេនែតមិអ
ទទួលលិខិតបា ក.ឆ.ខនឹងលុបេឈ�ះេចញពីប��ីរបស់.ឆ.ខ។
៣. ្រតវផ�ល់លិខិតប�
� ក់ពី ស��ប័្រតពសលបណ�បណា�របស់ខ�ួនស្រមាេបក�ជនែដល
បាត់ស��ប្។សូមេមលគំរូលខ
ិ ិតប�
� ក់ស��ប្រក�ុងឧបសម�័ន�ទី១ ។
៤.

្រត�វផ�ល់លិខិតប
� �ក់ព្របធានអង�ែដលឆ�បកំពុ ងបំេរ ករង

និ ង្របធមន�ី រសុខភបា

រជធា-េខត� ែដលខ�ួនកំពុ ងបំេរ ករងរថាខ�ួនបំករងរបានតមសមទំ៧ ស្រមា
ឆ�បអនុវត�ករងរឆ�បមុនៃថ�៣១

ែខធ�ូ

ឆា�២០០៨និងមិ នបាចូ លសបណុ� ះបណា�

មូ លដ�ន សូមេមលគំរូលិខិតប�
� ក់ពីសមតភ
� ាក�ុងឧបសម�័ន�ទី២។

៥. េគារពតមអ្រកឹត្យស�ីពី្រកមសីលធម៌ឆ
ខ. លក�ខណ�ៃនករអនុវត

១. ឆ�បមិនអនុ��តឲ្យអនុវត�ន៍ករងរឆ�បេឡយទំងែផ�ក និ ងសធារណ
២. ក�ុងករណីសេ�ង�ះបន ា� ឆ�បែផ�កេនះ្រត�វអចអនុ��តិឲ្យបំេពញករង
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៣. ក�ុងករណីេ្រគាះមហន�រយធម�

ឆ�បែផ�កេនះអចអនុ��តិឲ្យបំេករងរឆ�បេដ

ករអនុ��ពី្របធមន�ីរសុខភិបាលរជ-េខត�។

៤. សុពលភាពៃនករចុះប��ីមានរយៈ៣ឆា�ំ
្របេភទទ២- ែផ�កទី២. ឆ�បមិនមាជំនាគ�ីនិក
ឆ�បែដលមាតួនាទីមិនពក់ព័ន�ក�ុងវិជា�ជឆ�បឬករព្រងឹងវិជា�ជឆ�ប។
ក. លក�ខណ�ក�ងករច
ុះប� �
ុ

១. ្រត�វមានស��ប្រតឆ�បេចញេដយ្រកសួងសុខភិបាលៃន្រពះរជ ឬស��ប្រ
ឆ�បេចញេដយ្រគឹះស�នសិក្សោែដលបានទទួលស�ល់គុណភាពអប់រំេដយគ
ទទួលស�ល់គុណភាពអប់រំៃនកម� និ ង ្របលងជាក្របលងេចញថា�ក់ជាតិស្ែត
េបក�ជនែដលប��ប់ករសិកេ្រកយៃថ�១ ែខមករ ឆា�២០១៤។
២. ទទួលបាលិខិតប�
� ក់ក្រមិសមមូលស��ប្រ ពី គណៈកមាធិ ករពិ និត្យវតៃម�ក្រមិ
ស��ប្រតនិងលិខិតប
� �ក់ករសិ ស្រមាស��ប័្រតពីបរេទស ក�ុងករណីមិ នអទទួល
បានលិខិតប
� �ក់ក្រមិតសមមូលស��ប័ េបក�ជនេនែអចចុះប��ីជាមក.ឆ.ខបា ប៉ុ ែន�
្រត�ដកជូនេពលេ្រកយក�ុងរ១ឆា�ំ ្របសិនេបផុតរយៈេព១ឆា� េបក�ជនេនែតមិអ
ទទួលលិខិតបា ក.ឆ.ខនឹងលុបេឈ�ះេចញពីប��ីរបស់.ឆ.ខ។
៣. ្រតវផ�ល់លិខិតប�
� ក់ពី ស��ប័្រតពសលបណ�បណា�របស់ខ�ួនស្រមាេបក�ជនែដល
បាត់ស��ប្។សូមេមលគំរូលខ
ិ ិតប�
� ក់ស��ប្រក�ុងឧបសម�័ន�ទី១ ។
៤. េគារពតមអ្រកឹត្យស�ីពី្រកមសីលធម៌ឆ
ខ. លក�ខណ�ៃនករអនុវត
១. ឆ�បមិនអនុ��តឲ្យអនុវត�ន៍ករងរឆ�បេឡយទំងែផ�ក និ ងសធារណ
២. ក�ុងករណីសេ�ង�ះបន ា� ឆ�បែផ�កេនះ្រត�វអចអនុ�ឲ្យបំេពញករងរឆ
៣. ក�ុងករណីេ្រគាះមហន�រយធម�

ឆ�បែផ�កេនះអចអនុ��ឲ្យបំេពករងរឆ�បេដ

ករអនុ��ពី្របធមន�ីរសុខភិបាលរជ-េខត�។

៤. សុពលភាពៃនករចុះប��ីមានរយៈ៣ឆា�ំ
១.៣. ប�� ្ី របេភទទ៣. ឆ�បបរេទស
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ប��ី្របេភទទ៣េនះែចកជ៣ែផ�ក៖
្របេភទទ៣- ែផ�កទី១. ឆ�បបរេទស្របកបវិជា�ជីវៈឆ
ឆ�បែដលមានបំណ្របកបវិជា�ជីវៈឆក�ុង្របេទសកម�ុ។
ក. លក�ខណ�ក�ងករច
ុះប� �
ុ

១. មកពី្របេទសសមាជិករបស់អង�ករសុខភាពពិភព
២. ចុះប��ីេនគណៈឆ�ប្របេទសស

(េនមានសុពល)

ែដលប�
� ក់េដស�ប័មា

សមត�កិច�្របេទសសម
៣. មានស��ប្រតឆ�បទទួលស�ល់េដយស�ប័នមានសមត�កិច�្រប
៤. មាលិខិតប�
� ក់ពីសុខភាពសម�សបអចបំេពញករងែដលេចញេដយមន�ីេពទ្យជា។
៥. មានលិខិតឆ�ងែដន្រតឹម្រត�វែដលមានទិដ�ក(E) មានសុពលភាព�សបក�ុងរយៈេពល
អនុ វតក
� រង

៦. មានលិខិតេថា�លេទលេចញេដយ្រកសួងមានសមត�កិច�របស់្របេទ

ជច្បោេដម

េដយមាននិត្យោនុកូលកម�្រតឹម្រត�វពីអជា�ធរពក់ព័ន�របស និងបកែ្រជភាែខ�រ
េដយមានប
� �ក់ពី្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិ បត�ិករអន�រជាតិៃន្រពះរជា
។
៧. មានលិខិតប
� �ក់ពីគណៈឆ�ប្របេទសសមីពីសីលធម៌និងភាព្រឹម្រត�វៃនករអនុវត
ត
�វិជា
របស់ខ�ួន។

៨. េគារពតមអនុ្រកឹត្យស�ីពី្រកមសីលធ។
៩. ្រត�វេគារព្របៃពណីែខ
ប�
� ក់ៈ
រល់ឯកសរជាភាសរបរេទស្រត�វេធ�ករបកែ្រប
្រកសួងកបរេទសនិងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិៃន្របេទសកម

និ ងប�
� ក់ជផ�ូវករេដ

ខ. លក�ខណ�ៃនករអនុវត
១. ឆ�បអចអនុវត�ករងរឆ�បបានលុះ្រតបាករចុះប��ីជាមួយគណៈឆកម�ុជា
២. ឆ�បអចអនុវត�ករងរឆ�បេដយឯករ
៣. សុពលភាពៃនករចុះប��ីមានរយៈ១ឆា�ំ
្របេភទទ៣- ែផ�កទី២. ឆ�បបរេទសមានជំនគ�ីនិក
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១. ឆ�បែដលអនុ វត�ករងរទក់ទងនឹងករេរៀបចំេគាលករ កម�វ ិធី ឬឯកសស�ីពី
កអនុវតវ� ិជា�ជីវៈឆ� ឬករបណ�ុះបណា�លឆ ែដលទក់ទងេទនឹងករអនុវត�វិជា�ជីវ។
ប�
� ក់ៈ
ប��ី្របេភទទ៣- ែផ�កទី៣េនះស្រមាប់ឆ�បបរេទសែដលបំេរកក�ុងែផ�កសុខភាសធារ
ករបណ�ុះបណាថា�កមូ លដ� និងបន� ករងរបេច�កេទសទកនឹងសុខភា(ទី ្របឹក) និ ង
ករងរេលកម�ស់សុខភាព�ស
ក. លក�ខណ�ក�ងករច
ុះប� �
ុ

១. មកពី្របេទសសមាជិករបស់អង�ករសុខភាពពិភព
២. ចុះប��ីេនគណៈឆ�ប្របេទសស

(េនមានសុពល)

ែដលប�
� ក់េដស�ប័មា

សមត�កិច�្របេទសសម
៣. មានស��ប្រតឆ�បទទួលស�ល់េដយស�ប័នមានសមត�កិច�្រប
៤. មានលិខិតប
� �ក់ពីសុខភាពសម�សបអចបំេពញករង
៥. មានលិខិតឆ�ងែដន្រតឹម្រត�វែដលមានទិដ�ក(E) មានសុពលភាព�សបក�ុងរយៈេពល
អនុ វតក
� រង

៦. មានលិខិតេថា�លេទសែដលេចញេដយ្រកសួងមានសមត�កិច�របស់្រ

ជច្បោេដម

េដយមាននិត្យោនុកូលកម�្រតឹម្រត�វពីអជា�ធរពក់ព័ន�របស និ ងបកែ្រជភាែខ�រ
េដយមានប
� �ក់ពី្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិ បត�ិករអន�រជាតិៃន្រពះរជា
។
៧. មានលិខិតប
� �ក់ពីគណៈឆ�ប្របេទសសមីពីសីលធម៌និងភាព្រឹម្រត�វៃនករអនុវត
ត
�វិជា
របស់ខ�ួន។

៨. ្រត�វេគារព្របៃពណីែខ
៩. េគារពតមអនុ្រកឹត្យស�ីពី្រកមសីលធ។
ប�
� ក់ៈ
រល់ឯកសរជាភាសរបរេទស្រត�វេធ�ករបកែ្រប និ ងប�
� ក់ផ�ូវករេដ្រកសួងក

បរេទសនិងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិៃន្របេទសកម
ខ. លក�ខណ�ៃនករអនុវត
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១. ឆ�បអចប់េផ�អនុ វតន
� ៍ ករងរឆ�បបានលុះ្បាទទួលករចុប��ីជមួយ
គណៈឆ�បកម�ុជា
២. ឆ�បអចអនុវត�ករពកពក់ព័ន�នឹងកព្រងឹងវិជា�ជីឆ�បេដយឯករជ្ ប៉ុ ែន�មិនអនុ ��ត
ឲ្យផ�ល់េសវឆ�បេ
៣. សុពលភាពៃនករចុះប��ីមានរយៈ១ឆា�ំ
្របេភទទ៣- ែផ�កទី៣. ឆ�បបរេទសែដលមានេបសកកម�មនុស្សធ
ឆ�បែដលមកជួយ្របេទសកម�ុជាក�ុងេពលមានេ្រគាះមហន�រយធ
ក. លក�ខណ�ក�ងករច
ុះប� �
ុ

១. មកពី្របេទសសមាជិករបស់អង�ករសុខភាពពិភព
២. ចុះប��ីេនគណៈឆ�ប្របេទសស

(េនមានសុពល)

ែដលប�
� ក់េដស�ប័មា

សមត�កិច�្របេទសសម
៣. មាជី វ្របវត�ិសេង�។
៤. មានលិខិតប
� �ក់ពីស�ប/អង�ភាពែដលទទួលេរៀបច ឬ ទទួលឲ្យស �ក់អ�ស
ខ. លក�ខណ�ៃនករអនុវត
១. ឆ�បអចអនុ��ឲ្យអនុវត�ករងរឆ�បក�ុងេបសកកម�មនុស្ក�ុងរយៈេពលេ្រគមហន�រ
ប៉ុ េណា�ះ

២. សុពលភាពៃនករចុះប��ីមានរយៈ១ឆា�ំ
ប�
� ក់ៈ
ឆ�បែដលចុះក�ុងប��ីក�ុង្របេភទទ៣េនះ្រត�វេផ�ពក្យសុ ំចុះប��ីនិងឯកសរពក់ព
ករិយាល្រក�ម្របឹក្សោគណៈឆ�បជាតិក�ុងរ២សបា�ហ៍មុនេពលចប់េផ�ករងរបស់ខ�ួន។
្របក ២ករសុំផា�ស់ប�ូរ្របេភទឆ�បៃនករចុះដូ ចខងេ្រក
២.១. ករផា�ស់ប�ូរ ្របេភទទ១- ែផ�កទី៣ េទ្របេភទទ១- ែផ�កទី១
ឆ�ប្រត�វបំេពញលក�ខណ�ដូចតេទ
១. ផ�ល់វ ិ��បនប្រតប
� �ក់ករចុះប��ីក�្របេភទទ១ែផ�កទី ៣។
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២. ្រត�វផ�ល់លិខិតប
� �ក់ពីអ�កអភិបរបស់ខ�ួន និង ្របធមន�ី រសុខភិបាលរជ-េខត� ែដល
ខ�ួនកំពុងបំេរ ករងថាខ�ួនបំេពករងរបានតមសមទំ៧។ សូមេមលគំរូលិខិតប�
� ក់

ពីសមតភ
� ាេចញេដអ�កអភិបាក�ុងឧបសម�័ន�ទី៣។
២.២. ករផា�ស់ប�ូរ ្របេភទទ១- ែផ�កទី៤ េទ ្របេភទទ១- ែផ�កទី២
ឆ�ប្រត�វបំេពញលក�ខណ�ដូចតេទ
១. ផ�ល់វ ិ��បនប្រតប
� �ក់ករចុះប��ីក� ្របេភទទ ១.ែផ�កទី ៤។
២. ្រត�វផ�ល់លិខិតប
� �ក់ពីអ�កអភិបរបស់ខ�ួន និង ្របធមន�ី រសុខភិបាលរជ-េខត� ែដល
ខ�ួនកំពុងបំេរ ករងរថាខអចអនុវត�ករងរយា៉ងសមត�ភាចំនួន១ក�ុងចំេណាសមត�ភា

ិ ិតប�
� ក់ពីសមតភ
� ាមិន្រគប់ទ៧េចញេដអ�កអភិបាក�ុង
ទំ៧។ សូមេមលគំរូលខ
ឧបសម�័ន�ទី៣។
២.៣. ករផា�ស់បរពី ្របេភទទ១- ែផ�កទី១-២-៣ឬ៤ េទ ្របេភទទ២- ែផ�កទី១ឬទី២
ឆ�ប្រត�វបំេពញលក�ខណ�ដូចតេទ
១. ផ�ល់វ ិ��បនប្រប�
� ក់ករចុះប��ីក�ុ្របេភទទ១ែផ�កទី១។
២. ្រត�វេគារពតមខណ�ៃនករចុះប��ីក�ុ្របេភទទ ២- ែផ�កទី ១ ឬ ែផ�កទី ២
២.៤. ករផា�ស់ប�ូរ ្របេភទទ២- ែផ�កទី១ឬទី២ េទ ្របេភទទ១- ែផ�កទី១-២-៣ ឬ៤
ឆ�ប្រត�វបំេពញលក�ខណ�ដូចតេទ
១. ផ�ល់វ ិ��បនប្រប�
� ក់ករចុះប��ីក�ុ្របេភទទ១ែផ�កទី១ឬទី២។
២. ្រត�វេគារពតមខណ�ៃនករចុះប��ីក�ុង្របេភទ១- ែផ�កទី១-២-៣ឬ៤។
ប�
� ក់ៈ
ឆ�បអប�ូរ្របេភទរបស់ខ�ួនេទ្រទេផ្សងេទៀតបាន្រគប់េពលេវលក� ុងអេពល៣ឆា�ំ
្របក ៣ឆ�បទំងអស់្រត�វចុះប�ជាមួ្រក�្របឹក្សោគណៈឆ�បរ-េខត�ែដលខ�ួនតំងេឲ្យបមុ ន
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២០១៤ ជាកំហិ។ ឆ�បែដលខកខនមិនបានចុះប��ី្រតឹមកលបរិេច�ទេនមិន
អនុ��តិឲ្យ្របកបវិជា�ជីវៈេឡយ។
្របក ៤បទប្ប� �ត�ិទំងឡាយណាែដលែចងផ�ុយពីេសចក�ីសេ្រ ្រត�វចត់ទុកជានិរក
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្របក៥អគ�េលខធិករដ�ន្រក�ម្របឹក្សោគណ
គណៈឆ�បរជធា-េខត�

្រក�ម្របឹក្សោគណៈឆ�បភូ

និ ងសមជិក-សមាជិកគណៈឆ�បទំង

្រក�ម្របឹ

្រត�វអនុវត�ន៍េសចក�សេ្រម

េនះឲ្យមាន្របសិទ� ចប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេ

កែន�ងទទួល៖
- ទីសីក
� រគណៈរដ�ម�ន� «េដម្បីជូន្រជាបជារបា »
- ្រកសួងសុខភិ«េដម្បីជូន្រជាបជាព័»
- សលរជ-េខត�«េដម្បីជូន្រជាបជាព័»
- ឯកស-កលប្បវ
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្រពះរជាណាច្ក
រ

គំរ ូ-ឧបសម�័ន�១

ជាត សសនា ្រពះមហ


គណៈឆ�បកម�ុជ

លិខិតប�
� ក់ស�
� ប័្រ
ខ�ំុសូមប�
� ក់ថាេឈ......................................ស�
� តិ.............េក តៃថ�ទី.......ែខ.......ឆា�..........ពិ តជ

បានប��ប់វគសិក្........................................................... េដយេជាគ ជ េនស.......................
...................................................................................ចប់តំងពីៃថ�........ែខ.........ឆា�...........ដល់
ៃថ�ទី........ែខ.........ឆា�.............ែដលទទួលស�ល់េដយ្រកសួងសុខភិបាល ឬ អប់ រ ំយុវជន
និ ងកីឡ។

នាយកស..................................................

ហត�េលខនិងេឈ�
.........................ៃថ�ទី.......ែខ.........ឆា�.............

្រពះរជាណាច្ក
រ

គំរ ូ-ឧបសម�័ន�២

ជាត សសនា ្រពះមហ


គណៈឆ�បកម�ុជ

លិខិតប�
� ក់សមត�ភា
ខ�ំុសូមប�
� ក់ថាេឈ......................................េក តៃថ�ទី.......ែខ.......ឆា�..........កំ ពុងបំ េរ ករងរជា

ក�ុងេខត�.....................................ចប់តំង ៃថ�ទី........ែខ.........ឆា�...........ពិ តជមាសមត�ភាដូ ចខ

េ្រក(សូមគូសស��ក�ុង្របអប់ និងចុះហត�េលេនែក្បរេ)

១. សមត�ភាពក�ុងសង�ម េអពីេដមីស�ស� បរិបទវប្ប ធម៌ៃនករែថទំមាទរកេទបេក។ □
២.សមត�ភាពក�ុងករែថទំមុនេពលមានៃផ�េពះ និងេសវពន្យោរែផនក្រគ�ស។ □
៣.សមត�ភាពក�ុងករែថទំក�ុងអំឡុងេពលមានៃផ។ □

៤. សមត�ភាពក�ុងករែថទំកអំឡុងេពលឈឺេពះស្រមាល និងេពលស។ □
៥. សមត�ភាពក�ុងករផ�ល់ករែថទំដល់�ស�ីេ្រកយេ។ □
៦. សមត�ភាពៃនករែថទំទរកេទ បេកតេ្រក។ □
៧. សមត�ភាពក�ុងករស្រមបស្រម�លេលករែថទំក។ □
សូមគាំ្រទករចុះប��ីរបស់គាត់ជាមួយបកម�ុជ។

្របធានមន�ីរេព/មន�ី រសម�ព/មណ�លសុខភា
/គ�ីនិក/បន�ប់ែថទំឯកជ..............................

បានេឃញនិងឯកភ
្របធានមន�ីរសុខភិបាលរ-េខត�
......................................

ហត�េលខ និង េឈ�

ហត�េលខនិ ងេឈ�

.........................ៃថ�ទី.......ែខ.........ឆា�.............

.........................ៃថ�ទី.......ែខ.........ឆា�.............

្រពះរជាណាច្ក
រ

គំរ ូ-ឧបសម�័ន�៣

ជាត សសនា ្រពះមហ


គណៈឆ�បកម�ុជ

លិខិតប�
� ក់សមត�ភាេចញេដយអ�កអភិប

ខ�ំុជាឆ�បែដលបានចុះប��ីជ ាមួយគណៈឆ�បកម�ជាក�ុង្រប១ែផ�កទី១ែដលមានេលខចុះប�
ុ
�

..............ក�ុងេខត�........................។

ខ�ំុបានអភ ិបាលករអនុវត�រឆ�បេឈ�......................................

ស�
� តិ...........េក ត ៃថ�ទី.......ែខ.......ឆា�..........ក�ុងរយៈេពល..................សបា �ហ៍ និសូមប�
�ក់ថាគាពិ ត

ជាមានសមត�ដូ ចខងេ្រក (សូមគូសស��ក�ុង្របអប់ និងចុះហតេលខេនែក្បរ)

១. សមត�ភាពក�ុងសង�ម េអពីេដម ីស�ស� បរិបទវប្ប ធម៌ៃនករែថទំមាត និង ទរក។ □
២.សមត�ភាពក�ុងករែថទំមុនេពលមានៃផ�េពះ និងេសវពន្យោរែផនក្រគ�ស។ □
៣.សមត�ភាពក�ុងករែថទំក�ុងអំឡុងេពលមនា ៃផ។ □

៤. សមត�ភាពក�ុងករែថទំកអំ ឡុងេពលឈឺេពះស្រមាល និងេពលស។ □
៥. សមត�ភាពក�ុងករផ�ល់ករែថទំដល់�ស�ីេ្រកយេ។ □
៦. សមត�ភាពៃនករែថទំទរកេទបេកតេ្រក។ □
៧. សមត�ភាពក�ុងករស្រមបស្រម�លេលករែថទំក។ □
សូមប�
�ក់ឆ�បខងេលពិតជាមានចរិតសុភាពរបសរ និងគាំ្រទករបស់គាតជាមួ
គណៈឆ�បកម�ុជា

អ�កអភិបា

ហត�េលខ និង េឈ�
........................ៃថ�ទី.......ែខ.........ឆា�.............

បានេឃញនិងឯកភ
្របធានមន�ីរសុខភិបាលរេខត�.....................

បានេឃញនិងឯកភ
្របធមន�ីរេពទ្/មន�ីរសម�ព/មណ�លសុខភា
/គ�ីនិក/បន�ប់ែថទំឯកជ..........................

ហត�េលខ និង េឈ�
.........................ៃថ�ទី.......ែខ.........ឆា�.............

ហត�េលខនិងេឈ�
.........................ៃថ�ទី.......ែខ.........ឆា�.............

