ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត


រូបងត ៤x៦
គណៈឆ្មបរម្ពជា
ុ

ពារយសុច
ុំ ូលសមាជិរសព្មាប់ឆ្មបខ្មមរ
ខ្ញុំនាងឈ្មោះ...........................................ឈេទ............ឈ ើ តថ្ងៃទី .........ខខ

.........

ឆ្នុំ

.................

សូមគោរពជូន
លោរព្សីព្បធានព្រុម្ព្បឹរាគណៈឆ្មបរាជធានី-លមតត......................................
រម្មវត្ុៈ សុំឈណើសញុំចូលជាសមាជិ គណៈឆ្មប ម្ពញជា។

ន័យដូចបានខចង ញនង ម្មវតថញខាងឈលើ នាងខ្ុំញ សញុំចូលជាសមាជិ គណៈឆ្មប ម្ពញជា ឈដើម្បីធានាបាននូវការប្ប បវ ិជាាជីវៈ

តាម្ជុំនាញរបស់ខួន
ល សម្ស្សបតាម្ប្រោះរាជប្ ឹ តយឈលខ នស/រ ត/០៩០៦/៣៨៩ ចញោះថ្ងៃទី១៨ ខខ ញ្ញា ឆ្នុំ២០០៦ សតីរីការ
បឈងកើតគណៈឆ្មប ម្ពញជា។

ឈសច ីតដូចបានជុំរាបជូ នខាងឈលើ សូម្ឈោ ស្សីប្បធានឈម្តាតចញោះឈ្មោះនាងខ្ុំញ បានចូ លជាសមាជិ គណៈឆ្មប ម្ពញជា

ឈោយអនញឈប្រោះ។

នាងខ្ុំញសូម្ភ្ជាប់ជូននូ វឯ សារជូនប្ ុម្ប្បឹ ាគណៈឆ្មបរាជធានី -ឈខតតដូចតឈៅ៖
-ពា យសញុំចូលសមាជិ សប្មាប់ឆ្ប
ម ខខមរ

១ ចាប់

-រូបងត (៤x៦)

២ សនលឹ

-រូបងត (៣x៤)

១ សនលឹ

-ងវ ិកាចញោះឈ្មោះ

៤០,០០០ ឈរៀល

- ងវ ិកាប្បចុំឆ្នុំ ២០១៧ ៖
- ៦០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញាប័ប្តចប់រីបរ ិញ្ញាប័ ប្តឆ្មបឈ

ើង

- ៤០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញាប័ប្តបរ ិញ្ញាប័ប្តរងឆ្មបឬឆ្មបម្ធ្យម្
- ២០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញាប័ប្តឆ្មបបឋម្
-សញ្ញាប័ប្តដូចជាៈ
. សញ្ញាប័ប្តឆ្មបបឋម្ឈចញ ញនងប្រោះរាជាណាចប្

ម្ពញជា

ខ. សញ្ញាប័ប្តបរ ិញ្ញាប័ប្តរងឆ្មបឬឆ្មបម្ធ្យម្ឈចញ ញនងប្រោះរាជាណាចប្
គ. សញ្ញាប័ប្ត បរ ិញ្ញាប័ ប្តឆ្មប ឈចញ ញងប្រោះរាជាណាចប្
ន

ម្ពញជា

ឃ. សញ្ញាប័ ប្តឆ្មបឈសេងឈទៀតទទួលបានឈៅឈប្ៅប្រោះរាជាណាចប្
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*សប្មាប់ សញ្ញាប័ ប្តឈប្ៅប្បឈទសសូម្ភ្ជាប់នូវលិខិតបញ្ញ
ា ់ ប្ម្ិតសម្ម្ូលសញ្ញា ប័ប្តរីគណៈមាមធ្ិការ
រិនិតយវាយតថ្ម្ល ប្ម្ិតសញ្ញាប័ ប្តនិងលិខិតបញ្ញ
ា ់ ការសិ ា
*

ន រណីបាត់បង់ឬខូចខាតសញ្ញាប័ប្តឆ្មប
ញង

សូម្ទុំនា ់ទុំនងការ ិយាល័យប្ ុម្ប្បឹ ាគណៈឆ្មបរាជធានី -

ឈខតតឈដើម្បីទទួ លបានគុំ រូ“លិខិតបញ្ញ
ា ់សញ្ញាប័ ប្ត”។លិខិតឈនោះប្តូវបញ្ញ
ា ់ រីសាោណញត ោះបណា
ត លរបស់ខួន
ល និងប្តូវភ្ជាប់ជា

ម្ួយពា យសញុំចញោះបញ្ាីឈដើម្បីឈស្ើជូនប្ ុម្ប្បឹ ាគណៈឆ្មបរាជធានី -ឈខតត។

ឈធ្វើឈៅ............................ថ្ងៃទី............ខខ...................ឆ្នុំ............
ហតថឈលខាសាម្ញីខួន
ល
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត


រូបងត ៤x៦
គណៈឆ្មបរម្ពុជា

ជី វប្រវត្តរិ ូបសគខេប

ក. ព័ត្មា
៌ នផ្ទាល់ខ្នៈ
លួ

-*នាម្ ..................................*ឈរតតនាម្......................................ជាអ េរឡាតាុំង......................................................
ឈេទៈ ស្សី □ ប្បុស □
-*ថ្ងៃខខ ឆ្នុំ

ុំឈណើតៈ ថ្ងៃទី..............ខខ..................ឆ្នុំ..................

-*ទី ខនលង ុំ ឈណើតៈ*េូម្ិ................................................................*ឃញុំ/សង្កកត់ ........................................................
*ស្សុ /ខ័ណឌ.............................................................................*រាជធានី/ឈខតត......................................................
-អាស័យោានបចចញបបននៈសទោះឈលខ..............សលូវឈលខ..........................េូម្ិ.....................................................................
ឃញុំ/សង្កកត់ .........................................ស្សុ /ខ័ណឌ...................................រាជធានី /ឈខតត...........................................
-*ឈលខទូ រស័រទៈ..........................................................អញីឈម្៉េលៈ..............................................................................
ខ្. ការបណតតុះបណ្ត
ត លមូលដ្ឋាន

១. *សូម្គូសប្បអប់ ខាងឈប្កាម្ខដលប្តូវនឹងអន ៈ
□ ខ្ុំញទទួ លបានសញ្ញាប័ ប្តឆ្មបរីសាោបណញត ោះបណា
ត ល ញនងប្រោះរាជាណាចប្

ម្ពញជា

□ ខ្ុំញទទួ លបានសញ្ញាប័ ប្តឆ្មបរីសាោបណញត ោះបណា
ត លឈៅឈប្ៅប្រោះរាជាណាចប្

ម្ពញជា

□ ខ្ុំញទទួ លបានសញ្ញាប័ ប្តឆ្មបរីសាោបណញត ោះបណា
ត លតិ ចជាង១ឆ្នុំ ញនងប្រោះរាជាណាចប្
□ ខ្ុំញទទួ លបានសញ្ញាប័ ប្តឆ្មបរីជុំរញ ុំ ញនងប្រោះរាជាណាចប្

ម្ពញជា

ម្ពញជា

□ ឈសេងឈទៀត (សូម្បញ្ញ
ា ់ ).........................................................................................................
២. *សូម្បុំឈរញរ័ត៌មានសតីរីការបណញត ោះបណា
ត លម្ូលោាន ញងតារាងដូ
ន
ចខាងឈប្កាម្ៈ

-ប្បសិនឈបើអន ម្ិនអាចបុំ ឈរញរ័ត៌មាន ញងតារាងខាងឈប្កាម្បានឈោយម្ូ
ន
លឈហតញអន ម្ិនធាលប់ ទទួល
ការបណញត ោះបណតលម្ូលោានឆ្មប សូម្គូ ស ញងប្បអប់
ន
ឈនោះ□

សាោបណញត ោះបណា
ត ល

ខខ/ឆ្នុំចប់ ឈសតើម្

ខខ/ឆ្នុំបញ្ចប់

ទី ខនលងបណញត ោះបណា
ត ល
រាជធានី /ឈខតត

សញ្ញាប័ប្តទទួលបាន

ប្បឈទស

គ. ប្រវត្តកា
ិ រងារ

១. *ឈតើអន ចប់ ឈសតើម្សតល់ឈសវាឆ្មបឈៅឆ្នុំណា?.....................

CMC Khmer Midwife Application Form Jan 2017

3/7

២. *ឈតើអន

ុំរញងសតល់ឈសវាឆ្មប (ទុំងការង្ករឈប្ៅឈមា៉េ ង និង ការង្ករឯ ជន) ខម្៉េនឈទ? □ចស□ ឈទ

៣. សូម្បុំឈរញរ័ត៌មានសតីរីការង្ករបចចញបបននរបស់អន ដូចខាងឈប្កាម្ៈ

-កាលបរ ិឈចេទចប់ ឈសតើម្ខខ..........ឆ្នុំ...............ឈ្មោះអងគភ្ជរប្បតិ បតតិការ....................................................................
-ស្សុ /ខ័ណឌ.................................................................... រាជធានី /ឈខតត...........................................................
-ប្បឈេទអងគភ្ជរប្បតិបតតិការៈ□សាធារណៈ□អងគការឈប្ៅរោាេិបាល □ ឈយាធា □ ឯ ជន □ឈសេងៗ
*ឈតើអន សតល់ឈសវាឆ្មបខដរឬឈទ?□ ចស□ ឈទ
ឈតើអន ឈរៀបចុំឯ សារសប្មាប់ ការបណញត ោះបណា
ត ល
□ ចស□ ឈទ

ម្មវ ិធ្ីរប្ងឹងវ ិជាាជី វៈឆ្មប ឬសតល់ការបណញត ោះបណា
ត លឆ្មបឬឈទ?

៤.*ឈប្ៅរី ការង្ករខាងឈលើឈតើ អន សតល់ឈសវាឆ្មបឈៅគលីនិ ឯ ជនម្នទីរឈរទយម្ណឌលសញខភ្ជរឬបនទប់ខងទុំឬឈទ?
(សូម្គូស ញនងប្បអប់ ចស ឈទោះបីអន បុំឈរ ើការង្ករឈប្ៅឈមា៉េ ង ៏ឈោយ)□ ចស□ ឈទ
ប្បសិនឈបើអន គូ សប្បអប់ចសសូម្សតល់រ័ត៌មានលម្អិតដូ ចខាងឈប្កាម្៖
កាលបរ ិឈចេទចប់ ឈសតើម្ខខ...........ឆ្នុំ.............ឈ្មោះអងគភ្ជរប្បតិបតតិការ...................................................................
ស្សុ /ខ័ណឌ............................................រាជធានី /ឈខតត..................................ឈលខទូរស័រទ......................................
ឃ. បញ្ហាសតខ្ភាព វិ នយ
័ នខ
ិ បទឧប្កដ្
ិ ា
១.*ឈតើអន មានបញ្ញ
ា សញខភ្ជរសលូវកាយឬសលូវចិតតខដលអាចប៉េោះពាល់ដល់សម្តថភ្ជរ ញនងការអនញវតតការង្ករឆ្មប
ឬឈទ? □ ចស□ ឈទ

របស់ខួនខដល
ល

ប្បសិនឈបើអន គូ សប្បអប់ចស សូម្សតល់រ័ត៌មានលម្អិតអុំរីសាថនភ្ជររបស់អន និងបញ្ញ
ា ់រីសាថនភ្ជរថ្នការរាបាល៖
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
២.*ឈតើអន ធាលប់ទទួ លការោ ់ វ ិន័យរី អាជា្ធ្រមានសម្តថ ិ ចចឬប្បធានអងគភ្ជរ គណៈឆ្មប ម្ពញជា ឈៅ ញនងប្បឈទសឬអាជា្ធ្រ

មានសម្តថ ិចចឈៅឈប្ៅប្បឈទសឬឈទ? □ចស □ ឈទប្បសិនឈបើអន គូសប្បអប់ ចស សូម្សតល់រ័ត៌មានលម្អិតអុំរីកាលបរ ិឈចេទ
ថ្នបញ្ញ
ា រ័ត៌មានរីបញ្ញ
ា ការោ ់វ ិន័ យ និងសញរលភ្ជរថ្នការោ ់វ ិន័ យ៖

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
៣. *ឈតើអន ធាលប់មានបទឧប្ ិ ដា ញងប្បឈទសឬឈប្ៅប្បឈទសឬឈទ?
ន
□ ចស□ ឈទ

ប្បសិនឈបើអន គូ សប្បអប់ចស សូម្សតល់រ័ត៌មានលម្អិតអុំរីកាលបរ ិឈចេទថ្នបទឧប្ ិដា រ័ត៌មានរីបទឧប្ ិដា
ការោ ់វ ិន័ យ និងសញរលភ្ជរថ្នបទឧប្ ិដា៖

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ខ. ការធានាអុះអាខ
នាងខ្ុំញសូម្ធានាទទួលខញសប្តូវចុំឈពាោះម្ញខចាប់ ថៈ
-

នឹងឈរររតាម្អនញប្ ឹតយសតីរីប្ ម្សីលធ្ម្៌ឆ្មប

-

រ័ត៌មានខដលបានបុំឈរញខាងឈលើឈនោះរិតជាប្តឹម្ប្តូវ។

*ឈធ្វើឈៅ............................ថ្ងៃទី............ខខ...................ឆ្នុំ............
*ហតថឈលខាសាម្ញីខួន
ល
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ច. សប្មាប់មន្តនប្តី ករមប្រាកឆគណៈរាជបានជធាន-ី គខ្ត្តគប្រើប្ាស់បគត ណ្តណុះ
១. កាលបរ ិឈចេទទទួលពា យសញុំចូលសមាជិ ឈោយការ ិយាល័យ .ឆ្.ខ

.........../............./.................

២. ឈតើពា យសញុំចូលសមាជិ បានបុំឈរញចប់សរវប្គប់ឬឈទជាម្ួយសុំណួរខដលមាន(*)?□ ចស□ ឈទ

ប្បសិនឈបើអន គូ សប្បអប់ឈទ ឈសច ីតសឈប្ម្ចអាចឈធ្វើឈ

ើង លញោះប្តាខតសុំណួរខដលមាន(*)ប្តូវបានឈឆ្លើយ

៣. ឈតើពា យសញុំចូលសមាជិ ឈនោះបានភ្ជាប់នូវរូបងត៤x៦ ចុំនួន២សនលឹ ឬឈទ។□ ចស□ ឈទ
៤. ឈតើពា យសញុំចូលសមាជិ ឈនោះបានភ្ជាប់នូវរូបងត៣x៤ ចុំនួន១សនលឹ ឬឈទ។□ ចស□ ឈទ
៥. ឈតើពា យសញុំចូលសមាជិ ឈនោះមានបង់ងវ ិកាចញោះឈ្មោះចុំនួន ៤០,០០០ ឈរៀល

និងងវ ិកាប្បចុំឆ្នុំចុំនួន- ៦០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញាប័ ប្តចប់រីបរ ិញ្ញាប័ ប្តឆ្មបឈ

ើង

- ៤០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញាប័ប្តបរ ិញ្ញាប័ប្តរងឆ្មបឬឆ្មបម្ធ្យម្
- ២០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញាប័ ប្តឆ្មបបឋម្។

□ ចស□ ឈទ

ប្បសិនឈបើអន គូសប្បអប់ចសសូម្បញ្ញ
ា ់ កាលបរ ិឈចេទបង់ ងវ ិកាៈ ......../........../...........
ប្បសិនឈបើអន គូ សប្បអប់ចសឈតើបណ័ណចុំណូលសលូវការបានសតល់ជូនឬឈទ□ ចស□ ឈទ
កាលបរ ិឈចេទឈចញបណ័ណចុំណូលសលូវការ(Receipt) ...............................
ឈលខបណ័ណចុំណូលសលូវការ(Receipt)...............................
៦. សូម្គូស ញងប្បអប់
ន
នូវឯ សារខដលបានភ្ជាប់ម្ ជាម្ួយៈ
□សញ្ញាប័ ប្តឆ្មបឈចញឈោយស លវ ិទាល័យឬសាោបណញត ោះបណា
ត ល ញនងប្បឈទស
- ឈតើ សញ្ញាប័ប្ត ប្ម្ិតណា?..............................................
- ឈតើ សញ្ញាប័ប្តឈនោះមានបញ្ញ
ា ់រីប្ សួងសញខាេិ បាលឬប្ សួងអប់រ ុំ យញវជន និង ី ឡាឬឈទ? □ ចស□ ឈទ
□វ ិញ្ញាបនប័ ប្តឆ្មបឈៅជញុំ រ ុំ ញនងប្បឈទស ម្ពញជា
- ឆ្នុំសតល់វ ិញ្ញាបនប័ប្ត.....................
□សញ្ញាប័ ប្តឆ្មបឈចញឈោយស លវ ិទាល័យឬសាោបណញត ោះបណា
ត លឈប្ៅប្បឈទស
- សូម្បញ្ញ
ា ់ ប្បឈទសសតល់សញ្ញាប័ ប្ត..............................................
-ឈតើមានលិខិតបញ្ញ
ា ់ ុំ រ ិតសម្ម្ូ លសញ្ញាប័ប្តរីគណៈ មាមធ្ិ ការិនិតយវាយតថ្ម្ល ប្ម្ិតសញ្ញាបប្ត
និងលិខិតបញ្ញ
ា ់ ការសិ ាឬឈទ? □ ចស□ ឈទ
□លិខិតបញ្ញ
ា ់ សញ្ញាបប្ត
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- ឈ្មោះវគគសិ ា...........................................................................
- កាលបរ ិឈចេទថ្នការចូ លរួម្វគគសិ ាចប់រីថ្ងៃទី ........ខខ..........ឆ្នុំ..........ដល់ ថ្ងៃទី.........ខខ........ឆ្នុំ.............
- ឈតើលិខិតបញ្ញ
ា ់ឈនោះឈចញឈោយសាោបណញត ោះបណា
ត លឬឈទ?□ ចស□ ឈទ
□លិខិតបញ្ញ
ា ់ សម្តថភ្ជរ
- ឈតើលិខិតឈនោះបញ្ញ
ា ់ ឈោយម្នទីរសញខាេិបាលឬឈទ? □ ចស□ ឈទ
- ឈតើឆ្មបមានសម្តថភ្ជរអវីខលោះ? □ទី១ □ទី២ □ទី៣ □ទី៤ □ទី៥ □ទី៦ □ទី៧
□ឯ សារបញ្ញ
ា ់ ការប្បលងជាប់ការប្បលងឈចញថន ់ ជាតិ
□ម្ិនមានឯ សារភ្ជាប់ម្ ជាម្ួយ

៧. គោបល់បន្នែមៈ

៨. ឈតើឈប ខជនឈនោះមានបញ្ញ
ា សញខភ្ជរ ទទួ លការោ ់ វ ិន័ យ និង/ឬ បទឧប្ ឹដាខដលប្តូវ
អនញវតតន៍ការង្ករឈប្កាម្ការអេិ បាលឬឈទ?

□ ចស□ ឈទ

៩. គសចកតស
ី គប្មចរបស់ប្ករមប្រាកឆគណៈរាជបានជធាន-ី គខ្ត្តៈ
□អនញម្័តឈលើការសញុំចញោះបញ្ាី
□បដិឈសធ្ឈលើការចញោះបញ្ាី

ម្ូ លឈហតញៈ..................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
កាលបរ ិចេទថ្នឈសច ីតសឈប្ម្ចៈ...................................................................
ឈ្មោះម្ន្តនតីទទួលបនទញ ឈលើឈសច ីស
ត ឈប្ម្ចៈ.................................................
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