
  
 
 

 
 
 
 

ពាក្យស ុំចូលរមួព្រតឹ្តកិារណ៍ 
“40km ទៅកាន់ប្រវត្តសិាស្រ្ត”  

ក្. រ័ត្៌មានផ្ទា លខ់្លួន                               
- នាមប្ត្កូល-នាមខ្លួន ៖.............................................(ជាអកសរឡាតាំង)......................................... 

ទេទ................្ញ្ជជ តិ្..........................ថ្ងៃខខ្ឆ្ន ាំកាំទ ើ ត្៖............................... 
- មុខ្ររររច្ចុរបនន ៖......................................................................(ជា្មាជិក ្.្.យ.ក)  
- មកពើ(អងគភាព សាថ រ័ន ប្ រ្ឹះសាថ ន្ិកា)៖....................................................................................... 
- អា្យដ្ឋា នរច្ចុរបនន ៖............................................................................................................... 
- ទលខ្អត្ត្ញ្ជា  រ័ ណ ឬ លិខិ្ត្ឆ្លងខែន៖..................................................................................... 
- ទលខ្ទូរ្័ពទទាំនាក់ទាំនង៖................................................អុើខម៉ែល................................................... 
- ទវេ្ រ ុក (Facebook)៖............................................................................................................ 

ខ្. អ្នក្ទុំនាក្់ទុំនងក្ន ងក្រណីចុំបាច់ 
- ទ ម្ ឹះ...................................................................ប្តូ្វជា............................................................ 
- ទលខ្ទូរ្័ពទ ៖..................................................អុើខម៉ែល................................................................ 
- អា្យដ្ឋា ន ៖............................................................................................................................ 

 ខុ្្ាំបាទ/នាងខុ្្ាំ ្ូមទោរពទ្នើ្ុាំចូ្លរមួកនុងប្ពរត្តិការ ៍ “40km ទៅកាន់ប្រវត្តិសាស្រ្ត” ខែលនរងប្រប្ពរត្តទៅចារ់
ពើថ្ងៃទើ២៩ ខខ្វចិ្ឆិកា ែល់ថ្ងៃទើ០១ ខខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ទៅប្្ុក្នួល ទខ្ត្តប្កទច្ឹះ ទដ្ឋយយល់ប្ពមទទលួយកលកខខ្ ឌ
កាំ ត់្ថ្នការចូ្លរមួកនុងប្ពរត្តកិារ ៍។ 

នាងខុ្្ាំ/ខុ្្ាំបាទ ្ូមអឹះអាងថាព័ត៌្មានខាងទលើទនឹះ ពិត្ជាប្ត្រមប្តូ្វប្បាកែខមន។ កនុងករ ើ មានការខកលងរនលាំ      
ខុ្្ាំបាទ/នាងខុ្្ាំ ្ូមទទលួខុ្្ប្តូ្វច្ាំទ ឹះមុខ្ច្ារ់ជាធ្រមាន។ 
 រាជធានើេនាំទពញ ថ្ងៃទើ............ខខ្.............ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 វត្ថទលខា និងទ ម្ ឹះទរកខជន 

 
 

ទលខ្៖............. 

ព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មព ជា 
ជាត្ិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត្ 
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រូរងត្  
៣ X ៤ 



 

 
 
 
 
 

លខិិតអះអាងសខុភាពផ្ទា លខ់លួន 
សម្រាប់ ម្រពឹតតិការណ៍ “៤០គីឡមូ ៉ែម្រត ទៅកាន់ម្របវតតិសាស្រសត” 

 
ខ្ុុំានកាយស បទាាុំ ួន 

 
សាា នភាពសខុភាព 

១.  ដង្ហើមរបសខ់្ុ ុំងដើរស្សួលមិនដដលមានបញ្ហហ          
២.  ខ្ុ ុំមិនដដលមានបញ្ហហ ចុកងដើមស្រូ្          
៣.  ខ្ុ ុំមិនមានស្បវត្តងិ ើមដក្ង ើ្ និ្ឈចឺាប់តាមសន្លា ក់       
៤.  សមាា ធឈាមរបសខ់្ុ ុំងដើរស្សួល និ្មិនដដលមានបញ្ហហ       
៥.  ខ្ុ ុំមិនដដលមានស្បវត្តិស្បត្ិកមម(Allergy)ជាមួយមហូបអាហារ ឬថ្ន ុំងផេ្ៗ     

ខ្ុុំានសខុភាពផលូវចតិតម្រគប់ម្រាន ់

សាា នភាពសខុភាព 

១. ខ្ុ ុំមិនមានបញ្ហហ ឆាប់ខឹ្ងេវឆាវ       
២. ខ្ុ ុំងគ្លក់ស្សួលធមមតា         
៣.   ខ្ុ ុំមិនដដលមាន ុំ្ឺ ង្សតស (Stress)       
៤.   ខ្ុ ុំមិនមានស្បវត្តិឈ ឺមងឺផាូវចិត្ត (Depression)      
៥.   ខ្ុ ុំមិនមានបញ្ហហ ថប់អារមមរណ៍ ឬត្ប់ស្បមលក់នុ្ចិត្ត   

ខុ្ុំបារ/ន្ល្ខុ្ុំ សូមររលួខុសស្តូ្វចុំង ោះស្ថា នភាពសុខភាពដដល ខុ្ុំបារ/ន្ល្ខុ្ុំ បានបុំងពញងោយ
យល់ស្ពមចុោះ ត្ាងលខាខា្ងស្ោមជាសកខើកមម។ 
 រា ធានើភនុំងពញ ថ្ថងរើ............ដខ.............ឆាន ុំ២០១៨ 
  ត្ាងលខា និ្ងឈាម ោះងបកខ ន 

បារ/ចាស  ងរ 

ម្រពះរាជាណាចម្រររ ពជុា 
ជាតិ សាសនា ម្រពះ ហារសម្រត 
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បារ/ចាស  ងរ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

លក្ខខណ្ឌ ចូលរមួព្រឹត្តកិារណ៍្ 
“40km ទៅកាន់ររវត្តសិាស្រ្ត” 

១. រំទេញពាក្យទ្នើ  ្ ំចូលរមួរេឹត្តិការណ៍“40km ទៅកាន់ររវត្តិសាស្រ្ត”។ 
២. ឆលងកាត់្វគ្គ្ម្ភា ្ន៍ផ្ទទ ល់ម្ភត់្ និងរតូ្វបានទរជើ្ទរ ើ្ ឲ្យចូលរមួក្ន ងរេឹត្តិការណ៍។ 
៣. រង់របាក់្ចូលរមួរេឹត្តិការណ៍ចំននួ ៤០.០០០ទរៀល ឬ ១០ ដ ល្លល រទរកាយទេលរត្ូវបានទរជើ្ទរ ើ្ ។ 
៤. រង់របាក់្ត្មកល់ចំននួ ៣៦០.០០០ទរៀល ឬ ៩០ ដ ល្លល រទរកាយទេលរតូ្វបានទរជើ្ទរ ើ្ ឲ្យចូលរមួ

ក្ន ងរេឹត្តកិារណ៍។ របាក់្ត្មកល់នឹងរតូ្វបានររគ្ល់ជូនទរក្ខជនវញិទរកាយទេលចរ់រេឹត្តិការណ៍ ក្ន ង
ក្រណើ ទរក្ខជនបានរំទេញលក្ខខណឌ ទើ៩។  

 រញ្ជា ក់្៖ ទរក្ខជនរត្ូវរង្ហា ញរង្ហក ន់ដដរបាក់្ត្មកល់ទេលមក្ទទលួរបាក់្ដដលបានត្មកល់វញិ។ 
៥. រំទេញលិខិត្អះអាង  ្ខភាេផ្ទទ ល់ខលួន។ 
៦. ចូលរមួវគ្គត្រមង់ទិ្ និងវគ្គរណត ះរណ្តត លដដលទរៀរចំទោយរកុ្មការង្ហរទរៀរចំរេឹត្តិការណ៍។ 
៧. ទទលួខ ្រតូ្វទលើការចំណ្តយទសេងៗក្ន ងការចូលរមួក្ន ងរេឹត្តិការណ៍។ រកុ្មការង្ហរទរៀរចំរេឹត្តិ 

ការណ៍នឹងសតល់ជូនការទ វ្ើដំទណើ រទៅមក្ ការសាន ក់្ទៅ (ទបាះត្ង់) ការហូរច ក្ (ទលើក្ដលងយរ់ 
ដងៃទើ២៩ និងរេឹក្ដងៃទើ៣០ ដខវចិឆិកា ដដលជារនទ ក្ររ្់អនក្ចូលរមួ) អំឡ ងទេលក្មមវ ិ្ ើ។ 

៨. ចូលរមួរគ្រ់ក្មមវ ិ្ ើររ្់រេឹត្តិការណ៍ចារ់េើដងៃទើ២៩ ដខវចិឆិកា ដល់ដងៃទើ១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
៩. ចូលរមួទ វ្ើដំទណើ រទោយទងមើរទជើងក្ន ងចម្ភៃ យ ២០គ្ើឡូដម៉ែរត្ ឬ៤០គ្ើឡូដម៉ែរត្ ្រម្ភរ់នារ ើ និង     

៤០គ្ើឡូដម៉ែរត្ ្រម្ភរ់រ រ្ ទឆ្ព ះទៅកាន់្តូរអន ្ាវរ ើយ២៍ ន្ូ ទោយភាេទទលួខ ្រតូ្វ និង 
ទជាគ្ជ័យ។ 

១០. អន វត្តតាមទ្ចក្តើដណនា ំរទរញ្ជា  និងនើតិ្វ ិ្ ើដដលកំ្ណត់្ទោយរកុ្មការង្ហរទរៀរចំរេឹត្តិការណ៍។ 
១១. រក្ុមការង្ហរ្ូមរក្ា្ិទធិក្ន ងការដក្ដររក្ន ងក្រណើ ចាបំាច់។ 
 ខ្ ំបាទ/នាងខ្ ំ យល់រេមទទលួយក្លក្ខខណឌ ដដលម្ភនដចងខាងទលើ ទោយរេមច ះហត្ថទលខា
ទ ក្ជា្ក្ខើក្មម។ 
 រាជធានើភ្នំទេញ ដងៃទើ..........ដខ...........ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ហត្ថទលខា និងទ ម្ ះទរក្ខជន 

ព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពជុា 
ជាត្ិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត្ 
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ព្រឹត្តិការណ៍ “40km ទៅកាន់ព្រវត្តសិាស្ត្ត” 
Frequently Asked Questions 

 

១. ត ើររ ឹតកិារណ៍ “40km តៅកាន់ររវ តសិាស្ត្ត” គជឺាអ្វើ? 

ររឹ តិការណ៍ “40km តៅកាន់ររវ តិសាស្ត្ត” គឺជាររឹ តិការណ៍ថ្មើមួយដែលតរៀរចំត ើងតោយ្ហភារ្ហរ័នធ
យុវជនកមពុជា កនុ ងតោលរណំងផ្តល់ជាតវទិកាែល់យុវជនឲ្យតចេះររួរមួោន  រតងកើ សាមគគើភារកនុ ងរោលំបាក និង
រោ្ុខសានត ហវឹកហា ់កាយ្មបទា កនុ ងភារសាវ ហារ់ ររងឹង្ម ថភារកនុ ងការតោេះរសាយរញ្ហា ជាក់ដ្តង 
រមួជាមួយនឹងឱកា្ដ្វងយល់រដនថមរើររវ តិសាស្ត្ត តាមរយៈការត្វើែតំណើ រតថ្មើរតជើងតលើគនលងផ្លូ វររមាណ     
៤០គើ ូដម៉ែរ ។ 

២. ត ើចូលរមួររ ឹតកិារណ៍តនេះ ខ្ុនំងឹរ វូត្វើអ្វើខលេះ? 
តោកអ្នកនឹងចូលរមួតែើរតោយតថ្មើរតជើងកនុ ងចមាា យផ្លូ វ ២០ ឬ៤០គើ ូដម៉ែរ  ្រមារ់នារ ើ និង៤០គើ ូដម៉ែរ 
្រមារ់រុរ្ ត ព្ េះតៅកាន់្តូរអ្នុ្ាវរ ើយ ៍២្នូ ។ 

៣. ត ើររ ឹតកិារណ៍តនេះត្វើត ើងតៅតរលណា? 
ររឹ តិការណ៍តនេះមានរយៈតរល៣ថ្ថ្ា ចារ់រើថ្ថ្ាទើ២៩ ដខវចិឆិកា ែល់ថ្ថ្ាទើ០១ ដខ្នូ  ន្ ២ំ០១៨។ 

៤. ត ើររ ឹតកិារណ៍តនេះត្វើត ើងតៅឯណា? 
រ្ុក្នួល តខ តរកតចេះ។ 

៥. ត ើខ្ុរំ វូរង់របាក់តែើមបើចូលរមួ ឬតទ? 
តែើមបើចូលរមួកមមវ ិ្ ើតោកអ្នករ ូវរងរ់បាក់ ដែលដចកតចញជារើរររតេទ៖ 
ក. រងរ់បាក់ចូលរមួររឹ តិការណ៍ចនំួន ៤០,០០០តរៀល ឬ ១០ ែុោល រ 
ខ. រងរ់បាក់ មកល់ចំនួន ៣៦០,០០០តរៀល ឬ ៩០ ែុោល រ  
រញ្ហជ ក់៖ របាក់ មកល់នឹងររគល់ជូនតរកខជនវញិតរកាយតរលតរកខជនបានរំតរញលកខខណឌ កណំ ់។ 

៦. ត ើខ្ុរំ វូរង់របាក់តៅតរលណា? 
តោកអ្នករ ូវរងរ់បាក់កនុ ងរយៈតរល ៣ថ្ថ្ា តរកាយតរលរ ូវបានតរជើ្តរ ើ្ ឲ្យចូលរមួកនុ ងររឹ តិការណ៍។ 

៧. ត ើខ្ុអំាចែករបាក់ មកល់វញិបានឬតទតរកាយតរលខ្ុរំ វូបានតរជើ្ តរ ើ្ ? 
តោកអ្នកអាចែករបាក់ មកល់វញិបានតរកាយតរលចរ់កមមវ ិ្ ើ ែូចមានដចងកនុ ងលកខខណឌ ថ្នការចូលរមួកនុ ង   
ររឹ តិការណ៍។ ចំត េះរបាក់ចូលរមួកនុ ងររឹ តិការណ៍នឹងមិនរ ូវបានររគល់ជូនវញិតទ។ 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាត្ិ សា្នា ព្រះម្ហារសព្ត្ 
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៨. ត ើខ្ុរំ វូត្វើែូចតមតចតែើមបើចូលរមួររ ឹតកិារណ៍តនេះ? 
តោកអ្នករ ូវរំតរញ កយត្នើ្ុំចូលរមួកនុ ងវ ិ្ ើ រចួឆលងកា ់ការ្មាា ្ផ្ទទ ល់មា ់ និងការរំតរញឯកសារ     ក់
រ័នធនានា។  កយត្នើ្ុំអាចទាញយកបានរើកនុ ង ណំភាជ រ់ដែលបានោក់ជូនកនុ ងត្ចកតើររកា្រ័ ៌មានតៅតលើ
ទំរ័រតហវ្ រ ុក ្ហភារ្ហរ័នធយុវជនកមពុជា។ 

៩. ត ើខ្ុរំ វូតៅចុេះត ម្ េះតៅទើណា? 
តោកអ្នកអាចចុេះត ម្ េះបានតៅសាន ក់ការកណាត ល ្ហភារ្ហរ័នធយុវជនកមពុជា ដែលមានអា្យោា ន   
ផ្ទេះតលខ២៤ ផ្លូ វ២២៨ ដកង៥៥ ្ង្កក  ់ច ុមុខ ខណឌ ែូនតរញ។ 

១០. ត ើខ្ុរំ វូតរ ៀមអ្វើខលេះ្រមារ់ការចុេះត ម្ េះ? 
តោកអ្នករ ូវយកមកជាមួយនូវ កយត្នើ្ុំចូលរមួររឹ តិការណ៍ អ្ ត្ញ្ហា ណរ័ណណ ឬលិខិ រញ្ហជ ក់             
អ្ ត្ញ្ហា ណដែលមាន ថ្មលត្មើ (ចារ់ចមលង និងចារ់តែើម) និងរូរថ្ ទំហ ំ៣x៤ ចនំនួ២្នលឹក។ 

១១. ត ើខ្ុែំងឹលទធផ្ល្មាា ្ន៍តៅតរលណា? 
តោកអ្នកែឹងលទធផ្ល្មាា ្ន៍តៅកនុ ង្បាត ហ៍ទើ១ ថ្នដខវចិឆិកា។ 

១២. ត ើការចុេះត ម្ េះនងឹរញ្ច រ់តៅថ្ថ្ាណា? 
ការចុេះត ម្ េះនឹងត្វើត ើងរយៈតរល២្បាត ហ៍ចារ់រើថ្ថ្ាផ្ាយែណឹំង រហូ ែល់ថ្ថ្ាទើ៣០ ដខ ុោ ន្ ២ំ០១៨។ 

១៣. ត ើខ្ុរំ វូតរ ៀមអ្វើខលេះមុនតរលររ ឹតកិារណ៍? 
តោកអ្នករ ូវចូលរមួវគគ រមងទិ់្ និងការហវឹកហា ់កាយ្មបទាចនំួន៤្បាត ហ៍កនុ ងដខវចិឆិកា ន្ ២ំ០១៨។ 

១៤. រ័ ៌មានរដនថម្ូមទនំាក់ទនំងតាមរយៈទូរ្័រទតលខ៖ ០១៥ ២៩ ៣៣ ៩៩ / ០៧៨ ៩៨ ៨៨ ៥៣ 
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