
 

យូធីលីធីឡុងប ៊ិចនៅទីន េះ នែើម្បជួីយអ្នកដែលមា ជងឺំធង ់ធងរ។

កម្ម វធីិប្រាក់ឧបត្ថម្ភដននកនធវ ើនោយមា កំនៅដននកនវជជសាស្រ ត្

អ្ ុញ្ញា ត្ឱ្យនប្របើលកខខណ្ឌ បដ ថម្កន ុងអ្ប្រាទាបជាងកប្រមិ្ត្ទី

្ប្រមាប់បុគ្គលដែលមា លកខខណ្ឌ នវជជសាស្រ ត្ ដែលមា លកខណ្ៈ្ម្បត្ត ិប្រគ្ប់ប្រា ់កន ុងការទទួលា ។ 

អ្នកដែលប្រត្វូការឧបករណ៍្នវជជសាស្រ ត្្នប្រ គ្ េះជីវតិ្ដែលនប្របើឧ ម្ ័ ធម្មជាតិ្

ក៏ោចមា លកខណ្ៈ្ម្បត្តបិ្រគ្ប់ប្រា ់្ប្រមាបប់្រាក់ឧបត្ថម្ភនធវ ើនោយមា កំនៅ

បូករមួ្ទាងំអ្ត្ថ ប្របនោជ ៍ននេងៗនទៀត្។

 សណួំរ ទូរស័ព្ទមកយ ើង ។

 

លកខខណឌ ដែលអាចទទួលបាន៖

 ខវ ិ ដននកខាងនប្រកាម្

 ខវ ិ ចាប់ពីកញ្ជ ឹងកចុេះនប្រកាម្

 ខវ ិ មួ្យចំន ៀងខល  ួ

 ជំងឺប្រកិ ដ្បកនប្រចើ កដ ែង

 ជំងឺែំនៅដ្បក

 ជំងឺគំ្រាម្កំដ ងែល់ោយជុីវតិ្

 ប្របព័ ធភាពសុាចុំេះនខោយ

 ជំងឺរលាកបំពង់តូ្ចបំនុត្ន ្ួត្ ដែលប្រត្វូការឧបករណ៍្ែកែនងហ ើម្្មាា ធវជិជមា 

 មា ជំងឺរលាក្ួត្ ែងឬនប្រចើ ជាងន េះកន ុងរយៈនពល ដខដែលជាលទធនលន ជំងឺរា៉ៃ នំរ៉ៃ

 ខវ ិ ពីរដននកខាងនប្រកាម្ ឬនប្រចើ ជាងន េះ

 ប្រត្វូការឧបករណ៍្ជំ ួយជីវវតិ្

  

ចំណ៖ំ បរកិាខ រប្រទប្រទង់ជីវតិ្មិ្ រាប់បញ្ច លូបរកិាខ រ ឬឧបករណ្៍នប្របើប្រា្់កន ុងម្ ទ ីរនពទយ ឬគ្ែ ី ិកនវជជសាស្រ ត្

ន ើយក៏មិ្ រមួ្បញ្ច លូឧបករណ្៍ពាាល ែូចជាោងទឹក ឬធុងទឹក ្ូណ ឬោងទឹកនតត នងដែរ។

្ូម្បំនពញ  ិងចុេះ ត្ថនលខានលើពាកយ្ុនំៅទំព័របន្ទទ ប់ ន ើយននញើអីុ្ដម្លនៅកា ់

ឬននញើាម្នប្រប្ ីយ៍ ឬទមាែ ៖ 

នបកខជ ប្រត្វូដត្ដាក់ម្កជាមួ្យ ូវលិខិត្បញ្ញជ ក់ប្រគ្នូពទយ ដែលមា  ត្ថនលខាជាមួ្យពាកយ្ុំ។ 
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យលខគណន ូីធលីីធី

យ ម្ ោះអតិថិជន

 

យ ម្ ោះអនកជំងឺ ប្រសិនយរើខសុគ្នន

អាស ដ្ឋា នយសវាកមម

អាស ដ្ឋា នប្ប្រសណី ៍

ទូរស័ព្ទ អុីដមល

ខំុ្ជាអ្តិ្ថិជ រប្់យូធីលធីីឡុងប ៊ិច ន ើយខំុ្ប្របកា្ថាអ្នកដាក់ពាកយ្ុំដែលមា ន ម្ េះខាងនលើ

ជាអ្នករ្់នៅអ្ចិនស្រ តយន៍ៅោ្យដាា  ន្វាកម្មខាងនលើ

នដាយនធវ ើនោយខំុ្មា លកខណ្ៈ្ម្បត្ត ិប្រគ្ប់ប្រា ់ចំនពាេះខំុ្

កន ុងការទទួលា  ូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភបដ ថម្ប្របចាំដខន ឧ ម្ ័ ាម្អ្ប្រាមូ្លដាា  ។ 

 

ខំុ្យល់ថា្ិទធិទទួលា ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ

ប្រត្វូា ដាក់កប្រមិ្ត្ចំនពាេះោ្យដាា  ន្វាកម្មលំនៅដាា  ខាងនលើ

ន ើយខំុ្យលប់្រពម្ជូ ែណំ្ងឹែល់ទីប្រកងុកន ុងរយៈនពល នថង ន ការផ្លែ ្់បត រូសាថ  ភាព

មិ្ ចំនពាេះដត្នៅនលើ៖

 អ្នកដែលមា លកខណ្ៈ្ម្បត្ត ិប្រគ្ប់ប្រា ់ដលងសាន ក់នៅាម្ោ្យដាា  ន េះនទៀត្ន ើយ

 បរកិាខ រប្រទប្រទង់ជីវតិ្ដលងនប្របើន ើយ ឬប្រត្វូែកនចញពីកដ ែងរ្់នៅ

 អ្នកជំងឺដលងមា ជំងឺ  ិង ឬសាថ  ភាពជំងឺនទៀត្ន ើយ

 

ខំុ្យល់ថា ខំុ្ប្រត្វូដត្ប តការប្របកា្អំ្ពី្ិទធិទទួលា កន ុងរយៈនពល នថង

ន ការន ន្ ើ្ុំជាលាយលកខណ្អ៍្កេរពីទីប្រកងុ នែើម្បីរកោប្រាក់ឧបត្ថម្ភមូ្លដាា  បដ ថម្ន េះ។

ខំុ្្ូម្ប្របកា្នៅនប្រកាម្ការផ្លកពិ ័យពីការភូត្កុ ក

ព័ត៌្មា ដែលា ដាក់នៅនលើពាកយ្ុនំ េះគឺ្ពិត្  ិងប្រតឹ្ម្ប្រត្វូ។

ហតថយលខា កាលររយិចេទ



 

 ប្តវូដតរំយព្ញយដ្ឋ អនកជំងឺ

 

យលខគណនីយសវា ូធីលធីី

 

យ ម្ ោះអនកជំងឺ

 

អនកជំងឺយនោះមានលកខខណឌ យវជជសាស្តសរ ដែលមានលកខណៈសមបតរ ិប្គរ់ប្គ្នន់ ពី្រញ្ជ ខីាងយប្កាម

ាទចា្ នទ

 ខវ ិ ដននកខាងនប្រកាម្

 ខវ ិ ចាប់ពីកញ្ជ ឹងកចុេះនប្រកាម្

 ខវ ិ មួ្យចំន ៀងខល  ួ

 ជំងឺប្រកិ ដ្បកនប្រចើ កដ ែង

 ជំងឺែំនៅដ្បក

 ជំងឺគំ្រាម្កំដ ងែល់ោយជុីវតិ្

 ប្របព័ ធភាពសុាចុំេះនខោយ

 ជំងឺរលាកបំពង់តូ្ចបំនុត្ន ្ួត្ ដែលប្រត្វូការឧបករណ៍្ែកែនងហ ើម្្មាា ធវជិជមា 

 មា ជំងឺរលាក្ួត្ ែងឬនប្រចើ ជាងន េះកន ុងរយៈនពល ដខដែលជាលទធនលន ជំងឺរា៉ៃ នំរ៉ៃ

 ខវ ិ ពីរដននកខាងនប្រកាម្ ឬនប្រចើ ជាងន េះ

 ប្រត្វូការឧបករណ៍្ជំ ួយជីវវតិ្

អនកជំងឺយនោះ ប្តវូការឧរករណ៍ជំនួ ជីវតិដែលែំយណើរការយដ្ឋ ឧសម ័នធមមជាតិ៖ាទចា្ នទ

ប្តវូដតរំយព្ញយដ្ឋ យវជជរណឌ ិត

យ ម្ ោះប្គយូព្ទយ យបាោះពុ្មព

 

ហតថយលខា កាលររយិចេទ

អាស ដ្ឋា នការយិាល ័

ទូរស័ព្ទ យលខចុោះយ ម្ ោះ


