
 ស្រមបជ់នបរេទសែដល្រតូវបនបញជ ីជនិេវសនជនេន្របេទសជប៉នុ 

ភ ែខមរ

អនកនឹងទទលួបនករជូនដំណឹងពីេលខសន្តិសុខសងគម និង រេពើពនធ ចំននួ12 ខទងរ់បស់អនក (ឬេ ថេលខ
ឯកត្តជន ឬ “េលខរបស់ខញុ ំ”) ចបពី់ែខតុ  ឆន  ំ2015 តេទ។ 

 

 
 
េលខឯកត្តជន្រតូវបនេចញេ្រកម្របពន័ធេលខសន្តិសុខសងគម និង រេពើពនធ ែដលជមលូ ្ឋ នស្រមបភ់ជ ប ់ និង
្របមលូផ្ដុ ំពត័ម៌នផទ ល់ខ្លួន ែដល្រតូវបនែចកចយេន មទីភន កង់រជេ្រចើន េ្រកមេឈម ះរបស់បគុគលែដលជ
មច ស់របស់ ។ ្របពន័ធេនះេដើរតជួេហ ្ឋ រចនសមពន័ធសងគម េដើមបបីេងកើន្របសិទធភព និងតម្ល ភពៃន្របពន័ធសន្តិសុខ
សងគម និង រេពើពនធ ផ្ដល់ភពងយ្រសួលបែនថមេទៀតដល់ ធរណជន និងបេងកើតសងគមដ្៏រតឹម្រតូវ និងយុត្តិធម៌
មយួ។  
ជនបរេទសែដល្រតូវបនចុះបញជ ីជនិេវសនជនេន្របេទសជប៉នុ (និេវសនជនរយៈេពលមធយម និេវសនជន
អចិៃ្រន្តយពិ៍េសស។ល។) កនឹ៏ងទទលួបនេលខឯកត្តជនរបស់ពកួេគផងែដរ។ 

 

 
 
 អនកនឹងបង្ហ ញេលខឯកត្តជនរបស់អនកេទនិេយជករបស់អនក ស្រមបេ់្របើកនុងករបេងកើតវញិញ បនប្រត/លិខិត

បញជ ក្់របកចំ់ណូល និងពនធកតទុ់ក ែដល្រតូវករស្រមបនី់តិវធីិ រេពើពនធ និងសន្តិសុខសងគម។  
 អនកនឹងបង្ហ ញេលខឯកត្តជនរបស់អនកេទ្រកុមហុ៊នសន្តិសុខ និង្រកុមហុ៊នធន ៉បរ់ង ស្រមបជ់កំណត់

សមគ ល់េលើឯក រគតិយុត្តិនន ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបនី់តិវធីិ រេពើពនធ។ 
 អនកនឹងបង្ហ ញេលខឯកត្តជនរបស់អនកេទកនក់រយិល័យេ ធន េដើមបទីមទរអតថ្របេយជនេ៍ ធន

និេយជិតរបស់អនក។ 
 អនកនឹងបង្ហ ញេលខឯកត្តជនរបស់អនកេទករយិល័យ្រកុងរបស់អនក េដើមបទីទលួបនអតថ្របេយជន៍

សុខុមលភព។ 

 

 

 ករយិល័យ្រកុងនឹងេផញើបណ័្ណ ជូនដំណឹងមយួេទកន់ សយ ្ឋ នចុះបញជ ីរបស់អនក។ 
អនក ចនឹងមនិបនទទលួបណ័្ណ ជូនដំណឹង ្របសិនេបើ សយ ្ឋ នបចចុបបននរបស់អនកមនិ្រតូវបនចុះបញជ ីេទ។ 
សូមបញជ ក់ សយ ្ឋ នចុះបញជ ីរបស់អនកជមនុ។ 

 ចបេ់ផ្ដើមពីែខតុ  ឆន  ំ 2015 តេទ ្រគប្់រកុម្រគួ រទងំអស់នឹងទទលួបនេ្រ មសំប្ុរតមយួ (េផញើ ម 
ៃ្របសណីយេ៍ យ្រតូវមនហតថេលខបញជ កពី់អនកទទលួ) ែដលកនុងេនះមនបណ័្ណ ជូនដំណឹង ែដលបង្ហ ញពី
េលខឯកត្តជនរបស់សមជិក្រគួ រទងំអស់។ បណ័្ណ េនះមន រៈសំខន ់ ពីេ្រពះ បញជ កពី់េលខឯកត្តជន
របស់អនកកនុងនីតិវធីិ រេពើពនធ និងសន្តិសុខសងគម។ 
សូម្របុង្របយត័នេជៀសេវៀងករ្រចលំេបះេចលបណ័្ណ េនះ។  

 អនក ចេសនើសំុបណ័្ណ សមគ ល់េលខឯកត្តជនមយួបន។ 
មនជេ្រមើស កព់កយជេ្រចើនស្រមប់ឲយអនកេ្រជើសេរ ើស ដូចជេផញើ្រតលប់េទវញិ មៃ្របសណីយនូ៍វពកយសំុ
បណ័្ណ សមគ ល់េលខឯកត្តជនេ យមនភជ បជ់មយួនូវរបូថតចំពីមខុរបស់អនក ឬ កព់កយេសនើសំុ ម្របពន័ធ
អុិនធឺេណត េ យមនភជ បរ់បូថតចំពីមខុរបស់អនកែដលថតេ យទូរស័ពទ្របេភទ smartphone។ នីតិវធីិ ក់
ពកយេសនើសំុលម្អតិនឹង្រតូវបនពណ៌នេនកនុងឯក រែណនេំនកនុងេ្រ មសំប្ុរតែដល្រតូវបនបញជូ នេទ េនឬ 
បនទ បពី់ែខ តុ  ឆន  ំ2015។ 

 បនទ បម់កអនកនឹងទទលួបនេលខឯកត្តជនរបស់អនក។ 
េនែខមក  ឬ ែខេ្រកយមកេទៀតេនឆន  ំ 2016 អនកនឹងទទលួបនករជូនដំណឹងថ បណ័្ណ សមគ ល់េលខ
ឯកត្តជនរបស់អនក គឺរចួ ល់ស្រមបេ់ចញជូន។ ្របសិនេបើអនកេ្រជើសេរ ើសទទលួបណ័្ណ េនះេនករយិល័យ្រកុង 
សូមយកឯក របីដូចខងេ្រកមេទជមយួ។ ករេចញបណ័្ណ េលើកទីមយួ គឺមនិគិត្របកេ់នះេទ។  
 បណ័្ណ ជូនដំណឹង 
 ករជូនដំណឹងពីករេចញបណ័្ណ សមគ ល់ (បនទទលួបនទ បពី់ កព់កយសំុ) 
 បណ័្ណ សមគ ល់ខ្លួន (ដូចជបណ័្ណ េបើកបរ លិខិតឆ្លងែដន បណ័្ណ ន កេ់នជេដើម) 

1. េតើេលខឯកត្តជន (េ េ្រកថ “េលខរបស់ខញុ ំ") គឺជអ្វ?ី 

2. េពល ែដល្រតូវេ្របើេលខឯកត្តជន 

3. នីតិវធីិចបំច ់



 

 

 បណ័្ណ េនះបញជ កទ់ងំេលខឯកត្តជនរបស់អនក និងអត្តសញញ ណរបស់អនក មនីតិវធីិ មយួែដលទកទ់ងនឹង
េលខឯកត្តជន។ ក៏ ចេ្របើជអត្តសញញ ណបណ័្ណ ផ្លូវកររបស់អនកផងែដរ។  

 អនក ចបែនថមវញិញ បនប្រតេអឡិច្រតូនិចមយួេទនឹងបណ័្ណ សមគ ល់េនះេ យឥតគិតៃថ្ល េហើយេ្របើ្របស់
ស្រមប្់របតិេវទនព៍នធ ម្របពន័ធអុិនធឺេណត។  

 អនកក៏ ចេ្របើបណ័្ណ សមគ ល់េនះេដើមបទីទលួបនេស េផ ងៗែដលផ្ដល់េ យរ ្ឋ ភបិល/ ជញ ធរមលូ ្ឋ ន
របស់អនក ដូចមនែចងបញជ កេ់នកនុងបទបបញញត្តិមលូ ្ឋ នេនះ (ឧទ. េស ប ្ណ ល័យ ធរណៈ ករេចញ
វញិញ បនប្រតចុះបញជ ី្រ )។ ្រកុងមយួចំននួែថមទងំអនុញញ តឲយ ងលកទំ់និញេចញវញិញ បនប្រត ធរណៈ
ននេទៀតផង។ 

 បណ័្ណ ចុះបញជ ីនិេវសនជនមលូ ្ឋ នរបស់អនក នឹងមនសុពលភពរហូតដល់កលបរេិចឆទផុតកំណត។់ ប៉ែុន្តអនក
ចបំច្់រតូវ្របគល់បណ័្ណ េនះមកវញិ េនេពលែដលអនកទទលួបនបណ័្ណ សមគ ល់េលខឯកត្តជន។  

 បនទះឈបី (IC chip) េនេលើបណ័្ណ សមគ ល់េលខឯកត្តជន នឹងមនផទុកេឈម ះ សយ ្ឋ ន ៃថងែខឆន កំំេណើ ត 
េភទ េលខឯកត្តជន និងពត័ម៌នេផ ងេទៀត ែដលមនសរេសរេនែផនកខងមខុៃនបណ័្ណ  ្រពមទងំវញិញ បនប្រត
េអឡិច្រតូវនិចផងែដរ េបើមន។ នឹងមនិមនករកត្់រ ពត័ម៌នសមង តផ់ទ ល់ខ្លួន ដូចជ្របកចំ់ណូលរបស់អនក
េនះេទ។  

 

 

 មនិមនបគុគល មន ក្់រតូវបនអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់ ឬ ្របមលូបណ័្ណ សមគ ល់េលខឯកត្តជនេឡើយ េលើក
ែលងែតចបបអ់នុញញ ត។ សូមកំុេធ្វស្របែហសបង្ហ ញេលខឯកត្តជនរបស់អនកឲយអនកដៃទបនេឃើញ។  

 បគុគល មន កែ់ដលទទលួេលខឯកត្តជនរបស់អនកដៃទេ យមនិ្រសបចបប ់ និងបគុគលទទលួសិទធិអនុញញ ត
មន កែ់ដលេ្របើ្របស់េលខឯកត្តជនរបស់អនកដៃទ ែដលផ្ដល់ដល់ភគីទីបី នូវឯក រែដលមនផទុកេលខ

ឯកត្តជន និងពត័ម៌នសមង តផ់ទ ល់ខ្លួនេផ ងេទៀតេ យវធីិមនិ្រសបចបប ់នឹង្រតូវទទលួករផ្ដនទ េទស។  

 

 
 
 េ ទូរស័ពទេទកនែ់ផនកេស ពត័ម៌ន 

0570-20-0178 (ភ ជប៉នុ) 
0570-20-0291 (ភ អងេ់គ្លស ចិន កូេរ ៉េអស៉បញ និងពរ័ទុយ ក ល់) 

[រហូតដល់ៃថងទី 30 ែខកញញ  ឆន  ំ2015] 
េម៉ង 9:30-17:30 េរៀង ល់ៃថងេធ្វើករ (បិទេនចុងសប្ដ ហ៍ ៃថងឈបស់្រមកកនុងឱកសបណុយជតិ និងៃថង
ឈបស់្រមកចុងឆន /ំចូលឆន ថំមី) 

[ចបពី់ៃថងទី 1 ែខតុ  2015 ដល់ ៃថងទី 31 ែខមនិ ឆន  ំ2016] 
េម៉ង 9:30-20:00 េរៀង ល់ៃថងេធ្វើករ, 9:30-17:30 ៃថងចុងសប្ដ ហ៍ និងៃថងឈបស់្រមក 

សមគ ល់៖ នឹងមនករគិតៃថ្លេស ទូរស័ពទ ពីេ្រពះ គឺជេស  Navi-Dial។ 

 

 

 

4. េតើបណ័្ណ សមគ ល់េលខឯកត្តជនគឺជអ្វី?  

5. ប្រមុង្របយត័នកនុងករទុក កេ់លខឯកត្តជន  

6. ពត័ម៌នទំនកទំ់នង 

សូមទុក កេ់លខឯកត្តជនរបស់អនក
េ យ្របុង្របយត័ន។ 

មនសុពលភពេ្របើ្របស់េពញមយួជីវតិរបស់អនក។  


