
ផែនការ ក្រមុហ ៊ុនធានារ៉ា ប់រងភីងអាន អិលធីឌី ស្ត ីពីការធានារ៉ា ប់រងផែែរវេជ្ជ

សាស្តស្ត ស្ក្ាប់ក្បជាជ្នផែលមរក្បវេស្ចិន 

 

លរខខណ្ឌ ធានារ៉ា ប់រង 

និស្សិតបរទេស្ នសិ្សិតហុងកុង ម៉ា កាវ និងតតវ៉ា ន់ រមួទាំងនសិ្សិតចិនទៅបរទេស្ (អតតស្ញ្ញា ណជនជាតិ

ចិនទៅទរៅរបទេស្រតវូតតបញ្ញា ក់ទោយអងគភាពពាកព់ន័ធ )  ។ អនកតែលមនស្ុខភាពលអ  ទហើយអាចចូលរ ួ

មកន ុងការស្កិាជាធមមតា ចាប់ពអីាយ ុ 8-69 ឆ្ន ាំ អាចចូលរមួកន ុងទស្វធានារ៉ា ប់រងទនេះបាន។ 

កាតពវរចិចធានារ៉ា ប់រង 

កន ុងកាំឡុងទពលធានារ៉ា ប់រង(រយៈវពលគិតចាប់ពីកាលបរវិចេេស្៊ុពលភាពននការធានារ៉ា បរ់ងវនេះរហូ

តែល់នងៃែ៊ុតរណំ្ត់) រកមុហ ុនមនកាតពវកិចចធានារ៉ា ប់រងែូចខាងទរកាមៈ 

1. េំនួលខ៊ុស្ក្តេូរន ុងការធានារ៉ា ប់រងមរណ្ភាព៖ 

របសិ្នទបើអនកធានារ៉ា ប់រងបានស្លា ប់ទោយស្លរទររេះថ្នន ក់ឬជាំងឺ រកមុហ ុននឹងបង់តលាធានារ៉ា ប់រងតាម

ចាំនួនេឹករបាក់ធានារ៉ា ប់រងតែលបានរពមទរពៀង ទហើយការធានារ៉ា ប់រងនឹងរតវូបញ្ច ប់។ 

2. េំនួលខ៊ុស្ក្តេូរន ុងការធានារ៉ា ប់រងចំវ េះពិការភាពវោយវក្រេះថ្នែ រ់នចែនយ៖ 

កន ុងករណីអនកេេួលទស្វធានារ៉ា ប់រងរងទររេះថ្នន ក់ វហើយរន ុងរយៈវពល 18០ នងៃគិតចាប់ពីនងៃវរើត

វហត៊ុផែលឈានវៅែល់ពិការភាព វោងតាម"បេោា នស្ត ង់ោរនិងរូែវាយតនមៃពិការភាពននការ

ធានារ៉ា ប់រងអាយ៊ុជី្េតិ" (JR/T0083-2013) (វចញែំបូងវោយគណ្ៈរាា ធកិារក្គប់ក្គងធានារ៉ា បរ់

ងចិន [ឆ្ែ ំ 2០14]  វលខ 6)  រកមុហ ុនវយតតមាពិការភាពទោយរស្បតាមទរលការណវ៍យតតមាតែ

លមនតចងជាធរមន។ កន ុងករណីពុាំមនកិចច រពមទរពៀងណាមួយ ចាំទពាេះពិការភាពទោយទររេះថ្នន ក់

តចែនយ ក្រមុហ ៊ុនបង់នងៃធានារ៉ា ប់រងវោយយរស្ាាក្តតំនលេឹរក្ារ់ផែលក្តេូរែ នងឹលេធែលវា

យតនមៃានផចងរន ុងវរលការណ្៍ស្ដ ង់ោរគ៊ុណ្នងឹចនួំនេឹរក្ារ់ធានារ៉ា បរ់ងផែលក្តេូបង់ជូ្នចំ

វ េះពិការភាពវោយវក្រេះថ្នែ រ់នចែនយ។ 

របស្ិនទបើការពាបាលទៅមិនបានបញ្ច ប់ រតវូទធវ ើការវយតាំតលទលើពិការភាពតែលរស្បតាមស្លា នភាព

កាយស្មបទជាក់តស្តងទៅតលៃេី 18០ គិតចាប់ពីតលៃទកើតទហតុ ទហើយការបង់របាក់ធានារ៉ា ប់រងពិការ

ភាពទោយទររេះថ្នន ក់តចែនយនឹងរតវូបង់ទៅតាមលេធផលវយតាំតលតែលេេួលបាន។ 

កន ុងករណីពិការភាពរបស្់អនកេេួលទស្វធានារ៉ា ប់រងតែលបណាត លមកពីទររេះថ្នន ក់រមួផស ាំនឹងពិការភា

ពពីមុន ទោងតាម“ស្ត ង់ោររង្វវ យតតមាពិការភាពស្រមប់ការធានារ៉ា ប់រងអាយុជីវតិ” អាចរតវូបាន

វយតតមាថ្នជាករណីធៃន់ធៃរ រកមុហ ុននឹងេូទត់តាមលកខខណឌ ស្ត ង់ោរស្រមប់ករណីធៃន់ធៃរ ប ៊ុផនែ ក្ប

ស្ិនក្តេូានបងរ់ចួរល់វៅរន ុងវក្រេះថ្នែ រ់ពីម៊ុននងឹក្តេូានកាត់វចញ (ក្បស្ិនានម៊ុនការធានារ៉ា

ប់រងឬវោយសារររណ្ីវលើរផលងមិនរប់បញ្ច ូល តាម"បេោា នស្ត ងោ់រនងិរូែវាយតនមៃពិការភាព



ននការធានារ៉ា បរ់ងអាយ៊ុជី្េតិ" (JR / T0083-2013) ផែលវចញវោយគណ្ៈរាា ធកិារក្គប់ក្គងធា

នារ៉ា ប់រងចិន [ឆ្ែ ំ 2០14] វលខ 6) ក្បស្ិនវបើពិការភាពក្តេូានច៊ុេះបញ្ជ ី វាក្តេូានវគចាត់េ៊ុរថ្ន

ក្តេូានបង់ក្ារស់្ក្ាបក់ារធានារ៉ា បរ់ងពិការភាពវោយវក្រេះថ្នែ រ់នចែនយរចួរល់វហើយ ។ 

 ចាំនួនេឹករបាក់េូទត់ទលើការធានារ៉ា ប់រងស្រមប់ពិការភាពទោយទររេះថ្នន ក់តចែនយ ការស្លា ប់ទោយ

ទររេះថ្នន ក់តចែនយរទឺោយជមៃ ឺ និងេឹករបាក់េូទត់បូកស្រុបទាំងអស្់ គឺមនកាំណត់។ ទៅទពលតែល

ចាំនួនេឹករបាក់បង់េូទត់ស្រុបទកើនែល់ចាំនួនេឹករបាក់ធានារ៉ា ប់រង ការធានារ៉ា ប់រងតផនកទនេះនឹង

រតវូបានបញ្ច ប់។ 

ស្ាា ល់ៈ បេោា នស្ត ងោ់រនិងរូែវាយតនមៃភាពពិការននការធានារ៉ា ប់រងអាយ៊ុជី្េតិ(JR / T0083-20

13) ផែលវចញវោយគណ្ៈរាា ធកិារធានារ៉ា បរ់ងចនិ [ឆ្ែ ំ 2014]  វលខ 6អាចច៊ុេះវឈាា េះចូលវមើល

វៅវលើវគហេំព័ររបស្់ស្ាគមធានារ៉ា ប់រងចិន។ 

3. ការេេួលខ៊ុស្ក្តេូចំវ េះការធានារ៉ា ប់រងវលើការពាាលផងទផំែែរវេជ្ជសាស្តស្ត ៖ 

 កន ុងករណីអនកេេួលទស្វធានារ៉ា ប់រងជួបទររេះថ្នន ក់ទហើយរតវូបានពាបាលរន ុងរយៈវពល 180  នងៃគិ

តចាប់ពីនងៃវរើតវហត៊ុ រកមុហ ុនធានារ៉ា ប់រងរតវូេូទត់ទអាយ 100% ទលើតលាធានារ៉ា ប់រង ស្រមប់ការ

ចាំណាយជាក់តស្តងទោយស្មទហតុផលនិងចាាំបាច់ទលើតផនកទវជាស្លស្តស្ត  ទហើយការេូទត់រតវូបានកាំណត់

រតឹម 20,000 យ័ន ។ 

 មិនថ្នអនកេេួលទស្វធានារ៉ា ប់រងមនទររេះថ្នន ក់មួយទលើករទឺរចើនទលើក រកមុហ ុនរតវូបង់របាក់ធានា

រ៉ា ប់រងទោយទោងទៅតាមបេបបញ្ាតត ិខាងទលើ“របាក់ធានារ៉ា ប់រងទវជាស្លស្តស្ត ”  ប៉ាុតនតចាំនួនេឹករបាក់េូ

ទត់មិនទលើស្ពីចាំនួនេឹករបាក់ធានារ៉ា ប់រងទររេះថ្នន ក់របស្់អនកេេួលទស្វធានារ៉ា ប់រង ទហើយទៅទព

លចាំនួនេឹករបាក់េូទត់ស្រុបទកើនទឡើងែល់ចាំនួនេឹករបាក់កាំណត់ស្រមប់ការធានារ៉ា ប់រងតផនកទវជា

ស្លស្តស្ត  ការផតល់ជូននូវេឹករបាក់ធានារ៉ា ប់រងនឹងរតវូបានបញ្ច ប់។ 

រមួាន៖ ការរងរបួស្ទោយតចែនយតែលបណាត លមកពីការបុកេងគ ិច រលាក របួស្ស្នាា កទជើង មុត

តែទពលហាន់បតនា  ស្តវឆ្ម រតឺកែខាាំរខឺាវ ច។ ល។ 

របូមនតស្ណំ្ង៖ របាក់ចាំណាយស្មទហតុផលស្រុប × 100% = ចាំនួនេឹករបាក់តែលអាចេេួលមកវ ិ

ញ (របាក់ចាំណាយស្មទហតុផលស្រុបមិនរប់បញ្ច លូចាំណាយផ្ទា ល់ខល នួ និងការចាំណាយហិរញ្ា វតថ ុខល នួឯ

ងទោយតផនកតែលរតវូបានកាំណត់ទោយទស្វធានារ៉ា ប់រងស្ុខភាពមូលោា នទៅកន ុងតាំបន់) ។ 

4. ការធានារ៉ា ប់រងវលើផែែរវេជ្ជសាស្តស្ត រន ុងការេេួលពាាលេូវៅនិងស្វក្ ា្ េះបនាា ន់: 

 កន ុងកាំឡុងទពលធានារ៉ា ប់រងទៅមនស្ុពលភាព កន ុងករណីអនកេេួលទស្វធានារ៉ា ប់រងរតវូទធវ ើការចាំ

ណាយទោយស្មទហតុផលនិងចាាំបាច់ទលើការតលទាំទវជាស្លស្តស្តពាបាលជមៃ ឺទ ាំងតផនកេួទៅនិងតផនកស្

ទរង្វគ េះបនាា ន់ េឹរក្ារ់ពាាលក្បចានំងៃរណំ្ត់ក្តឹម60 0យ័ន (ក្បស្ិនវបើការចណំាយខាងវេជ្ជសាស្តស្ត



រន ុងមួយនងៃវលើស្ពីផែនរណំ្ត់ក្បចានំងៃវនាេះអាចគណ្នាានក្តឹមផត600យ័នប ៊ុវណាណ េះ វហើយវបើនងៃពា

ាលក្បចានំងៃមិនវលើស្ពីចនួំនរំណ្ត់60 0យ័ន វនាេះនឹងវធវ ើការគណ្នាតាមចំនួនជារ់ផស្ត ង)។ ផែែរ

វលើមូលោា នននចនួំនរណំ្ត់ក្បចានំងៃ ផែែរននចំនួនស្រ៊ុបផែលវលើស្ពី 650 យ័ន ក្តេូបង់វោយគិត

ក្តឹម 85% ទហើយចាំនួនេឹករបាក់ធានារ៉ា ប់រងស្រុបកាំណត់រតឹម 20,000 យ័ន។ ទៅទពលតែលចាំនួនេឹ

ករបាក់េូទត់ទកើនទឡើងែល់ចាំនួនធានារ៉ា ប់រងតែលបានកាំណត់ ការធានារ៉ា ប់រងទលើតផនកទនេះនឹងរតវូ

បានបញ្ច ប់។ 

 ការចំណាយវលើការពាាលផែែរេូវៅនិងបនាា ន់រមួាន៖ ចាំណាយនានាទក់េងនឹងការពាបាលជាំ

ងឺេូទៅនិងបនាា ន់ ការវេះកាត់ពាបាលេូទៅ ការតាមោនកន ុងតផនកស្ទរង្វគ េះបនាា ន់ ការជួយស្ទរង្វគ េះប

នាា ន់។ លិខិតបញ្ញា ក់ពកីារចាំណាយនានាកន ុងកាំឡុងទពលស្ាំរក់ផ្ទត ច់់ខល នួទោយករណីកាងជមៃ ឺរតវូទចញ

ទោយមនា ីរទពេយស្លធារណៈ ឬមនា ីរបង្វែ រស្ុខភាព និងទរគរតតាតស្លធារណៈ។ ការចាំណាយពាបា

លកន ុងតផនកេូទៅតែលទកើតទឡើងមុននិងទរកាយមនា ីរទពេយទោយស្លរជាំងឺទនេះ រតវូបានរប់បញ្ច លូកន ុង

លកខខណឌធានារ៉ា ប់រងទលើតផនកទវជាស្លស្តស្តពាបាលេូទៅនិងបនាា ន់។ 

រមួាន៖ ករណីពាបាលទៅតផនកេូទៅឬតផនកស្ទរង្វគ េះបនាា ន់ទោយស្លររគនុទៅត  ឈឺទពាេះភាា មៗ  ែួល

ស្នាប់ ការរលាកទៅកតនាងណាមួយទៅកន ុងរងកាយ ។ ល។ 

របូមនតស្ណំ្ង៖ (ក្ារច់ណំាយក្បចានំងៃផែលស្ថ ិតវក្កាមក្ាររ់ំណ្ត់់600យន័បូរនឹង -650 យ័ន) ×

 85% = ក្ារ់ចណំាយផែលអាចេេួលានមរេញិ (របាក់ចាំណាយស្មទហតុផលស្រុបមិនរប់បញ្ច លូ

ចាំណាយផ្ទា ល់ខល នួ និងការចាំណាយហិរញ្ា វតថ ុខល នួឯងទោយតផនកតែលរតវូបានកាំណត់ទោយទស្វធានារ៉ា

ប់រងស្ុខភាពមូលោា នទៅកន ុងតាំបន់) ។ 

និយមនយ័៖ 

ផែនរំណ្ត់ក្បចានំងៃ៖ ចនួំនរំណ្ត់នងៃអតបិរាស្ក្ាប់ការពាាលក្បចានំងៃ។ 

អាចែរាន៖ ក្បវភេធានារ៉ា ប់រងវនេះរណំ្ត ់ 650 យ័នជាក្ារ់ផែលអាចែរាន (650យ័ននឹង

ក្តេូកាត់មតងរន ុងរំឡុងវពលធានារ៉ា ប់រង) វហើយផែែរផែលវៅខាងវក្កាមក្ារែ់រនឹងមិនក្តេូានេូ

ទតស់្ងវេ។ 

5. ការេេួលខ៊ុស្ក្តេូចំវ េះការធានារ៉ា ប់រងផងទវំលើផែែរវេជ្ជសាស្តស្ត រំឡុងស្ក្ារពាាលរន ុងមនារី

វពេយ៖ 

 កន ុងករណីអនកេេួលទស្វធានារ៉ា ប់រងេេួលរងនូវទររេះថ្នន ក់តចែនយឬជាំងឺ ទហើយរតវូតតស្រមកពាបា

លទៅមនា ីរទពេយបនាា ប់ពីរតវូបានទធវ ើទរគវនិិចឆ ័យ ទនាេះរកមុហ ុននឹងបង់តលាតលទាំទោយស្មរមយនិងចាាំ

បាច់ទៅតាមចាំណាយជាក់តស្តង (រំណ្ត់ 200 យ័ន / នងៃរហូតែល់ក្តមឹ 60 នងៃ) ។តលាកាំណត់រតាជមៃ ឺ

 តលាកាំទៅ តលាម៉ា ស្ុីនរតជាក់ តលាតរគ តលាទស្វអធិការកិចចតលាឈន លួរតួតពិនិតយ តលាពិនិតយនិងពាបាល

ពិទស្ស្ តលាវេះកាត់ តលាថ្នន ាំ តលាពាបាល តលាពិទស្លធន៍ តលាបាញ់កាាំរស្ម ី និងតលាចាំណាយស្មរស្បទផសងៗ 



រតវូគិតតាមស្មមរត1០០%បង់ជូនអនកជមៃ ឺរស្បតាម “ការធានារ៉ា ប់រងទលើការតលទាំទវជាស្លស្តស្តកាំឡុ

ងស្រមកកន ុងមនា ីរទពេយ”។ 

កន ុងកាំឡុងទពលធានារ៉ា ប់រងមិនថ្នអនកជមៃ ឺចូលមនា ីរទពេយមួយទលើករទឺរចើនទលើកទេ រកមុហ ុននឹងបង់

តលាធានារ៉ា ប់រងទោងតាមវធិានបេបបញ្ាតត ិតែលបានតចង។ រល់ទពលតែលរបាក់ធានារ៉ា ប់រងស្រមប់

អនកជាំងឺទកើនែល់ 400,000 យ័ន ការធានារ៉ា ប់រងកន ុងតផនកទនេះនឹងរតវូបានបញ្ច ប់។  

រមួាន៖ របស្ិនទបើមនរងរបួស្ឬមនជមៃ ឺរតវូចូលស្រមកពាបាលទៅមនា ីរទពេយបនាា ប់ពបីានទធវ ើ

ទរគវនិិចឆ ័យទោយមនា ីរទពេយ អនកជមៃ ឺអាចោក់ពាកយស្ុាំស្ាំណងធានារ៉ា ប់រង បនាា ប់ពីទស្ន ើស្ុាំបង់របាក់

មនា ីរទពេយជាមុនឬបង់ទោយខល នួអនក។ 

របូមនតស្ណំ្ង៖ របាក់ចាំណាយស្មទហតុផលកន ុងមនា ីរទពេយ × 100% = របាក់ចាំណាយតែលអាចេេួ

លមកវញិ (របាក់ចាំណាយស្មទហតុផលស្រុបមិនរប់បញ្ច លូចាំណាយផ្ទា ល់ខល នួ និងការចាំណាយហិរញ្ា វតថ ុ

ខល នួឯងទោយតផនកតែលរតវូបានកាំណត់ទោយទស្វធានារ៉ា ប់រងស្ុខភាពមូលោា នទៅកន ុងតាំបន់) ។ 

  

ស្ាា ល់ៈ 

1). ចំវ េះការធានារ៉ា បរ់ងផែែរវេជ្ជសាស្តស្តទងំអស្ខ់ាងវលើ គឺស្វតត វលើផតមនា ីរវពេយរែាទងំឡាយណា

ផែលស្ិថ តវៅសាធារណ្រែឋ ក្បជាានិតចនិែីវររផតប ៊ុវណាណ េះ។ ក្បស្ិនវបើអែរេេួលវស្វាធានារ៉ា បរ់ង

េេួលវស្វាពាាល នងិសាែ រ់វៅបនាប់ពាាលស្ក្ាប់ជ្នបរេស្ បនាប់VIP បនាបឯ់រជ្ន បនា

ប់រំរតិA បនាប់វទល បនាប់ពិវក្រេះពាាលរំរតិពិវស្ស្ជាវែើម ក្រមុហ ៊ុននឹងមិនរ៉ា ប់រងចំវ េះកា

រចំនាយវនាេះវេ។ 

2). ចំវ េះការធានារ៉ា បរ់ងននចំណាយផែែរវេជ្ជសាស្តស្តទងំអស្ខ់ាងវលើ ក្តេូានរំណ្តច់ំវ េះផតការ

ចំណាយវលើគវក្ាងធានារ៉ា ប់រងស្៊ុខភាពរំរតិមូលោា នរបស្់ស្ហគមន៏រន ុងតំបន់ផតប ៊ុវណាណ េះ។ ចំ

វ េះគវក្ាងវស្វាផែលតក្មូេវអាយបង់នងៃវោយខល នួឯងទងំអស្ឬ់វោយផែែរ ក្រមុហ ៊ុននងឹមិនែតល់

ស្ំណ្ងវេ។ 

3). ចំវ េះអែរផែលវេើបផតេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងជាវលើរែំបូង ររ អ្អែរមិនានបនតបងនងៃវស្វាធា

នារ៉ា ប់រងជាអចិនស្តនតយ៍ រន ុងរយៈវពល3០នងៃ គតិចាបពី់នងៃជាេវស្វាធានារ៉ា បរ់ង គឺក្តេូចាត់េ៊ុរថ្នស្ថ ិត

វៅរន ុង ”រឡុំងវពលរងច់ា”ំ (រយៈវពលស្វងេត) ។ ក្បស្ិនវបើានការពិវក្រេះពាាល ឬស្ំររពា

ាលវៅមនា ីរវពេយវរើតវឡើងរន ុង ”រំឡុងវពលរងច់ា”ំ ក្រមុហ ៊ុននងឹមិនេេួលខ៊ុស្ក្តេូវឡើយ។ ស្

ក្ាប់អែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងជាអចិនស្តនតយគ៍ឺមិនាន ” រឡុំងវពលរង់ចា”ំ (រយៈវពលស្វងេត) 

វនាេះវេ។ 

4). ចំវ េះការចំណាយខាងវេជ្ជសាស្តស្តទងំអស្ខ់ាងវលើ ក្បស្ិនវបើានភាគីេបីបីង់នងៃចណំាយមួយ

ផែែរឬទងំក្ស្ងុ ក្រមុហ ៊ុននឹងធានារ៉ា ប់រងផតចំណាយផែលវៅវស្ស្ស្ល់ផែលានរំណ្ត់វៅរន ុងរ

ញ្ច ប់គវក្ាងធានារ៉ា ប់រងស្៊ុខភាពរំរតិមូលោា នរបស្ស់្ហគមន៏រន ុងតបំន់ផតប ៊ុវណាណ េះ។ ផែនរណំ្ត់



នននងៃផក្គ នងៃផងទ ំ នងៃវស្វាបនាប់ពិវក្រេះឬបនាប់ស្វក្ ា្ េះបនាា ន់ និងក្ារ់ឧបតថមភវពលានអាស្នែ

ផែល រ់ព័នធនងឹការធានារ៉ា ប់រង រ៏ក្តេូានរណំ្ត់ែងផែរ។ ក្បស្ិនវបើភាគេីីបាីនចំផណ្រស្ា

ាក្តននស្ណំ្ង ក្រមុហ ៊ុននឹងធានារ៉ា ប់រងផតផងៃវស្វាផែលានរន ុងការរណំ្ត់ ផែលវៅវស្ស្ស្ល់ប

នាា ប់ពីភាគីេីបីានស្ងរចួប ៊ុវណាណ េះ។ ក្បស្និវបើមិនានស្ាាក្តស្ំណ្ងវេ ផងៃធានារ៉ា ប់រងគឺរណំ្

ត់វោយយរតនមៃស្ត ងោ់រធានារ៉ា ប់រងែរផងៃរំណ្ត់រ៉ា ប់រងវេជ្ជសាស្តស្ត របស្់េតីាងំមូលោា ន រចួក្រមុហ ៊ុ

ននឹងបង់នងៃផែលវៅវស្លស្លប់ វណាណ េះ។ វហើយចំនួនេឹរក្ារ់ធានារ៉ា ប់រងគាឺនរំណ្ត់។ 

5). ក្បស្និវបើអែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងានជំ្ងឺធៃន់ធៃរ ឬជំ្ងឺរ៉ា នំរ៉ាម៊ុនវពលជាេវស្វាធានារ៉ា ប់រង 

ក្រមុហ ៊ុននងឹមិនេេួលខ៊ុស្ក្តេូចំវ េះការបង់នងៃធានារ៉ា ប់រងវឡើយ។ 

ររណ្ីរចួែ៊ុតពីការេេួលខ៊ុស្ក្តេូ 

I. ចំវ េះវស្វាធានារ៉ា បរ់ងផែែរមរណ្ភាព នងិពិការភាពវោយនចែនយ 

ក្បស្ិនវបើអែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងសាៃ ប់ឬពិការវោយររណ្ីណាមួយខាងវក្កាម ក្រមុហ ៊ុននឹងមនិ

េេួលខ៊ុស្ក្តេូធានារ៉ា ប់រងវេ៖ 

(1) អតងិិជ្នវស្វាធានារ៉ា ប់រង ឬអែររងចាេំេួលែលបងេរបួស្ ឬស្ាៃ ប់អែរផែលេេួលវស្វាធានា

រ៉ា ប់រងវោយវចតនា 

(2) អែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងវធវ ើទរ៊ុណ្រមាខល នួឯងវោយវចតនា វធវ ើអតតឃាត ក្បក្ពឹតត ឬក្បឆ្ំង

វោយវចតនានឹងេធិានការជាកាតពវរិចចអន៊ុេតតតាមរបស្់ចាប់ក្ពហា េណ្ឌ ។ 

(3) អែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងស្ថ ិតរន ុងភាពក្ស្េងឹ ឬស្ថ ិតវក្កាមឥេធ ិពលននវក្គឿងក្ស្េងឹ, វក្បើក្ាស្់

វក្គឿងវញៀន ឬជាតិព៊ុលវោយវចតនា។ 

(4) អែរធានារ៉ា បរ់ងវបើរបរោនយនតបនាា ប់ពីវស្ពវក្គឿងក្ស្េងឹ វបើរបរោនយនតវោយរា នបណ្ណ

វបើរបរក្តមឹក្តេូ និងវបើរបរោនយនតវោយវក្បើបណ័្ណ វបើរបររា នស្៊ុពលភាព។ 

(5) ររណ្ីេំនាស្់ ជ្វាៃ េះវោធា រ៊ុបរមា ឬការបេះវារក្បោបអ់ាេ៊ុធវែេងៗ។ 

(6) ការែ្េុះន៊ុយវរៃផអ រ រេេិយុ ស្រមាន៊ុយវរៃផអ រ ឬការបពំ៊ុលបរោិកាស្វោយន៊ុយវរៃផអ រ 

(7) ែលអេជិ្ចានវែេងៗផែលបងេមរពីការាននែាវ េះ ការរលូតរូន ការស្ក្ាលរូន (រប់បញ្ច ូល

ផែែរេេះកាត់) ការពនារំវណ្ើតឬវក្រៀេវោយការេេះកាត់, ការពាាលភាពរា នរូន ការាននែាវ េះ

ស្ិបបនិមាតិ។ 

(8) ែលអេជិ្ចានវែេងៗផែលបងេមរពីការេេះកាត់ផរស្មភស្េ ឬឧបេវហត៊ុផែែរវេជ្ចសាស្តស្ត វែេងៗ។ 

(9) អែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងមិនវររពតាមវេជ្ជបញ្ចច  វក្បើក្ាស្ថ់្នែ វំែតស្ផ្តត ស្។ ប ៊ុផនតការវក្បើក្ាស្់

វោយស្មក្ស្បតាមវស្ៀេវៅផណ្នានូំេថ្នែ ផំែលមិនតក្មូេវអាយានវេជ្ជបញ្ចជ  គមឺិនក្តេូានរំណ្ត់ចំ

វ េះបញ្ចា វនេះវឡើយ។ 

(10) អែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងានវរើតជំ្ងឺវអែស្ ៍ (AIDS) ឬឆ្ៃងវមវរគវអែស្៍ (HIVរេជិ្ជាន) 

។ 



(11) អែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងានចូលរមួវៅរន ុងរីឡាផែលានហានិភ័យខពស្់ែូចជារឡីាក្ជ្ម៊ុជ្

េឹរ វោតឆ្័ក្តវោង វឡើងផ្តា ងំងា ែំវណ្ើរែេងវក្ពង ចំាប ់ការក្បរួតក្បផជ្ងស្ិលបៈរាច់គ៊ុន ក្ប

ណំាងឡាន ។ល។ 

(12) អែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងសាៃ ប់ ឬពិការវៅខាងវក្ៅននក្បវេស្ចិនែីវររ។ 

(13) ែតល់ព័ត៌ានមិនពិត អែរជ្ំនាញឬក្គបូរវេស្ផរៃងបនៃជំានសិ្េិតោរ់ រយស្៊ុំវស្វាធានារ៉ា បរ់ង

 ។ 

(14) វក្រេះថ្នែ រ់ផែលវរើតវឡើងរន ុងវពលបំវពញការ្ររន ុងវពលស្រិាវៅបរវេស្ (ការ្រផែលែត

ល់វោយខាងសាោវរៀន)។ 

វៅរន ុងសាថ នភាពមួយរន ុងចំវណាមសាថ នភាពខាងវលើ ក្បស្ិនវបើអែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងានសាៃ

ប ់ ក្រមុហ ៊ុនមិនានេំនួលខ៊ុស្ក្តេូអវ ើវឡើយ ។ 

 

II . ផែែរវេជ្ជសាស្តស្ត  (ររណ្រីងវក្រេះវោយយថ្នវហត៊ុ វស្វាពិវក្រេះពាាលេូវៅ វស្វាស្វក្ ា្ េះបនាា ន់

 វស្វាស្ក្ារពាាល ) 

ក្បស្ិនវបើអែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងសាៃ ប់ឬពិការវោយររណ្ីណាមួយខាងវក្កាម ក្រមុហ ៊ុននឹងមនិ

េេួលខ៊ុស្ក្តេូធានារ៉ា ប់រងវេ៖ 

(1) អែរជាេវស្វាធានារ៉ា ប់រង ឬអែរចាេំេួលែលបងេរបួស្ ឬស្ាៃ ប់អែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងវោ

យវចតនា 

(2) ការវធវ ើទរ៊ុណ្រមាខល នួឯងវោយវចតនា ក្បក្ពឹតតបេឧក្រិែា ររ អ្ក្បឆ្ងំនឹងេធិានការអន៊ុេតតតាម

ចាប់ផែលជាកាតពវរិចច ក្ពហា េណ្ឌ ។ 

(3) អែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងស្ថ ិតរន ុងភាពក្ស្េងឹ ឬស្ថ ិតវក្កាមឥេធ ិពលននវក្គឿងក្ស្េងឹ វក្បើក្ាស្់

វក្គឿងវញៀន ឬជាតិព៊ុលវោយវចតនា។ 

(4) អែរធានារ៉ា បរ់ងវបើរបរោនយនតបនាា ប់ពីវស្ពវក្គឿងក្ស្េងឹ វបើរបរោនយនតវោយរា នបណ្ណ

វបើរបរក្តមឹក្តេូ និងវបើរបរោនយនតវោយវក្បើបណ័្ណ វបើរបររា នស្៊ុពលភាព។ 

(5) ររណ្ីេំនាស្់ ជ្វាៃ េះវោធា រ៊ុបរមា ឬការបេះវារក្បោបអ់ាេ៊ុធវែេងៗ។ 

(6) ការែ្េុះន៊ុយវរៃផអ រ រេេិយុ ស្រមាន៊ុយវរៃផអ រ ឬការបពំ៊ុលបរោិកាស្វោយន៊ុយវរៃផអ រ 

(7) អែរេេួលវស្វាធានារ៉ា ប់រងានជំ្ងឺពីរំវណ្ើត ជំ្ងឺតណំ្ពូជ្ ឬក្បេតត ិជំ្ងឺរនៃងមរ (ានវរគស្

ញ្ចា  ឬជំ្ងឺក្សាប់ម៊ុនវពលជាេវស្វារមា ានជំ្ងឺចវនាៃ េះវពល ”រំឡុងវពលរងច់ា”ំ) 

(8) អែរេេួលវស្វារមាានជំ្ងឺវអែស្ ៍ឬឆ្ៃងវមវរគវអែស្៍ ឬជំ្ងកឺាមវរគ។ 

(9) ែលអេជិ្ចានវែេងៗផែលបងេមរពីការាននែាវ េះ ការរលូតរូន ការស្ក្ាលរូន ការពាា

លភាពរា នរូន ការាននែាវ េះស្ិបបនិមាតិ ការពិនតិយស្៊ុខភាពម៊ុន នងិវក្កាយវពលស្ក្ាលរូន 

នឹងបវចចស្វេស្ក្គប់ក្គងរំវណ្ើត។ 

(1០) ែលអេជិ្ចានវែេងៗផែលបងេមរពីការេេះកាត់ផរស្មភស្ ឬឧបេផែែរវេជ្ចសាស្តស្ត វហត៊ុវែេងៗ។ 



(11) ការចំណាយវស្វាេនតវពេយវោយសារផតការផងទវំធាញ (ែូចជាការស្អំាតវធាញ, បែ រូវធាញ ប េះ

វធាញ ោរ់វធាញ នងិការចំណាយរន ុងការជ្សួ្ជ្៊ុលាត់វធាញ ការផងទសំ្៊ុខភាពាត់ នងិការផរស្ក្ម

ស្់ជាវែើម)។ ការោរ់វធាញផែលបណាត លមរពីែងក េូស្៊ុីវធាញ ជំ្ងឺបណ្ែ លូវធាញ វធាញក្បេះក្សំា ការពា

ាលស្រនស្ក្បសាេវធាញ ែរវធាញ និងជំ្ងជឺាលិការជ្៊ុំ េញិវធាញ (ជំ្ងឺអញ្ចច ញជាវែើម) ស្៊ុេធផតស្ថ តិរន ុ

ងេំនួលខ៊ុស្ក្តេូរ៉ា បរ់ងរបស្់ក្រមុហ ៊ុន។ 

(12) ការចំណាយវលើការពាាលវោយានការពត់ផពន ផរផក្ប តក្មង់របូរង ការសាត រនីតសិ្មបទ

ជាវែើម។ 

(13) ការចំណាយវលើការពិនិតយតាមោនស្៊ុខភាពជាក្បចា ំការស្ា ងម់តិជំ្ងឺ វស្វារមាប េ្ ការ រស្៊ុ

ខភាពវែេងៗ វស្វាផងររាស្៊ុខភាព វស្វាវធវ ើវរគេនិិចេ ័យ និងការពាាលពិវស្ស្ែូចជា ៖ ការចា

រ់វា៉ា រ់សំាងវា៉ា រសំ់ាងវែេងៗ ការពាាលវោយចលនាា ស្ាវជ្ើង វស្វាា ស្ាខល នួនិងគវក្ាងវែេង

វេៀត។  

(14) ការមនិវររពតាមវេជ្ជបញ្ចច  វក្បើក្ាស្់ថ្នែ វំែតស្ផ្តត ស្ជាវែើម។ 

(15) ការចំណាយខាងវេជ្ជសាស្តស្ត វៅខាងវក្ៅក្បវេស្ចិនែីវររ និងចំណាយវៅមនា ីរវពេយឯរជ្ន

 (រមួទអំក្បវេស្ចិនែីវររ) និងការចណំាយវៅវលើឱស្ងសាថ ន និងក្រមុហ ៊ុនឧបររណ្៍វេជ្ជសាស្តស្ត  

។ 

(16) វក្រេះថ្នែ រ់វរើតវឡើងវៅខាងវក្ៅក្បវេស្ចិនែីវររ នងិនងៃតាមោនពាាលបនតបនាា ប់ពី

វក្រេះថ្នែ រ។់ 

(17) ការចំណាយនងៃវស្វាេូរស្័ពា  មវធាាយវធវើែំវណ្ើរ។ ល។ 

(18) អតតពលិរចូលរមួស្រមាភាពរឡីាផែលានហានិភ័យខពស្់ (ែូចជារឡីាវោត ម៊ុជ្េរឹ វោត

ឆ្័ក្តវោង ជ្ិេះស្ា ី វោតវលើបងឹ វារចំាប់ យូែូ វតកាវ ន់ែូ រាច់គ៊ុនការ៉ា វត។ល។) ។ 

(19) ែតល់ព័ត៌ានមិនពិត អែរជ្ំនាញឬក្គបូរវេស្ផរៃងបនៃជំានសិ្េិតោរ់ រយស្៊ុំវស្វាធានារ៉ា បរ់ង

 ។ 

(2០) ការចំណាយផែលវរើតវឡើងវោយវស្វាពាាលផបបពិវសាធនស៍ារលបង វហើយរន ុងវរលបណំ្

ងពិវសាធន៍វេជ្ជសាស្តស្ត ។ 

(21) វោយផែែរវលើស្ត ង់ោររបស្់មនា ីវពេយរន ុងការេនិិចេ ័យេេួលអែរជំ្ងឺចូលស្ក្ារពាាលរន ុងមនា ី

វពេយ អែរេេួលវស្វារ៉ា ប់រងមិនានបំវពញលរខខណ្ឌ ចូលស្ក្ារពាាលរន ុងមនា ីវពេយវេ ប ៊ុផនតអែ

រេេួលវស្វារ៉ា ប់រងទមទរចូលស្ក្ារពាាលរន ុងមនា ីវពេយ។ 

(22) ការចំណាយទរ់េងនឹងការពិវក្រេះវោបល់វោយមិនានេំនារ់េំនងេូរស្័ពវ វលខ 400 ជា

ម៊ុន ឬការវស្ែ ើស្៊ុំមនិទនា់នការវឆ្ៃ ើយតប។ 

(23) វក្រេះថ្នែ រ់ផែលវរើតវឡើងរន ុងវពលបំវពញការ្ររន ុងវពលស្រិាវៅបរវេស្ (ការ្រផែលែត

ល់វោយខាងសាោវរៀន)។ 

តនមៃធានារ៉ា ប់រង 



ការធានារ៉ា ប់រង 
តតមាធានា（យ័

ន）RMB 

8ឆ្ន ាំ—69ឆ្ន ាំ 

តតមាធានារ៉ា

ប់រង（យ័ន/

នាក់·កនាេះ

ឆ្ន ាំ ） 

តតមាធានា

រ៉ា ប់រង (យ័

ន/នា

ក់·ឆ្ន ាំ) 

មរណភាព + ពកិារភាពទោយតចែនយ 100000 

400 800 

ឧបវទហតុតផនកទវជចស្លស្តស្ត  20000 

ទស្វពាបាលតផនកពិទររេះជាំងឺនិងស្ទរង្វគ េះបនាា ន់ （តនមៃរំ

ណ្ត់វស្វាក្បចានំងៃគឺ 600 យ័ន 650យ័នឬវក្ចើនជាងវនេះក្តូ

េបង់ 85% ） 

20000 

ការស្លន ក់ទៅមនា ីរទពេយ 400000 

ស្មគ ល：់ចាំទពាេះបញ្ញា តែលមិនទន់បានបញ្ច ប់《រកមុហ ុនភីងអាន ភាា ប់ការការពារធានារ៉ា ប់រងទលើពិ

ការភាពទោយតចែនយ（ឆ្ន ាំ 2013）（តផនកD）》 《រកមុហ ុនភីងអាន ការធានារ៉ា ប់រងអាយជុីវតិ

ជារកមុរយៈទពលមួយឆ្ន ាំ》 《រកមុហ ុនភីងអាន ភាា ប់ការធានារ៉ា ប់រងពាបាលតផនករបួស្ទោយតចែ

នយជារកមុ》 《រកមុហ ុនភីងអាន ការធានារ៉ា ប់រងតផនកទវជាស្លស្តស្តខាងពិទររេះជាំងឺនិងស្ទរង្វគ េះបនាា ន់

តែលស្រមកពាបាលទៅមនា ីរទពេយ》《រកមុហ ុនភីងអាន ការធានារ៉ា ប់រងតផនកទវជាស្លស្តស្ត របស្់រកមុអន

កជាំងឺស្លន ក់ទៅមនា រីទពេយ》 《រកមុហ ុនភីងអាន ការធានារ៉ា ប់រងតផនកទវជាស្លស្តស្ត របស្់រកមុផតល់ជាំនួយ

(តផនកA)》 និងលកខខណឌ ទផសងទេៀត។ 

ករណីខា ឹមស្លរខាងទលើមនការជាំទស្់ គឺរតវូយកឯកស្លរភាស្លចិនជាទរល។ 

  

សូ្មេូរស្័ពាសារសួ្រ4008105119 ម៊ុននឹងេេួលវស្វាពិវក្រេះវស្វាស្៊ុខភាពវែេងៗ 

អតិងិជ្នជាេីវររព： 

ក្បស្ិនវបើអែរចង់ែឹងអំពីវស្វារមាទមទរស្ណំ្ងធានារ៉ា ប់រងែ៏េូលំេូោយរបស្់ ក្រមុហ ៊ុនធានារ៉ា

ប់រងភងីអាន អិលធីឌសូី្មអានវោយយរចតិតេ៊ុរោរ់ពីព័ត៌ានែូចខាងវក្កាម ។ 

I. នីតិវធីិការទមទរ：  

បនាា ប់ពីការទកើតទឡើងតនទររេះថ្នន ក់ធានារ៉ា ប់រង នីតិវធីិស្ត ង់ោរស្រមប់បណត ឹងទមទរស្ាំណង៖ 

 េូរស្័ពាស្រមប់ពទិររេះនិងរយការណ៍：4008105119 

របសិ្នមនជាំងឺឬទររេះថ្នន ក់រតវូការជួបរគទូពេយ រតវូទៅេូរស្័ពាទៅទលខ 4008105119 ទោយផ្ទា លទ់ហើ

យរគទូពេយស្ទរង្វគ េះនឹងផតលក់ារពិទររេះទោបល់សុ្ខភាព ការតណនាាំទវជាស្លស្តស្ត និងការតណនាាំស្រមប់កា

រទមទរស្ាំណង។ របស្ិនទបើទវជាបណឌ ិតបានបញ្ញា ក់ពតីរមូវការកន ុងការចូលមនា ីរទពេយបតនាមទេៀតប

នាា ប់ពីពិទររេះនិងពាបាល អនកជាំងឺរត់អាចោក់ពាកយសុ្ាំទៅរកមុហ ុនជួយស្ទរង្វគ េះស្រមប់ការបង់

របាក់ជាមុនទៅមនា ីរទពេយ ទហើយរកមុហ ុនស្ទរង្វគ េះនឹងស្ាំទរចថ្នទតើរតវូចាប់ទផតើមនីតិវធីិបង់របាក់ជាមុ

នទៅមនា ីរទពេយឬអត់បនាា ប់ពីេាំនាក់េាំនងជាមួយមនា ីរទពេយ។ ក្រមុហ ៊ុនជ្ួយស្វក្ ា្ េះមិនេេួលខ៊ុស្

ក្តេូចំវ េះការបង់ក្ារជ់ាម៊ុននននងៃពាាលវៅមនា ីរវពេយ ស្ក្ាប់អែរផែលក្តេូានបញ្ជ នូវៅមនារី



វពេយវោយផ្តា ល់វោយមិនានឆ្ៃងកាតក់ារពិវក្រេះនងិរត់ក្តាវោយវេជ្ជបណ្ឌ តិននក្រមុហ ៊ុនជ្ួយស្

វក្ ា្ េះនិងវោយរា នការវធវ ើវរគេនិិចេយ័និងការពាាលវៅខាងវក្ៅ។ ស្ក្ាបប់៊ុគាលផែលមិនអន៊ុេ

តតតាមនីតិេធិខីាងវលើ ប៊ុគាលផែលចណំាយវលើនងៃពាាលវោយខល នួឯងនងឹមិនក្តេូានែតល់ស្ណំ្ង

វឡើយ។ 

  

II. ឯរសារផែលក្តេូវក្តៀមស្ំរប់ការទមទរស្ំណ្ង： 

1)．មរណភាពឬពកិារភាពទោយតចែនយ 

A. ចាប់លតចាំលងលិខិតកាងតែននិងេាំព័រេិោា ការរបស្់អនករតវូបានធានារ៉ា ប់រង 

B. ផតល់វញិ្ញា បនប័រតវយតតមាភាពពិការរបស់្អនករតវូបានធានារ៉ា ប់រង（របាយការណ៍វយតតមល រតវូទច

ញទោយេីភាន ក់ង្វរវយតតមាតែលបានកាំណត់） 

C. លិខិតបញ្ញា ក់មរណភាពរបស្់អនករតវូបានធានារ៉ា ប់រង 

D. ចាប់ចមាងតនលិខិតបញ្ញា ក់េាំនាក់េាំនងរវងអនកធានារ៉ា ប់រងនិងអនកេេួលផលទាំងអស្់និងលិខិ

តបញ្ញា ក់អតតស្ញ្ញា ណរបស្អ់នកេេួលផល 

E. របស្ិនទបើមនឧបេាវទហតុណាមួយរតវូផតល់ឯកស្លរបញ្ញា ក់ពីទររេះថ្នន ក់និងឯកស្លរពីមនា ីរពាក់ព័នធ

ទផសងៗ （ែូចជា ករណីទររេះថ្នន ក់ចរចរណ៍រតវូផតលឯ់កស្លរបញ្ញា ក់ពីទររេះថ្នន ក់ចរចរណ៍តែលបញ្ញា ក់ពី

នាយកោា នចរចរណ៍។ ការែួលពីកាំពស់្ខពស្់ ការលង់េឹក ។ល។ រតវូផតល់ឯកស្លតែលបញ្ញា ក់ពទីររេះ

ថ្នន ក់ឬទធវ ើអតតឃាតតែលទចញពីស្នត ិស្ុខស្លធារណៈឬមនា ីរពាក់ព័នធទហើយរបាយការណ៍បរមិណជាតិអា

ល់កុលរតវូផតល់ជូនស្រមប់ទររេះថ្នន ក់តែលបណាត លមកពីការផឹក）។ 

  

2)．ការពាបាលស្រមប់របួស្ទោយតចែនយ 

A. ចាប់លតចាំលងលិខិតកាងតែននិងេាំព័រេិោា ការរបស្់អនករតវូបានធានារ៉ា ប់រង 

B. ឯកស្លរបញ្ញា ក់ពីទររេះថ្នន ក់និងឯកស្លរបញ្ញា ក់ទផសងៗ （របសិ្នទបើជាទររេះថ្នន ក់ចរចរណ៍វញិ្ញា បន

បរតនរតវូមនការបញ្ញា ក់ចាំទពាេះទររេះថ្នន ក់ចរចរណ៍តែលទចញទោយនាយកោា នចរចរណ）៍ 

C. ចាប់ទែើមបង្វែ ន់តែបង់តលា 

D. កាំណត់រតាទវជាស្លស្តស្ត តែលរតវូរន និងការពិទររេះមតងៗ（កាលបរទិចឆេករណីពទិររេះរតវូតតរតវូរន នឹង

កាលបរទិចឆេវកិែយបរតមតងមួយៗ）ចាប់លតចាំលងពីព័ត៌មនលមអិតតនការចាំណាយ ការលតរតួតពិនិ

តយ របាយការណ៍ទតស្តមនា ីរពិទស្លធន៍។ 

  

3）．ការពាបាលស្ទរង្វគ េះបនាា ន់ 

A. ចាប់លតចាំលងលិខិតកាងតែននិងេាំព័រេិោា ការរបស្់អនករតវូបានធានារ៉ា ប់រ 

B. ចាប់ទែើមបង្វែ ន់តែបង់តលា 



C. កាំណត់រតាទវជាស្លស្តស្ត តែលរតវូរន និងការពិទររេះមតងៗ（កាលបរទិចឆេករណីពទិររេះរតវូតតរតវូរន នឹង

កាលបរទិចឆេវកិែយបរតមតងមួយៗ）ចាប់លតចាំលងពីព័ត៌មនលមអិតតនការចាំណាយ ការលតរតួតពិនិ

តយ របាយការណ៍ទតស្តមនា ីរពិទស្លធន៍។ 

ក្បស្ិនវបើចំនួនេឹរក្ារស់្ំណ្ងវលើស្ចនួំន 650 យ័ន ក្តេូែតល់ចាបច់ំលងននេរិេយបក្តវែើម រណំ្

ត់ក្តាវេជ្ជសាស្តស្ដ  ព័ត៌ានលមែ ិតអំពីនងៃវែេងៗ រាយការណ្៍វតស្ត មនា ីរពិវសាធន៍។ 

  

4)．ការស្លន ក់ទៅមនា ីរទពេយ 

A. ចាប់លតចាំលងលិខិតកាងតែននិងេាំព័រេិោា ការរបស្់អនករតវូបានធានារ៉ា ប់រង 

B. កន ុងករណីមនទររេះថ្នន ក់ណាមួយវញិ្ញា បនប័រតទររេះថ្នន ក់រតវូផតល់ជូន（របស្និទបើជាទររេះថ្នន ក់ចរច

រណ៍លិខិតបញ្ញា ក់ពីទររេះថ្នន ក់ចរចរណ៍តែលទចញទោយនាយកោា នចរចរណ។៍ ល។） 

C. បង្វែ ន់តែទែើមតនការស្លន់ មនា ីរទពេយ បង្វែ ន់តែទែើមអាំពីព័ត៌មនលមអ ិតតនតតមាទផសងៗ 

D. ចាប់លតចមាងតនទស្ចកត ីស្ទងខបពីការចាក់ទចញពីមនា ីរទពេយឬកាំណត់រតាទវជាស្លស្តស្ត ទៅមនា ីរទពេយ 

  

ការផណ្នាពិំវស្ស្ស្ក្ាប់ 2) - 4) ខាងវលើ： 

（1）ទៅទពលោក់ពាកយបណត ឹងទមទរ ឯកស្លរស្មា រៈ រតវូមនទលខគណនីធនារររបស់្ចិនែីទរក

តែលរតវូបានការធានារ៉ា ប់រង និងព័ត៌មនគណនីរតឹមរតវូរបស្់គណនីរមួទាំងទ ម្ េះគណនី ទលខគ

ណនី និងព័ត៌មនគណនីធនាររ តាមរយៈទស្ៀវទៅលតចាំលងឬស្ាំណុាំតបបបេព័ត៌មនអតិលិជនរ

បស្់ធនាររ។（ព័ត៌មនលមអិតសូ្មេូរស្័ពាទៅ 4០០81០5119 ទែើមបពីិទររេះទោបល់） 

（2）របស្ិនទបើអនករតវូបានធានារ៉ា ប់រងមនទររេះថ្នន ក់មតងរតវូបានពាបាលទៅមនា ីរទពេយពីរ (រមួទ ាំង

ពីរ)ការពិទររេះមនា ីរទពេយរបស្់មនា ីរទពេយខាងទលើចាាំបាច់រតវូផតទលើឯកស្លរពាក់ព័នធែូចជាលិខិតបញ្ញា

ក់ការទធវ ើទរគវនិិចឆ ័យនិងការលតចមាងកាំណត់រតាទវជាស្លស្តស្តស្រមប់ការពិទររេះនីមួយៗ។ 

（3）មនា ីរទពេយស្រមប់ការពាបាលទវជាស្លរស្រ រតវូតតជាមនា ីរទពេយរែាមួយទៅចិនែទីរកតនស្លធារណរ

ែឋ របជាមនិតចិនទហើយតលាទែើមតនការោក់ពាកយស្ុាំទមទរស្ាំណងគួរតតស្ា ិតទៅកន ុងតែនកាំណត់តែល

អាចេេួលយកបានតនការធានារ៉ា ប់រងស្ុខភាពស្ងគមមូលោា ន។ 

5)．ពាកយស្ុាំតលាតលទាំ 

វវកិែយបរតទែើមតនតលាតលទាំតែលទចញទោយមនា ីរទពេយឬរកមុហ ុនផតល់ទស្វតលទាំអាំឡុងទពលស្រមកពា

បាលទៅមនា ីរទពេយ។ 

អាស្័យោា នតរបស្ណីយ៍តនឯកស្លរទមទរស្ាំណង：北京市西城区金融街 23号平安大厦 9层（邮编 100

033） 

 អនកេេួល: 来华项目组 

 េូរស្័ពា : 4008105119 



វក្រងការណ្៍វនេះគឺជាការមួបញ្ច ូលរែ ននែលិតែលធានារ៉ា ប់រង 

ស្រមប់ព័ត៌មនអាំពីការធានារ៉ា ប់រងចុងទរកាយនិងមតិកាលមីៗសូ្មចូលទៅទគហេាំព័រធានា រ៉ា ប់រងទរៅរបទេស្ www.lxbx.

net 

េាំព័រពណ៌ទនេះគឺទែើមបីតស្វ ងយល់អាំពីខា ឹមស្លរតនផលិតផល ការបករស្លយចុងទរកាយតនខា ឹមស្លរខាងទលើជាកមមស្ិេធិរបស្់ រកមុ

ហ ុនភីងអាន Insurance Company of China., LTD ។ 

កន ុងករណីជាំទស្់យកភាស្លចិនជាទរល។ 


