
ែផន�រ ្រក �មហ៊នុ���� ប់រងភីង�ន អិលធីឌ ី ស� ពី�ីរ���� ប់រងែផ�កេវជ���ស� ស្រ�ប់្រប�ជនែដ

លមក្របេទសចិន 

 

លក�ខណ� ���� ប់រង 

និស្សិតបរេទស និស្សិតហុងកុង �៉�វ និងៃត�� ន់ រមួ�ងំនិស្សិតចិនេ�បរេទស (អត�ស�� ណជន�តិ

ចិនេ�េ្រ�្របេទស្រត�វែតប�� ក់េ�យអង��ព�ក់ពន័� )  ។ អ�កែដល�នសុខ�ពល�  េហើយ�ចចូលរ ួ

មក� �ង�រសកិ��ធម�� �ប់ព�ីយ ុ 8-69 ��  ំ �ចចូលរមួក� �ងេស����� ប់រងេនះ�ន។ 

�តព�កិច����� ប់រង 

ក� �ងកំឡ� ងេពល���� ប់រង(រយៈេពលគិត�ប់ព�ីលបរ �េច�ទសពុល�ពៃន�រ���� ប់រងេនះរហូតដ

លៃ់ថ�ផតុកំណត់) ្រក �មហ៊ុន�ន�តព�កិច����� ប់រងដូច�ងេ្រ�មៈ 

1. ទនួំលខុស្រត�វក� �ង�រ���� ប់រងមរណ�ព៖ 

្របសិនេបើអ�ក���� ប់រង�ន�� ប់េ�យ�រេ្រ�ះ�� ក់ឬជងឺំ ្រក �មហ៊ុននឹងបង់ៃថ����� ប់រង�មចំនួ

នទឹក្រ�ក់���� ប់រងែដល�ន្រពមេ្រព�ង េហើយ�រ���� ប់រងនឹង្រត�វប�� ប។់ 

2. ទនួំលខុស្រត�វក� �ង�រ���� ប់រងចំេ�ះព�ិរ�ពេ�យេ្រ�ះ�� ក់ៃចដន្យ៖ 

ក� �ងករណីអ�កទទួលេស����� ប់រងរងេ្រ�ះ�� ក់ េហើយក� �ងរយៈេពល 18០ ៃថ�គិត�ប់ពៃីថ�េកើតេហតុ

ែដល�នេ�ដលព់�ិរ�ព េ�ង�ម"បទ�� នស� ង់�រនិងកូដ�យតៃម�ព�ិរ�ពៃន�រ���� ប់រ

ង�យុជីវ �ត" (JR/T0083-2013) (េចញដបូំងេ�យគណៈក�� ធិ�រ្រគប់្រគង���� ប់រងចិន [��  ំ 2០1

4] េលខ 6) ្រក �មហ៊ុន�យតៃម�ពិ�រ�ពេ�យ្រសប�មេ�ល�រណ៍�យតៃម�ែដល�នែចង�ធរ�ន

។ ក� �ងករណីពុ�ំនកិច� ្រពមេ្រព�ង�មួយ ចំេ�ះពិ�រ�ពេ�យេ្រ�ះ�� ក់ៃចដន្យ ្រក �មហ៊នុបង់ៃថ��

��� ប់រងេ�យយកស��្រតតំៃលទកឹ្រ�ក់ែដល្រត�វ�� នឹងលទ�ផល�យតៃម��នែចងក� �ងេ�ល�រណ៍

ស� ង់�រគុណនឹងចំនួនទកឹ្រ�ក់���� ប់រងែដល្រត�វបង់ជូនចំេ�ះព�ិរ�ពេ�យេ្រ�ះ�� ក់ៃចដន្យ។ 

្របសិនេបើ�រព��លេ�មិន�នប�� ប់ ្រត�វេធ� ��រ�យតំៃលេលើពិ�រ�ពែដល្រសប�ម�� ន�ព�យ

សម្ប��ក់ែស� ងេ�ៃថ�ទី 18០ គិត�ប់ពីៃថ�េកើតេហតុ េហើយ�របង់្រ�ក់���� ប់រងព�ិរ�ពេ�យ

េ្រ�ះ�� ក់ៃចដន្យនឹង្រត�វបង់េ��មលទ�ផល�យតំៃលែដលទទួល�ន។ 



ក� �ងករណីព�ិរ�ពរបសអ់�កទទួលេស����� ប់រងែដលប�� លមកពីេ្រ�ះ�� ក់រមួផ្សនឹំងពិ�រ�ពពីមុ

ន េ�ង�ម“ស� ង់�ររ�� យតៃម�ព�ិរ�ពស្រ�ប�់រ���� ប់រង�យជុីវ �តនិងេលខកូដ” �ច្រត�វ�

ន�យតៃម���ករណីធ�ន់ធ�រ ្រក �មហ៊ុននឹងទូ�ត់�មលក�ខណ� ស� ង់�រស្រ�ប់ករណីធ�ន់ធ�រ បុ៉ែន� ្របសនិ

្រត�វ�នបង់រចួ�លេ់�ក� �ងេ្រ�ះ�� ក់ពមុីននឹង្រត�វ�ន�ត់េចញ (្របសនិ�នមុន�រ���� ប់រងឬេ�

យ�រករណេីលើកែលងមិន�ប់ប�� �ល �ម"បទ�� នស� ង់�រនិងកូដ�យតៃម�ព�ិរ�ពៃន�រ���� ប់រ

ង�យុជីវ �ត" (JR / T0083-2013) ែដលេចញេ�យគណៈក�� ធិ�រ្រគប់្រគង���� ប់រងចិន [��  ំ 2០

14]  េលខ 6)  ្របសនិេបើព�ិរ�ព្រត�វ�នចុះប��  ី �្រត�វ�នេគ�ត់ទកុ�្រត�វ�នបង់្រ�ក់ស្រ�ប់

�រ���� ប់រងព�ិរ�ពេ�យេ្រ�ះ�� ក់ៃចដន្យរចួ�លេ់ហើយ ។ 

 ចំនួនទឹក្រ�ក់ទូ�ត់េលើ�រ���� ប់រងស្រ�ប់ព�ិរ�ពេ�យេ្រ�ះ�� ក់ៃចដន្យ �រ�� ប់េ�យេ្រ�ះ

�� ក់ៃចដន្យរ �េ�យជម� ឺ និងទឹក្រ�ក់ទូ�ត់បូកសរុប�ងំអស់ គឺ�នកំណត់។ េ�េពលែដលចំនួនទឹក

្រ�ក់បង់ទូ�ត់សរុបេកើនដល់ចំនួនទឹក្រ�ក់���� ប់រង �រ���� ប់រងែផ�កេនះនឹង្រត�វ�នប�� ប់។ 

ស�� លៈ់ បទ�� នស� ង់�រនិងកូដ�យតៃម��ពព�ិរៃន�រ���� បរ់ង�យុជីវ �ត(JR / T0083-2013) 

ែដលេចញេ�យគណៈក�� ធិ�រ���� ប់រងចិន [��  ំ 2014]  េលខ 6�ចចុះេ�� ះចូលេមើលេ�េលើេគ

ហទពំរ័របសស់�គម���� ប់រងចិន។ 

3. �រទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រ���� ប់រងេលើ�រព��លែថ�ែំផ�កេវជ���ស� ៖ 

 ក� �ងករណីអ�កទទួលេស����� ប់រងជួបេ្រ�ះ�� ក់េហើយ្រត�វ�នព��លក� �ងរយៈេពល 180  ៃថ�គិត�

ប់ពៃីថ�េកើតេហតុ ្រក �មហ៊នុ���� ប់រង្រត�វទូ�ត់េ�យ 100% េលើៃថ����� ប់រង ស្រ�ប់�រចំ�យ�

ក់ែស� ងេ�យសមេហតុផលនិង�ំ�ច់េលើែផ�កេវជ���ស�  េហើយ�រទូ�ត់្រត�វ�នកំណត់្រតឹម 20,000 យ័

ន ។ 

 មិន�អ�កទទួលេស����� ប់រង�នេ្រ�ះ�� ក់មួយេលើករ �េ្រចើនេលើក ្រក �មហ៊នុ្រត�វបង់្រ�ក់���� ប់រ

ងេ�យេ�ងេ��មបទប្ប�� ត� ិ�ងេលើ“្រ�ក់���� ប់រងេវជ���ស� ”  បុ៉ែន�ចំនួនទឹក្រ�ក់ទូ�ត់មិន

េលើសពចំីនួនទឹក្រ�ក់���� ប់រងេ្រ�ះ�� ក់របសអ់�កទទួលេស����� ប់រង េហើយេ�េពលចំនួនទឹក

្រ�ក់ទូ�ត់សរុបេកើនេឡើងដល់ចំនួនទឹក្រ�ក់កំណត់ស្រ�ប់�រ���� ប់រងែផ�កេវជ���ស�  �រផ�លជូ់ន

នូវទឹក្រ�ក់���� ប់រងនឹង្រត�វ�នប�� ប់។ 



រមួ�ន៖ �ររងរបួសេ�យៃចដន្យែដលប�� លមកព�ីរបុកទង�ចិ រ�ក របួសស�� កេជើង មុតៃដេព

ល�ន់បែន�  សត��� រ �ែឆ��ំរ ��� ច។ ល។ 

របូមន�សណំង៖ ្រ�ក់ចំ�យសមេហតុផលសរុប ×  10 0 %  =  ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�ចទទួលមកវ �ញ 

(្រ�ក់ចំ�យសមេហតុផលសរុបមិន�ប់ប�� �លចំ�យ�� ល់ខ� �ន និង�រចំ�យហិរ�� វត� �ខ� �នឯងេ�យ

ែផ�កែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យេស����� ប់រងសខុ�ពមូល�� នេ�ក� �ងតំបន់) ។ 

4. �រ���� ប់រងេលើែផ�កេវជ���ស� ក� �ង�រទទួលព��លទូេ�និងសេ្រ�� ះប�� ន់: 

 ក� �ងកំឡ� ងេពល���� ប់រងេ��នសពុល�ព ក� �ងករណអី�កទទួលេស����� ប់រង្រត�វេធ� ��រចំ�យ

េ�យសមេហតុផលនិង�ំ�ច់េលើ�រែថ�េំវជ���ស� ព��លជម� ឺ�ងំែផ�កទួេ�និងែផ�កសេ្រ�� ះប�� ន់ 

ទកឹ្រ�ក់ព��ល្រប�ំៃថ�កំណត់្រតឹម60 0យ័ន (្របសនិេបើ�រចំ�យ�ងេវជ���ស� ក� �ងមួយៃថ�េលើសពី

ែដនកំណត់្រប�ំៃថ�េ�ះ�ចគណ��ន្រតឹមែត60 0យន័ប៉េុ�� ះ េហើយេបើៃថ�ព��ល្រប�ំៃថ�មិនេលើស

ពចំីនួនកំណត់60 0យ័ន េ�ះនឹងេធ� ��រគណ��មចំនួន�ក់ែស� ង)។ ែផ�កេលើមូល�� នៃនចំនួនកំណត់

្រប�ំៃថ� ែផ�កៃនចំនួនសរបុែដលេលើសព ី 650 យ័ន ្រត�វបង់េ�យគិត្រតឹម 85%  េហើយចំនួនទឹក្រ�ក់

���� ប់រងសរុបកំណត់្រតឹម 20,000 យ័ន។ េ�េពលែដលចំនួនទឹក្រ�ក់ទូ�ត់េកើនេឡើងដលចំ់នួន�

��� ប់រងែដល�នកំណត់ �រ���� ប់រងេលើែផ�កេនះនឹង្រត�វ�នប�� ប់។ 

 �រចំ�យេលើ�រព��លែផ�កទូេ�និងប�� ន់រមួ�ន៖ ចំ�យ���ក់ទងនឹង�រព��លជំងឺទូ

េ�និងប�� ន់ �រវះ�ត់ព��លទូេ� �រ�ម�នក� �ងែផ�កសេ្រ�� ះប�� ន់ �រជួយសេ្រ�� ះប�� ន់។ 

លិខិតប�� ក់ពី�រចំ�យ��ក� �ងកំឡ� ងេពលសំ�ក់�� ច់់ខ� �នេ�យករណឆី�ងជម�្ឺរត�វេចញេ�យមន� ីរេព

ទ្យ��រណៈ ឬមន� ីរប�� រសុខ�ព និងេ�គ�តត�ត��រណៈ។ �រចំ�យព��លក� �ងែផ�កទូេ�ែដ

លេកើតេឡើងមុននិងេ្រ�យមន� ីរេពទ្យេ�យ�រជំងឺេនះ ្រត�វ�ន�ប់ប�� �លក� �ងលក�ខណ� ���� ប់រងេលើ

ែផ�កេវជ���ស� ព��លទូេ�និងប�� ន់។ 

រមួ�ន៖ ករណីព��លេ�ែផ�កទូេ�ឬែផ�កសេ្រ�� ះប�� ន់េ�យ�រ្រគ �នេ��  ឈេឺ�ះ�� មៗ  ដួលសន�

ប់ �ររ�កេ�កែន�ង�មួយេ�ក� �ង�ង�យ ។ ល។ 

របូមន�សណំង៖ (្រ�ក់ចំ�យ្រប�ំៃថ�ែដលស� តិេ្រ�ម្រ�ក់កំណត់់600យ័នបូកនឹង -650 យ័ន) × 85%

 =  ្រ�ក់ចំ�យែដល�ចទទួល�នមកវ �ញ (្រ�ក់ចំ�យសមេហតុផលសរុបមិន�ប់ប�� �លចំ�យ��



ល់ខ� �ន និង�រចំ�យហិរ�� វត� �ខ� �នឯងេ�យែផ�កែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យេស����� ប់រងសុខ�ពមូ

ល�� នេ�ក� �ងតំបន់) ។ 

និយមន័យ៖ 

ែដនកំណត់្រប�ំៃថ�៖ ចំនួនកំណត់ៃថ�អតិបរ�ស្រ�ប�់រព��ល្រប�ំៃថ�។ 

�ចដក�ន៖ ្របេភទ���� ប់រងេនះកំណត់ 650 យ័ន�្រ�ក់ែដល�ចដក�ន (650យ័ននឹង្រត�វ�

ត់ម�ងក� �ងកំឡ� ងេពល���� ប់រង)  េហើយែផ�កែដលេ��ងេ្រ�ម្រ�ក់ដកនឹងមិន្រត�វ�នទូ�ត់សង

េទ។ 

5. �រទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រ���� ប់រងែថ�េំលើែផ�កេវជ���ស� កំឡ� ងស្រ�កព��លក� �ងមន� រីេពទ្យ៖ 

 ក� �ងករណីអ�កទទួលេស����� ប់រងទទួលរងនូវេ្រ�ះ�� ក់ៃចដន្យឬជំងឺ េហើយ្រត�វែតស្រ�កព��ល

េ�មន� ីរេពទ្យប�� បព់ី្រត�វ�នេធ� �េ�គវ �និច� ័យ េ�ះ្រក �មហ៊ុននឹងបង់ៃថ�ែថ�េំ�យសមរម្យនិង�ំ�ច់

េ��មចំ�យ�ក់ែស� ង (កំណត់ 200 យ័ន / ៃថ�រហូតដល្់រតឹម 60 ៃថ�) ។ៃថ�កំណត់្រ�ជម�  ឺ ៃថ�កំេ�

 ៃថ��៉សុនី្រត�ក់ ៃថ�ែ្រគ ៃថ�េស�អធិ�រកិច�ៃថ�ឈ� �ល្រត�តពិនិត្យ ៃថ�ពនិិត្យនិងព��លពិេសស ៃថ�វះ

�ត់ ៃថ���  ំ ៃថ�ព��ល ៃថ�ពិេ�ធន៍ ៃថ��ញ�ំ់រស�  ី និងៃថ�ចំ�យសម្រសបេផ្សងៗ ្រត�វគិត�មស�

�្រត1០០%បង់ជូនអ�កជម�្ឺរសប�ម “�រ���� ប់រងេលើ�រែថ�េំវជ���ស� កំឡ� ងស្រ�កក� �ងមន� ីរេព

ទ្យ”។ 

ក� �ងកំឡ� ងេពល���� ប់រងមិន�អ�កជម� ឺចូលមន� ីរេពទ្យមួយេលើករ �េ្រចើនេលើកេទ ្រក �មហ៊នុនឹងបង់ៃថ��

��� ប់រងេ�ង�មវ ��នបទប្ប�� ត� ិែដល�នែចង។ �ល់េពលែដល្រ�ក់���� ប់រងស្រ�ប់អ�កជំងឺេកើ

នដល់ 400,000 យ័ន �រ���� ប់រងក� �ងែផ�កេនះនឹង្រត�វ�នប�� ប់។  

រមួ�ន៖ ្របសិនេបើ�នរងរបួសឬ�នជម�្ឺរត�វចូលស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យប�� បព់ី�នេធ� �េ�គវ �

និច� ័យេ�យមន� ីរេពទ្យ អ�កជម��ឺច�ក់�ក្យសុំសណំង���� ប់រង ប�� បព់ីេស� ើសុំបង់្រ�ក់មន� រីេពទ្យ

�មុនឬបង់េ�យខ� �នអ�ក។ 

របូមន�សណំង៖ ្រ�ក់ចំ�យសមេហតុផលក� �ងមន� ីរេពទ្យ × 100% = ្រ�ក់ចំ�យែដល�ចទទួលមក

 វ �ញ (្រ�ក់ចំ�យសមេហតុផលសរុបមិន�ប់ប�� �លចំ�យ�� លខ់� �ន និង�រចំ�យហរិ�� វត� �ខ� �នឯង

េ�យែផ�កែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យេស����� ប់រងសុខ�ពមូល�� នេ�ក� �ងតំបន់) ។ 

  

ស�� លៈ់ 



1). ចំេ�ះ�រ���� ប់រងែផ�កេវជ���ស� �ងំអស�់ងេលើ គឺសេ�� េលើែតមន�រីេពទ្យរដ��ងំ�យ�ែដ

លសិ� តេ���រណរដ� ្រប��និតចិនដេី�កែតបុ៉េ�� ះ។ ្របសនិេបើអ�កទទួលេស����� ប់រងទទួល

េស�ព��ល និង�� ក់េ�បន�ប់ព��លស្រ�ប់ជនបរទស បន�ប់VIP បន�បឯ់កជន បន�ប់កំរ �តA ប

ន�ប់េ�ល បន�ប់ពេិ្រ�ះព��លកំរ �តពេិសស�េដើម ្រក �មហ៊នុនឹងមិន�� ប់រងចំេ�ះ�រចំ�យេ�ះេទ។ 

2). ចំេ�ះ�រ���� ប់រងៃនចំ�យែផ�កេវជ���ស� �ងំអស�់ងេលើ ្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះែត�រចំ�

យេលើគេ្រ�ង���� ប់រងសខុ�ពកំរ �តមូល�� នរបសស់ហគមន៏ក� �ងតំបន់ែតបុ៉េ�� ះ។ ចំេ�ះគេ្រ�ង

េស�ែដលត្រម�វេ�យបង់ៃថ�េ�យខ� �នឯង�ងំអសឬ់េ�យែផ�ក ្រក �មហ៊នុនឹងមិនផ�លស់ណំងេទ។ 

3). ចំេ�ះអ�កែដលេទើបែតទទួលេស����� ប់រង�េលើកដបូំង  រ �អ�កមិន�នបន�បងៃថ�េស����� ប់រ

ង�អចិៃ�ន�យ៍ ក� �ងរយៈេពល3០ៃថ� គិត�ប់ពៃីថ��វេស����� ប់រង គឺ្រត�វ�ត់ទកុ�ស� តិេ�ក� �ង ”កំ

ឡ� ងេពលរង់�ំ” (រយៈេពលសេង�ត) ។ ្របសនិេបើ�ន�រពេិ្រ�ះព��ល ឬស�ំកព��លេ�មន� រីេព

ទ្យេកើតេឡើងក� �ង ”កំឡ� ងេពលរង់�ំ” ្រក �មហ៊នុនឹងមិនទទួលខុស្រត�វេឡើយ។ ស្រ�ប់អ�កទទួលេស��

��� ប់រង�អចិៃ�ន�យ៍គឺមិន�ន ” កំឡ� ងេពលរង់�ំ” (រយៈេពលសេង�ត) េ�ះេទ។ 

4). ចំេ�ះ�រចំ�យ�ងេវជ���ស� �ងំអស�់ងេលើ ្របសនិេបើ�ន�គីទបីីបង់ៃថ�ចំ�យមួយែផ�កឬ

�ងំ្រស �ង ្រក �មហ៊នុនឹង���� ប់រងែតចំ�យែដលេ�េសសសល់ែដល�នកំណត់េ�ក� �ងក�� ប់គេ្រ�ង

���� ប់រងសខុ�ពកំរ �តមូល�� នរបសស់ហគមន៏ក� �ងតំបន់ែតបុ៉េ�� ះ។ ែដនកំណត់ៃនៃថ�ែ្រគ ៃថ�ែថ�ំ

 ៃថ�េស�បន�ប់ពេិ្រ�ះឬបន�ប់សេ្រ�� ះប�� ន់ និង្រ�ក់ឧបត�ម�េពល�ន�សន�ែដល�ក់ពន័�នឹង�រ

���� ប់រង ក៏្រត�វ�នកំណត់ផងែដរ។ ្របសនិេបើ�គីទបីី�នចំែណកស��្រតៃនសណំង ្រក �មហ៊នុនឹ

ង���� ប់រងែតែថ�េស�ែដល�នក� �ង�រកំណត់ ែដលេ�េសសសលប់�� ប់ព�ីគីទបីី�នសងរចួបុ៉

េ�� ះ។ ្របសនិេបើមិន�នស��្រតសណំងេទ ែថ����� បរ់ងគឺកំណត់េ�យយកតៃម�ស� ង់�រ���� ប់

រងដកែថ�កំណត់�� ប់រងេវជ���ស� របសទ់�ំីងមូល�� ន រចួ្រក �មហ៊នុនឹងបង់ៃថ�ែដលេ�េសលសលប៉់េ�� ះ។

 េហើយចំនួនទកឹ្រ�ក់���� ប់រងគឺ�នកំណត់។ 

5). ្របសនិេបើអ�កទទួលេស����� ប់រង�នជងំធឺ�ន់ធ�រ ឬជងឺំ�� ៃំរ�មុនេពល�វេស����� ប់រង ្រក �មហ៊ុ

ននឹងមិនទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�របង់ៃថ����� ប់រងេឡើយ។ 

ករណរីចួផតុព�ីរទទួលខុស្រត�វ 

I. ចំេ�ះេស����� ប់រងែផ�កមរណ�ព និងព�ិរ�ពេ�យៃចដន្យ 



្របសនិេបើអ�កទទួលេស����� ប់រង�� ប់ឬព�ិរេ�យៃចដន្យករណ�ីមួយ�ងេ្រ�ម ្រក �មហ៊នុនឹងមិ

នទទួលខសុ្រត�វ���� ប់រងេទ៖ 

(1) អតិថជិនេស����� ប់រង ឬអ�ករង�ំទទួលផលបង�របួស ឬស�� ប់អ�កែដលទទួលេស����� ប់រ

ងេ�យេចត� 

(2) អ�កទទួលេស����� ប់រងេធ� ��រណុកម�ខ� �នឯងេ�យេចត� េធ� �អត��ត ្រប្រពតឹ� ឬ្រប�ំងេ�

យេចត�នឹងវ ��ន�រ��តព�កិច�អនុវត��មរបសច់�ប់្រពហ�ទណ� ។ 

(3) អ�កទទួលេស����� ប់រងស� តិក� �ង�ព្រសវ �ង ឬស� តិេ្រ�មឥទ�ពិលៃនេ្រគ�ង្រសវ �ង, េ្របើ្រ�សេ់្រគ�

ងេញ�ន ឬ�តិពលុេ�យេចត�។ 

(4) អ�ក���� ប់រងេបើកបរ�នយន�ប�� ប់ពេីសពេ្រគ�ង្រសវ �ង េបើកបរ�នយន�េ�យ�� នបណ� េបើក

បរ្រតឹម្រត�វ និងេបើកបរ�នយន�េ�យេ្របើប័ណ� េបើកបរ�� នសពុល�ព។ 

(5) ករណទី�ំស ់ ជេ�� ះេ�� កុបកម� ឬ�របះេ�រ្រប�ប់�វធុេផ្សងៗ។ 

(6) �រផ� �ះនុយេក�ែអ៊រ  វ �ទ្យ� សកម�នុយេក�ែអ៊រ ឬ�របំពលុបរ ���សេ�យនុយេក�ែអ៊រ 

(7) ផលអវ �ជ��នេផ្សងៗែដលបង�មកព�ីរ�នៃផ�េ�ះ �ររលូតកូន �រស្រ�លកូន (�ប់ប�� �លែផ�ក

វះ�ត់) �រពន�កំេណើតឬេ្រក�វេ�យ�រវះ�ត់, �រព��ល�ព�� នកូន �រ�នៃផ�េ�ះសបិ្បនិម� ិ

ត។ 

(8) ផលអវ �ជ��នេផ្សងៗែដលបង�មកព�ីរវះ�ត់ែកសម�ស្ស ឬឧបវេហតុែផ�កេវជ���ស� េផ្សងៗ។ 

(9) អ�កទទួលេស����� ប់រងមិនេ�រព�មេវជ�ប��  េ្របើ្រ�ស�់� េំផ�ស�� ស។ ប៉ែុន��រេ្របើ្រ�សេ់�

យសម្រសប�មេសៀវេ�ែណ�ំនូវ�� ែំដលមិនត្រម�វេ�យ�នេវជ�ប��  គឺមិន្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះប

�� េនះេឡើយ។ 

(10) អ�កទទួលេស����� ប់រង�នេកើតជងឺំេអដស ៍ (AIDS) ឬឆ�ងេមេ�គេអដស ៍ (HIV វ �ជ��ន) ។ 

(11) អ�កទទួលេស����� ប់រង�នចូលរមួេ�ក� �ងកី�ែដល�ន�និភ័យខ�សដូ់ច�កី�្រជមុជទកឹ 

េ�តឆ័្រតេ�ង េឡើង�� ងំថ� ដេំណើរផ្សងេ្រពង ចំ�ប ់ �រ្របកួត្របែជងសលិ្បៈក�ច់គុន ្រប�ងំ�

ន ។ល។ 

(12) អ�កទទួលេស����� ប់រង�� ប់ ឬព�ិរេ��ងេ្រ�ៃន្របេទសចិនដេី�ក។ 



(13) ផ�លព់ត៌័�នមិនពតិ មិនែមននិស្សតិបរេទសែក�ងបន��ំនិស្សតិបរេទស�ក់�ក្យសុេំស�����

ប់រង ។ 

(14) េ្រ�ះ�� ក់ែដលេកើតេឡើងក� �ងេពលបំេពញ�រ�រក� �ងេពលសកិ�េ�បរេទស (�រ�រែដលផ�លេ់�

យ�ង��េរៀន)។ 

េ�ក� �ង�� ន�ពមួយក� �ងចំេ�ម�� ន�ព�ងេលើ ្របសនិេបើអ�កទទួលេស����� ប់រង�ន�� ប់ ្រក �

មហ៊នុមិន�នទនួំលខុស្រត�វអ� �េឡើយ ។ 

 

II . ែផ�កេវជ���ស�  (ករណរីងេ្រ�ះេ�យយ�េហតុ េស�ពេិ្រ�ះព��លទូេ� េស�សេ្រ�� ះប�� ន់ េស

�ស្រ�កព��ល ) 

្របសនិេបើអ�កទទួលេស����� ប់រង�� ប់ឬព�ិរេ�យករណ�ីមួយ�ងេ្រ�ម ្រក �មហ៊នុនឹងមិនទទួ

លខុស្រត�វ���� ប់រងេទ៖ 

(1) អ�ក�វេស����� ប់រង ឬអ�ក�ំទទួលផលបង�របួស ឬស�� ប់អ�កទទួលេស����� ប់រងេ�យេច

ត� 

(2) �រេធ� ��រណុកម�ខ� �នឯងេ�យេចត� ្រប្រពតឹ�បទឧ្រកិដ�  រ �្រប�ំងនឹងវ ��ន�រអនុវត��មច�ប់

ែដល��តព�កិច� ្រពហ�ទណ� ។ 

(3) អ�កទទួលេស����� ប់រងស� តិក� �ង�ព្រសវ �ង ឬស� តិេ្រ�មឥទ�ពិលៃនេ្រគ�ង្រសវ �ង េ្របើ្រ�សេ់្រគ�

ងេញ�ន ឬ�តិពលុេ�យេចត�។ 

(4) អ�ក���� ប់រងេបើកបរ�នយន�ប�� ប់ពេីសពេ្រគ�ង្រសវ �ង េបើកបរ�នយន�េ�យ�� នបណ� េបើក

បរ្រតឹម្រត�វ និងេបើកបរ�នយន�េ�យេ្របើប័ណ� េបើកបរ�� នសពុល�ព។ 

(5) ករណទី�ំស ់ ជេ�� ះេ�� កុបកម� ឬ�របះេ�រ្រប�ប់�វធុេផ្សងៗ។ 

(6) �រផ� �ះនុយេក�ែអ៊រ  វ �ទ្យ� សកម�នុយេក�ែអ៊រ ឬ�របំពលុបរ ���សេ�យនុយេក�ែអ៊រ 

(7) អ�កទទួលេស����� ប់រង�នជងឺំពកំីេណើត ជងឺំតំណពូជ ឬ្របវត�ជិងឺំកន�ងមក (�នេ�គស��  

ឬជងឺំ្រ�ប់មុនេពល�វេស�កម� �នជងឺំចេ�� ះេពល ”កំឡ� ងេពលរង់�ំ”) 

(8) អ�កទទួលេស�កម��នជងឺំេអដស ៍ ឬឆ�ងេមេ�គេអដស ៍ ឬជងឺំ�មេ�គ។ 



(9) ផលអវ �ជ��នេផ្សងៗែដលបង�មកព�ីរ�នៃផ�េ�ះ �ររលូតកូន �រស្រ�លកូន �រព��ល�

ព�� នកូន（រមួ�ងំ�រេធ� �មិនឲ្យ�នកូន） �រ�នៃផ�េ�ះសបិ្បនិម�តិ �រពនិិត្យសខុ�ពមុន និង

េ្រ�យេពលស្រ�លកូន នឹងបេច�សេទស្រគប់្រគងកំេណើត។ 

(1០) ផលអវ �ជ��នេផ្សងៗែដលបង�មកព�ីរវះ�ត់ែកសម�ស ឬឧបវែផ�កេវជ���ស� េហតុេផ្សងៗ។ 

(11) �រចំ�យេស�ទន�េពទ្យេ�យ�រែត�រែថ�េំធ�ញ (ដូច��រស�ំតេធ�ញ, ប� �រេធ�ញ ប៉ះេធ�ញ 

�ក់េធ�ញ និង�រចំ�យក� �ង�រជួសជលុ�ត់េធ�ញ �រែថ�សំខុ�ព�ត់ និង�រែកស្រមស�់េដើម)

។ �រ�ក់េធ�ញែដលប�� លមកពដីង� �វសុេីធ�ញ ជងឺំបណ� �លេធ�ញ េធ�ញ្របះ្រ�ំ �រព��លសរៃស្រប�

ទេធ�ញ ដកេធ�ញ និងជងឺំ�ល�ិរជុំវ �ញេធ�ញ (ជងឺំអ�� ញ�េដើម) សទុ�ែតស� តិក� �ងទនួំលខសុ្រត�វ�� ប់រងរ

បស្់រក �មហ៊នុ។ 

(12) �រចំ�យេលើ�រព��លេ�យ�ន�រពត់ែពន ែកែ្រប ត្រមង់របូ�ង �រ�� រនីតិសម្ប��េដើ

ម។ 

(13) �រចំ�យេលើ�រពនិិត្យ�ម�នសខុ�ព�្រប�ំ �រស� ង់មតិជងឺំ េស�កម�ប�� �រ�រសខុ�

ពេផ្សងៗ េស�ែថរក�សខុ�ព េស�េធ� �េ�គវ �និច�យ័ និង�រព��លពេិសសដូច� ៖ �រ�ក់�� ក់�ំង

�� ក់�ំងេផ្សងៗ �រព��លេ�យចល��៉ស�េជើង េស��៉ស�ខ� �ននិងគេ្រ�ងេផ្សងេទៀត។  

(14) �រមិនេ�រព�មេវជ�ប��  េ្របើ្រ�ស�់� េំផ�ស�� ស�េដើម។ 

(15) �រចំ�យ�ងេវជ���ស� េ��ងេ្រ�្របេទសចិនដេី�ក និងចំ�យេ�មន�រីេពទ្យឯកជន (រមួ

�អំ្របេទសចិនដេី�ក) និង�រចំ�យេ�េលើឱសថ�� ន និង្រក �មហ៊នុឧបករណេ៍វជ���ស�  ។ 

(16) េ្រ�ះ�� ក់េកើតេឡើងេ��ងេ្រ�្របេទសចិនដេី�ក និងៃថ��ម�នព��លបន�ប�� ប់ពេី្រ�ះ

�� ក់។ 

(17) �រចំ�យៃថ�េស�ទូរសព័� មេធ��យេធ� �ដេំណើរនិង��រ។ ល។ 

(18) អត�ពលកិចូលរមួសកម��ពកី�ែដល�ន�និភ័យខ�ស ់ (ដូច�កី�េ�ត មុជទកឹ េ�តឆ័្រត

េ�ង ជះិស�  ី េ�តេលើបឹង េ�កចំ�ប់ យូដូ េត�� ន់ដូ ក�ច់គុន��� េត។ល។) ។ 

(19) ផ�លព់ត៌័�នមិនពតិ មិនែមននិស្សតិបរេទសែក�ងបន��ំនិស្សតិបរេទសែក�ងបន��ំនិស្សតិបរេទ

ស�ក់�ក្យសុេំស����� ប់រង ។ 



(2០) �រចំ�យែដលេកើតេឡើងេ�យេស�ព��លែបបពេិ�ធន៍�កល្បង េហើយក� �ងេ�លបំណងពិ

េ�ធន៍េវជ���ស� ។ 

(21) េ�យែផ�កេលើស� ង់�ររបសម់ន� េីពទ្យក� �ង�រវ �និច�យ័ទទួលអ�កជងឺំចូលស្រ�កព��លក� �ងមន�េីព

ទ្យ អ�កទទួលេស��� ប់រងមិន�នបំេពញលក�ខណ� ចូលស្រ�កព��លក� �ងមន�េីពទ្យេទ បុ៉ែន�អ�កទទួល

េស��� ប់រង�ម�រចូលស្រ�កព��លក� �ងមន�េីពទ្យ។ 

(22) �រចំ�យ�ក់ទងនឹង�រពេិ្រ�ះេ�បលេ់�យមិន�នទ�ំក់ទនំងទូរសព័�េលខ 400 �មុន 

ឬ�រេស� ើសុមិំន�ន់�ន�រេឆ� ើយតប។ 

(23) េ្រ�ះ�� ក់ែដលេកើតេឡើងក� �ងេពលបំេពញ�រ�រក� �ងេពលសកិ�េ�បរេទស (�រ�រែដលផ�លេ់�

យ�ង��េរៀន)។ 

តៃម����� ប់រង 

�រ���� ប់រង 
តៃម���（យ័

ន）RMB 

8�� —ំ69��  ំ

តៃម�����
ប់រង（យ័ន/
�ក់·កន�ះ

��  ំ ） 

តៃម���
�� ប់រង (យ័
ន/�ក់·�� )ំ 

មរណ�ព + ព�ិរ�ពេ�យៃចដន្យ 100000 

400 800 

ឧបវេហតុែផ�កេវជ���ស�  20000 

េស�ព��លែផ�កពិេ្រ�ះជងឺំនិងសេ្រ�� ះប�� ន់ （តៃម�កំណត់
េស�្រប�ំៃថ�គឺ 600 យ័ន 650យ័នឬេ្រចើន�ងេនះ្រត�វបង់ 8

5% ） 
20000 

�រ�� ក់េ�មន� ីរេពទ្យ 400000 

ស�� ល：់ 

《្រក �មហ៊ុនភីង�ន�រ���� ប់រង�យជុីវ �ត�្រក �មរយៈេពលមួយ�� 》ំ（េចញេ�យភីង�ន[�� 2ំ009] 
េលខ 105）《្រក �មហ៊ុនភីង�ន�� ប់�រ�រ�រ���� ប់រងេលើព�ិរ�ពេ�យៃចដន្យ�្រក �ម》 （េចញ
េ�យភីង�ន[�� 2ំ020] េលខ 413）《្រក �មហ៊ុនភីង�ន �� ប់�រ���� ប់រងព��លែផ�ករបួសេ�យ
ៃចដន្យ�្រក �ម》（េចញេ�យភីង�ន[�� 2ំ020] េលខ 413） 《្រក �មហ៊នុភីង�ន �រ���� ប់រងែផ�ក
េវជ���ស� �ងពិេ្រ�ះជំងឺនិងសេ្រ�� ះប�� ន់ែដលស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ》（េចញេ�យភីង�ន



[�� 2ំ020] េលខ 413）《្រក �មហ៊ុនភីង�ន �រ���� ប់រងែផ�កេវជ���ស� របស់្រក �មអ�កជំងឺ�� ក់េ�មន� ី
រេពទ្យ》 《្រក �មហ៊នុភីង�ន �រ���� ប់រងែផ�កេវជ���ស� របស្់រក �មផ�ល់ជនួំយ(្របេភទA)》（េចញ
េ�យភីង�ន[�� 2ំ020] េលខ 413） 

 និងលក�ខណ� េផ្សងេទៀត។ 

ករណខី� ឹម�រ�ងេលើ�ន�រជំ�ស ់ គឺ្រត�វយកឯក�រ��ចិន�េ�ល។ 

  

សូមទូរសព័��កសួរ4008105119 មុននឹងទទួលេស�ពេិ្រ�ះេស�សខុ�ពេផ្សងៗ 

អតិថជិន�ទេី�រព： 

្របសនិេបើអ�កចង់ដងឹអំពេីស�កម��ម�រសណំង���� ប់រងដទូ៏លទូំ�យរបស ់ ្រក �មហ៊នុ���� ប់រង

ភីង�ន អិលធីឌសូីម�នេ�យយកចិត�ទកុ�ក់ពពីត៌័�នដូច�ងេ្រ�ម ។ 

I. នីតិវ �ធី�រ�ម�រ：  

ប�� បព់ី�រេកើតេឡើងៃនេ្រ�ះ�� ក់���� ប់រង នីតិវ �ធីស� ង់�រស្រ�ប់បណ� ឹង�ម�រសណំង៖ 

 ទូរសព័�ស្រ�ប់ពិេ្រ�ះនិង�យ�រណ：៍4008105119 

្របសិន�នជំងឺឬេ្រ�ះ�� ក់្រត�វ�រជួប្រគ�េពទ្យ ្រត�វេ�ទូរស័ព�េ�េលខ 4008105119 េ�យ�� ល់េហើយ

្រគ�េពទ្យសេ្រ�� ះនឹងផ�ល�់រពិេ្រ�ះេ�បលស់ុខ�ព �រែណ�ំេវជ���ស� និង�រែណ�ំស្រ�ប់�រ�ម

�រសណំង។ ្របសិនេបើេវជ�បណ� ិត�នប�� ក់ពីត្រម�វ�រក� �ង�រចូលមន� ីរេពទ្យបែន�មេទៀតប�� បព់ីពិ

េ្រ�ះនិងព��ល អ�កជំងឺ�ត់�ច�ក់�ក្យសុំេ�្រក �មហ៊ុនជួយសេ្រ�� ះស្រ�ប�់របង់្រ�ក់�មុនេ�

មន� ីរេពទ្យ េហើយ្រក �មហ៊នុសេ្រ�� ះនឹងសំេរច�េតើ្រត�វ�ប់េផ�ើមនីតិវ �ធីបង់្រ�ក់�មុនេ�មន� ីរេពទ្យឬអ

ត់ប�� ប់ពីទំ�ក់ទំនង�មួយមន� ីរេពទ្យ។ ្រក �មហ៊នុជួយសេ្រ�� ះមិនទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�របង់្រ�ក់�

មុនៃនៃថ�ព��លេ�មន�រីេពទ្យ ស្រ�ប់អ�កែដល្រត�វ�នប�� �នេ�មន�រីេពទ្យេ�យ�� លេ់�យមិន�ន

ឆ�ង�ត់�រពេិ្រ�ះនិងកត់្រ�េ�យេវជ�បណ� តិៃន្រក �មហ៊នុជួយសេ្រ�� ះនិងេ�យ�� ន�រេធ� �េ�គវ �និច� ័

យនិង�រព��លេ��ងេ្រ�។ ស្រ�ប់បុគ�លែដលមិនអនុវត��មនីតិវ �ធី�ងេលើ បុគ�លែដលចំ�យ

េលើៃថ�ព��លេ�យខ� �នឯងនឹងមិន្រត�វ�នផ�លស់ណំងេឡើយ។ 

  

II. ឯក�រែដល្រត�វេ្រត�មស�ំប់�រ�ម�រសណំង： 



1)．មរណ�ពឬព�ិរ�ពេ�យៃចដន្យ 

A. ច�បថ់តចំលងលិខិតឆ�ងែដននិងទំព័រទិ�� �ររបស់អ�ក្រត�វ�ន���� ប់រង 

B. ផ�ល់វ ��� បនប័្រត�យតៃម��ពពិ�ររបស់អ�ក្រត�វ�ន���� ប់រង（រ�យ�រណ៍�យតៃម� ្រត�វេចញេ�

យទី�� ក់�រ�យតៃម�ែដល�នកំណត់） 

C. លិខិតប�� ក់មរណ�ពរបសអ់�ក្រត�វ�ន���� ប់រង 

D. ច�ប់ចម�ងៃនលខិិតប�� ក់ទំ�ក់ទំនងរ�ងអ�ក���� ប់រងនិងអ�កទទួលផល�ងំអសនិ់ងលិខិតប

�� ក់អត�ស�� ណរបស់អ�កទទួលផល 

E. ្របសិនេបើ�នឧបទ�វេហតុ�មួយ្រត�វផ�ល់ឯក�រប�� ក់ពីេ្រ�ះ�� ក់និងឯក�រពីមន� ីរ�ក់ព័ន� េផ្ស

ងៗ （ដូច� ករណីេ្រ�ះ�� ក់ច�ចរណ្៍រត�វផ�ល់ឯក�រប�� ក់ពីេ្រ�ះ�� ក់ច�ចរណ៍ែដលប�� ក់ព�ីយក

�� នច�ចរណ៍។ �រដួលពកំីពសខ់�ស ់ �រលង់ទឹក ។ល។ ្រត�វផ�ល់ឯក�ែដលប�� ក់ពីេ្រ�ះ�� ក់ឬេធ� �អត�

�តែដលេចញពីសន�សិុខ��រណៈឬមន� ីរ�ក់ព័ន� េហើយរ�យ�រណ៍បរ ��ណ�តិ�ល់កុល្រត�វផ�លជូ់ន

ស្រ�ប់េ្រ�ះ�� ក់ែដលប�� លមកពី�រផកឹ）។ 

  

2)．�រព��លស្រ�ប់របួសេ�យៃចដន្យ 

A. ច�បថ់តចំលងលិខិតឆ�ងែដននិងទំព័រទិ�� �ររបស់អ�ក្រត�វ�ន���� ប់រង 

B. ឯក�រប�� ក់ពីេ្រ�ះ�� ក់និងឯក�រប�� ក់េផ្សងៗ （្របសិនេបើ�េ្រ�ះ�� ក់ច�ចរណ៍វ ��� បនប្រត

ន្រត�វ�ន�រប�� ក់ចំេ�ះេ្រ�ះ�� ក់ច�ចរណ៍ែដលេចញេ�យ�យក�� នច�ចរណ）៍ 

C. ច�ប់េដើមប�� ន់ៃដបង់ៃថ� 

D. កំណត់្រ�េវជ���ស� ែដល្រត�វ�� និង�រពិេ្រ�ះម�ងៗ（�លបរ �េច�ទករណពីិេ្រ�ះ្រត�វែត្រត�វ�� នឹង�ល

បរ �េច�ទវ �ក�យប្រតម�ងមួយៗ）ច�ប់ថតចំលងពីពត៌័�នលម�តិៃន�រចំ�យ �រថត្រត�តពិនិត្យ រ�យ

�រណ៍េតស� មន� ីរពិេ�ធន៍។ 

  

3）．�រព��លសេ្រ�� ះប�� ន់ 

A. ច�បថ់តចំលងលិខិតឆ�ងែដននិងទំព័រទិ�� �ររបស់អ�ក្រត�វ�ន���� ប់រ 

B. ច�ប់េដើមប�� ន់ៃដបង់ៃថ� 



C. កំណត់្រ�េវជ���ស� ែដល្រត�វ�� និង�រពិេ្រ�ះម�ងៗ（�លបរ �េច�ទករណពីិេ្រ�ះ្រត�វែត្រត�វ�� នឹង�ល

បរ �េច�ទវ �ក�យប្រតម�ងមួយៗ）ច�ប់ថតចំលងពីពត៌័�នលម�តិៃន�រចំ�យ �រថត្រត�តពិនិត្យ រ�យ

�រណ៍េតស� មន� ីរពិេ�ធន៍។ 

្របសនិេបើចំនួនទកឹ្រ�ក់សណំងេលើសចំនួន 650 យ័ន ្រត�វផ�លច់�ប់ចំលងៃនវ �ក�យប្រតេដើម កំណត់

្រ�េវជ���ស�  ពត៌័�នលម�តិអំពៃីថ�េផ្សងៗ រ�យ�រណេ៍តស� មន� រីពេិ�ធន៍។ 

  

4)．�រ�� ក់េ�មន� ីរេពទ្យ 

A. ច�បថ់តចំលងលិខិតឆ�ងែដននិងទំព័រទិ�� �ររបស់អ�ក្រត�វ�ន���� ប់រង 

B. ក� �ងករណី�នេ្រ�ះ�� ក់�មួយវ ��� បនប័្រតេ្រ�ះ�� ក់្រត�វផ�ល់ជូន（្របសិនេបើ�េ្រ�ះ�� ក់ច�ចរណ៍

លិខិតប�� ក់ពីេ្រ�ះ�� ក់ច�ចរណ៍ែដលេចញេ�យ�យក�� នច�ចរណ៍។ ល។） 

C. ប�� ន់ៃដេដើមៃន�រ��់ មន� ីរេពទ្យ ប�� ន់ៃដេដើមអំពីព័ត៌�នលម�តិៃនតៃម�េផ្សងៗ 

D. ច�ប់ថតចម�ងៃនេសចក� ីសេង�បព�ីរ�ក់េចញពមីន� ីរេពទ្យឬកំណត់្រ�េវជ���ស� េ�មន� ីរេពទ្យ 

  

�រែណ�ំពេិសសស្រ�ប ់ 2) - 4) �ងេលើ： 

（1）េ�េពល�ក់�ក្យបណ� ឹង�ម�រ ឯក�រស�� រៈ ្រត�វ�នេលខគណនីធ��ររបស់ចិនដីេ�កែដ

ល្រត�វ�ន�រ���� ប់រង និងព័ត៌�នគណនី្រតឹម្រត�វរបសគ់ណនីរមួ�ងំេ�� ះគណនី េលខគណនី និ

ងព័ត៌�នគណនីធ��រ �មរយៈេសៀវេ�ថតចំលងឬសណុំំែបបបទព័ត៌�នអតិថជិនរបស់ធ��រ។

（ព័ត៌�នលម� ិតសូមទូរសព័�េ� 4០០81០5119 េដើម្បីពិេ្រ�ះេ�បល់） 

（2）្របសនិេបើអ�ក្រត�វ�ន���� ប់រង�នេ្រ�ះ�� ក់ម�ង្រត�វ�នព��លេ�មន� ីរេពទ្យពីរ (រមួ�ងំពីរ)

�រពិេ្រ�ះមន� ីរេពទ្យរបសម់ន� ីរេពទ្យ�ងេលើ�ំ�ច់្រត�វផ�េលើឯក�រ�ក់ព័ន�ដូច�លិខតិប�� ក់�រេធ� �

េ�គវ �និច� ័យនិង�រថតចម�ងកំណត់្រ�េវជ���ស� ស្រ�ប់�រពិេ្រ�ះនីមួយៗ។ 

（3）មន� ីរេពទ្យស្រ�ប់�រព��លេវជ��្រស� ្រត�វែត�មន� ីរេពទ្យរដ�មួយេ�ចិនដីេ�កៃន��រណរដ� ្រប

��និតចិនេហើយៃថ�េដើមៃន�រ�ក់�ក្យសុ�ំម�រសណំងគួរែតស� ិតេ�ក� �ងែដនកំណត់ែដល�ចទទួ

លយក�នៃន�រ���� ប់រងសខុ�ពសង�មមូល�� ន។ 

5)．�ក្យសុំៃថ�ែថ� ំ



 វ �ក�យប្រតេដើមៃនៃថ�ែថ�ែំដលេចញេ�យមន� ីរេពទ្យឬ្រក �មហ៊នុផ�ល់េស�ែថ�អំំឡ� ងេពលស្រ�កព��ល

េ�មន� ីរេពទ្យ។ 

�សយ័�� នៃ្របសណីយ៍ៃនឯក�រ�ម�រសណំង：北京市西城区金融街 23 号平安大厦 9 层（邮编 10

0033） 

 អ�កទទួល: 来华项目组 

 ទូរសព័� : 4008105119 

េ្រ�ង�រណេ៍នះគឺ��រមួប�� �ល�� ៃនផលតិផល���� ប់រង 

ស្រ�បព់័ត៌�នអំពី�រ���� ប់រងចុងេ្រ�យនិង�តិ�ថ�ីៗសូមចូលេ�េគហទំព័រ�� �� ប់រងេ្រ�្រប

េទស www.lxbx.net 

ទំព័រពណ៌េនះគឺេដើម្បីែស� ងយល់អំពីខ� ឹម�រៃនផលតិផល �របក្រ�យចុងេ្រ�យៃនខ� ឹម�រ�ងេលើ�ក

ម�សិទ�ិរបស់ ្រក �មហ៊ុនភីង�ន Insurance Company of China., LTD ។ 

ក� �ងករណជីំ�ស់យក��ចិន�េ�ល។ 


