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ដំេណះ្រសាយការការពារ
័ ភា捬ព ឬ
េ�ចំណច
ុ ណមួយក��ងជី វ�តរបស់េយ�ង្រគប់ៗរូប នឹងមាានជួប្របទះេហតុកា찁រណ៍ល� និងឣ្រកក់ ឬនូវភា捬ពេជគជ័យ និង បរជយ
សប្បោយរ�ករយ និងទុក�្រព�យ។ េ�េពលែដល្រពឹត�ិកា찁រណ៍ល�ៗេក�តេឡ�ងេ�ក��ងជី វ�តរបស់េយ�ង េយ�ង រ�ករយចំេពាះ្រពឹត�ិកា찁រណ៍ទាាង
ំ េនះ

េហ�យ សង្ឃឹមថ្រពឹត�ិកា찁រណ៍ទាាង
ំ េនះនឹងេ�ែតបន�េក�តេឡ�ង។ ប៉ុែន�េដយសារែតេយ�ងពុឣ
ំ ចព្យោករណ៍ទុកមុននូវអ�ៗ
ី ែដលនឹងេក�តេឡ�ងក��ង
� របស់េយ�ង េយ�ងបាាន្រតឹមែតសង្ឃឹមថនឹងជួបែតេរឿងល�ៗ េហ�យេ្រត�មខ��នេដ�ម្បី្របឈមមុខនឹង្រពឹត�កា찁រណ៍ែដលពុំឣចសា�ន
ឆាﭿកជី វត
ទុកមុន។

� ែដលជគេ្រមាាង
េយ�ងខ�ំន
� ំយកនូវដំេណះ្រសាយែដលស័ក�ិសមបំផុត ស្រមាាប់ត្រម�វកា찁ររបស់អ�ក។ េយ�ងខ�ំស
� ូមែណនំ AIA ស្រមាាប់ជី វត
� ដ៏េពញេលញមួយស្រមាាប់កា찁រកា찁រពារហិរ��វត�� និងកា찁រសន្សរយៈេពលែវង
ធានរ� ប់រងឣយុជី វត
ំ
ែដលអនុ��តឲ្យអ�កឣចេ្រជ�សេរ�សក្រមិត
ៃនកា찁រកា찁រពារ និងកា찁រសន្សេដ�
ំ ម្បីឲ្យសម្រសបេ�នឹងត្រម�វកា찁ររបស់អ�កេ�តាមដំណក់កា찁លៃនជី វ�ត។

េសចក�ីសេង�បអត� ្របេយជន៍

ការពារខ�ន
� អ�ក និងភាាពសុខដុមរមនរបស់មនុស្សជទី្រសលាញ់របស់អ�ក

អ�កឣចកា찁រពារខ��នអ�ក និងមនុស្សជទី្រសលាញ់របស់អ�កជមួយនឹងបុព�លាភធានរ� ប់រងដ៏សមរម្យ
អត� ្របេយជន៍ការពារ្រគ�សារ
កា찁រកា찁រពារក��ងករណីទទួលមរណភា捬ព

����គួ�ររបស់អ�កនឹងទទួល�ន�រ�រ�រ េហើយត�មូវ�រែផ�កហិរ��វត��របស់�គួ�រអ�កនឹង�តូវ�ន�៉ប់រង េបើេ�ះបី�អ�កមិន
�ចបន�រស់េ��មួយពួកេគ�ន។

ផលិតផលធានរ�ប់រងបែន� ម

អត� ្របេយជន៍េល�ការសា�រនីតិសម្បទាា

កា찁រកា찁រពារក��ងករណីមាានពិកា찁រភា捬ព

អត� ្របេយជន៍ស្រមាាប់ការព្យោបាាល

អ�កនឹងទទួលបាានទឹក្របាាក់ធានរ� ប់រង ្របសិនេប�អ�កបាាន
ជួប្របទះនូវ្រពឹត�កា찁រណ៍អកុសលែដលបណ
� លឲ្យអ�កមាាន
ពិកា찁រភា捬ព ឬបាាត់បង់ែផ�កចក�� វ���ណរបស់អ�ក។

1

កា찁រកា찁រពារេល�ជំងឺធន
� ់ធរ�

អត� ្របេយជន៍បែន� មេល�មរណភាាព និង
ពិការភាាពេដយេ្រគាាះថ�ក់ៃចដន្យ
កា찁រកា찁រពារបែន�មចំេពាះេ្រគាាះថ�ក់ៃចដន្យ

បែន�មក្រមិតកា찁រកា찁រពាររបស់អ�ក េដ�ម្បីធានថអ�ក និងមនុស្សជទី
្រសលាញ់របស់អ�កនឹងទទួលកា찁រកា찁រពារែផ�កហិរ��វត�� ្របសិនេប�អ�ក
បាានជួប្របទះនូវ្រពឹត�កា찁រណ៍អកុសលណមួយេដយៃចដន្យ។

2

5

អត� ្របេយជន៍ការេល�កែលងការបង់បុពលា
� ភ
ធានរ� ប់រង (មាា�ស់បណ� សន្យោរ� ប់រង)

ធានរ� ប់រងេ�េល�កា찁រចំណយក��ងកា찁រព្យោបាាល សា�នភា捬ព
ជំងឺរហូតដល់ 26 ្របេភទៃនជំងឺ មហារ�ក ជំងឺខួរក្បោល
ជំងឺេថ��ម ជំងឺសួត ជំងឺត្រមងេនម ជំងឺេបះដូងនិង្របព័ន�
សរៃសឈាﭿមពីដំណក់កា찁ល ដំបូង រហូតដល់ ដំណក់កា찁ល
ចុងេ្រកា찁យ ្រពមទាាំងកា찁រផ�ស់ប�រសរ�រង�សំខាន់ៗ ផងែដរ។
អ�កនឹងឣចទទួលបាានទឹក្របាាក់អត�្របេយជន៍ ស្រមាាប់កា찁រ
ព្យោបាាលទាាំងេ� មន�ីរេពទ្យ ក��ង្រស�ក និងេ�បរេទស។
អ�ីែដលអ�កគួរែតេផ�តសំខាន់េនះ គឺកា찁រេម�លែថទាាំខ� ន
ឲ្យបាានឆាﭿប់ជសះេស្ប�យជជង ្រព�យបាារម�អព
ំ កា찁
ី រចំណយ
េ�េល�កា찁រ ព្យោបាាលរបស់អ�ក។

កា찁រកា찁រពារពីកា찁រមិនឣចបន�បង់បុព�លាភធានរ� ប់រងេដយអេចតន

ក��ងករណីអ�កបាានជួប្របទះនូវ្រពឹត�កា찁រណ៍អកុសលណមួយ កា찁រ
កា찁រពាររបស់អ�កនឹងេ�ែតបន� េទាាះបីជអ�កមិនមាាន
លទ�ភា捬ពក��ងកា찁របន�កា찁របង់បុព�លាភធានរ� ប់រងក៏េដយ។

3

អត� ្របេយជន៍ការេល�កែលងការបង់បុពលា
� ភ
ធានរ� ប់រង (អ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រង)

កា찁រកា찁រពារពីកា찁រមិនឣចបន�បង់បុព�លាភធានរ� ប់រងេដយអេចតន
ក��ងករណីអ�កបាានជួប្របទះនូវ្រពឹត�កា찁រណ៍អកុសលណមួយ
កា찁រកា찁រពាររបស់អ�កនឹងេ�ែតបន� េទាាះបីជអ�កមិនមាាន
លទ�ភា捬ពក��ងកា찁របន�កា찁របង់បុព�លាភធានរ� ប់រងក៏េដយ។

4

អត� ្របេយជន៍បែន� មេល�េ្រគាាះថ�ក់
កា찁រកា찁រពារេល�កា찁ររងរបួសេដយ
េ្រគាាះថ�ក់ៃចដន្យ

6

ផលិតផលធានរ� ប់រងបែន�មេនះ បែន�មកា찁រកា찁រពារ
ដល់អ�កក��ងករណីទទួលេ្រគាាះថ�ក់ៃចដន្យ និង ជំនួយក��ង
្រគាាឣសន�េ�េ្រ�្របេទស។

ជេ្រម�សអត� ្របេយជន៍បែន� មេល�ការសន្សំ្របាាក់

អត� ្របេយជន៍ការពារែដលនឹងទទួលបាាន្របាាក់្រតលប់មកវ�ញ

$

$

$

្របសិនេប�អ�កចង់មាាន្របាាក់សន្សមួំ យចំនួនជមួយនឹងគេ្រមាាងធានរ� ប់រងរបស់អ�ក អ�កឣចេ្រជ�សេរ�សយកជេ្រម�សេនះ ែដលអនុ��តឲ្យអ�ក
ឣចទទួលបុព�លាភធានរ� ប់រងរបស់អ�កមួយែផ�កមកវ�ញេ�ចុងប�� ប់ៃនគេ្រមាាងធានរ� ប់រង ្របសិនេប� មិនមាានកា찁រទាាមទាារសំណងណមួយ
រហូតដល់េពលប�� ប់គេ្រមាាងអត�្របេយជន៍របស់អ�ក។

$

អត� ្របេយជន៍ការពារែដលទទួលបាាន្របាាក់ និងការ្របាាក់្រតលប់មកវ�ញ

្របសិនេប�អ�កចង់មាាន្របាាក់សន្សមួំ យចំនួនជមួយនឹងគេ្រមាាងធានរ� ប់រងរបស់អ�ក េហ�យទទួលបាានកា찁រ្របាាក់បែន�មេទៀត េនះ អ�កឣច
េ្រជ�សេរ�សយកជេ្រម�សេនះែដលអនុ��តឲ្យអ�កឣចទទួលបាានបុព�លាភធានរ� ប់រងរបស់អ�កមកវ�ញ ជមួយនឹង
កា찁រ្របាាក់េ�ចុងប�� ប់ៃនគេ្រមាាងធានរ� ប់រង ្របសិនេប�មិនមាានកា찁រទាាមទាារសំណងណមួយរហូតដល់េពលប�� ប់។

ដំេណ�រការៃនគេ្រមាាងអត� ្របេយជន៍េនះ

ដំេណះ្រសាយែដលសម្រសបតាាមត្រម�វការ និងលទ� ភាាពរបស់អ�ក
ស្រមាាប់្រគប់ដំណក់កាលៃនជី វ�ត

េលាកអ�ក្រគាាន់ែតេ្រជ�សេរ�សអត�្របេយជន៍ រយៈេពលៃនកា찁រធានរ� ប់រង និងរយៈេពលបង់បុព�លាភធានរ� ប់រងស្រមាាប់បណ� សន្យោរ� ប់រង
របស់អ�ក។ បន�ប់មកេយ�ងនឹងបេង��តគណនី ធានរ� ប់រងមួយស្រមាាប់អ�ក េហ�យដក់បុព�លាភធានរ� ប់រងែដលអ�កបាានបង់ ប��� លេ�ក��ង
គណនីេនះ។

ត្រម�វកា찁ររបស់អ�កឣចនឹងខុសគាា�ពីអ�កដៃទ។ ដូេច�ះអ�កឣចេ្រជ�សេរ�សយក្របេភទអត�្របេយជន៍ រយៈេពលៃនកា찁រធានរ� ប់រង ជេ្រម�ស
ៃនកា찁រសន្ស ំ និងរយៈេពលៃនកា찁របង់បុព�លាភធានរ� ប់រងែដលសម្រសបេ�នឹងត្រម�វកា찁រ និងលទ�ភា捬ពរបស់អ�ក។

េយ�ងនឹងដក់ប��� លកា찁រ្របាាក់េ�ក��ងគណនីរបស់អ�ក េដយែផ�កេល�ចំណូលកា찁រ្របាាក់ែដលរកបាាន។ កា찁រ្របាាក់ និងអ្រតាកា찁រ្របាាក់ែដលអ�ក
ឣច ទទួលបាានពីគេ្រមាាងធានរ� ប់រងរបស់អ�ក មិនមាានក្រមិតេថរេនះេទ។ េយ�ងនឹងកំណត់អ្រតាកា찁រ្របាាក់ស្រមាាប់គេ្រមាាងធានរ� ប់រងរបស់
អ�កតាមេពលេវលាសម្រសប។

្រសបេពលែដលសា�នភា捬ពជី វ�តរបស់អ�កផ�ស់ប�រ ត្រម�វកា찁រេល�ធានរ� ប់រងរបស់អ�កក៏មាានកា찁រែ្រប្រប�ល ដូចេនះេហ�យេទ�បគេ្រមាាង
AIA ស្រមាាប់ជី វ�ត អនុ��តឲ្យអ�កឣចផ�ស់ប�រអត�្របេយជន៍ និងបុព�លាភធានរ� ប់រងបាានត្រម�វកា찁ររបស់អ�ក។

េយ�ងនឹងទូទាាត់កៃ្រមធានរ� ប់រងជេរៀងរល់ែខ ពីគណនីធានរ� ប់រងរបស់អ�ក ឣ្រស័យេល�កតា�េផ្សងៗៃនគេ្រមាាងធានរ� ប់រងេនះ
(ឧ. ្របេភទអត�្របេយជន៍ បរ�មាាណអត�្របេយជន៍ននែដលអ�កបាានេ្រជ�សេរ�ស...) ្រពមទាាំងសា�នភា捬ពផ�ល់ខ� នរបស់អ�កផងែដរ
(ឧ. ឣយុ សា�នភា捬ព សុខភា捬ព...)។ េយ�ងឣចេធ��កា찁រែកែ្របកៃ្រមបណ� សន្យោរ� ប់រងៃនគេ្រមាាងធានរ� ប់រងរបស់អ�កសារេឡ�ង វ�ញ េ�កំឡ�ង
េពលណមួយ េយងតាម សា�នភា捬ព្របតិបត�ិកា찁រេ�កម��ជ។
្របសិនេប�អ�កបាានេធ��កា찁រទាាមទាារសំណងេ�កំឡ�ងេពលណមួយៃនគេ្រមាាងធានរ� ប់រងរបស់អ�ក េហ�យសមតុល្យគណនីរបស់អ�កតូចជង
ចំនួនទឹក្របាាក់អត�្របេយជន៍ែដលអ�កបាានេ្រជ�សេរ�ស េនះេយ�ងនឹងបែន�មទឹក្របាាក់េល�សមតុល្យរបស់អ�កឲ្យេស� �នឹងទឹក្របាាក់
អត�្របេយជន៍េនះ េដ�ម្បីផ�ល់ជ សំណងជូនអ�ក។
អ�កឣចេស� �សុំដកទឹក្របាាក់ទាាង
ំ អស់ ឬេដយែផ�កបាាន ពីគណនីរបស់អ�កមុនេពលចុងប�� ប់ៃនរយៈេពលធានរ� ប់រង។ គេ្រមាាងរបស់អ�កនឹង
េ� ែតបន�រហូតដល់ចុងប�� ប់ៃនគេ្រមាាងែដលអ�កបាានេ្រជ�សេរ�ស ្របសិនេប�ទឹក្របាាក់ក�ងគណនីរបស់អ�ក មិនអវ�ជ�មាាន។ េយ�ងនឹងផ�ល់ជូន
អ�កនូវទឹក ្របាាក់ទាាង
ំ អស់ក�ងគណនីរបស់អ�ក េ�ចុងប�� ប់ៃនគេ្រមាាង។
តារបាានចាាប់េផ��មឣជីវកម�ផ�ល់ខ� ន។ គាាត់

តារកា찁�យជឪពុក េហ�យគាាត់បាានបែន�ម
តារេទ�បែតេរៀបកា찁រថ�ីៗ។ គាាត់បាានទិញគេ្រមាាង
� េដ�ម្បីកា찁រពារ
អត�្របេយជន៍ AIA ស្រមាាប់ជី វត

តាមរយៈកា찁រជួយេ្រជមែ្រជងពី

បាានកា찁ត់បន�យេគាាលេ�សន្ស ំ និង បុព�លាភ

តារ្រត�វបាានពិនិត្យេឃ�ញថមាានជំងឺមហារ�កដំណក់ កា찁ល

អត�្របេយជន៍កា찁រពារ្រគ�សាររបស់

កា찁រពារឲ្យេ�ដែដល។

អត�្របេយជន៍ ចំនួន 5,000ដុលា�រពីគេ្រមាាងអត�
្របេយជន៍ស្រមាាប់កា찁រព្យោបាាលជំងឺ។ គាាត់បាានកា찁ត់បន�យ

ប�� ប់ពីកា찁រសិក្សោេ� សាកល
� ្យោល័យ។
វទ

ធានរ� ប់រងរបស់គាាត់ ែតរក្សោ អត�្របេយជន៍

កា찁រកា찁រពារេទ�ដងស្រមាាប់ គាាត់ និង្រក�ម
្រគ�សាររបស់គាាត់។

តារ កូនរបស់គាាត់បាានបន� និង

ដំបូង។ គាាត់ទទួលបាាន្របាាក់

្របាាក់បុព�លាភ និងេគាាលេ� សន្សបន
ំ � ប់ពីបាានទទួលអត�
្របេយជន៍េនះ។

ខ��ន និង្របពន�របស់គាាត់ េហ�យកំណត់យក

តារបាានទទួលមរណៈភា捬ពេដយសារ

េគាាលេ�សន្ស ំ ចំនួន 10,000ដុលា�រ

េ្រគាាះថ�ក់។ ្រគ�សារតារទទួលបាាន្របាាក់
អត�្របេយជន៍ ចំនួន 55,000ដុលា�រ ពី
គេ្រមាាងអត�្របេយជន៍របស់គាាត់ េដ�ម្បី
រក្សោនូវស� ិរភា捬ពជវី ភា捬ព្រក�ម្រគ�សារគាាត់

េហ�យគេ្រមាាងរបស់គាាត់្រត�វបាានប�� ប់។

HOSPITAL

អត�្របេយជន៍ស្រមាាប់ព្យោបាាលជំងឺ

US$ 10,000

អត�្របេយជន៍ស្រមាាប់ព្យោបាាលជំងឺ

US$ 20,000

អត�្របេយជន៍ស្រមាាប់ព្យោបាាលជំងឺ

US$ 20,000

អត�្របេយជន៍ស្រមាាប់ព្យោបាាលជំងឺ

US$ 15,000

អត�្របេយជន៍ស្រមាាប់ព្យោបាាលជំងឺ

-

អត�្របេយជន៍េល�កា찁រសា�រនីតិសម្បទាា

US$ 10,000

អត�្របេយជន៍េល�កា찁រសា�រនីតិសម្បទាា

US$ 20,000

អត�្របេយជន៍េល�កា찁រសា�រនីតិសម្បទាា

US$ 20,000

អត�្របេយជន៍េល�កា찁រសា�រនីតិសម្បទាា

US$ 15,000

អត�្របេយជន៍េល�កា찁រសា�រនីតិសម្បទាា

-

US$ 10,000

អត�្របេយជន៍កា찁រពារ្រគ�សារ

US$ 20,000

អត�្របេយជន៍កា찁រពារ្រគ�សារ

US$ 20,000

អត�្របេយជន៍កា찁រពារ្រគ�សារ

US$ 15,000

អត�្របេយជន៍កា찁រពារ្រគ�សារ

-

អត�្របេយជន៍កា찁រពារ្រគ�សារ

អត�្របេយជន៍បែន�មេល�មរណភា捬ព
និងពិកា찁រភា捬ពេដយេ្រគាាះថ�ក់ៃចដន្យ
េគាាលេ�សន្ស ំ

បុព�លាភធានរ� ប់រង្របចាាំឆាំ�ﭿ

US$ 30,000
US$ 10,000
US$ 352

អត�្របេយជន៍បែន�មេល�មរណភា捬ព
និងពិកា찁រភា捬ពេដយេ្រគាាះថ�ក់ៃចដន្យ

េគាាលេ�សន្ស ំ

បុព�លាភធានរ� ប់រង្របចាាំឆាំ�ﭿ

US$ 60,000
US$ 10,000
US$ 474

អត�្របេយជន៍បែន�មេល�មរណភា捬ព
និងពិកា찁រភា捬ពេដយេ្រគាាះថ�ក់ៃចដន្យ
េគាាលេ�សន្ស ំ

បុព�លាភធានរ� ប់រង្របចាាំឆាំ�ﭿ

US$ 60,000
US$ 3,000
US$ 314

អត�្របេយជន៍បែន�មេល�មរណភា捬ព
និងពិកា찁រភា捬ពេដយេ្រគាាះថ�ក់ៃចដន្យ
េគាាលេ�សន្ស ំ

បុព�លាភធានរ� ប់រង្របចាាំឆាំ�ﭿ

US$ 55,000
US$ 249

��ង

ប��ប់គ

អត�្របេយជន៍បែន�មេល�មរណភា捬ព
និងពិកា찁រភា捬ពេដយេ្រគាាះថ�ក់ៃចដន្យ

-

េគាាលេ�សន្ស ំ

-

បុព�លាភធានរ� ប់រង្របចាាំឆាំ�ﭿ

-

ករណីមិនធានេល�ការេធ� �អត� ឃាាត និងករណីមិនធានទូេ�
កា찁រទទួលខុស្រត�វរបស់េយ�ង មាានកំណត់្រតឹមតៃម�គណនីបណ� សន្យោរ� ប់រងដកបំណល
ុ ្របសិនេប�មាានកា찁របាាត់បង់ជី វ�តេដយ

កតា�ណមួយដូចខាងេ្រកា찁ម៖
(i)

កា찁រេធ��អត�ឃាត កា찁រេធ��ឲ្យរបួសខ��នឯង េទាាះបីជស� ិតក��ងសា�រតី្រប្រកតី ឬមិន្រប្រកតីក៏េដយក��ងរយៈេពល 2 (ពីរ) ឆា ំ�ﭿគិត

ចាាប់ពីកា찁លបរ�េច�ទៃនសុពលភា捬ពបណ� សន្យោរ� ប់រង ឬកា찁លបរ�េច�ទចាាប់េផ��ម េដយយកកា찁លបរ�េច�ទណមួយចុងេ្រកា찁យេគឬ
(ii)

កា찁រ្រប្រពឹត� ឬកា찁រប៉ុនប៉ង្រប្រពឹត�នូវបទេល��ស្រពហ�ទណ� េដយអ�ក ឬេដយអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រង ឬអ�កទទួលផល ឬ

(iii)

វ�រុសហុីវ និង/ឬជំងឺណមួយែដលជប់ទាាក់ទងនឹង វ�រុសហុីវ រួមទាាំងជំងឺេអដស៍ និង/ឬកា찁រផ�ស់ប�រ កា찁រវ�វត�ន៍ ឬកា찁រែ្រប្រប�លៃន

(iv)

កា찁រេ្រប�្របាាស់េ្រគ�ងេញ�ន ឬថ�ស
ំ ប្បោយ ឬកា찁រេសពេ្រគ�ង្រសវ�ងហួសក្រមិត ឬកា찁រេប�កបរយនជំនិះេ្រកា찁មឥទ�ិពលៃន

េមេរគេអដស៍ និង/ឬជំងឺែដលជប់ទាាក់ទងនឹង វ�រុសហុីវ រួមទាាំងជំងឺេអដស៍ ឬ

េ្រគ�ង្រសវ�ង ដូចមាានែចងេ�ក��ងច្បោប់ និងខ និងលក�ខណ�ជធរមាាន

ករណីមិនធានេល�ការសា�រនីតិសម្បទាាស្រមាាប់ពិការភាាព/ អត� ្របេយជន៍បែន� មេល�
មរណភាាព និងពិការភាាពេដយេ្រគាាះថ�ក់ៃចដន្យ/ អត� ្របេយជន៍ការេល�កែលងការបង់
បុពលា
� ភធានរ� ប់រង (មាា�ស់បណ� សន្យោរ� ប់រង/ អ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រង)
ផលិតផលធានរ� ប់រងបែន�មទាាំងេនះ មិនធានេល�

មរណភា捬ព ឬពិកា찁រភា捬ពណែដលបង�េឡ�ងេដយផ�ល់ ឬ

េដយ្របេយល ទាាំង្រស�ង ឬេដយែផ�ក េដយេហតុកា찁រណ៍ណមួយដូចខាងេ្រកា찁មេឡ�យ៖
(i)

កា찁រ្របឈមនឹងេ្រគាាះថ�ក់ ឬប៉ុនប៉ងេធ��បាាបខ��នឯងេដយេចតន ឬេធ��ឲ្យរបួសខ��នឯង េទាាះបីស�ិតក��ងសា�រតី្រប្រកតី ឬមិន

្រប្រកតីក៏េដយ
(ii)

កា찁រចូលបេ្រម�ក�ងជួរកងទ័ព ក��ងកំឡ�ងេពលមាាន្របកា찁ស ឬគាា�ន្របកា찁សស�ង�មក�ី ឬេ្រកា찁មប��្របតិបត�ិកា찁រស�ង�ម ឬកា찁រសា�រ
សណ
� ប់ធា�ប់សាធារណៈ

(iii)

កា찁រេធ��ដំេណ�រចូល កា찁រចាាកេចញ កា찁រ្របតិបត�ិកា찁រ កា찁រផ�ល់េសវ ឬ្រត�វបាានប��� នេដយយន� ឬមេធ្យោបាាយេធ��ដំេណ�រ

តាមផ��វឣកា찁ស េល�កែលងែតក��ងករណីអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រងគឺជអ�កដំេណ�រធម�តា ឬសមាាជិកអ�កបេ្រម�េល�យន�េហាះៃន
្រក�មហ៊ុនឣកា찁សចរណ៍ណមួយ តាមកា찁លវ�ភា捬គៃនអ�កេធ��ដំេណ�ររបស់្រក�មហ៊ុនឣកា찁សចរណ៍ និងតាមគន�ងផ��វឣកា찁ស

ស្រមាាប់អ�កេធ��ដំេណ�រតាមផ��វឣកា찁ស ឬ
(iv)

ពុំមាានអត�្របេយជន៍ណមួយ នឹង្រត�វផ�ល់ជូនស្រមាាប់ពិកា찁រភា捬ព ែដលបណ
� លមកពីប��ផ��វកា찁យ ឬផ��វចិត� ែដលេក�តមាានមុន

កា찁លបរ�េច�ទៃនសុពលភា捬ពបណ� សន្យោរ� ប់រង ឬកា찁លបរ�េច�ទចាាប់េផ��មៃនផលិតផលធានរ� ប់រងបែន�ម េដយយកកា찁លបរ�េច�ទ
ចុងេ្រកា찁យេគ េហ�យែដលមិនបាានបង�ញក��ងពាក្យេស� �សុំ ឬរបាាយកា찁រណ៍សុខភា捬ព។
(v)
(vi)

កា찁រ្រប្រពឹត� ឬកា찁រប៉ុនប៉ង្រប្រពឹត�នូវបទេល��ស្រពហ�ទណ� េដយអ�ក ឬេដយអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រង ឬអ�កទទួលផល ឬ
កា찁រេ្រប�្របាាស់េ្រគ�ងេញ�ន ឬថ�ស
ំ ប្បោយ ឬកា찁រេសពេ្រគ�ង្រសវ�ងហួសក្រមិត ឬកា찁រេប�កបរយនជំនិះេ្រកា찁មឥទ�ិពលៃន
េ្រគ�ង្រសវ�ង ដូចមាានែចងេ�ក��ងច្បោប់ និងខ និងលក�ខណ�ជធរមាាន

ករណីមិន�� ស��ប់អត��បេ�ជន៍�រព��លជំងឺធ�ន់ធ�រ
ផលិតផលធានរ� ប់រងបែន�មេនះ មិនធានេល�៖
(i)
(ii)

� ច
ឺ ន
ជំងឺ ឬកា찁រវះកា찁ត់ណមួយេ្រ�ពីកា찁រេធ�េ� រគវន
ិ យ
័ � ឬកា찁រវះកា찁ត់ស្រមាាប់ឣកា찁រៈជំងធ
� ធ
់ រ� ដូចបាានកំណត់កង
� ខ និងលក�ខណ�េនះ។
េរគស�� ឬឣកា찁រៈេរគៃនឣកា찁រៈជំងឺធន
� ់ធរ� ែដលបាានកំណត់ថជជំងឺ/វះកា찁ត់្រក�មទី 1 ្រត�វបាានបង�ញឲ្យេឃ�ញមុន ឬក��ង

កំឡ�ងេពល 120 (មួយរយៃម�) ៃថ�រប់ចាាប់ពីៃថ�ៃនសុពលភា捬ពបណ� សន្យោរ� ប់រង ឬៃថ�ចាាប់េផ��ម ៃនផលិតផលធានរ� ប់រងបែន�ម
េដយយកកា찁លបរ�េច�ទចុងេ្រកា찁យេគ

(iii) េរគស�� ឬឣកា찁រៈេរគៃនឣកា찁រៈជំងឺធន
� ់ធរ� ែដលបាានកំណត់ថជ ជំងឺ/វះកា찁ត់្រក�មទី 2 បាានេក�តេឡ�ងមុន ឬក��ងកំឡ�ងេពល
90 (េ�សិប) ៃថ� គិតចាាប់ពីកា찁លបរ�េច�ទៃនសុពលភា捬ពបណ� សន្យោរ� ប់រង ឬចាាប់ពីកា찁លបរ�េច�ទចាាប់េផ��មៃនផលិតផល
ធានរ� ប់រងបែន�មេនះ េដយយកកា찁លបរ�េច�ទចុងេ្រកា찁យេគ

(iv) ឣកា찁រៈជំងឺធន
� ់ធរ� េក�តេឡ�ងេដយផ�ល់ ឬ្របេយលពីសា�នភា捬ពមុនេពលធានរ� ប់រងដូចបាានកំណត់ ែដលេក�តមាានមុនកា찁ល

បរ�េច�ទៃនសុពលភា捬ពបណ� សន្យោរ� ប់រង ឬកា찁លបរ�េច�ទចាាប់េផ��មៃនផលិតផលធានរ� ប់រងបែន�មេនះ េដយយកកា찁លបរ�េច�ទ
ចុងេ្រកា찁យេគ។

(v)

ឣកា찁រៈជំងឺធន
� ់ធរ� ែដលតាមគំនិតរបស់េយ�ងខ�ំ � េក�តមាានេដយផ�ល់ ឬេដយ្របេយលពីវត�មាានៃន

េមេរគេអដស៍ (AIDS

ឬ HIV) និងលក�ខណ�េផ្សងៗែដលពាក់ព័ន�។ េយ�ងខ�ំស
� ូមរក្សោសិទិក
� �ងកា찁រត្រម�វឲ្យអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រងេ�ពិនិត្យឈាﭿមរក

េមេរគេអដស៍ ែដលជលក�ខណ�ដំបូងបង�សក
់ �ងកា찁រទទួលយកកា찁រទាាមទាារសំណងណមួយ។ ករណីេល�កែលងគឺេ�េពលែដល
កា찁រឆ�ងេមេរគេអដស៍េដយសារកា찁រផ�ល់ឈាﭿម ដូចបាានកំណត់ក�ងផលិតផលធានរ� ប់រងបែន�មេនះ។ ចំេពាះេគាាលបំណង

ផលិតផលធានរ� ប់រងបែន�មេនះ
(ក) និយមន័យៃន ជំងឺេអដស៍ (AIDS) ្រត�វែតជនិយមន័យែដល្រត�វបាានេ្រប�េដយអង�កា찁រសុខភា捬ពពិភពេលាកក��ងឆា ំ�ﭿ1987
ឬកា찁រែកែ្របណមួយេ្រកា찁យមកេទៀតេ�េល�និយមន័យេនះេដយអង�កា찁រសុខភា捬ពពិភពេលាក។

(ខ) កា찁រឆ�ងេមេរគេនះ ្រត�វចាាត់ទុកថបាានេក�តេឡ�ងេ�េពលែដលកា찁រពិនិត្យឈាﭿម ឬកា찁រពិនិត្យេផ្សងៗែដលពាក់ព័ន� េហ�យ
ែដលតាមេយបល់របស់េយ�ងខ�ំ � បង�ញថមាានផ��ក វ�រុសហុីវ ឬអង់ទីករ្របឆាំﭿងេមេរគេនះ។

(vi) ឣកា찁រៈជំងឺធន
� ់ធរ� មាានក្រមិតដូចគាា� នឹងជំងឺធន
� ់ធ�រែដលធា�ប់បាានទាាមទាារសំណងពីមុន

(vii) រល់កា찁រេធ��េរគវ�និច័យ
� េល�ឣកា찁រៈជំងឺធ�ន់ធរ� ណមួយ េទាាះេដយផ�ល់ ឬេដយ្របេយល ែដលបណ
� លមកពីកា찁រផ�ល់កំេណ�ត
មិន្រតឹម្រត�វ ឬេដយេមេរគពីកំេណ�ត ែដល្រត�វបាានពិនិត្យេឃ�ញ ឬេធ��េរគវ�និច័យ
� មុនេពលអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រងមាានឣយុ
17 (ដប់្របាាំពីរ) ឆាំ�ﭿ

(viii) រល់ឣកា찁រៈជំងឺធន
� ់ធរ� ែដលេក�តេឡ�ងេដយសារកា찁របង�រេឡ�យេដយខ��នឯងផ�ល់

(ix) រល់ឣកា찁រៈជំងឺធន
� ់ធរ� ែដល េក�តេឡ�ងេដយផ�ល់ពីកា찁រពិសារេ្រគ�ង្រសវ�ង ឬេ្រប�្របាាស់ថ�េំ ញ�នហួសក្រមិត ឬ
(x)

ឣកា찁រៈជំងឺធន
� ់ធរ� ណមួយែដលបណ
� លមកពីសា�នភា捬ពផ��វកា찁យ ឬផ��វចិត�ែដលបាានេក�តមាានមុនកា찁ល បរ�េច�ទៃនសុពលភា捬ព

បណ� សន្យោរ� ប់រង ឬកា찁លបរ�េច�ទចាាប់េផ��មៃនផលិតផលធានរ� ប់រងបែន�មេនះ (េដយយកកា찁លបរ�េច�ទណចុងេ្រកា찁យេគ)
េហ�យែដលមិនបាានបង�ញក��ងពាក្យេស� �សុំធានរ� ប់រង ឬរបាាយកា찁រណ៍សុខភា捬ព។

(xi) កា찁របរ�ចាា�គែផ�កណមួយៃនរងកា찁យរបស់អ�កែដល្រត�វបាានធានរ� ប់រង

ករណីមិនធានស្រមាាប់អត� ្របេយជន៍បែន� មេល�េ្រគាាះថ�ក់
ផលិតផលធានរ� ប់រងបែន�មេនះ មិនធានេល�មរណភា捬ព ពិកា찁រភា捬ព កា찁ររលាក ឬកា찁រស្រមាាកក��ងមន�ីេពទ្យណែដលបង�េឡ�ង
េដយផ�ល់ ឬ េដយ្របេយល ទាាំង្រស�ង ឬ េដយែផ�ក េដយេហតុកា찁រណ៍ណមួយខាងេ្រកា찁មេឡ�យ៖
(i)

កា찁រ្របឈមនឹងេ្រគាាះថ�ក់ ឬប៉ុនប៉ងេធ��បាាបខ��នឯងេដយេចតន ឬេធ��ឲ្យរបួសខ��នឯង េទាាះស� ិតក��ងសា�នភា捬ពផ��វចិត�្រប្រកតី

ឬមិន្រប្រកតីក៏េដយ
(ii)

កា찁រចូលបេ្រម�ក�ងជួរកងទ័ពក��ងកំឡ�ងេពលមាាន្របកា찁ស ឬគាា�ន្របកា찁សស�ង�មក�ី ឬេ្រកា찁មប��្របតិបត�ិកា찁រស�ង�ម ឬកា찁រសា�រ
សណ
� ប់ធា�ប់សាធារណៈ

(iii) កា찁រេធ��ដំេណ�រចូល កា찁រចាាកេចញ កា찁រ្របតិបត�ិកា찁រ កា찁រផ�ល់េសវ ឬ្រត�វបាានប��� នេដយយន ឬមេធ្យោបាាយេធ��ដំេណ�រ

តាមផ��វឣកា찁ស េល�ក ែលងែតក��ងករណីអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រងគឺជអ�កដំេណ�រធម�តា ឬសមាាជិកអ�កបេ្រម�េល�យន�េហាះៃន

្រក�មហ៊ុនឣកា찁សចរណ៍ណមួយតាមកា찁លវ�ភា捬គៃនអ�កេធ��ដំេណ�រtរបស់្រក�មហ៊ុនឣកា찁សចរណ៍ និងតាមគន�ងផ��វឣកា찁ស
ស្រមាាប់អ�កេធ��ដំេណ�រតាមផ��វឣកា찁ស ឬ

(iv) ពុំមាានអត�្របេយជន៍ណមួយនឹង្រត�វផ�ល់ជូនស្រមាាប់ ពិកា찁រភា捬ព ែដលបណ
� លមកពីប��ផ��វកា찁យ ឬផ��វចិត�ែដលេក�តមាានមុន
កា찁លបរ�េច�ទេចញបណ� សន្យោរ� ប់រង ឬកា찁លបរ�េច�ទចាាប់េផ��មៃនផលិតផលធានរ� ប់រងបែន�មេនះ េដយយកកា찁លបរ�េច�ទ
ចុងេ្រកា찁យេគ េហ�យែដលមិនបាានបង�ញក��ងពាក្យេស� �សុំ ឬរបាាយកា찁រណ៍សុខភា捬ព។

(v) កា찁រ្រប្រពឹត� ឬកា찁រប៉ុនប៉ង្រប្រពឹត�នូវបទេល��ស្រពហ�ទណ� េដយអ�ក ឬេដយអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រង ឬអ�កទទួលផល ឬ

(vi) កា찁រេ្រប�្របាាស់េ្រគ�ងេញ�ន ឬថ�ស
ំ ប្បោយ ឬកា찁រេសពេ្រគ�ង្រសវ�ងហួសក្រមិត ឬកា찁រេប�កបរយនជំនិះេ្រកា찁មឥទ�ិពលៃន
េ្រគ�ង្រសវ�ង ដូចមាានែចងេ�ក��ងច្បោប់ និងខ និងលក�ខណ�ជធរមាាន
ស្រមាាប់េសវជំនួយ្រគាាឣសន�េ�េ្រ�្របេទស

កា찁រព្យោបាាល ចំណច
ុ លក�ខណ� ឬសកម�ភា捬ព និងចំណយេផ្សងៗែដលពាក់ពន
័ ន
� ង
ឹ ចំណច
ុ ទាាំងេនះនឹងមិន្រត�វបាានធានេនះេទ៖

(i) ចំណយណមួយ ែដលេក�តពីសា�នភា捬ពមុនេពលធានរ� ប់រង

(ii) ករណីេធ�កា찁
� រជេម��សេ�មន�រី េពទ្យ្រគាាឣសន�ស្រមាាប់លក�ខណ�សុខភា捬ពែតមួយ របស់អ�ក្រត�វបាានធានរ� បរ់ ង ក�ង
� រយៈេពលមួយ
ឆាំ�ﭿៃនរយៈេពលធានរបស់ បណ� សន្យោរ� ប់រង

(iii) កា찁រចំណយណែដលមិន្រត�វបាានធាន េដយផលិត ផលធានរ� ប់រងបែន�មេនះ េហ�យមិន្រត�វបាានអនុម័តេដយអ�កផ�ត់ផ�ង់

ជមុនេដយលាយលក�ណ៍អក្សរ ឬមិនបាានេរៀបចំេដយអ�កផ�ល់េសវ។ ករណីមិនធានេនះ នឹងមិន្រត�វអនុវត�េល�កា찁រជេម��ស
េ�កា찁ន់មន�ីរេពទ្យន្រគាាឣសន�ពីតំបន់ដច់្រសយល េ�េពលែដលមិនឣចទាាក់ទងអ�កផ�ល់េសវបាានជមុន េហ�យកា찁រ
យឺតយ៉វឣចបង�ឲ្យអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រងទទួលមរណភា捬ព ឬរងេ្រគាាះ។

(iv) ករណីណែដលេក�តេឡ�ង េ�េពលែដលអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រងឋិតក��ង្រពះរជណច្រកកម��ជ ឬក��ងរយៈចំងយ 150
គីឡ�ែម៉្រតៃន្របេទសេនះ

(v) ចំណយណមួយ ស្រមាាប់អ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រង ែដលេធ��ដំេណ�រេ�េ្រ�្រពះរជណច្រកកម��ជ ឬក��ងរយៈចំងយ 150

គីឡ�ែម៉្រតពី្របេទសេនះ ែដលមិន្រសបតាមកា찁រផ�ល់ដំបូន�នរបស់្រគ�េពទ្យ ឬក��ងេគាាលបំណងែស� ងរកកា찁រព្យោបាាល ឬស្រមាាក
េដ�ម្បីជសះេស្ប�យេ្រកា찁យពីទទួលេ្រគាាះថ�ក់រួចេហ�យ ព្យោបាាលជំងឺ ឬសា�នភា捬ពមុនេពលធានរ� ប់រង។

(vi) កា찁រចំណយណមួយ ស្រមាាប់កា찁រជេម��សេ�មន�ីរេព្រទ្រគាាឣសន� ្របសិនេប�អ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រង មិនមាានលក�ខណ�

េវជ�សា�ស� ធ�ន់ធរ� និង/ឬេវជ�បណ�ិតរបស់អ�កផ�ល់េសវគិតថ អ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រងឣចទទួលបាានកា찁រព្យោបាាលក��ង្របេទស
េក�តេហតុ ឬឣចរងចាាំទទួលកា찁រព្យោបាាល េ�េពល្រតលប់មក្រពះរជណច្រកកម��ជ វ�ញ។

(vii) ចំណយណមួយ ស្រមាាប់កា찁រជេម��សេ�មន�ីរេពទ្យ ែដល្រគ�េពទ្យរបស់អ�កផ�ល់េសវ គិតថអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រង ឣច
េធ��ដំេណ�រជលក�ណៈអ�កេធ��ដំេណ�រធម�តាេដយមិន្រត�វកា찁រេសវេវជ�សា�ស� ភា捬�ប់ជមួយ។

(viii) កា찁រព្យោបាាល ឬចំណយណមួយពាក់ព័ន�នឹងកា찁រស្រមាាលកូន កា찁ររលូតកូន ឬកា찁រមាានៃផ�េពាះ។ កា찁រេល�កែលងេនះនឹងមិន
អនុវត�េល�កា찁រមាានៃផ�េពាះខុស្រប្រកតី ឬផលវ�បាាកក��ងកំឡ�ងេពលមាានៃផ�េពាះធ�ន់ធរ� ែដលបង�េ្រគាាះថ�ក់ដល់មាា�យ និង
/ឬកូនែដលមិនទាាន់េក�តក��ងរយៈេពល 24សបាា�ហ៍ដំបូងៃនកា찁រមាានៃផ�េពាះ។

(ix) ចំណយណមួយែដលពាក់ពន
័ �នង
ឹ េ្រគាាះថ�ក់ ឬរបួសែដលេក�តេឡ�ង ខណៈែដលអ�ក្រត�វបាានធានរ� បរ់ ងបាានចូលរួមសកម�ភា捬ព
ដូចជ កា찁រចូលេម�ល្រជលងភ�ំ េឡ�ងភ�ំ េឡ�ងេល�ភ�ំតាមជ��ង
ំ ថ�ភ�ំែដលទាាមទាារឲ្យេ្រប�គន�ងផ��វច្បោស់លាស់ ឬែខ្សពួរ េម�ល

្រជលងភ�ំ ហក់េលាតពីទីឣកា찁សខ�ស់ េលាតឆាﭿត់េយង េលាតពីទីខ�ស់េដយេ្រប�ែខ្សពួរ ជិះបាាឡ�ង ជិះឧបករណ៍សំកា찁ំងេល�

ឣកា찁ស កា찁រ្រជមុជេ្រ�ក��ងសមុ្រទេដយេ្រប�មួកកា찁រពារនិងភា捬�ប់ទុេយដកដេង��ម កា찁រហ�ឹកហាត់ក្បោច់គុណ កា찁រ្របកួត្របែជង

្របណំងេផ្សងៗែដលេ្រ�ពីកា찁រ្របណំងេដយេ្រប�េជ�ង ឬសកម�ភា捬ពកីឡេផ្សងៗែដលជលក�ណៈឣជីព ឬមាានកា찁រឧបត�ម�។

(x) ចំណយណមួយែដលេក�តេឡ�ងស្រមាាប់ជំងឺែផ�កសតិឣរម�ណ៍ ជំងឺផ�វចិត� ឬជំងឺ វ�កលចរ�ក។

(xi) ចំណយណមួយ ែដលេក�តេឡ�ងេដយលទ�ផលៃនកា찁របង�របួសខ��នឯង អត�ឃាត កា찁រេ្រប�្របាាស់េ្រគ�ងេញ�ន កា찁រេ្រប�្របាាស់
េ្រគ�ង្រសវ�ង ឬជំងឺកា찁មេរគ។

(xii)
(xiii)

ចំណយណមួយ ែដលេក�តេឡ�ងេដយជំងឺេអដស៍ ឬលក�ខណ�ែដលពាក់ព័ន�នឹងជំងឺេនះ។

ចំណយណមួយ ែដលទាាក់ទងនឹងអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រង េធ��កា찁រេធ��ដំេណ�រផ��វឣកា찁សតាមទ្រមង់េផ្សងៗ េល�កែលងែតជ

អ�កេធ��ដំេណ�រ តាមឣកា찁សែដលមាានេជ�ងេហាះេហ�រ្រតឹម្រត�វ ឬតាមយន�េហាះែដលេធ��ដំេណ�រតាមផ��វឣកា찁សមាានឣជ�បណ�

្រតឹម្រត�វ។
(xiv)
(xv)

ចំណយណមួយ ែដលអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រងពាក់ព័ន�នឹងកា찁រ្រប្រពឹត� ឬប៉ុនប៉ង្រប្រពឹត�បទេល��ស។

កា찁រចំណយណមួយ ែដលពាក់ព័ន�នឹងកា찁រព្យោបាាលែដលេធ�� ឬប��េដយ្រគ�េពទ្យែដលមិនបាានចុះប�� ីកា찁រ េ�តាមបទដ�ន
កា찁រអនុវត�េវជ�សា�ស� ក��ង្របេទសែដលេធ��កា찁រព្យោបាាល។

(xvi)

ចំណយណមួយ ែដលេក�តេឡ�ងេដយសារែតអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រង បាានចូលរួមបំេពញេសវកងទ័ព ឬនគរបាាលៃន្របេទស
ណមួយ កា찁រចូលរួមស�ង�មយ៉ងសកម� (្របកា찁ស ឬមិន្របកា찁សក�ី) កា찁រឈា�ﭿនពាន សកម�ភា捬ពស្រត�វនឹងជនបរេទស ភា捬ពជ
ស្រត�វស�ង�មសុី វ�ល កា찁របះេបាាល កុបកម� បដិវត�ន៍ ឬចលាចល។

(xvii) ចំណយណមួយែដលេក�តពី្របតិកម� ឬចំហាយសាយភា捬ពជតិ វ�ទ្យ�សកម�

(xviii) ចំណយណមួយែដលេក�តេឡ�ងស្រមាាប់ ឬមកពីលទ�ផលៃនសកម�ភា捬ព ែដលត្រម�វេល�នវ ឬេវទិកា찁េរងច្រកេ្របង ឬេ�
ទីតាំង្រចាាំង្រសេដៀងគាា�។

(xix)
(xx)

ចំណយណមួយែដលអ�ក្រត�វបាានធានរ� ប់រងមាានឣយុេ្រច�នជង 70 ឆា ំ�ﭿគិត្រតឹមៃថ�ែដលទទួលកា찁រព្យោបាាល។

ចំណយណមួយែដលពាក់ព័ន�នឹងកា찁រេ្រប�្របាាស់ ឬបេ�� ញ ឬកា찁រគ្រមាាមកំែហងពីឣវុធនុយេក�ែអ៊រ ឬសារធាតុគីមី ឬជីវ ែដល

រួមមាានែតមិនក្រមិត្រតឹមចំណយែដលបង�េដយ ឬបង�ឲ្យមាានេដយសកម�ភា捬ពេភរវកម� ឬស�ង�ម េដយមិនគិតពីេហតុបង�
ណមួយ ។

ភ�ំេពញ
�ន់ទី 12 អ�រ EXCHANGE SQUARE ផ��វេលខ 106 ែកងផ��វេលខ 61
ស��ត់វត�ភ�ំ ខណ�ដូនេពញ �ជ�នីភ�ំេពញ
�ន់ទី 8 និងទី 9 អ�រ CITY TOWER េលខ 321 ម�វ�ថេ��
ី េសទុង
ស��ត់ផ�រេដប៉ូ 1 ខណ�ទួលេ�ក �ជ�នីភ�ំេពញ
េសៀម�ប
អ�រេលខ 29 និង 30 ផ��វហ�លដឺេហ��ាល ��កែន�ង
ស��ត់��យដង�ំ ទីរួមេខត�េសៀម�ប
�ត់ដំបង
ផ�ះេលខ 2-6ផ��វេលខ 3 ភូមិកម�ករ ស��ត់��យ�� �កុង�ត់ដំបង េខត��ត់ដំបង
កំពង់�ម
ភូមិ 15 ស��ត់កំពង់�ម ខណ�កំពង់�ម េខត�កំពង់�ម
កំពត
ផ��វេលខ 700 ភូមិ 1ឧស� ស��ត់កំពង់ក��ល �កុងកំពត េខត�កំពត
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