
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បណ្ណ សន្យារ៉ា ប់រង អត្ថប្បយោជន្យ៍ យប្រោះថ្នា ក់ ន្យិងសុខភាព 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ទំព័រ 1 នៃ 9 

 

តារងមាត្ិកា 

 

1. ៃិយមៃ័យ .................................................................................................................... 2 

2. កមមវត្ថុនៃការធានា ........................................................................................................... 5 

3. វវសាលភាពពនៃការធានា ..................................................................................................... 5 

4. តារាងអត្ថប្រយោជៃ៍ ........................................................................................................ 5 

           4.1. នលៃសប្ាកពាបាភាយៅមៃទីរយពទយប្រចំនលៃ ................................................................ 5 

           4.2. នលៃវះកាត្់ ....................................................................................................... 5 

           4.3. មរណពពរណ្តា ភាមកពីាៃគភ៌ ឬ សប្ាភាកូៃ ....................................................... 6 

5. ការរង់រុពវលាភធានារា៉ារ់រង ............................................................................................... 6 

6. ករណីមៃិធានា ............................................................................................................... 6 

7. ទីតាំងភូមិលស្រសា នៃការធានា ............................................................................................... 7 

8. អនកទទួភាផភា ................................................................................................................ 7 

9. ការកកកប្រកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រង ........................................................................................... 7 

10. ការរៃាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រង ............................................................................................ 7 

11. ការរញ្ចរ់កិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រង ......................................................................................... 7 

12. ការភាុរយចភាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រង .................................................................................... 7 

13. ការទាមទារសំណង ........................................................................................................ 8 

           13.1. អនកដាក់ពាកយយសន ើសុំទាមទារសំណង ...................................................................... 8 

           13.2. ៃីត្ិវសាធីនៃការផាភា់ព័ត្៌ាៃ .................................................................................. 8 

           13.3. ការផាភា់ភសាុតាងកនុងការយដាះប្លយសំណង............................................................ 8 

           13.4. រយៈយពភាអត្ិររានៃការទទូាត្់សំណងជូៃអត្ិលិជៃ ................................................. 8 

           13.5. រយរៀរទូទាត្់សំណង ........................................................................................ 9 

           13.6. ភសាុតាងនៃការបាត្់រង់ ..................................................................................... 9 

14. ការរកាព័ត្ា៌ៃសាៃ ត្់ ................................................................................................... 9 

15. ការផសះផាវសាវាទ ............................................................................................................ 9 

16. កែៃយុតាា ធិការ ............................................................................................................. 9 

 



ទំព័រ 2 នៃ 9 

 

1. ន្យយិមន្យយ័ 

យៅកនុងរណណសៃារា៉ារ់រងយៃះ៖  

អាកប្ត្វូបាន្យធានារ៉ា ប់រង : គឺជាប្រជាពភារែឋកមពុជាកែភាាៃអាសយដាឋ ៃអច្ិនស្រៃាយ៍យៅកនុង 

ប្ពះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជាវាៃអាយុចរ់ពីវ1ឆ្ន ំវែភា់វ65ឆ្ន ំវ(ឬយភាើសពីវ65ឆ្ន ំវ

ប្រសិៃយរើប្កុមហ ុៃបាៃយភា់ប្ពមផាភាក់ារធានា)វ កែភាបាៃច្ុះយ ម្ ះយៅយភាើ 

ពាកយយសន ើសុំរណណសៃារា៉ាររ់ងវ ឬវ វវសាញា រៃរប្ត្ធានារា៉ាររ់ងវ ឬវ

យ ម្ ះររស់គាត្់ប្ត្ូវបាៃដាក់រញ្ចូភាយដាយកិច្ចសៃាកកកប្រច្ុងយប្កាយ កែភា 

ប្ត្ូវបាៃយភា់ប្ពមយដាយប្កុមហ ុៃ។ 

តារងអត្ថប្បយោជន៍្យ : គឺជាអត្ថប្រយោជៃ៍ទាងំឡាយណ្តកែភាប្ត្ូវបាៃផាភា់ឱ្យកនុងរណណសៃារា៉ារ់រង

យៃះ។ 

យប្រោះថ្នា ក់ ឬយោយ 

យប្រោះថ្នា ក់ 

: គឺជាយហត្ុការណ៍កែភាយកើត្យ ើងយដាយនច្ែៃយពៃ មៗ មិៃបាៃែឹងជាមុៃ 

ៃិងមិៃអាច្គិត្ទុកមុៃវ កែភាអាច្យធវើឱ្យអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្វ

ទទួភាមរណពពវពិការពពវឬរងររួស។ 

របួស : គឺជាររួសលន មយភាើរាងកាយកែភាអាច្យកើត្ាៃយ ើងច្ំយពាះវអនកប្ត្ូវបាៃធានាវ

រា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្វ កនុងកំ ុងយពភាកែភាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងាៃសុពភាពពវ

យហើយកែភារណ្តា ភាមកពីយប្គាះថ្នន ក់កត្មយាងគត្វ់ មិៃកមៃមកពីមភូាយហត្វុ

យផសងយ ើយ។ 

ពិការភាពជាអចិន្ត្ន្យៃយ៍ : គឺជាពិការពពទាងំឡាយណ្ត កែភារណ្តា ភាមកពីយប្គាះថ្នន ក់វ កែភាយធវើយអាយ 

បាត្់រង់កផនកណ្តមួយនៃលរពាងគកាយ ឬ អសមត្ថពពកផនកណ្តមួយនៃ 

លរពាងគកាយវែចូ្កែភាកច្ងកនងុអត្ថប្រយោជៃ៍ទី 3 នៃផភាិត្ផភាមភូាដាឋ ៃ។ 

យប្កាយរយៈយពភា 12វ(ែរ់ពីរ) កែវរនាទ រ់ពីរងររួសវ អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រង 

អាយុជីវសាត្ យៅកត្មិៃាៃកាីសងឃឹម ពីពពប្រយសើរយ ើងកែភាប្ត្ូវបាៃរញា ក ់

ោយ ងប្ត្ឹមប្ត្ូវពីយវជារណឌ ិត្វ ឬប្គូយពទយជំនាញវ យនាះអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រង 

អាយុជីវសាត្ប្ត្ូវបាៃចត្់ទុកថ្នវពិការពពជាអច្ិនស្រៃាយ៍។ 

ជំង ឺ : គឺជាការកប្រប្រួភាលថ ៃពពសុែពពររស់អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវវសាត្វ 

យដាយលរវមូភាយហត្ុវឬវភាកខែណឌ វយវជាលស្រសា យផសងៗ។ 

រយៈយពលធានារ៉ា បរ់ង : ជារយៈយពភាកែភាបាៃរញា ក់កនុងវវសាញា រៃរប្ត្ធានារា៉ារ់រង។  

យេត្ុការណ្ ៍ : គឺជាប្ពឹត្ាិការណ៍កែភាយកើត្ាៃយ ើងវ យហើយអាច្នំាឱ្យាៃការទាមទារសំណង 

ពីកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះ។ 
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ទឹកប្បាក់ធានារ៉ា បរ់ង : គឺជាច្ំៃួៃទឹកប្បាក់អត្ិររាវ កែភាប្កុមហ ុៃៃឹងយធវើការទទូាត្ស់ំណងយៅតាមវ

អត្ថប្រយោជៃ៍ៃីមួយៗយៅកនុងតារាងអត្ថប្រយោជៃ៍។ 

បណ្ណ សន្យារ៉ា ប់រង 

បន្ន្យថម   

: គឺជា ែ ៃិងវភាកខែណឌ  នៃផភាតិ្ផភាវអត្ថប្រយោជៃយ៍ប្គាះថ្នន កវ់ៃងិសែុពពវ

ៃិងវ កិច្ចសៃាកកកប្រច្ុងយប្កាយកែភាប្ត្ូវបាៃប្ពមយប្ពៀងរវាងវ ប្កុមហ ៃុវ ៃិងវ

អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវវសាត្វ។ 

រយៈយពលរងច់ ំ : គឺជារយៈយពភាមួយវ រនាទ រ់ពីនលៃកែភាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងាៃសុពភាពពវ

កែភាប្ត្ូវរងចំ់ឱ្យកៃៃងផតុ្មុៃៃឹងកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងអាច្ផាភា់សំណងយភាើវ

យហត្ុការណ៍កែភាាៃកច្ងកនងុរណណសៃារា៉ារ់រង។វ កនុងៃ័យយៃះពុាំៃ 

អត្ថប្រយោជៃ៍ណ្តមួយប្ត្ូវបាៃផាភា់ជូៃច្ំយពាះរាភា់ប្ពតឹ្ាិការណ៍វ ឬការបាត្់វ

រង់វទាងំឡាយណ្តកែភាយកើត្ាៃវកនុងរយៈយពភារង់ចំវ ៃិងកែភាជាភាកខែណឌ វ

នំាឱ្យាៃការទាមទារសំណងវ យប្កាមកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងវ (យភាើកកភាងកត្វ

ករណីរណ្តា ភាមកពីយប្គាះថ្នន ក់)។ 

ផលិត្ផលមូលោា ន្យ : គឺជាផភាិត្ផភាវ អាយុជីវសាត្ខ្នន ត្ត្ូច្វ កែភាផាភ់ាការធានាវ ៃិងវ អត្ថប្រយោជៃ៍ 

យៅយពភាវកែភាអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្ទទួភាមរណពពយដាយលរវ

ជំងវឺឬយប្គាះថ្នន ក់វៃិងពិការពពជាអច្ិនស្រៃាយ៍រណ្តា ភាមកពីយប្គាះថ្នន ក់។ 

ផលិត្ផលបន្ន្យថម : គឺជាផភាិត្ផភារកៃថមកែភាអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវវសាត្អាច្យប្ជើសយរើស

ទិញរមួជាមួយៃឹងផភាិត្ផភាមភូាដាឋ ៃ។វ អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្ 

ប្ត្ូវរង់រុពវលាភធានារា៉ារ់រងរកៃថមយែើមបីទទួភាបាៃផភាិត្ផភារកៃថមយៃះ។ 

អាកទទួលផល : គឺជារុគគភាកែភាកត្ងតាំងយដាយអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្វ ៃិងាៃ 

ការយភា់ប្ពមពីអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្ យែើមបីទទួភាបាៃអត្ថ- 

ប្រយោជៃ៍ប្សរតាមវ ែ ៃិងភាកខែណឌ  យប្កាមរណណសៃារា៉ារ់រងយៃះ។វ កនុង

ករណីកែភាអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវវសាត្មិៃបាៃកត្ងតាំងអនកទទួភា- 

ផភា ប្កុមហ ុៃៃឹងអៃវុត្ាតាមច្ារ់កែភាាៃជាធរាៃ។ 

យអដស៍ : គឺជាជំងកឺែភាប្ត្វូបាៃផាភា់ៃិយមៃ័យយដាយអងគការសុែពពពិភពយលាក 

យហើយរារ់វរញ្ចូភាៃូវវOpportunistic Infection, Malignant Neoplasm, 

Human Immune Deficiency Virusវ (HIV), Encephalopathy 

(Dementia), HIV Wasting Syndromeវ ឬ ជំងកឺែភាាៃវត្ាាៃវ

នៃយមយរាគហុីវវកែភារកយ ើញវតាមរយៈការយធវើយត្សា្ម។  
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មន្យទីរយពទយ ឬ គ្លីនិ្យក ឬ 

មណ្ឌ លសុខភាព 

: គឺជាទីកកៃៃងកែភាាៃអាជាា រណណប្ត្ឹមប្ត្ូវវ ផាភា់យសវាពាបាភា ៃិងកលទា ំ

អនកជំងវឺ ឬ អនករងររួសវ ាៃរុគគភាិកាន ក់វ ឬយប្ច្ើៃ កែភាជាប្គូយពទយវ

ឬយវជារណឌ ិត្ប្រចំការប្គរ់យពភាយវលាវ ាៃសំពរៈយវជាលស្រសាប្គរ់ប្គាៃ់ 

យៅតាមរទដាឋ ៃសប្ារ់ផាភាក់ារពាបាភាែភា់អនកជំងឺ ឬអនករងររួសមិៃកមៃ 

ជាមៃទីរកលរកាមៃុសសចស់  អាពាវុធដាឋ ៃសប្ារ់ចស់ជរាវឬទីកកៃៃងយផសងៗ 

ែូច្ជា មៃទីរពាបាភា ឬ ទីកកៃៃងរៃារជាត្ ិអាភា់កុភាវឬ យប្គឿងយញៀៃ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ទំព័រ 5 នៃ 9 

 

2. កមមវត្ថុន្តន្យការធានា 

កមមវត្ថុនៃការធានាគជឺាវ សុែពពវ ៃិងវ យប្គាះថ្នន ក់វ ររស់រុគគភាកែភាាៃយ ម្ ះជាអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រង 

អាយុជីវសាត្ែចូ្បាៃរញា ក់កនុងវសាញា រៃរប្ត្ធានារា៉ារ់រង។ 

3.  វសាលលភាពន្តន្យការធានា 

ប្កុមហ ុៃតាមរយៈកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះវ ឬវ កិច្ចសៃាកកកប្រច្ុងយប្កាយវ យភា់ប្ពមទូទាត្់អត្ថប្រយោជៃ៍វ

ែូច្ខ្នងយប្កាមយៃះវប្សរយពភាកែភាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះាៃសុពភាពព ៃិងយៅតាមច្ំៃួៃទឹកប្បាក់ប្ត្ូវ 

បាៃធានារា៉ារ់រងែូច្បាៃរញា ក់យៅកនុងតារាងអត្ថប្រយោជៃ៍ខ្នងយប្កាម។ 

4. តារងអត្ថប្បយោជន៍្យ 

អត្ថប្រយោជៃផ៍ភាតិ្ផភារកៃថម ទកឹប្បាកប់្ត្វូបាៃធានារា៉ាររ់ង 

4.1. នលៃសប្ាកពាបាភាយៅមៃទីរយពទយប្រចំនលៃ 

(អត្ិររាវ60 នលៃសប្ារ់មយួករណី) 

ែូច្បាៃរញា ក់កនងុវវសាញា រៃរប្ត្ធានារា៉ារ់រង 4.2. នលៃវះកាត្់ 

4.3. មរណពពរណ្តា ភាមកពីាៃគភ៌វ

ឬសប្ាភាកូៃ (ាៃសុពភាពពចរ់ពីឆ្ន ំទី4) 

4.1. ន្តលលសប្មាកពាបាលយៅមន្យទីរយពទយប្បចនំ្តលៃ(អត្ិបរមា 60 ន្តលៃសប្មាបម់ួយករណ្ី)៖ កនុងករណី 

អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវវសាត្ទទភួារងររួសវឬ ជំង ឺកែភាយកើត្យ ើងយៅកនុងរយៈយពភាកែភាកិច្ច-

សៃាធានារា៉ារ់រងាៃសុពភាពពយហើយត្ប្មូវជាដាច្់ខ្នត្យអាយច្ូភាសប្ាកពាបាភាយៅមៃទីរយពទយ

ជាអនកជំងយឺប្កាមការកលទា ំ ៃិងពាបាភាយដាយប្គូយពទយវ ឬ យវជារណឌ ិត្វ ប្កុមហ ុៃៃឹងផាភាស់ំណងនលៃ 

សប្ាកពាបាភាយៅមៃទីរយពទយប្រចំនលៃជូៃែភា់អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្រហូត្ែភា់ច្ំៃួៃ 

អត្ិររាវ60វ(ហុកសរិ) នលៃ សប្ារ់មយួករណីររួសវឬ ជំង ឺែូច្បាៃរញា ក់កនុងវវសាញា រៃរប្ត្ធានា 

រា៉ារ់រងវ យហើយកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៅកត្រៃាាៃសុពភាពព។វ រយៈយពភាអរបររានៃការសប្ាក 

ពាបាភាយៅមៃទីរយពទយប្ត្ូវបាៃរារ់រញ្ចូភា ភាុះប្តាកត្ាៃការសប្ាកពាបាភាោយ ងត្ិច្ណ្តស់មួយ 

យរ់។ 

4.2. ន្តលលវោះកាត្៖់វ កនុងករណីអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្ទទភួារងររួសវ ឬជំង ឺ កែភាយកើត្យ ើង 

យៅកនុងរយៈយពភាកែភាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងាៃសុពភាពព យហើយត្ប្មូវជាដាច្់ខ្នត្ឱ្យទទភួាការ 

វះកាត្់ណ្តមួយ យដាយយវជារណឌ ិត្វ យនាះប្កមុហ ុៃៃឹងផាភា់សំណងនលៃវះកាត្ជ់ូៃែភា់អនកប្ត្ូវបាៃ 

ធានារា៉ារ់រងអាយុជីវវសាត្តាមច្ំណ្តយជាក់កសាងរហូត្ែភា់ច្ំៃួៃអត្ិររាែូច្បាៃរញា ក់កនងុវវសាញា រៃ-

រប្ត្ធានារា៉ារ់ង សប្ារ់ករណីៃីមួយៗ នៃររួស ឬ ជំងវឺ យហើយកិច្ចសៃាធានារា៉ាររ់ងយៅកត្រៃាាៃ 

សុពភាពព។ 
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4.3. មរណ្ភាពបណ្តៃ លមកពមីាន្យគ្ភ ៌ឬ សប្មាលកូន្យ (មាន្យសពុលភាពចប់ពឆី្ា ទំ ី4)៖ កនងុករណីអនកប្ត្ូវ

បាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្ទទួភាមរណពពយដាយលរាៃគភ៌វ ឬ សប្ាភាកូៃយៅកនងុរយៈយពភាវ

កែភាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងាៃសុពភាពពវ ប្កុមហ ៃុៃឹងផាភាស់ំណងែភា់អនកទទួភាផភាររស់អនក

ប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវវសាត្ៃូវទឹកប្បាក់ប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងែូច្បាៃរញា ក់កនុងវវសាញា រៃរប្ត្ធានា

រា៉ារ់រងយហើយកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងប្ត្ូវបាៃរញ្ចរ់។វអត្ថប្រយោជៃ៍យៃះាៃសុពភាពពចរ់ពីឆ្ន ំទី 4វ

(រៃួ) សប្ារ់រណណសៃារា៉ារ់រងកែភាាៃសុពភាពព 3វ(រី) ឆ្ន ំវជារ់ៗគាន ។ 

សាគ ភា៖់វ 

រាភា់ររួសវ ឬ ជំងវឺ កែភាត្ប្មូវឱ្យសប្ាកពាបាភាយៅមៃទីរយពទយវ ឬត្ប្មូវឱ្យវះកាត្់វ ប្រសិៃយរើអនកប្ត្ូវបាៃ 

ធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្ត្ប្មូវឱ្យសប្ាកពាបាភាយៅមៃទីរយពទយ ឬត្ប្មូវឱ្យវះកាត្់មដងយទៀត្ សប្ារ់ររួសវឬ ជំងឺវ

ែកែភាវ យហើយាៃរយៈយពភាចរ់ពីវ 30 (លមសិរ)វ នលៃ គិត្ចរ់ពីការសប្ាកពាបាភាយៅមៃទីរយពទយវ ឬ 

ការវះកាត្យ់ភាើកមុៃវប្ត្ូវបាៃចត្់ទុកថ្នជាករណីលមីវនៃររួសវឬវជំង។ឺវ 

រាភា់ររួសវ ឬ ជំងវឺ កែភាត្ប្មូវឱ្យសប្ាកពាបាភាយៅមៃទីរយពទយវ ឬត្ប្មូវឱ្យវះកាត្់វ ប្រសិៃយរើអនកប្ត្ូវបាៃ 

ធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្ត្ប្មូវឱ្យសប្ាកពាបាភាយៅមៃទីរយពទយ ឬត្ប្មូវឱ្យវះកាត្់មដងយទៀត្ សប្ារ់ររួសវឬ ជំងឺវ

ែកែភាវ យហើយាៃរយៈយពភាត្ិច្ជាងវ 30 (លមសិរ) នលៃ គិត្ចរ់ពីការសប្ាកពាបាភាយៅមៃទីរយពទយវ ឬ 

ការវះកាត្យ់ភាើកមុៃវប្ត្ូវបាៃចត្់ទុកថ្នជាករណីកត្មួយវនៃររួសវឬវជំង។ឺ 

4.4. រយៈយពលរងច់ ំ

រាភា់អត្ថប្រយោជៃ៍ទាងំអស់កនុងផភិាត្ផភារកៃថម កែភាការទាមទាររណ្តា ភាមកពី ជំងវឺ ឬ ធមមជាត្ិ 

ប្ត្ូវបាៃពា រ់ៃឹងវ ែវ ៃិងភាកខែណឌ រយៈយពភារង់ចំវ 14វ (ែរ់រួៃ) នលៃវ គតិ្ចរ់ពីនលៃកិច្ចសៃាវ

ធានារា៉ារ់រងាៃសុពភាពព។ 

5. ការបងប់ុពវលាភធានារ៉ា បរ់ង 

រុពវលាភធានារា៉ារ់រងប្ត្ូវរង់ជាប្រចំឆ្ន ំ។ 

6. ករណ្ីមិន្យធានា 

ប្កុមហ ៃុៃឹងមិៃទូទាត្់សំណងទាងំឡាយណ្តកែភាយកើត្យ ើងយដាយផ្ទទ ភា់វ ឬយដាយប្រយោភាយប្កាមភាកខែណឌ វ

ែូច្ខ្នងយប្កាម៖ 

6.1. យច្ត្នាយធវើឱ្យែៃួៃឯងររួសវឬយធវើអត្ាឃាត្វ(យទាះជារទប្ពហមទណឌ វឬមិៃកមៃ)។ 

6.2. សស្ររគ មវការ ៃ្ ៃពាៃវអំយពើយផសងៗវររស់សប្ត្ូវររយទសវសស្ររគ មសុីវវសាភាវឧទាទ មកមមវ

យកាលាហភាសុីវវសាភា។ 

6.3. យមយរាគហុីវវឬជងំឺយអែស៍។ 

6.4. ឧប្កិែឋកមមវឬអយំពើយភាមើសច្ារ់យផសងៗវកែភាប្រប្ពឹត្ាយដាយអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្។ 
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6.5. ការទាមទារសំណងកែភារណ្តា ភាមកពីវឬរួមច្ំកណកយដាយយច្ត្នាវឬការផសគំំៃិត្ររស់ 

សាជិកប្គួលរ ររស់អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវវសាត្។ 

7. ទីតាងំភូមិល្សៃន្តន្យការធានា 

កិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះផាភា់ការធានា 24វ(នមៃរួៃ)វយាយ ងវកនុង 1វ(មួយ)វនលៃវៃិងជំុវសាញពិភពយលាក។ 

8. អាកទទួលផល 

កនុងអំ ុងយពភាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះាៃសុពភាពព ប្រសិៃយរើអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្ទទួភា 

មរណពពរណ្តដ ភាមកពីាៃគភ៌ ឬសប្ាភាកូៃវ វ ប្កុមហ ុៃៃឹងកផែកយភាើភសាុតាងនៃការទាមទារសំណងវ

ទូទាត្់សណំងជូៃែភា់អនកទទួភាផភាររស់អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវវសាត្។ 

9. ការន្កន្ប្បកិចចសន្យាធានារ៉ា ប់រង 

រាភា់ការកកកប្រប្ត្ូវកត្ាៃការយភា់ប្ពម ៃិងច្ុះហត្ថយភាខ្នពីរុគគភាកែភាប្ត្ូវបាៃអៃុញា ត្យដាយប្កុមហ ៃុ។ 

10. ការបន្យៃកិចចសន្យាធានារ៉ា ប់រង 

ាច ស់រណណសៃារា៉ារ់រងអាច្ដាក់ពាកយយសន ើសុំរៃាសុពភាពពកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះរនាទ រ់ពីកិច្ចសៃាធានាវ

រា៉ារ់រងអស់សុពភាពព។វ 

11. ការបញ្ចប់កិចចសន្យាធានារ៉ា ប់រង 

ាច ស់រណណសៃារា៉ារ់រងអាច្រញ្ចរ់កិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះ យដាយជូៃែំណឹងជាលាយភាកខណ៍អកយរវ 30វ

(លមសិរ) នលៃ ជាមុៃមកប្កុមហ ុៃវយហើយប្កុមហ ៃុៃឹងរង់ប្ត្ភារ់យៅវវសាញៃូវរុពវលាភធារា៉ារ់រងច្ំៃួៃ    90%វ

នៃរុពវលាភធានារា៉ារ់រងកែភាមិៃទាៃ់ផុត្កំណត្គ់ិត្ចរ់ពីនលៃភាុរយចភាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រង កនុងករណីមិៃ

ទាៃ់ាៃការទាមទារសំណងណ្តមួយប្ត្ូវបាៃរង់។វ កិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះៃឹងប្ត្ូវរញ្ចរ់ពៃ មៗយៅយពភា

កែភាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងនៃផភាិត្ផភាមូភាដាឋ ៃប្ត្ូវបាៃរញ្ចរ់។ 

12. ការលុបយចលកិចចសន្យាធានារ៉ា ប់រង 

កិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះកអ៏ាច្ប្ត្ូវបាៃភាុរយចភាយដាយប្កុមហ ុៃ យដាយជូៃែំណឹងជាលាយភាកខណ៍អកសរវ

កនងុរយៈយពភាវ7វ(ប្បំាពីរ) នលៃ យៅាច ស់រណណសៃារា៉ារ់រងតាមអាសយដាឋ ៃកែភាកំណត្យ់ៅកនងុកិច្ចសៃាធានា 

រា៉ារ់រង យហើយប្កុមហ ុៃៃឹងរង់ប្ត្ភារ់យៅវសាញៃូវរុពវលាភធានារា៉ារ់រងតាមសាាប្ត្នៃកាភាររសាយច្េទកែភាវ

មិៃទាៃ់ផុត្កំណត្់គិត្ចរ់ពីនលៃភាុរយចភាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រង។ កចិ្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះៃឹងប្ត្ូវភាុរ 

យចភាពៃ មៗ យៅយពភាកែភាកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងនៃផភាិត្មូភាដាឋ ៃប្ត្ូវបាៃភាុរយចភា។ 
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13. ការទាមទារសំណ្ង 

13.1. អាកោក់ពាកយយសាើសុទំាមទារសំណ្ង 

អនកទាមទារសំណងប្ត្ូវផាភា់មកឱ្យប្កុមហ ុៃ យប្កាមការច្ំណ្តយផ្ទទ ភា់ែៃួៃររស់អនកទាមទារសំណងៃវូវ

ព័ត្៌ាៃវឬ ភសាុតាង នៃការបាត្់រង់កែភាប្កមុហ ុៃយសន ើសុំប្រសិៃយរើចំបាច្់។ 

13.2. នី្យត្ិវសាធីន្តន្យការផៃល់ពត័្៌មាន្យ 

ប្កុមហ ុៃត្ប្មូវឱ្យាៃការជូៃែំណឹងមកការសាោភា័យររស់ប្កមុហ ុៃជារនាទ ៃ់ អំពីការទាមទារសំណងវ

យៅយពភាាៃយហត្ុការណ៍កែភារណ្តា ភាឱ្យាៃការទាមទារសំណងយកើត្យ ើង។ ការមិៃបាៃជូៃ 

ែំណឹងមិៃយធវើឱ្យការទាមទារសំណងប្ត្ូវបាៃរែិយសធយ ើយ ប្រសិៃយរើាៃយហត្ុផភាសមរមយកែភា 

អាច្ររា ញថ្នការជូៃែំណឹងមិៃអាច្យធវើបាៃពៃ មៗតាមកែភាអាច្យធវើយៅបាៃ។វវ 

13.3. ការផៃលភ់សៃុតាងកាងុការយោោះប្លយសណំ្ង 

ប្រសិៃយរើយដាយលរមូភាយហត្ុណ្តមយួវ ភសាុតាងកនុងការយដាះប្លយសំណងវ ឬឯកលរយផសងៗ 

កែភាប្ត្ូវយសន ើសុំយដាយប្កុមហ ុៃ មិៃប្ត្ូវបាៃដាក់ជៃូប្កមុហ ុៃពិៃិត្យកនុងកំ ុងយពភាវ វ 2វ (ពីរ)វ ឆ្ន ំ 

រនាទ រ់ពីាៃការជូៃែំណឹងអំពីការទាមទារសំណងប្កមុហ ុៃៃឹងចត្់ទុកថ្ន អនកទាមទារសំណងបាៃ 

យបាះរង់ការទាមទារសំណងយហើយកាត្ពវកិច្ចររស់ប្កមុហ ុៃៃឹងប្ត្ូវរញ្ចរ់។ 

ប្សរតាម ែវ ៃិងភាកខែណឌ កនងុរណណសៃារា៉ារ់រងយៃះ ប្កមុហ ុៃៃឹងទូទាត្់អត្ថប្រយោជៃ៍ 

នៃការធានារា៉ារ់រង។វ កនុងការទូទាត្់សំណង ប្កុមហ ុៃរកាសិទធិកនងុការែកច្ំណ្តយយផសងៗកែភាជំពាក ់

ប្កុមហ ុៃយប្កាមកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះ។ 

ការទទូាត្់យដាយប្កុមហ ុៃប្ត្ូវបាៃចត្់ទុកថ្ន ប្កុមហ ុៃបាៃរចួ្ផុត្ពី កាត្ពវកិច្ចវៃិង ការទទភួាែុសប្ត្ូវ 

ររស់ែៃួៃច្ំយពាះការទាមទារសំណង។វ កនុងៃីត្ិវសាធីនៃការទាមទារសំណង អត្ថប្រយោជៃ៍នានា 

យប្កាមកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះវ ការទទួភាបាៃការទូទាត្់សំណងកែភាាៃច្ុះហត្ថយភាខ្នររស ់

អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវវសាត្វ ឬ អនកទាមទារសណំង កែភាាៃការទទភួាលគ ភា់យដាយប្កុមហ ុៃ 

ឬ អនកទទួភាផភាកែភាាៃយ ម្ ះកនុងឯកលរវ ជាភសាុតាងាៃសុពភាពពកនុងការយដាះរៃទុក 

ប្កុមហ ុៃពីកាត្ពវកិច្ច ៃិងការទទួភាែុសប្ត្ូវររស់ប្កមុហ ុៃ។វ ការទទួភាបាៃការទូទាត្់សំណង 

ៃឹងជាភសាុតាងវ ប្គរ់ប្គាៃ់ ៃិង យពញយភាញ កែភាសៃមត្ថ្ន ការទាមទារសំណង ប្ត្ូវបាៃទូទាត្់ជៃូវ

ៃិងទទួភាបាៃយពញយភាញយដាយអនកទាមទារសំណង កែភាាៃសិទធិទទភួាប្សរច្ារ់វ ៃិងថ្ន 

ការទាមទារសំណងមកកាៃ់ប្កុមហ ុៃ យធវើយ ើងយដាយអនកទាមទារសំណងវ ប្ត្ូវបាៃរញ្ចរវ់

ៃិងទទួភាយកយដាយយពញច្ិត្ា។ 

13.4. រយៈយពលអត្បិរមាន្តន្យការទទូាត្់សណំ្ងជូន្យអត្ិលិជន្យ 

ប្កុមហ ុៃប្ត្ូវទទូាត្់សំណងឱ្យបាៃឆ្រ់តាមកែភាអាច្យធវើយៅបាៃ យដាយមិៃប្ត្ូវយភាើសរយៈយពភាវ 14 

(ែរ់រួៃ) នលៃវ នៃនលៃយធវើការយប្កាយពីទទភួាបាៃភសាុតាងកនងុការយដាះប្លយសណំង យពញយភាញ 

ប្ត្ឹមប្ត្ូវវ ៃិងវ ច្ាស់លាស់។វ ប្រសិៃយរើាៃការយឺត្ោយ វកនុងការយដាះប្លយវ ប្កុមហ ៃុៃឹងជូៃវ
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ែណឹំងយៅាច ស់រណណសៃារា៉ារ់រង។ 

13.5. រយបៀបទទូាត្់សណំ្ង 

យភាើកកភាងកត្ាៃការកំណត្់យដាយក ក ច្ំៃួៃសំណងធានារា៉ារ់រង ប្សរតាមវ ែវ ៃិង ភាកខែណឌ  

កនងុរណណសៃារា៉ាររ់ងយៃះ ប្ត្ូវទទូាត្់យៅឱ្យអនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្ យប្កាយយពភាកែភា 

ការទាមទារសំណងាៃពពប្ត្ឹមប្ត្ូវវ ៃិងបាៃផាភាឯ់កលរគំាប្ទយពញយភាញសប្ារ់ការទាមទារ 

សំណង។វ សប្ារ់សំណង អត្ថប្រយោជៃ៍មរណពពរណ្តដ ភាមកពីាៃគភ៌វ ឬសប្ាភាកូៃវ

សំណងធានារា៉ារ់រងប្សរតាមវ ែវ ៃិង ភាកខែណឌ  កនងុរណណសៃារា៉ាររ់ងយៃះ ប្ត្ូវទូទាត្់យៅឱ្យ 

អនកដាកព់ាកយយសន ើសុំទាមទារសំណង កែភាជាអនកទទួភាផភាររស់ អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្។វ

ការទូទាត្ស់ំណង អត្ថប្រយោជៃ៍មរណពពរណ្តដ ភាមកពី ាៃគភ៌វ  ឬ សប្ាភាកូៃ ៃឹងយធវើឱ្យ 

ប្កុមហ ុៃរួច្ផុត្ពីកាត្ពវកិច្ចច្ំយពាះសំណងយប្កាមកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះ។ 

13.6. ភសៃុតាងន្តន្យការបាត្់បង ់

អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្ប្ត្ូវផាភា់មកប្កុមហ ុៃ ៃូវព័ត្៌ាៃជាសកខីកមមប្ពមទាងំភសាុតាងកែភា 

ប្កុមហ ុៃអាច្ត្ប្មូវឱ្យផាភា់ជូៃយដាយការច្ំណ្តយជារៃទុកររសអ់នកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវវសាត្។ 

យៃះជាភាកខែណឌ មុៃាៃការទទួភាែុសប្ត្ូវររសប់្កមុហ ៃុកនងុរណណសៃារា៉ារ់រងយៃះ។ មរណពព 

ររស់អនកប្ត្ូវបាៃធានារា៉ារ់រងអាយុជីវសាត្ប្ត្ូវកត្រញា ក់យដាយយសច្កដីច្មៃងសំរុប្ត្មរណពពជាផៃូវការ។  

14. ការរកាពត័្៌មាន្យសមាៃ ត្ ់

រាភា់ព័ត្៌ាៃកែភាបាៃផដភា់ជូៃប្កុមហ ុៃៃឹងប្ត្ូវរកាជាព័ត្៌ាៃសាៃ ត្់ យហើយគាម ៃព័ត្ា៌ៃផ្ទទ ភា់ែៃួៃណ្តមយួ

ៃឹងប្ត្ូវរយញ្ចញយៅឱ្យពគីទីរីយដាយគាម ៃការយភា់ប្ពមជាមុៃយ ើយវ យភាើកកភាងកត្បាៃត្ប្មូវវ ឬអៃុញា ត្វ

ឱ្យយដាយ ច្ារ់វឬ រទរបញ្ាត្ាិជាធរាៃ។ 

15. ការផសោះផា វសាាទ 

ច្ំយពាះប្គរ់វសាវាទនៃកិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះ កែភាពាក់ព័ៃធៃឹងអាជីវកមមធានារា៉ារ់រង ពគីណ្តមួយនៃពគីវវវវ

វវសាវាទអាច្នំាយកវសាវាទយៅជូៃៃិយ័ត្ករធានារា៉ារ់រងកមពុជា យែើមបីសប្មះុសប្មួភាយធវើការផសះផាវវសាវាទវ មុៃៃឹងរដឹងវ

យៅយវទិកាមជឈត្ាកមមវឬ ត្ុលាការាៃសមត្ថកចិ្ច យភាើកកភាងកត្យរឿងប្ពហមទណឌ ។ 

16. ន្ដន្យយុតាៃ ធិការ 

កិច្ចសៃាធានារា៉ារ់រងយៃះវប្ត្ូវអៃុវត្ាយប្កាមកែៃយុតាា ធិការនៃប្ពះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជា។ 

 

--- ច្រ់ --- 


