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បណ្ណសន្យារ ាប់រងជំងកូឺវដី-19 សម្រាប់អ្នកធ្វើដំធណ្ើរធ ាបរធេស 
បណ្ណសន្យារ ាប់រងលម្អតិ 

បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះគឺជាកិច្ចសន្យាធានារ ាប់រងតាមផ្លូវច្បាប់ រវាងក្កុមហ ុន្ ហវតនត អុិន្សួរនឹ្ស៍ (នេមបូឌា) ភីអលិសីុ ន្ងិម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រង។ កិច្ចសន្យាធានារ ាប់រងនន្េះរួមបញ្ចូល
បញ្ញតតិសតីពីការធានារ ាប់រង ពាកយនសនីសុុំធានារ ាប់រង ន្ិងឯកសារដទៃនៃៀតដដលដាក់នសនីមកកាន់្ហវតនត នដីមបីៃៃួលបាន្អតថក្បន ាជន៍្ តារាងសន្យារ ាប់រង ន្ិង/ឬ វញិ្ញ ាបន្បក្តធានារ ាប់រង 
ន្ងិការដកដក្បចុ្ងនក្កាយ ដដលនច្ញនដាយក្កុមហ ុន្ ហវតនត អុិន្សួរនឹ្ស៍ (នេមបូឌា) ភីអលិសីុ ជាបន្តបនទ ាប់ នហីយដដលន្ឹងកល ាយជាដផ្នកមួយទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ។ 

បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះផ្តល់ការធានារ ាប់រងដល់ម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រងច្ុំនពាេះទលលច្ុំណាយនលីការសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយ ការវេះកាត់ ន្ងិទលលច្ុំណាយដទៃនៃៀតដដលពាក់ព័ន្ធ រួមទាុំង
ជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកហិរញ្ញវតថុ  កនុងករណ្ីដដលម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រង ឬសម្ាជិកគ្គួសារណាម្ន ាក់ ដដលសថិតន ានក្កាមការធានារ ាប់រងនន្េះគ្តូវបាន្បញ្ជូន្ន ាមន្ទរីនពៃយនដាយមូលនហតុ
ម្ាន្វជិជម្ាន្ជុំងឺកូវដី-19 ដដលន វ្ីនឡីងនដាយមន្ទរីពិនសា្ន៍្ដដលៃៃួលបាន្ការអនុ្ញ្ញ ាត ន្ិងកុំណ្ត់នដាយសថ ាប័ន្ម្ាន្សមតថកិច្ចន ាកនុងក្បនៃសន ាលន ា ន ាកនុងអុំឡុងនពល 
ធានារ ាប់រង។  

បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះន្ឹងគ្តូវៃុកជានម្ាឃៈ ក្បសិន្នបីព័ត៌ម្ាន្ដដលបាន្បុំនពញនដាយសាមីេលួន្ ឬអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រង ម្ាន្ភាពមិន្នពញនលញ ឬមិន្ក្តឹមគ្តូវ ឬក្បសិន្សាមីេលួន្ ឬអនក
គ្តូវបាន្ធានារ ាប់រង មិន្អនុ្វតតន្តាម េ ន្ងិលកខេណ្ឌ ទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ។  

ការន វ្ីវនិសា្ន្កមម ឬការលេះបង់សិៃធិ ឬការលេះបង់តគ្មូវការណាមួយច្ុំនពាេះបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះមិន្អាច្ម្ាន្ក្បសិៃធភិាពបាន្នឡីយ នលីកដលងដតការន វ្ីវនិសា្ន្កមម ឬការលេះបង់សិៃធិ
ននាេះគ្តូវបាន្ន វ្ីនឡីងនដាយមន្តន្តដីដលៃៃួលបាន្ការក្បគល់សិៃធនិដាយហវតនត។ 

នលីកដលងដតម្ាន្ដច្ងនផ្េងពីនន្េះ ខាងនក្កាមគឺជាន្យិមន្យ័ទន្ពាកយ ដដលនក្បីកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ៖ 

ពួកធ ើង របស់ពួកធ ើង ហ្វតធត 
ឬម្កុម្ហ្ ុន្ 

ក្កុមហ ុន្ ហវតនត អុិន្សួរនឹ្ស៍ (នេមបូឌា) ភីអិលសីុ។ 

អ្នក ឬ របស់អ្នក 
ម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រងដដលម្ាន្ន ម ាេះកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រង (ឬអនកតុំណាងក្សបច្បាប់ឱ្យម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រង កនុងករណ្ីសម
ក្សប)។ 

អ្តថម្បធ ាជន៍្ 
ច្ុំនួ្ន្ៃកឹក្បាក់ដដលៃូទាត់នដាយហវតនត ន ានពលដដលការទាមទារសុំណ្ងម្ាន្ភាពក្តឹមគ្តូវ ក្សបតាមបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ នហីយ
ម្ាន្ដច្ងន ាកនុងបណ្ណធានារ ាប់រង នក្កាមការសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយ ន្ិងការវេះកាត់។ 

កូន្  បុគគលដដលមិន្ទាន់្នរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍៖ 
(ក)  កុំណ្ត់ក្តឹមអាយុដប់ក្បាុំបី (18) ឆន ាុំ កនុងករណ្ីដដលបុគគលននាេះពឹងដផ្ែកទាុំងក្សុងនលីឪពុកម្ត ាយ អាណាពយាបាល នដីមបីផ្គត់ផ្គង់

ជីវភាព ន្ិងដលទាុំ ន្ងិ 
(េ)  ចាប់ពីអាយុដប់ក្បាុំបួន្ (19) ឆន ាុំ ដល់ទមៃក្បាុំ (25) ឆន ាុំ កនុងករណ្ីដដលបុគគលននាេះកុំពុងនរៀន្នពញនម្ ាងន ាមហាវៃិយាល័យ ឬ

សាកលវៃិយាល័យ។ 
ទាុំងអស់នន្េះ រាប់បញ្ចូលទាុំងកូន្បនងកីត កូន្ចិ្ញ្ចឹម កូន្សមុ ុំតាមច្បាប់ ន្ិងកូន្ដដលសថិតន ានក្កាមអាណាពយាបាលក្សបច្បាប់។ 
“កូន្ៗ” គ្តូវបាន្បកក្សាយក្បហាក់ក្បដហល ន ាដដរ។ 

អ្នកធ ាកនុងបន្ទុក សហព័ៃធ ន្ិងកូន្របស់អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រង។ 

ម្បធេសធ ាលធ ា ក្បនៃសដដលម្ាន្ដច្ងន ាកនុងវញិ្ញ ាបន្បក្តធានារ ាប់រងដដលអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងន្ឹងន វ្ីដុំនណ្ីរន ា។ 

សរាជកិដដលរាន្សិេធិ អនក សហព័ៃធរបស់អនក ន្ងិកូន្ទាុំងអស់របស់អនក។ 

ការដកដម្បចុងធម្កា  នសច្កតីដលលងការណ៍្ ឬនសច្កតីជូន្ដុំណ្ឹងជាលាយលកខណ៍្អកេរ ដដលនច្ញនដាយ ហវតនត នដីមបីបញ្ជ ាក់ ន្ងិកត់ក្តាការផ្ល ាស់បតូរ
លកខេណ្ឌ នានាទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រង។ 

បុគ្គលត្តូវបាន្ធានារ ាប់រង ឬ 
អ្នកត្តូវបាន្ធានារ ាប់រង  

បុគគលដដលម្ាន្ន ម ាេះន ាកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រង ឬបុគគលដដលគ្តូវបាន្បដន្ថមន ម ាេះន ាកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រងនដាយការដកដក្បចុ្ង
នក្កាយ ន្ិងអនកដដលៃៃួលបាន្ធានារ ាប់រងដូច្ដដលម្ាន្ន ាកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រង។ 

រ ៈធពលធានារ ាប់រង/ 
រ ៈធពលនន្ការធានា 

រយៈនពលដដលបាន្ដច្ងន ាកនុងវញិ្ញ ាបន្បក្តធានារ ាប់រង នហីយការធានាន្ងឹចាប់នផ្តីមន ាកាលបរនិច្េៃទន្ការន ាដល់ក្បនៃសន ាល
ន ា នហីយគ្តូវបញ្ចប់ន ាកាលបរនិច្េៃផុ្តកុំណ្ត់ដដលបាន្បង្ហ ាញន ាកនុងរយៈនពលធានារ ាប់រង ឬគ្តូវបាន្បញ្ចប់ន ានពលដដលអនក
គ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងចាកនច្ញពីក្បនៃសន ាលន ា អាក្ស័យនលីក្ពឹតតិការណ៍្មួយណានកីតនឡីងមុន្។ 

រច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រង ម្ច ាស់ទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រងដដលម្ាន្សិៃធ ិន្ិងអភ័យឯកសិៃធតិាមរយៈបណ្ណសន្យារ ាប់រង ន្ិងជាប់កាតពវកិច្ចជាមួយលកខេណ្ឌ ទន្បណ្ណ
សន្យារ ាប់រង។   

ន្ ិម្ន្ ័េូធ ា 

កចិចសន្យាធានារ ាប់រង 
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ធម្ ាោះថ្ន ាក់ 
 

ក្ពឹតតិការណ៍្ដដលបងកនឡីងនដាយសារដត ន្ិងនដាយផ្ទ ាល់ពីអវីដដលមិន្អាច្ប ាន់្សម ាន្ជាមុន្បាន្ អុំនពីហិងសា មន្យាបាយខាងនក្រា ន្ិង
ដដលអាច្នមីលនឃីញ នហីយដដលបណត ាលឱ្យម្ាន្របួស។ 

ដំបូនម ាន្ ការពិនក្ ាេះជុំងឺជាមួយនវជជបណ្ឌ ិត ឬនវជជបណ្ឌ ិតឯកនៃស រួមទាុំងការនច្ញនវជជបញ្ជ ា ឬការនច្ញនវជជបញ្ជ ានឡីងវញិជានដីម។ 

ជំងឺកូវដី-19 ជុំងឺដដលបងកនឡីងដ ោយវរុីសកូរ ៉ូណា  ដដលបណត ាលមកពីការឆ្លងនមនរាគលមីទន្វរុីសកូរ ៉ូណាដដលម្ាន្ន ម ាេះថាជុំងឺរលាកផ្លូវដនងហីម
ក្សួច្ក្សាវ (SARS-CoV-2) ន្ិង/ឬ ន ាងតាមន្យិមន្័យចុ្ងនក្កាយដដលបាន្កុំណ្ត់នដាយអងគការសុេភាពពិភពនលាក 
(WHO) ន្ិង/ឬ តាមន្យិមន្័យចុ្ងនក្កាយដដលកុំណ្ត់នដាយក្កសួងឬសថ ាន្ប័ន្ដដលពាក់ព័ន្ធ ន ាក្បនៃសន ាលន ា។ 

អ្នកជំងឺសម្រាកពយាបាលធ ាម្ន្ទើរធពេយម្និ្
ឆ្លង ប់ 

អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងចូ្លសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយ ប ុដន្តមិន្សក្ម្ាកឆ្លងយប់។ 

ករណ្ើជំងឺ ជុំងឺ ដដលគ្តូវបាន្ធានានក្កាមបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ ន្ិងផ្លវបិាកដទៃនៃៀតដដលនកីតនឡីងពីនហតុការណ៍្ដតមួយ។ 

សធ្គគ ាោះបនទ ាន់្  សថ ាន្ភាព ឬលកខេណ្ឌ  ដដលគុំរាមកុំដហងដល់ជីវតិអនកភល ាមៗ។ 

ជន្បរធេស សម្ាជិកដដលរស់ន ានក្រាក្បនៃសកុំនណ្ីតរបស់េលួន្។ 

ត្គួ្សារ  ដូច្ដដលម្ាន្ដច្ងកនុងចំណុ្ចេើ7 លកខខណ្ឌ  (ការធានារ ាប់រងច្ុំនពាេះទារក) សុំន ាដល់ឪពុកម្ត ាយ ន្ិងកូន្ទាុំងអស់។ 

ដំបូនម ាន្េូធ ា  
 

ដុំបូនម ាន្ពីសថ ាប័ន្ជុំនាញដដលពាក់ព័ន្ធនដីមបីកុំណ្ត់ពីសថ ាន្ភាពនវជជសាក្សត ន្ិង/ឬគុំន្ិតនវជជសាក្សតពាក់ព័ន្ធន្ឹងករណ្ីជុំងឺ ឬការ
ពយាបាលណាមួយ។ 

ម្ន្ទើរធពេយ  
 

សថ ាប័ន្ដដលៃៃួលបាន្អាជញ ាប័ណ្ណក្សបច្បាប់ន ាកនុងភូមិសាក្សត ដដលនបីកកនុងនាមជាមន្ទីរនពៃយនវជជសាក្សត ឬវេះកាត់ សក្ម្ាប់ដលទាុំ 
ន្ងិពយាបាលអនកជុំងឺ ន្ិងអនករងរបួស រួមទាុំង៖ 
(ក) ម្ាន្នក្គឿងបរកិខ ារសក្ម្ាប់ន វ្ីនរាគវនិ្ិច្េ័យ ន្ងិវេះកាត់ ុ្ំ 
(េ) ផ្តល់នសវាដលទាុំទមៃបួន្ (24) នម្ ាងកនុងមួយទលៃនដាយគិលានុ្បដឋ ាក ដដលបាន្ចុ្េះបញ្ជីន្ិងបញ្ចប់ការសិកសាដផ្នកគិលានុ្បដឋ ាក  
(គ) សថិតនក្កាមការគ្តួតពិន្ិតយរបស់នវជជបណ្ឌ ិតម្ន ាក់ ឬនក្ចី្ន្នាក់ក្គប់នពល ន្ិង 
មិន្ដមន្ជាគលីន្ិកតូច្ៗ មន្ទរីនពៃយផ្លូវចិ្តត ឬសថ ាប័ន្ដដលជាៃតីាុំងសក្ម្ាប់ពយាបាលអនកនញៀន្ក្សា ឬនក្គឿងនញៀន្ បន្ទប់ដលទាុំជុំងឺ ៃតីាុំង
ដលទាុំន ាផ្ទេះ ឬមន្ទរីចាស់ជរា ឬសថ ាប័ន្ដដលម្ាន្ភាពក្សនដៀង ន ាណាមួយនឡីយ។ 

ការសម្រាកពយាបាលធ ាម្ន្ទើរធពេយ 
 

ការសន ាក់ន ាជាប់ៗ ន ា  ាងនហាច្ណាស់ក្បាុំមួយ (6) នម្ ាង ន ាកនុងមន្ទីរនពៃយសក្ម្ាប់ការពយាបាលដដលម្ាន្ភាពចាុំបាច់្ដផ្នកនវជជសា
ក្សត កនុងនាមជាអនកជុំងឺសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទីរនពៃយ ឬអនកជុំងឺសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយមិន្ឆ្លងយប់។  រយៈនពលសន ាក់ន ាជា
អបបបរម្ាមិន្គ្តូវបាន្កុំណ្ត់នៃសក្ម្ាប់ការវេះកាត់។ 

របួស  ការរងរបួសដផ្នករាងកាយដដលបណត ាលដតមកពីនក្ ាេះថន ាក់នដាយផ្ទ ាល់។ 

អ្នកជំងឺសម្រាកពយាបាលធ ាម្ន្ទើរធពេយ អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងដដលសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយកនុងរយៈនពលមួយយប់ឬយូរជាងនន្េះនដីមបីៃៃួលបាន្ការពយាបាល 

ធវជជបណ្ឌ ិត 
 

បុគគលដដលបាន្ៃៃួលសញ្ញ ាបក្តបឋមដផ្នកនវជជសាក្សត ឬការវេះកាត់នដាយចូ្លនរៀន្ន ាសាលានវជជសាក្សត ដដលគ្តូវបាន្ៃៃួលសគ ាល់
នដាយអងគការសុេភាពពិភពនលាក នហីយៃៃួលបាន្ការអនុ្ញ្ញ ាតពីអាជញ ា្រម្ាន្សមតថកិច្ចនដីមបីក្បកបការង្ារនវជជសាក្សត ន ាកនុង
ក្បនៃសដដលការពយាបាលគ្តូវបាន្ន វ្ីនឡីង។ 

រាន្ភាពចាំបាច់ដននកធវជជសាម្សរ 
 

នសវាកមមនវជជសាក្សត៖  
ក)  ដដលគ្តូវន្ងឹការន វ្ីនរាគវនិ្ិច្េ័យ ន្ិងការពយាបាលតាម្មមតាសក្ម្ាប់ករណ្ីជុំងឺ 
េ)   ក្សបន ាតាមសតង់ដារទន្ការអនុ្វតតន៍្នវជជសាក្សត មិន្ដមន្សក្ម្ាប់ភាពង្ាយក្សួលរបស់អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រង ឬ        នវជជ

បណ្ឌ ិតនឡីយ  
គ)  ទលលនសវាម្ាន្ភាពក្តឹមគ្តូវ ន្ិងសមនហតុផ្លសក្ម្ាប់ករណ្ីជុំងឺ 

ការវោះកាត់  ការវេះកាត់ដដលន វ្ីនឡីងកនុងបន្ទប់វេះកាត់ 

អ្នកពយាបាលជំងឺធម្រា 
 

អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រង ដដលៃៃួលការពយាបាលន ាមណ្ឌ លសុេភាពដដលម្ាន្ការៃៃួលសគ ាល់ ប ុ ដន្តមិន្ម្ាន្ការសក្ម្ាកពយាបាល
ន ាមន្ទរីនពៃយ ដូច្ជាអនកជុំងឺសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយ (In-Patient) ឬអនកជុំងឺសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយមិន្ឆ្លងយប់ 
(Day-Patient) នឡីយ។  

ធវជជបណ្ឌ ិត ឬធវជជបណ្ឌ ិតវោះកាត់ 
 

បុគគលដដលម្ាន្សញ្ញ ាប័ក្តដផ្នកនវជជសាក្សតៃុំនន្ីប ដដលៃៃួលបាន្ការអនុ្ញ្ញ ាតឱ្យអនុ្វតតការង្ារនវជជសាក្សតន ាកនុងតុំបន់្ភូមិសាក្សត
របស់េលួន្។ 

ករណ្ើដដលធកើតរាន្មុ្ន្ធពលេញិធានា
រ ាប់រង 
 

ការឆ្លងជុំងឺកូវដី-១៩ ដដលនកីតម្ាន្មុន្កាលបរនិច្េៃដដលអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងគ្តូវបាន្ធានានក្កាមបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ នហីយ
ដដលអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងធល ាប់ម្ាន្នលច្នច្ញជានរាគសញ្ញ ា នហីយដដលអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងបាន្ដឹង ឬគួរដតបាន្ដឹង ឬអនក
គ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងបាន្ៃៃួលការពយាបាល ការន វ្ីនរាគវនិ្ចិ្េ័យ ការន វ្ីច្តត ាឡីស័ក ការពិនក្ ាេះជុំងឺ ឬការៃៃួលបាន្      ឱ្សលតាម
នវជជបញ្ជ ាមុន្រយៈនពលធានារ ាប់រង។ 

ឱសថតាម្ធវជជបញ្ជ ា 
 

ឱ្សលដដលផ្តល់ជូន្នដាយនវជជបណ្ឌ ិត ឱ្សលការដីដលបាន្ចុ្េះបញ្ជី ឬមន្ទរីនពៃយ នហីយដដលម្ាន្នវជជបញ្ជ ានច្ញនដាយនវជជបណ្ឌ ិត ឬ
នវជជបណ្ឌ ិតឯកនៃស សក្ម្ាប់ការពយាបាលករណ្ីជុំងឺដដលគ្តូវបាន្ធានានដាយបណ្ណសន្យារ ាប់រង។ 

គ្លិានុ្បដ្ឋ ាកដដលរាន្លកខណ្ៈសម្បតរិ
ម្គ្ប់ម្ ាន់្ 

គិលានុ្បដឋ ាកដដលម្ាន្លកខណ្ៈសមបតតិក្គប់ក្ ាន់្ គឺជាអនកដដលបច្ចុបបន្នកុំពុងចុ្េះបញ្ជីគិលានុ្បដឋ ាក បញ្ជ ាក់នដាយសថ ាប័ន្ម្ាន្សមតថ
កិច្ចកនុងការចុ្េះបញ្ជីគិលានុ្បដឋ ាក តាមច្បាប់ន ាកនុងក្បនៃសដដលពួកនគរស់ន ា។ 

សថ ាន្ភាពដដលពាក់ពន័្ធ 
 

ការរងរបួស ឬជុំងឺណាមួយ អាច្ចាត់ៃុកថាជាសថ ាន្ភាពពាក់ព័ន្ធ ក្បសិន្នបីហវតនតកុំណ្ត់ថាវាជាលៃធផ្លដដលបងកមកពីរបួស ឬជុំងឺ
មួយនផ្េងនៃៀត ឬក្បសិន្នបីលៃធផ្លន្មួីយៗនកីតនឡីងពីការរងរបួសឬជុំងឺដតមួយ ន ាងន ានលីដុំបូនម ាន្ ឬដុំបូនម ាន្ៃូន ាដដលហវតនត
ៃៃួលបាន្។  

ន្ ិម្ន្ ័ទាក់េងន្ងឹអ្តថម្បធ ាជន៍្  
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ជំងឺ  សថ ាន្ភាពកាយសមបទា ដដលកុំណ្ត់បាន្តាមរយៈនមនរាគដដលផ្ល ាស់បតូ រេលួន្អនកពីអនកដដលម្ាន្សុេភាពលែ។ 

ធវជជបណ្ឌ ិតឯកធេស នវជជបណ្ឌ ិត ឬនពៃយន ម្ញ ដដលៃៃួលបាន្ការអនុ្ញ្ញ ាតក្បកបអាជីពជានវជជបណ្ឌ ិត ឬៃន្តនពៃយ ន ាកនុងតុំបន់្ភូមិសាក្សតរបស់េលួន្ នហីយ
ដដលគ្តូវបាន្ចាត់ថន ាក់នដាយអាជញ ា្រសុខាភិបាលថាជាអនកដដលម្ាន្ជុំនាញេពស់ ន្ងិពិនសសកនុងដផ្នកនវជជសាក្សត ឬៃន្តនពៃយ។ 

 
 
 

 
 
 
ដផ្នក HS - អតថក្បន ាជន៍្ការសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយ ន្ិងការវេះកាត់  
 

កក្មិតអតថក្បន ាជន៍្អតិបរម្ា ដូច្ដដលម្ាន្កុំណ្ត់កនុងតារាងអតថក្បន ាជន៍្គឺសក្ម្ាប់អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងម្ន ាក់ៗ កនុងរយៈនពលធានារ ាប់រង។ 
 

ការៃូទាត់សុំណ្ងជាអតិបរម្ារបស់នយីង មិន្គ្តូវនលីសពីច្ុំនួ្ន្អតថក្បន ាជន៍្អតិបរមិ្ាសក្ម្ាប់ទលលច្ុំណាយជាក់ដសតង ទន្នសវាកមមដដលម្ាន្ភាពចាុំបាច់្ដផ្នកនវជជសាក្សតនឡីយ។ 
 

អ្តថម្បធ ាជន៍្េើ1៖  
បន្ទប់ម្ន្ទើរធពេយ ន្ងិអាហារ 

ហវតនតន្ឹងបង់ទលលនសវាក្បចាុំទលៃសក្ម្ាប់បន្ទប់មន្ទរីនពៃយ ន្ងិអាហារ (ដដលតាម្មមតាអាហារគ្តូវបាន្ច្មែិន្ន្ិងផ្តល់ជូន្នដាយមន្ទរី
នពៃយ) កនុងនពលដដលអនកជុំងឺសក្ម្ាកពយាបាលន ាកនុងមន្ទរីនពៃយ ឬអនកជុំងឺសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយមិន្ឆ្លងយប់ ដដលអតថ
ក្បន ាជន៍្នន្េះម្ាន្កក្មិតអតិបរមិ្ាក្បចាុំទលៃ ដូច្ម្ាន្ដច្ងកនុងតារាងអតថក្បន ាជន៍្។ 

អ្តថម្បធ ាជន៍្េើ2៖  
បន្ទប់សធ្គគ ាោះបនទ ាន់្កម្ម្តិ្ងន់្ 

ហវតនតន្ឹងបង់ទលលនសវាសក្ម្ាប់ការពយាបាលន ាកនុងបន្ទប់សនន្តង្គ ាេះបនទ ាន់្កក្មិត ៃ្ន់្ ក្បសិន្នបីម្ាន្ភាពចាុំបាច់្ដផ្នកនវជជសាក្សតដដល
តគ្មូវនដាយនវជជបណ្ឌ ិតពយាបាលផ្ទ ាល់ ឬនវជជបណ្ឌ ិតវេះកាត់ថាអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងគ្តូវដតពយាបាលន ាកនុងបន្ទប់សនន្តង្គ ាេះបនទ ាន់្
កក្មិត ៃ្ន់្ន ាកនុងមន្ទរីនពៃយ។ អតថក្បន ាជន៍្នន្េះម្ាន្កក្មិតអតិបរមិ្ាក្បចាុំទលៃ ដូច្ម្ាន្ដច្ងកនុងតារាងអតថក្បន ាជន៍្។ 

អ្តថម្បធ ាជន៍្េើ3៖ 
នថលចំណា កនុងម្ន្ទើរធពេយ 
 

ហវតនតន្ឹងបង់ទលលនសវាសក្ម្ាប់អនកជុំងឺសក្ម្ាកពយាបាលន ាកនុងមន្ទរីនពៃយ ឬអនកជុំងឺសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយមិន្ឆ្លងយប់ 
សក្ម្ាប់៖ 
- ការន វ្ីនរាគវនិ្ចិ្េ័យ (រាប់បញ្ចូលទាុំងកាុំរសមីអុិច្ ការន វ្ីនតសតិ៍មន្ទរីពិនសា្ន៍្ ការវាស់ច្ង្វ ាក់នបេះដូង  នតសតិ៍កក្មិតនមតាបូលិកទន្

នកាសិកា ឆ្លុេះនអកូ លតអង់ដូសកុប ន្ិងការក្ចិ្បនកាសិកា) 
- ឱ្សលតាមនវជជបញ្ជ ា ការនក្បីក្បាស់ថន ាុំ ការរុ ុំឬលាងរបួស ឧបករណ៍្អមឆ្ែឹង បុំពង់េយល់ ន្ិងការចាក់នសរ ៉ូម 
- ទលលពិនក្ ាេះជុំងឺជាមួយនវជជបណ្ឌ ិត ឬនវជជបណ្ឌ ិតជុំនាញ 
- នសវានវជជបណ្ឌ ិតពិន្ិតយក្បចាុំទលៃ 
- នសវាដលទាុំនដាយគិលានុ្បដឋ ាកដដលម្ាន្លកខណ្ៈសមបតតិក្គប់ក្ ាន់្ 
- ទលល ាម ឬបល ាសម ា ន្ិងទលលរដឋបាលដដលពាក់ព័ន្ធ 
- ឱ្សលពយាបាលបន្តន ាផ្ទេះតាមនវជជបញ្ជ ា 
ដដលអតថក្បន ាជន៍្នន្េះម្ាន្ច្ុំនួ្ន្អតិបរមិ្ា ដូច្ដដលម្ាន្ដច្ងកនុងតារាងអតថក្បន ាជន៍្ទន្ករណ្ីជុំងឺណាមួយ។ 

អ្តថម្បធ ាជន៍្េើ4៖      
ការថតធសេន្ CT MRI ន្ងិ PET 

ហវតនតន្ឹងៃូទាត់ទលលលតនសកន្សក្ម្ាប់អនកជុំងឺសក្ម្ាកពយាបាលន ាកនុងមន្ទរីនពៃយ ឬអនកជុំងឺសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយមិន្ឆ្លងយប់ 
ឬការវេះកាត់។ ការៃូទាត់សុំណ្ងជាអតិបរមិ្ាម្ាន្ដច្ងកនុងតារាងអតថក្បន ាជន៍្ទន្ករណ្ីជុំងឺ។ 

អ្តថម្បធ ាជន៍្េើ5៖      
រថ ន្រគ្លិាន្សធ្គគ ាោះតាម្នលូវធ ាក 

ហវតនតន្ឹងៃូទាត់ទលលនសវារលយន្តគិលាន្សនន្តង្គ ាេះបនទ ាន់្តាមផ្លូវន ាក សក្ម្ាប់ការបញ្ជូន្ន ា ន្ងិ/ឬ មកពីមន្ទរីនពៃយ ដដលអនកជុំងឺ
សក្ម្ាកពយាបាលន ាកនុងមន្ទរីនពៃយ ឬអនកជុំងឺសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយមិន្ឆ្លងយប់ ឬអនកជុំងឺវេះកាត់ គ្តូវបាន្តគ្មូវឱ្យម្ាន្រលយន្ត
គិលាន្សនន្តង្គ ាេះជាចាុំបាច់្ នហីយរលយន្តសនន្តង្គ ាេះបនទ ាន់្ននាេះគ្តូវបាន្គិតតទមលសមរមយពីមន្ទរីនពៃយ។ ការៃូទាត់សុំណ្ងជាអតិបរមិ្ាម្ាន្
ដច្ងកនុងតារាងអតថក្បន ាជន៍្ទន្ករណ្ីជុំងឺ។ 

អ្តថម្បធ ាជន៍្េើ6៖ 
ការវោះកាត់ 

ហវតនតន្ឹងៃូទាត់ទលលនវជជបណ្ឌ ិតវេះកាត់ ដដលម្ាន្ការពិនក្ ាេះជុំងឺមុន្ ន្ងិនក្កាយនពលវេះកាត់ ការវេះកាត់ នសវានវជជបណ្ឌ ិតដាក់ថន ាុំសណ្តុំ  
នដីមបីដុំនណ្ីរការវេះកាត់ ន្ងិទលលបន្ទប់វេះកាត់ន ាកនុងមន្ទរីនពៃយ ន្ិងឧបករណ៍្ដទៃនៃៀតដដលពាក់ព័ន្ធន្ងឹការវេះកាត់។ ការៃូទាត់សុំណ្ង
ជាអតិបរមិ្ាម្ាន្ដច្ងកនុងតារាងអតថក្បន ាជន៍្ទន្ករណ្ីជុំងឺ។ 

អ្តថម្បធ ាជន៍្េើ7៖  
ម្បាក់ឧបតថម្ភម្បចាំនថងសម្រាប់ការសម្រាក
ពយាបាលធ ាម្ន្ទើរធពេយ 

ហវតនតន្ឹងៃូទាត់ក្បាក់ឧបតថមៃក្បចាុំទលៃកនុងនពលសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយ សក្ម្ាប់ការពយាបាលដដលអាច្ៃៃួលបាន្ការធានា
នក្កាមបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ ក្បសិន្នបីអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងទាមទារទលលពយាបាល ពីនបឡាជាតិរបបសន្តិសុេសងគម ន្ិង/ឬបណ្ណ
សន្យារ ាប់រងនផ្េងនៃៀតវញិ ប ុដន្តមិន្ទាមទារពីអតថក្បន ាជន៍្នផ្េងៗនៃៀតកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះនៃ។ អតថក្បន ាជន៍្នន្េះន្ឹងមិន្គ្តូវ
ផ្តល់ឱ្យនឡីយ ក្បសិន្នបីម្ាន្ការទាមទារសុំណ្ងណាមួយពីការសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទីរនពៃយ គ្តូវបាន្ន វ្ីនឡីងនក្កាមបណ្ណសន្យា
រ ាប់រងនន្េះ។ កក្មិតអតិបរមិ្ាទន្អតថក្បន ាជន៍្នន្េះ ន្ងិច្ុំនួ្ន្ទលៃអតិបរម្ា ម្ាន្បញ្ជ ាក់ន ាកនុងតារាងអតថក្បន ាជន៍្។ 

 
 
 
 

1. ករណ្ីដដលនកីតម្ាន្មុន្នពលៃញិធានារ ាប់រង ន្ងិរាល់ផ្លវបិាកដដលដដលបណដ ាលមកពីករណ្ីដដលនកីតម្ាន្មុន្នពលៃញិធានារ ាប់រង។ 
 

2. ការពយាបាលណាមួយច្ុំនពាេះការរងរបួស ឬជុំងឺដដលមិន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងជុំងឺកូវដី-19។ 
 

3. ការច្ុំណាយណាមួយពាក់ព័ន្ធន្ងឹ ឬរួមច្ុំដណ្កនដាយ ឬជាលៃធផ្លទន្ការន វ្ីច្តត ាឡីស័ក ឬដាក់ឱ្យន ាដាច់្នដាយដឡក នទាេះបីតគ្មូវ ឬមិន្តគ្មូវនដាយរដឋ ាភិបាល ន្ិង/ឬ      សថ ាប័
ន្ម្ាន្ការអនុ្ញ្ញ ាត ឬសថ ាប័ន្ម្ាន្សមតថកិច្ចណាមួយក៏នដាយ។ 
 

4. របួស ន្ិង/ឬ ជុំងឺ ន្ិង/ឬ ការច្ុំណាយណាមួយដដលបណត ាលមកពី ឬនកីតនឡីងកនុងអុំឡុងនពលដដលក្បក្ពឹតតបៃនលីមស ឬក្បក្ពឹតតបុំពាន្ច្បាប់នដាយអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រង។ 
 

5. រាល់ជុំងឺ ឬរបួសនដាយសារការន វ្ីៃុកខនទាសេលួន្ឯង ការន វ្ីអតតឃាត ឬប ុន្ប ងន វ្ីអតតឃាត េណ្ៈនពលដដលម្ាន្សតិសម ារតីក្គប់ក្ ាន់្ ឬនពលវកិលច្រកិ។ 
 

6. ការនញៀន្នក្គឿងនញៀន្ឬនក្គឿងក្សវងឹ។ 
 

អ្តថម្បធ ាជន៍្ដដលត្តូវបាន្ធានាកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រង  

ករណ្ើម្និ្ធានា 
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1. ការកុំណ្ត់អាយុ 
បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះមិន្ធានាអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងដដលម្ាន្អាយុចាប់ពីចិ្តសិបក្បាុំ (75) ឆន ាុំនឡីងន ា (ដផ្ែកនលីទលៃកុំនណ្ីតចុ្ងនក្កាយ) នលីកដលងម្ាន្ការយល់ក្ពមពិនសសពី
ក្កុមហ ុន្ធានារ ាប់រង។ 
 

2. ការដកដក្ប 
នលីកដលងដតម្ាន្ការសរនសរជាលាយលកខណ៍្អកេរន ាកនុងការដកដក្បចុ្ងនក្កាយដដលនច្ញនដាយ ហវតនត អមនដាយហតថនលខារបស់ន្ិន ាជិតដដលៃៃួលបាន្ការអនុ្ញ្ញ ាតពីហវ
តនត នបីពុុំដូនចន ាេះនៃ ម ាន្ការដកដក្បណាមួយន ាកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះម្ាន្ក្បសិៃធភាពនឡីយ។ 
 

3. ការបញ្ចប់បណ្ណសន្យារ ាប់រង 
បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ ន្ឹងមិន្អាច្បញ្ចប់បាន្នៃ បនទ ាប់ពីបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះចាប់នផ្តីមម្ាន្សុពលភាព  នលីកដលងដត៖ 
 

ក. ហវតនតអាច្បញ្ចប់បណ្ណសន្យារ ាប់រងនដាយជូន្ដុំណ្ឹងជាលាយលកខណ៍្អកេរន ាអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងរយៈនពលសាមសិប (30) ទលៃមុន្។ ការបញ្ចប់បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ 
ន្ងឹមិន្ប េះពាល់ដល់សិៃធរិបស់អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងណាមួយនៃ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងអតថក្បន ាជន៍្ករណ្ីជុំងឺដដលបាន្នកីតនឡីងមុន្កាលបរនិច្េៃបញ្ចប់បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ។ 
ន ានពលបញ្ចប់ ហវតនតន្ឹងក្បគល់ក្បាក់បុពវលាភក្តឡប់ន ាវញិ នក្កាយពីកាត់ក្បាក់នសវារដឋបាលច្ុំនួ្ន្ដប់ភាគរយ (10%) សក្ម្ាប់ដផ្នករយៈនពលដដលមិន្ទាន់្ផុ្តកុំណ្ត់ទន្
រយៈនពលធានារ ាប់រង កនុងករណ្ីដដលការបញ្ចប់ននាេះមិន្ទាក់ៃងន្ឹងសថ ាន្ភាពណាមួយដូច្ខាងនក្កាម៖ 
i) ការបុំភាន់្ហវតនត នដាយការក្បកាសមិន្ក្តឹមគ្តូវ 
ii) ការក្ពមនក្ពៀងជាមួយការប ុន្ប ងណាមួយរបស់តតិយជន្ នដីមបីៃៃួលបាន្អតថក្បន ាជន៍្ទន្ការៃូទាត់ពីហវតនតនដាយមិន្សមនហតុផ្ល ដដលន វ្ីឱ្យេូច្ក្បន ាជន៍្

របស់ហវតនត 
iii) ការមិន្ន ារពតាមលកខេណ្ឌ ដដលម្ាន្ដច្ងកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រង ឬេកខាន្មិន្បាន្អនុ្វតតតាមភាពនសម ាេះក្តង់ 

 

េ.    ហវតនតអាច្បញ្ចប់បណ្ណសន្យារ ាប់រងសក្ម្ាប់បុគគលណាមួយដដលគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រង ច្ុំនពាេះការមិន្ន ារពតាមតគ្មូវការដូច្ដដលម្ាន្ដច្ងកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រង ន្ិង ម ាន្
ការការៃូទាត់សងវញិនូ្វក្បាក់បុពវលាភនឡីយសូមបីមួយដផ្នកឬទាុំងក្សុងច្ុំនពាេះករណ្ីនន្េះ។   

 

អនកអាច្បញ្ចប់បណ្ណសន្យារ ាប់រងក្គប់នពល នដាយជូន្ដុំណ្ឹងជាលាយលកខណ៍្អកេរដល់ហវតនត ន្ិងតាមរយៈទក្បសណ្ីយ៍នដាយបញ្ជ ាក់ពីកាលបរនិច្េៃទន្ការបញ្ចប់បណ្ណសន្យា
រ ាប់រង មុន្នពលបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះចាប់នផ្តីមម្ាន្សុពលភាព។ ហវតនតន្ងឹក្បគល់បុពវលាភក្តលប់ន ាវញិច្ុំនួ្ន្ នរាសិបភារយ (90%) ទន្បុពវលាភដដលបាន្បង់។ 
  

 ម ាន្ការៃូទាត់ក្បាក់បុពវលាភក្តលប់ន ាវញិទាុំងក្សុងឬមួយដផ្នកណាននាេះនៃក្បសិន្នបីម្ាន្ការទាមទារសុំណ្ងគ្តូវបាន្ន វ្ីនឡីងកនុងអុំឡុងនពលទន្ការធានារ ាប់រងរួច្នហីយ។ 
 

4. វញិ្ញ ាបន្បក្ត ព័ត៌ម្ាន្ ន្ិងភសតុតាង 
វញិ្ញ ាបន្បក្ត ព័ត៌ម្ាន្ របាយការណ៍្នវជជសាក្សត ន្ិងភ័សតុតាងនផ្េងនៃៀតដដលតគ្មូវនដាយហវតនតគ្តូវដតផ្តល់ជូន្ហវតនត នក្កាមទលលច្ុំណាយរបស់អនក ន្ងិតាមៃក្មង់ដដលបាន្តគ្មូវ។ 
រាល់ការជូន្ដុំណ្ឹងទាុំងអស់ដដលហវតនតគ្តូវការពីអនក អនកគ្តូវដតសរនសរជាលាយលកខណ៍្អកេរ ន្ិងនផ្ញីមកកាន់្ហវតនត។ អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងគ្តូវដាក់លិេតិបញ្ជ ាក់នវជជសាក្សត 
នក្កាមទលលច្ុំណាយរបស់េលួន្ ន ានពលដដលនយីងគិតថាចាុំបាច់្ នដីមបីពិន្ិតយការទាមទារសុំណ្ងរបស់អនក។  
 

5. ការផ្ល ាស់បតូរទន្កតត ាដដលប េះពាល់ដល់ការធានារ ាប់រង 
អនកគ្តូវជូន្ដុំណ្ឹងដល់ហវតនតជាលាយលកខណ៍្អកេរកនុងរយៈនពលសាមសិប (30) ទលៃ អុំពីការផ្ល ាស់បតូរច្ុំណុ្ច្ណាមួយន ាកនុងព័ត៌ម្ាន្ដដលអនកធល ាប់បាន្ផ្តល់ឱ្យនយីងន ានពលដាក់
ពាកយនសនីសុុំ ន្ងិន ានពលណាមួយបនទ ាប់ពីននាេះ។ ការផ្ល ាស់បតូរទាុំងននាេះរួមម្ាន្៖ ការផ្ល ាស់បតូរអាសយដឋ ាន្ ក្បនៃសសន ាក់ន ា នលេលិេតិឆ្លងដដន្ សថ ាន្ភាពគ្គួសារ ការង្ារ ន្ងិសថ ាន្
ភាពនផ្េងនៃៀតដដលអនុ្ញ្ញ ាតឱ្យបុគគលននាេះអាច្កល ាយជាសម្ាជិកៃៃួលបាន្ការធានារ ាប់រង។ កនុងករណ្ីចាុំបាច់្ ហវតនតន្ឹងពិន្តិយនឡីងវញិនូ្វអក្តាបុពវលាភធានារ ាប់រង នហីយជូន្
ដុំណ្ឹងអនកជាមុន្ជាលាយលកខណ៍្អកេរ  ាងនហាច្ណាស់ សាមសិប (30) ទលៃ។ 

6. ការអាក់ខាន្ទន្ការធានារ ាប់រង 
កនុងករណ្ីដដលម្ាន្ការអាក់ខាន្ទន្ការធានារ ាប់រង នដាយមូលនហតុណាមួយក៏នដាយ នយីងរកសាសិៃធកិនុងការដាក់ឱ្យអនុ្វតតនឡីងវញិនូ្វករណ្ីមិន្ធានាៃមួីយ ដដលពាក់ព័ន្ធន្ងឹ
ករណ្ីដដលនកីតម្ាន្មុន្នពលៃញិធានារ ាប់រង។ 

 

7. ច្បាប់ក្គប់ក្គង  
បណ្ណសន្យាធានារ ាបរងនន្េះគ្តូវបាន្ក្គប់ក្គង ន្ិងបកក្សាយនដាយន ាងន ាតាមច្បាប់ទន្ក្ពេះរាជាណាច្ក្កកមពុជា។  
 

8. សម្ាជិកភាព  
បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះផ្តល់ការធានានលីសម្ាជិកទាុំងអស់ដដលម្ាន្សិៃធិៃៃួលបាន្ការធានានន្េះ។ 

 

9. លកខេណ្ឌ ៃីលុំន ា  
អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងគ្តូវដតជាន្និវសន្ជន្ដដលម្ាន្ៃលីុំន ាកនុងក្ពេះរាជាណាច្ក្កកមពុជា។ ន្ិវាសន្ជន្ម្ាន្ដូច្ជា ជន្ជាតិកមពុជា អនករស់ន ាអចិ្ទន្តន្តយ៍កនុងក្បនៃសកមពុជា ក៏ដូច្ជា
ជន្បរនៃស ដដលម្ាន្បណ្ណសម្គ ាល់េលួន្សិសេ កាតការង្ារ ឬប័ណ្ណការង្ារដដលម្ាន្សុពលភាព ន្ិងម្ាន្អាសយដឋ ាន្សន ាក់ន ាកនុងក្ពេះរាជាណាច្ក្កកមពុជា។ បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ
ន្ងឹមិន្ម្ាន្សុពលភាពសក្ម្ាប់អនកនៃ កនុងករណ្ីដដលអនកន ារស់ន ា ឬន វ្ីដុំនណ្ីរនច្ញពីក្ពេះរាជាណាច្ក្កកមពុជានលីសរយៈនពលនរាសិប (90) ទលៃជាប់ៗ ន ា នលីកដលងដតម្ាន្ការ
ជូន្ដុំណ្ឹងជាមុន្មកកាន់្ហវតនត នហីយអនកបាន្បង់បុពវលាភបដន្ថម ក្បសិន្នបីម្ាន្។ 

 

10. សុក្កិតយភាពទន្ព័ត៌ម្ាន្នពញនលញ 
10.1 ពត័៌រាន្ម្តមឹ្ត្តូវ ន្ងិធពញធលញ 

ព័ត៌ម្ាន្ដដលពាក់ព័ន្ធទាុំងអស់គ្តូវដតផ្តល់មកឱ្យហវតនត នដីមបីនយីងសនក្មច្ចិ្តតថានច្ញបណ្ណសន្យារ ាប់រងឱ្យដដរឬនៃ។ ព័ត៌ម្ាន្ននាេះគ្តូវដតក្តឹមគ្តូវ ន្ិងនពញនលញ ន ា
កាលបរនិច្េៃទន្ការដាក់ពាកយនសនីសុុំ។ ក្បសិន្នបីព័ត៌ម្ាន្ណាមួយដដលបាន្ផ្តល់មកហវតនតមិន្ក្តឹមគ្តូវ ឬមិន្នពញនលញ សិៃធរិបស់អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងន្ឹងកល ាយជា

លកខខណ្ឌ  
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នម្ាឃៈតាុំងពីដុំបូង។ ក្បសិន្នបីព័ត៌ម្ាន្មិន្ក្តឹមគ្តូវ ឬមិន្នពញនលញ៖ 
ក)  គ្តូវបាន្ផ្តល់ឱ្យហវតនតកនុងនច្តនានបាកបនញ្េ ាត បុពវលាភដដលបាន្បង់ឱ្យសក្ម្ាប់អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងរ៉ូបននាេះន្ឹងគ្តូវចាត់ៃុកថាបាន្លេះបង់នចាល 
េ)  គ្តូវបាន្ផ្តល់ឱ្យហវតនតនដាយមិន្ម្ាន្នច្តនានបាកបនញ្េ ាត ក្បាក់បុពវលាភក្បចាុំឆន ាុំច្ុំនួ្ន្ដប តសិបភាគរយ (80%) ន្ឹងគ្តូវក្បគល់ក្តឡប់ន ាអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រង

វញិ  
 

10.2 ការអ្ោះអាងអា ុខុស 
ក្បសិន្នបីអាយុរបស់អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងគ្តូវបាន្បុំនពញេុសន ាកនុងពាកយនសនីសុុំធានារ ាប់រង នដាយ ម ាន្នច្តនានបាកបនញ្េ ាត ហវតនតអាច្ផ្ល ាស់បតូរច្ុំនួ្ន្ៃកឹក្បាក់
ដដលគ្តូវបង់ រួមទាុំងលកខេណ្ឌ ដទៃនៃៀតទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ ដផ្ែកន ាតាមអាយុជាក់ដសតងរបស់អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រង។ 
 

11. បណ្ណសន្យារ ាប់រងដទៃនៃៀត  
អនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងគ្តូវជូន្ដុំណ្ឹងមកហវតនតអុំពីការធានារ ាប់រងជុំងឺ ឬសុេភាពនផ្េងនៃៀតដដលន ាម្ាន្សុពលភាពកនុងរយៈនពលធានារ ាប់រងទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ រួមទាុំង
កិច្ចសន្យាធានារ ាប់រងដដលអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងៃៃួលបាន្នដាយសារតគ្មូវការការង្ារ ឬនដាយសារមូលនហតុសញ្ជ ាតិ ឬអាសយដឋ ាន្សន ាក់ន ារបស់េលួន្។  បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ
ន្ងឹមិន្ផ្តល់សុំណ្ងឬៃូទាត់សុំណ្ងនលីសពីច្ុំនួ្ន្សម្ាម្ាក្តនឡីយ ក្បសិន្នបីអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងៃៃួលបាន្សុំណ្ងពីក្បភពនផ្េងនៃៀតសក្ម្ាប់នក្ ាេះថន ាក់ ឬជុំងឺដូច្ ន ា។ 
 

12. ភាពជាម្ច ាស់ទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រង 
ហវតនតចាត់ៃុកម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រងជាម្ច ាស់ផ្ត ាច់្មុេទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ។ ហវតនតមិន្ៃៃួលសគ ាល់ការទាមទារសុំណ្ង ឬផ្លក្បន ាជន៍្ពីបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះនដាយអនក
ដទៃនឡីយ។ ការៃៃួលយកបណ្ណសន្យារ ាប់រង ឬការៃៃួលយកការៃូទាត់សុំណ្ងនដាយម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រង (ឬនដាយអនកតុំណាងក្សបច្បាប់ ឬអនកតុំណាងដដលម្ាន្ការ
អនុ្ញ្ញ ាតពីម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រង) ម្ាន្ន្យ័ថាហវតនតដលងម្ាន្កាតពវកិច្ច ន្ិងបន្ទុកៃៃួលេុសគ្តូវច្ុំនពាេះការៃូទាត់សុំណ្ងននាេះនៃៀតនហីយ។ 

 

13. កក្មិតទន្ភារៈេុសគ្តូវ  
កនុងរយៈនពលធានារ ាប់រង កក្មិតទន្ភារៈេុសគ្តូវរបស់នយីងនក្កាមបណ្ណសន្យារ ាប់រង ទាក់ៃងន្ឹងករណ្ីជុំងឺណាមួយ មិន្គ្តូវនលីសពី៖ 
ក)  សក្ម្ាប់តទមលច្ុំណាយកនុងច្ុំនុ្ច្ណាមួយ (ការគិតទលល ឬតទមល) ដដលម្ាន្ដច្ងន ាកនុងដផ្នកទន្អតថក្បន ាជន៍្ន្ីមួយៗទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រង ដូច្បាន្បញ្ជ ាក់កនុងតារាងអតថក្បន ាជ

ន៍្។ 
េ)  សក្ម្ាប់ដផ្នកណាមួយដដលគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រង៖ 

ផ្លបូកសរុបទន្ទលលច្ុំណាយនដាយហវតនត សក្ម្ាប់តទមលច្ុំណាយកនុងច្ុំនុ្ច្ណាមួយ (ការគិតទលល ឬតទមល) ន ាតាមដផ្នកដដលធានាននាេះ ដូច្ម្ាន្ដច្ងន ាកនុងតារាងអតថក្បន ាជ
ន៍្។  

គ)  សក្ម្ាប់កនុងមួយករណ្ីជុំងឺ (អនុ្វតតច្ុំនពាេះដតដផ្នក HS (ការសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទីរនពៃយ ន្ងិការវេះកាត់) ប ុនណណ ាេះ)៖ 
កក្មិតទន្ៃឹកក្បាក់ដដលគ្តូវបង់នដាយហវតនតនក្កាមដផ្នកនន្េះ ម្ាន្ច្ុំនួ្ន្ដូច្ដដលបាន្បញ្ជ ាក់ន ាកនុងច្ុំណុ្ច្(េ)ខាងនលី ន្ងិម្ាន្ដច្ងន ាកនុងតារាងអតថក្បន ាជន៍្។  
 

ប ុដន្ត ក្បសិន្នបីអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងបាន្ជាសេះនសបីយទាុំងក្សុងពីករណ្ីជុំងឺននាេះ កនុងរយៈនពល  ាងតិច្ដប់បួន្ (14) ទលៃជាប់ៗ ន ា បនទ ាប់ពីទលៃនច្ញមន្ទរីនពៃយ ការទាមទារ
សុំណ្ងនលីទលលច្ុំណាយសក្ម្ាប់ការពយាបាលករណ្ីជុំងឺដូច្ ន ាអាច្ន វ្ីន ាបាន្នក្កាមបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ នដាយហវតនតចាត់ៃុកវាដូច្ជាករណ្ីជុំងឺលមី នដាយអតថក្បន ាជន៍្ 
ន្ងឹគ្តូវបាន្អនុ្វតតដូច្កក្មិតអតថក្បន ាជន៍្ដដលម្ាន្ដច្ងន ានក្កាមលកខេណ្ឌ  (គ) ខាងនលី សក្ម្ាប់កនុងមួយករណ្ីជុំងឺ។ 

 
 
 
 
 

សក្ម្ាប់ន ាលបុំណ្ងខាងនលី៖  
i)  “ដននកដដលត្តូវបាន្ធានារ ាប់រង” ម្ាន្ន្័យថា៖ 

ក) ជាដផ្នកដដលម្ាន្ដច្ងកនុងច្ុំណុ្ច្សតីពីការធានារ ាប់រងទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ (ដផ្នក HS ការសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយ ន្ងិការវេះកាត់) ន្ងិ 
េ) ដផ្នកដដលម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រង ឬអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងបាន្យល់ក្ពមៃៃួលយកការធានា ន្ងិម្ាន្ដច្ងន ាកនុងតារាងអតថក្បន ាជន៍្ ន្ងិតារាងការដកដក្បចុ្ង

នក្កាយរបស់អនកគ្តូវបាន្ការធានារ ាប់រង។ 
ii)  “កនុងមួ្ ករណ្ើជំងឺ” ម្ាន្ន្័យថា៖ 

ជុំងឺ ពិការភាព ឬរបួសរាងកាយ ន្ិងផ្លលុំបាកណាមួយដដលនកីតនឡីងពីមូលនហតុទន្ជុំងឺ ពិការភាព ឬការរបួសរាងកាយដតមួយននាេះ។  
 

អតថក្បន ាជន៍្អតិបរម្ាដដលគ្តូវៃូទាត់សក្ម្ាប់ករណ្ីជុំងឺដដលបាន្ធានាសក្ម្ាប់ម្ន ាក់ៗ កនុងមួយឆន ាុំ គឺម្ាន្ដច្ងកនុងតារាងអតថក្បន ាជន៍្។ 
 

14. ការបញ្ឈប់ការធានារ ាប់រង   
ការធានារ ាប់រងសក្ម្ាប់បុគគលម្ន ាក់ៗដដលគ្តូវបាន្ធានានក្កាមបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះគ្តូវបញ្ឈប់៖ 
i. ន ានពលច្ុំនួ្ន្អតិបរមិ្ាទន្អតថក្បន ាជន៍្ជាក់លាក់ណាមួយ ដូច្ដដលបាន្ដច្ងន ាកនុងតារាងសន្យារ ាប់រងន្ិង/ឬ វញិ្ញ ាបន្បក្តធានារ ាប់រង គ្តូវបាន្ៃូទាត់អស់នដាយ ហវតនត 

ឬ 
ii. ន ាពាក់កណត ាលយប់ (នម្ ាងន ាកមពុជា) ទន្ទលៃចុ្ងនក្កាយទន្រយៈនពលធានារ ាប់រង ឬនពលដដលអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងដដលសក្ម្ាកពយបាលន ាមន្ទរីនពៃយសក្ម្ាប់ករណ្ីជុំងឺ

មួយនហីយបាន្នច្ញពីមន្ទរីនពៃយវញិ ឬន ានពលដដលកក្មិតអតថក្បន ាជន៍្អតិបរមិ្ាសក្ម្ាប់ការពយាបាលករណ្ីជុំងឺននាេះគ្តូវបាន្នក្បីអស់ ឬនពលដដលអនកចាកនច្ញពី
ក្បនៃសន ាលន ា ឱ្យដតមួយណានកីតនឡីងមុន្។ 

 

15. បណ្ណសន្យារ ាប់រង តារាងអតថក្បន ាជន៍្ ន្ិងការដកដក្បចុ្ងនក្កាយគ្តូវអាន្រួម ន ាដូច្ជាកិច្ចសន្យាធានារ ាប់រងដតមួយ 
ក្បសិន្នបីម្ាន្ន្ិយមន្យ័ពិនសសណាមួយគ្តូវបាន្ផ្តល់ន ាឱ្យពាកយ ឬឃល ាណាមួយន ាកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ តារាងសន្យារ ាប់រង ន្ិង/ឬ វញិ្ញ ាបន្បក្តធានារ ាប់រង ឬការដកដក្បចុ្ង
នក្កាយ ពាកយ ឬឃល ាននាេះន្ឹងគ្តូវម្ាន្អតថន្័យដបបននាេះនពញមួយកិច្ចសន្យាធានារ ាប់រងនន្េះ។ 

 

16. ការបន្តការធានារ ាប់រង 
បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ មិន្អាច្គ្តូវបាន្បន្តនៃ។ 

 

17. ការនផ្ទរសិៃធិ ន្ិងអតថក្បន ាជន៍្  
អតថក្បន ាជន៍្ដដលបាន្ផ្តល់ជូន្ន ាកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះមិន្អាច្នផ្ទរន ាអនកនផ្េងបាន្នឡីយ។ 
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18. ការជូន្ដុំណ្ឹងមក ហវតនត  
ការជូន្ដុំណ្ឹងណាមួយដដលបាន្នផ្ញីមកហវតនតកនុងន ាលបុំណ្ងសក្ម្ាប់បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ ន្ឹងគ្តូវបាន្ចាត់ៃុកថាបាន្ៃៃួល លុេះក្តាដតវាគ្តូវបាន្ៃៃួលន ាការ ិាល័យរបស់
នយីង ន ាកនុងអុំឡុងនពលដដលពាក់ព័ន្ធ។ 

 

19. ការបញ្ជូន្ឯកសារ មូលបបទាន្ប័ក្ត ន្ងិការជូន្ដុំណ្ឹង 
រាល់ឯកសារ មូលបបទាន្ប័ក្ត ន្ិងការជូន្ដុំណ្ឹងជាលាយលកខណ៍្អកេរន្ងឹគ្តូវនផ្ញីតាមទក្បសណ្ីយ៍ន ាអាសយដឋ ាន្របស់ម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រងដដលម្ាន្ន ាកនុងកុំណ្ត់ក្តារបស់
ហវតនត ន ាកាលៈនៃសៈណាមួយ។ ហវតនតមិន្ៃៃួលេុសគ្តូវច្ុំនពាេះបញ្ហ ាណាមួយដដលបណត ាលមកពីការេកខាន្មិន្បាន្ជូន្ដុំណ្ឹង អុំពីការបតូរអាសយដឋ ាន្របស់ម្ច ាស់បណ្ណសន្យា
រ ាប់រងមកហវតនតនឡីយ។  
 

20. បង់បុពវលាភ 
បុពវលាភទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រង គ្តូវដតបង់នពញនលញ មុន្នពលនច្ញវញិ្ញបន្បក្តធានារ ាប់រង ឬតារាសន្យារ ាប់រង។ 

 

21. បុនរលកខេណ្ឌ មុន្នពលម្ាន្ភារៈៃៃួលេុសគ្តូវ 
ការន ារពតាម ន្ិងការបុំនពញតាម េ លកខេណ្ឌ  កក្មិតកុំណ្ត់ ករណ្ីមិន្ធានា ន្ិយមន្យ័ ន្ិងការដកដក្បចុ្ងនក្កាយទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ គឺជាអវដីដលអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងគ្តូវ
ន វ្ី ឬអនុ្នលាមតាមនក្កាមបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ ន្ងិធានាពីភាពពិតក្បាកដទន្ការអេះអាងន ាកនុងពាកយនសនីសុុំធានារ ាប់រង ឬដបបបៃទាមទារសុំណ្ង ដដលការណ៍្នន្េះគ្តូវបាន្ចាត់
ៃុកជាបុនរលកខេណ្ឌ មុន្នពលហវតនតម្ាន្ភារៈៃៃួលេុសគ្តូវ។  

 

22. ការនដាេះក្សាយវវិាៃ 
រាល់វវិាៃដដលនកីតនច្ញពី ឬពាក់ព័ន្ធន្ឹងបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ រួមទាុំងការបកក្សាយអុំពី េ លកខេណ្ឌ  កក្មិតកុំណ្ត់ ន្ងិ/ឬ ករណ្ីមិន្ធានា ដដលម្ាន្ដច្ងន ាៃនីន្េះ ន្ងឹគ្តូវនដាេះ
ក្សាយជាមុន្តាមរយៈការច្រចានដាយនសម ាេះក្តង់។ ក្បសិន្នបីភាគីទាុំងពីរេកខាន្កនុងការនដាេះក្សាយវវិាៃនដាយការច្រចានន្េះ វវិាៃន្ងឹគ្តូវបញ្ជូន្ន ាន្យ័ិតករធានារ ាប់រងកមពុជា។ 

 

23. បណ្ត ឹងច្ុំនពាេះតតិយជន្  
មិន្ម្ាន្េណាន ាកនុងបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះអាច្ទាញហវតនតម្ាន្ភារៈៃៃួលេុសគ្តូវ ឬៃៃួលេុសគ្តូវ ឬន្ឹងម្ាន្ភារៈៃៃួលេុសគ្តូវតាមក្គប់រ៉ូបភាពជាភាគីន ាកនុងបណ្ត ឹងទាមទារ
ការេូច្ខាតណាមួយដដលអាច្ន វ្ីនឡីងនដាយម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រង ឬអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រង នក្កាមបណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះ ដដលបតឹងអនកផ្តល់នសវានវជជសាក្សត ៃន្តសាក្សត ឬការ
ពយបាល នដាយសារការន វ្សក្បដហស ការអនុ្វតតន៍្មិន្ក្តឹមគ្តូវតាមក្កមសីល្ម៌វជិជ ាជីវៈនពៃយ ឬមូលនហតុនផ្េងនៃៀត ដដលនកីតនច្ញពីការក្បក្ពឹតត ឬការនបាេះបង់ ន ាកនុងការ
ពយាបាល ឬការពិន្ិតយអនកគ្តូវបាន្ធានារ ាប់រងណាម្ន ាក់ នក្កាមលកខេណ្ឌ ទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រងនន្េះនឡីយ។ 
 
 
 

 
 
 
នលេៃូរស័ពទជុំនួ្យដផ្នកនវជជសាក្សត 
ក្បសិន្នបីម្ាន្មន្ទិល សូមទាក់ៃងមកៃូរស័ពទជុំនួ្យ 24 នម្ ាង របស់ហវតនត (ដូច្បាន្បង្ហ ាញន ានលីកាតសម្ាជិកធានារ ាប់រងរបស់អនក)។ ហវតនតន្ងឹនរៀបច្ុំឱ្យអនកបាន្ចូ្លសក្ម្ាក
ពយាបាលកនុងមន្ទរីនពៃយ បញ្ជូន្តាមរលយន្តគិលាន្សនន្តង្គ ាេះ ន្ិងបញ្ជូន្តាមផ្លូវអាកាសន ានពលចាុំបាច់្។ 
 
សក្ម្ាប់អនកដដលរស់ន ា៖  
• ក្បនៃសកមពុជា៖  (855) 86 777 929 
• នក្រាក្បនៃស ៖  (66) 2 180 5588 
សារនអឡិច្គ្តូវន្ចិ្៖  covidoutbound@forteinsurance.com 
 
សូមច្ងចាុំថា អនកគ្តូវផ្តល់ព័ត៌ម្ាន្ដូច្ខាងនក្កាម៖ 
• ន ម ាេះរបស់អនក 
• នលេបណ្ណសន្យារ ាប់រង 
• សថ ាន្ភាពទន្ការរងរបួស ឬជុំងឺ  
• ពត៌ម្ាន្លមែិតនវជជបណ្ឌ ិតពយាបាលផ្ទ ាល់ 
• ៃតីាុំងបច្ចុបបន្ន ន្ិងនលេៃុំនាក់ៃុំន្ង 
 
នសវាបង់ក្បាក់នដាយផ្ទ ាល់ពីហវតនត៖ 

ក្បសិន្នបីអនកគ្តូវការនសវាបង់ក្បាក់នដាយផ្ទ ាល់ពីហវតនតន ាអនកផ្តល់នសវា សូមទាក់ៃងនលេៃូរស័ពទបនទ ាន់្ (+66) 2 180 5588 ។ ក្កុមហ ុន្ទដគូជុំនួ្យរបស់នយីងេញុ ុំន្ឹងនរៀបច្ុំ
លិេិតបញ្ច ាប់ការបង់ក្បាក់នដាយផ្ទ ាល់ន ាអនកផ្តល់នសវា អនុ្នលាមតាមការអនុ្ម័តរបស់នយីងេញុ ុំ។  
 

សូមភជ ាប់នូ្វឯកសារដូច្ខាងនក្កាមន ានពលដដលអនកចូ្លន ាកាន់្មន្ទរីនពៃយដដគូរ៖  
• វញិ្ញ ាបន្បក្តធានារ ាប់រង 
• អតតសញ្ញ ាណ្ប័ណ្ណ ប័ណ្ណការង្ារ លិេិតឆ្លងដដន្ ឬឯកសាដដលម្ាន្តទមលនសមី ឬសុំបុក្តកុំនណ្ីតសក្ម្ាប់នកមង  
 

មុន្នពលនច្ញពីមន្ទរីនពៃយ អនកក្បដហលជាគ្តូវបង់ក្បាក់សក្ម្ាប់ទលលច្ុំណាយដដលនលីសពីច្ុំនួ្ន្អតិបរមិ្ាដដលបាន្បញ្ជ ាក់ន ាកនុងតារាងសន្យារ ាប់រងន្ងិ/ឬ វញិ្ញ ាបន្បក្តធានារ ាប់រង/
តារាងអតថក្បន ាជន៍្ ន្ិង/ឬសក្ម្ាប់ទលលច្ុំណាយដដលគ្តូវបាន្ផ្ាត់នច្ញនដាយន ាងន ាតាម កក្មិតកុំណ្ត់ ករណ្ីមិន្ធានា ឬលកខេណ្ឌ នផ្េងនៃៀតទន្បណ្ណសន្យារ ាប់រង។ ហវតនតន្ងឹ
ៃូទាត់ទលលច្ុំណាយដដលគ្តូវបាន្ធានានដាយផ្ទ ាល់ន ាមន្ទរីនពៃយទដគូរបស់ហវតនត។ 
 
 
 
 

វធិាន្ទាម្ទារសំណ្ង   

mailto:covidoutbound@forteinsurance.com
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ការទាមទារសុំណ្ង៖ 
អនកក៏អាច្ដសវងរកការពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយដដលម្ាន្អាជញ ាប័ណ្ណណាមួយន ាកនុងភូមិសាក្សតធានារ ាប់រងផ្ងដដរ។ ក៏ប ុដន្ត អនកគ្តូវបង់ទលលមន្ទីរនពៃយនដាយេលួន្ឯងជាមុន្សិន្ បនទ ាប់មកអនក
អាច្បញ្ជូន្ឯកសារទាមទារសុំណ្ងមកហវតនត កនុងរយៈនពលសាមសិប (30) ទលៃ រាប់ចាប់ពីទលៃដដលអនកនច្ញពីមន្ទីរនពៃយ។ 
• ដបបបៃទាមទារសុំណ្ងនពញនលញ នដាយម្ាន្ចុ្េះហតថនលខា ន្ិងនបាេះក្តានដាយអនក ឬម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រង ន្ិងនវជជបណ្ឌ ិតពយាបាលផ្ទ ាល់នដាយម្ាន្ក្តាមន្ទរីនពៃយ 
• វញិ្ញ ាបន្បក្តនវជជសាក្សត (ករណ្ីការពយាបាលជុំងឺនក្រា) ឬលិេិតនច្ញពីមន្ទរីនពៃយ (ករណ្ីការសក្ម្ាកពយាបាលន ាមន្ទរីនពៃយ ឬវេះកាត់) 
• លៃធផ្លនតសតនវជជសាក្សត (ក្បសិន្នបីទលលច្ុំណាយគ្តូវបាន្បញ្ចូលកនុងវកិកយបក្តមន្ទីរនពៃយ) 
• នវជជបញ្ជ ាដដលម្ាន្នរៀបរាប់ពីនរាគវនិ្ិច្េ័យ កាលបរនិច្េៃ ក្តា ន ម ាេះន្ងិហតថនលខារបស់នវជជបណ្ឌ ិត 
• វកិកយបក្តច្បាប់នដីមដដលម្ាន្កាលបរនិច្េៃ តទមលតាមឯកតា តទមលជាក់ដសតង ន្ិងក្តាមន្ទរីនពៃយ 
• លិេិតផ្តល់សិៃធសិក្ម្ាប់ការៃៃួលសុំណ្ង ន្ិងច្បាប់ច្មលងអតតសញ្ញ ាណ្ប័ណ្ណរបស់អនកៃៃួលសុំណ្ង ក្បសិន្នបីគ្តូវៃូទាត់ន ាឱ្យអនកនផ្េងនៃៀតដដលមិន្ដមន្ជាអនកគ្តូវបាន្ធានា

រ ាប់រង ន្ិងម្ច ាស់បណ្ណសន្យារ ាប់រង ន្ងិ 
• ឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃនៃៀត (តាមតគ្មូវការ)  
 

រាល់ឯកសារទាមទារសុំណ្ងទាុំងអស់គ្តូវដតនផ្ញីមកក្កុមហ ុន្ ហវតនត អុិន្សួរនឹ្ស៍ (នេមបូឌា) ភីអិលសីុ ន ាអាសយដឋ ាន្ដូច្ខាងនក្កាម៖ 
• រាជធាន្ើភ្នំ ធពញ :    អ ារវឌ្ឍន្ៈ កាពីតាល ជាន់្ៃ១ី៨ អ ារនលេ៦៦ មហាវលីិក្ពេះមុន្វីងេ សង្ក ាត់វតតភនុំ េណ្ឌ ដូន្នពញ រាជធាន្ីភនុំនពញ។ 

:  អ ារវយូីផ្ាក ជាន់្ៃី១ ២F&២G អ ារនលេ៥៨៦ ផ្លូវនលេ១៦៩ ដកងន្ឹងផ្លូវ៥៦៦ ភូមិ១ សង្ក ាត់ក្សេះច្ក  
េណ្ឌ ដូន្នពញ រាជធាន្ភីនុំនពញ។ 

• ធខតរធសៀម្រាប :   មណ្ឌ លសដ ាតចាស់ ភូមិសាកាកដន្េង ឃុុំសវ ាយដងគុំ ក្កុងនសៀមរាប នេតតនសៀមរាប។ 
• ធខតរបាត់ដំបង :  ផ្ទេះនលេ២៦ ផ្លូវជាតិនលេ៥ ភូមិរ ុំនច្ក៥ សង្ក ាត់រតន្ៈ ក្កុងបាត់ដុំបង នេតតបាត់ដុំបង។ 
• ធខតរកំពង់ចាម្ :  ផ្ទេះនលេ៨ ផ្លូវសុរាក្មឹត ភូមិ៣ សង្ក ាត់វាលវង់ ក្កុងកុំពង់ចាម នេតតកុំពង់ចាម។ 
• ធខតរម្ពោះសើហ្នុ្ :  ភូមិ៣ សង្ក ាត់១ ក្កុងក្ពេះសីហនុ្ នេតតក្ពេះសីហនុ្។ 
• ធខតរកំពង់សព ឺ      :  ផ្លូវជាតិនលេ៤ ភូមិអងគនសរ ីសង្ក ាត់រការ ុ្ំ ក្កុងច្បារមន្ នេតតកុំពង់សពឺ។ 

 

ការទាមទារសុំណ្ងរបស់នលាកអនកន្ឹងគ្តូវបាន្ពិន្តិយវាយតទមលកនុងកុំឡុងនពល ១៥ នថងធ្វើការបនទ ាប់ពីនយីងេញុ ុំៃៃួលបាន្ឯកសារនពញនលញ នហីយ នលាកអនកន្ឹងគ្តូវបាន្ជូន្ដុំណ្ឹង ថានតី
ការទាមទារសុំណ្ងនន្េះអាច្គ្តូវៃូទាត់ជូន្បាន្ឬមិន្បាន្នដាយភជ ាប់មូលនហតុ។ ក្បសិន្នបីអាច្គ្តូវៃូទាត់ជូន្បាន្ នយីងេញុ ុំន្ឹងៃូទាត់កនុងកុំឡុងនពល ០៣ នថងធ្វើការបនទ ាប់ពីៃៃួលបាន្ការ
បញ្ជ ាក់យល់ក្ពមៃៃួលច្ុំនួ្ន្ៃកឹក្បាក់ដដលន្ឹងគ្តូវរ ាប់រងនដាយ ម្កុម្ហ្ ុន្ហ្វតធត អុ្និ្សួរនឹ្ស៍ (ធខម្បូឌា)។ 
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COVID-19 OUTBOUND INSURANCE 
POLICY WORDING 

 
 
 
 
This Policy is the legal contract between Forte Insurance (Cambodia) Plc. and the Policyholder. It is made up of the following provisions, the application forms and 
other supporting documents submitted to apply for the Benefits, the Policy Schedule and/or Certificate of Insurance and any subsequent Endorsement issued by 
Forte Insurance (Cambodia) Plc. and made part of this Policy. 
 
This Policy gives the Policyholder protection against the cost of Hospitalization, surgery, other related expenses and helps reduce the financial burden if the 
Policyholder or a member of his Family who is covered under the Policy is hospitalized as a result of COVID-19 Positive by the Registered Medical Practitioner with 
the result of COVID-19 Test done by the laboratory authorized and appointed by the regulatory body in Destination Country during the Period of Insurance.  
 
This Policy may not be valid if any information given by You/Insured Person is in-complete or inaccurate or if You/Insured Person do not comply with the terms and 
conditions of this Policy. 
 
No amendments or waiver of rights or requirements to this Policy will be effective unless such amendments or waiver are made by Our authorized officer. 
 
 
 
 
The following are meanings of words and expressions used in this Policy, unless otherwise stated: 
 

We, Us, Our, Forte or the Company Forte Insurance (Cambodia) Plc. 

You or Your The Policyholder named in the Policy Schedule and/or Certificate of Insurance (or the Policyholder’s legal 
representative where appropriate). 

Benefit(s) The amount(s) payable by Forte when a valid claim made under this Policy is accepted for the Hospitalization & 
Surgery as described in this Policy 

Child An unmarried person: 
(a) up to the age of eighteen (18) years (last birthday), if he is wholly dependent on his parent(s)/guardian for 

support and maintenance; and 
(b) from the age of nineteen (19) years to twenty-five (25) years (last birthday) if he is attending an accredited 

school, college or university on a full- time basis. 
 

This includes a natural child, a step-child, a legally adopted child and a child for whom you are the legal guardian. 
“Children” shall be similarly construed. 

Dependents The spouse and all the children of the Insured Person. 

Destination Country The country as stated in the Policy Schedule and/or Certificate of Insurance to which Insured Person finally travels 
to. 

Eligible Members You, Your spouse and all Your Children. 

Endorsement Any written statement or noticed issued by Forte to confirm and record changes to the terms and conditions of the 
Policy. 

Insured Person(s) or Insured(s) The person(s) whose names appear on the Policy Schedule and/or Certificate of Insurance or whose names are added 
by Endorsement and who are insured under this Policy. 

Period of Insurance / 
Insurance Period / Period 
of Cover 

The period as specified in the Policy Schedule and/or Certificate of Insurance and 
coverage shall commence from the date of arrival to the Destination Country and shall 
terminate on the expiry date shown in the Period of Insurance or upon Insured Person’s 
leave the Destination Country whichever occurs first. 

Policyholder The owner of the Policy, who shall have all the rights and privileges granted by the Policy 
and is bound by the terms and conditions of the Policy. 

 

Contract of Insurance 

General Definitions 
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Accident An event caused solely and directly by unexpected, violent, external and visible means resulting in injury. 

Advice Any consultation from a Medical Practitioner or Specialist including the issue of any prescriptions or repeat 
prescription. 

COVID-19 Coronavirus disease (COVID-19) caused by a new strain of coronavirus named severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and/or as per latest definition defined by World Health Organization (WHO) and/or as 
per as per latest definition defined by relevant regulatory body of the destination country. 

Day-Patient An Insured Person who is admitted to a Hospital bed but does not stay overnight. 

Disability A sickness, disease, illness which is covered under this Policy and any complications therefrom, arising from the same 
cause. 

Emergency A situation or condition placing You in an immediate life-threatening situation. 

Expatriate A member who is residing outside his/her home country. 

Family In reference to Clause 7 CONDITIONS (cover for infants) shall mean the parents and all children. 

General Advice Advice from the relevant professional body to establish medical practice and/or established medical opinion in relation 
to any Disability or treatment. 

Hospital An institution which is legally licensed in the geographical area in which it is located as a medical or surgical hospital 
for the care and treatment of sick and injured persons as paying patients and which: 
(a) has facilities for diagnosis and major surgery 
(b) provides 24 hours a day nursing services by registered and graduate nurses 

(c) is under supervision of one or more Physicians at all times; and 
is not primarily a clinic, a mental hospital or institution, a place for alcoholics or drug addicts, a nursing, rest or 
convalescent home or a home for the aged or any similar establishment. 

Hospitalization A continuous stay of at least six (6) hours in a Hospital for Medically Necessary treatment of a Disability as an In-
patient or Day-Patient. No minimum stay is required for surgery. 

Injury Bodily damage caused solely and directly by an Accident. 

In-Patient An Insured Person who stays in a Hospital bed is admitted for one or more nights solely to receive Treatment. 

Medical Practitioner A person who has attained primary degrees in medicine or surgery by attending a medical school recognized by the 
World Health Organization and who is licensed by the relevant authority to practice medicine in the country where 
Treatment is given. 

Medically Necessary A medical service 
a) which is consistent with the diagnosis and customary medical treatment for a Disability 
b) according to standards of good medical practice not for the convenience of the Insured or the Physician 

c) for which the charges are fair and reasonable for the Disability 

Operation A surgical procedure performed in an operating theatre. 

Out-Patient An Insured Person who receives Treatment at a recognized medical facility, but is not admitted to a Hospital bed as 
In- Patient or Day-Patient. 

Physician or Surgeon A person with a recognized degree in western medicine which is legally authorized to practice medicine in the 
geographical area of his practice. 

Pre-Existing Conditions COVID-19 infection that existed before the date the Insured Person was covered under this Policy and which the 
Insured Person has been showed symptoms on and of which the Insured Person was aware or should have been 
reasonably been aware or the Insured Person had received medical treatment, diagnosis, quarantine, consultation or 
prescribed drugs preceding the Period of Insurance.  

Prescribed Medicine Medicine that are dispensed by a Physician, a registered pharmacist or a Hospital and which have been prescribed by 
a Physician or Specialist for the Treatment of a covered Disability. 

Qualified Nurse A qualified nurse who is currently on the register or roll of nurses, maintained by any statutory nursing registration 
body within the country in which they are resident. 

Related Condition Any Injuries, Illnesses, or Diseases are related conditions if We, on Advice or General Advice, determine that one is a 
result of the other or if each is a result of the same Injury, Illness or Disease. 

Sickness, Disease or Illness A physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state. 

Specialist A Medical or dental Practitioner who is legally authorized to practice as a Physician or dentist in the geographical area 
of his practice and who is classified by the appropriate health authorities as a person with superior and special 
expertise in specified areas of medicine or dentistry. 

 
 
 
 

Definitions Relating to Benefits 
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Section HS – HOSPITALIZATION & SURGERY BENEFIT 
 
The maximum Benefit amount as shown in the Benefit Schedule are for each Insured during the Period of Insurance. 
 
Our maximum liability shall not exceed the maximum Benefit amount for the actual costs of Medically Necessary services. 

 

Benefit 1 –  
Hospital Room and Board 

We will pay the daily charges for the room and board (generally cooked and provided by the hospital) for each day 
whilst confined as an In-Patient or Day-Patient in Hospital subject to the daily maximum amount stated in the Benefit 
Schedule. 

Benefit 2 – 
Intensive Care Unit 

We will pay the charges for Intensive Care Unit, provided it is Medically Necessary by the attending Physician or 
Surgeon that an Insured should be confined to an Intensive Care Unit as an In-Patient subject to a daily maximum 
amount as stated in the Benefit Schedule. 

Benefit 3 –  
Hospital Charges 

We will pay the charges incurred as an In-Patient or Day- Patient in a Hospital for: 
- Diagnostic procedures (including but not limited to X-rays, laboratory tests, Electrocardiograms, Basal 

Metabolism Test, Ultrasound, Endoscopy and Biopsy),  
- Prescribed drugs, medications, dressings, ordinary splints, plaster casts, and intravenous Infusions, 
- Medical Practitioner’s or Specialist’s consultation fee, 
- Doctor’s visiting fee, 
- Nursing fee by a Qualified Nurse  
- The cost of blood or blood plasma and its administration; 
- Prescribed Take Home Medicines 
subject to the maximum amount stated in the Benefit Schedule for any one Disability. 

Benefit 4 –  
CT, MRI, and PET Scans 

We will pay the costs of scans received as an In-Patient, Day- Patient or surgery subject to the maximum limit as 
specified in the Benefit Schedule for any one Disability. 

Benefit 5 –  
Emergency Ground Ambulance 

We will pay emergency ground ambulance fee to and/or from the Hospital incurred as In-Patient, Day-Patient or 
surgery provided emergency ground ambulance fee is Necessary and Reasonable Charges made by the Hospital, 
subject to the maximum amount stated in the Benefit Schedule for any one Disability. 

Benefit 6 –  
Surgical Operation 

We will pay the fees of a Surgeon in respect of pre and post-surgical consultation and any surgical procedure, the 
fees of the Anaesthetist for the purpose of carrying out anaesthesia to enable a surgical procedure, and the costs of 
the Operating Theatre in a Hospital and any associated materials, for the purpose of performing a surgical procedure 
subject to the maximum amount as specified in the Benefit Schedule for any one Disability. 

Benefit 7 –  
Daily Hospital Cash Allowance 

We will pay a daily cash allowance per each day of confinement at a hospital, for treatment eligible for coverage 
under this Policy, provided the Insured Person is claiming for the hospitalization costs from National Security Fund 
and/or other insurance policies but not from other benefits under this Policy. This benefit is not payable if 
reimbursement of any part of the hospital confinement is claimed from other benefit under this Policy, subject to a 
maximum limit and maximum number of days as specified in the Benefit Schedule. 

 
 
 
 
1. Pre-existing Conditions and any complications arising therefrom. 

 
2. Any treatment for Injury or sickness not related to COVID-19. 

 
3. Any cost related to or contributed by or as result of any quarantine or isolation whether or not required by the Government and/ or any authorized body or any 

regulatory body.  
 

4. Injuries and/or Illnesses and/or any costs resulting or arising from or occurring during the commission or perpetration of a violation of law by an Insured Person;  
 

5. All self-inflicted Illnesses or Injuries, suicide or attempted suicide, while sane or insane. 
 

6. Drug addiction or alcoholism 
 
 
 
 
 
1. Age Limit 

This Policy does not cover Insured Persons who age reach seventy-five (75) years (last birthday), unless specially approved by Insurer. 
 
2. Alterations 

No alterations in this Policy will take effect unless it is recorded in an Endorsement issued by Forte and signed by an authorized officer of Forte. 
 
3. Cancellation 

This Policy shall not be cancelled after the Policy commence unless: 
(a) We may cancel the Policy by giving You thirty (30) days notice in writing. The cancellation shall not prejudice the rights of any Insured in respect of any 

Benefits Covered in the Policy 

Exclusions 

Conditions 
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covered Disability, which had occurred prior to the effective date of cancellation of the Policy. On cancellation, there shall be a pro-rated refund of 
premiums less ten percent (10%) administrative charge for the unexpired part of the Period of Insurance under this Policy if it is not related to any one 
or more of the following circumstances: 
i) Misled us by misstatement 
ii) Agreed to any attempt by a third party to obtain an unreasonable pecuniary advantage to Our detriment 
iii) Otherwise failed to observe the terms and conditions of this Policy or failed to act with utmost good faith. 

 
b) We may cancel cover on an individual Insured for failure to comply with requirements under this Policy and in such event there will be no refund premium 

either in full or in part. 
 

You may cancel the Policy at any time by notifying us in writing and by registered post stating the effective date of cancellation of the said Policy before the 
Policy commences. We will provide a proportionate refund of ninety percent (90%) of the premium paid. 

 
There shall be no refund of premium either in full or in part if there is claim(s) made under the Policy during the Period of Insurance. 

 
4. Certification, Information and Evidence 

All certificates, information, medical reports and any other evidences required by Us shall be furnished at Your expense, and in a form as required by Us. All 
notices, which We require from You, must be in writing and addressed to Us. An Insured shall, at Our request and at Your expense, submit to a medical 
examination whenever We deem necessary. 
 

5. Change of Factors Affecting Insurance 
You shall give thirty (30) days notice in writing to Us of any material change in the information given to Us at the time of the application and at any time after 
that. Material change includes any change in address, Country of Residence, passport number, marital status, occupation and any other circumstances that 
entitle a person to be an Eligible Member. We may revise the premium rate, if necessary, by giving You at least thirty (30) days notice in writing. 

 
6. Break in Cover 

Where there is a break in cover, for whatever reason, We reserve the right to reapply Exclusion 1 in respect of Pre-Existing Conditions. 
 
7. Governing law 

This Policy is governed by and interpreted according to the laws of the Kingdom of Cambodia. 
 

8. Membership 
This Policy covers all Eligible Members. 
 

9. Residence Requirement 
The Insured Person must be a resident of the Kingdom of Cambodia. Resident includes Cambodians, permanent residents of Cambodia as well as Expatriates 
or foreigners who hold valid student, employment pass or work permits and have a residential address in the Kingdom of Cambodia. The Policy will not cover 
You if You reside or travel outside the Kingdom of Cambodia for more than ninety (90) days consecutively unless We have been informed and You have paid 
the additional premium, if any. 

 
10. Accuracy of Complete Information 
 

12.1 Correct and Complete Information 
All information relevant to Us in deciding whether to issue this Policy must be given. The information must be correct 
and complete as at the date of the application. If any information given to Us is inaccurate or incomplete, the cover for the Insured Person may 
become void from the start. If the inaccurate or incomplete information was: 
a) given with the intention to deceive us, any premium paid for that Insured Person’s cover will be forfeited 
b) not given with any intention to deceive us, We will refund eighty percent (80%) of the annual premium paid for that Insured Person’s cover 

 
12.2 Wrong Statement of Age 

If the age of an Insured Person is wrongly stated in the application for his cover but there was no intention to deceive us, We may change the amount 
payable and other terms of the Policy according to the Insured Person’s correct age. 
 

11. Other Insurance 
All persons Insured shall inform Us of any Sickness or medical insurance cover which is in force during the terms of this Policy including insurance contract 
that the Insured may be required to take out either by the conditions of his employment or by nature of his citizenship or residence status. The Policy will not 
provide compensation or reimbursement other than on proportionate basis if the Insured Person has any other insurance in force or is entitled to indemnity 
from any other source in respect of the same Sickness or Disease. 

 
12. Ownership of Policy 

We shall treat the Policyholder as the absolute owner of the Policy. We shall not be bound to recognize any equitable or other claim to or interest in the Policy. 
The receipt of the Policy or a claim payment by the Policyholder (or by his legal or authorized representative) alone shall be an effective discharge of all of Our 
obligations and liabilities. 

 
13. Limit of Liability 

Our total liability under this Policy during the Period of Insurance in respect of any one Disability shall not exceed: 
 
a) In respect of any one item of expenses (charges or fees) described in each Section Insured the amount stated in the Benefit Schedule for that item 

applicable. 
 

b) In respect of any one Section Insured: 
 

The sum total of the limits of the amount payable by Us for each item of expenses (or charges or fees) applicable under the Section Insured as specified 
in the Benefit Schedule. 
 

c) In respect of any one Disability (applicable to Section HS (Hospital and Surgery) only): 
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The limit of the amount payable by Us under the Section insured as specified in sub- clause (b) above and in the Benefit Schedule.  
 
BUT if the Insured Person has completely recovered from a Disability for a period of at least fourteen consecutive days immediately following the day of 
the latest discharge from the Hospital THEN any claim for expenses incurred for the same Disability thereafter shall be admissible under this Policy as if 
it is a new Disability SUBJECT to the limit of the amount of Our liability under sub- clause (c) above in respect of any one Disability. 
 

For the purpose of the above 
i) “Section Insured” shall mean: 

a) The Section appearing under the heading of the Description of Cover in this Policy (Section HS) and 
b) The Section for which the Policyholder or Insured Person has effected the insurance cover and specified in the Benefit Schedule and Endorsed 

Person Schedule. 
ii) “Any one Disability” shall mean: 

All Illness, Sickness, Disease, Disabilities or bodily Injury, and any complications therefrom, arising from the same cause 
 

The maximum Benefit payable for eligible Disabilities per person per year is as stated in the Benefit Schedule. 
 

14. Termination of Cover 
The cover for the individual Insured under this Policy shall terminate: 
 
i) when the maximum amount for the specific Benefit as stated in the Policy Schedule and/or Certificate of Insurance has been paid by Forte; or 

 
ii) at midnight (Cambodian Time) on the last day of the Period of Insurance provided that if an Insured is confined to a Hospital for a Disability at the time 

he is discharged from Hospital for the said confinement or the time the maximum amount under his cover for the said Disability shall have been exhausted, 
or when you leave the Destination Country; whichever occurs first. 

 
15. The Policy, Schedules and Endorsements are to be read as one contract 

If a special meaning is attached to any word or expression in this Policy, the Schedules or Endorsements, it will continue to bear such meaning throughout this 
contract. 

 
16. Renewal 

This Policy is not renewable. 
 
17. Assignment 

The Benefits provided under this Policy may not be assigned. 
 
18. Notices Sent to Forte 

Any notice sent to Us for the purposes of this Policy will only be considered accepted if it is received at Our registered office at the relevant time. 
 

19. Dispatch of Documents, Cheques and Notices  
Any document, cheque or written notice will be sent by post to the Policyholder’s address held in Forte’s records at the relevant time. Forte will not be 
responsible for any consequences resulting from the Policyholder’s failure to notify Forte of any change of address. 

 
20. Premium Payment 

This premium for this Policy has to be fully paid up front before the Policy Schedule and/or Certificate of Insurance is issued. 
 

21. Conditions Precedent to any Liability 
The due observance and fulfillment of the terms, conditions, limitations, exclusions, definitions and Endorsements of this Policy, in so far as they relate to 
anything to be done or complied with by an Insured under this Policy, and shall the truth of the statements and answers in the application form or in respect 
of any claim shall be conditions precedent to any of Our liability. 

 
22. Dispute Resolution 

All disputes arising out of or in connection with this Policy, including the interpretation of the terms, conditions, limitations and/or exclusions containsed herein 
shall be settled first through negotiations in good faith. If the parties fail to resolve a dispute by negotiations such dispute shall be submitted to Insurance 
Regulator of Cambodia. 

 
23. Suits against Third Parties 

Nothing in this Policy shall render Us liable or be responsible or to be liable to be added as a party in any way to any suit for damages which may be instituted 
by the Policyholder or an Insured nominated under this Policy against any provider of medical or dental services or Treatments for reasons of neglect, 
malpractice or other causes arising from his/their acts or omissions in Treatment or examination of any Insured under the terms of this Policy. 
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Medical Helpline 
 
If in doubt, please contact our 24 hour medical helpline (as shown on your membership card). We will arrange admission to Hospital and medical services where 
necessary. 
 
Whilst you are: 

• in Cambodia –  (855) 86 777 929 

• Oversea –  (66) 2 180 5588 

 
Email: covidoutbound@forteinsurance.com 
 
Please remember to provide: 
• Your name 
• Policy number 
• Nature of Injury or Sickness 
• Details of attending doctor 
• Present location and contact particulars 
 
Direct Billing Services: 
 
Contact our hotline (66) 2 180 5588 if you would like to have Direct Billing Services. Our Assistant Partner company will arrange Guarantee of Payment to 
the Medical Providers subject to approval from Us. 
 
Please bring with you the following documents: 
 
• Your Insurance Certificate 
• Your National ID Card, Employee card, Passport or an equivalent document, or Birth Certificate for kids 
 
Before discharging from the hospital, you may need to pay for expenses which are over the maximum limits specified in the Policy Schedule and/or Certificate of 
Insurance/Benefit Schedule and/or for expenses which are excluded by virtue of the Limitations, Exclusions and other relevant Conditions of the Policy. Forte will 
settle the eligible expenses directly with the Forte Panel Hospital. 
 
 
Reimbursement Claims: 
 
You can also seek treatment at any licensed Hospitals within your coverage territory. However, you have to pay the hospital bills by yourself first, and submit your 
claim documents to Forte within thirty (30) days from discharge date.  
 

• Claim Form duly completed, signed and stamped by you/Policyholder and the attending doctor or surgeon with the hospital stamp, 
 

• Medical Certificate (an outpatient case) or Discharge Letter (an inpatient or surgery case), 
 

• Medical Test Results (if the expenses are included in the hospital bills), 
 

• Prescriptions with diagnosis, issue dates, stamps, names and signatures of the doctors, 
 

• Original Invoices with issue dates, unit prices, actual total costs and the hospital stamps, 
 

• An Authorization Letter for Claim Payment and a copy of the payee’s National ID card if it is paid to other person not the Insured Person nor the Policyholder, 
and 

 

• Other relevant documents (if required). 
 
All Claim documents should be sent to Forte Insurance (Cambodia) Plc. at the following addresses: 
 

• Phnom Penh :  Vattanac Capital, Level 18, No. 66 Preah Monivong Blvd., Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh City,  
Kingdom of Cambodia 

: View Park Building, 1st floor 2F & 2G #586 St.169 & 566, Sangkat Sras Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh City, Kingdom 
of Cambodia 

• Siem Reap  : Mondul Stat Chas, Salakanseng Village, Svay Dangkum Commune, Siem Reap City, Siem Reap Province 
• Battambang  :  No. 26, National Road No.5, Phum Romchek 5, Sangkat Ratanak, Battambang City,  Battambong Province 
• Kampong Cham :  No. 08, Street Soramarith, Phum 3, Sangkat Veal Vong, Kampong Cham City, Kampong Cham Province  
• Preah Sihanouk :  Phum 3, Sangkat 3, Phreak Sihanouk City, Phreak Sihanouk Province 
• Kampong Speu      :  National Road No. 4, Phum Angserey, Sangkat Rokathom, Krong Chbarmon, Kampong Speu Province 

 
Your claim will be processed within 15 working days on receipt of complete documents, and we will notify you whether your claim is payable or not with reasons. If 
it is payable, your claim reimbursement will be settled within 03 working days after we receive your acceptance of the payable amount to be issued by Forte Insurance 
(Cambodia) Plc. 

 

Claim Procedure 

mailto:covidoutbound@forteinsurance.com

