
 

 

បែែែទស្នើ្  ុំធានារ ៉ាែរ់ងសោរកម្ម 
 

លោកអ្នកត្រូវបង្ហា ញលៅកនុងបបបបទល្នើ្ ុំធានារ៉ា ប់រងលនេះលោយភាពល ម្ េះត្រង់នូវព័រ៌មានពិរត្ាកដបដលលោកអ្នកដឹង ឬគួរបរដឹង លបើមិន
ដូល ន្ េះលទកិច្ច្នាធានារ៉ា ប់រងបដលានលច្ញ អាច្្រ់ទ កជាលមាឃៈ។ 
 

លលខគណនីភាន ក់ង្ហរ:   លលខកិច្ច្នាធានារ៉ា ប់រង:  

   

 

 

 

  

 

ពរ័ម៌ានលមអរិរប្អ់្នកល្នើ្  ុំធានារ៉ា បរ់ង 
 

១.  ល ម្ េះអ្នកល្នើ្ ុំ (មាច ្់កមម្ិទធ) :  
២. លេទ :     ត្បុ្          ត្្ ី
៣. ថ្ងៃ បខ ឆ្ន ុំកុំលណើរ :  
៤.  ម ខង្ហរ/ ត្បលេទអាជីវកមម :  
៥. អា្យោា នទុំនាក់ទុំនង :  
៦. ្ញ្ជា រិ :  
៧. លលខលិខិរឆ្លងបដន :  
៨. លលខប័ណណ្ុំគាល់ខលួន/លលខវិញ្ជា បន 

បត្រច្ េះបញ្ាីពាណិជាកមម 
:  

 (ប័ណណ្មាា ល់ខលួន/ វញិ្ជា បនបត្រច្ េះ  
បញ្ាីពាណិជាកមមានបញ្ជា ក់លោយ 

:  ហរថលលខា និងល ម្ េះភាន ក់ង្ហរ/ 
ប គាលិក) 

 

៩. ល ម្ េះនិលោជក :  
១០. លលខទូរ្័ពទ :  
១១. អ្ ីបមល :  
    

 



 

រយៈលពលធានារ៉ា បរ់ង 
្ប់ពីថ្ងៃ  ដល់  
 ថ្ងៃ/បខ/ឆ្ន ុំ  ថ្ងៃ/បខ/ឆ្ន ុំ 

 

 

ពរ័ម៌ានលមអរិ្តពីីត្ទពយ្មបរតិបដលត្រូវោក់ធានា 

ពពិណន៌ា 
រថ្មលលពញ 

(ដ ោល រអាលមរកិ) 

ច្ុំននួទកឹត្ាកប់ដលត្រូវ
ានធានារ៉ា ប់រង 
(ដ ោល រអាលមរកិ) 

១. ្មាា រៈការិោល័យ និងលត្គឿងមា៉ា ្ ីន  
 

២. លត្គឿង្ង្ហា រឹម ឧបករណ ៍និង្មាា រៈបដលជាប់នឹងអ្គារ 
 

៣. លត្គឿងត្បោប់ត្បោ លត្គឿងបរិកាា រ និងលត្គឿងច្ត្ក  
 

៤. ្តុកទុំនិញបដលលៅលត្កាមការត្គប់ត្គង ឬការទទួលខ ្  
   ត្រូវរួមមាន _____ 
 

៥. ្តុកទុំនិញបដលជាកមម្ិទធិរប្់អ្នកល្នើ្  ុំរួមមាន ___ 
 

៦. លសេងៗលទៀរ : 

  
  
  
 
 

 

  

  
ច្ុំននួទកឹត្ាកប់ដលត្រូវានធានារ៉ា បរ់ង្រ ប  

 

 

ពពិណន៌ាពទីីតុំងបដលត្រូវធានា 
១. អា្យោា នបដលត្រូវធានារ៉ា ប់រង :  

 :  

   

២. ត្បលេទថ្នកបនលងសទុកត្ទពយ្មបរតិបដលធានា 
        ហាង         ការិោល័យ        លរងច្ត្ក        ឃ្ល ុំង          លសេងៗលទៀរ_____    



 

៣. លរើ្មាា រៈអ្វីខលេះបដលានលត្បើត្ា្់្ត្មាប់្ង្ង់អ្គារ? 

(ក) ជញ្ជា ុំង :      ឥដា / ្ ីម៉ាងរ៍       ល ើ / កាត របនទេះ      លសេងៗលទៀរ ____   
(ខ) ជាន ់ :      ្ ីម៉ាងរ៍             លសេងៗលទៀរ____ 
(គ) ទ្វវ  :      លោហៈ /ល ើរឹង     ល ើ / កាត របនទេះ      កញ្ចក់      

     លសេងៗលទៀរ____          
(ឃ) ដុំបូល :      លកបឿង              ហវីត្បូ្ ីម៉ាងរ៍         ្័ងក្ ី    

     លសេងៗលទៀរ____             
៤.  លរើមានការការពារអ្វីខលេះបដលបុំពាក់លៅលលើ : 

(ក) ទ្វវ  :      ត្បលេទល្ (្ វរថិភាព)      ទ្វវ រមានល្ខទ្់     ទ្វវ រ្ុំណាញ់បដក 
     ទ្វវ រមានល្រឹម     ទ្វវ របនទេះបដកអាល យមីញ៉ាូម      លសេងៗលទៀរ__ 

(ខ) បងអួច្ :      បងអចួ្្ុំណាញ់បដក      គាម នការការពារ        លសេងលទៀរ____           
 

្ត្មង់្ ុំនួរទលូៅ 
១. (ក) លរើមានទ្វវ រអ្នាទ ក់ ឬកញ្ចក់ពនលឺតមដុំបូល

លៅកនុងបនទប់លត្កាមដីឬដុំបូលបដរ ឬលទ?    
 
: 

 
     ាទ        លទ 

ត្ប្ិនលបើមាន, លរើពួកលគត្រូវានការពារ
ោ៉ា ងដូច្លមតច្?  

 
: 

 
 

___________________________ 

(ខ) លរើលោកអ្នកជាអ្នកកានក់ាប់បរមួយគរ់ថ្ន
ទីតុំងោក់ធានា? 

:
: 

 
     ាទ        លទ 

ត្ប្ិនលបើលទ, ្ូមសតល់ព័រ៌មានលមអិរអ្ុំពី
អ្នកកាន់កាប់ដថ្ទលទៀរ : 

 
 
___________________________ 

   

.

2 

 
 



 

   

(គ) លោកអ្នកានកាន់កាបទ់ីកបនលងលនេះរយៈ
លពលប៉ា នាម ន? 

 
: 

 
________បខ/ ________ឆ្ន ុំ     

២. លរើលោកអ្នកានរកាកុំណរ់ត្ត ត្ុក (ច្ូល 
និងលច្ញ) និងកុំណរ់ត្តលក់បដរឬលទ? 

 
:  ាទ         លទ 

ត្ប្ិនលបើមាន, លរើត្រូវានល្វើការករ់ត្តញឹក
ញាប់ប៉ា ណាណ ? 

 
:  

___________________________ 
៣.លរើអ្នកធាល ប់ានទទួលរងការារ់បង់លោយការ
លបច្ូល ឬលួច្ច្ូលលៅទីតុំងខាងលលើ ឬ
បរិលវណលសេងលទៀរបដរឬលទ? 

 
:

:  ាទ         លទ 
ត្ប្ិនលបើមាន ្ូមសតល់ព័រ៌មានលមអិរ និង
ល ម្ េះរប្់ត្កុមហ  នធានារ៉ា ប់រង និងការត្បុង 
ត្បយ័រនបដលត្រូវានល្វើល ើងលដើមបីការពារការ
លកើរល ើងវិញ។ 

 
 
 
: 

 

 
 
 
 

________________________ 

៤. (ក) លរើទីតុំងបដលត្រូវធានា ត្រូវទ កល្លឱ្យ
លៅទុំលនរបដរឬលទ?  

 
:      ាទ         លទ 

លបើ្ិនលបើមាន, ្ូមបញ្ជា ក់ពីលពលលវោ  
និងរយៈលពល។ 

 
: 

 
________បខ/ ________ឆ្ន ុំ 

(ខ) លរើលៅបរិលវណអាជីវកមមត្រូវាន្ក់្ វរថិ
ភាព លៅលពលបដលមិនមានអ្នកលៅឬលទ?  

 
: 

 
     ាទ         លទ 



 

(គ) លរើទីតុំងបដលត្រូវធានាានដុំល ើងជាមួយ
ត្បព័នធការពារល្រកមមបដរ ឬលទ?      

 
: 

 
     ាទ         លទ 

ត្ប្ិនលបើមាន, ្ូមបញ្ជា ក់ពតី្បលេទ។ : ________________________ 

(ឃ)លរើត្បព័នធលរទិ៍្លមលងានភាា ប់លៅត្បព័នធ
ត្រួរពិនិរយកណាត លណាមួយបដរ ឬលទ? 

 
: 

 
     ាទ         លទ 

(ង) លរើត្បព័នធលរទិ៍្លមលងបុំពាក់លោយត្បព័នធ 
GSM បដរ ឬលទ? 

 
: 

 
     ាទ         លទ 

(ច្) លរើមាននរណាមាន ក់ ន្ ក់លៅកនុងទីតុំងោក់
ធានាបដរ ឬលទ? 

 
: 

 
     ាទ         លទ 

(ឆ្) លរើមានអ្នកឃ្ល ុំលមើល ឬអ្នកោម្នតិ្ ខ
បដរឬលទ? 

 
: 

 
     ាទ         លទ 

i.  ច្ុំនួន្នតិ្ ខ 
ii. ច្ុំនួនលវន 
iii.លមា៉ា ងល្វើការ 

: 
: 
: 

______________________    
______________________ 
     ២៤លមា៉ា ង        បរលពលយប់     បរច្ ង្ាត ហ៍ 

៥. លរើធាល ប់មានត្កុមហ  នធានារ៉ា ប់រងណាមួយធាន
ច្ុំលពាេះការធានារ៉ា ប់រងល្រកមម កនុងករណីដូច្
ខាងលត្កាម: 
(ក) បដិល្្ការល្នើ្ ុំការធានារ៉ា ប់រង និង/ឬ 

ល បល្លកិច្ច្នារប្់លោកអ្នកបដរ
ឬលទ?      

(ខ) បដិល្្មិនបនតធានារ៉ា ប់រងរប្់លោក
អ្នក? 

 
 
 
 
 
: 
 
: 

      
 
 
 
 
     ាទ        លទ 
     
     ាទ        លទ 



 

(គ) រត្មូវលអាយមានការរលមលើងប ពវោេធានា
រ៉ា ប់រង ឬានកុំណរ់លកាខណឌ ពិល្្
ច្ុំលពាេះការបនតធានារ៉ា ប់រង ? 

 
 
: 

 
 
     ាទ        លទ 

ត្ប្ិនលបើច្លមលើយ“មាន”ច្ុំលពាេះលកាខណឌ ខាង
លលើ, ្ូមសតល់ព័រ៌មានលមអិរ។ 

 
: 

 
________________________ 

 

ការអ្េះអាងលោយអ្នកល្នើ្ ុំ 
 

លយើងខ្ុុំ្ូមធានាអ្េះអាងថាព័រ៌មានខាងលលើពិរជាត្រឹមត្រូវ និងមិនមានការបកលងបនលុំល ើយ លហើយលយើងខ្ុុំមិនមានការោក់
ាុំង សតល់ព័រ៌មានមិនពិរ ឬបងលងខ ្ពីការពិរល ើយ។ 
 

លយើងខ្ុុំ្ូមបញ្ជា ក់អ្េះអាងថាព័រ៌មាន និងល្ច្កតីត្បកា្បដលមានកនុងទត្មង់បបបបទល្នើ  ្ុំការធានារ៉ា ប់រងនងឹកាល យជា
ធារ ្ុំខាន់ និងជាមូលោា នថ្នកិច្ច្នារវាងលយើងខ្ុុំ និងត្កុមហ  ន។ 
 
 

ថ្ងៃ: ___________              ហរថលលខារប្់អ្នកល្នើ្ ុំ: ____________ 
 

 


