បែែែទស្ន្
ើ ធា
ុំ នារែ
៉ា រ់ ងទ្ទព្យ្ម្បត្តិ

លោកអ្នកត្រូវបង្ហាញលៅកនុងបបបបទល្នើ្ុំធានារ៉ាប់រងលនេះលោយភាពល្ម េះត្រង់នូវព័រ៌មានពិរត្ាកដបដលលោកអ្នកដឹង ឬគួរបរដឹង លបើមិន
ដូល្ន េះលទកិច្ច្នាធានារ៉ាប់រងបដលានលច្ញ អាច្្រ់ទកជាលមាឃៈ។

លលខគណនីភានក់ង្ហរ:

លលខកិច្ច្នាធានារ៉ាប់រង:

ព័រមា៌ នលមអរិ រប្់អ្កន ល្ន្ើ ធាុំ នារ៉ាប់រង
១.
២.
៣.
៤.
៥.
៦.
៧.
៨.

ល្ម េះអ្នកល្នើ្ុំ (មាច្់កមម្ិទធ)
លេទ
ថ្ងៃ បខ ឆ្នុំកុំលណើរ
មខង្ហរ/ ត្បលេទអាជីវកមម
អា្យោា នទុំនាក់ទុំនង
្ញ្ជារិ
លលខលិខិរឆ្លងបដន
លលខប័ណណ្ុំគាល់ខលួន/លលខវិញ្ជាបនប័
ត្រច្េះបញ្ាីពាណិជាកមម
ិ ា បនប័ត្រច្េះ
(ប័ណណ្មាាល់ខលួន/ វញ្ជ

បញ្ាីពាណិជាកមមានបញ្ជាក់លោយ

៩. ល្ម េះនិលោជក
១០. លលខទូរ្័ពទ
១១. អ្ីបម៊ែល

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ត្បុ្

ត្្ី

ហរថលលខា និងល្ម េះភានក់ង្ហរ/បគាលិក)

រយៈលពលធានារ៉ាប់រង
្ប់ពីថ្ងៃ

ដល់
ថ្ងៃ/បខ/ឆ្នុំ

ថ្ងៃ/បខ/ឆ្នុំ

ត្ទពយ្មបរតបិ ដលត្រូវោក់ធានា
១. ទីកបនលង/ ្ថ នភាពថ្នត្ទពយ្មបរតិ
(លលខប័ណណកមម្ិទធ/លលខដីឡូរ៏)
២. ល្ម េះអ្នកទទួលខ្ត្រូវ្ង
បុំណល/ល្ម េះអ្នកទទួលបញ្ជចុំ
៣. ្ូមបញ្ជាក់អ្ពុំ ីមខង្ហរ/ ការលត្បើត្ា្់
រប្់អ្គារ

:

:

:

៤. ្ូមបញ្ជាក់អ្ពុំ ីត្បលេទ្ុំណង់អ្គារ
ជញ្ជាុំង
ដុំបូល
ការបបងបច្កខាងកនុង
ច្ុំនួនជាន់រប្់អ្គារ

:

:
:
:

អាយកាលរប្់អ្គារ

:

ទុំហុំ ឬវិមាត្រថ្នអ្គារ (មិនរប់បញ្ាូលដី)

:

ពិពណ៌នាអ្ុំពអ្ី គារលៅជាប់គាន
ជញ្ជាុំងខាងលត្ៅ ដុំបូល

មខង្ហរអ្គារ

ច្ុំនួនជាន់ថ្នអ្គារ

អាយកាលត្បហាក់ត្បបហលរប្់អ្គារ

១. លរើអ្គារបដលលៅជាប់ខ័ណឌលោយជញ្ជាុំងឥដា ឬលោយលបរង
ោ៉ា ងរិច្ ៩ អ្ិង (9 inches) លោយគាមនច្លនាលេះត្បលហាង
្ប់ពីខាងលត្កាមរហូរដល់ដុំបូលអ្គារបដរឬលទ? ្ូមផ្តល់
ព័រ៌មានលមអិរពីភាពមិនជាប់គានថ្នអ្គារទុំងលនាេះ
២. លរើមានច្មាៃយ ឬច្លនាលេះប៉ានាមនបម៉ាត្រ រវាងអ្គារបដលត្រូវោក់
ធានានិង អ្គារបដលលៅជិរលនាេះ?
៥. ្ូមបញ្ជាក់អ្ពុំ ច្ី នុំ ួនទឹកត្ាក់បដលត្រូវានធានារ៉ាប់រង្របច្ុំលពាេះត្ទពយ្មបរតិកនុងត្បអ្ប់បដលានផ្តល់ជូនដូច្ខាង
លត្កាម:
បផ្នកទី១ : ការខូច្ខារ្មាារ
ពិពណ៌នា
ក. អ្គារ (មិនរប់បញ្ចូលត្គឹេះថ្នអ្គារ) រប់បញ្ចូលទុំងត្ទពយ្មបរតិបដលភាាប់នឹង
អ្គារ (រប្់មាច្់អ្គារ)
ខ. មា៉ា្ីន និងលត្គឿងច្ត្កនានា
គ. លត្គឿង្ង្ហារឹមឧបករណ៍ និង្មាារបដលជាប់នឹងអ្គារ
ឃ. ្មាារបដលលត្បើត្ា្់កនុងផ្ទេះ និង្មាារបដលលត្បើត្ា្់ផ្ទទល់ខលួន
(លលើកបលងបរលត្គឿងអ្លង្ហារ)
ង. ការជួល (្ូមបញ្ជាក់អ្ុំពច្ី ុំនួនបខបដលជួលលដើមបីោក់ធានារ៉ាប់រង) __ បខ

ច្ុំននួ ទឹកត្ាក់បដលត្រូវានធានា
រ៉ាប់រង (ដោល រអាលមរិក)

ច្. ្ននិធិ (្ូមពិពណ៌នាអ្ុំពី្ថនភាពថ្ន្ននិធិ)
ឆ្. លផ្េងៗ (្ូមបញ្ជាក់)
ឧទហរណ៍: ដូច្ជាការជួ្ជលបកលមអអ្គារ រប់បញ្ចូលទុំងត្ទពយ្មបរតិ
បដលភាាប់នឹងអ្គារ
ច្ុំននួ ទឹកត្ាក់បដលត្រូវានធានារ៉ាប់រង្របបផ្នកទី១ :
បផ្នកទី២ - ការារ់បង់ត្ាក់ច្ណ
ុំ ូ ល
ពិពណ៌នា

ច្ុំននួ ទឹកត្ាក់បដលត្រូវានធានា
រ៉ាប់រង(ដោល រអាលមរិក)

ក. ត្ាក់ច្ុំលណញ្រប
ខ. កថ្ត្មល្វា្វនករ
គ. លផ្េងៗ (្ូមបញ្ជាក់)
ច្ុំននួ ទឹកត្ាក់បដលត្រូវានធានារ៉ាប់រង្របបផ្នកទី២ :
្ុំរង់្នុំ ួរទូលៅ
១. លរើមានការធានារ៉ាប់រងលផ្េងលទៀរលលើត្ទពយ្មបរតិបដលត្បកា្
លនេះបដរឬលទ?
ត្ប្ិនលបើមាន ្ូមផ្តល់ល្ម េះត្កុមហ៊ែនធានារ៉ាប់រងលនាេះ និង
ទឹកត្ាក់បដលត្រូវានធានារ៉ាប់រង។
២. លរើការល្នើ្ុំការធានារ៉ាប់រងលនេះធាលប់ានបដិល្ធ លបល្ល
ត្្នល្ល បតូរងមី ឬពាក់ព័នធនឹងលកខខណឌ ពិល្្រប្់ត្កុមហ៊ែន
ធានារ៉ាប់រងណាមួយបដរឬលទ?

មាន

មាន

មិនមាន

មិនមាន

៣. ត្បវិរតការខូច្ខារ ឬការារ់បង់្ត្មាប់រយៈលពល បីឆ្នុំច្ងលត្កាយ។
្ូមផ្តល់ព័រ៌មានលមអិរថ្នការារ់បង់ (ឧ. កាលបរិលច្េទថ្នការ
ារ់បង់ ត្បលេទថ្នការារ់បង់ និងច្ុំនួនទឹកត្ាក់ថ្នការារ់បង់)
៤. លរើអ្គារបដលោក់ធានាមានឡច្ុំហយ ឬមានទលោ្ុំពាធភាាប់នឹង
មា៉ា្ីនោុំទឹក្ត្មាប់លត្បើកនុងលគាលលៅផ្លិរកមមបដរឬលទ?
៥. លរើមានអាជីវកមមបដលមានលត្គាេះថ្ននក់ ឬផ្ទុកទុំនិញបដលមានលត្គាេះថ្ននក់
(រប់បញ្ចូលទុំងឧ្ម័ន LPG) ោក់ឬរកាទកលៅកនុងលនាេះបដរឬលទ?
៦. លរើទីតុំងោក់ធានាធាលប់មានទឹកជុំនន់ពីមនបដរ ឬលទ?
៧. ល្ម េះទលនល និងច្មាៃយពីបរិលវណហានិេ័យ
៨. លរើអ្គារត្រូវានលត្បើត្ា្់រួមគានជាមួយអ្នកជួលលផ្េងលទៀរបដរ ឬលទ?
ត្ប្ិនលបើមាន ្ូមបញ្ជាក់អ្ុំពីមខរបររប្់អ្នកជួល។
៩. លរើអាជីវកមមមានរយៈលពលប៉ានាមនឆ្នុំលហើយ?
១០. លរើត្កុមហ៊ែនលោកអ្នកានលធវើ្វនកមមលទៀងទរ់បដរឬលទ?
កាលបរិលច្េទច្ងលត្កាយថ្នការលធវើ្វនកមម
ល្ម េះ និងអា្យោា នថ្ន្វនករ
១១. លរើអ្នកមានធានារ៉ាប់រងលលើការខារបង់ត្ាក់ច្ុំណូលលៅលពល
បច្ចុបបននបដរឬលទ?

១២. ព័រ៌មានលមអិរថ្នការរលមលើងត្បព័នធការពារអ្គាិេ័យលៅបរិលវណទីតុំងបដលត្រូវធានា
បុំពង់ពនលរ់អ្គាិេ័យច្ល័រ
ាទ
លទ
ច្ុំនួន:
ត្បព័នធទលោាញ់ទឹក
ាទ
លទ
កាលមា៉ា្ីនទឹក
ាទ
លទ
ត្បព័នធតមោន្ញ្ជាអ្គាិេ័យ
ាទ
លទ ត្បលេទ: បផ្េង/កលតត
ត្បព័នធាញ់ទឹក
ាទ
លទ
ត្បអ្ប់បញ្ជាលេលើង
ាទ
លទ
ត្កុមពនលរ់អ្គាិេ័យបដលមានការបណតុ េះបណាតល
ាទ
លទ
ការអ្េះអាងលោយអ្នកល្នើ្ុំ
លយើងខ្ុុំ្ូមធានាអ្េះអាងថ្នព័រ៌មានខាងលលើពិរជាត្រឹមត្រូវ និងមិនមានការបកលងបនលុំលឡើយ លហើយលយើងខ្ុុំមិនមានការោក់
ាុំង ផ្តល់ព័រ៌មានមិនពិរ ឬបងលងខ្ពីការពិរលឡើយ។
លយើងខ្ុុំ្ូមបញ្ជាក់អ្េះអាងថ្នព័រ៌មាន និងល្ច្កតីត្បកា្បដលមានកនុងទត្មង់បបបបទល្នើ្ុំការធានារ៉ាប់រងនឹងកាលយជា
ធារ្ុំខាន់ និងជាមូលោា នថ្នកិច្ច្នារវាងលយើងខ្ុុំ និងត្កុមហ៊ែន។
ថ្ងៃ: ____________

ហរថលលខារប្់អ្នកល្នើ្ុំ: ____________

្ត្មាប់បរត្កមុ ហ៊ែនធានារ៉ាប់រង នីវា៉ា អ្និ ្ួលរន (លខមបូឌា) ម.ក
កូដរប្់អ្គារ
អ្ត្តជាមូលោា ន
អ្ត្ត្ត្មាប់ហានិេ័យ
ការធានា
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