ទម្រង់ទារទារសំណងការធានារប
៉ា រ់ ងអគ្គភ
ិ យ
័

កំណត់សម្គាល់់ៈ ការចេញបែែែទច េះមិ បម ជាការទទួលយក ូវការទទួលខុសត្តូវចោយត្កុមហុ ធានារ៉ាែ់រងចនាេះចទ។

ចលខកិេចស ាធានារ៉ាែ់រង់ៈ
ចលខទាមទារសំណង់ៈ
តថ្មៃប៉ា ់ស្មា ់ៈ

ថ្ងៃផុតកំណត់់ៈ
ចលខកូដភ្នាក់ងារ់ៈ

អ្ាកទាមទារសំណងចំបេ់ត្តវូ បតកត់សម្គាល់េណ
ំ ុ េខាងចត្កាម់ៈ
(ក) មុ ចេលោក់ពាកយែញ្ជាក់អ្ំេីការបត់ែង់ ឬការខូេខាត ត្កុមហុ ធានារ៉ាែ់រងចសាើសុំឱ្យអ្ាកទាមទារសំណង
អា លកខខណឌ ទាំងអ្ស់បដលម្គ បេងកាុងកិេចស ាធានារ៉ាែ់រង។
(ខ) ទត្មង់បែែែទច េះ ត្តូវបតែំចេញ ិងចផញើរមកឱ្យត្កុមហុ ធានារ៉ាែ់រងវិញ ចោយភ្នាែ់មកជាមួយ ូវភ័សតុតាង
បដលែញ្ជាក់អ្ំេីតថ្មៃ កាុងរយ់ៈចេល១៤ថ្ងៃ ចែ់េីថ្ងៃបដលអ្ាកទាមទារសំណងទទួលប ទត្មង់បែែែទច េះ។
(គ) អ្ាកទាមទារសំណងត្តូវបតអ្ ុវតតរល់ជំហ ឱ្យប ឆាែ់រហ័ស ចហើយត្តូវជូ ដំណឹងជាែនាា ់ដល់មន្ត តីែ៉ាូលីស
ចដើមបីច្វើការត្ស្មវត្ជាវ ិងកាត់ចទាសរល់ភ្នគីណាបដលជាែ់ពាក់េ័ ធ ិងច្វើការតាមោ ិងេាយាមបសវង
រកមកវិញ ូវត្ទេយសមបតតិបដលប បត់ែង់។
(ឃ) ច េះជាលកខខណឌ ថ្ កិេចស ាធានារ៉ាែ់រង ត្ែសិ ចែើចោកអ្ាកផតល់ ូវចសេកតីបងៃងការណ៍បកៃងែ ៃំ ឬចសេកតី
បងៃងការណ៍បកៃងកាៃយចដើមបីទទួលប សំណង ចនាេះកិេចស ាធានារ៉ាែ់រងរែស់ចោកអ្ាក ឹងទុកជាចម្គឃ់ៈ។
ត្កុមហុ ធានារ៉ាែ់រង ឹងច្វើការអ្ ុម័តសំណងរែស់ចោកអ្ាក បតកាុងករណីបដលចោកអ្ាកែំចេញេ័ត៌ម្គ
ត្តឹមត្តូវ ិងមិ ម្គ ការបកៃងែ ៃំ ឬបងៃងខុសេីការេិតច ើយ។
(ង) េ័ត៌ម្គ សំខា ់ៗថ្ ែណត ឹងទាមទារសំណង គួរបតត្តូវប ែញ្ជាក់ឱ្យប ចេញចលញតាមបដលអាេច្វើចៅប
ចហើយរល់ការសងស័យនានាេំចពាេះភ្នគីបដលជាែ់ពាក់េ័ ធគួរបតទាក់ទងចៅត្កុមហុ ធានារ៉ាែ់រង។
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េ័តម្គ៌ លមអតិ រែស់អ្កា ត្តូវប ធា រ៉ាែ់រង
១. ច្ា េះអ្ាកត្តូវប ធានារ៉ាែ់រង :
២. ចភទ

:

៣. ថ្ងៃ បខ ឆាាំកំចណើត

:

៤. ចលខទូរស័េា

:

៥. អាសយោា ទំនាក់ទំ ង

:

៦. តួនាទី/មុខងារ

:

៧. កាលែរិចេេទថ្ ការបត់ែង់
ឬការខូេខាត

:

៨. ទីតាំងថ្ ការបត់ែង់
ឬការខូេខាត

:

៩. ទីស្មាក់ការែ៉ាូលីសបដលចោកអ្ាក :
ប រយការណ៍អ្ំេកាី របត់ែង់
រួមជាមួយ ឹងចលខរបយការណ៍

ចម្គ៉ាង:

កាលែរិចេេទ:
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១០. េ័ត៌ម្គ សំខា ់ៗបដលជាែ់ពាក់េ័ ធ ឹងការបត់ែង់ ឬ
ការខូេខាតបដលចោកអ្ាកប ដឹង ិងចជឿជាក់ថាេិត
ជាបែែច េះ
១១. ចតើម្គ ការត្ស្មវត្ជាវហាត់េត់ណាមួយ ត្តូវប ច្វើច ើង
សត្ម្គែ់ការទាមទារសំណងច េះបដឬចទ?
១២. (ក) ចតើការបត់ែង់ ឬការខូេខាតច េះ ត្តូវប
រកចឃើញចោយអ្ាកណា?
(ខ) កាលែរិចេេទ ិងចេលចវោ បដលប ចឃើញ
េុងចត្កាយ
(គ) ចឃើញេុងចត្កាយចោយ រណា ិងចៅឯណា?
១៣. ចតើចោកអ្ាកម្គ ការសងស័យេំចពាេះភ្នគីបដលពាក់េ័ ធ
ណាចទ?
ត្ែសិ ចែើម្គ សូមផតល់េ័ត៌ម្គ លមអិត:
១៤. ចតើត្ទេយសមបតតិបដលប បត់ែង់ ឬខូេខាតជាកមាសិទធិ
រែស់ចោកអ្ាកបតម្គាក់ឬ?
១៥. ចតើត្ទេយសមបតតិបដលចោកអ្ាកកំេុងបតទាមទារសំណង
ម្គ ោក់ធានាជាមួយត្កុមហុ ធានារ៉ាែ់រងចផសងបដរឬចទ
ឬម្គ ហ ិភ័យណាោក់ធានាកាុងកិេចស ាធានារ៉ាែ់រង
ខាងចលើបដរឬចទ?
ត្ែសិ ចែើម្គ សូមផតល់េ័ត៌ម្គ លមអិត:
១៦. ចតើចោកអ្ាកធាៃែ់ទាមទារសំណងេីត្កុមហុ ធានារ៉ាែ់រង
ចផសងបដរឬចទ ចេលបដលម្គ ការបត់ែង់ ឬការខូេខាត
រល់ហ ិភ័យ បដលោក់ធានាកាុងកិេចស ាធានារ៉ាែ់រង
ច េះ?
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ត្ែសិ ចែើម្គ សូមផតល់េ័ត៌ម្គ លមអិត:
១៧. ចតើេីមុ ចោកអ្ាកធាៃែ់ទទួលរងចត្រេះចោយស្មរ :
(ក) ការបត់ែង់ចោយស្មរអ្ំចេើចចរកមា
(ខ) ការបត់ែង់ ឬការខូេខាតេំចពាេះតថ្មៃោក់ធានា
ចោយស្មរមូលចហតុចផសៗបដរឬចទ?

អ្ំណ់ៈអ្ំណាងេំចពាេះការទាមទារសំណង
កំណត់សម្គាល់ – េំ ួ ទឹកត្បក់បដលត្តូវទាមទារសំណងចៅកាងុ បែែែទណាមួយត្តវូ ប កំណត់េំចពាេះតថ្មេៃ តិ
ត្បកដចៅចេលបត់ែង់។ លកខណ់ៈថ្ ការបត់ែង់ ឬការខូេខាតគួរបតត្តវូ ប ែញ្ជាក់ ចោយម្គ េ័ត៌ម្គ លមអតិ
ចេញចលញចៅកាងុ កប ងៃ កំណត់សម្គាល់ (Remarks Column)។
ការេិេណ៌នា
លមអតិ េីការ
បត់ែង់ ឬ
ការខូេខាត

ច្ា េះ ិង
កាលែរិចេេទថ្ ការ តថ្មបៃ ដលប
ការធាៃក់តថ្មៃ ទឹកត្បក់បដលត្តូវ
អាសយោា រែស់ភ្នគី ធានារ៉ាែ់រង ឬការ ែង់ជូ តាមអ្វី េំចពាេះការសឹកចរេ ទាមទារសំណង
បដលត្តវូ ប ធានា ឬ ផតលែ់ ទែងាាញតាម បដលចោកអ្ាក រឹល ងិ ការរំចោេះ េំចពាេះតថ្មៃ ឬ
ភ្នគីបដលប ផតល់ អ្វីបដលចោកអ្ាក
េងចំ
ការបត់ែង់
ែទែងាាញ
េងចំ
នាចេលែេចុែប ា

កំណត់សម្គាល់
ែញ្ជាក់េី
ការបត់ែង់ ឬ
ការខូេខាត
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ការអ្េះអាងចោយអ្ាកចសាើសុំ
ចយើងខញុំសូមធានាអ្េះអាងយា៉ា ងមុ៉ឺងម្គ៉ាត់ថា េ័ត៌ម្គ ខាងចលើេិតជាត្តឹមត្តូវ ិងមិ ម្គ ការបកៃងែ ៃំ ចហើយចយើងខញុំមិ
ម្គ ការោក់បំង ឬបងៃងខុសេីការេិតច ើយ។
ចយើងខញុំសូមែញ្ជាក់អ្េះអាងយា៉ា ងមុ៉ឺងម្គ៉ាត់ថា េ័ត៌ម្គ ិងចសេកតីត្ែកាសបដលម្គ កាុងទត្មង់បែែែទចសាើសុំការធានា
រ៉ាែ់រង ឹងកាៃយជាធាតុសំខា ់ជាមូលោា ថ្ កិេចស ារវាងចយើងខញុំ ិងត្កុមហុ ។

កាលែរិចេេទ: ____________

__________
ហតថចលខារែស់អ្ាកចសាើសុំ
(ត្តារែស់ត្កុមហុ – ត្ែសិ ចែើម្គ )
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