
   

បែែែទស្នើ្  ុំធានារ ៉ាែរ់ងអគ្គភិយ័ 
 

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

ប័ត្រច្ េះបញ្ាីពាណិជាកមម 
:  

 (ប័ណណ្មាា ល់ខលួន/ វញិ្ជា បនប័ត្រច្ េះ  
បញ្ាីពាណិជាកមមានបញ្ជា ក់លោយ 

:  ហរថលលខា និងល ម្ េះភាន ក់ង្ហរ/ 
ប គាលិក) 

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

 



 
 

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

 

  

ត្ទពយ្មបរតបិដលត្រូវោក់ធានា 
 

១.  ទកីបនលង/ ថ្ នភាពថ្នត្ទពយ្មបរតិ  
(លលខប័ណណកមម្ិទធ/លលខដីឡូរ៏) 

:  

   

២.  ល ម្ េះអ្នកទទួលខ ្ត្រូវ្ងបុំណ ល/     
    ល ម្ េះអ្នកទទលួបញ្ជច ុំ 

:  

    

៣.  ្ូមបញ្ជា ក់អ្ុំពីម ខង្ហរ/ ការលត្បើត្ា្់      
     រប្់អ្គារ 

:   

   

៤.  ្ូមបញ្ជា ក់អ្ុំពីត្បលេទ្ុំណង់អ្គារ  :  
    ជញ្ជា ុំង :  
    ដុំបូល :  
    ការបបងបច្កខាងកនុង :  
    ច្ុំនួនជាន់រប្់អ្គារ :  
    អាយ កាលរប្់អ្គារ :  

ទុំហុំ ឬវិមាត្រថ្នអ្គារ (មិនរប់បញ្ាូលដី) :  
  
 



 
 

ពពិណន៌ាអ្ុំពអី្គារលៅជាប់គាន  
ជញ្ជា ុំងខាងលត្ៅ ដុំបូល ម ខង្ហរអ្គារ ច្ុំនួនជាន់ថ្នអ្គារ អាយ កាលត្បហាក់ត្បបហលរប្់អ្គារ 

     
   ១. លរើអ្គារបដលលៅជាប់ខ័ណឌ លោយជញ្ជា ុំងឥដា ឬលោយលបរ ង

ោ៉ា ងរិច្ ៩ អ្ ិង (9 inches) លោយគាម នច្លនាល េះត្បលហាង
្ប់ពីខាងលត្កាមរហូរដល់ដុំបូលអ្គារបដរឬលទ? ្ូមផ្តល់
ព័រ៌មានលមអិរពភីាពមិនជាប់គាន ថ្នអ្គារទុំងលនាេះ 

  

២. លរើមានច្ុំង្ហយ ឬច្លនាល េះប៉ា នាម នបម៉ាត្រ រវាងអ្គារបដលត្រូវោក់
ធានានិង អ្គារបដលលៅជិរលនាេះ? 

  

 

 
៥. ្ូមបញ្ជា ក់អ្ុំពីច្ុំនួនទកឹត្ាក់បដលត្រូវានធានារ៉ា ប់រង្រ បច្ុំលពាេះត្ទពយ្មបរតិកនុងត្បអ្ប់បដលានផ្តល់ជូនដូច្

ខាងលត្កាម: 

ពពិណន៌ា 
ច្ុំននួទកឹត្ាកប់ដលត្រូវាន
ធានារ៉ា បរ់ង (ដ ោល រអាលមរកិ) 

ក. អ្គារ (មិនរប់បញ្ចូលត្គឹេះថ្នអ្គារ) រប់បញ្ចូលទុំងត្ទពយ្មបរតិបដល   
ភាា ប់នឹងអ្គារ (រប្់មាច ្់អ្គារ)  

 

ខ. មា៉ា ្ ីន និងលត្គឿងច្ត្កនានា   
គ. លត្គឿង្ង្ហា រឹមឧបករណ ៍និង្មាា របដលជាប់នឹងអ្គារ   
ឃ. ្មាា របដលលត្បើត្ា្់កនុងផ្ទេះ និង្មាា របដលលត្បើត្ា្់ផ្ទទ ល់ខលួន  
    (លលើកបលងបរលត្គឿងអ្លង្ហា រ)  

 

ង. ការជលួ (្ូមបញ្ជា ក់អ្ុំពចី្ុំនួនបខបដលជលួលដើមបីោក់ធានារ៉ា ប់រង) __ បខ  
 



 

 
 

 
ច្. ្ននិធិ (្ូមពិពណ៌នាអ្ុំពី ថ្ នភាពថ្ន្ននិធិ)   
ឆ្. លផ្េងៗ (្ូមបញ្ជា ក់)  
   ឧទហរណ:៍ ដូច្ជាការជួ្ ជ លបកលុំអ្រអ្គារ រប់បញ្ចូលទុំងត្ទពយ្មបរតិ 
   បដលភាា ប់នឹងអ្គារ 

 

្រ ប  
 

លកខខណឌ បបនថម 
ត្ប្ិនលបើលោកអ្នកបង់ប ពវោេធានារ៉ា ប់រងបបនថម កិច្ច្នាធានារ៉ា ប់រងលនេះនឹងពត្ងីកវិ្លភាពកនុងការលធវើ ុ្ំណង
លលើហានិេ័យដូច្ខាងលត្កាម។ ្ូមគូ្លលើហានិេ័យនីមួយៗ ត្ប្ិនលបើលោកអ្នកត្រូវការៈ 
ក.  ការខូច្ខារបដលបណ្តត លមកពីការធាល ក់យនតលហាេះ  
  ខ.   ការផ្ទុេះនានា  
  គ.   ការរញ្ាួយបផ្នដ ីនិងបនទុេះេនុំលេលើង  
  ឃ.    ខយល់ពយុេះ និង ពយុេះ្ងឃរ  
  ង.   ច្ុំលហេះបដលលកើរលឡើងលោយឯកឯង  
  ច្.   ការខូច្ខារបដលបណ្តត លមកពីការបបក ឬ ធាល យថ្នបុំពង់បងាូរ ឬធ ងទឹក  
  ឆ្. ការខូច្ខារបដលបណ្តត លមកពីបផ្េង  
  ជ. ការខូច្ខារបដលបណ្តត លមកពីការប៉ាេះទងាិច្ោនយនត  
  ឈ. ទឹកជុំនន ់  
  ញ. ក បបកមម កូដកមម និងការខូច្ខារលោយអ្ុំលពើពាាទ  
  

 

 



 
 

្ត្មង់្ ុំនួរទលូៅ 
 

 ាទ លទ ត្ប្ិនលបើមាន្ូម  
ផ្តល់ព័រ៌មានលមអិរ 

១. លរើមានការធានារ៉ា ប់រងលផ្េងលទៀរលលើត្ទពយ្មបរតិបដលត្បកា្  
   លនេះបដរឬលទ? 
ត្ប្ិនលបើមាន ្ូមផ្តល់ល ម្ េះត្កុមហ៊ែ នធានារ៉ា ប់រងលនាេះ និងច្ុំនួន
ទឹកត្ាក់បដលត្រូវានធានារ៉ា ប់រង។ 

   

២. លរើការល្នើ្ ុំការធានារ៉ា ប់រងលនេះធាល ប់ានបដិល្ធ ល បល្ល  
   ត្្នល្ល បតូរងមី ឬពាក់ព័នធនឹងលកខខណឌ ពិល្្រប្់ត្កុមហ៊ែ ន 
   ធានារ៉ា ប់រងណ្តមួយបដរឬលទ? 

   

៣. លរើអ្នកធាល ប់ានរងលត្គាេះលោយ្រអ្គាិេ័យបដរឬលទ?    
    

 

 

ការអ្េះអាងលោយអ្នកល្នើ្ ុំ 
លយើងខ្ុុំ្ូមធានាអ្េះអាងថាព័រ៌មានខាងលលើពិរជាត្រឹមត្រូវ និងមិនមានការបកលងបនលុំលឡើយ លហើយលយើងខ្ុុំមិនមានការ
ោក់ាុំង ផ្តល់ព័រ៌មានមិនពិរ ឬបងលងខ ្ពីការពិរលឡើយ។ 
លយើងខ្ុុំ្ូមបញ្ជា ក់អ្េះអាងថាព័រ៌មាន និងល្ច្កតីត្បកា្បដលមានកនុងទត្មង់បបបបទល្នើ  ្ុំការធានារ៉ា ប់រងនឹងកាល យ
ជាធារ ុ្ំខាន់ និងជាមូលោា នថ្នកិច្ច្នារវាងលយើងខ្ុុំ និងត្កុមហ៊ែ ន។ 
 
ថ្ងៃ: ____________              ហរថលលខារប្់អ្នកល្នើ្ ុំ: ____________ 
 
 

  

  

  



 
 

្ត្មាប់បរត្កមុហ៊ែ នធានារ៉ា បរ់ង នវីា៉ា អ្ និ្ួលរន (លខមបូឌា) ម.ក 
 

កូដរប្់អ្គារ :  
អ្ត្ាជាមូលោធ ន :  
អ្ត្ា្ត្មាប់ហានិេ័យ :  
ការធានា :  

 

 


