
 

 

បែែែទស្នើរ្ ុំធានារ ៉ាែរ់ងភារៈទទលួខ ្ ត្រវូជាសាធារណៈ 
 

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  

បនប័ត្រច្ េះ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 
្ប់ពី  ដល់   

 ថ្ងៃ/បខ/ឆ្ន ុំ  ថ្ងៃ/បខ/ឆ្ន ុំ  
 

 

 ច្ុំននួទកឹត្ាកប់ដលត្រូវានធានារ៉ា បរ់ង 
លត្គាេះថ្នន ក់កនុងមួយករណី                      ដ ោល រអាលមរិក                           
កនុងមួយរយៈលពលធានារ៉ា ប់រង                                             
  

 

ត្ទពយ្មបរតបិដលត្រូវោក់ធានា 
 

១.  ទកីបនលង/ ថ្ នភាពថ្នត្ទពយ្មបរតិ  
(លលខប័ណណកមម្ិទធ/លលខដីឡូរ៏) 

:  

២.  ្ូមបញ្ជា ក់អ្ុំពមី ខង្ហរ/ ការលត្បើត្ា្់រប្់អ្គារ :   
    - ្ត្មាបផ់្ទេះ្ុំណាក/់្ណាា គារ/អាផារមិន/ខ នដូ/   
      រមណីយោា ន ្ូមផ្តល់:  

  

i) ច្ុំនួនបនទប ់
ii) មានអាងបហលទឹក 

      ត្ប្ិនលបើមាន លរើមានអ្នកោមបដរឬលទ? 

 ច្ុំនួន: ________________ 
មាន/មិនមាន 
មាន/មិនមាន 

    - ្ត្មាបល់រងភាពយនត ្ូមផ្តល់:   
i) ច្ុំនួនលៅអ្ី  ច្ុំនួន: ________________ 

    - ្ត្មាបម់នទីរលពទយ ្ូមផ្តល់:   
i) ច្ុំនួនបត្គ  ច្ុំនួន: ________________ 

   
   
   



 

៣. ពិពណ៌នា ម ខរបរ និងច្មាៃ យថ្នបរិលវណជិរខាង   : ខាងម ខ: 
  ខាងលត្កាយ: 

  ខាងលឆ្េង: 
  ខាង ត្ ុំ: 

៤.  ្ូមបញ្ជា ក់អ្ុំពីត្បលេទ្ុំណង់អ្គារ : ___________________ 
៥.  អាយ ថ្ន្ុំណង់ : ___________________ 
៦.  ទុំហុំ ឬវិមាត្រថ្នអ្គារ (មិនរប់បញ្ាូលដី) :                         បម៉ែត្រកាលរ៉ា 
    ្ត្មាប់ផ្ារទុំលនើប ឬអ្គារបដលមានម ខង្ហរលត្ច្ើន 
    ្ូមល្េើការបុំបបក:  

  
       បម៉ែត្រកាលរ៉ា 

i) ការិោល័យ  i)  _____________________ 

ii) លុំលៅោា ន  ii)  _____________________ 

iii) ពាណិជាកមម  iii) _____________________ 

  
 

 

្ត្មង់្ ុំណួរទលូៅ 

១. បញ្ជា ក់ពីច្ុំនួនប គាលិក 
 

 
២. បញ្ជា ក់ពីការា៉ែ ន់ត្បមាណត្ាក់ច្ុំណូលថ្នអាជីវកមមរប្់លោកអ្នកបដល 
   ត្រូវធានារ៉ា ប់រងកនុងរយៈលពលថ្នការធានារ៉ា ប់រង 

 

៣. បញ្ជា ក់ពី ថ្ នភាពកនុងអ្គារ ឬលត្ៅអ្គារថ្នកិច្ច្នាបដលានអ្ន វរតកនុងកិច្ច្នាធានារ៉ា ប់រងៈ 
    ក. ថ្ នភាពថ្នបរិលវណអ្គារ/ទុំហុំថ្នកិច្ច្នា   
       (្ូមបញ្ជា ក់ពចី្ុំនួនថ្នអ្គារ) 

ខ. ការពិពណ៌នា និងម ខង្ហររប្់  
   អ្គារ/កិច្ច្នាបផ្នកខាងលត្ៅអ្គារ 

៤. បញ្ជា ក់ពលីត្គឿងច្ត្ក និងលត្គឿងមា៉ែ ្ ីនបដលត្រូវានលត្បើទាក់ទង  
   ជាមួយនឹងអាជីវកមម 

 



 

៥. លរើលត្គឿងច្ត្ក និងលត្គឿងមា៉ែ ្ ីនត្រូវានរកាទ កកនុង ថ្ នភាព្មត្្ប ឬ  
   ត្រឹមត្រូវបដរឬលទ  លហើយានល្េើការបងទាុំតាមរត្មូវការរប្់រជរោា េិាល 
   បដរឬលទ? 

     មាន      មិនមាន   
 

៦. លរើមានផ្ទុក្រធារ ហ្គា ្ អា្ ីរ គីមី ្រធារ ផ្ទុេះ ឬ្រធារ      
   លត្គាេះថ្នន ក់លៅកនុងទីតាុំងបដលានោក់ធានាបដរឬលទ?  
   ត្ប្ិនលបើមាន ្ូមផ្តល់ព័រ៌មានលមអិរ។ 

     មាន                          មិនមាន 
 
 

៧. លរើកនុងបរិលវណអ្គារមានឡច្ុំហ យ ឬបុំពង់ការពារ្ុំពា្ខព្់បដរឬលទ? 
   លរើមា៉ែ ្ ីនទាុំងលនាេះត្រូវានធានារ៉ា ប់រងលលើការផ្ទុេះបដរឬលទ? 
   ត្ប្ិនលបើមាន ្ូមផ្តល់ព័រ៌មានលមអិរ។ 

     មាន          មនិមាន 

 
 

៨. លរើការបុំលពញការង្ហរនឹងត្រូវល្េើលៅកបនលងណាលផ្េងលទៀរ  លត្ៅពីអ្គារលនេះ 
   បដរឬលទ? 
   ត្ប្ិនលបើមាន ្ូមបញ្ជា ក់ពីបដនកុំណរ់េូមិ្ស្ត្ត។     
                    

     មាន          មនិមាន 

 
 

៩. លរើអ្គារត្រូវានលត្បើត្ា្់រួមគាន ជាមួយអ្នកជួលលផ្េងលទៀរបដរឬលទ?    
   ត្ប្ិនលបើមាន ្ូមបញ្ជា ក់អ្ុំពីម ខរបររប្់អ្នកជួល។ 

     មាន          មនិមាន 

 
១០. លរើពីម នលោកអ្នកធាល ប់ត្រូវានធានារ៉ា ប់រងភារៈទទួលខ ្ត្រូវជា 
    ្ធារណៈបដរឬលទ? 
 ត្ប្ិនលបើមាន ្ូមបញ្ជា ក់:                                                          
 ល ម្ េះត្កុមហ៊ែ នធានារ៉ា ប់រង:                                                                          
 លលខកិច្ច្នាធានារ៉ា ប់រង:                                                                             
 បដនកុំណរ់ថ្នភារៈទទួលខ ្ត្រូវ:                                                                                  

    ប ពេោេ:           
                         

      មាន         មនិមាន 
 
 

 

 

 
 



 

១១. លរើលោកអ្នកធាល ប់មានត្បវរតិកនុងការទាមទារ្ុំណងលលើរបួ្រងកាយ  ឬ  
ការខូច្ខារលលើត្ទពយ្មបរតិរប្់ររិយជន   ្ត្មាប់រយៈលពលបីឆ្ន ុំច្ ង   
លត្កាយបដរឬលទ?  

    ត្ប្ិនលបើមាន ្ូមផ្តល់ព័រ៌មានលមអិរ។ 

     មាន              មិនមាន 

 
 

១២.ច្ុំលពាេះការធានារ៉ា ប់រងភារៈទទួលខ ្ត្រូវជា្ធារណៈ   លរើធាល ប់មាន  
    ត្កុមហ៊ែ នធានារ៉ា ប់រងណាមួយានៈ 

 

ក. បដិល្្ការល្នើ្ ុំការធានារ៉ា ប់រង   និង/ឬ  ល បល្លកិច្ច្នា   
   ធានារ៉ា ប់រងរប្់លោកអ្នកបដរឬលទ?      
ខ. បដិល្្មិនបនតកិច្ច្នាធានារ៉ា ប់រងរប្់លោកអ្នកបដរឬលទ? 
គ. រត្មូវឱ្យមានការដុំលឡើងប ពេោេធានារ៉ា ប់រង   ឬានកុំណរ់លកខខណឌ

ពិល្្ច្ុំលពាេះការធានារ៉ា ប់រងបនតបដរឬលទ? 
 ត្ប្ិនលបើច្លមលើយ“មាន”ច្ុំលពាេះលកខខណឌ ខាងលលើ ្ូមផ្តល់ព័រ៌មាន  
 លមអិរ។ 

 
 
     មាន              មិនមាន 
 
     មាន              មិនមាន 
     មាន              មិនមាន 

 
 

 

ការអ្េះអាងលោយអ្នកល្នើ្ ុំ 
លយើងខ្ុុំ្ូមធានាអ្េះអាងថ្នព័រ៌មានខាងលលើពិរជាត្រឹមត្រូវ និងមិនមានការបកលងបនលុំលឡើយ លហើយលយើងខ្ុុំមិនមានការោក់ 
ាុំង ផ្តល់ព័រ៌មានមិនពិរ ឬបងលងខ ្ពីការពិរលឡើយ។ 
លយើងខ្ុុំ្ូមបញ្ជា ក់អ្េះអាងថ្នព័រ៌មាន និងល្ច្កតីត្បកា្បដលមានកនុងទត្មង់បបបបទល្នើ  ្ុំការធានារ៉ា ប់រងនងឹកាល យជា
ធារ ុ្ំខាន់ និងជាមូលោា នថ្នកិច្ច្នារវាងលយើងខ្ុុំ និងត្កុមហ៊ែ ន។ 
 
ថ្ងៃ: ____________              ហរថលលខារប្់អ្នកល្នើ្ ុំ: ____________ 
 
 


