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ទម្រងទ់ារទារសណំងការធានារ ៉ាបរ់ងយានយនតឯកជន 

   

កំណត់សម្គា ល់់ៈ ការចេញបែែែទចនេះមិនបមនជាការទទួលយកនូវការទទួលខុសត្តូវចោយត្កុមហ ុនធានារ៉ា ែ់រងចនាេះចទ។ 
ចោកអ្នកត្តូវែំចេញទត្មង់ននការទាមទារសំណងចនេះឱ្យបានេែ់សេវត្រែ់ និងសូមែញ្ជូនបែែែទចនេះមកកាន់ត្កុមហ ុន
ធានារ៉ា ែ់រងវិញ។ ចោកអ្នកក៏មិនត្តូវទទួលស្គា ល់ថា អ្នកចែើកែររែស់ចោកអ្នកម្គនកំហុស ឬចោកអ្នកយល់ត្េមទទួល
ខុសត្តូវេំច េះចត្រេះថាន ក់ចនេះ។ 
 

ចលខកិេចសនាធានារ៉ា ែ់រង់ៈ_________________________ 

ចលខទាមទារសំណង    :_____________ 
ចលខយានយនត        :_____________
នងៃផុតកំណត់          :_____________
ចលខកូដភ្នន ក់ងារ       :_____________ 
 

 

ត្ែចេទននការទាមទារសំណង 
ការខូេខាតេំច េះយានយនត ☐ 

ការបាត់ែង់ចោយអ្ំចេើចោរកមម ☐ 

ការទទួលខុសត្តូវចលើ  
ភ្នរីតតិយជន 

ការខូេខាតត្ទេយសមបតតិ ☐ 
ការរងរែួសចលើរូែរងកាយ ☐ 
ការស្គា ែ់ ☐ 

  
បផនកទ ី១ - េត័ម៌្គនលមអតិរែសអ់្នកបដលត្តវូបានធានារ៉ា ែរ់ង 

 

១. ច ម្ េះអ្នកត្តូវបានធានារ៉ា ែ់រង   :____________________________ 
២. ចេទ                                         :    ☐    ត្ែុស            ☐   ត្សី 
៣. នងៃ បខ ឆ្ន ំកំចណើត           :____________________________ 

៤. អាសយោា នទំនាក់ទំនង              :____________________________ 
៥. ចលខអ្តតសញ្ញា ណែ័ណណ/ 
   ចលខលិខិតឆ្ាងបដន           :____________________________ 

៥. តួនាទី/មុខងារ                            :____________________________ 
៦. ចលខទូរស័េទ                              :____________________________ 
៧. អ្ុីបម ល                                     :____________________________ 
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បផនកទ ី២ - អ្នកចែើកែរយានយនតរែសអ់្នកបដលត្តវូបានធានារ៉ា ែ់រង 

 

១. ច ម្ េះអ្នកចែើកែរ             :____________________________ 
២. ចេទ                                         :        ☐    ត្ែុស            ☐   ត្សី 
៣. នងៃ បខ ឆ្ន ំកំចណើត           :____________________________ 

៤. អាសយោា នទំនាក់ទំនង              :____________________________ 
៥. ចលខអ្តតសញ្ញា ណែ័ណណ/ 
   ចលខលិខិតឆ្ាងបដន           :____________________________ 

៦. តួនាទី/មុខងារ                            :____________________________ 
៧. ចលខទូរស័េទ                              :____________________________ 
៨. អ្ុី-បម ល                                     :____________________________ 
៩. ទំនាក់ទំនងជាមួយម្គច ស់យានយនត:____________________________ 

១០. ត្ែចេទែ័ណណ ចែើកែរ                    :            ☐  ែច ត្ េះអាសនន    ☐   អ្េិន្នតយ៍        
១១. អាយុចៅនងៃឧែបតតិចហតុ               :              ឆ្ន ំ 
១២. ែទេិចស្គធន៍ននការចែើកែរ        :              ឆ្ន ំ 
១៣. ចតើការចែើកែម្គនការអ្នុញ្ញា ត :        ☐    បាទ             ☐   ចទ 
     ចោយចោកអ្នកបដរ ឬចទ?  
១៤. ចតើអ្នកចែើកែរធាា ែ់ត្តូវផដនាទ ចទាស:              ☐    បាទ             ☐   ចទ 
   េំច េះែទចលមើស្មួយបដរ ឬចទ?  
   ត្ែសិនចែើម្គន សូមផតល់េ័ត៌ម្គន:____________________________ 
   លមអិត និងកាលែរិចេេទ       :____________________________ 
                            :____________________________ 
                            :____________________________                             
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១៥. ចតើអ្នកចែើកែរធាា ែ់ទទួលរង     :               ☐  បាទ      ☐   ចទ 
   ចត្រេះថាន ក់្មួយបដរ ឬចទ?      
   ត្ែសិនចែើម្គនសូមផតល់េ័ត៌ម្គន   :___________________________ 
   លមអិត និងកាលែរិចេេទ         :___________________________ 

                           :___________________________ 
 

១៧. ចតើរត់បានទទួលស្គាល ់      :               ☐  បាទ      ☐   ចទ 
កំហុសបដរ ឬចទ?              
 

 
 
 

បផនកទ ី៣ - េត័ម៌្គនអ្េំយីានយនត 
 

១. ត្ែចេទ & ម ូបែល                         :____________________________ 
២. េូលេិេ័ណ៌នាការេុេះែញ្ជី              :______________កោំំងម្គ សុីន:_______ cc 

៣. ឆ្ន ំផលិត និងេណ៌                      :____________________________ 
៤. ថាចតើយានយនតធានាម្គនកមចីេី 
   ស្គា ែ័នហិរញ្ាវតាុបដរ ឬចទ?      :               ☐  បាទ      ☐   ចទ 
ត្ែសិនចែើជួល សូមផតល់េ័ត៌ម្គន 
លមអិតអ្ំេីច ម្ េះ និងអាសយោា ន 
រែសស់្គា ែ័នហិរញ្ាវតាុចនាេះ      :____________________________                                                                 
                          :____________________________ 

៥. ចរលែំណងបដលយានយនតកំេុង 
   ត្តូវបានចត្ែើចៅចេលចត្រេះថាន ក់   :_______________________________________________________ 

 

៦. ចតើម្គនត្ទុងឡានសច ត្ ងេី 
ចត្កាយ ឬេំចហៀងបដរ ឬចទ?    :_______________________________________________________ 
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បផនកទ ី៤ - អ្េំចីត្រេះថាន កយ់ានយនតធានា នងិចហតកុារណច៍កើតច ើង 

 

១. ទំហំ / េំ្យននការខូេខាត            :___________________________________________________ 

២. i) ច ម្ េះ និងអាសយោា នននកបនាង  :___________________________________________________ 
      ជួសជុលបដលចៅជិតែំផុត       :___________________________________________________ 

                                                            :___________________________________________________ 

    ii) ចតើយានយនតអាេចែើកែរបាន ឬចទ?:         ☐  បាទ      ☐   ចទ 
 

៣. កាលែរិចេេទននចត្រេះថាន ក់                      :________________ចម្គ ង : _____________am/pm 

 

៤. ការេិេណ័៌នាលមអិតននកបនាងចកើត 
    ចហតុបដលបានចកើតច ើង          :___________________________________________________ 

                                                             :__________________________________________________ 

៥. ចតើយានយនតរែស់អ្នកចៅចលើផាូវធ ំឬចទ?:               ☐  បាទ      ☐   ចទ 

៦. ស្គា នភ្នេផាូវ                     :              ☐    សៃតួ      ☐   ចសើម       ☐   រអ្ិល 

៧. ចលបឿនននយានយនតមុនចេលម្គន 
   ចត្រេះថាន ក់                                                   : _____________រី ូបម ត្ត/ចម្គ ង 
៨. យានយនតសាិតចៅទិសចៅត្តូវននផាូវ    :               ☐  បាទ      ☐   ចទ 
 

៩. i) ចតើែ ូលីសបានយកេ័ត៌ម្គនជាក់ោក់ 
     ឬងតរូែចៅកបនាងចត្រេះថាន ក់ ឬចទ?  :__________________________________________________ 

                                                   

ii) ចតើអ្នកត្តូវបានចកាេះចៅចោយែ ូលីស  
   ឬចទ?                        :               ☐  បាទ      ☐   ចទ 

១០. សូមផតល់េ័ត៌ម្គនលមអិតអ្ំេីចត្រេះថាន ក់   :___________________________________________________ 

                                  :___________________________________________________ 
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១១. េូលរូសរំនូសត្ ងែាង់ចត្រេះថាន ក់ - រូររូែែងាា ញជាមួយេ័ត៌ម្គនចផេងចទៀតបដល ក់េ័នធ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

បផនកទ ី៥ - ច ម្ េះ នងិអាសយោា នរែសអ់្នកដំចណើរបដលជេិះកនងុយានយនត 
 

១. ច ម្ េះ                   :__________________________________________________________________ 

   អាសយោា ន            :__________________________________________________________________ 

២. ច ម្ េះ                   :__________________________________________________________________ 

   អាសយោា ន            :__________________________________________________________________ 

៣. ច ម្ េះ                   :__________________________________________________________________ 

   អាសយោា ន            :__________________________________________________________________ 

៤. ច ម្ េះ                   :__________________________________________________________________ 

   អាសយោា ន            :__________________________________________________________________ 

៥. ច ម្ េះ                   :__________________________________________________________________ 

   អាសយោា ន            :__________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                         
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បផនកទ ី៦ - យានយនតចផេងចទៀតបដល កេ់ន័ធនងឹ / ឬត្ទេយសមបតតិបដលទទួលរងការខេូខាត 

 

ច ម្ េះអាសយោា នរែស់អ្នកចែើកែរ និង/ឬម្គច ស់        េ័ត៌ម្គនេុេះែញ្ជ ី          ទហំំននការខូេខាត            ត្កុមហ ុនធានារ៉ា ែ់រង និងចលខកិេចសនាធានារ៉ា ែ់រង 

 

១)____________________________   ____________  _________________  _______________________________ 

 

២)____________________________   ____________  _________________  _______________________________ 

 

៣)____________________________   ____________  _________________  ______________________________ 

 

៤)____________________________   ____________  _________________  _______________________________ 

 

៥)____________________________   ____________  _________________  _______________________________ 

 

៦)____________________________   ____________  _________________  _______________________________ 

 

៧)____________________________   ____________  _________________  _______________________________ 

 

៨)____________________________   ____________  _________________  _______________________________ 

                           

 

 

បផនកទ ី៧ - េត័ម៌្គនែរុាលរងចត្រេះថាន ក់ 
 

ច ម្ េះ អាសយោា ន - សូមែញ្ញជ ក់ថាអ្នកចែើកែរ ឬអ្នកដំចណើរ និងកនុងយានយនត ឬអ្នកចងមើរចជើង  ទំហនំនចត្រេះថាន ក់ អាយុបា ន់ស្គម ន   េូលសំរកមនទីរចេទយ?  

 

                                                                                                                                                                                          បាទ      ចទ           

១)______________________________________________________    __________     _________         ☐  ☐ 

២)______________________________________________________    __________     _________         ☐  ☐ 

៣)______________________________________________________    __________     _________        ☐  ☐

៤)______________________________________________________    __________     _________         ☐  ☐

៥)______________________________________________________    __________     _________         ☐  ☐ 
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បផនកទ ី៨ - ែណត ងឹទាមទារសំណងរែស់ភ្នរីតតយិជន 

 

១. ចតើម្គន កយែណត ឹង្មួយត្តូវបានចធវើច ើង  
   េំច េះអ្នកបដរ ឬចទ?                  :               ☐  បាទ      ☐   ចទ 
២. ចែើម្គន ចតើទាមទារេំនួនែ ុនាម ន?         :________________________________________________ 
៣. ចតើម្គនការយល់ត្េមទទួលខុសត្តូវេីភ្នរី 

ចផេងចទៀត ឬចទ?                   :               ☐  បាទ      ☐   ចទ 
៤. តាមរំនិតរែស់អ្នក ចតើម្គនភ្នរីចផេងចទៀត 

ត្តូវបានចោទត្ែកាន់បដរ ឬចទ?         :               ☐  បាទ      ☐   ចទ 
៥. ចែើម្គន សូមផតល់ចហតុផល             :________________________________________________ 

                                     :________________________________________________ 

                                     :________________________________________________ 
                  

 

ការអ្េះអាងចោយអ្នកចសនើសុ ំ
ចយើងខ្ុំសូមធានាអ្េះអាងយា ងមុ៉ឺងម្គ ត់ថា េ័ត៌ម្គនខាងចលើេិតជាត្តឹមត្តូវ និងមិនម្គនការបកាងែនាំ ចហើយចយើងខ្ុំមនិ
ម្គនការោក់បាំង ឬបងាងខុសេីការេិតច ើយ។ 
 

ចយើងខ្ុំសូមែញ្ញជ ក់អ្េះអាងយា ងមុ៉ឺងម្គ ត់ថា េ័ត៌ម្គន និងចសេកតីត្ែកាសបដលម្គនកនុងទត្មង់បែែែទចសនើសុំការធានា
រ៉ា ែ់រង នឹងកាា យជាធាតុសំខាន់ជាមូលោា នននកិេចសនារវាងចយើងខ្ុំ និងត្កុមហ ុន។ 
 
 
កាលែរិចេេទ: ____________                         __________ 

                                                       ហតាចលខារែស់អ្នកចសនើសុំ 
                                                        (ត្តារែស់ត្កុមហ ុន – ត្ែសិនចែើម្គន)  

 


