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 ពត័ម៌ានអពំកីារស្នាកន់ ា នងិការន្វើដនំ ើរន ាន្រា្រនេស 

*កាលររិនឆេេ................................................................. *នលខពាកយនសនើស ំ/រ ណសនារ ៉ារ់រង: ................................................ 
*េូរស័ពទដដ: .................................................................... *មចាសរ់ ណសនារ ៉ារ់រង: .................................................................... 
េូរស័ពទេំនាក់េំនងេីពីរ: ................................................ *អនក្តូវបានធានារ ៉ារ់រង ...................................................................... 
 អ ៊ីម ៉ែល:...........................................................................  េរូស័ពទេំនាក់េំនងកនុង្រាមានអាសនន: .............................................. 

 *ប���ញសង�ម: ………………………………….      *េលខ រ�េ���ះគណន:ី ………………………………………………………… 

ការជូនដំ ឹងពីការន្វើដំន ើរន ាន្រា្រនេសរបស់ ៖ មចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រង  អនក្តូវបានធានារ ៉ារ់រងទី01  អនក្តូវបានធានារ ៉ារ់រងទី02 

1. *នរាលរំ ងដនការន្វើដំន ើរ: ........................................................................................................................................................................ 
 កាលររិនឆេេមដលនឹង្តូវនឆញដំន ើរ  ......................................................................................................................................................... 
 ន្យោបាយដនការន្វើដំន ើរ     ..................................................................................................................................................................... 

 ្រនេសជានរាលន ា          ........................................................................................................................................................................... 
 រយៈនពលដនការស្នាក់ន ា     .......................................................................................................................................................................... 

2. *  ខរររ: .........................................................................ការនរៀររារ់ល អិតអំពីការងារ: .................................................................................. 
3. *អាសយដ្ឋាន (ថ្មី)៖

  ផ្ទះនលខ: ..................   ផ្លូវ: ................................    េូ ិ:..................................... ឃ ំ/សងកាត់: ...................................................................... 
 ្ស ក/ខ ឌ: ..........................................   នខតត / ្ក ង: ........................................................... ្រនេស: .................................................... 
 អ ៊ីម ៉ែល : ..........................................................................      េូរស័ពទដដ (ថ្មី):  ............................................................................................ 

  េូរស័ពទេំនាក់េំនងេីពីរ .....................................................       នលខកូដ្រនេស: ..................................................................................... 
4. *នតើរឆចុរបនន អនកមានកាតពវកិឆចរង់ពនធន ាសហរដឋអាន រិកមដរឬនេ? រមាន មាន
5. *អនកតំណាងរង់រ ពវលាេធានារ ៉ារ់រងររស់មចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រង និងអាសយដ្ឋានេំនាក់េំនងន ាក ពុជា៖

ន មាះនពញ : ........................................................................................................................  នេេ  .............................................................. 
 េំនាក់េំនងជា ួយមចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រង..............................................នលខអតតសញ្ញា រ ណ/សំរ ្តកំន ើត:................................... 
អាសយដ្ឋានេំនាក់េំនងន ាក ពុជា:................................................................................................................................................................ 
 នតើអនកនឹងរង់រ ពវលាេធានារ ៉ារ់រងដល់្ក  ហ  ននដ្ាយរនរៀរណា?.............................................................................................................. 
េូរស័ពទដដ: ..................................................................................  េូរស័ពទេនំាក់េំនងេីពីរ:: ........................................................................ 

6. នតើអនករំពឹងថានឹងឆំណាយនពលនវលាភាគន្ឆើនររស់អនកន ាកនុងេី្ក ង្ំៗម ននេ?   បាេ/ចាស   អត់នេ
្រសិននរើរមាន សូ ផ្តល់ន មាះេី្ក ង/តំរន់ និងព័ត៌មានល អិតដនកមនលងស្នាក់ន ាររស់អនក លេធភាពេេួលបានន្គឿងររិកខារនវជជស្ា្សត និងការ
នរៀរឆំការន្វើដំន ើរកនុងតំរន់ររស់អនក (ឧទា: យនតន ាះ្ ន្ស្ាល, េូក។ ល។ ) ។
 ................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................ 

   (ក). ្រសិននរើ មចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រង ឬអនក្តូវបានធានារ ៉ារ់រង (ទី១ ឬទ២) មានគន្មាងនឆញន ាររនេស ឬស្នាក់ន ាន្រា្រនេសរយៈនពល 
 3 មខ ជារ់រនា ឬនលើសពី 03មខ មចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រង្តូវនផ្ញើលិខិតជូនដំ ឹងននះ កកាន់្ក  ហ  ន្ពូដិនសលក ពុជា  ននពលមដលអនក្តូវបាន 
 ធានារ ៉ារ់រង ចាកនឆញន ាររនេស ឬនផ្ញើ កឲ្យបានឆារ់រំផ្ តតា មដលអាឆន្វើន ាបាន ។ 
 (ខ). កនុងករ ីមដលមចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រងដែលជាអនក្តូវបានធានារ ៉ារ់រង សូ នលាក-នលាក្សី ន តតាន្វើការជូនដំ ឹងជា  នដល់  

 ្ក  ហ  ន ្ពដូនិសលក ពជុា ពីអនកតំណាងរង់រ ពវលាេធានារ ៉ារ់រង ្រសិននរើមាន។ អនកតំណាងរង់រ ពវលាេធានារ ៉ារ់រង  ិនមានសិេធិេេួល    
 បានអតែ្រន ាជន៍ណា ួយពីរ ណសនារ ៉ារ់រងននះន ើយ។ រាល់សំន ើទាំងអស់មដលទាក់េិនន ានឹងរ ណសនារ ៉ារ់រង ឆំ៉ាបាឆ់្តូវមតរំនពញ 
 និងឆ ះហតែនលខានដ្ាយផ្ទាល់ពីមចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រង។ 

 (គ). រាល់េំនាក់េំនងរវាង្ក  ហ  ន្ពដូនិសលក ពជុា និងមចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រង ្តូវន្វើន ើងតា អាសយដ្ឋានេំនាក់េំនងកនុង្រនេសក ពុជាមដល   
 បាននរៀររារ់ខាងនលើ។ 
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 (ឃ). មចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រង អាឆន្ជើសតាំងឲ្យអនកតំណាង កេេួលយក្បាក់ទាំងអស់មដល ្ ក  ហ  ន្ពដូនិសលក ពជុា ្ តវូេូទាត់ជូន (នលើកមលង
មតការទា ទារសំ ងន ាកាលររិនឆេេផ្ តកំ ត់ធានាដនរ ណសនារ ៉ារ់រង ឬការទា ទារសំ ងនលើ្ពឹតតការ ៍សែិតន ាកនុងការធានា) រ៉ែ មនត
លិខិតន្ជើសតាំងននាះចាំបាឆ់្តូវមតរំនពញនដ្ាយមចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រង និងអនកតំណាង្ក  ហ  ន ្ពដូនិសលក ពជុា ន្វើជាស្ាកសី។ 

 (ង). ការ ិនអាឆផ្តល់ឯកស្ាររញ្ជាក់ពីេំនាក់េំនងផ្លូវឆារ់ រវាង អនក្តូវបានធានារ ៉ារ់រង ឬអនកេេួលផ្ល ជា ួយនឹងមចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រង 

 អាឆរ ត៉ាលឲ្យមានការរដិនស្កនុងការេូទាតស់ំ ង។ 

ឯកស្ារភេារ៖់ ការជូនដំ ឹងពីការន្វើដំន ើរន ាន្រា្រនេស (សូ ភជារ់ កជា ួយនូវឆារ់ថ្តឆ លងលិខិតឆ្លងមដន្តង់េំព័រ មដលមានរិេរូរថ្ត 
និងឆារ់ថ្តឆ លងេិដ្ឋាការមដលន ាមានស ពលភាព ឬឯកស្ារនផ្សងនេៀតមដលមានតដ លនសមើ ្រសិននរើមាន)។ 
អនកតំណាងរង់រ ពវលាេធានារ ៉ារ់រង (រូរវនតរ គគល) ្តូវភជារ់ កនូវអតតសញ្ញា រ័ ណ សំរ ្តកំន ើត ឬឯកស្ារមដលមានតដ លនសមើនផ្សងនេៀត  

ឆណំាំ៖  * គជឺាចណំចុ ចាបំាឆម់ដល្តវូមតរំនពញជាដ្ាចខ់ាត នងិឲ្យបាន្ត ឹ្តវូ។ 

ខញុជំាមចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រងសូ អះអាងថា រាល់ឆន លើយមដលខញុំបានផ្តល់ជូនជាការពិត និង្តឹ ្តូវ នហើយនឹង ិនផ្តល់នូវព័ត៌មាននផ្សងៗ ិន្តឹ ្តូវ មដលរ៉ែះ
ពាល់ដល់ការេេួលយកពាកយនសនើស ំ និងការវិភាគ ានិេ័យររស់្ក  ហ  នននាះន ើយ។ 

 មចាសរ់ ណសនារ ៉ាររ់ង 
ហតែនលខា ឬ ស្នា ន ដដ (ដូឆនងឹកញ្ចររ់ ណ) 

 ...................................................................... 
ន មាះនពញ: .................................................. 
កាលររិនឆេេ: ................................................... 

នសឆកតី្ រកាសររសេ់ី្ រកឹាហរិញ្ញវតែ/ុ េី្ រកឹាធានារ ៉ាររ់ងអាយ ជវីតិ 

ខញុំសូ អះអាងថា ខញុំពិតជាបាននឃើញ មចាស់រ ណសនារ ៉ារ់រង ឆ ះហតែនលខា/ផ្តិត
ន ដដ ពិត្បាកដម ន ។  
ខញុំសូ អះអាងថារនទារ់ពីសំន ើស ំផ្លាស់រតូរព័ត៌មានររស់អតិថ្ិជនដូឆជា សំន ើ
ស ំនបាះរង់រ ណសនារ ៉ាររង សំន ើស ំរនតស ពលភាពរ ណសនារ ៉ាររង សំន ើ
ស ំផ្លាស់រតូរអនកេេួលផ្ល បាន្រគល់ កដល់្ក  ហ  ន ខញុំមានតួនាេី្រ ូល និង
្រគល់ឯកស្ារទាំងអស់មដលពាក់ព័នធនឹងសំន ើននះ  កកាន់ PSCC ន ាអរារវី
្តាស់ថាវនវើរ៍ ជាន់ផ្ទាល់ដី ( ជឃ  ឌលផ្តល់នសវាអតិថ្ិជន) កនុងរយៈនពល ១៥ 
ដថ្ៃគិតចារ់ពីដថ្ៃមដលអតិថ្ិជនឆ ះហតែនលខាន ានលើេ្ ង់នសនើស ំននះ នរើ ិនដូនឆនះ
នេខញុនំឹងេេួលខ ស្តូវរាល់ការនលឆធលាយព័ត៌មានររស់អតិថ្ិជន។ 

(េី្រឹកាហិរញ្ញវតែុ / េី្រឹកាធានារ ៉ារ់រងអាយ ជីវិត/ 
 អនកផ្តល់នសវាអតិថ្ិជន) 

ហតែនលខា: ....................................................................... 
ន មាះនពញ: ................................................................... 
នលខកូដ: ......................................................................... 
កាលររិនឆេេេេួលសំន ើ: ............................................... 
េូរស័ពទេំនាក់េំនង: .........................................................
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