សំណ

ស
ើ កំ ែករែព័តម
៌ ានអ្នែទទួលផល

កាលែរិណឆេទ: ...............................................................
ណលខពាែយណសនើសំ: ........................................................

អ្ក៊ី ៉ែល:..........................................................................................
ទូរស័ពទដៃ: .....................................................................................

ណលខែ

ណសនារ៉ាែ់រង: .............................................

ទូរស័ពទទំនាែ់ទំនងកខែទីពីរ: ..........................................................

មចាស់ែ

ណសនារ៉ាែ់រង: ............................................

ទូរស័ពទទំនាែ់ទំនងែរ

I.

ខ្ញំកៃលជាមចាស់ែ

ីមានអាសនន: ..........................................

ស
ណ នារ៉ាែ់រងណសនស
ើ ំ

 ផ្លាស់ែតូរ/ែកនែ អ្នែទទួលផល

 កែករែអ្នែទទួលផល

និងយល់រព ៃូឆខាងណរកា ៖
1.

មចាស់ែ

ណសនារ៉ាែ់រង គឺជាអ្នែទទួលផលរគែ់យ៉ែាងដនែ

ណសនារ៉ាែ់រងណនេះ ណលើែកលងកតែនញងែរ

ី រ

ភាពរែស់មចាស់ែ

ណ

សនារ៉ាែ់រង។
2.

ការ ិនអាឆផតល់ឯែសារែញ្ជាែ់ពីទំនាែ់ទំនងផលូវឆាែ់រវាង អ្នែរតូវបានធានារ៉ាែ់រង ឬអ្នែទទួលផល ជា ួយនឹងមចាស់ែ

3.

រ៉ាែ់រង អាឆែ ត៉ាលឲ្យមានការែៃិណសធែនញងការទូទាត់សំ ង។
ែនញងែរ ីអ្តែរែណយាជន៍កៃលណែើតមាន នណពល ឬណរកាយណពលកៃលមចាស់ែ
ទូទាត់ែនញងណពលកៃលមចាស់ែ

II.

ណសនារ៉ាែ់រងទទួល រ

ណសនា

ភាពកៃល ិនទាន់រតូវបាន

ណសនារ៉ាែ់រងណ ាមានជីវិត ៃូណឆនេះអ្តែរែណយាជន៍ណនាេះនឹងរតូវទូទាត់ជូនៃល់ែគគលៃូឆខាងណរកា ៖

ព័តម
៌ ានល ត
អិ អ្ំពអ្
ី ែ
ន ទទួលផល
ណ

្ាេះណពញ

ណេទ

ទំនាែ់ទំនងជា ួយអ្នែរតូវ
បានធានារ៉ាែ់រងអាយជីវិត

ឆំក

ែ). ឆំនួនភាគរយសរែដនអ្តែរែណយាជន៍ កៃលនឹងទូទាត់ៃល់អ្នែទទួលផលកៃលមានរាយនា ែនញងឆំនឆទី II គឺ 100%។ ណែើ ិនមានែំ
ឆាស់លាស់ឬការែំ

ែ(%)

ត់

ត់ណលើសពី 100% ណនាេះរែ ហននឹងកែងកឆែអ្តែរែណយាជន៍ទាំងណនាេះណស្ើគ្នាជូនអ្នែទទួលផលកៃលណ ារស់។
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ព័តម
៌ ានល ត
អិ អ្ំពីការកតងតាំងអ្នែទទួលផលជាអ្នីតជ
ិ ន

III.

រែសិនណែើមចាស់ែ
ណរកា

ណសនារ៉ាែ់រងគឺជាអ្នែរតូវបានធានារ៉ាែ់រង និងអ្នែទទួលផលណាមនាែ់កៃលរតូវបានកតងតាំងគឺជាអ្នីតិជន (កៃលមានអាយ

18ឆនាំ គិតរតឹ កាលែរិណឆេទណ ាែនញងសំណ

រែស់មចាស់ែ

ើសំកែករែ) សូ កតងតាំងអ្នែទទួលផលែណ្គាលកៃលរតូវជាសវា ី/េរិយាឬឳពែ/មតាយែណងកើត

ណសនារ៉ាែ់រង ណ ាែនញងតារាងខាងណរកា ណនេះ៖
ណ

្ាេះអ្នែទទួលផលែណ្គាល

ណេទ

ទំនាែ់ទំនងជា ួយអ្នែរតូវបានធានារ៉ាែ់រងអាយជីវិត
សវា ី/េរិយា
មតាយ/ឪពែែណងកើត
បងបអូនែណងកើត

ណ ាណពលទូទាត់សំ

ង រែសិនណែើអ្នែទទួលផលកៃលរតូវបានកតងតាំងណ ាកតជាអ្នីតិជន អ្តែរែណយាជន៍សំ

ងនឹងរតូវបានទូទាត់ជូន អ្នែទទួល

ផលែណ្គាល ណៃើ បីកែរែាទែជារែណយាជន៍ជូនអ្នែទទួលផលកៃលជាអ្នីតិជន ។ ណ ាណពលណាកៃលអ្នែទទួលផលកៃលកតងតាំង
ភាព (មានអាយរតឹ

ឬណលើសពី 18ឆនាំ) ឆំនួនទឹែរបាែ់សំ

ានៃល់នីតិ

ងកៃលណ ាសល់នឹងរតូវទូទាត់ែង់ណ ាយផ្ទាល់ជូនអ្នែទទួលផលកៃលជានីតិជន

ណនាេះ។
-

យល់រព ថា មចាស់ែ
មចាស់ែ

-

ណសនារ៉ាែ់រង គឺជាអ្នែទទួលផលរគែ់យ៉ែាងដនែ

ណសនារ៉ាែ់រងណនេះ ណលើែកលងកតែនញងែរ

ី រ

ភាពរែស់

ណសនារ៉ាែ់រង។

យល់រព ផតល់េ័សតញតាង/ព័ត៌មានឆំ៉ាបាឆ់ និងយល់រព ឲ្យ រែ ហនរពូៃន
ិ សលែ ជ
ពញ ា រែ ូលព័ត៌មានសរមាែ់ណធវើការកែករែដនសំណ

ើ

សំខាងណលើ។
-

ទទួលសគាល់យ៉ែាងឆាស់ថា ការកែករែកៃលបានណសនើសំខាងណលើ នឹងមានរែសិទធភាពចាែ់ពីដែៃកៃល រែ ហនរពូៃិនសលែ ជ
ពញ ា
អ្ន ័តណលើការកែករែទាំងណនាេះជាលាយលែខ

មចាស់ែ

៍អ្ែែរ។

ណសឆែតរី ែកាសរែស់ទរី ែឹែាហិរញ្ញវតែ/ញ ទីរែឹែាធានារ៉ាែ់រងអាយជីវត
ិ

ណសនារ៉ាែ់រង

(ហតែណលខា និងណ

្ាេះណពញ) (ៃូឆនឹងែញ្ចែែ
់

)ណ

ណបាេះែង់ែ

អ្នែរតូវបានធានារ៉ាែ់រងទី១
្ាេះណពញ) (ៃូឆនឹងែញ្ចែែ
់

)ណ

្ាេះណពញ) (ៃូឆនឹងែញ្ចែែ
់

ើសំផ្លាស់ែតូរព័ត៌មានរែស់អ្តិែិជនៃូឆជា សំណ
ើសំែនតសពលភាពែ

ណសនារ៉ាែរង សំណ

ើសំ
ើសំ

ផ្លាស់ែតូរអ្នែទទួលផលបានរែគល់ ែៃល់រែ ហន ខ្ញំមានតួនាទីរែ ូលនិងរែគល់
ឯែសារទាំងអ្ស់កៃលពាែ់ព័នធនឹងសំណ

ើណនេះ ែកាន់ PSCC ណ ាអ្គ្ារវីរតាស់ថាវ

ឌលផតល់ណសវាអ្តិែិជន) ែនញងរយៈណពល ១៥ ដែៃគិតចាែ់ពី

ដែៃកៃលអ្តិែិជនឆេះហតែណលខាណ ាណលើទរ ង់ណសនើសំណនេះ ណែើ ិនៃូណឆនេះណទខ្ញំនឹងទទួល

អ្នែរតូវបានធានារ៉ាែ់រងទី2
(ហតែណលខា និងណ

ណសនារ៉ាែរង សំណ

ណវើរ៍ ជាន់ផ្ទាល់ៃី ( ជឃ

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

ណសនារ៉ាែ់រង ឆេះហតែណលខា/ផតិតណ

ដៃពិតរបាែៃក ន។
ខ្ញំសូ អ្េះអាងថាបន្ទាប់ពីសំណ

..........................................................................
(ហតែណលខា និងណ

ខ្ញំសូ អ្េះអាងថា ខ្ញំពិតជាបានណ ើញ មចាស់ែ

)ណ

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

ខសរតូវរាល់ការណលឆធលាយព័តម
៌ ានរែស់អ្តិែិជន។
(ទីរែឹែាហិរញ្ញវតែញ / ទីរែឹែាធានារ៉ាែ់រងអាយជីវិត/ អ្នែផតល់ណសវាអ្តិែិជន)
ហតែណលខា: ........................................................................
ណ ្ាេះណពញ: ......................................................................
ណលខែូៃ: ...........................................................................
កាលែរិណឆេទទទួលសំណ

ើ: ...............................................

ទូរស័ពទទំនាែ់ទំនង: ............................................................
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