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V4- Policy Service Request on Beneficiary_2020 

 
 

                   សណំ ើស កំែករែពត័ម៌ានអ្នែទទលួផល 
 
កាលែរិណឆេទ: ...............................................................                        អ្ ៊ីក ៉ែល:.......................................................................................... 
ណលខពាែយណសនើស ំ: ........................................................                        ទរូស័ពទដៃ: ..................................................................................... 

ណលខែ ណសនារ ៉ាែ់រង: .............................................                       ទូរស័ពទទំនាែ់ទំនងកខែទីពីរ: .......................................................... 

មចាស់ែ ណសនារ ៉ាែ់រង: ............................................                       ទូរស័ពទទំនាែ់ទំនងែរ ីមានអាសនន: .......................................... 

 

I. ខ្ញំកៃលជាមចាសែ់ ណសនារ ៉ាែរ់ងណសនើស ំ  

 ផ្លាស់ែតូរ/ែកនែ អ្នែទទួលផល              កែករែអ្នែទទួលផល  

និងយល់រព ៃូឆខាងណរកា ៖ 

1. មចាស់ែ ណសនារ ៉ាែ់រង គឺជាអ្នែទទួលផលរគែ់យ៉ែាងដនែ ណសនារ ៉ាែ់រងណនេះ ណលើែកលងកតែនញងែរ ី រ ភាពរែស់មចាស់ែ ណ

សនារ ៉ាែ់រង។ 

2. ការ ិនអាឆផតល់ឯែសារែញ្ជាែ់ពីទំនាែ់ទំនងផលូវឆាែ់រវាង អ្នែរតូវបានធានារ ៉ាែ់រង ឬអ្នែទទួលផល ជា ួយនឹងមចាស់ែ ណសនា

រ ៉ាែ់រង អាឆែ ត៉ាលឲ្យមានការែៃិណសធែនញងការទូទាតស់ំ ង។ 
3. ែនញងែរ ីអ្តែរែណយាជន៍កៃលណែើតមាន  នណពល ឬណរកាយណពលកៃលមចាស់ែ ណសនារ ៉ាែ់រងទទួល រ ភាពកៃល ិនទាន់រតូវបាន

ទូទាត់ែនញងណពលកៃលមចាស់ែ ណសនារ ៉ាែ់រងណ ាមានជីវិត ៃូណឆនេះអ្តែរែណយាជន៍ណនាេះនឹងរតូវទូទាត់ជូនៃល់ែ គគលៃូឆខាងណរកា ៖ 

II.  ពត័ម៌ានល អតិអ្ពំអី្នែទទលួផល 

ណ ្ាេះណពញ ណេទ 
ទំនាែ់ទំនងជា ួយអ្នែរតូវ
បានធានារ ៉ាែ់រងអាយ ជីវិត 

ឆំក ែ(%) 

   

   

      

   

   

 

ែ). ឆំនួនភាគរយសរ ែដនអ្តែរែណយាជន៍ កៃលនឹងទូទាត់ៃល់អ្នែទទួលផលកៃលមានរាយនា ែនញងឆំន ឆទី II គឺ 100%។ ណែើ ិនមានែំ ត់    

ឆាស់លាស់ឬការែំ ត់ណលើសពី 100% ណនាេះរែ  ហ  ននឹងកែងកឆែអ្តែរែណយាជន៍ទាំងណនាេះណស្ើគ្នាជូនអ្នែទទួលផលកៃលណ ារស់។ 
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III. ពត័ម៌ានល អតិអ្ពំីការកតងតាងំអ្នែទទលួផលជាអ្នតីជិន 

 

រែសិនណែើមចាស់ែ ណសនារ ៉ាែ់រងគឺជាអ្នែរតូវបានធានារ ៉ាែ់រង និងអ្នែទទួលផលណាមនាែ់កៃលរតូវបានកតងតាំងគឺជាអ្នីតិជន (កៃលមានអាយ 

ណរកា  18ឆនាំ គិតរតឹ កាលែរិណឆេទណ ាែនញងសំណ ើស ំកែករែ) សូ កតងតាំងអ្នែទទួលផលែណ្គាលកៃលរតូវជាសវា ី/េរិយាឬឳព ែ/មតាយែណងកើត

រែស់មចាស់ែ ណសនារ ៉ាែ់រង ណ ាែនញងតារាងខាងណរកា ណនេះ៖ 

ណ ្ាេះអ្នែទទួលផលែណ្គាល ណេទ ទំនាែ់ទំនងជា ួយអ្នែរតូវបានធានារ ៉ាែ់រងអាយ ជីវិត 

    សវា ី/េរិយា 

           មតាយ/ឪព ែែណងកើត 

   
 បងបអូនែណងកើត 

ណ ាណពលទូទាត់សំ ង រែសិនណែើអ្នែទទួលផលកៃលរតូវបានកតងតាំងណ ាកតជាអ្នីតិជន អ្តែរែណយាជន៍សំ ងនឹងរតូវបានទូទាត់ជូនអ្នែទទួល

ផលែណ្គាល ណៃើ បីកែរែាទ ែជារែណយាជន៍ជូនអ្នែទទួលផលកៃលជាអ្នីតិជន ។ ណ ាណពលណាកៃលអ្នែទទួលផលកៃលកតងតាំង ានៃល់នីតិ

ភាព (មានអាយ រតឹ  ឬណលើសពី 18ឆនាំ) ឆំនួនទឹែរបាែ់សំ ងកៃលណ ាសល់នឹងរតូវទូទាត់ែង់ណ ាយផ្ទាល់ជូនអ្នែទទួលផលកៃលជានីតិជន

ណនាេះ។  

- យល់រព ថា មចាស់ែ ណសនារ ៉ាែ់រង គឺជាអ្នែទទួលផលរគែ់យ៉ែាងដនែ ណសនារ ៉ាែ់រងណនេះ ណលើែកលងកតែនញងែរ ី រ ភាពរែស់

មចាស់ែ ណសនារ ៉ាែ់រង។ 

- យល់រព ផតល់េ័សតញតាង/ព័ត៌មានឆំ៉ាបាឆ់ និងយល់រព ឲ្យ រែ  ហ  នរពៃូនិសលែ ពញជា រែ ូលព័ត៌មានសរមាែ់ណធវើការកែករែដនសំណ ើ

ស ំខាងណលើ។ 

- ទទួលសគាល់យ៉ែាងឆាស់ថា ការកែករែកៃលបានណសនើស ំខាងណលើ នឹងមានរែសិទធភាពចាែ់ពីដែៃកៃល រែ  ហ  នរពៃូិនសលែ ពញជា  

  អ្ន  ័តណលើការកែករែទាំងណនាេះជាលាយលែខ ៍អ្ែែរ។ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ណសឆែតរីែកាសរែសទ់រីែែឹាហរិញ្ញវតែញ/ ទរីែែឹាធានារ ៉ាែរ់ងអាយ ជវីតិ 

ខ្ញំសូ អ្េះអាងថា ខ្ញំពិតជាបានណ ើញ មចាស់ែ ណសនារ ៉ាែ់រង ឆ េះហតែណលខា/ផតិតណ 

ដៃពិតរបាែៃក ន។  

ខ្ញំសូ អ្េះអាងថាបន្ទាប់ពីសំណ ើស ំផ្លាស់ែតូរព័ត៌ មានរែស់អ្តិែិជនៃូឆជា សំណ ើស ំ

ណបាេះែង់ែ ណសនារ ៉ាែរង សំណ ើស ំែនតស ពលភាពែ ណសនារ ៉ាែរង សំណ ើស ំ

ផ្លាស់ែតូរអ្នែទទួលផលបានរែគល់ ែៃល់រែ  ហ  ន ខ្ញំមានតួនាទីរែ ូលនិងរែគល់

ឯែសារទាំងអ្ស់កៃលពាែ់ព័នធនឹងសំណ ើណនេះ  ែកាន់ PSCC ណ ាអ្គ្ារវីរតាស់ថាវ

ណវើរ៍ ជាន់ផ្ទាល់ៃី ( ជឃ  ឌលផតល់ណសវាអ្តិែិជន) ែនញងរយៈណពល ១៥ ដែៃគិតចាែ់ពី

ដែៃកៃលអ្តិែិជនឆ េះហតែណលខាណ ាណលើទរ ង់ណសនើស ំណនេះ ណែើ ិនៃូណឆនេះណទខ្ញំនឹងទទួល

ខ សរតូវរាល់ការណលឆធលាយព័តម៌ានរែស់អ្តិែិជន។ 
 
(ទីរែឹែាហិរញ្ញវតែញ / ទីរែឹែាធានារ ៉ាែ់រងអាយ ជីវិត/ អ្នែផតល់ណសវាអ្តិែិជន) 
 
ហតែណលខា: ........................................................................ 
ណ ្ាេះណពញ: ...................................................................... 
ណលខែូៃ: ........................................................................... 

កាលែរិណឆេទទទួលសំណ ើ: ............................................... 
ទូរស័ពទទំនាែ់ទំនង: ............................................................ 
 

 

មចាសែ់ ណសនារ ៉ាែរ់ង  

(ហតែណលខា និងណ ្ាេះណពញ) (ៃឆូនងឹែញ្ចែែ់ ណ) 

 

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

អ្នែរតវូបានធានារ ៉ាែរ់ងទ១ី 

(ហតែណលខា និងណ ្ាេះណពញ) (ៃឆូនងឹែញ្ចែែ់ ណ) 

 

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

អ្នែរតវូបានធានារ ៉ាែរ់ងទ2ី 

(ហតែណលខា និងណ ្ាេះណពញ) (ៃឆូនងឹែញ្ចែែ់ ណ) 
 
.................................................................. 
 


