
លក�ខណ� ទេូទៅទាំងេនះអនវុត�ចេំពាះកចិ�្រពមេ្រព�ងការ�យោលយ័/ការ�យោលយ័េធ�ើការរមួ ការ�យោលយ័នមិ�តិ នងិសមាជកិភាពស្រមាបេ់សវោកម�ែដលេយើងផ�លជ់នូអ�ក។  

1. កិច�្រពមេ្រព�ងទូេទៅ 

1.1. លក�ណៈៃនកិច�្រពមេ្រព�ង៖ មជ្ឈមណ� លនីមួយៗេនៅែតជោកម�សិទ� ិនិងស�ិតេនៅេ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់េយើង្រគប់េពលដែដល។ អ�កទទលួសា� លថ់ោ កិច�្រពមេ្រព�ងមនិបេង�ើតឱ្យមានអត�្របេយោជន៍ជួល សិទ�ិកានក់ាបអ់ចលន្រទព្យជួល ឬអត�្របេយោជនអ៍ចលនោ្រទព្យេផ្សងេទៀតស្រមាបរ់ូប

អ�ក ពាកព់័ន�នឹងកែន�ងេធ�ើការេទ។  

1.2. បទប�� ៃផ�ក��ង៖ បទប�� ៃផ�ក��ង ែដលបានរួមប���លេទៅក��ង្របការ នងិលក�ខណ� ទាំងេនះគឺ្រត�វបានអនុវត�ជោចម្បងជោេ្រសច និង្រត�វបានជរំុញេដើម្បីធានោបានថោ អតិថិជនទាំងអស់ទទួលបានបរ�យោកាសការងោរ្របកបេដោយវ�ជោ� ជវីៈក��ងការេធ�ើការ។ 

1.3. ព័ត៌មានទំនោក់ទនំង និង្រក�មហ៊ុន៖ វោគឺជោទនំួលខុស្រត�វរបស់អ�កក��ងការរក្សោព័តម៌ាន នងិព័ត៌មានទំនោក់ទំនងសខំោន់ៗ ែដលេយើងេ្របើេដើម្បីទាកទ់ងជោមយួអ�កឱ្យមានបច��ប្បន�ភាពតាមរយៈកម�វ�ធីេនះ ឬគណនីេលើអុីនធណឺិត (ឬ្រចកអតិថិជនេផ្សងេទៀត 

ដូចែដលបានែណនោំស្រមាប់អ�កម�ងមា� ល)។ ព័ត៌មានេនះរួមមានជោឣទិ៍ឣសយដោ� នអុីែមល េលខទរូសព� និងឣសយដោ� ន្រក�មហ៊ុន។ ព័តម៌ានលម�ិតអពំីឣសយដោ� នទំនោក់ទំនងរបស់អ�ក្រត�វែតជោឣសយដោ� នឣជវីកម�្រសបច្បាប់ ឬឣសយដោ� នលំេនៅឋានរបសទ់ំនោក់ទំនងចម្បង។ 

ឣសយដោ� នេនោះមិន្រត�វជោឣសយដោ� នមជ្ឈមណ� ល IWG (ឬឣសយដោ� នមជ្ឈមណ� លឣជីវកម�េផ្សងេទៀត) េទ។ 

1.4. លទ�ភាពផ�លជ់ូនេនៅេពលចាប់េផ�ើមកចិ�្រពមេ្រព�ង៖ ្របសិនេបើមានេហតុផលមិនបានរ�ពងឹទុកណោមយួែដលេយើងមិនឣចផ�ល់េសវោកម�ការ�យោល័យនិម�ិត ឬការ�យោល័យ/ការ�យោល័យនិម�ិតេនៅក��ងមជ្ឈមណ� លដូចែដលបានែចងេនៅក��ងកិច�្រពមេ្រព�ងេនៅកាលបរ�េច�ទចាប់េផ�ើមេទ 

េយើងនឹងមិនទទួលខុស្រត�វចំេពាះការបាត់បង់ ឬខូចខោតណោមួយេលើអ�កេឡើយ ប៉ុែន�អ�កឣចផោ� ស់េទៅមជ្ឈមណ� លេផ្សងេទៀតរបស់េយើង (ឣ្រស័យេលើលទ�ភាពផ�លជ់ូន) ឬក៏ពន្យោរការចាប់េផ�ើមៃនកិច�្រពមេ្រព�ង ឬេបាះបង់វោ។ 

1.5. ការបន�េដោយស�យ័្របវត�៖ិ េដើម្បីឱ្យេយើងឣច្រគប់្រគងេសវោកម�របស់អ�ក្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព និងេដើម្បីធានោឱ្យបាននូវការបន�េសវោកម�ទាងំេនោះេដោយរលូន កិច�្រពមេ្រព�ងទាងំអស់នឹងបន�េដោយស�័យ្របវត�សិ្រមាប់រយៈេពលបនោ� ប ់ ្រសបតាមលក�ខណ� បច��ប្បន� លុះ្រតាែតអ�ក 
ឬេយើងជោអ�កប��ប់។  ចេនោ� ះេពលទាំងអសន់ឹង្រប្រពតឹ�េទៅរហូតដល់ៃថ�ចងុេ្រកាយ្របចាែំខ ែដលេបើមិនដូេចា� ះេទ រយៈេពលទាំងអសេ់នោះឣចផុតកំណត់។  តៃម�ស្រមាប់ការបន�នឹងែផ�កតាមអ្រតាទីផ្សោរ។ ្របសិនេបើអ�កមនិចង់ឱ្យបន�កិច�្រពមេ្រព�ងេទ 
អ�កឣចេបាះបង់វោបានយ៉ោងងោយ្រស�ល ែដលមាន្របសទិ�ភាពចាប់ពកីាលបរ�េច�ទប��បដ់ូចែដលបានែចងេនៅក�ងកចិ�្រពមេ្រព�ង ឬេនៅចុងប��ប់ៃនការបន� ឬរយៈេពលៃនការបន�ណោមយួ េដោយផ�ល់ការជនូដំណឹងជោមុនដល់េយើង។  
ការជូនដំណងឹ្រត�វផ�លត់ាមរយៈគណនីេនៅេលើបណោ� ញអុីនធឺណិតរបស់អ�ក ឬតាមរយៈកម�វ�ធី។  រយៈេពលៃនការជនូដំណឹងែដលចាំបាច់មានដូចខោងេ្រកាម៖ 

 រយៈេពលជលួ   រយៈេពលៃនការជូនដំណងឹ                                                     

ជោេរៀងរោល់ែខ ការជូនដំណងឹមិន្រត�វមានរយៈេពលតចិជោង 1 ែខេទ េដោយរោប់ចាបព់ីៃថ�ទី 1 ៃនែខណោមយួ 

3 ែខ  ការជូនដំណងឹមិន្រត�វមានរយៈេពលតចិជោង 2 ែខមុនេពលប��ប់រយៈេពលជលួេនោះេទ 

េលើសពី 3 ែខ ការជូនដំណងឹមិន្រត�វមានរយៈេពលតចិជោង 3 ែខមុនេពលប��ប់រយៈេពលជលួេនោះេទ 

1.6. េយើងឣចនឹងេ្រជើសេរ�សមិនបន�កចិ�្រពមេ្រព�ងបាន។ ្របសិនេបើដូេច�ះែមន េយើងនងឹជូនដណំឹងដលអ់�កតាមរយៈអុីែមល តាមកម�វ�ធ ីឬគណនីេនៅេលើបណោ� ញអុីនធឺណតិរបស់អ�ក េ្រកាយពីរយៈេពលៃនការជនូដំណឹងែតមួយដូចែដលបានប�� ក់ខោងេលើ។  

1.7. ្របសិនេបើមជ្ឈមណ� លែលងដំេណើរការបានេទៀត៖ ក��ងករណីែដលេយើងមិនឣចផ�ល់េសវោកម� និងកែន�ងេធ�ើការជោអចិៃ�ន�យ៍េនៅមជ្ឈមណ� លដូចែដលបានែចងេនៅក��ងកិច�្រពមេ្រព�ងេទ េយើងនឹងផ�លជ់ូនកែន�ងេធ�ើការដល់អ�កេនៅក��ងមជ្ឈមណ� លេផ្សងេទៀតរបសេ់យើង។ 
ក��ងករណីែដលទំនងជោមិនឣចេកើតមានេឡើង ែដលថោេយើងមិនឣចរកកែន�ងេធ�ើការជនំួសបាន កិច�្រពមេ្រព�ងរបស់អ�កនងឹប��ប ់េហើយអ�កនឹង្រត�វបង់ែតៃថ�្របចាំែខរហតូដល់កាលបរ�េច�ទេនោះ នងិស្រមាបែ់តេសវោកម�បែន�មែដលអ�កបានេ្របើប៉ុេណោ� ះ។  

1.8. ការប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងភា� មៗ៖ េយើងឣចប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងបានភា� មៗ េដោយផ�ល់ការជនូដំណឹងដលអ់�ក ្របសិនេបើ (ក) អ�កមិនឣចសងបណុំល ឬក្័សយទុន ឬ (ខ) អ�កបំពានេលើកាតព�កិច�ណោមួយរបស់អ�កែដលមិនឣចែកត្រម�វបាន 

ឬែដលេយើងបានផ�លក់ារជនូដណំឹងដល់អ�កេដើម្បឱី្យែកត្រម�វ េហើយអ�កមិនបានែកត្រម�វក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�ៃនការជូនដំណងឹេនោះ ឬ (គ) ការ្រប្រពឹត�របស់អ�ក ឬរបស់នរណោមា� ក់េនៅមជ្ឈមណ� លែដលមានការអនុ�� ត 

ឬការអេ��ើញពីអ�កមានលក�ណៈមនិសម្រសបនងឹការេ្របើ្របាស់ការ�យោលយ័ធម�តា េហើយ (i) ការ្រប្រពឹត�េនោះបន� េបើេទាះបជីោអ�កទទួលបានការជូនដំណងឹេហើយក៏េដោយ ឬ (ii) ការ្រប្រពឹត�េនោះមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់ (េនៅក��ងការគិតដ៏សមេហតុផលរបស់េយើង) 

េដើម្បីផ�ល់ការប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងភា� មៗ ឬ (ឃ) អ�កកំពុងបំពានេលើកថោខណ�  "អនុេលាមតាមច្បាប់" ខោងេ្រកាម។  ្របសិនេបើេយើងប��បក់ចិ�្រពមេ្រព�ងេដោយសារេហតុផលណោមួយដូចែដលបានែចងេនៅក��ងកថោខណ� េនះ ក��ងរយៈេពល 30 
ៃថ�ៃនការជូនដណំឹងអំពកីារប��ប់កិច�្រពមេ្រព�ងរបស់េយើងក��ងនោមជោការទូទាត់ក��ងចំននួមួយែដលសរុបៃថ�ទាងំអស់ ែដលនឹង្រត�វដល់េពលបង់ េហើយអ�កនឹង្រត�វបង់ អឡំ�ងរយៈេពលេនៅសល់ែដលកិច�្រពមេ្រព�ងរបស់អ�កនឹងេនៅមាន ្របសិនេបើេយើងមនិបានប��ប់វោេនោះេទ។  
អ�កយល់្រពមថោ ការទូទាត់េនះឆ��ះប�� ំងអំពីការប៉ាន់សា� នអំពីការខចូខោតជោក់ែស�ងែដលសមេហតុផល ែដលេយើងនឹងទទលួក��ងករណីែដលមានការប��ប់កចិ�្រពមេ្រព�ងមុនេពលកណំត់។ 

1.9. េនៅេពលកចិ�្រពមេ្រព�ងជួលការ�យោល័យប��ប់៖ េនៅេពលកិច�្រពមេ្រព�ងប��ប ់ អ�ក្រត�វែតចាកេចញពីកែន�ងេធ�ើការរបសអ់�កជោបនោ� ន ់ េដោយេរៀបចំវោឱ្យមានលក�ណៈដចូេពលែដលអ�កជួលវោពីដំបូងែដរ។ ្របសិនេបើអ�កបន្សល់ទុក្រទព្យសម្បត�ិណោមួយេនៅក��ងមជ្ឈមណ� ល 
េយើងឣចនឹងេបាះបង់វោេចាលតាមវ�ធីណោមួយ េដោយេយើងមិនទទួលខុស្រត�វរបស់ចេំពាះវោ ឬដំេណើរការៃនការលក់វោេនោះេទ។ ្របសិនេបើអ�កបន�េ្របើកែន�ងេនះ េនៅេពលកចិ�្រពមេ្រព�ងបានប��ប ់ អ�ក្រត�វទទួលខសុ្រត�វចំេពាះការខោតបង់ ការទាមទារ 
ឬការទទួលខសុ្រត�វណោមួយែដលេយើងឣចនឹងេធ�ើេឡើង េដោយសារអ�កមិនបានចាកេចញឱ្យទាន់េពលេវលា។  

1.10. លទ�ភាពែដលឣចេផ�របាន៖ ឣ្រស័យេលើលទ�ភាពផ�ល់ជូន (ែដលឣចនឹង្រត�វបានកំណត់េនៅក��ងការសេ្រមចចិត�របស់េយើងែតមួយគត់) អ�កឣចេផ�រកចិ�្រពមេ្រព�ងរបសអ់�កេទៅកែន�ងេធ�ើការេផ្សងេនៅក��ងបណោ� ញមជ្ឈមណ� លរបស ់ IWG 

ែដលការទទូាត់ែផ�កហិរ��វត��របស់អ�កេនៅដែដល (ឬេកើនេឡើង) េហើយការេផ�រែបបេនះមិន្រត�វបានេ្របើ េដើម្បីបន�កិច�្រពមេ្រព�ងែដលមាន្រសាប់េនោះេទ។ ការេផ�រែបបេនះឣចនឹងត្រម�វឱ្យមានការប���លេទៅក��ងកចិ�្រពមេ្រព�ងថ�ី។ 

2. ការេ្របើ្របាសម់ជ្ឈមណ� ល៖ 

2.1. ្របតិបត�កិារឣជីវកម�៖ អ�កមិនឣចេធ�ើឣជីវកម�ែដល្របកួត្របែជងជោមួយឣជវីកម�របស់េយើងក��ងការផ�ល់ការ�យោល័យែដលមានបេ្រមើេសវោកម� និងកែន�ងេធ�ើការែដលមានបតែ់បនបានេទ។ អ�កមិនឣចេ្របើេឈា� ះរបស់េយើង (ឬេឈា� ះបុ្រតសម�ន�របស់េយើង) 
េ្រកាមរូបភាពណោមួយែដលពាក់ពន័�នងឹឣជីវកម�របស់អ�កេនោះេទ។ អ�ក្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេ្របើឣសយដោ� នរបសម់ជ្ឈមណ� លជោឣសយដោ� នការ�យោល័យែដលបានចុះេឈា� ះរបសអ់�កែតប៉ុេណោ� ះ ្របសិនេបើវោ្រត�វបានអនុ�� តេដោយបទប�� ទាំងពីរ 

េហើយ្របសិនេបើេយើងបានផ�ល់ការយល់្រពមជោលាយលក�ណ៍អក្សរដល់អ�កជោមុន (ការផ�ល់ជនូជំនួយរដ�បាលបែន�មេនៅទីេនោះគឺឣចនងឹ្រត�វគិតៃថ�េសវោបែន�មស្រមាប់េសវោកម�េនះ)។ អ�ក្រត�វេ្របើបន�ប់េនះស្រមាប់េធ�ើឣជីវកម�ែតប៉េុណោ� ះ។ 
្របសិនេបើេយើងសេ្រមចថោសំេណើស្រមាប់េសវោកម�ជោក់លាក់ណោមួយេលើសចំនួន េយើងសូមរក្សោសទិ�ិក��ងការគិតៃថ�េសវោបែន�ម។ េដើម្បីធានោថោ មជ្ឈមណ� លឣចផ�ល់បរ�យោកាសការងោរដល៏�ស្រមាប់អ�កទាំងអស់គា�  
េយើងសូមេស�ើឱ្យអ�កកណំត់ចំនួនអ�កចូលេ្របើ្របាស់ជោសាធារណៈកុំឱ្យេលើសចំនួន។ 

2.2. កែន�ងេធ�ើការ 

2.2.1. ការែកែ្រប ឬការខូចខោត៖ អ�ក្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពាះការខូចខោតណោមួយែដលអ�កបានបង�េឡើង ឬអ�កេផ្សងេនៅក��ងមជ្ឈមណ� លែដលមានការអនុ�� តពីអ�ក មនិថោបានប�� ក់ច្បាសល់ាស់ ឬេដោយ្របេយោល េដោយរួមទាំងនិេយោជិត អ�កេម៉ៅការ 

និង/ឬភា� ក់ងោរទាំងអស់ជោេដើម។  



2.2.2. ការដំេឡើង្របព័ន�ព័តម៌ានវ�ទ្យោ៖ េយើងមានេមាទនភាពជោខោ� ំងចំេពាះេហដោ� រចនោសម�ន័�្របពន័�ពត័៌មានវ�ទ្យោរបស់េយើង និងការែថទាំរបស់ែផ�កេនះ ដូេច�ះេហើយអ�កមិន្រត�វដំេឡើងការតភា� ប់ែខ្សកាប ្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោ ឬទូរគមនោគមន៍ណោមយួេដោយគា� នការយល់្រពមពីេយើងេនោះេទ 

ែដលេយើងឣចបដិេសធេនៅក��ងឆនោ� នសុិទ�ិរបស់េយើងបាន។ ជោលក�ខណ� ស្រមាបក់ារយល់្រពមរបស់េយើង អ�ក្រត�វអនុ�� តឱ្យេយើងពិនិត្យេមើលការដំេឡើងណោមយួ (ឧទាហរណ៍ ្របព័ន�េភ�ើង ឬព័ត៌មានវ�ទ្យោជោេដើម) 
និងប�� កថ់ោការដំេឡើងែបបេនះមនិរ�ខោនដល់ការេ្របើ្របាសក់ែន�ងេធ�ើការរបស់អតថិិជនេផ្សងេទៀត ឬេយើង ឬមា� ស់អគារេនោះេទ។ ៃថ�េសវោស្រមាប់ការដំេឡើង និងការផោ� ច់គជឺោទំនលួខុស្រត�វរបសអ់�ក។  

2.2.3. ការេ្របើ្របាសក់ែន�ងេធ�ើការ៖ កចិ�្រពមេ្រព�ងនឹងបងោ� ញកែន�ងេធ�ើការែដលេយើងេរៀបចំស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់របស់អ�ក។ េយើងនឹងមិនមានសិទ�ិផោ� ច់មខុចំេពាះបន�ប់ែដលបានេរៀបចំស្រមាប់អ�កេនោះេទ។ េនៅកែន�ងេធ�ើការែដលមានលក�ណៈជោតុការ�យោល័យេធ�ើការរួម 
វោឣច្រត�វបានេ្របើេដោយបុគ�លមា� ក់ែតប៉ុេណោ� ះ វោមនិឣចេ្របើរួមគា� ជោមយួបុគ�លេ្រចើនេនោះេឡើយ។ េពលខ�ះ េដើម្បីធានោឱ្យបាននូវការដំេណើរការ្របកបេដោយ្របសិទ�ភាពៃនមជ្ឈមណ� ល េយើងឣចនងឹ្រត�វេរៀបចកំែន�ងេធ�ើការេផ្សងស្រមាប់អ�ក ប៉ុែន�វោនឹងមានទំហំ្របហាក់្របែហលគា�  
េហើយេយើងនងឹជូនដណំងឹដល់អ�កអពំីការេរៀបចំបន�ប់េផ្សងេនះជោមុន។  

2.2.4. ការចូលេ្របើកែន�ងេធ�ើការ៖ េដើម្បរីក្សោឱ្យបាននវូក្រមិតេសវោកម�ខ�ស ់ េយើងឣចនងឹ្រត�វចូលេទៅកែន�ងេធ�ើការរបសអ់�ក េហើយឣចនងឹេធ�ើែបបេនះ្រគប់េពល រមួទាំងេនៅេពលមានឣសន� េពលសមា� ត និងការពិនិត្យេមើល ឬេដើម្បីលក់កែន�ងេធ�ើការេនះបន� 
្របសិនេបើអ�កបានផ�លក់ារជូនដណំឹងអំពីការប��បរ់ួចេហើយ។ េយើងនឹងព្យោយោមេគារពតាមនីតិវ�ធសីវុត�ិភាពែដលសម្រសបរបសអ់�ក េដើម្បីការពារការសមា� ត់ៃនឣជីវកម�របស់អ�កជោនចិ�។  

2.2.5. ការេធ�ើការចល័ត៖ អ�កឣចេ្របើការ�យោលយ័របស់អ�កែដលបានកំណត់ស្រមាបក់ារេធ�ើការចលត័ (មិនរួមប���លតុការ�យោលយ័េធ�ើការរួម)។ 
ការេធ�ើការចល័ត្រត�វបានកំណតជ់ោការមានបុគ�លេ្រចើននោក់ចុះេឈា� ះេដោយេ្របើសិទ�ិចលូេ្របើការ�យោល័យរបសអ់�កជោជោងចំនួនមនសុ្សអតិបរមាជោកល់ាក់ែដល្រត�វបានអន�ុ� តស្រមាបក់ារ�យោល័យេនោះេនៅេពលណោមួយ។ 
ការ្រគប់្រគងបុគ�លែដលចូលេ្របើការ�យោល័យរបស់អ�កគជឺោទំនួលខសុ្រត�វរបស់អ�ក និងគួរែត្រត�វបាន្រគប់្រគងតាមរយៈគណនីេលើអុនីធឺណិតរបស់អ�ក។ េទាះេពលណោក៏េដោយ 
ក៏ចំនួនបុគ�លែដលេធ�ើការេនៅការ�យោល័យរបស់អ�កមិនឣចេលើសពីចនំួនមនុស្សអតិបរមាែដល្រត�វបានអនុ�� តេនោះេទ។ ៃថ�េសវោ្របចាំែខបែន�មស្រមាប់ការេធ�ើការចល័តនឹង្រត�វទូទាត់េដោយអ�កស្រមាប់បុគ�លមា� ក់ៗ 
ែដលបានចុះេឈា� ះេលើសពីចំនួនមនសុ្សអតិបរមាែដល្រត�វបានអន�ុ� ត។ ឣចរកេឃើញៃថ�េសវោេនះេនៅក��ងបទប�� ៃផ�ក��ង។  

2.3. សមាជិកភាព៖ 

2.3.1. ្របសិនេបើអ�កបានជោវកិច�្រពមេ្រព�ងសមាជិភាព អ�កនងឹមានសទិ�ិចូលេ្របើមជ្ឈមណ� លែដលចលូរួមទាំងអសទ់ូទាំងពិភពេលាក អំឡ�ងេម៉ាងេធ�ើការតាមស�ង់ដោរ និងឣ្រស័យេលើលទ�ភាពផ�លជ់ូន។  

2.3.2. ការេ្របើ្របាសស់មាជិកភាព៖ ការេ្របើ្របាស់្រត�វបានវោស់ក្រមិតជោេរៀងរោល់ៃថ� េហើយៃថ�ែដលមិនបានេ្របើ្របាស់មនិឣចយកមកេ្របើេនៅែខបនោ� ប់បានេទ។ សមាជិកភាពមនិឣចេ្របើ េដើម្បីជំនួសកែន�ងេធ�ើការេពញេម៉ាងបានេទ 
េហើយកែន�ងេធ�ើការទាំងអស់្រត�វែតសមា� តឱ្យសា� តេ្រកាយេពលប��ប់េនៅៃថ�នីមួយៗ។ អ�កទទួលខសុ្រត�វទាងំ្រស�ងចំេពាះសមា� រៈរបស់អ�កេនៅក��ងមជ្ឈមណ� ល្រគប់េពលទាំងអស់។ េយើងមនិទទួលខុស្រត�វចំេពាះ្រទព្យសម្បត�ិណោមួយែដលទកុេចាលេដោយគា� នអ�កេមើលេឡើយ។ 

្របសិនេបើអ�កេ្របើសិទ�ជិោសមាជកិភាពេលើសចំនួន េយើងនឹងគិតៃថ�េ្របើ្របាស់បែន�មពអី�ក។ អ�កឣចនោំេភ��វបាន 1 នោក់មកេដោយមិនគតិៃថ� (ឣ្រស័យេលើការេ្របើ្របាស់ែដលសម្រសប)។ រោល់េភ��វេ្រកាយៗេទៀតនឹងត្រម�វឱ្យទញិសំបុ្រតមួយៃថ�េដើម្បចីូលេ្របើ្របាស់។  

2.3.3. ក��ងនោមជោសមាជិក អ�កមិនឣចេ្របើមជ្ឈមណ� លណោមយួជោឣសយដោ� នឣជីវកម�របសអ់�កេដោយគា� នការយល់្រពមពកីារ�យោល័យអមជោមយួ ឬការ�យោលយ័និម�ិតេនៅនឹងកែន�ងេនោះេទ។ 
រោល់ការេ្របើ្របាស់ឣសយដោ� នមជ្ឈមណ� លេ្រកាមរបូភាពែបបេនះនឹងបណោ� លឱ្យមានការចុះេឈា� ះេដោយស�យ័្របវត�ិេនៅក��ងផលិតផលការ�យោលយ័និម�ិតស្រមាប់រយៈេពលជួលដូចគា� េទៅនឹងសមាជិកភាពរបស់អ�ក េហើយអ�កនឹងទទួលបានវ�ក�យប្រតេទៅតាម្របេភទេនោះផងែដរ។ 

2.4. ការអនុវត�ច្បាប់៖ អ�ក្រត�វអនុវត�តាមច្បាប់ និងបទប��ត�ែិដលពាក់ព័ន�ទាំងអស់េនៅក��ងការ្របតបិត�ិៃនឣជីវកម�របស់អ�ក។ អ�កមនិ្រត�វេធ�ើអ�ីែដលឣចនឹងរ�ខោនដលក់ារេ្របើ្របាស់មជ្ឈមណ� លរបស់េយើង ឬអ�កដៃទេនោះេទ (រួមទាំងការេធ�ើយុទ�នោការេឃាសនោនេយោបាយ 

ឬសកម�ភាពអសីលធម៌ជោេដើម) បង�ឱ្យមានប��  ឬរ�ខោន ឬបង�ឱ្យមានការខោតបង ់ ឬខូចខោតចំេពាះេយើង (រួមទាំងការប៉ះពាល់ដល់េករ ��េឈា� ះ) ឬចំេពាះមា� ស់អចលន្រទព្យេនៅក��ងអគារ។ ្របសិនេបើេយើងទទួលបានែណនោពំឣីជោ� ធររដោ� ភបិាល 
ឬសា� ប័ននតីបិ��ត�ិេផ្សងេទៀតថោមានការសង្័សយេដោយសម្រសបថោអ�កកពំុងេធ�ើសកម�ភាពបទេល�ើសេនៅក��ងមជ្ឈមណ� ល ឬអ�កកំពុង ឬ្រត�វរងនូវការដោកទ់ណ� កម�ណោមួយពីរដោ� ភិបាល េនោះេយើងនឹងមានសិទ�ិប�្ឈប់រោលក់ិច�្រពមេ្រព�ងទាំងអស់របស់អ�កែដលមាន្របសិទ�ភិាពភា� មៗ។ 
អ�កទទួលសា� លថ់ោ រោល់ការបំពានែដលេធ�ើេឡើងេដោយអ�កេលើកថោខណ� េនះឣចនឹងបង�ជោការខកខោនអនុវត�តាមកិច�្រពមេ្រព�ង ែដលផ�លស់ទិ�ិឱ្យេយើងប��បក់ិច�្រពមេ្រព�ងរបសអ់�កេដោយគា� នការជូនដំណងឹបែន�ម។  

2.5. ពាណិជ�កម�្របកបេដោយ្រកមសលីធម៌៖ េយើង និងអ�កនឹងអនុវត�្រគប់េពលទាំងអស់នវូច្បាប់្របឆាំងនឹងទាសករ ច្បាប់្របឆាំងនងឹការសូកប៉ាន់ នងិច្បាប់្របឆាងំនឹងអំេពើពុករលួយែដលពាក់ព័ន�ទាងំអស់។   

2.6. ការការពារទនិ�ន័យ៖  

2.6.1. រោល់ភាគី្រត�វេគារពតាមច្បាប់ការពារទនិ�ន័យជោធរមានទាងំអស់។ មូលដោ� នែដលេយើងនងឹដំេណើរការទិន�នយ័ផោ� ល់ខ��នរបស់អ�ក្រត�វបានកំណត់េនៅក��ងេគាលការណ៍ឯកជនភាពរបស់េយើង (មានេនៅេលើេគហទំព័ររបស់េយើងេនៅ 

www.iwgplc.com/clientprivacypolicy។  

2.6.2. អ�កទទួលសា� ល់ និងយល់្រពមឱ្យេយើងឣច្របមូល និងដំេណើរការទិន�នយ័ផោ� លខ់��នពាក់ពន័�នងឹអ�ក និង/ឬបគុ�លកិរបស់អ�ក អំឡ�ងរយៈេពលៃនកចិ�្រពមេ្រព�ងផ�ល់េសវោកម�របសេ់យើងជោមួយអ�ក។ ទិន�នយ័ផោ� លខ់��នែបបេនះនឹង្រត�វបានដំេណើរការ 
េដោយអនុេលាមតាមេគាលការណ៍ឯកជនភាពរបស់េយើង។ េនៅកែន�ងែដលអ�កផ�ល់ទនិ�ន័យេនះដល់េយើង អ�កនឹងធានោថោអ�កមានការយល់្រពម និងការជូនដណំឹងចាបំាច់រួចជោេ្រសច េដើម្បីអន�ុ� តស្រមាប់សកម�ភាពេនះ។  

2.7. និេយោជិត៖ ភាគីទាងំពីរនងឹមានកិច�្រពមេ្រព�ងដ៏ល�ក��ងការបណ�� ះបណោ� លបុគ�លិក ដូេច�ះភាគីមា� ងៗមិនឣចទារ្របាក់ ឬផ�ល់ការងោរដល់បុគ�លិករបសភ់ាគីមា� ងេទៀតែដលេធ�ើការេនៅក��ងមជ្ឈមណ� លេដោយ្របការណោមួយបានេឡើយ (ឬស្រមាប់រយៈេពល 3 ែខ 

បនោ� ប់ពីនិេយោជិតបានលាឈបព់ីការងោររបស់េគ)។ េដើម្បីសងភាគីមា� ងេទៀតស្រមាបក់ារបណ�� ះបណោ� ល និងការចំណោយេលើការវ�និេយោគ ្របសនិេបើភាគខីោងណោមយួបពំានេលើកថោខណ� េនះ េនោះភាគីែដលបំពាននឹងចំណោយតាមការទាមទាររបស់ភាគមីា� ងេទៀត ែដលេស�ើនឹង្របាក់េបៀវត្សរ� 

6 ែខរបស់និេយោជិតែដលពាក់ពន័�។  

2.8. ការសមា� ត៖់ រយៈេពលជលួៃនកិច�្រពមេ្រព�ងគជឺោការសមា� ត់។ ភាគទីាងំពីរមិនឣចបងោ� ញកិច�្រពមេ្រព�ងេនះេដោយគា� នការយល់្រពមពីភាគមីា� ងេទៀតបានេទ លុះ្រតាែតត្រម�វឱ្យមានការេធ�ើែបបេនះេដោយច្បាប ់ ឬេដោយម�ន�ីអជោ� ធរ។ កាតព�កចិ�េនះ្រត�វបន�អនុត�រយៈេពល 3 ឆា� ំ 
បនោ� ប់ពីកិច�្រពមេ្រព�ងប��ប់។ 

2.9. ការ្របគលភ់ារកិច�៖ កិច�្រពមេ្រព�ងគឺកម�សទិ�ិផោ� ល់ខ��នរបស់អ�ក និងមិនឣចេផ�រេទៅនរណោមា� ក់េផ្សងេទៀតេដោយគា� នការយល្់រពមពីេយើងជោមុនបានេទ លុះ្រតាែតការេផ�រេនះ្រត�វបានត្រម�វេដោយច្បាប់។ េទាះជោយ៉ោងណោកេ៏ដោយ 
េយើងនឹងមិនបដេិសធចេំពាះការយល់្រពមរបស់េយើងេដោយមនិមានេហតុផលក��ងការ្របគលភ់ារកិច�េទៅបុ្រតសម�ន�េនោះេទ ្របសិនេបើអ�កអនុវត�នូវទ្រមង់ស�ង់ដោរៃនការ្របគលភ់ារកិច�របស់េយើង។ េយើងឣចេផ�ររោល់កិច�្រពមេ្រព�ង និងចំនួនទឹក្របាក់ទាំងអស់ែដលអ�កបានបង់ 
តាមកចិ�្រពមេ្រព�ងេទៅសមាជិកេផ្សងេទៀតៃន្រក�មរបស់េយើង។ 

2.10. ច្បាប់ពាក់ព័ន�៖ កចិ�្រពមេ្រព�ង្រត�វបានបក្រសាយ និងអនុវត�េដោយអនុេលាមតាមច្បាប់ៃនទីកែន�ងែដលមជ្ឈមណ� លស�ិតេនៅ េ្រកៅែតពយីុតា� ធកិារជោកល់ាក់មួយចំននួែដល្រត�វបានលម�ិតេនៅក��ងបទប�� ៃផ�ក��ងេនះ។ េយើង 
និងអ�កទទួលយកែដនសមត�កិច�ផោ� ចម់ុខៃនតុលាការៃនយតុា� ធិការេនោះ។ ្របសិនេបើរោល់ប��ត�ិៃន្របការ និងលក�ខណ� ទាងំេនះ្រត�វបានចាត់ទុកជោេមាឃ ឬមិនឣចអនុវត�បានេ្រកាមច្បាប់ែដលពាក់ព័ន� ការប��ត�ិេផ្សងេទៀតនឹងេនៅែតចូលជោធរមានដែដល។  

3. ការធានោរោ� ប់រង នងិការទទលួខុស្រត�វរបស់េយើងចំេពាះអ�ក 



3.1. វ�សាលភាពៃនការទទលួខុស្រត�វរបស់េយើង៖ ស�ិតេនៅវ�សាលភាពអតិបរមាែដលបានអន�ុ� តេដោយច្បាប់ែដលពាកព់័ន� េយើងមិនទទលួខសុ្រត�វចំេពាះអ�កទាក់ទងនឹងការខោតបង់ ឬខូចខោតណោមួយែដលអ�កទទួលរងពាក់ពន័�នឹងកិច�្រពមេ្រព�ង េដោយរមួទាងំការខោតបង ់
ឬខូចខោតណោមួយែដលេកើតេឡើងជោលទ�ផលៃនការខកខោនរបស់េយើងក��ងការផ�ល់េសវោកម� េដោយសារែតប�� បេច�កេទស កូដកម� ឬ្រពឹត�កិារណេ៍ផ្សងេទៀតែដលេយើងមិនឣច្រគប់្រគងបាន លះុ្រតាែតេយើងបានេធ�ើសកម�ភាពេដោយេចតនោ ឬបានេធ�ស្របែហស។  
េទាះស�ិតក��ងករណីណោក៏េដោយ េយើងនងឹមិនទទលួខុស្រត�វចំេពាះការខោតបង ់ ឬខូចខោតណោមួយេនោះេទ លុះ្រតាែតអ�កផ�ល់ការជូនដំណងឹជោលាយលក�ណ៍អក្សរ និងផ�ល់េពលេវលាសម្រសបក��ងក្រមតិណោមួយមកេយើង េដើម្បីឱ្យេយើងែកត្រម�វវោ។ 
្របសិនេបើេយើងទទួលខសុ្រត�វចំេពាះការខកខោនមនិបានផ�ល់េសវោកម�ណោមួយដល់អ�កែដលស�តិេ្រកាមកចិ�្រពមេ្រព�ងេនះ នងិឣ្រសយ័េលើការដកេចញ ឬការក្រមិតែដលបានកណំត់ភា� មៗខោងេ្រកាម េយើងនឹងទទូាត់រោលក់ារចណំោយបែន�មជោក់ែស�ង និងសម្រសប 
ែដលអ�កបានេធ�ើេឡើងក��ងការទទួលបានេសវោកម�ដូចគា�  ឬ្រសេដៀងគា� ពកីែន�ងេផ្សង។  

3.2. ការធានោរោ� ប់រងរបស់អ�ក៖ វោគជឺោការទទួលខសុ្រត�វរបស់អ�កក��ងការេរៀបចំការធានោរោ� ប់រងចំេពាះ្រទព្យសម្បត�ិែដលអ�កនោយំកមកក��ងមជ្ឈមណ� ល ចំេពាះការបេងោ� ះែដលអ�កេផ�ើ ឬទទួលបាន និងចំេពាះទនំលួខុស្រត�វរបស់អ�កចំេពាះនិេយោជិតរបស់អ�ក និងចំេពាះភាគីទីបី។ 
េយើងសូមែណនោំឱ្យអ�កេរៀបចំការធានោរោ� ប់រងែបបេនះឱ្យបានរួចរោល់។ 

3.3. កាតព�កិច� និងេសវោកម�ែផ�កព័តម៌ានវ�ទ្យោ៖ េទាះបីជោេយើងបានេរៀបចំ្រប�តកូូលអុីនធណឺិត្របកបេដោយសុវត�ិភាពរួចរោល ់ និងព្យោយោមផ�លជ់ូនការតភា� បអ់ុីនធឺណតិេដោយរលូនក៏េដោយ ក៏េយើងមនិេធ�ើការតំណោងណោមួយ 

និងមិនឣចធានោនូវក្រមតិៃនការតភា� ប់េថរណោមួយេទៅកាន់បណោ� ញរបសេ់យើង ឬេទៅអុនីធឺណិត ្រពមទាងំមិនធានោនូវក្រមិតសវុត�ិភាពៃនទិន�ន័យ និងព័តម៌ានរបសវ់ោ ែដលអ�កទុកចិត�េលើវោេនោះេទ។ អ�កគួរែតែកស្រម�លវ�ធានការែផ�កសុវត�ភិាពណោមួយ (ដូចជោការអុីន្រគីប) 
ែដលអ�កេជឿជោក់ថោសម្រសបនងឹឣជីវកម�របស់អ�ក។ ដំេណោះ្រសាយផោ� ច់មុខ និងែតមយួគត់របស់អ�កទាក់ទងនឹងប�� ៃនការតភា� ប់ែដលបានកាត់បន�យ ែដលស�ិតេនៅក��ងការ្រគប់្រគងសម្រសបរបស់េយើងគឺេដើម្បីឱ្យេយើងឣចេដោះ្រសាយប�� េនៅក��ងេពលេវលាសម្រសបណោមួយ 
បនោ� ប់ពីមានការជូនដណំឹងពីអ�កមកកាន់េយើង។  

3.4. ការមិនរោបប់���លៃនការខោតបងែ់ដលបានេកើតេឡើង៖ េទាះក��ងករណណីោក៏េដោយ េយើងមិនទទួលខសុ្រត�វេលើអ�កចំេពាះការខោតបង់ៃនឣជីវកម� ការខោតបង្់របាក់ចំេណញ ការខោតបងក់ារសន្ំស្របាក់ែដលបានរ�ពឹងទកុ ការបាតប់ង ់ ឬខចូខោតេលើទិន�ន័យ ការអះឣងរបសភ់ាគីទបីី 
ឬរោលក់ារខោតបង់ែដលបានេកើតេឡើងេឡើយ។ េយើងសូមែណនោឱំ្យអ�កធានោចំេពាះការខោតបង ់ការខូចខោត ការចណំោយ ឬការទទលួខុស្រត�វែដលឣចេកើតមានេឡើងទាំងអស់េនះ។ 

3.5. ការក្រមិតែផ�កហិរ��វត��ចំេពាះការទទួលខុស្រត�វរបស់េយើង៖ េនៅ្រគបក់រណីទាងំអស ់ការទទួលខសុ្រត�វរបស់េយើងចំេពាះអ�កគឺឣ្រសយ័េលើការក្រមិតខោងេ្រកាម៖ 

3.5.1. មិនមានការក្រមិតចំេពាះការរងរបួសផ��វកាយ ឬការសា� ប់េទ 

3.5.2. ទឹក្របាក់អតបិរមារហតូដល់ 1 លាន GBP (ឬ 1.5 លានដុលា� រឣេមរ�ក ឬ 1 លានអុឺរ� ូឬមានចំនួនេស�ើរូបយិបណ�ក��ង្រស�កេផ្សងេទៀត) ស្រមាប់្រពតឹ�ិការណណ៍ោមយួ ឬបណ�� ំ្រពឹត�កិារណ៍ែដលពាកព់័ន�ទាំងឡោយចំេពាះការខូចខោតដល់្រទព្យសម្បត�ិផោ� លខ់��នរបសអ់�ក 
និង 

3.5.3. ទាក់ទងនឹងការខោតបង់ ឬខូចខោតណោមួយេផ្សងេទៀត វោឣចេកើនដលច់នំួនអតបិរមាេស�ើនឹង 125% ៃនៃថ�សរុបែដលបានទូទាត់េនៅចេនោ� ះកាលបរ�េច�ទែដលេសវោកម�ស�ិតេ្រកាមកិច�្រពមេ្រព�ងែដលបានចាប់េផ�ើម និងកាលបរ�េច�ទេនៅៃថ�ែដលការទាមទារជោសំណួរេកើតេឡើង 

ឬ្របសិនេបើមានចំនួនេ្រចើនជោងេនះ ស្រមាបក់ិច�្រពមេ្រព�ងការ�យោល័យែតប៉េុណោ� ះ 50,000 GBP / 100,000 លានដុលា� រឣេមរ�ក / 66,000 អុឺរ�ូ (ឬតៃម�សមមូលៃនរូបិយបណ�ក��ង្រស�ក)។ 

4. ៃថ�េសវោ 

4.1. ្របាក់កក់ស្រមាប់េសវោកម�/្របាក់កក់៖ េយើងជោអ�ករក្សោទុក្របាកក់ក់ស្រមាប់េសវោកម�/្របាក់កក់របស់អ�កេដោយគា� នការ្របាក ់ ែដលជោការធានោសុវត�ិភាពស្រមាប់ការបេំពញកាតព�កិច�ទាំងអស់របស់អ�កែដលស�ិតេ្រកាមកចិ�្រពមេ្រព�ង។ 

សំេណើទាំងអស់ែដលសុំបង�ិល្របាកក់ក់វ�ញ្រត�វែតេធ�ើេឡើងតាមរយៈគណនីេនៅេលើបណោ� ញអុីនធណឺិត ឬកម�វ�ធីរបស់អ�ក ែដល្របាក់កកស់្រមាប់េសវោកម�/្របាក់កក ់ឬសមតុល្យណោមួយនងឹ្រត�វបានបង�លិសងេទៅអ�កវ�ញក��ងរយៈេពល 30 ៃថ� បនោ� ប់ពីកិច�្រពមេ្រព�ងរបសអ់�កបានប��ប់ 
និងេនៅេពលែដលអ�កបានទូទាតគ់ណនីរបស់អ�ករួចេហើយ។ េយើងនឹងកាត់រោល់ៃថ�េសវោែដលមិនទាន់បានទូទាត ់ និងការចំណោយេផ្សងេទៀតឣ្រស័យេលើេយើង មុនេពលបង�លិសងសមតុល្យេទៅអ�កវ�ញ។ េយើងនឹងត្រម�វឱ្យអ�កបង់្របាកក់ក់បែន�ម 

្របសិនេបើតៃម�ការ�យោល័យនិម�ិត/ការ�យោល័យ្របចាំែខេកើនេឡើងេនៅេពលអ�កបន�ការជួល ៃថ�េសវោមនិទានប់ានទទូាត់េលើស្របាកក់ក់ស្រមាប់េសវោកម�/្របាក់កក់ែដលបានរក្សោទកុ និង/ឬអ�កខកខោនមិនបានទូទាតវ់�ក�យប្រតជោញឹកញោប់ េនៅេពលដល់កំណត់។ 

4.2. ពន� នងិការគិតៃថ�ឣករ៖  អ�កយល់្រពមេធ�ើការទូទាតភ់ា� មៗចំេពាះ (i) ការលក់ទាំងអស់ ការេ្របើ្របាស ់ រដោ� ករ ការេ្របើ្របាស ់ និងរោល់ពន�េផ្សងេទៀត ្រពមទាងំៃថ�អជោ� បណ� ែដលត្រម�វឱ្យអ�កទូទាត់ជោមួយឣជោ� ធររដោ� ភិបាលណោមួយ (េហើយតាមការេស�ើសុំរបស់េយើង 

អ�កនឹងផ�ល់ភស��តាងៃនការទូទាត់្របាក់ែបបេនះដល់េយើង) និង (ii) ពន�ទាងំឡោយែដលេយើងបានទូទាតជ់ោមយួឣជោ� ធររដោ� ភិបាលគសឺ្រមាប់កែន�ងេធ�ើការរបស់អ�ក ែដលចាំបាច ់ រួមទាំង្របាកច់ំណូលសរុបទាំងឡោយ ពន�េលើការងោរ និងការជួល ពន�េលើអចលន្រទព្យរូបផីោ� ល់ខ��ន 

ពន�ឣករ/ពន�េ្របើែតម ឬពន� នងិៃថ�ឯកសារេផ្សងេទៀត។ 

4.3. ការទូទាត់៖ េយើងេនៅែតបន�ព្យោយោមកាត់បន�យផលប៉ះពាល់របស់េយើងេលើបរ�សា� ន នងិគាំ្រទអ�កឱ្យេធ�ើែបបេនះដូចគា� ែដរ។ ដូេច�ះ េយើងនឹងេផ�ើវ�ក�យប្រតទាងំអសត់ាមរយៈ្របពន័�េអឡិច្រត�និច េហើយអ�កនឹងេធ�ើការទូទាត់តាមរយៈវ�ធីស�័យ្របវត�ិដូចជោ ឥណពន�ផោ� ល់ ឬកាតឥណទាន 

(េនៅ្រគប់កែន�ងែដលឣចេធ�ើ្របតិបត�ិការតាម្របព័ន�ធនោគារក��ង្រស�កបាន)។ ្របសិនេបើអ�កមនិេរៀបចំទ្រមង់បង់្របាកស់�័យ្របវត�ិេទ អ�កនឹង្រត�វគិតៃថ�្របាក់កក់ែដលឣចបង�លិសង ែដលេស�ើនឹងៃថ�េសវោផលិតផល្របចាំែខរបសអ់�កមួយេលើក។ វ�ក�យប្រត្រត�វដល់េពលទូទាត់ 
និង្រត�វបង់េនៅកាលបរ�េច�ទែដលបានបងោ� ញេនៅក��ងវ�ក�យប្រតទាងំេនោះ។ 

4.4. ការទូទាត់យតឺ៖ ្របសិនេបើអ�កមិនេធ�ើការទូទាត់្របាក់េនៅេពលដល់កំណត់្រត�វទូទាត់េទ ៃថ�េសវោនឹង្រត�វបានគតិៃថ�េលើសមតលុ្យែដលេលើសេពលកណំត់ទាំងអស់។ ៃថ�េសវោេនះនងឹខុសគា� េទៅតាម្របេទស និងបងោ� ញេនៅក��ងបទប�� ៃផ�ក��ង។ 
្របសិនេបើែផ�កណោមួយៃនវ�ក�យប្រត្រត�វបានជំទាស់េដោយ្រសបច្បាប ់ អ�ក្រត�វផ�ល់ការជូនដំណងឹជោលាយលក�ណ៍អក្សរភា� មៗមកេយើងខ�� ំ អនុវត�តាមលក�ខណ� ត្រម�វៃនមា្រតាវ�វោទេនៅក��ងវ�ធានច្បាប ់ និងបង់្របាកន់ូវចំនួនែដលមិនស�តិក��ងវ�វោទតាមកាលបរ�េច�ទកំណត់្រត�វបង់ 

ឬ្រត�វបង់ៃថ�េសវោបង់យតឺ។ េយើងក៏រក្សោសទិ�ិក��ងការបដិេសធមិនផ�ល់េសវោកម� (រួមទាំងស្រមាប់ការេជៀសវោងការសង្័សយ ការបដិេសធអ�កមិនឱ្យចលូេទៅកាន់មជ្ឈមណ� លែដលពាក់ពន័�) ខណៈែដលមានៃថ�េសវោែដលេនៅមិនទាន់ទូទាត់ និង/ឬការ្របាក ់
ឬអ�កកំពុងបពំានេលើកចិ�្រពមេ្រព�ង។  

4.5. ថវ�កាមិន្រគប្់រគាន់៖ េដោយសារការងោររដ�បាលបែន�មែដលេយើងផ�លជ់នូ អ�កនឹង្រត�វេធ�ើការទទូាត់ស្រមាប់ការទូទាត់ែដលបានបដិេសធ ឬបានបង�លិសងវ�ញទាងំឡោយ េដោយសារែតថវ�កាមិន្រគប្់រគាន់។ ៃថ�េសវោេនះនឹងខុសគា� េទៅតាម្របេទស និង្រត�វបានបងោ� ញេនៅក��ងបទប�� ៃផ�ក��ង។  

4.6. ការដំេណើរការ៖ ៃថ�េសវោដំេណើរការគឺឣចបងេ់ទៅតាមកិច�្រពមេ្រព�ងនីមួយៗែដលអ�កមានជោមយួេយើង (រួមទាំងកិច�្រពមេ្រព�ងថ�ីៗ ទាំងឡោយែដលបានប���លេ្រកាមមា្រតាទី 1.10 ខោងេលើ)។ ៃថ�េសវោេនះគឺស្រមាប់ៃថ�រដ�បាលៃនការេរៀបចំគណនី 

និងដំេណើរការចាប់េផ�ើមរបស់អតថិិជន។ ៃថ�េសវោេនះ្រត�វបានកណំត់េនៅក��ងកិច�្រពមេ្រព�ងេសវោកម�ក��ង្រស�កនមីួយៗ េហើយ្រត�វបានទូទាត់េទៅតាមមា� សក់ារ�យោលយ័មា� ក់ៗស្រមាប់ការ�យោល័យេធ�ើការរួម និងការ�យោល័យែដលមានបេ្រមើេសវោកម� (តុេធ�ើការែដលបានកំណតផ់ោ� ច់មុខ) 
េទៅតាមទីតាងំនមីួយៗស្រមាបក់ារ�យោល័យនិម�តិ និងេទៅតាមបគុ�លមា� ក់ៗ ស្រមាបស់មាជិកភាព។ ព័ត៌មានបែន�ម្រត�វបានកំណត់េនៅក��ងបទប�� ៃផ�ក��ង។  

4.7. ការេធ�ើសន�ស្សន៍៖ ្របសនិេបើកិច�្រពមេ្រព�ង រមួទាំងកិច�្រពមេ្រព�ង្របចាែំខ បន�េលើសរយៈេពល 12 ែខ េយើងនឹងបេង�ើនតៃម�្របចាំែខេនៅេរៀងរោល់ៃថ�គ្រមប់ខួបៃនកាលបរ�េច�ទចាប់េផ�ើម ឱ្យ្រសបតាមសន�ស្សនអ៍តិផរណោែដលពាក់ពន័� 
ែដលបានេរៀបរោប់លម�តិេនៅក��ងបទប�� ៃផ�ក��ងបច��ប្បន�។  ្របសិនេបើ្របេទសមួយជួប្របទះនឹងអតផិរណោក្រមិតខ�ស់ ការេធ�ើសន�ស្សនឣ៍ច្រត�វបានអនុវត�កាន់ែតញឹកញោប់ នងិ្រត�វបានេរៀបរោប់លម�ិតេនៅក��ងបទប�� ៃផ�ក��ងបច��ប្បន�។   

4.8. ការជួសជុលការ�យោលយ័៖ េនៅេពលែដលអ�កចាកេចញ ឬ្របសិនេបើអ�កេ្រជើសេរ�សប��រេទៅបន�ប់េផ្សងេនៅក��ងមជ្ឈមណ� ល េយើងនឹងគិតៃថ�េសវោជសួជលុការ�យោលយ័េថរ េដើម្បីចណំោយេលើការសមា� តធម�តា និងការចំណោយេផ្សងៗែដលបានេធ�ើេឡើង 
េដើម្បីេធ�ើឱ្យបន�ប់េនោះ្រតឡប់េទៅកានស់ា� នភាព និងសភាពដូចេដើមរបស់វោវ�ញ។ ៃថ�េសវោេនះនងឹខសុគា� េទៅតាម្របេទស និងមានេនៅក��ងបទប�� ៃផ�ក��ង។ េយើងសូមរក្សោសទិ�កិ��ងការគតិៃថ�េសវោបែន�មែដលសម្រសបស្រមាប់ការជសួជលុទាំងឡោយែដលចាបំាច់ខោងេលើ 
និងេ្រកៅពីការខូចខោតធម�តា។  



4.9. េសវោកម�ស�ងដ់ោរ៖ ៃថ�េសវោ្របចាែំខ បូករួមទាងំពន�ែដល្រត�វបង ់ និងេសវោកម�ែដលគតិៃថ�ជោ្របចាំែដលអ�កបានេស�ើសុឣំចេធ�ើការទទូាតជ់ោ្របចាំែខជោមនុបាន។ េនៅកែន�ងែដលេ្របើអ្រតា្របចាំៃថ� ការគិតៃថ�្របចាំែខែបបេនះនឹងមានចំននួ 30 ដងៃនតៃម�្របចាំៃថ�។ 
ស្រមាប់រយៈេពលតិចជោងមួយែខ ៃថ�េសវោនឹង្រត�វបានអនុវត�ជោ្របចាំៃថ�។ 

4.10. េសវោកម�បែន�មេផ្សងៗ និងបង្់របាកេ់នៅេពលអ�កេ្របើ៖ ៃថ�េសវោស្រមាប់េសវោកម�បង្់របាក់េនៅេពលអ�កេ្របើ រមួទាំងពន�ែដល្រត�វបងឣ់ចេធ�ើការទទូាតជ់ោ្របចាំែខេនៅចុងែខ តាមអ្រតាស�ង់ដោររបសេ់យើង ែដលឣចនឹងផោ� ស់ប��រពីមួយេលើកេទៅមយួេលើក និងឣចេ្របើបានតាមការេស�ើសុំ។ 

4.11. ៃថ�េសវោបែន�ម៖ ្របសិនេបើការេ្របើ្របាស់ការ�យោល័យ ឬការជួសជលុការ�យោល័យរបស់អ�កត្រម�វឱ្យេយើងេធ�ើការចំណោយបែន�មស្រមាប់ការផ�លេ់សវោកម�ែដលមិនស�ងដ់ោរ រួមមានជោឣទិ៍ការសមា� តសុជីេ្រមៅ ការសមា� តសំរោមខសុពីធម�តា ការកមា� តស់ត�ល�ិត ឬសវុត�ិភាពបែន�ម 

េយើងសូមរក្សោសិទ�ិក��ងការគិតៃថ�អ�កចំេពាះៃថ�េសវោទាំងេនះ បូករួមទាងំៃថ�រដ�បាលបែន�ម 20% ផងែដរ  

4.12. ការប���ះតៃម� ការផ�ល់ជូនពិេសស និងការផ�ល់ជូន៖ ្របសិនេបើអ�កបានទទួលអត�្របេយោជនព៍ីការប���ះតៃម�ពិេសស ការផ�ល់ជូនពេិសស ឬការផ�ល់ជូន េយើងនឹងឈបប់ន�ការប���ះតៃម� ការផ�ល់ជូនពេិសស ឬការផ�ល់ជូនេនោះេដោយមិនមានការជនូដណំឹងេទ 
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