ប្រការ និងលក្ខ ខណ្ឌទូ ទៅទាំងទនេះអនុវត្ត ចាំទ
សប្មារ់ទសវាក្មម នានាដែលទយើងផ្ដល់ជូនអា ក្។
1.

េះក្ិចចប្រមទប្រៀងសមាជិក្ភារ

ការ ិយាល័យ/ការ ិយាល័យនិមមិត្

ទ្វ ើការរ ួមគ្នា/ការ ិយាល័យ

កិច្ចព្រមពព្រៀងទូ ពៅ
1.1.

លកខ ណៈនៃកិច្ចព្រមពព្រៀង៖ មជ្ឈមណឌលៃីមួយៗពៅតែជាកមម សិទធិ ៃិងសថ ិែពៅពព្ោមោរព្រប់ព្រងរបស់ពយើងព្រប់ពរលដតដល។ អ្ន ក
ទទួ លស្គាល់ថា

កិច្ចព្រមពព្រៀងមិៃបពងក ើែឱ្យមាៃអ្ែថព្បពោជ្ៃ៍ជ្ួល

សិទធិោៃ់ោប់អ្ច្លៃព្ទរយជ្ួ ល

ឬអ្ែថព្បពោជ្ៃ៍

អ្ច្លនាព្ទរយពសេងពទៀែសព្មាប់រ ូបអ្ន ក ពាក់រ័ៃធៃឹងកតៃែ ងព្វ ើោរពទ។
1.2.

បទបញ្ជានសៃកនុង៖ បទបញ្ជានសៃកនុង តដលបាៃរ ួមបញ្ចល
ូ ពៅកនុងព្បោរ ៃិងលកខ ខណឌទ ាំងពៃេះរឺព្ែូវបាៃអ្ៃុវែត ជាច្មបងជាពព្សច្
ៃិងព្ែូវបាៃជ្ាំរុញពដើមបីធានាបាៃថា អ្ែិថិជ្ៃទ ាំងអ្ស់ទទួ លបាៃបរ ិោោសោរងារព្បកបពោយវ ិជាាជ្ីវៈកនុងោរព្វ ើោរ។

1.3.

លទធភារសដល់ជ្ូៃពៅពរលចាប់ពសដើមកិច្ចព្រមពព្រៀង៖
ព្បសិៃពបើមាៃពេែុសលមិៃបាៃរំរឹងទុកណាមួ យតដលពយើងមិៃអាច្សដល់ពសវាកមម
ឬកតៃែ ងព្វ ើោរពៅកនុងមជ្ឈមណឌលដូ ច្តដលបាៃតច្ងពៅកនុងកិច្ចព្រមពព្រៀងពៅោលបរ ិពច្េ ទចាប់ពសដើមពទ
ពយើងៃឹងមិៃទទួ លខុសព្ែូវច្ាំពពាេះោរបាែ់បង់

ឬខូ ច្ខាែណាមួ យពលើអ្នកព ើយ

បុតៃត អ្ន កអាច្ផ្លែស់ពៅមជ្ឈមណឌលពសេងពទៀែរបស់ពយើង (អាព្ស័យពលើលទធភារសដល់ជ្ូៃ) ឬក៏រៃារោរចាប់ពសដើមនៃកិច្ចព្រមពព្រៀង
ឬពបាេះបង់វា។
1.4.

ការរនត ទោយសវ័យប្រវត្ត ិ៖

ពដើមបីឱ្យពយើងអាច្ព្រប់ព្រងពសវាកមម របស់អ្នកព្បកបពោយព្បសិទធភារ

ៃិងពដើមបីធានាឱ្យបាៃៃូ វោរបៃត ពសវាកមម ទ ាំងពនាេះពោយរលូ ៃ
កិច្ចព្រមពព្រៀងទ ាំងអ្ស់ៃឹងបៃត ពោយសវ ័យព្បវែត ិសព្មាប់រយៈពរលបនាៃប់
ឬពយើងជាអ្ន កបញ្ច ប់។

ព្សបតាមលកខ ខណឌបច្ចុបបៃន

ច្ពនាែេះពរលទ ាំងអ្ស់ៃឹងព្បព្រឹែតពៅរេូ ែដល់នថៃច្ុងពព្ោយព្បចាាំតខ

លុេះព្តាតែអ្ន ក

តដលព្បសិៃពបើមិៃដូ ពចានេះពទ

រយៈពរលទ ាំងអ្ស់ពនាេះៃឹងសុែកាំណែ់។ ែនមែ សព្មាប់ោរបៃត ៃឹងតសែកតាមអ្ព្តាទីសារពៅពរលពនាេះ (ែនមៃព្ែូវបាៃកាំណែ់ព្បចាាំឆ្នាំ
ដូ ពច្ន េះអាព្ស័យពលើពរលពវលាតដលកិច្ចព្រមពព្រៀងរបស់អ្នកព្ែូវដល់ពរលបៃត

វាអាច្ៃឹងមាៃោរតព្បព្បួ លែនមែ )។

ព្បសិៃពបើអ្នកមិៃច្ង់ឱ្យបៃត កិច្ចព្រមពព្រៀងពទ

អ្ន កអាច្ពបាេះបង់វាបាៃោងងាយព្សួ ល

តដលមាៃព្បសិទធភារចាប់រីោលបរ ិពច្េ ទបញ្ច ប់ដូច្តដលបាៃតច្ងពៅកន ងកិច្ចព្រមពព្រៀង
ឬរយៈពរលនៃោរបៃត ណាមួ យ

ឬពៅច្ុងបញ្ច ប់នៃោរបៃត

ពោយសដល់ោរជ្ូ ៃដាំណឹងជាមុៃដល់ពយើង។
ឬតាមរយៈកមម វ ិ្ី។

ោរជ្ូ ៃដាំណឹងព្ែូវសដល់តាមរយៈរណៃីពៅពលើបណា
ដ ញអ្ុីៃ្ឺណិែរបស់អ្នក
រយៈពរលនៃោរជ្ូ ៃដាំណឹងតដលចាាំបាច្់មាៃដូ ច្ខាងពព្ោម៖
រយៈពរលជ្ួ ល

រយៈពរលនៃោរជ្ូ ៃដាំណឹង

ព្បចាាំតខ

ោរជ្ូ ៃដាំណឹងមិៃព្ែូវមាៃរយៈពរលែិច្ជាង 1 តខពទ ពោយរាប់ចាប់រីនថៃទី 1 នៃតខណាមួ យ

3 តខ

ោរជ្ូ ៃដាំណឹងមិៃព្ែូវមាៃរយៈពរលែិច្ជាង 2 តខមុៃពរលបញ្ច ប់រយៈពរលជ្ួ លពនាេះពទ

ពលើសរី 3 តខ

ោរជ្ូ ៃដាំណឹងមិៃព្ែូវមាៃរយៈពរលែិច្ជាង 3 តខមុៃពរលបញ្ច ប់រយៈពរលជ្ួ លពនាេះពទ

1.5. ពយើងអាច្ៃឹងពព្ជ្ើសពរ ើសមិៃបៃត កិច្ចព្រមពព្រៀងបាៃ។

ព្បសិៃពបើដូពច្ន េះតមៃ

ពយើងៃឹងជ្ូ ៃដាំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈអ្ុីតមល

តាមកមម វ ិ្ី ឬរណៃីពៅពលើបណា
ដ ញអ្ុីៃ្ឺណិែរបស់អ្នក ពព្ោយរីរយៈពរលនៃោរជ្ូ ៃដាំណឹងតែមួ យដូ ច្តដលបាៃបញ្ជាក់ខាងពលើ។
1.6. ព្បសិៃពបើមជ្ឈមណឌលតលងដាំពណើរោរបាៃពទៀែ៖

កនុងករណីតដលពយើងមិៃអាច្សដល់ពសវាកមម

ៃិងកតៃែ ងព្វ ើោរជាអ្ច្ិន្ៃត យ៍ពៅមជ្ឈមណឌលដូ ច្តដលបាៃតច្ងពៅកនុងកិច្ចព្រមពព្រៀងពទ
ពយើងៃឹងសដល់ជ្ូៃកតៃែ ងព្វ ើោរដល់អ្នកពៅកនុងមជ្ឈមណឌលពសេងពទៀែរបស់ពយើង។

កនុងករណីតដលទាំៃងជាមិៃអាច្ពកើែមាៃព ើង

តដលថាពយើងមិៃអាច្រកកតៃែ ងព្វ ើោរជ្ាំៃួសបាៃ

កិច្ចព្រមពព្រៀងរបស់អ្នកៃឹងបញ្ច ប់

ពេើយអ្ន កៃឹងព្ែូវបង់តែនថៃព្បចាាំតខរេូ ែដល់ោលបរ ិពច្េ ទពនាេះ ៃិងសព្មាប់តែពសវាកមម បតៃថ មតដលអ្ន កបាៃពព្បើបុពណា
ណ េះ។
1.7. ោរបញ្ច ប់កិច្ចព្រមពព្រៀងភាែមៗ៖
អ្ន កមិៃអាច្សងបាំណុល

ពយើងអាច្បញ្ច ប់កិច្ចព្រមពព្រៀងបាៃភាែមៗ ពោយសដល់ោរជ្ូ ៃដាំណឹងដល់អ្នក ព្បសិៃពបើ (ក)

ឬកេ័យទុៃ

ឬ

(ខ)

អ្ន កបាំពាៃពលើោែរវ កិច្ចណាមួ យរបស់អ្នកតដលមិៃអាច្តកែព្មូវបាៃ

ឬតដលពយើងបាៃសដល់ោរជ្ូ ៃដាំណឹងដល់អ្នកពដើមបីឱ្យតកែព្មូវ ពេើយអ្ន កមិៃបាៃតកែព្មូវកនុងរយៈពរល 14 នថៃនៃោរជ្ូ ៃដាំណឹងពនាេះ
ឬ

(រ)

ោរព្បព្រឹែតរបស់អ្នក

ឬរបស់ៃរណាមានក់ពៅមជ្ឈមណឌលតដលមាៃោរអ្ៃុញ្ជាែ

ឬោរអ្ពញ្ា ើញរីអ្នកមាៃលកខ ណៈមិៃសមព្សបៃឹងោរពព្បើព្បាស់ោ រ ិោល័យ្មម តា
ពបើពទេះបីជាអ្ន កទទួ លបាៃោរជ្ូ ៃដាំណឹងពេើយក៏ពោយ
(ពៅកនុងោររិែដ៏សមពេែុសលរបស់ពយើង)

ឬ

ពេើយ

(i)

ោរព្បព្រឹែតពនាេះបៃត

ោរព្បព្រឹែតពនាេះមាៃលកខ ណៈព្រប់ព្ាៃ់

(ii)

ពដើមបីសដល់ោរបញ្ច ប់កិច្ចព្រមពព្រៀងភាែមៗ

ឬ

(ឃ)

អ្ន កកាំរុងបាំពាៃពលើកថាខណឌ

"អ្ៃុពលាមតាមច្ាប់"

ខាងពព្ោម។

ព្បសិៃពបើពយើងបញ្ច ប់កិច្ចព្រមពព្រៀងពោយស្គរពេែុសលណាមួ យដូ ច្តដលបាៃតច្ងពៅកនុងកថាខណឌពៃេះ
វាៃឹងមិៃបញ្ច ប់ោែរវ កិច្ចតសនកេិរញ្ា វែថុណាមួ យរបស់អ្នកពនាេះពទ

ពោយរ ួមទ ាំង

រយៈពរលពៅសល់តដលកិច្ចព្រមពព្រៀងរបស់អ្នកៃឹងពៅមាៃ ព្បសិៃពបើពយើងមិៃបាៃបញ្ច ប់វា។
1.8.

ពៅពរលកិច្ចព្រមពព្រៀងជ្ួ លោរ ិោល័យបញ្ច ប់៖
អ្ន កព្ែូវតែចាកពច្ញរីកតៃែ ងព្វ ើោររបស់អ្នកជាបនាៃៃ់

ពៅពរលកិច្ចព្រមពព្រៀងបញ្ច ប់
ពោយពរៀបច្ាំវាឱ្យមាៃលកខ ណៈដូ ច្ពរលតដលអ្ន កជ្ួ លវារីដាំបូងតដរ។

ព្បសិៃពបើអ្នកបៃេល់ទុកព្ទរយសមបែត ិណាមួ យពៅកនុងមជ្ឈមណឌល

ពយើងអាច្ៃឹងពបាេះបង់វាពចាលតាមវ ិ្ីណាមួ យ

ពោយពយើងមិៃទទួ លខុសព្ែូវរបស់ច្ាំពពាេះវា

ឬដាំពណើរោរនៃោរលក់វាពនាេះពទ។

ពៅពរលកិច្ចព្រមពព្រៀងបាៃបញ្ច ប់

ព្បសិៃពបើអ្នកបៃត ពព្បើកតៃែ ងពៃេះ

អ្ន កព្ែូវទទួ លខុសព្ែូវច្ាំពពាេះោរខាែបង់

ោរទមទរ

ឬោរទទួ លខុសព្ែូវណាមួ យតដលពយើងអាច្ៃឹងព្វ ើព ើង ពោយស្គរអ្ន កមិៃបាៃចាកពច្ញឱ្យទៃ់ពរលពវលា។
1.9.

លទធភារតដលអាច្ពសៃរបាៃ៖

អាព្ស័យពលើលទធភារសដល់ជ្ូៃ

(តដលអាច្ៃឹងព្ែូវបាៃកាំណែ់ពៅកនុងោរសពព្មច្ច្ិែតរបស់ពយើងតែមួ យរែ់)
អ្ន កអាច្ពសៃរកិច្ចព្រមពព្រៀងរបស់អ្នកពៅកតៃែ ងព្វ ើោរពសេងពៅកនុងបណា
ដ ញមជ្ឈមណឌលរបស់
តដលោរទូ ទែ់តសនកេិរញ្ា វែថុរបស់អ្នកពៅដតដល

(ឬពកើៃព ើង)

IWG
ពេើយោរពសៃរតបបពៃេះមិៃព្ែូវបាៃពព្បើ

ពដើមបីបៃត កិច្ចព្រមពព្រៀងតដលមាៃព្ស្គប់ពនាេះពទ។ ោរពសៃរតបបពៃេះអាច្ៃឹងែព្មូវឱ្យមាៃោរបញ្ចល
ូ ពៅកនុងកិច្ចព្រមពព្រៀងថមី។

2.

ោរពព្បើព្បាស់មជ្ឈមណឌល៖
2.1. ព្បែិបែត ិោរអាជ្ីវកមម ៖
អ្ន កមិៃអាច្ព្វ ើអាជ្ីវកមម តដលព្បកួ ែព្បតជ្ងជាមួ យអាជ្ីវកមម របស់ពយើងកនុងោរសដល់ោ រ ិោល័យតដលមាៃបពព្មើពសវាកមម
ៃិងកតៃែ ងព្វ ើោរតដលមាៃបែ់តបៃបាៃពទ។

អ្ន កមិៃអាច្ពព្បើព្មេះរបស់ពយើង

(ឬព្មេះបុព្ែសមព ៃធរបស់ពយើង)

ពព្ោមរ ូបភារណាមួ យតដលពាក់រ័ៃធៃឹងអាជ្ីវកមម របស់អ្នកពនាេះពទ។
អ្ន កព្ែូវបាៃអ្ៃុញ្ជាែឱ្យពព្បើអាសយោាៃរបស់មជ្ឈមណឌលជាអាសយោាៃោរ ិោល័យតដលបាៃច្ុេះព្មេះរបស់អ្នកតែបុពណា
ណ េះ
ព្បសិៃពបើវាព្ែូវបាៃអ្ៃុញ្ជាែពោយបទបញ្ជាទ ាំងរីរ ពេើយព្បសិៃពបើពយើងបាៃសតល់ោរយល់ព្រមជាលាយលកខ ណ៍អ្កេរដល់អ្នកជាមុៃ
(ោរសដលជ្
់ ូ ៃជ្ាំៃួយរដា បាលបតៃថ មពៅទីពនាេះរឺអាច្ៃឹងព្ែូវរិែនថែពសវាបតៃថ មសព្មាប់ពសវាកមម ពៃេះ)។
អ្ន កព្ែូវពព្បើបៃៃ ប់ពៃេះសព្មាប់ព្វ ើអាជ្ីវកមម តែបុពណា
ណ េះ។
ព្បសិៃពបើពយើងសពព្មច្ថាសាំពណើសព្មាប់ពសវាកមម ជាក់លាក់ណាមួ យពលើសច្ាំៃួៃ
ពដើមបីធានាថា

ពយើងសូ មរកាសិទធិកនុងោររិែនថែពសវាបតៃថ ម។

មជ្ឈមណឌលអាច្សដល់ប រ ិោោសោរងារដ៏លែសព្មាប់អ្នកទ ាំងអ្ស់ាន

ពយើងសូ មពសន ើឱ្យអ្ន កកាំណែ់ច្ាំៃួៃអ្ន កច្ូ លពព្បើព្បាស់ជាស្គធារណៈកុាំឱ្យពលើសច្ាំៃួៃ។
2.2. កតៃែ ងព្វ ើោរ
2.2.1. ោរតកតព្ប

ឬោរខូ ច្ខាែ៖

អ្ន កព្ែូវទទួ លខុសព្ែូវច្ាំពពាេះោរខូ ច្ខាែណាមួ យតដលអ្ន កបាៃបងក ព ើង

ឬអ្ន កពសេងពៅកនុងមជ្ឈមណឌលតដលមាៃោរអ្ៃុញ្ជាែរីអ្នក
ពោយរ ួមទ ាំងៃិពោជ្ិែ អ្ន កព

មិៃថាបាៃបញ្ជាក់ច្ាស់លាស់

ឬពោយព្បពោល

ោរ ៃិង/ឬភានក់ងារទ ាំងអ្ស់ជាពដើម។

2.2.2. ោរដាំព ើងព្បរ័ៃធរ័ែ៌មាៃវ ិទា៖

ពយើងមាៃពមាទៃភារជាងខាែាំងច្ាំពពាេះពេោារច្នាសមព ័ៃធព្បរ័ៃធរ័ែ៌មាៃវ ិទារបស់ពយើង

ៃិងោរតថទ ាំរបស់តសនកពៃេះ

ព្បរ័ៃធរ័ែ៌មាៃវ ិទា

ដូ ពច្ន េះពេើយអ្ន កមិៃព្ែូវដាំព ើងោរែភាាប់តខេោប

ឬទូ ររមនារមៃ៍ណាមួ យពោយាមៃោរយល់ព្រមរីពយើងពនាេះពទ តដលពយើងអាច្បដិពស្ពៅកនុងឆនាៃៃុសិទធិរបស់ពយើងបាៃ។
ជាលកខ ខណឌសព្មាប់ោរយល់ព្រមរបស់ពយើង អ្ន កព្ែូវអ្ៃុញ្ជាែឱ្យពយើងរិៃិែយពមើលោរដាំព ើងណាមួ យ (ឧទេរណ៍ ព្បរ័ៃធព្ែ ើង
ឬរ័ែ៌មាៃវ ិទាជាពដើម) ៃិងបញ្ជាក់ថាោរដាំព ើងតបបពៃេះមិៃរំខាៃដល់ោរពព្បើព្បាស់កតៃែ ងព្វ ើោររបស់អ្ែិថិជ្ៃពសេងពទៀែ
ឬពយើង ឬមាចស់អ្ារពនាេះពទ។ នថែពសវាសព្មាប់ោរដាំព ើង ៃិងោរផ្លដច្់រឺជាទាំៃួលខុសព្ែូវរបស់អ្នក។
2.2.3. ោរពព្បើព្បាស់កតៃែ ងព្វ ើោរ៖

កិច្ចព្រមពព្រៀងៃឹងបញ្ជាក់រីកតៃែ ងព្វ ើោរតដលពយើងពរៀបច្ាំសព្មាប់ោរពព្បើព្បាស់របស់អ្នក។

ពយើងៃឹងមិៃមាៃសិទធិផ្លដច្់មុខច្ាំពពាេះបៃៃ ប់តដលបាៃពរៀបច្ាំសព្មាប់អ្នកពនាេះពទ។
ពៅកតៃែ ងព្វ ើោរតដលមាៃលកខ ណៈជាែុោ រ ិោល័យព្វ ើោររ ួម

វាអាច្ព្ែូវបាៃពព្បើពោយបុរាលមានក់តែបុពណា
ណ េះ

វាមិៃអាច្ពព្បើរ ួមានជាមួ យបុរាលពព្ច្ើៃពនាេះព ើយ។

ពរលខែ េះ

ពដើមបីធានាឱ្យបាៃៃូ វោរដាំពណើរោរព្បកបពោយព្បសិទធភារនៃមជ្ឈមណឌល
ពយើងអាច្ៃឹងព្ែូវពរៀបច្ាំកតៃែ ងព្វ ើោរពសេងសព្មាប់អ្នក

បុតៃត វាៃឹងមាៃទាំេាំព្បហាក់ព្បតេលាន

ពេើយពយើងៃឹងជ្ូ ៃដាំណឹងដល់អ្នកអ្ាំរីោរពរៀបច្ាំបៃៃ ប់ពសេងពៃេះជាមុៃ។
2.2.4. ោរច្ូ លពព្បើកតៃែ ងព្វ ើោរ៖

ពដើមបីរកាឱ្យបាៃៃូ វកព្មិែពសវាកមម ខពស់

ពេើយអាច្ៃឹងព្វ ើតបបពៃេះព្រប់ពរល

រ ួមទ ាំងពៅពរលមាៃអាសៃន

ឬពដើមបីលក់កតៃែ ងព្វ ើោរពៃេះបៃត

ពយើងអាច្ៃឹងព្ែូវច្ូ លពៅកតៃែ ងព្វ ើោររបស់អ្នក
ពរលសមាែែ

ៃិងោររិៃិែយពមើល

ព្បសិៃពបើអ្នកបាៃសដល់ោរជ្ូ ៃដាំណឹងអ្ាំរីោរបញ្ច ប់រ ួច្ពេើយ។

ពយើងៃឹងរាោមពាររតាមៃីែិ វ ិ្ីសុវែថ ិភារតដលសមព្សបរបស់អ្នក ពដើមបីោរពារោរសមាៃែ់នៃអាជ្ីវកមម របស់អ្នកជាៃិច្ច។
2.3. សមាជ្ិកភារ៖
2.3.1. ព្បសិៃពបើអ្នកបាៃជាវកិច្ចព្រមពព្រៀងសមាជ្ិភារ
អ្ន កៃឹងមាៃសិទធិច្ូលពព្បើមជ្ឈមណឌលតដលច្ូ លរ ួមទ ាំងអ្ស់ទូទ ាំងរិ្រពលាក

អ្ាំ ុ ងពមាងព្វ ើោរតាមសត ង់ោរ

ៃិងអាព្ស័យពលើលទធភារសដល់ជ្ូៃ។
2.3.2. ោរពព្បើព្បាស់សមាជ្ិកភារ៖
ពេើយនថៃតដលមិៃបាៃពព្បើព្បាស់មិៃអាច្យកមកពព្បើពៅតខបនាៃប់បាៃពទ។
ពដើមបីជ្ាំៃួសកតៃែ ងព្វ ើោរពរញពមាងបាៃពទ

ោរពព្បើព្បាស់ព្ែូវបាៃវាស់កព្មិែជាពរៀងរាល់នថៃ
សមាជ្ិកភារមិៃអាច្ពព្បើ

ពេើយកតៃែ ងព្វ ើោរទ ាំងអ្ស់ព្ែូវតែសមាែែឱ្យស្គែែពព្ោយពរលបញ្ច ប់ពៅនថៃៃីមួយៗ។
អ្ន កទទួ លខុសព្ែូវទ ាំងព្ស ុងច្ាំពពាេះសមាារៈរបស់អ្នកពៅកនុងមជ្ឈមណឌលព្រប់ពរលទ ាំងអ្ស់។
ពយើងមិៃទទួ លខុសព្ែូវច្ាំពពាេះព្ទរយសមបែត ិណាមួ យតដលទុកពចាលពោយាមៃអ្ន កពមើលព ើយ។
ព្បសិៃពបើអ្នកពព្បើសិទធិជាសមាជ្ិកភារពលើសច្ាំៃួៃ

ពយើងៃឹងរិែនថែពព្បើព្បាស់បតៃថ មរីអ្នក។

នាក់មកពោយមិៃរិែនថែ

អ្ន កអាច្នាាំព្ញៀវបាៃ

1

(អាព្ស័យពលើោរពព្បើព្បាស់តដលសមព្សប)។

រាល់ព្ញៀវពព្ោយៗពទៀែៃឹងែព្មូវឱ្យទិញសាំបុព្ែមួ យនថៃពដើមបីច្ូលពព្បើព្បាស់។
2.3.3. កនុងនាមជាសមាជ្ិក
អ្ន កមិៃអាច្ពព្បើមជ្ឈមណឌលណាមួ យជាអាសយោាៃអាជ្ីវកមម របស់អ្នកពោយាមៃោរយល់ព្រមរីោ រ ិោល័យអ្មជាមួ យ
ឬោរ ិោល័យៃិមមិែពៅៃឹងកតៃែ ងពនាេះពទ។
រាល់ោរពព្បើព្បាស់អាសយោាៃមជ្ឈមណឌលពព្ោមរ ូបភារតបបពៃេះៃឹងបណា
ដ លឱ្យមាៃោរច្ុេះព្មេះពោយសវ ័យព្បវែត ិពៅកនុងសលិែ
សលោរ ិោល័យៃិមមិែសព្មាប់រយៈពរលជ្ួ លដូ ច្ានពៅៃឹងសមាជ្ិកភាររបស់អ្នក
ពេើយអ្ន កៃឹងទទួ លបាៃវ ិកក យបព្ែពៅតាមព្បព្ទពនាេះសងតដរ។
2.4.

ោរអ្ៃុវែត ច្ាប់៖

អ្ន កព្ែូវអ្ៃុវែត តាមច្ាប់

ៃិងបទបញ្ា ែត ិតដលពាក់រ័ៃធទ ាំងអ្ស់ពៅកនុងោរព្បែិបែត ិនៃអាជ្ីវកមម របស់អ្នក។

អ្ន កមិៃព្ែូវព្វ ើអ្វើតដលអាច្ៃឹងរំខាៃដល់ោរពព្បើព្បាស់មជ្ឈមណឌលរបស់ពយើង
(រ ួមទ ាំងោរព្វ ើយុទធនាោរពោសនាៃពោបាយ

ឬអ្ន កដនទពនាេះពទ

ឬសកមម ភារអ្សីល្ម៌ជាពដើម)

បងក ឱ្យមាៃបញ្ជា

ឬរំខាៃ

ឬបងក ឱ្យមាៃោរខាែបង់ ឬខូ ច្ខាែច្ាំពពាេះពយើង (រ ួមទ ាំងោរបេះពាល់ដល់ពករពដិ៍ ្មេះ) ឬច្ាំពពាេះមាចស់អ្ច្លៃព្ទរយពៅកនុងអ្ារ។
ព្បសិៃពបើពយើងទទួ លបាៃតណនាាំរីអាជាញ្ររោា្ិបាល
ឬស្គថប័ៃៃីែិបញ្ា ែត ិពសេងពទៀែថាមាៃោរសងេ័យពោយសមព្សបថាអ្ន កកាំរុងព្វ ើសកមម ភារបទពលម ើសពៅកនុងមជ្ឈមណឌល
ឬអ្ន កកាំរុង

ឬព្ែូវរងៃូ វោរោក់ទណឌកមម ណាមួ យរីរោា្ិបាល

ពនាេះពយើងៃឹងមាៃសិទធិបញ្ឈប់រាល់កិច្ចព្រមពព្រៀងទ ាំងអ្ស់របស់អ្នកតដលមាៃព្បសិទធិភារភាែមៗ។

អ្ន កទទួ លស្គាល់ថា

រាល់ោរបាំពាៃតដលព្វ ើព ើងពោយអ្ន កពលើកថាខណឌពៃេះអាច្ៃឹងបងក ជាោរខកខាៃអ្ៃុវែត តាមកិច្ចព្រមពព្រៀង
តដលសដល់សិទធឱ្
ិ យពយើងបញ្ច ប់កិច្ចព្រមពព្រៀងរបស់អ្នកពោយាមៃោរជ្ូ ៃដាំណឹងបតៃថ ម។
2.5. ពាណិជ្ាកមមព្បកបពោយព្កមសីល្ម៌៖

ពយើង

ៃិងអ្ន កៃឹងអ្ៃុវែតព្រប់ពរលទ ាំងអ្ស់ៃូវច្ាប់ព្បឆ្ាំងៃឹងទសករ

ច្ាប់ព្បឆ្ាំងៃឹងោរសូ កបាៃ់ ៃិងច្ាប់ព្បឆ្ាំងៃឹងអ្ាំពរើរុករលួ យតដលពាក់រ័ៃធទ ាំងអ្ស់។
2.6. ោរោរពារទិៃនៃ័យ៖
2.6.1. រាល់ភារីព្ែូវពាររតាមច្ាប់ោរពារទិៃនៃ័យជា្រមាៃទ ាំងអ្ស់។
មូ លោាៃតដលពយើងៃឹងដាំពណើរោរទិៃនៃ័យផ្លៃល់ខៃ ួៃរបស់អ្នកព្ែូវបាៃកាំណែ់ពៅកនុងពាលោរណ៍ឯកជ្ៃភាររបស់ពយើង
(មាៃពៅពលើពរេទាំរ័ររបស់ពយើងពៅ www.iwgplc.com/clientprivacypolicy។
2.6.2. អ្ន កទទួ លស្គាល់ ៃិងយល់ព្រមឱ្យពយើងអាច្ព្បមូ ល ៃិងដាំពណើរោរទិៃនៃ័យផ្លៃល់ខៃ ួៃពាក់រ័ៃធៃឹងអ្ន ក ៃិង/ឬបុរាលិករបស់អ្នក
អ្ាំ ុ ងរយៈពរលនៃកិច្ចព្រមពព្រៀងសដល់ពសវាកមម របស់ពយើងជាមួ យអ្ន ក។
ពោយអ្ៃុពលាមតាមពាលោរណ៍ឯកជ្ៃភាររបស់ពយើង។

ទិៃនៃ័យផ្លៃល់ខៃ ួៃតបបពៃេះៃឹងព្ែូវបាៃដាំពណើរោរ
ពៅកតៃែ ងតដលអ្ន កសដល់ទិៃនៃ័យពៃេះដល់ពយើង

អ្ន កៃឹងធានាថាអ្ន កមាៃោរយល់ព្រម ៃិងោរជ្ូ ៃដាំណឹងចាាំបាច្់រ ួច្ជាពព្សច្ ពដើមបីអ្ៃុញ្ជាែសព្មាប់សកមម ភារពៃេះ។
2.7. ៃិពោជ្ិែ៖

ភារីទ ាំងរីរៃឹងមាៃកិច្ចព្រមពព្រៀងដ៏លែកនុងោរបណ្ុេះបណា
ដ លបុរាលិក

ដូ ពច្ន េះភារីមាខងៗមិៃអាច្ទរព្បាក់

ឬសដល់ោរងារដល់បុរាលិករបស់ភារីមាខងពទៀែតដលព្វ ើោរពៅកនុងមជ្ឈមណឌលពោយព្បោរណាមួ យបាៃព ើយ (ឬសព្មាប់រយៈពរល 3
តខ

បនាៃប់រីៃិពោជ្ិែបាៃលាឈប់រីោរងាររបស់ពរ)។

ៃិងោរច្ាំណាយពលើោរវ ិៃិពោរ

ពដើមបីសងភារីមាខងពទៀែសព្មាប់ោរបណ្ុេះបណា
ដ ល
ព្បសិៃពបើភារីខាងណាមួ យបាំពាៃពលើកថាខណឌពៃេះ

ពនាេះភារីតដលបាំពាៃៃឹងច្ាំណាយតាមោរទមទររបស់ភារីមាខងពទៀែ

តដលពសម ើៃឹងព្បាក់ពបៀវែេរ៍

6

តខរបស់ៃិពោជ្ិែតដលពាក់រ័ៃធ។
2.8. ោរសមាៃែ់៖

រយៈពរលជ្ួ លនៃកិច្ចព្រមពព្រៀងរឺជាោរសមាៃែ់។

ភារីទ ាំងរីរមិៃអាច្បងាាញកិច្ចព្រមពព្រៀងពៃេះពោយាមៃោរយល់ព្រមរីភារីមាខងពទៀែបាៃពទ
លុេះព្តាតែែព្មូវឱ្យមាៃោរព្វ ើតបបពៃេះពោយច្ាប់

ឬពោយម្ៃត ីអ្ជាញ្រ។

ោែរវ កិច្ចពៃេះព្ែូវបៃត អ្ៃុែតរយៈពរល

3

ឆ្នាំ

បនាៃប់រីកិច្ចព្រមពព្រៀងបញ្ច ប់។
2.9. ោរព្បរល់ភារកិច្ច៖

កិច្ចព្រមពព្រៀងរឺកមម សិទធិផ្លៃល់ខៃ ួៃរបស់អ្នក

ៃិងមិៃអាច្ពសៃរពៅៃរណាមានក់ពសេងពទៀែពោយាមៃោរយល់ព្រមរីពយើងជាមុៃបាៃពទ
លុេះព្តាតែោរពសៃរពៃេះព្ែូវបាៃែព្មូវពោយច្ាប់។

ពទេះជាោងណាក៏ពោយ

ពយើងៃឹងមិៃបដិពស្ច្ាំពពាេះោរយល់ព្រមរបស់ពយើងពោយមិៃមាៃពេែុសលកនុងោរព្បរល់ភារកិច្ចពៅបុព្ែសមព ៃធពនាេះពទ
ព្បសិៃពបើអ្នកអ្ៃុវែត ៃូវទព្មង់សដង់ោរនៃោរព្បរល់ភារកិច្ចរបស់ពយើង។

ពយើងអាច្ពសៃររាល់កិច្ចព្រមពព្រៀង

ៃិងច្ាំៃួៃទឹកព្បាក់ទ ាំងអ្ស់តដលអ្ន កបាៃបង់ តាមកិច្ចព្រមពព្រៀងពៅសមាជ្ិកពសេងពទៀែនៃព្ក ុមរបស់ពយើង។
2.10. ច្ាប់ពាក់រ័ៃធ៖

កិច្ចព្រមពព្រៀងព្ែូវបាៃបកព្ស្គយ

ៃិងអ្ៃុវែត ពោយអ្ៃុពលាមតាមច្ាប់នៃទីកតៃែ ងតដលមជ្ឈមណឌលសថ ិែពៅ

ពព្ៅតែរីយុតាត្ិោរជាក់លាក់មួយច្ាំៃួៃតដលព្ែូវបាៃលមែ ិែពៅកនុងបទបញ្ជានសៃកនុងពៃេះ។
ៃិងអ្ន កទទួ លយកតដៃសមែថ កិច្ចផ្លដច្់មុខនៃែុលាោរនៃយុតាត្ិោរពនាេះ។

ពយើង
ព្បសិៃពបើរាល់បញ្ា ែត ិនៃព្បោរ

ៃិងលកខ ខណឌទ ាំងពៃេះព្ែូវបាៃចាែ់ទុកជាពមាឃ

ឬមិៃអាច្អ្ៃុវែត បាៃពព្ោមច្ាប់តដលពាក់រ័ៃធ

ោរបញ្ា ែត ិពសេងពទៀែៃឹងពៅតែច្ូ លជា្រមាៃដតដល។
3.

ោរធានារា៉ាប់រង ៃិងោរទទួ លខុសព្ែូវរបស់ពយើងច្ាំពពាេះអ្ន ក
3.1.

វវ ិស្គលភារនៃោរទទួ លខុសព្ែូវរបស់ពយើង៖

សថ ិែពៅវ ិស្គលភារអ្ែិបរមាតដលបាៃអ្ៃុញ្ជាែពោយច្ាប់តដលពាក់រ័ៃធ

ពយើងមិៃទទួ លខុសព្ែូវច្ាំពពាេះអ្ន កទក់ទងៃឹងោរខាែបង់
ពោយរ ួមទ ាំងោរខាែបង់

ឬខូ ច្ខាែណាមួ យតដលអ្ន កទទួ លរងពាក់រ័ៃធៃឹងកិច្ចព្រមពព្រៀង

ឬខូ ច្ខាែណាមួ យតដលពកើែព ើងជាលទធសលនៃោរខកខាៃរបស់ពយើងកនុងោរសដល់ពសវាកមម

ពោយស្គរតែបញ្ជាបពច្ច កពទស

កូ ដកមម

ឬព្រឹែតិោរណ៍ពសេងពទៀែតដលពយើងមិៃអាច្ព្រប់ព្រងបាៃ

លុេះព្តាតែពយើងបាៃព្វ ើសកមម ភារពោយពច្ែនា

ឬបាៃព្វ សព្បតេស។

ពទេះសថ ិែកនុងករណីណាក៏ពោយ

ពយើងៃឹងមិៃទទួ លខុសព្ែូវច្ាំពពាេះោរខាែបង់ ឬខូ ច្ខាែណាមួ យពនាេះពទ លុេះព្តាតែអ្ន កសដល់ោរជ្ូ ៃដាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អ្កេរ
ៃិងសដល់ពរលពវលាសមព្សបកនុងកព្មិែណាមួ យមកពយើង

ពដើមបីឱ្យពយើងតកែព្មូវវា។

ព្បសិៃពបើពយើងទទួ លខុសព្ែូវច្ាំពពាេះោរខកខាៃមិៃបាៃសដល់ពសវាកមម ណាមួ យដល់អ្នកតដលសថ ិែពព្ោមកិច្ចព្រមពព្រៀងពៃេះ
ៃិងអាព្ស័យពលើោរដកពច្ញ

ឬោរកព្មិែតដលបាៃកាំណែ់ភាែមៗខាងពព្ោម

ពយើងៃឹងទូ ទែ់រាល់ោរច្ាំណាយបតៃថ មជាក់តសដ ង

ៃិងសមព្សប តដលអ្ន កបាៃព្វ ើព ើងកនុងោរទទួ លបាៃពសវាកមម ដូច្ាន ឬព្សពដៀងានរីកតៃែ ងពសេង។
3.2.

ោរធានារា៉ាប់រងរបស់អ្នក៖
វារឺជាោរទទួ លខុសព្ែូវរបស់អ្នកកនុងោរពរៀបច្ាំោរធានារា៉ាប់រងច្ាំពពាេះព្ទរយសមបែត ិតដលអ្ន កនាាំយកមកកនុងមជ្ឈមណឌល
ច្ាំពពាេះោរបពងាាេះតដលអ្ន កពសញើ

ឬទទួ លបាៃ

ៃិងច្ាំពពាេះទាំៃួលខុសព្ែូវរបស់អ្នកច្ាំពពាេះៃិពោជ្ិែរបស់អ្នក

ៃិងច្ាំពពាេះភារីទីបី។

ពយើងសូ មតណនាាំឱ្យអ្ន កពរៀបច្ាំោរធានារា៉ាប់រងតបបពៃេះឱ្យបាៃរ ួច្រាល់។
3.3.

ោែរវ កិច្ច

ៃិងពសវាកមម តសនករ័ែ៌មាៃវ ិទា៖

ពទេះបីជាពយើងបាៃពរៀបច្ាំព្បូែូកូ លអ្ុីៃ្ឺណិែព្បកបពោយសុវែថ ិភាររ ួច្រាល់

ៃិងរាោមសដល់ជ្ូៃោរែភាាប់អ្ុីៃ្ឺណិែពោយរលូ ៃក៏ពោយ

ក៏ពយើងមិៃព្វ ើោរែាំណាងណាមួ យ

ៃិងមិៃអាច្ធានាៃូ វកព្មិែនៃោរែភាាប់ពថរណាមួ យពៅោៃ់បណា
ដ ញរបស់ពយើង
ព្រមទ ាំងមិៃធានាៃូ វកព្មិែសុវែថ ិភារនៃទិៃនៃ័យ

ឬពៅអ្ុីៃ្ឺណិែ

ៃិងរ័ែ៌មាៃរបស់វា

តដលអ្ន កទុកច្ិែតពលើវាពនាេះពទ។

អ្ន ករួ រតែតកសព្មួ ល វ ិធាៃោរតសនកសុវែថ ិភារណាមួ យ (ដូ ច្ជាោរអ្ុីៃព្រីប) តដលអ្ន កពជ្ឿជាក់ថាសមព្សបៃឹងអាជ្ីវកមម របស់អ្នក។
ដាំពណាេះព្ស្គយផ្លដច្់មុខ

ៃិងតែមួ យរែ់របស់អ្នកទក់ទងៃឹងបញ្ជានៃោរែភាាប់តដលបាៃោែ់បៃថ យ

តដលសថ ិែពៅកនុងោរព្រប់ព្រងសមព្សបរបស់ពយើងរឺពដើមបីឱ្យពយើងអាច្ពោេះព្ស្គយបញ្ជាពៅកនុងពរលពវលាសមព្សបណាមួ យ
បនាៃប់រីមាៃោរជ្ូ ៃដាំណឹងរីអ្នកមកោៃ់ពយើង។
3.4.

ោរមិៃរាប់បញ្ចល
ូ នៃោរខាែបង់តដលបាៃពកើែព ើង៖

ពទេះកនុងករណីណាក៏ពោយ

ពយើងមិៃទទួ លខុសព្ែូវពលើអ្នកច្ាំពពាេះោរខាែបង់នៃអាជ្ីវកមម

ោរខាែបង់ព្បាក់ច្ាំពណញ

ោរខាែបង់ោរសៃេ ាំព្បាក់តដលបាៃរំរឹងទុក

ោរបាែ់បង់

ឬរាល់ោរខាែបង់តដលបាៃពកើែព ើងព ើយ។

ឬខូ ច្ខាែពលើទិៃនៃ័យ

ពយើងសូ មតណនាាំឱ្យអ្ន កធានាច្ាំពពាេះោរខាែបង់

ោរអ្េះអាងរបស់ភារីទប
ី ី
ោរខូ ច្ខាែ

ោរច្ាំណាយ

ឬោរទទួ លខុសព្ែូវតដលអាច្ពកើែមាៃព ើងទ ាំងអ្ស់ពៃេះ។
3.5.

ោរកព្មិែតសនកេិរញ្ា វែថុច្ាំពពាេះោរទទួ លខុសព្ែូវរបស់ពយើង៖

ពៅព្រប់ករណីទ ាំងអ្ស់

ោរទទួ លខុសព្ែូវរបស់ពយើងច្ាំពពាេះអ្ន ករឺអាព្ស័យពលើោរកព្មិែខាងពព្ោម៖
3.5.1. មិៃមាៃោរកព្មិែច្ាំពពាេះោររងរបួ សសៃ វូ ោយ ឬោរស្គែប់ពទ
3.5.2. ទឹកព្បាក់អ្ែិបរមារេូ ែដល់

លាៃ

1

GBP

(ឬ

1.5

លាៃដុលាែរអាពមរ ិក

ឬមាៃច្ាំៃួៃពសម ើរ ូបិយបណណកនុងព្ស ុកពសេងពទៀែ)

ឬ

លាៃអ្ុឺរ៉ា ូ

1

សព្មាប់ព្រឹែតិោរណ៍ណាមួ យ

ឬបណ្ុាំព្រឹែតិោរណ៍តដលពាក់រ័ៃធទ ាំងឡាយច្ាំពពាេះោរខូ ច្ខាែដល់ព្ទរយសមបែត ិផ្លៃល់ខៃ ួៃរបស់អ្នក ៃិង
3.5.3. ទក់ទងៃឹងោរខាែបង់

ឬខូ ច្ខាែណាមួ យពសេងពទៀែ

វាអាច្ពកើៃដល់ច្ាំៃួៃអ្ែិបរមាពសម ើៃឹង

125%

នៃនថែសរុបតដលបាៃទូ ទែ់ពៅច្ពនាែេះោលបរ ិពច្េ ទតដលពសវាកមម សថិែពព្ោមកិច្ចព្រមពព្រៀងតដលបាៃចាប់ពសដើម
ៃិងោលបរ ិពច្េ ទពៅនថៃតដលោរទមទរជាសាំណួរពកើែព ើង
សព្មាប់កិច្ចព្រមពព្រៀងោរ ិោល័យតែបុពណា
ណ េះ

50,000

ឬព្បសិៃពបើមាៃច្ាំៃួៃពព្ច្ើៃជាងពៃេះ
GBP

/

100,000

លាៃដុលាែរអាពមរ ិក

/

66,000

អ្ុឺរ៉ា ូ

(ឬែនមែ សមមូ លនៃរ ូបិយបណណកនុងព្ស ុក)។
4.

នថែពសវា
4.1.

ព្បាក់កក់សព្មាប់ពសវាកមម /ព្បាក់កក់៖

ពយើងជាអ្ន ករកាទុកព្បាក់កក់សព្មាប់ពសវាកមម /ព្បាក់កក់របស់អ្នកពោយាមៃោរព្បាក់

តដលជាោរធានាសុវែថ ិភារសព្មាប់ោរបាំពរញោែរវ កិច្ចទ ាំងអ្ស់របស់អ្នកតដលសថ ិែពព្ោមកិច្ចព្រមពព្រៀង។
សាំពណើទ ាំងអ្ស់តដលសុាំបងវ ិលព្បាក់កក់ វ ិញព្ែូវតែព្វ ើព ើងតាមរយៈរណៃីពៅពលើបណា
ដ ញអ្ុីៃ្ឺណិែ
តដលព្បាក់កក់សព្មាប់ពសវាកមម /ព្បាក់កក់

ឬសមែុលយណាមួ យៃឹងព្ែូវបាៃបងវ ិលសងពៅអ្ន កវ ិញកនុងរយៈពរល

បនាៃប់រីកិច្ចព្រមពព្រៀងរបស់អ្នកបាៃបញ្ច ប់
ពយើងៃឹងោែ់រាល់នថែពសវាតដលមិៃទៃ់បាៃទូ ទែ់
មុៃពរលបងវ ិលសងសមែុលយពៅអ្ន កវ ិញ។

ឬកមម វ ិ្ីរបស់អ្នក
30

នថៃ

ៃិងពៅពរលតដលអ្ន កបាៃទូ ទែ់រណៃីរបស់អ្នករ ួច្ពេើយ។
ៃិងោរច្ាំណាយពសេងពទៀែអាព្ស័យពលើពយើង
ពយើងៃឹងែព្មូវឱ្យអ្ន កបង់ព្បាក់កក់បតៃថ ម

ព្បសិៃពបើែនមែ ោ រ ិោល័យៃិមមិែ/ោរ ិោល័យព្បចាាំតខពកើៃព ើងពៅពរលអ្ន កបៃត ោរជ្ួ ល

នថែពសវាមិៃទៃ់បាៃទូ ទែ់ពលើសព្បាក់កក់សព្មាប់ពសវាកមម /ព្បាក់កក់តដលបាៃរកាទុក
ៃិង/ឬអ្ន កខកខាៃមិៃបាៃទូ ទែ់ វ ិកក យបព្ែជាញឹកញាប់ ពៅពរលដល់កាំណែ់។
4.2.

រៃធ ៃិងោររិែនថែអាករ៖

អ្ន កយល់ព្រមព្វ ើោរទូ ទែ់ភាែមៗច្ាំពពាេះ (i) ោរលក់ទ ាំងអ្ស់ ោរពព្បើព្បាស់ រោាករ ោរពព្បើព្បាស់

ៃិងរាល់រៃធ ពសេងពទៀែ

ព្រមទ ាំងនថែអ្ជាញបណណតដលែព្មូវឱ្យអ្ន កទូ ទែ់ជាមួ យអាជាញ្ររោា្ិបាលណាមួ យ

(ពេើយតាមោរពសន ើសុាំរបស់ពយើង

អ្ន កៃឹងសដល់្សតុតាងនៃោរទូ ទែ់ព្បាក់តបបពៃេះដល់ពយើង)

ៃិង

រៃធ ទ ាំងឡាយតដលពយើងបាៃទូ ទែ់ជាមួ យអាជាញ្ររោា្ិបាលរឺសព្មាប់កតៃែ ងព្វ ើោររបស់អ្នក

(ii)
តដលចាាំបាច្់

រ ួមទ ាំងព្បាក់ច្ាំណូលសរុបទ ាំងឡាយ រៃធ ពលើោរងារ ៃិងោរជ្ួ ល រៃធ ពលើអ្ច្លៃព្ទរយរ ូបីផ្លៃល់ខៃ ួៃ រៃធ អាករ/រៃធ ពព្បើតែម ឬរៃធ
ៃិងនថែឯកស្គរពសេងពទៀែ។
4.3.

ោរទូ ទែ់៖ ពយើងពៅតែបៃត រាោមោែ់បៃថ យសលបេះពាល់របស់ពយើងពលើប រ ិស្គថៃ ៃិងាាំព្ទអ្ន កឱ្យព្វ ើតបបពៃេះដូ ច្ានតដរ។ ដូ ពច្ន េះ
ពយើងៃឹងពសញើវ ិកក យបព្ែទ ាំងអ្ស់តាមរយៈព្បរ័ៃធពអ្ ិច្ព្ែូៃិច្

ពេើយអ្ន កៃឹងព្វ ើោរទូ ទែ់តាមរយៈវ ិ្ីសវ័យព្បវែត ិដូច្ជា

ឥណរៃធ ផ្លៃល់ ឬោែឥណទៃ ព្រប់កតៃែ ងតដលអាច្ព្វ ើព្បែិបែត ិោរតាមព្បរ័ៃធ្នាារកនុងព្ស ុកបាៃ។
4.4.

ោរទូ ទែ់យឺែ៖

ព្បសិៃពបើអ្នកមិៃព្វ ើោរទូ ទែ់ព្បាក់ពៅពរលដល់កាំណែ់ពទ

ែនមែ ៃឹងព្ែូវបាៃរិែនថែ ពលើសមែុលយតដលពលើសពរលកាំណែ់ទ ាំងអ្ស់។

នថែពសវាពៃេះៃឹងខុសានពៅតាមព្បពទស
ព្បសិៃពបើអ្នកជ្ាំទស់ពលើតសនកណាមួ យនៃវ ិកក យបព្ែ

ៃិងព្ែូវបាៃបងាាញពៅកនុងបទបញ្ជានសៃកនុង។
អ្ន កព្ែូវតែព្វ ើោរទូ ទែ់ច្ាំៃួៃទឹកព្បាក់

តដលាមៃោរជ្ាំទស់ព្ែឹមោលបរ ិពច្េ ទកាំណែ់

ពបើរុាំដូពចានេះពទអ្ន កអាច្ៃឹងព្ែូវរិែនថែបង់យឺែ។
ោរបពញ្ច ៀសោរសងេ័យ

ពយើងក៏សូមរកាសិទធិកនុងោរបដិពស្ពសវាកមម នានាសងតដរ

ពោយបដិពស្មិៃឱ្យអ្ន កច្ូ លពព្បើមជ្ឈមណឌលពៅកតៃែ ងតដលមាៃ)

(រ ួមមាៃ

ពៅពរលតដលមាៃនថែពសវា

ៃិង/ឬោរព្បាក់តដលមិៃទៃ់បាៃទូ ទែ់ ឬអ្ន កកាំរុងបាំពាៃកិច្ចព្រមពព្រៀង។
4.5.

ថវ ិោមិៃព្រប់ព្ាៃ់៖

ពោយស្គរោរងាររដា បាលបតៃថ មតដលពយើងសដល់ជ្ូៃ

អ្ន កៃឹងព្ែូវព្វ ើោរទូ ទែ់សព្មាប់ោរទូ ទែ់តដលបាៃបដិពស្ ឬបាៃបងវ ិលសងវ ិញទ ាំងឡាយ ពោយស្គរតែថវ ិោមិៃព្រប់ព្ាៃ់។
នថែពសវាពៃេះៃឹងខុសានពៅតាមព្បពទស ៃិងព្ែូវបាៃបងាាញពៅកនុងបទបញ្ជានសៃកនុង។
4.6.

ោរដាំពណើរោរ៖

នថែពសវាដាំពណើរោររឺអាច្បង់ពៅតាមកិច្ចព្រមពព្រៀងៃីមួយៗតដលអ្ន កមាៃជាមួ យពយើង

(រ ួមទ ាំងកិច្ចព្រមពព្រៀងថមីៗទ ាំងឡាយតដលបាៃបញ្ចល
ូ ពព្ោមមាព្តាទី

ខាងពលើ)។

1.9

នថែពសវាពៃេះរឺសព្មាប់នថែរដា បាលនៃោរពរៀបច្ាំរណៃី

ៃិងដាំពណើរោរចាប់ពសដើមរបស់អ្ែិថិជ្ៃ។

នថែពសវាពៃេះព្ែូវបាៃកាំណែ់ពៅកនុងកិច្ចព្រមពព្រៀងពសវាកមម កនុងព្ស ុកៃីមួយៗ
ពេើយព្ែូវបាៃទូ ទែ់ពៅតាមមាចស់ោ រ ិោល័យមានក់ៗសព្មាប់ោ រ ិោល័យព្វ ើោររ ួម
(ែុព្វ ើោរតដលបាៃកាំណែ់ផ្លដច្់មុខ)

ៃិងោរ ិោល័យតដលមាៃបពព្មើពសវាកមម
ពៅតាមទីតាាំងៃីមួយៗសព្មាប់ោ រ ិោល័យៃិមមិែ

ៃិងពៅតាមបុរាលមានក់ៗសព្មាប់សមាជ្ិកភារ។ រ័ែ៌មាៃបតៃថ មព្ែូវបាៃកាំណែ់ពៅកនុងបទបញ្ជានសៃកនុង។
4.7.

ោរោក់សៃៃ សេៃ៍៖

ព្បសិៃពបើកិច្ចព្រមពព្រៀងមាៃរយៈពរលពលើសរី

ឬកិច្ចព្រមពព្រៀងមួ យតខមដ ងមិៃព្ែូវបាៃបញ្ឈប់កនុងរយៈពរល

12

តខ
តខ

12

ពនាេះពយើងៃឹងបពងក ើៃែនមៃព្បចាាំតខពៅពរៀងរាល់នថៃរព្មប់ខួបនៃោលបរ ិពច្េ ទចាប់ពសដើម
ពោយព្សបតាមសៃៃ សេៃ៍អ្ែិសរណាតដលពាក់រ័ៃធ ៃិងតដលបាៃលមែ ិែពៅកនុងបទបញ្ជានសៃកនុង។
4.8.

ោរជ្ួ សជ្ុលោរ ិោល័យ៖

ពៅពរលតដលអ្ន កចាកពច្ញ

ពយើងៃឹងរិែនថែពសវាជ្ួ សជ្ុលោរ ិោល័យពថរ
ពដើមបីព្វ ើឱ្យបៃៃ ប់ពនាេះព្ែ ប់ពៅោៃ់ស្គថៃភារ

ឬព្បសិៃពបើអ្នកពព្ជ្ើសពរ ើសបតរពៅបៃៃ
ូ
ប់ពសេងពៅកនុងមជ្ឈមណឌល

ពដើមបីច្ាំណាយពលើោរសមាែែ្មម តា
ៃិងសភារដូ ច្ពដើមរបស់វា វ ិញ។

ៃិងោរច្ាំណាយពសេងៗតដលបាៃព្វ ើព ើង
នថែពសវាពៃេះៃឹងខុសានពៅតាមព្បពទស

ៃិងមាៃពៅកនុងបទបញ្ជានសៃកនុង។
ពយើងសូ មរកាសិទធិកនុងោររិែនថែពសវាបតៃថ មតដលសមព្សបសព្មាប់ោរជ្ួ សជ្ុលទ ាំងឡាយតដលចាាំបាច្់ខាងពលើ
ៃិងពព្ៅរីោរខូ ច្ខាែ្មម តា។
4.9.

ពសវាកមម សដង់ោរ៖

ែនមៃព្បចាាំតខ

បូ ករ ួមទ ាំងរៃធ តដលព្ែូវបង់

ៃិងពសវាកមម តដលរិែនថែជាព្បចាាំតដលអ្ន កបាៃពសន ើសុាំអាច្ព្វ ើោរទូ ទែ់ជាព្បចាាំតខជាមុៃបាៃ។ ពៅកតៃែ ងតដលពព្បើអ្ព្តាព្បចាាំនថៃ
ោររិែនថៃព្បចាាំតខតបបពៃេះៃឹងមាៃច្ាំៃួៃ

30

ដងនៃែនមៃព្បចាាំនថៃ។

សព្មាប់រយៈពរលែិច្ជាងមួ យតខ

ែនមែ ៃឹងព្ែូវបាៃអ្ៃុវែត ជាព្បចាាំនថៃ។
4.10. ពសវាកមម បតៃថ មពសេងៗ

ៃិងបង់ព្បាក់ពៅពរលអ្ន កពព្បើ៖

នថែពសវាសព្មាប់ពសវាកមម បង់ព្បាក់ពៅពរលអ្ន កពព្បើ

រ ួមទ ាំងរៃធ តដលព្ែូវបង់អាច្ព្វ ើោរទូ ទែ់ជាព្បចាាំតខពៅច្ុងតខ

តាមអ្ព្តាសដ ង់ោររបស់ពយើង

តដលអាច្ៃឹងផ្លែស់ប្ ូររីមួយពលើកពៅមួ យពលើក ៃិងអាច្ពព្បើបាៃតាមោរពសន ើសុាំ។
4.11. ោរបញ្ចុេះែនមែ
ោរសដលជ្
់ ូ ៃរិពសស
ៃិងោរសដល់ជ្ូៃ៖
ព្បសិៃពបើអ្នកបាៃទទួ លអ្ែថព្បពោជ្ៃ៍រីោរបញ្ចុេះែនមែ រិពសស
ោរសដល់ជ្ូៃរិពសស
ឬោរសដល់ជ្ូៃ
ពយើងៃឹងឈប់បៃត ោរបញ្ចុេះែនមែ
ោរសដល់ជ្ូៃរិពសស
ឬោរសដល់ជ្ូៃពនាេះពោយមិៃមាៃោរជ្ូ ៃដាំណឹងពទ ព្បសិៃពបើអ្នកបាំពាៃកិច្ចព្រមពព្រៀងរបស់អ្នក។

លកខ ខណឌសកលពៅតខមករា ឆ្នាំ 2021

