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សេវាកម្មក្កុម្ហ ៊ុន SMG 

លកខខណ្ឌ សេវាកម្ម 

កាលបរចិ្ឆេទឆូលជាធរមាន៖ មីនា 2018 

លក្ខខណ្ឌ ច្េវាក្មមទាំងអេ់ រមួជាមួយនឹងច្ោលនច្ោបាយេតីពីេិទធិឯក្ជនភាពរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG (ច្ៅ
កាត់ថា "លក្ខខណ្ឌ ក្ក្មុហ ៊ុន") ច្រៀបរាប់ពីលក្ខខណ្ឌ និងខចឆងចែល ក្ក្ុមហ ៊ុន Service Management Group, 
LLC និងក្ក្ុមហ ៊ុនប៊ុតតេមព័នធរបេ់ខលួន (ច្ៅកាត់ថា “ក្ក្មុហ ៊ុន SMG” ឬ “ច្យើង” ឬ “ពួក្ច្យើង”) ផ្តល់ជូនែល់
អនក្នូវការឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ច្េហទាំព័រ ច្េវាក្មម និងក្មមវធីិនានា រមួទាំងក្មមវធីិទូរេពទដែ ចែលលក្ខខណ្ឌ
ទាំងច្នេះក្តូវបានភាា ប់ជាមួយ ឬច្ក្បើជាឯក្សារច្ោង (ច្ៅជារមួថា “ច្េវាក្មមក្ក្មុហ ៊ុន SMG”)។   
 

ច្ៅម៊ុនច្ពល ឆូលច្ៅកាន់ឬច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ ៊ុន SMG េូមអានលក្ខខណ្ឌ ក្ក្ុមហ ៊ុនច្ោយក្បងុក្បយ័តន។ 
លក្ខខណ្ឌ ទាំងច្នេះ រមួបញ្ចូ លនូវកិ្ឆចេនាផ្លូវឆាប់រវាងក្ក្ុមហ ៊ុន SMG និងរបូអនក្ផ្ទទ ល់។  
 

តាមរយៈការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ ៊ុន SMG អនក្បានឯក្ភាពយល់ក្ពមច្ៅនឹងលក្ខខណ្ឌ
ក្ក្ុមហ ៊ុន និងបញ្ជា ក់្ថាអនក្អាឆ និងមានេមតថភាពតាមផ្លូវឆាប់ក្ន៊ុងការអន៊ុវតតកិ្ឆចការច្នេះ។ 
ក្បេិនច្បើអនក្ក្ាំព៊ុងច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ជាំនួេម៊ុខឲ្យនិច្ោជក្របេ់អនក្ ការ
ទទួលយក្លក្ខខណ្ឌ ទាំងអេ់ច្នេះ ក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាកិ្ឆចក្ពមច្ក្ពៀងមួយរវាងនិច្ោជក្របេ់អនក្ជា
មួយក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ហើយអនក្អេះអាងនិងធានាថា អនក្មានេិទធិអាំណាឆក្ន៊ុងការភាា ប់កាតពវកិ្ឆច
និច្ោជក្របេ់អនក្ច្ៅនឹងលក្ខខណ្ឌ ទាំងអេ់ច្នេះ។ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ក្បេិនច្បើអនក្ព៊ុាំយល់ស្េបឆាំច្ េះលក្ខខណ្ឌ ទាំងអេ់ចែលមានចឆងច្ៅក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌ ច្េវាក្មម 
និងច្ោលនច្ោបាយេិទធិឯក្ជនភាពរបេ់ក្កុ្មហ ៊ុន SMG អនក្អាឆបែិច្េធមិនច្ក្បើក្បាេ់
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG បាន។ 
 
 

ក្ាំណ្ត់ឆាំណាាំេាំខាន់ៗ លក្ខខណ្ឌ ទាំងអេ់ច្នេះ រមួមានក្បការចែលក្ាំណ្ត់ពីទាំនួលខ៊ុេក្តូវរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុនច្យើង
ឆាំច្ េះរបូអនក្ និងតក្មូវឲ្យអនក្ច្ធវើការច្ោេះស្សាយវវិាទណាមួយជាមួយក្ក្ុមហ ៊ុនច្យើង តាមរយៈវធិានមជឈតតក្មម
ឆ៊ុងច្ក្កាយនិងមានភាា ប់កាតពវកិ្ឆចច្ោយចផ្ែក្ច្លើមូលោា នបណ្តឹ ងប៊ុេគល និងមិនចមនជាចផ្នក្មួយដនបណ្តឹ ងជា
ក្ក្ុម ឬតាំណាងច្ោយអាណ្តតិណាមួយច្នាេះច្ទ។ េូមអាន “េ៊ុពលភាពដនកិ្ឆចេនា ការបែិច្េធការធានា
រា៉ា ប់រង និងចែនក្ាំណ្ត់ដនទាំនួលខ៊ុេក្តូវ” (ចផ្នក្ 7) និង “ែាំច្ណាេះស្សាយវវិាទ” (ចផ្នក្ 9) ខាងច្ក្កាម េក្មាប់
ព័ត៌មានបចនថម។ 
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1. ក្ាំចណ្ចក្បនានាឆាំច្ េះលក្ខខណ្ឌ ក្ក្មុហ ៊ុន 
កាលបរចិ្ឆេទឆូលជាធរមានដនលក្ខខណ្ខ ក្ក្មុហ ៊ុន ក្តូវបានក្ាំណ្ត់ច្ៅចផ្នក្ខាងច្លើដនទាំព័រច្េហទាំព័រច្នេះ។  
ច្ោយសារច្យើងបចនថមក្មមវធីិថ្មីៗ ច្យើងអាឆច្ធវើការចក្ចក្បឆាំច្ េះលក្ខខណ្ឌ ទាំងច្នេះបាន។ ក្ក្មុហ ៊ុន SMG 
អាឆច្ធវើការផ្ទល េ់បតូរលក្ខខណ្ឌ ទាំងច្នេះបានច្ៅក្េប់ច្ពលច្វលាទាំងអេ់ច្ោយច្ធវើបឆច៊ុបបននភាពច្លើលក្ខខណ្ឌ
ក្ក្ុមហ ៊ុន។ អនក្ក្តូវបានភាា ប់កាតពវកិ្ឆចច្ោយការច្ធវើក្ាំចណ្ចក្បច្នេះ អាស្េ័យច្ហត៊ុច្នេះ អនក្េបបឆូីលច្ៅច្មើល
ច្េហទាំព័រច្នេះក្ន៊ុងច្ពលណាមួយច្ែើមបចី្ធវើការក្តួតពិនិតយច្លើលក្ខខណ្ឌ ក្ក្មុហ ៊ុន។ ការបនតច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មម
របេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG បនាទ ប់ពី លក្ខខណ្ឌ ក្ក្មុហ ៊ុនចែលបានផ្ទល េ់បតូរណាមួយក្តូវបានឆ៊ុេះផ្ាយ មានន័យថា
អនក្បានទទួលយក្លក្ខខណ្ឌ ក្ក្ុមហ ៊ុនចែលបានចក្ចក្បរឆួច្នេះ។ លក្ខខណ្ឌ ក្ក្ុមហ ៊ុនចែលបានច្ធវើការចក្ចក្បរួឆ 
ជាំនួេរាល់េាំច្ៅឯក្សារកិ្ឆចេនា ច្េឆក្តីជូនែាំណឹ្ង និងរបាយការណ៍្ពីម៊ុនមក្ទាំងអេ់  ក់្ព័នធនឹង
លក្ខខណ្ឌ ក្ក្ុមហ ៊ុន ប៉ា៊ុចនតការផ្ទល េ់បតូរច្នេះ នឹងមិនអន៊ុវតតធរមានច្ ើយ។  
 

2. លក្ខខណ្ឌ បចនថម 
ច្េវាក្មមជាក់្លាក់្មួយឆាំនួនចែលបានផ្តល់ជូនច្ោយ ឬតាមរយៈច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ែូឆជាក្មម
វធីិទូរេពទដែ ក្មមវធីិផ្ទន ល់ ការក្បកួ្តក្បចជង និងច្េវាក្មមនានា អាឆក្តូវបានក្េប់ក្េងច្ោយលក្ខខណ្ឌ និង
ខចឆងបចនថមចែលបង្ហា ញភាា ប់ោន ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ ទាំងច្នាេះ (ច្ៅកាត់ថា “លក្ខខណ្ឌ បចនថម”)។ អនក្ក្តូវ
មានការយល់ក្ពមឆាំច្ េះលក្ខខណ្ឌ បចនថមម៊ុនច្ពលច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមច្នាេះ។ លក្ខខណ្ឌ បចនថម ក្តូវយក្មក្
អន៊ុវតតបចនថមច្លើលក្ខខណ្ឌ ក្ក្មុហ ៊ុនទាំងច្នេះ។ ក្បេិនច្បើបញតតិដនលក្ខខណ្ឌ បចនថម ផ្ទ៊ុយច្ៅនឹងបញ្ញតតិណា
មួយដនលក្ខខណ្ឌ ទាំងច្នេះ លក្ខខណ្ឌ បចនថមទាំងច្នាេះនឹងក្តូវមានអន៊ុភាពច្លើបញ្ញតតិចែលផ្ទ៊ុយោន ក្នងលក្ខខណ្ឌ
ទាំងច្នេះច្ៅក្តឹមក្ក្មិតដនភាពផ្ទ៊ុយោន ច្នាេះចតប៉ា៊ុច្ណាណ េះ។ 
 

3. េិទធិឯក្ជនភាព/េនតិេ៊ុខ 
ច្ៅម៊ុនច្ពលច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG េូមអានច្ោលការណ៍្េិទធិឯក្ជនភាពរបេ់ក្ក្ុម
ហ ៊ុន SMG ច្ោយក្បងុក្បយ័តន ច្ែើមបចី្ធវើការេិក្ាអាំពីទិននន័យផ្ទទ ល់ខលួនចែលក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ក្បមូលបាន
ច្ៅច្លើច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG និងរច្បៀបចែលច្យើងវភិាេទិននន័យ និងមន៊ុេសចែលច្យើងក្តូវ
ចឆក្រ ាំចលក្ទិននន័យផ្ទទ ល់ខលួនច្នាេះ។ អនក្អាឆចេវងរក្េាំច្ៅថ្តឆមលងដនច្ោលនច្ោបាយេតីពីេិទធិ
ឯក្ជនរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ច្ៅ៖ 

 

4. ខលឹមសាររបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG 
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG រួមបញ្ចូ លនូវព័ត៌មាន រូបក្កាហវិឆ រូបថ្តសាន ដែេិលបៈ អតថបទ ចខសវចី្ែអូខលី 
បណ្ត៊ុាំ ទិននន័យ េូហវចវរ ចខសអាត់េាំច្ ងខលីៗ  ណិ្ជាេញ្ជញ  មា៉ាក្ច្េវាក្មម ក្ាំណ្ត់ក្តាេក្មមភាព ច្ ម្ េះ
 ណិ្ជាក្មម និងខលឹមសារែដទច្ផ្សងច្ទៀត ចែលផ្តល់ជូនច្ៅក្ន៊ុងឬតាមរយៈច្េវាក្មមរបេ់ក្កុ្មហ ៊ុន SMG 
(ច្ៅជារមួថា "ខលឹមសារក្ក្មុហ ៊ុន SMG") ក្តូវបានកាត់កាប់ច្ោយក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ក្ក្ុមហ ៊ុនប៊ុតតេមព័នធរបេ់
ច្យើង ដែេូអាជីវក្មម មាច េ់អាជាា ប័ណ្ណ ឬក្ក្ុមហ ៊ុនតាំណាង និងក្តូវបានការ រច្ោយេិទធិថ្តឆមលង 
ក្បកាេនីយបក្តតក្កក្មមច្លើមា៉ាក្ និងឆាប់ែដទច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់េហរែាអាច្មរកិ្ និងបរច្ទេ។ ច្លើក្ចលងចត
មានចឆងច្ៅក្ន៊ុងចផ្នក្អាជាា ប័ណ្ណក្ាំណ្ត់ច្ៅចផ្នក្ខាងច្ក្កាម ឬែូឆបានតក្មូវច្ោយឆាប់ជាធរមាន ព៊ុាំច្នាេះ
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ច្សាតោម នេិទធិថ្តឆមលង  ណិ្ជាេញ្ជញ ឆាប់េតីពីក្មមេិទធិបញ្ជញ  ឬចផ្នក្ណាមួយដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន 
SMG អាឆនឹងក្តូវបានយក្ច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ ផ្លិតច្ ើងវញិ ច្ធវើទ៊ុតិយតា ថ្តឆមលង លក់្ លក់្បនត ឆូលច្ៅ
ច្ក្បើក្បាេ់ ចក្ចក្ប ឬច្ក្ងឆាំច្ណ្ញ ច្ទេះទាំងស្េុង ឬច្ោយចផ្នក្ក្តី េក្មាប់ច្ោលបាំណ្ងណាមួយច្ោយោម ន
ការយល់ក្ពមជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរជាម៊ុនច្នាេះច្ទ។ ការច្ក្បើក្បាេ់ខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ោយោម ន
ការអន៊ុញ្ជញ ត អាឆបាំ នច្លើេិទធិថ្តឆមលង  ណិ្ជាេញ្ជញ  និងឆាប់ែដទច្ផ្សងច្ទៀត។ 
 

ក្បេិនច្បើអនក្យល់ក្ពមឆាំច្ េះលក្ខខណ្ឌ ទាំងអេ់ច្នេះ (ក៏្ែូឆជាលក្ខខណ្ឌ បចនថមចែល ក់្ព័នធនឹងខលឹមសារ
ជាក់្លាក់្របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG) ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ផ្តល់ជូនែល់អនក្នូវអាជាា ប័ណ្ណផ្ទទ ល់ខលួន អាឆែក្ហូតបាន 
មិនផ្ទត ឆ់ម៊ុខ មិនអាឆច្ផ្ទរបាន និងមានលក្ខខណ្ឌ ក្ាំណ្ត់ (ច្ោយោម នេិទធិក្ន៊ុងផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណបនត) ច្ែើមបឆូីល
ច្ៅកាន់និងច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG និងច្ធវើការទញយក្ ក្ពីន និង/ឬថ្តឆមលងខលឹមសារ
របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ោយផ្ទត ឆ់ម៊ុខេក្មាប់ការច្ក្បើក្បាេ់ផ្ទទ ល់ខលួន និងេថិតច្ៅច្ក្កាមលក្ខខណ្ឌ របេ់
ក្ក្ុមហ ៊ុន។ អនក្ទទួលសាគ ល់ថា ការេមាា ត់ ណិ្ជាក្មម និងក្មមេិទធិបញ្ជញ ចែលភាា ប់ច្ៅនឹងច្េវាក្មមរបេ់
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG មិនធាល ប់ទទួលបាន ច្ហើយនឹងមិនក្តូវបានផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណ ឬបច្ញ្ចញឲ្យអនក្បានែឹងច្នាេះច្ទ។  
អនក្ទទួលសាគ ល់ថា ច្លខកូ្ែ HTML ចែលក្ក្មុហ ៊ុន SMG បច្ងកើតច្ ើងច្ែើមបចី្ធវើច្េហទាំព័រេក្មាប់ ច្េវាក្មម
នានា ក្តូវបានការ រច្ោយេិទធិថ្តឆមលងរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG។ ក្េប់េិទធិទាំងអេ់ចែលមិនមានផ្តល់ជូន
ឆាេ់លាេ់ច្ៅក្ន៊ុងទីច្នេះ ក្តូវបានរក្ាេិទធិច្ោយក្ក្មុហ ៊ុន SMG។ 
 

អនក្បានឯក្ភាពថា ល៊ុេះក្តាចតក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ផ្តល់ការអន៊ុញ្ជញ តជាលាយលក្ខណ៍្ជូនែល់អនក្ជាម៊ុនក្ន៊ុងការ
អន៊ុវតតចបបច្នេះ ព៊ុាំច្នាេះច្សាត អនក្នឹងមិនអាឆ៖  

a. រមួបញ្ចូ លនូវខលឹមសាររបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ច្ៅក្ន៊ុងសាន ដែណាមួយ (ែូឆជាច្េហទាំព័រផ្ទទ ល់ខលួនរបេ់
អនក្) ឬច្ក្បើក្បាេ់ខលឹមសារក្ក្មុហ ៊ុន SMG ច្ៅក្ន៊ុងលក្ខណ្ៈឯក្ជនឬលក្ខណ្ៈ ណិ្ជាក្មម។ 

b. ច្ធវើការផ្ទល េ់បតូរច្េឆក្តីជូនែាំណឹ្ងអាំពីេិទធិថ្តឆមលង  ណិ្ជាេញ្ជញ  ឬេិទធិក្មមេិទធិបញ្ជញ ែដទច្ផ្សង
ច្ទៀត ចែលអាឆជាចផ្នក្មួយដនខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG។ 

c. “តាំណ្ភាា ប់ជាក់្លាក់្” ច្ៅកាន់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG (ឧ.ទ. តាំណ្ភាា ប់ច្ៅកាន់ច្េហទាំព័រ
ណាមួយជាជាងច្េហទាំព័រផ្ទទ ល់ខលួនដនច្េវាក្មមណាមួយរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG)។  

 ណិ្ជាេញ្ជញ   ូច្គគ  និងមា៉ាក្ច្េវាក្មម (ច្ៅកាត់ថា “មា៉ាក្”) ចែលបង្ហា ញជូន ឬតាមរយៈច្េវាក្មមរបេ់
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ចែលក្តូវបានក្េប់ក្េងច្ោយក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬភាេីទីបី។  អនក្ក្តូវបានគមឃាត់ពីការច្ក្បើ
ក្បាេ់មា៉ាក្ច្នេះ ច្ោយព៊ុាំមានការយល់ក្ពមជាលាយលក្ខណ៍្ពីក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឬភាេីទីបីណាមួយច្នាេះច្ទ។  
ក្បេិនច្បើអនក្ក្តូវការព័ត៌មានអាំពីរច្បៀបក្ន៊ុងការទទួលបានការអន៊ុញ្ជញ តពីក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ែើមបចី្ធវើការច្ក្បើក្បាេ់
ខលឹមសាររបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG េូមអ៊ុីចម៉ាលច្ៅកាន់ privacyofficer@smg.com។ 
 

5. ការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG 
 

5.1. េិទធិទទួលបាន៖  ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG មិនច្ផ្ទត តច្លើការច្ក្បើក្បាេ់េក្មាប់ក្៊ុមារមិនទន់ក្េប់
អាយ៊ុទទួលបានការអន៊ុញ្ជញ តច្ោយឆាប់ច្ៅក្ន៊ុងក្បច្ទេសាន ក់្ច្ៅរបេ់ពួក្ច្េ ច្ែើមបផី្តល់ការអន៊ុញ្ជញ ត
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េក្មាប់វភិាេទិននន័យផ្ទទ ល់ខលួនរបេ់ពួក្ច្េច្នាេះច្ទ។  ក្បេិនច្បើអនក្មិនទន់ក្េប់អាយ៊ុទទួលបានការ
អន៊ុញ្ជញ តច្ៅក្ន៊ុងក្បច្ទេរបេ់អនក្ច្នាេះច្ទ អនក្ព៊ុាំអាឆច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG បានច្ ើយ។  
 

5.2. េណ្នីរបេ់អនក្៖ អនក្អាឆក្តូវបានតក្មូវច្ែើមបបីច្ងកើតេណ្នីមួយ (ច្ៅកាត់ថា “េណ្នី”) ច្ែើមបចី្ក្បើក្បាេ់
ក្មមវធីិជាក់្លាក់្មួយដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG។ អនក្យល់ក្ពមក្ន៊ុងការផ្តល់ជូន ចថ្ទាំ និងច្ធវើ
បឆច៊ុបបននភាពព័ត៌មានជាក់្លាក់្ បឆច៊ុបបនន និងច្ពញច្លញអាំពីខលួនអនក្ផ្ទទ ល់។ អនក្យល់ក្ពមមិនក្តូវចក្លង
បនលាំខលួនជាប៊ុេគលណាមាន ក់្ ឬសាថ ប័នណាមួយ ឬបង្ហា ញព័ត៌មានមិនពិតអាំពីអតតេញ្ជញ ណ្របេ់អនក្ ឬការ
ទក់្ទងជាមួយប៊ុេគលណាមាន ក់្ ឬសាថ ប័នណាមួយ រមួទាំងការច្ក្បើក្បាេ់ច្ ម្ េះអនក្ច្ក្បើក្បាេ់ ច្លខកូ្ែ
េមាា ត់ ឬព័ត៌មានេណ្នីច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់ប៊ុេគលណាមាន ក់្ ឬច្ ម្ េះ លក្ខណ្ៈស្េច្ែៀងោន  េាំច្ ង របូភាព 
ឬរបូថ្តរបេ់ប៊ុេគលណាមាន ក់្ច្ផ្សងច្ទៀតច្នាេះច្ទ។ អនក្បានឯក្ភាពបចនថមច្ទៀតក្ន៊ុងការជូនែាំណឹ្ងែល់
ក្ក្ុមហ ៊ុនច្យើងឲ្យបានទន់ច្ពលច្វលាច្ៅ privacyofficer@smg.com អាំពីការច្ក្បើក្បាេ់ច្ ម្ េះអនក្
ច្ក្បើក្បាេ់ ច្លខកូ្ែេមាា ត់ និងព័ត៌មានេណ្នីច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់អនក្ចែលោម នការអន៊ុញ្ជញ តឬការបាំ ន
ច្ផ្សងច្ទៀតច្លើចផ្នក្េនតិេ៊ុខចែលអនក្បានែឹង ក់្ព័នធនឹងច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG។   

 
តាមរយៈការបច្ងកើតេណ្នីមួយ អនក្យល់ក្ពម ថាក្ក្មុហ ៊ុន SMG អាឆ ទាំនាក់្ទាំនងច្ៅអនក្ច្ោយច្ក្បើ
អាេយោា នអ៊ុីចម៉ាលចែលអនក្បានផ្តល់ជូនច្ៅច្ពលច្បើក្ឲ្យែាំច្ណ្ើ រការ េណ្នីរបេ់អនក្។ 
 

មិនក្តូវអន៊ុញ្ជញ តឲ្យអនក្ែដទច្ផ្សងច្ទៀតច្ក្បើក្បាេ់េណ្នីរបេ់អនក្ច្នាេះច្ទ។ អនក្មានទាំនួលខ៊ុេក្តូវឆាំច្ េះ
ការច្ក្បើក្បាេ់ទាំងអេ់ច្លើេណ្នីរបេ់អនក្ រមួទាំងការច្ក្បើក្បាេ់ណាមួយច្ោយអនក្ែដទច្ផ្សងច្ទៀត 
ចែលអនក្អន៊ុញ្ជញ តឲ្យឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់េណ្នីរបេ់អនក្។  
  

5.3. ទាំនួលខ៊ុេក្តូវរបេ់អនក្៖  
 

ការក្ពមច្ក្ពៀងរបេ់អនក្ឆាំច្ េះការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG េក្មាប់ចតច្ោលបាំណ្ង
ស្េបឆាប់ចតប៉ា៊ុច្ណាណ េះ។  អនក្បានឯក្ភាពថា អនក្នឹងច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG េក្មាប់
ចតច្ោលបាំណ្ងស្េបឆាប់ចតប៉ា៊ុច្ណាណ េះ។ អនក្នឹងមិនច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ក្ន៊ុងលក្ខណ្ៈ
ណាមួយចែលអាឆច្ធវើឲ្យខូឆខាត បញ្ឈប់ែាំច្ណ្ើ រការ មានបនទ៊ុក្ធាន់ធារ ឬច្ធវើឲ្យឆ៊ុេះច្ខាយែល់ច្េើច្វ ើរ 
(server) ឬបណាត ញអ៊ុីនធឺណិ្តរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬបងកការរ ាំខានែល់ការច្ក្បើក្បាេ់និងការអាស្េ័យ
ផ្លឆាំច្ េះច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ច្ោយភាេីែដទច្ផ្សងច្ទៀត។  

 

ការក្ពមច្ក្ពៀងរបេ់អនក្ មិនច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG េក្មាប់ច្ោលបាំណ្ងមិនស្េបឆាប់
ឬច្ោលបាំណ្ងចែលោម នការអន៊ុញ្ជញ ត។ អនក្បានយល់ស្េបបចនថមច្ទៀតថា អនក្នឹងមិនប៉ា៊ុនប៉ាងក្ន៊ុងការ
ឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ច្ោយោម នការអន៊ុញ្ជញ តនូវច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG េណ្នីអនក្ច្ក្បើក្បាេ់ែដទ
ច្ផ្សងច្ទៀត ឬក្បព័នធក្៊ុាំពយូទ័រ ឬបណាត ញអ៊ុីនធឺណិ្តរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG តាមរយៈការលួឆឆូល 
(hacking) ការលួឆច្លខកូ្ែេមាា ត់ ឬតាមមច្ធាបាយែដទច្ផ្សងច្ទៀត។ ច្ោយព៊ុាំមានក្ាំណ្ត់ឆាំច្ េះ
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លក្ខខណ្ឌ ចែលបានចឆងពីខាងច្ែើម អនក្បានយល់ក្ពមថា អនក្មិនក្តូវ (ច្ហើយអនក្មិនក្តូវច្លើក្ទឹក្ឆិតត ឬ
អន៊ុញ្ជញ តឲ្យភាេីទីបីណាមួយ)៖ 
 

a. ច្ធវើការថ្តឆមលង ចក្ចក្ប ច្ក្បើក្បាេ់ បក្ចក្ប ផ្លិតតាមសាន ដែ ផ្ទល េ់បតូរកូ្ែ ឬប៉ា៊ុនប៉ាងច្ែើមបទីទួលបាន 
ឬអាឆឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ចផ្នក្ណាមួយដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន 
SMG។  

b. ែក្យក្ច្ឆញនូវេិទធិថ្តឆមលង  ណិ្ជាេញ្ជញ  ឬច្េឆក្តីជូនែាំណឹ្ងអាំពីេិទធិជាមាច េ់ក្មមេិទធិែដទ
ច្ផ្សងច្ទៀតចែលមានច្ៅក្ន៊ុងច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG។  

c. ច្ក្ងយក្ផ្លក្បច្ោជន៍ ច្ធវើឲ្យែាំច្ណ្ើ រការមិនច្ក្ើត ឬបងកការរ ាំខានែល់បញ្ជា េនតិេ៊ុខ ឬក្មមវធីិ
េក្មាប់បង្ហក រការលួឆបនលាំដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុនច្យើង ឬក្មមវធីិនានាចែលបង្ហក រ ឬរងឹបនតឹងការ
ច្ក្បើក្បាេ់ ឬការថ្តឆមលងខលឹមសារណាមួយរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬការបងខាំការរតឹបនតឹងឆាំច្ េះការ
ច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុនច្យើង ឬខលឹមសាររបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG។ 

d. ការច្ក្បើក្បាេ់ព៊ុាំបានក្តឹមក្តូវនូវច្េវាក្មមក្ក្ុមហ ៊ុនច្ោយមានច្ឆតនាបញ្ចូ លក្មមវធីិច្មច្រាេនានា ក្មមវធីិ 
Trojans ក្មមវធីិច្មច្រាេែងកូវ (worms) ក្មមវធីិច្មច្រាេ (logic bombs) ក្មមវធីិឃាល ាំច្មើល (spyware) ក្មមវធីិ
ច្មច្រាេ (malware) ឬក្មមវធីិច្មច្រាេែដទច្ផ្សងច្ទៀត ឬេមាា រៈចែលមានច្ក្ោេះថាន ក់្ចផ្នក្បច្ឆចក្វទិា។ 

e. ច្ក្បើក្បាេ់រ ៉ាបូូត ក្មមវធីិដេពច្ ើ (spider) ការស្សាវក្ជាវច្េហទាំព័រ/ក្មមវធីិទទួលបានព័ត៌មាន ឬឧបក្រណ៍្
ច្អ ិឆក្តនិូក្េវ័យក្បវតតិែដទច្ផ្សងច្ទៀត ែាំច្ណ្ើ រការឬមច្ធាបាយច្ែើមបឆូីលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ ទទួលបាន 
ឬចាប់យក្ ឬច្ធវើឧបេមព័នធចផ្នក្ណាមួយដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG។  

f. ជួលរយៈច្ពលខលី ជួលរយៈច្ពលចវង លក់្ ផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណបនត អន៊ុបបទន ចឆក្ចាយ ច្បាេះព៊ុមពផ្ាយ 
ច្ផ្ទរ ឬច្ធវើឲ្យច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG អាឆចេវងរក្បាន ឬក្មមវធីិណាមួយ ឬម៊ុខង្ហរដនច្េវាក្មម
របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ៅឲ្យភាេីទីបីេក្មាប់មូលច្ហត៊ុណាមួយ រួមទាំងការច្ធវើឲ្យច្េវាក្មមរបេ់
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG អាឆចេវងរក្បានច្ៅច្លើបណាត ញណាមួយ ចែលវាអាឆមានេមតថភាពក្ន៊ុងការឆូល
ច្ៅច្ក្បើក្បាេ់បានច្ោយឧបក្រណ៍្ច្អ ិឆក្តូនិក្ច្ក្ឆើនជាងមួយច្ៅក្េប់ច្ពលច្ពលច្វលាទាំងអេ់។ 

g. ក្ាំចណ្ចក្បទក្មង់ ឬច្ក្ោងដនចផ្នក្ណាមួយដនច្េហទាំព័រចែលជាចផ្នក្ដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG។ 
h. បច្ងកើតេណ្នីច្លើេពីមួយច្ោយមច្ធាបាយេវ័យក្បវតតិក្មម ឬក្ន៊ុងច្ោលបាំណ្ងច្បាក្បច្ញ្ជេ ត ឬ

ក្ចនលងបនលាំណាមួយ។ ឬ 
i. ក្បមូល ឬរក្ាទ៊ុក្ព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខលួនអាំពីអនក្ច្ក្បើក្បាេ់ែដទច្ផ្សងច្ទៀតណាមួយច្ោយោម នការយល់

ក្ពមជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរជាម៊ុនពីអនក្ច្ក្បើក្បាេ់ទាំងច្នាេះ។ 
 

ផ្លប៉ាេះ ល់ដនការច្ក្បើក្បាេ់ច្ោយោម នការអន៊ុញ្ជញ ត ឬការច្ក្បើក្បាេ់ព៊ុាំបានក្តឹមក្តវូដនច្េវាក្មមរបេ់
ក្កុ្មហ ៊ុន SMG។  អនក្ឯក្ភាពថា េិទធិរបេ់អនក្ក្ន៊ុងការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG នឹង
បញ្ច ប់ភាល មៗ ច្ៅច្ពលអនក្បាំ នច្លើវធិានទាំងច្នេះ ច្ហើយថា ក្ក្មុហ ៊ុន SMG មានឆនាទ ន៊ុេិទធិក្ន៊ុងការ
បញ្ច ប់ការឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ោយព៊ុាំចាាំបាឆ់មានការជូនែាំណឹ្ងបចនថមច្ ើយ 
ក្បេិនច្បើអនក្បាំ នច្លើលក្ខខណ្ឌ តក្មូវ ឬការគមឃាត់ណាមួយចែលមានចឆងច្ៅក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌ
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ក្ក្ុមហ ៊ុន ឬច្ៅក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌ បចនថមចែលមានជាធរមានណាមួយ។  អនក្បានឯក្ភាពបចនថមច្ទៀតក្ន៊ុងការ
ក្បេល់ក្ត ប់ច្ៅវញិ ឬបាំផ្ទល ញច្ចាលនូវេាំច្ៅថ្តឆមលងដនឯក្សារច្ៅច្លើច្េហទាំព័រចែលអនក្បាន
បច្ងកើត ក្បេិនច្បើក្ក្មុហ ៊ុនច្យើងច្េនើេ៊ុាំឲ្យអនក្ច្ធវើការល៊ុបច្ចាល។ 
 

ការច្ក្បើក្បាេ់ចែលោម នការអន៊ុញ្ជញ ត និងការច្ក្បើក្បាេ់ព៊ុាំបានក្តឹមក្តូវដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG 
ក្តូវបានគមឃាត់ជាោឆ់ខាត ច្ហើយអនក្ក្តូវក្បឈមម៊ុខច្ៅនឹងការទមទរេាំណ្ងរែាបបច្វណី្េក្មាប់
ការខូឆខាត និង/ឬបណ្តឹ ងក្ពហមទណ្ឌ ។ ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG រក្ាេិទធិក្ន៊ុងការរាយការណ៍្អាំពីការបាំ នច្លើ
លក្ខខណ្ឌ ក្ក្ុមហ ៊ុន ឬការច្ក្បើក្បាេ់ចែលោម នការអន៊ុញ្ជញ ត ឬការច្ក្បើក្បាេ់ព៊ុាំបានក្តឹមក្តូវដនច្េវាក្មម
របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ៅកាន់អាជាា ធរអន៊ុវតតឆាប់។ ច្ៅក្ន៊ុងក្រណី្ចែលមានការច្ក្បើក្បាេ់ោម នការ
អន៊ុញ្ជញ ត ឬការច្ក្បើក្បាេ់ព៊ុាំបានក្តឹមក្តូវដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG េិទធិរបេ់អនក្ក្ន៊ុងការច្ក្បើក្បាេ់
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG នឹងក្តូវបញ្ច ប់ភាល មៗ ច្ហើយក្ក្មុហ ៊ុន SMG អាឆបិទមិនឲ្យអនក្ឆូលច្ៅ
ច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមណាមួយរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ោយោម នការជូនែាំណឹ្ងច្នាេះច្ទ។ 
ទាំនួលខ៊ុេក្តវូរបេ់អនក្េក្មាប់ដថ្លឆាំណាយ ដថ្លច្េវា និងដថ្លឆាំណាយែដទច្ផ្សងច្ទៀតចែល ក់្ព័នធនឹង
ការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG (រមួទាំងដថ្លច្េវាច្ផ្ាើសារជាអក្សរផ្ងចែរ)។  អនក្មានទាំនួល
ខ៊ុេក្តូវផ្ទត ឆ់ម៊ុខេក្មាប់ដថ្លបនទ៊ុក្ ដថ្លច្េវា និងដថ្លឆាំណាយែដទច្ផ្សងច្ទៀតណាមួយឬទាំងអេ់ចែល
 ក់្ព័នធនឹងការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG។ ក្បេិនច្បើអនក្ឆូលច្ៅកាន់ និងច្ក្បើក្បាេ់
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ច្ៅច្លើទូរេពទសាម តហវូន ចថ្បផ្លីត ឬឧបក្រណ៍្ឆល័តែដទច្ផ្សងច្ទៀត
របេ់អនក្ អនក្ក្តូវមានច្េវាអ៊ុីនធឺណិ្តឥតចខសតាមរយៈក្បព័នធ Wi-Fi ឬក្ក្ុមហ ៊ុនផ្តល់ច្េវាទូរេពទចែល
ឆូលរមួ។ ច្េវាជាក់្លាក់្មួយឆាំនួន អាឆតក្មូវឲ្យមានេមតថភាពបញ្ាូ នសារជាអក្សរ (SMS ឬ MMS)។ 
អនក្យល់ក្ពមថា អនក្មានទាំនួលខ៊ុេក្តូវផ្ទត ឆ់ម៊ុខេក្មាប់សារក្េប់ក្បច្េទ និងការកាត់ក្បាក់្ក្ន៊ុងទិននន័យ 
ច្ោយក្ក្មុហ ៊ុនផ្តល់ច្េវាទូរេពទរបេ់អនក្។ ច្យើងព៊ុាំបានក្ាំណ្ត់ការកាត់ក្បាក់្ោឆ់ច្ោយច ក្េក្មាប់
ច្េវាច្ផ្ាើសារជាអក្សរ ចែលច្យើងអាឆផ្តល់ជូនច្នាេះច្ទ ប៉ា៊ុចនតច្យើងអាឆអន៊ុវតតអក្តាតដមលសារនិងទិននន័យ។  
រាល់ដថ្លឆាំណាយទាំងអេ់ ក្តូវទូទត់ និងក្តូវបង់ក្បាក់្ច្ៅឲ្យក្ក្មុហ ៊ុនផ្តល់ច្េវាទូរេពទរបេ់អនក្។ េូម
ទាំនាក់្ទាំនងក្ក្ុមហ ៊ុនផ្តល់ច្េវាទូរេពទរបេ់អនក្េក្មាប់េច្ក្មាងតដមលនិងព័ត៌មានលមែិត។ ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG 
មិនទទួលខ៊ុេក្តូវឆាំច្ េះការយឺតោ៉ា វច្ៅក្ន៊ុងការច្ផ្ាើសារជាអក្សរ ឬការខក្ខានណាមួយក្ន៊ុងការផ្តល់
សារជាអក្សរច្នាេះច្ទ ច្ោយសារការផ្តល់សារច្នេះេឺអាស្េ័យច្លើែាំច្ណ្ើ រការែ៏មានេិទធភាពដនការបញ្ាូ ន
ព័ត៌មានរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុនផ្តល់ច្េវាទូរេពទរបេ់អនក្។ សារជាអក្សរ អាឆនឹងមិនមានលទធភាពច្ក្បើក្បាេ់
បានច្ៅក្េប់ទីក្ចនលងក្េប់ច្ពលច្វលាទាំងអេ់ច្នាេះច្ទ។ 
   
ផ្លវបិាក្ដនការក្ពមច្ក្ពៀងរបេ់អនក្ក្ន៊ុងការច្ក្ជើេច្រ ើេច្ែើមបីទទួលសារជាអក្សរ។ ច្ៅច្ពលចែលអនក្
ច្ក្ជើេច្រ ើេទទួលយក្សារជាអក្សរពីក្ក្ុមហ ៊ុនច្យើង ភាពញឹក្ញាប់ដនសារជាអក្សរចែលច្យើងច្ផ្ាើច្ៅអនក្ 
នឹងអាស្េ័យច្លើក្បតិបតតិការរបេ់អនក្ជាមួយក្ក្ុមហ ៊ុនច្យើង។ តាមរយៈការយល់ក្ពមច្ែើមបទីទួលយក្
សារជាអក្សរ អនក្ែឹងនិងយល់ក្ពមថា ក្កុ្មហ ៊ុន SMG អាឆច្ក្បើក្បាេ់ក្បព័នធច្ៅទូរេពទច្ោយេវ័យ
ក្បវតតិច្ែើមបីច្ផ្ាើសារជាអក្សរច្ៅអនក្ ច្ហើយអនក្បនតយល់ែឹងច្ទៀតថា ការយល់ក្ពមទទួលយក្សារជា
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អក្សររបេ់អនក្ េឺព៊ុាំចមនជាការតក្មវូចាាំបាឆ់ច្ែើមបឲី្យអនក្ទទួលបានការអន៊ុញ្ជញ តច្ែើមបទិីញទាំនិញឬច្េវា
ក្មមក្ក្មុហ ៊ុនច្នាេះច្ទ។  
 

5.4. ការផ្តល់ព័ត៌មាន។ ពីច្ពលមួយច្ៅច្ពលមួយ ក្ក្មុហ ៊ុន SMG អាឆផ្តល់ឱកាេជាច្ក្ឆើនេក្មាប់អនក្ និង
អនក្ច្ក្បើក្បាេ់ែដទច្ផ្សងច្ទៀតច្ែើមបចី្ធវើការបច្ង្ហា េះ ឬបញ្ចូ នការក្ាំណ្ត់ពិនទ៊ុ មិតិច្េនើេ៊ុាំ មតិចក្លមែច្លើវចី្ែអូ 
េាំនិតច្ោបល់ ក្ាំណ្ត់េមាគ ល់ ច្ោលេាំនិត ឬព័ត៌មាននិងឯក្សារែដទច្ផ្សងច្ទៀតច្ៅកាន់ ឬតាមរយៈ
ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ ៊ុន SMG (ច្ៅជារមួថា " ការផ្តល់ព័ត៌មាន")។   
 

អនក្នឹងក្តូវមានទាំនួលខ៊ុេក្តូវផ្ទត ឆ់ម៊ុខឆាំច្ េះការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ និងផ្លវបិាក្នានាពីការក្បេល់ 
និងបច្ង្ហា េះការផ្តល់ព័ត៌មានច្នេះ។ អនក្នឹងក្តូវមានទាំនួលខ៊ុេក្តូវផ្ទត ឆ់ម៊ុខេក្មាប់ការខូឆខាតណាមួយ
ចែលបងកច្ ើងច្ោយការបាំ នច្លើេិទធិថ្តឆមលង េិទធិមាច េ់ក្មមេិទធិ ឬច្ក្ោេះថាន ក់្ែដទច្ផ្សងច្ទៀតណា
មួយច្ក្ើតច្ឆញពីការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្។ ច្ៅច្ពលក្បេល់ ឬបច្ង្ហា េះខលឹមសារផ្តល់ព័ត៌មានច្នេះ អនក្ក្តវូ
ក្ាំណ្ត់តាមលទធភាពចែលអាឆច្ធវើច្ៅបាននូវឆាំនួនទិននន័យផ្ទទ ល់ខលួនចែលអនក្ផ្តល់ឲ្យ ច្ោយសារការផ្តល់
ព័ត៌មានច្នេះ អាឆច្ធវើការតភាា ប់ច្ៅអនក្បានអាស្េ័យច្ៅច្លើព័ត៌មានលមែិតចែលអនក្បានផ្តល់ជូន។ 
 

តាមរយៈការច្ផ្ាើ ការបច្ង្ហា េះ ឬការបញ្ាូ នការផ្តល់ព័ត៌មានច្ៅកាន់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG (និង/ឬប៊ុេគលចែល
ទទួលបានការចាត់តាាំងរបេ់ច្យើង) ឬចផ្នក្ណាមួយដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG អនក្បានផ្តល់
េិទធិជាេវ័យក្បវតតិ ឬធានាថា អនក្និងមាច េ់ដនឯក្សារចែលអនក្បានក្បេល់ជូន ពិតជាបានផ្តល់ការ
អន៊ុញ្ជញ តែល់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG និងអនក្ទទួលបានការចាត់តាាំងរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុននូវេិទធិជាេក្ល មិនផ្ទត ឆ់ម៊ុខ 
េិទធិផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណបនត (តាមរយៈក្ក្មិតច្េវាក្មមជាច្ក្ឆើន) េិទធិចែលអាឆច្ផ្ទរបនតបាន េិទធិច្ក្បើក្បាេ់
ច្ោយមិនជាប់ក្មមេិទធិបញ្ជញ  េិទធិជាអឆិដ្នតយ៍ និងេិទធិចែលមិនអាឆែក្ហូតបាន ច្ែើមបីច្ក្បើក្បាេ់ 
ផ្លិតច្ ើងវញិ ផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណបនត (តាមរយៈក្ក្មិតច្េវាក្មមជាច្ក្ឆើន) ចឆក្ចាយបនត បច្ងកើតសាន ដែ
ច្ឆញពី ឬអន៊ុវតត ឬបញ្ចូ លនូវការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ (ទាំងស្េុង ឬច្ោយចផ្នក្) ច្ៅក្ន៊ុងសារព័ត៌មាន
ណាមួយចែលមានច្េសាគ ល់ក្ន៊ុងច្ពលបឆច៊ុបបននច្នេះ ឬក្តូវបានបច្ងកើតច្ ើងច្ៅច្ពលច្ក្កាយច្ទៀត េក្មាប់
ច្ោលបាំណ្ងណាមួយជាលក្ខណ្ៈ ណិ្ជាក្មមឬច្ផ្សងច្ទៀត ច្ោយព៊ុាំមានការទូទត់េាំណ្ងជូនអនក្
ច្នាេះច្ទ។   ក្ន៊ុងន័យមា៉ាងច្ទៀត ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG មានេិទធិជាេវ័យក្បវតតិក្ន៊ុងការច្ក្បើក្បាេ់ការផ្តល់ព័ត៌មាន
របេ់អនក្ -- រមួទាំងការផ្លិតសារច្ ើងវញិ ការបច្ញ្ចញព័ត៌មាន ការច្បាេះព៊ុមពផ្ាយ ឬការផ្សពវផ្ាយ
ការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ -- ច្ៅក្េប់ទីក្ចនលង ក្េប់ច្ពលច្វលា តាមមច្ធាបាយណាមួយ និងេក្មាប់
ច្ោលបាំណ្ងណាមួយច្ោយព៊ុាំចាាំបាឆ់បង់ដថ្លច្េវាឬជាប់កាតពវកិ្ឆចណាមួយជាមួយអនក្ច្នាេះច្ទ។ អនក្ក៏្
បានអន៊ុញ្ជញ តឲ្យអនក្ច្ក្បើក្បាេ់ច្ផ្សងច្ទៀតឆូលច្ៅកាន់ ពិនិតយច្មើល រក្ាទ៊ុក្ ឬបច្ងកើតច្ ើងវញិនូវការ
ផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្េក្មាប់ការច្ក្បើក្បាេ់ផ្ទទ ល់ខលួនរបេ់អនក្ច្ក្បើក្បាេ់ច្នាេះច្ទ។ អនក្បានផ្តល់េិទធិែល់
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG (និង/ឬអនក្ចែលទទួលបានការចាត់តាាំងពីក្ក្មុហ ៊ុន) ច្ែើមបចី្ធវើការច្ក្បើក្បាេ់ការផ្តល់
ព័ត៌មានរបេ់អនក្េក្មាប់ច្ោលបាំណ្ងណាមួយច្ៅក្េប់ទីក្ចនលង។ មិនថាេថិតច្ក្កាមកាលៈច្ទេៈណា
ច្នាេះច្ទ អនក្ព៊ុាំមានេិទធិទទួលបានការទូទត់ក្បាក់្ក្បច្េទណាមួយច្ ើយ ក្បេិនច្បើក្ក្មុហ ៊ុន SMG 
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(និង/ឬអនក្ចែលទទួលបានការចាត់តាាំងពីក្ក្ុមហ ៊ុន) ច្ក្បើក្បាេ់ការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយរបេ់អនក្។  
ក្េប់ការផ្តល់ព័ត៌មានទាំងអេ់ ក្តូវចាត់ទ៊ុក្ថាមិនចមនជាការេមាា ត់ និងមិនមានមាច េ់ក្មមេិទធិច្ ើយ។     

 

ការផ្តល់ព័ត៌មានចែលអនក្បច្ង្ហា េះ អាឆនឹងក្តូវបង្ហា ញជាសាធារណ្ៈ។  អនក្ទទួលសាគ ល់ថា អនក្ព៊ុាំមាន
ការរ ាំពឹងទ៊ុក្ពីេិទធិឯក្ជនភាព ក់្ព័នធនឹងការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយរបេ់អនក្ច្នាេះច្ទ។ អនក្បនតទទួល
សាគ ល់ច្ទៀតថា អនក្បានផ្តល់ព័ត៌មានច្នាេះច្ោយេម័ក្េឆិតត និងទទួលយក្គនិេ័យច្ោយខលួនឯង។  
អនក្េបបកី្តូវមានេ៊ុេវនិិឆេ័យក្តឹមក្តូវ ច្ៅច្ពលបច្ង្ហា េះព័ត៌មាន ក្ាំណ្ត់េមាគ ល់ ឬខលឹមសារែដទច្ផ្សង
ច្ទៀត ក់្ព័នធនឹងក្ក្ុមហ ៊ុន SMG អតិថិ្ជនរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឬអងគភាព ឬប៊ុេគលែដទច្ផ្សងច្ទៀត។  
អនក្អាឆក្តូវមានទាំនួលខ៊ុេក្តូវផ្លូវឆាប់េក្មាប់ការខូឆខាតណាមួយចែលច្ក្ើតមានឆាំច្ េះអនក្ច្ក្បើក្បាេ់ 
ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឬភាេីទីបី ចែលបងកច្ ើងច្ោយការការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយរបេ់អនក្ចែលមានលក្ខណ្ៈ
ជាការបរគិរច្ក្រ តិ៍ ឬអាឆច្ចាទក្បកាន់តាមផ្លូវឆាប់បាន។ ច្ៅច្ពលបច្ង្ហា េះការផ្តល់ព័ត៌មាន អនក្អាឆ
ច្ក្ជើេច្រ ើេោក់្តាំណ្ភាា ប់ការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ជាមួយនឹងច្ ម្ េះអនក្ច្ក្បើក្បាេ់របេ់អនក្ ឬច្ ម្ េះ
ច្ៅច្ក្ៅណាមួយ ច្លើក្ចលងចតឆាប់ជាធរមានច្ៅក្ន៊ុងក្បច្ទេចែលអនក្សាន ក់្ច្ៅតក្មូវឲ្យមានការ
អន៊ុវតតច្ផ្សងពីច្នេះ។   
 

ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ព៊ុាំទាំនួលខ៊ុេក្តូវផ្លូវឆាប់េក្មាប់ការក្បេល់ព័ត៌មានណាមួយច្ធវើច្ ើងច្ោយអនក្ច្ក្បើ
ក្បាេ់ច្នាេះច្ទ ច្បើច្ទេះបីជាការផ្តល់ព័ត៌មានច្នាេះមានលក្ខណ្ៈជាការបរគិរច្ក្រ ត ៍ ឬអាឆច្ចាទក្បកាន់
បានក៏្ច្ោយ។ ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ព៊ុាំទទួលខ៊ុេក្តូវ ឬព៊ុាំោាំក្ទឆាំច្ េះទេសនៈយល់ច្ ើញ េាំនិតច្ោបល់ ឬ
អន៊ុសាេន៍នានាចែលបានបច្ង្ហា េះ ឬក្បេល់ជូនច្ៅកាន់ ឬតាមរយៈច្េវាក្មមក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្នាេះច្ទ។  
ជាពិច្េេ ក្ក្មុហ ៊ុន SMG េូមបែិច្េធមិនទទួលខ៊ុេក្តូវច្ទេះច្ោយចផ្នក្ឬទាំងស្េងុក្តីឆាំច្ េះការ
ក្បេល់ព័ត៌មានចបបច្នាេះច្ទ។  ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ព៊ុាំបានបញ្ជា ក់្ ឬច្ផ្ទៀងផ្ទទ ត់ប៊ុេគលិក្លក្ខណ្ៈ សាវតារ ឬ
េមតថភាពរបេ់អនក្ច្ក្បើក្បាេ់ ឬព័ត៌មានចែលពួក្ច្េបច្ង្ហា េះច្ៅកាន់ ឬតាមរយៈច្េវាក្មមណាមួយ
របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្នាេះច្ទ។  ែូឆច្នេះ ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG េូមទទូឆឲ្យអនក្មានការេិតពិចារណា និងមាន
េ៊ុេវនិិឆេ័យក្ន៊ុងការច្រៀបឆាំការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្។  
 

តាមរយៈការបច្ង្ហា េះការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយ អនក្យល់ក្ពម អេះអាង និងធានាថា ការផ្តល់ព័ត៌មាន
របេ់អនក្៖ 
 

a. ពិតជាក្តឹមក្តូវ និងឆាេ់លាេ់ក្បាក្ែចមន។ 
b. មានជាប់ ក់្ព័នធច្ៅនឹងក្បធានបទ ឬមូលបទដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG។  
c. ព៊ុាំរ ាំច្លាេបាំ ន ព៊ុាំមានលក្ខណ្ៈមិនេមរមយ ឬបាំ នែល់េិទធិថ្តឆមលង  ណិ្ជាេញ្ជញ  ក្បកាេ

នីយបក្តតក្កក្មម ខលឹមសារអតថបទ ការេមាា ត់ ណិ្ជាក្មម េិទធិឯក្ សាធារណ្ៈ មាច េ់ក្មមេិទធិ េិទធិ
ក្ន៊ុងកិ្ឆចេនា ឬេិទធិែដទច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់ភាេីទីបីច្នាេះច្ទ។ 
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d. ព៊ុាំមានព័ត៌មានណាមួយចែលក្ាំណ្ត់អតតេញ្ជញ ណ្ប៊ុេគលណាមាន ក់្ ឬព័ត៌មានចែលអាឆរមួបញ្ចូ លនូវ
ទិននន័យផ្ទទ ល់ខលួនរបេ់ប៊ុេគលណាមាន ក់្ ច្លើក្ចលងចតអនក្មានការយល់ក្ពមជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរ
ពីប៊ុេគលរបូច្នាេះច្ទជាម៊ុន។  

e. ព៊ុាំមានការទមទរចែលព៊ុាំមានការចាាំបាឆ់ណាមួយអាំពីភាេីទីបី ឬផ្លិតផ្ល ឬច្េវាក្មមរបេ់ភាេីទីបី។  
f. ព៊ុាំមានការមតិច្ោបល់មានលក្ខណ្ៈជាការមួលបង្ហក ឆ់ ការបងខូឆច្ក្រ តិ៍ច្ ម្ េះ មិនពិត បាំភាន់ អេ៊ុរេ 

អាេអាភាេ របូភាពអាេអាភាេ អាំច្ពើហិងា ភាពងប់ងល់នឹងសាេនា ោម នការលាក់្បាាំងផ្លូវ
ច្េទ មានការេែប់ ការបាំ របាំ ន ការេាំរាមក្ាំចហង ការច្បៀតច្បៀន ការក្បឆាំងនឹងេងគម ឬខលឹមសារ
ែដទច្ផ្សងច្ទៀតអាឆបងកច្ក្ោេះថាន ក់្ ឬអាឆរ ាំពឹងថានឹងបងកច្ក្ោេះថាន ក់្ែល់ប៊ុេគលឬអងគភាពណាមួយ។  

g. ព៊ុាំមានលក្ខណ្ៈខ៊ុេឆាប់ និងព៊ុាំបានច្លើក្ទឹក្ឆិតត ឬោាំក្ទែល់េក្មមភាពខ៊ុេឆាប់ ឬការពិភាក្ា
អាំពីេក្មមភាពខ៊ុេឆាប់ជាមួយនឹងច្ោលបាំណ្ងក្ន៊ុងការក្បក្ពឹតតិអាំច្ពើខ៊ុេឆាេ់ទាំងច្នាេះ។  

h. ព៊ុាំមានលក្ខណ្ៈ ណិ្ជាក្មម ឬ ក់្ព័នធនឹងអាជីវក្មម និងព៊ុាំច្ឃាេនា ណិ្ជាក្មម ឬផ្តល់ការលក់្
ផ្លិតផ្ល ឬច្េវាក្មមណាមួយ (មិនថាេក្មាប់ក្បាក់្ឆាំច្ណ្ញ ឬអត់ច្នាេះច្ទ) ឬច្ែើមបចី្ឃាេនា
ែល់អនក្ែដទ (រមូទាំងការច្ឃាេនាេក្មាប់ការបរចិាច េ ឬវភិាេទនែដទច្ផ្សងច្ទៀត)។ 

i. ព៊ុាំមានផ្ទ៊ុក្ច្ៅច្ោយច្មច្រាេ ឬេមាេធាត៊ុច្ក្ោេះថាន ក់្ច្ផ្សងច្ទៀត ឬច្ធវើឲ្យភាពរច្ញ៉ារដញ៉ា ខូឆខាត ឬ
បាំផ្ទល ញែល់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឬបណាត ញភាា ប់ណាមួយ ឬការរ ាំខានែល់ការច្ក្បើក្បាេ់ឬ
ការអាស្េ័យផ្លរបេ់ប៊ុេគល ឬអងគភាពែដទច្ផ្សងច្ទៀតដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG។ និង 

j. អន៊ុច្លាមច្ៅតាមឆាប់ បទបបញ្ញតតិ វធិាន ច្ោលនច្ោបាយ និងលក្ខខណ្ឌ កិ្ឆចេនាចែលមានជា
ធរមាន  ក់្ព័នធនឹងការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ និង ក់្ព័នធនឹងច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ចែល
អនក្បានបច្ង្ហា េះព័ត៌មាន ឬផ្តល់នូវព័ត៌មាន ក់្ព័នធ រមួទាំងការរតឹបណ្តឹ ងអាំពីអាយ៊ុផ្ងចែរ។ 

 

អនក្បានទទួលសាគ ល់ និងឯក្ភាពថា ក្ក្មុហ ៊ុន SMG មានេិទធិ (ចតមិនចមនជាកាតពវកិ្ឆច) ក្ន៊ុងការចក្ចក្ប 
ែក្ច្ឆញ ឬបែិច្េធមិនបច្ង្ហា េះ ឬអន៊ុញ្ជញ តឲ្យមានការបច្ង្ហា េះនូវការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយច្នាេះច្ទ។  
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ព៊ុាំមានទទួលខ៊ុេក្តូវ និងមិនទទួលខ៊ុេក្តូវឆាំច្ េះការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយចែលបាន
បច្ង្ហា េះច្ោយអនក្ ឬភាេីទីបីណាមួយច្នាេះច្ទ។  ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG មិនអាឆឬព៊ុាំធានាថា ក្េប់អនក្ច្ក្បើក្បាេ់
ទាំងអនក្េ៊ុទធចតបានអន៊ុច្លាមច្ៅតាមបញ្ញតតិទាំងច្នេះច្នាេះច្ទ ច្ហើយរវាងអនក្និងក្ក្មុហ ៊ុន SMG អនក្ទទួល
យក្គនិេ័យដនច្ក្ោេះថាន ក់្ទាំងអេ់ ឬរបួេសាន មចែលបងកច្ ើងពីការមិនអន៊ុវតតច្ៅតាមលក្ខខណ្ឌ ទាំង
ច្នេះ។   

 

ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG េូមច្លើក្ទឹក្ឆិតតអនក្ឲ្យកាត់បនថយការបច្ញ្ចញទិននន័យផ្ទទ ល់ខលួនឲ្យបានតិឆតួឆបាំផ្៊ុត
ច្ៅក្ន៊ុងការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ ច្ោយសារមន៊ុេសែដទច្ផ្សងច្ទៀតអាឆច្មើលច្ ើញ និងច្ក្បើក្បាេ់
ទិននន័យផ្ទទ ល់ខលួនច្ៅក្ន៊ុងការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្។ ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ព៊ុាំទទួលខ៊ុេក្តូវឆាំច្ េះព័ត៌មាន
ណាមួយចែលអនក្បានច្ក្ជើេច្រ ើេច្ែើមបបីង្ហា ញតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ច្នាេះច្ទ។  
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6. ច្េហទាំព័រ និងច្េវាក្មមរបេ់ភាេីទីបី 
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG អាឆមានផ្ទ៊ុក្ច្ៅច្ោយែាំណ្ភាា ប់ច្ៅកាន់ច្េហទាំព័រច្េវាក្មមរបេ់ភាេីទីបី 
រមួបញ្ចូ លទាំងបណាត ញសារព័ត៌មានេងគម (ច្ៅជារមួថា “ច្េវាតាំណ្ភាា ប់”)។ ច្េវាតាំណ្ភាា ប់ មិនេថិតច្ក្កាម
ការក្េប់ក្េងរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្នាេះច្ទ ច្ហើយក្ក្មុហ ៊ុន SMG មិនទទួលខ៊ុេក្តូវឆាំច្ េះច្េវាតាំណ្ភាា ប់ 
ឬេក្មាប់ព័ត៌មានណាមួយ ឬឯក្សារណាមួយ ឬទក្មង់ណាមួយដនការផ្តល់ព័ត៌មានចែលទទួលបានពីច្េវា
តាំណ្ភាា ប់ណាមួយច្ ើយ។ ភាពផ្ទត ឆ់ម៊ុខដនតាំណ្ភាា ប់ ព៊ុាំមិនេាំច្ៅែល់ការោាំក្ទរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG 
ឆាំច្ េះច្េវាតាំណ្ភាា ប់ ឬការជាប់ព័នធណាមួយជាមួយក្បតិបតតិក្រដនច្េវាតាំណ្ភាា ប់ច្នាេះច្ទ។ ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG 
ព៊ុាំបានច្ធវើការច្េ៊ុើបអច្ងកត បញ្ជា ក់្ ឬក្េប់ក្េងច្លើច្េវាតាំណ្ភាា ប់ច្នាេះច្ទ។ ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ភាា ប់តាំណ្ភាា ប់
ច្ៅកាន់ច្េវាតាំណ្ភាា ប់េក្មាប់ភាពង្ហយស្េួលរបេ់អនក្ចតប៉ា៊ុច្ណាណ េះ។ អនក្ឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាតាំណ្ភាា ប់
ច្ោយក្បឈមនឹងគនិេ័យច្ោយខលួនឯង។  
 
7. េ៊ុពលភាពដនកិ្ឆចេនា ការបែិច្េធឆាំច្ េះការធានារា៉ាប់រង និងចែនក្ាំណ្ត់ដនទាំនួលខ៊ុេក្តវូ 

 

ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ធានាថា ក្ក្មុហ ៊ុន SMG មានេ៊ុពលភាពក្ន៊ុងការឆ៊ុេះកិ្ឆចេនាក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌ របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន 
និងមានអាំណាឆផ្លូវឆាប់ច្ែើមបីច្ធវើការឆ៊ុេះកិ្ឆចេនាច្នេះ។ អនក្ធានាថា អនក្មានេ៊ុពលភាពក្ន៊ុងការឆ៊ុេះកិ្ឆច
េនាក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌ របេ់ក្ក្មុហ ៊ុន និងមានអាំណាឆផ្លូវឆាប់ច្ែើមបចី្ធវើការឆ៊ុេះកិ្ឆចេនាច្នេះ។ 
 

ច្លើក្ចលងចតមានចឆក្ោ៉ាងឆាេ់ច្ៅចផ្នក្ខាងច្លើ ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ក្តវូបានផ្តល់ជូន "តាម
លក្ខណ្ៈចែលស្សាប់" និង “តាមលក្ខខណ្ឌ ចែលមាន” ច្ោយោម នការធានា ការបញ្ជា ក់្ ឬការបក្ស្សាយណា
មួយច្នាេះច្ទ។ ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ព៊ុាំបានច្ធវើការអេះអាង ឬការធានាឆាំច្ េះភាពក្តឹមក្តូវ ភាពអាឆច្ជឿទ៊ុក្ឆិតតបាន 
ភាពច្ពញច្លញ ឬច្ពលច្វលាដនខលឹមសាររបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឬលទធផ្លចែលអាឆទទួលបានពីការច្ក្បើ
ក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG និងខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG។ ការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មម និង
ខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG េឺជាក្បឈមនឹងគនិេ័យច្ោយខលួនអនក្ផ្ទទ ល់។ ការផ្ទល េ់បតូរ អាឆក្តូវ
បានច្ធវើច្ ើងតាមច្ពលច្វលាឆាំច្ េះច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG និងខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG។  
ការផ្ទល េ់បតូរទាំងច្នេះ អាឆក្តូវបានច្ធវើច្ ើងច្ៅក្េប់ច្ពលច្វលាទាំងអេ់។ ខលឹមសារព័ត៌មានខលេះច្ៅក្ន៊ុងច្េវាក្មម
របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG អាឆក្តូវបានផ្តល់ជូនច្ោយភាេីទីបី។ ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ព៊ុាំទទួលខ៊ុេក្តូវេក្មាប់ខលឹមសារ
ព័ត៌មានរបេ់ភាេីទីពីច្នាេះច្ទ។  
 

ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ ៊ុន SMG និងខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ក្តូវបានផ្តល់ជូនតាមមូលោា ន “ចែល
មានជាក់្ចេតង” ច្ោយព៊ុាំមានការធានាខ៊ុេក្តូវណាមួយច្នាេះច្ទ។ ក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌ ចែលអន៊ុញ្ជញ តច្ោយឆាប់
ជាធរមាន ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ធវើការបែិច្េធជាពិច្េេឆាំច្ េះក្េប់ការធានា និងលក្ខខណ្ឌ ក្េប់ក្បច្េទ រមួ
បញ្ចូ លទាំងការធានា និងលក្ខខណ្ឌ ដនភាពអាឆជួយែូរបានចែលអន៊ុវតត ភាពេមស្េបដនច្ោលបាំណ្ងជាក់្
លាក់្ណាមួយ េិទធិ ការមិនរ ាំច្លាេបាំ នច្លើភាពជាមាច េ់ក្មមេិទធិ ឬេិទធិរបេ់ភាេីទីបី ច្េរភីាពពីការមិន
បាំផ្លិឆបាំផ្ទល ញ ការច្ក្បើក្បាេ់ចែលមានោម នភាពរអាក់្រអួល និងការធានាក្េប់ក្បច្េទចែលអន៊ុវតតចាប់ពីអាំ ៊ុង
ច្ពលក្បក្ពឹតតច្ៅដនការជួញែូរ ឬរច្បៀបច្ក្បើក្បាេ់ការជួញែូរជាច្ែើម។   



 
 

11 

72528550_2 

ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ព៊ុាំច្ធវើការធានាថា (A) ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG នឹងបាំច្ពញតាមលក្ខខណ្ឌ តក្មូវរបេ់
អនក្ច្នាេះច្ទ (B) ក្បតិបតតិការដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG នឹងមិនមានភាពរអាក់្រអួល និងមិនមានច្មច្រាេ 
ឬោម នបញ្ជា ក្ាំហ៊ុេច្ក្ើតច្ ើង ឬ (C) បញ្ជា ក្ាំហ៊ុេនឹងក្តូវបានច្ធវើការចក្តក្មូវ។ ក្បេិនច្បើការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវា
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG នាាំឲ្យមានតក្មូវការជួេជ៊ុលចថ្ទាំ ឬការផ្ទល េ់បតូរ
ឧបក្រណ៍្ ឬបាត់បង់អតថក្បច្ោជន៍ ឬទិននន័យ ក្ក្មុហ ៊ុន SMG នឹងមិនទទួលខ៊ុេក្តូវឆាំច្ េះការខាតបង់
ទាំងច្នាេះច្ទ។ ការផ្តល់ច្ោបល់តាម ក្យេមតី ឬជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរ ចែលអន៊ុម័តយល់ក្ពមច្ោយ
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬទីភាន ក់្ង្ហរចែលទទួលបានការអន៊ុញ្ជញ តពីក្ក្ុមហ ៊ុន ព៊ុាំធានា និងមិនបច្ងកើតនូវការធានាណា
មួយច្ៅច្ពលអនាេតច្នាេះច្ទ។ យ៊ុតាត ធិការមួយឆាំនួនព៊ុាំអន៊ុញ្ជញ តឲ្យមានភាពផ្ទត ឆ់ម៊ុខដនការធានារា៉ាប់រងចែល
បានអន៊ុវតតច្នាេះច្ទ ចែលច្នេះមានន័យថា ភាពផ្ទត ឆ់ម៊ុខចផ្នក្ខលេះ ឬទាំងស្េុងខាងច្លើ អាឆនឹងមិនក្តូវបានអន៊ុវតត
ឆាំច្ េះអនក្ច្នាេះច្ទ។ 
 

ការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG េឺជាគនិេ័យផ្ទទ ល់ខលួនរបេ់អនក្។  ក្បេិនច្បើអនក្មិនច្ពញឆិតត
នឹងច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG រមួទាំងខលឹមសារច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ផ្ងចែរ ែាំច្ណាេះស្សាយចត
មួយេត់របេ់អនក្ េឺឈប់បនតច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG។ 
 

អនក្ឯក្ភាពថា ច្ទេះក្ន៊ុងក្រណី្ណាក៍្ច្ោយ ក៏្ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬភាេីទីបីណាមួយចែលមានច្ោងច្ៅក្ន៊ុង
ច្េវាក្មមណាមួយរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG មិនក្តូវទទួលខ៊ុេក្តូវ (A) ឆាំច្ េះការខូឆខាតក្េប់ក្បច្េទ រមួទាំង
ការខូឆខាតច្ោយផ្ទទ ល់ ច្ោយក្បច្ោល ពិច្េេ ជាក់្ចេតង ដឆែនយ មិនឆាំច្ េះ ឬជាទណ្ឌ ក្មម ឬក្បច្េទ
ច្ផ្សងច្ទៀតដនការខូឆខាត (រមួមានជាអាទិ៍លទធក្មមដនទាំនិញ ឬច្េវាក្មមជាំនួេ ការខាតបង់ក្ន៊ុងការច្ក្បើក្បាេ់ 
ទិននន័យ ឬអតថក្បច្ោជន៍ ឬភាពរអាក់្រអួលចផ្នក្អាជីវក្មម) ច្ទេះបីបងកច្ ើង និងេថិតច្ៅច្ក្កាមនិយមន័យដន
ការទទួលខ៊ុេក្តូវណាមួយក៏្ច្ោយ ចែលច្ក្ើតច្ ើង ក់្ព័នធនឹងលក្ខខណ្ឌ ទាំងអេ់ច្នេះ ឬការច្ក្បើក្បាេ់ 
ឬអេមតថភាពក្ន៊ុងការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG និងខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ខលួន មិនថាចផ្ែក្ច្លើ
ការធានាកិ្ឆចេនា ការររតឹបនតឹងទាំនួលខ៊ុេក្តូវ ក្ាំហ៊ុេរែាបបច្វណី្ (រួមបញ្ចូ លទាំងការច្ធវេក្បចហេ ឬ
េក្មមភាពច្ផ្សងច្ទៀត) ឬនិយមន័យផ្លូវឆាប់ច្ផ្សងច្ទៀត ច្បើច្ទេះបីជាក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ទទួលបានការចណ្នាាំ
អាំពីលទធភាពដនការខូឆខាតទាំងច្នាេះក៏្ច្ោយ (B) ឆាំច្ េះការតវា៉ា ការទមទរ ឬការខូឆខាតែដទច្ផ្សងច្ទៀត
ទាំងអេ់ចែលបងកច្ ើង ឬច្ក្ើតច្ឆញពី ឬជាប់ ក់្ព័នធនឹងការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្កុ្មហ ៊ុន SMG 
របេ់អនក្។ ការបែិច្េធមិនទទួលខ៊ុេក្តូវ ព៊ុាំអន៊ុវតតឆាំច្ េះការទទួលខ៊ុេក្តូវចែលច្ក្ើតច្ឆញពីការច្ធវញ
ក្បចហេទាំងស្េងុរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុនច្យើង ឬការក្បក្ពឹតតិខ៊ុេច្ោយច្ឆតនាច្នាេះច្ទ ច្ហើយនឹងមិនអន៊ុវតតឆាំច្ េះ
ខលឹមសារចែលមានការគមឃាត់ច្ោយឆាប់ជាធរមានច្នាេះច្ទ។  
ក្បេិនច្បើក្ន៊ុងមូលច្ហត៊ុណាមួយចែលការបែិច្េធការធានា ឬការក្ាំណ្ត់ការទទួលខ៊ុេក្តូវចែលមានចឆង
ច្ៅក្ន៊ុងមាក្តា 7 ច្នេះព៊ុាំមានេ៊ុពលភាពអន៊ុវតត ឬព៊ុាំអាឆអន៊ុវតតបានច្ោយមូលច្ហត៊ុណាមួយ ច្នាេះទាំនួលខ៊ុេ
ក្តូវជាអតិបរមារបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG េក្មាប់ក្បច្េទដនការខូឆខាតណាមួយក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌ ច្នេះ ក្តូវក្ាំណ្ត់
ក្តឹម $1,000។ 
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អនក្ទទួលសាគ ល់និងឯក្ភាពថា ចែនក្ាំណ្ត់ដនទាំនួលខ៊ុេក្តវូចែលមានច្រៀបរាប់ច្ៅខាងច្លើ រមួោន ជាមួយនឹង
បញ្ជញ តតិែដទច្ផ្សងច្ទៀតច្ៅលក្ខខណ្ឌ ទាំងច្នេះ ចែលក្ាំណ្ត់ពីទាំនួលខ៊ុេក្តូវ េឺជាលក្ខខណ្ឌ េាំខាន់ ច្ហើយ
ច្ហត៊ុច្នេះ ក្ក្មុហ ៊ុន SMG នឹងមិនអាឆផ្តល់េិទធិចែលមានចឆងក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌ ច្នេះជូនអនក្បានច្ទ ច្លើក្ចលងចត
អនក្មានការក្ពមច្ក្ពៀងឆាំច្ េះចែនក្ាំណ្ត់ច្លើទាំនួលខ៊ុេក្តវូចែលបានបញ្ជា ក់្ពីខាងច្ែើម។ 
 

ក្បេិនច្បើអនក្ជាពលរែារេ់ច្ៅក្ន៊ុងរែាកាលីហ័រញា៉ា  អនក្ច្ធវើការបែិច្េធេិទធិរបេ់អនក្ច្ៅតាមក្ក្មរែាបបច្វណី្
របេ់រែាកាលីហវ័រញា៉ា  មាក្តា 1542 ចែលចឆងថា “ការច្លើក្ចលងច្ទេ ព៊ុាំមានវសិាលភាពក្េបែណ្ត ប់ច្ៅ
ច្លើបណ្តឹ ងទមទរចែលច្ែើមបណ្តឹ ងព៊ុាំបានែឹង ឬមានការេងស័យថាមាន ក់្ព័នធនឹងខលួនច្ៅក្តឹមច្ពលដន
ការអន៊ុវតតការច្លើក្ចលងច្ទេច្នាេះ។ ក្បេិនច្បើច្ែើមបណ្តឹ ងបានែឹង ច្នាេះការច្លើក្ចលងច្ទេច្នាេះ ក្តូវ
ជេះឥទធិពលជាសារវន័តច្ៅច្លើែាំច្ណាេះស្សាយរបេ់ច្ែើមបណ្តឹ ងជាមួយនឹងឆ៊ុងច្ចាទ”។ 
 

8. េាំណ្ងការខូឆខាត  
អនក្បានឯក្ភាពរា៉ា ប់រងច្ោយខលួនឯងច្ៅច្លើការការ រ ការផ្តល់េាំណ្ង និងមិនឲ្យក្ក្ុមហ ៊ុន SMG និងច្េាៀវ 
អនក្ក្េប់ក្េង ម្នតី និច្ោជិត និងភាន ក់្ង្ហររបេ់ក្ក្មុហ ៊ុនមានជាប់ ក់្ព័នធនឹងការខាតបង់ បាំណ្៊ុ ល បណ្តឹ ង
តវា៉ា ឆាំណាត់ការ ឬការការទមទរណាមួយឬទាំងអេ់ រមួមានជាអាទិ៍ ការខាតបង់ក្បាក់្កាេ ការឆាំណាយ 
ដថ្លឆាំណាយការ រក្តី រួមទាំងដថ្លច្មធាវ ី និងដថ្លេណ្ច្នយយេមស្េបណាមួយ ចែលច្ធវើច្ ើងក្បឆាំងនឹង
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ោយភាេីណាមួយចែលច្ក្ើតច្ឆញពី (a) ការក្បេល់ព័ត៌មានរបេ់អនក្ (b) ការច្ក្បើក្បាេ់
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឬ (c) ការបាំ នណាមួយរបេ់អនក្ច្ៅច្លើលក្ខខណ្ឌ ណាមួយ េិទធិរបេ់ភាេី
ទីបី និងឆាប់ជាធរមាន។ ក្បការេតីពីេាំណ្ងការខូឆខាតច្នេះ ព៊ុាំអន៊ុវតតឆាំច្ េះខលឹមសារណាចែលមានគម
ឃាត់ច្ោយឆាប់ជាធរមានច្នាេះច្ទ។ ក្ក្មុហ ៊ុន SMG រក្ាេិទធិេថិតច្ក្កាមការឆាំណាយរបេ់ខលួនច្ែើមបចី្ធវើការ
ការ រ និងការក្េប់ក្េងផ្ទត ឆ់ម៊ុខឆាំច្ េះបញ្ជា ណាមួយចែលជាប់ ក់្ព័នធនឹងេាំណ្ងចែលមានចឆងក្ន៊ុងទីច្នេះ។ 
ព៊ុាំមានែាំច្ណាេះស្សាយណាមួយចែលប៉ាេះ ល់ែល់េិទធិនិងកាតពវកិ្ឆចរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ចែលក្តូវបានច្ធវើ
ច្ ើងច្ោយព៊ុាំមានការយល់ក្ពមជាលាយលក្ខណ៍្ជាម៊ុនពីក្ក្មុហ ៊ុន SMG ច្ ើយ។ 
 

9. ែាំច្ណាេះស្សាយវវិាទ 
ច្លើក្ចលងចតវវិាទណាមួយចែល ក់្ព័នធនឹងេិទធិក្មមេិទធិបញ្ជញ  ឬកាតពវកិ្ឆច ឬបណ្តឹ ងតវា៉ាច្លើការបាំ នណា
មួយ ចែលក្តូវេថិតច្ក្កាមឆាប់េហព័នធេហរែាអាច្មរកិ្ ព៊ុាំច្នាេះច្សាត វវិាទរវាងអនក្និងក្ក្ុមហ ៊ុន SMG 
ចែលច្ក្ើតមានច្ ើង ឬចែល ក់្ព័នធនឹងលក្ខខណ្ឌ ទាំងអេ់ច្នេះ ក្តូវេថិតច្ក្កាមការក្េប់ក្េង និងបក្ស្សាយ 
និងអន៊ុវតតស្េបច្ៅតាមឆាប់របេ់រែា Missouri (េហរែាអាច្មរកិ្) ច្ោយមិនេិតអាំពីច្ខានធី ឬតាំបន់ចែល
អនក្ឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមក្ក្ុមហ ៊ុន និងមិនេិតពីភាពមិនស្េបោន ដនច្ោលការណ៍្ឆាប់ច្នាេះច្ទ។ រាល់
វវិាទទាំងអេ់ច្នេះ ក្តូវច្ធវើការបក្ស្សាយច្ៅតាមឆាប់ជាធរមានរបេ់រែា Missouri ឆាំច្ េះកិ្ឆចេនាទាំង
ឡាយណាចែលច្ធវើច្ ើងនិងអន៊ុវតតច្ៅក្ន៊ុងរែា Missouri។ អនក្ និងក្ក្ុមហ ៊ុន SMG យល់ស្េបថា ក្តិកា
េញ្ជញ អងគការេហក្បជាជាតិេតីពីកិ្ឆចេនាេក្មាប់ការលក់្ទាំនិញជាអនតរជាតិ មិនអន៊ុវតតឆាំច្ េះការបក្
ស្សាយ ឬការបច្ងកើតលក្ខខណ្ឌ ក្ក្ុមហ ៊ុនច្នេះច្នាេះច្ទ។  
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អនក្និងក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឯក្ភាពថា ភាេីនីមួយៗអាឆច្ធវើការបតឹងតវា៉ាក្បឆាំងនឹងភាេីមាខ ងច្ទៀតបានច្ោយចផ្ែក្
ច្លើមូលោា នបណ្តឹ ងប៊ុេគលចតប៉ា៊ុច្ណាណ េះ ច្ហើយមិនចមនក្ន៊ុងនាមជាច្ែើមបណ្តឹ ង ឬក្នងនាមជាេមាជិក្ក្ក្មុច្ៅ
ក្ន៊ុងបណ្តឹ ង ឬនីតិវធីិចែលបានច្ធវើច្ ើងជាក្ក្មុ ឬតាំណាងច្ោយអាណ្តតិច្នាេះច្ទ។   
 

អនក្និងក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឯក្ភាពថា រាល់ការបតឹងតវា៉ាទាំងអេ់ នឹងក្តវូច្ធវើការច្ោេះស្សាយច្ោយមជឈតតក្មមចែល
មានភាា ប់កាតពវកិ្ឆចច្ៅក្ន៊ុងបញ្ជា ចែលបានច្លើក្ច្ ើងច្ៅក្ន៊ុងមាក្តា 9 ច្ហើយតាមរយៈច្នេះ អនក្និងក្ក្មុហ ៊ុន 
SMG េូមបែិច្េធេិទធិក្ន៊ុងការច្ធវើការទមទរច្នាេះច្ៅឆាំច្ េះត៊ុលាការឆាប់ណាមួយ។ េិទធិចែលអនក្អាឆនឹង
មាន ក្បេិនច្បើអនក្ោក់្បណ្តឹ ងច្ៅត៊ុលាការ ែូឆជាេិទធិទទួលបានព័ត៌មានេាំណ្៊ុាំ ច្រឿងក្តីជាច្ែើម អាឆព៊ុាំមានផ្ត
ល់ជូន ឬក្តវូបានរងឹបនតឹងច្ៅក្ន៊ុងនីតិវធីិមជឈតតក្មម។ 
 

វវិាទណាមួយរវាងអនក្និងក្ក្មុហ ៊ុន SMG និងទីភាន ក់្ង្ហរ និច្ោជិត ម្នតី នាយក្ក្េប់ក្េង នាយក្ េនតតិជន 
អន៊ុបបទនិក្ អតថោហក្ ឬក្ក្ុមហ ៊ុនប៊ុតតេមព័នធ ច្ក្ើតច្ ើងពី ឬ ក់្ព័នធនឹងលក្ខខណ្ឌ ក្ក្ុមហ ៊ុន និងការបក្
ស្សាយ ឬការរ ាំច្លាេបាំ ន ឬការបញ្ច ប់ ឬេ៊ុពលភាពដនកិ្ឆចេនា ទាំនាក់្ទាំនងចែលច្ក្ើតច្ឆញពីលក្ខខណ្ឌ
របេ់ក្ក្មុហ ៊ុន រមួទាំងវវិាទអាំពីេ៊ុពលភាព វសិាលភាពការអន៊ុវតតលក្ខខណ្ឌ  (ច្ៅជារមួថា "វវិាទច្ក្កាមចែន
ក្េប់ក្េង") នឹងក្តូវភាា ប់កាតវកិ្ឆចមជឈតតក្មមច្ៅរែា Missouri ចែលក្េប់ក្េងច្ោយេមាេមមជឈតតក្មមអាច្មរកិ្ 
(AAA) ស្េបច្ៅតាមវធិានរបេ់ខលួន (រមួមានវធិាននិងនីតិវធីិេក្មាប់ វវិាទ ក់្ព័នធនឹងអតិថិ្ជន) ចែលឆូល
ជាធរមានច្ៅកាលបរចិ្ឆេទចែលបានក្ាំណ្ត់។ ច្ៅម៊ុនច្ពលបច្ងកើតែាំច្ណ្ើ រការមជឈតតក្មម ភាេីចែលបច្ងកើត
មជឈតតក្មម នឹងជូនែាំណឹ្ងជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរែល់ភាេីែដទច្ផ្សងច្ទៀតោ៉ាងច្គឆ 60 ដថ្ា អាំពីច្ោល
បាំណ្ងដនការោក់្េាំច្ណ្ើ មជឈតតក្មម។ ក្កុ្មហ ៊ុន SMG នឹងផ្តល់នូវការជូនែាំណឹ្ងច្នេះតាមអ៊ុីចម៉ាលច្ៅកាន់
អាេយោា នអ៊ុីចម៉ាលចែលអនក្ផ្តល់ជូនច្ៅច្ពលអនក្បច្ងកើតេណ្នីរបេ់អនក្ ឬតាមរយៈអ៊ុីចម៉ាលច្ៅកាន់
អាេយោា នអ៊ុីចម៉ាលអនក្បានផ្តល់ច្ៅឲ្យក្ក្មុហ ៊ុន SMG។ អនក្ក្តូវផ្តល់ការជូនែាំណឹ្ងច្នេះ ច្ៅកាន់ក្ក្មុហ ៊ុន 
SMG តាមអ៊ុីចម៉ាល privacyofficer@smg.com។  
 

ការទូទត់ច្លើដថ្លច្រៀបឆាំឯក្សារ ដថ្លរែាបាល ឬដថ្លមជឈតតក្មម នឹងក្តូវេថិតច្ក្កាមវធិានរបេ់េមាេមន៍មជឈតតក្មម
អាច្មរកិ្ (AAA)។ ក៏្ប៉ា៊ុចនត ក្បេិនច្បើអនក្អាឆបង្ហា ញថា ការឆាំណាយដថ្លមជឈតតក្មមនឹងក្តូវបានគមឃាត់
េក្មាប់អនក្ ក្បេិនច្ក្បៀបច្ធៀបច្ៅនឹងដថ្លបណ្តឹ ង ក្ក្មុហ ៊ុន SMG នឹងបង់ក្បាក់្ច្ក្ឆើនច្ៅដថ្លច្រៀបឆាំឯក្សារ 
ដថ្លរែាបាល និងដថ្លមជឈតតក្មម ក្បេិនច្បើមជឈតតក្រក្ាំណ្ត់ថាចាាំបាឆ់ច្ែើមបបីង្ហក រក្៊ុាំឲ្យវធិានមជឈតតក្មមមានការ
គមឃាត់ឆាំច្ េះដថ្លឆាំណាយេក្មាប់អនក្។ ក្បេិនច្បើអនក្មជឈតតក្មមក្ាំណ្ត់ថា ការទមទរចែលអនក្បញ្ជា ក់្
ច្ៅក្ន៊ុងមជឈតតក្មម ោម នអតថន័យខលឹមសារ អនក្យល់ក្ពមក្ន៊ុងទូទត់េាំណ្ងការខូឆខាតែល់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG 
េក្មាប់ដថ្លច្េវាទាំងអេ់ចែល ក់្ព័នធនឹងមជឈតតក្មម ចែលក្ក្មុហ ៊ុន SMG បានបង់ជាំនួេឲ្យអនក្ ចែលច្បើ
មិនែូច្ចាន េះច្ទក្តូវជាប់កាតពវកិ្ឆចច្ែើមបបីង់ក្បាក់្តាមវធិានរបេ់ AAA។ 
 

មជឈតតក្រមួយរបូ នឹងក្តូវច្ក្ជើេច្រ ើេស្េបច្ៅតាមវធិានមជឈតតក្មម ណិ្ជាក្មមរបេ់ AAA។ មជឈតតក្មម ក្តូវច្ធវើ
ច្ ើងជាភាសាអង់ច្េលេ។ មជឈតតក្រ នឹងក្តូវមានអាំណាឆក្ន៊ុងការផ្តល់ែាំច្ណាេះស្សាយណាមួយក៏្បានចែល
មានច្ៅក្ន៊ុងឆាប់ត៊ុលាការ ឬច្ោយេមធម៌ ច្ហើយការេច្ក្មឆណាមួយរបេ់មជឈតតក្រក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាសាថ ពរ 
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និងភាា ប់កាតពវកិ្ឆចច្ៅច្លើភាេីនីមួយៗ និងក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាសាលក្ក្មរបេ់ត៊ុលាការណាមួយចែលមានយ៊ុតាត
ធិការ។ ក៏្ប៉ា៊ុចនត មជឈតតក្រនឹងមិនមានអាំណាឆក្ន៊ុងច្ឆញច្េឆក្តីេច្ក្មឆច្លើេាំណ្ងេក្មាប់ការខូឆខាតជាក់្
ចេតងឬជាការោក់្ពិន័យ េច្ក្មឆច្លើេិទធិចែលភាេីនីមួយៗបានបែិច្េធច្នាេះច្ទ។ មជឈតតក្រ នឹងអន៊ុវតត
តាមឆាប់ជាធរមាន និងក្បការនានាដនលក្ខខណ្ឌ របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន។ ការខក្ខានណាមួយក្ន៊ុងការអន៊ុវតតតាម
នឹងក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាការបាំ នច្លើអាំណាឆមជឈតតក្មម និងជាមូលោា នេក្មាប់ការក្តតួពិនិតយរបេ់ត៊ុលាការ។ 
ច្េឆក្តីេច្ក្មឆរបេ់មជឈតតក្រ ក្តូវមានការពនយល់ជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរ និងក្តូវរក្ាជាការេមាា ត់។  
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG និងអនក្ ឯក្ភាពថា វវិាទចែលេថិតច្ក្កាមចែនក្េប់ក្េង នឹងក្តូវក្បេល់ច្ៅមជឈតតក្មមច្ៅតាម
មូលោា នប៊ុេគលចតប៉ា៊ុច្ណាណ េះ។ មិនថាក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឬអនក្ច្នាេះច្ទ េ៊ុទធចតព៊ុាំមានេិទធិកាត់ច្េឆក្តីច្ៅច្លើវវិាទ
េថតិច្ក្កាមចែនក្េប់ក្េងថាជាបណ្តឹ ងជាក្ក្មុ បណ្តឹ ងតាំណាងច្ោយអាណ្ណតតិ ឬបណ្តឹ ងអេគរែាអាជាា ឯក្ជន 
ច្ហើយមជឈតតក្រនឹងោម នេិទធិក្ន៊ុងបនតឆាំណាត់ការច្ោយចផ្ែក្ច្លើមូលោា នជាក្ក្មុ តាំណាងច្ោយអាណ្ណតតិ ឬមូល
ោា នដនអេគរែាអាជាា ឯក្ជនច្នាេះច្ទ។ ក្បេិនច្បើក្បការណាមួយដនកិ្ឆចក្ពមច្ក្ពៀងច្ធវើមជឈតតក្មមច្ៅមាក្តា 9 ច្នេះ 
ក្តូវបានក្ាំណ្ត់ថាព៊ុាំអាឆអន៊ុវតតបាន ច្នាេះក្បការចែលព៊ុាំអាឆអន៊ុវតតបានច្នេះ នឹងក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាលក្ខខណ្ឌ ចែល
មានទ៊ុពលភាពច្ោយអច្នលើ ច្ហើយលក្ខខណ្ឌ មជឈតតក្មមចែលច្ៅេល់ នឹងក្តូវបនតអាឆអន៊ុវតតបាន (ប៉ា៊ុចនត ោម ន
ក្រណី្ណាមួយចែលនឹងក្តវូឲ្យមានការអន៊ុវតតមជឈតតក្មមជាក្ក្មុ ជាតាំណាង ឬច្ោយអេគរែាអាជាា ឯក្ជន
ច្នាេះច្ទ)។ ច្ោយមិនេិតពីលក្ខខនតិក្ៈ ឬឆាប់ចែលផ្ទ៊ុយពីច្នេះ ច្េឆក្តីជូនែាំណឹ្ងអាំពីការទមទរណាមួយ
ចែលច្ក្ើតច្ ើងច្ឆញពីលក្ខខណ្ឌ ក្ក្មុហ ៊ុនចែល ក់្ព័នធ ក្តូវច្ធវើច្ ើងក្ន៊ុងរយៈច្ពលមួយ (1) ឆន ាំ បនាទ ប់ពីមាន
ការទមទរច្នេះច្ក្ើតច្ ើង ឬក្តូវបានគមឃាត់ជាច្រៀងរហូត។ េក្មាប់ច្ោលបាំណ្ងដនមាក្តា 9 ច្នេះ 
លក្ខខណ្ឌ របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន ក្បតិបតតិការចែល ក់្ព័នធ នឹងក្តូវេថិតច្ក្កាមការក្េប់ក្េងច្ោយឆាប់េតីពីមជឈតតក្មម
របេ់េហព័នធ (Federal Arbitration Act) 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA)។  
 

ឆាំណាាំ៖ តាមរយៈការយល់ស្េបច្ៅនឹងលក្ខខណ្ឌ របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន អនក្បានឯក្ភាពោ៉ាងឆាេ់ថា ការទមទរ
ឬឆាំណាត់ការណាមួយចែលអនក្ច្ធវើច្ ើងក្បឆាំងនឹងក្ក្មុហ ៊ុន SMG េថិតច្ក្កាមឆាប់នានាចែលមានយ៊ុតាត ធិការ
ច្ៅច្ក្ៅេហរែាអាច្មរកិ្ ក្តូវបានបែិច្េធច្ចាល រមួបញ្ចូ លទាំងការទមទរឬឆាំណាត់ការណាមួយច្ក្កាម
ឆាប់ដនក្បច្ទេច្ែើមរបេ់អនក្ ច្ហើយច្ហត៊ុច្នេះទីតាាំងផ្ទត ឆ់ម៊ុខនិងឆាប់ជាធរមានេក្មាប់ក្រណី្វវិាទណាមួយ 
េឺក្តូវច្ៅក្ន៊ុងេហរែាអាច្មរកិ្ ស្េបច្ៅតាមលក្ខខណ្ឌ ដនមាក្តា 9។ 
 

10. រង្ហវ ន់ 
ពីច្ពលមួយច្ៅច្ពលមួយ ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ផ្តល់ឱកាេែល់អនក្ច្ែើមបទីទួលបានរង្ហវ ន់ ែូឆជារង្ហវ ន់ជាពិនទ៊ុ 
ការបញ្ច៊ុ េះតដមល ឬផ្តល់ជូនពិច្េេណាមួយ (ច្ៅជារមួថា “រង្ហវ ន់”)។ ច្យើងនឹងច្ធវើការជូនែាំណឹ្ងែល់អនក្ច្ៅ
ច្ពលចែលរង្ហវ ន់មានផ្តល់ជូនអនក្តាមរយៈច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG។  អតថក្បច្ោជន៍ដនរង្ហវ ន់ច្នេះ អាឆ
មានភាពខ៊ុេោន  និងអាឆមានរយៈច្ពលេ៊ុពលភាពខ៊ុេោន ចែរ ែូឆច្នេះ េូមអានព័ត៌មានលមែិតដនរង្ហវ ន់
នីមួយៗច្ៅច្ពលអនក្ទទួលបានែាំណឹ្ងច្នេះ។  េក្មាប់ក្មមវធីិ SurveyMini រង្ហវ ន់ជាពិនទ៊ុរបេ់អនក្នឹងក្តូវផ្៊ុត
ក្ាំណ្ត់ក្ន៊ុងរយៈច្ពលច្ៅេិប (90) ដថ្ាបនាទ ប់ពីោម នែាំច្ណ្ើ រការ។ រង្ហវ ន់របេ់អនក្ េក្មាប់ការច្ក្បើក្បាេ់ផ្ទទ ល់
ខលួនរបេ់អនក្ចតប៉ា៊ុច្ណាណ េះ។ អនក្មិនអាឆច្ផ្ទរបនត ច្ធវើអន៊ុបបទន លក់្ ជួញែូរ ឬច្ោេះែូររង្ហវ ន់របេ់អនក្បាន
ច្នាេះច្ទ។ ច្លើក្ចលងចតតក្មូវច្ោយឆាប់ ច្បើព៊ុាំែូឆច្នេះច្ទ រង្ហវ ន់នានា នឹងមិនអាឆច្ោេះែូរជាសាឆ់ក្បាក់្បាន
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ច្ ើយ និងមិនអាឆរមួផ្សាំបញ្ចូ លជាការផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្ល ការផ្តល់ជូន ឬការបញ្ច៊ុ េះតដមលច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬអតិថិ្ជនបានច្ ើយ។ ព៊ុាំមានឥណ្ទន ឬការក្បេល់ក្បាក់្ក្ត ប់ច្ៅវញិ នឹងក្តូវបានច្ធវើ
ច្ ើងេក្មាប់ច្ហត៊ុផ្លណាមួយបនាទ ប់ពីអនក្ក្បេល់រង្ហវ ន់របេ់អនក្ក្ត ប់ច្ៅវញិច្នាេះច្ទ។ ក្ក្មុហ ៊ុន SMG 
រក្ាេិទធិក្ន៊ុងការផ្ទល េ់បតូរ បញ្ច ប់ច្េវាក្មម ឬពយួររង្ហវ ន់ចែលមានផ្តល់ជូន។ អនក្យល់ក្ពមភាា ប់កាតពវកិ្ឆច
ច្ោយច្េឆក្តីេច្ក្មឆរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ចែលក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាសាថ ពរ និងភាា ប់កាតពវកិ្ឆចច្ៅក្េប់បញ្ជា ទាំង
អេ់ចែល ក់្ព័នធនឹងរង្ហវ ន់ច្នេះ។ 
 

11. អាប់ច្ែតក្មមវធីិទូរេពទដែ 
ពីច្ពលមួយច្ៅច្ពលមួយ ច្យើងអាឆ (តាមឆនាទ ន៊ុេិទធិផ្ទត ឆ់ម៊ុខរបេ់ច្យើង) បច្ងកើត និងផ្តល់ជូនក្មមវធីិអាប់ច្ែត
េក្មាប់ក្មមវធីិទូរេពទដែរបេ់ច្យើង ចែលអាឆរមួបញ្ចូ លនូវទិននន័យអាប់ច្្ហគត គវ ល់ចក្តក្មូវក្មមវធីិក្៊ុាំពយូទ័រ 
(bug fixes) បណ្ត៊ុាំ គវ ល់ និងក្មមវធីិចក្តក្មូវក្ាំហ៊ុេ និង/ឬម៊ុខង្ហរថ្មីៗ (ច្ៅជារមួថា “ទិននន័យអាប់ច្ែត”)។ 
ទិននន័យអាប់ច្ែត ក៏្អាឆច្ធវើការចក្ចក្បឬល៊ុបច្ចាលម៊ុខង្ហរ និងែាំច្ណ្ើ រការក្មមវធីិជាក់្លាក់្ណាមួយរបេ់ខលួន
ច្ចាលទាំងស្េុងផ្ងចែរ។ អនក្ឯក្ភាពថា ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ព៊ុាំមានកាតពវកិ្ឆចក្ន៊ុងការផ្តល់ជូនទិននន័យអាប់ច្ែត 
ឬបនតផ្តល់ជូន ឬច្បើក្ឲ្យែាំច្ណ្ើ រការម៊ុខង្ហរឬែាំច្ណ្ើ រការក្មមវធីិជាក់្លាក់្ណាមួយច្នាេះច្ទ។  
 

អាស្េ័យច្លើការក្ាំណ្ត់របេ់ឧបក្រណ៍្ច្អ ិឆក្តនិូក្ឆល័តរបេ់អនក្ ច្ៅច្ពលចែលឧបក្រណ៍្ច្អ ិឆក្តនិូក្
ឆល័តរបេ់អនក្ក្តូវបានភាា ប់ច្ៅនឹងអ៊ុីនធឺណិ្ត៖ (a) ទិននន័យអាប់ច្ែត នឹងទញយក្និងែាំច្ ើងច្ោយេវ័យ
ក្បវតតិ ឬ (b) អនក្អាឆទទួលបានការជូនែាំណឹ្ង ឬទទួលបានការចណ្នាាំឲ្យទញយក្ និងែាំច្ ើងនូវទិននន័យ
អាប់ច្ែតទាំងច្នាេះ។   
 

ច្ធវើការទញយក្ និងែាំច្ ើងទិននន័យអាប់ច្ែតតាមការចណ្នាាំ។ ក្បេិនច្បើអនក្មិនអាប់ច្ែតច្ទ ច្នាេះចផ្នក្ខលេះ
ដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG អាឆនឹងមិនមានែាំច្ណ្ើ រការបានលែក្បច្េើរច្នាេះច្ទ។ អនក្បនតឯក្ភាពបចនថម
ច្ទៀតថា ក្េប់ព័ត៌មានដនទិននន័យអាប់ច្ែតទាំងអេ់ នឹងក្តូវចាត់ទ៊ុក្ជាចផ្នក្ដនច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG 
និងក្តូវេថិតច្ៅច្ក្កាមលក្ខខណ្ឌ និងខចឆងដនលក្ខខណ្ឌ ទាំងអេ់របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន។ 
 

12.  ការបច្ងកើតកិ្ឆចេនាក្ន៊ុងទក្មង់ច្អ ិឆក្តនិូក្  
េក្មមភាពបញ្ជា ក់្របេ់អនក្ឆាំច្ េះការច្ក្បើក្បាេ់ និង/ឬការឆ៊ុេះច្ ម្ េះេក្មាប់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG 
ចាត់ទ៊ុក្ថាអនក្បានយល់ក្ពមច្ធវើការឆ៊ុេះកិ្ឆចេនាជាមួយក្ក្ុមហ ៊ុនច្យើងជាលក្ខណ្ៈច្អ ិឆក្តនិូក្។ 
 

13. ចែនក្ាំណ្ត់ចផ្នក្េូមិសាស្រេត/ការក្េប់ក្េងការនាាំច្ឆញ  
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG និងខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG េឺមានមូលោា នច្ៅរែា Missouri 
េហរែាអាច្មរកិ្ ច្ហើយច្បើច្ទេះបីជាចផ្នក្នីមួយៗក្តូវបានផ្តល់ការអន៊ុញ្ជញ តឲ្យឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ច្ោយប៊ុេគល
ណាមាន ក់្ចែលច្ៅច្ក្ៅេហរែាអាច្មរកិ្ក៏្ពិតចមន ក៏្ប៉ា៊ុចនតអនក្ទទួលសាគ ល់ថា េក្មាប់មូលច្ហត៊ុផ្លូវឆាប់ និង
ក្បតិបតតិការ អនក្អាឆព៊ុាំក្តូវបានអន៊ុញ្ជញ តឲ្យឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬខលឹមសារ
ព័ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ៅក្ន៊ុងយ៊ុតាត ធិការរបេ់អនក្ច្ ើយ។ ក្បេិនច្បើអនក្អាឆឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ពីខាងច្ក្ៅមេហរែាអាច្មរកិ្ 
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អនក្ក្តូវមានទទួលខ៊ុេក្តូវក្ន៊ុងការអន៊ុវតតស្េបតាមឆាប់ក្ន៊ុងស្េកុ្ រមួទាំងឆាប់ក្ន៊ុងស្េកុ្ ក់្ព័នធនឹងការបញ្ចូ ល 
ការបច្ញ្ចញមក្ច្ក្ៅ ឬការបច្ញ្ចញមក្ច្ក្ៅសាជាថ្មីនូវខលឹមសារព័ត៌មានរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ផ្ងចែរ។   
 

ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG អាឆក្តូវេថិតច្ក្កាមឆាប់េតីពីការក្េប់ក្េងបច្ញ្ចញមក្ច្ក្ៅច្ៅក្ន៊ុងក្បច្ទេ
ជាក់្លាក់្មួយឆាំនួន រមួទាំងឆាប់រែាបាលនាាំច្ឆញេហរែាអាច្មរកិ្ និងបទបបញ្ញតិចែលជាប់ ក់្ព័នធនឹង
ឆាប់ច្នេះ។ អនក្យល់ស្េបថា អនក្នឹងអន៊ុវតតតាមឆាប់និងបទបបញ្ញតិទាំងអេ់ច្នេះ ច្ហើយអនក្នឹងមិន
បច្ញ្ចញ បច្ញ្ចញសាជាថ្មី ឬបច្ញ្ចញច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ច្ទេះច្ោយផ្ទទ ល់ឬច្ោយក្បច្ោលក្តី ឬ
ច្ធវើឲ្យច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG អាឆឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់បានច្ោយយ៊ុតាត ធិការ ឬក្បច្ទេណាមួយចែល
ការបច្ញ្ចញ ការបច្ញ្ចញសាជាថ្មី ការច្ឆញផ្ាយក្តូវបានគមឃាត់ច្ោយឆាប់ វធិាន ឬបទបបញ្ញតតិ។ អនក្
ឯក្ភាពច្ទៀតថា អនក្នឹងអន៊ុវតតច្ៅឆាប់េហព័នធ បទបបញ្ញតតិ និងវធិាននានាជាធរមាន និងអន៊ុវតតរាល់ការ
េនាទាំងអេ់ចែលក្តូវការជាចាាំបាឆ់ (រមូទាំងការច្េនើេ៊ុាំអាជាា ប័ណ្ណនាាំច្ឆញចែលចាាំបាឆ់ ឬការយល់ក្ពម
ច្ផ្សងច្ទៀតពីរោា េិបាល) ច្ៅច្ពលនាាំច្ឆញ នាាំច្ឆញសាជាថ្មី បច្ញ្ចញ ឬច្ធវើឲ្យច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG 
អាឆចេវងរក្បានច្ៅច្ក្ៅេហរែាអាច្មរកិ្។ បចនថមច្លើច្នេះ តាមរយៈការទញយក្ខលឹមសារព័ត៌មានណាមួយ
របេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG អនក្បានយល់ក្ពមថា អនក្ព៊ុាំេថិតច្ៅក្ន៊ុងក្បច្ទេចែលមានការគមឃាត់ឆាំច្ េះការនាាំ
ច្ឆញច្នេះ ច្ហើយអនក្ព៊ុាំេថិតច្ៅេហរែាអាច្មរកិ្ច្នាេះច្ទ។ តារាងបែិច្េធការបញ្ជា ទិញដនក្ក្េួង ណិ្ជាក្មម 
ឬ បញ្ា ីច្ ម្ េះក្បច្ទេចែលបានក្ាំណ្ត់ជាពិច្េេរបេ់ក្ក្េួងរតនាោរជាតិអាច្មរកិ្។   
 

14. េិទធិរោា េិបាលេហរែាអាច្មរកិ្  
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG េឺជាេូហវចវរក្៊ុាំពយូទ័រ ណិ្ជាក្មម ែូឆមានក្ាំណ្ត់ច្ៅ 48 C.F.R. §2.101។ 
តាមរយៈច្នេះ ក្បេិនច្បើអនក្ជាទីភាន ក់្ង្ហរមួយរបេ់រោា េិបាលេហរែាអាច្មរកិ្ ឬជាអនក្ច្ ៉ាការរបេ់រោា េិបាល 
អនក្ទទួលបានេិទធិ ក់្ព័នធច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ែូឆចែលទទួលបានផ្តល់ជូនែល់អនក្ច្ក្បើក្បាេ់
ែដទចែលមានអាជាា ប័ណ្ណ ស្េបច្ៅតាម (a) 48 C.F.R. §227.7201 ែល់ 48 C.F.R. §227.7204  ក់្ព័នធ
នឹងក្ក្េួងការ រជាតិ និងក្ក្ុមជាប់កិ្ឆចេនារបេ់ខលួន ឬ (b) 48 C.F.R. §12.212  ក់្ព័នធនឹងអាជាា ប័ណ្ណ
ច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់េហរែាអាច្មរកិ្ និងអនក្ជាប់កិ្ឆចេនារបេ់ខលួន។ 
 

15. ការបញ្ច ប់កិ្ឆចេនា  
តាមឆនាទ ន៊ុេិទធិរបេ់ខលួន ក្ក្មុហ ៊ុន SMG អាឆច្ធវើការចក្ចក្ប ឬបញ្ច ប់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឬអាឆច្ធវើ
ការផ្ទល េ់បតូរ ពយួរច្េវាក្មម ឬបញ្ច ប់េណ្នីរបេ់អនក្ ឬការឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG 
របេ់អនក្ ច្ោយមានឬោម នការជូនែាំណឹ្ងែល់អនក្ ច្ៅក្េប់ច្ពលច្វលាទាំងអេ់េក្មាប់មូលច្ហត៊ុណាមួយ 
ច្ោយព៊ុាំមានទទួលខ៊ុេក្តូវឆាំច្ េះអនក្ ឬភាេីទីបីណាមួយច្នាេះច្ទ។ ឧទហរណ៍្ េណ្នីរបេ់អនក្អាឆក្តូវ
បានបិទ ច្ហើយការឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG របេ់អនក្ ក្តូវបានបែិច្េធ ច្ោយមាន
ឬោម នការជូនែាំណឹ្ង ក្បេិនច្បើក្ក្ុមហ ៊ុន SMG មានច្ហត៊ុផ្លចែលច្ជឿថាអនក្ជាអនីតិជន។ ច្ៅក្ន៊ុង
ឧទហរណ៍្មួយច្ទៀត ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG អាឆបិទេណ្នីរបេ់អនក្ ច្ហើយេមតថភាពរបេ់អនក្ក្ន៊ុងការច្ក្បើក្បាេ់
ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ច្ោយមានឬោម នការជូនែាំណឹ្ង ក្បេិនច្បើក្ក្មុហ ៊ុន SMG មានច្ហត៊ុផ្ល
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ច្ជឿថាអនក្បាន ផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិត មិនច្ពញច្លញ ឬមិនឆាេ់លាេ់ ឬបានខក្ខាតក្ន៊ុងការអន៊ុវតតតាម
លក្ខខណ្ឌ ក្ក្ុមហ ៊ុន ឬលក្ខខណ្ឌ បចនថមណាមួយចែលមានជាធរមាន។   
 

អនក្បានយល់ក្ពមក្បេល់ក្ត ប់ច្ៅវញិ ឬបាំផ្ទល ញច្ចាលនូវេាំច្ៅថ្តឆមលងដនឯក្សារច្ៅច្លើច្េហទាំព័រចែល
អនក្បានបច្ងកើត ក្បេិនច្បើក្ក្មុហ ៊ុនច្យើងច្េនើេ៊ុាំឲ្យអនក្ច្ធវើការល៊ុបច្ចាល។ 
 

ការបញ្ច ប់កិ្ឆចេនានឹងមិនក្ាំណ្ត់ែល់េិទធិឬេាំណ្ងច្ផ្សងច្ទៀតរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្នាេះច្ទ។ លក្ខខណ្ឌ
ក្ក្ុមហ ៊ុនទាំងអេ់ច្នេះ នឹងក្តូវបនតមានេ៊ុពលភាព ច្ហើយនឹងច្ៅចតបនតអាឆអន៊ុវតតបាន មិនថាមានការចក្ចក្ប 
ការបញ្ឈប់ការច្ក្បើក្បាេ់ ការពយួរច្េវាក្មម និង/ឬការបញ្ច ប់កិ្ឆចេនាច្នាេះច្ទ។   
 

16. ការទមទរឆាំច្ េះការបាំ នច្លើេិទធិថ្តឆមលង  
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្ោរពច្លើេិទធិក្មមេិទធិបញ្ជា របេ់អនក្ែដទ។ ច្យើងច្ឆលើយតបឆាំច្ េះការជូនែាំណឹ្ងអាំពីការ
បាំ នកិ្ឆចេនាចែលជាប់ការច្ចាទក្បកាន់ ចែលតក្មវូច្ោយឆាប់េតីពីេិទធិថ្តឆមលងេហេវតសរច៍ផ្នក្ ីជីថ្ល
េហរែាអាច្មរកិ្ (US Digital Millennium Copyright Act) (ច្ៅកាត់ថា “DMCA”) ែូឆជាតាមរយៈែក្យក្
ច្ឆញ ឬមិនឲ្យឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ឯក្សារណាមួយចែលមានការទមទរចែលេថិតច្ក្កាមេក្មមភាពដនការ
រ ាំច្លាេបាំ នច្នេះ ក្បេិនច្បើអាឆច្ធវើបាន។   
 

ក្បេិនច្បើអនក្មានជាំច្នឿជាក់្លែថា សាន ដែរបេ់អនក្ក្តូវបានថ្តឆមលងក្ន៊ុងលក្ខណ្ៈចែលនាាំឲ្យមានការរ ាំច្លាេ
បាំ នច្លើេិទធថ្តឆមលង ឬេិទធិក្មមេិទធិបញ្ជា របេ់អនក្ក្តូវបានច្េបាំ នច្ៅក្ន៊ុងឬតាមរយៈច្េវាក្មមរបេ់
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG េូមច្ផ្ាើការទមទររបេ់អនក្ ឬការជូនែាំណឹ្ងអាំពីការរ ាំច្លាេបាំ នច្ៅកាន់ភាន ក់្ង្ហរ DMCA 
តាមរយៈ៖  

DMCA Agent 
Service Management Group, LLC 
1737 McGee Street 

 Kansas City, MO 64108 
 

ឬច្ផ្ាើអ៊ុីចម៉ាល៖  
 privacyofficer@smg.com 
 

ការជូនែាំណឹ្ងរបេ់អនក្ ក្តូវរមួបញ្ចូ លនូវព័ត៌មានែូឆខាងច្ក្កាម៖ 

a. ហតថច្លខាផ្ទទ ល់ដែ ឬហតថច្លខាច្អ ិឆក្តូនិក្ដនប៊ុេគលចែលទទួលបានការអន៊ុញ្ជញ តឲ្យអន៊ុវតត
ការង្ហរជាំនួេឲ្យមាច េ់ចែលមានេិទធិផ្ទត ឆ់ម៊ុខ ចែលក្តូវបានច្ចាទក្បកាន់ពីការរ ាំច្លាេបាំ នច្នេះ។ 

b. ការក្ាំណ្ត់អតតេញ្ជញ ណ្ដនសាន ដែចែលជាប់េិទធិថ្តឆមលង ចែលក្តូវបានបតឹងតវា៉ាថាក្តូវបានច្េបាំ ន 
ឬក្បេិនច្បើមានសាន ដែជាប់េិទធិថ្តឆមលងច្ក្ឆើនច្ៅច្លើច្េហទាំព័រចតមួយក្តូវបានោក់្ច្ៅក្ន៊ុងការជូន
ែាំណឹ្ងចតមួយ បញ្ា ីអនក្តាំណាងដនសាន ដែច្នាេះច្ៅច្េហទាំព័រច្នាេះ។ 
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c. ក្ាំណ្ត់អតតេញ្ជញ ណ្េមាា រៈចែលក្តូវបានបតឹងតវា៉ាថាក្តូវបានរ ាំច្លាេបាំ ន និងេថិតច្ក្កាមេក្មមភាព
ដនការរ ាំច្លាេបាំ ន ច្ហើយក្តូវការែក្ច្ឆញ ឬការឆូលច្ៅច្ក្បើក្បាេ់ចែលក្តូវបានច្េបិទមិនឲ្យ
ែាំច្ណ្ើ រការ និងព័ត៌មានចែលមានការក្េប់ក្េងច្ែើមបអីន៊ុញ្ជញ តឲ្យក្ក្ុមហ ៊ុនផ្តល់ច្េវាក្មមច្ែើមបកី្ាំណ្ត់
ទីតាាំងឯក្សារច្នាេះ។ 

d. ព័ត៌មានចែលក្េប់ក្េងច្ែើមបអីន៊ុញ្ជញ តឲ្យក្ក្ុមហ ៊ុនផ្តល់ច្េវាក្មមច្ធវើការទក់្ទងច្ៅកាន់ភាេីោក់្ ក្យ
បតឹង ែូឆជាអាេយោា ន ច្លខទូរេពទ និង (ក្បេិនច្បើមាន) អាេយោា នដក្បេណី្យ៍ច្អ ិឆក្តនិូក្ 
ចែលភាេីោក់្ ក្យបណ្តឹ ងអាឆក្តូវបានច្េទក់្ទងច្ៅ។ 

e. របាយការណ៍្ចែលភាេីោក់្ ក្យបណ្តឹ ង មានការច្ជឿជាក់្ថា ការច្ក្បើក្បាេ់ឯក្សារក្ន៊ុងលក្ខណ្ៈ
ចែលការបតឹងច្នេះ ព៊ុាំទទួលបានការអន៊ុញ្ជញ តច្ោយមាច េ់េិទធិថ្តឆមលង ទីភាន ក់្ង្ហរ ឬឆាប់។ និង 

f. របាយការណ៍្ចែលព័ត៌មានច្ៅក្ន៊ុងការជូនែាំណឹ្ង េឺក្តឹមក្តូវឆាេ់លាេ់ និងេថិតច្ក្កាមច្ទេទណ្ឌ
ដនការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិត ភាេីោក់្ ក្យបតឹង ទទួលបានការអន៊ុញ្ជញ តច្ែើមបអីន៊ុវតតការង្ហរជាំនួេឲ្យ
មាច េ់េិទធិផ្ទត ឆ់ម៊ុខចែលក្តូវបានជាប់ច្ចាទពីការរ ាំច្លាេបាំ ន។ 

ភាន ក់្ង្ហរ DMCA របេ់ច្យើងនឹងច្ឆលើយតបឆាំច្ េះច្េឆក្តីជូនែាំណឹ្ងនិងការសាក្េួរណាចែលអន៊ុច្លាមច្ៅ
តាមលក្ខខណ្ឌ តក្មូវរបេ់ DMCA។  េូមអាន www.copyright.gov េក្មាប់ព័ត៌មានបចនថម។ 
 

17.  ព័ត៌មានេក្មាប់ពលរែារេ់ច្ៅរែាកាលីហវរ័ញា៉ា  
េថិតច្ក្កាមក្ក្មរែាបបច្វណី្រែាកាលីហវ័រញា៉ា  មាក្តា 1789.3 ច្យើងក្តូវបានតក្មូវឲ្យផ្តល់ជូនែល់ពលរែា
កាលីហវ័រញា៉ា នូវព័ត៌មានេតីពីេិទធិអនក្ច្ក្បើក្បាេ់ជាក់្លាក់្មួយឆាំនួនែូឆខាងច្ក្កាម៖  

a. ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ក្តូវបានកាន់កាប់ និង/ឬក្បតិបតតិការច្ោយក្កុ្មហ ៊ុន Service 
Management Group, LLC, 1737 McGee Street, Kansas City, MO 64108។  ច្លខទូរេពទ
េក្មាប់ទាំនាក់្ទាំនងក្ក្មុហ ៊ុន SMG ច្លខ 1-800-764-0439។  

b. ច្លើក្ចលងចតមានការបញ្ជា ក់្ឆាេ់លាេ់ ច្បើព៊ុាំែូឆច្នាេះច្ទ ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ក្តូវបាន
ផ្តល់ជូនច្ោយឥតេិតដថ្ល។  

c. ច្ែើមបោីក់្ ក្យបណ្តឹ ង ក់្ព័នធនឹងច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឬច្ែើមបទីទួលបានព័ត៌មានបចនថម
 ក់្ព័នធនឹងការច្ក្បើក្បាេ់ច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG េូមច្ផ្ាើលិខិតមួយឆាប់ច្ៅក្ក្ុមហ ៊ុន 
Service Management Group, LLC, ច្ផ្ាើជូន៖  Data Protection Officer, 1737 McGee Street, 
Kansas City, MO 64108 ឬទាំនាក់្ទាំនងច្យើងតាមរយៈអ៊ុីចម៉ាលច្ៅ privacyofficer@smg.com 
(ច្ោយច្ក្បើក្បាេ់ “េាំច្ណ្ើ េ៊ុាំពលរែាក្ន៊ុងរែាកាលីហវ័រញា៉ា ” ជាក្មមវតថ៊ុដនការច្េនើេ៊ុាំតាមអ៊ុីចម៉ាល)។ 
អនក្ក៏្អាឆច្ធវើការទាំនាក់្ទាំនងច្ៅកាន់អងគភាពជាំនួយចផ្នក្បណ្តឹ ង (Complaint Assistance Unit) ដន
អងគភាពច្េវាអតិថិ្ជនរែាកាលីហវ័រញា៉ា ដននាយក្ោា នកិ្ឆចការអតិថិ្ជន ជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរចែល
មានអាេយោា នេថិតច្ៅ 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814 ឬតាមទូរេពទ
តាមរយេះច្លខ 916.445.1254 ឬ 800.952.5210។ 
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18. លក្ខខណ្ឌ ច្ផ្សងៗ  
a. លក្ខខណ្ឌ ទាំងអេ់ច្នេះ និងច្ោលការណ៍្េតីពីេិទធិឯក្ជនភាព ចែលមានច្រៀបរាប់ច្ៅច្េហទាំព័រច្ផ្សងៗ 

មានផ្ទ៊ុក្ច្ៅច្ោយការច្ោេយល់ោន ទាំងស្េុង តាមរយៈនិងក្ន៊ុងឆាំច្ណាមក្ក្មុហ ៊ុន SMG និងអនក្
 ក់្ព័នធនឹងបញ្ជា ចែលមានចឆងច្ៅក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌ ច្នេះ។ 

b. លក្ខខណ្ឌ ក្ក្ុមហ ៊ុន ក្តូវបានេរច្េរជាភាសាអង់ច្េលេ។ កិ្ឆចេនាជាភាសាអង់ច្េលេ នឹងក្េប់ក្េង
ច្លើក្េប់ចផ្នក្ទាំងអេ់។ ឯក្សារណាមួយដនកិ្ឆចេនាច្នេះច្ធវើច្ ើងជាភាសាច្ផ្សងច្ទៀត នឹងក្តូវបច្ងកើត
ច្ ើងេក្មាប់ជាការង្ហយស្េួលប៉ា៊ុច្ណាណ េះ និងមិនក្តូវភាា ប់កាតពវកិ្ឆចឆាំច្ េះភាេីណាមួយច្នាេះច្ទ។  

c. លក្ខខណ្ឌ ទាំងអេ់ច្នេះ ច្ក្បើក្បាេ់េក្មាប់ជាអតថក្បច្ោជន៍ ច្ហើយនឹងក្តូវភាា ប់កាតវកិ្ឆចឆាំច្ េះ
េនតតិជន និងអន៊ុបបទនិក្របេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG។ 

d. លក្ខខណ្ឌ ទាំងអេ់ច្នេះ អាឆក្តូវបានក្ាំណ្ត់ច្ោយក្ក្មុហ ៊ុន SMG ប៉ា៊ុចនតអាឆមិនក្តូវក្បេល់េិទធិបនត
ោម នការយល់ក្ពមជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរពីក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ច្នាេះច្ទ។  

e. ក្បេិនច្បើក្បការណាមួយដនលក្ខខណ្ឌ ក្ក្ុមហ ៊ុន ព៊ុាំអាឆអន៊ុវតតបាន ឬោម នេ៊ុពលភាព ច្នាេះលក្ខខណ្ឌ
ច្ផ្សងច្ទៀត នឹងច្ៅបនតមានេ៊ុពលភាពអន៊ុវតតែចែល ក្បេិនច្បើក្បការចែលមិនអាឆអន៊ុវតតបាន ឬ
ោម នេ៊ុពលភាពច្នាេះ មិនក្តូវបានច្ក្បើក្បាេ់។  

f. ក្បេិនច្បើក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ខក្ខានមិនអន៊ុវតតកាតពវកិ្ឆចេថិតច្ក្កាមលក្ខខណ្ឌ ក្ក្មុហ ៊ុន ច្ហើយភាេី
ច្ផ្សងច្ទៀតព៊ុាំបានអន៊ុវតតកាតពវកិ្ឆច ការខក្ខានមិនអន៊ុវតតក្ន៊ុងកាលៈច្ទេណាមួយ នឹងមិនក្តូវចាត់ទ៊ុក្
ជាការបែិច្េធកាតពវកិ្ឆច ច្ហើយនឹងមិនក្តូវរារាាំងែល់ការអន៊ុវតតក្ន៊ុងកាលៈច្ទេៈច្ផ្សងច្ទៀតច្ ើយ។  

g. ព៊ុាំមានខលឹមសារណាមួយចែលមានចឆងច្ៅក្ន៊ុងលក្ខខណ្ឌ របេ់ក្ក្ុមហ ៊ុនច្នេះ នឹងក្តូវបានចាត់ទ៊ុក្ភាេី
ក្ក្ុមហ ៊ុន SMG ឬអនក្ថាជាភាន ក់្ង្ហរ ឬអនក្តាំណាងឲ្យោន ច្ៅវញិច្ៅមក្ ឬចាត់ទ៊ុក្ថាជាចផ្នក្ដនការ
វនិិច្ោេរមួោន  ឬជាដែេូអាជីវក្មមច្នាេះច្ទ។  

h. ក្បេិនច្បើ ក្ក្មុហ ៊ុន SMG ឬអនក្ក្តូវបានរារាាំងមិនឲ្យអន៊ុវតតការង្ហរ ឬមិនអាឆបាំច្ពញកាតពវកិ្ឆចណា
មួយេថិតច្ក្កាមលក្ខខណ្ឌ ក្ក្មុហ ៊ុន ច្ោយសារមូលច្ហត៊ុណាមួយច្លើេពីលទធភាពក្េប់ក្េងបានដន
ភាេីចែលល៊ុបច្ចាលក្បការច្នេះ ការអន៊ុវតតការង្ហររបេ់ភាេីចែលរងប៉ាេះ ល់ នឹងក្តូវបនតេក្មាប់
រយៈច្ពលដនការពនារច្ពល ឬអេមតថភាពក្ន៊ុងអន៊ុវតតការង្ហរច្ៅតាមមូលច្ហត៊ុច្នាេះ។  

i. ឆាំណ្ងច្ជើង និងឆាំណ្ងច្ជើងរង េឺេក្មាប់ជាភាពង្ហយស្េួលចតប៉ា៊ុច្ណាណ េះ។  
 

ច្តើអនក្មានេាំណួ្រអវីចែរឬច្ទ? 
ក្បេិនច្បើអនក្មានេាំណួ្រណាមួយអាំពីលក្ខខណ្ឌ ដនការច្ក្បើក្បាេ់ច្នេះ ឬច្េវាក្មមរបេ់ក្ក្មុហ ៊ុន SMG េូម
ទាំនាក់្ទាំនងតាម privacyofficer@smg.com។  
 

អនក្ក៏្អាឆេរច្េរលិខិតមក្កាន់ច្យើងបានផ្ងចែរច្ៅ៖  
Service Management Group, LLC 
ជូនឆាំច្ េះ៖ Data Protection Officer 
1737 McGee Street 
Kansas City, MO 64108 

®/TM trademarks © Service Management Group, LLC 2017. រក្ាេិទធិក្េប់ោ៉ាង។ 


