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្រកម្របតបិត�ិៃនករ្រគប់្រគងែខ្សសង� កផ់�តផ់�ង់របស ់Cowater International 

ពិនិត្យចុងេ្រកយ៖ ៃថ�ទី០១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២២ 
 
1. េសចក�ីែណនា ំ
 

ែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ Cowater េដីម្បែីចកចយដល់គេ្រមាងរបស់េយងី ព្រងីកេលីសពីបុគ�លិក
និងរមួប��ូ លអ�កេម៉ករបន�/ទី្របឹក្សោបន� ទី្របឹក្សោឯករជ្យ អ�កទទួលថវកិជំនួយ ឬអ�កទទលួ 
មូលនិធិ ៃដគូសហករ ្រក�មហុ៊នសំណង់េម៉ករបន� នងិអ�កផ�តផ់�ង់េផ្សងេទៀត។ ក�ុង្រកម្របតិបត� ិ
ៃនែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់េនះ ស� ប័នរខងេ្រក ឬទី្របឹក្សោខងេ្រកណាមួយ ែដលបេង�ីតជាែផ�កៃនែខ្ស 
សង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ Cowater ្រត�វបានេហថា ជាភាគីែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង ់[“SCP(s)”]។ 

 
Cowater រក្សោបាននូវស�ងដ់រខ�ស់បំផុតៃន្រកមសីលធម៌ែផ�កសជវីកម� និងករេធ�ីធុរកិច�្របកបេដយ 
លក�ណៈេបីកចំហ និងេស� ះ្រតង់ ្រសបតម្រកមសីលធម៌ នងិវជិា� ជីវៈ។ Cowater កខ៏ិតខំយ៉ាង 
សកម�ក�ុងករអនុវត�ែខ្សសង� កផ់�ត់ផ�ង់េដយករទទួលខុស្រត�វែផ�កសង�ម និងករអនុវត�្របឆាងំនឹង 
អំេពីពុករលួយតមរយៈេធ�ីករយ៉ាងជតិស�ិទ�ជាមួយអតិថជិន នងិអ�កផ�ត់ផ�ង់របស់េយងី។ េយងីរពំឹង 
ថាអ�កផ�តផ់�ងន់ឹងអនុវត�ករងររបស់ខ�ួនជាមួយនឹងគុណតៃម�្រសេដៀងគា�  ្រពមទងំេលីកទឹកចិត�ឱ្យ 
ពួកគាត់ទទួលយកេគាលនេយាបាយ្របកបេដយករទទួលខុស្រត�វ របស់្រក�មហុ៊ន ែដលមាន 
លក�ណៈ្រសេដៀងគា�  ្របសិនេបីចបំាច់។ អកប្បកិរយិា SCPs របស់េយងីមានផលជះេដយ 
ផា� ល់េទេលីធុរកិច� និងេលីគេ្រមាងែដលផ�ល់ជូនអតិថិជន។ េដយសរេហតុផលេនះេយងីត្រម�វឱ្យ 
 SCPs របស់េយងីអនុវត�តម្រកម្របតិបត�ិៃនែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ Cowater េគារពតមច្បាប ់
្របតិបត�ិករេ្រកមស�ង់ដរអន�រជាតិេដយអនុវត�តម និង អនុេលមតមេគាលនេយាបាយ្រកម
សីលធម៌ និងស�ង់ដរ្របតិបត�ិ កដូ៏ចជាអនុវត�ករ្របឆាងំនឹងអំេពពុីករលួយ។ 

 

បែន�មពីេលីករ្របកនខ់� ប់នូវ (១) ្របករែដលពក់ពន័�នងឹករងរករ្របឆាងំនឹងអំេពីពុករលួយ 

្របឆាងំេភរវកម� ករទប់ស� តក់រែក�ងបន�ំ ករដក់ទណ� កម�អន�រជាតិ និងជេមា� ះផល្របេយាជន ៍

ក�ុងកិច�សន្យោរបស់ Cowater ជាមួយ SCPs ។ នងិ (២) េគាលនេយាបាយ និងស�ង់ដរៃន 

ករ្របតិបត�ិរបស់អតិថិជនសំខន់ៗ រមួមាន កិច�សន្យោរបស់ Cowater ជាមួយ SCPs, SCPs 

ែដលចូលរមួស្រមាប់ែចកចយដល់គេ្រមាងរបស់េយងី នឹងត្រម�វឱ្យទទួលយក និងអនុេលមតម

្រកម្របតិបត�ិ និងេគាលនេយាបាយស�ីពីែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ Cowater ។ 
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ឯកសរេយាងែដលបានេរៀបចំេឡងីក�ុងឯកសរេនះ គឺស្រមាប ់ "អជា� ធរសម្រសប"។ ពក្យថា 
"អជា� ធរសម្រសប" តណំាងឱ្យនាយក្របតបិត�ិរបស់ Cowater ឬសមាជកិណាមួយៃន្រក�ម្របតបិត�ិ 
 ែផ�កធនធានមនុស្ស អនុ្របធាន Cowater ឬគណៈ្របតិភូ ឬនាយកគេ្រមាង និងអ�ក្រគប់្រគង 
ក�ុងតួនាទីជាអ�កវនិិច�័យេលីជំហនបនា� ប ់ និងសកម�ភាពនានា ែដលេកីតេចញពីករេចទ្របកន ់
ចំេពះករមិនអនុេលមតម្រកមសីលធម៌ និង្រកម្របតិបត�ិវជិា� ជីវៈ និងេគាលនេយាបាយនានា។ 

1.1 កររយករណ៍អំពីកររេំលភបំពន្រកមផ�ត់ផ�ង ់
 

Cowater ផ�ល់យន�ករស្រមាប់និេយាជិត អ�កេម៉ករ SCPs ឬតួអង�ពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតេដីម្ប ី

រយករណ៍អំពីកង�ល់ពក់ព័ន�នឹងអកប្បកិរយិា ករអនុវត� សកម�ភាព ឬករ្រប្រពឹត�ែដលអច 

បំពននឹងស�ង់ដរសជីវកម� ្រកមសីលធម៌ នងិ្រកម្របតិបត�ិវជិា� ជីវៈ និងេគាលកណ៍នានារបស់ 

Cowater។ កង�ល់ជាកែ់ស�ងពក់ព័ន�នឹងកររេំលភបំពនេលី្រកម្របតិបត�ិែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ 

Cowater ពក់ព័នញធនងឹដំេណីរកររបស់ Cowater រមួទងំ គេ្រមាងនានា ្រត�វរយករណ៍ភា� មៗ 

េទកន់អជា� ធរសម្រសប ឬតមរយៈែខ្សទូរស័ព�ទន់េហតុករណ៍ ស្រមាប់អ�កផ�ល់ព័តម៌ានរបស់ 

Cowater េដយេ្របីពិធីសរៃនកររយករណ៍ែដលមានក�ុង www.cowater.com ។ 

 
 
1.2 ករបណ�ុ ះបណា� ល 
 

SCP ទទួលស� ល់ថា អចត្រម�វឱ្យផ�ល់ជូនអតិថជិន ឬ Cowater ជាមួយនឹងភស�ុតងេដីម្ប ី
បង� ញថា ខ�ួនបានផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លពក់ព័ន� តមករេស�ីសំុ ដល់បុគ�លិករបស់ខ�ួនេលី 
្របធានបទ ែដលបានពិពណ៌នាេនក�ុង្រកម្របតិបត�ិែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ Cowater និងេគាល 
នេយាបាយស�ីពីអតិថិជនសំខន់ៗ ឬបុគ�លិករបស់ខ�ួនែដល្រត�វបានចត់តងំឱ្យចូលរមួក�ុងគេ្រមាង 
ែដលត្រម�វឱ្យចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លរបស់ Cowater េលី្របធានបទណាមួយែដលបានកំណត់ 
ក�ុង្រកម្របតបិត�ិែខ្សសង� កផ់�ត់ផ�ង ់និង/ឬេគាលនេយាបាយសំខន់ៗរបស់អតិថិជន។ 

 
1.3 ផលវបិាកៃនកររេំលភបំពន 
 

SCP ទទួលស� ល់ និងយល់្រពមថា កររេំលភបំពនេលី្រកម្របតិបត�ិែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ 
Cowater ឬេគាលនេយាបាយសំខន់ៗរបស់អតិថជិនេដយ SCP ឬេដយបុគ�លិក ឬទី្របឹក្សោ
ណាមួយរបស់ SCP នឹងបេង�ីតបានជាមូលដ� ន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ Cowater ប��ប់កចិ�សន្យោ 
ភា� មៗេដយមូលេហតុេនះ។ 
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2. ្រកមសីលធម ៌ 
1. ទងំ Cowater នងិ SCP ប�� ក់យ៉ាងច្បាស់អំពកីរទទួលយក នងិករអនុេលមតម ករ 

្របឆាងំនឹងអំេពីពុករលួយ ករ្របឆាងំេភរវកម� ករទប់ស� ត់ករែក�ងបន�ំ ករដក់ទណ� កម� 
អន�រជាតិ នងិ្របករស�ីពីជេមា� ះផល្របេយាជន៍ កតព�កិច�ែដលមានែចងក�ុងកិច�សន្យោរវង 
ភាគីពក់ព័ន� និងក�ុងកចិ�សន្យោដំបូងជាមយួអតិថិជន។ 

2. ទងំ Cowater និងSCP ្របកស នងិធានាថា គា� នករផ�ល់ជូនអំេណាយ ករបង់្របាក ់
ករពិចរណា ឬអត�្របេយាជន៍ណាមយួែដលបង�េទជាករអនុវត�ខុសច្បាប់ ឬអំេពីពុករលួយ 
្រត�វបានឬនឹង្រត�វេធ�ីេឡងីចំេពះនរណាមា� ក់េដយភាគីណាមួយ ទងំផា� ល់ ឬេដយ្របេយាល 
ជាករេលីកទឹកចិត� ឬជារង� ន់ស្រមាប់ទទួលបានគេ្រមាង ឬករអនុវត�គេ្រមាង ឬកិច�សន្យោ។ 

 
a) មូលនិធិផា� ល់ខ�ួនអចនឹងមនិ្រត�វបានេ្របី េដីម្បេីធ�ីកិច�ករ ែដល្រត�វបានហមឃាត ់

ជាមួយមូលនិធិរបស់្រក�មហុ៊ន។ ករទូទត់េដយ្របេយាល ៃន្របាក់េលីកទឹកចិត� 
្របេភទេនះតមរយៈបុគ�លទីបី ដូចជា ភា� ក់ងរ ក៏្រត�វបានហមឃាត់ផងែដរ។ 

 
3. ទងំ Cowater នងិ SCP ្របកស នងិធានាថា ទងំភាគី ឬ្របធាន ឬនិេយាជិត អ�កេម៉ករ 

ឬភាគីេផ្សងេទៀតែដលពក់ព័ន�ក�ុងេសវេនះ៖ 
 

a) ្រត�វបានកត់េទសមុនេពលចប់េផ�ីមេសវេដយតុលករក�ុងយុត� ធិករណាមួយៃន
បទេល�ីសពក់ព័ន�នឹងករសីុសំណូក ឬអំេពីពុករលួយ ឬ 

b) ស�ិតេ្រកមករដក់ទណ� កម�ចំេពះបទេល�ីសពក់ព័ន�នឹងករសីុសំណូក 
ឬអំេពីពុករលួយ ែដលដកទ់ណ� កម�េដយរដ� ភិបាល ស� ប័នរបស់រដ� ភិបាល ឬ 
អង�ករអភិវឌ្ឍែដលផ�ល់ជំនួយស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ។ 

 
4. ទងំ Cowater និង SCP ទទួលស� ល់ និងយល់្រពមថា ភាគីមា� ងេទៀតអចប��ប់កិច�សន្យោ

ភា� មៗេដយមូលេហតុេនះ េនេពលែដលបានរកេឃញីថា ភាគីេល�ីសបានលុបេចល ករ 
្របកសអំពីករផ�នា� េទស ឬករដកទ់ណ� កម�ណាមួយ ្រសបតមច្បាប់ែដលអចអនុវត�បាន 
មុនេពលអនុវត�កិច�សន្យោេនះចូលជាធរមាន។ 

 
3. ករករពរជនងយរងេ្រគាះ 
 
3.1   ករទប់ស� ត់ករេកង្របវ�័� េលីផ�ូវេភទ កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀន (PSEAH) 
 

Cowater េប�ជា� ចិត�ក�ុងករបង� រ និងេឆ�ីយតបេទនឹងករេកង្របវ�័� េលីផ�ូវេភទ កររេំលភបំពន 
និងេបៀតេបៀនេនក�ុង្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន នងិករផ�ល់គេ្រមាងរបស់ខ�ួន។ SCP៖ 

 
a)  ្របកសថា ខ�ួនទទួលយក នងិ្រត�វេគារពតមស�ង់ដរៃនករទប់ស� ត់ករេកង្របវ�័�  

េលីផ�ូ វ េភទ កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនេលីផ�ូ វ េភទរបស់ Cowater 
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(មានពិពណ៌នាេនខងេ្រកម) េហយីនិេយាជិត អ�កេម៉ករ និងអ�កេផ្សងេទៀតេន
ក�ុងែខ្សសង� កផ់�ត់ផ�ង់េនះ្រត�វធានាថា្របកន់ខ� ប់នូវស�ង់ដរទងំេនះ ែដលពក់ព័ន� 
េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលជាមួយគេ្រមាង ឬ 

b) អនុវត� និងប�� ក់ថា SCP មានេគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិី េដីម្បទីប់ស� ត ់
ករេកង្របវ�័� េលីផ�ូវេភទ កររេំលភបំពនេលីផ�ូវេភទ និងករេបៀតេបៀនេលីផ�ូវេភទ 
េដយអនុេលមតមេគាលេដ និងេគាលបំណងៃនស�ង់ដរ្របតិបត�ិករស�ីពីករទប់
ស� ត់ករេកង្របវ�័� េលីផ�ូវេភទ កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនរបស់ Cowater 
េហយីផ�ល់េគាលករណ៍ និងនីតិវធិីទងំេនះេទឱ្យ Cowater តមករេស�ីសំុ។ 

 
 
 

កង�ល់ជាកែ់ស�ងពក់ព័ន�នឹងករេកង្របវ�័� េលីផ�ូវេភទ កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនក�ុង 
្របតិបត�ិកររបស់ Cowater រមួទងំ គេ្រមាងនានា SCP នឹង្រត�វរយករណ៍ េយាងតមនីតិវធិី 
រយករណ៍ែដលបានកំណត់ក�ុងេសចក�ីែណនាៃំន្រកម្របតិបត�ិែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់។ 

 
3.1.1 ស�ង់ដរៃនករ្របតិបត�ិ - PSEAH 
 
 Cowater មានេគាលនេយាបាយមិនអត់ឱន នងិហមដចខ់តចំេពះករេកង្របវ�័� េលីផ�ូវេភទ 

កររេំលភបំពនេលីផ�ូវេភទ និងករេបៀតេបៀនេលីផ�ូវេភទ រមួទងំ ករបង់្របាក់ស្រមាប់កររមួេភទ

ផងែដរ។ សកម�ភាពផ�ូវេភទជាមួយកុមារ (បុគ�លមានអយុេ្រកម ១៨ឆា� )ំ ្រត�វបានហមឃាត ់ ជា 

ដច់ខតេដយមិនគិតពអីយុៃនមនុស្សភាគេ្រចីន ឬអយុេ្រកមករយល់្រពមក�ុងមូលដ� ន។ ករ 

មិនដឹង ឬករគិតខុសអយុរបស់កុមារមិនែមនជាេលសស្រមាបក់រពរេនាះេទ។ េដីម្បឱី្យមានករ 

យល់ដឹងកន់ែតច្បាស់ នយិមន័យខងេ្រកម្រត�វបានអនុវត�៖ 

ករករពរពីករេកង្របវ�័� េលីផ�ូវេភទ កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀន (PSEAH)៖ 
ពក្យេនះសំេដេលីវធិានករណ៍ែដលបានអនុវត�េដីម្បកីរពរជនងយរងេ្រគាះពីករេកង
្របវ�័� េលីផ�ូវេភទ កររេំលភបំពន នងិករេបៀតេបៀនេដយបុគ�លិករបស់ខ�ួន និងបុគ�លិក 
ពក់ព័ន�។ 
 

កររេំលភបំពនេលីផ�ូវេភទ៖ កររេំលភបំពនេលីរងកយជាកែ់ស�ង ឬគំរមកំែហង
េលីផ�ូវេភទ ទមងេដយបង�ំ ឬេ្រកមលក�ខណ� មិនេស�ីគា�  ឬករបង�ិតបង�កំ៏េដយ។ រល់ 
សកម�ភាពផ�ូវេភទជាមួយកុមារ្រត�វបានចត់ទុកថា ជាកររេំលភបពំនេលីផ�ូវេភទ។ 
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ករេកង្របវ�័� េលីផ�ូវេភទ៖ កររេំលភបំពនជាក់ែស�ង ឬករប៉ុនប៉ងណាមយួៃនទីតងំៃន 
ភាពងយរងេ្រគាះ អំណាចខុសគា�  ឬករេជឿទុកចិត� ស្រមាប់េគាលបំណងផ�ូវេភទ 
រមួមាន ករទទួលបានផល្របេយាជន៍ជា្របាក ់ែផ�កសង�ម ឬនេយាបាយ ពីករេកង្របវ�័�  
េលីផ�ូវេភទរបស់អ�កដៃទ។ 

 
ករេបៀតេបៀនេលីផ�ូវេភទ៖ ករេបៀតេបៀនែដលមានលក�ណៈផ�ូវេភទ។ ករេបៀតេបៀនេលី

ផ�ូវេភទអចមានទ្រមង់ជាេ្រចីន រមួទងំ អកប្បកិរយិាផ�ូវេភទ និងករេរសីេអីងែផ�កេលី 

េភទ ទំេនារផ�ូ វេភទ និងករបង� ញពីេយនឌ័រ និងអត�ស�� ណេយនឌ័រ។ ទំងេនះ 

រមួប��ូ លទងំ៖ 
  

• េស�ីសំុចំណង់ផ�ូវេភទ 
• ករ្រប្រពឹត�េដយពក្យសំដីអំពីផ�ូវេភទ 
• ករប៉ះពល់រងកយៃនផ�ូវេភទ ដូចជា ករស� ប 
• ស�ិតេ្រកមចំណង់ផ�ូវេភទ ឬករ្រប្រពឹត�ែដលបង�បន់័យថា ជាលក�ខណ� ផ�ល់ ៃន 

 ករងរ ឬកុង្រតករងរ 
• ករប�� ក់ថា ករបដិេសធចំេពះករប៉ុនប៉ងេលីផ�ូវេភទ នឹងប៉ះពល់ដល់ករ 

 សេ្រមចចិត�ករងរចំេពះបុគ�លេនាះ 
• បេង�ីតបរយិាកសករងរេដយករបំភិតបំភ័យ ឬ្របមាថេលីផ�ូវេភទ និង/ឬ 
• បេង�ីតបរយិាកសករងរមិនេគារព បង�រករអម៉ាស់ ឬបរយិាកសអប់អរួ។ 

(ជាទូេទ ករេលងេសីចពក់ព័ន�នឹងផ�ូវេភទែតមយួមុខ ករ្របមាថេមីលងយ ឬ 
េស�ីសំុណាត់ជួបមិនបេង�តីករេបៀតេបៀនេលីផ�ូវេភទ ៃនបរយិាកសអប់អរួ ប៉ុែន� 
ទទួលរងនូវករេលងេសីច ករ្របមាថ ឬេស�ីសំុម�ងេហយីម�ងេទៀតអចបេង�ីត 
បរយិាកសអប់អួរ)។ 

 

3.2 ករទប់ស� ត់ទសភាពសម័យទំេនីប នងិករជួញដូរមនុស្ស 
 

Cowater េប�ជា� ចិត�ធានាថា ទសភាពសមយ័ទំេនីប និងករជួញដូរមនុស្សមិន្រត�វបានេកីតមាន
ក�ុងធុរកិច� ឬសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់េយីងេទ។ េគាលនេយាបាយរបស់ Cowater គឺ្របឆាងំនឹង 
ទសភាពសមយ័ទំេនីប នងិករជួញដូរមនុស្សយ៉ាងខ� ងំក� ។ SCP សូម ៖ 

 
a)  ប�� កព់ីករទទួលយកស�ង់ដរ្របតិបត�ិ ស�ីពីករទប់ស� ត់ទសភាពសម័យទំេនីប និង 

ករជួញដូរមនុស្ស (មានពិពណ៌នាខងេ្រកម) េហយីប�� កថ់ាអង�ភាព បុគ�លិក 
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និងអ�កដៃទេទៀតនឹងធានាករ្របកន់ខ� ប់ស�ង់ដរេនះ ក�ុងែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង ់ របស់ 
ខ�ួន ែដលពក់ព័ន�េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលជាមួយគេ្រមាង ឬ 

b)  ប�� ក់ថា ខ�ួនមានេគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិីេដីម្បេីដះ្រសយករទប់ស� តទ់ស 
ភាពសម័យទំេនីប និងករជួញដូរមនុស្ស ្រសបតមេគាលេដ និងេគាលបំណង
ៃនស�ង់ដរ្របតិបត�ិករទបស់� ត់អំេពីទសភាពទំេនីប និងករជញួដូរមនុស្ស របស់ 
Cowater និងផ�ល់េគាលករណ៍ និងនតីិវធិីទងំេនះ ឱ្យ Cowater តមករេស�ីសំុ។ 

 
កង�ល់ជាក់ែស�ងពក់ព័ន�នឹងទសភាពសម័យទំេនីប និងករជួញដូរមនុស្សក�ុង្របតិបត�ិករណាមួយ 
របស់ Cowater រមួទងំ គេ្រមាងនានា នឹង្រត�វរយករណ៍េដយ SCP េយាងតមនីតិវធិ ី
រយករណ៍ែដលបានកំណត់ក�ុងេសចក�ីែណនាៃំន្រកម្របតិបត�ិែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់។ 

 
3.2.1  ស�ង់ដរៃនករ្របតិបត�ិ៖ ករទប់ស� ត់ទសភាពសម័យទំេនីប នងិករជួញដូរមនុស្ស 

 
• េយីងមិន និងនឹងមិនអត់ឱនចំេពះករជួញដូរមនុស្ស ឬទសភាពសម័យទំេនីបក�ុងែផ�ក

ណាមួយៃនករងររបស់េយងីេទ 
• េយងីនឹង្របយុទ�្របឆាងំនឹងករជួញដូរមនុស្ស និងទសភាពសមយ័ទំេនីបេនទូទងំសង� ក់ 

ផ�ត់ផ�ង់របស់េយងីទងំអស់ 
• េយីងនឹងសហករជាមួយអង�ភាពេផ្សងេទៀត េដីម្បីបង� ញអំពីកររួបរួមគា� ្របឆាងំនឹងករ 

ជួញដូរមនុស្ស នងិទសភាពសម័យទំេនបីក�ុងបរយិាកសករងរឱ្យកន់ែតទូលំទូលយ នងិ 
• េយងីនឹងគា្ំរទដល់ែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់េដីម្បឱី្យយល់ដឹងអំពីហនភិ័យ ៃនករជួញដូរមនុស្ស 

និងទសភាពសមយ័ទំេនីប និងចត់វធិានករឱ្យបានសម្រសបេនេពល ែដលហនិភ័យ
ែបបេនះ្រត�វបានរកេឃញី។ 

 
3.3 កិច�គាពំរកុមារ 
 

Cowater េប�ជា� ចិត�ធានាថា េសវ សកម�ភាព និង្របតិបត�កិររបស់ខ�ួនេនជុំវញិពិភពេលក 

្រត�វបានេធ�ីេឡងីក�ុងលក�ណៈមយួែដលគា្ំរទដល់េគាលនេយាបាយអន�រជាតិ ស�ីពីកិច�គាពំរកុមារ 

និងសិទ�ិកុមារ ្រសបតមអនុស�� អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីសិទ�ិកុមារ។ SCP សូម៖ 
 

a) ្របកសថា ខ�ួនទទួលយក និង្រត�វេគារពតមស�ង់ដរ្របតិបត�ិករ ស�ីពីកិច�គាពំរកុមារ 
របស់ Cowater (មានពិពណ៌នាខងេ្រកម) េហយីប�� ក់ថា ខ�ួននឹងធានា បុគ�លិក
របស់ខ�ួន នងិអ�កេផ្សងេទៀតក�ុងែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ខ�ួនែដលពក់ព័ន�េដយផា� ល់ 
ឬេដយ្របេយាលជាមួយគេ្រមាង្របកន់ខ� ប់ស�ង់ដរខងេលី។ 
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b) អនុវត� នងិប�� ក់ថា SCP មានេគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីស�ីពីកិច�គាពំរកុមារ 
ផា� ល់្រសបតមេគាលេដ និងេគាលបំណងៃនស�ងដ់រករ្របតិបត�ិ ៃនកិច�គាពំរកុមារ 
របស់ Cowater េហយីផ�ល់េគាលករណ៍ និងនីតិវធិីទងំេនះ េទឱ្យ Cowater តម 
ករេស�ីសំុ។ 
 

កង�ល់ជាក់ែស�ងពក់ពន�នឹងកិច�គាពំរកុមារក�ុង្របតិបត�ិករណាមួយ របស់ Cowater រួមទងំ 
គេ្រមាងនានា នឹង្រត�វរយករណ៍េដយ SCP េយាងតមនីតិវធិរីយករណ៍ែដលបានកំណត់ក�ុង
េសចក�ីែណនាៃំន្រកម្របតិបត�ិែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់។ 

   
3.3.1 ស�ង់ដរៃនករ្របតិបត�ិ៖ កិច�គាពំរកុមារ 
 
 ខណៈេពលែដលកំពុងអនុវត�គេ្រមាង ឬក�ុងេពលេធ�ីដំេណីរក�ុង្របេទសែដលចត់តងំពក់ពន័�នឹង

គេ្រមាងតមមេធ្យោបាយណាមួយ បុគ�លិក អ�កេម៉ករ ទី្របឹក្សោេយាបល់ និងអ�កេម៉ករបន� ៃន 
SCP ្រត�វ៖ 

 
• ្រប្រពឹត�ចំេពះកុមារេដយករេគារពេដយមិនគិតពីពូជសសន៍ ពណ៌សម្ុបរ េភទ ភាស 

សសនា នេយាបាយ ឬទស្សនៈេផ្សងេទៀត ជាតិសសន៍ ្រកមសីលធម៍ ឬ្របភពសង�ម 
្រទព្យសម្បត�ិ ពិករភាព កំេណីត ឬស� នភាពេផ្សងេទៀត។ 

 
• មិនេ្របីភាស ឬអកប្បកិរយិាចំេពះកុមារែដលមិនសមរម្យ ករេបៀតេបៀន កររេំលភបំពន 

 ករញុះញង់ផ�ូវេភទ ករបង�ូចេករ � ិ៍េឈ� ះ ឬវប្បធម៌មិនសមរម្យ។ 
 

• មិនមានករពក់ព័ន�ជាមួយកុមារែដលមានអយុេ្រកម ១៨ ឆា�  ំ ក�ុងទ្រមង់ៃនកររមួេភទ 
ឬសកម�ភាពផ�ូវេភទណាមួយ រមួទងំ ករបង់្របាក់ស្រមាប់េសវផ�ូវេភទ ឬសកម�ភាព 
េផ្សងៗេទៀត។ 

 
• េនេពលណាចបំាចង់ សូម្របាកដថា មានមនុស្សេពញវយ័មានវត�មានេនេពលេធ�ីករ

េនជិតកុមារ។ 
• មិន្រត�វអេ�� ីញកុមារ ែដលមិនមានអ�កអមដំេណីរេទផ�ះរបស់ខ�ួនេឡីយ លុះ្រតែតកុមារ

្របឈមមុខនឹងកររងរបួសភា� មៗ ឬមានេ្រគាះថា� ក់ដល់រងកយ។ 
 

• មិន្រត�វេគងេនជិតកុមារែដលមិនមានករ្រត�តពិនិត្យ លុះ្រតែតក�ុេពលចបំាច់ ក�ុងករណី
េនះបុគ�ល្រត�វទទួលបានករអនុ�� តពីអ�ក្រគប់្រគង និងធានាថា មានមនុស្សេពញវយ័ 
មា� ក់េទៀតមានវត�មាន ្របសិនេបីអចេធ�ីេទបាន។ 
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• េ្របី្របាស់កុំព្ូយទ័រ ទូរសព�ចល័ត ម៉ាសីុនថតវេីដអូ កេមរ៉ឌីជីថល ឬ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ
សង�មឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េហយីមិន្រត�វេកង្របវ�័�  ឬេបៀតេបៀនកុមារ ឬចូលេ្របី្របាស់សមា� រ
េកង្របវ�័� កុមារតមរយៈឧបករណ៍ណាមួយេឡយី (សូមេមីល 'ករេ្របី្របាស់រូបភាពរបស់
កុមារស្រមាបេ់គាលបំណងពក់ព័ន�នឹងករងរ')។ 

 
• មិនេ្របីករដក់ទណ� កម�រងកយេលីកុមារ 
• មិនជួលកុមារឱ្យេធ�ីករងរផ�ះ ឬករងរេផ្សងេទៀត ែដលមិនសម្រសបេទតមអយុ ឬ 

ដំណាក់កលៃនករអភិវឌ្ឍ ែដលរខំនដល់េពលេវលរបស់កុមារស្រមាប់ករអប់រ ំ និង 
សកម�ភាពកម្សោន� ឬេធ�ីឱ្យកុមារ្របឈមមុខនឹងកររងរបួសធ�ន់ធ�រ។ 

 
• អនុវត�តមច្បាប់អន�រជាតិ និងច្បាប់ក�ុង្រស�កពក់ព័ន�ទងំអស់ រមួទងំច្បាប់ករងរពក់ព័ន�

នឹងពលកម�កុមារ៕ 
• រយករណ៍ភា� មៗអំពីកង�ល់ ឬករេចទ្របកន់អំពីករេកង្របវ�័� េលីកុមារ និងកររេំលភ 

បំពន និងករមិនអនុេលមតមនីតិវធិីសម្រសប និង 
 

• បង� ញភា� មៗនូវករេចទ្របកន់ ករកត់េទស និងលទ�ផលេផ្សងេទៀតៃនបទេល�ីសែដល 
បានេកីតេឡីងពីមុន ឬេកីតេឡងីអំឡុងេពលទំនាក់ទំនងជាមួយ Cowater ពក់ព័ន�នឹង 
ករេកង្របវ�័�  និងកររេំលភបំពនេលីកុមារ។ 

 
េនេពលថតរូប ឬថតវេីដអូកុមារ ឬេ្របី្របាស់រូបភាពរបស់កុមារស្រមាប់េគាលបំណងពក់ព័ន�នឹង 
ករងរ បុគ�លេនាះ្រត�វ៖ 

 
• មុននឹងថតរូប ឬថតវេីដអូរបស់កុមារ សូមវយតៃម� និងព្យោយាមអនុវត�តម្របៃពណីក�ុង 

្រស�ក ឬកររតឹបន�ឹងស្រមាប់ករផលិតរូបភាពផា� ល់ខ�ួនេឡងីវញិ។ 
 

• មុនេពលថតរូប ឬថតវេីដអូរបស់កុមារ ្រត�វទទួលបានករយល់្រពមពីកុមារ និងឪពុកមា� យ 
ឬអណាព្យោបាលរបស់កុមារ។ ជាែផ�កមួយៃនកិច�ករេនះ បុគ�លេនាះ្រត�វពន្យល់អំពីរេបៀប
ែដលរូបថត ឬែខ្សភាពយន�នឹង្រត�វយកេទេ្របី្របាស់។ 

 
• ធានាថារូបថត ភាពយន� វេីដអូ និងឌីវឌីីបង� ញកុមារក�ុងលក�ណៈៃថ�ថ�ូរ និង្របកបេដយ 

ករេគារព និងមិនស�ិតក�ុងលក�ណៈងយរងេ្រគាះ ឬេ្រកមបង� ប់។ កុមារគួរេស��កពក់ 
ឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ នងិមិនស�ិតក�ុងឥរយិាបថ ែដលអច្រត�វបានេគេមីលេឃញីថាជាសំណូមពរ 
ែបបផ�ូវេភទ។ 

 
• ធានាថារូបភាពគឺប�� ក់នូវបរបិទដ៏េស� ះ្រតង់ និងករពិត 
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• ្រត�វ្របាកដថា េឈ� ះឯកសរ ទិន�ន័យេមត ឬករពិពណ៌នាអត�បទមិនបង� ញព័ត៌មាន
អត�ស�� ណអំពីកុមារ េនេពលេផ�ីរូបភាពតមេអឡចិ្រត�និក ឬេបាះពុម�រូបភាពក�ុងទ្រមង់ 
ណាមួយ និង 

 
• យល់ថា ទំនួលខុស្រត�វគឺស�ិតេនេលីបុគ�លមា� ក់ៗ ក�ុងនាមជាបុគ�លែដលមានទំនាក់ទនំង 

ជាមួយ SCP Cowater និងគេ្រមាងេដីម្បីេ្របី្របាស់សុភវនិិច�័យ និងេជៀសវងសកម�ភាព 
ឬអកប្បកិរយិាែដលអច បក្រសយថា ជាករេកង្របវ�័� និងកររេំលភបំពនេលីកុមារ។ 

 
៤.  ករធានាបរយិាកសករងរ្របកបេដយសុវត�ិភាព និងករេគារព 
 

SCP ប�� ក់ និងយល់្រពមថា ខណៈេពលែដលកំពុងអនុវត�គេ្រមាង ឬក�ុងេពលេធ�ីដំេណីរក�ុង 

្របេទសែដលចត់តងំពក់ព័ន�នឹងគេ្រមាងតមមេធ្យោបាយណាមួយ SCP និងបុគ�លិករបស់ខ�ួន 

្រត�វ្របកន់ខ� ប់នូវស�ង់ដរៃនករ្របតិបត�ិរបស់ Cowater ពក់ព័ន�នឹងករធានាបរយិាកសករងរ 

្របកបេដយសុវត�ិភាព និងករេគារព។ 
 
េលីសពីេនះេទៀត SCP នងឹធានា និេយាជតិរបស់ខ�ួន នងិអ�កេផ្សងេទៀតេនក�ុងែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង ់
ពក់ព័ន�េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលជាមួយគេ្រមាង ្របកនខ់� ប់នូវស�ង់ដរទងំេនះ។ SCP ្រត�វ៖ 

a) ្របកសថាខ�ួនទទួលយក និងេគារពតមស�ង់ដរ្របតិបត�ិរបស់ Cowater េដយ 
ធានាស�ង់ដរបរយិាកសករងរ្របកបេដយសុវត�ិភាព និងករេគារព (មានពិពណ៌នា 
ខងេ្រកម) េហីយ្រត�វធានានិេយាជិតរបស់ខ�ួន និងអ�កេផ្សងេទៀតក�ុងែខ្សសង� ក ់
ផ�ត់ផ�ង់របស់ខ�ួន ពក់ពន័�េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាល ជាមួយគេ្រមាង្របកន់ 
ខ� ប់នូវស�ង់ដរទងំេនះ និង 

b) អនុវត� នងិប�� ក់ថា SCP មានេគាលនេយាបាយ នងិនីតិវធិីេដីម្បធីានាបាននូវ
បរយិាកសករងរ្របកបេដយសុវត�ិភាព និងករេគារព ្រសបតមេគាលេដ និង 
េគាលបំណងៃនស�ង់ដរ្របតិបត�ិធានាបរយិាកសករងរ្របកបេដយ 
សុវត�ិភាព និងករេគារព របស់ Cowater េហយីផ�ល់េគាលករណ៍ និងនីតិវធិី 
ទងំេនះ េទឱ្យ Cowater តមករេស�ីសំុ។  

 
កង�ល់ជាក់ែស�ងពក់ព័ន�នឹងសុវត�ិភាព និងករេគារពេនកែន�ងេធ�ីករក�ុង្របតិបត�ិករណាមួយរបស់ 
Cowater រមួទងំគេ្រមាងនានា នឹង្រត�វរយករណ៍េដយ SCP េយាងតមនីតិវធិីរយករណ៍
ែដលបានកំណត់ក�ុងេសចក�ីែណនាៃំន្រកម្របតិបត�ិែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់។ 

 
 ស�ង់ដរៃនករ្របតិបត�ិ៖ ករធានាថា កែន�ងេធ�ីករ្របកបេដយសុវត�ិភាព និងករេគារព៖ 
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4.1 េគាលករណ៍ែណនាទូំេទ 
 
 

SCP ត្រម�វឱ្យរក្សោករេប�ជា� ចិត�របស់ខ�ួនជានិេយាជក ែដលផ�ល់ឱកសឱ្យេស�ីគា� ៗេដីម្បអីនុវត�តម
ច្បាបជ់ាធរមានក�ុងករ្រគប់្រគង សុខភាព និងសុវត�ភិាពេនកែន�ងេធ�ីករ និងចូលរមួករពិចរណា 
េលីសមភាពេយនឌ័រ និងបរយិាបន�សង�ម (GESI) ក�ុង្រគបស់កម�ភាព និង្របតិបត�កិររបស់ខ�ួន 
ទងំអស់។ 

 
4.2 ករករពរពីករេរសីេអីង និងករេបៀតេបៀន 
 
 

ករេរសីេអីង និងករេបៀតេបៀន្រគប់្របេភទ្រត�វបានហមឃាតយ៉់ាងតឹងរុងឹ។ Cowater នងឹមិនអត ់
ឱនចំេពះករេបៀតេបៀនពីអ�កដៃទេដយែផ�កេលីេភទ អយុ ពណ៌សម្ុបរ ជាតិសសន៍ សសនា 
ស� នភាពអពហ៍ពិពហ៍ ឬអតីតយុទ�ជន ស�� តិ ទំេនារផ�ូវេភទ ពិករភាព និង/ឬលក�ណៈ 
ផា� ល់ខ�ួនេផ្សងេទៀត។ 

 
ករេបៀតេបៀន រមួមាន ករនិយាយបង�ូចេករ � ិ៍េឈ� ះអំពីចរតិលក�ណៈែបបបេង�តី "េរឿងកំែប�ង" អំព ី
្រក�មជនជាតភិាគតិច ឬ ្រក�មេផ្សងេទៀត េដយេចតនាបេង�ីតឧបសគ�ដល់លទ�ភាពចូលេទកែន�ង 
េធ�ីករ និងបរយិាបន� ្រពមទងំពក្យសម�ី នងិអកប្បកិរយិាេដយរងកយ និងរូបភាពេផ្សងេទៀត។
ករេបៀតេបៀនផ�ូវេភទក៏្រត�វបានហមឃាត់ផងែដរ។ ករេស�ីសំុម�ងេហយីម�ងេទៀតស្រមាប់ណាត់ជបួ 
 េរឿងកំែប�ង រូបភាពបង�េហតុផ�ូវេភទ នងិករេបៀតេបៀនេដយពក្យសម�ី រងកយ និងរូបភាពេផ្សង 
េទៀត្រត�វបានហមឃាត់។ ករេបៀតេបៀនបុគ�លមា� កេ់ទៀតពក់ព័ន�តមមេធ្យោបាយណាមួយជាមួយ 
គេ្រមាង នឹងនាេំទដល់ករចត់វធិានករខងវនិ័យ រហូតដល់មានករប��ប់កិច�សន្យោផងែដរ។ 

 
 
4.3 ករករពរពីអំេពីហងិ្សោ នងិករេធ�ីបាប 

អំេពីហងិ្សោ (រូបវន� ឬករណីណាមួយ រមួមាន ករគំរមកំែហង ករបំភិតបំភ័យ ករបំផ�ិចបំផា� ញ 

និងករកន់កប់អវុធ្រគប់្របេភទ េនេពលេធ�ីករជាមួយគេ្រមាង) ្រត�វបានហមឃាតយ៉់ាងតឹងរុងឹ។ 

ករេធ�ីបាប និងករតិះេដៀល ក៏្រត�វបានហមឃាតយ៉់ាងតឹងរុងឹផងែដរ។ 

 

4.4 េ្រគឿង្រសវងឹ និងេ្រគឿងេញ�ន 
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បុគ�លែដលស�ិតេ្រកមឥទ�ិពលៃនេ្រគឿងេញ�ន ឬេ្រគឿង្រសវងឹ េនេពលអនុវត�ករងរអចបង�ហនិភ័យ 

ដល់សុខភាព និងសុវត�ិភាពយ៉ាងធ�ន់ធ�រទងំចំេពះខ�ួន និងចំេពះមិត�រមួករងរ។ ខណៈេពល 

ែដលេនក�ុងបរេិវណ Cowater ករេធ�ីករ ឬចូលរមួក�ុងសកម�ភាពគេ្រមាង ឬជាតំណាងណាមួយ 

ឬ្រត�វបានេគេមីលេឃញីថាតំណាងឱ្យ SCP ឬ Cowater បុគ�លេនាះមិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យកន់ 

កប់េ្រគឿងេញ�នខុសច្បាប់ ឬចុះេខ្សោយេដយសរេ្រគឿង្រសវងឹ ឬេ្រគឿងេញ�ន។ 

 

សូមកត់សមា� ល់ថា កិច�ករខងេលីេនះ មិនអនុវត�ចំេពះថា� កំំណត់េដយអ�កផ�ល់េសវែថទ ំ

សុខភាពមានអជា� ប័ណ�េនាះេទ ្របសិនេបី បុគ�លេនាះអចអនុវត�ភារកិច� ែដលបានកណំត់របស់ 

គាត់េដយសុវត�ិភាពេនេពលេ្របី្របាស់ថា� តំមករែណនា។ំ 

4.5 សកម�ភាពនេយាបាយ ឬសសនា 
ខណៈេពលែដល Cowater េគារពសិទ�ិរបស់ SCP ចំេពះជំេនឿ នេយាបាយ និងជំេនឿសសនា 

និងករអនុវត�ននានា សិទ�ិទងំេនះ មិន្រត�វេធ�ីេឡងីតមរេបៀបែដលឆ�ុះប�� ងំពីគេ្រមាង ឬ Cowater 

ឬតមមេធ្យោបាយណាមួយែដលប៉ះពល់ដល់អតិថិជន អ�កទទួលផល ឬបុគ�លពក់ពន័�េផ្សងេទៀត 

ឬកំពុងេធ�ីឱ្យគេ្រមាង។ 

 

4.6  ករ្រត�តពិនិត្យ្របវត�ិ 
Cowater អចត្រម�វឱ្យេធ�ីករពិនិត្យលម�ិតេលីអ�កដកព់ក្យ បុគ�លិក អ�កេម៉ករ និង SCPs េដីម្ប ី

បំេពញត្រម�វករែដលកំណត់េដយអតិថិជន េដីម្បរីក្សោនីតិវធិី្រត�តពិនិត្យសន�ិសុខរបស់្រក�មហុ៊ន ឬ 

េដីម្បកីរពរ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ខ�ួន។ Cowater ្រត�តពិនិត្យលម�ិតេលីសកម�ភាពណាមួយែដលមាន 

អន�រកម�េដយផា� ល់ ជាមួយមនុស្សែដលងយរងេ្រគាះ រមួទងំកុមារ ឬមុខតំែណងណាមួយែដល 

អចនាឱំ្យ Cowater មានហនិភ័យែផ�កសន�ិសុខ។ គឺរពំឹងថា SCP នឹងេធ�ីករពិនិត្យលម�ិតេលីបុគ�ល 

និង/ឬ្រក�ម េនេពលចបំាច់។ 

 

5.  ករករពរបរសិ� ន 
SCP យល់្រសបថា េនេពលអនុវត�គេ្រមាង SCP នឹង្របកន់ខ� ប់នូវស�ង់ដរ ៃនករ្របតិបត�ិរបស់ 

Cowater ពក់ព័ន� នឹងករករពរបរសិ� ន (មានពិពណ៌នាខងេ្រកម)។ Cowater រក្សោសិទ� ិ
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ក�ុងករេស�ីសំុកររយករណ៍តមកលកំណត់ព ី SCP េលីករ្របកន់ខ� ប់នូវស�ង់ដរៃនករ្របតិបត�ិ 

ទងំេនះ។ 

ស�ង់ដរៃនករ្របតិបត�ិ៖ ករករពរបរសិ� ន៖ 
• SCP ្រត�វអនុវត�តមច្បាប់ និងបទប្ប��ត�ិជាតិ និងអន�រជាតិពក់ព័ន�ស�ីពីបរសិ� ន និង 

អចអនុវត�ស�ង់ដរណាមួយែដលមានភាពជាក់លក់ចំេពះឧស្សោហកម�របស់ខ�ួន និង 
• SCP នឹងធានាឱ្យមានករពិចរណាអំពីេហតុប៉ះពល់ដល់បរសិ� ន ៃនករងរទងំអស់ 

ែដលបានអនុវត� េហយី្របសិនេបីអចេធ�ីេទបាន េ្របី្របាស់ទំនិញ និងេសវែដលអច 
កត់បន�យេហតុប៉ះពល់ផា� ល់របស់ SCP េទេលីបរសិ� ន ដូចជា ករងរពក់ព័ន�នឹង 
ករកត់បន�យកកសំណល់ និងករអភិរក្សថាមពល ទឹក និងធនធានេផ្សងេទៀត។ SCPs 
ក៏្រត�វបានេលីកទឹកចិត�  (ក) ករែណនាេំគាលនេយាបាយបរសិ� ន ក�ុងេគាលបំណងកត់ 
បន�យេហតុប៉ះពល់អវជិ�មានេដយផា� ល់របស់ SCP េទេលីបរសិ� ន និងកត់បន�យ
ដនករបូន។ និង (ខ) ពិនិត្យេមីលែខ្សសង� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់ខ�ួនេដីម្បធីានាថា ផលិតផល 
និងេសវមាន្របភពមកពីអ�កផ�ត់ផ�ង់ ែដលមានករទទួលខុស្រត�វ ែដលមានដំេណីរករ 
្របកបេដយសុវត�ិភាព និងេគារពច្បាប់ េហយីពិចរណាេលីេគាលករណ៍បរសិ� ន ដូចបាន 
កំណតខ់ងេលី។ 
 

6.  ករករពរកម�សិទ�ិ និងទនិ�ន័យផា� ល់ខ�ួន 
 

SCP ធានាថា នឹងមានវធិានករបេច�កេទស និងករេរៀបចំសម្រសប េដីម្បកីរពរ កម�សិទ�ិ និង 
ទិន�ន័យផា� ល់ខ�ួន្របឆាងំនឹងដំេណីរករែដលគា� នករអនុ�� ត ឬខុសច្បាប់ ្រពមទងំករបាត់បង់ 
ករបំផ�ិចបំផា� ញ ករខូចខត ករផា� ស់ប�ូរ ឬេលចធា� យេដយៃចដន្យ។ 
 
SCP ធានាបែន�មេទៀតថា ខ�ួននឹងអនុវត�តម (ក) ករករពរទិន�ន័យ ឬច្បាប់ឯកជនភាព និង 

ត្រម�វករៃនយុត� ធិករៃន្របតិបត�ិកររបស់ SCP និង (ខ) កតព�កចិ�ែដលមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ 

រវងភាគី និងក�ុងកិច�សន្យោដំបូងជាមួយអតិថិជន។ SCP នឹងមិនអនុវត�កតព�កិច�របស់ខ�ួនេ្រកម 

កិច�សន្យោេនះតមរេបៀប ែដលេធ�ីឱ្យ Cowater ឬអតិថិជនបំពនេលីកតព�កិច�របស់ខ�ួន ពក់ព័ន� 

នឹងករករពរ្រទព្យសម្បត�ិ កម�សិទ�ិ និងទិន�ន័យផា� ល់ខ�ួនេឡីយ។8 


