េសǏកមមស័យ
្វ ដឹកនំ

េតើ អីេ្វ ទជេសǏស្វ័យដឹ កនំ ?

េសǏកមមស័យ
្វ ដឹ កនំ (ឬដឹ កនំេƽយអនកចូ លរួម )អនុ ញញតឱយអនកមនមចស់ករកន់ ែតខ្លំងេលើេសǏកមមរបស់

េǎកអនក និ ងផ្តល់អំǁចឱយេǎកអនក ្រគប់ ្រគងបុ គគលិករបស់េǎកអនកផទល់ ។ ្របសិនេបើ េǎកអនកសេ្រមច
ចិ ត្តេធ្វើស័យ
្វ ដឹ កនំ េនះេǎកអនក ជនិ េយជកៃនបុ គគលិកែថទំ េƽយផទល់របស់េǎកអនក ។ ករ ិយល័យ

ៃនេសǏកមមស័យ
្វ ដឹ កនំ រយៈេពលែវង ្រតូវបនផ្ដល់ជូន កនុងទ្រមង់ ពីរយ៉ ង គឺ គំរអ
ូ តិ ថិជន-និ េយជក និ ងេសǏកមម
ǂមវ ិធី ខុំញ ។
គំ រអ
ូ តិថិជន-និ េយជក

េនកនុងគំ រអ
ូ តិ ថិជន-និ េយជក េǎកអនក គឺ ជនិ េយជកៃនបុ គគលិកែថទំេƽយផទល់របស់េǎកអនក ។
េǎកអនកǕចជួ លមិ ត្តភក្តិ អនកជិ តខង ឬបុ គគលែដលǕចេជឿទុ កចិ ត្តបនេផƞងេទៀតឱយេធ្វើជបុ គគលិក
របស់េǎកអនក ។ ទី ភនក់ ងរមួ យជួ យេǎកអនក កនុងករេចញ មូ លបបទនប្រតទូ ទត់ ្របក់ និ ងេរៀបចំ
ឯកǒរពនធ ។ កនុងនមជនិ េយជក េǎកអនក្រតូវទទួ លខុ ស្រតូវេលើ៖








ករេ្រជើ សេរ ើសបុ គគលិក និ ងករជួ លបុ គគលិករបស់េǎកអនក

ករសេ្រមចេលើអ្រǂ្របក់ ឈួនល គិ តǂមេម៉ ង របស់បុគគលិកេǎកអនក េនកនុងែដនក្រមិ ត
មួ យ
ករបណុ្ត ះបǁ
្ត លបុ គគលិករបស់េǎកអនក
ករកំ ណត់ ភរកិ ចចបុគគលិករបស់េǎកអនក និ ង កលវ ិភគ
ករងរេƽយែផ្អកេលើែផនករេសǏកមម របស់េǎកអនក

ករចត់ ែចងបុ គគលិករបស់េǎកអនកនិ ងករអនុ ម័តេលើ

ឯកǒរេពលេវǎបំ េពញករងររបស់គត់ /នង

ករពិ និតយេឡើងវ ិញេលើ ករបំ េពញករងររបស់ បុ គគលិកេǎកអនក
ករបញឈប់ បុគគលិករបស់េǎកអនក ǂមករចំបច់

គំ រេូ សǏកមមǂមវ ិធីខំុញ

េសǏកមមǂមវ ិធី ខំុញ គឺ Ǖចរកបនេនកនុង ករលះបង់ សិទិធទទួ លបនករែថទំ និ ងវ ័យចស់
្រសេដៀងគនេទនឹ ងគំ រអ
ូ តិ ថិជន-និ េយជក េǎកអនកគឺ ជនិ េយជកៃនបុ គគលិកែថទំ

ជǍ ។

េƽយផទល់របស់េǎកអនក ។ េសǏǂមវ ិធី ខុំញក៏អនុ ញញតឱយេǎកអនកǕចេរៀបចំ ថវ ិកផទល់ខួ្លន
របស់េǎកអនកេដើ មបីទិញទំ និញនិ ងេសǏ េទǂមែផនករេសǏកមមរបស់េǎកអនក ។ េនះ

Ǖចរួមបញូច លទំងទំ និញ និ ងេសǏែដលមិ នǕចេ្របើ បនជធមមǂ ǂមរយៈករលះបង់

សិទិធទទូ លបនករែថទំ និ ងវ ័យចស់ជǍ ។ េនកនុងេសǏកមមǂមវ ិធី ខំុញ េǎកអនក្រតូវសេ្រមច ផ្តល់្របក់
ឈនួលឱយបុ គគលិករបស់េǎកអនកេទǂមថវ ិកររបស់េǎកអនក ។

េតើេសǏកមមស័យ
្វ ដឹកនំ ខុ សគនពី េសǏកមមគំរទ
ូ ី ភនក់ ងរ ដូ ចេម្តចខ្លះ ?

គំ រេូ សǏកមមទីភនក់ ងរ គឺ Ǖចរកបនស្រមប់ អនកចូ លរួមែដលមិ នចង់ េធ្វើស័យ
្វ ដឹ កនំេសǏកមមរបស់ពួកេគ ។

េនកនុងគំ រទ
ូ ី ភនក់ ងរ េǎកអនកនឹ ងេ្រជើ សេរ ើសអនកផ្តល់េសǏកមមមួយពី បញជីទីភនក់ ងរែដលបនអនុ ម័តរួច េដើ មបីឱយ
ផ្តល់េសǏននរបស់េǎកអនក ។ អនកផ្តល់េសǏែដលេǎកអនកេ្រជើ សេរ ើស េធ្វើករេ្រជើ សេរ ើសបុ គគលិក ជួ ល និ ង
្រគប់្រគងបុ គគលិកែថទំេƽយផទល់របស់េǎកអនក ។ េǎកអនក ក៏ Ǖចសេ្រមចេ្រជើ សេរ ើសយកជបនƞំៃនេសǏ
ស្វ័យដឹ កនំ និ ងេសǏកមមគំរទ
ូ ី ភនក់ ងរ Ǖ្រស័យǂម ត្រមូវកររបស់េǎកអនក ។ េƽយមិ នគិ តអំ ពីគំរែូ ដល

េǎកអនកបនេ្រជើ សេរ ើសអនកស្រមបស្រមួល េសǏកមមរបស់េǎកអនក នឹ ងជួ យេǎកអនកឱយអនុវត្តǂមែផន
ករេសǏកមមរបស់េǎកអនក ។

េតើខំុញǕចមនសិទិទ
ធ ទួ លបនេសǏកមមស័យ
្វ ដឹកនំ ែដរឬេទ ?

េដើ មបីេ្របើ ្របស់េសǏកមមស័យ
្វ ដឹ កនំ េǎកអនក្រតូវែតមនឆនទៈកនុងករ៖



ទទួ លយកǓនិ ភ័យ សិទិធ និ ងករទទួ លខុ ស្រតូវេលើករងរស្វ័យដឹ កនំ
ទទួ លយកករទទួ លខុ ស្រតូវ កនុងនមជនិ េយជកមនក់

អនកស្រមបស្រមួលេសǏកមមរបស់េǎកអនកǕចផ្តល់នូវព័ ត៌មន និ ងករែណនំបែនថមទក់ ទងនឹ ងគំ រូេផƞងៗ ។
ករេ្រជើ សេរ ើសគំ រេូ សǏកមម គឺ ជករសេ្រមចចិ ត្តផទល់ខួ្លន េទǂមករចង់ បនរបស់េǎកអនក ។

បនេចញផǜយេនៃថងទី 12 ែខកកកƽ ឆនំ 2013

