ភារកិច្ចប្រឆ ាំងអាំព ើ ុករលួយ

ANTI-CORRUPTION UNDERTAKINGS
DEFINITIONS
“Public Official” means an elected or appointed official, employee or agent of

និយមន័យ

“មន្តនរីសាធារណៈ” មានន័យថា មន្តនរី និយោជិត ឬភ្នាក់ងារដែលត្តូវបានយត្ជើសយរស
ើ
ឬដតង

any national, regional or local government/state or department, agency or

តាំងរបស់រដ្ឋាភិ បាល/រែាថាាក់ជាតិ ថាាក់តាំបន់ ឬថាាក់មូលដ្ឋាន ឬនាយកដ្ឋាន ទីភ្នាក់ងារ ឬ

instrumentality of any such government/state or any enterprise in which such a

អងគភ្នពននរដ្ឋាភិបាល/រែាយនាោះ ឬសហត្ាសណាមួយដែលកាុងយនាោះរដ្ឋាភិបាល/រែាដបបយនាោះ

government/state owns, directly or indirectly, a majority or controlling interest; an

កាន់កាប់យដ្ឋយផ្ទាល់

ឬយដ្ឋយត្បយោល

នូវផលត្បយោជន៍ ភ្នគយត្រើន

ឬផលត្បយោជន៍

official of a political party; a candidate for public office; and any official,

ត្គប់ត្គង មន្តនរីននគណបកសនយោបាយណាមួយ យបកខជនសត្មាប់ មុខតាំដណងសាធារណៈ

employee or agent of any public international organization.

និងមន្តនរី និយោជិត ឬភ្នាក់ងារណាមួយរបស់អងគការអនររជាតិ សាធារណៈណាមួ យ។

“Close Family Member of a Public Official” means a husband/spouse or partner,
one of his/her children, siblings or parents; the husband/spouse or partner of
his/her children or siblings; or any household member.

PREVENTION OF CORRUPTION
In recognition of the principles enshrined in the pertinent international and
regional conventions on combating corruption and to ensure compliance with the
anti-corruption laws applicable to the activities under the Contract and any other
anti-corruption laws otherwise applicable to the Parties or their ultimate parent

“សមាជិកត្គួសារជិតែិតននមន្តនរសា
ី ធារណៈ”

មានន័យថា

សាាមី/សហព័ទធ

ឬនែគូ

អាក

ណាមាាក់ កុងរាំ
ា
យណាមកូន បងបអូនបយងកើត ឬឪពុកមារយរបស់ខួន
ល សាាមី/សហព័ទធ ឬនែគូ របស់
កូន ឬបងបអូនបយងកើតរបស់ខួន
ល ឬសមាជិកត្គួសារណាមាាក់ ។

ការទប់សាកត់អាំយពើពុករលួយ

យែើមបីទទួលសាគល់យាលការណ៍ដែលមានដរងយៅកាុងអនុសញ្ញាអនររជាតិ

និងតាំបន់ដែល

ពាក់ព័នធ ទាក់ទងនឹងការត្បយុទធត្បឆាំងអាំយពើ ពុករលួយ និងយែើមបីធានានូវអនុយោមភ្នពតម

រាប់ត្បឆាំងអាំយពើពុករលួយ ពាក់ព័នធនឹងសកមមភ្នព យត្កាមកិរចសនា និងរាប់ត្បឆាំងអាំយពើ
ពុករលួយយផសងយទៀតដែលអនុវតររាំយពាោះគូភ្នគី ឬត្កុមហុនយមរុងយត្កាយរបស់ពួកយគ៖

company:
1-

The Supplier, in respect of the Contract and the matters that are the subject

of the Contract, warrants that neither it nor to its knowledge anyone on its behalf,
has made or offered nor will make or offer any payment, gift, or promise or give
any advantage, whether directly or through an intermediary, to or for the use of

១-

អាកផគត់ផគង់ទាក់ទងនឹងកិរចសនាយនោះ និងបញ្ញ
ា ទាាំងឡាយដែលជាកមមវតថុននកិរចសនា

ធានាថា ខលួន ឬអាកណាមាាក់តងនាមឲ្យខលួន តមដែលខលួនែឹង មិនបានយ្ាើឬផរល់ យហើយ
នឹងមិនយ្ាើឬផរល់ការបង់ត្បាក់ អាំយណាយណាមួយ ឬសនា ឬផរលអ
់ តថត្បយោជន៍ ណាមួយ

យទាោះយដ្ឋយផ្ទាល់កីរ ឬតមរយៈអនររការក
ី ីរ ែល់ ឬសត្មាប់ ការយត្បើ ត្បាស់របស់មន្តនរីសាធារណៈ

any Public Official, where such payment, gift, promise or advantage would be for

ណាមួយយ

purposes of:

យាលបាំណង៖

(i)

Influencing any act or decision of such Public Official;

(ii)

Inducing such Public Official to do or omit to do any act in violation

(i)

(ii)

ឬមិនយ្ាើសកមមភ្នពណាមួយ

យដ្ឋយបាំពានយលើ

(iv) ជាំរញ
ុ មន្តនរីសាធារណៈរូបយនាោះឲ្យយត្បើត្បាស់ឥទធិពលរបស់ខួន
ល យែើមបីយ្ាើឲ្យបោះពាល់ែល់

(iv)Inducing such Public Official to use his or her influence to affect any act

សកមមភ្នព ឬយសរករីសយត្មររបស់នាយកដ្ឋាន ទីភ្នាក់ងារ ឬអងគភ្នពណាមួយរបស់

or decision of any department, agency or instrumentality of any government
or public enterprise.

of the Contract, warrants that it has not made or offered and will not make or offer

ជាំរញ
ុ ឲ្យមន្តនរីសាធារណៈរូបយនាោះយ្ាើ

(iii) ធានានូវអតថត្បយោជន៍ មិនសមស្សបណាមួយ ឬ

(iii) Securing any improper advantage; or

The Supplier, in respect of the Contract and the matters that are the subject

ជោះឥទធិពលយលើសកមមភ្នព ឬយសរករីសយត្មរណាមួយរបស់មន្តនរីសាធារណៈរូបយនាោះ
ករណីយកិរចស្សបរាប់ របស់ខួន
ល

of his or her lawful duties;

2-

ើយ ដែលការបង់ត្បាក់ អាំយណាយ ការសនា ឬអតថត្បយោជន៍ ដបបយនាោះ គឺយែើមបី

២-

រដ្ឋាភិបាល ឬសហត្ាសសាធារណៈណាមួយ។
អាកផគត់ផគង់ទាក់ទងនឹងកិរចសនាយនោះ

និងបញ្ញ
ា ទាាំងឡាយដែលជាកមមវតថុននកិរច

សនាធានាថា ខលួនមិនបានយ្ាើ ឬផរល់ យហើយនឹងមិនយ្ាើ ឬផរល់ការបង់ត្បាក់ អាំយណាយ

any payment, gift, or promise or give any advantage, whether directly or through

ណាមួយ ឬសនា ឬផរលអ
់ តថត្បយោជន៍ ណាមួយ យទាោះយដ្ឋយផ្ទាល់កីរ ឬតមរយៈអនររការក
ី ីរ

intermediaries, to or for the use of any person (other than a Public Official) insofar

ែល់ ឬសត្មាប់ ការយត្បើត្បាស់របស់បុគគលណាមួយ (យត្ៅពី មន្តនរីសាធារណៈ) យ

as such payment, gift, promise or advantage would be for purposes of inducing

កត្មិតដែលការបង់ត្បាក់

such person to do or omit to do any act in violation of his or her lawful duty or to

អាំយណាយ

យាលបាំណងជាំរញ
ុ ឲ្យបុគគលយនាោះយ្ាើ

ការសនា

ឬអតថត្បយោជន៍ ដបបយនាោះ

ឬមិនយ្ាើទយងាើណាមួយ

ើយ កាុង
គឺយែើមបី

យដ្ឋយបាំពានករណីយកិរច

secure any improper advantage, or otherwise to do or refrain from doing

ស្សបរាប់ របស់ាត់ ឬនាង ឬយែើមបីធានានូវអតថត្បយោជន៍ មិនសមស្សបណាមួយ ឬយែើមបី

something that would violate the laws applicable to the activities under the

យ្ាើ ឬមិនយ្ាើអីាមួយដែលនឹងបាំពានរាប់ពាក់ព័នធនឹងសកមមភ្នពទាាំងឡាយ យត្កាមកិរចសនា។

Contract.
3-

The Supplier shall cause Supplier’s personnel and subcontractors to comply

with the obligations set forth in this Attachment and to warrant the same under the
terms of their agreements with any Subcontractors. In particular, the Supplier shall

៣-

អាកផគត់ផគង់ត្តូវយ្ាើឲ្យបុគគលិក និងអាកយ

ការរបស់ខួនយារពតមកាតពា
ល
កិរចទាាំងឡាយ

ដែលមានដរងយៅកាុងឯកសារភ្នាប់ យនោះ និងធានានូវការយារពកាតពាកិរចទាាំងយនោះ យោងតម
លកខខណឌននកិរចត្ពមយត្ពៀងរបស់ពួកយគជាមួ យអាកយ

ការបនរណាមួយ។ ជាពិយសស អាកផគត់

perform compliance due diligences on all major Subcontractors in order to ensure

ផគង់ត្តូវអនុវតរការត្បុងត្បយ័តាហត
ម ់រត់ដផាកអនុយោមភ្នពយលើអាកយ

that they shall act in strict compliance with the anti-corruption laws applicable,

ទាាំងអស់

conducting appropriate investigations. The Buyer reserves the right to request
proof of and/or documentation relating to such due diligences.
4-

All financial settlements, billings and reports rendered to the Buyer shall

accurately and in reasonable detail reflect all activities and transactions undertaken

យែើមបីធានាថា

ពួកយគយ្ាើសកមមភ្នព

ត្បឆាំងអាំយពើពុករលួយដែលពាក់ព័នធ យដ្ឋយយ្ាើការយសុើបអយងកតសមស្សប។ អាកទិញរកាសិទិធ
យសាើសុាំភសរុតងនន និង/ឬឯកសារទាក់ទងនឹងការត្បុងត្បយ័តាហត
ម ់រត់ ដបបយនាោះ។
៤-

រាល់របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថុ

អាកទិញ

វ ិកកយបត្ត

ត្តូវឆលុោះបញ្ញ
ច ាំងោងត្តឹមត្តូវ

និងរបាយការណ៍ទាាំងអស់ដែលផរល់ែល់

និងោងលមអិតសមស្សបអាំពីសកមមភ្នព

in the performance of the Contract. The Supplier also shall maintain adequate

ត្បតិបតរិការទាាំងអស់ដែលយ្ាើយ

internal controls to ensure that all payments made in performance of the Contract

ពិនិតយនផាកុាងឲ្យបានត្គប់ ត្ាន់ ផងដែរយែើមបីធានាថា

are authorized and in compliance with the Contract. The Buyer reserves the right
to perform itself or through a duly authorized representative, audits at Supplier’s
premises of all payments made by or on behalf of the Supplier for Work and/or
Services performed under the Contract. The Supplier agrees to cooperate fully in
any such audit, including by making the relevant books and records available to
the Buyer or its duly authorized representative and by answering any relevant
questions that the Buyer may have relating to the Supplier’s performance under

ការបនរសាំខាន់ ៗ

យដ្ឋយអនុយោមោងខាាប់ ខួនតមរាប់
ា

យ

និង

ើង កាុងការអនុវតរកិរចសនា។ អាកផគត់ផគង់ក៏ត្តូវរកាការត្តួត
រាល់ការទូ ទាត់ ទាាំងអស់ដែលបានយ្ាើ

ើងយៅកាុងការ អនុវតរកិរចសនា ត្តូវបានអនុញ្ញាត និងអនុយោមតមកិរចសនា។ អាកទិញ

រកាសិទិធកុងការអនុ
ា
វតរ

យដ្ឋយខលួនឯង

នូវសវនកមមយៅទីតាំងរបស់អាកផគត់ផគង់

ឬតមរយៈតាំណាងដែលមានការអនុញ្ញាតត្តឹមត្តូវ
យលើការទូទាត់ ទាាំងអស់ដែលយ្ាើយ

ើងយដ្ឋយ

ផគត់ផគង់យល់ត្ពមសហត្បតិបតរិការោងយពញយលញយៅកាុងសវនកមមដបបយនោះណាមួយ

រួមទាាំងតមរយៈការយ្ាើឲ្យបញ្ាី និងកាំណត់ត្តពាក់ព័នធ មានសត្មាប់ អាកទិញ ឬតាំណាងមាន
ការអនុញ្ញាតត្តឹមត្តូវរបស់ខួន
ល

និងតមរយៈការយឆលើយយៅនឹងសាំណួរពាក់ព័នធណាមួយដែល

this Contract.

អាកទិញអារមាន ទាក់ទងនឹងការអនុវតរកាតពាកិរចរបស់អាកផគត់ផគង់ យត្កាមកិរចសនាយនោះ។

5-

៥-

All payments by the Buyer to the Supplier shall be made in accordance with

the terms of payment specified in the Contract. The payment indications notified in
the Service Provider’s invoices shall be deemed to constitute a representation and

ឬ

តងនាមឲ្យអាកផគត់ផគង់ សត្មាប់ ការងារ និង/ឬយសវាដែលអនុវតរយត្កាមកិរចសនាយនោះ។ អាក

រាល់ការទូ ទាត់ ទាាំងអស់យដ្ឋយអាកទិ ញយៅកាន់អាកផគត់ផគង់

លកខខណឌទាាំងឡាយននការទូទាត់ដែលបញ្ញ
ា ក់យៅកាុងកិរចសនា។
ដែលត្តូវបានជូនែាំណឹងយៅកាុងវ ិកកយបត្តរបស់អាកផរល់យសវា

ត្តូវយ្ាើយ

ើងស្សបតម

ការបងាាញការទូ ទាត់

នឹងត្តូវចាត់ទុកថាជាការ

1 of 2

warranty by the Supplier that the bank account so notified is owned solely by the

អោះអាង និងការធានាយដ្ឋយអាកផគត់ផគង់ថា គណនី្នាារដែលត្តូវបានជូនែាំណឹងដបបយនាោះ

Supplier and that no person other than the Supplier has any ownership of or

គឺជាកមមសិទិធទាាំងស្សុងរបស់អាកផគត់ផគង់

interest in such account.

កមមសិទិធយលើ ឬផលត្បយោជន៍ណាមួ យយៅកាុងគណនីយនាោះយ

6-

The Supplier represents and warrants that no Public Official or Close family

៦-

និងថា ពុាំមានបុគគលណាយត្ៅពី អាកផគត់ផគង់

មាន

ើយ។

អាកផគត់ផគង់អោះអាង និងធានាថា មិនមានមន្តនរីសាធារណៈ ឬសមាជិកត្គួសារជិតែិត

member of a Public Official owns or possesses, directly or indirectly, shares or any

ណាមាាក់ ននមន្តនរីសាធារណៈ មានកមមសិទិធ ឬកាន់កាប់ យដ្ឋយផ្ទាល់ ឬយដ្ឋយត្បយោល នូវ

other beneficial interest in the Supplier (other than through ownership of publicly

ភ្នគហុន

traded securities that is not sufficient to constitute a controlling interest), or is a

កមមសិទិធយលើមូលបត្តជួញែូរជាសាធារណៈដែលមិនត្គប់ ត្ាន់ យែើមបីបយងកើតជា

ឬសិទិធយលើផលកនត្មយផសងយទៀតណាមួយយៅកាុងអាកផគត់ផគង់

(យត្ៅពី តមរយៈ

director, officer or agent of the Supplier, except for any ownership, interest or

ផលត្បយោជន៍ ត្គប់ត្គង) ឬជាអភិបាល មន្តនរី ឬភ្នាក់ងាររបស់អាកផគត់ផគង់យ

position that the Supplier has disclosed to the Buyer in writing. The foregoing

ដតកមមសិទិធ

representation and warranty will continue so long as this Contract remains in
effect. The Supplier agrees to notify the Buyer promptly and in writing of any
developments that would or might affect the accuracy of the foregoing
representation or warranty. In any case, if a Public Official or Close family

ផលត្បយោជន៍

ើយ យលើកដលង

ឬមុខតាំដណងណាមួយដែលអាកផគត់ផគង់បានោតត្តដ្ឋងែល់

អាកទិញជាោយលកខណ៍អកសរ។ ការអោះអាង និងការធានាខាងយែើម នឹងបនរ ែរាបណាកិរច
សនាយនោះយៅដតមានត្បសិទធភ្នព។

អាកផគត់ផគង់យល់ត្ពមជូនែាំណឹងែល់អាកទិញភ្នលមៗ

និងជាោយលកខណ៍អកសរអាំពីការវ ិវឌ្ឍណាមួយដែលនឹង

ឬអារបោះពាល់ែល់ភ្នពត្តឹមត្តូវ

ននការអោះអាង និងការធានាខាងយែើម។ កាុងករណីណាក៏យដ្ឋយ ត្បសិនយបើ មន្តនរីសាធារណៈ ឬ

member of a Public Official owns or acquires, directly or indirectly, shares or any

សមាជិកត្គួសារជិតែិតននមន្តនរីសាធារណៈ កាន់ កាប់ ឬទទួលបាន យដ្ឋយផ្ទាល់ ឬយដ្ឋយ

other beneficial interest in the Supplier, or is or becomes a director, officer or

ត្បយោល នូវភ្នគហុន ឬសិទិធយលើផលកនត្មយផសងយទៀតណាមួយយៅកាុងអាកផគត់ផគង់ ឬគឺជា ឬ

agent of the Supplier, the Supplier shall take appropriate steps to ensure that such

ិ នការសមស្សប
កាលយជាអភិបាល មន្តនរី ឬភ្នាក់ ងាររបស់ អាកផគត់ផគង់ អាកផគត់ផគង់ត្តូវ ចាត់ វធា

Public Official or Close family member of a Public Official avoids any conflict of

យែើ មបី ធានាថា

interest, complies with the legislation applicable in accordance with the place of

យរៀសវាងនូ វទាំនាស់ផលត្បយោជន៍

performance of the Contract prohibiting conflicts of interest on the part of Public
Officials and complies with the anti-corruption provisions described in this

សនា

មន្តនរីសាធារណៈ

ឬសមាជិកត្គួសារជិតែិតរបស់មន្តនរីសាធារណៈ

យារពតមរាប់ពាក់ព័នធ ស្សបតមទីកដនលងអនុ វតរកិរច

ដែលហាមឃាត់ ទាំនាស់ផលត្បយោជន៍ពីសាំណាក់ មន្តនរីសាធារណៈ

បញ្ា តិរសីព
រ ី ការត្បឆាំងអាំយពើពុករលួយដែលយរៀប រាប់យៅកាុងឯកសារភ្នាប់យនោះ។

និងយារពតម

Attachment.
6.bis -

Notwithstanding the above, the Parties accept and acknowledge that, in

៦សាួន- យទាោះបីជាមានត្បការខាងយលើក៏យដ្ឋយ គូភ្នគីទទួលយក និងទទួលសាគល់ថា កាុង

the event any Supplier or Subcontractor is owned in part by a State owned

ករណីដែលអាកផគត់ផគង់ ឬអាកយ

company or may, whether now or in the future, be considered as a governmental

ជាកមមសិទិធរបស់រែា ឬ យទាោះជាបរចុបបនាកីរ ឬយៅយពលអនាគតករី អារត្តូវបានចាត់ទុកថាជា

entity or quasi-governmental entity at law, it is possible that a Public Official may

អងគភ្នពរដ្ឋាភិ បាល

ការបនរណាមួយត្តូវបានកាន់កាប់ មួយដផាកយដ្ឋយត្កុមហុន

ឬអងគភ្នពស្សយែៀងរដ្ឋាភិបាលតមរាប់

serve as a director, officer or employee of such Contractor or Subcontractor or its

សាធារណៈអារបយត្មើ ការងារជាអភិបាល

subsidiaries. In such event, the Parties agree that, the Contractor or such

អាកយ

Subcontractor may have one or more directors, officers or employees who qualify
as Public Officials, provided that:

ការបនរដបបយនាោះ

ត្ពមយត្ពៀងថា អាកយ
(i)

Subcontractor fully in accordance with laws that are attributable to such
(ii) the Public Official’s appointment as a director, officer or employee of the

ការបនរដបបយនាោះអារមានអភិបាល មន្តនរី ឬនិយោជិ ត

មន្តនរីសាធារណៈយនាោះកាំពុងកាន់មុខតាំដណងដបបយនាោះយៅកាុងអាកយ
អាកយ

ឬ

គូភ្នគី

ការ

ឬ

ការបនរ យដ្ឋយស្សប តមរាប់ទាាំងស្សុង ដែលបណា
រ លមកពី ភ្នគីយនាោះ

(ii)

ការដតងតាំងមន្តនរីសាធារណៈជាអភិបាល មន្តនរី ឬនិយោជិតរបស់អាកយ

(iii)

ការទូទាត់ ណាមួយែល់

Contractor or Subcontractor is reviewed and approved by the State owned
company;

អាកយ

ការ ឬ

ការបនរ ត្តូវបានពិនិតយ និងឯកភ្នពយដ្ឋយត្កុមហុនជាកមមសិទិធរបស់រែា
ឬជួសមុខឲ្យមន្តនរីសាធារណៈ

ឯកភ្នពយដ្ឋយត្កុមហុនជា កមមសិទិធរបស់រែា

(iii) any payment to or on behalf of the Public Official is reviewed and

ត្តូវបានពិនិតយ

និង

និងមិនត្តូវយលើសពីត្បាក់ឈ្ួល
ា

ដែលសមស្សបសត្មាប់ បុគគលណាមាាក់ដែលបយត្មើ ការងារយៅកាុងមុខតាំដណង

approved by the State owned company and does not exceed the remuneration
that would be reasonable for a person serving in that particular position
(iv)

within the Contractor or Subcontractor; and
(iv) such remuneration is fully consistent with applicable laws and the

ជាក់ោក់យនាោះ យៅកាុងអាកយ

ការ ឬអាកយ

ការបនរយ

ត្បាក់ឈ្ួលយនោះត្តូ
ា
វស្សបទាាំងស្សុងតមរាប់ពាក់ព័នធ
ដែលជាកមមវតថុននកិរចសនា

និងមិនត្តូវបានយ្ាើយ

ើយ និង

និងបញ្ញ
ា ទាាំងឡាយ

ើងយែើមបីជោះឥទធិពលែល់

សកមមភ្នពផលូវការ យសរករីសយត្មរ ឬការមិនយ្ាើសកមមភ្នពណាមួយរបស់មន្តនរី

matters that are the subject of the Contract and is not made to influence any

សាធារណៈយនាោះ

official act, decision or omission of such Public Official or reward the Public

ឬយែើមបីផរល់រងាាន់ ែល់មន្តនរីសាធារណៈយនាោះ

សកមមភ្នពណាមួយែូរាាយនាោះ

Official in respect of any of the same that may have been taken in the past.

យ

have, hereunder or at law, including but not limited to damages for breach of the

ការ ឬអាកយ

ការ

កាុងករណីដបបយនោះ

និងអារត្តូវបានតត្មូវ យត្កាមរាប់យនាោះ

party and as may be required there-under;

Without prejudice to any other rights or remedies, the Buyer otherwise shall

ឬនិយោជិតរបស់អាកយ

ឬត្កុមហុនសាខារបស់ខួន។
ល

មួយ ឬយត្រើនដែលមានលកខណៈសមបតរិយ្ាើជាមន្តនរីសាធារណៈ កាុងលកខខណឌថា៖

(i) the Public Official is occupying such position within the Contractor or

7-

មន្តនរី

វាអារយៅរួរដែលមន្តនរី

៧-

ើយ។

យដ្ឋយមិនបោះពាល់ែល់សិទិធ

ងតមឯកសារយនោះ

ដែលអារត្តូវបានយ្ាើយ

ឬែាំយណាោះស្សាយយផសងយទៀតណាមួយ

ឬតមរាប់

រួមមានជាអាទិ៍

ទាក់ទងនឹង

ើងយៅកាុងអតីតកាល
អាកទិញ

យោ

សាំណងខូរខាតសត្មាប់

Contract, if any of the undertakings or requirements of this Attachment have not

ការរយាំ ោភបាំពានកិរចសនា ត្បសិនយបើ ភ្នរកិរច ឬលកខខណឌតត្មូវណាមួយននឯកសារភ្នាប់យនោះ

been complied with or fulfilled by the Supplier in any respect, the right:

មិនត្តូវបានយារពតម ឬបាំយពញតមយដ្ឋយអាកផគត់ផគង់ កាុងទិែាភ្នពណាមួយ ត្តូវមានសិទិធ៖

(i)

to suspend payment and/or require reimbursement of any advance

ផ្ទអកការទូ ទាត់

(ii)

ផ្ទអក និង/ឬបញ្ចប់កិរចសនា ជាមួយត្បសិទធភ្នពភ្នលមៗយដ្ឋយសារកាំហុស

payment made under the Contract, and/or
(ii)

to suspend and/or terminate the Contract for Supplier’s default with

និង/ឬតត្មូវឲ្យមានការយរញសងវ ិញនូវត្បាក់ ទូទាត់ ជាមុន

(i)

immediate effect.

ណាមួយដែលយ្ាើយ

ើងយត្កាមកិរចសនា និង/ឬ

របស់អាកផគត់ផគង់។

For the Supplier

ជួសអាកផគត់ផគង់

________________________________

________________________________

Signature, name, date and company stamp

ហតថយលខា យ្មោះ កាលបរ ិយរេទ និងត្តត្កុមហុន
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