
1 
 

ឈ្ះសំបុ្តកុន 1ឆ-. ំេដយ្គនែ់តេស្ើសុយំកកតវ8ស ABA 

§ េដើម.<ីអចចូលរួមបន េលកអ្ក្តGវ៖ 
o េស្ើសំុកតវ8ស ABA ្បេភទណក៏បន ពីៃថ្ទី1 ែខកRS. ដល់ៃថ្ទី30 ែខវTច្ិក ឆ-.2ំ018 

(រប់បX្Zលៃថ្ទំងពីរ)។ ករេបើកកតេឡើងវTញ និងេបើកកតថី្ែដលផុតកំណត់ មិនមនសិទិ្
ចូលរួមក្eងកម្វTធីេនះេទ។ 

o ្តGវែតសិ្តក្eងចំេណមអតិថិជន 100នក់ ដំបូងែដលេស្ើសំុកតវ8ស ABA េនក្eងែខ
នីមួយៗ េហើយចំណយ្បក់យn.ងេហចណស់ចំនួន 100ដុលp.រ េដយេ្បើកតែតមួយ។ 

o មនែត្បតិបតិ្ករែដលេធ្ើេឡើងតមមn.សីុនឆូតកត ឬពណិជ្កម្អនឡញ ក្eងរយៈេពល
30ៃថ្ គិតចប់ពីៃថ្ែដលទទួលយកកតែតបុ៉េណ}.ះ េទើបមនសុពលភព។ កតនិមិ្តវ8ស
មិនអចទទួលបន្បGមូ៉សិនេនះេទ។ 

§ កម្វTធីេនះមនរយៈេពល3ែខ េហើយមនអ្កឈ្ះសរុបចំនួន 300នក់។ 
o ជំុទី1 នឹង្តGវបX្ប់េនៃថ្ទី30 ែខកRS. ឆ-.2ំ018។ ទក់ទងេទអ្កឈ្ះេនៃថ្ទី3 ែខតុល ឆ-.ំ

2018។ ្បកសេឈ�.ះអ្កឈ្ះេនៃថ្ទី5 ែខតុល ឆ-.ំ2018។ 
o ជំុទី2 នឹង្តGវបX្ប់េនៃថ្ទី31 ែខតុល ឆ-.ំ2018។ ទក់ទងេទអ្កឈ្ះេនៃថ្ទី3 ែខវTចិ្ក ឆ-.ំ

2018។ ្បកសេឈ�.ះអ្កឈ្ះេនៃថ្ទី5 ែខវTចិ្ក ឆ-.2ំ018។ 
o ជំុទី3 នឹង្តGវបX្ប់េនៃថ្ទី30 ែខវTចិ្ក ឆ-.2ំ018។ ទក់ទងេទអ្កឈ្ះេនៃថ្ទី3 ែខធ្Z ឆ-.ំ

2018។ ្បកសេឈ�.ះអ្កឈ្ះេនៃថ្ទី5 ែខធ្Z ឆ-.2ំ018។ 
§ អ្កឈ្ះម-.ក់ៗនឹងទទួលបនកតរង�.ន់ ែដលអចេ្បើេដើម.<ីេបើកសំបុ្តកុនបនចំនួន 24សនឹ្ក េន 

Legend Cinema ្បេភទ 3D / 2D (ផ្ល់ជូនស្មប់ែត្បេភទេកអីធម្តែតបុ៉េណ}.ះ មិនផ្ល់ជូន
េកអី្បេភទគូ ឬ VIP េនះេទ)។ 

§ សំបុ្តអចេ្បើស្មប់េមើលកុន្គប់េមn.ង មិនកំណត់េពលេវល ឬៃថ្េនះេទ បុ៉ែន្អ្ស័យេលើភព
ជក់ែស្ងថមនឬអត់ និងេយងេទតមលក្ខណ�ៃនសំបុ្តកុនរបស់ Legend Cinema។ 

§ រល់អ្កឈ្ះទំងអស់ នឹង្តGវបនទក់ទងេដើម.<អីេX្ើញមកេបើកកតរង�.ន់េនេរងកុនសខ Legend 
Cinema Exchange Square។ 

§ កតរង�.ន់អចេ្បើបនេនតមសខេរងកុនដូចខងេ្កម៖ 
o Legend Cinema City Mall 
o Legend Cinema TK Avenue 
o Legend Cinema Stung Mean Chey 
o Legend Premium Exchange Square 
o Legend Cinema Eden 
o Legend Cinema Heritage Walk 
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លក្ខណ�៖ 
§ (កម្វTធី) ឈ្ះសំបុ្តកុនមួយឆ-. ំជមួយកតវ8សថី្ ABA ្តGវបនេរៀបចំ និង្គប់្គងេដយធនគរ ABA 

ែដលមនអសយដ�.នសិ្តេន 148 មហវTថី្ពះសីហនុ ភំ្េពញ េលខ្បអប់សំបុ្ត 2277 ្ពះរជណ
ច្កកម្eជ (អ្កេរៀបចំកម្វTធី)។ 

§ កម្វTធីេនះផ្ល់ជូនម�.ស់កតវ8ស ABA ថី្ទំងអស់ ែដលេបើកកតរបស់ខ្�នពីៃថ្ទី1 ែខកRS. ដល់
ៃថ្ទី30 ែខវTចិ្ក ឆ-.2ំ018 ពីសខណមួយរបស់ធនគរ ABA ក្eង្បេទសកម្eជ (សខចូល
រួម)។ 

§ ម�.ស់កតវ8សថី្ ABA ្តGវេ្បើកតេនះ េដើម.<ីចំណយយn.ងតិចបំផុត 100ដុលp.រ តមមn.សីុនឆូត
កត ឬពណិជ្កម្អនឡញ ក្eងរយៈេពល 30ៃថ្ ចប់ពីៃថ្ែដលទទួលយកកត និង្តGវែតសិ្ត
ក្eងចំេណម 100នក់ ដំបូងក្eងែខនីមួយៗ (ម�.សក់តែដលមនសិទ្ចិូលរួម)។ 

§ កម្វTធីេនះ មន3ជំុ ស្មប់រយៈេពល3ែខ គឺែខកRS., ែខតុល, និងែខវTចិ្ក (រយៈេពលកម្វTធ)ី
។ អ្កឈ្ះនឹង្តGវ្បកសេនចុងែខនីមួយៗ េហើយកររប់ែខថី្នឹងចប់េផ្ើមសរជថី្ភp.មៗ
បន�.ប់ពីេនះ។ 

o ជំុទី1 នឹងដំេណើរករេនចេនp.ះៃថ្ទី 1 – 30 ែខកRS. ឆ-.2ំ018។ អ្កឈ្ះ100នក់ ដំបូង
នឹង្តGវ្បកសេនៃថ្ទី1 ែខតុល ឆ-.ំ2018។ 

o ជំុទី2 នឹងដំេណើរករេនចេនp.ះៃថ្ទី 1 – 31 ែខតុល ឆ-.ំ2018។ អ្កឈ្ះ100នក់ ជំុទី2 
នឹង្តGវ្បកសេនៃថ្ទី1 ែខវTចិ្ក ឆ-.2ំ018។ 

o ជំុទី3 នឹងដំេណើរករេនចេនp.ះៃថ្ទី 1 – 30 ែខវTចិ្ក ឆ-.2ំ018។ អ្កឈ្ះ100នក់ ចុង
េ្កយ នឹង្តGវ្បកសេនៃថ្ទី1 ែខធ្Z ឆ-.2ំ018។ 

§ អតិថិជនែដលជម�.ស់កត(1) មនសិទិ្ចូលរួម (អ្កចូលរួម) អចចូលរួមក្eងកម្វTធីេនះបន។ 
§ ព័ត៌មនលមិ្តរបស់កតរង�.ន់៖ 

o កតរង�.ន់អចេ្បើបនក្eងរយៈេពល 12ែខ ចប់េផ្ើមពីៃថ្ទទួលយកកត និងចំនួន
សំបុ្ត 2សនឹ្ក ជអតិបរមអចេបើកបនជេរៀងរល់ែខ អចេបើកម្ង2 ក្eងេពលែតមួយ 
ឬេពលេដយែឡកពីគ-.។ 

o ្បសិនេបើរង�.ន់្តGវបនេបើកេនចេនp.ះៃថ្ទី1 និងៃថ្ទី25 ៃនែខ េនះែខែដលេបើកនឹង្តGវ
ចត់ទុកថជែខដំបូង។ ្បសិនេបើរង�.ន់្តGវបនេបើកចប់ពីៃថ្ទី26 េឡើងេទ េនះែខ
បន�.ប់នឹង្តGវចត់ទុកថជែខដំបូង។ 

o កតរង�.ន់នឹងមនលក្ណៈដូចកតសមជិករបស់ Legend Cinema ដូេច-.ះែដរ បុ៉ែន្មន
រូបភពខុសពីកតធម្ត េដយមនករៃច្រូបជក់លក់មួយស្មប់កម្វTធីេនះែត
បុ៉េណ}.ះ។ 
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o េពលអេX្ើញមកេបើកសំបុ្ត អ្កឈ្ះ្តGវែតបង�.ញកតរង�.ន់េនះដល់សហករ8បេ្មើករ
េនបX្រ Legend Cinema េដើម.<ីេធ្ើករេផ្�តផ�.ត់។  

o កតរង�.ន់មិនអចេធ្ើថី្េឡើងវTញ ឬេបើកជូនម្ងេទៀតបនេឡើយ ្បសិន្តGវបនេគលួចឬ
បត់ េហើយក៏មិនអចប្Zរជសច់្បក់េឡើយេទះជចំែណក ឬទំងមូលក៏េដយ។ 

o កតរង�.ន់មិនអចេ្បើបូកបX្ZលជមួយទំនិញបX្eះតៃម្េផ.�ងៗ ឬ្បGមូ៉សិនេផ.�ងៗបន
េឡើយ មិនថផ្ល់េដយធនគរ ABA ឬេរងកុន Legend Cinema េឡើយ។ 

§ សំបុ្តែដលមិនបនេបើកេនក្eងែខនីមួយ នឹង្តGវចត់ទុកជអស.�បង់ េហើយមិនអចប្Zរជសច់
្បក់ ឬេផ្រេទែខបន�.ប់បនេនះេទ។ 

§ ថី្េបើមនចំណ�ចននែដលអចខុសពីអី្ែដលមនសរេសរេនទីេនះ អ្កេរៀបចំកម្វTធីរក.�សិទិ្ក្eង
ករបR�.ក់នូវសុពលភពៃនករចូលរួមកម្វTធីនិងសិទិ្ក្eងករចូលរួមរបស់អ្កចូលរួម ក៏ដូចជសិទិ្
ក្eងករទមp.ក់េចលនូវសិទិ្ចូលរួមរបស់អ្កចូលរួម ្បសិនេបើបុគ្លេនះមិនមនលក្ណៈ្គប់
្គន់េទតមលក្ខណ�ននែដលមនែចងក្eងទីេនះ។ 

§ បុគ្លិកធនគរ ABA និងសមជិក្គ សរផ�.ល់ក៏មនសិទិ្ចូលរួមក្eងកម្វTធីេនះផងែដរ។ 
§ រង�.ន់ទំងអស់មិនអចេផ្រនិងមិនអចប្Zរជសច់្បក់បនេនះេឡើយ។ អ្កឈ្ះនឹង្តGវបនផ្ល់
ព័ត៌មនតមទូរស័ព្ េទតមករសេ្មចចិត្របស់អ្កេរៀបចំកម្វTធី េនេពលែដលករេ្ជើសេរ8ស
អ្កឈ្ះ្តGវបនេធ្ើេឡើងរួចរល់។ អ្កេរៀបចំកម្វTធីមិនទទួលខុស្តGវក្eងករមិនបនផ្ល់ដំណឹង 
ឬករពន.¡រេពលក្eងករផ្ល់ដំណឹងទក់ទងនឹងកម្វTធីេនះេទ ែដលករណ៍េនះអចេកើតេឡើងជ
យថេហតុ ហួសពីសមត្ភព្គប់្គងរបស់អ្កេរៀបចំ។ អ្កេរៀបចំ នឹងព.¡យម្គប់
មេធ.¡បយ េដើម.<ីទក់ទងេទកន់អ្កឈ្ះរង�.ន់។  

§ ្បសិនេបើអ្កឈ្ះមិនអចទក់ទងបនក្eងរយៈេពល 14ៃថ្ គិតចប់ពីៃថ្្បកសេឈ�.ះអ្កឈ្ះ
េទ ឬទក់ទងេទេហើយែតអ្កឈ្ះមិនមកទទួលយករង�.ន់ក្eងរយៈេពល2សប£.ហ៍ េនះអ្កេរៀប
ចំកម្វTធីរក.�សិទិ្ក្eងករដកយករង�.ន់ែដល្តGវទទួលបន េហើយ្បគល់រង�.ន់េនះេទឲ.¥អ្កឈ្ះ
េផ.�ងេទៀត អ្ស័យេទេលើចំនួន្បតិបតិ្ករខ្ស់ជងេគ។ 

§ អ្កឈ្ះនឹង្តGវបនទក់ទងេដើម.<មីកេបើករង�.ន់េនេរងកុន Legend Cinema សខ Exchange 
Square េហើយ្តGវបង�.ញឯកសរបR�.ក់អត្សRS.ណែដលមនសុពលភព និងកតវ8ស ABA 
េដើម.<ជីភ័ស្eតងបR�.ក់ថជម�.ស់កតមនសិទិ្ចូលរួម េហើយត្មGវឲ.¥បំេពញទ្មង់ែបបបទ
ទទួល េនេពលែដលទទួលកតរង�.ន់។ 

§ រល់អ្កឈ្ះទំងអស់ត្មGវឲ.¥ចូលរួមក្eងករផ.�ព្ផ.�យជសធរណៈែដលទក់ទងនឹងកម្វTធីដូច
ជ ករថតរូបរបស់អ្កឈ្ះ េហើយេឈ�.ះ សR�.តិ និង្បេទសែដលជលំេនអចិៃ¨ន្យេ៍នរបស់
គត់អចនឹង្តGវ្បកសជសធរណៈ។ 
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§ តមរយៈករចូលរួមក្eងកម្វTធីេនះ អ្កចូលរួមទំងអស់្តGវបនសន្តថទទួលយក និងេគរពេទ
តមលក្ខណ�ទំងេនះ។ 

§ អ្កេរៀបចំកម្វTធីរក.�សិទិ្ក្eងករែកែ្បលក្ខណ�ទំងេនះ ឬលុបេចល ែកស្ម ល ឬផp.ស់ប្Zរកម្
វTធីេនះេន្គប់ដំណក់កលៃនកម្វTធីទំងអស់ ្បសិនេបើអ្កេរៀបចំកម្វTធីយល់ថវជករណី
ចំបច់ និងក្eងសª.នករណ៍ណមួយែដលេកើតេឡើងេ្កពីលទ្ភពែដលអច្គប់្គងបន 
េដយមិនផ្ល់រង�.ន់ ឬសំណង េដយមិនចំបច់ជូនដំណឹងជមុន។ 

§ េដយឯកភពទទួលលក្ខណ�ទំងេនះ រល់អ្កចូលរួមទំងអស់យល់្ពមថ ទិន្ន័យផ�.ល់ខ្�ន
នឹង្តGវបន្បមូល និងេ្បើ្បស់េដយអ្កេរៀបចំកម្វTធី និង្តGវបនរក.�ទុកេនក្eង Database 
របស់អ្កេរៀបចំកម្វTធី និង្តGវបនេ្បើស្មប់កររក.�ទំនក់ទំនងជមួយអ្កចូលរួម និងទក់ទង
នឹងកម្វTធីេនះ។ អ្កចូលរួមេបះបង់សិទិ្ក្eងករជំទស់ជមួយអ្កេរៀបចំកម្វTធីែដលេ្បើ្បស់
ទិន្ន័យផ�.ល់ខ្�នរបស់អ្កចូលរួមក្eងេគលបំណងដូចបនបR�.ក់ខងេដើម េដយអចបR�.ក់
បនតមរយៈករសេ្មចចិត្ចូលរួមរបស់អ្កចូលរួម។  

§ ទំងអ្កេរៀបចំកម្វTធី ទំងបុគ្លណម-.ក់ឬភគីណមួយែដលពក់ព័ន្នឹងកម្វTធីេនះ នឹងមិន
ទទួលខុស្តGវចំេពះករបត់បង់ ឬខូចខត (មិនថករបត់បង់ ឬខូចខតេនះេកើតេឡើងេដយ
្បេយល ឬបណ«.លមកពីកម្វTធីេនះក៏េដយ) ែដល្តGវរង  ឬេកើតមន មិនថទក់ទងនឹងអ្ក
ចូលរួមក្eងកម្វTធីេនះ ឬទក់ទងនឹងរង�.ន់ែដលបនផ្ល់ជូន។ 

§ អ្កេរៀបចំកម្វTធីមិនទទួលខុស្តGវចំេពះករធន ឬភពជតំណងេទេលើរង�.ន់ េហើយក៏នឹងមិន
ទទួលខុស្តGវចំេពះភព្តឹម្តGវៃនដំេណើរកររបស់រង�.ន់ ឬភពខូចខត, បត់បង់, ឬរបួសស-.ម
ែដលបណ«.លមកពីករេ្បើ្បស់រង�.ន់េនះេទ។ 

§ រល់រូបភពទំងឡយែដលបង�.ញពីរង�.ន់េនតមអត្បទព័ត៌មនផ.�យពណិជ្កម្ សម¬.រៈទី
ផ.�រ និង្បព័ន្ផ.�ព្ផ.�យអនឡញ ជេដើម មិនតំណងឲ.¥រង�.ន់េនះេទ េហើយរង�.ន់ជក់ែស្ង
អចមន្ទង់្ទយខុសពីរូបភពែដលបនេឃើញ។ កម្វTធីេនះេធ្ើេឡើងមិនែមនជករេលើក
សរេសើរ ឬេលើកទឹកចិត្ឲ.¥េ្បើ្បស់ផលិតផល ឬេសវកម្ែដល្តGវបនផ្ល់ជូនជរង�.ន់េនះេទ។ 

§ ករសេ្មចចិត្របស់អ្កេរៀបចំកម្វTធីេទេលើរល់បR�.ទំងអស់ែដលទក់ទងនឹងកម្វTធីេនះ គឺជ
ករសេ្មចចិត្ចុងេ្កយ េហើយរល់ករេឆ្ើយឆ្ងែដលមននឹងមិន្តGវបនរប់បX្Zលេទក្eងករ
សេ្មចចិត្របស់អ្កេរៀបចំកម្វTធីេនះេឡើយ។ 


