
កិច្ច្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូ 

(េ្រកាយមកេទៀតេហៅថាការ្រពមេ្រពៀង) 

 

និយមន័យទូេទៅ 

្រកុមហ៊ុនភា)*ល ់គឺជធនធនអិុនធឺរែណត 1xBet (េហថ“ រកុមហុ៊ន”) 

កែនលងែដលផដល់នូវករភន ល់ដស៏មបរូណ៍ជូនអតិថិជន។ 

យីេហាសំខាន់របស់្រកុមហ៊ុន គឺជសំណំុផសេំផសងៗ ែដលសមគ ល់រកុមហុ៊ន 

ពីអវីែដលេនសល់េធវឱយអនក េរបរបស់ងយរសួលសគ ល់។ យីេហសំខនរ់បស់រកុមហុ៊ន 

(េហថយីេហរបស់រកុមហុ៊ន) សរមបក់មមវធីិភន កង់រ Affiliate េនះគឺ 1xBet ។ 

េគហទំពរ័ ឬធនធនរបស់រកុមហុ៊ន (េហថ 1xBet) គឺជេគហទំពរ័មយួឬេរចន 

របស់រកុមហុ៊នែដលមនទងំអស់ ឬមយួែផនកៃនយីេហរបស់រកុមហុ៊នេនកនុងេឈម ះ domain មយួ។ 

ផលិតផលរបស់្រកុមហ៊ុន គឺជេសវកមម ឬជសំណំុៃនេសវកមមែដលផតល់ជូនអនកេរបរបស់ 

េលធនធនរបស់រកុមហុ៊ន។ 

កម្មវ;ធីភា)*ក់ងារៃដគូ ឬ Affiliate គឺជរបេភទៃនកិចចសហរបតិបតតិកររវងរកុមហុ៊ន និងៃដគូ 

ែដលរតូវបនអនុវតតតមរយៈធនធនរបស់រកុមហុ៊នជពិេសស 1xpartners.com 

ែដលកនុងេនះសៃដគូទងំអស់េរបរបស់នូវឧបករណ៍ 

ឬធនធនរបស់ខលួនអចផសយពណិជជកមមេសវកមមរបស់រកុមហុ៊ន និងទទួលបននូវរបកក់ៃរមជថនូរ។ 

េគលករណ៍ជមូលដឋ នៃនកិចចសហរបតិបតតិករេនះ រតូវបនកំណតដូ់ចខងេរកម 

េហយរតូវបនចតទុ់កថទទួលយកេដយៃដគូចបពី់េពលចុះេឈម ះកនុងកមមវធីិៃដគូេនេលេគហទំពរ័ 

1xpartners.com តេទ។ 

ភា)*ក់ងារៃដគូ ឬAffiliate គឺជអនករគបរ់គងេគហទំពរ័ែវបសយ (ឯកជន ឬនីតិបុគគល) ែដលបំេពញ 

និងេឆលយតបនូវលកខខណឌ ៃនកមមវធីិ Affiliate េនេលេគហទំពរ័ 1xpartners.com 



េគលបំណងសំខនែ់ដលជែផនកមយួៃនកមមវធីិ Affiliate គឺេដមបទីកទ់ញអនកេរបរបស់ថមី 

ចូលកនុងធនធនរបស់រកុមហុ៊ន កដូ៏ចជផសពវផសយផលិតផលរបស់ខលួន។ ។ 

គណនី Affiliate គឺជគណនីផទ ល់ខលួនរបស់ ភន កង់រ Affiliate េនកនុងកមមវធីិ Affiliate។ 

អ្នកេ្របើ្របាស់ថ្ម ីគឺជអនកេរបរបស់ែដលពីមុនមកមនិែដលមនគណនីភន ល់េនេលេគហទំពរ័ 1xBet 

េហយរតូវបនភន កង់រ Affiliate ទកទ់ញចូលមកកនុងេគហទំពរ័របស់រកុមហុ៊ន 

តមរយៈឧបករណ៍ពិេសស បនចុះេឈម ះគណនីភន ល់េនេល 1xBet និងេធវករដករ់បកដំ់បូង។ 

តំណភាI*ប់ Referral link គឺជតំណភជ បេ់ទេគហទំពរ័របស់រកុមហុ៊ន 

ែដលមនអនកកំណតអ់តតសញញ ណពិេសសរបស់ភន កង់រ Affiliate ។ 

្របាក់ចំណKល គឺជរងវ នរ់បកសុ់ទធែដលទទួលបនេដយភន កង់រ Affiliate 

េរកមលកខខណ័ឌ ៃនរបកក់ៃរម ែដលចំេណញពីអនកេរបរបស់ថម ី(អតិថិជនថម)ី 

ែដលនមំកេដយភន កង់រ Affiliate។ 

ការទូទាត់ គឺជរបកទូ់ទត ់(របកចំ់ណូល) ែដលរតូវបនេផទរេទឱយភន កង់រ Affiliate 

ពីគណនីៃផទកនុងៃនកមមវធីិភន កង់រ Affiliate តមរយៈរបពន័ធទូទតខ់ងេរក។ 

រយៈេពលៃនការរាយការណ ៍គឺជរយៈេពលមយួែដលអចរតូវបនបញជ កេ់ដមបឱីយភន កង់រ Affiliate 

តមដនលទធផលៃនករងររបស់ខលួនេនកនុងកមមវធីិភន កង់រ Affiliate។ 

ទិន្នន័យយផ*Tយពាណិជ្ជកម្ម គឺជអតថបទ របូភព សំេឡង វេីដអូ 

និងរបេភទេផសងេទៀតែដលមនលកខខណៈផសយពណិជជកមម 

េរបរបស់េដមបផីសពវផសយផលិតផលរបស់រកុមហុ៊នេនេលអីុនធឺណិត។ 

ខែចង និងល័ក្ខខ័ណ2ៃនកិច្ច្រពមេ្រពៀង 

 ១. បទប*YZ[ត្តិទូេទៅ 

១.១ ភន កង់រ Affiliate រតូវែតទទួលយក និងែសវងយល់ពីខែចង និងល័កខខណ័ឌ ៃនកមមវធីិភន កង់រ 

Affiliate មុនេពលចបេ់ផតមករងរជមយួរកុមហុ៊ន និងទទួលយកនូវខែចង និងល័កខខណ័ឌ ទងំេនះ ។ 



១.២ មនែតអនកេរបរបស់ (អតិថិជន) ែដលមនអយុេលសពី ១៨ ឆន បំ៉ុេណណ ះ 

ែដលអចកល យជសមជិក និងបំេពញនូវលកខខណឌ ៃនកមមវធីិភន កង់រ Affiliate េនះ។ 

រកុមហុ៊ននឹងមនិទទួលខុសរតូវចំេពះភគីមខ ងេទៀត អំពីករែដលភន កង់រ Affiliate 

មនិេគរពនូវលកខខណ័ឌ អយុេពញវយ័គឺ ១៨ ឆន េំឡងេទ ។ 

របសិនេបលកខខណ័ឌ េនះរតូវបនរេំលភបំពនរកុមហុ៊នមនសិទធិបដិេសធកនុងករទូទតរ់បកចំ់ណូល

ដល់ភន កង់រ Affiliate និងបិទគណនីរបស់ភន កង់រ Affiliate េនះភល ម។ 

១.៣ ភន កង់រ Affiliate នឹងទទួលខុសរតូវទងំរសុងចំេពះសុវតថិភពទិនននយ័ផទ ល់ខលួន 

ករផទុករបស់ពួកេគ រមួទងំពត័ម៌ន Login និងពកយសមង ត។់ 

រកុមហុ៊ននឹងមនិទទួលខុសរតូវចំេពះករបតប់ងទិ់នននយ័ផទ ល់ខលួនរបស់ភន កង់រ Affiliate 

ឬេផទរវេទឱយភគីទីបីេឡយ។ 

១.៤ តមរយៈកមមវធីិភន កង់រ Affiliate 

រកុមហុ៊នរកសសិទធិកនុងករបដិេសធមនិសហករជមយួភន កង់រ Affiliate ណមយួ 

េហយរកុមហុ៊នមនិមនកតពវកិចចបញជ កពី់ករបដិេសធរបស់ខលួនេឡយ។ 

១.៥ រកុមហុ៊នមនសិទធិេធវករផល ស់បតូរកិចចរពមេរពៀងេនះ េហយេនេពលែដលអចេធវេទបន 

ករជូនដំណឹងអំពីករផល ស់បតូរសំខន់ៗ នឹងរតូវេផញេទអសយដឋ នអីុែមលែដលផតល់េដយភន កង់រ 

Affiliate េនកនុងគណនី Affiliate។ 

កំែណែដលមនសុពលភពៃនកិចចរពមេរពៀង 

គឺជកំែណែដលរតូវបនេចញផសយេនេលេគហទំពរ័កមមវធីិភន កង់រ Affiliate។ 

១.៦ ភន កង់រ Affiliate អចចុះេឈម ះជមយួកមមវធីិភន កង់រ Affiliate បនែតមយួដងែតប៉ុេណណ ះ 

េហយករចុះេឈម ះមតងេទៀតរមួទងំសមជិកភន កង់រ Affiliate រង នឹងរតូវហមឃតយ៉់ងតឹងរុងឹ។ 

២. ទីតាំងដាក់ឯកសារផ*Tយពាណិជ្ជកម្ម 

២.១ កិចចសហរបតិបតតិករជមយួភន កង់រ Affiliate ែដលជែផនកមយួៃនកមមវធីិភន កង់រ Affiliate 

បងកបន់យ័ករដកឯ់កសរផសយពណិជជកមមេលធនធន ឬធនធនរបស់ភន កង់រ Affiliate។ 



២.២ េនេពលដកឯ់កសរផសយពណិជជកមមែដលជែផនកៃនកិចចសហរបតិបតតិករជមយួរកុមហុ៊ន 

ភន កង់រ Affiliate 

រតូវអនុវតតយ៉ងតឹងរងឹេទនឹងចបបែ់ដលអចអនុវតតបនេនកនុងរបេទសៃនករដកឯ់កសរផសពវផសយ

ពណិជជកមម តរមូវករៃនបទបបញញតតិ និងបទដឋ នរកមសីលធម។៌ 

អចេរបរបស់រតឹមែតឯកសរផសពវផសយពណិជជកមមែដលរតូវបនសរមបសរមួល 

និងយល់រពមេដយរកុមហុ៊ន។ 

២.៣ េនេពលែដលភន កង់រ Affiliate េរៀបចំឯកសរផសយពណិជជកមមរបស់ខលួន 

គឺចបំចរ់តូវែតផដល់នូវឯកសរផសយពណិជជកមមេនះ ដល់អនកតំណងភន កង់រ Affiliate ពិនិតយ 

និងសេរមចជមុនសិន។។ កនុងករណីមនកររេំលភេលរបករៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ 

ផលវបិកែដលមនបញជ កក់នុងរបករ ២.៨ ៃនកិចចរពមេរពៀងនឹងេកតមនេឡងចំេពះភន កង់រ 

Affiliate។ 

២.៤ ភន កង់រ Affiliate យល់រសបរតួតពិនិតយភពពកព់ន័ធ 

និងភពរតឹមរតូវៃនករផសយពណិជជកមមែដលដកេ់នេលធនធន ឬធនធនរបស់ខលួន (ែវបសយ 

បណដ ញសងគម ជេដម) ។* 

* ឯកសរផសយពណិជជកមមែដលមនិពកព់ន័ធរមួមន៖ 

-ល័កខខណ័ឌ របម៉ូសិន របករ់ងវ ន ់និងករផតល់ជូនពិេសស ែដលមនិពិតរបកដ។ 

- ពណិជជកមមែដលហួសសមយ័; 

- ឯកសរផសយពណិជជកមមមនរបូសញញ  (Logo) របស់រកុមហុ៊នែដលមនិពកព់ន័ធ។ 

- ឯកសរផសយពណិជជកមមែដលេរបេឈម ះរកុមហុ៊ន 

ឬម៉កយ់ីេហមយួកនុងចំេណមយីេហរបស់រកុមហុ៊ន 

េហយែដលមនភជ បេ់ទេគហទំពរ័របស់គូរបែជង។ កនុងករណីមនកររេំលភបំពនែបបេនះ 

រកុមហុ៊ននឹងមនសិទធិពិនិតយេឡងវញិភល មៗនូវល័កខខណ័ឌ ៃនកិចចរពមេរពៀងជមយួភន កង់រ Affiliate 

ខណៈេពលែដលរកសលទធភពៃនករបិទគណនីតតរបស់ភន កង់រ Affiliate េនះ។ 



២.៥ ភន កង់រ Affiliate នឹងទទួលខុសរតូវទងំរសុងចំេពះរបតិបតតិករ និងខលឹមសរៃនធនធន 

ឬធនធនែដលដកនូ់វឯកសរផសយពណិជជកមម។ 

២.៦ ភន កង់រ Affiliate ធន និងអនុវតតេដមបកីរពរករដកធ់នធន 

ឬធនធនរបស់ខលួនណមយួែដលមនលកខណៈបងក ចប់ងខូច មនិរគបអ់យុ មនិរសបចបប ់

បងកេរគះថន ក ់បងកករគំរមកំែហង ពកយអសអភស កររបកនពូ់ជសសន ៍

ឬអចនិយយបនមយ៉ងេទៀតថ មនករេរ សេអង អំេពហឹងស រេំលភសិទធិរបស់រកុមហុ៊ន 

ឬសិទធិរបស់ភគីទីបី។ 

២.៧ ភន កង់រ Affiliate មនិអចដកក់រផសយពណិជជកមម 

ឬខលឹមសរណមយួេដមបផីសពវផសយេគហទំពរ័របស់រកុមហុ៊នេនកនុងរបេទសែដលហមឃតេ់នះេទ 

រមួទងំបណត របេទសែដលសថិតកនុងដំេណ រករេដះរសយ។ 

២.៨ រកុមហុ៊ននឹងមនិទទួលខុសរតូវចំេពះករទមទរណមយួរបស់ភគីទីបី 

ែដលពកព់ន័ធនឹងធនធន ឬធនធនរបស់ភន កង់រ Affiliate រល់ផលិតផល 

ឬេសវកមមណមយួែដលពកព់ន័ធនឹងេនះេឡយ។ 

របសិនេបឯកសរផសយពណិជជកមមរតូវបនរកេឃញេលធនធន ឬធនធនរបស់ភន កង់រ Affiliate 

ែដលរេំលភេលកិចចរពមេរពៀងេនះ កររពមនមយួនឹងរតូវេផញេទកនភ់ន កង់រ Affiliate 

ជមយួនឹងសំេណ េដមបជំីនួសឯកសរផសយពណិជជកមមទងំេនះ។ ភន កង់រ Affiliate 

យល់រសបេដមបេីដះរសយករបំពនែដលបនេកតេឡងកនុងរយៈេពល ៥ (រប)ំ ៃថងៃនៃថងេធវករ។ 

របសិនេបបញហ េនែតមនិទនេ់ដះរសយកនុងកំឡុងេពលែដលបនបញជ ក ់

បនទ បម់កតមរយៈកមមវធីិភន កង់រ Affiliate 

គឺរកុមហុ៊នសូមរកសសិទធិកនុងករររងំករទូទតេ់ទឱយភន កង់រ Affiliate 

រហូតដល់បញហ រតូវបនេដះរសយ។ 

កនុងករណីមនកររេំលភបំពនជញឹកញបេ់លរបករណមយួៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ 

រកុមហុ៊នតមរយៈកមមវធីិភន កង់រ Affiliate 

នឹងមនសិទធិែកែរបលកខខណឌ ៃនកិចចសហរបតិបតតិករជមយួភន កង់រ Affiliate ។ 



៣. ្របភពទិន្នន័យ 

៣.១ េនេពលែដលចុះេឈម ះ គឺភន កង់រ Affiliate យល់រសបកនុងករផតល់ពត័ម៌នទូលំទូលយ 

អំពីរបភពទិនននយ័ កនុងបំណងេរបរបស់េដយសហករជមយួរកុមហុ៊ន។ 

៣.២ ភន កង់រ Affiliate នឹងទទួលខុសរតូវចំេពះករលកប់ងំេដយេចតននូវរបភពទិនននយ័។ 

សកមមភពទងំេនះអចនឱំយរកុមហុ៊នតមរយៈកមមវធីិភន កង់រ Affiliate 

េដមបអីនុវតតសកមមភពដកទ់ណឌ កមមែដលអចរមួបញចូ លទងំករបិទករទូទតរ់បក ់

និងករែកសរមួលលកខខណឌ ៃនកិចចសហរបតិបតតិករជមយួភន កង់រ Affiliate។ 

៣.៣ ។ េសវកមមរតួតពិនិតយរបស់រកុមហុ៊ន 

នឹងរកសសិទធិកនុងកររតួតពិនិតយេលករអនុេលមតមរបភពទិនននយ័ ែដលបនេរបេដយភន កង់រ 

Affiliate។ ភន កង់រ Affiliate អចទកទ់ងមកកនភ់ន កង់រជំនួយៃនកមមវធីិភន កង់រ Affiliate 

េដមបពីនយល់ឱយកនែ់តចបស់លស់បែនថមេទៀត។ 

៤. ការដាក់ក្រមិតេលើការេ្របើ្របាស់កម្មសិទ្ធិបhi*របស់្រកុមហ៊ុន 

៤.១ ភន កង់រ Affiliate រតូវបនហមឃតម់និឱយចមលងរបូរងេគហទំពរ័ 

ឬទំពរ័ៃនម៉កយីេហសំខនរ់បស់រកុមហុ៊ន កដូ៏ចជេគហទំពរ័ែដលមនេឈម ះពណិជជកមម 

និងយីេហែដលបនចុះបញជ ីេដយរកុមហុ៊ន។ េលសពីេនះេគហទំពរ័របស់ភន កង់រ Affiliate 

មនិរតូវផតល់ចំណបអ់រមមណ៍ថពួកេគរតូវបនរគបរ់គង 

ឬភជ បជ់មយួម៉កយីេហសំខនរ់បស់រកុមហុ៊ន និងម៉កយីេហែដលពកព់ន័ធរបស់រកុមហុ៊នេឡយ។ 

៤.២ ភន កង់រ Affiliate មនិមនសិទធិេរបរបស់នូវ របូសញញ  (Logo) របូភព 

និងឯកសរទីផសររបស់រកុមហុ៊នេដយគម នករយល់រពមពីតំណងរបស់រកុមហុ៊នេឡយ 

េលកែលងែតឯកសរែដលទទួលបនជែផនកមយួៃនកមមវធីិភន កង់រ Affiliate។ 

៤.៣ ភន កង់រ Affiliate រតូវយល់រសបមនិចុះេឈម ះ 

ឬេរបរបស់ែផនកណមយួៃនអស័យដឋ នេគហទំពរ័ (domain) េគហទំពរ័ៃផទកនុង 

និងកមមវធីិទូរស័ពទរបស់រកុមហុ៊ន ករបំែរបំរលួម៉កយីេហសំខនរ់បស់រកុមហុ៊ន 



ឬម៉កយីេហេផសងេទៀតរបស់រកុមហុ៊នែដលរមួមនឬមន េឈម ះយីេហណមយួរបស់រកុមហុ៊ន 

ឬែដលមនករភនរ់ចឡំេទនឹងកររបហករ់បែហលនឹងេឈម ះយីេហរបស់រកុមហុ៊ន។ ភន កង់រ 

Affiliate យល់រសបនឹងសិទធិរបស់រកុមហុ៊នកនុងករកំណតល់ទធភពៃនករភនរ់ចលំ។ 

៤.៤ ។ ភន កង់រ Affiliate មនិមនសិទធិទទួល / ចុះេឈម ះ / េរបរបស់ពកយគនលឹះ សំណួរែសវងរក 

ឬអតតសញញ ណេផសងេទៀតសរមបេ់របេនកនុងរបពន័ធែសវងរក ពត័ម៌ន េសវកមមផសយពណិជជកមម 

ឬេសវកមមែសវងរក / ករេយងេផសងេទៀតែដលដូចគន េបះបិទ 

ឬរសេដៀងនឹងេឈម ះពណិជជកមមណមយួេឡយ (យីេហ) របស់រកុមហុ៊ន 

ឬម៉កយីេហេផសងេទៀតែដលរគបរ់គងេដយរកុមហុ៊ន។ 

ទងំេនះរមួបញចូ លទងំសល កេមតេនេលេគហទំពរ័ភន កង់រ Affiliate ែដលដូចគន េបះបិទ 

ឬរសេដៀងនឹងេឈម ះពណិជជកមមណមយួរបស់រកុមហុ៊ន (យីេហ) ។ 

ភន កង់រ Affiliate មនិមនសិទធិបេងកតទំពរ័ ឬរកុមេនេលបណត ញសងគមណមយួេឡយ 

(របប់ញចូ លទងំមនិកំណតចំ់េពះេហវសប៊ុក និងធវីតធរ។ ល។) 

ែដលអចរតូវបនយល់រចឡំខុសថជទំពរ័ ឬរកុមរបស់រកុមហុ៊ន និងឬយីេហរបស់រកុមហុ៊ន។ 

ភន កង់រ Affiliate កយ៏ល់រពមមនិបេងកត ឬែចកចយកមមវធីិទូរស័ពទ កដូ៏ចជេគហទំពរ័ 

ែដលអចរតូវបនយល់រចឡំខុសថជកមមវធីិ ឬេគហទំពរ័របស់ម៉កយីេហរកុមហុ៊ន។ 

៤.៥ កនុងករណីមនកររេំលភេលរបករ ៤.១ - ៤.៤ ៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ 

រកុមហុ៊ននឹងមនសិទធិពិនិតយេមលលកខខណឌ ៃនកិចចសហរបតិបតតិករជមយួភន កង់រ Affiliate។ 

៥. ការ្របកួត្របែជង 

៥.១ ភន កង់រ Affiliate យល់រពមមនិដកឯ់កសរផសយពណិជជកមម 

និងមនិែចកចយឯកសរផសយពណិជជកមមជំនួសឱយអនករគបរ់គង ឬបុគគលិកេផសងេទៀតរបស់រកុមហុ៊ន 

េហយជពិេសសកមមវធីិភន កង់រ Affiliate។ រល់ឯកសរផសយពណិជជកមម 

និងករអំពវនវដល់អតិថិជនកនុងនមរកុមហុ៊នរតូវេផញេចញពីអស័យដឋ នអីុែមល៉ផលូវករែដលមនចុះ

កនុងេគហទំពរ័របស់រកុមហុ៊ន។ 



៥.២ ភន កង់រ Affiliate មនិមនសិទធិទកទ់ងអតិថិជនសកត នុពលតមរេបៀបណមយួ 

ែដលនឹងនឱំយមនកររបកួតរបែជងរវងភន កង់រ Affiliate 

និងរកុមហុ៊នទកទ់ងនឹងករផសពវផសយេគហទំពរ័។ 

៥.៣ កនុងនមជមេធយបយៃនករផសយពណិជជកមមរកុមហុ៊ន ភន កង់រ Affiliate 

រតូវបនហមឃតម់និឱយេរបរបស់សរឥតបនករ 

ករផសយពណិជជកមមតមបរបិទជមយួម៉កយីេហណមយួរបស់រកុមហុ៊ន 

និងរទងរ់ទយផសយពណិជជកមមដូចជករចុចេនខងេរកម និងភពេលចេធល ។ 

៥.៤ ភន កង់រ Affiliate យល់រសបថខលួននឹងមនិផតល់ជូន ឬផតល់ករេលកទឹកចិតត 

(ហិរញញ វតថុឬេផសងេទៀត) សរមបក់រចុះេឈម ះ ករដករ់បក ់

ឬចតវ់ធិនករណមយួដល់អនកេរបរបស់ថមី (អតិថិជនថម)ី របស់រកុមហុ៊ន 

េដយគម នករយល់រពមជលយលកខណ៍អកសរជមុនពីរកុមហុ៊នែដលជែផនកមយួៃនកមមវធីិភន កង់រ 

Affiliate ។ 

េលកែលងែតកមមវធីិផសយពណិជជកមមសតងដ់រែដលរកុមហុ៊នអចផតល់ជូនពីេពលមយួេទេពលមយួ

តមរយៈកមមវធីិភន កង់រ Affiliate ។ 

៥.៥ ភន កង់រ Affiliate 

រតូវបនហមឃតម់និឱយចុះេឈម ះគណនីអនកេលងផទ ល់របស់ខលួនជមយួរកុមហុ៊នតមរយៈតំណប

ញជូ នបនត កដូ៏ចជករឃុបឃិតជមយួអនកេរបរបស់េផសងេទៀត។ 

៥.៦ ភន កង់រ Affiliate រតូវបនហមឃតម់និឱយេរបរបស់ cookie-stuffing ដូចជ៖ 

- េបកេគហទំពរ័ 1xBet កនុង iframe ៃនទំហំសូនយ កដូ៏ចជេនកនុងតំបនែ់ដលេមលមនិេឃញ។ 

- អនុវតតសល ក cookie scripts និងរបតិបតតិកររសេដៀងគន េផសងេទៀត។ 

៥.៧ កនុងករណីមនកររេំលភេល របករ ៥.១ - ៥.៦ ៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ 

រកុមហុ៊នរកសសិទធិកនុងករែកែរបលកខខណឌ ៃនកិចចសហរបតិបតតិករជមយួភន កង់រ Affiliate 

េហយអចបិទគណនីរបស់ភន កង់រ Affiliate េនះ។ 



៦. ព័ត៌មានសមាp*ត់ 

៦.១ កនុងអំឡុងរយៈេពលៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ ភន កង់រ Affiliate 

អចរតូវបនផតល់ជូននូវពត័ម៌នសំងតទ់កទ់ងនឹងអជីវកមមរបស់រកុមហុ៊ន កររបតិបតតិករ 

បេចចកវទិយ និងកមមវធីិភន កង់រ Affiliate (ឧទហរណ៍ របកចំ់ណូល 

និងរបកក់ៃរមដៃទេទៀតែដលភន កង់រ Affiliate ទទួលបន ែដលជែផនកមយួៃនកមមវធីិភន កង់រ 

Affiliate ។ 

៦.២ ភន កង់រ Affiliate រតូវយល់រសបមនិបងហ ញ 

ឬេផទរពត័ម៌នសមង តណ់មយួេទឱយភគីទីបីជដចខ់ត លុះរតែតភន កង់រ Affiliate 

មនករយល់រពមជលយលកខណ៍អកសរជមុនពីរកុមហុ៊នសិន។ ភន កង់រ Affiliate 

អចេរបរបស់ពត័ម៌នសមង តេ់ដមបសីេរមចេគលបំណងៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ។ 

កតពវកិចចរបស់ភន កង់រ Affiliate 

ទកទ់ងនឹងពត័ម៌នសមង តនឹ់ងបនតមនសុពលភពរហូតដល់កិចចរពមេរពៀងេនះរតូវបនបញចប។់ 

៦.៣ កនុងករណីមនកររេំលភេល របករ  ៦.១ - ៦.២ ៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ 

រកុមហុ៊ននឹងមនសិទធិបញចបកិ់ចចរពមេរពៀងជមយួភន កង់រ Affiliate 

និងអនុវតតករពិនយ័រសបតមចបបែ់ដលមនទកទ់ងេទនឹងករករពរពត័ម៌នសមង ត។់ 

៧. ៃថ្លេសវាស្រមាប់ទាក់ទាញអ្នកេ្របើ្របាស់ថ្ម ី(អតិថិជនថ្ម)ី 

៧.១ របកចំ់ណូលរបស់ភន កង់រ Affiliate មនិមនចំនួនេថរេនះេទ 

េហយនឹងអរស័យេលរបកចំ់ណូលរបស់រកុមហុ៊នែដលទទួលបនពីអនកេរបរបស់ថមីែដលបនចុះ

េឈម ះេដយតំណភជ ប ់Referral link ៃនភន កង់រ Affiliate កដូ៏ចជចំនួនអនកចុចចូល Referral link 

។ 

៧.២ ភល មៗបនទ បពី់ករចុះេឈម ះសមជិកថម ីភន កង់រ 

Affiliateនីមយួៗទទួលបនរបកក់ៃរមេសវចំនួន ២០% 

ៃនរបកចំ់េណញសុទធរបស់រកុមហុ៊នែដលទទួលបនមកពីអនកេរបរបស់ថមីែដលនមំកេដយភន កង់រ 

Affiliate សរមបរ់យៈេពល៣ែខ េដមបបីេងកនចំណូល។ 



េនេពលផុតកំណតរ់យៈេពលជកល់កៃ់នចំនួន ៣ែខ ចំនួនរបកក់ៃរមេសវនឹងមនចបពី់ ១៥% 

ៃនរបកចំ់េណញសុទធរបស់រកុមហុ៊នែដលទទួលបនេដយសរអនកេរបរបស់ថមីែដលនមំកេដយភន ក់

ងរ Affiliate ជមយួនឹងលទធភពៃនករេកនេឡង 

ភគរយៃនៃថលេសវអរស័យេលចំនួនអនកេរបរបស់ថមីែដលអចទកទ់ញ៖ េកនេឡងរហូតដល់ ២០% 

និង ២៥% ។ ភន កង់រ Affiliate 

អចពិនិតយេឡងវញិនូវល័កខខណ័ឌ ៃនករបេងកនចំនួនៃថលរបកក់ៃរមជមយួអនកតំណងៃនកមមវធីិភន កង់រ 

Affiliate។ 

៧.៣ របសិនេបកនុងរយៈេពល ៣ែខជបគ់ន  ភន កង់រ Affiliate មនិអចទកទ់ញអនកេរបថមីេលសពី 

៣ែខ រកុមហុ៊ននឹងមនសិទធិ (ប៉ុែនតមនិមនកតពវកិចច) 

ផល ស់បតូរលកខខណឌ ៃនកិចចសហរបតិបតតិករជមយួភន កង់រ Affiliate 

រមួទងំករកតប់នថយចំនួនៃថលេសវែដលភន កង់រ Affiliate ទទួលបន 

ឬផអ ករបតិបតតិករគណនីរបស់ភន កង់រ Affiliate កនុងកមមវធីិភន កង់រ Affiliate។ កនុងករណីេដយែឡក 

បញហ ទកទ់ងជមយួករបញចបកិ់ចចរពមេរពៀងបចចុបបននជមយួភន កង់រ Affiliate 

អចរតូវបនេលកេឡង។ 

ជលទធផលសកមមភពសកមមរបស់ភន កង់រ Affiliate 

កនុងករផសពវផសយយីេហរបស់រកុមហុ៊នអចនឹងកល យជឱកសមយួសរមបក់រែកលមអលកខខណឌ ៃន

កិចចសហរបតិបតតិករជពិេសសបេងកនចំនួនៃថលេសវ។ ភន កង់រ Affiliate 

នឹងរតូវជូនដំណឹងតមរយៈអសយដឋ នអីុែមល៉ែដលបនផដល់ជូនកនុងគណនីភន កង់រ Affiliate ។ 

៨. ការទូទាត់ៃថ្លេសវា 

៨.១ ភន កង់រ Affiliate អចទទួលបនករទូទតជូ់នកនុងរយៈេពលមយួសបត ហ៍កនុងមយួេលក 

(គឺេរៀងរល់ៃថងអងគ រ សរមបរ់យៈេពលពីៃថងចន័ទដល់ៃថងអទិតយៃនសបត ហ៍មុនរបប់ញចូ ល) 

ប៉ុែនតលុះរតែតវបនរពមេរពៀងជមយួអនករគបរ់គងែផនកពត័ម៌នៃនករទូទតជ់មុនសិន 

កដូ៏ចជរបសិនេបចំនួនថវកិែដលរកបនេលសពីតៃមលទូទតអ់បបបរមគឺ ៣០ដុលល រ 

(សមសិបដុលល រអេមរកិ) ឬ ១៥០០របូល៍ (មយួពនរ់បរំយរបូល៍) ។ 



របសិនេបភន កង់រ Affiliate មនិមនចំនួនអបបបរមែដលបនេរៀបរបខ់ងេលេនកនុងគណនីភន កង់រ 

Affiliate របស់ខលួនេទេនះ 

គឺចំនួនទឹករបកទ់ងំអស់េនះនឹងរតូវបនេផទរេដយសវ័យរបវតតិេទកនេ់លកបនទ ប ់

េហយនឹងបនតដូេចនះេទៀតរហូតដល់ចំនួនទឹករបកែ់ដលរតូវកររតូវបនបងគរ។ 

ចំនួនទឹករបកែ់ដលេសសករ៏តូវបនេផទរេទែខបនទ បែ់ដរ។ 

៨.២ កមមវធីិ ភន កង់រ Affiliate របស់រកុមហុ៊នមនសិទធិពនយេពលករទូទតេ់ទឱយ ភន កង់រ Affiliate 

រហូតដល់ ២ែខ កនុងករណីមនបញហ បេចចកេទស ែដលមនិមនកររគងទុកជមុនេនកនុងកមមវធីិ 

ភន កង់រ Affiliate កដូ៏ចជរបសិនេបចបំចរ់តូវេផទៀងផទ តេ់ទេលភន កង់រ Affiliate 

និងចំនួនអនកចួលេមលរបស់ភន កង់រ Affiliate។ កនុងករណីមនករពនយេពលកនុងករទូទត ់ ភន កង់រ 

Affiliate អចបញជ កពី់មូលេហតុននជមយួអនករគបរ់គងផទ ល់ខលួនរបស់រកុមហុ៊ន - 

អនកតំណងៃនកមមវធីិភន កង់រ Affiliate។ 

 ៩. នីតិវ;ធីេដាះ្រសាយវ;វាទ 

៩.១ ភន កង់រ Affiliate អចតវ៉នឹងករសេរមចចិតតណមយួរបស់អនកតំណងៃនកមមវធីិភន កង់រ 

Affiliate។ សរមបេ់គលបំណងេនះ ភន កង់រ Affiliate រតូវទកទ់ងេសវកមមជំនួយៃនកមមវធីិភន កង់រ 

Affiliate េហយបញជ កពី់អំណះអំណងរបស់ខលួន។ 

៩.២ ភន កង់រ Affiliate 

អចផដល់នូវពត័ម៌នេផសងៗជលយលកខណ៍អកសរតមរយៈអីុែមលផលូវកររបស់េសវកមមជំនួយៃនកមមវ ិ

ធីភន កង់រ Affiliate។ 

ពត័ម៌នលំអិតទំនកទំ់នងរបស់េសវកមមជំនួយរតូវបនផតល់ជូនេនេលេគហទំពរ័ៃនកមមវធីិភន កង់រ 

Affiliate។ 

៩.៣ េសវកមមជំនួយៃនកមមវធីិភន កង់រ Affiliate មនសិទធិបដិេសធកនុងករពិចរណបណតឹ ងតវ៉ 

របសិនេបភន កង់រ Affiliate មនិបនផតល់នូវភស័តុតងអំពីមនិមនកររេំលភបំពន។ 

៩.៣ រយៈេពលសរមបក់រពិចរណេលបណតឹ ងតវ៉មនរយៈេពល ១៤ៃថង 

ៃនៃថងេធវករគិតចបពី់ៃថងទទួលពកយបណតឹ ង។ 



៩.៤ បនទ បពី់ករពិចរណេលបណតឹ ង 

រល់ករសរមចននែដលបនេធវេឡងេដយរកុមហុ៊នទកទ់ងនឹងកមមវធីិភន កង់រ Affiliate របស់ 

1xBet គឺជករបញចបេ់ហយមនិមនករផល ស់បដូរេឡយ។ 

រកុមហុ៊នសូមរកសសិទធិកនុងករលុបេចលរល់កររបរស័យទកទ់ងននែដលមនពកយ េជររបមថ 

ញុះញងឱ់យមនអំេពហិងស ឬករេចទរបកនម់និពិត 

និងេដមបបីញឈបកិ់ចចសហរបតិបតតិករឱយបនរតឹមរតូវជមយួភន កង់រ Affiliate 

ែដលទទួលខុសរតូវកនុងករេផញពត័ម៌នទំនកទំ់នងែបបេនះ៕ 


