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សេចក្តីពន្យលគ់តិយតុតិ 
 

សរាបខ់ែមថុិនា (លលែ ១២) 
 អនុសញ្ញា រមួ  

 
 
 
 
ឯក្សារសោងៈ  
 ១. ច្បាបស់តីពីការងារននរពះរាជាណាច្បរររមពុជា ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 

២.របកាសលលែ ០៨១ សរបយ ចុ្បះនថៃទី២៩ ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ សតីពីការដារល់រខែណ្ឌ ការងារសរាបវ់ជិាជ ជីវៈ
ខដលមនិទានា់នអនុសញ្ញា រមួ 
៣.របកាសលលែ ២៨៧ សរបយ ចុ្បះនថៃទ០ី៥ ខែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០០១ សតីពីខបបបទចុ្បះបញ្ជ ិកា ការផសពវផាយនងិការ
ររូរពិនិរយការអនុវរតនអ៍នុសញ្ញា រមួ 
៤. របកាសលលែ ៣០៥ សរបយ ចុ្បះនថៃទ២ី២ ខែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០០១ សតីពីភាពជារាំណាងរបស់អងគការ  វជិាជ ជីវៈ
ននរមមររ និលោជរិ លៅថ្នន រស់ហរាស រ្ឹះស្ថថ ន និងសិទធិរនុងការច្បរជាជាសមូហភាព លដ្មបចុី្បះអនុសញ្ញា រមួលៅ
ថ្នន រស់ហរាស រ្ឹះស្ថថ ន  
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អន្េុញ្ញា រមួ 
rrr2sss 

 
ច្បាបក់ារងារបានបញ្ារតិអាំពីសិទិធ និងការពវរិច្បចខដលរ្បរ់្ងលៅលល្ទាំនារទ់ាំនងការងាររវាងនិលោជរ 

និង រមមររនិលោជិរលរ្រលច្បញពីរិច្បចសនាការងារអនុវរតលៅរនុងរពះរាជាណាច្បរររមពុជា។ ជាទូលៅ លៅរនុង    
រិច្បចសនាការងារ ភា្ីបានរាំណ្រអ់ាំពីការពវរិច្បច សិទិធ និងផលរបលោជនម៍យួច្បាំននួររូវបាំលពញ និងទទួលបាន
រនុងអាំឡុងលពលសុពលភាពននរិច្បចសនាការងារលនះ។ បខនថមពីលនះ ច្បាបរ់ប៏ានអនុញ្ញា រិឱ្យនិលោជរ និងអងគការ
វជិាជ ជីវៈរមមររនិលោជិរ ឬរបរិភូបុ្គលិរច្បរជាបលងក្រអនុសញ្ញា រមួបានខដរ រនុងលាលបាំណ្ងរាំណ្រប់ខនថមអាំពី
លរខែណ្ឌ  មុែរបរ និងរ្បរ់្ងទាំនារទ់ាំនងការងារ។ ជាពិលសស ភា្ីរអ៏ាច្បដារប់ញ្ចូ ល នូវផលរបលោជន៍
បខនថមនានាដរាបណាអរថរបលោជនល៍នាះមនិផទុយនឹងលសច្បរតីបងាគ បជ់ាស្ថធារណ្ៈ លហ្យលធវ្ឱ្យលអរបលស្រដល់រិច្បច
ធានាការពាររមមររនិលោជិរទល់នឹងហានិភយ័សងគម។  

 

 

 

 

១. លក្ខខណ្ឌ នន្ការបសងកើតអន្ុេញ្ញា រមួ 

អនុសញ្ញា រមួលនះ ររូវបានជារទុ់រថ្នជារិច្បចរពមលរពៀងខដលបលងក្រជាការពវរិច្បចរវាងអងគការវជិាជ ជីវៈខដល
ជាហរថលលែីផង និងរមមររនិលោជិរខដលជាសាជិរននអងគការវជិាជ ជីវៈលនាះផងខដរ។ ការបលងក្រអនុសញ្ញា រមួ
ជាាំបាច្បរ់រូវលារពតាមលរខែណ្ឌ ច្បាបជ់ាធរាន។ លដ្មបឱី្យអនុសញ្ញា រមួានសុពលភាពជាាំបាច្បរ់រូវលារពលរខែណ្ឌ
ជាស្ថរធារុពីរ្ឺ លរខែណ្ឌ ទរមង ់និងលរខែណ្ឌ រ្ឹះ។  

ក្. លក្ខខណ្ឌ ទម្មង ់ 

អនុសញ្ញា រមួជារិច្បចរពមលរពៀងរមួមយួខដលររមូវឱ្យភា្ីររូវលធវ្ជាលាយលរខណ៍្អរសរ និងជាភាស្ថខែមរ។ 
អនុសញ្ញា រមួលនះរអ៏ាច្បបរខរបជាភាស្ថបរលទសបានខដរ ប៉ុខនតរនុងររណី្ានវវិាទសតីពីការបររស្ថយែលឹមស្ថរនន
អនុសញ្ញា រមួ បទបបញ្ារតិជាភាស្ថខែមរររូវយរមរលរប្ជាផលូវការលៅច្បាំលពាះមុែច្បាប។់ ជារមួទរមងរ់បស់អនុសញ្ញា
រមួររវូខរលធវជ្ាលាយលរខណ៍្អរសរ។  

 ខ.លក្ខខណ្ឌ ម្គឹឹះ  

 អនុសញ្ញា រមួខដលានអានុភាព្រិយុរតិ ាននយ័ថ្នានសុពលភាពតាមផលូវច្បាប ់ រនុងការទទួលស្ថគ ល់
ជាវធិានសរាបរ់្បរ់្ងទាំនារទ់ាំនងរបស់ភា្ីទាាំងពីរបាន លុះរតាខរបាំលពញនូវលរខែណ្ឌ ទរមងដូ់ច្បលរៀបរាប់
ខាងលល្ និងលរខែណ្ឌ រ្ឹះដូច្បលរៀបរាបខ់ាងលល្។ លរខែណ្ឌ រ្ឹះសាំខានច់្បាំននួ៣ ្ឺ(១)ឆនទះរបស់ភា្ីរនុងការច្បរជា 
បលងករ្អនុសញ្ញា រមួ (២)សមរថភាពភា្ី (៣)រមមវរថុននការរពមលរពៀង។  

អនុសញ្ញា រមួានលាលបាំណ្ងរាំណ្រអ់ាំពីលរខែណ្ឌ ការងារ និងមុែរបររបស់រមមររ
និលោជិរ និងរ្បរ់្ងទាំនារទ់ាំនងរវាងនិលោជរ និងរមមររនិលោជរិរពមទាាំងរវាង

អងគការនិលោជរ និងអងគការរមមររនិលោជិរ។ 



©រក្សាសិទិិធដោយសមាគមដោងចក្ក្សកាត់ដេរដៅក្សមពុជា ( GMAC)  3 

 

  ១.ឆនទៈរបស់ភា្ី៖ លោងារតា ៩៦ រថ្នែណ្ឌ ទី២ ននច្បាបស់តីពីការងារ អនុសញ្ញា រមួររូវលធវ្
លឡ្ងលដាយានការរពមលរពៀងាន រវាងភា្ីទាាំងពីរ។ ខផអរលល្ារតាខាងលល្លនះ ពារយ  រពមលរពៀង ្ឺជាាំបាច្បរ់រូវ
ការលាលការណ៍្ទូលៅននរិច្បចសនា ខដលបញ្ារតិរនុងររមរដឋបបលវណី្លដ្មបជីួយ បាំភល ឺនិងពនយល់បខនថម។  

 ខផអរលល្លាលការណ៍្ននររមរដឋបបលវណី្ ការរពមលរពៀងរបស់ភា្ី្ឺររូវខរលរ្រលឡ្ងពីឆនទៈផ្ទទ ល់របស់ភា
្ីរនុងការបលងក្រអនុសញ្ញា រមួលនះ លហ្យឆនទៈននការរពមលរពៀងលនះមនិររូវានវកិារៈលឡ្យ ាននយ័ថ្នមនិររូវ
ានការភានរ់ច្បឡាំ ការឆលបារ ឬការ្រាមរាំខហង របស់ភា្ីណាមយួលនាះលឡ្យ (ារតា៣៤៥ ននររមរដឋ
បបលវណី្) ។  សរុបមររនុងលរខែណ្ឌ ទី១ ននលរខែណ្ឌ រ្ឹះលនះ ការរពមលរពៀងននការបលងករ្អនុសញ្ញា រមួររវូខផអរលល្
ឆនទៈពិររបារដរបស់ភា្ី។  

  ២.សមរថភាពភា្ី៖ ភា្ីខដលានសមរថភាពរនុងការបលងក្រអនុសញ្ញា រមួលនាះ្ឺានភា្ី
និលោជរ ខដលអាច្បជានិលោជរានក រ ់ និលោជរមយួររមុ ឬអងគការមយួ ឬអងគការលរច្្បនរាំណាងឲ្យនិលោជរ និង
ភា្ីរមមររនិលោជិរ។ លៅរនុងច្បាំណុ្ច្បលនះសមរថភាពរបស់ភា្ីនិលោជររនុងការបលងក្រអនុសញ្ញា រមួរបខហលជា
ានលរខណ្ៈមនិសូវសមុ្ស្ថម ញលនាះលទ លហ្យបានអធិបាយនូវច្បាំណុ្ច្បខាងលល្រចួ្បលរសច្បលហ្យ ដូលច្បនះរថ្នែណ្ឌ
ខាងលរកាមនឹងពនយល់ររឹមខរសមរថភាពរនុងការបលងក្ររបស់ភា្ីរមមររនិលោជិរ ខដលជាភា្ីាខ ងលទៀររនុងការ
បលងក្រអនុសញ្ញា រមួខរប៉ុលណាណ ះ។  

 ភា្ីរមមររនិលោជិរខដលានសមរថភាពរនុងការច្បរជាបលងក្រអនុសញ្ញា រមួានជាអាទ៖៌  

 - អងគការសហជីពមយួ ឬអងគការសហជីពលរច្្បនរាំណាងឲ្យរមមររនិលោជិរ៖ លៅរនុងច្បាំណុ្ច្បលនះ្ឺាន
ការខបងខច្បរជាពីរ ្ឺ(១)អងគការសហជីពមយួ ខដលានសមរថភាពរនុងការច្បរជាបលងក្រអនុសញ្ញា រមួ និង(២) អងគ
ការសហជីពលរច្្បនខដលានសមរថភាពរនុងការច្បរជាបលងក្រអនុសញ្ញា រមួ។ (១)អងគការសហជីពមយួខដលាន
សមរថភាពរនុងការច្បរជាបលងក្រអនុសញ្ញា រមួ ្ឺសាំលៅលៅលល្សហជីពខដលានភាពជារាំណាងបាំផុរ (របការ ៩ 
របកាសលលែ ៣០៥)។ (២) អងគការសហជីពលរច្្បនខដលានសមរថភាពរនុងការច្បរជាបលងក្រអនុសញ្ញា រមួ ្ឺសាំលៅ
លៅលល្សហរាស ឬរ្ឹះស្ថថ នខដលពុាំានសហជីពខដលានភាពជារាំណាងបាំផុរ លហ្យសហជីពទាាំងអស់ ឬ
លរច្្បនខដលានសាជិររនុងរ្ឹះស្ថថ នសហរាសរមួាន លល្រលឡ្ងនូវលសច្បរតីរពាងរនុងការច្បរជាបលងក្រអនុសញ្ញា
រមួ រនុងលរខែណ្ឌ លនះលប្ានការរវ៉ាពីភាពជារាំណាងលនាះ ្ឺររូវលរៀបច្បាំការលបាះលឆ្ន រជាសាៃ រល់ដ្មបលីរជ្សលរស្
សហជីពានភាពជារាំណាងបាំផុរ លដាយានការចូ្បលរមួពីរមមររនិលោជិរ ឬរបលភទរមមររនិលោជិរទាាំងអស់
ខដលសហជីពលនាះរាំណាង (របការ ៩ និងរបការ ៦ននរបកាស៣០៥)។  

 - លប្ពុាំទានា់នសហជីពរាំណាងរមមររនិលោជិររនុងរ្ឹះស្ថថ នសហរាសលនាះលទ ភា្ីខដលានសមរថ
ភាព្ឺរបរិភូបុ្គលិរខដលបានលបាះលឆ្ន រលរជ្សលរស្ររឹមររូវ។  

 

 
ររុមរបឹរាអាជាា រណាត លននសាំណុ្ាំ លរឿងលលែ២៩/០៩ យល់ល ្ញថ្ន ភាពជារាំណាងបាំផុររបស់សហជពី

លនះផតល់្ុណ្វឌុ្ឍនខ៍ផនរផលូវច្បាបរ់នុងការច្បរជាបលងតរ្អនុសញ្ញា រមួរនុងររុមហុ៊នមយួ។ 
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  ៣.រមមវរថុននការរពមលរពៀង៖ លរៅពីលរខែណ្ឌ ឆនទៈពិររបារដរបស់ភា្ី និងសមរថភាពរបស់ភា្ី 
លរខែណ្ឌ ចុ្បងលរកាយននលរខែណ្ឌ រ្ឹះលដ្មបធីានាថ្នអនុសញ្ញា រមួររូវបានបលងក្រលដាយានអានុភាព្រិយុរតិ ាន
នយ័ថ្នានសុពលភាពតាមផលូវច្បាបល់នាះ្ឺ ររូវពិជារណាលៅលល្រមមវរថុននការរពមលរពៀងរបស់ភា្ី។  

 ការច្បរជា ពិភារាបលងក្រអនុសញ្ញា រមួ មនិអាច្បផទុយនឹងបទបបញ្ារតិសតីពីសណាត បធ់ាន បស់្ថធារណ្ៈ ច្បាប ់
និងបទបញ្ញជ ខដលរាំពុងលៅជាធរានលនាះលទ។ ជារមួរាល់ការរពមលរពៀងរបស់ភា្ីខដលផទុយនឹងលសច្បរតីបងាគ បជ់ា
ស្ថធារណ្ៈខដលជាលាលការណ៍្រ្ឹះសាំខានា់រតា១៣ ននច្បាបក់ារងារ នឹងនាាំឲ្យអនុសញ្ញា រមួលនាះាម ន
អានុភាព្រិយុរតិ។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២. ខលឹមសារនន្អន្ុេញ្ញា រមួ 

 ការបលងក្រអនុសញ្ញា រមួលធវ្លឡ្ងរនុងលាលបាំណ្ងរាំណ្រអ់ាំពីលរខែណ្ឌ ការងារ និងមុែរបររបស់រមមររ
និលោជិរ និងរ្បរ់្ងទាំនារទ់ាំនងរវាងនិលោជរ និងរមមររនិលោជិររពមទាាំងរវាងអងគការនិលោជរ និងអងគ
ការរមមររនិលោជិរ។ លដាយអនុលលាមតាមលាលការណ៍្ននសណាត បធ់ាន បស់្ថធារណ្ៈ ឬ លសច្បរតីបងាគ បជ់ាស្ថធារ
ណ្ៈ ខដលានខច្បងលៅរនុងារតា១៣ននច្បាបស់តីពីការងារ បទបបញ្ារតិទាាំងឡាយននអនុសញ្ញា រមួមនិអាច្បផទុយនឹង
បទបបញ្ារតិននច្បាប ់ និងបទបញ្ញជ ទាាំងឡាយខដលានលរខណ្ៈជាលសច្បរតីបងាគ បស់្ថធារណ្ៈបានលទ លប្មនិដូលច្បនះ
នឹងររូវជារទុ់រជាលា ៈលដាយលពញច្បាប។់ ដូច្បលនះអនុសញ្ញា រមួ អាច្បខច្បងបទបបញ្ារតិទាាំងឡាយខដលផតល់អរថ

សាំណុ្ាំ លរឿងររុមរបឹរាអាជាា រណាត លលលែ ២២/០៤ ចុ្បះនថៃទី០៧ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០០៤ ររមុរបឹរាអាជាា រណាត ល
បានបងាគ ប ់ រមកល់ទុរអនុសញ្ញា រមួខដលនិលោជរបានលធវ្ជាមយួរបរិភូបុ្ គលិរថមីលនះថ្នានរបសិទិធភាពអនុវរត
បាន ខររនុងររណី្សហជពីខដលានភាពជារាំណាងបាំផុរននសណាឋ ាររ៉ាខហវលឡឺរ ៉ោ៉ូល់ បានរពមលរពៀង និង
ទទួលស្ថគ ល់លល្ឯរស្ថរលនះខរប៉ុលណាណ ះ។ 
 
 ររុមអាជាា រណាត លបានលល្រលឡ្ងថ្ន សហជីពសណាឋ ាររ៉ាខហវលឡឺរ ៉ោ៉ូល់ ខដលានភាពជារាំណាងបាំផុរ 
លហ្យសណាឋ ារររូវខរលធវ្ការពិលរាះ និងពិភារាជាមយួសហជីពមុនការលរជ្សលរស្របរិភូបុ្គលិរថម។ី លៅរនុង
សវនាការរបធានសហជីពសណាឋ ារបានផតល់ភសតុតាងថ្ន និលោជរមនិបានអនុវរតតាមការពវរចិ្បចលនះលទ។ ដូលច្បនះ
ការលបាះលឆ្ន រលរជ្សលរស្របរិភូបុ្គលិរលនះររូវជារទុ់រថ្ន ជាការលបាះលឆ្ន រែុសច្បាប។់ មា៉ងវញិលទៀរ លៅនថៃទី
១៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៤ ានការចុ្បះផាយលៅលល្ទាំពរ័កាខសរ The Cambodia Daily ថ្ន សណាឋ ារបាន
លរជ្សលរស្របរិភូបុ្គលិរថម ី លហ្យសណាឋ ារបានលធវ្អនុសញ្ញា រមួថមីមយួជាមយួ្ណ្ៈរាម ធិការរបរភិូបុ្គលិរថមី
លនះ លដាយាម នការចូ្បលរមួរបស់សហជីពជាស់។  
 
ររណី្លនះានខរសហជីពសណាឋ ាររ៉ាខហវលឡឺរ ៉ោ៉ូល់ ខដលបានចុ្បះបញ្ជ ិកាតាាំងពីនថៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ
២០០៣ និងានភាពជារាំណាងបាំផុរខដលអាច្បចុ្បះហរថលលខាលល្អនុសញ្ញា រមួលនះបាន។ ប៉ុខនតភា្ីនិលោជរមនិ
បានអនុវរតឱ្យបានររមឹររូវតាមនីរិវធិីលទ ្ឺារប់ានចុ្បះហរថលលខាជាមយួរបរិភបូុ្គលិរថមីខដលបានលរជ្សលរស្
លដាយែុសច្បាប។់ 
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របលោជនដ៍ល់រមមររនិលោជិរ លរច្្បនជាងអរថរបលោជនខ៍ដលផតល់ឲ្យលដាយបទបបញ្ា រិតននវធិានដន៏ទលទៀរ លដាយ
មនិររូវបាំពានលល្សណាត បធ់ាន បស់្ថធារណ្ៈលនះលឡ្យ។ 

រសលដៀងាន លនះខដរ របសិនលប្បទបបញ្ារតិននរិច្បចសនាការងាររវាងនិលោជរនិងរមមររនិលោជិរខដល
ានជាបទ់ារទ់ងនឹងអនុសញ្ញា រមួរចួ្បមរលហ្យ លហ្យឱ្យផលរិច្បជាងបទបបញ្ារតិខដលានខច្បងលៅរនុងអនុសញ្ញា
រមួលនះ លនាះបទបញ្ារតិខដលានខច្បងរនុងរិច្បចសនាការងារររូវទុរជាលា ៈ លហ្យររូវយរបទបបញ្ា រិតរនុងអនុ
សញ្ញា រមួមរអនុវរតជាំនសួវញិលដាយសវ័យរបវរតិ។ 

ភា្ីររូវែិរែាំអស់ពីលទធភាពលដ្មបដីារប់ញ្ចូ លលៅរនុងអនុសញ្ញា រមួ នូវនីរិវធីិទាាំងឡាយ ខដលទារទ់ង
នឹងការផសះផា ការលដាះរស្ថយវវិាទតាមរយៈររុមរបឹរាអាជាា រណាត ល និងការបររស្ថយអនុសញ្ញា រមួ។ 

ក្. ចំណុ្ចដែលម្តូវដាក្់ចូល៖ ជាទូលៅ មនិខមនសុទធខរច្បាំណុ្ច្បទាាំងអស់ររូវខរបានអនុញ្ញា រឱ្យ
ដារចូ់្បលលៅរនុងការច្បរជាបលងក្រអនុសញ្ញា រមួលនាះលទ ច្បាំណុ្ច្បមយួច្បាំនួនខដលានបញ្ារតិលៅរនុងច្បាបក់ារងារររូវ
បានច្បាបច់្បងអុលបងាា ញោ៉ងច្បាស់ខដលផតល់សិទិធឱ្យភា្ីអាច្បដារចូ់្បលលៅរនុងអនុសញ្ញា រមួបាន ច្បាំណុ្ច្បទាាំង
លនាះានដូច្បជា៖ 

 ារតា ១៣ រថ្នែណ្ឌ ទី២៖ លវៀរខលងខរច្បាំលពាះបទបបញ្ារតិទាាំងអស់ននច្បាបល់នះខដលមនិអាច្បលធវ្បដិ
បបញ្ារតិខបបណាមយួបាន អនុសញ្ញា រមួអាច្បផតល់ផលរបលោជនខ៍ដលរាំណ្ររ់នុងច្បាបល់នះ 

 ារតា៧៣៖ អនុសញ្ញា រមួររូវរាំណ្ររ់បារប់ាំណាច្បប់ញ្ចបរិ់ច្បចសនាានរាំណ្រថិ់រលវលាពិររបារដ រនុង
ររណី្របសិនមនិានរាំណ្ររ់បារប់ាំណាច្បប់ញ្ចបរិ់ច្បចសនាលនះោ៉ងរិច្បលសម្ ៥% ននរបារឈ់នួលខដល
រមមររនិលោជិរបានលប្ររនុងរយៈលពលននរិច្បចសនា។ 

 ារតា២៣៖ បទបញ្ញជ នផទរនុង និងអនុសញ្ញា រមួអនុវរតដូច្បជាបទបបញ្ារតិទូលៅននច្បាបស់តីពីការងារ 
 ារតា១៦៦៖ អនុសញ្ញា រមួអាច្បផតល់ការឈបស់រាររបជាាំឆ្ន ាំលដាយានរបារឈ់នួលលរច្្បនជាងរនុងច្បាប់
សតីពីការងារ 

 ារតា៣០១៖ អនុសញ្ញា រមួអាច្បផតល់នីរិវធីិសរាបផ់សះផាវវិាទបុ្គល 
 ារតា៣០៣៖ អនុសញ្ញា រមួអាច្បផតល់នីរិវធីិសរាបផ់សះផាវវិាទរមួ 
 ារតា៣០៩៖ អនុសញ្ញា រមួអាច្បផតល់នីរិវធីិសរាបល់ដាះរស្ថយតាមរយៈអាជាា រណាត លរនុងររណី្
ផសះផាពុាំសះជា។ 

ជាទូលៅ ភា្ីអាច្បដារចូ់្បលរាល់ច្បាំណុ្ច្បលផសងរនុងអនុសញ្ញា រមួបាន ដរាបណាច្បាំណុ្ច្បលនាះមនិផទុយនឹងបទ
បបញ្ា រិននលសច្បរតីបងាគ បជ់ាស្ថធារណ្ៈ លហ្យរម៏និខមនាននយ័ភា្ីអាច្បដារប់ានររឹមខរច្បាំណុ្ច្បខដលបានលល្រ
លឡ្ងខាងលល្លនះខដរ។  

ខ. ចំណុ្ចមិន្ម្តូវដាក្់ចូល៖ ច្បាំណុ្ច្បខាងលរកាមលនះ ច្បាបប់ានហាមឃារម់និឱ្យដារចូ់្បលលៅរនុង
អនុសញ្ញា រមួជាដាច្បខ់ារ៖ 

 ារតា១២៩៖ លៅរនុងអនុសញ្ញា រមួមនិអាច្បអនុញ្ញា រឱ្យានការការរ់បារឈ់នួលលល្សការរាំណ្រល់ៅរនុង
ច្បាបស់តីពីការងារលទ 
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 ារតា១៦៧៖ លៅរនុងអនុសញ្ញា រមួមនិឱ្យរមមររនិលោជិរលបាះបងល់ជាលសិទិធឈបស់ាំរាររបជាាំឆ្ន ាំលដាយ 
ានរបារឈ់នួលលទឬមនិអាច្បអនុញ្ញា រឱ្យនិលោជរផតល់របារទូ់ទារស់រាបជ់ួសការឈបស់រារ បាន
លឡ្យ 

 ារតា១៨៣៖ លៅរនុងអនុសញ្ញា រមួមនិអាច្បឱ្យរមមររនិលោជិរជាស្តសតីលបាះបងសិ់ទិធសាំរារលាំខហារុភាព
លដាយានរបារឈ់នួល ឬអរថរបលោជនដ៍នទលទៀរលឡ្យ។ 

៣. ម្បសេទ ន្ិងការបញ្ចប់អន្ុេញ្ញា រមួ 

មនិែុសពីរិច្បចសនាការងារប៉ុនាម នខដរ អនុសញ្ញា រមួររូវបានខបងខច្បរជា២របលភទ្ឺ អនុសញ្ញា រមួខដល
ានថិរលវលាានរាំណ្រ ់ និងអនុសញ្ញា រមួខដលានថិរលវលាមនិរាំណ្រ ់ លោងតាមច្បាំណុ្ច្បទី៣ ារតា៩៦ នន
ច្បាបស់តីពីការងារ។  

ក្. អន្ុេញ្ញា រមួមាន្ថិរសវលាក្ំណ្ត់៖ អនុសញ្ញា រមួខដលលធវ្លឡ្ងរវាងនិលោជរ និងអងគការវជិាជ
ជីវៈរមមររនិលោជិរានថិរលវលាានរាំណ្រម់និររូវលល្សពី ៣ (បី) ឆ្ន ាំលឡ្យ។ របសិនលប្អនុសញ្ញា រមួលធវ្លឡ្ង
លដាយភា្ីនិលោជរជាមយួនឹងរបរិភូបុ្គលិរ លនាះអនុសញ្ញា រមួលនះររូវានថិរលវលាមនិលល្សពី១ (មយួ) ឆ្ន ាំ
លឡ្យ។  

លៅលពលអនុសញ្ញា រមួលនះដល់លពលរាំណ្ររ់រូវបញ្ចប ់ របសិនលប្ាម នភា្ីណាាខ ងជូនដាំណឹ្ងបដិលសធ 
៣ខែមុនការមរដល់ននកាលបរលិច្បឆទបញ្ចបល់នាះលទ លនាះអនុសញ្ញា រមួលនះររូវជារទុ់រថ្នានរនមលជាធរានបនត
លទៀរ។ ាននយ័ថ្ន ភា្ី (និលោជរ អងគការវជិាជ ជីវៈរមមររ ឬរបរិភូបុ្គលិរ) ររូវលធវ្ការជូនដាំណឹ្ងមុន ៣ ខែ 
របសិនលប្ែលួនច្បងប់ញ្ចបអ់នុសញ្ញា រមួ។ របសិនលប្មនិានភា្ីណាមយួអនុវរតសិទិធលនះលទ លនាះការអនុវរតអនុ
សញ្ញា រមួលៅខរានអានុភាព លល្រខលងខរភា្ីទាាំងពីរានរិច្បចរពមលរពៀងលផសងមយួលដាយខឡរ។ 

 ខ. អន្ុេញ្ញា រមួមាន្ថិរសវលាមិន្ក្ំណ្ត់៖ ច្បាំលពាះអនុសញ្ញា រមួខដលានថិរលវលាមនិរាំណ្រអ់នុ
សញ្ញា រមួលនាះអាច្បររូវល្បតឹងបដិលសធ ប៉ុខនតអនុសញ្ញា រមួខដលររូវបានបឹតងបដិលសធលនះលៅខរានរនមលបនតអនុវរត
ដខដល រនុងរយៈលពលមយួឆ្ន ាំ។ លទាះជាោ៉ងណារល៏ដាយ ការបតឹងបដិលសធអនុសញ្ញា រមួលនះមនិអាច្បលធវ្ជា
ឧបស្គ ដល់ការរមកល់អនុសញ្ញា រមួលនះ សរាបអ់នុវរតរវាងភា្ីដនទលទៀរខដលមនិបតឹងបដិលសធលឡ្យ។ ជា
លាលការណ៍្ ភា្ីានសិទិធលសន្សុាំបញ្ចបអ់នុសញ្ញា រមួ ប៉ុខនតររូវបនតអនុវរតឱ្យបានរយៈលពល ១ឆ្ន ាំលទៀរ ច្បាំលពាះភា
្ីខដលលផត្ម ា្ំនិរបញ្ចប ់ ដូច្បលនះាននយ័ថ្ន វាររមូវឱ្យានការជូនដាំណឹ្ងមុន១ឆ្ន ាំសរាបភ់ា្ីខដលលផត្ម ា្ំនិរ
ច្បងប់ញ្ចបអ់នុសញ្ញា រមួលនះ។ 

៤. កាតពវក្ិចចភាគីចំស ឹះអន្ុេញ្ញា រមួ 

លៅលពលខដលអងគការវជិាជ ជីវៈរមមររនិលោជិរ ឬរបរិភូបុ្គលិរលសន្សុាំនិលោជរឱ្យលធវ្ការច្បរជាអនុសញ្ញា
រមួ និលោជរានការពវរិច្បចររូវខរលធវ្ការច្បរជា លហ្យរនុងអាំឡុងលពលននការច្បរជាលនះ រាំណាងភា្ីខដលចូ្បលរមួ
ការច្បរជាមនិររូវបានការរ់បារឈ់នួល របាររ់ងាវ ន ់ និងផលរបលោជនល៍ផសងៗលឡ្យ។ រ្បភ់ា្ីរនុងការច្បរជាអនុ
សញ្ញា ានការពវរិច្បចជាអាទិ៍៖ 
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 ការពវរិច្បចសរមបសរមួលឱ្យាននីរិវធីិននការច្បរជាខដលានលរខណ្ៈលរៀបរយអាច្បទទលួយរបាន 
 ការពវរិច្បចលធវ្សមបទាន និងការជាំទាស់លដាយានការពិនិរយពិជារណាសមលហរុផល 
 ការពវរិច្បចរបស់និលោជររនុងការផតល់ដល់រាំណាងសហជីព ឬសហជីពទាាំងឡាយនូវមលធាបាយសរាប់
បងកលរខណ្ៈងាយរសួលទាាំងឡាយដស៏មរសបលដ្មបអីាច្បបាំលពញលបសររមមរនុងច្បរជារបស់ែលួន 

 ការពវរិច្បចរបស់និលោជររនុងការផតល់នូវពរា៌នទាាំងអស់ពារព់ន័ធនឹងការច្បរជាខដលបានលសន្លឡ្ងលដាយ
សហជីពខដលបានចូ្បលរមួរនុងដាំលណ្្រការច្បរជា។ 

បនាទ បពី់ចុ្បះបញ្ជ ិកាអនុសញ្ញា រមួរចួ្បលហ្យ និលោជរររូវផតល់ឱ្យរបរិភូបុ្គលិរនូវលសច្បរតីច្បមលងននអនុសញ្ញា
រមួ ឧបសមពន័ធ និងរិច្បចសនាបខនថមរបស់អនុសញ្ញា រមួខដលបានចុ្បះបញ្ជ ិការចួ្បលហ្យមយួច្បាបា់ន រ់ៗ  និងមយួច្បាប់
លទៀរឱ្យលៅការោិល័យបុ្គលិរននសហរាស-រ្ឹះស្ថថ ន។ និលោជរររ៏រូវបិទផាយលសច្បរតីជូនដាំណឹ្ងអាំពីការ
លធវ្អនុសញ្ញា រមួលនះខដរ លៅរ្បទី់រខនលងលធវ្ការរបស់រមមររនិលោជិរ និងរខនលងផសពវផាយពរា៌នដល់រមមររ
និលោជិរ។ 
 

 

 

 

 
 

៥. ដែន្អន្ុវតតន្៍ ន្ិងការពម្ងីក្វិសាលភាព 

លដ្មបសីលរមច្បបាននូវលាលបាំណ្ងននអនុសញ្ញា រមួ ភា្ីជាាំបាច្បរ់រូវបញ្ញជ រឱ់្យបានច្បាស់អាំពីខដនអនុវរតន៍
របស់ែលួនខដលអាច្បជាសហរាស សហរាសមយួររុម លរាងឧសាហរមមមយួ ឬលរាងឧសាហរមមមយួខផនរ ឬ
សរមមភាពលសដឋរិច្បចមយួខផនរ ឬលរច្្បនខផនរ។ លៅលពលអនុសញ្ញា រមួលរ្រានលឡ្ងរសបតាមលរខណ្ៈច្បាបល់ហ្យ 
វានឹងានអានុភាពអនុវរតលៅលល្និលោជរ និងរមមររនិលោជិររ្បរ់បលភទខដលពារព់ន័ធរនុងសហរាស ឬ
រ្ឹះស្ថថ នខដលររូវបានច្បងអុលរបាបរ់មួជាលរសច្បលៅរនុងអនុសញ្ញា រមួលនាះ។ 

តាមការលសន្សុាំរបស់សហជីព ឬសា្មនិលោជរ ឬតាម ា្ំនិរផតួច្បលផត្មរបស់រដឋមស្តនតីររសួងការងារ និង
បណ្តុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈអាច្បរបកាសពរងីរដារប់ទបបញ្ារតិែលះ ឬទាាំងរសុងននអនុសញ្ញា រមួឱ្យានខដនអនុវរតន៍
ទូលាំទូលាយជាងមុន ច្បាំលពាះរមមររនិលោជិរ និងនិលោជរខដលសថិរលៅរនុងខផនរវជិាជ ជីវៈ និងខដនអនុវរតនន៍នអនុ
សញ្ញា រមួលនាះ។ រនុងររណី្លនះអនុសញ្ញា រមួននសហរាស ឬរ្ឹះស្ថថ នអាច្បសរមបសរមួលលៅនឹងបទបបញ្ារតិនន
អនុសញ្ញា រមួខដលានខដលអនុវរតនទូ៍លាំទូលាយជាងមុន លហ្យខដលអាច្បអនុវរតនទូ៍លាំទូលាយជាងមុន។ អរថ
របលោជនន៍នការពរងីរខដនអនុវរតនន៍នអនុសញ្ញា រមួលនះ្ឺលដាយស្ថរខរបទបបញ្ារតិននអនុសញ្ញា រមួខដលររូវ
ពរងីរលនាះផតល់ជូនរមមររនិលោជិរនូវអរថរបលោជនរ៍បលស្រជាងអនុសញ្ញា រមួពីមុន។ 

 

សាំណុ្ាំ លរឿងររុមរបឹរាអាជាា រណាត លលលែ ២៩/០៩ ចុ្បះនថៃទី២១ ខែររកដា ឆ្ន ាំ២០០៩ យល់ល ្ញថ្ន ភា្ីានរួ
នាទីោ៉ងសាំខានល់ៅរនុងការរាំណ្រនូ់វលរខែណ្ឌ នីមយួៗខដលែលួនច្បងប់ានបញ្ចូលលៅរនុងអនុសញ្ញា រមួ លហ្យភា្ី
នីមយួៗរា៏នសិទិធទទួលយរ ឬមនិទទួលយរនូវសាំលណ្្ររបស់ភា្ីាខ ង រប៏៉ុខនតររុមរបឹរាអាជាា រណាត លយល់
ល ្ញថ្ន ការពវរិច្បចរបស់ភា្ី្ឺររូវលធវ្សមបទាន នងិការជាំទាស់របរបលដាយមូលលហរុដស៏មលហរុផល លដ្មបី
ឈានដល់ការសលរមច្បនូវអនុសញ្ញា រមួ។  
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៦. ការចុឹះបញ្ជកិា ន្ិងការអន្ុវតតន្៍ 

លដ្មបឱី្យអនុសញ្ញា រមួលនាះានរបសិទធិភាពអនុវរត និលោជរររូវយរអនុសញ្ញា រមួលនះលៅចុ្បះទិដាឋ ការលៅ
មនទីរការងារលែរត របសិនលប្អនុសញ្ញា រមួលនាះលធវ្លៅលែរត ឬលៅនាយរដាឋ នអធិការរិច្បចការងារននររសួងការងារនិង
បណ្តុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ របសិនលប្អនុសញ្ញា រមួលនះលធវ្លៅរាជធានីភនាំលពញ។ របសិទិធភាពអនុវរតលនះនឹងានមយួ
នថៃបនាទ បពី់បានចុ្បះបញ្ជ ិកា។ សាំណុ្ាំ លិែិរលសន្សុាំចុ្បះបញ្ជ ិកាានដូច្បជា៖ 

- ពារយសុាំចុ្បះបញ្ជ ិកា........................................................................................................០១ច្បាប ់
- អនុសញ្ញា រមួ ឧបសមពន័ធ និងរិច្បចសនាបខនថមរបស់អនុសញ្ញា រមួ “លប្ាន” រនុងមយួមុែ..............០៥ច្បាប ់

បនាទ បពី់ចុ្បះបញ្ជ ិកាលហ្យ មនទីរការងារលែរត ឬនាយរដាឋ នអធិការរិច្បចការងារ ររូវបញ្ចូ នអនុសញ្ញា រមួ 
ឧបសមពន័ធ និងរិច្បចសនាបខនថមរបស់អនុសញ្ញា រមួមយួមុែ ០១ ច្បាប ់ លៅរាំរល់លៅការោិល័យររឡាបញ្ជ ីនន
រុលាការរាជធានី-លែរត។ 

ភា្ីខដលបានចុ្បះហរថលលខា ឬជាសាជិរននហរថលលែីានការពវរិច្បចអនុវរតអនុសញ្ញា រមួលនះ។ ការអនុ
វរតនអ៍នុសញ្ញា រមួានលរខណ្ៈទូលាំទូលាយលដាយលហរុថ្ននិលោជរខដលដរសាជិរភាពលច្បញពីអងគការហរថ
លលែី លរកាយលពលខដលអនុសញ្ញា រមួលនះចូ្បលជាធរានរល៏ៅានការពវរិច្បចអនុវរតអនុសញ្ញា រមួលនះខដរ។ 

អធិការការងារអាច្បចុ្បះពិនិរយការអនុវរតនអ៍នុសញ្ញា រមួ តាមរយៈការស្ថរសួរពរា៌នពីរបរិភូបុ្គលិរ 
នាយរសហរាស រ្ឹះស្ថថ ន ឬពីរមមររនិលោជិរផ្ទទ ល់រប៏ាន៕  

៧.សារៈម្បសោជន្៍នន្អន្ុេញ្ញា រមួ 

 អនុសញ្ញា រមួររូវបានបលងក្រលដាយភា្ីរមមររនិលោជិរ ឬអងគការវជិាជ ជីវៈរមមររនិលោជិរ និងភា្ី
និលោជរ ឬអងគការវជិាជ ជីវៈនិលោជរ រនុងការភាជ បែ់លួនជាមយួការពវរិច្បចថមី។ ានមូលលហរុមយួច្បាំនួនផងខដរ 
ខដលររូវជាាំបាច្បរ់រូវការខសវងយល់ និងសាគ ល់រនុងការបលងក្រអនុសញ្ញា រមួ ថ្នលរ្ការបលងក្រអនុសញ្ញា រមួាន
របលោជនអ៍វីលៅសរាបភ់ា្ី លប្លោងតាមអរថនយ័របស់វា្ឺជាការបលងក្រការពវរិច្បចសរាបភ់ា្ីលនាះ។  

 លទាះបីជាការបលងក្រអនុសញ្ញា រមួជាច្បាំណ្ងជាមយួនឹងការពវរិច្បចថមីោ៉ងណារល៏ដាយ ជាលាលការណ៍្
លយង្រអ៏ាច្បបងាា ញបានខដរថ្នវាានផលរបលោជនម៍យួច្បាំននួ្ួរលអាយររស់ាគ ល់ ដូច្បជា៖  

 ១.អរថរបលោជនស៍រាបរ់មមររនិលោជិររនុងរ្ឹះស្ថថ នសហរាសៈ ជាទូលៅលយង្អាច្បនិោយថ្នរមមររ
និលោជិរនឹងទទួលបានអរថរបលោជនរ៍បលស្រជាងច្បាបរ់នុងរាំឡុងលពលសុពលភាពរបស់អនុសញ្ញា រមួ លរពាះថ្ន
ច្បាំណុ្ច្បខដលរាំណ្ររ់នុងអនុសញ្ញា រមួជាច្បាំណុ្ច្បខដលរបលស្រជាងការផតល់ឲ្យលដាយច្បាប។់ ឧទាហរណ៍្ៈ 
និលោជរ និងភា្ីរមមររនិលោជិរអាច្បរាំណ្ររ់នុ ងអនុសញ្ញា រមួរនុ ងការរពមលរពៀងផតល់ជូនរបារស់រាបអ់ាហារ
នថៃររងច់្បាំនួន ២០០០លរៀល ឬការផតល់ជូនអាហារមយួលពលរនុ ងរាំឡុងលពលសុពលភាពននអនុសញ្ញា រមួរយៈលពល 
២ឆ្ន ាំលនះ ែណ្ៈខដលលនះជាអរថរបលោជនខ៍ដលរមមររនិលោជិរទទួលបានរបលស្រជាងច្បាប ់ លហ្យវាជា
ការពវរិច្បចរបស់និលោជរ។  
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សេចក្តីប្បកាេបដិសេធៈ សេចក្តីពនយល់បក្ប្ាយគតិយុតតិខាងសលីសនេះមានសោលបណំងប្ោន់តតជាការផតល់
ព័ត៌មានបតនថមដល់េមាជិក្តតប ុស ណ្ េះ និងមិនតមនជាការផតល់ដំបូន្មា នតផែក្ចាប់ស យី។ េមាគមមនិទទលួខុេ
ប្តូវចំស េះការខូចខាត ន្មន្មតដលសក្ីតសចញពីការអនុវតតន៍តាមសេចក្តីពនយល់សនេះស យី។ េមាគមេូមសលីក្ទកឹ្
ចិតតឲ្យេមាជិក្តេែង រក្ការពនយល់បតនថមពអីែក្ឯក្សទេខាងចាប់មុននឹងអនុវតតតាមការបក្ប្ាយខាងសលីសនេះ។ 
េប្មាប់ព័ត៌មាន បតនថមេូមទាក់្ទងមក្សលខាធិការដ្ឋា នេមាគមតាមរយេះទូរេ័ពទសលខ ០២៣ ៣០១ ១៨១ ឬ  
អុីតម ល: kimpichda@gmac-cambodia.org ។ 

 ២.អរថរបលោជនស៍រាបនិ់លោជរៈ ជាលាលការណ៍្និលោជររអ៏ាច្បទទលួបាននូវអរថរបលោជនម៍យួ
ច្បាំននួផងខដរ ្ឺការធានាបាននូវសថិរភាពននទាំនារទ់ាំនងវជិាជ ជីវៈ និងច្បងាវ រផ់លិររមមរបស់រ្ឹះស្ថថ នសហរាស។ 
លហរុផលខដលលយង្ហ៊ានអះអាង ដូលច្បនះលរពាះថ្នរនុងរាំឡុងលពលអនុសញ្ញា រមួខដលរាំពុងលៅជាធរាន ភា្ីរមម
ររនិលោជិរមនិអាច្បលធវ្ការទាមទារនូវអរថរបលោជនប៍ខនថមលល្សពីអវីខដលែលួនរាំណ្ររ់នុងអនុសញ្ញា រមួលនះបាន
លទ។ មា៉ងវញិលទៀរ ភា្ីនិលោជរអាច្បរាំណ្ររ់នុងអនុសញ្ញា រមួ លដាយបញ្ារតិអាំពីនីរិវធីិននការលដាះរស្ថយវវិាទ 
ការច្បរជា និងនីរិវធីិមយួច្បាំននួដនទលទៀរ។ ឧទាហរណ៍្ៈ និលោជរអាច្បរាំណ្រល់ដាយានការរពមលរពៀងាន  
លដាយបញ្ារតិថ្ន រនុ ងរាំឡុងលពលសុពលភាពននអនុសញ្ញា រមួ ភា្ីរមមររនិលោជិរមិនអាច្បលធវ្ការទាមទារអរថ
របលោជនប៍ខនថមលល្សពីអវីខដលបានរពមលរពៀងាន លនាះលទ។  
 វបិារៈ ថវីរបរិខរជាលាលការណ៍្ លយង្សលងករល ្ញថ្នការបលងក្រអនុសញ្ញា រមួរនុងរ្ឹះស្ថថ នសហរាស 
អាច្បានផលវជិជានសរាបភ់ា្ីទាាំងពីរោ៉ងណារល៏ដាយ រល៏យង្សលងករល ្ញថ្នមនិានលរាងច្បររសហរាស
លរច្្បនលធវ្ការច្បរជាបលងក្រអនុសញ្ញា រមួលនាះលទ លដាយស្ថរខរមូលលហរុ(១)សហជីពខដលានភាពជារាំណាងបាំផុរ
មនិអាច្បទបស់្ថក រស់ហជីពខដលាម នបញ្ជ ិកា ឬសហជីពខដលានសលមលងភា្រិច្បរនុងការទាមទារអរថរបលោជន៍
បខនថម (២)សហជីពមនិទានា់នការឯរភាពាន ជារមួ របជារបិយភាពលៅខរជារបធានបទខដលសាំខានស់រាបភ់ា្ី 
(៣)ការអនុវរតនច៍្បាបល់ៅានររមរិ លៅលពលខដលសហជីពបាំពានអនុសញ្ញា រមួ។  
 

យុរតសិ្ថស្តសតរបស់ររមុរបរឹាអាជាា រណាត ល  
១.ភា្ីទាាំងពីរអាច្បពនិិរយ ឬខរខរបបទបបញ្ារតិខច្បងលៅរនុងអនុសញ្ញា រមួលដាយានរិច្បចរពមលរពៀង។ (លសច្បរតបីងាគ បល់លែ១៤/
០៤) 
២.ររុមរបរឹាអាជាា រណាត លនឹងលារពតាមបទបបញ្ារតិទាាំងឡាយននអនុសញ្ញា រមួ ដូលច្បនះនឹងមនិលច្បញលសច្បរតបីងាគ បល់ដ្មប ី
លស្លរ ្ឬខរខរប អនុសញ្ញា រមួខដលបានលធវ្លដាយររឹមររូវលនាះលទ។ (លសច្បរតីបងាគ បល់លែ១៤/០៤) 
 

 
តាក់្តតងស ងីសដ្ឋយៈ 
ប្ក្មុការងារតផែក្ចាប់ នងិការងារ 
ននេមាគមសោងចប្ក្កាត់សដរសៅក្មពុជា(GMAC) 
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