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្កមរដ្ប()េវណ ីនិងច%&ប់ស្ីពីករងរ 

 ទំនក់ទំនងករងរ គឺជទំនក់ទំនងមួយែដលេកើតេចញពីកិច្សន;<មួយ្បេភទ 
ែដលេគឲ$%េឈ'$ះថ “កិច្សន'(ករងរ”។ កិច្សន'(ករងរេនះ្ត0វបន្គប់្គងេដយ
ច"#ប់ស្ីពីករងរែដលបន្បកសឲ&'េ្បើេនឆ,&ំ១៩៩៧ និង្កមរដ្ប+,េវណីែដល្បកស
ឲ"#អនុវត្េនឆ*+ំ២០១១។ អត្បទេនះពិភក-.េដយសេង្បថេតើ្កមរដ្ប-;េវណី និងច%&ប់
ស្ពីីករងរមនទំនក់ទំនងនឹងគ+,យ.,ងដូចេម្ចពក់ព័ន្នឹងវ:ស័យករងរ? 

១.ច"#ប់រួម និងច%&ប់ពិេសស 

 ថី្ត%&ិតែត្កមរដ្ប%&េវណី្ត3វបនអនុម័ត និង្បកសឲ)*េ្បើេ្កយច)/ប់ស្ីពីករងរ
ក៏ពិតែមន ក៏បុ៉ែន្្កមរដ្ប./េវណីេនះ្ត6វបនេគទទួលស=.ល់ថជច.Bប់រួម ឬច#$ប់េគល
ែដល្គប់្គងទំនក់ទំនងឯកជនជទូេទ េហើយចំែណកឯច+,ប់ស្ីពីករងរវ7ញ ្ត#វបន
េគស$%ល់ថជច%+ប់ពិេសស ែដល្គប់្គងែតទំនក់ទំនងករងរែដលជែផ្កមួយៃន
ទំនក់ទំនងឯកជនែតបុ៉េណ()ះ។ ឧទហរណ៍ ្កមរដ្ប()េវណី ្តង់ម្ត ៦៦៨ កំណត់ថ
ចំេពះកិច្សន'(ករងរ េ្កពីប'(តិ្ែដលកំណត់េនក្5ង្កមរដ្ប:;េវណី ្ត#វអនុេលម
តមប"#តិ្ៃនច*+ប់ករងរ។ ចំែណកឯច'(ប់ស្ីពីករងរវ3ញ ម្ត ៦៥ ែចងថ កិច្សន'(
ករងរគឺជកិច្សន-.ែដលបេង្ើតឲ-9មនទំនក់ទំនងែផ្កករងររវងកម្ករនិេយជិត និង
េយជក។ កិច្សន'(េនះ្ត-វេនេ្កមវ2ធនអជ6'គតិ េហើយអចនឹងេធ្ើេទតមទ្មង់
ែដលភគីទំងសងខងបន្ពមេ្ពៀងគ45។ េហតុដូចេនះ ក្#ងករណីែដលមនប"#$ៃន
ទំនក់ទំនងករងរ េគ្ត%វពឹងែផ្កេលើវ0ធនៃនច56ប់ស្ីពីករងរេដ ីម5Aីេដះ្សយ។ ក៏បុ៉ែន្ 
ក្#ងករណីែដលច,-ប់ស្ីពីករងរមិនអចេដះ្សយប?@,េនះបនេទ េគអចពឹងែផ្កេលើ
វ"ធនទូេទែដលមនេនក្0ង្កមរដ្ប78េវណី។ 

២. ករេគរពស្័យភពរបស់បុគ្ល 

 ដូចបនេរៀបរប់ខងេលើ េដយេហតុថទំនក់ទំនងករងរេកើតេចញពីកិច្សន:;
ករងរ េពលគឺេកើតេចញពីឆន្ៈេដយេសរ"របស់កម្ករនិេយជិត និងនិេយជក ប"#តិ្ៃន
ច"#ប់ករងរស្ីពីកិច្សន"1ករងរក៏បនតក់ែតងេឡើងេដយែផ្កេលើ េគលករណ៍ស្័យ
ភពបុគ្លែដលមនកំណត់េនក្2ង្កមរដ្ប89េវណីែដរ។ ម្ត ៣ ៃន្កមរដ្ប*+េវណីែចង
ថ ្កមរដ្ប()េវណីេនះេគរពនូវេសរ4ភពខងឆន្ៈរបស់បុគ្ល និងប%&ត្អំពីទំនក់ទំនង
គតិយុត្្បកបេដយសមភពរវងបុគ្លឯកជន េដយរួមប(្*លទំងនីតិបុគ្ល។ េផ្ើម
េចញពីេគលករណ៍េនះ ម្ត ៦៦៤ ៃន្កមរដ្ប*+េវណីែចងថ កិច្សន'(ករងរ្ត.វបន
បេង្ើតេឡើងេដយករសន./របស់ភគីម5.ងថ េធ្ើពលកម្ឲ+,ភគីម1+ងេទៀត េហើយភគីម)*ង
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េទៀតសន'(ថផ្ល់្បក់ឈ្(លេទេលើកិច្ករពលកម្េនះ។ ភគីែដលបនសន*+ថេធ្ើ
ពលកម្េហថកម្ករនិេយជិត ឯភគីម&'ងេទៀតេនះេហថនិេយជក។ 

 តមរយៈេគលករណ៍ស្័យភពបុគ្លេនះ ភគីមនេសរ)ភពក្-ងករចុះ ឬមិនចុះ
កិច្សន'(ករងរមនេសរ(ភពេ្ជើសេរ(សភគីៃនកិច្សន56 មនេសរ&ភពកំណត់ពីខឹ្មសរ
ៃនកិច្សន() និងមនេសរ(ភពកំណត់អំពីទ្មង់ៃនកិច្សន89របស់ខ្=នបន។ បុ៉ែន្េគល
ករណ៍ស្័យភពបុគ្លេនះអចអនុវត្បនែតក្9ងករណីែដលភគីមនឋនៈ ឬស្ិតេនទី
តំងេស្ើគ&'ែតបុ៉េណ.'ះ។  េដយេហតុថេនក្+ងទំនក់ទំនងករងរ េនក្%ងករណីៃនទំនក់
ទំនងមួយចំនួន ភគេ្ចើនកម្ករនិេយជិតស្ិតេនក្/ងស23នភពេសដ្កិច្ និងសង្មទប
ជងនិេយជក ច"#ប់ស្ីពីករងរបនេធ្ើករែកស្ម$លេទេលើេគលករណ៍ស្័យភព
បុគ្លេនះ ក្#ងេគលេដេដើម,-ីរក,0តុល,3ភពៃនផល្បេយជន៍របស់ភគីកម្ករនិេយជិត 
និងនិេយជក។ ឧទហរណ៍ ម្ត ១២ ៃនច$%ប់ស្ីពីករងរែដលហមឃត់និេយជកមិន
ឲ"#េរ&សេអើងក្-ងករជួល ឬទទួលកម្ករនិេយជិតឲ01ចូលេធ្ើករ គឺជករែកស្ម+លេលើ
េសរ$ភពក្)ងករេ្ជើសេរ$សភគីៃនេគលករណ៍ស្័យភពបុគ្ល។ ម្ត ១៣ ែដល
កំណត់ថ បទប#$%&តិ្ទំងឡយៃនច#2ប់ស្ីពីករងរមនលក្ណៈជេសចកី្បងB#ប់ជស
ធរណៈ គឺជករែកស្ម+លេលើេសរ&ភពក្+ងករកំណត់ខឹ្មសរៃនកិច្សន<=។ តមរយៈ
ម្ត ១៣ េនះ កិច្្ពមេ្ពៀងរវងនិេយជក និងកម្ករនិេយជិតែដលផ្ល់ផល
្បេយជន៍ដល់កម្ករនិេយជិតតិចជងអី្ែដលបនផ្ល់ឲ9:េដយច9=ប់ស្ីពីករងរេនះ្ត#វ
ចត់ទុកជេមឃៈ។ ម៉#$ងវ'ញេទៀត ម្ត ៦៧ (៧) ៃនច$%ប់ស្ីពីករងរែដលត្ម$វឲ"#
កិច្សន'(ករងរែដលមនថិរេវលកំណត់ ្ត#វេធ្ើជលយលក្ណ៍អក23រ គឺជករែក
ស្ម$លេលើេសរ&ភពក្+ងករកំណត់អំពីទ្មង់ៃនកិច្សន<=។ 

 ៣. ករហមឃត់មិនឲ+,េ្បើ្បស់សិទិ្េដយបំពន 

 េនក្%ងទំនក់ទំនងករងរេ្កមកិច្សន56ករងរ និេយជកមនសិទិ្ក្'ងករ្គប់
្គង និងដឹកនំសហ្គស ក៏ដូចជកម្ករនិេយជិតរបស់ខ្5ន (ម្ត ២ និងម្ត ៣ ៃន
ច"#ប់ស្ីពីករងរ) ករេ្បើ្បស់សិទិ្េនះ ក៏្ត%វស្ិតេនេ្កមវ.ធនទូេទៃន្កមរដ្ប"#
េវណីែដរ ្បសិនេបើគ)*នវ,ធនពិេសសេនក្2ងច*5ប់ស្ីពីករងរ។ ្កមរដ្ប()េវណី ម្ត ៤ 
ែចងថ េទះបីជសិទិ្ក៏េដយ ក៏ពំុ្ត(វបនអនុ-./តឲ/1េ្បើ្បស់េដយបំពនេឡើយ។ 
េនក្%ងករណីែដលបនេ្បើ្បស់សិទិ្ េដយបំពនហួសពីទំហៃំនករពរែដល្ត#វបន
ប"#ត្ទុក មិនអចទទួលស*+ល់អនុភពៃនករេ្បើ្បស់សិទិ្េនះេឡើយ។ 

 េនក្%ងទំនក់ទំនងករងរ ភគីអចេ្ជើសេរ$ស្បេភទកិច្សន./ែដលសម្សបនឹង
ទំនក់ទំនងករងររបស់ខ្-ន។ េពលគឺកិច្សន,-ករងរែដលមនថិរេវលកំណត់្ត#វេ្បើ
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ស្មប់ទំនក់ទំនងករងរែដលមនរយៈេពលខី្ ចំែណកឯកិច្សន+,ករងរែដលមន
ថិរេវលមិនកំណត់ ្ត#វេ្បើស្មប់ទំនក់ទំនងករងរែដលមនរយៈេពលយូរអែង្ង។ 
េដើម%&ីេជៀសេវៀងនូវករេ្បើ្បស់សិទិ្េដយបំពនេដយភគីនិេយជក ក្#ងករេ្បើ្បស់
កិច្សន'(ករងរមនថិរេវលកំណត់ ស្មប់ទំនក់ទំនងករងរែដលមនថិរេវលែវង 
ច"#ប់ស្ីពីករងរ បនបេង្ើតយន្ករែដលបំែលងកិច្សន#$ករងរែដលមនថិរេវល
កំណត់េទជកិច្សន*+ករងរែដលមនថិរេវលមិនកំណត់វ0ញ ្បសិនេបើទំនក់ទំនង
ករងរមនរយៈេពលសរុប េលើសពីរយៈេពលអតិបរមកំណត់េដយច56ប់ស្ីពីករងរ។ 
ឧទហរណ៍ ម្ត ៦៧ (២) ច"#ប់ស្ីពីករងរែចងថកិច្សន"4ករងរែដលេធ្ើេឡើង
េដយករ្ពមេ្ពៀងគ*+េដយមនថិរេវលពិត្បកដ មិនអចមនរយៈេពលេលើសពី ២ 
ឆ"#បំនេឡើយ។ កិច្សន'(េនះអចបន្សរជថី្ម្ង ឬេ្ចើនដងបន ដរបណករបន្សរ
ជថី្េនះមនថិរេវលអតិបរមមិនេលើសពី ២ ឆ"#ំ។ ករអនុវត្ន៍ផ្,យនឹងវ0ធនខងេដើម 
នំឲ$%កិច្សន$,ករងរេនះក2$យជកិច្សន$,ែដលគ9$នកំណត់ថិរេវលពិត្បកដ។ 

៤. ករអនុវត្េគលករណ៍ៃនភពសុចរ3ត និងភពេស()ះ្តង់ 

 ប"#តិ្ជេ្ចើនៃនច./ប់ស្ីពីករងរ្ត7វបនតក់ែតងេឡើងេដយែផ្កេលើ េគល
ករណ៍ៃនភពសុចរ)ត និងេស&'ះ្តង់ែដលមនកំណត់ក្4ង្កមរដ្ប'9េវណី។ ម្ត ៥ ៃន
្កមរដ្ប%&េវណីែចងថ ករេ្បើ្បស់សិទិ្ និងករអនុវត្ករណីយកិច្្ត'វេធ្ើេឡើងេដយ
សុចរ%ត ែផ្កតមភពេស()ះ្តង់។ ែផ្កេលើេគលករណ៍េនះ ម្ត ៦៦៦ ៃន្កមរដ្ប"#
េវណីែចងថ និេយជកមនករណីយកិច្យកចិត្ទុកដក់ដល់កររក78រូបកយ សុខភពជ
អទិរបស់កម្ករនិេយជិត ពីេ្គះថ()ក់េនទីកែន្ងែដលកម្ករនិេយជិត្ត;វេធ្ើពលកម្ 
សិល$%ៈករ$) េនក្%ងករេធ្ើឧបករណ៍។ េលើសពីេនះ ម្ត ៦៦៧ ៃន្កមរដ្ប*+េវណីែចង
ថេបើគ&'នករយល់្ពមពីកម្ករនិេយជិតេទ និេយជកពំុអចេធ្ើអនុប12ទនសិទិ្េនះេទ
ឲ"#តតិយជនបនេឡើយ។ េបើគ%&នករយល់្ពមពីនិេយជកេទ កម្ករនិេយជិតពំុអចឲ"#
តតិយជនេធ្ើពលកម្ជំនួសខ្4នបនេឡើយ។ 

 ទនឹ្មនឹងប()តិ្ខងេលើៃន្កមរដ្ប78េវណី ច"#ប់ស្ីពីករងរ ្តង់ម្ត ៦៩ ែចងថ
េនក្%ង្កបខ័ណ,ៃនកិច្សន34 កម្ករនិេយជិត្ត,វបេ/្ញ្គប់សកម្ភពវ7ជ9:ជីវៈរបស់
ខ្#នដល់សហ្គស។ ជអទិ កម្ករនិេយជិត្ត,វេធ្ើករែដលេគជួលឲ89េធ្ើ េហើយអនុវត្
ករេនះេដយខ្&នឯង និងេដយយកចិត្ទុកដក់។ ក៏បុ៉ែន្ េ្កពីេម'(ងេធ្ើករកម្ករ
និេយជិតេនះអចេធ្ើសកម្ភពខងវ2ជ45ជីវៈ ែដលមិន្បណំង្បែជងនឹងសហ្គស
ែដលខ្#នបេ្មើ ឬេធ្ើឲ'(ខូចដំេណើរករែដលបន្ពមេ្ពៀងគ;' េលើកែលងែតមនករ្ពម
េ្ពៀងផ្(យពីេនះ។ 
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 សរុបមក ្កមរដ្ប()េវណី មនទំនក់ទំនងយ*+ងជិតស្ិទ្ជមួយនឹងច)*ប់ស្ីពីករ
ងរ។ អត្បទេនះេលើកយកែតបទប#$%&តិ្មួយចំនួនៃនច#1ប់ស្ីពីករងរមកពិភក#;ែត
បុ៉េណ&'ះ េហ ីយែដលជក់ែស្ង េនមនបទប'()*ត្ិពក់ព័ន្ជេ្ចើនេទៀត ែដលឆ្&ះប)*+ំង
អំពីទំនក់ទំនងៃន្កមរដ្ប/0េវណី និងច%&ប់ស្ីពីករងរដូចេរៀបរប់ខងេលើ។ 

 
	  


