
II. ក្កម្ក្បតបិតន ិពាណិជ្ជកម្មសរំាបន់នកផ្គត់ផ្គង់

1. ច្បាប់ុ ិងបទបញ្ជជ

រតូិ គោរអចាែែ់ទែញ្ញ តត ិ គសចែត ីខណនាាំ 

និងែទែញ្ហជ ទាាំងអសជ់ាធរមានគៅែន ុងរែគទសឬតាំែន់ ខែលគធវ ើសែមមភាអអាជ្ីិ ែមម។ 

មយ៉ាងគទៀតែរ៏តូិ គសន ើសុាំផ្ងខែរែលអ់នែផ្គតផ់្គង់ អនែគ ៉ា ការ និងអនែគ ៉ា ការែនតរែស់ ែល នួឲ្យគោរអចាែែ់ទែញ្ញ តត ិ 

ទា ាំងគនាឹះនងិរែមរែតិែតតពិាណិជ្ជែមមសាំរាែអ់នែផ្គតផ់្គង់រែស់អុីអន។ 

2. អលកម្មកវមារ

មិនរតូិ គរែើរបាសឬ់ោាំរទការគរែើរបាស់ 

ែុមារខែលមានអាយុតិចជាងែាំរ សាតអាយខុែលែពសជ់ាងែន ុងចាំគោមអាយុ១៥ឆ្ន ាំនិងអាយុខែលចាែ់រែគទសគនាឹះអនុ 

ញ្ហញ ត។ 

ចាំគពាឹះអនែខែលមានអាយុតិចជាង១៨ឆ្ន ាំខតគលើសឬគសម ើអាយុខែលរតូិ បានអនញុ្ហញ តឲ្យគរែើរបាស់ឬទទួលឲ្យចូលែាំគរ ើការ 

ង្ករតាមចាែ់ែាំណត់ រតូិ ផ្តល់អាទិភាអគលើការសិែាសាំរាែអ់នែខែលរតូិ សែិាតាមចាែ់ថ្នការសិែាែាំរ សាតមូលោា ន 

និងមិនរតូិ ឲ្យសា តិែន ុ ងលា នភាអមានគរោឹះថាន ែឬ់ផ្លអារែែ់ែលស់ុែភាអផ្ល ូិ កាយនិងផ្ល  ូិ ចតិតនិងការលូ តលាស់គនាឹះ 

គទ។ 

3. អលកម្មគោយបងខំ

មិនរតូិ ែងខ ាំឬជួ្យោាំរទការែងខ ាំឲ្យគធវ ើការង្ករនិងែាំគអញការង្ករខែលផ្ទ ុយអី្នទៈរែស់និគោជ្ិតតាមរយៈអាំគអើហងិា 

ការគាំរាមែាំ ខហង ការែង្កខ ាំង និងមគធយបាយែាំហិតគលើគសរ ើភាអផ្ល ូិ កាយផ្ល ូិ ចតិតនិងសែមមភាអគោយមិនរតលមរតូិ  

គៅែន ុងែាំគណើរការគរជ្ើសគរ ើសែគរមើការង្ករនិងែាំគអញការង្ករ។ 

4. គមា៉ោ ងគអលការងារ

រតូិ គោរអតាមែទោា នែន ងុិ សាស័យនិងចាែ់ែទែញ្ញ តត ិពាែ់អ័នធនលងគមា៉ា ងគអលការង្ករ  ការសាំរាែ និងថ្ងៃ ែស់ាំរាែ។ 

ការគធវ ើការែខនាមគមា៉ា ងរតូិ ខតគធវ ើគ ើងគោយសម ័រគចតិត គហើយមិនរតូិ បានទាមទារឲ្យគធវ ើជារែចាំគនាឹះគទ។ 

ចាំគពាឹះការែាំគអញការង្ករខែលគលើសគមា៉ា ងការង្ករែាំណត់គោយចាែ់ រតូិ ផ្តលរ់បាែ់គមា៉ា ងែខនាមខែលបានែាំណត់។ 

5. ក្ាកឈ់្ន លួុិងសវខវមាលពអ

រតូិ គោរអតាមចាែែ់ទែញ្ញ តត ិរែស់រែគទសពាែអ់ន័ធនលងរបាែ់ ន លួនិងសុែមុាលភាអ។  

រតូិ គធវ ើការផ្តលន់ិងកាត់របាែ់ ន លួនងិរបាែឧ់ែតាមភែខនាមនានារសែតាមចាែព់ាែ់អន័ធ 

គហើយរែាទុែែាំណតរ់តាគនាឹះ។ របាែ់ ន លួគឺរតូិ គលើសឬគសម ើែ ាំរ សាតខែលែាំគអញតរមូិការជាមូលោា នរែស់ែុគគលែិ។ 

ែ្លមលរថ្នរបាែ់ ន លួខែលបានផ្តលឲ់្យគោយរមួទាាំងរបាែ់គមា៉ា ងែខនាម គហើយរតូិ ខត 

អនយល់គោយិ សាធីលស្តសត ខែលែុគគលិែអាចយល់បាន។ 

6. ការគ វ្ ើាបុិងការរំគោភបពំាុ

មិនរតូិ អនុិតត ចូលពាែ់អន័ធ ឬជួ្យគៅែន ុងការគធវ ើបាែគោយការោែអ់ិន័យផ្ល ូិ កាយ  

ការែងខតិែងខ ាំខផ្នែលម រតី ឬផ្ល ូិ កាយ រអមទាាំងការគធវ ើបាែគោយពាែយសមត ី គៅគលើែគុគលិែគនាឹះគទ។ 

គៅរគែ់លា នភាអថ្នសែមមភាអអាជ្ីិែមម 

មិនអនុញ្ហញ  តជាោច់ខាតនូិរាល់ែសមម ភាអរំគលាភែាំពានរគែ់រែគភទខែលរួមមានែារគរែើែាយិ សា ែារ ពាែយសមតី 
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និងការែ៉ាឹះពាលរ់ាងកាយ។ 

7. ការគរ ើសគនើង

មិនរតូិ គធវ ើការគរ ើសគអើង ឬជួ្យែន ុងការគរ ើសគអើងខែលពាែ់អន័ធនលងការង្ករែូចជា ការគរជ្ើសគរ ើសែុគគលែិ របាែ់ ន លួ 

ការតគម្ើងឋានៈ ការែណ្ ុ ឹះ ែោត ល ការចែគចញអីការង្ករ និងការចូលនិិ តតនជ៍ាគែើម 

គោយគរែើរបាស់មូលគហតែូុចជា ជាតិលសន៍ សញ្ហជ  តិ ជ្នជាតិ គភទ អាយុ ទីែខន្ងែាំគណើត លសនា រែិតតកិារសិែា 

អិការភាអផ្ល ូិ កាយផ្ល ូិ ចតិត និនាន ការផ្ល ូិ គភទ និ ងការែាំណត់គភទគោយែល នួឯងជាគែើម។ 

រាលក់ារិ សានិចឆយ័ខែលពាែ់អន័ធនលងការង្ករ រតូិ គធវ ើគ ើងគោយខផ្ែែគលើសមតាភាអែាំគអញមុែង្ករខែលរតូិ ការចាំបាច់។ 

8. គសរ ើពអបគងកើតសហជី្អុងិសិទធ ិច្បរចារជាក្ក មុ្

រតូិ គោរអសិទធិរែសែ់ុគគលិែែន ុងការែគងា ើត ចូលរមួនិងែលែនាាំសហជ្ីអតាមជ្គរមើសរែសែ់ុគគលិែែល នួឯង 

រអមទាាំងមានសិទធតិាំោងែគុគលិែគធវ ើការចរចរជារែ មុជាមួយរែ មុហ ុន។ 

ែរណីគសរ ើភាអែគងា ើតសហជ្អីនិងសិទធិចរចរជារែ មុរតូិ បានរ សាតតបិតគោយចាែ់ែទែញ្ញ តត ិគនាឹះ ជាមគធយបាយជ្ាំនួស 

រតូិ ែគងា ើតរែអន័ធ គោឹះរលយការតវា៉ា ខែលោែ់សាំគណើអាំអែីត ីែងវល់គៅថាន ែ់ែលែនាាំឬអនែតាំោងែគុគលិែ 

និងរតូិ គ្្ើយតែគោយគលម ឹះរតង់។ 

9. សវិតថពិអុិងននាម្័យ

រតូិ ផ្តល់ែលែ់គុគលិែនូិែរ សាលា នខែលរែែែគោយសុិតាភិាអនងិសុែភាអខែលរសែតាមចាែែ់ទែញ្ញ តត ិនងិែទែ 

ញ្ហជ ជាធរមានគហើយទនទ លមនលងគនឹះ  

រតូិ ចត់ិ សាធានការខែលមានរែសិទធភាអគែើមបីែង្កា រជ្ាំងឺ ខែលអាចមានខែលរមួមានគរោឹះថាន ែ់ រែួស 

និងខផ្នែផ្ល ូិ ចតិតខែលពាែអ់ន័ធនលងសុិតាភិាអនិងអនាមយ័ ។ 

រតូិ គរែើរបាស់ែទោា នសុិតាភិាអអនាមយ័ែូចោន គនឹះខែរចាំគពាឹះែខន្ងលន ែ់គៅនិងែខន្ងទទួលទានអាហារខែលផ្តល់ 

ឲ្យែគុគលិែ។ 

10. បរ សាលថ ុ

មិនរតលមខតរតូិ គោរអរគែច់ាែែ់ទែញ្ញ តតជិាគែើមខែលពាែ់អន័ធនលងែរ សាលា នថ្នរែគទសនិងតាំែន់ ខែលគធវ ើការផ្លិត 

ែ៉ាុគោណ ឹះគទ គរឺតូិ គតិគូរខ្ា ាំងែាំផ្ុតចាំគពាឹះសុិ តា ិភាអែរ សាលា ន។ 

រតូិ អិនិតយថាិតថ ធុាតុគែើមនងិែាំ ខណែថ្នផ្លិតផ្លខែលគរែើរបាស់គរឺសែតាមចាែែ់ទែញ្ញ តត ិនិងែទែញ្ហជ រែសរ់ែគទ 

សឬតាំែន់ ខែលរែបាន  

សនធសិញ្ហញ អនតរជាតិ អនសុញ្ហញ នងិរតូិែាំគអញតាមគោលការណ៍ ខែលអុីអនបានែាំណតព់ាែអ់ន័ធនលងែរ សាលា ន។ 

11. ការជួ្ញដូរផ្លតិផ្ល

រតូិ គោរអចាែែ់ទែញ្ញ តត ិខែលពាែ់អន័ធនលងការជួ្ញែូរគៅរែគទសផ្លិត រែគទសនងិតាំែន់នាាំគចញ 

ថ្នផ្លិតផ្លសាំគរចនងិចាំ ខណែផ្លិតផ្លគនាឹះ។ 

12. ពអគលម ោះក្តង់ុិងតមាា ពអ

ហាមឃាត់មិនឲ្យរែរអលតតអាំគអើរបាសចែសលីធម៌គៅែន ុងរាលស់ែមមភាអអាជ្ីិែមមែូចជា អាំគអើសូ ែនិងទទួលសាំណូ ែ 

ែារខែ្ងែន្ាំែាំណត់រតា ភស្ ុ តាង សែខីភាអ ែារខែខរែនិង  ែារលាែ់បាាំងជាគែើម។ 
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អ័ត៌មានពាែ់អ័នធនលងសែមមភាអអាជ្ីិែមម 

រតូិ ែង្កា ញឲ្យបានរតលមរតូិ ខផ្ែែតាមែទែញ្ហជ ជាធរមាននិងទាំគនៀមទាំលាែ់រែតិែតតកិារង្ករទូគៅ។ 

13. ការចូ្បលរមួ្

រតូិ ែញ្ច លូែ្លមលរសាំគណើថ្នរែមរែតិែតត ិពាណជិ្ជែមមសាំរាែ់អនែផ្គតផ់្គង់រែសអ់ុីអនគៅែន ុងរែអ័នធ រគែ់រគងរែសរ់ែមុ

ហ ុននងិអងគភាអែល នួ និងរែលងខរែងគោយអងគភាអទាាំងមូលគែើមបីគោឹះរលយែញ្ហា សងគមគៅែន ុង 

សង្កវ ែ់ផ្គត់ផ្គង់ទា ាំងមូល។ 
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