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បុព្ក
វ ថា
អនុសាសន៍រម
ួ

សតីអុំពីអាជាាប័ណ្ណា៉ារ

ខដ្លរួមានអតថបទននបទបបញ្ា តិតទុំងឡាយ

ខដ្លបានអនុម័តដោយគណ្ៈរាមធិការអចិន្នតយ៍ សតីអុំពីច៉ប់ា៉ារ គុំនូរឧសាហរមម និង
ា៉ា រសាគល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT) ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីបួនរបស់ែួន
ល
(នងៃទី២៧ដ្ល់៣១
ខែមីន្ទ

ឆ្នុំ២០០០)

រតូវបានអនុម័តដៅសម័យរបជុុំរម
ួ ននសននិបាតសហភាពទី ររុងបា៉ា រ ីស

សរាប់រិចកា
ច រពាររមមសិទិធឧសាហរមម

និងដៅមហាសននិបាតអងគការរមម

សិទិធបញ្ញាពិភព

ដោរ (WIPO) ដៅរិចរច បជុុំបនតបន្ទទប់ដលើរទី ៣៥ ននសននិបាតទុំងឡាយរបស់រដ្ឋជាសាជិរ
អងគការរមមសិទិប
ធ ញ្ញាពិភពដោរ (នងៃទី២៥ ដ្ល់នងៃទី៣ ខែរញ្ញា ឆ្នុំ ២០០០)។
ដសចរតីរពាងបទបបញ្ា តិត

សតីអុំពីអាជាាប័ណ្ណា៉ារ

រតូវបានដលើរមរពិចារណាដោយ

គណ្ៈរាមធិការជុំន្ទញរបស់អងគការWIPO សតីពីអាជាាប័ណ្ណា៉ារ ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីមួយ
របស់ែួន
ល (នងៃទី១៧ដ្ល់នងៃទី២០ ខែរុមភៈ ឆ្នុំ១៩៩៧)។ គណ្ៈរាមធិការអចិ ន្នតយ៍ សតីពីច៉ប់
ា៉ា រ

គុំនូរឧសាហរមម

និងា៉ា រសាគល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT)

បានបនតការងាររបស់ែួន
ល

ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីមួយ (នងៃទី១៣ដ្ល់នងៃទី១៧ ខែររកោ ឆ្នុំ១៩៩៨) សម័យរបជុុំ ដលើរទី

បី (នងៃទី៨ដ្ល់នងៃទី១២ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នុំ១៩៩៩) និងសម័យរបជុុំដលើរទីបួនរបស់ែួន
ល (នងៃទី២៧
ដ្ល់នងៃទី៣១ ខែ មីន្ទ ឆ្នុំ២០០០)។

អនុសាសន៍រម
ួ ដនេះ ានបុំណ្ងដធវើសុែដ្ុមនីយរមមនិងដធវើឱ្យសាមញ្ានូវលរខែណ្ឌទរមង់
សរាប់ចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណា៉ារនិងបុំដពញបខនថមឱ្យសនធិសញ្ញាសតីពីច៉ប់ា៉ារ(TLT)

ចុេះនងៃទី

២៧ ខែតុោ ឆ្នុំ១៩៩៤ ខដ្លដរៀបចុំដឡើងដដ្ើមបីដធវើឱ្យានរបសិទធភាព និងដធវើសុែដ្ុមនីយរមម
លរខែណ្ឌទរមង់ ខដ្លរុំណ្ត់ដោយការ ិយាល័យជាតិឬតុំបន់ សរាប់ការោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះ
បញ្ជីា៉ារជាតិឬតុំ បន់ ការរត់រាការផ្លលស់បូរនិ
ត ងការចុ េះបញ្ជីា៉ារសាជាងមី។
បខនថមដៅដលើការអនុម័តដោយអងគការWIPOរនុងខែរញ្ញា

ឆ្នុំ១៩៩៩ននអនុសាសន៍រម
ួ

ខដ្លទរ់ទងនឹងបទបបញ្ា តិតសីព
ត ីរិចកា
ច រពារា៉ា រលបី អនុសាសន៍រម
ួ ដនេះ ជាសមិទិផ
ធ លទីពីរនន
ដោលនដយាបាយរបស់អងគការWIPO ដដ្ើមបីសរមបដៅាមជុំហានននផ្លលស់បូរយា៉ា
ត
ងឆ្ប់រហ័ស
រនុងវ ិស័យរមមសិទិ ឧ
ធ សាហរមម

ដោយការពិចារណាដលើជដរមើសងមីៗសរាប់ពដនលឿនការអភិ

វឌ្ឍន៍ដោលការណ្៍រួមខដ្លានសុែដ្ុមនីយរមមជាអនតរជាតិ ។

បញ្ញ
ា ននគុំនិតងមីចុំដពាេះការអភិ

វឌ្ឍន៍របរបដោយវឌ្ឍនភាពននច៉ប់រមមសិទិធបញ្ញាអនតរជាតិ រតូវបានអនុវតតដោយអងគការWIPO
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ួ

ខដ្លអមដោយបទបបញ្ា តិទ
ត ុំងឡាយ

រួម
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ជាតិ។
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អនុសាសន៍រ ួម
សននិបាតសហភាពទីររុងបា៉ា រ ីសសរាប់រិចកា
ច រពាររមមសិទិធឧសសហរមម និងមហាសននិ
បាតរបស់អងគការរមមសិទិធបញ្ញាពិភពដោរ(WIPO)

ដោយពិចារណាពី បទបបញ្ា តិន្ទ
ត ន្ទននអនុសញ្ញាទីររុងបា៉ា រ ីស សរាប់ រិចចការពាររមម

សិទិធឧសាហរមមនិង ននសនធិសញ្ញាសតីពីច៉ប់ា៉ារ(TLT)

ផតល់អនុសាសន៍ថា រដ្ឋជាសាជិរនីមួយៗ អាចពិចារណាអុំពីការដរបើរបាស់បទបបញ្ាតិត

ណាមួយខដ្លអនុម័តដោយគណ្ៈរាមធិការអចិន្នតយ៍សីអ
ត ុំពីច៉ប់ា៉ារ គុំនូរឧសាហរមម និង

ា៉ា រសាគល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT) ដៅសម័យរបជុុំដលើរទី៤របស់ែួន
ល ជាមគគុដទទសរ៍ទរ់ទង
នឹងអាជាាប័ណ្ណា៉ារ

ផតល់អនុសាសន៍បខនថមដទៀត ដ្ល់រដ្ឋជាសាជិរនីមួយៗ ននសហភាពទីររុងបា៉ា រ ីស ឬ

ននអងគការរមមសិទិធបញ្ញាពិភពដោរ

ខដ្លជាសាជិរផងខដ្រននអងគការអនតររោឋភិបាលតុំបន់

ខដ្លានសមតថរិចរ
ច ុងការចុ
ន
េះបញ្ជីា៉ារ

ឱ្យអងគការដនេះយរចិតតទុរោរ់ ដលើ បទបបញ្ា តិទ
ត ុំង

ដនេះ។

បទបបញ្ា តិតទុំងឡាយានដ្ូចខាងដរកាមៈ
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មរា ១
ពារយបុំរពួញ
សរាប់ដោលបុំណ្ងននដសចរតីរពាងបទបបញ្ា តិទ
ត ុំងដនេះ

ខលរខលងខតខចងច៉ស់

ដផសងពីដនេះ:
i. “ការ ិយាល័យ” សុំដៅដ្ល់ ភានរ់ងារណាមួយ ខដ្លរដ្ឋជាសាជិររបគល់រិចកា
ច រចុេះ
បញ្ជីឱ្យ
ii.

“ការចុេះបញ្ជី” សុំដៅដ្ល់ ការចុេះបញ្ជីា៉ារ ដោយការ ិយាល័យមួយ

iii. “ពារយដសនើសុុំ” សុំដៅដ្ល់ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី
iv. “ា៉ា រ” សុំដៅដ្ល់ ា៉ា រមួយចុំដពាេះទុំនិញ (ពាណ្ិជជសញ្ញា) ឬចុំដពាេះដសវា (ដសវាសញ្ញា)
ឬចុំដពាេះទុំងទុំនិញនិងដសវា
v.

“ាចស់” សុំដៅដ្ល់ បុគល
គ ខដ្លការចុេះបញ្ជីា៉ារ បងាាញថាជាាចស់ននការចុេះបញ្ជី

vi. “ចុំណាត់ថានរ់ទីររុងនីស” សុំដៅដ្ល់ ចុំណាត់ថានរ់ ខដ្លបដងកើតដឡើងដោយរិចរច ពម
ដរពៀងទីររុងនីសទរ់ទងនឹងចុំណាត់ថានរ់ជាអនតរននទុំនិញនិងដសវាសរាប់ដោលបុំណ្ង
ននការចុេះបញ្ជីា៉ារ ខដ្លបានចុេះហតថដលខាដៅទីររុងនីស នងៃទី១៥ ខែមិងុន្ទ ឆ្នុំ១៩៥៧
ខដ្លបានខរខរប និងដធវើវ ិដសាធនរមម
vii. “អាជាាប័ណ្ណ”

សុំដៅដ្ល់

អាជាាប័ណ្ណសរាប់ដរបើរបាស់ា៉ារ

ាមច៉ប់ខដ្លអនុវតត

ននរដ្ឋជាសាជិរ
viii. “អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ” សុំដៅដ្ល់បុគល
គ ខដ្លាចស់បានផតល់អាជាាប័ណ្ណឱ្យ
ix. “អាជាាប័ណ្ណផ្លតច់មុែ” សុំដៅដ្ល់ អាជាាប័ណ្ណខដ្លផតល់ឱ្យខតអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណមួយ
ប៉ាុដណាណេះដហើយដ្រាចស់ដចញពីការដរបើរបាស់ា៉ារនិងពីការផតល់អាជាាប័ណ្ណដៅបុគគលណាានរ់
ដផសងដទៀត។
x. “អាជាាប័ណ្ណខតមួយ” សុំដៅដ្ល់ អាជាាប័ណ្ណ ខដ្លផតល់ឱ្យខត អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណមួយ
ប៉ាុដណាណេះ

ដហើយដ្រាចស់ដចញពីការផតល់អាជាាប័ណ្ណ

ឱ្យបុគគលណាមួយដផសងដទៀត

ប៉ាុខនត

មិនដ្រាចស់ដចញពីការដរបើរបាស់ា៉ារដទ
xi. “អាជាាប័ណ្ណមិនផ្លតច់មុែ”

សុំដៅដ្ល់

អាជាាប័ណ្ណ

ខដ្លមិនដ្រាចស់ដចញពីការដរបើ

របាស់ា៉ារ ឬពីការផតល់អាជាាប័ណ្ណឱ្យបុគគលណាមួយដផសងដទៀត។
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មរា២
សុំដណ្ើចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ

(១) [ាតិកាននសុំដណ្ើចុេះបញ្ជ ី ] ដៅដពលខដ្លច៉ប់រដ្ឋជាសាជិរមួយ ខចងពីការ

ចុេះបញ្ជីអាជាាប័ ណ្ណដៅការ ិយាល័យរបស់ែួន
ល

រដ្ឋជាសាជិ រដនេះ

អាចតរមូវឱ្យានសុំដណ្ើ

ចុេះបញ្ជី ខដ្លានការចងអុលបងាាញឬធាតុ មួយចុំនួន ឬទុំងអស់ដ្ូចខាងដរកាមៈ
i. ដ្មេះ និងអាសយោឋនរបស់ាចស់

ii. ដៅដពលខដ្លាចស់ានតុំណាង គឺ ដ្មេះនិងអាសយោឋនតុំណាងដន្ទេះ
iii. ដៅដពលខដ្លាចស់ានអាសយោឋនសរាប់ដសវា គឺ អាសយោឋនដនេះ
iv. ដ្មេះ និងអាសយោឋនរបស់អរ
ន ទទួលអាជាាប័ណ្ណ
v. ដៅដពលខដ្លអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណានតុំណាង

គឺ ដ្មេះនិងអាសយោឋនននអនរ

តុំណាងដន្ទេះ
vi. ដៅដពលខដ្លអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ ានអាសយោឋនសរាប់ដសវា គឺអាសយោឋនដនេះ
vii. ដ្មេះរដ្ឋខដ្លអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណជាពលរដ្ឋ

របសិនដបើ អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណជាពល

រដ្ឋននរដ្ឋណាមួយ គឺដ្មេះរដ្ឋ ខដ្លអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណានលុំដៅឋាន របសិនដបើ
ាន

និងដ្មេះរដ្ឋខដ្លអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណានសហរោសឧសាហរមមឬពាណ្ិជជ

រមមពិតរបារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើរការ របសិនដបើាន
viii. ដៅដពលខដ្លាចស់ឬអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ

ជានីតិបុគល
គ

គឺ លរខណ្ៈផលូវច៉ប់នននីតិ

បុគគលដនេះនិងដ្មេះរដ្ឋ ដហើយ ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន តុំ បន់ ខដ្នដ្ីរុងរដ្ឋ
ន
ដនេះ ាម
ច៉ប់ខដ្លបដងកើតនីតិបុគល
គ ដនេះ

ix. ដលែចុេះបញ្ជីា៉ារ ខដ្លជារមមវតថុននអាជាាប័ ណ្ណ
x. ដ្មេះទុំនិញនិង/ឬដសវា

ខដ្លទទួលបានអាជាាប័ណ្ណ

រុំណ្ត់ជាររុមាមថានរ់នន

ចុំណាត់ ថានរ់ទីររុងនីស ររុមនីមួយៗន្ទុំមុែដោយដលែថានរ់ននចុំណាត់ថានរ់ របស់ររុម
ទុំនិញឬដសវាដន្ទេះ ដហើយបងាាញាមលុំោប់ថានរ់ ននចុំណាត់ថានរ់ ដនេះ
xi. ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន អាជាាប័ណ្ណ ជាអាជាាប័ណ្ណផ្លតច់មុែ អាជាាប័ណ្ណមិនផ្លតច់មុែ
ឬអាជាាប័ណ្ណខតមួ យ
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xii. ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន

អាជាាប័ណ្ណពារ់ព័នធខតខផនរមួយននខដ្នដ្ីខដ្លរគប់រគង

ដោយការចុេះបញ្ជី រួមជាមួយការចងអុលបងាាញជារ់ោរ់ ខផនរននខដ្នដ្ីដន្ទេះ

xiii. រយៈដពលននអាជាាប័ណ្ណ

xiv. ការចុេះហតថដលខាដ្ូចានខចងរនុងរថាែណ្ឌ(២)។

(២) [ការចុេះហតថដលខា] (រ) រដ្ឋជាសាជិរមួយ រតូវទទួលយរការចុេះហតថដលខារបស់

ាចស់ ឬតុំណាងរបស់ាចស់ ដទេះបីជា ានឬោមនអមដោយការចុេះហតថដលខាអនរទទួលអាជាា
ប័ណ្ណ ឬតុំណាងរបស់អរ
ន ទទួលអាជាាប័ណ្ណរ៏ដោយ។
(ែ) រដ្ឋជាសាជិរមួយរតូវទទួ លយរផងខដ្រនូវការចុេះហតថដលខាអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ
ឬតុំណាងរបស់អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ ដទេះបីជាោមនអមដោយហតថដលខាាចសឬតុំណាង របស់
ាចស់រ៏ដោយ ឱ្យខតភាជប់នូវឯរសារដ្ូចខាងដរកាមៈ
i. សរមង់រិចចសនាអាជាាប័ណ្ណ ខដ្លបងាាញពីភាគីទុំងឡាយ និងសិទិធផល
ត ់អាជាា
ប័ណ្ណ ខដ្លបញ្ញ
ជ រ់ ថារតឹមរតូវដោយសារការ ី ឬអាជាាធរសាធារណ្ៈខដ្លាន
សមតថរិចចដផសងដទៀតណាមួយ ថាពិតជាស្សង់ដចញពីរិចចសនា
ii. ដសចរតីខងលងការណ្៍ខដ្លមិនបានបញ្ញ
ជ រ់ននអាជាាប័ណ្ណ ខដ្លដធវើដឡើងរនុងទរមង់
និងានាតិកាដ្ូចបានរុំណ្ត់ រុងដសចរត
ន
ីខងលងការណ្៍ននទរមង់អាជាាប័ណ្ណខដ្ល
ានរនុងឧបសមព័នធននបទបបញ្ា តិទ
ត ុំងដនេះដហើយរតូវបានចុេះហតថដលខាដោយ

ាចស់ឬតុំណាងរបស់ាចស់និងអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណឬតុំណាងអនរទទួលអាជាា
ប័ណ្ណ ។

(៣) [ការបងាាញសុំដណ្ើ] ចុំដពាេះលរខែណ្ឌខដ្លទរ់ទងនឹងការបងាាញសុំដណ្ើ រដ្ឋជា

សាជិរមិនរតូវបដ្ិដសធសុំដណ្ើ
និងធាតុរុងសុំ
ន
ដណ្ើ

ដៅដពលខដ្លការបងាាញនិងការដរៀបចុំការចងអុលបងាាញ

ទរទងនឹ ងការបងាាញនិងការដរៀបចុំ ការចងអុលបងាាញនិងធាតុរុងទរមង់
ន

សុំដណ្ើខដ្លានរនុងឧបសមព័នធ ននបទបបញ្ា តិទ
ត ុំងដនេះ។

(៤) [ភាសា ការបរខរប ] (រ) រដ្ឋជាសាជិរ អាចតរមូវឱ្យសុំដណ្ើដធវើជាភាសា ឬរនុង

ភាសាណាមួយ ខដ្លការ ិយាល័យទទួលយរ។

(ែ) រដ្ឋជាសាជិរអាចតរមូវថា របសិនដបើ ឯរសារដយាងដៅរថាែណ្ឌ(២)(ែ)(i)ឬ(ii)
មិនដធវើជាភាសាឬជាភាសាណាមួយខដ្លការ ិយាល័យទទួលយរ សុំដណ្ើរតូវអមដោយការបរ
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ខរបខដ្លានការបញ្ញ
ជ រ់
ល័យទទួលយរ។

ននឯរសារខដ្លតរមូវរនុងភាសាឬរនុងភាសាណាមួយខដ្លការ ិយា

(៥) [រនរម ] ចុំដពាេះការចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ រដ្ឋជាសាជិរណាមួយអាចតរមូវឱ្យបង់

រនរម ដៅការ ិយាល័យ។

(៦) [សុំដណ្ើខតមួយទរ់ទងនឹងការចុេះបញ្ជ ីដរចើន ] សុំដណ្ើខតមួយរតូវានលរខណ្ៈរគប់

រោន់ ដទេះបី ជាអាជាាប័ណ្ណទរ់ទងនឹងការចុេះបញ្ជីដរចើនជាងមួយរ៏ដោយ ឱ្យខតដលែចុេះបញ្ជី
ននការចុេះបញ្ជីទុំងអស់ខដ្លពារ់ព័នធ

រតូវបានបងាាញរនុងសុំដណ្ើ

ប័ណ្ណានមួយសរាប់ការចុេះបញ្ជីទុំងអស់

ាចស់និងអនរទទួលអាជាា

ដហើយសុំដណ្ើបងាាញពី វ ិសាលភាពននអាជាាប័ណ្ណ

ាមរថាែណ្ឌ(១) ចុំដពាេះការចុេះបញ្ជីទុំងអស់។
[៧]

[ការហាមឃាត់លរខែណ្ឌតដផសងដទៀត]

រដ្ឋជាសាជិរមិនអាចតរមូវឱ្យាន

លរខែណ្ឌដផសងពី លរខែណ្ឌខដ្លរតូវបុំដពញដ្ូចានខចងរនុងរថាែណ្ឌ(១)ដ្ល់(៦) ចុំដពាេះការ
ចុេះបញ្ជីអាជាាប័ ណ្ណដៅការ ិយាល័យរបស់ែួន។
ល
ជាពិ ដសស ចុំ ណ្ុចដ្ូ ចខាងដរកាម អាចមិនរតូវ
តរមូវៈ

i. ឱ្យផតល់វ ិញ្ញាបនបរតចុេះបញ្ជីា៉ារ ខដ្លជារមមវតថុននអាជាាប័ណ្ណ

ii. ឱ្យផតល់រិចចសនាអាជាាប័ណ្ណ ឬការបរខរបរិចស
ច នាដនេះ

iii. ឱ្យបងាាញពីលរខែណ្ឌហិរញ្ា វតថុននរិចចសនាអាជាាប័ ណ្ណ។

(៨) [សុំដណ្ើទរ់ទងនឹងពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ] រថាែណ្ឌ(១) ដ្ល់(៧) រតូវអនុវតតដ្ូចោន

ផងខដ្រ ចុំដពាេះសុំដណ្ើចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណចុំដពាេះពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ដៅដពលខដ្លច៉ប់ខដ្ល
អនុវតតននរដ្ឋជាសាជិរមួយ ខចងពីការចុេះបញ្ជីខបបដនេះ។
មរា ៣
សុំដណ្ើដធវើវ ិដសាធនរមម ឬលុបដចាលការចុេះបញ្ជី

ារា២ រតូវអនុវតតដ្ូចោនផងខដ្រ ចុំដពាេះសុំដណ្ើទរ់ ទងនឹងការដធវើវ ិដសាធនរមម ឬការ
លុបដចាលការចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ។
មរា៤
អានុភាពននការមិនចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ

(១) [សុពលភាពននការចុេះបញ្ជ ី និងរិចចការពារា៉ា រ ] ការមិនចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណដៅ
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ការ ិយាល័យឬដៅអាជាាធរដផសងដទៀតណាមួយននរដ្ឋជាសាជិរ

មិនរតូវប៉ាេះពាល់ដ្ល់សុពល

ភាពននការចុេះបញ្ជីា៉ារ ខដ្លជារមមវតថុននអាជាាប័ណ្ណ ឬរិ ចចការពារា៉ា រដនេះដឡើយ។

(២) [សិទិម
ធ ួយចុំនួនននអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ ] (រ) រដ្ឋជាសាជិរមួយ មិនអាចតរមូវ ឱ្យ

ការចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ កាលយជាលរខែណ្ឌចុំដពាេះសិទិធណាមួយ ខដ្លអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ អាច

ាន ាមច៉ប់រដ្ឋជាសាជិរដនេះ ដដ្ើមបីចូលរួមរនុងបណ្ឹត ងរ ុំដោភបុំ ពានខដ្លផតួចដផតើមដឡើង
ដោយាចស់ ឬ ាមរយៈបណ្ឹ ត ងដនេះ ទទួលបានសុំណ្ងការែូចខាត ខដ្លបណា
ត លមរពីការ
រ ុំដោភបុំពានា៉ា រ ខដ្លជារមមវតថុននអាជាាប័ណ្ណ។

(ែ) របសិនដបើ អនុរថាែណ្ឌ(រ) មិនស្សបនឹងច៉ប់ជាតិននរដ្ឋជាសាជិរមួ យ អនុរថា

ែណ្ឌដនេះ មិនរតូវអនុវតតចុំដពាេះរដ្ឋជាសាជិរដនេះដទ។
មរា៥
ការដរបើរបាស់ា៉ាររនងន្ទមា
ច ស់
ុ

ការដរបើ របាស់ា៉ារមួយដោយរូបវ ័នតបុគល
គ ឬនី តិបុគគលដរៅពី ាចស់ រតូវចាត់ ទុរថាបដងកើត
ជាការដរបើរបាស់ដោយាចស់ផ្លទល់

របសិនដបើការដរបើរបាស់ដនេះ

រតូវបានដធវើដឡើងដោយាន

ការយល់រពមពីាចស់។
មរា៦
ការចងអលបងា
ា ញននអាជាាប័ណ្ណ
ុ

ដៅដពលខដ្លច៉ប់រដ្ឋជាសាជិ រ តរមូវឱ្យចងអុលបងាាញថាា៉ា ររតូវបានដរបើរបាស់

ដរកាមអាជាាប័ណ្ណ ការមិនស្សបាមទុំងស្សុងឬដោយខផនរនឹងលរខែណ្ឌដនេះ មិនប៉ាេះពាល់ដ្ល់
សុពលភាពននការចុេះបញ្ជីា៉ារ ខដ្លជារមមវតថុននអាជាាប័ណ្ណឬរិចកា
ច រពារា៉ា រដហើយ មិនរតូវ
ប៉ាេះពាល់ដ្ល់ការអនុវតតារា៥ដឡើយ។

10

ឧបសមព័នធ
ទរមង់គំរ ូអនតរជ្ញតិ លេខ.១
សំលណ្ើចុុះបញ្ជ អា
ី ជ្ញាប័ណ្ណ
សំលណ្ើល្វើវិលសា្នកមម/េុបលោេការចុុះបញ្ជ អា
ី ជ្ញាប័ណ្ណ
ចុំដពាេះពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី និង/ឬ ា៉ា រខដ្លបានចុេះបញ្ជី
ខដ្លបានោរ់ដៅការ ិយាល័យនន……….

សរាប់ការ ិយាល័យដរបើរបាស់ខតប៉ាុដណាណេះ

ការចងអុលបងាាញដយាងននាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី
និង/ឬ អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ:1……………………

ការចងអុលបងាាញដយាងននតុំ ណាងាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើ
សុុំចុេះបញ្ជី:

អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ:1

…………………….
……………….

____________________________________________________________________
១. សុំដណ្ើសុុំ2

ការរត់ រាការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីខដ្លានរនុងសុំដណ្ើដនេះ ខដ្លជារមមវតថុ

ននអាជាាប័ណ្ណ រតូវដសនើាមដនេះ។

វ ិដសាធនរមមការចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណខដ្លទរ់ទងនឹងការចុេះបញ្ជី

និង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះ

បញ្ជីខដ្លានរនុងសុំដណ្ើដនេះ រតូវដសនើាមដនេះ។

1

ការចងអុលបងាាញដយាងណាមួយ

ខដ្លផតល់ដោយាចស់/អនរោរ់ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីនិង/ឬ

ប័ណ្ណនិង/ឬការចងអុលបងាាញដយាងណាមួយ

ខដ្លផតល់ដោយតុំ ណាងណាមួយ

បានផតល់ឱ្យរនុងរខនលងចុំ ហដនេះ។
2

ពិនិតយរបអប់ ខដ្លរតឹមរតូវ។
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អនរទទួលអាជាា

ចុំដពាេះសុំដណ្ើដនេះ

អាចរតូវ

ការលុបដចាលការចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ ខដ្លទរ់ទងនឹងការចុេះបញ្ជី និង/ឬ ពារយដសនើសុុំចុេះ
បញ្ជីខដ្លានរនុងសុំដណ្ើដនេះ រតូវដសនើាមដនេះ។

______________________________________________________________________
២. ការចុេះបញ្ជន
ី ិង/ឬពារយដសនស
ើ ុុំចុេះបញ្ជីខដ្លពារ់ព័នធ
សុំដណ្ើដនេះ ពារ់ព័នធនឹងការចុេះបញ្ជី និង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីដ្ូចខាងដរកាមៈ
២.១ ដលែចុេះបញ្ជី និង/ដលែពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី:
២.២

របសិនដបើរខនលងចុំហដរកាមចុំនុច២.១ មិនរគប់រោន់ ពិនិតយរបអប់ដនេះ ដហើយ

ផតល់ព័ត៌ានាមរយៈររោសខដ្លបខនថម។
____________________________________________________________________
៣. ាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសច
ុុំ ុេះបញ្ជី

៣.១ របសិនដបើាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ជារូបវ ័នតបុគល
គ
(រ) ដោតតន្ទមឬដ្មេះពិតរបារដ្របស់រប
ូ វ ័នតបុគល
គ ៈ3
(ែ) ដ្មេះដរៅ ឬដ្មេះទី ពីររបស់រប
ូ វ ័នតបុគៈគ 3

៣.២ របសិនដបើាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ជានីតិបុគគល
(រ) ដ្មេះផលូវការដពញរបស់នីតិបុគគល:
(ែ) លរខណ្ៈផលួវច៉ប់នននីតិបុគល
គ :
(គ)

រដ្ឋ

និង

ដៅដពលខដ្លអនុ វតតបាន

ខដ្លបដងកើតនីតិបុគល
គ ដនេះ:

តុំបន់ ខដ្នដ្ីរុងរដ្ឋ
ន
ដន្ទេះាមច៉ប់

៣.៣ អាសយោឋន (រួមទុំង ដលែរូដ្នរបសណ្ី និងដលែរូដ្របដទស):
ដលែទូរស័ព:ទ 4

3

ដលែទូរសារ:4

ដ្មេះទុំងឡាយ ខដ្លរតូវបងាាញាមចុំនុច (រ) និង(ែ) គឺជាដ្មេះ ខដ្លានរនុងរុំណ្ត់រាការ ិយាល័យ

ចុំដពាេះាចស់/អនរោរ់ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីននការចុេះបញ្ជី/ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីខដ្លពារ់ ព័នធសុំដណ្ើដនេះ។
4

ដទេះបី ជា ការ ិយាល័យដរជើ សដរ ើសដដ្ើមបីដសនើព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ ាចស់ /អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ឬតុំ ណាង

របស់ែួន
ល
ានជដរមើសមិនផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ។ ដៅដពលខដ្លផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ គួ រ រតូវបញ្ូច ល
ដលែរូដ្របដទស (ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និងដលែរូដ្តុំបន់។

12

៣.៤

ពិនិតយរបអប់ ដនេះ

របសិនដបើានាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី

ដលើសពីានរ់ រនុងររណ្ីដនេះ រាយដ្មេះាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីបខនថមដលើររោស
ដោយខឡរមួយ ដហើយចងអុលបងាាញទិនន
ន ័យដ្ូចានខចងរនុងចុំនុច៣.១ ឬ៣.២ និង៣.៣
ចុំដពាេះបុគល
គ នីមួយៗដនេះ។

____________________________________________________________________
៤. តុំណាងាចស់/អនរោរ់ពារយដសនស
ើ ច
ុុំ ុេះបញ្ជី
៤.១ ដ្មេះ:
៤.២ អាសយោឋន (រួមទុំងដលែរូដ្នរបសណ្ីយ៍ និងដលែរូដ្របដទស)
ដលែទូរស័ព:ទ 5

ដលែទូរសារ:5

៤.៣ ដលែចុេះបញ្ជី របសិនដបើចុេះបញ្ជីដៅការ ិយាល័យៈ
៤.៤ ដលែ ខដ្លផតល់ឱ្យដោយដមធាវ ីៈ6

______________________________________________________________________
៥. អាសយោឋនសរាប់ដសវាននាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី7

______________________________________________________________________
៦. អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ

៦.១ របសិនដបើអនរទទួលអាជាាប័ ណ្ណ ជារូបវ ័នតបុគគល

5

ដទេះបី ជាការ ិយាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ

ាចស់ /អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី

ឬតុំ ណាងរបស់ែួន
ល

ានជដរាើមិនផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ។ ដៅដពលផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ គួររតូវ បញ្ូច លដលែរូដ្របដទស
(ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និ ងដលែរូដ្តុំបន់។
6

ទុរចដន្ទលេះដចាល របសិនដបើ លិែិតពឹងដមធាវ ី មិនបាន ឬមិនទន់បានផតល់ដលែឱ្យ ឬរបសិនដបើ ដលែ មិនរតូវ

បានដ្ឹងដ្ល់ាចស់/អនរោរ់ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ឬតុំ ណាង។
7

ាមារា

៤(២)(ែ)ននTLT

អាសយោឋនសរាប់ ដសវា

រតូវខតបងាាញរនុងចដន្ទលេះខដ្លានដរកាមចុំណ្ង

ដជើងននចុំនុច៥ ដៅដពលខដ្លាចស់ /អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី មិនបាន ឬមិនទន់បានបងាាញពីលុំដៅឋាន
ឬសហរោសឧសាហរមមឬពាណ្ិជជរមមពិតរបារដ្និងរុំ ពុងដ្ុំដណ្ើរការដលើខដ្នដ្ីភាគី ហតថដលែី
ល័យរបស់ែួនជាការ
ល
ិយាល័យខដ្លានដ្មេះដៅទុំព័រដ្ុំបូងននសុំដណ្ើដនេះ
បងាាញរនុងចុំនុច៤។

13

ខដ្លការ ិយា

ដលើរខលងខតតុំណាង

រតូវបាន

(រ) ដោតតន្ទមឬដ្មេះពិ តរបារដ្ននរូបវ ័នតបុគគលៈ
(ែ) ដ្មេះដរៅ ឬដ្មេះទីពីរៈ
៦.២ របសិនដបើអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ ជានីតិបុគល
គ
(រ) ដ្មេះជាផលូវការដពញរបស់នីតិបុគគលៈ
(ែ) លរខណ្ៈផលូវច៉ប់នននីតិបុគល
គ :

(គ) រដ្ឋ ដហើយ ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន តុំបន់ខដ្នដ្ីរុងរដ្ឋ
ន
ដន្ទេះ ាមច៉ប់

ខដ្លបដងកើតនីតិបុគល
គ ដនេះ។

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
៦.៣ អាសយោឋន (រួមទុំងដលែរូដ្នរបសណ្ីយ៍ និងដលែរូដ្របដទស)
ដលែទូរស័ព:ទ 8

ដលែទូរសារ:8

៦.៤ រដ្ឋននសញ្ញ
ជ តិរបស់អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណៈ
៦.៥ រដ្ឋននលុំដៅឋានរបស់អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណៈ
៦.៦ រដ្ឋននសហរោសឧសាហរមមឬពាណ្ិជជរមមពិតរបារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើរការ របស់
អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណៈ
៦.៧

ពិនិតយរបអប់ដនេះ របសិនដបើានអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណដលើសពីានរ់ ។ រនុង

ររណ្ីដនេះ រាយន្ទមអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណបខនថមនីមួយៗដលើររោសមួយដោយខឡរ ដហើយ
បងាាញទិននន័យដ្ូចានរនុងចុំនុច៦.១ដ្ល់៦.៦ ចុំដពាេះអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណនីមួយៗ។

____________________________________________________________________
៧. តុំណាងអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណៈ
៧.១ ដ្មេះ:
៧.២ អាសយោឋន (រួមទុំងដលែរូដ្នរបសណ្ីយ៍ និងដលែរូដ្របដទស):
ដលែទូរស័ព:ទ 9

8

ដលែទូរសារ:9

ដទេះបី ជាការ ិយាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ

មិនផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ។

អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណឬតុំណាងរបស់ែួន
ល

ដៅដពលខដ្លផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ

(ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និ ងដលែរូដ្តុំបន់។

14

ានជដរមើ ស

គួ ររតូវបញ្ូច លដលែរូដ្របដទស

៧.៣ ដលែចុេះបញ្ជី របសិនដបើបានចុេះបញ្ជីដៅការ ិយាល័យ:
៧.៤ ដលែ ខដ្លផតល់ឱ្យលិែិតពឹងដមធាវ ី:10

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
៨. អាសយោឋនសរាប់ដសវារបស់អរ
ន ទទួលអាជាាប័ណ្ណ11:

______________________________________________________________________
៩. ទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លផតលអា
់ ជាាប័ណ្ណ12
៩.១

អាជាាប័ណ្ណ រតូវបានផតល់ឱ្យសរាប់ទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងឡាយ ខដ្លាន

រនុងការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ដ្ូចានរនុងចុំនុច២។
៩.២

ការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីខតមួយ រតូវខចងរនុងចុំនុច២ ដហើយអាជាា

ប័ណ្ណរតូវបានផតល់ឱ្យខតសរាប់ទុំនិញនិង/ដសវាមួយចុំនួន

ខដ្លានរនុងការចុេះបញ្ជីឬពារយ

ដសនើសុុំចុេះបញ្ជី។ ទុំនិញនិង/ឬដសវាខាងដរកាម រតូវរគបដ្ណ្តប់ដោយអាជាាប័ណ្ណៈ

៩.៣ ការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីដលើសពីមួយ រតូវខចងរនុងចុំ នុច២

ចុំដពាេះយា៉ា ងដហាចណាស់ការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីមួយ

និង

អាជាាប័ណ្ណរគបដ្ណ្តប់

តិចជាងទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងអស់ ខដ្លានរនុងបញ្ជី។ រនុងររណ្ីដនេះ បងាាញ ដលើររោស
បខនថមមួយដទៀង

9

ដោយខឡរៗចុំដពាេះការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី

ដទេះបី ជាការ ិយាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ

ានជដរមើ សមិនផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ។

អនរទទួ លអាជាាប័ណ្ណឬ

នីមួយៗថាដតើ

តុំណាងរបស់ែួន
ល

ដៅដពលខដ្លផតល់ ការចងអុលបងាាញដនេះ គួររតូវបញ្ូច លដលែរូដ្

របដទស (ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និ ងដលែរូដ្តុំបន់។
10

ទុរចុំហ របសិនដបើ លិែិតពឹ ងដមធាវ ី មិនរតូវបាន ឬមិនទន់រតូវបានផតល់ដលែឱ្យ ឬរបសិនដបើ ដលែដនេះ មិនរតូវ

បានដ្ឹងដ្ល់អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណឬតុំណាងរបស់ែួលន។
11

ាមារា៤(២)(ែ)នន

ដជើងននចុំនុច៨

TLT

អាសយោឋនសរាប់ដសវា

ដៅដពលខដ្លអនរទទួ លអាជាាប័ណ្ណ

រតូវបងាាញរនុងចដន្ទលេះខដ្លានដរកាមចុំណ្ង

ោមនឬមិនបានបងាាញពីលុំដៅឋាន

ឧសាហរមមឬពាណ្ិជជរមមពិតរបារដ្និ ងរុំពុងដ្ុំដណ្ើរការដលើខដ្នដ្ី ភាគីហតថដលែី

ឬសហរោស

ខដ្លការ ិយាល័យរបស់ែួន
ល

ជាការ ិយាល័យខដ្លានដ្មេះដៅទុំព័រដ្ុំបូងននសុំដណ្ើដនេះ ដលើរខលងខតតុំណាងរតូវបានបងាាញរនុងចុំនុច៧។
12

ពិនិតយរបអប់ ខដ្លរតឹមរតូវ។

15

អាជាាប័ណ្ណដនេះរគបដ្ណ្តប់ ដលើទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងអស់

ឬ

ខតដលើទុំនិញនិង/ឬដសវាមួយ

ចុំនួនខតប៉ាុដណាណេះ។
______________________________________________________________________
១០. របដភទអាជាាប័ណ្ណ12
១០.១

អាជាាប័ណ្ណជាអាជាាប័ណ្ណផ្លតច់មុែ។

១០.២

អាជាាប័ណ្ណជាអាជាាប័ណ្ណខតមួយ។

១០.៣

អាជាាប័ណ្ណជាអាជាាប័ណ្ណមិនផ្លតច់មុែ។

១០.៤

អាជាាប័ណ្ណពារ់ព័នធខតខផនរដ្ូចខាងដរកាមននខដ្នដ្ី រគបដ្ណ្តប់ដោយ

ការចុេះបញ្ជីៈ
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
១១. រយៈដពលអាជាាប័ណ្ណ12
១១.១

អាជាាប័ណ្ណដនេះរតូវបានររមិតរយៈដពលនិងផតល់ឱ្យចាប់
ពី…………………………ដ្ល់……………………..
១១.១.១

១១.២

អាជាាប័ណ្ណដនេះជារមមវតថុននការពនារដោយសវ័យរបវតតិ។

អាជាាប័ណ្ណដនេះរតូវបានផតល់ឱ្យសរាប់ រយៈដពលមិនរុំណ្ត់។

____________________________________________________________________
១២. ហតថដលខា ឬរា13

១២.១ ហតថដលខាឬរារបស់ាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី:
១២.១.១ ដ្មេះាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីឬ របសិនដបើាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើ
សុុំចុេះបញ្ជីជានីតិបុគគល គឺ ដ្មេះបុគគលខដ្លដធវើសរមមភាពរនុងន្ទមាចស់ /អនរោរ់ពារយដសនើសុុំ
ចុេះបញ្ជី:

១២.១.២ កាលបរ ិដចឆទននហតថដលខាឬដបាេះរាៈ
១២.១.៣ ហតថដលែ ឬរាៈ
13

របសិនដបើ ានបុគគលដលើសពីានរ់ ខដ្លបានចុេះ ហតថដលខាឬដរបើ របាស់រា

រាល់ ការចងអុលបងាាញទុំងឡាយ

ាមអនុចុំនុច១២.១ ដ្ល់១២.៤ គួររតូវបានផតល់ឱ្យដៅដលើររោសបខនថមមួយដទៀត។
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១២.២ ហតថដលខាឬរាអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ:14
១២.២.១ ដ្មេះអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ ឬ របសិនដបើ អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណជានីតិ
បុគគល គឺដ្មេះបុ គល
គ ខដ្លដធវើសរមមភាពរនុងន្ទមអនរទទួ លអាជាាប័ ណ្ណ:
១២.២.២ កាលបរ ិដចឆទននហតថដលខា ឬដបាេះរាៈ
១២.២.៣ ហតថដលខា ឬរាៈ
______________________________________________________________________
១២.៣ ហតថដលខា ឬរារបស់តុំណាងាចស់/អនរោរ់ពារយដសនស
ើ ុុំចុេះបញ្ជ:ី

១២.៣.១ ដ្មេះរូបវ ័នតបុគគល ខដ្លបានចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរា:
១២.៣.២ កាលបរ ិដចឆទននការចុេះហតថដលខាឬដបាេះរាៈ
១២.៣.៣ ហតថដលខាឬរាៈ

១២.៤ ហតថដលខា ឬរារបស់តុំណាងអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ:

១២.៤.១ ដ្មេះរូបវ ័នតបុគគល ខដ្លបានចុេះហតថដលខាឬដបាេះរា:
១២.៤.២ កាលបរ ិដចឆទននការចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរា:
១២.៤.៣ ហតថដលខា ឬរា:

____________________________________________________________________
១៣. រនរម
១៣.១ រូបិយវតថុនិងចុំនួនរនរម ខដ្លរតូវបង់ចុំដពាេះសុំដណ្ើដនេះ:
១៣.២ មដធាបាយទូទត់ៈ

____________________________________________________________________
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ហតថដលខាអនរទទួ លអាជាាប័ណ្ណ

ានភាពចាុំបាច់

ខតរនុងររណ្ីាចស់/អនរោរ់ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីមិនបាន

ចុេះហតថដលខាដលើសុំដណ្ើ។ រនុងររណ្ីដនេះ ាមជដរមើ សរបស់ភាគី ដសនើសុុំ
ណាមួយដ្ូ ចខាងដរកាមៈ
ប័ណ្ណ

(i)

សុំដណ្ើរតូវភាជប់ មរជាមួយនូវចុំណ្ុច

សរមង់រិចចសនាអាជាាប័ ណ្ណខដ្លបងាាញពីភាគី ទុំងឡាយ

និងសិទិធទទួលអាជាា

ខដ្លសរមង់ ដនេះអាចតរមូវឱ្យានការបញ្ញ
ជ រ់ពីសារការ ីឬពី អាជាាធរសាធារណ្ៈានសមតថរិចចដផសងដទៀត

ណាមួយ ថាជាសរមង់ពិតរបារដ្ពីរិចចសនា (ii) ដសចរតីខងលងការណ្៍អាជាាប័ណ្ណខដ្លមិនបានបញ្ញ
ជ រ់ ខដ្ល
ដធវើដឡើងរនុងទរមង់

និងានាតិកាដ្ូ ចរុំណ្ត់រុងដសចរត
ន
ីខងលងការណ្៍

ទរមង់ អាជាាប័ណ្ណខដ្លានរនុង

ឧបសមព័នធដនេះ ដហើយរតូវបានចុេះហតថដលខាដោយាចស់/អនរោរ់ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ឬតុំណាងរបស់ែួន
ល និងអនរ
ទទួលអាជាាប័ណ្ណឬតុំ ណាងរបស់ែួន។
ល
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១៤. ររោសបខនថម
ពិនិតយរបអប់ដនេះ

របសិនដបើ

រតូវភាជប់ ររោសបខនថម

និងរតូវបញ្ញ
ជ រ់ ពីចុំនួន

ររោសសរុបទុំងដនេះ:
____________________________________________________________________
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ទរមង់គំរ ូអនតរជ្ញតិ លេខ.២
លសចកតីថ្លលងការណ្៍ពីអាជ្ញាប័ណ្ណ
ចុំដពាេះពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី និង/ឬ ា៉ា រខដ្លបានចុេះបញ្ជី
ខដ្លបានោរ់ជូនការ ិយាល័យនន……….
សរាប់ការ ិយាល័យដរបើរបាស់ខតប៉ាុដណាណេះ
ការចងអុលបងាាញដយាងននាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះ
បញ្ជីនិង/ឬអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ:1 ……………………

ការចងអុលបងាាញដយាងននតុំ ណាងាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើ
សុុំចុេះបញ្ជី:

…………………….

អាជាាប័ណ្ណ:1

…………………….

____________________________________________________________________
១. ដសចរតីខងលងការណ្៍
ាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី និងអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ បញ្ញ
ជ រ់ ថា ការចុេះបញ្ជី
និង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ខដ្លបានរុំណ្ត់អតតសញ្ញាណ្ខាងដរកាម ជា រមមវតថុននអាជាាប័ណ្ណ
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
២. ការចុេះបញ្ជី និង/ឬ ពារយដសនស
ើ ុុំចុេះបញ្ជីខដ្លពារ់ព័នធ
ដសចរតីខងលងការណ្៍ដនេះពារ់ព័នន
ធ ឹងការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ខដ្លដ្ូចខាង
ដរកាម:
២.១ ដលែចុេះបញ្ជីនិង/ឬដលែពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី:

1

ការចងអុលបងាាញដយាងណាមួ យ ខដ្លផតល់ដោយាចស់/អនរោរ់ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីនិង/ឬ អនរទទួ ល

អាជាាប័ ណ្ណនិង/ឬ ការចងអុលបងាាញដយាងណាមួ យ ខដ្លផតល់ដោយតុំណាងណាមួ យ ដៅ សុំដណ្ើដនេះ
អាចរតូវផតល់ឱ្យរនុងចដន្ទលេះចុំ ហដនេះ។

19

២.២

របសិនដបើចដន្ទលេះចុំហដរកាមចុំនុច ២.១ មិនរគប់រោន់ ពិនិតយរបអប់ដនេះ

ដហើយផតល់ព័ត៌ានរនុងររោសបខនថម។

____________________________________________________________________
៣. ាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសច
ុុំ ុេះបញ្ជី

៣.១ របសិនដបើាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីជារូបវ ័នតបុគល
គ
(រ) ដោតតន្ទម ឬដ្មេះពិ តរបារដ្ននរូបវ ័នតបុគល
គ :2
(ែ) ដ្មេះដរៅ ឬដ្មេះទី ពីរននរូបវ ័នតបុគគល:2

៣.២ របសិនដបើ ាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ជានីតិបុគគល
(រ) ដ្មេះផលូវការដពញរបស់នីតិបុគគល:
(ែ) លរខណ្ៈផលូវច៉ប់នននីតិបុគល
គ :
(គ)

រដ្ឋ

ដហើយ

ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន

ាមច៉ប់ខដ្លបដងកើតនីតិបុគគលៈ

តុំបន់ ខដ្នដ្ីរុងរដ្ឋ
ន
ដន្ទេះ

៣.៣ អាសយោឋន (រួមទុំង ដលែរូដ្នរបសណ្ីនិងដលែរូដ្របដទស):
ដលែទូរស័ព:ទ 3
៣.៤

ដលែទូរសារ:3

ពិនិតយរបអប់ដនេះ

របសិនដបើ

ានាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី

ដលើសពីានរ់ រនុងររណ្ីដនេះ រាយន្ទមាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ដៅដលើររោសដោយ
ខឡរដហើយបងាាញទិននន័យដ្ូចានខចងរនុងចុំ នុច៣.១ឬ៣.២និង៣.៣ ចុំដពាេះបុគគលនីមួយៗ។
៤. តុំណាងាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសច
ុុំ ុេះបញ្ជី
៤.១ ដ្មេះ:
2

ដ្មេះទុំងឡាយ ខដ្លរតូវបងាាញាមចុំនុច(រ)និង(ែ) ជាដ្មេះ ខដ្លានរនុងរុំ ណ្ត់រារបស់ ការ ិយាល័យ

ចុំដពាេះាចស់/អនរោរ់ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីននការចុេះបញ្ជី/ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីខដ្លទរទងនឹងសុំដណ្ើដនេះ។

3

ដទេះបីជាការ ិយាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ

ាចស់ /អនរោរ់ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី

ឬតុំណាងរបស់ែួន
ល

ានជដរមើ សមិនផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ។ ដៅដពលផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ គួររតូវបញ្ូច លដលែរូដ្របដទស
(ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និ ងដលែរូដ្តុំបន់។

20

៤.២ អាសយោឋន (រួមទុំងដលែរូដ្នរបសណ្ីយ៍ និងដលែរូដ្របដទស):
ដលែទូរស័ព:ទ 4

ដលែទូរសារ:4

៤.៣ ដលែចុេះបញ្ជី របសិនដបើចុេះបញ្ជីដៅការ ិយាល័យ:
៤.៤ ដលែ លិែិតពឹងពារ់ ដមធាវ ី:

______________________________________________________________________
៥. អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ

៥.១ របសិនដបើអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណជារូបវ ័នតបុគគល

(រ) ដោតតន្ទម ឬដ្មេះពិ តរបារដ្ននរូបវ ័នតបុគល
គ ៈ
(ែ) ដ្មេះដរៅ ឬដ្មេះទី ពីរននរូបវ ័នតបុគគល:

៥.២ របសិនដបើអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណជានីតិបុគល
គ
(រ) ដ្មេះផលូវការដពញរបស់នីតិបុគគល:
(ែ) លរខណ្ៈផលូវច៉ប់នននីតិបុគល
គ :

(គ) រដ្ឋ ដហើយ ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន តុំបន់ខដ្នដ្ី រុងរដ្ឋ
ន
ដន្ទេះ ាមច៉ប់

ខដ្លបដងកើតនីតិបុគល
គ ៈ

៥.៣ អាសយោឋន (រួមទុំងដលែរូដ្នរបសណ្ីយ៍ និងដលែរូដ្របដទស):
ដលែទូរស័ព:ទ 5

ដលែទូរសារ:5

៥.៤ រដ្ឋ ខដ្លអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណានសញ្ញ
ជ តិៈ
៥.៥ រដ្ឋ ខដ្លអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណានលុំដៅឋានៈ
______________________________________________________________________
4

ដទេះបីជាការ ិយាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ

ាចស់ /អនរោរ់ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី

ឬតុំណាងរបស់ែួន
ល

ានជដរមើ សមិនផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ។ ដៅដពលផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ គួររតូវបញ្ូច លដលែរូដ្របដទស
(ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និ ងដលែរូដ្តុំបន់។

5

ដទេះបីជាការ ិយាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ

អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ/តុំណាងរបស់ែួន
ល

ានជដរមើ សមិន

ផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ។ ដៅដពលផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ គួ ររតូវបញ្ូច លដលែរូដ្របដទស (ដៅដពលខដ្ល
សមស្សប) និងដលែរូ ដ្តុំបន់។
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៥.៦

រដ្ឋ

ខដ្លអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណានសហរោសឧសាហរមមឬពាណ្ិជជរមមពិត

របារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើរការៈ
៥.៧

ពិនិតយរបអប់ដនេះ របសិនដបើានអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណដលើសពី ានរ់។ រនុង

ររណ្ីដនេះ រាយន្ទមអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណបខនថមនីមួយៗដលើររោសដោយខឡរ ដហើយបងាាញ
ទិននន័យ ដ្ូចានខចងរនុងចុំ នុច៥.១ដ្ល់៥.៦ ចុំដពាេះអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណនីមួយៗ។

______________________________________________________________________
៦. តុំណាងរបស់អរ
ន ទទួលអាជាាប័ណ្ណ
៦.១ ដ្មេះ:
៦.២ អាសយោឋន (រួមទុំងដលែរូដ្នរបសណ្ីយ៍ និងដលែរូដ្របដទស)
ដលែទូរស័ព:ទ 6

ដលែទូរសារ:6

៦.៣ ដលែចុេះបញ្ជី របសិនដបើចុេះបញ្ជីដៅការ ិយាល័យ:
៦.៤ ដលែ លិែិតពឹងពារ់ ដមធាវ ី:7

៧. ទុំនិញ និង/ឬដសវាខដ្លរតូវផតលអា
់ ជាាប័ណ្ណ8
៧.១

អាជាាប័ណ្ណ រតូវបានផតល់ឱ្យសរាប់ទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងឡាយ ខដ្ល

ាន រនុងការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ដ្ូចានរនុងចុំ នុច២។
៧.២

ការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីខតមួយ រតូវខចងរនុងចុំនុច២ ដហើយ

អាជាាប័ណ្ណរតូវបានផតល់ឱ្យខតសរាប់ទុំនិញនិង/ដសវាមួយចុំ នួន ខដ្លានរនុងការចុ េះបញ្ជី ឬ
ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី។ ទុំនិញនិង/ឬដសវាខាងដរកាម រតូវរគបដ្ណ្តប់ដោយអាជាាប័ណ្ណៈ

6

ដទេះបីជាការ ិយាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ/តុំណាងរបស់ែួន
ល ានជដរមើសមិន ផតល់

ការចងអុលបងាាញដនេះ។

ដៅដពលផតល់ការចងអុលបងាាញដនេះ

សមស្សប) និងដលែរូ ដ្តុំបន់។

7

ទុរចុំហ របសិនដបើ មិនទន់ ផតល់ដលែឱ្យលិែិតពឹងពារ់ ដមធាវ ី ឬរបសិនដបើ

ឬតុំណាងរបស់ែួនមិ
ល
នបានដ្ឹងពីដលែដនេះ។
8

គួររតូវបញ្ូច លដលែរូដ្របដទស

ពិ និតយរបអប់ ខដ្លពារ់ព័នធ។

22

(ដៅដពលខដ្ល

អនរទទួ លអាជាាប័ ណ្ណ

៧.៣

ការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីដលើសពីមួយ

និងចុំដពាេះយា៉ា ងដហាចណាស់ការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីមួយ
តិចជាងទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងអស់

ខដ្លានបញ្ជី។

រនុងររណ្ីដនេះ

រតូវខចងរនុងចុំ នុច២
អាជាាប័ណ្ណពារ់ព័នធ

បងាាញដលើររោស

បខនថមមួយដទៀត ដោយខឡរៗចុំដពាេះការចុេះបញ្ជីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី នីមួយៗដទេះបីដបើ
អាជាាប័ណ្ណដនេះរគបដ្ណ្តប់ដលើទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងអស់

ឬ

ខតដលើទុំនិញនិង/ឬដសវាមួយ

ចុំនួនខតប៉ាុដណាណេះ។
______________________________________________________________________
៨. របដភទអាជាាប័ណ្ណ8
៨.១

អាជាាប័ណ្ណជាអាជាាប័ណ្ណផ្លតច់មុែ។

៨.២

អាជាាប័ណ្ណជាអាជាាប័ណ្ណខតមួយ។

៨.៣

អាជាាប័ណ្ណជាអាជាាប័ណ្ណមិនផ្លតច់មុែ។

៨.៤

អាជាាប័ណ្ណពារ់ព័នធខតខផនរដ្ូចខាងដរកាមននខដ្នដ្ី

ខដ្លរគបដ្ណ្តប់

ដោយការចុេះបញ្ជីៈ
______________________________________________________________________
៩. រយៈដពលអាជាាប័ណ្ណ
៩.១

អាជាាប័ណ្ណរតូវផតល់ឱ្យរនុងរយៈដពលរុំណ្ត់ចាប់

ពី…………………………ដ្ល់……………………..
៩.១.១
៩.២

អាជាាប័ណ្ណជារមមវតថុននការពនារដោយសវ័យរបវតតិ

អាជាាប័ណ្ណរតូវបានផតល់ឱ្យរនុងរយៈដពលមិនរុំណ្ត់ ។

______________________________________________________________________
១០. ហតថដលខា ឬរា9

១០.១ ហតថដលខា ឬរារបស់ាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី:

9

របសិនដបើ ានបុគគលដលើសពី ានរ់ ខដ្លចុ េះហតថដលខាឬដបាេះរា ការចងអុលបងាាញទុំងអស់ាម

អនុចុំនុច១២.១ ដ្ល់១២.៤ គួ ររតូវដធវើដលើររោសបខនថម។

23

១០.១.១ ដ្មេះាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ឬរបសិនដបើ ាចស់/អនរោរ់
ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី

ជានីតិបុគគល

ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី:

គឺដ្មេះបុគគលខដ្លដធវើសរមមភាពរនុងន្ទមាចស់/អនរោរ់

១០.១.២ កាលបរ ិដចឆទននការចុេះហតថដលខាឬដបាេះរាៈ
១០.១.៣ ហតថដលខា ឬរាៈ
១០.២ ហតថដលខា ឬរារបស់អរ
ន ទទួលអាជាាប័ណ្ណ:
១០.២.១ ដ្មេះអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ ឬរបសិនដបើ អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណជានីតិ
បុគគល គឺដ្មេះបុ គល
គ ខដ្លដធវើសរមមភាពរនុងន្ទមអនរទទួ លអាជាាប័ ណ្ណ:
១០.២.២ កាលបរ ិដចឆទននការចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរាៈ
១០.២.៣ ហតថដលខា ឬរាៈ
______________________________________________________________________
១០.៣ ហតថដលខា ឬរារបស់តុំណាងាចស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី:
១០.៣.១ ដ្មេះរូបវ ័នតបុគគល ខដ្លចុ េះហតថដលខា ឬដបាេះរា:
១០.៣.២ កាលបរ ិដចឆទននការចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរាៈ
១០.៣.៣ ហតថដលខា ឬរាៈ
១០.៤ ហតថដលខា ឬរារបស់តុំណាងអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ:

១០.៤.១ ដ្មេះរូបវ ័នតបុគគល ខដ្លចុ េះហតថដលខា ឬដបាេះរា:
១០.៤.២ កាលបរ ិដចឆទននការចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរា:
១០.៤.៣ ហតថដលខា ឬរា:

____________________________________________________________________
១១. ររោសបខនថម
ពិនិតយរបអប់ដនេះ របសិនដបើ រតូវភាជប់ ររោសបខនថម ដហើយបញ្ញ
ជ រ់ ពីចុំនួន
សរុបននររោសដនេះ:
____________________________________________________________________
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កំណ្ត់ពនយេ់
ខដ្លដរៀបចុំដឡើងដោយការ ិយាល័យអនតរជាតិ

*



រុំណ្ត់ពនយល់ទុំងដនេះ

រតូវបានដរៀបចុំដឡើងដោយការ ិយាល័យអនតរជាតិននអងគការរមមសិទិធបញ្ញាពិភពដោរ

សរាប់ដោលបុំណ្ងពនយល់ខតប៉ាុដណាណេះ។
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(WIPO)

កំណ្ត់ចំល

ុះមរា១

១.០១ ចុំនុច (i) ដ្ល់ (xi) ហារ់ដ្ូចជាានលរខណ្ៈពនយល់ដោយែលួនឯង។ ចុំនុច (i) ដ្ល់ (iii)

និង(vi) ទរ់ទងនឹ ពារយបុំរពួញខដ្លរតូវបានដរបើរបាស់រុងអនុ
ន
សញ្ញាសតីពីច៉ប់ា៉ារ(TLT)។

១.០២ ពារយន្ទន្ទខដ្លឱ្យនិយមន័ យរនុងចុំនុច(ix)ដ្ល់(xi) រតូវបានដរបើរបាស់រុងារា២(១)
ន
(xi) និងរនុងខផនរ១០ ននទរមង់គុំរអ
ូ នតរជាតិដលែ.១ និងខផនរ៨ននទរមង់ គុំរអ
ូ នតរជាតិ ដលែ.២
ខដ្លានរនុងឧបសមព័ន។
ធ

កំណត់ចំព

ោះមាត្រា២

២.០១ ារាដនេះខចង អុំពីបញ្ជីអតិបរាននការចងអុលបងាាញនិ ងធាតុទុំងឡាយ ខដ្លរដ្ឋជា
សាជិរអាចតរមូវចុំដពាេះសុំដណ្ើចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ។
ការចងអុលបងាាញនិងធាតុ ទុំងដនេះ

រតូវយល់ថា

បខនថមដលើការតរមូវឱ្យភាគីដសនើសុុំផល
ត ់

រដ្ឋជាសាជិរអាចតរមូវឱ្យសុំដណ្ើបុំដពញ

ាមការរតួតពិនិតយលរខែណ្ឌទរមង់ ដហើយ របសិនដបើការ ិយាល័យគិ តថា ការចងអុលបងាាញ
ឬធាតុណាមួយមិនបុំដពញាមការរតួតពិនិតយដនេះ
និង/ឬដធវើវ ិដសាធនរមម។

២.០២ រថាែណ្ឌ(១)។ បទបបញ្ា តិតដនេះរុំណ្ត់ពីធាតុ

រតូវទរ់ទងភាគីដសនើសុុំឱ្យដធវើការបញ្ញ
ជ រ់

ខដ្លការ ិយាល័យអាចតរមូវឱ្យបងាាញ

រនុងសុំដណ្ើចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណចុំដពាេះការដរបើរបាស់ា៉ារ។
អតិបរា

បញ្ជីធាតុទុំងដនេះ

ានលរខណ្ៈ

ការ ិយាល័យានដសរ ីភាពរនុងការតរមូវខតធាតុ មួយចុំ នួនរនុងចុំ ដណាមធាតុ ទុំងដនេះ

ប៉ាុខនតមិនអាចតរមូវឱ្យានលរខែណ្ឌដផសងដទៀងឬបខនថមដឡើយ(សូមដមើលរថាែណ្ឌ(៧))។

២.០៣ ចុំនុច (i) ដ្ល់ (vi)។ ដ្រាបណាានការទរ់ទងនឹងការបងាាញដ្មេះនិងអាសយោឋន
វ ិធាន២ (លរខណ្ៈននការបងាាញដ្មេះនិងអាសយោឋន) ននTLT អាចអនុវតត។

២.០៤ ចុំនុច (ii) (iii) (v) និង(vi) ។ ារា ៤(២) នន TLT អាចរតូវ អនុវតតចុំដពាេះចុំនុចទុំងដនេះ
ពីដរពាេះការចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ ជា“នី តិវ ិធីចុំដពាេះមុែការ ិយាល័យ”។ ដ្ូដចនេះាមារាដនេះ អាច
តរមូវឱ្យានតុំណាង ឬអាសយោឋនសរាប់ដសវា។
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២.០៥ ចុំនុច (v) និង (vi) ពិចារណាដលើ ារា២(២) ខដ្លអនុញ្ញាតឱ្យអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ
ោរ់សុំដណ្ើចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណដោយឯររាជយពីាចស់
រដ្ឋជាសាជិរអាចតរមូវឱ្យបុគល
គ ទុំងឡាយណា

ដហើយដយាងដលើារា៤(២)ននTLT

ខដ្លោមនលុំដៅឋានឬោមនសហរោស

ឧសាហរមមឬពាណ្ិជជរមមពិតរបារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើរការដលើខដ្នដ្ី របស់ែួន
ល
ដោយអនរតុំណាងឬបងាាញអាសយោឋនសរាប់ដសវា។

ដ្ូដចនេះ

រតូវតុំណាង

រដ្ឋជាសាជិររ៏អាចតរមូវ

ផងខដ្រឱ្យសុំដណ្ើានព័ត៌ានទរ់ទងនឹងតុំណាងអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណឬអាសយោឋនសរាប់
ដសវា។

២.០៦ ចុំនុច (vii) អនុញ្ញាតដបើចាុំបាច់ ឱ្យរដ្ឋជាសាជិររុំណ្ត់ ថាដតើរតូវផតល់បដ្ិការ ចុំដពាេះ
ពលរដ្ឋរុងរបដទសខដ្លអន
ន
រទទួលអាជាាប័ ណ្ណជាពលរដ្ឋរបស់ែួនខដ្ររ
ល
ឺដទ។ ដោយសារ ារា
៣ននអនុសញ្ញាទីររុងបា៉ា រ ីសសរាប់រិចចការពាររមមសិទិធឧសាហរមម ខចងថា ពលរដ្ឋរបដទស
ទុំងឡាយ

ខដ្លមិនខមនជាសាជិរសហភាពទីររុងបា៉ា រ ីស

រតូវានសិទិទ
ធ ទួលបាន

របរពឹតិរ
ត មមជាតិ របសិនដបើ ពលរដ្ឋទុំងដនេះ ានសហរោសឧសាហរមមឬពាណ្ិជជរមមពិត
របារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើរការឬ ានលុំដៅឋានរនុងរបដទសណាមួ យននរបដទសសហភាពទី ររុង
បា៉ា រ ីស ចុំណ្ុចដនេះអនុញ្ញាតឱ្យទមទរការចងអុលបងាាញទុំងដនេះ។

២.០៧ ចុំណ្ុច (viii) អនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋជាសាជិរតរមូវឱ្យបញ្ញ
ជ រ់ពីលរខណ្ៈផលូវច៉ប់ ននអងគភាព
ដៅដពលខដ្ល

ាចស់

អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ

ឬភាគីទុំងពីរជានីតិបុគគល។

បទបញ្ា តិដត នេះ

ដ្ូចោននឹងារា៣(១)(រ)(iv)នន TLT ខដ្លអនុញ្ញាតឱ្យានលរខែណ្ឌរបហារ់របខហលោនទរ់
ទងនឹងពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីា៉ារ។
២.០៨ រថាែណ្ឌ(១)ចុំណ្ុច(ix)និង(x)។ ចុំណ្ុចទុំងដនេះហារ់ដ្ូចជាពនយល់ដោយែលួនឯង។
២.០៩

ចុំណ្ុច

(xi)។

និយមន័យ

“អាជាាប័ណ្ណផ្លតច់មុែ”

“អាជាាប័ណ្ណមិនផ្លតច់មុែ”

និង

“អាជាាប័ណ្ណខតមួយ” ានរនុងារា១(ix)ដ្ល់(xi)។ គួររត់សាគល់ថា ដ្ូចបានបងាាញដោយ

ពារយ “ដៅដពលអនុ វតតបាន” របសិនដបើច៉ប់ រដ្ឋជាសាជិរមួយ មិនខចងអុំពីការចងអុលបងាាញ
ណាមួយដទ មិនគួរផតល់ព័ត៌ានទរ់ទងនឹ ងចុំណ្ុចដរកាមការពិចារណាដនេះដឡើយ។
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២.១០

ចុំណ្ុច

(xii)

អនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋជាសាជិរមួយ

តរមូវឱ្យានការចងអុលបងាាញថា

អាជាាប័ណ្ណពារ់ព័នធខតខផនរមួយននខដ្នដ្ី ខដ្លការចុេះបញ្ជីានអានុភាព ដហើយរតូវាន ការ
ចងអុលបងាាញជារ់ោរ់ននខដ្នដ្ីដនេះ។
២.១១ ចុំណ្ុច (xiii)។ រដ្ឋជាសាជិរអាចតរមូវឱ្យសុំដណ្ើបងាាញពី រយៈដពលខដ្លផតល់អាជាា

ប័ណ្ណ ឬថាអាជាាប័ណ្ណរតូវបានផតល់រុងរយៈដពលមិ
ន
នរុំណ្ត់។ របសិនដបើការផតល់អាជាាប័ណ្ណ
ានរយៈរុំណ្ត់

រតូវបានចាត់ទុរថា

ប៉ាុខនតរតូវបានបនតជាងមី

ឬពនារដោយសវ័យរបវតតិ

អាជាាប័ណ្ណដនេះអាច

រតូវបានផតល់ឱ្យរនុងរយៈដពលរុំណ្ត់ មួយ។អាចជាទុំនួលែុសរតូវរបស់

ភាគីទុំងឡាយដដ្ើមបីជូនដ្ុំណ្ឹងដ្ល់ការ ិយាល័យពី ការបនតជាងមីឬពនារអាជាាប័ណ្ណ។

២.១២ ចុំណ្ុច (xiv) អនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋជាសាជិរទមទរឱ្យានហតថដលខា ខដ្លអាចជាហតថ
ដលខា

ាចស់ឬអនរតុំណាងរបស់ែួន
ល

ឬាមលរខែណ្ឌមួយចុំនួនខដ្លរុំ ណ្ត់ រុងរថាែណ្
ន
ឌ

(២)(ែ) ទមទរឱ្យានហតថដលខាអនរទទួលអាជាាប័ ណ្ណ ឬតុំណាងរបស់ែួន។
ល

២.១៣ រថាែណ្ឌ (២)។ សុំដណ្ើចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណានលរខណ្ៈែុសោនពី សុំដណ្ើរត់ រាការ

ផ្លលស់បូររមម
ត
សិទិនធ នការចុេះបញ្ជីា៉ារដ្ូ ចានខចងរនុងារា១១(១)(ឃ)ននTLT។ ជាឧទហរណ្៍
របដទសមួយចុំនួន តរមូវឱ្យសហរមមសិទិរ
ធ រទុំងអស់ ចុេះហតថដលខាដលើរិចចរពមដរពៀងអាជាា
ប័ណ្ណ រ ីឯ របដទសមួយចុំនួនដផសងអនុញ្ញាតឱ្យខតសហរមមសិទិរ
ធ រមួយចុំនួន ចុេះហតថដលខាផតល់
អាជាាប័ណ្ណា៉ារខដ្លបានចុេះបញ្ជី។

ដ្ូដចនេះ

មិនដ្ូចបទបបញ្ាតិតននTLTដទ

សុំនួរសួរ

ថាដតើ

សហរមមសិទិធររទុំងអស់ រតូវផតល់ការយល់រពមរបស់ែួនចុំ
ល
ដពាេះការចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណខដ្ររ ីដទ
ជាបញ្ញ
ា ននច៉ប់រុងរដ្ឋ
ន
ជាសាជិរ។ ដោយខឡរ សុំនួរសួរថាដតើហតថដលខាសហរមមសិទិធររ

ណាមួយបុំដពញលរខែណ្ឌខដ្លសុំដណ្ើរតូវចុេះហតថដលខាដោយ “ាចស់” ឬ របសិនដបើតរមូវ
ហតថដលខាសហរមមសិទិរ
ធ រទុំងអស់សរាប់បុំដពញលរខែណ្ឌ

គឺអាស្ស័យដលើច៉ប់ខដ្ល

អនុវតត។

ណាមួយបដ្ិដសធមិនចុេះ

រនុងររណ្ីណារ៏ដោយ

ហតថដលខា ាមច៉ប់ខដ្លអនុវតត

របសិនដបើ

សហរមមសិទិរ
ធ រ

សុំដណ្ើដនេះមិនអាចទទួលយរបានដទ អនរទទួលអាជាា

ប័ណ្ណអាចដសនើចុេះបញ្ជីាមរថាែណ្ឌ (២)។
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២.១៤ រថាែណ្ឌ(២)(រ)។ ដដ្ើមបីសរមួលដ្ល់ លរខែណ្ឌទរមង់ននការចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ រដ្ឋជា
សាជិរទុំងឡាយ
ប៉ាុដណាណេះ

អាចតរមូវឱ្យខតាចស់ឬតុំ ណាងរបស់ែួនចុ
ល
េះហតថដលខាដលើសុំដណ្ើ

របសិនដបើាចស់ោរ់សុំដណ្ើដោយែលួនឯង។

ហតថដលខាាចស់គឺរគប់រោន់ដដ្ើមបីធា

ន្ទថា ែលួនពិ តជាបានយល់រពមចុំដពាេះការចុេះបញ្ជីដនេះខមន។ រតូវយរចិតតទុរោរ់ចុំដពាេះកាតពវ
រិចចអនុវតតារា៨(៤) ននTLT ខដ្លហាមឃាត់ការបញ្ញ
ជ រ់ ការបញ្ញ
ជ រ់ពីសាការ ី យថាភាព
នីតានុ ដោលរមម ឬការបញ្ញ
ជ រ់ ដផសងដទៀតននហតថដលខាឬរាណាមួយ។
២.១៥ រថាែណ្ឌ (២)(ែ)។ បទបបញ្ាតិតដនេះអនុញ្ញាតឱ្យអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណោរ់សុំដណ្ើចុេះ
បញ្ជី

ដោយឯររាជយពីាចស់

របសិនដបើ

ពីបានចុេះរិចចសនាអាជាាប័ណ្ណ
ដោយ។

ាចស់ចង់ដគចដវសមិនបង់រនរមចុេះបញ្ជី

បដ្ិដសធមិនចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណដោយ

ឯរសារទុំងឡាយខដ្លរាយានរនុងរថាែណ្ឌដនេះ

ឬបន្ទទប់

ដហតុ ផលណារ៏

អាចជុំនួសហតថដលខាាចស់

របសិនដបើានសុំដណ្ើ។ ភាគីដសនើសុុំ អាចោរ់ឯរសារណាមួយរ៏ បាន។ បញ្ជីដនេះយរាម
បញ្ជីខដ្លានរនុងារា១១(១)(ែ)ននTLT

ខដ្លទរ់ទងនឹងលរខែណ្ឌទរមង់សរាប់រត់រា

ការផ្លលស់បូររមម
ត
សិទិា
ធ មរិចចសនា ដោយពិចារណាដលើលភាពែុសោនខផនរគុណ្ភាព រវាងការ

ដផទររមមសិទិទ
ធ ុំងស្សុងនិងការផតល់អាជាាប័ណ្ណសិទិធខតប៉ាុដណាណេះ។ ដោយសារ អនុ រថាែណ្ឌ(ែ)
ដរៀបរាប់ខតពីសាថនភាពទុំងឡាយ ខដ្លតរមូវឱ្យការ ិយាល័យ ទទួលយរសុំដណ្ើ ខដ្លបានចុេះ
ហតថដលខាដោយអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណឬតុំ ណាងរបស់ែួន
ល

ការ ិយាល័យានដសរ ីភាពទទួល

យរសុំដណ្ើដនេះ ដទេះបីជា សរមង់ខដ្លានខចងរនុងចុំណ្ុច(i) មិនរតូវបានបញ្ញ
ជ រ់រ៏ដោយ ឬ
របសិនដបើសុំដណ្ើ មិនភាជប់មរជាមួយនូវឯរសារណាមួយរ៏ដោយ។ ប៉ាុខនត ចុំដពាេះចុំណ្ុច(ii)
ដសចរតីខងលងការណ្៍ននអាជាាប័ណ្ណ

រតូវចុេះហតថដលខាដោយាចស់និងអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ

ឬ

តុំណាងរបស់អនរទុំងពីរ។ ដសចរតីខងលងការណ្៍ននទរមង់អាជាាប័ណ្ណ ានរនុងឧបសមព័នធ។
២.១៦ រថាែណ្ឌ(៣)។ បទបបញ្ា តិតដនេះែុសពីបទបបញ្ាតិតន្ទន្ទ រនុងTLT ខដ្លទរ់ទង នឹងការ
បងាាញសុំដណ្ើ (ដ្ូចជា ារា ១១(១)(រ)ននTLT) ដោយសារបទបបញ្ា តិតដនេះមិនរុំណ្ត់ជារ់

ោរ់ពីមដធាបាយបញ្ូជ ន ដ្ូចជា ររោស ឬទូរសារ ប៉ាុខនតដផ្លតតដលើែឹលមសារ ននសុំដណ្ើជុំនួស
វ ិញ។ អនុភាពននរថាែណ្ឌ(៣)គឺថា ការ ិយាល័យននរដ្ឋជាសាជិរមួយ រតូវទទួលយរសុំដណ្ើ
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ចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ

ដៅដពលខដ្លសុំដណ្ើ

(i)

ានការចងអុលបងាាញឬធាតុទុំងអស់ខដ្ល

រុំណ្ត់ រុងទរមង់
ន
សុំដណ្ើខដ្លានរនុងឧបសមព័នធ និ ង (ii) បងាាញនិងដរៀបចុំការចងអុលបងាាញ
ទុំងដនេះរនងរដបៀបដ្ូចោននឹងទរមង់ដនេះ ។

២.១៧ រថាែណ្ឌ (៤)។ អនុរថាែណ្ឌ (រ) អនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋជាសាជិរទុំងឡាយ តរមូវឱ្យ
សុំដណ្ើរតូវោរ់ជាភាសាទុំងឡាយឬជាភាសាណាមួយ ខដ្លការ ិយាល័យអនុញ្ញាត។ ប៉ាុខនត
ចុំដពាេះឯរសារទុំងឡាយ

ខដ្លរាយានរនុងរថាែណ្ឌ(២)(ែ)(i)ឬ(ii)

រដ្ឋជាសាជិរទុំង

ឡាយ អាចរោន់ខតតរមូវឱ្យអមដោយការបរខរបខតប៉ាុដណាណេះ។ ឯរសារទុំងដនេះផ្លទល់មិនអាច
រតូវបានតរមូវឱ្យដធវើជាភាសាណាមួយ ខដ្លការ ិយាល័យអនុញ្ញាតដឡើយ។ រដ្ឋជាសាជិរទុំង
ឡាយអាចឱ្យានការបញ្ញ
ជ រ់ ការបរខរបប៉ាុខនតមិនខមនជាកាតពវរិចចដទ។
២.១៨ រថាែណ្ឌ (៥)។
ចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ

ទរ់ទងនឹងបរ ិាណ្រនរម ខដ្លការ ិយាល័យ អាចយរដចញពីការ

គួរខតរត់សាគល់ថា

អតថបទដនេះមិនរារាុំងការ ិយាល័យពីការយររនរម

ដផសងៗដទៀត អាស្ស័យដលើចុំនួនននការចុេះបញ្ជីខដ្លទរ់ទងនឹងសុំដណ្ើ។
២.១៩ រថាែណ្ឌ(៦) ស្សបនឹងគុំនិត ខដ្លបានអនុម័តដោយ TLT រនុងារា១០(១)(ង)

និង១១(១)(ជ) អនុញ្ញាតឱ្យសុំដណ្ើចុេះបញ្ជី អាចដយាងដៅការចុេះបញ្ជីដរចើនជាងមួយ។ ដនេះជា
ភាពសាមញ្ា យា៉ាងសុំខាន់

រនុងររណ្ី

ហរណ្៍បណ្ុំុត ននា៉ា រ)។ ប៉ាុខនត

ខដ្លអាជាាប័ណ្ណរតូវផតល់ចុំដពាេះា៉ា រដរចើន

(ជាឧទ

ដរឿងដនេះរតូវបុំដពញលរខែណ្ឌមួយចុំនួនដ្ូចខាងដរកាមៈការចុេះ

បញ្ជីទុំងអស់ខដ្លរគបដ្ណ្តប់ដោយអាជាាប័ណ្ណខដ្លដសនើសុុំរត់រា

រតូវានាចស់ និងអនរ

ទទួលអាជាាប័ណ្ណខតមួយ និង ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន រតូវបងាាញវ ិសាលភាពននអាជាាប័ ណ្ណ
ដ្ូចខចងរនុងារា២(១)

ចុំដពាេះការចុេះបញ្ជីទុំងអស់ខដ្លរគបដ្ណ្តប់ដោយអាជាាប័ណ្ណខដ្ល

ដសនើចុេះបញ្ជី។ រនុងររណ្ីមិនបានបុំដពញលរខែណ្ឌទុំងដនេះ ដ្ូចជា របសិនដបើ ាចស់និងអនរ
ទទួលអាជាាប័ណ្ណ

មិនដ្ូចោនចុំដពាេះការចុេះបញ្ជីទុំងអស់ខដ្លានរនុងសុំដណ្ើ

ការ ិយាល័យ

អាចតរមូវឱ្យោរ់សុំដណ្ើដោយខឡរ។ ដោយសារ រថាែណ្ឌ(៦) ដរៀបរាប់ខតពីសាថនភាព ខដ្ល
តរមូវឱ្យការ ិយាល័យទទួលយរសុំដណ្ើខតមួយសរាប់ការចុេះបញ្ជីដរចើន
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ការ ិយាល័យ

ាន

ដសរ ីភាពរនុងការទទួលយរសុំដណ្ើខតមួ យ ដទេះបីជា មិនបានបុំដពញលរខែណ្ឌទុំងឡាយ រនុង
រថាែណ្ឌ (៦) រ៏ដោយ។

២.២០ រថាែណ្ឌ (៧)។ សរាប់ដោលបុំណ្ងចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណដៅការ ិយាល័យរបស់ែួន
ល
អានុភាពននរថាែណ្ឌដនេះគឺ ថា

រដ្ឋជាសាជិរមួយមិនអាចតរមូវឱ្យអនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះ

បញ្ជីផតល់ព័ត៌ានបខនថមដៅដលើអីវខដ្លអាចតរមូវាមរថាែណ្ឌ(១)
បខនថម

ឬតរមូវឱ្យផតល់ឯរសារ

ដ្ូចជាភ័សុងាងខដ្លបងា
ត
ា ញពីអតថិភាពននែរតួតពិនិតយគុណ្ភាព

(ចុំដពាេះការរតួត

ពិនិតយគុណ្ភាព សូមដមើលរុំណ្ត់ ៥.០២ និង៥.០៣)។

២.២១ ាមរយៈឧទហរណ្៍ ចុំណ្ុច(i)និង(ii) ដលើរដឡើងពី ព័ត៌ានមួយចុំនួនខដ្លផតល់ឱ្យការ ិ
យាល័យ ដហើយ ជាធមមា ភាគីននរិចចសនាអាជាាប័ណ្ណចាត់ ទុរជាបនទុរបខនថមឬជាការបងាាញ
ព័ត៌ានពាណ្ិជជរមមសាៃត់(ចុំណ្ុច(iii))។ ប៉ាុខនត គួររត់សាគល់ថា រថាែណ្ឌ (៧) អនុញ្ញាតឱ្យ
អាជាាធរដផសងដទៀតននរដ្ឋជាសាជិរ

(ដ្ូចជា

អាជាាធរពនធោរ

ឬអាជាាធរដរៀបចុំសិតិថ)

តរមូវឱ្យភាគី ននរិចចសនាអាជាាប័ណ្ណ ផតល់ព័ត៌ាន ស្សបាមច៉ប់ ខដ្លរតូវអនុ វតត។
២.២២ រថាែណ្ឌ (៨)។ ារា២ និ ងទរមង់សុំដណ្ើគុំ រូ ខដ្លានរនុងឧបសមព័នធ អាចអនុវតតបាន
ចុំដពាេះសុំដណ្ើចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណននពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី របសិនដបើច៉ប់ជាតិ ឬច៉ប់តុំបន់នន

រដ្ឋជាសាជិរខចងពីការចុេះបញ្ជីដនេះ ។ គួ ររត់សាគល់ថា រនុងបរ ិបទដនេះ វ ិធាន៧ននបទបញ្ញ
ជ
ននTLT(រដបៀបខសវងររពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីខដ្លោមនដលែ អាចអនុវតតបាន។
កំណ្ត់ចំល

៣.០១

ដពលចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណរច
ួ ដហើយ

ុះមរា៣

ការចុេះបញ្ជីដនេះ

រមមវតថុននសុំដណ្ើដធវើវ ិដសាធនរមម ឬលុបដចាល។

ដៅដពលណាមួយ

អាចជា

សរាប់ដហតុផលដនេះ ារា៣ ខចងថា

ារា២ និងទរមង់ សុំដណ្ើគុំ រូ ខដ្លានរនុងឧបសមព័នធ អាចអនុវតតបានផងខដ្រចុំដពាេះសុំដណ្ើ
ដធវើវ ិដសាធនរមម ឬលុបដចាលការចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណ។
កំណ្ត់ចំល

ុះមរា៤

៤.០១ រថាែណ្ឌ(១)។ ដោលបុំណ្ងននរថាែណ្ឌដនេះ គឺដដ្ើមបីខញរសុំនួរននសុពលភាពការចុេះ
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បញ្ជីា៉ារនិងរិចចការពារា៉ា រ ពីសុំនួរថាដតើរតូវរត់រាអាជាាប័ណ្ណទរ់ទងនឹងា៉ា រដនេះ។ របសិន
ដបើច៉ប់ននរដ្ឋជាសាជិរខចងពីការចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណដោយបងខុំ ការមិនដោរពាមលរខែណ្ឌ
ដនេះ អាចដធវើឱ្យការចុ េះបញ្ជីា៉ារខដ្លជារមមវតថុននអាជាាប័ ណ្ណរងដាឃភាព ដហើយមិនអាចប៉ាេះ
ពាល់ដ្ល់រិចកា
ច រពារននា៉ា របានដឡើយ។

រតូវរត់សាគល់ថា

រថាែណ្ឌដនេះពារ់ព័នកា
ធ រចុេះ

បញ្ជីអាជាាប័ណ្ណដៅឯការ ិយាល័យ ឬអាជាាធរដផសងដទៀតននរដ្ឋជាសាជិរ ដ្ូចជា អាជាាធរពនធ
ោរ ឬអាជាាធរខដ្លទទួលែុ សរតូវរនុងការដរៀបចុំសិត
ថ ិ។
៤.០២

រថាែណ្ឌ

(២)(រ)។

បទបបញ្ា តិតដនេះោមនបុំណ្ងដធវើសុែដ្ុមនីយរមមសុំនួរថាដតើអរ
ន

ទទួលអាជាាប័ណ្ណ គួររតូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមរនុងបណ្ឹ ត ងខដ្លផតួចដផតើមដឡើងដោយអនរផតល់
អាជាាប័ណ្ណ

ឬថាដតើ គួរានសិទិធដលើការែូចខាត ខដ្លបណា
ត លមរពីការរ ុំដោភបុំពានា៉ា រ

ទទួលបានអាជាាប័ណ្ណខដ្ររ ឺដទ។

សុំនួរដនេះទុរឱ្យច៉ប់ ខដ្លរតូវអនុវតតជាអនរដោេះស្សាយ។

ប៉ាុខនត ដៅដពលខដ្ល អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណានសិទិា
ធ មច៉ប់ ននរដ្ឋជាសាជិរដដ្ើមបីចូលរួម
រនុងបណ្ឹត ងពីការរ ុំដោភបុំ ពានខដ្លផតួចដផតើមដោយាចស់ និងទទួលបានសុំណ្ងែូចខាត ខដ្ល

បណា
ត លមរពីការរ ុំដោភបុំពានា៉ា រខដ្លផតល់អាជាាប័ណ្ណ អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ គួរអាចអនុ វតត
សិទិធទុំងដនេះដោយឯររាជយដទេះបី ជាអាជាាប័ណ្ណរតូវបានចុេះបញ្ជីឬមិនបានចុេះបញ្ជីរ៏ដោយ។
៤.០៣

បញ្ញ
ា ទរ់ទងនឹងសិទធអនរទទួ លអាជាាប័ ណ្ណរុងការចូ
ន
លរួមរនុងបណ្ឹ ត ងពីការរ ុំដោភបុំ

ពានខដ្លផតួចដផតើមដោយាចស់និងដដ្ើមបីទទួលបានការែូចខាត ែុសោនពីបញ្ញ
ា ថាដតើអរ
ន ទទួល

អាជាាប័ណ្ណ រតូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដធវើបណ្ឹ ត ងពីការរ ុំដោភបុំពាន ទរ់ទងនឹងា៉ា រខដ្លផតល់អាជាា
ប័ណ្ណ

រនុងន្ទមែលួនផ្លទល់ឬដទ។

ររណ្ីដរកាយដនេះមិនរតូវបានដោេះស្សាយដោយារាទុំង

ឡាយដនេះដទ។ ដ្ូដចនេះ រដ្ឋជាសាជិរ អាចរតូវបានអនុញ្ញាតឱ្យតរមូវការចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណជា
លរខែណ្ឌមួយ

សរាប់អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណដដ្ើមបីបឹតងដោយែលួនឯងផ្លទល់

ទរ់ទងនឹងា៉ា រ

ខដ្លជារមមវតថុននអាជាាប័ណ្ណ។ ាមរថាែណ្ឌ(២)(រ) រដ្ឋជាសាជិរានដសរ ីភាពខចងឱ្យអនរ
ទទួលអាជាាប័ណ្ណខដ្លោមនការចុេះបញ្ជី

ានសិទិធទទួលបានការែូចខាត

ខតដៅដពលខដ្ល

ែលួនបានចូលរួមរនុងបណ្ឹត ងពី ការរ ុំដោភបុំ ពានខដ្លផតួចដផតើមដោយាចស់។ ប៉ាុខនត ដនេះជាសតង់ោរ

អតិបរ ិា ដហើយ រដ្ឋជាសាជិរានដសរ ីភាពដ្ូចោន ដដ្ើ មបីអនុ ម័តវ ិធានការខដ្លានលរខណ្ៈ
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ដសរ ីជាងដនេះ ដ្ូចជា ច៉ប់ជាតិឬតុំបន់ ខដ្លរតូវអនុវតត មិនខចងឱ្យានការចុេះបញ្ជី អាជាាប័ណ្ណ
ខតមតង។
៤.០៤ បញ្ញ
ា ថាដតើអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណខដ្លមិនបានចុេះបញ្ជី គួរានសិទិធចូលរួមរនុងបណ្ឹ ត ងពី

ការរ ុំដោភបុំពាន ខដ្លផតួចដផតើមដឡើងដោយាចស់ និងដដ្ើមបីទទួលសុំណ្ង ជារមមវតថុននការ
ពិភារាយា៉ា ងខាលុំង

រនុងអុំ ឡុងដពលសម័ យរបជុុំ ដលើរទីមួយនន

គណ្ៈរាមធិការជុំន្ទញសតីពី

អាជាាប័ណ្ណា៉ារ (សូមដមើលឯរសារTML/CE/I/3 រថាែណ្ឌ ៧០ ដ្ល់ ៧៤) និ ងរនុងអុំ ឡុងដពល
សម័យរបជុុំដលើរទីបីននគណ្ៈរាមធិការអចិន្នតយ៍សីព
ត ីច៉ប់ា៉ារ
ា៉ា រសាគល់ភូមិសាស្រសតទុំនុញ(SCT)

គុំនូសឧសាហរមម

(សូមដមើលឯរសារSCT/3/10

រថាែណ្ឌ១២២

និង

ដ្ល់

១២៤)។ គណ្ៈរបតិភូ ខដ្លជុំទស់នឹងបទបបញ្ាតិតដនេះ អេះអាងថា ាមច៉ប់ របដទសរបស់ែួន
ល
អាជាាប័ណ្ណានអានុភាពចុំដពាេះតតិយជនខតរបសិនដបើ

អាជាាប័ណ្ណរតូវបានចុេះបញ្ជី។ គណ្ៈ

របតិភូនិងតុំណាងអងគការជាអនរសដងកតការណ្៍ទុំងឡាយខដ្លបានសុំខដ្ងការោុំរទរបស់ែួន
ល

ចុំដពាេះបទបបញ្ាតិតដនេះ បានបញ្ញ
ជ រ់ថា របសិន សិទិធអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ ឱ្យជួសជុលការែូច
ខាតរនុងបណ្ឹត ងពី ការរ ុំដោភបុំពាន ខដ្ល ផតួចដផតើមដឡើងដោយាចស់ អាស្ស័យដលើការចុេះបញ្ជី
អាជាាប័ណ្ណ ដនេះអាចផតល់ផលរបដយាជន៍អរ
ន រ ុំដោភបុំពានា៉ា រខតប៉ាុដណាណេះ ដោយសារពួរដគ

អាចមិនទទួលែុសរតូវអវីទុំងអស់ ដៅដពលខដ្លបុគគល ទទួលរងការែូចខាតពីការដរបើរបាស់
ា៉ា រោមនការអនុញ្ញាត ជាអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ។ ាមទសសនៈអនររ ុំដោភបុំពានា៉ា រ មិនគួរ
ដធវើឱ្យែុសោន ដទេះបីា៉ារខដ្លរតូវបានការពារ រតូវបានដរបើរបាស់ាមអាជាាប័ណ្ណខដ្លបាន ចុេះ
បញ្ជី រ ឺមិនបានចុេះបញ្ជី រ៏ដោយ។ បញ្ញ
ា រនុងររណ្ីដនេះគឺថា ា៉ា ររតូវបានការពារ ដហើយដនេះអាច
រតូវបានពិនិតយដោយដយាងដៅបញ្ជីា៉ារ។
៤.០៥

សុំខាន់រតូវរត់សាគល់ថា

របសិនដបើ

រដ្ឋជាសាជិរ

យល់ដឃើញថា

អាជាាប័ណ្ណ

ានអានុភាពាមផលូវច៉ប់ចុំដពាេះតតិ យជនខតដៅដពលខដ្លអាជាាប័ណ្ណរតូវបានចុេះបញ្ជី

បទ

បបញ្ា តិតដនេះ មិនចាុំបាច់រតូវបរស្សាយរាមអតថន័យខដ្ល អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណខដ្លមិនបាន
ចុេះបញ្ជី មិនានសិទិធឱ្យជួសជុលការែូចខាតពីការរ ុំដោភបុំពានា៉ា រខដ្លផតល់អាជាាប័ណ្ណដៅ
ដឡើយ។

ប៉ាុខនត

បទបបញ្ា តិដត នេះ

អាចានអនុភាពរនុងររណ្ីខដ្លដផទរការចុ េះបញ្ជីបន្ទទប់ពីចុេះ
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អាជាាប័ណ្ណ

ដោយសារអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណខដ្លមិនបានចុេះបញ្ជី

មិនអាចដរបើអាជាាប័ណ្ណ

របឆ្ុំងនឹងអនុបបទនិរបានដទ។ ដនេះមិនរតូវបានហាមឃាត់ដោយរថាែណ្ឌ(២) ខដ្លពារ់
ព័នខធ តសាថនភាពជារ់ោរ់ មួយខតប៉ាុដណាណេះ ដពាលគឺសិទិធអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណខដ្លមិនបានចុេះ
បញ្ជី រនុងការចូលរួមរនុងបណ្ឹ ត ងពីការរ ុំដោភបុំពាន ខដ្លផតួចដផតើមដឡើងដោយាចស់ និងឱ្យជួស
ជុលការែូចខាត ដោយបណ្ឹ ត ងដនេះ។

៤.០៦ រថាែណ្ឌ (២)(ែ)។ អនុរថាែណ្ឌ (ែ) ពិចារណាពីច៉ប់ ខដ្លពារ់ព័នធ ខដ្លហាមឃាត់
ជារ់ោរ់អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណខដ្លមិនបានចុេះបញ្ជី

ពី ការចូ លរួមរនុងបណ្ឹ ត ងរ ុំដោភបុំពាន

ខដ្លផតួចដផតើមដឡើងដោយាចស់ និងពីការសងការែូតខាត។ ដ្ូដចនេះ ដទេះបីជា បទបបញ្ា តិរ
ត ុង
ន
អនុរថាែណ្ឌ(រ)

រតូវបានររាជាដោលការណ្៍ទូដៅរ៏ដោយ

រ៏ អនុរថាែណ្ឌ(ែ)

បញ្ញ
ជ រ់

ច៉ស់ថា ច៉ប់ទុំងដនេះ មិនរតូវប៉ាេះពាល់ដទ។ ប៉ាុខនត ច៉ប់ទុំងឡាយ ខដ្លអាចរតូវបានបរ
ស្សាយជាការអនុញ្ញាតឱ្យអនរទទួលអាជាាប័ណ្ណខដ្លមិនបានចុេះបញ្ជីចូលរួមរនុងបណ្ឹត ងរ ុំដោភ

បុំពាននិងឱ្យជួសជុលការែូចខាត អាចសថិតដរកាមអនុរថាែណ្ឌ(រ) ដហើយ ដ្ូដចនេះ អាចរតូវ
បានបរស្សាយខបបដនេះ។
កំណ្ត់ចំល

ុះមរា៥

៥.០១ បញ្ញ
ា ថាដតើការដរបើរបាស់ដោយបុគល
គ ដរៅពីាចស់
របាស់ដោយាចស់

អាចរតូវបានចាត់ទុរជា ការដរបើ

អាចពារ់ព័នធយា៉ាងដហាចណាស់រុងបរ
ន
ិបទបី ដផសងោនៈ

(i)

ដដ្ើមបីរុំណ្ត់

ថាដតើា៉ារមួយានភាពខញរោច់ពីោន (ii) ដដ្ើ មបីរុំណ្ត់ថាដតើា៉ារមួយចាប់ លបី (iii) ដដ្ើមបី
រុំណ្ត់ ថាដតើា៉ារមួយរតូវបានដរបើរបាស់រគប់រោន់សរាប់ររាការចុេះបញ្ជីា៉ារ។

ារា៥

ពារ់ព័នខធ តនឹងសាថនភាពខដ្លការដរបើរបាស់ដោយបុគល
គ ដរៅពី ាចស់អាចបដងកើនផលរបដយាជ
ន៍របស់ាចស់។

ារាដនេះមិនបានបញ្ញ
ជ រ់អុំពីកាលៈដទសៈណាខដ្លាចស់អាចទទួលែុស

រតូវចុំដពាេះការដរបើរបាស់ដនេះ។
៥.០២ គួររត់សាគល់ថា ជាសតង់ោរខដ្លទទួលយរជាទូ ដៅរនុងច៉ប់ា៉ារ ា៉ា រខដ្លបានចុេះ
បញ្ជី ខដ្លមិនរតូវបានដរបើ របាស់រុងរយៈដពលណាមួ
ន
យ អាចរតូវបានដធវើដាឃភាព។ ជាឧទ
ហរណ្៍ ារា១៩.១ននរិចចរពមដរពៀងសតីពីទិដ្ភា
ឋ ពពាណ្ិជជរមមទរ់ទងនឹងរមមសិទិធបញ្ញា(តដៅ
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ដៅថា

“រិចរច ពមដរពៀងTRIPS”)

អនុញ្ញាតឱ្យសាជិរអងគការពាណ្ិជជរមមពិភពដោរ

ដធវើ

ដាឃភាពា៉ា រខដ្លបានចុេះបញ្ជីខដ្លមិនរតូវបានដរបើរបាស់ដលើសពី៣(បី)ឆ្នុំ។ ជាទូដៅ ា៉ា រ
មួយរតូវដរបើ របាស់ដោយាចស់ា៉ារ
ដដ្ើមបីររាការចុេះបញ្ជីា៉ារ។
ដោយបុគគលដរៅពីាចស់

ឬដោយបុគល
គ ណាមួយ

ប៉ាុខនត

ខដ្លានការអនុ ញ្ញាតពីាចស់

ច៉ប់ជាតិឬតុំបន់មួយចុំនួន

ខចងពីការ

ដរបើរបាស់

អាចរតូវចាត់ទុរថាជាការដរបើ របាស់ា៉ារដោយាចស់លុេះរាខតបាន

បុំដពញលរខែណ្ឌមួយចុំនួន ដ្ូចជា ការចុេះរិចចសនាអាជាាប័ណ្ណជាផលូវការ ខដ្លានែសតីពី
ការរតួតពិនិតយគុណ្ភាព ឬការចុេះបញ្ជីរិចស
ច នាដនេះ។ រនុងទិ ដ្ឋភាពដនេះ

រតូវរត់ សាគល់ថា

ារា១៩.២ ននរិចចរពមដរពៀងTRIPS អនុញ្ញាតជារ់ោរ់ ឱ្យានលរខែណ្ឌរតួតពិនិតយការដរបើ
របាស់ា៉ាររបស់អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណដោយាចស់ ដដ្ើមបីឱ្យការដរបើរបាស់ដនេះានសុពលភាព
សរាប់ររាការចុេះបញ្ជីា៉ារ។
៥.០៣ អានុភាពននារា៥ គឺថា ដៅដពលខដ្លពារ់ព័នធនឹងការដរបើរបាស់ ការដរបើ របាស់ា៉ារ
ដោយបុគគលណាមួយដរៅពីាចស់ រតូវចាត់ទុរ ជាការដរបើរបាស់ា៉ារដោយាចស់ ឱ្យខតការដរបើ
របាស់ដនេះានការយល់រពមពីាចស់ ។

រដ្ឋជាសាជិរមិនអាចតរមូវឱ្យានលរខែណ្ឌដផសង

ដទៀតដ្ូចជាាចស់រតូវរតួតពិនិតយការដរបើរបាស់ា៉ារដទ។
ដរបើរបាស់ា៉ារ

របសិនដបើ

ជាវ ិបារ

តតិយជនដរបើរបាស់ា៉ារដនេះ

រនុងររណ្ីាចស់មិនបាន

ដោយានការយល់រពមពីាចស់

ា៉ា រដនេះមិនអាចរតូវបានដធវើដាឃភាពដោយសារមិនដរបើរបាស់បានដឡើយ។

ចុំដពាេះចុំណ្ុច

ដនេះ ារា៥ខចងដលើសពីារា១៩.២ ននរិចរច ពមដរពៀងTRIPS។
៥.០៤ ប៉ាុខនត ារា៥ ដោេះស្សាយខតបញ្ញ
ា ជារ់ោរ់ ដរកាមកាលៈដទសៈណា ការដរបើរបាស់

ដោយរូបវ ័នតបុគគលឬនីតិបុគគលដរៅពីាចស់ អាចរតូវបានចាត់ទុរជាការដរបើ របាស់ដោយាចស់។
ារាដនេះមិនបញ្ញ
ជ រ់ពីសុពលភាពននរិចចរពមដរពៀងអាជាាប័ណ្ណជាទូដៅដទ។
ភាគីហតថដលែីដដ្ើមបីទមទរែរគប់រគងគុណ្ភាព

ដ្ូដចនេះលទធភាព

ដដ្ើមបីឱ្យរិចចរពមដរពៀងអាជាាប័ណ្ណ ាន

សុពលភាព មិនរតូវបានប៉ាេះពាល់ដឡើយ។
៥.០៥ ារា៥

អាចអនុវតតដោយឯររាជយ ដទេះបី ានឬោមនអាជាាប័ណ្ណ ឬ
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រនុងររណ្ីាន

អាជាាប័ណ្ណ ដទេះបានចុេះបញ្ជីឬមិនបានចុេះបញ្ជីអាជាាប័ណ្ណរ៏ដោយ។ ដ្ូដចនេះ រគប់រោន់សរាប់
ាចស់ដដ្ើមបីយល់រពមដរបើរបាស់ា៉ាររបស់ែួន
ល

ដដ្ើ មបីទទួលបានអតថរបដយាជន៍ ពីការដរបើរបាស់

ដនេះ ដៅដពលណាខដ្លពារ់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញ
ា ននការដរបើ របាស់ ដ្ូចជា រនុងបរ ិបទននា៉ា រខដ្លាន
លរខណ្ៈខញរោច់ពីោនឬចាប់លបី ឬសរាប់ដោលបុំណ្ងររាការចុេះបញ្ជីា៉ារ។ ជាសុំខាន់

ការដរបើរបាស់ា៉ារណាមួយ ដោយតតិយជនណាានរ់ ខដ្លានការយល់រពមពីាចស់ រតូវ
ចាត់ទុរជា ការដរបើរបាស់ដោយាចស់។
កំណ្ត់ចំល

ុះមរា៦

៦.០១ ារា៦ ទរ់ទងនឹងការចងអុលបងាាញជារ់ ោរ់ ពារ់ព័នធនឹងអាជាាប័ណ្ណា៉ារ ខដ្លអាច
តរមូវឱ្យានដលើផលិតផល ឬការដវចែចប់ ឬផតល់ទុំន្ទរ់ទុំនងនឹងការផតល់ដសវា ឬរនុងការផាយ

ពាណ្ិជជរមមទុំនិញឬដសវា ាមច៉ប់ា៉ារ ាមច៉ប់សាលរសញ្ញាទូដៅ ឬាមច៉ប់ សីព
ត ីការ
ផាយពាណ្ិជជរមម។

ារាដនេះោមនដចតន្ទដធវើនិយតរមមដលើបញ្ញ
ា ទូដៅននព័ត៌ានផលិតផល

(ឬដសវា) ខដ្លតរមូវដោយច៉ប់សីព
ត ី សាលរសញ្ញា ច៉ប់សីព
ត ីការផាយពាណ្ិជជរមម ឬច៉ប់

ការពារអនរដរបើរបាស់ដន្ទេះដទ។ ជាវ ិបារ ច៉ប់ និងបទបញ្ញ
ជ ជាតិ ខដ្លតរមូវឱ្យានការចងអុល
បងាាញមួយចុំនួនទរ់ទងនឹងសុវតថិភាពផលិតផល

សាសធាតុ ផលិតផល

ការដរបើរបាស់

ផលិតផលរតឹមរតូវ ។ល។ ខដ្លរតូវានដលើការដវចែចប់ សថិតដរៅវ ិសាលភាពននារាដនេះ។

៦.០២ ារា៦ ទុរឱ្យច៉ប់របស់រដ្ឋជាសាជិរ រុំណ្ត់ថាដតើទុំនិញខដ្លរតូវដធវើពាណ្ិជជរមម
ដរកាមា៉ា រខដ្លផតល់អាជាាប័ណ្ណ

ឬការដវចែចប់

រតូវានឬោមនការចងអុលបងាាញថាា៉ា រ

រតូវបានដរបើរបាស់ាមរិចចសនាអាជាាប័ណ្ណ ឬថាដតើ ការចងអុលបងាាញដនេះាន ឬោមនទុំន្ទរ់
ទុំនងនឹងការផតល់ដសវា

ឬរនុងការផាយពាណ្ិជជរមមទុំនិញឬដសវាដនេះ។

ប៉ាុខនតដៅដពលខដ្ល

ច៉ប់ខដ្លរតូវអនុវតត តរមូវឱ្យានការចងអុលបងាាញដនេះ ការមិនអនុ ដោមាម កាតពវរិចចដនេះ

មិនគួរបណា
ត លឱ្យដាឃភាពការចុេះបញ្ជីា៉ារដទ។ អតថិភាពននការចុេះបញ្ជី មិនគួរអាស្ស័យដលើ
ការបុំដពញលរខែណ្ឌ ទរ់ទងនឹងសាលរសញ្ញាឬការផាយពាណ្ិជជរមម ដោយមិនគិតថាដតើាន
លរខែណ្ឌទុំងដនេះ រនុងច៉ប់ ា៉ារ ឬរនុងច៉ប់ ដផសងដទៀតសតីពីសាលរសញ្ញា ឬការផាយពាណ្ិជជ

រមមដន្ទេះដឡើយ។ ដោយខឡរ (ដហើយដនេះជាអានុភាពននការដយាងដៅារា៥ ខដ្លានដៅ
ខាងចុងារា៦) រដ្ឋជាសាជិរ មិនរតូវបានអនុ ញ្ញាតឱ្យលុបដចាលការចុេះបញ្ជីា៉ារ ដោយ
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សារខតការដរបើរបាស់ា៉ារដនេះដោយ អនរទទួលអាជាាប័ណ្ណ មិនបានចងអុលបងាាញអាជាាប័ណ្ណ
ដលើទុំនិញឬ ដលើការដវចែចប់ទុំនិញ ឬរនុងទុំន្ទរ់ទុំនងនឹងការផតល់ដសវា ឬរនុងការផាយពាណ្ិ
ជជរមមទុំនិញឬដសវាខដ្លដរបើរបាស់ា៉ារ ដទេះបីជាានលរខែណ្ឌរនុងរដ្ឋ ជាសាជិ ររ៏ ដោយ។
គុំនិតជា មូលោឋនគឺថា ដាឃភាពការចុេះបញ្ជីា៉ារខដ្លផតល់អាជាាប័ណ្ណ ជាទណ្ឌរមមដ្៏ធៃន់ធរៃ

ដពរ ចុំដពាេះការមិនបុំដពញលរខែណ្ឌននសាលរសញ្ញាឬការផាយពាណ្ិជជរមម ដហើយមិនគួររតូវ
បានអនុញ្ញាតដទ។ ជាងដនេះដៅដទៀត ការមិនអនុដោមាមបទបបញ្ា តិស
ត ីព
ត ី សាលរសញ្ញា ឬការ
ផាយពាណ្ិជជរមម
ដឡើយ។

មិនគួរបនថយលទធភាពអនុវតតសិទិធខដ្លភាជប់នឹងា៉ា រខដ្លផតល់អាជាាប័ណ្ណ

ដនេះានន័យថា ការចងអុលបងាាញខដ្លែុ សឬែវេះចដន្ទលេះននអាជាាប័ណ្ណ មិនអាចឱ្យ

ភាគីចុងចដមលើយជុំទស់នឹងបណ្ឹ ត ងរ ុំដោភបុំពានបានដឡើយ

ដទេះបី ជា

ការចងអុលបងាាញដនេះ

តរមូវាមច៉ប់ខដ្លអនុវតតរ៏ដោយ។ លទធផលននារា៦ គឺថា ោមនទណ្ឌរមមចុំដពាេះការមិន
អនុដោមាមលរខែណ្ឌននសាលរសញ្ញាឬការផាយពាណ្ិជជរមមដឡើយ

ដទេះបីជាលរខែណ្ឌ

ខដ្លទរ់ទងនឹងការចងអុលបងាាញននអាជាាប័ណ្ណ អាចដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់សិទិធា៉ាររ៏ ដោយ។
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