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បុពវកថា
អនុសាសន៍រម
ួ ទារ់ទងនឹងបទបបញ្ដ តិត

សតីអុំពីរិចចការពារា៉ា រលបី

ខដ្លរួមាន

អតថ

បទននបទបបញ្ដ តិតទាុំងឡាយ ខដ្លបានអនុម័តដោយគែៈរាមធិការអចិន្នតយ៍ សតីអុំពីចាប់
ា៉ា រ គុំនូរឧសាហរមមនិងា៉ា រសាគល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT)

ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីពីរ

ខផនរទីពីររបស់ែួន(នងៃ
ល
ទី៧ដ្ល់១១ ខែមិងុន្ទ ឆ្នុំ១៩៩៩) ខដ្លរតូវបានអនុម័តដៅសម័យរបជុុំ
រួមរបស់សននិបាតសហភាពទីររុងបា៉ា រ ីសសរាប់រិចចការពាររមមសិទិធឧសាហរមម
សននិបាតអងគការរមមសិទិប
ធ ញ្ញដពិភពដោរ(WIPO)

និងមហា

ដៅរិចចរបជុុំជាបនតបន្ទទប់ដលើរទី ៣៤

សននិបាតន្ទន្ទរបស់រដ្ឋជាសាជិរអងគការរមមសិទិធបញ្ញដពិភពដោរ

(នងៃទី២០ដ្ល់២៩

នន
ខែ

រញ្ញដ ឆ្នុំ ១៩៩៩)។
ដសចរតីរពាងបទបបញ្ដ តិតសីអ
ត ុំពីរិចចការពារា៉ា រលបី

រតូវបានដលើរយរមរពិាររា

ដោយគែៈរាមធិការជុំន្ទញអងគការរមមសិទិធបញ្ញដពិភពដោរសតីអុំពីា៉ារលបី ដៅសម័យរបជុុំ
ដលើរទី១ (នងៃទី១៣ដ្ល់១៦ ខែវ ិចឆិកា ឆ្នុំ១៩៩៥) សម័យរបជុុំដលើរទីពីរ (នងៃទី២៨ដ្ល់៣១
ខែតុោ ឆ្នុំ១៩៩៦) និងសម័យរបជុុំដលើរទីបីរបស់ែួន
ល
(នងៃទី២០ ដ្ល់២៣ ខែតុោ ឆ្នុំ

១៩៩៧)។ គែៈរាមធិការអចិន្នតយ៍សីអ
ត ុំពីចាប់ា៉ារ គុំនូរឧសាហរមម និងា៉ា រសាគល់ភូមិ
សាស្រសតទុំនិញ(SCT)

បានបនតការងាររបស់ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីមួយ

(នងៃទី១៣

ដ្ល់១៧

ខែររកោ ឆ្នុំ១៩៩៨) សម័យរបជុុំដលើរទីពីរ ខផនរទីមួយ (នងៃទី១៥ ដ្ល់១៧ ខែមីន្ទ ឆ្នុំ១៩៩៩)
និងសម័យរបជុុំដលើរទីពីរ ខផនរទីពីររបស់ែួន
ល (នងៃទី៧ដ្ល់១១ ខែមិងុន្ទ ឆ្នុំ ១៩៩៩)។
អនុសាសន៍ដនេះ

ជាការអនុវតតដលើរដ្ុំបូងននដោលនដោបាយអងគការរមមសិទិប
ធ ញ្ញដ

ពិភពដោរ ដដ្ើមបីសរមបដៅតាមជុំហានននការផ្លលស់បូររន
ត ុងវ ិស័យរមមសិទិ ឧ
ធ សាហរមម ដោយ
ពិាររាដលើជដរមើសងមីៗទាុំងឡាយដដ្ើមបីពដនលឿនការអភិវឌ្ឍន៍ដោលការែ៍រួមខដ្លានសុែ
ដ្ុមនីយរមមជាអនតរជាតិ។
សិទិប
ធ ញ្ញដអនតរជាតិ

គុំនិតងមីដនេះចុំដពាេះការអភិវឌ្ឍន៍របរបដោយវឌ្ឍនភាពននចាប់រមម

រតូវបានដរោងដឡើងរនុងរមមវ ិធី និងងវ ិការបស់WIPO

ពីរឆ្នុំ១៩៩៨-៩៩ ខដ្លតាមរមមវ ិធី សុំខាន់០៩ បានខចងថៈ
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សរាប់រយៈដពល

“ដោយសារភាពារុំបាច់ខដ្លានលរខែៈអនុវតតដដ្ើមបីពដនលឿនការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុ
វតតវ ិធានការនិងដោលការែ៍រួមខដ្លានសុែដ្ុមនីយរមមជាអនតរជាតិ មួយចុំ នួនរនុងចាប់ រមម

សិទិឧ
ធ សាហរមម យុទសា
ធ
ស្រសតអន្ទគតសរាប់រមមវ ិធីសុំខាន់ ដនេះ រតូវរួមបញ្ូជ លការពិាររា
ដលើវ ិធី ទាុំងឡាយដដ្ើមបីបុំដពញបខនថមគុំនិតខផែរដលើសនធិសញ្ញដ[…]។
វ ិនិ ច័យ
ឆ ថយុទធសាស្រសតដនេះានផលរបដោជន៍ ដ្ល់ែួនដដ្ើ
ល
មបីបនត

របសិនដបើរដ្ឋជាសាជិរ

គុំនិតខដ្លកាន់ខតានភាព

បត់ខបន រតូវបានារត់ដដ្ើមបីឈានដៅររការដធវើសុែដ្ុ មនី យរមមដោលការែ៍និ ងវ ិធានរមមសិទិ ធ
ឧសាហរមមនិងរិចស
ច រមបសរមួលរដ្ឋបាល ដដ្ើមបីអាចឱ្យលទធផលសដរមចនិងអនុវតតបានឆ្ប់
រហ័ស

ដោយធាន្ទអតថរបដោជន៍ខដ្លអនុវតតពីមុនសរាប់អនររដ្ឋបាលនិងអនរដរបើរបាស់

របព័នធរមមសិទិឧ
ធ សាហរមម” (សូមដមើលឯរសារ A/៣២/២-WO/BC/18/2 ទុំព័រ៨៦)។
ឯរសារដនេះានអតថបទននអនុសាសន៍រម
ួ
ពនយល់ ខដ្លដរៀបចុំ ដោយការ ិោល័យអនតរជាតិ។
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អនុសាសន៍រ ួម
សននិបាតសហភាពទីររុងបា៉ា រ ីសសរាប់រិចកា
ច រពាររមមសិទិធឧសសហរមម និងមហាសននិ
បាតរបស់អងគការរមមសិទិធបញ្ញដពិភពដោរ

ដោយពិាររាពី បទបបញ្ដ តិន្ទ
ត ន្ទននអនុសញ្ញដទី ររុងបា៉ា រ ីស សរាប់រិចចការពាររមម

សិទិធឧសាហរមម ទារ់ទងនឹ ងរិចចការពារា៉ា រលបី

ផតល់អនុសាសន៍ថ

រដ្ឋជាសាជិរនីមួយៗ

ពិាររាអុំពីការដរបើរបាស់ បទបបញ្ដ តិត

ាមួយខដ្លអនុ ម័តដោយគែៈរាមធិការអចិន្នតយ៍សីអ
ត ុំពីចាប់ ា៉ារ

គុំនូរឧសាហរមម

និងា៉ា រសាគល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT) ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីពីរ ខផនរទីពីររបស់ែួន
ល ជាមគគុ
ដទទសរ៍សរាប់រិចកា
ច រពារា៉ា រលបី

ផតល់អនុសាសន៍បខនតមដទៀត ដ្ល់រដ្ឋជាសាជិរនីមួយៗ ននសហភាពទីររុងបា៉ា រ ីស ឬ

ននអងគការរមមសិទិធបញ្ញដពិភពដោរ

ខដ្លជាសាជិរផងខដ្រននអងគការអនតររោឋភិបាលតុំបន់

ខដ្លានសមតថរិចរ
ច ុងការចុ
ន
េះបញ្ជីា៉ារ

ឱ្យអងគការដនេះយរចិតតទុរោរ់ដលើលទធភាពននរិចច

ការពារា៉ា រលបី តាមបទបបញ្ដ តិតខដ្លានរនុងឯរសារដនេះផងខដ្រ។
បទបបញ្ដ តិតទាុំងឡាយានដ្ូចខាងដរកាមៈ

5

មត្រា ១
និយមន័យ
សរាប់ដោលបុំែងននបទបបញ្ដ តិតទាុំងដនេះ:
i. “រដ្ឋជាសាជិរ”

សុំដៅដ្ល់

រដ្ឋខដ្លជាសាជិរសហភាពទីររុងបា៉ា រ ីសសរាប់រិចច

ការពាររមមសិទិធឧសាហរមម និង/ឬរដ្ឋខដ្លជាសាជិរ ននអងគការរមមសិទិធបញ្ញដពិភពដោរ
ii. “ការ ិោល័យ” សុំដៅដ្ល់ ភានរ់ងារាមួយ ខដ្លរដ្ឋជាសាជិររបគល់រិចកា
ច រចុេះ
បញ្ជីឱ្យ
iii. “អាជាញធរានសមតថរិចច” សុំដៅដ្ល់អាជាញធរ រដ្ឋបាល តុោការឬអាជាញធរដ្ូចតុោការ
ននរដ្ឋជាសាជិរមួយ

ខដ្លានសមតថរិចរ
ច ុងការរុំ
ន
ែត់ ថដតើា៉ារមួ យជាា៉ា រលបី

ការអនុវតតរិចចការពារា៉ា រលបី

ឬរនុង

iv. “អតតសញ្ញដែពាែិជជរមម” សុំដៅដ្ល់ សញ្ញដាមួយ ខដ្លរតូវបានដរបើរបាស់ ដដ្ើ មបី

រុំែត់អតតសញ្ញដែពាែិជជរមមននរូបវ ័នតបុគគល នីតិបុគល
គ អងគការ ឬសាគម

v. “អាសយោឋនដគហទុំព័រ” សុំដៅដ្ល់ បែុំុត អរខរររមនិងនិមិតស
ត ញ្ញដជាដលែ ខដ្លទារ់

ទងនឹងអាសយោឋនជាដលែតាមអុិនធឺដែត។
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ផ្ផែក I
ការកំណត្់ម៉ាកល្ប ី
មត្រា ២
(១)

ការរុំែត់ា៉ារមួយថដតើជាា៉ា រលបីរងរដ្ឋ
ជាសាជិរមួយ
ុន

[រតាតន្ទន្ទសរាប់ពិាររា

]

(រ)

រនុងការរុំ ែត់ ថដតើា៉ារមួយជាា៉ា រលបី

អាជាញធរានសមតថរិចច រតូវពិាររាពីកាលៈដទសៈន្ទន្ទ ខដ្លអាចសននិោឋនថ ា៉ា រដនេះជា
ា៉ា រលបី។
(ែ) ជាពិដសស អាជាញធរានសមតថរិចច រតូវពិាររាដលើព័ត៌ាន ខដ្លបានបញ្ូជ នមរ

ែលួនទារ់ទងនឹងរតាតន្ទន្ទ ខដ្លអាចសននិោឋនថ ា៉ា រដនេះជាា៉ា រលបី ឬមិនខមនជាា៉ា រលបី
រួមទាុំង ប៉ាុខនតមិនររមិត ចុំដពាេះព័ត៌ានខដ្លពារ់ព័នធដ្ូចខាងដរកាមៈ

១.ររមិតននការដ្ឹងឬសាគល់ា៉ារ រនុងខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ ព័នធ ។
២.រយៈដពល វ ិសាលភាព និងតុំ បន់ ភូមិសាស្រសត ននការដរបើរបាស់ា៉ារ។

៣.រយៈដពល វ ិសាលភាព និ ងតុំ បន់ ភូមិសាស្រសត ននការផសពវផាយា៉ា រ រួមាន
ការផាយពាែិជជរមម ឬការផសពវផាយជាសាធារែៈ និងការោរ់ បងាាញទុំនិញនិង/ឬដសវា
ខដ្លបុំពារ់ា៉ារ ដៅពិព័រែ៍ពាែិជជរមមឬពិព័រែ៍ន្ទន្ទ។
៤.រយៈដពលនិងតុំបន់ភូមិសាស្រសតននការចុេះបញ្ជី

និង/ឬ ការដសនើសុុំចុេះបញ្ជីា

មួយននា៉ា រ រតឹមររមិតខដ្លបងាាញពីការដរបើរបាស់ ឬការសាគល់ា៉ារ។
៥.រុំែត់រតាការអនុវតតសិទិធា៉ារខដ្លដជាគជ័យ

ជាពិដសស

រតឹមររមិត

ខដ្លា៉ា ររតូវបានសាគល់ថលបីដោយអាជាញធរានសមតថរិចច។
៦.តនមលខដ្លទារ់ទងា៉ា រ។
(គ)

រតាតន្ទន្ទខាងដលើ

ខដ្លជាមគគុដទទសរ៍ ដដ្ើមបីជួយអាជាញធរានសមតថរិចច

រុំែត់ថដតើា៉ារមួយជាា៉ា រលបី
ដទ។

តាមពិត

រនុងការ

មិនខមនជាបុដរលរខែែឌដដ្ើមបីឈានដ្ល់ការរុំែត់ដនេះ

ការរុំែត់ រុងររែ
ន
ី នីមួយៗ

នឹងអាស្ស័យដលើ

កាលៈដទសៈជារ់ោរ់នន

ររែីដន្ទេះ។ រនុងររែីមួយចុំនួន អាចពារ់ព័នធនឹងរតាតទាុំងអស់ដហើយរនុងររែីដផសងដទៀត
ពារ់ព័នខធ តរតាតមួយចុំនួនប៉ាុ ដាណេះ។

រនុងររែីដផសងដទៀង

មិ នពារ់ ព័នធនឹងរតាតាមួយដទ

ដហើយដសចរតីសដរមចអាចខផែរដលើរតាតបខនថមន្ទន្ទខដ្លោមនរនុងបញ្ជីរុងអនុ
ន
រថែែឌ
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(ែ)ខាងដលើ។រតាតបខនថមដនេះ

អាចពារ់ព័នធ

ខតឯង

បញ្ជីរុងអនុ
ន
រថែែឌ(ែ)ខាងដលើ។

ឬបនសុំនឹងរតាតាមួយខដ្លានរនុង

[ារតា ២ បនត]

(២) [ខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ ] (រ) ខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ
រួមាន ប៉ាុខនតមិនារុំបាច់ររមិតចុំដពាេះ:
i. អនរដរបើរបាស់ជារ់ខសតង និង/ឬ អនរដរបើរបាស់សកាតនុពលនូវរបដភទទុំនិញ និង/
ឬដសវា ខដ្លបុំពារ់ា៉ារ
ii. បុ គគលទាុំងឡាយ ខដ្លពារ់ ព័នរ
ធ ុងបា
ន
ត ញខចរារយរបដភទទុំ និញនិង/ឬ ដស
វា ខដ្លបុំពារ់ា៉ារ

iii. មជឈោឋនពាែិជជរមម ខដ្លពារ់ព័នធនឹងរបដភទទុំនិញនិង/ឬដសវា ខដ្លបុំពារ់
ា៉ា រ
(ែ)

ដៅដពលខដ្លា៉ា រមួយ រតូវបានរុំែត់ជាា៉ា រលបីោ៉ាងដហាចាស់រុងខផន
ន
រ

មួយននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ រនុងរដ្ឋជាសាជិរមួយ ា៉ា រដនេះរតូវបានរដ្ឋជាសាជិរ
ារត់ទុរជាា៉ា រលបី។
(គ)

ដៅដពលខដ្លា៉ា រមួយ រតូវបានរុំែត់ជាា៉ា រលបីោ៉ាងដហាចាស់ រនុងខផនរ

មួយននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ
រដ្ឋជាសាជិរជាា៉ា រលបី។

រនុងរដ្ឋជាសាជិរមួយ

ា៉ា រដនេះអាចារត់ទុរ

ដោយ

(ឃ) រដ្ឋជាសាជិរមួយ អាចរុំែត់ ថា៉ា រមួយជាា៉ា រលបី ដទាេះបី ជាា៉ា រដនេះមិនលបី
ឬរតូវបានសាគល់រុងខផន
ន
រននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធាមួយននរដ្ឋជាសាជិររបសិនដបើរ
ដ្ឋជាសាជិរទាុំងឡាយអនុវតតអនុរថែែឌ(គ)។
(៣)

[រតាតន្ទន្ទខដ្លមិនតរមូវ]

(រ)

រដ្ឋជាសាជិរមួយ

មិនតរមូវឱ្យាន

ជា

លរខែែឌសរាប់រុំែត់ ថដតើា៉ារមួយជាា៉ា រលបីៈ
i.
ii.

ថា៉ា ររតូវបានដរបើ របាស់រុងឬា៉ា
ន
ររតូវបានចុ េះបញ្ជី ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីា៉ារ
រតូវបានោរ់ រុង
ន ឬចុំ ដពាេះ រដ្ឋជាសាជិរ

ថា៉ា រគឺ លបីរុងឬា៉ា
ន
ររតូវបានចុេះបញ្ជី ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ា៉ា រ រតូវបានោរ់
រនុង ឬចុំដពាេះយុតាតធិការាមួយដរៅពីរដ្ឋជាសាជិរ ឬ
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iii.

ថា៉ា រគឺ លបីរុងចុំ
ន
ដាមសាធារែជនភាគដរចើនរនុងរដ្ឋជាសាជិរ។

(ែ) ងវីដបើ ានខចងរនុងអនុរថែែឌ(រ)(ii)រ៏ដោយ សរាប់ ដោលបុំែងននការអនុវតត

រថែែឌ(២)(ឃ) រ៏ រដ្ឋជាសាជិរមួយ អាចតរមូវថា៉ា ររតូវលបី រនុងយុតាតធិការាមួយ
ដរៅពីរដ្ឋជាសាជិរ។
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ផ្ផែក II
វិសាល្ភាពននកិច្ចការពារ
មត្រា៣
(១)[រិចចការពារា៉ា រលបី

រិចកា
ច រពារា៉ា រលបី ដចតន្ទទុចរច ិត
]

រដ្ឋជាសាជិរមួយ

រតូវការពារា៉ា រលបីរបឆ្ុំងនឹងា៉ា រ

អតតសញ្ញដែពាែិជជរមមនិងអាសយោឋនដគហទុំព័រខដ្លានវ ិវាទោ៉ា ងដហាចាស់ាន
អានុភាពពីដពលខដ្លា៉ា រារប់លបីរុងរដ្ឋ
ន
ជាសាជិ រ។

(២) [ ការពិាររាពីដចតន្ទទុចរច ិត ] ដចតន្ទទុចរច ិតអាចរតូវបានារត់ទុរជារតាតមួយរនុង

ចុំដាមរតាតដផសងៗដទៀត រនុងការវាយតនមលផលរបដោជន៍របរួតរបខជងរនុងការអនុ វតត ខផនរII
ននបទបបញ្ដ តិទា
ត ុំងដនេះ។

មត្រា ៤
ា៉ា រខដ្លានវ ិវាទ

(១) [ា៉ា រខដ្លានវ ិវាទ ] (រ) ា៉ា រមួយរតូវបានារត់ ទុរថ ានវ ិវាទជាមួយា៉ា រលបី

ដៅដពលខដ្លា៉ា រដនេះ
ការបរខរប

ឬខផនរសុំខាន់ននា៉ា រដនេះ

ឬការបរខរបតាមសុំខលង

ជាការផលិតដឡើងវ ិញ

ខដ្លអាចភ័នតរចឡុំនឹងា៉ា រលបី

ការរតាប់តាម

របសិនដបើា៉ារ

ឬខផនរសុំខាន់ននា៉ា រដនេះ រតូវបានដរបើរបាស់ ជារមមវតថុននពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ឬរតូវបានចុេះ
បញ្ជីចុំដពាេះទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លដ្ូចឬរបហារ់របខហលោននឹងទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លបុំ
ពារ់ា៉ារលបី។
(ែ)

ដោយមិនគិតពីទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លា៉ា រដនេះរតូវបានដរបើរបាស់

ននពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីឬរតូវបានចុេះបញ្ជី

ជារមមវតថុ

ា៉ា រដនេះរតូវារត់ទុរថានវ ិវាទនឹ ងា៉ា រលបី

ដៅ

ដពលខដ្លា៉ា រឬខផនរសុំខាន់ននា៉ា រជាការផលិតដឡើងវ ិញ ការយររតាប់តាម ការបរខរប ឬ
ការបរខរបតាមសុំខលងននា៉ា រលបី ដហើយខដ្លោ៉ា ងដហាចាស់បានបុំដពញលរខែែឌមួយ
រនុងចុំដាមលរខែែឌដ្ូចខាងដរកាមៈ

i. ការដរបើ របាស់ា៉ារដនេះអាចបងាាញពីទុំន្ទរ់ទុំនងរវាងទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លា៉ា រដនេះ

រតូវបានដរបើរបាស់

ជារមមវតថុននពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី

ឬរតូវបានចុេះបញ្ជី

ដហើយអាចទុំនងជាដធវើឱ្យែូចរបដោជន៍របស់ាចស់ា៉ារលបី
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នឹងាចស់ា៉ារលបី

ii. ការដរបើ របាស់ា៉ារដនេះទុំនងជាដធវើឱ្យែូចខាត

ឬដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់ដោយមិនរតឹមរតូវដ្ល់

លរខែៈខញរោច់ ននា៉ា រលបី
iii. ការដរបើា៉ារដនេះអាចទាញយរផលរបដោជន៍ ដោយមិនរតឹមរតូវ ពីលរខែៈខញរោច់
ននា៉ា រលបី។
(គ) ងវីដបើ ានខចងរនុងារតា២(៣)(រ)(iii)រ៏ដោយ សរាប់ដោលបុំែងននការអនុវតត

រថែែឌ(១)(ែ)(ii)និង(iii) រ៏ រដ្ឋជាសាជិរមួយ អាចតរមូវថា៉ា រលបី រតូវលបីរុងចុំ
ន
ដាម
សាធារែជនភាគដរចើន។

(ឃ) ងវីដបើ ានខចងរនុងរថែែឌ(២)ដ្ល់(៤)រ៏ដោយ រ៏
អនុវតតៈ
(i)

រថែែឌ(១)(រ)

រដ្ឋជាសាជិរមិនតរមូវឱ្យ

ដដ្ើមបីរុំែត់ថដតើា៉ារមួយានវ ិវាទជាមួ យា៉ា រលបី

របសិន

ដបើា៉ាររតូវបានដរបើរបាស់ ឬរតូវបានចុេះបញ្ជី ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីរតូវបានោរ់ រនុង ឬចុំដពាេះ
រដ្ឋជាសាជិរ សរាប់ទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លដ្ូចឬរបហារ់របខហលោននឹងទុំនិញ និង/ដសវា
ខដ្លបុំពារ់ ា៉ារលបី មុនដពលា៉ា រលបីដន្ទេះារប់លបីរុងរដ្ឋ
ន
ជាសាជិរ

(ii) រថែែឌ (១)(ែ) ដដ្ើមបីរុំែត់ថដតើា៉ារមួយ ានវ ិវាទជាមួ យា៉ា រលបី រតឹ មររមិ ត

ខដ្ល ា៉ា ររតូវបានដរបើរបាស់

ជារមមវតថុននពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី ឬរតូវបានចុ េះបញ្ជី រនុង

ឬចុំដពាេះរដ្ឋជាសាជិរសរាប់ទុំនិញនិង/ឬដសវាជារ់ោរ់
លបីរុងរដ្ឋ
ន
ជាសាជិរ

ខលរខលងខតដៅដពលខដ្លា៉ា រ

មុនដពលខដ្លា៉ា រលបីារប់

រតូវបានដរបើរបាស់ឬចុេះបញ្ជី

ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី

រតូវបានោរ់ រនុងដចតន្ទទុចចរ ិត។

(២) [នី តិវ ិធីជុំទាស់ ] របសិនដបើចាប់ខដ្លអនុវតត អនុញ្ញដតឱ្យតតិយជនជុំទាស់ការចុេះ

បញ្ជីា៉ារ វ ិវាទនឹងា៉ា រលបីតាមរថែែឌ(១)(រ) រតូវជាមូលោឋនសរាប់បែឹ ត ងជុំទាស់។

(៣) [នី តិវ ិធីដាឃភាព ] (រ) ាចស់ា៉ារលបី រតូវានសិទិធដសនើសុុំដធវើដាឃភាពការចុេះ

បញ្ជីា៉ារខដ្លានវ ិវាទនឹងា៉ា រលបីដនេះ
រនុងរយៈដពល មិនតិចជាង៥(របាុំ)ឆ្នុំ

ដោយដសចរតីសដរមចរបស់អាជាញធរានសមតថរិចច

រាប់ារប់ ពីកាលបរ ិដចឆទខដ្លការ ិោល័យដធវើឱ្យដ្ឹងជា

សាធារែៈពីការចុេះបញ្ជី។
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(ែ)

របសិនដបើ

អាជាញធរានសមតថរិចចដធវើដាឃភាពការចុេះបញ្ជីា៉ារដោយែលួនឯង

វ ិវាទនឹងា៉ា រលបីរតូវជាមូលោឋនសរាប់ ដាឃភាពដនេះរនុងរយៈដពល

មិនតិចជាង៥(របាុំ)ឆ្នុំ

រាប់ារប់ពីកាលបរ ិដចឆទខដ្លការ ិោល័យដធវើឱ្យដ្ឹងជាសាធារែៈពី ការចុេះបញ្ជី។

(៤) [ការហាមឃាត់ការដរបើរបាស់ ] ាចស់ា៉ារលបីរតូវានសិទិធដសនើសុុំឱ្យហាមឃាត់ ការ

ដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវ ិវាទនឹ ងា៉ា រលបី ដោយដសចរតីសដរមចរបស់អាជាញធរានសមតថរិចច។
សុំដែើដនេះ រតូវបានអនុញ្ញដតសរាប់ រយៈដពលមួយខដ្លមិនរតូវតិចជាង៥(របាុំ)ឆ្នុំ រាប់ារប់
ពីដពលខដ្លាចស់ា៉ារលបីបានដ្ឹងពីការដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវ ិវាទ។
(៥)

[ោមនរយៈដពលរុំែត់

រនុងររែីចុេះបញ្ជ ីឬដរបើរបាស់រុ ងដចតន្ទទុ
ន
ចចរ ិត ] (រ)

ងវីដបើ ានខចងរនុងរថែែឌ(៣)រ៏ដោយ រ៏រដ្ឋជាសាជិរ មិនអាចរុំែត់រយៈដពលររមិតា
មួយសរាប់សុំដែើដធវើដាឃភាពការចុ េះបញ្ជីា៉ារខដ្លានវ ិវាទនឹ ងា៉ា រលបី
ា៉ា រខដ្លានវ ិវាទរតូវបានចុ េះបញ្ជីរុងដចតន្ទទុ
ន
ចចរ ិត។
(ែ)

ងវីដបើ ានខចងរនុងរថែែឌ(៤)រ៏ដោយ

រ៏ រដ្ឋជាសាជិរ

របសិនដបើ

មិនអាចរុំែត់រយៈ

ដពលររមិតាមួយសរាប់សុំដែើហាមឃាត់ការដរបើ របាស់ា៉ារខដ្លានវ ិវាទនឹ ងា៉ា រលបី
របសិនដបើា៉ារខដ្លានវ ិវាទរតូវបានដរបើ របាស់រុងដចតន្ទទុ
ន
ចចរ ិត។
(គ)

រនុងការរុំែត់ ពីដចតន្ទទុចចរ ិតសរាប់ដោលបុំែងននរថែែឌដនេះ

ានសមតថរិចច

អាជាញធរ

រតូវពិាររាថដតើបុគគលខដ្លទទួលបានការចុេះបញ្ជីឬដរបើរបាស់ា៉ារខដ្ល

ានវ ិវាទនឹងា៉ា រលបីបានដ្ឹងឬានមូលដហតុថបានដ្ឹងថជាា៉ា រលបី

ដៅដពលដរបើរបាស់

ឬចុេះបញ្ជីា៉ារ ឬដៅដពលោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីរបស់ែួន។
ល

(៦) [ោមនរយៈដពលរុំែត់ រុ ងររែ
ន
ី ចុេះបញ្ជ ីដោយោមនការដរបើរបាស់ ] ងវីដបើានខចង

រនុងរថែែឌ(៣)រ៏ដោយ រ៏ រដ្ឋជាសាជិរ មិនអាចរុំែត់រយៈដពលររមិតាមួយសរាប់
សុំដែើដធវើដាឃភាពការចុ េះបញ្ជីា៉ារខដ្លានវ ិវាទនឹ ងា៉ា រលបីរបសិនដបើ ា៉ារដនេះរតូវបានចុេះ
បញ្ជីប៉ាុខនតមិនខដ្លបានដរបើរបាស់។
មត្រា ៥
អតតសញ្ញដែពាែិជជរមមខដ្លានវ ិវាទ

(១) [អតតសញ្ញដែពាែិជជរមមខដ្លានវ ិវាទ ] (រ) អតតសញ្ញដែពាែិជជរមម រតូវបាន

ារត់ទុរថានវ ិវាទនឹងា៉ា រលបី ដៅដពលខដ្ល អតតសញ្ញដែពាែិជជរមមឬខផនរសុំខាន់ននអតត
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សញ្ញដែពាែិជជរមមដនេះ ជាការផលិតដឡើងវ ិញ ការរតាប់តាម ការបរខរប ឬការបរខរបតាម
សុំខលងននា៉ា រលបី ដហើយដៅដពលបានបុំដពញោ៉ា ងដហាចាស់លរខែែឌាមួយដ្ូចខាង
ដរកាមៈ
i. ការដរបើរបាស់អតតសញ្ញដែពាែិជជរមម
ខដ្លរតូវបានដរបើរបាស់និងាចស់ា៉ារលបី

អាចបងាាញ

ពីទុំន្ទរ់ទុំនងរវាងពាែិជជរមម

ដហើយទុំនងជាអាចដធវើឱ្យែូចរបដោជន៍របស់ាចស់

ា៉ា រលបី
ii. ការដរបើរបាស់អតតសញ្ញដែពាែិជជរមម

ទុំនងជាដធវើឱ្យែូច ឬដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់ដោយមិន

រតឹមរតូវដ្ល់លរខែៈខញរោច់ននា៉ា រលបី
iii. ការដរបើ របាស់អតតសញ្ញដែពាែិជជរមម

អាចទាញយរផលរបដោជន៍ មិនសមរមយ

ពីលរខែៈខញរោច់ននា៉ា រលបី។
(ែ)

ងវីដបើ ានខចងរនុងារតា២(៣)(iii)រ៏ដោយ

ែែឌ(១)(រ)(ii)និង(iii)

រ៏រដ្ឋជាសាជិរ

អាចតរមូវឱ្យា៉ា រលបីរតូវលបីរុងចុំ
ន
ដៅមជា

សាធារែជនភាគដរចើន។
(គ)

រដ្ឋជាសាជិរមួយ

សរាប់ដោលបុំែងននការអនុវតតរថ

មិនតរមូវឱ្យអនុវតតអនុ រថែែឌ(រ)

រនុងការរុំែត់ ថដតើ

អតតសញ្ញដែពាែិជជរមមានវ ិវាទនឹ ងា៉ា រលបី របសិនដបើ អតតសញ្ញដែពាែិជជរមម

រតូវបាន

ដរបើរបាស់ឬចុេះបញ្ជី ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីរតូវបានោរ់ រុង
ន ឬចុំដពាេះរដ្ឋជាសាជិរ មុនដពល
ា៉ា រលបីារប់លបីរុងឬចុំ
ន
ដពាេះរដ្ឋជាសាជិរដនេះ

ដលើរខលងខតអតតសញ្ញដែពាែិជជរមម

រតូវបានដរបើរបាស់ឬចុេះបញ្ជី ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជី រតូវបានោរ់រុងដចតន្ទទុ
ន
ចចរ ិត។
(២)

[ការហាមឃាត់ការដរបើរបាស់

]

ាចស់ា៉ារលបីរតូវានសិទិធដសនើឱ្យហាមឃាត់ការ

ដរបើរបាស់អតតសញ្ញដែពាែិជជរមម ខដ្លានវ ិវាទនឹ ងា៉ា រលបី ដោយដសចរតីសដរមចរបស់

អាជាញធរានសមតថរិចច។ សុំដែើការដនេះ រតូវបានអនុ ញ្ញដតរនុងរយៈដពលមួយខដ្លមិនតិចជាង
៥(របាុំ)ឆ្នុំរាប់ារប់ពីដពលខដ្លាចស់ា៉ារលបីបានដ្ឹងពីការដរបើរបាស់អតតសញ្ញដែពាែិជជរមម
ខដ្លានវ ិវាទ។

(៣) [ោមនរយៈដពលរុំែត់ រុ ងររែ
ន
ី ចុេះបញ្ជ ីឬដរបើរបាស់រុ ងដចតន្ទទុ
ន
ចចរ ិ ] (រ) ងវីដបើាន

ខចងរនុងរថែែឌ(២)រ៏ដោយ

រ៏រដ្ឋជាសាជិរមិនអាចរុំែត់រយៈដពលររមិតាមួយ

សរាប់សុំដែើឱ្យហាមឃាត់ ការដរបើ របាស់អតតសញ្ញដែពាែិជជរមមខដ្លានវ ិវាទនឹងា៉ា រ
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លបី

របសិនដបើអតតសញ្ញដែពាែិជជរមមខដ្លានវ ិវាទដនេះរតូវបានដរបើ របាស់ដោយដចតន្ទ

ទុចរច ិត។
(ែ) រនុងការរុំែត់ពីដចតន្ទទុចរច ិត សរាប់ដោលបុំែងននរថែែឌដនេះ អាជាញធរាន

សមតថរិចច រតូវពិ ាររាថដតើបុគល
គ ខដ្លទទួលបានការចុេះបញ្ជី ឬ ដរបើរបាស់អតតសញ្ញដែ
ពាែិជជរមមខដ្លានវ ិវាទនឹងា៉ា រលបីបានដ្ឹងឬានមូលដហតុថបានដ្ឹងថជាា៉ា រលបី

ដៅ

ដពលដរបើរបាស់ឬចុេះបញ្ជីឬោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជីអតតសញ្ញដពាែិជជរមមដនេះ។
មត្រា ៦
អាសយោឋនដគហទុំព័រខដ្លានវ ិវាទ

(១) [អាសយោឋនដគហទុំព័រខដ្លានវ ិវាទ ] អាសយោឋនដគហទុំព័រ រតូវបានារត់ទុរ

ថានវ ិវាទនឹងា៉ា រលបី

ដៅដពលខដ្លោ៉ា ងដហាចាស់អាសយោឋនដគហទុំព័រ

ឬខផនរ

សុំខាន់ននអាសយោឋនដគហទុំព័រដនេះ ជាការផលិតដឡើងវ ិញ ការរតាប់ តាម ការបរខរប ឬការ
បរខរបតាមសុំដលងននា៉ា រលបី
ដចតន្ទទុចចរ ិត។

ដហើយអាសយោឋនដគហទុំព័ររតូវបានចុេះបញ្ជីឬដរបើរបាស់រុង
ន

(២) [ការលុបដារល ការដផទរ ] ាចស់ា៉ារលបី រតូវានសិទិធដសនើឱ្យម្នតីចុេះបញ្ជីអាសយ

ោឋនដគហទុំព័រខដ្លានវ ិវាទ លុបដារលការចុ េះបញ្ជីឬដផទរអាសយោឋនដគហទុំព័រដនេះ
ាចស់ា៉ារលបី ដោយដសចរតីសដរមចរបស់អាជាញធរានសមតថរិចច។
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ដៅឱ្យ

កំណត្់ពនយល្់
ខដ្លដរៀបចុំដោយការ ិោល័យអនតរជាតិ



រុំែត់ពនយល់ទាុំងដនេះ រតូវបានដរៀបចុំ ដោយការ ិោល័យអនតរជាតិ ននអងគការរមមសិទិធបញ្ញដពិភពដោរ(WIPO)

សរាប់ដោលបុំែងពនយល់ខតប៉ាុដាណេះ។ គែៈរាមធិ ការអចិ ន្នតយ៍សីអ
ត ុំពីចាប់ ា៉ារ គុំនូសឧសាហរមម និង

ា៉ា រសាគល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT) បានរពមដរពៀងថ រុំែត់ទាុំងឡាយអាចមិនរតូវបានោរ់ឱ្យអនុ ម័តដោយ
សននិបាតសហភាពទី ររុងបា៉ា រ ីស

និងមហាសននិបាតអងគការរមមសិទិធបញ្ញដពិភពដោរ

ប៉ាុខនតរោន់ ខតជាឯរសារ

ពនយល់ ខដ្លដរៀបចុំ ដោយការ ិោល័យអនតរជាតិ ដ្ូ ដចនេះរនុងររែីានវ ិវាទរវាងបទបបញ្ដ តិតន្ទន្ទនិងរុំែត់ទាុំង
ឡាយ បទបបញ្ដ តិតរតូវយរជាដោល(សូមដមើលរថែែឌ១៧ ននឯរសារ SCT/2/5)។

15

កំណត់ចំព

ោះមាត្រា ១

១.១ ចុំនុច (i) និង (ii) ចុំ នុចទាុំងដនេះគឺ ជាចុំនុចពនយល់ដោយែលួនឯង។

១.២ ចុំនុច (iii) លរខែៈតាមផលូវចាប់នន “អាជាញធរានសមតថរិចច” អាស្ស័យដលើរបព័នធជាតិ

របស់រដ្ឋជាសាជិរាមួយ។ និយមន័យ រតូវបានរពាងរនុងលរខែៈទូោយ ដដ្ើមបីសរមប
សរមួលរបព័នទា
ធ ុំងអស់ ខដ្លានរនុងរដ្ឋជាសាជិ រ។

១.៣ ចុំនុច (iv) “អតតសញ្ដ ែពាែិជជរមម” ជាសញ្ញដទាុំងឡាយ ខដ្លរុំែត់អតតសញ្ញដែ
ពាែិជជរមមខបបដនេះ

ដហើយ

មិនខមនជាផលិតផលឬដសវាខដ្លផតល់ដោយពាែិជជរមម

លរខែៈដរកាយដនេះានមុែងារា៉ា រសុទធសាធ។ សញ្ញដទាុំងឡាយ ខដ្ល អាចបដងកើតជាអតត
សញ្ញដែពាែិជជរមម ជាឧទាហរែ៍ គឺ ពាែិជជន្ទម និមិតតសញ្ញដពាែិជជរមម និមិតស
ត ញ្ញដ
ឬឡូហគ។
ូ

ការភ័នតរចឡុំមួយចុំនួនទារ់ទងនឹងមុែងារននា៉ា រ

និងអតតសញ្ញដែពាែិជជរមម

ានរបភពដចញមរពី ជួ នកាល ដឈាមេះររុមហុន ដ្ូចជា អតតសញ្ញដែពាែិជជរមមរបស់ែួន
ល
ដ្ូចនឹងា៉ា រាមួយរបស់ររុមហុន។

១.៤ ចុំនុច (v) “អាសយោឋនដគហទុំព័រ”អុិនធឺដែត អាចរតូវបានពិពែ៌ន្ទថជា ការជុំនួស
សរាប់អនរដរបើរបាស់ទូដៅឱ្យអាសយោឋនអុិនធឺដែតជាដលែ។

អាសយោឋនអុិនធឺដែត

ជាដលែ(រ៏ដោងផងខដ្រដៅ “ Internet Protocol address” ឬ “ IP address” ) គឺ ជាដលែរូដ្
ខដ្លអាចរុំែត់អតតសញ្ញដែរុុំ ពយូទ័ រាមួយខដ្លភាជប់អុិនធឺដែត។
ទុំព័រ

ជាការបខនថមអងគចងារុំជុំនួសអាសយោឋនដនេះខដ្លបុំខលង

អាសយោឋនដគហ

ដោយសវ័យរបវតតិដៅជា

អាសយោឋនជាដលែរបសិនដបើវាយចូលរនុងរុុំ ពយូទ័រ។

កំណត្់ច្ំពពាោះមត្រា ២

២.១

រថែែឌ (១)(រ) ាចស់ា៉ារ ខដ្លានបុំែងចង់បញ្ញ
ជ រ់ថា៉ា រជាា៉ា រលបី រតូវ

បងាាញព័ត៌ាន ខដ្លអាចោុំរទដ្ល់ការអេះអាងដនេះ។ រថែែឌ(១)(រ) តរមូវឱ្យ អាជាញធរាន
សមតថរិចចពិាររាអុំពីកាលៈដទសៈាមួយ ខដ្លរតូវបានដលើរដឡើង ដដ្ើមបីបងាាញថ ា៉ា រ
ជាា៉ា រលបី។

២.២ រថែែឌ១(ែ) តាមរយៈឧទាហរែ៍ រថែែឌ១(ែ) ខចងពី លរខែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ មួ យចុំនួន
ខដ្លអាជាញធរានសមតថរិចចរតូវពិាររា

របសិនដបើបានបញ្ូជ នមរ។ អាជាញធរមិនរតូវបាន

អនុញ្ញដតឱ្យទាមទារឱ្យបងាាញពីលរខែៈវ ិនិ ច័ យ
ឆ ជារ់ ោរ់ ាមួ យ
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ជដរមើ សទារ់ ទងនឹងព័ត៌

ានអវីខដ្លរតូវបញ្ូជ ន រតូវទុរឱ្យភាគីខដ្លដសនើសុុំរិចកា
ច រពារ។ ការមិនបានបុំដពញលរខែៈ
វ ិនិ ច័យ
ឆ ជារ់ោរ់ាមួយ

មិនអាចឈានដ្ល់ការសននិោឋនដោយផ្លទល់ថ

ា៉ា រាមួយ

មិនលបីដន្ទេះដទ។
២.៣

ដលែ.១

ររមិតននការដ្ឹង

ឬការសាគល់ា៉ារ

ការអដងកតដលើអនរដរបើរបាស់និងការសទង់មតិ។
ទទួលសាគល់វ ិធីសាស្រសតទាុំងដនេះ

អាចរតូវបានរុំែត់

តាមរយៈការ

ចុំនុចដនេះខដ្លសថិដៅដរកាមការពិាររា

ដោយោមនបដងកើតជាសតង់ោរសរាប់ វ ិធី សាស្រសតខដ្លរតូវដរបើ

របាស់រដបៀបាមួយឬលទធផលជាបរ ិាែខដ្លរតូវទទួល។
២.៤ ដលែ.២

រយៈដពល វ ិសាលភាព និងតុំបន់ ភូមិសាស្រសតននការដរបើរបាស់ា៉ារ ជាសូចន្ទ

ររខដ្លពារ់ព័នធោ៉ាងខាលុំងនឹងការរុំែត់ថដតើ ា៉ារមួយជាា៉ា រលបីឬមិនលបី
ននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ។

ដោយខផនរមួយ

រតូវដផ្លតតការយរចិតតទុរោរ់ដលើារតា២(៣)(រ)(i)

ខដ្ល

ខចងថមិនតរមូវឱ្យានការដរបើរបាស់ជារ់ខសតងននា៉ា រមួយរនុងរដ្ឋខដ្លា៉ា ររតូវបានការពារជា
ា៉ា រលបី។

ប៉ាុខនតការដរបើរបាស់ា៉ាររនុងខដ្នដ្ី ជិតខាង

រនុងខដ្នដ្ីខដ្លនិោយភាសាដ្ូចោន

រនុងខដ្នដ្ីខដ្លរគប់ ដ្ែតប់ដោយបា
ត ញផសពវផាយខតមួយ (ទូរទសសន៍ ឬសារព័ត៌ានខដ្ល
ដបាេះពុមពផាយ) ឬរនុងខដ្នដ្ី ខដ្លានទុំន្ទរ់ទុំនងពាែិជជរមមជិតសនិទធ អាចានការពារ់ព័នធ
រនុងការបដងកើតការដ្ឹងពីា៉ារដន្ទេះ រនុងរដ្ឋាមួយជារ់ោរ់ ។

២.៥ ពារយ “ដរបើរបាស់” មិនរតូវបានឱ្យនិយមន័យដទ។ ដៅររមិតជាតិ ឬតុំបន់ បញ្ញ
ា ថអវីជា
“ការដរបើរបាស់”ា៉ា រ ខតងខតដរើតដឡើងរនុងបរ ិបទននការទទួលបានសិទិធ តាមរយៈការដរបើ របាស់
ដាឃភាពននការចុេះបញ្ជីសរាប់ ការមិនដរបើរបាស់

ឬការទទួលបានលរខែៈខញរោច់នន

ា៉ា រតាមរយៈការដរបើរបាស់។ ប៉ាុខនត សរាប់ដោលបុំ ែងននបទបបញ្ដ តិត ពារយ “ដរបើរបាស់”
គួររគប់ដ្ែតប់ ដលើការដរបើ របាស់ា៉ារតាមអុិនធឺដែត។
២.៦ ដលែ.៣

ដទាេះបីជា “ការផសពវផាយា៉ា រ” អាចរតូវបានារត់ទុរថជាការដរបើរបាស់

រ៏ដោយ រ៏រតូវបញ្ូច លលរខែៈវ ិនិច័យ
ឆ ដោយខឡរសរាប់ រុំែត់ថដតើា៉ារមួយជាា៉ា រលបី។
ដនេះដរចើនខតរតូវបានដធវើដឡើងដដ្ើមបីដជៀសវាងជដាលេះាមួយថដតើការផសពវផាយឬមិនផសពវ

ផាយា៉ា រ អាចរតូវបានារត់ទុរជាការដរបើរបាស់ា៉ារឬដទ។ ដៅដពលខដ្លានការដរើនដឡើង
នូវទុំនិញនិង/ឬដសវារបរួ តរបខជងរនុងទី ផារកាន់ខតដរចើន
ចុំដាមសាធារែជន

ការសាគល់ពីា៉ារាមួយរនុង

ជាពិដសសទារ់ទងនឹងទុំនិញនិង/ឬដសវាងមី
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អាចដធវើដឡើងជាចុំបងតាមរយៈការផសពវផាយា៉ា រ។

ការផាយពាែិជជរមម

រនុងរបព័នធផសពវផាយខដ្លដបាេះពុមពផាយឬដអឡិចរតូនិច
មួយននការផសពវផាយ។

(រួមទាុំង

ជាឧទាហរែ៍

អុិនធឺដែត)

ឧទាហរែ៍មួយដទៀតននការផសពវផាយ

ជាទរមង់

អាចជាការតាុំងពិពែ៌

ទុំនិញនិង/ឬដសវាដៅពិព័ែ៌ពាែិជជរមមឬពិព័ែ៌ន្ទន្ទ។
ដោយសារអនរទសសន្ទដៅរខនលងតាុំងពិព័ែ៌ អាចមរពីបា
ត របដទសដផសងៗោន (ដទាេះបីជា
ភាពជាអនរតាុំងពិព័ែ៌រតូវបានររមិតចុំដពាេះពលរដ្ឋមរពីរបដទសាមួយជាឧទាហរែ៍
រនុងររែីពិព័ែ៌ពាែិជជរមមឬពិព័ែ៌ជាតិ )

“ការផសពវផាយ”

រនុងអតថន័យននចុំនុចដលែ.៣

មិនរតូវបានររមិតចុំដពាេះពិពែ៌ពាែិជជរមមឬពិព័ែ៌អនតរជាតិដឡើយ។
២.៧ ចុំនុចដលែ.៤

ចុំនួនននការចុេះបញ្ជីា៉ារ ខដ្លទទួលបានទូទាុំងពិភពដោរ និងរយៈ

ដពលននការចុេះបញ្ជីទាុំងដនេះ អាចជាសូចន្ទររដដ្ើមបីារត់ទុរថដតើា៉ារមួយជាា៉ា រលបី។ ដៅ
ដពលខដ្លចុំនួនននការចុេះបញ្ជីខដ្លទទួលបានទូទាុំងពិភពដោរ រតូវបានារត់ទុរថានការ
ពារ់ព័នធ មិនគួរតរមូវឱ្យការចុ េះបញ្ជីា៉ារទាុំងដនេះ ឋិ តរនុងដឈាមេះបុគគលខតមួយ ដោយសារ រនុង

ររែីជាដរចើន ា៉ា ររតូវបានកាន់កាប់រុងរបដទសដផសងោ
ន
ន ដោយររុមហុនដផសងោន ជារមមសិទិធ
របស់ររុមខតមួយ។ ការចុេះបញ្ជីានការពារ់ព័នខធ តរតឹមររមិតខដ្លបងាាញពីការដរបើ របាស់ ឬ

ការទទួលសាគល់ា៉ារខតប៉ាុដាណេះ ជាឧទាហរែ៍ របសិនដបើ ា៉ា ររតូវបានដរបើរបាស់ជារ់ខសតង
រនុងរបដទសខដ្លា៉ា ររតូវបានចុេះបញ្ជីឬរតូវបានចុេះបញ្ជីដោយដចតន្ទសុចចរ ិតដដ្ើមបីដរបើរបាស់
ា៉ា រ។

២.៨ ចុំនុចដលែ.៥

ដោយសារដោលការែ៍ខដ្នដ្ី ា៉ា រលបី រតូវបានអនុវតតដលើ មូលោឋន

ជាតិ ។ ភ័សុតាងននការអនុ
ត
វតតដោយដជាគជ័យននសិទិធា៉ារលបី ឬការទទួលសាគល់ា៉ារាមួយ

ជាា៉ា រលបី ជាឧទាហរែ៍ រនុងរបដទសជិ តខាង អាច ជាសូចន្ទររបញ្ញ
ជ រ់ ថដតើា៉ារមួយជា
ា៉ា រលបីរុងរដ្ឋ
ន
ជារ់ោរ់ាមួយ។
ដ្ែតប់ ផងខដ្រដលើនីតិវ ិធីជុំទាស់

ការអនុវតតរតូវបានបរស្សាយរនុងន័យទូោយ

រ៏រគប

ខដ្លាចស់ា៉ារលបីបានបងាករការការចុេះបញ្ជីា៉ារខដ្លាន

វ ិវាទ។

២.៩ ចុំនុចដលែ.៦ ានវ ិធីសាស្រសតចុំបងដផសងដទៀត សរាប់វាយតនមលា៉ារ។ លរខែៈវ ិនិច័យ
ឆ
ដនេះ មិនដសនើឱ្យដរបើ របាស់វ ិធីសាស្សជារ់ោរ់ាមួយដន្ទេះដទ។ រោន់ ខតទទួលសាគល់ថ តនមល
ទារ់ទងនឹងា៉ា រ អាចជាសូចន្ទររបញ្ញ
ជ រ់ថដតើា៉ារលបីឬមិនលបី។
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២.១០ រថែែឌ (១)(គ)

មិនបដងកើតជាបញ្ជីរុំែត់ដទ

បញ្ញ
ជ រ់ចាស់ថ លរខែៈវ ិនិច័ យ
ឆ ខដ្លានខចងរនុងរថែែឌ(ែ)

ដហើយខដ្លអនុដោមតាមឬមិនអនុដោមតាមរតាតទាុំងដនេះ

មិនសននិោឋនដោយផ្លទល់ថដតើា៉ារាមួយលបីឬមិនលបី។
២.១១ រថែែឌ (២)(រ)

អនុរថែែឌ (រ) ទទួលសាគល់ថ ទារ់ទងនឹងការសាគល់ា៉ារ

ាមមួយដោយសាធារែជន

ការសាគល់ដនេះ អាចានចុំដពាេះខផនរននសាធារែជនខដ្ល

ពារ់ព័នធ ជាជាងរនុងចុំដាមសាធារែជនភាគដរចើន។ តាមរយៈឧទាហរែ៍ ខផនរខដ្លពារ់

ព័នធបី រតូវបានពិ ព័ែ៌ន្ទរនុងចុំនុច(i)ដ្ល់(iii)។ ចុំនុច(i)ដ្ល់(iii) ានលរខែៈជាការបងាាញ
ដហើយខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ
អាចាន។

ដរៅពីខផនរខដ្លបានពិព័ែ៌ន្ទរនុងចុំនុចទាុំងដន្ទេះ

២.១២ ចុំនុច(១) ពារយ “អនរដរបើរបាស់” រតូវបានយល់រុងន័
ន
យទូ ោយ ដហើយមិនគួររតូវបាន
ររមិតចុំដពាេះបុគល
គ ខដ្លដរបើរបាស់ផលិតផលជារ់ខសតងនិងរូបិយ។រនុងទិ ដ្ឋភាពដនេះ

ការ

ដោងអាចរតូវបានដធវើដៅពារយ“រិចចការពារអនរដរបើ របាស់” ខដ្លរគបដ្ែតប់ រគប់ខផនរទាុំងអស់
ននសាធារែជនខដ្លដរបើ របាស់។

ដោយសារលរខែៈននទុំនិញឬដសវាខដ្លបុំពារ់ា៉ារ

អាចែុសោនោ៉ា ងខាលុំង អនរដរបើរបាស់ជារ់ខសតងនិង/ឬអនរដរបើរបាស់សកាកនុពល អាចានភាព
ដផសងោន រនុងររែីនីមួយៗ។ ររុមអនរដរបើរបាស់ជារ់ខសតងនិង/ឬសកាកនុពល អាចរតូវបាន
រុំែត់ អតតសញ្ញដែដោយានជុំនួយពីខដ្នរុំែត់

ដ្ូចជា

ររុមដោលដៅសរាប់ទុំនិញ

និងដសវា ខដ្លទារ់ទងនឹងការដរបើរបាស់ា៉ារ ឬររុមអនរទិញជារ់ខសតង។
២.១៣ ចុំនុច (ii)

អាស្ស័យដលើលរខែៈននទុំនិញនិងដសវា បា
ត ញខចរារយ អាចែុសោន

ខាលុំង។ ទុំនិញមួយចុំនួន រតូវបានលរ់ រុងទី
ន
ផារទុំ ដនើ ប ដហើយអនរដរបើរបាស់អាចររបានដោយ
ងាយ។

ទុំនិញដផសងដទៀត

រតូវបានខចរារយតាមរយៈឈ្មួញរា
ត ល

ឬភានរ់ងារលរ់

ផ្លទល់ដៅពាែិជជរមមឬលុំដៅឋានអនរដរបើរបាស់។ ជាឧទាហរែ៍ ដនេះានន័យថ ការអដងកត
រនុងចុំដាមអនរដរបើរបាស់ខដ្លទិ ញទុំនិញរនុងផារទុំដនើបទាុំងស្សុង

មិនអាចជាការចងែុល

បងាាញដ្៏លែ សរាប់បដងកើតខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ ទារ់ទងនឹងា៉ា រខដ្លរតូវបាន
ដរបើរបាស់ផ្លតច់មុែចុំដពាេះទុំនិញខដ្លលរ់តាមការបញ្ញ
ជ ទិញតាមអុីខម៉ាល។
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២.១៤ ចុំនុច (iii)

មជឈោឋនពាែិជជរមមខដ្លទារ់ទងនឹងទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លបុំពារ់ា៉ារ

ជាទូដៅ រតូវបានបដងកើតដឡើងដោយអនរន្ទុំចូល អនរលរ់ដ្ុុំ អនរទទួលអាជាញប័ែណឬ អនរទទួល
ដ្ហវនឆ្យខដ្លារប់អារមមែ៍ និងដរៀបចុំពារ់ព័នធនឹងទុំនិញឬដសវាខដ្លបុំពារ់ា៉ារ។
២.១៥ រថែែឌ (២) (ែ)
ា៉ា ររតូវលបី

ដដ្ើមបីារត់ទុរា៉ា រមួយជាា៉ា រលបី ានលរខែៈរគប់រោន់ថ

ោ៉ា ងដហាចាស់រុងខផន
ន
រននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធាមួយ។

រតូវបានអនុញ្ញដតឱ្យអនុវតតខតសតតឹងរ ឹងជាង

ដ្ូចជា

មិន

ា៉ា ររតូវលបីរុងចុំ
ន
ដាមជសាធារែ

ជនភាគដរចើនដន្ទេះដទ។ ដហតុផលសរាប់បញ្ញ
ា ដនេះគឺថ ា៉ា រ ជាធមមតា រតូវបានដរបើរបាស់
ចុំដពាេះទុំនិញឬដសវាខដ្លដផ្លតតដលើខផនរននសាធារែជនមួយចុំនួន

ដ្ូចជា

អតិងិជនសថិត

រនុងររុមចុំែូល អាយុ ឬដភទាមួយ។ និយមន័យទូោយននខផនរសាធារែជន ខដ្លបាន

សាគល់ា៉ារ មិនគួរបខនថមដោលបុំែងនន រិចកា
ច រពារា៉ា រលបីជាអនតរជាតិ ជាអាទិ៍ដដ្ើមបីហាម
ឃាត់ការដរបើរបាស់ឬការចុេះបញ្ជីា៉ារដនេះ ដោយភាគី ខដ្លមិនទទួលបានការអនុញ្ញដត ដោយ
ានបុំែងបនលុំទុំនិញឬដសវារបស់ែួនជាា
ល
ច ស់ា៉ារពិតរបារដ្

ឬលរ់សិទិធដៅឱ្យាចស់ា៉ារ

លបី។

២.១៦ រថែែឌ ២ (គ) មយ៉ា ងវ ិញដទៀត រថែែឌ(២)(ែ) ខចងថ រដ្ឋជាសាជិរ រតូវ ការពារ
ា៉ា រទាុំងឡាយខដ្លលបី រនុងោ៉ា ងដហាចាស់ខផនរាមួយននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ
រថែែឌ (២)(គ) ផតល់លទធភាពឱ្យរដ្ឋជាសាជិរការពារផងខដ្រនូវា៉ា រ ខដ្លរោន់ខតបាន
សាគល់ ដោយខផនរាមួយននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ តាមជដរមើស។

២.១៧ រថែែឌ ២(ឃ) បញ្ញ
ជ រ់ថ រថែែឌ(២)(ែ)និងចុំនុច(គ) ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន
រុំែត់ ពីសង
ត ់ោរអបបបរាននរិចចការពារ

ដហើយខដ្លរដ្ឋជាសាជិរានដសរ ីភាពរនុងការ

ផតល់រិចកា
ច រពារា៉ា រទាុំងឡាយ ដ្ូចជា ា៉ា រលបីដរៅរដ្ឋខដ្លខសវងរររិចកា
ច រពារ។
២.១៨ រថែែឌ(៣)(រ)

រុំែត់ លរខែែឌមួយចុំនួន ខដ្លមិនតរមូវឱ្យបុំដពញជាលរខែែឌ

សរាប់រុំែត់ថដតើា៉ារជាា៉ា រលបី។
២.១៩ រថែែឌ ៣(ែ)

របសិនដបើ អាចការពារា៉ា ររនុងរដ្ឋជាសាជិរដោយដហតុ ថ

ា៉ា រដន្ទេះលបីដរៅយុតាតធិ ការរបស់ែួន
ល

រថែែឌដនេះអនុញ្ញដតឱ្យរដ្ឋជាសាជិរដសនើសុុំភ័សុត

តាងដដ្ើមបីោុំរទអងគដហតុដនេះ ដោយផទុយនឹ ងរថែែឌ(៣)(រ)(ii)។
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កំណត្់ច្ំពពាោះមត្រា ៣

៣.១ ទូដៅ រិចកា
ច រពារ ខដ្លផតល់ឱ្យា៉ា រលបីរុងការអនុ
ន
វតតបទបបញ្ដ តិត គឺ រិចចការពាររបឆ្ុំង
នឹងា៉ា រ អតតសញ្ញដែពាែិជជរមម និងអាសយោឋនដគហទុំព័រ ខដ្លានវ ិវាទ។ បទបបញ្ដ តិត
ទាុំងដនេះ

មិនអនុវតតចុំដពាេះវ ិវាទរវាងា៉ា រលបីនិងា៉ា រសាគល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញឬការដៅតាម

របភព។ ប៉ាុខនត បទបបញ្ដតិតដនេះ រុំែត់ពីសង
ត ់ោរអបបបរាននរិចចការពារ ដហើយរដ្ឋជាសាជិរ
ានដសរ ីភាពផតល់រិចចការពារទូោយជាងដនេះ។
៣.២ រថែែឌ (១)

តាមរថែែឌដនេះ ា៉ា រលបី រតូវបានផតល់រិចកា
ច រពារពី រដ្ឋជាសាជិរ

ោ៉ា ងដហាចាស់ដៅដពលខដ្លា៉ា រារប់លបី ដៅរនុងរដ្ឋជាសាជិរដនេះ។ ដនេះានន័យថ
រដ្ឋជាសាជិរ មិនតរមូវឱ្យការពារា៉ា រខដ្លសាគល់ជា“អនតរជាតិ” របសិនដបើា៉ារដនេះមិនលបី
រនុងរដ្ឋដន្ទេះ

ឬា៉ា ររតូវដគសាគល់ប៉ាុខនតមិនលបី។ប៉ាុខនត

ដ្ូចបានបងាាញដោយពារយ

“ោ៉ា ង

ដហាចាស់” រិចចការពារ អាចរតូវបានផតល់ឱ្យមុនដពលា៉ា រារប់លបី។
៣.៣

រថែែឌ(២)

ររែីជាដរចើន

ទារ់ទងនឹងធាតុននដចតន្ទទុចចរ ិត។

ខដ្លពារ់ព័នធនឹងរិចកា
ច រពារា៉ា រលបី

រថែែឌ(២)

ជាធមមតា

យរចិតតទុរោរ់ដលើអងគដហតុដនេះ

ដោយខចងជាទូដៅពីលរខែែឌខដ្លគួររតូវពិាររាពីដចតន្ទទុចចរ ិតដដ្ើមបីដធវើឱ្យានតុលយភាព
ននរបដោជន៍ភាគីទាុំងឡាយខដ្លពារ់ព័នន
ធ ឹងររែីខដ្លទារ់ទងនឹងការអនុវតតា៉ារលបី។

៤.១

រថែែឌ(១)(រ)

កំណត្់ច្ំពពាោះមត្រា៤
រុំែត់លរខែែឌខដ្លា៉ា ររតូវបានារត់ទុរថានវ ិវាទនឹងា៉ា រលបី

ចុំដពាេះទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្រដ្ូចឬរបហារ់របខហលោន។ របសិន ដបើបានបុំដពញលរខែែឌនន
អនុរថែែឌដនេះ
មរអនុវតតបាន។

វ ិធានការដោេះស្សាយខដ្លានខចងរនុងរថែែឌ(២)ដ្ល់(៦)

៤.២ រថែែឌ(១)(ែ)

អាចយរ

អាចអនុវតតបាន ដោយមិនគិតពីលរខែៈននទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្ល

បុំពារ់ា៉ារខដ្លានវ ិវាទ។

វ ិធានការដោេះស្សាយ

អាចយរមរដរបើរុងររែ
ន
ី ទាុំងដនេះ

មួយខដ្លរុំែត់ រុងចុំ
ន
នុច(i)ដ្ល់(iii)។

ខដ្លានខចងរនុងរថែែឌ(៣)ដ្ល់(៦)

ខតរបសិនដបើបានបុំដពញលរខែែឌោ៉ា ងដហាចាស់

ដៅដពលខដ្លរិចចការពាររតូវបានផតល់ឱ្យរបឆ្ុំងនឹង

ការចុេះបញ្ជី ដ្ូចជា ា៉ា រខដ្លានវ ិវាទ ខដ្លមិនទាន់រតូវបានដរបើរបាស់ដៅដឡើយ លរខែែឌ
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ននចុំនុច(i)ដ្ល់(iii) អាចយរមរអនុវតត របសិនដបើ ា៉ារខដ្លានវ ិវាទរតូវបានដរបើរបាស់ ខដ្ល
បងាាញដោយពារយ “អាច” រនុងចុំនុច (i) និង(iii) និងពារយ “ទុំនងជា” រនុងចុំ នុច (ii)។
៤.៣ ចុំនុច (i)

តាមចុំនុចដនេះ ទុំន្ទរ់ទុំនងរវាងា៉ា រលបី និងទុំនិញ ឬដសវារបស់តតិយជន

អាចរតូវបានបងាាញ ដ្ូចជា របសិនដបើ ដធវើឱ្យយល់ដឃើញថាចស់ា៉ារលបីទារ់ទងនឹងការផលិត
ទុំនិញឬការផតល់ដសវាទាុំងដនេះ

ឬការផលិត

ឬការផតល់ដនេះ

រតូវបានផតល់អាជាញប័ែណ

ឬឧបតថមភដោយាចស់ា៉ារលបី។ អាចដធវើឱ្យែូចរបដោជន៍ ាចស់ា៉ារលបី របសិនដបើទុំនិញនិង/ឬ
ដសវាខដ្លានទុំន្ទរ់ទុំនងនឹងការបដងកើតរូបភាពទីផារអន់ដោយដហតុដនេះជេះឥទធិពលអវ ិជជ
ិ៍ ត របស់ា៉ារលបី។
ានដ្ល់ដររលែ
៤.៤ ចុំនុច (ii)

ចុំនុចដនេះអាចរតូវអនុវតត ជាឧទាហរែ៍ របសិនដបើការដរបើរបាស់ា៉ារ ខដ្ល

លបីរុទី
ន ផារ។

ឧទាហរែ៍បខនថមមួយដទៀតននការដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់គឺដៅដពលខដ្លា៉ា រខដ្ល

ានវ ិវាទ

ទុំនងជាដធវើឱ្យែូច ឬដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់ដោយមិនរតឹមរតូវដ្ល់លរខែៈពិដសសននា៉ា រ

ានវ ិវាទរតូវបានដរបើរបាស់ដលើទុំនិញឬដសវាខដ្លានគុែភាពអន់

ឬានលរខែៈអសីល

ធម៌ឬអាសអាភាស។ អតថន័យននពារយ “ដោយមិនរតឹមរតូវ” បងកប់ន័យថ ការដរបើរបាស់ា៉ារ
លបីដោយតតិយជនខដ្លមិ នផទុយនឹ ងការអនុ វតតដទៀតរតង់ រុងវ
ន ិស័យពាែិជជរមម (ដ្ូចជា

ការ

ដោងដៅា៉ា រលបីសរាប់ពិនិតយដឡើងវ ិញ ឬរតាប់ តាម ) មិនបដងកើតជាការដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់ដទ។

៤.៥ ចុំនុច (iii) ររែី ដោងរនុងចុំនុចដនេះ ែុសោនពីររែីន្ទន្ទដរកាយចុំនុច(i)និង(ii) រតង់ថ
ោមនទុំន្ទរ់ទុំនងែុសពារ់ព័នធនឹងរបភពពិតននទុំនិញនិង/ឬដសវា

រតូវបានបងាាញ

(ដ្ូចរនុងចុំនុច(i)) ដហើយតនមលា៉ារលបីមិនរតូវបានបុំ ផ្លលញរនុងររខែសខភនរសាធារែជន (ដ្ូ ចរនុង
ចុំនុច(ii)) ប៉ាុខនតការដរបើរបាស់ដនេះអាច ជាឧទាហរែ៍ ជាការដរបើរបាស់ដោយោមនការអនុញ្ញដត
ិ៍ ត
នូវដររដឈា
ម េះលែា៉ារលបីសរាប់បុគគលខដ្លដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវ ិវាទ។

ការដោងដៅ

“អតថរបដោជន៍មិនរតឹមរតូវ”រនុងចុំ នុចដនេះ ានបុំែងផតល់ឱ្យរដ្ឋជាសាជិរ នូវភាពអាចបត់
ខបនរនុងការអនុវតតលរខែៈវ ិនិ ច័យ
ឆ ដនេះ។

ជាឧទាហរែ៍

ការដោងដៅា៉ា រលបី

សរាប់

ដហតុផលសមស្សបខដ្លានលរខែៈពាែិជជរមម ដ្ូចជាការលរ់ដរគឿងបន្ទលស់ មិនខមនមិន
រតឹមរតូវដន្ទេះដទ ដហើយ គួររតូវបានអនុញ្ញដត។
៤.៦ រថែែឌ (១)(គ)

អនុ រថែែឌ(គ) ខចងពីការដលើរខលងចុំដពាេះដោលការែ៍ទូដៅ

ខដ្លានរនុងារតា២(៣)(រ)(iii) ដពាលគឺ រដ្ឋជាសាជិរមួយ មិនតរមូវឱ្យសាគល់ពីា៉ាររនុង
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ចុំដាមសាធារែជនភាគដរចើនដឡើយ ដៅដពលខដ្លរុំែត់ថា៉ា រមួយជាា៉ា រលបី។ប៉ាុខនត
ការសាគល់អុំពីា៉ារដោយសាធារែជនភាគដរចើន អាចតរមូវរបសិនដបើា៉ារដនេះ រតូវបានការ
ពារតាមារតា៤(១)(ែ)(ii) និង(iii)។

៤.៧ រថែែឌ (១)(ឃ) បញ្ញ
ជ រ់ថ សិទិធ ខដ្លទទួលបានមុនដពលខដ្លា៉ា រារប់លបីរុងរដ្ឋ
ន

ជាសាជិរមួយ មិនរតូវបានារត់ទុរថានវ ិវាទនឹ ងា៉ា រលបីដន្ទេះដទ។ប៉ាុខនត ានការខចងផទុយ
សុំខាន់មួយ

វ ិធានដន្ទេះគឺ

ដៅដពលខដ្លា៉ា រមួ យរតូវបានដរបើ របាស់ឬចុ េះបញ្ជី

ឬពារយដសនើ

សុុំចុេះបញ្ជី រតូវបានោរ់រុងដចតន្ទទុ
ន
ចរច ិត។

៤.៨ រថែែឌ (២) រមមវតថុននរថែែឌដនេះគឺដដ្ើ មបីធាន្ទថ ដៅដពលខដ្លាននី តិវ ិធី ជុំទាស់
ការចុេះបញ្ជីា៉ារ

ាចស់ា៉ារលបីអាចានសិទិធបឹង
ត ជុំទាស់ការចុេះបញ្ជីា៉ារ

នឹងា៉ា រលបីរបស់ែួន។
ល
ដលើវ ិវាទនឹងា៉ា រលបី

ខដ្លអាចានវ ិវាទ

លទធភាពននបែឹ ត ងជុំទាស់របឆ្ុំងនឹងការចុេះបញ្ជីា៉ារខដ្ល
ផតល់ឱ្កាសជាមុនដ្ល់ាចស់ា៉ារលបី

ខផែរ

ដដ្ើមបីការពារា៉ា ររបស់ែួន។
ល

ររមិតលរខែែឌខដ្លពារ់ព័នធនឹងនី តិវ ិធីជុំទាស់

ការដោងដៅរថែែឌ(១)(រ)

ចុំដពាេះររែីខដ្លពារ់ព័នធនឹងការភ័នតរចឡុំ។ជាវ ិបារ
មិនរតូវបានដោេះស្សាយតាមរយៈនី តិវ ិធី ជុំទាស់ដទ។

ររែីដារទរបកាន់ អុំពីការប៉ាេះពាល់

៤.៩ រថែែឌ (៣)(រ) តាមអនុរថែែឌ(រ) កាលបរ ិដចឆទខដ្លការចុេះបញ្ជី រតូវដធវើឱ្យដ្ឹងជា
សាធារែៈដោយការ ិោល័យ

ជាចុំនុចារប់ដផតើមសរាប់គែន្ទរយៈដពលខដ្លរតូវទទួល

យរនីតិវ ិធីដធវើដាឃភាព ពីដរពាេះកាលបរ ិដចឆទដនេះជាកាលបរ ិដចឆទដ្ុំបូងបងែស់ ខដ្លាចស់ា៉ារ
លបីអាចរតូវបានរ ុំពឹងទុ រដដ្ើមបីទទួ លបានការជូ នដ្ុំ ែឹងជាផលូវការពីការចុេះបញ្ជីា៉ារខដ្លាន
វ ិវាទ។

រយៈដពលខចងដោយរថែែឌដនេះ

រតូវបានដធវើឱ្យដ្ឹងសាធារែៈដោយការ ិោល័យ

ារប់ដផតើមបនតពីកាលបរ ិដចឆទខដ្លការចុេះបញ្ជី
ដហើយផុតរុំែត់ មិនតិចជាងរយៈដពល៥

(របាុំ)ឆ្នុំបន្ទទប់ ពីកាលបរ ិដចឆទដនេះ។

៤.១០ រថែែឌ(៣)(ែ) របសិនដបើនីតិវ ិធី ដធវើដាឃភាពការចុេះបញ្ជីា៉ារ អាចរតូវបានផតួចដផតើម
ដោយអាជាញធរានសមតថរិចចផ្លទល់ វ ិវាទនឹងា៉ា រលបី រ៏ រតូវារត់ទុរជាមូលដហតុដធវើដាឃភាព
ខដ្លសមដហតុផលផងខដ្រ។

៤.១១ រថែែឌ(៤) ផតល់ឱ្យាចស់ា៉ារលបីនូវដ្ុំដាេះស្សាយបខនថម ដពាលគឺ សិទិធដសនើសុុំដ្ីការ

ពីអាជាញធរានសមតថរិចដច ដ្ើមបីហាមឃាត់ការដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវ ិវាទ។ ដ្ូចោននឹង សិទិធ
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ដសនើសុុំនីតិវ ិធី ដធវើដាឃភាពតាមរថែែឌ(៣)

សិទិធដសនើសុុំដ្ីការហាមឃាត់ការដរបើរបាស់ា៉ារ

ខដ្លានវ ិវាទជារមមវតថុននការររមិតរយៈដពលោ៉ា ងដហាចាស់៥(របាុំ)ឆ្នុំ។
ររែីដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវ ិវាទ
ដពល

រយៈដពលោ៉ា ងដហាចាស់៥(របាុំ)ឆ្នុំ

ខដ្លាចស់ា៉ារលបីបានដ្ឹងពីការដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវ ិវាទ។

កាតពវរិចហា
ច
មឃាត់ ការដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវ ិវាទនឹ ងា៉ា រលបី

ប៉ាុ ខនត

រនុង

រតូវគិតារប់ពី

ចុំដពាេះដរឿងដនេះោមន

ដៅដពលខដ្លាចស់ា៉ារ

លបីមិនដអើដពើ ដោយបានដ្ឹងពីការដរបើរបាស់ដនេះ រនុងអុំ ឡុងដពលោ៉ា ងដហាចាស់៥(របាុំ)ឆ្នុំ។
សុំនួរថដតើការដ្ឹងដោយអនរទទួលអាជាញប័ែណពីការដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវ ិវាទមួយខដ្ល

ដរើតដចញពី ាចស់ា៉ារលបីមិនរតូវបានដោេះស្សាយតាមរថែែឌដនេះ ដហើយ ដហតុដនេះ រតូវ
សដរមចតាមចាប់ខដ្លអនុវតត។

៤.១២ រថែែឌ(៥)(រ) និង(ែ) ខចងថ ការររមិតរយៈដពលាមួយ តាមរថែែឌ (៣)និង

(៤) ខដ្លអាចអនុវតតទារ់ទងនឹងការដធវើដាឃភាពការចុេះបញ្ជី ឬការហាមឃាត់ ការដរបើរបាស់

អាចមិនរតូវអនុវតត របសិនដបើ ា៉ា រមួយ រតូវបានចុេះបញ្ជី ឬរតូវបានដរបើ របាស់រុងដចតន្ទទុ
ន
ចច
រ ិត។

៤.១៣ រថែែឌ(៥)(គ) ផតល់លរខែៈវ ិនិច័ យ
ឆ មួយ ខដ្លអាចរតូវបានដរបើរបាស់ ដដ្ើមបីរុំែត់

ពីដចតន្ទទុចចរ ិត។
៤.១៤

រថែែឌ(៦)

បញ្ញ
ា ចុំបងសរាប់ាចស់ា៉ារលបី

អាចជាសាថនភាពមួយ

ខដ្ល

ា៉ា រខដ្លានវ ិវាទនឹងា៉ា រលបី រតូវបានចុ េះបញ្ជីរុងដចតន្ទសុ
ន
ចចរ ិត ប៉ាុខនតមិនខដ្លដរបើរបាស់។
រនុងររែីភាគដរចើន សាថនភាពដនេះនឹងរតូវពិាររាតាមបទបបញ្ដ តិទា
ត ុំងឡាយតាមចាប់ជាតិ
ឬតុំបន់

ខដ្លខចងពីការចុេះបញ្ជីា៉ារខដ្លមិនរតូវបានដរបើ របាស់រុងរយៈដពលាមួ
ន
យអាច

បា
ត លឱ្យានការលុបដារល។

ប៉ាុខនត

របសិនដបើ

ោមនលរខែែឌននការដរបើរបាស់ដនេះ

សាថនភាព ខដ្លអាចានខដ្លា៉ា រមួយានវ ិវាទនឹ ងា៉ា រលបី ខដ្លរតូវបានចុេះបញ្ជីរុងដចតន្ទ
ន
សុចចរ ិត ប៉ាុខនតមិនខដ្លបានដរបើរបាស់ ដហើយ ដហតុដនេះ មិនទារ់ទាញការយរចិតទ
ត ុរោរ់ពី
ាចស់ា៉ារលបីដឡើយ។

រថែែឌ(៦)

ានបុំែងបដញ្ជៀសសាថនភាព

ខដ្លាចស់ា៉ារលបី

រតូវបានរារាុំងពីរិចចការពារសិទិរធ បស់ែួន
ល ដោយការររមិតរយៈដពលខដ្លអនុ វតតតាមរថែែឌ
(៣) ឬ(៤)។
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កំណត្់ច្ំពពាោះមត្រា ៥

៥.១ ទូដៅ ារតា៥ រុំែត់ ពីវ ិធានការដោេះស្សាយទាុំងឡាយ ខដ្លរដ្ឋជាសាជិរ រតូវាន

របសិនដបើ ា៉ា រលបីមួយានវ ិវាទនឹងអតតសញ្ញដែពាែិជជរមម។ ារតា ដនេះានជាសុំខាន់នូវ
បទបបញ្ដ តិតន្ទន្ទខដ្លដ្ូចនឹងារតា៦

ប៉ាុខនតារតាដនេះពិាររាដលើលរខែៈពិដសសននអតត

សញ្ញដែពាែិជជរមម។ ភាពែុសោនចុំបងរវាងា៉ា រនិងអតតសញ្ញដែពាែិជជរមម គឺ (i) ា៉ា រ
ទាុំងឡាយសាគល់លរខែៈែុសោនននទុំនិញនិង/ឬដសវា ចុំខែរឯអតតសញ្ញដែពាែិជជរមម
សាគល់លរខែៈែុសោនននពាែិជជរមម

និង(ii)

ការចុេះបញ្ជីា៉ារដធវើដឡើងដោយអាជាញធរាន

សមតថរិចចជាតិឬតុំបន់ (ររែីភាគដរចើន ការ ិោល័យា៉ា រ) ចុំខែរឯអតតសញ្ញដែពាែិជជ
រមមអាចរតូវបានចុេះបញ្ជីដោយរដ្ឋបាលខដ្លអាចែុសោនពីរបដទសមួយដៅរបដទសមួយ ឬមិន
អាចរតូវបានចុេះបញ្ជីដឡើយ។
៥.២ ចុំដពាេះខផនរទាុំងដនេះននារតា៥ ខដ្លដ្ូចនឹងារតា៤ ការដោង រតូវដធវើដឡើងដៅរុំែត់
ន្ទន្ទរនុងារតា៤។

៥.៣ រថែែឌ(២) និង(៣)។ សូមដមើលរុំ ែត់ ៥.២
៦.១

ទូដៅ

ទុរបញ្ញ
ា ដនេះឱ្យ

កំណត្់ច្ំពពាោះមត្រា៦

ជាដចតន្ទ

បញ្ញ
ា យុតាតធិការមិ នរតូវបានដោេះស្សាយដទដហើយ

ដហតុដនេះ

រដ្ឋជាសាជិរខដ្លរតូវបានខសវងរររិចចការ។ ដ្ូដចនេះ ដដ្ើមដារទរនុងបែឹ ត ង

ពីរិចចការពារា៉ា រលបីរបឆ្ុំងនឹងការចុេះបញ្ជីរបស់ែួនដ្ូ
ល
ចជាអាសយោឋនដគហទុំព័រ

រតូវអេះ

អាងថ អាជាញធរានសមតថរិចា
ច នយុតាតធិការដលើចុងចដមលើយរនុងរដ្ឋខដ្លដធវើបែឹ ត ង រ៏ដ្ូចជា
អេះអាងថ ា៉ា រដនេះគឺជាា៉ា រលបីរុងរដ្ឋ
ន
ដន្ទេះ។
៦.២ រថែែឌ(១)

ោឋនដគហទុំព័រមួយ

ពិ ពែ៌ន្ទពីលរខែែឌមួយខដ្លដរើតដឡើងភាគដរចើនបុំផុត ខដ្លអាសយ
រតូវបានារត់ទុរថានវ ិវាទនឹងា៉ា រលបី។

ដ្ូចខដ្លបានបងាាញដោយ

ពារយ “ោ៉ា ងដហាចាស់” ដនេះមិនរោន់ខតអាចជាសាថនភាពននវ ិវាទរវាងា៉ា រលបីនឹងអាសយ
ោឋនដគហទុំព័រដទ ដហើយ រដ្ឋជាសាជិរ ានដសរ ីភាពរុំែត់ វ ិធានការដោេះស្សាយ សរាប់
សាថនភាពវ ិវាទដផសងដទៀត។
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៦.៣ រថែែឌ (២) វ ិធានការដោេះស្សាយន្ទន្ទ ខដ្លខចងរនុងរថែែឌ(២) ជាវ ិធានការដោេះ

ស្សាយខដ្លសមស្សបបុំផុត ចុំដពាេះសាថនភាពខដ្លាន ដ្ូចជា ការដផទរ ឬការលុបដារល
អាសយោឋនដគហទុំព័រខដ្លរ ុំដោភបុំពាន។

[ចុងបញ្ចប់ននឯរសារ]
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