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កិចចរពមេរពៀងសតពីីទិដឋភពពណិជជកមម    
ទក់ទងនឹងកមមសទិធិបញញ     
(កិចចរពមេរពៀង TRIPS 1994) 

 
 

 

ជំពូកទី១ : បទបបញញតតិទូេទនិងេគលករណ៍ជមូលដឋ ន 

ជំពូកទី២ : បទដឋ នទក់ទងនឹងអតថិភព វសិលភព និងករេរបរបស់សិទធិកមមសិទធិបញញ  
 ១-  សិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហក់របែហល 

 ២- ម៉ក 

 ៣- ម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ 

 ៤-  គំនូរឧសសហកមម 
 ៥-- របកសនីយបរតតកកកមម 
 ៦- គំនូសបងហ ញៃនេសៀគវីបរងួម 

 ៧-  កិចចករពរព័ត៌មនសមង ត់ 

 ៨- កររតួតពិនិតយករអនុវតតន៍ែដលផទុយនឹងកររបកួតរបែជងកនុងកិចចសនយអជញ ប័ណណ 
ជំពូកទី៣ : ករអនុវតតន៍សិទធិកមមសិទធិបញញ  

 ១- កតពវកិចចទូេទ 

 ២- នីតិវធីិរដឋបបេវណីនិងរដឋបល និងវធិនករេដះរសយ 

 ៣- វធិនករបេណត ះអសនន 
 ៤- លកខខណឌ ពិេសសទក់ទងនឹងវធិនករតមមត់រចករពំែដន 

 ៥- នីតិវធីិរពហមទណឌ  
ជំពូកទី៤ : ករទទួលបននិងកររកសសិទធិកមមសិទធិបញញ  និងនីតិវធីិទក់ទងនឹងភគីែដល      

ពក់ព័នធ 
ជំពូកទី៥ : ករបងក រ និងករេដះរសយជេមល ះ 

ជំពូកទី៦ : បទបបញញតតិអនតរកល 

ជំពូកទី៧ : បទបបញញតតិសតីពីសថ ប័ន  អវសនបបញញ តតិ 
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សមជិកទំងឡយៈ 

 េចតនេដមបីកត់បនថយករែកលងបនលំនិងឧបសគគចំេពះពណិជជកមមអនតរជតិ និងពិចរ
ណេលភពចំបច់េដមបីជរមុញកិចចករពរសិទធិកមមសិទធិបញញ ឱយមនរបសិទធភពនិងរគប់   
រគន់ េហយេដមបីធនថវធិនករនិងនីតិវធីិអនុវតតសិទធិកមមសិទធិបញញ  មិនកល យជរបំង
ចំេពះពណិជជកមមរសបចបប់ 
 េដយទទួលសគ ល់ េដមបីសេរមចេគលបំណងេនះ តរមូវករចបប់និងវធិនថមីែដល
ពក់ព័នធនឹងៈ 
 (ក) ភពែដលអចអនុវតតបនៃនេគលករណ៍មូលដឋ នរបស់កិចចរពមេរពៀងទូេទសតីពី
ពនធគយនិងពណិជជកមម ១៩៩៤ និងៃនកិចចរពមេរពៀងឬអនុសញញ កមមសិទធិបញញ អនតរជតិទំង
ឡយ 
 (ខ) បទបបញញតតិៃនបទដឋ នសមរសប និងេគលករណ៍ែដលពក់ព័នធនឹង អតថិភព វសិល
ភព និងករេរបរបស់សិទធិកមមសិទធិបញញ ែដលទក់ទងនឹងពណិជជកមម 
 (គ) បទបបញញតតិៃនមេធយបយែដលមនរបសិទធភពនិងសបរសបសរមប់ករអនុវតតន៍សិទធិ
កមមសិទធិបញញ ែដលទក់ទងនឹងពណិជជកមម េដយពិចរណេលភពេផសងគន កនុងរបព័នធចបប់ជតិ 
 (ឃ)បទបបញញតតិៃននីតិវធីិែដលមនរបសិទធភពនិងរហ័សសរមប់ទប់សក ត់និងេដះរសយ
វវិទពហុភគីរវងរដឋ ភិបល និង 
 (ង) បទបបញញតតិអនតរកល ែដលមនបំណងឱយមនករចូលរមួេពញេលញកនុងលទធផលៃន
ករចរចរ 
 េដយទទួលសគ ល់ភពចំបច់នូវរកបខណឌ េគលករណ៍ ចបប់ និងវធិនពហុភគីែដល 
ទក់ទងនឹងពណិជជកមមអនតរជតិេលទំនិញេលមស 
 េដយទទួលសគ ល់ថ សិទធិកមមសិទធិបញញ ជសិទធិឯកជន 
 េដយទទួលសគ ល់េគលបំណងៃនេគលនេយបយៃនរបព័នធជតិ ចំេពះកិចចករពរ
កមមសិទធិបញញ  ែដលរួមទំងេគលបំណងៃនករអភិវឌឍន៍និងេគលបំណងបេចចកវទិយ 
 េដយទទួលសគ ល់ផងែដរនូវតរមូវករពិេសស ៃនសមជិករបេទសមនករអភិវឌឍន៍តិច
តួចបំផុត ចំេពះភពែដលអចបត់ែបនបនជអតិបរមកនុងករអនុវតតន៍ចបប់និងបទបញជ កនុង
រសុក េដមបីឱយរបេទសទំងេនះអចបេងកតមូលដឋ នបេចចកវទិយែដលរងឹមំនិងអចេជឿទុកចិតតបន 
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 េដយសងកត់ធងន់េទេលសរៈសំខន់ៃនករកត់បនថយភពតនតឹង េដយសេរមចពរងឹង 
ករេបតជញ ចិតត      េដមបីេដះរសយវវិទសតីពីបញហ កមមសិទធិបញញ ែដលទក់ទងនឹងពណិជជកមមតម 
រយៈនីតិវធីិពហុភគី 
 េចតនេដមបីបេងកតទំនក់ទំនងែដលគំរទគន េទវញិេទមករវងអងគករពណិជជកមមពិភព 
េលកនិងអងគករកមមសិទិធបញញ ពិភពេលក (េយងកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះជ WIPO) ក៏ដូចជ
អងគអនតរជតិេផសងេទៀតែដលពក់ព័នធ 
 បនយល់រពមដូចខងេរកមៈ 

ជពូំកទី១ 
បទបបញញតតិទូេទនងិេគលករណ៏ជមលូដឋ ន    

មរត១ 
សរជតិនិងសរជតិនិងសរជតិនិងសរជតិនិងវសិលភពៃនកតពវកិចចវសិលភពៃនកតពវកិចចវសិលភពៃនកតពវកិចចវសិលភពៃនកតពវកិចច    

១- សមជិកទំងឡយរតូវបេងកតឱយមនអនុភពចំេពះបទបបញញតតិទំងឡយៃនកិចចរពម
េរពៀងេនះ។ សមជិកទំងឡយអចអនុវតតកនុងចបប់របស់ខលួននូវកិចចករពរែដលមនលកខណៈធំ
ទូលយជងអវីែដលតរមូវេដយកិចចរពមេរពៀងេនះ បុ៉ែនមិនែមនជកតពវកិចចបងខំេទ ឱយែតកិចច   
ករពរេនះមិនផទុយេទនឹងបទបបញញតតិៃនកិចចរពមេរពៀង។ សមជិកទំងឡយរតូវមនេសរភីព
កំណត់វធីិសរសតសមរសប េដមបីអនុវតតបទបបញញតតិៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ កនុងរបព័នធចបប់និង 
ករអនុវតតន៍របស់ខលួន។ 

២- កនុងេគលបំណងៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ ពកយថ “កមមសិទធិបញញ ” សំេដដល់របេភទ 
ទំងអស់ៃនកមមសិទធិបញញ ែដលជកមមវតថុ ៃនែផនកទី១រហូតដល់ែផនកទី៧ ៃនជំពូកទី២។ 

៣- សមជិកទំងឡយ រតូវផតល់របរពឹតតិកមមដូចមនែចងកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ ចំេពះ   
ពលរដឋៃនសមជិកេផសងេទៀត១។ ចំេពះកមមសិទធិបញញ ែដលពក់ព័នធ ពលរដឋៃនសមជិក
េផសងេទៀតមនន័យថ ជរបូវនត័បុគគលឬនីតិបុគគលទំងឡយ ែដលបំេពញតមលកខណៈវនិិចឆ័យ
េដមបីទទួលបនកិចចករពរ ដូចមនែចងកនុងអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី(១៩៦៧) អនុសញញ ទីរកុង 

                                                   
១[កំណត់សមគ ល់កិចចរពមេរពៀងTRIPS] េនេពលពកយ “ពលរដឋ” ែដលមនេយងេនកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ ពកយេនះ
មនន័យថ របូវន័តបុគគល ឬនីតិបុគគល ែដលមនទីលំេន ឬមនរគឹះសថ នឧសសហកមម ឬពណិជជកមមពិតរបកដ និង
កំពុងដំេណ រករ កនុងែដនដីគយេនះ កនុងករណីសមជិកៃនអងគករពណិជជកមមពិភពេលកជែដនដីគយដច់េដយែឡក
មួយ។  
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ែប៊ន (១៩៧១)  អនុសញញ ទីរកុងរ ៉ូម និងសនធិសញញ សតីពីកមមសិទធិបញញ ែដលទក់ទងនឹងេសៀគវី
បរងួម     របសិនេប សមជិកទំងអស់ៃនអងគករពណិជជកមមពិភពេលកជសមជិកៃនអនុសញញ
ទំងេនះ២។ សមជិកណមួយែដលេរបរបស់លទធភពដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី៣ៃនមរត៥ 
ឬកថខណឌ ទី២ៃនមរត៦របស់អនុសញញ ទីរកុងរ ៉ូម រតូវជូនដំណឹង ដូចមនែចងកនុងបទបបញញតតិ
ទំងេនះ េទរកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹង កមមសិទធិបញញ  (រកុមរបឹកស 
TRIPS)។ 

មរត២  
អនុសញញអនុសញញអនុសញញអនុសញញ សតីពីសតីពីសតីពីសតីពីកមមសិទធិកមមសិទធិកមមសិទធិកមមសិទធិបញញបញញបញញបញញ  

 ១- ចំេពះជំពូកទី២ ជំពូកទី៣និងជំពូកទី៤ ៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ សមជិកទំងឡយរតូវ 
អនុវតតតមមរត១ ដល់ មរត១២ និងមរត១៩ ៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី(១៩៦៧)។ 

  ២- មិនរតូវមនបទបបញញតតិណមួយេនកនុងជំពូកទី១ ដល់ជំពូកទី៤ ៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ 
ែចងផទុយនឹងកតពវកិចចែដលមនរសប់ ែដលសមជិកទំងឡយរតូវមនចំេពះគន េទវញិេទមក 
តមអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី អនុសញញ ទីរកុងែប៊ន អនុសញញ ទីរកុងរ ៉មូ និងសនធិសញញ សតីពី
កមមសិទធិបញញ ែដលទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងួម។ 

មរត៣ 
របរពឹតតិរបរពឹតតិរបរពឹតតិរបរពឹតតិកមមជតិកមមជតិកមមជតិកមមជតិ 

១- សមជិកនីមួយៗ រតូវផតល់ឱយពលរដឋៃនសមជិកេផសងេទៀតនូវរបរពឹតតិកមម ែដលមិនរតូវ 
តិចជងអវីែដលខលួនបនផតល់ចំេពះពលរដឋរបស់ខលួនេឡយ ទក់ទងនឹងកិចចករពរ៣កមមសិទធិបញញ  
                                                   
២[ កំណត់សមគ ល់កិចចរពមេរពៀង TRIPS ] កនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ “អនុសញញ រកុងប៉រសី” សំេដដល់អនុសញញ ទីរកុងប៉រសី 
សតីពីកិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមម េហយ “អនុសញញ ទីរកុងប៉រសី(១៩៦៧)” សំេដដល់ ចបប់ទីរកុងសតុកហូមៃនអនុសញញ
េនះ ចុះៃថងទី១៤ែខកកកដ ឆន ំ១៩៦៧។ “អនុសញញ ទីរកុងែប៊ន” សំេដដល់ អនុសញញ ទីរកុងែប៊នសតីពីកិចចករពរសន ៃដ
អកសរសរសត និងសិលបៈ េហយ “អនុសញញ ទីរកុងែប៊ន (១៩៧១)” សំេដដល់ចបប់ទីរកុងប៉រសីៃនអនុសញញ េនះ ចុះៃថងទី២៤ 
ែខកកកដ ឆន ំ ១៩៧១។ “អនុសញញ ទីរកុងរ ៉មូ” សំេដដល់អនុសញញ អនតរជតិសតីពីកិចចករពរអនកសែមតង ផលិតិករហវូណូរកម 
និងអងគភពទូរផសយអនុមត័េនទីរកុងរ ៉មូ ចុះៃថងទី២៦ ែខតុល ឆន ១ំ៩៦១។ “សនធិសញញ សតីពីកមមសិទធិបញញ ទក់ទងនឹងេសៀគវី
បរងួម” (សនធិសញញ IPIC) សំេដដល់ សនធិសញញ សតីពីកមមសិទធិបញញ ទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងមួ អនុម័តេនទីរកងុវ៉សុីនេតន 
ចុះៃថងទី២៦ ែខឧសភ ឆន ំ១៩៨៩។ ”កិចចរពមេរពៀងសតីពីអងគករពណិជជកមមពិភពេលក” សំេដដល់ កិចចរពមេរពៀងែដល
បេងកតអងគករពណិជជកមមពិភពេលក។  
៣ ជេគលបំណងៃនមរត៣ និងមរត៤ ពកយថ “ករពរ” រតូវរប់បញចូ លនូវបញហ   ែដលប៉ះពល់ដល់ អតថិភព 
ករទទួលបន វសិលភព កររកស និងករអនុវតតន៍កមមសិទធិបញញ  ក៍ដូចជបញហ ែដលប៉ះពល់ដល់ករេរបរបស់
កមមសិទធិបញញ ែដលបនេលកេឡងជពិេសសកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ។ 
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េលកែលងែតអញញរតកមមែដលបនែចងេផសងៗគន  កនុងអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី (១៩៦៧) អនុសញញ  
ទីរកុងែប៊ន (១៩៧១) អនុសញញ ទីរកុងរ ៉ូម ឬសនធិសញញ សតីពីកមមសិទធិបញញ ែដលទក់ទងនឹងេសៀគវី 
បរងួម។ ចំេពះអនកសែមតង ផលិតករហវូណូរកម និងអងគភពទូរផសយ កតពវកិចចេនះ អនុវតតបន
ែតចំេពះសិទធិែដលមនែចងកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះែតបុ៉េណណ ះ។ សមជិកណមួយ ែដលេរប 
របស់លទធភពដូចមនែចងកនុងមរត៦ៃនអនុសញញ ទីរកុងែប៊ន (១៩៧១) ឬកថខណឌ ទី១(ខ)ៃន 
មរត១៦ៃនអនុសញញ ទីរកុងរ ៉មូ រតូវជូនដំណឹង ដូចមនែចងកនុងបទបបញញតតិទំងេនះ េទរកុម
របឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ (រកុមរបឹកសTRIPS)។ 

   ២- សមជិកទំងឡយអចេរបរបស់ករេលកែលងែដលបនអនុញញ តេដយកថខណឌ  
ទី១ ែដលទក់ទងនឹងនីតិវធីិតុលករនិងនីតិវធីិរដឋបល រួមមនករកំណត់អសយដឋ នសរមប់ 
េសវកមមឬករែតងតំងភន ក់ងរេនកនុងែដនយុតត ធិកររបស់សមជិកមួយ ែតកនុងករណីែដលករ 
េលកែលងទំងេនះមនភពចំបច់ េដមបីធនឱយមនភពរសបគន េទនឹងចបប់និងបទបញជ  
េផសងៗ ែដលមិនរសបេទនឹងបទបបញញតតិៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ េហយេបករអនុវតតន៍ទំងេនះ 
មិនរតូវបនេធវេឡងតមរេបៀបែដលបេងកតជករដក់ករមិតេដយបនលំណមួយ ចំេពះពណិជជ-
កមម។ 

មរត៤ 
របរពឹតតិរបរពឹតតិរបរពឹតតិរបរពឹតតិកមមៃនរបជជតិកមមៃនរបជជតិកមមៃនរបជជតិកមមៃនរបជជតិ    ែដលទទួលករអនុេរគះបំផុតែដលទទួលករអនុេរគះបំផុតែដលទទួលករអនុេរគះបំផុតែដលទទួលករអនុេរគះបំផុត 

ចំេពះកិចចករពរកមមសិទធិបញញ  ផលរបេយជន៏ ករអនុេរគះ បុពវសិទធិ ឬអភ័យឯកសិទធិ
ណមួយែដលបនផតល់េដយសមជិកមួយ ចំេពះពលរដឋៃនរបេទសេផសងេទៀត  រតូវែតផតល់ឱយ 
ភល ម  ៗ និងគម នលកខខណឌ ចំេពះពលរដឋៃនសមជិកេផសងេទៀត។ រតូវបនេលកែលងពីកតពវកិចច
េនះ   គឺផលរបេយជន៍   ករអនុេរគះ   បុពវសិទធិ  ឬអភ័យឯកសិទធិណមួយ ែដលបនផតល់េដយ   
សមជិកមួយៈ 
 ក-    ែដលេកតេចញពីកិចចរពមេរពៀងអនតរជតិសតីពីជំនួយែផនកយុតតិធម៌ ឬករអនុវតតន៍ចបប់ 
ែដលមនលកខណៈទូេទ េហយែដលមិនបនករមិតេដយែឡកចំេពះកិចចករពរកមមសិទធិបញញ ។ 

 ខ-    ែដលរតូវបនផតល់ឱយ េដយេយងតមបទបបញញតតិៃនអនុសញញ ទីរកុងែប៊ន(១៩៧១) ឬ
អនុសញញ ទីរកុងរ ៉មូ ែដលបនអនុញញ តឱយរបរពឹតតិកមមេនះ មនមុខងរមិនែមនជរបរពឹតតិកមមជតិ 
ែតជរបរពឹតតិកមមែដលរតូវបនផតល់ឱយេនកនុងរបេទសមួយេផសងេទៀត។ 
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 គ- ចំេពះសិទធិអនកសែមតង ផលិតករហវូណូរកម និងអងគភពទូរផសយែដលមិនបនែចង 
កនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ។ 
 ឃ-    ែដលេកតេចញមកពីកិចចរពមេរពៀងអនតរជតិ ែដលទក់ទងេទនឹងកិចចករពរកមម
សិទធិបញញ  ែដលបនចូលជធរមនមុនេពលចូលជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមម
ពិភពេលក ឱយែតកិចចរពមេរពៀងទំងេនះ រតូវបនជូនដំណឹងេទរកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភព
ពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ  េហយមិនបេងកតជករេរ សេអងតមអំេពចិតតឬមិន
សមេហតុផលរបឆំងនឹងពលរដឋៃនសមជិកេផសងេទៀត ។ 

មរត៥ 
កិចចរពមេរពៀងពហុភគីកិចចរពមេរពៀងពហុភគីកិចចរពមេរពៀងពហុភគីកិចចរពមេរពៀងពហុភគី    សតីពីសតីពីសតីពីសតីពីករទទួលបនករទទួលបនករទទួលបនករទទួលបន    ឬ ឬ ឬ ឬ កកកករររររកសរកសរកសរកសកិចចកិចចកិចចកិចចករពរករពរករពរករពរ 

កតពវកិចចែដលែចងកនុងមរត៣និងមរត៤ មិនរតូវអនុវតតចំេពះនីតិវធីិទំងឡយ ែដល
មនែចងកនុងកិចចរពមេរពៀងពហុភគី ែដលចុះហតថេលខេរកមករឧបតថមភរបស់អងគករកមមសិទធិ
បញញ ពិភពេលកទក់ទងេទនឹងករទទួលបន ឬកររកសសិទធិកមមសិទធិបញញ ។ 

មរត៦ 
ករករករកររលត់សិទធិរលត់សិទធិរលត់សិទធិរលត់សិទធិ 

កនុងេគលបំណងេដះរសយវវិទ តមកិចចរពមេរពៀងេនះ េលកែលងែតបទបបញញតតិៃន
មរត៣និងមរត៤ គម នបទបបញញ តតិណមួយៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ រតូវបនេរបរបស់េដមបីេដះ
រសយបញហ ៃនកររលត់សិទធិខងកមមសិទធិបញញ ។ 

មរត៧ 
េគលបំណងេគលបំណងេគលបំណងេគលបំណង 

កិចចករពរ និងករអនុវតតន៍កមមសិទធិបញញ  គួរចូលរមួចំែណកេដមបីេលកសទួយករៃចនរបឌិត
ៃនបេចចកវជិជ  និងករេផទរ រពមទំងករផសពវផសយបេចចកវជិជ  េដមបីរបេយជន៍េទវញិេទមករបស់
ផលិតករនិងអនកេរបរបស់ចំេណះដឹងែផនកបេចចកវជិជ  និងតមរេបៀបមួយែដលនំឱយមននូវសុខុ-
មលភពសងគមនិងេសដឋកិចច រពមទំងធននូវតុលយភពរវងសិទធិនិងកតពវកិចច។ 

មរត៨ 
េគលករណ៍េគលករណ៍េគលករណ៍េគលករណ៍ 

  ១-  េនកនុងករបេងកតនិងេធវវេិសធនកមមចបប់និងបទបញជ របស់ខលួន   សមជិកទំងឡយ 
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រតូវអនុម័តនូវវធិនករចំបច់េដមបីករពរសុខភពសធរណៈនិងអហរូបតថមភ និងេដមបីេលក
សទួយផលរបេយជន៍សធរណៈកនុងវស័ិយែដលមនសរៈសំខន់បំផុតចំេពះករអភិវឌឍន៍េសដឋ-
កិចចសងគមនិងបេចចកវជិជ  ឱយែតវធិនករទំងេនះរសបេទនឹងបទបបញញតតិៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ។  

   ២- វធិនករសមរមយ ឱយែតរសបេទនឹងបទបបញញតតិៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ អចរតូវករ
េដមបីបងក រកររេំលភបំពនកមមសិទធិបញញ េដយមច ស់សិទធិឬករអនុវតតន៍ទំងឡយណ ែដលេធវ
ឱយរងំសទះេដយគម នេហតុផលចំេពះពណិជជកមម ឬេធវេអយជះឥទធិពលអរកក់ដល់ករេផទរជ
អនតរជតិនូវបេចចកវទិយ។ 

ជំពូកទី២ 
បទដឋ នទក់ទងនឹងអតថិភព វសិលភព នងិករេរបរបស់

សទិធិកមមសទិធបិញញ  
ែផនកទី១ : សទិធិអនកនិពនធ និងសទិធិរបហក់របែហល 

មរត៩ 
ទំនទំនទំនទំនក់ទំនងក់ទំនងក់ទំនងក់ទំនងជជជជមួយមួយមួយមួយអនុសញញ ទីរកងុែប៊នអនុសញញ ទីរកងុែប៊នអនុសញញ ទីរកងុែប៊នអនុសញញ ទីរកងុែប៊ន 

  ១- សមជិកទំងឡយរតូវអនុេលមតមមរត១ដល់មរត២១ៃនអនុសញញ ទីរកុងែប៊ន   
(១៩៧១)និងចបប់បែនថមរបស់អនុសញញ េនះ។ បុ៉ែនតសមជិកទំងឡយ គម នសិទធិឬកតពវកិចច 
តមកិចចរពមេរពៀងេនះ ចំេពះសិទធិែដលបនផតល់ឱយតមមរត៦សទួន ឬសិទធិេផសងេទៀតែដល
េកតេចញពីអនុសញញ េនះ។ 

  ២- សិទធិអនកនិពនធ រតូវករពរចំេពះករសំែដងគំនិត បុ៉ែនតមិនករពរចំេពះគំនិត នីតិវធីិ 
រេបៀបរបតិបតតិករ ឬទសសនៈគណិតវទិយ េនះេឡយ។ 

មរត១០ 
កមមវធីិកំុពយូទ័រនិងករចងរកងទិននន័យកមមវធីិកំុពយូទ័រនិងករចងរកងទិននន័យកមមវធីិកំុពយូទ័រនិងករចងរកងទិននន័យកមមវធីិកំុពយូទ័រនិងករចងរកងទិននន័យ 

  ១- េទះបីជេនកនុងទរមង់របភពេដម ឬមនភពជេលខកូដកតី កមមវធីិកំុពយូទ័ររតូវករពរ
ជសន ៃដអកសរសរសត តមអនុសញញ ទីរកុងែប៊ន(១៩៧១) ។ 
 ២- ករចងរកងទិននន័យឬឯកសរេផសងេទៀត េទះបីជសថិតេរកមទំរង់ែដលម៉សីុនអច
អនបនឬទរមង់េផសងេទៀត េដយមូលេហតុៃនករេរជសេរ ស ឬ  ករេរៀបចំមតិក ែដលបងកីត
ជសមិទធិផលខងបញញ  ក៍រតូវករពរែដរ។ កិចចករពរេនះ មិនរតូវេធវេឡងចំេពះទិននន័យ ឬ
ឯកសរេទ បុ៉ែនតមិនរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់សិទធិអនកនិពនធៃនទិននន័យ ឬឯកសរទំងេនះេឡយ ។ 
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មរត១១ 
សិទធិសិទធិសិទធិសិទធិជួលជួលជួលជួល 

យ៉ងេហចណស់ចំេពះកមមវធីិកំុពយូទ័រនិងសន ៃដែខសភពយនត សមជិករតូវផតល់ឱយអនក
និពនធនិងអនកទទួលសិទធិនូវសិទធិអនុញញ ត ឬសិទធិហមឃត់ករជួលលកខណៈពណិជជកមមដល់ 
សធរណជននូវចបប់េដមឬចបប់ចមលងៃនសន ៃដែដលករពរេដយសិទធិអនកនិពនធ។ សមជិក
រតូវបនេលកែលងពីកតពវកិចចេនះចំេពះសន ៃដភពយនត េលកែលងែតករជួលេនះេធវឱយ
រកីសយភយចបប់ចមលងៃនសន ៃដ ែដលេធវឱយខូចខតែផនកសមភ រៈចំេពះសិទធិផត ច់មុខៃនករ
ផលិតេឡងវញិែដលផតល់ឱយេដយសមជិកេនះចំេពះអនកនិពនធនិងអនកទទួលសិទធិ។ កតពវកិចច
េនះមិនរតូវអនុវតតចំេពះករជួលកមមវធីិកំុពយូទ័រ       កនុងករណីែដលកមមវធីិេនះមិនែមនជកមមវតថុ   
សំខន់សរមប់ករដក់ជួល។ 

មរត១២ 
រយៈេពលរយៈេពលរយៈេពលរយៈេពលៃនកិចចៃនកិចចៃនកិចចៃនកិចចករពរករពរករពរករពរ    

រយៈេពលៃនកិចចករពរសន ៃដមួយ េរកពីសន ៃដខងថតរបូឬសន ៃដសិលបៈអនុវតត ែដល
រតូវគណនេលមូលដឋ នេរកអំពីមួយជីវតិរបស់របូវន័តបុគគលមន ក់  រយៈេពលេនះ មិនរតូវតិចជង
៥០(ហសិប)ឆន ំ េដយគិតចប់ពីបញច ប់ឆន ំរបតិទិនៃនករេបះពុមពផសយែដលបនអនុញញ ត។ េប
សិនខកខនមិនបនេបះពុមពផសយែដលបនអនុញញ តេនះ កនុងអំឡុងេពល៥០(ហសិប)ឆន ំ 
ចប់ពីេពលបេងកតសន ៃដ សន ៃដេនះរតូវករពរ រយៈេពល៥០(ហសិន)ឆន ំ េដយគិតចប់ពី
បញច ប់ឆន ំរបតិទិនៃនករបេងកតសន ៃដ។ 

មរត១៣ 
ករករករករករមិតករមិតករមិតករមិតសិទធិសិទធិសិទធិសិទធិ    និង និង និង និង ករករករករេលកែលងេលកែលងេលកែលងេលកែលង 

សមជិកទំងឡយ រតូវកំណត់ករករមិតឬករេលកែលង ចំេពះសិទធិផត ច់មុខ កនុងករណី
ពិេសសមួយចំនួន ែដលមិនផទុយនឹងករេធវអជីវកមមធមមតេលសន ៃដ និងមិនេធវឱយប៉ះពល់េដយ
គម នេហតុផលដល់ផលរបេយជន៍រសបចបប់ៃនមច ស់សិទធិ។ 

មរត១៤ 
កិកិកិកិចចចចចចចចករពរករពរករពរករពរអនកសអនកសអនកសអនកសែមដែមដែមដែមដងងងង    ផលិតករផលិតករផលិតករផលិតករហវណូូរកមហវណូូរកមហវណូូរកមហវណូូរកម    (ករថតសករថតសករថតសករថតសេមលេមលេមលេមលងងងង) និងអងគភពទូរផសយនិងអងគភពទូរផសយនិងអងគភពទូរផសយនិងអងគភពទូរផសយ 

  ១- ចំេពះករថតបញចូ លករសែមតងកនុងហវូណូរកម អនកសែមតងមនលទធភពបងក រ
សកមមភពែដលរបរពឹតតិេដយគម នករអនុញញ តិដូចជៈ ករថតបញចូ លករសំែដងែដលមិនទន់  
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បនថតបញចូ លនិងករផលិតេឡងវញិៃនករថតបញចូ លេនះ។ អនកសែមតងក៏មនលទធភពបងក រ
សកមមភពែដលរបរពឹតតិេដយគម នករអនុញញ តផងែដរដូចជៈ ករផសយេដយមេធយបយគម ន
ែខស និងករផសពវផសយជសធរណៈនូវករសែមតងផទ ល់។ 

  ២- ផលិតករហវូណូរកមមនសិទធិអនុញញ តឬហមឃត់ករផលិតេឡងវញិនូវហវូណូរកម 
េដយផទ ល់ឬេដយរបេយល។ 

   ៣- អងគភពទូរផសយមនសិទធិហមឃត់សកមមភពទំងឡយែដលរបរពឹតតិេដយគម ន
ករអនុញញ តដូចជៈ ករថតបញចូ ល ករផលិតេឡងវញិនូវករថតបញចូ លនិងករផសយេឡងវញិ
េដយមេធយបយគម នែខសៃនកមមវធីិផសយ ក៏ដូចជករផសយជសធរណៈនូវកមមវធីិទូរទសសន៍។  
េនេពលែដលសមជិកទំងឡយមិនបនផតល់សិទធិេនះេទឱយអងគភពទូរផសយេទ សមជិកទំង
េនះរតូវផតល់ឱយមច ស់សិទធិអនកនិពនធ ចំេពះកមមវធីិផសយនូវលទធភពរបងក រសកមមភពទំងឡយ
ខងេល េលកែលងែតអវីែដលមនែចងកនុងបទបបញញតតិៃនអនុសញញ ទីរកុងែប៊ន(១៩៧១)។ 

   ៤- បទបបញញតតិៃនមរត១១  ែដលទក់ទងនឹងកមមវធីិកំុពយូទ័រ    រតូវអនុវតតផងែដរចំេពះ 
 ផលិតករហវូណូរកមនិងចំេពះមច ស់សិទធិេផសងេទៀតៃនហវូណូរកម ដូចបនកំណត់កនុងចបប់

របស់សមជិក។ េនៃថងទី១៥ ែខេមស ឆន ំ១៩៩៤ របសិនេបសមជិកមនជធរមននូវរបព័នធែបង
ែចកលភករេដយសមភព ចំេពះមច ស់សិទធិែដលទក់ទងនឹងករជួលហវូណូរកម សមជិក
េនះអចរកសទុកនូវរបព័នធេនះ ឱយែតករជួលហវូណូរកមជលកខណៈពណិជជកមមមិនេធវឱយប៉ះ
ពល់ដល់សិទធិផត ច់មុខៃនករផលិតេឡងវញិរបស់មច ស់សិទធិ។ 

  ៥- រយៈេពលៃនកិចចករពរែដលមនតមកិចចរពមេរពៀងេនះចំេពះអនកសែមតង និងផលិតករ
ហវូណូរកម រតូវមនយ៉ងេហចណស់រហូតដល់បញច ប់រយៈេពល៥០(ហសិប)ឆន ំ គិតចប់ពីចុង
ឆន ំរបតិទិនៃនករថតឬករសែមតង។ រយៈេពលៃនកិចចករពរ ែដលបនផតល់ឱយតមកថខណឌ ទី៣ 
រតូវមនរយៈេពលយ៉ងេហចណស់២០(ៃមភ)ឆន ំគិតចប់តំងពីចុង ឆន ំរបតិទិនៃនករផសយ។ 

  ៦- ចំេពះសិទធិទំងឡយែដលផតល់ឱយតមកថខណឌ ទី១ ទី២និងទី៣ សមជិកណ 
មួយអចែចងអំពីលកខខណឌ  ករករមិត ករេលកែលងនិងខដក់លកខខណឌ  រតឹមករមិតែដល       
អនុញញ តេដយអនុសញញ ទីរកុងរ ៉មូ។ បុ៉ែនតបទបបញញតតិ មរត១៨ៃនអនុសញញ ទីរកុងែប៊ន(១៩៧១) 
រតូវអនុវតតដូចគន  បុ៉ែនតអចែកែរបតមករចំបច់ ចំេពះសិទធិអនកសែមតង និងផលិតករហវូណូ
រកម។ 
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ែផនកទី២ : ម៉ក 
មរត១៥ 

កមមវតថុកមមវតថុកមមវតថុកមមវតថុែដលអចកែដលអចកែដលអចកែដលអចករពរបនរពរបនរពរបនរពរបន 

  ១-      សញញ ណមួយឬបងគុំណមួយៃនសញញ  ែដលអចែញកដច់ពីគន នូវទំនិញឬេសវ 
របស់សហរគសមួយ ពីទំនិញឬេសវរបស់សហរគសេផសងេទៀត អចបេងកតបនជម៉ក។ 
សញញ ទំងេនះ ជពិេសស ពកយែដលរមួមន េឈម ះបុគគល អកសរ េលខ សមសធតុជរបូ
ភពនិងបងគុំៃនពណ៌ រពមទំងបងគុំៃនសញញ ទំងេនះ អចរតូវបនទទួលឱយចុះបញជ ីជម៉ក។ 
េនេពលែដលសញញ គម នសមតថភពែញកឱយដច់ពីគន នូវទំនិញឬេសវែដលពក់ព័នធ សមជិក
ទំងឡយអចចុះបញជ ីបនអរស័យេដយភពែញកដច់ពីគន  ែដលទទួលបនតមរយៈករេរប
របស់។ ជលកខខណឌ ៃនករចុះបញជ ី សមជិកទំងឡយអចទមទរឱយសញញ េនះជសញញ
ែដលេមលេឃញ។  

   ២- កថខណឌ ទី១ខងេល មិនរតូវយល់ថជករររងំសមជិកណមួយ មិនឱយបដិ- 
 េសធករចុះបញជ ីម៉កេដយែផអកេលមូលដឋ នេផសងេទៀតេឡយ ឱយែតមូលដឋ នទំងេនះមិនផទុយ

នឹងបទបបញញតតិៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី(១៩៦៧)។ 

  ៣- សមជិកទំងឡយអចបេងកតភពែដលអចចុះបញជ ីបន េដយែផអកេលករេរប
របស់។ បុ៉ែនត ករេរបរបស់ជក់ែសតងៃនម៉ក មិនរតូវជលកខខណឌ  សរមប់ករដក់ពកយសំុចុះ
បញជ ីេឡយ។ ពកយសំុចុះបញជ ីមិនរតូវបដិេសធ េដយែផអកែតេទេលមូលដឋ នែដលថគម នករេរប
របស់េដយេចតនមុនផុតរយៈេពល៣(បី)ឆន ំរប់ចប់ពីកលបរេិចឆទៃនពកយសំុចុះបញជ ី។   

 ៤-  សរជតិៃនទំនិញឬេសវ ែដលរតូវបំពក់ម៉ក មិនរតូវបេងកតជឧបសគគណមួយេដមបីចុះ
បញជ ីម៉កេឡយ។ 

   ៥- សមជិកទំងឡយរតូវេបះពុមពផសយម៉កនីមួយៗមុនចុះបញជ ីឬេរកយចុះបញជ ីភល ម 
េហយរតូវផតល់ឱកសសមរមយេដមបីបតឹងបដិេសធករចុះបញជ ី។ ជងេនះេទេទៀត សមជិកទំង
ឡយ អចផតល់ឱកសឱយបតឹងជំទស់ចំេពះករចុះបញជ ីម៉ក ។  

មរត១៦ 
សិទធិែដលសិទធិែដលសិទធិែដលសិទធិែដលេកតេឡងពីករចុះបញជ ម៉ីកេកតេឡងពីករចុះបញជ ម៉ីកេកតេឡងពីករចុះបញជ ម៉ីកេកតេឡងពីករចុះបញជ ម៉ីក 

  ១- មច ស់ម៉កែដលបនចុះបញជ ីរួច មនសិទធិផត ច់មុខេដមបីហមតតិយជន េដយ
គម នករយល់រពមពីមច ស់ម៉ក មិនឱយេរបរបស់កនុងចរនតពណិជជកមមនូវសញញ ែដលដូចឬរបហក់
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របែហលគន  ចំេពះទំនិញឬេសវែដលដូចឬរបហក់ែហលគន េទនឹងសញញ ែដលបនចុះបញជ ីជ
ម៉កេហយែដលករេរបរបស់េនះនឹងបណត លឱយមនករភ័នតរចឡំ។ កនុងករណីៃនករេរបរបស់
សញញ ែដលដូចគន ចំេពះទំនិញឬេសវែដលដូចគន  ភពដូចគន ែដលអចបេងកតឱយមនករភ័នតរច-
ឡំ រតូវបនសនមត។សិទធិែដលបនេរៀបរប់ខងេល មិនរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់សិទធិែដលមនពី
មុនរសប់ ឬមិនរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់លទធភពៃនសមជិកទំងឡយ    កនុងករបេងកតសិទធិនន 
 េដយឈរេលមូលដឋ នៃនករេរបរបស់េឡយ។ 

  ២- មរត៦សទួនៃនអនុសញញទីរកុងប៉រសី(១៩៦៧) រតូវអនុវតតដូចគន បុ៉ែនតអចែកែរប 
តមករចំបច់ចំេពះេសវ។ េដមបីកំណត់ថម៉កមួយជម៉កលបី សមជិកទំងឡយរតូវពិចរ
ណេលករយល់ដឹង អំពីម៉ករបស់សធរណៈជនចំេពះវស័ិយែដលពក់ព័នធ េដយរមួបញជូ ល
ទំងករយល់ដឹងេនកនុងសមជិកពក់ព័នធ ែដលបនទទួលពីលទធផលៃនករផសពវផសយៃនម៉ក
េនះ។ 

  ៣- មរត៦សទួនៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី(១៩៦៧)  រតូវអនុវតតដូចគន បុ៉ែនតអចែកែរប តម 
ករចំបច់ចំេពះទំនិញឬេសវ ែដលមិនរបហក់របែហលេទនឹងទំនិញឬេសវៃនម៉កែដលបន
ចុះបញជ ីរចួ  ឱយែតករេរបរបស់ម៉កចំេពះទំនិញឬេសវទំងេនះ អចបងហ ញនូវទំនក់ទំនង
រវងទំនិញឬេសវជមួយនឹងមច ស់ម៉កែដលបនចុះបញជ ីរចួ  េហយឱយែតរបេយជន៍របស់មច ស់
ម៉កែដលបនចុះបញជ ីរចួ អចរតូវខូចខតេដយករេរបរបស់េនះ។ 

មរត១៧ 
ករករករករេលកែលងេលកែលងេលកែលងេលកែលង    

សមជិកទំងឡយអចែចងឱយមនករេលកែលងែដលមនករមិត ចំេពះសិទធិែដលបន
ផតល់ឱយេដយម៉ក ដូចជ ករេរបរបស់សមរមយនូវពកយេពចន៍ពណ៌ន ឱយែតករេលកែលងេនះ 
គិតគូរដល់របេយជន៍រសបចបប់របស់មច ស់ម៉កនិងរបស់តតិយជន។ 

មរត១៨ 
រយៈេពលៃនកិចចករពររយៈេពលៃនកិចចករពររយៈេពលៃនកិចចករពររយៈេពលៃនកិចចករពរ 

ករចុះបញជ ីដំបូងនិងករចុះបញជ ីសរជថមីៃនម៉ក រតូវមនរយៈេពលមិនតិចជង៧(របំពីរ)
ឆន ំ។   ករចុះបញជ ីម៉កអចេធវសរជថមីបនេដយគម នកំណត់។ 

មរត១៩ 
លកខខណឌលកខខណឌលកខខណឌលកខខណឌ តរមវូតរមវូតរមវូតរមវូៃនករេរបរបស់ៃនករេរបរបស់ៃនករេរបរបស់ៃនករេរបរបស់    
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   ១-េបករេរបរបស់រតូវតរមូវេដមបីរកសករចុះបញជ ី ករចុះបញជ ីអចរតូវលុបេចលែតបនទ ប់
ពីរយៈេពលយ៉ងេហចណស់៣(បី)ឆន ំជប់គន រហូតៃនករមិនេរបរបស់ េលកែលងែតមនេហតុ
ផលសមរមយេដយសំអងេលឧបសគគននៃនករេរបរបស់ ែដលេលកេឡងេដយមច ស់ម៉ក។
សថ នភពននែដលេកតេឡងេរកពីឆនទៈរបស់មច ស់ម៉កែដលជឧបសគគកនុងករេរបរបស់ម៉ក
ដូចជកររតិតបិតករនំចូលឬលកខខណឌ តរមូវេផសងេទៀត របស់រដឋ ភិបលចំេពះទំនិញឬេសវ
ែដលបនករពរេដយម៉ក រតូវទទួលសគ ល់ថជេហតុផលសមរមយចំេពះករមិនេរបរបស់
េនះ។ 

  ២- េនេពលមនកររតួតពិនិតយពីមច ស់ម៉ក កររបីរបស់ម៉កមួយេដយបុគគលេផសងេទៀត 
រតូវទទួលសគ ល់ថជករេរបរបស់ម៉កកនុងេគលបំណងេដមបីរកសករចុះបញជ ី។ 

មរត២០ 
លកខខណឌលកខខណឌលកខខណឌលកខខណឌ តតតតរមូរមូរមូរមូវវវវេផសងេទៀតេផសងេទៀតេផសងេទៀតេផសងេទៀត    

ករេរបរបស់ម៉កកនុងចរនតពណិជជកមម   មិនរតូវបងកករលំបកេដយគម នេហតុផលេដយ 
លកខខណឌ តរមូវពិេសសនន ដូចជ ករេរបរបស់ជមួយម៉កេផសង  ករេរបរបស់េរកម
ទរមង់ពិេសស ឬករេរបរបស់កនុងលកខណៈែដលេធវឱយប៉ះពល់ដល់លទធភពៃនករែញកដច់
ពីគន នូវទំនិញឬេសវរបស់សហរគសមួយ ពីទំនិញឬេសវរបស់សហរគសេផសងេទៀត។ របករ
េនះមិនរចនេចលលកខខណឌ តរមូវ ែដលែចងអំពីករេរបរបស់ម៉កសមគ ល់សហរគសផលិត
ទំនិញឬេសវ បុ៉ែនតគម នទំនក់ទំនងរវងគន  ជមួយនឹងម៉កែដលែញកដច់ពីគន នូវទំនិញឬេសវ
ជក់លក់របស់សហរគសេនះ ។ 

មរត២១ 
ករផតល់អជញ ប័ណណនិងករផតល់អជញ ប័ណណនិងករផតល់អជញ ប័ណណនិងករផតល់អជញ ប័ណណនិងករេផទរសិទធិករេផទរសិទធិករេផទរសិទធិករេផទរសិទធិ    

សមជិកទំងឡយអចកំណត់លកខខណឌ ចំេពះករផតល់អជញ ប័ណណ និងករេផទរសិទធិម៉ក   
េដយរតូវយល់ថអជញ ប័ណណបញជ ចំេពះម៉កមិនរតូវបនអនុញញ តេឡយ េហយមច ស់ម៉កែដល
បនចុះបញជ ីរចួមនសិទធិេផទរម៉កេដយមនឬគម នករេផទរអជីវកមមែដលេរបរបស់ម៉កេនះ។ 

ែផនកទី៣ : ម៉កសមគ លភ់ូមិសរសតទំនិញ 
មរត២២ 

កិចចករពរកិចចករពរកិចចករពរកិចចករពរម៉កសមគ ល់ម៉កសមគ ល់ម៉កសមគ ល់ម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតភូមិសរសតភូមិសរសតភូមិសរសតទំនិញទំនិញទំនិញទំនិញ    
  ១-   កនុងេគលបំណងៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ  ម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញសំេដដល់ករ 
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ចងអុលបងហ ញែដលសមគ ល់ទំនិញមួយថមនរបភពកនុងែដនដីៃនសមជិកណមួយឬតំបន់ ឬទី
តំងណមួយៃនែដនដីេនះ ែដលមនគុណភពជក់លក់ កិតតិស័ពទ ឬ   ចរកិលកខណៈេផសងេទៀត 
ៃនទំនិញ ែដលេកតេចញជពិេសសពីរបភពភូមិសរសតេនះ។ 

   ២- ចំេពះម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ       សមជិកទំងឡយរតូវផតល់មេធយបយតម 
 ផលូវចបប់សរមប់ភគីែដលមនរបេយជន៍េដមបីបងក រកំុឱយមន : 

  ក- ករេរបរបស់េដយមេធយបយណមួយកនុង កររចន ឬករបងហ ញទំនិញ ែដល
ចងអុលបងហ ញ ឬនំឱយេគយល់ថ     ទំនិញេនះ មនរបភពពីតំបន់ភូមិសរសតមួយ េរកពីទីកែនលង 
ពិតរបកដៃនរបភព ែដលនំឱយសធរណៈជនភ័នតរចឡំអំពីរបភពភូមិសរសតៃនទំនិញ។ 
  ខ-  ករេរបរបស់ណមួយ  ែដលបេងកតជអំេពៃនកររបកួតរបែជងមិនេសម ះរតង់ 
 តមខលឹមសរៃនមរត១០សទួន ៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី(១៩៦៧)។ 

   ៣- តមគំនិតផតួចេផតមរបស់ខលួន      េបចបប់អនុញញ តឬតមសំេណ របស់ភគីែដលមន 
 របេយជន៍  សមជិកណមួយអចបដិេសធឬេធវេមឃភពករចុះម៉ក ែដលមនឬែដលបេងកតពី 
  ម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ ចំេពះទំនិញែដលគម នរបភពពីែដនដីែដលបនចងអុលបងហ ញ េប

ករេរបរបស់ករចងអុលបងហ ញរបស់ម៉កចំេពះទំនិញទំងេនះកនុងសមជិកេនះ េធវឱយសធរ-
ណៈជនភ័នតរចឡំអំពីទីកែនលងពិតរបកដៃនរបភព។ 

  ៤- កិចចករពរកនុងកថខណឌ ទី១ ទី២ និងទី៣ អចអនុវតតបន របឆំងនឹងម៉កសមគ ល់
ភូមិសរសតទំនិញ ែដលេធវឱយសធរណជនយល់ខុសថ ទំនិញមនរបភពពីែដនដីមួយេផសង
េទៀត េទះបីជែដនដី តំបន់ ឬទីតំងែដលជរបភពៃនទំនិញមនពិតរបកដក៏េដយ។ 

មរត២៣ 
កិចចករពរកិចចករពរកិចចករពរកិចចករពរបែនថមចំេពះបែនថមចំេពះបែនថមចំេពះបែនថមចំេពះម៉កសមគ ល់ម៉កសមគ ល់ម៉កសមគ ល់ម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតភូមិសរសតភូមិសរសតភូមិសរសតទំនិញទំនិញទំនិញទំនិញសរមប់សរមប់សរមប់សរមប់រសទំពំបយជួររសទំពំបយជួររសទំពំបយជួររសទំពំបយជួរនិងនិងនិងនិងេរគឿងេរគឿងេរគឿងេរគឿងរសវងឹរសវងឹរសវងឹរសវងឹ    

   ១- សមជិកនីមួយៗរតូវផតល់នូវមេធយបយតមផលូវចបប់សរមប់ភគីែដលមនរបេយជន៍
េដមបីបងក រកំុឱយមនករេរបរបស់ម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ ែដលសមគ ល់រសទំពំងបយ
ជូរចំេពះរសទំពំងបយជូរទំងឡយណែដលគម នរបភពពីទីកែនលងែដលបនចងអុលបងហ ញ
េដយម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញេនះ ឬសមគ ល់េរគឿងរសវងឹចំេពះេរគឿងរសវងឹទំងឡយ
ណ ែដលគម នរបភពពីទីកែនលងែដលបនចងអុលបងហ ញេដយម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញេនះ 
េទះបីេបរបភពពិតរបកដៃនទំនិញរតូវបនចងអុលបងហ ញ ឬម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញរតូវ
បនេរបរបស់កនុងករបកែរបឬែដលអមេដយពកយនន ដូចជ “ជំពូក” “របេភទ” “រចនបទ” “ករ 
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 រតប់តម”ឬ“ពកយេផសងៗេទៀតែដលមនលកខណៈរបហក់របែហល៤”។ 
 ២-  ករចុះបញជ ីម៉កសរមប់រសទំពំងបយជូរែដលមនឬែដលបេងកតពីម៉កសមគ ល់ភូមិ- 
សរសតទំនិញ ែដលសមគ ល់រសទំពំងបយជូរ ឬករចុះបញជ ីម៉កសរមប់េរគឿងរសវងឹ ែដលមន 
ឬែដលបេងកតពីម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ ែដលសមគ ល់េរគឿងរសវងឹ រតូវបដិេសធ ឬរតូវេធវ
េមឃភពតមគំនិតផតួចេផតមរបស់ខលួន   េបចបប់ៃនសមជិកអនុញញ ត ឬតមសំេណ របស់ភគី 
ែដលមនរបេយជន៍ ចំេពះរសទំពំងបយជូរឬេរគឿងរសវងឹណែដលមិនេចញពីរបភពេនះ។  
 ៣-  រតូវករពរម៉កនីមួយៗ     កនុងករណីែដលម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញទំងឡយណ 

មនសូរស័ពទដូចគន ចំេពះរសទំពំងបយជូរ  េលកែលងែតបទបបញញតតិកថខណឌ ទី៤ៃន
មរត២២ ។ សមជិកនីមួយ  ៗ រតូវកំណត់លកខខណឌ អនុវតត ចំេពះភពខុសគន ៃនម៉កែដល
មនសូរស័ពទដូចគន  េដយពិចរណេទេលភពចំបច់េដមបីធនឱយមនរបរពឹតតិកមមេដយ
សមធម៌ ចំេពះផលិតករែដលពក់ព័នធ និងេដមបីធនថ អតិថិជនមិនភ័នតរចឡំ។ 

   ៤- េដមបីសរមួលដល់កិចចករពរម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញចំេពះរសទំពំងបយជូរ   
ករចរចរតូវេធវេឡងកនុងរកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ  
ចំេពះករបេងកតរបព័នធពហុភគីៃនករជូនដំណឹងនិងករចុះបញជ ី ម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ
ៃនរសទំពំងបយជូរ ែដលអចទទួលបនកិចចករពរេនកនុងសមជិកទំងឡយណ ែដលបន
ចូលរមួកនុងរបព័នធេនះ។ 

មរត២៤ 
ករចរចជអនតរជតិករចរចជអនតរជតិករចរចជអនតរជតិករចរចជអនតរជតិ            កកកកររររេលកែលងេលកែលងេលកែលងេលកែលង    

   ១- សមជិកទំងឡយយល់រពមចូលរួមចរចសំេដបេងកនកិចចករពរម៉កសមគ ល់ភូមិ 
សរសតទំនិញនីមួយៗ តមមរត២៣។ បទបបញញតតិទំងឡយៃនកថខណឌ ទី៤ដល់ទី៨ខង
េរកម មិនរតូវេរបរបស់េដយសមជិកណមួយេដមបីបដិេសធមិនរពមចរចរឬបេងកតកិចចរពម
េរពៀងេទវភគីឬពហុភគីេឡយ។ កនុងបរបិទៃនករចរចេនះ សមជិកទំងឡយរតូវមនឆនទៈ
ពិចរណេលករអនុវតតន៍បនតនូវបទបបញញតតិទំងេនះ ចំេពះម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ      
នីមួយ  ៗេហយករេរបរបស់ម៉កេនះ ជកមមវតថុៃនករចរច។ 

 ២- រកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ រតូវរតួតពិនិតយេឡង
វញិករអនុវតតន៍បទបបញញតតិៃនែផនកេនះ។    កររតួតពិនិតយេឡងវញិជដំបូង រតូវេធវេឡងកនុងអំឡុង 

                                                   
៤ [កំណត់សមគ ល់កនុងកិចចរពមេរពៀងTRIPS] ថវីេបមនឃល ទីមួយៃនមរត៤២ក៏េដយ  ចំេពះកតពវកិចចទំងេនះ  សមជិក
ទំងឡយអចែចងឱយមនករអនុវតតន៍េដយវធិនកររដឋបល។ 
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 េពល២(ពីរ)ឆន ំ បនទ ប់ពីករចូលជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀងរបស់អងគករពណិជជកមមពិភពេលក។ 
បញហ ណមួយែដលប៉ះពល់ដល់ករេគរពកតពវកិចចទំងឡយតមបទបបញញតតិទំង- 
េនះអចរតូវេសនេឡងេទរកុមរបឹកសេនះ។ តមសំេណ ពីសមជិកណមួយរកុមរបឹកសេនះ រតូវ
ពិេរគះេយបល់ជមួយសមជិកណមួយឬសមជិកទំងឡយចំេពះបញហ ណ ែដលមិនអច
រកដំេណះរសយគួរជទីេពញចិតត តមរយៈករពិេរគះេយបល់េទវភគីឬពហុភគីរវង 
សមជិកទំងឡយែដលពក់ព័នធ។ រកុមរបឹកសរតូវចត់វធិនករដូចែដលបនរពមេរពៀង េដមបី 
សរមួលកររបរពឹតតិេទៃនែផនកេនះនិងេដមបីសេរមចេគលបំណងៃនែផនកេនះ ។ 

  ៣- កនុងករអនុវតតន៍ែផនកេនះ សមជិកមិនរតូវបនថយកិចចករពរម៉កសមគ ល់ភូមិសរសត
ទំនិញែដលមនរួចេហយកនុរបេទសជសមជិក មុនកលបរេិចឆទចូលជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀង
អងគករពណិជជកមមពិភពេលក។ 

  ៤- បទបបញញតតិៃនែផនកេនះ មិនតរមូវឱយសមជិកណមួយររងំករេរបរបស់បនត ឬ 
របហក់របែហលនូវម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញេដយែឡកណមួយរបស់សមជិកេផសងេទៀត 
ែដលសមគ ល់រសទំពំងបយជូរ ឬេរគឿងរសវងឹចំេពះទំនិញឬេសវ េដយពលរដឋឬនិេវសនជន
ណមួយែដលបនេរបរបស់ម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញេនះជបនតបនទ ប់ ចំេពះទំនិញឬ
េសវែដលដូចគន ឬពក់ព័នធគន េនកនុងែដនដីៃនសមជិកេនះកនុងរយៈេពល(ក)យ៉ងេហចណស់
១០(ដប់)ឆន ំមុនៃថងទី១៥ ែខេមស ឆន ំ១៩៩៤ ឬ (ខ) បនេរបរបស់េដយសុចចរតិមុនកលបរេិចឆទ
េនះ។ 

  ៥- ករណីម៉ករតូវបនដក់ពកយេសនសំុឬរតូវបនចុះបញជ ីេដយសុចចរតិ ឬករណីសិទធិេលម៉ក 
ែដលទទួលបនតមរយៈករេរបរបស់េដយសុចចរតិ : 

   ក- មុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតតន៍បទបបញញតតិទំងេនះកនុងរបេទសជសមជិកដូច
កំណត់កនុងជំពូកទី៦ ឬ 

 ខ- មុនម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញរតូវបនករពរកនុងរបេទសៃនរបភព វធិន 
ករែដលបនអនុម័តយកេដមបីអនុវតតែផនកេនះ មិនរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់ភពែដលអចទទួល
បនឬសុពលភពៃនករចុះបញជ ីម៉កឬសិទធិេរបរបស់ម៉ក េលមូលដឋ នថ ម៉កេនះដូចឬរបហក់
របែហលេទនឹងម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ។ 

  ៦-កនុងែផនកេនះមិនតរមូវឱយសមជិកអនុវតតបទបបញញតតិទក់ទងនឹងម៉កសមគ ល់ភូមិសរសត
ទំនិញរបស់សមជិកណមួយេផសងេទៀតចំេពះទំនិញឬេសវែដលពក់ម៉កពក់ព័នធដូចគន  នឹង
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ពកយេពចន៍ធមមតកនុងភសទូេទ ដូចជេឈម ះទូេទសរមប់ទំនិញឬេសវកនុងែដនដីៃនសមជិក
េនះ។ កនុងែផនកេនះមិនតរមូវឱយសមជិកអនុវតតបទបបញញតតិទក់ទងនឹងម៉កសមគ ល់ភូមិសរសត
ទំនិញរបស់សមជិកណមួយេផសងេទៀតចំេពះផលិតផលរសទំពំងបយជូរែដលពក់ម៉កពក់
ព័នធដូចគន នឹងេឈម ះជទូេទៃនរបេភទទំពំងបយជូរែដលមនរសប់កនុងែដនដីៃនសមជិកេនះ 
ចប់ពីកលបរេិចឆទចូលជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក។  

  ៧- សមជិកអចែចងថ ករេលកេឡងសំេណ ណមួយកនុងែផនកេនះពក់ព័នធនឹងករេរប
របស់ឬករចុះបញជ ីម៉ក រតូវេធវេឡងកនុងរយៈេពល៥(របំ)ឆន ំបនទ ប់ពីមនករេរបរបស់ែដលេធវ
ឱយខូចរបេយជន៍ដល់ម៉កែដលបនករពរ រតូវបនដឹងជទូេទកនុងរបេទសជសមជិកេនះ ឬ
រតូវេធវេឡងបនទ ប់ពីកលបរេិចឆទចុះបញជ ីម៉ក កនុងរបេទសជសមជិកេនះ  ឱយែតម៉កេនះរតូវ
បនេបះពុមពផសយរតឹមកលបរេិចឆទេនះ របសិនេបកលបរេិចឆទេនះេកតេឡងមុនកលបរេិចឆទ
ៃនករេរបរបស់ែដលេធវឱយខូចរបេយជន៍ រតូវបនដឹងជទូេទកនុងរបេទសជសមជិកេនះ 
េហយ ឱយែតម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញេនះ មិនរតូវបនេរបរបស់ឬចុះបញជ ីេដយេចតន
ទុចចរតិ។ 

   ៨- បទបបញញតតិទំងឡយៃនជំពូកេនះមិនរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់សិទធិបុគគលណមួយ កនុង
ករេរបរបស់កនុងចរនតពណិជជកមមនូវេឈម ះបុគគលេនះឬេឈម ះបុពវជនៃនបុគគលេនះ កនុងអជីវ-
កមម  េលកែលងែតេឈម ះេនះរតូវបនេរបរបស់ េធវឱយសធរណៈជនភ័នតរចឡំ។   

 ៩- កិចចរពមេរពៀងេនះ គម នកតពវកិចចករពរម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ ែដលមិន
បនករពរឬបញឈប់កិចចករពរកនុងរបេទសៃនរបភព ឬែលងេរបរបស់កនុងរបេទសេនះ។   

ែផនកទី៤ : គំនូរឧសសហកមម 
មរត២៥ 

លកខខលកខខលកខខលកខខណឌ តណឌ តណឌ តណឌ តរមូរមូរមូរមូវវវវេដមបីេដមបីេដមបីេដមបីករពរករពរករពរករពរ 
  ១- សមជិកទំងឡយរតូវែចងពីកិចចករពរគំនូរឧសសហកមមែដលបនបេងកតេឡងេដយ
ឯករជយេហយែដលមនលកខណៈថមីឬេដម ។ សមជិកទំងឡយ អចែចងថ គំនូរឧសសហកមម  
ែដលគម នលកខណៈថមីឬេដម របសិនគំនូរេនះមិនខុសែបលកខល ំងពីគំនូរែដលបនសគ ល់ឬបងគុំធតុ
ៃនគំនូរែដលបនសគ ល់ ។ សមជិកទំងឡយអចែចងថ កិចចករពរេនះមិនលតសនធឹងដល់
គំនូរ ែដលបនបេងកតជពិេសសកនុងេគលបំណងបេចចកេទសឬដំេណ រករ។  

   ២-  សមជិកនីមួយៗ       រតូវធនថ   លកខខណឌ តរមូវេដមបីធនករពរគំនូរែផនកវយន- 
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 ភ័ណឌ  ែដលពក់ព័នធេដយែឡកចំេពះតៃមល   កររតួតពិនិតយឬករេបះពុមពផសយ ែដលមិនេធវឱយ
ប៉ះពល់េដយគម នេហតុផលសមរមយចំេពះឱកសកនុងករេសនសំុ និងទទួលបនកិចចករពរ។ 
សមជិកទំងឡយមនេសរភីពកនុងករបំេពញកតពវកិចចេនះ តមរយៈចបប់សតីពីគំនូរឧសសហ-
កមម ឬតមរយៈចបប់សិទធិអនកនិពនធ។ 

មរត២៦ 
កិចចករពរកិចចករពរកិចចករពរកិចចករពរ    

  ១-   មច ស់គំនូរឧសសហកមមែដលបនករពរ      មនសិទធិហមឃត់តតិយជនេដយគម ន 
ករអនុញញ តពីមច ស់ មិនឱយផលិត លក់ ឬនំចូលទំនិញែដលេរបរបស់ឬបេងកតេដយគំនូរ 
ឧសសហកមម ជករចមលង ឬករចមលងែផនកសំខន់ៃនគំនូរែដលបនករពរ  េនេពលែដលសកមម 
ភពទំងេនះេធវេឡងកនុងេគលបំណងពណិជជកមម ។ 

   ២- សមជិកទំងឡយអចែចងឱយមនករេលកែលងែដលមនករមិតចំេពះកិចចករពរ
គំនូរឧសសហកមម ឱយែត ករេលកែលងេនះមិនេធវឱយប៉ះពល់េដយគម នេហតុផលសមរមយដល់
អជីវកមមធមមតៃនគំនូរឧសសហកមមែដលបនករពរ និងមិនេធវឱយខូចខតេដយគម នេហតុផល
សមរមយដល់របេយជន៍រសបចបប់ៃនមច ស់គំនូរឧសសហកមមែដលបនករពរ េដយពិចរណ
ដល់ផលរបេយជន៍រសបចបប់ៃនតតិយជន។ 

 ៣- រយៈេពលៃនកិចចករពរ រតូវកំណត់យ៉ងេហចណស់១០(ដប់)ឆន ំ។ 
ែផនកទី៥ : របកសនីយបរតតកកកមម 

មរត២៧ 
កមមវតថុកមមវតថុកមមវតថុកមមវតថុែដលអចែដលអចែដលអចែដលអចទទួលបនទទួលបនទទួលបនទទួលបនរបកសនីយបរបកសនីយបរបកសនីយបរបកសនីយបរតតកកកមមរតតកកកមមរតតកកកមមរតតកកកមម 

   ១- េលកែលងបទបបញញតតិៃនកថខណឌ ទី២និងទី៣ របកសនីយបរតតកកកមម អចទទួល
បន ចំេពះតកកកមមណមួយ េទះជជផលិតផលឬដំេណ រករផលិត កនុងរគប់វស័ិយបេចចកវទិយ 
ឱយែតតកកកមមេនះ ថមី មនជំហនរកេឃញថមីនិងអចយកេទអនុវតតបនកនុងវស័ិយឧសសហកមម៥។ 
េលកែលងកថខណឌ ទី៤ៃនមរត៦៥  កថខណឌ ទី៨ៃនមរត៧០ និងកថខណឌ ទី៣ ៃនមរត
េនះ របកសនីយបរតតកកកមមអចទទួលបន        េហយសិទធិរបកសនីយបរតតកកកមមអចផតល់ឱយ 

                                                   
៥ [កំណត់សមគ ល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS]ជេគលបំណងៃនមរតេនះ ពកយថ ”មនជំហនរកេឃញថមី-Inventive step” 
និងពកយថ ”អចយកេទអនុវតតបនកនុងវស័ិយឧសសហកមម- Capable of industrial application” អចយល់េដយ សមជិក 
ថមនន័យដូចគន េទនឹង ពកយ ”មិនសមញញ-Non-obvious” និងពកយ ”មនរបេយជន៍- Useful” តមករណីនីមួយៗ ។ 
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េដយគម នេរ សេអងចំេពះទីកែនលងៃនតកកកមម ចំេពះវស័ិយបេចចកវទិយ េហយេទះបីេបជផលិត
ផលែដលនំចូល ឬផលិតកនុងរសុកក៏េដយ។ 

   ២- សមជិកទំងឡយអចដកេចញតកកកមមែដលអចទទួលបនរបកសនីយបរតតកកកមម  
ទប់សក ត់ករេធវអជីវកមមែបបពណិជជកមមកនុងែដនដីរបស់ខលួន ែដលចំបច់េដមបីករពរសណត ប់
ធន ប់សធរណៈឬសីលធម៌ រមួមន ករពរជីវតិនិងសុខភពរបស់ មនុសស សតវ ឬ រកុខជតិ 
ឬេដមបីេជៀសវងេធវឱយខូចបរសិថ នធងន់ធងរ       ឱយែតករដកេចញេនះមិនេធវេឡងេដយសរែតករ 

 េធវអជីវកមមេនះ រតូវហមឃត់េដយចបប់េនះេឡយ។ 

   ៣- សមជិកទំងឡយអចដកេចញពីភពែដលអចទទួលបនរបកសនីយបរតតកកកមម  
ផងែដរនូវ : 

   ក- វធីិសរសតវនិិចឆ័យេរគ វធីិសរសតពយបល និងវធីិសរសតវះកត់សរមប់ពយ
បល មនុសសឬសតវ ។ 

  ខ- រកុខជតិនិងសតវែដលមិនែមនជមីរកូសររីងគនិងដំេណ រករកេកតតមលកខណៈ
ជីវសរសតសំខន់ៗសរមប់ផលិតកមមរកុខជតិឬសតវ មិនែមនជដំេណ រករតមលកខណៈមិនែមន
ជីវសរសតនិងមីរកូជីវសរសត។ បុ៉ែនតសមជិកទំងឡយរតូវែចងពីកិចចករពររបេភទេផសងៗៃន
ពូជរកុខជតិ េដយរបកសនីយបរតតកកកមមឬេដយរបព័នធេដយែឡកែដលមនរបសិទធភព ឬ
េដយបនសំៃនរបព័នធទំងពីរ។បទបបញញតតិៃនអនុកថខណឌ េនះរតូវពិនិតយេឡងវញិកនុងរយៈេពល៤
(បួន)ឆន ំ  បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទចូលជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក។ 

មរត២៨ 
សិទធិែដលសិទធិែដលសិទធិែដលសិទធិែដលបនរបគល់ឱយបនរបគល់ឱយបនរបគល់ឱយបនរបគល់ឱយ 

   ១- របកសនីយបរតតកកកមមមួយបនរបគល់ឱយមច ស់នូវសិទធិផត ច់មុខដូចខងេរកមៈ 
   ក- េនេពលកមមវតថុៃនរបកសនីយបរតតកកកមមជផលិតផល ទប់សក ត់តតិយជន 

េដយគម នករយល់រពមពីមច ស់ ពីសកមមភពៃន ករផលិត ករេរបរបស់ ករផគត់ផគង់សរមប់ 
លក់ ករលក់ ឬករនំចូលផលិតផលេនះ៦កនុងេគលបំណងដូចខងេល។ 

   ខ-េនេពលកមមវតថុៃនរបកសនីយបរតតកកកមមជដំេណ រករផលិតកមម ទប់សក ត់ 
តតិយជន េដយគម នករយល់រពមពីមច ស់ ពីសកមមភពៃនករេរបរបស់ដំេណ រករផលិតកមម

                                                   
៦ [កំណត់សមគ ល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS] សិទធិេនះក៏ដូចជសិទធិេផសងេទៀតែដលបនផតល់ឱយតមកិចចរពមេរពៀងេនះ 
ចំេពះ ករេរបរបស់ ករលក់ ករនំចូលឬែចកចយទំនិញ ជកមមវតថុៃនបទបបញញតតិៃនមរត៦។  
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និងពីសកមមភពៃន ករេរបរបស់ ករផគត់ផគង់សរមប់លក់ ករលក់ ឬ ករនំចូលកនុងេគល
បំណងដូចខងេលយ៉ងេហចណស់នូវផលិតផល     ែដលទទួលបនេដយផទ ល់ពីដំេណ រករ 

 ផលិតកមមេនះ ។ 
២-    មច ស់របកសនីយបរតតកកកមមក៏មនសិទធិរបគល់ឬេផទរេដយសនតតិកមម របកសនីយ- 

របកសនីយបរតតកកកមម និងមនសិទធិចុះកិចចសនយអជញ ប័ណណបន។ 

មរត២៩ 
លកខលកខលកខលកខខខខខណឌណឌណឌណឌ ចំេពះអនកដក់ពកយសំុចំេពះអនកដក់ពកយសំុចំេពះអនកដក់ពកយសំុចំេពះអនកដក់ពកយសំុរបកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមម 

   ១- សមជិកទំងឡយរតូវតរមូវឱយអនកដក់ពកយសំុរបកសនីយបរតតកកកមមបងហ ញអំពី
តកកកមមកនុងលកខណៈចបស់លស់និងេពញេលញេដមបីឱយបុគគលែដលមនករមិតជំនញធមមតកនុង
ជំនញអចអនុវតតបននូវតកកកមមេនះ និងអចតរមូវឱយអនកដក់ពកយសំុចងអុលបងហ ញវធីិែដល
លអជងេគេដមបីអនុវតតតកកកមម ែដលបនដឹងេដយតកកករេនេពលចុះកលបរេិចឆទសំុចុះ  បញជ ីឬ
េនេពលចុះកលបរេិចឆទអទិភពៃនសំណំុលិខិតេសនសំុ កនុងករណីអទិភពរតូវបនអះអង។ 
  ២- សមជិកទំងឡយអចតរមូវឱយអនកដក់ពកយសំុរបកសនីយបរតតកកកមមផតល់ព័ត៌មន
ែដលទក់ទងនឹងករដក់និងករផតល់សំណំុលិខិតេសនសំុបរេទស។ 

មរត៣០ 
ករករករករេលកែលងចំេពះសិទធិែដលបនេលកែលងចំេពះសិទធិែដលបនេលកែលងចំេពះសិទធិែដលបនេលកែលងចំេពះសិទធិែដលបនរបគល់របគល់របគល់របគល់ឱយឱយឱយឱយ 

  សមជិកទំងឡយអចផតល់ករេលកែលងែដលមនករមិតចំេពះសិទធិផត ច់មុខែដលរបគល់
ឱយេដយរបកសនីយបរតតកកកមម ឱយែតករេលកែលងេនះមិនេធវឱយប៉ះពល់េដយគម នេហតុផល
សមរមយដល់អជីវកមមធមមតៃនរបកសនីយបរតតកកកមម និងមិនេធវឱយខូចខតេដយគម នេហតុ
ផលសមរមយដល់របេយជន៍រសបចបប់ៃនមច ស់របកសនីយបរតតកកកមម  េដយពិចរណដល់
ផលរបេយជន៍រសបចបប់ៃនតតិយជន។ 

មរត៣១ 
កកកករេរបរបស់េផសងេទៀតេដយរេរបរបស់េផសងេទៀតេដយរេរបរបស់េផសងេទៀតេដយរេរបរបស់េផសងេទៀតេដយគម នគម នគម នគម នករអនុញញ តពីករអនុញញ តពីករអនុញញ តពីករអនុញញ តពីមច ស់មច ស់មច ស់មច ស់សិទធិសិទធិសិទធិសិទធិ 

កនុងករណីែដលចបប់ៃនរបេទសជសមជិក អនុញញ តចំេពះករេរបរបស់៧េផសងេទៀតនូវ
កមមវតថុៃនរបកសនីយបរតតកកកមមមួយ េដយគម នករអនុញញ តពីមច ស់សិទធិ េដយរមួបញចូ លទំង

                                                   
៧ [ កំណត់សមគ ល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS] ”ករេរបរបស់េផសងៗ” សំេដេលករេរបរបស់េរកពីអវីែដលអនុញញ តឱយ
េរកមមរត ៣០។ 
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ករេរបរបស់េដយរដឋ ភិបល ឬតតិយជនែដលបនទទួលករអនុញញ តពីរដឋ ភិបល បទបបញញតតិ
ទំងឡយដូចខងេរកមរតូវេគរព : 
 ក- ករអនុញញ តចំេពះករេរបរបស់េនះរតូវពិចរណេលគុណសមបតតិៃនករេរបរបស់
នីមួយៗ។ 

 ខ- ករេរបរបស់េនះអចអនុញញ តែតកនុងករណី មុនករេរបរបស់េនះ អនកេសនសំុ           
េរបរបស់ បនពយយមសំុករអនុញញ តពីមច ស់សិទធិេលែបបបទនិងលកខខណឌ ពណិជជកមមសម-
រមយ េហយករពយយមេនះមិនបនសេរមចកនុងេពលេវលសមរសប។ សមជិកអចបដិេសធ
លកខខណឌ តរមូវេនះ កនុងករណី របេទសជតិមនភពអសនន ឬកលៈេទសៈដៃទេទៀតែដលេកត
េឡងជបនទ ន់បំផុត  ៗ ឬ កនុងករណីៃនករេរបរបស់ជសធរណៈមិនមនលកខណៈពណិជជ-
កមម។ កនុងសថ នភពរបជជតិមនភពអសនន ឬកលៈេទសៈដៃទេទៀតែដលេកតេឡងជបនទ ន់
បំផុត មច ស់សិទធិរតូវបនជូនដំណឹងយ៉ងឆប់រហ័សែដលអចេធវេទបន។ កនុងករណីៃនករ     
េរបរបស់ជសធរណៈមិនមនលកខណៈពណិជជកមម ែដលរដឋ ភិបលឬអនកចុះកិចចសនយ េដយ
គម នរសវរជវរបកសនីយបរតតកកកមម បនដឹងឬមនមូលដឋ នបងហ ញថបនដឹង ថរបកស
នីយបរតតកកកមមែដលមនសុពលភព កំពុងេរបរបស់ឬនឹងេរបរបស់ េដយឬសរមប់រដឋ ភិ-
បល  មច ស់សិទធិរតូវបនជូនដំណឹងភល ម។ 

 គ-   វសិលភពនិងរយៈេពលៃនករេរបរបស់េនះរតូវករមិតចំេពះវតថុបំណងែដលបន
អនុញញ ត។ កនុងករណីៃនវស័ិយបេចចកវជិជ សឺមីខុនដក់ទ័រ រតូវអនុញញ តែតចំេពះករេរបរបស់ 
ជសធរណៈមិនមនលកខណៈពណិជជកមម ឬចំេពះករេរបរបស់េដមបីេដះរសយករអនុវតតន៍
ែដលរតូវបនកំណត់ថរបឆំងនឹងកររបកួតរបែជង  បនទ ប់ពីនីតិវធីិតុលករឬរដឋបល។  
 ឃ-  ករេរបរបស់េនះរតូវមនលកខណៈមិនផត ច់មុខ។ 

 ង- ករេរបរបស់េនះមិនអចេផទរបន េលកែលងែតករេផទរេនះេធវេឡង ជមួយែផនក
ៃនសហរគសឬមូលនិធិពណិជជកមមែដលទទួលបននូវករេរបរបស់េនះ។ 

 ច- ករេរបរបស់េនះរតូវបនអនុញញ តសរមប់  ផគត់ផគង់ឱយបនបរបូិរណ៍ដល់ទីផសរកនុង
រសុករបស់សមជិកែដលអនុញញ តករេរបរបស់េនះ។ 

 ឆ- េលកែលងចំេពះកិចចករពរផលរបេយជន៍រសបចបប់របស់បុគគលែដលទទួលករអនុ- 
ញញ ត ករអនុញញ តចំេពះករេរបរបស់េនះអចរតូវបនបញច ប់របសិនេបនិងេនេពលែដល 
សភពករណ៍ែដលនំេទរកករអនុញញ តិេនះឈប់េកតេឡងនិងមិនអចេកតេឡងមតងេទៀត។ 
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អជញ ធរមនសមតថកិចច រតូវមនសមតថកិចចពិនិតយេឡងវញិនូវអតថិភពបនតៃនសភពករណ៍េនះ 
តមសំេណ  ។ 
 ជ- មច ស់សិទធិរតូវទទួលបនរបក់សំណងសមរសបតមសថ នភពនីមួយ  ៗេដយគិតដល់
តៃមលេសដឋកិចចៃនករអនុញញ តេនះ ។ 
 ឈ- សុពលភពរសបចបប់ៃនេសចកតីសេរមចណមួយែដលទក់ទងនឹងករអនុញញ តឱយ
េរបរបស់ ជកមមវតថុៃនកររតួតពិនិតយេឡងវញិតមផលូវតុលករឬកររតួតពិនិតយេឡងវញិជឯក
រជយ េដយអជញ ធរថន ក់ខពស់េផសងេទៀត កនុងរបេទសជសមជិកេនះ។ 

 ញ-េសចកតីសេរមចណមួយទក់ទងនឹងរបក់សំណង  ែដលរតូវបង់សរមប់ករេរបរបស់ 
 េនះ ជកមមវតថុៃនកររតួតពិនិតយេឡងវញិតមផលូវតុលករ    ឬកររតួតពិនិតយេឡងវញិជឯករជយ 
េដយអជញ ធរថន ក់ខពស់េផសងេទៀត កនុងរបេទសជសមជិកេនះ។ 

  ដ- សមជិកទំងឡយមិនតរមូវឱយអនុវតតលកខខណឌ កំណត់កនុងអនុកថខណឌ (ខ) និង(ច) 

េនេពលែដលករេរបរបស់េនះរតូវបនអនុញញ តេដមបីេដះរសយករអនុវតតន៍ែដលរតូវបន
កំណត់ថរបឆំងនឹងកររបកួតរបែជង  បនទ ប់ពីនីតិវធីិតុលករឬរដឋបល ។ ភពចំបច់េដមបី
ែកតរមូវករអនុវតតន៍ែដលរបឆំងនឹងកររបកួតរបែជង អចរតូវបនពិចរណេដមបីកំណត់បរ-ិ
មណរបក់សំណងកនុងករណីទំងេនះ។ អជញ ធរមនសមតថកិចចរតូវមនអំណចបដិេសធករ
បញច ប់ករអនុញញ ត របសិនេបនិងេនេពលែដលលកខខណឌ ែដលនំឱយមនករអនុញញ តអចេកត
េឡងមតងេទៀត។ 

 ថ- េនេពលែដល ករេរបរបស់រតូវបនអនុញញ តឱយេធវអជីវកមមេលរបកសនីយបរតតកក
កមមមួយ (”របកសនីយបរតតកកកមមទី២”) ែដលមិនអចេធវអជីវកមម េដយគម នរេំលភបំពន
េទេលរបកសនីយបរតកមមមួយេទៀត (“របកសនីយបរតតកកកមមទី១ ” ) លកខខណឌ បែនថមដូចខង
េរកម រតូវអនុវតត: 

(i)   តកកកមមែដលបនអះអងកនុងរបកសនីយបរតតកកកមមទី២ រតូវពក់ព័នធករេរប
របស់បេចចកេទសេជឿនេលឿនែដលចត់ទុកថ មនសរៈសំខន់ចំេពះេសដឋកិចច
េដយេធៀបេទនឹងតកកកមមែដលបនអះអងកនុងរបកសនីយបរតតកកកមមទី១  

(ii) មច ស់របកសនីយបរតតកកកមមទី១ មនសិទធិេលអជញ ប័ណណឆលងកនុងលកខខណឌ សម
រសបេដមបីេរបរបស់តកកកមម ែដលបនអះអងកនុងរបកសនីយបរតតកកកមមទី២ 
និង 
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(iii)  ករេរបរបស់ែដលបនអនុញញ តចំេពះរបកសនីយបរតតកកកមមទី១ មិនអចេផទរ
បនេឡយ េលកែលងែតមនករេផទរជមួយរបកសនីយបរតតកកកមមទី២។ 

មរត៣២ 
ករលុបេចលករលុបេចលករលុបេចលករលុបេចល////ករបត់បង់សិទធិករបត់បង់សិទធិករបត់បង់សិទធិករបត់បង់សិទធិ 

ចំេពះកររតួតពិនិតយេឡងវញិតមផលូវតុលករៃនេសចកតីសេរមចណមួយ រតូវបេងកតឱយ
មនឱកសេដមបីលុបេចលឬេធវឱយបត់បង់សិទធិ របកសនីយបរតតកកកមមណមួយ។ 

មរត៣៣ 
រយៈេពលៃនកិចចករពររយៈេពលៃនកិចចករពររយៈេពលៃនកិចចករពររយៈេពលៃនកិចចករពរ 

រយៈេពលៃនកិចចករពរមិនរតូវបញច ប់មុនផុតកំណត់រយៈេពល២០(ៃមភ) ឆន ំរប់ចប់ពីកល 
បរេិចឆទៃនករដក់ពកយសំុ៨។ 

មរត៣៤ 
របកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមមរបកសនីយបរតតកកកមមែដលជដំេណ រករផលិតកមមែដលជដំេណ រករផលិតកមមែដលជដំេណ រករផលិតកមមែដលជដំេណ រករផលិតកមម    ::::    បនទុកបនទុកបនទុកបនទុកភ័សតតុងភ័សតតុងភ័សតតុងភ័សតតុង 

 ១- ជេគលបំណងៃននីតិវធីិរដឋបបេវណីែដលទក់ទងនឹងកររេំលភបំពនសិទធិរបស់
មច ស់ ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី១(ខ)ៃនមរត២៨ របសិនេបកមមវតថុៃនរបកសនីយបរតតកកកមម 
ជដំេណ រករផលិតកមមេដមបីទទួលបនផលិតផល អជញ ធរតុលករមនអំណចបញជ ឱយចុង
ចេមលយបងហ ញថដំេណ រករផលិតកមមេដមបីទទួលលបនផលិតផលដូចគន មួយ ខុសពីដំេណ រ
ករផលិតកមមែដលបនទទួលរបកសនីយបរតតកកកមម។ ដូេចនះ សមជិកទំងឡយអចែចង
កនុងកលៈេទសៈណមួយដូចខងេរកម ថផលិតផលដូចគន ណមួយេនេពលែដលផលិត
េដយគម នករយល់រពមពីមច ស់របកសនីយបរតតកកកមម រតូវចត់ទុកថទទួលបនពីដំេណ រ
ករផលិតកមមែដលបនទទួលរបកសនីយបរតតកកកមម េលកែលងែតមនភ័សតុតងផទុយ: 
  ក- របសិនេបផលិតផលែដលទទួលបនពីដំេណ រករផលិតកមមែដលបនទទួល
របកសនីយបរតតកកកមម ជផលិតផលថមី ។ 

   ខ- របសិនេបមនភពដូចគន េរចនចំេពះផលិតផលែដលដូចគន  រតូវបនផលិត
េឡងពីដំេណ រករផលិតកមមេនះ េហយមច ស់របកសនីយបរតតកកកមមមិនអចបងហ ញថដំេណ រ

                                                   
៨ [កំណត់សមគ ល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS]រតវូយល់ថសមជិកទំងឡយែដលគម នរបព័នធផតល់របកសនីយបរតតកកកមម
េដម អចកំណត់ឱយរយៈេពលៃនកិចចករពរ រតវូរប់ចប់ពីកលបរេិចឆទៃន ករដក់ពកយសំុកនុងរបព័នធ ៃនករផតល់របកសនីយ
បរតតកកកមម។ 



23 
 

ករផលិតកមមេនះ រតូវបនេគេរបរបស់យ៉ងពិតរបកដ េទះបីេបពយយមបងហ ញយ៉ងណក៏
េដយ។ 

  ២-សមជិកណមួយមនសិទធិែចងថ បនទុកៃនភសតុតង ែដលបនបងហ ញកនុងកថខណឌ
ទី១ជបនទុករបស់អនករេំលភបំពនែដលរតូវបនេគេចទរបកន់ ែតកនុងលកខខណឌ ដូចមនែចងកនុង
អនុកថខណឌ (ក) រតូវបនបំេពញ ឬែតកនុងលកខខណឌ  ដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ខ) រតូវ
បនបំេពញ។ 

  ៣- េនេពលបងហ ញភ័សតុតងផទុយ ផលរបេយជន៍រសបចបប់របស់ចុងចេមលយ  េដមបីករ 
 ពរករសមង ត់ផលិតកមមនិងករសមង ត់ពណិជជកមម រតូវេលកយកមកពិចរណ។ 

ែផនកទី៦: គំនូសបងហ ញៃនេសៀគវីបរងួម 
មរត៣៥ 

ទំនក់ទំនងទំនក់ទំនងទំនក់ទំនងទំនក់ទំនងជមួយជមួយជមួយជមួយសនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញសនធិសញញ សតពីីកមមសិទធិបញញ ទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងមួសតពីីកមមសិទធិបញញ ទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងមួសតពីីកមមសិទធិបញញ ទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងមួសតពីីកមមសិទធិបញញ ទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងមួ 

សមជិកទំងឡយ យល់រពម ករពរគំនូសបងហ ញៃនេសៀគវីបរងួម ( (កនុងកិចចរពមេរពៀង
េនះេហថ“គំនូសបងហ ញ”) អនុេលមតមមរត២ដល់មរត៧(េលកែលងកថខណឌ ទី៣ ៃន
មរត៦) មរត ១២ និងកថខណឌ ទី៣ ៃនមរត១៦ៃនសនធិសញញ សតីពីកមមសិទធិបញញ ទក់ទងនឹង
េសៀគវីបរងួម  េហយជងេនះេទេទៀត    រតូវរសបតមបទបបញញតតិទំងឡយដូចខងេរកម។ 

មរត៣៦ 
វសិលភពវសិលភពវសិលភពវសិលភពៃនកិចចករពរៃនកិចចករពរៃនកិចចករពរៃនកិចចករពរ 

េលកែលងបទបបញញតតិកថខណឌ ទី១ៃនមរត៣៧ សមជិកទំងឡយរតូវចត់ទុកថ
ខុសចបប់ សកមមភពទំងឡយដូចខងេរកម ែដលេធវេឡងេដយគម នករអនុញញ តពីមច ស់
សិទធិ៩: ករនំចូល ករលក់ឬករែចកចយកនុងេគលបំណងពណិជជកមមនូវគំនូសបងហ ញែដល
បនករពរ  េសៀគវីបរងួមមនបញចូ លគំនូសបងហ ញែដលបនករពរ ឬទំនិញែដលមនេសៀគវី
បរងួម ែតកនុងករណីែដលទំនិញេនះេនរកសគំនូសបងហ ញែដលរតូវបនផលិតេឡងវញិេដយ
ខុសចបប់។ 

មរត៣៧ 
សកមមភពែដលមិនសកមមភពែដលមិនសកមមភពែដលមិនសកមមភពែដលមិនតរមវូតរមវូតរមវូតរមវូឱយឱយឱយឱយមនករអនុញញ តពីមនករអនុញញ តពីមនករអនុញញ តពីមនករអនុញញ តពីមច ស់មច ស់មច ស់មច ស់សិទធិសិទធិសិទធិសិទធិ 

                                                   
៩ [កំណត់សមគ ល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS]ពកយថ“មច ស់សិទធិ-Right holder” េនកនុងែផនកេនះ រតូវយលថ់មនអតថន័យ
ដូចគន នឹង ពកយ ”មច ស់សិទធិ- Holder of the right ” េនកនុងសនធិសញញ សតីពីកមមសិទធិបញញ ែដលទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងួម(IPIC) ។ 
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  ១- ថវីេបមនែចងកនុងមរត៣៦ក៏េដយ គម នសមជិកណមួយរតូវចត់ទុកថខុស
ចបប់កររបរពឹតតសកមមភពណមួយ ដូចមនែចងកនុងមរតេនះទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងួមមន
គំនូសបងហ ញែដលរតូវបនផលិតេឡងវញិេដយខុសចបប់ ឬទំនិញណមួយែដលមនេសៀគវី
បរងួម ែដលបុគគលរបរពឹតតិឬបញជ េអយរបរពឹតតិអំេពទំងេនះមិនបនដឹង េហយគម នមូលដឋ ន
ថបនដឹង េនេពលទទួលបនេសៀគវីបរងួមឬទំនិញែដលមនេសៀគវីបរងួម ថេសៀគវីបរងួមែដល
មនគំនូសបងហ ញរតូវបនផលិតេឡងវញិេដយខុសចបប់។ សមជិកទំងឡយរតូវែចងថ 
បនទ ប់ពីបុគគលេនះបនទទួលករជូនដំណឹងសមរមយថ គំនូសបងហ ញេនះរតូវបនផលិតេឡង
វញិេដយខុសចបប់ បុគគលេនះអចរបរពឹតតិសកមមភពណមួយទក់ទងនឹងសននិធិទំនិញកនុងៃដ 
ឬបនបញជ ទិញមុនេពលេនះ បុ៉ែនតរតូវទទួលខុសរតូវបង់របក់ ជូនមច ស់សិទធិតមចំនួនមួយែដល
សមមូលេទនឹងលភករសមរមយ ែដលរតូវបង់តមកិចចសនយអជញ ប័ណណែដលបនចរចេដយ
េសរទីក់ទងគំនូសបងហ ញេនះ។ 

  ២- លកខខណឌ ទំងឡយដូចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ (ក) ដល់(ដ)ៃនមរត៣១រតូវ អនុវតត
ដូចគន បុ៉ែនតអចែកែរបតមករចំបច់កនុងករណីៃនករផតល់អជញ ប័ណណបញជ ៃនគំនូសបងហ ញឬករ
េរបរបស់ៃនគំនូសបងហ ញ េដយឬសរមប់រដឋ ភិបល   េដយគម នករអនុញញ តពីមច ស់សិទធិ។ 

មរត៣៨ 
រយៈេពលៃនកិចចករពររយៈេពលៃនកិចចករពររយៈេពលៃនកិចចករពររយៈេពលៃនកិចចករពរ 

   ១- កនុងរបេទសជសមជិកទំងឡយែដលតរមូវករចុះបញជ ីជលកខខណឌ ៃនកិចចករពរ
រយៈេពលៃនកិចចករពរគំនូសបងហ ញ មិនរតូវបញច ប់មុនផុតកំណត់រយៈេពល១០(ដប់)ឆន ំ រប់ចប់
ពីកលបរេិចឆទៃនករដក់សំណំុលិខិតេសនសំុចុះបញជ ីឬរប់ចប់ពីករេធវអជីវកមមែផនកពណិជជកមម
ដំបូង េទះជេនទីណក៏េដយកនុងពិភពេលក ។ 

  ២- កនុងរបេទសជសមជិកទំងឡយែដលមិនតរមូវឱយមនករចុះបញជ ីជលកខខណឌ  
ៃនកិចចករពរ គំនូសបងហ ញរតូវករពរមិនតិចជង១០(ដប់)ឆន ំរប់ចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករេធវ
អជីវកមមែផនកពណិជជកមមជដំបូង  េទះជេនទីណក៏េដយកនុងពិភពេលក។ 

  ៣- ថវីេបមនែចងកនុងកថខណឌ ទី១និង២ក៏េដយ  សមជិក អចែចងថ កិចចករពរ រតូវ
ផុតកំណត់១៥(ដប់របំ)ឆន ំបនទ ប់ពីករបេងកតគំនូសបងហ ញ។ 
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ែផនកទី៧ :  កិចចករពរព័ត៌មនសមង ត់ 
មរត៣៩ 

   ១- េដមបីធនឱយមនកិចចករពររបកបេដយរបសិទធភព របឆំងនឹងកររបកួតរបែជងមិន
េសម ះរតង់ ដូចមនែចងកនុងមរត១០សទួនៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី(១៩៦៧) សមជិកទំង
ឡយរតូវករពរព័ត៌មនសមង ត់តមកថខណឌ ទី២និងករពរទិននន័យែដលបនដក់ជូនរដឋ ភិ
បល ឬភន ក់ងររដឋ ភិបល   តមកថខណឌ ទី៣ ។ 

 ២- របូវន័តបុគគលនិងនីតិបុគគលរតូវមនលទធភពទប់សក ត់ព័ត៌មន ែដលសថិតេរកមករ
រគប់រគងរសបចបប់របស់ខលួន ពី   ករបងហ ញ    ករទទួលបន   ឬករេរបរបស់េដយបុគគលេផសង 
េទៀត េដយគម នករយល់រពម ែដលផទុយពីករអនុវតត១០េទៀងរតង់កនុងវស័ិយពណិជជកមម ឱយែត
ព័ត៌មនទំងេនះ : 

  ក- សមង ត់កនុងន័យថព័ត៌មនេនះ េទះជទំងមូលឬកនុងទិដឋភពជក់លក់និងបណតុំ
ៃនធតុក៏េដយ មិនរតូវបនដឹងឬមិនអចទទួលបនយ៉ងងយេដយបុគគលកនុងមជឈដឋ នែដល
មនទំនក់ទំនងជធមមតជមួយរបេភទព័ត៌មនេនះ 

 ខ-  មនតៃមលពណិជជកមមេដយសរែតព័ត៌មនេនះសមង ត់ និង 

  គ- ជកមមវតថុៃនវធិនករសមរសបតមកលៈេទសៈ របស់បុគគលែដលមនសិទធិរគប់
រគងរសបចបប់េលព័ត៌មនេនះ  េដមបីរកសជករសមង ត់។ 

  ៣- ជលកខខណឌ កនុងករអនុម័តេលករែចកចយផលិតផលឱសថ ឬផលិតផលគីមីកសិ-

កមមែដលេរបរបស់សរធតុគីមីថមី េនេពលតរមូវឱយមនករដក់ករេធវែតសតសមង ត់ឬទិននន័យ
េផសងេទៀត ែដលករបេងកតទមទរនូវកិចចខិតខំរបឹងែរបងយ៉ងខល ំង សមជិកទំងឡយ រតូវ
ករពរទិននន័យេនះរបឆំងនឹងករេរបរបស់មិនេសម ះរតង់កនុងវស័ិយពណិជជកមម។ ជងេនះេទ
េទៀត សមជិកទំងឡយរតូវករពរទិននន័យេនះរបឆំងនឹងករេបកបងហ ញ េលកែលងែត
ចំបច់េដមបីករពរសធរណៈជន ឬេលកែលងែតមនករចត់វធិករេដមបីធនថ ទិននន័យ
េនះ រតូវបនករពរ របឆំងនឹងករេរបរបស់មិនេសម ះរតង់កនុងវស័ិយពណិជជកមម។ 

                                                   
១០ [កំណត់សមគ លរបស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS] ជេគលបំណងៃនបទបបញញតតិេនះ ពកយថ “ផទុយនឹងករអនុវតតន៍េទៀងរតង់
កនុងវស័ិយពណិជជកមម“យ៉ងេហចណស់មនន័យជករអនុវតតន៍នន ដូចជ កររេំលភកិចចសនយ កររេំលភ
េទេលទំនុកចិតត និងករជរមញុឱយមនកររេំលភបំពន េហយរមួបញចូ លនូវករទទួលបនព័ត៌មនសមង ត់េដយតតិយជន
ែដលបនដឹងឬមនករេធវសរបែហសយ៉ងធងន់ធងរែដលមិនអចដឹងបន ថករអនុវតតន៍ែបបេនះពក់ព័នធនឹងករទទួលបន
ព័ត៌មន។ 
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ែផនកទី៨ :កររតួតពិនិតយករអនុវតតន៍ែដលរបឆងំនឹងកររបកតួរបែជងកនងុ
កិចចសនយអជញ ប័ណណ  

មរត៤០ 
  ១- សមជិកទំងឡយយល់រពមថ ករអនុវតតន៍ ឬលកខខណឌ មួយចំនួនែដលទក់ទងនឹង 
 អជញ ប័ណណចំេពះកមមសិទធិបញញ ែដលររងំដល់កររបកួតរបែជង     អចផតល់ផលអវជិជមនចំេពះ 

ពណិជជកមមេហយអចររងំដល់ករេផទរនិងករផសពវផសយបេចចកវទិយ។ 
  ២- គម នបទបបញញតតិណមួយៃនកិចចរពមេរពៀងេនះររងំ សមជិកទំងឡយ មិនឱយែចង

កនុងចបប់របស់ខលួននូវករអនុវតតន៍  ឬលកខខណឌ ែដលទក់ទងនឹងអជញ ប័ណណ ែដលអចកនុងករណី    
ពិេសសខលះបេងតតជកររេំលភេលកមមសិទធិបញញ  េដយមនផលអវជិជមន  េលកររបកួតរបែជង
កនុងទីផសរែដលពក់ព័នធ។ ដូចែដលបនែចងខងេល េដយអនុេលម តមបទបបញញតតិេផសងេទៀត
ៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ  សមជិកណមួយអចអនុម័តនូវវធិនករសមរសបននេដមបីទប់សក ត់ឬ
រតួតពិនិតយករអនុវតតន៍ទំងេនះ ែដលអចមនដូចជ លកខខណឌ ផតល់មកវញិផត ច់មុខ លកខខណឌ
ែដលររងំករតវ៉េលសុពលភពនិងបងខំឱយទទួលយកអជញ ប័ណណកញច ប់ េដយអនុតមចបប់និង
បទបញជ ែដលពក់ព័នធរបស់សមជិកេនះ។ 

  ៣- តមសំេណ  សមជិកនីមួយៗរតូវចូលរួមកនុងកិចចពិេរគះេយបល់ជមួយសមជិក
ណមួយេផសងេទៀត ែដលមនមូលេហតុគួរឱយេជឿថ មច ស់កមមសិទធិបញញ ែដលជពលរដឋឬ           
និេវសនជនៃនសមជិកែដលេគេសនសំុពិេរគះេយបល់  កំពុងអនុវតតេដយបំពនេលចបប់និង
បទបញជ របស់សមជិកែដលេសនសំុែដលទក់ទងនឹងកមមវតថុៃនែផនកេនះ េហយមនបំណងធន
ថេគរពតមចបប់េនះ េដយមិនប៉ះពល់ដល់វធិនករែដលមនែចងកនុងចបប់ និងមិនប៉ះពល់
ដល់េសរភីពទំងរសុងកនុងករសេរមចជចុងេរកយរបស់សមជិកណមួយ។ សមជិកែដលេគ
បនេសនសំុ  រតូវេធវករពិចរណទំងរសុងនិងរបកបេដយសមនចិតត េហយរតូវផតល់ឱកស
សមរមយ ចំេពះករពិេរគះេយបល់ជមួយសមជិកែដលេសនសំុ េហយរតូវសហរបតិបតតិករ
េដយផតល់នូវព័ត៌មនមិនសមង ត់ែដលទក់ទងនឹងបញហ ែដលេលកេឡងដល់សធរណៈជន និង
ផតល់ព័ត៌មនេផសងេទៀតដល់សមជិកែដលេសនសំុ េលកែលងែតមនចបប់កនុងរសុកនិងមន
ករចុះកិចចរពមេរពៀងេទវភគីែដលទក់ទងនឹងករេគរពករសមង ត់េដយសមជិកែដលេសនសំុ។   

  ៤- សមជិកមួយ ែដលពលរដឋឬនិេវសនជនរបស់ខលួន រតូវបនដក់ឱយសថិតេនេរកម
នីតិវធីិរបស់សមជិកមួយេផសងេទៀត ចំេពះករេចទរបកន់ថបំពនេលចបប់និងបទបញជ របស់
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សមជិកេនះ ែដលជកមមវតថុៃនែផនកេនះ តមសំេណ  សមជិកមួយេនះរតូវបនផតល់ឱកស
ឱយមនករពិេរគះេយបល់េដយសមជិកេផសងេទៀត កនុងលកខខណឌ ដូចគន ដូចមនែចងកនុងកថ
ខណឌ ទី៣ខងេល។  

ជំពូកទី៣ 
ករអនវុតតន៍សទិធិកមមសទិធិបញញ  

ែផនកទី១ 
កតពវកិចចទូេទ 

មរត៤១ 
   ១-    សមជិកទំងឡយរតូវធនថ  នីតិវធីិអនុវតតដូចកំណត់កនុងជំពូកេនះ មនកនុងចបប់ 

របស់ខលួន េដមបីអនុញញ តឱយមនវធិនករមនរបសិទធភពរបឆំងនឹងសកមមភពៃនកររេំលភ      
បំពនសិទធិកមមសិទធិបញញ កនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ ែដលរមួមន ដំេណះរសយបនទ ន់ េដមបីទប់
សក ត់កររេំលភបំពននិងដំេណះរសយេផសងៗេទៀត ែដលេធវឱយរងចលចំេពះកររេំលភ
បំពនេផសងេទៀត។ នីតិវធីិទំងេនះ រតូវអនុវតតកនុងលកខណៈមួយេដមបីេជៀសវងករបេងកតឧបសគគ
ចំេពះករេធវអជីវកមមរសបចបប់និងផតល់កិចចករពររបឆំងនឹងកររេំលភបំពន។ 

  ២- នីតិវធីិែដលពក់ព័នធនឹងករអនុវតតន៍សិទធិកមមសិទធិបញញ រតូវមនភពយុតតិធម៌និងសម
ធម៌។ នីតិវធីិទំងេនះមិនរតូវមនភពសមុរគសម ញែដលមិនចំបច់ឬមនតៃមលខពស់ ឬបេងកតឱយ
មនករកំណត់រយៈេពលករមិតមិនសមរមយ ឬពនយេពលេដយគម នេហតុផល។ 

  ៣- េសចកតីសេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតីមួយ រតូវេធវជលយល័កខណ៍អកសរនិងមន
សំអង។ យ៉ងេហចណស់ភគីៃននីតីវធីិរតូវទទួលបនេសចកតីសេរមចទំងេនះ េដយគម នករ
ពនយេពលមិនសមេហតុផល។េសចកតីសេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតី រតូវេធវេឡងេដយែផអក
េលភសតុតងែតបុ៉េណណ ះ េដយភគីទំងឡយរតូវបនផតល់ឱកសឱយមនសិទធិតតំងកនុងសវន
ករ។ 

 ៤- ភគីៃននីតីវធីិរតូវមនឱកសសរមប់កររតួតពិនិតយេឡងវញិេដយអជញ ធរតុលករ
ចំេពះេសចកតីសេរមចរដឋបលចុងេរកយ េលកែលងែតបទបបញញតតិយុតត ធិករកនុងចបប់ៃនសម-
ជិកពក់ព័នធេទនឹងសរៈសំខន់ៃនេរឿងកតី យ៉ងេហចណស់សរៈសំខន់ៃនទិដឋភពចបប់ៃន
េសចកតីសេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតីរបស់តុលករដំបូង។ បុ៉ែនតគម នកតពវកិចច ផតល់ឱកស
េដមបីរតួតពិនិតយេឡងវញិករសេរមចេដះែលង កនុងេរឿងរពហមទណឌ ។ 
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 ៥- រតូវយល់ថ ជំពូកេនះមិនបេងកតកតពវកិចចណមួយេដមបីបេងកតរបព័នធតុលករ
មួយចំេពះករអនុវតតន៍សិទធិកមមសិទធិបញញ  ខុសពីរបព័នធៃនករអនុវតតចបប់ទូេទេនះេឡយឬមិន
េធវឱយប៉ះពល់ដល់សមតថភពៃនសមជិកទំងឡយកនុងករអនុវតតន៍ចបប់ជទូេទរបស់ខលួន។  
កនុងជំពូកេនះគម នបទបបញញតតិ ែដលបេងកតជកតពវកិចចណមួយចំេពះករែបងែចកធនធនរវង
ករអនុវតតន៍សិទធិកមមសិទធិបញញ និងករអនុវតតន៍ចបប់ជទូេទេទ។ 
 

ែផនកទី២ : នីតិវិធីរដឋបបេវណីនិងរដឋបល និងវិធនករេដះរសយ 
មរត៤២ 

នីតិវធីិនីតិវធីិនីតិវធីិនីតិវធីិយុតតិធម៌យុតតិធម៌យុតតិធម៌យុតតិធម៌និងនិងនិងនិងសមសមសមសមធម៌ធម៌ធម៌ធម៌ 

សមជិកទំងឡយ រតូវបេងកតឱយមននីតិវធីិតុលករែផនករដឋបបេវណី១១ដល់មច ស់សិទធិ 
ពក់ព័នធនឹងករអនុវតតន៍សិទធិកមមសិទធិបញញ ដូចមនែចងកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ។ ចុងចេមលយរតូវ
មនសិទធិទទួលករជូនដំណឹងជលយលកខណ៍ឱយទន់េពលេវលនិងមនករលមអិតរគប់រគន់រមួ
ទំងមូលដឋ នៃនបណតឹ ង។ ភគីទំងឡយរតូវបនអនុញញ តឱយមនតំណងជេមធវឯីករជយ
េហយនីតិវធីិមិនតរមូវឱយមនលកខខណឌ តឹងរងឹហួសេហតុពក់ព័នធនឹងករចូលខលួនជកំហិត។  
ភគីទំងអស់ៃននីតិវធីិ រតូវមនសិទធិេលកេឡងពីករអះអងរបស់ខលួននិងបងហ ញភសតុតងទំង
អស់ែដលពក់ព័នធ។ នីតិវធីិេនះរតូវផតល់នូវមេធយបយេដមបីបងហ ញនិងករពរព័ត៌មនសមង ត់ 
េលកែលងែតករេនះផទុយនឹងលកខខណឌ តរមូវៃនរដឋធមមនុញញែដលមនរសប់។ 

មរត៤៣ 
ភសតុតងភសតុតងភសតុតងភសតុតង 

 ១- អជញ ធរតុលករមនអំណច េនេពលែដលភគីមួយបនបងហ ញភសតុតងសមរសប 
ែដលរគប់រគន់េដមបីគំរទករអះអងរបស់ខលួន និងបនបងហ ញនូវភសតុតងជក់លក់េដមបីគំរទ
ករអះអងែដលសថិតេនេរកមកររគប់រគងរបស់ភគីជំទស់ េដមបីបញជ ឱយភគីជំទស់េលក
េឡងនូវភសតុតង  េលកែលងែតមនលកខខណឌ ែដលធនករពរ ព័ត៌មនសមង ត់ ។ 

  ២- កនុងករណីែដលភគីមួយៃននីតិវធីិ បដិេសធេដយសម័រគចិតត និងេដយគម នេហតុផល
រតឹមរតូវសិទធិទទួលព័ត៌មនចំបច់ ឬមិនផតល់ព័ត៌មនចំបច់កនុងរយៈេពលសមរមយ  ឬររងំដល់

                                                   
១១ [កំណត់សមគ ល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS ] ជេគលបំណងៃនជំពូកេនះពកយថ “មច ស់សិទធិ” រមួមន សហព័នធ 
និងសមគមែដលមនសមតថភពផលូវចបប់កនុងករអះអងសិទធិេនះ។ 
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នីតិវធីិចំេពះបណតឹ ងឱយអនុវតតសិទធិ សមជិក អចផតល់សមតថកិចចឱយអជញ ធរតុលករសេរមច
ជបឋមនិងចុងេរកយ េទះវជិជមនឬអវជិជមនកតី េដយេយងេទេលមូលដឋ នៃនព័ត៌មនែដល
បនបងហ ញ រួមទំងបណតឹ ងឬករេចទរបកន់ េដយភគីខូចរបេយជន៍េដយករបដិេសធមិន
ផតល់ព័ត៌មន    េលកែលងែតមនករផតល់ឱកសឱយភគីទំងឡយតតំងចំេពះករេចទរបកន់ 

 ឬភសតុតង។   
មរត៤៤ 
ដីកបញជដីកបញជដីកបញជដីកបញជ     

  ១-   អជញ ធរតុលករ  មនអំណចបញជ ឱយភគីណមួយបញឈប់កររេំលភបំពន ដូចជ 
េដមបីទប់សក ត់ ករហូរចូលកនុងបណត ញពណិជជកមមកនុងយុតត ធិកររបស់ខលួននូវទំនិញនំចូល
ែដលពក់ព័នធនឹងកររេំលភសិទធិកមមសិទធិបញញ  ភល មបនទ ប់ពីកររតួតពិនិតយទំនិញរបស់គយ។ 
សមជិកទំងឡយមិនតរមូវឱយផតល់អំណចេនះចំេពះកមមវតថុែដលបនករពរែដលទទួលបន 
ឬរតូវបញជ េដយបុគគលណមួយ មុនេពលដឹងឬមនមូលដឋ នសមរសបថដឹង ថអជីវកមមេល
កមមវតថុេនះនឹងរេំលភសិទធិកមមសិទធិបញញ ។ 

  ២- ថវីេបមនែចងកនុបទបបញញតតិេផសងេទៀតៃនជំពូកេនះ និងឱយែតបទបបញញតតិៃនជំពូកទី២
បនកំណត់ជក់លក់ អំពីករេរបរបស់េដយរដឋ ភិបលឬេដយតតិយជនែដលបនអនុញញ តពី
រដឋ ភិបល េដយគម នករអនុញញ តពីមច ស់សិទធិ សមជិកទំងឡយអចករមិតវធិនករេដះ
រសយែដលមន របឆំងនឹងករេរបរបស់េនះ េដយបង់លភករតមអនុកថខណឌ (ជ)ៃន
មរត៣១។ កនុងករណីេផសងេទៀត វធិនករេដះរសយកនុងជំពូកេនះ រតូវអនុវតតឬេនេពល
ែដលវធិនករេដះរសយទំងេនះមិនរសបជមួយចបប់ៃនសមជិក រតូវឱយមន សលរកម
របកសទទួលសគ ល់និងសំណងសមរមយ។ 

មរត៤៥ 
ករខូចខតករខូចខតករខូចខតករខូចខត    

 ១- អជញ ធរតុលករ មនអំណចបញជ ឱយជនេលមសបង់ឱយមច ស់សិទធិនូវសំណងសមរមយ
ចំេពះករខូចខតែដលមច ស់សិទធិបនទទួលរងេរគះ    ពីកររេំលភសិទធិកមមសិទធិបញញ របស់ខលួន 
េដយជនេលមសែដលបនដឹង ឬមនមូលដឋ នសមរមយថដឹង   បនចូលរួមកនុងសកមមភពរេំលភ
បំពន។ 

  ២-     អជញ ធរតុលករ     មនអំណចបញជ ផងែដរឱយជនេលមសបង់េលករចំណយនន 
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 របស់មច ស់សិទធិ ែដលអចរមួទំងេសវេមធវសីមរមយផងែដរ។ កនុងករណីសមរសប សមជិក
ទំងឡយ អចអនុញញ តឱយអជញ ធរតុលករបញជ ឱយទរនូវរបក់ចំេណញ និង/ឬបង់ករ
ខូចខតែដលមនពីមុនៗ េទះបីជនេលមសមិនបនដឹងឬគម នមូលដឋ នសមរមយថដឹង បនចូលរួម 

 កនុងសកមមភពរេំលភបំពន ។ 

មរត៤៦ 
វធិនករេដះវធិនករេដះវធិនករេដះវធិនករេដះរសយេផសងេទៀតរសយេផសងេទៀតរសយេផសងេទៀតរសយេផសងេទៀត    

េដមបីបេងកតឱយមនភពរងចលែដលមនរបសិទធិភពចំេពះកររេំលភបំពន អជញ ធរ
តុលករមនអំណចបញជ ឱយទំនិញែដលរកេឃញថរេំលភបំពន រតូវដកេចញពីបណត ញ
ពណិជជកមម  េដយគម នសំណង   េដមបីបេញជ ៀសនូវពយសនកមមចំេពះមច ស់សិទធិ ឬ     រតូវបំផល ញ 
េចល  េលកែលងែតអំេពេនះផទុយនឹងលកខខណឌ តរមូវៃនរដឋធមមនុញញែដលមនរសប់។អជញ ធរ
តុលករក៏មនអំណចបញជ ឱយសំភរៈនិងឧបករណ៍ែដលេរបរបស់ជចំបង េដមបីផលិតទំនិញ
េលមស រតូវដកេចញពីបណត ញពណិជជកមម  េដយគម នសំណង េដមបីកត់បនថយជអបបបរម
នូវហនិភ័យៃនកររេំលភបំពនេផសងេទៀត។  កនុងករពិចរណេលសំេណ េនះ រតូវគិតគូរដល់
សមមរតៃនភពធងន់ធងរៃនកររេំលភបំពន  វធិនករេដះរសយ ក៏ដូចជផលរបេយជន៍របស់
តតិយជន។ ចំេពះទំនិញែកលងបនលំម៉ក រគន់ែតដកម៉កែដលបំពក់ខុសចបប់េចញ មិនរគប់
រគន់េទ េដមបីអនុញញ តឱយេដះែលងទំនិញឱយចូលកនុងបណត ញពណិជជកមម េលកែលងែតមន
អញញរតកមម។ 

មរត៤៧ 
សិទធិសិទធិសិទធិសិទធិទទួលបនទទួលបនទទួលបនទទួលបនព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មន    

សមជិកទំងឡយអចែចងថ អជញ ធរតុលករមនអំណចបញជ ឱយជនេលមស ជូន
ដំណឹងដល់មច ស់សិទធិពីអតតសញញ ណរបស់តតិយជនែដលពក់ព័នធនឹង ករផលិតនិងែចកចយ
ទំនិញឬេសវែដលេលមស  និងពីបណត ញែចកចយ េលកែលងែតករេធវរេបៀបេនះហួសពីសម-
មរតៃនភពធងន់ធងរៃនកររេំលភបំពន ។ 

មរត៤៨ 
សំសំសំសំណណណណងចំេពះចុងងចំេពះចុងងចំេពះចុងងចំេពះចុងចេមលយចេមលយចេមលយចេមលយ 

  ១- អជញ ធរតុលករ  មនអំណចបញជ ឱយភគីែដលបនេសនឱយដក់េចញរធិនករ េហយ
ែដលបនរេំលភនីតិវធីិៃនករអនុវតតន៍សិទធិ ឱយផតល់ឱយភគីែដលរតូវបនបងគ ប់ឱយេធវឬឃត់ឃំង
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មិនរតឹមរតូវនូវសំណងសមរមយចំេពះករខូចខតេដយសរកររេំលភបំពនេនះ។ អជញ ធរ
តុលករក៏មនអំណច បញជ ឱយអនកបតឹងបង់ចំេពះករចំណយននដល់ចុងចេមលយែដលអចរួម
ទំងេសវេមធវសីមរមយផងែដរ។  

  ២-  ចំេពះកររគប់រគងចបប់ណមួយែដលពក់ព័នធនឹងកិចចករពរ  ឬករអនុវតតន៍កមមសិទធិ 
 បញញ  សមជិកទំងឡយរតូវេលកែលងចំេពះែតអជញ ធរនិងមរនតីសធរណៈ ពីករទទួល

ខុសរតូវ េលវធិនករេដះរសយសមរមយណែដលរតូវបនចត់ ឬេធវេឡងេដយសុចចរតិកនុង
ដំេណ កររគប់រគងចបប់េនះ។ 

មរត៤៩ 
នីតិវធីិនីតិវធីិនីតិវធីិនីតិវធីិរដឋបលរដឋបលរដឋបលរដឋបល 

កនុងករណីែដលមនករចត់វធិនករេដះរសយែផនករដឋបបេវណី បនទ ប់ពីមននីតិវធីិ
រដឋបលទក់ទងដល់អងគេសចកតី នីតិវធីិេនះរតូវអនុេលមតមេគលករណ៍សរធតុែដលសម
មូលនឹងេគលករណ៍ទំងឡយដូចមនែចងកនុងែផនកេនះ។ 

ែផនកទី៣: វិធនករបេណត ះអសនន 
មរត៥០ 

 ១- អជញ ធរតុលករមនអំណចេចញវធិនករបេណត ះអសននជបនទ ន់និង មនរបសិទធ
ភពេដមបី: 

   ក- ទប់សក ត់កររេំលភបំពនសិទធិកមមសិទធិបញញ មិនឱយេកតមនេឡង េហយ
េដយែឡកេដមបីទប់សក ត់ករហូរចូលទំនិញកនុងបណត ញពណិជជកមម ែដលសថិតកនុងែដនសមតថ-
កិចចរបស់ខលួន  រមួទំងទំនិញនំចូល     ភល មបនទ ប់ពីកររតួតពិនិតយរបស់គយ។  

  ខ-   រកសទុកភសតុតងែដលពក់ព័នធ ចំេពះកររេំលភបំពនែដលបនេចទរបកន់ 

  ២-  អជញ ធរតុលករមនអំណចអនុម័តវធិនករបេណត ះអសនន       េដយមិនសត ប់ 
ចេមលយភគីេផសងេទៀត កនុងករណីចំបច់ ជពិេសសេនេពលករយឺតយ៉វ អចបណត លឱយ     
អនតរយែដលមិនអចជួសជុលបនចំេពះមច ស់សិទធិ ឬេនេពលែដលមនហនិភ័យដល់ករ
បំផល ញភសតុតង។  

  ៣- អជញ ធរតុលករ មនអំណចតរមូវឱយអនកបតឹងផតល់ភសតុតងរតឹមរតូវែដលមនេដមបី
េធវឱយតុលករយល់រសបកនុងករមិតមួយចបស់លស់រគប់រគន់ ថអនកបតឹងគឺជមច ស់សិទធិេហយ
សិទធិរបស់អនកបតឹងកំពុងរតូវបនេគរេំលភឬកររេំលភេនះអចនឹងេកតមនេឡងកនុងេពលឆប់  ៗ 



32 
 

និងបញជ ឱយអនកបតឹងផតល់នូវរបក់ធនឬករធនែដលមនតៃមលេសម រគប់រគន់េដមបី ករពរចុង
ចេមលយនិងេដមបីទប់សក ត់មិនឱយមនកររេំលភបំពន។ 

  ៤-    េនេពលែដលេចញវធិនករបេណត ះអសនន   េដយមិនសត ប់ចេមលយភគីេផសងេទៀត 
 ភគីែដលប៉ះពល់រតូវបនជូនដំណឹងេដយមិនពនយេពល បនទ ប់ពីចត់វធិនករភល ម។         ករ 
 ពិនិតយេទបងវញិ រមួទំងសិទធិតតំងកនុងសវនកររតូវេធវេទបងតមសំេណ របស់ចុងចេមលយេដមបី

សេរមច ថវធិនករទំងេនះ រតូវ ែកតរមូវ លុបេចល ឬតមកល់កនុងរយៈេពលមួយសមរសប
បនទ ប់ពីករជូនដំណឹងៃនវធិនករេនះ ។ 

 ៥-      អនកបតឹងអចរតូវបនតរមូវឱយផតល់នូវព័ត៌មនចំបច់េផសងេទៀត    េដមបីកំណត់អតត
សញញ ណទំនិញែដលពក់ព័នធ  េដយអជញ ធរែដលនឹងចត់វធិនករបេណត ះអសននេនះ។ 
 ៦- េដយមិនេធវឱយប៉ះពល់ដល់កថខណឌ ទី៤ តមសំេណ ចុងចេមលយ វធិនករបេណត ះ
អសននែដលរតូវបនេចញតមខណឌ ទី១និងទី២ រតូវលុបេចល ឬែលងឱយមនអនុភព របសិន
េបនីតិវធីិែដលនំឱយមនេសចកតីសេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតី មិនរតូវបនផតួចេផតមកនុងរយៈ
េពលមួយសមរសប ែដលនឹងរតូវកំណត់េដយអជញ ធរតុលករែដលេចញវធិនករ េនេពល
ែដលចបប់របស់សមជិកអនុញញ ត ឬេបគម នកំណត់ែបបេនះ រតូវេធវេឡងកនុងរយៈេពល មិន
េលសពី២០(ៃមភ)ៃថងៃនៃថងេធវករឬ៣១(សមសិបមួយ)ៃថងៃនៃថងរបតិទិន េដយយករយៈេពលណ
ែដលយូរជងេគ។ 

 ៧- េនេពលែដលវធិនករបេណត ះអសននរតូវបនលុបេចល ឬអស់សុពលភពេដយ
សរសកមមភពឬអកមមភពរបស់អនកបតឹងឬេនេពលបនទ ប់មករកេឃញថ គម នកររេំលភបំពន
ឬករគំរមរេំលភបំពនកមមសិទធិបញញ េទ តមសំេណ របស់ចុងចេមលយ    អជញ ធរតុលករមន      
អំណចបញជ ឱយអនកបតឹង ផតល់សំណងសមរសបដល់ចុងចេមលយ ចំេពះករខូចខតននែដល
េកតមនេទបងេដយករអនុវតតន៍វធិនករទំងេនះ។ 

  ៨- កនុងករណីែដលវធិនករបេណត ះអសននណមួយរតូវបនេចញ តមនីតិវធីិរដឋបល 
នីតិវធីិេនះរតូវអនុេលមតមេគលករណ៍សរធតុ ែដលសមមូលនឹងេគលករណ៍ទំងឡយ
ដូចមនែចងកនុងែផនកេនះ។ 
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 ែផនកទី៤ : លកខខណឌ តរមូវជពិេសសទក់ទងនឹងវិធនករតមមត់រចក 
រពំែដន១២ 

មរត៥១ 
ករពយួករពយួករពយួករពយួរទុករទុករទុករទុកករេដះែលងទំនិញេដយករេដះែលងទំនិញេដយករេដះែលងទំនិញេដយករេដះែលងទំនិញេដយអជញ ធរអជញ ធរអជញ ធរអជញ ធរគយគយគយគយ    

អនុេលមតមបទបបញញតតិកំណត់ដូចខងេរកម សមជិកទំងឡយរតូវអនុម័តនីតិ 
វធីិ១៣ែដលអចឱយមច ស់សិទធិែដលមនមូលដឋ នរសបចបប់សងស័យថ អចេកតមនេទបងករនំ
ចូលទំនិញពក់ម៉កែកលងកល យ     ឬទំនិញថតចមលងរេំលភសិទធិអនកនិពនធ១៤េដមបីដក់ពកយ 
បណតឹ ងជលយលកខណ៍អកសរេទអជញ ធរមនសមតថកិចចែដលជអជញ ធររដឋបលឬតុលករ ឱយ 
អជញ ធរគយពយួរករេដះែលងទំនិញមិនឱយចរចរេដយេសរ។ី សមជិកទំងឡយអចអនុ- 
ញញ តឱយមនករេធវបណតឹ ងែបបេនះចំេពះទំនិញែដលពក់ព័នធនឹងកររេំលភកមមសិទធិបញញ េផសង 
េទៀត ឱយែតលកខខណឌ តរមូវកនុងែផនកេនះរតូវបនបំេពញ។ សមជិកទំងឡយអចែចងពីនីតិវធីិ
ពក់ព័នធែដលទក់ទងនឹងករពយួរទុកេដយអជញ ធរគយ ករេដះែលងទំនិញេលមសសរមប់ 
នំេចញពីែដនដីរបស់ខលួន។ 

មរត៥២ 
បណតឹ ងបណតឹ ងបណតឹ ងបណតឹ ង    

មច ស់សិទធិណមួយែដលេផតមនីតិវធីិកនុងមរត៥១ តរមូវឱយផតល់ភសតុតងរគប់រគន់ េដមបី 

                                                   
១២ [កំណត់សមគ ល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS] េនេពលែដលសមជិកមួយ បនដកែផនកសំខន់េចញពីកររតួតពិនិតយេល
ចលនៃនទំនិញ ឆលងកត់រពំែដនជមួយនឹងសមជិកមួយេផសងេទៀត ែដលបេងកតជែផនកៃនសហភពគយ សមជិកេនះមិន 
តរមូវឱយអនុវតតបទបបញញតតិទំងឡយៃនែផនកេនះ េនតមរពំែដនេទ។ 
១៣ [កំណត់សមគ ល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS]  រតូវយល់ថគម នកតពវកិចចេអយអនុវតតនីតិវធីិេនះចំេពះករនំចូលទំនិញ
ែដលបនដក់លក់េលទីផសរកនុងរបេទសមួយេផសងេទៀតេដយមច ស់សិទធិឬមនករយល់រពមពីមច ស់សិទធិឬចំេពះទំនិញ
ែដលឆលងកត់។ 

១៤ [កំណត់សមគ ល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS ] ជេគលបំណងៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ: 
 ក.   “ទំនិញពក់ម៉កែកលងកល យ” មនន័យថ ទំនិញណមួយ រមួទំងករេវចខចប់ផង ែដលពក់ម៉ក េដយគម នករ

អនុញញ តែដលដូចេទនឹងម៉កែដលបនចុះបញជ ីរសបចបប់ចំេពះទំនិញេនះ ឬែដលមិនអចែញកដច់ពីគន បន
នូវែផនកសំខន់ពីម៉កេនះ  េហយែដលរេំលភបំពនសិទធិមច ស់ម៉កេនះតមចបប់ៃនរបេទសនំចូល។ 

 ខ. “ទំនិញថតចមលងរេំលភសិទធិអនកនិពនធ” មនន័យថ ទំនិញណមួយ ែដលថតចមលងេដយគម នករយល់រពមពីមច ស់
សិទធិឬពីបុគគលែដលទទួលបនករអនុញញ តរតឹមរតូវពីមច ស់សិទធិេនកនុងរបេទសែដលផលិត េហយែដលេធវេទបង
េដយផទ ល់ឬេដយរបេយលពីផលិតផលែដលរតវូបនចមលង បេងកតបនជកររេំលភបំពនេលសិទធិអនកនិពនធ
ឬសិទធិរបហក់របែហលតមចបប់ៃនរបេទសនំចូល។ 
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េធវឱយអជញ ធរមនសមតថកិចចយល់រសបថ កនុងចបប់ៃនរបេទសនំចូល ពិតជមនកររេំលភ
បំពនកមមសិទធិបញញ របស់មច ស់សិទធិ និងតរមូវឱយផតល់ករេរៀបរប់លមអិតរគប់រគន់ពីទំនិញេដមបី 
ឱយអជញ ធរគយបនសគ ល់េដយងយ។  អជញ ធរមនសមតថកិចច      រតូវជូនដំណឹងដល់េដមេចទ 
កនុងរយៈេពលមួយសមរសបថេតអជញ ធរេនះទទួលឬមិនទទួលពកយបណតឹ ង េហយរតូវជូន
ដំណឹង តមករកំណត់របស់អជញ ធរ  អំពីរយៈេពលែដលអជញ ធរគយ រតូវចត់វធិនករ។ 

មរត៥៣ 
របក់របក់របក់របក់ធនធនធនធន    ឬ ឬ ឬ ឬ ករករករករធនែដលធនែដលធនែដលធនែដលមនមនមនមនតៃមលតៃមលតៃមលតៃមលេសមេសមេសមេសម    

 ១- អជញ ធរមនសមតថកិចចមនអំណចតរមូវឱយេដមេចទផតល់នូវរបក់ធន ឬករធន 
ែដលមនតៃមលេសម រគប់រគន់េដមបីករពរចុងចេមលយនិងករពរអជញ ធរមនសមតថកិចច និង
ទប់សក ត់មិនឱយមនកររេំលភបំពន ។ របក់ធន ឬករធនែដលមនតៃមលេសម មិនរតូវឱយររងំ 
េដយមិនសមេហតុផល  ដល់ករអនុវតតន៍នីតិវធីិទំងេនះ ។ 

  ២- អនុេលមតមបណតឹ ងកនុងែផនកេនះ េនេពលែដលករេដះែលងទំនិញពក់ព័នធនឹង
គំនូរឧសសហកមម របកសនីយបរតតកកកមម គំនូសបងហ ញ ឬព័ត៌មនសមង ត់ ឱយចរចរេដយេសរ ី
រតូវបនពយួរទុកេដយអជញ ធរគយ េលមូលដឋ នៃនេសចកតីសេរមចែដលមិនេចញេដយអជញ
ធរតុលករ ឬអជញ ធរឯករជយេផសងេទៀត េហយរយៈេពលដូចមនែចងកនុងមរត៥៥ បនផុត
កំណត់ េដយគម នផតល់ករេដះែលងជបេណត ះអសននពីអជញ ធរែដលទទួលបនអំណចរតឹម
រតូវេទ េហយឱយែតេគរពតមលកខខណឌ េផសងេទៀតទំងអស់ៃនករនំចូល មច ស់ អនកនំចូល ឬ
អនកទទួលទំនិញេនះ រតូវមនសិទធិឱយេដះែលងទំនិញរបស់ខលួនេដយតមកល់របក់ធនរគប់រគន់
េដមបីករពរមច ស់សិទធិពីកររេំលភបំពនណមួយ។ ករបង់របក់ធនេនះ មិនរតូវេធវឱយប៉ះ
ពល់ដល់ ដំេណះរសយេផសងេទៀតែដលមនសរមប់មច ស់សិទធិេឡយ។ រតូវយល់ថ របក់
ធននឹងរតូវរបគល់ឱយវញិ  របសិនេបមច ស់សិទធិមិនបនអនុវតតសិទធិបតឹងកនុងរយៈេពលមួយសម
រសប។ 

មរត៥៤ 
ករជូនករជូនករជូនករជូនដំណឹងដំណឹងដំណឹងដំណឹងអំអំអំអំពីពីពីពីករករករករពយួរពយួរពយួរពយួរទុកទុកទុកទុក 

អនកនំចូលនិងេដមេចទ រតូវបនជូនដំណឹងជបនទ ន់ពីករពយួរទុកករេដះែលងទំនិញ
តមមរត៥១។ 
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មរត៥៥ 
រយៈេពលរយៈេពលរយៈេពលរយៈេពលៃនៃនៃនៃនករពយួរទុកករពយួរទុកករពយួរទុកករពយួរទុក    

 កនុងរយៈេពលមិនេលសពី ១០(ដប់)ៃថងៃនៃថងេធវករ បនទ ប់ពីអនកបតឹង បនទទួលព័ត៌មន
អំពីករពយួរទុក  របសិនេបអជញ ធរគយបនទទួលព័ត៌មនថ ចំណត់ករ ែដលនំដល់េសចកតី
សេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតីមិនរតូវបនផតួចេផតមេឡងេដយភគីមួយេទៀត េរកពីចុង
ចេមលយ ឬថអជញ ធរែដលបនរបគល់សិទធិរតឹមរតូវ បនេចញវធិករបេណត ះអសននែដលពនយរ
ករពយួរទុកករេដះែលងទំនិញ  ទំនិញេនះនឹងរតូវេដះែលង ែតកនុងករណីែដលលកខខណឌ
េផសងៗេទៀតសរមប់ករនំចូលឬករនំេចញរតូវបនេគរព។ កនុងករណីសមរសប  រយៈេពល
េនះ អចរតូវពនយរ១០(ដប់)ៃថងេទៀតៃនៃថងេធវករ។ របសិនេបចំណត់ករ ែដលនំដល់េសចកតី
សេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតី រតូវបនផតួចេផតមេឡង ករពិនិតយេឡងវញិរមួទំងសិទធិតតំង
កនុងសវនកររតូវបនេរៀបចំេឡងតមករេសនសំុពីចុងចេមលយ េដមបីសេរមចកនុងរយៈេពលមួយ
សមរសប ថេតវធិនករេនះរតូវ ែកតរមូវ លុបេចល ឬតមកល់។ ថវីេបមនែចងដូចខងេល
ក៏េដយ េនេពលែដលករពយួរករេដះែលងទំនិញរតូវបនអនុវតត ឬបនតអនុវតតតមវធិនករ
តុលករបេណត ះអសនន បទបបញញតិត កថខណឌ ទី៦ៃនមរត៥០ រតូវអនុវតត។ 

មរត៥៦ 
សំណងសំណងសំណងសំណងចំេពះចំេពះចំេពះចំេពះអនកអនកអនកអនកនំនំនំនំចូល និងចូល និងចូល និងចូល និងចំេពះចំេពះចំេពះចំេពះមច ស់មច ស់មច ស់មច ស់ទំនិញទំនិញទំនិញទំនិញ    

អជញ ធរពក់ព័នធ មនអំណចបញជ ឱយេដមេចទ សង អនកនំចូល អនកទទួល  និងមច ស់
ទំនិញនូវសំណងសមរសប ចំេពះករខូតខតននែដលេកតមនេដយករឃត់ទុកខុសចបប់
ៃនទំនិញ ឬករឃត់ទុកទំនិញែដលបនេដះែលងតមមរត៥៥។ 

មរត៥៧ 
សិទធិសិទធិសិទធិសិទធិរតតួពិនិតយរតតួពិនិតយរតតួពិនិតយរតតួពិនិតយនិងនិងនិងនិងសិទធិទទួលសិទធិទទួលសិទធិទទួលសិទធិទទួលព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មនព័ត៌មន    

េដយមិនប៉ះពល់ដល់កិចចករពរព័ត៌មនសមង ត់ សមជិកទំងឡយរតូវផតល់អំណច
ដល់អជញ ធរមនសមតថកិចចឱយផតល់ឱកសរគប់រគន់ដល់មច ស់សិទធិ េដមបីឱយទំនិញែដលរតូវបន
ឃត់ទុកេដយអជញ ធរគយ រតូវបនរតួតពិនិតយ េដមបីបងហ ញករអះអងរបស់ខលួន ។ អជញ ធរ
មនសមតថកិចចក៏មនអំណចផតល់ឱកសដូចគន ដល់អនកនំចូល េដមបីឱយទំនិញរតូវបនរតួត
ពិនិតយ។ េនេពលែដលមនេសចកតីសេរមចជវជិជមនដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតី  សមជិកទំង
ឡយអចផតល់អំណចឱយអជញ ធរមនសមតថកិចច     ឱយផតល់ព័ត៌មនដល់មច ស់សិទធិនូវេឈម ះនិង 
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អសយដឋ នរបស់អនកបញជូ ន  អនកនំចូលនិងអនកទទួលទំនិញ និងបរមិណទំនិញ ទំងេនះ។ 
មរត៥៨ 

សកមមភពសកមមភពសកមមភពសកមមភពេដយគម នេដយគម នេដយគម នេដយគម នបណតឹ ងបណតឹ ងបណតឹ ងបណតឹ ង    
េនេពលែដលសមជិកទំងឡយ       តរមូវឱយអជញ ធរមនសមតថកិចច  េធវសកមមភពតម 

 គំនិតផតួចេផតមរបស់ខលួននិងពយួរទុកករេដះែលងទំនិញ ែដលអជញ ធរ ពិតជបនទទួលភសតុតង 
ថ កមមសិទធិបញញ កំពុងរតូវបនរេំលភបំពនៈ 

  ក- អជញ ធរមនសមតថកិចច អចសំុព័ត៌មនបនរគប់េពលេវលពីមច ស់សិទធិ ែដលអច
ជួយឱយអជញ ធរអចអនុវតតអំណចទំងេនះ។ 

  ខ-  អនកនំចូល និងមច ស់សិទធិ រតូវបនជូនដំណឹងជបនទ ន់អំពីករពយួរទុកេនះ។ េន
េពលែដលអនកនំចូល បនដក់ពកយបណតឹ ងរបឆំងនឹងករពយួរទុកេនអជញ ធរមនសមតថកិចច ករ 

 ករពយួរទុកេនះ រតូវបំេពញតមលកខខណឌ ដូចគន នឹងមរត៥៥ េហយអចែកែរបតមករចំបច់។ 
 គ- សមជិកទំងឡយរតូវេលកែលងចំេពះែតអជញ ធរនិងមរនតីសធរណៈ ពីករទទួល
ខុសរតូវ េលវធិនករេដះរសយសមរមយណែដលរតូវបនចត់ ឬេធវេឡងេដយសុចចរតិ។ 

មរត៥៩ 
វធិនករេដះរសយវធិនករេដះរសយវធិនករេដះរសយវធិនករេដះរសយ    

េដយមិនេធវឱយប៉ះពល់ដល់សិទធិកនុងករេបកបណតឹ ងរបស់មច ស់សិទធិ និងេលកែលងសិទធិ
របស់ចុងចេមលយ េដមបីសំុឱយអជញ ធរតុលររតួតពិនិតយេឡងវញិ អជញ ធរមនសមតថកិចចមន
អំណចបញជ ឱយកេមទចឬបំផល ញេចលទំនិញេលមស តមេគលករណ៍ទំងឡយ ែដលមនែចង
កនុងមរត៤៦។ ចំេពះទំនិញពក់ម៉កែកលងកល យ អជញ ធរមិនរតូវអនុញញ តឱយនំេចញសរជថមីនូវ
ទំនិញេលមសកនុងសភពមិនផល ស់បតូរឬដក់ទំនិញទំងេនះេរកមនីតិវធីិគយេផសងេទៀត េលកែលង
ែតកនុងកលៈេទសៈពិេសស។ 

មរត៦០ 
ករករករករនំនំនំនំចូលចូលចូលចូលកនុងកនុងកនុងកនុងករមិតករមិតករមិតករមិតអបបបរមអបបបរមអបបបរមអបបបរម 

សមជិកទំងឡយ អចដកេចញពីករអនុវតតន៍ៃនបទបបញញតតិខងេល ចំេពះបរមិណ
តិចតួចៃនទំនិញែដលគម នលកខណៈពណិជជកមមែដលមនកនុងអីវ៉ន់ផទ ល់ខលួនរបស់អនកដំេណ រ ឬ
កនុងកញច ប់បេញញតូចៗ។ 
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ែផនកទី៥ : នីតិវិធីរពហមទណឌ  
មរត៦១ 

សមជិកទំងឡយរតូវែចងពីនីតិវធិិរពហមទណឌ និងេទសបបញញតតិ េដមបីអនុវតតយ៉ងេហច
ណស់េនកនុងករណីៃនករែកលងបនលំម៉កេដយេចតន ឬករលួចចមលងសិទធិអនកនិពនធកនុងករមិត
ពណិជជកមម។ ទណឌ កមមទំងឡយ រមួមនករដក់ពនធនគរ និង/ឬេទសពិន័យជរបក់ែដល
សមរសបេដមបីឱយមនភពរងចល េហយឱយរសបតមករមិតៃនភពធងន់ធងររបស់បទេលមសែដល
ពក់ព័នធ ។ កនុងករណីសមរសប ទណឌ កមមទំងឡយ រមួមនផងែដរ កររបឹអូស ករដកហូត និង
ករបំផល ញេចលទំនិញេលមស និង សមភ រៈនិងឧបករណ៍ទំងឡយែដលេរបរបស់ជចំបងេដមបី 
របរពឹតតបទេលមស។ សមជិកទំងឡយ អចែចងអំពីនីតិវធីិរពហមទណឌ និងេទសបបញញតតិ េដមបី
អនុវតតកនុងករណីេផសងេទៀតៃនកររេំលភបំពនកមមសិទធិបញញ         ជពិេសសករណីែដលករ
រេំលភបំពនទំងេនះ រតូវបនេធវេឡងេដយេចតននិងកនុងករមិតពណិជជកមម។ 

ជពូំកទី៤ 
ករទទួលបននិងកររកសសទិធិកមមសទិធិបញញ  និងនតិីវិធីទកទ់ងនឹង 

ភគីែដលពក់ព័នធ 
មរត៦២ 

 ១- សមជិកទំងឡយអចតរមូវឱយអនុេលមតមនីតិវធីិនិងទរមង់សមរសប ជលកខ
ខណឌ េដមបីទទួលបន ឬរកសសិទធិកមមសិទធិបញញ  ដូចមនែចងកនុងែផនកទី២ ដល់ែផនកទី៦ ៃនជំពូក
ទី២។ នីតិវធីិនិងទរមង់ទំងេនះរតូវអនុេលមតមបទបបញញតតិៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ។  
 ២- េនេពលែដលករទទួលបនសិទធិកមមសិទធិបញញ  ជកមមវតថុៃនលកខខណឌ កនុងករផតល់ឱយ
និងករចុះបញជ ី សមជិកទំងឡយរតូវធនថ នីតិវធីិផតល់ឬចុះបញជ ី េលកែលងែតបនេគរព  
លកខខណឌ ជសរវនតេដមបីទទួលបនសិទធិ   អនុញញ តឱយករផតល់ឬករចុះបញជ ីសិទធិរតូវេធវេឡង កនុង
រយៈេពលមួយសមរសបេដមបីេជៀសវងករបនថយេដយគម នេហតុផលៃនរយៈេពលករពរ។  

  ៣- មរត៤ ៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី(១៩៧៦) រតូវអនុវតតដូចគន បុ៉ែនតអចែកែរបតម
ករចំបច់  ចំេពះេសវសញញ ។ 
 ៤- េនេពលែដលចបប់របស់សមជិកែចងអំពីនីតិវធីិេនះ នីតិវធីិពក់ព័នធនឹងករទទួល
បន ឬកររកសសិទធិកមមសិទធិបញញ  និងករដកហូតតមែបបរដឋបលនិងនីតិវធីិទក់ទងនឹង
ភគីែដលពក់ព័នធ ដូចជ  ករបតឹងជំទស់  ករដកហូត        និងករលុបេចល រតូវរគប់រគងេដយ 
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េគលករណ៍ទូេទ ែដលមនែចងកនុងកថខណឌ ទី២ និងទី៣ៃនមរត៤១។ 
 ៥-  េសចកតីសេរមចរដឋបលចុងេរកយ កនុងនីតិវធីិណមួយដូចមនែចងកនុងកថខណឌ
ទី៤ រតូវជកមមវតថុៃនកររតួពិនិតយេឡងវញិ េដយអជញ ធរតុលករ ឬអជញ ធរដូចតុលករ ។ បុ៉ែនត
គម នកតពវកិចចផតល់ឱកសឱយរតួតពិនិតយេឡងវញិេសចកតីសេរមច កនុងករណីបណតឹ ងជំទស់មិន
បនសេរមចឬករដកហូតតមែបបរដឋបល ឱយែតមូលដឋ នៃននីតិវធីិទំងេនះ អចជកមមវតថុៃន
នីតិវធីិេធវេមឃៈភព។ 

ែផនកទី ៥ : ករទប់សក ត់និងដំេណះរសយវិវទ 
មរត៦៣ 
តមល ភពតមល ភពតមល ភពតមល ភព    

 ១- ចបប់និងបទបញជ  និងេសចកតីសេរមចតុលករនិងរដឋបលចុងេរកយែដលមនអនុ
ភពអនុវតតទូេទ ែដលសមជិកមួយបនដក់ឱយអនុវតតទក់ទងនឹងកមមវតថុៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ 
(អតថិភព វសិលភព ករទទួលបន ករអនុវតតន៍ និងករទប់សក ត់កររេំលភបំពនសិទធិកមមសិទធិ
បញញ ) រតូវេបះពុមពផសយ ឬេនេពលែដលករេបះពុមពផសយេនះ មិនអចេធវេទបន រតូវដក់
ឱយមនជសធរណៈជភសជតិ េដមបីឱយរដឋ ភិបលនិងមច ស់សិទធិបនដឹង។ កិចចរពមេរពៀង
ទំងឡយ ែដលទក់ទងនឹងកមមវតថុៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ ែដលេនជធរមនរវងរដឋ ភិបលឬ
ភន ក់ងររដឋ ភិបលៃនសមជិកមួយ និង រដឋ ភិបលឬភន ក់ងររដឋ ភិបលៃនសមជិកមួយេផសង
េទៀត ក៏រតូវេបះពុមពផសយផងែដរ។ 
 ២-  សមជិកទំងឡយ រតូវជូនដំណឹងអំពីចបប់និងបទបញជ   ដូចមនែចងកនុងកថខណឌ
ទី១ ដល់រកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ េដមបីជួយរកុម
របឹកសេនះកនុងកររតួតពិនិតយកររបរពឹតតេទៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ។  រកុមរបឹកសរតូវពយយមកត់
បនថយបនទុកជអបបបរមេលសមជិកទំងឡយកនុងករអនុវតតន៍កតពវកិចចេនះ និងអចសេរមច
បដិេសធកតពវកិចចកនុងករជូនដំណឹងអំពីចបប់និងបទបញជ  េដយផទ ល់េទរកុមរបឹកស របសិន
េប កររបឹកសេយបល់ជមួយអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេលក អំពីករបេងកតករចុះបញជ ីរួម 
ែដលមនបញចូ លចបប់និងបទបញជ ទំងេនះ ទទួលបនេជគជ័យ។ ចំេពះេរឿងេនះរកុមរបឹកស
ក៏រតូវពិចរណផងែដរ េទេលវធិនករណមួយែដលអចទមទរទក់ទងនឹងករជូនដំណឹង
តមកតពវកិចចកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ ែដលេកតេចញពីបទបបញញតតិៃនមរត៦ សទួន (៣) ៃន
អនុសញញ ទីរកុងប៉រសី(១៩៦៧)។     
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 ៣-  េដមបីេឆលយតបចំេពះសំេណ ជលយលកខណ៍អកសររបស់សមជិកមួយេផសងេទៀត 
សមជិកនីមួយៗ រតូវេរៀបចំផតល់ព័ត៌មនដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី១។ សមជិកមួយ ែដល 
មនេហតុផលគួរឱយេជឿថ េសចកតីសេរមចតុលករ ឬេសចកតីសេរមចរដឋបល ឬកិចចរពមេរពៀង
េទវភគីជក់លក់កនុងវស័ិយកមមសិទធិបញញ  ប៉ះពល់ដល់សិទធិរបស់ខលួនកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ 
ក៏អចេសនសំុជលយលកខណ៍អកសរេដមបីឱយេគផតល់ឱយ ឬឱយទទួលដំណឹងកនុងលកខណៈលមអិត 
រគប់រគន់អំពីេសចកតីសេរមចតុលករ    ឬេសចកតីសេរមចរដឋបល        ឬកិចចរពមេរពៀងងេទវភគី 
ជក់លក់ទំងេនះ។ 

  ៤- កថខណឌ ទី១ ទី២ និងទី៣ មិនតរមូវឱយសមជិកទំងឡយេបកបងហ ញព័ត៌មនសមង ត់ 
ែដលអចររងំដល់ករអនុវតតន៍ចបប់ ឬេបមិនដូេចន ះេទ ផទុយនឹងផលរបេយជន៍សធរណៈ ឬ
េធវឱយប៉ះពល់ដល់ផលរបេយជន៍ពណិជជកមមរសបចបប់របស់សហរគសណមួយ េទះជ
សធរណៈឬឯកជន។  

មរត៦៤ 
ករេដះរសយវវិទករេដះរសយវវិទករេដះរសយវវិទករេដះរសយវវិទ    

  ១- បទបបញញតតិទំងឡយៃនមរត XXII និង XXIII ៃនកិចចរពមេរពៀងទូេទសតីពីពនធគយ និង
ពណិជជកមម ១៩៩៤ ដូចែដលបនបញជ ក់បែនថម និងបនអនុវតតេដយអនុសសរណៈៃនករ
េដះរសយវវិទ រតូវអនុវតតេដមបីរបឹកសេយបល់ និងេដះរសយវវិទកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ 
េលកែលងែតមនករែចងេផសងកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ។ 

  ២- អនុកថខណឌ ទី១ (ខ) និងទី១ (គ) ៃនមរតXXIII ៃនកិចចរពមេរពៀងទូេទសតីពីពនធ 
គយនិងពណិជជកមម ១៩៩៤ មិនរតូវអនុវតតចំេពះករេដះរសយវវិទកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះកនុង 
រយៈេពល៥(របំ)ឆន ំ រប់ចប់ពីកលបរេិចឆទចូលជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមម
ពិភពេលក។ 

  ៣- កនុងរយៈេពលដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី២ រកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជ-
កមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ រតូវពិនិតយវសិលភព និងែបបបទបណតឹ ងែដលមនែចងកនុង
អនុកថខណឌ ទី១(ខ) និងទី១(គ) ៃនមរត XXIII ៃនកិចចរពមេរពៀងទូេទសតីពីពនធគយ និងពណិជជ
កមម ១៩៩៤ ែដលបនេធវអនុេលមតមកិចចរពមេរពៀងេនះ េហយបញជូ នអនុសសន៍របស់ខលួនេទ
សននិសីទថន ក់រដឋមរនតី េដមបីអនុម័ត។ េសចកតីសេរមចណមួយៃនសននិសីទថន ក់រដឋមរនតីេដមបី
អនុម័តអនុសសន៍ទំងេនះ ឬេដមបីពនយររយៈេពលកនុងកថខណឌ ទី២ រតូវេធវេឡងេដយ
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ឯកចឆ័នែតបុ៉េណណ ះ េហយអនុសសន៍ែដលបនអនុម័ត រតូវមនអនុភពចំេពះរគប់សមជិក
ទំងអស់ េដយមិនចំបច់មនដំេណ រករយល់រពមជផលូវករេផសងេទៀតេឡយ។  

ជពូំកទី៦ 
បទបបញញតតិអនតរកល 

មរត៦៥ 
បទបបញញតតិបទបបញញតតិបទបបញញតតិបទបបញញតតិអនតរកលអនតរកលអនតរកលអនតរកល    

  ១- េលកែលងបទបបញញតតិៃនកថខណឌ ទី២ ទី៣ និងទី៤ គម នសមជិកណ រតូវតរមូវឱយ
អនុវតតបទបបញញតតិៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ មុនផុតកំណត់រយៈេពលទូេទ១(មួយ)ឆន ំ     បនទ ប់ពីកល 

 បរេិចឆទចូលជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀអងគករពណិជជកមមពិភពេលក។ 
  ២- សមជិករបេទសកំពុងអភិវឌឍមនសិទធិពនយររយៈេពល៤(បួន)ឆន ំបែនថមេទៀតពីកល

បរេិចឆទៃនករអនុវតតន៍ ដូចែដលបនកំណត់កនុងកថខណឌ ទី១ៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ េលកែលងែត
មរត៣ មរត៤ និងមរត៥។ 

  ៣- សមជិកេផសងេទៀតណមួយ ែដលសថិតកនុងដំេណ រករផល ស់បតូរពីេសដឋកិចចែផនករ
េទជេសដឋកិចចទីផសរេសរ ី និងកំពុងែកទរមង់រចនសមព័នធរបព័នធកមមសិទធិបញញ  េហយកំពុងជួប 
របទះបញហ ពិេសសកនុងករេរៀបចំនិងករអនុវតតន៍ចបប់និងបទបញជ កមមសិទធិបញញ  ក៏អចទទួល
អតថរបេយជន៍ ពីរយៈេពលៃនករពនយរដូចមនែចងកនុងកថខណឌ ទី២។ 
 ៤- កនុងករណីែដលសមជិករបេទសកំពុងអភិវឌឍរតូវតរមូវេដយកិចចរពមេរពៀងេនះ ឱយ 
ពរងីកកិចចករពររបកសនីយបរតតកកកមមែដលជផលិតផល ដល់វស័ិយបេចចកវទិយ ែដលមិន
អចករពរបនកនុងែដនដីរបស់ខលួន តមកលបរេិចឆទទូេទៃនករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ
ចំេពះសមជិកេនះ ដូចែដលបនកំណត់កនុងកថខណឌ ទី២ សមជិកេនះអចពនយរករអនុវតតន៍
បទបបញញតតិទំងឡយ សតីពីរបកសនីយបរតតកកកមមែដលជផលិតផល កនុងែផនកទី៥ៃនជំពូកទី២ 
ចំេពះវស័ិយបេចចកវទិយេនះ  កនុងរយៈេពល៥(របំ)ឆន ំបែនថមេទៀត។ 
  ៥- សមជិកមួយ ែដលេរបរបស់រយៈេពលអនតរកលកនុងកថខណឌ ទី១ ទី២ ទី៣ ឬទី៤ 
រតូវធនថ ករផល ស់បតូរណមួយកនុងចបប់ បទបញជ  និងករអនុវតតន៍ របស់ខលួន ែដលបនេធវេឡង
កនុងរយៈេពលេនះ មិនអចបនថយករមិតអនុេលមភពចំេពះបទបបញញតតិននៃនកិចចរពមេរពៀង
េនះេឡយ។ 
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មរត៦៦ 
សមជិកសមជិកសមជិកសមជិករបេទសរបេទសរបេទសរបេទសមនមនមនមនករករករករអភិវឌឍអភិវឌឍអភិវឌឍអភិវឌឍន៍តិចតួចបំផុតន៍តិចតួចបំផុតន៍តិចតួចបំផុតន៍តិចតួចបំផុត    

១-    េដយែផអកេទេលភពចំបច់និងលកខខណឌ ពិេសសៃនសមជិករបេទសមនករអភិ-  
វឌឍន៍តិចតួចបំផុត  ករលំបកែផនកេសដឋកិចច ហិរញញវតថុនិងរដឋបល និង តរមូវករឱយមនភពែដល 
អចបត់ែបនបន កនុងករបេងកតមូលដឋ នបេចចកវទិយមួយែដលអចេជឿជក់បន សមជិកទំងេនះ 
មិនតរមូវឱយអនុវតតបទបបញញតតិៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ  េលកែលងែតមរត៣ មរត៤ និងមរត៥  
កនុងរយៈេពល១០(ដប់)ឆន ំ រប់ចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវតតន៍ដូចកំណត់កនុងកថខណឌ ទី១ៃន
មរត៦៥។ េដយមនសំេណ សមេហតុផលពីសមជិករបេទសមនករអភិវឌឍន៍តិចតួចបំផុត   
រកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ           រតូវយល់រពមពនយរ 
រយៈេពលេនះ។ 

  ២- សមជិករបេទសអភិវឌឍរតូវេលកទឹកចិតតសហរគស និងសថ ប័នកនុងែដនដីរបស់ខលួន 
កនុងេគលបំណងជរមុញ និងេលកទឹកចិតតចំេពះករេផទរបេចចកវទិយេទសមជិករបេទសមនករ
អភិវឌឍន៍តិចតួចបំផុត េដមបីអចឱយរបេទសទំងេនះ បេងកតមូលដឋ នបេចចកវទិយរងឹមំនិងអច
េជឿជក់បន។  

មរត៦៧ 
សហរបតិបតតិករបេចចកេទសសហរបតិបតតិករបេចចកេទសសហរបតិបតតិករបេចចកេទសសហរបតិបតតិករបេចចកេទស    

េដមបីសរមួលដល់ករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ តមសំេណ  និង តមែបបបទនិងលកខ
ខណឌ ែដលបនរពមេរពៀងេទវញិេទមក សមជិករបេទសអភិវឌឍរតូវផតល់កិចចសហរបតិបតតិករ
បេចចកេទសនិងហិរញញវតថុ េដមបីជួយដល់សមជិករបេទសកំពុងអភិវឌឍនិងសមជិករបេទសមន
ករអភិវឌឍន៍តិចតួចបំផុតទំងឡយ ។ កិចចសហរបតិបតតិករេនះ រមួមន ជំនួយកនុងករេរៀបចំ
ចបប់ និងបទបញជ សតីពីកិចចករពរនិងករអនុវតតន៍កមមសិទធិបញញ  ក៏ដូចជសតីពីករទប់សក ត់ករ
រេំលភបំពន និងរតូវបញចូ លផងែដរនូវជំនួយចំេពះករបេងកតនិងករពរងឹងករយិល័យ និង
ភន ក់ងរកនុងរសុកទំងឡយែដលពក់ព័នធនឹងបញហ ទំងេនះ រមួទំងបណតុ ះបណត លបុគគលិក។ 

 
 
 
 



42 
 

ជំពូកទី៧  
បទបបញញតតិសតពីីសថ ប័ន  អវសនបបញញ តត ិ

មរត៦៨ 
រកមុរកមុរកមុរកមុរបឹកសរបឹកសរបឹកសរបឹកសសរមប់សរមប់សរមប់សរមប់ទិដឋទិដឋទិដឋទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ     

រកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ រតូវរតួតពិនិតយករ
អនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ  និងជពិេសសករេគរពកតពវកិចចរបស់សមជិកទំងឡយតមកិចច
រពមេរពៀងេនះ េហយរតូវផតល់ឱកសដល់សមជិកកនុងកររបឹកសេយបល់េលបញហ ែដលពក់ព័នធ
នឹងទិដឋភពពណិជជកមមទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ ។ រកុមរបឹកសេនះរតូវអនុវតតភរៈកិចចេផសងេទៀត 
ែដលសមជិកទំងឡយបនផតល់ឱយ  េហយជពិេសសរកុមរបឹកសេនះរតូវផតល់ជំនួយណ
មួយែដលសមជិកបនេសនេឡងកនុងបរបិទៃននីតិវធីិេដះរសយវវិទ។      កនុងករអនុវតតន៍មុខងរ
របស់ខលួន រកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ អចរបឹកស    
េយបល់ជមួយនិងសំុព័ត៌មនពីរបភពណមួយែដលសមរសប។ េដយបនរបឹកសេយបល់ជ
មួយអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេលក រកុមរបឹកសេនះ រតូវខិតខំបេងកតបទបបញញតតិ សមរសបកនុង
រយៈេពល១(មួយ)ឆន ំបនទ ប់ពីកិចចរបជំុទីមួយរបស់ខលួន េដមបីេធវកិចចសហរបតិបតតិករជមួយ
អងគភពននៃនអងគករេនះ។ 

មរត៦៩ 
សហរបតិបតតិករអនតរជតិសហរបតិបតតិករអនតរជតិសហរបតិបតតិករអនតរជតិសហរបតិបតតិករអនតរជតិ    

សមជិកទំងឡយ យល់រពមសហរបតិបតតិករគន េទវញិេទមក េដមបីបំបត់េចល
ពណិជជកមមអនតរជតិនូវទំនិញែដលរេំលភកមមសិទធិបញញ ។ េដមបីសេរមចេគលបំណងេនះបន 
សមជិក រតូវបេងកតនិងរតូវជូនដំណឹងអំពីចំនុចទំនក់ទំនងកនុងរដឋបលរបស់ខលួន េហយរតូវ
េរតៀមខលួនេដមបីផល ស់បតូរព័ត៌មនសតីពីករេធវពណិជជកមមេលទំនិញេលមស។ ជពិេសស សមជិក
រតូវ ជរមុញករផល ស់បតូរព័ត៌មននិងកិចចសហរបតិបតតិកររវងអជញ ធរគយ ទក់ទងនឹងករេធវ
ពណិជជកមមេលទំនិញែកលងបនលំម៉កនិងទំនិញលួចចមលងែដលរេំលភសិទធិអនកនិពនធ។ 

មរត៧០    
កិកិកិកិចចចចចចចចករពរករពរករពរករពរកមមវតថុកមមវតថុកមមវតថុកមមវតថុែដលមនែដលមនែដលមនែដលមនរសប់រសប់រសប់រសប់    

 ១- កិចចរពមេរពៀងេនះ មិនបេងកតកតពវកិចចចំេពះសកមមភពទំងឡយែដលបនេកត
េឡងមុនកលបរេិចឆទៃនករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ ចំេពះសមជិកេនះ។ 
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  ២- េលកែលងែតមនែចងកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ កិចចរពមេរពៀងេនះបេងកតកតពវកិចច
ចំេពះកមមវតថុទំងអស់ែដលមនតមកលបរេិចឆទៃនករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ ចំេពះសម
ជិកេនះ េហយែដលរតូវបនករពរកនុងរបេទសជសមជិកេនះតមកលបរេិចឆទេនះ ឬ ែដល
បំេពញ ឬនឹងបំេពញនេពលេរកយនូវលកខខណឌ េដមបីករពរតមបញញតតិៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ។ 
ចំេពះកថខណឌ េនះនិងកថខណឌ ទី៣និងទី៤ កតពវកិចចទក់ទងនឹងសិទធិអនកនិពនធចំេពះសន ៃដ
ែដលមនរសប់ នឹងរតូវកំណត់ែតតមមរត១៨ៃនអនុសញញ ទីរកុងែប៊ន(១៩៧១) េហយ
កតពវកិចចចំេពះសិទធិផលិតករហវូណូរកមនិងអនកសែមដងកនុងហវូណូរកមែដលមនរសប់ នឹងរតូវ
កំណត់ែតតមមរត១៨ៃនអនុសញញ ទីរកុងែប៊ន(១៩៧១) ដូចែដលអចអនុវតតតមកថខណឌ ទី៦ 

  មរត១៤ ៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ។ 
 ៣- គម នកតពវកិចចេដមបីផតល់កិចចករពរេឡងវញិ ចំេពះកមមវតថុ ែដលតមកលបរេិចឆទៃន
ករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះចំេពះសមជិកេនះ បនកល យជរទពយសមបតតិសធរណៈជន។  

  ៤- ចំេពះសកមមភពណមួយែដលពក់ព័នធនឹងវតថុជក់លក់      ែដលមនកនុងកមមវតថុែដល 
  បនករពរ ែដលបនរេំលភបំពនសិទធិតមចបប់ែដលរសបនឹងកិចចរពមេរពៀងេនះ េហយ

ែដលរតូវបនចប់េផតម ឬចំេពះសកមមភពទំងឡយែដលបនអនុវតតករវនិិេយគសំខន់ មុន
កលបរេិចឆទទទួលយកកិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលកេដយសមជិកេនះ សម-
ជិកណមួយ អចែចងអំពីករករមិតវធិនករេដះរសយែដលមច ស់សិទធិអចទទួល    ចំេពះករ 
បនតសកមមភព បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទអនុវតតកិចចរពមេរពៀងេនះចំេពះសមជិកេនះ។ បុ៉ែនតកនុង
ករណីទំងេនះ សមជិកេនះ រតូវែចងយ៉ងេហចណស់ឱយមនករបង់របក់សំណងសមរមយ។ 

  ៥- សមជិកមួយមិនតរមូវេអយអនុវតតបទបបញញតតិៃនមរត១១និងបទបបញញតតិកថខណឌ  
ទី៤ៃនមរត១៤ ចំេពះសន ៃដេដមឬសន ៃដចមលង ែដលបនទិញមុនកលបរេិចឆទៃនករ
អនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ ចំេពះសមជិកេនះ ។ 

  ៦- សមជិកទំងឡយ មិនតរមូវឱយអនុវតតមរត៣១ ឬ លកខខណឌ កនុងកថខណឌ ទី១
ៃនមរត២៧ ែដលសិទធិេលរបកសនីយបរតតកកកមមរតូវបនផតល់ឱយេដយគម នករេរ សេអងកនុង
វស័ិយបេចចកវទិយ ចំេពះករេរបរបស់េដយគម នករអនុញញ តពីមច ស់សិទធិេនេពលែដលករ
អនុញញ តឱយេរបរបស់េនះ រតូវបនផតល់ឱយេដយរដឋ ភិបល មុនកលបរេិចឆទែដលកិចចរពមេរពៀង
េនះ រតូវបនទទួលសគ ល់។ 
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 ៧- កនុងករណីែដលកិចចករពរសិទធិកមមសិទធិបញញ  ទមទរឱយចុះបញជ ី ករដក់ពកយសំុកិចច 
ករពរែដលកំពុងពយួរតមកលបរេិចឆទៃនករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ ចំេពះសមជិកេនះ រតូវ
បនអនុញញ តឱយេធវវេិសធនកមម េដមបីសំុឱយមនកិចចករពរកន់ែតរបេសរដូចមនែចងកនុងបទ
បបញញតតិៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ។ វេិសធនកមមេនះមិនរតូវបញចូ លបញហ ថមីេឡយ។ 

  ៨-   កនុងករណីែដលសមជិកមួយមិនអចករពរ    តមកលបរេិចឆទៃនករចូលជធរមន 
 របស់កិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក របកសនីយបរតតកកកមមចំេពះផលិតផល

ឱសថនិងផលិតផលគីមីកសិកមម រសបតមកតពវកិចចៃនមរត២៧េទ សមជិកេនះរតូវ : 
   ក- ថវីេបមនែចងកនុងបទបបញញតតិៃនជំពូកទី៦ក៏េដយ  ចប់ពីកលបរេិចឆទចូលជធរ 
 មនៃនកិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក   ផតល់នូវមេធយបយេដមបីដក់សំណំុលិខិត 
 េសនសំុរបកសនីយបរតតកកកមមចំេពះតកកកមមេនះ  
   ខ- ចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ អនុវតតចំេពះសំណំុ

លិខិតេសនសំុទំងេនះ នូវលកខខណឌ ែដលអចទទួលបនរបកសនីយបរតតកតកមម ដូចមនែចង
កនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ របសិនេបលកខខណឌ ទំងេនះកំពុងរតូវបនអនុវតតតមកលបរេិចឆទៃនករ
ដក់ពកយសំុចុះបញជ ីកនុងរបេទសជសមជិកេនះ ឬេពលមននិងេពលែដលអះអងសិទធិអទិភព 
 គឺកលបរេិចឆទអទិភពៃនសំណំុលិខិតេសនសំុ និង 

   គ- ផតល់កិចចករពររបកសនីយបរតតកកកមម អនុេលមតមកិចចរពមេរពៀងេនះ ចប់
ពីេពលផតល់របកសនីយបរតតកកកមម េហយចំេពះរយៈេពលរបកសនីយបរតតកកកមមែដល
េនសល់ ែដលបនកំណត់ចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករដក់ពកយសំុតមមរត៣៣ៃនកិចចរពម
េរពៀងេនះ រតូវអនុវតតចំេពះសំណំុលិខិតេសនសំុណែដលបនបំេពញលកខខណឌ ករពរ តមអនុ
កថខណឌ  (ខ)។ 

  ៩- េនេពលែដលផលិតផលមួយជកមមវតថុៃនសំណំុលិខិតេសនសំុរបកសនីយបរតតកកកមម
កនុងសមជិកមួយតមកថខណឌ ទី៨(ក) សិទធិទីផសរផត ច់មុខ រតូវផតល់ឱយ ថវីេបមនែចងកនុង បទ 
បបញញតតិៃនជំពូកទី៦ក៏េដយ កនុងរយៈេពល៥(របំ)ឆន ំ បនទ ប់ពីទទួលបនករអនុញញ តដក់លក់
េលទីផសរកនុងរបេទសជសមជិកេនះ ឬរហូតដល់េពលរបកសនីយបរតតកកកមមែដលជផលិត 
ផល រតូវបនផតល់ឱយ ឬរតូវបនបដិេសធកនុងរបេទសជសមជិកេនះ េដយយករយៈេពល ណ 
ែដលខលីជងេគ    ឱយែតបនទ ប់ពីករចូលជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក 
សំណំុលិខិតេសនសំុរបកសនីយបរតតកកកមម រតូវបនដក់ នឹងមនករផតល់របកសនីយបរតតកក- 
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កមមចំេពះផលិផលេនះកនុងសមជិកមួយេផសងេទៀត េហយទទួលបនករអនុញញ តឱយលក់េល   
ទីផសរ កនុងសមជិកមួយេផសងេទៀតេនះ។ 

មរត៧១ 
ករករករកររតតួពិនិតយ និងរតតួពិនិតយ និងរតតួពិនិតយ និងរតតួពិនិតយ និង    វេិសធនកមមវេិសធនកមមវេិសធនកមមវេិសធនកមម    

  ១-   រកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកមមទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ    រតូវរតួតពិនិតយករ 
 អនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះបនទ ប់ពីផុតកំណត់រយៈេពល អនតរកលដូចែដលមនែចងកនុងកថ

ខណឌ ទី២ៃនមរត៦៥។ ែផអកេលបទពិេសធែដលទទួលបនកនុងករអនុវតតន៍របស់ខលួន រកុមរបឹកស
េនះរតូវរតួតពិនិតយកិចចរពមេរពៀងេនះកនុងរយៈេពល២(ពីរ)ឆន ំ បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទេនះ       និងកនុង 

 ចេនល ះេពលដូចគន បនទ ប់មកេទៀត។    រកុមរបឹកសេនះក៏អចរតួតពិនិតយផងែដរេពលែដលមនករ 
 វវិឌឍន៍ថមីែដលពក់ព័នធណមួយ ែដលអចេធវឱយមនករែកែរប ឬវេិសធនកមមកិចចរពមេរពៀងេនះ។ 
  ២-  វេិសធនកមម ែដលរគន់ែតបេរមេគលបំណងៃនករែកតរមូវឱយមនកិចចករពរ

កមមសិទធិបញញ កន់ែតខពស់   និងែដលអចអនុវតតបនរសបតមកិចចរពមេរពៀងពហុភគីេផសងេទៀត 
េហយែដលរតូវបនទទួលយកកនុងរកបខណឌ ៃនកិចចរពមេរពៀងទំងេនះ េដយសមជិកទំងអស់
ៃនអងគករពណិជជកមមពិភពេលក អចរតូវដក់បញចូ លកនុងសននិសីទថន ក់រដឋមរនតីេដមបីឱយមនករ 
ចត់វធិនកររសបតមកថខណឌ ទី៦ៃនមរតXៃនកិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក 
េដយែផអកេលមូលដឋ នៃនសំេណ ជឯកចឆ័នរបស់រកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកមមទក់ទង
នឹងកមមសិទធិបញញ ។ 

មរត៧២ 
ខដក់លកខខណឌខដក់លកខខណឌខដក់លកខខណឌខដក់លកខខណឌ     

មិនអចបេងកតខដក់លកខខណឌ  ចំេពះបទបបញញតតិណមួយៃនកិចចរពមេរពៀងេនះេដយ  
គម នករយល់រពមពីសមជិកេផសងេទៀតេឡយ។  

មរត៧៣ 
ករេលកែលងករេលកែលងករេលកែលងករេលកែលងទក់ទងនឹងបញហ សនតិសុខទក់ទងនឹងបញហ សនតិសុខទក់ទងនឹងបញហ សនតិសុខទក់ទងនឹងបញហ សនតិសុខ    

គម នបទបបញញតតិណកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះរតូវបនបករសយេដមបី: 
 ក- តរមូវឱយសមជិកមួយបេងហបបងហ ញព័ត៌មនណមួយ ែដលសមជិកេនះយល់ ថ
ផទុយនឹងផលរបេយជន៍សនតិសុខជសរវន័តរបស់ខលួន។ 
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 ខ-ទប់សក ត់សមជិកមួយមិនឱយចត់វធិនករណមួយ ែដលសមជិកេនះយល់ថចំបច់  
េដមបីករពរផលរបេយជន៍សនតិសុខជសរវន័តរបស់ខលួនៈ 

(i) ទក់ទងនឹងសំភរៈែដលអចបំែបកធតុនុយេកលែអ៊  ឬសមភ រៈែដលេរបសរមប់
ផលិតសរធតុទំងេនះ 

(ii) ទក់ទងនឹងករចរចរណ៍អវធុ រគប់រេំសវ និងឧបករណ៍េធវសរងគ ម និងទក់ទង
នឹងចរចរទំនិញ និងសំភរៈេផសងេទៀត ែដលមនេគលេដ  េដយផទ ល់ឬេដយ 

របេយលកនុងករផគត់ផគង់រគឹះសថ នេយធ 

(iii)   កនុងេពលមនសរងគ មឬេពលមនអសននកនុងទំនក់ទំនងអនតរជតិ។ 

 គ- ទប់សក ត់សមជិកមួយមិនឱយចត់វធិនករ តមកតពវកិចចរបស់ខលួនេរកមធមមនុញញ 
របស់អងគករសហរបជជតិ េដមបីរកសសនតិភព និងសនតិសុខអនតរជតិ។ 

 


