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បុពក
វ ថ
អនុ សសន៍រួម

សតីអំពីអជញប័ណណម៉ក

ែដលរួមមនអតថបទៃនបទបបញញ តិតទំងឡយ

ែដលបនអនុម័តេដយគណៈកមមធិ ករអចិៃរនតយ៍ សតីអំពីចបប់ ម៉ក គំនូរឧសសហកមម និង
ម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ(SCT) េនសម័យរបជុំេលកទីបួនរបស់ខួលន (ៃថងទី២៧ដល់៣១
ែខមីន

ឆនំ២០០០)

រតូវបនអនុ ម័តេនសម័យរបជុំរួមៃនសននិបតសហភពទីរកុងប៉ រស
ី

សរមប់ កិចចករពរកមមសិទិធឧសសហកមម

និ ងេនមហសននិបតអងគករកមម

សិទិធបញញពិ ភព

េលក (WIPO) េនកិចចរបជុំបនតបនទប់េលកទី៣៥ ៃនសននិបតទំងឡយរបស់រដឋជសមជិ ក
អងគករកមមសិទិធបញញពិ ភពេលក (ៃថងទី២៥ ដល់ៃថងទី៣ ែខកញញ ឆនំ ២០០០)។
េសចកតីរពងបទបបញញ តិត

សតីអំពីអជញប័ណណម៉ក

រតូវបនេលកមកពិចរណេដយ

គណៈកមមធិករជំនញរបស់អងគករWIPO សតីពីអជញប័ ណណម៉ក េនសម័ យរបជុំេលកទីមួយ
របស់ខួលន (ៃថងទី១៧ដល់ៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆនំ១៩៩៧)។ គណៈកមមធិករអចិៃរនតយ៍ សតីពីចបប់

ម៉ ក

គំ នូរឧសសហកមម

និងម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ(SCT)

បនបនតករងររបស់ខួលន

េនសម័យរបជុំេលកទី មួយ (ៃថងទី១៣ដល់ៃថងទី១៧ ែខកកកដ ឆនំ១៩៩៨) សម័យរបជុំ េលកទី
បី (ៃថងទី៨ដល់ៃថងទី១២ ែខវ ិចឆិក ឆនំ១៩៩៩) និងសម័យរបជុំេលកទីបួនរបស់ខួលន (ៃថងទី២៧
ដល់ៃថងទី៣១ ែខ មី ន ឆនំ២០០០)។
អនុ សសន៍រួមេនះ មនបំណងេធវសុខដុមនីយកមមនិងេធវឱយសមញញ នូវលកខខណឌទរមង់
សរមប់ចុះបញជីអជញប័ណណម៉កនិ ងបំេពញបែនថមឱយសនធិសញញសតីពីចបប់ម៉ក(TLT)

ចុះៃថងទី

២៧ ែខតុល ឆនំ១៩៩៤ ែដលេរៀបចំេឡងេដ មបីេធវឱយមនរបសិទធភព និងេធវសុខដុ មនីយកមម
លកខខណឌទរមង់ ែដលកំណត់េដយករ ិយល័យជតិឬតំ បន់ សរមប់ ករដក់ពកយេសនសុំចុះ
បញជីម៉កជតិឬតំ បន់ ករកត់រតករផលស់បូតរនិ ងករចុះបញជីម៉កសជថមី។
បែនថមេទេលករអនុ ម័តេដយអងគករWIPOកនុងែខកញញ

ឆនំ១៩៩៩ៃនអនុ សសន៍រួម

ែដលទក់ ទងនឹ ងបទបបញញ តិតសីព
ត ី កិចចករពរម៉ កលបី អនុសសន៍រម
ួ េនះ ជសមិ ទិធផលទីពីរៃន
េគលនេយបយរបស់អងគករWIPO េដមបីសរមបេទតមជំហនៃនផលស់បូតរយ៉ ងឆប់រហ័ស

ិ ័យកមមសិទិធឧសសហកមម
កនុងវស

េដយករពិចរណេលជេរម សថមីៗសរមប់ ពេនលឿនករអភិ

វឌឍន៍ េគលករណ៍រួមែដលមនសុខដុមនី យកមមជអនតរជតិ ។

បញ
ហ ៃនគំនិតថមីចំេពះករអភិ

វឌឍន៍ របកបេដយវឌឍនភពៃនចបប់ កមមសិទិធបញញអនតរជតិរតូវបនអនុ វតតេដយអងគករWIPO
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ិ អងគករWIPO សរមប់រយៈេពលពីរឆនំ១៩៩៨-៩៩។
រសបតមកមមវ ិធី និងថវក
ឯកសរេនះមនអតថបទៃនអនុសសន៍រម
ួ

ែដលអមេដយបទបបញញ តិតទំងឡយ

រួម

ទំង ទរមង់ គំរអ
ូ នតរជតិ និងកំណត់ ពនយល់ទំងឡយ ែដលបនេរៀបចំេដយករ ិយល័យអនតរ
ជតិ ។
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អនុសសន៍រ ួម
សននិបតសហភពទីរកុងប៉ រីសសរមប់ កិចចករពរកមមសិទិធឧសសហកមម និ ងមហសននិ
បតរបស់អងគករកមមសិទិធបញញពិ ភពេលក(WIPO)

េដយពិចរណពី បទបបញញ តិតននៃនអនុសញញទីរកុងប៉ រ ីស សរមប់កិចចករពរកមម
សិទិធឧសសហកមមនិង ៃនសនធិសញញសតីពីចបប់ ម៉ក(TLT)

ផតល់អនុសសន៍ថ រដឋជសមជិកនីមួយៗ អចពិចរណអំពីករេរបរបស់បទបបញញតិត
ណមួយែដលអនុ ម័តេដយគណៈកមមធិករអចិៃរនតយ៍សីតអំពីចបប់ម៉ក គំ នូរឧសសហកមម និ ង
ម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ(SCT) េនសម័ យរបជុំេលកទី៤របស់ខួលន ជមគគុេទទសក៍ ទក់ទង
នឹងអជញប័ ណណម៉ក

ផតល់អនុសសន៍បែនថមេទៀត ដល់រដឋជសមជិកនីមួយៗ ៃនសហភពទីរកុងប៉ រីស ឬ
ៃនអងគករកមមសិទិធបញញពិភពេលក

ែដលជសមជិកផងែដរៃនអងគករអនតររដឋភិបលតំ បន់

ែដលមនសមតថកិចចកុនងករចុះបញជីម៉ក

ឱយអងគករេនះយកចិតតទុកដក់ េល បទបបញញ តិតទំង

េនះ។

បទបបញញ តិតទំងឡយមនដូ ចខងេរកមៈ
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មរត ១
ពកយបំរពួញ
សរមប់េគលបំ ណងៃនេសចកតីរពងបទបបញញ តិតទំងេនះ

ែលកែលងែតែចងចបស់

េផសងពីេនះ:
i. “ករ ិយល័យ” សំេដដល់ ភនក់ ងរណមួយ ែដលរដឋជសមជិ ករបគល់កិចចករចុះ
បញជីឱយ
ii.

“ករចុះបញជី” សំេដដល់ ករចុះបញជីម៉ក េដយករ ិយល័យមួ យ

iii. “ពកយេសនសុំ” សំេដដល់ ពកយេសនសុំចុះបញជី
iv. “ម៉ ក” សំេដដល់ ម៉ កមួយចំេពះទំ និញ (ពណិជជសញញ) ឬចំេពះេសវ (េសវសញញ)
ឬចំេពះទំងទំ និញនិងេសវ
v.

“មចស់” សំេដដល់ បុ គគលែដលករចុះបញជីម៉ក បងហញថជមចស់ៃនករចុះបញជី

vi. “ចំណត់ ថនក់ទីរកុងនី ស” សំេដដល់ ចំ ណត់ ថនក់ ែដលបេងកតេឡងេដយកិចចរពម
េរពៀងទីរកុងនីសទក់ ទងនឹ ងចំណត់ថនក់ជអនតរៃនទំ និញនិងេសវសរមប់េគលបំណង
ៃនករចុះបញជីម៉ក ែដលបនចុ ះហតថេលខេនទីរកុងនី ស ៃថងទី១៥ ែខមិ ថុន ឆនំ១៩៥៧
ែដលបនែកែរប និ ងេធវវេិ សធនកមម
vii. “អជញប័ ណណ”

សំេដដល់

អជញប័ណណសរមប់ េរបរបស់ម៉ក

តមចបប់ែដលអនុវតត

ៃនរដឋជសមជិ ក
viii. “អនកទទួ លអជញប័ណណ” សំេដដល់បុគគល ែដលមចស់បនផតល់អជញប័ ណណឱយ
ix. “អជញប័ ណណផតច់ មុខ” សំេដដល់ អជញប័ណណែដលផតល់ឱយែតអនកទទួ លអជញប័ណណមួយ
ប៉ុេណណះេហយដកមចស់េចញពីករេរបរបស់ម៉កនិ ងពីករផតល់អជញប័ ណណេទបុ គគលណមនក់
េផសងេទៀត។
x. “អជញប័ ណណែតមួ យ” សំេដដល់ អជញប័ណណ ែដលផតល់ឱយែត អនកទទួលអជញប័ណណមួយ
ប៉ុេណណះ

េហយដកមចស់េចញពី ករផតល់អជញប័ណណ

ឱយបុ គគលណមួ យេផសងេទៀត

ប៉ុែនត

មិនដកមចស់េចញពីករេរបរបស់ម៉កេទ
xi. “អជញប័ ណណមិនផតច់ មុខ”

សំេដដល់

អជញប័ ណណ

ែដលមិនដកមចស់េចញពីករេរប

របស់ម៉ក ឬពីករផតល់អជញប័ណណឱយបុ គគលណមួយេផសងេទៀត។
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មរត២
សំេណ
េណ ចុះបញជីអជ
អជញ ប័ណណ
(១) [មតិ កៃនសំេណចុះបញជី ] េនេពលែដលចបប់រដឋជសមជិ កមួ យ ែចងពីករ
ចុះបញជីអជញប័ណណេនករយ
ិ ល័យរបស់ខួលន

រដឋជសមជិ កេនះ

អចតរមូវឱយមនសំេណ

ចុះបញជី ែដលមនករចងអុលបងហញឬធតុមួយចំ នួន ឬទំងអស់ដូចខងេរកមៈ
i. េឈមះ និ ងអសយដឋនរបស់មចស់

ii. េនេពលែដលមចស់មនតំណង គឺេឈមះនិ ងអសយដឋនតំ ណងេនះ
iii. េនេពលែដលមចស់មនអសយដឋនសរមប់េសវ គឺអសយដឋនេនះ
iv. េឈមះ និ ងអសយដឋនរបស់អនកទទួលអជញប័ណណ
v. េនេពលែដលអនកទទួ លអជញប័ណណមនតំណង

គឺេឈមះនិ ងអសយដឋនៃនអនក

តំណងេនះ
vi. េនេពលែដលអនកទទួ លអជញប័ណណ មនអសយដឋនសរមប់េសវ គឺអសយដឋនេនះ
vii. េឈមះរដឋែដលអនកទទួលអជញប័ ណណជពលរដឋ

របសិនេប អនកទទួ លអជញប័ណណជពល

រដឋៃនរដឋណមួយ គឺេឈមះរដឋ ែដលអនកទទួ លអជញប័ ណណមនលំេនឋន របសិនេប
មន

និ ងេឈមះរដឋែដលអនកទទួ លអជញប័ណណមនសហរគសឧសសហកមមឬពណិជជ

កមមពិតរបកដនិ ងកំពុងដំេណរករ របសិនេបមន
viii. េនេពលែដលមចស់ឬអនកទទួ លអជញប័ ណណ

ជនីតិបុគគល

គឺ លកខណៈផលូវចបប់ ៃននី តិ

បុគគលេនះនិ ងេឈមះរដឋ េហយ េនេពលែដលអនុវតតបន តំ បន់ែដនដី កុនងរដឋេនះ តម

ចបប់ ែដលបេងកតនីតិបុគគលេនះ

ix. េលខចុះបញជីម៉ក ែដលជកមមវតថុៃនអជញប័ណណ
x. េឈមះទំ និញនិ ង/ឬេសវ

ែដលទទួ លបនអជញប័ណណ

កំណត់ ជរកុមតមថនក់ៃន

ចំណត់ ថនក់ ទីរកុងនី ស រកុមនីមួយៗនំមុខេដយេលខថនក់ៃនចំណត់ថនក់របស់រកុម
ទំនិញឬេសវេនះ េហយបងហញតមលំដប់ថនក់ៃនចំណត់ថនក់េនះ
xi. េនេពលែដលអនុវតតបន អជញប័ណណ ជអជញប័ ណណផតច់ មុខ អជញប័ណណមិនផតច់មុខ
ឬអជញប័ ណណែតមួ យ
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xii. េនេពលែដលអនុវតតបន

អជញប័ ណណពក់ ព័នធែតែផនកមួយៃនែដនដី ែដលរគប់រគង

េដយករចុះបញជី រួមជមួយករចងអុលបងហញជក់លក់ ែផនកៃនែដនដីេនះ
xiii. រយៈេពលៃនអជញប័ ណណ
xiv. ករចុះហតថេលខដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ(២)។
(២) [ករចុះហតថេលខ] (ក) រដឋជសមជិ កមួ យ រតូវទទួលយកករចុះហតថេលខរបស់
មចស់ ឬតំណងរបស់មចស់ េទះបីជ មនឬគមនអមេដយករចុះហតថេលខអនកទទួ លអជញ
ប័ណណ ឬតំណងរបស់អនកទទួ លអជញប័ ណណក៏េដយ។
(ខ) រដឋជសមជិកមួ យរតូវទទួលយកផងែដរនូវករចុះហតថេលខអនកទទួលអជញប័ណណ
ឬតំ ណងរបស់អនកទទួ លអជញប័ ណណ េទះបី ជគមនអមេដយហតថេលខមចសឬតំណង របស់
មចស់ក៏េដយ ឱយែតភជប់ នូវឯកសរដូ ចខងេរកមៈ
i. សរមង់កិចចសនយអជញប័ ណណ ែដលបងហញពីភគី ទំងឡយ និ ងសិទិធផតល់អជញ
ប័ណណ ែដលបញ
ជ ក់ថរតឹមរតូវេដយសរករី ឬអជញធរសធរណៈែដលមន
សមតថកិចចេផសងេទៀតណមួយ ថពិ តជរសង់ េចញពីកិចចសនយ
ii. េសចកតីែថលងករណ៍ែដលមិនបនបញ
ជ ក់ៃនអជញប័ណណ ែដលេធវេឡងកនុងទរមង់
និងមនមតិកដូ ចបនកំណត់កុនងេសចកតីែថលងករណ៍ៃនទរមង់ អជញប័ ណណែដល

មនកនុងឧបសមព័នធៃនបទបបញញ តិតទំងេនះេហយរតូវបនចុះហតថេលខេដយ

មចស់ឬតំ ណងរបស់មចស់និងអនកទទួលអជញប័ ណណឬតំណងអនកទទួ លអជញ
ប័ណណ ។

(៣) [ករបងហញសំេណ] ចំេពះលកខខណឌែដលទក់ទងនឹ ងករបងហញសំេណ រដឋជ
សមជិកមិ នរតូវបដិេសធសំេណ
និងធតុកុនងសំេណ

េនេពលែដលករបងហញនិ ងករេរៀបចំ ករចងអុលបងហញ

ទកទងនឹ ងករបងហញនិងករេរៀបចំ ករចងអុលបងហញនិងធតុ កុនងទរមង់

សំេណែដលមនកនុងឧបសមព័នធ ៃនបទបបញញ តិតទំងេនះ។

(៤) [ភស ករបកែរប ] (ក) រដឋជសមជិ ក អចតរមូវឱយសំេណេធវជភស ឬកនុង

ភសណមួយ ែដលករ ិយល័យទទួលយក។
(ខ) រដឋជសមជិកអចតរមូវថ របសិនេប ឯកសរេយងេទកថខណឌ(២)(ខ)(i)ឬ(ii)
មិនេធវជភសឬជភសណមួ យែដលករិយល័យទទួលយក សំេណរតូវអមេដយករបក
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ែរបែដលមនករបញ
ជ ក់
ល័យទទួ លយក។

ៃនឯកសរែដលតរមូវកនុងភសឬកនុងភសណមួយែដលករ ិយ

(៥) [កៃរម ] ចំេពះករចុះបញជីអជញប័ ណណ រដឋជសមជិ កណមួ យអចតរមូវឱយបង់
កៃរម េទករយ
ិ ល័យ។
(៦) [សំេណែតមួយទក់ទងនឹ ងករចុះបញជ ីេរចន ] សំេណែតមួយរតូវមនលកខណៈរគប់
រគន់ េទះបី ជអជញប័ ណណទក់ទងនឹងករចុ ះបញជីេរចនជងមួយក៏េដយ ឱយែតេលខចុះបញជី
ៃនករចុះបញជីទំងអស់ែដលពក់ ព័នធ

រតូវបនបងហញកនុងសំេណ

ប័ណណមនមួ យសរមប់ ករចុះបញជីទំងអស់

មចស់និងអនកទទួលអជញ

ិ លភពៃនអជញប័ ណណ
េហយសំេណបងហញពីវស

តមកថខណឌ(១) ចំេពះករចុ ះបញជីទំងអស់។
[៧]

[ករហមឃត់លកខខណឌតេផសងេទៀត]

រដឋជសមជិកមិ នអចតរមូវឱយមន

លកខខណឌេផសងពី លកខខណឌែដលរតូវបំេពញដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ(១)ដល់(៦) ចំេពះករ

ចុះបញជីអជញប័ណណេនករយ
ិ ល័យរបស់ខួលន។ ជពិេសស ចំ ណុចដូ ចខងេរកម អចមិនរតូវ
តរមូវៈ
i. ឱយផតល់វ ិញញបនបរតចុះបញជីម៉ក ែដលជកមមវតថុៃនអជញប័ ណណ

ii. ឱយផតល់កិចចសនយអជញប័ណណ ឬករបកែរបកិ ចចសនយេនះ

iii. ឱយបងហញពី លកខខណឌហិរញញ វតថុៃនកិចចសនយអជញប័ ណណ។

(៨) [សំេណទក់ទងនឹងពកយេសនសុំចុះបញជី ] កថខណឌ(១) ដល់(៧) រតូវអនុវតតដូចគន
ផងែដរ ចំេពះសំេណចុ ះបញជីអជញប័ ណណចំេពះពកយេសនសុំចុះបញជី េនេពលែដលចបប់ ែដល
អនុវតតៃនរដឋជសមជិ កមួយ ែចងពី ករចុះបញជីែបបេនះ។
មរត ៣
សំេណេធវវេសធនកមម
េិ សធនកមម ឬលុបេចលករចុះបញជី
មរត២ រតូវអនុវតតដូចគនផងែដរ ចំេពះសំេណទក់ទងនឹងករេធវវ ិេសធនកមម ឬករ
លុបេចលករចុះបញជីអជញប័ណណ។
មរត៤
អនុភពៃនករមិ
អជញ ប័ណណ
ពៃនករមិនចុះបញជីអជ
(១) [សុពលភពៃនករចុះបញជ ី និ ងកិចចករពរម៉ ក ] ករមិនចុះបញជីអជញប័ ណណេន
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ករ ិយល័យឬេនអជញធរេផសងេទៀតណមួយៃនរដឋជសមជិក

មិ នរតូវប៉ះពល់ដល់សុពល

ភពៃនករចុះបញជីម៉ក ែដលជកមមវតថុៃនអជញប័ ណណ ឬកិ ចចករពរម៉ កេនះេឡយ។

(២) [សិទិធមួយចំនួនៃនអនកទទួ លអជញប័ ណណ ] (ក) រដឋជសមជិកមួ យ មិ នអចតរមូវ ឱយ

ករចុះបញជីអជញប័ ណណ កលយជលកខខណឌចំេពះសិទិធណមួ យ ែដលអនកទទួ លអជញប័ ណណ អច
មន តមចបប់រដឋជសមជិកេនះ េដ មបីចូលរួមកនុងបណឹត ងរ ំេលភបំពនែដលផតួចេផតមេឡង
េដយមចស់ ឬ តមរយៈបណឹត ងេនះ ទទួលបនសំណងករខូចខត ែដលបណ
ត លមកពី ករ
រ ំេលភបំ ពនម៉ ក ែដលជកមមវតថុៃនអជញប័ណណ។
(ខ) របសិនេប អនុកថខណឌ(ក) មិ នរសបនឹ ងចបប់ជតិៃនរដឋជសមជិកមួយ អនុ កថ
ខណឌេនះ មិ នរតូវអនុវតតចំេពះរដឋជសមជិ កេនះេទ។
មរត៥
ករេរប
ករេរបរបស់ម៉កកនុងនមមចស់

ករេរបរបស់ម៉កមួយេដយរូបវ័នតបុគគលឬនី តិបុគគលេរកពីមចស់ រតូវចត់ទុកថបេងកត
ជករេរបរបស់េដយមចស់ផទល់

របសិនេប ករេរបរបស់េនះ

រតូវបនេធវេឡងេដយមន

ករយល់រពមពី មចស់។
មរត៦
ករចងអុលបងហញៃនអជ
ញៃនអជញប័ណណ

េនេពលែដលចបប់រដឋជសមជិ ក តរមូវឱយចងអុលបងហញថម៉ ករតូវបនេរបរបស់

េរកមអជញប័ណណ ករមិ នរសបតមទំងរសុងឬេដយែផនកនឹ ងលកខខណឌេនះ មិ នប៉ះពល់ដល់
សុពលភពៃនករចុះបញជីម៉ក ែដលជកមមវតថុៃនអជញប័ណណឬកិ ចចករពរម៉ កេហយ មិ នរតូវ

ប៉ះពល់ដល់ករអនុវតតមរត៥េឡយ។
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ឧបសមព័នធ
ទរមង់គំរ ូអនតរជតិ េលខ.១
សំេណចុះបញជ អ
ី ជញប័ណណ
សំេណេធវវិេសធនកមម/លុបេចលករចុះបញជ អ
ី ជញប័ណណ
ចំេពះពកយេសនសុំចុះបញជី និង/ឬ ម៉ កែដលបនចុ ះបញជី
ែដលបនដក់េនករយ
ិ ល័យៃន……….
សរមប់ករ ិយល័យេរប របស់ែតប៉ុេណណះ
ករចងអុលបងហញេយងៃនមចស់/អនកដក់ ពកយេសនសុំចុះបញជី

និង/ឬ អនកទទួលអជញប័ ណណ:1……………………

ករចងអុលបងហញេយងៃនតំ ណងមចស់/អនកដក់ ពកយេសន
សុំចុះបញជី:

…………………….

អនកទទួលអជញប័ណណ:1

……………….

____________________________________________________________________
១. សំេណសុំ2
ករកត់រតករចុះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជីែដលមនកនុងសំេណេនះ ែដលជកមមវតថុ

ៃនអជញប័ណណ រតូវេសនតមេនះ។

វ ិេសធនកមមករចុះបញជីអជញប័ ណណែដលទក់ ទងនឹងករចុះបញជី

និ ង/ឬពកយេសនសុំចុះ

បញជីែដលមនកនុងសំេណេនះ រតូវេសនតមេនះ។

1

ករចងអុលបងហញេយងណមួយ

ែដលផតល់េដយមចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ីនិង/ឬ

ប័ណណនិង/ឬករចងអុលបងហញេយងណមួ យ

ែដលផតល់េដយតំណងណមួយ

បនផតល់ឱយកនុងកែនលងចំហេនះ។
2

ពិនិតយរបអប់ែដលរតឹ មរតូវ។
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អនកទទួ លអជញ

ចំេពះសំេណេនះ

អចរតូវ

ករលុបេចលករចុះបញជីអជញប័ ណណ ែដលទក់ ទងនឹ ងករចុះបញជី និ ង/ឬ ពកយេសនសុំចុះ
បញជីែដលមនកនុងសំេណេនះ រតូវេសនតមេនះ។

______________________________________________________________________
២. ករចុះបញជនិ
ីនិង/ឬពកយេសន
សំច
ុ ុះបញជីែដលពក់
ែដលពក់ព័នធ
ពកយេសនសុ
ែដល
សំេណេនះ ពក់ ព័នធនឹងករចុះបញជី និង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជីដូចខងេរកមៈ
២.១ េលខចុះបញជី និង/េលខពកយេសនសុំចុះបញជី:
២.២

របសិនេប កែនលងចំហេរកមចំ នុច២.១ មិនរគប់រគន់ ពិ និតយរបអប់ េនះ េហយ

ផតល់ព័ត៌មនតមរយៈរកដសែដលបែនថម។
____________________________________________________________________
៣. មចស់/អនកដក់ពកយេសនសច
ុំ ុះបញជី
៣.១ របសិនេប មចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជី ជរូបវ័នតបុគគល
(ក) េគតតនមឬេឈមះពិ តរបកដរបស់រប
ូ វ័នតបុគគលៈ3
(ខ) េឈមះេរក ឬេឈមះទីពីររបស់រូបវ័នតបុគគៈ3
៣.២ របសិនេប មចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជី ជនីតិបុគគល
(ក) េឈមះផលូវករេពញរបស់នីតិបុគគល:

(ខ) លកខណៈផលួវចបប់ៃននីតិបុគគល:

(គ)

រដឋ

និ ង

េនេពលែដលអនុវតតបន

តំ បន់ែដនដី កុនងរដឋេនះតមចបប់

ែដលបេងកតនីតិបុគគលេនះ:
៣.៣ អសយដឋន (រួមទំង េលខកូ ដៃរបសណី និ ងេលខកូ ដរបេទស):
េលខទូរស័ពទ:4

3

េលខទូរសរ:4

េឈមះទំងឡយ ែដលរតូវបងហញតមចំនុច (ក) និង(ខ) គឺជេឈមះ ែដលមនកនុងកំណត់រតករយ
ិ ល័យ

ចំេពះមចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ីៃនករចុ ះបញជ ី/ពកយេសនសុំចុះបញជីែដលពក់ព័នធសំេណេនះ។
4

េទះបី ជ ករ ិយល័យេរជសេរ សេដមបីេសនព័ត៌មនេនះក៏េដយ មចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី ឬតំណង

របស់ខួលន មនជេរមសមិ នផតល់ករចងអុលបងហញេនះ។ េនេពលែដលផតល់ករចងអុលបងហញេនះ គួរ រតូវបញូ ច ល

េលខកូដរបេទស (េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំ បន់។
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៣.៤

ពិនិតយរបអប់េនះ

របសិនេប មនមចស់/អនកដក់ ពកយេសនសុំចុះបញជី

េលសពីមនក់ កនុងករណីេនះ រយេឈមះមចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជីបែនថមេលរកដស

េដយែឡកមួយ េហយចងអុលបងហញទិ ននន័យដូចមនែចងកនុងចំ នុច៣.១ ឬ៣.២ និង៣.៣
ចំេពះបុ គគលនី មួយៗេនះ។
____________________________________________________________________
៤. តំណងមចស់/អនកដក់ពកយេសនស
 ច
ុំ ុះបញជី
៤.១ េឈមះ:
៤.២ អសយដឋន (រួមទំងេលខកូដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូ ដរបេទស)
េលខទូរស័ពទ:5

េលខទូរសរ:5

៤.៣ េលខចុះបញជី របសិនេបចុះបញជីេនករយ
ិ ល័យៈ
៤.៤ េលខ ែដលផតល់ឱយេដយេមធវ ីៈ6
______________________________________________________________________
៥. អសយដឋនសរមប់ េសវៃនមចស់/អនកដក់ ពកយេសនសុំចុះបញជី7
______________________________________________________________________
៦. អនកទទួលអជញប័ណណ
័ តបុគគល
៦.១ របសិនេបអនកទទួ លអជញប័ ណណ ជរូបវន

5

េទះបី ជករ ិយល័យេសនសុំព័ត៌មនេនះក៏េដយ

មចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី

ឬតំណងរបស់ខួលន

មនជេរមមិនផតល់ករចងអុលបងហញេនះ។ េនេពលផតល់ករចងអុលបងហញេនះ គួររតូវ បញូ ច លេលខកូដរបេទស
(េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំ បន់។
6

ទុកចេនលះេចល របសិនេបលិខិតពឹងេមធវ ី មិនបន ឬមិនទន់បនផតល់េលខឱយ ឬរបសិនេប េលខ មិនរតូវ

បនដឹងដល់មចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី ឬតំណង។
7

តមមរត

៤(២)(ខ)ៃនTLT

អសយដឋនសរមប់េសវ

រតូវែតបងហញកនុងចេនលះែដលមនេរកមចំណង

េជងៃនចំ នុច៥ េនេពលែដលមចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី មិនបន ឬមិនទន់ បនបងហញពីលំេនឋន
ឬសហរគសឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិតរបកដនិងកំ ពុងដំ េណរករេលែដនដីភគីហតថេលខី
ល័យរបស់ខួលនជករិយល័យែដលមនេឈមះេនទំ ព័រដំបូងៃនសំេណេនះ
បងហញកនុងចំនុច៤។
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ែដលករយ
ិ

េលកែលងែតតំណង

រតូវបន

័ តបុគគលៈ
(ក) េគតតនមឬេឈមះពិ តរបកដៃនរូបវន
(ខ) េឈមះេរក ឬេឈមះទីពីរៈ
៦.២ របសិនេបអនកទទួ លអជញប័ ណណ ជនី តិបុគគល
(ក) េឈមះជផលូវករេពញរបស់នីតិបុគគលៈ
(ខ) លកខណៈផលូវចបប់ៃននីតិបុគគល:
(គ) រដឋ េហយ េនេពលែដលអនុវតតបន តំ បន់ែដនដីកុនងរដឋេនះ តមចបប់

ែដលបេងកតនីតិបុគគលេនះ។

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
៦.៣ អសយដឋន (រួមទំងេលខកូ ដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូ ដរបេទស)
េលខទូរស័ពទ:8

េលខទូរសរ:8

៦.៤ រដឋៃនសញ
ជ តិរបស់អនកទទួលអជញប័ណណៈ
៦.៥ រដឋៃនលំេនឋនរបស់អនកទទួ លអជញប័ណណៈ
៦.៦ រដឋៃនសហរគសឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិតរបកដនិងកំពុងដំេណរករ របស់
អនកទទួលអជញប័ណណៈ
៦.៧

ពិនិតយរបអប់េនះ របសិនេបមនអនកទទួ លអជញប័ ណណេលសពី មនក់។ កនុង

ករណីេនះ រយនមអនកទទួ លអជញប័ ណណបែនថមនី មួយៗេលរកដសមួ យេដយែឡក េហយ
បងហញទិននន័យដូ ចមនកនុងចំ នុច៦.១ដល់៦.៦ ចំេពះអនកទទួ លអជញប័ ណណនីមួយៗ។
____________________________________________________________________
៧. តំណងអនកទទួ លអជញប័ ណណៈ
៧.១ េឈមះ:
៧.២ អសយដឋន (រួមទំងេលខកូ ដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូ ដរបេទស):
េលខទូរស័ពទ:9
8

េលខទូរសរ:9

េទះបី ជករ ិយល័យេសនសុំព័ត៌មនេនះក៏េដយ

មិនផតល់ករចងអុលបងហញេនះ។

អនកទទួលអជញប័ណណឬតំណងរបស់ខួលន

េនេពលែដលផតល់ករចងអុលបងហញេនះ

(េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំ បន់។

14

មនជេរមស

គួ ររតូវបញូ ច លេលខកូដរបេទស

៧.៣ េលខចុះបញជី របសិនេបបនចុះបញជីេនករិយល័យ:
៧.៤ េលខ ែដលផតល់ឱយលិខិតពឹងេមធវ:ី 10
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
៨. អសយដឋនសរមប់េសវរបស់អក
ន ទទួលអជញប័ណណ11:
______________________________________________________________________
៩. ទំនិញនិង/ឬេសវែដលផត
់ ជញប័ណណ12
ឬេសវែដលផតលអ
៩.១

អជញប័ណណ រតូវបនផតល់ឱយសរមប់ ទំនិញនិង/ឬេសវទំងឡយ ែដលមន

កនុងករចុ ះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជី ដូចមនកនុងចំនុច២។
៩.២

ករចុះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជីែតមួយ រតូវែចងកនុងចំនុច២ េហយអជញ

ប័ណណរតូវបនផតល់ឱយែតសរមប់ ទំនិញនិ ង/េសវមួយចំ នួន

ែដលមនកនុងករចុ ះបញជីឬពកយ

េសនសុំចុះបញជី។ ទំនិញនិង/ឬេសវខងេរកម រតូវរគបដណតប់េដយអជញប័ណណៈ
៩.៣ ករចុ ះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជីេលសពី មួយ រតូវែចងកនុងចំនុច២

ចំេពះយ៉ ងេហចណស់ករចុ ះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជីមួយ

និ ង

អជញប័ណណរគបដណតប់

តិចជងទំនិញនិ ង/ឬេសវទំងអស់ ែដលមនកនុងបញជី។ កនុងករណីេនះ បងហញ េលរកដស
បែនថមមួយេទៀង

9

េដយែឡកៗចំេពះករចុះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជី

េទះបី ជករ ិយល័យេសនសុំព័ត៌មនេនះក៏េដយ

មនជេរម សមិ នផតល់ករចងអុលបងហញេនះ។

អនកទទួលអជញប័ណណឬ

នីមួយៗថេត

តំណងរបស់ខួលន

េនេពលែដលផតល់ ករចងអុលបងហញេនះ គួររតូវបញូ ច លេលខកូដ

របេទស (េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំ បន់។
10

ទុកចំហ របសិនេបលិខិតពឹងេមធវ ី មិនរតូវបន ឬមិ នទន់ រតូវបនផតល់េលខឱយ ឬរបសិនេប េលខេនះ មិនរតូវ

បនដឹងដល់អនកទទួ លអជញប័ណណឬតំ ណងរបស់ខួន។
ល
11

តមមរត៤(២)(ខ)ៃន

េជងៃនចំ នុច៨

TLT

អសយដឋនសរមប់េសវ

េនេពលែដលអនកទទួ លអជញប័ណណ

រតូវបងហញកនុងចេនលះែដលមនេរកមចំណង

គមនឬមិនបនបងហញពីលំេនឋន

ឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិតរបកដនិ ងកំពុងដំេណរករេលែដនដី ភគីហតថេលខី

ឬសហរគស

ែដលករយ
ិ ល័យរបស់ខួលន

ជករ ិយល័យែដលមនេឈមះេនទំព័រដំបូងៃនសំេណេនះ េលកែលងែតតំណងរតូវបនបងហញកនុងចំនុច៧។
12

ពិនិតយរបអប់ែដលរតឹ មរតូវ។

15

អជញប័ណណេនះរគបដណតប់េលទំនិញនិ ង/ឬេសវទំងអស់

ឬ

ែតេលទំនិញនិ ង/ឬេសវមួ យ

ចំនួនែតប៉ុេណណះ។
______________________________________________________________________
១០. របេភទអជញប័ណណ12
១០.១

អជញប័ណណជអជញប័ ណណផតច់ មុខ។

១០.២

អជញប័ណណជអជញប័ ណណែតមួ យ។

១០.៣

អជញប័ណណជអជញប័ ណណមិនផតច់មុខ។

១០.៤

អជញប័ណណពក់ ព័នធែតែផនកដូ ចខងេរកមៃនែដនដីរគបដណតប់េដយ

ករចុះបញជីៈ
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
១១. រយៈេពលអជញប័ ណណ12
១១.១

អជញប័ណណេនះរតូវបនករមិ តរយៈេពលនិងផតល់ឱយចប់
ពី …………………………ដល់……………………..
១១.១.១

១១.២

អជញប័ ណណេនះជកមមវតថុៃនករពនយរេដយសវ័យរបវតតិ។

អជញប័ណណេនះរតូវបនផតល់ឱយសរមប់រយៈេពលមិ នកំណត់។

____________________________________________________________________
១២.
១២. ហតថេលខ ឬរត13
១២.១ ហតថេលខឬរតរបស់មចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជី:
១២.១.១ េឈមះមចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជីឬ របសិនេប មចស់/អនកដក់ ពកយេសន
សុំចុះបញជីជនី តិបុគគល គឺេឈមះបុគគលែដលេធវសកមមភពកនុងនមមចស់ /អនកដក់ ពកយេសនសុំ

ចុះបញជី:

១២.១.២ កលបរ ិេចឆទៃនហតថេលខឬេបះរតៈ
១២.១.៣ ហតថេលខ ឬរតៈ
13

របសិនេប មនបុគគលេលសពីមនក់ ែដលបនចុះហតថេលខឬេរបរបស់រត

រល់ករចងអុលបងហញទំងឡយ

តមអនុចំនុច១២.១ ដល់១២.៤ គួ ររតូវបនផតល់ឱយេនេលរកដសបែនថមមួ យេទៀត។

16

១២.២ ហតថេលខឬរតអនកទទួលអជញប័ណណ:14
១២.២.១ េឈមះអនកទទួ លអជញប័ ណណ ឬ របសិនេប អនកទទួ លអជញប័ ណណជនីតិ
បុគគល គឺេឈមះបុ គគល ែដលេធវសកមមភពកនុងនមអនកទទួ លអជញប័ណណ:
១២.២.២ កលបរ ិេចឆទៃនហតថេលខ ឬេបះរតៈ
១២.២.៣ ហតថេលខ ឬរតៈ
______________________________________________________________________
១២.
 ុំចុះបញជ:ី
១២.៣ ហតថេលខ ឬរតរបស់តំណងមចស់/អនកដក់ពកយេសនស
១២.៣.១ េឈមះរូបវ័នតបុគគល ែដលបនចុះហតថេលខ ឬេបះរត:
១២.៣.២ កលបរ ិេចឆទៃនករចុះហតថេលខឬេបះរតៈ
១២.៣.៣ ហតថេលខឬរតៈ
១២.
១២.៤ ហតថេលខ ឬរតរបស់តំណងអនកទទួលអជញប័ណណ:
័ តបុគគល ែដលបនចុះហតថេលខឬេបះរត:
១២.៤.១ េឈមះរូបវន
១២.៤.២ កលបរ ិេចឆទៃនករចុះហតថេលខ ឬេបះរត:
១២.៤.៣ ហតថេលខ ឬរត:
____________________________________________________________________
១៣.
១៣. កៃរម
១៣.១ រូបិយវតថុនិ ងចំ នួនកៃរម ែដលរតូវបង់ ចំេពះសំេណេនះ:
១៣.២ មេធយបយទូ ទត់ៈ
____________________________________________________________________
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ហតថេលខអនកទទួលអជញប័ណណ

មនភពចំបច់

ែតកនុងករណីមចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជីមិនបន

ចុះហតថេលខេលសំេណ។ កនុងករណីេនះ តមជេរម សរបស់ភគីេសនសុំ
ណមួយដូចខងេរកមៈ
ប័ណណ

(i)

សំេណរតូវភជប់មកជមួយនូវចំ ណុច

សរមង់ កិចចសនយអជញប័ណណែដលបងហញពីភគី ទំងឡយ

និងសិទិធទទួ លអជញ

ែដលសរមង់េនះអចតរមូវឱយមនករបញ
ជ ក់ ពីសរករ ីឬពីអជញធរសធរណៈមនសមតថកិចចេផសងេទៀត

ណមួយ ថជសរមង់ពិតរបកដពីកិចចសនយ (ii) េសចកតីែថលងករណ៍អជញប័ណណែដលមិនបនបញ
ជ ក់ ែដល
េធវេឡងកនុងទរមង់

និ ងមនមតិ កដូចកំណត់កុងេសចកត
ន
ីែថលងករណ៍

ទរមង់អជញប័ណណែដលមនកនុង

ឧបសមព័នធេនះ េហយរតូវបនចុះហតថេលខេដយមចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី ឬតំណងរបស់ខួលន និងអនក

ទទួ លអជញប័ណណឬតំ ណងរបស់ខួលន។

17

១៤.
១៤. រកដសបែនថម
ពិ និតយរបអប់េនះ

របសិនេប

រតូវភជប់រកដសបែនថម

និ ងរតូវបញ
ជ ក់ ពីចំនួន

រកដសសរុបទំងេនះ:
____________________________________________________________________
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ទរមង់គំរ ូអនតរជតិ េលខ.២
េសចកតីែថលងករណ៍ពីអជញប័ណណ
ចំេពះពកយេសនសុំចុះបញជី និង/ឬ ម៉ កែដលបនចុ ះបញជី
ែដលបនដក់ជូនករយ
ិ ល័យៃន……….
សរមប់ករ ិយល័យេរប របស់ែតប៉ុេណណះ

ករចងអុលបងហញេយងៃនមចស់/អនកដក់ ពកយេសនសុំចុះ
បញជីនិង/ឬអនកទទួលអជញប័ ណណ:1 ……………………

ករចងអុលបងហញេយងៃនតំ ណងមចស់/អនកដក់ ពកយេសន
សុំចុះបញជី:

…………………….

អជញប័ណណ:1

…………………….

____________________________________________________________________
១. េសចកតីែថលងករណ៍
មចស់/អនកដក់ ពកយេសនសុំចុះបញជី និ ងអនកទទួ លអជញប័ ណណ បញ
ជ ក់ ថ ករចុះបញជី
និង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជី ែដលបនកំណត់ អតតសញញណខងេរកម ជ កមមវតថុៃនអជញប័ណណ
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
២. ករចុះបញជី និង/ឬ ពកយេសនស
 ុំចុះបញជីែដលពក់
ែដលពក់ព័នធ
ែដល
េសចកតីែថលងករណ៍េនះពក់ ព័នធនឹងករចុះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជី ែដលដូចខង
េរកម:
២.១ េលខចុះបញជីនិង/ឬេលខពកយេសនសុំចុះបញជី:

1

ករចងអុលបងហញេយងណមួយ ែដលផតល់េដយមចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជីនិង/ឬ អនកទទួល

អជញប័ណណនិង/ឬ ករចងអុលបងហញេយងណមួយ ែដលផតល់េដយតំណងណមួយ េទ សំេណេនះ

អចរតូវផតល់ឱយកនុងចេនលះចំហេនះ។
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២.២

របសិនេបចេនលះចំហេរកមចំ នុច ២.១ មិ នរគប់រគន់ ពិ និតយរបអប់េនះ

េហយផតល់ព័ត៌មនកនុងរកដសបែនថម។
____________________________________________________________________
៣. មចស់/អនកដក់ពកយេសនសច
ុំ ុះបញជី
៣.១ របសិនេប មចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជីជរូបវ ័នតបុគគល
័ តបុគគល:2
(ក) េគតតនម ឬេឈមះពិតរបកដៃនរូបវន
(ខ) េឈមះេរក ឬេឈមះទីពីរៃនរូបវ័នតបុគគល:2
៣.២ របសិនេប មចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជី ជនី តិបុគគល
(ក) េឈមះផលូវករេពញរបស់នីតិបុគគល:

(ខ) លកខណៈផលូវចបប់ៃននីតិបុគគល:
(គ)

រដឋ

េហយ

េនេពលែដលអនុវតតបន

តមចបប់ែដលបេងកតនី តិបុគគលៈ

តំបន់ែដនដីកុនងរដឋេនះ

៣.៣ អសយដឋន (រួមទំង េលខកូ ដៃរបសណីនិងេលខកូដរបេទស):
េលខទូរស័ពទ:3
៣.៤

េលខទូរសរ:3
ពិនិតយរបអប់េនះ

របសិនេប

មនមចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជី

េលសពីមនក់ កនុងករណីេនះ រយនមមចស់/អនកដក់ ពកយេសនសុំចុះបញជី េនេលរកដសេដយ
ែឡកេហយបងហញទិ ននន័យដូ ចមនែចងកនុងចំ នុច៣.១ឬ៣.២និង៣.៣ ចំេពះបុ គគលនីមួយៗ។
៤. តំណងមចស់/អនកដក់ពកយេសន
សច
ំុ ុះបញជី
កយេសនសុ
៤.១ េឈមះ:
2

េឈមះទំងឡយ ែដលរតូវបងហញតមចំនុច(ក)និង(ខ) ជេឈមះ ែដលមនកនុងកំណត់រតរបស់ ករ ិយល័យ

ចំេពះមចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ីៃនករចុះបញជ ី/ពកយេសនសុំចុះបញជ ីែដលទកទងនឹងសំេណេនះ។

3

េទះបី ជករ ិយល័យេសនសុំព័ត៌មនេនះក៏ េដយ

មចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី

ឬតំណងរបស់ខួលន

មនជេរម សមិ នផតល់ករចងអុលបងហញេនះ។ េនេពលផតល់ករចងអុលបងហញេនះ គួររតូវបញចូ លេលខកូដរបេទស
(េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំ បន់។
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៤.២ អសយដឋន (រួមទំងេលខកូដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូ ដរបេទស):
េលខទូរស័ពទ:4

េលខទូរសរ:4

៤.៣ េលខចុះបញជី របសិនេបចុះបញជីេនករយ
ិ ល័យ:
៤.៤ េលខ លិខិតពឹ ងពក់េមធវ:ី
______________________________________________________________________
៥. អនកទទួលអជញប័ណណ
៥.១ របសិនេបអនកទទួ លអជញប័ ណណជរូបវ ័នតបុគគល
័ តបុគគលៈ
(ក) េគតតនម ឬេឈមះពិតរបកដៃនរូបវន
(ខ) េឈមះេរក ឬេឈមះទីពីរៃនរូបវ័នតបុគគល:
៥.២ របសិនេបអនកទទួ លអជញប័ ណណជនី តិបុគគល
(ក) េឈមះផលូវករេពញរបស់នីតិបុគគល:

(ខ) លកខណៈផលូវចបប់ៃននីតិបុគគល:

(គ) រដឋ េហយ េនេពលែដលអនុវតតបន តំ បន់ែដនដី កុនងរដឋេនះ តមចបប់
ែដលបេងកតនីតិបុគគលៈ
៥.៣ អសយដឋន (រួមទំងេលខកូ ដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូ ដរបេទស):
េលខទូរស័ពទ:5

េលខទូរសរ:5

៥.៤ រដឋ ែដលអនកទទួ លអជញប័ណណមនសញ
ជ តិ ៈ
៥.៥ រដឋ ែដលអនកទទួ លអជញប័ណណមនលំេនឋនៈ
______________________________________________________________________
4

េទះបីជករ ិយល័យេសនសុំព័ត៌មនេនះក៏ េដយ

មចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី

ឬតំណងរបស់ខួលន

មនជេរម សមិ នផតល់ករចងអុលបងហញេនះ។ េនេពលផតល់ករចងអុលបងហញេនះ គួររតូវបញូ ច លេលខកូដរបេទស
(េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំ បន់។

5

េទះបី ជករ ិយល័យេសនសុំព័ត៌មនេនះក៏េដយ

អនកទទួលអជញប័ណណ/តំណងរបស់ខួលន

មនជេរមសមិន

ផតល់ករចងអុលបងហញេនះ។ េនេពលផតល់ករចងអុលបងហញេនះ គួររតូវបញូ ច លេលខកូដរបេទស (េនេពលែដល
សមរសប) និងេលខកូដតំ បន់។
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៥.៦

រដឋ

ែដលអនកទទួ លអជញប័ណណមនសហរគសឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិត

របកដនិ ងកំ ពុងដំេណរករៈ
៥.៧

ពិនិតយរបអប់េនះ របសិនេបមនអនកទទួ លអជញប័ណណេលសពីមនក់ ។ កនុង

ករណីេនះ រយនមអនកទទួ លអជញប័ណណបែនថមនីមួយៗេលរកដសេដយែឡក េហយបងហញ
ទិននន័យ ដូចមនែចងកនុងចំ នុច៥.១ដល់៥.៦ ចំេពះអនកទទួលអជញប័ ណណនីមួយៗ។
______________________________________________________________________
៦. តំណងរបស់
អក
ន ទទួលអជញប័ណណ
ងរបស់អន
៦.១ េឈមះ:
៦.២ អសយដឋន (រួមទំងេលខកូដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូ ដរបេទស)
េលខទូរស័ពទ:6

េលខទូរសរ:6

៦.៣ េលខចុះបញជី របសិនេបចុះបញជីេនករយ
ិ ល័យ:
៦.៤ េលខ លិខិតពឹ ងពក់េមធវ:ី 7
៧. ទំនិញ និង/ឬេសវែដលរតូ
់ ជញប័ណណ8
ឬេសវែដលរតូវផតលអ
៧.១

អជញប័ណណ រតូវបនផតល់ឱយសរមប់ទំនិញនិង/ឬេសវទំងឡយ ែដល

មន កនុងករចុះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជី ដូ ចមនកនុងចំ នុច២។
៧.២

ករចុះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជីែតមួ យ រតូវែចងកនុងចំ នុច២ េហយ

អជញប័ណណរតូវបនផតល់ឱយែតសរមប់ ទំនិញនិ ង/េសវមួយចំ នួន ែដលមនកនុងករចុះបញជី ឬ
ពកយេសនសុំចុះបញជី។ ទំ និញនិ ង/ឬេសវខងេរកម រតូវរគបដណតប់េដយអជញប័ណណៈ

6

េទះបីជករយ
ិ ល័យេសនសុំព័ត៌មនេនះក៏េដយ អនកទទួលអជញប័ណណ/តំណងរបស់ខួលន មនជេរមសមិន ផតល់

ករចងអុលបងហញេនះ។

េនេពលផតល់ករចងអុលបងហញេនះ

សមរសប) និងេលខកូដតំ បន់។

7

ទុកចំហ របសិនេបមិនទន់ផល
ត ់េលខឱយលិខិតពឹងពក់ េមធវ ី ឬរបសិនេប

ឬតំណងរបស់ខួលនមិនបនដឹងពីេលខេនះ។
8

គួររតូវបញូ ច លេលខកូដរបេទស

ពិនិតយរបអប់ែដលពក់ព័នធ។
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(េនេពលែដល

អនកទទួលអជញប័ណណ

៧.៣

ករចុ ះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជីេលសពី មួយ

និងចំេពះយ៉ ងេហចណស់ករចុ ះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជីមួយ
តិចជងទំនិញនិ ង/ឬេសវទំងអស់

ែដលមនបញជី។

កនុងករណីេនះ

រតូវែចងកនុងចំ នុច២

អជញប័ណណពក់ ព័នធ
បងហញេលរកដស

បែនថមមួយេទៀត េដយែឡកៗចំេពះករចុ ះបញជីនិង/ឬពកយេសនសុំចុះបញជី នី មួយៗេទះបីេប
អជញប័ណណេនះរគបដណតប់េលទំនិញនិ ង/ឬេសវទំងអស់

ឬ

ែតេលទំនិញនិ ង/ឬេសវមួ យ

ចំនួនែតប៉ុេណណះ។
______________________________________________________________________
៨. របេភទអជញប័ណណ8
៨.១

អជញប័ណណជអជញប័ ណណផតច់មុខ។

៨.២

អជញប័ណណជអជញប័ ណណែតមួ យ។

៨.៣

អជញប័ណណជអជញប័ ណណមិនផតច់ មុខ។

៨.៤

អជញប័ណណពក់ ព័នធែតែផនកដូ ចខងេរកមៃនែដនដី

ែដលរគបដណតប់

េដយករចុះបញជីៈ
______________________________________________________________________
៩. រយៈេពលអជញប័ណណ
៩.១

អជញប័ណណរតូវផតល់ឱយកនុងរយៈេពលកំ ណត់ ចប់

ពី …………………………ដល់……………………..
៩.១.១
៩.២

អជញប័ ណណជកមមវតថុៃនករពនយរេដយសវ័យរបវតតិ
អជញប័ណណរតូវបនផតល់ឱយកនុងរយៈេពលមិនកំ ណត់ ។

______________________________________________________________________
១០.
១០. ហតថេលខ ឬរត9
១០.១ ហតថេលខ ឬរតរបស់មចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជី:

9

របសិនេប មនបុគគលេលសពីមនក់ ែដលចុ ះហតថេលខឬេបះរត ករចងអុលបងហញទំងអស់តម

អនុចំនុច១២.១ ដល់១២.៤ គួររតូវេធវេលរកដសបែនថម។
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១០.១.១ េឈមះមចស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជី ឬរបសិនេប មចស់/អនកដក់
ពកយេសនសុំចុះបញជី

ជនី តិបុគគល

គឺេឈមះបុគគលែដលេធវសកមមភពកនុងនមមចស់/អនកដក់

ពកយេសនសុំចុះបញជី:
១០.១.២ កលបរិេចឆទៃនករចុះហតថេលខឬេបះរតៈ
១០.១.៣ ហតថេលខ ឬរតៈ
១០.២ ហតថេលខ ឬរតរបស់អនកទទួលអជញប័ ណណ:
១០.២.១ េឈមះអនកទទួលអជញប័ ណណ ឬរបសិនេប អនកទទួលអជញប័ ណណជនីតិ
បុគគល គឺេឈមះបុ គគល ែដលេធវសកមមភពកនុងនមអនកទទួ លអជញប័ណណ:
១០.២.២ កលបរ ិេចឆទៃនករចុះហតថេលខ ឬេបះរតៈ
១០.២.៣ ហតថេលខ ឬរតៈ
______________________________________________________________________
១០.៣ ហតថេលខ ឬរតរបស់តំណងមចស់/អនកដក់ ពកយេសនសុំចុះបញជី:
១០.៣.១ េឈមះរូបវ័នតបុគគល ែដលចុ ះហតថេលខ ឬេបះរត:
១០.៣.២ កលបរ ិេចឆទៃនករចុះហតថេលខ ឬេបះរតៈ
១០.៣.៣ ហតថេលខ ឬរតៈ
១០.៤ ហតថេលខ ឬរតរបស់តំណងអនកទទួ លអជញប័ណណ:
១០.៤.១ េឈមះរូបវ ័នតបុគគល ែដលចុ ះហតថេលខ ឬេបះរត:
១០.៤.២ កលបរិេចឆទៃនករចុះហតថេលខ ឬេបះរត:
១០.៤.៣ ហតថេលខ ឬរត:
____________________________________________________________________
១១. រកដសបែនថម
ពិ និតយរបអប់េនះ របសិនេប រតូវភជប់ រកដសបែនថម េហយបញ
ជ ក់ ពីចំនួន
សរុបៃនរកដសេនះ:
____________________________________________________________________
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កំណត់ពនយល់∗
ែដលេរៀបចំ
ែដលេរៀបចំេឡងេដយករ ិយល័យអនតរជតិ

*

∗

កំណត់ ពនយល់ទំងេនះ

រតូវបនេរៀបចំេឡងេដយករ ិយល័យអនតរជតិ ៃនអងគករកមមសិទិធបញញពិ ភពេលក

សរមប់េគលបំណងពនយល់ែតប៉ុ េណណះ។
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(WIPO)

កំណត់ចំេពះមរត១
១.០១ ចំ នុច (i) ដល់ (xi) ហក់ ដូចជមនលកខណៈពនយល់េដយខលួនឯង។ ចំ នុច (i) ដល់ (iii)

និង(vi) ទក់ទងនឹពកយបំរពួញែដលរតូវបនេរបរបស់កុនងអនុសញញសតីពីចបប់ម៉ក(TLT)។

១.០២ ពកយននែដលឱយនិ យមន័ យកនុងចំនុច(ix)ដល់(xi) រតូវបនេរបរបស់កុនងមរត២(១)
(xi) និ ងកនុងែផនក១០ ៃនទរមង់គំរូអនតរជតិេលខ.១ និងែផនក៨ៃនទរមង់គំរូអនតរជតិ េលខ.២

ែដលមនកនុងឧបសមព័នធ។

កំណត់ចំេពះមរត២

២.០១ មរតេនះែចង អំ ពីបញជីអតិបរមៃនករចងអុលបងហញនិ ងធតុ ទំងឡយ ែដលរដឋជ
សមជិកអចតរមូវចំេពះសំេណចុះបញជីអជញប័ ណណ។
ករចងអុលបងហញនិងធតុទំងេនះ

រតូវយល់ថ

បែនថមេលករតរមូវឱយភគីេសនសុំផតល់

រដឋជសមជិ កអចតរមូវឱយសំេណបំេពញ

តមកររតួតពិនិតយលកខខណឌទរមង់ េហយ របសិនេបករយ
ិ ល័យគិ តថ ករចងអុលបងហញ

ឬធតុណមួយមិ នបំេពញតមកររតួតពិ និតយេនះ

រតូវទក់ ទងភគី េសនសុំឱយេធវករបញ
ជ ក់

និង/ឬេធវវ ិេសធនកមម។
២.០២ កថខណឌ(១)។ បទបបញញ តិតេនះកំណត់ពីធតុ

ែដលករ ិយល័យអចតរមូវឱយបងហញ

កនុងសំេណចុះបញជីអជញប័ណណចំេពះករេរបរបស់ម៉ក។

អតិ បរម

បញជីធតុ ទំងេនះ

មនលកខណៈ

ករយ
ិ ល័យមនេសរ ីភពកនុងករតរមូវែតធតុ មួយចំ នួនកនុងចំេណមធតុទំងេនះ

ប៉ុែនតមិនអចតរមូវឱយមនលកខខណឌេផសងេទៀងឬបែនថមេឡយ(សូមេមលកថខណឌ(៧))។
២.០៣ ចំ នុច (i) ដល់ (vi)។ ដរបណមនករទក់ ទងនឹ ងករបងហញេឈមះនិ ងអសយដឋន
វ ិធន២ (លកខណៈៃនករបងហញេឈមះនិងអសយដឋន) ៃនTLT អចអនុវតត។
២.០៤ ចំ នុច (ii) (iii) (v) និង(vi) ។ មរត ៤(២) ៃន TLT អចរតូវ អនុវតតចំេពះចំនុចទំងេនះ
ិ ីចំេពះមុខករ ិយល័យ”។ ដូេចនះតមមរតេនះ អច
ពីេរពះករចុះបញជីអជញប័ណណ ជ“នីតិវធ
តរមូវឱយមនតំណង ឬអសយដឋនសរមប់េសវ។
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២.០៥ ចំនុច (v) និង (vi) ពិ ចរណេល មរត២(២) ែដលអនុញញតឱយអនកទទួ លអជញប័ណណ
ដក់ សំេណចុះបញជីអជញប័ ណណេដយឯករជយពី មចស់
រដឋជសមជិ កអចតរមូវឱយបុ គគលទំងឡយណ

េហយេយងេលមរត៤(២)ៃនTLT
ែដលគមនលំេនឋនឬគមនសហរគស

ឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិតរបកដនិងកំ ពុងដំេណរករេលែដនដីរបស់ខួលន
េដយអនកតំណងឬបងហញអសយដឋនសរមប់េសវ។

ដូេចនះ

រតូវតំ ណង

រដឋជសមជិកក៏ អចតរមូវ

ផងែដរឱយសំេណមនព័ ត៌មនទក់ ទងនឹ ងតំណងអនកទទួលអជញប័ណណឬអសយដឋនសរមប់
េសវ។
២.០៦ ចំ នុច (vii) អនុ ញញតេបចំបច់ ឱយរដឋជសមជិកកំ ណត់ ថេតរតូវផតល់បដិ ករ ចំេពះ
ពលរដឋកុនងរបេទសែដលអនកទទួលអជញប័ណណជពលរដឋរបស់ខួលនែដររ ឺេទ។ េដយសរ មរត
៣ៃនអនុ សញញទីរកុងប៉ រ ីសសរមប់ កិចចករពរកមមសិទិធឧសសហកមម ែចងថ ពលរដឋរបេទស
ទំងឡយ

ែដលមិ នែមនជសមជិ កសហភពទីរកុងប៉ រ ីស

រតូវមនសិទិធទទួ លបន

របរពឹ តិតកមមជតិ របសិនេប ពលរដឋទំងេនះ មនសហរគសឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិត
របកដនិងកំ ពុងដំេណរករឬ មនលំេនឋនកនុងរបេទសណមួ យៃនរបេទសសហភពទីរកុង
ប៉ រ ីស ចំណុចេនះអនុ ញញតឱយទមទរករចងអុលបងហញទំងេនះ។
ជ ក់ពីលកខណៈផលូវចបប់ៃនអងគភព
២.០៧ ចំណុច (viii) អនុញញតឱយរដឋជសមជិ កតរមូវឱយបញ

េនេពលែដល

មចស់

អនកទទួលអជញប័ណណ

ឬភគីទំងពីរជនីតិបុគគល។

បទបញញ តិតេនះ

ដូចគននឹងមរត៣(១)(ក)(iv)ៃន TLT ែដលអនុ ញញតឱយមនលកខខណឌរបហក់របែហលគនទក់
ទងនឹ ងពកយេសនសុំចុះបញជីម៉ក។
២.០៨ កថខណឌ(១)ចំណុច(ix)និ ង(x)។ ចំណុចទំងេនះហក់ដូចជពនយល់េដយខលួនឯង។
២.០៩

ចំណុច

(xi)។

និ យមន័ យ

“អជញប័ ណណផតច់មុខ”

“អជញប័ ណណមិនផតច់ មុខ”

និង

“អជញប័ ណណែតមួ យ” មនកនុងមរត១(ix)ដល់(xi)។ គួរកត់សមគល់ថ ដូចបនបងហញេដយ

ពកយ “េនេពលអនុវតតបន” របសិនេប ចបប់រដឋជសមជិកមួយ មិនែចងអំ ពីករចងអុលបងហញ

ណមួយេទ មិ នគួរផតល់ព័ត៌មនទក់ ទងនឹ ងចំ ណុចេរកមករពិ ចរណេនះេឡយ។
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២.១០

ចំណុច

(xii)

អនុញញតឱយរដឋជសមជិ កមួយ

តរមូវឱយមនករចងអុលបងហញថ

អជញប័ណណពក់ ព័នធែតែផនកមួ យៃនែដនដី ែដលករចុះបញជីមនអនុ ភព េហយរតូវមន ករ
ចងអុលបងហញជក់លក់ៃនែដនដីេនះ។
២.១១ ចំ ណុច (xiii)។ រដឋជសមជិ កអចតរមូវឱយសំេណបងហញពីរយៈេពលែដលផតល់អជញ
ប័ណណ ឬថអជញប័ណណរតូវបនផតល់កុនងរយៈេពលមិ នកំណត់។ របសិនេប ករផតល់អជញប័ណណ

មនរយៈកំណត់

រតូវបនចត់ ទុកថ

ប៉ុែនតរតូវបនបនតជថមី

ឬពនយរេដយសវ័យរបវតតិ

អជញប័ណណេនះអច

រតូវបនផតល់ឱយកនុងរយៈេពលកំណត់ មួយ។អចជទំ នួលខុសរតូវរបស់

ភគី ទំងឡយេដ មបីជូនដំណឹងដល់ករិយល័យពីករបនតជថមីឬពនយរអជញប័ ណណ។

២.១២ ចំណុច (xiv) អនុញញតឱយរដឋជសមជិ កទមទរឱយមនហតថេលខ ែដលអចជហតថ
េលខ

មចស់ឬអនកតំ ណងរបស់ខួលន

ឬតមលកខខណឌមួយចំ នួនែដលកំ ណត់ កុនងកថខណឌ

(២)(ខ) ទមទរឱយមនហតថេលខអនកទទួលអជញប័ ណណ ឬតំ ណងរបស់ខួលន។
២.១៣ កថខណឌ (២)។ សំេណចុះបញជីអជញប័ណណមនលកខណៈខុ សគនពី សំេណកត់រតករ
ផលស់បូតរកមមសិទិធៃនករចុ ះបញជីម៉កដូ ចមនែចងកនុងមរត១១(១)(ឃ)ៃនTLT។ ជឧទហរណ៍

របេទសមួ យចំនួន តរមូវឱយសហកមមសិទិធករទំងអស់ ចុះហតថេលខេលកិចចរពមេរពៀងអជញ

ប័ណណ រឯ
ី របេទសមួ យចំ នួនេផសងអនុញញតឱយែតសហកមមសិទិធករមួយចំ នួន ចុះហតថេលខផតល់
អជញប័ណណម៉កែដលបនចុ ះបញជី។

ដូេចនះ

មិ នដូ ចបទបបញញ តិតៃនTLTេទ

សំនួរសួរ

ថេត

សហកមមសិទិធករទំងអស់ រតូវផតល់ករយល់រពមរបស់ខួលនចំេពះករចុះបញជីអជញប័ណណែដររ ីេទ
ជបញ
ហ ៃនចបប់ កុនងរដឋជសមជិក។ េដយែឡក សំនួរសួរថេតហតថេលខសហកមមសិទិធករ

ណមួយបំេពញលកខខណឌែដលសំេណរតូវចុ ះហតថេលខេដយ “មចស់” ឬ របសិនេប តរមូវ
ហតថេលខសហកមមសិទិធករទំងអស់សរមប់បំេពញលកខខណឌ

គឺអរស័យេលចបប់ែដល

អនុវតត។

ណមួយបដិេសធមិនចុ ះ

កនុងករណីណក៏េដយ

ហតថេលខ តមចបប់ែដលអនុវតត

របសិនេប

សហកមមសិទិធករ

សំេណេនះមិនអចទទួលយកបនេទ អនកទទួលអជញ

ប័ណណអចេសនចុះបញជីតមកថខណឌ (២)។
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២.១៤ កថខណឌ(២)(ក)។ េដ មបីសរមួលដល់ លកខខណឌទរមង់ៃនករចុ ះបញជីអជញប័ ណណ រដឋជ
សមជិកទំងឡយ
ប៉ុេណណះ

អចតរមូវឱយែតមចស់ឬតំ ណងរបស់ខួលនចុះហតថេលខេលសំេណ

របសិនេប មចស់ដក់ សំេណេដយខលួនឯង។

ហតថេលខមចស់គឺរគប់រគន់ េដមបីធ

នថ ខលួនពិ តជបនយល់រពមចំេពះករចុះបញជីេនះែមន។ រតូវយកចិ តតទុកដក់ចំេពះកតពវ
កិចចអនុវតតមរត៨(៤) ៃនTLT ែដលហមឃត់ ករបញ
ជ ក់ ករបញ
ជ ក់ ពីសករ ី យថភព
នីតយនុេគលកមម ឬករបញ
ជ ក់ េផសងេទៀតៃនហតថេលខឬរតណមួយ។
២.១៥ កថខណឌ (២)(ខ)។ បទបបញញ តិតេនះអនុញញតឱយអនកទទួ លអជញប័ ណណដក់សំេណចុះ
បញជី

េដយឯករជយពី មចស់

របសិនេប

ពីបនចុះកិចចសនយអជញប័ណណ
េដយ។

មចស់ចង់េគចេវសមិ នបង់ កៃរមចុះបញជី

បដិេសធមិ នចុះបញជីអជញប័ណណេដយ

ឯកសរទំងឡយែដលរយមនកនុងកថខណឌេនះ

ឬបនទប់

េហតុ ផលណក៏

អចជំ នួសហតថេលខមចស់

របសិនេប មនសំេណ។ ភគីេសនសុំ អចដក់ ឯកសរណមួយក៏បន។ បញជីេនះយកតម
បញជីែដលមនកនុងមរត១១(១)(ខ)ៃនTLT

ែដលទក់ទងនឹ ងលកខខណឌទរមង់ សរមប់ កត់រត

ករផលស់បូតរកមមសិទិធតមកិចចសនយ េដយពិចរណេលលភពខុ សគនែផនកគុណភព រវងករ

េផទរកមមសិទិធទំងរសុងនិ ងករផតល់អជញប័ណណសិទិធែតប៉ុេណណះ។ េដយសរ អនុ កថខណឌ(ខ)
េរៀបរប់ ែតពីសថនភពទំងឡយ ែដលតរមូវឱយករិយល័យ ទទួ លយកសំេណ ែដលបនចុះ
ហតថេលខេដយអនកទទួ លអជញប័ ណណឬតំណងរបស់ខួលន

ករ ិយល័យមនេសរ ីភពទទួល

យកសំេណេនះ េទះបី ជ សរមង់ែដលមនែចងកនុងចំណុច(i) មិនរតូវបនបញ
ជ ក់ ក៏េដយ ឬ
របសិនេបសំេណ មិ នភជប់មកជមួយនូវឯកសរណមួ យក៏េដយ។ ប៉ុែនត ចំេពះចំណុច(ii)
េសចកតីែថលងករណ៍ៃនអជញប័ ណណ

រតូវចុះហតថេលខេដយមចស់និងអនកទទួ លអជញប័ណណ

ឬ

តំណងរបស់អនកទំងពីរ។ េសចកតីែថលងករណ៍ៃនទរមង់អជញប័ណណ មនកនុងឧបសមព័នធ។
២.១៦ កថខណឌ(៣)។ បទបបញញ តិតេនះខុសពី បទបបញញ តិតនន កនុងTLT ែដលទក់ ទង នឹងករ
បងហញសំេណ (ដូ ចជ មរត ១១(១)(ក)ៃនTLT) េដយសរបទបបញញ តិតេនះមិនកំណត់ ជក់
លក់ ពីមេធយបយបញូជ ន ដូ ចជ រកដស ឬទូ រសរ ប៉ុែនតេផតតេលខឹលមសរ ៃនសំេណជំនួស
វ ិញ។ អនុភពៃនកថខណឌ(៣)គឺថ ករិយល័យៃនរដឋជសមជិ កមួ យ រតូវទទួលយកសំេណ
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ចុះបញជីអជញប័ណណ

េនេពលែដលសំេណ

(i)

មនករចងអុលបងហញឬធតុ ទំងអស់ែដល

កំណត់ កុងទរមង់
ន
សំេណែដលមនកនុងឧបសមព័នធ និ ង (ii) បងហញនិ ងេរៀបចំករចងអុលបងហញ
ទំងេនះកនងរេបៀបដូចគននឹ ងទរមង់េនះ ។
២.១៧ កថខណឌ (៤)។ អនុកថខណឌ (ក) អនុ ញញតឱយរដឋជសមជិ កទំងឡយ តរមូវឱយ
សំេណរតូវដក់ ជភសទំងឡយឬជភសណមួយ ែដលករ ិយល័យអនុ ញញត។ ប៉ុែនត
ចំេពះឯកសរទំងឡយ

ែដលរយមនកនុងកថខណឌ(២)(ខ)(i)ឬ(ii)

រដឋជសមជិ កទំង

ឡយ អចរគន់ែតតរមូវឱយអមេដយករបកែរបែតប៉ុេណណះ។ ឯកសរទំងេនះផទល់មិនអច
រតូវបនតរមូវឱយេធវជភសណមួ យ ែដលករិយល័យអនុញញតេឡយ។ រដឋជសមជិកទំង
ឡយអចឱយមនករបញ
ជ ក់ ករបកែរបប៉ុែនតមិនែមនជកតពវកិចចេទ។
២.១៨ កថខណឌ (៥)។
ចុះបញជីអជញប័ណណ

ទក់ទងនឹងបរម
ិ ណកៃរម ែដលករិយល័យ អចយកេចញពី ករ

គួរែតកត់សមគល់ថ

អតថបទេនះមិ នររំងករ ិយល័យពីករយកកៃរម

េផសងៗេទៀត អរស័យេលចំនួនៃនករចុះបញជីែដលទក់ ទងនឹងសំេណ។
២.១៩ កថខណឌ(៦) រសបនឹងគំ និត ែដលបនអនុម័តេដយ TLT កនុងមរត១០(១)(ង)

និង១១(១)(ជ) អនុញញតឱយសំេណចុះបញជី អចេយងេទករចុះបញជីេរច នជងមួយ។ េនះជ
ភពសមញញ យ៉ងសំខន់
ហរណ៍បណំុត ៃនម៉ ក)។

កនុងករណី

ប៉ុែនត

ែដលអជញប័ណណរតូវផតល់ចំេពះម៉ កេរច ន

(ជឧទ

េរឿងេនះរតូវបំេពញលកខខណឌមួ យចំ នួនដូចខងេរកមៈករចុះ

បញជីទំងអស់ែដលរគបដណតប់េដយអជញប័ ណណែដលេសនសុំកត់រត

រតូវមនមចស់និងអនក

ទទួ លអជញប័ណណែតមួ យ និ ង េនេពលែដលអនុវតតបន រតូវបងហញវ ិសលភពៃនអជញប័ណណ
ដូចែចងកនុងមរត២(១)

ចំេពះករចុះបញជីទំងអស់ែដលរគបដណតប់ េដយអជញប័ណណែដល

េសនចុះបញជី។ កនុងករណីមិ នបនបំេពញលកខខណឌទំងេនះ ដូចជ របសិនេប មចស់និងអនក
ទទួ លអជញប័ណណ

មិ នដូចគនចំេពះករចុ ះបញជីទំងអស់ែដលមនកនុងសំេណ

ករយ
ិ ល័យ

អចតរមូវឱយដក់ សំេណេដយែឡក។ េដយសរ កថខណឌ(៦) េរៀបរប់ ែតពី សថនភព ែដល
តរមូវឱយករ ិយល័យទទួ លយកសំេណែតមួយសរមប់ករចុះបញជីេរច ន
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ករ ិយល័យ

មន

េសរ ីភពកនុងករទទួលយកសំេណែតមួ យ េទះបីជ មិ នបនបំេពញលកខខណឌទំងឡយ កនុង

កថខណឌ (៦) ក៏េដយ។

២.២០ កថខណឌ (៧)។ សរមប់ េគលបំណងចុះបញជីអជញប័ណណេនករយ
ិ ល័យរបស់ខួលន
អនុ ភពៃនកថខណឌេនះគឺថ

រដឋជសមជិ កមួ យមិនអចតរមូវឱយអនកដក់ពកយេសនសុំចុះ

បញជីផតល់ព័ត៌មនបែនថមេទេលអីវែដលអចតរមូវតមកថខណឌ(១)
បែនថម

ឬតរមូវឱយផតល់ឯកសរ

ដូចជភ័សុតងតងែដលបងហញពីអតថិភពៃនខរតួតពិ និតយគុ ណភព

(ចំេពះកររតួត

ពិនិតយគុណភព សូមេម លកំ ណត់ ៥.០២ និង៥.០៣)។
២.២១ តមរយៈឧទហរណ៍ ចំណុច(i)និ ង(ii) េលកេឡងពី ព័ត៌មនមួយចំនួនែដលផតល់ឱយករ ិ
យល័យ េហយ ជធមមត ភគី ៃនកិចចសនយអជញប័ណណចត់ ទុកជបនទុកបែនថមឬជករបងហញ

ព័ត៌មនពណិជជកមមសមងត់(ចំ ណុច(iii))។ ប៉ុែនត គួរកត់សមគល់ថ កថខណឌ (៧) អនុញញតឱយ
អជញធរេផសងេទៀតៃនរដឋជសមជិ ក

(ដូ ចជ

អជញធរពនធដរ

ឬអជញធរេរៀបចំសិតិថ)

តរមូវឱយភគី ៃនកិ ចចសនយអជញប័ ណណ ផតល់ព័ត៌មន រសបតមចបប់ ែដលរតូវអនុ វតត។
២.២២ កថខណឌ (៨)។ មរត២ និ ងទរមង់សំេណគំរូ ែដលមនកនុងឧបសមព័នធ អចអនុវតតបន

ចំេពះសំេណចុះបញជីអជញប័ ណណៃនពកយេសនសុំចុះបញជី របសិនេប ចបប់ ជតិ ឬចបប់ តំបន់ៃន
រដឋជសមជិ កែចងពី ករចុះបញជីេនះ ។ គួរកត់ សមគល់ថ កនុងបរិបទេនះ វិធន៧ៃនបទបញ
ជ

ៃនTLT(រេបៀបែសវងរកពកយេសនសុំចុះបញជ ីែដលគមនេលខ អចអនុវតតបន។
កំណត់ចំេពះមរត៣
៣.០១

េពលចុះបញជីអជញប័ណណរួចេហយ

ករចុះបញជីេនះ

កមមវតថុៃនសំេណេធវវ ិេសធនកមម ឬលុបេចល។

េនេពលណមួ យ

អចជ

សរមប់េហតុ ផលេនះ មរត៣ ែចងថ

មរត២ និងទរមង់ សំេណគំរូ ែដលមនកនុងឧបសមព័នធ អចអនុវតតបនផងែដរចំេពះសំេណ

េធវវ ិេសធនកមម ឬលុបេចលករចុះបញជីអជញប័ណណ។

កំណត់ចំេពះមរត៤
៤.០១ កថខណឌ(១)។ េគលបំណងៃនកថខណឌេនះ គឺេដមបីែញកសំនួរៃនសុពលភពករចុះ
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បញជីម៉កនិ ងកិចចករពរម៉ ក ពី សំនួរថេត រតូវកត់រតអជញប័ណណទក់ទងនឹងម៉ កេនះ។ របសិន
េប ចបប់ៃនរដឋជសមជិ កែចងពី ករចុះបញជីអជញប័ ណណេដយបងខំ ករមិនេគរពតមលកខខណឌ
េនះ អចេធវឱយករចុះបញជីម៉កែដលជកមមវតថុៃនអជញប័ ណណរងេមឃភព េហយមិនអចប៉ះ

ពល់ដល់កិចចករពរៃនម៉ កបនេឡយ។

រតូវកត់ សមគល់ថ

កថខណឌេនះពក់ព័នធករចុះ

បញជីអជញប័ណណេនឯករយ
ិ ល័យ ឬអជញធរេផសងេទៀតៃនរដឋជសមជិ ក ដូ ចជ អជញធរពនធ
ដរ ឬអជញធរែដលទទួ លខុសរតូវកនុងករេរៀបចំ សិត
ថ ិ។
៤.០២

កថខណឌ

(២)(ក)។

បទបបញញ តិតេនះគមនបំណងេធវសុខដុ មនី យកមមសំនួរថេត អនក

ទទួ លអជញប័ណណ គួររតូវបនអនុ ញញតឱយចូ លរួមកនុងបណឹត ងែដលផតួចេផតមេឡងេដយអនកផតល់
អជញប័ណណ

ឬថេត គួរមនសិទិធេលករខូចខត ែដលបណ
ត លមកពី កររ ំេលភបំពនម៉ ក

ទទួ លបនអជញប័ណណែដររឺេទ។

សំនួរេនះទុ កឱយចបប់ែដលរតូវអនុវតតជអនកេដះរសយ។

ប៉ុែនត េនេពលែដល អនកទទួលអជញប័ណណមនសិទិធតមចបប់ៃនរដឋជសមជិកេដ មបីចូលរួម
កនុងបណឹត ងពីកររ ំេលភបំពនែដលផតួចេផតមេដយមចស់ និងទទួ លបនសំណងខូចខត ែដល
បណ
ត លមកពី កររ ំេលភបំ ពនម៉ កែដលផតល់អជញប័ណណ អនកទទួលអជញប័ ណណ គួរអចអនុ វតត
សិទិធទំងេនះេដយឯករជយេទះបីជអជញប័ ណណរតូវបនចុះបញជីឬមិ នបនចុះបញជីក៏េដយ។
៤.០៣

បញ
ហ ទក់ទងនឹ ងសិទធអនកទទួ លអជញប័ណណកុនងករចូ លរួមកនុងបណឹត ងពី កររ ំេលភបំ

ពនែដលផតួចេផតមេដយមចស់និងេដ មបីទទួលបនករខូចខត ខុ សគនពីបញ
ហ ថេត អនកទទួល
អជញប័ណណ រតូវបនអនុ ញញតឱយេធវបណឹត ងពីកររំេលភបំពន ទក់ ទងនឹ ងម៉ កែដលផតល់អជញ
ប័ណណ

កនុងនមខលួនផទល់ឬេទ។

ករណីេរកយេនះមិ នរតូវបនេដះរសយេដយមរតទំង

ឡយេនះេទ។ ដូេចនះ រដឋជសមជិ ក អចរតូវបនអនុញញតឱយតរមូវករចុះបញជីអជញប័ណណជ
លកខខណឌមួ យ

សរមប់អនកទទួ លអជញប័ណណេដមបីបឹតងេដយខលួនឯងផទល់

ទក់ ទងនឹងម៉ ក

ែដលជកមមវតថុៃនអជញប័ ណណ។ តមកថខណឌ(២)(ក) រដឋជសមជិ កមនេសរ ីភពែចងឱយអនក
ទទួ លអជញប័ណណែដលគមនករចុះបញជី

មនសិទិធទទួលបនករខូ ចខត

ែតេនេពលែដល

ខលួនបនចូ លរួមកនុងបណឹត ងពី កររំេលភបំ ពនែដលផតួចេផតមេដយមចស់។ ប៉ុែនត េនះជសតង់ដរ

ិ នករែដលមនលកខណៈ
អតិ បរ ិម េហយ រដឋជសមជិកមនេសរីភពដូ ចគន េដមបីអនុម័តវធ
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េសរ ីជងេនះ ដូ ចជ ចបប់ ជតិឬតំ បន់ ែដលរតូវអនុ វតត មិ នែចងឱយមនករចុះបញជី អជញប័ណណ
ែតមតង។
៤.០៤ បញ
ហ ថេត អនកទទួលអជញប័ណណែដលមិ នបនចុះបញជី គួរមនសិទិធចូលរួមកនុងបណឹត ងពី
កររ ំេលភបំពន ែដលផតួចេផតមេឡងេដយមចស់ និ ងេដ មបីទទួលសំណង ជកមមវតថុៃនករ
ពិភកសយ៉ ងខលំង

កនុងអំឡុងេពលសម័ យរបជុំេលកទីមួយៃន

គណៈកមមធិករជំ នញសតីពី

អជញប័ណណម៉ក (សូមេម លឯកសរTML/CE/I/3 កថខណឌ ៧០ ដល់ ៧៤) និ ងកនុងអំឡុងេពល
សម័ យរបជុំេលកទីបីៃនគណៈកមមធិ ករអចិៃរនតយ៍សីតពីចបប់ម៉ក
ម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនុញ(SCT)

គំនូសឧសសហកមម

(សូមេម លឯកសរSCT/3/10

កថខណឌ១២២

និ ង
ដល់

១២៤)។ គណៈរបតិ ភូ ែដលជំទស់នឹងបទបបញញ តិតេនះ អះអងថ តមចបប់របេទសរបស់ខួលន
អជញប័ណណមនអនុភពចំេពះតតិយជនែតរបសិនេប

អជញប័ណណរតូវបនចុះបញជី។ គណៈ

របតិ ភូនិងតំណងអងគករជអនកសេងកតករណ៍ទំងឡយែដលបនសំែដងករគំរទរបស់ខួលន
ចំេពះបទបបញញ តិតេនះ បនបញ
ជ ក់ ថ របសិន សិទិធអនកទទួ លអជញប័ ណណ ឱយជួសជុលករខូច
ខតកនុងបណឹត ងពី កររ ំេលភបំពន ែដល ផតួចេផតមេឡងេដយមចស់ អរស័យេលករចុះបញជី

អជញប័ណណ េនះអចផតល់ផលរបេយជន៍ អនករ ំេលភបំពនម៉ កែតប៉ុេណណះ េដយសរពួកេគ
អចមិ នទទួ លខុ សរតូវអវីទំងអស់ េនេពលែដលបុគគល ទទួ លរងករខូចខតពីករេរបរបស់
ម៉ កគមនករអនុ ញញត ជអនកទទួ លអជញប័ណណ។ តមទសសនៈអនករ ំេលភបំពនម៉ ក មិ នគួរ
េធវឱយខុសគន េទះបីម៉កែដលរតូវបនករពរ រតូវបនេរបរបស់តមអជញប័ ណណែដលបន ចុះ
បញជី រម
ឺ ិ នបនចុះបញជី ក៏ េដយ។ បញ
ហ កនុងករណីេនះគឺ ថ ម៉ ករតូវបនករពរ េហយេនះអច

រតូវបនពិនិតយេដយេយងេទបញជីម៉ក។
៤.០៥

សំខន់រតូវកត់សមគល់ថ

របសិនេប

រដឋជសមជិក

យល់េឃញថ

អជញប័ ណណ

មនអនុ ភពតមផលូវចបប់ចំេពះតតិ យជនែតេនេពលែដលអជញប័ ណណរតូវបនចុះបញជី

បទ

បបញញ តិតេនះ មិនចំបច់រតូវបករសយកតមអតថន័យែដល អនកទទួ លអជញប័ ណណែដលមិ នបន
ចុះបញជី មិ នមនសិទិធឱយជួសជុលករខូ ចខតពី កររ ំេលភបំពនម៉ កែដលផតល់អជញប័ណណេន
េឡយ។

ប៉ុែនត

បទបបញញតិតេនះ

អចមនអនុ ភពកនុងករណីែដលេផទរករចុះបញជីបនទប់ពីចុះ
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អជញប័ណណ

េដយសរអនកទទួលអជញប័ណណែដលមិ នបនចុះបញជី

មិ នអចេរប អជញប័ណណ

របឆំងនឹងអនុបបទនិ កបនេទ។ េនះមិ នរតូវបនហមឃត់ េដយកថខណឌ(២) ែដលពក់
ព័នធែតសថនភពជក់ លក់មួយែតប៉ុេណណះ េពលគឺ សិទិធអនកទទួ លអជញប័ណណែដលមិនបនចុះ
បញជី កនុងករចូលរួមកនុងបណឹត ងពី កររំេលភបំ ពន ែដលផតួចេផតមេឡងេដយមចស់ និ ងឱយជួ ស
ជុលករខូចខត េដយបណឹត ងេនះ។
៤.០៦ កថខណឌ (២)(ខ)។ អនុ កថខណឌ (ខ) ពិ ចរណពី ចបប់ែដលពក់ព័នធ ែដលហមឃត់
ជក់ លក់ អនកទទួ លអជញប័ ណណែដលមិ នបនចុ ះបញជី

ពី ករចូ លរួមកនុងបណឹត ងរ ំេលភបំពន

ែដលផតួចេផតមេឡងេដយមចស់ និ ងពីករសងករខូ តខត។ ដូេចនះ េទះបី ជ បទបបញញ តិតកុនង

អនុ កថខណឌ(ក)

រតូវបនរកសជេគលករណ៍ទូេទក៏េដយ

ក៏អនុកថខណឌ(ខ)

បញ
ជ ក់

ចបស់ថ ចបប់ទំងេនះ មិ នរតូវប៉ះពល់េទ។ ប៉ុែនត ចបប់ ទំងឡយ ែដលអចរតូវបនបក
រសយជករអនុញញតឱយអនកទទួលអជញប័ណណែដលមិ នបនចុះបញជីចូលរួមកនុងបណឹត ងរ ំេលភ
បំពននិងឱយជួសជុលករខូចខត អចសថិតេរកមអនុកថខណឌ(ក) េហយ ដូេចនះ អចរតូវ
បនបករសយែបបេនះ។
កំណត់ចំេពះមរត៥
៥.០១ បញ
ហ ថេតករេរបរបស់េដយបុ គគលេរកពី មចស់
របស់េដយមចស់

អចរតូវបនចត់ ទុកជ ករេរប

អចពក់ ព័នធយ៉ងេហចណស់កុនងបរិបទបីេផសងគនៈ

(i)

េដមបីកំណត់

ថេត ម៉កមួ យមនភពែញកដច់ ពីគន (ii) េដ មបីកំណត់ ថេត ម៉កមួ យចប់លបី (iii) េដ មបី
កំណត់ ថេតម៉កមួយរតូវបនេរបរបស់រគប់រគន់សរមប់រកសករចុះបញជីម៉ក។

មរត៥

ពក់ ព័នធែតនឹ ងសថនភពែដលករេរបរបស់េដយបុ គគលេរកពី មចស់អចបេងកនផលរបេយជ
ន៍របស់មចស់។

មរតេនះមិ នបនបញ
ជ ក់អំពីកលៈេទសៈណែដលមចស់អចទទួ លខុស

រតូវចំេពះករេរបរបស់េនះ។
៥.០២ គួរកត់ សមគល់ថ ជសតង់ដរែដលទទួ លយកជទូេទកនុងចបប់ ម៉ក ម៉ កែដលបនចុះ
បញជី ែដលមិ នរតូវបនេរបរបស់កុនងរយៈេពលណមួយ អចរតូវបនេធវេមឃភព។ ជឧទ

ហរណ៍ មរត១៩.១ៃនកិចចរពមេរពៀងសតីពីទិដឋភពពណិជជកមមទក់ទងនឹងកមមសិទិធបញញ(តេទ
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េហថ

“កិចចរពមេរពៀងTRIPS”)

អនុញញតឱយសមជិកអងគករពណិជជកមមពិភពេលក

េធវ

េមឃភពម៉ កែដលបនចុ ះបញជីែដលមិនរតូវបនេរបរបស់េលសពី ៣(បី)ឆនំ។ ជទូេទ ម៉ ក
មួយរតូវេរបរបស់េដយមចស់ម៉ក
េដមបីរកសករចុ ះបញជីម៉ក។
េដយបុគគលេរកពីមចស់

ឬេដយបុ គគលណមួយ

ប៉ុែនត

ែដលមនករអនុ ញញតពីមចស់

ចបប់ជតិឬតំ បន់ មួយចំ នួន

ែចងពី ករ

េរបរបស់

អចរតូវចត់ ទុកថជករេរបរបស់ម៉កេដយមចស់លុះរតែតបន

បំេពញលកខខណឌមួយចំ នួន ដូ ចជ ករចុះកិ ចចសនយអជញប័ ណណជផលូវករ ែដលមនខសតីពី

កររតួតពិ និតយគុ ណភព ឬករចុះបញជីកិចចសនយេនះ។ កនុងទិ ដឋភពេនះ

រតូវកត់ សមគល់ថ

មរត១៩.២ ៃនកិចចរពមេរពៀងTRIPS អនុ ញញតជក់លក់ ឱយមនលកខខណឌរតួតពិ និតយករេរប
របស់ម៉ករបស់អនកទទួ លអជញប័ ណណេដយមចស់ េដ មបីឱយករេរបរបស់េនះមនសុពលភព
សរមប់រកសករចុះបញជីម៉ក។
៥.០៣ អនុភពៃនមរត៥ គឺ ថ េនេពលែដលពក់ព័នធនឹងករេរបរបស់ ករេរបរបស់ម៉ក
េដយបុគគលណមួយេរកពី មចស់ រតូវចត់ទុក ជករេរបរបស់ម៉កេដយមចស់ ឱយែតករេរប
របស់េនះមនករយល់រពមពី មចស់។

រដឋជសមជិកមិ នអចតរមូវឱយមនលកខខណឌេផសង

េទៀតដូចជមចស់រតូវរតួតពិនិតយករេរបរបស់ម៉កេទ។
េរបរបស់ម៉ក

របសិនេប

ជវ ិបក

តតិ យជនេរបរបស់ម៉កេនះ

កនុងករណីមចស់មិនបន

េដយមនករយល់រពមពីមចស់

ម៉ កេនះមិនអចរតូវបនេធវេមឃភពេដយសរមិ នេរបរបស់បនេឡយ។

ចំេពះចំ ណុច

េនះ មរត៥ែចងេលសពីមរត១៩.២ ៃនកិ ចចរពមេរពៀងTRIPS។
៥.០៤ ប៉ុែនត មរត៥ េដះរសយែតបញ
ហ ជក់ លក់ េរកមកលៈេទសៈណ ករេរប របស់
េដយរូបវ ័នតបុគគលឬនី តិបុគគលេរកពីមចស់ អចរតូវបនចត់ ទុកជករេរប របស់េដយមចស់។
មរតេនះមិ នបញ
ជ ក់ពីសុពលភពៃនកិ ចចរពមេរពៀងអជញប័ណណជទូេទេទ។
ភគី ហតថេលខីេដ មបីទមទរខរគប់រគងគុ ណភព

ដូេចនះលទធភព

េដមបីឱយកិ ចចរពមេរពៀងអជញប័ណណ មន

សុពលភព មិ នរតូវបនប៉ះពល់េឡយ។
៥.០៥ មរត៥

អចអនុវតតេដយឯករជយ េទះបីមនឬគមនអជញប័ ណណ ឬ
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កនុងករណីមន

អជញប័ណណ េទះបនចុះបញជីឬមិនបនចុះបញជីអជញប័ណណក៏េដយ។ ដូេចនះ រគប់រគន់សរមប់
មចស់េដមបីយល់រពមេរប របស់ម៉ករបស់ខួលន

េដមបីទទួលបនអតថរបេយជន៍ ពីករេរបរបស់

េនះ េនេពលណែដលពក់ ព័នធនឹងបញ
ហ ៃនករេរប របស់ ដូ ចជ កនុងបរប
ិ ទៃនម៉ កែដលមន
លកខណៈែញកដច់ ពីគនឬចប់លបី ឬសរមប់េគលបំណងរកសករចុះបញជីម៉ក។ ជសំខន់

ករេរបរបស់ម៉កណមួ យ េដយតតិយជនណមនក់ ែដលមនករយល់រពមពីមចស់ រតូវ
ចត់ ទុកជ ករេរបរបស់េដយមចស់។
កំណត់ចំេពះមរត៦
៦.០១ មរត៦ ទក់ទងនឹងករចងអុលបងហញជក់លក់ពក់ព័នធនឹងអជញប័ណណម៉ក ែដលអច
តរមូវឱយមនេលផលិតផល ឬករេវចខចប់ ឬផតល់ទំនក់ទំនងនឹងករផតល់េសវ ឬកនុងករផសយ
ពណិជជកមមទំនិញឬេសវ តមចបប់ ម៉ក តមចបប់សលកសញញទូេទ ឬតមចបប់ សីតពីករ
ផសយពណិជជកមម។

មរតេនះគមនេចតនេធវនិយតកមមេលបញ
ហ ទូេទៃនព័ត៌មនផលិតផល

(ឬេសវ) ែដលតរមូវេដយចបប់ សីតពីសលកសញញ ចបប់សីតពីករផសយពណិជជកមម ឬចបប់
ករពរអនកេរបរបស់េនះេទ។ ជវិបក ចបប់ និងបទបញ
ជ ជតិ ែដលតរមូវឱយមនករចងអុល

បងហញមួ យចំនួនទក់ ទងនឹ ងសុវតថិភពផលិតផល

សមសធតុ ផលិតផល

ករេរប របស់

ផលិតផលរតឹមរតូវ ។ល។ ែដលរតូវមនេលករេវចខចប់ សថិតេរកវ ិសលភពៃនមរតេនះ។
៦.០២ មរត៦ ទុ កឱយចបប់របស់រដឋជសមជិ ក កំណត់ ថេត ទំនិញែដលរតូវេធវពណិជជកមម
េរកមម៉ កែដលផតល់អជញប័ ណណ

ឬករេវចខចប់

រតូវមនឬគមនករចងអុលបងហញថម៉ ក

រតូវបនេរបរបស់តមកិ ចចសនយអជញប័ ណណ ឬថេត ករចងអុលបងហញេនះមន ឬគមនទំនក់
ទំនងនឹងករផតល់េសវ

ឬកនុងករផសយពណិជជកមមទំនិញឬេសវេនះ។

ប៉ុែនតេនេពលែដល

ចបប់ ែដលរតូវអនុវតត តរមូវឱយមនករចងអុលបងហញេនះ ករមិ នអនុេលមតម កតពវកិចចេនះ
មិនគួរបណ
ត លឱយេមឃភពករចុ ះបញជីម៉កេទ។ អតថិភពៃនករចុ ះបញជី មិនគួរអរស័យេល
ករបំេពញលកខខណឌ ទក់ទងនឹងសលកសញញឬករផសយពណិជជកមម េដយមិនគិ តថេត មន
លកខខណឌទំងេនះ កនុងចបប់ ម៉ក ឬកនុងចបប់េផសងេទៀតសតីពីសលកសញញ ឬករផសយពណិជជ
កមមេនះេឡយ។ េដយែឡក (េហយេនះជអនុភពៃនករេយងេទមរត៥ ែដលមនេន
ខងចុ ងមរត៦) រដឋជសមជិក មិនរតូវបនអនុ ញញតឱយលុបេចលករចុះបញជីម៉ក េដយ
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សរែតករេរបរបស់ម៉កេនះេដយ អនកទទួ លអជញប័ណណ មិ នបនចងអុលបងហញអជញប័ណណ

េលទំនិញឬ េលករេវចខចប់ទំនិញ ឬកនុងទំនក់ ទំនងនឹងករផតល់េសវ ឬកនុងករផសយពណិ

ជជកមមទំនិញឬេសវែដលេរបរបស់ម៉ក េទះបី ជមនលកខខណឌកនុងរដឋ ជសមជិ កក៏េដយ។

គំនិតជ មូលដឋនគឺ ថ េមឃភពករចុះបញជីម៉កែដលផតល់អជញប័ ណណ ជទណឌកមមដ៏ធងន់ធងរ
េពក ចំេពះករមិនបំេពញលកខខណឌៃនសលកសញញឬករផសយពណិជជកមម េហយមិនគួររតូវ
បនអនុញញតេទ។ ជងេនះេទេទៀត ករមិ នអនុេលមតមបទបបញញ តិតសីព
ត ីសលកសញញ ឬករ
ផសយពណិជជកមម
េឡយ។

មិ នគួរបនថយលទធភពអនុវតតសិទិធែដលភជប់ នឹងម៉ កែដលផតល់អជញប័ណណ

េនះមនន័យថ ករចងអុលបងហញែដលខុ សឬខវះចេនលះៃនអជញប័ណណ មិ នអចឱយ

ភគី ចុងចេមលយជំ ទស់នឹងបណឹត ងរំេលភបំពនបនេឡយ

េទះបីជ

ករចងអុលបងហញេនះ

តរមូវតមចបប់ែដលអនុ វតតក៏េដយ។ លទធផលៃនមរត៦ គឺ ថ គមនទណឌកមមចំេពះករមិ ន
អនុ េលមតមលកខខណឌៃនសលកសញញឬករផសយពណិជជកមមេឡយ

េទះបីជលកខខណឌ

ែដលទក់ ទងនឹ ងករចងអុលបងហញៃនអជញប័ណណ អចេធវឱយប៉ះពល់សិទិធម៉កក៏ េដយ។
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