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អនុសសន៍រមួ សតអីំពីអជញ ប័ណណ ម៉ក 

 
អនុម័តេដយអនុម័តេដយអនុម័តេដយអនុម័តេដយ    

សននិបតៃនសហភពសននិបតៃនសហភពសននិបតៃនសហភពសននិបតៃនសហភពទីទីទីទីរកងុប៉រសីសរមប់រកងុប៉រសីសរមប់រកងុប៉រសីសរមប់រកងុប៉រសីសរមប់    
កិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមមកិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមមកិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមមកិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមម    

    
និងនិងនិងនិង    

    
មហសននិបតៃនមហសននិបតៃនមហសននិបតៃនមហសននិបតៃន    

អងគករកមមសិទធិអងគករកមមសិទធិអងគករកមមសិទធិអងគករកមមសិទធិបញញបញញបញញបញញ ពិភពេលក ពិភពេលក ពិភពេលក ពិភពេលក ((((WIPO)WIPO)WIPO)WIPO)    
    

កនុងកនុងកនុងកនុង    
    

កិចចរបជំុកិចចរបជំុកិចចរបជំុកិចចរបជំុបនតបនទ ប់េលកបនតបនទ ប់េលកបនតបនទ ប់េលកបនតបនទ ប់េលក៣៥៣៥៣៥៣៥    ៃនៃនៃនៃន    
សននិបតននរបស់រដឋជសមជិកៃនអងគករសននិបតននរបស់រដឋជសមជិកៃនអងគករសននិបតននរបស់រដឋជសមជិកៃនអងគករសននិបតននរបស់រដឋជសមជិកៃនអងគករWIPOWIPOWIPOWIPO        
ៃថងទីៃថងទីៃថងទីៃថងទី២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ែខកញញ  ដល់ៃថងទីែខកញញ  ដល់ៃថងទីែខកញញ  ដល់ៃថងទីែខកញញ  ដល់ៃថងទី៣ ៣ ៣ ៣ ែខតុល ឆន ំែខតុល ឆន ំែខតុល ឆន ំែខតុល ឆន ំ២០០០២០០០២០០០២០០០    
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បពុវកថ 

 អនុសសន៍រួម សតីអំពីអជញ ប័ណណម៉ក ែដលរមួមនអតថបទៃនបទបបញញតតិទំងឡយ
ែដលបនអនុម័តេដយគណៈកមម ធិករអចិៃរនតយ៍ សតីអំពីចបប់ម៉ក គំនូរឧសសហកមម និង
ម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ(SCT) េនសម័យរបជំុេលកទីបួនរបស់ខលួន (ៃថងទី២៧ដល់៣១ 
ែខមីន ឆន ំ២០០០) រតូវបនអនុម័តេនសម័យរបជំុរួមៃនសននិបតសហភពទីរកុងប៉រសី 
សរមប់កិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមម និងេនមហសននិបតអងគករកមម សិទធិបញញ ពិភព
េលក (WIPO) េនកិចចរបជំុបនតបនទ ប់េលកទី៣៥ ៃនសននិបតទំងឡយរបស់រដឋជសមជិក
អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេលក (ៃថងទី២៥ ដល់ៃថងទី៣ ែខកញញ  ឆន ំ ២០០០)។ 
 េសចកតីរពងបទបបញញតតិ សតីអំពីអជញ ប័ណណម៉ក រតូវបនេលកមកពិចរណេដយ
គណៈកមម ធិករជំនញរបស់អងគករWIPO សតីពីអជញ ប័ណណម៉ក េនសម័យរបជំុេលកទីមួយ
របស់ខលួន (ៃថងទី១៧ដល់ៃថងទី២០ ែខកុមភៈ ឆន ំ១៩៩៧)។ គណៈកមម ធិករអចិៃរនតយ៍ សតីពីចបប់
ម៉ក គំនូរឧសសហកមម និងម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ(SCT) បនបនតករងររបស់ខលួន
េនសម័យរបជំុេលកទីមួយ (ៃថងទី១៣ដល់ៃថងទី១៧ ែខកកកដ ឆន ំ១៩៩៨) សម័យរបជំុ េលកទី
បី (ៃថងទី៨ដល់ៃថងទី១២ ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៩៩) និងសម័យរបជំុេលកទីបួនរបស់ខលួន (ៃថងទី២៧ 
ដល់ៃថងទី៣១ ែខ មីន ឆន ំ២០០០)។ 
 អនុសសន៍រួមេនះ មនបំណងេធវសុខដុមនីយកមមនិងេធវឱយសមញញនូវលកខខណឌ ទរមង់ 
សរមប់ចុះបញជ ីអជញ ប័ណណម៉កនិងបំេពញបែនថមឱយសនធិសញញ សតីពីចបប់ម៉ក(TLT) ចុះៃថងទី 
២៧ ែខតុល ឆន ំ១៩៩៤ ែដលេរៀបចំេឡងេដមបីេធវឱយមនរបសិទធភព និងេធវសុខដុមនីយកមម
លកខខណឌ ទរមង់ ែដលកំណត់េដយករយិល័យជតិឬតំបន់ សរមប់ករដក់ពកយេសនសំុចុះ
បញជ ីម៉កជតិឬតំបន់ ករកត់រតករផល ស់បតូរនិងករចុះបញជ ីម៉កសជថមី។ 
 បែនថមេទេលករអនុម័តេដយអងគករWIPOកនុងែខកញញ  ឆន ំ១៩៩៩ៃនអនុសសន៍រួម
ែដលទក់ទងនឹងបទបបញញតតិសតីពីកិចចករពរម៉កលបី អនុសសន៍រមួេនះ ជសមិទធិផលទីពីរៃន
េគលនេយបយរបស់អងគករWIPO េដមបីសរមបេទតមជំហនៃនផល ស់បតូរយ៉ងឆប់រហ័ស 
កនុងវស័ិយកមមសិទធិឧសសហកមម េដយករពិចរណេលជេរមសថមីៗសរមប់ពេនលឿនករអភិ
វឌឍន៍េគលករណ៍រមួែដលមនសុខដុមនីយកមមជអនតរជតិ។ បញហ ៃនគំនិតថមីចំេពះករអភិ
វឌឍន៍របកបេដយវឌឍនភពៃនចបប់កមមសិទធិបញញ អនតរជតិរតូវបនអនុវតតេដយអងគករWIPO  
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រសបតមកមមវធីិនិងថវកិអងគករWIPO សរមប់រយៈេពលពីរឆន ំ១៩៩៨-៩៩។ 
 ឯកសរេនះមនអតថបទៃនអនុសសន៍រមួ ែដលអមេដយបទបបញញតតិទំងឡយ រួម 
ទំង ទរមង់គំរអូនតរជតិនិងកំណត់ពនយល់ទំងឡយ ែដលបនេរៀបចំេដយករយិល័យអនតរ
ជតិ។  
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មតកិ 

ទំព័រ 
អនុសសន៍រួម 
មរត១: ពកយបំរពួញ.....................................................................................................០៦ 
មរត២: សំេណ សំុចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ.............................................................................០៧ 
មរត៣:សំេណ សំុេធវវេិសធនកមម ឬលុបេចលករចុះបញជ ី.............................................០៩ 
មរត៤: អនុភពៃនករមិនចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ................................................................០៩  
មរត៥: ករេរបរបស់ម៉កកនុងនមមច ស់........................................................................១០ 
មរត៦: ករចងអុលបងហ ញៃនអជញ ប័ណណ..........................................................................១០ 
ទរមង់គំរអូនតរជតិ...........................................................................................................១១ 
កំណត់ពនយល់នន ែដលបនេរៀបចំេដយករយិល័យអនតរជតិ....................................២៥ 
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អនុសសន៍រមួ 

សននិបតសហភពទីរកុងប៉រសីសរមប់កិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមម និងមហសននិ 
បតរបស់អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេលក(WIPO) 
 េដយពិចរណពី បទបបញញតតិននៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉រសី សរមប់កិចចករពរកមម
សិទធិឧសសហកមមនិង ៃនសនធិសញញ សតីពីចបប់ម៉ក(TLT) 
 ផតល់អនុសសន៍ថ រដឋជសមជិកនីមួយៗ អចពិចរណអំពីករេរបរបស់បទបបញញតតិ 
ណមួយែដលអនុម័តេដយគណៈកមម ធិករអចិៃរនតយ៍សតីអំពីចបប់ម៉ក គំនូរឧសសហកមម និង
ម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនិញ(SCT) េនសម័យរបជំុេលកទី៤របស់ខលួន ជមគគុេទទសក៍ទក់ទង
នឹងអជញ ប័ណណម៉ក 
 ផតល់អនុសសន៍បែនថមេទៀត ដល់រដឋជសមជិកនីមួយៗ ៃនសហភពទីរកុងប៉រសី ឬ 
ៃនអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេលក ែដលជសមជិកផងែដរៃនអងគករអនតររដឋ ភិបលតំបន់ 
ែដលមនសមតថកិចចកនុងករចុះបញជ ីម៉ក  ឱយអងគករេនះយកចិតតទុកដក់េល បទបបញញតតិទំង
េនះ។  
 បទបបញញតតិទំងឡយមនដូចខងេរកមៈ 
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មរត ១ 

ពកយបំរពញួពកយបំរពញួពកយបំរពញួពកយបំរពញួ    
 សរមប់េគលបំណងៃនេសចកតីរពងបទបបញញតតិទំងេនះ ែលកែលងែតែចងចបស់
េផសងពីេនះ: 

i. “ករយិល័យ” សំេដដល់ ភន ក់ងរណមួយ ែដលរដឋជសមជិករបគល់កិចចករចុះ
បញជ ីឱយ 

ii.  “ករចុះបញជ ី” សំេដដល់ ករចុះបញជ ីម៉ក េដយករយិល័យមួយ 
iii. “ពកយេសនសំុ” សំេដដល់ ពកយេសនសំុចុះបញជ ី 
iv. “ម៉ក” សំេដដល់ ម៉កមួយចំេពះទំនិញ (ពណិជជសញញ ) ឬចំេពះេសវ (េសវសញញ ) 

ឬចំេពះទំងទំនិញនិងេសវ 
v.  “មច ស់” សំេដដល់ បុគគលែដលករចុះបញជ ីម៉ក បងហ ញថជមច ស់ៃនករចុះបញជ ី 
vi. “ចំណត់ថន ក់ទីរកុងនីស” សំេដដល់ ចំណត់ថន ក់ ែដលបេងកតេឡងេដយកិចចរពម

េរពៀងទីរកុងនីសទក់ទងនឹងចំណត់ថន ក់ជអនតរៃនទំនិញនិងេសវសរមប់េគលបំណង
ៃនករចុះបញជ ីម៉ក ែដលបនចុះហតថេលខេនទីរកុងនីស ៃថងទី១៥ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៥៧ 
ែដលបនែកែរប និងេធវវេិសធនកមម 

vii. “អជញ ប័ណណ” សំេដដល់ អជញ ប័ណណសរមប់េរបរបស់ម៉ក តមចបប់ែដលអនុវតត
ៃនរដឋជសមជិក 

viii. “អនកទទួលអជញ ប័ណណ” សំេដដល់បុគគល ែដលមច ស់បនផតល់អជញ ប័ណណឱយ 
ix. “អជញ ប័ណណផត ច់មុខ” សំេដដល់ អជញ ប័ណណែដលផតល់ឱយែតអនកទទួលអជញ ប័ណណមួយ

បុ៉េណណ ះេហយដកមច ស់េចញពីករេរបរបស់ម៉កនិងពីករផតល់អជញ ប័ណណេទបុគគលណមន ក់
េផសងេទៀត។  

x. “អជញ ប័ណណែតមួយ” សំេដដល់ អជញ ប័ណណ ែដលផតល់ឱយែត អនកទទួលអជញ ប័ណណមួយ
បុ៉េណណ ះ េហយដកមច ស់េចញពីករផតល់អជញ ប័ណណ ឱយបុគគលណមួយេផសងេទៀត បុ៉ែនត
មិនដកមច ស់េចញពីករេរបរបស់ម៉កេទ 

xi. “អជញ ប័ណណមិនផត ច់មុខ” សំេដដល់ អជញ ប័ណណ ែដលមិនដកមច ស់េចញពីករេរប
របស់ម៉ក ឬពីករផតល់អជញ ប័ណណឱយបុគគលណមួយេផសងេទៀត។  
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មរត២ 

សំសំសំសំេណេណេណេណ ចុះបញជ ីចុះបញជ ីចុះបញជ ីចុះបញជ ីអជញ ប័ណណអជញ ប័ណណអជញ ប័ណណអជញ ប័ណណ    
 (១) [មតិកៃនសំេណ ចុះបញជ ី ] េនេពលែដលចបប់រដឋជសមជិកមួយ ែចងពីករ
ចុះបញជ ីអជញ ប័ណណេនករយិល័យរបស់ខលួន រដឋជសមជិកេនះ អចតរមូវឱយមនសំេណ
ចុះបញជ ី ែដលមនករចងអុលបងហ ញឬធតុមួយចំនួន ឬទំងអស់ដូចខងេរកមៈ  

i. េឈម ះ និងអសយដឋ នរបស់មច ស់ 
ii. េនេពលែដលមច ស់មនតំណង  គឺេឈម ះនិងអសយដឋ នតំណងេនះ 
iii. េនេពលែដលមច ស់មនអសយដឋ នសរមប់េសវ គឺអសយដឋ នេនះ 
iv. េឈម ះ និងអសយដឋ នរបស់អនកទទួលអជញ ប័ណណ 
v. េនេពលែដលអនកទទួលអជញ ប័ណណមនតំណង គឺេឈម ះនិងអសយដឋ នៃនអនក

តំណងេនះ 
vi. េនេពលែដលអនកទទួលអជញ ប័ណណ មនអសយដឋ នសរមប់េសវ គឺអសយដឋ នេនះ 
vii. េឈម ះរដឋែដលអនកទទួលអជញ ប័ណណជពលរដឋ របសិនេបអនកទទួលអជញ ប័ណណជពល

រដឋៃនរដឋណមួយ គឺេឈម ះរដឋ ែដលអនកទទួលអជញ ប័ណណមនលំេនឋន របសិនេប
មន និងេឈម ះរដឋែដលអនកទទួលអជញ ប័ណណមនសហរគសឧសសហកមមឬពណិជជ
កមមពិតរបកដនិងកំពុងដំេណ រករ របសិនេបមន 

viii. េនេពលែដលមច ស់ឬអនកទទួលអជញ ប័ណណ ជនីតិបុគគល គឺលកខណៈផលូវចបប់ៃននីតិ
បុគគលេនះនិងេឈម ះរដឋ េហយ េនេពលែដលអនុវតតបន តំបន់ែដនដីកនុងរដឋេនះ តម
ចបប់ែដលបេងកតនីតិបុគគលេនះ 

ix. េលខចុះបញជ ីម៉ក ែដលជកមមវតថុៃនអជញ ប័ណណ 
x. េឈម ះទំនិញនិង/ឬេសវ ែដលទទួលបនអជញ ប័ណណ កំណត់ជរកុមតមថន ក់ៃន

ចំណត់ថន ក់ទីរកុងនីស  រកុមនីមួយៗនំមុខេដយេលខថន ក់ៃនចំណត់ថន ក់របស់រកុម
ទំនិញឬេសវេនះ េហយបងហ ញតមលំដប់ថន ក់ៃនចំណត់ថន ក់េនះ  

xi. េនេពលែដលអនុវតតបន អជញ ប័ណណ ជអជញ ប័ណណផត ច់មុខ អជញ ប័ណណមិនផត ច់មុខ  
ឬអជញ ប័ណណែតមួយ 
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xii. េនេពលែដលអនុវតតបន អជញ ប័ណណពក់ព័នធែតែផនកមួយៃនែដនដីែដលរគប់រគង 
េដយករចុះបញជ ី រមួជមួយករចងអុលបងហ ញជក់លក់ែផនកៃនែដនដីេនះ 

xiii. រយៈេពលៃនអជញ ប័ណណ 
xiv. ករចុះហតថេលខដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (២)។ 

(២) [ករចុះហតថេលខ] (ក) រដឋជសមជិកមួយ រតូវទទួលយកករចុះហតថេលខរបស់
មច ស់ ឬតំណងរបស់មច ស់ េទះបីជ មនឬគម នអមេដយករចុះហតថេលខអនកទទួលអជញ
ប័ណណ ឬតំណងរបស់អនកទទួលអជញ ប័ណណក៏េដយ។ 

(ខ) រដឋជសមជិកមួយរតូវទទួលយកផងែដរនូវករចុះហតថេលខអនកទទួលអជញ ប័ណណ 
ឬតំណងរបស់អនកទទួលអជញ ប័ណណ េទះបីជគម នអមេដយហតថេលខមច សឬតំណង របស់
មច ស់ក៏េដយ ឱយែតភជ ប់នូវឯកសរដូចខងេរកមៈ 

i. សរមង់កិចចសនយអជញ ប័ណណ ែដលបងហ ញពីភគីទំងឡយ និងសិទធិផតល់អជញ
ប័ណណ ែដលបញជ ក់ថរតឹមរតូវេដយសរករ ី ឬអជញ ធរសធរណៈែដលមន
សមតថកិចចេផសងេទៀតណមួយ ថពិតជរសង់េចញពីកិចចសនយ 

ii. េសចកតីែថលងករណ៍ែដលមិនបនបញជ ក់ៃនអជញ ប័ណណ ែដលេធវេឡងកនុងទរមង់
និងមនមតិកដូចបនកំណត់កនុងេសចកតីែថលងករណ៍ៃនទរមង់អជញ ប័ណណែដល 
មនកនុងឧបសមព័នធៃនបទបបញញតតិទំងេនះេហយរតូវបនចុះហតថេលខេដយ
មច ស់ឬតំណងរបស់មច ស់និងអនកទទួលអជញ ប័ណណឬតំណងអនកទទួលអជញ  
ប័ណណ ។    

(៣) [ករបងហ ញសំេណ ] ចំេពះលកខខណឌ ែដលទក់ទងនឹងករបងហ ញសំេណ  រដឋជ
សមជិកមិនរតូវបដិេសធសំេណ  េនេពលែដលករបងហ ញនិងករេរៀបចំករចងអុលបងហ ញ 
និងធតុកនុងសំេណ  ទកទងនឹងករបងហ ញនិងករេរៀបចំករចងអុលបងហ ញនិងធតុកនុងទរមង់
សំេណ ែដលមនកនុងឧបសមព័នធ ៃនបទបបញញតតិទំងេនះ។  

(៤) [ភស ករបកែរប ] (ក) រដឋជសមជិក អចតរមូវឱយសំេណ េធវជភស ឬកនុង
ភសណមួយ ែដលករយិល័យទទួលយក។  

(ខ) រដឋជសមជិកអចតរមូវថ របសិនេប ឯកសរេយងេទកថខណឌ (២)(ខ)(i)ឬ(ii) 
មិនេធវជភសឬជភសណមួយែដលករយិល័យទទួលយក សំេណ រតូវអមេដយករបក
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ែរបែដលមនករបញជ ក់ ៃនឯកសរែដលតរមូវកនុងភសឬកនុងភសណមួយែដលករយិ
ល័យទទួលយក។  

(៥) [កៃរម ] ចំេពះករចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ រដឋជសមជិកណមួយអចតរមូវឱយបង់
កៃរម េទករយិល័យ។ 

(៦) [សំេណ ែតមួយទក់ទងនឹងករចុះបញជ ីេរចន ] សំេណ ែតមួយរតូវមនលកខណៈរគប់ 
រគន់ េទះបីជអជញ ប័ណណទក់ទងនឹងករចុះបញជ ីេរចនជងមួយក៏េដយ ឱយែតេលខចុះបញជ ី
ៃនករចុះបញជ ីទំងអស់ែដលពក់ព័នធ រតូវបនបងហ ញកនុងសំេណ  មច ស់និងអនកទទួលអជញ
ប័ណណមនមួយសរមប់ករចុះបញជ ីទំងអស់  េហយសំេណ បងហ ញពីវសិលភពៃនអជញ ប័ណណ
តមកថខណឌ (១) ចំេពះករចុះបញជ ីទំងអស់។    

[៧] [ករហមឃត់លកខខណឌ តេផសងេទៀត]  រដឋជសមជិកមិនអចតរមូវឱយមន 
លកខខណឌ េផសងពីលកខខណឌ ែដលរតូវបំេពញដូចមនែចងកនុងកថខណឌ (១)ដល់(៦) ចំេពះករ
ចុះបញជ ីអជញ ប័ណណេនករយិល័យរបស់ខលួន។ ជពិេសស ចំណុចដូចខងេរកម អចមិនរតូវ
តរមូវៈ 

i. ឱយផតល់វញិញ បនបរតចុះបញជ ីម៉ក ែដលជកមមវតថុៃនអជញ ប័ណណ 
ii. ឱយផតល់កិចចសនយអជញ ប័ណណ ឬករបកែរបកិចចសនយេនះ 
iii. ឱយបងហ ញពីលកខខណឌ ហិរញញវតថុៃនកិចចសនយអជញ ប័ណណ។ 

(៨) [សំេណ ទក់ទងនឹងពកយេសនសំុចុះបញជ ី ]  កថខណឌ (១) ដល់(៧) រតូវអនុវតតដូចគន
ផងែដរ ចំេពះសំេណ ចុះបញជ ីអជញ ប័ណណចំេពះពកយេសនសំុចុះបញជ ី េនេពលែដលចបប់ែដល
អនុវតតៃនរដឋជសមជិកមួយ ែចងពីករចុះបញជ ីែបបេនះ។  

មរត ៣ 

សំេណសំេណសំេណសំេណ េធវេធវេធវេធវវ ិវ ិវ ិវេិសធនកមម ឬលុបេចលករចុះបញជ ីេសធនកមម ឬលុបេចលករចុះបញជ ីេសធនកមម ឬលុបេចលករចុះបញជ ីេសធនកមម ឬលុបេចលករចុះបញជ ី    
មរត២ រតូវអនុវតតដូចគន ផងែដរ  ចំេពះសំេណ ទក់ទងនឹងករេធវវេិសធនកមម ឬករ

លុបេចលករចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ។  
មរត៤ 

 អនុភពអនុភពអនុភពអនុភពៃនករមិនៃនករមិនៃនករមិនៃនករមិនចុះបញជ ីចុះបញជ ីចុះបញជ ីចុះបញជ ីអជញ ប័ណណអជញ ប័ណណអជញ ប័ណណអជញ ប័ណណ    
(១) [សុពលភពៃនករចុះបញជ ី និងកិចចករពរម៉ក ] ករមិនចុះបញជ ីអជញ ប័ណណេន 
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ករយិល័យឬេនអជញ ធរេផសងេទៀតណមួយៃនរដឋជសមជិក មិនរតូវប៉ះពល់ដល់សុពល
ភពៃនករចុះបញជ ីម៉ក ែដលជកមមវតថុៃនអជញ ប័ណណ ឬកិចចករពរម៉កេនះេឡយ។  

(២) [សិទធិមួយចំនួនៃនអនកទទួលអជញ ប័ណណ ] (ក) រដឋជសមជិកមួយ មិនអចតរមូវ ឱយ
ករចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ កល យជលកខខណឌ ចំេពះសិទធិណមួយ ែដលអនកទទួលអជញ ប័ណណ អច
មន តមចបប់រដឋជសមជិកេនះ េដមបីចូលរមួកនុងបណតឹ ងរេំលភបំពនែដលផតួចេផតមេឡង
េដយមច ស់ ឬ តមរយៈបណតឹ ងេនះ ទទួលបនសំណងករខូចខត ែដលបណត លមកពីករ
រេំលភបំពនម៉ក ែដលជកមមវតថុៃនអជញ ប័ណណ។ 

(ខ) របសិនេបអនុកថខណឌ (ក) មិនរសបនឹងចបប់ជតិៃនរដឋជសមជិកមួយ អនុកថ
ខណឌ េនះ មិនរតូវអនុវតតចំេពះរដឋជសមជិកេនះេទ។ 

មរត៥ 

ករករករករេរបរបស់ម៉កកនុងនមមច ស់េរបរបស់ម៉កកនុងនមមច ស់េរបរបស់ម៉កកនុងនមមច ស់េរបរបស់ម៉កកនុងនមមច ស់    
ករេរបរបស់ម៉កមួយេដយរូបវន័តបុគគលឬនីតិបុគគលេរកពីមច ស់ រតូវចត់ទុកថបេងកត

ជករេរបរបស់េដយមច ស់ផទ ល់ របសិនេបករេរបរបស់េនះ រតូវបនេធវេឡងេដយមន 
ករយល់រពមពីមច ស់។  

មរត៦ 

ករចងអុលបងហ ញៃនករចងអុលបងហ ញៃនករចងអុលបងហ ញៃនករចងអុលបងហ ញៃនអជញ ប័ណណអជញ ប័ណណអជញ ប័ណណអជញ ប័ណណ    
េនេពលែដលចបប់រដឋជសមជិក តរមូវឱយចងអុលបងហ ញថម៉ករតូវបនេរបរបស់ 

េរកមអជញ ប័ណណ ករមិនរសបតមទំងរសុងឬេដយែផនកនឹងលកខខណឌ េនះ មិនប៉ះពល់ដល់
សុពលភពៃនករចុះបញជ ីម៉ក ែដលជកមមវតថុៃនអជញ ប័ណណឬកិចចករពរម៉កេហយ មិនរតូវ
ប៉ះពល់ដល់ករអនុវតតមរត៥េឡយ។  
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ឧបសមព័នធ 
ទរមង់គំរអូនតរជតិ េលខ.១ 
សេំណ ចុះបញជអីជញ ប័ណណ  

 
សេំណ េធវវិេសធនកមម/លបុេចលករចុះបញជអីជញ ប័ណណ  

ចំេពះពកយេសនសំុចុះបញជ ី និង/ឬ ម៉កែដលបនចុះបញជ ី 
ែដលបនដក់េនករយិល័យៃន………. 

 
 

ករចងអុលបងហ ញេយងៃនមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី 
និង/ឬ អនកទទួលអជញ ប័ណណ:1…………………… 
 
ករចងអុលបងហ ញេយងៃនតំណងមច ស់/អនកដក់ពកយេសន
សំុចុះបញជ ី:                           ……………………. 
អនកទទួលអជញ ប័ណណ:1           ………………. 

____________________________________________________________________ 
១. សំេណ សំុ2 

ករកត់រតករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ីែដលមនកនុងសំេណ េនះ  ែដលជកមមវតថុ
ៃនអជញ ប័ណណ រតូវេសនតមេនះ។ 

វេិសធនកមមករចុះបញជ ីអជញ ប័ណណែដលទក់ទងនឹងករចុះបញជ ី និង/ឬពកយេសនសំុចុះ
បញជ ីែដលមនកនុងសំេណ េនះ រតូវេសនតមេនះ។ 

                                                           

1
 ករចងអុលបងហ ញេយងណមួយ ែដលផតល់េដយមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ីនិង/ឬ អនកទទួលអជញ  

ប័ណណនិង/ឬករចងអុលបងហ ញេយងណមួយ ែដលផតល់េដយតំណងណមួយ ចំេពះសំេណ េនះ អចរតូវ 
បនផតល់ឱយកនុងកែនលងចំហេនះ។  
2
 ពិនិតយរបអប់ែដលរតឹមរតូវ។ 

សរមប់ករយិល័យេរបរបស់ែតបុ៉េណណ ះ 
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ករលុបេចលករចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ ែដលទក់ទងនឹងករចុះបញជ ី និង/ឬ ពកយេសនសំុចុះ
បញជ ីែដលមនកនុងសំេណ េនះ រតូវេសនតមេនះ។ 
______________________________________________________________________ 
២២២២. . . . ករចុះបញជ ីករចុះបញជ ីករចុះបញជ ីករចុះបញជ ីនិងនិងនិងនិង////ឬឬឬឬពកយពកយពកយពកយេសនេសនេសនេសនសំុចុះបញជ ីសំុចុះបញជ ីសំុចុះបញជ ីសំុចុះបញជ ីែដលែដលែដលែដលពក់ព័នធពក់ព័នធពក់ព័នធពក់ព័នធ    
 សំេណ េនះ ពក់ព័នធនឹងករចុះបញជ ី និង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ីដូចខងេរកមៈ 
 ២.១ េលខចុះបញជ ី និង/េលខពកយេសនសំុចុះបញជ ី:  

 ២.២ របសិនេបកែនលងចំហេរកមចំនុច២.១ មិនរគប់រគន់ ពិនិតយរបអប់េនះ េហយ
ផតល់ព័ត៌មនតមរយៈរកដសែដលបែនថម។ 
____________________________________________________________________ 
៣៣៣៣. . . . មច ស់មច ស់មច ស់មច ស់////អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី    
 ៣.១ របសិនេបមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី ជរូបវន័តបុគគល 
  (ក) េគតតនមឬេឈម ះពិតរបកដរបស់របូវន័តបុគគលៈ3 
  (ខ) េឈម ះេរក ឬេឈម ះទីពីររបស់រូបវន័តបុគគៈ3 
 ៣.២ របសិនេបមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី ជនីតិបុគគល 
  (ក) េឈម ះផលូវករេពញរបស់នីតិបុគគល: 
  (ខ) លកខណៈផលួវចបប់ៃននីតិបុគគល: 
  (គ) រដឋ និង េនេពលែដលអនុវតតបន តំបន់ែដនដីកនុងរដឋេនះតមចបប់
ែដលបេងកតនីតិបុគគលេនះ: 
 ៣.៣ អសយដឋ ន (រមួទំង េលខកូដៃរបសណី និងេលខកូដរបេទស): 
  

េលខទូរស័ពទ:4      េលខទូរសរ:4 

                                                           

3
 េឈម ះទំងឡយ ែដលរតូវបងហ ញតមចំនុច (ក) និង(ខ) គឺជេឈម ះ ែដលមនកនុងកំណត់រតករយិល័យ 

ចំេពះមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ីៃនករចុះបញជ ី/ពកយេសនសំុចុះបញជ ីែដលពក់ព័នធសំេណ េនះ។  
4
 េទះបីជ ករយិល័យេរជសេរ សេដមបេីសនព័ត៌មនេនះក៏េដយ មច ស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី ឬតំណង 

របស់ខលួន  មនជេរមសមិនផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ។ េនេពលែដលផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ គួរ រតូវបញចូ ល
េលខកូដរបេទស (េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំបន់។  
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 ៣.៤ ពិនិតយរបអប់េនះ របសិនេបមនមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី 
េលសពីមន ក់ កនុងករណីេនះ រយេឈម ះមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីបែនថមេលរកដស
េដយែឡកមួយ េហយចងអុលបងហ ញទិននន័យដូចមនែចងកនុងចំនុច៣.១ ឬ៣.២ និង៣.៣ 
ចំេពះបុគគលនីមួយៗេនះ។  
____________________________________________________________________ 
៤៤៤៤. . . . តំណងមចតំណងមចតំណងមចតំណងមច ស់ស់ស់ស់////អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី    
 ៤.១ េឈម ះ: 
 ៤.២ អសយដឋ ន (រមួទំងេលខកូដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូដរបេទស) 
  េលខទូរស័ពទ:5       េលខទូរសរ:5 
 ៤.៣ េលខចុះបញជ ី របសិនេបចុះបញជ ីេនករយិល័យៈ 
 ៤.៤ េលខ ែដលផតល់ឱយេដយេមធវៈី6 
 
______________________________________________________________________ 

៥. អសយដឋ នសរមប់េសវៃនមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី7 
______________________________________________________________________ 
 ៦. អនកទទួលអជញ ប័ណណ 
 ៦.១ របសិនេបអនកទទួលអជញ ប័ណណ ជរបូវន័តបុគគល 

                                                           

5
 េទះបីជករយិល័យេសនសំុព័ត៌មនេនះក៏េដយ មច ស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី ឬតំណងរបស់ខលួន 

មនជេរម មិនផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ។ េនេពលផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ គួររតូវ បញចូ លេលខកូដរបេទស 
(េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំបន់។ 

6
 ទុកចេនល ះេចល របសិនេបលិខិតពឹងេមធវ ី មិនបន ឬមិនទន់បនផតល់េលខឱយ ឬរបសិនេប េលខ មិនរតូវ

បនដឹងដល់មច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី ឬតំណង។  
7
 តមមរត ៤(២)(ខ)ៃនTLT អសយដឋ នសរមប់េសវ រតូវែតបងហ ញកនុងចេនល ះែដលមនេរកមចំណង

េជងៃនចំនុច៥ េនេពលែដលមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី មិនបន ឬមិនទន់បនបងហ ញពីលំេនឋន 
ឬសហរគសឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិតរបកដនិងកំពុងដំេណ រករេលែដនដីភគីហតថេលខី ែដលករយិ 
ល័យរបស់ខលួនជករយិល័យែដលមនេឈម ះេនទំព័រដំបូងៃនសំេណ េនះ េលកែលងែតតំណង រតូវបន 
បងហ ញកនុងចំនុច៤។   
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  (ក) េគតតនមឬេឈម ះពិតរបកដៃនរបូវន័តបុគគលៈ 
(ខ) េឈម ះេរក ឬេឈម ះទីពីរៈ 

៦.២ របសិនេបអនកទទួលអជញ ប័ណណ ជនីតិបុគគល 
  (ក) េឈម ះជផលូវករេពញរបស់នីតិបុគគលៈ 
  (ខ) លកខណៈផលូវចបប់ៃននីតិបុគគល: 
  (គ) រដឋ េហយ េនេពលែដលអនុវតតបន តំបន់ែដនដីកនុងរដឋេនះ តមចបប់
ែដលបេងកតនីតិបុគគលេនះ។ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 ៦.៣ អសយដឋ ន (រួមទំងេលខកូដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូដរបេទស) 
  េលខទូរស័ពទ:8     េលខទូរសរ:8 
 ៦.៤ រដឋៃនសញជ តិរបស់អនកទទួលអជញ ប័ណណៈ 
 ៦.៥ រដឋៃនលំេនឋនរបស់អនកទទួលអជញ ប័ណណៈ 
 ៦.៦ រដឋៃនសហរគសឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិតរបកដនិងកំពុងដំេណ រករ របស់
អនកទទួលអជញ ប័ណណៈ 

 ៦.៧ ពិនិតយរបអប់េនះ របសិនេបមនអនកទទួលអជញ ប័ណណេលសពីមន ក់។ កនុង 
ករណីេនះ រយនមអនកទទួលអជញ ប័ណណបែនថមនីមួយៗេលរកដសមួយេដយែឡក េហយ
បងហ ញទិននន័យដូចមនកនុងចំនុច៦.១ដល់៦.៦ ចំេពះអនកទទួលអជញ ប័ណណនីមួយៗ។  
____________________________________________________________________ 
 ៧. តំណងអនកទទួលអជញ ប័ណណៈ 
 ៧.១ េឈម ះ: 

៧.២ អសយដឋ ន (រមួទំងេលខកូដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូដរបេទស): 
 េលខទូរស័ពទ:9     េលខទូរសរ:9 

                                                           

8
 េទះបីជករយិល័យេសនសំុព័ត៌មនេនះក៏េដយ  អនកទទួលអជញ ប័ណណឬតំណងរបស់ខលួន មនជេរមស

មិនផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ។ េនេពលែដលផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ  គួររតូវបញចូ លេលខកូដរបេទស 
(េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំបន់។ 
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៧.៣ េលខចុះបញជ ី របសិនេបបនចុះបញជ ីេនករយិល័យ: 
៧.៤ េលខ ែដលផតល់ឱយលិខិតពឹងេមធវ:ី10 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
    ៨៨៨៨. . . . អសយដឋ នសរមប់េសវរបស់អនកទទួលអជញ ប័ណណអសយដឋ នសរមប់េសវរបស់អនកទទួលអជញ ប័ណណអសយដឋ នសរមប់េសវរបស់អនកទទួលអជញ ប័ណណអសយដឋ នសរមប់េសវរបស់អនកទទួលអជញ ប័ណណ11111111::::    
______________________________________________________________________ 
    ៩៩៩៩. . . . ទំនិញទំនិញទំនិញទំនិញនិងនិងនិងនិង////ឬេសវឬេសវឬេសវឬេសវែដលផតល់អជញ ប័ណណែដលផតល់អជញ ប័ណណែដលផតល់អជញ ប័ណណែដលផតល់អជញ ប័ណណ12121212    

 ៩.១ អជញ ប័ណណ រតូវបនផតល់ឱយសរមប់ទំនិញនិង/ឬេសវទំងឡយ  ែដលមន 
កនុងករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ី ដូចមនកនុងចំនុច២។ 

 ៩.២ ករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ីែតមួយ រតូវែចងកនុងចំនុច២ េហយអជញ
ប័ណណរតូវបនផតល់ឱយែតសរមប់ទំនិញនិង/េសវមួយចំនួន ែដលមនកនុងករចុះបញជ ីឬពកយ
េសនសំុចុះបញជ ី។ ទំនិញនិង/ឬេសវខងេរកម រតូវរគបដណត ប់េដយអជញ ប័ណណៈ 
 ៩.៣ ករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ីេលសពីមួយ រតូវែចងកនុងចំនុច២  និង
ចំេពះយ៉ងេហចណស់ករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ីមួយ អជញ ប័ណណរគបដណត ប់
តិចជងទំនិញនិង/ឬេសវទំងអស់ ែដលមនកនុងបញជ ី។ កនុងករណីេនះ បងហ ញ េលរកដស
បែនថមមួយេទៀង េដយែឡកៗចំេពះករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ី នីមួយៗថេត

                                                                                                                                                                                           

9
 េទះបីជករយិល័យេសនសំុព័ត៌មនេនះក៏េដយ អនកទទួលអជញ ប័ណណឬ តំណងរបស់ខលួន 

មនជេរមសមិនផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ។   េនេពលែដលផតល់  ករចងអុលបងហ ញេនះ គួររតូវបញចូ លេលខកូដ
របេទស (េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំបន់។ 

10
 ទុកចំហ របសិនេបលិខិតពឹងេមធវ ីមិនរតូវបន ឬមិនទន់រតូវបនផតល់េលខឱយ ឬរបសិនេប េលខេនះ មិនរតវូ

បនដឹងដល់អនកទទួលអជញ ប័ណណឬតំណងរបស់ខលួន។ 

11
 តមមរត៤(២)(ខ)ៃន TLT អសយដឋ នសរមប់េសវ រតូវបងហ ញកនុងចេនល ះែដលមនេរកមចំណង

េជងៃនចំនុច៨ េនេពលែដលអនកទទួលអជញ ប័ណណ គម នឬមិនបនបងហ ញពីលំេនឋន ឬសហរគស
ឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិតរបកដនិងកំពុងដំេណ រករេលែដនដីភគីហតថេលខី ែដលករយិល័យរបស់ខលួន
ជករយិល័យែដលមនេឈម ះេនទំព័រដំបូងៃនសំេណ េនះ េលកែលងែតតំណងរតូវបនបងហ ញកនុងចំនុច៧។ 

12
 ពិនិតយរបអប់ែដលរតឹមរតូវ។  
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អជញ ប័ណណេនះរគបដណត ប់េលទំនិញនិង/ឬេសវទំងអស់ ឬ ែតេលទំនិញនិង/ឬេសវមួយ 
ចំនួនែតបុ៉េណណ ះ។  
______________________________________________________________________ 
 ១០. របេភទអជញ ប័ណណ12 
 ១០.១  អជញ ប័ណណជអជញ ប័ណណផត ច់មុខ។ 
 ១០.២   អជញ ប័ណណជអជញ ប័ណណែតមួយ។ 
 ១០.៣  អជញ ប័ណណជអជញ ប័ណណមិនផត ច់មុខ។ 
 ១០.៤  អជញ ប័ណណពក់ព័នធែតែផនកដូចខងេរកមៃនែដនដីរគបដណត ប់េដយ 
ករចុះបញជ ីៈ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 ១១. រយៈេពលអជញ ប័ណណ12 
 ១១.១   អជញ ប័ណណេនះរតូវបនករមិតរយៈេពលនិងផតល់ឱយចប់ 
  ពី…………………………ដល់…………………….. 
  ១១.១.១   អជញ ប័ណណេនះជកមមវតថុៃនករពនយរេដយសវ័យរបវតតិ។ 
 ១១.២   អជញ ប័ណណេនះរតូវបនផតល់ឱយសរមប់រយៈេពលមិនកំណត់។ 
____________________________________________________________________ 
    ១២១២១២១២....    ហតថេលខ ឬរតហតថេលខ ឬរតហតថេលខ ឬរតហតថេលខ ឬរត13131313    
 ១២.១ ហតថេលខឬរតរបស់មច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី: 
 ១២.១.១ េឈម ះមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីឬ របសិនេបមច ស់/អនកដក់ពកយេសន
សំុចុះបញជ ីជនីតិបុគគល គឺេឈម ះបុគគលែដលេធវសកមមភពកនុងនមមច ស់ /អនកដក់ពកយេសនសំុ
ចុះបញជ ី: 
  ១២.១.២ កលបរេិចឆទៃនហតថេលខឬេបះរតៈ 
  ១២.១.៣ ហតថេលខ ឬរតៈ 

                                                           

13
 របសិនេបមនបុគគលេលសពីមន ក់ែដលបនចុះហតថេលខឬេរបរបស់រត រល់ករចងអុលបងហ ញទំងឡយ 

តមអនុចំនុច១២.១ ដល់១២.៤ គួររតូវបនផតល់ឱយេនេលរកដសបែនថមមួយេទៀត។ 
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 ១២.២ ហតថេលខឬរតអនកទទួលអជញ ប័ណណ:14 
  ១២.២.១ េឈម ះអនកទទួលអជញ ប័ណណ ឬ របសិនេប អនកទទួលអជញ ប័ណណជនីតិ 
បុគគល គឺេឈម ះបុគគល ែដលេធវសកមមភពកនុងនមអនកទទួលអជញ ប័ណណ: 
  ១២.២.២ កលបរេិចឆទៃនហតថេលខ ឬេបះរតៈ 
  ១២.២.៣ ហតថេលខ ឬរតៈ 
______________________________________________________________________ 
    ១២១២១២១២....៣ ៣ ៣ ៣ ហតថេលខហតថេលខហតថេលខហតថេលខ    ឬរតរបស់តំណងមច ស់ឬរតរបស់តំណងមច ស់ឬរតរបស់តំណងមច ស់ឬរតរបស់តំណងមច ស់////អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី::::    
  ១២.៣.១ េឈម ះរូបវន័តបុគគល ែដលបនចុះហតថេលខ ឬេបះរត: 
  ១២.៣.២ កលបរេិចឆទៃនករចុះហតថេលខឬេបះរតៈ 
  ១២.៣.៣ ហតថេលខឬរតៈ 
    ១២១២១២១២....៤ ៤ ៤ ៤ ហតថេលខ ឬរតរបស់តំណងអនកទទួលអជញ ប័ណណហតថេលខ ឬរតរបស់តំណងអនកទទួលអជញ ប័ណណហតថេលខ ឬរតរបស់តំណងអនកទទួលអជញ ប័ណណហតថេលខ ឬរតរបស់តំណងអនកទទួលអជញ ប័ណណ::::    
  ១២.៤.១ េឈម ះរបូវន័តបុគគល ែដលបនចុះហតថេលខឬេបះរត: 
  ១២.៤.២ កលបរេិចឆទៃនករចុះហតថេលខ ឬេបះរត:  
  ១២.៤.៣ ហតថេលខ ឬរត:  
____________________________________________________________________ 
    ១៣១៣១៣១៣. . . . កៃរមកៃរមកៃរមកៃរម    
  ១៣.១ របិូយវតថុនិងចំនួនកៃរម ែដលរតូវបង់ចំេពះសំេណ េនះ: 
  ១៣.២ មេធយបយទូទត់ៈ 
____________________________________________________________________ 

                                                           

14
 ហតថេលខអនកទទួលអជញ ប័ណណ មនភពចំបច់ ែតកនុងករណីមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ីមិនបន

ចុះហតថេលខេលសំេណ ។ កនុងករណីេនះ តមជេរមសរបស់ភគីេសនសំុ  សំេណ រតូវភជ ប់មកជមួយនូវចំណុច
ណមួយដូចខងេរកមៈ (i) សរមង់កិចចសនយអជញ ប័ណណែដលបងហ ញពីភគីទំងឡយ និងសិទធិទទួលអជញ
ប័ណណ ែដលសរមង់េនះអចតរមូវឱយមនករបញជ ក់ពីសរករឬីពីអជញ ធរសធរណៈមនសមតថកិចចេផសងេទៀត
ណមួយ ថជសរមង់ពិតរបកដពីកិចចសនយ (ii) េសចកតីែថលងករណ៍អជញ ប័ណណែដលមិនបនបញជ ក់ ែដល
េធវេឡងកនុងទរមង់ និងមនមតិកដូចកំណត់កនុងេសចកតីែថលងករណ៍  ទរមង់អជញ ប័ណណែដលមនកនុង
ឧបសមព័នធេនះ េហយរតូវបនចុះហតថេលខេដយមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី ឬតំណងរបស់ខលួន និងអនក
ទទួលអជញ ប័ណណឬតំណងរបស់ខលួន។   
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    ១៤១៤១៤១៤. . . . រកដសបែនថមរកដសបែនថមរកដសបែនថមរកដសបែនថម    

  ពិនិតយរបអប់េនះ របសិនេប រតូវភជ ប់រកដសបែនថម និងរតូវបញជ ក់ពីចំនួន 
រកដសសរុបទំងេនះ: 
____________________________________________________________________ 
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ទរមង់គំរអូនតរជតិ េលខ.២ 
 

េសចកតីែថលងករណ៍ពីអជញ ប័ណណ  

ចំេពះពកយេសនសំុចុះបញជ ី និង/ឬ ម៉កែដលបនចុះបញជ ី 
ែដលបនដក់ជូនករយិល័យៃន………. 

 
  
 

ករចងអុលបងហ ញេយងៃនមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះ
បញជ ីនិង/ឬអនកទទួលអជញ ប័ណណ:1 …………………… 
ករចងអុលបងហ ញេយងៃនតំណងមច ស់/អនកដក់ពកយេសន
សំុចុះបញជ ី:                                   ……………………. 
អជញ ប័ណណ:1                                      ……………………. 

____________________________________________________________________ 
១១១១. . . . េសចកតីែថលងករណ៍េសចកតីែថលងករណ៍េសចកតីែថលងករណ៍េសចកតីែថលងករណ៍    
 មច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី និងអនកទទួលអជញ ប័ណណ បញជ ក់ថ ករចុះបញជ ី 
និង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ី ែដលបនកំណត់អតតសញញ ណខងេរកម ជ កមមវតថុៃនអជញ ប័ណណ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
២២២២. . . . ករចុះបញជ ី និងករចុះបញជ ី និងករចុះបញជ ី និងករចុះបញជ ី និង////ឬ ឬ ឬ ឬ ពកយេសនសំុចុះបញជ ីពកយេសនសំុចុះបញជ ីពកយេសនសំុចុះបញជ ីពកយេសនសំុចុះបញជ ីែដលែដលែដលែដលពក់ព័នធពក់ព័នធពក់ព័នធពក់ព័នធ    
 េសចកតីែថលងករណ៍េនះពក់ព័នធនឹងករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ី ែដលដូចខង 
េរកម: 
 ២.១ េលខចុះបញជ ីនិង/ឬេលខពកយេសនសំុចុះបញជ ី: 

                                                           

1
 ករចងអុលបងហ ញេយងណមួយ ែដលផតល់េដយមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ីនិង/ឬ អនកទទួល

អជញ ប័ណណនិង/ឬ ករចងអុលបងហ ញេយងណមួយ ែដលផតល់េដយតំណងណមួយ េទ  សំេណ េនះ 
អចរតវូផតល់ឱយកនុងចេនល ះចំហេនះ។ 

 

សរមប់ករយិល័យេរបរបស់ែតបុ៉េណណ ះ 



20 
 

 ២.២   របសិនេបចេនល ះចំហេរកមចំនុច ២.១ មិនរគប់រគន់ ពិនិតយរបអប់េនះ 
េហយផតល់ព័ត៌មនកនុងរកដសបែនថម។ 
____________________________________________________________________ 
៣៣៣៣. . . . មច ស់មច ស់មច ស់មច ស់////អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីអនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី    
 ៣.១ របសិនេបមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ីជរូបវន័តបុគគល  
  (ក) េគតតនម ឬេឈម ះពិតរបកដៃនរបូវន័តបុគគល:2 
  (ខ) េឈម ះេរក ឬេឈម ះទីពីរៃនរបូវន័តបុគគល:2 

៣.២ របសិនេប មច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី ជនីតិបុគគល 
  (ក) េឈម ះផលូវករេពញរបស់នីតិបុគគល: 
  (ខ) លកខណៈផលូវចបប់ៃននីតិបុគគល: 
  (គ) រដឋ េហយ េនេពលែដលអនុវតតបន តំបន់ែដនដីកនុងរដឋេនះ 
តមចបប់ែដលបេងកតនីតិបុគគលៈ 

៣.៣ អសយដឋ ន (រមួទំង េលខកូដៃរបសណីនិងេលខកូដរបេទស): 
 េលខទូរស័ពទ:3      េលខទូរសរ:3 

៣.៤   ពិនិតយរបអប់េនះ របសិនេប មនមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី
េលសពីមន ក់ កនុងករណីេនះ រយនមមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី េនេលរកដសេដយ
ែឡកេហយបងហ ញទិននន័យដូចមនែចងកនុងចំនុច៣.១ឬ៣.២និង៣.៣ ចំេពះបុគគលនីមួយៗ។  
 
៤៤៤៤. . . . តំណងមចតំណងមចតំណងមចតំណងមច ស់ស់ស់ស់////អនកដក់ពកយអនកដក់ពកយអនកដក់ពកយអនកដក់ពកយេសនេសនេសនេសនសំុចុះបញជ ីសំុចុះបញជ ីសំុចុះបញជ ីសំុចុះបញជ  ី

៤.១ េឈម ះ: 
                                                           

2
 េឈម ះទំងឡយ ែដលរតូវបងហ ញតមចំនុច(ក)និង(ខ) ជេឈម ះ ែដលមនកនុងកំណត់រតរបស់ ករយិល័យ 

ចំេពះមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ីៃនករចុះបញជ ី/ពកយេសនសំុចុះបញជ ីែដលទកទងនឹងសំេណ េនះ។ 

 

 

3
 េទះបីជករយិល័យេសនសំុព័ត៌មនេនះក៏េដយ មច ស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី ឬតំណងរបស់ខលួន 

មនជេរមសមិនផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ។ េនេពលផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ គួររតូវបញចូ លេលខកូដរបេទស 
(េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំបន់។ 
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៤.២ អសយដឋ ន (រមួទំងេលខកូដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូដរបេទស): 
  េលខទូរស័ពទ:4   េលខទូរសរ:4 
៤.៣ េលខចុះបញជ ី របសិនេបចុះបញជ ីេនករយិល័យ: 
៤.៤ េលខ លិខិតពឹងពក់េមធវ:ី 

______________________________________________________________________ 
៥៥៥៥. . . . អនកទទួលអជញ ប័ណណអនកទទួលអជញ ប័ណណអនកទទួលអជញ ប័ណណអនកទទួលអជញ ប័ណណ    

៥.១ របសិនេបអនកទទួលអជញ ប័ណណជរូបវន័តបុគគល 
(ក) េគតតនម ឬេឈម ះពិតរបកដៃនរបូវន័តបុគគលៈ 
(ខ) េឈម ះេរក ឬេឈម ះទីពីរៃនរបូវន័តបុគគល: 

៥.២ របសិនេបអនកទទួលអជញ ប័ណណជនីតិបុគគល 
  (ក) េឈម ះផលូវករេពញរបស់នីតិបុគគល: 
  (ខ) លកខណៈផលូវចបប់ៃននីតិបុគគល: 
  (គ) រដឋ េហយ េនេពលែដលអនុវតតបន តំបន់ែដនដីកនុងរដឋេនះ តមចបប់
ែដលបេងកតនីតិបុគគលៈ 
 ៥.៣ អសយដឋ ន (រួមទំងេលខកូដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូដរបេទស): 
  េលខទូរស័ពទ:5    េលខទូរសរ:5 

៥.៤ រដឋ ែដលអនកទទួលអជញ ប័ណណមនសញជ តិៈ 
 ៥.៥ រដឋ ែដលអនកទទួលអជញ ប័ណណមនលំេនឋនៈ 
______________________________________________________________________ 

                                                           

4 េទះបីជករយិល័យេសនសំុព័ត៌មនេនះក៏េដយ មច ស់/អនកដក់ពកយេសនសុំចុះបញជ ី ឬតំណងរបស់ខលួន 
មនជេរមសមិនផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ។ េនេពលផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ គួររតូវបញចូ លេលខកូដរបេទស 
(េនេពលែដលសមរសប) និងេលខកូដតំបន់។ 
 

 

5
 េទះបីជករយិល័យេសនសំុព័ត៌មនេនះក៏េដយ អនកទទួលអជញ ប័ណណ/តំណងរបស់ខលួន មនជេរមសមិន 

ផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ។ េនេពលផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ គួររតូវបញចូ លេលខកូដរបេទស (េនេពលែដល
សមរសប) និងេលខកូដតំបន់។ 
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 ៥.៦ រដឋ ែដលអនកទទួលអជញ ប័ណណមនសហរគសឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិត
របកដនិងកំពុងដំេណ រករៈ  

៥.៧  ពិនិតយរបអប់េនះ របសិនេបមនអនកទទួលអជញ ប័ណណេលសពីមន ក់។ កនុង
ករណីេនះ រយនមអនកទទួលអជញ ប័ណណបែនថមនីមួយៗេលរកដសេដយែឡក េហយបងហ ញ
ទិននន័យ ដូចមនែចងកនុងចំនុច៥.១ដល់៥.៦ ចំេពះអនកទទួលអជញ ប័ណណនីមួយៗ។  
______________________________________________________________________ 
៦៦៦៦. . . . តំណងតំណងតំណងតំណងរបស់របស់របស់របស់អនកទទួលអជញ ប័ណណអនកទទួលអជញ ប័ណណអនកទទួលអជញ ប័ណណអនកទទួលអជញ ប័ណណ    

៦.១ េឈម ះ: 
៦.២ អសយដឋ ន (រមួទំងេលខកូដៃរបសណីយ៍ និងេលខកូដរបេទស) 
 េលខទូរស័ពទ:6    េលខទូរសរ:6 
៦.៣ េលខចុះបញជ ី របសិនេបចុះបញជ ីេនករយិល័យ: 
៦.៤ េលខ លិខិតពឹងពក់េមធវ:ី7 
 

៧៧៧៧. . . . ទំនិញ និងទំនិញ និងទំនិញ និងទំនិញ និង////ឬេសវឬេសវឬេសវឬេសវែដលរតវូផតល់អជញ ប័ណណែដលរតវូផតល់អជញ ប័ណណែដលរតវូផតល់អជញ ប័ណណែដលរតវូផតល់អជញ ប័ណណ8888    
 ៧.១  អជញ ប័ណណ រតូវបនផតល់ឱយសរមប់ទំនិញនិង/ឬេសវទំងឡយ  ែដល
មន កនុងករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ី ដូចមនកនុងចំនុច២។  
 ៧.២  ករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ីែតមួយ រតូវែចងកនុងចំនុច២ េហយ 
អជញ ប័ណណរតូវបនផតល់ឱយែតសរមប់ទំនិញនិង/េសវមួយចំនួន ែដលមនកនុងករចុះបញជ ី ឬ 
ពកយេសនសំុចុះបញជ ី។ ទំនិញនិង/ឬេសវខងេរកម រតូវរគបដណត ប់េដយអជញ ប័ណណៈ 

                                                           

6
 េទះបីជករយិល័យេសនសំុព័ត៌មនេនះក៏េដយ អនកទទួលអជញ ប័ណណ/តំណងរបស់ខលួន មនជេរមសមិន ផតល់

ករចងអុលបងហ ញេនះ។ េនេពលផតល់ករចងអុលបងហ ញេនះ គួររតូវបញចូ លេលខកូដរបេទស (េនេពលែដល
សមរសប) និងេលខកូដតំបន់។ 
 

 

7
 ទុកចំហ របសិនេបមិនទន់ផតល់េលខឱយលិខិតពឹងពក់េមធវ ី ឬរបសិនេប  អនកទទួលអជញ ប័ណណ

ឬតំណងរបស់ខលួនមិនបនដឹងពីេលខេនះ។ 
8
 ពិនិតយរបអប់ែដលពក់ព័នធ។ 
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 ៧.៣   ករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ីេលសពីមួយ រតូវែចងកនុងចំនុច២  
និងចំេពះយ៉ងេហចណស់ករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ីមួយ អជញ ប័ណណពក់ព័នធ
តិចជងទំនិញនិង/ឬេសវទំងអស់ ែដលមនបញជ ី។ កនុងករណីេនះ បងហ ញេលរកដស
បែនថមមួយេទៀត េដយែឡកៗចំេពះករចុះបញជ ីនិង/ឬពកយេសនសំុចុះបញជ ី នីមួយៗេទះបីេប 
អជញ ប័ណណេនះរគបដណត ប់េលទំនិញនិង/ឬេសវទំងអស់ ឬ ែតេលទំនិញនិង/ឬេសវមួយ 
ចំនួនែតបុ៉េណណ ះ។  
______________________________________________________________________ 
៨៨៨៨. . . . របេភទអជញ ប័ណណរបេភទអជញ ប័ណណរបេភទអជញ ប័ណណរបេភទអជញ ប័ណណ8888    
 ៨.១   អជញ ប័ណណជអជញ ប័ណណផត ច់មុខ។ 
 ៨.២   អជញ ប័ណណជអជញ ប័ណណែតមួយ។ 
 ៨.៣    អជញ ប័ណណជអជញ ប័ណណមិនផត ច់មុខ។ 
 ៨.៤   អជញ ប័ណណពក់ព័នធែតែផនកដូចខងេរកមៃនែដនដី ែដលរគបដណត ប់
េដយករចុះបញជ ីៈ 
______________________________________________________________________ 
៩៩៩៩. . . . រយៈេពលអជញ ប័ណណរយៈេពលអជញ ប័ណណរយៈេពលអជញ ប័ណណរយៈេពលអជញ ប័ណណ    
 ៩.១   អជញ ប័ណណរតូវផតល់ឱយកនុងរយៈេពលកំណត់ចប់ 
  ពី…………………………ដល់…………………….. 
  ៩.១.១    អជញ ប័ណណជកមមវតថុៃនករពនយរេដយសវ័យរបវតតិ 
 ៩.២   អជញ ប័ណណរតូវបនផតល់ឱយកនុងរយៈេពលមិនកំណត់។ 
______________________________________________________________________ 
១០១០១០១០....    ហតថេលខ ឬរតហតថេលខ ឬរតហតថេលខ ឬរតហតថេលខ ឬរត9999    
 ១០.១ ហតថេលខ ឬរតរបស់មច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី: 

                                                           

 

9
 របសិនេប មនបុគគលេលសពីមន ក់ ែដលចុះហតថេលខឬេបះរត ករចងអុលបងហ ញទំងអស់តម 

អនុចំនុច១២.១ ដល់១២.៤ គួររតូវេធវេលរកដសបែនថម។ 
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  ១០.១.១ េឈម ះមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី ឬរបសិនេប មច ស់/អនកដក់
ពកយេសនសំុចុះបញជ ី ជនីតិបុគគល គឺេឈម ះបុគគលែដលេធវសកមមភពកនុងនមមច ស់/អនកដក់
ពកយេសនសំុចុះបញជ ី: 
  ១០.១.២ កលបរេិចឆទៃនករចុះហតថេលខឬេបះរតៈ 
  ១០.១.៣ ហតថេលខ ឬរតៈ 
 ១០.២ ហតថេលខ ឬរតរបស់អនកទទួលអជញ ប័ណណ:  

១០.២.១ េឈម ះអនកទទួលអជញ ប័ណណ ឬរបសិនេប អនកទទួលអជញ ប័ណណជនីតិ 
បុគគល គឺេឈម ះបុគគល ែដលេធវសកមមភពកនុងនមអនកទទួលអជញ ប័ណណ: 

  ១០.២.២ កលបរេិចឆទៃនករចុះហតថេលខ ឬេបះរតៈ 
  ១០.២.៣ ហតថេលខ ឬរតៈ 
______________________________________________________________________ 
 ១០.៣ ហតថេលខ ឬរតរបស់តំណងមច ស់/អនកដក់ពកយេសនសំុចុះបញជ ី: 
  ១០.៣.១ េឈម ះរបូវន័តបុគគល ែដលចុះហតថេលខ ឬេបះរត: 
  ១០.៣.២ កលបរេិចឆទៃនករចុះហតថេលខ ឬេបះរតៈ 
  ១០.៣.៣ ហតថេលខ ឬរតៈ 
 ១០.៤ ហតថេលខ ឬរតរបស់តំណងអនកទទួលអជញ ប័ណណ: 
  ១០.៤.១ េឈម ះរូបវន័តបុគគល ែដលចុះហតថេលខ ឬេបះរត: 
  ១០.៤.២ កលបរេិចឆទៃនករចុះហតថេលខ ឬេបះរត:  
  ១០.៤.៣ ហតថេលខ ឬរត:  
____________________________________________________________________ 
    ១១១១១១១១. . . . រកដសបែនថរកដសបែនថរកដសបែនថរកដសបែនថមមមម    
   ពិនិតយរបអប់េនះ របសិនេប រតូវភជ ប់ រកដសបែនថម េហយបញជ ក់ពីចំនួន
សរបុៃនរកដសេនះ: 
____________________________________________________________________ 
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កំណត់ពនយល់∗ 

ែដលែដលែដលែដលេរៀបចំេឡងេដយករយិល័យអនតរជតិេរៀបចំេឡងេដយករយិល័យអនតរជតិេរៀបចំេឡងេដយករយិល័យអនតរជតិេរៀបចំេឡងេដយករយិល័យអនតរជតិ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

∗
 កំណត់ពនយល់ទំងេនះ រតូវបនេរៀបចំេឡងេដយករយិល័យអនតរជតិៃនអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេលក (WIPO) 

សរមប់េគលបំណងពនយល់ែតបុ៉េណណ ះ។  
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កំណត់ចំេពះមរត១ 

១.០១ ចំនុច (i) ដល់ (xi) ហក់ដូចជមនលកខណៈពនយល់េដយខលួនឯង។ ចំនុច (i) ដល់ (iii) 
និង(vi) ទក់ទងនឹពកយបំរពួញែដលរតូវបនេរបរបស់កនុងអនុសញញ សតីពីចបប់ម៉ក(TLT)។  
 
១.០២ ពកយននែដលឱយនិយមន័យកនុងចំនុច(ix)ដល់(xi) រតូវបនេរបរបស់កនុងមរត២(១) 
(xi) និងកនុងែផនក១០ ៃនទរមង់គំរូអនតរជតិេលខ.១ និងែផនក៨ៃនទរមង់គំរូអនតរជតិេលខ.២ 
ែដលមនកនុងឧបសមព័នធ។  

កំណតចំ់េពះមរត២ 

២.០១ មរតេនះែចង អំពីបញជ ីអតិបរមៃនករចងអុលបងហ ញនិងធតុទំងឡយ ែដលរដឋជ
សមជិកអចតរមូវចំេពះសំេណ ចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ។ បែនថមេលករតរមូវឱយភគីេសនសំុផតល់
ករចងអុលបងហ ញនិងធតុទំងេនះ រតូវយល់ថ រដឋជសមជិកអចតរមូវឱយសំេណ បំេពញ
តមកររតួតពិនិតយលកខខណឌ ទរមង់ េហយ របសិនេបករយិល័យគិតថ ករចងអុលបងហ ញ
ឬធតុណមួយមិនបំេពញតមកររតួតពិនិតយេនះ   រតូវទក់ទងភគីេសនសំុឱយេធវករបញជ ក់
និង/ឬេធវវេិសធនកមម។  
 
២.០២ កថខណឌ (១)។ បទបបញញតតិេនះកំណត់ពីធតុ  ែដលករយិល័យអចតរមូវឱយបងហ ញ
កនុងសំេណ ចុះបញជ ីអជញ ប័ណណចំេពះករេរបរបស់ម៉ក។ បញជ ីធតុទំងេនះ មនលកខណៈ
អតិបរម ករយិល័យមនេសរភីពកនុងករតរមូវែតធតុមួយចំនួនកនុងចំេណមធតុទំងេនះ 
បុ៉ែនតមិនអចតរមូវឱយមនលកខខណឌ េផសងេទៀងឬបែនថមេឡយ(សូមេមលកថខណឌ (៧))។ 
 
២.០៣ ចំនុច (i) ដល់ (vi)។ ដរបណមនករទក់ទងនឹងករបងហ ញេឈម ះនិងអសយដឋ ន 
វធិន២ (លកខណៈៃនករបងហ ញេឈម ះនិងអសយដឋ ន) ៃនTLT អចអនុវតត។  
 
២.០៤ ចំនុច (ii) (iii) (v) និង(vi) ។ មរត ៤(២) ៃន TLT អចរតូវ អនុវតតចំេពះចំនុចទំងេនះ 
ពីេរពះករចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ ជ“នីតិវធីិចំេពះមុខករយិល័យ”។ ដូេចនះតមមរតេនះ អច
តរមូវឱយមនតំណង ឬអសយដឋ នសរមប់េសវ។ 
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២.០៥ ចំនុច (v) និង (vi) ពិចរណេល មរត២(២) ែដលអនុញញ តឱយអនកទទួលអជញ ប័ណណ 
ដក់សំេណ ចុះបញជ ីអជញ ប័ណណេដយឯករជយពីមច ស់ េហយេយងេលមរត៤(២)ៃនTLT 
រដឋជសមជិកអចតរមូវឱយបុគគលទំងឡយណ ែដលគម នលំេនឋនឬគម នសហរគស
ឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិតរបកដនិងកំពុងដំេណ រករេលែដនដីរបស់ខលួន រតូវតំណង 
េដយអនកតំណងឬបងហ ញអសយដឋ នសរមប់េសវ។ ដូេចនះ រដឋជសមជិកក៏អចតរមូវ
ផងែដរឱយសំេណ មនព័ត៌មនទក់ទងនឹងតំណងអនកទទួលអជញ ប័ណណឬអសយដឋ នសរមប់
េសវ។  
២.០៦ ចំនុច (vii) អនុញញ តេបចំបច់ឱយរដឋជសមជិកកំណត់ ថេតរតូវផតល់បដិករ ចំេពះ
ពលរដឋកនុងរបេទសែដលអនកទទួលអជញ ប័ណណជពលរដឋរបស់ខលួនែដររេឺទ។ េដយសរ មរត
៣ៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉រសីសរមប់កិចចករពរកមមសិទធិឧសសហកមម ែចងថ ពលរដឋរបេទស
ទំងឡយ ែដលមិនែមនជសមជិកសហភពទីរកុងប៉រសី រតូវមនសិទធិទទួលបន
របរពឹតតិកមមជតិ របសិនេប ពលរដឋទំងេនះ មនសហរគសឧសសហកមមឬពណិជជកមមពិត
របកដនិងកំពុងដំេណ រករឬ មនលំេនឋនកនុងរបេទសណមួយៃនរបេទសសហភពទីរកុង
ប៉រសី ចំណុចេនះអនុញញ តឱយទមទរករចងអុលបងហ ញទំងេនះ។ 
 
២.០៧ ចំណុច (viii) អនុញញ តឱយរដឋជសមជិកតរមូវឱយបញជ ក់ពីលកខណៈផលូវចបប់ៃនអងគភព 
េនេពលែដល មច ស់ អនកទទួលអជញ ប័ណណ ឬភគីទំងពីរជនីតិបុគគល។ បទបញញតតិេនះ
ដូចគន នឹងមរត៣(១)(ក)(iv)ៃន TLT ែដលអនុញញ តឱយមនលកខខណឌ របហក់របែហលគន ទក់
ទងនឹងពកយេសនសំុចុះបញជ ីម៉ក។  
 
២.០៨ កថខណឌ (១)ចំណុច(ix)និង(x)។ ចំណុចទំងេនះហក់ដូចជពនយល់េដយខលួនឯង។ 
 
២.០៩ ចំណុច (xi)។ និយមន័យ “អជញ ប័ណណផត ច់មុខ” “អជញ ប័ណណមិនផត ច់មុខ” និង 
“អជញ ប័ណណែតមួយ” មនកនុងមរត១(ix)ដល់(xi)។ គួរកត់សមគ ល់ថ ដូចបនបងហ ញេដយ
ពកយ “េនេពលអនុវតតបន” របសិនេបចបប់រដឋជសមជិកមួយ មិនែចងអំពីករចងអុលបងហ ញ
ណមួយេទ មិនគួរផតល់ព័ត៌មនទក់ទងនឹងចំណុចេរកមករពិចរណេនះេឡយ។  
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២.១០ ចំណុច (xii) អនុញញ តឱយរដឋជសមជិកមួយ តរមូវឱយមនករចងអុលបងហ ញថ
អជញ ប័ណណពក់ព័នធែតែផនកមួយៃនែដនដី ែដលករចុះបញជ ីមនអនុភព េហយរតូវមន ករ
ចងអុលបងហ ញជក់លក់ៃនែដនដីេនះ។  
 
២.១១ ចំណុច (xiii)។ រដឋជសមជិកអចតរមូវឱយសំេណ បងហ ញពីរយៈេពលែដលផតល់អជញ
ប័ណណ ឬថអជញ ប័ណណរតូវបនផតល់កនុងរយៈេពលមិនកំណត់។ របសិនេបករផតល់អជញ ប័ណណ
មនរយៈកំណត់ បុ៉ែនតរតូវបនបនតជថមី ឬពនយរេដយសវ័យរបវតតិ អជញ ប័ណណេនះអច
រតូវបនចត់ទុកថ      រតូវបនផតល់ឱយកនុងរយៈេពលកំណត់មួយ។អចជទំនួលខុសរតូវរបស់ 
ភគីទំងឡយេដមបីជូនដំណឹងដល់ករយិល័យពីករបនតជថមីឬពនយរអជញ ប័ណណ។ 
 
២.១២ ចំណុច (xiv) អនុញញ តឱយរដឋជសមជិកទមទរឱយមនហតថេលខ ែដលអចជហតថ
េលខ មច ស់ឬអនកតំណងរបស់ខលួន ឬតមលកខខណឌ មួយចំនួនែដលកំណត់កនុងកថខណឌ
(២)(ខ) ទមទរឱយមនហតថេលខអនកទទួលអជញ ប័ណណ ឬតំណងរបស់ខលួន។   
 
២.១៣ កថខណឌ  (២)។ សំេណ ចុះបញជ ីអជញ ប័ណណមនលកខណៈខុសគន ពីសំេណ កត់រតករ
ផល ស់បតូរកមមសិទធិៃនករចុះបញជ ីម៉កដូចមនែចងកនុងមរត១១(១)(ឃ)ៃនTLT។ ជឧទហរណ៍ 
របេទសមួយចំនួន តរមូវឱយសហកមមសិទធិករទំងអស់ ចុះហតថេលខេលកិចចរពមេរពៀងអជញ
ប័ណណ រឯី របេទសមួយចំនួនេផសងអនុញញ តឱយែតសហកមមសិទធិករមួយចំនួន ចុះហតថេលខផតល់
អជញ ប័ណណម៉កែដលបនចុះបញជ ី។ ដូេចនះ មិនដូចបទបបញញតតិៃនTLTេទ សំនួរសួរ ថេត
សហកមមសិទធិករទំងអស់ រតូវផតល់ករយល់រពមរបស់ខលួនចំេពះករចុះបញជ ីអជញ ប័ណណែដររេីទ  
ជបញហ ៃនចបប់កនុងរដឋជសមជិក។ េដយែឡក សំនួរសួរថេតហតថេលខសហកមមសិទធិករ 
ណមួយបំេពញលកខខណឌ ែដលសំេណ រតូវចុះហតថេលខេដយ “មច ស់” ឬ របសិនេបតរមូវ
ហតថេលខសហកមមសិទធិករទំងអស់សរមប់បំេពញលកខខណឌ  គឺអរស័យេលចបប់ែដល
អនុវតត។ កនុងករណីណក៏េដយ របសិនេប សហកមមសិទធិករ ណមួយបដិេសធមិនចុះ
ហតថេលខ តមចបប់ែដលអនុវតត  សំេណ េនះមិនអចទទួលយកបនេទ អនកទទួលអជញ
ប័ណណអចេសនចុះបញជ ីតមកថខណឌ  (២)។   
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២.១៤ កថខណឌ (២)(ក)។ េដមបីសរមួលដល់ លកខខណឌ ទរមង់ៃនករចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ រដឋជ
សមជិកទំងឡយ អចតរមូវឱយែតមច ស់ឬតំណងរបស់ខលួនចុះហតថេលខេលសំេណ
បុ៉េណណ ះ របសិនេបមច ស់ដក់សំេណ េដយខលួនឯង។ ហតថេលខមច ស់គឺរគប់រគន់េដមបីធ
នថ ខលួនពិតជបនយល់រពមចំេពះករចុះបញជ ីេនះែមន។ រតូវយកចិតតទុកដក់ចំេពះកតពវ
កិចចអនុវតតមរត៨(៤) ៃនTLT ែដលហមឃត់ករបញជ ក់ ករបញជ ក់ពីសករ ី យថភព 
នីតយនុេគលកមម ឬករបញជ ក់ េផសងេទៀតៃនហតថេលខឬរតណមួយ។  
 
២.១៥ កថខណឌ  (២)(ខ)។ បទបបញញតតិេនះអនុញញ តឱយអនកទទួលអជញ ប័ណណដក់សំេណ ចុះ
បញជ ី េដយឯករជយពីមច ស់ របសិនេប មច ស់ចង់េគចេវសមិនបង់កៃរមចុះបញជ ី ឬបនទ ប់
ពីបនចុះកិចចសនយអជញ ប័ណណ បដិេសធមិនចុះបញជ ីអជញ ប័ណណេដយ  េហតុផលណក៏
េដយ។ ឯកសរទំងឡយែដលរយមនកនុងកថខណឌ េនះ អចជំនួសហតថេលខមច ស់
របសិនេបមនសំេណ ។ ភគីេសនសំុ អចដក់ឯកសរណមួយក៏បន។ បញជ ីេនះយកតម 
បញជ ីែដលមនកនុងមរត១១(១)(ខ)ៃនTLT ែដលទក់ទងនឹងលកខខណឌ ទរមង់សរមប់កត់រត
ករផល ស់បតូរកមមសិទធិតមកិចចសនយ េដយពិចរណេលលភពខុសគន ែផនកគុណភព រវងករ
េផទរកមមសិទធិទំងរសុងនិងករផតល់អជញ ប័ណណសិទធិែតបុ៉េណណ ះ។ េដយសរ អនុកថខណឌ (ខ)
េរៀបរប់ែតពីសថ នភពទំងឡយ ែដលតរមូវឱយករយិល័យ ទទួលយកសំេណ  ែដលបនចុះ
ហតថេលខេដយអនកទទួលអជញ ប័ណណឬតំណងរបស់ខលួន ករយិល័យមនេសរភីពទទួល
យកសំេណ េនះ េទះបីជ សរមង់ែដលមនែចងកនុងចំណុច(i) មិនរតូវបនបញជ ក់ក៏េដយ ឬ
របសិនេបសំេណ  មិនភជ ប់មកជមួយនូវឯកសរណមួយក៏េដយ។ បុ៉ែនត ចំេពះចំណុច(ii) 
េសចកតីែថលងករណ៍ៃនអជញ ប័ណណ រតូវចុះហតថេលខេដយមច ស់និងអនកទទួលអជញ ប័ណណ ឬ
តំណងរបស់អនកទំងពីរ។ េសចកតីែថលងករណ៍ៃនទរមង់អជញ ប័ណណ មនកនុងឧបសមព័នធ។  
 
២.១៦ កថខណឌ (៣)។ បទបបញញតតិេនះខុសពីបទបបញញតតិនន កនុងTLT  ែដលទក់ទង នឹងករ
បងហ ញសំេណ  (ដូចជ មរត ១១(១)(ក)ៃនTLT) េដយសរបទបបញញតតិេនះមិនកំណត់ជក់
លក់ពីមេធយបយបញជូ ន ដូចជ រកដស ឬទូរសរ បុ៉ែនតេផត តេលខលឹមសរ ៃនសំេណ ជំនួស
វញិ។ អនុភពៃនកថខណឌ (៣)គឺថ ករយិល័យៃនរដឋជសមជិកមួយ រតូវទទួលយកសំេណ
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ចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ េនេពលែដលសំេណ  (i) មនករចងអុលបងហ ញឬធតុទំងអស់ែដល
កំណត់កនុងទរមង់សំេណ ែដលមនកនុងឧបសមព័នធ និង (ii) បងហ ញនិងេរៀបចំករចងអុលបងហ ញ
ទំងេនះកនងរេបៀបដូចគន នឹងទរមង់េនះ ។ 
 
២.១៧ កថខណឌ  (៤)។ អនុកថខណឌ  (ក) អនុញញ តឱយរដឋជសមជិកទំងឡយ តរមូវឱយ 
សំេណ រតូវដក់ជភសទំងឡយឬជភសណមួយ ែដលករយិល័យអនុញញ ត។ បុ៉ែនត 
ចំេពះឯកសរទំងឡយ ែដលរយមនកនុងកថខណឌ (២)(ខ)(i)ឬ(ii) រដឋជសមជិកទំង
ឡយ អចរគន់ែតតរមូវឱយអមេដយករបកែរបែតបុ៉េណណ ះ។ ឯកសរទំងេនះផទ ល់មិនអច
រតូវបនតរមូវឱយេធវជភសណមួយ ែដលករយិល័យអនុញញ តេឡយ។ រដឋជសមជិកទំង
ឡយអចឱយមនករបញជ ក់ករបកែរបបុ៉ែនតមិនែមនជកតពវកិចចេទ។  
 
២.១៨ កថខណឌ  (៥)។  ទក់ទងនឹងបរមិណកៃរម ែដលករយិល័យ អចយកេចញពីករ
ចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ គួរែតកត់សមគ ល់ថ អតថបទេនះមិនររងំករយិល័យពីករយកកៃរម
េផសងៗេទៀត អរស័យេលចំនួនៃនករចុះបញជ ីែដលទក់ទងនឹងសំេណ ។  
 
២.១៩ កថខណឌ (៦) រសបនឹងគំនិត ែដលបនអនុម័តេដយ TLT កនុងមរត១០(១)(ង) 
និង១១(១)(ជ) អនុញញ តឱយសំេណ ចុះបញជ ី អចេយងេទករចុះបញជ ីេរចនជងមួយ។ េនះជ
ភពសមញញយ៉ងសំខន់ កនុងករណី ែដលអជញ ប័ណណរតូវផតល់ចំេពះម៉កេរចន (ជឧទ
ហរណ៍បណតុំ ៃនម៉ក)។ បុ៉ែនត េរឿងេនះរតូវបំេពញលកខខណឌ មួយចំនួនដូចខងេរកមៈករចុះ
បញជ ីទំងអស់ែដលរគបដណត ប់េដយអជញ ប័ណណែដលេសនសំុកត់រត រតូវមនមច ស់និងអនក
ទទួលអជញ ប័ណណែតមួយ និង េនេពលែដលអនុវតតបន  រតូវបងហ ញវសិលភពៃនអជញ ប័ណណ
ដូចែចងកនុងមរត២(១) ចំេពះករចុះបញជ ីទំងអស់ែដលរគបដណត ប់េដយអជញ ប័ណណែដល
េសនចុះបញជ ី។ កនុងករណីមិនបនបំេពញលកខខណឌ ទំងេនះ ដូចជ របសិនេប មច ស់និងអនក
ទទួលអជញ ប័ណណ មិនដូចគន ចំេពះករចុះបញជ ីទំងអស់ែដលមនកនុងសំេណ  ករយិល័យ 
អចតរមូវឱយដក់សំេណ េដយែឡក។ េដយសរ កថខណឌ (៦) េរៀបរប់ែតពីសថ នភព ែដល
តរមូវឱយករយិល័យទទួលយកសំេណ ែតមួយសរមប់ករចុះបញជ ីេរចន ករយិល័យ មន
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េសរភីពកនុងករទទួលយកសំេណ ែតមួយ េទះបីជ មិនបនបំេពញលកខខណឌ ទំងឡយ កនុង
កថខណឌ  (៦) ក៏េដយ។ 
 
២.២០ កថខណឌ  (៧)។ សរមប់េគលបំណងចុះបញជ ីអជញ ប័ណណេនករយិល័យរបស់ខលួន
អនុភពៃនកថខណឌ េនះគឺថ រដឋជសមជិកមួយមិនអចតរមូវឱយអនកដក់ពកយេសនសំុចុះ
បញជ ីផតល់ព័ត៌មនបែនថមេទេលអវីែដលអចតរមូវតមកថខណឌ (១) ឬតរមូវឱយផតល់ឯកសរ
បែនថម ដូចជភ័សតុងតងែដលបងហ ញពីអតថិភពៃនខរតួតពិនិតយគុណភព (ចំេពះកររតួត
ពិនិតយគុណភព សូមេមលកំណត់ ៥.០២ និង៥.០៣)។  
 
២.២១ តមរយៈឧទហរណ៍ ចំណុច(i)និង(ii) េលកេឡងពីព័ត៌មនមួយចំនួនែដលផតល់ឱយករ ិ
យល័យ េហយ ជធមមត ភគីៃនកិចចសនយអជញ ប័ណណចត់ទុកជបនទុកបែនថមឬជករបងហ ញ
ព័ត៌មនពណិជជកមមសមង ត់(ចំណុច(iii))។ បុ៉ែនត គួរកត់សមគ ល់ថ កថខណឌ  (៧) អនុញញ តឱយ
អជញ ធរេផសងេទៀតៃនរដឋជសមជិក (ដូចជ អជញ ធរពនធដរ ឬអជញ ធរេរៀបចំសិតថិ) 
តរមូវឱយភគី ៃនកិចចសនយអជញ ប័ណណ ផតល់ព័ត៌មន រសបតមចបប់ ែដលរតូវអនុវតត។  
 
២.២២ កថខណឌ  (៨)។ មរត២ និងទរមង់សំេណ គំរ ូែដលមនកនុងឧបសមព័នធ អចអនុវតតបន
ចំេពះសំេណ ចុះបញជ ីអជញ ប័ណណៃនពកយេសនសំុចុះបញជ ី របសិនេបចបប់ជតិ ឬចបប់តំបន់ៃន
រដឋជសមជិកែចងពីករចុះបញជ ីេនះ ។ គួរកត់សមគ ល់ថ កនុងបរបិទេនះ វធិន៧ៃនបទបញជ
ៃនTLT(រេបៀបែសវងរកពកយេសនសំុចុះបញជ ីែដលគម នេលខ អចអនុវតតបន។  

កំណត់ចំេពះមរត៣ 

៣.០១ េពលចុះបញជ ីអជញ ប័ណណរួចេហយ ករចុះបញជ ីេនះ េនេពលណមួយ អចជ
កមមវតថុៃនសំេណ េធវវេិសធនកមម ឬលុបេចល។  សរមប់េហតុផលេនះ មរត៣ ែចងថ 
មរត២ និងទរមង់សំេណ គំរ ូ ែដលមនកនុងឧបសមព័នធ អចអនុវតតបនផងែដរចំេពះសំេណ
េធវវេិសធនកមម ឬលុបេចលករចុះបញជ ីអជញ ប័ណណ។ 

     កំណត់ចំេពះមរត៤ 

៤.០១ កថខណឌ (១)។ េគលបំណងៃនកថខណឌ េនះ គឺេដមបីែញកសំនួរៃនសុពលភពករចុះ 
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បញជ ីម៉កនិងកិចចករពរម៉ក ពីសំនួរថេតរតូវកត់រតអជញ ប័ណណទក់ទងនឹងម៉កេនះ។ របសិន
េបចបប់ៃនរដឋជសមជិកែចងពីករចុះបញជ ីអជញ ប័ណណេដយបងខំ ករមិនេគរពតមលកខខណឌ
េនះ អចេធវឱយករចុះបញជ ីម៉កែដលជកមមវតថុៃនអជញ ប័ណណរងេមឃភព េហយមិនអចប៉ះ
ពល់ដល់កិចចករពរៃនម៉កបនេឡយ។ រតូវកត់សមគ ល់ថ កថខណឌ េនះពក់ព័នធករចុះ
បញជ ីអជញ ប័ណណេនឯករយិល័យ ឬអជញ ធរេផសងេទៀតៃនរដឋជសមជិក ដូចជ អជញ ធរពនធ
ដរ ឬអជញ ធរែដលទទួលខុសរតូវកនុងករេរៀបចំសថិតិ។ 
 
៤.០២ កថខណឌ  (២)(ក)។ បទបបញញតតិេនះគម នបំណងេធវសុខដុមនីយកមមសំនួរថេតអនក 
ទទួលអជញ ប័ណណ គួររតូវបនអនុញញ តឱយចូលរួមកនុងបណតឹ ងែដលផតួចេផតមេឡងេដយអនកផតល់ 
អជញ ប័ណណ  ឬថេតគួរមនសិទធិេលករខូចខត ែដលបណត លមកពីកររេំលភបំពនម៉ក
ទទួលបនអជញ ប័ណណែដររេឺទ។ សំនួរេនះទុកឱយចបប់ែដលរតូវអនុវតតជអនកេដះរសយ។  
បុ៉ែនត េនេពលែដល អនកទទួលអជញ ប័ណណមនសិទធិតមចបប់ៃនរដឋជសមជិកេដមបីចូលរមួ
កនុងបណតឹ ងពីកររេំលភបំពនែដលផតួចេផតមេដយមច ស់ និងទទួលបនសំណងខូចខត ែដល
បណត លមកពីកររេំលភបំពនម៉កែដលផតល់អជញ ប័ណណ អនកទទួលអជញ ប័ណណ គួរអចអនុវតត
សិទធិទំងេនះេដយឯករជយេទះបីជអជញ ប័ណណរតូវបនចុះបញជ ីឬមិនបនចុះបញជ ីក៏េដយ។    
 
៤.០៣ បញហ ទក់ទងនឹងសិទធអនកទទួលអជញ ប័ណណកនុងករចូលរមួកនុងបណតឹ ងពីកររេំលភបំ
ពនែដលផតួចេផតមេដយមច ស់និងេដមបីទទួលបនករខូចខត ខុសគន ពីបញហ ថេតអនកទទួល 
អជញ ប័ណណ រតូវបនអនុញញ តឱយេធវបណតឹ ងពីកររេំលភបំពន ទក់ទងនឹងម៉កែដលផតល់អជញ
ប័ណណ កនុងនមខលួនផទ ល់ឬេទ។ ករណីេរកយេនះមិនរតូវបនេដះរសយេដយមរតទំង
ឡយេនះេទ។ ដូេចនះ រដឋជសមជិក អចរតូវបនអនុញញ តឱយតរមូវករចុះបញជ ីអជញ ប័ណណជ
លកខខណឌ មួយ សរមប់អនកទទួលអជញ ប័ណណេដមបីបតឹងេដយខលួនឯងផទ ល់ ទក់ទងនឹងម៉ក
ែដលជកមមវតថុៃនអជញ ប័ណណ។ តមកថខណឌ (២)(ក) រដឋជសមជិកមនេសរភីពែចងឱយអនក
ទទួលអជញ ប័ណណែដលគម នករចុះបញជ ី មនសិទធិទទួលបនករខូចខត ែតេនេពលែដល
ខលួនបនចូលរមួកនុងបណតឹ ងពីកររេំលភបំពនែដលផតួចេផតមេដយមច ស់។ បុ៉ែនត េនះជសតង់ដរ 
អតិបរមិ េហយ រដឋជសមជិកមនេសរភីពដូចគន  េដមបីអនុម័តវធិនករែដលមនលកខណៈ



33 

 

េសរជីងេនះ ដូចជ ចបប់ជតិឬតំបន់ ែដលរតូវអនុវតត មិនែចងឱយមនករចុះបញជ ី អជញ ប័ណណ
ែតមតង។ 
 
៤.០៤ បញហ ថេតអនកទទួលអជញ ប័ណណែដលមិនបនចុះបញជ ី គួរមនសិទធិចូលរមួកនុងបណតឹ ងពី
កររេំលភបំពន ែដលផតួចេផតមេឡងេដយមច ស់ និងេដមបីទទួលសំណង ជកមមវតថុៃនករ
ពិភកសយ៉ងខល ំង កនុងអំឡុងេពលសម័យរបជំុេលកទីមួយៃន គណៈកមម ធិករជំនញសតីពី
អជញ ប័ណណម៉ក (សូមេមលឯកសរTML/CE/I/3 កថខណឌ  ៧០ ដល់ ៧៤) និងកនុងអំឡុងេពល
សម័យរបជំុេលកទីបីៃនគណៈកមម ធិករអចិៃរនតយ៍សតីពីចបប់ម៉ក គំនូសឧសសហកមម និង
ម៉កសមគ ល់ភូមិសរសតទំនុញ(SCT) (សូមេមលឯកសរSCT/3/10 កថខណឌ ១២២ ដល់ 
១២៤)។ គណៈរបតិភូ ែដលជំទស់នឹងបទបបញញតតិេនះ អះអងថ តមចបប់របេទសរបស់ខលួន 
អជញ ប័ណណមនអនុភពចំេពះតតិយជនែតរបសិនេប អជញ ប័ណណរតូវបនចុះបញជ ី។ គណៈ
របតិភូនិងតំណងអងគករជអនកសេងកតករណ៍ទំងឡយែដលបនសំែដងករគំរទរបស់ខលួន
ចំេពះបទបបញញតតិេនះ បនបញជ ក់ថ របសិន សិទធិអនកទទួលអជញ ប័ណណ ឱយជួសជុលករខូច
ខតកនុងបណតឹ ងពីកររេំលភបំពន ែដល ផតួចេផតមេឡងេដយមច ស់ អរស័យេលករចុះបញជ ី
អជញ ប័ណណ េនះអចផតល់ផលរបេយជន៍អនករេំលភបំពនម៉កែតបុ៉េណណ ះ េដយសរពួកេគ
អចមិនទទួលខុសរតូវអវីទំងអស់ េនេពលែដលបុគគល  ទទួលរងករខូចខតពីករេរបរបស់
ម៉កគម នករអនុញញ ត ជអនកទទួលអជញ ប័ណណ។ តមទសសនៈអនករេំលភបំពនម៉ក មិនគួរ
េធវឱយខុសគន  េទះបីម៉កែដលរតូវបនករពរ រតូវបនេរបរបស់តមអជញ ប័ណណែដលបន ចុះ
បញជ ី រមិឺនបនចុះបញជ ី ក៏េដយ។ បញហ កនុងករណីេនះគឺថ ម៉ករតូវបនករពរ េហយេនះអច
រតូវបនពិនិតយេដយេយងេទបញជ ីម៉ក។    
 
៤.០៥ សំខន់រតូវកត់សមគ ល់ថ របសិនេប រដឋជសមជិក យល់េឃញថ អជញ ប័ណណ 
មនអនុភពតមផលូវចបប់ចំេពះតតិយជនែតេនេពលែដលអជញ ប័ណណរតូវបនចុះបញជ ី  បទ
បបញញតតិេនះ មិនចំបច់រតូវបករសយកតមអតថន័យែដល អនកទទួលអជញ ប័ណណែដលមិនបន
ចុះបញជ ី  មិនមនសិទធិឱយជួសជុលករខូចខតពីកររេំលភបំពនម៉កែដលផតល់អជញ ប័ណណេន
េឡយ។ បុ៉ែនត បទបបញញតតិេនះ អចមនអនុភពកនុងករណីែដលេផទរករចុះបញជ ីបនទ ប់ពីចុះ
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អជញ ប័ណណ េដយសរអនកទទួលអជញ ប័ណណែដលមិនបនចុះបញជ ី មិនអចេរបអជញ ប័ណណ
របឆំងនឹងអនុបបទនិកបនេទ។ េនះមិនរតូវបនហមឃត់េដយកថខណឌ (២) ែដលពក់
ព័នធែតសថ នភពជក់លក់មួយែតបុ៉េណណ ះ េពលគឺសិទធិអនកទទួលអជញ ប័ណណែដលមិនបនចុះ
បញជ ី កនុងករចូលរមួកនុងបណតឹ ងពីកររេំលភបំពន ែដលផតួចេផតមេឡងេដយមច ស់ និងឱយជួស
ជុលករខូចខត េដយបណតឹ ងេនះ។ 
 
៤.០៦ កថខណឌ  (២)(ខ)។ អនុកថខណឌ  (ខ) ពិចរណពីចបប់ែដលពក់ព័នធ ែដលហមឃត់
ជក់លក់អនកទទួលអជញ ប័ណណែដលមិនបនចុះបញជ ី ពីករចូលរមួកនុងបណតឹ ងរេំលភបំពន 
ែដលផតួចេផតមេឡងេដយមច ស់ និងពីករសងករខូតខត។ ដូេចនះ េទះបីជ បទបបញញតតិកនុង
អនុកថខណឌ (ក) រតូវបនរកសជេគលករណ៍ទូេទក៏េដយ ក៏អនុកថខណឌ (ខ) បញជ ក់
ចបស់ថ ចបប់ទំងេនះ មិនរតូវប៉ះពល់េទ។ បុ៉ែនត ចបប់ទំងឡយ ែដលអចរតូវបនបក
រសយជករអនុញញ តឱយអនកទទួលអជញ ប័ណណែដលមិនបនចុះបញជ ីចូលរមួកនុងបណតឹ ងរេំលភ
បំពននិងឱយជួសជុលករខូចខត អចសថិតេរកមអនុកថខណឌ (ក) េហយ ដូេចនះ អចរតូវ
បនបករសយែបបេនះ។  

កំណត់ចំេពះមរត៥ 

៥.០១ បញហ ថេតករេរបរបស់េដយបុគគលេរកពីមច ស់  អចរតូវបនចត់ទុកជ ករេរប
របស់េដយមច ស់ អចពក់ព័នធយ៉ងេហចណស់កនុងបរបិទបីេផសងគន ៈ (i) េដមបីកំណត់
ថេតម៉កមួយមនភពែញកដច់ពីគន  (ii) េដមបីកំណត់ថេតម៉កមួយចប់លបី (iii) េដមបី
កំណត់ថេតម៉កមួយរតូវបនេរបរបស់រគប់រគន់សរមប់រកសករចុះបញជ ីម៉ក។ មរត៥
ពក់ព័នធែតនឹងសថ នភពែដលករេរបរបស់េដយបុគគលេរកពីមច ស់អចបេងកនផលរបេយជ
ន៍របស់មច ស់។ មរតេនះមិនបនបញជ ក់អំពីកលៈេទសៈណែដលមច ស់អចទទួលខុស
រតូវចំេពះករេរបរបស់េនះ។  
 
៥.០២ គួរកត់សមគ ល់ថ ជសតង់ដរែដលទទួលយកជទូេទកនុងចបប់ម៉ក ម៉កែដលបនចុះ
បញជ ី ែដលមិនរតូវបនេរបរបស់កនុងរយៈេពលណមួយ អចរតូវបនេធវេមឃភព។ ជឧទ
ហរណ៍ មរត១៩.១ៃនកិចចរពមេរពៀងសតីពីទិដឋភពពណិជជកមមទក់ទងនឹងកមមសិទធិបញញ (តេទ
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េហថ “កិចចរពមេរពៀងTRIPS”) អនុញញ តឱយសមជិកអងគករពណិជជកមមពិភពេលក េធវ
េមឃភពម៉កែដលបនចុះបញជ ីែដលមិនរតូវបនេរបរបស់េលសពី៣(បី)ឆន ំ។ ជទូេទ ម៉ក
មួយរតូវេរបរបស់េដយមច ស់ម៉ក ឬេដយបុគគលណមួយ ែដលមនករអនុញញ តពីមច ស់ 
េដមបីរកសករចុះបញជ ីម៉ក។ បុ៉ែនត ចបប់ជតិឬតំបន់មួយចំនួន ែចងពីករ េរបរបស់
េដយបុគគលេរកពីមច ស់ អចរតូវចត់ទុកថជករេរបរបស់ម៉កេដយមច ស់លុះរតែតបន
បំេពញលកខខណឌ មួយចំនួន ដូចជ ករចុះកិចចសនយអជញ ប័ណណជផលូវករ ែដលមនខសតីពី
កររតួតពិនិតយគុណភព ឬករចុះបញជ ីកិចចសនយេនះ។ កនុងទិដឋភពេនះ  រតូវកត់សមគ ល់ថ 
មរត១៩.២ ៃនកិចចរពមេរពៀងTRIPS អនុញញ តជក់លក់ឱយមនលកខខណឌ រតួតពិនិតយករេរប
របស់ម៉ករបស់អនកទទួលអជញ ប័ណណេដយមច ស់ េដមបីឱយករេរបរបស់េនះមនសុពលភព  
សរមប់រកសករចុះបញជ ីម៉ក។    
 
៥.០៣ អនុភពៃនមរត៥ គឺថ េនេពលែដលពក់ព័នធនឹងករេរបរបស់ ករេរបរបស់ម៉ក
េដយបុគគលណមួយេរកពីមច ស់ រតូវចត់ទុក ជករេរបរបស់ម៉កេដយមច ស់ ឱយែតករេរប
របស់េនះមនករយល់រពមពីមច ស់។   រដឋជសមជិកមិនអចតរមូវឱយមនលកខខណឌ េផសង
េទៀតដូចជមច ស់រតូវរតួតពិនិតយករេរបរបស់ម៉កេទ។ ជវបិក កនុងករណីមច ស់មិនបន
េរបរបស់ម៉ក របសិនេប តតិយជនេរបរបស់ម៉កេនះ េដយមនករយល់រពមពីមច ស់ 
ម៉កេនះមិនអចរតូវបនេធវេមឃភពេដយសរមិនេរបរបស់បនេឡយ។ ចំេពះចំណុច
េនះ មរត៥ែចងេលសពីមរត១៩.២ ៃនកិចចរពមេរពៀងTRIPS។  
 
៥.០៤ បុ៉ែនត មរត៥ េដះរសយែតបញហ ជក់លក់ េរកមកលៈេទសៈណ ករេរបរបស់
េដយរបូវន័តបុគគលឬនីតិបុគគលេរកពីមច ស់ អចរតូវបនចត់ទុកជករេរបរបស់េដយមច ស់។ 
មរតេនះមិនបញជ ក់ពីសុពលភពៃនកិចចរពមេរពៀងអជញ ប័ណណជទូេទេទ។ ដូេចនះលទធភព 
ភគីហតថេលខីេដមបីទមទរខរគប់រគងគុណភព  េដមបីឱយកិចចរពមេរពៀងអជញ ប័ណណ មន
សុពលភព មិនរតូវបនប៉ះពល់េឡយ។  
 
៥.០៥ មរត៥    អចអនុវតតេដយឯករជយ  េទះបីមនឬគម នអជញ ប័ណណ ឬ    កនុងករណីមន 
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អជញ ប័ណណ េទះបនចុះបញជ ីឬមិនបនចុះបញជ ីអជញ ប័ណណក៏េដយ។ ដូេចនះ រគប់រគន់សរមប់ 
មច ស់េដមបីយល់រពមេរបរបស់ម៉ករបស់ខលួន េដមបីទទួលបនអតថរបេយជន៍ពីករេរបរបស់
េនះ េនេពលណែដលពក់ព័នធនឹងបញហ ៃនករេរបរបស់ ដូចជ កនុងបរបិទៃនម៉កែដលមន
លកខណៈែញកដច់ពីគន ឬចប់លបី ឬសរមប់េគលបំណងរកសករចុះបញជ ីម៉ក។ ជសំខន់ 
ករេរបរបស់ម៉កណមួយ េដយតតិយជនណមន ក់ ែដលមនករយល់រពមពីមច ស់ រតូវ
ចត់ទុកជ ករេរបរបស់េដយមច ស់។  

 កំណត់ចំេពះមរត៦ 

៦.០១ មរត៦ ទក់ទងនឹងករចងអុលបងហ ញជក់លក់ពក់ព័នធនឹងអជញ ប័ណណម៉ក ែដលអច
តរមូវឱយមនេលផលិតផល ឬករេវចខចប់ ឬផតល់ទំនក់ទំនងនឹងករផតល់េសវ ឬកនុងករផសយ
ពណិជជកមមទំនិញឬេសវ តមចបប់ម៉ក តមចបប់សល កសញញ ទូេទ ឬតមចបប់សតីពីករ
ផសយពណិជជកមម។ មរតេនះគម នេចតនេធវនិយតកមមេលបញហ ទូេទៃនព័ត៌មនផលិតផល
(ឬេសវ) ែដលតរមូវេដយចបប់សតីពីសល កសញញ  ចបប់សតីពីករផសយពណិជជកមម ឬចបប់
ករពរអនកេរបរបស់េនះេទ។ ជវបិក ចបប់និងបទបញជ ជតិ ែដលតរមូវឱយមនករចងអុល
បងហ ញមួយចំនួនទក់ទងនឹងសុវតថិភពផលិតផល សមសធតុផលិតផល ករេរបរបស់
ផលិតផលរតឹមរតូវ ។ល។ ែដលរតូវមនេលករេវចខចប់ សថិតេរកវសិលភពៃនមរតេនះ។ 
 
៦.០២ មរត៦ ទុកឱយចបប់របស់រដឋជសមជិក កំណត់ថេតទំនិញែដលរតូវេធវពណិជជកមម 
េរកមម៉កែដលផតល់អជញ ប័ណណ ឬករេវចខចប់  រតូវមនឬគម នករចងអុលបងហ ញថម៉ក 
រតូវបនេរបរបស់តមកិចចសនយអជញ ប័ណណ ឬថេតករចងអុលបងហ ញេនះមន ឬគម នទំនក់
ទំនងនឹងករផតល់េសវ ឬកនុងករផសយពណិជជកមមទំនិញឬេសវេនះ។ បុ៉ែនតេនេពលែដល
ចបប់ែដលរតូវអនុវតត តរមូវឱយមនករចងអុលបងហ ញេនះ ករមិនអនុេលមតម កតពវកិចចេនះ 
មិនគួរបណត លឱយេមឃភពករចុះបញជ ីម៉កេទ។ អតថិភពៃនករចុះបញជ ី មិនគួរអរស័យេល
ករបំេពញលកខខណឌ  ទក់ទងនឹងសល កសញញ ឬករផសយពណិជជកមម េដយមិនគិតថេតមន
លកខខណឌ ទំងេនះ កនុងចបប់ម៉ក ឬកនុងចបប់េផសងេទៀតសតីពីសល កសញញ  ឬករផសយពណិជជ
កមមេនះេឡយ។ េដយែឡក (េហយេនះជអនុភពៃនករេយងេទមរត៥ ែដលមនេន
ខងចុងមរត៦) រដឋជសមជិក មិនរតូវបនអនុញញ តឱយលុបេចលករចុះបញជ ីម៉ក េដយ
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សរែតករេរបរបស់ម៉កេនះេដយ អនកទទួលអជញ ប័ណណ មិនបនចងអុលបងហ ញអជញ ប័ណណ
េលទំនិញឬ េលករេវចខចប់ទំនិញ ឬកនុងទំនក់ទំនងនឹងករផតល់េសវ ឬកនុងករផសយពណិ
ជជកមមទំនិញឬេសវែដលេរបរបស់ម៉ក  េទះបីជមនលកខខណឌ កនុងរដឋ ជសមជិកក៏េដយ។ 
គំនិតជ មូលដឋ នគឺថ េមឃភពករចុះបញជ ីម៉កែដលផតល់អជញ ប័ណណ ជទណឌ កមមដ៏ធងន់ធងរ
េពក ចំេពះករមិនបំេពញលកខខណឌ ៃនសល កសញញ ឬករផសយពណិជជកមម េហយមិនគួររតូវ
បនអនុញញ តេទ។ ជងេនះេទេទៀត ករមិនអនុេលមតមបទបបញញតតិសតីពីសល កសញញ  ឬករ
ផសយពណិជជកមម មិនគួរបនថយលទធភពអនុវតតសិទធិែដលភជ ប់នឹងម៉កែដលផតល់អជញ ប័ណណ
េឡយ។  េនះមនន័យថ ករចងអុលបងហ ញែដលខុសឬខវះចេនល ះៃនអជញ ប័ណណ មិនអចឱយ
ភគីចុងចេមលយជំទស់នឹងបណតឹ ងរេំលភបំពនបនេឡយ េទះបីជ ករចងអុលបងហ ញេនះ
តរមូវតមចបប់ែដលអនុវតតក៏េដយ។  លទធផលៃនមរត៦ គឺថ គម នទណឌ កមមចំេពះករមិន
អនុេលមតមលកខខណឌ ៃនសល កសញញ ឬករផសយពណិជជកមមេឡយ េទះបីជលកខខណឌ
ែដលទក់ទងនឹងករចងអុលបងហ ញៃនអជញ ប័ណណ អចេធវឱយប៉ះពល់សិទធិម៉កក៏េដយ។ 


