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បុពវកថា 
 អនុសាសន៍រមួទារ់ទងនឹងបទបបញ្ដតតិ សតីអុំពីរិចចការពារា៉ារលបី ខដ្លរមួាន អតថ
បទននបទបបញ្ដតតិទាុំងឡាយ ខដ្លបានអនុម័តដោយគែៈរាម ធិការអចិន្នតយ៍ សតីអុំពីចាប់
ា៉ារ គុំនូរឧសាហរមមនិងា៉ារសាគ ល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT)  ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីពីរ 
ខផនរទីពីររបស់ែលួន(នងៃទី៧ដ្ល់១១ ខែមិងុន្ទ ឆ្ន ុំ១៩៩៩) ខដ្លរតូវបានអនុម័តដៅសម័យរបជុុំ
រមួរបស់សននិបាតសហភាពទីររុងបា៉ា រសីសរាប់រិចចការពាររមមសិទធិឧសាហរមម និងមហា
សននិបាតអងគការរមមសិទធិបញ្ញដ ពិភពដោរ(WIPO) ដៅរិចចរបជុុំជាបនតបន្ទទ ប់ដលើរទី៣៤ នន
សននិបាតន្ទន្ទរបស់រដ្ឋជាសាជិរអងគការរមមសិទធិបញ្ញដ ពិភពដោរ (នងៃទី២០ដ្ល់២៩ ខែ
រញ្ញដ  ឆ្ន ុំ ១៩៩៩)។ 
 ដសចរតីរពាងបទបបញ្ដតតិសតីអុំពីរិចចការពារា៉ារលបី រតូវបានដលើរយរមរពិាររា 
ដោយគែៈរាម ធិការជុំន្ទញអងគការរមមសិទធិបញ្ញដ ពិភពដោរសតីអុំពីា៉ារលបី ដៅសម័យរបជុុំ
ដលើរទី១ (នងៃទី១៣ដ្ល់១៦ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ១៩៩៥) សម័យរបជុុំដលើរទីពីរ (នងៃទី២៨ដ្ល់៣១ 
ខែតុោ ឆ្ន ុំ១៩៩៦) និងសម័យរបជុុំដលើរទីបីរបស់ែលួន (នងៃទី២០ ដ្ល់២៣ ខែតុោ ឆ្ន ុំ 
១៩៩៧)។ គែៈរាម ធិការអចិន្នតយ៍សតីអុំពីចាប់ា៉ារ គុំនូរឧសាហរមម និងា៉ារសាគ ល់ភូមិ
សាស្រសតទុំនិញ(SCT) បានបនតការងាររបស់ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីមួយ (នងៃទី១៣ ដ្ល់១៧ 
ខែររកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨) សម័យរបជុុំដលើរទីពីរ ខផនរទីមួយ (នងៃទី១៥ ដ្ល់១៧ ខែមីន្ទ ឆ្ន ុំ១៩៩៩) 
និងសម័យរបជុុំដលើរទីពីរ ខផនរទីពីររបស់ែលួន (នងៃទី៧ដ្ល់១១ ខែមិងុន្ទ ឆ្ន ុំ ១៩៩៩)។ 
 អនុសាសន៍ដនេះ ជាការអនុវតតដលើរដ្ុំបូងននដោលនដោបាយអងគការរមមសិទធិបញ្ញដ
ពិភពដោរ ដដ្ើមបីសរមបដៅតាមជុំហានននការផ្លល ស់បតូររនុងវស័ិយរមមសិទធិឧសាហរមម ដោយ 
ពិាររាដលើជដរមើសងមីៗទាុំងឡាយដដ្ើមបីពដនលឿនការអភិវឌ្ឍន៍ដោលការែ៍រមួខដ្លានសុែ
ដុ្មនីយរមមជាអនតរជាតិ។ គុំនិតងមីដនេះចុំដពាេះការអភិវឌ្ឍន៍របរបដោយវឌ្ឍនភាពននចាប់រមម
សិទធិបញ្ញដ អនតរជាតិ រតវូបានដរោងដឡើងរនុងរមមវធីិនិងងវកិារបស់WIPO សរាប់រយៈដពល
ពីរឆ្ន ុំ១៩៩៨-៩៩ ខដ្លតាមរមមវធីិសុំខាន់០៩ បានខចងថៈ  
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 “ដោយសារភាពារុំបាច់ខដ្លានលរខែៈអនុវតតដដ្ើមបីពដនលឿនការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុ
វតតវធិានការនិងដោលការែ៍រមួខដ្លានសុែដុ្មនីយរមមជាអនតរជាតិមួយចុំនួនរនុងចាប់រមម
សិទធិឧសាហរមម យុទធសាស្រសតអន្ទគតសរាប់រមមវធីិសុំខាន់ដនេះ រតូវរមួបញ្ជូ លការពិាររា
ដលើវធីិទាុំងឡាយដដ្ើមបីបុំដពញបខនថមគុំនិតខផែរដលើសនធិសញ្ញដ […]។ របសិនដបើរដ្ឋជាសាជិរ 
វនិិចឆ័យថយុទធសាស្រសតដនេះានផលរបដោជន៍ដ្ល់ែលួនដដ្ើមបីបនត គុំនិតខដ្លកាន់ខតានភាព
បត់ខបន រតូវបានារត់ដដ្ើមបីឈានដៅររការដធវើសុែដុ្មនីយរមមដោលការែ៍និងវធិានរមមសិទធិ
ឧសាហរមមនិងរិចចសរមបសរមួលរដ្ឋបាល ដដ្ើមបីអាចឱ្យលទធផលសដរមចនិងអនុវតតបានឆ្ប់
រហ័ស ដោយធាន្ទអតថរបដោជន៍ខដ្លអនុវតតពីមុនសរាប់អនររដ្ឋបាលនិងអនរដរបើរបាស់
របព័នធរមមសិទធិឧសាហរមម” (សូមដមើលឯរសារ A/៣២/២-WO/BC/18/2 ទុំព័រ៨៦)។  
 ឯរសារដនេះានអតថបទននអនុសាសន៍រមួ ខដ្លអមដោយបទបបញ្ដតតិនិងរុំែត់ 
ពនយល់ ខដ្លដរៀបចុំដោយការោិល័យអនតរជាតិ។  
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អនុសាសន៍រមួ 
 សននិបាតសហភាពទីររងុបា៉ា រសីសរាប់រិចចការពាររមមសិទធិឧសសហរមម និងមហាសននិ 
បាតរបស់អងគការរមមសិទធិបញ្ញដ ពិភពដោរ 
 ដោយពិាររាពី បទបបញ្ដតតិន្ទន្ទននអនុសញ្ញដ ទីររុងបា៉ា រសី សរាប់រិចចការពាររមម
សិទធិឧសាហរមម ទារ់ទងនឹងរិចចការពារា៉ារលប ី
 ផតល់អនុសាសន៍ថ រដ្ឋជាសាជិរនីមួយៗ ពិាររាអុំពីការដរបើរបាស់បទបបញ្ដតតិ 
ាមួយខដ្លអនុម័តដោយគែៈរាម ធិការអចិន្នតយ៍សតីអុំពីចាប់ា៉ារ គុំនូរឧសាហរមម 
និងា៉ារសាគ ល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT) ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីពីរ  ខផនរទីពីររបស់ែលួន ជាមគគុ
ដទទសរ៍សរាប់រិចចការពារា៉ារលបី 
 ផតល់អនុសាសន៍បខនតមដទៀត ដ្ល់រដ្ឋជាសាជិរនីមួយៗ ននសហភាពទីររុងបា៉ា រសី ឬ 
ននអងគការរមមសិទធិបញ្ញដ ពិភពដោរ ខដ្លជាសាជិរផងខដ្រននអងគការអនតររោឋ ភិបាលតុំបន់ 
ខដ្លានសមតថរិចចរនុងការចុេះបញ្ជ ីា៉ារ  ឱ្យអងគការដនេះយរចិតតទុរោរ់ដលើលទធភាពននរិចច
ការពារា៉ារលបី តាមបទបបញ្ដតតិខដ្លានរនុងឯរសារដនេះផងខដ្រ។  
 បទបបញ្ដតតិទាុំងឡាយានដូ្ចខាងដរកាមៈ 
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មត្រា ១ 
និយមន័យ 

 សរាប់ដោលបុំែងននបទបបញ្ដតតិទាុំងដនេះ: 
i. “រដ្ឋជាសាជិរ” សុំដៅដ្ល់ រដ្ឋខដ្លជាសាជិរសហភាពទីររុងបា៉ា រសីសរាប់រិចច

ការពាររមមសិទធិឧសាហរមម និង/ឬរដ្ឋខដ្លជាសាជិរ ននអងគការរមមសិទធិបញ្ញដ ពិភពដោរ 
ii. “ការោិល័យ” សុំដៅដ្ល់ ភាន រ់ងារាមួយ ខដ្លរដ្ឋជាសាជិររបគល់រិចចការចុេះ

បញ្ជ ីឱ្យ 
iii. “អាជាញ ធរានសមតថរិចច” សុំដៅដ្ល់អាជាញ ធរ រដ្ឋបាល តុោការឬអាជាញ ធរដូ្ចតុោការ 

ននរដ្ឋជាសាជិរមួយ ខដ្លានសមតថរិចចរនុងការរុំែត់ថដតើា៉ារមួយជាា៉ារលបី ឬរនុង
ការអនុវតតរិចចការពារា៉ារលប ី

iv. “អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម” សុំដៅដ្ល់ សញ្ញដ ាមួយ ខដ្លរតូវបានដរបើរបាស់ ដដ្ើមប ី
រុំែត់អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមមននរបូវន័តបុគគល នីតិបុគគល អងគការ ឬសាគម  

v. “អាសយោឋ នដគហទុំព័រ” សុំដៅដ្ល់ បែតុុំ អរខរររមនិងនិមិតតសញ្ញដ ជាដលែ  ខដ្លទារ់
ទងនឹងអាសយោឋ នជាដលែតាមអិុនធឺដែត។  
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ផ្ផែក I 
ការកំណត្់ម៉ា កល្ប ី

មត្រា ២ 
ការរុំែត់ា៉ារមួយថដតើជាា៉ារលបរីនុងរដ្ឋជាសាជិរមួយ 

 (១) [រតាត ន្ទន្ទសរាប់ពិាររា ] (រ) រនុងការរុំែត់ថដតើា៉ារមួយជាា៉ារលប ី
អាជាញ ធរានសមតថរិចច រតូវពិាររាពីកាលៈដទសៈន្ទន្ទ ខដ្លអាចសននិោឋ នថ ា៉ារដនេះជា 
ា៉ារលបី។ 
 (ែ) ជាពិដសស អាជាញ ធរានសមតថរិចច រតូវពិាររាដលើព័ត៌ាន ខដ្លបានបញ្ជូ នមរ
ែលួនទារ់ទងនឹងរតាត ន្ទន្ទ ខដ្លអាចសននិោឋ នថ ា៉ារដនេះជាា៉ារលប ី ឬមិនខមនជាា៉ារលប ី
រមួទាុំង ប៉ាុខនតមិនររមិត ចុំដពាេះព័ត៌ានខដ្លពារ់ព័នធដូ្ចខាងដរកាមៈ 

១.ររមិតននការដឹ្ងឬសាគ ល់ា៉ារ រនុងខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ ។ 
២.រយៈដពល វសិាលភាព និងតុំបន់ភូមិសាស្រសត ននការដរបើរបាស់ា៉ារ។ 
៣.រយៈដពល វសិាលភាព និងតុំបន់ភូមិសាស្រសត ននការផសពវផាយា៉ារ រមួាន 

ការផាយពាែិជជរមម ឬការផសពវផាយជាសាធារែៈ និងការោរ់បងាា ញទុំនិញនិង/ឬដសវា
ខដ្លបុំពារ់ា៉ារ ដៅពិព័រែ៍ពាែិជជរមមឬពិព័រែ៍ន្ទន្ទ។ 

៤.រយៈដពលនិងតុំបន់ភូមិសាស្រសតននការចុេះបញ្ជ ី  និង/ឬ ការដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីា
មួយននា៉ារ រតឹមររមិតខដ្លបងាា ញពីការដរបើរបាស់ ឬការសាគ ល់ា៉ារ។ 

៥.រុំែត់រតាការអនុវតតសិទធិា៉ារខដ្លដជាគជ័យ ជាពិដសស រតឹមររមិត
ខដ្លា៉ាររតូវបានសាគ ល់ថលបីដោយអាជាញ ធរានសមតថរិចច។ 

៦.តនមលខដ្លទារ់ទងា៉ារ។  
(គ) រតាត ន្ទន្ទខាងដលើ ខដ្លជាមគគុដទទសរ៍ដដ្ើមបជួីយអាជាញ ធរានសមតថរិចច រនុងការ 

រុំែត់ថដតើា៉ារមួយជាា៉ារលបី  មិនខមនជាបុដរលរខែែឌ ដដ្ើមបីឈានដ្ល់ការរុំែត់ដនេះ
ដទ។ តាមពិត ការរុំែត់រនុងររែីនីមួយៗ នឹងអាស្ស័យដលើ កាលៈដទសៈជារ់ោរ់នន
ររែីដន្ទេះ។ រនុងររែីមួយចុំនួន អាចពារ់ព័នធនឹងរតាត ទាុំងអស់ដហើយរនុងររែីដផសងដទៀត 
ពារ់ព័នធខតរតាត មួយចុំនួនប៉ាុដាណ េះ។ រនុងររែីដផសងដទៀង មិនពារ់ព័នធនឹងរតាត ាមួយដទ 
ដហើយដសចរតីសដរមចអាចខផែរដលើរតាត បខនថមន្ទន្ទខដ្លោម នរនុងបញ្ជ ីរនុងអនុរថែែឌ
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(ែ)ខាងដលើ។រតាត បខនថមដនេះ អាចពារ់ព័នធ ខតឯង ឬបនសុំនឹងរតាត ាមួយខដ្លានរនុង
បញ្ជ ីរនុងអនុរថែែឌ (ែ)ខាងដលើ។  
[ារតា ២ បនត] 
 (២) [ខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ ] (រ) ខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ 
រមួាន ប៉ាុខនតមិនារុំបាច់ររមិតចុំដពាេះ:  

i. អនរដរបើរបាស់ជារ់ខសតង និង/ឬ អនរដរបើរបាស់សកាត នុពលនូវរបដភទទុំនិញ និង/ 
ឬដសវា ខដ្លបុំពារ់ា៉ារ 

ii. បុគគលទាុំងឡាយ ខដ្លពារ់ព័នធរនុងបាត ញខចរារយរបដភទទុំនិញនិង/ឬ ដស
វា ខដ្លបុំពារ់ា៉ារ 

iii. មជឈោឋ នពាែិជជរមម ខដ្លពារ់ព័នធនឹងរបដភទទុំនិញនិង/ឬដសវា ខដ្លបុំពារ់
ា៉ារ 

(ែ)  ដៅដពលខដ្លា៉ារមួយ រតូវបានរុំែត់ជាា៉ារលបីោ៉ាងដហាចាស់រនុងខផនរ
មួយននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ រនុងរដ្ឋជាសាជិរមួយ ា៉ារដនេះរតូវបានរដ្ឋជាសាជិរ
ារត់ទុរជាា៉ារលប។ី  

(គ)  ដៅដពលខដ្លា៉ារមួយ រតូវបានរុំែត់ជាា៉ារលបីោ៉ាងដហាចាស់ រនុងខផនរ
មួយននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ រនុងរដ្ឋជាសាជិរមួយ ា៉ារដនេះអាចារត់ទុរ ដោយ
រដ្ឋជាសាជិរជាា៉ារលបី។ 

(ឃ) រដ្ឋជាសាជិរមួយ អាចរុំែត់ថា៉ារមួយជាា៉ារលបី ដទាេះបីជាា៉ារដនេះមិនលប ី 
ឬរតូវបានសាគ ល់រនុងខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធាមួយននរដ្ឋជាសាជិររបសិនដបើរ
ដ្ឋជាសាជិរទាុំងឡាយអនុវតតអនុរថែែឌ (គ)។  

(៣) [រតាត ន្ទន្ទខដ្លមិនតរមវូ] (រ) រដ្ឋជាសាជិរមួយ មិនតរមូវឱ្យាន ជា
លរខែែឌ សរាប់រុំែត់ ថដតើា៉ារមួយជាា៉ារលបីៈ 

i. ថា៉ាររតូវបានដរបើរបាស់រនុងឬា៉ាររតូវបានចុេះបញ្ជ ី ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីា៉ារ 
រតូវបានោរ់រនុង ឬចុំដពាេះ រដ្ឋជាសាជិរ 

ii. ថា៉ារគឺលបីរនុងឬា៉ាររតូវបានចុេះបញ្ជ ី ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ា៉ារ រតូវបានោរ់
រនុង ឬចុំដពាេះយុតាត ធិការាមួយដរៅពីរដ្ឋជាសាជិរ ឬ 
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iii. ថា៉ារគឺលបីរនុងចុំដាមសាធារែជនភាគដរចើនរនុងរដ្ឋជាសាជិរ។  
(ែ) ងវីដបើានខចងរនុងអនុរថែែឌ (រ)(ii)រ៏ដោយ  សរាប់ដោលបុំែងននការអនុវតត

រថែែឌ (២)(ឃ) រ៏រដ្ឋជាសាជិរមួយ អាចតរមូវថា៉ាររតូវលបី រនុងយុតាត ធិការាមួយ
ដរៅពីរដ្ឋជាសាជិរ។ 
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ផ្ផែក II 
វិសាល្ភាពននកិច្ចការពារ 

មត្រា៣  
រិចចការពារា៉ារលប ីដចតន្ទទុចចរតិ 

(១)[រិចចការពារា៉ារលប ី ] រដ្ឋជាសាជិរមួយ រតូវការពារា៉ារលបីរបឆ្ុំងនឹងា៉ារ 
អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមមនិងអាសយោឋ នដគហទុំព័រខដ្លានវវិាទោ៉ាងដហាចាស់ាន
អានុភាពពីដពលខដ្លា៉ារារប់លបីរនុងរដ្ឋជាសាជិរ។ 

(២) [ ការពិាររាពីដចតន្ទទុចចរតិ ] ដចតន្ទទុចចរតិអាចរតូវបានារត់ទុរជារតាត មួយរនុង
ចុំដាមរតាត ដផសងៗដទៀត រនុងការវាយតនមលផលរបដោជន៍របរួតរបខជងរនុងការអនុវតត ខផនរII 
ននបទបបញ្ដតតិទាុំងដនេះ។   

មត្រា ៤ 
ា៉ារខដ្លានវវិាទ 

 (១) [ា៉ារខដ្លានវវិាទ ] (រ) ា៉ារមួយរតូវបានារត់ទុរថ ានវវិាទជាមួយា៉ារលប ី
ដៅដពលខដ្លា៉ារដនេះ ឬខផនរសុំខាន់ននា៉ារដនេះ ជាការផលិតដឡើងវញិ ការរតាប់តាម 
ការបរខរប ឬការបរខរបតាមសុំខលង ខដ្លអាចភ័នតរចឡុំនឹងា៉ារលបី របសិនដបើា៉ារ 
ឬខផនរសុំខាន់ននា៉ារដនេះ រតូវបានដរបើរបាស់ ជារមមវតថុននពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ឬរតូវបានចុេះ
បញ្ជ ីចុំដពាេះទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លដូ្ចឬរបហារ់របខហលោន នឹងទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លបុំ
ពារ់ា៉ារលប។ី  
 (ែ) ដោយមិនគិតពីទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លា៉ារដនេះរតវូបានដរបើរបាស់ ជារមមវតថុ
ននពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីឬរតូវបានចុេះបញ្ជ ី ា៉ារដនេះរតូវារត់ទុរថានវវិាទនឹងា៉ារលបី ដៅ
ដពលខដ្លា៉ារឬខផនរសុំខាន់ននា៉ារជាការផលិតដឡើងវញិ ការយររតាប់តាម ការបរខរប ឬ 
ការបរខរបតាមសុំខលងននា៉ារលបី ដហើយខដ្លោ៉ាងដហាចាស់បានបុំដពញលរខែែឌ មួយ
រនុងចុំដាមលរខែែឌ ដូ្ចខាងដរកាមៈ  

i. ការដរបើរបាស់ា៉ារដនេះអាចបងាា ញពីទុំន្ទរ់ទុំនងរវាងទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លា៉ារដនេះ
រតូវបានដរបើរបាស់ ជារមមវតថុននពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ឬរតូវបានចុេះបញ្ជ ី នឹងាច ស់ា៉ារលប ី
ដហើយអាចទុំនងជាដធវើឱ្យែូចរបដោជន៍របស់ាច ស់ា៉ារលបី 
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ii. ការដរបើរបាស់ា៉ារដនេះទុំនងជាដធវើឱ្យែូចខាត ឬដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់ដោយមិនរតឹមរតូវដ្ល់
លរខែៈខញរោច់ ននា៉ារលបី 

iii. ការដរបើា៉ារដនេះអាចទាញយរផលរបដោជន៍ដោយមិនរតឹមរតូវ ពីលរខែៈខញរោច់
ននា៉ារលបី។ 

(គ) ងវីដបើានខចងរនុងារតា២(៣)(រ)(iii)រ៏ដោយ សរាប់ដោលបុំែងននការអនុវតត 
រថែែឌ (១)(ែ)(ii)និង(iii) រ៏រដ្ឋជាសាជិរមួយ អាចតរមូវថា៉ារលបី រតូវលបីរនុងចុំដាម
សាធារែជនភាគដរចើន។  

(ឃ) ងវីដបើានខចងរនុងរថែែឌ (២)ដ្ល់(៤)រ៏ដោយ រ៏ រដ្ឋជាសាជិរមិនតរមូវឱ្យ
អនុវតតៈ 
(i) រថែែឌ (១)(រ) ដដ្ើមបីរុំែត់ថដតើា៉ារមួយានវវិាទជាមួយា៉ារលបី របសិន 

ដបើា៉ាររតូវបានដរបើរបាស់ ឬរតូវបានចុេះបញ្ជ ី ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីរតូវបានោរ់ រនុង ឬចុំដពាេះ
រដ្ឋជាសាជិរ សរាប់ទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លដូ្ចឬរបហារ់របខហលោន នឹងទុំនិញ និង/ដសវា
ខដ្លបុំពារ់ា៉ារលបី មុនដពលា៉ារលបីដន្ទេះារប់លបីរនុងរដ្ឋជាសាជិរ 

(ii) រថែែឌ  (១)(ែ) ដដ្ើមបីរុំែត់ថដតើា៉ារមួយ ានវវិាទជាមួយា៉ារលបី រតឹមររមិត
ខដ្ល ា៉ាររតូវបានដរបើរបាស់   ជារមមវតថុននពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ឬរតូវបានចុេះបញ្ជ ី រនុង 
ឬចុំដពាេះរដ្ឋជាសាជិរសរាប់ទុំនិញនិង/ឬដសវាជារ់ោរ់ មុនដពលខដ្លា៉ារលបាីរប់ 
លបីរនុងរដ្ឋជាសាជិរ 

ខលរខលងខតដៅដពលខដ្លា៉ារ រតូវបានដរបើរបាស់ឬចុេះបញ្ជ ី ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី 
រតូវបានោរ់ រនុងដចតន្ទទុចចរតិ។  

(២) [នីតិវធីិជុំទាស់ ] របសិនដបើចាប់ខដ្លអនុវតត អនុញ្ញដ តឱ្យតតិយជនជុំទាស់ការចុេះ
បញ្ជ ីា៉ារ  វវិាទនឹងា៉ារលបីតាមរថែែឌ (១)(រ) រតូវជាមូលោឋ នសរាប់បែតឹ ងជុំទាស់។  

(៣) [នីតិវធីិដាឃភាព ] (រ) ាច ស់ា៉ារលបី រតូវានសិទធិដសនើសុុំដធវើដាឃភាពការចុេះ 
បញ្ជ ីា៉ារខដ្លានវវិាទនឹងា៉ារលបីដនេះ ដោយដសចរតីសដរមចរបស់អាជាញ ធរានសមតថរិចច 
រនុងរយៈដពល មិនតិចជាង៥(របាុំ)ឆ្ន ុំ  រាប់ារប់ពីកាលបរដិចឆទខដ្លការោិល័យដធវើឱ្យដឹ្ងជា
សាធារែៈពីការចុេះបញ្ជ ី។  
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(ែ) របសិនដបើ អាជាញ ធរានសមតថរិចចដធវើដាឃភាពការចុេះបញ្ជ ីា៉ារដោយែលួនឯង 
វវិាទនឹងា៉ារលបីរតូវជាមូលោឋ នសរាប់ដាឃភាពដនេះរនុងរយៈដពល មិនតិចជាង៥(របាុំ)ឆ្ន ុំ  
រាប់ារប់ពីកាលបរដិចឆទខដ្លការោិល័យដធវើឱ្យដឹ្ងជាសាធារែៈពីការចុេះបញ្ជ ី។   

(៤) [ការហាមឃាត់ការដរបើរបាស់ ] ាច ស់ា៉ារលបីរតូវានសិទធិដសនើសុុំឱ្យហាមឃាត់ការ
ដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវវិាទនឹងា៉ារលបី ដោយដសចរតីសដរមចរបស់អាជាញ ធរានសមតថរិចច។ 
សុំដែើ ដនេះ រតូវបានអនុញ្ញដ តសរាប់រយៈដពលមួយខដ្លមិនរតូវតិចជាង៥(របាុំ)ឆ្ន ុំ រាប់ារប់
ពីដពលខដ្លាច ស់ា៉ារលបីបានដឹ្ងពីការដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវវិាទ។  

(៥) [ោម នរយៈដពលរុំែត់ រនុងររែីចុេះបញ្ជ ីឬដរបើរបាស់រនុងដចតន្ទទុចចរតិ ] (រ) 
ងវីដបើានខចងរនុងរថែែឌ (៣)រ៏ដោយ រ៏រដ្ឋជាសាជិរ មិនអាចរុំែត់រយៈដពលររមិតា
មួយសរាប់សុំដែើ ដធវើដាឃភាពការចុេះបញ្ជ ីា៉ារខដ្លានវវិាទនឹងា៉ារលបី របសិនដបើ
ា៉ារខដ្លានវវិាទរតូវបានចុេះបញ្ជ ីរនុងដចតន្ទទុចចរតិ។  

(ែ) ងវីដបើានខចងរនុងរថែែឌ (៤)រ៏ដោយ រ៏រដ្ឋជាសាជិរ មិនអាចរុំែត់រយៈ
ដពលររមិតាមួយសរាប់សុំដែើ ហាមឃាត់ការដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវវិាទនឹងា៉ារលបី
របសិនដបើា៉ារខដ្លានវវិាទរតូវបានដរបើរបាស់រនុងដចតន្ទទុចចរតិ។  

(គ) រនុងការរុំែត់ពីដចតន្ទទុចចរតិសរាប់ដោលបុំែងននរថែែឌ ដនេះ អាជាញ ធរ 
ានសមតថរិចច រតូវពិាររាថដតើបុគគលខដ្លទទួលបានការចុេះបញ្ជ ីឬដរបើរបាស់ា៉ារខដ្ល
ានវវិាទនឹងា៉ារលបបីានដឹ្ងឬានមូលដហតុថបានដឹ្ងថជាា៉ារលប ី ដៅដពលដរបើរបាស់ 
ឬចុេះបញ្ជ ីា៉ារ ឬដៅដពលោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីរបស់ែលួន។ 

(៦) [ោម នរយៈដពលរុំែត់រនុងររែីចុេះបញ្ជ ីដោយោម នការដរបើរបាស់ ] ងវីដបើានខចង
រនុងរថែែឌ (៣)រ៏ដោយ រ៏រដ្ឋជាសាជិរ មិនអាចរុំែត់រយៈដពលររមិតាមួយសរាប់
សុំដែើ ដធវើដាឃភាពការចុេះបញ្ជ ីា៉ារខដ្លានវវិាទនឹងា៉ារលបីរបសិនដបើា៉ារដនេះរតូវបានចុេះ
បញ្ជ ីប៉ាុខនតមិនខដ្លបានដរបើរបាស់។  

មត្រា ៥ 
អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមមខដ្លានវវិាទ 

 (១) [អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមមខដ្លានវវិាទ ] (រ) អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម រតូវបាន
ារត់ទុរថានវវិាទនឹងា៉ារលបី ដៅដពលខដ្ល អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមមឬខផនរសុំខាន់ននអតត
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សញ្ញដ ែពាែិជជរមមដនេះ ជាការផលិតដឡើងវញិ ការរតាប់តាម ការបរខរប ឬការបរខរបតាម
សុំខលងននា៉ារលបី ដហើយដៅដពលបានបុំដពញោ៉ាងដហាចាស់លរខែែឌ ាមួយដូ្ចខាង
ដរកាមៈ 

i. ការដរបើរបាស់អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម អាចបងាា ញ ពីទុំន្ទរ់ទុំនងរវាងពាែិជជរមម
ខដ្លរតវូបានដរបើរបាស់និងាច ស់ា៉ារលបី ដហើយទុំនងជាអាចដធវើឱ្យែូចរបដោជន៍របស់ាច ស់
ា៉ារលប ី

ii. ការដរបើរបាស់អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម  ទុំនងជាដធវើឱ្យែូច ឬដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់ដោយមិន
រតឹមរតូវដ្ល់លរខែៈខញរោច់ននា៉ារលបី 

iii. ការដរបើរបាស់អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម អាចទាញយរផលរបដោជន៍មិនសមរមយ 
ពីលរខែៈខញរោច់ននា៉ារលបី។ 

(ែ) ងវីដបើានខចងរនុងារតា២(៣)(iii)រ៏ដោយ សរាប់ដោលបុំែងននការអនុវតតរថ
ែែឌ (១)(រ)(ii)និង(iii) រ៏រដ្ឋជាសាជិរ អាចតរមូវឱ្យា៉ារលបីរតូវលបីរនុងចុំដៅមជា
សាធារែជនភាគដរចើន។ 

(គ) រដ្ឋជាសាជិរមួយ មិនតរមូវឱ្យអនុវតតអនុរថែែឌ (រ) រនុងការរុំែត់ថដតើ
អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមមានវវិាទនឹងា៉ារលបី របសិនដបើអតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម  រតូវបាន
ដរបើរបាស់ឬចុេះបញ្ជ ី ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីរតូវបានោរ់រនុង ឬចុំដពាេះរដ្ឋជាសាជិរ មុនដពល
ា៉ារលបីារប់លបីរនុងឬចុំដពាេះរដ្ឋជាសាជិរដនេះ ដលើរខលងខតអតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម 
រតូវបានដរបើរបាស់ឬចុេះបញ្ជ ី ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី រតូវបានោរ់រនុងដចតន្ទទុចចរតិ។ 

(២) [ការហាមឃាត់ការដរបើរបាស់ ] ាច ស់ា៉ារលបរីតូវានសិទធិដសនើឱ្យហាមឃាត់ការ 
ដរបើរបាស់អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម ខដ្លានវវិាទនឹងា៉ារលបី ដោយដសចរតីសដរមចរបស់
អាជាញ ធរានសមតថរិចច។ សុំដែើ ការដនេះ រតូវបានអនុញ្ញដ តរនុងរយៈដពលមួយខដ្លមិនតិចជាង
៥(របាុំ)ឆ្ន ុំរាប់ារប់ពីដពលខដ្លាច ស់ា៉ារលបីបានដឹ្ងពីការដរបើរបាស់អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម
ខដ្លានវវិាទ។  

(៣) [ោម នរយៈដពលរុំែត់រនុងររែីចុេះបញ្ជ ីឬដរបើរបាស់រនុងដចតន្ទទុចចរ ិ ] (រ) ងវីដបើាន
ខចងរនុងរថែែឌ (២)រ៏ដោយ  រ៏រដ្ឋជាសាជិរមិនអាចរុំែត់រយៈដពលររមិតាមួយ
សរាប់សុំដែើ ឱ្យហាមឃាត់ការដរបើរបាស់អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមមខដ្លានវវិាទនឹងា៉ារ
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លបី របសិនដបើអតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមមខដ្លានវវិាទដនេះរតូវបានដរបើរបាស់ដោយដចតន្ទ
ទុចចរតិ។  

(ែ) រនុងការរុំែត់ពីដចតន្ទទុចចរតិ សរាប់ដោលបុំែងននរថែែឌ ដនេះ អាជាញ ធរាន
សមតថរិចច រតូវពិាររាថដតើបុគគលខដ្លទទួលបានការចុេះបញ្ជ ី ឬ ដរបើរបាស់អតតសញ្ញដ ែ
ពាែិជជរមមខដ្លានវវិាទនឹងា៉ារលបបីានដឹ្ងឬានមូលដហតុថបានដឹ្ងថជាា៉ារលបី ដៅ
ដពលដរបើរបាស់ឬចុេះបញ្ជ ីឬោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីអតតសញ្ញដ ពាែិជជរមមដនេះ។ 

មត្រា ៦ 
អាសយោឋ នដគហទុំព័រខដ្លានវវិាទ 

 (១) [អាសយោឋ នដគហទុំព័រខដ្លានវវិាទ ] អាសយោឋ នដគហទុំព័រ រតូវបានារត់ទុរ
ថានវវិាទនឹងា៉ារលប ី ដៅដពលខដ្លោ៉ាងដហាចាស់អាសយោឋ នដគហទុំព័រ ឬខផនរ
សុំខាន់ននអាសយោឋ នដគហទុំព័រដនេះ ជាការផលិតដឡើងវញិ  ការរតាប់តាម ការបរខរប ឬការ
បរខរបតាមសុំដលងននា៉ារលបី ដហើយអាសយោឋ នដគហទុំព័ររតវូបានចុេះបញ្ជ ីឬដរបើរបាស់រនុង
ដចតន្ទទុចចរតិ។ 
 (២) [ការលុបដារល ការដផទរ ] ាច ស់ា៉ារលបី រតូវានសិទធិដសនើឱ្យម្នតីចុេះបញ្ជ ីអាសយ
ោឋ នដគហទុំព័រខដ្លានវវិាទ លុបដារលការចុេះបញ្ជ ីឬដផទរអាសយោឋ នដគហទុំព័រដនេះ  ដៅឱ្យ
ាច ស់ា៉ារលបី ដោយដសចរតីសដរមចរបស់អាជាញ ធរានសមតថរិចច។   
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កំណត្់ពនយល្់ 

ខដ្លដរៀបចុំដោយការោិល័យអនតរជាតិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 រុំែត់ពនយល់ទាុំងដនេះ រតូវបានដរៀបចុំដោយការោិល័យអនតរជាតិននអងគការរមមសិទធិបញ្ញដ ពិភពដោរ(WIPO) 
សរាប់ដោលបុំែងពនយល់ខតប៉ាុដាណ េះ។ គែៈរាម ធិការអចិន្នតយ៍សតីអុំពីចាប់ា៉ារ គុំនូសឧសាហរមម និង
ា៉ារសាគ ល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT) បានរពមដរពៀងថ រុំែត់ទាុំងឡាយអាចមិនរតូវបានោរ់ឱ្យអនុម័តដោយ
សននិបាតសហភាពទីររុងបា៉ា រសី និងមហាសននិបាតអងគការរមមសិទធិបញ្ញដ ពិភពដោរ ប៉ាុខនតរោន់ខតជាឯរសារ
ពនយល់ ខដ្លដរៀបចុំដោយការោិល័យអនតរជាតិ ដូ្ដចនេះរនុងររែីានវវិាទរវាងបទបបញ្ដតតិន្ទន្ទនិងរុំែត់ទាុំង
ឡាយ បទបបញ្ដតតិរតូវយរជាដោល(សូមដមើលរថែែឌ ១៧ ននឯរសារ SCT/2/5)។   
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កំណតច់ំព ោះមាត្រា ១ 
១.១ ចុំនុច (i) និង (ii)  ចុំនុចទាុំងដនេះគឺជាចុំនុចពនយល់ដោយែលួនឯង។ 
១.២ ចុំនុច (iii) លរខែៈតាមផលូវចាប់នន “អាជាញ ធរានសមតថរិចច” អាស្ស័យដលើរបព័នធជាតិ
របស់រដ្ឋជាសាជិរាមួយ។ និយមន័យ រតូវបានរពាងរនុងលរខែៈទូោយ ដដ្ើមបីសរមប 
សរមួលរបព័នធទាុំងអស់ ខដ្លានរនុងរដ្ឋជាសាជិរ។ 
១.៣ ចុំនុច (iv) “អតតសញ្ដែពាែិជជរមម” ជាសញ្ញដ ទាុំងឡាយ ខដ្លរុំែត់អតតសញ្ញដ ែ 
ពាែិជជរមមខបបដនេះ ដហើយ មិនខមនជាផលិតផលឬដសវាខដ្លផតល់ដោយពាែិជជរមម
លរខែៈដរកាយដនេះានមុែងារា៉ារសុទធសាធ។ សញ្ញដ ទាុំងឡាយ ខដ្ល អាចបដងកើតជាអតត
សញ្ញដ ែពាែិជជរមម ជាឧទាហរែ៍ គឺ ពាែិជជន្ទម និមិតតសញ្ញដ ពាែិជជរមម និមិតតសញ្ញដ
ឬឡូហគូ។ ការភ័នតរចឡុំមួយចុំនួនទារ់ទងនឹងមុែងារននា៉ារ និងអតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម
ានរបភពដចញមរពី ជួនកាល ដឈាម េះររុមហ ុន ដូ្ចជា អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមមរបស់ែលួន 
ដូ្ចនឹងា៉ារាមួយរបស់ររុមហ ុន។  
១.៤ ចុំនុច (v)  “អាសយោឋ នដគហទុំព័រ”អិុនធឺដែត អាចរតវូបានពិពែ៌ន្ទថជា ការជុំនួស
សរាប់អនរដរបើរបាស់ទូដៅឱ្យអាសយោឋ នអិុនធឺដែតជាដលែ។ អាសយោឋ នអិុនធឺដែត
ជាដលែ(រ៏ដោងផងខដ្រដៅ “ Internet Protocol address” ឬ “ IP address” ) គឺជាដលែរូដ្ 
ខដ្លអាចរុំែត់អតតសញ្ញដ ែរុុំពយូទ័រាមួយខដ្លភាជ ប់អិុនធឺដែត។ អាសយោឋ នដគហ
ទុំព័រ ជាការបខនថមអងគចងារុំជុំនួសអាសយោឋ នដនេះខដ្លបុំខលង ដោយសវ័យរបវតតិដៅជា
អាសយោឋ នជាដលែរបសិនដបើវាយចូលរនុងរុុំពយូទ័រ។  

កំណត្់ច្ំពពាោះមត្រា ២ 
២.១ រថែែឌ  (១)(រ) ាច ស់ា៉ារ ខដ្លានបុំែងចង់បញ្ញជ រ់ថា៉ារជាា៉ារលបី រតូវ 
បងាា ញព័ត៌ាន ខដ្លអាចោុំរទដ្ល់ការអេះអាងដនេះ។ រថែែឌ (១)(រ) តរមូវឱ្យ អាជាញ ធរាន
សមតថរិចចពិាររាអុំពីកាលៈដទសៈាមួយ ខដ្លរតូវបានដលើរដឡើង ដដ្ើមបីបងាា ញថ ា៉ារ
ជាា៉ារលបី។  
២.២ រថែែឌ ១(ែ) តាមរយៈឧទាហរែ៍ រថែែឌ ១(ែ) ខចងពីលរខែៈវនិិចឆ័យមួយចុំនួន 
ខដ្លអាជាញ ធរានសមតថរិចចរតូវពិាររា  របសិនដបើបានបញ្ជូ នមរ។ អាជាញ ធរមិនរតូវបាន
អនុញ្ញដ តឱ្យទាមទារឱ្យបងាា ញពីលរខែៈវនិិចឆ័យជារ់ោរ់ាមួយ  ជដរមើសទារ់ទងនឹងព័ត៌
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ានអវីខដ្លរតវូបញ្ជូ ន រតូវទុរឱ្យភាគីខដ្លដសនើសុុំរិចចការពារ។ ការមិនបានបុំដពញលរខែៈ
វនិិចឆ័យជារ់ោរ់ាមួយ មិនអាចឈានដ្ល់ការសននិោឋ នដោយផ្លទ ល់ថ ា៉ារាមួយ
មិនលបីដន្ទេះដទ។ 
២.៣ ដលែ.១ ររមិតននការដឹ្ង ឬការសាគ ល់ា៉ារ អាចរតូវបានរុំែត់ តាមរយៈការ 
ការអដងកតដលើអនរដរបើរបាស់និងការសទង់មតិ។ ចុំនុចដនេះខដ្លសថិដៅដរកាមការពិាររា 
ទទួលសាគ ល់វធីិសាស្រសតទាុំងដនេះ ដោយោម នបដងកើតជាសតង់ោរសរាប់វធីិសាស្រសតខដ្លរតូវដរបើ
របាស់រដបៀបាមួយឬលទធផលជាបរាិែខដ្លរតូវទទួល។  
២.៤ ដលែ.២  រយៈដពល វសិាលភាព និងតុំបន់ភូមិសាស្រសតននការដរបើរបាស់ា៉ារ ជាសូចន្ទ 
ររខដ្លពារ់ព័នធោ៉ាងខាល ុំងនឹងការរុំែត់ថដតើា៉ារមួយជាា៉ារលបីឬមិនលបី ដោយខផនរមួយ
ននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ។ រតូវដផ្លត តការយរចិតតទុរោរ់ដលើារតា២(៣)(រ)(i) ខដ្ល
ខចងថមិនតរមូវឱ្យានការដរបើរបាស់ជារ់ខសតងននា៉ារមួយរនុងរដ្ឋខដ្លា៉ាររតូវបានការពារជា
ា៉ារលប។ី ប៉ាុខនតការដរបើរបាស់ា៉ាររនុងខដ្នដី្ជិតខាង រនុងខដ្នដី្ខដ្លនិោយភាសាដូ្ចោន  
រនុងខដ្នដី្ខដ្លរគប់ដ្ែត ប់ដោយបាត ញផសពវផាយខតមួយ (ទូរទសសន៍ ឬសារព័ត៌ានខដ្ល
ដបាេះពុមពផាយ) ឬរនុងខដ្នដី្ខដ្លានទុំន្ទរ់ទុំនងពាែិជជរមមជិតសនិទធ អាចានការពារ់ព័នធ 
រនុងការបដងកើតការដឹ្ងពីា៉ារដន្ទេះ រនុងរដ្ឋាមួយជារ់ោរ់។   
២.៥ ពារយ “ដរបើរបាស់” មិនរតូវបានឱ្យនិយមន័យដទ។ ដៅររមិតជាតិឬតុំបន់ បញ្ញា ថអវីជា  
“ការដរបើរបាស់”ា៉ារ ខតងខតដរើតដឡើងរនុងបរបិទននការទទួលបានសិទធិ តាមរយៈការដរបើរបាស់ 
ដាឃភាពននការចុេះបញ្ជ ីសរាប់ការមិនដរបើរបាស់ ឬការទទួលបានលរខែៈខញរោច់នន
ា៉ារតាមរយៈការដរបើរបាស់។ ប៉ាុខនត សរាប់ដោលបុំែងននបទបបញ្ដតតិ ពារយ “ដរបើរបាស់” 
គួររគប់ដ្ែត ប់ដលើការដរបើរបាស់ា៉ារតាមអិុនធឺដែត។  
២.៦ ដលែ.៣  ដទាេះបីជា “ការផសពវផាយា៉ារ” អាចរតូវបានារត់ទុរថជាការដរបើរបាស់
រ៏ដោយ រ៏រតូវបញ្ចូ លលរខែៈវនិិចឆ័យដោយខឡរសរាប់រុំែត់ថដតើា៉ារមួយជាា៉ារលបី។
ដនេះដរចើនខតរតូវបានដធវើដឡើងដដ្ើមបីដជៀសវាងជដាល េះាមួយថដតើការផសពវផាយឬមិនផសពវ 
ផាយា៉ារ អាចរតូវបានារត់ទុរជាការដរបើរបាស់ា៉ារឬដទ។ ដៅដពលខដ្លានការដរើនដឡើង
នូវទុំនិញនិង/ឬដសវារបរួតរបខជងរនុងទីផារកាន់ខតដរចើន ការសាគ ល់ពីា៉ារាមួយរនុង
ចុំដាមសាធារែជន ជាពិដសសទារ់ទងនឹងទុំនិញនិង/ឬដសវាងមី 
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អាចដធវើដឡើងជាចុំបងតាមរយៈការផសពវផាយា៉ារ។ ការផាយពាែិជជរមម ជាឧទាហរែ៍ 
រនុងរបព័នធផសពវផាយខដ្លដបាេះពុមពផាយឬដអឡិចរតនិូច (រមួទាុំង អិុនធឺដែត) ជាទរមង់
មួយននការផសពវផាយ។ ឧទាហរែ៍មួយដទៀតននការផសពវផាយ អាចជាការតាុំងពិពែ៌
ទុំនិញនិង/ឬដសវាដៅពិព័ែ៌ពាែិជជរមមឬពិព័ែ៌ន្ទន្ទ។ 
ដោយសារអនរទសសន្ទដៅរខនលងតាុំងពិព័ែ៌ អាចមរពីបាត របដទសដផសងៗោន  (ដទាេះបីជា 
ភាពជាអនរតាុំងពិព័ែ៌រតូវបានររមិតចុំដពាេះពលរដ្ឋមរពីរបដទសាមួយជាឧទាហរែ៍ 
រនុងររែីពិព័ែ៌ពាែិជជរមមឬពិព័ែ៌ជាតិ) “ការផសពវផាយ” រនុងអតថន័យននចុំនុចដលែ.៣  
មិនរតូវបានររមិតចុំដពាេះពិពែ៌ពាែិជជរមមឬពិព័ែ៌អនតរជាតិដឡើយ។  
២.៧ ចុំនុចដលែ.៤  ចុំនួនននការចុេះបញ្ជ ីា៉ារ ខដ្លទទួលបានទូទាុំងពិភពដោរ និងរយៈ 
ដពលននការចុេះបញ្ជ ីទាុំងដនេះ អាចជាសូចន្ទររដដ្ើមបីារត់ទុរថដតើា៉ារមួយជាា៉ារលបី។ ដៅ
ដពលខដ្លចុំនួនននការចុេះបញ្ជ ីខដ្លទទួលបានទូទាុំងពិភពដោរ រតូវបានារត់ទុរថានការ
ពារ់ព័នធ មិនគួរតរមូវឱ្យការចុេះបញ្ជ ីា៉ារទាុំងដនេះ ឋិតរនុងដឈាម េះបុគគលខតមួយ ដោយសារ រនុង
ររែីជាដរចើន ា៉ាររតូវបានកាន់កាប់រនុងរបដទសដផសងោន  ដោយររុមហ ុនដផសងោន  ជារមមសិទធិ
របស់ររុមខតមួយ។ ការចុេះបញ្ជ ីានការពារ់ព័នធខតរតឹមររមិតខដ្លបងាា ញពីការដរបើរបាស់ ឬ
ការទទួលសាគ ល់ា៉ារខតប៉ាុដាណ េះ ជាឧទាហរែ៍ របសិនដបើ ា៉ាររតូវបានដរបើរបាស់ជារ់ខសតង
រនុងរបដទសខដ្លា៉ាររតវូបានចុេះបញ្ជ ីឬរតូវបានចុេះបញ្ជ ីដោយដចតន្ទសុចចរតិដដ្ើមបីដរបើរបាស់
ា៉ារ។  
២.៨ ចុំនុចដលែ.៥  ដោយសារដោលការែ៍ខដ្នដី្ ា៉ារលបី រតូវបានអនុវតតដលើ មូលោឋ ន
ជាតិ។ ភ័សតុតាងននការអនុវតតដោយដជាគជ័យននសិទធិា៉ារលបី ឬការទទួលសាគ ល់ា៉ារាមួយ
ជាា៉ារលបី ជាឧទាហរែ៍ រនុងរបដទសជិតខាង អាច ជាសូចន្ទររបញ្ញជ រ់ថដតើា៉ារមួយជា
ា៉ារលបីរនុងរដ្ឋជារ់ោរ់ាមួយ។ ការអនុវតតរតូវបានបរស្សាយរនុងន័យទូោយ រ៏រគប
ដ្ែត ប់ផងខដ្រដលើនីតិវធីិជុំទាស់ ខដ្លាច ស់ា៉ារលបបីានបងាក រការការចុេះបញ្ជ ីា៉ារខដ្លាន
វវិាទ។  
២.៩ ចុំនុចដលែ.៦  ានវធីិសាស្រសតចុំបងដផសងដទៀត សរាប់វាយតនមលា៉ារ។ លរខែៈវនិិចឆ័យ
ដនេះ មិនដសនើឱ្យដរបើរបាស់វធីិសាស្សជារ់ោរ់ាមួយដន្ទេះដទ។ រោន់ខតទទួលសាគ ល់ថ តនមល 
ទារ់ទងនឹងា៉ារ  អាចជាសូចន្ទររបញ្ញជ រ់ថដតើា៉ារលបីឬមិនលប។ី  
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២.១០ រថែែឌ  (១)(គ)  បញ្ញជ រ់ចាស់ថ លរខែៈវនិិចឆ័យខដ្លានខចងរនុងរថែែឌ (ែ) 
មិនបដងកើតជាបញ្ជ ីរុំែត់ដទ ដហើយខដ្លអនុដោមតាមឬមិនអនុដោមតាមរតាត ទាុំងដនេះ 
មិនសននិោឋ នដោយផ្លទ ល់ថដតើា៉ារាមួយលបីឬមិនលប។ី  
២.១១ រថែែឌ  (២)(រ)  អនុរថែែឌ  (រ) ទទួលសាគ ល់ថ ទារ់ទងនឹងការសាគ ល់ា៉ារ 
ាមមួយដោយសាធារែជន ការសាគ ល់ដនេះ អាចានចុំដពាេះខផនរននសាធារែជនខដ្ល
ពារ់ព័នធ   ជាជាងរនុងចុំដាមសាធារែជនភាគដរចើន។ តាមរយៈឧទាហរែ៍ ខផនរខដ្លពារ់
ព័នធបី រតូវបានពិព័ែ៌ន្ទរនុងចុំនុច(i)ដ្ល់(iii)។ ចុំនុច(i)ដ្ល់(iii) ានលរខែៈជាការបងាា ញ 
ដហើយខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ ដរៅពីខផនរខដ្លបានពិព័ែ៌ន្ទរនុងចុំនុចទាុំងដន្ទេះ
អាចាន។  
២.១២ ចុំនុច(១)  ពារយ “អនរដរបើរបាស់” រតូវបានយល់រនុងន័យទូោយ ដហើយមិនគួររតូវបាន
ររមិតចុំដពាេះបុគគលខដ្លដរបើរបាស់ផលិតផលជារ់ខសតងនិងរបិូយ។រនុងទិដ្ឋភាពដនេះ  ការ
ដោងអាចរតូវបានដធវើដៅពារយ“រិចចការពារអនរដរបើរបាស់” ខដ្លរគបដ្ែត ប់រគប់ខផនរទាុំងអស់
ននសាធារែជនខដ្លដរបើរបាស់។ ដោយសារលរខែៈននទុំនិញឬដសវាខដ្លបុំពារ់ា៉ារ  
អាចែុសោន ោ៉ាងខាល ុំង អនរដរបើរបាស់ជារ់ខសតងនិង/ឬអនរដរបើរបាស់សកាក នុពល អាចានភាព
ដផសងោន  រនុងររែីនីមួយៗ។ ររុមអនរដរបើរបាស់ជារ់ខសតងនិង/ឬសកាក នុពល អាចរតូវបាន
រុំែត់អតតសញ្ញដ ែដោយានជុំនួយពីខដ្នរុំែត់ ដូ្ចជា ររុមដោលដៅសរាប់ទុំនិញ 
និងដសវា ខដ្លទារ់ទងនឹងការដរបើរបាស់ា៉ារ ឬររុមអនរទិញជារ់ខសតង។  
២.១៣ ចុំនុច (ii)  អាស្ស័យដលើលរខែៈននទុំនិញនិងដសវា បាត ញខចរារយ អាចែុសោន
ខាល ុំង។ ទុំនិញមួយចុំនួន រតូវបានលរ់រនុងទីផារទុំដនើប ដហើយអនរដរបើរបាស់អាចររបានដោយ
ងាយ។ ទុំនិញដផសងដទៀត រតូវបានខចរារយតាមរយៈឈ្មួញរាត ល ឬភាន រ់ងារលរ់
ផ្លទ ល់ដៅពាែិជជរមមឬលុំដៅឋានអនរដរបើរបាស់។ ជាឧទាហរែ៍ ដនេះានន័យថ ការអដងកត
រនុងចុំដាមអនរដរបើរបាស់ខដ្លទិញទុំនិញរនុងផារទុំដនើបទាុំងស្សុង មិនអាចជាការចងែុល 
បងាា ញដ៏្លែ សរាប់បដងកើតខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ ទារ់ទងនឹងា៉ារខដ្លរតូវបាន
ដរបើរបាស់ផ្លត ច់មុែចុំដពាេះទុំនិញខដ្លលរ់តាមការបញ្ញជ ទិញតាមអីុខម៉ាល។  
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២.១៤ ចុំនុច (iii)  មជឈោឋ នពាែិជជរមមខដ្លទារ់ទងនឹងទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លបុំពារ់ា៉ារ  
ជាទូដៅ រតូវបានបដងកើតដឡើងដោយអនរន្ទុំចូល អនរលរ់ដុ្ុំ អនរទទួលអាជាញ ប័ែណឬ អនរទទួល
ដ្ហវនឆ្យខដ្លារប់អារមមែ៍ និងដរៀបចុំពារ់ព័នធនឹងទុំនិញឬដសវាខដ្លបុំពារ់ា៉ារ។  
២.១៥ រថែែឌ  (២) (ែ)  ដដ្ើមបីារត់ទុរា៉ារមួយជាា៉ារលបី ានលរខែៈរគប់រោន់ថ 
ា៉ាររតូវលបី ោ៉ាងដហាចាស់រនុងខផនរននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធាមួយ។ មិន 
រតូវបានអនុញ្ញដ តឱ្យអនុវតតខតសតតឹងរងឹជាង  ដូ្ចជា ា៉ាររតូវលបរីនុងចុំដាមជសាធារែ
ជនភាគដរចើនដន្ទេះដទ។ ដហតុផលសរាប់បញ្ញា ដនេះគឺថ ា៉ារ ជាធមមតា រតូវបានដរបើរបាស់
ចុំដពាេះទុំនិញឬដសវាខដ្លដផ្លត តដលើខផនរននសាធារែជនមួយចុំនួន ដូ្ចជា អតិងិជនសថិត
រនុងររុមចុំែូល អាយុ ឬដភទាមួយ។ និយមន័យទូោយននខផនរសាធារែជន ខដ្លបាន
សាគ ល់ា៉ារ មិនគួរបខនថមដោលបុំែងនន រិចចការពារា៉ារលបីជាអនតរជាតិ ជាអាទិ៍ដដ្ើមបីហាម
ឃាត់ការដរបើរបាស់ឬការចុេះបញ្ជ ីា៉ារដនេះ ដោយភាគីខដ្លមិនទទួលបានការអនុញ្ញដ ត ដោយ
ានបុំែងបនលុំទុំនិញឬដសវារបស់ែលួនជាាច ស់ា៉ារពិតរបារដ្ ឬលរ់សិទធិដៅឱ្យាច ស់ា៉ារ
លបី។  
២.១៦ រថែែឌ  ២ (គ)  មយ៉ាងវញិដទៀត រថែែឌ (២)(ែ) ខចងថ រដ្ឋជាសាជិរ រតូវ ការពារ
ា៉ារទាុំងឡាយខដ្លលប ី រនុងោ៉ាងដហាចាស់ខផនរាមួយននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ 
រថែែឌ  (២)(គ) ផតល់លទធភាពឱ្យរដ្ឋជាសាជិរការពារផងខដ្រនូវា៉ារ ខដ្លរោន់ខតបាន
សាគ ល់ ដោយខផនរាមួយននសាធារែជនខដ្លពារ់ព័នធ តាមជដរមើស។ 
២.១៧ រថែែឌ  ២(ឃ)  បញ្ញជ រ់ថ រថែែឌ (២)(ែ)និងចុំនុច(គ) ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន 
រុំែត់ពីសតង់ោរអបបបរាននរិចចការពារ ដហើយខដ្លរដ្ឋជាសាជិរានដសរភីាពរនុងការ
ផតល់រិចចការពារា៉ារទាុំងឡាយ ដូ្ចជា  ា៉ារលបីដរៅរដ្ឋខដ្លខសវងរររិចចការពារ។ 
២.១៨ រថែែឌ (៣)(រ)  រុំែត់លរខែែឌ មួយចុំនួន ខដ្លមិនតរមវូឱ្យបុំដពញជាលរខែែឌ
សរាប់រុំែត់ថដតើា៉ារជាា៉ារលបី។   
២.១៩ រថែែឌ  ៣(ែ)   របសិនដបើ អាចការពារា៉ាររនុងរដ្ឋជាសាជិរដោយដហតុថ 
ា៉ារដន្ទេះលបដីរៅយុតាត ធិការរបស់ែលួន រថែែឌ ដនេះអនុញ្ញដ តឱ្យរដ្ឋជាសាជិរដសនើសុុំភ័សតុ
តាងដដ្ើមបោីុំរទអងគដហតុដនេះ ដោយផទុយនឹងរថែែឌ (៣)(រ)(ii)។  
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កំណត្់ច្ំពពាោះមត្រា ៣ 
៣.១ ទូដៅ  រិចចការពារ ខដ្លផតល់ឱ្យា៉ារលបរីនុងការអនុវតតបទបបញ្ដតតិ  គឺរិចចការពាររបឆ្ុំង
នឹងា៉ារ អតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម និងអាសយោឋ នដគហទុំព័រ ខដ្លានវវិាទ។ បទបបញ្ដតតិ
ទាុំងដនេះ មិនអនុវតតចុំដពាេះវវិាទរវាងា៉ារលបីនិងា៉ារសាគ ល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញឬការដៅតាម
របភព។ ប៉ាុខនត បទបបញ្ដតតិដនេះ រុំែត់ពីសតង់ោរអបបបរាននរិចចការពារ ដហើយរដ្ឋជាសាជិរ
ានដសរភីាពផតល់រិចចការពារទូោយជាងដនេះ។ 
៣.២ រថែែឌ  (១)  តាមរថែែឌ ដនេះ ា៉ារលបី រតូវបានផតល់រិចចការពារពីរដ្ឋជាសាជិរ 
ោ៉ាងដហាចាស់ដៅដពលខដ្លា៉ារារប់លប ី ដៅរនុងរដ្ឋជាសាជិរដនេះ។ ដនេះានន័យថ 
រដ្ឋជាសាជិរ មិនតរមូវឱ្យការពារា៉ារខដ្លសាគ ល់ជា“អនតរជាតិ” របសិនដបើា៉ារដនេះមិនលបី
រនុងរដ្ឋដន្ទេះ ឬា៉ាររតវូដគសាគ ល់ប៉ាុខនតមិនលបី។ប៉ាុខនត ដូ្ចបានបងាា ញដោយពារយ “ោ៉ាង 
ដហាចាស់” រិចចការពារ អាចរតូវបានផតល់ឱ្យមុនដពលា៉ារារប់លបី។  
៣.៣ រថែែឌ (២)  ររែីជាដរចើន ខដ្លពារ់ព័នធនឹងរិចចការពារា៉ារលបី ជាធមមតា 
ទារ់ទងនឹងធាតុននដចតន្ទទុចចរតិ។ រថែែឌ (២) យរចិតតទុរោរ់ដលើអងគដហតុដនេះ 
ដោយខចងជាទូដៅពីលរខែែឌ ខដ្លគួររតូវពិាររាពីដចតន្ទទុចចរតិដដ្ើមបីដធវើឱ្យានតុលយភាព 
ននរបដោជន៍ភាគីទាុំងឡាយខដ្លពារ់ព័នធនឹងររែីខដ្លទារ់ទងនឹងការអនុវតតា៉ារលបី។  
 

កំណត្់ច្ំពពាោះមត្រា៤ 
៤.១ រថែែឌ (១)(រ) រុំែត់លរខែែឌ ខដ្លា៉ាររតូវបានារត់ទុរថានវវិាទនឹងា៉ារលប ី
ចុំដពាេះទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្រដូ្ចឬរបហារ់របខហលោន ។ របសិន ដបើបានបុំដពញលរខែែឌ នន
អនុរថែែឌ ដនេះ វធិានការដោេះស្សាយខដ្លានខចងរនុងរថែែឌ (២)ដ្ល់(៦) អាចយរ
មរអនុវតតបាន។ 
៤.២ រថែែឌ (១)(ែ)  អាចអនុវតតបាន ដោយមិនគិតពីលរខែៈននទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្ល
បុំពារ់ា៉ារខដ្លានវវិាទ។ វធិានការដោេះស្សាយ ខដ្លានខចងរនុងរថែែឌ (៣)ដ្ល់(៦)  
អាចយរមរដរបើរនុងររែីទាុំងដនេះ ខតរបសិនដបើបានបុំដពញលរខែែឌ ោ៉ាងដហាចាស់
មួយខដ្លរុំែត់រនុងចុំនុច(i)ដ្ល់(iii)។ ដៅដពលខដ្លរិចចការពាររតូវបានផតល់ឱ្យរបឆ្ុំងនឹង
ការចុេះបញ្ជ ី ដូ្ចជា ា៉ារខដ្លានវវិាទ ខដ្លមិនទាន់រតូវបានដរបើរបាស់ដៅដឡើយ លរខែែឌ
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ននចុំនុច(i)ដ្ល់(iii) អាចយរមរអនុវតត របសិនដបើា៉ារខដ្លានវវិាទរតូវបានដរបើរបាស់ ខដ្ល
បងាា ញដោយពារយ “អាច” រនុងចុំនុច (i) និង(iii) និងពារយ “ទុំនងជា” រនុងចុំនុច (ii)។   
៤.៣ ចុំនុច (i)  តាមចុំនុចដនេះ ទុំន្ទរ់ទុំនងរវាងា៉ារលបី និងទុំនិញ ឬដសវារបស់តតិយជន
អាចរតូវបានបងាា ញ ដូ្ចជា របសិនដបើដធវើឱ្យយល់ដឃើញថាច ស់ា៉ារលបទីារ់ទងនឹងការផលិត
ទុំនិញឬការផតល់ដសវាទាុំងដនេះ ឬការផលិត ឬការផតល់ដនេះ រតូវបានផតល់អាជាញ ប័ែណ 
ឬឧបតថមភដោយាច ស់ា៉ារលបី។ អាចដធវើឱ្យែូចរបដោជន៍ាច ស់ា៉ារលប ី របសិនដបើទុំនិញនិង/ឬ
ដសវាខដ្លានទុំន្ទរ់ទុំនងនឹងការបដងកើតរបូភាពទីផារអន់ដោយដហតុដនេះជេះឥទធិពលអវជិជ
ានដ្ល់ដររ តិ៍លែរបស់ា៉ារលបី។  
៤.៤ ចុំនុច (ii)  ចុំនុចដនេះអាចរតូវអនុវតត ជាឧទាហរែ៍ របសិនដបើការដរបើរបាស់ា៉ារ ខដ្ល
ានវវិាទ  ទុំនងជាដធវើឱ្យែូច ឬដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់ដោយមិនរតឹមរតូវដ្ល់លរខែៈពិដសសននា៉ារ
លបីរនុទីផារ។ ឧទាហរែ៍បខនថមមួយដទៀតននការដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់គឺដៅដពលខដ្លា៉ារខដ្ល
ានវវិាទរតូវបានដរបើរបាស់ដលើទុំនិញឬដសវាខដ្លានគុែភាពអន់  ឬានលរខែៈអសីល
ធម៌ឬអាសអាភាស។ អតថន័យននពារយ “ដោយមិនរតឹមរតូវ” បងកប់ន័យថ ការដរបើរបាស់ា៉ារ
លបីដោយតតិយជនខដ្លមិនផទុយនឹងការអនុវតតដទៀតរតង់រនុងវស័ិយពាែិជជរមម (ដូ្ចជា  ការ
ដោងដៅា៉ារលបសីរាប់ពិនិតយដឡើងវញិ ឬរតាប់តាម ) មិនបដងកើតជាការដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់ដទ។ 
៤.៥ ចុំនុច (iii)  ររែី ដោងរនុងចុំនុចដនេះ ែុសោន ពីររែីន្ទន្ទដរកាយចុំនុច(i)និង(ii) រតង់ថ  
ោម នទុំន្ទរ់ទុំនងែុសពារ់ព័នធនឹងរបភពពិតននទុំនិញនិង/ឬដសវា រតូវបានបងាា ញ 
(ដូ្ចរនុងចុំនុច(i)) ដហើយតនមលា៉ារលបីមិនរតូវបានបុំផ្លល ញរនុងររខែសខភនរសាធារែជន (ដូ្ចរនុង
ចុំនុច(ii)) ប៉ាុខនតការដរបើរបាស់ដនេះអាច ជាឧទាហរែ៍ ជាការដរបើរបាស់ដោយោម នការអនុញ្ញដ ត
នូវដររ តិ៍ដឈាម េះលែា៉ារលបសីរាប់បុគគលខដ្លដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវវិាទ។ ការដោងដៅ 
“អតថរបដោជន៍មិនរតឹមរតូវ”រនុងចុំនុចដនេះ ានបុំែងផតល់ឱ្យរដ្ឋជាសាជិរ នូវភាពអាចបត់
ខបនរនុងការអនុវតតលរខែៈវនិិចឆ័យដនេះ។ ជាឧទាហរែ៍ ការដោងដៅា៉ារលបី សរាប់
ដហតុផលសមស្សបខដ្លានលរខែៈពាែិជជរមម ដូ្ចជាការលរ់ដរគឿងបន្ទល ស់ មិនខមនមិន
រតឹមរតូវដន្ទេះដទ ដហើយ គួររតូវបានអនុញ្ញដ ត។  
៤.៦ រថែែឌ  (១)(គ)  អនុរថែែឌ (គ) ខចងពីការដលើរខលងចុំដពាេះដោលការែ៍ទូដៅ
ខដ្លានរនុងារតា២(៣)(រ)(iii) ដពាលគឺ រដ្ឋជាសាជិរមួយ មិនតរមូវឱ្យសាគ ល់ពីា៉ាររនុង



23 

 

ចុំដាមសាធារែជនភាគដរចើនដឡើយ ដៅដពលខដ្លរុំែត់ថា៉ារមួយជាា៉ារលប។ីប៉ាុខនត 
ការសាគ ល់អុំពីា៉ារដោយសាធារែជនភាគដរចើន អាចតរមូវរបសិនដបើា៉ារដនេះ រតូវបានការ
ពារតាមារតា៤(១)(ែ)(ii) និង(iii)។  
៤.៧ រថែែឌ  (១)(ឃ)  បញ្ញជ រ់ថ សិទធិ ខដ្លទទួលបានមុនដពលខដ្លា៉ារារប់លបរីនុងរដ្ឋ
ជាសាជិរមួយ មិនរតូវបានារត់ទុរថានវវិាទនឹងា៉ារលបីដន្ទេះដទ។ប៉ាុខនត  ានការខចងផទុយ
សុំខាន់មួយ វធិានដន្ទេះគឺ ដៅដពលខដ្លា៉ារមួយរតូវបានដរបើរបាស់ឬចុេះបញ្ជ ី ឬពារយដសនើ
សុុំចុេះបញ្ជ ី រតូវបានោរ់រនុងដចតន្ទទុចចរតិ។  
៤.៨ រថែែឌ  (២) រមមវតថុននរថែែឌ ដនេះគឺដដ្ើមបីធាន្ទថ ដៅដពលខដ្លាននីតិវធីិជុំទាស់ 
ការចុេះបញ្ជ ីា៉ារ ាច ស់ា៉ារលបអីាចានសិទធិបតឹងជុំទាស់ការចុេះបញ្ជ ីា៉ារ ខដ្លអាចានវវិាទ
នឹងា៉ារលបីរបស់ែលួន។ លទធភាពននបែតឹ ងជុំទាស់របឆ្ុំងនឹងការចុេះបញ្ជ ីា៉ារខដ្ល ខផែរ
ដលើវវិាទនឹងា៉ារលបី ផតល់ឱ្កាសជាមុនដ្ល់ាច ស់ា៉ារលបី ដដ្ើមបកីារពារា៉ាររបស់ែលួន។ 
ការដោងដៅរថែែឌ (១)(រ) ររមិតលរខែែឌ ខដ្លពារ់ព័នធនឹងនីតិវធីិជុំទាស់ 
ចុំដពាេះររែីខដ្លពារ់ព័នធនឹងការភ័នតរចឡុំ។ជាវបិារ  ររែីដារទរបកាន់អុំពីការប៉ាេះពាល់ 
មិនរតូវបានដោេះស្សាយតាមរយៈនីតិវធីិជុំទាស់ដទ។ 
៤.៩ រថែែឌ  (៣)(រ)  តាមអនុរថែែឌ (រ) កាលបរដិចឆទខដ្លការចុេះបញ្ជ ី រតូវដធវើឱ្យដឹ្ងជា 
សាធារែៈដោយការោិល័យ ជាចុំនុចារប់ដផតើមសរាប់គែន្ទរយៈដពលខដ្លរតូវទទួល
យរនីតិវធីិដធវើដាឃភាព ពីដរពាេះកាលបរដិចឆទដនេះជាកាលបរដិចឆទដ្ុំបូងបងែស់ ខដ្លាច ស់ា៉ារ
លបអីាចរតូវបានរ ុំពឹងទុរដដ្ើមបីទទួលបានការជូនដ្ុំែឹងជាផលូវការពីការចុេះបញ្ជ ីា៉ារខដ្លាន
វវិាទ។ រយៈដពលខចងដោយរថែែឌ ដនេះ ារប់ដផតើមបនតពីកាលបរដិចឆទខដ្លការចុេះបញ្ជ ី 
រតូវបានដធវើឱ្យដឹ្ងសាធារែៈដោយការោិល័យ ដហើយផុតរុំែត់មិនតិចជាងរយៈដពល៥
(របាុំ)ឆ្ន ុំបន្ទទ ប់ពីកាលបរដិចឆទដនេះ។    
៤.១០ រថែែឌ (៣)(ែ) របសិនដបើនីតិវធីិដធវើដាឃភាពការចុេះបញ្ជ ីា៉ារ អាចរតូវបានផតួចដផតើម
ដោយអាជាញ ធរានសមតថរិចចផ្លទ ល់  វវិាទនឹងា៉ារលបី រ៏រតូវារត់ទុរជាមូលដហតុដធវើដាឃភាព
ខដ្លសមដហតុផលផងខដ្រ។ 
៤.១១ រថែែឌ (៤) ផតល់ឱ្យាច ស់ា៉ារលបនូីវដ្ុំដាេះស្សាយបខនថម ដពាលគឺ សិទធិដសនើសុុំដី្ការ
ពីអាជាញ ធរានសមតថរិចចដដ្ើមបីហាមឃាត់ការដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវវិាទ។ ដូ្ចោន នឹង សិទធិ
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ដសនើសុុំនីតិវធីិដធវើដាឃភាពតាមរថែែឌ (៣) សិទធិដសនើសុុំដី្ការហាមឃាត់ការដរបើរបាស់ា៉ារ
ខដ្លានវវិាទជារមមវតថុននការររមិតរយៈដពលោ៉ាងដហាចាស់៥(របាុំ)ឆ្ន ុំ។  ប៉ាុខនត រនុង
ររែីដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវវិាទ រយៈដពលោ៉ាងដហាចាស់៥(របាុំ)ឆ្ន ុំ រតូវគិតារប់ពី
ដពល ខដ្លាច ស់ា៉ារលបីបានដឹ្ងពីការដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវវិាទ។ ចុំដពាេះដរឿងដនេះោម ន
កាតពវរិចចហាមឃាត់ការដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវវិាទនឹងា៉ារលបី ដៅដពលខដ្លាច ស់ា៉ារ
លបីមិនដអើដពើដោយបានដឹ្ងពីការដរបើរបាស់ដនេះ រនុងអុំឡុងដពលោ៉ាងដហាចាស់៥(របាុំ)ឆ្ន ុំ។ 
សុំនួរថដតើការដឹ្ងដោយអនរទទួលអាជាញ ប័ែណពីការដរបើរបាស់ា៉ារខដ្លានវវិាទមួយខដ្ល
ដរើតដចញពីាច ស់ា៉ារលបីមិនរតូវបានដោេះស្សាយតាមរថែែឌ ដនេះ ដហើយ ដហតុដនេះ រតូវ
សដរមចតាមចាប់ខដ្លអនុវតត។ 
 ៤.១២ រថែែឌ (៥)(រ) និង(ែ) ខចងថ ការររមិតរយៈដពលាមួយ តាមរថែែឌ  (៣)និង 
(៤)  ខដ្លអាចអនុវតតទារ់ទងនឹងការដធវើដាឃភាពការចុេះបញ្ជ ី ឬការហាមឃាត់ការដរបើរបាស់ 
អាចមិនរតូវអនុវតត របសិនដបើ ា៉ារមួយ រតវូបានចុេះបញ្ជ ី ឬរតូវបានដរបើរបាស់រនុងដចតន្ទទុចច
រតិ។ 
 ៤.១៣ រថែែឌ (៥)(គ) ផតល់លរខែៈវនិិចឆ័យមួយ ខដ្លអាចរតូវបានដរបើរបាស់ ដដ្ើមបរីុំែត់
ពីដចតន្ទទុចចរតិ។  
៤.១៤ រថែែឌ (៦)  បញ្ញា ចុំបងសរាប់ាច ស់ា៉ារលបី អាចជាសាថ នភាពមួយ ខដ្ល 
ា៉ារខដ្លានវវិាទនឹងា៉ារលបី រតូវបានចុេះបញ្ជ ីរនុងដចតន្ទសុចចរតិ ប៉ាុខនតមិនខដ្លដរបើរបាស់។ 
រនុងររែីភាគដរចើន សាថ នភាពដនេះនឹងរតូវពិាររាតាមបទបបញ្ដតតិទាុំងឡាយតាមចាប់ជាតិ 
ឬតុំបន់ ខដ្លខចងពីការចុេះបញ្ជ ីា៉ារខដ្លមិនរតូវបានដរបើរបាស់រនុងរយៈដពលាមួយអាច
បាត លឱ្យានការលុបដារល។ ប៉ាុខនត របសិនដបើ ោម នលរខែែឌ ននការដរបើរបាស់ដនេះ 
សាថ នភាព ខដ្លអាចានខដ្លា៉ារមួយានវវិាទនឹងា៉ារលបី ខដ្លរតវូបានចុេះបញ្ជ ីរនុងដចតន្ទ
សុចចរតិ ប៉ាុខនតមិនខដ្លបានដរបើរបាស់ ដហើយ ដហតុដនេះ មិនទារ់ទាញការយរចិតតទុរោរ់ពី
ាច ស់ា៉ារលបីដឡើយ។ រថែែឌ (៦) ានបុំែងបដញ្ជ ៀសសាថ នភាព ខដ្លាច ស់ា៉ារលបី 
រតូវបានរារាុំងពីរិចចការពារសិទធិរបស់ែលួន ដោយការររមិតរយៈដពលខដ្លអនុវតតតាមរថែែឌ  
(៣) ឬ(៤)។  
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កំណត្់ច្ំពពាោះមត្រា ៥ 
៥.១ ទូដៅ  ារតា៥ រុំែត់ពីវធិានការដោេះស្សាយទាុំងឡាយ ខដ្លរដ្ឋជាសាជិរ រតូវាន   
របសិនដបើ ា៉ារលបមួីយានវវិាទនឹងអតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម។ ារតា ដនេះានជាសុំខាន់នូវ
បទបបញ្ដតតិន្ទន្ទខដ្លដូ្ចនឹងារតា៦ ប៉ាុខនតារតាដនេះពិាររាដលើលរខែៈពិដសសននអតត
សញ្ញដ ែពាែិជជរមម។ ភាពែុសោន ចុំបងរវាងា៉ារនិងអតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម គឺ (i) ា៉ារ
ទាុំងឡាយសាគ ល់លរខែៈែុសោន ននទុំនិញនិង/ឬដសវា ចុំខែរឯអតតសញ្ញដ ែពាែិជជរមម
សាគ ល់លរខែៈែុសោន ននពាែិជជរមម និង(ii) ការចុេះបញ្ជ ីា៉ារដធវើដឡើងដោយអាជាញ ធរាន
សមតថរិចចជាតិឬតុំបន់ (ររែីភាគដរចើន ការោិល័យា៉ារ) ចុំខែរឯអតតសញ្ញដ ែពាែិជជ
រមមអាចរតូវបានចុេះបញ្ជ ីដោយរដ្ឋបាលខដ្លអាចែុសោន ពីរបដទសមួយដៅរបដទសមួយ ឬមិន
អាចរតូវបានចុេះបញ្ជ ីដឡើយ។  
៥.២ ចុំដពាេះខផនរទាុំងដនេះននារតា៥ ខដ្លដូ្ចនឹងារតា៤ ការដោង រតូវដធវើដឡើងដៅរុំែត់
ន្ទន្ទរនុងារតា៤។ 
៥.៣ រថែែឌ (២) និង(៣)។ សូមដមើលរុំែត់៥.២ 

កំណត្់ច្ំពពាោះមត្រា៦ 
៦.១ ទូដៅ  ជាដចតន្ទ បញ្ញា យុតាត ធិការមិនរតូវបានដោេះស្សាយដទដហើយ ដហតុដនេះ 
ទុរបញ្ញា ដនេះឱ្យ  រដ្ឋជាសាជិរខដ្លរតូវបានខសវងរររិចចការ។ ដូ្ដចនេះ ដដ្ើមដារទរនុងបែតឹ ង
ពីរិចចការពារា៉ារលបីរបឆ្ុំងនឹងការចុេះបញ្ជ ីរបស់ែលួនដូ្ចជាអាសយោឋ នដគហទុំព័រ រតូវអេះ
អាងថ អាជាញ ធរានសមតថរិចចានយុតាត ធិការដលើចុងចដមលើយរនុងរដ្ឋខដ្លដធវើបែតឹ ង រ៏ដូ្ចជា 
អេះអាងថ ា៉ារដនេះគឺជាា៉ារលបីរនុងរដ្ឋដន្ទេះ។  
៦.២ រថែែឌ (១)  ពិពែ៌ន្ទពីលរខែែឌ មួយខដ្លដរើតដឡើងភាគដរចើនបុំផុត ខដ្លអាសយ
ោឋ នដគហទុំព័រមួយ រតវូបានារត់ទុរថានវវិាទនឹងា៉ារលប។ី ដូ្ចខដ្លបានបងាា ញដោយ
ពារយ “ោ៉ាងដហាចាស់” ដនេះមិនរោន់ខតអាចជាសាថ នភាពននវវិាទរវាងា៉ារលបីនឹងអាសយ
ោឋ នដគហទុំព័រដទ ដហើយ រដ្ឋជាសាជិរ ានដសរភីាពរុំែត់វធិានការដោេះស្សាយ សរាប់
សាថ នភាពវវិាទដផសងដទៀត។  
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៦.៣ រថែែឌ  (២) វធិានការដោេះស្សាយន្ទន្ទ ខដ្លខចងរនុងរថែែឌ (២) ជាវធិានការដោេះ
ស្សាយខដ្លសមស្សបបុំផុត ចុំដពាេះសាថ នភាពខដ្លាន ដូ្ចជា ការដផទរ ឬការលុបដារល
អាសយោឋ នដគហទុំព័រខដ្លរ ុំដោភបុំពាន។  
  
 

[ចុងបញ្ច ប់ននឯរសារ] 
 


