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កំណត់សម្គា ល់អំពីការសិកសាៈដ ើម្បបីញ្ច ប់ម្ ៉ូឌុលលដ េះ អនកដ្បើដពលសរបុ្បហែលពីរដម្គ ង ។ 
បន្ទា ប់ពីហននកសំខា ់ ីមួ្យៗ អនកអាចហសែងរកទីកហ ែង ៏សម្រម្យស្ម្គប់អនកដ ើម្បផី្អា កការ
សិកសរបស់អនកសិ ។ 

ម ៉ូឌុល ៦:  គំន៉ូរឧស្សាហកមម 
 

ដោលដ ាៈ  ដៅចុងបញ្ច ប់ន ម្ ៉ូឌីលដ េះ  អនក ឹងអាច ៖ 
១- ព យល់្បម្គណ៥០ពាកយថាដតើអែីដៅជាគំ ៉ូរឧសសែកម្ម  
២-ព យល់អពីលកខណាៈខុសោន រវាងកិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្ម  ិងកិចចការពារម្គ ក  ិង 

  ្បកាស ីយប្តតកកកម្ម  
៣-រាយពីអតថ្បដោជ ៍ន កិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្ម  ស្ម្គប់ 

- ម្គច ស់គំ ៉ូរឧសសែកម្មហ លបា ការពារ 
-អនកដ្បើ្បាស់នលិតនល 
-ដស ឋកិចច 

៤- ពិពណ៌ន្ទអំពីវធីិហ លគំ ៉ូរឧសសែកម្មមួ្យអាច្តូវបា ការពារ។ 
 

ដសចកតីដនតើម្ 
 ម្ ៉ូឌុលដ េះពិពណ៌ន្ទអំពី កិចចការពារទ្ម្ង់មួ្យន កម្មសិទធិបញ្ញា ហ លម្គ ដ ម្ េះថាគំ ៉ូរ
ឧសសែកម្ម។ ទសស ាៈទា សតីពីគំ ៉ូរឧសសែកម្ម  ឹង្តូវបា ពិពណ៌ន្ទរមួ្ជាមួ្យអតថ
្បដោជ ៍ហ លអាចទទួលបា ពីកិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្ម ។ 
  

ដតើគំ ៉ូរឧសសែកម្មគឺជាអែី ? 
 គំ ៉ូរឧសសែកម្មមួ្យជាទិ ឋភាពន វតថុមួ្យ ហ លម្គ ្បដោជ ៍ហ លម្គ លកខណាៈ  
ដ្គឿងលម្ាឬដោភ័ណភាព ។ គំ ៉ូរឧសសែកម្មអាចម្គ លកខណាៈជារ៉ូបរាងបី្ជុង ៉ូចជារ៉ូបរាង
ឬននាន វតថុ  ឬលកខណាៈពិដសសរ៉ូបរាងពីរ្ជុង ៉ូចជាគំ ៉ូរ  ហខសបន្ទា ត់ ឬពណ៌ ។ 

 
 គំ ៉ូរឧសសែកម្ម្តវូបា អ ុវតតចំដពាេះនលិតនលឧសសែកម្ម ឬសិបបកម្មជាដ្ចើ ចាប់
ពីន្ទទបកិាន   ដ្គឿងអលង្កក រ  ម្ ៉ូ សំដលៀកបំពាក់ ឬវតថុលា្ បណិតដនសងៗដទៀតដៅ ល់សំភារាៈ
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ឧសសែកម្ម ឬថាន ំដពទយចាប់ពី្បដាប់្បដាដ្បើ្បាស់ដៅកនុងនាេះ  ដ្គឿងសង្កា រមឹ្  ិងដ្គឿង
អគាីស ីដៅ ល់រថយ ត  ិងរចន្ទសម្ព័ ធន ោថ បតយកម្ម  ចាប់ពីទំ ិញដ្បើ្បាស់  ិងគំ ៉ូរវាយ
 ភណឌ ដៅ ល់ឧបករណ៍កំោ ត  ៉ូចជា្បដាប់្បដាដកមងដលង  ិងឧបករណ៍ចិញ្ច ឹម្សតែ ។ 
 
 
 
 
 
 

. 
 ឧទាែរណ៍ាៈរ៉ូបរាង ឬ្ទង់្ទាយន ដៅអី  ទ៉ូរស័ពា  រថយ ត  កំពយ៉ូទ័រ  យ តដ េះ  
ទ៉ូរទសស ៍  ន្ទទបកិាន   ម្គ សីុ ថតរ៉ូប ។ល។ 
 
ភាគន សដម្ែងទី១: ម្គ កជាទ៉ូដៅជាសញ្ញា ហ លដម្ើលដ ើញហ លបំពាក់ដៅដលើទំ ិញ ឬដ្បើ

្បាស់ដៅដលើការនតល់ដសវាកម្មរឯី្បកាស ីយប្តតកកកម្ម ្តូវបា ដ្បើ
្បាស់ដ ើម្បីការពារតកកកម្មហ លបដងកើតដ ើងពីការនចន្បឌិត។ ម្គ ក ិង
គំ ៉ូរឧសសែកម្មម្គ លកខណាៈខុសោន  ៉ូចដម្តចខែេះ? 
 

 គំ ៉ូរឧសសែកម្ម ខុសោន ជាចម្បងពីម្គ កដដាយោរហតគំ ៉ូរឧសសែកម្មបដងកើតដ ើង
ដដាយរ៉ូបរាងនលិតនល ហ លមិ្ ត្ម្ូវឱ្យម្គ លកខណាៈហញកដាច់ (ល័កខខ័ណឌ ត្ម្ូវចំាបាច់ន 
ម្គ ក)។  ដទាេះបីជាម្គ កអាចរមួ្ម្គ រាល់្បដភទន សញ្ញា ហ លដម្ើលដ ើញ  ហ លអាចឬមិ្ អាច
ម្គ លកខណាៈជាដោភណឌ ភាពក៏ដដាយ  ្តូវម្គ លកខណាៈកហញកដាច់ ដដាយោរម្គ ក្តូវហត
អាចសម្គា ល់លកខណាៈខុសោន ន ទំ ិញ ិងដសវារបស់សែ្ោសមួ្យដៅសែ្ោសមួ្យ ។  
ដែតុ ៉ូដចនេះមុ្ខង្ករ  ិងការបង្កា ញភសតុតាងសតីពី កិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្ម ិងម្គ កពិតជា
ម្គ លកខណាៈខុសោន ខាែ ំងណាស់ ។ 
 
  កម្មវតថុន កិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្មខុសហបែកពីកម្មវតថុ ន កិចចការពារ្បកាស ីយប្ត
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តកកកម្ម  ជាបឋម្ដដាយោរហតគំ ៉ូរឧសសែកម្មពាក់ព័ ធ ឹងរ៉ូបរាងនលិតនល  ិងមិ្ ្តូវបា 
កំណត់ដដាយភាពចំាបាច់ហននកបដចចកដទសឬមុ្ខង្ករដទបើយ។ នាុយដៅវញិ កម្មវតថុន កិចចការពារ
្បកាស ីយប្តតកកកម្មកំណត់ដដាយមុ្ខង្ករន នលិតនល ឬ ំដណើ រការដ្ពាេះនលិតនលដន្ទេះ
្តូវហតជាតកកកម្ម។ 
 
សំណួរវាយតនម្ែខែួ ឯង (SAQ) 
SAQ 1:  ដតើទ្ម្ង់ន កិចចការពារមួ្យណាហ លសម្ស្សបស្ម្គប់វតថ ុ៉ូចខាងដ្កាម្ 
    ក) បា  ់ហត 

 
 
 
 
 
   ខ) ទ្ម្ង់ថមីន ម្ ៉ូទ័រដអ ិច្ត ិូច 
   គ)  ៉ូែា៉ូន ោកលវទិាល័យ (Open University) 

The Open 
University 

សរដសរចដម្ែើយរបស់អនក ដៅ្តង់ដ េះ 
 

 
 
 

ចុច្តង់ដ េះដ ើម្បីដម្ើលចដម្ែើយ 
SAQ 1: ចដម្ែើយ 

ក) ទ្ម្ង់ហ លសកតិសម្ន កម្មសិទធិបញ្ញា ហ លម្គ កនុងបា  ់ហតគឺ តាម្រយាៈកិចចការពារ
គំ ៉ូរឧសសែកម្ម ។ ប ុហ ត្បសិ ដបើបា  ់ហតម្គ វធីីឆុងហតថមី្បកបដដាយភាពនចន្បឌិតដន្ទេះ បា  ់
ហតដន្ទេះអាចម្គ លទធភាពការពារសម្គសធាតុដន្ទេះដដាយ្បកាស ីយតកកកម្ម ។ 
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ខ) ទ្ម្ង់ហ លសកតិសម្គឺការដ្បើ្បាស់្បកាស ីយប្តតកកកម្ម ។  
គ) សញ្ញា ដ េះភាគដ្ចើ អាច្តូវបា ដ្បើ្បាស់ជាម្គ កដែតុ ៉ូដចនេះ ដែើយកិចចការពារ

ម្គ កអាចជាវធីិលាបំនុត ។ 
 

ម្៉ូលដែតុហ ល្តវូការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្ម ? 
 តាម្រយាៈកិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្ម ម្គច ស់គំ ៉ូរឧសសែកម្ម្តូវបា នតល់សិទធិ្បឆំង
 ឹងការថតចម្ែងឬការ្តាប់តាម្ហ លោម  ការអ ុញ្ញា តដដាយភាគីទី៣ ។ ម្ា ងដទៀតម្គច ស់គំ ៉ូរ
ឧសសែកម្មហ លទទួលបា កិចចការពារដន្ទេះ្តវូម្គ សិទធិរារាងំភាគីទី៣មិ្ ឲ្យនលិត លក់ ឬ
នំ្ទច៉ូលនលិតនលហ លម្គ ឬជាគំ ៉ូរហ លថតចម្ែងពីគំ ៉ូរហ លបា ការពារ ។ 
 
 ដដាយោរគំ ៉ូរឧសសែកម្ម គឺជាទិ ឋភាពន នលិតនលហ លម្គ ដោភ័ណឌ ភាព ិង
ម្គ ភាពទាក់ទាញគំ ៉ូរឧសសែកម្មម្គ ន្ទទីបហ ថម្តនម្ែដស ឋកិចចដលើនលិតនល  ិងជួយ
ស្ម្ួល ល់ការដធែើទីនសរ ិងការដធែើពាណិជជកម្ម។ 

 
 ដ ើម្បីការពារតាម្ចាប់ជាតិ គំ ៉ូរឧសសែកម្មមួ្យ្តូវតម្គ រ៉ូបរាងចាស់លាស់។  គំ ៉ូរ
ឧសសែកម្មមិ្ ការពារលកខណាៈហននកបដចចកដទសណាមួ្យន ទំ ិញ ហ ល្តូវបា ដគដ្បើ
្បាស់ដន្ទេះដទបើយ ។ 

 
ភាគន សដម្ែងទី២: កិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្មពិ តជាម្គ អតថ្បដោជ ៍ ល់ម្គច ស់គំ ៉ូរ

ឧសសែកម្មប ុហ តដតើកិចចការពារដ េះនតល់អតថ្ បដោជ ៍អែីដនសងដទៀតហ រ
ឬដទ?  
            

 បាទ/ចាស  អនក ិោយ្តូវណាស់  ម្គច ស់គំ ៉ូរឧសសែកម្មទទួលបា អតថ្ បដោជ ៍
តាម្រយាៈការអភិវឌឍឧសសែកម្មន នលិតនលរបស់ខែួ  ដែើយកិចចការពារដ េះជួយធាន្ទចំដពាេះ
្បាក់ចំដណញពីការវ ិិដោគដទៀតនង ។ 



5 

©WIPO/OMPI 

 ប ុហ តអនកដ្បើ្បាស់ ិងោធារណជ ជាដ្ចើ ក៏ទទួលបា អតថ្ បដោជ ៍នងហ រដដាយ
ោរកិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្មដធែើឱ្យម្គ ការ្បកួត្បហជងដដាយដសមើភាព  ិងការដធែើពាណិជជ
កម្មដដាយដោម េះ្តង់  ជួយដលើកទឹកចិតត ល់ការហកនចនថមី ហ លនំ្ទឱ្យម្គ នលិតនលជាដ្ចើ 
ហ លម្គ ភាពទាក់ទាញ ិង្បកបដដាយដោភ័ណភាព។  
 កិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្មបា បញ្ច៉ូ ល ៉ូវភាពនចន្បឌិតនងហ រ ដៅកនុងហននកឧសសែ
កម្ម ិងនលិតកម្មហ លច៉ូលរមួ្ចំហណកដៅកនុងការព្ងីកសកម្មភាពពាណិជជកម្ម  ិងដលើក
កម្ពស់នលិតនលថាន ក់ជាតិហ លម្គ សកាត  ុពលដៅកនុងការនំ្ទដចញ ។ 
 
  ៉ូដចនេះកិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្មនតល់នល្បដោជ ៍ ល់ម្គច ស់សិទធិ  អនកដ្បើ្បាស់ 
 ិងដស ឋកិចចជាទ៉ូដៅ។ លកខណាៈពិដសសមួ្យដទៀតរបស់គំ ៉ូរឧសសែកម្មគឺថាគំ ៉ូរឧសសែ
កម្មម្គ ភាពោម្ញ្ា ិងមិ្ ចំណាយដ្ចើ កនុងការអភិវឌឍ ៍  ិងការពារ ។  ដែតុ ៉ូដចនេះដែើយ
ទំាងសែ្ោសខាន តត៉ូច ិងម្ធយម្ សិលបាៈករ  ិងសិបបករអាចម្គ លទធភាពបដងកើត ិងការពារ
បា គំ ៉ូរឧសសែកម្មទំាងដៅកនុង្បដទសឧសសែកម្ម  ិង្បដទសហ លកំពុងអភិវឌឍ ។ 
 

ដតើគំ ៉ូរឧសសែកម្មអាច្តវូបា ការពារ ោ ង ៉ូចដម្តចខែេះ ? 
 ដៅកនុង្បដទសជាដ្ចើ គំ ៉ូរឧសសែកម្មមួ្យ្តវូហតចុេះបញ្ជ ីដ ើម្បទីទួលបា កិចចការពារ
តាម្ចាប់ សតីពី គំ ៉ូរឧសសែកម្ម។ តាម្វធិា ទ៉ូដៅ  ដ ើម្បចុីេះបញ្ជ ី គំ ៉ូរ្តូវហត ’ថមី ‘ ឬ ’ដ ើម្ ‘ ។  
បចចុបប នភាពថមី ឬភាពដ ើម្អាចម្គ លកខណាៈខុសោន ពី្បដទសមួ្យដៅ្បដទសមួ្យដទៀត  
ដែើយ ំដណើ រការចុេះបញ្ជ ី ក៏ម្គ ភាពខុសោន ពី្បដទសមួ្យដៅ្បដទសនងហ រ។ជាពិដសស 
បញ្ញា ដ េះអាចម្គ ការពាក់ព័ ធថាដតើម្គ ការ្តតួពិ ិតយឬោម  ការ្តួតពិ ិតយទ្ម្ង់ហបបបទ ិង
ខែឹម្ោរន ពាកយដសនើសំុចុេះបញ្ជ ីគំ ៉ូរដន្ទេះឬដទ ជាពិដសសកនុងការកំណត់ ៉ូវភាពថមី ឬភាពដ ើម្ ។ 
 គំ ៉ូរឧសសែកម្ម្តវូហតអាចនលិតដ ើងវញិតាម្ម្ដធាបាយឧសសែកម្ម ( ការអ ុវតត
កនុងវស័ិយឧសសែកម្ម )។គំ ៉ូរឧសសែកម្ម ក៏អាចដ្បើ្បាស់បា ជាមួ្យនលិតនលហ លម្គ 
ទ្ម្ង់ពីរខាន ត ឬបីខាន ត ។ 
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 ជាដោលការណ៍ គំ ៉ូរឧសសែកម្ម្តូវបា ដបាេះពុម្ពនសយដៅមុ្ ឬដ្កាយចុេះបញ្ជ ី។ 
ដ េះអាស្ស័យដលើចាប់ជាតិ ជួ កាលអាស្ស័យដលើការសដ្ម្ចរបស់អនកដសនើសំុ ។ 
 
 ដលើសពីដ េះដៅដទៀតគួរចងចំាថា ការចុេះបញ្ជ ីគំ ៉ូរឧសសែកម្មមិ្ ហម្ ជាវធីិហតមួ្យកនុង
កិចចការពារដន្ទេះដទ។ គំ ៉ូរឧសសែកម្មអាច្តូវបា ការពារដ្កាម្ចាប់សតីពី សិទធិអនក ិព ធ ឬ
ចាប់្បឆំងដៅ ឹងការ្បកួត្បហជងមិ្ ដោម េះ្តង់ ្បសិ ដបើបា បំដពញលកខខណឌ មួ្យចំ ួ   
 
សំណួរវាយតនម្ែខែួ ឯង (SAQ) 
SAQ ២: ឧសសែករហននកសំដលៀកបំពាក់ចង់ដាក់លក់អាវយឺតហ លម្គ ពណ៌ខុសៗោន  គឺ 

ពណ៌ស ពណ៌ដខៀវ  ិងពណ៌្បដនេះហ លជាហននកមួ្យន ម្ ៉ូ ថមីរបស់ខែួ  ។ ដតើអាវ
យឺតទំាងដ េះអាចការពារដដាយគំ ៉ូរឧសសែកម្មបា ហ រ ឬដទ ? 

 
ច៉ូរសរដសរចដម្ែើយរបស់អនក  ដៅ្តង់ដ េះ: 

 
 
 
                                            ចុច្តង់ដ េះដ ើម្បីដម្ើលចដម្ែើយ 
SAQ ២: ចដម្ែើយ 
 មិ្ អាចការពារដទ ដដាយោរអាវយឺតមិ្ បា បង្កា ញពភាពហ លថមី ឬភាពដ ើម្ណា
មួ្យ ។ ប ុហ ត  ្បសិ ដបើសម្គា រាៈហ លដ្បើ្បាស់ស្ម្គប់នលិតអាវយឺតគឺថមី ឬដ ើម្ ឬរ៉ូបរាងអាវ
យឺតគឺថមី ឬដ ើម្អាចអ ុវតតគំ ៉ូរឧសសែកម្មបា ។ 
 

ដតើកិចចការពារម្គ រយាៈដពលប ុន្ទម  ហ រ? 
 ជាថមីម្តងដទៀត បញ្ញា ដ េះម្គ ការហ្ប្បលួពី្បដទសមួ្យដៅ្បដទសមួ្យ ក៏ប ុហ តរយាៈ
ការពារជាទ៉ូដៅគឺម្គ រយាៈដពល្បំា(០៥)ឆន ំ ដដាយអាចចុេះបញ្ជ ីោជាថមីបា ហ លរយាៈដពល
សរបុជាអតិបរម្គកនុង្បដទសជាដ្ចើ អាច ល់រវាងពី ប់្បំា(១៥)ដៅនម្ា្បំា(២៥)ឆន ំ។ រយាៈ
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ដពលអបបបរម្គដ្កាម្កិចច្ពម្ដ្ពៀងសតីពីទិ ឋភាពពាណិជជកម្មទាក់ទង ឹងកម្មសិទធិបញ្ញា គឺ  ប់
(១០)ឆន ំ ។ 
 
ភាគន សដម្ែង៣ :ដតើអាចដៅរចួហ ររដឺទ គំ ៉ូរឧសសែកម្ម ការពារដ្កាម្សិទធិអនក ិព ធ? 
 ដដាយហនាកតាម្ចាប់ពិដសស ិង្បដភទន គំ ៉ូរឧសសែកម្ម      គំ ៉ូរមួ្យអាច្តូវបា 
ការពារជាោន ន សិលបាៈនងហ រដ្កាម្ចាប់សតីពីសិទធិអនក ិព ធ ។ ដៅកនុង្បដទសមួ្យចំ ួ កិចច
ការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្ម  ិងសិទធិអនក ិព ធអាច្តូវបា ការពាររមួ្ោន ។  ដ េះម្គ  ័យថា  កិចច
ការពារទំាងដ េះអាចដកើតដទបើង ំណាលោន  ។  ប ុហ តដៅកនុង្បដទសដនសងៗដទៀត  ្បសិ ដបើ
អ ុញ្ញា តឱ្យការពារសិទធិអនក ិព ធដន្ទេះ្តូវម្គ កិចចការពាគំ ៉ូរឧសសែកម្មនលហ រ ។ ដ េះម្គ 
 ័យថា ដៅដពលហ លម្គច ស់សិទធិដ្ជើសយក្បដភទណាមួ្យន កិចចការពារោត់្តូវបាត់បង់
្បដភទន កិចចការពារដនសងៗដទៀត ។ 
 

ដតើម្គ កិចចការពារដនសងដទៀតស្ម្គបគំ ៉ូរឧសសែកម្មហ រឬដទ? 
 ដ្កាម្កាលាៈដទសាៈខែេះ  ិងដៅកនុង្បដទសមួ្យចំ ួ  គំ ៉ូរឧសសែកម្មមួ្យអាច្តូវ
បា ការពារដ្កាម្ចាប់សតីពីអំដពើ្បកួត្បហជងមិ្ ដោម េះ្តង់នងហ រ ។ ប ុហ តគួរបញ្ញជ ក់ថាកិចច
ការពារ  ិងវធិា ការដដាេះស្ោយម្គ ភាពខុសោន តាម្ទ្ម្ង់ដនសងៗន កិចចការពារ ។ 
 

ដតើអនកអាចទទួលបា កិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្មដៅទ៉ូទំាងពិភពដលាក ហ រឬដទ? 
 តាម្វធិា ទ៉ូដៅ ិងអ ុដលាម្តាម្អ ុសញ្ញា ទី្កងុបា រសី កិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្ម
្តូវបា ក្មិ្ត្តឹម្្បដទសហ លដសនើសំុ ិងនតល់កិចចការពារហតប ុដណាណ េះ។ ដន្ទេះ្តូវបា ដសនើសំុ
 ិងនតល់ឲ្យ ។  ្បសិ ដបើកិចចការពារ្តូវបា នតល់ឱ្យកនុង្បដទសជាដ្ចើ ្តូវម្គ សំណំុលិខិត
ដសនើសំុថាន ក់ជាតិ ( ឬការតម្កល់ទុក )ដដាយហ កពីោន ដែើយ ីតិវធីិជាទ៉ូដៅម្គ លកខណាៈខុសោន
ដៅកនុង្បដទស ីមួ្យៗ ។  ប ុហ តកិចច្ ពម្ដ្ពៀងទី្កុងឡាដអ សតីពី ការតម្កល់គំ ៉ូរឧសសែកម្ម
ជាលកខណាៈអ តរជាតិបា ជួយស្ម្ួល ល់ ំដណើ រការដ េះ ។ 
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ដសចកតីសដងខបសតពីីកិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្ម 
 គំ ៉ូរឧសសែកម្ម ជាទិ ឋភាពន នលិតនលហ លម្គ អតថ្បដោជ ៍ហ លម្គ លកខណាៈ
ជាការលំអ  ិង្បកបដដាយដោភ័ណភាព ។  គំ ៉ូរឧសសែកម្មអាចម្គ ទ្ម្ង់បីខាន ត ៉ូចជា
រ៉ូបរាង ឬននាន នលិតនល  ឬទ្ម្ង់ពីរខាន ត ៉ូចជាគំ ៉ូរ ហខសបន្ទា ត់ ឬពណ៌ ។   ៉ូចទ្ម្ង់ដនសង
ដទៀតន កម្មសិទធិបញ្ញា ហ លគំ ៉ូរឧសសែកម្មអាច្តូវបា ការពារ ។ 
 
 តាម្រយាៈកិចចការពារគំ ៉ូរឧសសែកម្ម ម្គច ស់សិទធិ្តូវបា ធាន្ទឱ្យម្គ សិទធិផ្អត ច់មុ្ខ
្បឆំងដៅ ឹងលួចចម្ែង ឬ្តាប់តាម្ហ លោម  ការអ ុញ្ញា តដដាយភាគីទី៣កនុងកំទបុងដពលជា
ទ៉ូដៅ្បំា(០៥)ឆន ំ ហ លអាចម្គ លទធភាពប តជាថមីបា  រែ៉ូត ល់រយាៈដពលអតិបរម្គចាប់ពី ប់
្បំា(១៥)ដៅ(២៥)ឆន ំ ដដាយហនាកដលើចាប់ជាតិណាមួ្យ។  កិចច្ពម្ដ្ពៀងសតីពីទិ ឋភាពពាណិជជ
កម្មទាក់ទង ឹងកម្មសិទធិបញ្ញា នតល់ ៉ូវកិចចការពារជាអបបបរម្គ ប់ឆន ំ( ១០)ឆន ំ ។ 

 
 ដៅកនុង្បដទសជាដ្ចើ  គំ ៉ូរឧសសែកម្ម្តូវហតចុេះបញ្ជ ីដ ើម្បីទទួលបា កិចចការពារ
តាម្ចាប់សតីពីគំ ៉ូរឧសសែកម្ម  ិងជាវធិា ទ៉ូដៅស្ម្គប់ការចុេះបញ្ជ ី  គំ ៉ូរ្តូវ ” ថមី ”  ិង ” 
ដ ើម្” ។ អែីហ លកំណត់ភាពថមី ឬភាពដ ើម្ន គំ ៉ូរ អាចម្គ លកខណាៈខុសោន ពី្បដទសមួ្យដៅ
្បដទសមួ្យដែើយ ំដណើ រការចុេះបញ្ជ ីក៏ម្គ ការហ្ប្បួលពី្បដទសមួ្យដៅ្បដទសមួ្យហ រ ។ 
ជាពិដសស  បញ្ញា ដ េះអាចម្គ ការពាក់ព័ ធោន ថាដតើម្គ ការ្តួតពិ ិតយ ឬោម  ការ្តួតពិ ិតយ
ទ្ម្ង់ហបបបទ  ិងខែឹម្ោរន ពាកយដសនើសំុចុេះបញ្ជ ីគំ ៉ូ ជាពិដសសដ ើម្បីកំណត់អំពីភាពថមី ឬ
ភាពដ ើម្។ គំ ៉ូរឧសសែកម្មមួ្យ្តូវហតអាចនលិតដ ើងវញិបា ថមីតាម្ម្ដធាបាយឧសសែ
កម្ម។ 
 
អតថបទចាប់ : 

-កិចច្ពម្ដ្ពៀងឡាដអសតីពីការតម្កល់គំ ៉ូរឧសសែកម្មជាលកខណាៈអ តរជាតិ។ 
-កិចច្ពម្ដ្ពៀងសតីពីទិ ឋភាពពាណិជជកម្មទាក់ទង ឹងកម្មសិទធិបញ្ញា  

 ិងអ ុសញ្ញា ទី្កុងបា រសី ។ 
 
 


