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បពុ្វកថា 
 អនុសាសន៍រមួ សតីអុំពីអាជាា ប័ណ្ណា៉ា រ ខដ្លរមួានអតថបទននបទបបញ្ាតតិទុំងឡាយ
ខដ្លបានអនុម័តដោយគណ្ៈរាម ធិការអចិន្នតយ៍ សតីអុំពីច៉ប់ា៉ា រ គុំនូរឧសាហរមម និង
ា៉ា រសាគ ល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT) ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីបួនរបស់ែលួន (នងៃទី២៧ដ្ល់៣១ 
ខែមីន្ទ ឆ្ន ុំ២០០០) រតូវបានអនុម័តដៅសម័យរបជុុំរមួននសននិបាតសហភាពទីររុងបា៉ា រសី 
សរាប់រិចចការពាររមមសិទធិឧសាហរមម និងដៅមហាសននិបាតអងគការរមម សិទធិបញ្ញា ពិភព
ដោរ (WIPO) ដៅរិចចរបជុុំបនតបន្ទទ ប់ដលើរទី៣៥ ននសននិបាតទុំងឡាយរបស់រដ្ឋជាសាជិរ
អងគការរមមសិទធិបញ្ញា ពិភពដោរ (នងៃទី២៥ ដ្ល់នងៃទី៣ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០០០)។ 
 ដសចរតីរពាងបទបបញ្ាតតិ សតីអុំពីអាជាា ប័ណ្ណា៉ា រ រតូវបានដលើរមរពិចារណាដោយ
គណ្ៈរាម ធិការជុំន្ទញរបស់អងគការWIPO សតីពីអាជាា ប័ណ្ណា៉ា រ ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីមួយ
របស់ែលួន (នងៃទី១៧ដ្ល់នងៃទី២០ ខែរុមភៈ ឆ្ន ុំ១៩៩៧)។ គណ្ៈរាម ធិការអចិន្នតយ៍ សតីពីច៉ប់
ា៉ា រ គុំនូរឧសាហរមម និងា៉ា រសាគ ល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT) បានបនតការងាររបស់ែលួន
ដៅសម័យរបជុុំដលើរទីមួយ (នងៃទី១៣ដ្ល់នងៃទី១៧ ខែររកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨) សម័យរបជុុំ ដលើរទី
បី (នងៃទី៨ដ្ល់នងៃទី១២ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ១៩៩៩) និងសម័យរបជុុំដលើរទីបួនរបស់ែលួន (នងៃទី២៧ 
ដ្ល់នងៃទី៣១ ខែ មីន្ទ ឆ្ន ុំ២០០០)។ 
 អនុសាសន៍រមួដនេះ ានបុំណ្ងដធវើសុែដុ្មនីយរមមនិងដធវើឱ្យសាមញ្ានូវលរខែណ្ឌ ទរមង់ 
សរាប់ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណា៉ា រនិងបុំដពញបខនថមឱ្យសនធិសញ្ញា សតីពីច៉ប់ា៉ា រ(TLT) ចុេះនងៃទី 
២៧ ខែតុោ ឆ្ន ុំ១៩៩៤ ខដ្លដរៀបចុំដឡើងដដ្ើមបីដធវើឱ្យានរបសិទធភាព និងដធវើសុែដុ្មនីយរមម
លរខែណ្ឌ ទរមង់ ខដ្លរុំណ្ត់ដោយការយិាល័យជាតិឬតុំបន់ សរាប់ការោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះ
បញ្ជ ីា៉ា រជាតិឬតុំបន់ ការរត់រាការផ្លល ស់បតូរនិងការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រសាជាងមី។ 
 បខនថមដៅដលើការអនុម័តដោយអងគការWIPOរនុងខែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ១៩៩៩ននអនុសាសន៍រមួ
ខដ្លទរ់ទងនឹងបទបបញ្ាតតិសតីពីរិចចការពារា៉ា រលបី អនុសាសន៍រមួដនេះ ជាសមិទធិផលទីពីរនន
ដោលនដយាបាយរបស់អងគការWIPO ដដ្ើមបសីរមបដៅាមជុំហានននផ្លល ស់បតូរយា៉ាងឆ្ប់រហ័ស 
រនុងវស័ិយរមមសិទធិឧសាហរមម ដោយការពិចារណាដលើជដរមើសងមីៗសរាប់ពដនលឿនការអភិ
វឌ្ឍន៍ដោលការណ៍្រមួខដ្លានសុែដុ្មនីយរមមជាអនតរជាតិ។ បញ្ញា ននគុំនិតងមីចុំដពាេះការអភិ
វឌ្ឍន៍របរបដោយវឌ្ឍនភាពននច៉ប់រមមសិទធិបញ្ញា អនតរជាតិរតូវបានអនុវតតដោយអងគការWIPO  
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ស្សបាមរមមវធីិនិងងវកិាអងគការWIPO សរាប់រយៈដពលពីរឆ្ន ុំ១៩៩៨-៩៩។ 
 ឯរសារដនេះានអតថបទននអនុសាសន៍រមួ ខដ្លអមដោយបទបបញ្ាតតិទុំងឡាយ រមួ 
ទុំង ទរមង់គុំរអូនតរជាតិនិងរុំណ្ត់ពនយល់ទុំងឡាយ ខដ្លបានដរៀបចុំដោយការយិាល័យអនតរ
ជាតិ។  
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មតិកា 
ទុំព័រ 

អនុសាសន៍រមួ 
ារា១: ពារយបុំរពួញ.....................................................................................................០៦ 
ារា២: សុំដណ្ើ សុុំចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ.............................................................................០៧ 
ារា៣:សុំដណ្ើ សុុំដធវើវដិសាធនរមម ឬលុបដចាលការចុេះបញ្ជ ី.............................................០៩ 
ារា៤: អានុភាពននការមិនចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ................................................................០៩  
ារា៥: ការដរបើរបាស់ា៉ា ររនុងន្ទមាច ស់........................................................................១០ 
ារា៦: ការចងអុលបងាា ញននអាជាា ប័ណ្ណ..........................................................................១០ 
ទរមង់គុំរអូនតរជាតិ...........................................................................................................១១ 
រុំណ្ត់ពនយល់ន្ទន្ទ ខដ្លបានដរៀបចុំដោយការយិាល័យអនតរជាតិ....................................២៥ 
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អនុសាសន៍រមួ 
សននិបាតសហភាពទីររងុបា៉ា រសីសរាប់រិចចការពាររមមសិទធិឧសសហរមម និងមហាសននិ 

បាតរបស់អងគការរមមសិទធិបញ្ញា ពិភពដោរ(WIPO) 
 ដោយពិចារណាពី បទបបញ្ាតតិន្ទន្ទននអនុសញ្ញា ទីររុងបា៉ា រសី សរាប់រិចចការពាររមម
សិទធិឧសាហរមមនិង ននសនធិសញ្ញា សតីពីច៉ប់ា៉ា រ(TLT) 
 ផតល់អនុសាសន៍ថា រដ្ឋជាសាជិរនីមួយៗ អាចពិចារណាអុំពីការដរបើរបាស់បទបបញ្ាតតិ 
ណាមួយខដ្លអនុម័តដោយគណ្ៈរាម ធិការអចិន្នតយ៍សតីអុំពីច៉ប់ា៉ា រ គុំនូរឧសាហរមម និង
ា៉ា រសាគ ល់ភូមិសាស្រសតទុំនិញ(SCT) ដៅសម័យរបជុុំដលើរទី៤របស់ែលួន ជាមគគុដទទសរ៍ទរ់ទង
នឹងអាជាា ប័ណ្ណា៉ា រ 
 ផតល់អនុសាសន៍បខនថមដទៀត ដ្ល់រដ្ឋជាសាជិរនីមួយៗ ននសហភាពទីររុងបា៉ា រសី ឬ 
ននអងគការរមមសិទធិបញ្ញា ពិភពដោរ ខដ្លជាសាជិរផងខដ្រននអងគការអនតររោឋ ភិបាលតុំបន់ 
ខដ្លានសមតថរិចចរនុងការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ  ឱ្យអងគការដនេះយរចិតតទុរោរ់ដលើ បទបបញ្ាតតិទុំង
ដនេះ។  
 បទបបញ្ាតតិទុំងឡាយានដូ្ចខាងដរកាមៈ 
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មរា ១ 
ពារយបុំរពញួ 

 សរាប់ដោលបុំណ្ងននដសចរតីរពាងបទបបញ្ាតតិទុំងដនេះ ខលរខលងខតខចងច៉ស់
ដផសងពីដនេះ: 

i. “ការយិាល័យ” សុំដៅដ្ល់ ភាន រ់ងារណាមួយ ខដ្លរដ្ឋជាសាជិររបគល់រិចចការចុេះ
បញ្ជ ីឱ្យ 

ii.  “ការចុេះបញ្ជ ី” សុំដៅដ្ល់ ការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ ដោយការយិាល័យមួយ 
iii. “ពារយដសនើសុុំ” សុំដៅដ្ល់ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី 
iv. “ា៉ា រ” សុំដៅដ្ល់ ា៉ា រមួយចុំដពាេះទុំនិញ (ពាណិ្ជជសញ្ញា ) ឬចុំដពាេះដសវា (ដសវាសញ្ញា ) 

ឬចុំដពាេះទុំងទុំនិញនិងដសវា 
v.  “ាច ស់” សុំដៅដ្ល់ បុគគលខដ្លការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ បងាា ញថាជាាច ស់ននការចុេះបញ្ជ ី 
vi. “ចុំណាត់ថាន រ់ទីររងុនីស” សុំដៅដ្ល់ ចុំណាត់ថាន រ់ ខដ្លបដងកើតដឡើងដោយរិចចរពម

ដរពៀងទីររុងនីសទរ់ទងនឹងចុំណាត់ថាន រ់ជាអនតរននទុំនិញនិងដសវាសរាប់ដោលបុំណ្ង
ននការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ ខដ្លបានចុេះហតថដលខាដៅទីររងុនីស នងៃទី១៥ ខែមិងុន្ទ ឆ្ន ុំ១៩៥៧ 
ខដ្លបានខរខរប និងដធវើវដិសាធនរមម 

vii. “អាជាា ប័ណ្ណ” សុំដៅដ្ល់ អាជាា ប័ណ្ណសរាប់ដរបើរបាស់ា៉ា រ ាមច៉ប់ខដ្លអនុវតត
ននរដ្ឋជាសាជិរ 

viii. “អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ” សុំដៅដ្ល់បុគគល ខដ្លាច ស់បានផតល់អាជាា ប័ណ្ណឱ្យ 
ix. “អាជាា ប័ណ្ណផ្លត ច់មុែ” សុំដៅដ្ល់ អាជាា ប័ណ្ណខដ្លផតល់ឱ្យខតអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណមួយ

ប៉ាុដណាណ េះដហើយដ្រាច ស់ដចញពីការដរបើរបាស់ា៉ា រនិងពីការផតល់អាជាា ប័ណ្ណដៅបុគគលណាាន រ់
ដផសងដទៀត។  

x. “អាជាា ប័ណ្ណខតមួយ” សុំដៅដ្ល់ អាជាា ប័ណ្ណ ខដ្លផតល់ឱ្យខត អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណមួយ
ប៉ាុដណាណ េះ ដហើយដ្រាច ស់ដចញពីការផតល់អាជាា ប័ណ្ណ ឱ្យបុគគលណាមួយដផសងដទៀត ប៉ាុខនត
មិនដ្រាច ស់ដចញពីការដរបើរបាស់ា៉ា រដទ 

xi. “អាជាា ប័ណ្ណមិនផ្លត ច់មុែ” សុំដៅដ្ល់ អាជាា ប័ណ្ណ ខដ្លមិនដ្រាច ស់ដចញពីការដរបើ
របាស់ា៉ា រ ឬពីការផតល់អាជាា ប័ណ្ណឱ្យបុគគលណាមួយដផសងដទៀត។  
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មរា២ 
សុំដណ្ើ ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ 

 (១) [ាតិកាននសុំដណ្ើ ចុេះបញ្ជ ី ] ដៅដពលខដ្លច៉ប់រដ្ឋជាសាជិរមួយ ខចងពីការ
ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណដៅការយិាល័យរបស់ែលួន រដ្ឋជាសាជិរដនេះ អាចតរមវូឱ្យានសុំដណ្ើ
ចុេះបញ្ជ ី ខដ្លានការចងអុលបងាា ញឬធាតុមួយចុំនួន ឬទុំងអស់ដូ្ចខាងដរកាមៈ  

i. ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់ាច ស់ 
ii. ដៅដពលខដ្លាច ស់ានតុំណាង  គឺដ ម្ េះនិងអាសយោឋ នតុំណាងដន្ទេះ 
iii. ដៅដពលខដ្លាច ស់ានអាសយោឋ នសរាប់ដសវា គឺអាសយោឋ នដនេះ 
iv. ដ ម្ េះ និងអាសយោឋ នរបស់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ 
v. ដៅដពលខដ្លអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណានតុំណាង គឺដ ម្ េះនិងអាសយោឋ នននអនរ

តុំណាងដន្ទេះ 
vi. ដៅដពលខដ្លអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ានអាសយោឋ នសរាប់ដសវា គឺអាសយោឋ នដនេះ 
vii. ដ ម្ េះរដ្ឋខដ្លអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណជាពលរដ្ឋ របសិនដបើអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណជាពល

រដ្ឋននរដ្ឋណាមួយ គឺដ ម្ េះរដ្ឋ ខដ្លអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណានលុំដៅឋាន របសិនដបើ
ាន និងដ ម្ េះរដ្ឋខដ្លអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណានសហរោសឧសាហរមមឬពាណិ្ជជ
រមមពិតរបារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើ រការ របសិនដបើាន 

viii. ដៅដពលខដ្លាច ស់ឬអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ជានីតិបុគគល គឺលរខណ្ៈផលូវច៉ប់នននីតិ
បុគគលដនេះនិងដ ម្ េះរដ្ឋ ដហើយ ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន តុំបន់ខដ្នដី្រនុងរដ្ឋដនេះ ាម
ច៉ប់ខដ្លបដងកើតនីតិបុគគលដនេះ 

ix. ដលែចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ ខដ្លជារមមវតថុននអាជាា ប័ណ្ណ 
x. ដ ម្ េះទុំនិញនិង/ឬដសវា ខដ្លទទួលបានអាជាា ប័ណ្ណ រុំណ្ត់ជាររុមាមថាន រ់នន

ចុំណាត់ថាន រ់ទីររុងនីស  ររុមនីមួយៗន្ទុំមុែដោយដលែថាន រ់ននចុំណាត់ថាន រ់របស់ររុម
ទុំនិញឬដសវាដន្ទេះ ដហើយបងាា ញាមលុំោប់ថាន រ់ននចុំណាត់ថាន រ់ដនេះ  

xi. ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន អាជាា ប័ណ្ណ ជាអាជាា ប័ណ្ណផ្លត ច់មុែ អាជាា ប័ណ្ណមិនផ្លត ច់មុែ  
ឬអាជាា ប័ណ្ណខតមួយ 
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xii. ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន អាជាា ប័ណ្ណពារ់ព័នធខតខផនរមួយននខដ្នដី្ខដ្លរគប់រគង 
ដោយការចុេះបញ្ជ ី រមួជាមួយការចងអុលបងាា ញជារ់ោរ់ខផនរននខដ្នដី្ដន្ទេះ 

xiii. រយៈដពលននអាជាា ប័ណ្ណ 
xiv. ការចុេះហតថដលខាដូ្ចានខចងរនុងរថាែណ្ឌ (២)។ 

(២) [ការចុេះហតថដលខា] (រ) រដ្ឋជាសាជិរមួយ រតូវទទួលយរការចុេះហតថដលខារបស់
ាច ស់ ឬតុំណាងរបស់ាច ស់ ដទេះបីជា ានឬោម នអមដោយការចុេះហតថដលខាអនរទទួលអាជាា
ប័ណ្ណ ឬតុំណាងរបស់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណរ៏ដោយ។ 

(ែ) រដ្ឋជាសាជិរមួយរតូវទទួលយរផងខដ្រនូវការចុេះហតថដលខាអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ 
ឬតុំណាងរបស់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ដទេះបីជាោម នអមដោយហតថដលខាាច សឬតុំណាង របស់
ាច ស់រ៏ដោយ ឱ្យខតភាជ ប់នូវឯរសារដូ្ចខាងដរកាមៈ 

i. សរមង់រិចចសនាអាជាា ប័ណ្ណ ខដ្លបងាា ញពីភាគីទុំងឡាយ និងសិទធិផតល់អាជាា
ប័ណ្ណ ខដ្លបញ្ញជ រ់ថារតឹមរតូវដោយសារការ ី ឬអាជាា ធរសាធារណ្ៈខដ្លាន
សមតថរិចចដផសងដទៀតណាមួយ ថាពិតជាស្សង់ដចញពីរិចចសនា 

ii. ដសចរតីខងលងការណ៍្ខដ្លមិនបានបញ្ញជ រ់ននអាជាា ប័ណ្ណ ខដ្លដធវើដឡើងរនុងទរមង់
និងានាតិកាដូ្ចបានរុំណ្ត់រនុងដសចរតីខងលងការណ៍្ននទរមង់អាជាា ប័ណ្ណខដ្ល 
ានរនុងឧបសមព័នធននបទបបញ្ាតតិទុំងដនេះដហើយរតូវបានចុេះហតថដលខាដោយ
ាច ស់ឬតុំណាងរបស់ាច ស់និងអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណឬតុំណាងអនរទទួលអាជាា  
ប័ណ្ណ ។    

(៣) [ការបងាា ញសុំដណ្ើ ] ចុំដពាេះលរខែណ្ឌ ខដ្លទរ់ទងនឹងការបងាា ញសុំដណ្ើ  រដ្ឋជា
សាជិរមិនរតូវបដិ្ដសធសុំដណ្ើ  ដៅដពលខដ្លការបងាា ញនិងការដរៀបចុំការចងអុលបងាា ញ 
និងធាតុរនុងសុំដណ្ើ  ទរទងនឹងការបងាា ញនិងការដរៀបចុំការចងអុលបងាា ញនិងធាតុរនុងទរមង់
សុំដណ្ើ ខដ្លានរនុងឧបសមព័នធ ននបទបបញ្ាតតិទុំងដនេះ។  

(៤) [ភាសា ការបរខរប ] (រ) រដ្ឋជាសាជិរ អាចតរមូវឱ្យសុំដណ្ើ ដធវើជាភាសា ឬរនុង
ភាសាណាមួយ ខដ្លការយិាល័យទទួលយរ។  

(ែ) រដ្ឋជាសាជិរអាចតរមូវថា របសិនដបើ ឯរសារដយាងដៅរថាែណ្ឌ (២)(ែ)(i)ឬ(ii) 
មិនដធវើជាភាសាឬជាភាសាណាមួយខដ្លការយិាល័យទទួលយរ សុំដណ្ើ រតូវអមដោយការបរ
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ខរបខដ្លានការបញ្ញជ រ់ ននឯរសារខដ្លតរមូវរនុងភាសាឬរនុងភាសាណាមួយខដ្លការយិា
ល័យទទួលយរ។  

(៥) [រនរម ] ចុំដពាេះការចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ រដ្ឋជាសាជិរណាមួយអាចតរមូវឱ្យបង់
រនរម ដៅការយិាល័យ។ 

(៦) [សុំដណ្ើ ខតមួយទរ់ទងនឹងការចុេះបញ្ជ ីដរចើន ] សុំដណ្ើ ខតមួយរតូវានលរខណ្ៈរគប់ 
រោន់ ដទេះបីជាអាជាា ប័ណ្ណទរ់ទងនឹងការចុេះបញ្ជ ីដរចើនជាងមួយរ៏ដោយ ឱ្យខតដលែចុេះបញ្ជ ី
ននការចុេះបញ្ជ ីទុំងអស់ខដ្លពារ់ព័នធ រតូវបានបងាា ញរនុងសុំដណ្ើ  ាច ស់និងអនរទទួលអាជាា
ប័ណ្ណានមួយសរាប់ការចុេះបញ្ជ ីទុំងអស់  ដហើយសុំដណ្ើ បងាា ញពីវសិាលភាពននអាជាា ប័ណ្ណ
ាមរថាែណ្ឌ (១) ចុំដពាេះការចុេះបញ្ជ ីទុំងអស់។    

[៧] [ការហាមឃាត់លរខែណ្ឌ តដផសងដទៀត]  រដ្ឋជាសាជិរមិនអាចតរមូវឱ្យាន 
លរខែណ្ឌ ដផសងពីលរខែណ្ឌ ខដ្លរតូវបុំដពញដូ្ចានខចងរនុងរថាែណ្ឌ (១)ដ្ល់(៦) ចុំដពាេះការ
ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណដៅការយិាល័យរបស់ែលួន។ ជាពិដសស ចុំណុ្ចដូ្ចខាងដរកាម អាចមិនរតូវ
តរមូវៈ 

i. ឱ្យផតល់វញិ្ញា បនបរតចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ ខដ្លជារមមវតថុននអាជាា ប័ណ្ណ 
ii. ឱ្យផតល់រិចចសនាអាជាា ប័ណ្ណ ឬការបរខរបរិចចសនាដនេះ 
iii. ឱ្យបងាា ញពីលរខែណ្ឌ ហិរញ្ាវតថុននរិចចសនាអាជាា ប័ណ្ណ។ 

(៨) [សុំដណ្ើ ទរ់ទងនឹងពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ]  រថាែណ្ឌ (១) ដ្ល់(៧) រតវូអនុវតតដូ្ចោន
ផងខដ្រ ចុំដពាេះសុំដណ្ើ ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណចុំដពាេះពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ដៅដពលខដ្លច៉ប់ខដ្ល
អនុវតតននរដ្ឋជាសាជិរមួយ ខចងពីការចុេះបញ្ជ ីខបបដនេះ។  

មរា ៣ 
សុំដណ្ើ ដធវើវដិសាធនរមម ឬលុបដចាលការចុេះបញ្ជ  ី

ារា២ រតូវអនុវតតដូ្ចោន ផងខដ្រ  ចុំដពាេះសុំដណ្ើ ទរ់ទងនឹងការដធវើវដិសាធនរមម ឬការ
លុបដចាលការចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ។  

មរា៤ 
 អានុភាពននការមិនចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ 

(១) [សុពលភាពននការចុេះបញ្ជ ី និងរិចចការពារា៉ា រ ] ការមិនចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណដៅ 
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ការយិាល័យឬដៅអាជាា ធរដផសងដទៀតណាមួយននរដ្ឋជាសាជិរ មិនរតូវប៉ាេះពាល់ដ្ល់សុពល
ភាពននការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ ខដ្លជារមមវតថុននអាជាា ប័ណ្ណ ឬរិចចការពារា៉ា រដនេះដឡើយ។  

(២) [សិទធិមួយចុំនួនននអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ] (រ) រដ្ឋជាសាជិរមួយ មិនអាចតរមូវ ឱ្យ
ការចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ កាល យជាលរខែណ្ឌ ចុំដពាេះសិទធិណាមួយ ខដ្លអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ អាច
ាន ាមច៉ប់រដ្ឋជាសាជិរដនេះ ដដ្ើមបីចូលរមួរនុងបណ្តឹ ងរ ុំដោភបុំពានខដ្លផតួចដផតើមដឡើង
ដោយាច ស់ ឬ ាមរយៈបណ្តឹ ងដនេះ ទទួលបានសុំណ្ងការែូចខាត ខដ្លបណាត លមរពីការ
រ ុំដោភបុំពានា៉ា រ ខដ្លជារមមវតថុននអាជាា ប័ណ្ណ។ 

(ែ) របសិនដបើអនុរថាែណ្ឌ (រ) មិនស្សបនឹងច៉ប់ជាតិននរដ្ឋជាសាជិរមួយ អនុរថា
ែណ្ឌ ដនេះ មិនរតូវអនុវតតចុំដពាេះរដ្ឋជាសាជិរដនេះដទ។ 

មរា៥ 
ការដរបើរបាស់ា៉ាររនុងន្ទមាច ស់ 

ការដរបើរបាស់ា៉ា រមួយដោយរបូវន័តបុគគលឬនីតិបុគគលដរៅពីាច ស់ រតវូចាត់ទុរថាបដងកើត
ជាការដរបើរបាស់ដោយាច ស់ផ្លទ ល់ របសិនដបើការដរបើរបាស់ដនេះ រតូវបានដធវើដឡើងដោយាន 
ការយល់រពមពីាច ស់។  

មរា៦ 
ការចងអុលបងាា ញននអាជាា ប័ណ្ណ 

ដៅដពលខដ្លច៉ប់រដ្ឋជាសាជិរ តរមូវឱ្យចងអុលបងាា ញថាា៉ា ររតូវបានដរបើរបាស់ 
ដរកាមអាជាា ប័ណ្ណ ការមិនស្សបាមទុំងស្សងុឬដោយខផនរនឹងលរខែណ្ឌ ដនេះ មិនប៉ាេះពាល់ដ្ល់
សុពលភាពននការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ ខដ្លជារមមវតថុននអាជាា ប័ណ្ណឬរិចចការពារា៉ា រដហើយ មិនរតូវ
ប៉ាេះពាល់ដ្ល់ការអនុវតតារា៥ដឡើយ។  
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ឧបសមព័នធ 
ទរមង់គំរអូនតរជ្ញតិ លេខ.១ 
សលំណ្ើ ចុុះបញ្ជអីាជ្ញា ប័ណ្ណ  

 
សលំណ្ើ ល្វើវិលសា្នកមម/េបុលោេការចុុះបញ្ជអីាជ្ញា ប័ណ្ណ  

ចុំដពាេះពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី និង/ឬ ា៉ា រខដ្លបានចុេះបញ្ជ ី 
ខដ្លបានោរ់ដៅការយិាល័យនន………. 

 
 

ការចងអុលបងាា ញដយាងននាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី 
និង/ឬ អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ:1…………………… 
 
ការចងអុលបងាា ញដយាងននតុំណាងាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើ
សុុំចុេះបញ្ជ ី:                           ……………………. 
អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ:1           ………………. 

____________________________________________________________________ 
១. សុំដណ្ើ សុុំ2 

ការរត់រាការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីខដ្លានរនុងសុំដណ្ើ ដនេះ  ខដ្លជារមមវតថុ
ននអាជាា ប័ណ្ណ រតូវដសនើាមដនេះ។ 

វដិសាធនរមមការចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណខដ្លទរ់ទងនឹងការចុេះបញ្ជ ី និង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះ
បញ្ជ ីខដ្លានរនុងសុំដណ្ើ ដនេះ រតូវដសនើាមដនេះ។ 

                                                           
1
 ការចងអុលបងាា ញដយាងណាមួយ ខដ្លផតល់ដោយាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬ អនរទទួលអាជាា  

ប័ណ្ណនិង/ឬការចងអុលបងាា ញដយាងណាមួយ ខដ្លផតល់ដោយតុំណាងណាមួយ ចុំដពាេះសុំដណ្ើ ដនេះ អាចរតូវ 
បានផតល់ឱ្យរនុងរខនលងចុំហដនេះ។  
2
 ពិនិតយរបអប់ខដ្លរតឹមរតូវ។ 

សរាប់ការយិាល័យដរបើរបាស់ខតប៉ាុដណាណ េះ 
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ការលុបដចាលការចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ ខដ្លទរ់ទងនឹងការចុេះបញ្ជ ី និង/ឬ ពារយដសនើសុុំចុេះ
បញ្ជ ីខដ្លានរនុងសុំដណ្ើ ដនេះ រតូវដសនើាមដនេះ។ 
______________________________________________________________________ 
២. ការចុេះបញ្ជ និីង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីខដ្លពារ់ព័នធ 
 សុំដណ្ើ ដនេះ ពារ់ព័នធនឹងការចុេះបញ្ជ ី និង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីដូ្ចខាងដរកាមៈ 
 ២.១ ដលែចុេះបញ្ជ ី និង/ដលែពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី:  
 ២.២ របសិនដបើរខនលងចុំហដរកាមចុំនុច២.១ មិនរគប់រោន់ ពិនិតយរបអប់ដនេះ ដហើយ
ផតល់ព័ត៌ានាមរយៈររោសខដ្លបខនថម។ 
____________________________________________________________________ 
៣. ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ  ី
 ៣.១ របសិនដបើាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ជារបូវន័តបុគគល 
  (រ) ដោតតន្ទមឬដ ម្ េះពិតរបារដ្របស់របូវន័តបុគគលៈ3 
  (ែ) ដ ម្ េះដរៅ ឬដ ម្ េះទីពីររបស់របូវន័តបុគគៈ3 
 ៣.២ របសិនដបើាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ជានីតិបុគគល 
  (រ) ដ ម្ េះផលូវការដពញរបស់នីតិបុគគល: 
  (ែ) លរខណ្ៈផលួវច៉ប់នននីតិបុគគល: 
  (គ) រដ្ឋ និង ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន តុំបន់ខដ្នដី្រនុងរដ្ឋដន្ទេះាមច៉ប់
ខដ្លបដងកើតនីតិបុគគលដនេះ: 
 ៣.៣ អាសយោឋ ន (រមួទុំង ដលែរូដ្នរបសណី្ និងដលែរូដ្របដទស): 
  

ដលែទូរស័ពទ:4      ដលែទូរសារ:4 

                                                           
3
 ដ ម្ េះទុំងឡាយ ខដ្លរតូវបងាា ញាមចុំនុច (រ) និង(ែ) គឺជាដ ម្ េះ ខដ្លានរនុងរុំណ្ត់រាការយិាល័យ 

ចុំដពាេះាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីននការចុេះបញ្ជ ី/ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីខដ្លពារ់ព័នធសុំដណ្ើ ដនេះ។  
4
 ដទេះបីជា ការយិាល័យដរជើសដរ ើសដដ្ើមបីដសនើព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ឬតុំណាង 

របស់ែលួន  ានជដរមើសមិនផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ។ ដៅដពលខដ្លផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ គួរ រតូវបញ្ចូ ល
ដលែរូដ្របដទស (ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និងដលែរូដ្តុំបន់។  
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 ៣.៤ ពិនិតយរបអប់ដនេះ របសិនដបើានាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី 
ដលើសពីាន រ់ រនុងររណី្ដនេះ រាយដ ម្ េះាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីបខនថមដលើររោស
ដោយខឡរមួយ ដហើយចងអុលបងាា ញទិននន័យដូ្ចានខចងរនុងចុំនុច៣.១ ឬ៣.២ និង៣.៣ 
ចុំដពាេះបុគគលនីមួយៗដនេះ។  
____________________________________________________________________ 
៤. តុំណាងាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ  ី
 ៤.១ ដ ម្ េះ: 
 ៤.២ អាសយោឋ ន (រមួទុំងដលែរូដ្នរបសណី្យ៍ និងដលែរូដ្របដទស) 
  ដលែទូរស័ពទ:5       ដលែទូរសារ:5 
 ៤.៣ ដលែចុេះបញ្ជ ី របសិនដបើចុេះបញ្ជ ីដៅការយិាល័យៈ 
 ៤.៤ ដលែ ខដ្លផតល់ឱ្យដោយដមធាវៈី6 
 
______________________________________________________________________ 

៥. អាសយោឋ នសរាប់ដសវាននាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី7 
______________________________________________________________________ 
 ៦. អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ 
 ៦.១ របសិនដបើអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ជារបូវន័តបុគគល 

                                                           
5
 ដទេះបីជាការយិាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ឬតុំណាងរបស់ែលួន 

ានជដរាើ មិនផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ។ ដៅដពលផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ គួររតូវ បញ្ចូ លដលែរូដ្របដទស 
(ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និងដលែរូដ្តុំបន់។ 
6
 ទុរចដន្ទល េះដចាល របសិនដបើលិែិតពឹងដមធាវ ី មិនបាន ឬមិនទន់បានផតល់ដលែឱ្យ ឬរបសិនដបើ ដលែ មិនរតូវ

បានដឹ្ងដ្ល់ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ឬតុំណាង។  
7
 ាមារា ៤(២)(ែ)ននTLT អាសយោឋ នសរាប់ដសវា រតូវខតបងាា ញរនុងចដន្ទល េះខដ្លានដរកាមចុំណ្ង

ដជើងននចុំនុច៥ ដៅដពលខដ្លាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី មិនបាន ឬមិនទន់បានបងាា ញពីលុំដៅឋាន 
ឬសហរោសឧសាហរមមឬពាណិ្ជជរមមពិតរបារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើ រការដលើខដ្នដី្ភាគីហតថដលែី ខដ្លការយិា 
ល័យរបស់ែលួនជាការយិាល័យខដ្លានដ ម្ េះដៅទុំព័រដ្ុំបូងននសុំដណ្ើ ដនេះ ដលើរខលងខតតុំណាង រតូវបាន 
បងាា ញរនុងចុំនុច៤។   
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  (រ) ដោតតន្ទមឬដ ម្ េះពិតរបារដ្ននរបូវន័តបុគគលៈ 
(ែ) ដ ម្ េះដរៅ ឬដ ម្ េះទីពីរៈ 

៦.២ របសិនដបើអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ជានីតិបុគគល 
  (រ) ដ ម្ េះជាផលូវការដពញរបស់នីតិបុគគលៈ 
  (ែ) លរខណ្ៈផលូវច៉ប់នននីតិបុគគល: 
  (គ) រដ្ឋ ដហើយ ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន តុំបន់ខដ្នដី្រនុងរដ្ឋដន្ទេះ ាមច៉ប់
ខដ្លបដងកើតនីតិបុគគលដនេះ។ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 ៦.៣ អាសយោឋ ន (រមួទុំងដលែរូដ្នរបសណី្យ៍ និងដលែរូដ្របដទស) 
  ដលែទូរស័ពទ:8     ដលែទូរសារ:8 
 ៦.៤ រដ្ឋននសញ្ញជ តិរបស់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណៈ 
 ៦.៥ រដ្ឋននលុំដៅឋានរបស់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណៈ 
 ៦.៦ រដ្ឋននសហរោសឧសាហរមមឬពាណិ្ជជរមមពិតរបារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើ រការ របស់
អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណៈ 
 ៦.៧ ពិនិតយរបអប់ដនេះ របសិនដបើានអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណដលើសពីាន រ់។ រនុង 
ររណី្ដនេះ រាយន្ទមអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណបខនថមនីមួយៗដលើររោសមួយដោយខឡរ ដហើយ
បងាា ញទិននន័យដូ្ចានរនុងចុំនុច៦.១ដ្ល់៦.៦ ចុំដពាេះអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណនីមួយៗ។  
____________________________________________________________________ 
 ៧. តុំណាងអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណៈ 
 ៧.១ ដ ម្ េះ: 

៧.២ អាសយោឋ ន (រមួទុំងដលែរូដ្នរបសណី្យ៍ និងដលែរូដ្របដទស): 
 ដលែទូរស័ពទ:9     ដលែទូរសារ:9 

                                                           
8
 ដទេះបីជាការយិាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ  អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណឬតុំណាងរបស់ែលួន ានជដរមើស

មិនផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ។ ដៅដពលខដ្លផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ  គួររតូវបញ្ចូ លដលែរូដ្របដទស 
(ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និងដលែរូដ្តុំបន់។ 
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៧.៣ ដលែចុេះបញ្ជ ី របសិនដបើបានចុេះបញ្ជ ីដៅការយិាល័យ: 
៧.៤ ដលែ ខដ្លផតល់ឱ្យលិែិតពឹងដមធាវ:ី10 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 ៨. អាសយោឋ នសរាប់ដសវារបស់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ11: 
______________________________________________________________________ 
 ៩. ទុំនិញនិង/ឬដសវាខដ្លផតល់អាជាា ប័ណ្ណ12 
 ៩.១ អាជាា ប័ណ្ណ រតូវបានផតល់ឱ្យសរាប់ទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងឡាយ  ខដ្លាន 
រនុងការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ដូ្ចានរនុងចុំនុច២។ 
 ៩.២ ការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីខតមួយ រតូវខចងរនុងចុំនុច២ ដហើយអាជាា
ប័ណ្ណរតូវបានផតល់ឱ្យខតសរាប់ទុំនិញនិង/ដសវាមួយចុំនួន ខដ្លានរនុងការចុេះបញ្ជ ីឬពារយ
ដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី។ ទុំនិញនិង/ឬដសវាខាងដរកាម រតូវរគបដ្ណ្ត ប់ដោយអាជាា ប័ណ្ណៈ 
 ៩.៣ ការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីដលើសពីមួយ រតូវខចងរនុងចុំនុច២  និង
ចុំដពាេះយា៉ាងដហាចណាស់ការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីមួយ អាជាា ប័ណ្ណរគបដ្ណ្ត ប់
តិចជាងទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងអស់ ខដ្លានរនុងបញ្ជ ី។ រនុងររណី្ដនេះ បងាា ញ ដលើររោស
បខនថមមួយដទៀង ដោយខឡរៗចុំដពាេះការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី នីមួយៗថាដតើ

                                                                                                                                                                                           
9
 ដទេះបីជាការយិាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណឬ តុំណាងរបស់ែលួន 

ានជដរមើសមិនផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ។   ដៅដពលខដ្លផតល់  ការចងអុលបងាា ញដនេះ គួររតូវបញ្ចូ លដលែរូដ្
របដទស (ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និងដលែរូដ្តុំបន់។ 
10

 ទុរចុំហ របសិនដបើលិែិតពឹងដមធាវ ីមិនរតូវបាន ឬមិនទន់រតូវបានផតល់ដលែឱ្យ ឬរបសិនដបើ ដលែដនេះ មិនរតូវ
បានដឹ្ងដ្ល់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណឬតុំណាងរបស់ែលួន។ 
11 ាមារា៤(២)(ែ)នន TLT អាសយោឋ នសរាប់ដសវា រតូវបងាា ញរនុងចដន្ទល េះខដ្លានដរកាមចុំណ្ង
ដជើងននចុំនុច៨ ដៅដពលខដ្លអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ោម នឬមិនបានបងាា ញពីលុំដៅឋាន ឬសហរោស
ឧសាហរមមឬពាណិ្ជជរមមពិតរបារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើ រការដលើខដ្នដី្ភាគីហតថដលែី ខដ្លការយិាល័យរបស់ែលួន
ជាការយិាល័យខដ្លានដ ម្ េះដៅទុំព័រដ្ុំបូងននសុំដណ្ើ ដនេះ ដលើរខលងខតតុំណាងរតូវបានបងាា ញរនុងចុំនុច៧។ 
12

 ពិនិតយរបអប់ខដ្លរតឹមរតូវ។  
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អាជាា ប័ណ្ណដនេះរគបដ្ណ្ត ប់ដលើទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងអស់ ឬ ខតដលើទុំនិញនិង/ឬដសវាមួយ 
ចុំនួនខតប៉ាុដណាណ េះ។  
______________________________________________________________________ 
 ១០. របដភទអាជាា ប័ណ្ណ12 
 ១០.១  អាជាា ប័ណ្ណជាអាជាា ប័ណ្ណផ្លត ច់មុែ។ 
 ១០.២   អាជាា ប័ណ្ណជាអាជាា ប័ណ្ណខតមួយ។ 
 ១០.៣  អាជាា ប័ណ្ណជាអាជាា ប័ណ្ណមិនផ្លត ច់មុែ។ 
 ១០.៤  អាជាា ប័ណ្ណពារ់ព័នធខតខផនរដូ្ចខាងដរកាមននខដ្នដី្រគបដ្ណ្ត ប់ដោយ 
ការចុេះបញ្ជ ីៈ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 ១១. រយៈដពលអាជាា ប័ណ្ណ12 
 ១១.១   អាជាា ប័ណ្ណដនេះរតូវបានររមិតរយៈដពលនិងផតល់ឱ្យចាប់ 
  ពី…………………………ដ្ល់…………………….. 
  ១១.១.១   អាជាា ប័ណ្ណដនេះជារមមវតថុននការពនារដោយសវ័យរបវតតិ។ 
 ១១.២   អាជាា ប័ណ្ណដនេះរតូវបានផតល់ឱ្យសរាប់រយៈដពលមិនរុំណ្ត់។ 
____________________________________________________________________ 
 ១២. ហតថដលខា ឬរា13 
 ១២.១ ហតថដលខាឬរារបស់ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី: 
 ១២.១.១ ដ ម្ េះាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីឬ របសិនដបើាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើ
សុុំចុេះបញ្ជ ីជានីតិបុគគល គឺដ ម្ េះបុគគលខដ្លដធវើសរមមភាពរនុងន្ទមាច ស់ /អនរោរ់ពារយដសនើសុុំ
ចុេះបញ្ជ ី: 
  ១២.១.២ កាលបរដិចឆទននហតថដលខាឬដបាេះរាៈ 
  ១២.១.៣ ហតថដលែ ឬរាៈ 
                                                           
13

 របសិនដបើានបុគគលដលើសពីាន រ់ខដ្លបានចុេះហតថដលខាឬដរបើរបាស់រា រាល់ការចងអុលបងាា ញទុំងឡាយ 
ាមអនុចុំនុច១២.១ ដ្ល់១២.៤ គួររតូវបានផតល់ឱ្យដៅដលើររោសបខនថមមួយដទៀត។ 
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 ១២.២ ហតថដលខាឬរាអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ:14 
  ១២.២.១ ដ ម្ េះអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ឬ របសិនដបើ អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណជានីតិ 
បុគគល គឺដ ម្ េះបុគគល ខដ្លដធវើសរមមភាពរនុងន្ទមអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ: 
  ១២.២.២ កាលបរដិចឆទននហតថដលខា ឬដបាេះរាៈ 
  ១២.២.៣ ហតថដលខា ឬរាៈ 
______________________________________________________________________ 
 ១២.៣ ហតថដលខា ឬរារបស់តុំណាងាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ :ី 
  ១២.៣.១ ដ ម្ េះរបូវន័តបុគគល ខដ្លបានចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរា: 
  ១២.៣.២ កាលបរដិចឆទននការចុេះហតថដលខាឬដបាេះរាៈ 
  ១២.៣.៣ ហតថដលខាឬរាៈ 
 ១២.៤ ហតថដលខា ឬរារបស់តុំណាងអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ: 
  ១២.៤.១ ដ ម្ េះរបូវន័តបុគគល ខដ្លបានចុេះហតថដលខាឬដបាេះរា: 
  ១២.៤.២ កាលបរដិចឆទននការចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរា:  
  ១២.៤.៣ ហតថដលខា ឬរា:  
____________________________________________________________________ 
 ១៣. រនរម 
  ១៣.១ របិូយវតថុនិងចុំនួនរនរម ខដ្លរតូវបង់ចុំដពាេះសុំដណ្ើ ដនេះ: 
  ១៣.២ មដធាបាយទូទត់ៈ 
____________________________________________________________________ 

                                                           
14

 ហតថដលខាអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ានភាពចាុំបាច់ ខតរនុងររណី្ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីមិនបាន
ចុេះហតថដលខាដលើសុំដណ្ើ ។ រនុងររណី្ដនេះ ាមជដរមើសរបស់ភាគីដសនើសុុំ  សុំដណ្ើ រតូវភាជ ប់មរជាមួយនូវចុំណុ្ច
ណាមួយដូ្ចខាងដរកាមៈ (i) សរមង់រិចចសនាអាជាា ប័ណ្ណខដ្លបងាា ញពីភាគីទុំងឡាយ និងសិទធិទទួលអាជាា
ប័ណ្ណ ខដ្លសរមង់ដនេះអាចតរមូវឱ្យានការបញ្ញជ រ់ពីសារការឬីពីអាជាា ធរសាធារណ្ៈានសមតថរិចចដផសងដទៀត
ណាមួយ ថាជាសរមង់ពិតរបារដ្ពីរិចចសនា (ii) ដសចរតីខងលងការណ៍្អាជាា ប័ណ្ណខដ្លមិនបានបញ្ញជ រ់ ខដ្ល
ដធវើដឡើងរនុងទរមង់ និងានាតិកាដូ្ចរុំណ្ត់រនុងដសចរតីខងលងការណ៍្  ទរមង់អាជាា ប័ណ្ណខដ្លានរនុង
ឧបសមព័នធដនេះ ដហើយរតូវបានចុេះហតថដលខាដោយាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ឬតុំណាងរបស់ែលួន និងអនរ
ទទួលអាជាា ប័ណ្ណឬតុំណាងរបស់ែលួន។   
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 ១៤. ររោសបខនថម 
  ពិនិតយរបអប់ដនេះ របសិនដបើ រតូវភាជ ប់ររោសបខនថម និងរតូវបញ្ញជ រ់ពីចុំនួន 
ររោសសរបុទុំងដនេះ: 
____________________________________________________________________ 
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ទរមង់គំរអូនតរជ្ញតិ លេខ.២ 
 

លសចកតីថ្លលងការណ៍្ពីអាជ្ញា ប័ណ្ណ  
ចុំដពាេះពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី និង/ឬ ា៉ា រខដ្លបានចុេះបញ្ជ ី 

ខដ្លបានោរ់ជូនការយិាល័យនន………. 
 
  
 

ការចងអុលបងាា ញដយាងននាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះ
បញ្ជ ីនិង/ឬអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ:1 …………………… 
ការចងអុលបងាា ញដយាងននតុំណាងាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើ
សុុំចុេះបញ្ជ ី:                                   ……………………. 
អាជាា ប័ណ្ណ:1                                      ……………………. 

____________________________________________________________________ 
១. ដសចរតីខងលងការណ៍្ 
 ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី និងអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ បញ្ញជ រ់ថា ការចុេះបញ្ជ ី 
និង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ខដ្លបានរុំណ្ត់អតតសញ្ញា ណ្ខាងដរកាម ជា រមមវតថុននអាជាា ប័ណ្ណ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
២. ការចុេះបញ្ជ ី និង/ឬ ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីខដ្លពារ់ព័នធ 
 ដសចរតីខងលងការណ៍្ដនេះពារ់ព័នធនឹងការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ខដ្លដូ្ចខាង 
ដរកាម: 
 ២.១ ដលែចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬដលែពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី: 

                                                           
1
 ការចងអុលបងាា ញដយាងណាមួយ ខដ្លផតល់ដោយាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬ អនរទទួល

អាជាា ប័ណ្ណនិង/ឬ ការចងអុលបងាា ញដយាងណាមួយ ខដ្លផតល់ដោយតុំណាងណាមួយ ដៅ  សុំដណ្ើ ដនេះ 
អាចរតវូផតល់ឱ្យរនុងចដន្ទល េះចុំហដនេះ។ 

 

សរាប់ការយិាល័យដរបើរបាស់ខតប៉ាុដណាណ េះ 
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 ២.២   របសិនដបើចដន្ទល េះចុំហដរកាមចុំនុច ២.១ មិនរគប់រោន់ ពិនិតយរបអប់ដនេះ 
ដហើយផតល់ព័ត៌ានរនុងររោសបខនថម។ 
____________________________________________________________________ 
៣. ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ  ី
 ៣.១ របសិនដបើាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីជារបូវន័តបុគគល  
  (រ) ដោតតន្ទម ឬដ ម្ េះពិតរបារដ្ននរបូវន័តបុគគល:2 
  (ែ) ដ ម្ េះដរៅ ឬដ ម្ េះទីពីរននរបូវន័តបុគគល:2 

៣.២ របសិនដបើ ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ជានីតិបុគគល 
  (រ) ដ ម្ េះផលូវការដពញរបស់នីតិបុគគល: 
  (ែ) លរខណ្ៈផលូវច៉ប់នននីតិបុគគល: 
  (គ) រដ្ឋ ដហើយ ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន តុំបន់ខដ្នដី្រនុងរដ្ឋដន្ទេះ 
ាមច៉ប់ខដ្លបដងកើតនីតិបុគគលៈ 

៣.៣ អាសយោឋ ន (រមួទុំង ដលែរូដ្នរបសណី្និងដលែរូដ្របដទស): 
 ដលែទូរស័ពទ:3      ដលែទូរសារ:3 

៣.៤   ពិនិតយរបអប់ដនេះ របសិនដបើ ានាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី
ដលើសពីាន រ់ រនុងររណី្ដនេះ រាយន្ទមាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ដៅដលើររោសដោយ
ខឡរដហើយបងាា ញទិននន័យដូ្ចានខចងរនុងចុំនុច៣.១ឬ៣.២និង៣.៣ ចុំដពាេះបុគគលនីមួយៗ។  
 
៤. តុំណាងាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ  ី

៤.១ ដ ម្ េះ: 
                                                           
2
 ដ ម្ េះទុំងឡាយ ខដ្លរតូវបងាា ញាមចុំនុច(រ)និង(ែ) ជាដ ម្ េះ ខដ្លានរនុងរុំណ្ត់រារបស់ ការយិាល័យ 

ចុំដពាេះាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីននការចុេះបញ្ជ ី/ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីខដ្លទរទងនឹងសុំដណ្ើ ដនេះ។ 
 
 
3
 ដទេះបីជាការយិាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ឬតុំណាងរបស់ែលួន 

ានជដរមើសមិនផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ។ ដៅដពលផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ គួររតូវបញ្ចូ លដលែរូដ្របដទស 
(ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និងដលែរូដ្តុំបន់។ 
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៤.២ អាសយោឋ ន (រមួទុំងដលែរូដ្នរបសណី្យ៍ និងដលែរូដ្របដទស): 
  ដលែទូរស័ពទ:4   ដលែទូរសារ:4 
៤.៣ ដលែចុេះបញ្ជ ី របសិនដបើចុេះបញ្ជ ីដៅការយិាល័យ: 
៤.៤ ដលែ លិែិតពឹងពារ់ដមធាវ:ី 

______________________________________________________________________ 
៥. អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ 

៥.១ របសិនដបើអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណជារបូវន័តបុគគល 
(រ) ដោតតន្ទម ឬដ ម្ េះពិតរបារដ្ននរបូវន័តបុគគលៈ 
(ែ) ដ ម្ េះដរៅ ឬដ ម្ េះទីពីរននរបូវន័តបុគគល: 

៥.២ របសិនដបើអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណជានីតិបុគគល 
  (រ) ដ ម្ េះផលូវការដពញរបស់នីតិបុគគល: 
  (ែ) លរខណ្ៈផលូវច៉ប់នននីតិបុគគល: 
  (គ) រដ្ឋ ដហើយ ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន តុំបន់ខដ្នដី្រនុងរដ្ឋដន្ទេះ ាមច៉ប់
ខដ្លបដងកើតនីតិបុគគលៈ 
 ៥.៣ អាសយោឋ ន (រមួទុំងដលែរូដ្នរបសណី្យ៍ និងដលែរូដ្របដទស): 
  ដលែទូរស័ពទ:5    ដលែទូរសារ:5 

៥.៤ រដ្ឋ ខដ្លអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណានសញ្ញជ តិៈ 
 ៥.៥ រដ្ឋ ខដ្លអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណានលុំដៅឋានៈ 
______________________________________________________________________ 

                                                           
4 ដទេះបីជាការយិាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ឬតុំណាងរបស់ែលួន 
ានជដរមើសមិនផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ។ ដៅដពលផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ គួររតូវបញ្ចូ លដលែរូដ្របដទស 
(ដៅដពលខដ្លសមស្សប) និងដលែរូដ្តុំបន់។ 
 
 
5
 ដទេះបីជាការយិាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ/តុំណាងរបស់ែលួន ានជដរមើសមិន 

ផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ។ ដៅដពលផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ គួររតូវបញ្ចូ លដលែរូដ្របដទស (ដៅដពលខដ្ល
សមស្សប) និងដលែរូដ្តុំបន់។ 
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 ៥.៦ រដ្ឋ ខដ្លអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណានសហរោសឧសាហរមមឬពាណិ្ជជរមមពិត
របារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើ រការៈ  

៥.៧  ពិនិតយរបអប់ដនេះ របសិនដបើានអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណដលើសពីាន រ់។ រនុង
ររណី្ដនេះ រាយន្ទមអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណបខនថមនីមួយៗដលើររោសដោយខឡរ ដហើយបងាា ញ
ទិននន័យ ដូ្ចានខចងរនុងចុំនុច៥.១ដ្ល់៥.៦ ចុំដពាេះអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណនីមួយៗ។  
______________________________________________________________________ 
៦. តុំណាងរបស់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ 

៦.១ ដ ម្ េះ: 
៦.២ អាសយោឋ ន (រមួទុំងដលែរូដ្នរបសណី្យ៍ និងដលែរូដ្របដទស) 
 ដលែទូរស័ពទ:6    ដលែទូរសារ:6 
៦.៣ ដលែចុេះបញ្ជ ី របសិនដបើចុេះបញ្ជ ីដៅការយិាល័យ: 
៦.៤ ដលែ លិែិតពឹងពារ់ដមធាវ:ី7 
 

៧. ទុំនិញ និង/ឬដសវាខដ្លរតវូផតល់អាជាា ប័ណ្ណ8 
 ៧.១  អាជាា ប័ណ្ណ រតូវបានផតល់ឱ្យសរាប់ទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងឡាយ  ខដ្ល
ាន រនុងការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ដូ្ចានរនុងចុំនុច២។  
 ៧.២  ការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីខតមួយ រតូវខចងរនុងចុំនុច២ ដហើយ 
អាជាា ប័ណ្ណរតូវបានផតល់ឱ្យខតសរាប់ទុំនិញនិង/ដសវាមួយចុំនួន ខដ្លានរនុងការចុេះបញ្ជ ី ឬ 
ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី។ ទុំនិញនិង/ឬដសវាខាងដរកាម រតូវរគបដ្ណ្ត ប់ដោយអាជាា ប័ណ្ណៈ 

                                                           
6
 ដទេះបីជាការយិាល័យដសនើសុុំព័ត៌ានដនេះរ៏ដោយ អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ/តុំណាងរបស់ែលួន ានជដរមើសមិន ផតល់

ការចងអុលបងាា ញដនេះ។ ដៅដពលផតល់ការចងអុលបងាា ញដនេះ គួររតូវបញ្ចូ លដលែរូដ្របដទស (ដៅដពលខដ្ល
សមស្សប) និងដលែរូដ្តុំបន់។ 
 
 
7
 ទុរចុំហ របសិនដបើមិនទន់ផតល់ដលែឱ្យលិែិតពឹងពារ់ដមធាវ ី ឬរបសិនដបើ  អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ

ឬតុំណាងរបស់ែលួនមិនបានដឹ្ងពីដលែដនេះ។ 
8
 ពិនិតយរបអប់ខដ្លពារ់ព័នធ។ 
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 ៧.៣   ការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីដលើសពីមួយ រតូវខចងរនុងចុំនុច២  
និងចុំដពាេះយា៉ាងដហាចណាស់ការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីមួយ អាជាា ប័ណ្ណពារ់ព័នធ
តិចជាងទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងអស់ ខដ្លានបញ្ជ ី។ រនុងររណី្ដនេះ បងាា ញដលើររោស
បខនថមមួយដទៀត ដោយខឡរៗចុំដពាេះការចុេះបញ្ជ ីនិង/ឬពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី នីមួយៗដទេះបីដបើ 
អាជាា ប័ណ្ណដនេះរគបដ្ណ្ត ប់ដលើទុំនិញនិង/ឬដសវាទុំងអស់ ឬ ខតដលើទុំនិញនិង/ឬដសវាមួយ 
ចុំនួនខតប៉ាុដណាណ េះ។  
______________________________________________________________________ 
៨. របដភទអាជាា ប័ណ្ណ8 
 ៨.១   អាជាា ប័ណ្ណជាអាជាា ប័ណ្ណផ្លត ច់មុែ។ 
 ៨.២   អាជាា ប័ណ្ណជាអាជាា ប័ណ្ណខតមួយ។ 
 ៨.៣    អាជាា ប័ណ្ណជាអាជាា ប័ណ្ណមិនផ្លត ច់មុែ។ 
 ៨.៤   អាជាា ប័ណ្ណពារ់ព័នធខតខផនរដូ្ចខាងដរកាមននខដ្នដី្ ខដ្លរគបដ្ណ្ត ប់
ដោយការចុេះបញ្ជ ីៈ 
______________________________________________________________________ 
៩. រយៈដពលអាជាា ប័ណ្ណ 
 ៩.១   អាជាា ប័ណ្ណរតូវផតល់ឱ្យរនុងរយៈដពលរុំណ្ត់ចាប់ 
  ពី…………………………ដ្ល់…………………….. 
  ៩.១.១    អាជាា ប័ណ្ណជារមមវតថុននការពនារដោយសវ័យរបវតតិ 
 ៩.២   អាជាា ប័ណ្ណរតូវបានផតល់ឱ្យរនុងរយៈដពលមិនរុំណ្ត់។ 
______________________________________________________________________ 
១០. ហតថដលខា ឬរា9 
 ១០.១ ហតថដលខា ឬរារបស់ាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី: 

                                                           
 
9
 របសិនដបើ ានបុគគលដលើសពីាន រ់ ខដ្លចុេះហតថដលខាឬដបាេះរា ការចងអុលបងាា ញទុំងអស់ាម 

អនុចុំនុច១២.១ ដ្ល់១២.៤ គួររតូវដធវើដលើររោសបខនថម។ 
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  ១០.១.១ ដ ម្ េះាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ឬរបសិនដបើ ាច ស់/អនរោរ់
ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី ជានីតិបុគគល គឺដ ម្ េះបុគគលខដ្លដធវើសរមមភាពរនុងន្ទមាច ស់/អនរោរ់
ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី: 
  ១០.១.២ កាលបរដិចឆទននការចុេះហតថដលខាឬដបាេះរាៈ 
  ១០.១.៣ ហតថដលខា ឬរាៈ 
 ១០.២ ហតថដលខា ឬរារបស់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ:  

១០.២.១ ដ ម្ េះអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ឬរបសិនដបើ អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណជានីតិ 
បុគគល គឺដ ម្ េះបុគគល ខដ្លដធវើសរមមភាពរនុងន្ទមអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ: 

  ១០.២.២ កាលបរដិចឆទននការចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរាៈ 
  ១០.២.៣ ហតថដលខា ឬរាៈ 
______________________________________________________________________ 
 ១០.៣ ហតថដលខា ឬរារបស់តុំណាងាច ស់/អនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី: 
  ១០.៣.១ ដ ម្ េះរបូវន័តបុគគល ខដ្លចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរា: 
  ១០.៣.២ កាលបរដិចឆទននការចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរាៈ 
  ១០.៣.៣ ហតថដលខា ឬរាៈ 
 ១០.៤ ហតថដលខា ឬរារបស់តុំណាងអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ: 
  ១០.៤.១ ដ ម្ េះរបូវន័តបុគគល ខដ្លចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរា: 
  ១០.៤.២ កាលបរដិចឆទននការចុេះហតថដលខា ឬដបាេះរា:  
  ១០.៤.៣ ហតថដលខា ឬរា:  
____________________________________________________________________ 
 ១១. ររោសបខនថម 
   ពិនិតយរបអប់ដនេះ របសិនដបើ រតូវភាជ ប់ ររោសបខនថម ដហើយបញ្ញជ រ់ពីចុំនួន
សរបុននររោសដនេះ: 
____________________________________________________________________ 
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កំណ្ត់ពនយេ់ 

ខដ្លដរៀបចុំដឡើងដោយការយិាល័យអនតរជាតិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 រុំណ្ត់ពនយល់ទុំងដនេះ រតូវបានដរៀបចុំដឡើងដោយការយិាល័យអនតរជាតិននអងគការរមមសិទធិបញ្ញា ពិភពដោរ (WIPO) 
សរាប់ដោលបុំណ្ងពនយល់ខតប៉ាុដណាណ េះ។  
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កំណ្តច់ំល ុះមរា១ 
១.០១ ចុំនុច (i) ដ្ល់ (xi) ហារ់ដូ្ចជាានលរខណ្ៈពនយល់ដោយែលួនឯង។ ចុំនុច (i) ដ្ល់ (iii) 
និង(vi) ទរ់ទងនឹពារយបុំរពួញខដ្លរតូវបានដរបើរបាស់រនុងអនុសញ្ញា សតីពីច៉ប់ា៉ា រ(TLT)។  
 
១.០២ ពារយន្ទន្ទខដ្លឱ្យនិយមន័យរនុងចុំនុច(ix)ដ្ល់(xi) រតូវបានដរបើរបាស់រនុងារា២(១) 
(xi) និងរនុងខផនរ១០ ននទរមង់គុំរអូនតរជាតិដលែ.១ និងខផនរ៨ននទរមង់គុំរអូនតរជាតិដលែ.២ 
ខដ្លានរនុងឧបសមព័នធ។  

កំណតច់ំព ោះមាត្រា២ 
២.០១ ារាដនេះខចង អុំពីបញ្ជ ីអតិបរាននការចងអុលបងាា ញនិងធាតុទុំងឡាយ ខដ្លរដ្ឋជា
សាជិរអាចតរមូវចុំដពាេះសុំដណ្ើ ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ។ បខនថមដលើការតរមូវឱ្យភាគីដសនើសុុំផតល់
ការចងអុលបងាា ញនិងធាតុទុំងដនេះ រតូវយល់ថា រដ្ឋជាសាជិរអាចតរមូវឱ្យសុំដណ្ើ បុំដពញ
ាមការរតួតពិនិតយលរខែណ្ឌ ទរមង់ ដហើយ របសិនដបើការយិាល័យគិតថា ការចងអុលបងាា ញ
ឬធាតុណាមួយមិនបុំដពញាមការរតួតពិនិតយដនេះ   រតូវទរ់ទងភាគីដសនើសុុំឱ្យដធវើការបញ្ញជ រ់
និង/ឬដធវើវដិសាធនរមម។  
 
២.០២ រថាែណ្ឌ (១)។ បទបបញ្ាតតិដនេះរុំណ្ត់ពីធាតុ  ខដ្លការយិាល័យអាចតរមូវឱ្យបងាា ញ
រនុងសុំដណ្ើ ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណចុំដពាេះការដរបើរបាស់ា៉ា រ។ បញ្ជ ីធាតុទុំងដនេះ ានលរខណ្ៈ
អតិបរា ការយិាល័យានដសរភីាពរនុងការតរមូវខតធាតុមួយចុំនួនរនុងចុំដណាមធាតុទុំងដនេះ 
ប៉ាុខនតមិនអាចតរមូវឱ្យានលរខែណ្ឌ ដផសងដទៀងឬបខនថមដឡើយ(សូមដមើលរថាែណ្ឌ (៧))។ 
 
២.០៣ ចុំនុច (i) ដ្ល់ (vi)។ ដ្រាបណាានការទរ់ទងនឹងការបងាា ញដ ម្ េះនិងអាសយោឋ ន 
វធិាន២ (លរខណ្ៈននការបងាា ញដ ម្ េះនិងអាសយោឋ ន) ននTLT អាចអនុវតត។  
 
២.០៤ ចុំនុច (ii) (iii) (v) និង(vi) ។ ារា ៤(២) នន TLT អាចរតូវ អនុវតតចុំដពាេះចុំនុចទុំងដនេះ 
ពីដរពាេះការចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ ជា“នីតិវធីិចុំដពាេះមុែការយិាល័យ”។ ដូ្ដចនេះាមារាដនេះ អាច
តរមូវឱ្យានតុំណាង ឬអាសយោឋ នសរាប់ដសវា។ 
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២.០៥ ចុំនុច (v) និង (vi) ពិចារណាដលើ ារា២(២) ខដ្លអនុញ្ញា តឱ្យអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ 
ោរ់សុំដណ្ើ ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណដោយឯររាជយពីាច ស់ ដហើយដយាងដលើារា៤(២)ននTLT 
រដ្ឋជាសាជិរអាចតរមូវឱ្យបុគគលទុំងឡាយណា ខដ្លោម នលុំដៅឋានឬោម នសហរោស
ឧសាហរមមឬពាណិ្ជជរមមពិតរបារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើ រការដលើខដ្នដី្របស់ែលួន រតូវតុំណាង 
ដោយអនរតុំណាងឬបងាា ញអាសយោឋ នសរាប់ដសវា។ ដូ្ដចនេះ រដ្ឋជាសាជិររ៏អាចតរមូវ
ផងខដ្រឱ្យសុំដណ្ើ ានព័ត៌ានទរ់ទងនឹងតុំណាងអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណឬអាសយោឋ នសរាប់
ដសវា។  
២.០៦ ចុំនុច (vii) អនុញ្ញា តដបើចាុំបាច់ឱ្យរដ្ឋជាសាជិររុំណ្ត់ ថាដតើរតូវផតល់បដិ្ការ ចុំដពាេះ
ពលរដ្ឋរនុងរបដទសខដ្លអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណជាពលរដ្ឋរបស់ែលួនខដ្ររដឺទ។ ដោយសារ ារា
៣ននអនុសញ្ញា ទីររុងបា៉ា រសីសរាប់រិចចការពាររមមសិទធិឧសាហរមម ខចងថា ពលរដ្ឋរបដទស
ទុំងឡាយ ខដ្លមិនខមនជាសាជិរសហភាពទីររុងបា៉ា រសី រតូវានសិទធិទទួលបាន
របរពឹតតិរមមជាតិ របសិនដបើ ពលរដ្ឋទុំងដនេះ ានសហរោសឧសាហរមមឬពាណិ្ជជរមមពិត
របារដ្និងរុំពុងដ្ុំដណ្ើ រការឬ ានលុំដៅឋានរនុងរបដទសណាមួយននរបដទសសហភាពទីររងុ
បា៉ា រសី ចុំណុ្ចដនេះអនុញ្ញា តឱ្យទមទរការចងអុលបងាា ញទុំងដនេះ។ 
 
២.០៧ ចុំណុ្ច (viii) អនុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋជាសាជិរតរមូវឱ្យបញ្ញជ រ់ពីលរខណ្ៈផលូវច៉ប់ននអងគភាព 
ដៅដពលខដ្ល ាច ស់ អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ឬភាគីទុំងពីរជានីតិបុគគល។ បទបញ្ាតតិដនេះ
ដូ្ចោន នឹងារា៣(១)(រ)(iv)នន TLT ខដ្លអនុញ្ញា តឱ្យានលរខែណ្ឌ របហារ់របខហលោន ទរ់
ទងនឹងពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ។  
 
២.០៨ រថាែណ្ឌ (១)ចុំណុ្ច(ix)និង(x)។ ចុំណុ្ចទុំងដនេះហារ់ដូ្ចជាពនយល់ដោយែលួនឯង។ 
 
២.០៩ ចុំណុ្ច (xi)។ និយមន័យ “អាជាា ប័ណ្ណផ្លត ច់មុែ” “អាជាា ប័ណ្ណមិនផ្លត ច់មុែ” និង 
“អាជាា ប័ណ្ណខតមួយ” ានរនុងារា១(ix)ដ្ល់(xi)។ គួររត់សាគ ល់ថា ដូ្ចបានបងាា ញដោយ
ពារយ “ដៅដពលអនុវតតបាន” របសិនដបើច៉ប់រដ្ឋជាសាជិរមួយ មិនខចងអុំពីការចងអុលបងាា ញ
ណាមួយដទ មិនគួរផតល់ព័ត៌ានទរ់ទងនឹងចុំណុ្ចដរកាមការពិចារណាដនេះដឡើយ។  
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២.១០ ចុំណុ្ច (xii) អនុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋជាសាជិរមួយ តរមូវឱ្យានការចងអុលបងាា ញថា
អាជាា ប័ណ្ណពារ់ព័នធខតខផនរមួយននខដ្នដី្ ខដ្លការចុេះបញ្ជ ីានអានុភាព ដហើយរតូវាន ការ
ចងអុលបងាា ញជារ់ោរ់ននខដ្នដី្ដនេះ។  
 
២.១១ ចុំណុ្ច (xiii)។ រដ្ឋជាសាជិរអាចតរមូវឱ្យសុំដណ្ើ បងាា ញពីរយៈដពលខដ្លផតល់អាជាា
ប័ណ្ណ ឬថាអាជាា ប័ណ្ណរតូវបានផតល់រនុងរយៈដពលមិនរុំណ្ត់។ របសិនដបើការផតល់អាជាា ប័ណ្ណ
ានរយៈរុំណ្ត់ ប៉ាុខនតរតូវបានបនតជាងមី ឬពនារដោយសវ័យរបវតតិ អាជាា ប័ណ្ណដនេះអាច
រតូវបានចាត់ទុរថា      រតូវបានផតល់ឱ្យរនុងរយៈដពលរុំណ្ត់មួយ។អាចជាទុំនួលែុសរតូវរបស់ 
ភាគីទុំងឡាយដដ្ើមបីជូនដ្ុំណឹ្ងដ្ល់ការយិាល័យពីការបនតជាងមីឬពនារអាជាា ប័ណ្ណ។ 
 
២.១២ ចុំណុ្ច (xiv) អនុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋជាសាជិរទមទរឱ្យានហតថដលខា ខដ្លអាចជាហតថ
ដលខា ាច ស់ឬអនរតុំណាងរបស់ែលួន ឬាមលរខែណ្ឌ មួយចុំនួនខដ្លរុំណ្ត់រនុងរថាែណ្ឌ
(២)(ែ) ទមទរឱ្យានហតថដលខាអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ឬតុំណាងរបស់ែលួន។   
 
២.១៣ រថាែណ្ឌ  (២)។ សុំដណ្ើ ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណានលរខណ្ៈែុសោន ពីសុំដណ្ើ រត់រាការ
ផ្លល ស់បតូររមមសិទធិននការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រដូ្ចានខចងរនុងារា១១(១)(ឃ)ននTLT។ ជាឧទហរណ៍្ 
របដទសមួយចុំនួន តរមូវឱ្យសហរមមសិទធិររទុំងអស់ ចុេះហតថដលខាដលើរិចចរពមដរពៀងអាជាា
ប័ណ្ណ រឯី របដទសមួយចុំនួនដផសងអនុញ្ញា តឱ្យខតសហរមមសិទធិររមួយចុំនួន ចុេះហតថដលខាផតល់
អាជាា ប័ណ្ណា៉ា រខដ្លបានចុេះបញ្ជ ី។ ដូ្ដចនេះ មិនដូ្ចបទបបញ្ាតតិននTLTដទ សុំនួរសួរ ថាដតើ
សហរមមសិទធិររទុំងអស់ រតូវផតល់ការយល់រពមរបស់ែលួនចុំដពាេះការចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណខដ្ររដីទ  
ជាបញ្ញា ននច៉ប់រនុងរដ្ឋជាសាជិរ។ ដោយខឡរ សុំនួរសួរថាដតើហតថដលខាសហរមមសិទធិររ 
ណាមួយបុំដពញលរខែណ្ឌ ខដ្លសុំដណ្ើ រតូវចុេះហតថដលខាដោយ “ាច ស់” ឬ របសិនដបើតរមវូ
ហតថដលខាសហរមមសិទធិររទុំងអស់សរាប់បុំដពញលរខែណ្ឌ  គឺអាស្ស័យដលើច៉ប់ខដ្ល
អនុវតត។ រនុងររណី្ណារ៏ដោយ របសិនដបើ សហរមមសិទធិររ ណាមួយបដិ្ដសធមិនចុេះ
ហតថដលខា ាមច៉ប់ខដ្លអនុវតត  សុំដណ្ើ ដនេះមិនអាចទទួលយរបានដទ អនរទទួលអាជាា
ប័ណ្ណអាចដសនើចុេះបញ្ជ ីាមរថាែណ្ឌ  (២)។   
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២.១៤ រថាែណ្ឌ (២)(រ)។ ដដ្ើមបីសរមលួដ្ល់ លរខែណ្ឌ ទរមង់ននការចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ រដ្ឋជា
សាជិរទុំងឡាយ អាចតរមូវឱ្យខតាច ស់ឬតុំណាងរបស់ែលួនចុេះហតថដលខាដលើសុំដណ្ើ
ប៉ាុដណាណ េះ របសិនដបើាច ស់ោរ់សុំដណ្ើ ដោយែលួនឯង។ ហតថដលខាាច ស់គឺរគប់រោន់ដដ្ើមបធីា
ន្ទថា ែលួនពិតជាបានយល់រពមចុំដពាេះការចុេះបញ្ជ ីដនេះខមន។ រតូវយរចិតតទុរោរ់ចុំដពាេះកាតពវ
រិចចអនុវតតារា៨(៤) ននTLT ខដ្លហាមឃាត់ការបញ្ញជ រ់ ការបញ្ញជ រ់ពីសាការ ី យថាភាព 
នីតានុដោលរមម ឬការបញ្ញជ រ់ ដផសងដទៀតននហតថដលខាឬរាណាមួយ។  
 
២.១៥ រថាែណ្ឌ  (២)(ែ)។ បទបបញ្ាតតិដនេះអនុញ្ញា តឱ្យអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណោរ់សុំដណ្ើ ចុេះ
បញ្ជ ី ដោយឯររាជយពីាច ស់ របសិនដបើ ាច ស់ចង់ដគចដវសមិនបង់រនរមចុេះបញ្ជ ី ឬបន្ទទ ប់
ពីបានចុេះរិចចសនាអាជាា ប័ណ្ណ បដិ្ដសធមិនចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណដោយ  ដហតុផលណារ៏
ដោយ។ ឯរសារទុំងឡាយខដ្លរាយានរនុងរថាែណ្ឌ ដនេះ អាចជុំនួសហតថដលខាាច ស់
របសិនដបើានសុំដណ្ើ ។ ភាគីដសនើសុុំ អាចោរ់ឯរសារណាមួយរ៏បាន។ បញ្ជ ីដនេះយរាម 
បញ្ជ ីខដ្លានរនុងារា១១(១)(ែ)ននTLT ខដ្លទរ់ទងនឹងលរខែណ្ឌ ទរមង់សរាប់រត់រា
ការផ្លល ស់បតូររមមសិទធិាមរិចចសនា ដោយពិចារណាដលើលភាពែុសោន ខផនរគុណ្ភាព រវាងការ
ដផទររមមសិទធិទុំងស្សុងនិងការផតល់អាជាា ប័ណ្ណសិទធិខតប៉ាុដណាណ េះ។ ដោយសារ អនុរថាែណ្ឌ (ែ)
ដរៀបរាប់ខតពីសាថ នភាពទុំងឡាយ ខដ្លតរមវូឱ្យការយិាល័យ ទទួលយរសុំដណ្ើ  ខដ្លបានចុេះ
ហតថដលខាដោយអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណឬតុំណាងរបស់ែលួន ការយិាល័យានដសរភីាពទទួល
យរសុំដណ្ើ ដនេះ ដទេះបីជា សរមង់ខដ្លានខចងរនុងចុំណុ្ច(i) មិនរតូវបានបញ្ញជ រ់រ៏ដោយ ឬ
របសិនដបើសុំដណ្ើ  មិនភាជ ប់មរជាមួយនូវឯរសារណាមួយរ៏ដោយ។ ប៉ាុខនត ចុំដពាេះចុំណុ្ច(ii) 
ដសចរតីខងលងការណ៍្ននអាជាា ប័ណ្ណ រតូវចុេះហតថដលខាដោយាច ស់និងអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ឬ
តុំណាងរបស់អនរទុំងពីរ។ ដសចរតីខងលងការណ៍្ននទរមង់អាជាា ប័ណ្ណ ានរនុងឧបសមព័នធ។  
 
២.១៦ រថាែណ្ឌ (៣)។ បទបបញ្ាតតិដនេះែុសពីបទបបញ្ាតតិន្ទន្ទ រនុងTLT  ខដ្លទរ់ទង នឹងការ
បងាា ញសុំដណ្ើ  (ដូ្ចជា ារា ១១(១)(រ)ននTLT) ដោយសារបទបបញ្ាតតិដនេះមិនរុំណ្ត់ជារ់
ោរ់ពីមដធាបាយបញ្ជូ ន ដូ្ចជា ររោស ឬទូរសារ ប៉ាុខនតដផ្លត តដលើែលឹមសារ ននសុំដណ្ើ ជុំនួស
វញិ។ អនុភាពននរថាែណ្ឌ (៣)គឺថា ការយិាល័យននរដ្ឋជាសាជិរមួយ រតូវទទួលយរសុំដណ្ើ
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ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ ដៅដពលខដ្លសុំដណ្ើ  (i) ានការចងអុលបងាា ញឬធាតុទុំងអស់ខដ្ល
រុំណ្ត់រនុងទរមង់សុំដណ្ើ ខដ្លានរនុងឧបសមព័នធ និង (ii) បងាា ញនិងដរៀបចុំការចងអុលបងាា ញ
ទុំងដនេះរនងរដបៀបដូ្ចោន នឹងទរមង់ដនេះ ។ 
 
២.១៧ រថាែណ្ឌ  (៤)។ អនុរថាែណ្ឌ  (រ) អនុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋជាសាជិរទុំងឡាយ តរមវូឱ្យ 
សុំដណ្ើ រតូវោរ់ជាភាសាទុំងឡាយឬជាភាសាណាមួយ ខដ្លការយិាល័យអនុញ្ញា ត។ ប៉ាុខនត 
ចុំដពាេះឯរសារទុំងឡាយ ខដ្លរាយានរនុងរថាែណ្ឌ (២)(ែ)(i)ឬ(ii) រដ្ឋជាសាជិរទុំង
ឡាយ អាចរោន់ខតតរមូវឱ្យអមដោយការបរខរបខតប៉ាុដណាណ េះ។ ឯរសារទុំងដនេះផ្លទ ល់មិនអាច
រតូវបានតរមូវឱ្យដធវើជាភាសាណាមួយ ខដ្លការយិាល័យអនុញ្ញា តដឡើយ។ រដ្ឋជាសាជិរទុំង
ឡាយអាចឱ្យានការបញ្ញជ រ់ការបរខរបប៉ាុខនតមិនខមនជាកាតពវរិចចដទ។  
 
២.១៨ រថាែណ្ឌ  (៥)។  ទរ់ទងនឹងបរាិណ្រនរម ខដ្លការយិាល័យ អាចយរដចញពីការ
ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ គួរខតរត់សាគ ល់ថា អតថបទដនេះមិនរារាុំងការយិាល័យពីការយររនរម
ដផសងៗដទៀត អាស្ស័យដលើចុំនួនននការចុេះបញ្ជ ីខដ្លទរ់ទងនឹងសុំដណ្ើ ។  
 
២.១៩ រថាែណ្ឌ (៦) ស្សបនឹងគុំនិត ខដ្លបានអនុម័តដោយ TLT រនុងារា១០(១)(ង) 
និង១១(១)(ជ) អនុញ្ញា តឱ្យសុំដណ្ើ ចុេះបញ្ជ ី អាចដយាងដៅការចុេះបញ្ជ ីដរចើនជាងមួយ។ ដនេះជា
ភាពសាមញ្ាយា៉ាងសុំខាន់ រនុងររណី្ ខដ្លអាជាា ប័ណ្ណរតូវផតល់ចុំដពាេះា៉ា រដរចើន (ជាឧទ
ហរណ៍្បណ្តុុំ ននា៉ា រ)។ ប៉ាុខនត ដរឿងដនេះរតូវបុំដពញលរខែណ្ឌ មួយចុំនួនដូ្ចខាងដរកាមៈការចុេះ
បញ្ជ ីទុំងអស់ខដ្លរគបដ្ណ្ត ប់ដោយអាជាា ប័ណ្ណខដ្លដសនើសុុំរត់រា រតូវានាច ស់និងអនរ
ទទួលអាជាា ប័ណ្ណខតមួយ និង ដៅដពលខដ្លអនុវតតបាន  រតូវបងាា ញវសិាលភាពននអាជាា ប័ណ្ណ
ដូ្ចខចងរនុងារា២(១) ចុំដពាេះការចុេះបញ្ជ ីទុំងអស់ខដ្លរគបដ្ណ្ត ប់ដោយអាជាា ប័ណ្ណខដ្ល
ដសនើចុេះបញ្ជ ី។ រនុងររណី្មិនបានបុំដពញលរខែណ្ឌ ទុំងដនេះ ដូ្ចជា របសិនដបើ ាច ស់និងអនរ
ទទួលអាជាា ប័ណ្ណ មិនដូ្ចោន ចុំដពាេះការចុេះបញ្ជ ីទុំងអស់ខដ្លានរនុងសុំដណ្ើ  ការយិាល័យ 
អាចតរមូវឱ្យោរ់សុំដណ្ើ ដោយខឡរ។ ដោយសារ រថាែណ្ឌ (៦) ដរៀបរាប់ខតពីសាថ នភាព ខដ្ល
តរមូវឱ្យការយិាល័យទទួលយរសុំដណ្ើ ខតមួយសរាប់ការចុេះបញ្ជ ីដរចើន ការយិាល័យ ាន
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ដសរភីាពរនុងការទទួលយរសុំដណ្ើ ខតមួយ ដទេះបីជា មិនបានបុំដពញលរខែណ្ឌ ទុំងឡាយ រនុង
រថាែណ្ឌ  (៦) រ៏ដោយ។ 
 
២.២០ រថាែណ្ឌ  (៧)។ សរាប់ដោលបុំណ្ងចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណដៅការយិាល័យរបស់ែលួន
អានុភាពននរថាែណ្ឌ ដនេះគឺថា រដ្ឋជាសាជិរមួយមិនអាចតរមូវឱ្យអនរោរ់ពារយដសនើសុុំចុេះ
បញ្ជ ីផតល់ព័ត៌ានបខនថមដៅដលើអវីខដ្លអាចតរមូវាមរថាែណ្ឌ (១) ឬតរមូវឱ្យផតល់ឯរសារ
បខនថម ដូ្ចជាភ័សតុងាងខដ្លបងាា ញពីអតថិភាពននែរតួតពិនិតយគុណ្ភាព (ចុំដពាេះការរតួត
ពិនិតយគុណ្ភាព សូមដមើលរុំណ្ត់ ៥.០២ និង៥.០៣)។  
 
២.២១ ាមរយៈឧទហរណ៍្ ចុំណុ្ច(i)និង(ii) ដលើរដឡើងពីព័ត៌ានមួយចុំនួនខដ្លផតល់ឱ្យការ ិ
យាល័យ ដហើយ ជាធមមា ភាគីននរិចចសនាអាជាា ប័ណ្ណចាត់ទុរជាបនទុរបខនថមឬជាការបងាា ញ
ព័ត៌ានពាណិ្ជជរមមសាៃ ត់(ចុំណុ្ច(iii))។ ប៉ាុខនត គួររត់សាគ ល់ថា រថាែណ្ឌ  (៧) អនុញ្ញា តឱ្យ
អាជាា ធរដផសងដទៀតននរដ្ឋជាសាជិរ (ដូ្ចជា អាជាា ធរពនធោរ ឬអាជាា ធរដរៀបចុំសិតថិ) 
តរមូវឱ្យភាគី ននរិចចសនាអាជាា ប័ណ្ណ ផតល់ព័ត៌ាន ស្សបាមច៉ប់ ខដ្លរតូវអនុវតត។  
 
២.២២ រថាែណ្ឌ  (៨)។ ារា២ និងទរមង់សុំដណ្ើ គុំរ ូខដ្លានរនុងឧបសមព័នធ អាចអនុវតតបាន
ចុំដពាេះសុំដណ្ើ ចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណននពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ី របសិនដបើច៉ប់ជាតិ ឬច៉ប់តុំបន់នន
រដ្ឋជាសាជិរខចងពីការចុេះបញ្ជ ីដនេះ ។ គួររត់សាគ ល់ថា រនុងបរបិទដនេះ វធិាន៧ននបទបញ្ញជ
ននTLT(រដបៀបខសវងររពារយដសនើសុុំចុេះបញ្ជ ីខដ្លោម នដលែ អាចអនុវតតបាន។  

កំណ្ត់ចំល ុះមរា៣ 
៣.០១ ដពលចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណរចួដហើយ ការចុេះបញ្ជ ីដនេះ ដៅដពលណាមួយ អាចជា
រមមវតថុននសុំដណ្ើ ដធវើវដិសាធនរមម ឬលុបដចាល។  សរាប់ដហតុផលដនេះ ារា៣ ខចងថា 
ារា២ និងទរមង់សុំដណ្ើ គុំរ ូ ខដ្លានរនុងឧបសមព័នធ អាចអនុវតតបានផងខដ្រចុំដពាេះសុំដណ្ើ
ដធវើវដិសាធនរមម ឬលុបដចាលការចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណ។ 

     កំណ្ត់ចំល ុះមរា៤ 
៤.០១ រថាែណ្ឌ (១)។ ដោលបុំណ្ងននរថាែណ្ឌ ដនេះ គឺដដ្ើមបីខញរសុំនួរននសុពលភាពការចុេះ 
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បញ្ជ ីា៉ា រនិងរិចចការពារា៉ា រ ពីសុំនួរថាដតើរតូវរត់រាអាជាា ប័ណ្ណទរ់ទងនឹងា៉ា រដនេះ។ របសិន
ដបើច៉ប់ននរដ្ឋជាសាជិរខចងពីការចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណដោយបងខុំ ការមិនដោរពាមលរខែណ្ឌ
ដនេះ អាចដធវើឱ្យការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រខដ្លជារមមវតថុននអាជាា ប័ណ្ណរងដាឃភាព ដហើយមិនអាចប៉ាេះ
ពាល់ដ្ល់រិចចការពារននា៉ា របានដឡើយ។ រតូវរត់សាគ ល់ថា រថាែណ្ឌ ដនេះពារ់ព័នធការចុេះ
បញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណដៅឯការយិាល័យ ឬអាជាា ធរដផសងដទៀតននរដ្ឋជាសាជិរ ដូ្ចជា អាជាា ធរពនធ
ោរ ឬអាជាា ធរខដ្លទទួលែុសរតូវរនុងការដរៀបចុំសថិតិ។ 
 
៤.០២ រថាែណ្ឌ  (២)(រ)។ បទបបញ្ាតតិដនេះោម នបុំណ្ងដធវើសុែដុ្មនីយរមមសុំនួរថាដតើអនរ 
ទទួលអាជាា ប័ណ្ណ គួររតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យចូលរមួរនុងបណ្តឹ ងខដ្លផតួចដផតើមដឡើងដោយអនរផតល់ 
អាជាា ប័ណ្ណ  ឬថាដតើគួរានសិទធិដលើការែូចខាត ខដ្លបណាត លមរពីការរ ុំដោភបុំពានា៉ា រ
ទទួលបានអាជាា ប័ណ្ណខដ្ររដឺទ។ សុំនួរដនេះទុរឱ្យច៉ប់ខដ្លរតូវអនុវតតជាអនរដោេះស្សាយ។  
ប៉ាុខនត ដៅដពលខដ្ល អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណានសិទធិាមច៉ប់ននរដ្ឋជាសាជិរដដ្ើមបចូីលរមួ
រនុងបណ្តឹ ងពីការរ ុំដោភបុំពានខដ្លផតួចដផតើមដោយាច ស់ និងទទួលបានសុំណ្ងែូចខាត ខដ្ល
បណាត លមរពីការរ ុំដោភបុំពានា៉ា រខដ្លផតល់អាជាា ប័ណ្ណ អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ គួរអាចអនុវតត
សិទធិទុំងដនេះដោយឯររាជយដទេះបីជាអាជាា ប័ណ្ណរតូវបានចុេះបញ្ជ ីឬមិនបានចុេះបញ្ជ ីរ៏ដោយ។    
 
៤.០៣ បញ្ញា ទរ់ទងនឹងសិទធអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណរនុងការចូលរមួរនុងបណ្តឹ ងពីការរ ុំដោភបុំ
ពានខដ្លផតួចដផតើមដោយាច ស់និងដដ្ើមបីទទួលបានការែូចខាត ែុសោន ពីបញ្ញា ថាដតើអនរទទួល 
អាជាា ប័ណ្ណ រតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យដធវើបណ្តឹ ងពីការរ ុំដោភបុំពាន ទរ់ទងនឹងា៉ា រខដ្លផតល់អាជាា
ប័ណ្ណ រនុងន្ទមែលួនផ្លទ ល់ឬដទ។ ររណី្ដរកាយដនេះមិនរតូវបានដោេះស្សាយដោយារាទុំង
ឡាយដនេះដទ។ ដូ្ដចនេះ រដ្ឋជាសាជិរ អាចរតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យតរមូវការចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណជា
លរខែណ្ឌ មួយ សរាប់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណដដ្ើមបីបតឹងដោយែលួនឯងផ្លទ ល់ ទរ់ទងនឹងា៉ា រ
ខដ្លជារមមវតថុននអាជាា ប័ណ្ណ។ ាមរថាែណ្ឌ (២)(រ) រដ្ឋជាសាជិរានដសរភីាពខចងឱ្យអនរ
ទទួលអាជាា ប័ណ្ណខដ្លោម នការចុេះបញ្ជ ី ានសិទធិទទួលបានការែូចខាត ខតដៅដពលខដ្ល
ែលួនបានចូលរមួរនុងបណ្តឹ ងពីការរ ុំដោភបុំពានខដ្លផតួចដផតើមដោយាច ស់។ ប៉ាុខនត ដនេះជាសតង់ោរ 
អតិបរាិ ដហើយ រដ្ឋជាសាជិរានដសរភីាពដូ្ចោន  ដដ្ើមបអីនុម័តវធិានការខដ្លានលរខណ្ៈ
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ដសរជីាងដនេះ ដូ្ចជា ច៉ប់ជាតិឬតុំបន់ ខដ្លរតវូអនុវតត មិនខចងឱ្យានការចុេះបញ្ជ ី អាជាា ប័ណ្ណ
ខតមតង។ 
 
៤.០៤ បញ្ញា ថាដតើអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណខដ្លមិនបានចុេះបញ្ជ ី គួរានសិទធិចូលរមួរនុងបណ្តឹ ងពី
ការរ ុំដោភបុំពាន ខដ្លផតួចដផតើមដឡើងដោយាច ស់ និងដដ្ើមបទីទួលសុំណ្ង ជារមមវតថុននការ
ពិភារាយា៉ាងខាល ុំង រនុងអុំឡុងដពលសម័យរបជុុំដលើរទីមួយនន គណ្ៈរាម ធិការជុំន្ទញសតីពី
អាជាា ប័ណ្ណា៉ា រ (សូមដមើលឯរសារTML/CE/I/3 រថាែណ្ឌ  ៧០ ដ្ល់ ៧៤) និងរនុងអុំឡុងដពល
សម័យរបជុុំដលើរទីបីននគណ្ៈរាម ធិការអចិន្នតយ៍សតីពីច៉ប់ា៉ា រ គុំនូសឧសាហរមម និង
ា៉ា រសាគ ល់ភូមិសាស្រសតទុំនុញ(SCT) (សូមដមើលឯរសារSCT/3/10 រថាែណ្ឌ ១២២ ដ្ល់ 
១២៤)។ គណ្ៈរបតិភូ ខដ្លជុំទស់នឹងបទបបញ្ាតតិដនេះ អេះអាងថា ាមច៉ប់របដទសរបស់ែលួន 
អាជាា ប័ណ្ណានអានុភាពចុំដពាេះតតិយជនខតរបសិនដបើ អាជាា ប័ណ្ណរតូវបានចុេះបញ្ជ ី។ គណ្ៈ
របតិភូនិងតុំណាងអងគការជាអនរសដងកតការណ៍្ទុំងឡាយខដ្លបានសុំខដ្ងការោុំរទរបស់ែលួន
ចុំដពាេះបទបបញ្ាតតិដនេះ បានបញ្ញជ រ់ថា របសិន សិទធិអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ឱ្យជួសជុលការែូច
ខាតរនុងបណ្តឹ ងពីការរ ុំដោភបុំពាន ខដ្ល ផតួចដផតើមដឡើងដោយាច ស់ អាស្ស័យដលើការចុេះបញ្ជ ី
អាជាា ប័ណ្ណ ដនេះអាចផតល់ផលរបដយាជន៍អនររ ុំដោភបុំពានា៉ា រខតប៉ាុដណាណ េះ ដោយសារពួរដគ
អាចមិនទទួលែុសរតូវអវីទុំងអស់ ដៅដពលខដ្លបុគគល  ទទួលរងការែូចខាតពីការដរបើរបាស់
ា៉ា រោម នការអនុញ្ញា ត ជាអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ។ ាមទសសនៈអនររ ុំដោភបុំពានា៉ា រ មិនគួរ
ដធវើឱ្យែុសោន  ដទេះបីា៉ា រខដ្លរតូវបានការពារ រតូវបានដរបើរបាស់ាមអាជាា ប័ណ្ណខដ្លបាន ចុេះ
បញ្ជ ី រមិឺនបានចុេះបញ្ជ ី រ៏ដោយ។ បញ្ញា រនុងររណី្ដនេះគឺថា ា៉ា ររតូវបានការពារ ដហើយដនេះអាច
រតូវបានពិនិតយដោយដយាងដៅបញ្ជ ីា៉ា រ។    
 
៤.០៥ សុំខាន់រតូវរត់សាគ ល់ថា របសិនដបើ រដ្ឋជាសាជិរ យល់ដឃើញថា អាជាា ប័ណ្ណ 
ានអានុភាពាមផលូវច៉ប់ចុំដពាេះតតិយជនខតដៅដពលខដ្លអាជាា ប័ណ្ណរតូវបានចុេះបញ្ជ ី  បទ
បបញ្ាតតិដនេះ មិនចាុំបាច់រតូវបរស្សាយរាមអតថន័យខដ្ល អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណខដ្លមិនបាន
ចុេះបញ្ជ ី  មិនានសិទធិឱ្យជួសជុលការែូចខាតពីការរ ុំដោភបុំពានា៉ា រខដ្លផតល់អាជាា ប័ណ្ណដៅ
ដឡើយ។ ប៉ាុខនត បទបបញ្ាតតិដនេះ អាចានអនុភាពរនុងររណី្ខដ្លដផទរការចុេះបញ្ជ ីបន្ទទ ប់ពីចុេះ
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អាជាា ប័ណ្ណ ដោយសារអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណខដ្លមិនបានចុេះបញ្ជ ី មិនអាចដរបើអាជាា ប័ណ្ណ
របឆ្ុំងនឹងអនុបបទនិរបានដទ។ ដនេះមិនរតូវបានហាមឃាត់ដោយរថាែណ្ឌ (២) ខដ្លពារ់
ព័នធខតសាថ នភាពជារ់ោរ់មួយខតប៉ាុដណាណ េះ ដពាលគឺសិទធិអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណខដ្លមិនបានចុេះ
បញ្ជ ី រនុងការចូលរមួរនុងបណ្តឹ ងពីការរ ុំដោភបុំពាន ខដ្លផតួចដផតើមដឡើងដោយាច ស់ និងឱ្យជួស
ជុលការែូចខាត ដោយបណ្តឹ ងដនេះ។ 
 
៤.០៦ រថាែណ្ឌ  (២)(ែ)។ អនុរថាែណ្ឌ  (ែ) ពិចារណាពីច៉ប់ខដ្លពារ់ព័នធ ខដ្លហាមឃាត់
ជារ់ោរ់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណខដ្លមិនបានចុេះបញ្ជ ី ពីការចូលរមួរនុងបណ្តឹ ងរ ុំដោភបុំពាន 
ខដ្លផតួចដផតើមដឡើងដោយាច ស់ និងពីការសងការែូតខាត។ ដូ្ដចនេះ ដទេះបីជា បទបបញ្ាតតិរនុង
អនុរថាែណ្ឌ (រ) រតូវបានររាជាដោលការណ៍្ទូដៅរ៏ដោយ រ៏អនុរថាែណ្ឌ (ែ) បញ្ញជ រ់
ច៉ស់ថា ច៉ប់ទុំងដនេះ មិនរតូវប៉ាេះពាល់ដទ។ ប៉ាុខនត ច៉ប់ទុំងឡាយ ខដ្លអាចរតូវបានបរ
ស្សាយជាការអនុញ្ញា តឱ្យអនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណខដ្លមិនបានចុេះបញ្ជ ីចូលរមួរនុងបណ្តឹ ងរ ុំដោភ
បុំពាននិងឱ្យជួសជុលការែូចខាត អាចសថិតដរកាមអនុរថាែណ្ឌ (រ) ដហើយ ដូ្ដចនេះ អាចរតូវ
បានបរស្សាយខបបដនេះ។  

កំណ្ត់ចំល ុះមរា៥ 
៥.០១ បញ្ញា ថាដតើការដរបើរបាស់ដោយបុគគលដរៅពីាច ស់  អាចរតូវបានចាត់ទុរជា ការដរបើ
របាស់ដោយាច ស់ អាចពារ់ព័នធយា៉ាងដហាចណាស់រនុងបរបិទបីដផសងោន ៈ (i) ដដ្ើមបីរុំណ្ត់
ថាដតើា៉ា រមួយានភាពខញរោច់ពីោន  (ii) ដដ្ើមបីរុំណ្ត់ថាដតើា៉ា រមួយចាប់លបី (iii) ដដ្ើមបី
រុំណ្ត់ថាដតើា៉ា រមួយរតវូបានដរបើរបាស់រគប់រោន់សរាប់ររាការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ។ ារា៥
ពារ់ព័នធខតនឹងសាថ នភាពខដ្លការដរបើរបាស់ដោយបុគគលដរៅពីាច ស់អាចបដងកើនផលរបដយាជ
ន៍របស់ាច ស់។ ារាដនេះមិនបានបញ្ញជ រ់អុំពីកាលៈដទសៈណាខដ្លាច ស់អាចទទួលែុស
រតូវចុំដពាេះការដរបើរបាស់ដនេះ។  
 
៥.០២ គួររត់សាគ ល់ថា ជាសតង់ោរខដ្លទទួលយរជាទូដៅរនុងច៉ប់ា៉ា រ ា៉ា រខដ្លបានចុេះ
បញ្ជ ី ខដ្លមិនរតូវបានដរបើរបាស់រនុងរយៈដពលណាមួយ អាចរតូវបានដធវើដាឃភាព។ ជាឧទ
ហរណ៍្ ារា១៩.១ននរិចចរពមដរពៀងសតីពីទិដ្ឋភាពពាណិ្ជជរមមទរ់ទងនឹងរមមសិទធិបញ្ញា (តដៅ
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ដៅថា “រិចចរពមដរពៀងTRIPS”) អនុញ្ញា តឱ្យសាជិរអងគការពាណិ្ជជរមមពិភពដោរ ដធវើ
ដាឃភាពា៉ា រខដ្លបានចុេះបញ្ជ ីខដ្លមិនរតូវបានដរបើរបាស់ដលើសពី៣(បី)ឆ្ន ុំ។ ជាទូដៅ ា៉ា រ
មួយរតូវដរបើរបាស់ដោយាច ស់ា៉ា រ ឬដោយបុគគលណាមួយ ខដ្លានការអនុញ្ញា តពីាច ស់ 
ដដ្ើមបីររាការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ។ ប៉ាុខនត ច៉ប់ជាតិឬតុំបន់មួយចុំនួន ខចងពីការ ដរបើរបាស់
ដោយបុគគលដរៅពីាច ស់ អាចរតូវចាត់ទុរថាជាការដរបើរបាស់ា៉ា រដោយាច ស់លុេះរាខតបាន
បុំដពញលរខែណ្ឌ មួយចុំនួន ដូ្ចជា ការចុេះរិចចសនាអាជាា ប័ណ្ណជាផលូវការ ខដ្លានែសតីពី
ការរតួតពិនិតយគុណ្ភាព ឬការចុេះបញ្ជ ីរិចចសនាដនេះ។ រនុងទិដ្ឋភាពដនេះ  រតូវរត់សាគ ល់ថា 
ារា១៩.២ ននរិចចរពមដរពៀងTRIPS អនុញ្ញា តជារ់ោរ់ឱ្យានលរខែណ្ឌ រតួតពិនិតយការដរបើ
របាស់ា៉ា ររបស់អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណដោយាច ស់ ដដ្ើមបឱី្យការដរបើរបាស់ដនេះានសុពលភាព  
សរាប់ររាការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ។ 
 
៥.០៣ អានុភាពននារា៥ គឺថា ដៅដពលខដ្លពារ់ព័នធនឹងការដរបើរបាស់ ការដរបើរបាស់ា៉ា រ
ដោយបុគគលណាមួយដរៅពីាច ស់ រតូវចាត់ទុរ ជាការដរបើរបាស់ា៉ា រដោយាច ស់ ឱ្យខតការដរបើ
របាស់ដនេះានការយល់រពមពីាច ស់។   រដ្ឋជាសាជិរមិនអាចតរមូវឱ្យានលរខែណ្ឌ ដផសង
ដទៀតដូ្ចជាាច ស់រតវូរតតួពិនិតយការដរបើរបាស់ា៉ា រដទ។ ជាវបិារ រនុងររណី្ាច ស់មិនបាន
ដរបើរបាស់ា៉ា រ របសិនដបើ តតិយជនដរបើរបាស់ា៉ា រដនេះ ដោយានការយល់រពមពីាច ស់ 
ា៉ា រដនេះមិនអាចរតូវបានដធវើដាឃភាពដោយសារមិនដរបើរបាស់បានដឡើយ។ ចុំដពាេះចុំណុ្ច
ដនេះ ារា៥ខចងដលើសពីារា១៩.២ ននរិចចរពមដរពៀងTRIPS។  
 
៥.០៤ ប៉ាុខនត ារា៥ ដោេះស្សាយខតបញ្ញា ជារ់ោរ់ ដរកាមកាលៈដទសៈណា ការដរបើរបាស់
ដោយរបូវន័តបុគគលឬនីតិបុគគលដរៅពីាច ស់ អាចរតូវបានចាត់ទុរជាការដរបើរបាស់ដោយាច ស់។ 
ារាដនេះមិនបញ្ញជ រ់ពីសុពលភាពននរិចចរពមដរពៀងអាជាា ប័ណ្ណជាទូដៅដទ។ ដូ្ដចនេះលទធភាព 
ភាគីហតថដលែីដដ្ើមបទីមទរែរគប់រគងគុណ្ភាព  ដដ្ើមបីឱ្យរិចចរពមដរពៀងអាជាា ប័ណ្ណ ាន
សុពលភាព មិនរតូវបានប៉ាេះពាល់ដឡើយ។  
 
៥.០៥ ារា៥    អាចអនុវតតដោយឯររាជយ  ដទេះបីានឬោម នអាជាា ប័ណ្ណ ឬ    រនុងររណី្ាន 
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អាជាា ប័ណ្ណ ដទេះបានចុេះបញ្ជ ីឬមិនបានចុេះបញ្ជ ីអាជាា ប័ណ្ណរ៏ដោយ។ ដូ្ដចនេះ រគប់រោន់សរាប់ 
ាច ស់ដដ្ើមបយីល់រពមដរបើរបាស់ា៉ា ររបស់ែលួន ដដ្ើមបីទទួលបានអតថរបដយាជន៍ពីការដរបើរបាស់
ដនេះ ដៅដពលណាខដ្លពារ់ព័នធនឹងបញ្ញា ននការដរបើរបាស់ ដូ្ចជា រនុងបរបិទននា៉ា រខដ្លាន
លរខណ្ៈខញរោច់ពីោន ឬចាប់លបី ឬសរាប់ដោលបុំណ្ងររាការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ។ ជាសុំខាន់ 
ការដរបើរបាស់ា៉ា រណាមួយ ដោយតតិយជនណាាន រ់ ខដ្លានការយល់រពមពីាច ស់ រតូវ
ចាត់ទុរជា ការដរបើរបាស់ដោយាច ស់។  

 កំណ្ត់ចំល ុះមរា៦ 
៦.០១ ារា៦ ទរ់ទងនឹងការចងអុលបងាា ញជារ់ោរ់ពារ់ព័នធនឹងអាជាា ប័ណ្ណា៉ា រ ខដ្លអាច
តរមូវឱ្យានដលើផលិតផល ឬការដវចែចប់ ឬផតល់ទុំន្ទរ់ទុំនងនឹងការផតល់ដសវា ឬរនុងការផាយ
ពាណិ្ជជរមមទុំនិញឬដសវា ាមច៉ប់ា៉ា រ ាមច៉ប់សាល រសញ្ញា ទូដៅ ឬាមច៉ប់សតីពីការ
ផាយពាណិ្ជជរមម។ ារាដនេះោម នដចតន្ទដធវើនិយតរមមដលើបញ្ញា ទូដៅននព័ត៌ានផលិតផល
(ឬដសវា) ខដ្លតរមូវដោយច៉ប់សតីពីសាល រសញ្ញា  ច៉ប់សតីពីការផាយពាណិ្ជជរមម ឬច៉ប់
ការពារអនរដរបើរបាស់ដន្ទេះដទ។ ជាវបិារ ច៉ប់និងបទបញ្ញជ ជាតិ ខដ្លតរមូវឱ្យានការចងអុល
បងាា ញមួយចុំនួនទរ់ទងនឹងសុវតថិភាពផលិតផល សាសធាតុផលិតផល ការដរបើរបាស់
ផលិតផលរតឹមរតូវ ។ល។ ខដ្លរតវូានដលើការដវចែចប់ សថិតដរៅវសិាលភាពននារាដនេះ។ 
 
៦.០២ ារា៦ ទុរឱ្យច៉ប់របស់រដ្ឋជាសាជិរ រុំណ្ត់ថាដតើទុំនិញខដ្លរតូវដធវើពាណិ្ជជរមម 
ដរកាមា៉ា រខដ្លផតល់អាជាា ប័ណ្ណ ឬការដវចែចប់  រតូវានឬោម នការចងអុលបងាា ញថាា៉ា រ 
រតូវបានដរបើរបាស់ាមរិចចសនាអាជាា ប័ណ្ណ ឬថាដតើការចងអុលបងាា ញដនេះាន ឬោម នទុំន្ទរ់
ទុំនងនឹងការផតល់ដសវា ឬរនុងការផាយពាណិ្ជជរមមទុំនិញឬដសវាដនេះ។ ប៉ាុខនតដៅដពលខដ្ល
ច៉ប់ខដ្លរតូវអនុវតត តរមូវឱ្យានការចងអុលបងាា ញដនេះ ការមិនអនុដោមាម កាតពវរិចចដនេះ 
មិនគួរបណាត លឱ្យដាឃភាពការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រដទ។ អតថិភាពននការចុេះបញ្ជ ី មិនគួរអាស្ស័យដលើ
ការបុំដពញលរខែណ្ឌ  ទរ់ទងនឹងសាល រសញ្ញា ឬការផាយពាណិ្ជជរមម ដោយមិនគិតថាដតើាន
លរខែណ្ឌ ទុំងដនេះ រនុងច៉ប់ា៉ា រ ឬរនុងច៉ប់ដផសងដទៀតសតីពីសាល រសញ្ញា  ឬការផាយពាណិ្ជជ
រមមដន្ទេះដឡើយ។ ដោយខឡរ (ដហើយដនេះជាអានុភាពននការដយាងដៅារា៥ ខដ្លានដៅ
ខាងចុងារា៦) រដ្ឋជាសាជិរ មិនរតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យលុបដចាលការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រ ដោយ
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សារខតការដរបើរបាស់ា៉ា រដនេះដោយ អនរទទួលអាជាា ប័ណ្ណ មិនបានចងអុលបងាា ញអាជាា ប័ណ្ណ
ដលើទុំនិញឬ ដលើការដវចែចប់ទុំនិញ ឬរនុងទុំន្ទរ់ទុំនងនឹងការផតល់ដសវា ឬរនុងការផាយពាណិ្
ជជរមមទុំនិញឬដសវាខដ្លដរបើរបាស់ា៉ា រ  ដទេះបីជាានលរខែណ្ឌ រនុងរដ្ឋ ជាសាជិររ៏ដោយ។ 
គុំនិតជា មូលោឋ នគឺថា ដាឃភាពការចុេះបញ្ជ ីា៉ា រខដ្លផតល់អាជាា ប័ណ្ណ ជាទណ្ឌ រមមដ៏្ធៃន់ធៃរ
ដពរ ចុំដពាេះការមិនបុំដពញលរខែណ្ឌ ននសាល រសញ្ញា ឬការផាយពាណិ្ជជរមម ដហើយមិនគួររតវូ
បានអនុញ្ញា តដទ។ ជាងដនេះដៅដទៀត ការមិនអនុដោមាមបទបបញ្ាតតិសតីពីសាល រសញ្ញា  ឬការ
ផាយពាណិ្ជជរមម មិនគួរបនថយលទធភាពអនុវតតសិទធិខដ្លភាជ ប់នឹងា៉ា រខដ្លផតល់អាជាា ប័ណ្ណ
ដឡើយ។  ដនេះានន័យថា ការចងអុលបងាា ញខដ្លែុសឬែវេះចដន្ទល េះននអាជាា ប័ណ្ណ មិនអាចឱ្យ
ភាគីចុងចដមលើយជុំទស់នឹងបណ្តឹ ងរ ុំដោភបុំពានបានដឡើយ ដទេះបីជា ការចងអុលបងាា ញដនេះ
តរមូវាមច៉ប់ខដ្លអនុវតតរ៏ដោយ។  លទធផលននារា៦ គឺថា ោម នទណ្ឌ រមមចុំដពាេះការមិន
អនុដោមាមលរខែណ្ឌ ននសាល រសញ្ញា ឬការផាយពាណិ្ជជរមមដឡើយ ដទេះបីជាលរខែណ្ឌ
ខដ្លទរ់ទងនឹងការចងអុលបងាា ញននអាជាា ប័ណ្ណ អាចដធវើឱ្យប៉ាេះពាល់សិទធិា៉ា ររ៏ដោយ។ 


