កិចរច ពមេរពៀងសតព
ី ីទិដឋភពពណិជជកមម
ទក់ទងនឹងកមមសទ
ិ ធិបញ
ញ
(កិចរច ពមេរពៀង TRIPS 1994)

ជំពូកទី១

: បទបបញញ តិតទូេទនិ ងេគលករណ៍ជមូលដឋន

ជំពូកទី២ : បទដឋនទក់ទងនឹងអតថិភព វ ិសលភព និ ងករេរបរបស់សិទិធកមមសិទិធបញញ
១- សិទិធអនកនិ ពនធ និ ងសិទិធរបហក់របែហល
២- ម៉ ក
៣- ម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ
៤- គំនូរឧសសហកមម
៥-- របកសនីយបរតតកកកមម
៦- គំនូសបងហញៃនេសៀគវីបរងួម
៧- កិចចករពរព័ ត៌មនសមងត់
៨- កររតួតពិនិតយករអនុ វតតន៍ែដលផទុយនឹងកររបកួតរបែជងកនុងកិ ចចសនយអជញប័ណណ

ជំពូកទី៣ : ករអនុវតតន៍សិទិធកមមសិទិធបញញ
១- កតពវកិចចទូេទ

ិ ីរដឋបបេវណីនិងរដឋបល និ ងវ ិធនករេដះរសយ
២- នីតិវធ
៣- វិធនករបេណ
ត ះអសនន
៤- លកខខណឌពិេសសទក់ ទងនឹ ងវ ិធនករតមមត់រចករពំែដន
ិ ីរពហមទណឌ
៥- នីតិវធ
ជំពូកទី៤

: ករទទួ លបននិ ងកររកសសិទិធកមមសិទិធបញញ និ ងនី តិវ ិធី ទក់ ទងនឹ ងភគី ែដល
ពក់ ព័នធ

ជំពូកទី៥

: ករបងករ និងករេដះរសយជេមលះ

ជំពូកទី៦

: បទបបញញ តិតអនតរកល

ជំពូកទី៧ : បទបបញញ តិតសីតពីសថប័ន អវសនបបញញតតិ

1

សមជិកទំងឡយៈ
េចតនេដ មបីកត់ បនថយករែកលងបនលំនិងឧបសគគចំេពះពណិជជកមមអនតរជតិ

និងពិ ចរ

ណេលភពចំបច់េដ មបីជរមុញកិ ចចករពរសិទិធកមមសិទិធបញញឱយមនរបសិទធភពនិ ងរគប់
ិ ី អនុវតតសិទិធកមមសិទិធបញញ
េហយេដ មបីធនថវិធនករនិងនីតិវធ

រគន់

មិនកលយជរបំង

ចំេពះពណិជជកមមរសបចបប់
េដយទទួ លសគល់

េដមបីសេរមចេគលបំ ណងេនះ

តរមូវករចបប់ និងវិធនថមីែដល

ពក់ ព័នធនឹងៈ
(ក)

ភពែដលអចអនុវតតបនៃនេគលករណ៍មូលដឋនរបស់កិចចរពមេរពៀងទូេទសតីពី

ពនធគយនិងពណិជជកមម

១៩៩៤

និងៃនកិ ចចរពមេរពៀងឬអនុ សញញកមមសិទិធបញញអនតរជតិ ទំង

ឡយ
(ខ) បទបបញញ តិតៃនបទដឋនសមរសប និងេគលករណ៍ែដលពក់ ព័នធនឹង អតថិភព វ ិសល
ភព និងករេរបរបស់សិទិធកមមសិទិធបញញែដលទក់ទងនឹ ងពណិជជកមម
(គ) បទបបញញ តិតៃនមេធយបយែដលមនរបសិទធភពនិងសបរសបសរមប់ករអនុវតតន៍សិទិធ
កមមសិទិធបញញែដលទក់ ទងនឹងពណិជជកមម េដយពិចរណេលភពេផសងគនកនុងរបព័ នធចបប់ ជតិ

(ឃ)បទបបញញ តិតៃននី តិវ ិធីែដលមនរបសិទធភពនិងរហ័សសរមប់ ទប់ សកត់ និងេដះរសយ

វ ិវទពហុភគីរវងរដឋភិ បល និង
(ង) បទបបញញ តិតអនតរកល ែដលមនបំណងឱយមនករចូលរួមេពញេលញកនុងលទធផលៃន
ករចរចរ
េដយទទួលសគល់ភពចំបច់នូវរកបខណឌេគលករណ៍ ចបប់ និ ងវ ិធនពហុភគីែដល
ទក់ ទងនឹងពណិជជកមមអនតរជតិេលទំនិញេលមស
េដយទទួលសគល់ថ សិទិធកមមសិទិធបញញជសិទិធឯកជន
េដយទទួលសគល់េគលបំណងៃនេគលនេយបយៃនរបព័ នធជតិ

ចំេពះកិចចករពរ

ិ យ
កមមសិទិធបញញ ែដលរួមទំងេគលបំ ណងៃនករអភិវឌឍន៍ និងេគលបំ ណងបេចចកវទ
េដយទទួលសគល់ផងែដរនូវតរមូវករពិេសស
តួចបំ ផុត

ៃនសមជិករបេទសមនករអភិវឌឍន៍ តិច

ចំេពះភពែដលអចបត់ែបនបនជអតិបរមកនុងករអនុវតតន៍ចបប់និងបទបញ
ជ កនុង

រសុក េដមបីឱយរបេទសទំងេនះអចបេងកតមូលដឋនបេចចកវ ិទយែដលរង
ឹ មំនិងអចេជឿទុកចិតតបន
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េដយសងកត់ធងន់េទេលសរៈសំខន់ៃនករកត់ បនថយភពតនតឹ ង េដយសេរមចពរងឹង
ករេបតជញចិតត

េដមបីេដះរសយវិវទសតីពីបញ
ហ កមមសិទិធបញញែដលទក់ ទងនឹងពណិជជកមមតម

រយៈនី តិវ ិធី ពហុភគី
េចតនេដមបីបេងកតទំនក់ទំនងែដលគំរទគនេទវ ិញេទមករវងអងគករពណិជជកមមពិភព
េលកនិ ងអងគករកមមសិទិធបញញពិ ភពេលក (េយងកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះជ WIPO) ក៏ដូចជ
អងគអនតរជតិេផសងេទៀតែដលពក់ ព័នធ
បនយល់រពមដូចខងេរកមៈ

ំ ូកទី១
ជព
បទបបញញ តតិទូេទនិងេគលករណ៏ជមូលដឋន
មរត១
សរជតិនិងវ ិសលភពៃនកតពវកិចច
១- សមជិ កទំងឡយរតូវបេងកតឱយមនអនុ ភពចំេពះបទបបញញ តិតទំងឡយៃនកិចចរពម
េរពៀងេនះ។ សមជិ កទំងឡយអចអនុវតតកុនងចបប់របស់ខួលននូវកិ ចចករពរែដលមនលកខណៈធំ
ទូលយជងអវីែដលតរមូវេដយកិ ចចរពមេរពៀងេនះ

ប៉ុែនមិនែមនជកតពវកិចចបងខំេទ

ករពរេនះមិ នផទុយេទនឹងបទបបញញ តិតៃនកិ ចចរពមេរពៀង។

កំណត់វ ិធីសរសតសមរសប

ឱយែតកិ ចច

សមជិ កទំងឡយរតូវមនេសរ ីភព

េដមបីអនុវតតបទបបញញ តិតៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះ

កនុងរបព័នធចបប់ និង

ករអនុវតតន៍របស់ខួលន។

២- កនុងេគលបំណងៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ ពកយថ “កមមសិទិធបញញ” សំេដដល់របេភទ

ទំងអស់ៃនកមមសិទិធបញញែដលជកមមវតថុ ៃនែផនកទី ១រហូតដល់ែផនកទី ៧ ៃនជំ ពូកទី២។
៣- សមជិ កទំងឡយ រតូវផតល់របរពឹតិតកមមដូចមនែចងកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ ចំេពះ

ពលរដឋៃនសមជិ កេផសងេទៀត១។

ចំេពះកមមសិទិធបញញែដលពក់ ព័នធ

ពលរដឋៃនសមជិ ក

េផសងេទៀតមនន័យថ ជរូបវនត័បុគគលឬនីតិបុគគលទំងឡយ ែដលបំេពញតមលកខណៈវិនិច័ឆយ
េដមបីទទួ លបនកិ ចចករពរ ដូចមនែចងកនុងអនុសញញទីរកុងប៉ រីស(១៩៦៧) អនុសញញទីរកុង

១

[កំណត់ សមគល់កិចរច ពមេរពៀងTRIPS]

មនន័ យថ

រូបវ ័នតបុគគល

កំពុងដំេណរករ
មួយ។

ឬនីតិបុគគល

កនុងែដនដីគយេនះ

េនេពលពកយ

“ពលរដឋ”

ែដលមនទីលំេន

ែដលមនេយងេនកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ

ឬមនរគឹះសថនឧសសហកមម

ពកយេនះ

ឬពណិជជកមមពិតរបកដ

និង

កនុងករណីសមជិ កៃនអងគករពណិជជកមមពិភពេលកជែដនដី គយដច់េដយែឡក
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ែប៊ន (១៩៧១)
បរងួម

អនុ សញញទីរកុងរូម
៉ និងសនធិសញញសតីពីកមមសិទិធបញញែដលទក់ ទងនឹងេសៀគវី

របសិនេប សមជិ កទំងអស់ៃនអងគករពណិជជកមមពិភពេលកជសមជិកៃនអនុសញញ

ទំងេនះ២។ សមជិ កណមួយែដលេរបរបស់លទធភពដូចមនែចងកនុងកថខណឌទី ៣ៃនមរត៥
ឬកថខណឌទី២ៃនមរត៦របស់អនុ សញញទីរកុងរូម
៉ រតូវជូនដំណឹង ដូចមនែចងកនុងបទបបញញ តិត

ទំងេនះ េទរកុមរបឹកសសរមប់ ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ ទងនឹង កមមសិទិធបញញ (រកុមរបឹ កស
TRIPS)។
មរត២
អនុសញញសតីពីកមម
កមមសិទិបញ
ធបញញ
១- ចំេពះជំ ពូកទី២ ជំ ពូកទី៣និងជំ ពូកទី ៤ ៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះ សមជិ កទំងឡយរតូវ
អនុវតតតមមរត១ ដល់ មរត១២ និងមរត១៩ ៃនអនុសញញទីរកុងប៉ រ ីស(១៩៦៧)។
២- មិនរតូវមនបទបបញញ តិតណមួ យេនកនុងជំ ពូកទី១ ដល់ជំពូកទី៤ ៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះ

ែចងផទុយនឹ ងកតពវកិចចែដលមនរសប់ ែដលសមជិ កទំងឡយរតូវមនចំេពះគនេទវិញេទមក
តមអនុសញញទីរកុងប៉ រស
ី

អនុសញញទីរកុងែប៊ ន

អនុ សញញទីរកុងរម
ូ៉

និងសនធិសញញសតីពី

កមមសិទិធបញញែដលទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងួម។
មរត៣
របរពឹតិកមម
តកមមជតិ
១- សមជិកនី មួយៗ រតូវផតល់ឱយពលរដឋៃនសមជិ កេផសងេទៀតនូវរបរពឹ តិតកមម ែដលមិនរតូវ
តិចជងអវីែដលខលួនបនផតល់ចំេពះពលរដឋរបស់ខួលនេឡយ ទក់ទងនឹងកិ ចចករពរ៣កមមសិទិធបញញ
២

[ កំណត់ សមគល់កិចរច ពមេរពៀង TRIPS ] កនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ “អនុ សញញរកុងប៉ រស
ី ” សំេដដល់អនុសញញទីរកុងប៉ រស
ី

សតីពីកិចចករពរកមមសិទិធឧសសហកមម េហយ “អនុ សញញទីរកុងប៉ រ ីស(១៩៦៧)” សំេដដល់ ចបប់ទីរកុងសតុកហូមៃនអនុសញញ
េនះ

ចុ ះៃថងទី១៤ែខកកកដ

ឆនំ១៩៦៧។

“អនុ សញញទីរកុងែប៊ន”

សំេដដល់

អនុ សញញទីរកុងែប៊នសតីពីកិចចករពរសនៃដ

អកសរសរសត និងសិលបៈ េហយ “អនុ សញញទីរកុងែប៊ន (១៩៧១)” សំេដដល់ចបប់ទីរកុងប៉ រ ីសៃនអនុសញញេនះ ចុ ះៃថងទី២៤
ែខកកកដ ឆនំ ១៩៧១។ “អនុ សញញទីរកុងរម
ូ ៉ ” សំេដដល់អនុសញញអនតរជតិសីព
ត ីកិចចករពរអនកសែមតង ផលិតិករហវូណូរកម

និងអងគភពទូរផសយអនុមត័េនទី រកុងរម
ូ ៉ ចុះៃថងទី២៦ ែខតុល ឆន១
ំ ៩៦១។ “សនធិសញញសតីពីកមមសិទិធបញញទក់ ទងនឹងេសៀគវី
បរងួម” (សនធិសញញIPIC) សំេដដល់ សនធិសញញសតីពីកមមសិទិធបញញទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងួម អនុ ម័តេនទីរកុងវ៉ សុីនេតន
ចុះៃថងទី២៦ ែខឧសភ ឆនំ១៩៨៩។ ”កិចចរពមេរពៀងសតីពីអងគករពណិជជកមមពិភពេលក” សំេដដល់ កិ ចចរពមេរពៀងែដល

បេងកតអងគករពណិជជកមមពិភពេលក។
៣

ជេគលបំ ណងៃនមរត៣ និងមរត៤ ពកយថ “ករពរ” រតូវរប់ បញូច លនូវបញ
ហ

ករទទួ លបន

វ ិសលភព

កររកស

និងករអនុវតតន៍កមមសិទិប
ធ ញញ

កមមសិទិធបញញែដលបនេលកេឡងជពិេសសកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ។
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ែដលប៉ ះពល់ដល់ អតថិភព

ក៍ដូចជបញ
ហ ែដលប៉ ះពល់ដល់ករេរបរបស់

េលកែលងែតអញញ រតកមមែដលបនែចងេផសងៗគន កនុងអនុ សញញទីរកុងប៉ រស
ី (១៩៦៧) អនុសញញ
ទីរកុងែប៊ ន (១៩៧១) អនុសញញទីរកុងរ៉ូម ឬសនធិសញញសតីពីកមមសិទិធបញញែដលទក់ទងនឹងេសៀគវី
បរងួម។ ចំេពះអនកសែមតង ផលិតករហវូណូរកម និងអងគភពទូរផសយ កតពវកិចចេនះ អនុវតតបន
ែតចំេពះសិទិធែដលមនែចងកនុងកិ ចចរពមេរពៀងេនះែតប៉ុ េណណះ។

សមជិកណមួយ

ែដលេរប

របស់លទធភពដូ ចមនែចងកនុងមរត៦ៃនអនុសញញទីរកុងែប៊ន (១៩៧១) ឬកថខណឌទី ១(ខ)ៃន
មរត១៦ៃនអនុ សញញទី រកុងរ៉ម
ូ
រតូវជូ នដំណឹង ដូចមនែចងកនុងបទបបញញ តិតទំងេនះ េទរកុម
របឹកសសរមប់ ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ ទងនឹ ងកមមសិទិធបញញ(រកុមរបឹកសTRIPS)។
២- សមជិ កទំងឡយអចេរបរបស់ករេលកែលងែដលបនអនុញញតេដយកថខណឌ
ិ ី តុលករនិងនី តិវ ិធីរដឋបល រួមមនករកំ ណត់អសយដឋនសរមប់
ទី១ ែដលទក់ទងនឹងនី តិវធ
េសវកមមឬករែតងតំងភនក់ ងរេនកនុងែដនយុតតធិ កររបស់សមជិ កមួ យ ែតកនុងករណីែដលករ
េលកែលងទំងេនះមនភពចំបច់
េផសងៗ

េដ មបីធនឱយមនភពរសបគនេទនឹ ងចបប់ និងបទបញ
ជ

ែដលមិនរសបេទនឹងបទបបញញ តិតៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះ

េហយេបករអនុវតតន៍ទំងេនះ

មិនរតូវបនេធវេឡងតមរេបៀបែដលបេងកតជករដក់ ករមិ តេដយបនលំណមួយ ចំេពះពណិជជកមម។
មរត៤
របរពឹតិកមម
តកមមៃនរបជជតិ ែដលទទួលករអនុេរគះបំផុត
ចំេពះកិ ចចករពរកមមសិទិធបញញ ផលរបេយជន៏ ករអនុេរគះ បុពវសិទិធ ឬអភ័យឯកសិទិធ
ណមួយែដលបនផតល់េដយសមជិ កមួ យ ចំេពះពលរដឋៃនរបេទសេផសងេទៀត

រតូវែតផតល់ឱយ

ភលមៗ និងគមនលកខខណឌចំេពះពលរដឋៃនសមជិ កេផសងេទៀត។ រតូវបនេលកែលងពីកតពវកិចច
េនះ គឺ ផលរបេយជន៍ ករអនុេរគះ បុពវសិទិធ ឬអភ័យឯកសិទិធណមួ យ ែដលបនផតល់េដយ
សមជិកមួយៈ
ក- ែដលេកតេចញពី កិចចរពមេរពៀងអនតរជតិ សីតពីជំនួយែផនកយុតិតធម៌ ឬករអនុវតតន៍ចបប់
ែដលមនលកខណៈទូេទ េហយែដលមិនបនករមិ តេដយែឡកចំេពះកិ ចចករពរកមមសិទិធបញញ។
ខ- ែដលរតូវបនផតល់ឱយ េដយេយងតមបទបបញញ តិតៃនអនុសញញទីរកុងែប៊ន(១៩៧១) ឬ
អនុ សញញទីរកុងរម
ូ ៉ ែដលបនអនុ ញញតឱយរបរពឹ តិតកមមេនះ មនមុ ខងរមិ នែមនជរបរពឹតិតកមមជតិ
ែតជរបរពឹតិតកមមែដលរតូវបនផតល់ឱយេនកនុងរបេទសមួយេផសងេទៀត។

5

គ- ចំេពះសិទិធអនកសែមតង ផលិតករហវូណូរកម និងអងគភពទូរផសយែដលមិ នបនែចង
កនុងកិ ចចរពមេរពៀងេនះ។
ឃ-

សិទិធបញញ
ពិភពេលក

ែដលេក តេចញមកពី កិចចរពមេរពៀងអនតរជតិ ែដលទក់ ទងេទនឹងកិចចករពរកមម

ែដលបនចូលជធរមនមុនេពលចូ លជធរមនៃនកិ ចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមម
ឱយែតកិ ចចរពមេរពៀងទំងេនះ

រតូវបនជូ នដំ ណឹងេទរកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភព

ពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹ ងកមមសិទិធបញញ

េហយមិនបេងកតជករេរ សេអងតមអំេពចិតតឬមិន

សមេហតុផលរបឆំងនឹងពលរដឋៃនសមជិកេផសងេទៀត ។
មរត៥
កិចចរពមេរពៀងពហុភគី សតីពីករទទួ
ករទទួលបន ឬ កររកសកិ
ចករពរ
រកសកិចករពរ
ិ ី ទំងឡយ ែដល
កតពវកិចចែដលែចងកនុងមរត៣និ ងមរត៤ មិ នរតូវអនុវតតចំេពះនីតិវធ
មនែចងកនុងកិចចរពមេរពៀងពហុភគី

ែដលចុះហតថេលខេរកមករឧបតថមភរបស់អងគករកមមសិទិធ

បញញពិភពេលកទក់ ទងេទនឹងករទទួ លបន ឬកររកសសិទិធកមមសិទិធបញញ។
មរត៦
កររលត់
ិ ិធ
កររលត់សទ
កនុងេគលបំ ណងេដះរសយវ ិវទ

តមកិចចរពមេរពៀងេនះ

េលកែលងែតបទបបញញតិតៃន

មរត៣និ ងមរត៤ គមនបទបបញញតតិណមួយៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ រតូវបនេរបរបស់េដមបីេដះ
រសយបញ
ហ ៃនកររលត់ សិទិធខងកមមសិទិធបញញ។
មរត៧
េគលបំណង
កិចចករពរ និ ងករអនុវតតន៍កមមសិទិធបញញ គួរចូ លរួមចំែណកេដ មបីេលកសទួយករៃចនរបឌិត

ៃនបេចចកវ ិជជ និងករេផទរ រពមទំងករផសពវផសយបេចចកវិជជ េដ មបីរបេយជន៍េទវ ិញេទមករបស់

ផលិតករនិងអនកេរបរបស់ចំេណះដឹ ងែផនកបេចចកវិជជ និ ងតមរេបៀបមួយែដលនំឱយមននូវសុខុមលភពសងគមនិងេសដឋកិចច រពមទំងធននូវតុ លយភពរវងសិទិធនិងកតពវកិចច។
មរត៨
េគលករណ៍
១- េនកនុងករបេងកតនិងេធវវេិ សធនកមមចបប់និងបទបញ
ជ របស់ខួលន សមជិកទំងឡយ
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រតូវអនុ ម័តនូវវ ិធនករចំបច់េដ មបីករពរសុខភពសធរណៈនិងអហរូបតថមភ

និ ងេដមបីេលក

សទួយផលរបេយជន៍ សធរណៈកនុងវិស័យែដលមនសរៈសំខន់ បំផុតចំ េពះករអភិ វឌឍន៍េសដឋកិចចសងគមនិងបេចចកវិជជ ឱយែតវ ិធនករទំងេនះរសបេទនឹងបទបបញញ តិតៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ។
២-

វ ិធនករសមរមយ

ឱយែតរសបេទនឹងបទបបញញ តិតៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះ

អចរតូវករ

េដមបីបងករកររ ំេលភបំ ពនកមមសិទិធបញញេដយមចស់សិទិធឬករអនុវតតន៍ទំងឡយណ ែដលេធវ
ឱយរំងសទះេដយគមនេហតុផលចំេពះពណិជជកមម

ឬេធវេអយជះឥទធិពលអរកក់ ដល់ករេផទរជ

អនតរជតិ នូវបេចចកវិទយ។

ំ ូកទី២
ជព
បទដឋនទក់ទងនឹងអតថិភព វិសលភព និងករេរបរបស់
សិទធិកមមសទ
ិ ប
ធិ ញ
ញ
ែផនកទី១ : សិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហក់របែហល
មរត៩
ទំនក់ទំនងជ
ងជមួយអនុសញញទីរកុងែប៊ន
១- សមជិកទំងឡយរតូវអនុេលមតមមរត១ដល់មរត២១ៃនអនុសញញទីរកុងែប៊ ន
(១៩៧១)និងចបប់ បែនថមរបស់អនុ សញញេនះ។
តមកិចចរពមេរពៀងេនះ

ប៉ុ ែនតសមជិកទំងឡយ

ចំេពះសិទិធែដលបនផតល់ឱយតមមរត៦សទួន

គមនសិទិធឬកតពវកិចច
ឬសិទិធេផសងេទៀតែដល

េកតេចញពី អនុសញញេនះ។
ិ ី
២- សិទិធអនកនិ ពនធ រតូវករពរចំេពះករសំែដងគំ និត ប៉ុែនតមិនករពរចំេពះគំនិត នីតិវធ
រេបៀបរបតិបតតិករ ឬទសសនៈគណិតវិទយ េនះេឡយ។
មរត១០
កមមវ ិធីកុំពយូទ័រនិងករចងរកងទិនន
ន ័យ

ិ ីកុំពយូទ័ររតូវករពរ
១- េទះបីជេនកនុងទរមង់របភពេដម ឬមនភពជេលខកូដកតី កមមវធ
ជសនៃដអកសរសរសត តមអនុសញញទីរកុងែប៊ន(១៩៧១) ។
២- ករចងរកងទិ ននន័យឬឯកសរេផសងេទៀត េទះបី ជសថិតេរកមទំរង់ ែដលម៉ សុីនអច
អនបនឬទរមង់េផសងេទៀត េដយមូលេហតុៃនករេរជសេរ ស ឬ ករេរៀបចំមតិក ែដលបងកីត
ជសមិ ទិធផលខងបញញ ក៍រតូវករពរែដរ។ កិ ចចករពរេនះ មិនរតូវេធវេឡងចំេពះទិននន័យ ឬ
ឯកសរេទ ប៉ុែនតមិនរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់សិទិធអនកនិ ពនធៃនទិ ននន័យ ឬឯកសរទំងេនះេឡយ ។
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មរត១១
សិទិជួ
ធជល
ួ
យ៉ ងេហចណស់ចំេពះកមមវ ិធី កុំពយូទ័រនិ ងសនៃដែខសភពយនត

និពនធនិងអនកទទួលសិទិធនូវសិទិអ
ធ នុញញត

សមជិករតូវផតល់ឱយអនក

ឬសិទិធហមឃត់ ករជួលលកខណៈពណិជជកមមដល់

សធរណជននូវចបប់េដមឬចបប់ចមលងៃនសនៃដែដលករពរេដយសិទិធអនកនិពនធ។
រតូវបនេលកែលងពី កតពវកិចចេនះចំេពះសនៃដភពយនត
រ ីកសយភយចបប់ចមលងៃនសនៃដ

សមជិក

េលកែលងែតករជួលេនះេធវឱយ

ែដលេធវឱយខូ ចខតែផនកសមភរៈចំ េពះសិទិធផតច់ មុខៃនករ

ផលិតេឡងវ ិញែដលផតល់ឱយេដយសមជិកេនះចំេពះអនកនិពនធនិងអនកទទួ លសិទិធ។ កតពវកិចច
ិ ី កុំពយូទ័រ
េនះមិ នរតូវអនុវតតចំេពះករជួលកមមវធ

កនុងករណីែដលកមមវ ិធីេនះមិ នែមនជកមមវតថុ

សំខន់ សរមប់ ករដក់ ជួល។
មរត១២
រយៈេពលៃនកិ
ចករពរ
រយៈេពលៃនកិចករពរ
រយៈេពលៃនកិចចករពរសនៃដមួ យ េរកពី សនៃដខងថតរូបឬសនៃដសិលបៈអនុវតត ែដល
ិ របស់រប
រតូវគណនេលមូលដឋនេរកអំពីមួយជីវត
ូ វ ័នតបុគគលមនក់ រយៈេពលេនះ មិនរតូវតិ ចជង
៥០(ហសិប)ឆនំ េដយគិ តចប់ពីបញចប់ ឆនំរបតិទិនៃនករេបះពុ មពផសយែដលបនអនុញញត។ េប
សិនខកខនមិនបនេបះពុមពផសយែដលបនអនុ ញញតេនះ
ចប់ ពីេពលបេងកតសនៃដ

សនៃដេនះរតូវករពរ

កនុងអំឡុងេពល៥០(ហសិប)ឆនំ

រយៈេពល៥០(ហសិន)ឆនំ

េដយគិតចប់ ពី

បញចប់ ឆនំរបតិ ទិនៃនករបេងកតសនៃដ។
មរត១៣
ករករមិ
ករករមិតសិទិធ និង ករេល
ករេលកែលង
សមជិ កទំងឡយ រតូវកំណត់ករករមិតឬករេលកែលង ចំេពះសិទិធផតច់មុខ កនុងករណី

ពិេសសមួយចំ នួន ែដលមិនផទុយនឹងករេធវអជីវកមមធមមតេលសនៃដ និងមិនេធវឱយប៉ះពល់េដយ
គមនេហតុផលដល់ផលរបេយជន៍រសបចបប់ៃនមចស់សិទិធ។
មរត១៤
កិចច
ចករពរអន
ក
ច រពរអនកសែមដ
ករថតសេមល
ករពរ
សែមដង ផលិតករហវ
ករហវណ
ករថតសេមលង) និងអងគភពទូរផសយ
ូ ូ រកម (ករថតស

១-

ចំេពះករថតបញូច លករសែមតងកនុងហវូណូរកម

សកមមភពែដលរបរពឹ តិតេដយគមនករអនុញញតិ ដូចជៈ
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អនកសែមតងមនលទធភពបងករ

ករថតបញូច លករសំែដងែដលមិនទន់

បនថតបញូច លនិ ងករផលិតេឡងវ ិញៃនករថតបញូច លេនះ។

អនកសែមតងក៏ មនលទធភពបងករ

សកមមភពែដលរបរពឹ តិតេដយគមនករអនុញញតផងែដរដូ ចជៈ

ករផសយេដយមេធយបយគមន

ែខស និ ងករផសពវផសយជសធរណៈនូវករសែមតងផទល់។
ិ នូវហវូណូរកម
២- ផលិតករហវូណូរកមមនសិទិធអនុ ញញតឬហមឃត់ ករផលិតេឡងវញ

េដយផទល់ឬេដយរបេយល។
៣-

អងគភពទូរផសយមនសិទិធហមឃត់សកមមភពទំងឡយែដលរបរពឹ តិតេដយគមន

ករអនុ ញញតដូចជៈ ករថតបញូច ល ករផលិតេឡងវ ិញនូវករថតបញូច លនិងករផសយេឡងវិញ

ិ ី ទូរទសសន៍ ។
េដយមេធយបយគមនែខសៃនកមមវ ិធី ផសយ ក៏ ដូចជករផសយជសធរណៈនូវកមមវធ
េនេពលែដលសមជិកទំងឡយមិនបនផតល់សិទិធេនះេទឱយអងគភពទូ រផសយេទ សមជិកទំង
េនះរតូវផតល់ឱយមចស់សិទិធអនកនិពនធ

ិ ីផសយនូវលទធភពរបងករសកមមភពទំងឡយ
ចំេពះកមមវធ

ខងេល េលកែលងែតអវីែដលមនែចងកនុងបទបបញញ តិតៃនអនុសញញទីរកុងែប៊ន(១៩៧១)។
៤-

ិ ី កុំពយូទ័រ រតូវអនុវតតផងែដរចំេពះ
បទបបញញ តិតៃនមរត១១ ែដលទក់ទងនឹងកមមវធ

ផលិតករហវូណូរកមនិ ងចំេពះមចស់សិទិធេផសងេទៀតៃនហវូណូរកម

ដូ ចបនកំណត់កុងចបប់
ន

របស់សមជិក។ េនៃថងទី១៥ ែខេមស ឆនំ១៩៩៤ របសិនេបសមជិ កមនជធរមននូវរបព័ នធែបង
ែចកលភករេដយសមភព ចំេពះមចស់សិទិធែដលទក់ទងនឹងករជួលហវូណូរកម សមជិ ក

េនះអចរកសទុ កនូវរបព័នធេនះ

ឱយែតករជួលហវូណូរកមជលកខណៈពណិជជកមមមិនេធវឱយប៉ ះ

ពល់ដល់សិទិធផតច់ មុខៃនករផលិតេឡងវិញរបស់មចស់សិទិធ។
៥- រយៈេពលៃនកិ ចចករពរែដលមនតមកិចចរពមេរពៀងេនះចំេពះអនកសែមតង

និងផលិតករ

ហវូណូរកម រតូវមនយ៉ ងេហចណស់រហូតដល់បញចប់រយៈេពល៥០(ហសិប)ឆនំ គិ តចប់ពីចុង
ឆនំរបតិ ទិនៃនករថតឬករសែមតង។ រយៈេពលៃនកិចចករពរ ែដលបនផតល់ឱយតមកថខណឌទី៣
រតូវមនរយៈេពលយ៉ ងេហចណស់២០(ៃមភ)ឆនំគិតចប់តំងពី ចុង ឆនំរបតិទិនៃនករផសយ។
៦-

ចំេពះសិទិធទំងឡយែដលផតល់ឱយតមកថខណឌទី១ ទី២និងទី៣ សមជិកណ

មួយអចែចងអំពីលកខខណឌ

ករករមិ ត

ករេលកែលងនិ ងខដក់លកខខណឌ

រតឹមករមិតែដល

អនុ ញញតេដយអនុសញញទីរកុងរ៉ម
ូ ។ ប៉ុែនតបទបបញញ តិត មរត១៨ៃនអនុ សញញទីរកុងែប៊ ន(១៩៧១)
រតូវអនុវតតដូចគន

ប៉ុែនតអចែកែរបតមករចំបច់

រកម។
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ចំេពះសិទិធអនកសែមតង

និងផលិតករហវូណូ

ែផនកទី២ : ម៉ក
មរត១៥
១-

កមមវតថុែដលអចករពរបន
ែដលអចករពរបន

សញញណមួយឬបងគំុណមួយៃនសញញ ែដលអចែញកដច់ ពីគននូវទំនិញឬេសវ

របស់សហរគសមួយ ពី ទំនិញឬេសវរបស់សហរគសេផសងេទៀត អចបេងកតបនជម៉ ក។

សញញទំងេនះ ជពិេសស ពកយែដលរួមមន េឈមះបុ គគល អកសរ េលខ សមសធតុជរូប
ភពនិងបងគំុៃនពណ៌

រពមទំងបងគំុៃនសញញទំងេនះ

អចរតូវបនទទួលឱយចុះបញជីជម៉ ក។

េនេពលែដលសញញគមនសមតថភពែញកឱយដច់ ពីគននូវទំ និញឬេសវែដលពក់ ព័នធ

សមជិ ក

ទំងឡយអចចុះបញជីបនអរស័យេដយភពែញកដច់ពីគន ែដលទទួលបនតមរយៈករេរប
របស់។

ជលកខខណឌៃនករចុះបញជី

សមជិកទំងឡយអចទមទរឱយសញញេនះជសញញ

ែដលេមលេឃញ។
២-

កថខណឌទី ១ខងេល មិ នរតូវយល់ថជករររំងសមជិ កណមួយ មិនឱយបដិ -

េសធករចុះបញជីម៉កេដយែផអកេលមូលដឋនេផសងេទៀតេឡយ

ឱយែតមូ លដឋនទំងេនះមិនផទុយ

នឹងបទបបញញ តិតៃនអនុ សញញទីរកុងប៉ រីស(១៩៦៧)។
៣-

សមជិ កទំងឡយអចបេងកតភពែដលអចចុះបញជីបន

េដយែផអកេលករេរប

របស់។ ប៉ុែនត ករេរបរបស់ជក់ែសតងៃនម៉ ក មិនរតូវជលកខខណឌ សរមប់ ករដក់ ពកយសុំចុះ
បញជីេឡយ។ ពកយសុំចុះបញជីមិនរតូវបដិេសធ េដយែផអកែតេទេលមូលដឋនែដលថគមនករេរប
របស់េដយេចតនមុ នផុតរយៈេពល៣(បី)ឆនំរប់ចប់ពីកលបរ ិេចឆទៃនពកយសុំចុះបញជី។
៤- សរជតិៃនទំ និញឬេសវ ែដលរតូវបំ ពក់ ម៉ក មិ នរតូវបេងកតជឧបសគគណមួយេដមបីចុះ
បញជីម៉កេឡយ។
៥-

សមជិកទំងឡយរតូវេបះពុមពផសយម៉ កនី មួយៗមុ នចុះបញជីឬេរកយចុ ះបញជីភលម

េហយរតូវផតល់ឱកសសមរមយេដ មបីបឹតងបដិេសធករចុះបញជី។ ជងេនះេទេទៀត សមជិកទំង
ឡយ អចផតល់ឱកសឱយបតឹងជំទស់ចំេពះករចុះបញជីម៉ក ។
មរត១៦
សិទិធែដលេក
ី ៉ក
ដលេកតេឡងពីករចុះបញជម
១-

មចស់ម៉កែដលបនចុះបញជីរួច

មនសិទិធផតច់ មុខេដ មបីហមតតិយជន

េដយ

គមនករយល់រពមពីមចស់ម៉ក មិ នឱយេរបរបស់កុនងចរនតពណិជជកមមនូវសញញែដលដូចឬរបហក់
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របែហលគន

ចំេពះទំ និញឬេសវែដលដូ ចឬរបហក់ែហលគនេទនឹងសញញែដលបនចុះបញជីជ

ម៉ កេហយែដលករេរប របស់េនះនឹងបណ
ត លឱយមនករភ័នតរចឡំ។ កនុងករណីៃនករេរបរបស់

សញញែដលដូ ចគនចំេពះទំនិញឬេសវែដលដូ ចគន ភពដូចគនែដលអចបេងកតឱយមនករភ័នតរចឡំ រតូវបនសនមត។សិទិធែដលបនេរៀបរប់ ខងេល មិនរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់សិទិធែដលមនពី
មុនរសប់ ឬមិ នរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់លទធភពៃនសមជិ កទំងឡយ កនុងករបេងកតសិទិធនន
េដយឈរេលមូលដឋនៃនករេរបរបស់េឡយ។
២-

មរត៦សទួនៃនអនុសញញ ទីរកុងប៉ រ ីស(១៩៦៧)

រតូវអនុវតតដូចគនប៉ុែនតអចែកែរប

តមករចំបច់ចំេពះេសវ។ េដមបីកំណត់ថម៉ កមួយជម៉ កលបី សមជិ កទំងឡយរតូវពិចរ
ិ ័យែដលពក់ព័នធ េដយរួមបញូជ ល
ណេលករយល់ដឹង អំ ពីម៉ករបស់សធរណៈជនចំេពះវស
ទំងករយល់ដឹងេនកនុងសមជិ កពក់ ព័នធ

ែដលបនទទួ លពីលទធផលៃនករផសពវផសយៃនម៉ ក

េនះ។

៣- មរត៦សទួនៃនអនុ សញញទីរកុងប៉ រ ីស(១៩៦៧) រតូវអនុវតតដូចគនប៉ុែនតអចែកែរប តម

ករចំបច់ចំេពះទំនិញឬេសវ ែដលមិ នរបហក់របែហលេទនឹងទំនិញឬេសវៃនម៉ កែដលបន
ចុះបញជីរច
ួ

ឱយែតករេរបរបស់ម៉កចំេពះទំ និញឬេសវទំងេនះ អចបងហញនូវទំនក់ទំនង

រវងទំនិញឬេសវជមួយនឹងមចស់ម៉កែដលបនចុះបញជីរច
ួ

េហយឱយែតរបេយជន៍ របស់មចស់

ម៉ កែដលបនចុះបញជីរច
ួ អចរតូវខូចខតេដយករេរបរបស់េនះ។
មរត១៧
ករេល
ករេលកែលង
សមជិ កទំងឡយអចែចងឱយមនករេលកែលងែដលមនករមិ ត ចំេពះសិទិធែដលបន
ផតល់ឱយេដយម៉ ក ដូចជ ករេរបរបស់សមរមយនូវពកយេពចន៍ ពណ៌ន ឱយែតករេលកែលងេនះ
គិតគូរដល់របេយជន៍រសបចបប់ របស់មចស់ម៉កនិ ងរបស់តតិយជន។
មរត១៨
រយៈេពលៃនកិចក
ច រពរ
ករចុះបញជីដំបូងនិ ងករចុះបញជីសរជថមីៃនម៉ ក រតូវមនរយៈេពលមិ នតិចជង៧(របំពីរ)
ឆនំ។ ករចុះបញជីម៉កអចេធវសរជថមីបនេដយគមនកំណត់។
មរត១៩
លកខខណឌតរមូវៃនករេរបរបស់
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១-េបករេរបរបស់រតូវតរមូវេដមបីរកសករចុះបញជី ករចុះបញជីអចរតូវលុបេចលែតបនទប់
ពីរយៈេពលយ៉ ងេហចណស់៣(បី )ឆនំជប់ គនរហូតៃនករមិ នេរបរបស់ េលកែលងែតមនេហតុ
ផលសមរមយេដយសំអងេលឧបសគគននៃនករេរបរបស់ ែដលេលកេឡងេដយមចស់ម៉ក។
សថនភពននែដលេក តេឡងេរកពី ឆនទៈរបស់មចស់ម៉កែដលជឧបសគគកុនងករេរបរបស់ម៉ក

ដូចជកររ ិតតបិតករនំចូលឬលកខខណឌតរមូវេផសងេទៀត
ែដលបនករពរេដយម៉ ក

របស់រដឋភិបលចំេពះទំនិញឬេសវ

រតូវទទួ លសគល់ថជេហតុ ផលសមរមយចំេពះករមិនេរបរបស់

េនះ។
២- េនេពលមនកររតួតពិនិតយពីមចស់ម៉ក កររបីរបស់ម៉កមួ យេដយបុគគលេផសងេទៀត
រតូវទទួ លសគល់ថជករេរបរបស់ម៉កកនុងេគលបំណងេដ មបីរកសករចុះបញជី។
មរត២០

លកខខណឌតរមូវេផសងេទៀត
ករេរបរបស់ម៉កកនុងចរនតពណិជជកមម មិ នរតូវបងកករលំបកេដយគមនេហតុ ផលេដយ
លកខខណឌតរមូវពិេសសនន
ទរមង់ពិេសស

ដូ ចជ

ករេរបរបស់ជមួយម៉ កេផសង

ករេរបរបស់េរកម

ឬករេរបរបស់កុនងលកខណៈែដលេធវឱយប៉ ះពល់ដល់លទធភពៃនករែញកដច់

ពីគននូវទំ និញឬេសវរបស់សហរគសមួយ ពី ទំនិញឬេសវរបស់សហរគសេផសងេទៀត។ របករ
េនះមិ នរចនេចលលកខខណឌតរមូវ

ែដលែចងអំពីករេរបរបស់ម៉កសមគល់សហរគសផលិត

ទំនិញឬេសវ ប៉ុែនតគមនទំនក់ទំនងរវងគន ជមួ យនឹ ងម៉ កែដលែញកដច់ ពីគននូវទំ និញឬេសវ
ជក់លក់របស់សហរគសេនះ ។
មរត២១
ករផតលអ
់ ជញប័ណណនិងករេផទរសិទិធ
សមជិ កទំងឡយអចកំណត់លកខខណឌចំេពះករផតល់អជញប័ណណ និងករេផទរសិទិធម៉ក
េដយរតូវយល់ថអជញប័ណណបញ
ជ ចំេពះម៉ កមិ នរតូវបនអនុញញតេឡយ េហយមចស់ម៉កែដល
បនចុះបញជីរច
ួ មនសិទិធេផទរម៉ កេដយមនឬគមនករេផទរអជីវកមមែដលេរប របស់ម៉កេនះ។

ែផនកទី៣ : ម៉កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ
មរត២២
កិចក
ច រពរម៉
ភម
ូ ិសរសតទំ
ទំនិញ
រពរម៉ កសមគល់ភូ
១- កនុងេគលបំ ណងៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ ម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញសំេដដល់ករ
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ចងអុលបងហញែដលសមគល់ទំនិញមួយថមនរបភពកនុងែដនដីៃនសមជិកណមួយឬតំបន់

ឬទី

តំងណមួយៃនែដនដីេនះ ែដលមនគុណភពជក់លក់ កិតិតស័ពទ ឬ ចរ ិកលកខណៈេផសងេទៀត
ៃនទំ និញ ែដលេកតេចញជពិេសសពីរបភពភូមិសរសតេនះ។
២- ចំេពះម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ

សមជិ កទំងឡយរតូវផតល់មេធយបយតម

ផលូវចបប់ សរមប់ភគីែដលមនរបេយជន៍េដ មបីបងករកុំ ឱយមន :
ក- ករេរបរបស់េដយមេធយបយណមួយកនុង កររចន ឬករបងហញទំ និញ ែដល
ចងអុលបងហញ ឬនំឱយេគយល់ថ

ទំនិញេនះ មនរបភពពី តំបន់ ភូមិសរសតមួយ េរកពី ទីកែនលង

ពិតរបកដៃនរបភព ែដលនំឱយសធរណៈជនភ័នតរចឡំអំពីរបភពភូមិសរសតៃនទំនិញ។
ខ- ករេរបរបស់ណមួ យ ែដលបេងកតជអំេពៃនកររបកួតរបែជងមិ នេសមះរតង់
តមខលឹមសរៃនមរត១០សទួន ៃនអនុ សញញទីរកុងប៉ រ ីស(១៩៦៧)។
៣-

តមគំនិតផតួចេផតមរបស់ខួលន

េបចបប់ អនុញញតឬតមសំេណរបស់ភគីែដលមន

របេយជន៍ សមជិ កណមួយអចបដិេសធឬេធវេមឃភពករចុះម៉ ក ែដលមនឬែដលបេងកតពី
ម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ ចំេពះទំនិញែដលគមនរបភពពីែដនដីែដលបនចងអុលបងហញ េប
ករេរបរបស់ករចងអុលបងហញរបស់ម៉កចំេពះទំនិញទំងេនះកនុងសមជិកេនះ

េធវឱយសធរ-

ណៈជនភ័ នតរចឡំអំពីទីកែនលងពិតរបកដៃនរបភព។
៤-

កិចចករពរកនុងកថខណឌទី១ ទី២ និងទី៣ អចអនុវតតបន របឆំងនឹងម៉ កសមគល់

ភូមិសរសតទំនិញ

ែដលេធវឱយសធរណជនយល់ខុសថ

ទំ និញមនរបភពពីែដនដី មួយេផសង

េទៀត េទះបីជែដនដី តំ បន់ ឬទីតំងែដលជរបភពៃនទំនិញមនពិ តរបកដក៏ េដយ។
មរត២៣
កិចក
ច រពរបែនថ
ភម
ូ ិសរសតទំ
ទំនិញសរមប់រសទំ
រសទំពប
ំ យជួរនិងេរគឿងរសវឹង
រពរបែនថមចំេពះម៉
ពះម៉ កសមគល់ភូ
េរគឿងរសវឹង
១- សមជិកនី មួយៗរតូវផតល់នូវមេធយបយតមផលូវចបប់ សរមប់ភគីែដលមនរបេយជន៍

េដមបីបងករកុំ ឱយមនករេរបរបស់ម៉កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ ែដលសមគល់រសទំ ពំងបយ
ជូរចំេពះរសទំ ពំងបយជូរទំងឡយណែដលគមនរបភពពីទីកែនលងែដលបនចងអុលបងហញ

េដយម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញេនះ ឬសមគល់េរគឿងរសវ ឹងចំេពះេរគឿងរសវ ឹងទំងឡយ

ណ ែដលគមនរបភពពី ទីកែនលងែដលបនចងអុលបងហញេដយម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញេនះ
េទះបី េប របភពពិតរបកដៃនទំនិញរតូវបនចងអុលបងហញ

ឬម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញរតូវ

បនេរបរបស់កុនងករបកែរបឬែដលអមេដយពកយនន ដូចជ “ជំពូក” “របេភទ” “រចនបទ” “ករ
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រតប់ តម”ឬ“ពកយេផសងៗេទៀតែដលមនលកខណៈរបហក់របែហល៤”។
២- ករចុះបញជីម៉កសរមប់រសទំពំងបយជូរែដលមនឬែដលបេងកតពីម៉កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ ែដលសមគល់រសទំពំងបយជូរ ឬករចុះបញជីម៉កសរមប់ េរគឿងរសវ ឹង ែដលមន
ឬែដលបេងកតពីម៉កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ ែដលសមគល់េរគឿងរសវឹង រតូវបដិេសធ ឬរតូវេធវ
េមឃភពតមគំ និតផតួចេផតមរបស់ខួលន

េបចបប់ៃនសមជិ កអនុ ញញត ឬតមសំេណរបស់ភគី

ែដលមនរបេយជន៍ ចំេពះរសទំ ពំងបយជូរឬេរគឿងរសវ ឹងណែដលមិ នេចញពីរបភពេនះ។
៣- រតូវករពរម៉ កនី មួយៗ

កនុងករណីែដលម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញទំងឡយណ
មនសូរស័ពទដូចគនចំេពះរសទំ ពំងបយជូរ
េលកែលងែតបទបបញញ តិតកថខណឌទី៤ៃន
មរត២២ ។ សមជិ កនីមួយៗ រតូវកំណត់ លកខខណឌអនុវតត ចំេពះភពខុសគនៃនម៉ កែដល
មនសូរស័ពទដូចគន

េដយពិចរណេទេលភពចំបច់េដមបីធនឱយមនរបរពឹតិតកមមេដយ

សមធម៌ ចំេពះផលិតករែដលពក់ព័នធ និ ងេដមបីធនថ អតិ ថិជនមិនភ័ នតរចឡំ។
៤- េដ មបីសរមួលដល់កិចចករពរម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញចំេពះរសទំពំងបយជូរ
ករចរចរតូវេធវេឡងកនុងរកុមរបឹកសសរមប់ ទិដឋភពពណិជជកកមមែដលទក់ ទងនឹងកមមសិទិធបញញ

ចំេពះករបេងកតរបព័ នធពហុភគី ៃនករជូនដំណឹងនិងករចុះបញជី ម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ
ៃនរសទំ ពំងបយជូរ ែដលអចទទួលបនកិ ចចករពរេនកនុងសមជិកទំងឡយណ ែដលបន

ចូលរួមកនុងរបព័នធេនះ។

មរត២៤
ករចរចជអនតរជតិ ករេលកែលង

១-

សមជិ កទំងឡយយល់រពមចូលរួមចរចសំេដបេងកនកិ ចចករពរម៉ កសមគល់ភូមិ

សរសតទំនិញនី មួយៗ
េរកម

តមមរត២៣។

បទបបញញ តិតទំងឡយៃនកថខណឌទី ៤ដល់ទី៨ខង

មិនរតូវេរបរបស់េដយសមជិកណមួ យេដ មបីបដិេសធមិ នរពមចរចរឬបេងកតកិចចរពម

េរពៀងេទវភគី ឬពហុភគី េឡយ។

កនុងបរិបទៃនករចរចេនះ

ពិចរណេលករអនុវតតន៍បនតនូវបទបបញញ តិតទំងេនះ

សមជិកទំងឡយរតូវមនឆនទៈ

ចំេពះម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ

នីមួយៗ េហយករេរប របស់ម៉កេនះ ជកមមវតថុៃនករចរច។
២-

រកុមរបឹ កសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ ទងនឹ ងកមមសិទិធបញញរតូវរតួតពិនិតយេឡង

វ ិញករអនុវតតន៍បទបបញញ តិតៃនែផនកេនះ។ កររតួតពិ និតយេឡងវ ិញជដំ បូង រតូវេធវេឡងកនុងអំ ឡុង
៤

[កំណត់ សមគល់កុនងកិ ចចរពមេរពៀងTRIPS] ថវីេបមនឃលទីមួយៃនមរត៤២ក៏េដយ ចំេពះកតពវកិចចទំងេនះ សមជិ ក

ទំងឡយអចែចងឱយមនករអនុវតតន៍េដយវ ិធនកររដឋបល។
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េពល២(ពីរ)ឆនំ បនទប់ ពីករចូលជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀងរបស់អងគករពណិជជកមមពិភពេលក។
បញ
ហ ណមួយែដលប៉ះពល់ដល់ករេគរពកតពវកិចចទំងឡយតមបទបបញញ តិតទំងេនះអចរតូវេសនេឡងេទរកុមរបឹកសេនះ។ តមសំេណពីសមជិកណមួ យរកុមរបឹ កសេនះ រតូវ
ពិេរគះេយបល់ជមួ យសមជិ កណមួយឬសមជិ កទំងឡយចំេពះបញ
ហ ណ ែដលមិនអច
រកដំេណះរសយគួរជទីេពញចិ តត

តមរយៈករពិេរគះេយបល់េទវភគី ឬពហុភគី រវង

សមជិ កទំងឡយែដលពក់ ព័នធ។ រកុមរបឹកសរតូវចត់វ ិធនករដូ ចែដលបនរពមេរពៀង េដ មបី
សរមួលកររបរពឹ តិតេទៃនែផនកេនះនិងេដមបីសេរមចេគលបំ ណងៃនែផនកេនះ ។
៣-

កនុងករអនុវតតន៍ែផនកេនះ

សមជិ កមិ នរតូវបនថយកិ ចចករពរម៉ កសមគល់ភូមិសរសត

ទំនិញែដលមនរួចេហយកនុរបេទសជសមជិក មុ នកលបរិេចឆទចូ លជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀង
អងគករពណិជជកមមពិភពេលក។
៤-

បទបបញញ តិតៃនែផនកេនះ

មិ នតរមូវឱយសមជិកណមួយររំងករេរបរបស់បនត

ឬ

របហក់របែហលនូវម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញេដយែឡកណមួ យរបស់សមជិ កេផសងេទៀត
ែដលសមគល់រសទំពំងបយជូរ ឬេរគឿងរសវ ឹងចំេពះទំ និញឬេសវ េដយពលរដឋឬនិេវសនជន
ណមួយែដលបនេរបរបស់ម៉កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញេនះជបនតបនទប់

ចំេពះទំនិញឬ

េសវែដលដូចគនឬពក់ ព័នធគនេនកនុងែដនដីៃនសមជិ កេនះកនុងរយៈេពល(ក)យ៉ ងេហចណស់

១០(ដប់)ឆនំមុនៃថងទី១៥ ែខេមស ឆនំ១៩៩៤ ឬ (ខ) បនេរបរបស់េដយសុចចរ ិតមុ នកលបរិេចឆទ
េនះ។
៥- ករណីម៉ ករតូវបនដក់ពកយេសនសុំឬរតូវបនចុះបញជីេដយសុចចរ ិត ឬករណីសិទិធេលម៉ក
ែដលទទួលបនតមរយៈករេរបរបស់េដយសុចចរ ិត :
ក- មុនកលបរ ិេចឆទៃនករអនុវតតន៍បទបបញញ តិតទំងេនះកនុងរបេទសជសមជិកដូច

កំណត់កុនងជំ ពូកទី ៦ ឬ

ខ- មុនម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញរតូវបនករពរកនុងរបេទសៃនរបភព វ ិធន

ករែដលបនអនុ ម័តយកេដមបីអនុវតតែផនកេនះ

មិនរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់ភពែដលអចទទួ ល

បនឬសុពលភពៃនករចុះបញជីម៉កឬសិទិធេរបរបស់ម៉ក េលមូលដឋនថ ម៉ កេនះដូ ចឬរបហក់
របែហលេទនឹងម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ។
៦-កនុងែផនកេនះមិនតរមូវឱយសមជិកអនុវតតបទបបញញ តិតទក់ទងនឹ ងម៉ កសមគល់ភូមិសរសត
ទំនិញរបស់សមជិកណមួយេផសងេទៀតចំេពះទំនិញឬេសវែដលពក់ ម៉កពក់ ព័នធដូចគន
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នឹង

ពកយេពចន៍ធមមតកនុងភសទូេទ ដូ ចជេឈមះទូ េទសរមប់ទំនិញឬេសវកនុងែដនដី ៃនសមជិ ក
េនះ។

កនុងែផនកេនះមិ នតរមូវឱយសមជិ កអនុវតតបទបបញញ តិតទក់ទងនឹងម៉ កសមគល់ភូមិសរសត

ទំនិញរបស់សមជិកណមួយេផសងេទៀតចំេពះផលិតផលរសទំពំងបយជូរែដលពក់ ម៉កពក់
ព័នធដូចគននឹងេឈមះជទូ េទៃនរបេភទទំពំងបយជូរែដលមនរសប់ កុនងែដនដី ៃនសមជិកេនះ

ចប់ ពីកលបរ ិេចឆទចូលជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក។

៧- សមជិ កអចែចងថ ករេលកេឡងសំេណណមួយកនុងែផនកេនះពក់ព័នធនឹងករេរប
របស់ឬករចុះបញជីម៉ក

រតូវេធវេឡងកនុងរយៈេពល៥(របំ)ឆនំបនទប់ ពីមនករេរបរបស់ែដលេធវ

ឱយខូ ចរបេយជន៍ ដល់ម៉កែដលបនករពរ រតូវបនដឹងជទូេទកនុងរបេទសជសមជិកេនះ ឬ
រតូវេធវេឡងបនទប់ ពីកលបរិេចឆទចុ ះបញជីម៉ក កនុងរបេទសជសមជិ កេនះ
បនេបះពុ មពផសយរតឹមកលបរ ិេចឆទេនះ

ៃនករេរបរបស់ែដលេធវឱយខូ ចរបេយជន៍
េហយ

ឱយែតម៉ កេនះរតូវ

របសិនេបកលបរ ិេចឆទេនះេក តេឡងមុ នកលបរិេចឆទ
រតូវបនដឹងជទូេទកនុងរបេទសជសមជិ កេនះ

ឱយែតម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញេនះ

មិ នរតូវបនេរបរបស់ឬចុះបញជីេដយេចតន

ទុចចរត
ិ ។
៨- បទបបញញ តិតទំងឡយៃនជំ ពូកេនះមិនរតូវេធវឱយប៉ះពល់ដល់សិទិធបុគគលណមួយ កនុង
ករេរបរបស់កុនងចរនតពណិជជកមមនូវេឈមះបុគគលេនះឬេឈមះបុ ពវជនៃនបុគគលេនះ

កមម េលកែលងែតេឈមះេនះរតូវបនេរបរបស់ េធវឱយសធរណៈជនភ័នតរចឡំ។
៩-

កិចចរពមេរពៀងេនះ

គមនកតពវកិចចករពរម៉ កសមគល់ភូមិសរសតទំនិញ

កនុងអជីវែដលមិន

បនករពរឬបញឈប់ កិចចករពរកនុងរបេទសៃនរបភព ឬែលងេរបរបស់កុនងរបេទសេនះ។

ែផនកទី៤ : គំនូរឧសសហកមម
មរត២៥
លកខខណឌតរមូ
ករពរ
តរមូវេដមបីករពរ

១- សមជិ កទំងឡយរតូវែចងពី កិចចករពរគំ នូរឧសសហកមមែដលបនបេងកតេឡងេដយ
ឯករជយេហយែដលមនលកខណៈថមីឬេដម ។ សមជិ កទំងឡយ អចែចងថ គំ នូរឧសសហកមម
ែដលគមនលកខណៈថមីឬេដម

របសិនគំ នូរេនះមិ នខុសែបលកខលំងពី គំនូរែដលបនសគល់ឬបងគំុ ធតុ

ៃនគំ នូរែដលបនសគល់ ។ សមជិ កទំងឡយអចែចងថ កិ ចចករពរេនះមិនលតសនធឹងដល់
គំនូរ ែដលបនបេងកតជពិេសសកនុងេគលបំណងបេចចកេទសឬដំេណរករ។
២- សមជិ កនី មួយៗ

រតូវធនថ លកខខណឌតរមូវេដមបីធនករពរគំនូរែផនកវយន-
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ភ័ណឌ ែដលពក់ព័នធេដយែឡកចំេពះតៃមល

កររតួតពិ និតយឬករេបះពុមពផសយ ែដលមិ នេធវឱយ

ប៉ះពល់េដយគមនេហតុ ផលសមរមយចំេពះឱកសកនុងករេសនសុំ

និងទទួ លបនកិ ចចករពរ។

សមជិកទំងឡយមនេសរ ីភពកនុងករបំេពញកតពវកិចចេនះ តមរយៈចបប់ សីព
ត ី គំនូរឧសសហកមម ឬតមរយៈចបប់ សិទិធអនកនិពនធ។
មរត២៦
កិចក
ច រពរ
១- មចស់គំនូរឧសសហកមមែដលបនករពរ

ករអនុ ញញតពីមចស់

មិ នឱយផលិត

លក់

មនសិទិធហមឃត់តតិ យជនេដយគមន

ឬនំចូលទំ និញែដលេរបរបស់ឬបេងកតេដយគំនូរ

ឧសសហកមម ជករចមលង ឬករចមលងែផនកសំខន់ៃនគំនូរែដលបនករពរ េនេពលែដលសកមម
ភពទំងេនះេធវេឡងកនុងេគលបំណងពណិជជកមម ។
២-

សមជិកទំងឡយអចែចងឱយមនករេលកែលងែដលមនករមិ តចំេពះកិចចករពរ

គំនូរឧសសហកមម ឱយែត ករេលកែលងេនះមិ នេធវឱយប៉ះពល់េដយគមនេហតុ ផលសមរមយដល់
អជីវកមមធមមតៃនគំនូរឧសសហកមមែដលបនករពរ

និ ងមិ នេធវឱយខូ ចខតេដយគមនេហតុផល

សមរមយដល់របេយជន៍រសបចបប់ៃនមចស់គំនូរឧសសហកមមែដលបនករពរ

េដយពិចរណ

ដល់ផលរបេយជន៍រសបចបប់ៃនតតិយជន។
៣- រយៈេពលៃនកិ ចចករពរ រតូវកំណត់យ៉ងេហចណស់១០(ដប់)ឆនំ។

ែផនកទី៥ : របកសនីយបរតតកកកមម
មរត២៧
ែដលអចទទួ
បនរបកសនី
បរតតកក
កមមវតថុែដលអច
ទទួលបន
របកសនីយប
រតតកកកមម

១- េលកែលងបទបបញញ តិតៃនកថខណឌទី២និងទី ៣ របកសនីយបរតតកកកមម អចទទួល
បន ចំេពះតកកកមមណមួយ េទះជជផលិតផលឬដំេណរករផលិត កនុងរគប់វ ិស័យបេចចកវិទយ

ឱយែតតកកកមមេនះ ថមី មនជំហនរកេឃញថមីនិងអចយកេទអនុវតតបនកនុងវ ិស័យឧសសហកមម៥។
េលកែលងកថខណឌទី ៤ៃនមរត៦៥

កថខណឌទី ៨ៃនមរត៧០ និ ងកថខណឌទី៣ ៃនមរត

េនះ របកសនីយបរតតកកកមមអចទទួលបន

៥

េហយសិទិធរបកសនីយបរតតកកកមមអចផតល់ឱយ

[កំណត់ សមគល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS]ជេគលបំ ណងៃនមរតេនះ ពកយថ ”មនជំហនរកេឃញថមី-Inventive step”

និងពកយថ ”អចយកេទអនុ វតតបនកនុងវ ិស័យឧសសហកមម- Capable of industrial application” អចយល់េដយ សមជិ ក
ថមនន័យដូ ចគនេទនឹង ពកយ ”មិនសមញញ-Non-obvious” និងពកយ ”មនរបេយជន៍- Useful” តមករណីនីមួយៗ ។
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ិ ័យបេចចកវ ិទយ េហយេទះបីេប ជផលិត
េដយគមនេរ សេអ ងចំេពះទីកែនលងៃនតកកកមម ចំេពះវស
ផលែដលនំចូល ឬផលិតកនុងរសុកក៏េដយ។

២- សមជិកទំងឡយអចដកេចញតកកកមមែដលអចទទួ លបនរបកសនីយបរតតកកកមម

ទប់ សកត់ ករេធវអជីវកមមែបបពណិជជកមមកុនងែដនដីរបស់ខួលន ែដលចំបច់ េដមបីករពរសណ
ត ប់

ិ និ ងសុខភពរបស់ មនុសស សតវ ឬ រុកខជតិ
ធនប់សធរណៈឬសីលធម៌ រួមមន ករពរជីវត
ឬេដ មបីេជៀសវងេធវឱយខូ ចបរិសថនធងន់ធងរ

ឱយែតករដកេចញេនះមិនេធវេឡងេដយសរែតករ

េធវអជីវកមមេនះ រតូវហមឃត់េដយចបប់េនះេឡយ។
៣- សមជិកទំងឡយអចដកេចញពី ភពែដលអចទទួលបនរបកសនី យបរតតកកកមម
ផងែដរនូវ :
ក- វ ិធីសរសតវ ិនិ ច័ឆយេរគ វ ិធីសរសតពយបល និងវិធីសរសតវះកត់ សរមប់ ពយ
បល មនុ សសឬសតវ ។
ខ- រុកខជតិនិងសតវែដលមិនែមនជមីរកូសរ ីរងគនិងដំេណរករកេក តតមលកខណៈ
ជីវសរសតសំខន់ៗសរមប់ ផលិតកមមរក
ុ ខជតិ ឬសតវ មិនែមនជដំេណរករតមលកខណៈមិ នែមន
ជីវសរសតនិងមីរកូជីវសរសត។
ពូជរុកខជតិ

ប៉ុែនតសមជិកទំងឡយរតូវែចងពី កិចចករពររបេភទេផសងៗៃន

េដយរបកសនី យបរតតកកកមមឬេដយរបព័នធេដយែឡកែដលមនរបសិទធភព

ឬ

េដយបនសំៃនរបព័នធទំងពីរ។បទបបញញ តិតៃនអនុ កថខណឌេនះរតូវពិ និតយេឡងវ ិញកនុងរយៈេពល៤
(បួន)ឆនំ បនទប់ ពីកលបរិេចឆទចូលជធរមនៃនកិ ចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក។
មរត២៨
សិទិធែដលបនរបគល់
ដលបនរបគល់ឱយ
១- របកសនីយបរតតកកកមមមួយបនរបគល់ឱយមចស់នូវសិទិធផតច់ មុខដូចខងេរកមៈ
ក- េនេពលកមមវតថុៃនរបកសនីយបរតតកកកមមជផលិតផល ទប់សកត់ តតិ យជន

េដយគមនករយល់រពមពីមចស់ ពីសកមមភពៃន ករផលិត ករេរបរបស់ ករផគត់ផគង់សរមប់
លក់ ករលក់ ឬករនំចូលផលិតផលេនះ៦កនុងេគលបំណងដូចខងេល។
ខ-េនេពលកមមវតថុៃនរបកសនី យបរតតកកកមមជដំេណរករផលិតកមម

តតិ យជន េដយគមនករយល់រពមពីមចស់
៦

[កំណត់ សមគល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS]

ទប់ សកត់

ពីសកមមភពៃនករេរប របស់ដំេណរករផលិតកមម

សិទិធេនះក៏ដូចជសិទិធេផសងេទៀតែដលបនផតល់ឱយតមកិ ចចរពមេរពៀងេនះ

ចំេពះ ករេរបរបស់ ករលក់ ករនំចូលឬែចកចយទំ និញ ជកមមវតថុៃនបទបបញញ តិតៃនមរត៦។
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និងពី សកមមភពៃន ករេរបរបស់ ករផគត់ផគង់សរមប់ លក់ ករលក់ ឬ ករនំចូលកនុងេគល
បំណងដូ ចខងេលយ៉ងេហចណស់នូវផលិតផល

ែដលទទួលបនេដយផទល់ពីដំេណរករ

ផលិតកមមេនះ ។
២- មចស់របកសនីយបរតតកកកមមក៏មនសិទិធរបគល់ឬេផទរេដយសនតតិកមម របកសនីយរបកសនីយបរតតកកកមម និងមនសិទិធចុះកិ ចចសនយអជញប័ណណបន។
មរត២៩
លកខខណឌចំេពះអនកដក់ពកយសុំរបកសនី
របកសនីយបរតតកកកមម
១-

សមជិ កទំងឡយរតូវតរមូវឱយអនកដក់ ពកយសុំរបកសនីយបរតតកកកមមបងហញអំ ពី

តកកកមមកុនងលកខណៈចបស់លស់និងេពញេលញេដមបីឱយបុ គគលែដលមនករមិ តជំនញធមមតកនុង
ជំនញអចអនុវតតបននូវតកកកមមេនះ

ិ ីែដល
និងអចតរមូវឱយអនកដក់ ពកយសុំចងអុលបងហញវធ

លអជងេគេដ មបីអនុវតតតកកកមម ែដលបនដឹ ងេដយតកកករេនេពលចុ ះកលបរ ិេចឆទសុំចុះ

បញជីឬ

េនេពលចុះកលបរ ិេចឆទអទិភពៃនសំណុំលិខិតេសនសុំ កនុងករណីអទិភពរតូវបនអះអង។
២- សមជិកទំងឡយអចតរមូវឱយអនកដក់ ពកយសុំរបកសនីយបរតតកកកមមផតល់ព័ត៌មន
ែដលទក់ទងនឹងករដក់ និងករផតល់សំណុំលិខិតេសនសុំបរេទស។
មរត៣០
ករេល
ឱយ
ករេលកែលងចំេពះសិទិធែដលបនរបគល់
ដលបនរបគល់ឱយ
សមជិ កទំងឡយអចផតល់ករេលកែលងែដលមនករមិតចំេពះសិទិធផតច់មុខែដលរបគល់
ឱយេដយរបកសនីយបរតតកកកមម ឱយែតករេលកែលងេនះមិ នេធវឱយប៉ះពល់េដយគមនេហតុផល
សមរមយដល់អជីវកមមធមមតៃនរបកសនីយបរតតកកកមម

និ ងមិនេធវឱយខូ ចខតេដយគមនេហតុ

ផលសមរមយដល់របេយជន៍រសបចបប់ៃនមចស់របកសនីយបរតតកកកមម

េដយពិចរណដល់

ផលរបេយជន៍រសបចបប់ៃនតតិ យជន។
មរត៣១
ករេរបរបស់េផសងេទៀតេដយគ
សទ
ិ ិធ
ផសងេទៀតេដយគមនករអនុ
នករអនុញញតពីមចស់សិ
កនុងករណីែដលចបប់ៃនរបេទសជសមជិ ក អនុ ញញតចំេពះករេរបរបស់៧េផសងេទៀតនូវ

កមមវតថុៃនរបកសនីយបរតតកកកមមមួយ េដយគមនករអនុញញតពីមចស់សិទិធ េដយរួមបញូច លទំង
៧

[ កំណត់ សមគល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS] ”ករេរបរបស់េផសងៗ” សំេដេលករេរប របស់េរកពីអីែវ ដលអនុញញតឱយ

េរកមមរត ៣០។
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ករេរបរបស់េដយរដឋភិបល ឬតតិ យជនែដលបនទទួលករអនុញញតពីរដឋភិបល បទបបញញ តិត
ទំងឡយដូ ចខងេរកមរតូវេគរព :
ក-

ករអនុ ញញតចំេពះករេរបរបស់េនះរតូវពិ ចរណេលគុណសមបតតិៃនករេរប របស់

នីមួយៗ។
ខេរបរបស់
រមយ

ករេរបរបស់េនះអចអនុ ញញតែតកនុងករណី

មុ នករេរបរបស់េនះ

អនកេសនសុំ

បនពយយមសុំករអនុ ញញតពីមចស់សិទិធេលែបបបទនិងលកខខណឌពណិជជកមមសម-

េហយករពយយមេនះមិ នបនសេរមចកនុងេពលេវលសមរសប។

សមជិ កអចបដិេសធ

លកខខណឌតរមូវេនះ កនុងករណី របេទសជតិមនភពអសនន ឬកលៈេទសៈដៃទេទៀតែដលេកត
េឡងជបនទន់ បំផុតៗ

ឬ

កនុងករណីៃនករេរប របស់ជសធរណៈមិនមនលកខណៈពណិជជ-

កមម។ កនុងសថនភពរបជជតិមនភពអសនន ឬកលៈេទសៈដៃទេទៀតែដលេក តេឡងជបនទន់

បំផុត

មចស់សិទិធរតូវបនជូនដំណឹងយ៉ ងឆប់រហ័សែដលអចេធវេទបន។

កនុងករណីៃនករ

េរបរបស់ជសធរណៈមិនមនលកខណៈពណិជជកមម ែដលរដឋភិបលឬអនកចុះកិចចសនយ េដយ
គមនរសវរជវរបកសនី យបរតតកកកមម

បនដឹ ងឬមនមូលដឋនបងហញថបនដឹង

នីយបរតតកកកមមែដលមនសុពលភព កំពុងេរបរបស់ឬនឹងេរប របស់

ថរបកស

េដយឬសរមប់ រដឋភិ -

បល មចស់សិទិធរតូវបនជូនដំណឹងភលម។
គអនុ ញញត។

វិសលភពនិ ងរយៈេពលៃនករេរបរបស់េនះរតូវករមិ តចំេពះវតថុបំ ណងែដលបន

កនុងករណីៃនវ ិស័យបេចចកវ ិជជសឺមីខុនដក់ទ័រ

រតូវអនុញញតែតចំេពះករេរបរបស់

ជសធរណៈមិនមនលកខណៈពណិជជកមម ឬចំេពះករេរបរបស់េដមបីេដះរសយករអនុវតតន៍
ែដលរតូវបនកំណត់ ថរបឆំងនឹងកររបកួតរបែជង បនទប់ពីនីតិវ ិធី តុលករឬរដឋបល។
ឃ- ករេរបរបស់េនះរតូវមនលកខណៈមិ នផតច់មុខ។
ង-

ករេរបរបស់េនះមិ នអចេផទរបន

េលកែលងែតករេផទរេនះេធវេឡង

ជមួយែផនក

ៃនសហរគសឬមូលនិ ធិពណិជជកមមែដលទទួលបននូវករេរបរបស់េនះ។
ច- ករេរបរបស់េនះរតូវបនអនុញញតសរមប់
រសុករបស់សមជិកែដលអនុញញតករេរបរបស់េនះ។

ផគត់ផគង់ឱយបនបរ ិបូរណ៍ដល់ទីផសរកនុង

ឆ- េលកែលងចំេពះកិចចករពរផលរបេយជន៍រសបចបប់របស់បុគគលែដលទទួលករអនុ ញញត

ករអនុញញតចំេពះករេរបរបស់េនះអចរតូវបនបញចប់របសិនេប និងេនេពលែដល

សភពករណ៍ែដលនំេទរកករអនុញញតិេនះឈប់េក តេឡងនិងមិនអចេក តេឡងមតងេទៀត។
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អជញធរមនសមតថកិចច

រតូវមនសមតថកិចចពិនិតយេឡងវ ិញនូវអតថិភពបនតៃនសភពករណ៍េនះ

តមសំេណ ។
ជ- មចស់សិទិធរតូវទទួលបនរបក់សំណងសមរសបតមសថនភពនី មួយៗ េដយគិតដល់
តៃមលេសដឋកិចចៃនករអនុ ញញតេនះ ។
ឈ-

សុពលភពរសបចបប់ៃនេសចកតីសេរមចណមួយែដលទក់ទងនឹ ងករអនុញញតឱយ
ជកមមវតថុៃនកររតួតពិនិតយេឡងវ ិញតមផលូវតុលករឬកររតួតពិ និតយេឡងវ ិញជឯក

េរបរបស់

រជយ េដយអជញធរថនក់ ខពស់េផសងេទៀត កនុងរបេទសជសមជិ កេនះ។

ញ-េសចកតីសេរមចណមួ យទក់ ទងនឹ ងរបក់សំណង ែដលរតូវបង់ សរមប់ករេរបរបស់

េនះ ជកមមវតថុៃនកររតួតពិនិតយេឡងវ ិញតមផលូវតុ លករ ឬកររតួតពិ និតយេឡងវិញជឯករជយ

េដយអជញធរថនក់ខពស់េផសងេទៀត កនុងរបេទសជសមជិ កេនះ។

ដ- សមជិកទំងឡយមិនតរមូវឱយអនុវតតលកខខណឌកំណត់កុងអនុ
ន
កថខណឌ(ខ) និង(ច)

េនេពលែដលករេរបរបស់េនះរតូវបនអនុញញតេដ មបីេដះរសយករអនុវតតន៍ែដលរតូវបន
កំណត់ថរបឆំងនឹ ងកររបកួ តរបែជង

ិ ី តុលករឬរដឋបល ។ ភពចំបច់ េដមបី
បនទប់ ពីនីតិវធ

ែកតរមូវករអនុ វតតន៍ែដលរបឆំងនឹ ងកររបកួតរបែជង
មណរបក់សំណងកនុងករណីទំងេនះ។

អចរតូវបនពិចរណេដមបីកំណត់ បរ ិ-

អជញធរមនសមតថកិចចរតូវមនអំណចបដិេសធករ

បញចប់ ករអនុញញត របសិនេបនិងេនេពលែដលលកខខណឌែដលនំឱយមនករអនុ ញញតអចេកត
េឡងមតងេទៀត។
ថ- េនេពលែដល ករេរបរបស់រតូវបនអនុញញតឱយេធវអជីវកមមេលរបកសនីយបរតតកក
កមមមួយ (”របកសនីយបរតតកកកមមទី២”) ែដលមិនអចេធវអជីវកមម

េដយគមនរ ំេលភបំពន

េទេលរបកសនីយបរតកមមមួយេទៀត (“របកសនីយបរតតកកកមមទី១ ” ) លកខខណឌបែនថមដូចខង
េរកម រតូវអនុ វតត:
(i)

តកកកមមែដលបនអះអងកនុងរបកសនីយបរតតកកកមមទី២

រតូវពក់ ព័នធករេរប

របស់បេចចកេទសេជឿនេលឿនែដលចត់ទុកថ មនសរៈសំខន់ ចំេពះេសដឋកិចច
េដយេធៀបេទនឹ ងតកកកមមែដលបនអះអងកនុងរបកសនីយបរតតកកកមមទី១
(ii) មចស់របកសនីយបរតតកកកមមទី១ មនសិទិធេលអជញប័ណណឆលងកនុងលកខខណឌសម
រសបេដមបីេរបរបស់តកកកមម

ែដលបនអះអងកនុងរបកសនីយបរតតកកកមមទី២

និង
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(iii) ករេរបរបស់ែដលបនអនុ ញញតចំេពះរបកសនីយបរតតកកកមមទី១

មិ នអចេផទរ

បនេឡយ េលកែលងែតមនករេផទរជមួ យរបកសនីយបរតតកកកមមទី២។
មរត៣២
ករលុបេចល/
ិ ិធ
េចល/ករបត់បង់សទ
ចំេពះកររតួតពិ និតយេឡងវ ិញតមផលូវតុលករៃនេសចកតីសេរមចណមួយ

រតូវបេងកតឱយ

មនឱកសេដមបីលុបេចលឬេធវឱយបត់ បង់ សិទិធ របកសនីយបរតតកកកមមណមួ យ។
មរត៣៣
រយៈេពលៃនកិចក
ច រពរ
រយៈេពលៃនកិ ចចករពរមិនរតូវបញចប់ មុនផុ តកំ ណត់រយៈេពល២០(ៃមភ) ឆនំរប់ ចប់ ពីកល
បរ ិេចឆទៃនករដក់ពកយសុំ៨។
មរត៣៤
១-

របកសនីយបរតតកកកមមែដលជដំ
ែដលជដំេណរករផលិតកមម : បនទុក
កភ័
ភ័សតង
ុត

ជេគលបំណងៃននី តិវ ិធីរដឋបបេវណីែដលទក់ ទងនឹ ងកររ ំេលភបំពនសិទិធរបស់

មចស់ ដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌទី១(ខ)ៃនមរត២៨ របសិនេប កមមវតថុៃនរបកសនីយបរតតកកកមម
ជដំ េណរករផលិតកមមេដមបីទទួ លបនផលិតផល

អជញធរតុលករមនអំណចបញ
ជ ឱយចុ ង

ចេមលយបងហញថដំេណរករផលិតកមមេដ មបីទទួ លលបនផលិតផលដូចគនមួ យ
ករផលិតកមមែដលបនទទួលរបកសនីយបរតតកកកមម។
កនុងកលៈេទសៈណមួ យដូចខងេរកម

ដូេចនះ

ខុ សពី ដំេណរ

សមជិកទំងឡយអចែចង

ថផលិតផលដូចគនណមួយេនេពលែដលផលិត

េដយគមនករយល់រពមពីមចស់របកសនីយបរតតកកកមម

រតូវចត់ ទុកថទទួលបនពី ដំេណរ

ករផលិតកមមែដលបនទទួលរបកសនីយបរតតកកកមម េលកែលងែតមនភ័សុតតងផទុយ:
ក-

របសិនេប ផលិតផលែដលទទួលបនពី ដំេណរករផលិតកមមែដលបនទទួល

របកសនីយបរតតកកកមម ជផលិតផលថមី ។
ខ- របសិនេបមនភពដូចគនេរចនចំេពះផលិតផលែដលដូ ចគន រតូវបនផលិត
េឡងពីដំេណរករផលិតកមមេនះ េហយមចស់របកសនី យបរតតកកកមមមិនអចបងហញថដំ េណរ

៨

[កំណត់ សមគល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS]រតូវយល់ថសមជិកទំងឡយែដលគមនរបព័នធផតល់របកសនី យបរតតកកកមម

េដ ម អចកំណត់ ឱយរយៈេពលៃនកិចចករពរ រតូវរប់ ចប់ពីកលបរេិ ចឆទៃន ករដក់ពកយសុំកុនងរបព័នធ ៃនករផតល់របកសនីយ

បរតតកកកមម។
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ករផលិតកមមេនះ រតូវបនេគេរបរបស់យ៉ងពិ តរបកដ េទះបីេបពយយមបងហញយ៉ ងណក៏
េដយ។
២-សមជិកណមួ យមនសិទិធែចងថ បនទុកៃនភសតុតង ែដលបនបងហញកនុងកថខណឌ
ទី១ជបនទុករបស់អនករំេលភបំ ពនែដលរតូវបនេគេចទរបកន់ ែតកនុងលកខខណឌដូចមនែចងកនុង
អនុ កថខណឌ(ក) រតូវបនបំេពញ ឬែតកនុងលកខខណឌ

ដូ ចមនែចងកនុងអនុកថខណឌ(ខ) រតូវ

បនបំេពញ។
៣- េនេពលបងហញភ័ សុតតងផទុយ ផលរបេយជន៍ រសបចបប់របស់ចុងចេមលយ េដមបីករ

ពរករសមងត់ផលិតកមមនិងករសមងត់ពណិជជកមម រតូវេលកយកមកពិចរណ។

ែផនកទី៦: គំនូសបងហញៃនេសៀគវីបរងួម
មរត៣៥
ទំនក់ទំនងជមួ
ី ីកមមសទ
ិ ិប
ធ ញញទក់ទងនឹងេសៀគវីបរងួម
ងជមួយសនធិសញញសតព
សមជិ កទំងឡយ យល់រពម ករពរគំនូសបងហញៃនេសៀគវីបរងួម ( (កនុងកិ ចចរពមេរពៀង
េនះេហថ“គំនូសបងហញ”)

អនុេលមតមមរត២ដល់មរត៧(េលកែលងកថខណឌទី៣

ៃន

មរត៦) មរត ១២ និ ងកថខណឌទី ៣ ៃនមរត១៦ៃនសនធិសញញសតីពីកមមសិទិធបញញទក់ទងនឹង
េសៀគវីបរងួម េហយជងេនះេទេទៀត រតូវរសបតមបទបបញញ តិតទំងឡយដូ ចខងេរកម។
មរត៣៦
វ ិសលភពៃនកិ
ិសលភពៃនកិចក
ច រពរ
េលកែលងបទបបញញ តិតកថខណឌទី១ៃនមរត៣៧
ខុសចបប់
សិទិធ៩:

សកមមភពទំងឡយដូ ចខងេរកម

ករនំចូល

បនករពរ
បរងួម

សមជិកទំងឡយរតូវចត់ទុកថ

ែដលេធវេឡងេដយគមនករអនុ ញញតពីមចស់

ករលក់ឬករែចកចយកនុងេគលបំ ណងពណិជជកមមនូវគំ នូសបងហញែដល

េសៀគវីបរងួមមនបញូច លគំ នូសបងហញែដលបនករពរ ឬទំ និញែដលមនេសៀគវី

ែតកនុងករណីែដលទំនិញេនះេនរកសគំ នូសបងហញែដលរតូវបនផលិតេឡងវ ិញេដយ

ខុសចបប់។
មរត៣៧
សកមមភពែដលមិនតរមូវឱយមនករអនុ
សទ
ិ ិធ
ឱយមនករអនុញញតពីមចស់សិ
៩

[កំណត់ សមគល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS]ពកយថ“មចស់សិទិធ-Right holder” េនកនុងែផនកេនះ រតូវយល់ថមនអតថន័យ

ដូចគននឹង ពកយ ”មចស់សិទិធ- Holder of the right ” េនកនុងសនធិសញញសតីពីកមមសិទិធបញញែដលទក់ទងនឹ ងេសៀគវីបរងួម(IPIC) ។
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១-

ថវីេបមនែចងកនុងមរត៣៦ក៏េដយ

ចបប់កររបរពឹតតសកមមភពណមួយ

គមនសមជិ កណមួយរតូវចត់ ទុកថខុស

ដូចមនែចងកនុងមរតេនះទក់ ទងនឹងេសៀគវីបរងួមមន

ិ េដយខុសចបប់
គំនូសបងហញែដលរតូវបនផលិតេឡងវញ

ឬទំនិញណមួយែដលមនេសៀគវី

បរងួម ែដលបុ គគលរបរពឹតិតឬបញ
ជ េអយរបរពឹ តិតអំេព ទំងេនះមិនបនដឹង

េហយគមនមូលដឋន

ថបនដឹង េនេពលទទួ លបនេសៀគវីបរងួមឬទំនិញែដលមនេសៀគវីបរងួម ថេសៀគវីបរងួមែដល
មនគំនូសបងហញរតូវបនផលិតេឡងវ ិញេដយខុសចបប់។

សមជិ កទំងឡយរតូវែចងថ

បនទប់ ពីបុគគលេនះបនទទួ លករជូ នដំណឹងសមរមយថ គំ នូសបងហញេនះរតូវបនផលិតេឡង
វ ិញេដយខុសចបប់

បុ គគលេនះអចរបរពឹ តិតសកមមភពណមួយទក់ ទងនឹ ងសននិធិទំនិញកនុងៃដ

ឬបនបញ
ជ ទិញមុ នេពលេនះ ប៉ុែនតរតូវទទួ លខុ សរតូវបង់របក់ ជូ នមចស់សិទិធតមចំ នួនមួយែដល
សមមូលេទនឹងលភករសមរមយ

ែដលរតូវបង់ តមកិចចសនយអជញប័ ណណែដលបនចរចេដយ

េសរ ីទក់ ទងគំនូសបងហញេនះ។
២- លកខខណឌទំងឡយដូចមនែចងកនុងអនុ កថខណឌ(ក) ដល់(ដ)ៃនមរត៣១រតូវ អនុវតត

ដូចគនប៉ុែនតអចែកែរបតមករចំបច់ កុនងករណីៃនករផតល់អជញប័ណណបញ
ជ ៃនគំនូសបងហញឬករ
េរបរបស់ៃនគំ នូសបងហញ េដយឬសរមប់ រដឋភិ បល េដយគមនករអនុញញតពីមចស់សិទិធ។
មរត៣៨
រយៈេពលៃនកិចក
ច រពរ
១-

កនុងរបេទសជសមជិ កទំងឡយែដលតរមូវករចុះបញជីជលកខខណឌៃនកិ ចចករពរ

រយៈេពលៃនកិ ចចករពរគំនូសបងហញ មិនរតូវបញចប់ មុនផុ តកំ ណត់រយៈេពល១០(ដប់)ឆនំ រប់ចប់
ពីកលបរ ិេចឆទៃនករដក់សំណុំលិខិតេសនសុំចុះបញជីឬរប់ ចប់ ពីករេធវអជីវកមមែផនកពណិជជកមម
ដំបូង េទះជេនទីណក៏េដយកនុងពិ ភពេលក ។
២-

កនុងរបេទសជសមជិ កទំងឡយែដលមិ នតរមូវឱយមនករចុះបញជីជលកខខណឌ

ៃនកិ ចចករពរ

គំ នូសបងហញរតូវករពរមិ នតិចជង១០(ដប់)ឆនំរប់ចប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃនករេធវ

អជីវកមមែផនកពណិជជកមមជដំបូង េទះជេនទី ណក៏េដយកនុងពិភពេលក។
៣- ថវីេបមនែចងកនុងកថខណឌទី១និ ង២ក៏េដយ សមជិក អចែចងថ កិចចករពរ រតូវ

ផុតកំណត់១៥(ដប់របំ)ឆនំបនទប់ ពីករបេងកតគំ នូសបងហញ។
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ែផនកទី៧ : កិចចករពរព័ត៌មនសមងត់
មរត៣៩
១- េដមបីធនឱយមនកិ ចចករពររបកបេដយរបសិទធភព របឆំងនឹ ងកររបកួ តរបែជងមិន
េសមះរតង់

ដូចមនែចងកនុងមរត១០សទួនៃនអនុសញញទីរកុងប៉ រ ីស(១៩៦៧)

សមជិកទំង

ឡយរតូវករពរព័ត៌មនសមងត់តមកថខណឌទី ២និ ងករពរទិ ននន័យែដលបនដក់ ជូនរដឋភិ
បល ឬភនក់ងររដឋភិបល តមកថខណឌទី៣ ។
២-

រូបវ ័នតបុគគលនិ ងនី តិបុគគលរតូវមនលទធភពទប់ សកត់ ព័ត៌មន

ែដលសថិតេរកមករ

រគប់រគងរសបចបប់ របស់ខួលន ពី ករបងហញ ករទទួ លបន ឬករេរប របស់េដយបុ គគលេផសង

ិ ័យពណិជជកមម ឱយែត
េទៀត េដយគមនករយល់រពម ែដលផទុយពី ករអនុវតត១០េទៀងរតង់ កុនងវស

ព័ត៌មនទំងេនះ :

ក- សមងត់ កុនងន័ យថព័ត៌មនេនះ េទះជទំងមូ លឬកនុងទិដឋភពជក់ លក់និងបណំុត

ៃនធតុ ក៏េដយ

មិ នរតូវបនដឹងឬមិនអចទទួលបនយ៉ ងងយេដយបុគគលកនុងមជឈដឋនែដល

មនទំនក់ ទំនងជធមមតជមួ យរបេភទព័ត៌មនេនះ
ខ- មនតៃមលពណិជជកមមេដយសរែតព័ត៌មនេនះសមងត់ និង
ិ នករសមរសបតមកលៈេទសៈ របស់បុគគលែដលមនសិទិធរគប់
គ- ជកមមវតថុៃនវធ
រគងរសបចបប់េលព័ត៌មនេនះ េដ មបីរកសជករសមងត់។
៣- ជលកខខណឌកនុងករអនុ ម័តេលករែចកចយផលិតផលឱសថ ឬផលិតផលគី មីកសិ-

កមមែដលេរបរបស់សរធតុ គីមីថីម

េនេពលតរមូវឱយមនករដក់ករេធវែតសតសមងត់ ឬទិននន័យ

េផសងេទៀត ែដលករបេងកតទមទរនូវកិ ចចខិតខំរបឹងែរបងយ៉ ងខលំង សមជិ កទំងឡយ រតូវ
ករពរទិននន័យេនះរបឆំងនឹ ងករេរបរបស់មិនេសមះរតង់កុនងវិស័យពណិជជកមម។
េទៀត

សមជិកទំងឡយរតូវករពរទិននន័យេនះរបឆំងនឹងករេប កបងហញ

ជងេនះេទ
េលកែលងែត

ចំបច់ េដមបីករពរសធរណៈជន ឬេលកែលងែតមនករចត់វ ិធករេដមបីធនថ ទិ ននន័យ
ិ ័យពណិជជកមម។
េនះ រតូវបនករពរ របឆំងនឹងករេរបរបស់មិនេសមះរតង់ កុនងវស
១០

[កំណត់សមគលរបស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS] ជេគលបំ ណងៃនបទបបញញតិតេនះ ពកយថ “ផទុយនឹ ងករអនុវតតន៍េទៀងរតង់

កនុងវ ិស័យពណិជជកមម“យ៉ ងេហចណស់មនន័ យជករអនុវតតន៍នន

ដូ ចជ

ែដលបនដឹងឬមនករេធវសរបែហសយ៉ ងធងន់ធរង ែដលមិនអចដឹងបន

ថករអនុវតតន៍ែបបេនះពក់ព័នធនឹងករទទួ លបន

កររ ំេលភកិ ចចសនយ

កររ ំេលភ

េទេលទំនុកចិ តត និងករជរមុញឱយមនកររេំ លភបំ ពន េហយរួមបញូច លនូវករទទួលបនព័ ត៌មនសមងត់ េដយតតិ យជន
ព័ត៌មន។
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ែផនកទី៨ :កររតួតពិនិតយករអនុវតតន៍ែដលរបឆ ំងនឹងកររបកួតរបែជងកនង
ុ
កិចចសនយអជញប័ណណ
មរត៤០
១- សមជិ កទំងឡយយល់រពមថ ករអនុវតតន៍ ឬលកខខណឌមួ យចំ នួនែដលទក់ ទងនឹ ង
អជញប័ណណចំេពះកមមសិទិធបញញែដលររំងដល់កររបកួ តរបែជង

អចផតល់ផលអវិជជមនចំ េពះ

ពណិជជកមមេហយអចររំងដល់ករេផទរនិ ងករផសពវផសយបេចចកវិទយ។
២- គមនបទបបញញ តិតណមួយៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះររំង សមជិ កទំងឡយ មិនឱយែចង
កនុងចបប់របស់ខួលននូវករអនុវតតន៍

ឬលកខខណឌែដលទក់ទងនឹងអជញប័ ណណ ែដលអចកនុងករណី

ពិ េសសខលះបេងតតជកររេំ លភេលកមមសិទិធបញញ េដយមនផលអវ ិជជមន េលកររបកួ តរបែជង

កនុងទី ផសរែដលពក់ព័នធ។ ដូចែដលបនែចងខងេល េដយអនុេលម តមបទបបញញ តិតេផសងេទៀត
ៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះ សមជិ កណមួយអចអនុម័តនូវវិធនករសមរសបននេដមបីទប់ សកត់ ឬ
រតួតពិនិតយករអនុវតតន៍ទំងេនះ ែដលអចមនដូចជ លកខខណឌផតល់មកវ ិញផតច់ មុខ លកខខណឌ
ែដលររំងករតវ៉ េលសុពលភពនិងបងខំឱយទទួលយកអជញប័ណណកញចប់ េដយអនុតមចបប់និង
បទបញ
ជ ែដលពក់ព័នធរបស់សមជិ កេនះ។
៣-

តមសំេណ

ណមួយេផសងេទៀត

សមជិ កនី មួយៗរតូវចូលរួមកនុងកិចចពិេរគះេយបល់ជមួ យសមជិ ក

ែដលមនមូលេហតុគួរឱយេជឿថ

និេវសនជនៃនសមជិកែដលេគេសនសុំពិេរគះេយបល់

មចស់កមមសិទិធបញញែដលជពលរដឋឬ
កំពុងអនុវតតេដយបំពនេលចបប់ និង

បទបញ
ជ របស់សមជិ កែដលេសនសុំែដលទក់ទងនឹងកមមវតថុៃនែផនកេនះ

េហយមនបំ ណងធន

ិ នករែដលមនែចងកនុងចបប់ និ ងមិនប៉ ះពល់
ថេគរពតមចបប់េនះ េដយមិ នប៉ះពល់ដល់វធ

ដល់េសរ ីភពទំងរសុងកនុងករសេរមចជចុ ងេរកយរបស់សមជិកណមួយ។ សមជិ កែដលេគ

បនេសនសុំ
សមរមយ

រតូវេធវករពិចរណទំងរសុងនិ ងរបកបេដយសមនចិ តត េហយរតូវផតល់ឱកស
ចំេពះករពិេរគះេយបល់ជមួយសមជិ កែដលេសនសុំ

េហយរតូវសហរបតិ បតតិករ

េដយផតល់នូវព័ ត៌មនមិនសមងត់ែដលទក់ទងនឹ ងបញ
ហ ែដលេលកេឡងដល់សធរណៈជន និង
ផតល់ព័ត៌មនេផសងេទៀតដល់សមជិ កែដលេសនសុំ

េលកែលងែតមនចបប់កុនងរសុកនិងមន

ករចុះកិចចរពមេរពៀងេទវភគី ែដលទក់ទងនឹងករេគរពករសមងត់េដយសមជិ កែដលេសនសុំ។
៤-

សមជិ កមួយ ែដលពលរដឋឬនិេវសនជនរបស់ខួលន រតូវបនដក់ឱយសថិតេនេរកម

នីតិវ ិធីរបស់សមជិ កមួយេផសងេទៀត ចំេពះករេចទរបកន់ ថបំពនេលចបប់ និងបទបញ
ជ របស់
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សមជិ កេនះ ែដលជកមមវតថុៃនែផនកេនះ តមសំេណ

សមជិ កមួ យេនះរតូវបនផតល់ឱកស

ឱយមនករពិេរគះេយបល់េដយសមជិកេផសងេទៀត កនុងលកខខណឌដូ ចគនដូ ចមនែចងកនុងកថ
ខណឌទី៣ខងេល។

ំ ូកទី៣
ជព
ករអនុវតតន៍សទ
ិ ធិកមមសទ
ិ ធិបញ
ញ
ែផនកទី១
កតពវកិចចទូេទ
មរត៤១
១- សមជិកទំងឡយរតូវធនថ នី តិវ ិធី អនុវតតដូចកំណត់កុនងជំពូកេនះ មនកនុងចបប់
របស់ខួលន

េដ មបីអនុ ញញតឱយមនវ ិធនករមនរបសិទធភពរបឆំងនឹ ងសកមមភពៃនកររ ំេលភ

បំ ពនសិទិធកមមសិទិធបញញកនុងកិ ចចរពមេរពៀងេនះ ែដលរួមមន ដំេណះរសយបនទន់ េដមបីទប់
សកត់ កររ ំេលភបំ ពននិ ងដំេណះរសយេផសងៗេទៀត

ែដលេធវឱយរងចលចំេពះកររេំ លភ

ិ ីទំងេនះ រតូវអនុវតតកុនងលកខណៈមួ យេដ មបីេជៀសវងករបេងកតឧបសគគ
បំពនេផសងេទៀត។ នីតិវធ

ចំេពះករេធវអជីវកមមរសបចបប់និងផតល់កិចចករពររបឆំងនឹងកររ ំេលភបំ ពន។
២ធម៌ ។

នី តិវ ិធីែដលពក់ ព័នធនឹងករអនុវតតន៍សិទិធកមមសិទិធបញញរតូវមនភពយុតិតធម៌ និងសម

នី តិវ ិធី ទំងេនះមិ នរតូវមនភពសមុរគសមញែដលមិនចំបច់ឬមនតៃមលខពស់

ឬបេងកតឱយ

មនករកំណត់រយៈេពលករមិ តមិនសមរមយ ឬពនយេពលេដយគមនេហតុផល។
៣- េសចកតីសេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតីមួយ រតូវេធវជលយល័កខណ៍អកសរនិងមន
ិ ីរតូវទទួ លបនេសចកតីសេរមចទំងេនះ េដយគមនករ
សំអង។ យ៉ ងេហចណស់ភគីៃននីតីវធ
ពនយេពលមិនសមេហតុ ផល។េសចកតីសេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតី
េលភសតុតងែតប៉ុេណណះ

រតូវេធវេឡងេដយែផអក

េដយភគីទំងឡយរតូវបនផតល់ឱកសឱយមនសិទិធតតំងកនុងសវន

ករ។
៤- ភគីៃននី តីវ ិធី រតូវមនឱកសសរមប់កររតួតពិនិតយេឡងវ ិញេដយអជញធរតុ លករ
ចំេពះេសចកតីសេរមចរដឋបលចុងេរកយ េលកែលងែតបទបបញញ តិតយុតតធិ ករកនុងចបប់ៃនសមជិកពក់ ព័នធេទនឹងសរៈសំខន់ៃនេរឿងកតី

យ៉ ងេហចណស់សរៈសំខន់ៃនទិ ដឋភពចបប់ៃន

េសចកតីសេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតីរបស់តុលករដំបូង។ ប៉ុែនតគមនកតពវកិចច ផតល់ឱកស
េដមបីរតួតពិ និតយេឡងវ ិញករសេរមចេដះែលង កនុងេរឿងរពហមទណឌ។
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៥-

រតូវយល់ថ

ជំ ពូកេនះមិនបេងកតកតពវកិចចណមួយេដមបីបេងកតរបព័នធតុលករ

មួយចំេពះករអនុវតតន៍សិទិធកមមសិទិធបញញ ខុសពី របព័នធៃនករអនុវតតចបប់ទូេទេនះេឡយឬមិ ន
េធវឱយប៉ះពល់ដល់សមតថភពៃនសមជិកទំងឡយកនុងករអនុវតតន៍ចបប់ ជទូេទរបស់ខួលន។
កនុងជំ ពូកេនះគមនបទបបញញ តិត

ែដលបេងកតជកតពវកិចចណមួយចំេពះករែបងែចកធនធនរវង

ករអនុវតតន៍សិទិធកមមសិទិធបញញនិងករអនុវតតន៍ចបប់ជទូេទេទ។

ែផនកទី២ : នីតិវិធីរដឋបបេវណីនិងរដឋបល និងវិធនករេដះរសយ
មរត៤២
យត
ុ ិធ
ត ម៌និ
នង
ិ សមធម៌
នីតិវ ិធីយុ
សមធម៌
សមជិ កទំងឡយ

ិ ី តុលករែផនករដឋបបេវណី១១ដល់មចស់សិទិធ
រតូវបេងកតឱយមននី តិវធ

ពក់ ព័នធនឹងករអនុវតតន៍សិទិធកមមសិទិធបញញដូ ចមនែចងកនុងកិ ចចរពមេរពៀងេនះ។

ចុងចេមលយរតូវ

មនសិទិធទទួ លករជូ នដំ ណឹងជលយលកខណ៍ឱយទន់េពលេវលនិងមនករលមអិតរគប់ រគន់ រម
ួ
ទំងមូលដឋនៃនបណឹត ង។

ភគីទំងឡយរតូវបនអនុ ញញតឱយមនតំណងជេមធវ ីឯករជយ

េហយនីតិវ ិធីមិនតរមូវឱយមនលកខខណឌតឹងរ ឹងហួសេហតុ ពក់ ព័នធនឹងករចូលខលួនជកំហិត។

ភគី ទំងអស់ៃននី តិវ ិធី
អស់ែដលពក់ ព័នធ។

រតូវមនសិទិធេលកេឡងពីករអះអងរបស់ខួលននិងបងហញភសតុតងទំង

ិ ីេនះរតូវផតល់នូវមេធយបយេដមបីបងហញនិ ងករពរព័ត៌មនសមងត់
នីតិវធ

េលកែលងែតករេនះផទុយនឹ ងលកខខណឌតរមូវៃនរដឋធមមនុញញែដលមនរសប់។
មរត៤៣
ភសតុតង

១- អជញធរតុ លករមនអំណច េនេពលែដលភគី មួយបនបងហញភសតុតងសមរសប
ែដលរគប់រគន់េដ មបីគំរទករអះអងរបស់ខួលន និងបនបងហញនូវភសតុតងជក់លក់េដ មបីគំរទ
ករអះអងែដលសថិតេនេរកមកររគប់ រគងរបស់ភគី ជំទស់

េដមបីបញ
ជ ឱយភគី ជំទស់េលក

េឡងនូវភសតុតង េលកែលងែតមនលកខខណឌែដលធនករពរ ព័ ត៌មនសមងត់ ។

ិ ី បដិេសធេដយសម័រគចិ តត និងេដយគមនេហតុផល
២- កនុងករណីែដលភគីមួយៃននី តិវធ

រតឹមរតូវសិទិធទទួលព័ត៌មនចំបច់ ឬមិ នផតល់ព័ត៌មនចំបច់ កុនងរយៈេពលសមរមយ ឬររំងដល់

១១

[កំណត់ សមគល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS ]

ជេគលបំ ណងៃនជំ ពូកេនះពកយថ

និងសមគមែដលមនសមតថភពផលូវចបប់កុនងករអះអងសិទិធេនះ។
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“មចស់សិទិធ”

រួមមន

សហព័នធ

ិ ី ចំេពះបណឹត ងឱយអនុវតតសិទិធ
នីតិវធ

សមជិ ក

អចផតល់សមតថកិចចឱយអជញធរតុ លករសេរមច

ជបឋមនិងចុងេរកយ េទះវ ិជជមនឬអវិជជមនកតី េដយេយងេទេលមូលដឋនៃនព័ ត៌មនែដល
បនបងហញ រួមទំងបណឹត ងឬករេចទរបកន់ េដយភគីខូចរបេយជន៍ េដយករបដិេសធមិ ន
ផតល់ព័ត៌មន េលកែលងែតមនករផតល់ឱកសឱយភគី ទំងឡយតតំងចំេពះករេចទរបកន់
ឬភសតុតង។

មរត៤៤
ដីកបញ
ជ

១- អជញធរតុលករ មនអំណចបញ
ជ ឱយភគីណមួ យបញឈប់ កររ ំេលភបំពន ដូចជ
េដមបីទប់ សកត់

ករហូរចូលកនុងបណ
ត ញពណិជជកមមកុងយុ
ន
តតធិ កររបស់ខួលននូវទំ និញនំចូល

ែដលពក់ព័នធនឹងកររំេលភសិទិធកមមសិទិធបញញ

ភលមបនទប់ ពីកររតួតពិនិតយទំ និញរបស់គយ។

សមជិកទំងឡយមិ នតរមូវឱយផតល់អំណចេនះចំេពះកមមវតថុែដលបនករពរែដលទទួលបន

ឬរតូវបញ
ជ េដយបុ គគលណមួយ មុនេពលដឹ ងឬមនមូលដឋនសមរសបថដឹ ង ថអជីវកមមេល
កមមវតថុេនះនឹងរ ំេលភសិទិធកមមសិទិធបញញ។
២-

ថវីេប មនែចងកនុបទបបញញ តិតេផសងេទៀតៃនជំ ពូកេនះ និ ងឱយែតបទបបញញ តិតៃនជំ ពូកទី២

បនកំណត់ ជក់លក់ អំ ពីករេរបរបស់េដយរដឋភិបលឬេដយតតិ យជនែដលបនអនុញញតពី
រដឋភិបល

េដយគមនករអនុ ញញតពីមចស់សិទិធ

រសយែដលមន
មរត៣១។

សមជិ កទំងឡយអចករមិតវិធនករេដះ

របឆំងនឹងករេរបរបស់េនះ

កនុងករណីេផសងេទៀត

េដយបង់ លភករតមអនុ កថខណឌ(ជ)ៃន

វ ិធនករេដះរសយកនុងជំពូកេនះ

ែដលវ ិធនករេដះរសយទំងេនះមិនរសបជមួ យចបប់ៃនសមជិ ក

រតូវអនុ វតតឬេនេពល

រតូវឱយមន

សលរកម

របកសទទួលសគល់និងសំណងសមរមយ។
មរត៤៥
ករខូចខត
១- អជញធរតុលករ មនអំណចបញ
ជ ឱយជនេលមសបង់ ឱយមចស់សិទិធនូវសំណងសមរមយ
ចំេពះករខូចខតែដលមចស់សិទិធបនទទួ លរងេរគះ

ពីកររ ំេលភសិទិធកមមសិទិធបញញរបស់ខួលន

េដយជនេលមសែដលបនដឹ ង ឬមនមូ លដឋនសមរមយថដឹង
បំពន។
២-

អជញធរតុលករ

បនចូលរួមកនុងសកមមភពរ ំេលភ

មនអំណចបញ
ជ ផងែដរឱយជនេលមសបង់េលករចំណយនន
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របស់មចស់សិទិធ ែដលអចរួមទំងេសវេមធវីសមរមយផងែដរ។ កនុងករណីសមរសប សមជិក
ទំងឡយ

អចអនុ ញញតឱយអជញធរតុលករបញ
ជ ឱយទរនូវរបក់ ចំេណញ

និង/ឬបង់ករ

ខូចខតែដលមនពី មុនៗ េទះបី ជនេលមសមិនបនដឹ ងឬគមនមូលដឋនសមរមយថដឹង បនចូលរួម
កនុងសកមមភពរំេលភបំ ពន ។

មរត៤៦
ិធនករេដះរសយេផសងេទៀត
រសយេផសងេទៀត
វ ិធនករេដះ

េដមបីបេងកតឱយមនភពរងចលែដលមនរបសិទិធភពចំេពះកររ ំេលភបំពន
តុលករមនអំណចបញ
ជ ឱយទំ និញែដលរកេឃញថរ ំេលភបំពន

រតូវដកេចញពីបណ
ត ញ

ពណិជជកមម េដយគមនសំណង េដមបីបេញជៀសនូវពយសនកមមចំេពះមចស់សិទិធ ឬ
េចល

អជញធរ

រតូវបំ ផលញ

េលកែលងែតអំេពេនះផទុយនឹងលកខខណឌតរមូវៃនរដឋធមមនុញញែដលមនរសប់។អជញធរ

តុលករក៏មនអំណចបញ
ជ ឱយសំភរៈនិ ងឧបករណ៍ែដលេរបរបស់ជចំ បង េដមបីផលិតទំ និញ
េលមស រតូវដកេចញពីបណ
ត ញពណិជជកមម
នូវហនិ ភ័យៃនកររំេលភបំ ពនេផសងេទៀត។

េដយគមនសំណង េដមបីកត់បនថយជអបបបរម
កនុងករពិចរណេលសំេណេនះ រតូវគិតគូរដល់

សមមរតៃនភពធងន់ធងរៃនកររ ំេលភបំពន វិធនករេដះរសយ ក៏ ដូចជផលរបេយជន៍របស់
តតិ យជន។ ចំេពះទំ និញែកលងបនលំម៉ក រគន់ែតដកម៉ កែដលបំពក់ ខុសចបប់េចញ មិនរគប់

រគន់ េទ េដ មបីអនុញញតឱយេដះែលងទំ និញឱយចូ លកនុងបណ
ត ញពណិជជកមម េលកែលងែតមន
អញញ រតកមម។

មរត៤៧
សិទិទទួ
ធទទួលបនព័
បនព័ត៌មន
សមជិ កទំងឡយអចែចងថ

អជញធរតុលករមនអំណចបញ
ជ ឱយជនេលមស

ដំណឹងដល់មចស់សិទិធពីអតតសញញណរបស់តតិ យជនែដលពក់ ព័នធនឹង

ជូ ន

ករផលិតនិ ងែចកចយ

ទំនិញឬេសវែដលេលមស និ ងពីបណ
ត ញែចកចយ េលកែលងែតករេធវរេបៀបេនះហួសពីសមមរតៃនភពធងន់ធងរៃនកររ ំេលភបំពន ។
មរត៤៨
សំណងចំេពះចុងចេមលយ
១- អជញធរតុ លករ មនអំណចបញ
ជ ឱយភគីែដលបនេសនឱយដក់េចញរ ិធនករ េហយ
ិ ីៃនករអនុវតតន៍សិទិធ ឱយផតល់ឱយភគីែដលរតូវបនបងគប់ឱយេធវឬឃត់ឃំង
ែដលបនរ ំេលភនីតិវធ
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មិនរតឹមរតូវនូវសំណងសមរមយចំេពះករខូចខតេដយសរកររំេលភបំ ពនេនះ។

អជញធរ

តុលករក៏មនអំណច បញ
ជ ឱយអនកបតឹងបង់ ចំេពះករចំណយននដល់ចុងចេមលយែដលអចរួម
ទំងេសវេមធវីសមរមយផងែដរ។
២- ចំេពះកររគប់រគងចបប់ណមួយែដលពក់ ព័នធនឹងកិចចករពរ ឬករអនុវតតន៍កមមសិទិធ
បញញ

សមជិ កទំងឡយរតូវេលកែលងចំេពះែតអជញធរនិងមរនតីសធរណៈ

ខុសរតូវ

េលវ ិធនករេដះរសយសមរមយណែដលរតូវបនចត់

ពី ករទទួ ល

ឬេធវេឡងេដយសុចចរ ិតកនុង

ដំេណកររគប់រគងចបប់ េនះ។
មរត៤៩
រដឋបល
នីតិវ ិធីរដឋ
កនុងករណីែដលមនករចត់វ ិធនករេដះរសយែផនករដឋបបេវណី
រដឋបលទក់ទងដល់អងគេសចកតី

ិ ី
បនទប់ពីមននី តិវធ

ិ ីេនះរតូវអនុេលមតមេគលករណ៍សរធតុែដលសម
នី តិវធ

មូលនឹងេគលករណ៍ទំងឡយដូចមនែចងកនុងែផនកេនះ។

ែផនកទី៣: វិធនករបេណ
ត ះអសនន
មរត៥០

១- អជញធរតុលករមនអំណចេចញវ ិធនករបេណ
ត ះអសននជបនទន់ និង មនរបសិទធ
ភពេដ មបី:
ក-

ទប់ សកត់ កររ ំេលភបំពនសិទិធកមមសិទិធបញញមិ នឱយេក តមនេឡង

េហយ

េដយែឡកេដមបីទប់សកត់ករហូរចូលទំនិញកនុងបណ
ត ញពណិជជកមម ែដលសថិតកនុងែដនសមតថ-

កិចចរបស់ខួលន រួមទំងទំនិញនំចូល

ភលមបនទប់ ពីកររតួតពិនិតយរបស់គយ។

ខ- រកសទុកភសតុតងែដលពក់ព័នធ ចំេពះកររំេលភបំ ពនែដលបនេចទរបកន់
២- អជញធរតុលករមនអំណចអនុម័តវិធនករបេណ
ត ះអសនន
ចេមលយភគីេផសងេទៀត

កនុងករណីចំបច់

ជពិ េសសេនេពលករយឺតយ៉ វ

អនតរយែដលមិនអចជួ សជុលបនចំេពះមចស់សិទិធ

េដយមិនសតប់
អចបណ
ត លឱយ

ឬេនេពលែដលមនហនិ ភ័យដល់ករ

បំផលញភសតុតង។
៣- អជញធរតុលករ មនអំណចតរមូវឱយអនកបតឹងផតល់ភសតុតងរតឹមរតូវែដលមនេដ មបី
េធវឱយតុលករយល់រសបកនុងករមិតមួយចបស់លស់រគប់រគន់

ថអនកបតឹងគឺ ជមចស់សិទិធេហយ

សិទិធរបស់អនកបតឹងកំ ពុងរតូវបនេគរ ំេលភឬកររ ំេលភេនះអចនឹងេកតមនេឡងកនុងេពលឆប់ ៗ
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និងបញ
ជ ឱយអនកបតឹងផតល់នូវរបក់ ធនឬករធនែដលមនតៃមលេសម រគប់រគន់េដមបី ករពរចុង
ចេមលយនិ ងេដ មបីទប់សកត់មិនឱយមនកររ ំេលភបំពន។
៤- េនេពលែដលេចញវ ិធនករបេណ
ត ះអសនន េដយមិនសតប់ ចេមលយភគីេផសងេទៀត
ភគីែដលប៉ ះពល់រតូវបនជូ នដំណឹងេដយមិនពនយេពល បនទប់ពីចត់វ ិធនករភលម។
ពិនិតយេទបងវ ិញ

ករ

រួមទំងសិទិធតតំងកនុងសវនកររតូវេធវេទបងតមសំេណរបស់ចុងចេមលយេដមបី

សេរមច ថវ ិធនករទំងេនះ រតូវ ែកតរមូវ លុបេចល ឬតមកល់កុនងរយៈេពលមួ យសមរសប
បនទប់ពីករជូ នដំ ណឹងៃនវិធនករេនះ ។
៥-

អនកបតឹងអចរតូវបនតរមូវឱយផតល់នូវព័ ត៌មនចំបច់េផសងេទៀត

េដមបីកំណត់ អតត

សញញណទំនិញែដលពក់ ព័នធ េដយអជញធរែដលនឹ ងចត់វ ិធនករបេណ
ត ះអសននេនះ។
៦- េដយមិ នេធវឱយប៉ះពល់ដល់កថខណឌទី ៤ តមសំេណចុងចេមលយ វ ិធនករបេណ
ត ះ
អសននែដលរតូវបនេចញតមខណឌទី១និ ងទី ២ រតូវលុបេចល ឬែលងឱយមនអនុ ភព របសិន
េប នីតិវ ិធីែដលនំឱយមនេសចកតីសេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតី

មិនរតូវបនផតួចេផតមកនុងរយៈ

េពលមួ យសមរសប ែដលនឹ ងរតូវកំណត់េដយអជញធរតុលករែដលេចញវិធនករ េនេពល
ែដលចបប់របស់សមជិ កអនុញញត

ឬេបគមនកំ ណត់ែបបេនះ

រតូវេធវេឡងកនុងរយៈេពល

មិន

េលសពី២០(ៃមភ)ៃថងៃនៃថងេធវករឬ៣១(សមសិបមួ យ)ៃថងៃនៃថងរបតិ ទិន េដយយករយៈេពលណ
ែដលយូរជងេគ។
៧- េនេពលែដលវ ិធនករបេណ
ត ះអសននរតូវបនលុបេចល ឬអស់សុពលភពេដយ
សរសកមមភពឬអកមមភពរបស់អនកបតឹងឬេនេពលបនទប់មករកេឃញថ

គមនកររ ំេលភបំពន

ឬករគំរមរំេលភបំ ពនកមមសិទិធបញញេទ តមសំេណរបស់ចុងចេមលយ

អជញធរតុលករមន

អំ ណចបញ
ជ ឱយអនកបតឹង

ផតល់សំណងសមរសបដល់ចុងចេមលយ

ចំេពះករខូចខតននែដល

េកតមនេទបងេដយករអនុវតតន៍វ ិធនករទំងេនះ។
៨-

ិ ីរដឋបល
កនុងករណីែដលវ ិធនករបេណ
ត ះអសននណមួយរតូវបនេចញ តមនីតិវធ

ិ ីេនះរតូវអនុេលមតមេគលករណ៍សរធតុ
នីតិវធ
ដូចមនែចងកនុងែផនកេនះ។
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ែដលសមមូលនឹ ងេគលករណ៍ទំងឡយ

ែផនកទី៤ : លកខខណឌតរមូវជពិេសសទក់ទងនឹងវិធនករតមមត់រចក
រពំែដន១២
មរត៥១
ករពយួរទុកករេដះែលងទំនិញេដយអជ
េដយអជញធរគយ
ធរគយ

អនុេលមតមបទបបញញ តិតកំណត់ ដូចខងេរកម

សមជិ កទំងឡយរតូវអនុម័តនីតិ

វ ិធី១៣ែដលអចឱយមចស់សិទិធែដលមនមូលដឋនរសបចបប់ សងស័យថ អចេក តមនេទបងករនំ
ចូលទំនិញពក់ម៉កែកលងកលយ

ឬទំ និញថតចមលងរំេលភសិទិធអនកនិពនធ១៤េដ មបីដក់ពកយ

បណឹត ងជលយលកខណ៍អកសរេទអជញធរមនសមតថកិចចែដលជអជញធររដឋបលឬតុលករ
អជញធរគយពយួរករេដះែលងទំ និញមិ នឱយចរចរេដយេសរី។

ឱយ

សមជិកទំងឡយអចអនុ -

ញញតឱយមនករេធវបណឹត ងែបបេនះចំេពះទំ និញែដលពក់ ព័នធនឹងកររ ំេលភកមមសិទិធបញញេផសង

ិ ី
េទៀត ឱយែតលកខខណឌតរមូវកនុងែផនកេនះរតូវបនបំេពញ។ សមជិ កទំងឡយអចែចងពី នីតិវធ
ពក់ ព័នធែដលទក់ ទងនឹ ងករពយួរទុ កេដយអជញធរគយ
នំេចញពី ែដនដីរបស់ខួលន។

ករេដះែលងទំនិញេលមសសរមប់

មរត៥២
បណឹត ង

ិ ី កុនងមរត៥១ តរមូវឱយផតល់ភសតុតងរគប់រគន់ េដ មបី
មចស់សិទិធណមួយែដលេផតមនីតិវធ
១២

[កំណត់ សមគល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS] េនេពលែដលសមជិ កមួយ បនដកែផនកសំខន់េចញពីកររតួតពិនិតយេល

ចលនៃនទំនិញ ឆលងកត់រពំែដនជមួយនឹងសមជិ កមួ យេផសងេទៀត ែដលបេងកតជែផនកៃនសហភពគយ សមជិកេនះមិ ន
តរមូវឱយអនុ វតតបទបបញញតិតទំងឡយៃនែផនកេនះ េនតមរពំែដនេទ។
១៣

[កំណត់ សមគល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS]

រតូវយល់ថគមនកតពវកិចចេអយអនុ វតតនីតិវ ិធីេនះចំេពះករនំចូលទំនិញ

ែដលបនដក់ លក់េលទីផសរកនុងរបេទសមួយេផសងេទៀតេដយមចស់សិទិធឬមនករយល់រពមពីមចស់សិទិធឬចំ េពះទំនិញ

ែដលឆលងកត់ ។
១៤

[កំណត់ សមគល់របស់កិចចរពមេរពៀងTRIPS ] ជេគលបំ ណងៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ:
ក. “ទំនិញពក់ ម៉កែកលងកលយ” មនន័ យថ ទំនិញណមួ យ រួមទំងករេវចខចប់ផង ែដលពក់ម៉ក េដយគមនករ
អនុ ញញតែដលដូចេទនឹងម៉ កែដលបនចុះបញជីរសបចបប់ចំេពះទំនិញេនះ

ឬែដលមិ នអចែញកដច់ពីគនបន

នូវែផនកសំខន់ ពីម៉កេនះ េហយែដលរ ំេលភបំ ពនសិទិធមចស់ម៉កេនះតមចបប់ៃនរបេទសនំចូល។
ខ. “ទំនិញថតចមលងរេំ លភសិទិធអនកនិ ពនធ” មនន័ យថ ទំនិញណមួយ ែដលថតចមលងេដយគមនករយល់រពមពីមចស់
សិទិធឬពី បុគគលែដលទទួលបនករអនុ ញញតរតឹមរតូវពីមចស់សិទិធេនកនុងរបេទសែដលផលិត

េដយផទល់ឬេដយរបេយលពីផលិតផលែដលរតូវបនចមលង
ឬសិទិធរបហក់របែហលតមចបប់ៃនរបេទសនំចូល។
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េហយែដលេធវេទបង

បេងកតបនជកររេំ លភបំពនេលសិទិធអនកនិពនធ

េធវឱយអជញធរមនសមតថកិចចយល់រសបថ

កនុងចបប់ៃនរបេទសនំចូល

ពិតជមនកររ ំេលភ

បំពនកមមសិទិធបញញរបស់មចស់សិទិធ និងតរមូវឱយផតល់ករេរៀបរប់លមអិតរគប់រគន់ ពីទំនិញេដ មបី
ឱយអជញធរគយបនសគល់េដយងយ។ អជញធរមនសមតថកិចច

រតូវជូនដំ ណឹងដល់េដមេចទ

កនុងរយៈេពលមួយសមរសបថេតអជញធរេនះទទួលឬមិ នទទួលពកយបណឹត ង

េហយរតូវជូន

ដំណឹង តមករកំ ណត់របស់អជញធរ អំ ពីរយៈេពលែដលអជញធរគយ រតូវចត់វ ិធនករ។
មរត៥៣
របក់ធន
ធន ឬ ករធនែដល
េសម
ករធនែដលមន
ធនែដលមនតៃមល
មនតៃមលេសម
១- អជញធរមនសមតថកិចចមនអំណចតរមូវឱយេដមេចទផតល់នូវរបក់ ធន ឬករធន
ែដលមនតៃមលេសម

រគប់ រគន់ េដមបីករពរចុងចេមលយនិ ងករពរអជញធរមនសមតថកិចច

និង

ទប់ សកត់ មិនឱយមនកររំេលភបំ ពន ។ របក់ធន ឬករធនែដលមនតៃមលេសម មិនរតូវឱយររំង
េដយមិ នសមេហតុផល ដល់ករអនុវតតន៍នីតិវ ិធីទំងេនះ ។
២-

អនុេលមតមបណឹត ងកនុងែផនកេនះ

េនេពលែដលករេដះែលងទំនិញពក់ ព័នធនឹង

គំនូរឧសសហកមម របកសនីយបរតតកកកមម គំនូសបងហញ ឬព័ ត៌មនសមងត់ ឱយចរចរេដយេសរី
រតូវបនពយួរទុ កេដយអជញធរគយ

េលមូលដឋនៃនេសចកតីសេរមចែដលមិនេចញេដយអជញ

ធរតុលករ ឬអជញធរឯករជយេផសងេទៀត េហយរយៈេពលដូចមនែចងកនុងមរត៥៥ បនផុ ត
កំណត់

េដយគមនផតល់ករេដះែលងជបេណ
ត ះអសននពីអជញធរែដលទទួលបនអំណចរតឹម

រតូវេទ េហយឱយែតេគរពតមលកខខណឌេផសងេទៀតទំងអស់ៃនករនំចូល មចស់ អនកនំចូល ឬ
អនកទទួ លទំនិញេនះ រតូវមនសិទិធឱយេដះែលងទំ និញរបស់ខួលនេដយតមកល់របក់ធនរគប់ រគន់
េដមបីករពរមចស់សិទិធពីកររំេលភបំ ពនណមួ យ។

ករបង់ របក់ ធនេនះ

មិ នរតូវេធវឱយប៉ ះ

ពល់ដល់ ដំេណះរសយេផសងេទៀតែដលមនសរមប់ មចស់សិទិធេឡយ។ រតូវយល់ថ របក់
ធននឹ ងរតូវរបគល់ឱយវិញ
រសប។

របសិនេបមចស់សិទិធមិនបនអនុវតតសិទិធបឹតងកនុងរយៈេពលមួយសម
មរត៥៤

អនកនំចូលនិ ងេដមេចទ
តមមរត៥១។

ករជូនដំណឹងអំ
ពករពយ
ីករពយួរទុ
ងអំពី
ករ
រទុក

រតូវបនជូនដំណឹងជបនទន់ ពីករពយួរទុកករេដះែលងទំនិញ
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មរត៥៥
រយៈេពលៃន
រយៈេពលៃនករពយ
ៃនករពយួរទុក

កនុងរយៈេពលមិនេលសពី ១០(ដប់)ៃថងៃនៃថងេធវករ បនទប់ ពីអនកបតឹង បនទទួលព័ត៌មន

អំពីករពយួរទុ ក

របសិនេបអជញធរគយបនទទួ លព័ ត៌មនថ ចំណត់ ករ ែដលនំដល់េសចកតី

សេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតីមិនរតូវបនផតួចេផតមេឡងេដយភគី មួយេទៀត

េរកពី ចុង

ិ ករបេណ
ចេមលយ ឬថអជញធរែដលបនរបគល់សិទិធរតឹ មរតូវ បនេចញវធ
ត ះអសននែដលពនយរ

ករពយួរទុកករេដះែលងទំនិញ

ទំនិញេនះនឹងរតូវេដះែលង

ែតកនុងករណីែដលលកខខណឌ

េផសងៗេទៀតសរមប់ ករនំចូលឬករនំេចញរតូវបនេគរព។ កនុងករណីសមរសប

រយៈេពល

េនះ អចរតូវពនយរ១០(ដប់)ៃថងេទៀតៃនៃថងេធវករ។ របសិនេប ចំណត់ ករ ែដលនំដល់េសចកតី

សេរមចដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតី

រតូវបនផតួចេផតមេឡង ករពិនិតយេឡងវ ិញរួមទំងសិទិធតតំង

កនុងសវនកររតូវបនេរៀបចំ េឡងតមករេសនសុំពីចុងចេមលយ

េដមបីសេរមចកនុងរយៈេពលមួយ

សមរសប ថេតវ ិធនករេនះរតូវ ែកតរមូវ លុបេចល ឬតមកល់។ ថវីេប មនែចងដូចខងេល
ក៏េដយ

េនេពលែដលករពយួរករេដះែលងទំនិញរតូវបនអនុវតត

ឬបនតអនុវតតតមវ ិធនករ

តុលករបេណ
ត ះអសនន បទបបញញ តិត កថខណឌទី ៦ៃនមរត៥០ រតូវអនុវតត។
មរត៥៦
សំណងចំ
ចល
ូ និងចំេពះម
ទំនិញ
ងចំេពះអន
ពះអនកនំចូ
ពះមចស់ទំ
អជញធរពក់ ព័នធ មនអំណចបញ
ជ ឱយេដមេចទ សង អនកនំចូល អនកទទួល និងមចស់
ទំនិញនូវសំណងសមរសប ចំេពះករខូតខតននែដលេក តមនេដយករឃត់ ទុកខុសចបប់
ៃនទំ និញ ឬករឃត់ ទុកទំនិញែដលបនេដះែលងតមមរត៥៥។
មរត៥៧
សិទិរតួ
ធរតួតពិនិតយនិ
ធ ទួលព័ត៌មន
យនិងសិទិទ
េដយមិនប៉ ះពល់ដល់កិចចករពរព័ត៌មនសមងត់

សមជិ កទំងឡយរតូវផតល់អំណច

ដល់អជញធរមនសមតថកិចចឱយផតល់ឱកសរគប់រគន់ ដល់មចស់សិទិធ េដ មបីឱយទំនិញែដលរតូវបន
ឃត់ ទុកេដយអជញធរគយ រតូវបនរតួតពិនិតយ េដមបីបងហញករអះអងរបស់ខួលន ។ អជញធរ

មនសមតថកិចចក៏មនអំ ណចផតល់ឱកសដូចគនដល់អនកនំចូល

េដមបីឱយទំនិញរតូវបនរតួត

ិ ជមនដល់អងគេសចកតីៃនេរឿងកតី
ពិនិតយ។ េនេពលែដលមនេសចកតីសេរមចជវជ
ឡយអចផតល់អំណចឱយអជញធរមនសមតថកិចច
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សមជិកទំង

ឱយផតល់ព័ត៌មនដល់មចស់សិទិធនូវេឈមះនិង

អសយដឋនរបស់អនកបញូជ ន អនកនំចូលនិងអនកទទួ លទំនិញ និ ងបរ ិមណទំ និញ ទំងេនះ។
មរត៥៨

សកមមភពេដយគ
ពេដយគមនបណ
នបណឹត ង
េនេពលែដលសមជិ កទំងឡយ

តរមូវឱយអជញធរមនសមតថកិចច េធវសកមមភពតម

គំនិតផតួចេផតមរបស់ខួលននិ ងពយួរទុកករេដះែលងទំ និញ ែដលអជញធរ ពិតជបនទទួ លភសតុតង
ថ កមមសិទិធបញញកំពុងរតូវបនរ ំេលភបំពនៈ
ក-

អជញធរមនសមតថកិចច អចសុំព័ត៌មនបនរគប់ េពលេវលពីមចស់សិទិធ ែដលអច

ជួយឱយអជញធរអចអនុវតតអំណចទំងេនះ។
ខ-

អនកនំចូល និងមចស់សិទិធ រតូវបនជូនដំណឹងជបនទន់ អំពីករពយួរទុកេនះ។ េន

េពលែដលអនកនំចូល បនដក់ ពកយបណឹត ងរបឆំងនឹងករពយួរទុកេនអជញធរមនសមតថកិចច ករ
ករពយួរទុកេនះ រតូវបំេពញតមលកខខណឌដូចគននឹងមរត៥៥ េហយអចែកែរបតមករចំបច់ ។

គ- សមជិ កទំងឡយរតូវេលកែលងចំេពះែតអជញធរនិងមរនតីសធរណៈ ពីករទទួល

ិ នករេដះរសយសមរមយណែដលរតូវបនចត់ ឬេធវេឡងេដយសុចចរត
ខុសរតូវ េលវធ
ិ ។
មរត៥៩
វ ិធនករេដះរសយ
េដយមិនេធវឱយប៉ះពល់ដល់សិទិធកុនងករេបកបណឹត ងរបស់មចស់សិទិធ និ ងេលកែលងសិទិធ
របស់ចុងចេមលយ

េដមបីសុំឱយអជញធរតុលររតួតពិ និតយេឡងវ ិញ

អជញធរមនសមតថកិចចមន

អំណចបញ
ជ ឱយកេមទចឬបំផលញេចលទំ និញេលមស តមេគលករណ៍ទំងឡយ ែដលមនែចង
កនុងមរត៤៦។ ចំេពះទំនិញពក់ ម៉កែកលងកលយ អជញធរមិនរតូវអនុញញតឱយនំេចញសរជថមីនូវ
ទំនិញេលមសកនុងសភពមិនផលស់បូតរឬដក់ ទំនិញទំងេនះេរកមនី តិវ ិធីគយេផសងេទៀត េលកែលង

ែតកនុងកលៈេទសៈពិេសស។

មរត៦០
ករនំ
ចល
ូ កនុងករមិ
ករនំចូ
ងករមិតអបបបរម

សមជិ កទំងឡយ អចដកេចញពី ករអនុវតតន៍ៃនបទបបញញ តិតខងេល ចំ េពះបរិមណ
តិចតួចៃនទំ និញែដលគមនលកខណៈពណិជជកមមែដលមនកនុងអីវ៉ន់ផទល់ខួលនរបស់អនកដំេណរ
កនុងកញចប់បេញញតូចៗ។
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ឬ

ែផនកទី៥ : នីតិវិធីរពហមទណឌ
មរត៦១
សមជិ កទំងឡយរតូវែចងពី នីតិវ ិធិ រពហមទណឌនិ ងេទសបបញញ តិត េដមបីអនុវតតយ៉ងេហច
ណស់េនកនុងករណីៃនករែកលងបនលំម៉កេដយេចតន

ឬករលួចចមលងសិទិធអនកនិពនធកុងករមិ
ន
ត

ពណិជជកមម។ ទណឌកមមទំងឡយ រួមមនករដក់ ពនធនគរ និង/ឬេទសពិ ន័យជរបក់ែដល
សមរសបេដមបីឱយមនភពរងចល េហយឱយរសបតមករមិតៃនភពធងន់ធងររបស់បទេលមសែដល

ពក់ ព័នធ ។ កនុងករណីសមរសប ទណឌកមមទំងឡយ រួមមនផងែដរ កររ ឹបអូស ករដកហូត និង
ករបំផលញេចលទំ និញេលមស និ ង សមភរៈនិងឧបករណ៍ទំងឡយែដលេរប របស់ជចំ បងេដមបី
របរពឹ តតបទេលមស។ សមជិ កទំងឡយ អចែចងអំពីនីតិវ ិធីរពហមទណឌនិងេទសបបញញ តិត េដ មបី
អនុវតតកុនងករណីេផសងេទៀតៃនកររ ំេលភបំពនកមមសិទិធបញញ

ជពិេសសករណីែដលករ

រ ំេលភបំពនទំងេនះ រតូវបនេធវេឡងេដយេចតននិងកនុងករមិតពណិជជកមម។

ំ ូកទី៤
ជព

ករទទួលបននិងកររកសសិទធិកមមសទ
ិ ធិបញ
ញ និងនីតិវធ
ិ ីទក់ទងនឹង
ភគីែដលពក់ព័នធ
មរត៦២
១-

ិ ីនិងទរមង់សមរសប
សមជិកទំងឡយអចតរមូវឱយអនុេលមតមនីតិវធ

ជលកខ

ខណឌេដមបីទទួ លបន ឬរកសសិទិធកមមសិទិធបញញ ដូចមនែចងកនុងែផនកទី២ ដល់ែផនកទី៦ ៃនជំពូក
ិ ី និងទរមង់ ទំងេនះរតូវអនុេលមតមបទបបញញ តិតៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះ។
ទី២។ នី តិវធ

២- េនេពលែដលករទទួលបនសិទិធកមមសិទិធបញញ ជកមមវតថុៃនលកខខណឌកនុងករផតល់ឱយ

និងករចុះបញជី សមជិ កទំងឡយរតូវធនថ នី តិវ ិធីផតល់ឬចុះបញជី េលកែលងែតបនេគរព
លកខខណឌជសរវនតេដ មបីទទួលបនសិទិធ អនុ ញញតឱយករផតល់ឬករចុះបញជីសិទិធរតូវេធវេឡង កនុង

រយៈេពលមួយសមរសបេដមបីេជៀសវងករបនថយេដយគមនេហតុផលៃនរយៈេពលករពរ។

៣- មរត៤ ៃនអនុសញញទី រកុងប៉ រ ីស(១៩៧៦) រតូវអនុវតតដូចគនប៉ុែនតអចែកែរបតម
ករចំបច់ ចំេពះេសវសញញ។
៤បន

ិ ីេនះ
េនេពលែដលចបប់ របស់សមជិ កែចងអំ ពីនីតិវធ

ឬកររកសសិទិធកមមសិទិធបញញ

នី តិវ ិធីពក់ ព័នធនឹងករទទួ ល

និងករដកហូតតមែបបរដឋបលនិ ងនី តិវ ិធី ទក់ទងនឹ ង

ភគីែដលពក់ ព័នធ ដូ ចជ ករបតឹងជំទស់ ករដកហូត
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និងករលុបេចល រតូវរគប់រគងេដយ

េគលករណ៍ទូេទ ែដលមនែចងកនុងកថខណឌទី ២ និ ងទី៣ៃនមរត៤១។
៥-

េសចកតីសេរមចរដឋបលចុងេរកយ កនុងនី តិវ ិធី ណមួយដូចមនែចងកនុងកថខណឌ

ទី ៤ រតូវជកមមវតថុៃនកររតួពិនិតយេឡងវ ិញ េដយអជញធរតុលករ ឬអជញធរដូចតុលករ ។ ប៉ុែនត
ិ េសចកតីសេរមច
គមនកតពវកិចចផតល់ឱកសឱយរតួតពិ និតយេឡងវញ
បនសេរមចឬករដកហូតតមែបបរដឋបល

កនុងករណីបណឹត ងជំទស់មិន

ឱយែតមូលដឋនៃននីតិវ ិធី ទំងេនះ

ិ ីេធវេមឃៈភព។
នីតិវធ

អចជកមមវតថុៃន

ែផនកទី ៥ : ករទប់សកត់និងដំេណះរសយវិវទ
មរត៦៣
តមលភព
១- ចបប់ និងបទបញ
ជ និងេសចកតីសេរមចតុលករនិងរដឋបលចុ ងេរកយែដលមនអនុ
ភពអនុវតតទូេទ

ែដលសមជិកមួយបនដក់ឱយអនុវតតទក់ ទងនឹងកមមវតថុៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះ

(អតថិភព វិសលភព ករទទួលបន ករអនុវតតន៍ និងករទប់ សកត់កររ ំេលភបំពនសិទិធកមមសិទិធ
បញញ) រតូវេបះពុមពផសយ ឬេនេពលែដលករេបះពុមពផសយេនះ មិ នអចេធវេទបន រតូវដក់

ឱយមនជសធរណៈជភសជតិ េដមបីឱយរដឋភិបលនិ ងមចស់សិទិធបនដឹ ង។ កិចចរពមេរពៀង
ទំងឡយ

ែដលទក់ ទងនឹងកមមវតថុៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះ

ែដលេនជធរមនរវងរដឋភិបលឬ

ភនក់ ងររដឋភិ បលៃនសមជិ កមួយ និ ង រដឋភិបលឬភនក់ ងររដឋភិបលៃនសមជិ កមួយេផសង
េទៀត ក៏ រតូវេបះពុ មពផសយផងែដរ។
២- សមជិ កទំងឡយ រតូវជូនដំណឹងអំពីចបប់ និងបទបញ
ជ ដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌ
ទី១

ដល់រកុមរបឹកសសរមប់ ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ ទងនឹងកមមសិទិធបញញេដមបីជួយរកុម

របឹកសេនះកនុងកររតួតពិនិតយកររបរពឹ តតេទៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះ។ រកុមរបឹកសរតូវពយយមកត់
បនថយបនទុកជអបបបរមេលសមជិកទំងឡយកនុងករអនុវតតន៍កតពវកិចចេនះ

និ ងអចសេរមច

បដិេសធកតពវកិចចកុនងករជូនដំណឹងអំ ពីចបប់ និងបទបញ
ជ េដយផទល់េទរកុមរបឹកស របសិន

េប

កររបឹកសេយបល់ជមួយអងគករកមមសិទិធបញញពិ ភពេលក

អំ ពីករបេងកតករចុះបញជីរួម

ែដលមនបញូច លចបប់ និងបទបញ
ជ ទំងេនះ ទទួ លបនេជគជ័យ។ ចំេពះេរឿងេនះរកុមរបឹកស
ក៏រតូវពិចរណផងែដរ

េទេលវ ិធនករណមួយែដលអចទមទរទក់ ទងនឹងករជូ នដំណឹង

តមកតពវកិចចកុនងកិចចរពមេរពៀងេនះ ែដលេកតេចញពី បទបបញញ តិតៃនមរត៦ សទួន (៣)
អនុ សញញទី រកុងប៉ រ ីស(១៩៦៧)។
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ៃន

៣-

េដមបីេឆលយតបចំេពះសំេណជលយលកខណ៍អកសររបស់សមជិកមួយេផសងេទៀត

សមជិ កនីមួយៗ រតូវេរៀបចំ ផតល់ព័ត៌មនដូ ចមនែចងកនុងកថខណឌទី ១។ សមជិកមួយ ែដល

មនេហតុផលគួរឱយេជឿថ េសចកតីសេរមចតុលករ ឬេសចកតីសេរមចរដឋបល ឬកិចចរពមេរពៀង
េទវភគី ជក់លក់កុនងវ ិស័យកមមសិទិធបញញ

ប៉ះពល់ដល់សិទិធរបស់ខួលនកនុងកិ ចចរពមេរពៀងេនះ

ក៏អចេសនសុំជលយលកខណ៍អកសរេដមបីឱយេគផតល់ឱយ

ឬឱយទទួលដំ ណឹងកនុងលកខណៈលមអិត

រគប់រគន់ អំពីេសចកតីសេរមចតុលករ ឬេសចកតីសេរមចរដឋបល

ឬកិចចរពមេរពៀងងេទវភគី

ជក់លក់ ទំងេនះ។
៤- កថខណឌទី ១ ទី២ និ ងទី៣ មិនតរមូវឱយសមជិកទំងឡយេបកបងហញព័ត៌មនសមងត់
ែដលអចររំងដល់ករអនុវតតន៍ចបប់ ឬេបមិនដូេចនះេទ ផទុយនឹងផលរបេយជន៍ សធរណៈ ឬ
េធវឱយប៉ះពល់ដល់ផលរបេយជន៍ពណិជជកមមរសបចបប់ របស់សហរគសណមួយ

េទះជ

សធរណៈឬឯកជន។
មរត៦៤
ករេដះរសយវ ិវទ
១- បទបបញញ តិតទំងឡយៃនមរត XXII និង XXIII ៃនកិ ចចរពមេរពៀងទូេទសតីពីពនធគយ និង
ពណិជជកមម

១៩៩៤

េដះរសយវ ិវទ

ដូ ចែដលបនបញ
ជ ក់ បែនថម

រតូវអនុវតតេដមបីរបឹ កសេយបល់

និងបនអនុវតតេដយអនុសសរណៈៃនករ
និងេដះរសយវ ិវទកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះ

េលកែលងែតមនករែចងេផសងកនុងកិ ចចរពមេរពៀងេនះ។

២- អនុ កថខណឌទី១ (ខ) និងទី១ (គ) ៃនមរតXXIII ៃនកិចចរពមេរពៀងទូេទសតីពីពនធ
គយនិងពណិជជកមម ១៩៩៤ មិ នរតូវអនុវតតចំេពះករេដះរសយវ ិវទកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះកនុង

រយៈេពល៥(របំ)ឆនំ

រប់ចប់ ពីកលបរ ិេចឆទចូលជធរមនៃនកិ ចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមម

ពិភពេលក។
៣-

កនុងរយៈេពលដូចមនែចងកនុងកថខណឌទី២ រកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជ-

កមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទិធបញញរតូវពិ និតយវ ិសលភព

និងែបបបទបណឹត ងែដលមនែចងកនុង

អនុ កថខណឌទី១(ខ) និ ងទី ១(គ) ៃនមរត XXIII ៃនកិចចរពមេរពៀងទូេទសតីពីពនធគយ និ ងពណិជជ
កមម ១៩៩៤ ែដលបនេធវអនុេលមតមកិ ចចរពមេរពៀងេនះ េហយបញូជ នអនុសសន៍ របស់ខួលនេទ
សននិសីទថនក់ រដឋមរនតី

េដមបីអនុ ម័ត។

អនុ ម័តអនុសសន៍ទំងេនះ

េសចកតីសេរមចណមួយៃនសននិសីទថនក់រដឋមរនតីេដ មបី

ឬេដមបីពនយររយៈេពលកនុងកថខណឌទី២
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រតូវេធវេឡងេដយ

ឯកចឆ័នែតប៉ុេណណះ

េហយអនុសសន៍ែដលបនអនុ ម័ត

រតូវមនអនុភពចំេពះរគប់ សមជិក

ទំងអស់ េដយមិនចំបច់ មនដំេណរករយល់រពមជផលូវករេផសងេទៀតេឡយ។

ំ ូកទី៦
ជព

បទបបញញ តតិអនតរកល
មរត៦៥
បទបបញញតិអនត
តអនតរកល
១- េលកែលងបទបបញញ តិតៃនកថខណឌទី២ ទី៣ និ ងទី៤ គមនសមជិកណ រតូវតរមូវឱយ
អនុវតតបទបបញញ តិតៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ មុ នផុតកំ ណត់ រយៈេពលទូេទ១(មួយ)ឆនំ

បនទប់ ពីកល

បរ ិេចឆទចូលជធរមនៃនកិចចរពមេរពៀអងគករពណិជជកមមពិភពេលក។
២-

សមជិករបេទសកំ ពុងអភិវឌឍមនសិទិធពនយររយៈេពល៤(បួន)ឆនំបែនថមេទៀតពីកល

បរ ិេចឆទៃនករអនុវតតន៍ ដូ ចែដលបនកំណត់ កុងកថខណ
ន
ឌ ទី១ៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ េលកែលងែត
មរត៣ មរត៤ និងមរត៥។
៣-

សមជិ កេផសងេទៀតណមួ យ

ែដលសថិតកនុងដំេណរករផលស់បូតរពី េសដឋកិចចែផនករ

េទជេសដឋកិចចទីផសរេសរី និ ងកំពុងែកទរមង់រចនសមព័នធរបព័នធកមមសិទិធបញញ េហយកំ ពុងជួ ប
របទះបញ
ហ ពិេសសកនុងករេរៀបចំនិងករអនុវតតន៍ចបប់ និងបទបញ
ជ កមមសិទិធបញញ

ក៏អចទទួ ល

អតថរបេយជន៍ ពី រយៈេពលៃនករពនយរដូចមនែចងកនុងកថខណឌទី២។
៤-

កនុងករណីែដលសមជិ ករបេទសកំពុងអភិវឌឍរតូវតរមូវេដយកិចចរពមេរពៀងេនះ

ពរងី កកិ ចចករពររបកសនីយបរតតកកកមមែដលជផលិតផល
អចករពរបនកនុងែដនដី របស់ខួលន

ដល់វ ិស័យបេចចកវ ិទយ

ឱយ

ែដលមិន

តមកលបរ ិេចឆទទូេទៃនករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ

ចំេពះសមជិកេនះ ដូចែដលបនកំណត់កុងកថខណ
ន
ឌ ទី២ សមជិ កេនះអចពនយរករអនុ វតតន៍

បទបបញញ តិតទំងឡយ សតីពីរបកសនីយបរតតកកកមមែដលជផលិតផល កនុងែផនកទី៥ៃនជំ ពូកទី ២

ចំេពះវ ិស័យបេចចកវ ិទយេនះ កនុងរយៈេពល៥(របំ)ឆនំបែនថមេទៀត។

៥- សមជិកមួយ ែដលេរបរបស់រយៈេពលអនតរកលកនុងកថខណឌទី១ ទី២ ទី៣ ឬទី៤

រតូវធនថ ករផលស់បូតរណមួយកនុងចបប់ បទបញ
ជ និងករអនុវតតន៍ របស់ខួន
ល ែដលបនេធវេឡង
កនុងរយៈេពលេនះ

មិ នអចបនថយករមិតអនុេលមភពចំេពះបទបបញញ តិតននៃនកិ ចចរពមេរពៀង

េនះេឡយ។
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មរត៦៦
សមជិករបេទសមន
របេទសមនករ
មនករអភិ
ករអភិវឌឍន៍
ឌឍន៍តិចតួចបំផុត
១- េដយែផអកេទេលភពចំបច់ និងលកខខណឌពិេសសៃនសមជិ ករបេទសមនករអភិ វឌឍន៍ តិចតួចបំផុត ករលំបកែផនកេសដឋកិចច ហិរញញ វតថុនិ ងរដឋបល និង តរមូវករឱយមនភពែដល
អចបត់ ែបនបន កនុងករបេងកតមូ លដឋនបេចចកវិទយមួយែដលអចេជឿជក់ បន សមជិកទំងេនះ
មិនតរមូវឱយអនុវតតបទបបញញ តិតៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ េលកែលងែតមរត៣ មរត៤ និ ងមរត៥
កនុងរយៈេពល១០(ដប់ )ឆនំ
មរត៦៥។

រប់ចប់ពីកលបរិេចឆទៃនករអនុវតតន៍ដូចកំ ណត់ កុនងកថខណឌទី១ៃន

េដយមនសំេណសមេហតុ ផលពីសមជិករបេទសមនករអភិវឌឍន៍ តិចតួចបំ ផុត

រកុមរបឹកសសរមប់ ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹ ងកមមសិទិធបញញ

រតូវយល់រពមពនយរ

រយៈេពលេនះ។
២- សមជិ ករបេទសអភិវឌឍរតូវេលកទឹកចិតតសហរគស និងសថប័ នកនុងែដនដី របស់ខួលន

កនុងេគលបំណងជរមុញ និ ងេលកទឹកចិតតចំេពះករេផទរបេចចកវិទយេទសមជិ ករបេទសមនករ
អភិ វឌឍន៍ តិចតួចបំ ផុត

េដមបីអចឱយរបេទសទំងេនះ

បេងកតមូលដឋនបេចចកវ ិទយរ ឹងមំនិងអច

េជឿជក់ បន។
មរត៦៧
សហរបតិបតតិករបេចចកេទស
េដមបីសរមួលដល់ករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ តមសំេណ និង តមែបបបទនិងលកខ
ខណឌែដលបនរពមេរពៀងេទវ ិញេទមក
បេចចកេទសនិងហិរញញ វតថុ

សមជិករបេទសអភិវឌឍរតូវផតល់កិចចសហរបតិបតតិករ

េដមបីជួយដល់សមជិ ករបេទសកំ ពុងអភិវឌឍនិ ងសមជិករបេទសមន

ករអភិ វឌឍន៍ តិចតួចបំ ផុតទំងឡយ ។ កិ ចចសហរបតិ បតតិករេនះ រួមមន ជំ នួយកនុងករេរៀបចំ

ចបប់ និងបទបញ
ជ សតីពីកិចចករពរនិ ងករអនុវតតន៍កមមសិទិធបញញ ក៏ ដូចជសតីពីករទប់សកត់ករ
រ ំេលភបំពន

និងរតូវបញូច លផងែដរនូវជំនួយចំេពះករបេងកតនិងករពរងឹ ងករិយល័យ

និ ង

ភនក់ ងរកនុងរសុកទំងឡយែដលពក់ ព័នធនឹងបញ
ហ ទំងេនះ រួមទំងបណុត ះបណ
ត លបុ គគលិក។
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ំ ូកទី៧
ជព
បទបបញញ តតិសព
ីត ស
ី ថ ប័ន អវសនបបញ
ញ តតិ
មរត៦៨
រកុមរបឹកសសរមប់
ទដ
ិ ភពពណ
ឋភពពណិ ជជកមមែដលទក់ទងនឹងកមមសិទិប
ធ ញញ
សសរមប់ទិ
រកុមរបឹកសសរមប់ ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹ ងកមមសិទិធបញញរតូវរតួតពិ និតយករ
អនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ និងជពិេសសករេគរពកតពវកិចចរបស់សមជិ កទំងឡយតមកិ ចច
រពមេរពៀងេនះ េហយរតូវផតល់ឱកសដល់សមជិ កកនុងកររបឹ កសេយបល់េលបញ
ហ ែដលពក់ ព័នធ

នឹងទិ ដឋភពពណិជជកមមទក់ ទងនឹងកមមសិទិធបញញ។ រកុមរបឹកសេនះរតូវអនុវតតភរៈកិ ចចេផសងេទៀត
ែដលសមជិកទំងឡយបនផតល់ឱយ

េហយជពិេសសរកុមរបឹ កសេនះរតូវផតល់ជំនួយណ

មួយែដលសមជិ កបនេសនេឡងកនុងបរ ិបទៃននី តិវ ិធី េដះរសយវ ិវទ។
របស់ខួលន

កនុងករអនុវតតន៍មុខងរ

រកុមរបឹកសសរមប់ទិដឋភពពណិជជកមមែដលទក់ទងនឹ ងកមមសិទិធបញញអចរបឹកស

េយបល់ជមួ យនិ ងសុំព័ត៌មនពីរបភពណមួយែដលសមរសប។ េដយបនរបឹ កសេយបល់ជ
មួយអងគករកមមសិទិធបញញពិ ភពេលក រកុមរបឹ កសេនះ រតូវខិ តខំបេងកតបទបបញញ តិត សមរសបកនុង
រយៈេពល១(មួយ)ឆនំបនទប់ពីកិចចរបជុំ ទីមួយរបស់ខួលន

េដ មបីេធវកិចចសហរបតិបតតិករជមួយ

អងគភពននៃនអងគករេនះ។
មរត៦៩
សហរបតិបតតិករអនតរជតិ
សមជិ កទំងឡយ

យល់រពមសហរបតិបតតិករគនេទវិញេទមក

េដមបីបំបត់េចល

ពណិជជកមមអនតរជតិនូវទំនិញែដលរ ំេលភកមមសិទិធបញញ។ េដ មបីសេរមចេគលបំណងេនះបន
សមជិ ក

រតូវបេងកតនិ ងរតូវជូ នដំណឹងអំ ពីចំនុចទំ នក់ ទំនងកនុងរដឋបលរបស់ខួលន

េហយរតូវ

េរតៀមខលួនេដ មបីផលស់បូតរព័ត៌មនសតីពីករេធវពណិជជកមមេលទំនិញេលមស។ ជពិេសស សមជិក
រតូវ

ជរមុញករផលស់បូតរព័ត៌មននិងកិ ចចសហរបតិ បតតិកររវងអជញធរគយ

ទក់ ទងនឹងករេធវ

ពណិជជកមមេលទំនិញែកលងបនលំម៉កនិងទំនិញលួចចមលងែដលរ ំេលភសិទិធអនកនិ ពនធ។
មរត៧០
១-

កិចចរពមេរពៀងេនះ

កិចច
ចករពរកមម
ក
ច រពរកមមវតថុែដលមនរសប់
ករពរ
ែដលមនរសប់

មិនបេងកតកតពវកិចចចំេពះសកមមភពទំងឡយែដលបនេកត

េឡងមុនកលបរិេចឆទៃនករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ ចំេពះសមជិកេនះ។
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២-

េលកែលងែតមនែចងកនុងកិ ចចរពមេរពៀងេនះ កិ ចចរពមេរពៀងេនះបេងកតកតពវកិចច

ចំេពះកមមវតថុទំងអស់ែដលមនតមកលបរ ិេចឆទៃនករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ ចំេពះសម

ជិកេនះ េហយែដលរតូវបនករពរកនុងរបេទសជសមជិកេនះតមកលបរ ិេចឆទេនះ ឬ ែដល
បំេពញ ឬនឹ ងបំេពញនេពលេរកយនូវលកខខណឌេដ មបីករពរតមបញញតិតៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ។
ចំេពះកថខណឌេនះនិ ងកថខណឌទី ៣និ ងទី ៤ កតពវកិចចទក់ ទងនឹងសិទិអ
ធ នកនិពនធចំេពះសនៃដ
ែដលមនរសប់

នឹ ងរតូវកំណត់ែតតមមរត១៨ៃនអនុសញញទីរកុងែប៊ន(១៩៧១)

េហយ

កតពវកិចចចំេពះសិទិធផលិតករហវូណូរកមនិងអនកសែមដងកនុងហវូណូរកមែដលមនរសប់ នឹងរតូវ
កំណត់ ែតតមមរត១៨ៃនអនុសញញទីរកុងែប៊ន(១៩៧១) ដូ ចែដលអចអនុវតតតមកថខណឌទី ៦
មរត១៤ ៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះ។
៣- គមនកតពវកិចចេដ មបីផតល់កិចចករពរេឡងវ ិញ ចំេពះកមមវតថុ ែដលតមកលបរិេចឆទៃន

ករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះចំេពះសមជិកេនះ បនកលយជរទពយសមបតតិសធរណៈជន។
៤- ចំេពះសកមមភពណមួយែដលពក់ ព័នធនឹងវតថុជក់លក់

បនករពរ

ែដលមនកនុងកមមវតថុែដល

ែដលបនរ ំេលភបំពនសិទិធតមចបប់ ែដលរសបនឹ ងកិ ចចរពមេរពៀងេនះ

េហយ

ែដលរតូវបនចប់េផតម ឬចំេពះសកមមភពទំងឡយែដលបនអនុវតតករវិនិេយគសំខន់ មុ ន
កលបរ ិេចឆទទទួ លយកកិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលកេដយសមជិកេនះ សមិ នករេដះរសយែដលមចស់សិទិធអចទទួល
ជិកណមួយ អចែចងអំ ពីករករមិតវធ
បនតសកមមភព

បនទប់ពីកលបរិេចឆទអនុវតតកិចចរពមេរពៀងេនះចំេពះសមជិ កេនះ។

ចំេពះករ
ប៉ុែនតកុនង

ករណីទំងេនះ សមជិកេនះ រតូវែចងយ៉ ងេហចណស់ឱយមនករបង់របក់ សំណងសមរមយ។
៥-

សមជិកមួយមិនតរមូវេអយអនុវតតបទបបញញ តិតៃនមរត១១និងបទបបញញ តិតកថខណឌ

ទី៤ៃនមរត១៤

ចំេពះសនៃដេដមឬសនៃដចមលង

ែដលបនទិញមុនកលបរ ិេចឆទៃនករ

អនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ ចំេពះសមជិកេនះ ។
៦- សមជិកទំងឡយ មិនតរមូវឱយអនុវតតមរត៣១ ឬ លកខខណឌកនុងកថខណឌទី ១

ៃនមរត២៧

ែដលសិទិធេលរបកសនីយបរតតកកកមមរតូវបនផតល់ឱយេដយគមនករេរ សេអងកនុង

ិ យ
វ ិស័យបេចចកវទ

ចំ េពះករេរបរបស់េដយគមនករអនុ ញញតពីមចស់សិទិធេនេពលែដលករ

អនុ ញញតឱយេរប របស់េនះ រតូវបនផតល់ឱយេដយរដឋភិ បល មុនកលបរ ិេចឆទែដលកិចចរពមេរពៀង
េនះ រតូវបនទទួលសគល់។
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៧- កនុងករណីែដលកិ ចចករពរសិទិធកមមសិទិធបញញ ទមទរឱយចុះបញជី ករដក់ពកយសុំកិចច
ករពរែដលកំពុងពយួរតមកលបរ ិេចឆទៃនករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ ចំ េពះសមជិកេនះ រតូវ
បនអនុញញតឱយេធវវ ិេសធនកមម

េដ មបីសុំឱយមនកិចចករពរកន់ែតរបេសរដូចមនែចងកនុងបទ

បបញញ តិតៃនកិចចរពមេរពៀងេនះ។ វិេសធនកមមេនះមិ នរតូវបញូច លបញ
ហ ថមីេឡយ។

៨- កនុងករណីែដលសមជិកមួយមិនអចករពរ តមកលបរិេចឆទៃនករចូលជធរមន

របស់កិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក

របកសនីយបរតតកកកមមចំេពះផលិតផល

ឱសថនិ ងផលិតផលគីមីកសិកមម រសបតមកតពវកិចចៃនមរត២៧េទ សមជិ កេនះរតូវ :
ក- ថវីេបមនែចងកនុងបទបបញញ តិតៃនជំពូកទី៦ក៏េដយ ចប់ពីកលបរិេចឆទចូ លជធរ
មនៃនកិ ចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក ផតល់នូវមេធយបយេដ មបីដក់ សំណុំលិខិត
េសនសុំរបកសនីយបរតតកកកមមចំេពះតកកកមមេនះ
ខ-

ចប់ពីកលបរិេចឆទៃនករអនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះ

អនុវតតចំេពះសំណុំ

លិខិតេសនសុំទំងេនះ នូវលកខខណឌែដលអចទទួលបនរបកសនីយបរតតកតកមម ដូចមនែចង
កនុងកិ ចចរពមេរពៀងេនះ

របសិនេបលកខខណឌទំងេនះកំពុងរតូវបនអនុវតតតមកលបរ ិេចឆទៃនករ

ដក់ ពកយសុំចុះបញជីកុនងរបេទសជសមជិ កេនះ ឬេពលមននិងេពលែដលអះអងសិទិធអទិភព
គឺកលបរិេចឆទអទិភពៃនសំណុំលិខិតេសនសុំ និ ង
គ- ផតល់កិចចករពររបកសនីយបរតតកកកមម អនុ េលមតមកិចចរពមេរពៀងេនះ ចប់
ពី េពលផតល់របកសនីយបរតតកកកមម
េនសល់

េហយចំេពះរយៈេពលរបកសនីយបរតតកកកមមែដល

ែដលបនកំណត់ចប់ ពីកលបរ ិេចឆទៃនករដក់ ពកយសុំតមមរត៣៣ៃនកិចចរពម

េរពៀងេនះ រតូវអនុវតតចំេពះសំណុំលិខិតេសនសុំណែដលបនបំេពញលកខខណឌករពរ តមអនុ
កថខណឌ (ខ)។
៩- េនេពលែដលផលិតផលមួយជកមមវតថុៃនសំណុំលិខិតេសនសុំរបកសនីយបរតតកកកមម
កនុងសមជិកមួយតមកថខណឌទី៨(ក) សិទិធទីផសរផតច់ មុខ រតូវផតល់ឱយ ថវីេបមនែចងកនុង បទ

បបញញ តិតៃនជំពូកទី៦ក៏េដយ កនុងរយៈេពល៥(របំ)ឆនំ

បនទប់ ពីទទួ លបនករអនុញញតដក់ លក់

េលទីផសរកនុងរបេទសជសមជិ កេនះ ឬរហូតដល់េពលរបកសនីយបរតតកកកមមែដលជផលិត
ផល រតូវបនផតល់ឱយ ឬរតូវបនបដិេសធកនុងរបេទសជសមជិកេនះ េដយយករយៈេពល ណ

ែដលខលីជងេគ

ឱយែតបនទប់ ពីករចូលជធរមនៃនកិ ចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក

សំណុំលិខិតេសនសុំរបកសនីយបរតតកកកមម រតូវបនដក់ នឹងមនករផតល់របកសនី យបរតតកក-
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កមមចំេពះផលិផលេនះកនុងសមជិកមួយេផសងេទៀត
ទី ផសរ កនុងសមជិ កមួយេផសងេទៀតេនះ។

េហយទទួ លបនករអនុញញតឱយលក់េល

មរត៧១

កររតួ
កររតួតពិនិតយ និង វ ិេសធនកមម
១- រកុមរបឹ កសសរមប់ ទិដឋភពពណិជជកមមទក់ ទងនឹងកមមសិទិធបញញ រតូវរតួតពិ និតយករ
អនុវតតន៍កិចចរពមេរពៀងេនះបនទប់ពីផុតកំណត់រយៈេពល

អនតរកលដូចែដលមនែចងកនុងកថ

ខណឌទី២ៃនមរត៦៥។ ែផអកេលបទពិេសធែដលទទួលបនកនុងករអនុវតតន៍របស់ខួលន រកុមរបឹកស
េនះរតូវរតួតពិនិតយកិ ចចរពមេរពៀងេនះកនុងរយៈេពល២(ពីរ)ឆនំ បនទប់ពីកលបរ ិេចឆទេនះ

និ ងកនុង

ចេនលះេពលដូចគនបនទប់ មកេទៀត។ រកុមរបឹ កសេនះក៏ អចរតួតពិ និតយផងែដរេពលែដលមនករ

វ ិវឌឍន៍ ថីមែដលពក់ ព័នធណមួយ ែដលអចេធវឱយមនករែកែរប ឬវ ិេសធនកមមកិចចរពមេរពៀងេនះ។
២-

វ ិេសធនកមម

ែដលរគន់ែតបេរម េគលបំណងៃនករែកតរមូវឱយមនកិ ចចករពរ

កមមសិទិធបញញកន់ែតខពស់ និងែដលអចអនុវតតបនរសបតមកិ ចចរពមេរពៀងពហុភគី េផសងេទៀត
េហយែដលរតូវបនទទួ លយកកនុងរកបខណឌៃនកិចចរពមេរពៀងទំងេនះ េដយសមជិ កទំងអស់

ៃនអងគករពណិជជកមមពិភពេលក អចរតូវដក់ បញូច លកនុងសននិសីទថនក់ រដឋមរនតីេដ មបីឱយមនករ
ចត់វ ិធនកររសបតមកថខណឌទី៦ៃនមរតXៃនកិចចរពមេរពៀងអងគករពណិជជកមមពិភពេលក

េដយែផអកេលមូលដឋនៃនសំេណជឯកចឆ័នរបស់រកុមរបឹកសសរមប់ ទិដឋភពពណិជជកមមទក់ ទង
នឹងកមមសិទិធបញញ។
មរត៧២
ខដក់លកខខណឌ
មិនអចបេងកតខដក់ លកខខណឌ

ចំេពះបទបបញញ តិតណមួយៃនកិ ចចរពមេរពៀងេនះេដយ

គមនករយល់រពមពីសមជិ កេផសងេទៀតេឡយ។
មរត៧៣
ករេលកែលងទក់
ហ សនតិសខ
ុ
ែលងទក់ទងនឹងបញ
គមនបទបបញញ តិតណកនុងកិចចរពមេរពៀងេនះរតូវបនបករសយេដមបី:

ក- តរមូវឱយសមជិកមួ យបេងហបបងហញព័ ត៌មនណមួយ
ផទុយនឹងផលរបេយជន៍ សនតិសុខជសរវ ័នតរបស់ខួលន។
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ែដលសមជិកេនះយល់

ថ

ខ-ទប់សកត់សមជិ កមួ យមិ នឱយចត់វ ិធនករណមួយ ែដលសមជិ កេនះយល់ថចំបច់
េដមបីករពរផលរបេយជន៍ សនតិសុខជសរវ ័នតរបស់ខួលនៈ

(i) ទក់ ទងនឹងសំភរៈែដលអចបំែបកធតុនុយេកលែអ៊

ឬសមភរៈែដលេរបសរមប់

ផលិតសរធតុទំងេនះ
(ii) ទក់ ទងនឹងករចរចរណ៍អវុធ រគប់រ ំេសវ និ ងឧបករណ៍េធវសរងគម និ ងទក់ ទង
នឹងចរចរទំ និញ និ ងសំភរៈេផសងេទៀត ែដលមនេគលេដ េដយផទល់ឬេដយ
របេយលកនុងករផគត់ផគង់រគឹះសថនេយធ

(iii) កនុងេពលមនសរងគមឬេពលមនអសននកុនងទំនក់ទំនងអនតរជតិ ។

ិ នករ តមកតពវកិចចរបស់ខួលនេរកមធមមនុញញ
គ- ទប់សកត់សមជិ កមួ យមិ នឱយចត់វធ

របស់អងគករសហរបជជតិ េដមបីរកសសនតិភព និងសនតិសុខអនតរជតិ។
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