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មា្៤ កាាមនត នំនេលេាីលនុនទននង�ា នំព នំា�ននច្បកបតនចំេចំេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា 
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∗ុ នំនុស� េំំបំង នំម័តេេយុ �ំនុេទកទះតប ចូ បកេេយេបជស័យេ�េមមេុ ាម្ល�លកកទទួលបំ ះំឹកេបំពនមុ
េ� ដ�ុាមបកសំពនកីជ�ា�សំបតកបនកុមត�យពចា�នទុច រំ�ទកេបំពនមុុាមបកសំពនកេផចនេទៀត�េទេាាសនមទ ៀទ
េាុ�ដថ�ទេ២៧�ីខមនថនន� � ២ំ០១៣។ 

បុព�កថ 

ភាគីហត�េខគទ ំ ងឡ៖ 

កលំនាេឡេនឹ នន ះំឹេេលករ េ៍ំកេ េុ េងេន� អកុេុ៍េយពេ�  េលពេឲ្មំយពាយាុ្ល

នំនកចះលមួេពនេលនំននាបាបេេយាបុនទននយពេា�ននុនកម� �ះចងពេី�លបំាបកុេ

ា�ននេុចាទេាបកុបុាលដំុនទននម នំុច� នំនង នំុស� បុកងនកកុហាបបបតនុទេងំពេុនទនន
សំពនក។ 

យពយាចនតទទនាេាកេលេបសប ាប្ម ី�លអចបទំ ចលក�លកកងជនឹភិេពនេលនដំសំី�ល
បតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ ទ�កេបំពនមុចំេចំសំពនក�កដទេទៀត ី�លាំតកងំពេេុ េយព

ដំកបេ ចូនមតនបុកពួាេជ មួមំេុ េយពា�ននកីុពនា ទទួល នំនីចាចយពត័តមំ នំន
ជំ នំតាជបកាបេជទេលេមះលេល ំេុ៍េយពេ� បមួយង�ា�ដទ មួប ចូះ ល�នំទំនាកទំំនាជបកទាមនក ដំ

សេាមេុបុកពួាេជ ក េាៀយបុកពួាេជចំេចំុនទននទទួលបំកងបក ំ នំនអកុេលពេកាេ ាឹបឹ។ 

កជះុបស� ាកេលេចំន ចុំខំកដំានចចកចុនទននង�ាំនព នំ� ី�លបកេលេាទនាចនតទំននទទួល

បំ ះំឹាព ំកចំេចំេ� ដ�ងាចេរុទ នំនកបេនមេតេ� ដ�ុនលមល� ាពម�នំេលេាាមុុកផទលកអ
កុុាមបកម នំុចាជបកះប� មួប ចូះ ល�នំសំបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ ទាកសំពនក�ដទ

េទៀត� េ�េមមេចះលមួា�ននសេឹ នតឹបមលមតបុកុហជមំរ� េេយុប្យ េាៀយបមួយំននុនលមល� នំន
កីចា ំីលាយព េាចេាមេំដំឹ នទកេរុទ�ាពម�នំេលាបេិសំរបុកប។ 

ននំងបុជកដំកយលក�ននបុកសំពនកីជ�ា� ទាកសំពនក�កដទេទៀត� េ�េមមេទទួលបំ ះំឹេ� ដ�
េបំពនមុផផយ�កុេាមចបំអកុេុ៍េយពេ� ា�ននុនកម នំន េ�េមមេពានេាឹ នេលយពដំចំំួំ

តាមមឹកេ� ដ�ី�លអចទទួលយាបំុាមបកសំពនកីជ�ា �នំកផលនត ះំឹទាមនកេ� ដ�� នំន
េ�េមមេបេនមេំកេលពេចៀចដំេ� ដ��នំេនំ។ 

ាតមឹេលពេកពនចចផនី�ងំពេចំំួំ�កេាចេំេលេុលបកដំសំពនកីជ�ា� ទាកកេបំពនមុុាមបក
សំពនក�ដទេទៀត�ី�លុកេា�ននាបេទុាំពននងជនឹភិ�ំននាបេទុី�លមំកងជនឹភិតនចតួច។    

កទទួលេក លក់ � េបេេ�ំបេបមំយពខនុេ� ា�ននច្បកុ នទននង�ាំនព នំបតន េំមួយ�ាកេេយ ាក
ផលបទំ ចលកបឹ នស�មំដំពត័តមំថ៍េ� នំនបេចចាឹ នទកទំនាកទំំនេ� �យពចបំចកេលេកុកេបុក

សំពនកីជ�ា� ទាកកេបំពនមុុាមបកសំពនក�ដទេទៀត� អចាតមឹ បំពាននន នតីតាបេុេេឡេន
េេយាាបខ� ច្បកេាាមនតង ទំបតន។ 

កទទួលេម លក់� �លបុមសនាបេាចេំបំបេនមេេឡេន ះំឹកាាមនតុនទនន� នំនកេលេាីលនុនទនន�
េា�ននច្បកុ នទននង�ាំនព នំបតនបុកពួាេជុាមបកង�ាបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ� ទ� កេបំ

ពនមុុាមបកសំពនក�ដទេទៀត ី�លប ទំមំយពានពំខតេេឡេយ� ះំឹេ� ដ�ចម�នាជបក
ាទនកា�យ�នំងុកី�លអចេាបេាបុកបំុាមបកសំ�នំេនំ។   
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មា្១២ កាាមនតុនទនន� នំនកីលនីលនុនទនន�ដទេទៀត 

មា្១៣ ុ �ំនបត 
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មា្១៦ ុនទននំ ននកតពពានចចា�ននុ នំនុ ស�  

មា្១៧ ហត�េលខដំុ នំនុ ស�  

មា្១៨ កចះលលមំដំុ នំនុ ស�  
មា្១៩ នុពលយពកលប នេចេទដំកក� យបយជេដំុ នំនុ ស�  

មា្២០ កាបកុ�ាខ�ួំេចនពេុ នំនុ ស�  
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∗ុ នំនុស� េំំបំង នំម័តេេយុ �ំនុេទកទះតប ចូ បកេេយេបជស័យេ�េមមេុ ាម្ល�លកកទទួលបំ ះំឹកេបំពនមុ
េ� ដ�ុាមបកសំពនកីជ�ា�សំបតកបនកុមត�យពចា�នទុច រំ�ទកេបំពនមុុាមបកសំពនកេផចនេទៀត�េទេាាសនមទ ៀទ
េាុ�ដថ�ទេ២៧�ីខមនថនន� � ២ំ០១៣។ 

បុព�កថ 

ភាគីហត�េខគទ ំ ងឡ៖ 

កលំនាេឡេនឹ នន ះំឹេេលករ េ៍ំកេ េុ េងេន� អកុេុ៍េយពេ�  េលពេឲ្មំយពាយាុ្ល

នំនកចះលមួេពនេលនំននាបាបេេយាបុនទននយពេា�ននុនកម� �ះចងពេី�លបំាបកុេ

ា�ននេុចាទេាបកុបុាលដំុនទននម នំុច� ំននង នំុស� បុកងនកកុហាបបបតនុទេងំពេុនទនន
សំពនក។ 

យពយាចនតទទនាេាកេលេបសប ាប្ម ី�លអចបទំ ចលក�លកកងជនឹភិេពនេលនដំសំី�ល
បតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ ទ�កេបំពនមុចំេចំសំពនក�កដទេទៀត ី�លាំតកងំពេេុ េយព

ដំកបេ ចូនមតនបុកពួាេជ មួមំេុ េយពា�ននកីុពនា ទទួល នំនីចាចយពត័តមំ នំន
ជំ នំតាជបកាបេជទេលេមះលេល ំេុ៍េយពេ� បមួយង�ា�ដទ មួប ចូះ ល�នំទំនាកទំំនាជបកទាមនក ដំ

សេាមេុបុកពួាេជ ក េាៀយបុកពួាេជចំេចំុនទននទទួលបំកងបក ំ នំនអកុេលពេកាេ ាឹបឹ។ 

កជះុបស� ាកេលេចំន ចុំខំកដំានចចកចុនទននង�ាំនព នំ� ី�លបកេលេាទនាចនតទំននទទួល

បំ ះំឹាព ំកចំេចំេ� ដ�ងាចេរុទ នំនកបេនមេតេ� ដ�ុនលមល� ាពម�នំេលេាាមុុកផទលកអ
កុុាមបកម នំុចាជបកះប� មួប ចូះ ល�នំសំបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ ទាកសំពនក�ដទ

េទៀត� េ�េមមេចះលមួា�ននសេឹ នតឹបមលមតបុកុហជមំរ� េេយុប្យ េាៀយបមួយំននុនលមល� នំន
កីចា ំីលាយព េាចេាមេំដំឹ នទកេរុទ�ាពម�នំេលាបេិសំរបុកប។ 

ននំងបុជកដំកយលក�ននបុកសំពនកីជ�ា� ទាកសំពនក�កដទេទៀត� េ�េមមេទទួលបំ ះំឹេ� ដ�
េបំពនមុផផយ�កុេាមចបំអកុេុ៍េយពេ� ា�ននុនកម នំន េ�េមមេពានេាឹ នេលយពដំចំំួំ

តាមមឹកេ� ដ�ី�លអចទទួលយាបំុាមបកសំពនកីជ�ា �នំកផលនត ះំឹទាមនកេ� ដ�� នំន
េ�េមមេបេនមេំកេលពេចៀចដំេ� ដ��នំេនំ។ 

ាតមឹេលពេកពនចចផនី�ងំពេចំំួំ�កេាចេំេលេុលបកដំសំពនកីជ�ា� ទាកកេបំពនមុុាមបក
សំពនក�ដទេទៀត�ី�លុកេា�ននាបេទុាំពននងជនឹភិ�ំននាបេទុី�លមំកងជនឹភិតនចតួច។    

កទទួលេក លក់� េបេេ�ំបេបមំយពខនុេ� ា�ននច្បកុ នទននង�ាំនព នំបតន េំមួយ�ាកេេយ ាក
ផលបទំ ចលកបឹ នស�មំដំពត័តមំថ៍េ� នំនបេចចាឹ នទកទំនាកទំំនេ� �យពចបំចកេលេកុកេបុក

សំពនកីជ�ា� ទាកកេបំពនមុុាមបកសំពនក�ដទេទៀត� អចាតមឹ បំពាននន នតីតាបេុេេឡេន
េេយាាបខ� ច្បកេាាមនតង ទំបតន។ 

កទទួលេម លក់� �លបុមសនាបេាចេំបំបេនមេេឡេន ះំឹកាាមនតុនទនន� នំនកេលេាីលនុនទនន�
េា�ននច្បកុ នទននង�ាំនព នំបតនបុកពួាេជុាមបកង�ាបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ� ទ� កេបំ

ពនមុុាមបកសំពនក�ដទេទៀត ី�លប ទំមំយពានពំខតេេឡេយ� ះំឹេ� ដ�ចម�នាជបក
ាទនកា�យ�នំងុកី�លអចេាបេាបុកបំុាមបកសំ�នំេនំ។   
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កទទួលេក លក��នំពេ�� ះំឹតួនទេ�កុ ំខំកដំមច ុកុនទននា�ននកផលនតេ� ដ�បុកពួាេជ�ី�លអច
េាបេាបុកបំុាមបកង�ាបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ� ទ� កេបំពនមុុាមបកសំពនក�ដទ

េទៀត�េហេយ នំនេលុំខំកដំកាាមនតុនទនន� នំនកេលេាីលនុនទនន�េ�េមមេបេនមេតេ� ដ�ី�លអច
េាបេាបុកបំុាមបកសំពនក�នំេំំ� បពនេុុ�ំេេ កេ� ដ��នំេំំី�លមនំអចផទលកឲ្

មំចៀចេេលេទេផផបំ។ 
កទទួលេក លក ះំឹយពចបំចកេ�េមមេាផតនល្យពបន� ាបុនទនយពានចចកចុនទននង�ាំនព នំ� ំនន

ផលាបេិសំរេវល ទិ នលំេលន� បពនេុុ កងបក�ំ កាេឹាបឹ� នំនកទទួលបំ
ពត័តមំ� េហេយតនល្យពីបបេំំាតមឹុាម្ល�លកកចះល�ំេេ កបេនមេតេ� ដ�ាបាបេេយ

ាបុនទនយពំនន�ំកេពលេឹល េ�េមមេបាបេិសំរ�លកង�ាបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ� ទ� ក
េបំពនមុុាមបកសំពនក�ដទេទៀត។ 

កបស� ាកេឡេនឹ នន ះំឹកតពពានចចបេាចេំ� ដំយជេហត�េលខេុ�នតេាកមុ នំនុស� ង ទំបតនុ ទេពេានចច
កចុនទននង�ាំនព នំី�លមំាេបក� េហេយ នំនេលុំខំកី �លអចបតកី បំបំដំេតុទបេសំជំំ 

three-step test ុាមបកកាាមនតុនទនន� នំនកេលេាីលនុនទនន� ី�លបំបេនមេតេឡេនេា�នន
មា្៩(២)� ដំង នំុស� ទេាាសនីបំំ � ុាមបកានចចកចដំេ� ដ�ងាចេរុទ� នំនេ� ដ�ុនលមល�

នំនច្បកង ទំបតន�ដទេទៀត។ 

កលំនា ះំឹង នំេុំរ�កមំេលុំខំកេលេាម៍ឹ នលេងជនឹភិំរបំង នំមត័ា�នន � ២ំ០០៧� េេយ

ានចចាបសនំទះេូបុកងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា� WIPO ា�ននេេលបំនវន់ក
ពនចចេលេទាមនកងជនឹភិំរ�នំមះលី�លបីផ�ាមួយដំកាបុកងនកយព។ 

កទទួលេក លក ះំឹេលុំខំកដំាបព័ំ នុនទននង�ាំនព នំង ទំបតន� � នំនេេលបំនេលពេឲ្ នុខ�នម
�លកកាាមនតុនទនន� នំនកេលេាីលនុនទនន� េ�េមមេសួយុាម្លកទទួលបំេាបេាបុកេ� ដ�េេយ

សំបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ�ទ�កេបំពនមុុាមបកសំពនក�ដទេទៀត។ 

បំយលកាពម�ះចខនេាកម្� 

 
មា្១ 

ទនកកទំំំនំងំុុស� �ំនំុំននុ ស� �ដទ�ទទហ 

 េា�ននុ នំនុស� េំំ�េ៍ំកតពពានចចចមួយី�លីចនផែនយងំពេកតពពានចចី�លមំចំេចំេ� េូ

ឹ ននេូមាបុកយជេហត�េលខេ�នំងុក� េហេយ នំនមនំេលពេមំកបទំ ចលក�លកុ នទននននបុកយជេ
ហត�េលខេចមួយ�ី�លមំេាកមុ នំនុស� �ដទេទៀតេនំេទ។   

 
 
 

មា្២ 
ំនឡមំ័ឡ 

ុ នំនុ ស� េំំមំេេលបំន្� 

 (ា)� “េ� ដ�” ជឺបេ� ដ�ងាចេរុទ� នំនេ� ដ�ុនលមល� ី�លបំឲ្ំនយមំយ័េា�ននមា្២

(១) ដំង នំុស� ទេាាសនីបំំ �ុទេពេានចចកចេ� ដ�ងាចេរុទ� នំនុនលមល�ា�ននទាមនកបងត�បទ�
កាតកា្ នំន/ទ�កីុទនេចនបះបយពេផចន��ី�លបំេបំពនមុផផយបេវល�ទ�មនំ

�ះេច� ំេទាតមឹបំផចពពផផយបេវលា�ននាបព័ំ នផចពពផផយចមួយ1

1។ 

 (ខ)�“កចម�នេ� ដ�ុាមបកសំពនកីជ�ា” ុំេដេលេច្បកថតចម�នេ� ដ�ា�ននលា�ល�ទទាមនក

េផចនសំំួុេ� ដ�េ�េម� ី�លផទលក ះំឹេ� ដ�ថ៍េអ្ង�ាទទួលផលអចយាេូេាបេាបុកបំ មួ�នំ
កង នំស� តអ្បនជកលេនំមំលទនយពេាបេាបុកបំ� នំនមំយពាយាុល្�ះចម នំុចលម៍្�

ី�លមនំពនកីជ�ា ទ កេបំពនមុុាមបកពនកយពេផចនេទៀត។� កចម�នេ� ដ�ុាមបកសំ
ពនកីជ�ា ាតមឹបំេាបេាបុកផទ ចកមនខេេយង�ាទទួលផលីតបទនេចណ ំ េហេយាតមឹេេព ះំឹ

បះយពដំេ� ដ�េ�េម េេយយាចនតទទនាេាកេលេតាមមឹកដំកផ� ុកបទះ េ�េមមេេលពេអ្េ� ដ�េនំ
អចទទួលយាបំ្មាទនកា�យេផចន នំនតាមមឹកេាបេាបុកបុកង�ាទទួលផល។ 

 (ជ)� “ងនកយព(បនជកល)� ី�លទទួលបំកង នំស� ត”  ុំេដេលេងនកយព (បនជកល)� ី�លបំ
ង នំស� ត� ទ� ទទួលេក លកេេយេល ជនបល� េ�េមមេផកតកផកនក�លក� កងបក�ំ កបទន ំបចទ ល� ក

ុាម្លកអំ� ទ បនជកល�នំងយី�លទទួលបំាបេិសំរា�ននកទទួលបំពត័តមំី�ល
មំមះលេល ំេលេកមនំីុពនាាបាកចំេន ទបេ� ប័ំី�លមំកតពពានចច 2 2  ទ� ុាម៍យព

ចំបនផទលក ះំឹេុបាម៍�ះចេ� �លកង�ាទទួលផល កបេនមេតងនកយពទទួលបំុនទននង នំស� ត នំនក
ង នំឹតទ្មដំងនកយពេំំ�ះចតេូ្ 

(i) បេនមេតេឡេន ះំឹបនជកលី�លបេាមេកុាមបកង�ាទទួលផល 
(ii) ាំតកចំេចំង�ាទទួលផល� នំន/ទ� ងនកយពទទួលបំុនទននង នំស� ត� ីចាចយ� នំន

ុនទននាយផលនតបំ� ដំកចម�នាទនកា�យ� (េ� ដ�)� ី�លអចទទួលយាបំ
ុាមបកសំពនកីជ�ា 

(iii) ៀៀនំចំេចំកផលនតេឡេនឹ នន� ីចាចយ� ំននុនទននាយផលនតបំ� ី�លពនំមំក
ង នំស� ត� នំន 

                                                             
1 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្�២(ា)� េេលបំនដំុ នំនុស� េំំ� ជឺទទួលេក លក់ នំយមំ័យេំំ
មួប ចូះ ល�នំេ� ដ��នំងុកា�ននទាមនកបីខចអតកុេម�ន��ះចបេុៀឹេចុេម�នបេ�េម។  
2 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្�២(ជ)�េេលបំនដំុ នំនុស� េំំ�ជឺទទួលេក លក់�“ងនកយពី�ល
ទទួលេក លកេេយេល ជនបល” ជួប ចូះ ល�នំងនកយពននី�លទទួលបំកេាំទីផ�ាថឹ នកីផ�ាេុបងបក�ំ បទន ំប
ចទ ល កុាម្លកអំ� ទបនជកល�នំងយី�លទទួលបំាបេិស រំា�ននកទទួលបំព័តត� ី�លមំមះលេល ំេលេ
កមនំីុពនាាបាកចំេន។�� 
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កទទួលេក លក��នំពេ�� ះំឹតួនទេ�កុ ំខំកដំមច ុកុនទននា�ននកផលនតេ� ដ�បុកពួាេជ�ី�លអច
េាបេាបុកបំុាមបកង�ាបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ� ទ� កេបំពនមុុាមបកសំពនក�ដទ

េទៀត�េហេយ នំនេលុំខំកដំកាាមនតុនទនន� នំនកេលេាីលនុនទនន�េ�េមមេបេនមេតេ� ដ�ី�លអច
េាបេាបុកបំុាមបកសំពនក�នំេំំ� បពនេុុ�ំេេ កេ� ដ��នំេំំី�លមនំអចផទលកឲ្

មំចៀចេេលេទេផផបំ។ 
កទទួលេក លក ះំឹយពចបំចកេ�េមមេាផតនល្យពបន� ាបុនទនយពានចចកចុនទននង�ាំនព នំ� ំនន

ផលាបេិសំរេវល ទិ នលំេលន� បពនេុុ កងបក�ំ កាេឹាបឹ� នំនកទទួលបំ
ពត័តមំ� េហេយតនល្យពីបបេំំាតមឹុាម្ល�លកកចះល�ំេេ កបេនមេតេ� ដ�ាបាបេេយ

ាបុនទនយពំនន�ំកេពលេឹល េ�េមមេបាបេិសំរ�លកង�ាបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ� ទ� ក
េបំពនមុុាមបកសំពនក�ដទេទៀត។ 

កបស� ាកេឡេនឹ នន ះំឹកតពពានចចបេាចេំ� ដំយជេហត�េលខេុ�នតេាកមុ នំនុស� ង ទំបតនុ ទេពេានចច
កចុនទននង�ា នំព នំី�លមំាេបក� េហេយ នំនេលុំខំកី �លអចបតកី បំបំដំេតុទបេសំជំំ 

three-step test ុាមបកកាាមនតុនទនន� នំនកេលេាីលនុនទនន� ី�លបំបេនមេតេឡេនេា�នន
មា្៩(២)� ដំង នំុស� ទេាាសនីបំំ � ុាមបកានចចកចដំេ� ដ�ងាចេរុទ� នំនេ� ដ�ុនលមល�

នំនច្បកង ទំបតន�ដទេទៀត។ 

កលំនា ះំឹង នំេុំរ�កមំេលុំខំកេលេាម៍ឹ នលេងជនឹភិំរបំង នំមត័ា�នន � ២ំ០០៧� េេយ

ានចចាបសនំទះេូបុកងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា� WIPO ា�ននេេលបំនវន់ក
ពនចចេលេទាមនកងជនឹភិំរ�នំមះលី�លបីផ�ាមួយដំកាបុកងនកយព។ 

កទទួលេក លក ះំឹេលុំខំកដំាបព័ំ នុនទននង�ាំនព នំង ទំបតន� � នំនេេលបំនេលពេឲ្ នុខ�នម
�លកកាាមនតុនទនន� នំនកេលេាីលនុនទនន� េ�េមមេសួយុាម្លកទទួលបំេាបេាបុកេ� ដ�េេយ

សំបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ�ទ�កេបំពនមុុាមបកសំពនក�ដទេទៀត។ 

បំយលកាពម�ះចខនេាកម្� 

 
មា្១ 

ទនកកទំំំនំងំុុស� �ំនំុំននុ ស� �ដទ�ទទហ 

 េា�ននុំននុស� េំំ�េ៍ំកតពពានចចចមួយី�លីចនផែនយងំពេកតពពានចចី�លមំចំេចំេ� េូ

ឹ ននេូមាបុកយជេហត�េលខេ�នំងុក� េហេយ នំនមនំេលពេមំកបទំ ចលក�លកុ នទននននបុកយជេ
ហត�េលខេចមួយ�ី�លមំេាកមុ នំនុស� �ដទេទៀតេនំេទ។   

 
 
 

មា្២ 
ំនឡមំ័ឡ 

ុ នំនុ ស� េំំមំេេលបំន្� 

 (ា)� “េ� ដ�” ជឺបេ� ដ�ងាចេរុទ� នំនេ� ដ�ុនលមល� ី�លបំឲ្ំនយមំយ័េា�ននមា្២

(១) ដំង នំុស� ទេាាសនីបំំ �ុទេពេានចចកចេ� ដ�ងាចេរុទ� នំនុនលមល�ា�ននទាមនកបងត�បទ�
កាតកា្ នំន/ទ�កីុទនេចនបះបយពេផចន��ី�លបំេបំពនមុផផយបេវល�ទ�មនំ

�ះេច� ំេទាតមឹបំផចពពផផយបេវលា�ននាបព័ំ នផចពពផផយចមួយ1

1។ 

 (ខ)�“កចម�នេ� ដ�ុាមបកសំពនកីជ�ា” ុំេដេលេច្បកថតចម�នេ� ដ�ា�ននលា�ល�ទទាមនក

េផចនសំំួុេ� ដ�េ�េម� ី�លផទលក ះំឹេ� ដ�ថ៍េអ្ង�ាទទួលផលអចយាេូេាបេាបុកបំ មួ�នំ
កង នំស� តអ្បនជកលេនំមំលទនយពេាបេាបុកបំ� នំនមំយពាយាុល្�ះចម នំុចលម៍្�

ី�លមនំពនកីជ�ា ទ កេបំពនមុុាមបកពនកយពេផចនេទៀត។� កចម�នេ� ដ�ុាមបកសំ
ពនកីជ�ា ាតមឹបំេាបេាបុកផទ ចកមនខេេយង�ាទទួលផលីតបទនេចណ ំ េហេយាតមឹេេព ះំឹ

បះយពដំេ� ដ�េ�េម េេយយាចនតទទនាេាកេលេតាមមឹកដំកផ� ុកបទះ េ�េមមេេលពេអ្េ� ដ�េនំ
អចទទួលយាបំ្មាទនកា�យេផចន នំនតាមមឹកេាបេាបុកបុកង�ាទទួលផល។ 

 (ជ)� “ងនកយព(បនជកល)� ី�លទទួលបំកង នំស� ត”  ុំេដេលេងនកយព (បនជកល)� ី�លបំ
ង នំស� ត� ទ� ទទួលេក លកេេយេល ជនបល� េ�េមមេផកតកផកនក�លក� កងបក�ំ កបទន ំបចទ ល� ក

ុាម្លកអំ� ទ បនជកល�នំងយី�លទទួលបំាបេិសំរា�ននកទទួលបំពត័តមំី�ល
មំមះលេល ំេលេកមនំីុពនាាបាកចំេន ទបេ� ប័ំី�លមំកតពពានចច 2 2  ទ� ុាម៍យព

ចំបនផទលក ះំឹេុបាម៍�ះចេ� �លកង�ាទទួលផល កបេនមេតងនកយពទទួលបំុនទននង នំស� ត នំនក
ង នំឹតទ្មដំងនកយពេំំ�ះចតេូ្ 

(i) បេនមេតេឡេន ះំឹបនជកលី�លបេាមេកុាមបកង�ាទទួលផល 
(ii) ាំតកចំេចំង�ាទទួលផល� នំន/ទ� ងនកយពទទួលបំុនទននង នំស� ត� ីចាចយ� នំន

ុនទននាយផលនតបំ� ដំកចម�នាទនកា�យ� (េ� ដ�)� ី�លអចទទួលយាបំ
ុាមបកសំពនកីជ�ា 

(iii) ៀៀនំចំេចំកផលនតេឡេនឹ នន� ីចាចយ� ំននុនទននាយផលនតបំ� ី�លពនំមំក
ង នំស� ត� នំន 

                                                             
1 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្�២(ា)� េេលបំនដំុ នំនុស� េំំ� ជឺទទួលេក លក់ នំយមំ័យេំំ
មួប ចូះ ល�នំេ� ដ��នំងុកា�ននទាមនកបីខចអតកុេម�ន��ះចបេុៀឹេចុេម�នបេ�េម។  
2 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្�២(ជ)�េេលបំនដំុ នំនុស� េំំ�ជឺទទួលេក លក់�“ងនកយពី�ល
ទទួលេក លកេេយេល ជនបល” ជួប ចូះ ល�នំងនកយពននី�លទទួលបំកេាំទីផ�ាថឹ នកីផ�ាេុបងបក�ំ បទន ំប
ចទ ល កុាម្លកអំ� ទបនជកល�នំងយី�លទទួលបំាបេិស រំា�ននកទទួលបំព័តត� ី�លមំមះលេល ំេលេ
កមនំីុពនាាបាកចំេន។�� 
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(iv) េ�េមមេេចំ� ទ� ាផេេយាបសនាបយត័� នំនាំតកា្ដំកាជបកាជន ះំឹច្បកចម�ន
េ� ដ��េ�េមមេឲ្មំកេេពយពទាសំបុកង�ាទទួលផលាុប្មមា្ ៨ ។ 

 
មា្៣ 

ង�កទទួេផេ 

ង�ាទទួលផលជឺបសំ្ 

 (ា)�ជឺសំពនកីជ�ា។ 

 (ខ)�មំកបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ�ទ�ពនកយព�ទ�មនំអចអំបំ�ី�លង�ា�នំ

េនំមនំអចេាបេាបុក ះំឹតួនទេចា�នទុចំរបុកខ�ួំបំ ជឺមនំអចអំងត�បទេបំពនមុា�ននាាមនត�ះច
េ� �ទ�េុ៍េយពេ� �ះចម នំុចលម៍្ េហតន�ះចេំំេហេយជឺាតមឹផទលក ះំឹយពេុ៍េ�េ� សះំពួាេតក�ះចេ� េូ

នំនម នំុចី�លមនំមំពនកីជ�ា�ទ ពនកយពពនំអចអំបំ។ ទ3

3 

       (ជ) មនំ�ះេច� ំេទជឺមនំអច� ផទលកសះំសំពនកទះេូអចទទួលបំ ះំឹងំចំ្មយល    

ះបេរុទី�លពួាេតកអចកំក�ទ�ាកេាបេបុកេុៀឹេច�ទ�េផទ តអម៍រ �ទ�បំលុកទេដំីជ�ា�េេយ
មនំជនតពេពនកយពេផចនេទៀតេទ។� 

 
មា្៤ 

កកាមនហ�ំនំ�េេកេំុនទននង�កំនពំនក�ុំ ច្បកបហនច�ចំេ� ដ�ចម�ំ 
ុាមបកបំពនក�ក 

 ១.� 
 (ា)� យជេហត�េលខេ�នំងយ� ជួផទលកសះំេា�ននច្បកុ នទននង�ាំនព នំបតនបុកខ�ួំុាមបក

កាាមនត� នំនេលេាីលនុនទនន� ចំេច  ំុនទននផលនតេឡេនឹ នន� ុនទននីចាចយ� នំនុនទននាយផលនតបំប
េវល �ះចី�លបំផទលកសះំា�ននុំននុ ស� ងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលាុទេងំពេុនទននង�ាំនព នំ�

WCT េ�េមមេុ ាម្ល�លកង�ាទទួលផលអចទទួលបំ ះំឹេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា។ ក
ាាមនត� នំនេលេាីលនុនទននេា�ននច្បកបតន ជួីតង នំស� តឲ្មំកផ� ុកបទះ ះំឹាទនកា�យេផចន�

េទៀតដំេ� ដ��េ�េមមេផលនតេ� ដ�ុាមបកសំពនកេូ្មតាមមឹកចបំចក។� 

 (ខ)� យជេហត�េលខេ�នំងយ� ជួផទលកសះំផនី� ះំឹ កាាមនត� នំនេលេាីលនុនទននចំេចំ

ុនទននុីមទនបេវល ះំឹេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកចំេចំង�ាទទួលផល�នំងយ។� 

                                                             
3  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៣(ខ)� េា�ននយេេំំមនំមំងពេី�លមំំ័យ់ “មនំអចេលពេឲ្
ាបេុេេឡេនេនំេទ” តាមមឹអ្េាបេាជបកឹ នលេេរុទេ�េមមេឹ នយជេៀជឹ នំ នចេ័យ� នំនកពកបល។  

២. យជេហត�េលខេ� ាតមឹបំេពន ះំឹចំន ចា�ននមា្�៤�(១)�ចំេចំុនទនន�នំងុកី�លបំាំតកា�នន
ទេេំំចំេចំកាាមនត�ំននកេលេាីលនុនទននេា�ននច្បកបតនបុកខ�ួំ�ះចប្� 

 (ា)� េេយពនំចបំចកមំកង នំស� តពេមច ុកុនទននង�ាំនព នំ� ងនកយពី�លទទួលបំុនទនន
�នំងយ� ាតមឹបំង នំស� តឲ្ផលនតេ� ដ�ុាមបកសំពនកីជ�ា�  ទទួលបំេ� ដ�ពេងនកយពេផចន

េទៀត� េហេយផមតកផកនកេ� ដ��នំេនំេូង�ាទទួលផល�នំងយ� េេយមេលកបយចមួយ មួ
ប ចូះ ល�នំកសួលមនំីមំចន ស�ាម៍� ទទំនាកទំំន្មេងឡនចាតមំនា េេយមំីខចកប� ទត

មំីខចាទេ� េហេយង នំឹតទំរសំជំំង ទំកលេ�េមមេុ េាមចេេលបំន�នេនំ� មំំយ័់េេពល
ី�លបំបំេពន ះំឹលា�ខ� �នំងុក�ះចខនេាកម្�  

(i) ងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� តុនទនន�មំុនទននេពនេលនាុបច្បកា�ននក
េលពេុាម៍យពបុកខ�ួំ�េ�េមមេទទួលបំេ� ដ��ទ�ចម�ន ះំឹេ� ដ�មួយបំ 

(ii) េ� ដ�ាតមឹបំបំីលនបេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា េេយមួប ចូះ ល�នំ
មេលកបយចមួយ្មតាមមឹក�េ�េមមេនាាពត័តមំដំទាមនកេ� ដ�ុាមបកសំ

ពនកីជ�ា�ាកបទនី ទំមនំីនអំ្មំកផ� ុកបទះេារពេងពេី�លាតមឹកចំបចកេ�េមមេផ
លនតេ� ដ�ុាមបកង�ាទទួលផលេឡេយ។ 

(iii)េ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា�នំេនំ� ាតមឹបំផទលកសះំ�នំាុសនេ�េមមេបំ
េាបេាបុកេេយង�ាទទួលផល�ំនន� 

(iv)កង នំឹតទុាម៍យពីផែាេលេមះលេល ំមនំីុពនាាបាកចំេន�ំនន 

 (ខ)� ង�ាទទួលផលម� ាក� ទាកំ ចម� ាកបតំចនបុកេតកមួ�នំង�ាាជបកាជន (អច

ពកបល)�ទ�ង�ាផកតកផកនក�អចមំុនទននផលនតេ� ដ�ុាមបកសំពនកីជ�ា�ុាមបកេាបេបុកផែ លកខ�ួំ
បុកង�ាទទួលផល�ទសួយេាបមីាសនង�ាទទួលផល� េ�េមមេបេនមេត� នំនេាបេាបុកេ� ដ��នំេនំ� េ

េពលី�លង�ាទទួលផលមំុនទននេពនេលនា�ននកទទួលបំ�ទ�ចម�នេ� ដ�េនំ។� 

៣. យជេហត�េលខេ� ាតមឹបំេពន ះំឹចំន ចា�ននមា្� ៤� (១)� េេយកផទលក ះំឹកាាមនត� ទ�កេលេា

ីលនុនទនន�ដទេទៀតង នំេលម្មមា្�១០� នំន�១១�េូា�ននច្បកុ នទននង�ាំនព នំបតនបុកខ�ួំ4

4។  

៤.�យជេហត�េលខេមួយ�អចាំហនត�កាាមនត� នំនកេលេាីលនុនទននង�ាំនព នំ� ចំេចំេ� ដ�ុ�នតា�នន

មា្េំំ� ជឺមនំង នំស� តឲ្េលពេចន ស�ាម៍េ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� លាកេា�នទេផផបំ
េឡេយ េាកមេហតនផលពនេុុជឺុាមបកី តង�ាទទួលផលីតបទនេចណ ំ។ យជេហត�េលខេ�នំងយ

ចី�លអចទទួលយាលទនយពេំំាតមឹបំាបកុបលយលា�រ ងាចសះំចំេចំ ងជកនយា

                                                             
4  េុចាទេីថ�នកយលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៤(៣)� ាតមឹបំយលក់ា់ខ� េំំមនំប �ំយ� ទ� ពានេាឹ នេលយពាពំ
ី�ំដំកាាមនត� នំនកេលេាីលនុនទនន�ី�លផទលកសះំង នំេលម្មង នំុស� ទេាាសនីបំំ��ាកទន នំនុនទននបាីាប�េេយ
េេពចំេចំសំពនកីជ�ា�ទ�សំី�លពនកយពកេបំពនមុ�ដទេទៀត។ 
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(iv) េ�េមមេេចំ� ទ� ាផេេយាបសនាបយត័� នំនាំតកា្ដំកាជបកាជន ះំឹច្បកចម�ន
េ� ដ��េ�េមមេឲ្មំកេេពយពទាសំបុកង�ាទទួលផលាុប្មមា្ ៨ ។ 

 
មា្៣ 

ង�កទទួេផេ 

ង�ាទទួលផលជឺបសំ្ 

 (ា)�ជឺសំពនកីជ�ា។ 

 (ខ)�មំកបតកបនកុ មត�យពចា�នទុចំរ�ទ�ពនកយព�ទ�មនំអចអំបំ�ី�លង�ា�នំ

េនំមនំអចេាបេាបុក ះំឹតួនទេចា�នទុចំរបុកខ�ួំបំ ជឺមនំអចអំងត�បទេបំពនមុា�ននាាមនត�ះច
េ� �ទ�េុ៍េយពេ� �ះចម នំុចលម៍្ េហតន�ះចេំំេហេយជឺាតមឹផទលក ះំឹយពេុ៍េ�េ� សះំពួាេតក�ះចេ� េូ

នំនម នំុចី�លមនំមំពនកីជ�ា�ទ ពនកយពពនំអចអំបំ។ ទ3

3 

       (ជ) មនំ�ះេច� ំេទជឺមនំអច� ផទលកសះំសំពនកទះេូអចទទួលបំ ះំឹងំចំ្មយល    

ះបេរុទី�លពួាេតកអចកំក�ទ�ាកេាបេបុកេុៀឹេច�ទ�េផទ តអម៍រ �ទ�បំលុកទេដំីជ�ា�េេយ
មនំជនតពេពនកយពេផចនេទៀតេទ។� 

 
មា្៤ 

កកាមនហ�ំនំ�េេកេំុនទននង�កំនពំនក�ុំ ច្បកបហនច�ចំេ� ដ�ចម�ំ 
ុាមបកបំពនក�ក 

 ១.� 
 (ា)� យជេហត�េលខេ�នំងយ� ជួផទលកសះំេា�ននច្បកុ នទននង�ាំនព នំបតនបុកខ�ួំុាមបក

កាាមនត� នំនេលេាីលនុនទនន� ចំេច  ំុនទននផលនតេឡេនឹ នន� ុនទននីចាចយ� នំនុនទននាយផលនតបំប
េវល �ះចី�លបំផទលកសះំា�ននុំននុ ស� ងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលាុទេងំពេុនទននង�ាំនព នំ�

WCT េ�េមមេុ ាម្ល�លកង�ាទទួលផលអចទទួលបំ ះំឹេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា។ ក
ាាមនត� នំនេលេាីលនុនទននេា�ននច្បកបតន ជួីតង នំស� តឲ្មំកផ� ុកបទះ ះំឹាទនកា�យេផចន�

េទៀតដំេ� ដ��េ�េមមេផលនតេ� ដ�ុាមបកសំពនកេូ្មតាមមឹកចបំចក។� 

 (ខ)� យជេហត�េលខេ�នំងយ� ជួផទលកសះំផនី� ះំឹ កាាមនត� នំនេលេាីលនុនទននចំេចំ

ុនទននុីមទនបេវល ះំឹេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកចំេចំង�ាទទួលផល�នំងយ។� 

                                                             
3  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៣(ខ)� េា�ននយេេំំមនំមំងពេី�លមំំ័យ់ “មនំអចេលពេឲ្
ាបេុេេឡេនេនំេទ” តាមមឹអ្េាបេាជបកឹ នលេេរុទេ�េមមេឹ នយជេៀជឹ នំ នចេ័យ� នំនកពកបល។  

២. យជេហត�េលខេ� ាតមឹបំេពន ះំឹចំន ចា�ននមា្�៤�(១)�ចំេចំុនទនន�នំងុកី�លបំាំតកា�នន
ទេេំំចំេចំកាាមនត�ំននកេលេាីលនុនទននេា�ននច្បកបតនបុកខ�ួំ�ះចប្� 

 (ា)� េេយពនំចបំចកមំកង នំស� តពេមច ុកុនទននង�ា នំព នំ� ងនកយពី�លទទួលបំុនទនន
�នំងយ� ាតមឹបំង នំស� តឲ្ផលនតេ� ដ�ុាមបកសំពនកីជ�ា�  ទទួលបំេ� ដ�ពេងនកយពេផចន

េទៀត� េហេយផមតកផកនកេ� ដ��នំេនំេូង�ាទទួលផល�នំងយ� េេយមេលកបយចមួយ មួ
ប ចូះ ល�នំកសួលមនំីមំចន ស�ាម៍� ទទំនាកទំំន្មេងឡនចាតមំនា េេយមំីខចកប� ទត

មំីខចាទេ� េហេយង នំឹតទំរសំជំំង ទំកលេ�េមមេុ េាមចេេលបំន�នេនំ� មំំយ័់េេពល
ី�លបំបំេពន ះំឹលា�ខ� �នំងុក�ះចខនេាកម្�  

(i) ងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� តុនទនន�មំុនទននេពនេលនាុបច្បកា�ននក
េលពេុាម៍យពបុកខ�ួំ�េ�េមមេទទួលបំេ� ដ��ទ�ចម�ន ះំឹេ� ដ�មួយបំ 

(ii) េ� ដ�ាតមឹបំបំីលនបេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា េេយមួប ចូះ ល�នំ
មេលកបយចមួយ្មតាមមឹក�េ�េមមេនាាពត័តមំដំទាមនកេ� ដ�ុាមបកសំ

ពនកីជ�ា�ាកបទនី ទំមនំីនអំ្មំកផ� ុកបទះេារពេងពេី�លាតមឹកចំបចកេ�េមមេផ
លនតេ� ដ�ុាមបកង�ាទទួលផលេឡេយ។ 

(iii)េ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា�នំេនំ� ាតមឹបំផទលកសះំ�នំាុសនេ�េមមេបំ
េាបេាបុកេេយង�ាទទួលផល�ំនន� 

(iv)កង នំឹតទុាម៍យពីផែាេលេមះលេល ំមនំីុពនាាបាកចំេន�ំនន 

 (ខ)� ង�ាទទួលផលម� ាក� ទាកំ ចម� ាកបតំចនបុកេតកមួ�នំង�ាាជបកាជន (អច

ពកបល)�ទ�ង�ាផកតកផកនក�អចមំុនទននផលនតេ� ដ�ុាមបកសំពនកីជ�ា�ុាមបកេាបេបុកផែ លកខ�ួំ
បុកង�ាទទួលផល�ទសួយេាបមីាសនង�ាទទួលផល� េ�េមមេបេនមេត� នំនេាបេាបុកេ� ដ��នំេនំ� េ

េពលី�លង�ាទទួលផលមំុនទននេពនេលនា�ននកទទួលបំ�ទ�ចម�នេ� ដ�េនំ។� 

៣. យជេហត�េលខេ� ាតមឹបំេពន ះំឹចំន ចា�ននមា្� ៤� (១)� េេយកផទលក ះំឹកាាមនត� ទ�កេលេា

ីលនុនទនន�ដទេទៀតង នំេលម្មមា្�១០� នំន�១១�េូា�ននច្បកុ នទននង�ាំនព នំបតនបុកខ�ួំ4

4។  

៤.�យជេហត�េលខេមួយ�អចាំហនត�កាាមនត� នំនកេលេាីលនុនទននង�ាំនព នំ� ចំេចំេ� ដ�ុ�នតា�នន

មា្េំំ� ជឺមនំង នំស� តឲ្េលពេចន ស�ាម៍េ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� លាកេា�នទេផផបំ
េឡេយ េាកមេហតនផលពនេុុជឺុាមបកី តង�ាទទួលផលីតបទនេចណ ំ។ យជេហត�េលខេ�នំងយ

ចី�លអចទទួលយាលទនយពេំំាតមឹបំាបកុបលយលា�រ ងាចសះំចំេចំ ងជកនយា

                                                             
4  េុចាទេីថ�នកយលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៤(៣)� ាតមឹបំយលក់ា់ខ� េំំមនំប �ំយ� ទ� ពានេាឹ នេលយពាពំ
ី�ំដំកាាមនត� នំនកេលេាីលនុនទនន�ី�លផទលកសះំង នំេលម្មង នំុស� ទេាាសនីបំំ��ាកទន នំនុនទននបាីាប�េេយ
េេពចំេចំសំពនកីជ�ា�ទ�សំី�លពនកយពកេបំពនមុ�ដទេទៀត។ 
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ដំងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា� េេពលខ�ួំផទលកុចច ប័ំ � ទចនំហត�េលខទទួលេក លកុ នំន
ុស� េំំ�ទេេពលចមួយាកបំេាកយពេចះលបុមសនា5

5។ 

៥.� េា�ននច្បកបតន�កាាមនត� ទកេលេាីលនុនទននង�ាំនព នំ� ា�ននមា្េំំ� បជឺបបសប មួយី�ល
អចក� យបាបវំបទ េ�េមមេទទួលបំុំនទ ទិ នច។� 

 
មា្�៥ 

ក�េំ�ះូ�ំកហកាព�ំដំេ� ដ�ចម�ំុាមបកបំពនក�ក 

១. យជេហត�េលខេ�នំងយ� ជួផទលក់ាបុនំេបេេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� ាតមឹ បំបេនមេត

េឡេនាុប្ម�ំេេ កដំច្បក� ទ�ុ�នតេាកមកាាមនត� ទកេលេាីលនុនទននង�ាំនព នំ�េ� ដ�េនំ
ជឺអចីចាចយ�ទ�ាយផលនតបំុាមបកង�ាទទួលផល�េេយងនកយពី�លបំង នំស� ត�ទ�ងនក

យពី�លបំង នំស� ត�ដទេទៀត ុ�នតា�ននាបេទុ�ី�លបុមសនាហត�េលខេេផចនេទៀត6

6។� 

២.�យជេហត�េលខេាតមឹបំេពន្ម�មា្�៥(១)�េេយកផទលកសះំកាាមនត�ទ�េលេាីលនុនទនន�ា�នន

ច្បកុ នទននង�ា នំព នំបតនបុកខ�ួំ់្� 

 (ា)�ងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត� ាតមឹបំង នំស� តាុប្មមា្�២(ជ)� េេយ

ពនំចបំចកមំកង នំស� តពេមច ុកុនទនន� មំុនទននីចាចយ� ទ� ុនទននាយផលនតបំដំេ� ដ�ចម�ន
ុាមបកសំពនកីជ�ា� ុាមបកកេាបេបុកផទ ចកមនខបុកង�ាទទួលផល េូងនកយពមួយេទៀតា�នន

ាបេទុី�លបយជេហត�េលខេេផចនេទៀតបំ� នំន�  

 (ខ)�ងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត�ាតមឹបំង នំស� តាុប្មមា្�២(ជ)�េេយ

ពនំចបំចកមំកង នំស� តពេមច ុកុនទននមំុនទននីចាចយ� ទ� ុនទននាយផលនតបំដំេ� ដ�ចម�ន
ុាមបកសំពនកីជ�ា� ុាមបកកេាបេបុកផទ ចកមនខបុកង�ាទទួលផល� សះំេូង�ាទទួលផលច

ម� ាកា�ននាបេទុី�លបយជេហត�េលខេេផចនេទៀតបំ។� 

ាតមឹបំផទលកសះំបអទនយព ះំឹុនទននីចាចយ� ទុនទននាយផលនតបំ� �លកងនកយពី�លទទួលបំ

កង នំស� ត េ�ំបេមនំបំ�នន� ទមំមះលេហតនុមេហតនផល� េ�េមមេ�នន់េ� ដ�ចម�នុាមបកសំ
ពនកីជ�ាំននាតមឹបំេាបេាបុកេេយង�ាេផចនេារពេង�ាទទួលផល7

7។� 

                                                             
5 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៤(៤)� ជឺាតមឹបំយលក់� មនំអចេលពេឲ្ខះចតំះឹកីផ�ាចន ស�ាម៍� ទ�
កាាមនតទកេលេាីលនុនទននា�ននមា្េំំ�ង នំេលម្មេតុទបេសំជំ។ 
6  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៥(១)� ជឺាតមឹបំយលក់េា�ននុ នំនុស� េំំមនំមំងពេប �ំយ� ទ�
ពានេាឹ នេលយពាពំី�ំាាមនតដំុនទននផទ ចកមនខ�ី�លផទលកសះំា�ននចមួយ�ដតេទៀតេទ។� 
7  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៥(២)� ជឺាតមឹបំយលក់ ុនទននីចាចយ� ទុនទននាយផលនតបំដំ
េ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា ផទលកសះំេេយផែ លកេូឲ្ង�ាទទួលផលា�ននាបេទុហត�េលខេ�ដទ� ី�លបំពំ្លក

៣.�  យជេហត�េលខេាតមឹបំេពន្ម� មា្� ៥(១)� េេយកផទលកសះំកាាមនត� ទ� េលេាីលនុនទនន
េផចនេទៀត� ា�ននច្បកុ នទននង�ាំនព នំបតនបុកខ�ួំ� ង នំេលម្មមា្៥(៤)� មា្១០� នំនមា្

១១។ 

៤. 

 (ា)� េេពលី�លងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� តេា�ននាបេទុហត�េលខេចមួយ�
បំទទួល ះំឹេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា�ង នំេលម្មមា្�៥(១)�េហេយាបេទុហត�េលខេ
េនំ�ពនំមំកតពពានចចុ�នតេាកមមា្៩� ដំង នំុស� ទេាាសនីបំំ � ាតមឹីតវនចំេចំ�កង នំឹតទ�ំនន
ាុប្មាបព័ំ នច្បកបុកខ�ួំ់� កផលនតេឡេនឹ នន� កីចាចយ� នំន� ុនទននាយផលនតបំដំ

េ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� ជឺុាមបកាបេិសំរដំង�ាទទួលផលុ�នតេាកមយន �្ លនកដំយជេ
ហត�េលខេេនំ។� 

 (ខ)�កីចាចយ� នំនយពាយផលនតបំដំេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� េេយងនក
យពី�លទទួបំកង នំស� តង នំេលម្មមា្�៥(១)�ាតមឹីតាំតកី �ំុមត�ានចច់ �យជេហត�

េលខេបុមសនាដំុ នំនុស� ងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលាុទេងំពេុនទននង�ាំនពំន� WCT ទេារពេ
េំំកង នំឹតទកាាមនត�ទកេលេាីលនុនទននា�ននុ នំនុស� េំំចំេចំ ុនទននីចាចយ�ុនទននាយផលនត

បំបេវល� បាេ ពនេុុី�លមនំមំសេម� ំបមួយ នំនកេលពេអសេឹាម៍បាបាាតេដំេ� ដ� 

នំនមនំមំេហតនផលចមួយេលពេឲ្ខះចខត�លកាបេិសំរាុបច្បកដំមច ុកុនទននង�ាំនព នំេឡេយ8

8, 9

9។   

 (ជ) េា�ននមា្េំំពនំមំងពេបទំ ចលក�លកមះលេល ំដំុាម៍យពមួយ�កបាកលាក េលេ 
កីចាចយ ទុាម៍យពាយផលនតបំបេលលេឡេយ។  

៥.�ា�ននុ នំនុស� េំំជឺេ៍ំងពេាតមឹបំេាបេាបុក េ�េមមេី នងំំពេបសប ផនតលតកដំុនទននេឡេយ។  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
ា�ននមា្� ២(ជ)� ងំពេឹ នវំកកង នំឹតទ រំ�កុមាុបុាមបកងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត� េ�េមមេបស� ាក់ប

បនជកលី�លទទួលខនុាតមឹេលេកបេាមេចំេចំង�ាទទួលផល។ 
8  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៥(៤)(ខ)� ជឺាតមឹបំយលក់ុ នំនុស� េំំេ៍ំតាមមឹក� ទកយលក
ាពម់យជេហត�េលខេមួយាតមឹង នំឹតទ� ទង នំឹតទ ះំឹេតុទបេសំជំំហួុពេកតពពានចចុ�នតាកមុ នំនុស� េំំ� ទេាកមុ នំន
ុស� ង ទំបតន�ដទេទៀតេឡេយ។� 
9  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៥(៤)(ខ)� ជឺាតមឹបំយលក់ុ នំនុស� េំំ� ពនំមំកតពពានចច
�នំងយចតាមមឹឲ្យជេហត�េលខេផទលកុចច ប័ំ� ទចះលបុមសនា� ទេេព្មបទបម �ូតន�នំងយដំុ នំនុស�
ងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលាុទេពេុនទននង�ា នំព នំ� ទេលពេឲ្ខះចខត�លកុនទនននន� កាាមនត� នំនេលេាីលនុនទននា�ននុ នំន
ុស� �WCT។  



7

ដំងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា� េេពលខ�ួំផទលកុចច ប័ំ � ទចនំហត�េលខទទួលេក លកុ នំន
ុស� េំំ�ទេេពលចមួយាកបំេាកយពេចះលបុមសនា5

5។ 

៥.� េា�ននច្បកបតន�កាាមនត� ទកេលេាីលនុនទននង�ាំនព នំ� ា�ននមា្េំំ� បជឺបបសប មួយី�ល
អចក� យបាបវំបទ េ�េមមេទទួលបំុំនទ ទិ នច។� 

 
មា្�៥ 

ក�េំ�ះូ�ំកហកាព�ំដំេ� ដ�ចម�ំុាមបកបំពនក�ក 

១. យជេហត�េលខេ�នំងយ� ជួផទលក់ាបុនំេបេេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� ាតមឹ បំបេនមេត

េឡេនាុប្ម�ំេេ កដំច្បក� ទ�ុ�នតេាកមកាាមនត� ទកេលេាីលនុនទននង�ាំនព នំ�េ� ដ�េនំ
ជឺអចីចាចយ�ទ�ាយផលនតបំុាមបកង�ាទទួលផល�េេយងនកយពី�លបំង នំស� ត�ទ�ងនក

យពី�លបំង នំស� ត�ដទេទៀត ុ�នតា�ននាបេទុ�ី�លបុមសនាហត�េលខេេផចនេទៀត6

6។� 

២.�យជេហត�េលខេាតមឹបំេពន្ម�មា្�៥(១)�េេយកផទលកសះំកាាមនត�ទ�េលេាីលនុនទនន�ា�នន

ច្បកុ នទននង�ា នំព នំបតនបុកខ�ួំ់្� 

 (ា)�ងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត� ាតមឹបំង នំស� តាុប្មមា្�២(ជ)� េេយ

ពនំចបំចកមំកង នំស� តពេមច ុកុនទនន� មំុនទននីចាចយ� ទ� ុនទននាយផលនតបំដំេ� ដ�ចម�ន
ុាមបកសំពនកីជ�ា� ុាមបកកេាបេបុកផទ ចកមនខបុកង�ាទទួលផល េូងនកយពមួយេទៀតា�នន

ាបេទុី�លបយជេហត�េលខេេផចនេទៀតបំ�ំនន�  

 (ខ)�ងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត�ាតមឹបំង នំស� តាុប្មមា្�២(ជ)�េេយ

ពនំចបំចកមំកង នំស� តពេមច ុកុនទននមំុនទននីចាចយ� ទ� ុនទននាយផលនតបំដំេ� ដ�ចម�ន
ុាមបកសំពនកីជ�ា� ុាមបកកេាបេបុកផទ ចកមនខបុកង�ាទទួលផល� សះំេូង�ាទទួលផលច

ម� ាកា�ននាបេទុី�លបយជេហត�េលខេេផចនេទៀតបំ។� 

ាតមឹបំផទលកសះំបអទនយព ះំឹុនទននីចាចយ� ទុនទននាយផលនតបំ� �លកងនកយពី�លទទួលបំ

កង នំស� ត េ�ំបេមនំបំ�នន� ទមំមះលេហតនុមេហតនផល� េ�េមមេ�នន់េ� ដ�ចម�នុាមបកសំ
ពនកីជ�ាំននាតមឹបំេាបេាបុកេេយង�ាេផចនេារពេង�ាទទួលផល7

7។� 

                                                             
5 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៤(៤)� ជឺាតមឹបំយលក់� មនំអចេលពេឲ្ខះចតំះឹកីផ�ាចន ស�ាម៍� ទ�
កាាមនតទកេលេាីលនុនទននា�ននមា្េំំ�ង នំេលម្មេតុទបេសំជំ។ 
6  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៥(១)� ជឺាតមឹបំយលក់េា�ននុ នំនុស� េំំមនំមំងពេប �ំយ� ទ�
ពានេាឹ នេលយពាពំី�ំាាមនតដំុនទននផទ ចកមនខ�ី�លផទលកសះំា�ននចមួយ�ដតេទៀតេទ។� 
7  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៥(២)� ជឺាតមឹបំយលក់ ុនទននីចាចយ� ទុនទននាយផលនតបំដំ
េ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា ផទលកសះំេេយផែ លកេូឲ្ង�ាទទួលផលា�ននាបេទុហត�េលខេ�ដទ� ី�លបំពំ្លក

៣.�  យជេហត�េលខេាតមឹបំេពន្ម� មា្� ៥(១)� េេយកផទលកសះំកាាមនត� ទ� េលេាីលនុនទនន
េផចនេទៀត� ា�ននច្បកុ នទននង�ាំនព នំបតនបុកខ�ួំ� ង នំេលម្មមា្៥(៤)� មា្១០� នំនមា្

១១។ 

៤. 

 (ា)� េេពលី�លងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� តេា�ននាបេទុហត�េលខេចមួយ�
បំទទួល ះំឹេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា�ង នំេលម្មមា្�៥(១)�េហេយាបេទុហត�េលខេ
េនំ�ពនំមំកតពពានចចុ�នតេាកមមា្៩� ដំង នំុស� ទេាាសនីបំំ � ាតមឹីតវនចំេចំ�កង នំឹតទ�ំនន
ាុប្មាបព័ំ នច្បកបុកខ�ួំ់� កផលនតេឡេនឹ នន� កីចាចយ� នំន� ុនទននាយផលនតបំដំ

េ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� ជឺុាមបកាបេិសំរដំង�ាទទួលផលុ�នតេាកមយន �្ លនកដំយជេ
ហត�េលខេេនំ។� 

 (ខ)�កីចាចយ� នំនយពាយផលនតបំដំេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� េេយងនក
យពី�លទទួបំកង នំស� តង នំេលម្មមា្�៥(១)�ាតមឹីតាំតកី �ំុមត�ានចច់ �យជេហត�

េលខេបុមសនាដំុ នំនុស� ងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលាុទេងំពេុនទននង�ាំនពំន� WCT ទេារពេ
េំំកង នំឹតទកាាមនត�ទកេលេាីលនុនទននា�ននុ នំនុស� េំំចំេចំ ុនទននីចាចយ�ុនទននាយផលនត

បំបេវល� បាេ ពនេុុី�លមនំមំសេម� ំបមួយ នំនកេលពេអសេឹាម៍បាបាាតេដំេ� ដ� 

នំនមនំមំេហតនផលចមួយេលពេឲ្ខះចខត�លកាបេិសំរាុបច្បកដំមច ុកុនទននង�ា នំព នំេឡេយ8

8, 9

9។   

 (ជ) េា�ននមា្េំំពនំមំងពេបទំ ចលក�លកមះលេល ំដំុាម៍យពមួយ�កបាកលាក េលេ 
កីចាចយ ទុាម៍យពាយផលនតបំបេលលេឡេយ។  

៥.�ា�ននុ នំនុស� េំំជឺេ៍ំងពេាតមឹបំេាបេាបុក េ�េមមេី នងំំពេបសប ផនតលតកដំុនទននេឡេយ។  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
ា�ននមា្� ២(ជ)� ងំពេឹ នវំកកង នំឹតទ រំ�កុមាុបុាមបកងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត� េ�េមមេបស� ាក់ប

បនជកលី�លទទួលខនុាតមឹេលេកបេាមេចំេចំង�ាទទួលផល។ 
8  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៥(៤)(ខ)� ជឺាតមឹបំយលក់ុ នំនុស� េំំេ៍ំតាមមឹក� ទកយលក
ាពម់យជេហត�េលខេមួយាតមឹង នំឹតទ� ទង នំឹតទ ះំឹេតុទបេសំជំំហួុពេកតពពានចចុ�នតាកមុ នំនុស� េំំ� ទេាកមុ នំន
ុស� ង ទំបតន�ដទេទៀតេឡេយ។� 
9  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ៥(៤)(ខ)� ជឺាតមឹបំយលក់ុ នំនុស� េំំ� ពនំមំកតពពានចច
�នំងយចតាមមឹឲ្យជេហត�េលខេផទលកុចច ប័ំ� ទចះលបុមសនា� ទេេព្មបទបម �ូតន�នំងយដំុ នំនុស�
ងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលាុទេពេុនទននង�ា នំព នំ� ទេលពេឲ្ខះចខត�លកុនទនននន� កាាមនត� នំនេលេាីលនុនទននា�ននុ នំន
ុស� �WCT។  
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មា្៦ 

កនចះេដំេ� ដ�ចម�ំុាមបកបំពនក�ក 

យជេហត�េលខេដំុ នំនុស� ជួាាមនតេា�ននច្បកបតនបុកខ�ួំ់� េ�េមមេុ ាម្លកាផលនតេ� ដ�
ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ាសះំ�លកង�ាទទួលផល� សំ�នំងយី�លេលពេុាម៍យពតំចនឲ្ពួាេតក 

ទ ងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត�ាពម�នំង នំស� តឲ្ពួាេជអចមំុនទនននចំះលេ� ដ��នំេនំ
ុាមបក ផលាបេិសំរង�ាទទួលផលេេយពនំចបំចកមំកង នំស� តពេមច ុកុនទនេឡេយ10

10។�� 

 

មា្៧ 

កហព�កនចចទ ំ ងឡចកកព័ំ នំនំ�នឹ ំកធា ប�ចចក�នទច 

យជេហត�េលខេ�នំងយជួយាឹ នវំក�កុ មាុប� ំននមំាបុនទនយពេ�េមមេវន់ឲ្មំានចច

កច�កុ មជួផទលក េេយច្បក� ំនន�ំេចំាេយផ�ះឹច្បក�កមំាបុនទននយព� ចំេចំកេចៀុបន
ឹ នវំករ បេចចាឹ នទក� េហេយឹ នវំកេំំជឺមនំបទំ ចលកទបាម �លកកទទួលបំកាាមនត� នំន

េលេាីលនុនទននង�ាំនព នំចំេចំង�ាទទួផលី�លផទលកេេយុ នំនុស� េំំេឡេយ11

11។ 

 

មា្៨ 

�គពភពាកបំ 

ា�ននុ នំនុស� េំំកង នំឹតទំរចំេចំ កាាមនតំននេលេាីលនុនទននង�ាំនព នំ�យជេហត�េលខេ�នំងយ
ាតមឹីតខំាបននីាបនេ�េមមេេេពយពទាសំដំង�ាទទួលផល�នងុក េលេមះលេល ំេុ៍េយពេ� បមួយ

ង�ា�ដទ។� 

មា្៩ 

កនចចុីក��េមម គុ ាម្េ�េកក�េំ�ះូ�ំកហកាព�ំ 

១.� យជេហត�េលខេ�នំងុក ាតមឹខនតខំសាមសនកេេំ�ះ �ូនកតកាពំី�ំដំេ� ដ�ចម�នុាមបកសំ

ពនកីជ�ា� េេយកេលេាទនាចនតទ�លកកចះលមួីចា ំីលា ះំឹពត័តមំេេយុ៍័ាជចនតទងំពេងនកយព

                                                             
10 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្�៦�ជឺាតមឹបំយលក់�យជេហត�េលខេ�នំងុកាតមឹមំយពទ កំជ� កំ�ះចេ� �
�ះចី�លបំេាកេចនេា�ននមា្៤�េេពលី�លង នំឹតទ រំ ះំឹកតពពានចចបុកខ�ួំា�ននមា្�៦។  
11 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្�៧� ជឺាតមឹបំយលក់� ងនកយព�នំងយី�លទទួលបំកង នំស� ត�
ា�ននកលលេទុលចាកេេយ�កេាសេុេ េុ េ�េមមេង នំឹតទ ះំឹឹ នវំកបេចចាឹ នទក�ា�ននកផលនត� ីចាចយ� នំនយពាយផលន
តបំដំេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� នំនមនំមំាី �ំនចមួយី�លមំកខំំ�លកកង នំឹតទុនទនន�នំេនំ
ង នំេលម្មច្បកបតនបុកខ�ួំេឡេយ។  

ី�លទទួលបំកង នំស� ត� េ�េមមេបសំំួយ�លកកាំតកងតទុស� ដំងនកយព�ះចេ� េំំមួយ
េផចនេទៀត។� ា�ននេេលបំនេំំក និ លយ័ង ទំបតនដំងនកក WIPO ជួបេនមេតឲ្មំចំន ច

ាបុពពេ�េមមេទទួលបំពត័តមំ�នំេំំ។� 

២.� យជេហត�េលខេ�នំងុកទទួលខនុាតមឹសួយងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត�នំងយ� េ�េមមេ
ចះលមួា�ននុាម៍យពននុ�នតេាកមមា្៥� ា�ននកបេនមេតឲ្មំពត័តមំ�ាកទនំននកង នំឹតទំរ
បុកពួាេជង នំេលម្មមា្២(ជ)� មួមំពេចំន ចជឺកីចា ំីលាពត័តមំបនងនកយពី�ល

បំកង នំស� ត�នំងុក� ំននបេនមេតពត័តមំុទេពេេេលំេិបយបុកពួាេជ� នំនង នំឹតទំរ� េេយ
មួប �ូះ ល�នំទំនាកទំំនកផ� ុកបទះ ះំឹេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា �ូនកតកាពំី�ំ� េ�េមមេផល

ាបេិសំរ�កុ មម្ដំយជេ�នំងយ� នំនុមសនាេវល�នំងុក។� 

៣.� ក និ ល័យង ទំបតនដំងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា� ាតមឹបំងេ �ូ េនេ�េមមេី ចា ំីលា ះំឹ

ពត័តមំ ី�លអចេលពេេូបំងំពេតួនទេដំុ នំនុស� ។ 

៤.� យជេហត�េលខេ�នំងយ� ទទួលេក លក ះំឹេលុំខំកដំានចចុហាបតនបតទនកង ទំបតន� នំនេលេា 

តេមទេន េ�េមមេសួយេាំទេ �់ ាកបតនេេយខំាបននីាបនុាមបកេេលបំនា�ននកយលក�នន� ំនន
េេលបំនដំុ នំនុស� េំ 1ំ2

12។�� 

 

មា្១០ 

�គេកធា ាានំទះ�ទុេគពគកងំុ�ហេ 

១.� យជេហត�េលខេ�នំងុកទទួលខនុាតមឹា�ននកង នំមត័ ះំឹឹ នវំកចបំចក� េ�េមមេវនចំេចំកង នំ

ឹតទុ នំនុស� េំំ។ 

២.� ជឺេ៍ំងពេី�លអចៀៀនំចំេចំយជេហត�េលខេ� ា�ននកាំតកំ ះឹឹ នលេេរុទុ មាុបដំកង នំឹតទ

បទបម �ូតនននដំុំននុស� េំំ�េា�ននាបព័ំ នច្បកំ ននកង នំឹតទំរបុកខ�ួំ13

13។� 

                                                             
12 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្�៩� ជឺាតមឹបំយលក់មា្�៩�មនំមំបសច ាកតាមមឹឲ្មំកចនំប �ូ េ
ចំេចំងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត� េហេយាកមនំមំកេាកលា�ខ� បមនំ� ុាមបកងនកយពេនំអ្ចះលមួេ
ា�ននុាម៍យពននី�លបំទទួលេក លកេាកមុ នំនុស� េំំ�បទនី ទំតាមមឹឲ្មំកីចា ំីលា ះំេឹព័តតមំ្មី�លអច
េលពេបំ�េ�េមមេសួយុាម្ល�លកកេេំ�ះេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា �ូនកតកាពំី�ំ។� 
13  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ១០(២)� ជឺាតមឹបំយលក់េេពលី�លេ� ដ�ាតមឹបំបំេពន

លា�ខ� �ះចមំីចនា�ននមា្� ២(ា)� មួប ចូះ ល�នំេ� ដ��នំងុកា�ននទាមនកបហពះះ ាកម (ីខចអតកុេម�ន)�
កាាមនត� នំនកេលេាីលនុនទននង�ា នំព នំផទលកេេយុ នំនុស� េំំ� ង នំឹតទចំេចំុនទននាបជាកាបីហលផនី� េេពល
មំកផ� ុកបទះចបំចក េ�េមមេផលនត ះំឹេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� េ�េមមេី ចាចយ� នំនេ�េមមេាយផលនតបំ 
សះំង�ាទទួលផល។ 
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មា្៦ 

កនចះេដំេ� ដ�ចម�ំុាមបកបំពនក�ក 

យជេហត�េលខេដំុំននុស� ជួាាមនតេា�ននច្បកបតនបុកខ�ួំ់� េ�េមមេុ ាម្លកាផលនតេ� ដ�
ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ាសះំ�លកង�ាទទួលផល� សំ�នំងយី�លេលពេុាម៍យពតំចនឲ្ពួាេតក 

ទ ងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត�ាពម�នំង នំស� តឲ្ពួាេជអចមំុនទនននចំះលេ� ដ��នំេនំ
ុាមបក ផលាបេិសំរង�ាទទួលផលេេយពនំចបំចកមំកង នំស� តពេមច ុកុនទនេឡេយ10

10។�� 

 

មា្៧ 

កហព�កនចចទ ំ ងឡចកកព័ំ នំនំ�នឹ ំកធា ប�ចចក�នទច 

យជេហត�េលខេ�នំងយជួយាឹ នវំក�កុ មាុប� ំននមំាបុនទនយពេ�េមមេវន់ឲ្មំានចច

កច�កុ មជួផទលក េេយច្បក� នំន�ំេចំាេយផ�ះឹច្បក�កមំាបុនទននយព� ចំេចំកេចៀុបន
ឹ នវំករ បេចចាឹ នទក� េហេយឹ នវំកេំំជឺមនំបទំ ចលកទបាម �លកកទទួលបំកាាមនត� នំន

េលេាីលនុនទននង�ាំនព នំចំេចំង�ាទទួផលី�លផទលកេេយុ នំនុស� េំំេឡេយ11

11។ 

 

មា្៨ 

�គពភពាកបំ 

ា�ននុ នំនុស� េំំកង នំឹតទំរចំេចំ កាាមនតំននេលេាីលនុនទននង�ាំនព នំ�យជេហត�េលខេ�នំងយ
ាតមឹីតខំាបននីាបនេ�េមមេេេពយពទាសំដំង�ាទទួលផល�នងុក េលេមះលេល ំេុ៍េយពេ� បមួយ

ង�ា�ដទ។� 

មា្៩ 

កនចចុីក��េមម គុ ាម្េ�េកក�េំ�ះូ�ំកហកាព�ំ 

១.� យជេហត�េលខេ�នំងុក ាតមឹខនតខំសាមសនកេេំ�ះ �ូនកតកាពំី�ំដំេ� ដ�ចម�នុាមបកសំ

ពនកីជ�ា� េេយកេលេាទនាចនតទ�លកកចះលមួីចា ំីលា ះំឹពត័តមំេេយុ៍័ាជចនតទងំពេងនកយព

                                                             
10 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្�៦�ជឺាតមឹបំយលក់�យជេហត�េលខេ�នំងុកាតមឹមំយពទ កំជ� កំ�ះចេ� �
�ះចី�លបំេាកេចនេា�ននមា្៤�េេពលី�លង នំឹតទ រំ ះំឹកតពពានចចបុកខ�ួំា�ននមា្�៦។  
11 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្�៧� ជឺាតមឹបំយលក់� ងនកយព�នំងយី�លទទួលបំកង នំស� ត�
ា�ននកលលេទុលចាកេេយ�កេាសេុេ េុ េ�េមមេង នំឹតទ ះំឹឹ នវំកបេចចាឹ នទក�ា�ននកផលនត� ីចាចយ� នំនយពាយផលន
តបំដំេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� នំនមនំមំាី �ំនចមួយី�លមំកខំំ�លកកង នំឹតទុនទនន�នំេនំ
ង នំេលម្មច្បកបតនបុកខ�ួំេឡេយ។  

ី�លទទួលបំកង នំស� ត� េ�េមមេបសំំួយ�លកកាំតកងតទុស� ដំងនកយព�ះចេ� េំំមួយ
េផចនេទៀត។� ា�ននេេលបំនេំំក និ លយ័ង ទំបតនដំងនកក WIPO ជួបេនមេតឲ្មំចំន ច

ាបុពពេ�េមមេទទួលបំពត័តមំ�នំេំំ។� 

២.� យជេហត�េលខេ�នំងុកទទួលខនុាតមឹសួយងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត�នំងយ� េ�េមមេ
ចះលមួា�ននុាម៍យពននុ�នតេាកមមា្៥� ា�ននកបេនមេតឲ្មំពត័តមំ�ាកទនំននកង នំឹតទំរ
បុកពួាេជង នំេលម្មមា្២(ជ)� មួមំពេចំន ចជឺកីចា ំីលាពត័តមំបនងនកយពី�ល

បំកង នំស� ត�នំងុក� ំននបេនមេតពត័តមំុទេពេេេលំេិបយបុកពួាេជ� នំនង នំឹតទំរ� េេយ
មួប �ូះ ល�នំទំនាកទំំនកផ� ុកបទះ ះំឹេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា �ូនកតកាពំី�ំ� េ�េមមេផល

ាបេិសំរ�កុ មម្ដំយជេ�នំងយ� នំនុមសនាេវល�នំងុក។� 

៣.� ក និ ល័យង ទំបតនដំងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា� ាតមឹបំងេ �ូ េនេ�េមមេី ចា ំីលា ះំឹ

ពត័តមំ ី�លអចេលពេេូបំងំពេតួនទេដំុ នំនុស� ។ 

៤.� យជេហត�េលខេ�នំងយ� ទទួលេក លក ះំឹេលុំខំកដំានចចុហាបតនបតទនកង ទំបតន� នំនេលេា 

តេមទេន េ�េមមេសួយេាំទេ �់ ាកបតនេេយខំាបននីាបនុាមបកេេលបំនា�ននកយលក�នន� ំនន
េេលបំនដំុ នំនុស� េំ 1ំ2

12។�� 

 

មា្១០ 

�គេកធា ាានំទះ�ទុេគពគកងំុ�ហេ 

១.� យជេហត�េលខេ�នំងុកទទួលខនុាតមឹា�ននកង នំមត័ ះំឹឹ នវំកចបំចក� េ�េមមេវនចំេចំកង នំ

ឹតទុ នំនុស� េំំ។ 

២.� ជឺេ៍ំងពេី�លអចៀៀនំចំេចំយជេហត�េលខេ� ា�ននកាំតកំ ះឹឹ នលេេរុទុ មាុបដំកង នំឹតទ

បទបម �ូតនននដំុំននុស� េំំ�េា�ននាបព័ំ នច្បកំ ននកង នំឹតទំរបុកខ�ួំ13

13។� 

                                                             
12 េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្�៩� ជឺាតមឹបំយលក់មា្�៩�មនំមំបសច ាកតាមមឹឲ្មំកចនំប �ូ េ
ចំេចំងនកយពី�លទទួលបំកង នំស� ត� េហេយាកមនំមំកេាកលា�ខ� បមនំ� ុាមបកងនកយពេនំអ្ចះលមួេ
ា�ននុាម៍យពននី�លបំទទួលេក លកេាកមុ នំនុស� េំំ�បទនី ទំតាមមឹឲ្មំកីចា ំីលា ះំេឹព័តតមំ្មី�លអច
េលពេបំ�េ�េមមេសួយុាម្ល�លកកេេំ�ះេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា �ូនកតកាពំី�ំ។� 
13  េុចាទេីថ�នករ យលកាពម�ាកទន នំនមា្� ១០(២)� ជឺាតមឹបំយលក់េេពលី�លេ� ដ�ាតមឹបំបំេពន

លា�ខ� �ះចមំីចនា�ននមា្� ២(ា)� មួប ចូះ ល�នំេ� ដ��នំងុកា�ននទាមនកបហពះះ ាកម (ីខចអតកុេម�ន)�
កាាមនត� នំនកេលេាីលនុនទននង�ា នំព នំផទលកេេយុ នំនុស� េំំ� ង នំឹតទចំេចំុនទននាបជាកាបីហលផនី� េេពល
មំកផ� ុកបទះចបំចក េ�េមមេផលនត ះំឹេ� ដ�ចម�នុាមបកសំពនកីជ�ា� េ�េមមេី ចាចយ� នំនេ�េមមេាយផលនតបំ 
សះំង�ាទទួលផល។ 



10

៣.� យជេហត�េលខេ�នំងុកជួបំេពន ះំឹកតពពានចច� នំនុនទនន�នំងយបុកពួាេជង នំេលម្ម 
ុ នំនុស� េំំ�្មយលកាាមនត�ទ�េលេាីលនុនទននង�ាំនព នំបាកលាកុ ាមបកផលាបេិសំរបុក

ង�ាទទួលផល� កាាមនត� ទេលេាីលនុនទនន�ដទេទៀត� ទ� កមួប ចូះ លេ� �នំងុក� េ�េមមេកង នំឹតទ�

នំនេាកប ចូះ លា�នាបព័ំ នច្បកបុកខ�ួំ។� � �នំេំំមួប ចូះ ល�នំ� ាបព័ំ នតនលក� �លបល� ទក

ាំតកបទបម �ូតននន� ុាមបកកង នំឹតទេផចន�ាបាបេេយុមលមតចំេចំង�ាទទួលផល� ក
េៀបចំ� ទកេាបេាបុកេ�េមមេបំេពន្មតាមមឹកបុកពួាេជាុប្មុនទនន នំនកតពពានចចបុកយជេ
ហត�េលខេេាកម ង នំុស� ទេាាសនីបំំ �ុ នំនុស� ង ទំបតនេផចនេទៀត� នំនមា្�១១�។ 

 

មា្១១ 

កហព�កនចចទះ�ទុេគពគ កកាមនហ�ំនំក�េេកេំុនទននង�កំនពំន 

ា�ននកង នំមត័ឹ នវំកចបំចកននេ�េមមេវន�លកកង នំឹតទុ នំនុស� េំំ�យជេហត�េលខេមួយ�អច
ង នំឹតទុនទនន� នំនាតមឹេេព្មកតពពានចច�នំងយី�លយជេហត�េលខេមំេាកមង នំុស� ទេាាសនីបំំ  

ានចចាពមេាពៀនុទេពេទន�លយពចន ស�ាម៍�ាកទន នំនុនទននាម៍ុនទននបស�  TRIPs នំនុ នំនុស� ងនកក
ាម៍ុនទននបស� ុទេពេុនទននង�ា នំព នំ WCT មួប ចូះ ល�នំកបាាេយេា�ននានចចាពមេាពៀនននបុក

ខ�ួំ�ះេច�ំ់្ 

 (ា)� ង នំេលម្មមា្� ៩(២)� ដំុ នំនុស� ទេាាសនីបំំ� យជេហត�េលខេមួយអចង នំស� ត

កផលនតេឡេនឹ នន ះំឹេ� ដ�ា�ននាេ ពនេុុបាកលាកបេាចេំ� ី�លីចន់កផលនតេឡេនឹ នន
�នំេនំមនំមំសេម� ំ� ទេលពេឲ្បទំ ចលក�លកអសេឹាម៍ាបាាតេដំេ� ដ�� នំនេលពេឲ្ខះចាបេិសំរ

បុកង�ាំនព នំេេយមនំុមេហតនុមផលេនំេឡេយ។� 

 (ខ)� ង នំេលម្មមា្� ១៣� ដំានចចាពមេាពៀនុទេពេទន�លយពចន ស�ាម៍�ាកទនំននុនទននាម៍

ុនទននបស� � យជេហត�េលខេមួយ� ាតមឹ នតតមនតកាាមនត� ទេលេាីលនុនទននង�ាំនព នំា�ននាេ ពនេុុ
បាកលាកបេាចេំចំេចំុនទននផទ ចកមនខ� ី�លមនំេលពេឲ្មំសេម� ំ� ទេលពេឲ្បទំ ចលក�លកអសេឹាម៍

ាបាាតេដំេ� ដ� នំនេលពេឲ្ខះចាបេិសំរបុកមច ុកុនទននេេយមនំុមេហតនុមផលេនំេឡេយ។� 

 (ជ)� ង នំេលម្មមា្�១០(១)� ដំុ នំនុស� ងនកកាម៍ុនទននបស� ុទេពេុនទននង�ាំនព នំ WCT 

យជេហត�េលខេមួយអចីចនងំពេកាាមនត ទេលេាីលនុនទនង�ាំនព នំ� េ�េមមេផទលកសះំង�ាំនពំន ះំឹ
ុនទនន�នំងយេាកមុ នំនុស�  WCT ា�ននាេ ពនេុុបេាចេំ ី�លមនំឲ្មំសេម� ំ�ទេលពេឲ្

បទំ ចលក�លកអសេឹាម៍ាបាាតេដំេ� ដ�� នំនេលពេឲ្ខះចាបេិសំរបុកង�ាំនព នំេេយមនំុមេហតន
ុមផលេនំេឡេយ។� 

 (ឃ)�ង នំេលម្មមា្�១០(២)�ដំុ នំនុស� ងនកកាម៍ុនទននបស� ុទេពេុនទននង�ាំនព នំ WCT 
យជេហត�េលខេមួយ� េេពលី�លង នំឹតទំរង នំុស� ទេាាសនីបំំ � ាតមឹ នតតមនតកាាមនត� ទកេលេា

ីលនុនទននង�ា នំព នំ�ា�ននាេ ពនេុុបេាចេំ�ី�លមនំឲ្មំសេម� ំ�ទេលពេឲ្បទំ ចលក�លកអសេឹាម៍
ាបាាតេដំេ� ដ�� នំនេលពេឲ្ខះចាបេិសំរបុកង�ាំនព នំេេយមនំុមេហតនុមផលេនំេឡេយ។� 

 

មា្១២ 

 កកាមនហ�ំនំក�េេកេំុនទនន�ដទ�ទទហ 

១. យជេហត�េលខេ�នំងយទទួលេក លក់�យជេហត�េលខេមួយអចង នំឹតទ ះំឹ កាាមនត�ំននកេលេា

ីលនុនទននង�ាំនព នំ េា�ននច្បកបតនបុកខ�ួំុាមបកង�ាទទួលផល�នំងុក� �ះចី�លបំផទលក
េេយុ នំនុស� េំំ�ី�លមំបបក�ាកទន�លកេ� ំយពេុ�លានចចបុកយជេហត�េលខេ�ំននតាមមឹក

ីផ�ាឹបមលមតំ ននុនកម� បមួយយពុមាុបដំុនទននង ទំបតន� ំននកតពពានចចននបុកយជេហត�េលខេ�

នំនកពនចចផនី�ា�ននាេ េលេតាមមឹកបពនេុុដំាបេទុមំកងជនឹភិតនចតួច� ំននប

ពនេុ  ុុនទននង ទំបតន� នំនកតពពានចចនន� នំនយពបតកី បំបំ�នំងុក។ 

២.� ុ នំនុស� េំំមនំមំព្ំុំាម៍�លកកាាមនត� នំនកេលេាីលនុនទនន�ដទេទៀត� ុាមបកសំ

ពនកី�លបំផទលកេេយច្បកបតន។�  

 

មា្១៣ 

ុំ�នបហ 

១. 

 (ា)�យជេហត�េលខេ�នំងុកាតមឹីតមំុ �ំនបត។ 

(ខ)� យជេហត�េលខេ េំមួយ�� ាតមឹីតមំតំចនបុកខ�ួំេា�ននុំ�នបត� េេយាបតនជះមួយ
ះបអចបសំំួយ�េេយជលាបតនជះសំំួុ�ង�ាាបនាផេិបលក�ំននង�ាសំនន�នំងយ។ 

(ជ)� កចំចយបុកជលាបតនជះំេមួយ�ាតមឹទទួលខនុាតមឹេេយយជេហត�េលខេ� ី�ល
បំីតន្នំជលាបតនជះ។� មជុ �ំនបតអចេុ�េ នុ ំអ្� WIPO ផទលកសំំួយហន �ូបម�ំ

េ�េមមេុ ាមបុាម្ល�លកកចះលមួបុកជលាបតនជះដំយជេហត�េលខេ� ី�លាតមឹបំចតក
ទនា់បាបេទុាំពននងជនឹភិ ី�លបំង នំឹតទាុប្មកេាកេចនេេយមជុ �ំនបត

ទះេូបុកងនកកុហាបបបតន�ទី�លបាបេទុាំពននេ�េេ ុំេូាេុ�លានចចទេផផ។ 

២. 

 (ា)�ុំ�នបតាតមឹីត�ាកទនំននបសប ននចាកព័ំ នំនន ានចចេចំ�ងជនឹភិំរ កង នំឹតទ� នំន
ាបតនបតទនកដំុ នំនុស� េំំ។ 
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៣.� យជេហត�េលខេ�នំងុកជួបំេពន ះំឹកតពពានចច� នំនុនទនន�នំងយបុកពួាេជង នំេលម្ម 
ុ នំនុស� េំំ�្មយលកាាមនត�ទ�េលេាីលនុនទននង�ាំនព នំបាកលាកុ ាមបកផលាបេិសំរបុក

ង�ាទទួលផល� កាាមនត� ទេលេាីលនុនទនន�ដទេទៀត� ទ� កមួប ចូះ លេ� �នំងុក� េ�េមមេកង នំឹតទ�

នំនេាកប ចូះ លា�នាបព័ំ នច្បកបុកខ�ួំ។� � �នំេំំមួប ចូះ ល�នំ� ាបព័ំ នតនលក� �លបល� ទក

ាំតកបទបម �ូតននន� ុាមបកកង នំឹតទេផចន�ាបាបេេយុមលមតចំេចំង�ាទទួលផល� ក
េៀបចំ� ទកេាបេាបុកេ�េមមេបំេពន្មតាមមឹកបុកពួាេជាុប្មុនទនន នំនកតពពានចចបុកយជេ
ហត�េលខេេាកម ង នំុស� ទេាាសនីបំំ �ុ នំនុស� ង ទំបតនេផចនេទៀត� នំនមា្�១១�។ 

 

មា្១១ 

កហព�កនចចទះ�ទុេគពគ កកាមនហ�ំនំក�េេកេំុនទននង�កំនពំន 

ា�ននកង នំមត័ឹ នវំកចបំចកននេ�េមមេវន�លកកង នំឹតទុ នំនុស� េំំ�យជេហត�េលខេមួយ�អច
ង នំឹតទុនទនន� នំនាតមឹេេព្មកតពពានចច�នំងយី�លយជេហត�េលខេមំេាកមង នំុស� ទេាាសនីបំំ  

ានចចាពមេាពៀនុទេពេទន�លយពចន ស�ាម៍�ាកទន នំនុនទននាម៍ុនទននបស�  TRIPs នំនុ នំនុស� ងនកក
ាម៍ុនទននបស� ុទេពេុនទននង�ា នំព នំ WCT មួប ចូះ ល�នំកបាាេយេា�ននានចចាពមេាពៀនននបុក

ខ�ួំ�ះេច�ំ់្ 

 (ា)� ង នំេលម្មមា្� ៩(២)� ដំុ នំនុស� ទេាាសនីបំំ� យជេហត�េលខេមួយអចង នំស� ត

កផលនតេឡេនឹ នន ះំឹេ� ដ�ា�ននាេ ពនេុុបាកលាកបេាចេំ� ី�លីចន់កផលនតេឡេនឹ នន
�នំេនំមនំមំសេម� ំ� ទេលពេឲ្បទំ ចលក�លកអសេឹាម៍ាបាាតេដំេ� ដ�� នំនេលពេឲ្ខះចាបេិសំរ

បុកង�ាំនព នំេេយមនំុមេហតនុមផលេនំេឡេយ។� 

 (ខ)� ង នំេលម្មមា្� ១៣� ដំានចចាពមេាពៀនុទេពេទន�លយពចន ស�ាម៍�ាកទនំននុនទននាម៍

ុនទននបស� � យជេហត�េលខេមួយ� ាតមឹ នតតមនតកាាមនត� ទេលេាីលនុនទននង�ាំនព នំា�ននាេ ពនេុុ
បាកលាកបេាចេំចំេចំុនទននផទ ចកមនខ� ី�លមនំេលពេឲ្មំសេម� ំ� ទេលពេឲ្បទំ ចលក�លកអសេឹាម៍

ាបាាតេដំេ� ដ� នំនេលពេឲ្ខះចាបេិសំរបុកមច ុកុនទននេេយមនំុមេហតនុមផលេនំេឡេយ។� 

 (ជ)� ង នំេលម្មមា្�១០(១)� ដំុ នំនុស� ងនកកាម៍ុនទននបស� ុទេពេុនទននង�ាំនព នំ WCT 

យជេហត�េលខេមួយអចីចនងំពេកាាមនត ទេលេាីលនុនទនង�ាំនព នំ� េ�េមមេផទលកសះំង�ាំនពំន ះំឹ
ុនទនន�នំងយេាកមុ នំនុស�  WCT ា�ននាេ ពនេុុបេាចេំ ី�លមនំឲ្មំសេម� ំ�ទេលពេឲ្

បទំ ចលក�លកអសេឹាម៍ាបាាតេដំេ� ដ�� នំនេលពេឲ្ខះចាបេិសំរបុកង�ាំនព នំេេយមនំុមេហតន
ុមផលេនំេឡេយ។� 

 (ឃ)�ង នំេលម្មមា្�១០(២)�ដំុ នំនុស� ងនកកាម៍ុនទននបស� ុទេពេុនទននង�ាំនព នំ WCT 
យជេហត�េលខេមួយ� េេពលី�លង នំឹតទំរង នំុស� ទេាាសនីបំំ � ាតមឹ នតតមនតកាាមនត� ទកេលេា

ីលនុនទននង�ា នំព នំ�ា�ននាេ ពនេុុបេាចេំ�ី�លមនំឲ្មំសេម� ំ�ទេលពេឲ្បទំ ចលក�លកអសេឹាម៍
ាបាាតេដំេ� ដ�� នំនេលពេឲ្ខះចាបេិសំរបុកង�ាំនព នំេេយមនំុមេហតនុមផលេនំេឡេយ។� 

 

មា្១២ 

 កកាមនហ�ំនំក�េេកេំុនទនន�ដទ�ទទហ 

១. យជេហត�េលខេ�នំងយទទួលេក លក់�យជេហត�េលខេមួយអចង នំឹតទ ះំឹ កាាមនត�ំននកេលេា

ីលនុនទននង�ាំនព នំ េា�ននច្បកបតនបុកខ�ួំុាមបកង�ាទទួលផល�នំងុក� �ះចី�លបំផទលក
េេយុ នំនុស� េំំ�ី�លមំបបក�ាកទន�លកេ� ំយពេុ�លានចចបុកយជេហត�េលខេ�ំននតាមមឹក

ីផ�ាឹបមលមតំ ននុនកម� បមួយយពុមាុបដំុនទននង ទំបតន� ំននកតពពានចចននបុកយជេហត�េលខេ�

នំនកពនចចផនី�ា�ននាេ េលេតាមមឹកបពនេុុដំាបេទុមំកងជនឹភិតនចតួច� នំនប

ពនេុ  ុុនទននង ទំបតន� នំនកតពពានចចនន� នំនយពបតកី បំបំ�នំងុក។ 

២.� ុ នំនុស� េំំមនំមំព្ំុំាម៍�លកកាាមនត� នំនកេលេាីលនុនទនន�ដទេទៀត� ុាមបកសំ

ពនកី�លបំផទលកេេយច្បកបតន។�  

 

មា្១៣ 

ុំ�នបហ 

១. 

 (ា)�យជេហត�េលខេ�នំងុកាតមឹីតមំុ �ំនបត។ 

(ខ)� យជេហត�េលខេ េំមួយ�� ាតមឹីតមំតំចនបុកខ�ួំេា�ននុំ�នបត� េេយាបតនជះមួយ
ះបអចបសំំួយ�េេយជលាបតនជះសំំួុ�ង�ាាបនាផេិបលក�ំននង�ាសំនន�នំងយ។ 

(ជ)� កចំចយបុកជលាបតនជះំេមួយ�ាតមឹទទួលខនុាតមឹេេយយជេហត�េលខេ� ី�ល
បំីតន្នំជលាបតនជះ។� មជុ �ំនបតអចេុ�េ នុ ំអ្� WIPO ផទលកសំំួយហន �ូបម�ំ

េ�េមមេុ ាមបុាម្ល�លកកចះលមួបុកជលាបតនជះដំយជេហត�េលខេ� ី�លាតមឹបំចតក
ទនា់បាបេទុាំពននងជនឹភិ ី�លបំង នំឹតទាុប្មកេាកេចនេេយមជុ �ំនបត

ទះេូបុកងនកកុហាបបបតន�ទី�លបាបេទុាំពននេ�េេ ុំេូាេុ�លានចចទេផផ។ 

២. 

 (ា)�ុំ�នបតាតមឹីត�ាកទន នំនបសប ននចាកព័ំ នំនន ានចចេចំ�ងជនឹភិំរ កង នំឹតទ� នំន
ាបតនបតទនកដំុ នំនុស� េំំ។ 
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 (ខ)�  ុ �ំនបតាតមឹបំេពនមនខាី�លមំីចនា�ននមា្� ១៥� ី�លង នំស� តឲ្មំក
ទទួលយាងនកកង ទំេល ជនបលមួយចំំួំ�េ�េមមេក� យបយជេដំុ នំនុស� េំំ។ 

(ជ)� ុ �ំនបតំននុេាមចងំពេកេកំាបសនំុ �ំនុេទកទះតចមួយុាមបកកពន នំត្េឡេន
ឹ ននដំុ នំនុស� េំំ� នំនផទលកកីនចំបំចក�លកងជកនយា� WIPO ុាមបកកេៀបចំ

ុំ�នុេទកទះត។ 

៣. 

 (ា)� យជេហត�េលខេ េំមួយ�� ជឺប�លី�លមំ០១� ុេម�នុាមបកេបំេ � ត� នំនាតមឹេបំ
េ � តីតមួយបទនេចណ ំា�នននមខ�ួំទនផែ លក។� 

 (ខ)� យជេហត�េលខេខ�ំជឺបងនកកង ទំេល ជនបល� អចចះលមួកេបំេ � តសំំួុអ្�លប
ុមសនាបុកខ�ួំ� ី�លមំចំំួំុេម�នេ � តេុ៍េ នំន�លបុមសនាដំុ នំនុស� េំំ។ ផែនយ

មាឹ នន� េ៍ំងនកកង ទំេល ជនបលចមួយមំុនទននចះលមួា�ននកេបំេ � តេទ� ាបុនំេបេ
�លចមួយី�លបុមសនាបុកខ�ួំង នំឹតទំ ះឹុនទននេបំេ � តេំំ។ 

៤.� ុំ�នបត� ំននសួបាបសនំេ� ្មកេកំងេ �ូ េនបុកងជកនយាងនកក WIPO នំនពនំចបំចកុ �នត
ា�ននាេ ពនេុុងពេេនំេទ ជឺេលពេេឡេនា�ននងំឡននេពល�ំននេាី �ំន�ះចេ� េូ នំនមជុ �ំនបតបុក�

ងនកក�WIPO ។ 

៥.� ុំ�នបតាតមឹខនតខំេលពេកុេាមចចនតទេេយមតនទាចេ ែំ� េហេយាតមឹបេនមេតឹ នវំំេតនឹ នលេេេយខ�ួំទន

មួ�នំកេកំាបសនំឹ នេម �ូ� េេយមំក�ម�ចបំចកំ ះឹាះ ទនម� នំនបាបវំបទដំបទបម �ូតទន
ា�ននុ នំនុស� េំំ�ី�លបក�ម�យជេាចេំុាមបកេលពេកុេាមចចនតទេផចន�។ 

 

មា្១៤ 

ក និ េឡ័ងំេបហន 

ក និ ល័ង ទំបតនដំងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា WIPO ាតមឹីតបំេពនយានចច�លបល�ាកទន

នំនុ នំនុស� េំំ។�� 

 

មា្១៥ 

េក�ខធ� ��េមម គក� ឡបភាគដំុំននុស�  

១.�ុមសនាដំងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា WIPO ចមួយាកអចក� យបយជេដំុ នំនុស� េំំ។ 

២.� ុំ�នបត� អចុេាមចេ�េមមេង នំស� តចំេចំងនកកង ទំេល ជនបលចមួយ� ក� យបយជេដំុ នំន
ុស� េំំ� ី�លបំាបកុ់ខ�ួំមំុមត�ានចចា�ននកេេព� នំនមំច្បកបុកខ�ួំី�លចនយ� បក

បមួយ�លបុមសនា�នំងុកេលេបសប ននី�លាជប�� បកេេយុ នំនុស� េំំ� េហេយាតមឹបំេជ
ង នំស� តាុបច្បក�ង នំេលម្មំេតនឹ នលេដផែា�ននបុកខ�ួំអចក� យបយជេដំុ នំនុស� េំំ។ 

៣.� ុហព័ំ នងឺ ទនបបំេលពេេុចាទេាបកុ� ី�លមំបស� ាកេា�ននា់ខ� ខនមនខ� េទុ �ំនុេទ
កទះតី�លបំង នំមត័ុ នំនុស� េំំ�េហេយក� យបយជេដំុ នំនុស� េំំ។ 

 

មា្១៦ 

ុនទនន�ំនំកហព�កនចចនន�ាកមុំននុ ស� �ំំ 

េ៍ំាបវំបទដំបទបម �ូតទនបាកលាកចមួយី�លផែនយពេុ នំនុស� េំំ� យជេហត�េលខេ េំមួយ�

ាតមឹទទួលបំ ះំឹុនទនន�នំងុក�ំននទទួលយាកតពពានចចនន�ី�លុ�នតេេាកមុ នំនុស� េំំ។ 

 

មា្១៧ 

ីហត�េខដំុំននុស�  

ុ នំនុស� េំំាតមឹបំេបេាចំហ េ�េមមេចនំហត�េលខេុ �ំនុេទកទះតេា�ននទេាាសនមទ ៀទ េាុ នំន
បនែ បកមាេទៀតជឺេទេេ� ាកកាចទ លដំ�WIPO េេយយជេី�លមំលា�ខ� ាជបកាេំកុ ាមបក 

យលេពលមួយ � បំនែ បកពេកង នំមត័។ 
 

មា្១៨ 

កចះេបជមំដំុំននុស�  

ុ នំនុស� េំំ នំនចះលបលមំា�ននយលេពល ៣(បេ)ីខ� បនែ បកពេយជេហត�េលខេេពនុនទននចំំួំ២០�
�ះចមំីចនា�ននមា្�១៥�បំេាកតមមលកលនខនតះបារ ដំកឲ្ុចច ប័ំ �ទកចះលបុមសនាបុក

ពួាេជ។ 

 

មា្១៩ 

ាបុនទនភពដំកេប ន�ចចទ��េមម គក� ឡបុមបនកដំុំននុស�  

ុ នំនុស� េំំចនយ� បកេេយ្� 

 (ា)�យជេហត�េលខេមំុនទននចំំួំ២០� �ះចមំីចនា�ននមា្�១៨�ចបកពេកលប នេចេទី�ល

ុ នំនុស� េំំាតមឹបំចះលបលមំ។ 
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 (ខ)�  ុ �ំនបតាតមឹបំេពនមនខាី�លមំីចនា�ននមា្� ១៥� ី�លង នំស� តឲ្មំក
ទទួលយាងនកកង ទំេល ជនបលមួយចំំួំ�េ�េមមេក� យបយជេដំុ នំនុស� េំំ។ 

(ជ)� ុ �ំនបតំននុេាមចងំពេកេកំាបសនំុ �ំនុេទកទះតចមួយុាមបកកពន នំត្េឡេន
ឹ ននដំុ នំនុស� េំំ� នំនផទលកកីនចំបំចក�លកងជកនយា� WIPO ុាមបកកេៀបចំ

ុ �ំនុេទកទះត។ 

៣. 

 (ា)� យជេហត�េលខេ េំមួយ�� ជឺប�លី�លមំ០១� ុេម�នុាមបកេបំេ � ត� នំនាតមឹេបំ
េ � តីតមួយបទនេចណ ំា�នននមខ�ួំទនផែ លក។� 

 (ខ)� យជេហត�េលខេខ�ំជឺបងនកកង ទំេល ជនបល� អចចះលមួកេបំេ � តសំំួុអ្�លប
ុមសនាបុកខ�ួំ� ី�លមំចំំួំុេម�នេ � តេុ៍េ នំន�លបុមសនាដំុ នំនុស� េំំ។ ផែនយ

មាឹ នន� េ៍ំងនកកង ទំេល ជនបលចមួយមំុនទននចះលមួា�ននកេបំេ � តេទ� ាបុនំេបេ
�លចមួយី�លបុមសនាបុកខ�ួំង នំឹតទំ ះឹុនទននេបំេ � តេំំ។ 

៤.� ុំ�នបត� ំននសួបាបសនំេ� ្មកេកំងេ �ូ េនបុកងជកនយាងនកក WIPO នំនពនំចបំចកុ �នត
ា�ននាេ ពនេុុងពេេនំេទ ជឺេលពេេឡេនា�ននងំឡននេពល�ំននេាី �ំន�ះចេ� េូ នំនមជុ �ំនបតបុក�

ងនកក�WIPO ។ 

៥.� ុំ�នបតាតមឹខនតខំេលពេកុេាមចចនតទេេយមតនទាចេ ែំ� េហេយាតមឹបេនមេតឹ នវំំេតនឹ នលេេេយខ�ួំទន

មួ�នំកេកំាបសនំឹ នេម �ូ� េេយមំក�ម�ចបំចកំ ះឹាះ ទនម� នំនបាបវំបទដំបទបម �ូតទន
ា�ននុ នំនុស� េំំ�ី�លបក�ម�យជេាចេំុាមបកេលពេកុេាមចចនតទេផចន�។ 

 

មា្១៤ 

ក និ េឡ័ងំេបហន 

ក និ ល័ង ទំបតនដំងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា WIPO ាតមឹីតបំេពនយានចច�លបល�ាកទន

នំនុ នំនុស� េំំ។�� 

 

មា្១៥ 

េក�ខធ� ��េមម គក� ឡបភាគដំុំននុស�  

១.�ុមសនាដំងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា WIPO ចមួយាកអចក� យបយជេដំុ នំនុស� េំំ។ 

២.� ុំ�នបត� អចុេាមចេ�េមមេង នំស� តចំេចំងនកកង ទំេល ជនបលចមួយ� ក� យបយជេដំុ នំន
ុស� េំំ� ី�លបំាបកុ់ខ�ួំមំុមត�ានចចា�ននកេេព� នំនមំច្បកបុកខ�ួំី�លចនយ� បក

បមួយ�លបុមសនា�នំងុកេលេបសប ននី�លាជប�� បកេេយុ នំនុស� េំំ� េហេយាតមឹបំេជ
ង នំស� តាុបច្បក�ង នំេលម្មំេតនឹ នលេដផែា�ននបុកខ�ួំអចក� យបយជេដំុ នំនុស� េំំ។ 

៣.� ុហព័ំ នងឺ ទនបបំេលពេេុចាទេាបកុ� ី�លមំបស� ាកេា�ននា់ខ� ខនមនខ� េទុ �ំនុេទ
កទះតី�លបំង នំមត័ុ នំនុស� េំំ�េហេយក� យបយជេដំុ នំនុស� េំំ។ 

 

មា្១៦ 

ុនទនន�ំនំកហព�កនចចនន�ាកមុំននុ ស� �ំំ 

េ៍ំាបវំបទដំបទបម �ូតទនបាកលាកចមួយី�លផែនយពេុ នំនុស� េំំ� យជេហត�េលខេ េំមួយ�

ាតមឹទទួលបំ ះំឹុនទនន�នំងុក�ំននទទួលយាកតពពានចចនន�ី�លុ�នតេេាកមុ នំនុស� េំំ។ 

 

មា្១៧ 

ីហត�េខដំុំននុស�  

ុ នំនុស� េំំាតមឹបំេបេាចំហ េ�េមមេចនំហត�េលខេុ �ំនុេទកទះតេា�ននទេាាសនមទ ៀទ េាុ នំន
បនែ បកមាេទៀតជឺេទេេ� ាកកាចទ លដំ�WIPO េេយយជេី�លមំលា�ខ� ាជបកាេំកុ ាមបក 

យលេពលមួយ � បំនែ បកពេកង នំមត័។ 
 

មា្១៨ 

កចះេបជមំដំុំននុស�  

ុ នំនុស� េំំ នំនចះលបលមំា�ននយលេពល ៣(បេ)ីខ� បនែ បកពេយជេហត�េលខេេពនុនទននចំំួំ២០�
�ះចមំីចនា�ននមា្�១៥�បំេាកតមមលកលនខនតះបារ ដំកឲ្ុចច ប័ំ �ទកចះលបុមសនាបុក

ពួាេជ។ 

 

មា្១៩ 

ាបុនទនភពដំកេប ន�ចចទ��េមម គក� ឡបុមបនកដំុំននុស�  

ុ នំនុស� េំំចនយ� បកេេយ្� 

 (ា)�យជេហត�េលខេមំុនទននចំំួំ២០� �ះចមំីចនា�ននមា្�១៨�ចបកពេកលប នេចេទី�ល

ុ នំនុស� េំំាតមឹបំចះលបលមំ។ 
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  (ខ) យជេហត�េលខេ�កដទេទៀត� �ះចមំីចនា�ននមា្� ១៥� ក� យបុមសនាេពនុនទននា�នន     
យលេពល� ៣(បេ)ីខ� ជនតចបកពេដថ�ី�លខ�ួំបំេាកតមមលកលនខនតះបារ  ដំកឲ្ុចច ប័ំ �

ទកចះលបុមសនាដំុ នំនុស� េំំបមួយងជកនយាងនកក�WIPO ។ 

 

មា្២០ 

ក�កខ�ួំ�ចចពគុំននុស�  

យជេហត�េលខេចមួយាកេេយ� អចាបកុ�ាខ�ួំេចនពេុ នំនុស� េំំ� េេយេលពេេុចាទេសះំ
�ំន នេូងជកនយាងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា WIPO។ េហេយកាបកុ�ាខ�ួំចមួយ

នំនមំាបុនទនយពា�ននយលេពលមួយ � ជំនតចបកពេដថ�ី�លងជកនយាងនកក� WIPO ទទួលប េំុចាទេ
សះំ�ំន ន។   

 

មា្២១ 

ភេដំុំននុស�  

១.� ុ នំនុ ស� េំំាតមឹបំចនំហត�េលខេលេច្បកេ�េមីតមួយបទនេចណ ំី�លមំប� យេងនកេជ�ុ�

យេអៀទបក�យេចនំ�យេបៀនំ យេនុចន េ នំនយេេងុ្ទន� ាជបកយេ�នំងុកេំំជឺមំ
យពាតនមាតមឹេុ៍េ�េ� ។ 

២. កបាីាបបផ�ះឹកបយេចមួយ�ដទទេទៀត �ះចមំីចនា�ននមា្�២១(១) នំនាតមឹបំ
បេនមេតេឡេនេេយងជកនយាងនកក WIPO ្មយលកេុ�េេេយយជេចមួយ ី�លមំចំចបក

អម៍រ � េហេយេលពេេឡេនបនែ បកពេបំាបនាផេិបលកបមួយពួាេជ�នំេនំចួៀលក។� េេលបំនដំ
ា់ខ� េំំ� “យជេី�លមំចំចបកអម៍រ ” មំំយ័់� �លបុមសនាដំ� WIPO ី�លមំ

យេផ�ះឹកេផចនបុកខ�ួំ ទមួយា�ននចំេចមយេផ�ះឹក�នំងយី�លបបកចាកព័ំ ន� ាពម�នំ
ុហយពងឺ ទនប� នំនងនកកង ទំេល ជនបល�ដទេទៀតី�លអចក� យបយជេដំុ នំនុស� េំំាបុនំេបេ
មំ។ 

 

មា្២២ 

កហមមេក 

ងជកនយាងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា�ជឺបង�ាតមទលកាផទនា ះំឹុ នំនុស� េំំ។ 
 

េលពេេទេាាសនមទ ៀទ េាុដថ�ទេ២៧�ីខមនថនន� � ២ំ០១៣។ 



  (ខ) យជេហត�េលខេ�កដទេទៀត� �ះចមំីចនា�ននមា្� ១៥� ក� យបុមសនាេពនុនទននា�នន     
យលេពល� ៣(បេ)ីខ� ជនតចបកពេដថ�ី�លខ�ួំបំេាកតមមលកលនខនតះបារ  ដំកឲ្ុចច ប័ំ �

ទកចះលបុមសនាដំុ នំនុស� េំំបមួយងជកនយាងនកក�WIPO ។ 

 

មា្២០ 

ក�កខ�ួំ�ចចពគុំននុស�  

យជេហត�េលខេចមួយាកេេយ� អចាបកុ�ាខ�ួំេចនពេុ នំនុស� េំំ� េេយេលពេេុចាទេសះំ
�ំន នេូងជកនយាងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា WIPO។ េហេយកាបកុ�ាខ�ួំចមួយ

នំនមំាបុនទនយពា�ននយលេពលមួយ � ជំនតចបកពេដថ�ី�លងជកនយាងនកក� WIPO ទទួលប េំុចាទេ
សះំ�ំន ន។   

 

មា្២១ 

ភេដំុំននុស�  

១.� ុ នំនុ ស� េំំាតមឹបំចនំហត�េលខេលេច្បកេ�េមីតមួយបទនេចណ ំី�លមំប� យេងនកេជ�ុ�

យេអៀទបក�យេចនំ�យេបៀនំ យេនុចន េ នំនយេេងុ្ទន� ាជបកយេ�នំងុកេំំជឺមំ
យពាតនមាតមឹេុ៍េ�េ� ។ 

២. កបាីាបបផ�ះឹកបយេចមួយ�ដទទេទៀត �ះចមំីចនា�ននមា្�២១(១) នំនាតមឹបំ
បេនមេតេឡេនេេយងជកនយាងនកក WIPO ្មយលកេុ�េេេយយជេចមួយ ី�លមំចំចបក

អម៍រ � េហេយេលពេេឡេនបនែ បកពេបំាបនាផេិបលកបមួយពួាេជ�នំេនំចួៀលក។� េេលបំនដំ
ា់ខ� េំំ� “យជេី�លមំចំចបកអម៍រ ” មំំយ័់� �លបុមសនាដំ� WIPO ី�លមំ

យេផ�ះឹកេផចនបុកខ�ួំ ទមួយា�ននចំេចមយេផ�ះឹក�នំងយី�លបបកចាកព័ំ ន� ាពម�នំ
ុហយពងឺ ទនប� នំនងនកកង ទំេល ជនបល�ដទេទៀតី�លអចក� យបយជេដំុ នំនុស� េំំាបុនំេបេ
មំ។ 

 

មា្២២ 

កហមមេក 

ងជកនយាងនកកាម៍ុនទននបស� ពនជពេលា�ជឺបង�ាតមទលកាផទនា ះំឹុ នំនុស� េំំ។ 
 

េលពេេទេាាសនមទ ៀទ េាុដថ�ទេ២៧�ីខមនថនន� � ២ំ០១៣។ 
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�ពះ���ច�កកម���
�តិ�ស��ពះម�ក���ត

33

សន�ិស��
ទី�កុង����េកស េដើម��ីស�ម�លដល់�រទទួល�ន

នូវ�រេ�ះពុម� ��ៃដស��ប់ជនពិ�រែភ�ក ជន�ត់បង់

សមត��ពចក��ទស��ន៍ ឬជនែដលពិ�រ�ព�រេ�ះពុម�ដៃទេទៀត

យឹម វ�រះ 


