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នស្សចកតនីផ្តើម្  

 

 គំនូរឧស្សាហកម្ម គឺជាទម្ម្ង់មួ្យម្រភេទររស់្សកម្មសិ្សទិធរញ្ញា  ដែលការពារភៅភលើភាពថ្មីននររូរាង
ពិភស្សស្សររស់្សផលិតផល។ គំនូរឧស្សាហកម្មម្តូវបានការពារភោយច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម វញិ្ញា រន   
រម្តម្ ូដែលមានអតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម ដែលបានម្រកាស្សភោយភម្រើម្បាស់្សភៅកនុងឆ្ន ំ  ២០០៣ 
ជាមួ្យនឹងម្រកាស្សស្សតីពីនីតិវធីិចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្មភៅឆ្ន ំ ២០០៦។ គំនូរឧស្សាហកម្មម្តូវបានចុ្បុះរញ្ជ ីភោយ
នាយកោា នកម្មសិ្សទិធឧស្សាហកម្ម ននម្កសួ្សងឧស្សាហកម្ម និងសិ្សរបកម្ម។ ភលើស្សពីភនុះភៅភទៀត តាម្រយៈកិច្បចម្ពម្
ភម្ពៀងពិភស្សស្សរវាងនាយកោា នកម្មសិ្សទិធឧស្សាហកម្មននម្កសួ្សងឧស្សាហកម្ម និងសិ្សរបកម្ម និងអងគភាពកម្មសិ្សទិធ
រញ្ញា សឹ្សងហរុរនីនសាធារណរែាសឹ្សងហរុរ ី គំនូរឧស្សាហកម្មររស់្សសាធារណរែាសឹ្សងហរុរ ី ដែលច្បង់ការពារភៅកនុង     
ម្ពុះរាជាណាច្បម្កកម្ពុជា ោច្បភធវើការចុ្បុះរញ្ជ ីបានតាម្រយៈោជាា ធរម្រភទស្សររស់្សខ្លួន ភហើយគំនូរឧស្សាហកម្មររស់្ស   
ម្ពុះរាជាណាច្បម្កកម្ពុជា ដែលច្បង់ការពារភៅសាធារណរែាសឹ្សងហរុរ ីក៏ោច្បភធវើការចុ្បុះរញ្ជ ីតាម្រយៈោជាា ធរម្រភទស្ស
ខ្លួនបានដែរ។ ម្គគុភទស្សក៍ភនុះនិងផតល់នូវទិែាភាពជាស្សដងែរររស់្សធាតុសំ្សខាន់ៗននច្បារ់ និងការអនុវតតន៍នាភពល
រច្បចុរបននផងដែរ។ 
 

 

គនូំរឧស្សាហកម្មសែលប្តូវបានការការោរ  

 

គំនូរឧស្សាហកម្ម កនុងន័យច្បារ់ភនុះ គឺជាការផគុំននរនាា ត់ ឬពណ៌ ឬទម្ម្ង់រីខាន ត ឬស្សមាា រៈណាមួ្យ 
ភ ុះរីជាមានឬពំុមានការផគុំរួម្ជាមួ្យរនាា ត់ ឬពណ៌ក៏ភោយ ភោយដតការផគុំទម្ម្ង់ ឬស្សមាា រៈ ំងភនាុះរភំលច្ប 
ភ ើងជាររូពិភស្សស្សររស់្សផលិតផលឧស្សាហកម្ម ឬ សិ្សរបកម្ម និងដែលោច្បភធវើជាគំរូផលិតផលឧស្សាហកម្ម ឬ
សិ្សរបកម្ម និងោច្បស្សមាគ ល់បានភោយច្បកែុ។1   ែូច្បភនុះ ទម្ម្ង់ភផេងៗភទៀតដែល ក់ទងនឹងោរម្មណ៍ ែូច្បជាការ
រ ុះ ឬសំ្សភ ងមិ្នម្តូវបានការពារភ ើយ។ ដផនកណាមួ្យននគំនូរឧស្សាហកម្ម ដែលរភម្ម្ើភោយភោលរំណង
ស្សម្មារ់ដតទទួលបាននូវលទធផលរភច្បចកភទស្ស និងដែលដផនកភនាុះមិ្នមានររូរាងច្បាស់្សលាស់្សមិ្នម្តូវបានផតល់ការ
ការពារភ ើយ។2   

                                                      
1 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ៨៩ 
2 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ៩០ 
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គនូំរឧស្សាហកម្មសែលអាចច ុះបញ្ជបីាន   

 

គំនូរឧស្សាហកម្មម្តូវដត "ថ្មី" កនុងការចុ្បុះរញ្ជ ី មានន័យថា គំនូរឧស្សាហកម្មភនាុះមិ្ន ន់បានរភញ្ចញ    
ភោយែឹងែល់សាធារណជនភៅទីកដនលងណាមួ្យភៅភលើពិេពភលាកមុ្នកាលររភិច្បេទសំុ្សចុ្បុះរញ្ជ ី ឬមុ្នកាល
ររភិច្បេទោទិភាពននសំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្ស តាម្រយៈការផេពវផាយភោយភម្រើររូភាពជាក់ដស្សតង ឬតាម្រយៈការភម្រើ
ម្បាស់្ស ឬតាម្រយៈម្ភធោយបាយផេពវផាយភផេងៗភទៀត។3 ការរភញ្ចញភោយែឹងែល់សាធារណជននឹងមិ្នម្តូវ
បានយកម្កពិចារណាភ ើយ ម្រសិ្សនភរើ ក). ការែឹងែល់សាធារណជននូវគំនូរឧស្សាហកម្មដែលភកើតភ ើងកនុង
អំ ុងភពលែរ់ពីរ (១២) ដខ្ មុ្នកាលររភិច្បេទសំុ្សចុ្បុះរញ្ជ ីសំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្ស   ឬកាលររភិច្បេទោទិភាពននសំ្សណំុ
លិខិ្តភស្សនើសំុ្សភនាុះ ខ្). ការភធវើភោយភលច្បឮខ្ចរខាច យពត៌មានអំពីគំនូរឧស្សាហកម្ម តាម្រយៈអនកោក់ពាកុសំុ្ស  តាម្   
រយៈអនកស្សនងររស់្សរុពវជន  ឬតាម្រយៈការរភំលាេររស់្សភាគីទីរីភៅភលើអនកោក់ពាកុសំុ្ស  ឬអនកស្សនងររស់្សរុពវជន
ដែលរណាត លភោយភលច្ប ឮខ្ចរខាច យពត៌មានភនុះ។4  គំនូរឧស្សាហកម្មដែលផាុយនឹងស្សណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈ ឬ
សី្សលធម៌្ មិ្នោច្បចុ្បុះរញ្ជ ីបានភ ើយ។5           
 
 

សបបបេននការដាក់ោកយ  

             

សំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្ម ម្តូវោក់ជូននាយកោា នកម្មសិ្សទិធឧស្សាហកម្ម ននម្កសួ្សង
ឧស្សាហកម្ម  និងសិ្សរបកម្ម។  សំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្ស និងឯកសារណាមួ្យដែលរភងកើតបានជាដផនកមួ្យននសំ្សណំុ
លិខិ្តភស្សនើសំុ្សម្តូវភធវើភ ើងជាភាសាដខ្មរ។6   ពត៌មានដែលម្តូវការកនុងការោក់ពាកុភស្សនើសំុ្សមានែូច្បជាៈ 

 ភ ម្ ុះ  ោស្សយោា ន  ស្សញ្ញជ តិ  និង ពត៌មានស្សម្មារ់ទំនាក់ទំនងររស់្សអនកោក់ពាកុភស្សនើសំុ្ស និង អនក
រភងកើតសាន នែ  

 ចំ្បណងភជើងននគំនូរឧស្សាហកម្ម 
 និមិ្តតស្សញ្ញា អនតរជាតិននគំនូរឧស្សាហកម្ម 
 រញ្ញជ ក់អំពីម្រភេទផលិតផលដែលភម្រើម្បាស់្សចំ្បភពាុះគំនូរឧស្សាហកម្ម 
 រញ្ញជ ក់អំពីភាពថ្មី  និងចំ្បនុច្បដែលច្បង់បានការពារភលើគំនូរឧស្សាហកម្ម 
 ពិពណ៍នាជាស្សដងែរអំពីគំនូរឧស្សាហកម្ម  

 

                                                      
3 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ៩១ & ៩២ 
4 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ៩២ 
5 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ៩៣ 
6 ម្រកាស្សស្សតីពីនីតិវធីិចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្ម មាម្តា ៧ 
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សំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សចុ្បុះរញ្ជ ីម្តូវភាជ រ់ជាមួ្យគំនូស្សរង្ហហ ញ  រូរថ្ត ឬគំនូស្សតាងស្សម្ស្ស្សរភផេងភទៀតដែល
តំណាងភោយគំនូរឧស្សាហកម្មភនាុះ។ ម្ន្រនតីកាន់ការ់រញ្ជ ីនិងផតល់ភលខ្ោក់ពាកុ និងកាលររភិច្បេទទទួលសំ្សណំុ
លិខិ្តភស្សនើសំុ្សជូនែល់អនកោក់ពាកុភស្សនើសំុ្ស ភៅភពលដែលបានទទួលសំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្ស ភហើយកនម្ម្កនុងការោក់
ពាកុភស្សនើសំុ្សម្តូវបានរង់។7 សាន នែគំនូរឧស្សាហកម្មដែលរភងកើតភ ើងភោយនិភោជិកនិងកាល យជាកម្មសិ្សទិធររស់្ស
និភោជក ម្រសិ្សនភរើមិ្នបានម្ពម្ភម្ពៀងោន ភៅកនុងកិច្បចស្សនោការង្ហរ។ ភៅកនុងករណីដររភនុះ ឯកសាររញ្ញជ ក់អំពី
សិ្សទិធររស់្សអនកោក់ពាកុសំុ្ស ដែលរញ្ញជ ក់ពីម្នាីសាការមី្តូវតម្ម្ូវភោយមាន។ ភៅភពលអនកោក់ពាកុសំុ្សមានទី
លំភៅអចិ្បនន្រនតយ៍ ឬ ទីតំាងម្រករោជីវកម្មសំ្សខាន់ សិ្សថតភៅភម្ៅម្ពុះរាជាណាច្បម្កកម្ពុជា អនកភស្សនើសំុ្សភនាុះម្តូវដត
មានតំណាងជាភាន ក់ង្ហរដែលមានទីលំភៅ និងកំពុងម្រករវជិាជ ជីវៈភៅកនុងម្ពុះរាជាណាច្បម្កកម្ពុជា។8  អនកោក់
ពាកុសំុ្សម្តូវផតល់លិខិ្តម្រគល់សិ្សទិធចាត់តំាងភាន ក់ង្ហរ ជូនែល់ម្ន្រនតីកាន់ការ់រញ្ជ ីកនុងរយៈភពលពីរ (២) ដខ្ គិតចារ់
ពីកាលររភិច្បេទសំុ្សចុ្បុះរញ្ជ ីននសំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សភនាុះ។9  
 

ខ្ណៈដែលម្រភទស្សកម្ពុជាជាស្សមាជិកននអនុស្សញ្ញា ទីម្កុងបា រសី្ស និង អងគការពាណិជជកម្មពិេពភលាក 
សំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្ម ោច្ប ម្ រសិ្សទិធោទិភាពភោយដផែកភលើសំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សែំរូង 
ដែលបានោក់ភៅថាន ក់ជាតិ ថាន ក់តំរន់ និងថាន ក់អនតរជាតិ។10 សិ្សទិធោទិភាពភនុះមានរយៈភពលម្បំាមួ្យ (៦)ដខ្ គិត 
ចារ់ពីកាលររភិច្បេទននការោក់សំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សែំរូងរងែស់្ស។11 កនុងករណីភនុះ នាយកោា នកម្មសិ្សទិធឧស្សាហកម្ម
និងភស្សនើសំុ្សឯកសារច្បម្លងននសំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សែំរូង ភោយមានការរញ្ញជ ក់ម្តឹម្ម្តូវតាម្ច្បារ់ភែើម្។ ការផតល់ឯក
សារថ្តច្បម្លងននសំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សែំរូង គឺមានរយៈភពលរី (៣) ដខ្ គិតចារ់ពីកាលររភិច្បេទននការភស្សនើសំុ្សររស់្ស 
ម្ន្រនតីកាន់ការ់រញ្ជ ី។12 ចំ្បភពាុះការរកដម្រជាភាសាដខ្មរ ម្តូវោក់ជូនម្ន្រនតីកាន់ការ់រញ្ជ ីកនុងរយៈភពលម្បំាមួ្យ (៦) 
ដខ្ គិតចារ់ពីកាលររភិច្បេទននការភស្សនើសំុ្ស។13 
 

ជាធម្មតា ការចុ្បុះរញ្ជ ីម្តូវចំ្បណាយភពលម្រដហលរួន (៤) ភៅ ម្បំាមួ្យ (៦) ដខ្ ភែើម្បីទទួលបាន
វញិ្ញា រនរម្តចុ្បុះរញ្ជ ី ភោយស្សនមត់ថាសំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សភនាុះម្តូវបានរំភពញម្តឹម្ម្តូវ។14 ការពោករភនុះ គឺដផែក 
ភលើរទពិភសាធន៍ការង្ហរកនលងម្ក រ ុដនតវាោច្បចំ្បណាយភពលយូរជាងភនុះ ោស្ស័្សយភលើទំហំការង្ហរររស់្សម្ន្រនតីកាន់
ការ់រញ្ជ ី។ ភស្សច្បកតីស្សភម្ម្ច្បររស់្សម្កសួ្សងឧស្សាហកម្ម និងសិ្សរបកម្ម  ក់ទងនឹងការចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្ម ឬ 
ការរែិភស្សធសំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សោច្បរតឹងតវា ភៅតុលាការ កនុងរយៈភពលរី (៣)ដខ្ ចារ់ពីនថ្ៃភច្បញភស្សច្បកតី          

                                                      
7 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១០១ 
8 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១១៦ 
9 ម្រកាស្សស្សតីពីនីតិវធីិចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្ម មាម្តា ១៨  
10 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ២៧ 
11 អនុស្សញ្ញា ទីម្កងុបា រសី្ស មាម្តា ៤  
12 ម្រកាស្សស្សតីពីនីតិវធីិចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្ម មាម្តា ១១ 
13 ម្រកាស្សស្សតីពីនីតិវធីិចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្ម មាម្តា ១១ 
14 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១០៣ 
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ស្សភម្ម្ច្ប។15  ចារ់ពីដខ្ ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៥  អនកោក់ពាកុភស្សនើសំុ្សចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្មភៅកនុងម្ពុះរាជាណា    
ច្បម្កកម្ពុជា ោច្បភធវើតាម្រយៈអងគភាពកម្មសិ្សទិធរញ្ញា សឹ្សងហរុរ។ី អងគភាពកម្មសិ្សទិធរញ្ញា សឹ្សងហរុរនីនសាធារណរែាសឹ្សងហរុរ ី
និងម្កសួ្សងឧស្សាហកម្ម និងសិ្សរបកម្ម ននម្ពុះរាជាណាច្បម្កកម្ពុជា បានចុ្បុះអនុស្សេរណៈភោគយល់ោន ដែល
អនុញ្ញា តភោយមានការោក់សំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សភៅម្ពុះរាជាណាច្បម្កកម្ពុជាតាម្រយៈោជាា ធរសឹ្សងហរុរ ី និងភោយ
មានការោក់សំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សភៅសាធារណរែាសឹ្សងហរុរតីាម្រយៈោជាា ធរកម្ពុជា។ អនុស្សេរណៈននការភោគ
យល់ោន ភនុះ មានសុ្សពលភាពស្សម្មារ់រយៈភពលម្បំា (៥) ឆ្ន ំ គិតពីនថ្ៃទី២០ ដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៥  ភហើយោច្បម្តូវរនត
ជាថ្មីតាម្ការយល់ម្ពម្ររស់្សភាគី ំងពីរ។ 
 
 

សិ្សេិធ  រយៈនេលការោរ  និងការច ុះបញ្ជសីានឡើងវិញ  

 

សិ្សទិធចំ្បរងដែលទទួលបានពីគំនូរឧស្សាហកម្ម គឺជាសិ្សទិធទរ់សាក ត់រុគគលែ៏នទពីការភធវើោជីវកម្មភលើគំនូរ
ឧស្សាហកម្មដែលបានចុ្បុះរញ្ជ ីរចួ្ប។16 ''ការភធវើោជីវកម្ម" មានន័យថា ការផលិត ការលក់ ឬការនំាចូ្បលវតថុ ំង 
ឡាយដែលរភងកើតភ ើងភោយគំនូរឧស្សាហកម្មភនាុះ។17 មាច ស់្សគំនូរឧស្សាហកម្មោច្បរតឹងភៅតុលាការមានស្សម្តថ
កិច្បចចំ្បភពាុះរុគគលណាដែលរភំលាេភលើគំនូរឧស្សាហកម្ម តាម្រយៈការនុវតតន៍ស្សកម្មភាព ំងឡាយខាងភលើភោយ
ោម នការម្ពម្ភម្ពៀង ឬការយល់ម្ពម្។18 
 

ការចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្មមានសុ្សពលភាពម្បំា (៥)ឆ្ន ំ គិតចារ់ពីកាលររភិច្បេទសំុ្សចុ្បុះរញ្ជ ីសំ្សណំុលិខិ្ត 
ភស្សនើសំុ្ស។  ការចុ្បុះរញ្ជ ីសាភ ើងវញិោច្បភធវើបានចំ្បនួនពីរ (២) ែងជារ់ៗោន  ដែលម្តងៗមានសុ្សពលភាពម្បំា (៥)ឆ្ន ំ 
ជាមួ្យកនម្ម្រនតសុ្សពលភាព។19 សំ្សណំុលិខិ្តចុ្បុះរញ្ជ ីសាភ ើងវញិ និងវញិ្ញា រនម្តចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្ម ម្តូវ
ោក់ជូនម្ន្រនតីកាន់ការ់រញ្ជ ីកនុងរយៈភពលម្បំាមួ្យ (៦)ដខ្ មុ្នការផុតកំណត់ននការចុ្បុះរញ្ជ ី។20 លិខិ្តម្រគល់សិ្សទិធ
ចាត់តំាងភាន ក់ង្ហរដែលមានរញ្ញជ ក់ភោយម្នាីសាការនិីងតម្ម្ូវភោយមាន ម្រសិ្សនភរើមាច ស់្សគំនូរឧស្សាហកម្មភនាុះ
ម្តូវបានតំណាងភោយភាន ក់ង្ហរ។  រយៈភពលម្បំាមួ្យ (៦) ដខ្ភទៀតម្តូវបានអនុញ្ញា តចំ្បភពាុះការយឺតោ វ រនាា រ់ពី
កាលររភិច្បេទសុ្សពលភាពផុតកំណត់ជាមួ្យនិងការរង់កនម្ម្រដនថម្ភលើការយឺតោ វ កនុងករណីខ្កខាន ម្តូវចាត់
ទុកថាបានភបាុះរង់ភចាល។21   

                                                      
15 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១២៤  
16 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១០៥ 
17 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១០៦ 
18 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១០៨ 
19 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១០៩ 
20 ម្រកាស្សស្សតីពីនីតិវធីិចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្ម មាម្តា ១៦ 
21 ម្រកាស្សស្សតីពីនីតិវធីិចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្ម មាម្តា ១៦ 
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នោឃភាេ  

 

រុគគលដែលមានការពាក់ព័នធ ោច្បភស្សនើសំុ្សភៅតុលាការមានស្សម្តថកិច្បចភោយភមាឃភាពនូវការចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរ
ឧស្សាហកម្មបាន។22  ការភស្សនើសំុ្សភមាឃភាពនឹងម្តូវបានផតល់ ម្រសិ្សនភរើរុគគលដែលភស្សនើសំុ្សភនាុះ រង្ហហ ញេស្សតុតាង
ថា កម្មវតថុននការចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្មភនាុះមានភាពមិ្នម្តឹម្ម្តូវ ែូច្បជានិយម្ន័យននច្បារ់មិ្នម្តូវបានរំភពញ 
គំនូរឧស្សាហកម្មភនាុះមិ្នមានភាពថ្មី អនកសំុ្សចុ្បុះរញ្ជ ីមិ្នដម្នជាអនករភងកើតសាន នែ ឬមិ្នដម្នជាអនកស្សនងររស់្សអនក
រភងកើតសាន នែ  ឬគំនូរឧស្សាហកម្មភនាុះផាុយនឹងស្សណាត រ់ធាន រ់សាធារណៈ  សី្សលធម៌្  ឬហាម្ឃាត់ភោយច្បារ់។23  
គំនូរឧស្សាហកម្មដែលចាត់ទុកជាភមាឃៈ និងអស់្សសុ្សពលភាព ម្តូវគិតចារ់ពីនថ្ៃដែលបានចុ្បុះរញ្ជ ីម្ក។24 តុលាការ 
មានស្សម្តថកិច្បចម្តូវជូនែំណឹងែល់នាយកោា នកម្មសិ្សទិធឧស្សាហ៍កម្មស្សម្មារ់ការកត់ម្តា និងការភបាុះពុម្ពផាយ។25 
 
 

ការបតរូោា ស់្សកម្មសិ្សេិធ  និងកចិាស្សនាអាជាា ប័ណ្ណ   

 

រុគគលដែលមានការពាក់នឹងការចុ្បុះរញ្ជ ី ឬសំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សចុ្បុះរញ្ជ ីគំនូរឧស្សាហកម្ម ោច្បភធវើការភស្សនើ
សំុ្សភៅម្ន្រនតីកាន់ការ់រញ្ជ ីចំ្បភពាុះការរតូរមាច ស់្សកម្មសិ្សទិធ។  សំ្សភណើ រសំុ្សផ្លល ស់្សរតូរមាច ស់្សកម្មសិ្សទិធ ម្តូវភធវើជាលាយលកែណ៍
អកេរ   ភហើយម្តូវកត់ម្តាចូ្បលកនុងរញ្ជ ី   និងចុ្បុះផាយជាសាធារណៈភោយម្ន្រនតីកាន់ការ់រញ្ជ ី។    ការរតូរមាច ស់្សកម្ម 
សិ្សទិធភនុះនឹងមិ្នមានោនុភាពចំ្បភពាុះភាគីទីរីភ ើយ  រហូតែល់ការកត់ម្តាចូ្បលកនុងរញ្ជ ីម្តូវបានភធវើរួច្បជាសាថ ពរ។26 
ស្ស្សភែៀងោន ភនុះដែរ កិច្បចស្សនោោជាា រ័ណណក៏ម្តូវកត់ម្តាចូ្បលកនុងរញ្ជ ីដែរ ភរើមិ្នែូច្បភនាុះភទ វានឹងមិ្នមានោនុភាព
ចំ្បភពាុះភាគីទីរីភ ើយ។27 ម្ន្រនតីកាន់ការ់រញ្ជ ីនឹងរកាការស្សមាៃ ត់ដែលមានភៅកនុងកិច្បចស្សនោោជាា រ័ណណភនាុះ។ 
សំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្សរតូរមាច ស់្សកម្មសិ្សទិធ  ឬកត់ម្តាកិច្បចស្សនោោជាា រ័ណណម្តូវដតមានការរង់កនម្ម្ភស្សវា។   
 
 

ការរំនោភ្ និង នោស្សបបញ្ញតតិ  

 

មាច ស់្សគំនូរឧស្សាហកម្មដែលបានចុ្បុះរញ្ជ ីរចួ្បនិងទទួលបានសិ្សទិធផ្លត ច់្បមុ្ខ្ភែើម្បីទរ់សាក ត់រុគគលែ៏នទ ពីការ 
ផលិត ការលក់ ឬ ការនំាចូ្បលវតថុ ំងឡាយដែលរភងកើតភ ើងភោយគំនូរឧស្សាហកម្មភនាុះ។  ការរភំលាេនូវគំនូរ
ឧស្សាហកម្មភកើតភ ើង ភៅភពលដែលគំនូរឧស្សាហកម្មដែលបានចុ្បុះរញ្ជ ី ម្តូវបានភធវើោជីវកម្មភោយរុគគលែ៏នទ 

                                                      
22 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១១០  
23 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១១១ 
24 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១១២ 

25 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១១៣  
26 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១១៤  
27 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១១៥ 
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និង ភោយោម នការម្ពម្ភម្ពៀងពីមាច ស់្សដែលបានទទួលសិ្សទិធការពារ។28 តាម្រណតឹ ងររស់្សមាច ស់្សដែលបានទទួល  
សិ្សទិធការពារ តុលាការមានស្សម្តថកិច្បចម្តូវភច្បញភស្សច្បកតីស្សភម្ម្ច្បរភណាត ុះោស្សននភែើម្បីទរ់សាក ត់ការរភំលាេ ឬការ
រភំលាេដែលរម្ម្ុងនឹងភកើតភ ើង  ស្សភម្ម្ច្បភោយស្សងការខូ្ច្បខាត  និងផតល់ែំភណាុះស្សាយភផេងៗដែលមានដច្បង
កនុងច្បារ់ភផេងភទៀតជាធរមាន។29 អនកទទួលោជាា រ័ណណ ដែលកិច្បចស្សនោោជាា រ័ណណបានកត់ម្តាចូ្បលកនុងរញ្ជ ី ក៏
ោច្បភស្សនើសំុ្សភៅតុលាការមានស្សម្តថកិច្បចភែើម្បីភោុះស្សាយភាល ម្ៗបានដែរ  ម្រសិ្សនភរើមាច ស់្សសិ្សទិធបានរែិភស្សធ ឬខ្ក
ខានមិ្នបានភធវើតាម្សំ្សភណើ រ។30  
 

ភ ស្សម្ពហមទណឌ ចំ្បភពាុះការរភំលាេ គឺម្តូវផតនាា ភ ស្សពិន័យជាម្បាក់ពីម្បំាលានភរៀល (ម្រហាក់ម្រដហល 
US$ 1,250) ែល់ នម្ាលានភរៀល (ម្រហាក់ម្រដហល US$ 5,000)  ផតនាា ភ ស្សោក់ពនធនាោរពីមួ្យ (១)ឆ្ន ំ ភៅ ម្បំា 
(៥)ឆ្ន ំ ឬក៏ម្តូវផតនាា ភ ស្ស ំងពីរ។ ម្តូវផតនាា ភ ស្សភទវែង ភ ស្សពិន័យជាម្បាក់ និង/ឬ ភ ស្សោក់ពនធនាោរ កនុង
ករណីដែលការរភំលាេបានភកើតភ ើងកនុងរយៈភពលម្បំា (៥) ឆ្ន ំ គិតចារ់ពីភពលផតនាា ភ ស្សភលើកមុ្ន។31  
 

អនកោក់ពាកុសំុ្ស   និងភាន ក់ង្ហរតំណាងដែលបានផតល់ពត៌មានមិ្នពិតភៅកនុងសំ្សណំុលិខិ្តភស្សនើសំុ្ស និង ឯក
សារ ដែលបានោក់ជូនម្ន្រនតីកាន់ការ់រញ្ជ ី ម្តូវផតនាា ភ ស្សពិន័យជាម្បាក់ និង/ឬ ផតនាា ភ ស្សោក់ពនធនាោរ។32          

 
      
 

                                                      
28 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១២៥ 
29 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១២៦  
30 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១២៦ 
31 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១៣៣  
32 ច្បារ់ស្សតីពីម្រកាស្សនីយរម្តតកកកម្ម  វញិ្ញា រនរម្តម្ ូដែលមាន  អតថម្រភោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម  មាម្តា ១៣២  


