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Phnom Penh, Cambodia 

 
 
 

នសច្បក្តនីផ្តើម្  

 

ច្បាប់ស្តីពី ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម វញិ្ញា បនបប្រម្ ៉ូដែលមានអរថប្បយោជន៍ និងគំន៉ូរឧស្ាហក្ម្ម      
ប្រូវបានអនុម័្រយៅក្នុងឆ្ន ំ២០០៣ ដែលជាដននក្មួ្យរបស់្ប្បយេស្ក្ម្ពុជា ក្នុងការច្ប៉ូលជាស្មាជិក្ននអងគការ 
ពាណិជជក្ម្មពិភពយោក្ បាននតល់ន៉ូវសិ្េិធផ្តត ច់្បមុ្ូជ៉ូនែល់រក្កក្រ ក្នុងការបង្ហា ញន៉ូវរក្កក្ម្មថ្មីយោយែឹងែល់      
សាធារណៈជន។ ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម ចុ្បុះបញ្ជ ីយោយនាយក្ោា នក្ម្មសិ្េិធឧស្ាហក្ម្ម ននប្ក្សួ្ងឧស្ាហ
ក្ម្ម និងសិ្បបក្ម្ម។ ក្នុងូណៈយពលដែលសំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម ប្រូវបានោក់្ពាក្យអស់្ជាង
មួ្យេស្វរសរ ៍ ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មែំប៉ូងក៏្ប្រូវបានចុ្បុះបញ្ជ ី តាម្រយៈកិ្ច្បចស្ហប្បរិបរតិការជាមួ្យអងគភាព  
ក្ម្មសិ្េិធបញ្ញា ននប្បយេស្សឹ្ងាបុរ។ី យបើយ ុះបីជា ប្បយេស្ក្ម្ពុជាមិ្នដម្នជាស្មាជិក្ននស្នធិស្ញ្ញា ននកិ្ច្បចស្ហ
ប្បរិបរតិការប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម (Patent Cooperation Treaty) ក៏្យោយ ក៏្ច្បាប់ស្តីពីប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម
អនុញ្ញា រ យោយមានការេេួលចុ្បុះបញ្ជ ីប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មបរយេស្យៅក្នុងប្បយេស្ក្ម្ពុជា និងេេួលសាគ ល់ 
កាលបរយិច្បេេោេិភាពននសំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្នងដែរ។ ច្បាប់យនុះប្រូវបានបំយពញបដនថម្យោយប្បកាស្ស្តីពី នីរិវធីិ
នតល់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម និងវញិ្ញា បនបប្រម្ ៉ូដែលមានអរថប្បយោជន៍ ដែលចុ្បុះនថ្ៃេី២៩ ដូមិ្ថុ្នា ឆ្ន ំ
២០០៦។  
 

 

រក្កក្ម្មសែលអាច្បផ្តល់ប្បកាសនីយបប្ររក្កក្ម្មបាន 

 

រក្កក្ម្មក្នុងន័យច្បាប់ គឺជា "គំនិររបស់្រក្កក្រដែលោច្បយក្យៅអនុវរតបានយៅក្នុងែំយ ុះស្រសាយបញ្ញា
ជាក់្ោក់្ មួ្យក្នុងវស័ិ្យបយច្បចក្វជិាជ " ដែលោច្បជានលិនល ឬែំយណើ រការនលិរក្ម្ម ឬោច្ប ក់្េងយៅនឹង
នលិរនល ឬែំយណើ រការនលិរក្ម្ម។1 រក្កក្ម្ម មួ្យក៏្ោច្បជាក្ម្មវរថុននប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មដែរ យលើក្ដលង
ដររក្កក្ម្មែ៉ូច្បខាងយប្កាម្៖2   

- ការរក្យ ើញប្េឹស្តីវេិាសាស្រស្ត និងវធីិសាស្រស្តគណិរវេិា 

                                                      
1 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម  មាប្តា៣ 
2 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម  មាប្តា៤ 
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- គយប្មាងការ ក្បួន ឬវធីិសាស្រស្តស្ប្មាប់យធវើជំនួញ ស្ប្មាប់យធវើស្ក្ម្មភាពហវឹក្ហវឺនខាងប្បាជាា    
សុ្េធសាធ ឬ ស្ប្មាប់យលងដលបងកំ្សានត 

- វធីិសាស្រស្តស្ប្មាប់ពាបាលរាងកាយម្នុស្សឬស្រវ យោយការវុះការ់ ឬយោយការពយបាល ក៏្ែ៉ូច្ប
ជាវធីិសាស្រស្តវនិិច្បេ័យយរាគ ដែលបានអនុវរតយលើរាងកាយម្នុស្ស ឬស្រវ។ បេបបញ្ារតិយនុះមិ្នយក្
ម្ក្អនុវរតចំ្បយពាុះនលិរនល ំងឡាយដែលយក្ម្ក្យប្បើក្នុងវធីិសាស្រស្តខាងយលើយនុះយេ 

- នលិរនលឱស្ថ្ 
- រកុ្ខជារិ ឬស្រវដែលមិ្នដម្នជាមី្ប្ក្ូស្ររីាងគ និងែំយណើ រការក្យក្ើរ តាម្លក្ខណៈជីវសាស្រស្ត      

សំ្ខាន់ៗស្ប្មាប់នលិរក្ម្មរុក្ខជារិ ឬស្រវ 
- ប្បយភេយនសងៗននព៉ូជរកុ្ខជារិ មួ្យ។3 

 
កំុ្ពយ៉ូេ័រស្៉ូហវដវរក៏្ប្រូវោច្បនតល់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មបានដែរ ប្បសិ្នយបើៈ4 

- រក្កក្ម្មជាែំយណើ រការនលិរក្ម្ម ដែលជាដននក្ ំងម្៉ូល ឬដននក្ូលុះ មានជំហានជាយប្ច្បើនដែលប្រូវ
អនុវរតយោយកំុ្ពយ៉ូេ័រ និងប្រូវបញ្ញជ យោយ ក្ម្មវធីិកំុ្ពយ៉ូេ័រ និង  

- រក្កក្ម្មជានលិរនល ដែលមានធារុននរក្កក្ម្មអនុវរតយោយកំុ្ពយ៉ូេ័ររួម្មាន ពិយស្ស្ែ៉ូច្បជា៖ 
- ក្៉ូែក្ម្មវធីិកំុ្ពយ៉ូេ័រដែលមា សីុ្នោច្បោនបាន ដែលោច្បស្តុក្េុក្យៅក្នុងឧបក្រណ៍មាន  

រ៉ូបរាងជាក់្ដស្តង ែ៉ូច្បជាហល៉ូភីឌីស្ (Floppy Disk) កំុ្ពយ៉ូេ័រហាែប្ោយវ (Computer Hard 

Drive) ឬ កំុ្ពយ៉ូេ័រយម្ ម្ រ ី(Memory) និង 
- កំុ្ពយ៉ូេ័រស្ប្មាប់យោលបំណងេ៉ូយៅដែលភាពថ្មីរបស់្វាយលើសាន នែមុ្នយលច្បយច្បញជាបឋម្ 

យោយការនគុំបញ្ច៉ូ លវាជាមួ្យក្ម្មវធីិកំុ្ពយ៉ូេ័រជាក់្ោក់្មួ្យ។  
 
 

ភាេថ្ម ី 

             

រប្ម្ូវការែំប៉ូងសំ្រាប់រក្កក្ម្ម ដែលោច្បេេួលប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មបាន គឺរក្កក្ម្មថ្មី មានន័យថា    
រក្កក្ម្មយនាុះពំុ ន់មានអនក្ បានរក្យ ើញពីមុ្ន។5   

ការរក្យ ើញពីមុ្ន គឺរក្កក្ម្មដែលសាធារណជនយៅ ក្ដនលង មួ្យយៅយលើពិភពយោក្បានែឹងមុ្ន
កាលបរយិច្បេេសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ីសំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្ ឬកាលបរយិច្បេេោេិភាពននសំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្យនាុះ តាម្រយៈការ

                                                      
3 ព៉ូជរកុ្ខជារិប្រូវបានការពារយប្កាម្ច្បាប់ស្តីពីការប្គប់ប្គងព៉ូជែំ ំ និងសិ្េិធអនក្បង្ហក រ់ព៉ូជែំ ំ (ប្ពុះរាជប្ក្ម្យលូ នស្/រក្ម្/

០៥០៨/០១៥)  
4 ប្បកាស្ មាប្តា៤៤ 
5 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៦ 
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នសពវនាយ យោយយប្បើរ៉ូបភាពជាក់្ដស្តង ឬយោយផ្តា ល់មារ់ តាម្រយៈការយប្បើប្បាស់្រក្កក្ម្មយនាុះ ឬតាម្រយៈ
ម្យធាបាយនសពវនាយយនសងៗយេៀរ។ រក្កក្ម្មមួ្យ មិ្នប្រូវចារ់េុក្ថាជាការែឹងែល់សាធារណជនក្រណីែ៉ូច្បខាង
យប្កាម្៖6  

 ការែឹងែល់សាធារណជនន៉ូវរក្កក្ម្ម ដែលបានយក្ើរយឡើងក្នុងអំឡុងយពលែប់ពីរ (១២) ដូ មុ្នកាល
បរយិច្បេេសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ីសំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្  ឬកាលបរយិច្បេេោេិភាពននសំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្យនាុះ។  

 ការយធវើយោយយលច្បឮូចរខាច យព័រ៌មានស្តីអំពីរក្កក្ម្ម តាម្រយៈអនក្ោក់្ពាក្យសំុ្ តាម្រយៈអនក្ស្នងរបស់្  
បុពវជន ឬតាម្រយៈការរយំោភរបស់្ភាគីេីបីយៅយលើអនក្ោក់្ពាក្យសំុ្ ឬអនក្ស្នងរបស់្បុពវជន ដែល        
ប ត លយោយយលច្បឮូចរខាច យព័រ៌មានយនុះ។  

 

ជំហានរក្ន ើញថ្ម ី 

 

រប្ម្ូវការេីពីរ រក្កក្ម្មប្រូវមាន "ជំហានរក្យ ើញថ្មី"។7 រក្កក្ម្មប្រូវចារ់េុក្ថាមានជំហានរក្យ ើញថ្មី 
ប្បសិ្នយបើ រក្កក្ម្មយនាុះមិ្នោច្បយោយបុគគល ដែលមានក្ប្មិ្រធម្មតាក្នុងជំនាញយល់ែឹងបាន។  
 
 

ភាេអនុវរតបានក្នងុវស័ិយឧសាហក្ម្ម  

 

រប្ម្ូវការេីបី រក្កក្ម្មប្រូវដរោច្បអនុវរតបានក្នុងវស័ិ្យឧស្ាហក្ម្ម មានន័យថា រក្កក្ម្មយនាុះោច្បប្រូវបាន     
នលិរ ឬប្រូវបានយប្បើប្បាស់្ យៅក្នុងប្បយភេ មួ្យននឧស្ាហក្ម្មបាន។8 ប ុដនត ប្បសិ្នការយធវើោជីវក្ម្ម    
ពាណិជជក្ម្មននរក្កក្ម្មយនាុះ នាុយនឹងស្ ត ប់ធាន ប់សាធារណៈ  ឬសី្ស្ធម៌្  ប ុះពាល់ែល់ជីវរិម្នុស្ស ស្រវ រកុ្ខ
ជារិ ឬសុ្ូភាព យធវើយោយ ៉ូូច្ប បរសិាថ នធៃន់ធៃរ ឬប្រូវបានច្បាប់ហាម្ឃារ់មិ្នប្រូវនតល់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម  
យោយយេ។9     
 
 

សិេិធជាម្ចា ស់ននប្បកាសនីយបប្ររក្កក្ម្ម នងិការដាក្ន់ ម្ ោះរក្កក្រ  

 

សិ្េិធជាមាច ស់្ននប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម ជាក្ម្មសិ្េិធរបស់្រក្កក្រមាន ក់្ ឬយប្ច្បើននាក់្។10 យៅយពលដែល

                                                      
6 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៦ 
7 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៧ 
8 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៨ 
9 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៩ 
10 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ១០ និង ១១ 
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មានបុគគលពីរនាក់្ ឬយប្ច្បើននាក់្ បានរក្យ ើញយោយដឡក្ៗពីោន ន៉ូវរក្កក្ម្មមួ្យែ៉ូច្បោន  បុគគល ដែលបាន    
ោក់្សំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្ដែលមានកាលបរយិច្បេេសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ីមុ្នយគបងអស់្ ឬមានកាលបរយិច្បេេោេិភាពមុ្នយគបងអស់្ 
យហើយបានប្បកាស្សុ្ពលភាពននកាលបរយិច្បេេោេិភាពយនាុះ ប្រូវេេួលសិ្េិធជាមាច ស់្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម
យនាុះ។11 ចំ្បយពាុះការង្ហរដែលស្ថិរយៅយប្កាម្កិ្ច្បចស្នាការង្ហរ សិ្េិធជាមាច ស់្ននប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម ប្រូវដរជា
ក្ម្មសិ្េិធរបស់្និយោជក្ យលើក្ដលងដរមានការប្ពម្យប្ពៀងយោយដឡក្។12 យ ម្ ុះរបស់្រក្កក្រប្រូវដរក្រ់ប្តាក្នុង
ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មយនាុះ យលើក្ដលងដររក្កក្រច្បង់ោក់្ជាអនាមិ្ក្។13       
 
 

សំណ្ុំលិខិរនសនើសំុប្បកាសនីយបប្ររក្កក្ម្ម   

 

 សំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម ោច្បោក់្យៅនាយក្ោា នក្ម្មសិ្េិធឧស្ាហក្ម្ម ននប្ក្សួ្ង
ឧស្ាហក្ម្ម និងសិ្បបក្ម្ម។ សំ្ណំុលិូិរយនាុះប្រូវមាន យស្ច្បក្តីអធិបាយអំពីរក្កក្ម្ម  យស្ច្បក្តីអុះោងមួ្យ ឬយប្ច្បើន 
គំន៉ូស្បង្ហា ញក្នុងក្រណីចំាបាច់្បយែើម្បីយោយយល់អំពីរក្កក្ម្មយនាុះ ូលឹម្សារស្យងខប នឹងក្នប្ម្យស្វាសាធារណៈ។14 
យស្ច្បក្តីអធិបាយប្រូវយលើក្បង្ហា ញអំពីរក្កក្ម្មក្នុងលក្ខណៈច្បាស់្ោស់្ និងយពញយលញ យែើម្បីយោយបុគគលដែល
មានក្ប្មិ្រជំនាញធម្មតាក្នុងជំនាញោច្បអនុវរតបានន៉ូវរក្កក្ម្មយនាុះ។15 សំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្ោច្បែក្វញិបាន ោច្ប
បំដបក្ ឬក៏្ោច្បដក្រប្ម្ូវ រហ៉ូរែល់សំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្យនាុះប្រឹម្ប្រូវ នឹងោច្បនតល់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មបាន។16  
សំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្ោច្បអម្យោយយស្ច្បក្តីប្បកាស្អំពីសិ្េិធោេិភាព យោយដនអក្យលើសំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្មុ្នយគយៅ
ក្នុងប្បយេស្មួ្យ ឬយៅក្នុងរំបន់មួ្យ ឬយៅអនតរជារិ យោយយោងតាម្អនុស្ញ្ញា េីប្ក្ុងបា រសី្។ ក្នុងក្រណីយនុះ 
នាយក្ោា នក្ម្មសិ្េិធឧស្ាហក្ម្មនិងយស្នើសំុ្ឯក្សារច្បម្លងននសំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្ដែលបានោក់្មុ្នយគ និងប្រូវមាន
ការបញ្ញជ ក់្ថាប្រឹម្ប្រូវតាម្ច្បាប់យែើម្ ក៏្ែ៉ូច្បជារបាយការណ៍ស្រសាវប្ជាវ ឬលេធនលននការពិនិរយ ឬយស្ច្បក្តីស្យប្ម្ច្ប
យនសងៗ របស់្ការោិល័យដែលេេួលសំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្យនាុះ។  

យស្ច្បក្តីស្យប្ម្ច្បរបស់្ប្ក្សួ្ងឧស្ាហក្ម្ម និងសិ្បបក្ម្ម ដែល ក់្េងនឹងការនតល់ប្បកាស្នីយបប្រ    
រក្កក្ម្ម ោច្បយធវើការបតឹងរវា យៅរុោការមានស្ម្រថកិ្ច្បចបាន ក្នុងរយៈយពលបី (៣)ដូ គិរចាប់ពីនថ្ៃយច្បញយស្ច្បក្តី   
ស្យប្ម្ច្ប។  

ចាប់តំាងពីដូម្ក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ អនក្ោក់្ពាក្យសំុ្ោច្បោក់្ពាក្យយស្នើសំុ្ប្បកាស្នីបប្ររក្កក្ម្មយៅក្ម្ពុជា
បានតាម្រយៈអងគភាពក្ម្មសិ្េិធបញ្ញា ននប្បយេស្សឹ្ងាបុរ ី (IPOS)។ អងគភាពក្ម្មសិ្េិធបញ្ញា ននប្បយេស្សឹ្ងាបុរ ី និង

                                                      
11 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ១២ 
12 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ១៤ 
13 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ១៥ 
14 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ១៦ 
15 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ១៨ 
16 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ២២ និង ២៤ 



   
 

 
 

© 2015 Abacus IP Page 5 

 

ប្ក្សួ្ងឧស្ាហក្ម្ម និងសិ្បបក្ម្ម ននប្បយេស្ក្ម្ពុជាបានចុ្បុះអនុស្សរណៈននការយោគយល់ោន  អនុញ្ញា រយោយ
មានការោក់្ពាក្យយស្នើសំុ្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មក្នុងប្បយេស្ក្ម្ពុជា តាម្រយៈោជាា ធរសឹ្ងាបុរ ី ឬក៏្ោក់្ពាក្យយស្នើ
សំុ្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មក្នុងប្បយេស្សឹ្ងាបុរ ី  តាម្រយៈោជាា ធរក្ម្ពុជា។  អនុស្សរណៈននការយោគយល់ោន
មានសុ្ពលភាពសំ្រាប់រយៈយពលប្បំា (៥) ឆ្ន ំ ចាប់ពីនថ្ៃេី២០ ដូម្ក្រា ឆ្ន ំ២០១៥ និងោច្បប្រូវបនតរជាថ្មីបានយោយ
មានការប្ពម្យប្ពៀងោន ពីភាគី ំងពីរ។  

 
 

រយៈនេលននការការោរ និងការបង់ក្នប្ម្ប្បចំឆ្ន ំ 

 

ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មមានសុ្ពលភាពរយៈយពលនម្ៃ (២០) ឆ្ន ំ គិរចាប់ពីកាលបរយិច្បេេសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ី និង
ប្រូវបង់ក្នប្ម្ប្បចំាឆ្ន ំ  យែើម្បីរក្ាសុ្ពលភាពននប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មែ៉ូច្បមានខាងយប្កាម្ៈ17   
 

ឆ្ន ំ ក្នប្ម្យស្វា (ែុោល ោយម្រកិ្) ឆ្ន ំ ក្នប្ម្យស្វា (ែុោល ោយម្រកិ្) 

ឆ្ន ំេី ១ - ឆ្ន ំេី ១១ ៣៥០ 

ឆ្ន ំេី ២ ២០ ឆ្ន ំេី ១២ ៤០០ 

ឆ្ន ំេី ៣ ២០ ឆ្ន ំេី ១៣ ៤៥០ 

ឆ្ន ំេី ៤ ៤០ ឆ្ន ំេី ១៤ ៥០០ 

ឆ្ន ំេី ៥ ១០០ ឆ្ន ំេី ១៥ ៥៥០ 

ឆ្ន ំេី ៦ ១៤០ ឆ្ន ំេី ១៦ ៦១០ 

ឆ្ន ំេី ៧ ១៨០ ឆ្ន ំេី ១៧ ៦៧០ 

ឆ្ន ំេី ៨ ២២០ ឆ្ន ំេី ១៨ ៧៤០ 

ឆ្ន ំេី ៩ ២៦០ ឆ្ន ំេី ១៩ ៨១០ 

ឆ្ន ំេី ១០ ៣០០ ឆ្ន ំេី ២០ ៨៩០ 
 
 

                                                      
17 ប្បកាស្រមួ្ស្តីពីក្នប្ម្យស្វាសាធារណៈ នថ្ៃេី០៨ ដូក្ក្កោ ឆ្ន ំ២០១៥ 
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ការរួម្បញ្ាូលសរមួ្យននរក្កក្ម្ម ការសក្រប្មូ្វ នងិ ការបំសបក្សំណ្ុំលិខិរ  

 

ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម ប្រូវដរពាក់្ព័នធយៅនឹងរក្កក្ម្មដរមួ្យគរ់ ឬរក្កក្ម្មមួ្យប្ក្ុម្ដែល ក់្េងោន  
បយងកើរបានជាេស្សនៈរួម្មួ្យននរក្កក្ម្មយនាុះ។18 សំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្ោច្បយធវើការដក្រប្ម្ូវបាន មុ្នយពលប្បកាស្   
នីយបប្ររក្កក្ម្មយនាុះប្រូវបាននតល់ ប ុដនតរាល់ការដក្រប្ម្ូវយនាុះមិ្នប្រូវបដនថម្អវីយោយយលើស្ពីូលឹម្សារក្នុងសំ្ណំុ
លិូិរយស្នើសំុ្ែំប៉ូងយឡើយ។19  ស្រស្យែៀងោន យនុះ សំ្ណំុលិូិរយស្នើសំុ្ក៏្ោច្បយធវើការបំដបក្ជាពីរ ឬយប្ច្បើននងដែរ។20    
 
 

សិេិធេេួលបានេបី្បកាសនីយបប្រក្កក្ម្ម 

 

សិ្េិធច្បម្បងដែលេេួលបានម្ក្ពីប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម គឺជាសិ្េិធក្នុងការពារបុគគលែនេយេៀរមិ្ន    
យោយយធវើោជីវក្ម្មយលើរក្កក្ម្មដែលបានេេួលប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មយនាុះ។21 ការយធវើោជីវក្ម្មនលិរនល ដែល
បានេេួលប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មរចួ្បយហើយរមួ្មាន ការនលិរ ការនំាច្ប៉ូល ការនគរ់នគង់ស្ប្មាប់ការលក់្   ការលក់្ 
ការស្តុក្េុក្យែើម្បីយប្បើប្បាស់្ ឬការយប្បើប្បាស់្។ សំ្រាប់ែំយណើ រការនលិរក្ម្ម ការយធវើោជីវក្ម្ម មានន័យថា ការយប្បើ
ប្បាស់្ែំយណើ រការនលិរក្ម្មយនាុះ ឬការយធវើោជីវក្ម្មន៉ូវនលិរនលដែលេេួលបានយោយផ្តា ល់ពីម្យធាបាយនន
ែំយណើ រការនលិរក្ម្មយនាុះ។22     

មាច ស់្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មមានសិ្េិធបតឹងយៅរុោការមានស្ម្រថកិ្ច្បច  ចំ្បយពាុះបុគគល ដែលរយំោភ
យលើប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មរបស់្ូលួន ឬយធវើស្ក្ម្មភាព ំងឡាយ ដែលោច្បនឹងប ត លយោយយក្ើរមានការ
រយំោភែ៉ូច្បោន យក្ើរយឡើង។23 

សិ្េិធដែលេេួលបានពីប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មមិ្នអនុវរតចំ្បយពាុះ៖24 
 ស្ក្ម្មភាពពាក់្ព័នធនឹងស្មាៃ រៈ ដែលបានោក់្តំាងយៅយលើេីនាយោយមាច ស់្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម ឬ

យោយមានការយល់ប្ពម្ពីមាច ស់្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម  
 ការយប្បើប្បាស់្ស្មាៃ រៈយៅយលើោនយនតប្គប់ប្បយភេដែលច្ប៉ូលច្បរជាបយ ត ុះោស្ននក្នុងដែនែី ននប្បយេស្ 

ក្ម្ពុជា ឬច្ប៉ូលច្បរយោយឧបេាវយហរុ  
 យប្បើប្បាស់្ក្នុងយោលបំណងពិយសាធន៍ 

                                                      
18 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ២៣ 
19 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ២៤ 
20 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ២៥ 
21 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៤១ 
22 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៤២ 
23 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៤៣ 
24 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៤៤ 
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 ការយប្បើប្បាស់្រក្កក្ម្ម ឬក៏្យធវើការយរៀបចំ្បយោយមានប្បសិ្េិធភាព និងហមរ់ច្បរ់ន៉ូវរក្កក្ម្មយនាុះក្នុងការយប្បើ
ប្បាស់្មុ្នកាលបរយិច្បេេោេិភាព ។  
តាម្បណតឹ ងរបស់្មាច ស់្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម ឬ អនក្េេួលោជាា ប័ណណ ក្នុងកាលៈយេស្ៈជាក់្ដស្តង 

មួ្យ រុោការមានស្ម្រថកិ្ច្បចោច្បយច្បញយស្ច្បក្តីស្យប្ម្ច្បយែើម្បីេប់សាក រ់ការរយំោភ ឬការរយំោភដែលប្បុងនឹងយក្ើរ
មានយឡើងស្យប្ម្ច្បយោយស្ងការ ៉ូូច្បខារនិងនតល់ន៉ូវែំយ ុះស្រសាយយនសងៗដែលមានដច្បងក្នុងច្បាប់ជាធរមាន។25 
យលើស្ពីយនុះយៅយេៀរ បុគគល មួ្យដែលរយំោភយោយយច្បរនានឹងប្រូវនតនាា យ ស្ ពិន័យជាប្បាក់្ពី ប្បំា (៥) យៅ 
នម្ៃ (២០) ោនយរៀល (ប្បដហល ១.២៥០ – ៥.០០០ ែុោល ោយម្រកិ្) ឬប្រូវនតនាា យ ស្ ោក់្ពនធនាោរពីមួ្យ (១) 
យៅ ប្បំា (៥) ឆ្ន ំ ឬប្រូវនតនាា យ ស្ ំងពីរខាងយលើ។26 ក្នុងក្រណីមិ្នរាងចាលប្រូវនតនាា យ ស្យេវែង។27        

 
 

ការនធវើអាជីវក្ម្មនដាយរដាា ភិ្បាល និងអាជាា ប័ណ្ណបញ្ជា   

 

សិ្េិធេេួលបានពីប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មមិ្នយពញយលញយនាុះយេ  សិ្េិធយនុះប្រូវមានការក្ប្មិ្រកំ្ណរ់    
សំ្រាប់ការយធវើោជីវក្ម្មយោយរាជរោា ភិបាល និងការយច្បញោជាា ប័ណណបញ្ញជ ។ រាជរោា ភិបាលក្ម្ពុជាោច្បស្យប្ម្ច្ប  
យោយអងគភាពរែា ឬររិយជនយធវើោជីវក្ម្មយលើរក្កក្ម្មបាន យ ុះបីជាោម នការយល់ប្ពម្ពីមាច ស់្ប្បកាស្នីយបប្រ
រក្កក្ម្មក៏្យោយ យែើម្បបីយប្ម្ើនលប្បយោជន៍សាធារណៈ ជាពិយស្ស្ដននក្ស្នតិសុ្ូជារិ ោហារ៉ូបរថម្ៃ  សុ្ខាភិបាល 
ឬយែើម្បីអភិវឌឍវស័ិ្យយស្ែាកិ្ច្បចជារិសំ្ខាន់ៗយនសងយេៀរ។28 យលើស្ពីយនុះយៅយេៀរ ប្បសិ្នយបើរុោការមាន    
ស្ម្រថកិ្ច្បចវនិិច្បេ័យថា ការយប្បើប្បាស់្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មរបស់្មាច ស់្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម ឬអនក្េេួលោជាា
ប័ណណមានលក្ខណៈប្បឆំ្ងនឹងការប្បកួ្រប្បដជង ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មយនាុះនឹងោច្បប្រូវបានោក់្យោយយប្បើ
ប្បាស់្យោយរោា ភិបាល ឬររិយជនវញិ។29 ក្នុងក្រណី ក៏្យោយ មាច ស់្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មមានសិ្េិធ
េេួលបានន៉ូវ   ស្វនាការមួ្យ និងប្បាក់្សំ្ណងស្ម្ស្រស្ប។30    

បដនថម្យលើការយធវើោជីវក្ម្មយោយរាជរោា ភិបាល និងររិយជន ច្បាប់ក៏្អនុញ្ញា រយោយមានការនតល់ោជាា
ប័ណណបញ្ញជ នងដែរ។ បុគគល មួ្យក៏្ោច្បយស្នើសំុ្យៅរែាម្ន្រនតីសំ្រាប់ោជាា ប័ណណបញ្ញជ  គឺយប្កាយរយៈយពល៤ឆ្ន ំ គិរ 
ចាប់ពីកាលបរយិច្បេេសំុ្ចុ្បុះបញ្ជ ីប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម  ឬយប្កាយរយៈយពល៣ឆ្ន ំ គិរចាប់ពីកាលបរយិច្បេេនតល់
ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម  យោយយក្កាលបរយិច្បេេ មួ្យដែលនុរកំ្ណរ់យប្កាយយគ។  ោជាា ប័ណណបញ្ញជ នឹងប្រូវ
នតល់ជ៉ូន ប្បសិ្នយបើោច្បបង្ហា ញថាប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មដែលបាននតល់ជ៉ូនមិ្នប្រូវបានយធវើោជីវក្ម្ម ឬបានយធវើ

                                                      
25 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ១២៦ 
26 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ១៣៣ 
27 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ១៣៣ 

28 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៤៧ 
29 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៤៧ 
30 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៤៧ 
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ោជីវក្ម្មមិ្នយពញយលញ យៅក្នុងប្ពុះរាជា ច្បប្ក្ក្ម្ពុជា។31 ក៏្ប ុដនត មាច ស់្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម ោច្បេប់សាក រ់
ការនតល់ោជាា ប័ណណបញ្ញជ បាន     ប្បសិ្នយបើោច្បស្រសាយបំភលឺន៉ូវកាលៈយេស្ៈជាក់្ដស្តង មួ្យយែើម្បីជាភស្តុតាង
បញ្ញជ ក់្។32 មាច ស់្ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម នឹងប្រូវនតល់ជ៉ូនន៉ូវប្បាក់្សំ្ណងយលើោជាា ប័ណណបញ្ញជ ជាមួ្យរាជរោា    
ភិបាល និងររិយជន។33  
 
 

នម្ច ភាេ 

 

បុគគលដែលមានការពាក់្ព័នធោច្បយស្នើសំុ្យោយេុក្ជាយមា ៈន៉ូវប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មបាន។34 ការយស្នើ
សំុ្យមា ភាពនឹងប្រូវបាននតល់ ប្បសិ្នយបើោច្បបង្ហា ញថាប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មយនាុះមិ្នប្រឹម្ប្រូវ   មិ្នមានភាព
ថ្មី  មិ្នមានជំហានរក្យ ើញថ្មី  មិ្នោច្បអនុវរតបានក្នុងវស័ិ្យឧស្ាហក្ម្ម ឬក៏្ការយធវើោជីវក្ម្មយនាុះនាុយនឹង       
ស្ ត ប់ធាន ប់សាធារណៈ សី្ស្ធម៌្ ឬប្រូវបានហាម្ឃារ់យោយច្បាប់។35  យលើស្ពីយនុះយេៀរ យហរុនលសំ្រាប់
យមា ភាពប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្មរមួ្បញ្ច៉ូ ល ំងភាពមិ្នយពញយលញននយស្ច្បក្តីអធិបាយ  ភាពមិ្នប្រឹម្ប្រូវអំពី
យស្ច្បក្តីអុះោង ឬភាពមិ្នប្គប់ប្ោន់ន៉ូវគំន៉ូស្បង្ហា ញ។36  

  
 

                                                      
31 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៥៦ 
32 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៥៦ 
33 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៥៧ 
34 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៦៥ 
35 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៦៦  
36 ច្បាប់ប្បកាស្នីយបប្ររក្កក្ម្ម មាប្តា ៦៦ 


