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ប្បវតតិសនខេប 

 

សិទិិធកម្មសិទិិធបញ្ញា បានចាប់ផ្តើម្ផៅកនុងព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជាតាំងរីទិសវត្សរ ៍ ទីិ៦០ និង៧០ ម្កផម្្លះ1 
ផ ើយមលកមួ្យចាំនួនក៏បានទិទួិលកិចចការពារផៅអាំឡុងផរលផ ះដែរ ែូចជា មលក "PERTUSSIN" និង 
"RIBENA" សព្មប់្លិត្្លឱសថជាផែើម្។ ជាអកុសល ផព្កាយទិសវត្សរទី៍ិ ៧០ ម្ក ព្បផទិសកម្ពុជាបានធ្្លក់
ចូលកនុងសង្រ្គា ម្សីុវលិ ដែលផ្វើផោយព្បរ័នធចាប់ និងកម្មសិទិិធផលើព្ទិរយសម្បត្តិព្ត្ូវបានបាំ្្ិចបាំផ្្លញទាំងស្សុង។ 

ឆ្ន ាំ១៩៩១ ការយិាល័យពាណិជ្ជសញ្ញា  និងទិាំ ក់ទិាំនងផព្ៅព្បផទិស ព្ត្ូវបានបផងកើត្ផឡើងផោយយសិថត្
ផៅផព្កាម្ការព្រប់ព្រងរបស់ យកោា នពាណិជ្ជកម្មផព្ៅព្បផទិសបានចាប់ផ្តើម្ទិទួិល និងផ្វើការចុះបញ្ជ ីមលកអនតរ 
ជាតិ្បានជាផព្ចើន។  ផរលផ ះ ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលកបរផទិសព្ត្ូវបានទិទួិល និងចុះបញ្ជ ីផោយការយិាល័យ 
ពាណិជ្ជសញ្ញា នន យកោា នពាណិជ្ជកម្មផព្ៅព្បផទិស  ព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម ផ ើយពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលកកនុង
ស្សុកវញិ ព្ត្ូវបានទិទួិល និងចុះបញ្ជ ីផោយព្កសួងឧសា កម្ម ដរ ល និងថាម្រល រីផព្ពាះផយើងមិ្នទន់មនចាប់ 
និងបទិបញ្ាត្តិព្រប់ព្ាន់កនុងការអនុវត្ត។    

ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ផែើម្បីជ្ាំនួសរច សម្ព័នធរីមុ្ន  យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា  ព្ត្ូវបានបផងកើត្ផឡើងផោយសិថត្ផៅ
ផព្កាម្ការព្រប់ព្រងរបស់អរា យកោា នកិចចការបផចចកផទិស ននព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម។ រីរឆ្ន ាំផព្កាយម្ក រណៈកមម
្ិការព្រប់ព្រងដ្នកទាំងបីននកម្មសិទិិធបញ្ញា ក៏បានបផងកើត្ផែើម្បផីរៀបចាំចាប់ និងបទិបញ្ាត្តិ  កនុងការចូលជាសម 
ជិ្កននអងាការពាណិជ្ជកម្មរិភរផោក។   

ប ា ប់ម្ក ចាប់សតីរី មលក ពាណិជ្ជ ម្ និងអាំផរើននការព្បកួត្ព្បដជ្ងមិ្នផ ម្ ះព្ត្ង់ ព្ត្ូវបានព្បកាស  
ផោយផព្បើផៅនថៃទីិ០៧ ដែកុម្ភះ ឆ្ន ាំ២០០២ និង អនុព្កឹត្សតីរីការអនុវត្តចាប់ផនះផៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៦។   
 

 

និយម្ន័យម៉ា ក   

 

"មលក" ផៅកនុងន័យចាប់សតីរីមលក រឺជាសញ្ញា ដែលផម្ើលផ ើញ ផ ើយោចសាំាល់លកខណៈែុសាន នន

                                                      
1 http://www.cambodiaip.gov.kh/TemplateTwo.aspx?parentId=2&menuid=39&childMasterMenuId=29 

mailto:info@abacus-ip.com


   
 

 
 

© 2015 Abacus IP Page 2 

 

ទិាំនិញ ឬផសវាននស ព្ាសនីមួ្យៗ។2 សញ្ញា ោចមនលកខណៈជា ពាកយ អកសរ ផ ម្ ះ ផលែ របូសញ្ញា          
(ឡូផគា ) និមិ្ត្តសញ្ញា   ្្កសញ្ញា    ត្ថផលខា  ពាកយផ្្ក រណ៌ (បងាុាំននរណ៌)  រូបរាង  សញ្ញា ដែលផម្ើលឆ្ុះបី
ព្ជ្ុង (Three-Dimensional) និង សញ្ញា ដែលមនរន្ឺ (holograms)។ 

មលកសមូ្ ភារ រឺជាមលកដែលព្រប់ព្រងផោយអងាការ ផ ើយសមជិ្កទាំងអស់របស់អងាការផ ះោច
ផព្បើព្បាស់មលកសមូ្ ភារ ផែើម្បសីាំាល់នូវរុណភារននទិាំនិញ ឬព្បភរផែើម្ននទិាំនិញ ឬសាំាល់នូវចរតិ្លកខណៈ 
រមួ្ែនទិផទិៀត្។ "មលកសមូ្ ភារ" ោចមនលកខណៈជា សញ្ញា ដែលផម្ើលផ ើញ ផ ើយោចសាំាល់លកខណៈ
ែុសាន ននព្បភរផែើម្ននទិាំនិញ ឬចរតិ្លកខណៈរមួ្ែនទិផទិៀត្ រិត្ទាំងរុណភារននទិាំនិញ ឬផសវារបស់ស ព្ាស
ផ្សងៗាន  ដែលសញ្ញា ផ ះសថិត្ផៅផព្កាម្ការព្រប់ព្រងរបស់មច ស់មលកសមូ្ ភារដែលបានចុះបញ្ជ ី។3 

ពាណិជ្ជ ម្ រឺជាផ ម្ ះ ឬសញ្ញា សាំាល់ ឬជាផ ម្ ះនិងជាសញ្ញា សាំាល់សាំរាប់បញ្ញជ ក់ និងសាំាល់ 
លកខណៈែុសៗាន ននស ព្ាសនីមួ្យៗ។4 ផោយមនផាលរាំនិត្ែូចមលក  ម្ ឬសញ្ញា សាំាល់មិ្នព្ត្ូវបាន
ការការពារផឡើយ ព្បសិនផបើ ម្ ឬសញ្ញា ផ ះបលះពាល់ែល់សណាត ប់ធ្លន ប់្ធ្លរណៈឬសីល្ម៌្ ឬបាំភ័នតែល់
ម្ជ្ឈោា នពាណិជ្ជកម្ម  ឬ្ធ្លរណជ្នអាំរីព្បផភទិននស ព្ាសដែលកាំណត់្ផោយ ម្ ឬសញ្ញា ផ ះ។5    
 
 

សបបបេននការដាក់ោកយ  

             

មលកទាំងអស់ព្ត្ូវបានផ្វើផឡើង និងចុះបញ្ជ ីផោយ យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា  ននព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម។ 
ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលកមួ្យ ដែលមនផព្ចើនជ្ាំរូកក៏ព្ត្ូវបានទិទួិល្ងដែរ បលុដនតកនព្ម្ផសវា្ធ្លរណៈកនុងការ
ោក់ពាកយផសនើសុាំព្ត្ូវបង់សព្មប់ជ្ាំរូកនីមួ្យៗ។ ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលកបរផទិសព្ត្ូវត្ាំណាងផោយភាន ក់គរស្សប
ចាប់ននមច ស់មលកដែលមនទីិលាំផៅ និងកាំរុងព្បកបវជិាជ ជី្វៈផៅកនុងព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា។6  

ភាន ក់គរត្ាំណាងស្សបចាប់ននមច ស់មលកកនុងព្បផទិសកម្ពុជា ព្ត្ូវបានចាត់្តាំងផោយមច ស់មលក ផែើម្បីផ្វើ
ការោក់ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជសញ្ញា  ឬផសវាសញ្ញា ផៅកនុងព្បផទិសកម្ពុជា។ លិែិត្ព្បរល់សិទិិធព្ត្ូវដត្មន
បញ្ញជ ក់ភារស្សបចាប់ផោយ្ការី្ ធ្លរណៈ ឬផម្ធ្លវ។ី លិែិត្ព្បរល់សិទិិធចាត់្តាំងភាន ក់គរផ ះោចភាជ ប់ជា 
មួ្យនឹងពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ី  ឬព្បរល់កនុងរយៈផរល ០២ (រីរ) ដែ រិត្ចាប់រីការបរផិចេទិននការោក់ពាកយ។7  

ព្បផទិសកម្ពុជា អនុវត្តចាំណាត់្ថាន ក់អនតរជាតិ្ននទិាំនិញនិងផសវា (Nice Classification) និងចាំណាត់្ថាន ក់នន
ធ្លតុ្ជារបូភារននមលក (Vienna Classification)  សព្មប់បាំណងចុះបញ្ជ ីមលក ផទះបីជាព្បផទិសកម្ពុជាមិ្នដម្នជា

                                                      
2 ចាប់មលក មព្ត ២  
3 ចាប់មលក មព្ត ២ 
4 ចាប់មលក មព្ត ២  
5 ចាប់មលក មព្ត ២០ 
6 ចាប់មលក មព្ត ៥៨ 
7 អនុព្កឹត្យ សតីរីការអនុវត្តចាប់មលក មព្ត ៧ 
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ភារី ត្ថផលែីននកិចចព្រម្ផព្រងងទីិព្កុងនីស (Nice Agreement) និង កិចចព្រម្ផព្រងងទីិព្កុងវដីយន (Vienna 

Agreement) ក៏ផោយ។ ទិាំនិញ ឬផសវាដែលសថិត្ផៅជ្ាំរូកផែើម្ (Class Headings) មិ្នព្ត្ូវបានទិទួិលចុះបញ្ជ ី     
ផឡើយ។ មលកជារបូសញ្ញា  ឬបញ្ចូ លជាមួ្យរបូសញ្ញា  ឬជាអកសរផព្ៅរីភា្អង់ផរ្ស ឬបញ្ចូ លជាមួ្យអកសរផព្ៅ
រីភា្អង់ផរ្ស របូសញ្ញា ទាំងផ ះព្ត្ូវផ្វើការរិរណ៌ ផោយផព្បើចាំណាត់្ថាន ក់ននធ្លតុ្ជារបូភារននមលក (Vienna 
Classification) ផ ើយអកសរផព្ៅរីភា្អង់ផរ្សទាំងផ ះព្ត្ូវ្តល់នូវសផម្្ងោន និងការបកដព្បអត្ថន័យរបស់
វា។   

ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលក ដែលទម្ទរននកាលបរផិចេទិោទិិភារផព្កាម្អនុសញ្ញា ទីិព្កុងបាល រសី (Paris 

Convention) ព្ត្ូវផ្វើផឡើងកនុងរយៈផរល ០៦ (ព្បាាំមួ្យ) ដែ រិត្ចាប់រីកាលបរផិចេទិដែលបានោក់ពាកយផសនើសុាំចុះ
បញ្ជ ីមលកផលើកែាំបូង។ ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលកផ ះព្ត្ូវមនបញ្ញជ ក់អាំរីផ ម្ ះការយិាល័យ កាលបរផិចេទិ ផលែ
ោក់ពាកយ និងផ ម្ ះព្បផទិស ដែលពាកយផសនើសុាំផ ះបានោក់ផលើកែាំបូង។ ចាប់ចម្្ងននពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលក
ផលើកែាំបូងដែលមនបញ្ញជ ក់ថាព្តឹ្ម្ព្ត្ូវ ព្ត្ូវោក់ជូ្នម្ង្រ្នតីកាន់កាប់បញ្ជ ីកនុងរយៈផរល ០៣ (បី) ដែ រិត្ចាប់រីកាល
បរផិចេទិននការទម្ទររបស់ម្ង្រ្នតីកាន់កាប់បញ្ជ ី។8 លកខែ័ណឌ អបបបរមកនុងការោក់ពាកយចុះបញ្ជ ីមលកមនែូចជា៖9 

 ផ ម្ ះរបស់អនកោក់ពាកយផសនើសុាំ 
 ោសយោា នរបស់អនកោក់ពាកយផសនើសុាំ 
 រាំនូរមលកចាំនួន ១៥ (ែប់ព្បាាំ) សាំរាប់ជ្ាំរូកនីមួ្យៗ  
 ចាំណាត់្ថាន ក់អនតរជាតិ្ (ជ្ាំរូក) និង យថាព្បផភទិរបស់ទិាំនិញ ឬផសវា 
 កនព្ម្ផសវា្ធ្លរណៈសព្មប់ជ្ាំរូកនីមួ្យៗ 
ជាមួ្យរ័ត៌្មនខាងផលើ ម្ង្រ្នតីកាន់កាប់បញ្ជ ីនឹងផចញលិែិត្ទិទួិល ា្ ល់ការោក់ពាកយ ជូ្នែល់អនកោក់

ពាកយផសនើសុាំ ផ ើយផបាះរុម្ព្ាយរ័ត៌្មនទាំងផ ះតម្ព្បរ័នធទិិននន័យរបស់ យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា  និងអងាការ
កម្មសិទិិធបញ្ញា រិភរផោក។ រ័ត៌្មន និងឯក្របដនថម្ផទិៀត្ព្ត្ូវោក់ជូ្នម្ង្រ្នតីកាន់កាប់បញ្ជ ីផៅផរលផព្កាយ។   
ជា្ម្មត ការចុះបញ្ជ ីមលកផៅព្បផទិសកម្ពុជាព្ត្ូវចាំណាយរយៈផរលរី ០៦ (ព្បាាំមួ្យ) ដែ ផៅ ០៩ (ព្បាាំបួន) ដែ 
បលុដនតក៏ោចយូរជាងផនះ ដែលផកើត្ផឡើងម្ករីអនកោក់ពាកយផសនើសុាំ និងម្ង្រ្នតីកាន់កាប់បញ្ជ ីទក់ទិងនិងចរកិលកខណៈ
របស់មលកដែលបានផសនើសុាំ។ ព្កសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងផចញវញិ្ញា បនបព្ត្ចុះបញ្ជ ីមលកផៅផរលណាដែលពាកយផសនើ
សុាំព្ត្ូវបានចាត់្ទុិកថាព្តឹ្ម្ព្ត្ូវតម្ចាប់សតីរីមលក។   

   កម្ពុជាបានក្ាយជាសមជិ្កននព្បរ័នធទីិព្កុងមល ព្រីែ (Madrid System) សព្មប់ការចុះបញ្ជ ីមលកអនតរជាតិ្
 នថៃទីិ០៥ ដែមិ្ថុ  ឆ្ន ាំ២០១៥។ ព្បរ័នធទីិព្កុងមល ព្រីែផនះជួ្យសព្ម្ួលកនុងការោក់ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលកផៅ
កនុងព្បផទិសជាផព្ចើន។ មច ស់មលកោចោក់ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលកជាលកខណៈអនតរជាតិ្ជាមួ្យនឹងការយិាល័យ 
កម្មសិទិិធបញ្ញា ផៅកនុងព្បផទិសរបស់ែ្ួន ឬផៅកនុងត្ាំបន់របស់ែ្ួន ផោយព្ាន់ដត្ផព្ជ្ើសផរ ើសព្បផទិសដែលអនកចង់ផ្វើ
ការចុះបញ្ជ ី ជាជាងការោក់ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីផៅកនុងព្បផទិសនីមួ្យៗ។ ព្បរ័នធចុះបញ្ជ ីមលកអនតរជាតិ្ផនះរិត្ជា

                                                      
8 អនុព្កឹត្យ សតីរីការអនុវត្តចាប់មលក មព្ត ១៣ 
9 អនុព្កឹត្យ សតីរីការអនុវត្តចាប់មលក មព្ត ១៦ និងផសចកតីជូ្នែាំណឹងផលែ០០១៦  
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មនភារគយស្សួស និងបានកាត់្បនថយចាំណាយកនុងការចុះបញ្ជ ី ផោយ្ដត្មនព្បផទិសចាំនួន ១១០ (មួ្យរយ
ែប់) ជាសមជិ្កននព្បរ័នធទីិព្កុងមល ព្រីែផនះ។       
 
 

ការហាម្ឃាត់កនខុការច្ប ុះបញ្ជ  ី 

 

មលកដែលមិ្នោចចុះបញ្ជ ីបានមនែូចត្ផៅ៖10  
 មលកដែលមិ្នោចសាំាល់លកខណៈែុសាន ននទិាំនិញ ឬផសវារបស់ស ព្ាសមួ្យផៅនឹងស ព្ាស 
មួ្យផ្សងផទិៀត្ 

 

 មលកដែលបណាត លផោយបលះពាល់ែល់សណាត ប់ធ្លន ប់្ធ្លរណៈ  សីល្ម៌្  ឬព្បនរណីលអរបស់ជាតិ្ 
 

 មលកដែលោច ាំផោយ្ធ្លរណជ្ន ឬម្ជ្ឈោា នពាណិជ្ជកម្មភាន់ព្ចឡាំផៅនឹងព្បភរភូមិ្្ស្រសតនន
ទិាំនិញ  ឬផសវាពាក់រ័នធ  ឬធ្លតុ្ផែើម្  ឬលកខណៈខាងផព្ៅរបស់ទិាំនិញ  ឬផសវាផ ះ  

 

 មលកដែលែូចាន  និង/ឬព្តប់តម្ ឬមនចាំណុចណាមួ្យែូចសញ្ញា ជាតិ្ ទិង់ជាតិ្ និងនិមិ្ត្តរបូផ្សងៗ 
ផ ម្ ះ ឬផ ម្ ះសផងខប ឬអកសរកាត់្ននផ ម្ ះ ឬសញ្ញា  ឬព្តជា្្ូវការដែលអនុម័្ត្ផោយរែាណាមួ្យ 
អងាការអនតររោា ភិបាល ឬអងាការដែលបផងកើត្ផោយអនុសញ្ញា អនតរជាតិ្មួ្យ ផលើកដលងដត្មនការ
អនុញ្ញា ត្រីោជាា ្រមនសម្ត្ថកិចចននរែាផ ះ ឬអងាការផ ះ 

 

 មលកដែលែូចាន  ឬព្បគក់ព្បដ ល ដែល ាំផោយព្ចឡាំាន នឹងមលក ឬពាណិជ្ជ ម្មួ្យដែលលបីកនុង 
ព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា ឬបផងកើត្រីការបកដព្បននមលក ឬពាណិជ្ជ ម្ដែលលបីផ ះសព្មប់ទិាំនិញ ឬ   
ផសវាែូចាន   ឬព្បគក់ព្បដ លាន ននស ព្ាសមួ្យផទិៀត្ 

 

 មលកដែលែូចាន  ឬព្បគក់ព្បដ ល ដែល ាំផោយព្ចឡាំាន នឹងមលក ឬពាណិជ្ជ ម្មួ្យដែលលបី ឬ
បផងកើត្រីការបកដព្បននមលក ឬពាណិជ្ជ ម្ដែលលបីផ ះ ផ ើយដែលបានចុះបញ្ជ ីផៅកនុងព្រះរាជាណា
ចព្កកម្ពុជាសព្មប់ទិាំនិញ ឬផសវាដែលមិ្នែូចាន  ឬមិ្នព្បគក់ព្បដ លាន  ផោយការផព្បើព្បាស់មលក
ផ ះផ្វើផោយែូចព្បផយាជ្ន៍របស់មច ស់ននមលកលបី 

 

 មលកដែលែូចាន  ឬផសាើរដត្ែូចាន ទាំងស្សុងផៅនឹងមលកដែលជាកម្មសិទិិធរបស់មច ស់ផ្សង ដែលបានចុះ 
បញ្ជ ីរចួផ ើយ ឬបានោក់ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមុ្ន ឬបានទិទួិលោទិិភារចុះបញ្ជ ីមុ្នផៅឯបរផទិស ចាំផពាះ 
ទិាំនិញឬផសវាែូចាន  ឬទិាំនិញឬផសវាដែលពាក់រ័នធយាលងជិ្ត្សនិទិិធ។ 
កនុងករណីដែលពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលកមិ្នស្សបតម្ចាំណុចណាមួ្យខាងផលើផនះ  យកោា នកម្មសិទិិធ 
                                                      
10 ចាប់មលក មព្ត ៤ 
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បញ្ញា នឹងផចញលិែិត្បែិផសែជាបឋម្កនុងការចុះបញ្ជ ីមលកជូ្នែល់អនកផសនើសុាំ។ អនកោក់ពាកយផសនើសុាំ ឬត្ាំណាង          
ស្សបចាប់របស់អនកផសនើសុាំព្ត្ូវផ្វើការផឆ្ើយត្បផៅ យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា កនុងរយៈផរល  ៦០ ( ុកសិប)  នថៃ។ 
ព្បសិនផបើ  យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា មិ្នបានទិទួិលលិែិត្ផឆ្ើយត្បកនុងរយៈផរលដែលបាន្តល់ជូ្នខាងផលើ ពាកយ
ផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលកព្ត្ូវចាត់្ទុិកថាបានផបាះបង់  និងកនព្ម្ផសវា្ធ្លរណៈនិងមិ្នព្ត្ូវបានបងវិលជូ្នផឡើយ។  
   
 

ការរកាស េលភាេននម៉ា ក  

 

ផែើម្បីរកាសុរលភារននការចុះបញ្ជ ីមលក ឬការចុះបញ្ជ ីមលក្ផឡើងវញិ  ការផសនើសុាំបញ្ញជ ក់អាំរីផសចកតី 
ព្បកាសផព្បើព្បាស់ ឬមិ្នបានផព្បើព្បាស់មលកព្ត្ូវោក់ជូ្ន យោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា កនុងរយៈផរល ០១ (មួ្យ) ឆ្ន ាំ 
ប ា ប់រីែួបផលើកទីិ ០៥ (ព្បាាំ) ននកាលបរផិចេទិចុះបញ្ជ ីមលក ឬ កាលបរផិចេទិចុះបញ្ជ ី្ផឡើងវញិ កនុងករណីមលក
ផ ះព្ត្ូវបានចុះបញ្ជ ី្ជាថមីរចួផ ើយ។11 ម្ង្រ្នតីកាន់កាប់បញ្ជ ីនឹងលុបមលកដែលបានចុះបញ្ជ ីរួច កនុងករណីដែល
ដែលមច ស់មលក ឬភាន ក់គរត្ាំណាងននមច ស់មលកែកខានមិ្នបានអនុវត្តតម្បទិបញ្ាត្តិផនះ។12 ផៅកនុងការអនុវត្ត 
ផៅផរលបចចុបបនន ម្ង្រ្នតីកាន់កាប់បញ្ជ ីកព្ម្លុបមលកផចញរីបញ្ជ ីណាស់ បលុដនតការែកខានមិ្នបានព្បកាសអាំរីការ
ផព្បើព្បាស់ ឬមិ្នផព្បើព្បាស់ផនះ ោចជាមូ្លោា នមួ្យសព្មប់ភារីទីិបីកនុងការផសនើសុាំលុបមលកផចញរីបញ្ជ ីបាន។ 

វញិ្ញា បនបព្ត្ចុះបញ្ជ ីមលកមនសុរលភាររយៈផរល ១០ (ែប់) ឆ្ន ាំ រិត្ចាប់កាលបរផិចេទិននការទិទួិល 
ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ី និងោចផ្វើផឡើង្ជាថមីសព្មប់រយៈផរល ១០ (ែប់) ឆ្ន ាំម្តងជាបនតប ា ប់។13 ពាកយផសនើសុាំចុះ
បញ្ជ ីមលក្ជាថមីផឡើងវញិ ោចផ្វើផឡើងកនុងរយៈផរល ០៦ (ព្បាាំមួ្យ) ដែ មុ្នផរល្ុត្សុរលភារននការចុះបញ្ជ ី 
មលក។14 ព្បសិនផបើមច ស់មលក ឬភាន ក់គរត្ាំណាងននមច ស់មលកមិ្នបានោក់ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមលក្ជាថមីកនុង    
រយៈផរល ០៦ (ព្បាាំមួ្យ) ដែ មុ្នផរល្ុត្សុរលភារននការចុះបញ្ជ ីមលកផ ះផទិ  ពាកយផសនើសុាំផ ះោចផ្វើផឡើង
កនុងរយៈ០៦ (ព្បាាំមួ្យ) ដែ ននផរលអនុផព្ាះជាបនតផទិៀត្ ជាមួ្យនឹងព្បាក់រិន័យផលើការយឺត្យាល វ។  

រាល់ការផ្្លស់បតូរ  ផលើពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមល ក ឬផលើវញិ្ញា បនបព្ត្ចុះបញ្ជ ីមលក ព្ត្ូវផ្វើផឡើងជាោយ 
លកខណ៍អកសរផៅ យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា ។ ផៅផរលដែលសាំផណើ រសុាំផ្្លស់បតូរ និងឯក្រាាំព្ទិអាំរីការផ្្លស់បតូរ
ផ ះមនភារព្តឹ្ម្ព្ត្ូវ ម្ង្រ្នតីកាន់កាប់បញ្ជ ីនឹងដកត្ព្ម្ូវពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ីមល ក ឬកត់្ព្តកនុងវញិ្ញា បនបព្ត្ចុះបញ្ជ ី
មលក នឹងផចញវញិ្ញា បនបព្ត្កត់្ព្តអាំរីការផ្្លស់បតូរផនះជូ្នអនកផសនើសុាំ។ ការផ្្លស់បតូរនឹងព្ត្ូវផបាះរុម្ព្ាយផៅកនុង
ព្បរ័នធទិិននន័យរបស់ យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា  និងអងាការកម្មសិទិិធបញ្ញា រិភរផោក។ ការផ្្លស់បតូរផនះនឹងមិ្ន
មនោនុភារចាំផពាះភារីទីិបីផឡើយ រ ូត្ែល់ការចុះបញ្ជ ីព្ត្ូវបានផ្វើរួចជា ថ្ ររ។       

                                                      
11 អនុព្កឹត្យ សតីរីការអនុវត្តចាប់មលក មព្ត ២១ 
12 អនុព្កឹត្យ សតីរីការអនុវត្តចាប់មលក មព្ត ២១  
13 ចាប់មលក មព្ត ១២ 
14 អនុព្កឹត្យ សតីរីការអនុវត្តចាប់មលក មព្ត ២២ 
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ការកត់ប្ាកចិ្បចសនាផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណ  ឬអាជាា ប័ណ្ណេនិសស  

 

កិចចសនាោជាា ប័ណណ និង កិចចសនាោជាា ប័ណណរិផសសដែលពាក់រ័នធនិងមលកដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួផ ើយ 
ឬពាកយផសនើសុាំទិទួិល ា្ ល់កិចចសនាផ ះ ព្ត្ូវចុះបញ្ជ ី នឹងកត់្ព្តផោយ យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា ។ កិចចសនា
ោជាា ប័ណណព្ត្ូវដចងអាំរីការព្ត្ួត្រិនិត្យផោយមនព្បសិទិិធភាររីសាំណាក់អនកព្បរល់ោជាា ប័ណណ ចាំផពាះរុណភារ
ទិាំនិញ ឬផសវារបស់អនកទិទួិលោជាា ប័ណណ។ ព្បសិនផបើកិចចសនាោជាា ប័ណណមិ្នបានដចងអាំរីការព្ត្ួត្រិនិត្យរុណ
ភារផ ះ ឬការព្ត្ួត្រិនិត្យរុណភារផ ះមិ្នព្ត្ូវបានអនុវត្តផោយមនព្បសិទិិធភារ កិចចសនាោជាា ប័ណណផ ះនិង
ព្ត្ូវចាត់្ទុិកជាមិ្នបានការ។15 កិចចសនាោជាា ប័ណណមលកសមូ្ ភារមិ្នព្ត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ផឡើយ។  

កិចចសនាោជាា ប័ណណ និង កិចចសនាោជាា ប័ណណរិផសសព្ត្ូវចុះបញ្ជ ី នឹងកត់្ព្តផោយ យកោា នកម្ម  
សិទិិធបញ្ញា ។ ែ្ឹម្្ននកិចចសនាផ ះនឹងព្ត្ូវរកាការសមៃ ត់្ បលុដនតផ ម្ ះរបស់ភារីទាំងរីរ និងរ័ត៌្មនលាំអិត្អាំរី
មលកនឹងព្ត្ូវចុះ្ាយ។ កិចចសនាោជាា ប័ណណដែលមិ្នបានផ្វើការចុះបញ្ជ ី នឹងកត់្ព្តនិងមិ្នមនោនុភារចាំផពាះ
ភារីទីិបីផឡើយ។16 កិចចសនាោជាា ប័ណណជាភា្អង់ផរ្ស ព្ត្ូវផ្វើការបកដព្បជាភា្ដែមរ និងមនបញ្ញជ ក់រីភារ
ព្តឹ្ម្ព្ត្ូវផោយភាន ក់គរត្ាំណាងស្សបចាប់ននមច ស់មលក ឬអងាភារវជិាជ ជី្វៈបកដព្បដែលទិទួិល ា្ ល់ផោយព្កសួង
ពាណិជ្ជកម្ម។17 
 
 

ការកត់ប្ាសិេិធផ្តត ច់្បម្ ខ  

 

 នីតិ្វ ិ្ ីកត់្ព្ត និងទិទួិល ា្ ល់សិទិិធផ្លត ច់មុ្ែ មនលកខណៈស្សផែៀងផៅនឹងការកត់្ព្តកិចចសនាោជាា     
ប័ណណ និងកិចចសនាោជាា ប័ណណរិផសស។ អនកទិទួិលព្បផយាជ្ន៍ព្ត្ូវដត្ជានីតិ្បុរាលដែលចុះកិចចសនា ឬកិចចព្រម្
ផព្រងងសិទិិធផ្លត ច់មុ្ែជាមួ្យនិងមច ស់មលកដែលបានចុះបញ្ជ ី។  កិចចសនា ឬកិចចព្រម្ផព្រងងសិទិិធផ្លត ច់មុ្ែព្ត្ូវមន
បញ្ញជ ក់ភារស្សបចាប់ផោយ្ការី្ ធ្លរណៈ ឬផម្ធ្លវ។ី  អនកទិទួិលព្បផយាជ្ន៍ព្ត្ូវផ្វើសាំផណើ រ និង្តល់ឯក
្រាាំព្ទិជូ្នែល់ យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា ផែើម្បកីត់្ព្តទិទួិល ា្ ល់សិទិិធផ្លត ច់មុ្ែផ ះ លិែិត្ទិទួិល ា្ ល់សិទិិធ
ផ្លត ច់មុ្ែនឹងព្ត្ូវផចញជូ្នែល់អនកទិទួិលព្បផយាជ្ន៍កនុងរយៈផរល ៦០ ( ុកសិប) នថៃ ប ា ប់រីឯក្រមនភារ
ព្តឹ្ម្ព្ត្ូវ។ ផោយមិ្នរិត្រីរយៈផរលផៅកនុងកិចចសនា ឬកិចចព្រម្ផព្រងងសិទិិធផ្លត ច់មុ្ែ លិែិត្ទិទួិល ា្ ល់សិទិិធផ្លត ច់
មុ្ែនឹងមនសុរលភាររយៈផរល ០២ (រីរ) ឆ្ន ាំ ផ ើយព្បសិទិិធភារកនុងរយៈផរល ០៣ (បី) ដែ ប ា ប់រីកាល
បរផិចេទិចុះបញ្ជ ី។ អនកទិទួិលព្បផយាជ្ន៍ព្ត្ូវផ្វើការចុះ្ាយលិែិត្ទិទួិល ា្ ស់ផ ះផៅកនុងកាដសត្លបីកនុងរយៈ
ផរល ០៣ (បី) នថៃ  ជាប់ៗាន ។     

                                                      
15 ចាប់មលក មព្ត ១៩ 
16 ចាប់មលក មព្ត ៥២  
17 ផសចកតីជូ្នែាំណឹង ផលែ ០៧៣៨ 
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ការនមឃភាេ និខ ការល បម៉ា កនច្បញេបីញ្ជ ី  

 

 យកោា នពាណិជ្ជកម្មោចផ្វើផម ភារ ឬលុបមលកផចញរីបញ្ជ ី ព្បសិនផបើល័កខែ័ណឌ ណាមួ្យនន
មព្ត ០២,  ០៤, ១០, ១៣, ១៤, និង ១៥ ននចាប់សតីរីមល ក មិ្នព្ត្ូវបានបាំផរញ។   

ផៅផរលណាក៏បាន ជ្នណាដែលមន្លព្បផយាជ្ន៍ មនសិទិិធោក់ពាកយផសនើសុាំជាោយលកខណ៍អកសរ  
កនុងការផ្វើផម ភារមលកដែលបានចុះបញ្ជ ីម្កកាន់ យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា  ផោយឈរផលើមូ្លោា នមលកដែល
បានចុះបញ្ជ ីផ ះ មិ្នោចសាំាល់លកខណៈែុសាន  ឬបលះពាល់្លព្បផយាជ្ន៍្ធ្លរណៈ ែូចដែលបានដចងកនុង
មព្ត ០២ (ក) និងមព្ត ០៤ (ក–ឆ) ននចាប់សតីរីមល ក។18

 ម្ង្រ្នតីកាន់កាប់បញ្ជ ីនឹងផចញលិែិត្ជូ្នែាំណឹងែល់
ភាន ក់គរត្ាំណាងននមច ស់មលក ជាមួ្យមូ្លោា នកនុងការផម ភារផនះ។ មលកដែលបានចុះបញ្ជ ីនឹងព្ត្ូវផម ភារ 
ផ ើយចុះ្ាយកនុងព្រឹត្តិប័ព្ត្្្ូវការ ព្បសិនផបើអាំណះអាំណាងជាចផម្្ើយត្បវញិមិ្នព្ត្ូវបាន្តល់ កនុងរយៈផរល 
៤៥ (ដសបសិប) នថៃ ប ា ប់រីនថៃបានទិទួិលលិែិត្ជូ្នែាំណឹង។  ផសចកតីសផព្ម្ចរបស់ម្ង្រ្នតីកាន់កាប់បញ្ជ ីោចជា  
កម្មវត្ថុននការបតឹងត្វាលផៅព្កុម្ព្បឹកាផោះស្្យបណតឹ ងត្វាលរបស់ព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬបតឹងផៅតុ្ោការមនសម្ត្ថ
កិចចកនុងរយៈផរល ០៣ (បី) ដែ ប ា ប់រីនថៃផចញផសចកតីសផព្ម្ច។19  

ជ្នណាដែលមនព្បផយាជ្ន៍ មនសិទិិធោក់ពាកយផសនើសុាំជាោយលកខណ៍អកសរកនុងការលុបមលកផចញរី
បញ្ជ ី កនុងរយៈផរល ០១ (មួ្យ) ដែ មុ្នកាលបរផិចេទិ ០៥ (ព្បាាំ) ឆ្ន ាំ  ឬផព្កាយកាលបរផិចេទិផនះ  ផោយឈរផលើមូ្ល
ោា នមលកដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួផ ះមិ្នព្ត្ូវបានផព្បើព្បាស់ផោយមច ស់មលក ឬ អនកទិទួិលោជាា ប័ណណ។ បលុដនតមលក 
ផ ះនឹងមិ្នព្ត្ូវបានលុបផចញរីបញ្ជ ីផឡើយ ព្បសិនផបើមច ស់មលក ឬ អនកទិទួិលោជាា ប័ណណបគា ញថាកាលៈផទិសៈ
រិផសសបានរារាាំងការផព្បើព្បាស់មលក ផ ើយាម នបាំណងមិ្នផព្បើ ឬផបាះបង់ផចាលមលកផ ះផទិ។20 ផទះជាយាលង
ណា មលកដែលចុះបញ្ជ ីរចួផៅដត្ព្ត្ូវោចលុបផចញរីបញ្ជ ី ព្បសិនផបើភាន ក់គរត្ាំណាងស្សបចាប់ននមច ស់មលក ឬ
មច ស់មលកែកខានមិ្នបានោក់ពាកយផសនើសុាំបញ្ញជ ក់អាំរីការព្បកាសផព្បើព្បាស់  ឬមិ្នបានផព្បើព្បាស់។21  

ល័កខែ័ណឌ ចុងផព្កាយ  ដែល យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា មនសិទិិធលុបមលកផចញរីបញ្ជ ី ៖22  
 អនកសុាំចុះបញ្ជ ីមលកមិ្នបានោក់ពាកយផសនើសុាំចុះបញ្ជ ី្ជាថមីនូវមលកដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួ តម្រយៈផរល 
ដែលកាំណត់្កនុងមព្ត ១២ (ែ) និង ( )។  

 មច ស់មលកដែលបានចុះបញ្ជ ីរួចផ ើយ ផសនើសុាំលុប 
 កនុងរយៈផរល ៩០ (ផៅសិប) នថៃ មច ស់មលកដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួផ ើយ មិ្នផាររល័កខែ័ណឌ  ឬការកព្មិ្ត្
ដែលបានកាំណត់្ផៅកនុងមព្ត ០៨ 

                                                      
18 ចាប់មលក មព្ត ១៣ 
19 អនុព្កឹត្យ សតីរីការអនុវត្តចាប់មលក មព្ត ២៤ (៧) 
20 ចាប់មលក មព្ត ១៥ 
21 អនុព្កឹត្យ សតីរីការអនុវត្តចាប់មលក មព្ត ២១ (៤) 
22 ចាប់មលក មព្ត ១៤ 
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 មច ស់មលកដែលបានចុះបញ្ជ ីរួចផ ើយដលងមនោសយោា នទក់ទិងផៅកនុងព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
 ផជ្ឿជាក់ផោយដ្អកផលើភ័សតុតងថា មច ស់មលកដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួផ ើយ មិ្នដម្នជាមច ស់ស្សបចាប់ 
 ផជ្ឿជាក់ថាមលកដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួផ ើយ ព្បគក់ព្បដ ល ឬែូចាន ផៅនឹងមលកលបីដែលជាកម្មសិទិិធ 
របស់ភារីទីិបី។ 
ចាប់សតីរី មលក្តល់សិទិិធជូ្ន យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា  កនុងការលុបមលកផចញរីបញ្ជ ី ផោយដ្អកផលើ     

ល័កខែ័ណឌ ខាងផលើ បលុដនតល័កខែ័ណឌ ទាំងផ ះក៏ោចព្ត្ូវបានផព្បើព្បាស់ជាមូ្លោា នផៅកនុងសាំផណើ រសុាំលុបមលករបស់
ភារីដែលមន្លព្បផយាជ្ន៍្ងដែរ។ ល័កខែ័ណឌ មួ្យ ឬផព្ចើនដែលមនដចងខាងផលើផនះ ោចព្ត្ូវបានបញ្ចូ ល
កនុងសាំផណើ រសុាំលុបមលកបាន។           
 
 

ការប្បកួតប្បសជខមិ្នន ម្ ុះប្តខ់  

 

ចាប់សតីរី មលកក៏មនដចង្ងដែរនូវបញ្ាត្តិអាំរីអាំផរើននការព្បកួត្ព្បដជ្ងមិ្នផ ម្ ះព្ត្ង់។ ចាប់ផនះដចង 
យាលងទូិលាំទូិោយអាំរីការគម្ខាត់្ផលើទិផងវើដែលមិ្នស្សបចាប់ននការព្បកួត្ព្បដជ្ង ដែល្ាុយរីផាលការណ៍
ននការអនុវត្តផទិៀងព្ត្ង់ផៅកនុងវស័ិយឧសា កម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ផសវាកម្ម។23  ទិផងវើទាំងឡាយែូចខាងផព្កាម្ព្ត្ូវ
ចាត់្ទុិកថាបានបផងកើត្នូវអាំរីននការព្បកួត្ព្បដជ្ងមិ្នផ ម្ ះព្ត្ង់៖24 

 ការបផងកើត្ផោយមនការភាន់ព្ចឡាំតម្ម្ផ្ាបាយណាមួ្យ ជាមួ្យស ព្ាស ជាមួ្យទិាំនិញ ឬជា 
មួ្យសកម្មភារឧសា កម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ឬផសវាកម្មននរូព្បកួត្ព្បដជ្ង 

 ការផពាលអះោងមិ្នព្តឹ្ម្ព្ត្ូវកនុងពាណិជ្ជកម្ម ដែលផ្វើផោយែូចផករ តិ៍ផ ម្ ះស ព្ាស ទិាំនិញ ឬ 
សកម្មភារ ឧសា កម្ម  ពាណិជ្ជកម្ម  ឬផសវាកម្មននរូព្បកួត្ព្បដជ្ង 

 ការបញ្ញជ ក់ ឬការផពាលអះោងដែលបានផព្បើព្បាស់ផៅកនុងពាណិជ្ជកម្ម ផ ើយដែលោចផ្វើផោយ
្ធ្លរណជ្នភាន់ព្ចឡាំអាំរីព្បផភទិ ែាំផណើ រការ្លិត្ លកខណៈ  ភារសម្ស្សបសព្មប់ផាលបាំណង 
របស់ផរ   ឬបរមិណននទិាំនិញ    
ផទះបីជា ចាប់សតីរីមលកដចងដត្ ០៣ (បី) ល័កខែ័ណឌ ននអាំផរើព្បកួត្ព្បដជ្ងមិ្នផ ម្ ះព្ត្ង់ ដត្បទិបញ្ាតិ្តទាំង 
ផនះោចជាមូ្លោា នែ៏លអសព្មប់នែរូព្បកួត្ព្បដជ្ង កនុងករណីដែលមនអាំផរើមិ្នផ ម្ ះព្ត្ង់ ឬ្ាុយរីការ
អនុវត្តផទិៀងព្ត្ង់ដែលបលះពាល់ែល់សកម្មភារឧសា កម្ម  ពាណិជ្ជកម្ម និងផសវាកម្ម។   

 

 

ការរំនោភ្ នខិវធិានការនដាុះប្្យ  

                                                      
23 ចាប់មលក មព្ត ២២ 
24 ចាប់មលក មព្ត ២៣ 
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មច ស់ផែើម្ននមលកដែលបានចុះបញ្ជ ីព្ត្ូវទិទួិលបាននូវសិទិិធផ្លត ច់មុ្ែផែើម្បីផររាាំងអនកែ៏នទិ កនុងការផ្វើទីិ្ាផលើ
្លិត្្ល ឬផសវាកម្ម ដែលមនមលកែូច ឬព្បគក់ព្បដ លដែល ាំផោយភាន់ព្ចឡាំ។ សិទិិធផ្លត ច់មុ្ែរបស់ 
មច ស់ផែើម្ននមលកព្ត្ូវបានធ្ល ផៅកនុងមព្ត ១១ (ែប់មួ្យ) ននចាប់សតីរីមលក។ 

ការរ ាំផោភមលកផកើត្ផឡើង ផៅផរលដែលសញ្ញា ែូច ឬព្បគក់ព្បដ លដែល ាំផោយព្ចឡាំនឹងមលក
ដែលបានចុះបញ្ជ ី ព្ត្ូវបានផព្បើព្បាស់ផោយជ្នណាមួ្យផព្ៅរីមច ស់ផោយាម នការយល់ព្រម្ជាមុ្ន ផលើទិាំនិញ ឬ
ផសវាដែលែូច ឬព្បគក់ព្បដ លនឹងទិាំនិញ ឬផសវាដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួ។ ចាប់សតីរីមលក កាំណត់្ទិផងវើ ០៣ (បី) 
ដែលោចចាត់្ទុិកថាជាការរ ាំផោភមលក៖  

 ការរ ាំផោភមលកដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួៈ ការផព្បើព្បាស់នូវមលកដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួ ឬសញ្ញា ែូច ឬ ព្បគក់
ព្បដ ល ដែល ាំផោយព្ចឡាំនឹងមលកដែលបានចុះបញ្ជ ីផោយាម នការយល់ព្រម្រីមច ស់មលក ផលើទិាំនិញ 
ឬផសវាដែលែូច ឬព្បគក់ព្បដ លនឹងទិាំនិញ   ឬផសវាដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួ។25 

 ការរ ាំផោភមលកលបីដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួៈ កាផព្បើព្បាស់នូវសញ្ញា ែូច ឬព្បគក់ព្បដ លដែល ាំផោយ
ភាន់ព្ចឡាំផៅនឹងមលកលបី ផោយាម នការយល់ព្រម្រីមច ស់មលកលបី។ ការផព្បើព្បាស់ផ ះព្ត្ូវទក់ទិងនឹង
ទិាំនិញ និងផសវាដែលែូច ឬព្បគក់ព្បដ លនឹងទិាំនិញនិងផសវាននមលកលបីដែលបានចុះបញ្ជ ី ឬការផព្បើ
ព្បាស់ផ ះទក់ទិងនឹងទិាំនិញ និងផសវាដែលមិ្នែូច ឬមិ្នព្បគក់ព្បដ លនឹងទិាំនិញនិងផសវាននមលក
លបីដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួ ផ ើយការផព្បើព្បាស់នូវសញ្ញា ទក់ទិងនឹងទិាំនិញ ឬផសវាផ ះបញ្ញជ ក់នូវការពាក់ 
រ័នធាន រវាងទិាំនិញនិងផសវាជាមួ្យនឹងមច ស់ននមលកលបី ផ ើយដែល្លព្បផយាជ្ន៍នន មលកលបីោចនឹង
ព្ត្ូវែូចខាត្ផោយការផព្បើព្បាស់ផ ះ។26      

 ការរ ាំផោភមលកលបីដែលមិ្នបានចុះបញ្ជ ីៈ ការផព្បើព្បាស់នូវសញ្ញា ដែលែូច ឬព្បគក់ព្បដ លនឹងមលក
លបីដែលមិ្នបានចុះបញ្ជ ីផៅកនុងព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា ផោយាម នការយល់ព្រម្រីមច ស់ននមលកលបី  
ព្បសិនផបើសញ្ញា ផ ះព្ត្ូវបានផព្បើព្បាស់ទក់ទិងផៅនឹងទិាំនិញ ឬផសវាែូច ឬព្បគក់ព្បដ លនឹងទិាំនិញ 
ឬផសវាននមលកលបីផ ះ។27  
មច ស់មលកដែលបានចុះបញ្ជ ីោចផសនើសុាំការផោះស្្យរីតុ្ោការមនសម្ត្ថកិចច ឬរី យកោា នកម្មសិទិិធ  

បញ្ញា ។ តម្សាំផណើ ររបស់មច ស់មលក តុ្ោការោចផចញនូវផសចកតីសផព្ម្ចបផណាត ះោសននមួ្យ ផែើម្បទីិប់ ក្ ត់្
ការរ ាំផោភ  ការដែលនឹងមនការរ ាំផោភ ឬទិផងវើដែលមិ្នស្សបចាប់  សព្ម្ចផោយសងការែូចខាត្  ឬ្តល់នូវ
ែាំផណាះស្្យផ្សងៗដែលមនដចងជា្រមនផៅកនុងចាប់ទូិផៅ។28 

កនុងការអនុវត្ត ែាំផណាះស្្យចាំផណាះអាំរីននការព្បកួត្ព្បដជ្ងមិ្នផ ម្ ះព្ត្ង់ ទិទួិលតម្នីតិ្វ ិ្ ីរបស់ 
តុ្ោការ  រឺមនត្នម្្ែពស់  យឺត្យាល វ  ចាំណាយផព្ចើន  និងមនភារសមុរ ម្ ញ។  ដត្្ាុយផៅវញិ  យកោា នកម្ម

                                                      
25 ចាប់មលក មព្ត ២៤ 
26 ចាប់មលក មព្ត ២៥ 
27 ចាប់មលក មព្ត ២៦ 
28 ចាប់មលក មព្ត ២៧ 
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សិទិិធបញ្ញា  ននព្កសួងពាណិជ្ជកម្មោចផ្វើជាអនកសព្ម្បសព្ម្ួលការផោះស្្យអាំរីការរ ាំផោភផនះ្ងដែរ។  ភារី
ណាមួ្យននមលក  ឬអាំរីននការព្បកួត្ព្បដជ្ងមិ្នផ ម្ ះព្ត្ង់ ោច្តួចផ្តើម្នីតិ្វ ិ្ ីសព្ម្ុះសព្ម្ួលតម្រយៈការផសនើសុាំ
ជាោយលកខណ៍អកសរផៅ យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា ។  យកោា នកម្មសិទិិធបញ្ញា និងផរៀបចាំផោយមនសវ ការ 
ព្បសិនផបើមនភារីណាមួ្យបានផសនើសុាំ  ឬផរៀបចាំផឡើងផោយឆ ា នុសិទិិធ។  ព្បសិនការផោះស្្យព្ត្ូវបាន្ន
ែល់  ែាំផណាះស្្យផ ះនឹងចងភារីទាំងរីរ  បលុដនតផបើាម នែាំផណាះស្្យផ ះផទិ ភារីណាមួ្យននវវិាទិោចបនត
នីតិ្វ ិ្ ីជាមួ្យតុ្ោការមនសម្ត្ថកិចចបាន។  

 
 

នោសបបញ្ញតត ិ

 

ការផព្បើព្បាស់នូវមលកសញ្ញា  ផសវាសញ្ញា  មលកសមូ្ ភារ ឬពាណិជ្ជ ម្ដែលបានចុះបញ្ជ ីរចួផោយាម ន
ការយល់ព្រម្រីមច ស់ជាមុ្ន ព្ត្ូវចាត់្ទុិកថាជាអាំផរើននការរ ាំផោភ។  ជ្នណាមួ្យដែលរ ាំផោភនូវមលកសញ្ញា  ផសវា 
សញ្ញា  មលកសមូ្ ភារ ឬពាណិជ្ជ ម្ព្ត្ូវ្ត ា ផទសរិន័យជាព្បាក់ រី ១.០០០.០០០ (មួ្យោន) ផរៀល ែល់ 
២០.០០០.០០០ (នម្ភោន) ផរៀល (ព្បដ ល ២៥០ ែុោ្ោផម្រកិ ែល់ ៥.០០០ ែុោ្ោផម្រកិ) និងព្ត្ូវ្ត ា ផទស
ោក់រនធ ារ រី ០១ (មួ្យ) ឆ្ន ាំ ែល់ ០៥ (ព្បាាំ) ឆ្ន ាំ ឬផទសណាមួ្យននផទសទាំងរីរផនះ។29 ទិផងវើននការព្បកួត្
ព្បដជ្ងមិ្នផ ម្ ះព្ត្ង់និងព្ត្ូវ្ត ា ផទសរិន័យជាព្បាក់ រី ៥.០០០.០០០ (ព្បាាំោន) ផរៀល ែល់ ១០.០០០.០០០ 
(ែប់ោន) ផរៀល (ព្បដ ល ១.២៥០ ែុោ្ោផម្រកិ ែល់ ២.៥០០ ែុោ្ោផម្រកិ) និងព្ត្ូវ្ត ា ផទសោក់
រនធ ារ រី ០១ (មួ្យ) ដែ ែល់ ០១ (មួ្យ) ឆ្ន ាំ  ឬផទសណាមួ្យននផទសទាំងរីរផនះ។30 កនុងករណីមិ្នរាង
ចាល ព្ត្ូវ្ត ា ផទសផទិវផឡើង ទាំងផទសរិន័យជាព្បាក់ និងផទសោក់រនធ ារ។  យកព្រប់ព្រង អនកចាត់្ការ 
ឬត្ាំណាងនននីតិ្បុរាលព្ត្ូវទិទួិលទិណឌ កម្មសព្មប់បទិផលមើស ផលើកដលងដត្ោចបគា ញភ័សតុតងថាផររុាំបានែឹងឮ 
ឬយល់ស្សបនឹងបទិផលមើសផ ះផឡើយ។31  
 
 

 
 

                                                      
29 ចាប់មលក មព្ត ៦៤ 
30 ចាប់មលក មព្ត ៦៥ 
31 ចាប់មលក មព្ត ៦៨  


