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ក្ខរដ ោះស្រសាយវិវាទកម្មសទិធិបញ្ញា តាម្នីតិវីធីរដ្ឋបាល 
និងយនតក្ខរម្ជ្ឈតតក្ខរ

ថ្ងៃពុធ ១៤ក ើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តើស័  ព.ស.២៥៦៥ 
ត្តូវនឹងថ្ងៃទើ២៣ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២១

កវលាកមា៉ោ ង៨:០០នាទើត្ពឹ  ដល់កមា៉ោ ង១១:៣០នាទើត្ពឹ 
កោយកលា តូ រតិ

អនុស្របធាននាយក ឋ នកម្មសទិធិបញ្ញា  ស្រកសងួពាណិជ្ជកម្ម



មាតិក្ខ
I. ក្ខររដំលាភមា៉ា ក
II. ក្ខរស្របកតួស្របជជ្ងម្ិនដសាម ោះស្រតង់
III.ដ្ំដ ោះស្រសាយ
IV.ក្ខរផ្សោះផ្ាវិវាទមា៉ា កតាម្វិធីសាស្រសតរដ្ឋបាល



I.ក្ខររដំលាភមា៉ា ក
ក. និយម្ន័យ

ក្ខររដំលាភមា៉ា ក គឺជាការកត្បើត្ាស់មា៉ោ  ខដលដូច ឬត្សកដៀង
នាាំឲ្យភ័នតត្ចឡាំនឹងមា៉ោ  ខដលានចុុះបញ្ជ ើរចចកពត្ពុះាជជាាចចត្ -
 មពុជាទា ់ទងនឹងទាំនិញ ឬកសវាខដលដូច ឬត្បហា ់ត្បខែល
របស់មាា ស់សិទធិកោយគ្មា នការអនុញ្ញា ត។



ខ. កតាត នាឲំ្យមានក្ខររដំលាភមា៉ា ក
១.មា៉ោ  របស់មាា ស់កដើមមានសុពលភាព

(ានចុុះបញ្ជ ើ ត្បកាស បនត)

២.មា៉ោ  ានត្តូវកត្បើត្ាស់កោយភាគើចុងចកមលើយ



ខ. កតាត បដងកើតឲ្យមានក្ខររដំលាភមា៉ា ក(ត)
៣. ចុងចកមលើយកត្បើត្ាស់មា៉ោ   នុងវសិ័យពាណិជ្ជ មា

(ខច ចាយ ោ ់ល ់ ផ្សាយពាណិជ្ជ មា...)

៤. បកងកើតការភន័តត្ចឡាំ ( នុងចាំកាចមអន កត្បើត្ាស់ និងសាធារណៈ)



II.ក្ខរស្របកតួស្របជជ្ងម្ិនដសាម ោះស្រតង់
ក. និយម្ន័យ

ក្ខរស្របកតួស្របជជ្ងម្ិនដសាម ោះស្រតង់ គឺជាការត្ប ចតត្បខជ្ង
ខដលផ្សទុយកៅនឹងកគ្មលការណ៍ ថ្នការអនុវតតកទៀងត្តង់ នុងវស័ិយ
ពាណិជ្ជ មា កសវា មា និងឧសាែ មា។



ខ. ស្របដភទននក្ខរស្របកតួស្របជជ្ងម្ិនដសាម ោះស្រតង់
១. ការផ្សាយពាណិជ្ជ មាបាំកផ្សលើស
២. ការលបចងបុគគលិ សាំខាន់ៗពើគូត្ប ចត
៣. ការលចចព័ត៌មានសមាៃ ត់ពាណិជ្ជ មា



ខ. ស្របដភទននក្ខរស្របកតួស្របជជ្ងម្ិនដសាម ោះស្រតង(់ត)
៤. ការលចច ឬការចុុះបញ្ជ ើមា៉ោ  កោយទុចារតិ
៥. ការខ លងបនលាំ ឬចមលងផ្សលិតផ្សល



ខ. ស្របដភទននក្ខរស្របកតួស្របជជ្ងម្ិនដសាម ោះស្រតង់(ត)
៦. ការលចចចមលងសាល  សញ្ញា និងសមប កវចែាប់
៧. យុទធសាស្រសតោ ់នុយកែើយបតូរ ឬជ្ាំនចស
៨. ការបង្ហា ញមិនត្តឹមត្តូវ



III. ដ្ំដ ោះស្រសាយ
១. តុលាក្ខរ

 . អធិបញ្ញជ
ែ. សាំណង
២.ក្ខរផ្សោះផ្ាវិវាទតាម្វិធសីាស្រសតរដ្ឋបាល



ក. និយម្ន័យ

ក្ខរផ្សោះផ្ាវិវាទតាម្ផ្លូវរដ្ឋបាល គឺជានើតិវធិើផ្សលូវការខដលក ើត
កឡើងកោយការត្ពមកត្ពៀង  នុងកនាុះនាយ ោា ន មាសិទធិបញ្ញា ត្ សចងពាណិជ្ជ មា
កដើរតចនាទើជាអន ផ្សសុះផ្សាកោយអពាត្ ឹតកដើមបើជ្ចយសត្មបសត្មួលមាា ស់សិទធិ និង
អន រ ាំកលាភមា៉ោ   នុងការខសែងរ ដាំកាចុះត្សាយថ្ន រណើ វវិាទមា៉ោ  កោយឈរកលើ
មូលោា នចាប់និងបទបបញ្ាតតិជាធរមាន និងត្សបតាមផ្សលត្បកោជ្ន៍ត្សបចាប់
របស់ភាគើពា ់ព័នធ។



ខ. វិសាលភាព

ក្ខរផ្សោះផ្ាវិវាទតាម្វិធីសាស្រសតរដ្ឋបាល អនុវតតចាំកពាុះ
 រណើ វវិាទមា៉ោ  ពាណិជ្ជនាម ការត្ប ចតត្បខជ្ងមិនកសាា ុះត្តង់ មា៉ោ  សមាគ ល់
ភូមិសាស្រសតទាំនិញ ការសង្ហៃ តព់ាណិជ្ជ មា មា៉ោ  សមូែភាព មា៉ោ  វញិ្ញា ត មា...



គ.មាា សស់ទិធិ

កពកពលខដលមា៉ោ  របស់ែលចន ត្តូវានបាំពានកោយភាគើាច
មចយ មាា ស់សិទធិអាចោ ់ពា យកសនើសុាំការផ្សសុះផ្សាវវិាទតាមវធិើសាស្រសត
រដាាល ម នាយ ោា ន មាសិទធិបញ្ញា ថ្នត្ សចងពាណិជ្ជ មា។



ឃ.ពាកយបណតឹ ងស្រតូវភាជ ប់នូវឯកសារ
ដ្ូចខាងដស្រក្ខម្៖

១.ពា យកសនើសុាំផ្សសុះផ្សាវវិាទខដលចុុះែតថកលខា
កោយមាា ស់មា៉ោ  ឬភាន  ់ង្ហរតាំាចងត្សបចាប់
 . ក ា្ ុះ និងអាសយោា នរបស់មាា ស់សិទធិ ឬអន ទទចលសិទធិ
ែ. ក ា្ ុះ និងអាសយោា នរបស់ភាន  ់ង្ហរតាំាចង(ត្បសិនកបើមាន
ភាន  ់ង្ហរតាំាចងត្សបចាប)់



ឃ.ពាកយបណតឹ ងស្រតូវភាជ ប់ឯកសារដ្ូចខាងដស្រក្ខម្(ត)

គ. ក ា្ ុះ អាសយោា ន និងកលែទាំនា ់ទាំនងរបស់អន រ ាំកលាភ
មា៉ោ  ឬភាគើចុងចកមលើយ

ឃ. មូលោា ន នុងការោ ់ពា យបតឹង



ឃ.ពាកយបណតឹ ងស្រតូវភាជ ប់ឯកសារដ្ូចខាងដស្រក្ខម្(ត)

២.លិែិតត្បគល់សិទធិ និង/ឬលិែិតត្បគល់សិទធិបនត (ត្បសិនកបើមាន
ភាន  ់ង្ហរតាំាចងត្សបចាប)់

៣. វញិ្ញា បនបត្តចុុះបញ្ជ ើមា៉ោ  ឬឯ សារមានតថ្មលកសាើ



ឃ.ពាកយបណតឹ ងស្រតូវភាជ ប់ឯកសារដ្ូចខាងដស្រក្ខម្(ត)
៤.គាំរមូា៉ោ  ពិត គាំរមូា៉ោ  ខ លងបនលាំ
៥. ខផ្សនទើបង្ហា ញអាសយោា នរបស់ភាគើអន បតឹង និងចុងចកមលើយ



ឃ.ពាកយបណតឹ ងស្រតូវភាជ ប់ឯកសារដ្ូចខាងដស្រក្ខម្(ត)

៦. បង្ហក ន់ថ្ដបង់ ថ្ត្មកសវាសាធារណៈ
៧. កលែទូរស័ពទ អុើកម៉ោល កតកឡត្កាមទាំនា ់ទាំនង



ង. នីតិវីធីននក្ខរផ្សោះផ្ាតាម្វិធីសាស្រសតរដ្ឋបាល
១.  ាំណត់កាលបរកិចេទកដើមបើករៀបចាំ ិចាត្បជុ្ាំ
២.ការអកញ្ជ ើញភាគើវវិាទ ឬភាគើជ្កមាល ុះ



ង. នីតិវីធីននក្ខរផ្សោះផ្ាតាម្វីធីសាស្រសតរដ្ឋបាល(ត)
៣. ិចាត្បជុ្ាំរចមគ្មន ឬោច់កោយខឡ 
៤.អាចពនាកពលាន
៥.ភាគើវវិាទអាចកត្ជ្ើសករ ើសតាំាចងរបស់ែលចន



ង. នីតិវីធីននក្ខរផ្សោះផ្ាតាម្វិធីសាស្រសតរដ្ឋបាល(ត)
៦.មិន ាំណត់ចាំនចនអន ចូលរចម
៧.ភាគើវវិាទអាចទាញកែតុផ្សលផ្ទទ ល់មាត់



ង. នីតិវីធីននក្ខរផ្សោះផ្ាតាម្វិធីសាស្រសតរដ្ឋបាល(ត)
៨. មូលោា ន នុងការបតឹង និងមូលោា នផ្សទុយ
៩.ភាគើវវិាទអាចដ ពា យបណតឹ ងាន



ង. នីតិវីធីននក្ខរផ្សោះផ្ាតាម្វិធីសាស្រសតរដ្ឋបាល(ត)
១០. នាយ ោា ន មាសិទធិបញ្ញា កចញ ាំណត់កែតុកពលបញ្ា ប់
១១. ភាគើទាាំងអស់ចុុះែតថកលខា ឬផ្សតឹតកមថ្ដកលើ ាំណត់កែតុ



ច. អានុភាពគតិយតុត
១. ទត្មង់ជា ិចាត្ពមកត្ពៀង
២. អានុភាពអនុវតតដូច ិចាសនា




