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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

អឺំពិី�ម្ពុមវិធីី	ARISE+IPR

កមួមវធិី ARISE Plus សត្រូ�ប់វសិ័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  (ARISE + IPR) គឺជាស�សធា��មួួយនេះត្រូកាមួជំ្ជ�ួយឧប�្ថមួពីត្រូងឹងស 
�ហរ�កមួម�ំប�់អាសា៊ា �របស់សហភាពីអឺរ ុ�ប (EU) ឬ នេះៅកា�់ថ្លា ARISE Plus ។ កមួមវធិី ARISE+ IPR ��ទឹ្ធិត្រូបាក ់
ចំ�ួ�  ៥,៥��អឺរ ុូ សត្រូ�ប់រយៈនេះពីល៥ឆំ្នាំនំេះដូីមួ្ជី្ជួយដូល់ការនេះធ្វីស�ហរ�កមួមកំ�ង�ំប�់ តាមួរយៈកិចំសហត្រូប�ិប�តិ

 ការកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  (IP) �ិងកំ�ងនេះោលបំ�ងនេះដីូមួ្នីេះធ្វីឱ្យត្រូបនេះសីរនេះឡូងី�ូវត្រូបពី័�ិកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  សត្រូ�ប់ការបនេះងាី� ការ
 ការពារ ការនេះត្រូបីត្រូបាស់ ការត្រូគប់ត្រូគង់ �ិងការអ��វ�ត�៍ចបាប់ ឲ្យត្រូសបជាមួួយការអ��វ�ត�៍ល្ៗអ  �ិង�ត្រូ��ា �អ�តរជា�ិ �ិង 

នេះោលនេះៅយ�ទ្ធិិសាសសតណែផ្ទះ�ការសកមួមភាពីកមួមសិទ្ធិិិបញារបស់អាសា៊ា �ឆំ្នាំ ំ២០១៦-២០២៥ ។

ARISE+IPR ��នេះោលបំ�ងនេះដីូមួ្:ី
  • បនេះងាី�ការចូលរមួួរបស់រដូាជាស�ជិ្ជកអាសា៊ា �នេះ�កំ�ងស�ិិសញ្ញាា កមួមសិទ្ធិិិបញាអ�ីរជា�ិ �ិងត្រូបពី័�ិជាសកល
  • ចូលរមួួចំណែ�កកំ�ងការកសាងសមួ�្ថភាពីសា្ថ ប័�នេះឆុ្នាំះនេះ�រកការយិាល័យ IP របស់អាសា៊ា �ណែដូល��ត្រូបសិទ្ធិិិភាពីខ្លឹុស់
  • បនេះងាី�ការយល់ដឹូងណែផ្ទះំក�នេះយាបាយ�ិងសាធារ�ៈអំពីីសារៈសំខា�់នៃ�ការការពារ�ិងការអ��វ�ត�៍ចបាប់កមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា
  • ពីត្រូងឹងសមួ�្ថភាពីរបស់ធ�រកិចំអាសា៊ា �ឲ្យនេះ�ជាពា�ិជ្ជជកមួម �ិងការពារសិទ្ធិិិកមួមសិទ្ធិិិបញារបស់ពីួកនេះគ
  • ផ្ទះតល់ការោតំ្រូទ្ធិតាមួ�ត្រូមួូវការដូល់ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា ឡាវ �ិងមីួយុា�់�ុ

នេះ�យនេះធ្វីការយុាងជិ្ជ�សំិទ្ធិិជាមួួយរដូាជាស�ជិ្ជកអាសា៊ា ��ិងនេះលខាធិការ�ា �អាសា៊ា � កមួមវធិី ARISE+IPR បា�បញូំល
 បណែ�្ថមួ�ូវអ�្ថត្រូបនេះយាជ្ជ�៍នៃ�ការការពារកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា យុាងរ�ងឹ�នំេះ�កំ�ង�ំប�់ ។ តាមួរយៈគំ�ិ�ផ្ទះតួចនេះផ្ទះតីមួកសាងសមួ�្ថភាពី 

ការអភ្នំិវ្្ឍ�៍ឧបករ�៍ពី័�៌��វទិ្ធិយោ ការផឹ្ទាស់បតូរការអ��វ�ត�៍ល្ៗអ  ការអ��មួ័��ត្រូ��ា �អ�តរជា�ិ�ិងយ�ទ្ធិិនាំការនេះលីក
 កមួុស់ការយល់ដឹូងនេះដីូមួ្នីេះលីកការនេះត្រូបីត្រូបាស់ កិចំការពារ �ិងការអ��វ�ត�៍ចបាប់សិទ្ធិិិកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  កមួមវធិីនេះ�ះ សបញ្ញាជ ក់ពីី
 លទ្ធិិផ្ទះលត្រូបនេះសីរនេះឡូងីសត្រូ�ប់ ការត្រូគប់ត្រូគង ភំាក់ង្ការអ��វ�តចបាប់ ការនេះធ្វីពា�ិជ្ជជកមួមកំ�ងត្រូបនេះទ្ធិស �ិងអ�តរជា�ិកំ�ងវសិ័យ
 កមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា   ក៏ដូូចជាសាធារ�ជ្ជ�ទូ្ធិនេះ�រវាងសហគមួ�៍អឺរ ុ�ប �ិងអាសា៊ា �។

កមួមវធិី ARISE+IPR នេះធ្វីការនេះឆុ្នាំះនេះ�រកការបនេះងាី�ឲ្យ��ការអភិ្នំវ្្ឍ�៍របបកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា ដូ៏ខឹាងំមួួយ តាមួរយៈរដូាជា
 ស�ជិ្ជកអាសា៊ា � ណែដូលជ្ជត្រូមួរុញការបនេះងាី�ថីមី ពា�ិជ្ជជកមួម �ិងការវ�ិិនេះយាគនេះ�កំ�ង�ំប�់។
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សហភាពីអ�ឺរ ុ�ប(EU)ោតំ្រូទ្ធិការការពារ �ិងការពីត្រូងឹងសិទ្ធិិិកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា (IP)រមួួបញូំលទាងំតាមួរយៈពា�ិជ្ជជសញ្ញាា  ផ្ទះងណែដូរ។ 
ត្រូបពី័�ិការពារ IP គឺជាមូួល�ា �ត្រូគឹះនៃ�នេះោល�នេះយាបាយនេះសដូាកិចំទ្ធិំនេះ�ីប �ិងជាកតាត ជ្ជត្រូមួរុញសត្រូ�ប់ ការអភិ្នំវ្្ឍ�៍ ។  វាអ��ញ្ញាា �
ឱ្យ��ការអភិ្នំវ្្ឍសមួ�្ថភាពីបនេះចំកវទិ្ធិយោជ្ជ�ជា�ិនេះដូីមួភាគ�ិច �ិងបនេះងាី�ឱកាស នាំនំេះចញនេះ�យបនេះងាី�ភាពីត្រូបកួ�ត្រូបណែជ្ជង។

ការការពារសិទ្ធិិិរបស់ IP រមួួទាងំពា�ិជ្ជជសញ្ញាា គឺជាគ�ឹឹះកំ�ងការនេះធ្វីស�ហរ�កមួមរបស់កមួុ�ជាបណែ�្ថមួនេះទ្ធិៀ�នេះ�កំ�ងអាសា៊ា �ក៏ដូូច
ជាពា�ិជ្ជជកមួមទ្ធិំ�ិញនេះទ្ធិ្វភាគីរវាង EU-ASEAN ណែដូលបា�ឈា�ដូល់ ២៣៧,៣ ពា�់��អឺរ ុូកំ�ងឆំ្នាំ ំ២០១៨ ។ ត្រូបពី័�ិការពារ
កមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា ដូ៏រងឹ�ជំ្ជត្រូមួរុញ �វា��វ�ត�៍ ធានាំ�ូវការនេះលីកទឹ្ធិកចិ�តខាងនេះសដូាកិចំសត្រូ�ប់អំកនៃចំត្រូប្ិ� ជ្ជំរ�ញទ្ធិំ��កចិ�តវ�ិិនេះយាគិ� 
នេះហយីដូូនេះចំះ នាំឱំ្យ��ការនេះកី�នេះឡូងី�ូវកំនេះ�ី� នេះសដូាកិចំ �ិងការង្ការ។

អស់រយៈនេះពីលជានេះត្រូចី�ស�វ�សរម៍ួកនេះហយីត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា��អ្វីជានេះត្រូចី�ណែដូលត្រូ�ូវផ្ទះតល់ជូ្ជ�នេះ�យឧសាហកមួមនៃចំ ត្រូប្ិ�កំ�ងសិល្ៈ 
ហ�្ថកមួម �ិងកំ�ងវសិ័យកសិកមួម។ វាជាការនេះលីកទឹ្ធិកចិ�តថ្លាត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជាបា�កឹាយជា ទ្ធិិសនេះៅ វ�ិិនេះយាគសត្រូ�ប់ឧសាហកមួមណែដូ
លពឹីងណែផ្ទះ្អកនេះលី�ុកណែដូលត្រូ�ូវបា�ការពារនេះ�យសិទ្ធិិិយនីេះហា�ិងបនេះចំកវទិ្ធិយោណែដូលត្រូ�ូវបា�ការពារនេះ�យសិទ្ធិិិបុា�ង់ �ិង្ីហាញ ។ 
ត្រូករុមួហ៊ា��កមួុ�ជាក៏ចាប់នេះផ្ទះតីមួអភិ្នំវ្្ឍ�ុករបស់ខ្លឹឹួ�ណែដូរ។ នេះ�កំ�ងនេះសដូាកិចំណែផ្ទះំកនេះលីចំនេះ�ះដឹូងនៃ�ស�វ�សរទ៍្ធិី ២១ នេះ�ះគឺជាផ្ទះឹូវនេះឆុ្នាំះ

 នេះ�មួ�ខ្លឹ។

តាមួពិី�សតង់�រខ្លឹុស់នៃ�ការការពារ �ិងការអ��វ�ត IP ទាក់ទាញការវ�ិិនេះយាគចូលមួកដូល់កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិស�ិងអាោរផ្ទះលិ�កមួមណែដូល
 ជាលទ្ធិិផ្ទះលអាចទ្ធិទ្ធិួលបា��ូវបនេះចំកវទិ្ធិយោបរនេះទ្ធិសកា�់ណែ�នេះលឿ� �ិងល្អជាងមួ�� នេះ�យ�� ឥទ្ធិិិពីលយុាងខឹាងំនេះ�នេះលីកំនេះ�ី�ផ្ទះ

លិ�ភាពីនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសនាំនាំនៃ��ំប�់នេះ�ះ។ �ិយាយនេះ�យសាមួញា វ�ិិនេះយាគិ� �ិងត្រូករុមួហ៊ា��សកលនេះ�ក នេះជ្ជៀសវាង
 ទ្ធិីផ្ទះារណែដូលទ្ធិំ�ិញ នេះសវាកមួម  �ិងការនៃចំត្រូប្ិ�របស់ពីួកនេះគ មិួ�ត្រូ�ូវបា�ធានាំនេះ�យត្រូបពី័�ិពា�ិជ្ជជសញ្ញាា រងឹ�។ំ ត្រូបការនេះ�ះ�ឹង�

�សារៈសំខា�់ជាងនេះ�ះនេះ�នេះត្រូកាយនេះពីល COVID-19 �ិងសត្រូ�ប់ការសាត រនេះសដូាកិចំសងគមួរបស់ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា។

ការពីិចារណាសំខា�់មួួយសត្រូ�ប់�ំស់ ពា�ិជ្ជជសញ្ញាា គឺជាវធិីណែដូលចំណាយ�ិចបំផ្ទះ��កំ�ងការច�ះនេះឈាម ះ �ិងការការពារពា�ិជ្ជជ
សញ្ញាា របស់ពីួកនេះគនេះ�បរនេះទ្ធិស។ សហត្រូគិ�នេះ�កមួុ�ជាអាចទ្ធិទ្ធិួលបា�អ�្ថត្រូបនេះយាជ្ជ�៍ពីី ត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូ សត្រូ�ប់ការច�ះនេះឈាម ះពា�ិ
ជ្ជជសញ្ញាា អ�តរជា�ិ។ វាផ្ទះតល់�ូវមួនេះធយោបាយសាមួញាង្កាយត្រូសរួល�ិង ស�សសំំនៃចសត្រូ�ប់ការច�ះនេះឈាម ះ �ិងត្រូគប់ត្រូគងពា�ិជ្ជជសញ្ញាា  
រហូ�ដូល់ ១២៣ ត្រូបនេះទ្ធិសនេះ�យនេះត្រូបី ពាក្យស�ំណែ�មួួយជាភាសាមួួយ សត្រូ�ប់ត្រូបនេះទ្ធិសជានេះត្រូចី� �ិងបង់នៃថីឹនេះសវាមួួយឈុ��។ 
ការកំ��់នេះពីលនេះវ�យុាង �ឹងរងឹនេះលីដូំនេះ�ីរការកមួមវធិី�ុត្រូ្ីដូ���័យថ្លាអាជី្ជវកមួមអាចទ្ធិទ្ធិួលបា�ការការពារពា�ិជ្ជជសញ្ញាា ពីីប
រនេះទ្ធិសយុាងឆ្នាំប់រហ័ស។

ត្រូបនេះទ្ធិសកមុួ�ជាបា�កឹាយជាស�ជ្ជិកនៃ�ពិីធីសារណែដូលទាក់ទ្ធិងនេះ��ឹងកិចំត្រូពីមួនេះត្រូពីៀង�ុត្រូ្ីដូទាក់ទ្ធិង�ឹងការច�ះបញជ ី�ុកអ�តរជា�ិ
នេះ�នៃថីៃទ្ធិី ៥ ណែខ្លឹមួិថី�នាំឆំ្នាំ ំ២០១៥ ។  ត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូជ្ជត្រូមួរុញការវ�ិិនេះយាគបរនេះទ្ធិសចូលមួក ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា នេះ�យនេះធ្វីឱ្យវាកា�់ណែ�ង្កា
យត្រូសរួលសត្រូ�ប់អាជី្ជវកមួមនេះដូីមួ្កីារពារ�ុករបស់ពីួកនេះគនេះ�ទី្ធិនេះ�ះ នេះ�យបណែ�្ថមួទ្ធិំ��កចិ�ត �ិងពា�ិជ្ជជកមួមរបស់វ�ិិនេះយាគិ�។ ត្រូស
នេះដូៀងោំនេះ�ះណែដូរត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូក៏នេះធ្វីឱ្យវាកា�់ណែ�ង្កាយត្រូសរួលសត្រូ�ប់អាជី្ជវកមួមកមួុ�ជានេះដូីមួ្ពីីត្រូងីកការការពារ�ុកយនីេះហារបស់ពួីកនេះគ
នេះ�បរនេះទ្ធិសនេះ�យនេះធ្វីឱ្យកា�់ណែ�ង្កាយត្រូសរួលសត្រូ�ប់ឱកាសនាំនំេះចញ។ 

កូ�នេះសៀវនេះ�នេះ�ះ “ពិិធីីសារទីីក្រុ�ុងម៉ាា ក្រុ�ីដ:	ម៉ាគ៌ាា ទេ�ុះទេ�រ�ម៉ាា �ស�ល”	គឺជាមួគគ�នេះទ្ធិសក៍ដ៏ូទូ្ធិលំទូ្ធិ�យសត្រូ�ប់អាជី្ជ
វកមួមនេះ�កមួុ�ជាណែដូល��បំ�ងការពារពា�ិជ្ជជសញ្ញាា របស់ខួឹ្លឹ�ជាលកខ�ៈអ�តរជា�ិនេះ�យនេះរៀបរាប់លមួ្អិ�ពីីគ��សមួ្�តិនៃ�ត្រូបព័ី
�ិ�ុត្រូ្ីដូ �ី�ិវធិី �ិងនៃថីឹនេះសវា �ត្រូមួូវការកំ�ងត្រូសរុក �ិងគ�ឹឹះសត្រូ�ប់ការអភិ្នំវ្្ឍ�ុក កំ�ងចំនេះណាមួទិ្ធិដូាភាពី��ត្រូបនេះយាជ្ជ�៍ជា

 នេះត្រូចី�នេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ� នៃ�ការច�ះនេះឈាម ះ ពា�ិជ្ជជសញ្ញាា ។ 

ជ្ជំពូីកណែដូលត្រូ�ូវបា�បនេះងាី�នេះឡូងីយុាងយកចិ�តទ្ធិ�ក�ក់ សតីពីីការការពារពា�ិជ្ជជសញ្ញាា នេះ�កំ�ងសហភាពីអឺរ ុ�ប បង្កាា ញពីីអ�្ថត្រូបនេះយាជ្ជ
�៍នៃ�ការច�ះនេះឈាម ះពា�ិជ្ជជសញ្ញាា សហភាពីអឺរ ុ�ប (EUTM) ណែដូលផ្ទះតល់ការការពារនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសជាស�ជិ្ជកទាងំ ២៧ របស់សហ 
ភាពីអឺរ ុ�ប។

សហគមួ�៍អ�ឺ រ ុ� បទ្ធិ�ះឹង រង់ចាំប�តកិ ចំសហត្រូប�ិប�តិការ ត្រូបកបនេះ�យណែផឹ្ទះផ្ទាា ជាមួួយកមួុ� ជានេះដូីមួ្ីជ្ជះឥទិ្ធិិពីលជាវជិ្ជជ�� 
ដូល់បរយិាកាសអាជី្ជវកមួម �ិងបនេះងាី�ការត្រូបកួ�ត្រូបណែជ្ជង �ិងការបនេះងាី�ការង្ការសមួរមួ្យកំ�ងការផ្ទះគ�់ផ្ទះគង់ទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវាកមួមត្រូបកបនេះ�
យសតង់�រគ��ភាពីខ្លឹុស់ �វា��វ�ត�៍ ្ីហាញ �ិង ការនៃចំត្រូប្ិ�។

ទេ�� Franck Viault 
ត្រូបធា�ណែផ្ទះំកសហត្រូប�ិប�តិការ 
ត្រូប�ិភូ្នំសហភាពីអឺរ ុ�បត្រូបចានំេះ�ត្រូពីះរាជាណាចត្រូកកមួុ�ជា
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

ប�ពិវ�ថាពិីនាយ�ដ្ឋាា ន�ម្ពុមសិទីិិបញ្ញាា ននក្រុ�សងួពាណិរ�្ម្ពុម	
ននក្រុពិះរាជាោ្រក្រុ��ម្ពុុ�ជា

កំ�ងឋា�ៈជានេះលខាធិការ�ា �នៃ�គ�ៈក�ម ធិការជា�ិត្រូគប់ត្រូគងកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  (NCIPR) នៃ�ត្រូពីះរាជាណាចត្រូកកមួុ�ជា នាំយក�ា
�កមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា នៃ�ត្រូកសួងពា�ិជ្ជជកមួមបា�នេះដីូរ�ួនាំទ្ធិីយុាងសំខា�់កំ�ងការអភិ្នំវ្្ឍកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា នេះ�កមួុ�ជា ជាពិីនេះសសបា�ផ្ទះតល់

 នេះសវាច�ះបញជ ី�ុក តាងំពីីឆំ្នាំ ំ១៩៩១  បនាំះ ប់បា�អ��មួ័�ចបាប់សតីពីី �ុក ពា�ិជ្ជជនាំមួ  �ិងអំនេះពីីនៃ�ការត្រូបកួ�ត្រូបណែជ្ជងមិួ�នេះសាម ះ
ត្រូ�ង់កំ�ងឆំ្នាំ ំ ២០០២ �ិងអ��ត្រូកឹ�្យសត្រូ�ប់អ��វ�តចបាប់សតពីី �ុក ពា�ិជ្ជជនាំមួ �ិងអំនេះពីីនៃ�ការត្រូបកួ�ត្រូបណែជ្ជងមិួ�នេះសាម ះត្រូ�ង់ 
កំ�ងឆំ្នាំ ំ២០០៨ ។

ត្រូពីះរាជាណាចត្រូកកមួុ�ជាបា�កឹាយជាស�ជិ្ជកនៃ�ពីិធីសារណែដូលទាក់ទ្ធិងនេះ��ឹងកិចំត្រូពីមួនេះត្រូពីៀងទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូសតីអំពីីការច�ះបញជ ី
�ុកជាអ�តរជា�ិនេះហយីបា�ចូលជាធរ��ចាប់ពីីនៃថីៃទ្ធិី០៥ ណែខ្លឹមួិថី�នាំ ឆំ្នាំ២ំ០១៥ ណែដូលចា�់ទ្ធិ�កជាត្រូពីឹ�តិការ�៍សំខា�់នៃ�ការច�ះ
បញជ ី�ុកជាលកខ�ៈអ�តរជា�ិរបស់ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា។ នេះយងីនេះ�ញីថ្លាចំ�ួ�នៃ�ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី�ុកជាអ�តរជា�ិ (IA) �ិង

 ការច�ះបញជ ី�ុកជាអ�តរជា�ិ (IR)��ការនេះកី�នេះឡូងីគួរឱ្យក�់ស�គ ល់។

នាំយក�ា �កមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា បា�បនេះងាី�ណែផ្ទះ�ការសកមួមភាពីសតីពីីកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  ឆំ្នាំ២ំ០២១-២០២៣ សត្រូ�ប់ ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជាណែដូ
លរមួួ��សកមួមភាពីរពំីឹងទ្ធិ�កជាក់�ក់មួួយចំ�ួ�ណែដូលត្រូ�ូវសនេះត្រូមួច កំ�ងនេះនាំះណែដូរ ការអភិ្នំវ្្ឍបណែ�្ថមួនៃ�ត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូជាអាទិ្ធិភាពី

 មួួយកំ�ងចំនេះណាមួអាទិ្ធិភាពីជានេះត្រូចី�នេះទ្ធិៀងផ្ទះងណែដូរ។ នេះឆ្លុះឹ��កំ�ងឱកាសនេះ�ះ នេះយងីសងឹមឹួថ្លា អងគភាពីកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា អឺរ ុ�ប (EUIPO) 
�ឹងប�តផ្ទះតល់ជំ្ជ�ួយបនេះចំកនេះទ្ធិសសត្រូ�ប់ការអភិ្នំវ្្ឍកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា នេះ�កមួុ�ជា។ នេះយងី�ឹងប�តកិចំសហត្រូប�ិប�តិការជាមួួយ EUIPO 
�ិងអាសា៊ា �នេះដីូមួ្ពីីត្រូងឹងសមួ�្ថភាពីមួស�តីកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  �ិងមួស�តីអ��វ�តចបាប់ �ក់ឱ្យដំូនេះ�ីរការយ�ទ្ធិិនាំការនេះលីកកមួុស់កា

 រយល់ដូឹងជាសាធារ�ៈ ក៏ដូូចជាការអ��វ�តគំ�ិ�ផ្ទះតួចនេះផ្ទះតីមួពាក់ពី័�ិដូនៃទ្ធិនេះទ្ធិៀ�ណែដូលបា�កំ��់កំ�ងណែផ្ទះ�ការសកមួមភាពីជា�ិសតីពីី
កមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា ឆំ្នាំ ំ២០២១-២០២៣ សត្រូ�ប់ ការអភិ្នំវ្្ឍ �ិងកិចំការពារសិទ្ធិិិកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  �ិងជ្ជត្រូមួរុញសកមួមភាពីអាជី្ជវកមួមនេះ�
កមួុ�ជាក៏ដូូចជានេះ��ំប�់អឺរ ុ�ប �ិង�ំប�់អាសា៊ា �។

ឯក៍ឧត្តតម �ួនុ វិជាា�
ទ្ធិីត្រូបឹកាត្រូកសួងពា�ិជ្ជជកមួម
ត្រូបធា�នេះលខាធិការ�ា �នៃ�គ�ៈក�ម ធិការជា�ិកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  (NCIPR)
ត្រូបធា�នាំយក�ា �កមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា
ត្រូកសួងពា�ិជ្ជជកមួម
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

1.	ម៉ាា �យីទេោរបសអ់ឺ្ន�	ក្រុទីពិ្យសម្ពុ្បតិតិដរ៏ឹងម៉ាំរបសអ់ឺ្ន�

�ុកយនីេះហារបស់អំកគឺរូបភាពីណែដូលនេះធ្វីឲ្យ��ភាពីខ្លឹ�សោំរវាងអំក�ឹងនៃដូគូត្រូបកួ�ត្រូបណែជ្ជងរបស់អំក។ វាកំ��់អ�តសញ្ញាា � 
ផ្ទះលិ�ផ្ទះលរបស់អំក នេះសវារបស់អំក ត្រូករុមួហ៊ា��របស់អំក។ វាអាចជា�ំណាងនេះ�យសញ្ញាា មួួយ �ិមួិ�តសញ្ញាា មួួយ ការរចនាំមួួយ 
ពាក្យមួួយ ពី�៌មួួយ ឬការរមួួបញូំលោំ។ វាបង្កាា ញឲ្យដូឹងពីីគ��ភាពី ភាពីនេះជ្ជឿទ្ធិ�កចិ�ត �ិងភាពីនេះពីញចិ�តរបស់អ�ិថីិជ្ជ�។ 

 វានេះដូីរ�ួយុាងសំខា�់កំ�ងយ�ទ្ធិិសាសសតទី្ធិផ្ទះាររបស់អំក �ិងជាចំ�� ចសំូលនៃ�ការត្រូបកួ�ត្រូបណែជ្ជងអាជី្ជវកមួមរបស់អំក។ វាបនេះងាី�ឲ្យ
 ��អ�ិថីិជ្ជ�ណែដូល��ភាពីនេះសាម ះត្រូ�ង់ �ិងគ���នៃមួឹ។ វាអាចកឹាយនេះ�ជាត្រូទ្ធិពី្យសមួ្�តិដូ៏រងឹ�រំបស់អំក។

1.1.	យ�ទីសិាសសតិ�សាងម៉ាា �យីទេោ	និងភាពិទេជាគ្គរព័យទេលីអារើវ�ម្ពុម

ការកសាង�ុកយនីេះហាសំនេះៅនេះលីការបនេះងាី�ឲ្យ��ភាពីណែញក�ច់ �ិងទាក់ទាញនេះ�កំ�ងទី្ធិផ្ទះារ ណែដូលជ្ជួយពីត្រូងីក �ិងរកាជំ្ជនេះ�ឿ
 ពីីអ�ិថីិជ្ជ�។ ត្រូបសិទ្ធិិភាពីការកសាង�ុកយនីេះហាទាក់ទ្ធិង�ឹងការបនេះងាី�រូបភាពីកំ�ងផ្ទះំ�់គំ�ិ�របស់អ�ិថីិជ្ជ� អំពីីគ��ភាពី
 ផ្ទះលិ�ផ្ទះល ឬនេះសវា ជាចំបងតាមួរយៈយ�ទ្ធិិនាំការផ្ទះសពី្វផ្ទះាយពា�ិជ្ជជកមួមនេះផ្ទាត �នេះលី�ុកយហីា។ វាក៏�ត្រូមួូវឲ្យ��ការធានាំ 

ការពារណែផ្ទះំកចបាប់នៃ��ុកយនីេះហាត្រូបឆ្នាំងំនេះ��ឹងនៃដូគូត្រូបកួ�ត្រូបណែជ្ជងនេះ�កំ�ងទី្ធិផ្ទះារណាមួួយ។ យ�ទ្ធិិសាសសតកសាង�ុកយនីេះហា គឺ
ជាចំ�� ចសំូលនៃ�ការត្រូបកួ�ត្រូបណែជ្ជងទី្ធិផ្ទះារត្រូបកបនេះ�យ�ិរ�តរភាពី �ិងភាពីនេះជាគជ័្ជយនេះលីអាជ្ជីវកមួម។

1.2.	ការបទេងកីែម៉ាា �យីទេោ	ការក្រុគ្គបក់្រុគ្គង	និងការទេធីវីអារើវ�ម្ពុម

ការបនេះងាី��ុកយនីេះហាមួួយសំនេះៅនេះលីការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកសញ្ញាា ណែដូលស�គ ល់លកខ�ៈខ្លឹ�សោំចំនេះពាះផ្ទះលិ�ផ្ទះល ឬនេះសវារបស ់
អំកពីីនៃដូគូត្រូបកួ�ត្រូបណែជ្ជងរបស់អំក �ិងទ្ធិទ្ធិួលបា�ការការពារនេះ�យចបាប់។ ការបង្កាា ញភាពីត្រូសបចបាប់ចំនេះពាះ�ុកយនីេះហារបស ់
អំកគឺជា�ុក។ �ុកមួួយផ្ទះតល់ឲ្យអំក�ូវសិទ្ធិិិផ្ទាត ច់មួ�ខ្លឹកំ�ងការរារាងំភាគីទ្ធិីបីពីីការនេះត្រូបីសញ្ញាា  ណែដូលស�គ ល់លកខ�ខ្លឹ�សោំចំនេះពាះ
�ុកយនីេះហារបស់អំកកំ�ងការនេះធ្វីពា�ិជ្ជជកមួមសត្រូ�ប់ទ្ធិំ�ិញ ឬនេះសវាដូូចោំ ឬត្រូសនេះដូៀងោំ។

អំកអាចច�ះបញជ ី�ុករបស់អំកនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសកមុួ�ជានេះ�យនេះធ្វីការ�ក់ពាក្យនេះសីំស�ំនេះ�នាំយក�ា �កមួម
សិទ្ធិិិបញ្ញាា  (DIP) នៃ�ត្រូកសួងពា�ិជ្ជជកមួម។ ការការពារ�ុករបស់អំកនេះ�កមួុ�ជា��រយៈនេះពីល ១០ ឆំ្នាំ ំ
នេះហយីអាចនេះធ្វីការច�ះបញជ ីសានេះឡូងីវញិនេះ�យមួិ�កំ��់សត្រូ�ប់កំ�ងរយៈនេះពីលការពារដូូចោំ។ ការត្រូគ
ប់ត្រូគង�ុកយនីេះហារបស់អំកសំនេះៅនេះលីការច�ះបញជ ីសានេះឡូងីវញីចំនេះពាះ�ុករបស់អំកជានេះទ្ធិៀងទា�់ �ិង
ការអ��វ�តសិទ្ធិិិរបស់អំកត្រូបឆ្នាំងំនេះ��ឹងអំករនំេះ�ភ្នំបំពា� �ិងអំកណែកឹងប�ឹំ។ ការនេះផ្ទះះរសិទ្ធិិិ �ិង

 ការផ្ទះតល់សិទិ្ធិិនេះលី�ុកអាចនេះដូីរ�ួយុាងសំខា�់កំ�ងការនេះធ្វីពា�ិជ្ជជកមួម�ុកយនីេះហាតាមួរយៈភាពីជានៃដូគូ 
ការត្រូគប់ត្រូគងរមួួោំ �ិងការគំ�ិ�ផ្ទះតួចនេះផ្ទះតីមួការផ្ទះតល់អាជាា ប័�ណពីិនេះសស។

1.3.	ការការពារម៉ាា �យីទេោអឺ្ន��្ន�ងទីីផ្សាារនាំទេ្រញ

ការការពារ�ុករបស់អំកនេះ�នេះត្រូ�ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជាសំនេះៅនេះលីការទ្ធិទ្ធិួលបា�សិទ្ធិិិ�ុកកំ�ងទី្ធិផ្ទះារនាំនំេះចញ�ីមួួយៗ ណែដូលជាកណែ�ឹង
ណែដូលអំកចង់នេះធ្វីពា�ិជ្ជជកមួមផ្ទះលិ�ផ្ទះល ឬនេះសវារបស់អំក។ សិទ្ធិិិ�ុកគឺជាសិទ្ធិិិនេះ�កំ�ងណែដូ�ដីូ �ិង�� ស�ពីលភាពីណែ�កំ�ង

 ណែដូ�ត្រូបនេះទ្ធិសមួួយគ�់ (�ុកលកខ�ៈថំ្លាក់ជា�ិ) ឬត្រូករុមួនៃ�បណាត ត្រូបនេះទ្ធិសណែដូលបា�បនេះងាី�ត្រូបពី័�ិ�ុកថំ្លាក់�ំប�់មួួយ 
(ឧទាហរ�៍ សហភាពីអឺរ ុ�ប)។ ជានេះោលការ�៍នេះដូីមួ្ទី្ធិទ្ធិួលបា�សិទ្ធិិិ�ុកនេះ�បរនេះទ្ធិស អំកត្រូ�ូវ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំ�ុក�ច់

 នេះ�យណែឡូកៗពីីោំនេះ�ការយិាល័យ�ុកនៃ�ត្រូបនេះទ្ធិសនេះផ្ទះសងៗ ណែដូលអំកចង់ឲ្យ�ុកយនីេះហារបស់អំកត្រូ�ូវបា�ការពារ។ នេះ�នេះពីល 
ណែដូលអំកទ្ធិទ្ធិួលបា�សិទ្ធិិិរបស់អំកនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសទាងំនេះនាំះ អំក�ឹងត្រូ�ូវនេះធ្វីតាមួ�ី�ិវធិី�ច់នេះ�យណែឡូកនេះ�ការយិាល័យទាងំ

 នេះនាំះនេះដូីមួ្តី្រូគប់ត្រូគងសិទ្ធិិិរបស់អំក(ច�ះបញជ ី�ុកសានេះឡូងីវញិ  ផ្ទះតល់អាជាា ប័�ណ ឬ នេះផ្ទះះរសិទ្ធិិិ) ។ នេះទាះជាយុាងណា ជាជ្ជ�ជា�ិ
 កមួុ�ជា ឬ ប�គគលណែដូល��ទី្ធិលំនេះ��ា � ឬ��ឧសាហកមួម ឬ ការបនេះងាី�ពា�ិជ្ជជកមួមនេះ�កមួុ�ជា អំកអាចទាញយកត្រូបនេះយាជ្ជ�៍
 ពីីជ្ជនេះត្រូមួីសមួួយ ណែដូលកា�់ណែ�ទាក់ទាញ ចំណាយ��ត្រូបសិទ្ធិិភាពី �ិងមួនេះធយោបាយង្កាយត្រូសរួលកំ�ងការទ្ធិទ្ធិួល �ិងត្រូគប់ត្រូគងសិទ្ធិិិ

�ុករបស់អំកនេះ�បរនេះទ្ធិស នេះ�យនេះត្រូបីត្រូបាស់ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ ណែដូលជាស�ិិសញ្ញាា អ�តរជា�ិមួួយ ណែដូលកមួុ�ជាបា�កឹាយជា
ស�ជិ្ជកនេះ�នៃថីៃទ្ធិី៥ ណែខ្លឹមិួថី�នាំ ឆំ្នាំ២ំ០១៥។
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2.	ពិិធីីសារទីីក្រុ�ុងម៉ាា ក្រុ�ីដ	-	
ដំទេោះក្រុសាយក្រុ្រ�តែម្ពុយួទេដើម្ពុ្បីការពារម៉ាា �យីទេោរបសអ់ឺ្ន�ទេៅបរទេទីស

ត្រូបសិ�នេះបីអំកជាត្រូករុមួហ៊ា�� បរសិ័ទ្ធិ សហត្រូោស សហត្រូោសឯកប�គគល ឬសហត្រូគិ�កមួុ�ជានេះផ្ទះសងៗ អំកអាចទាញយកគ��
 សមួ្�តិពីីពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ នេះដូីមួ្កីារពារ�ុកយនីេះហារបស់អំកនេះ�នេះត្រូចី�ជាង ១២០ ត្រូបនេះទ្ធិសនេះ�ជ្ជ�ំវញិពីិភ្នំពីនេះ�ក តាមួ 

រយៈ�ី�ិវធិីសាមួញាមួួយ �ិងចំណាយសមួត្រូសបសត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំ �ិងត្រូគប់ត្រូគងការច�ះបញជ ី�ុករបស់អំកនេះ� 
បរនេះទ្ធិស។

2.1.	សម៉ារិ�សហភាពិម៉ាា ក្រុ�ីដ		ទីីផ្សាារទា�ទ់ាញសក្រុម៉ាបក់ារនាំទេ្រញរបស�់ម្ពុុ�ជា

សហភាពី�ុត្រូ្ីដូណែដូលបនេះងាី�នេះឡូងីនេះ�យភាគីជាប់កិចំស�យោ�ឹងពិីធីសារ�ុត្រូ្ីដូ��ស�ជិ្ជកចំ�ួ� ១០៧ (នេះ�នៃថីៃទី្ធិ ១២ 
ណែខ្លឹមួករាឆំ្នាំ ំ២០២១) កំ�ងនេះនាំះ��រដូាចំ�ួ� ១០៥ �ិងអងគការអ�តររ�ា ភ្នំិបាលចំ�ួ� ២ (សហភាពីអ�ឺរ ុ�ប �ិងអងគការកមួមសិទ្ធិិិប
ញ្ញាា អាសហ្វកិ - OAPI) �ិងត្រូគបដូ�ត ប់នេះលីទ្ធិឹកដីូ នៃ� ១២៣ ត្រូបនេះទ្ធិស។ ភាគីហ�្ថនេះលខី្លឹ�ំណាងឲ្យជាង ៨០ភាគរយ
នៃ�លំហូរពា�ិជ្ជជកមួមពិីភ្នំពីនេះ�ក �ិងបនេះងាី�បា�ជាទី្ធិផ្ទះារទាក់ទាញសត្រូ�ប់ការនាំនំេះចញរបស់កមួុ�ជា។

នៃដូគូពា�ិជ្ជជកមួមកំពូីលៗរបស់ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជាភាគនេះត្រូចី�គឺស�ជិ្ជកសហភាពី�ុត្រូ្ីដូ។ អំកនាំចូំលផ្ទះលិ�ផ្ទះលកមួុ�ជាកំពូីល
 ចំ�ួ� ១៥ ��ចំ�ួ�នេះត្រូចី�ជាង ៤ភាគ៥ (៨៣,៣%) នៃ�ការនាំនំេះចញរបស់កមួុ�ជានេះ�ឆំ្នាំ២ំ០១៦ កំ�ងនេះនាំះរមួួ��ស�ជិ្ជក
 សហភាពី�ុត្រូ្ីដូចំ�ួ�១៣ នេះពាលគឺ(តាមួលំ�ប់នៃ��នៃមួឹនាំនំេះចញ): សហរដូាអានេះមួរកិ អាលឺមួុង់ ចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹស ជ្ជបុ��    

សិងាប�រ ី នៃថី បារាងំ ចិ� នេះអសបាញុ ណែបលហស�កិ អ�ីតាលី ស្វីស �ិងហូលងឹ់។ ស�ជិ្ជកសហភាពី�ុត្រូ្ីដូនេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ� ណែដូល��
 �នៃមួឹខ្លឹុស់នៃ�ការនាំនំេះចញរបស់ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជារមួួ�� បុូឡូូញ សាធារ�រដូាកូនេះរ ុ នេះវៀ�ណាមួ អូសសាត លី សាធារ�រដូានេះឆ្លុះក �ិង
 សហពី័�ិរ�សស�។ី

> 80% of world trade

សម៉ារិ�សហភាពិម៉ាា ក្រុ�ីដ
សម៉ារិ�	១០៧	ក្រុ�ទេទីស	(រមួ្ពុទាំងសហភាពិអឺ�ឺរ ា�បនិង	OAPI)

ក្រុគ្គបដណតិ ប	់១២៣	ក្រុ�ទេទីសគិែក្រុ�ម្ពុន�ៃទីី១២	ត�ម្ពុ�រា�្ន ំ	២០២១
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

2.2.	ពិិធីីសារទីីក្រុ�ុងម៉ាា ក្រុ�ីដ	និងនីតិវិធីីងាយក្រុសរួល	

ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូត្រូ�ូវបា�ត្រូគប់ត្រូគងនេះ�យអងគការកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា ពីិភ្នំពីនេះ�ក (WIPO) ណែដូ
លជាទី្ធិភំាក់ង្ការឯកនេះទ្ធិសរបស់អងគការសហត្រូបជាជា�ិ ��មូួល�ា �នេះ�ទ្ធិីត្រូករុងហសណឺែ�វ 
ត្រូបនេះទ្ធិសស្វីស។ ពីិធីសារនេះ�ះអ��ញ្ញាា �ឲ្យអំកទ្ធិទ្ធិួលបា� �ិងរកាការពារ�ុកយនីេះហារបស់អំក
នេះ�ទូ្ធិទាងំពិីភ្នំពីនេះ�កនេះ�យផ្ទះតល់ជូ្ជ��ូវសំ��ំ នៃ��ី�ិវធិីណែដូល��ភាពីង្កាយត្រូសរួល ឆ្នាំប់រហ័ស 
�ិងចំណាយសមួត្រូសបសត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី�ុក �ិងជាចំ�� ចកណាត លកំ�ងកា
រត្រូគប់ត្រូគងការច�ះបញជ ី�ុកនេះ�តាមួត្រូបនេះទ្ធិសនេះផ្ទះសងៗនេះទ្ធិៀ�។

 2.2.1.	ការដ្ឋា�ព់ា�្យ�ោតិ លទេដើម្ពុ្បីតសវងរ�ការការពារ�្ន�ងតដនដើទេផ្សាេងៗ

នេះ�យណែផ្ទះ្អកនេះលី�ុកកមួុ�ជារបស់អំក អំកអាច�កព់ា�្យទេស្នីស�ំជាអឺនរីជាតិនេះ� DIP កំ�ងការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីត្រូបនេះទ្ធិសស�ជិ្ជកទាងំ 
អស់នៃ�សហភាពី�ុត្រូ្ីដូ ណែដូលអំកចង់ឲ្យ�ុករបស់អំកត្រូ�ូវបា�ការពារ។ ពាក្យនេះសំីស�ំអ�តរជា�ិត្រូ�ូវបា�បញជូ �ប�តនេះ�អងគការ  
WIPO សត្រូ�ប់ការត្រូ�រួ�ពិី�ិ�្យ ការច�ះបញជ ី �ិងការនេះបាះពី�មួុផ្ទះាយ។ នេះ�នេះពីលណែដូល�ុករបស់អំកត្រូ�ូវបា�ក�់ត្រូតានេះ�យ  
អងគការ WIPO នេះ�កំ�ងបញជ ីអ�ីរជា�ិ វាត្រូ�ូវបា�ជូ្ជ�ដំូ�ឹងនេះ�រាល់ស�ជិ្ជកនៃ�សហភាពី�ុត្រូ្ីដូ ណែដូលត្រូ�ូវបា�នេះត្រូជ្ជីសនេះរសី។ 
ស�ជិ្ជកទាងំនេះនាំះត្រូ�ូវសនេះត្រូមួចចិ�តថ្លានេះ�ីពីួកនេះគត្រូ�ូវផ្ទះតល់កិចំការពារ�ុករបស់អំកនេះ�កំ�ងណែដូ�ដីូរបស់ពីួកនេះគ កំ�ងរយៈនេះពីល

 ក�ំ�យុ់ាង�ឹងរងឹបផំ្ទះ��។ កំ�ងករ�ីស�ជិ្ជកណែដូលបា�នេះត្រូជី្ជសនេះរសីមួិ�បា�បញជូ �ការបដូិនេះសធណាមួយួកំ�ងរយៈនេះពីលផ្ទះតលជូ់្ជ� 
ចាប់តាងំពីីនៃថីៃជូ្ជ�ដំូ�ឹង (ណែដូលអាច��រយៈនេះពីល ១២ណែខ្លឹ ឬ១៨ណែខ្លឹ ឬ យូរជាង១៨ណែខ្លឹកំ�ងករ�ី��ការបតឹងជំ្ជទាស់ពីី

 ភាគីទ្ធិីបី) �ុកច�ះបញជ ីអ�តរជា�ិត្រូ�ូវបា�ការពារកំ�ងណែដូ�ដីូរបស់ស�ជិ្ជកនេះនាំះ ដូូចនេះ��ឹងការច�ះបញជ ីនេះ�យផ្ទាះ ល់នេះ�
 ការយិាល័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា នៃ�ស�ជិ្ជកនេះនាំះ។

 2.2.2.	ការក្រុគ្គបក់្រុគ្គង�ោតិ លសក្រុម៉ាបម់៉ាា �របសអ់ឺ្ន�	

នេះពីលការ្រ�ះបញី្ជាអឺនរីជាតិ (IR) របស់អំកត្រូ�ូវបា�ទ្ធិទួ្ធិល នេះហយី�ុករបស់អំកត្រូ�ូវបា�ការពារនេះ�យស�ជិ្ជកមួួយ ឬ នេះត្រូច�ីនៃ�សហ 
ភាពី�ុត្រូ្ីដូ នេះហយីអំក�ឹងអាចត្រូគប់ត្រូគងសិទ្ធិិិរបស់អំកយុាងង្កាយត្រូសរួលតាមួ�ី�ិវធិីអ�ឡាញនេះ�កណែ�ឹងណែ�មួួយ (WIPO) 
នេះដូីមួ្ ី(១) ច�ះបញជ ី�ុករបស់អំកសានេះឡូងីវញិនេះរៀងរាល់ ១០ ឆំ្នាំមំួតង (២) ពីត្រូងីកការការពារដូល់ទី្ធិផ្ទះារថីមីៗនេះ�នេះពីលនេះវ�ណា
មួួយ �ិង (៣) នេះសំីស�ំការក�់ត្រូតាកណាត លនេះលីត្រូបនេះភ្នំទ្ធិនៃ�ការណែកណែត្រូបនេះផ្ទះសងៗនៃ�ការច�ះបញជ ីរបស់អំក (ការក�់ត្រូតានេះផ្ទះះរសិទ្ធិិា 
ការបតូរនេះឈាម ះឬអាសយ�ា � ការកំ��់លកខខ្លឹ�ឌ  ការនេះបាះបង់នេះចាល) ។

2.3.	គ្គ�ណសម្ពុ្បតិតិ	ែនម្ពុៃក្រុែូវបានកាែប់នថយ	ការក្រុគ្គបក់្រុគ្គងម៉ាា �យីទេោ	
និងការទេធីវីអារើវ�ម្ពុមក្រុ��បទេដ្ឋាយក្រុ�សិទីភិាពិ

ការដ្ឋា�ព់ា�្យ�ោតិ លនៃ��ុករបស់អំកនេះត្រូកាមួពិីធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូផ្ទះតល់�ូវគ��សមួ្�តិជានេះត្រូចី�ដូូចជា អំកមិួ�ចាបំាច់�ក់
 ពាក្យនេះសំីស�ំនេះ�យ�ច់ណែឡូកពីីោំនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសជានេះត្រូចី� ត្រូពាងជាភាសានេះផ្ទះសងៗ បង់កនៃត្រូមួជារូបិយប័�ណនេះផ្ទះសងៗ ជ្ជួលនេះសវាអំក
 �ំណាងកំ�ងត្រូសរុក �ិងនេះធ្វីតាមួ�ី�ិវធិីនេះផ្ទះសងៗោំតាមួត្រូបនេះទ្ធិសទាងំនេះនាំះ។ ជ្ជំ�ួសមួកវញិ អំកអាច�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរ
 ជា�ិណែ�មួួយនេះ� DIP នេះត្រូបីត្រូបាស់ភាសាណែ�មួួយ(ភាសាអង់នេះគឹស) បង់កនៃត្រូមួជារូបិយប័�ណណែ�មួួយ(ស្វីសសហ្វង់) នេះហយីពាក្យនេះសំី

ស�ំរបស់អំក�ឹង��ត្រូបសិទ្ធិិភាពីនេះ�រាល់ស�ជិ្ជករបស់សហភាពី�ុត្រូ្ីដូ ណែដូលអំកចាប់អារមួម�៍។ �ី�ិវធិីនេះ�ះ��ភាពី
 យុាងសាមួញា ង្កាយត្រូសរួល ឆ្នាំប់រហ័ស �ិងចំណាយសមួត្រូសប។ អំកអាចស�សនំៃថីឹបកណែត្រូប �ិងនៃថីឹឈុំួលនេះផ្ទះសងៗ 

(អំក�ំណាងកំ�ងត្រូសរុក ការបតូររូបិយប័�ណ)។ នេះពីលនេះវ�កំ��់�ឹងរ�ងឹត្រូ�ូវបា�កំ��់នេះលីស�ជិ្ជកសហភាពី�ុត្រូ្ីដូ នេះដូីមួ្សីមួ ្
នេះរចនេះលីការទ្ធិទ្ធិួលសាគ ល់សិទ្ធិិិកំ�ងត្រូសរុក ណែផ្ទះ្អកនេះលីការច�ះបញជ ីជាអ�ីរជា�ិរបស់អំក(IR) រមួួចំណែ�កបនេះងាី�នេះល្��នៃ��ី�ិវធិីការការ
ពារគួរឱ្យក�់ស�គ ល់។
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អ�្ថត្រូបនេះយាជ្ជ�៍នៃ�ការក្រុគ្គបក់្រុគ្គង�ោតិ លគឺ��សារៈសំខា�់ជាងការ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំកណាត លទាងំនេះនាំះដូូចជា នេះ�នេះពីល 
ណែដូល IR របស់អំកត្រូ�ូវបា�ទ្ធិទ្ធិួល អំក�ឹងត្រូ�ូវត្រូ�រួ�ពិី�ិ�្យ �ិងត្រូគប់ត្រូគងកាលបរនិេះចឆេទ្ធិច�ះបញជ ីសាជាថីមីនេះឡូងីវញិ �ិង�ី�ិវធិីនេះ�កំ�ង

 កណែ�ឹងណែ�មួួយ (WIPO) ជ្ជំ�ួសឲ្យកាលបរនិេះចឆេទ្ធិនេះផ្ទះសងៗជានេះត្រូចី� �ិង�ី�ិវធិីនេះផ្ទះសងៗនេះ�ការយិាល័យ�ុក�ច់នេះ�យណែឡូក អំក
 �ឹងអាចពីត្រូងីកការការពារ�ុករបស់អំកនេះ�កា�់ទី្ធិផ្ទះារថីមីៗ បា�យុាងង្កាយត្រូសរួល(តាមួរយៈការនេះត្រូជី្ជសនេះរសីត្រូបនេះទ្ធិសបនាំះ ប ់

សត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យ) នេះហយីអំក�ឹងអាចនេះធ្វីការផឹ្ទាស់បតូរការច�ះបញជ ី�ុករបស់អំក (ដូូចជាការនេះផ្ទះះរសិទ្ធិិិ ការផឹ្ទាស់បតូរនេះឈាម ះ 
ឬអាសយ�ា �របស់អំកកា�់កាប់ ឬអំក�ំណាង ការកំ��់លកខខ្លឹ�ឌ  �ិងការនេះបាះបង់នេះចាល) ណែដូលបា�ក�់ត្រូតានេះ�កណែ�ឹងណែ� 
មួួយ (បញជ ីអ�ីរជា�ិណែដូលត្រូ�ូវបា�រកាទ្ធិ�កនេះ�យ អងគការ WIPO) �ិង���នៃមួឹចំណាយទាបបំផ្ទះ�� ។

ការស�សចំំណាយណែដូលបា�មួកពីីការនេះត្រូបីត្រូបាស់ត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូ��សារៈសំខា�់ជាពិីនេះសសសត្រូ�ប់សហត្រូោសធ���ូច �ិង មួធ្យមួ(SMEs) ។ ៨០ភាគរយនៃ�អំកនេះត្រូបីត្រូបាស់ត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូណែដូលជាត្រូបនេះភ្នំទ្ធិ សហត្រូោសធ���ូច �ិងមួធ្យមួ �ឹង��ត្រូបពី័� ិ
ត្រូបវ�តិឯកសារមួួយសត្រូ�ប់ IRs មួួយ ឬពីីរ។

នេះទាះជាយុាងណាក៏នេះ�យ គ្គ�ណសម្ពុ្បតិតិ នៃ�ពិីធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ មួិ�ត្រូ�ឹមួណែ�កា�់ប�្ថយចំណាយ �ិងពីនេះ�ឹ���ី�ិវធិី ណែដូល
 បា�មួកការ�ក់ពាក្យកណាត ល �ិងការត្រូគប់ត្រូគងកណាត លនៃ� IR នេះទ្ធិ។ ពីិធីសារក៏ផ្ទះតល់ជូ្ជ�អំកមួ��នេះពីលណែដូល�ុកយនីេះហា�� 

វ�ត��នេះ�បរនេះទ្ធិស នេះត្រូពាះវាជាមួនេះធយោបាយនេះដូីមួ្ចីាប់យកនេះករ តន៍េះឈាម ះអ�តរជា�ិយុាងឆ្នាំប់រហ័ស �ិងបនេះងាី��ូវ�នៃមួឹ�ុករបស់អំក
នេះ�ទូ្ធិទាងំពិីភ្នំពីនេះ�ក។ នេះចញពីីទ្ធិសស�ៈជាយ�ទ្ធិិសាសសតរបស់ត្រូករុមួហ៊ា�� ការទ្ធិទ្ធិួលបា�វ�ត���ុកយនីេះហានេះលឿ�នេះ�កត្រូមួិ� 
ពីិភ្នំពីនេះ�កផ្ទះតល់�ូវអ�្ថត្រូបនេះយាជ្ជ�៍នេះសដូាកិចំបណែ�្ថមួនេះទ្ធិៀ� រមួួទាងំការបនេះងាី� ឱកាសកិចំស�យោផ្ទះតល់អាជាា ប័�ណ �ិងលទ្ធិិភាពីនេះធ្វី ជានៃដូគូជាមួួយសហត្រូគិ�អ�តរជា�ិ នេះដូីមួ្បីនេះងាី�ត្រូបសិទ្ធិិភាពីការអភិ្នំវ្្ឍ�៍វដូីជ្ជីវ�ិ�ិងរមួួបញូំលសង្កា្វ ក់ផ្ទះគ�់ផ្ទះគង់ជាសកល។

ទេហែ�អឺវីក្រុែូវទេក្រុ�ីពិិធីីសារម៉ាា ក្រុ�ីដ?

ការកាែប់នថយន�ៃ្រំោយ	និងនីតិវិធីីទេលឿនជាងម្ពុ�នទេដើម្ពុ្បីការពារម៉ាា �របសអ់ឺ្ន�

  ពាក្យស�ំណែ�មួួយ (នេះ� DIP)
  ភាសាណែ�មួួយ  (អង់នេះគឹស)
  រូបិយប័�ណណែ�មួួយ សត្រូ�ប់ទូ្ធិទា�់នៃថីឹនេះសវា (CHF)
  មិួ�ចាបំាច់��អំក�ំណាងនេះត្រូចី�នេះទ្ធិ 
  កាលបរនិេះចឆេទ្ធិ �ិងការនេះសំីស�ំប�តណែ�មួួយ
  �ី�ិវធិីណែ�មួួយសត្រូ�ប់ការណែកណែត្រូប
  លទ្ធិិភាពីពីត្រូងីកការការពារដូល់ត្រូបនេះទ្ធិសថីមីត្រូគប់នេះពីល

អឺ្ន�ទីទីលួបាន

  វ�ត���ុកយនីេះហាដូំបូងនេះ�បរនេះទ្ធិស
  នេះករ តន៍េះឈាម ះ�ុកយនីេះហាអ�តរជា�ិ �ិងនេះករ តន៍េះឈាម ះជំ្ជ�ួញ
  ឱកាសលក់អាជាា ប�ណ័ ជំ្ជ�ួញ �ិងភាពីជានៃដូគូ
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

3.	ការទេក្រុរើសទេរើសម៉ាា �របសអ់ឺ្ន�		ការអឺន�វែតិល្ៗអ

ការបនេះងាី��ុកយនីេះហា សំនេះៅយកការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកសញ្ញាា  (�ុក) ណែដូល�ឹងណែញកផ្ទះលិ�ផ្ទះល ឬនេះសវារបស់អំកពីីនៃដូគូត្រូបកួ�
 ត្រូបណែជ្ជងរបស់អំក។

ជានេះោលការ�៍ សញ្ញាា ណាណែដូល��សមួ�្ថភាពីណែញកទ្ធិំ�ិញ ឬនេះសវារបស់អំកពីីអំកដូនៃទ្ធិកំ�ងទី្ធិផ្ទះារ អាចបនេះងាី�ជា�ុកបា�។ 
ដូូនេះចំះ �ុករបស់អំកអាចត្រូ�ូវបា�បនេះងាី�នេះឡូងីនេះ�យ �ិមួិ�តសញ្ញាា មួួយ ការរចនាំមួួយ ពាក្យមួួយ ពី�៌មួួយ សញ្ញាា ណាមួួយ 
នេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ� ឬការរមួួបញូំលោំ។ នេះទាះជាយុាងណាក៏នេះ�យ នេះ�នេះពីលនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក�ុករបស់អំក ���ត្រូមួូវការ ឬណែដូ� 
កំ��់ជាក់�ក់ណែដូលអំកត្រូ�ូវពិីចារណា។

 �ុករបស់អំកត្រូ�ូវណែ���លកខ�ៈណែញក�ច់ ���័យថ្លាវាគួរណែ���សញ្ញាា ណែដូលបនេះត្រូមីួឲ្យការកំ��់ផ្ទះលិ�ផ្ទះល  
ឬ នេះសវារបស់អំក �ិងនេះដីូមួ្សី�គ ល់លកខ�ៈខ្លឹ�សពីីរបស់អំកដូនៃទ្ធិ។ គំ�ូរធរ�ី�ត្រូ�ទូ្ធិនេះ� (ឧទាហរ�៍ 
ច��នេះកា�ណែកងមួួយ រង្វង់មួួយ កានេះរមួួយ) សញ្ញាា ទូ្ធិនេះ� (ឧទាហរ�៍ អកសរធមួមតា ឬនេះលខ្លឹចាប់ពីីរខ្លឹះង់) នាំមួ 
ត្រូ�កូលទូ្ធិនេះ� �ិងនេះឈាម ះកណែ�ឹងល្ីៗ  ត្រូ�ូវបា�នេះគចា�់ទ្ធិ�កថ្លាជាសញ្ញាា ោម �លកខ�ៈណែញក�ច់។

 �ុករបស់អំកមិួ�គួរ��លកខ�ៈនេះលីកសរនេះសីរ (ឧទាហរ�៍ “ល្អបំផ្ទះ��” “ល្អឥ�នេះខំាះ”) ឬ ពីិពី�៌នាំពីីទ្ធិំ�ិញ 
 ឬនេះសវាជាក់�ក់ណាមួួយ ណែដូលអំកចង់នេះធ្វីពា�ិជ្ជជកមួម (ឧទាហរ�៍ “APPLE” សត្រូ�ប់ណែផ្ទះឹនេះបុាមួ ឬ “PHARMA”  

សត្រូ�ប់ការលក់ផ្ទះលិ�ផ្ទះលឱសថី) ណែដូលនេះ�ះអាចនាំឲំ្យ��ការបដិូនេះសធការច�ះបញជ ី។

 �ុករបស់អំកគួរ��លកខ�ៈជារូបភាពី�ំណាង ណែដូលការយិាល័យ�ុកភាគនេះត្រូចី��ត្រូមួូវឲ្យត្រូកាហ្វកិជារូបភាពី 
�ំណាង ឬ �ុក (ឧទា វាគួរណែ���សមួ�្ថភាពីកំ�ងការផ្ទះលិ�សារនេះឡូងីវញិនេះ�នេះលីត្រូក�ស) ។ ការយិាល័យមួួយ

 ចំ�ួ�ទ្ធិទ្ធិួលយកមួនេះធយោបាយនេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ�នៃ�ការបង្កាា ញសត្រូ�ប់ត្រូបនេះភ្នំទ្ធិពិីនេះសសនៃ��ុក (ឧទាហរ�៍ ការថី� 
សនេះមួឹង MP3 សត្រូ�ប់�ុកជាសំនេះឡូង) ។ នេះទាះជាយុាងណា ត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូនេះ�ណែ��ត្រូមួូវឲ្យ�ុករបស់អំកត្រូ�ូវ�� 
រូបភាពី�ំណាងជាត្រូកាហ្វកិ។

 �ុករបស់អំកមិួ�គួរជាមួ�ខ្លឹង្ការ ណែដូល���័យថ្លាសញ្ញាា ណែដូលបនេះងាី��ុករបស់អំកមិួ���ចរ�ិលកខ�ៈផ្ទាត ច់មួ�ខ្លឹ 
នេះចញពីីត្រូបនេះភ្នំទ្ធិទ្ធិំ�ិញនេះនាំះ ឬណែដូលគឺទ្ធិទ្ធិួលបា�ពីីលទ្ធិិផ្ទះលបនេះចំកនេះទ្ធិសចាបំាច់។ នេះ�ះគឺជាករ�ីពីិនេះសសពាក់ពី័�ិ

 �ឹង�ុកណែដូល��វ�ិត្រូ�បីត្រូជ្ជរុង។

 �ុករបស់អំកមិួ�គួរ��លកខ�ៈនេះបាកបនេះញ្ញាឆេ �។ សញ្ញាា មួួយណែដូលបង្កាា ញពីីត្រូបភ្នំពីនេះដីូមួមិួ�ពិី�ត្រូបាកដូ ឬ ចរ�ិ
 លកខ�ៈមិួ�ពិី�ត្រូបាកដូនៃ�ផ្ទះលិ�ផ្ទះល ណែដូលអាចត្រូ�ូវបា�បដិូនេះសធការពារកំ�ងមូួល�ា �នេះបាកបនេះញ្ញាឆេ �។

 សញ្ញាា ណែដូលផ្ទះះ�យ�ឹងសណីាប់ធំាប់សាធារ�ៈ ឬ សីលធមួ៌ (ឧទាហរ�៍ ការនេះធ្វីឲ្យបុះពាល់ដូល់មួនេះនាំសនេះញំ�នាំ
 ណែបបសាសនាំចំនេះពាះបញ្ញាា សាធារ�ៈ ឬ��បញ្ញាា អាសអាភាស) អាចត្រូ�ូវបា�ដូកនេះចញពីីការការពារជា�ុក ។

 ទ្ធិង់ជា�ិរដូា �ិមួិ�តរូបរដូា �ិង នេះឈាម ះ �ិង�ិមួិ�តរូបរបស់អងគការអ�តររ�ា ភិ្នំបាលត្រូ�ូវបា�ដូកនេះចញពីីការការពារជា
 �ុកនេះ�ត្រូបនេះទ្ធិសភាគនេះត្រូចី�នេះ�ជ្ជ�ំវញិពីិភ្នំពីនេះ�ក។

 ជាច�ងនេះត្រូកាយ �ិងសំខា�់បំផ្ទះ��ណែដូលអំកត្រូ�ូវត្រូបាកដូថ្លា សញ្ញាា ណែដូលអំកចង់នេះត្រូបីជា�ុករបស់អំកនេះ�មិួ�ត្រូ�ូវបា� 
នេះត្រូបីត្រូបាស់កំ�ងទី្ធិផ្ទះារ �ិងវាមិួ�ដូូចោំ ឬត្រូសនេះដូៀងោំ�ឹង�ុកល្ ី ឬ�ុកណែដូលបា�ច�ះនេះឈាម ះរចួ ឬ បា��ក់ពាក្យ

 នេះសំីស�ំច�ះបញជ ីនេះ�យ�រណា�ំក់នេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ� សត្រូ�ប់ទ្ធិំ�ិញ ឬ នេះសវាដូូចោំ។ អាត្រូស័យនេះហ��នេះ�ះ វា��សារៈ 
សំខា�់ណាស់ណែដូលអំកនេះធ្វីការត្រូសាវត្រូជាវឲ្យនេះពីញទ្ធិំហឹងសត្រូ�ប់អាចយកមួកនេះត្រូបីត្រូបាស់បា�នៃ��ុករបស់អំកកំ�ង ទ្ធិីផ្ទះារទាងំនេះនាំះ ណែដូលជាកណែ�ឹងណែដូលអំកចង់ត្រូ�ូវបា�ការការពារ�ុក។

 នេះត្រូជ្ជីសនេះរសី �ុករបស់អំកនេះ�យត្រូបរុងត្រូបយ�័ំ

 ត្រូ�ូវត្រូបាកដូថ្លាវាមួិ�ត្រូ�ូវបា�ហាមួឃា�់នេះ�យចបាប់

 ពិី�ិ�្យនេះមីួលវាមិួ�ណែមួ�ជារបស់អំកដូនៃទ្ធិនេះទ្ធិ  
 (ណែស្វងរកទាងំកំ�ង �ិងនេះត្រូ�ត្រូបនេះទ្ធិស)

គ្គនៃលះ
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3.1.	ការក្រុសាវក្រុជាវម៉ាា ��្ន�ងក្រុ�ទេទីស�ម្ពុុ�ជា

អំកអាចពីិនេះត្រូោះនេះយាបល់អំពីីអ�្ថបទ្ធិនៃ�ចបាប់ទាក់ទ្ធិង�ឹង�ុកសញ្ញាា ពា�ិជ្ជជកមួម�ិងចបាប់នៃ�ការត្រូបកួ�ត្រូបណែជ្ជងមួិ�នេះសាម ះ
 ត្រូ�ង់នៃ�ត្រូពីះរាជាណាចត្រូកកមួុ�ជានេះ�នេះគហទ្ធិំពី័រ https://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5780 ឬ  

www.facebook.com/cambodiaip.gov.kh

អំកក៏គួរណែ�ពិី�ិ�្យនេះមួីលផ្ទះងណែដូរថ្លានេះ�ីសញ្ញាា ណែដូលអំកនេះត្រូោង�ឹងច�ះនេះឈាម ះនេះ� DIP មួិ�ទា�់ត្រូ�ូវបា�នេះគ�ក់ឱ្យនេះត្រូបីត្រូបាស់ ឬច�ះឈុ្
នេះ�ះជាពា�ិជ្ជជសញ្ញាា សត្រូ�ប់ទ្ធិំ�ិញឬនេះសវាកមួមដូូចោំនេះ�យ�រណា�ំក់នេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ� ។ អំកអាចនេះធ្វីដូូនេះចំះបា�នេះ�យពិីនេះត្រូោះ 
នេះយាបល់នេះ�កណែ�ឹងណែស្វងរកពា�ិជ្ជជសញ្ញាា  DIP នេះ�នេះគហទ្ធិំពី័រ www.cambodiaip.gov.kh/tmsearch ឬ www.wipo.int/
branddb/kh/en

3.2.	ការក្រុសាវក្រុជាវសក្រុម៉ាបម់៉ាា �ទេៅបរទេទីស	ក្រុ�ពិព័នទិីិន្ននព័យអឺនឡាញ	
(ASEAN TMVIEW, TMVIEW, GLOBAL BRANDS)

មួ���ឹង�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិ នេះដូីមួ្កីារពារ�ុករបស់អំកនេះ�បរនេះទ្ធិស អំកគួរណែ� 
ពីិ�ិ�្យនេះមីួលថ្លានេះ�ីសញ្ញាា ណែដូលអំកកំពី�ងនេះត្រូោង�ឹងនេះត្រូបីជា�ុករបស់អំកនេះ�កំ�ងទី្ធិផ្ទះារនាំំ

 នេះចញមិួ�ណែមួ�ជារបស់អំកនេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ�នេះ�ទី្ធិនេះនាំះនេះទ្ធិ។ នេះ�ះ���័យថ្លាការត្រូសាវត្រូជាវ�ុក 
ណែដូល��លកខ�ៈដូូចោំ ឬត្រូសនេះដូៀងោំ ណែដូលបា�ការពាររចួនេះហយីនេះ�កំ�ងទី្ធិផ្ទះារទាងំ
នេះនាំះ សត្រូ�ប់ទ្ធិំ�ិញ ឬនេះសវាដូូចោំ។ ការយិាល័យ�ុកមួួយចំ�ួ�របស់ស�ជិ្ជកសហភាពី 
�ុត្រូ្ីដូផ្ទះតល់លទិ្ធិភាពីឲ្យនេះធ្វីការត្រូសាវត្រូជាវតាមួត្រូបព័ី�ិទិ្ធិ�ំ�័យ�ុករបស់ពួីកនេះគនេះ�នេះលី 
បណាត ញនេះគហទ្ធិពំីរ័ផ្ទាះ ល់ខួឹ្លឹ�របស់ពីកួនេះគ។ នេះទាះជាយុាងនេះ�ះកតមីួនេះធយោបាយដ៏ូល្អបំផ្ទះ��នេះដីូមួ្ចីាប់

នេះផ្ទះតមីួត្រូសាវត្រូជាវ�ុកត្រូសនេះដូៀងោំគឺពីនិេះត្រូោះនេះយាបលជ់ាមួួយ TMview អាសា៊ា � TMview �ងិមូួល�ា �ទិ្ធិ�ំ�័យយនីេះហាសកល WIPO ។

TMview (https://www.tmdn.org/tmview/welcome) គឺទ្ធិត្រូមួង់ត្រូបពី័�ិពី័�៌���ុកមួួយណែដូលបនេះងាី�នេះឡូងីនេះ�យ 
ការយិាល័យពា�ិជ្ជជសញ្ញាា ចំ�ួ� ៧៤ ជ្ជ�ំវញិពិីភ្នំពីនេះ�ក (ថំ្លាក់ជា�ិ �ំប�់ �ិងអ�តរជា�ិ) ណែដូល��នេះោលបំ�ងនេះដីូមួ្នីេះធ្វីឲ្យ

 ទ្ធិិ�ំ�័យ�ុកអាចនេះត្រូបីបា�ទូ្ធិលំទូ្ធិ�យ �ិងង្កាយត្រូសរួលដូល់សាធារ�ជ្ជ� �ិងនេះ�យមួិ�គិ�នៃថីឹ។ ASEAN TMview  
(http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome) គឺជាត្រូបពី័�ាទិ្ធិ�ំ�័យត្រូសនេះដូៀងោំ ណែដូលបនេះងាី�នេះឡូងីនេះ�យត្រូបនេះទ្ធិស 
ស�ជិ្ជកអាសា៊ា �ចំ�ួ�៩ នេះ�យ��ការសហការពីី TMview ។ TMview �ិង ASEAN TMview ផ្ទះតល់�ូវលទ្ធិិភាពីនេះដីូមួ្ណីែស្វង 
រកពីីសា្ថ �ភាពី�ុកនេះរ�ីជាង ១០០ ត្រូបនេះទ្ធិសជ្ជ�ំវញិពីិភ្នំពីនេះ�ក (រមួួទាងំត្រូបនេះទ្ធិសនេះ�អាស�ី �ិងបុាស�ីហ្វកិ អឺរ ុ�ប អាសហ្វកិ 
�ិងអានេះមួរកិ) ។ ទ្ធិត្រូមួង់ត្រូបពី័�ិទាងំនេះ�ះផ្ទះតល់�ូវការទ្ធិទ្ធិួលបា�ពី័�៌��អំពីីពាក្យស�ំពា�ិជ្ជជសញ្ញាា  ៦០ �� ណែដូល��ស�ពីល
ភាពីនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសទាងំនេះនាំះ បណែ�្ថមួការច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិនេះ�នេះត្រូកាមួត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូ រមួួ��ទិ្ធិ�ំ�័យទាក់ទ្ធិង�ឹងនេះឈាម ះ�ុក 
នេះឈាម ះអំក�ក់ពាក្យ ត្រូបនេះភ្នំទ្ធិ�ុក ត្រូកាហ្វកិជារូភាពី�ំណាង សា្ថ �ភាពីផ្ទះឹូវចបាប់ យថ្លាត្រូបនេះភ្នំទ្ធិទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវា កូដូជំ្ជពូីក។ល។ 
TMview �ិង ASEAN TMview អ��ញ្ញាា �ឲ្យអំកនេះធ្វីការត្រូសាវត្រូជាវរក�ុក ២៤នេះ�ុងកំ�ងមួួយនៃថីៃ ៧នៃថីៃកំ�ងមួួយសបាត ហ៍ 
តាមួមួនេះធយោបាយយុាងង្កាយត្រូសរួល។ ភាពីត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវនៃ�ទិ្ធិ�ំ�័យបង្កាា ញនេះ�កំ�ងត្រូបពី័�ាទិ្ធិ�ំ�័យទាងំនេះនាំះ គឺជាការទ្ធិទ្ធិួលខ្លឹ�សត្រូ�ូវផ្ទាត
ច់មួ�ខ្លឹរបស់ការយិាល័យ�ុកណែដូលផ្ទះតល់ជូ្ជ�។ ចាប់តាងំពីីការណែ�នាំរំបស់ខ្លឹឹួ�នេះ�ណែខ្លឹនេះមួសាឆំ្នាំ ំ២០១០ �ិងរហូ�ដូល់ណែខ្លឹនេះមួសាឆំ្នាំ ំ
២០២០ TMview បា�បនេះត្រូមីួឲ្យការណែស្វងរកនេះត្រូចី�ជាង ៧០��ដូង ពីី១៦៩ ត្រូបនេះទ្ធិសនេះផ្ទះសងៗគ ្
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

នេះដូីមួ្ណីែស្វងរកសា្ថ �ភាពីទូ្ធិនេះ��ុកបរនេះទ្ធិស អំកក៏អាចរកពី័�៌��ជាមួួយត្រូបពី័�ិទិ្ធិ�ំ�័យ�ុកយនីេះហាសកល Global Brand 
Database (http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp) ណែដូលជាត្រូចកនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិកត្រូគប់ត្រូគងនេះ�យ អងគការWIPO �
�ផ្ទះះ�កការក�់ត្រូតាកំ��់ត្រូតាចំ�ួ� ៤៤ �� ពីីត្រូបនេះទ្ធិសចំ�ួ� ៦៧ �ិងការត្រូបមូួលជាអ�ីរជា�ិ រមួួទាងំទិ្ធិ�ំ�័យពីី�ុក 
ការនេះៅនេះឈាម ះតាមួត្រូបភ្នំពីនេះដីូមួ �ិងសញ្ញាា ជា�ិ ទ្ធិង់ជា�ិ �ិង�ិមួិ�តរូបជា�ិនេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ�ណែដូលត្រូ�ូវបា�ការពារនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសនេះផ្ទះសង
ៗជ្ជ�ំវញិពិីភ្នំពីនេះ�ក ក៏ដូូចជានេះឈាម ះអកសរកា�់ �ិង�ិមួិ�តរូបរបស់អងគការអ�តររ�ា ភ្នំិបាល។

4.	ការទេរៀប្រំ	និងដ្ឋា�ព់ា�្យទេស្នីស�ំម៉ាា �ជាអឺនតិរជាតិ		ការអឺន�វែតិដល៏្ៗអ

នេះ�នេះពីលអំកបា�នេះត្រូជី្ជសនេះរសី�ុករបស់អំកសត្រូ�ប់ការការពារនេះ�បរនេះទ្ធិស នេះហយី ឲ្យណែ�អំកបំនេះពីញ�ូវ�ត្រូមួូវការចាបំាច់ 
អំកត្រូ�ូវនេះត្រូ�ៀមួជានេះត្រូសចនេះដូីមួ្នីេះរៀបចំ �ិង�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំអ�តរជា�ិរបស់អំក។

4.1.	ទេស្រក្ដីតិែក្រុម្ពុូវ		ការទីទីលួសិទីិិ		ម៉ាា �ទេគ៌ាល�្ន�ងក្រុ�ទេទីស�ម្ពុុ�ជា

DIP អ��វ�តពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�តរជា�ិនៃ�ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូកំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា។ អំក��សិទ្ធិិិ
 �ក់ពាក្យនេះសំីស�ំជា អ�ីរជា�ិនេះ� DIP ត្រូបសិ�នេះបី: (១)អំកជាជ្ជ�ជា�ិណែខ្លឹមរ ឬអំកជារូបវ�័តប�គគល ឬ 

�ី�ិប�គគលណែដូល��ទី្ធិតាងំនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិស កមួុ�ជា ឬអំក��ត្រូគឹះសា្ថ �ឧសាហកមួម ឬការប
 នេះងាី�ពា�ិជ្ជជកមួមពិី�ត្រូបាកដូ �ិងកំពី�ងត្រូប�ិប�ិតនេះ�ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា �ិង (២) អំក�� “�ុកនេះោល” 

នេះ�ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា ណែដូល���័យថ្លា�ុករបស់អំកត្រូ�ូវបា�ច�ះបញជ ី ឬបា��ក់ពាក្យនេះសំីស�ំសត្រូ�ប់
ការពារថំ្លាក់ជា�ិនេះ�រចួនេះហយីនេះ� DIP ។

4.2.	ការដ្ឋា�ព់ា�្យទេស្នីស�ំជាអឺនតិរជាតិទេៅ	DIP 

ត្រូបសិ�នេះបីអំកចង់�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�តរជា�ិនៃ�ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូនេះ� DIP អំកត្រូ�ូវណែ�បំនេះពីញសំ��ំ ណែបបបទ្ធិពិីនេះសសមួួយ 
(MM២) ជាភាសាអង់នេះគឹស ណែដូលអំកអាចទាញយកពីីនេះគហទំ្ធិពីរ័របស ់WIPO (http://www.wipo.int/madrid/en/forms/) ។
 អំកអាចនេះត្រូបីជ្ជំ�ួយការការ�ក់ពាក្យស�ំ�ុត្រូ្ីដូ (https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/) នេះដូីមួ្ជី្ជួយអំកប ំ
នេះពីញពាក្យស�ំ។  នេះ�នេះពីលណែដូលអំកបា�បំនេះពីញទ្ធិត្រូមួង់ណែបបបទ្ធិពាក្យស�ំ MM២ អ�តរជា�ិ អំកត្រូ�ូវ�ក់វានេះ� DIP នេះហយីប 
ង់នៃថីឹទ្ធិទ្ធិួលតាមួចំណា�់ថំ្លាក់។

ការដ្ឋា�ព់ា�្យស�ំអឺនតិរជាតិសំខាន់
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4.3.	ម៉ាតិកាននពា�្យទេស្នីស�ំជាអឺនតិរជាតិរបសអ់ឺ្ន�		បទីបញ្្ញា	ឬតាម្ពុរទេក្រុម្ពុីស

ពាក្យនេះសំសី�អំ�តរជា�ិរបសអំ់ក(MM២) ត្រូ�ូវណែ���: (១)អាសយ�ា � �ងិអាសយ�ា �អ�ណីែមុួល របស់អំក (២)គរំ�ុូករបស់អំក  
ណែដូលត្រូ�ូវណែ�ដូូចោំនេះ��ឹង�ុកនេះោលរបស់អំកនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា (៣)យថ្លាត្រូបនេះភ្នំទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវាសត្រូ�ប់ការពារ ណែដូលត្រូ�ូ
វណែ���ដូូចការបង្កាា ញកំ�ង�ុកនេះោលរបស់អំក �ិង (៤) បញជ ីស�ជិ្ជកសហភាពី�ុត្រូ្ីដូ សត្រូ�ប់ណែស្វងរកការការពារ�ុក 

 (ត្រូបនេះទ្ធិសហ�្ថនេះលខី្លឹណែដូលត្រូ�ូវបា�នេះត្រូជី្ជសនេះរសី ឫ DCPs) ។ នេះសចកតី�ត្រូមួូវទាងំនេះ�ះគឺចាបំាច់ �ិង��ឥទ្ធិិិពីលនេះលីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិនៃ�ពា
 ក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិ។ �ត្រូមួូវការទាងំនេះ�ះគឺ�ត្រូមួូវនេះ�យចបាប់ នេះហយីអវ�ត��របស់ពីួកវា បុះពាល់ដូល់កាលបរនិេះចឆេទ្ធិ �ក់ពាក្យ 
 ស�ំអ�តរជា�ិ។

ពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិ(MM២) ត្រូ�ូវណែ���ផ្ទះងណែដូរ�ូវ (១) ការបញ្ញាជ ក់ពីីសិទ្ធិិិរបស់អំកកំ�ងការ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំ (ការបនេះងាី�
 ពា�ិជ្ជជកមួម ឬសំាក់នេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា ឬសញ្ញាជ �ិណែខ្លឹមរ) (២)ពាក្យស�ំសិទ្ធិិិជាអាទ្ធិិភាពីត្រូបសិ�នេះបី�� (៣) នេះឈាម ះ�ិង
 អាសយ�ា �របស់អំក�ំណាង ត្រូបសិ�នេះបីត្រូ�ូវបា�ណែ�ងតាងំ (៤) នេះលខ្លឹ�ក់ពាក្យ �ិងកាលបរនិេះចឆេទ្ធិ�ុកនេះោលរបស់អំកនេះ�ត្រូប

នេះទ្ធិសកមួុ�ជា (៥)ការបង្កាា ញអំពីី�ុក (ត្រូបនេះភ្នំទ្ធិ�ុក ពី�៌ត្រូបសិ�នេះបី��) (៦) ការពិីពី�៌នាំពីី�ុក នេះបី�ត្រូមួូវនេះ�យ DIP1  
(៧)សំនេះឡូងអា�របស់�ុក ត្រូបសិ�នេះបី�� (៨)ការសរនេះសរតាមួសូរស័ពីះនៃ�សញ្ញាា ត្រូបសិ�នេះបីអាចនេះធ្វីបា�១; (viii) ចំ�ួ�នៃថីឹ

 ឈុំួលណែដូលត្រូ�ូវទូ្ធិទា�់ �ិងវធិីនៃ�ការទូ្ធិទា�់។

ខ្លឹឹឹមួសារបណែ�្ថមួមួួយចំ�ួ� (ឧទារ�៍ ការត្រូបកាសពីីបំ�ងនេះត្រូបីត្រូបាស់�ុក) អាចត្រូ�ូវបា�ទាមួទារនេះ�នេះពីលណែដូលស�ជិ្ជកសហ 
ភាពី�ុត្រូ្ីដូណាមួួយត្រូ�ូវបា�នេះត្រូជី្ជសនេះរសីកំ�ងពាក្យនេះសំីស�ំ (សូមួនេះមួីលណែផ្ទះំក 4.5 ខាងនេះត្រូកាមួ) ។

ពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិក៏អាច�� (��ិកានេះត្រូជ្ជីសនេះរសី)ដូូចជា (១) ការបញ្ញាជ ក់ពីីសញ្ញាជ �ិរបស់អំក ឬត្រូបសិ�នេះបីជា�ី�ិ
 ប�គគល លកខ�ៈចបាប់របស់អំក�ិងចបាប់ជា�ិណែដូលត្រូ�ូវបា�បនេះងាី�នេះឡូងីជា�ី�ិប�គគល (២)ការបកណែត្រូបនៃ��ុក (៣) ការ
 ពីិពី�៌នាំនេះ�យសម័ត្រូគចិ�តអំពីី�ុក (៤)ការបញ្ញាជ ក់ពីីពាក្យណែដូលជានៃ�ណែផ្ទះំកសំខា�់របស់�ុកណែដូលជាពី�៌ នេះ�នេះពីលពី�៌ត្រូ�ូវ 

បា�ទាមួទារឲ្យការពារ �ិង (៥)ការស�ំបដិូនេះសធមិួ�ការពារ។

សត្រូ�ប់ពី័�៌��បណែ�្ថមួអំពីីរនេះបៀបបំនេះពីញសំ��ំ ណែបបបទ្ធិ�ក់ពាក្យ
នេះសំីស�ំអ�តរជា�ិរបស់អំក (MM២) អំកអាចយកពី័�៌��ជាមួួយ 
ឯកសារ PDF “ការអ��វ�តនេះត្រូចី�បំផ្ទះ��នៃ�ត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូដូូចជា 
ពី័�៌�� �ិងការណែ�នាំអំ��វ�តអំពីីរនេះបៀបនេះត្រូបីសំ��ំ ណែបបបទ្ធិ” ណែដូល 
អំកអាចទាញយកពីី http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ 
ឬនេះសៀវនេះ�មួគគ�នេះទ្ធិះសក៍អងគការ WIPO សតីពីីការច�ះបញជ ី�ុកជា

 អ�តរជា�ិទ្ធិំពី័រ B.II.7 ដូល់B.II.20តាមួអាសយ�ា �ដូូចខាងនេះត្រូកាមួ 
http: //www.wipo.int/madrid/en/guide/ ។

4.4.	ការទាញយ�បញី្ទីំនិញ	និងទេសវារបសអ់ឺ្ន�	ការទេក្រុ�ីឧប�រណច៍ាំែ្់រំោែថ់ា្ន �	់
(TMCLASS, ASEAN TMCLASS, MGS)

នេះ�នេះពីល�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី�ុកមួួយ (ជា�ិ ឬក៏ដូូចអ�ីរជា�ិ) អំកត្រូ�ូវបង្កាា ញឲ្យ 
បា�ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវពីីទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវាណែដូលសត្រូ�ប់ណែស្វងរកការការពារ�ុក (ពាក្យណែដូលទូ្ធិលំទូ្ធិ 
�យនេះពីក ភាសាមិួ�ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ ឬមិួ�អាចយល់ គឺមួិ�ត្រូ�ូវបា�ទ្ធិទ្ធិួលយកនេះទ្ធិ) 
នេះហយីទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវាទាងំនេះនាំះត្រូ�ូវបា�ចា�់ថំ្លាក់ឲ្យបា�ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវតាមួចំណា�់ថំ្លាក់អ�តរ
ជា�ិនៃ�ទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវាសត្រូ�ប់នេះោលបំ�ងនៃ�ការច�ះញជ ី�ុក (ចំណា�់ថំ្លាក់ទី្ធិត្រូករុង�ីស 
NICE) ។ ចំ�ងនេះជី្ជងជំ្ជពូីកមិួ�ត្រូ�ូវបា�ទ្ធិទ្ធិួលយកសត្រូ�ប់ការច�ះបញជ ីនេះ�ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�
ជានេះនាំះនេះទ្ធិ។

នេះដូីមួ្ឲី្យត្រូបាកដូថ្លាបញជ ីទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវារបស់អំកអ��នេះ�មួនេះ�តាមួ�ត្រូមួូវការចាបំាច់ ណែដូលអាចទ្ធិទ្ធិួលយកបា�ទាងំនេះ�កត្រូមិួ�
 ជា�ិ �ិងអ�ីរជា�ិ វាគឺជាការផ្ទះតល់អ��សាស�៍ដ៏ូល្អណែដូលអំកត្រូ�ូវយកពី័�៌��ពីី TMclass (http://euipo.europa.eu/ec2/) 

�ិង ASEAN TMclass (http://www.asean-tmclass.org/ec2/) ។ ទាងំនេះនាំះ គឺជាឧបករ�៍ត្រូសាវត្រូជាវ �ិងនេះធ្វីចា�់ 

1  ត្រូបសិ�នេះបី�ុកផ្ទះគ� នំេះឡូងី ឬ��បញ្ញាា �ួអកសរណែដូលមិួ�ជាអកសរឡាតាងំ ឬនេះលខ្លឹនេះត្រូ�ពីីឡាតាងំនេះផ្ទះសងពីីនេះលខ្លឹអារុាប់ ការសំនេះឡូងអា�ជាអកសរឡាតាងំឬនេះលខ្លឹអារុាប់ត្រូ�ូវណែ�ផ្ទះតល់ជូ្ជ�។

នេះដីូមួ្ជី្ជួយអំកបំនេះពីញ IA របស់អំកសូមួនេះត្រូបីជំ្ជ�ួយការ�ក់ពាក្យស�ំ�ុត្រូ្ីដូនេះ� 
https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/
�ិងត្រូ�រួ�ពិី�ិ�្យនេះមីួល “ កំ��់សំោល់សត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យ MM២ �ិង MM៤  
ដូល់ MM១២” នេះ� http://www.wipo.int/madrid/en/forms/

គ្គនៃលះ
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

ចំណា�់ថំ្លាក់ទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវាតាមួអ�ឡាញនេះ�យឥ�គិ�នៃថីឹ នេះហយីអ��ញ្ញាា �ឲ្យអំកនេះត្រូជី្ជសនេះរសីមួ�ខ្លឹទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវាណែដូលបា�
 ទ្ធិទ្ធិួលយក �ិងចា�់ចំណា�់ថំ្លាក់យុាងត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវនេះ�យការយិាល័យពា�ិជ្ជជសញ្ញាា ចំ�ួ� ៨៤ (ថំ្លាក់ជា�ិ �ំប�់ អ�តរជា�ិ) 

ពីីជ្ជ�ំវញិ ពីិភ្នំពីនេះ�ក។ ការយិាល័យណែដូលចូលរមួួកំ�ង TMclass រមួួ��សហភាពីអឺរ ុ�ប ចិ� ជ្ជបុ�� អានេះមួរកិ �ិងត្រូបនេះទ្ធិស
 ជានេះត្រូចី�នេះទ្ធិៀ�។ ការយិាល័យអាសា៊ា �ទាងំអស់ចូលរមួួកំ�ង ASEAN TMclass ។

ការ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំ�ុកកំ�ងត្រូសរុកនេះ�កមួុ�ជាណែដូល��រចួនេះហយី�ឹងជ្ជួយអំកជាមូួល�ា � (�ុកនេះោល) សត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យ
នេះសំីស�ំអ�ីរជា�ិរបស់អំក អំកអាចពិី�ិ�្យបណែ�្ថមួជាមួួយ TMclass អាសា៊ា � TMclass �ិង MGS។  មូួល�ា �ទិ្ធិ�ំ�័យទាងំនេះ�ះ�ឹ
ងជ្ជួយអំកនេះរៀបចំបញជ ីទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវាកមួមរបស់អំកសត្រូ�ប់ពាក្យនេះសំីស�ំទាងំពីីរ។ អំកត្រូ�ូវពិី�ិ�្យទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាកមួមនេះ�

 កំ�ងពាក្យនេះសំីស�ំអ�តរជា�ិរបស់អំកត្រូ�ូវណែ�ដូូចទាងំត្រូសរុងនេះ��ឹងទ្ធិំ�ិញណែដូលបា�បង្កាា ញ

នេះ�នេះពីលនេះរៀបចំពាក្យស�ំអ�តរជា�ិរបស់អំក វា��ត្រូបនេះយាជ្ជ�៍ផ្ទះងណែដូរកំ�ងការពីិនេះត្រូោះនេះយាបល់នេះ�កំ�ង ត្រូបពី័�ិត្រូគប់ត្រូគងទ្ធិំ�ិញ 
�ិងនេះសវាកមួម�ុត្រូ្ីដូ(MGS) (https://webaccess.wipo.int/mgs/) ណែដូលជាឧបករ�៍ឥ�គិ�នៃថីឹតាមួអ�ិ�ធឺរណែ�� ណែដូល

 ផ្ទះតល់ ជូ្ជ� នេះ�យWIPO ណែដូលជ្ជួយអំកចងត្រូកងបញជ ីទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវាកមួមណែដូលអំកត្រូ�ូវ�ក់ជូ្ជ�នេះ�នេះពីល �ក់ពាក្យនេះសំីស�ំ 
�ុកអ�តរជា�ិ។ ត្រូបពី័�ិMGSអាចនេះអាយអំកណែស្វងរក �ូវទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាកមួមសតង់�រចំ�ួ� ៥២.០០០ពាក្យជាភាសាអង់នេះគឹស 
ណែដូលត្រូ�ូវបា� ចា�់ថំ្លាក់យុាង ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវនេះ�យ WIPO នេះយាងនេះ�តាមួការនេះចញចំណា�់ថំ្លាក់ ច�ងនេះត្រូកាយបំផ្ទះ�� នៃ�ការ 
ចា�់ថំ្លាក់អ�តរជា�ិ (Nice Classification) �ិងទ្ធិទ្ធិួលយកនេះ�យ WIPO នេះត្រូកាមួ�ី�ិវធិីរបស់�ុត្រូ្ីដូ។  នេះលីសពីីនេះ�ះ នេះ� នេះទ្ធិៀ�
វាអ��ញ្ញាា �ឱ្យអំកពិី�ិ�្យនេះមួីលថ្លានេះ�ីលកខខ្លឹ�ឌ  ណែដូលអំកនេះត្រូោង�ឹងចង្អ�លបង្កាា ញត្រូ�ូវបា�ទ្ធិទ្ធិួលយក ផ្ទះងណែដូរ នេះ�យ ការយិាល័
យរបស់ស�ជិ្ជកសហភាពី�ុត្រូ្ីដូចំ�ួ� ៣៩ រមួួទាងំ ត្រូបនេះទ្ធិសចិ �សហរដូាអានេះមួរកិ សហភាពីអឺរ ុ�ប។ ល។

4.5.	ការទេក្រុរើសទេរើសយ�តដនដើតដលជា�តនៃងទីទីលួបានការការពារ

កំ�ងពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិរបស់អំក អំកត្រូ�ូវណែ�នេះត្រូជី្ជសនេះរសីកំ�ងចំនេះណាមួស�ជិ្ជកសហភាពី�ុត្រូ្ីដូទាងំអស់ (ត្រូបនេះទ្ធិសហ�្ថ
 នេះលខ្លឹីរបស់ពិីធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ) ណែដូលអំកចង់ឲ្យ�ុករបស់អំកត្រូ�ូវបា�ការពារ។ នេះ�យគូសយកត្រូបអប់នេះ�ជាប់នេះឈាម ះ 

ស�ជិ្ជក�ីមួួយៗកំ�ងពាក្យនេះសំីស�ំ (MM២) ណែដូលអំកអាចនេះត្រូជី្ជសនេះរសីស�ជិ្ជកសហភាពី�ុត្រូ្ីដូណាមួួយ នេះលីកណែលងត្រូបនេះទ្ធិស
 កមួុ�ជា។ �ុករបស់អំកនេះ�កមួុ�ជា (�ុកនេះោល) �ឹងប�តបា�ការការពារនេះត្រូកាមួចបាប់កមួុ�ជាណែដូលត្រូ�ូវបា�ច�ះបញជ ីនេះ�យ DIP ។

នាំនេះពីលបចំ�ប្�ំនេះ�ះ (ណែខ្លឹមួករាឆំ្នាំ ំ២០២១) អំកអាចនេះត្រូជី្ជសនេះរសីភាគីហ�្ថនេះលខី្លឹរហូ�ដូល់នេះ� ១០៦ នេះ�កំ�ង ពីិធីសារ�ុត្រូ្ីដូ 
រមួួទាងំរដូាចំ�ួ� ១០៤ �ិងអងគការអ�តររ�ា ភ្នំិបាលពីីរគឺ សហភាពីអឺរ ុ�ប �ិងអងគការកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា អាសហ្វកិ (OAPI) ។ តាមួរយៈ

 ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកសហភាពីអឺរ ុ�ប អំកអាចទ្ធិទ្ធិួលបា�ការការពារ�ុករបស់អំកនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសជាស�ជិ្ជកចំ�ួ� ២៨។ 
នេះ�យការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក OAPI អំកអាចទ្ធិទ្ធិួលបា�ការការពារ�ុករបស់អំកនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសជាស�ជិ្ជកចំ�ួ� ១៧ ។

ត្រូបនេះទ្ធិសហ�្ថនេះលខី្លឹមួួយចំ�ួ� ���ត្រូមួូវការពិីនេះសសណែដូលអំកត្រូ�ូវពិីចារណានេះពីលណែដូលនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយកកំ�ងពាក្យ
 នេះសំីស�ំជាអ�តរជា�ិរបស់អំក។ ត្រូបសិ�នេះបីអំកនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកសហភាពីអឺរ ុ�ប (កូដូ EM នេះ�កំ�ងសំ��ំ ណែបបបទ្ធិ 

MM២) អំកត្រូ�ូវណែ�បង្កាា ញភាសាការង្ការទ្ធិីពីីរសត្រូ�ប់�ី�ិវធិីនេះ� EUIPO នេះ�កំ�ងសំ��ំ ណែបបបទ្ធិ (MM២) នេះហយី
អំកត្រូ�ូវណែ�ភាជ ប់ពាក្យស�ំបណែ�្ថមួសំ��ំ ណែបបបទ្ធិ(MM១៧) ត្រូបសិ�នេះបីអំកចង់ទាមួទារសិទ្ធិិិអាទ្ធិិភាពីនេះ�សហភាពីអឺ

រ ុ�ប (សត្រូ�ប់ពី័�៌��លមួ្អិ� សូមួនេះមីួលណែផ្ទះំកទី្ធិ 6.2 សតីពីីការទ្ធិទ្ធិួលបា�ការការពារនេះ�សហភាពីអឺរ ុ�បខាងនេះត្រូកាមួ) ។

ត្រូបសិ�នេះបីអំកនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយកសហរដូាអានេះមួរកិ(US) អំកត្រូ�ូវណែ�ភាជ ប់ពាក្យនេះសំីស�ំបណែ�្ថមួសំ��ំ ណែបបបទ្ធិ(MM១៨) 
នេះ��ឹងពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិរបស់អំក(MM២) នេះ�យត្រូបកាសពីីបំ�ងនេះដីូមួ្នីេះត្រូបី�ុកនេះ�ះនេះ�សហរដូាអានេះមួ
រកិ។ នេះលីសពីីនេះ�ះនេះទ្ធិៀ� ត្រូបសិ�នេះបីអំកជារូបវ�័តប�គគល អំកគួរណែ�បង្កាា ញសញ្ញាជ �ិរបស់អំកនេះ�កំ�ងពាក្យនេះសំី

 ស�ំអ�តរជា�ិសំ��ំ ណែបបបទ្ធិ (MM២) នេះហយីនេះបីអំកជា�ី�ិប�គគល អំកគួរណែ�បញ្ញាជ ក់ពីីត្រូបនេះភ្នំទ្ធិចបាប់�ិងត្រូបនេះទ្ធិសនេះត្រូកា
 មួចបាប់ណែដូលអំកត្រូ�ូវបា�នេះរៀបចំជា�ី�ិប�គគលនេះនាំះ។

ជាច�ងនេះត្រូកាយ ត្រូបសិ�នេះបីអំកនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយកត្រូបនេះទ្ធិសត្រូប៊ារុយនេះ� ឥណាឌ  នេះអៀរឡូង់ នេះឡូសូ�ូ �ុឡាវ ី �ុនេះឡូស�ី មួុូហសបំ៊ាិក 
ញូវនេះហសណែល� សិងាបូរ ីឬចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹស នេះ�យត្រូោ�់ណែ�គូសត្រូបអប់ណែដូលនេះ�ជិ្ជ�នេះឈាម ះត្រូបនេះទ្ធិសកំ�ងពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិសំ
��ំ ណែបបបទ្ធិ(MM២) អំកក៏កំពី�ងត្រូបកាសពីីបំ�ងនេះដីូមួ្នីេះត្រូបី�ុកនេះ�ត្រូបនេះទ្ធិសទាងំនេះនាំះផ្ទះងណែដូរ។
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4.6.	ការបាា នស់ាម នែនម្ពុៃ	និងការបង�់នក្រុម្ពុ		ការគ្គណនាន�ៃម៉ាា ក្រុ�ីដ	
ម្ពុទេធីយោបាយបងក់្រុរា�់

ពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិរបស់អំក ត្រូ�ូវណែ�ភាជ ប់នេះ�ជាមួួយការបង់កនៃត្រូមួជាស្វីសសហ្វង់ (CHF) នេះ�អងគការ WIPO រមួួ��:

(១) កនៃត្រូមួមូួល�ា � ៦៥ CHF ត្រូបសិ�នេះបីគំរូ�ុកមិួ�ណែមួ�ជាពី�៌ ឬ ៩០CHF ត្រូបសិ�នេះបីគំរូ�ុក��ពី�៌។2

(២) កនៃត្រូមួតាមួត្រូបនេះទ្ធិសផ្ទាះ ល់�ីមួួយៗ សត្រូ�ប់ DCP �ីមួួយៗណែដូលបា�កំ��់កនៃត្រូមួតាមួត្រូបនេះទ្ធិសផ្ទាះ ល់ខ្លឹគួ� (សូមួនេះមួីល តារាងខាងនេះត្រូកាមួ) ។

(៣) កនៃត្រូមួបំនេះពីញបណែ�្ថមួចំ�ួ� ១០០ CHF សត្រូ�ប់ DCP �ីមួួយៗណែដូលមិួ�បា�កំ��់កនៃត្រូមួតាមួត្រូបនេះទ្ធិសផ្ទាះ ល់ខ្លឹឹួ� �ិង

(៤) កនៃត្រូមួបណែ�្ថមួបសងគប់ចំ�ួ� ១០០ CHF សត្រូ�ប់ទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវា�ីមួួយៗនេះលីសពីីបីថំ្លាក់ នេះលីកណែលងណែ�អំកនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយក
 ត្រូបនេះទ្ធិសហ�្ថនេះលខី្លឹណែដូលបា�កំ��់កនៃត្រូមួតាមួត្រូបនេះទ្ធិសផ្ទាះ ល់ខ្លឹឹួ�បុ�នេះណាណ ះ។

រហូ�មួកដូល់នេះពីលនេះ�ះ ការយិាល័យ�ុកចំ�ួ� ៦៣ នៃ�ភាគីហ�្ថនេះលខី្លឹនៃ�ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូបា�គិ�កនៃត្រូមួតាមួត្រូបនេះទ្ធិស
 ផ្ទាះ ល់ខ្លឹឹួ�។ អំកអាចពិី�ិ�្យនេះមួីលបញជ ីការយិាល័យទាងំនេះ�ះ �ិងចំ�ួ�ណែដូលត្រូ�ូវទូ្ធិទា�់នេះ�រាល់ត្រូបនេះទ្ធិស�ីមួួយៗតាមួរយៈ
 អាសយ�ា � http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html ។

នេះដូីមួ្សីត្រូមួរួលដូល់ការគ�នាំកនៃត្រូមួណែដូលត្រូ�ូវបង់សត្រូ�ប់ពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិរបស់អំក អងគការ WIPO ផ្ទះតល់ជូ្ជ��ូវ 
ឧបករ�៍អ�ឡាញសត្រូ�ប់អ��វ�តមួួយ ណែដូលត្រូ�ូវបា�នេះគសាគ ល់ថ្លាជា ឩបករ�៍គ�នាំកនៃត្រូមួ Fee Calculator ណែដូលអំកអាច
នេះត្រូបីបា�តាមួរយៈអាសយ�ា � http://www.wipo.int/madrid/en /fees/calculator.jsp ។

2 ការបញំ� ះកនៃត្រូមួនេះោលសត្រូ�ប់ពាក្យនេះសំីស�ំណែដូល�ក់នេះ�យអំកនេះសីំស�ំពីីត្រូបនេះទ្ធិសនេះដីូមួគឺជាត្រូបនេះទ្ធិសអភិ្នំវ្្ឍ�ិច�ួច(LDC) នេះយាងតាមួបញជ ីណែដូលបា�បនេះងា�ីនេះឡូងីនេះ�យអងគការសហត្រូបជាជា�ិ។

ពិិធីីសារម៉ាា ក្រុ�ីដ
ទីិសទេ�សំខានន់នការដ្ឋា�ព់ា�្យស�ំរបស�់ម្ពុុ�ជា	(គិែក្រុ�ម្ពុត�ធី្នូ	�្ន ំ	២០២០)
(#	ទីិសទេ�ទេៅ�្ន�ងការដ្ឋា�ព់ា�្យស�ំអឺនតិរជាតិ	+	ទីិសទេ�បនតិបនាា ប)់

ភាគីកិ្រចសនយោ #	ទីិសទេ�	
(IA+SD)

ភាគីកិ្រចសនយោ	 #	ទីិសទេ�	
(IA+SD)

ត្រូបនេះទ្ធិសចិ� 13 ត្រូបនេះទ្ធិសត្រូប៊ារុយនេះ� �រូសាឡូមឹួ 2

ត្រូបនេះទ្ធិសនេះវៀ�ណាមួ 11 សហភាពីអឺរ ុ�ប 2

ត្រូបនេះទ្ធិសនៃថី 9 ត្រូបនេះទ្ធិសបារាងំ 2

ត្រូបនេះទ្ធិសឡាវ 6 ត្រូបនេះទ្ធិសឥណាឌ 2

ត្រូបនេះទ្ធិសឥ�ូីនេះ�ស�ី 4 ត្រូបនេះទ្ធិសនេះក�យុា 2

ត្រូបនេះទ្ធិសហ្វលីីពីី� 4 OAPI 1

ត្រូបនេះទ្ធិស�ូណែវលនេះសឡូង់ 3 ត្រូបនេះទ្ធិសនេះប�ីល�ច 1

ត្រូបនេះទ្ធិសសិងាប�រ ី 3 ត្រូបនេះទ្ធិសអាលឹឺមួុង់ 1

USA 3 ត្រូបនេះទ្ធិស�ុនេះឡូស�ី 1

ត្រូបនេះទ្ធិសអូសសាត លី 2 សហពី�ា័រ�សស ី 1

ត្រូបភ្នំពី: ត្រូបពី័�ិទិ្ធិ�ំ�័យស្ថិ�ិរបស់ WIPO  - ណែខ្លឹមួករា ឆំ្នាំ ំ២០២១
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

ទាក់ទ្ធិង�ឹងមួនេះធយោបាយទូ្ធិទា�់អំកអាចបង់នៃថឹីនេះសវារបស់អំកនេះ�
អងគការ WIPO នេះ�យ(១)ការនេះផ្ទះះរត្រូបាក់តាមួធនាំោរ ឬ (២)
គ��ីចរ�តរបសអ់ងគការ WIPO ។ សត្រូ�បព់ី�័�៌�លមួ្អ�ិសូមួនេះមួលី 
http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/madrid.html ។

4.7.	ការបញ្្ញា�ទ់េដ្ឋាយ	DIP	និង	ការទេដ្ឋាះក្រុសាយភាពិម្ពុិនក្រុ�ក្រុ�តីតដលអា្រទេក្ដីែម៉ាន

មួ��នេះពីលបញជូ �ពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិរបស់អំកនេះ�អងគការ WIPO នេះហយី DIP �ឹងត្រូ�រួ�ពិី�ិ�្យនេះមួីលថ្លា: (១)អំកគឺជាប�គគល
 ដូូចោំជាមួួយអំក�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំ ឬអំកកា�់កាប់�ុកនេះោលនេះ�កមួុ�ជា (២) �ុកកំ�ងពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិរបស់អំកដូូចោំ
 �ឹង�ុកនេះោល �ិង (៣) ទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវានេះ�កំ�ងពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិរបស់អំក��ត្រូគប់ដូូច�ុកនេះោល។ ត្រូបសិ�នេះបីលកខខ្លឹ

�ឌ ទាងំបីនេះ�ះត្រូ�ូវបា�បំនេះពីញ DIP �ឹងបញ្ញាជ ក់នេះលីពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិរបស់អំកនេះហយីបញជូ �នេះ� អងគការ WIPO នេះ�យ�
�បញ្ញាជ ក់អំពីីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិណែដូលពាក្យនេះសំីស�ំអ�តរជា�ិថ្លាបា�ទ្ធិទ្ធិួលនេះ�យ DIP ។
 
ត្រូបសិ�នេះបីអំក��កំហ�សកំ�ងការនេះធ្វីចា�់ចំណា�់ថំ្លាក់ទ្ធិំ�ិញ ឬនេះសវា ឬត្រូបសិ�នេះបីការបង្កាា ញពីីទ្ធិំ�ិញ ឬនេះសវាណាមួួយនេះ�កំ�ង
ពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�តរជា�ិរបស់អំក ត្រូ�ូវបា�ចា�់ទ្ធិ�កនេះ�យអងគការ WIPO ថ្លាមួិ�ចបាស់�ស់ ភាសាមិួ�ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ ឬ មួិ�អាច

 យល់បា� អងគការ WIPO �ឹងនេះចញនេះសចកតីជូ្ជ�ដំូ�ឹងពីីភាពីមិួ�ត្រូបត្រូក�ី �ិងផ្ទះតល់ឲ្យ DIP រយៈនេះពីលកំ��់ ៣ ណែខ្លឹនេះដូីមួ្នីេះធ្វីការ
ណែក�ត្រូមួូវតាមួការចាបំាច់។

ត្រូបសិ�នេះបី�� កង្វះខា�មួួយចំ�ួ�នេះ�កំ�ងពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិរបស់អំក (ឧទាហរ�៍ អំកមិួ�បា�បង្កាា ញកំ�ងការ�ក់
 ពាក្យនេះសំីស�ំរបស់អំកតាមួរយៈ DIP ថ្លាជាការយិាល័យនេះដូីមួ ឬពាក្យនេះសំីស�ំរបស់អំកមិួ�ត្រូ�ូវបា�បង្កាា ញកំ�ងពាក្យនេះសំីស�ំសំ��ំ
 ណែបបបទ្ធិ MM២ ឬមិួ�ត្រូ�ូវបា�វាយបញូំល ឬអ�់បា�ច�ះហ�្ថនេះលខានេះ�យ DIP) អងគការ WIPO �ឹងនេះចញនេះសចកតីជូ្ជ�ដំូ�ឹង
 ពីីភាពីមិួ�ត្រូបត្រូក�ី �ិងផ្ទះតល់ឲ្យ DIP កំ�ងរយៈនេះពីលបីណែខ្លឹនេះដូីមួ្នីេះ�ះត្រូសាយបញ្ញាា ភាពីមិួ�ត្រូបត្រូក�ីទាងំនេះនាំះ នេះហយីការខ្លឹកខា�
 នេះឆ្លុះឹីយ�បចំនេះពាះពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិនេះនាំះ�ឹងត្រូ�ូវចា�់ទ្ធិ�កថ្លានេះបាះបង់នេះចាលផ្ទះងណែដូរ។

ដូូចោំនេះ�ះណែដូរ ត្រូបសិ�នេះបីធា��មួួយ ឫនេះត្រូចី�កំ�ងពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិមួិ��� (ការបង្កាា ញណែដូលបញ្ញាជ ក់ពីីការកំ��់អ�តស
ញ្ញាា �របស់អំក�ិង សមួលមមួនេះដីូមួ្ទីាក់ទ្ធិងអំកឬអំក�ំណាងរបស់អំក�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំនេះ� DIP កាលបរនិេះចឆេទ្ធិ�ិងនេះលខ្លឹ�ុ

 កនេះោល គំរូ�ុក បញជ ីមួ�ខ្លឹទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវា ការបង្កាា ញ DCPs ការបញ្ញាជ ក់ភាពីត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវរបស់ DIP) អងគការ WIPO �ឹងផ្ទះតល់ឱ្យ 
DIP រយៈនេះពីលបីណែខ្លឹនេះដូីមួ្នីេះ�ះត្រូសាយបញ្ញាា មួិ�ត្រូបត្រូក�ីដូូចជាការបរាជ័្ជយណែដូលពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិ�ឹងត្រូ�ូវបា�ចា�់ទ្ធិ�កថ្លា
ជាការនេះបាះបង់នេះចាលផ្ទះងណែដូរ។

ត្រូបសិ�នេះបី��ភាពីមិួ�ត្រូបត្រូក�ីនេះផ្ទះសងៗនេះទ្ធិៀ� (ឧទាហរ�៍ អាសយ�ា �របស់អំកមិួ�នេះពីញនេះលញ ឬអាសយ�ា �អ�ីណែមួុលរបស់អំ
កណែដូលបា�់បង់ គំរូ�ុកមិួ�ចបាស់ មួិ���ការបង់ត្រូបាក់ ឬចំ�ួ�ទឹ្ធិកត្រូបាក់មិួ�ត្រូគប់ត្រូោ�់) WIPO�ឹងជូ្ជ�ដំូ�ឹងអំពីីភាពីមិួ�ត្រូប
ត្រូក�ីដូល់អំកនេះ�យផ្ទាះ ល់�ិងនេះសំីស�ំឱ្យអំកនេះ�ះត្រូសាយវាកំ�ងរយៈនេះពីលបីណែខ្លឹ ការខ្លឹកខា�មិួ�បា�នេះធ្វី ជាលទ្ធិិផ្ទះលពាក្យនេះសំីស�ំរប

 ស់អំកត្រូ�ូវបា�ចា�់ទ្ធិ�កថ្លានេះបាះបង់នេះចាល។

ជាច�ងនេះត្រូកាយ នេះបីអំកបា�នេះត្រូជី្ជសនេះរសីសហរដូាអានេះមួរកិ នេះហយីអំកមិួ�បា�ភាជ ប់សំ��ំ ណែបបបទ្ធិ MM១៨ ណែដូល��ត្រូបកាសពីី
 នេះោលបំ�ងរបស់អំកនេះដីូមួ្នីេះត្រូបីត្រូបាស់�ុកនេះ�សហរដូាអានេះមួរកិ អងគការ WIPO �ឹងបញ្ញាជ អំកតាមួរយៈ DIP នេះដូីមួ្ភីាជ ប់ណែបប
 បទ្ធិនេះនាំះកំ�ងរយៈនេះពីលពីីរណែខ្លឹ ចាប់ពីីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិនៃ�ការទ្ធិទ្ធិួលពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិនេះ�យ DIP ។ ត្រូបសិ�នេះបីវាមិួ�ត្រូ�ូវបា�
 នេះធ្វីនេះ�កំ�ងអំឡូ�ងនេះពីលនេះនាំះនេះទ្ធិ ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកសហរដូាអានេះមួរកិរបស់អំក�ឹងត្រូ�ូវចា�់ទ្ធិ�កថ្លាបា�ដូកនេះចញ។

ពិី�ិ�្យជាមួ��ថ្លានេះ�ីអំក�ឹងត្រូ�ូវចំណាយបុ�នាំម �នេះ�យនេះត្រូបីការគ�នាំ នៃថឹីនេះសវា នេះ�
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.
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5.	ការ្រ�ះបញី្ម៉ាា �ជាអឺនតិរជាតិ	(IR)

ត្រូបសិ�នេះបីពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិរបស់អំកអ��នេះ�មួតាមួ�ត្រូមួូវការ អងគការ WIPO �ឹងច�ះបញជ ី�ុករបស់អំកកំ�ងបញជ ីអ�ីរ
 ជា�ិ នេះបាះផ្ទះាយការច�ះបញជ ី�ុកជាអ�ីរជា�ិ (IR) នេះ�នេះលីត្រូពីឹ�តិបត្រូ�ផ្ទះឹូវការ�ុកជាអ�តរជា�ិរបស់ អងគការ WIPO �ិងជូ្ជ�
 ដូំ�ឹងនេះ�ការយិាល័យរបស់ត្រូបនេះទ្ធិសហ�្ថនេះលខី្លឹណែដូលបា�នេះត្រូជី្ជសនេះរសី(DCPs)។ ការច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិក៏�ឹងជូ្ជ�ដំូ�ឹងដូល់ 

DIP �ិងនេះផ្ទះាីអំក�ូវលិខ្លឹិ�បញ្ញាជ ក់ការច�ះបញជ ី�ុកជាអ�ីរជា�ិផ្ទះងណែដូរ។

5.1.	កាលបរិទេ្រឆេទី	និងក្រុ�សិទីភិាពិ

 5.1.1.	កាលបរិទេ្រឆេទីននការ្រ�ះបញ្ើជាអឺនតិរជាតិ	

ជាវធិា� IR របស់អំក�ឹងច�ះកាលបរនិេះចឆេទ្ធិតាមួពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�ីរជា�ិរបស់អំកដូូចបា�ទ្ធិទ្ធិួលនេះ�យ DIP នេះលីកណែលងណែ�ពាក្យ
នេះសំីស�ំរបស់អំកនេះ�ដូល់ អងគការ WIPO នេះលីសពីីរណែខ្លឹបនាំះ ប់ពីីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិនេះនាំះ (ករ�ីនេះនាំះ IR របស់អំក�ឹងច�ះកាលបរនិេះចឆេទ្ធិ
នេះ�នេះពីលណែដូលបា�ទ្ធិទ្ធិួលយុាងពិី�ត្រូបាកដូនេះ�យអងគការ WIPO) ។

កាលបរនិេះចឆេទ្ធិ IR របស់អំកអាចត្រូ�ូវបា�បុះពាល់ចាល ត្រូបសិ�នេះបី��ធា��ណាមួួយដូូចខាងនេះត្រូកាមួមិួ�ត្រូ�ូវបា�បំនេះពីញ នេះឈាម ះ 
ឬអាសយ�ា �របស់អំក ត្រូបនេះទ្ធិសហ�្ថនេះលខី្លឹណែដូលត្រូ�ូវបា�នេះត្រូជី្ជសនេះរសីនេះដូីមួ្កីារការពារ គំរូ�ុក មួ�ខ្លឹទ្ធិំ�ិញ ឬនេះសវាណែដូលត្រូ�ូវ 
បា�ណែស្វងរកការការពារ�ុក ។ DIP �ឹងត្រូ�ូវបា�ជូ្ជ�ដំូ�ឹងអំពីីភាពីមិួ�ត្រូបត្រូក�ីណែបបនេះ�ះ ណែដូលគួរណែ�ត្រូ�ូវបា�នេះ�ះត្រូសាយកំ�ង  
រយៈនេះពីលអ�ិបរ� ៣ ណែខ្លឹ។ កាលបរនិេះចឆេទ្ធិនៃ� IR របស់អំក�ឹងអាត្រូស័យនេះ�នេះលីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិណែដូលធា��បា�់ច�ងនេះត្រូកាយនេះគត្រូ�ូវ

 បា�ទ្ធិទ្ធិួលនេះ�យអងគការ WIPO ។

 5.1.2.	ក្រុ�សិទីភិាពិននការ្រ�ះបញ្ើជាអឺនតិរជាតិ

ចាប់ពីីនៃថីៃណែដូល IR របស់អំក �ុករបស់អំក�ឹងទ្ធិទ្ធិួលបា�ការការពារដូូចោំត្រូបនេះទ្ធិសហ�្ថនេះលខី្លឹណែដូលបា�នេះត្រូជី្ជសនេះរសីណែដូល 
បា�កំ��់�ីមួួយៗ (DCP) ដូូច�ុករបស់អំកត្រូ�ូវបា��ក់ពាក្យស�ំ ឬ�ក់ពាក្យស�ំនេះ�យផ្ទាះ ល់នេះ�កំ�ង DCPនេះនាំះ ។

DCP អាចបដិូនេះសធមិួ�ការពារ�ុករបស់អំកនេះលីមូួល�ា �ដូូចោំណែដូលអ��វ�តតាមួចបាប់ជា�ិរបស់ខ្លឹឹួ�នេះ�នេះលី�ុក�ក់ផ្ទាះ ល់
 ជាមួួយការយិាល័យរបស់ DCP នេះនាំះ (ឧទាហរ�៍ ពីីនេះត្រូពាះ�ុកនេះ�ះជាកមួមសិទ្ធិិិរបស់អំកនេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ�នេះ� DCP នេះនាំះ) ។  

ការបដូិនេះសធណែបបនេះ�ះគឺជាត្រូបធា�បទ្ធិ�ឹងត្រូ�ូវពិី�ិ�្យនេះឡូងីវញិ ឬប�តឹ ងជំ្ជទាស់ត្រូសបតាមួចបាប់ �ិងការអ��វ�តរបស់ DCP ណែដូល
 ពាក់ពី័�ិ។ អំកអាចណែស្វងរកពី័�៌��អំពីីការអ��វ�ត �ិង�ី�ិវធិីនេះ�កំ�ងស�ជិ្ជកសហភាពី�ុត្រូ្ីដូ នេះ�យត្រូបពី័�ិទិ្ធិ�ំ�័យត្រូបវ�តិ
 ស�ជិ្ជករបស់អងគការ WIPO នេះ� http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/

បុ�ណែ�តផ្ទះះ�យនេះ�វញិ DCP មួួយមិួ�បដិូនេះសធការការពារចំនេះពាះ�ុករបស់អំកកំ�ងរយៈនេះពីលកំ��់មួួយ (១២ ណែខ្លឹ ឬ១៨ណែខ្លឹ ឬយូរ
 ជាង ១៨ណែខ្លឹកំ�ងករ�ី��ការជំ្ជទាស់ពីីភាគីទ្ធិីបី) ឬត្រូបសិ�នេះបីការបដូិនេះសធនេះ�ះត្រូ�ូវបា�ដូកនេះចញនេះ�នេះពីលបនាំះ ប់ ការការពារ
 �ុករបស់អំកនេះ�កំ�ង DCP �ឹង��លកខ�ៈដូូចោំ �ឹង�ុកណែដូលណែដូលត្រូ�ូវបា�ច�ះបញជ ីនេះ�យការយិាល័យ DCP ចាប់តាងំពីី
 កាលបរនិេះចឆេទ្ធិ IR របស់អំក។

នេះ�កំ�ងត្រូគប់ DCP ទាងំអស់ណែដូលមិួ�បា�បដិូនេះសធការការពារ�ុករបស់អំក 
�ឹង��ស�ពីលភាពីកំ�ងរយៈនេះពីល ១០ឆំ្នាំគិំ�ចាប់ពីីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិ IR ��ល
ទិ្ធិភាពីនៃ�ការច�ះបញជ ីសាជាថីមី នេះឡូីងវញិនេះ�យមួិ�កំ��់សត្រូ�ប់រយៈ
នេះពីល១០ ឆំ្នាំនំេះ�មួ�ខ្លឹ។

ណែស្វងយល់អំពីី�ី�ិវធីិ �ិងការអ��វ�ត�៍នេះ�កំ�ងស�ជិ្ជកនៃ�សហ
ភាពី�ុត្រូ្ីដូនេះ�កំ�ងត្រូបពី�ា័ទិ្ធិ�ំ�័យត្រូបវ�តិស�ជិ្ជក�ុត្រូ្ីដូនេះ�
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/

គ្គនៃលះ
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

5.2.	ក្រុគ្គបក់្រុគ្គងការ្រ�ះបញី្ជាអឺនតិរជាតិរបសអ់ឺ្ន�		ការអឺន�វែតិល្ៗអ

ខ្លឹ�ៈនេះពីលណែដូលត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូផ្ទះតល់ជូ្ជ�អំក�ូវគ��សមួ្�តិជានេះត្រូចី�នេះដូីមួ្ទី្ធិទ្ធិួលបា�ការការពារ�ុករបស់អំកនេះ�កំ�ងទី្ធិផ្ទះារ
 នេះផ្ទះសងៗ វាផ្ទះតល់ឱ្យអំក�ូវគ��សមួ្�តិដូ៏���នៃមួឹជានេះត្រូចី�នេះទ្ធិៀ�ទាក់ទ្ធិង�ឹងការត្រូគប់ត្រូគង�ុករបស់អំកបនាំះ ប់ពីីការច�ះបញជ ី។  

ការពីត្រូងីកការការពារ�ុករបស់អំកចំនេះពាះណែដូ�ដីូថីមី ការច�ះបញជ ីសាជាថីមីនេះឡូងីវញិ សត្រូ�ប់រយៈនេះពីល ១០ ឆំ្នាំបំណែ�្ថមួនេះទ្ធិៀ� ឬការ
ផឹ្ទាស់បតូរទ្ធិិ�័ំយច�ះបញជ ីរបស់អំកណែដូលបា�ក�់ត្រូតានេះ�កំ�ងបញជ ីអ�ីរជា�ិណែដូល��ត្រូបសិទិ្ធិភាពីដូល់ការពីត្រូងីក�ូវស�ជិ្ជកសហ
ភាពី�ុត្រូ្ីដូ ណែដូលអំកចាប់អារមួម�៍ អាចនេះធ្វីបា�តាមួរយៈ �ី�ិវធិីសាមួញាមួួយ ង្កាយត្រូសរួល �ិងការចំណាយដ៏ូនេះ�យសមួត្រូសប។

 5.2.1	ការពិក្រុងី�ការការពារទេៅ�្ន�ងតដនដើ�មើ	(ការទេក្រុរើសទេរើសក្រុ�ទេទីសបនតិបនាា បប់តនថម្ពុ)

ត្រូបសិ�នេះបីអំកគឺជា�ំស់ IR ណែដូល��បំ�ងចង់ពីត្រូងីកការការពារដូល់ស�ជិ្ជកខ្លឹឹះនៃ�សហភាពី�ុត្រូ្ីដូ (ត្រូបនេះទ្ធិសហ�្ថនេះលខី្លឹ) 
អំកអាចណែស្វងរកការពីត្រូងីកការការពារ�ុករបស់អំកនេះ�តាមួស�ជិ្ជកសហភាពី�ុត្រូ្ីដូនេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ� នេះ�នេះពីលណាក៏បា� ណែដូលមិួ
�បា�ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីត្រូបនេះទ្ធិសនេះនាំះពីីមួ�� កំ�ងពាក្យនេះសំីស�ំជាអ�តរជា�ិនេះដូីមួរបស់អំកនេះទ្ធិ។ អំកត្រូោ�់ណែ�បង្កាា ញការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីត្រូប

 នេះទ្ធិសប�តបនាំះ ប់បណែ�្ថមួ នេះ�អងគការ WIPO ណែ�បុ�នេះណាណ ះ។

ការនេះត្រូជ្ជសីនេះរសីត្រូបនេះទ្ធិសប�តបនាំះ ប់បណែ�្ថមួត្រូ�ូវណែ�នេះផ្ទះានីេះ� អងគការ WIPO នេះ�កំ�ងសំ��ំ ណែបបបទ្ធិជាផូឹ្ទះវការ MM៤ (អាចទាញយកបា�ពីីនេះគ
 ហទ្ធិំពី័រ http://www.wipo.int/madrid/en/forms/) ឬបញជូ �តាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិកតាមួរយៈ អងគការ WIPO e-Subsequent 

ការសត្រូមួបសត្រូមួរួលការនេះត្រូជី្ជសនេះរសីត្រូបនេះទ្ធិសប�តបនាំះ ប់បណែ�្ថមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិក (https://www3.wipo.int/osd/) ។ សត្រូ�ប់ការស
ងសយ័ណាមួួយអំកអាចទាក់ទ្ធិងអងគការ WIPO តាមួអាសយ�ា � https://www3.wipo.int/contact/ en/madrid/

កំ�ងទ្ធិំត្រូមួង់ណែបបបទ្ធិ MM៤ អំកត្រូ�ូវបញ្ញាជ ក់ពីីនេះលខ្លឹ�ក់ពាក្យច�ះបញីំអ�តរជា�ិរបស់អំក នេះឈាម ះ �ិងអាសយ�ា �របស់អំក(ដូូច
បា�ក�់ត្រូតានេះ�កំ�ងបញជ ីអ�ីរជា�ិ) ភាគីច�ះហ�្ថនេះលខី្លឹ ឬភាគីនាំនាំណែដូលណែស្វងរកបណែ�្ថមួការការពារនេះលីមួ�ខ្លឹទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវា

 ណែដូលអំកបា�នេះត្រូជី្ជសនេះរសីត្រូបនេះទ្ធិសប�តបនាំះ ប់បណែ�្ថមួ (ណែដូលអាច��ទាងំអស់ ឬក៏��ណែ�មួួយគ�់ណែដូលត្រូ�ូវណែ���នេះ�ការច�ះ 
បញជ ី�ុកជាអ�តរជា�ិ)។ ទាក់ទ្ធិង�ឹងភាគីច�ះហ�្ថនេះលខី្លឹមួួយចំ�ួ� (សហភាពីអឺរ ុ�ប សហរដូាអានេះមួរកិ) អំកត្រូបណែហលជាត្រូ�ូវ

 បញូំលពី័�៌��បណែ�្ថមួមួួយចំ�ួ� (ដូូច��បង្កាា ញនេះ�កំ�ងណែផ្ទះំក 4.5 ខាងនេះលី) ។

ទីិសទេ�បនតិបនាា បន់នភាគីជាបក់ិ្រចសនយោបតនថម្ពុ
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ត្រូបសិ�នេះបីបា�បង្កាា ញនេះ�យផ្ទាះ ល់នេះ� WIPO ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីត្រូបនេះទ្ធិសបនាំះ ប់សត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យ�ឹង��កាលបរនិេះចឆេទ្ធិទ្ធិទ្ធិួល
 នេះ�ឯ WIPO ។  ត្រូបសិ�នេះបីត្រូ�ូវបា�បង្កាា ញតាមួរយៈ DIP វា�ឹង��កាលបរនិេះចឆេទ្ធិទ្ធិទ្ធិួលនេះ�ឯ DIP នេះលីកណែលងណែ� វានេះ�ដូល់ 

WIPO យ�ឺជាងពីីរណែខ្លឹគិ�ចាប់ពីីនៃថីៃនេះនាំះកំ�ងករ�ីនេះ�ះវា�ឹង��កាលបរនិេះចឆេទ្ធិទ្ធិទ្ធិួលវកិាយបត្រូ�នេះ� WIPO ។

ត្រូបសិ�នេះបី DCP មួិ�បដិូនេះសធការការពារសត្រូ�ប់�ុករបស់អំកកំ�ងរយៈនេះពីលកំ��់ (១២ ណែខ្លឹ ១៨ ណែខ្លឹឬយូរជាង ១៨ ណែខ្លឹកំ�ងក
រ�ី��ការជ្ជំទាស់នេះ�យភាគីទ្ធិីបី) ឬត្រូបសិ�នេះបីការបដូិនេះសធត្រូ�ូវបា�ដូកនេះចញ ការការពារ�ុករបស់អំកនេះ�នេះនាំះ DCP �ឹង

 ដូកនេះចញដូូចោំ ត្រូបសិ�នេះបី�ុករបស់អំកត្រូ�ូវបា�ច�ះបញជ ីនេះ�យការយិាល័យ DCP នេះនាំះ ចាប់តាងំពីីនៃថីៃណែដូលនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីត្រូបនេះទ្ធិស
 ប�តបនាំះ ប់បណែ�្ថមួ។

នេះ�ត្រូគប់ DCP ទាងំអស់ណែដូលមិួ�បដិូនេះសធការការពារ �ុករបស់អំក 
�ឹង��ស�ពីលភាពីសត្រូ�ប់រយៈនេះពីលណែដូលនេះ�សល់នៃ� IR របស់អំក 
នេះហយីអាចច�ះបញជ ីសាជាថីមីនេះឡូងីវញិនេះ�យមិួ�កំ��់រយៈនេះពីលសត្រូ�
ប់ ១០ ឆំ្នាំបំណែ�្ថមួនេះទ្ធិៀ�។

 5.2.2	ការ�ែក់្រុតា�ោតិ លទេលីការត�តក្រុ�ការ្រ�ះបញ្ើជាអឺនតិរជាតិរបសអ់ឺ្ន�

នេះ�នេះពីលណាមួួយនាំកំ�ងអំឡូ�ងនេះពីល��ស�ពីលភាពីនៃ� IR របស់អំក អំកអាចនេះសំីស�ំអងគការ WIPO នេះដូីមួ្កី�់ត្រូតាកំ�ងបញជ ីអ�តរ
 ជា�ិនេះលីការផឹ្ទាស់បតូរនេះឈាម ះ ឬអាសយ�ា � ឬអំក�ំណាង ការ�ក់កំហ�ិនេះ�យសមត្រូគចិ�ត កំ�ងកិចំការពារ IR  (ការ�ក់កត្រូមិួ� 
 ការនេះបាះបង់ ការល�បនេះចញ) ការបតូរ�ំស់កមួមសិទ្ធិិិនៃ��ុក ឬអាជាា ប័�ណ ណែដូល��អា��ភាពីនេះ�កំ�ង DCPs ទាងំអស់ ឬមួួយ
 ចំ�ួ�។ នេះដូីមួ្នីេះសំីស�ំការក�់ត្រូតានេះលីការណែកណាមួួយណែត្រូបណែបបនេះ�ះ អំកត្រូ�ូវណែ�នេះត្រូបីទ្ធិត្រូមួង់ផ្ទះឹូវការណែដូល��នេះ�កំ�ងនេះគហទ្ធិំពី័រ អងគការ 

WIPO (http://www.wipo.int/madrid/en/forms/)។ ការក�់ត្រូតាកណាត លនេះលីការណែកណែត្រូបទាងំនេះ�ះកំ�ងបញជ ីអ�តរជា�ិ �ឹង
 សត្រូ�លប�ះ�កអំកពីី�ត្រូមួូវការចាបំាច់ឲ្យនេះសំីស�ំចំណា�់ការណែបបនេះ�ះពីី DCP �ីមួួយៗ ដូូនេះចំះ�ឹងនាំ�ំ�ការស�សសំំនៃចបា�យុាង
 នេះត្រូចី�។

 
នេះដូីមួ្នីេះសំីស�ំការក�់ត្រូតានេះលីការបតូរនេះឈាម ះ ឬអាសយ�ា �របស់អំកកា�់កាប់សិទ្ធិិិកំ�ង IR (នេះ�យោម �ការបតូរ�ំស់កមួមសិទ្ធិិិ) អំក

 ត្រូ�ូវនេះត្រូបីទ្ធិត្រូមួង់ MM៩ សំនេះ�ីរបស់អំកអាចនេះយាងនេះ�នេះលី IR ជានេះត្រូចី�។ កនៃត្រូមួណែដូលអាចបង់ជូ្ជ�អងគការ WIPO �ឹង�� 
ចំ�ួ� ១៥០ស្វីសសហ្វង់គ�់។ ត្រូបសិ�នេះបី��ណែ�ការបតូរនេះលីពី័�៌��ទ្ធិំនាំក់ទ្ធិំ�ងលមួ្អិ�របស់អំកណែដូលត្រូ�ូវក�់ត្រូតា (អាសយ�ា �

 សត្រូ�ប់ការនេះឆ្លុះឹីយឆ្លុះឹង អាសយ�ា �អ�ីណែមួុល នេះលខ្លឹទូ្ធិរស័ពីះ) ោម �ការបង់កនៃត្រូមួនេះឡូយី។ ការបតូរនេះឈាម ះ ឬអាសយ�ា �ណែដូលបា�ក�់
ត្រូតានេះ�កំ�ងបញជ ីអ�ីរជា�ិ��អា��ភាពីភឹាមួកំ�ង DCPs ពាក់ពី័�ិទាងំអស់ តាមួរយៈ IR នេះ�យឥ�គិ�នៃថីឹបណែ�្ថមួនេះឡូយី។

ត្រូបសិ�នេះបីអំកជាអំកកា�់កាប់សិទ្ធិិិនៃ� IR នេះហយី��បំ�ងនេះផ្ទះះរកមួមសិទ្ធិិិនេះលី�ុករបស់អំកនេះ��ំស់ថីមីសត្រូ�ប់ទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវា
 ទាងំអស់ ឬមួួយចំ�ួ�ណែដូល�ុកត្រូ�ូវបា�ការពារកំ�ង DCPs ទាងំអស់ ឬមួួយចំ�ួ� អំកអាចនេះសំីស�ំថ្លាការបតូរ�ំស់កមួមសិទ្ធិិិត្រូ�ូវ
 ក�់ត្រូតានេះ�កំ�ងបញជ ីអ�ីរជា�ិ។ ការក�់ត្រូតាណែបបនេះ�ះអាចនេះកី���នេះឡូងី ត្រូបសិ�នេះបី�ំស់ថីមីជាប�គគលមួួយណែដូល��សិទ្ធិិិនេះត្រូបី
 ត្រូបាស់ត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូ (តាមួរយៈសញ្ញាជ �ិ ឬការបនេះងាី�អាជី្ជវកមួម ឬទី្ធិលំនេះ�កំ�ងភាគីហ�្ថនេះលខី្លឹមួួយ)។ សំនេះ�ីនេះ�ះអាចនេះយាង
 នេះ�នេះលី IRs ជានេះត្រូចី�ឲ្យណែ�ការបតូរ�ំស់កមួមសិទ្ធិិិត្រូ�ូវអ��វ�តចំនេះពាះ DCPs ទាងំអស់ ឬណែ�មួួយ នេះហយីពាក់ពី័�ិ�ឹងទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវា
 ទាងំអស់ ឬដូូចោំ។ ការនេះសំីស�ំត្រូ�ូវ�ក់ជូ្ជ�អងគការ WIPO កំ�ងទ្ធិត្រូមួង់ជាផ្ទះឹូវការ MM៥ នេះហយីត្រូ�ូវបង់កនៃត្រូមួ (១៧៧ស្វីស សហ្វង់)។ ការបីូរ�ំស់កមួមសិទ្ធិិិណែដូលត្រូ�ូវក�់ត្រូតានេះ�កំ�ងបញជ ីអ�ីរជា�ិ�ឹង��អា��ភាពីភឹាមួកំ�ង DCPs ពាក់ពី័�ិទាងំអស់
 នេះ�យឥ�គិ�នៃថីឹបណែ�្ថមួ។

នេះដូីមួ្នីេះសំីស�ំការក�់ត្រូតាការបតូរនេះឈាម ះ ឬអាសយ�ា �របស់អំក�ំណាង អំកត្រូ�ូវណែ�នេះត្រូបីទ្ធិត្រូមួង់ MM១០ ការក�់ត្រូតាការបតូរណែបប
 នេះ�ះមិួ�គិ�នៃថីឹនេះឡូយី។ 

នេះដីូមួ្ពីីត្រូងីកការការពារដូល់ស�ជិ្ជកសហភាពី�ុត្រូ្ីដូ សូមួនេះត្រូបីទី្ធិតាងំទិ្ធិ
សនេះៅប�តបនាំះ ប់តាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិចនេះ�  https://www3.wipo.int/osd/ 

គ្គនៃលះ



23 |ស�ៀវសៅមគ្គសេ�ក៍អនុវត្ត�ម្រាប់�ហម្គរិនកម្ុជា

ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

នេះដូីមួ្នីេះសំីស�ំការ�ក់កត្រូមិួ�បញជ ីទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាណែដូលអាចជ្ជះឥទ្ធិិិពីលដូល់ DCPs មួួយចំ�ួ� ឬទាងំអស់ អំកត្រូ�ូវណែ�នេះត្រូបីទ្ធិត្រូមួង់ 
 MM៦ សំនេះ�ីនេះ�ះត្រូ�ូវបង់កនៃត្រូមួ (១៧៧ស្វីសសហ្វង់) ជូ្ជ�អងគការ WIPO។ ោម �កនៃត្រូមួបណែ�្ថមួណាណែដូលត្រូ�ូវទាមួទារនេះ�យ  

DCPs ពាក់ពី័�ិនេះឡូយី។

ត្រូបសិ�នេះបីអំក��បំ�ងក�់ត្រូតាការលះបង់�ូវកិចំការពារសត្រូ�ប់ទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាទាងំអស់កំ�ង DCPs មួួយចំ�ួ� (មិួ�ទាងំ
 អស់នេះឡូយី) អំកត្រូ�ូវណែ�នេះត្រូបីទ្ធិត្រូមួង់ MM៧ ត្រូបសិ�នេះបីសំនេះ�ីរបស់អំកពាក់ពី័�ិ�ឹងការល�បនេះចញ�ូវ IR ចំនេះពាះទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវា
 មួួយចំ�ួ� ឬទាងំអស់ កំ�ង DCPs ទាងំអស់ អំកត្រូ�ូវណែ�នេះត្រូបីទ្ធិត្រូមួង់ MM៨ សំនេះ�ីទាងំនេះ�ះ (ការនេះបាះបង់ �ិងការល�បនេះចញ)  

គឺមួិ�គិ�កនៃត្រូមួនេះឡូយី។

ត្រូបសិ�នេះបីអំកផ្ទះតល់អាជាា ប័�ណ�ុករបស់អំក អំកអាចនេះសំីស�ំការក�់ត្រូតាអាជាា ប័�ណនេះ�កំ�ងបញជ ីអ�ីរជា�ិនេះ�យបញ្ញាជ ក់នេះឈាម ះ 
 �ិងអាសយ�ា �របស់អំកទ្ធិួទ្ធិលអាជាា ប័�ណ។ DCPs ជាទី្ធិកណែ�ឹងណែដូលអាជាា ប័�ណត្រូ�ូវផ្ទះតល់ នេះហយីទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាសត្រូ�ប់
 អាជាា ប័�ណណែដូលត្រូ�ូវផ្ទះតល់។ ការនេះសំីស�ំត្រូ�ូវ�ក់ជូ្ជ�កំ�ងទ្ធិត្រូមួង់ MM១៣ នេះហយីត្រូ�ូវបង់កនៃត្រូមួ ១៧៧ស្វីសសហ្វង់។ ការក�់ត្រូតា 

អាជាា ប័�ណនេះ�កំ�ងបញជ ីអ�ីរជា�ិ �ឹង��អា��ភាពីណែ�នេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសណែដូលចបាប់កំ�ងត្រូសរុករបស់នេះគទាងំនេះនាំះផ្ទះីល់ឲ្យ��ការ
 ក�់ត្រូតាអាជាា ប័�ណ នេះហយីមិួ�បា�នេះធ្វីការត្រូបកាសណែដូលបញ្ញាជ ក់ថ្លា ពីួកនេះគមិួ�ទ្ធិទ្ធិួលសាគ ល់�ូវអា��ភាពីនៃ�ការក�់ត្រូតាអាជាា ប័�ណ 

នេះ�កំ�ងបញជ ីអ�ីរជា�ិនេះឡូយី3 ។

 5.2.3	ការ្រ�ះបញ្ើជាអឺនតិរជាតិរបសអ់ឺ្ន�សាទេ�ីងវិញ

នេះដូីមួ្ធីានាំថ្លាបនាំះ ប់ពីីរយៈនេះពីល១០ឆំ្នាំគិំ�ចាប់ពីីការច�ះបញជ ី �ុករបស់អំកអាចប�តកិចំការពារកំ�ងរយៈនេះពីល១០ឆំ្នាំបំណែ�្ថមួ
 នេះទ្ធិៀ�នេះ�កំ�ងណែដូ�ដីូទាងំនេះនាំះណែដូលជាកណែ�ឹងណែដូលអំកត្រូបាថំ្លាចង់បា�ណែបបនេះនាំះ ចាបំាច់អំកត្រូ�ូវប�ត IR របស់អំកយុាងសាមួញា 

នេះ�យបង់កនៃត្រូមួចាបំាច់ជូ្ជ�អងគការ WIPO។ កនៃត្រូមួកំ��់សត្រូ�ប់ការប�តរមួួ��: កនៃត្រូមួនេះោល (៦៥៣ស្វីសសហ្វង់) កនៃត្រូមួ 
នេះ�យណែឡូកតាមួត្រូបនេះទ្ធិសសត្រូ�ប់ DCP �ីមួួយៗណែដូលបា�កំ��់កនៃត្រូមួ��កំ�ងនេះគហទ្ធិំពី័រ (http://www.wipo.int/madrid/
en/fees/ind_taxes.html) កនៃត្រូមួបំនេះពីញោំចំ�ួ� (១០០ស្វីសសហ្វង់) សត្រូ�ប់ DCP �ីមួួយៗណែដូលមិួ�បា� 
បនេះងាី�ត្រូបពី័�ិកនៃត្រូមួនេះ�យណែឡូកតាមួត្រូបនេះទ្ធិស �ិងកនៃត្រូមួបណែ�្ថមួ (១០០ស្វីសសហ្វង់) សត្រូ�ប់ជំ្ជពូីក�ីមួួយៗនៃ�ទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវា 
ណែដូល��នេះត្រូចី�ជាងបីជ្ជំពូីកនេះឡូងី។ នេះលីកណែលងណែ�អំកប�តកិចំការពារនេះ�កំ�ង DCPs ណែដូលបា�កំ��់កនៃត្រូមួនេះ�យណែឡូកតាមួ

 ត្រូបនេះទ្ធិស។

3 ស�ជិ្ជកសហភាពី�ុត្រូ្ីដូចំ�ួ� ២៣ បា�ត្រូបកាសថ្លាការក�់ត្រូតាអាជាា ប័�ណកំ�ងបញជ ីអ�តរជា�ិមិួ���ត្រូបសិទិ្ធិិភាពីនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសពីួកនេះគនេះទ្ធិ ៖ អាហ្វហាគ �ីសា្ថ � អងគការកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា អាសហ្វកិ 
(OAPI) នេះត្រូបស�ីល កមួុ�ជា កាណា� ចិ� កូឡូ�បំ៊ាី ហាគ នំេះបៀ ហសកហស ី ឥណាឌ  ឥ�ឌូ នេះ�ស�ី ជ្ជបុ�� នេះកៀហស�សី�ីសា្ថ � ឡាវ �ុឡាវ ី �ុនេះឡូស�ី មួ�ិចស�ិក សាធារ�រដូាកូនេះរ ុ សាធារ�រដូាមួុ�ល�វ ី
សហពី័�ិរ�សស� ីសាមួ័រ សិងាប�រ ី �ិងនៃថី។  នេះ�កំ�ងភាគីហ�្ថនេះលខី្លឹទាងំនេះនាំះ អាជាា ប័�ណត្រូ�ូវណែ� បា�ក�់ត្រូតានេះ�យផ្ទាះ ល់ជាមួួយការយិាល័យ�ុក ផ្ទាះ ល់ខ្លឹឹួ�ត្រូសបតាមួចបាប់កំ�ងត្រូសរុករបស់ពីួកនេះគ។  
អូសសាត លី �ិង�ូណែវលនេះសឡូង់បា�ត្រូបកាសថ្លា ពីួកនេះគមិួ�ផ្ទះតល់ការថី�ចមួឹងអាជាា ប័�ណនេះ�កំ�ងចបាប់ កំ�ងត្រូសរុករបស់ពីួកនេះគនេះទ្ធិ ដូូនេះចំះការក�់ត្រូតាអាជាា ប័�ណនេះ�កំ�ងបញជ ីអ�តរជា�ិមិួ���ឥទ្ធិិិពីល
នេះ�កំ�ងទឹ្ធិកដីូរបស់ពីួកនេះគនេះទ្ធិ។

បនតិ	/	ត�តក្រុ�ការ្រ�ះទេ�ម ះអឺនរីជាតិ



| 24

ត្រូបពី័�ិសត្រូ�ប់ការប�ត IRs ការច�ះបញជ ីសាជាថីមីតាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិច��កំ�ងនេះគហទ្ធិំពី័ររបស់អងគការ WIPO ចូលនេះត្រូបីតាមួរយៈ  
WIPO IP Portal (https://ipportal.wipo.int/)។ អំកអាចគ�នាំចំ�ួ�ទឹ្ធិកត្រូបាក់ពិី�ត្រូបាកដូណែដូលអំកត្រូ�ូវបង់សត្រូ�ប់ការប�ត 
IR របស់អំកនេះ�យនេះត្រូបីត្រូបាស់ Fee Calculator គ�នាំកនៃត្រូមួណែដូល��កំ�ងនេះគហទ្ធិំពី័រ (http://www.wipo.int/madrid/en/
fees/calculator.jsp) របស់អងគការ WIPO។ អំកអាចបង់កនៃត្រូមួប�ត ការច�ះបញជ ីសានេះឡូងីវញិរបស់អំកនេះ�យនេះត្រូបីត្រូបាស់ប័�ណ 
ឥ�ទា� ឬគ��ីចរ�តរបស់អងគការ WIPO ត្រូបសិ�នេះបីអំក��។ 

កនៃត្រូមួប�តការច�ះបញជ ីសានេះឡូងីវញិគួរណែ�បង់ជូ្ជ�អងគការ WIPO យុាងយ�ឺបំផ្ទះ��នេះ�កាលបរនិេះចឆេទ្ធិផ្ទះ��កំ��់នៃ� IR។ ការទូ្ធិទា� ់
នេះ�ណែ�អាចនេះធ្វីនេះឡូងីបា�រហូ�ដូល់ត្រូបាមំួួយណែខ្លឹបនាំះ ប់ពីីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិនេះនាំះ (រយៈនេះពីលអ��នេះត្រូោះ) ឲ្យណែ�កនៃត្រូមួបណែ�្ថមួត្រូ�ូវបង់នេះ� 
នេះពីលជាមួួយោំ។ អងគការ WIPO ក�់ត្រូតាការប�តការច�ះបញជ ីសានេះឡូងីវញិតាមួកាលបរនិេះចឆេទ្ធិណែដូលការច�ះបញជ ីត្រូ�ូវបា�កំ��់  
នេះទាះបីកនៃត្រូមួណែដូល�ត្រូមួូវ ត្រូ�ូវបា�បង់នេះ�កំ�ងកំឡូ�ងនេះពីលអ��នេះត្រូោះនេះនាំះក៏នេះ�យ។

កាលបរនិេះចឆេទ្ធិ��ត្រូបសិទ្ធិិភាពីនៃ�ការប�ត IR របស់អំកសានេះឡូងីវញិ គឺ�� 
ដូូចោំចំនេះពាះ DCPs ទាងំអស់។ នេះ�ះជាគ��សមួ្�តិចបាស់�ស់ពីីត្រូចក�ុ
ត្រូ្ីដូ នេះបីនេះត្រូបៀបនេះធៀបនេះ��ឹងត្រូចកថំ្លាក់ជា�ិណែដូលជាកណែ�ឹងណែដូលអំក���ុក
នេះផ្ទះសងៗោំ នេះ�តាមួការយិាល័យច�ះបញជ ី�ុក�ច់នេះ�យណែឡូកពីីោំណែដូលត្រូ�ូវ
ប�តការច�ះបញជ ីសានេះឡូងីវញិនេះ�កាលបរនិេះចឆេទ្ធិខ្លឹ�សៗោំ។

5.3.	ភាពិម្ពុិនឯ�រារ្យ	និងការតក្រុ�ក្រុ�រួល�្ន�ងរយៈទេពិលក្រុរាំ�្ន ំ		
ភាពិឯ�រារ្យបនាា បព់ិីរយៈទេពិលក្រុរាំ�្ន ំ

វា��សារៈសំខា�់ណាស់ណែដូលអំកពិីចារណាថ្លា កំ�ងរយៈនេះពីលត្រូបាឆំំ្នាំ ំ (រយៈនេះពីល��ភាពីមិួ�ឯករាជ្ជ្យ) នេះជាគវាសនាំនៃ� IR 
របស់អំក �ឹងនេះ�ណែ�ពឹីងណែផ្ទះ្អកនេះ�នេះលីនេះជាគវាសនាំនៃ��ុកនេះោលរបស់អំក (ពាក្យស�ំ ឬការច�ះបញជ ី) នេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា។ 

 ត្រូបសិ�នេះបី�ុកនេះោលនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជារបស់អំកឈុប់��អា��ភាពីទាងំត្រូសរុង ឬមួួយណែផ្ទះំក នេះ�យសារមូួលនេះហ��ណាមួួយ 
(ការបដិូនេះសធ ឬការដូកពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ីនេះោលរបស់អំក ឬការល�បនេះចញ ការនេះបាះបង់ ការដូកហូ�វញិ ការនេះធ្វីនេះ��ភាពី ឬ 
ការបញំប់ផ្ទះឹូវចបាប់នៃ�ការច�ះបញជ ីនេះោលរបស់អំក) នេះ�កំ�ងកំឡូ�ងនេះពីលនេះនាំះ (ត្រូបាឆំំ្នាំគិំ�ចាប់ពីីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិនៃ� IR របស់អំក)

 ។  IR របស់អំក�ឹងត្រូ�ូវល�បនេះចញទាងំត្រូសរុង ឬមួួយណែផ្ទះំក (សត្រូ�ប់ទ្ធិំ�ិញឬនេះសវាមួួយចំ�ួ�បុ�នេះណាណ ះ) នេះ�តាមួនេះនាំះ។

នេះដូីមួ្បី�ិូររាល់ផ្ទះលវបិាកពីីទ្ធិត្រូមួង់នៃ�ភាពីមិួ�ឯករាជ្ជ្យនេះ�ះ ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូផ្ទះតល់�ូវលទ្ធិិភាពីកំ�ង ‘’ការផឹ្ទាស់បតូរ’ �ូវ IR 

 របស់អំកនេះ�ជាការ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ីថំ្លាក់ជា�ិឬ�ំប�់នេះ�កំ�ង DCPs �ីមួួយៗ។ កំ�ងរយៈនេះពីល ៣ណែខ្លឹ គិ�ចាប់ពីីការល�ប
 នេះចញ�ូវ IR របស់អំក អំកអាច�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី�ុកដូូចោំនេះនាំះនេះ�កំ�ង DCPs ទាងំនេះនាំះ នេះហយីពាក្យស�ំច�ះបញជ ីទាងំ
 នេះនាំះ (នេះ�យពឹីងណែផ្ទះ្អកនេះ�នេះលី ‘ការផឹ្ទាស់បតូរ’ �ូវ IR របស់អំក) �ឹងត្រូ�ូវចា�់ទ្ធិ�កដូូចពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ីទាងំនេះនាំះត្រូ�ូវបា��ក់
 នេះ�កាលបរនិេះចឆេទ្ធិនៃ� IR នេះដូីមួ (ដូូនេះចំះ�មួាល់សិទ្ធិិិ��ពីីមួ��ណែដូលអំកទ្ធិទ្ធិួលបា�។ 

នេះ�ច�ងបញំប់នៃ�រយៈនេះពីល��ភាពីមិួ�ឯករាជ្ជ្យ ៥ឆំ្នាំ ំ IR របស់អំកកឹាយនេះ�ជា��ភាពីឯករាជ្ជ្យទាងំត្រូសរុងពីី�ុកនេះោលរបស ់
អំក នេះហយីមួិ�អាចត្រូ�ូវល�បនេះចញនេះទ្ធិៀ�នេះឡូយី ត្រូបសិ�នេះបីនេះរឿងនេះ�ះនេះកី�នេះឡូងីនេះត្រូកាយ នេះដូីមួ្បីញឈប់ណែលងឲ្យ��អា��ភាពីនេះទ្ធិៀ�។

5.4.	ឧប�រណទ៍េអឺ�ិ្រក្រុែូនិ�ទេដើម្ពុ្បីក្រុែរួែពិិនិែ្យ	និងក្រុគ្គបក់្រុគ្គងការ្រ�ះបញី្ម៉ាា �ជាអឺនតិរជាតិ

បណែ�្ថមួនេះលីនេះសវាកមួមអ�ិ�ធឺរណែ��ណែដូលបា�នេះរៀបរាប់ខាងនេះលីណែដូលនេះធ្វីឱ្យអំក��ភាពីង្កាយត្រូសរួលកំ�ងការបំនេះពីញពាក្យនេះសំីស�ំអ�តរ
ជា�ិរបស់អំក នេះរៀបរាប់លំអិ�អំពីី បញជ ីទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាកមួម របស់អំក (MGS) ឯកសារ ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីត្រូបនេះទ្ធិសបនាំះ

 ប់សត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យ ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីត្រូបនេះទ្ធិសបនាំះ ប់សត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យតាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិច) ការនេះសំីស�ំការច�ះបញជ ីសាជាថីមី  
ការច�ះបញជ ីសាជាថីមីតាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិច  WIPO IP Portal �ិងការគ�នាំកនៃត្រូមួច�ះបញជ ី(Fee Calculator WIPO ផ្ទះតល់នេះសវា

 តាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិកចំ�ួ�ពីីរនេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ�ណែដូលនេះធ្វីឱ្យអំកង្កាយត្រូសរួលជាង នេះដូីមួ្តី្រូ�រួ�ពិី�ិ�្យ IR របស់អំក �ិង IR របស់គូត្រូបណែជ្ជ
 ងរបស់អំក �ិងត្រូគប់ត្រូគងថី�ផ្ទះះ�កឯកសារ IR របស់អំក។ ខាងនេះត្រូកាមួនេះ�ះ��ការពិីពី�៌នាំសនេះងខបអំពីីនេះសវាទាងំពីីរនេះ�ះ។

នេះដីូមួ្បី�ត IR របស់អំក នេះត្រូបីការប�តថីមីតាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិច�ុត្រូ្ីដូ 
នេះសវាកមួមនេះ�វបិផ្ទះ�ថីល WIPO IP https://ipportal.wipo.int/

គ្គនៃលះ
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

 5.4.1.	ឧប�រណក៍្រុែរួែពិិនិែ្យក្រុ�ពិព័នមិ៉ាា ក្រុ�ីដ

ត្រូបពី័�ិតាមួ��ការច�ះបញជ ីតាមួ�ុត្រូ្ីដូ  (http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/) គឺជានេះសវាតាមួអ�ីឡូចិត្រូ�ូ�ិករបស់អ
ងគការ WIPO ណែដូលផ្ទះតល់ការចូលនេះមីួលពី�័៌��អំពីី�ុកណែដូលបា�ច�ះបញជ ីទាងំអស់នេះត្រូកាមួត្រូបពី័��ុិត្រូ្ីដូ។ វា��ការត្រូបទាកោំកំ�ង ត្រូសាវត្រូជាវរកណែដូល��លកខ�ៈពិីនេះសសនេះ�យផ្ទះតល់�ូវជ្ជនេះត្រូមួីសត្រូសាវត្រូជាវរកជានេះត្រូចី� (ការត្រូសាវត្រូជាវទូ្ធិនេះ� ការត្រូសាវត្រូជាវកត្រូមួិ� 
ខ្លឹុស់ ការត្រូសាវត្រូជាវតាមួការវវិ�តនេះពីលនេះវ�ជាក់ណែសតង ការត្រូសាវត្រូជាវរូបភាពី)។

ការនេះត្រូបីត្រូបាស់មួ�ខ្លឹង្ការត្រូសាវត្រូជាវតាមួការវវិ�តនេះពីលនេះវ�ជាក់ណែសតងនៃ��ុត្រូ្ីដូមួុូ�ីទ្ធិ័រ អំកអាចតាមួ��សា្ថ �ភាពីនៃ�ការ�ក់ពាក្យ 
នេះសំីស�ំច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិរបស់អំក នេះ�នេះពីលវានេះធ្វីចលនាំឆ្លុះឹងកា�់ដំូនេះ�ីរការត្រូ�រួ�ពីិ�ិ�្យរបស់អងគការ WIPO នេះហយីអំកអាច

 តាមួ��ភាពីរកីចំនេះរ�ីនៃ� IR របស់អំកនេះ�កំ�ង DCP �ីមួួយៗ �ិងត្រូសាវត្រូជាវថ្លានេះ�ីកិចំការពារ�ុករបស់អំកត្រូ�ូវបា�ផ្ទះតល់ ឬ
 បដិូនេះសធនេះ�ទី្ធិនេះនាំះ។

មួ�ខ្លឹង្ការត្រូសាវត្រូជាវសទូ្ធិនេះ��ិងត្រូសាវត្រូជាវកត្រូមួិ�ខ្លឹុស់ អ��ញ្ញាា �ឱ្យអំកនេះធ្វីការត្រូសាវត្រូជាវរកនេះ�កំ�ងទិ្ធិ�ំ�័យកំ�ងត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូទាងំមូួ
លតាមួរយៈពាក្យ (�ុក ទ្ធិំ�ិញ ឬនេះសវា នេះឈាម ះអំកកា�់កាប់សិទ្ធិិិ ឬ�ំណាង ការយិាល័យនេះដូីមួ DCP។ល។) នេះលខ្លឹ 
(សត្រូ�ប់ការច�ះបញជ ី ការនេះសំីស�ំច�ះបញជ ីនេះោល, ចំណា�់ថំ្លាក់ទី្ធិត្រូករុង�ីស, ចំណា�់ថំ្លាក់វណីែយ�ណា។ល។) ឬការរមួួបញូំលោំ។ 
មួ�ខ្លឹង្ការត្រូសាវត្រូជាវរករូបភាពីអ��ញ្ញាា �ឱ្យអំកនេះធ្វីការត្រូសាវត្រូជាវនេះ�យនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយករូបភាពី ត្រូបនេះភ្នំទ្ធិនៃ�រូបភាពី ឬយ�ទ្ធិិសាសសតត្រូសាវ
ត្រូជាវរករូបភាពី។

�ុត្រូ្ីដូមួុូ�ីទ្ធិ័រក៏អ��ញ្ញាា �ឱ្យអំកទាញយកត្រូពឹី�តិប័ត្រូ�របស់អងគការ WIPO សតីពីី�ុកជាអ�តរជា�ិ (http://www.wipo.int/ 
madrid/monitor/en/#gazettnd/) ការនេះបាះពី�មួុផ្ទះាយត្រូបចាសំបាត ហ៍តាមួត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូណែដូល��ផ្ទះះ�កទិ្ធិ�ំ�័យថីមីៗបំផ្ទះ��ទាក់ទ្ធិ 
ង�ឹង IRs ការប�តការច�ះបញជ ីសាជាថីមីនេះឡូងីវញិ ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីបនាំះ ប់ �ិងការណែកណែត្រូបណែដូលជ្ជះឥទ្ធិិិពីលដូល់ការច�ះបញជ ីណែដូល��
ត្រូសាប់។

នេះដូីមួ្សីត្រូមួបសត្រូមួរួលដូល់ការត្រូ�រួ�ពិី�ិ�្យ�ុកផ្ទាះ ល់ខ្លឹឹួ�របស់អំក �ិង/ឬ �ុករបស់គូត្រូបណែជ្ជងរបស់អំក �ុត្រូ្ីដូមួុូ�ីទ្ធិ័រផ្ទះតល់ឱ្យអំក
 �ូវលទ្ធិិភាពីនេះដីូមួ្ចី�ះនេះឈាម ះ នេះដូីមួ្ទី្ធិទ្ធិួលបា��ូវការជូ្ជ�ដំូ�ឹងតាមួអ�ីណែមួុលអំពីីការផឹ្ទាស់បតូរណាមួួយណែដូលទាក់ទ្ធិងនេះ��ឹង�ុក
 របស់អំក។ នេះដូីមួ្ទី្ធិទ្ធិួលនេះសវាជូ្ជ�ដំូ�ឹងតាមួអ�ីណែមួុល អំកត្រូ�ូវ��គ��ីនេះត្រូបីត្រូបាស់ជាមួួយអងគការ WIPO ណែដូលអំកអាច 

បនេះងាី�បា�នេះ�កំ�ង https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml ។
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 5.4.2.	ក្រុ�ពិព័នកិ្រុគ្គបក់្រុគ្គងក្រុ�វតិតិឯ�សារម៉ាា ក្រុ�ីដ	(MPM)

ត្រូបពី័�ាត្រូគប់ត្រូគងត្រូបវ�តិឯកសារ�ុត្រូ្ីដូ (MPM) គឺជានេះសវាកមួមតាមួអ�ិ�ធឺរណែ��ណែដូល��នេះ� WIPO IP Portal (https://
ipportal.wipo.int) ណែដូលអ��ញ្ញាា �ឱ្យត្រូគប់ត្រូគងទិ្ធិ�ំ�័យនៃ� ការច�ះបញជ ី�ុកអ�តរជា�ិជានេះត្រូចី�នេះ�យស�វ�្ថិភាពីតាមួរយៈគ�

 �ីណែ�មួួយ។ នេះដូីមួ្ចូីលនេះត្រូបីវបិផ្ទះ�ថីល WIPO IP នេះហយីនេះត្រូបី MPM អំកត្រូ�ូវ��គ��ីអំកនេះត្រូបីត្រូបាស់WIPO (https://www3.
wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml) នេះ�យភាជ ប់នេះ��ឹងអាសយ�ា �អ�ីណែមួុលមួួយ។ អំកអាចបនេះងាី� 
ថី�ផ្ទះះ�កឯកសារផ្ទាះ ល់របស់អំក នេះ�យត្រូបមូួល IRs ទាងំអស់ភាជ ប់នេះ��ឹងអាសយ�ា �អ�ីណែមួុលណែ�មួួយ។ ការនេះត្រូបីត្រូបាស់ MPM អំក
�ឹងអាច�ក់សំនេះ�ីស�ំការផឹ្ទាស់បតូរការប�តការច�ះបញជ ីសាជាថីមីនេះឡូងីវញិ �ិងការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីបនាំះ ប់ តាមួ��សា្ថ �ភាពីនៃ�សំនេះ�ី

 របស់អំក បង់កនៃត្រូមួ ត្រូប�ិភូ្នំកមួមភាពីទ្ធិទ្ធិួលខ្លឹ�សកំ�ងការត្រូគប់ត្រូគងថី�ផ្ទះះ�កឯកសារទាងំអស់ ឬមួួយណែផ្ទះំករបស់អំក ពីិ�ិ�្យនេះមួីល�ិង
ទាញយកឯកសារទ្ធិំនាំក់ទ្ធិំ�ងពីីការយិាល័យច�ះបញជ ី�ុកទាងំអស់ �ិងអងគការ WIPO អំពីីការច�ះបញជ ីនេះ�យស�វ�្ថិភាពី �ិងស ្
នេះ�ីស�ំដូកត្រូសង់ពី័�៌��ពីីបញជ ីអ�ីរជា�ិ។
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

6.	ការការពារម៉ាា �របសអ់ឺ្ន�ទេៅ�្ន�ងសហភាពិអឺឺរ ា�ប

សហភាពីអឺរ ុ�ប (EU) ��ត្រូបពី័�ិបួ�កំរ�ិជា�់សត្រូ�ប់ច�ះបញជ ី�ុក។ អ្វីណែដូលអំកនេះត្រូជី្ជសនេះរសីអាត្រូស័យ
 នេះលីភាពីចាបំាច់នៃ�កិចំការជ្ជំ�ួញរបស់អំក។

ត្រូបសិ�សិ�នេះបីអំកត្រូោ�់ណែ���បំ�ងទ្ធិទ្ធិួលបា�កិចំការពារនេះ�កំ�ងរដូាជាស�ជិ្ជក EU ណាមួួយ អំ
កអាច�ក់ពាក្យនេះសីំស�ំច�ះបញជ ី�ុកនេះ�យផ្ទាះ ល់នេះ�ការយិាល័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា ថំ្លាក់ជា�ិណែដូលពាក់ព័ី
�ិ។ នេះ�ះជាត្រូចកថំ្លាក់ជា�ិ ណែដូល��រដូាស�ជិ្ជកសហភាពីអឺរ ុ�បចំ�ួ� ២៤ (ត្រូបនេះទ្ធិសអូត្រូទ្ធិីស ប៊ា�លហាគ រ ី
ត្រូកូអា� ស�ីត្រូពីិក សាធារ�រដូានេះឆ្លុះក ��ឺ�ុក នេះអសតូ�ី ហា្វ ងំឡូង់ បារាងំ អាលឹឺមួុង់ ត្រូកិច ហ�ងត្រូគី 
នេះអៀរឡូង់ អ�ីតា លីឡា�វ ីលីទ្ធិ�យនេះអ� �ុល់�៍ បុូឡូូញ ពី័រទ្ធិ�យហាគ ល់ រ ុូ�ុ�ី សឹូគី សឹូនេះវ�ី នេះអសបាញុ 
ស៊ា�យណែអ� �ិងចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹស សឹូនេះវ�ី នេះអសបាញុ �ិងស៊ា�យណែអ�)។

ត្រូបសិ�នេះបីអំក��បំ�ងទ្ធិទ្ធិួលបា�កិចំការពារនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិស ណែបលហស�កិ ល�ចសំបួរ �ិងហូឡូង់ អំ
កអាច�ក់ពាក្យស�ំច�ះបញជ ី�ុកនេះ�ការយិាល័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  Benelux (BOIP) ណែដូលជាការយិាល័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា ថំ្លាក់�ំប
�់សត្រូ�ប់កិចំការពារ�ុកនេះ�រដូាជាស�ជិ្ជកទាងំបីនេះនាំះ។ នេះ�ះជាត្រូចកថំ្លាក់�ំប�់ Benelux។

ត្រូបសិ�នេះបីអំក��បំ�ងទ្ធិទ្ធិួលបា�កិចំការពារនេះ�កំ�ងរដូាជាស�ជិ្ជក EU ជានេះត្រូចី� អំកអាច�ក់ពាក្យស�ំច�ះបញជ ី�ុកនេះត្រូកាមួ
 ត្រូបពី័�ិសហភាពីអឺរ ុ�ប (EUTM) ពីីការយិាល័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា សហភាពីអឺរ ុ�ប (EUIPO) - នេះ�ះជាត្រូចកថំ្លាក់�ំប�់អឺរ ុ�ប។ EUTM 

��ស�ពីលភាពីនេះ�កំ�ងទឹ្ធិកដីូនៃ�ត្រូបនេះទ្ធិសជាស�ជិ្ជកសហភាពីអឺរ ុ�បចំ�ួ�២៧។ 

ត្រូចកទី្ធិបួ�ចំនេះពាះកិចំការពារ�ុកនេះ�កំ�ង EU គឺត្រូចកថំ្លាក់អ�តរជា�ិ ឬត្រូចកត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូណែដូលអាចរមួួបញូំលោំជាមួួយត្រូបពី័�ិ
 ណាមួួយកំ�ងចំនេះណាមួត្រូបពី័�ិទាងំបីខាងនេះលី។ ប�គគលណែដូល�ក់ពាក្យស�ំការច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិនេះ�នេះត្រូកាមួត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូ អាច
 នេះត្រូជ្ជីសនេះរសីសត្រូ�ប់កិចំការពារកំ�ងរដូាជាស�ជិ្ជកសហភាពីអឺរ ុ�បណាមួួយ ណែដូលជាភាគីហ�្ថនេះលខី្លឹនៃ�ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូនេះ�

យណែឡូកៗពីីោំ ឬអាចនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយក Benelux (សត្រូ�ប់កិចំការពារនេះ� ណែបលហស�កិ ល�ចសំបួរ �ិងហូឡូង់) ឬអាចនេះត្រូជ្ជីស
 នេះរសីយកសហភាពីអឺរ ុ�ប (សត្រូ�ប់កិចំការពារនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសជាស�ជិ្ជកសហភាពីអឺរ ុ�បចំ�ួ�២៧ តាមួរយៈការនេះត្រូជី្ជស
 នេះរសីរមួួណែ�មួួយ)4។

ណែផំ្ទះកខាងនេះត្រូកាមួនេះ�ះណែដូលវភិាគអំពីីអ�្ថត្រូបនេះយាជ្ជ�៍ពីីការទ្ធិទួ្ធិលសិទ្ធិិិនេះលី�ុកណែដូល��ស�ពីលភាពីកំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសជាស�ជិ្ជកសហ
ភាពីអឺរ ុ�បចំ�ួ�២៧ នេះ�យអ��វ�តតាមួទាងំត្រូចកថំ្លាក់�ំប�់ EU (ការ�ក់ពាក្យនេះ�យផ្ទាះ ល់នេះ� EUIPO) ឬទាងំត្រូចកថំ្លាក់អ�តរជា�ិ 
(ការ�ក់ពាក្យតាមួត្រូចក Madrid ណែដូលនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយក EU) ។

6.1.	ការដ្ឋា�ទ់េដ្ឋាយផ្ទាា លទ់េ�កាន	់EUIPO	(ក្រុ្រ�ថា្ន �ែ់ំបនអ់ឺឺរ ា�ប)

ការ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី EUTM នេះ�យផ្ទាះ ល់នេះ� EUIPO ជ្ជំ�ួសឱ្យការ�
ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី�ុក�ច់នេះ�យណែឡូកពីីោំ នេះហយីការទ្ធិទ្ធិួល�ូវសិទ្ធិិិ�ច់
នេះ�យណែឡូកពីីោំនេះត្រូកាមួត្រូបពី័�ិ�ីមួួយៗ នៃ�ត្រូបពី័�ិថំ្លាក់ជា�ិ �ិងត្រូបពី័�ិ 
Benelux ណែដូល��ត្រូសាប់នេះ�កំ�ង EU គឺជាត្រូចកណែដូលទាក់ទាញមួួយ ត្រូបសិ�

នេះបី��បំ�ងទ្ធិទ្ធិួលបា�សិទ្ធិិិរមួួនេះលី�ុកមួួយណែដូល��ស�ពីលភាពីនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសជាស�ជិ្ជកសហភាពីអឺរ ុ�បចំ�ួ�២៧។ 

អំកអាច�ក់ពាក្យស�ំច�ះបញជ ីតាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិកនេះ� EUIPO តាមួរយៈនេះគហទ្ធិំពី័រ (https://euipo.europa.eu/ohimportal/
en/apply-now)។ EUTM ផ្ទះតល់ឱ្យអំក�ូវសិទ្ធិិិផ្ទាត ច់មួ�ខ្លឹណែដូល��ស�ពីលភាពីនេះ�កំ�ងរដូាស�ជិ្ជក EU ទាងំអស់ (នាំនេះពីលបចំ� ប្�ំ �ិងអនាំគ�) កំ�ងកនៃត្រូមួសមួរមួ្យ (កនៃត្រូមួនេះោល ៨៥០EURណែខ្លឹមួករា ឆំ្នាំ ំ២០២១ ចំនេះពាះការ�ក់ពាក្យតាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិក 

4 បនាំះ ប់ពីីការដូកខ្លឹឹួ�នេះចញរបស់ចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹស ពីីសហភាពីអ�ឺរ ុ�ប (Brexit) នេះហយីបនាំះ ប់ពីីបញំប់នៃ�រយៈនេះពីលអ�តរកាល (នៃថីៃទី្ធិ ៣១ ណែខ្លឹធំូឆំ្នាំ ំ២០២០) ការច�ះបញជ ីអ�ីរជា�ិទី្ធិត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ 
(IR) ណែដូល��ត្រូបសិទ្ធិិិភាពីនេះ�សហភាពីអឺរ ុ�បណែលង��ឥទ្ធិិិពីលនេះ�ចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹសនេះទ្ធិៀ�នេះហយី។ ចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹស (UK) បា�ចា�់វធិា�ការនេះដីូមួ្ផី្ទះតល់ការការពារជាប�ីបនាំះ ប់នេះដីូមួ្សីំ

 ោល់ IR ទាងំអស់នេះ�យការក�់ត្រូតានេះ�កំ�ង ច�ះបញជ ីរបស់ខ្លឹឹួ� �ុកនេះ�ចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹសណែដូលអាចនេះត្រូបៀបនេះធៀបបា�សត្រូ�ប់រាល់ IR បា�ផ្ទះតល់ការការពារនេះ�សហភាពីអ�ឺរ ុ�បមួ��នៃថីៃទី្ធិ ១ 
ណែខ្លឹមួករាឆំ្នាំ ំ២០២១ ។  �ុកណែដូលនេះទី្ធិបបនេះងា�ីថីមីនេះ�អង់នេះគឹសថីមីទាងំនេះ�ះគឺមិួ���ពាក់ពី័�ិមួនេះហយីត្រូគប់ត្រូគងនេះ�យចបាប់ចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹស។  �ំស់�ុក(Holder) IR ណែដូលបា��ក់ពាក្យរចួ
នេះ�សហភាពីអ�ឺរ ុ�បកំ�ងកំឡូ�ងនេះពីល  នៃ�ដូកខ្លឹឹួ�នេះចញរបស់ចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹស អាច�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី�ុកជាមួួយ IPO ចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹសកំ�ងរយៈនេះពីលត្រូបាបំួ�ណែខ្លឹបនាំះ ប់ពីីនៃថីៃទី្ធិ ១ 
ណែខ្លឹមួករាឆំ្នាំ ំ២០២១ �ិងរកាកាលបរនិេះចឆេទ្ធិនៃ�ការកំ��់របស់សហភាពីអឺរ ុ�ប ។  សត្រូ�ប់ពី័�៌��លមួ្អិ� សូមួនេះមីួលការណែ�នាំណំែដូលនេះចញនេះ�យរ�ា ភិ្នំបាលចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹសណែដូល��នេះ�អាស
យ�ា �ដូូចខាងនេះត្រូកាមួ៖ https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-transition-period
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�ូវពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី EUTM នេះ�យណែឡូកៗពីីោំកំ�ងមួួយជំ្ជពូីក ចំនេះពាះពី័�៌��ថីមីៗសតីពីីកនៃត្រូមួណែដូលរមួួបញូំលជំ្ជពូីកទ្ធិំ�ិញ ឬ
 នេះសវាបណែ�្ថមួ �ិង�ុកសមូួហភាពី ឬ�ុកវញិ្ញាា �កមួម EU សូមួនេះមួីលនេះគហទ្ធិំពី័រ https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/

fees-payable-direct-to-euipo)។ EUTM ��ស�ពីលភាពីកំ�ងរយៈនេះពីល ១០ឆំ្នាំ ំ នេះហយីអាចប�តការច�ះបញជ ីសាជាថីម ី
នេះឡូងីវញីនេះ�យឥ�កំ��់នេះរៀងរាល់១០ឆំ្នាំមំួតង។ អំក�ឹងអាចអ��វ�តសិទ្ធិិិនេះលី EUTM របស់អំកនេះ�កំ�ងទី្ធិផ្ទះារណែដូល��អំកនេះត្រូបី

 ត្រូបាស់ ៤៥០ ��នាំក់។

នេះ�កំ�ងនេះគហទ្ធិំពី័ររបស់ EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks) អំក�ឹងរកនេះ�ញីការពី�្យល ់
លមួ្អិ�សតីពីីធីរនេះបៀប�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះ EUTM រនេះបៀបអ��វ�តតាមួ�ី�ិវធិីច�ះបញីំ�ុក �ិងរនេះបៀបត្រូគប់ត្រូគង EUTM នេះ�នេះពីល

 បា�ច�ះបញជ ីរចួ។

6.2.	ការទេក្រុរើសទេរើសយ�	EU	តាម្ពុរយៈក្រុ�ពិព័នមិ៉ាា ក្រុ�ីដ	(ក្រុ្រ�ថា្ន �អ់ឺនតិរជាតិ)	
និងការអឺន�វែតិល្ៗអ

អ�្ថត្រូបនេះយាជ្ជ�៍ត្រូសនេះដូៀងោំនេះ��ឹងអ�្ថត្រូបនេះយាជ្ជ�៍ណែដូលផ្ទះតល់នេះ�យត្រូចកថំ្លាក់�ំប�់ EU នេះ�យរមួួ��អ�្ថត្រូបនេះយាជ្ជ�៍បណែ�្ថមួណែដូល 
��លកខ�ៈ�ច់នេះគនេះធៀប�ឹងត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូ ណែដូលអាចទ្ធិទ្ធិួលបា�តាមួរយៈការអ��វ�តត្រូចកថំ្លាក់អ�តរជា�ិ។ ចាប់តាងំពីីឆំ្នាំ ំ
២០០៤ នេះ�នេះពីលណែដូល EU បា�កឹាយជាភាគីច�ះហ�្ថនេះលខី្លឹមួួយនៃ�ពិីធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ វា��លទ្ធិិភាពីនេះ�រចួសត្រូ�ប់អំក

 នេះត្រូបីត្រូបាស់ពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូ  នេះដូីមួ្ទី្ធិទ្ធិួលបា��ូវសិទ្ធិិិនេះលី�ុកណែដូល��អា��ភាពីដូូចោំ�ឹង EUTM (��ស�ពីលភាពីនេះ�កំ�ងរដូាជា
 ស�ជិ្ជក EU ទាងំអស់) នេះ�យនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU នេះត្រូកាមួ�ី�ិវធិីអ�ីរជា�ិ (ទាងំកំ�ងការនេះសំីស�ំច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិ ទាងំការ
 នេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកបនាំះ ប់)។

IR ណែដូលនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU នេះហយីត្រូ�ូវបា�ទ្ធិទ្ធិួលនេះ�យ EUIPO ត្រូ�ូវ��អា��ភាពីដូូចោំ�ឹង EUTM ណែដូលបា�ច�ះបញជ ីរចួ  
នេះ�យ EUIPO។ ណែផ្ទះំកនេះ�ះពិីពី�៌នាំពីីការអ��វ�តល្ៗអ  ណែដូលត្រូ�ូវអ��វ�តតាមួនេះដូីមួ្ទី្ធិទ្ធិួល�ិងត្រូគប់ត្រូគង IR ណែដូល��ស�ពីលភាពី 
នេះ�កំ�ង EU។

 6.2.1.	ការទេក្រុរើសទេរើសយ�សហភាពិអឺឺរ ា�ប	និងល�្ខ�ណ្ឌ ែក្រុម្ពុូវជា��់�់

អំកអាចនេះត្រូជី្ជសនេះរសីសហភាពីអឺរ ុ�បសត្រូ�ប់កិចំការពារទាងំ៖

i. នេះ�នេះពីលណែដូលអំក�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិនេះ� DIP នេះ�យនេះត្រូជ្ជីសយកត្រូបអប់ (EM Code) របស់សហ 
ភាពីអឺរ ុ�ប នេះ�កំ�ងទ្ធិត្រូមួង់ពាក្យនេះសំីស�ំ (MM២) ឬ

ii. នេះពីលណែដូលអំកបា�ទ្ធិទ្ធិួល IR នេះ�យនេះត្រូជ្ជីសយកត្រូបអប់ (EM Code) របស់សហភាពីអឺរ ុ�ប  នេះ�កំ�ងទ្ធិត្រូមួង់ណែដូល នេះត្រូជ្ជីស 
នេះរសីយកបនាំះ ប់  (MM៤) ណែដូលត្រូ�ូវបញជូ �នេះ�អងគការ WIPO តាមួត្រូបពី័�ិអ�ីឡូចិត្រូ�ូ�ិក (https://www3.wipo.int/
osd/) ឬតាមួបុ�សត៍។

បណែ�្ថមួនេះលីលកខខ្លឹ�ឌ �ត្រូមួូវជាទូ្ធិនេះ�សត្រូ�ប់ការនេះសំីស�ំច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិ ឬការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកបនាំះ ប់នេះ�នេះពីលណែដូលអំកនេះត្រូជី្ជស
 នេះរសីយក EU អំកគួរណែ�ពិីចារណាដូូចខាងនេះត្រូកាមួ៖

(ក) ភាសាកំ�ងកិចំដំូនេះ�ីរការ�ី�ិវធិីចំនេះពាះមួ�ខ្លឹ EUIPO គឺជាភាសានៃ�ការនេះសំីស�ំច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិរបស់អំក (ភាសា
 អង់នេះគឹស)។ នេះទាះបីយុាងណាក៏នេះ�យ នេះ�នេះពីលណែដូលនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU អំកត្រូ�ូវនេះត្រូជ្ជីសយកភាសាទី្ធិ ២ មួួយ 

នេះទ្ធិៀ�របស់ EUIPO (ទាងំបារាងំ អាលឹឺមួុង់ អ�ីតាលី ឬទាងំនេះអសបាញុ) ការនេះត្រូបីត្រូបាស់ភាសាទី្ធិ២ ណែដូលអំកទ្ធិទ្ធិួល 
យកជាភាសាណែដូលអាចនេះត្រូបីត្រូបាស់កំ�ងកិចំដំូនេះ�ីរការ�ី�ិវធិីបតឹងជំ្ជទាស់ ដូកយកវញិ ឬនេះ��ៈភាពី។

(ខ្លឹ) នេះលីសពីីនេះ�ះនេះទ្ធិៀ� ត្រូបសិ�នេះបីអំក��បំ�ងទាមួទារសិទ្ធិិិអ�ី�ភាពី5 នេះលី�ុកណែដូលបា�ច�ះបញជ ីរចួមួ��កំ�ង ឬ 
សត្រូ�ប់រដូាជាស�ជិ្ជក EU មួួយ អំកអាចទាមួទារសិទ្ធិិិនេះនាំះនេះ�នេះពីលណែដូល�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិ ឬ

 

5 ការទាមួទារសិទ្ធិិិអទិ្ធិភាពីជាត្រូបពី័�ិមួួយណែដូលតាមួរយៈនេះនាំះ�ំស់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី/ការច�ះបញជ ី EUTM ឬការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU នេះ�កំ�ងការច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិ (IR) អាចទាមួទារសិទ្ធិិិអា
ទិ្ធិភាពីពីីការច�ះបញជ ីថំ្លាក់ជា�ិណែដូល��ត្រូសាប់កំ�ងសហភាពីអឺរ ុ�ប (ឬការនេះត្រូជី្ជសនេះរសីថំ្លាក់ជា�ិពីីការច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិ) នេះទាះបីការច�ះបញជ ីថំ្លាក់ជា�ិត្រូ�ូវអ��ញ្ញាា �ឲ្យបា�់ស�ពីលភាពីក៏នេះ�យ។
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកបនាំះ ប់នេះ�យភាជ ប់ជាមួួយទ្ធិត្រូមួង់ផ្ទះឹូវការ MM១៧ (អំកក៏អាចទាមួទារសិទ្ធិិិអ�ី�ភាពីនេះ�យផ្ទាះ ល់
 នេះ�ចំនេះពាះមួ�ខ្លឹ EUIPO នេះ�កាលបរនិេះចឆេទ្ធិនេះត្រូកាយ) ។

កនៃត្រូមួនេះោលសត្រូ�ប់ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU សត្រូ�ប់មួួយជំ្ជពូីកទ្ធិំ�ិញឬនេះសវា ត្រូ�ូវបា�កំ��់នេះ�យ EUIPO ចំ�ួ�៨៩៧  
ស្វីសសហ្វង់ (សា្ថ �ភាពីនេះ�ណែខ្លឹមួករាឆំ្នាំ ំ២០២១) ។ សត្រូ�ប់ពី័�៌��ថីមីៗសតីពីីកនៃត្រូមួនេះ�យណែឡូកតាមួត្រូបនេះទ្ធិសត្រូ�ូវកំ��់នេះ�យ 
EUIPO សត្រូ�ប់ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសី �ិងការប�តការច�ះបញជ ីសាជាថីមីនេះឡូងីវញិចំនេះពាះ�ុក �ិង�ុកសមូួហភាពី ឬ�ុកវញិ្ញាា �កមួម 
នេះ�យណែឡូកៗនេះត្រូកាមួត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូ សូមួនេះមីួលនេះគហទ្ធិំពី័រ http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ ind_taxes.html ។

 6.2.2.	ការែំោងវិជ្ារើវៈទេៅ្រំទេពាះម្ពុ��	EUIPO

ជានេះោលការ�៍ អំកមិួ�ចាបំាច់ចា�់តាងំអំក�ំណាងនេះ�ចំនេះពាះមួ�ខ្លឹ EUIPO នេះឡូយី។ នេះទាះបីយុាងណាក៏នេះ�យ ត្រូបសិ�នេះប
 ីនេះ�នេះត្រូ��ំប�់នេះសដូាកិចំ EU អំកចាបំាច់ត្រូ�ូវចា�់តាងំអំក�ំណាង�ំក់ (ក) ត្រូបសិ�នេះបី EUIPO នេះចញការបដិូនេះសធបនេះណាត ះ 

អាស�ំនេះលី IR របស់អំក (ខ្លឹ) សត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំទាមួទារសិទ្ធិិិអា�ី�ភាពីនេះ�យផ្ទាះ ល់នេះ�ចំនេះពាះ EUIPO ឬ (គ) 
 នេះឆ្លុះឹីយ�ប�ឹងការជំ្ជទាស់ច�ងនេះត្រូកាយរបស់ EUIPO នេះលីការទាមួទារសិទ្ធិិិអា�ី�ភាពី។ កំ�ងករ�ីណែបបនេះ�ះ អំក�ំណាងរបស់អំក
 គួរណែ�ជាប�គគលណែដូល��កំ�ងទិ្ធិ�ំ�័យអំក�ំណាងណែដូល�មួាល់នេះ�យ EUIPO កំ�ងនេះគហទ្ធិំពី័រប(https://euipo.europa.eu/

eSearch/#advanced/representatives) ។
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 6.2.3.	ការទេបាះពិ�ម្ពុទុេ�ីងវិញទេលី�ដំបងូ	ការក្រុសាវក្រុជាវ	និងក្រុែរួែពិិនិែ្យតបបបទី

នេះ�នេះពីលទ្ធិទ្ធិួលបា�នេះសចកតីជូ្ជ�ដំូ�ឹងរបស់អងគការ WIPO សតីពីី IR ណែដូលនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU  EUIPO �ឹងនេះបាះពី�មួុផ្ទះាយ
 សានេះឡូងីវញិភឹាមួៗ�ូវ IR នេះ�កំ�ងត្រូពឹី�តិបត្រូ� EUTM (ណែផ្ទះំកM.1) (https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/

bulletins)។ ការនេះបាះពី�មួុផ្ទះាយត្រូ�ូវកំ��់ចំនេះពាះទិ្ធិ�ំ�័យត្រូបវ�តិរូប ដូូចជា គំរូ�ុក នេះលខ្លឹជំ្ជពូីកទ្ធិំ�ិញឬនេះសវា ការ (មិួ�ណែមួ� 
បញជ ីទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាជាក់ណែសតងនេះឡូយី)។ IR ��អា��ភាពីដូូចោំ នេះ�នេះពីលណែដូលពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី EUTM ត្រូ�ូវនេះបាះពី�មួុ

 ផ្ទះាយ នេះ�យគិ�ចាប់ពីីនៃថីៃនេះបាះពី�មួុផ្ទះាយសានេះឡូងីវញិនេះលីកដំូបូង។ 

ត្រូបសិ�នេះបី អំក��បំ�ងណែបបនេះនាំះ កំ�ងកំឡូ�ងនេះពីលមួួយណែខ្លឹនៃ�ការជូ្ជ�ដំូ�ឹងរបស់អងគការ WIPO អំកអាចនេះសំីស�ំឲ្យ EUIPO 
 នេះរៀបចំរបាយការ�៍ត្រូសាវត្រូជាវរបស់ EU ណែដូលដូកត្រូសង់ EUTMs ណែដូលត្រូសនេះដូៀងោំ �ិង IRs IRs ណែដូលនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU។  

អំកក៏អាចនេះសំីស�ំ EUIPO ឲ្យបញជូ � IR នេះ�កា�់ការយិាល័យថំ្លាក់ជា�ិនៃ�រដូាជាស�ជិ្ជក EU នេះដូីមួ្ឲី្យ��ការត្រូសាវត្រូជាវថំ្លាក់
 ជា�ិជូ្ជ�អំក (អំក�ឹងត្រូ�ូវបង់កនៃត្រូមួនេះឆ្លុះឹីយឆ្លុះឹង)។

ការត្រូ�រួ�ពីិ�ិ�្យណែបបបទ្ធិណែដូលអ��វ�តនេះឡូងីនេះ�យ EUIPO អំពីី IRs ត្រូ�ូវកំ��់ចំនេះពាះ (ក) ថ្លានេះ�ីភាសាទ្ធិីពីីរកំ�ងកិចំដំូនេះ�ីរការ
 �ី�ិវធិីត្រូ�ូវបា�នេះត្រូជ្ជីសយកណែដូរឬនេះទ្ធិ (ខ្លឹ) ថ្លានេះ�ីពាក្យនេះសំីស�ំគឺសត្រូ�ប់�ុកសមូួហភាពី ឬ�ុកវញិ្ញាា �កមួម (គ) ថ្លានេះ�ី��ការ
 ទាមួទារសិទ្ធិិិអា�ី�ភាពីឬនេះទ្ធិ។ (�) ថ្លានេះ�ីបញជ ីទ្ធិំ�ិញ�ិង/ឬនេះសវាកំ�ងការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU ស្ថិ�នេះ�កំ�ងវសិាលភាពីនៃ�បញជ ី

 នេះោលរបស់ IR ឬនេះទ្ធិ �ិង(ង) ថ្លានេះ�ីការនេះត្រូបីពាក្យនេះពីច�៍នេះដីូមួ្នីេះត្រូជ្ជីសទ្ធិំ�ិញ/នេះសវាទាងំនេះនាំះបំនេះពីញតាមួលកខខ្លឹ�ឌ �ត្រូមួូវ
 ចបាស់�ស់�ិងភាពីជាក់�ក់ដូូចបា�នេះរៀបរាប់នេះ�កំ�ងណែផ្ទះំកខ្លឹ ជ្ជំពូីកទី្ធិ៣ នៃ�នេះសចកតីណែ�នាំនំេះលី�ុករបស់ EUIPO ឬនេះទ្ធិ
 (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade -mark-guidelines) ។

ត្រូបសិ�នេះបីអំកខ្លឹកខា�មិួ�បា�នេះត្រូជី្ជសយកភាសាទី្ធិពីីររបស់ EUIPO ជាភាសាណែដូលអាចនេះត្រូបីត្រូបាស់បា�សត្រូ�ប់កិចំដំូនេះ�ីរការ
 �ី�ិវធិីបតឹងជំ្ជទាស់ ដូកយកវញិ ឬនេះ��ៈភាពីនេះ�ចំនេះពាះមួ�ខ្លឹ EUIPO EUIPO �ឹងនេះចញការបដិូនេះសធបនេះណាត ះអាស�ំ នេះហយី
 ផ្ទះតល់ឱ្យអំក�ូវរយៈនេះពីលពីីរណែខ្លឹនេះដូីមួ្នីេះ�ះត្រូសាយ�ូវភាពីខ្លឹ្វះចនេះនឹាំះនេះនាំះ។
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

ត្រូបសិ�នេះបី IR របស់អំកណែដូលនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយក EU គឺជា�ុកសមូួហភាពី ឬ�ុកវញិ្ញាា �កមួម នេះ�យណែផ្ទះ្អកនេះលីត្រូបនេះភ្នំទ្ធិនៃ��ុកណែបប
 នេះ�ះនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា IR �ឹងត្រូ�ូវនេះ�ះត្រូសាយដូូចោំ�ឹង�ុកសមូួហភាពី ឬ�ុកវញិ្ញាា �កមួមរបស់ EU ណែដូលអាចអ��វ�តបា�
 ណាមួួយ។ កំ�ងករ�ីណែបបនេះ�ះ អំកចាបំាច់�ឹងត្រូ�ូវ�ក់បទ្ធិបញ្ញាជ រមួួត្រូគប់ត្រូគងការនេះត្រូបីត្រូបាស់�ុកជូ្ជ� EUIPO កំ�ងរយៈនេះពីលពីីរ
 ណែខ្លឹ គិ�ចាប់ពីីនៃថីៃណែដូលអងគការ WIPO បា�ជូ្ជ�ដំូ�ឹងនេះ� EUIPO អំពីីការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកនេះនាំះ។

ត្រូបសិ�នេះបី អំកបា�ទាមួទារសិទ្ធិិិអា�ី�ភាពីនៃ��ុកណែដូលបា�ច�ះបញជ ីមួ��នេះ�កំ�ងរដូាជាស�ជិ្ជក EU ណាមួួយ (កំ�ងទ្ធិត្រូមួង់ 
 MM១៧) EUIPO �ឹងពិី�ិ�្យនេះមួីលថ្លា អំកបា�នេះត្រូជី្ជសនេះឈាម ះរដូាជាស�ជិ្ជក EU ណែដូល��សិទ្ធិិិមួ��ណែដូលត្រូ�ូវច�ះបញជ ីជូ្ជ� នេះលខ្លឹ
 ច�ះបញជ ី �ិងកាលបរនិេះចឆេទ្ធិ�ក់ពាក្យអំពីីការច�ះបញជ ីណែដូលពាក់ពី័�ិ។

ត្រូបសិ�នេះបី អំកបា��ក់ឲ្យនេះត្រូបីត្រូបាស់ពីីការ�ក់កត្រូមិួ�នេះលីបញជ ីទ្ធិំ�ិញ �ិងនេះសវានៃ� IR នេះ�កំ�ងការនេះត្រូជ្ជីសយក EU  EUIPO �ឹង
 ពីិ�ិ�្យនេះមួីលថ្លា នេះ�ីទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវានេះ�កំ�ងបញជ ីណែដូល�ក់កត្រូមិួ�របស់អំកសត្រូ�ប់ EU ត្រូ�ូវរមួួបញូំលកំ�ងវសិាលភាពីនៃ�បញជ ី

 
នេះោលនៃ� IR ឬនេះទ្ធិ។ ត្រូបសិ�នេះបីមួិ�ដូូនេះចំះនេះទ្ធិ EUIPO �ឹងនេះចញការបដិូនេះសធជាបនេះណាត ះអាស�ំ។

ត្រូបសិ�នេះបី IR របស់អំក��ពាក្យនេះពីច�៍សត្រូ�ប់ទ្ធិំ�ិញឬនេះសវាណែដូលខ្លឹ្វះ��ភាពីចបាស់�ស់ ឬភាពីជាក់�ក់នេះនាំះ EUIPO  
�ឹងនេះចញការបដិូនេះសធជាបនេះណាត ះអាស�ំ នេះហយីផ្ទះតល់ឱ្យអំក�ូវរយៈនេះពីលពីីរណែខ្លឹ នេះដូីមួ្នីេះ�ះត្រូសាយ�ូវភាពីខ្លឹ្វះចនេះនឹាំះនេះនាំះ។  
នេះដូីមួ្នីេះជ្ជៀសវាងការរមួួបញូំលកំ�ងបញជ ីរបស់អំក�ូវពាក្យនេះជ្ជច�៍ណែដូល�ឹងមិួ�ត្រូ�ូវទ្ធិទ្ធិួលយកនេះ�យ EUIPO វាត្រូ�ូវណែ�នាំឲំ្យ

 អំកត្រូសាវត្រូជាវរក��ិកានៃ� HDB ទ្ធិិ�ំ�័យណែដូលបា�នេះធ្វីស�ខ្លឹដូ�មួកមួមរបស់ EU មួ��ការ�ក់ពាក្យ IR ណែដូលនេះត្រូជ្ជីសនេះរសី 
យក EU។ ការត្រូសាវត្រូជាវនេះ�ះអាចនេះធ្វីនេះឡូងីតាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិកនេះ�យឥ�គិ�កនៃត្រូមួ តាមួអាសយ�ា �នេះគហទ្ធិំពី័រដូូច�នេះ�: 

 http://tmclass.tmdn.org/ec2/ ។ HDB ��ពាក្យនេះពីច�៍ណែដូលកំ��់ទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាណែដូលត្រូ�ូវទ្ធិទ្ធិួលយកនេះ�យការយិាល័យ 
TM ទាងំអស់កំ�ង EU។ រាល់ពាក្យនេះពីច�៍ HDB  �ឹងត្រូ�ូវទ្ធិទ្ធិួលយកនេះ�យ EUIPO ជាស្វ័យត្រូបវ�តិ។ នេះ�ះ�ឹងជ្ជួយនេះធ្វីឱ្យដូំនេះ�ីរកា
រច�ះបញជ ីរបស់អំកកា�់ណែ���ភាពីរលូ�ជាង។



| 32

 6.2.4.	ការក្រុែរួែពិិនិែ្យអឺំពិីម្ពុលូដ្ឋាា នដ្ឋា្រខ់ាែសក្រុម៉ាបក់ារបដិទេសធី

IRs ណែដូលនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU ត្រូ�ូវអាត្រូស័យនេះលីការពីិ�ិ�្យអំពីីមូួល�ា ��ច់ខា�សត្រូ�ប់ការបដិូនេះសធកំ�ងមួនេះធយោបាយដូូចោំ
 �ឹងការ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី EUTM នេះ�យផ្ទាះ ល់។ 

ជាពីិនេះសស �ុករបស់អំក�ឹងមិួ���ភាពីត្រូសបចបាប់ចំនេះពាះកិចំការពារនេះឡូយី ត្រូបសិ�នេះបី�ុកនេះនាំះ��សញ្ញាា មួួយណែដូល: (ក) 
 មួិ�អ��នេះ�មួនេះ�តាមួ�ិយមួ�័យ EUTM (អាចស�គ ល់លកខ�ៈខ្លឹ�សោំនៃ�ទ្ធិំ�ិញ ឬនេះសវារបស់សហត្រូោសមួួយនេះ��ឹង 

ទ្ធិំ�ិញឬនេះសវារបស់សហត្រូោសមួួយនេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ� នេះហយីណែដូលត្រូ�ូវ�ំណាងកំ�ងលកខ�ៈមួួយណែដូលអាចជ្ជួយកំ��់កមួមវ�្ថ�ឲ្យបា�
 ចបាស់�ស់ �ិងជាក់�ក់ នៃ�កិចំការពារណែដូលត្រូ�ូវផ្ទះតល់ឲ្យ) (ខ្លឹ) ខ្លឹ្វះភាពីណែញក�ច់ (គ) ��លកខ�ៈពិីពី�៌នាំ   (�)  

��យុាងផ្ទាត ច់មួ�ខ្លឹនេះលីពាក្យ ឬការបង្កាា ញណែដូលបា�កឹាយនេះ�ជាត្រូបនៃពី�ី នេះ�កំ�ងភាសាបចំ�ប្�ំ ឬកំ�ងភាពីនេះសាម ះត្រូ�ង់ �ិងបា�
 បនេះងាី�ការអ��វ�តកំ�ងវសិ័យពា�ិជ្ជជកមួមនេះ�តាមួទី្ធិកណែ�ឹងណែដូលពាក់ពី័�ិឲ្យបា�ទា�់នេះពីលនេះវ�។ (ង) ��យុាងផ្ទាត ច់មួ�ខ្លឹនេះលី
 ទ្ធិត្រូមួង់រូបរាងផ្ទះលិ�ផ្ទះល ឬចរកិលកខ�ៈនេះផ្ទះសងៗនេះទ្ធិៀ�ណែដូលបា�នេះចញមួកពីីទ្ធិត្រូមួង់នេះដូីមួនៃ�ទ្ធិំ�ិញ ��មួ�ខ្លឹង្ការបនេះចំកនេះទ្ធិស 

សំខា�់ៗ ឬ���នៃមួឹខ្លឹុស់។ (ច) គឺផ្ទះះ�យ�ឹងនេះោល�នេះយាបាយសាធារ�ៈ ឬនេះោលការ�៍សីលធមួ៌។  (ឆ្លុះ) ជាទ្ធិត្រូមួង់ណែបប 
នេះនាំះទ្ធិំ�ងជាបំភ្នំ�ត័សាធារ�ៈជ្ជ�ចំនេះពាះទ្ធិត្រូមួង់ គ��ភាពី ឬត្រូបភ្នំពីភូ្នំមួិសាសសតនេះដូីមួនៃ�ទ្ធិំ�ិញ ឬនេះសវា។ (ជ្ជ)  ��ទ្ធិំនាំស់�ឹង 
សញ្ញាា ជា�ិ ទ្ធិង់ជា�ិ �ិង�ិមួិ�តរូបនេះផ្ទះសងៗរបស់រដូា  ឬអងគការអ�តររ�ា ភិ្នំបាលណែដូលបា�ការពារនេះត្រូកាមួ�ត្រូតា៦ សះួ� ៣នៃ�

 អ��សញ្ញាា បុារសី។ (ឈុ) ��ទ្ធិំនាំស់�ឹងផឹ្ទាកសញ្ញាា  �ិមួិ�តសញ្ញាា  �ិងណែខ្លឹលនៃ�ផ្ទះលត្រូបនេះយាជ្ជ�៍សាធារ�ៈជាពិីនេះសស 
 (ញ) ��ទ្ធិំនាំស់ជាមួួយនេះឈាម ះត្រូបភ្នំពីនេះដីូមួ �ិង�ុកស�គ ល់ភូ្នំមួិសាសសតទ្ធិ�ំិញណែដូលត្រូ�ូវការពារនេះត្រូកាមួចបាប់ជា�ិ (រដូាជា 

ស�ជិ្ជក EU) ឬចបាប់ជា�ិអឺរ ុ�ប ឬកិចំត្រូពីមួនេះត្រូពីៀងអ�តរជា�ិណែដូល EU ឬរដូាជាស�ជិ្ជកពាក់ពា�់ជាភាគី ។ (ដូ)��ទ្ធិំនាំស់
 ជាមួួយពាក្យត្រូបនៃពី�ីសត្រូ�ប់ត្រូសាណែដូលត្រូ�ូវការពារនេះ�យចបាប់របស់ EU ឬកិចំត្រូពីមួនេះត្រូពីៀងអ�តរជា�ិណែដូល EU ជាស�ជិ្ជក។  

(ឋ) ��ទ្ធិំនាំស់ជាមួួយ�ឹងផ្ទះលិ�ផ្ទះលត្រូបនៃពី�ីពីិនេះសសណែដូលត្រូ�ូវធានាំ  (TSGs) ណែដូលត្រូ�ូវការពារនេះ�យចបាប់ EU ឬកិចំ
 ត្រូពីមួនេះត្រូពីៀងអ�តរជា�ិណែដូល EU ជាស�ជិ្ជក។ (្) ��ទ្ធិំនាំស់ជាមួួយនេះឈាម ះត្រូបនេះភ្នំទ្ធិពូីជ្ជរ�កខជា�ិនេះផ្ទះសងៗណែដូលត្រូ�ូវការពារនេះ�

កំ�ង EU ចំនេះពាះត្រូបនេះភ្នំទ្ធិពូីជ្ជរ�កខជា�ិនេះផ្ទះសងៗនៃ�ពី�ិ�ដូូចោំ ឬណែដូលទាក់ទ្ធិងជិ្ជ�សំិទ្ធិិ។

ត្រូបសិ�នេះបី EUIPO រកនេះ�ញីថ្លា �ុករបស់អំកមិួ���ភាពីត្រូសបចបាប់ចំនេះពាះកិចំការពារ។ EUIPO �ឹងបញជូ �ការបដិូនេះសធ
 បនេះណាត ះអាស�ំ �ិងផ្ទះតល់រយៈនេះពីលពីីរណែខ្លឹនេះដូីមួ្�ីក់នេះសចកតីអនេះងា�។ ការនេះឆ្លុះឹីយ�បរបស់អំកត្រូ�ូវបញជូ �នេះ�យផ្ទាះ ល់នេះ� EUIPO 
 ណែដូលនេះត្រូកាយពីីនេះធ្វីការពីិ�ិ�្យនេះលីករ�ីនេះ�ះសានេះឡូងីវញិ អាចសនេះត្រូមួចនេះ�យបញ្ញាជ ក់ថ្លានេះ�ណែ�ការបដិូនេះសធ ឬល�បនេះចញការ
 បដិូនេះសធនេះនាំះ។

ត្រូបសិ�នេះបី EUIPO រកនេះ�ញីថ្លា�ុករបស់អំក����ភាពីត្រូសបចបាប់ចំនេះពាះកិចំការពារ នេះហយីឲ្យណែ�ោម �ការបដិូនេះសធ 
 បនេះណាត ះអាស�ំនេះផ្ទះសងៗនេះទ្ធិៀ�កំពី�ងរង់ចានំេះនាំះនេះទ្ធិ EUIPO �ឹងបញជូ �ជំ្ជហរបនេះណាត ះអាស�ំនេះ�អងគការ WIPO ណែដូលបញ្ញាជ ក់ថ្លា 

ការត្រូ�រួ�ពីិ�ិ�្យនេះ�យអំណាចនៃ�ចបាប់ត្រូ�ូវបា�បញំប់ បុ�ណែ�ត IR នេះ�ណែ�នេះបីកចំហរចំនេះពាះការបតឹងជំ្ជទាស់ ឬការផ្ទះតល់នេះសចកតីអនេះងា� 
របស់ភាគីទ្ធិីបី។
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

 6.2.5.	ការ�តិតឹងរំទាស់

ការជ្ជំទាស់�ឹងណា�ំក់ណែដូលនេះត្រូបីត្រូបាស់សិទ្ធិិិ��មួ��ណែដូល��ទ្ធិំនាំស់�ឹង�ុករបស់អំក អាច�ក់ពាក្យបតឹងជំ្ជទាស់�ឹង IR 
 របស់អំក រវាងណែខ្លឹទី្ធិមួួយ �ិងណែខ្លឹទី្ធិបួ� បនាំះ ប់ពីីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិនេះបាះពី�មួុផ្ទះាយសានេះឡូងីវញិនេះលីកដំូបូង។

ត្រូបសិ�នេះបី��អំកណា�ំក់ជំ្ជទាស់�ឹង IR របស់អំកកំ�ងអំឡូ�ងនេះពីលនេះនាំះ EUIPO �ឹងបញជូ �នេះសចកីីជូ្ជ�ដំូ�ឹងអំពីីការ
 បដិូនេះសធបនេះណាត ះអាស�ំ (នេះ�យណែផ្ទះ្អកនេះលីមូួល�ា ��ច់ខា�) នេះ�អងគការ WIPO នេះហយី�ឹងបញជូ �នេះ�អំក�ូវចបាប់ចំលងនៃ�
 នេះសចកតីជូ្ជ�ដំូ�ឹងអំពីីការជ្ជំទាស់នេះនាំះ។ EUIPO ក៏�ឹងជូ្ជ�ដំូ�ឹងដូល់អំកអំពីីនេះពីលនេះវ�កំ��់សត្រូ�ប់ការចាប់នេះផ្ទះតីមួកិចំ
 ដូំនេះ�ីរការ�ី�ិវធិី។ កំ�ងទ្ធិំនាំក់ទ្ធិំ�ងទាងំអស់ជាមួួយអងគការ WIPO EUIPO �ឹងនេះត្រូបីភាសានៃ� IR (ភាសាអង់នេះគឹសនេះ�កំ�ងករ

�ីរបស់អំក)។ ចំណែ�ក កំ�ងទ្ធិំនាំក់ទ្ធិំ�ងទាងំអស់ណែដូលបា�បញជូ �នេះ�អំកផ្ទាះ ល់ EUIPO �ឹងនេះត្រូបីភាសានៃ�កិចំដំូនេះ�ីរការ
 �ី�ិវធិីណែដូលត្រូ�ូវនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីនេះ�យអំកបតឹងជំ្ជទាស់ (ណែដូលជាភាសាអង់នេះគឹស ឬជាភាសាទី្ធិពីីរណែដូលត្រូ�ូវនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីនេះ�យអំកនេះ�
 នេះពីលនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU) ។

ការបដូិនេះសធបនេះណាត ះអាស�ំអាចជាណែផ្ទះំកខ្លឹឹះ ឬទាងំអស់។ វា�ឹងកា�់កាប់សិទ្ធិិិ��មួ��ណែដូលត្រូ�ូវយកមួកនេះត្រូបីត្រូបាស់ បញជ ីពាក់
 ពី័�ិ�ឹងទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាណែដូលការបតឹងជំ្ជទាស់ត្រូ�ូវពឹីងណែផ្ទះ្អកនេះ�នេះលី នេះហយីកំ�ងករ�ីណែដូល��ការបដិូនេះសធណែផ្ទះំកខ្លឹឹះ បញជ ីទ្ធិំ�ិញ
 �ិងនេះសវាណែដូលការបតឹងជំ្ជទាស់ត្រូ�ូវសំនេះៅត្រូបឆ្នាំងំ�ឹង។ បញជ ីទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវា �ឹងនេះត្រូបីភាសានៃ�កិចំដំូនេះ�ីរការ�ី�ិវធិីបតឹងជំ្ជទាស់។

 6.2.6.	ទេស្រក្ដីីសទេក្រុម្ពុ្រ្រ�ងទេក្រុកាយ

នេះ�នេះពីលណែដូល�ី�ិវធិីទាងំអស់ត្រូ�ូវបា�បញំប់នេះហយីការសនេះត្រូមួចទាងំអស់របស់ EUIPO បា�បញំប់ EUIPO ត្រូ�ូវបញជូ �ការ
 បដិូនេះសធបនេះណាត ះអាស�ំជូ្ជ�អងគការ WIPO ឬនេះចញនេះសចកតីណែថីឹងការ�៍អំពីីការផ្ទះតល់កិចំការពារជូ្ជ�អងគការ WIPO នេះ�យ 

បញ្ញាជ ក់អំពីីទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាណែដូល�ុករបស់អំកត្រូ�ូវទ្ធិទ្ធិួលយក។

 6.2.7.	ការទេបាះពិ�ម្ពុទុេ�ីងវិញជាទេលី�ទីី	២	និងការការពារទេៅ�្ន�ង	EU

ត្រូបសិ�នេះបី EUIPO សំនេះរចថ្លា �ុករបស់អំកត្រូ�ូវបា�ការពារ (យុាងនេះហាចណាស់ណែផ្ទះំកណាមួួយ) កំ�ង EU  EUIPO �ឹងនេះបាះ
 ពី�មួុផ្ទះាយ IR របស់អំកកំ�ងរយៈនេះពីលនេះលីកទី្ធិ ២ នេះ�កំ�ងត្រូពីឹ�តិបត្រូ� EUTM  (រយៈនេះពីលនេះ�ះ��នេះ�កំ�ងណែផ្ទះំក M.៣)។ EUIPO  
 �ឹងមិួ�នេះចញវញិ្ញាា ប�ប័ត្រូ�ច�ះបញជ ីណាមួួយនេះឡូយី។

ចាប់តាងំពីីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិនៃ�ការនេះបាះពី�មួុផ្ទះាយសានេះឡូងីវញិនេះលីកទី្ធិ ២ នេះ�ះ  IR របស់អំក��អា��ភាពីដូូចោំ�ឹង EUTM ណែដូល
 ត្រូ�ូវច�ះបញជ ីនេះហយីអាចត្រូ�ូវបា�នេះត្រូបីត្រូបាស់ត្រូបឆ្នាំងំ�ឹងអំករនំេះ�ភ្នំបំពា�ណាមួួយ។ កាលបរនិេះចឆេទ្ធិនៃ�ការនេះបាះពី�មួុផ្ទះាយនេះលីកទី្ធិ 
 ២ នេះ�ះក៏��ចំ�� ចចាប់នេះផ្ទះីីមួសត្រូ�ប់រយៈនេះពីលនេះត្រូបីត្រូបាស់ត្រូបាឆំំ្នាំផំ្ទះងណែដូរ។ ត្រូបសិ�នេះបី�ុករបស់អំកមិួ��ក់ឲ្យនេះត្រូបីត្រូបាស់
 នេះ�យស�ចរ�ិនេះ�កំ�ង EU នេះ�កំ�ងកំឡូ�ងនេះពីលនេះនាំះនេះទ្ធិ អា��ភាពីនៃ� IR របស់អំកនេះ�កំ�ង EU អាច�ឹងត្រូ�ូវបា�ត្រូបកាសថ្លា នេះ��ៈ។

 6.2.8.	ការផ្ទាៃ ស�់តិូរទេ�ជា	EUTM

ត្រូបសិ�នេះបី IR  របស់អំកត្រូ�ូវបា�ល�បនេះចញទាងំត្រូសរុង ឬមួួយណែផ្ទះំកពីីនេះត្រូពាះ�ុកនេះោលរបស់អំកនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជាបា�ឈុប់
 ��អា��ភាពីកំ�ងរយៈនេះពីលនៃ�ភាពីមិួ�ឯករាជ្ជ្យត្រូបាឆំំ្នាំ ំ  នេះហយីការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសី EU របស់អំកនេះ�ណែ���ស�ពីលភាពី អំកអាច
 �ក់ពាក្យនេះសំីស�ំ EUTM នេះ�យផ្ទាះ ល់នេះ� EUIPO សត្រូ�ប់�ុកដូូចោំ �ិងទ្ធិំ�ិញ ឬនេះសវាដូូចោំ�ឹង�ុកណែដូលបា�ល�បនេះចញ។  

នេះ�យណែផ្ទះ្អកនេះលីបទ្ធិបញា�តិពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ សតីពីី “ការផឹ្ទាស់បតូរ” ពាក្យស�ំនេះ�ះ�ឹងត្រូ�ូវចា�់ទ្ធិ�កនេះ�យ EUIPO ដូូចពាក្យនេះសំីស�ំ
ច�ះបញជ ីត្រូ�ូវបា��ក់នេះ�កាលបរនិេះចឆេទ្ធិនៃ�ការនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយក EU នេះដីូមួ នេះហយី�ឹងទ្ធិទ្ធិួលបា�សិទ្ធិិិអាទ្ធិិភាពីដូូចោំ នេះបី��។ 

នេះដូីមួ្នីេះត្រូបីត្រូបាស់សិទ្ធិិិកំ�ងការផឹ្ទាស់បតូរពាក្យនេះសំីស�ំរបស់អំក គួរណែ��ក់កំ�ងរយៈនេះពីលបីណែខ្លឹចាប់ពីីកាលបរចិឆេទ្ធិណែដូល IR របស់អំក

 ត្រូ�ូវបា�ល�បនេះចញទាងំត្រូសរុងឬនេះ�យណែផ្ទះំក  នេះហយីទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវានៃ�ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ីណែដូលនេះកី�នេះឡូងីនេះត្រូកាយ  គួរត្រូ�ូវ�ក់ 
 បញជ ីទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវានៃ�ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរយីក EU។ នេះ�នេះពីលណែដូលពាក្យស�ំការផឹ្ទាស់បតូរ ណែដូលពាក់ពី័�ិនេះ��ឹង IR ណែដូលនេះត្រូជ្ជីស
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នេះរយីក EU ណែដូលត្រូ�ូវបា�ទ្ធិទ្ធិួលយក �ិងបា�នេះបាះពី�មួ្ភផ្ទះាយរចួនេះហយី នេះ�យ EUIPO នេះនាំះ ដូំណាក់ការត្រូ�រួ�ពិី�ិ�្យ�ិងការបតឹង
 ជ្ជំទាស់ត្រូ�ូវបា�ល�បនេះចាល។ EUTM �ឹងត្រូ�ូវនេះបាះពី�មួ្ភផ្ទះាយជាភាសា EU អស់ នេះហយី វញិ្ញាា ប�ប័ត្រូ�ច�ះបញជ ី EUTM �ឹងត្រូ�ូវ 

នេះចញជូ្ជ�។

 6.2.9.	ការបតម្ពុៃង

ចំនេះពាះនេះហ��ផ្ទះលណាមួួយ ត្រូបសិ�នេះបីការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU តាមួត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូរបស់អំក ត្រូ�ូវបា�ដូកហូ� បដិូនេះសធ ឬឈុប ់
��អា��ភាពី អំកអាចនេះសំីស�ំការបណែមួឹងការនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយក EU នេះនាំះនេះ�ជាពាក្យស�ំច�ះបញជ ីថំ្លាក់ជា�ិ ណែដូលត្រូ�ូវ�ក់ពាក្យផ្ទាះ ល់ 
ជាមួួយការយិាល័យនៃ�រដូាជាស�ជិ្ជក EU មួួយ ឬនេះត្រូចី� ឬការនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយកបនាំះ ប់នៃ�រដូាជាស�ជិ្ជកទាងំនេះនាំះ នេះ�នេះត្រូកាមួ 
ត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូ។ អា��ភាពីនៃ�ការបណែមួឹងពាក្យស�ំច�ះបញជ ី�ុកថំ្លាក់ជា�ិ ឬការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកបនាំះ ប់ ណែដូលនេះចញមួកពីីការបណែមួឹង

 ត្រូ�ូវផ្ទះតល់កាលបរនិេះចឆេទ្ធិ�ក់ពាក្យដូូចោំ�ឹងកការបរនិេះចឆេទ្ធិនៃ�ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU ណែដូលបា�ក�់ត្រូតានេះ�កំ�ងបញជ ីអ�ីរជា�ិ 
 (នេះហយីទ្ធិទ្ធិួលបា�កាលបរនិេះចឆេទ្ធិអាទិ្ធិភាពី �ិង/ឬ អ�ី�ភាពីដូូចោំណែដូលទាមួទារត្រូបសិ�នេះបី��)។ សត្រូ�ប់ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសី
 បនាំះ ប់ណែដូលបា�មួកពីីការបណែមួឹងត្រូ�ូវណែ�បញជូ �នេះ�អងគការ WIPO តាមួរយៈ EUIPO កំ�ងទ្ធិត្រូមួង់ផ្ទះឹូវការ (MM១៦) កំ�ង រយៈ
 នេះពីលបីណែខ្លឹ គិ�ចាប់ពីីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិណែដូលនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយក EU ត្រូ�ូវបា�បដិូនេះសធ ឬដូកហូ�ពាក្យ ឬឈុប់��អា��ភាពី។ 
 សត្រូ�ប់ពី័�៌��លមួ្អិ�សតីពីីការបណែមួឹង សូមួនេះមីួលនេះសចកតីណែ�នាំ ំ EUIPO ណែផ្ទះំកណែផ្ទះំកE ចំ��ចទី្ធិ២ នេះ�កំ�ងនេះគហទ្ធិំពី័រ 
 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines ។

 6.2.10.	ការរំនសួទេៅ�្ន�ង	EU

ត្រូបសិ�នេះបី�ុករបស់អំកបា�ច�ះបញជ ីនេះ� EUIPO ជា EUTM រចួនេះហយី  នេះហយីអំកនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU នេះត្រូកាមួត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូ
 ចំនេះពាះ�ុកដូូចោំ  អំក�ឹងទ្ធិទ្ធិួលអ�្ថត្រូបនេះយាជ្ជ�៍ពីីពីិធីសារ�ុត្រូ្ីដូពីីការជ្ជំ�ួស (សិទ្ធិិិនេះលី IR របស់អំកនេះ�កំ�ង EU �ឹងត្រូ�ូវបា�
 ចា�់ទ្ធិ�កថ្លា ចាប់នេះផ្ទះតីមួពីីកាលបរនិេះចឆេទ្ធិនៃ�ការច�ះបញជ ី EUTM មួ��)។ ការជំ្ជ�ួសនេះធ្វីនេះឡូងីនេះ�យស្វ័យត្រូបវ�តិនេះ�យមួិ�ចាបំាច់ត្រូ�ូវ
 នេះសំីស�ំក�់ត្រូតាណាមួួយនេះឡូយី។ នេះទាះបីយុាងណាក៏នេះ�យ អំកអាចនេះសំីស�ំ EUIPO ឱ្យក�់ស�គ ល់អំពីីការជ្ជំ�ួសនេះ�កំ�ងបញជ ី
 របស់ខ្លឹឹួ�។ បនាំះ ប់ពីីការជ្ជំ�ួសត្រូ�ូវបា�នេះធ្វីនេះឡូងី EUTM ត្រូ�ូវ�មួាល់ជាធមួមតានេះ�កំ�ងការច�ះបញជ ីរបស់ខ្លឹឹួ� រហូ�ដូល់អំកប�តការ
 ច�ះបញជ ីសាជាថីមីនេះឡូងីវញិ។ ត្រូបសិ�នេះបីអំកប�តការច�ះបញជ ី EUTM សានេះឡូងីវញិនេះ�ះ វា�ឹង��សិទ្ធិិិរមួួោំ រវាង EUTM “ណែដូល
 ត្រូ�ូវជ្ជំ�ួស” �ិង IR ណែដូលបា�នេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក EU ។

7.	ទេស្រក្ដីីសន្និដ្ឋាា ន

ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូផ្ទះតល់ឱ្យអំក�ូវត្រូចកណែដូលទាក់ទាញនេះដីូមួ្កីារពារ�ុកយនីេះហារបស់អំក នេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិសរហូ�ដូល់នេះ�
 ១២២ នេះ�ជ្ជ�ំវញិពិីភ្នំពីនេះ�ក នេះ�យផ្ទះតល់�ូវនៃថីឹសមួរមួ្យ �ិង�ី�ិវធិីង្កាយត្រូសរួលនេះត្រូបីត្រូបាស់នេះដូីមួ្ទី្ធិទ្ធិួល�ិងត្រូគប់ត្រូគងសិទ្ធិិិនេះលី�ុក
 របស់អំកនេះ�បរនេះទ្ធិស។ ជាជ្ជ�ជា�ិកមួុ�ជា ឬប�គគលណា�ំក់ណែដូលទី្ធិលំនេះ�ត្រូសបចបាប់ ឬ��សហត្រូោសនេះ�កំ�ងត្រូបនេះទ្ធិស 
 កមួុ�ជា អំក��សិទ្ធិិិនេះត្រូបីត្រូបាស់ស�ិិសញ្ញាា នេះ�ះណែដូលត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជាបា�ចូលរមួួកំ�ងឆំ្នាំ ំ២០១៥។ សពី្វនៃថីៃនេះ�ះ ការនេះត្រូបីត្រូបាស់ពីិធី
 សារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូគឺជាណែផ្ទះំកដ៏ូសំខា�់មួួយនៃ�យ�ទ្ធិិសាសសតកសាង�ុកយនីេះហាត្រូបកបនេះ�យនេះជាគជ័្ជយ។ ពីិធីសារនេះ�ះផ្ទះតល់ជូ្ជ�អំក 

�ូវវ�ត���ុកយនីេះហាឲ្យបា�មួ��នេះគនេះ�កត្រូមិួ�សកល នេះហយីជ្ជួយអំកឲ្យទ្ធិទ្ធិួលបា�កិ�តិនាំមួជាអ�តរជា�ិយុាងឆ្នាំប់រហ័ស �ិង
 បនេះងាី��នៃមួឹស�ចឆេ�ះៈសត្រូ�ប់�ុករបស់អំកនេះ�បរនេះទ្ធិស។ ពីិធីសារនេះ�ះធានាំកិចំការពារណែផ្ទះំកចបាប់នេះលី�ុកយនីេះហារបស់អំកត្រូបឆ្នាំងំ
 �ឹងអំកត្រូបកួ�ត្រូបណែជ្ជងកំ�ងទី្ធិផ្ទះារនាំនំេះចញ បនេះងាី�ឱកាសផ្ទះតល់ណែសហ្វ�ឆ្នាំយ នេះបីកទូ្ធិ�យលទ្ធិិភាពីដូល់ភាពីជានៃដូគូ �ិងជ្ជួយសត្រូមួរួ

លដូល់ការនេះធ្វីស�ហរ�កមួមដូល់ចង្កា្វ ក់ផ្ទះគ�់ផ្ទះគង់ជាសកល។ ជាទូ្ធិនេះ�ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូផ្ទះតល់�ូវការោតំ្រូទ្ធិដូ៏��ត្រូបសិទ្ធិ ិ
ភាពីបំផ្ទះ��ចំនេះពាះយ�ទ្ធិិសាសសតកាសាង�ុកយនីេះហា �ិងភាពីនេះជាគជ័្ជយកំ�ងអាជី្ជវកមួមរបស់អំក។
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

សម៉ារិ�សហភាពិពិិធីីសារទីីក្រុ�ុងម៉ាា ក្រុ�ីដ

ស�ជិ្ជកចំ�ួ� ១០៧  (  រមួួទាងំសហភាពីអឹរ ុ�ប �ិង អងគការកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា អាសហ្វកិ)
ត្រូគបដូ�ត ប់ ១២៣ ត្រូបនេះទ្ធិសគិ�ត្រូ�ឹមួនៃថីៃទី្ធិ ១២ ណែខ្លឹមួករាឆំ្នាំ ំ២០២១

 

អាហ្វហាគ �ីសា្ថ � អងគការកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា អាសហ្វកិ (OAPI)6 អាល់បា�ី អាល់នេះហសរ ីអង់ទ្ធិីនេះហាគ  �ិងបាប៊ាឺដូ អានេះមួ�ី អូសសាត លី អូត្រូទ្ធិី
 ស អាណែហស ណែបប៊ាង់បាណែរ�ុ នេះបឡារ�សស ណែប៊ាលហសកិ ប៊ាូ�ង់ បូនេះសំ� �ិងហហឺនឺេះហាគ វណីា ប៊ាូ�សា្វ ណា នេះត្រូបស�ីល ត្រូប៊ារុយនេះ��រូសាឡូមឹួ 

ប៊ា�លហាគ រ ីកមួុ�ជា កាណា� ចិ� កូឡូ�បំ៊ាី ត្រូកូអា� គ�យបា ស�ីប សាធារ�រដូានេះឆ្លុះក សាធារ�រដូាត្រូបជាធិបនេះ�យ្យកូនេះរ ុ��ឺ�ុក 
នេះអហស�ពីី នេះអសតូ�ី នេះអសវុាទ្ធិី�ី សហភាពីអឺរ ុ�ប7 ហា្វ ងំឡូង់ បារាងំ ហាគ បំ៊ាី ហសកហស ីអាឡូមឺួុង់ ហាគ ណា ត្រូកិក ហ�ងត្រូគី អ�ីសឹង់ ឥណាឌ  
ឥ�ឌូ នេះ�ស�ី អ�ីរង់ុ អ�ីតាលីអ�ីតាលី ជ្ជបុ�� កាហាក់សា្ថ � នេះក�យុា នេះកៀហស�សី�ីសា្ថ � សាធារ�រដូាត្រូបជាធិបនេះ�យ្យត្រូបជា��ិ�ឡាវ 
លី�ូវនេះឡូអូ�ូ លីនេះបរយុីា លី�ថិី�សះិ� លីទ្ធិ�យអា�ី ល�ចសំបួ �ុ�ហាគ សាា រ �ុឡាវ ី �ុនេះឡូស�ី មួ�ិកស�ិក មួុូណាកូ មួុ�ងនេះហាគ លី 
មួុ�ងនេះ�ត្រូកូ �ុរ ុ�ក មួុូហសបំ៊ាិក ណាមីួប៊ាី ហូឡូង់ �ូណែវលនេះសឡូង់ នេះសដូូ�ខាងនេះជី្ជង �័រនេះវ ុ អូ�ុ� ហ្វលីីពីី� បុូឡូូញ ពី័រទ្ធិ�យហាគ ល់ 
សាធារ�រដូាកូនេះរ ុសាធារ�រដូាមួុ�ល�វ ី រ ុូ�ុ�ី សហពី័�ិរ�សស� ី រុា្វ�់� សា��ុរ�ូី នេះ��ូនេះមួុ�ិងត្រូពីី�ខិ្លឹស ស�ីប៊ាី នេះសៀរុានេះឡូអូ� 
សាងំហាគ ពីួរ សឹូវុាគី សឹូនេះវ�ី នេះអសបាញុ ស៊ាូដូង់ ស៊ា�យណែអ� ស្វ� ីស សាធារ�រដូាអារុាប់ ស�ីរតីាជ្ជីគីសា្ថ � នៃថី អ�ី�សាធារ�រដូាយូ
នេះហាគ សឹាវ�ុីស្ូ�ី ទ្ធិ�យ�ីស�ី ទ្ធិួរគី�ួកនេះមួុ�ីសា្ថ � អ៊ា�យណែត្រូក� ចត្រូកភ្នំពីអង់នេះគឹស សហរដូាអានេះមួរកិ អ៊ាូសនេះបគីសា្ថ � នេះវៀ�ណាមួ 
ហសនំេះបៀ ហស�មីួបានេះវ ុ(១០៧)

6 ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយក OAPI នៃ�ពិីធីសារទី្ធិត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ ណែដូលត្រូគប់ដូ�ត ប់រដូាជាស�ជិ្ជករបស់ខ្លឹឹួ�រមួួ��: នេះប�ី� ត្រូប៊ារុគីណាហា្វ សូ កានេះមួរូ� សាធារ�រដូាអាសហ្វកិកណីាល ឆ្នាំដូ កូមួ័រដូូ ក��ដូូ 
នេះអកា្វ ្័រហគនីេះ� ហាគ ប�ង ហគនីេះ�ប៊ាីនេះ� ហគនីេះ��ុលី មួុូរតីា�ី,�ីនេះហសរយុីា នេះសនេះ�ហាគ ល់ �ូនេះហាគ  (១៧)។

7 ការកំ��់  Madrid  នៃ�សហគមួ�៍អ�ឺរ ុ�បត្រូគបដូ�ត ប់ត្រូបនេះទ្ធិសជាស�ជិ្ជករបស់ខ្លឹឹួ�ទាងំអស់រមួួ��៖ អូត្រូទី្ធិស ណែបលហស�កិ ប៊ា�លហាគ រ ី ត្រូកូអា� ស�ីប សាធារ�រដូាណែឆ្លុះក ��ឺ�ុក នេះអសតូនេះ�ៀ 
ហា្វ ងំឡូង់ បារាងំ អាលឹឺមួុង់ ត្រូកិក ហ�ងត្រូគី នេះអៀរឡូង ់អ�ីតាលី ឡា�វ ីលីទ្ធិ�យអា�ី ល�ចសំបួ, �ុលតា, ហូលង់ឹ, បុូឡូូញ ពី័រទ្ធិ�យហាា ល់ រ ុូ�ុ�ី សូឹវុាគី សូឹនេះវ�ី នេះអសបាញ ស៊ា�យណែអ� (២៧)
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ASEAN ស�គមួត្រូបជាជា�ិអាស�ីអានេះគំយ៍
BOIP ការយិាល័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  Benelux
CHF ស្វ� ីសសហ្វង់
DCP ភាគីហ�្ថនេះលខី្លឹណែដូលត្រូ�ូវនេះត្រូជ្ជីសនេះរសី
DIP នាំយក�ា �កមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា នេះ�កំ�ងត្រូកសួងពា�ិជ្ជជកមួមនៃ�ត្រូបនេះទ្ធិសកមួុ�ជា
EM កូដូ��ពីីរអកសរណែដូលត្រូ�ូវបា�នេះត្រូបីត្រូបាស់នេះដូីមួ្ីកំ��់អ�តសញ្ញាា �សហគមួ�៍អឺរ ុ�បនេះ�កំ�ងសំ��ំ ណែបបបទ្ធិ

  ពីិធីសារ�ុត្រូ្ីដូ 
EU សហភាពីអឺរ ុ�ប
EUIPO ការយិាល័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា សហភាពីអឺរ ុ�ប
EUTM �ុកសហភាពីអឺរ ុ�ប
IA ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិ
IR ការច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិ
MGS ការត្រូគប់ត្រូគងជំ្ជពូីកទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវារបស់�ុត្រូ្ីដូ
OAPI អងគការកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា អាសហ្វកិ
WIPO  អងគការកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា ពីិភ្នំពីនេះ�ក

សទាា ន�ក្រុ�ម្ពុ

ម៉ាា �ទេគ៌ាល ការ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី�ុក ឬការច�ះបញជ ីនេះ�កំ�ងស�ជិ្ជកមួួយរបស់សហភាពី
 �ុត្រូ្ីដូ ណែដូលជាមូួល�ា �សត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យច�ះបញជ ី�ុកជាអ�តរជា�ិ

ភាគីហែថទេល�ី រដូា�ិងអងគការអ�តររ�ា ភិ្នំបាលណែដូលជាភាគីនៃ�ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ

ការទេស្នីស�ំ្រ�ះបញ្ើជាអឺនតិរជាតិ  ការនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី�ុកនេះត្រូកាមួ�ី�ិវធិីពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ

ការ្រ�ះបញ្ើម៉ាា �ជាអឺនតិរជាតិ	 ការច�ះបញជ ី�ុកជាអ�ីរជា�ិនេះត្រូកាមួ�ី�ិវធិីពីិធីសារ�ុត្រូ្ីដូ

សហភាពិម៉ាា ក្រុ�ីដ សហភាពីរដូា �ិងអងគការអ�តររ�ា ភិ្នំបាលណែដូលជាភាគីនៃ�ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ

ពិិធីីសារទីីក្រុ�ុងម៉ាា ក្រុ�ីដ ពិីធីសារឆំ្នាំ១ំ៩៨៩ ណែដូលទាក់ទ្ធិងនេះ��ឹងកិចំត្រូពីមួ
 នេះត្រូពីៀងទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ សតីពីីការច�ះបញជ ី�ុកជាអ�តរជា�ិ

ក្រុ�ពិព័នមិ៉ាា ក្រុ�ីដ ត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូសត្រូ�ប់ការច�ះបញជ ី�ុកជាអ�ីរជា�ិណែដូលត្រូគប់ត្រូគង
 នេះ�យពីិធីសារទ្ធិីត្រូកង�ុត្រូ្ីដូ �ិងត្រូគប់ត្រូគងនេះ�យអងគការ WIPO

សម៉ារិ�សហភាពិម៉ាា ក្រុ�ីដ ភាគីហ�្ថនេះលខី្លឹនៃ�ពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ

្រំោែថ់ា្ន �ទ់ីីក្រុ�ុងនីស ចំណា�់ថំ្លាក់អ�តរជា�ិនៃ�ទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាសត្រូ�ប់នេះោលបំ�ងនៃ�ការច�ះ�ុកណែដូល
 បា�បនេះងាី�នេះឡូងីនេះ�យកិចំត្រូពីមួនេះត្រូពីៀងទី្ធិត្រូករុង�ីស ឆំ្នាំ ំ១៩៥៧ បា�នេះធ្វីវនិេះសាធ�កមួម
 នេះ�ឆំ្នាំ១ំ៩៧៩

ការទេក្រុរើសទេរើសយ�បនាា ប ់ សំនេះ�ីស�ំពីត្រូងីកកិចំការពារនៃ�ការច�ះបញជ ីអ�តរជា�ិនេះ�ភាគីហ�្ថនេះលខី្លឹបណែ�្ថមួមួួយ ឬ 
 នេះត្រូចី�។
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

ឧប�រណអ៍ឺនឡាញ	និងទេសវាទេផ្សាេងៗតដលអា្ររ�បានទេដ្ឋាយទេសរើ
សក្រុម៉ាបអ់ឺ្ន�ទេក្រុ�ើក្រុរាសក់្រុ�ពិព័នមិ៉ាា ក្រុ�ីដ

ASEAN TMclass – http://www.asean-tmclass.org/ec2/
ឧបករ�៍តាមួនេះអលិចត្រូ�ូ�ិកណែដូលសត្រូមួរួលការកំ��់អ�តសញ្ញាា ��ិងការចា�់ថំ្លាក់ទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាសត្រូ�ប់ការច�ះបញជ ី�ុក
នេះ�កំ�ងការយិាល័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា អាសា៊ា �ទាងំអស់។

ASEAN TMview – http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
នេះវទ្ធិិកាពី�៌��ណែដូលអាចត្រូសាវត្រូជាវរកបា�នេះ�កំ�ងទិ្ធិ�ំ�័យ�ុកនៃ�ការយិាល័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា អាសា៊ា �ទាងំត្រូបាបំួ�។

E-Subsequent Designation – https://www3.wipo.int/osd/
ត្រូបពី័�ិនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិកសត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យនេះត្រូជី្ជសនេះរសីយកបនាំះ ប់នេះត្រូកាមួពិីធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ។

EUIPO Representatives Database – https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives
ទ្ធិិ�ំ�័យអំពីីអំក�ំណាងណែដូលបា��មួាល់នេះ�យការយិាល័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា សហភាពីអឺរ ុ�ប

EUIPO Trade Mark Guidelines – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines
នេះោលការ�៍ណែ�នាំអំំពីីការអ��វ�តរបស់ EUIPO ណែដូលទាក់ទ្ធិង�ឹង�ី�ិវធិី EUTM

EUIPO Trade Mark website – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks
នេះគហទ្ធិំពី័រអំពីី�ុករបស់ការយិាល័យកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា សហភាពីអឺរ ុ�ប

EUTM Bulletin – https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins
ការនេះបាះពី�មួុផ្ទះាយជាផ្ទះឹូវការរបស់ EUIPO ណែដូល��ទិ្ធិ�ំ�័យថីមីៗទាក់ទ្ធិង�ឹងការច�ះបញជ ី EUTM

EUTM Fees – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo
កនៃត្រូមួណែដូលអាចបង់សត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យនេះសំីស�ំច�ះបញជ ី EUTM �ិង�ី�ិវធិីទាក់ទ្ធិង�ឹង EUTM នេះផ្ទះសងនេះទ្ធិៀ�

EUTM online filing – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now
ត្រូបពី័�ិនេះអឡូកិត្រូ�ូ�ិកសត្រូ�ប់ការ�ក់ពាក្យ EUTM តាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិកនេះ�កំ�ងនេះគហទ្ធិំពី័ររបស់ EUIPO

Fee Calculator – http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
ឧបករ�៍តាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិកណែដូលត្រូគប់ត្រូគងនេះ�យអងគការ WIPO ណែដូលសត្រូមួរួលការគ�នាំកនៃត្រូមួណែដូលត្រូ�ូវបង់សត្រូ�ប់ការនេះសំី
នេះសំីស�ំច�ះបញជ ីជាអ�ីរជា�ិ ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកបនាំះ ប់ �ិងការប�តការច�ះបញជ ីសានេះឡូងីវញិនេះត្រូកាមួត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូ។

Global Brand Database – http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp
ត្រូចកនេះអឡូកិត្រូ�ូ�ិករបស់ WIPO ណែដូល��កំ��់ត្រូតាជាង កំ��់ត្រូតាចំ�ួ� ៤៤ ��ពីីត្រូបនេះទ្ធិសចំ�ួ� ៦៧ មួកពីីការត្រូបមូួល 
(�ុក �ុកស�គ ល់ភូ្នំមួិសាសសតទ្ធិំ�ិញ�ិមួិ�តសញ្ញាា រដូា។ល។)

Madrid Application Assistant – https://www.wipo.int/madrid/application-assistant/
ឧបករ�៍ WIPO ណែដូលជ្ជួយបំនេះពីញទ្ធិត្រូមួង់ពាក្យនេះសំីស�ំអ�តរជា�ិ (MM២)

Madrid E-Renewal – https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN
មួនេះធយោបាយនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិកនេះដីូមួ្នីេះសំីស�ំការប�តការច�ះបញជ ីជាអ�ីរជា�ិសានេះឡូងីវញិនេះត្រូកាមួពីិធីសារទ្ធិីត្រូករុង�ុត្រូ្ីដូ។

Madrid Forms – http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
អាសយ�ា �នេះគហទ្ធិំពី័ររបស់អងគការ WIPO ណែដូលអាចទាញយកសំ��ំ ណែបបបទ្ធិ�ុត្រូ្ីដូ
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Madrid Goods and Services Manager (MGS) – https://webaccess.wipo.int/mgs/
ឧបករ�៍នេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិកត្រូគប់ត្រូគងនេះ�យអងគការ WIPO ណែដូលជ្ជួយចងត្រូកងបញជ ីទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវាណែដូលត្រូ�ូវបញជូ �នេះ�នេះពីល�ក់ពា
ក្យស�ំច�ះបញជ ីជាអ�ីរជា�ិ

Madrid Guide – http://www.wipo.int/madrid/en/guide/  
នេះសចកតីណែ�នាំរំបស់អងគការ WIPO ចំនេះពាះការច�ះបញជ ី�ុកជាអ�តរជា�ិ

Madrid Member Profiles Database – http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
ទ្ធិិ�ំ�័យត្រូគប់ត្រូគងនេះ�យអងគការ WIPO ណែដូលផ្ទះតល់ពី័�៌��សតីពីី�ី�ិវធិី �ិងការអ��វ�តណែដូលទាក់ទ្ធិង�ឹងអា��ភាពីនៃ�ការច�ះបញជ ី
ជាអ�ីរជា�ិនេះ�កំ�ងស�ជិ្ជកស�ភាពី�ុត្រូ្ីដូ

Madrid Monitor – http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
សាវានេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិករបស់អងគការ WIPO ណែដូលផ្ទះតល់ត្រូចកចូលនេះ�នេះមីួលពី័�៌��អំពីី�ុកទាងំអស់ណែដូលបា�ច�ះបញជ ីនេះត្រូកាមួត្រូបពី័�ិ
�ុត្រូ្ីដូ

TMclass – http://euipo.europa.eu/ec2/
ឧបករ�៍នេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិកណែដូលសត្រូមួរួលដូល់ការកំ��់អ�តសញ្ញាា � �ិងការចា�់ថំ្លាក់នៃ�
ទ្ធិំ�ិញ�ិងនេះសវានៃ�ការច�ះបញជ ី�ុកនេះ�កំ�ងការយិាល័យ�ុកចំ�ួ� ៧៩
 
TMview – https://www.tmdn.org/tmview/welcome
នេះវទ្ធិិកាពី័�៌��ណែដូលផ្ទះីល់ត្រូចកចូលនេះមីួទ្ធិិ�ំ�័យអំពីី�ុកចំ�ួ� ៦០ ��មួកពីីជាង ១០០ ត្រូបនេះទ្ធិស។

WIPO Gazette of International Marks – http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazettnd/
ការនេះបាះពី�មួ្ភផ្ទះាយត្រូបចាសំបាត ហ៍របស់ត្រូបពី័�ិ�ុត្រូ្ីដូជាផ្ទះឹូវការណែដូល��ទិ្ធិ�ំ�័យថីមីៗទាក់ទ្ធិង�ឹងការច�ះបញជ ីជាអ�ីរជា�ិ ការ

 ប�តការច�ះបញជ ីជាអ�តរជា�ិសានេះឡូងីវញិ ការនេះត្រូជ្ជីសនេះរសីយកបនាំះ ប់ �ិងការណែកណែត្រូបណែដូលជ្ជះឥទ្ធិិិពីលដូល់ការច�ះបញជ ីណែដូល��
 ត្រូសាប់។

WIPO IP Portal – https://ipportal.wipo.int/
ត្រូបពី័�ិ្ីជ្ជីថីលPortal ផ្ទះតល់ជូ្ជ��ូវនេះសវាកមួម របស់WIPO នេះផ្ទះសងៗរមួួ��  ការច�ះបញជ ីសាជាថីមីតាមួនេះអឡូចិត្រូ�ូ�ិច IR(IR 
e-Renewal Service) �ិង  ត្រូបពី័�ាត្រូគប់ត្រូគងត្រូបវ�តិឯកសារ�ុត្រូ្ីដូ (Madrid Portfolio Manager)  ណែដូលអ��ញ្ញាា �ឱ្យ ត្រូគប់គ ្
រងទ្ធិិ�ំ�័យត្រូបវ�តិឯកសាររបស់អំកកំ�ងការច�ះបញជ ី�ុកអ�តរជា�ិ

WIPO Lex – https://www.wipo.int/wipolex/en/index.html
ទ្ធិិ�ំ�័យជាសកលណែដូលផ្ទះតល់ត្រូចកចូលនេះមីួលពី័�៌��ត្រូសបចបាប់អំពីីកមួមសិទ្ធិិិបញ្ញាា  (ស�ិិសញ្ញាា  ចបាប់ បទ្ធិបញ្ញាជ )

WIPO User Account – https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.js
គ��ីអំកនេះត្រូបីត្រូបាស់ណែដូលផ្ទះតល់ត្រូចកចូលនេះមីួលនេះសវាមួួយចំ�ួ�របស់អងគការ WIPO ណែដូល��ស�វ�្ថិភាពី ដូូចជា ការត្រូគប់ត្រូគង 
ថី�ផ្ទះះ�កឯកសារ�ុត្រូ្ីដូ (MPM) ណែដូលអ��ញ្ញាា �ឱ្យអំកត្រូគប់ត្រូគងថី�ផ្ទះះ�កឯកសារការច�ះបញជ ី�ុកជាអ�តរជា�ិរបស់អំក។





ពិិធីីសារទីីក្រុ�ុង
ម៉ាា ក្រុ�ីដ


