
បទបង្ហា ញស្ត ីអំពី

អត្ថ ប្បយោជន៍ពីការច ុះបញ្ជ ីទទួលស្គា លស់្ក រយនោ ត្កំពង់ស្ព ឺយនកង  ងនិងយប្ៅប្បយទស្

យរៀបចំយោយៈ យោក ហ ៊ឹម ពិស្ិដ្ឋ អន ប្បធានស្មាគម

ភ្ោ ំយពញថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្ោ ំ ២០២១

Public Awareness Seminar on GI Registration and Protection in ASEAN region



មាតិ្កា

1. ព័ត្៌មានទូយៅ ស្.ល.ត្.ក

2. ស្មាជិកឆ្ោ ំ ២០១៨ ដ្ល២់០២១

3. ប្បយភ្ទស្ក រយនោ ត្កំពង់ស្ព ៊ឹ

4. ត្ថ្មៃស្ក រយនោ ត្កំពង់ស្ព ឺ ២០១៨ ដ្ល់ ២០២១

5. ការច ុះបញ្ជ ីមា៉ា កស្មាា ល់ភូ្មិស្គស្រស្ត ទំនញិ

6. អត្ថ ប្បយោជន៍យប្កាយការច ុះបញ្ជ ី

7. ស្នោ ិោឋ ន



1. ស្.ល.ត្.ក គឺជាស្មាគមអនតរវជិាជ ជីវៈខដ្លបាន

បយងក ើត្យ ើងកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែវចិឆ ិកាឆ្ោ ំ ២០០៨ និង

ច ុះបញ្ជ ីយោយប្កសួ្ងមហាថ្ទៃកាលពថី្ងៃទី ២៤ ខែមករា

ឆ្ោ ំ ២០០៩។

2. យោលបំណងរបស្់ស្មាគមគឺយដ្ើមបីយលើកកមពស្់ និង

ការពារយ ម្ ុះស្ក រយនោ ត្កំពង់ស្ព ឺ។ យបស្កកមមៈ

• យរៀបចំយស្ៀវយៅបនទ  កនិងច ុះបញ្ជ សី្ក រយនោ ត្កំពង់ស្ព ឺ

• យរៀបចំ និងអន វត្ត ប្បព័នធ ប្តួ្ត្ពិនតិ្យថ្ទៃកង  ង

• បណត  ុះបណ្តត លនិងពប្ង៊ឹងស្មថភាពស្មាជិក

ស្មាគម

• ខស្ែ ងរក និងស្ហការណ៍ជាមួយភាោ កង់្ហរប្តួ្ត្ពនិិត្្

យពីខាងយប្ៅ។ល។

១. ព័ត្៌មានទូយៅ ស្.ល.ម.ក



២. ស្មាជិកឆ្ោ ំ ២០១៨-២០២១



ស្ក រសាច់ឬស្ក រពាង ស្ក រហុយឬស្ក រស ៅ

ស្ក រផែនឬស្ក រដុុំ ស្ក រស្ុ៊ីរ ៉ូ

៣. ប្បយភ្ទស្ក រយនោ ត្កំពង់ស្ព ឺ





៤. ត្ថ្មៃស្ក រយនោ ត្កំពងស្ព ឺ ២០១៨ ដ្ល់២០២១



៥. ការច ុះបញ្ជ ីមា៉ា កស្មាា ល់ភូ្មិស្គស្រស្ត ទំនិញ

 ស្ក រយនោ ត្កំពង់ស្ព ឺ ប្ត្ូវបានច ុះយ ម្ ុះជាមា៉ា កស្មាា ល់ភូ្មសិ្គស្រស្ត ទំនិញយនកមព  ជា

នំងពីឆ្ោ ំ២០១០ ដំ្ណ្តលោោ ជាមួយ យប្មចកំពត្ ខដ្លជាមា៉ា កស្មាា ល់ភូ្មសិ្គស្រស្ត

ទំនិញដំ្បូងយគបំទ ត្ខដ្លប្ត្វូបានច ុះបញ្ជ យីនកមព  ជា។

 យប្កាយមកយទៀត្ ស្ក រយនោ ត្កំពង់ស្ព ឺប្ត្ូវបានច ុះយ ម្ ុះជាមា៉ា កស្មាា លភូ់្មិស្គស្រស្ត

ទំនិញយនប្បយទស្ថ្ង យវៀត្ណ្តម និងឆ្ោ ំ ២០១៩ យនកង  ងស្ហភាពអឺរ  ប ខដ្ល

ទទួលបានការការពារោ៉ា ងយពញទហំ៊ឹងប្បឆ្ំងន៊ឹងការយប្បើប្បាស្់មិនប្ត្៊ឹមប្ត្ូវ

ទំនិញខកៃងកាៃ យ ឬការដ្កហូត្យ ម្ ុះរបស្់ែល នួមកវញិ យដ្ើមបីធានាដ្ល់អោកយប្បើ

ប្បាស្់ឲ្យពួកយគអាចរកីរាយន៊ឹងស្ក រយនោ ត្កពំងស់្ព ឺពតិ្ប្បាកដ្។



ក. ែលប្រសោជន៍សស្ដឋកិចចដល់ែលតិក ម តម្ ៃ និងតុំរន់

ឥទ្ធ ិពលសស្ដឋកិចចម្នទ្ុំនិញស្ម្គា លភ់៉ូ សិាស្រស្ត

ទំនិញស្មាា ល់ភូ្មិស្គស្រស្តមានត្ថ្មល ប្បយស្ើរយនយលើទីទារ

 ទំនិញស្មាា លភូ់្មិស្គស្រស្តបយងក ើនប្បាកច់ំណូលទលិត្ករជនបទ ខដ្លមាន ទលិ

ត្ភាពទាប។កង  ងមួយប្គួស្គអាចរកចំណូលបានចយនាៃ ុះពី ១,៧០០ដ្ ោៃ រ យៅ

៣,៨០០ដ្ ោៃ កង  ងមួយរដូ្វកាល។

 កង  ងឆ្ោ ំ២០២០ចំនួនយដ្ើមយនោ ត្ស្រ ប ៣,៦០០យដ្ើម បានកំព ងយ ែ្ ីជាជីវកមម

យដ្ើមបីទលិត្ស្ក រយនោ ត្មា៉ា កស្មាា លភូ់្មិស្គស្រស្ត ។

១. យស្ដ្ឋកិចច
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៦. អត្ថ ប្បយោជន៍យប្កាយការច ុះបញ្ជ ី



ការប្រជុុំជា ួយែលិតករ និងអ្នកពាក់ព័នធសែសងៗសទ្ៀត

ការឆល  ុះបញ្ញជ ំងយលើឥទធិពលបយចចកយទស្ទលិត្កមមនិងគ ណភាពទំនិញ

 វភិាគទានស្ប្មាប់ការប្ស្គវប្ជាវ

ជាការោយបញ្ជ លូោោ រវាងកិចចការពារថ្នរយបៀបទលិត្(ខដ្លទតល់ជាខបបខទន ទលិត្) និងការ

ពប្ង៊ឹង ឬការបញ្ជ លូបយចចកយទស្ងមី យដ្ើមបីពប្ង៊ឹងគ ណភាព និងយដ្ើមបីយ្ងចាប់នូវស្ត ង់ោរខដ្ល

ប្ត្វូការ ។

ការរសងកើតស្ម្គគ សលើកក ពស្់ស្ក រសនន តកុំពង់ស្ព ឺ សដើ ប៊ីជាតុំណាងដល់ែលិតករនិងប្រតិរតត ិ

ករទុំងអ្ស្់សដើ ប៊ីចុុះរញ្ជ ៊ី ការពារ និងែសពវែាយ ស្ក រសនន ត ទុំងសៅកន ុងនិងសប្ៅប្រសទ្ស្

ការសរៀរចុំសស្ៀវសៅរនទ ុកស្ក រសនន តកុំពង់ស្ព ឺ។ រាល់ែលិតករនិងប្រតិរតត ិករទុំងអ្ស្់ប្តវូផត

សោរពន សស្ៀវសៅរនទ ុកសដើ ប៊ីែលិតនិងផកម្ចន “ស្ក រសនន ត” សដើ ប៊ីធានាថាសប្ ចកុំពតផដលែ

លិតបានគឺម្គនគុណភាព ិនខុស្ោន ។

រសចចកសទ្ស្និងសទ្ពសកាស្លយររស្់ែលិតករប្តវូបានផែរកា
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៦. អត្ថ ប្បយោជន៍យប្កាយការច ុះបញ្ជ ី

២. ការពប្ង៊ឹងគ ណភាព



ការពប្ងឹងរសចចកសទ្ស្ែលិតក ម

 ប គាលិក និងគណៈកមាម ស្មាគមន ខត្ងខត្ច ុះយៅពិនិត្យ និងខណនាំ

កស្ិករយ ើងយនោ ត្ពីការអនាមយ័ ម ន កំ ុងយពល និងយប្កាយការរំង្ហស្់ស្ក រ។

 កស្ិករមិនប្ត្ូវបានអន ញ្ញា ត្យអាយដ្ ត្កំណ្តត្់ ឬបាៃ ស្ៃ ិកកង  ងការរំង្ហស្ស់្ក រ

យ ើយ

 កស្ិករប្ត្ូវបានយលើកទ៊ឹកចិត្តឲ្យមានការោយំដ្ើមយនោ ត្បខនថម
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៦. អត្ថ ប្បយោជន៍យប្កាយការច ុះបញ្ជ ី

៣. បរសិ្គថ ន (បរសិ្គថ ន ជីវៈចប្មុុះ និងយទស្ភាព)
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ទតល់ការង្ហរយោយផ្ទៃ ល់

ទតល់ការង្ហរយោយប្បយោល

ជាក់ផស្ត សៅកន ុងតុំរន់ស្ម្គគ ប្គរប់្គង

ប្រជាជនកន ុងតុំរន់ម្គនការងារសប្ចើនន រយៈប្រកររររស ើងសនន តរសៅ

កន ុងតុំរន់និងកផនៃងផកម្ចនសែសងៗ(ប្ស្កុអ្ងាស្ន លួ, ប្ស្កុឧដុងា និងប្ស្កុ
ស្ុំសរាងទ្ង)។

កសិ្ករអាចទ្ទួ្លបានចុំណ៉ូ លចសនាៃ ុះព៊ី ១,៧០០ដុល្លៃ សៅ៣,៨០០ដុល្លៃ /រដ៉ូវ

កាត់រនថយការចុំណាកប្ស្កុ។ល។

៦. អត្ថ ប្បយោជន៍យប្កាយការច ុះបញ្ជ ី

៤.ការង្ហរ



៧.ស្នោ ិោឋ ន

ការរកីចសប្ ើនទ្ុំនិញសាម ល់ភ៉ូ  ិសាប្ស្ស្ត ម្គនឥទ្ធ ិពលជាសៅសលើការអ្ភិវឌ្ឍន៍សស្ដឋកិចចតុំុំរន់

ការបយងក ើនត្ថ្មៃទំនិញ ឬទលិត្ទលឮ

មានឥទធិពលខដ្លជួយអត្តស្ញ្ញា ណ និងម ែមាត់្ខដ្ន

ជួយបយងក ើនគ ណភាពនិងទលិត្ទល

ជួយយរៀបចំរចនាស្មព ័នថ្នខែែចង្ហែ ក់ទលតិ្កមម (ស្មាគមមា៉ា កស្មាា លភូ់្មសិ្គស្រស្ត

ទំនិញ គឺស្មាគមអនតរវជិាជ ជីវៈ។




