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បុពវកថា 
សាវតា 

លោេការណ៍តណនាាំទូលៅទាំងលនោះ ស្ក្មារ់ក្ែែួរនិិែយជាស្ាំខានល់ៅលេើគាំនូរឧស្ាហរមមលៅរេ ងរដ្ាស្មាជរិ
អាស៊ា ន )ចរ់រលីរេលនោះលៅ លៅថ្ន “លោេការណ៍តណនាាំទូលៅ(” ។ លោេការណ៍លនោះ ក្ែូវបានលរៀរច្ាំ
ល ើងរេ ងរររិទ ថ្នគលក្មាងស្ហភារអឺរ ៉ា រ  -អាស៊ា ន  ស្តីរី រចិ្ចការពាររមមសិ្ទធិរញ្ញា  )ECAP III) ។ គលក្មាង 
ក្ែូវបានអន ម័ែលដ្ឋយស្ហគមន៍អ ឺរ ៉ា រ និងអាស៊ា ន រេ ងឆ្េ ាំ២០០៩ លដ្ើមបោីាំក្ទលោេរាំណង ថ្នតននការ
ស្ហគមន៍ លស្ដ្ារិច្ចអាស៊ា ន និងលោេលៅយ ទធសន្រស្ត ដ្ូច្តដ្េបានរាំណែល់ៅរេ ងតននការស្រមមភារ
អាស៊ា ន IPR ឆ្េ ាំ២០១១ -២០១៥ ។  
 

លោេរាំណងរួម ថ្ន ECAP III ដ្ាំណារ់កាេទី II លដ្ើមបរីញ្ចូ េរដ្ាស្មាជិរអាស៊ា នរតនែមលទៀែលៅរេ ង
លស្ដ្ារចិ្ចរភិរលោរ នងិក្ររន័ធពាណិជជរមមរិភរលោរ លដ្ើមបជីាំរ ញរាំលណើ នលស្ដ្ារិច្ច និងកាែរ់នែយភារ
ក្រីក្ររេ ងែាំរន។់ 

 

លោេរាំណងមយួច្ាំននួររស្់គលក្មាង គឺលដ្ើមបលីេើររមពស្់ការលធវើស្មាហរណរមមែាំរន់អាស៊ា ន លដ្ឋយលធវើ
ឱយមានក្ររនធមយួក្ស្រោេ  និងក្រលស្ើរល ើង លដ្ើមបរីលងកើែ ការពារ ក្គរ់ក្គង និលងរក្ងឹងការអន វែតសិ្ទធិរមម
សិ្ទធិរញ្ញា លៅរេ ងែាំរន់អាស៊ា ន ក្ស្រតាមស្តងដ់្ឋររមមសិ្ទធរិញ្ញា អនតរជាែិ និងក្រថ្រណីេអ លដ្ឋយឲ្យក្ស្រ
តាមតននការស្រមមភារសិ្ទធិរមមសិ្ទធរិញ្ញា អាស៊ា ន ឆ្េ ាំ២០១១-២០១៥ ។ 

    

ការយិេយ័ស្ហគមន៍អឺរ ៉ា រ លដ្ើមបភីារស្ ែដ្ មនីយរមមលៅរេ ងទីនារថ្នទរេ ង (OHIM) ក្ែូវបានលគនតេក់ារ
ទ រច្ិែតឱយអន វែតគលក្មាងដ្ាំណារ់កាេទី II ថ្នគលក្មាង ECAP III រេ ងអាំ  ងឆ្េ ាំ២០១៣-២០១៥ ។ 

     

លៅថ្ងៃទី១២ តែមនីា ឆ្េ ាំ២០១៥ លៅទីក្រុង Bandar Seri Begawan ក្រលទស្ក្រ៊ាយុលណដ្ឋរសូ ឹម       
គណៈរមាម ធិការដ្ឹរនាាំគលក្មាង ECAP (PSC) បានអន មែ័គលក្មាងតននការការង្ហរក្រចាំឆ្េ ាំ (AWP) 
ស្ក្មារ់ឆ្េ ាំ២០១៥។ PSC បានស្លក្មច្ដ្ឋររ់ញ្ចូេស្រមមភារស្េូេររស្់អងាការលៅរេ ងតននការការង្ហរ
លនាោះ លដ្ឋយ “ស្ាំលៅលេើររមពស្គ់ ណភារ  ស្ងាែភារ និងែមាល ភារ ថ្នការង្ហរ តដ្េលធវើល ើងលដ្ឋយ
ការយិេយ័រមមសិ្ទធរិញ្ញា អាស៊ា ន (ASEAN IP Office) ពាររ់័នធការក្ែែួរិនែិយ និងការច្ ោះរញ្ជ ីការ
រច្នាម៉ាដូ្ឧស្ាហរមម  ”។  រេ ងតននការការង្ហរលនាោះរញ្ញជ រថ់្ន ការស្លក្មច្បានេទធនេលនោះ គឺតាមរយៈ 
ការលរៀររាររ់េ ង “លោេការណ៍តណនាាំ” តដ្េអាច្អន វែតបាន លដ្ឋយការយិេយ័រមមសិ្ទធរិញ្ញា អាស៊ា ន 
តដ្េមានច្ាំណារ់អារមមណ៍។ 

    
រដ្ាជាស្មាជិរអាស៊ា នទាំងអស្់ បានអន ម័ែ ឬរាំរ ងស្ែិែរេ ងដ្ាំលណើ រការ ថ្នការអន មែ័ច្ារ់លនោះ - 
លទោះជាការអន ម័ែច្ារ់លនោះ លធវើល ើងរេ ងទក្មង់ ថ្នច្ារ់ទាំងមេូ ឬតែជាំរូរមយួច្ាំននួ ឬរទរបញ្ាែតិ 
តដ្េមានលៅរេ ងច្ារ់មានេរខណៈទេូាំទេូាំទោូយជាងលនោះ - លដ្ើមបអីន ញ្ញា ែឱយមានការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្ន
គាំនូរឧស្ាហរមម។ លៅរេ ងក្រលទស្មួយច្ាំនួន ច្ារទ់ាំងលនាោះ ក្ែូវបានរាំលរញរតនែមលដ្ឋយរទដ្ឋា នលនសង
លទៀែ ថ្នមានឋានាន ក្រមទរជាងលនោះ ដ្ចូ្ជា ការអន វែតសរាច្រតណនាាំ និងលស្ច្រតសី្លក្មច្រដ្ាបាេជា
ជាំនួស្លៅវញិ។ 
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រណាត រដ្ាស្មាជិរអាស៊ា នខាងលក្កាមលនោះ រ៏បានលបាោះរ មពនាយ ឬអន ម័ែនវូលស្ៀវលៅតណនាាំ លោេការណ៍
តណនាាំ ឬលស្ច្រតតីណនាាំអន វែតមយួច្ាំនួនរេ ងការរិនែិយពារយស្ ាំគាំនូរឧស្ាហរមម ស្ក្មារក់ារលក្រើក្បាស្់
ជាេរខណៈថ្នទរេ ង លដ្ឋយអេរក្ែួែរនិិែយតាមការយិេយ័ររស្់ររួលគ ៖ 

ប្រទេសឥណ្ឌូ ទេស ៊ី៖  លោេការណ៍តណនាាំរិនិែយេមអែិថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម- ឆ្េ ាំ២០១៥ 

ប្រទេសឡាវ៖  លស្ៀវលៅតណនាាំ ស្តីរី គាំនូរឧស្ាហរមម តែែ ោ- ឆ្េ ាំ២០០៣ 

លស្ច្រតសី្លក្មច្ររស្់រដ្ាមន្រនតីក្រសួ្ងវទិោសន្រស្ត និងរលច្ចរវទិោ ស្តីរី ការអន វែត
ច្ារ ់ស្តីរី រមមសិ្ទធិរញ្ញា  ទរ់ទងនងឹគាំនរូឧស្ាហរមមលេែ 755/MOS ច្ ោះថ្ងៃ 
ទី២០ តែរញ្ញា  ឆ្េ ាំ២០១២ 

ច្ារ់ ស្តីរី រមមសិ្ទធិរញ្ញា លេែ 38/NA ច្ ោះថ្ងៃទ១ី៥ តែវចិ្ឆកិា ឆ្េ ាំ២០១៧ 

ប្រទេសម៉ា ទេស ៊ី៖    ម៉ាូតដ្េស្ក្មាររ់ិនិែយគាំនូរឧស្ាហរមម (ឆ្េ ាំ២០១៤)  

ប្រទេសហ្វ ៊ីល៊ីព៊ីេ៖     វធិានស្ក្មារ់ការអន វែត នងិសរាច្រតណនាាំ តដ្េបានតរស្ក្មួេមយួច្ាំននួ 
ក្ែូវបានអន ម័ែតាាំងរថី្ងៃទ២ី០ តែលមស ឆ្េ ាំ២០១១ លដ្ឋយភាជ រជ់ាមយួនឹង
សរាច្រ ថ្នអន ស្ារណៈ IPOPHL លេែ ៧១ -០១៣ “លដ្ឋយលធវើវលិសធនរមម
លេើវធិានស្ក្មារ់ការអន វែត និងរទរបញ្ញា ែិ តដ្េបានតរស្ក្មួេមយួច្ាំននួ ស្តីរ ី
ក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម ម៉ាូតដ្េមានអែែក្រលយជន ៍ នងិគាំនរូឧស្ាហរមម ” លៅ
ថ្ងៃទ១ី០ តែ  ររកដ្ឋ ឆ្េ ាំ២០១៧ 

 
សរាច្រ ថ្នអន ស្សរណៈ BOP លេែ ១៤-០០៤តដ្េលច្ញលដ្ឋយនាយរ
ក្រកាស្នយីរក្ែែរករមមស្តីរី “ការរនោលរេលបាោះរ មភនាយការដ្ឋរព់ារយស្ ាំ
គាំនូរឧស្ាហរមម "លៅថ្ងៃទ២ី០ តែឧស្ភា ឆ្េ ាំ២០១៤ 

 
រទរញ្ញជ  ថ្នអន ស្ារណៈ BOP លេែ១៦-០០៥ ទរទ់ងនឹង “ការអន វែត 
ក្រលភទលេែរូដ្រេ ងការលបាោះរ មពនាយក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម ម៉ាូតដ្េមាន
អែែក្រលយជន៍ គាំនូរឧស្ាហរមម តនអរលេើស្តងដ់្ឋរ WIPO St.16 និងការតរតក្រ
ស្តង់ដ្ឋរ WIPO St. 3 ថ្ងៃទ២ី១ តែមិង នា ឆ្េ ាំ២០១៦  

 
សរាច្រ ថ្នអន ស្សរណៈ BOP លេែ ១៧-០០២ ទរទ់ងនឹង “ការអន វែត
ក្ររ័នធក្ែួែរនិិែយគ ណភារ ក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម ម៉ាូតដ្េមានអែែក្រលយជន ៍
គាំនូរឧស្ាហរមម ថ្ងៃទ២ី០ តែែ ោ ឆ្េ ាំ២០១៧  

 
ប្រទេសសឹង្ហរ រ ៊ី៖  លស្ច្រតតីណនាាំឲ្យអន វែតលេែ ៤ ច្ ោះឆ្េ ាំ២០១៨ ការច្ ោះរញ្ជ ីច្ាំណ ច្ក្រទរ់អេរ

លក្រើក្បាស្់ក្កាហវរិ(GUIs) ថ្ងៃទ២ី០ តែមិង នា ឆ្េ ាំ២០១៨  

លស្ច្រតតីណនាាំឲ្យអន វែត IP2SG លេែ ១ ច្ ោះឆ្េ ាំ២០១៨- ស្តីរកីារច្ ោះរញ្ជ ីតាម
ក្ររ័នធលអ ចិ្ក្ែនូិច្ (EOS) ថ្ងៃទ៣ី០ តែែ ោ ឆ្េ ាំ២០១៨។ 
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 លស្ច្រតីតណនាាំឲ្យអន វែតលេែ ១ ច្ ោះឆ្េ ាំ២០១៧  - កាចែ់ច្ាំណាែ់
ថ្នេ រ់វែែ  នេិែនេោម នររូ ឬស្ាំណ ាំ ថ្នវែែ  និងនេិែនេោម នរូរ ស្ក្មារ់លោេ
រាំណងថ្នការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនរូឧស្ាហរមម ថ្ងៃទ៣ី០ តែែ ោ ឆ្េ ាំ២០១៧ 

ប្រទេសថៃ៖   លស្ៀវលៅតណនាាំក្ែួែរិនិែយស្ក្មារក់ារលស្េើស្ ាំគាំនូរឧស្ាហរមម ក្រកាស្នីយ  
 រក្ែែរករមម 

ប្រទេសទវៀតណាម៖  វធិានថ្នការក្ែួែរិនិែយពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម បានក្រកាស្ឱយលក្រើ
តាមលស្ច្រតសី្លក្មច្លេែ  ២៣៨១ / QD-SHTT  ច្ ោះថ្ងៃទ៨ី តែធេូ  ឆ្េ ាំ២០០៩ 
 ររស្់អគានាយរ NOIP។ 

 
លោេការណ៍តណនាាំទូលៅទាំងលនោះ ក្ែូវបានក្ពាងល ើង លដ្ឋយតនអរលេើច្ារ់ រទរបរញ្ាែតិ នងិយ ែតសិន្រស្ត 
តដ្េមានក្សរ់ ររស្់រដ្ាជាស្មាជរិអាស៊ា ន តដ្េពារ់រ័នធលៅនឹងការរិនិែយពារយស្ ាំគាំនរូឧស្ាហរមម។ 
លោេការណ៍ នងិលស្ៀវលៅតណនាាំថ្នទរេ ង តដ្េបានលក្រើលដ្ឋយការយិេ័យមយួច្ាំនួន លដ្ើមបរីិនែិយពារយ
ស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ីរគាំនឧូស្ាហរមម ក្ែូវបានយរមររិចរណា។ 

 
លោេការណ៍តណនាាំទូលៅ រគ៏ិែគរូរីស្តង់ដ្ឋរ នងិក្រថ្រណីេអររស្ស់្ហគមន៍អ ឺរ ៉ា រ ជារិលស្ស្ លោេ
ការណ៍តណនាាំស្ក្មារ់ការក្ែួែរនិិែយលៅរេ ងការយិេ័យរមមសិ្ទធិរញ្ញា ស្ហភារអ ឺរ ៉ា រ(EUIPO) ស្តីរីគាំនូរ 
ឧស្ាហរមមស្ហគមនត៍ដ្េបានច្ ោះរញ្ជកីាររនិិែយពារយស្ ាំស្ហគមន៍តដ្េេបានច្ ោះរញ្ជ ីលៅឆ្េ ាំ២០១៥ 
និងការរិនែិយពារយស្ ាំ តដ្េអស្់ស្ រេភារលេើគាំនូរឧស្ាហរមមឆ្េ ាំ២០១៥។ (ចររ់ីលរេលនោះែលៅ 
លៅដ្ឋច្់លដ្ឋយត រៗរោីេ ថ្ន “លោេការណ៍តណនាាំររស្់ការយិេ័យ EUIPO (ពារយស្ ាំ)” និង “លោេ
ការណ៍តណនាាំររស្ក់ារយិេយ័ស្ហភារអឺរ ៉ា រ EUIPO” ការអស្់ស្ រេភារ។ 
លស្ច្រតកី្ពាងដ្ាំរងូ ថ្នលោេការណ៍តណនាាំទូលៅទាំងលនោះ ក្ែូវបានក្រគេជ់ូនអាជាា ធររមមសិ្ទធិរញ្ញា  ថ្នរដ្ា
ស្មាជរិអាស៊ា នលៅរេ ងរិច្ចក្រជ ាំរិលក្ោោះលយរេ់គាំនូរឧស្ាហរមមអាស៊ា ន និងការរចិរណាលេើលោេការណ៍
តណនាាំទូលៅស្ក្មារក់ាររនិិែយគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានក្បាររវល ើងលៅ Langkawi ក្រលទស្មា៉ា ល ស្ ី 
លៅថ្ងៃទី២ -៥ តែមងិ នា ឆ្េ ាំ២០១៥ ។ 
 
លស្ច្រតកី្ពាង តដ្េបានលធវើវលិសធនរមមលនោះ រគ៏ិែដ្េស់្ាំណូមររ តដ្េលេើរល ើងលៅរេ ងរិច្ចក្រជ ាំលៅទី
ក្រុងឡាាំងកាវ ីលហើយលក្កាយរីរចិ្ចក្រជ ាំ អាជាា ធរ ថ្នរដ្ាជាស្មាជរិអាស៊ា ន រ៏បានរញ្ជូ នធាែ ច្េូ នងិ
លយរេ់លនសងៗលទៀែមរតដ្រ។ 
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សោលបំណងននសោលការណ៍ផ្ណនទំូសៅ 

ការអន វែតលោេការណ៍តណនាាំទូលៅស្ក្មារ់រនិិែយលមើេលេើគាំនូរឧស្ាហរមម លៅរេ ងរដ្ាជាស្មាជិរអាស៊ា ន 
ជួរនឹងរញ្ញហ ក្រឈមលៅលរេរច្ច របនេលនោះ លដ្ឋយសរតែភារែ ស្ោេ ស្ាំខាន់ៗ មយួច្ាំននួ លៅរេ ងក្ររ័នធ
ស្ក្មារ់ការក្ែួែរិនិែយ និងការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម លៅរេ ងក្រលទស្ទាំងលនាោះ។ ភារែ ស្ោេ មយួ
ច្ាំនួន ក្ែវូបានច្ងភាជ រ់លៅរេ ងច្ារ់ជាែ ិលហើយនងឹែក្មវូឱយមានស្រមមភារខាងនីែិរបញ្ាែតិ ក្រសិ្នលរើមាន
ការផ្លល ស្់រតូរណាមួយក្ែូវបានលធវើល ើង។ ររ៏៉ា តនត ការរួមរញ្ចូេោេ កាន់តែធាំល ើង លៅរក្មែិរទដ្ឋា នរដ្ាបាេ 
និងលស្ច្រតីតណនាាំថ្នទរេ ងនងឹមានទាំលនាលៅរលងកើនស្ងាែភាររេ ងការអន វែតររស្ក់ារយិេ័យជាែទិាំងលនាោះ 
ទរ់ទងនឹងការច្ ោះរញ្ជ ី នងិការពារសិ្ទធិ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម។ 

 

លោេការណ៍តណនាាំទូលៅទាំងលនោះ មានលោេរាំណងរាំលរញរតនែមលោេការណ៍តណនាាំថ្នទរេ ង នងិ
លស្ៀវលៅតណនាាំ តដ្េបានលរៀររារខ់ាងលេើ និងលដ្ើមបោីាំក្ទដ្េ់ការរមួរញ្ចូ េោេ  ថ្នរទដ្ឋា នក្ែួែរិនិែយ
គាំនូរឧស្ាហរមម និងេរខណៈវនិិច្ឆយ័ តដ្េបានអន វែត លដ្ឋយការយិេ័យគាំនូរឧស្ាហរមមអាស៊ា ន។ 
លោេការណ៍តណនាាំទូលៅ រ៏អាច្លក្រើជាឧរររណ៍រណត ោះរណាត េជារ់តស្តង ស្ក្មារអ់េរក្ែួែរនិិែយ នងិ
ជាឯរសរលយងស្ក្មារទ់ីក្រឹរាជាំនាញ និងភាេ រង់្ហររមមសិ្ទិធឧស្ាហរមម។ 

 

ការយរច្ិែតទ រដ្ឋរ់ ក្ែូវបានលផ្លត ែលៅលេើការរិែតដ្េថ្ន ការគាំនរូឧស្ាហរមម រអ៏ាច្ទទេួបាននូវរចិ្ច
ការពារលៅរេ ងរដ្ាស្មាជិរអាស៊ា ន តាមរយៈ ច្ារ់ ស្តីរី ការររាសិ្ទធិ រេ ងទាំហាំតដ្េថ្ន គាំនូរឧស្ាហរមម 
ក្ែូវបានលគទទេួសា េ់ថ្ន ជា “សេ ថ្ដ្” ឬជា “សេ ថ្ដ្សិ្េបោះ” ។ លនោះអាច្មររកីារអន លោមតាមរទដ្ឋា ន
អនតរជាែិ លក្កាមអន ស្ញ្ញា តរ៊ាន ឆ្េ ាំ១៨៨៦ ស្តីរី រចិ្ចការការពារអរសរសន្រស្ត នងិសេ ថ្ដ្សិ្េបៈ តដ្េក្ែូវ
បានតរស្ាំរេួរេ ងឆ្េ ាំ១៩៧១ និងរីរទរបញ្ាែតិលៅរេ ងច្ារ់ររាសិ្ទធរិរស្់ក្រលទស្ តដ្េបានការពារ
សេ ថ្ដ្សិ្េបៈតដ្េបានអន វែត។ ររ៏៉ា តនត លោេការណ៍តណនាាំទូលៅទាំងលនោះ មិនទរទ់ងនងឹរិច្ចការពារ
គាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េមិនបានច្ ោះរញ្ជ ី ឬសេ ថ្ដ្សិ្េបៈតដ្េបានអន វែតលក្កាមច្ារ់ររាសិ្ទធិ ឬស្ រេភារ 
ថ្នការការពារតររលនោះលទ។ 

 
លោេការណ៍តណនាាំទាំងលនោះ មិនច្ងការយិេ័យគាំនូរឧស្ាហរមមអាស៊ា ន តដ្េរាំរ ងច្ូេរមួលនាោះលទ 
លហើយមិនឆល ោះរញ្ញច ាំងរីការអន វែតរច្ច របនេលៅរេ ងការយិេយ័ទាំងអស្ល់នាោះតដ្រ។ ែណៈតដ្េរញ្ញហ ភាគ
លក្ច្ើន មានតច្ងលៅរេ ងច្ារ់ជាែិ នងិការអន វែតររស្់រដ្ាជាស្មាជរិអាស៊ា ន មានភារក្ស្រោេ នងឹលោេ
ការណ៍តណនាាំទលូៅទាំងលនោះរ៏លដ្ឋយ រភ៏ារនទ យោេ មួយច្ាំននួ អាច្លៅតែមានទរទ់ងលៅនឹងច្ាំណ ច្មយួ
ច្ាំនួន។ ការរលងកើែ និងការលក្រើក្បាស្់រតនែមជាឯរសរលយង ថ្នលោេការណ៍តណនាាំទលូៅទាំងលនោះ ក្ែូវ
បានលគរ ាំរឹងថ្ននងឹជាំរ ញឱយមានការរក្ងួររក្ងមួរនតចិ្មតងៗ ថ្នរទដ្ឋា ន និងេរខណៈវនិចិ្ឆ័យ ស្ក្មារ់ការ
រិនិែយលមើេលេើគាំនូរឧស្ាហរមម លៅរេ ងរដ្ាស្មាជរិអាស៊ា ន។ ការច្ ោះរញ្ជ ីថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម លៅតែ
អាក្ស្យ័លេើច្ារ់ និងរទរបញ្ាែតិជាែិររស្់រដ្ាជាស្មាជរិអាស៊ា ន។ 

 

------- o ------- 
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អកសរកាត់ ផ្ដលម្រតូវសម្របើសៅកែងុសោលការណ៍ផ្ណនទំូសៅ 

រដ្ឋសមជកិអាសវ េ ទលខកូតសមា ល់ប្រទេស 
BN: ក្រលទស្ក្រយុលណដ្ឋរសូ ឹម Brunei Darussalam 

ID: ក្រលទស្ឥណឌូ លនស្ ី Indonesia 

KH: ក្រលទស្រមព ជា Cambodia 

LA: ក្រលទស្ឡាវ Lao PDR 

MY: ក្រលទស្មា៉ា ល ស្ ី  Malaysia 

MM: ក្រលទស្មយី៉ា នម់ា៉ា  Myanmar 

PH: ក្រលទស្ហវេីីរនី Philippines 

SG: ក្រលទស្សិ្ងហរ រ ី Singapore 

TH: ក្រលទស្ថ្ង  Thailand 

VN: ក្រលទស្លវៀែណាម Viet Nam 

 

អកសរកាត់ដ្ទេទេៀត 
 

CDR:  រទរបញ្ាែតកិ្រុមក្រឹរា (EC) លេែ ៦/២០០២ ច្ ោះថ្ងៃទ១ី២ តែធេូ ឆ្េ ាំ២០០១ ស្តីរ ី
 គាំនូរឧស្ាហរមមហគមន៍ (រទរបញ្ាែតិ ស្តីរី គាំនូរឧស្ាហរមមររស្់ស្ហគមន)៍ 
 
CDIR:   រទរបញ្ាែតគិណៈរមមការ (EC) លេែ ២២៤៥/២០០២ ច្ ោះថ្ងៃទ២ី១ តែែ ោ ឆ្េ ាំ ២០០២ 

ស្តីរី ការអន វែតរទរបញ្ាែតិក្រុមក្រឹរា (EC) លេែ ៦/២០០២ លេើគាំនូរឧស្ាហរមមររស្់
ស្ហគមន៍ (រទរបញ្ាែតិអន វែតគាំនូរឧស្ាហរមមររស្់ស្ហគមន)៍ 

 
DA: ច្ារ់ស្តីរី គាំនូរឧស្ាហរមម/ច្ារ់ស្តីរីការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម/រទរញ្ញជ គាំនូរឧស្ាហរមម 
DL: ច្ារ់ ស្តីរី គាំនូរឧស្ាហរមម/ច្ារស់្តីរី ការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម 
DR: ក្រកាស្ស្តីរីគាំនរូឧស្ាហរមម/ រទរញ្ញជ គាំនូរឧស្ាហរមម 
ECJ: ែ ោការយ ែតិធម៌ ថ្នស្ហភារអរឺ ៉ា រ (ែ ោការយ ែតធិម៌អរឺ ៉ា រ)  
EU: ស្ហភារអរឺ ៉ា រ 
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HAGUE AGREEMENT:  រចិ្ចក្រមលក្រៀងក្រងុឡាលអ ស្តីរី ការច្ ោះរញ្ជ ីជាអនតរជាែិ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម 
ច្ារ់ទកី្រុងហសតឺណវ ច្ ោះថ្ងៃទ២ី តែររកដ្ឋ ឆ្េ ាំ១៩៩៩ 

 

IPL:      ច្ារស់្តីរី រមមសិ្ទធិរញ្ញា  
 

LCL:    ការលធវើច្ាំណាែថ់្នេ រអ់នតរជាែ ិ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម តាមរិច្ចក្រមលក្រៀងទកី្រុង ូកាណូ តដ្េ
រលងកើែនូវច្ាំណាែ់ថ្នេ រអ់នតរជាែិ ស្ក្មារ់គាំនូរឧស្ាហរមម ទីក្រុង ូកាណូ ថ្ងៃទី៨ តែែ ោ ឆ្េ ាំ១៩៦៨ 
តដ្េក្ែូវបានលធវើវលិសធនរមមលៅថ្ងៃទី២៨ តែរញ្ញា  ឆ្េ ាំ១៩៧៩ 

 
OHIM: ការយិេយ័ស្ក្មារ់ការលធវើស្ ែដ្ មនីយរមម ថ្នទីនារថ្នទខាងរេ ង (ការយិេយ័ស្ហគមអឺរ ៉ា រ 
ស្ក្មារ់គាំនរូឧស្ាហរមម និងពាណិជជស្ញ្ញា  
 
PARIS CONVENTION: អន ស្ញ្ញា ទីក្រងុបា៉ា រសី្ស្ក្មារក់ារការពាររមមសិ្ទធឧិស្ាហរមម បានរញ្ចរ ់
លៅឆ្េ ាំ១៨៨៣ លហើយការតរតក្រច្ ងលក្កាយ ក្ែូវបានលធវើល ើងលៅក្រងុស្ត រែ ម ឆ្េ ាំ១៩៦៧ 

 
Office:  ការយិេ័យជាែិ ឬអាជាា ធររដ្ាបាេជាែិ ទទួេែ ស្ក្ែូវលេើការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនរូឧស្ាហរមម 
TRIPS: រចិ្ចក្រមលក្រៀង ស្តីរី ទដិ្ាភារទាំនារ់ទាំនងពាណិជជរមម ថ្នសិ្ទធរិមមសិ្ទធិរញ្ញា  
 
WIPO:  អងាការរមមសិ្ទធរិញ្ញា រិភរលោរ 

 
WTO:   អងាការពាណិជជរមមរិភរលោរ 

 
 

ឯកសរទោង្ 
 
រាេ់ឯរសរលយងនានាររស្់លគហទាំរ័រ គឺជាឯរសរងមី តដ្េបានលធវើរច្ច របនេភារលៅក្ែមឹថ្ងៃទ៣ី០ តែ
រញ្ញា  ឆ្េ ាំ២០១៥ 
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មូលដ្ឋា នសម្រាប់ការបដិសសធ ឬការអស់សពុលភាព ននការចុុះបញ្ជី 

សសចកតីសនតើម 

ស្ែិែលៅលក្កាមច្ារ់ និងរទរបញ្ាែតនិានាររស្់រដ្ាស្មាជិរអាស៊ា ន ទរទ់ងនឹងគាំនូរឧស្ាហរមម ការច្ ោះ
រញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម និងស្ រេភារ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ីតររលនោះ ែក្មវូឱយអន លោមតាមេរខែណឌ មយួច្ាំនួន។ 
េរខែណឌ មយួច្ាំនួនលនោះ ទរ់ទងនឹងគាំនូរឧស្ាហរមមែលួនឯង តដ្េជារមមវែែ  ថ្នរិច្ចការពារ និងឯរសរ
ោាំក្ទ តដ្េមានទាំនារ់ទាំនងផ្លទ េ់លៅនងឹវសិេភារ ថ្នរចិ្ចការពារគាំនូរឧស្ាហរមម។ ែក្មូវការទាំងលនោះ 
មានលយងយ៉ា ងទូេាំទូោយលៅរេ ងលោេការណ៍តណនាាំទូលៅទាំងលនោះ តដ្េជាេរខែណឌ  “ចាំបាច្់” 
ស្ក្មារ់ការច្ ោះរញ្ជ ី។ 

 
នាលរេរច្ច របនេលនោះ េរខែណឌ ស្ាំខាន់ៗ នងិេរខែណឌ នលូវការពារ់រ័នធ លដ្ើមបចី្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម លៅ
រេ ងរដ្ាស្មាជិរអាស៊ា ន មិនច្ ោះស្ក្មងុនឹងោេ លៅល ើយ។ លោេការណ៍តណនាាំទូលៅទាំងលនោះ លស្េើឱយមាន
េរខណៈវនិិច្ឆយ័ នងិរទដ្ឋា នមួយច្ាំនួនស្ក្មារក់ាររនិិែយពារយស្ ាំគាំនូរឧស្ាហរមម និងស្ក្មារ់ដ្រហែូ
ការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនរូឧស្ាហរមម។ 

 
លោេការណ៍តណនាាំទូលៅទាំងលនោះ ទរទ់ងជារិលស្ស្ជាមយួនងឹក្រធានរទ តដ្េបានលក្ជើស្លរ ើស្ ដ្ូច្
ខាងលក្កាម ទរទ់ងនងឹគាំនរូឧស្ាហរមម៖ 

 

• និយមន័យ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម 

• ភារងម ី

• ភារអាច្លមើេល ើញ 

• េរខណៈរលច្ចរលទស្ ឬម ែង្ហរររស្ ់

• ភារមានទាំនាស្ន់ឹងអេរមានសិ្ទធិជាអាទភិារ 

• លោេនលយបាយសធារណៈ ស្ណាត រធ់ាេ រស់ធារណៈ នងិសី្េធម ៌

• ការហាមឃាែត់ាមច្ារ់មយួច្ាំនួន 

• រូរែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម 

• ការរង្ហហ ញនេិែនេ 

• ការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំលក្ច្ើន និង ការរួមរញ្ចូេោេ  ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម 
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ក្រសិ្នលរើក្រធានរទខាងលេើ មិនមានតច្ងលៅរេ ងច្ារ់ររស្់រដ្ាជាស្មាជិរអាស៊ា ន ច្ារទ់ាំងអស្់លនាោះ 
មានរទរបញ្ាែតមិយួច្ាំននួលេើក្រធានរទទាំងលនោះភាគលក្ច្ើន។ គរួរែ់ស្មាា េ់នងតដ្រថ្ន ក្រធានរទទាំងលនោះ 
និងមូេដ្ឋា ន តដ្េក្ែូវោេ  ស្ក្មារ់ការរដ្ិលស្ធ ឬការដ្រហូែការច្ ោះរញ្ជ ី មនិក្ែូវបានរិនែិយលៅដ្ាំណារក់ាេ
នីែិវធិដី្ូច្ោេ  ឬលដ្ឋយសិ្ទធិអាំណាច្ដ្ូច្ោេ លៅរេ ងរដ្ាស្មាជិរអាស៊ា នល ើយ។ រញ្ញហ មួយច្ាំនួនអាច្នឹង
ក្ែូវបានក្ែែួរិនែិយ លដ្ឋយអែីែមន្រនតី លៅអាជាា ធររមមសិ្ទិធឧស្ាហរមម ែណៈតដ្េរញ្ញហ លនសងលទៀែនឹង
ក្ែូវបានក្ែែួរិនែិយ តែលៅរនាទ ររ់មីានការជាំទស្រ់ីភាគីទរីី តដ្េបានរតងឹក្រឆ្ាំងនងឹការច្ ោះរញ្ជ ីរ៉ា លណាណ ោះ។ 

 
លៅរេ ងរដ្ាជាស្មាជិរអាស៊ា នមយួច្ាំនួន េរខែណឌ មួយច្ាំនួនស្ក្មារស់្ រេភារ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនរូ
ឧស្ាហរមម នឹងក្ែូវបានរនិិែយតែលៅរេ ងរររិទ ថ្នការដ្រហូែ ការេ រលចេ ឬនីែិវធិី ថ្នការអស្់       
ស្ រេភារតែរ៉ា លណាណ ោះ។ នីែវិធិីតររលនោះអាច្ក្ែូវបានដ្ឹងរីអាជាា ធររដ្ាបាេក្គរ់ក្គងរមមសិ្ទធិរញ្ញា  (IP) 
ររស្ជ់ាែិ ឬលដ្ឋយអាជាា ធរែ ោការ។ 

 
វាអាច្ក្ែូវបានលគទញលហែ នេថ្ន រញ្ញហ មួយច្ាំនួន តដ្េមានលៅរេ ងលោេការណ៍តណនាាំទាំងលនោះ មនិ
តមនជារញ្ញហ ែលឹមសរលទ តែវាជារញ្ញហ ទក្មង់លៅវញិ។ រ៉ា តនត ក្រធានរទទាំងលនាោះ ក្ែវូបានរាររ់ញ្ចូេរេ ង
រក្មិែថ្នែលមឹសរ និងមានឥទធិរេផ្លទ េ់លេើរញ្ញហ  ដ្ចូ្ជានិយមន័យ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមជារមមវែែ  ថ្នរិច្ច
ការពារ វសិេភារថ្នរចិ្ចការពារ ការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម ឬស្ រេភារជារនតរនាទ រ់ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី
គាំនូរឧស្ាហរមម។ 

 

រញ្ញហ ថ្នសិ្ទធិទទេួបាន នងិមាច ស្់សិ្ទធិថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ឬសិ្ទធិរេ ងការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនរូឧស្ាហរមមអាច្
អន វែតបានស្ែិែលៅលក្កាមច្ារជ់ាែជិាធរមាន អាច្រាំណែ់ការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម រេ ងនាមរ គាេ
ជារោ់រ់ នងិអាច្ក្ែវូបានលកាោះលៅជាមេូដ្ឋា នស្ក្មារក់ារអស្ស់្ រេភារលេើការច្ ោះរញ្ជ ី តដ្េបាននតេ់
ឱយលដ្ឋយក្ច្ ាំដ្េ់មន ស្សរិលស្ស្។ រ៉ា តនតស្ាំណួរទរ់ទងនឹងសិ្ទធិទទួេបាន និងមាច ស្សិ់្ទធិគាំនូរឧស្ាហរមម 
ជាទូលៅ នងឹក្ែូវមានការស្លក្មច្រអីាជាា ធរែ ោការ លហើយនឹងមនិស្ែិែលៅលក្កាមការក្ែួែរនិិែយររស្ ់  
រដ្ាបាេក្គរ់ក្គងគាំនូរឧស្ាហរមមលទ។ ដ្ូលច្េោះ រញ្ញហ ទាំងលនោះមិនមានតច្ងលៅរេ ងលោេការណ៍តណនាាំ
ទូលៅទាំងលនោះលទ។ 

 

ឧបស្ម្ព័នធ ១ ថ្នលោេការណ៍តណនាាំទាំងលនោះ ដ្រក្ស្ងរ់ីរទរបញ្ាែតិ ថ្នច្ារ់ និងសរាច្រររស្់រដ្ាជា
ស្មាជរិអាស៊ា ន តដ្េពារ់រ័នធនឹងក្រធានរទ តដ្េបានរិភារាលៅទីលនោះ។ 

 

ឧបស្ម្ព័នធទី ២ ថ្នលោេការណ៍តណនាាំទាំងលនោះ មានភាជ រ់លេើរណាត ញអីនធឺតណែ លៅនឹងលគហទាំរ័រ
ររស្អ់ាជាា ធរគាំនូរឧស្ាហរមមររស្រ់ដ្ាស្មាជិរអាស៊ា ន។ លគហទាំររ័ទាំងលនោះ នតេ់រ័ែម៌ានរតនែមទរ់ទង 
នឹងច្ារ់ នងិនីែវិធិីច្ ោះរញ្ជ ីស្ក្មារគ់ាំនូរឧស្ាហរមម។ 
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1. និយម្ន័យ ននគាំនូរឧស្ាហកម្ម” 
1.1 និយមន័យតាមចាប់ជាតិ  

ពារយ “គាំនូរឧស្ាហរមម” ក្ែូវបានរាំណែល់ៅរេ ងច្ារ់ ស្តីរី គាំនូរឧស្ាហរមមនីមយួៗ ថ្នរដ្ាស្មាជរិអា
ស៊ា ន1 ។ និយមន័យ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េមាន ”តច្ងលៅរេ ងច្ារអ់ាស៊ា ន ក្ែូវបានស្លងខរ ដ្ូច្ខាង
លក្កាម៖ 

 
ប្រវយុទណ្ដារសូេឹម៖ “ គាំនូរឧស្ាហរមមមានន័យ ” ជាេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នរូររាង រូរ
ស្ណាា ន េាំនាាំ ឬលក្គឿងេាំអរ តដ្េលក្រើលៅលេើវែែ 2  តាមដ្ាំលណើ រការឧស្ាហរមមណាមយួ មានេរខ
ណៈរិលស្ស្រេ ងវែែ រលងកើែលក្ស្ច្ តដ្េមានការទរទ់ញ នងិអាច្លមើេល ើញ រេ ងការវនិិច្ឆយ័បាន
លដ្ឋយតែសតភេរ …[] 
 
ប្រទេសកមព ជា៖   ]…[ គឺជានា ាំ ថ្នរនាទ ែ់ ឬរណ៌ ឬទក្មង់រខីាេ ែ ឬស្មាភ រោះណាមួយ លទោះរីជាមាន ឬ
រ ាំមានការនា ាំជាមយួរនាទ ែ់ ឬរណ៌រ៏លដ្ឋយឱយតែការនា ាំទក្មង់ ឬស្មាភ រៈទាំងលនាោះរ ាំលេច្ល ើងជារូររាង
រិលស្ស្ររស្់នេិលែៀេឧស្ាហរមម ឬសិ្របរមម នងិអាច្លធវើជាគាំរសូ្ក្មារ់នេិែនេឧស្ាហរមម 
ឬសិ្របរមម និងអាច្ស្មាា េ់បានលដ្ឋយច្រខ ។ 
 
ឥណ្ឌូ ទណ្ស ៊ី៖ គាំនូរឧស្ាហរមម មាននយ័ថ្ន ជាការរលងកើែលេើរូររាង ររូស្ណាា ន ឬរនត ាំ ថ្នរនាទ ែ ់
ឬរណ៌ ឬរនាទ ែ់ នងិរណ៌ ឬការរួមរញ្ចូេោេ រេ ងទក្មងរ់ីខាេ ែ ឬរីរខាេ ែ តដ្េនតេ់នវូលសភណ័ភារ 
និងអាច្ដ្ឹងរេ ងេាំនាាំរី ឬរីរខាេ ែ នងិក្ែូវបានលក្រើលដ្ើមបនីេិែនេិែនេទាំនិញ ឬទាំនញិឧស្ាហរមម 
និងសិ្របរមម។ 

 
ប្រទេសឡាវ៖ គាំនូរឧស្ាហរមម  ”មាននយ័ថ្ន  ជាទក្មង់ ឬរូរស្ណាា ន ថ្ននេិែនេ តដ្េក្ែូវ
រលងកើែល ើង លដ្ឋយរួមមានទក្មង់ េាំនាាំ រនាទ ែ់ រណ៌។ េ។ 

 
ប្រទេសម៉ា ទេស ៊ី៖ “គាំនូរឧស្ាហរមម  ”មាននយ័ថ្ន  ជាេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នររូរាង រូរស្ណាា ន 
េាំនាាំ ឬលក្គឿងេាំអរ តដ្េលក្រើលេើវែែ មួយ3 តាមដ្ាំលណើ រការឧស្ាហរមម ឬតាមមលធោបាយណាមយួ 
ជាេរខណៈរិលស្ស្ តដ្េលៅរេ ងវែែ រលងកើែលក្ស្ច្ តដ្េមានការទរ់ទញ និងអាច្លមើេល ើញ រេ ង
ការវនិចិ្ឆ័យបានលដ្ឋយតែសតភេរ …[] 

 
1 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BN DA, s. 2; KH DL, art. 89; ID DL art. 1.1; LA IP Law art. 3.8; MY DA, s. 3; 

MM DL, s. 2(a); PH IP Code, s. 112; SG DA s. 2.1; TH DA s. 3; និង VN IPL art. 4.13. លោេការណ៍
តណនាាំ (ពារយស្ ាំ), រថ្នែណឌ  4.1. 

2 "វែែ ក្ែូវបានរាំណែ់ថ្នជា " វែែ ណាមួយរីការនេិែ និងរួមរញ្ចូេទាំងតនេរណាមួយ ថ្នវែែ  ក្រសិ្នលរើតនេរលនាោះក្ែូវ
បាននេិែ និងេរ់ដ្ឋច្់លដ្ឋយត រ។ 

3 "វែែ ក្ែូវបានរាំណែ់ថ្ន " ជាវែែ ណាមួយ ក្ែូវបានរលងកើយល ើងរីការនេិែ និងរួមរញ្ចូេទាំងតនេរណាមួយ ថ្នវែែ  
ក្រសិ្នលរើតនេរលនាោះ ក្ែូវបាននេិែ និងេរ់ដ្ឋច្់លដ្ឋយត រ។ 
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ម៊ីោ៉ា េ់ម៉ា ៖  “គាំនូរឧស្ាហរមម មាននយ័ថ្ន” ជារូររាងទាំងមេូ ឬតនេរថ្ននេិែនេឧស្ាហរមម 
ឬសិ្របរមមណាមួយ លច្ញរេីរខណៈរិលស្ស្ រនាទ ែ់ វណឌ វងក រណ៌ រូររាង វាយនភារ ឬស្មាភ រធាែ  
ថ្ននេិែនេែលួនវា នងិ  /ឬលក្គឿង េមអរររស្់វា តដ្េបានលរៀររារម់រលនោះ។ 

 

ប្រទេសហ្៊ីល៊ីព៊ីេ៖ គាំនូរឧស្ាហរមម គឺជាការនត ាំថ្នរនាទ ែ ់ឬរណ៌ ឬទក្មង់រខីាេ ែ លទោះរជីាមាន ឬ
រ ាំមានការនា ាំរួមជាមួយោេ  ឬរណ៌រ៏លដ្ឋយ ឱយតែការនត ាំឬក្មង់ ឬស្មាភ រោះទាំងលនាោះរ ាំលេច្ល ើងជារូររាង 
រិលស្ស្ររស្់នេិែនេឧស្ាហរមម ឬសិ្របរមម។ 

 

ប្រទេសសឹង្ហរូរ ៊ី៖ គាំនូរឧស្ាហរមមមាននយ័ថ្ន ជាេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នរូររាង ការរាំណែ់ រណ៌ 
េាំនាាំគាំរូ(ការរច្នាែ រតែងដ្តដ្េៗ) ឬលក្គឿងេាំអរ តដ្េក្ែូវលក្រើលេើវែែ 4 ឬនេិែនេមិនតមនររូវនត 
តដ្េដ្ឋរ់លេើវែែ លនាោះ ឬនេិែនេលនាោះ តដ្េមិនតមនរូររាងររស្់វា  ]…[។  

 

ប្រទេសថៃ៖ គាំនូរឧស្ាហរមម មាននយ័ថ្ន ជាទក្មង ់ឬការនត ាំ ថ្នតែស ឬរនាទ ែ ់ឬរណ៌ តដ្េរលញ្ចញ
រូររាងរិលស្ស្ដ្េ់នេិែនេ លហើយអាច្លធវើជាគាំរូ ស្ក្មារ់នេិែនេឧស្ាហរមម ឬសិ្របរមម។ 

 

ប្រទេសទវៀតណាម៖ គាំនូរឧស្ាហរមម មានន័យថ្ន ជារូររាងជារ់ោរ់ ថ្ននេិែនេ តដ្េក្ែូវ
បានរលងកើែល ើង លដ្ឋយរូរស្ណាា នរខីាេ ែ លដ្ឋយរនាទ ែ់ រណ៌ ឬការរមួនត ាំ ថ្នធាែ ទាំងលនោះ។ 

 
ស្ក្មារ់លោេរាំណង ថ្នលោេការណ៍តណនាាំទាំងលនោះ “ការរច្នា ម៉ាូែឧស្ាហរមម  ”អាច្ក្ែូវបានរាំណែ់
ថ្ន ជារូររាង ថ្ននេិែនេ តដ្េមានរីរវមិាក្ែ ឬរីវមិាក្ែ ឬជាមយួតនេរ ថ្ននេិែនេ តដ្េរណាត េម
ររីេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នររូរាងវណឌ វងក រនាទ ែ់ រណ៌ វែែ ធាែ លដ្ើម ឬធាែ លនសងលទៀែ តដ្េរលងកើែបានជា
ការរច្នាម៉ាែូ។5

 

 
ការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម មនិក្ែូវបានអន ញ្ញា ែលទ ក្រសិ្នលរើក្រធានរទ ថ្នការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំច្ ោះ
រញ្ជ ី មិនតមនជាគាំនូរឧស្ាហរមម ដ្ូច្តដ្េបានតច្ងលៅរេ ងច្ារ់ជាែិ។ លរើពារយស្ ាំទរទ់ងលៅនឹងរញ្ញហ  
តដ្េមិនក្ស្រតាមនិយមន័យនលូវច្ារ់ ស្តីរ ី“គាំនូរឧស្ាហរមម "ឬក្រសិ្នលរើវាក្ែូវបានរង្ហហ ញថ្ន ជារមមវែែ  
ថ្នពារយស្ ាំមនិតមនជាគាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះអេររិនែិយក្ែូវស្ ាំឱយលធវើការរដ្ិលស្ធការច្ ោះរញ្ជ ី។ រេ ងររណីលនោះ 
វាមិនចាំបាច្់រិនែិយលមើេពារយស្ ាំស្ក្មារក់ាររដ្ិលស្ធលនសងលទៀែលទ។ 
 

 

 
4 “វែែ ក្ែូវបានរាំណែ់ថ្ន " ជាររស្់អវីមួយ តដ្េក្ែូវបាននេិែ )លទោះតាមដ្ាំលណើ រការឧស្ាហរមម លដ្ឋយថ្ដ្ ឬលដ្ឋយអវី
លនសងលទៀែរ៏លដ្ឋយ  (និង ការរួមរញ្ចូេតនេរណាមួយ ថ្នវែែ  ក្រសិ្នលរើតនេរលនាោះក្ែូវបាននេិែ និងេរ់ដ្ឋច្់លដ្ឋយត រ 
និងស្ាំណ ាំ ណាមួយ ថ្នវែែ ។  “នេិែនេមិនតមនរូរវនត ”នន័យថ្នមា  ជាររស្់អវីមួយ តដ្េ (i) មិនមានទក្មង់រូររាង )ii) 
ក្ែូវបាននេិែ លដ្ឋយការរោររណ៍ ថ្នការរច្នាម៉ាូែមួយ លៅលេើថ្នទមួយ ឬច្ូេលៅរេ ងឧរររណ៍នទ រ )រួមទាំងែយេ់(  
និង)iii) មានម ែង្ហរលក្រើក្បាស្់តនេរខាងរេ ង តដ្េមិនតមនក្ោន់តែលដ្ើមបរីង្ហហ ញរីរូររាងររស្់វែែ  ឬលដ្ើមបរីង្ហហ ញរ័ែ៌មាន
រ៉ា លណាណ ោះលទ និងមានរួមរញ្ចូេនូវស្ាំណ ាំ  ថ្ននេិែនេមិនតមនរូររាងនងតដ្រ។ 
5 លៅរេ ងលោេការណ៍តណនាាំទាំងលនោះ ការរង្ហហ ញ “គាំនូរឧស្ាហរមម និង “ គាំនូរ“ ក្ែូវបានលក្រើក្បាស្់ផ្លល ស្់រតូោេ ។ 
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ក្រសិ្នលរើក្រធានរទ ថ្នពារយស្ ាំក្ែវូបានច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េនទ យនងឹែក្មូវការលដ្ើមបអីន លោម
តាមនយិមន័យរេ ងច្ារ់ លនាោះការច្ ោះរញ្ជអីាច្ក្ែវូបានដ្រហូែ េ រលចេ ឬោម នស្ រេភារ។ 
 

 

1.2 ធាតុនសនំននិយមន័យ 

និយមន័យតាមនលូវច្ារ់ ស្តីរី  " គាំនូរឧស្ាហរមម  "តដ្េបានលរៀររារខ់ាងលេើ  បានតច្ងឬរញ្ញជ រធ់ាែ 
ទូលៅ ដ្ចូ្ខាងលក្កាម តដ្េក្រធានរទ ថ្នពារយស្ ាំ ក្ែូវតែអន លោមតាម លដ្ើមបឱីយវាអាច្បានការទទេួ
សា េថ់្នជាគាំនូរឧស្ាហរមម៖ 
 
(i) វាក្ែវូតែមានេរខណៈរលិស្ស្ ថ្នរូររាង ឬេរខណៈរិលស្ស្លនាោះ " ទរ់ទញតភេរររីតាត មួយ ឬលក្ច្ើន 
រួមទាំងរូររាង រនាទ ែ់ រណ៌ ឬការនា ាំររស្់វា។ 

(ii) វាគួរតែមានស្មែែភារែាំណាងលៅរេ ងនេិែនេ ឬវែែ ។ 

(iii) នេិែនេ ឬវែែ តររលនោះ ក្ែវូតែនេិែលៅរេ ងឧស្ាហរមម ឬសិ្របរមម។ 

 

1.2.1 លកខណៈពិសសស ននរូបរាង 

គាំនូរឧស្ាហរមមទរទ់ងនឹងរូររាង ឬទដិ្ាភារ តដ្េអាច្លមើេល ើញ ថ្ននេិែនេមយួ ឬវែែ មយួ តដ្េ
ទរ់ទញ នងិអាច្លមើេល ើញ  “រេ ងការវនិចិ្ឆ័យបានលដ្ឋយតែសតភេរ  ”។  

ក្រសិ្នលរើការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ ស្ាំលៅលៅលេើរូរធាែ  តដ្េមិនអាច្ក្ែវូបានរាំណែថ់្ន ជារូររាង ឬជាររូភារ 
តដ្េអាច្លមើេល ើញ ថ្ននេិែនេមួយបានលទ លនាោះរញ្ញហ លនោះ មិនគរួក្ែូវបានទទេួសា េថ់្នជាការរច្
គាំនូរឧស្ាហរមមលទ លហើយអាជាា ធរក្ែែួរិនែិយគាំនូរឧស្ាហរមមលនោះ គួរតែលេើរល ើងនូវការជាំទស្់លៅ
នឹងពារយស្ ាំលនោះ។ 

ក្រធានរទ ដ្ូច្ខាងលក្កាម ធានាដ្េក់ាររចិរណាជារ់ោរ់ លដ្ើមបរីាំណែ់ថ្នលែើរួរលគអាច្មានេរខណៈ
ស្មបែតកិ្គរក់្ោន់ ស្មតាមស្មែែភាររង្ហហ ញនេិែនេមយួលៅលេើនេិែនេជារោ់រ់មយួ ស្ក្មារ់
លោេរាំណង ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម ៖ 

 

1.2.1.1 ពាកយ អកសរ េិង្លកចណ្ៈតួអកសរទសសង្ទេៀត 

ពារយ អរសរ និងែទង់លេែ តដ្េរង្ហហ ញជាគាំនិែអររូិយ លដ្ឋយឯររាជយរីែាំណាងលៅរេ ងនេិែនេ នឹងមនិ
ចែ់ជារូររាង ថ្ននេិែនេលនាោះលទ។ 
 
លនោះមិនរារ់រញ្ចូ េេទធភារ តដ្េនេិែនេ អាច្មានរាងជាអរសរ ឬជាលេែ ឬជារូររាងថ្នទម ែ ថ្ន
នេិែនេ តដ្េអាច្មានេាំនាាំ ថ្នែាំណាងទក្មង់រីរខាេ ែ ថ្នពារយ លេែ ឬែួអរសរលនសងល ើយ។ 
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លេើស្រីលនោះ ររូរាងតដ្េអាច្លមើេល ើញ ថ្ននេិែនេ អាច្មានអរសរ ែទង់លេែ ឬនិមែិតស្ញ្ញា  លហើយ
រួរលគអាច្ក្ែូវបានចែ់ទ រថ្ន ជារូររាង ថ្ននេិែនេទាំងលនាោះ ស្ក្មារ់លោេរាំណង ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី។ 

 
ឧទហរណ៍ េាំនាាំគាំរូលេើថ្នទខាងលក្កាម មានអរសរ និងពារយ៖6 

ដ្ូច្ជា 
 

 
 

 

1.2.1.2 ពណ៌្ 
រណ៌តដ្េក្ែូវបានរង្ហហ ញ ឬរញ្ញជ រ់អោះអាងថ្នជាស្ញ្ញា ណអរូរយិមយួ តដ្េដ្ឋច្់លដ្ឋយត រ រីររូ
ែាំណាងរេ ងរូររាងណាមយួ ឬវណឌ វងក មិនអាច្ក្ែូវបានទទេួយរជារូររាង ថ្ននេិែនេបានលទ។ 

 
រ៏រ៉ា តនត គាំនូរឧស្ាហរមម អាច្ នងិជាញឹរញារម់ាននទ រនូវេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នរណ៌ តដ្េរួមនសាំជាមយួ
េរខណៈរលិស្ស្លនសងលទៀែ រលងកើែបានជារូររាង ថ្ននេិែនេមួយ។ គាំនូរឧស្ាហរមម អាច្ក្ែូវបានច្ ោះ
រញ្ជ ីជាមួយរណ៌មួយ ឬលក្ច្ើន តដ្េនងឹក្ែូវបានចែ់ទ រថ្ន ជាតនេរមយួ ថ្នេរខណៈតដ្េបានរញ្ញជ រ ់  
អោះអាង។7 រណ៌លនោះលក្រើលេើគាំនូរឧស្ាហរមមទាំងទក្មងរ់ីខាេ ែ នងិឬក្មង់រីរខាេ ែ ដ្ូច្ជាលក្គឿងេាំអរលេើ
ថ្នទរូរស្ញ្ញា និមែិត ស្ញ្ញា ក្កាហវិច្ និងឧរររណ៍ក្ស្លដ្ៀងោេ  តដ្េអាច្ចែ់ទ រថ្ន ជានេិែនេ។ 

 
ឧទហរណ៍ គាំនូរឧស្ាហរមមនា កិារដ្ទក្មងរ់ីខាេ ែ  ដ្ូច្ខាងលក្កាមមានទាំងររូរាង និងរណ៌៖8  

 
6 រូរភារយររី http://janefarnhamdesigns.com/portfolio/love-letters/ 
7 ស្ែិែលក្កាមច្ារ់ថ្នរដ្ាស្មាជិរអាស៊ា ននីមួយៗ រណ៌មិនអាច្ចែ់ទ រថ្នជាេរខណៈរិលស្ស្អោះអាងជាគាំនូរ
ឧស្ាហរមមលទ 
8 រូរភារយររី http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-414986807-reloj- swatch-

coleccion-new-gent-hombre-o-mujer-originales-_JM 

http://janefarnhamdesigns.com/portfolio/love-letters/
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-414986807-reloj-
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1.2.1.3 តូរយតន្រេត៊ី េិង្សទមេង្ 
ែូរយែន្រនតី និងស្ាំល ង មិនអាច្ទទេួយរបានលដ្ឋយការលមើេល ើញលទ និងមិនអាច្នតេន់ូវរូររាង តដ្េ
អាច្លមើេល ើញ ច្ាំលពាោះនេិែនេរាងកាយតដ្រ។ លនោះមិនរារ់រញ្ចូ េេទធភារ ថ្នការនតេន់ូវនេិែនេ
ជារូររាង ថ្នស្ញ្ញា ែូរយែន្រនត ី ឬទមទរគាំនរូឧស្ាហរមមស្ក្មារ់ការែ រតែងថ្នទខាងលេើថ្ននេិែនេ 
ឧទហរណ៍ ជាមយួរូររាង ថ្នែសួ្ញ្ញា ែូរយែន្រនតី តដ្េបានស្រលស្រ។ 

 
ឧទហរណ៍ គាំនូរឧស្ាហរមម េាំនាាំលេើថ្នទខាងលក្កាម មានែួស្ញ្ញា ែូរយែន្រនតី៖9

 

 
 

1.2.1.4 រូរៃត 
រូរងែមួយ អាច្នតេ់នូវនេិែនេមយួ ជាមយួនឹងរូររាងថ្នទ តដ្េអាច្ក្ែវូបានចែ់ទ រថ្ន ជាគាំនូរ
ឧស្ាហរមម ស្ក្មារ់នេិែនេលនាោះ។ លេើស្រីលនោះលៅលទៀែ ររូងែែលួនវា អាច្ក្ែូវបានលគចែ់ទ រថ្ន ជា
ការលេច្លច្ញនវូនេិែនេ ដ្ូច្ជាកាែរ៉ា សត េ់ ក្រដ្ឋស្ សរធាែ លបាោះរ មព និងវែែ ក្ស្លដ្ៀងោេ  (សូ្ម
លមើេច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់លេែ ១៩ ថ្នទីក្រុង កូាណូ) 
1.2.1.5 រេង្់សា រតយកមម រេង្់ទម រេង្់សង្សង្ ់
រលង់សែ រែយរមម រលង់លម និងរលង់សងស្ង់ស្ក្មារអ់ោរ មា៉ា ស្ ីន ឬឧរររណ៍លនសងលទៀែ អាច្ក្ែូវបានលគ
ចែទ់ រថ្ន ជាររូរាង ថ្ននេិែនេមយួច្ាំនួន តដ្េបានច្ងអ េរង្ហហ ញលៅរេ ងពារយស្ ាំជា “ស្មាភ រៈលបាោះរ មភ” 
(លេែច្ាំណាែថ់្នេ រ់ ១៩.០៨ ថ្នទីក្រុង ូកាណូ)។ 

 
 

 
9 រូរភារយរមររី http://nevarsoahc.deviantart.com/art/music-pattern-149006824 

http://nevarsoahc.deviantart.com/art/music-pattern-149006824
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រលង់សែ រែយរមម រលងល់ម និងរលងស់ងស្ង់ស្ក្មារ់អោរ មា៉ា ស្ ីន ឬឧរររណ៍លនសងលទៀែ មិនអាច្ក្ែវូបាន
លគទទេួសា េថ់្នជាគាំនូរឧស្ាហរមមថ្នអាោរ មា៉ា ស្ ីន ឬឧរររណ៍លនសងលទៀែលទ រីលក្ពាោះរលងទ់ក្មងរ់ីរ
ខាេ ែ  ឬការលបាោះរ មព មិនរង្ហហ ញរូររាង ថ្ននេិែនេស្លក្មច្ តដ្េក្ែូវោេ លនាោះលទ។ 
 

រលង់សែ រែយរមម រលងល់ម និងរលង់ររស្ម់ា៉ា ស្ ីន ឧរររណ៍ និងវែែ រ រាណលនសងលទៀែ រអ៏ាច្ការពារបានតាម
ច្ារ ់ស្តីរី ការររាសិ្ទធិនងតដ្រ ក្រសិ្នលរើរួរលគរាំលរញតាមែក្មូវការច្ារស់្ក្មារ់ការការពារតររលនោះ 
ជារិលស្ស្េរខែណឌ  ថ្ននេិែនេលដ្ើម។ 

   

1.2.1.6 ប្កាហិ្ច រូរតណំាង្ ទសេេ៊ី េិង្សមា រៈរទប្ង្ៀេ 
ស្មាភ ររលក្ងៀន តដ្េបានលបាោះរ មព មានដ្ូច្ជាក្កាហវិរ តារាង នងិតននទី គឺជានេិែនេ លហើយររូរាង
ររស្់វា អាច្ក្ែវូបានចែទ់ រថ្ន ជាគាំនរូឧស្ាហរមមររស្ន់េិែនេទាំងលនាោះ។ រួរលគអាច្ទទួេយរ
ស្ក្មារ់លោេរាំណង ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី តាមការរង្ហហ ញនេិែនេជា “ស្មាភ ររលក្ងៀន” (សូ្មលមើេ Locarno 

Classification LCL, ច្ាំណាែថ់្នេ រ១់៩-០៧) ។ 

 
លនោះមិនតមនជាការេាំលអៀងល ើយ តដ្េថ្ន ការរច្នាតររលនោះ រអ៏ាច្លក្រើច្ាំលពាោះនេិែនេលនសងលទៀែ ដ្ចូ្
ជាេាំនាាំលេើថ្នទ ឬគាំនូរឧស្ាហរមមទក្មង់រីរខាេ ែលនសងលទៀែ លៅរេ ងទក្មង ់ ថ្នលក្គឿងែ រតែងនងតដ្រ 
ឧទហរណ៍ស្ក្មារ់នេិែនេ ដ្ូច្ជា ក្រណាែ់ក្កាេែ  រតនសងក្កាេលៅលឆេរស្ម ក្ទ ក្រដ្ឋស្រិទជញ្ញជ ាំង
ជាលដ្ើម។េ។ 

 
តននទ ី ក្កាហវរិ និងរូរែាំណាង រអ៏ាច្ក្ែូវបានការពារតាម ច្ារ់ ស្តីរី សិ្ទធអិេរនរិនធបាននងតដ្រ 
ក្រសិ្នលរើររួលគរាំលរញតាមែក្មូវការខាងនលូវច្ារស់្ក្មារ់ការការពារតររលនោះ ជារលិស្ស្េរខែណឌ  ថ្ន
នេិែនេលដ្ើម។ 

 

1.2.1.7 ការរង្ហហ ញទអប្កង្់ក ពំយូេរ័ រូរតណំាង្ទអប្កង្់  
គាំនូរឧស្ាហរមម ថ្នការដ្ឋររ់ង្ហហ ញលេើលអក្រង់រ ាំរយូទរ័ ឧរររណ៍ច្េ័ែ និងនេិែនេក្ស្លដ្ៀងោេ  និង
គាំនូរឧស្ាហរមម ថ្នច្ាំណ ច្រួមោេ  ថ្នក្កាហវិច្ររស្អ់េរលក្រើក្បាស្់ អាច្ក្ែូវបានច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម។10

ដ្ូច្ោេ លនោះតដ្រ ររូែាំណាង ស្ាំណ ាំ រូរែាំណាង និងេរខណៈរលិស្ស្ តដ្េអាច្លមើេល ើញលនសងលទៀែ ថ្ន
រមមវធិរី ាំរយទូ័រ អាច្រង្ហហ ញថ្ន ជានេិែនេ តដ្េែាំណាងឱយគាំនរូឧស្ាហរមម (សូ្មលមើេ Locarno 

Classification LCL, class 14-04)។ 
រូរភារខាងលក្កាមលនោះ រង្ហហ ញរីគាំនរូឧស្ាហរមម ថ្នស្ាំណ ាំ ររូែាំណាង ស្ក្មារ់ការរង្ហហ ញទូរស្័រទតដ្េ
កាន់លដ្ឋយថ្ដ្៖11 
 
 

 
10 សូ្មលមើេ ឧទហរណ៍ ទសិ្លៅអន វែតន៍ររស្់ក្រលទស្សិ្ងហរ រលីេែ ៤ ច្ ោះឆ្េ ាំ២០១៨(ការច្ ោះរញ្ជ ីច្ាំណ ច្រួមោេ ថ្ន 
ក្កាហវិរររស្់អេរលក្រើក្បាស្់ (GUIs) ។ 
11 រូរភារយរមររី http://store.apple.com/us/buy-iphone/iphone6 

http://store.apple.com/us/buy-iphone/iphone6


តនេរទី ១  .មូេដ្ឋា នស្ក្មារក់ាររដ្ិលស្ធ  ឬការអស់្ស្ រេភារ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី 

 

19 
 

 

 

ការរង្ហហ ញលេើលអក្រង់ នងិរូរែាំណាង (icons) ររស្់វា រអ៏ាច្ក្ែូវបានការពារតាមច្ារ់ ស្តីរី ការររា
សិ្ទធិតដ្រ ក្រសិ្នលរើវារាំលរញបានតាមែក្មូវការក្ស្រច្ារស់្ក្មារ់ការការពារតររលនោះ ជារិលស្ស្ 
េរខណៈ ថ្ននេិែនេលដ្ើម។12

 

 

1.2.2 រូបតំណាងសៅកែងុនលិតនលមួយ 

គាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវតែមានរង្ហហ ញលៅរេ ងនេិែនេឧស្ាហរមម ឬវែែ សិ្របរមម។ លោេរាំណងស្ាំខាន ់
ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម គលឺដ្ើមបនីតេន់ូវរូររាងរិលស្ស្ដ្េ់វែែ លក្រើក្បាស្់ ឬវែែ រាំលរញម ែង្ហរ។ រូរធាែ តដ្េ
មិនអាច្ដ្ឋរ់ជាែាំណាង ឬមនិអាច្ជួស្ជ េលៅរេ ងវែែ  តដ្េមានស្មែែភារនេិែ ឬរលងកើែលៅរេ ង
ឧស្ាហរមម ឬសិ្របរមម មនិអាច្ក្ែូវបានច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមលទ។ 
 
ម ែវែែ ខាងលក្កាមលនោះ អាច្ធានាដ្េក់ាររិចរណារលិស្ស្ លដ្ើមបរីាំណែថ់្នលែើររួលគអាច្មានេរខណៈ
ក្គរ់ក្ោនជ់ាែាំណាងនេិែនេ និងវែែ មានក្រលយជន៍ខាងពាណិជជរមមតដ្រឬលទ ៖ 
 

1.2.2.1 គេិំត ទោលការណ៍្ 
គាំនូរឧស្ាហរមម អាច្មិនមានគាំនិែអរូរយិ រូរមនត ឬគាំនិែខាងគណិែវទិោ តដ្េមនិអាច្ក្ែូវបានលគ
រញ្ចូេលៅរេ ងនេិែនេ។ ដ្ចូ្ោេ លនោះតដ្រ ស្ាំណ ាំ  ថ្នការតណនាាំ ឬតេបង គជឺាគាំនែិអររូិយ តដ្េមិន
អាច្ក្ែវូបានលគរញ្ចូេលៅរេ ងវែែ  ឬនេិែនេជារោ់រម់ួយ។ ររ៏៉ា តនត ក្រដ្ឋរក់្រដ្ឋលក្រើក្បាស្់ និង
លក្គឿងលក្រើក្បាស្ជ់ារូររាង តដ្េក្ែូវបានលក្រើស្ក្មារល់េងលហាម ឬអន វែតលស្ច្រតីតណនាាំ គឺជានេិែ
នេ តដ្េអាច្រងករ់នវូគាំនរូឧស្ាហរមម។ 
 

 

 
12 ការរង្ហហ ញលេើលអក្រង ់និងរូរែាំណាងលអក្រង់ ក្រតហេជាមិនអាច្ទទួេយរជាគាំនូរឧស្ាហរមមលៅរេ ងក្រលទស្
មួយច្ាំនួនលទឧទហរណ៍ ក្រលទស្លវៀែណាម។ លៅលវៀែណាម គាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវតែជារូររាងនេិែនេតដ្េ
អាច្នសរវនាយលៅលេើទីនារលដ្ឋយឯររាជយ។ រេ ងររណីលនោះ រូរែាំណាងែលួនឯង មិនអាច្ក្ែូវបានេរ់លដ្ឋយឯររាជយ
លដ្ឋយោម នទូរស្័រទលទ។ 
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1.2.2.2 វធិ៊ីសន្រសត កិចចដ្ទំណ្ើ រការ 
វធិីសន្រស្ត ថ្នការសងស្ង1់3 និងដ្ាំលណើ រការលដ្ើមបទីទេួបាននេិែនេ េទធនេលស្ដ្ារចិ្ចឬរលច្ចរលទស្ 
គឺជាគាំនិែ និងលស្ច្រតីតណនាាំចាំបាច្់ស្ក្មារម់ន ស្សជាែ។ិ រួរលគមិនអាច្នតេ់នូវរូររាងតដ្េអាច្លមើេ
ល ើញច្ាំលពាោះនេិែនេមួយបានលទ និងលដ្ឋយលហែ លនោះ វាមិនអាច្ចែជ់ាការរច្នាម៉ាូដ្ឧស្ាហរមមលទ។ 

 

1.2.2.3 កមមវធិ៊ីក ពំយូេរ័ េិង្ការរចនារេង្់ម៉ាូត 
រមមវធិរី ាំរយទូ័រ គជឺាការរលងកើែ តដ្េមនិអាច្លមើេល ើញការរញ្ចូេលៅរេ ងវែែ ជារ់តស្តងលទ។ លនោះជាររណី
មួយ លទោះរីជាការរែិ តដ្េថ្នរួរលគអាច្ក្រែិរែតកិារលេើឧរររណ៍មានរូរ(រ ាំរយូទរ័ ទូរស្័រទ។េ។) អាច្
រែ់ លៅក្តា រេ ងការោាំក្ទជារូរវនត( រនទោះលមម៉ារូ ី ឌសី្ស្ ីឌី។េ។) លដ្ឋយសរររួលគមិនអាច្លមើេល ើញការ
រញ្ចូេយ៉ា ងជារ់តស្តងលៅរេ ងនេិែនេឧស្ាហរមម ររួលគមិនអាច្ចែ់ជាគាំនូរឧស្ាហរមមបានលទ។ 
 

រមមវធិរី ាំរយទូ័រ នងិសូ្ហវតវរ ៍អាច្ក្ែូវបានរញ្ចូេលៅរេ ងការង្ហរតនេរអរសរសន្រស្ត និងក្ែូវបានការពារតាម
ច្ារ់ ស្តីរី សិ្ទធិអេរនិរនធ។ 
 

គាំនូររង្ហហ ញ ថ្នលស្ៀគវីរមួ គឺជារមមសិ្ទធិរញ្ញា រេ ងរចិ្ចការពារ។ គាំនូររង្ហហ ញ អាច្ក្ែវូបានរញ្ចូេលៅរេ ង
នេិែនេជារូរ ដ្ូច្ជាលស្ៀគវីរក្ងួម ឬ”រនទោះ” លអ ិច្ក្ែូនិច្។ ររ៏៉ា តនត គាំនូររង្ហហ ញ មិនអាច្ក្ែវូបានលគ
លមើេល ើញលដ្ឋយតភេរទលទ រេ ងអាំ  ងលរេ ថ្នការលក្រើលស្ៀគវលីអ ចិ្ក្ែនូិច្ធមមតាបានលទ លហែ ដ្ូលច្េោះ វា
មិនអាច្រាំលរញតាមែក្មូវការ តដ្េអាច្លមើេល ើញលទ។ 

 

គាំនូររង្ហហ ញ ថ្នលស្ៀគវីរមួរក្ងមួ ជាធមមតា ក្ែូវបានការពារតាមេរខនតិរៈ ថ្នច្ារ់រិលស្ស្ នងិមនិស្ែិែលៅ
លក្កាមច្ារ់ ស្តីរី គាំនូរឧស្ាហរមមល ើយ។14

 

1.2.2.4 ទមៅ េិង្វតា រាវ 
នេិែនេ តដ្េមានសរធាែ លៅរេ ងទាំរង់លមៅ ឬវែែ រាវមនិមានរាងរាំណែ់ ឬវណឌ វងកច្ាស្់ ោស្់លទ។ 
រូររាង ថ្ននេិែនេទាំងលនាោះ តដ្េលៅរេ ងសែ នភារធមមតាររស្រ់ួរលគ ស្ក្មារ់ការលក្រើក្បាស្់ លដ្ឋយ
អែិងិជនច្ ងលក្កាយ មនិអាច្រាំណែជ់ាម នបានលទ។ ដ្ូលច្េោះ ររូរាងររស្រ់ួរលគមិនអាច្ែាំណាងតាមរលរៀរ
ច្ាស្ោ់ស្់លទ។ ក្រលភទនេិែនេលនាោះ មនិអាច្រញ្ចូេគាំនូរឧស្ាហរមមបានលទ។ 

រេ ងររណីែលោះ រញ្ញហ លនោះរ៏អាច្អន វែតបានច្ាំលពាោះនេិែនេរេ ងទក្មង់ជាការរិទភាជ រ ់ឬជារនទោះ ក្រសិ្នលរើ
រូររាងររស្វ់ាមនិក្ែូវបានរាំណែ់ ឬមិនស្ែិែលស្ែរ។ ឧទហរណ៍លៅក្រលទស្លវៀែណាម គាំនូរឧស្ាហរមម  
ដ្ូច្ខាងលក្កាមលនោះ ក្ែូវបានលគររល ើញថ្នមិនអាច្ទទេួយរបានលទ៖15

 

 

 
13 សូ្មលមើេនិយមន័យថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម លៅរេ ង ”BN DA s. 2; MY DA s. 3(1); SG DAs. 2(1) 
14 សូ្មលមើេស្នធិស្ញ្ញា ស្តីរីរមមសិ្ទធិរញ្ញា ទរ់ទងនឹងលស្ៀគវីរក្ងួមឆ្េ ាំ ១៩៨៩(ស្នធិស្ញ្ញា  IPIC) ថ្នរិច្ចក្រមលក្រៀង
ពាណិជជរមមរមមសិ្ទធិរញ្ញា (TRIP) មាក្តា៣៥ ដ្រ់ ៣៨។ 
15 ឧទហរណ៍ ទទួេបានរីអាជាា ធររមមសិ្ទិធឧស្ាហរមម ថ្នក្រលទស្លវៀែណាម។ 
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លេែពារយស្ ាំលេែ 3-2005-00960 ច្ាំណងលជើង៖ ថ្នេ ាំដ្ ស្លធមញ – LCL: 28-03 

 

ការដ្ឋរព់ារយស្ ាំគាំនរូឧស្ាហរមម ក្ែូវបានរដ្ិលស្ធនល៍ដ្ឋយសរតែរងវោះស្មែែភារលក្រើក្បាស្់ឧស្ាហរមម។ 
ថ្នេ ាំដ្ ស្លធមញ ជាការរែិ មនិមានរាងលងរលទ។ រូររាងររស្់វា អាក្ស្័យលៅលេើស្មាព ធ តដ្េដ្ឋរល់ដ្ឋយអេរ
លក្រើក្បាស្់លេើរាំរង់ លហើយអាក្ស្យ័លេើទីតាាំង និងម ាំថ្នរាំរង់ លរើលក្រៀរលធៀរលៅនឹងក្ចស្ដ្ ស្លធមញ។ រូរ
រាងររស្់ថ្នេ ាំដ្ ស្លធមញ អាច្មិនមានរាងជាស្ ីឡាាំងលទ រ៉ា តនតជាការរងខូច្ក្ទង់ក្ទយ។ ដ្ូលចេ ោះលហើយគាំនរូ
ឧស្ាហរមមមិនអាច្ក្ែូវបានអន វែតលៅរេ ងនេិែរមមដ្៏ធាំ ថ្នវែែ តដ្េមានលៅរេ ងវែែ លនោះលទ។ 
 

ឧទហរណ៍ រូររាងថ្ននេិែនេរេ ងទក្មង់ជាក្ោរ់ ឬក្គរធ់ញ្ាជាែិ ៖16
 

 
 
 
 
 

 

1.2.2.5 ទសែកមួយ ថេសលិតសល 
គាំនូរឧស្ាហរមម អាច្លក្រើបានតែតនេរមួយ ថ្ននេិែនេមួយ តដ្េនទ យរីនេិែនេទាំងមេូ។ ការ      
រញ្ជូ េតនេរមួយថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម អាច្ជាតនេរមយួ តដ្េមនិអាច្រាំតររបាន ថ្នវែែ ធាំ ឬរាំតណរលដ្ឋយ
ត រ តដ្េអាច្ក្ែូវបានជាំនួស្ជាលក្គឿងរនាល ស្់ ឬលក្គឿងរនាល ស្់ ថ្ននេិែនេស្ម គសម ញ។ 

 

ច្ារអ់ាច្រាំណែ់រចិ្ចការពារគាំនរូឧស្ាហរមម ថ្នតនេរររស្វ់ែែ មយួ លៅតាមររណី តដ្េតនេរមយួ អាច្   
នេិែ និងេរដ់្ឋច្់លដ្ឋយត រ។ រេ ងររណីទាំងលនោះ គាំនូរឧស្ាហរមម លគទទេួសា េ់លទ ក្រសិ្នលរើវា
ក្ែូវបានរញ្ចូេជាតនេរមយួ ឬេរខណៈរិលស្ស្មយួ តដ្េមិនអាច្រាំតររលច្ញរីនេិែនេ ឬរួមជាមយួ
នេិែនេធាំជាងលនោះបាន។17

 

 

 
16  ឧទហរណ៍លនោះ ទទួេបានរីអាជាា ធររមមសិ្ទិធរញ្ញា ឧស្ាហរមមររស្់ក្រលទស្មា៉ា ល ស្ ី។ រូរភារងែរី 
https://www.flickr.com/photos/foto-nn/3695413282 
17 ជាឧទហរណ៍ សូ្មលមើេ BN DA s. 2(1) “វែែ ”; MY DA s. 3(1) “វែែ ”; SG DA s. 2(1)“ វែែ  ”(a)។ លនោះរ៏
ជាការអន វែតលៅរេ ងការយិេ័យគាំនូរឧស្ាហរមម ថ្នក្រលទស្ថ្ង និងលវៀែណាម តដ្េមិនបានច្ ោះរញ្ជ ីការគាំនូរឧស្ាហរមម
ស្ក្មារ់លក្គឿងរនាល ស្់ ឬេរខណៈរិលស្ស្តដ្េភាជ រ់ជាមួយនេិែនេមួយ។ រ៏រ៉ា តនត ការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម គឺ
អាច្ររបានស្ក្មារ់លក្គឿងរនាល ស្់តដ្េអាច្រាំតររបាន។ 

http://www.flickr.com/photos/foto-nn/3695413282
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ទរ់ទងនឹងវសិេភារ ថ្នរចិ្ចការពារតនេរច្ារស់្ក្មារ់តនេរ ឬេរខណៈរិលស្ស្ តដ្េភាជ រ់ជាមួយ និង
តដ្េមនិអាច្រាំតររលច្ញរីនេិែនេ ឬវែែ ធាំជាងលនោះ លគរែស់្មាា េ់ល ើញថ្ន ការអោះអាងតែតនេរជារ់
ោរ់មយួ ឬេរខណៈរិលស្ស្មយួ ថ្នរូររាងរួម ថ្ននេិែនេធាំមួយនឹងមិនលធវើឱយរ៉ាោះពាេ់ដ្េ់វសិេ
ភារ ថ្នរិច្ចការពារគាំនូរឧស្ាហរមមស្ក្មារ់លក្គឿងរនាល ស្់ ឬេរខណៈរលិស្ស្ តដ្េបានរញ្ញជ រ់អោះអាង
ល ើយ។ ច្ារជ់ាែ ិអាច្រែឹែបែិរចិ្ចការពារតនេរមួយ ឬេរខណៈរិលស្ស្ណាមយួ លដ្ឋយលធវើឱយការការពារ
តររលនោះ លដ្ឋយរឹងតនអរលេើរូររាងទលូៅ ថ្ននេិែនេធាំជាង។ 
 
អាជាា ធរក្ែែួរិនែិយ(រដ្ាបាេ ែ ោការ) អាច្អន វែតរទដ្ឋា នទលូៅ លេើអេរលក្រើក្បាស្់ តដ្េបានជនូដ្ាំណឹង 
លដ្ើមបសី្លក្មច្ររណីទាំនាស្់ តដ្េពាររ់័នធនងឹេរខណៈរិលស្ស្ ឬតនេរតដ្េមិនអាច្រាំតរររនីេិែនេធាំ 
ជាជាងការលផ្លត ែលេើតនេរ ឬេរខណៈរិលស្ស្ តដ្េបានរញ្ញជ រ់អោះអាង។ រេ ងន័យលនោះ ក្រសិ្នលរើ
នេិែនេ តដ្េមានទាំនាស្់ មិនរលងកើែច្ាំណារអ់ារមមណ៍រមួដ្ូច្ោេ  លេើអេរលក្រើក្បាស្់ តដ្េបានជូន
ដ្ាំណឹងជាមធយមលទ លនាោះអាជាា ធរអាច្ររលមើេការមិនបានច្េូរួមជាម ន ឬការរ ាំលោភរាំពាន មិនថ្នជា
តនេរ ឬជាេរខណៈក្ស្លដ្ៀងោេ លទ លពាេគឺ ក្ែូវតែមានការរួមរញ្ចូេលៅរេ ងនេិែនេទាំងរីរលនាោះ។ 
 
 វធិីសន្រស្តលៅរេ ងតដ្នរាំណែ់ “ ច្ាំណារ់អារមមជាទូលៅ “ តដ្េស្មលហែ នេ ថ្នវសិេភារ ថ្នការ
ការពារគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េទរ់ទងលៅនឹងតនេររួម តដ្េមិនអាច្រាំតររបាន ថ្ននេិែនេធាំមួយ។ 
លនោះរ៏នឹងទទេួសា េ់នងតដ្រថ្ន លៅរេ ងទនីារ នេិែនេ នងិវែែ  ក្ែូវបានលធវើពាណិជជរមមជានេិែនេ
ស្លក្មច្ និងរួមរញ្ជូ េោេ  មនិតមនជាតនេរ និងជាេរខណៈធូររេ ង តដ្េមិនអាច្លធវើពាណិជជរមម ឬេរ់
ដ្ឋច្់រនីេិែនេទាំងលនាោះល ើយ។ អាជាា ធរក្ែែួរិនែិយ អាច្យេ់ល ើញថ្ន េរខណៈទូលៅ ថ្ននេិែនេ 
និងការចរអ់ារមមណ៍ជាទូលៅ តដ្េរួរលគបានលធវើលៅលេើអេរលក្រើក្បាស្់តដ្េពារ់រន័ធ គួរមានេរខណៈជា
រួម ជាងភារក្ស្លដ្ៀងោេ  ថ្នតនេរតែមយួ ឬេរខណៈរិលស្ស្ តដ្េដ្ឋរដ់្ឋច្់លដ្ឋយត ររីោេ ។ 
 
រូរែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម លៅរេ ងការដ្ឋរ់ពារយស្ក្មារ់ការច្ ោះរញ្ជ ី នងិការរិរណ៌នា ឬការរញ្ញជ រ់
ណាមយួ គួរតែរញ្ញជ រ់ឱយបានច្ាស្់ថ្នលែើតនេរអវី ឬេរខណៈរិលស្ស្អវី ថ្ននេិែនេ ក្ែូវបានលគរញ្ញជ រ់
អោះអាងថ្ន ជាគាំនូរឧស្ាហរមម លហើយនេិែនេអវី ជាររស្់តនេរណា។ ទរ់ទងនឹងរូរែាំណាង ថ្នតនេរ 
ថ្ននេិែនេ សូ្មលមើេរថ្នែណឌ  8.6 ខាងលក្កាម។ 
 
ខាងលក្កាមលនោះ ជាឧទហរណ៍ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ស្ក្មារ់តនេរមយួ ថ្ននេិែនេ (រ ាំរយទូ័រលងលរលែ) 
“Tablet computers” (តដ្េមិនអាច្ែវោះបាន និងមិនអាច្រាំតររបាន)។ តនេរតដ្េក្ែវូបានរញ្ញជ រ់
អោះអាងថ្ន លេច្ល ើងជាតែសរងឹមាាំ (solid lines) លហើយតនេរតដ្េមនិក្ែវូបានរញ្ញជ រ់អោះអាងថ្ន ក្ែូវបាន
រង្ហហ ញលដ្ឋយរនាទ ែ់ច្ ច្ៗ ៖18 
 
 

 
18 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមអនតរជាែិលេែ DM/085175 ។ 
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ខាងលក្កាមលនោះ ជាឧទហរណ៍ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េមានលៅរេ ងទប្គឿង្រនាេ ស ( តគមរងរ់ទោះ   
ស្ក្មាររ់ងរ់ងយនត តដ្េក្ែូវបានដ្ឋរ់រញ្ចូេលៅរេ ងនេិែនេធាំជាងម នមួយ តដ្េវាដ្ាំលណើ រការជាធមមតា 
(រង ់និងឡាន) តដ្េតនេរតររលនោះ មនិរួមភាជ រជ់ាមួយនេិែនេធាំជាង និងអាច្ក្ែូវបានចែ់ទ រថ្ន ជា
នេិែនេ តដ្េអាច្រាំតររបាន៖19  
 

 
 
 

1.2.3 នលិតនលឧសាហកមម ឬសិបបកមម  

1.2.3.1 ការដាក់ពាកយស គំេូំរឧសាហកមម 
ច្ារ់លនោះ អាច្រលងកើែជាែក្មូវការជារត់ស្តងស្ក្មារក់ារច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េវាអន លោម
តាមេរខែណឌ ថ្នការែក្មូវរេ ងការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំគាំនូរឧស្ាហរមម។ 20  េរខនតិរៈលនោះ ក្ែូវបានអន វែតតាម
ទាំហាំនេិែនេ ឬវែែ តដ្េរញ្ចូេការរច្នាមែូ អាច្ក្ែូវបាននេិែ លដ្ឋយឧស្ាហរមម ឬនេិែលដ្ឋយ
សិ្របរមម21

 

 

 
19 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមអនតរជាែិលេែ DM/085175 ។ 
20 ឧទហរណ៍ BN, DA s. 13.3, r. 5; PH IPC s. 112, r. 1500; SG DA s. 9.3, r. 12; TH DA s. 56; និង 
VN IPL art. 63.3 
21 និយមន័យជាលក្ច្ើន ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមមានលស្ច្រតីលយងលៅនឹងពារយ ‘នេិែនេ” ថ្ន “ឧស្ាហរមម” ឬ “សិ្របរមម” 
សូ្មលមើេរថ្នែណឌ ១.១ និង ១.២ ខាងលេើ។ 
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គាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវបានរញ្ចូេលៅរេ ងវែែ រាំលរញម ែង្ហរ និងការលក្រើក្បាស្។់ វានតេន់ូវែថ្មល ថ្នលសភណ័ភារ 
ដ្េន់េិែនេទាំងលនាោះ លដ្ើមបលីធវើឱយនេិែនេកាន់តែមានភារទរទ់ញដ្េអ់េរទិញ។ គាំនរូឧស្ាហរមម
ក្ែូវតែអាច្លធវើជាគាំរូ ឬេាំនាាំគាំរូស្ក្មារ់ការនេិែ ថ្ននេិែនេឧស្ាហរមម ឬសិ្របរមម។ 

លដ្ើមបចី្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម នេិែនេ តដ្េរញ្ចូេគាំនរូឧស្ាហរមម គួរតែមានស្មែែភារនេិែ
ល ើងវញិ រេ ងររមិាណលក្ច្ើនតាមរលរៀរមួយ តដ្េម ែវែែ នេិែនីមយួៗ មានរូររាងក្ស្លដ្ៀងោេ នឹងម៉ាូតដ្េ
លដ្ើម។ នេិែនេ និងវែែ  តដ្េមិនអន លោមតាមែក្មូវការ ថ្នការលធវើល ើងវញិ រីលក្ពាោះររួលគមនិអាច្នេិ
ែលច្ញជាច្ារច់្មលងដ្ូច្ោេ  ឬមិនអាច្នេិែតាមតររឧស្ាហរមម ឬរេ ងរររិទ ថ្នស្រមមភារសិ្របរមម 
អាច្មនិតមនជានេិែនេ ស្ក្មារ់លោេរាំណងច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលទ។ 

 
ឧទហរណ៍ គាំនូរឧស្ាហរមម ដ្ចូ្ខាងលក្កាមលនោះ លៅរេ ងក្រលទស្លវៀែណាម ក្ែូវបានលគររល ើញថ្ន មនិ
អន លោមតាមែក្មូវការ ថ្នការលធវើល ើងវញិលទ ៖22 
 

 
 

លេែពារយស្ ាំ ៖ : 3-2012-01727     កាេររលិច្ឆទដ្ឋរ់ពារយ៖ 27/11/2012 
 
ច្ាំណងលជើង៖ រនទោះងម – LCL: 25-01 
 

គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានដ្ឋរព់ារយស្ ាំក្ែូវបានក្ចនលចេ លដ្ឋយសរតែរងវោះស្មែែភារលក្រើក្បាស្រ់េ ង
ការង្ហរឧស្ាហរមម។ គាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវបានរលងកើែល ើង លដ្ឋយការភាជ រ់ជាមួយដ្ ាំងមធមមជាែិ ជារាង 
ទាំហាំ េាំនាាំ និងរណ៌ថ្ច្ដ្នយ។ ដ្ ាំងមទាំងលនោះ ក្ែូវបានលរៀរច្ាំលដ្ឋយថ្ច្ដ្នយ លដ្ើមបឱីយរួរលគរលងកើែបានជារនទោះ
កាលរ ៉ា។ លហែ ដ្ូលច្េោះលហើយ មិនមានរនទោះរីរ តដ្េមានរាង និងេាំនាាំដ្ូច្ោេ លនាោះលទ ដ្ូលច្េោះលហើយលទើរមានការ
ចរ់អារមមណ៍ខាងលសភណ័ភារដ្ូច្ោេ ។ ដ្ូលច្េោះគាំនូរឧស្ាហរមម មិនអាច្លក្រើលៅរេ ងនេិែរមមដ្៏ធាំថ្នវែែ  
តដ្េមានលៅរេ ងវែែ លនោះលទ។ 

 

 
22 ឧទហរណ៍លនោះ ទទួេបានរីអាជាា ធររមមសិ្ទិធឧស្ាហរមម ថ្នក្រលទស្លវៀែណាម។ 
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1.2.3.2 សលិតសល ទដ្លមេលកខណ្ៈប្សស់ េិង្ទររធមមជាត ិ
នេិែនេ និងសរពាងាកាយលៅក្ស្ស្់ មនិក្ែូវបានលគចែ់ទ រថ្ន ជានេិែនេឧស្ាហរមម ឬសិ្រប
រមមលទ លហើយរាងររស្វ់ា មិនអាច្ច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម ស្ក្មារន់េិែនេទាំងលនាោះតដ្រ។ រញ្ញហ រីរ
លរើែល ើងរេ ងលរេដ្ាំណាេោេ ៖ ភារស្ែិែលស្ែរ នងិេរខណៈថ្នការនេិែ។ 

 
នេិែនេរសិ្រមម នងិធមមជាែិ តដ្េនេិែលដ្ឋយមន ស្ស និងនេិែនេធមមជាែិ តដ្េររល ើញលៅរេ ង
ធមមជាែិ គឺមិនមានរាង តដ្េនាាំឱយអាច្រ ាំរងឹបានថ្ន មានេរខណៈស្ ីោេ  ស្ក្មារន់េិែនេនីមយួៗលទ។ 
រូររាងររស្់រួរលគ មិនអាច្លៅតែមានេរខណៈរិែ ស្ក្មារ់គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានរាំណែ់
ទ រជាម នលទ។ 
 

រញ្ញហ ទីររី គឺថ្ន េរខណៈ ថ្នការនេិែ ថ្ននេិែនេធមមជាែ ិមនិតមនជាឧស្ាហរមម ឬសិ្របរមមលទ។ 
លទោះរីជានេិែនេធមមជាែិ និងរសិ្រមមមយួច្ាំននួ អាច្ក្ែូវបាននេិែ លដ្ឋយដ្ាំលណើ រការក្ស្លដ្ៀងោេ
នឹងក្រែរិែតកិារឧស្ាហរមមរល៏ដ្ឋយ រ៏នេិែរមមររស្់ររួលគ មនិក្ែូវបានចែទ់ រថ្នជា “ឧស្ាហរមម”
ស្ក្មារ់លោេរាំណងលនោះតដ្រ។ ដ្ូលច្េោះតនលលឈើ ផ្លក  ឬស្ែវធមមជាែិ មនិអាច្ក្ែូវបានចែ់ទ រថ្ន ជា
នេិែនេឧស្ាហរមម តដ្េក្ែូវយរមរច្ងអ េរង្ហហ ញថ្ន ជានេិែនេ តដ្េមានគាំនូរឧស្ាហរមម
ល ើយ។23

 

 

 
 

 
 
រ៉ា តនត រូររាង និងររូតនលលឈើ ផ្លក  និងស្ែវលនសងៗ ថ្នធមមជាែិ អាច្ជាំរ ញឲ្យមានគាំនូរឧស្ាហរមមយ៉ា ងក្ែឹម
ក្ែូវ ស្ក្មារន់េិែនេលនសងលទៀែ រួមមានតនលលឈើសិ្របនិមមែិ ម ែវែែ ស្ក្មារ់ការែ រតែង និងេាំនាាំគាំរថូ្នទ
លេើ ស្ក្មារន់េិែនេវាយនភណឌ  នេិែនេលបាោះរ មព និងវែែ រីរ ឬរីវមិាក្ែលនសងលទៀែ។ 
 
ឧទហរណ៍ គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េអាច្ច្ ោះរញ្ជ ីបានខាងលក្កាមលនោះ មានដ្ឋររ់ញ្ចូេនូវតនលលឈើ និង
រូររាងស្ែវ៖24

 

 
23 រូរភារនីមួយៗយរលច្ញរី http://en.wikipedia.org/wiki/Apple និង http://pixgood.com/wheat-germ.html 
សូ្មលមើេនងតដ្រ លោេការណ៍តណនាាំររស្់ EUIPO (ការអស្់ស្ រេភារ) រថ្នែណឌ  5.1.1.។ 
24រូរភារនីមួយៗយរលច្ញរី http://www.garrettspecialties.com/trade-show- items-useful-

giveaways-c-71_160.html និង http://www.amazon.ca/Piggy-Shape- Money-box-Storage-

Decorated/dp/B008297LQM 
 

http://www.garrettspecialties.com/trade-show-
http://www.amazon.ca/Piggy-Shape-
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1.2.3.3  សែ ថដ្សិលបៈ  
នេិែនេ តដ្េបាននេិែជាការរលងកើែតរលររលីគ ឬតដ្េក្ែូវបានលគលបាោះលចេលៅលេើក្ស្ទរខ់ាង
លក្កាម ដ្ចូ្ជាផ្លទ ាំងក្រណាែ់ ងមមា៉ា រ ដ្ីឥដ្ា ឬលោហៈ លហើយក្ែូវបានរលងកើែជាសេ ថ្ដ្សិ្េបៈ នឹងមនិក្ែូវបាន
លគចែទ់ រថ្ន ជាគាំនរូឧស្ាហរមមលទ។ ច្ាំលពាោះលោេរាំណងលនោះ វាមនិពារ់រន័ធលទ តដ្េថ្ន ការង្ហរលនោះ 
អាច្ក្ែូវបានរលងកើែល ើងវញិ លៅរេ ងការច្មលងជាលក្ច្ើនតាមសី្ោលេែ ការលបាោះរ មព ឬកាែ់រនែយម៉ាូតដ្េ។ 
 
ឧទហរណ៍ខាងលក្កាមលនោះ រង្ហហ ញរសីេ ថ្ដ្ តដ្េជាសេ ថ្ដ្សិ្េបៈ និងមិនតមនជានេិែនេលក្រើក្បាស្ ់
តដ្េមានគាំនូរឧស្ាហរមម ៖25

 

 

 
 

 
លទោះជាយ៉ា ងណា សេ ថ្ដ្សិ្េបៈ អាច្ជា និងជាញឹរញយជាមេូដ្ឋា នស្ក្មារគ់ាំនូរឧស្ាហរមម។ 
ឧទហរណ៍ នេិែនេលក្រើក្បាស្់ ដ្ូច្ជាទាំនញិវាយនភណឌ  ក្រដ្ឋស្ ឬវែែ អន ស្ាវរយី៍ អាច្មានដ្ូច្ជាការ
រច្នាររស្រ់ួរលគ ជាសេ ថ្ដ្សិ្េបៈ តដ្េក្ែូវបានលបាោះរ មពលេើនេិែនេ ឬគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េក្ែវូ
បានរច្នារាង ចរ់រ មព ឬរលងកើែេាំនាាំលេើសេ ថ្ដ្សិ្េបៈ។ 
 

 
25 រូរភារនីមួយៗយរលច្ញរី 
http://www.diytrade.com/china/pd/3832187/stainless_steel_shinning_sculpture_wit 
h_artistic_design.html និង  http://www.figurativeartist.org/andrew-benyei-figurative- 
sculpture/ 

http://www.diytrade.com/china/pd/3832187/stainless_steel_shinning_sculpture_wit
http://www.figurativeartist.org/andrew-benyei-figurative-
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 េរខណៈរលិស្ស្ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម គជឺាការែ រតែងវែែ លក្រើក្បាស្់ នងិនេិែនេឧស្ាហរមម។ ការ
ច្ូេរួមច្ាំតណរររស្ម់ាច ស្គ់ាំនូរឧស្ាហរមម នឹងលធវើឱយរូររាង ថ្នវែែ មានក្រលយជន៍ មានលសភ័ណភារ 
និងគួរក្ែូវបានចែ់ទ រថ្នជាការរញ្ចូេសិ្េបៈ។ លដ្ឋយសរតែេរខណៈសិ្េបៈររស្់ររួលគ គាំនូរ
ឧស្ាហរមម ក្ែូវបានលគទទេួសា េថ់្ន ជាសេ ថ្ដ្ថ្នសិ្េបៈតររអន វែត លហើយក្ែវូបានការពារលដ្ឋយច្ារ់
សិ្ទធិអេរនរិនធ។26 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
26 ឧទហរណ៍ សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិស្តីរី សេ ថ្ដ្សិ្េបៈ“តររអន វែតលៅរេ ងច្ារ់ ” ស្តីរី ការររាសិ្ទធិថ្ន BN, s. 2 

and 6; KH art. 7(h); ID art. 12(1)(f); LA art. 92.1.1.9; MY, s. 3, 7(1)(c), 7(5); PH, s. 171.10; 
SG DA s. 2(1); TH s. 4; VN IPL art. 14.g. 
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2. ភាពថ្មី 
គាំនូរឧស្ាហរមម មិនអាច្ច្ ោះរញ្ជ ីក្ែមឹក្ែូវលទ ក្រសិ្នលរើវាមិនមានភារងម។ី ដ្ឋច្ខ់ាែែក្មូវឲ្យមានភារងមី
លៅរេ ងរិភរលោរ លដ្ើមបឱីយគាំនូរឧស្ាហរមម អាច្ទទួេបានការច្ ោះរញ្ជ ី ឬររាទ រលៅលេើរញ្ជ ីលនាោះ។27

 

 
លដ្ឋយតនអរលេើរទរបញ្ាែតចិ្ារជ់ាធរមាន ភារងមអីាច្ក្ែូវក្ែួែរនិិែយ លដ្ឋយអាជាា ធររមមសិ្ទិធឧស្ាហរមម 
ម នលរេច្ ោះរញ្ជ ី មិនថ្នេទធនេលនោះរនិិែយលដ្ឋយមន្រនតចីស្់ (ex officio) ឬការជាំទស្់តដ្េលធវើល ើង 
លដ្ឋយតនអរលេើរងវោះមូេដ្ឋា ន ថ្នភារងមីល ើយ។ ភារងម ីរអ៏ាច្ក្ែូវបានរិនែិយលៅរេ ងនែីិវធិដី្រហូែ លមា 
ភារ ឬការអស្់ស្ រេភារ លៅច្ាំលពាោះម ែអាជាា ធររមមសិ្ទិធឧស្ាហរមម ឬលៅច្ាំលពាោះម ែអាជាា ធ
រែ ោការ  )ែ ោការ(លដ្ឋយមិនគែិរីដ្ាំណារ់កាេ។  ថ្ននីែវិធិីស្ក្មារក់ាររិនែិយភារងម ីេរខែណឌ ស្ាំខា
ន់ៗ ថ្នែក្មូវការភារងមី លៅតែស្ាំខាន់ដ្ូច្ោេ ។28

 

 

2.1 និយមន័យ ននភាពថ្មី 

ភារងមីថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវបានរាំណែ់ លដ្ឋយលយងលៅលេើអវីៗ ក្គរយ់៉ា ង តដ្េក្ែូវបាននតេ់ជនូជា
សធារណៈ ឲ្យបានម នលរេកាេររលិច្ឆទពារ់រ័នធក្ស្រតាមគាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះ។ 

 
ស្រ រមរ ែក្មូវការ ថ្នភារងមី នងឹក្ែូវបានរាំលរញ ក្រសិ្នលរើគាំនរូឧស្ាហរមមមិនមានេរខណៈដ្ចូ្ោេ
លរោះរិទ ឬដ្ូច្ោេ លរោះរទិនឹងគាំនូរឧស្ាហរមមម ន តដ្េបានរង្ហហ ញដ្េស់ធារណជន តដ្េពាររ់័នធ លៅ
តាមកាេររលិច្ឆទជាធរមាន។ 
 

2.1.1 ទសចកត៊ីទោង្ជាសធារណ្ៈ 
សធារណភារ ថ្នលស្ច្រតីលយង លដ្ើមបសី្ាំលរច្ថ្នលែើគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានរលងកើែល ើង មនិស្ក្មារ់
តែសធារណជន ឬអេរលក្រើក្បាស្ជ់ាមធយមជាទូលៅរ៉ា លណាណ ោះលទ រ៉ា តនតស្ាំខាន់ជាងលនោះលទៀែលនាោះ គឺ តនេរ
អែិងិជន តដ្េក្ែវូជូនដ្ាំណឹងឲ្យបានដ្ឹង (the sector of informed customers) តដ្េជាធមមតា ទញិ ឬ
លក្រើក្បាស្់នេិែនេ តដ្េមានលៅរេ ងគាំនរូឧស្ាហរមម។ តនេរលនាោះ គឺជាតនេរ ថ្នអែិងជិន តដ្េបាន
ទទួេដ្ាំណឹង ជាធមមតានងឹដ្ឹងច្ាស្់អាំរអីែែភិារ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ទរ់ទងនឹងនេិែនេមយួច្ាំននួ 
ជាងសធារណជនទូលៅ តដ្េមនិមានទាំនារ់ទាំនងជាធមមតាជាមួយនឹងនេិែនេទាំងអស្់។ 
 
 
  

 
27 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BN DA, s. 9; KH DL, art. 91; ID DL art. 2; LA IPL art. 15.1; MY DA, s. 12 

(1), (2)(a); PH IP Code, s. 23, 24,113.1, IP Rules r. 1502; SG DA s.  5; TH DA s. 56, 57; VN IPL art. 

63.1, 65.1. លោេការណ៍តណនាាំររស្់ការយិេ័យ EUIPO (ការអស្់ស្ រេភារ) រថ្នែណឌ  5.5.។ 
28 ច្ារ់ថ្នរដ្ាជាស្មាជិរអាស៊ា នមួយច្ាំនួន តច្ងអាំរីេរខែណឌ មួយច្ាំនួន តដ្េគាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវតែរាំលរញតាម
លោេរាំណង ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ីរតនែម ឬជាជាំនួស្លៅនឹងែក្មូវការភារងមី។ េរខែណឌ តររលនោះ រារ់រញ្ចូេទាំង 
“នេិែនេលដ្ើម” ឬ “ភារថ្ច្េក្រឌែិ” ថ្នគាំនូរឧាហរមម មិនក្ែូវបានរិភារាលៅរេ ងលោេការណ៍តណនាាំទូលៅទាំងលនោះលទ។ 
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លស្ច្រតលីយងជាសធារណៈ រម៏ានរារ់រញ្ចូេនូវរចិ្ចការពាណិជជរមម ឧស្ាហរមម និងរងវងអ់ាជីវរមម 
ទរ់ទងនឹងការនេិែ ការនាាំច្េូ ការតច្រចយ ឬការលធវើទីនារនេិែនេ តដ្េមានលៅរេ ងគាំនូរ
ឧស្ាហរមមនងតដ្រ។ រងវងទ់ាំងលនាោះ មានទាំនារ់ទាំនងកាន់តែជិែស្េិទធជាមួយ និងង្ហយក្ស្េួច្ូេលៅ
កាន់ក្រភររ័ែម៌ាន តដ្េគាំនូរឧស្ាហរមមក្ែូវបានរង្ហហ ញ។ ជារលិស្ស្ រួរលគដ្ងឹអាំរកី្រភរនាែន់ាង ់    
កាតា  រ នងិមេូទិនេន័យ ស្ក្មារ់ក្រលភទលនសងៗោេ  ថ្ននេិែនេ នងិមានសិ្ទធទិទេួបានអេរនាែ់នាង់ 
ទាំនារទ់ាំនង រិរណ៍័ពាណិជជរមម នងិក្រភរលនសងលទៀែ តដ្េអាច្ឱយររួលគទទេួបានរ័ែម៌ានច្ ងលក្កាយ
លៅរេ ងវសិ្យ័ពារ់រ័នធ។ 
 
វាមិនចាំបាច្់លទ តដ្េមន ស្សទលូៅ អាច្ទទេួបានក្រភរ ថ្នការរង្ហហ ញគាំនូរឧស្ាហរមម លដ្ើមបរីាំផ្លល ញ
ភារងមី ថ្នវែែ ររស្់ររួលគ។ ភារងមីតដ្េក្ែូវការ នឹងមនិក្ែូវបានអន វែតលទ ក្រសិ្នលរើអែិងិជន តដ្េបាន
ជូនដ្ាំណឹង ឬរងវង់អាជីវរមម មាន ឬអាច្មានេទធភារទទេួបានក្រភររែ័៌មានទាំងលនាោះ ម នកាេររលិច្ឆទ
តដ្េពារ់រន័ធ។ 
 

គាំនូរឧស្ាហរមម មិនគួរចែទ់ រថ្ន បានរង្ហហ ញជាសធារណៈលទ ក្រសិ្នលរើវាក្ែូវបានរង្ហហ ញដ្េ់
មន ស្សតដ្េជារក់ាែរវរិច្ចតាមរិច្ចក្រមលក្រៀងររាការស្មាៃ ែ ់ ឬតាមទាំនារ់ទាំនងរចិ្ចស្នោណាមយួ 
តដ្េនងឹែក្មូវឱយមន ស្សទាំងលនាោះ មិនរលញ្ចញ ឬលនាើលច្ញគាំនូរឧស្ាហរមម។ ដ្ូច្ោេ លនោះតដ្រ ការរង្ហហ ញ
អាំរីគាំនរូឧស្ាហរមម លៅរេ ងរងវង់មន ស្ស តដ្េជារ់ការរង្ហខ ាំង រេ ងេរខណៈតដ្េរ័ែម៌ាន មិនអាច្ទទួេ
បានជាសធារណៈ ឬជាលហែ នេស្មរមយស្ក្មារស់ធារណជន ឬរងវងព់ាណិជជរមមឯរលទស្ មិនគួរក្ែូវ
បានចែ់ទ រថ្ន ជាការរង្ហហ ញ តដ្េពារ់រន័ធនឹងលោេរាំណង ថ្នភារងមីលទ។ 

2.1.2 កាលររទិចេេពាក់ព័េធេឹង្ទោលរណំ្ង្ ថេភាពៃម៊ី  
កាេររលិច្ឆទពារ់រ័នធ លដ្ើមបរីាំណែ់ភារងមី ជាទូលៅទរទ់ងនងឹជាកាេររទិចេេ ថេការដាកព់ាកយទសែើស ំ
តាមកណំ្ត់ លដ្ើមបចី្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម ជាមួយការយិេយ័រមមសិ្ទិធឧស្ាហរមម។ ពារយស្ ាំតាម
រាំណែ ់ គឺជាវធិីមយួ តដ្េអន លោមតាមែក្មូវការ តដ្េបានរាំណែ់ លដ្ើមបទីទួេបាននូវកាលររទិចេេ
ដាកព់ាកយស ។ំ 
 

2.1.2.1 អាេិភាព  
ក្រសិ្នលរើអេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំសិ្ទធអិាទភិារតាមអន ស្ញ្ញា ទកី្រុងបា៉ា រសី្ កាេររលិច្ឆទ តដ្េពារ់រ័នធ ជាកាេ
ររលិច្ឆទ ថ្នការដ្ឋរ់ឯរសរអាទភិារដ្ាំរូងលគ។ រយៈលរេអាទភិារស្ក្មារ់គាំនូរឧស្ាហរមម គឺក្បាាំមួយ
តែ។ លនោះមានន័យថ្ន លដ្ើមបទីទេួបាននេក្រលយជនជ៍ាអាទភិាររេ ងការដ្ាំលណើ រការពារយស្ ាំ ក្ែូវដ្ឋរ់
ពារយលៅការយិេ័យមិនឱយយែឺជាងក្បាាំមួយតែ រនាទ ររ់ីកាេររលិច្ឆទដ្ឋរ់ពារយស្ ាំអាទិភារ។ ក្រសិ្ន
លរើអេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ អោះអាងរីអាទិភារ ថ្នពារយស្ ាំម នច្ាំនួនររី ឬលក្ច្ើនជាងលនោះ ក្ែូវយរកាេររលិច្ឆទ ថ្ន
ពារយស្ ាំដ្ាំរងូ។ 

 
លក្កាមលោេការណ៍ ថ្នសិ្ទធិអាទិភារ តដ្េបានរលងកើែល ើង លដ្ឋយអន ស្ញ្ញា ក្រុងបា៉ា រសី្ ការដ្ឋរ ់ឯរសរ
ដ្ាំរូងលៅរេ ងក្រលទស្មួយ តដ្េភាជ រក់ាែរវរិច្ច លដ្ឋយអន ស្ញ្ញា លនាោះ ក្ែវូបានចែ់ទ រថ្ន ជាកាេររលិច្ឆទ
ពារ់រន័ធ លដ្ើមបសី្លក្មច្លេើភារងមី រេ ងររណីមានការលស្េើស្ ាំអនតរាគមន៍ ការោែក្ែដ្ឋង ឬស្រមមភារលនសង
លទៀែទរ់ទងនងឹ គាំនូរឧស្ាហរមម។ អន ស្ញ្ញា ទីក្រុងបា៉ា រសី្ មានតច្ងរេ ងមាក្តា ៤  .ែ  ៖ 
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“ែ. ដ្ូលច្េោះ រាេក់ារដ្ឋរ់ឯរសរជារនតរនាទ រ់លៅរេ ងរណាត ក្រលទស្ដ្ថ្ទលទៀែររស្ស់្ហភារ ម នលរេន ែ
រាំណែ់ ថ្នរយៈលរេ តដ្េបានលេើរល ើងខាងលេើ នងឹមនិក្ែូវដ្ឋរជ់ាការអស្់ស្ រេភារបានលទ លដ្ឋយ
លហែ នេ ថ្នស្រមមភារណាមួយ តដ្េបានស្លក្មច្រេ ងច្លនាល ោះលរេលនាោះ ជារិលស្ស្ ការដ្ឋរឯ់រសរ
លនសងលទៀែ ការលបាោះរ មពនាយ ឬការលធវើអាជីវរមមលេើការថ្ច្េក្រឌិែ។ ការដ្ឋរ់េរ់ច្ារ់ច្មលង ថ្នគាំនូរ
ឧស្ាហរមម ឬការលក្រើស្ញ្ញា ស្ាំោេ់ លហើយស្រមមភារតររលនោះ មិនអាច្នតេសិ់្ទធដិ្េែ់ែីយជ៍ន ឬសិ្ទធិ
កាន់ការ់ផ្លទ េ់ែលួនណាមយួល ើយ។ 
 

សិ្ទធិអាទិភារ អាច្ក្ែូវបានលស្េើស្ ាំទ រជាបានការទរ់ទងនងឹគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េដ្ចូ្ោេ លរោះរិទ ទាំង
លៅរេ ងពារយស្ ាំអាទភិារ នងិពារយស្ ាំ តដ្េបានដ្ឋរ់លៅការយិេ័យ។ ក្រសិ្នលរើគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េ
មានលៅរេ ងពារយស្ ាំ ស្ែិែលក្កាមការរចិរណាមានការតក្រក្រួេ ឬភារែ ស្ោេ  តដ្េអាច្យេប់ាន លនាោះ
សិ្ទធិ ថ្នអាទភិារនឹងមនិដ្ាំលណើ រការល ើយ។ 
 

លៅលរេតដ្េគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េមានលៅរេ ងពារយស្ ាំ លច្ញរីឯរសរអាទិភារម នៗ អេរដ្ឋរ់ពារយ
ស្ ាំអាច្យរអាទភិារជាលក្ច្ើនមរលក្រើ រដ៏្ូច្ជាអាទិភារលដ្ឋយតនេរ ដ្ូច្តដ្េបានអន ញ្ញា ែលៅរេ ងអន 
ស្ញ្ញា ទីក្រងុបា៉ា រសី្តដ្រ។29 
 

2.1.2.2 រយៈទពលេេួលបាេការអេ ទប្ោោះ 
រេ ងររណីតដ្េច្ារជ់ាធរមាន តច្ងរីរយៈលរេទទួេបានការអន លក្ោោះ ឬរយៈលរេ ថ្នអភយ័ឯរសិ្ទធិ
ច្ាំលពាោះមាច ស្់គាំនូរគាំនរូឧស្ាហរមម ឬអេរស្េងសិ្ទធិររស្ោ់ែ់ តដ្េរង្ហហ ញគាំនូរឧស្ាហរមម ម នលរេដ្ឋរ់
ពារយលស្េើស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ីររស្ែ់លួន ការរង្ហហ ញតររលនោះ អាច្ពារ់រន័ធរេ ងការរាំណែថ់្នលែើែក្មូវការភារងមី ក្ែូវ
បានលគអន វែតតាមតដ្រឬលទ។30 
 

ែក្មូវការភារងមដី្ឋច្ខ់ាែ គែឺឹងរងឹខាល ាំងណាស្។់ ដ្ូលច្េោះរាេក់ាររង្ហហ ញអាំរីគាំនូរឧស្ាហរមម ម នលរេដ្ឋរ់
ឯរសរពារ់រ័នធ ឬលៅរតនលង តដ្េអាច្អន វែតបាន កាេររលិច្ឆទអទិភារ អាច្រាំផ្លល ញនវូភារងមី តដ្េក្ែូវ
ការ។ ការោែក្ែដ្ឋងតដ្េអាច្រ៉ាោះពាេ់ដ្េ់ភារថ្ច្េក្រឌែិងមី ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម នឹងរាររ់ញ្ចូេទាំង
ការោែក្ែដ្ឋង តដ្េរណាត េមររសី្រមមភារររស្់អេររច្នាម៉ាូែែលួនឯង ឬអេរស្េងែាំតណងររស្ោ់ែ់ ឬ
រីស្រមមភារ តដ្េអន វែត លដ្ឋយមន ស្ស តដ្េទទេួបានគាំនូរឧស្ាហរមមលដ្ឋយផ្លទ េ់ ឬលដ្ឋយក្រលយេ 
រីអេររច្នាម៉ាូែ លដ្ឋយក្ស្រច្ារ់ ឬលដ្ឋយែ ស្ច្ារ។់ 
 
ច្ារ់តច្ងររីយៈលរេទទេួបានការអន លក្ោោះដ្េ់មាច ស្់គាំនូរឧស្ាហរមម មានលោេរាំណងការពារការ
បាែ់រង់សិ្ទធិ រេ ងររណីមានការរង្ហហ ញគាំនរូឧស្ាហរមមម ន ឬមិនស្ម័ក្គច្ិែត។ លនោះរ៏ក្ែវូរចិរណានងតដ្រ

 
29 សូ្មលមើេអន ស្ញ្ញា ទីក្រុងបា៉ា រសី្ មាក្តា 4.F. 

30 សូ្មលមើេលៅរេ ង in BN DA s. 12, 13; KH art. 92; ID DL art. 3; LA IPL art. 30; MY DA, s. 12 (3); PH 

IP Code, s. 25, IP Rules r. 1503, 1601; SG DA s. 8, 9, 10; TH DA s. 6, 19, 57; និង VN IPL art. 

65.4. នងតដ្រ សូ្មលមើេលោេការណ៍តណនាាំររស្់ការយិេ័យ EUIPO (ការអស្់ស្ រេភារ), រថ្នែណឌ  
5.5.1.9. 
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ថ្ន ជាញឹរញារក់ាររង្ហហ ញតររលនោះ ក្ែូវទមទរឱយលធវើលែស្តសរេបងគាំនូរឧស្ាហរមម ថ្ននេិែនេលៅ
លេើទីនារ ឱយលរៀរច្ាំអាជាា រ័ណណ  ឬរិច្ចក្រមលក្រៀងតច្រចយ ឬតណនាាំគាំនូរឧស្ាហរមមលៅរតនលងរិរ័ណ៍នលូវការ។ 
 

រយៈលរេទទេួបានការអន លក្ោោះ ក្ែូវបាននតេ់ជនូលៅរេ ងច្ារ់ តដ្េជារយៈលរេមួយ រនាទ ររ់ីគាំនូរ
ឧស្ាហរមម ក្ែូវបានរង្ហហ ញ រេ ងអាំ  ងលរេ តដ្េអេររច្នាម៉ាូដ្ )ឬអេរស្េងែាំតណងររស្់ោែ់ (អាច្ដ្ឋរ់
ពារយស្ ាំ លដ្ើមបចី្ ោះរញ្ជគីាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះ លដ្ឋយោម នការរង្ហហ ញតររលនោះ តដ្េលធវើឱយែូច្ខាែដ្េ់ភារងមី
តដ្េក្ែូវការ។ ស្រ រមរ ការរង្ហហ ញ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម លក្កាមកាេៈលទស្ៈតដ្េបានរាំណែ់ នងឹមិន
ក្ែូវបានរចិរណា រេ ងលោេរាំណងរលងកើែភារងម ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលទ។ 
 

រយៈលរេទទេួបានការអន លក្ោោះ ធមមតា មានរយៈលរេដ្រ់រីរតែ ម នកាេររលិច្ឆទ ថ្នការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ
ជាមួយការយិេ័យ។ លៅលរេតដ្េពារយស្ ាំអាទភិារ ក្ែូវបានលគទមទរ រយៈលរេអន លក្ោោះនឹងលៅ
ម នកាេររលិច្ឆទដ្ឋរព់ារយលស្េើស្ ាំអាទិភារ។ រ៉ា តនត ច្ារ់អាច្រលងកើែរយៈលរេអន លក្ោោះក្ែឹមតែក្បាាំមយួតែ 

)ជាំនសួ្ឱយដ្រ់ររីតែ (ឬអាច្រាំណែ់រីអែែក្រលយជន៍  ថ្នរយៈលរេអន លក្ោោះ ច្ាំលពាោះររណីជារោ់រ់
ណាមយួ ថ្នការរង្ហហ ញ ឧទហរណ៍ ការរង្ហហ ញបានលធវើល ើងលៅរតនលងតាាំងរិរណ៍័នលូវការ ឬក្ែូវបាន
ទទួេសា េ់ជានលូវការ ឬរណាត េមររីអាំលរើែ ស្ច្ារ់ ឬការរ ាំលោភរាំពាន តដ្េបានក្រក្រែឹតច្ាំលពាោះអេរ
រច្នាម៉ាែូ ឬអេរស្េងមរែរររស្ោ់ែ។់ 
 

អេរក្ែែួរិនែិយ ក្ែូវតែគិែរីរយៈលរេអន លក្ោោះ ក្រសិ្នលរើវាក្ែូវបានលស្េើស្ ាំលដ្ឋយអេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ ឬ
លដ្ឋយអេរកាន់គាំនូរឧស្ាហរមម លដ្ើមបកីារពារការរដ្ិលស្ធការច្ ោះរញ្ជ ី ឬការដ្រហែូការច្ ោះរញ្ជ ី លដ្ឋយ
លហែ នេ ថ្នការរង្ហហ ញបានលរើែល ើង រេ ងរាំ  ងលរេអន លក្ោោះ។ អេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ ឬអេរកាន់ការ់ នឹង
ទទួេរនទ ររង្ហហ ញការរិែ តដ្េពាររ់័នធនឹងរយៈលរេអន លក្ោោះ លដ្ើមបដី្ាំលណើ រការ។ 
 

2.1.3 ម្របភពផ្ដលអាចបង្ហា ញឲ្យដងឹបាន 

ការរង្ហហ ញរីគាំនរូឧស្ាហរមមតាមវធិមីួយ តដ្េគាំនូរឧស្ាហរមមលនោះ អាច្លៅដ្េ់ថ្ដ្សធារណៈជននឹង
ទមទរឱយមានគាំនូរឧស្ាហរមមលនោះ លហើយវាទមទរឲ្យសធារណជន អាច្លមើេល ើញ ឬទញយរគាំនូរ
ឧស្ាហរមមលនោះរីក្រភរសធារណៈមយួច្ាំនួន។ ក្រភរស្ាំខាន់ៗ  ថ្នការរង្ហហ ញគាំនូរឧស្ាហរមម អាច្លធវើ
យ៉ា ងណាឲ្យបានដ្េ់ថ្ដ្សធារណៈជន លហើយគាំនូរឧស្ាហរមមតររលនោះ ក្ែវូយរមរលធវើការរភិារា ដ្ូច្
ខាងលក្កាមលនោះ។ 
 

2.1.3.1 ការទចកចាយ េិង្ការទប្រើប្បាស់កែ ង្កិចចការពាណិ្ជជកមម 
ការរង្ហហ ញអាំរីគាំនូរឧស្ាហរមម អាច្លធវើល ើងបាន តាមរយៈ ការនាាំនេិែនេ ឬវែែ ច្េូទនីារ តដ្េជា
រូរែាំណាងឲ្យគាំនូរឧស្ាហរមម។ ក្រសិ្នលរើវែែ  តដ្េរងករ់នូវគាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវបានដ្ឋរ់េរ់លៅលេើទី
នារ លនាោះគាំនូរឧស្ាហរមមនឹងក្ែូវបាននសរវនាយជាសធារណៈភាល មៗ លៅលរេតដ្េអែិងជិន អាច្
លមើេល ើញ និងទញិនេិែនេលដ្ឋយផ្លទ េ។់ រេ ងររណីលនោះ នេិែនេ ក្ែូវតច្រចយជូនសធារណជន 
ទ រជានេិែនេគាំរូ លដ្ឋយឥែគិែថ្ងលជាគាំរ ូស្ក្មារ់ការសរេបងរមាល ាំងទីនារ ឬស្ក្មារ់លោេរាំណង 
ថ្នការនាយពាណិជជរមម។ 
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2.1.3.2 ការទបាោះព មពសាយេូទៅ 
ការរង្ហហ ញក្កាហវិច្ ឬរូរងែ ថ្ននេិែនេ តដ្េរងករន់ូវគាំនរូឧស្ាហរមមមួយ លៅរេ ងទស្សនាវដ្តសីធារ
ណៈក្រចាំស្បាត ហ៍ ឬក្រចាំតែ កាតស្ែ ទស្សនាវដ្តី ឬការលបាោះរ មពនាយលនសងលទៀែ រង្ហហ ញ និងទមាល យរី
លរឿងរច្នាម៉ាែូដ្េ់រក្មិែមយួ តដ្េគាំនូរឧស្ាហរមម អាច្ក្ែូវបានតរងតច្រយ៉ា ងច្ាស្់លៅរេ ងការរង្ហហ ញ
ទាំងលនាោះ។ ការលបាោះរ មពនាយតររលនោះ ក្ែវូតែយរមររិចរណារេ ងការវភិាគលមើេថ្នលែើគាំនូរឧស្ាហរមម
លនោះ ក្ែូវចែ់ទ រថ្នជាររស្់ងម ីលៅតាមច្ារ់ តដ្េបានរាំណែត់ដ្រឬលទ។ 
 

ការរង្ហហ ញដ្ូច្ោេ លនោះ រ៏ក្ែូវលក្រើក្បាស្់ច្ាំលពាោះការលបាោះរ មពនាយរិលស្ស្ៗ ដ្ូច្ជា ការលបាោះរ មពនាយទស្ស
នាវដ្តីវជិាជ ជីវៈក្រចាំស្បាត ហ៍ ឬក្រចាំតែ និងទស្សនាវដ្តតីាមក្រធានរទទរ់ទងនងឹ ឧទហរណ៍ ម៉ាដូ្ ស្ាំលេៀ
ររាំពារ់ ការែ រតែងតនេរខាងរេ ង សែ រែយរមម លក្គឿងរមានត រងយនត ឬឧរររណ៍រលច្ចរលទស្។ 
 

កាតាេ កឧស្ាហរមម និងពាណិជជរមម តដ្េក្ែូវបានតច្រចយ លដ្ឋយនេិែររ និងអេរតច្រចយ
នេិែនេ តដ្េរញ្ចូេគាំនូរឧស្ាហរមមគជឺាឯរសរលយង តដ្េមានស្ រេភារ រេ ងការរលងកើែសេ ថ្ដ្
សិ្េបៈម នលគ និងការរង្ហហ ញរីគាំនូរឧស្ាហរមម។ ការយលនោះ លក្រើលេើកាតា  រទាំងរីរ តដ្េបានតច្រចយ
លៅរេ ងរងវងព់ាណិជជរមម នងិកាតា  រ តដ្េតច្រចយជូនសធារណជនទូលៅ មិនថ្នជាទក្មង់លស្ៀវលៅ
លបាោះរ មព ឬលេើអ ីនធណិឺែលទ )សូ្មលមើេែលឹមសរខាងលក្កាមលនោះ(។ 
 

2.1.3.3 ការទបាោះព មពសាយជាសេូវការ  
ការលបាោះរ មពនាយតដ្េលច្ញលដ្ឋយអាជាា ធររមមសិ្ទិធឧស្ាហរមមជាែិ (IP Offices) ថ្នក្រលទស្ណា
មួយ ដ្ចូ្ជា កាតស្ែនលូវការ និងក្រឹែតរិ័ក្ែនានា រ៏ជាក្រភរពារ់រ័នធ ថ្ននសរវនាយឲ្យដ្ឹងតដ្រ។ លវៀរតេងតែ
មានច្ារ់តច្ងលនសងរីលនោះ លនាោះការនេិែល ើងវញិនវូគាំនរូឧស្ាហរមម លៅរេ ងការលបាោះរ មពនាយជានលូវ
ការ ក្ែវូបានចែទ់ រថ្ន ជាការរង្ហហ ញគាំនរូឧស្ាហរមម ជូនសធារណៈជន។ តាមរែិលៅ លច្ែនាតររ
លនោះ មានក្រសិ្ទធភារែពស្់ រេ ងការក្រកាស្នាយ តដ្េបានលធវើល ើង តាមរយៈ ការលបាោះរ មពនាយជានលូវការ
តររលនោះ។ 
 
ក្រសិ្ទធភារ ថ្នការនសរវនាយតររលនោះ លធវើបានជាទូលៅ លដ្ឋយស្ាំលៅច្ាំលពាោះតែក្រធានរទជារោ់រ់ ថ្ន
កាតស្ែ ឬក្រឹែតរិ័ក្ែនលូវការលនាោះលទ។ មិនតមនក្រឹែតិរក័្ែ ឬកាតស្ែ តដ្េក្ែូវច្ ោះពារ់រ័នអតែលរឿងរច្នាម៉ាែូ
ឧស្ាហរមមរ៉ា លណាណ ោះលទ រ៉ា តនតរ៏រមួទាំងក្រឹែតរិ័ក្ែ តដ្េច្ ោះរលីរឿងពាណិជជស្ញ្ញា  ក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម 
និងសិ្ទធិរមមសិ្ទិធរញ្ញា  (IP) លនសងលទៀែតដ្រ។ 

 
ការក្រកាស្ជានលូវការតាមកាេរាំណែ់ មនិរាររ់ញ្ចូេការនេិែល ើងវញិ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលទ រ៉ា តនត
ទ រលរេឲ្យលរៀរច្ាំឯរសរដ្ឋរព់ារយស្ ាំគាំនូរឧស្ាហរមម (lays open the file of the design application) 
តដ្េការការនេិែគាំនូរឧស្ាហរមមល ើងវញិ អាច្លធវើបានតាមការលស្េើស្ ាំរសីធារណជនណាមយួ រ៏ក្ែូវ
បានចែ់ទ រថ្ន ជាការរង្ហហ ញឲ្យលមើេបានលរញលេញតដ្រ (full disclosure)។ 
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2.1.3.4 ការដាក់រង្ហហ ញទៅទលើអ េិធណិឺ្ត 
លគហទាំរ័រ នងិមេូទិនេន័យលេើអ និធឺតណែ គួរតែក្ែូវបានចែទ់ រថ្ន ជាក្រភររែ័៌មាន ស្ក្មារ់
សធារណជន។ 

 
ការដ្ឋរ់រង្ហហ ញនេិែនេលៅលេើក្ររ័នធអ នីធណិឺែ តដ្េរងករ់នវូរ័ែម៌ាន ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម រេ ងេរខណៈ
មួយ តដ្េអន ញ្ញា ែឱយសធារណជនមានេទធភារទទេួបាននូវររូរាងនេិែនេលនាោះយ៉ា ងច្ាស្់ នឹង
លធវើឲ្យរ៉ាោះពាេដ់្េភ់ារងមថី្នគាំនូរឧស្ាហរមម តាមរលរៀរដ្ូច្ោេ នឹងការតរងតច្រតនេរពាណិជជរមមថ្នវែែ 
ទាំងលនាោះ។ 
 
រទរង្ហហ ញ ឬការនតេជ់ូននេិែនេលៅលេើលគហទាំររ័អ ិិនធណិឺែ គរួតែក្ែូវបានលគយរលៅលធវើពាណិជជ
រមមលេើនេិែនេទាំងលនាោះ។ ក្រលភទ ថ្នការរង្ហហ ញលនោះ គួរតែក្ែវូបានលគទទេួសា េ់ សូ្មបតីែលគហទាំររ័
រ៏ទមទរឲ្យមានការជាវ ឬការរង់ក្បារ់ ឬលេែរូដ្ លដ្ើមបកីារពារ រ ាំឲ្យក្រុមមន ស្សមួយច្ាំនួនច្ូេលមើេ
បានតដ្រ។ ក្រសិ្នលរើការច្េូលៅលមើេលគហទាំរ័រ មិនក្ែូវបានរែឹែបែិ លដ្ឋយមិនលក្រើរទរបញ្ាែតិ ថ្នការររា
ការស្មាៃ ែ់លទ លនាោះពាណិជជររទូលៅអាច្ច្េូលមើេបាន លហើយរងវង់អាជវីរមមទាំងអស្់ តដ្េទរទ់ងនងឹ
នេិែនេអាច្រងករបានជារញ្ញហ  ការរង្ហហ ញលៅលេើលគហទាំរ័រលនាោះ គួរតែក្ែូវបានចែ់ទ រថ្ន ជាការ
រង្ហហ ញជាសធារណៈ។ 
 
វាចាំបាច្់ណាស្់លដ្ើមបរីញ្ញជ រ់រេ ងររណីនីមួយ  ៗនូវកាេររលិច្ឆទច្ាស្ោ់ស្់ ថ្នការរង្ហហ ញរីគាំនូរឧស្ាហរមម 
លៅលេើលគហទាំររ័អ ិិនធណិឺែ លដ្ើមបអីាច្លធវើការលក្រៀរលធៀរកាេររលិច្ឆទលនាោះបានលៅនងឹកាេររលិច្ឆទ ថ្ន
ការដ្ឋរ់ពារយ ឬអាទិភារ ថ្នកាេររលិច្ឆទរេ ងការដ្ឋរព់ារយស្ ាំ។ កាេររលិច្ឆទ ថ្នការដ្ឋរ់រង្ហហ ញលេើអ ិនធឺ
ណិែ ក្រតហេជាមនិទន់លរៀរច្ាំបានរួច្រាេ់លទ។ លោេការណ៍តណនាាំស្តីរី OHIM (ការអស្ស់្ រេភារ) 
រង្ហហ ញលៅរេ ងស្នទស្សន៍ ដ្ចូ្ខាងលក្កាម តដ្េកាេររលិច្ឆទ ថ្នការរង្ហហ ញលៅលេើអ និធណិឺែ អាច្ក្ែូវបាន
ចែ់ទ រថ្ន អាច្ទ រច្ែិតបាន។31 
 

• លគហទាំរ័រនតេ់នវូរ័ែម៌ានអាំរីលរេលវោ ទរ់ទងនងឹក្រវែតិ ថ្នការតរតក្រ តដ្េក្ែូវលក្រើលេើឯរ
សរ ឬលគហទាំរ័រ )ឧទហរណ៍  ដ្ូច្ជា រ័ែម៌ានទាំងលនោះ អាច្ររបានលៅរេ ង Wikipedia ឬ
តាមការរញ្ចូេលៅរេ ងមាែិកា លដ្ឋយស្វយ័ក្រវែតិ ឧទហរណ៍ ដ្ចូ្ជាសរ ស្តីរី លវទិកា និង
រល រ(; ឬ 

• កាេររលិច្ឆទ ថ្នការរលងកើែេិរិក្រម ក្ែូវបានដ្ឋរ់លៅរេ ងលគហទាំរ័រ លដ្ឋយមា៉ា ស្ ីនតស្វងររ 
)រណ៍ឧទហ  រឃីាល ាំងស្មាៃ ែ់ហាូហាេ “ Google cache”  (។ ឬ  

• រូរងែងែតាមលអក្រង់ (screenshot) ថ្នលគហទាំរ័រ មានកាេររលិច្ឆទ តដ្េបាននតេជ់ូន។ ឬ 
• រ័ែ៌មានទរ់ទងនឹងការលធវើរច្ច របនេភារលគហទាំរ័រ អាច្ររបានរីលស្វារមមររាទ រឯរសរ

ររស្់អ នីធណិឺែ។ 
 

2.1.3.5 ការដាក់រង្ហហ ញទៅកទេេង្តាងំ្ពិពណ៍័្ 
រទរបញ្ាែតិច្ារ់ស្ក្មារ់រយៈលរេនតេ់ការអន លក្ោោះ រេ ងររណី ថ្នការរង្ហហ ញគាំនូរឧស្ាហរមម លៅរតនលង
តាាំងររិ័ណ៍មួយ អាច្ក្ែវូបានលធវើល ើងលដ្ឋយឯររាជយ ឬភាជ រ់ជាមួយការអន វែតកាែរវរិច្ច តាមអន ស្ញ្ញា ទី

 
31 សូ្មលមើេលោេការណ៍តណនាាំររស្់ការយិេ័យ EUIPO (ការអស្់ស្ រេភារ រថ្នែណឌ  (5.5.1.4. 
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ក្រុងបា៉ា រសី្ លដ្ើមបនីតេ់ការការពារនេិែនេ តដ្េបានរង្ហហ ញលៅរេ ងការរិរណ៍័អនតរជាែជិានលូវការ ឬ
តដ្េមានការទទួេសា េជ់ានលូវការ។32 
 

គាំនូរឧស្ាហរមម អាច្ក្ែូវបានរង្ហហ ញជាលេើរដ្ាំរងូលៅរតនលងតាាំងររិណ៍័ ឬការតាាំងរិរណ៍័ពាណិជជរមម 
ជារិលស្ស្ រតនលងតដ្េក្រែឹតិការណ៍តររលនោះ ក្ែូវបានលក្រើលដ្ើមបលីរើរដ្ាំលណើ រការនេិែនេងម ីឬនេិែនេ 
ថ្នម៉ាូដ្ ការផ្លល ស្់រតូរលវនតាមរដ្ូវ ឬែក្មូវការតាមរដ្ូវ។ ការរង្ហហ ញនេិែនេលៅរេ ងការតាាំងររិណ៍័មួយ 
គួរតែក្ែូវបានលគយរមររចិរណា លដ្ើមបរីាំណែ់រភីារងមី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម។ 

 
ច្ារ់លនោះ អាច្នតេន់ូវរយៈលរេអន លក្ោោះមួយ តដ្េមានរាំណែ់ រនាទ ររ់ីការរង្ហហ ញនេិែនេ តដ្េ
មានគាំនូរឧស្ាហរមម (សូ្មលមើេរថ្នែណឌ  2.1.2.2 ខាងលេើ)។ រ៉ា តនត ច្ារអ់ាច្រញ្ញជ រ់ថ្ន រយៈលរេ
ថ្នការអន លក្ោោះតររលនោះ នឹងក្ែូវអន វែតស្ក្មារ់តែការរង្ហហ ញលៅរតនលងតាាំងរិរ័ណ៍អនតរជាែិជានលូ វការ ឬ
តដ្េមានការទទួេសា េជ់ានលូវការ។ ដ្ូលច្េោះ ការរង្ហហ ញនេិែនេលៅរេ ងការតាាំងររិណ៍័ តដ្េមិនមាន
ការទទេួសា េ់ អាច្រាំផ្លល ញនូវភារ ថ្នការរច្នាម៉ាូដ្ តដ្េមានលៅរេ ងនេិែនេទាំងលនាោះ។ 
 

ឧទហរណ៍ខាងលក្កាមលនោះ លរៀររាររ់ីការរង្ហហ ញ តដ្េរាំផ្លល ញដ្េ់ភារងមី លៅរេ ងរធិីរិរណ៍័មយួ តដ្េ
មិនក្ែូវបានទទេួសា េជ់ានលូវការ។33  
 

គាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េបានដ្ឋរព់ារយស្ ាំៈ 
ការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំលេែ No: 3-2007-00452 –   “ម៉ាូែូ ” LCL: 12-11 
កាេររលិច្ឆទជាអាទភិារ៖ ៤ មររា ២០០៧ - កាេររលិច្ឆទដ្ឋរ់ឯរសរ៖ ១២ លមស ២០០៧  
 

 

ស្ក្មង ់ថ្នការរង្ហហ ញគាំនូរឧស្ាហរមម 

 
32 អន ស្ញ្ញា ទីក្រុងបា៉ា រសី្ មាក្តា១១(១)តច្ងថ្ន៖  
(១) រណាត េក្រលទស្ ថ្នស្ហភារលនោះ ក្ស្រតាមច្ារ់ជាែរិរស្់ែលួន នតេ់ការការពារជារលណាត ោះអាស្នេដ្េ់ការថ្ច្េ
ក្រឌិែក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម ម៉ាូតដ្េមានអែែក្រលយជន៍  គាំនូរម៉ាែូឧស្ាហរមម និងពាណិជជស្ញ្ញា  ទរ់ទិននឹង
ទាំនិញ តដ្េបានដ្ឋរ់តាាំងរិរ័រណ៍អនតរជាែិជានលូវការ ឬទទួេសា េ់ជានលូវការ តដ្េលធវើល ើងលៅលេើទឹរដ្ី ថ្នរដ្ាណា
មួយររស្់រួរលគ។ 
33 ឧទហរណ៍លនោះ ទទួេបានរីអាជាា ធរ ថ្នក្រលទស្លវៀែណាម។ 
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គាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវបានលគរដ្លិស្ធ លដ្ឋយសរតែែវោះភារងមី ។ ម៉ាូែូតដ្េបានរង្ហហ ញលៅរេ ងឯរសរដ្រ
ក្ស្ង់ ក្ែូវបានរង្ហហ ញលៅរេ ងការតាាំងររិ័ណ៍មួយ តដ្េលធវើល ើងលៅទីក្រងុហាការតា ក្រលទស្ឥណឌូ លនស្ ី 
ម នកាេររលិច្ឆទជាអាទិភារ។ អេរដ្ឋរព់ារយបានរញ្ញជ រ់ថ្ន គាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវបានរង្ហហ ញលៅរតនលង
តាាំងររិ័ណ៍អនដរជាែ។ិ រ៉ា តនត អេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ មនិបានរង្ហហ ញថ្ន ការតាាំងរិរណ៍័លនោះ គឺជាការតាាំងររិ័ណ៍
អនតរជាែិនលូ វការ តដ្េក្ែូវបានែក្មូវលដ្ឋយច្ារ់ ថ្នក្រលទស្លវៀែណាមលទ។ 
 

ច្ារ់ររស្់ក្រលទស្លវៀែណាម រន៏តេរ់យៈលរេអន លក្ោោះ ច្ាំនួន ៦ តែតដ្រ រនាទ ររ់ីការរង្ហហ ញនេិែនេ
តដ្េមានគាំនូរឧស្ាហរមមលៅរតនលងតាាំងរិរណ៍័ជាែិ តដ្េមានការទទេួសា េ់លៅក្រលទស្លវៀែណាម។ 
 

2.2 ការវាយតនមៃពីភាពថ្មី 

2.2.1 អតតសញ្ញា ណននគនំូរឧសាហកមម 

ភារងមី  ក្ែូវបានវាយែថ្មល លដ្ឋយលក្រៀរលធៀរគាំនូរឧស្ាហរមមលដ្ើម លនសងលទៀែ តដ្េក្ែូវបានរង្ហហ ញម ន
កាេររលិច្ឆទថ្នការដ្ឋរ់ឯរសរ ឬកាេររលិច្ឆទជាអាទិភារ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េក្ែវូបានរិនែិយ។ 
 

ជាលោេការណ៍ ែក្មវូការ ថ្នភារងម ី ក្ែូវតែមាន ក្រសិ្នលរើោម នអែតស្ញ្ញា ណ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ខាង
លដ្ើមអាច្ក្ែវូបានររល ើញ តដ្េគាំនរូឧស្ាហរមមលនោះ អាច្ចែ់ទ របានថ្ន ជាគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េឋិែ
លក្កាមការក្ែួែរនិិែយ។ រ៉ា តនត ភារែ ស្ោេ ែចូ្តាច្ មិនស្ាំខាន់ ឬមិនអាច្យេប់ាន នងិរ័ែម៌ានេមអិែ មិន
គួរក្ែូវយរមររចិរណាលទ លៅលរេលធវើការលក្រៀរលធៀរគាំនូរឧស្ាហរមម លៅនងឹការរង្ហហ ញម នៗ ឬការ
ដ្រក្ស្ង់លច្ញរគីាំនូរឧស្ាហរមម។ ភារែ ស្ោេ ែចិ្ែចួ្តររលនោះ មនិគួររ៉ាោះពាេ់ដ្េភ់ារពារ់រន័ធ ថ្នការ
រង្ហហ ញខាងលដ្ើម ស្ក្មារ់លោេរាំណង ថ្នភារងមីលទ។ 
 
ភារែ ស្ោេ  ឬភារតក្រក្រេួ ថ្នររូរាង គួរតែក្ែូវបានចែ់ទ រថ្ន ជាលរឿងែូច្តាច្ មិនស្ាំខាន់ ក្សេ ឬ
មិនពារ់រ័នធ ក្រសិ្នលរើវាជាធមមតា មិនក្ែូវបានរែ់ស្ាំោេ់ លដ្ឋយអេរលក្រើក្បាស្ជ់ាមធយម ថ្ននេិែនេ 
តដ្េរញ្ចូេគាំនរូឧស្ាហរមម ឬក្រសិ្នលរើេរខណៈពារ់រ័នធលនោះ អាច្ក្ែវូបានលគដ្ឹង លៅលរេរិនិែយ
យ៉ា ងដ្ែិដ្េ់។ អេរលក្រើក្បាស្ជ់ាមធយម អាច្លក្រើក្បាស្់ក្ែឹមរក្មិែែ ស្ោេ  ថ្នការក្ែែួរនិិែយ នងិការយរ
ច្ិែតទ រដ្ឋរអ់ាក្ស្័យលេើក្រលភទ ថ្ននេិែនេ។ ច្ាំណ ច្លនោះ រ៏គួរតែលេើរយរមររចិរណានងតដ្រ 
លដ្ើមបលីធវើការវាយែថ្មលរីភារងមី លៅរេ ងររណីមយួច្ាំននួ។ 
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ឧទហរណ៍ខាងលក្កាមលនោះ លរៀររាររ់ីររណី ថ្នភារែ ស្ោេ ែចិ្ែចួ្លៅរេ ងគាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េមនិ
លជៀស្វាងបានរេ ងការតស្វងររលមើេរីរងវោះខាែ ថ្នភារងមី ៖34 
 

គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានដ្ឋរព់ារយស្ ាំ :ការដ្ឋរព់ារយស្ ាំលេែ: 3-2006-01570 
កាេររលិច្ឆទដ្ឋរ់ពារយ៖ ថ្ងៃទី២៥ តែធេូ ឆ្េ ាំ២០០៦ 
“ដ្រទរឹក្ែី ”– LCL: 09-01 
 

 
 
ស្ក្មងគ់ាំនូរឧស្ាហរមម ៖ ការច្ ោះល ម្ ោះលេែ៖ HK 0211665.5M004 
ការយិេយ័រមមសិ្ទិធរញ្ញា ៖ ហ ងរ ង 
កាេររលិច្ឆទលបាោះរ មព៖ ថ្ងៃទី៨ តែវចិ្ឆកិា ឆ្េ ាំ២០០២  

“ដ្របាល ស្ទិច្ ” LCL:  09-01

 
 

 
 
 
 
 

 
34 ឧទហរណ៍លនោះ ទទួេបានរីអាជាា ធរ ថ្នក្រលទស្លវៀែណាម។ 
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ពារយស្ ាំ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវបានរដ្ិលស្ធ លដ្ឋយសរតែរងវោះភារងមី។ ពារយស្ ាំគាំនរូឧស្ាហរមម
ក្ែូវបានលគរ ាំរឹងទ រ លដ្ឋយគាំនូរឧស្ាហរមម លយង។ ភារែ ស្ោេ  ថ្នមួរ បាែ សម  និងេាំនាាំរាងស្លឹរលៅ
លេើដ្ងែលួន ក្ែូវបានលគចែទ់ រថ្នមិនស្ាំខាន។់ 
 

ការតក្រក្រេួស្ាំខាន់លៅរេ ងេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលក្កាមការក្ែែួរិនែិយ លរើលក្រៀរលធៀរ
លៅនឹងគាំនូរឧស្ាហរមមម ន តដ្េបានរង្ហហ ញ ឬដ្រក្ស្ងល់ច្ញរីគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានរិនិែយ 
អាច្លធវើឱយគាំនូរឧស្ាហរមមលៅលរេលក្កាយ មានភារែ ស្តរលរោេ  តដ្េអាច្យេប់ាន លហើយជាេទធ
នេ គវឺាងមី លដ្ឋយទរទ់ិននងឹគាំនរូឧស្ាហរមមម នៗ។ 
 

លដ្ើមបរីាំណែ់រក្មែិ ថ្នការតក្រក្រេួ នងិភារងម ីថ្នគាំនរូឧស្ាហរមមលក្កាយៗ ទរទ់ិននឹងគាំនរូឧស្ាហរមម
ម ន ស្តង់ដ្ឋរ ថ្នច្ាំណារ់អារមមណ៍ទូលៅ គួរតែក្ែូវបានអន វែត (សូ្មលមើេរថ្នែណឌ  .2.2.2 ខាងលក្កាម) 
 

2.2.2 ចំណាប់អារមមណ៍ទូសៅ 

 
ការវាយែថ្មល ថ្នភារងម ីគួរតែក្ែូវលធវើល ើង លដ្ឋយតនអរលេើមេូដ្ឋា ន ថ្នច្ាំណារអ់ារមមណ៍ទូលៅ តដ្េក្ែូវ
បាននតេ់ឱយលដ្ឋយគាំនរូឧស្ាហរមមតដ្េរាំរ ងក្ែូវបានរនិិែយ លរើលក្រៀរលធៀរលៅនឹងច្ាំណារអ់ារមមណ៍
ទូលៅ តដ្េបាននតេ់ឱយលដ្ឋយមាច ស្់គាំនូរឧស្ាហរមមមាេ រ់ៗ រីម ន។ 
 

ការលធវើលែស្តលនោះ នងឹទមទរឱយមានការរាំណែថ់្នលែើ គាំនូរឧស្ាហរមម ជារញ្ញហ ថ្នច្ាំណារ់អារមមណ៍ដ្ាំរងូ 
តដ្េរាំរ ងរិចរណា ក្ែូវបានលគយេថ់្នមានេរខណៈដ្ូច្ោេ  ឬអន វែតដ្ចូ្ោេ លៅនងឹគាំនរូឧស្ាហរមមមួយ 
តដ្េបានរង្ហហ ញរមី ន ឬតដ្េដ្រក្ស្ង់ល ើងក្រឆ្ាំងនឹងគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េរាំរ ងរចិរណា។ អាជាា
ធរក្ែួែរិនែិយ គួរតែអន វែតស្តងដ់្ឋរលនោះរទីស្សនៈររស្អ់ែិងិ ថ្ននេិែនេ។ 
 

ឧទហរណ៍ខាងលក្កាមលនោះ រង្ហហ ញរីការសរេបង ថ្នភារងមី តដ្េក្ែូវបានអន វែតលេើមេូដ្ឋា ន ថ្ន
ច្ាំណារ់អារមមណ៍ទូលៅ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េមានទាំនាស្់ ៖ 
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ឧទហរណ៍ ១35 
គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ៖ ពារយស្ ាំលេែ៖  3-2006-00347 - “ អេរក្ែួែរិនិែយលភលើ
ងរាំភលឺ  ”កាេររលិច្ឆទ  ថ្នការដ្ឋរព់ារយ ៖ ថ្ងៃទ២ី៧ តែមីនា ឆ្េ ាំ២០០៦ LCL: 13-03 
 
 

 
 
 
គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានដ្ឋរព់ារយស្ ាំៈ ការដ្ឋរព់ារយស្ ាំលេែៈ 3-2004-00180 ក្រកាស្នីយរក្ែ
ែរករមម  លេែៈ8695  
“អាាំងតវ ៉ារទ័រ ”– LCL: 13-02 
 

 
 

 
 

 
 

គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ ក្ែូវបានក្ចនលចេលដ្ឋយសរតែែវោះភារងម។ី គាំនូរឧស្ាហរមម 
តដ្េបានលរៀរច្ាំមិនដ្ចូ្ោេ លៅនងឹគាំនូរឧស្ាហរមម (តដ្េគាំនូរឧស្ាហរមមបានដ្រក្ស្ង់ មានរ៊ាូែ ង និង
លអក្រង ់ LCD មិនមានលៅលេើគាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េបានងែ ) រ៉ា តនតេរខណៈរលិស្ស្ររស្់វាក្ែូវបាន
រង្ហហ ញទាំងក្ស្ងុលៅរេ ងគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានលេើរល ើង 
 

 
35 ឧទហរណ៍លនោះ ទទួេបានរីអាជាា ធរ ថ្នក្រលទស្លវៀែណាម។ 
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ឧទហរណ៍ ២36 
ការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម ស្ក្មារក់ាររច្នារលង់បាសាំងទរឹ តដ្េបានដ្ឋរព់ារយលៅថ្ងៃទី
២ តែធេូ ឆ្េ ាំ២០០៥ 
 

 

គាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េបានដ្ឋរព់ារយស្ ាំ   គាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េបានដ្រក្ស្ង ់

 
ការតស្វងររគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េមានក្សរ ់ តដ្េលគបានររល ើញ "បាសាំងទឹរ "រីម ន លៅរេ ងមូេ
ទិនេនយ័ ររស្់ការយិេ័យ ក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម និងពាណិជជស្ញ្ញា ស្ហរដ្ាអាលមររិ។ 

 
ការរច្នាមានទាំងរាងកាលរ ៉ា តដ្េមានែលឹមសរស្ាំខាន់ៗ  រេ ងគាំនរូឧស្ាហរមម ដ្ចូ្ជាជក្មាេលៅច្ាំរណាត
េបាសាំងទឹរ រឯីតគមខាងលេើមានរាងលកាងល ើងលេើ។ ភារែ ស្ោេ  គសឺ្ែិែលៅរេ ងការក្ជេរ់ ថ្នគាំនូរ
ឧស្ាហរមមតដ្េបានដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ គរឺារជ់ាង លហើយមានរាំរស្ែ់ពស្ជ់ាងគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបាន
ដ្រក្ស្ង់។ 

 
គាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េបានដ្ឋរព់ារយស្ ាំ មានរាងដ្ូច្តគមខាងលេើ ដ្ូច្ោេ នឹងគាំនរូឧស្ាហរមម តដ្េបាន
ដ្រក្ស្ង់ លទោះរជីាវាមានរមពស្ែ់ ស្ោេ រ៏លដ្ឋយ។ ភារែ ស្ោេ  ថ្នរមពស្់ មិនលធវើឱយរូររាង ថ្នគាំនូរ
ឧស្ាហរមម តដ្េរាំរ ងលក្រើ ែ ស្ោេ រគីាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េមានក្សរ់ លហែ ដ្លូច្េោះ វាមនិក្ែូវបានលគ
ចែ់ទ រថ្ន ជាភារងមីលនាោះ។37

 

 

2.2.3 បនសនំនគនំូរឧសាហកមមមុនៗ 

 

ជាលោេការណ៍ ភារងមី ក្ែូវបានរាំណែ់ លដ្ឋយតនអរលេើមូេដ្ឋា ន ថ្នច្ាំណារអ់ារមមណ៍ជាទូលៅ ថ្នអែត
ស្ញ្ញា ណ ភារក្ស្លដ្ៀងោេ  ឬភារែ ស្ោេ  រវាងគាំនូរឧស្ាហរមមរីរ )ឬលក្ច្ើន(  ។  វាគួរតែក្ែវូបានលគលធវើ
ការលក្រៀរលធៀរជាេរខណៈរ គាេ នងិដ្ឋច្់លដ្ឋយត ររោីេ  ែណៈតដ្េរួរលគរង្ហហ ញដ្េអ់ែិងជិនរេ ង
អាំ  ងលរេ ថ្នការលក្រើក្បាស្់នេិែនេជាធមមតា។ 

 
ភារងមី មនិគួរក្ែូវបានលគវាយែថ្មល លដ្ឋយការលក្រៀរលធៀរគាំនូរឧស្ាហរមមជាមយួនងឹការរួមរញ្ចូ េោេ  ថ្ន
េរខណៈរលិស្ស្ តដ្េក្ែូវបានយរលច្ញរគីាំនូរឧស្ាហរមមម នរីរ ឬលក្ច្ើនលនាោះលទ។ ការោយរញ្ចូេ
ោេ  ថ្នេរខណៈលនសងៗោេ  តដ្េររល ើញលៅរេ ងការរច្នារីម នៗ ជាទូលៅ នឹងនតេ់នវូគាំនរូឧស្ាហរមម

 
36 ឧទហរណ៍លនោះ បានមររីលស្ៀវលៅតណនាាំស្ក្មារ់ការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម គាំនូរឧស្ាហរមម 
ររស្់ក្រលទស្ថ្ង ទាំរ័រ ៧៣ 
37 តនអរលេើការរនយេ់ តដ្េមានរេ ងលស្ៀវលៅតណនាាំស្ក្មារ់ការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម គាំនូរឧស្ាហរមម 
ថ្នក្រលទស្ថ្ង ទាំរ័រ ៧៣ 



តនេរទី ១  .មូេដ្ឋា នស្ក្មារ់ការរដ្ិលស្ធ  ឬការអស់្ស្ រេភារ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី  
 
 

40 
 

ងមីបាន េ ោះក្តាតែច្ាំណារ់អារមមណ៍ជាទូលៅ និងដ្ាំរងូរងអស្់ តដ្េនតេ់លដ្ឋយគាំនូរឧស្ាហរមមលនោះ មិន
មានេរខណៈែ ស្តរលររអីវីតដ្េបាននតេ់ឱយលដ្ឋយការរង្ហហ ញម នមួយ ឬលក្ច្ើន។ 

 

ក្រសិ្នលរើច្ាំណារ់អារមមណ៍ដ្ាំរងូរង្ហហ ញថ្ន គាំនូរឧស្ាហរមមមានភារែ ស្ោេ  អេរក្ែែួរិនែិយមនិគួរ
រលងកើែររណីក្ស្លដ្ៀងោេ  លដ្ឋយរមួរញ្ចូេនវូេរខណៈរិលស្ស្ដ្ឋច្់លដ្ឋយត រ តដ្េររល ើញលៅរេ ង
ការរង្ហហ ញម នលនោះលទ។ 

 
រ៉ា តនត ក្រសិ្នលរើគាំនរូឧស្ាហរមម តដ្េរមួរញ្ចូេនវូេរខណៈរិលស្ស្ តដ្េក្ែវូបានលគយរ ឬរាំន ស្
គាំនិែរគីាំនូរឧស្ាហរមមម នៗ លៅតែក្ស្លដ្ៀងោេ នងឹការរង្ហហ ញម ន លៅលរេរូររាងទាំងមេូ ក្ែូវបាន
រិចរណា លនាោះ គាំនូរឧស្ាហរមម អាច្ក្ែូវបានលគររល ើញថ្នែវោះភារងមី តដ្េក្ែវូការ។ លេើស្រីលនោះ
លទៀែ លៅរេ ងច្ារជ់ាែអិាច្មានែក្មូវការរតនែមលទៀែទរ់ទងនងឹភារងម ី ដ្ូច្ជាការថ្ច្េក្រឌិែ ជាំហានថ្ច្េ
ក្រឌិែ ឬេរខណៈលនសងៗោេ ។38

 

 

2.2.4 សសរីភាពននគនំូរឧសាហកមម 

ស្ក្មារ់លោេរាំណង ថ្នការរលងកើែភារងម ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម រក្មិែថ្នលស្រភីារ តដ្េមាច ស្់គាំនរូ
ឧស្ាហរមម លក្រើក្បាស្ល់ៅរេ ងការថ្ឆេររូរាង ថ្ននេិែនេ គួរតែក្ែវូបានលគយរមររិចរណា។ ធមមជាែ ិ
ថ្នវែែ  តដ្េរងករន់ូវគាំនូរឧស្ាហរមម នឹងរាំណែ់រាំរែិ តដ្េអេររច្នានឹងមាននលូវតវងឆ្ៃ យ លដ្ើមបរីតនែមនូវ
េរខណៈលសភណ័ភារ តដ្េបានរាំណែ់លៅរេ ងគាំនូរឧស្ាហរមម ថ្នវែែ លនាោះ។ 

 
គាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែវូបានរក្មងុទ រស្ក្មារ់វែែ ែាំណាងលៅរេ ងវែែ លក្រើក្បាស្ ់និងនេិែនេឧស្ាហរមម។ 
លោេរាំណង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ជារិលស្ស្ លដ្ើមបលីធវើឱយវែែ  ឬនេិែនេមានលសភណ័ភារស្ក្មារ់
តភេរ នងិគួរឱយច្ង់បានស្ក្មារ់អេរទញិ  លដ្ឋយមិនរ ាំខានដ្េ់ម ែង្ហររលច្ចរលទស្ររស្ន់េិែនេ។ 
ក្រសិ្នលរើគាំនូរឧស្ាហរមមមានលសភ័ណភារ រ៉ា តនតែាំណាងររស្វ់ារារាាំង ឬរង្ហអ រ់ការលក្រើក្បាស្់ ឬ
ក្រែិរែតិការវែែ  តដ្េគាំនរូឧស្ាហរមម ក្ែវូបានរញ្ចូេ លនាគាំនូរឧស្ាហរមម នឹងមនិរាំលរញលោេ
រាំណងររស្់វាល ើយ។ 

 

នេវបិារក្ែងក់ាររិែតដ្េថ្ន គាំនរូឧស្ាហរមម ក្ែវូបានរញ្ចូេលៅរេ ងនេិែនេ ឬវែែ  តដ្េមានម ែ
ង្ហរតដ្េបានរាំណែទ់ រជាម ន ក្ែងថ់្នមាច ស្់គាំនរូឧស្ាហរមម នឹងក្រឈមជាមយួឧរស្គាជារ់ោរ់
មួយច្ាំនួន ច្ាំលពាោះលស្រភីាររេ ងគាំនូរឧស្ាហរមមររស្់លគ លក្ពាោះលគក្ែវូតែរិចរណាលេើេរខណៈរិលស្ស្ 
ថ្នរូររាងនេិែនេ តដ្េទទេួគាំនរូឧស្ាហរមម តដ្េចាំបាច្ស់្ក្មារន់េិែនេលនាោះ លដ្ើមបអីន វែតម ែ
ង្ហរ តដ្េបានលក្ោងទ រ នងិក្ែូវបានលក្រើក្ស្រតាមលោេរាំណងររស្់វា។ 

 

 
38 លៅក្រលទស្លវៀែណាម ក្ែូវអន វែតតាមែក្មូវការ ថ្នការថ្ច្េក្រឌិែ។ គាំនូរឧស្ាហរមមមួយអាច្ក្ែូវបានលក្រៀរលធៀរ
ជាមួយនឹងការរួមរញ្ចូេោេ  ថ្នេរខណៈរិលស្ស្ តដ្េក្ែូវបានយរលច្ញរីគាំនូរឧស្ាហរមមម នរីរ ឬលក្ច្ើន លហើយអាច្
ក្ែូវបានរដ្ិលស្ធ លដ្ឋយសរតែរងវោះនូវភារថ្ច្េក្រឌិែ ក្រសិ្នលរើក្ែូវបានលគររល ើញថ្ន ក្ោន់តែជាការរួមរញ្ចូេោេ  ថ្ន
េរខណៈរិលស្ស្រីរ ឬលក្ច្ើន តដ្េក្ែូវបានរង្ហហ ញរីម ន។ 
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ធមមជាែិ ថ្ននេិែនេ តដ្េពារ់រ័នធ នងឹរាំណែរ់ាំរែិ តដ្េការថ្ច្េក្រឌែិររស្អ់េររច្នាម៉ាូដ្ មិនក្ែូវបាន
រាំណែ ់ ឬដ្ឋររ់ាំហិែ។ នេិែនេែលោះ មានេរខណៈរលិស្ស្ តដ្េមានរទដ្ឋា នលឆលើយែរលៅនឹងែក្មូវ
ការខាងម ែង្ហរ ឬខាងរលច្ចរលទស្មយួច្ាំននួ។ េរខណៈរិលស្ស្ទាំងលនាោះ នងឹកាល យជាលរឿងធមមតាលៅ
រេ ងនេិែនេលនាោះ លហើយអេររច្នាម៉ាូដ្ នឹងមានលស្រភីារែិច្ែួច្ ឬោម នលស្រភីារតរតក្រ ផ្លល ស្់ទី ឬេ រ
រាំបាែេ់រខណៈតររលនោះ លៅលរេលធវើគាំនូរឧស្ាហរមមនេិែនេទាំងលនាោះ។ 
 

លស្រភីាររេ ងការរលងកើែរូរស្ណាា នររស្ម់ាច ស្គ់ាំនូរឧស្ាហរមម ឧទហរណ៍ ទូរស្រ័ទច្េ័ែ គមឺានការ
រែឹែបែិលក្ច្ើនជាង លៅតាមររណី ក្រសិ្នលរើោែ់ក្ែូវរច្នាម៉ាែូ ឧទហរណ៍ គាំរូស្ក្មារផ់្លទ ាំងររូភារ ឬ
នេិែនេវាយនភណ័ឌ ។ ទូរស្រ័ទចាំបាច្់ ក្ែូវមានេរខណៈរលិស្ស្មយួច្ាំនួន តដ្េជាតនេរមួយ ថ្នរូររាង
ររស្់នេិែនេតដ្េមិនអាច្លច្ៀស្វាងបាន ឧទហរណ៍ កាត រច្ ច្ ឬលអក្រង់លៅតនេរខាងម ែ ថ្នឧរររ
ណ៍។ េរខណៈរិលស្ស្តររលនោះ ែក្មូវឲ្យមានជាម ែង្ហរដ្ាំលណើ រការ លហើយអេររច្នាម៉ាូែ មិនអាច្មនិយរ
ច្ិែតទ រដ្ឋរ ់ឬក្រឆ្ាំងនឹងវាបានលទ។ លគនងឹមានលស្រភីាររនាទ រ់រនសាំតែមយួគែ ់លដ្ើមបរីច្នាម៉ាែូរូររាង ថ្ន
នេិែនេក្រលភទលនាោះ។ 
 

តាមស្ញ្ញា ដ្ូច្ោេ លនោះ ឧរររណ៍ទាំងអស្់ តដ្េតច្ររ ាំតេរម ែង្ហរទូលៅ និងឧរស្គាលេើគាំនូរឧស្ាហរមម 
ឬតដ្េមានេរខណៈស្តងដ់្ឋរ នងឹមានេរខណៈក្ស្លដ្ៀងោេ ។ រេ ងររណីទាំងលនោះ ការច្ូេរួមច្ាំតណរ
ររស្់ ច្ាំលពាោះររូរាងនេិែនេ នឹងមានេរខណៈមិនច្ាស្់ោស្់ នងិមនិសូ្វច្ាស្ជ់ាងររណីតដ្េមាន
ជាមួយនេិែនេ តដ្េមិនសូ្វមានស្តងដ់្ឋរ និងតដ្េអន ញ្ញា ែឱយមានលស្រភីារកាន់តែលក្ច្ើនរេ ងគាំនូរ
ឧស្ាហរមម។  
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3. ភាពអាចគម្ើលគ ើញ 

3.1 សោលការណ៍  

គាំនូរឧស្ាហរមម នតេន់ូវរូររាងជារោ់រ់លៅនងឹនេិែនេ ឬវែែ លក្រើក្បាស្។់ គាំនូរឧស្ាហរមម គួរតែ
មានការទរ់ទញតភេរ និងការអាច្លមើេល ើញ តាមការវនិិច្ឆយ័លដ្ឋយតែសតភេរ។ ដ្លូច្េោះ គាំនូរឧស្ាហរមម
គួរតែក្ែូវបានលមើេល ើញស្ក្មារ់អេរលក្រើក្បាស្់ តដ្េគាំនរូឧស្ាហរមមលនោះ ក្ែូវបានលដ្ឋោះក្សយ លហើយ
លៅតែអាច្លមើេល ើញច្ាំលពាោះអេរលក្រើក្បាស្់នេិែនេ។39 
 

េរខណៈរលិស្ស្ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េលមើេមិនល ើញ ឬតដ្េអាច្ទទេួយរបានរេ ងអាំ  ងលរេ
ធមមតា ថ្នការលក្រើក្បាស្់នេិែនេ តដ្េការរួមរញ្ជូ េ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមមិនអាច្យរជាការបាន
ស្ក្មារ់ច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមលទ។ ច្ាំលពាោះក្រសិ្ទធភារលនោះ ការលក្រើក្បាស្់ធមមតា ស្ាំលៅលៅលេើការលក្រើ
ក្បាស្ ់លដ្ឋយអេរលក្រើក្បាស្់ច្ ងលក្កាយ ថ្ននេិែនេ ឬវែែ  មិនថ្នជាសធារណជនទូលៅ ឬអេរលក្រើក្បាស្់
អាជីរ ឬអេរជាំនាញ ឧទហរណ៍ លវជជរណឌិ ែ អេរស្រលស្ររមមវធិរី ាំរយទូ័រ ឬលមកានិច្រងយនត។ 

 
ការលក្រើក្បាស្់នេិែនេធមមតា មិនរារ់រញ្ចូ េការរ ោះលរ ើមា៉ា ស្ ីន លដ្ើមបលីធវើឱយដ្ាំលណើ រការកានត់ែក្រលស្ើរល ើង 
ឬលធវើការតងទាំដ្េ់មា៉ា ស្ ីន លក្គឿងរនាល ស្់ ឬឧរររណ៍តដ្េមានរាំតណរ និងស្មាស្ធាែ ខាងរេ ង។ អេរ
លក្រើក្បាស្់ច្ ងលក្កាយ ថ្នវែែ តររលនោះ មិនលរើរ ឬរ ោះលរ ើវារេ ងអាំ  ងលរេ ថ្នការលក្រើក្បាស្ធ់មមតា ក្ស្រតាម
ម ែង្ហរ តដ្េបានលក្ោងទ រររស្់នេិែនេលនាោះលទ។ 
 

រញ្ញហ ថ្នភារលមើេល ើញ អាច្លរើែល ើងជាច្មបងទរទ់ងនងឹនេិែនេរីរក្រុម គនឺេិែនេស្ម គសម ញ 
តដ្េមានតនេរស្មាស្ភាគមួយច្ាំននួ នងិនេិែនេ តដ្េមានម ែង្ហរររី ឬលក្ច្ើន លៅរេ ងក្រែិរែតិការ ឬ
ការលក្រើក្បាស្់ធមមតាររស្វ់ា។ 

 

3.2 នលិតនលផ្ដលានលកខណៈសមគុសាម ញ និងនលិតនលផ្ដលានសណាា នខសុោែ  

នេិែនេតដ្េមានេរខណៈស្ម គសម ញ គឺជានេិែនេមយួតដ្េនសាំ ឬមានតនេរ ឬរាំតណរនីមួយៗ
តដ្េក្ែូវបានក្រមូេនត ាំោេ  រលងកើែបានជាឧរររណ៍ ជាមា៉ា ស្ ីន ឬជានេិែនេធាំលនសងលទៀែ។ លក្គឿង
រនាល ស្ ់នងិរាំតណរទាំងលនាោះ អាច្ក្ែូវបាននសាំនា ាំ រ ោះលរ ើ និងជាំនួស្ រ៉ា តនតវាអាច្ ឬមិនអាច្លមើេល ើញ រេ ង
អាំ  ងលរេ ថ្នការលក្រើក្បាស្់ ឬក្រែិរែតិការធមមតា ថ្នឧរររណ៍លនាោះលទ។ 
 

លក្គឿងរនាល ស្់ នងិរាំតណរ តដ្េមានលៅខាងរេ ងនេិែនេស្ម គសម ញ នឹងមនិអាច្លមើេល ើញ លដ្ឋយ
អេរទញិ ឬអេរលក្រើឧរររណ៍ស្លក្មច្ រេ ងអាំ  ងលរេ ថ្នក្រែិរែតិការធមមតាលទ។ 
 

 
39 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BN DA s. 2(1) ការរច្នា“ម៉ាូែឧស្ាហរមម”; KH DL art. 89; LA IPL art. 15.2; 

MY DA s. 3(1) “ការរច្នា ម៉ាូែឧស្ាហរមម”; PH IP Code, s. 112, IP Rules r. 1500; TH DA s. 3 “ការរច្នា
ម៉ាូែ”; VN IPL art. 64.3, DR r. 35.3.b(iii)។ សូ្មលមើេលស្ច្រតីតណនាាំររស្់ការ យេ័យ EUIPO នង )ការអស្់ស្ 
រេភារ  (រថ្នែណឌ 5.5.2.1 “ការ ទមទរឲ្យមានភារអាច្លមើេល ើញ  ”។  
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លនោះជាររណីជាឧទហរណ៍មយួ ជាមយួឧរររណ៍លអ ិច្ក្ែូនចិ្ ដ្ូច្ជារ ាំរយទូ័រ ឬទរូស្័រទច្េែ័ ឬ
ឧរររណ៍លមកានិច្ ដ្ូច្ជាមា៉ា ស្ ីនរូមទឹរ ឬទួររ៊ាីន។ ទាំងលនោះ គជឺានេិែនេស្ម គសម ញ តដ្េក្ែូវបាន
រលងកើែល ើងរីលក្គឿងរនាល ស្់ និងរាំតណរ តដ្េទរ់ទងោេ ជាលក្ច្ើន។ 

 
ក្រសិ្នលរើគាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវបានរញ្ចូេលៅរេ ងវែែ  តដ្េជាធាែ នសាំ ឬរាំតណរ ថ្នឧរររណ៍ស្ម គ
សម ញ លហើយតដ្េអេរលក្រើក្បាស្ច់្ ងលក្កាយមិនអាច្លមើេល ើញលក្គឿងរនាល ស្់ ឬរាំតណរលនាោះ រេ ងអាំ  ង
លរេ ថ្នការលក្រើឧរររណ៍លនាោះ លនាោះការជាំទស្់លៅនងឹការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមស្ក្មារ់រនត ាំលនាោះ 
លក្គឿងរនាល ស្់ ឬដ្ ាំ អាច្ក្ែូវបានលេើរល ើង។ សិ្ទធិថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម គួរតែក្គរដ្ណត រ់លេើនេិែនេ 
និងវែែ តដ្េលៅតែអាច្លមើេល ើញទាំងក្ស្ុង ឬលដ្ឋយតនេរ រេ ងអាំ  ងលរេក្រែិរែតិការ និងការលក្រើក្បាស្។់40 
 
វាមិនចាំបាច្់ថ្ន តនេរទាំងអស្់ថ្នវែែ ស្ម គសម ញ លៅតែអាច្លមើេល ើញក្គរ់លរេលនាោះលទ។ វាជាការក្គរ់
ក្ោន់លហើយ ក្រសិ្នលរើតនេរមយួអាច្លមើេល ើញរេ ងអាំ  ងលរេលៅទតីាាំង ដ្ាំណារ់កាេ ឬជាំហានជារ់
ោរណ់ាមយួ រេ ងការលក្រើក្បាស្់ ឬក្រែរិែតកិារធមមតា ថ្ននេិែនេស្ម គសម ញ តាមរលរៀរ តដ្េេរខ
ណៈស្ាំខាន់ររស្់វា អាច្ក្ែូវបានលគដ្ឹង។ ក្រសិ្នលរើការលក្រើធមមតាតររលនោះ រួមរញ្ចូេទាំងការលរើរ និង
ការរិទអែែរទ ថ្នតនេរ ឬេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នវែែ លនាោះ តដ្េអាច្លមើេល ើញរេ ងដ្ាំណារ់កាេលរើរធមម
តា លនាោះរេ ងរាំ  ងលរេលក្រើក្បាស្ ់ គួរតែក្ែូវបានចែ់ទ រថ្ន ជាម ែង្ហរ តដ្េអាច្លមើេល ើញស្ក្មារ់
លោេរាំណង ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី នងិស្ រេភារ ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម។ 

 
ឧទហរណ៍ ថ្នការរង្ហហ ញវែែ  តដ្េមានម ែង្ហរែ ស្ោេ  រេ ងអាំ  ងលរេ ថ្នការលក្រើក្បាស្់ធមមតា អាច្ររ
ល ើញលៅខាងលក្កាម រថ្នែណឌ  8.4 “ ការរង្ហហ ញនេិែនេលនសងៗោេ រេ ងលរេរាំរ ងលក្រើក្បាស្់”។ 
  
ឧទហរណ៍ខាងលក្កាមលនោះ លរៀររារ់រីលក្គឿងរនាល ស្់ និងរាំតណរ តដ្េមានលៅខាងរេ ងនេិែនេស្ម គសម ញ 
លហើយជាធមមតា លយើងមិនអាច្លមើេល ើញលទ រេ ងអាំ  ងលរេ ថ្នការលក្រើក្បាស្់ធមមតាររស្ន់េិែនេ
លនាោះ ៖ 
 
 

 
 
តែសខាងរេ ងស្ក្មារយ់នយនត41 

 
  

 
40 ែក្មូវការតដ្េតនេរ និងរាំតណរនានា អាច្លមើេល ើញ រេ ងអាំ  ងលរេ ថ្នការលក្រើក្បាស្់ធមមតា អាច្នឹងមិនក្ែូវបាន
អន វែតលៅរេ ងរដ្ាស្មាជិរអាស៊ា នមួយច្ាំនួនល ើយ។ 
41 ឧទហរណ៍លនោះ យរលច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមលេែ DM 085065 ។ 
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ដ្ ាំស្ក្មារ់រ ាំអិេដ្ាំរូេ ស្ក្មារឡ់ានដ្ឹរទាំនិញ42 
 
 

 

 
 

 
ឧរររណ៍រាំតេងលក្ររង់ [អគាស្ន]ី43 

 

 

 
 

តនេរខាងរេ ងថ្នម៉ាូទ័រទវ រយនយនត44 
 
 
 
  

 
42 ឧទហរណ៍លនោះ យរលច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមអនដរជាែិលេែ DM/084724 
43 ឧទហរណ៍លនោះ យរលច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមអនដរជាែិលេែ DM 085126 
44 ឧទហរណ៍លនោះ យរលច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមអនដរជាែិលេែ DM/084240 



តនេរទី ១  .មូេដ្ឋា នស្ក្មារក់ាររដ្ិលស្ធ  ឬការអស់្ស្ រេភារ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី 

 

45 
 

4. លកខណៈបគចេកគទស្ ឬម្ុខងាររបស្់វា  
4.1 សហតុនលសម្រាប់ការបដិសសធ 

សិ្ទធិថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ការពារតែលេើលសភណ័ភារ ថ្ននេិែនេលក្រើក្បាស្់រ៉ា លណាណ ោះ។ វាមិនក្គរដ្
ណត រ់លេើេរខណៈរលិស្ស្ ថ្នម ែង្ហរ ឬរលច្ចរលទស្ ថ្នររូរាងតដ្េរលងកើែគាំនូរឧស្ាហរមម)លនាោះលទ។45 
 
េរខណៈរលិស្ស្ ថ្នរូររាងនេិែនេ នងឹមិនក្ែូវបានក្គរដ្ណដ រ ់ លដ្ឋយសិ្ទធិគាំនរូឧស្ាហរមមលទ 
ក្រសិ្នលរើវាមានឥទធិរេខាងរលច្ចរលទស្ ឬនតេឱ់យនេិែនេនូវអែែក្រលយជនម៍ ែង្ហរ ឬលស្ដ្ារចិ្ច តដ្េ
ពារ់រន័ធនឹងដ្ាំលណើ រការនេិែនេ ការដ្ឹរជញ្ជូ ន ឬការចែ់តច្ង ឬការអន វែតែ ស្ក្រក្រែ។ី 
 

េរខណៈរលិស្ស្ ថ្នររូរាង តដ្េលឆលើយែរលៅនងឹការរិចរណាខាងម ែង្ហរ ឬនតេន់ូវនេក្រលយជន៍
ខាងរលច្ចរលទស្ រតនែមលេើ  “ដ្ាំលណាោះក្សយរលច្ចរលទស្ ”ឬការរលងកើែងមី។ េរខណៈរិលស្ស្តររលនោះ  
អាច្ក្ែូវបានលគទមទរតែលៅរេ ងពារយស្ ាំក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម ថ្នការរលងកើែងមី ឬគាំរកូ្រកាស្នយីរក្ែ
ែរករមម ឬការច្ ោះរញ្ជ ីលក្រើក្បាស្។់ 

 
លហែ នេលៅរីលក្កាយលនោះ គថឺ្នដ្ាំលណាោះក្សយរលច្ចរលទស្ មិនគរួទទួេបានការការពារផ្លត ច្ម់ ែលទ 
ក្រសិ្នលរើវាមិនលោររតាមេរខែណឌ  និងនែីិវធិកី្ែួែរិនិែយែឹងរងឹ តដ្េបានរលងកើែល ើងស្ក្មារ់ការថ្ច្េ
ក្រឌិែ នងិរញ្ញហ រលច្ចរលទស្លនសងលទៀែលនាោះលទ។ វាមនិដ្ូច្គាំនូរឧស្ាហរមមលទ ការទទេួបានការថ្ច្េ
ក្រឌិែងមីៗ និងដ្ាំលណាោះក្សយរលច្ចរលទស្លនសងលទៀែ ក្ែូវបានចែ់ទ រថ្នមានសរៈស្ាំខាន់ ស្ក្មារក់ារ
អភិវឌឍរលច្ចរវទិោ និងលស្ដ្ារិច្ច។ 
 

ទរ់ទនិនឹងលោេនលយបាយសធារណៈ រូររាងតដ្េរាំណែ់លដ្ឋយរលច្ចរលទស្ គរួតែក្ែូវបាននតេ់សិ្ទធិ
រមមសិ្ទធិរញ្ញា ផ្លត ច្់ម ែតែមតង តាមរយៈ ក្ររន័ធក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម) )រួមទាំងការការពារម៉ាូតដ្េ

ឧរររណ៍លក្រើក្បាស្់( តដ្េមាន រាំណែក់្ែឹមក្ែូវតាមេរខែណឌ  និងែក្មូវការចាំបាច្់ លដ្ើមបវីាយែថ្មលថ្ន
លែើការនតេសិ់្ទធផិ្លត ច្់ម ែ ក្ែូវបានធានាឬអែ់។ ដ្ូលច្េោះ លោេនលយបាយសធារណៈរាំណែ់ថ្ន ការថ្ច្េ
ក្រឌិែគួរតែក្ែូវបានការពាររីការក្ររួែក្រតជងលៅរេ ងទនីារ )ឧទហរណ៍  តាមរយៈក្រកាស្នីយរក្ែ
ែរករមម ណឌលៅលរេេរខែ  គឺក្ែមឹក្ែូវតាមអវី តដ្េបានរាំណែ។់ 
 

េរខណៈរលិស្ស្ ថ្នររូរាង តដ្េក្ែូវបានរាំណែត់ាមម ែង្ហរ និងរលច្ចរលទស្ មិនអាច្ក្គរដ្ណដ រ់លដ្ឋយ
ការការពារគាំនូរឧស្ាហរមម លដ្ឋយមិនគែិថ្នលែើវាមានររូរាង តដ្េមានម ែង្ហរជាជាំនួស្លនាោះលទ។ លហែ 
នេស្ក្មារ់ការមិនរារ់រញ្ចូ េ ថ្នេរខណៈរិលស្ស្ខាងម ែង្ហរ រកីារការពារគាំនូរឧស្ាហរមម នឹងក្ែូវ
អន វែតដ្ូច្ោេ លៅនឹងរូររាងលនសងលទៀែ តដ្េក្ែវូបានរាំណែ់ លដ្ឋយការរចិរណាតាមេរខណៈរលច្ចរលទស្។ 

 
 

 
45 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BN DA, s. 2(1) គាំនូរឧស្ាហរមម)) រ(ែ) និង (; KH art. 90; LA IPL art. 22.1; 

MY DA, s. 3(1) “គាំនូរឧស្ាហរមម” (រ) និង (ែ); PH IP Code, s. 113.2, IP Rules r. 1501(a); SG DA s. 

2(1) “គាំនូរឧស្ាហរមម“ (រ) និង(ែ); VN IPL art. 64.1, r. 33.7.b(i), 35.3.b.។ សូ្មលមើេលស្ច្រតីតណនាាំររស្់
ការយិេ័យ EUIPO (ការអស្់ស្ រេភារ) រថ្នែណឌ  5.3 និង 5.5.2.1. ។ 
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នេវបិារជារ់តស្តង ថ្នការមិនរាររ់ញ្ចូ េដ្ាំលណាោះក្សយរលច្ចរលទស្ រកីារក្គរដ្ណត រ់ គាំនូរឧស្ាហរមម 
គឺថ្នលៅលរេតដ្េរូររាង ឬររូនេិែនេទាំងមេូ ឬេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នរូវរាងចាំបាច្់ទាំងអស្់ ក្ែូវ
បានរាំណែត់ាមការរិចរណាខាងរលច្ចរលទស្ ឬម ែង្ហរ លនាោះរូររាងររស្់វា មនិអាច្ក្ែូវបានច្ ោះរញ្ជ ីជា
គាំនូរឧស្ាហរមមបានលទ។ លទោះរជីានេិែនេលក្រើក្បាស្់ភាគលក្ច្ើនរនសេទ់ រនវូវធិីែលោះស្ក្មារ់អេរ
រច្នាម៉ាែូ លដ្ើមបអីន វែតលស្រភីារសិ្េបៈររស្រ់ួរលគ នងិរតនែមែថ្មលលសភណ័ភារលៅនឹងររូរាង ថ្ន
នេិែនេរ៏លដ្ឋយ រអ៏េរក្ែួែរនិិែយ គួរតែលេើរល ើងនូវការជាំទស្ច់្ាំលពាោះការច្ ោះរញ្ជ ី គាំនូរឧស្ាហរមម
តដ្េររូរាងររស្់នេិែនេលឆលើយែរក្ែឹមតែម ែង្ហរ។ 
 

ឧទហរណ៍ រូររាងនេិែនេ ដ្ូច្ខាងលក្កាមលនោះ អាច្ក្ែូវបានរដ្ិលស្ធការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម 
លហើយការច្ ោះរញ្ជ ីររស្់វា អាច្ក្ែូវបានក្រកាស្ថ្នោម នស្ រេភារ លដ្ឋយមូេលហែ ថ្ន េរខណៈរិលស្ស្ 
ថ្នរូររាងររស្់វា ក្ែូវបានរាំណែក់្ែឹមតែតាមែក្មូវការរលច្ចរលទស្ ឬតាមការរចិរណាលេើម ែង្ហរ។ 
 
 

 

 
 

 
រូរភារទញយរលរៀងៗែលួនរី៖ និង: 

 
http://www.centralfasteners.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Hoses_F 

ittings_240.html  និង  http://www.landwide-screw.com/en/product/HEX- 

HEAD/Self_Drilling_Screw_Hex_Head-001.html 
 
 

 
 

[ធេឹមស្ាំណង]់46
 

  

 
46 ឧទហរណ៍លនោះ បានមររីការច្ ោះរញ្ជ ីរច្នាម៉ាូែអនតរជាែិលេែ DM/086395 

http://www.centralfasteners.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Hoses_
http://www.landwide-screw.com/en/product/HEX-
http://www.landwide-screw.com/en/product/HEX-
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4.2 ការវាយតនមៃពីមុខង្ហររបស់វា  

លដ្ើមបរីាំណែ់ថ្នលែើមេូដ្ឋា នម ែង្ហរ ថ្នការរដ្ិលស្ធ )ឬការ អស្់ស្ រេភារ  (អាច្អន វែតបាន  ឬយ៉ា ងណា
លនាោះ អេរក្ែួែរនិិែយ នឹងក្ែូវរាំណែថ់្នលែើអវីជាម ែង្ហរ ឬលោេរាំណង ថ្នការលក្រើក្បាស្ន់េិែនេ។ ការ
ច្ងអ េរង្ហហ ញ និងច្ាំណាែថ់្នេ រ់ ថ្ននេិែនេ តដ្េនតេល់ដ្ឋយអេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ ឬអេរពារយស្ ាំ  គរួតែក្ែូវ
បានលគយរមររិចរណា។ អេរក្ែួែរនិិែយ រអ៏ាច្រចិរណាលេើឯរសរលនសងលទៀែ តដ្េក្ែូវបានរង្ហហ ញ
ទរ់ទងនឹងនេិែនេ រមួទាំងការដ្ឋរឯ់រសរក្ស្រោេ ស្ក្មារ់ក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម ថ្នវែែ រលងកើែងម ី
ឬគាំរូឧរររណ៍លក្រើក្បាស្ស់្ក្មារ់នេិែនេតែមួយ លៅរេ ងក្រលទស្ ឬលក្ៅក្រលទស្ នងិស្មាភ រៈនាយ
ពាណិជជរមម តដ្េលបាោះរ មពនាយ លដ្ឋយក្រុមហ៊ា ននេិែ ឬអេរតច្រចយនេិែនេលនាោះ។ 

 
េរខណៈរលច្ចរលទស្ ឬឥទធរិេម ែង្ហរ ថ្នេរខណៈរលិស្ស្ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែវូតែវាយែថ្មលយ៉ា ង
ជារោ់រ់រទីស្សនៈរលច្ចរលទស្។ ការយេ់ល ើញររស្់អេរលក្រើក្បាស្ជ់ាមធយម ឬអេរលក្រើក្បាស្់ទរ់ទង
លៅនឹងម ែង្ហររលច្ចរលទស្ ថ្នេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នររូរាងររស្ឧ់រររណ៍ មិនទរទ់ងនងឹលោេរាំណង
លនោះលទ។ 
 

រូររាង គួរក្ែវូបានចែទ់ រថ្នមានម ែង្ហរ រេ ងររណីលនោះ ដ្ូច្ខាងលក្កាម ជារិលស្ស្ ៖ 

 
• រាង គចឺាំបាច្់រេ ងការអន ញ្ញា ែឱយនេិែនេ តដ្េក្ែវូបានលក្រើក្បាស្់ស្ក្មារ់លោេរាំណង

តដ្េបានលក្ោងទ រ ឬជារាងែ ស្ក្រក្រែសី្ក្មារ់នេិែនេ។ 
• រូររាងអន ញ្ញា ែឱយមានការនេិែ ឬក្រមេូនត ាំស្នសាំស្ាំថ្ច្ទាំនិញបានកាន់តែមានក្រសិ្ទធភារ ឬ

ស្នសាំស្ាំថ្ច្ជាងម ន )ឧ . ស្នសាំស្មាភ រ ឬថ្នមរេ( 
• រូររាង ជួយ ស្ក្មេួដ្េ់ការដ្ឹរជញ្ជូ ន ឬការររាទ រទាំនញិ។ 
• រូររាង នតេឱ់យនេិែនេនវូភាររងឹមាាំ ឬដ្ាំលណើ រការេអក្រលស្ើរជាងម ន ឬធន់បានយូរ។ 
• រូររាងអន ញ្ញា ែឱយនេិែនេមានេរខណៈស្ ីោេ  ឬភាជ រជ់ាមយួនេិែនេលនសងលទៀែ។ 

 

ការជាំទស្់តដ្េតនអរលេើការររល ើញម ែង្ហរ គួរតែក្ែូវបានររាទ រ លដ្ឋយមិនគិែរីថ្នលែើេរខណៈ
រិលស្ស្ខាម ែង្ហរ អាច្ក្ែវូជាំនសួ្ លដ្ឋយេរខណៈរិលស្ស្ខាងម ែង្ហរជាំនួស្។ ការជាំទស្់ មិនអាច្យរ
ឈេោះបានលទ ក្រសិ្នលរើមានរូររាងលនសងលទៀែ តដ្េអាច្មានម ែង្ហរស្មមូេ ឬនតេ់នវូឥទធរិេ ឬគ ណ
ក្រលយជនដ៍្ូច្ោេ ។ 

 
ការមិនរាររ់ញ្ចូេម ែង្ហរ គឺតនអរលេើការរិែ តដ្េថ្ន មិនមាន េរខណៈរិលស្ស្ណាមយួ ថ្ននេិែនេ 
ក្ែូវបានរលងកើែ លដ្ឋយលស្រលីដ្ឋយមាច ស្់គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េមានលោេរាំណងរតនែមែថ្មលលសភណ័ភារ
លនាោះលទ រ៉ា តនតក្ែវូបានរាំណែ់ លដ្ឋយលោេរាំណងខាងម ែង្ហរ ថ្ននេិែនេ លហើយលនោះ គឺជារតាត តែមយួ
គែ់ តដ្េក្ែូវបានលគយរមររចិរណា។ វាមិនពារ់រន័ធរេ ងរញ្ញហ លនោះលទ តដ្េថ្នឥទធិរេម ែង្ហរ រ៏អាច្
ក្ែូវបានស្លក្មច្ លដ្ឋយលក្រើេរខណៈរលច្ចរលទស្លនសងលទៀែ តដ្េបានរង្ហហ ញលៅរេ ងសែ នភារសិ្េបៈ។ 
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រូររាងតដ្េក្ែូវបានរង្ហហ ញ និងបានអោះអាងលៅរេ ងក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម ថ្នឯរសរថ្ច្េក្រឌិែ ឬ
អរសរសិ្េបរ៍លច្ចរលទស្ទរទ់ងនឹងក្រលភទនេិែនេ តដ្េគាំនរូឧស្ាហរមម ក្ែូវបានច្ ោះរញ្ជ ី គួរតែក្ែូវ
បានចែ់ទ រថ្នមានម ែង្ហរ ចរត់ាាំងររីញ្ញហ  តដ្េបានអោះអាងលៅរេ ងឯរសរក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម 
ឧរររណ៍លក្រើក្បាស្់ គរួតែក្ែូវបានស្នមែថ្នជាដ្ាំលណាោះក្សយរលច្ចរលទស្។ 

 
ឧទហរណ៍ រូររាងដ្ូច្ខាងលក្កាមលនោះ អាច្ក្ែវូបានចែទ់ រថ្នមានម ែង្ហរទរ់ទងនឹងនេិែនេ តដ្េ
បានច្ងអ េរង្ហហ ញ៖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“តស្បរលជើងផ្លទ ែទ់ក្មង់ហ ីង តដ្េក្ែូវបានរលងកើែល ើង និងវធិសីន្រស្ត ថ្នការលក្រើក្បាស្់47” 

 
ក្ចស្ក្ែដ្ ស្ស្រ់ស្ក្មារដ់្ ស្ខាែ់ន្រស្ទីម និងវធិីលក្រើក្បាស្់ដ្ូច្ោេ 48” 
 

ក្រលភទថ្នរាងម ែង្ហរ តដ្េអាច្នងឹមិនក្ែឹមក្ែូវស្ក្មារ់ការច្ ោះរញ្ជ ី រីលក្ពាោះវាជាគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េ
ជាថ្នទគាំនូរ លដ្ឋយមានម ែង្ហរនតេ់នូវការកាត រ់ អូស្ ឬនេរ៉ាោះពាេ់ខាងរាងកាយ ឬរលច្ចរលទស្លនសងលទៀ
ែ។ ការរិែតដ្េថ្ន ថ្នទគាំនរូតររលនោះ អាច្មានេរខណៈលសភណ័ភារជាថ្ច្ដ្នយនងតដ្រ ឬការែ រតែង 
មិនគួរលច្ៀស្វាងការជាំទស្់លេើមូេដ្ឋា ន ថ្នម ែង្ហរ តដ្េអាច្អន វែតបានលនាោះលទ (សូ្មលមើេ រថ្នែណឌ
4.3 ខាងលក្កាមលនោះ។ 

 
47 ឧទហរណ៍លនោះ យរលច្ញរឯីរសរក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម) រស្់អាលមររិ US09089184 អាច្ច្ូេលមើេបាន
លៅ  patentscope.wipo.int/search/en 
48 ឧទហរណ៍លនោះ យរលច្ញរីឯរសរក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម) PCT/EP2014/056817  អាច្ច្ូេលមើេបានលៅ
រេ ង patentscope.wipo.int/search/en 
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49 
 

ឧទហរណ៍ េាំនាាំថ្នទខាងលក្កាម មនិអាច្ក្ែូវបានលគអោះអាងថ្នជាគាំនរូឧស្ាហរមមលទ ស្ក្មារ់ស្ាំរររង់ 
ក្រសិ្នលរើទក្មង់ និងររូរាងររស្វ់ា ក្ែវូបានរាំណែ់ លដ្ឋយម ែង្ហរតែមួយម ែគែរ់៉ា លណាណ ោះ ៖ 

 

 
 

[រូរភារយរលច្ញរី 
http://www.cdxetextbook.com/steersusp/wheelsTires/construct/treaddesign. html] 

 
 

4.3 បំរាមសលើមុខង្ហររបស់វាបង្ហា ញពីគណុភាព ននសសាភ័ណភាព 

ការរិែតដ្េថ្នេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នម ែង្ហរខាងរូររាង តដ្េក្ែូវបានរាំណែត់ែមយួគែ់តាមែក្មូវការ
រលច្ចរលទស្ ឬការរចិរណាលៅលេើការទរទ់ញតនេរលសភ័ណភារ នឹងមិនលជៀស្វាងបានរកីារ
រដ្ិលស្ធលេើមេូដ្ឋា ន ថ្នម ែង្ហរលទ។ 
 

ក្រសិ្នលរើររូរាងទាំងមូេ ថ្ននេិែនេ តដ្េក្ែូវបានទមទរលៅរេ ងពារយស្ ាំ មានម ែង្ហរចាំបាច្់ ឬក្ែូវ
បានរាំណែត់ែលៅលេើម ែង្ហររលច្ចរលទស្ររស្វ់ាតែមួយម ែ លនាោះអេរក្ែែួរិនិែយ គរួតែលេើរល ើងនូវការ
ជាំទស្់ លដ្ឋយមិនគិែរែីថ្មល ថ្នលសភ័ណភារររស្់រូររាងនេិែនេល ើយ។ ក្រសិ្នលរើរូររាងលនាោះ ក្ែូវ
បានច្ ោះរញ្ជ ីជាគាំនូរឧស្ាហរមម ការច្ ោះរញ្ជ ីគួរតែក្ែូវបានេ រលចេ រដ្ិលស្ធលចេ ឬអស្ រេភារ
លេើមេូដ្ឋា នម ែង្ហរ។ 

 
ឧទហរណ៍ រូររាងររស្់រង្ហហ រទួររ៊ាីន អាច្ក្ែូវបានលគររល ើញថ្ន មានលសភ័ណភារ )សូ្មលមើេខាង

លក្កាម(។ ររ៏៉ា តនត ច្ាំលពាោះក្គររ់ូរធាែ  និងរែ័៌មានេមអិែ ថ្នររូរាង តដ្េមានេរខណៈរលិស្ស្នីមយួៗ ថ្ន
ឧរររណ៍លនាោះ ក្ែូវបានលគរាំណែ់ លដ្ឋយរិចរណាលេើលម៉ាកានិច្ ម ែង្ហរអវកាស្ និងរលច្ចរលទស្ រូររាង
ថ្ននេិែនេ មិនអាច្យរមរអោះអាងថ្ន ជាគាំនូរឧស្ាហរមមលទ។ រេ ងររណីលនោះ អេររច្នាម៉ាែូ មនិមាន
លស្រភីាររេ ងការលធវើឱយមានលសភ័ណភារ លដ្ឋយផ្លទ េែ់លួន ច្ាំលពាោះរូររាងនេិែនេលនាោះលទ។ រូរស្ណាា ន
តររលនោះ អាច្ក្ែូវបានលគអោះអាងថ្ន ជាការរលងកើែងមីលក្កាមច្ារ់ក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម ក្រសិ្នលរើវា
អន លោមតាមេរខែណឌ  តដ្េអាច្នតេ់ក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម។ 

 
  

http://www.cdxetextbook.com/steersusp/wheelsTires/construct/treaddesign
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50 
 

 
 

រូរភារយរលច្ញរី https://grabcad.com/library/fan-for-turbofan-engine 
 
 

4.4 សម្រគឿងបនៃ ស់ និងការភាជ ប់សម្រគឿងបនៃ ស់  

សិ្ទធិថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម នងឹមិនក្គរដ្ណត រ់លេើេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នគាំនូរ តដ្េចាំបាច្់ក្ែូវតែងែច្មលង
ល ើងវញិ លដ្ើមបឱីយនេិែនេ តដ្េែាំណាងឱយគាំនូរឧស្ាហរមម លនាោះ អាច្ក្ែូវបានលរៀរច្ាំល ើង ែភាជ រ់ ឬ
ក្រមូេនត ាំលៅរេ ងនេិែនេលនសងលទៀែ តដ្េវាជាតនេរមួយ លដ្ើមបឱីយវាទាំងរីរ អន វែតម ែង្ហរតាមការ
លក្ោងទ រររស្វ់ា។49  េរខណៈរិលស្ស្តររលនោះ គួរតែក្ែូវបានចែ់ទ រថ្ន មានម ែង្ហរ នងិមនិក្ែូវបាន
ក្គរដ្ណត រ ់ លដ្ឋយការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនរូឧស្ាហរមម ល ើយ។ រទដ្ឋា នម ែង្ហរនឹងអន វែតលៅតាមលនាោះ(សូ្ម
លមើេ រថ្នែណឌ  4.5 ខាងលក្កាម។ 
 

ឧទហរណ៍ខាងលក្កាម លរៀររារ់រីតនេរមយួ (តែសវសី្ស្ពឺ) ថ្ននេិែនេមយួ (រាេរ៊ាហូស )ី តដ្េមនិអាច្
ទមទរបានលទ រីលក្ពាោះវាមានម ែង្ហរ តដ្េវាអន ញ្ញា ែឱយនេិែនេ ក្ែូវបានជួស្ជ េលៅរេ ងទតីាាំង
លនាោះ លដ្ើមបវីាអាច្ក្រែិរែតកិារ ក្ស្រតាមលោេរាំណងររស្់វា។50 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BN DA, s. 2 និង 10; KH Law, art. 90; LA IPL art. 22.1; MY DA, s. 3; PH IP 

Code, s. 113.2, IP Rules r. 1501(a); SG DA s. 2(1); VN IPL art. 64.1.  នង និងលោេការណ៍តណនាាំ
ររស្់ការយិេ័យ EUIPO (ការអស្់ស្ រេភារ) រេ ងតនេរ 5.4. 
50 ឧទហរណ៍លនោះ ទទួេបានរអីាជាា ធររមមសិ្ទិធរញ្ញា ររស្់ក្រលទស្មា៉ា ល ស្ ី។ 
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51 
 

ដ្ូច្ោេ លនោះតដ្រ ររូរាងថ្នវែែ  ដ្ចូ្ជាលក្គឿងរនាល ស្់ តដ្េចាំបាច្់ ក្ែូវបាននេិែល ើងវញិទាំងមេូ ទាំងតនេរ
ក្ទង់ក្ទយ និងរូររាងដ្ូច្ោេ  លដ្ើមបឱីយតនេរលនាោះក្ស្រោេ  ឬឱយស្ ីោេ លៅនងឹនេិែនេស្ម គសម ញ តដ្េវា
ជារមមសិ្ទធិ អាច្ក្ែវូបានចែទ់ រថ្ន មានម ែង្ហរលរញលេញ នងិជាេទធនេ មិនរារ់រញ្ចូេរីការការពារ
តដ្េជា គាំនូរឧស្ាហរមម។51 ររណីលនោះ អាច្អន វែតបានច្ាំលពាោះលក្គឿងរនាល ស្់ នងិរាំតណរលនសងៗលទៀែ 
ជារិលស្ស្ ច្ាំលពាោះតនេរតដ្េលៅថ្ន “តនេរោាំង ”ថ្នយនយនត  និងឧរររណ៍លនសងលទៀែ តដ្េក្ែូវនេិែ
ល ើងវញិ លដ្ើមបឱីយក្ស្រោេ ជាមយួអែតស្ញ្ញា ណ ឬឱយស្ ីោេ នឹងតនេរលនសងលទៀែ ថ្នរាងកាយររស្់
នេិែនេស្ម គសម ញ។ 

 
ឧទហរណ៍ខាងលក្កាមលនោះ លរៀររារ់រី គាំនូរឧស្ាហរមម ថ្នលក្គឿងរនាល ស្់ តដ្េអាច្ទទេួយរបាន
ស្ក្មារ់ការច្ ោះរញ្ជ ី រ៉ា តនតអាច្ជារមមវែែ  ថ្នរូររាង តដ្េ “ក្ែូវតែ ក្ស្រោេ  ”ឬ“ក្ែូវតែ ស្ ីោេ  ”លៅនងឹតដ្ន
រាំណែ់ ជារតនលងតដ្េតដ្នរាំណែ់លនាោះ អាច្អន វែតបាន។52

 

 

 
 
 

 
 

 

4.5 ការដ្ឋក់បញ្ច ូលោែ  ននលកចណៈមុខង្ហរ និងសសាភ័ណភាព 

តាមនយិមន័យ រេ ងរក្មែិតដ្េគាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវមានការរញ្ចូេលៅរេ ងវែែ មយួ តដ្េមានេរខណៈ
ខាងម ែង្ហរ និងេរខណៈខាងការលក្រើក្បាស្់ ការរួមរញ្ចូេោេ  ថ្នេរខណៈរិលស្ស្ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម 
នឹងររាម ែង្ហរ និងអែែក្រលយជន៍ ថ្នវែែ តដ្េែាំណាងឱយ គាំនូរឧស្ាហរមម ។  គាំនូរឧស្ាហរមម េអមយួ 
នឹងរតនែមែថ្មលលសភណ័ភារដ្េ់រូររាង ថ្នវែែ តដ្េមានក្រលយជន៍ លដ្ឋយមិនរង្ហអ រ់ រារាាំង ឬរ ាំខានដ្េ់
ម ែង្ហរររស្់វាល ើយ។ 
 

 
51 ស្តង់ដ្ឋរអាច្នឹងមិនអន វែតលៅរេ ង ”ក្ែូវតែស្ ីោេ  “រដ្ាស្មាជិរអាស៊ា នមួយច្ាំនួនលទ។ 
52 ឧទហរណ៍លនោះ យរលច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមអនដរជាែិលេែ DM/053625 ។ 
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52 
 

រ៏រ៉ា តនត វាក្ោនត់ែលៅលរេ តដ្េច្ាំននួស្រ រ ថ្នរូររាងនេិែនេ ក្ែវូបានរាំណែ់ លដ្ឋយម ែង្ហរ លហើយ
ោម នេរខណៈរលិស្ស្ណាររស្់វា ក្ែូវបានលធវើឱយយេ់ជាមួយនឹងលោេរាំណងសភ័ណភារលទ តដ្េ
ការជាំទស្ ់ គួរតែក្ែូវបានលេើរល ើងក្រឆ្ាំងនងឹការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម (សូ្មលមើេ រថ្នែណឌ 4.1 
ខាងលេើ)។ 
 
រេ ងររណីភាគលក្ច្ើនថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម លពាេគឺ រូររាងថ្ននេិែនេ តដ្េមានក្រលយជន៍ នងឹរួម
រញ្ចូ េ ទាំងម ែង្ហរ និងសភណ័ភារ។ តាមរិែ េរខណៈដ្ូច្ោេ លនោះ អាច្មានម ែង្ហរ និងលសភ័ណ
ភាររេ ងលរេដ្ាំណាេោេ  តដ្េមាច ស្់គាំនូរឧស្ាហរមម បានរច្នាេរខណៈរិលស្ស្លនោះ លដ្ើមបីស្លក្មច្
តាមលោេរាំណងទាំងរីរ។ 

 
លហែ ដ្លូច្េោះ ការការពារគាំនូរឧស្ាហរមម នឹងមិនរក្ងរីដ្េេ់រខណៈរិលស្ស្ ថ្នរូររាងវែែ  តដ្េមានម ែ
ង្ហរលនាោះលទ រីលក្ពាោះវាក្ែូវការជាចាំបាច្់ លដ្ើមបឱីយវែែ លនាោះ អាច្ដ្ាំលណើ រការនូវម ែង្ហរររស្វ់ា ឬលដ្ឋយសរវា
នតេ់នូវគ ណក្រលយជន៍ខាងរលច្ចរលទស្ ឬលស្ដ្ារចិ្ចមយួច្ាំននួ។ នទ យលៅវញិ េរខណៈរិលស្ស្ ថ្នរូររាង 
និងក្ទង់ក្ទយ តដ្េលឆលើយែរយ៉ា ងលហាច្ណាស្់លៅនឹងលច្ែនាររស្ម់ាច ស្់គាំនឧូស្ាហរមម លដ្ើមបលីធវើឱយ
នេិែនេកាន់តែទរ់តភេរ និងមិនគរួក្ែូវបានលគជាំទស្់លក្កាមស្តងដ់្ឋរម ែង្ហរលទ។ 

 
លៅរេ ងការអន វែតលនោះ មានន័យតាមការរែិ តដ្េថ្នេរខណៈរលិស្ស្មយួ ឬលក្ច្ើនថ្នរគាំនរូឧស្ាហរមម
ររស្់នេិែនេ នងឹមិនក្ែូវទមទរបានលទ លៅលក្កាមច្ារ់ ស្តីរី  គាំនរូឧស្ាហរមម នឹងមនិលធវើឱយគាំនូរ
ឧស្ាហរមម ទាំងមេូអស្ស់្ រេភារ ស្ក្មារ់លោេរាំណង ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី ឬស្ក្មារ់ការរនតស្ រេភារ
ល ើយ។ មានតែរេ ងររណី តដ្េេរខណៈស្ាំខាន់ៗ  ថ្នរូររាងររស្ន់េិែនេ ក្ែវូបានររល ើញថ្ន ក្ែូវ
បានែក្មូវលដ្ឋយម ែង្ហរតែរ៉ា លណាណ ោះ លហើយែវោះេរខណៈជារួម លៅរេ ងេរខណៈរលិស្ស្ មនិដ្ាំលណើ រការ 
តដ្េការជាំទស្ក់្ែូវតែលេើរល ើង លហើយការច្ ោះរញ្ជ ី ក្ែវូបានរដ្ិលស្ធ ឬអស្ រេភារ។ 
 

ឧទហរណ៍ ដ្ូច្ខាងលក្កាម ថ្នតស្បរលជើងស្ក្មារ់រែ់ លរៀររារ់រី គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េរួមរញ្ចូេនវូ
េរខណៈរលិស្ស្ខាងម ែង្ហរ តដ្េក្ែូវការនតេន់ូវការកាត រ់ លស្ែរភារ និងគ ណស្មបែតកិារង្ហរវទិោ 
ជាមួយេរខណៈលសភណ័ភារ តដ្េបានក្ច្ររញ្ជូ េ លដ្ើមបលីធវើឱយនេិែនេមានការលរញច្ិែត នងិទរ់
តភេរ ៖ 
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[រូរភារទាំងលនោះ ទញយរមររី http://strengthrunning.com/2013/04/newton-gravity-

running-shoe- review/, http://runblogger.com/2012/09/saucony-grid-type-a5- 

running-shoe.html, និង http://runblogger.com/2012/04/womens-running-shoe-

reviews- merrell.html] 
 

គាំនូរឧស្ាហរមម រួមមានការរមួរញ្ចូ េោេ  ថ្នេរខណៈរលិស្ស្ខាងលសភណ័ភារ និងម ែង្ហរ ឬមាន
េរខណៈរលិស្ស្មយួ ឬលក្ច្ើន តដ្េក្ែូវបានរលងកើែល ើងជាក្ទង់ក្ទយ លដ្ឋយលច្ែនាររស្់អេររច្នាម៉ាូដ្ 
លដ្ើមបលីឆលើយែរលៅនឹងលោេរាំណង ថ្នសភណ័ភារ គួរតែក្ែវូបានទទេួយរស្ក្មារក់ារច្ ោះរញ្ជ ី។ រ៏
រ៉ា តនត ក្ស្រតាមច្ារ់ជាធរមាន ការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនរូឧស្ាហរមម តដ្េរួមរញ្ចូ េការរមួរញ្ចូ េោេ តររលនោះ 
នឹងក្គរដ្ណត រ់តែលេើេរខណៈសភ័ណភារលៅរេ ងគាំនូរឧស្ាហរមម មិនតមនេរខណៈម ែង្ហរលទ។ 
េរខណៈរលិស្ស្ និងធាែ នសាំ ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម តដ្េមានម ែង្ហរ ឬចាំបាច្ត់នេររលច្ចរលទស្ នឹងមិន
ក្ែូវបានក្គរដ្ណត រ់ លដ្ឋយការច្ ោះរញ្ជ លីនាោះលទ លទោះរជីាររួលគក្ែវូបានរមួរញ្ចូេលៅរេ ង គាំនរូឧស្ាហរមម 
រួមថ្ននេិែនេរ៏លដ្ឋយ។ 
 

ជានេវបិាររតនែមលទៀែ ថ្នលោេការណ៍លនោះ េរខណៈរិលស្ស្ ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម តដ្េមានម ែង្ហរ 
ឬែក្មូវចាំបាច្ខ់ាងរលច្ចរលទស្ មនិក្ែូវបានយរមររចិរណាលទ លៅលរេលធវើការលក្រៀរលធៀរគាំនូរ
ឧស្ាហរមម ជាមួយគាំនូរឧស្ាហរមម លនសងលទៀែម ន ឬលក្កាយ។ េរខណៈរិលស្ស្ ថ្នម ែង្ហរ និង
រលច្ចរលទស្ មិនគួរយរជាការបានលទ ស្ក្មារ់លោេរាំណង ថ្នការរលងកើែភារងមី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម 
មួយ ឬភារក្ស្លដ្ៀងោេ រវាងការរច្នារីរ ឬលក្ច្ើន តដ្េេរខណៈរលិស្ស្តររលនោះ ស្ែិែលៅខាងលក្ៅ
វសិេភារ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ។ 
 
  

http://strengthrunning.com/2013/04/newton-gravity-running-shoe-
http://strengthrunning.com/2013/04/newton-gravity-running-shoe-
http://runblogger.com/2012/09/saucony-grid-type-a5-%20running-shoe.html
http://runblogger.com/2012/09/saucony-grid-type-a5-%20running-shoe.html
http://runblogger.com/2012/04/womens-running-shoe-reviews-
http://runblogger.com/2012/04/womens-running-shoe-reviews-
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5. ទាំនស្់គៅគលើស្ទិធិអាទិភាព 
 
តាមវសិេភារ ថ្នច្ារ់ជាែ ិតច្ងថ្ន  គាំនូរឧស្ាហរមម អាច្នឹងមិនច្ ោះរញ្ជ ីឲ្យលទ ក្រសិ្នលរើការច្ ោះរញ្ជ ី
គាំនូរឧស្ាហរមមលនោះ ឬការលក្រើក្បាស្់ខាងពាណិជជរមមររស្់វា មានទាំនាស្ជ់ាមយួនងឹរមមសិ្ទធិរញ្ញា ម នៗ។ 
 

ទាំនាស្ត់ររលនោះ អាច្លរើែមានល ើង ជារិលស្ស្ទរ់ទងនងឹគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ីម នៗ 
យីលហាតដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ីម ន ឬពាណិជជស្ញ្ញា េបីៗ  ឬការររាសិ្ទធិម ន លៅរេ ងការង្ហរការពារសិ្ទធតិដ្េ
មានក្សរ់ តដ្េមានល ម្ ោះផ្លទ េ់ែលួន រូរងែ ឬរូរភារ។54 
 

5.1 អែកានសិទធិអាទិភាពកែងុគនំូរឧសាហកមម ផ្ដលបានចុុះបញ្ជី  

ក្រសិ្នលរើ គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េក្ែូវបានដ្ឋរ់លស្េើស្ក្មារក់ារច្ ោះរញ្ជ ីដ្ូច្ោេ លៅនឹងគាំនូរឧស្ាហរមម 
តដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ីម នៗ ឬរ៏ក្ោនត់ែែ ស្ោេ រី គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ីម នៗ តែរេ ងេរខណៈ
រិលស្ស្ ឬរ័ែម៌ានេមអិែ តដ្េមនិរលងកើែឱយមានច្ាំណារអ់ារមមណ៍ែ ស្ោេ ជារួម លៅលេើអេរលក្រើក្បាស្ ់
តដ្េបានជនូដ្ាំណឹងជាម ន ឬអេរលក្រើក្បាស្ធ់មមតា ថ្ននេិែនេទាំងលនាោះលទ លនាោះការច្ ោះរញ្ជ ី គួរតែក្ែូវ
បានជាំទស្់ លដ្ឋយអាជាា ធរ (រដ្ាបាេ ឬែ ោការ) តដ្េក្ែូវលធវើការក្ែួែរនិែិយ។ ក្រសិ្នលរើ គាំនូរឧស្ាហរមម 
លនាោះ ក្ែូវបានច្ ោះរញ្ជ ី ការច្ ោះរញ្ជ ីលនាោះ អាច្ក្ែវូបានដ្រហូែវញិ េ រលចេ ឬទ រជាលមា ៈ ។ 

 
អាជាា ធរក្ែែួរិនែិយ គួរតែលក្រើស្តងដ់្ឋដ្ូច្ោេ  តដ្េក្ែូវបានអន វែតច្ាំលពាោះវែែ រលងកើែងមីៗ  ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម 
ទរ់ទងលៅនឹងគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានរង្ហហ ញម នៗដ្ថ្ទលទៀែ លទោះជាបានច្ ោះរញ្ជ ី ឬមិនបានច្ ោះ
រញ្ជ ីរ៏លដ្ឋយ (សូ្មលមើេរថ្នែណឌ  ២ ខាងលេើ)។ 

 
អាជាា ធរក្ែែួរិនែិយ គួរតែស្នមែថ់្ន គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ីម នៗ គឺជាការច្ ោះរញ្ជ ី តដ្េមាន
ស្ រេភារ។ ររ៏៉ា តនត អេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ ឬអេរកាន់ គាំនូរឧស្ាហរមម តាមលក្កាយ អាច្ក្រឈមនឹងរញ្ញហ
ស្ រេភារ ថ្នការច្ ោះរញ្ច ី តដ្េជាមូេដ្ឋា ន ថ្នការដ្ាំលណើ រការនែីិវធិរីតឹងជាំទស្ ់ឬក្ែូវលមា ភារ ថ្នការ
ច្ ោះរញ្ជ ីលនាោះ។ 

 

5.2 សិទធិអាទិភាពសលើសញ្ញា ថ្ម ី

ក្រសិ្នលរើគាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវបានដ្ឋរ់ជនូអាជាា ធរមានស្មែែរិច្ចរិនែិយ លដ្ើមបសី្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ដ្ចូ្ោេ លៅ
នឹងការច្ ោះរញ្ជ ីម នៗ ឬពាណិជជស្ញ្ញា េបីៗ  ឬរ៏ែ ស្ោេ រីពាណិជជស្ញ្ញា តររលនោះ ក្ែឹមតែរេ ងេរខណៈ
រិលស្ស្ ឬរ័ែ៌មានេមអិែ តដ្េមិនរលងកើែឱយមានច្ាំណារ់អារមមណ៍ែ ស្ោេ ជារួមលៅលេើអេរលក្រើក្បាស្ ់
តដ្េបានជនូដ្ាំណឹងជាម ន ឬអេរលក្រើក្បាស្់ធមមតា ថ្ននេិែនេទាំងលនាោះ លនាោះការច្ ោះរញ្ជ ី គួរតែក្ែូវ
បានជាំទស្់ លដ្ឋយអាជាា ធរ )រដ្ាបាេ  ឬែ ោការ( តដ្េមានស្មែែរចិ្ចក្ែួែរនិិែយ ។ ក្រសិ្នលរើ គាំនរូ

 
54 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BN DA, s. 9(2)(a), DR, 13, 14; MY DA, s. 12(2)(b); SG DA 

s. 5(2)(a), 27(2)(a), DR r. 11. នង។ លោេការណ៍តណនាាំររស្់ការយិេ័យ EUIPO (ការអស្់ស្ រេភារ), 
រថ្នែណឌ  5.6, 5.7 និង 5.8. 
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ឧស្ាហរមមលនាោះ ក្ែូវបានច្ ោះរញ្ជ ី លទោះរជីាមានទាំនាស្ន់ឹងពាណិជជស្ញ្ញា អវីរមី នរ៏លដ្ឋយ ការច្ ោះរញ្ជ ី
លនាោះអាច្ក្ែវូបានដ្រហូែវញិ េ រលចេ ឬទ រជាលមា ៈ លដ្ឋយការយិេយ័រមមសិ្ទិធរញ្ញា  (IP Office)
ឬលដ្ឋយែ ោការ។ 

 
សែ នភារលនោះ អាច្លរើែល ើងលៅលរេ តដ្េមានការច្ ោះរញ្ជ ីម នៗ ឬពាណិជជស្ញ្ញា េបីៗ  តដ្េជា
ពាណិជជស្ញ្ញា រងា ាំរីរនាទ ែ ់ ឬជាស្ញ្ញា និមែិតរូរ។ រូររាងនេិែនេ ការលវច្ែចរន់េិែនេ ឬរញ្ចរ់
នេិែនេ អាច្ភាជ រ់មរជាមយួនូវពាណិជជស្ញ្ញា  នងិក្ែវូបានច្ ោះរញ្ជ ីស្ក្មារន់េិែនេមួយច្ាំនួន 
ក្រសិ្នលរើមានែក្មូវការជាធរមានតាមច្ារ់ ស្តីរីពាណិជជស្ញ្ញា  តដ្េក្ែវូបានច្ងក្រងជារិលស្ស្ 
ជាមួយែក្មវូការ តដ្េមានភារែ ស្តរលរោេ  និងភារមិនដ្ាំលណើ រការបាន។ 

 
ក្រសិ្នលរើពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី គាំនូរឧស្ាហរមម មយួក្ែូវទទេួយរ ក្ែវូរលងកើែល ើងវញិ ឬក្ែវូដ្ឋរ់រញ្ចូ េ 
លដ្ឋយោម នការអន ញ្ញា ែក្ែមឹក្ែូវ លនាោះពាណិជជស្ញ្ញា  តដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ី ឬពាណិជជស្ញ្ញា េបីៗ  តដ្េជា
រមមសិ្ទធិររស្់ែែិយជន រ គាេលនោះអាច្រតងឹទស្់នងឹការច្ ោះរញ្ជ ី ឬលស្េើស្ ាំឱយដ្រហែូ េ រលចេ ឬស្ ាំឲ្យ
លមា ភារ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ីលនោះ។ រ៏រ៉ា តនត អាជាា ធរក្ែែួរិនែិយ មនិគួរលេើរល ើងនូវការរតឹងទស្់តររលនោះលទ 
ក្រសិ្នលរើអេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ រជ៏ាអេរកាន់ការ់ពាណិជជស្ញ្ញា ម នៗលនោះតដ្រ ឬដ្ឋរភ់ស្ត តាងរញ្ញជ ររ់ីការ
យេ់ក្រមលដ្ឋយអេរកានក់ារ់ពាណិជជស្ញ្ញា លនោះរេ ងការនតេស់្ រេភារ លដ្ើមបឲី្យពាណិជជស្ញ្ញា លនោះ អាច្
ក្ែូវបានរញ្ចូេរេ ងការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម។ 

 
ពាណិជជស្ញ្ញា ក្ែីវមិាក្ែ និងនិមមិែររូគាំរថូ្នទលេើ ថ្នពាណិជជស្ញ្ញា  តដ្េជាឧទហរណ៍ ថ្នក្ទង់ក្ទយ នងិ
ភារលេច្លធាល  ថ្ននេិែនេ តដ្េក្ែូវបានដ្ឋរជ់ាពាណិជជស្ញ្ញា  លដ្ើមបឲី្យអាជាា ធរមានស្មែែរិច្ចរិនិែយ 
រ៉ា តនត រ៏អាច្ក្ែវូបានច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមនងតដ្រ ស្ក្មារ់នេិែនេ តដ្េដ្ឋរ់រញ្ចូ លេជារូរ
ែាំណាងឱយពាណិជជស្ញ្ញា ទាំងលនោះ ៖ 

 

 
 
ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ងល់ច្ញរីលោេការណ៍តណនាាំ ស្ក្មារ់ការក្ែួែរិនិែយពាណិជជស្ញ្ញា ររស្់
ក្រលទស្ហវេីីរនី, ទាំរ័រ ១២៦ ។ 
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ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ងល់ច្ញរីពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ីពាណិជជស្ញ្ញា អនតរជាែលិេែ Nº 1061835 
លក្កាមរិធសីរក្រុងមា៉ា ក្ឌីដ្។ 

                                                  
 
រូរភារទាំងលនោះ បានដ្រក្ស្ងែ់ៗោេ លច្ញរី៖ http://knitcrochetpat.com/burberry- pattern-

background/ និង http://www.dailymail.co.uk/femail/article- 
2515445/Is-Burberry-losing-rights-infamous-checked-design-Fashion- house-

threat.html 
 

                      
 

រូរភារទាំងលនោះ បានក្ស្ង់ែៗោេ លច្ញរី៖ http://vector-magz.com/search/louis- vuitton-

pattern/ និង  http://www.mycolorfashion.com/201108/louis-vuitton- romance-

pump-in-monogram-idylle.html 

 

http://knitcrochetpat.com/burberry-
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-
http://vector-magz.com/search/louis-
http://www.mycolorfashion.com/201108/louis-vuitton-
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5.3 សិទធិអាទិភាពសៅកែងុសាែ នដផ្ដលបានការពារ  

គាំនូរឧស្ាហរមម អាច្ក្ែូវបានរាំណែ់េរខណៈជាការនសាំោេ  ថ្នម ែង្ហរ និងលសភណ័ភារ។  គាំនូរ
ឧស្ាហរមមនីមយួៗ តនអរលេើគាំនិែសិ្េបៈ តដ្េក្ែូវលក្រើច្ាំលពាោះនេិែនេ ឬវែែ តដ្េមានក្រលយជន៍ ថ្ន
ឧស្ាហរមម ឬសិ្របរមម។ លនាោះលហើយជាមេូលហែ  តដ្េ គាំនូរឧស្ាហរមមក្ែូវបានទទួេសា េ់តាម
ច្ារ់ ស្តីរី រមមសិ្ទធិរញ្ញា នងតដ្រថ្ន ជា“សេ ថ្ដ្ថ្នការអន វែតតររសិ្េប” (works of applied art)៖55 

 
សេ ថ្ដ្សិ្េបៈតដ្េគូស្រញ្ញជ រ់រាេ់ គាំនូរឧស្ាហរមម អាច្ក្ែូវបានរលងកើែល ើងរេ ងលោេរាំណង ថ្នការ
រញ្ចូេវាលៅរេ ងនេិែនេឧស្ាហរមម ឬអាច្ក្ែូវបានរលងកើែល ើងរេ ងលោេរាំណងសិ្េបៈស្ ទធសធ 
លហើយក្ែូវបានលគយរលៅរញ្ចូេលៅរេ ងវែែ លក្រើក្បាស្់។ លទោះរេ ងររណីណារ៏លដ្ឋយ រអ៏េររលងកើែសេ ថ្ដ្
សិ្េបៈ ររីរាយនងឹការការពារសិ្ទធិលនោះតាាំងរីចរ់លនតើមមរលមលោះ (ab initio copyrights) នងិអាច្ក្គរ់ក្គង
ការលក្រើក្បាស្់វាជារនតរនាទ រ់ ថ្នសេ ថ្ដ្សិ្េបៈលនាោះ។ 

 
ក្រសិ្នលរើសិ្ទធិលស្ដ្ារចិ្ច លៅរេ ងការង្ហរជាមេូដ្ឋា ន មនិក្ែវូបានលគនតេឱ់យក្គរក់្ោន់ ដ្េ់អេរដ្ឋរ់ពារយ
ស្ ាំការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ឬរមមសិ្ទធិររម នលនាោះលទ ការច្ ោះរញ្ជ ីអាច្ក្ែូវរតឹងទស្់ ឬក្ែូវទ រជា
លមា ៈ លដ្ឋយមាច ស្រ់មមសិ្ទធិរញ្ញា លនាោះ។ 

 
ដ្ូច្ោេ លនោះតដ្រ ក្រសិ្នលរើ គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េក្ែវូបានដ្ឋរ់ជូនអាជាា ធរមានស្មែែរចិ្ចរិនែិយ លដ្ើមបចី្ ោះ
រញ្ជ ី រលងកើែនេិែនេល ើងវញិ ឬដ្ឋរ់ជាររូែាំណាង ថ្នសេ ថ្ដ្ច្មាល រ់ ឬររូភារសិ្េបៈ ឬសេ ថ្ដ្ ថ្នការអន 
វែតតររសិ្េបៈ (a work of applied art) លដ្ឋយោម នការអន ញ្ញា ែរីវចិ្ិក្ែររ ឬអេររច្នាម៉ាូែ ថ្នសេ ថ្ដ្លនាោះ 
ការច្ ោះរញ្ជ ីអាច្ក្ែូវបានរតឹងទស្ ់ លដ្ឋយអាជាា ធរ (រដ្ាបាេ ឬែ ោការ) តដ្េមានស្មែែរិច្ចក្ែួែរនិិែយ 
លៅតាមការរតឹងទស្រ់ីមាច ស្់រមមសិ្ទធរិញ្ញា  រេ ងការង្ហរ ថ្នសេ ថ្ដ្សិ្េបៈលនោះ។ ក្រសិ្នលរើគាំនូរឧស្ាហរមម
ក្ែូវបានច្ ោះរញ្ជ ី ការច្ ោះរញ្ជ ីលនាោះ អាច្ក្ែូវបានដ្រហែូវញិ េ រលចេ ឬទ រជាលមា ៈ លៅតាមស្ាំលណើ រ
ររស្់អេរកាន់ការលនាោះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិ ស្តីរ ី“សេ ថ្ដ្សិ្េបៈ តដ្េបានអន វែត” លៅរេ ងច្ារ់រមមសិ្ទធិរញ្ញា ររស្់ of BN,s.2 និង 6; 

KH art. 7(h); IDart.12(1)(f); LA art. 92.1.1.9; MY,s.3,7(1)(c),7(5) និង 7(6); PH, s. 171.10; SG DA s. 

2(1); TH s. 4; និង VN IPL art. 14.g. 
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6. គោលនគោបាយសាធារណៈ ស្ណ្តត ប់ធាន ប់
សាធារណៈ និងត្កម្ស្លីធម្៌ 

 

6.1 ការពិចារណាទូសៅ  

ការតវរតញរគួរតែក្ែូវបានលធវើល ើងឲ្យបានដ្ឋច្់រីោេ  រវាងលោេគាំនិែ ថ្ន“លោេនលយបាយសធារណៈ” 
និង“ស្ណាត រ់ធាេ រ់សធារណៈ” និងមោ៉ាងលទៀែ គឺលរឿង“សី្េធម៌” ។ 

 

“លោេនលយបាយសធារណៈ” និង “ស្ណាត រធ់ាេ រស់ធារណៈ” ស្ាំលៅលេើក្ររែណឌ ច្ារ់ទូលៅមយួ
ច្ាំនួនររស្់រដ្ា នងិច្ាំលពាោះ លហែ នេ នងិលោេរាំណង តដ្េលៅលក្កាមក្ររែណឌ ច្ារ់លនាោះ។ លដ្ឋយ
រតនែមលេើច្ារ ់ និងរទរបញ្ាែតិក្រែិរែតជិាវជិជមាន តដ្េមានជាធរមានរេ ងក្រលទស្ ក្ររែណ័ឌ ច្ារ់លនាោះ 
រួមមាន ស្នធសិ្ញ្ញា អនតរជាែិ នងិការលរតជាា ច្ិែតជាអនដរជាែិលនសងលទៀែ តដ្េក្ែូវបានអន មែ័ លដ្ឋយរដ្ាមួយ 
រ៏ដ្ូច្ជាររណីច្ារ់ តដ្េក្ែូវបានរលងកើែល ើង។ ក្រភរច្ារ់ទាំងលនោះ ឆល ោះរញ្ញច ាំង នងិរង្ហហ ញអាំរីលោេ
នលយបាយ លោេ និងគ ណែថ្មលជាមេូដ្ឋា នររស្់រដ្ាលនាោះ។ 

 

“ក្រមសី្េធម៌” គជឺាស្ាំណ ាំ  ថ្នលោេការណ៍ តដ្េទទេួសា េ់រេ ងស្ងាម តដ្េរាំណែ់រកីារអន វែត និងជា
វធិានតដ្េក្ែូវក្រក្រឹែតរេ ងស្ងាម ឬស្ហគមនណ៍ាមយួ។ លោេការណ៍ និងវធិានការទាំងលនោះ មិនក្ែូវបាន
តច្ងលៅរេ ងច្ារ់ជាវជិជមាន ឬរទដ្ឋា នស្ក្មារ់ការលទ លហើយអាច្តក្រក្រួេលៅតាមលរេលវោ។ វាអាច្
មានភារែ ស្ោេ ខាល ាំងលៅរេ ងក្រលទស្លនសងៗោេ  ឬរេ ងែាំរន់ នងិស្ហគមន៍លនសងៗោេ លៅរេ ងក្រលទស្តែមួ
យ។ លោេការណ៍នងិវនិយ័សី្េធម៌ ឆល ោះរញ្ញច ាំងរីគ ណែថ្មល តដ្េស្ងាម ឬស្ហគមនថ៍្នជាែិមយួច្ង់
លេើរស្ទួយ។ លោេការណ៍ទាំងលនោះ ក្ែូវបានអន វែតក្ស្រតាមរទដ្ឋា នគែិយ ែតិជាវជិជមាន តដ្េជាទូលៅ
នឹងមិនជារ់ទរ់ទងជាមួយក្រលភទ ថ្នរញ្ញហ  ឬលស្ច្រតីេមអែិលនសងៗ តដ្េជារមមវែែ  ថ្ន“ក្រមសី្េធម៌” លទ។ 
 

លដ្ឋយសរនិយមន័យ ថ្ន“លោេនលយបាយសធារណៈ” “ស្ណាត រ់ធាេ រ់សធារណៈ” និង “ក្រមសី្េ
ធម៌” គជឺាលរឿងរេ ងក្ស្ុរយ៉ា ងែឹងរងឹ វាអាច្ក្ែឹមតែក្ែូវបានវនិិច្ឆយ័ នងិស្ាំលរច្ លដ្ឋយអាជាា ធរជាែមិាន
ស្មែែរិច្ច លដ្ឋយឈរលេើមេូដ្ឋា ន ថ្នររណីនមីួយៗ លៅរេ ងក្រលទស្នីមួយៗ។ លស្ច្រតីស្លក្មច្លេើអវី
តដ្េវានទ យនឹងស្ណាត រធ់ាេ រស់ធារណៈ ឬការយរស្តង់ដ្ឋ ថ្នក្រមសី្េធម៌ជាលោេ នងឹជាចាំបាច្់
អាក្ស្យ័លេើរររិទនលយបាយ វរបធម៌ នងិសស្នា តដ្េមានលៅរេ ងក្រលទស្ពាររ់័នធ។56 
 

លេើស្រីលនោះលៅលទៀែ រតាត ដ្ូច្ជារាំរែិ ថ្នការរាំពាន ក្ែូវបានគណនា តដ្េរងកល ើង លដ្ឋយការលក្រើក្បាស្់
ស្ញ្ញា មានេរខណៈក្រមាងលមើេង្ហយ លហើយទាំហាំ និងតនេរ ថ្នស្ហគមន៍ តដ្េបានរាំណែ់អែត
ស្ញ្ញា ណ តដ្េរងនេរ៉ាោះពាេ់ខាល ាំង លដ្ឋយស្ញ្ញា លនោះ គឺជារតាត តដ្េក្ែវូរិចរណាតាមររណីនីមយួៗ។ 
 

 
56 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BN DA, s. 11; KH DL art.93; ID DL art. 4, DR, r. 25(1); LA IPL art. 

22.2; MY DA, s. 13; PH IP Rules r. 1501(c); SG DA s. 6; TH DA 58(1); VN IPL art. 8.1.   និងសូ្មលមើេ
លោេការណ៍តណនាាំររស្ក់ារយិេយ័ EUIPO នង (ពារយស្ ាំ( រថ្នែណឌ   4.2. 
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អេរក្ែែួរិនែិយ គរួតែលេើរល ើងរកីារជាំទស្់ ច្ាំលពាោះការច្ ោះរញ្ច ីគាំនូរឧស្ាហរមមមយួ លៅលរេតដ្េស្តង់
ដ្ឋទាំងលនាោះ មានរាំហ ស្ ដ្ូច្បានរាំណែ់ លដ្ឋយឯរសរលយង តាមការយេ់ល ើញររស្់មន ស្ស នងិរេ ង
រររិទ ថ្នក្រលទស្ តដ្េក្ែែួរិនែិយលេើពារយស្ ាំលនាោះ។ 

 

6.2 បញ្ញា សំខាន់ៗ 

6.2.1 ធមមជាតិនន គំនូរឧសាហកមម  
តាមវសិេភារ ថ្នច្ារជ់ាែិ តច្ងថ្ន ការច្ ោះរញ្ជ ី គាំនូរឧស្ាហរមម  គួរតែលេើរល ើងរីការរតឹងទស្ ់
លដ្ឋយអេរក្ែួែរនិិែយ ក្រសិ្នលរើ អាជីវរមមពាណិជជរមមតនេររច្នាម៉ាូែលនោះ អាច្នទ យនឹងលោេនលយបាយ
សធារណៈ ឬស្ណាត រធ់ាេ រស់ធារណៈ ឬនទ យរីលោេការណ៍ ថ្នសី្េធម ៌ តដ្េបានទទេួយរលៅ
រេ ងសមីក្រលទស្។ 
 
លៅលរេតដ្េមេូដ្ឋា ន ថ្នការរដ្ិលស្ធលនោះ ក្ែូវបានលេើរល ើង វាគួរតែក្ែូវបានលគស្ាំអាងលៅលេើ គាំនូរ
ឧស្ាហរមម។ ការរដ្ិលស្ធ គួរតែតនអរលេើការរែិតដ្េថ្ន ទក្មង ់ ឬេាំនាាំគាំរូ តដ្េក្ែូវបានច្ ោះរញ្ជ ីជា 
គាំនូរឧស្ាហរមម លដ្ឋយែលួនឯង នទ យរីលោេនលយបាយសធារណៈ ស្ណាត រ់ធាេ រស់ធារណៈ ឬលោេ
ការណ៍ ថ្នសី្េធម៌ តដ្េបានទទេួយរមរអន វែត។ ទស្សនៈ ថ្នមេូដ្ឋា នស្ក្មារក់ាររដ្ិលស្ធ ឬការ
ទ រជាលមា ៈលនោះ នឹងក្ែវូអន វែតនងតដ្រ លៅលរេអាជីវរមមពាណិជជរមម ថ្ននេិែនេែាំណាងឱយ គាំនូរ
ឧស្ាហរមម លនាោះ នទ យរីលោេនលយបាយសធារណៈ ស្ណាត រធ់ាេ រស់ធារណៈ ឬលោេការណ៍សី្េ
ធម៌។ 
 

ឧទហរណ៍  គាំនូរឧស្ាហរមម ដ្ចូ្ខាងលក្កាមលនោះ មិនអាច្ច្ ោះរញ្ជ ីបានលទ លៅរេ ងក្រលទស្ថ្ង លដ្ឋយសរ
វានទ យនឹងសី្េធម៌ នងិស្តង់ដ្ឋ ថ្នភារថ្ងលងេូរ តដ្េក្ែវូលក្រើក្បាស្់ជាលោេ៖57

 

 

 
ការលធវើរណតឹ ងទស្់ លដ្ឋយសរតែមេូលហែ  ថ្នលោេនលយបាយសធារៈ ស្ណាត រធ់ាេ រស់ធារណៈ ឬ
លោេការណ៍សី្េធម៌ អាច្ក្ែូវបានលេើរល ើងនងតដ្រ រេ ងររណី តដ្េរញ្ញហ មនិទរ់ទងជាមយួនងឹ 
គាំនូរឧស្ាហរមម លដ្ឋយែលួនឯង រ៉ា តនតវាទរទ់ងជាមួយនឹងការលក្រើក្បាស្់ តដ្េវែែ លនាោះ ជារូរែាំណាង ថ្ន 
គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េក្ែូវបានដ្ឋរ់ច្េូ។ លនោះជាររណីនិមែិតស្ញ្ញា  ឬរូរភារមួយច្ាំននួ តដ្េក្ែូវបាន
លគលោររដ្ែ៏ពងែ់ពស្់ ឬការជារែិែបែិរេ ងការលក្រើក្បាស្់ លៅរេ ងក្រលទស្មួយច្ាំនួន។ ការលក្រើក្បាស្ន់ិមិែត
ស្ញ្ញា តររលនោះ (ឧទហរណ៍ ររូថ្នក្រោះមហារសក្ែ) ឬររូភារ (ឧទហរណ៍ ររូភារ ថ្នរិធសីស្នាស្ាំខាន់ៗ ) 

 
57 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីលស្ៀវលៅតណនាាំឲ្យក្ែួែរិនិែយ ស្ក្មារ់ការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម 
គាំនូរឧស្ាហរមមររស្់ក្រលទស្ថ្ង ទាំរ័រ ៦៥ ។ 
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តដ្េជារូរែាំណាងរេ ងនេិែនេ តដ្េលគលធវើការជញួដ្ូរលៅលេើទនីារ គួរតែក្ែូវបានលគចែទ់ រថ្ន ជា
ការក្រមាងលមើេង្ហយ និងនទ យរលីោេនលយបាយសធារណៈ ស្ណាត រធ់ាេ រស់ធារណៈ ឬលោេ
ការណ៍សី្េធម៌ តដ្េអាច្ទទេួយរបាន។ 
 
ឧទហរណ៍ គាំនូរឧស្ាហរមម ខាងលក្កាមលនោះ រង្ហហ ញឲ្យល ើញថ្ន មិនអាច្ច្ ោះរញ្ជ ីបានលទ លដ្ឋយសរវា
នទ យនងឹស្ណាដ រ់ធាេ រស់ធារណៈ ឬលោេការណ៍សី្េធម៌៖58

 

 

 
 
គាំនូរឧស្ាហរមមខាងលក្កាមលនោះ មនិអាច្ច្ ោះរញ្ជ ីលៅរេ ងក្រលទស្ថ្ងបានលទ លដ្ឋយសរតែវានទ យនឹងស្
ណាត រធ់ាេ រស់ធារណៈ នងិលោេនលយបាយសធារណៈ៖59 
 
គាំនូរឧស្ាហរមមលដ្ឋយទាំរង់ តដ្េបានរង្ហហ ញរកីារមិនលោររសស្នា ក្រោះមហារសក្ែ ឬរាជវងាន វងស 
តដ្េក្ែូវបានលគលោររជាសធារណៈ ដ្ចូ្ជាការលក្រើក្បាស្់រូរស្ាំណារក្រោះរ ទធជាលក្គឿងែ រតែង ឬលេើ
ររស្់លក្រើក្បាស្់ ដ្ចូ្ជា លជើងក្ទលទៀន ឬគាំនូរឧស្ាហរមម ទរ់ទងនឹងមនតលស្េហ៍ ឬមនដអាគម ស្ក្មារ់ជា
ការទទេួបានស្ាំណាងេអ”។ 

 

 
 

6.2.2 ម្របសភទ នននលិតនលផ្ដលម្រតូវដ្ឋក់ពាកយសំុគំនូរឧសាហកមម 

ក្រលភទ ថ្ននេិែនេ តដ្េដ្ឋររ់ញ្ចូេរេ ងគាំនូរឧស្ាហរមមអាច្មានររណីែលោះ ជោះឥទធរិេអាក្ររ់ដ្េ់
ការច្ ោះរញ្ជ ី គាំនរូឧស្ាហរមម ។ ភារែ ស្ោេ អាច្ក្ែូវបានលធវើល ើងរវាងររណី តដ្េនេិែនេែលួនឯង
ែ ស្ច្ារ់ ឬអសី្េធម៌ និងររណី តដ្េនេិែនេលនាោះ ក្ែូវស្ែិែលក្កាមការក្គរ់ក្គង លដ្ឋយរទរបញ្ាែតិ 

 
58 ឧទហរណ៍លនោះ ទទួេបានរីអាជាា ធររមមសិ្ទធឧិស្ាហរមម ថ្នក្រលទស្មា៉ា ល ស្ ី។ 
59 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីលស្ៀវលៅតណនាាំឲ្យក្ែួែរិនិែយ ស្ក្មារ់ការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំគាំនូរឧស្ាហរមមររស្់
ក្រលទស្ថ្ង ទាំរ័រ ៦៥ ។ 
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ការអន ញ្ញា ែឲ្យដ្ឋរច់្ូេទនីារជាម ន ឬការហាមឃាែត់ាមច្ារ ់ ថ្នការនាាំច្េូ ការនេិែ ឬការតច្រ
ចយលៅរេ ងក្រលទស្។ 

 

លៅលរេនេិែនេែលោះ ឬនេិែនេទាំងអស្់ តដ្េ គាំនូរឧស្ាហរមម ររស្់វា ក្ែវូបានដ្ឋររ់ញ្ចូេ តែ
មិនអាច្ក្ែូវបាននេិែ នាាំច្េូ តច្រចយ ឬម៉ាោងលទៀែមិនអាច្ក្ែូវបានលធវើពាណិជជរមម លៅរេ ងក្រលទស្ 
តដ្េពារយស្ ាំលនោះ ក្ែវូបានដ្ឋរព់ារយស្ ាំ លដ្ឋយសរតែការរាាំងស្ទោះរីលរឿងច្ារ់ទមាល រ់ ឬរីនែីិវធិរីដ្ាបាេ 
ការច្ ោះរញ្ជ ី នគាំនូរឧស្ាហរមមលនោះ អាច្ក្ែូវបានអន ញ្ញា ែឱយដ្ាំលណើ រការច្ ោះរញ្ជ ីបាន។ ឧទហរណ៍ វាជា
ធមមតាលទច្ារជ់ាែិ ទមទរឱយមាននូវលហែ នេជារិលស្ស្ - លដ្ើមបសី្ វែែិភារ ស្ ែភារ និងស្នតសិ្ ែ
ខាងតនេរ     ររសិែ ន - លហើយតដ្េនេិែនេមយួច្ាំននួ ក្ែូវទទួេបានការអន ញ្ញា ែរទរបញ្ាែតិច្ារ់ ឬ
ការអន ញ្ញា ែឲ្យដ្ាំលណើ រការលេើទីនារជាម ន ម នលរេនេិែនេទាំងលនាោះ អាច្ក្ែវូបានលគអន ញ្ញា ែឲ្យន
េិែ នាាំច្ូេ តច្រចយ ឬលធវើច្រាច្រអាជីវរមមរេ ងក្រលទស្។ 

 
វារ៏អាច្នឹងលរើែល ើងនងតដ្រ លៅរេ ងក្រលទស្មយួច្ាំនួន ច្ាំលពាោះការនាាំច្េូ និងការតច្រចយទាំនិញមួយ
ច្ាំនួន ឬការនតេន់ូវលស្វារមមមួយច្ាំននួ គឺក្ែូវបានរែិែបែិ ឬហាមឃាែ់ទាំងក្ស្ុង លដ្ឋយច្ារ។់ 

 
រេ ងររណីមានវមិែិស្ងស័យ អេរក្ែួែរនិិែយ អាច្លេើរល ើងរកីារជាំទស្់ លដ្ើមបទីទួេសត រ់លយរេរ់រស្់
អេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ ឬការរញ្ញជ រ់រីវសិេភារ ថ្នពារយលស្េើស្ ាំលនាោះ។ 

 
 

6.2.3 ការគិតគូរអពំីសសាភ័ណភាព 

 
គាំនូរឧស្ាហរមម ក្ែូវបានលក្រើក្បាស្់ច្ាំលពាោះនេិែនេ តដ្េមានក្រលយជន៍ រេ ងនេែ់គាំនិែមយួ លដ្ើមបលីធវើ
ឱយនេិែនេកាន់តែមានការទរ់ទញអែិងិជនស្ាំខាន់ៗ ។ ែថ្មលថ្ន គាំនរូឧស្ាហរមម រតនែមលៅលេើវែែ 
លក្រើក្បាស្់ តដ្េមានក្រលយជនរ៍េ ងការរលងកើនភារទរ់ទញររស្់វា លហែ លនោះលហើយ ែថ្មលថ្ននេិែនេ
តររលនោះ អាច្រញ្ញជ ទិញបានលៅរេ ងទីនារមយួច្ាំននួ ឬទរ់ទងជាមួយសធារណៈជនមួយច្ាំនួន។ 

 
រ៏រ៉ា តនត ស្តងដ់្ឋលសភណ័ភារ និងេរខណៈវនិិច្ឆយ័លនោះ មនិគួរក្ែូវបានយរមររចិរណា ស្ក្មារ់លោេ
រាំណង ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ីនវូគាំនរូឧស្ាហរមមរ៉ា លណាណ ោះលទ។ អេរក្ែួែរិនែិយ មិនគួរលក្រើស្តងដ់្ឋផ្លទ េ់ែលួន ស្តង់
ដ្ឋរេ ងក្ស្ុរ ឬស្តង់ដ្ឋររលទស្ថ្ន មានរស្ជាែេិអ ឬមិនេអ ទន់ស្ម័យ ឬមានលសភ័ណភារអាច្ទទួេ
យរបាន លដ្ើមបរីាំណែក់ារអន លោម តាមលោេនលយបាយសធារណៈ ឬរទដ្ឋា នសី្េធម៌លទ។ 
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7. ការហាម្ឃារ់តាម្ចាប់ជាក់លាក់ 
7.1 ការហាមឃាត់ផ្ដលានផ្ចងកែងុលកខនតិកៈ 

ក្រសិ្នលរើច្ារ ់ឬរទរបញ្ាែតជិាែជិាធរមាន តច្ងរីការមិនរាររ់ញ្ចូេនូវឧរររណ៍ រូរភារ រូរែាំណាង ឬ
វែែ លនសងៗលទៀែមួយច្ាំនួន រីការច្ ោះរញ្ជជីាគាំនូរឧស្ាហរមម អេរក្ែួែរនិិែយ គរួតែអន វែតលោេការណ៍
ការដ្រែលួនលច្ញរីមន្រនតីចស្ ់ (ex officio) និងលេើរល ើងនូវការជាំទស្ល់ៅនឹងពារយស្ ាំណាមយួ តដ្េ
មានរញ្ញហ ក្ែូវដ្រលច្ញ។ 

 
មូេដ្ឋា នស្ក្មារ់ការរដ្ិលស្ធលនោះ គជឺាការរតនែមច្ាំលពាោះការរដ្ិលស្ធណាមយួ លេើមូេដ្ឋា ន ថ្នស្ណាត រ់
ធាេ រ់ ឬលោេនលយបាយសធារណៈ។ ការដ្រលច្ញលដ្ឋយតនអរលេើការហាមឃាែត់ាមច្ារ់ ក្ែូវបាន
រលងកើែល ើង និងក្ែវូបាននសរវនាយជាម ន មិនដ្ូច្ការដ្រលច្ញ លដ្ឋយតនអរលេើស្ណាត រធ់ាេ រស់ធារណៈ 
ឬលោេនលយបាយសធារណៈលនាោះលទ តដ្េលោេនលយបាយទាំងលនោះ ចាំបាច្់ក្ែវូតែលធវើការររ
ក្សយ និងអន វែតតាមមូេដ្ឋា ន ថ្នការលដ្ឋោះក្សយតាមររណីនីមយួៗ។60

 

 
ឧទហរណ៍ រេ ងរណាត ក្រលទស្មយួច្ាំនួន ដ្ចូ្ខាងលក្កាម តដ្េក្រធានរទមួយច្ាំនួន ក្ែូវបានដ្រលច្ញរី
ការច្ ោះរញ្ជ ីទាំងក្ស្ងុ ឬមយួតនេរ ថ្ន គាំនូរឧស្ាហរមម៖ 

 
ក្រលទស្ក្រ៊ាយុលណដ្ឋរូស មឹ 

 
)រ ( សេ ថ្ដ្ច្មាល រ ់លក្ៅរីរូរច្មាល រ់ ឬគាំរូលនសងៗ តដ្េបានលក្រើក្បាស្់ ឬមានរាំណងលក្រើក្បាស្់ជាម៉ាូតដ្េ ឬ

ជាគាំរូ លដ្ើមបលីធវើជារហ គ ណ នឹងដ្ាំលណើ រការឧស្ាហរមមណាមយួ 
 

)ែ ( រដ្ឋអន ស្ាវរយី៍រយួរជារ់នឹងជញ្ញជ ាំង លមដ្ឋយ និងរលនាត ងលមដ្ឋយ 

 
(គ) លក្គឿងលបាោះរ មពស្ាំខាន់ៗ  តដ្េមានេរខណៈជាអរសរសិ្េប៍ ឬសិ្េបៈ រួមទាំងក្ររលស្ៀវលៅ ក្រែិទនិ 
វញិ្ញា រនរ័ក្ែ រណណ គរូ៉ា ង គាំរូស្ាំលេៀររាំពារ់ រណណ សវ គមន៍ សល រ ែិែតរណ័ណ  តននទរីលង់ ស្នលរឹលរៀ            
រណណ ថ្ក្រស្នីយ៍ តែម រណណ នាយពាណិជជរមម  ទក្មង់តរររទ និងរណ័ណ ពាណិជជរមម រណណ លនទរ និងវែែ ក្ស្
លដ្ៀងោេ ជាលក្ច្ើនលទៀែ។61

 

 
ក្រលទស្ហវេីីរីន 
 

លក្ោងធមមតា ថ្នថ្នទលក្គឿងេមអ តដ្េមានក្សរ់ តដ្េដ្ឋច្់លដ្ឋយត ររីនេិែនេឧស្ាហរមម              
ឬសិ្របរមម។62

 

 

 
60 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BNDR,r.4;PHIPRulesr.1501(b); SGDAs.7(1) and (3), DR r. 9;TH DAs. 
58(2); VN IPL art. 64.2. 
61 BN DR r. 4. 
62 រទរបញ្ាែតិ PH IP ក្រការ r. 1501(b). 
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ក្រលទស្សិ្ងហរ រ ី
 

)រ ( សេ ថ្ដ្ច្មាល រ់ លក្ៅររីូរច្មាល ស្់ ឬគាំរូលនសងៗ តដ្េបានលក្រើក្បាស្់ ឬមានរាំណងលក្រើក្បាស្ជ់ាម៉ាតូដ្េ 
ឬជាគាំរូ លដ្ើមបលីធវើជារហ គ ណ នឹងដ្ាំលណើ រការឧស្ាហរមមណាមួយ 
 

 
(ែ) រដ្ឋអន ស្ាវរយី៍តដ្េរយួរនងឹជញ្ញជ ាំង លមដ្ឋយ និង រលនាត ងលមដ្ឋយ 

 
(គ) លក្គឿងលបាោះរ មពស្ាំខាន់ៗ  តដ្េមានេរខណៈអរសរសិ្េប៍ ឬសិ្េបៈ រួមទាំងក្ររលស្ៀវលៅ ក្រែិទនិ 
វញិ្ញា រនរក្ែ រណណ គូរ៉ា ង គាំរូស្ាំលេៀររាំពារ់ រណណ សវ គមន៍ សល រ ែិែតរណណ  តននទី រលង់ ស្នលឹរលរៀ រណណ
ថ្ក្រស្នីយ៍ តែម ែិែតរណណ នាយពាណិជជរមម ទក្មង់តរររទ នងិរណណ ពាណិជជរមម រណណ លនទរ និងវែែ ក្ស្
លដ្ៀងោេ លក្ច្ើនលទៀែ។63 
 

ក្រលទស្លវៀែណាម 

 

រូររាង ថ្នការង្ហរស្ាំណងស់្ ីវេិ ឬស្ាំណងឧ់ស្ាហរមម។64
 

 

7.2 សញ្ញា តំណាងរដា និងសញ្ញា នៃវូការ 

ច្ារអ់ាច្តច្ងថ្ន គាំនូរឧស្ាហរមម មិនអាច្ក្ែូវបានច្ ោះរញ្ជ ីលទ ក្រសិ្នលរើវាមាន ឬនទ រលៅលដ្ឋយរូរលនសងៗ 
លក្គឿងអាវ ធ ស្ញ្ញា ស្ាំោេ់ ឋានាន ក្រម លក្គឿងែ រតែងេាំអរ ទងជ់ាែ ិឬលក្គឿងឥស្សរៈយស្ ថ្នក្រលទស្ 
រដ្ា ក្រុង អងាភាររដ្ឋា ភបិាេ ក្រុមក្រឹរាភបិាេ ឬសែ រ័ននលូវការលនសងលទៀែណាមួយ។ 

 
រេ ងររណីតររលនោះ អេរក្ែួែរនិិែយ រេ ងម ែដ្ាំតណង ែក្មូវឱយអេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ នតេ់ភស្ដ តាង ថ្នការយេ់
ក្រមច្ាំលពាោះការច្ ោះរញ្ជ ី នងិការលក្រើក្បាស្ន់ិមែិតរូរលនាោះ ឬក្ែូវមានការច្ ោះហែែលេខាជាការស្ាំខាន។់  អេរ
ក្ែួែរនិិែយ ក្ែូវលធវើការវាយែថ្មលរភីារស្មលហែ នេក្ស្លដ្ៀងោេ លនោះ តដ្េឯរសរយេ់ក្រមលនាោះ លៅ
មានស្ រេភារ លហើយរ គាេតដ្េនតេក់ារយេ់ក្រមលនាោះ មានសិ្ទធិលធវើដ្ូលចេ ោះ។65

 

 
ឧទហរណ៍ លៅក្រលទស្ក្រ៊ាយុលណដ្ឋរសូ ឹម ស្ញ្ញា ដ្ចូ្ខាងលក្កាមលនោះ មិនអាច្ច្ ោះរញ្ជ ីបានជាតនេរ
មួយ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមបានលទ ៖66

 

 
 

 

 
63 SG DA s. 7(3) និង DR r. 9. 
64 VN IPL មាក្តា. 64.2. 
65 សូ្មលមើេឧទហរណ៍ BNDRr.12 និង Chap.94s.3(c), កាេវភិាគ; MYDRr.16;SG DA s. 7(3) និង DR r. 10 
66 ជាំរូរទ ី94 - និមិែតរូរ និងល ម្ ោះ (ការរង្ហក រទរ់សក ែ់រីការលក្រើក្បាស្់មិនក្ែឹមក្ែូវ) 20 of 1967, 3 of 1974 - លធវើ
វលិសធនរមមលដ្ឋយ: S 128/80 S 163/81. 
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១. រទដ្ឋា ន នមិមិែស្ញ្ញា ជាែិ និងក្តានលូវការររស្់ក្រោះររ ណាស្៊ា េែង់ នងិយ៉ា ងឌី - លភធ ន និងក្រោះលៅ
អធិរាជរា៉ាច អ ីលស្ទើរ។ី 

២. ក្តារដ្ា ថ្នក្រលទស្ក្រ៊ាយុលណដ្ឋរូស ឹម។ 

៣. និមមែិស្ញ្ញា ជាែិ ថ្នក្រលទស្ក្រ៊ាុយលណ។ 

៤. និមិែតរូរ ឬក្តានលូវការររស្អ់ងាការស្ហក្រជាជាែ។ិ 

៥.  េាំដ្ឋរ់យស្ស្រដិ លក្គឿងឥស្សរយស្ លមដ្ឋយ ផ្លល រស្ញ្ញា  និងលក្គឿងែ រតែង តដ្េក្ែវូបានរលងកើែ
ល ើង លដ្ឋយេរខនតិរៈក្រោះមហារសក្ែ។ 

៦ .និមិែតរូរ ឬក្តានលូវការ ររស្អ់ងាភារនគរបាេក្រហមទណឌ អនតរជាែិ (អាាំងតទររ៉ាេូ)។ 

៧. និមែិតរូរ លមថ្ដ្ក្រយ ទធ ឬររូស្ញ្ញា  ថ្នលស្វារមមរដ្ាបាេររស្ក់្រលទស្ក្រ៊ាុយលណដ្ឋរូស ឹម[…] 
 គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េមាននិមែិតរូរជាែ ិឬរដ្ា លដ្ឋយោម នការអន ញ្ញា ែក្ែឹមក្ែវូ គួរតែក្ែូវលេើរល ើងរី
ការជាំទស្ន់ឹងម ែែាំតណង (ex officio)។ ឧទហរណ៍ ការដ្ឋរព់ារយស្ ាំ ស្ក្មារ់គាំនរូឧស្ាហរមម តដ្េ
មាននមិិែតររូ ដ្ូច្ខាងលក្កាម ជារមមសិ្ទធរិរស្់រដ្ាស្មាជិរអាស៊ា ន និងអងាការអាស៊ា ន មិនគួរក្ែវូបានលគ
អន ញ្ញា ែឱយរនតលក្រើក្បាស្់ លដ្ឋយោម នការយេ់ក្រមក្ែឹមក្ែូវរអីាជាា ធរមានស្មែែរិច្ចល ើយ។ 
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7.3 រូបតំណាងមនុសស និងឥសសរជន 

 

ច្ារ់លនោះ អាច្ដ្រលច្ញយ៉ា ងច្ាស្់រកីារច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម តដ្េនេិែល ើងវញិ ឬែាំណាង
ឱយរ គាេ តដ្េរាំរ ងរស្់លៅ ឬរ គាេតដ្េបានសល រ់ងមីៗ លនោះ លេើរតេងតែការលក្រើក្បាស្រ់ូរែាំណាងលនោះ 
ក្ែូវបានអន ញ្ញា ែក្ែឹមក្ែូវ លដ្ឋយសមរី គាេ ឬអេរែាំណាងក្ស្រច្ារ់ររស្់រួរលគ។ រេ ងររណីតររលនោះ 
អាជាា ធរក្ែែួរិនែិយ គរួតែ - អេរមានស្មែែរចិ្ច ឬតាមស្ាំលណើ ររស្់ែែយិជន តដ្េមានច្ាំណារ់អារមមណ៍
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រេ ងដ្ាំលណើ រការ ថ្នការជាំទស្់ - លេើរល ើងរកីាររតឹងទស្់លៅនឹងការច្ ោះរញ្ជ ីតររលនោះ និងទមទរឲ្យអេរ
ដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ រង្ហហ ញភស្ដ តាង ថ្នការយេក់្រមររស្រ់ គាេលនោះ ឬែាំណាងក្ស្រច្ារ់ររស្់លគ។67 

 

ដ្ូច្ោេ លនោះតដ្រ ច្ារល់នោះ អាច្តច្ងថ្ន ររូភារ ឬអេរែាំណាង ថ្នឥស្សរជនសធារណៈរិែក្បារដ្ មនិអាច្
ក្ែូវបានរញ្ចូេលៅរេ ង គាំនូរឧស្ាហរមមបានលទ។ រេ ងររណីលនោះ អាជាា ធរក្ែួែរិនែិយ គួរតែមានច្ាំណាែ់
ការ ែក្មូវឱយអេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ នតេ់ភស្ដ តាង ថ្នការអន ញ្ញា ែក្ែមឹក្ែូវរីអាជាា ធរមានស្មែែរិច្ច។ 

 
ឧទហរណ៍ លៅរេ ងក្រលទស្ថ្ង ែាំណាង ថ្នឥស្សរជននលូវការ ដ្ូច្ខាងលក្កាម មិនក្ែូវបានច្ ោះរញ្ជ ីជា គាំនូរ
ឧស្ាហរមមលទ៖ 

 
រូរភារររស្់ក្រោះររ ណាក្រោះមហារសក្ែ ឬររូច្មាល រ់ក្រោះររ ណាក្រោះមហារសក្ែ ឬស្មាជរិក្គសួររាជវងា
ន វងស តដ្េក្ែូវបានលធវើជាររូច្មាល រ់ ស្ក្មារ់លោរររូជា ឬែ រតែងេមអរ ដ្ូច្ជាលស្តច្រាមាទី ៥ ជាលដ្ើម។68

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
67 សូ្មលមើេឧទហរណ៍ SGDAs.7(3) និង DRr.11. 
68 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីលស្ៀវលៅតណនាាំឲ្យក្ែួែរិនិែយ ស្ក្មារ់ការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំគាំនូរឧស្ាហរមម ថ្ន
ក្រលទស្ថ្ង ទាំរ័រ ៦៥។ 
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8. របូរាំណ្តង ននគាំនូរឧស្ាហកម្ម  
8.1 តម្រមូវការទូសៅ 

 

រូរែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម គឺជាតនេរដ្ស៏្ាំខាន់មយួ ថ្នពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី គាំនូរឧស្ាហរមម។ លទោះរជីា 
វាជាែក្មូវការនលូវការ តដ្េក្ែូវតែមានដ្ឋរព់ារយស្ ាំរល៏ដ្ឋយ រ៏វាទរទ់ងលដ្ឋយផ្លទ េន់ូវែក្មូវការចាំបាច្់
រេ ងការអន លោមតាមនិយមនយ័ ថ្ន គាំនូរឧស្ាហរមមការលក្រើក្បាស្់ឧស្ាហរមម ថ្ន គាំនូរឧស្ាហរមម 
និងគាំលហើញ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះតដ្រ។69 
 

រូរែាំណាងស្មរមយ ក្គរ់ក្ោន់ និងច្ាស្ោ់ស្់ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមនមីយួៗ រួមទាំងការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំជា
ស្ាំខាន ់លដ្ើមបទីទួេបានការច្ ោះរញ្ជ ីលទៀែនង លហើយវានឹងរាំណែ់បានជារនតរនាទ រ់ នូវវសិេភារ ថ្នការ
ការពារ គាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះ។ 

 
រូរែាំណាង តដ្េបានដ្ឋរ់ជូនរិនែិយ លដ្ឋយអេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ គួរតែមានេរខណៈក្គរ់ក្ោន់ លដ្ើមបរីង្ហហ ញ
រីនេិែនេរិែក្បារដ្ តដ្េក្ែឹមក្ែូវ នងិគួរឲ្យលជឿជារ់បាន ដ្ូលច្េោះមិនចាំបាច្យ់រស្ាំណារ ឬស្ាំណារ
គាំរូ លធវើជាការស្ាំខាន់លនាោះលទ។ ដ្ូលច្េោះការយិេ័យ ជាធមមតា មនិគួរស្ ាំយរស្ាំណារ ឬស្ាំណារគាំរ ូ ថ្ន
នេិែនេ រេ ងការរញ្ញជ ររ់ីគាំនូរឧស្ាហរមមល ើយ។ 

 
កាេររលិច្ឆទ ថ្នការដ្ឋរព់ារយស្ ាំ គរួតែអាក្ស្័យលេើភារអន លោមឲ្យបានក្គរ់ក្ោន ់ជាមួយនឹងែក្មូវការ
ទរ់ទងនឹងរូរែាំណាង ថ្ន គាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះ។ ក្រសិ្នលរើការរង្ហហ ញររូែាំណាងលនាោះមានភារែវោះ
ខាែ លដ្ឋយមិនលោររតាមែក្មូវការលទ ការយិេ័យលនោះ គួរតែលេើរល ើងរីការជាំទស្់លនោះ។ 

 
អេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ អាច្ក្ែូវបានលគអន ញ្ញា ែឲ្យតរែក្មវូនូវច្ាំណ ច្ែវោះខាែ លដ្ឋយក្ែូវដ្ឋរ់ជនូល ើងវញិ នូវ
ការរង្ហហ ញររូែាំណាងនានា តដ្េមានការតរេមអរក្រលស្ើរជាងម ន លៅតាមការែក្មូវ។ ររ៏៉ា តនត មិន
អន ញ្ញា ែឲ្យមាន គាំនរូឧស្ាហរមមរតនែម ឬស្ណាា ន ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលនសងោេ  តដ្េគួរតែទទេួយរ
បាន រេ ងឱកាស្ ថ្នការតរែក្មូវរចី្ាំណ ច្រងវោះខាែ ថ្នរូរែាំណាងតាមច្ារ់លដ្ើម។ 

 

8.2 ទម្រមង់រូបតំណាង 

 

រូរែាំណាងអាច្មានជាគាំនរូ រូរងែ ឬគាំនូរឧស្ាហរមមជាររូភាររលងកើែល ើងលដ្ឋយរ ាំរយទូ័រ។ ក្រសិ្នលរើ
ការរង្ហហ ញររូែាំណាងលនោះ ក្ែូវបានដ្ឋរព់ារយ តាមទក្មង់ជាលអ ចិ្ក្ែនូរិ ឯរសរលអ ចិ្ក្ែនូិរលនាោះ គួរ
តែលរៀរច្ាំឲ្យលៅតាមែក្មូវការដ្ចូ្ោេ លៅលរេលរើរលេើលអក្រង់ ឬក្រនីលច្ញ (print)។ 

 

 
69 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិរេ ង BNDA,s.15(2)(b),DRr.6(2)(b),7;KHDLart.95;IDDL art. 11(4)(a), DR 

r. 1; LA IPLart. 32.3; MY DA, s. 14(1)(b), DR 10, 15; PH IP Code, s.114.1(d), DRr.1510(c); 

SGDAs.11(2) (c), DRr.14; THDAs.59(1), DRr.17, 19; VNIPLart.103, DRr.33.5d,33.6. សូ្ម
លមើេលោេការណ៍តណនាាំររស្់ការយិេ័យ EUIPO នង (ពារយស្ ាំ) រថ្នែណឌ  3.3។ 
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8.2.1 សាវតាននរូបតំណាង 

រូរែាំណាងគួរតែក្ែវូបានរង្ហហ ញលៅលេើថ្នទខាងលក្កាយលដ្ឋយថ្នទោែខាងលក្កាយ (neutral background)។ 
ជារិលស្ស្ លៅលរេរូរែាំណាងជាមលធោបាយ ថ្នការរង្ហហ ញតាមររូងែ ថ្នទខាងលក្កាយ គួរតែមានេរខ
ណៈោែក្គរ់ក្ោន់ លដ្ើមបឲី្យររូរាង ថ្ននេិែនេ ឬតនេរថ្ននេិែនេ តដ្េដ្ាំណាងឱយ គាំនូរឧស្ាហ
រមមលនាោះ ក្ែូវបានឆល ោះោេ យ៉ា ងច្ាស្់ជាមួយនឹងររយិកាស្ថ្នទខាងលក្កាយ។ 

 
ថ្នទខាងលក្កាយមនិគួររលន្រញ្ជ ៀែ ឬរ ាំខាននវូភារអាច្លមើេល ើញច្ាស្់ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េច្ង់បាន 
លដ្ឋយទ រឲ្យវាលេច្លធាល យ៉ា ងច្ាស្់ លច្ញរីថ្នទខាងលក្កាយ។ 
 
ខាងលក្កាមលនោះ ជាឧទហរណ៍ែលោះៗ ថ្នថ្នទោែខាងលក្កាយលនសងៗ តដ្េលធវើឲ្យ គាំនូរឧស្ាហរមមលេច្
លធាល  រេ ងភារចាំងឆល ោះច្ាស្់ោស្។់70 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.2 ភាពភៃឺចាស់កែងុរូបតំណាង ននគនំូឧសាហកមម 

រូរែាំណាងគួរតែរង្ហហ ញឱយល ើញច្ាស្់នូវតនេរលនសងៗ ថ្ននេិែនេ ក្រសិ្នលរើអាច្ គរួតែមានភារភលចឺ្ា
ស្់។ រេ ងររណី ថ្នការលក្រើរូរងែ គ ណភារររស្់វា គួរតែមានភារក្គរក់្ោន់ លដ្ើមបរីង្ហហ ញតនេរលនសងៗ
តដ្េក្ែូវតែភលឺច្ាស្។់ 

 
70 ឧទហរណ៍ជាលក្ច្ើន ក្ែូវបានដ្រក្ស្ង់ែៗោេ  លច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ីការរច្នាម៉ាូែអនតរជាែិលេែ DM/087075, 
DM/086317 និង DM/087323. 
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រេ ងររណីររូែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម លដ្ឋយគាំនូរ នេរ៉ាោះពាេ់ ថ្នភារភលចឺ្ាស្់ គរួតែក្ែូវបានច្ងអ េ
រង្ហហ ញ លដ្ឋយរនាទ ែក់្ស្រមានរនល ឺលៅរតនលងថ្នថ្នទភលឺ ឬតនេរែលោះ។ រូររាង ថ្ននេិែនេលៅរីលក្កាយថ្នទភលឺ 
គួរតែអាច្លមើេល ើញ។ 

 

គាំនូរខាងលក្កាមលនោះ រង្ហហ ញរីនេរ៉ាោះពាេ់ថ្នភារភលឺច្ាស្់រេ ងរូរែាំណាងថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលដ្ឋយគាំនូរ71 
 
 

 
 

8.2.3 គុណភាពននរូបតំណាង  

រូរែាំណាងគួរតែមានគ ណភារែពស្់ក្គរ់ក្ោន់ លដ្ើមបលីធវើឲ្យការនេិែល ើងវញិ និងលធវើជាឌជីីងេ (លដ្ឋយ
ការលស្កន) លដ្ឋយោម នការបាែរ់ង់គ ណភារអវសី្ាំខាន់ៗ ។ 
 
គ ណភារលនោះ គួរតែររាឲ្យលៅបានែពស្់ លដ្ើមបរីង្ហហ ញរីគ ណភារ ថ្នការលបាោះរ មព រួមទាំងការលបាោះរ មព ឬ
ក្រីន (print) លច្ញនវូលនាោះ គាំនូរឧស្ាហរមម។ 
 

 

8.3 ចំនួន និងសងគតភាព ននទសសនៈ 

រូរែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម គួរតែរង្ហហ ញទាំងក្ស្ងុ នូវរាេ់េរខណៈពាររ់័នធ និងរ័ែម៌ានេាំអិែ ថ្ន
រូររាងររស្ន់េិែនេ។ េរខណៈ តដ្េមិនក្ែូវបានរង្ហហ ញច្ាស្់ោស្ ់ លៅលេើការរង្ហហ ញលនោះ នឹងមនិ
ក្ែូវបានទទេួយរជាការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្ន គាំនរូឧស្ាហរមមលទ។ 

 
អេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ មានសិ្ទធលិក្ជើស្លរ ើស្ លដ្ឋយលស្រនីូវច្ាំនួនររូភារ (number of views) តដ្េបាននតេ់
ឲ្យថ្ន មានេរខណៈក្គរ់ក្ោន់ លដ្ើមបរីង្ហហ ញរីរូរស្ណាា ននេិែនេទាំងអស្់ តដ្េែលួនច្ង់អោះអាងថ្ន 
ជាគាំនូរឧស្ាហរមមររស្ែ់លួនលៅរេ ងការច្ ោះរញ្ជ ីលនោះ។ ជាធមមតា ការរង្ហហ ញទាំងក្ស្ងុ ថ្នរូរវែែ រងា ាំរនាទ ែ់
អាច្ក្ែវូស្លក្មច្បាន លដ្ឋយការលមើេល ើញរីទិស្ទាំងក្បាាំមយួ (six directional views) (រីតនេរខាង
ម ែ ខាងលក្កាយ រីច្ាំលហៀង (ក្គរ់ក្ជងុ) ខាងលក្កាម នងិខាងលេើ ការលមើេរីច្មាៃ យមយួលទៀែ លពាេគឺ ក្ែូវ
លមើេល ើញស្រ រទាំងអស្ច់្ាំនួន ៧ ក្ជុង។ 
 

 
71 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីលស្ៀវលៅតណនាាំឲ្យក្ែួែរិនិែយ លេើការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំក្ររសនីយរក្ែែរករមម គាំនូរ
ឧស្ាហរមមររស្់ ក្រលទស្ថ្ង ទាំរ័រ ៣១ និង ៦៨ ែលរៀងោេ ។ 



តនេរទី ១  .មូេដ្ឋា នស្ក្មារក់ាររដ្ិលស្ធ  ឬការអស់្ស្ រេភារ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី 

 

71 
 

អេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ រអ៏ាច្ដ្ឋរជ់ូនមន្រនតីរនិិែយ នូវការលមើេរីតនេររញ្ឆិែ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម(cross-

sectional views) នងតដ្រ លដ្ឋយរតនែមលេើស្តងដ់្ឋ ថ្នការលមើេទាំងក្បាាំរីរក្ជុង ក្រសិ្នលរើ វាទមទរឲ្យ
រង្ហហ ញលេើស្ណាា នទាំងអស្់ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះ។ 

 
ខាងលក្កាមលនោះ ជាឧទហរណ៍មួយ រេ ងច្ាំលណាមឧទហរណ៍ ថ្នស្តង់ដ្ឋរេ ងការលមើេទាំងក្បាាំរីរក្ជងុ៖72

 

 

  
 

រូរភារទី ១ រូរភារទី ២ 

 

 
 

រូរភារទី ៣ រូរភារទី ៤ 

 

 
 

រូរភារទី ៥ រូរភារទី ៦ 

 

 
 

រូរភារទី ៧ 

 

 
72 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីលស្ៀវលៅតណនាាំឲ្យក្ែួែរិនិែយលេើការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំបា៉ា ែង់ ថ្នការរច្នាម៉ាូែររស្់
ក្រលទស្ថ្ង ទាំរ័រ ២៧។ 



តនេរទី ១  .មូេដ្ឋា នស្ក្មារ់ការរដ្ិលស្ធ  ឬការអស់្ស្ រេភារ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី  
 
 

72 
 

អេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ អាច្លក្ជើស្លរ ើស្យរច្ាំនួន ថ្នការលមើេែចិ្ ក្រសិ្នលរើការរាំលរញរតនែមទាំងអស្ ់ថ្នការ
លមើេល ើញទាំងក្បាាំររី ក្ែូវបានចែទ់ រថ្នមិនចាំបាច្់ ទរ់ទងលៅនឹង គាំនូរឧស្ាហរមមមយួច្ាំននួ។ 
លនាោះអាច្ជាររណីមយួ តដ្េជាឧទហរណ៍ លដ្ឋយសរតែភារស្ ីោេ  (symmetry) ថ្នវែែ  តដ្ដ្ឋររ់ញ្ចូេ
លៅរេ ង គាំនូរឧស្ាហរមមលហើយលធវើឲ្យលយើងលមើេល ើញខាល ាំងលរររតនែមលទៀែ ឬលដ្ឋយសរតែការដ្ឋរ់
ពារយលនោះ ទរ់ទងតែតនេរមយួ ថ្ននេិែនេ តដ្េអាច្លមើេល ើញយ៉ា ងច្ាស្់ ជាមួយនឹងការកាែ់
រនែយច្ ោះច្ាំនួន ថ្នការលមើេ។ 

 
ក្រសិ្នលរើអេរក្ែែួរិនែិយ យេល់ ើញថ្ន ការរង្ហហ ញតដ្េបានដ្ឋរ់ជូនឲ្យរិនិែយ លដ្ឋយអេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ 
មិនរង្ហហ ញរី គាំនូរឧស្ាហរមមឲ្យបានច្ាស្់ក្គរក់្ោន់លទ ែលួនគួរតែលេើរល ើងរីការជាំទស្់ និងស្ ាំឱយលធវើ
ការរង្ហហ ញររូែាំណាងបានច្ាស្់ក្គរ់ក្ោន់។ រ៏រ៉ា តនត អាច្មិនទទួេយរនូវស្ណាា ន ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម
លនសង ឬរតនែមលទៀែលទ ពារ់រ័នធនឹងគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានដ្ឋរព់ារយ រនាទ ររ់ីការដ្ឋរព់ារយស្ ាំលេើរ
ម ន ក្ែូវទទេួយរមរច្ ោះកាេររលិច្ឆទលហើយលនាោះ។ 

 
គាំនូរឧស្ាហរមមនមីយួៗ តដ្េមានលៅរេ ងពារយស្ ាំ គួរតែភាជ រ់លដ្ឋយលេែលនសងោេ  និងមានការយេ់
ល ើញែ ស្ៗោេ  ថ្ន គាំនរូឧស្ាហរមមនីមួយៗ លហើយគួរតែរង់លេែ ជាលេែលរៀងរនតរនាទ រ់ ថ្នលេែរេ ង
គាំនូរឧស្ាហរមម ជាលស្៊ារ។ី 

 
ការយេ់ល ើញតដ្េបានដ្ឋរ់ជនូរនិិែយទរ់ទនិនងឹការរង្ហហ ញរូរែាំណាងនីមយួៗ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម 
គួរតែក្ស្រ ឬស្ ីោេ ។ អេរក្ែួែរនិិែយ គួរតែលធវើការលនទៀងផ្លទ ែោ់េ ថ្នលែើការយេ់ល ើញទរទ់ងនឹងការ
រង្ហហ ញរូរែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមមួយច្ាំនួនរេ ងពារយស្ ាំ និងការដ្ឋរ់លេែលរៀង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម 
និងការយេ់ល ើញនមីួយៗ អាច្លធវើឲ្យលគយេច់្ាស្់តដ្រឬលទ។ ក្រសិ្នលរើការយេ់ល ើញរីគាំនូរ
ឧស្ាហរមមមយួច្ាំននួ មិនក្ស្រ ឬស្ ីោេ  លៅនឹង គាំនូរឧស្ាហរមមលនសងវញិ ស្ាំលណើ រលនាោះ អាច្ក្ែូវបាន
ចែ់ទ រជាការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំលេើគាំនូរឧស្ាហរមមលក្ច្ើនម ែ។ 

 

8.4 រូបរាងខសុោែ  នននលិតនលកែងុអំឡុងសពលសម្របើម្របាស ់

នេិែនេ ឬឧរររណ៍មយួ អាច្រង្ហហ ញរីស្ណាា នលនសងៗោេ ច្ាំនួនររី ឬលក្ច្ើនជាងលនោះ រេ ងអាំ  ងលរេ
ថ្នការលក្រើក្បាស្ធ់មមតាររស្់វា។ រេ ងររណីតររលនោះ ជារិលស្ស្ ច្ាំលពាោះវែែ តដ្េែក្មូវឲ្យមានស្រមមភារ 
លរើរ នងិរិទរេ ងការលក្រើក្បាស្់ ឬឧរររណ៍ តដ្េែក្មវូឲ្យរែ់ ឬោ លដ្ើមបលីក្រើក្បាស្វ់ា។ ស្ណាា នលនសងៗ 
ថ្នឧរររណ៍ នឹងលធវើឲ្យលយើងលមើេល ើញររូរាង ថ្ននេិែនេលនសងៗោេ  លហើយតដ្េស្ណាា នទាំងអស្់
លនាោះ គួរតែក្ែូវបានលគរង្ហហ ញ និងររក្សយលៅរេ ងពារយស្ ាំ។ 

 

រេ ងនយ័លនោះ គាំនូរឧស្ាហរមមនីមយួៗ គួរតែរង្ហហ ញររូែាំណាង និងអោះអាងលៅរេ ងស្ណាា ន ឬដ្ាំណារ់
កាេទាំងអស្់ តដ្េអាច្លមើេល ើញ លដ្ឋយអេរលក្រើក្បាស្់ច្ ងលក្កាយ រេ ងអាំ  ងលរេលក្រើក្បាស្់
នេិែនេលនាោះជាធមមតា។ ច្ាំណ ច្លនោះ ចាំបាច្ក់្ែូវរង្ហហ ញឲ្យបានច្ាស្់លៅរេ ងររូែាំណាង ឬររូគាំនូរ 
តដ្េបានដ្ឋរព់ារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី និងអាច្ក្ែូវរាំលរញរតនែមលៅលដ្ឋយរាំណែ់រនយេ់នងតដ្រ។ 

 

ឧទហរណ៍ខាងលក្កាមលនោះ រង្ហហ ញរីរូរែាំណាង ថ្នរូរស្ណាា នលនសងៗោេ  (ការលរើរ នងិការរិទ) ថ្ន
នេិែនេរេ ងអាំ  ងលរេ ថ្នការលក្រើក្បាស្់ជាធមមតា៖ 
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[រូរ 8]                                                       [រូរ 7]  

ទូរស្័រទច្េែ័74
 

8.5 នលិតនលផ្ដលានលកខណៈសមគុសាម ញ សំណុំវតថ ុនិងការផ្ម្របម្របលួរបស់វា 

8.5.1 នលិតនលផ្ដលានលកខណៈសមគុសាម ញ 

នេិែនេស្ម គសម ញជានេិែនេ វែែ  ឬឧរររណ៍ តដ្េមានរណត ាំ  ថ្នលក្គឿងរនាល ស្់លនសងៗរីោេ ជា
លក្ច្ើន លហើយតដ្េអាច្ក្ែូវបាននា ាំច្េូោេ  និងរ ោះលរ ើលច្ញរីោេ  និងដ្ឋរជ់ាំនសួ្ ឬលដ្ឋោះដ្ូរបាន រេ ងច្ាំលណាម
ស្ណាា នរីរ ឬលក្ច្ើនលៅរេ ងរណត ាំ វែែ លនាោះ។ 

 
រេ ងលក្គឿងរនាល ស្់នមីួយៗ ថ្ននេិែនេស្ម គសម ញ រេ ងររណីែ ្ិ ោះ អាច្រលងកើែល ើងបានគាំនូរឧស្ាហរមម
ដ្ឋច្់លដ្ឋយត ររីោេ លដ្ឋយែលួនឯង។ ដ្ូលច្េោះ រតនលងតដ្េ គាំនរូឧស្ាហរមម ថ្ននេិែនេស្ម គសម ញ ក្ែូវ
បានអន ញ្ញា ែឲ្យច្ ោះរញ្ជជីាគាំនូរឧស្ាហរមមតែមយួ រូរែាំណាងថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម គួរតែដ្ឋររ់ញ្ចូេ
លៅរេ ងរូរែាំណាងដ្ឋច្់លដ្ឋយត ររោីេ  ស្ក្មារ់លក្គឿងរនាល ស្ន់ីមយួៗ  )ឬ រូរស្ណាា នផ្លទ េ់ររស្់វា (ររូ

 
73 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ី គាំនូរឧស្ាហរមមអនដរជាែិលេែ DM/086304។ 

74 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីលស្ៀវលៅតណនាាំឲ្យក្ែួែរិនិែយលេើការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម គាំនូរ
ឧស្ាហរមមររស្់ក្រលទស្ថ្ង ទាំរ័រ ៣២ ។ 
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រួមទាំងរូរែាំណាង ថ្នការលមើេល ើញរណត ាំ វែែ  (the ensemble viewed) ទាំងមូេ ជាមយួនងឹលក្គឿង
រនាល ស្ផ់្លទ េ់ទាំងអស្់ តដ្េបានភាជ រោ់េ ។ វារអ៏ាច្ទមទរឲ្យរង្ហហ ញររូែាំណាងទាំងមេូ ថ្ន គាំនូរ
ឧស្ាហរមមទាំងអស្ន់ងតដ្រ។75 
 

ការយេ់ល ើញជារួមក្ែូវបានទមទរឲ្យដ្ឋររ់ញ្ចូេ លដ្ើមបឲី្យពារយស្ ាំលនាោះ អាច្ក្ែូវបានលគចែ់ទ រថ្ន 
ជាពារយស្ ាំស្ក្មារ់ការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមតែមយួ និងមនិតមនជាការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នលក្ច្ើន 
គាំនូរឧស្ាហរមមលទ។ ក្រសិ្នលរើលក្គឿងរនាល ស្ន់ីមយួៗ មនិក្ែវូបានរង្ហហ ញឲ្យបានច្ាលស្ើោស្ល់ៅរេ ង
រូរែាំណាងតែមយួ តដ្េរង្ហហ ញរលីក្គឿងរនាល ស្ទ់ាំងអស្់ តដ្េភាជ រ់ោេ ជានេិែនេស្ម គសម ញ អេរក្ែួែ
រិនិែយ គួរតែចែទ់ រថ្នពារយស្ ាំលនោះ ជាពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលក្ច្ើនម ែ ឬក្ែូវទមទរឲ្យ
រាំតររពារយស្ ាំរោីេ  ក្រសិ្នលរើស្តងដ់្ឋឯរភារ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម (unity design) មិនក្ែូវបានលរៀរច្ាំ
ល ើងលៅតាម (សូ្មលមើេជាំរូរ១០ ខាងលក្កាម)។ 

 
ការែលមលើងររូែាំណាង ថ្ននេិែនេស្ម គសម ញ មិនចាំបាច្ត់ែជាការនត ាំោេ  ថ្ននេិែនេ តដ្េអាច្ែលមលើង
បាន តដ្េក្ែូវរញ្ចូេលៅរេ ងគាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះលទ ក្រសិ្នលរើលក្គឿងនសាំទាំងអស្់ររស្់វាលធវើឲ្យលយើង
អាច្នា ាំច្ូេោេ បានលេើស្រមីួយលក្គឿង។76 
ឧទហរណ៍ គាំនូរឧស្ាហរមមលេែ ១ គជឺាការនា ាំច្េូោេ តដ្េរួមរញ្ចូ េនវូធាែ រីរឬលក្ច្ើន ថ្នគាំនូរ
ឧស្ាហរមម លេែ ៣ និង ៤ ៖77

 

 

 
 
 

 
75 លៅក្រលទស្លវៀែណាម ការរង្ហហ ញការរច្នាម៉ាូែ ក្ែូវតែរួមរញ្ចូ េនូវរូរែាំណាងឲ្យបានលរញលេញ (ការលមើេរី
ច្មាៃ យ និងការលមើេតាមទិស្) ថ្នរណត ាំ វែែ ជាមួយលក្គឿងរនាល ស្់ផ្លទ េ់ទាំងអស្់តដ្េបានភាជ រ់ោេ ។ ការរង្ហហ ញរូរ
ែាំណាងដ្ឋច្់លដ្ឋយត ររីោេ ស្ក្មារ់លក្គឿងរនាល ស្់នីមួយៗ អាច្ក្ែូវបានដ្ឋរ់ជូនលធវើជាឯរសរលយង។ អេរដ្ឋរ់ពារយ
ស្ ាំមានសិ្ទធិលេើការែលមលើងរណត ាំ វែែ ទាំងមូេ និងោម នសិ្ទធិស្ក្មារ់រលងកើែលក្គឿងរនាល ស្់នីមួយៗលទ។ វាទមទរឲ្យមាន
ការរង្ហហ ញលរញលេញ (ការលមើេរីច្មាៃ យ និងការលមើេតាមទិស្) ថ្នរណត ាំ វែែ ។ 
76 លៅក្រលទស្លវៀែណាម ការែលមលើងវែែ នីមួយៗ ក្ែូវបានលគចែ់ទ រថ្នជាការរច្នាម៉ាូែផ្លទ េ់ែលួន។ ក្រសិ្នលរើវាមាន
ភារែ ស្ោេ មួយច្ាំនួនរីមួយលៅមួយលនសងលទៀែ វាគួរតែក្ែូវបានដ្ឋរ់ពារយស្ ាំលនសងៗរីោេ ។ 
77 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នរច្នាម៉ាូែអនដរជាែិលេែ NoDM / 086204 
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8.5.2 សំណុំវតថ ុ

ស្ាំណ ាំ វែែ  គឺជាក្រុម ឬរណត ាំ ថ្នវែែ ទាំងលនាោះ តដ្េមានររូរាង ឬគាំនូរឧស្ាហរមម ដ្ូច្ោេ  ឬក្រហារ់
ក្រតហេោេ ។ វែែ ទាំងអស្់ តដ្េនា ាំជាស្ាំណ ាំ  ជាធមមតា ក្ែូវបានលគលធវើពាណិជជរមម ជាការក្រមូេនត ាំ នងិមាន
រាំណងស្ក្មារ់លក្រើក្បាស្់រមួជាមួយោេ ។ 78  ច្ាំលពាោះរញ្ញហ ទូលៅ ថ្នការរក្ងួមគាំនរូឧស្ាហរមមសូ្មអាន
រថ្នែណឌ  10.1 ខាងលក្កាម។ 

 
វាមិនដ្ចូ្ជានេិែនេស្ម គសម ញលទ វែែ មយួៗ តដ្េនត ាំជាឈ ែស្ាំណ ាំ  មនិអាច្ភាជ រោ់េ ជារូររាង ឬរញ្ចូេ
ោេ រីមយួលៅមយួលនសងលទៀែលទ លហើយរម៏ិនែក្មូវឲ្យមានការភាជ រោ់េ  ឬការែលមលើងជាស្វយ័ក្រវែតិតដ្រ លដ្ើមបី
អាច្លធវើឲ្យដ្ាំលណើ រការបាន។ 

 
ពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមមយួ ស្ាំលៅលេើស្ាំណ ាំ  ថ្ននេិែនេលក្ច្ើន តដ្េគួរតែក្ែូវបានចែ់
ទ រថ្ន ជាពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ីគាំនរូឧស្ាហរមមតែមយួ ក្រសិ្នលរើ តាមរែិលៅ វែែ មយួៗលដ្ឋយត រទាំង
លនាោះ បានតរងតច្រជាេរខណៈរូររាង នងិមានដ្ាំលណើ រការរាំលរញឲ្យោេ  រេ ងការលក្រើក្បាស្់ររស្់វា។ គាំនរូ
ឧស្ាហរមម តដ្េទរទ់ងលៅនងឹស្ាំណ ាំ វែែ មាន ដ្ចូ្ជា លក្គឿងែ  លក្គឿងកាាំរិទ ក្រដ្ឋរ់ក្រដ្ឋលក្រើក្បាស្់រេ ង
នទោះបាយ នេិែនេរក្មាេែ  លក្គឿងស្ង្ហហ រមឹ។ 

 
ការរង្ហហ ញររូែាំណាង តដ្េបានដ្ឋរ់ច្េូរេ ងពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ស្ក្មារឈ់ ែស្ាំណ ាំ
វែែ  ថ្ននេិែនេទាំងលនាោះ គួរតែដ្ឋរ់រញ្ចូ េនូវរូរែាំណាងដ្ឋច្់លដ្ឋយត ររោីេ ស្ក្មារ់វែែ នមីួយៗ និង
រូរែាំណាង ថ្នវែែ ទាំងអស្ ់លៅរេ ងឈ ែនេិែនេ តដ្េក្ែូវបានលមើេល ើញជារណត ាំ ។ ការលមើេល ើញ 
ថ្នឈ ែ ថ្នរណត ាំ វែែ ទាំងអស្់ ក្ែវូលគែក្មូវឲ្យដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ លដ្ើមបឲី្យពារយស្ ាំលនាោះ អាច្ក្ែវូបានចែទ់ រថ្ន
ជាពារយស្ ាំ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមមតែមយួ និងមនិតមនជាការដ្ឋរព់ារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនរូ
ឧស្ាហរមមលក្ច្ើនម ែលនាោះលទ។ ក្រសិ្នលរើវែែ លដ្ឋយត រៗោេ ទាំងអស្់ តដ្េនា ាំច្ូេោេ  ជាឈ ែមិនអាច្
រង្ហហ ញបានច្ាស្់ោស្់ លៅរេ ងររូែាំណាង តដ្េរង្ហហ ញទាំងអស្ជ់ារណត ាំ បានលទ អេរក្ែួែរិនិែយ គួរតែ
លេើរល ើងរីការជាំទស្់ តាមការយេ់ល ើញរេ ងការចែ់ទ រពារយស្ ាំលនោះថ្ន ជាពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ីលក្ច្ើគាំនូរ
ឧស្ាហរមមនម ែ។ 

 

 
78 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BNDA, s.2“ ស្ាំណ ាំ ថ្នវែែ ”, 15(6),DRr.7(2);IDDL សិ្េបៈ 13(b); 

LAIPLart.32; MYDA,s. 3(1) “ស្ាំណ ាំ ថ្នវែែ ”, s.3(2); PHIP Code, s. 115, DRr. 1515; SGDAs. 
2(1) “មាក្តា” (b), “ស្ាំណ ាំ វែែ ”, DRr.22(b); VNIPLart. 101.3.a, IPR r. 33.2.b. សូ្មលមើេលោេការណ៍
តណនាាំររស្់ការយិេ័យ EUIPO នង (ពារយស្ ាំ), រថ្នែណឌ  3.2.3។ 
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រ៏រ៉ា តនត ពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ស្ក្មារ់ឈ ែថ្ននេិែនេទាំងលនាោះ មិនក្ែវូបានចែ់ទ រ
ថ្ន ជាពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមតែមួយ លៅក្រលទស្លវៀែណាមលទ លក្ពាោះថ្ន គាំនូរឧស្ាហរមម
តែនីមយួៗរេ ងឈ ែ ថ្ននេិែនេ ក្ែូវបានទទេួការការពារ លដ្ឋយឯររាជយជាមយួនងឹវសិេភារ ថ្ន
ការការពារផ្លទ េ់ និងលដ្ឋយត រររស្់ែលួន។ 

 

រូរភារខាងលក្កាមលនោះ ជាឧទហរណ៍ែលោះៗ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមស្ក្មារឈ់ ែ ថ្ននេិែនេលនសងៗ ៖ 

 

ចន79 

 
 

ឈ ែដ្ងកាាំរិែលនសងៗ80
 

 

 

8.5.3 ការផ្ម្របម្របួល ននគំនូរឧសាហកមម 

គាំនូរឧស្ាហរមមជាេរខណៈរិលស្ស្ អាច្លមើេល ើញភារលេច្លធាល លនសងោេ  ថ្ននេិែនេ ឬវែែ លនាោះ។ 
ភារលេច្លធាល លនសងោេ  ថ្ននេិែនេនីមយួៗ រលងកើែបានជាគាំនូរឧស្ាហរមមលនសងៗោេ ។ រ៏រ៉ា តនត មានការ
លេើរតេងរីរច្ាំន ច្ ច្ាំលពាោះក្រិែក្រម តដ្េក្ែូវលេើរយរមរលធវើការរចិរណាលនោះ។ ទីមយួគសឺ្ាំលៅលៅលេើ
ររណី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមនេិែនេស្ម គសម ញ  )សូ្មលមើេ រថ្នែណឌ  ៨  .៥ .ខាងលេើ ១ ( និងមួយលទៀែ 
ស្ាំលៅលៅលេើគាំនូរឧស្ាហរមមឈ ែ ថ្ននេិែនេ  )សូ្មលមើេ រថ្នែណឌ  ៨ .៥ .២ ( តដ្េអាច្ក្ែូវបាន
ចែ់ទ រថ្ន ជាគាំនូរឧស្ាហរមមតែមួយ តដ្េជាការថ្ច្េក្រឌិែជារ់តស្តងមួយ លដ្ើមបជីួយ ស្ក្មួេដ្េក់ារ
ច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នក្រលភទនេិែនេទាំងលនាោះ។ 

 

 
79 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមអនតរជាែិលេែ DM/087020. 
80 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមនតរជាែិលេែ DM/083026. 
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លៅលរេតដ្េគាំនូរឧស្ាហរមមជាលក្ច្ើន នា ាំល ើងលដ្ឋយរាំតររាំរួេ ថ្នរូររាងនេិែនេជាលក្ច្ើនែ ស្ៗោេ   
វាមិនតមនជានេិែនេស្ម គសម ញ លហើយរ៏មិនតមនជាឈ ែ ថ្នវែែ ជាលក្ច្ើនតដ្រ។ គាំនូរឧស្ាហរមមតរល
រៗតររលនោះ មិនអាច្ក្ែូវបានលគចែទ់ រថ្ន ជាគាំនូរឧស្ាហរមមតែមួយលនាោះលទ រ៉ា តនត វាអាច្ក្ែូវបានលគ
ដ្ឋរ់រញ្ចូ េជាមយួោេ  លៅរេ ងពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលក្ច្ើនម ែ ក្រសិ្នលរើវារាំលរញតាម
ែក្មូវការ តដ្េអាច្អន វែតបាន តាមការឯរភារ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម (unity of design) (សូ្មលមើេ
ជាំរូរទី ១០ ខាងលក្កាម)។81 

ខាងលក្កាមលនោះ ជាឧទហរណ៍មយួ ថ្នការដ្ឋរព់ារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី តដ្េមានគាំនូរឧស្ាហរមមថ្ននេិែនេ
លនសងៗោេ ជាលក្ច្ើន និងស្ែិែលក្កាមច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ដ្ចូ្ោេ  ថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់អនតរជាែិលេែ (LCLCl.07-
03,04,06), និងអាច្ក្ែូវបានដ្ឋរ់រញ្ចូ េរួមោេ  ក្រសិ្នលរើវារាំលរញតាមែក្មូវការ តដ្េអាច្អន វែតបាន
តាមការឯរភារ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម។82 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
81 លៅក្រលទស្លវៀែណាម ស្តង់ដ្ឋឯរភារោេ  ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម មនិតនអរលេើេាំដ្ឋរ់ ថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់អនតរជាែិ ថ្នរិច្ច
ក្រមលក្រៀង Locarno លទ។ តាមរិែ ការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលក្ច្ើនម ែ នឹងក្ែូវលោររតាមស្តង់ដ្ឋ
ឯរភារោេ  ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ក្រសិ្នលរើគាំនូរឧស្ាហរមមទាំងអស្់ រេ ងពារយស្ ាំលនោះ ក្ែូវបានដ្ឋរ់រញ្ចូេលៅរេ ង
នេិែនេតែមួយ លហើយវាមិនែ ស្ោេ ខាល ាំងរីនេិែនេមួយលនសងលទៀែ។ 
82 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម អនតរជាែិលេែ DM/084120. 
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8.6 រូបតំណាង ននគំនូរឧសាហកមមសម្រាប់ផ្នែកមួយនននលិតនល 

8.6.1 គំនូសតំណាង ននផ្នែកសម្រាបស់សចកតីអុះអាង  

លរើច្ារ់អន ញ្ញា ែ ពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម មយួ អាច្ស្ាំលៅតែលៅលេើតនេរមយួ ឬ ស្ណាា ន
មួយ ថ្ននេិែនេធាំមយួរ៉ា លណាណ ោះ។ សូ្មលមើេរថ្នែណឌ  1.2.2.5.  ខាងលេើ។ 

 
លរើការដ្ឋរព់ារយស្ ាំ ទមទរក្ែឹមតែតនេរមួយ ថ្ននេិែនេធាៗំ  ការរង្ហហ ញលៅរេ ងតនេរ ថ្នការទមទរ
លនាោះ គរួតែរញ្ញជ រ់ឲ្យបានច្ាស្់ោស្់អាំរីតនេរលនាោះ។ ការរាំណែអ់ែតស្ញ្ញា ណ ថ្នតនេរ ឬស្ណាា ន តដ្េ
ទមទរលនាោះ គជឺាការស្ាំខាន់ រីលក្ពាោះវសិេភារ ថ្នការការពារគាំនូរឧស្ាហរមមថ្នតនេរ ឬស្ណាា នលនាោះ 
នឹងក្ែូវបានរាំណែ់ លដ្ឋយររូែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េបានរញ្ចូេលៅរេ ងការច្ ោះរញ្ជ ីលនាោះ។ 
 

ក្រលទស្លវៀែណាមនតេ់ជនូនូវការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមស្ក្មារ់តនេរ តដ្េអាច្រាំតរររោីេ បាន។ 
លទោះរីជា រូរែាំណាងលនាោះ ក្ែូវតែរង្ហហ ញរីតនេរែលួនឯងថ្ន ជាវែែ ដ្ឋច្ល់ដ្ឋយត រតែមយួ តដ្េក្ែូវបាន
រាំតររលច្ញរីនេិែនេធាំ រ៏លដ្ឋយ។ ក្រលទស្លវៀែណាម មនិទទួេយររូរែាំណាង តដ្េរង្ហហ ញរីនេិ
ែនេធាំៗ លដ្ឋយមានតនេរមួយច្ាំននួ តដ្េក្ែូវលធវើការទមទរលនាោះលទ។ 

 

8.6.2 មសធោបាយ ននការកំណត់អតតសញ្ញា ណផ្នែកននសសចកតីអុះអាង 

លដ្ើមបរីាំណែ់ឲ្យបានច្ាស្ោ់ស្់ និងជារោ់រ់ នូវតនេរ ថ្ននេិែនេមយួ  តដ្េគាំនរូឧស្ាហរមមក្ែូវ
ទមទរលនាោះ អាច្លក្រើក្បាស្់ និងរដ្ិលស្ធបាននូវតនេរលនសងលទៀែ ថ្ននេិែនេធាំៗ តដ្េនេិែនេទាំង
លនាោះ នឹងមនិក្ែូវទទេួយរមរច្ ោះរញ្ជ លីទ អេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ អាច្រាំណែស់្មាា េ់តនេរ តដ្េពារ់រ័នធ 
លដ្ឋយលក្រើមលធោបាយ ដ្ូច្ខាងលក្កាម៖ 

• រនាទ ែច់្ ច្ៗ និងរនាទ ែ់ដ្ិែ 
• ែណឌ ររមិាក្ែ 
• ដ្ឋរ់ក្ស្លមាេ នងិលធវើឱយក្ពាេ 
• ការផ្លត ច្់រីោេ  និងការកាែ់លច្ញ 

 

8.6.2.1 រនាា ត់ច ចៗ េិង្រនាា ត់ដ្ិត 
លៅរេ ងរូរែាំណាង ថ្នតនេរគាំនូរឧស្ាហរមម  ឬស្ណាា ន ថ្នវែែ ធាំៗ តដ្េក្ែូវបានទមទរយ៉ា ងជារោ់រ់
ថ្ន អាច្គសូ្ក្ពាង លដ្ឋយលក្រើរនាទ ែ់ដ្ិែ (solid lines) ែណៈតដ្េតនេរលៅស្េ ់ ថ្នវែែ ធាៗំ  ក្ែូវបាន
រង្ហហ ញលៅរេ ងររូែាំណាង លដ្ឋយលក្រើរនាទ ែ់ច្ ច្ៗ ឬរនាទ ែ់ដ្ឋច្់ៗ។ 

 
រូរែាំណាងថ្នតនេរ ឬស្ណាា ន ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមទាំងលនោះ លធវើឲ្យសធារណជនយេ់ថ្ន មានតែតនេរ 
តដ្េជារូរែាំណាងជាមួយរនាទ ែ់ដ្ិែលទ តដ្េក្ែូវមានលស្ច្រតអីោះអាង  ែណៈតដ្េរនាទ ែ់ច្ ច្ៗ ឬរនាទ ែ់
ដ្ឋច្់ៗ  ែាំណាងឲ្យតនេរ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េមនិក្ែវូបានលស្ច្រតីអោះអាង។ 
 

រូរែាំណាងថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមខាងលក្កាមលនោះ រនយេអ់ាំរីក្រលភទ ថ្នរនាទ ែ់ទាំងរីរ។83
 

 
83 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នរច្នាម៉ាូែអនតរជាែិលេែ DM/084120. 
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8.6.2.2 ខណ្ឌ ររមិប្ត 
ែណឌ ររមិាក្ែ គឺជារនាទ ែ់ដ្ិែច្ាស្់ តដ្េគសូ្ជារិលស្ស្ លដ្ឋយរណ៌នទ យោេ  រ័ទធជ ាំវញិ និងរាំណែត់នេរ
ថ្ននេិែនេធាៗំ  តដ្េក្ែូវមានលស្ច្រតីអោះអាង លៅរេ ងការដ្ឋរព់ារយស្ ាំ លហើយតដ្េវាទរ់ទងលៅនឹង
គាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះ។ 

 
តែសរនាទ ែ់ែណឌ ររមិាក្ែ គួរផ្លត ច្់លច្ញនូវតនេរ ថ្ននេិែនេតដ្េបានរញ្ញជ រល់ស្ច្រតីអោះអាង និងតនេរ
តដ្េមនិបានរញ្ញជ រ់លស្ច្រតីអោះអាងឲ្យបានច្ាស្ោ់ស្់ លហើយតដ្េររូែាំណាងររស្់វាក្ែូវបានដ្ឋរ់ជូន
រិនិែយ។ តនេរលនសងៗ ថ្នររូែាំណាង តដ្េស្ែិែលៅលក្ៅតែសរនាទ ែ់ក្រាំតដ្ន លដ្ឋយក្ែវូបានចែទ់ រថ្ន មាន
លោេរាំណងក្ែឹមតែរនយេ់រីរររិទ តដ្េក្ែូវដ្ឋរ់រញ្ចូ េតែតនេរតដ្េក្ែូវបានទមទរតែរ៉ា លណាណ ោះ 
លហើយអេរក្ែួែរនិិែយ មនិក្ែូវយរច្ិែតទ រដ្ឋរ់លៅលរេលធវើការវាយែថ្មលលេើគាំនូរឧស្ាហរមមលនោះលទ។ 
ឧទហរណ៍ ៖84

 

 

 
 

8.6.2.3 ការដាក់ប្សទមល េិង្ការដាក់ឱ្យទ ើញប្ពាលៗ 
លៅលរេតដ្េពារយស្ ាំ ស្ាំលៅលៅលេើតែតនេរមួយ ថ្ននេិែនេធាៗំ  អេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ អាច្លក្ជើស្លរ ើស្ 
លដ្ើមបរីាំណែ់គាំនរូឧស្ាហរមម ថ្នតនេរលនាោះ លដ្ឋយដ្ឋរក់្ស្លមាេ ឬលធវើឱយល ើញក្ពាេៗ នវូតនេរែលោះៗ 
តដ្េមនិក្ែវូបានរញ្ញជ រ់លស្ច្រតអីោះអាង រូរែាំណាងលនោះ គួរតែរង្ហហ ញររូភារ ថ្ននេិែនេខាងតនេរ 
តដ្េបានទមទរឲ្យបានច្ាស្់ និងទ រតនេរ ថ្ននេិែនេ តដ្េមនិបានទមទរ ឱយក្គរដ្ណត រ់លដ្ឋយ
ក្ស្លមាេ ឬដ្ឋរឲ់្យល ើញក្ពាេៗ ដ្ូលច្េោះ វាមិនអាច្ក្ែវូបានលគយរច្ែិតទ រដ្ឋរ់ល ើយ។ 

 
84 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីគាំនូរឧស្ាហរមមស្ហគមន៍ តដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ីលៅអឺរ ៉ា រ (RCD) Nº164611-

0004. 
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ឧទហរណ៍ ៖85
 

 

 
 

 
 

8.6.2.4 ការរទំរក េិង្ការកាត់ទចញព៊ីោែ  
គាំនូរឧស្ាហរមមអាច្ទរទ់ងលៅនងឹតនេរែលោះៗ ថ្ននេិែនេធាៗំ  តដ្េស្ែិែលៅក្ែង់តនេរខាងគ ណភារ 
ឬលៅច្ ងមាខ ងលទៀែ ថ្ននេិែនេលនាោះ។ គាំនូរឧស្ាហរមមលនោះ រ៏អាច្លក្រើក្បាស្ប់ាននងតដ្រ ច្ាំលពាោះ
នេិែនេតដ្េមានក្រតវងមិនអាច្រាំណែ់បាន ដ្ូច្ជាគាំនរូឧស្ាហរមម តដ្េលក្រើលេើរូរស្ណាា នមយួ 
ឬលក្ច្ើន តដ្េលធវើល ើង លដ្ឋយក្រតវង ថ្ននេិែនេលនាោះទាំងមេូ 

 
ររណីទាំងលនោះ រូរែាំណាងតដ្េមនិចាំបាច្ន់េិែល ើងវញិ នូវក្រតវងទាំងមេូ ថ្ននេិែនេធាៗំ លនាោះ
លទ។ នទ យលៅវញិ ការរាំតររ ឬការកាែ់លច្ញ អាច្ក្ែវូបានគូស្រេ ងររូែាំណាង លដ្ើមបរីញ្ញជ រ់រកីារេ រ
លចេតនេរណាមួយ ថ្នក្រតវងនេិែនេលនាោះ។ ច្ាំណ ច្ទាំងលនោះ គួរតែយេ់រអីែែន័យថ្ន ការេ រតនេរ
មួយលចេ មិនរតនែម ឬលធវើឱយែូច្ដ្េ់គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានរង្ហហ ញលៅរេ ងតនេរតដ្េអាច្
លមើេល ើញ។ 

 
ក្រតវងតដ្េបានេ រលចេរេ ងររូែាំណាង គួរតែក្ែូវបានស្នមែ លដ្ឋយអេរក្ែួែរិនិែយ តដ្េក្ែូវរនត
ឲ្យតនេរ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម អាច្លមើេល ើញ លហើយតដ្េតនេរ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះ ក្ែូវបានលគ
ទមទរដ្ូច្តដ្េបានរង្ហហ ញលៅរេ ងរូរែាំណាង ឬរេ ងតនេរមួយ ថ្ននេិែនេ តដ្េមិនមានការពាររ់័នធ
លៅនឹងតនេរ តដ្េដ្ឋររ់ញ្ចូេរេ ងការគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េក្ែូវបានលគរញ្ញជ រល់ស្ច្រតីអោះអាង។ 

 
ឧទហរណ៍ ៖86

 

 

 
 

 
85 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់ែៗោេ លច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមអនតរជាែិលេែ DM/072764 និង 
DM/083403. 
86 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីលស្ៀវលៅតណនាាំឲ្យក្ែួែរិនិែយលេើការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម ថ្ន
គាំនូរឧស្ាហរមម ររស្់ក្រលទស្ថ្ង ទាំរ័រ ៣០។ 
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8.7 ការពិពណ៌នអំពីទិដាភាព និងសសចកតីពនយល់  

អេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ អាច្ដ្ឋរ់ជនូឲ្យរិនិែយរកីាររិរណ៌នា ឬការរនយេ់ ទរ់ទងលៅនងឹការយេល់ ើញមយួ 
ការយេ់ល ើញែលោះៗ ឬការយេ់ល ើញទាំងអស្់ ថ្នរូរែាំណាងរេ ងគាំនូរឧស្ាហរមម រួមោេ ជាមួយនឹងររូ
ែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលៅរេ ងពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី។ ការរិរណ៌នា ឬការរនយេ់ លនាោះ អាច្ជួយ ដ្េ់
ការរញ្ញជ ររ់ីលោេរាំណង ឬក្រលភទ ថ្នរូរស្ណាា នមយួច្ាំនួន តដ្េរូរស្ណាា នទាំងលនោះ អាច្ជយួ 
ស្ក្មេួដ្េ់ការក្ែួែរិនិែយពារយស្ ាំ និងរាំបាែភ់ារមនទេិ ឬវមិែិស្ងស័យអាំរីររូែាំណាង តដ្េបានដ្ឋរ់
ជូនឲ្យរិនិែយ លដ្ឋយអេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ។ 

 
រូរែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមនីមយួៗ គួរតែមានរូររាង និងររូស្ណាា នឲ្យបានក្គរក់្ោន ់ និង
ច្ាស្ោ់ស្់ (self-contained and sufficient) លដ្ើមបរីង្ហហ ញលដ្ឋយលសម ោះក្ែងន់ូវរូរស្ណាា ន ថ្នគាំនូរ
ឧស្ាហរមម តដ្េនងឹក្ែូវច្ ោះរញ្ជ ី។ការរិរណ៌នា ឬការរនយេ់ លេើររូែាំណាង អាច្ក្ែូវបានរញ្ញជ រ់លស្
ច្រតីអោះអាង លដ្ឋយការយិេយ័ែលោះ រេ ងការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម។87

 

 
ការលរៀររាររ់ីការយេ់ល ើញ ក្ែូវតែស្ាំអាងលេើេរខណៈថ្នរូររាង តដ្េអាច្លមើេល ើញលេើរូរែាំណាង
ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះ។ វាមនិគួរ ស្ាំអាងលេើររូស្ណាា ន តដ្េអាច្មាន ឬអាច្លក្ជើស្លរ ើស្បាន លដ្ឋយ
មិនអាច្លធវើជារូរែាំណាង និងតងមទាំងមិនអាច្នយិយអាំរភីារងមីែថ្មល ថ្នតនេរលសភ័ណភារ ឬម ែង្ហរ 
ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះ។ 

 
ការរិរណ៌នា ឬការរនយេ់ ជាោយេរខណ៍អរសរ មិនអាច្ជាំនួស្រូរែាំណាង ថ្នរេ ងពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ីបាន
លទ លហើយរ៏មិនអាច្តរែក្មូវនវូច្ាំណ ច្ែវោះខាែ ឬភារមិនច្ាស្់ោស្ក់្គរ់ក្ោនណ់ាមយួ លៅរេ ងរូរ
ែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលនោះបានតដ្រ។ 

 

8.8 រូបតំណាង ននការរចនលំននំនៃខាងសលើសឡើងវិញ 

រតនលងតដ្េគាំនូរឧស្ាហរមម ជាេាំនាាំដ្តដ្េៗ (repeating pattern) ថ្នរូររាងថ្នទខាងលេើ រូរែាំណាង 
គួរតែមានទាំហាំលរញលេញ ថ្នេាំនាាំរូរធាែ ដ្តដ្េៗ លដ្ើមបឲី្យលយើងអាច្រង្ហហ ញរីររូស្ណាា នទាំងអស្ ់
តដ្េក្ែូវបានល ើញដ្តដ្េៗ។ ឧទហរណ៍ ៖88

 

 

 

 

 
87 ដ្ូច្ជាលៅក្រលទស្លវៀែណាម ជាលដ្ើម។ 
88 ឧទហរណ៍លនោះ ដ្រក្ស្ង់លច្ញរីការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមអនតរជាែិលេែ DM/086803. 
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មានតែរូរធាែ  តដ្េអាច្លមើេល ើញ លៅរេ ងតនេរមយួ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េក្ែូវបានរលងកើែល ើង
វញិ លៅរេ ងពារយស្ ាំលទ តដ្េនឹងក្ែូវបានការយរលៅច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលនាោះ។ 

 

អេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ អាច្ដ្ឋរ់ជូនរិនិែយរកីាររិរណ៌នាទិដ្ាភាររតនែម ថ្នគាំរូតដ្េក្ែូវលក្រើក្បាស្ន់េិែនេ
មួយច្ាំនួន ស្ក្មារល់ោេរាំណង ថ្នរនយេ់ និងលរៀររារ។់ ក្រសិ្នលរើវារ ាំមានរាំណងទមទរ យររូររាង 
ថ្ននេិែនេ តដ្េមានេាំនាាំដ្ូច្លនោះ ច្ាំណ ច្លនោះ គួរតែក្ែូវបានរញ្ញជ រឲ់្យបានច្ាស្ោ់ស្់ លដ្ឋយលក្រើ
វធិីសន្រស្តមយួរេ ងច្ាំលណាមវធិសីន្រស្តជាលក្ច្ើន ថ្នការលបាោះរងល់ចេការទមទរលៅរេ ងររូែាំណាង ថ្ន 
គាំនូរឧស្ាហរមមដ្ូច្តដ្េបានលេើរល ើងលៅរេ ងរថ្នែណឌ  8.6.2 ខាងលេើ។ 

 

8.9 រូបតំណាង ននគំនូរឧសាហកមមជាមួយនងឹពណ៌ 

 

លៅលរេតដ្េមានរណ៌ ជារូរស្ណាា ន តដ្េមានេរខណៈស្ាំខាន់ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម រូរែាំណាង ថ្ន
គាំនូរឧស្ាហរមមគួរតែមានរណ៌។89

 

 

រូរែាំណាងថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមនិងររូថ្នទដិ្ាភារលនសងៗលទៀែ ក្ែូវតែមានទាំងរណ៌ស្ និងរណ៌លមម ទាំង
រីរ។ ពារយលស្េើស្ ាំមិនគួរមានការរញ្ចូេោេ រវាងររូតដ្េមានរណឥស្-លមម  និងរណ៌រេូ័រ(Color)លទ។ 
លរើសិ្ន ការរួមរញ្ចូេោេ តររលនោះក្ែូវបានដ្ឋរ់លស្េើ លនាោះរូរែាំណាងគួរតែក្ពាេៗ នងិមិនច្ាស្់ លហើយ
អេរក្ែែួរិនែិយគរួតែលេើរល ើងនូវ លស្ច្រតជីាំទស្់។ 

 

រតនលងតដ្េគាំនូរឧស្ាហរមមក្ែវូបានច្ ោះរញ្ជ ី ជាមួយរណ៌លដ្ឋយត រ ឬជាមួយរណត ាំ ថ្នរណ៌ជាលក្ច្ើន 
លនាោះទិដ្ាភារទាំងអស្់ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម គរួតែមានរណ៌ដ្ូច្ោេ មយួ ឬរណ៌ដ្ចូ្ោេ ជាលក្ច្ើន រេ ងេរខណៈ
ស្មក្ស្រមយួ។ ក្រសិ្នលរើរណ៌ទាំងលនាោះផ្លល ស្់រតូរ រេ ងការលមើេល ើញលនសងៗោេ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម
លនាោះ អេរក្ែែួរិនែិយគរួតែជាំទស្់រូរែាំណាងលនាោះ ស្ក្មារ់ការែវោះភារស្ែិែលស្ែរ។ រេ ងររណីលនោះ ពារយលស្េើ
ស្ ាំអាច្ក្ែូវបានចែ់ទ រថ្ន មានគាំនូរឧស្ាហរមមលក្ច្ើនជាងមួយ និងក្ែូវបានចែ់ទ រថ្នជារហ 
ពារយលស្េើស្ ាំ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
89 លទោះយ៉ា ងណារ៏លដ្ឋយ លៅរេ ងច្ារ់ ថ្នរដ្ាជាស្មាជិរអាស៊ា នែលោះ ឧទហរ)ណ៍ ក្រលទស្មា៉ា ល ស្ ី (រណ៌មិនក្ែូវ
បានលគអោះអាងថ្ន ជារូរស្ណាា ន ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលទ។ សូ្មលមើេរថ្នែណឌ  1.2.1.2, ខាងលេើ។ 
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9. ការបងាា ញ្លរិ្ល 
 

9.1 បញ្ញា ទូសៅ  

ការរង្ហហ ញនេិែនេ តដ្េគាំនូរឧស្ាហរមមនងឹក្ែវូបាលក្រើក្បាស្់ ជាអាទិ នេិែនេតដ្េែាំណាងឲ្យ
គាំនូរឧស្ាហរមម គឺជារូរធាែ ស្ាំខានម់ួយ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម។90 
 

ការរង្ហហ ញនេិែនេ នងិច្ាំណាែថ់្នេ ររ់រស្់វា មិនរ៉ាោះពាេដ់្េ់វសិេភារ ថ្នការការពា គាំនូរ
ឧស្ាហរមម តដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ីលទ លវៀរតេងតែមានច្ារត់ច្ងលនសងរីលនោះ។ 91  ច្ាំណាែថ់្នេ រ់ ថ្នគាំនូរ
ឧស្ាហរមម ជួយ ដ្េ់លោេរាំណង ថ្នការលរៀរច្ាំតនេររិច្ចការរដ្ាបាេលក្ច្ើន ជារលិស្ស្ គឺជួយ ដ្េ់
លរៀរច្ាំជារច្នាស្មព័នធ ថ្នតារាងែថ្មល តដ្េក្ែូវរង់ស្ក្មារ់ការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម និងលដ្ើមបី
ស្ក្មេួដ្េ់ការតស្វងររ និងការទញយរមរវញិនូវឯរសររច្នាម៉ាូែ តដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ីរចួ្លហើយ       
រីរេ ងក្ររ័នធទិនេន័យលនសងៗ តដ្េក្ែវូតស្វងររ។ 

 
ពារយស្ ាំ ក្ែូវតែលរៀររារ់រីនេិែនេមួយ ឬលក្ច្ើន តដ្េនេិែនេ ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមមនមីួយៗ នងឹក្ែូវ
បានយរមរលក្រើក្បាស្់។ ពារយស្ ាំលនាោះ អាច្លរៀររារ់រីនេិែនេមយួ ឬលក្ច្ើន តដ្េបានរញ្ចូេរេង
គាំនូរឧស្ាហរមមលនសងៗ លៅរេ ងការដ្ឋរព់ារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលក្ច្ើនម ែ រ៉ា តនត ែក្មវូការ 
ថ្នការឯរភារ ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រ់ គួរតែក្ែូវបានច្ងក្រងលៅរេ ង។ (សូ្មលមើេរថ្នែណឌ ១០ ខាងលក្កាម)។ 

 

9.2 ការផ្បងផ្ចកម្របសភទនលិតនល ផ្ដលបញ្ច ូលនូវការរចនម ូដឧសាហកមម  

9.2.1 ការសម្របើម្របាស់ចណំាត់ថ្នែ ក់អនតរជាតិ 

ការលរៀររាររ់ីនេិែនេ ក្ែូវតែមានភារច្ាស្់ោស្់ នងិក្គរ់ក្ោន់ លដ្ើមបឲី្យការយិេ័យលនោះ អាច្
ចែ់ច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់នេិែនេ តដ្េក្ែូវដ្ឋរ់រញ្ចូ េរេ ងគាំនូរឧស្ាហរមមនីមួយៗ ឬនតេ់ស្ រេភារ ថ្ន
ការដ្ឋរ់ច្ាំណាែថ់្នេ រ់ តដ្េបានលស្េើស្ ាំលនាោះ លដ្ឋយអេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ។ 

 
ច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់នេិែនេ តដ្េបានដ្ឋររ់ញ្ចូេលៅរេ ងគាំនូរឧស្ាហរមម គួរតែក្ែូវបានលធវើល ើងឲ្យបាន
រួច្រាេ ់ លដ្ឋយលក្រើការដ្ឋរច់្ាំណាែថ់្នេ រជ់ាេរខណៈអនតរជាែិ តាមរចិ្ចក្រមលក្រៀងក្រងុ Locarno តដ្េ
បានរលងកើែជាច្ាំណាែថ់្នេ រអ់នតរជាែមិួយ ស្ក្មារ់គាំនូរឧស្ាហរមម (LCL) ។92

 

  

 
90 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BNDRr.6 (3) (a); KHDLart.95; IDDLart.11 (4) (a), DRr. 1; LAIPLart.32.4; 
MYIDForm1items4and5; PHIPCode, s. 114.1(c),DRr. 1510 (a(; SGFormD3part4; THDAs.59 (2), 
DRr.18 (2); VNIPRr. 33.5.a. សូ្មលមើេលោេការណ៍តណនាាំររស្់ការយិេ័យ EUIPO នង (ពារយស្ ាំ(, រថ្ន
ែណឌ  6.1.4. 
91 ឧទហរណ៍ លៅលវៀែណាម វសិេភារ ថ្នការការពារ អាច្ក្ែូវបានរាំណែ់លៅរេ ងការលរៀររារ់រីនេិែនេ។ 
92 រញ្ជ ីថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ និងច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់រងលនោះ លៅលក្កាមច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់អនតរជាែិ ថ្នក្រុង Locarno ជាមួយនឹងរាំណែ់
រនយេ់ មានលៅ http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf
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អេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ គួរតែលរៀររារ់រីនេិែនេ តដ្េបានដ្ឋរ់រញ្ចូ េរេ ងនគីាំនូរឧស្ាហរមមមួយៗ លដ្ឋយ
រច្នាម៉ាែូនេិែនេទាំងលនាោះ លៅតាមល ម្ ោះធមមតាររស្វ់ា។ ការយិេយ័លនោះ គរួលេើរទរឹច្ិែត – លរើអាច្ 
– ឲ្យអេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ លធវើការលរៀររារ់ លដ្ឋយលក្រើពារយលរច្ន៍ ថ្នរញ្ជីនេិែនេទាំងអស្់ តាមអរខរក្រម 
តដ្េក្ែូវបានរលងកើែល ើង តាមច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់អនតរជាែិ ថ្នក្រុង Locarno (LCL)។93

 

 
ការលក្រើក្បាស្់ល ម្ ោះនេិែនេ លៅរេ ងរញ្ជ ីអរខរក្រម ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រ់អនតរជាែ ិថ្នក្រុង Locarno (LCL) 
ថ្ននេិែនេទាំងអស្់ នឹងជយួ ស្ក្មេួដ្េក់ារលធវើច្ាំណាែថ់្នេ រន់េិែនេ តដ្េបានលរៀររារ់លៅរេ ង
ពារយស្ ាំ រ៏ដ្ូច្ជាការនតេ់ស្ រេភារលេើការចែច់្ាំណាែថ់្នេ រ់ តដ្េអេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ បានដ្ឋរ់ជនូរិនែិយ
លនាោះ។ ការលក្រើក្បាស្់ពារយលរច្នទ៍ូេាំទូោយលររ ដ្ចូ្ជាពារយលរច្ន៍ តដ្េមានតច្ងលៅរេ ងមាែកិា ថ្ន
រញ្ជ ីច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់អនតរជាែ ិថ្នក្រុង Locarno (LCL) មនិគួរក្ែូវបានលេើរទឹរច្ែិតឲ្យយរមរលក្រើក្បាស្់លទ 
លដ្ឋយលហែ ថ្ន វាអាច្ជក្មុញឲ្យមានការជាំទស្់ ច្ាំលពាោះការលរៀររារ់រីនេិែនេ តដ្េមានរ័ែម៌ានមនិ
ទន់ក្គរ់ក្ោន់ ឬលៅមានការែវោះច្លនាល ោះ។ 

 
អេរក្ែែួរិនែិយ គួរតែនតេ់ស្ រេភារ ឬដ្ឋរច់្ាំណាែថ់្នេ រ់ឲ្យបានលរញលេញ – ឧ. ច្ាំណាែថ់្នេ រ់រមួ និងច្ាំ
ណាែថ់្នេ រ់រង ថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ LCL – ស្ក្មារ់នេិែនេនមីួយៗ តដ្េបានលរៀររារ់លៅរេ ងពារយស្ ាំ។ 
ក្រសិ្នលរើអេរដ្ឋរ់ពារយស្ ាំលនាោះ មិនបានលធវើការលរៀររារ់រនីេិែនេឲ្យបានក្គរ់ក្ោន់ លដ្ើមបលីធវើការចែ់ច្ាំ
ណាែថ់្នេ រ់ ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមមលនោះលទ អេរក្ែួែរិនិែយ គួរតែលធវើការចែ់ច្ាំណាែថ់្នេ រ់ ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម
លនាោះ លដ្ឋយលយងលៅតាមរូរែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលៅរេ ងពារយស្ ាំ។ 

 

9.2.2 ការផ្កតម្រមូវការបង្ហា ញនលិតនល 

 
ក្រសិ្នលរើនេិែនេ តដ្េបានរង្ហហ ញលៅរេ ងពារយស្ ាំ ក្ែូវបានរាំណែ់ល ម្ ោះ លដ្ឋយមនិបានដ្ឋរ់
រញ្ចូ េលៅរេ ងរញ្ជ ីនេិែនេ តាមអរខរក្រម ថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់អនតរជាែិ ថ្នក្រុង Locarno លទ អេរក្ែួែរនិិ
ែយ អាច្ស្ ាំឲ្យមន្រនតីមានស្មែែរិច្ច (ex officio) លធវើការផ្លល ស្់រតូរ ឬតរតក្រនូវការរង្ហហ ញទាំងលនាោះ លហើយ
ដ្ឋរ់ជាំនួស្នូវពារយលរច្នម៍ួយ តដ្េយរលច្ញររីញ្ជ ីអរខរក្រម ថ្ននេិែនេទាំងលនាោះ ឬយរលច្ញរី
តនេរណាមយួ ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រ់រមួ ឬច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់រង តដ្េមានវសិេស្មមូេ ឬវសិេភារទូលៅ  )ទេូាំ
ទូោយ ( ជាង។ អេរក្ែែួរនិិែយ មិនគរួស្ ាំឲ្យលធវើការរង្ហហ ញ លហើយតដ្េការរង្ហហ ញលនាោះ ហារ់ដ្ចូ្ជាមាន

វសិេភារែូច្ជាងពារយលរច្ន៍ តដ្េបានលក្រើលៅរេ ងពារយស្ ាំលនាោះលទ។ 

 
ការលរៀររាររ់ីនេិែនេ នឹងរង្ហហ ញឲ្យល ើញ លៅរេ ងការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលហើយការលក្រើ
ក្បាស្់ររស្វ់ា នឹងអន ញ្ញា ែឲ្យលធវើការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមមលដ្ឋយមានទិនេន័យ ថ្នការរង្ហហ ញ
នេិែនេ តដ្េមានការជារ់ទរ់ទងោេ នង។ ការង្ហរតររលនោះ នឹងជយួ ស្ក្មេួដ្េ់ការតស្វងររនងិការ
ទញយររែ័៌មាន ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ីរួច្លៅលរេខាងម ែនងតដ្រ។ 

 
ក្រសិ្នលរើគាំនូរឧស្ាហរមម ស្ាំលៅលេើតែតនេរមយួ ថ្ននេិែនេ លនាោះការលរៀររាររ់ីនេិែនេ គរួតែ
រង្ហហ ញរីការរិែ ថ្នការលក្រើឃាល ថ្ន “(តនេរថ្ន–)” រនាទ រ់រកីារលរៀររារ់រនីេិែនេ តដ្េតនេរលនោះ ជាររស្់

 
93 រញ្ជ ីអរខរក្រម ថ្ននេិែនេ ឋិែលក្កាមច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់អនតរជាែិ ថ្នក្រុង Locarno មានលៅរេ ង 
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf
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នេិែនេលនាោះ។ ឧទហរណ៍ ក្រសិ្នលរើគាំនរូឧស្ាហរមមជាម ែរញ្ឆ ិែ (តគម) ថ្ននា កិាថ្ដ្ ការ
លរៀររារ់លនាោះ គួរតែរង្ហហ ញថ្ន ជា“នា កិាថ្ដ្ (តនេរថ្ន –)” នា កិាថ្ដ្ តដ្េក្ែវូបានលធវើច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ លៅ
រេ ងច្ាំណាែថ់្នេ រល់េែ ១០–០២។94

 

 

ដ្ូច្ោេ លនោះតដ្រ ក្រសិ្នលរើគាំនូរឧស្ាហរមមលធវើល ើងស្ក្មារ់នេិែនេមួយឈ ែ លនាោះការលរៀររាររ់ី
នេិែនេ គួរតែរញ្ចូេពារយ “ឈ ែ” (រាំលរល)។ ឧទហរណ៍ គាំនរូឧស្ាហរមមស្ក្មារ់រក្មាេែ មយួ
ឈ ែ គួរតែក្ែូវបានលរៀររារ់ថ្ន ជា“រក្មាេែ  (មួយឈ ែ–)”។ អេរក្ែួែរិនិែយ គួរតែតរស្ក្មេួ ឬែក្មូវ
ឱយអេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ តរែក្មវូការលរៀររារ់លេើនេិែនេលនោះ ក្រសិ្នលរើមានការចាំបាច្់។ 

 
វធិានដ្ចូ្ោេ  ក្ែូវលក្រើក្បាស្ច់្ាំលពាោះគាំនូរឧស្ាហរមមស្ក្មារ់នេិែនេែ រតែងេមអ លហើយតដ្េការែ រ
តែងេមអលនោះ ក្ែូវលក្រើជាមួយនឹងនេិែនេលនសងលទៀែ។ ឧទហរណ៍ ក្រសិ្នលរើគាំនូរឧស្ាហរមម  ក្ែូវ
បានលធវើល ើងរេ ងលោេរាំណង លក្រើក្បាស្ជ់ាលក្គឿងេមអ ថ្ន“រាំរាេក្រាំ” ការលរៀររារ់រនីេិែនេ គួរតែជា 
“លក្គឿងែ រតែងេមអ )ស្ក្មារ់រាំរាេក្រាំ–)” លហើយនេិែនេ ក្ែូវបានលធវើច្ាំណាែថ់្នេ រ់ លៅរេ ងច្ាំណាែ់
ថ្នេ រ់អនតរជាែិ ថ្នក្រុង Locarno  ) LCL  (លេែ ៣២–០០។ រ៏រ៉ា តនត ក្រសិ្នលរើពារយស្ ាំ មានគាំនូរឧស្ាហរមម
ស្ក្មារ់រាំរាេក្រាំនង ដ្ូច្តដ្េវាទាំនងជាក្ែូវបានដ្ឋរ់រញ្ចូ េនវូលក្គឿងេមអ លហើយនេិែនេទាំងរីរ
លនាោះ គួរតែក្ែូវបានលគលរៀររារវ់ា អេរក្ែួែរិនែិយ គួរតែរាំណែ់ច្ាំណាែថ់្នេ រ់លទវដ្ង ស្ក្មារ់“រាំរាេក្រាំ” គឺ

)ច្ាំណាែ់ ថ្នេ រ់អនតរជាែិ ថ្នក្រុង Locarno លេែ០៦–១១  (និងលក្គឿងតែងេមអ  )ច្ាំណាែ់ ថ្នេ រ់អនតរជាែិ ថ្ន
ក្រុង Locarno លេែ ៣២–០០)។95

 

 
 

9.2.3 ការជំទាស់សៅនឹងការបង្ហាញនលិតនល 

ក្រសិ្នលរើ អេរក្ែួែរិនិែយ ររល ើញថ្ន ការលរៀររាររ់ីនេិែនេ តដ្េបានដ្ឋរជ់ូនរនិិែយ លដ្ឋយអេរដ្ឋរ់
ពារយស្ ាំ ឬរូរែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម មនិមានរ័ែម៌ានក្គរ់ក្ោន់ រេ ងការរញ្ញជ ររ់ីការលរៀររារ់
នេិែនេ និងការចែ់ច្ាំណាែថ់្នេ រ់ ថ្នគាំនរូឧស្ាហរមម រេ ងច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់តែមយួឲ្យបានក្ែឹមក្ែូវលទ
លនាោះ  ) លដ្ឋយមនិលេើរយរររណីលេើរតេងមួយច្ាំនួន តដ្េក្ែូវបានអន ញ្ញា ែ ស្ក្មារ់ការលក្រើក្បាស្ល់ទវ
ដ្ង និងស្ក្មារ់នេិែនេជាលក្គឿងតែងេមអ (អេរក្ែែួរនិិែយ គួរតែលេើរល ើងនូវការជាំទស្់ នងិស្ ាំឲ្យ
អេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ ដ្ឋរ់ជនូនវូរ័ែម៌ានអាំរកី្រលភទ នងិវែែ រាំណង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានលក្ោងទ រ។ 

 

 
94 លៅក្រលទស្លវៀែណាម ការលរៀររារ់រីនេិែនេ គួរតែជាល ម្ ោះ ថ្នតនេរររស្់នេិែនេ ជាជាងល ម្ ោះ ថ្ន
នេិែនេទាំងមូេ លដ្ឋយឃាល ថ្ន “(តនេរថ្ន–)”។ ល ម្ ោះថ្នតនេរររស្់នេិែនេ គឺមានេរខណៈជារ់ោរ់ជាង រ៉ា តនត 
និងលទោះជាយ៉ា ងលនោះរតី រ៏វាអាច្មិនមានលៅរេ ងរញ្ជ ីម ែទាំនិញ ថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់អនតរជាែិ ថ្នក្រុង Locarno តដ្រ។ 
ឧទហរណ៍ ការលរៀររារ់រីនេិែនេគក្មរដ្រ គួរតែជា“គក្មរដ្រ” ជាជាង “ដ្រ (តនេរថ្ន–)”។ 
95 លៅក្រលទស្លវៀែណាម លក្គឿងតែងេមអ មិនក្ែូវបានទទួេយរជាការរច្នាម៉ាូែឧស្ាហរមមលទ។ លហែ ដ្ូលច្េោះលហើយ 
លៅរេ ងឧទហរណ៍លនោះ ពារយស្ ាំ ក្ែូវមានក្ែឹមតែការរច្នាម៉ាូែ ថ្នរាំរាេក្រាំមួយគែ់ និងមិនតមនជាលក្គឿងតែងេមអ
ស្ក្មារ់រក្មាេក្រាំលទ។ 
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អេរក្ែែួរិនែិយ គួរតែលេើរល ើងរីការជាំទស្ ់រេ ងររណី តដ្េការលរៀររារ់រីនេិែនេ លៅមានភារក្ស្
រិច្ក្ស្រិេ មិនច្ាស្់ោស្់ ឬមិនក្បារដ្ក្រជា នងិមនិលធវើឲ្យនេិែនេលនាោះ អាច្ក្ែូវបានចែ់ច្ាំណាែ់
ថ្នេ រ់លៅរេ ងច្ាំណាែ់រងតែមួយ ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រអ់នតរជាែិ ថ្នក្រងុ Locarno។ 

 

ក្រសិ្នលរើ មិនបាននតេ់ជនូ នូវែិែតរណណ លរៀររាររី់នេិែនេលទ  លហើយរ័ែ៌មាន ស្តីរ ីនេិែនេលនាោះ រ៏
មិនអាច្ក្ែូវបានររល ើញ លៅរេ ងការលរៀររារ់ ឬរេ ងរាំណែរ់នយេ់ ច្ាំលពាោះររូែាំណាង ឬការយេល់ ើញ
ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម ឬលៅរេ ងឯរសរពាររ់័នធជាអាទិភារលទ អេរក្ែែួរិនិែយ គួរតែលេើររីការជាំទស្់
លនោះ និងស្ ាំឲ្យអេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ ដ្ឋរជ់ូនរកីារលរៀររារ់ តដ្េលៅែវោះខាែច្លនាល ោះលនាោះ រ៉ា តនតលរើសិ្នជាមានរ័័
ែមាន ស្តីរី នេិែនេវញិលនាោះ អេរក្ែួែរិនិែយ មិនក្ែូវលេើរល ើងរីការជាំទស្ល់នោះលទ។ 

 
ភារែ ស្ោេ  ឬភារមិនស្ ីោេ ជារ់តស្តង រវាងការលរៀររារ់រនីេិែនេ និងរូរែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម 
រេ ងពារយស្ ាំ គួរតែក្ែូវបានចែទ់ រថ្ន ជាររណី ថ្នការមិនមានែែិតរណណ  ថ្នការលរៀររារ់រនីេិែនេលនាោះ
លៅវញិ។ 
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10. ពាកយស្ុាំ ណែលមានគាំនូរឧស្ាហកម្មគត្ចើនម្ុខ 
និងភាពស្ុោីន  ននគាំនូរឧស្ាហកម្ម 

10.1 ទិដាភាពទូសៅ 

ពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមអាច្មានគាំនរូឧស្ាហរមមលក្ច្ើនជាងមួយ លហើយវាអាច្ក្ែូវបានលគ
ចែ់ទ រថ្ន ជា“ពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជីគាំនូរឧស្ាហរមមលក្ច្ើនម ែ”។ 96  លវៀរតេងតែមានច្ារ់តច្ងលនសងរីលនោះ 
ការច្ាំននួថ្នរច្នាម៉ាូែលនសងៗោេ លៅរេ ងពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ច ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលក្ច្ើនម ែ មិនក្ែូវបានលគរាំរែិ
ច្ាំនួនលទ។ រ៏រ៉ា តនត ច្ាំនួនថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម នឹងមាននេរ៉ាោះពាេផ់្លទ េ់លៅលេើច្ាំនួនទឹរក្បារ់ថ្ងលលស្វា 
តដ្េក្ែូវរង់ស្ក្មារក់ារដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ។ 

 
ពារយស្ ាំ រ៏អាច្ស្ាំលៅលេើ“ស្ាំណ ាំ ” ថ្ននេិែនេនងតដ្រ។97 ច្ាំនួនស្ាំណ ាំ  ថ្ននេិែនេ ក្ែូវបានរាំណែ់
ជាក្រុមថ្នវែែ លដ្ឋយត រៗ (ensemble of individual articles) តដ្េមានរាំណងលក្រើក្បាស្រ់ួមោេ  
លហើយវាមានេរខណៈទូលៅ តដ្េលធវើឲ្យររួវាមានររូរាងជាទលូៅដ្ចូ្ោេ ។ ពាររ័នធនឹងររូែាំណាង ថ្ន
ស្ាំណ ាំ នេិែនេទាំងលនោះ សូ្មលមើេរថ្នែណឌ  8.5.2, ខាងលេើ។ 

 
លៅរេ ងពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ច ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមមានលក្ច្ើនម ែ ការរច្នានីមយួៗ គួរតែក្ែូវបានលគរនិិែយដ្ឋច្់
លដ្ឋយត ររីោេ  លដ្ើមបអីន លោមតាមមូេដ្ឋា នស្ាំខាន់តដ្េអាច្អន វែតបានស្ក្មារ់លធវើការរដ្ិលស្ធ។ 
ក្រសិ្នលរើការរច្នាម៉ាដូ្មយួ ឬលក្ច្ើន មនិអន លោមតាមេរខែណឌ  តដ្េក្ែូវអន វែតស្ក្មារ់ការច្ ោះរញ្ជ ីលទ 
អេរក្ែែួរិនែិយ គួរតែលេើរល ើងរកីារជាំទស្់ តដ្េទរ់ទងលៅនឹងការរច្នាម៉ាដូ្ទាំងលនាោះតែរ៉ា លណាណ ោះ។ 
ដ្ូច្ោេ លនោះតដ្រ ក្រសិ្នលរើក្ែូវលធវើការដ្រហែូវញិ ការេ រលចេ ឬការទ រជាលមា ៈ ក្ែូវបានលស្េើស្ ាំ
ស្ក្មារ់គាំនរូឧស្ាហរមមមួយ ឬលក្ច្ើនលៅរេ ងការច្ ោះរញ្ជ ី លនាោះគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េមនិទទេួរងនូវរ
ណតឹ ងែវា៉ា លទ គួរតែក្ែូវររាទ រឲ្យលៅមានស្ រេភារដ្តដ្េ។ 

 
ការយិេយ័លនោះ គួរតែលដ្ឋោះក្សយលេើពារយស្ ាំទាំងមូេ ទរ់ទងនឹងការរច្នាម៉ាដូ្ទាំងអស្ ់ តដ្េមាន
លៅរេ ងការស្លក្មច្ច្ែិតដ្ូច្ោេ  លដ្ឋយក្ែូវលច្ញលស្ច្រតីរញ្ញជ រថ់្នលែើគាំនរូឧស្ាហរមមណា តដ្េអាច្
ទទួេយរបាន លហើយគាំនូរឧស្ាហរមមណា តដ្េមនិអាច្ឲ្យច្ ោះរញ្ជ ីបាន។ 

 

10.2 បទដ្ឋា ន ននភាពឯកភាពោែ សលើគនំូរឧសាហកមម 

ពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលក្ច្ើនម ែ ទមទរឲ្យមានស្តងដ់្ឋរ ថ្នភារឯរភារោេ លេើគាំនូរ
ឧស្ាហរមម លដ្ើមបលីច្ៀស្វាងរីសែ នភារ តដ្េគាំនូរឧស្ាហរមមលនសងៗោេ  មានលៅរេ ងពារយស្ ាំ តដ្េ

 
96 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BN DA, s. 15(6)(a), DR r. 16; KH DL art. 97; ID DL art. 13(b); LA IPL art. 

32; MY DA, s. 15, DR r. 5(4); PH IP Code, s. 115, IP Rules r. 1515; SG DA s. 2(1) “វែែ ” (b), “ស្ាំណ ាំ
វែែ ”, DR r. 22; VN IPL art. 101.3, IPR r. 33.2. សូ្មលមើេលោេការណ៍តណនាាំររស្់ការយិេ័យ EUIPO (ការ
ដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ  (ជាំរូរ ទី 7 ។ 
97 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BN DA, s. 2(1) “ស្ាំណ ាំ វែែ ”, 15(6)(a), DR r. 7(2), 16; KH DL art. 97; LA IPL 

art. 32; MY DA, s. 3(1) “ស្ាំណ ាំ វែែ ”, 3(2)(a), 15; PH IP Code, s. 115, IP Rules r. 1515; SG DA s. 2(1) 

“វែែ ” (b) “ស្ាំណ ាំ វែែ ” (c) នេិែនេោម នរូររាង (d) ស្ាំណ ាំ នេិែនេោម នរូររាង, DR r. 22; VN IPL art. 101.3.a, 

IPR r. 33.2.b និង 33.5.e(v). សូ្មលមើេលោេការណ៍តណនាាំររស្់ការយិេ័យ EUIPO (ការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ(, រថ្ន
ែណឌ  5.2.3 និង 6.1.4.4. 
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មិនការទរទ់ងោេ ទាំងក្ស្ងុ។ ភារមិនក្ស្លដ្ៀងោេ តររលនោះ អាច្លធវើឲ្យការរិនែិយពារយស្ ាំមានភារស្ម គ
សម ញជារិលស្ស្។ 
 
លដ្ឋយសរតែមានលោេនលយបាយ និងភារង្ហយក្ស្ួេខាងតនេររដ្ាបាេគាំនូរឧស្ាហរមម ជាលក្ច្ើន
ក្រលភទ មានលៅរេ ងការច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលទេ ទមទរឲ្យមានការរាំណែ់ក្ស្រតាមេរខណៈ
វនិិច្ឆ័យជារោ់រ់។ ស្តងដ់្ឋរ ថ្នភារឯរភារោេ រេ ង គាំនូរឧស្ាហរមមនងឹលធវើឲ្យមានការរលងកើែតារាងែថ្មល
លស្វាេអក្រលស្ើរនងតដ្រ លដ្ឋយភាជ រ់ការរងថ់្ងលលស្វាលៅនឹងគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េជារមមសិ្ទធិររស្់ក្រលភទ 
ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម មយួជារោ់រ។់ គាំនរូឧស្ាហរមមតដ្េមិនមានឋែិរេ ងក្រលភទលនាោះ អាច្នងឹមិនក្ែូវ
បានដ្ឋរ់រញ្ចូ េលៅរេ ងពារយស្ ាំតែមយួលទ។ 

ស្តង់ដ្ឋរ ថ្នភារឯរភារោេ រេ ងគាំនូរឧស្ាហរមម គឺតនអរលេើេាំដ្ឋរ់ ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រ់អនតរជាែិររស្់រចិ្ច
ក្រមលក្រៀងទីក្រងុឡាកាណូ (Locarno) តដ្េបានរលងកើែការចែច់្ាំណាែថ់្នេ រអ់នតរជាែិ ស្ក្មារ់គាំនរូ
ឧស្ាហរមម។98 ការចែ់ច្ាំណាែ់ថ្នេ រអ់នតរជាែិ មានរញ្ជ ី ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រច់្ាំនួន ៣២ ថ្នេ រ់ ថ្ននេិែនេ
ទាំងអស្់ តដ្េអាច្ដ្ឋរ់រញ្ចូេនវូគាំនរូឧស្ាហរមម។ ច្ាំណាែថ់្នេ រ់ ថ្ននេិែនេ ថ្នការចែច់្ាំណាែ់
ថ្នេ រ់ ថ្នរិច្ចក្រមលក្រៀងក្រុង Locarno មានេរខណៈទូេាំទូោយតដ្រ រ៉ា តនតច្ាំណាែថ់្នេ រ់នមីួយៗ ក្ែូវបាន
តរងតច្រច្ាំណាែ់រនតលទៀែ លៅជាច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់រងជាលក្ច្ើន លេើរតេងតែច្ាំនាែថ់្នេ រច់្ ងលក្កាយ គចឺ្ាំណាែ់
ថ្នេ រ់លេែ ៣១ និង ៣២ ។99

 

 

លៅលក្កាមស្តងដ់្ឋរ“ឯរភារោេ ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រ់” 100 ពារយស្ ាំតដ្េមានគាំនរូឧស្ាហរមមលក្ច្ើនម ែ នឹង
អន លោមតាមការែក្មូវ ថ្នការឯរភារោេ រីគាំនរូឧស្ាហរមម ក្រសិ្នលរើគាំនូរឧស្ាហរមមទាំងអស្់ ក្ែូវ
បានដ្ឋរ់រញ្ចូ េលៅរេ ងនេិែនេ ឬវែែ តដ្េធាល រ់រេ ងច្ាំណាែថ់្នេ រ់តែមយួ ថ្នការចែច់្ាំណាែថ់្នេ រ់ ថ្ន
រិច្ចក្រមលក្រៀងក្រុង កូាណូ (LCL)។ 

 

លរើច្ារ់ែក្មូវឲ្យអេរដ្ឋរព់ារយរញ្ញជ រ់អាំរចី្ាំណាែថ់្នេ រ់នេិែនេ តដ្េបានដ្ឋររ់ញ្ចូេគាំនូរឧស្ាហ
រមមតដ្េមានលៅរេ ងពារយស្ ាំ អេរក្ែួែរិនិែយ គួរតែលនទៀែផ្លទ ែល់មើេថ្នលែើការចែ់ច្ាំនាែថ់្នេ រ់ តដ្េបាន
លស្េើស្ ាំឲ្យដ្ឋរ់លនាោះ ក្ែឹមក្ែូវតដ្រឬលទ។ លរើមនិដ្ូលចេ ោះលទ អេរក្ែួែរនិិែយែលួនឯង គួរតែចែច់្ាំណាែថ់្នេ រ់ ថ្ន
គាំនូរឧស្ាហរមម នីមួយៗលៅរេ ងពារយស្ ាំលនាោះ។ រេ ងររណីមានការតែវងគាំនិែោេ  រវាងអេរដ្ឋរព់ារយស្ ាំ 
និងការយិេ័យលនោះ គួរយរការយេ់ល ើញររស្ក់ារយិេយ័លនោះជាឧែតមាន ភារ។ 

 

ច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់លរញលេញ គរួតែមានច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់មយួ និងច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់រងមួយ លដ្ឋយទន លោមលៅតាម
ការចែ់ច្ាំណាែថ់្នេ រ់ ថ្នរចិ្ចក្រមលក្រៀងក្រងុ កូាណូ។ រេ ងររណីវែែ មយួ តដ្េមានរីរក្រលភទ ឬការលក្រើ
ក្បាស្ប់ានលទវយ៉ា ង (a dual nature or use) លនាោះគាំនូរឧស្ាហរមមនេិែនេ គួរតែលរៀររាររ់ីច្ាំណាែ់
ថ្នេ រ់ស្ក្មារ់ការលក្រើក្បាស្ប់ានទាំងរីរយ៉ា ង ថ្នវែែ លនាោះ។ 

 
98 សូ្មលមើេរទរបញ្ាែតិលៅរេ ង BN DA s. 15(6)(a), DR r. 6(3)(b) KH DL art. 97; ID DL art.13(b), 

DR art. 3(1)(b), 12(5); LA IPL art. 32; MY DA, s. 15, DR r. 7; PH IP Code, s.115, IP 

Rules r. 1515; SG DR r. 22 និង 26; TH DR r.18(2). នងតដ្រ លោេការណ៍តណនាាំ EUIPO (ពារយស្ ាំ (
រថ្នែណឌ  6.2.3 និង 7.2.3. 
99 លៅក្រលទស្លវៀែណាម ស្តង់ដ្ឋរភារឯរភារោេ  ថ្នការរច្នាម៉ាូែ មិនតនអរលេើច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ ថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់អនតរជាែិ
ថ្នរិច្ចក្រមលក្រៀងក្រុង ូកាណូលទ។ ការរិែ ពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ីមួយតដ្េការរច្នាម៉ាូែលក្ច្ើនម ែ នឹងក្ែូវអន លោមតាម 
ស្តង់ដ្ឋរភារឯរភារោេ  ថ្នការរច្នាម៉ាូែ ក្រសិ្នលរើការរច្នាម៉ាូែទាំងអស្់ ក្ែូវបានដ្ឋរ់រញ្ចូេលៅរេ ងនេិែនេតែ
មួយ លហើយវាមិនែ ស្ោេ ខាល ាំងរីនេិែនេនីមួយៗ។ ការរច្នាម៉ាូែទាំងលនោះ ក្ែូវបានលគលៅថ្ន ការតក្រក្រួេ។ 
100 ក្រលទស្លវៀែណាម មិនទទួេអន វែតតាមស្តង់ដ្ឋរ ឯរភារ“ោេ  ថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់”លនោះ លទ។ 
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ជាឧទហរណ៍ វែែ ខាងលក្កាមលនោះ គឺលក្រើបានជាក្រដ្ឋរ់រយួរស្លមលៀររាំពារន់ង និងជាច្លងកៀងផ្លទ េ់ដ្ីនង៖ 

 

 

ក្រដ្ឋររ់យួរស្លមលៀររាំពារ់ និងអាំរូេលភលើង101
 

 

ការតរងតច្រច្ាំណាែថ់្នេ រ់ ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមនីមយួៗ គួរតែក្ែវូបានលធវើល ើង លដ្ឋយតនអរលេើមេូដ្ឋា ន 
ថ្នការលរៀររារ់រនីេិែនេ និងររូែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េស្ ីោេ ។ ក្រសិ្នលរើមានភារមនិស្ ី
ោេ  រវាងររូែាំណាង ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមម និងការលរៀររាររ់ីនេិែនេលទ លនាោះការលធវើច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់លេើ
នេិែនេ នងឹមិនអាច្លធវើលៅបានលទ។ អេរក្ែួែរិនិែយ គួរតែលេើរល ើងរីការជាំទស្់លនោះ និងែក្មូវឲ្យអេរ
ដ្ឋរ់ពារយស្ ាំ រញ្ញជ រ់រកីារលរៀររារ់រេ ងការរង្ហហ ញនេិែនេ ឬេ រលចេនូវរូរែាំណាងទាំងអស្់តែមតង។ 
 

រេ ងររណីរលិស្ស្ ថ្នការដ្ឋរច់្ាំណាែថ់្នេ រ់លទវដ្ង រអ៏ាច្លធវើលៅបាន លដ្ឋយអន ញ្ញា ែលៅលេើនេិែនេជា 
“លក្គឿងេមអ ” “និមិែតស្ញ្ញា ក្កាហវិច្ ”“ររូស្ញ្ញា  ”និង  “េាំនាាំលេើថ្នទ ”តដ្េក្ែូវបានចែ់ជាច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់រេ ង

េាំដ្ឋរល់េែ ៣២ ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រ់រេ ងរចិ្ចក្រាំលក្រៀងក្រុងឡាកាណូ(LCL)។ នេិែនេទាំងលនាោះ អាច្ក្ែវូ
បាននេិែ នងិលធវើពាណិជជរមមលេើទីនារជានេិែលដ្ឋយត រ (independent products)។ ររ៏៉ា តនត 
“លក្គឿងេមអ” “ររូស្ញ្ញា ក្កាហវចិ្” “និមិែតស្ញ្ញា ” និង“េាំនាាំលេើថ្នទ” អាច្លក្រើលេើនេិែនេ និងវែែ លនសងៗ
លទៀែ លដ្ើមបលីធវើឲ្យរូររាងនេិែនេជារោ់រ់ តាមវធិី ថ្នការែ រតែងថ្នទ តដ្េជាគាំនូរឧស្ាហរមម ថ្ន
នេិែនេទាំងលនាោះ។ រេ ងររណីលនោះ ពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមមានលក្ច្ើនម ែ អាច្ទទេួយរ
បាន ស្ក្មារន់េិែនេទាំងរីរ ជាមយួនងឹការចែច់្ាំណាែ់លទវដ្ង តដ្េមានេរខណៈក្ស្រោេ ៖ មយួ
ស្ក្មារ់ការែ រតែងេមអ ឬេាំនាាំលេើថ្នទ (surface pattern)  ) ច្ាំណាែថ់្នេ រ់ទី ៣២ LCL  (និងមយួលទៀែ  គឺ
ស្ក្មារ់នេិែនេ តដ្េែាំណាងឲ្យលគឬៀងតែងេមអ ឬេាំនាាំលនាោះ (pattern)។ 
 

នេិែនេ ថ្ន“លក្គឿងតែងេមអ” “នមិិែតស្ញ្ញា ក្កាហវិច្” “នមិិែតស្ញ្ញា ” និងេាំនាាំលេើថ្នទ 'អាច្ក្ែូវបានលគ
ដ្ឋរ់រញ្ចូ េរេ ងពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមតដ្េមាននេិែនេជាលក្ច្ើនម ែលនសងលទៀែ។ អេរ
ក្ែួែរនិិែយ មិនគួរយរច្ិែតទ រដ្ឋរ់ច្ាំលពាោះការលរៀររារ់អាំរី “លក្គឿងតែងេមអ” “នមិិែតស្ញ្ញា ក្កាហវិរ” 
“និមិែតស្ញ្ញា ” និង“េាំនាាំលេើថ្នទ” ស្ក្មារ់លោេរាំណង ថ្នការរាំណែថ់្នលែើវាមានភារឯរភារោេ  ថ្នការ
ចែ់ច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់តដ្រឬលទ។ នេិែនេ តដ្េមានលៅរេ ងច្ាំណាែ់លេែ ៣២ ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រអ់នតរជាែ ិ

LCL គួរតែយរជាេរខណៈអរោក្រឹែ (neutral)។ ការក្ែួែរនិិយ គួរតែរាំណែថ់្នលែើនេិែនេតដ្េលៅ
ស្េ់ លៅរេ ងការដ្ឋរព់ារយស្ ាំច្ ោះរញ្ច ី ថ្នគាំនូរឧស្ាហរមមលក្ច្ើនម ែ អន លោមតាមភារឯរភារោេ  ថ្ន
ែក្មូវការរេ ងការចែច់្ាំណាែ់ថ្នេ រ់។ 

 
101 ឧទហរណ៍លនោះ យរមររីលស្ៀវលៅតណនាាំឲ្យក្ែួែរិនិែយ ស្ក្មារ់ការដ្ឋរ់ពារយស្ ាំបា៉ា ែង់ ថ្នរច្នាម៉ាូែររស្់
ក្រលទស្ថ្ង ទាំរ័រ ៧៥ ។ 
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នេិែនេទាំងរួនដ្ាំរូង តដ្េបានលរៀររារ់ ជានេិែនេររស្់ច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់តែមយួ ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រ ់
LCL ថ្នេ រ់ទ១ី៩ ដ្ូលច្េោះវាអន លោរតាមការែក្មូវ ថ្នភារឯរភារោេ  ថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់។ នេិែនេច្ាំននួ 
៣ លនសងលទៀែ ជានេិែនេររស្ច់្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ទ៣ី២ ថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ LCL និងមិនក្ែូវបានយរមរលធវើ
ការរចិរណា លដ្ើមបរីាំណែរ់ីការអន លោមតាមែក្មូវការ ថ្នភារឯរភារោេ  ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រ់លនាោះលទ។ 
លៅរេ ងឧទហរណ៍លនោះ ភារឯរភារោេ  ថ្នស្តង់ដ្ឋច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ ក្ែវូបានលោររតាម។ 
 
ក្រសិ្នលរើពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ីលៅរេ ងឧទហរណ៍ខាងលេើលនោះ រ៏ក្ែូវបានដ្ឋររ់ញ្ចូ េនងតដ្រនវូនេិែនេ
រតនែមមួយច្ាំនួនលទៀែ ដ្ូច្ខាងលក្កាម  លនាោះភារឯរភារោេ  ថ្នច្ាំណាែថ់្នេ រ់ នងឹក្ែូវរាំតររលច្ញរោីេ  
លហើយគួរតែក្ែូវលេើរល ើងរីការជាំទស្់៖ 
 

ក្រណាែ់លដ្រស្លមលៀររាំពារ  - ច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ទី ៥ - ០៥  
ក្រណាែ់វាាំងនន – ច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ទ ី៦ - ១០  
ក្រណាែ់លដ្រស្លមលៀររាំពារ់ )េាំនាាំលេើថ្នទស្ក្មារ់ ...... (ច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ទី ៣២ 

 
រេ ងររណីលនោះ នេិែនេ “ក្រណាែ់លដ្រស្លមលៀររាំពារ់ (េាំនាាំលេើថ្នទស្ក្មារ.់....)” ក្ែូវបានចែច់្ូេរេ ង
ច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ទ៣ី២ ថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ LCL អាច្ក្ែូវបានលរៀររារ់រួមោេ ជាមួយនេិែនេ តដ្េជា “ក្រ
ណាែ់លដ្រស្លមលៀររាំពារ់” លនោះ។ 

 
លទោះយ៉ា ងណា នេិែនេ តដ្េជា “ក្រណាែ់លដ្រស្លមលៀររាំពារ់” នងិ “ក្រណាែ់វាាំងនន” លនោះ ក្ែូវបាន
ចែ់ថ្នេ រ់លៅរេ ងច្ាំណាែថ់្នេ រ់ែ ស្ោេ រីច្ាំណាែថ់្នេ រទ់ី១៩។ លហែ ដ្លូច្េោះលហើយ ពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី អាច្មាន
នេិែនេឋិែលក្កាមច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់លនសងោេ ទាំងរី លហើយមិនអន លោមតាមការែក្មូវ ថ្នច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់តែ
មួយតដ្រ។102

 

 
[ឧរស្មពន័ធ I មានលៅខាងលក្កាម] 

 

 
102 ការចែ់ច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់ តដ្េមានច្ាំណាែ់ថ្នេ រ់លក្ច្ើនជាងមួយថ្នេ រ់ អាំរីលក្គឿងតែងេមអ និមិែតស្ញ្ញា ក្កាហវិច្ និមិែត
ស្ញ្ញា  និងេាំនាាំថ្នទខាងលក្ៅ មិនតមនជាររណីតដ្េមានលៅលវៀែណាមលទ រីលក្ពាោះរមមវែែ ទាំងលនោះ មិនក្ែូវបានក្រលទស្
លវៀែណាមទទួេយរជាការរច្នាម៉ាូែឧស្ាហរមមលទ។ 



តនេរទី ១  .មូេដ្ឋា នស្ក្មារក់ាររដ្ិលស្ធ  ឬការអស់្ស្ រេភារ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី 
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តនេរទី ១  .មូេដ្ឋា នស្ក្មារក់ាររដ្ិលស្ធ  ឬការអស់្ស្ រេភារ ថ្នការច្ ោះរញ្ជ ី 

 

93 
 

 





លោេការណ៍តណនាាំទូលៅស្ក្មារក់្ែែូរិនែិយការរច្នាម៉ាូែឧស្ាហរមម 

ឧរស្មព័នធ ១៖ ការដ្រក្ស្ង់រទរបញ្ាែតិច្ារ់ថ្នរណាត ក្រលទស្អាស៊ា នទរ់ទងនឹងការក្ែួែរិនិែយនិងការច្ ោះរញ្ជ ីថ្នរច្នាម៉ាូែឧស្ាហរមម9 

ឧបស្ម្ព័នធ ១ 
 

ការែកត្ស្ង់បញ្ញរតចិាប់ពីបណ្តត ត្បគទស្អាសា៊ា ន 
ទាក់ទងនឹងការត្រួរពិនិរយ 

និងការចុុះបញ្ជ  ីននរចនម្ ូរឧស្ាហកម្ម 
 

 

មារិកា 
 

ម្របសទសម្រពុយសណដ្ឋរូសាឡឹម 

 
រិច្ចការរនាទ ន់គាំនូរឧស្ាហរមម ឆ្េ ាំ១៩៩៩ 
ច្ារ់រច្នាម៉ាូែឧស្ាហរមមឆ្េ ាំ ២០០០ 
ជាំរូរទ៩ី៤  -និមិែតស្ញ្ញា  និងល ម្ ោះ )ការរង្ហក រ ទរស់ក ែល់េើការលក្រើក្បាស្ម់ិនក្ែមឹក្ែូវ( 
លេើរទ២ី០ ឆ្េ ាំ១៩៦៧, លេើរទ៣ី ឆ្េ ាំ១៩៧៤ - តរតក្រលដ្ឋយ   S 128/80 S 163/81 
រិច្ចការរនាទ ន់ [ររាសិ្ទធិ ]ឆ្េ ាំ១៩៩៩  
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102 

 
 

105 
107 

 

ម្របសទសកមពជុា 
 
ច្ារ់ ស្តីរី ក្រកាស្នីយរក្ែែរករមម វញិ្ញា រនរក្ែម៉ាតូដ្េលក្រើក្បាស្់ នងិគាំនរូឧស្ាហរមម 
ថ្ងៃទី ២២ តែមររា ឆ្េ ាំ២០០៣។  
ក្រកាស្ (ក្រកាស្) ស្តីរី នីែិវធិីច្ ោះរញ្ជ ីគាំនូរឧស្ាហរមម ក្រសួ្ងឧស្ាហរមម តរ ៉ា និង
ថ្នមរេលេែ ៧០៧ ឧរង.នរ.ក្ររ។ 
ច្ារស់្តីរកីារររាសិ្ទធិ និងសិ្ទធពិាររ់័នធលនសងៗលទៀែ តដ្េក្ែវូបានអន មែ័ លដ្ឋយ 
ស្ភាជាែិ លៅថ្ងៃទី២១ តែមររា ឆ្េ ាំ២០០៣ នងិក្ែវូបាននតេស់្ចច រ័ន លដ្ឋយ
ក្រឹទធស្ភា លៅថ្ងៃទី១៣ តែរ មភៈ ឆ្េ ាំ២០០៣។ 
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110 
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ម្របសទសឥណឌូ សណសុ ី
 
ច្ារ់លេែ ៣១ ស្តីរី ច្ ោះគាំនរូឧស្ាហរមមថ្ងៃទ២ី០ តែធេូ ឆ្េ ាំ២០០០។ 
រទរបញ្ាែតិលេែ ១ ឆ្េ ាំ២០០៥ ស្តីរ ីការអន វែតច្ារ់លេែ ៣១ ឆ្េ ាំ២០០០ ស្តីរគីាំនូរ
ឧស្ាហរមម។ 
ច្ារ់លេែ ១៩ ឆ្េ ាំ២០០២ ស្តីរី ការររាសិ្ទធ។ិ  
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95 

លោេការណ៍តណនាាំ ‒ ភារចាំបាច្់ ថ្នការក្ែែួរិនែិយគាំនូរឧស្ាហរមម ‒ ឆ្េ ាំ
២០១៥។ 
 

សាធារណរដាម្របជាានិតឡាវ 
 
ច្ារ់ ស្តីរី រមមសិ្ទធិរញ្ញា  (បានលធវើវលិសធនរមម) លេែ៣៨/NA, លៅថ្ងៃទ១ី៥ តែវចិ្ឆកិា 
ឆ្េ ាំ២០១៧។ 
លស្ៀវលៅតណនាាំ ស្តីរ ីគាំនូរឧស្ាហរមម– តែែ ោ ឆ្េ ាំ២០០៣។  
លស្ច្រតសី្ាំលរច្ររស្់រដ្ាមន្រនតកី្រសួ្ងវទិោសន្រស្ត និងរលច្ចរវទិោលេើការអន វែតច្ារ់ ស្តីរី 
រមមសិ្ទធិរញ្ញា  ទរ់ទងនឹងគាំនូរឧស្ាហរមម លេែ៧៥៥/MOST, ច្ ោះថ្ងៃទី២០ តែ
រញ្ញា  ឆ្េ ាំ២០១២។ 
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123 
 

125 
126 

ម្របសទសា សឡសុ ី
ច្ារ់ ស្តីរី គាំនូរឧស្ាហរមម ឆ្េ ាំ១៩៩៦, ច្ារល់េែ៥៥២ រួមរញ្ចូ េនូវការតរតក្រ
ែលោះៗ រហែូដ្េ់ថ្ងៃទី១ តែររកដ្ឋ ឆ្េ ាំ២០១៣។ 
រទរបញ្ាែតិ ស្តីរី គាំនូរឧស្ាហរមម ឆ្េ ាំ១៩៩៩ P.U.(A) លេែ១៨២ ជាមួយនងឹការតរ
តក្រែលោះៗ រហែូដ្េ់ថ្ងៃទ១ី តែររកដ្ឋ ឆ្េ ាំ២០១៣។  
ច្ារ់ ស្តីរី ការររាសិ្ទធិ ឆ្េ ាំ១៩៨៧ ច្ារ់លេែ៣៣២ A1420 រួមរញ្ចូេនូវការតរ
តក្រែលោះៗ រហែូដ្េ់ថ្ងៃទ១ី តែមនីា ឆ្េ ាំ២០១២។ 

 

127 
 
 

127 
 
 
 
 

131 
 
 

133 
 

ម្របសទសភូា 136 

ម្របសទសហវីលីពនី 
 
ច្ារស់ធារណរដ្ាលេែ ៨២៩៣ ‒ ច្ារ់មយួតដ្េតច្ងអាំរីក្រមរមមសិ្ទធិរញ្ញា  នងិ
ការរលងកើែការយិេយ័រមមសិ្ទធរិញ្ញា  លដ្ឋយនតេ់អាំណាច្ នងិម ែង្ហរររស្់ែលួន នងិ
ស្ក្មារ់លោេរាំណងលនសងលទៀែ ឆ្េ ាំ១៩៩៧ ដ្ូច្តដ្េបានលធវើវលិសធនរមម លដ្ឋយ
ច្ារ់ សធារណរដ្ាលេែ ៩១៥០, ច្ារ់តច្ងរកីារការពារគាំនសូ្ក្ពាង ថ្នគាំនូរ
ឧស្ាហរមម វទិោសន្រស្តរលង់គាំនសូ្ក្ពាង  (ថ្ន រររិទតដ្េបានរួមរញ្ចូេោេ ។ 
ការអន វែតវធិានច្ារ់ និងរទរបញ្ាែតចិ្ារន់ានា តដ្េបានតរស្ាំរួេ ស្ក្មារ់
ក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម    ម៉ាតូដ្េមានអែែក្រលយជន៍ និងគាំនូរឧស្ាហរមម នានា ថ្ងៃ
ទី២០ តែលមស ឆ្េ ាំ២០១១។ 
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លោេការណ៍តណនាាំទូលៅស្ក្មារក់្ែែូរិនែិយការរច្នាម៉ាូែឧស្ាហរមម 

ឧរស្មព័នធ ១៖ ការដ្រក្ស្ង់រទរបញ្ាែតិច្ារ់ថ្នរណាត ក្រលទស្អាស៊ា នទរ់ទងនឹងការក្ែួែរិនិែយនិងការច្ ោះរញ្ជ ីថ្នរច្នាម៉ាូែឧស្ាហរមម9 

សរាច្រ ថ្នអន ស្ារណៈលេែ១៤‒០០៤ លច្ញលដ្ឋយនាយរក្រកាស្នយីរក្ែែរក
រមម ស្តីរី “ការរនោលរេការលបាោះរ មពនាយលនសងៗោេ  ថ្នពារយស្ ាំច្ ោះរញ្ជ ី ថ្នគាំនូរ
ឧស្ាហរមម” ច្ ោះថ្ងៃទី ២០ តែឧស្ភា ឆ្េ ាំ២០១៤។ 

 

ម្របសទសសងិាបុរ ី
 
ច្ារ់ ស្តីរីគាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ី (ជាំរូរ២៦៦) )ការអន មែ័ច្ារល់ដ្ើមៈ 
ច្ារ់លេែ២៥ ឆ្េ ាំ២០០០ ថ្ងៃទី១៣ តែវចិ្ឆកិា ឆ្េ ាំ២០០០ តរស្ក្មួេរចួ្រាេ់ ថ្ងៃទី 
៣១ តែររកដ្ឋ ឆ្េ ាំ២០០៥)។  
ច្ារ់ ស្តីរី គាំនូរឧស្ាហរមម តដ្េបានច្ ោះរញ្ជ ី, R1 G.N. លេែ S 504/2000, ថ្ងៃទី
១៣ តែវចិ្ឆិកា ឆ្េ ាំ២០០០ តរស្ក្មេួរួច្រាេ់ ឆ្េ ាំ២០០២ ថ្ងៃទ៣ី១ តែមររា ឆ្េ ាំ
២០០២។ 
ច្ារ់ ស្តីរី ការររាសិ្ទធិ (ជាំរូរទី ៦៣), ច្ារល់េែ ២ ឆ្េ ាំ១៩៨៧, តរស្ក្មេួរួច្រាេ ់
ឆ្េ ាំ២០០៦, ថ្ងៃទ៣ី១ តែមររា ឆ្េ ាំ២០០៦។ 
លស្ច្រតតីណនាាំឲ្យអន វែតលេែ ៤ ឆ្េ ាំ២០១៨ – ការច្ ោះរញ្ជ ីអេរលក្រើក្កាហវចិ្រួមោេ  
(GUIs) - ថ្ងៃទ២ី០ តែមងិ នា ឆ្េ ាំ២០១៨។ 
លស្ច្រតតីណនាាំឲ្យអន វែត IP2SG លេែ ១ ឆ្េ ាំ២០១៨ – (ក្ររ័នធលអ ិច្ក្ែូនិច្អ៊ាន
ឡាញ (EOS) ថ្ងៃទ៣ី០ តែែ ោ ឆ្េ ាំ២០១៨។ 
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ម្របសទសនថ្ឡង់ដ ៍
 

ច្ារ់ ស្តីរី ក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម រ.ស្. 2522 (ឆ្េ ាំ១៩៧៩) តដ្េក្ែូវបានលធវើ
វលិសធនរមម លដ្ឋយ ច្ារ់ ស្តីរី ក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម (លេែ ២) រ.ស្. 2535 
(ឆ្េ ាំ១៩៩២) និងច្ារ់ ស្តីរី ក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម  (លេែ ៣) រ.ស្. 2542 (ឆ្េ ាំ
១៩៩៩)។ 
រទរបញ្ាែតិ ស្តីរី ក្រកាស្នយីរក្ែែរករមម ‒ ក្រកាស្លេែ ១៩, លេែ ២១, លេែ 
២២, លេែ ២៣, លេែ ២៤, លេែ ២៥, លេែ ២៦, លេែ ២៧, ច្ ោះថ្ងៃទី២៤ តែ
រញ្ញា  ឆ្េ ាំ១៩៩៩។ 
 
ច្ារ់ ស្តីរី ការររាសិ្ទធិ រ.ស្. 2537 (ឆ្េ ាំ១៩៩៤), ច្ ោះថ្ងៃទី៩ តែធេូ រ.ស្. 2537 
(ឆ្េ ាំ១៩៩៤)។ លស្ៀវលៅតណនាាំស្ក្មារ់ពារយលស្េើស្ ាំគាំនូរឧស្ាហរមម‒ ឆ្េ ាំ២០១១។ 
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ម្របសទសសវៀតណាម 
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ច្ារ់ ស្តីរី រមមសិ្ទធិរញ្ញា លេែ ៥០/២០០៥/Qh11, ច្ ោះថ្ងៃទ២ី៩ តែវចិ្ឆកិា ឆ្េ ាំ
២០០៥។ ក្រែឹយលេែ ១០៣/២០០៦/ND-CP ច្ ោះថ្ងៃទ២ី២ តែរញ្ញា  ឆ្េ ាំ២០០៦ 
លដ្ឋយលរៀររារេ់ាំអិែ និងតណនាាំឲ្យអន វែតមាក្តាមយួច្ាំននួ ថ្នច្ារ់ ស្តីរ ីរមមសិ្ទធិ
រញ្ញា  ទរ់ទងលៅនឹងសរាច្ររមមសិ្ទធិឧស្ាហរមមលេែ 01/2007/TT-BKHCN ច្ ោះ
ថ្ងៃទ១ី៤ តែរ មភៈ ឆ្េ ាំ២០០៧ លដ្ឋយតណនាាំឲ្យអន វែតក្រឹែយររស្រ់ដ្ឋា ភិបាេលេែ 
103/2006/ND-CP ច្ ោះថ្ងៃទី២២ តែរញ្ញា  ឆ្េ ាំ២០០៦ លដ្ឋយលរៀររារ់េាំអិែ និង
តណនាាំឲ្យអន វែតមាក្តាមយួច្ាំននួ ថ្នច្ារ់ ស្តីរ ីរមមសិ្ទធិរញ្ញា  ទរ់ទងនងឹរមមសិ្ទធិ
ឧស្ាហរមម។ 
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