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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

អឺំព័ី�ម្ពុមវិធី ARISE+IPR

កមីវិ�ិី ARISE Plus សំព្រះ��់វិសិំ័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  (ARISE + IPR) គឺជាសំ�សំធាតុ្តមួយរោព្រះ�មជំនួយឧ�ត្តថម�ព្រះងឹងសំ�ហរណ្ឌកមីត្តំ�ន់
អាសា៊ា នរ�សំ់សំហភា�អឺរ ុុ� (EU) ឬ រោៅ�ត្ត់ថា ARISE Plus ។ កមីវិ�ិី ARISE+ IPR �ន�ឹព្រះបាក់ចំនួន  ៥,៥�នអឺរ ុូ សំព្រះ��់រយៈ 
រោ��៥ឆំ្រំោដូីម្ជីួយដូ�់�ររោ�ើីសំ�ហរណ្ឌកមីកំុងត្តំ�ន់ តាមរយៈកិចចសំហព្រះ�តិ្ត�ត្តតិ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  (IP) និងកំុងរោោ��ំណ្ឌងរោដីូម្រីោ�ើីឱ្យ្យ

 ព្រះ�រោសីំររោ�ងីនូវិព្រះ��័និកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  សំព្រះ��់�រ�រោងាីត្ត �រ�រពារ �ររោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ �រព្រះគ�់ព្រះគង់ និង�រអនុវិត្តតន៍ចបា�់ ឲ្យព្រះសំ�ជាមួយ�រ
 អនុវិត្តតន៍�អៗ  និង�ព្រះត្ត�ា នអនតរជាតិ្ត និងរោោ�រោៅយុ�ិសាស្ត្រសំតណែផ្សាន�រសំកមីភា�កមីសិំ�ិិ�ញារ�សំ់អាសា៊ា នឆំ្ ំ២០១៦-២០២៥ ។

ARISE+IPR �នរោោ��ំណ្ឌងរោដីូម្:ី
  • �រោងាីន�រចូ�រមួរ�សំ់រដូាជាសំ�ជិកអាសា៊ា នរោ�កំុងសំនិិសំញ្ចាំា កមីសិំ�ិិ�ញាអនីរជាតិ្ត និងព្រះ��័និជាសំក�
  • ចូ�រមួចំណែណ្ឌកកំុង�រកសាងសំមត្តថភា�សាថ �័នរោឆុ្ះរោ�រក�រយិា�័យ IP រ�សំ់អាសា៊ា នណែដូ��នព្រះ�សិំ�ិិភា�ខុសំ់
  • �រោងាីន�រយ�់ដឹូងណែផ្សាំកនរោយាបាយនិងសាធារណ្ឌៈអំ�ីសារៈសំំខាន់នៃន�រ�រពារនិង�រអនុវិត្តតន៍ចបា�់កមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា
  • �ព្រះងឹងសំមត្តថភា�រ�សំ់�ុរកិចចអាសា៊ា នឲ្យរោ�ជាពាណិ្ឌជ្ជកមី និង�រពារសំិ�ិិកមីសិំ�ិិ�ញារ�សំ់�ួករោគ
  • ផ្សាត�់�រោពំ្រះ�តាមត្តព្រះមូវិ�រដូ�់ព្រះ�រោ�សំកមុុជា ឡាវិ និងមីយុាន់�ុ

រោ�យរោ�ើី�រយុាងជិត្តសំំិ�ិជាមួយរដូាជាសំ�ជិកអាសា៊ា ននិងរោ�ខា�ិ�រ�ា នអាសា៊ា ន កមីវិ�ិី ARISE+IPR បាន�ញចូ ��ណែនថមនូវិអត្តថព្រះ�រោយាជន៍
 នៃន�រ�រពារកមីសំិ�ិិ�ញ្ចាំា យុាងរុងឹ�រំោ�កំុងត្តំ�ន់ ។ តាមរយៈគំនិត្តផ្សាតួចរោផ្សាតីមកសាងសំមត្តថភា� �រអភ្នំិវិឌ្ឍន៍ឧ�ករណ៍្ឌ�័ត្ត៌�នវិ�ិា 

�រផឹ្ទាសំ់�តូរ�រអនុវិត្តតន៍�អៗ  �រអនុម័ត្ត�ព្រះត្ត�ា នអនតរជាតិ្តនិងយុ�ិនាំ�ររោ�ីកកមុសំ់�រយ�់ដឹូងរោដូីម្រីោ�ីក�ររោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ កិចច�រពារ និង
�រអនុវិត្តតន៍ចបា�់សិំ�ិិកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  កមីវិ�ិីរោនះ សំ�ញ្ចាំ្ជ ក់�ី��ិផ្សា�ព្រះ�រោសីំររោ�ងីសំព្រះ��់ �រព្រះគ�់ព្រះគង ភំាក់ង្ការអនុវិត្តតចបា�់ �ររោ�ើីពាណិ្ឌជ្ជកមី

 កំុងព្រះ�រោ�សំ និងអនតរជាតិ្តកំុងវិសិំ័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា   ក៏ដូូចជាសាធារណ្ឌជន�ូរោ�រវាងសំហគមន៍អឺរ ុុ� និងអាសា៊ា ន។

កមីវិ�ិី ARISE+IPR រោ�ើី�ររោឆុ្ះរោ�រក�រ�រោងាីត្តឲ្យ�ន�រអភិ្នំវិឌ្ឍន៍រ��កមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា ដូ៏ខឹាងំមួយ តាមរយៈរដូាជាសំ�ជិកអាសា៊ា ន 
ណែដូ�ជព្រះមរុញ�រ�រោងាីត្តថីីី ពាណិ្ឌជ្ជកមី និង�រវិនិិរោយាគរោ�កំុងត្តំ�ន់។
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ប�ព័្វ�ថា ព័ីឯ�អឺគ្គរ៉ុែាទ្ធិតូ្តស�ភាព័អឺឺរ៉ុ ុ�បប្រ�ចាំំ�ម្ពុុ�ជា

សំហគមនអុ៍រឺ ុ�ុ (EU) ផ្សាត�ស់ារៈសំំខាន់ខុស់ំដូ�់ភា�ជានៃដូគូយុ�ិសាស្ត្រសំតរ�ស់ំខួឹនជាមួយសំ�គមព្រះ�ជាជាតិ្តអាសីុំអារោគំយ(៍ASEAN) កដូ៏ូចជា
ភា�ជានៃដូគូរោ�ើភាគរី�សំខួឹ់នជាមួយកមុុជា។ តាមរយៈ�រផ្សាត�់ថីវិ�ិដូ�់កមីវិ�ិគីរូំ “�រោពំ្រះ�សំ�ហរណ្ឌកមីតំ្ត�ន់អាសា៊ា ន�ីសំហគមន៍អឺុរ ុ�ុ” 
(ARISE Plus) សំព្រះ���់កឹព្រះបាកស់ំរ�ុចំននួ ៤០ �នអឺរ ុ ូរោយងីោពំ្រះ�ដូ�់�រត្តភា្ជ �់នងិសំ�ហរណ្ឌកមីរោសំដូាកិចចឱ្យ្យ�ន់ណែត្តព្រះ�រោសំរីព្រះសំ�តាម
ណែផ្សាន�ររោសំដូាកិចចសំហគមនអ៍ាសា៊ា ន (AEC) ២០២៥ ។

កមីវិ�ិី ARISE Plus រោរៀ�ចំរោ�ងីរោដូីម្រីោឆ្លុះឹីយត្ត�ចំរោពាះ�រង្ការជាអា�ិភា�រ�សំ់សំហគមន៍រោសំដូាកិចច  អាសា៊ា ន ណែដូ�កំុងរោនាំះ ក៏�ន�រ�រពារ
 សំិ�ិិរោ�ីកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា ផ្សាងណែដូរ (IPR) តាមរយៈកមីវិ�ិី ជាក់�ក់។ កមីវិ�ិី “ARISE Plus IPR” ព្រះត្តូវិបានអនុវិត្តត រោ�យ�រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  
 រ�សំ់ សំហភា�អឺរ ុុ� រោៅ�ត្ត់ថា (EUIPO) កំុង�រោពំ្រះ�ដូ�់�ររោ�ើីសំ�ហរណ្ឌកមីថំាក់ត្តំ�ន់ រោ�ី�រអនុវិត្តតកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  និង�ររោព្រះ�ីព្រះបាសំ់
 ���ា ននាំនាំកំុងចំរោណាមរដូាសំ�ជិក នៃនសំ�គមអាសា៊ា ន។ កមីវិ�ិីថំាក់ត្តំ�ន់រោនះ ព្រះត្តូវិបាន �ំរោ�ញ�ណែនថមរោ�យសំ�សំភាគកមីវិ�ិីថំាក់ជាតិ្ត 
 ដូូចជា កមីវិ�ិី ARISE Plus រោ�ព្រះ�រោ�សំកមុុជា ណែដូ� ោពំ្រះ�ឲ្យ�ន់ណែត្តព្រះ�រោសីំររោ�ងីដូ�់សំ�ហរណ្ឌកមីរោសំដូាកិចច និង�រត្តភា្ជ �់�ំនាំក់�ំនង
 ោំរវាងព្រះ�រោ�សំកមុុជា និងព្រះ�រោ�សំអាសា៊ា នរោផ្សាសងរោ�ៀត្ត។ ពាក់�័និជា�ិរោសំសំរោ�កំុង�រ�ិ�រោព្រះ�យ�រ�ិ��ញច�់ជំងឺកូវិតិ្ត ណែដូ�ជាក�ឹងំជំរុញ

សំព្រះ��់�រអភិ្នំវិឌ្ឍ និងកំរោណី្ឌនរោសំដូាកិចចសំងគម និង�រព្រះ�កួត្តព្រះ�ណែជង។

គរោព្រះ�ងសិំ�ិិកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  និង�រអនុវិត្តតសំិ�ិិ�ងំរោនាំះ គឺជាចំណុ្ឌចគនឹឹះកំុង�រ�នតជព្រះមរុញឲ្យ�ន�ររោ�ះដូូរ�ំនិញជា�ក្ខណ្ឌៈរោ�ើរភាគីរវាង
សំ�គមអាសា៊ា ន-អឺរ ុុ� ណែដូ��នត្តនៃមឹដូ�់រោ� ២៣៧,៣ ពាន់�នអឺរ ុូកំុងឆំ្ ំ២០១៨។ ជា�រ�ិត្តណាសំ់ ព្រះ��័និ�រពារ កមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា ដូ៏រងឹ
�មំួយជំរុញឲ្យ�ននូវិ នវានុវិត្តតន៍ ធានាំនូវិ�ររោ�ីក�ឹកចិត្តតខាងរោសំដូាកិចចដូ�់ អំក�រោងាីត្តសំានៃដូ ណែដូ�រោ�ើីឲ្យវិនិិរោយាគិន�ន�ររោជឿជាក់ រោហយី
វាជារោហតុ្តនាំឲំ្យ�ន�ររកី�ូត្ត�សំ់ �ងំកំរោណី្ឌនរោសំដូាកិចច និង�រង្ការ។ គំនូរឧសំាហកមី គឺជាណែផ្សាំកមួយ នៃនសិំ�ិិរោ�ីកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  
ដូ៏សំំខាន់រោ�កំុងត្តំ�ន់អាសា៊ា ន ណែដូ�រោ�ើីឲ្យជាត្តិ�នរោ��នភា� រោ�យសារណែត្ត��រដូារ�សំ់ខឹួន។

ចំណុ្ឌចដ៏ូសំំខាន់មួយសំព្រះ��់�រ�ិចារណា រ�សំ់អំករចនាំមូដូរោ�ី�ិភ្នំ�រោ�ក គឺវិ�ិីដូ៏�ន ព្រះ�សិំ�ិភា��ំផុ្សាត្ត កំុង�រចុះ�ញ្ជ ី និង�រ�រពារ
សំានៃដូរចនាំមូដូរ�សំ់ខឹួនរោ�រោព្រះរៅព្រះ�រោ�សំ។ ព្រះ��័និព្រះករុងឡារោអ(Hague)ផ្សាត�់នូវិមរោ�ាបាយសាមញា ង្កាយព្រះសំរួ� និង�នព្រះ�សិំ�ិភា�ខុសំ់ 
កំុង�រ ចុះ�ញ្ជ ីសំានៃដូរចនាំមូដូរហូត្តដូ�់ ១០០ មុូត្តជាមួយភាគីកិចចសំនាចំនួន ៩០ រោ�យព្រះោន់ណែត្ត �ក់ពាក្យរោសំំីសំុំណែត្តមួយ ជាភាសាណែត្តមួ

 យសំព្រះ��់ព្រះ�រោ�សំជារោព្រះចីន និង�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវាណែត្តមួយកញច�់ ជា�ររោព្រះសំច។ ព្រះ�រោ�សំកមុុជាចូ�ជាសំ�ជិក នៃនព្រះ��័និ�ីព្រះករុងឡារោអកំុងឆ្លុះ ្
នាំ២ំ០១៧។

កូនរោសំៀវិរោ�រោនះ “ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងឡារោអ៖ �រនាំយំកគំនូរឧសំាហកមីកមុុជារោ��ន់សាក�រោ�ក” គឺជារោសំៀវិរោ�មគគុរោ�ាសំក៍ព្រះគ�់ព្រះជរុងរោព្រះជាយ
 សំព្រះ��់�រព្រះ�ក��ុរកិចច និងសំព្រះ��់អំករចនាំមូដូរោ� ព្រះ�រោ�សំ កមុុជា ណែដូ��ន�ំណ្ឌងចង់�រពារគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់ខឹួនជា�ក្ខណ្ឌៈ
 អនតរជាតិ្ត រោ�យ រោរៀ���់ �ំអិត្តអំ�ីអត្តថព្រះ�រោយាជន៍រ�សំ់ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងឡារោអ រមួ�ន នីត្តិវិ�ិី នៃថីឹរោសំវា និង �ក្ខខណ្ឌឌ ត្តព្រះមូវិកំុងព្រះសំរុក សំព្រះ��់ 
 អនុវិត្តតកំុងចំរោណាម�ិដូាភា� ណែដូ��នព្រះ�រោយាជន៍ជារោព្រះចីនរោផ្សាសងរោ�ៀត្ត នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមី។

ជំ�ូកណែដូ�បានណែចងអំ�ី�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរោ�សំហភា�អឺរ ុុ� គូសំ�ញ្ចាំ្ជ ក់�ីផ្សា�ព្រះ�រោយាជន៍ នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីសំហគមន៍ 
(Registered Community Design) ណែដូ�ផ្សាត�់កិចច�រពាររោ�កំុងព្រះ�រោ�សំជាសំ�ជិកសំហភា�អឺរ ុុ�ចំនួន ២៧  ណែដូ�ជាសំ�ជិករ�សំ់សំហ 
ភា�អឺរ ុុ�។ �រណែសំើងយ�់�ន់ណែត្តចបាសំ់�ីព្រះ��័និ�ីព្រះករុងឡារោអ និងដំូរោណី្ឌរ�រ នៃន�រ�ក់ពាក្យ ជា�ររោ�ីក�ឹកចិត្តតឲ្យពាណិ្ឌជ្ជករចុះ�

 ញ្ជ ីសំានៃដូគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់ខឹួន រោ�យ�ង្កាា ញឲ្យ�ួករោគបានដឹូងថា �ួករោគព្រះត្តូវិ��ួ�បាន�រ�រពារ និងអាច��ួ�បានអត្តថព្រះ�រោយាជន៍រោ�
ញរោ�ញ�ី�រ�រោងាីត្តសំានៃដូរ�សំ់ខឹួន។ ចំណុ្ឌចរោនះនឹង�នតជព្រះមរុញដូ�់ នវានុវិត្តតន៍ ក៏ដូូចជា �រោងាីន�រវិនិិរោយាគ ។

“�ិ�ីសារព្រះករុង�ុព្រះឌីដូ៖ �ោ៌រោឆុ្ះរោ��ន់�រ��ួ�សាគ �់�ុកយរីោហាជា�ក្ខណ្ឌៈសាក�” ជារោសំៀវិរោ�មគគុរោ�ាសំក៍ព្រះគ�់ព្រះជរុងរោព្រះជាយសំព្រះ��់
 �ុរកិចចរោ�កមុុជា ណែដូ��ន�ំណ្ឌងចង់�រពារពាណិ្ឌជ្ជសំញ្ចាំា រ�សំ់ខឹួនជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត ព្រះត្តូវិបានរោបាះ�ុមភផ្សាាយកំុងរោ��ដំូណា�ោំរោនះ

ណែដូរ រោហយីអាចនឹងផ្សាត�់ផ្សា�ព្រះ�រោយាជន៍ដូ�់អំករចនាំមុូត្ត ណែដូ�ណែសំើងរក�រ�រពារ�ណែនថមរោ�ៀត្តសំព្រះ��់ពាណិ្ឌជ្ជនាំម និង�ុកយរីោហា។

សំហភា�អឺរ ុុ��នាឹងរង់ចា�ំនតកិចចសំហព្រះ�តិ្ត�ត្តតិ�រជាមួយកមុុជានិងអាសា៊ា នរោដូីម្ជីះឥ�ិិ��ជាវិជិ្ជ�នដូ�់ �រយិា�សំ�ុរកិចច និង��ួ�យ

 កនវានុវិត្តតន៍ និងភា�នៃចំព្រះ�ឌិត្តសំព្រះ��់�រព្រះ�កួត្តព្រះ�ណែជង។

ហេ�� Carmen Moreno
ឯកអគគរដូា�ូត្ត សំហភា�អឺរ ុុ�ព្រះ�ចាពំ្រះ�ះ�ជាណាចព្រះកកមុុជា 



ស�ៀវសៅណែនាអំនុវត្ត�ម្រាប់អ្នកបស្កើតគំនូរឧ�សាហកម្ម និ្�ហម្គិនកម្ុជា 7 |

ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

ប�ព័្វ�ថា រ៉ុែាម្ពុស្ត្រន្ធរីប្រ�សងួឧសា��ម្ពុម វិទ្ធិាសាស្ត្រសរ 
បហេចេ�វិទ្ធិា ន្ធិងន្ធវាន្ធ�វត្តរន្ធ ៍នៃន្ធប្រព័ះរាជាណាចប្រ��ម្ពុុ�ជា

រដូាមស្ត្រនតីព្រះកសំួងឧសំាហកមី វិ�ិាសាស្ត្រសំត �រោចចកវិ�ិា និងនវានុវិត្តតន៍នៃនព្រះ�ះ�ជាណាចព្រះកកមុុជា �នរោសំចកតីរោសាមនសំសរកី�យចំរោពាះ�ររោបាះ
 �ុមុផ្សាស�ើផ្សាាយកូនរោសំៀវិរោ�សំតី�ីព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច (The Hague System) ណែដូ�នាំយំកគំនូរឧសំាហកមីកមុុជារោ��ន់សាក�រោ�ក 

បានរោរៀ�ចំរោ�ងីរោ�យគរោព្រះ�ង ARISE + IPR សំថិត្តរោព្រះ�មណែផ្សាន�ររោ�ើីឲ្យព្រះ�រោសំីររោ�ងីនូវិសំ�ហរណ្ឌកមីត្តំ�ន់អាសា៊ា ន (the Enhanced  
ASEAN Regional Integration Support) ណែដូ�ឧ�ត្តថមភោពំ្រះ� �ីសំហភា�អឺុរ ុុ� រមួសំហ�រជាមួយនាំយក�ា នកមីសិំ�ិិឧសំាហកមី (DIP) 
រដូាមស្ត្រនតីព្រះកសំួងឧសំាហកមី វិ�ិាសាស្ត្រសំត �រោចចកវិ�ិា និងនវានុវិត្តតន៍ នៃនព្រះ�ះ�ជាណាចព្រះកកមុុជា។

�ជរ�ា ភិ្នំបា�នៃនព្រះ�ះ�ជាណាចព្រះកកមុុជាបាន�ក់�ិខិត្តតូ្ត�ករណ៍្ឌចូ�ជាសំ�ជិកសំនិិសំញ្ចាំា �ីព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ (ឆំ្១ំ៩៩៩) នៃនកិចចព្រះ�ម
 រោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច ពាក់�័និនឹង�រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីអនតរជាតិ្ត រោ�នៃថីងៃ �ី២៥ ណែខវិចិេិ� ឆំ្២ំ០១៦ រោ�អងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ិភ្នំ�រោ�ក 

(WIPO)។

ព្រះ�រោ�សំកមុុជាបានចូ�ជាសំ�ជិកផ្សាឹូវិ�រនៃនសំនិិសំញ្ចាំា �ីព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិឆំ្១ំ៩៩៩ នៃនកិចចព្រះ�រោព្រះ�ៀង �ីព្រះករុងរោហច រោ�នៃថីងៃ២៥ ណែខកុមភៈ 
ឆំ្២ំ០១៧ ណែដូ�អំករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហចរោនះ អាចសំុំ�រពាគំនូរ ឧសំាហកមីរោ�កមុុជាបានតាមព្រះ��័និអនតរជាតិ្ត។

ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហចផ្សាត�់នូវិអត្តថព្រះ�រោយាជន៍ ដូ�់�រ�រពារនូវិគំនូរឧសំាហកមី រោ�កំុង�ណាត ព្រះ�រោ�សំជារោព្រះចីន ជាង៨០ព្រះ�រោ�សំជំុវិញិ 
សាក�រោ�ក រោ�យព្រះោន់ណែត្តអនុវិត្តតនូវិនីត្តិវិ�ីីង្កាយៗរោដូីម្�ីំរោ�ញនូវិសំំណំុ្ឌណែ����ក់ពាក្យរោសំំីសំុំ�រពារគំនូរឧសំាហកមី �ត្ត់�នថយនូវិកនៃព្រះម

 រោសំវា និង�រព្រះគ�់ព្រះគងគំនូរឧសំាហកមីដ៏ូ�នព្រះ�សិំ�ិិភា�។ ជា�ិរោសំសំ សំហព្រះោសំ�ុនតូ្តច និងម�្យម (SMEs) គឺជាអំករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ដូ៏សំំខាន់
នៃនព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច ណែដូ���ួ�បាននូវិផ្សា�ព្រះ�រោយាជន៍�ី�រ�ត្ត់�នថយរោ�ី�រចំណាយព្រះបាក់ កំុង�រ�ក់ពាក្យសំុំ�រពារគំនូរឧសំាហកមី

 
តាមព្រះ��័និរោនះ។

ដូូរោចំះតាមរយៈកូនរោសំៀវិរោ�រោនះ ត្តកាករ អំក�រោងាីត្តសំានៃដូ អំករចនាំមុូត្ត សំហព្រះោសំ�ុនតូ្តច និងម�្យម (SMEs) សំហព្រះគិន និងភាគីណែដូ�ពាក់�័ន ិ
�ងំអសំ់អាចណែសំើងយ�់ និង�រោងាីនចំរោណ្ឌះដឹូងអំ�ី ព្រះ��័និអនតរជាតិ្តនៃនគំនូរឧសំាហកមី  និងអាចរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ជាឧ�ករណ៍្ឌណែសំើងរកមរោ�ាបា

 យកំុង�រ�រពារគំនូរ ឧសំាហកមីរ�សំ់ោត្ត់ជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត។

រដូាមស្ត្រនតីព្រះកសំួងឧសំាហកមី វិ�ិាសាស្ត្រសំត �រោចចកវិ�ិា និងនវានុវិត្តតន៍ ចាត្ត់�ុកកូនរោសំៀវិរោ�រោនះ ជារោសំៀវិរោ�ណែណ្ឌនាំដំូ៏សំំខាន់ និងអនុវិត្តតជាក់ណែសំតង
សំព្រះ��់អំកនៃឆ្លុះំព្រះ�ឌិត្តគំនូរឧសំាហកមីកមុុជា និងសំហព្រះគិន ណែសំើងរកនូវិ�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់ោត្ត់រោ�រោព្រះរៅណែដូនដីូព្រះ�រោ�សំកមុុជា 

 និង��ួ�បានសិំ�ិិរោ�ីគំនូរឧសំាហកមីរោ�កំុង�ីផ្សាារនាំរំោចញ ណែដូ�ព្រះបាថំាចង់រោ�ើីពាណិ្ឌជ្ជកមីរោ�ីផ្សា�ិត្តផ្សា�រ�សំ់ោត្ត់។

រដូាមស្ត្រនតីព្រះកសំួងឧសំាហកមី វិ�ិាសាស្ត្រសំត �រោចចកវិ�ិា និងនវានុវិត្តតន៍ នឹង�នតកិចចសំហព្រះ�តិ្ត�ត្តតិ�រជាមួយគរោព្រះ�ង ARISE + IPR រោដីូម្រីោ�ីក
 កមុសំ់ និងអភិ្នំវិឌ្ឍ�រ�រពារសំិ�ិិ�ញ្ចាំា ។ ព្រះកសំួងសំងឹមឹរោជឿជាក់ថា កូនរោសំៀវិរោ�រោនះនឹងផ្សាត�់នូវិ អត្តថព្រះ�រោយាជន៍ជារោព្រះចីនដូ�់អំកនៃចំព្រះ�ឌិត្តគំនូរ

ឧសំាហកមីកមុុជា ឬព្រះករុមហ៊ាុន�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីណែដូ��ន�ីសំាក់�ររោ�ព្រះ�រោ�សំកមុុជា កំុង�រ�រពារកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  ជា�ិរោសំ
 សំរោដីូម្នីាំយំកគំនូរឧសំាហកមី�ីព្រះ�រោ�សំកមុុជារោ��ន់�ររោ�សំ។

ជា�ី�ញច�់រដូាមស្ត្រនតីព្រះកសំួងឧសំាហកមី វិ�ិាសាស្ត្រសំត �រោចចកវិ�ិា និងនវានុវិត្តតន៍  នៃនព្រះ�ះ�ចាណាចព្រះកកមុុជា សូំមណែថីឹងអំណ្ឌរគុណ្ឌ 
និងរោ�ត្តសំររោសីំររោ�យរោសីាះដូ�់គរោព្រះ�ង ARISE + IPR និងសំហភា�អឺុរ ុុ�ចំរោពាះ�រឧ�ត្តថមភោពំ្រះ�  និងកិចចសំហព្រះ�តិ្ត�ត្តតិ�រនាំមំកនូវិសំមិ� ្
�ិផ្សា�ព្រះ�ក�រោ�យណែផ្សាឹផ្ទាា ។

ឯ�ឧត្តរម្ពុ កិតិរហេសដ្ឋាា បណ្ិត្ត ចម្ពុ ប្រ�សិទ្ធិធ
រោ�សំរដូាមស្ត្រនតី
រដូាមស្ត្រនតីព្រះកសំួងឧសំាហកមី វិ�ិាសាស្ត្រសំត �រោចចកវិ�ិា និងនវានុវិត្តតន៍
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

១. គំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមរ៉ុបសអ់ឺ្ន�  -  ប្រទ្ធិព័្យដែលមាន្ធត្តនៃម្ពុលៃបំផ�ត្ត

គំនូរឧសំាហកមី គឺជារូ��ងខាងរោព្រះរៅនៃនផ្សា�ិត្តផ្សា� ឬជាណែផ្សាំកមួយរ�សំ់វាណែដូ�រោកីត្តរោចញ�ីណែខស ព្រះ�នាំ�់ រោព្រះោងរូ� �ណ៌្ឌ រូ��ង វាយនភ្នំ័ណ្ឌឌ  
វិត្តថុធាតុ្តរោដូីម និង/ឬរោព្រះគឿងតុ្ត�ណែត្តងរ�សំ់វា។ គំនូរឧសំាហកមី រមួ�ន �ព្រះមង់�ីខំាត្ត (three-dimensional features) ដូូចជារូ��ងនៃនវិត្តថុមួយ 
ឬ �ព្រះមង់�ីរខំាត្ត(two-dimensional features) ដូូចជា�ំនាំគំំរូ �នាំា ត្ត់ ឬ�ណ៌្ឌ។ តាមរយៈ�រនៃចំព្រះ�ឌិត្តគំនូរឧសំាហកមី អំកអាចរោ�ើីឲ្យ  
ផ្សា�ិត្តផ្សា�រ�សំ់អំកខុសំណែ�ឹក�ីផ្សា�ិត្តផ្សា�រ�សំ់អំក�ងំឡាយណាណែដូ�ជានៃដូគូព្រះ�កួត្តព្រះ�ណែជងរ�សំ់អំក រោហយីរោ�ើីឲ្យ�ំនាំគំំរូ �នាំា ត្ត់ ឬ�ណ៌្ឌ។ 
តាមរយៈ�រនៃចំព្រះ�ឌិត្តគំនូរឧសំាហកមីអំកអាចរោ�ើីឲ្យ ផ្សា�ិត្តផ្សា� រ�សំ់អំករតឹ្តណែត្ត��ួ�បានចំណា�់អារមីណ៍្ឌ�ីអតិ្តថីិជន ។

១.១. យ�ទ្ធិធសាស្ត្រសរបហេងកីត្តគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុម ន្ធិងភាព័ហេជាគជយ័�្ន�ងធ�រ៉ុកិចេ

ព្រះករុមហ៊ាុនព្រះគ�់ព្រះ�រោភ្នំ� ចា�់�ីសំហព្រះោសំខំាត្តតូ្តច និងម�្យម រហូត្តដូ�់ព្រះករុមហ៊ាុន�ំៗ ចព្រះមរុះជាតិ្តសាសំន៍ ជារោព្រះចីន បានយកចិត្តត�ុក�ក់រោ�ី
 គំនូរឧសំាហកមីរោ�កំុង�រ�ិ�នៃនយុ�ិសាស្ត្រសំតអភិ្នំវិឌ្ឍន៍ផ្សា�ិត្តផ្សា�និង�ីផ្សាារ ។ គំនូរឧសំាហកមី �រោងាីត្តនូវិ�ំនាំក់�ំនងផ្សាឹូវិចិត្តតជាមួយ
 អតិ្តថីិជន និង�រោងាីនត្តនៃមឹរោ�រោ�ីផ្សា�ិត្តផ្សា�រ�សំ់ខឹួន។ វាជួយរោ�ើីឲ្យអំករោ�ចមុខរោ�ច�ត្ត់រោ�រោ�ី�ីផ្សាារ �រោងាីត្តបានគំនូរឧសំាហកមី 

ផឹ្ទាកយរីោហាផ្ទាា �់ខឹួនរ�សំ់អំក រោហយី�ក់�ញ និងរកាអតិ្តថីិជនរ�សំ់អំកបាន។ យុ�ិសាស្ត្រសំតគំនូរឧសំាហកមី គឺសំថិត្តរោ�កំុងរូ�មនតសំំូ�នៃន�រ
ព្រះ�កួត្តព្រះ�ណែជង ដូរោណ្ឌតី ម�ីផ្សាារព្រះ�ក�រោ�យនិរនតរភា� និងភា�រោជាគជ័យកំុង�ុរកិចច។

១.២. គំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុម ការ៉ុប្រគបប់្រគង ន្ធិងការ៉ុធ្វីពាណិជ�ីម្ពុម

�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី�ឹងណែផ្សាអករោ�រោ�ីសំានៃដូរ�សំ់អំកនៃចំព្រះ�ឌិត្ត ណែដូ��រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីជា �ក្ខណ្ឌៈ�ុគគ� 
ឬ�រោងាីត្តរោ�ងីសំព្រះ��់ព្រះករុមហ៊ាុន។ យុ�ិសាស្ត្រសំត�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីណែដូ���ួ�បានរោជាគជ័យមិនព្រះត្តឹមណែត្តនិយាយអំ
�ី�ររោ�ីកកមុសំ់ដូ�់សំានៃដូនៃន�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី�ុុរោណាះ ះរោ� �ុុណែនតវាណែថីម�ងំរោ�ីកកមុសំ់ដូ�់�រផ្សាត�់កិចច�រ 
ពារដូ�់គំនូរឧសំាហកមីរោនាំះណែថីមរោ�ៀត្តផ្សាង។ គំនូរឧសំាហកមីណែដូ���ួ�បានកិចច�រពារព្រះសំ�ចបា�់រោ�ើីឲ្យ�ច សំ់សិំ�ិិ
ផ្ទាត ច់មុខ អាច��ងំត្តតី្តយជនមិនឲ្យរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់វារោ�រោ�ី�ីផ្សាារ។

រោដូីម្�ី�ួ�បាន�រ�រពារព្រះសំ�ចបា�់នូវិគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំករោ�កំុងព្រះ�រោ�សំកមុុជា អំកអាចចុះ �ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំករោ�
 នាំយក�ា នកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា ឧសំាហកមី (DIPR) នៃនព្រះកសំួងឧសំាហកមី វិ�ិាសាស្ត្រសំត �រោចចកវិ�ិា និងនវានុវិត្តតន៍។ �រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧ 

សំាហកមីរ�សំ់អំករោ�កំុងព្រះ�រោ�សំ កមុុជា�នសុំ��ភា�រយៈរោ��ព្រះបាឆំំ្ ំនិងអាច�នតសុំ��ភា�រោ�ងីវិញិបានរយៈរោ��ព្រះបាឆំំ្�ំណែនថម រោ�ៀត្ត
រហូត្ត��់ណែត្តដូ�់អតិ្ត�រ�ចំនួន១៥ឆំ្។ំ គំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំក ណែដូ�បានចុះ�ញ្ជ ីរោ�នាំយក�ា នកមីសិំ�ិិឧសំាហកមី អាចអនុវិត្តត 
��់នឹងអំកររំោ�ភ្នំ�ំពាន និងអំកណែកឹង�នឹំរោ�កំុងព្រះ�រោ�សំកមុុជាបាន។ �រផ្សាត�់សិំ�ិិ និង�ររោចញអាជាា �័ណ្ឌះ�ញ្ចាំ្ជ ក់សិំ�ិិរោ�ីគំនូរឧសំាហកមី

 រ�សំ់អំកអាចរោដីូរត្តួនាំ�ីយុាងសំំខាន់កំុង�ររោ�ើីពាណិ្ឌជ្ជកមី គំនូរឧសំាហកមី សឹាកយរីោហា តាមរយៈ�រចា�់រោផ្សាតីមភា�ជានៃដូគូ �ររមួ�ញចូ �
 ោំ និង�រ�នគំនិត្តផ្សាតួចរោផ្សាតីម �ិញ �ក់ អាជាា �័ន�ិរោសំសំ(សិំ�ិិថីត្តចមឹង)សំព្រះ��់រោ�ើីអាជីវិកមី (franchising initiatives)។

១.៣. កិចេការ៉ុពារ៉ុគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមរ៉ុបសអ់ឺ្ន��្ន�ងការ៉ុនាំហេចញហេៅទ្ធិីផារ៉ុ
ហេប្ររៅប្រ�ហេទ្ធិស

កិចច�រពារគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំករោ�ខាងរោព្រះរៅព្រះ�រោ�សំកមុុជា ត្តព្រះមូវិឲ្យអំក�នសិំ�ិិរោ�ីគំនូរឧសំាហកមីកំុង�រនាំរំោចញរោ��ីផ្សាាររោព្រះរៅ
 ព្រះ�រោ�សំនីមួយៗ ណែដូ�អំកចង់យកផ្សា�ិត្តផ្សា�រ�សំ់អំករោ��ក់ ឫផ្សាស�ើផ្សាាយ។ សំិ�ិិរោ�ីគំនូរឧសំាហកមី ជាព្រះ�រោភ្នំ�រោ�រោ�ីណែដូនដីូ និង�ន
 សុំ��ភា�ណែត្តរោ�កំុងណែដូនដីូ នៃនព្រះ�រោ�សំមួយៗ�ុុរោណាះ ះ (គំនូរឧសំាហកមីថំាក់ជាតិ្ត) ឬរោ�កំុង�ណាត ព្រះ�រោ�សំណែដូ�បាន�រោងាីត្តព្រះ��័និ�រពារ 

គំនូរឧសំាហកមីថំាក់ត្តំ�ន់ (ឧ�ហរណ៍្ឌ សំហភា�អឺរ ុុ�)។ ជារោោ��រណ៍្ឌរោដីូម្�ី�ួ�បានសិំ�ិិរោ�ី គំនូរឧសំាហកមី អំកព្រះត្តូវិ�ក់ពាក្យ
 សំុំសិំ�ិិរោ�ីគំនូរឧសំាហកមី�ច់រោ�យណែ�ក�ីោំរោ�ឯ�រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា (IP)រ�ស់ំព្រះ�រោ�សំណាមួយណែដូ�អំក�ំណ្ឌងចង់��ួ�បាន
 �រ�រពាររោ�ីគំនូរឧសំាហកមី រ�សំ់អំក។ រោ�រោ��ណែដូ�អំក��ួ�បានសិំ�ិិរ�សំ់អំករោ�កំុងព្រះ�រោ�សំ�ងំរោនាំះរោហយី អំកព្រះត្តូវិអនុវិត្តតតាម 
 នីត្តិវិ�ិី�ច់រោ�យណែ�ក�ីោំរោ�តាម�រយិា�័យ�ងំរោនាំះ រោដីូម្ពី្រះគ�់ព្រះគង និងចាត្ត់ណែចងសិំ�ិិរ�សំ់អំក (ដូូចជា�រ�នតសុំ��ភា� �រសុំំអាជាា
 �័ណ្ឌះ ឬ�រចាត្ត់ណែចង និងរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់វា)។ រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យ ព្រះ�សំិនរោ�ីអំក�ន�ំនាំក់�ំនងជាមួយព្រះ�រោ�សំកមុុជា (ដូូចជា�នសំញ្ចាំ្ជ តិ្ត 

បានរសំ់រោ� �ន�ី�ំរោ� ឬព្រះគឹះសាថ នអាជីវិកមី) អំកនឹង�នសិំ�ិិ��ួ�បាននូវិអត្តថព្រះ�រោយាជន៍រោផ្សាសងៗ ណែដូ��ន់ណែត្ត�ន�រ�ក់�ញ ដូូចជា 
�រ�ត្ត់�នថយចំណាយ  និង�នព្រះចកមិត្តតភា�រ�សំ់អំករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់រោដីូម្�ី�ួ�បាន និង�រព្រះគ�់ព្រះគងរោ�ីសំិ�ិិ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំក
រោ�កំុងព្រះ�រោ�សំជារោព្រះចីនរោ�យ�ររោព្រះ�ីព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហចសំព្រះ��់�រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត ណែដូ�ព្រះ�រោ�សំកមុុជាបាន

 ចូ�ជាសំ�ជិកកំុងណែខកុមភៈ ឆំ្២ំ០១៧។
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២. ប្រ�ព័ន័្ធធទ្ធិីប្រ�ុងហេ�ច - ជាប្រច�នៃន្ធែំហេណាះប្រសាយដត្តម្ពុយួគ
ត្ត�់្ន�ងការ៉ុការ៉ុពារ៉ុគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមរ៉ុបសអ់ឺ្ន�ទាំងហេ��្ន�ងប្រសុ� 
ន្ធិងហេប្ររៅប្រ�ហេទ្ធិស 

ព្រះ�សិំនរោ�ីអំក ជាអំកនៃចំព្រះ�ឌិត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�កមុុជា ឬព្រះករុមហ៊ាុន�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី�ន �ីសំាក់�ររោ�ព្រះ�រោ�សំកមុុជា អំកអាច
 �ញយកអត្តថព្រះ�រោយាជន៍�ីព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច កំុង�រ�រពារគំនូរ ឧសំាហកមីរ�សំ់អំករោ�តាម�ណាត ព្រះ�រោ�សំ ៩០ ព្រះ�រោ�សំ �រោ�ី�ិភ្នំ�រោ�ក 
 រោ�យព្រះោន់ណែត្តអនុវិត្តតតាមនីត្តិវិ�ិី ង្កាយៗ និងអសំ់ចំណាយតិ្តចសំព្រះ��់�រ�ក់ពាក្យសំុំ�រពារគំនូរឧសំាហកមី និងព្រះគ�់ព្រះគង�រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរ

ឧសំាហកមីរ�សំ់អំក។

២.១. រ៉ុែាសមាជិ�ស�ភាព័ទ្ធិីប្រ�ុងហេ�ច  - ទ្ធិីផារ៉ុដែលមាន្ធការ៉ុទា�ទ់ាញសប្រមាប់
ការ៉ុនាំហេចញរ៉ុបស�់ម្ពុុ�ជា

ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ងំអសំ់កំុងកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច (សំនិិសំញ្ចាំា ព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ) កំុងរោនាំះ �នព្រះ�រោ�សំកមុុជាណែដូ�ជាសំ�ជិករ�សំ់
 សំហភា��ីព្រះករុងរោហច។ កិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហចរោនះ �នរដូាចំនួន ៦៣ និងអងគ�រអនតររ�ា ភ្នំិបា�ចំនួន�ីរ (សំហភា�អឺរ ុុ� និងអងគ�រ
 កមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា អាស្ត្រហើកិ) ណែដូ�ព្រះគ�ដូណ្ឌត �់រោ�ី�ឹកដីូនៃនព្រះ�រោ�សំចំនួន ៩០ (សូំមរោមី��ញ្ជ ី នៃនចំនួនព្រះ�រោ�សំ�ងំរោនាំះរោ�កំុង�ំ�័រ�ី ២៣) ណែដូ�

អំកអាច��ួ�បានកិចច�រពារគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំកតាមរយៈព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច។ វាត្តំណាងរោអាយ�ឌដ៏ូ�ំមួយ នៃន�ំហូរពាណិ្ឌជ្ជកមី�ិ 
ភ្នំ�រោ�ក និង�រោងាីត្ត�ីផ្សាារដ៏ូ�ក់�ញ�ំផុ្សាត្តសំព្រះ��់�រនាំរំោចញរ�សំ់ព្រះ�រោ�សំកមុុជា។

នៃដូគូពាណិ្ឌជ្ជកមីកំ�ូ� ៗ រ�សំ់កមុុជាភាគរោព្រះចីនជាសំ�ជិកសំហភា�នៃន�ីព្រះករុងឡារោអ។ អំកនាំចូំ�ផ្សា�ិត្តផ្សា�កមុុជាកំ�ូ� ៗ ចំនួន ២០ 
ណែដូ��នចំនួនជិត្ត ៩០% នៃន�រនាំរំោចញរ�សំ់កមុុជាកំុងឆំ្ ំ ២០១៨ រមួ�នសំ�ជិកសំហភា�នៃន�ីព្រះករុងឡារោអចំនួន ១៦ រោពា�គឺ 
(តាមត្តនៃមឹនៃន�រនាំរំោចញ)៖ សំហរដូាអារោមរកិ អា�ឹឺមុង់ ជ�ុុន អង់រោគឹសំ បា�ងំ �ណា� រោអសំបាញុ ណែ�៊ា�ហសកិ អុីតា�ី ហូ�ង់ �ុូ�ូញ 
សាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុ អូព្រះ�ីសំ សាធារណ្ឌរដូាណែឆ្លុះក សំហ�័និរុសំសុ ីនិង�ណឺ្ឌ�ុក។ សំ�ជិកសំហភា�ឡារោអរោផ្សាសងរោ�ៀត្តណែដូ���់�ញចូ �គុណ្ឌត្តនៃមឹ
សំំខាន់ៗនៃន�រនាំរំោចញរ�សំ់កមុុជារមួ�ន៖ សំើីសំ មិុកសិុំក សិំងា�ុរ ីរោអៀរ�ង់ �ួរគី សំ៊ាុយណែអត្ត សំឹូវុាគី ន័រណែវិសំ ហាើ ងំ�ង់ និងអីុព្រះសាណែអ�។

សមាជិ�ចាបប់្រ�ុង �ឺឺដណវ ស�ភាព័ប្រ�ុងឡាហេអឺ
សមាជិ� ៦៥ ប្រ�ហេទ្ធិស  (រ៉ុមួ្ពុទាំងស�ភាព័អឺ�ឺរ៉ុ ុ�ប ន្ធិង OAPI)

ប្រគបែណរ ប ់៩០ ប្រ�ហេទ្ធិស (ដខម្ពុ�រា ឆ្នាំ្ន ំ ២០២១)
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

២.២. ប្រ�ព័ន្ធធទ័្ធិីប្រ�ុងហេ�ច - ន្ធីតិវិធីម្ពុិត្តរភាព័រ៉ុបសអ់ឺ្ន�ហេប្រ�ើប្ររាស ់
(USER-FRIENDLY PROCEDURES)

ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហចព្រះត្តូវិបានព្រះគ�់ព្រះគងរោ�យអងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ិភ្នំ�រោ�ក (WIPO) ណែដូ�ជាសាថ �័នឯ
ករោ�សំរ�សំ់អងគ�រសំហព្រះ�ជាជាតិ្ត ណែដូ��ន�ីសំាក់�ររោ��ីព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ ព្រះ�រោ�សំសំើីសំ។ 
ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច អាចឲ្យអំក��ួ�បាន�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំករោ�រោ�ី�ិភ្នំ�រោ�ករោ�យ 
ផ្សាត�់ជូននូវិកញច�់នីត្តិវិ�ិីឆ្�់រហ័សំ ចំណាយតិ្តច និងង្កាយព្រះសំរួ�ដូ�់អំករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់សំព្រះ��់�រ�ក់ពាក្យ
សំុំរោ��រយិា�័យ��ួ�ពាក្យ និង�រយិា�័យព្រះគ�់ព្រះគង�រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមី រោ�យ�នព្រះ�សិំ�ិិ

 ភា�រោ�តាម �ណាត ព្រះ�រោ�សំជារោព្រះចីន។

 ២.២.១. ការ៉ុិយាលយ័ដ្ឋា�រ់៉ុពា�្យស�ំ ហេែើម្ពុ្ីដស្វងរ៉ុ�កិចេការ៉ុពារ៉ុហេ��្ន�ងប្រ�ហេទ្ធិសហេផឺងៗ

អំកអាច�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត សំព្រះ��់�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរ�ស់ំអំក �ងំរោ� នាំយក�ា នកមីសិំ�ិិឧសំាហកមី 
រោ��ជធានីភ្នំំំរោ�ញ ឬរោ��រយិា�័យអងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ិភ្នំ�រោ�ក (WIPO) រោ�យរោព្រះជីសំរោរសីំ សំ�ជិក�ងំអសំ់រ�សំ់សំហភា��ីព្រះករុង
រោហច (សំនិិសំញ្ចាំា �ីព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ) ណែដូ�អំកចង់ឲ្យគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំក��ួ�បាន�រ�រពារ។ ពាក្យសំុំរោនះព្រះត្តូវិបានព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យ 
ចុះ�ញ្ជ ី និងរោបាះ�ុមុផ្សាាយយអងគ�រ WIPO។ រោ�រោ��គំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំក ព្រះត្តូវិបានកត្ត់ព្រះតា�ុករោ�យអងគ�រ WIPO 
រោ�កំុង�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមី ជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត រោហយីព្រះត្តូវិបានអងគ�រ WIPO ជូនដំូណឹ្ឌងដូ�់សំ�ជិកនីមួយៗនៃនសំហភា��ីព្រះករុងរោហច 
ណែដូ���ួ� បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំ។ សំ�ជិក�ងំរោនាំះព្រះត្តូវិណែត្តសំរោព្រះមចចិត្តតថារោត្តី�ួករោគព្រះត្តូវិផ្សាត�់�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមី រោ�កំុងណែដូនដីូរ�សំ់

 �ួករោគកំុងរយៈកំណ្ឌត្ត់មួយណែដូរឬរោ�។ កំុងករណី្ឌសំ�ជិកណែដូ�ព្រះត្តូវិបានរោព្រះជីសំរោរសីំណាមួយ មិនបានរោ�ើី�រ�ក់�ងកំុង�រជំ�សំ់ត្តវុាកំុង
 រយៈរោ��កំណ្ឌត្ត់ (ព្រះបាមំួយណែខ ឬដូ�់�ីរណែខ គិត្តចា�់�ីនៃថីងៃ��ួ�បាន�រជូនដំូណឹ្ឌង) គំនូរឧសំាហកមីរោនាំះព្រះត្តូវិសំថិត្តរោព្រះ�ម

�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត រោហយីព្រះត្តូវិ��ួ�បាន�រ�រពាររោ�កំុងណែដូនដីូនៃនសំ�ជិករោនាំះ ព្រះ�សំិនរោ�ី�ួករោគបានចុះ�ញ្ជ ីរោ�យផ្ទាា �់រោ�
�រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា រ�សំ់សំ�ជិករោនាំះ។

 ២.២.២. ការ៉ុិយាលយ័ប្រគបប់្រគងសិទ្ធិធិហេលីគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមរ៉ុបសអ់ឺ្ន�

រោ�រោ��ណែដូ��រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក ព្រះត្តូវិបានចុះរោ្ីះកំុង�ញ្ជ ីរចួរោហយី �រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈ
 អនតរជាតិ្តរោនះ �នសុំ��ភា�រយៈរោ��ព្រះបាឆំំ្ ំ រោហយីអាច�នតសុំ��ភា�រោ�ងីវិញិបានសំព្រះ��់រយៈរោ��យុាងតិ្តចព្រះបាឆំំ្�ំីរដូង�ណែនថមរោ�ៀត្ត
 

រហូត្ត��់ណែត្តព្រះគ�់ ១៥ឆំ្។ំ រយៈរោ��នៃន�រ�រពារជាអតិ្ត�រ�រោ�កំុងព្រះ�រោ�សំជាសំ�ជិកសំហភា��ីព្រះករុងរោហច ណែដូ���ួ�បាន�រ 
រោព្រះជីសំរោរសីំអាច ��ួ�បាន�រ�រពារយូរជាង ១៥ឆំ្ ំអាព្រះសំ័យរោ�រោ�ីចបា�់ជាតិ្តជា�រ�ន។ អំកអាចព្រះគ�់ព្រះគង និងចាត្ត់ណែចងសិំ�ិិរ�សំ់អំកបាន

 យុាងង្កាយ រោ�យព្រះោន់ណែត្តអនុវិត្តតតាមនីត្តិវិ�ិីតាមព្រះ��័និអនឡាញរោ�រោ�ីអាសំ័យ�ា នណែត្តមួយគត្ត់រ�សំ់អងគ�រ (WIPO) កំុង�រ៖ (i) �នត
 សុំ��ភា�សិំ�ិិរោ�ីគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំករោរៀង��់៥ឆំ្មំតង និង (ii) រោសំំីសំុំ�រយិា�័យកត្ត់ព្រះតាកណាត � (central recording) ណែកណែព្រះ�
 បានជារោព្រះចីនចំណុ្ឌចចំរោពាះ�រចុះ�ញ្ជ ីរ�សំ់អំក (�រកំណ្ឌត្ត់សិំ�ិិ �រផឹ្ទាសំ់�តូររោ្ីះ ឬអាសំ័យ�ា ន អាជាា យុ�� �ររោបាះ�ង់សំិ�ិិ)។

ន្ធីតិវិធីទ្ធិីប្រ�ុងហេ�ចជាសហេង្ខប
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២.៣. អឺត្ត្ថប្រ�ហេយាជន្ធ ៍ - ការ៉ុកាត្តប់ន្ធ្ថយចំណាយ ការ៉ុប្រគបប់្រគងគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុម  
ន្ធិងការ៉ុហេធ្វីពាណិជ�ីម្ពុម ប្រ��បហេដ្ឋាយប្រ�សិទ្ធិធភាព័ខសុ់

ការ៉ុិយាលយ័�ណារ លទ្ធិទ្ធិលួពា�្យស�ំ (central filing) រោសំំីសំុំ�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំកសំថិត្តរោព្រះ�មព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច 
ណែដូ�ផ្សាត�់នូវិអត្តថព្រះ�រោយាជន៍ជារោព្រះចីន៖ អំកមិនចាបំាច់�ក់ពាក្យសំុំ�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរោ�យណែ�ក�ីោំរោ�កំុងព្រះ�រោ�សំជារោព្រះចីនរោនាំះរោ� 
រោ�យមិនចាបំាច់រោ�ើី�ព្រះង្កាងពាក្យសំុំជារោព្រះចីនភាសារោផ្សាសងោំ  �ង់នៃថីឹរោសំវាជារូ�ិយ�័ណ្ឌះរោផ្សាសងៗោំ ជួ�ភំាក់ង្ការផ្សាត�់រោសំវាជាអំកត្តំណាងកំុង ព្រះសំរុក និងអនុវិត្តតតាមនីត្តិវិ�ិីរោផ្សាសងៗោំរោ�កំុងព្រះ�រោ�សំនីមួយៗរោ�យី ផ្សាាុយរោ�វិញិ អំកអាច�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តណែត្តមួយគត្ត់រោ� 

 នាំយក�ា នកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា ឧសំាហកមី (DIP) ឬរោ��រយិា�័យអងគ�រ WIPO ជាភាសាអង់រោគឹសំណែត្តមួយគត្ត់ �ង់នៃថីឹរោសំវាជារូ�ិយ�័ណ្ឌះណែត្តមួយ 
គឺ(ស្ត្រហើង់សំើីសំ) រោហយីពាក្យសំុំរ�សំ់អំកនឹង�នព្រះ�សិំ�ិិភា�រោ�រោ�ី សំ�ជិកកំុងសំហភា��ីព្រះករុងរោហច(សំនិិសំញ្ចាំា ព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ)�ងំអសំ់ 
ណែដូ��នផ្សា�ព្រះ�រោយាជន៍ចំរោពាះអំក។ នីត្តិវិ�ិីរោនះ ជានីត្តិវិ�ិីសាមញាង្កាយព្រះសំរួ�ដូ�់អំករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ និងជានីត្តិវិ�ិីឆ្�់រហ័សំ រោហយីចំណាយតិ្តច 
រោ�ៀត្តផ្សាង។ អំកអាចរោ�ើី�រសំនសសំំំនៃចព្រះបាក់�ី�រ�កណែព្រះ�ភាសា និងព្រះ�រោភ្នំ�នៃននៃថីឹរោសំវារោផ្សាសងៗរោ�ៀត្ត (ដូូចជា អំកត្តំណាងកំុងព្រះសំរុក 
�រ�តូររូ�ិយ�័ណ្ឌះ)។ �រកំណ្ឌត្ត់រោ��រោវិ�តឹ្តងរុងឹព្រះត្តូវិបានកំណ្ឌត្ត់ចំរោពាះសំ�ជិកសំហភា��ីព្រះករុងរោហច រោដីូម្សីំរោព្រះមចរោ�ី�រ��ួ�សាគ �់

 សំិ�ិិកំុងត្តំ�ន់ (local rights) រោ�យណែផ្សាអករោ�ី�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក (IR) ណែដូ�បានរមួចំណែណ្ឌក�រោងាីនរោ�្ឿនរោ�ីនីត្តិវិ�ិីនៃន
 �រ�រពារឲ្យ បានរោ�ឿនគួរឲ្យកត្ត់សំ�គ �់។

អត្តថព្រះ�រោយាជន៍ នៃនការ៉ុិយាលយ័�ណារ លប្រគបប់្រគងឯ�សារ៉ុ (central management) គឺ�ន់ណែត្ត�នភា�សំំខាន់ជាង�រយិា�័យ
កណាត ���ួ�ពាក្យសំុំ (central filing) រោ�រោ�ៀត្ត៖ ខណ្ឌៈរោ��ណែដូ��រចុះ �ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំកព្រះត្តូវិបានរោគចុះ�ញ្ជ ីរចួ 
អំកនឹងព្រះត្តូវិរោ�ើី�រព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យ និងព្រះគ�់ព្រះគងរោ�ី���ររិោចេ��នតសុំ��ភា�រោ�ងីវិញិណែត្តមួយ និងនីត្តិវិ�ិីណែត្តមួយរោ�មួយកណែនឹងគឺអងគ�រ 
(WIPO) ជាជាង�រព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យរោមី����ររិោចេ�រោព្រះចីនរោផ្សាសងោំ និងនីត្តិវិ�ិីខុសំៗោំជារោព្រះចីន រោ��រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  �ច់រោ�យ

 ណែ�ក�ីោំ រោហយីអំកអាចរោ�ើី�រណែកណែព្រះ��រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំកបាន (ដូូចជា �ររោផ្សាារសំិ�ិិ �រ�តូររោ្ីះឬអាសំ័យ�ា ន អាជាា យុ�� 
�ររោបាះ�ង់សំិ�ិិ) ណែដូ�ព្រះត្តូវិបាន កត្ត់ព្រះតារោ�កំុងកណែនឹងណែត្តមួយ (គឺគ�់�ញ្ជ ីអនីរជាតិ្តណែដូ�ព្រះត្តូវិបានរកា�ុករោ�យអងគ�រ WIPO) 
កំុងត្តនៃមឹមួយ���ំផុ្សាត្ត។

�រសំនសសំំំនៃចខុសំ់រោ�ី�រចំណាយ ណែដូ�ជា��ិផ្សា�បានមក�ី�ររោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច គឺវា�នសារៈសំំខាន់ជា�ិរោសំសំសំព្រះ��់
 សំហព្រះោសំ�ុនតូ្តច និងម�្យម(SMEs)។

រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យ គ�ណសម្ពុ្តិរនៃនព្រះ��និ័�ីព្រះករុងរោហច មនិណែមន�នព្រះត្តមឹណែត្តជួយ�ត់្ត�នថយរោ�ី �រចណំាយ នងិនីត្តវិិ�ិឆី្�រ់ហ័សំណែដូ�
 ជា��ិផ្សា�បាន�ី�រយិា�័យកណាត ���ួ�ពាក្យពាក្យសំុំនិង �រយិា�័យកណាត �ព្រះគ�់ព្រះគងឯកសារនៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត 

(IRs) រោនាំះរោ�។ ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហចក៏ផ្សាត�់ឲ្យអំកផ្សាងណែដូរនូវិ�ុកនៃចំដំូ�ូង(brand)រោ��ររោ�សំ រោព្រះពាះវាជាមរោ�ាបាយមួយកំុង�រ��ួ�បាន
រោករ ត �រោ្ីះកំុងឆ្កអនតរជាតិ្តយុាងឆ្�់រហ័សំ។ រោផ្សាតីមរោចញ�ី�សំសនៈវិសិំ័យ ជាយុ�ិសាស្ត្រសំតរ�សំ់ព្រះករុមហ៊ាុន �រ��ួ�បានរោករ ត �រោ្ីះខារខាា ររោ�ី សាក�រោ�កសំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំកតាមរយៈព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច ផ្សាត�់ឲ្យអំកនូវិអត្តថព្រះ�រោយាជន៍រោសំដូាកិចច�ណែនថមរោ�ៀត្តរមួ�ងំ��រោងាីន
ឱ្យ�សំពាណិ្ឌជ្ជកមី និង��ិភា� នៃន�ររោ�ើីជានៃដូគូ ជាមួយសំហព្រះគិនអនតរជាតិ្ត រោដីូម្�ីរោងាីនព្រះ�សិំ�ិភា�នៃនវិដូតកំុង�រអភិ្នំវិឌ្ឍ និងរោ�ើី

 សំ�ហរណ្ឌកមី សំង្កាើ ក់ផ្សាគត្ត់ផ្សាគង់ជាសាក�។

ហេ�ត្ត�អឺ្វីប្រត្តូវហេប្រ�ីប្រ�ព័ន័្ធធឡាហេអឺហេែើម្ពុ្ីការ៉ុពារ៉ុគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមរ៉ុបសអ់ឺ្ន�?

ការ៉ុកាត្តប់ន្ធ្ថយនៃ�លៃហេែើម្ពុ ន្ធិងន្ធីតិវិធីហេលឿន្ធជាងម្ពុ�ន្ធ
  ពាក្យសំុំណែត្តមួយ (រោ� IPVN ឬរោ�យផ្ទាា �់រោ� WIPO)
  ភាសាណែត្តមួយ  (ភាសាអង់រោគឹសំ) (មិន�ននៃថីឹរោសំវា�កណែព្រះ�រោ�)
  រូ�ិយ�័ណ្ឌះណែត្តមួយ សំព្រះ��់�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវា (CHF)
  នីត្តិវិ�ិីអនតរជាតិ្តណែត្តមួយ និងកំណ្ឌត្ត់នៃថីងៃផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់
  ភំាក់ង្ការកំុងត្តំ�ន់ព្រះត្តូវិ�រណែត្តកំុងករណី្ឌណែដូ��រ�រពារព្រះត្តូវិបាន�ដូិរោសំ� 
  �ររោសំំីសំុំ�នតណែត្តមួយ
  នីត្តិវិ�ិីណែត្តមួយសំព្រះ��់�រណែកណែព្រះ�

អឺ្ន�ទ្ធិទ្ធិលួបាន្ធ
  វិត្តត�ន�ុកយរីោហាដូំ�ូងរោ��ររោ�សំ
  រោករ ត �រោ្ីះអនតរជាតិ្តសំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំក
  ឱ្យ�សំ�ក់អាជាា �ណ្ឌះ័ ជំនួញ និងភា�ជានៃដូគូ
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

៣. ការ៉ុហេរ៉ុៀបចំការ៉ុដ្ឋា�ព់ា�្យហេស្នីស�ំច�ះបញី្ជីើការ៉ុពារ៉ុគំន្ធរូ៉ុឧសា
��ម្ពុមជាល�្ខណៈអឺន្ធររ៉ុជាតិរ៉ុបសអ់ឺ្ន� - ការ៉ុអឺន្ធ�វត្តរល្អ

៣.១. ការ៉ុប្រត្តួត្តព័ិន្ធិត្ត្យភាព័�មើនៃន្ធគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុម - ការ៉ុប្រសាវប្រជាវរ៉ុ�ហេ��្ន�ងប្រ�ព័ន័្ធធ
ទ្ធិិន្ធ្នយ័អឺន្ធររ៉ុជាតិ

�ណាត ព្រះ�រោ�សំភាគរោព្រះចីនរោ�ជុំវិញិ�ិភ្នំ�រោ�ក �រពារណែត្តគំនូរឧសំាហកមីណាណែដូ�បាន�រោងាីត្តរោ�យឯក�ជ្យខឹួនឯង ថីីី ឬជាគំនូររោដូីម។ មុន
រោ���ក់ពាក្យសំុំចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរោ�រោព្រះ�មព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច អំកព្រះត្តូវិព្រះបាកដូថាគំនូរឧសំាហកមីណែដូ�អំក�ន�ំណ្ឌងចង់សំុំ 
�រពាររោនាំះ រោ�មិន�ន់�នរោគ�រោងាីត្តបានរោ�រោ�យី និងមិន�ន់�ននរណាបានផ្សាស�ើផ្សាាយជាសាធារណ្ឌៈរោ�រោ�យីរោ�។ រោនះ�នន័យថាត្តព្រះមូវិ

 ឲ្យអំកព្រះត្តូវិរោ�ើី�រសំិកាព្រះសាវិព្រះជាវិរកគំនូរឧសំាហកមី ណែដូ��នអត្តតសំញ្ចាំា ណ្ឌ ឬ�ក្ខណ្ឌៈព្រះសំរោដូៀងោំ ណែដូ�រោគបានរោ�ើី�រផ្សាស�ើផ្សាាយរចួរោហយី 
។ �រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា ជារោព្រះចីនរោ�ជុំវិញិ�ិភ្នំ�រោ�ក បានផ្សាត�់��ិភា�ឲ្យអំកអាចរោ�ើី�រសិំកាព្រះសាវិព្រះជាវិ និងណែសំើងរកមូ��ា ន�ិនំន័យ
គំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់�ួករោគតាមព្រះ��័និអនឡាញនីមួយៗរោ�កំុងរោគហ�ំ�័រផ្ទាា �់ខឹួនរ�សំ់�ួករោគ។ រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យ វិ�ិី�អ�ំផុ្សាត្តកំុង
�រចា�់រោផ្សាតីមសិំកាព្រះសាវិព្រះជាវិ និងណែសំើងរកគំនូរឧសំាហកមីណែដូ��ន�ក្ខណ្ឌៈព្រះសំរោដូៀងោំរោនះ គឺព្រះត្តូវិណែសំើងរករោ�រោ�ីរោគហ�ំ�័រ អាសា៊ា ន 
Designview និង មូ��ា ន�ិនំន័យឧសំាហកមីសំក� WIPO។

Designview (https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome) គឺជារោផ្សាឹត្តហើម 
(Platform) �័ត្ត៌�នគំនូរឧសំាហកមី ណែដូ�បាន�រោងាីត្តរោ�ងីរោ�យ�រយិា�័យ 
កមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  (IP) ចំនួន៦៧ �រយិា�័យ�ីជុំវិញិ�ិភ្នំ�រោ�ក (គឺជា�រយិា�័យ

 ថំាក់ជាតិ្ត ថំាក់ត្តំ�ន់ និងថំាក់អនតរជាតិ្ត) ណែដូ��នរោោ��ំណ្ឌង�រោងាីត្តឲ្យ�ន�ិន ំ
ន័យគំនូរឧសំាហកមី និង�នរូ�ភា�ដ៏ូសំំ�ូរណែ�� រោហយីសាធារណ្ឌៈជនអាចចូ�រោមី� 
និង�ញយកមករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់បានយុាងង្កាយ រោ�យឥត្តគិត្តនៃថីឹ។ ASEAN Designview 

(http://www.asean-designview.org/designview/welcome) គឺជាឃឹ្លាំងំ�ិនំន័យព្រះសំរោដូៀងោំ ណែដូ�បាន�រោងាីត្តរោ�ងីរោ�យរដូាជាសំ�ជិ
កអាសា៊ា នចំនួនព្រះបា�ំួនរោ�យ�ន�រសំហ�ររមួោំជាមួយ Designview។ Designview និង ASEAN Designview 
ផ្សាត�់��ិភា�ឲ្យអំកកំុង�រណែសំើងយ�់�ី�ិដូាភា�រោ�កំុង ៨៩ ព្រះ�រោ�សំជំុវិញិ�ិភ្នំ�រោ�ក (រមួ�ងំព្រះ�រោ�សំរោ�អាសីុំ និងបុាសីុំហើកិ អឺរ ុុ� 
អាស្ត្រហើកិ និងអារោមរកិ) ។ រោផ្សាឹត្តហើម�ងំរោនះ ផ្សាត�់��ិភា�ឲ្យអំក��ួ�បាន�័ត្ត៌�នអំ�ីគំនូរឧសំាហកមីជាង ១៦,៦  �នណែដូ� 
�នចុះកិចច�រពាររោ�ព្រះ�រោ�សំ�ងំរោនាំះ�ូក រមួ�ងំ�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តណែដូ�បានកត្ត់ព្រះតា�ុករោ�រោព្រះ�មព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច។ 
Designview និង ASEAN Designview អាចឲ្យអំករោ�ើី�រណែសំើងរកគំនូរឧសំាហកមី ២៤រោ�ុង កំុងមួយនៃថីងៃ និង៧នៃថីងៃកំុងមួយសំបាត ហ៍តាមរ
រោ�ៀ�ង្កាយព្រះសំរួ�សំព្រះ��់អំករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ (User-friendly way)។ ភា�សុំព្រះកិត្តនៃន�ិនំន័យណែដូ� �ង្កាា ញរោ�កំុងឃឹ្លាំងំ�ិនំន័យ�ងំរោនាំះ គឺជា�
រ��ួ�ខុសំព្រះត្តូវិផ្ទាត ច់មុខរ�សំ់�រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  ណែដូ�បានចូ�រមួផ្សាត�់�ិនំន័យ�ងំរោនះ។ ចា�់តាងំ�ី�រណែណ្ឌនាំ�ំិនំន័យរោនាំះ

 រោ�ណែខវិចិេិ� ឆំ្២ំ០១២ និងរហូត្តដូ�់ណែខមិថុីនាំ  ឆំ្ ំ២០២០ Designview បានផ្សាត�់�រសិំកាព្រះសាវិព្រះជាវិ និងណែសំើងរកគំនូរឧសំាហកមីជាង 
៥,៦ �នណែសំើងរក�ី ១៦៣ ព្រះ�រោ�សំរោផ្សាសងៗោំ។

រោដូីម្ណីែសំើងយ�់�ី�ិដូាភា�នៃនគំនូរឧសំាហកមី អំកក៏អាចចូ�រោមី�រោ�កំុង ឃឹ្លាំងំ�ិនំន័យនៃនគំនូរ ឧសំាហកមីសាក� (Global Design Database) 
(http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp) ណែដូ�ជាព្រះចក�ើ រអនឡាញ
មួយណែដូ�ព្រះគ�់ព្រះគងរោ�យអងគ�រ WIPO ណែដូ��នកំណ្ឌត្ត់ព្រះតារោព្រះចីនជាង ៥ 
�ន ឯកសារ �នកំណ្ឌត្ត់ព្រះតាជាង ១៣ �ន ជាព្រះ�រោភ្នំ�គំនូរឧសំា 
ហកមីមក�ីថំាក់ជាតិ្ត ថំាក់ត្តំ�ន់ និងអនតរជាតិ្តចំនួន ៣២ ។

៣.២. ការ៉ុបំហេព័ញពា�្យស�ំជាល�្ខណៈអឺន្ធររ៉ុជាតិរ៉ុបសអ់ឺ្ន�តាម្ពុទ្ធិប្រម្ពុង ់(DM/1)

�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត(IA)រ�សំ់អំក សំព្រះ��់�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមី រោ�រោព្រះ�មព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច ព្រះត្តូវិរោ�ើីរោ�កំុង�ព្រះមង់ 
ផ្សាឹូវិ�រ(DM/១) ណែដូ�អំកអាច�ញយក�ីរោគហ�ំ�័ររ�សំ់អងគ�រWIPO http://www.wipo.int/hague/en/forms/ មករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់បាន។

ណែឆ្លុះករករោមី��ីគំនិត្តណែ�ឹកៗ នៃនសំានៃដូរចនាំមូត្តរ�ស់ំអំក 
-> រោមី�កំុង�ព្រះមងគំរូអនឡាញ

 ឌីសាញវិយូី (DesignView)

 អាសា៊ា នឌីសាញវិយូី (ASEAN DesignView)

 ឃឹ្លាំងំ�ិនំន័យរចនាំមូត្តសាក� (Global Design Database)

គន្ធលៃ�ះ
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 ៣.២.១. មាតិការ៉ុសំខាន្ធ់ៗ  ដែលប្រត្តូវមាន្ធ 

ពាក្យសំុំអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំកព្រះត្តូវិណែត្តជាអកសរវាយ (i) រោ្ីះ អាសំយ�ា ន និងអីុណែមុ� (ii) សំិ�ិិកំុង�រ�ក់ ពាក្យ (iii) ភាគីជា�់កិចចព្រះ�ម
 រោព្រះ�ៀងរ�សំ់អំក (iv) ចំនួននៃនគំនូរឧសំាហកមីណែដូ�អំក�ន�ំណ្ឌងចង់ រោ�ើី�រ�រពាររោ�យភា្ជ �់មកជាមួយនូវិ�័ត្ត៌�នផ្សា�ិត្តផ្សា� និង/

ឬ�ក្ខណ្ឌៈសំ�គ �់ផ្សា�ិត្តផ្សា� (v) សំ�ជិក សំហភា��ីព្រះករុងរោហចណែដូ�បានរោព្រះជីសំរោរសីំ(ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង)ណែដូ�អំក�ន�ំណ្ឌងចង់��ួ
�បាន�រ�រពារចំរោពាះគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំក (vi) ផ្សា�ិត្តផ្សា�ណែដូ��រោងាីត្តជាគំនូរឧសំាហកមី ឬ�ក់�ងរោ�អើីណែដូ�វាព្រះត្តូវិបានរោគយកម
ករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ និង (vii) ហត្តថរោ�ខារ�សំ់អំក។ �័ត្ត៌�នចាបំាច់�ងំអសំ់រោនះព្រះត្តូវិ�ន រោ�កំុងរោ�ខរោរៀង�ី ១, ២, ៣, ៦, ៧, ៨, និង១៩ 
នៃន�ព្រះមង់ណែ�����ក់ពាក្យសំុំ (DM/1)។

សៀ�ះ្� អា�យដ្ឋាា្នុ អី�ណែម្មែល (ព្រះ��រ�ី១) - ព្រះ�សំិនរោ�ីរោ្ីះរ�សំ់អំក(រោ�ខរោរៀង�ី១)មិនបានសំររោសំរជាអកសរឡាតាងំរោ� អំកព្រះត្តូវិ
 

ណែត្តសំររោសំរវាជា អកសរឡាតាងំតាមសំំរោនៀងជាភាសាអង់រោគឹសំ (ព្រះ�សិំនរោ�ីអំកជានីត្តិ�ុគគ�រោ្ីះណែដូ�សំររោសំរជាអកសរឡាតាងំ រោនាំះ អាចជំនួ
សំរោ�យ�រ�កណែព្រះ�រោ�ជាភាសាអង់រោគឹសំបាន)។ អំកព្រះត្តូវិណែត្តផ្សាត�់អាសំ័យ�ា នរ�សំ់អំកតាម�រណែណ្ឌនាំ ំរោដូីម្�ីំរោ�ញនូវិត្តព្រះមូវិ�រតាម�ំ��់សំ
ព្រះ��់�រ�ញ្ជូ នតាមនៃព្រះ�សំណី្ឌយ។៍ រោ�ខ�ូរសំ័�ា ឬ�ូរសារ និងអាសំ័យ�ា នសាររោអ�ចិព្រះត្តូនិច (អីុណែមុ�) ក៏គួរណែត្ត�ក់�ញចូ �ផ្សាងណែដូរ។ 
ចំរោពាះ�រ�ក់ពាក្យសំុំតាមព្រះ��័និ រោអ�ចិព្រះត្តូនិច អាសំ័យ�ា នអីុណែម�ព្រះត្តូវិណែត្ត�ក់�ញចូ �កំុង�ព្រះមង់រោនះ។

�ិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួលដ្ឋាក់ឯកសារ (ព្រះ��រ�ី២) - អំក�នសិំ�ិិ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាត្តិ (រោ�ខរោរៀង�ី២) ព្រះ�សំិនរោ�ីៈ (i) អំកជាជន
 ជាតិ្តណែខីរ ឬ (ii) អំកជារូ�វិត្តត�ុគគ� ឬនីត្តិ�ុគគ� ធឹា�់រសំ់រោ� ឬ�ន�ី�ំរោ� រោ�កំុងព្រះ�រោ�សំកមុុជា ឬ (iii) អំក�ិត្តជា�នព្រះគឹះសាថ នពាណិ្ឌជ្ជកមី 

ឬឧសំាហកមី�ិត្តណែមន និងកំ�ុងដំូរោណី្ឌរ�ររោ�កំុងព្រះ�រោ�សំកមុុជា។ រោ�ីរោ�ះជារោគ�ម�រឲ្យ�ង្កាា ញ�ី�រ�នសិំ�ិិណែត្តមួយក៏រោ�យ (កំុងភាគី 
នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងមួយ) ក៏អំកអាច�ង្កាា ញ�ី�រ�នសិំ�ិិរោ�ីសំ�ីមួយបានណែដូរ (ណែផ្សាអករោ�ីសំញ្ចាំ្ជ ត្តិ �ររសំ់រោ� �ី�ំរោ� ឬព្រះគឹះសាថ នអាជីវិកមី 
ណែដូ��នរោ�កំុងភាគី នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងរោផ្សាសងៗោំ) ព្រះ�សិំនរោ�ីអំក�នសិំ�ិិរោ�ីសំ�ីមួយកណែនឹង។

ភាគំីកិច្ចច�នុ្យារប់�់អនក (ព្រះ��រ�ី ៣) - ព្រះ�សំិនរោ�ីអំក�នសិំ�ិិរោ�កំុងព្រះ�រោ�សំកមុុជាណែត្តមួយគត្ត់ អំកក៏ព្រះត្តូវិ�ញ្ចាំ្ជ ក់ថា�នព្រះ�រោ�សំ
 កមុុជាជា ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងផ្សាងណែដូរ (រោ�ខរោរៀង�ី៣)។ ព្រះ�សំិនរោ�ីអំករោរៀ���់�ី�រ�នសិំ�ិិរោ�ីសំ�ីមួយរោ�កំុងរោ�ខរោរៀង�ី២ (រោពា�គឺ 

�នភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងរោព្រះចីនជាងមួយណែដូ�អំកអាចដូកយកសិំ�ិិ កំុង�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត) អំកអាចរោព្រះជីសំរោរសីំយ
 កអំក�នសិំ�ិិមួយកំុងចំរោណាមអំក�នសិំ�ិិ�ងំអសំ់ រ�សំ់ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងជា “អំក�ក់ពាក្យសំុំសំិ�ិិ�រពារគំនូរឧសំាហកមី”។

ច្ចំនុួនុគំំនុូរឧ�្សាហកម្មម នុិ�ការប់សៀ�ើ�ត្តសៀ���វិញ (ព្រះ��រ�ី ៦) - �រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត (IA) រ�សំ់អំកក៏ព្រះត្តូវិណែត្ត
�ន�រ�ង្កាា ញផ្សាងណែដូរ (រោ�ខរោរៀង�ី៦) �រគូសំ�ញ្ចាំ្ជ ក់ អំ�ីចំនួនសំរុ�នៃនគំនូរឧសំាហកមីណែដូ�ព្រះត្តូវិ�ក់�ញចូ �រោ�កំុង�ព្រះមង់ពាក្យសំុំ 
(ណែដូ�ចំនួននៃនត្តួរោ�ខរោនាំះមិន ព្រះត្តូវិរោ�ីសំ�ី១០០មុខរោ�យី) ចំនួនសំរុ�នៃន�រផ្សា�ិត្តរោ�ងីវិញិ (ជា�ណ៌្ឌរោ�ី និងសំ ឬជា�ណ៌្ឌរោផ្សាសងៗរោ�ៀត្ត) 
ចំនួន�ំ�័រសំរុ�នៃន�ំ�័រណែដូ�រោរៀ���់�ី�រផ្សា�ិត្តរោ�ងីវិញិ និងចំនួនសំរុ�នៃនគំនូរជា�ក្ខណ្ឌៈសំ�គ �់ព្រះ�សិំន រោ�ី�ន។ ព្រះ�សំិនរោ�ី�រ�ក់ពាក្យ
ជា�ក្ខណ្ឌៈជាអនតរជាតិ្តរ�សំ់អំក�នគំនូរឧសំាហកមីរោព្រះចីនជាងមួយ អំកគួរ ណែត្តគិត្តថាភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងណែដូ���ួ�បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំខ ្
�ះ (ណែដូ��ម�រឲ្យ�ន “�រឯកភា�ោំរោ�ី គំនូរឧសំាហកមី”) អាច�ដិូរោសំ�រោ�ីសុំ��ភា�នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជា 
ត្តិរ�សំ់អំក�ុះព្រះតាណែត្តអំក ណែ�ងណែចកវាឲ្យ�ច់�ីោំ (សូំមរោមី�ណែផ្សាំក ៥.២.២ និងកំណ្ឌត្ត់ សំ�គ �់កំុងរោ�ខរោយាង�ី៥ ខាងរោព្រះ�ម)។

ផលិត្តផល (ព្រះ��រ�ី ៨) - ចំរោពាះគំនូរឧសំាហកមីនីមួយៗរោ�កំុង�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត អំកព្រះត្តូវិណែត្តរោរៀ���់�ី ផ្សា�ិត្តផ្សា�
ណែដូ�បាន�រោងាីត្តរោ�ងីគំនូរឧសំាហកមី (ឧ�ហរណ៍្ឌ “តុ្ត” ឬ “ចរោងា�ង”) ឬផ្សា�ិត្តផ្សា�អើី ណែដូ��ក់�ងរោ�នឹងគំនូរឧសំាហកមីណែដូ�ព្រះត្តូវិបាន
រោគរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់�រោងាីត្តវា(ឧ�ហរណ៍្ឌ “កបាច់ច�ឹក់” (motif) ណែដូ�ព្រះត្តូវិបានរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់រោ�រោ�ីរោព្រះគឿងវាយនភ្នំណ្ឌឌ )។ វាជារោរឿងសំំខាន់ណាសំ់ណែដូ� 
អំកព្រះត្តូវិគិត្តថាព្រះគ�់គំនូរឧសំាហកមី និង/ឬផ្សា�ិត្តផ្សា��ងំអសំ់រោ�កំុង�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំកព្រះត្តូវិណែត្តសំថិត្តរោ�កំុងថំាក់
ដូូចោំនៃនចំណាត្ត់ថំាក់អនតរជាតិ្ត (Locarno) (http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/ index.html)។

ពា�្យស�ំគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមអឺន្ធររ៉ុជាតិរ៉ុបសអ់ឺ្ន� - DM/1

សមូ្ពុប្ររា�ែថាអឺ្ន�បាន្ធផរលន់្ធវូព័ត័្តម៌ាន្ធចាំំបាចទ់ាំងអឺសហ់េ��្ន�ងទ្ធិប្រម្ពុង ់DM /1

  ខឹឹមសារចាបំាច់ …

  ខឹឹមសារចាបំាច់�ណែនថមណែដូ�ត្តព្រះមូវិរោ�យភាគីកិចចសំនាមួយចំនួនព្រះ�សិំនរោ�ីព្រះត្តូវិបានរោព្រះជីសំរោរសីំ…

  ខឹឹមសារ តាមជរោព្រះមីសំ …

  ខឹឹមសារតាមជរោព្រះមីសំពាក់�័និណែត្ត�ុុរោណាះ ះសំព្រះ��់ភាគីជា�់កិចចសំនាមួយចំនួនព្រះ�សិំនរោ�ីព្រះត្តូវិបានកំណ្ឌត្ត់ …



ស�ៀវសៅណែនាអំនុវត្ត�ម្រាប់អ្នកបស្កើតគំនូរឧ�សាហកម្ម និ្�ហម្គិនកម្ុជា 15 |

ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

ភាគំីកិច្ចច�នុ្យាណែ�លបានុកំ�ត្ត ់(ព្រះ��រ�ី ៧) - រោ�យ�រគូសំសំញ្ចាំា ព្រះគីសំកំុងគំនូសំព្រះ�អ�់ឲ្យបានព្រះតឹ្តមព្រះត្តូវិណែដូ�រោ�ជា�់នឹងរោ្ីះរ
�សំ់ភាគីកិចចសំនា អំកព្រះត្តូវិណែត្តចងអុ��ង្កាា ញ អំកគឺបានរោព្រះជីសំរោរសីំយកភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងណែដូ�ព្រះត្តូវិសំុំ�រពារ។ �នាំា �់�ី�រគូសំសំញ្ចាំា រចួ 
ោីនភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងណាអាចព្រះត្តូវិ�ក់�ញចូ ��ណែនថមរោ�ៀត្តបានរោនាំះរោ�។

ហត្តថសៀលខា (ព្រះ��រ�ី ១៩) - អំក ឬត្តំណាងរ�សំ់អំកព្រះត្តូវិណែត្តចុះហត្តថរោ�ខារោ�ីពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត(IA)រ�សំ់អំក ព្រះ�សំិនរោ�ី�រ
 

�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈ អនីរជាតិ្តរោ�ើីរោ�ងីតាមរយៈ�ររោព្រះ�ីមរោ�ាបាយ�ក់ពាក្យជាព្រះ��័និរោអ�កិព្រះត្តូនិចរ�សំ់អងគ�រ WIPO រោនាំះ �រចុះហ
ត្តថរោ�ខាព្រះតូ្តវិរោ�ើីរោ�ីងជា�ក្ខណ្ឌៈរោអ�ិកព្រះត្តូនិចរោដូីម្ី�ញ្ចាំ្ជ ក់�ីភា�ព្រះសំ��បា�់តាមរយៈ�ររោផ្សាា�ងផ្ទាា ត្ត់�ច ស់ំគណ្ឌនីរ�ស់ំអំករោព្រះ�ីព្រះបាស់ំ 
ណែដូ�ត្តព្រះមូវិឲ្យ�នរោ្ីះអំករោព្រះ�ី និងរោ�ខសំ�ងៃ ត្ត់រ�សំ់អំក។

ព្រះ�សិំនរោ�ីមិន�ន�័ត្ត៌�នសំំខាន់ៗ ណែដូ�ព្រះត្តូវិ�នរោ�កំុង�ព្រះមង់រោនះរោ� អំកនឹង��ួ�បាន�រជូនដំូណឹ្ឌង�ីភា�មិនព្រះត្តឹមព្រះត្តូវិរោនះ�ីអងគ�រ 
WIPO ។

 ៣.២.២. ខលៃ�ម្ពុសារ៉ុសំខាន្ធ់ៗ  ដែលប្រត្តូវបំហេព័ញបដន្ធ្ថម្ពុហេទ្ធិៀត្តតាម្ពុការ៉ុត្តប្រម្ពុូវរ៉ុបសភ់ាគី 
 នៃន្ធកិចេប្រព័ម្ពុហេប្រព័ៀងខលៃះ

�ន�័ត្ត៌�នសំំខាន់ៗចំនួន�ី�ណែនថមរោ�ៀត្ត ណែដូ�អំកព្រះត្តូវិណែត្ត�ក់�ញចូ �កំុងពាក្យសំុំជាកក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត រ�សំ់អំក ព្រះ�សំិនរោ�ី អំករោព្រះជីសំរោរសីំយក
 ភាគី នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងមួយចំនួន រោដូីម្�ី�ួ�បានសិំ�ិិ�រពាររោ�ីគំនូរ ឧសំាហកមី រោពា�គឺៈ (i) �័ត្ត៌�ន�ក់�ងនឹងអត្តតសំញ្ចាំា ណ្ឌរ�សំ់អំក

�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី (ii) �័ត្ត៌�ន សំរោង្ខ�អំ�ីផ្សា�ិត្តផ្សា� ណែដូ�ព្រះត្តូវិផ្សា�ិត្តរោ�ងីវិញិ ឬរូ��ក្ខណ្ឌៈនៃនគំនូរឧសំាហកមី និង (iii) �ណ្ឌតឹ ង
 �ម�រ។ចំណុ្ឌច�ងំរោនះ�នរោ�កំុងរោ�ខរោរៀង�ី៩, ១១ និង ១២ និងរោ�កំុងឧ�សំមុ័និ១ នៃន�ព្រះមង់ណែ�� ���ក់ពាក្យរោសំំីសំុំ (DM/1)។

អត្តត�ញ្ញាា្�រប់�់អនកប់សៀ�ើ�ត្ត (ព្រះ��រ�ី ១១) - ព្រះ�សំិនរោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំព្រះ�រោ�សំហាើ ងំ�ង់ ហាគ ណា ហុងព្រះគី អុីសំឹង់ឬមិុចសិុំក 
ឬសំហរដូាអារោមរកិ អំកព្រះត្តូវិ�ង្កាា ញអត្តតសំញ្ចាំា ណ្ឌរ�សំ់អំក�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរមួ�នៈ នាំម រោោត្តតនាំម អាសំ័យ�ា ន រោ�ខកូដូ �ុុសំត�នៃព្រះ�សំ 
ណី្ឌយ ៍�ីព្រះករុង និងព្រះ�រោ�សំរ�សំ់អំក�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីផ្សាង (រោ�ខរោរៀង�ី១១)។

ព្រះ�សិំនរោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំយកសំហរដូាអារោមរកិវិញិ រោព្រះរៅ�ី�រ�ង្កាា ញអត្តតសំញ្ចាំា ណ្ឌរ�សំ់អំក�រោងាីត្តគំនូរ ឧសំាហកមី អំកព្រះត្តូវិ�ក់ពាក្យសំម្ថី
 ឬរោសំចកតីព្រះ��សំរ�សំ់អំក�រោងាីត្ត (រោសំចកីីព្រះ��សំនៃន�រ�រោងាីត្ត, ឬ រោសំចកតីណែថីឹងរោហតុ្ត ជំនួសំឲ្យរោសំចកតីព្រះ��សំនៃន�រ�រោងាីត្ត) រោ�យរោព្រះ�ី�ព្រះមង់ 

នៃនឧ�សំមុ័និ១។

�ម្ម្បថឬសៀ�ច្ចកតីម្រាប់កា�រប់�់អនកប់សៀ�ើ�ត្ត (ឧ�សំមុ័និ ១) - ព្រះ�សំិនរោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំយកព្រះ�រោ�សំហាើ ងំ�ង់ ហាគ ណា ហុងព្រះគីឬអីុសំ 
�ង់ រោ�យព្រះោន់ណែត្តគូសំសំញ្ចាំា  �ិករោ�ីព្រះ�អ�់រោ�ជា�់នឹងរោ្ីះព្រះ�រោ�សំណាមួយរ�សំ់�ួករោគរោ�កំុងរោ�ខរោត្តៀង�ី៧ អំកព្រះត្តូវិព្រះ��សំថា ខឹួនអំ
កជាអំក�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី ព្រះ�សំិនរោ�ីអំកគិត្តថាខឹួនអំកជាអំក�រោងាីត្តណែមន ឬ(ក៏អំក�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី ណែដូ�បាន�ង្កាា ញរោ�កំុងរោ�
ខរោរៀង�ី១១រោនាំះ ជាមនុសំស�ំក់រោផ្សាសងរោ�ៀត្ត) ណែដូ�រោ�កំុងពាក្យសំុំ ជា�ក្ខណ្ឌៈ អនតរជាតិ្ត អំក�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីបានចាត្ត់តាងំអំក។ ព្រះ�
សំិនរោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំយកសំហរដូាអារោមរ ិកវិ ិញរោព្រះរៅ�ី�រ�ង្កាា  ញអត្តតសំញ្ចាំា ណ្ឌរ�សំ់អំក�ងា រោ�ីត្តគំនូរ ឧសំាហកមី អំកព្រះត្តូវិ�ក់ពាក្យសំម្ថី 
ឬរោសំចកតីព្រះ��សំ�ីភា�ជា�ច សំ់នៃនគំនូរនៃចំព្រះ�ឌិត្តរោនះរោ�យរោព្រះ�ី�ព្រះមង់ នៃនឧ�សំម ្�័និ១។

ការពិិពិ�៌នាំ (ព្រះ��រ�ី ៩) - ព្រះ�សំិនរោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំយកព្រះ�រោ�សំរ ុូ�ុនី ឬរោវិៀត្តណាម អំកព្រះត្តូវិផ្សាត�់�រ�រយិាយសំរោង្ខ�អំ�ី�ក្ខណ្ឌៈរូ� 
នៃនគំនូរឧសំាហកមី។ ព្រះ�សំិនរោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំយកសាធារណ្ឌរដូាអា�ុ�់-សីុំរ ី អំកព្រះត្តូវិផ្សាត�់�រ�រយិាយសំរោង្ខ�ខាងរោ�ីរោនះ ឬផ្សាត�់��រយិាយ
សំរោង្ខ�អំ�ីផ្សា�ិត្តផ្សា�ណែដូ�ព្រះត្តូវិផ្សា�ិត្តរោ�ងីវិញិ (រោ�ខរោរៀង �ី៩)។

សៀ�ច្ចកីីអ�អា� (ព្រះ��រ�ី ១២) - ចុង�ញច�់ ព្រះ�សំិនរោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំយកសំហរដូាអារោមរកិឬរោវិៀត្តណាម អំកព្រះត្តូវិណែត្ត�ំរោ�ញ�ព្រះមង់ណែ����� 
ក់ពាក្យសំុំ DM/1 កំុងរោ�ខរោរៀង �ី១២ ណែដូ��ន�ណ្ឌតឹ ង�ម�ររោ�យ�នពាក្យមួយជា�ិរោសំសំ។

ព្រះ�សិំនរោ�ីមិន�ន�័ត្ត៌�នសំំខាន់ៗ�ណែនថមរោ�ៀត្ត ណែដូ�ព្រះត្តូវិ�ក់�ញចូ �កំុង�ព្រះមង់រោនះរោ� អំកនឹង��ួ� បាន�រជូនដំូណឹ្ឌង�ីភា�មិនព្រះត្តឹម
 ព្រះត្តូវិរោនះ�ីអងគ�រ WIPO។

 ៣.២.៣. មាតិការ៉ុ តាម្ពុចិត្តរហេប្រជើសហេរ៉ុើស

រោ�ីរោ�ះជាអំកមិនបានចាត្ត់តាងំភាគីណែដូ�ជា�់កិចចសំនាណាមួយក៏រោ�យ ក៏ព្រះត្តូវិណែត្ត�ម�រជា�ច់ខាត្តឲ្យ�ង្កាា ញអត្តតសំញ្ចាំា ណ្ឌរ�សំ់អំក 
�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី ឬ�ររោរៀ���់អំ�ីគំនូរឧសំាហកមី ឬផ្សា�ិត្តផ្សា� ណែដូ�ព្រះត្តូវិផ្សា�ិត្តរោ�ងីវិញិ (ដូូចណែដូ�បាន�ន្យ�់រោ�កំុងណែផ្សាំក

 ៣.២.២ខាងរោ�ី)។
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រោ�ះយុាងណាអំកព្រះ�ណែហ�ជាចង់ផ្សាត�់នូវិ�រចងអុ��ង្កាា ញរោ�រោ���ំរោ�ញ�ព្រះមង់ពាក្យសំុំអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក (DM / 1) ។ តាម�រ�ិត្តវាព្រះត្តូវិ 
បានណែណ្ឌនាំឱំ្យ្យ�ន�រចងអុ��ង្កាា ញ អត្តត�ញ្ញាា្�រប់�់អនកប់សៀ�ើ�ត្ត (ព្រះ��រ�ី ១១) រោ�រោ��អំករោព្រះជីសំរោរសីំយក �៊ាុ�ហាគ រ ី ជ�ុុន 
សាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុសំហ�័និរុសំសុ ីណែសំ៊ា�៊ាី តាហសុគីីសាថ ន ឬត្តួកគី។ ព្រះសំរោដូៀងោំរោនះណែដូរ រោយងីសំុំជូនរោយា��់អំកឲ្យផ្សាត�់នូវិ�រ�រយិាយសំរោង្ខ�អំ�ី 
�ក្ខណ្ឌៈ�ិរោសំសំ នៃនគំនូរឧសំាហកមី (រោ�ខរោរៀង�ី៩) រោ�រោ��ណែដូ�អំករោព្រះជីសំរោរសីំយកសំហ�័និរុសំសុ។ី

រោ�ីសំ�ីរោនះរោ�ៀត្ត អំកក៏ព្រះ�ណែហ�ជាចង់�ង្កាា ញ�័ត្ត៌�នរោផ្សាសងៗរោ�ៀត្តរោ�កំុង�ព្រះមង់ (DM/1) នៃនពាក្យ សំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំកផ្សាងណែដូរ 
ណែដូ��័ត្ត៌�ន�ងំរោនាំះ�នដូូចជា អាសំ័យ�ា នសំព្រះ��់រោ�ើី�រ�ំនាំក់ �ំនងោំ (រោ�ខរោរៀង�ី៤) �រណែត្តងតាងំអំកត្តំណាង (រោ�ខរោរៀង�ី៥) 
ចំណាត្ត់ថំាក់ផ្សា�ិត្តផ្សា�នៃនព្រះករុង �ូ�ណូ្ឌ(Locarno) ណែដូ�គំនូរឧសំាហកមីជារ�សំ់ផ្សា�ិត្តផ្សា�នៃនចំណាត្ត់ថំាក់រោនាំះ (រោ�ខរោរៀង�ី៨) 
�រ�រយិាយ�ីរោ្ីះនៃន�រផ្សា�ិត្តផ្សា�ិត្តផ្សា� (រោ�ខរោរៀង�ី១០) �រត្តវុា�ីអា�ិភា�ព្រះ�សិំនរោ�ីគិត្តថា អាចអនុវិត្តតបាន (រោ�ខរោរៀង�ី១៣) 

 រោសំចកតីព្រះ��សំអំ�ី�រ�ង្កាា ញគំនូរឧសំាហកមីរោ�កណែនឹងតាងំ�ិ�័រណ៍្ឌ ជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តមួយ (រោ�ខរោរៀង�ី១៤) និង/ឬ សំំរោណី្ឌសំុំរោ�ើី
 �រផ្សាស�ើផ្សាាយភឹាមៗ ឬ�នារោ���រផ្សាស�ើផ្សាាយរោ�រោ��រោព្រះ�យ(រោ�ខរោរៀង�ី១៧)។

អា�យដ្ឋាា្នុ�ម្រា�ប់់ការសៀ�ើ�យ�ើ� (រោ�ខរោរៀង�ី៤)ព្រះត្តូវិបានរោ�ើីរោ�ងីណែត្តកំុងករណី្ឌណែដូ�មិន�ន់�ន�រចាត្ត់តាងំអំកត្តំណាងតាម(
រោ�ខរោរៀង�ី៥)ណែត្ត�ុុរោណាះ ះរោ� រោហយីអាសំ័យ�ា នសំព្រះ��់�ររោ�ើី �ំនាំក់�ំនងជាមួយអងគ�រ WIPO ព្រះត្តូវិណែត្តខុសំោំ�ីអាសំ័យ�ា នផ្ទាា � ់
ខឹួនរ�សំ់អំក។ ព្រះ�សំិនរោ�ី�នអំក�ក់ ពាក្យសំុំជារោព្រះចីនណែដូ��នអាសំ័យ�ា នសំព្រះ��់�ររោ�ើី�ំនាំក់�ំនងខុសំៗោំ រោហយីមិន�ន់បានរោ�ើី�រ
ចាត្ត់តាងំអំកត្តំណាងរោ� ព្រះត្តូវិ�ក់�ញចូ �អាសំ័យ�ា ន�ច់រោ�យណែ�ក�ីោំសំព្រះ��់�ររោ�ើី�ំនាំក់�ំនងផ្សាង។

វាមិន�ន�ររតឹ្តត្ត្តិ្តអើី (�ក់�ងនឹងគុណ្ឌវិុឌ្ឍវិិជិា្ជ ជីវិៈ សំញ្ចាំ្ជ ត្តិ ឬ�ំរោ��ា ន) ចំរោពាះ�ុគគ�ណែដូ�ព្រះត្តូវិ បានចាត្ត់តាងំជាអំកត្តំណាង
 ឲ្យ�ំរោ�ញភារកិចចរោ�អងគ�រ WIPO រោនាំះរោ� (រោ�ខរោរៀង�ី៥)។ វាអាចជាចាបំាច់កំុង�រចាត្ត់តាងំអំកត្តំណាង�ំក់ ឬរោព្រះចីននាំក់ជា�នត�នាំា �់

រោដូីម្�ីំរោ�ញភារកិចចរោ��រយិា�័យរ�សំ់ភាគី នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង ណែដូ���ួ�បាន�រចាត្ត់តាងំ (DCPs)ឧ�ហរណ៍្ឌ កំុងករណី្ឌណែដូ�
 �រយិា�័យរោនះ�ដិូរោសំ�ន៍មិនផ្សាត�់សិំ�ិិ�រ�រពាររោ�ីគំនូរឧសំាហកមី។

អំកព្រះ�ណែហ�ជាចង់�ង្កាា ញ�ីចំណាត្ត់ថំាក់ (ណែត្តមួយ) នៃនចំណាត្ត់ថំាក់ព្រះករុង�ូ�ណូ្ឌ(Locarno) ណែដូ�គំនូរឧសំាហកមីជារ�សំ់ចំណាត្ត់ថំាក់
រោនាំះ (រោ�ខរោរៀង�ី៨)។ រោ�ីមិនដូូរោចំាះរោ�អងគ�រ WIPO នឹង�ង្កាា ញ�ីចំណាត្ត់ថំាក់រោនាំះ។ រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យ កំុងករណី្ឌណែដូ��

 នគំនូរឧសំាហកមីរោព្រះចីន អំកព្រះត្តូវិណែត្តដឹូងឲ្យបានចបាសំ់ថា គំនូរឧសំាហកមី�ងំអសំ់�នចំណាត្ត់ថំាក់ដូូចោំ រោ�ីមិនដូូរោចំាះរោ�អងគ�រ WIPO 
អាចរោ�ីករោ�ងី�ីភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្តនៃនគំនូរឧសំាហកមី�ងំរោនាំះ។

អំកអាចត្តវុា�ីអា�ិភា� នៃនពាក្យសំុំ�ីមុនៗរោ�យណែផ្សាអករោ�ីរោហតុ្តផ្សា�ថាបាន�ក់ពាក្យរោ�ីកដំូ�ូងរោ� កំុងរដូាភាគីនៃនអនុសំញ្ចាំា ព្រះករុងបុារសីំ៍ 
ឬអងគ�រពាណិ្ឌជ្ជកមី�ិភ្នំ�រោ�ក (WTO) (រោ�ខរោរៀង�ី១៣)។ ព្រះ�សំិនរោ�ីអំករោ�ើីដូូរោចំះអំកគួរណែត្ត�ិចារណាថា DCPs ខឹះ (ជ�ុុន មុិកសិុំក 
សាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុសំហ�័និរុសំសុ ីសំហរដូាអារោមរកិ) នឹងត្តព្រះមូវិឱ្យ្យអំកផ្សាត�់ជូននូវិ ឯកសារអា�ិភា�ថីត្តចមឹងណែដូ��ន�រ�ញ្ចាំ្ជ ក់រោចញ�ី�រយិា
�័យរ�សំ់�ួករោគ។  ឯកសារអា�ិភា�មិនអាចព្រះត្តូវិបាន�ក់�ញ្ជូ នតាមរយៈអងគ�រ WIPO រោ� រោ�ីកណែ�ងណែត្ត�ក់�ងនឹងសាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុ(ព្រះ�
សំិនរោ�ីព្រះត្តូវិបាន�ក់�ញ្ជូ នរមួជាមួយឧ�សំមុ័និ V នៃនពាក្យសំុំអនីរជាតិ្តដូូចណែដូ�បាន�ញ្ចាំ្ជ ក់រោ�កំុងណែផ្សាំក ៣.២.៤ ខាងរោព្រះ�ម) ។  កំុងករណី្ឌ

 ណាក៏រោ�យ ព្រះ�សិំនរោ�ី�រយិា�័យនៃន�រ�ក់ពាក្យរោ�ីកដំូ�ូងរ�សំ់អំកចូ�រមួកំុងរោសំវាកមីចូ�រោព្រះ�ីឌីជីថី� WIPO (DAS)។

រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យអំកគួរណែត្តគិត្តថាភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង (DCPs) ណែដូ���ួ�បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំមួយចំនួន (ដូូចជា ជ�ុុន  
សំហ�័និរុសំសុ ីសំហរដូាអារោមរកិ) �ម�រឲ្យព្រះ�គ�់ឯកសារអា�ិភា�ណែដូ��ញ្ចាំ្ជ ក់ថាបានថីត្តចមឹងព្រះតឹ្តមព្រះត្តូវិតាមចបា�់រោដីូមរោ��រយិា�័យរ�សំ់�ួក
រោគរោ�យផ្ទាា �់។ ព្រះ�សំិនរោ�ី�រយិា�័យនៃន�រ�ក់ពាក្យរោ�ីកដំូ�ូងរ�សំ់អំកចូ�រមួរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់រោសំវារោអ�កិព្រះត្តូនិច (Digital Access Service 
“DAS”) រ�សំ់អងគ�រ WIPO ជា “�រយិា�័យត្តំក�់ឯកសារ” (Depositing Office) រោ�យរោោរ� តាមរោោ��រណ៍្ឌឯកសារ 
អា�ិភា�សំព្រះ��់�រ�ក់ពាក្យរោសំំីសំុំគំនូរឧសំាហកមី និង DCP ក៏ចូ�រមួរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់រោសំវា DAS ណែដូ�ជា ”�រយិា�័យចូ�រោមី�ឯកសារ” 
(accessing Office) អំកអាចរោរៀ���់�ីរោ�ខកូដូសំព្រះ��់ចូ�រោព្រះ�ីព្រះបាសំ់រោសំវា DAS រោ�កំុងរោ�ខរោរៀង�ី១៣ នៃន�ព្រះមង់ DM/1 
រោដូីម្ឲី្យរោ�ីករោព្រះ�យៗរោ�ៀត្ត អំកអាចចូ�រោមី�ឯកសារជាអា�ិភា�តាមរយៈរោសំវាDAS (http://www.wipo.int/das/en/)។

�រ�រពារគំនូរឧសំាកមីជា�រោណាត ះអាសំនំណែដូ�រោគបាន�ង្កាា ញរោ�កណែនឹងតាងំ�ិ�័រណ៍្ឌមួយចំនួនអាចព្រះត្តូវិបានរោគត្តវុាតាម�ព្រះតា ១១ នៃន 
អនុសំញ្ចាំា ព្រះករុងបុារសីំ៍។ ព្រះ�សំិនរោ�ីអំក�ន�ំណ្ឌងចង់បានត្តវុា�ីអា�ិភា� នៃន�រ�ក់តាងំ�ង្កាា ញរោ�កំុង�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត

 រ�សំ់អំក (រោ�ខរោរៀង�ី១៤) អំកព្រះត្តូវិរោរៀ� ��់�ី�ីកណែនឹងណែដូ�បានរោ�ើី�រតាងំ�ិ�័រណ៍្ឌ និង���ររិោចេ�នៃន�ររោ�ើី�រតាងំ�ិ�័រណ៍្ឌផ្សា�ិត្តផ្សា�ជា
រោ�ីកដំូ�ូង និងចំនួនគំនូរឧសំាហកមីនីមួយៗ ណែដូ�បាន�ង្កាា ញរោ�កំុង�ិ�ីតាងំ�ិ�័រណ៍្ឌរោនះ។

�ក់�ងនឹងរោ��រោវិ�នៃន�រផ្សាស�ើផ្សាាយ�ី�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាត្តិជារោោ��រណ៍្ឌ�រផ្សាស�ើផ្សាាយព្រះត្តូវិចា�់រោផ្សាតីមកុំងរយៈរោ��ព្រះបាមំួយ
ណែខ �នាំា �់�ី�រចុះ���ររិោចេ� នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត រោ�ីកណែ�ងណែត្តអំកបានរោសំំីសំុំឲ្យរោ�ើីរោផ្សាសង�ីរោនះ។ រោ�កំុងពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈ

 អនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក (រោ�ខរោរៀង�ី១៧) អំកអាចរោសំំីសំុំឲ្យរោ�ើី�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយជា�នាំា ន់ �នារោ��នៃន�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយហូត្តដូ�់រយៈរោ�� 
៣០ណែខ (រោដីូម្ពី្រះជា�នូវិ�័ត្ត៌�ន�ណែនថមពាក់�័និនឹងរោ��រោវិ� នៃន�រផ្សាស�ើផ្សាាយ សូំមរោមី�ណែផ្សាំក៥.១.១, ៥.១.២ និង ៥.១.៣ ខាងរោព្រះ�ម)។
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

 ៣.២.៤. ខលៃ�ម្ពុសារ៉ុតាម្ពុចិត្តរហេប្រជើសហេរ៉ុើសពា�ព់័ន័្ធធដត្តចំហេពាះភាគី នៃន្ធកិចេប្រព័ម្ពុហេប្រព័ៀង
 ម្ពុចួចំន្ធនួ្ធបុ�ហេណាះ ះ

�ព្រះមង់ (DM/1) នៃន�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត  ផ្សាត�់��ិភា�ឲ្យអំកកំុង�ររោរៀ���់ខឹឹមសារ �ណែនថមមួយចំនួនរោ�ៀត្តតាមចិត្តតចង់
បាន  ណែដូ�ជាខឹឹមសារអាចពាក់�័និព្រះ�សិំនរោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំយកភាគីនៃនកិចច ព្រះ�មរោព្រះ�ៀងមួយចំនួនជាក់�ក់។

រោ�ព្រះ�រោ�សំជ�ុុន និងសាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុ គំនូរឧសំាហកមី អាចនឹងព្រះត្តូវិបានរោគចុះ�ញ្ជ ីជាគំនូរឧសំាហកមី�ក់�ងនឹងគំនូរឧសំាហកម ី
រោផ្សាសងរោ�ៀត្ត ណែដូ�គំនូរឧសំាហកមីរោនាំះ�ន�ក្ខណ្ឌៈព្រះសំរោដូៀងោំ និងព្រះត្តូវិបានរោគកំណ្ឌត្ត់ថាជាគំនូរឧសំាហកមីរោដីូម (principle design)  
រោព្រះ�ម�ក្ខខ័ណ្ឌឌ ថាគំនូរឧសំាហកមី�ងំ�ីររោនះជារ�សំ់អំក�ក់ពាក្យសំុំ/�ច សំ់ណែត្តមួយ។ ព្រះ�សិំនរោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំយកព្រះ�រោ�សំជ�ុុន និង/
ឬសាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុអំកព្រះ�ណែហ�ជាចង់�ញ្ចាំ្ជ ក់ថាគំនូរឧសំាហកមីមួយចំនួន ឬ�ងំអស់ំណែដូ��នរោ� កំុងពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ ់
អំក ព្រះត្តូវិបានរោគចាត្ត់�ុកថា �ក់�ងរោ�នឹងគំនូរឧសំាហកមីសំំខាន់ (principle design) ណែដូ�វាក៏ជាកមីសិំ�ិិរ�សំ់អំកផ្សាងណែដូរ(រោ�ខរោរៀង
�ី១៦)។

ព្រះ�រោ�សំជ�ុុន និងសាធារណ្ឌៈរដូាកូរោរ ុក៏��ួ�យកនូវិករណី្ឌរោ�ីកណែ�ងចំរោពាះកងើះភា�ថីីី រោ�រោ��ណែដូ�គំនូរឧសំាហកមីមួយព្រះត្តូវិបានរោគផ្សាស�ើ
ផ្សាាយ (រោ�កំុង�រតាងំ�ិ�័រណ៌្ឌ ឧ�ករណ៍្ឌ/សំ�ភ រៈរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់សាធារណ្ឌៈ (public materials) ដូូចជា រោ�តាម�សំសនាំវិដូតី ឬរោសំៀវិរោ��តា�ុក 
ឬតាមអីុន�ឺណែណ្ឌត្ត) កំុងរយៈរោ��ព្រះបាមំួយណែខមុនរោ���ន�រ�ក់ពាក្យសំុំព្រះ�សិំនរោ�ី�រព្រះ��សំ រោនាំះបានរោ�ើីរោ�ងីមុនរោ��វាចា�់�នសុំ�
�ភា�។ �ព្រះមង់ (DM/1) នៃន�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត  អនុញ្ចាំា ត្តឲ្យអំករោ�ើី�រព្រះ��សំពាក់�័និនឹង�ររោ�ីកណែ�ងរោ�ីភា�ថីីីនៃនផ្សា
�ិត្តផ្សា� រោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំយកព្រះ�រោ�សំជ�ុុន (រោ�ខរោរៀង�ី១៥) និង/ឬសាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុ (រោ�ខរោរៀង�ី១៥ និងឧ�សំមុ័និII)។ 
រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យ អំកព្រះត្តូវិចាថំា�រព្រះ��សំណែ��រោនះអាច�ុះពា�់ដូ�់សិំ�ិិរ�សំ់អំករោ�កំុងយុតាត �ិ�ររោផ្សាសងរោ�ៀត្ត។

ព្រះ�សិំនរោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំយកសាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុនិងអំក�ន�ំណ្ឌងចង់ត្តវុាអំ�ីអា�ិភា�នៃន�រ�ក់ ពាក្យសំុំមុនរោគ(រោ�ខរោរៀង�ី១៣)អំកអាច
�ក់ឯកសារ�ញ្ចាំ្ជ ក់�ីអា�ិភា�រ�សំ់អំករោ�យរោព្រះ�ីឧ�សំមុ័និ V រោ�កំុង�ព្រះមង់ DM/1 (ឬណែផ្សាំក នៃន�ររោ�ើី�ំនាំក់�ំនងោំ រោ�កំុងកមីវិ�ិី�ក់

 ពាក្យតាមព្រះ��័និរោអ�កិព្រះត្តូនិច “E-filing interface”)។ អំកអាចរោ�ើីណែ��រោនះបាន ចំរោពាះណែត្តសាធារណ្ឌរដូាកូរោរ�ុុុរោណាះ ះ។ ឯកសារ�ញ្ចាំ្ជ ក់អា�ិភា�  
ណែដូ��ម�ររោ�យ DCPs រោផ្សាសងរោ�ៀត្ត ព្រះត្តូវិ�ញ្ជូ នរោ�យផ្ទាា �់រោ��រយិា�័យកមីសិំ�ិិឧសំាហកមី (IP) រ�សំ់�ួករោគ។

ព្រះ�សិំនរោ�អំីករោព្រះជសីំរោរសីំយក អុពី្រះសាណែអ� មុកិសិុំក ឬសំហរដូាអារោមរកិ អំកអាច��ួ�បានអត្តថព្រះ�រោយាជន៍� ី�រ�ត្ត�់នថយ ត្តនៃមឹនៃន�រ�ក់ពាក្យ
រោ�ព្រះ�រោ�សំមួយៗ ព្រះ�សំនិរោ�អំីក�ក់ពាក្យមក�ីព្រះ�រោ�សំដូូចណែដូ�បានកំណ្ឌត់្ត។ កុំងករណី្ឌអុពី្រះសាណែអ� អំកណែដូ�អាច��ួ�បានអត្តថព្រះ�រោយាជន៍�ី

 �រ�ត្ត�់នថយនៃថឹីរោសំវារមួ�នរូ�វិនត�ុគគ� អងគភា�ខំាត្តតូ្តចៗ នងិសាថ �័នឧត្តតមសិំកាណែដូ��ំរោ�ញនូវិត្តព្រះមូវិ�រជាក�់ក។់  កុំងករណី្ឌព្រះ�រោ�សំ
 

មុកិសិុំក �កួរោគ��់�ញចូ ��ងំអំក�រោងាតី្តថីីីណែដូ�ជារ�ូវិនត�ុគគ� អងគភា�ខំាត្តមីព្រះកូ នងិខំាត្តតូ្តច នងិសាថ �័នឧត្តតមសិំកា នងិ វិ�ិាសាស្ត្រសំតសាធារណ្ឌៈ 
ឬវិ�ិាសាថ នព្រះសាវិព្រះជាវិ�រោចចកវិ�ិា។  កុំងករណី្ឌសំហរដូាអារោមរចិ �កួរោគរមួ�ញចូ ��ងំអងគភា�ខំាត្តតូ្តច នងិអងគភា�ខំាត្តមីព្រះករូោ�តាមអត្តថន័យ 
នៃនចបា�់ សំហរដូាអារោមរកិ និង���្ញាត្តតិជា�រ�នរ�សំ់�រយិា�័យពាណិ្ឌជ្ជសំញ្ចាំា  និងព្រះ��សំនីយ�ព្រះត្តត្តកាកមីរ�សំស់ំហរដូាអារោមរកិ 
(USPTO)។ រោដូីម្សីំរោព្រះមចដូូរោចំះបានអំកគួរ�ិនិត្ត្យរោព្រះជីសំរោរសីំ និងគូសំយព្រះ�អ�់មួយព្រះតឹ្តមព្រះត្តូវិ (រោ�ខរោរៀង �ី១៨)។ �ក់�ងរោ�នឹងព្រះ�

 រោ�សំ�ងំរោនាំះ អំកអាចរោសំំីសំុំ�រ�ត្ត់�នថយត្តនៃមឹរោសំវា�ងំរោនះរោ�យគូសំកំុងព្រះ�អ�់ណែដូ�សំមព្រះសំ� (ព្រះ��រ�ី១៨) ។  រោដូីម្�ីញ្ចាំ្ជ ក់�ីអងគភា�
ខំាត្តមីព្រះកូ �ក់�ងនឹងសំហរដូាអារោមរកិ រោដូីម្�ីញ្ចាំ្ជ ក់�ីឋានៈជាសំហព្រះោសំតូ្តចតាចបានអំកគួរណែត្ត�ក់ជូននូវិ�ព្រះមង់ នៃន�រ�ញ្ចាំ្ជ ក់�ីឋានៈណែ��
រោនះមួយរោ�ៀត្ត(ឧ�សំមុ័និIV)។

ចុង�ញច�់ ព្រះ�សំិនរោ�ីអំករោព្រះជីសំរោរសីំយកសំហរដូាអារោមរចិ អំកអាច�ក់ពាក្យរមួរោ�កំុង�ព្រះមង់ DM/1 ណែដូ��ញ្ចាំ្ជ ក់�ី�័ត្ត៌�ន ណែដូ�អំកបានដឹូង
ថា�ន�ក្ខណ្ឌៈសំម្ត្តតិព្រះគ�់ព្រះោន់រោដីូម្�ី�ួ�បាន�រ�រពារជា�ច សំ់គំនូរឧសំាហកមីពាក់�័និ(ឧ�សំមុ័និ III)។

៣.៣. ត្តប្រម្ពុូវការ៉ុចាំំបាច�់្ន�ងការ៉ុផលិត្តហេ�ីងវិញ

�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ រោដូីម្សំុីំ�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមី រោ�កំុងពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈ អនីរជាតិ្ត (IA) រ�សំ់អំកព្រះត្តូវិរោោរ�តា
មត្តព្រះមូវិ�រជាផ្សាឹូវិ�ររ�សំ់កិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច �រខកខានមិន បានរោោរ�តាមត្តព្រះមូវិ�ររោនះ អងគ�រ WIPO អាចចាត្ត់�ុក�រ�ក់ពាក្យសំុំ 
(IA) រ�សំ់អំកថា�ន�ក្ខណ្ឌៈ មិនព្រះត្តឹមព្រះត្តូវិ។ �រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ អាចរោ�ើីរោ�ងីបានតាម�ព្រះមង់ជា�រថីត្តរូ�/�រថីត្តចមឹង 
ឬរូ�ត្តំណាងព្រះ�ហើកិរោផ្សាសងរោ�ៀត្ត នៃនគំនូរឧសំាហកមី ឬនៃនផ្សា�ិត្តផ្សា� ណែដូ��រោងាីត្តបានជាគំនូរឧសំាហកមី។ �រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកម ី
រោ�ងីវិញិ ណែដូ�រោរៀ���់រោ�រោ�ីព្រះក�សំ់ ព្រះត្តូវិថីត្ត�ិ�រូ� ឬរោបាះ�ុមុរោ�យផ្ទាា �់រោ�ី សំនឹឹកព្រះក�សំ់ខំាត្ត A4 រោ�យអនុរោ�មមតាម�រ�រណែណ្ឌនាំ ំ

 
ណែដូ�បាន�រោងាីត្តរោ�ងីរោ�កំុងរោគហ�ំ�័រ http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html។ ចំរោពាះ�រ�ក់ពាក្យសំុំតាមព្រះ��័និ
រោអ�កិព្រះត្តូនិច �រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ ព្រះត្តូវិ�រោងាីត្តរោ�ងីកំុង�ព្រះមង់ជារូ�ភា� JPEG ឬ TIFF ណែដូ��នគុណ្ឌភា� 300x300 dpi 
និង�ំហឯំកសារនីមួយៗមិនព្រះត្តូវិរោ�ីសំ�ី 2MB រោ�។ រោដូីម្ពី្រះជា��័ត្ត៌�ន�ំអិត្ត�ក់�ងនឹង�រ�ង្កាា ញអំ�ី�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ 
�ររោបាះ�ង់សំិ�ិិ ចំនួន�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ និងរោ្ីះ �ំហ ំ និងគុណ្ឌភា� នៃន�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ 
និង�ក្ខណ្ឌៈសំ�គ �់ជាក់�ក់រ�សំ់វា សូំមរោមី�រោ�កំុងរោគហ�ំ�័រ http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html។
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រោ�កំុង��ៈរោ�សំៈជាក់�ក់ កិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច (សំនិិសំញ្ចាំា ព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ) អនុញ្ចាំា ត្តឲ្យ�ក់រូ�សំំណាកគំរូ(specimens)ជំនួសំ
�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ។ កំុងរណី្ឌណែ��រោនះ រោយងីអាចអនុវិត្តតបានព្រះ�សិំនរោ�ីពាក្យសំុំ�ន�រសំំរោណី្ឌសំុំឲ្យ�នាររោ���រផ្សាស�ើ

 ផ្សាាយ និង�ញ្ចាំា ពាក់�័និនឹងគំនូរឧសំាហកមី ណែដូ��ន�ំហ�ំីររោផ្សាសងោំ។ ព្រះ�សំិនរោ�ី អំក�ក់ពាក្យសំុំ�ក់រូ�សំំណាកគំរូជំនួសំ�រ�រោងាីត្តគំនូ 
រឧសំាហកមី រោ�ងីវិញិ អំកព្រះត្តូវិណែត្តផ្សាត�់រូ�សំំណាកគំរូមួយរោ�ឲ្យអងគ�រ WIPO និងរូ�សំំណាកគំរូមួយរោ�ៀត្តរោ�ឲ្យភាគីនៃនកិចច 
ព្រះ�មរោព្រះ�ៀងណែដូ���ួ�បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំ (DCP) នីមួយៗណែដូ�ព្រះត្តូវិ�ររូ�សំំណាកគំរូរោនាំះ។ រូ�សំំណាកគំរូ �ងំអសំ់ព្រះត្តូវិ�ក់រោ�កំុងកញច�់ណែត្ត 
មួយ និងព្រះត្តូវិរោោរ�តាម�រត្តព្រះមូវិ ណែដូ�បាន�ញ្ចាំ្ជ ក់រោ�កំុងរោគហ�ំ�័រ http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html។

រោ�ះ�ីជា��់ត្តព្រះមូវិ�រជាផ្សាឹូវិ�រ�ងំអសំ់ណែដូ�រោរៀ�ចំរោ�ងីរោ�យកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហចព្រះសំ�តាម �រកំណ្ឌត្ត់រ�សំ់អងគ�រ WIPO 
ក៏រោ�យ ក៏�រយិា�័យរ�សំ់ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងរករោ�ញីថា �រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិណែដូ��នរោ�កំុង�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈ

 អនីរជាតិ្ត (IR) មិន�ន�ក្ខណ្ឌៈសំម្ត្តតិព្រះគ�់ព្រះោន់កំុង�រ�ង្កាា ញគំនូរឧសំាហកមីរោ�ញរោ�ញរោ� ណែផ្សាអករោ�ីមូ��ា នណែ��រោនះ រោគរោចញ�ិខិ
 ត្ត�ដិូរោសំ�ផ្សាត�់�រ�រពារ។ �ក្ខណ្ឌៈវិនិិចេ័យសំព្រះ��់�រ�ង្កាា ញគំនូរឧសំាហកមីឲ្យបានព្រះគ�់ព្រះោន់អាច�នសំភា�ខុសំោំ�ីយុតាត �ិ�រមួយ

រោ�យុតាត �ិ�រមួយរោ�ៀត្ត។ រោហតុ្តដូូរោចំះអំកព្រះត្តូវិ�ិរោព្រះោះរោយា��់ជាមួយភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង និងអងគ�រជាអំករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ណែដូ��នចំណា�់អា
រមីណ៍្ឌកំុងរោរឿងរោនះ អងគ�រ WIPO បាន�រោងាីត្តឯកសារមួយសំតី�ី�រណែណ្ឌនាំឲំ្យរោរៀ�ចំនិង�រផ្សាត�់�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ រោដីូម្�ី�់
សាា ត្ត់ចំរោពាះ�រ�ដូិរោសំ�រោ�យសារមូ�រោហតុ្តនៃន�រ�ង្កាា ញគំនូរឧសំាហកមីណែដូ��ន�័ត៌្ត�នមិនព្រះគ�់ព្រះោន់រោ�ើីរោ�ងីរោ�យ�រយិា�័យព្រះត្តរួត្ត
�ិនិត្ត្យពាក្យសំុំណែដូ�អាច�ញយកមករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់បាន�ីរោគហ�ំ�័រ http://www.wipo.int/hague/en/news/ 2016/news 0006.html ។ វា�ិ
ត្តជា�នសារៈសំំខាន់ណាសំ់កុំង�ររោ�ើី�រ�ិរោព្រះោះ
រោយា��់ព្រះ�សិំនរោ�ីអំកព្រះតូ្តវិរោព្រះជីសំរោរសីំយក�រ�រ
ពារណាមួយកំុងចំរោណាមព្រះ�រោ�សំចំនួន ១១ 
ដូូចជា៖ �ណា� ហុងព្រះគី អុីព្រះសាណែអ� ជ�ុុន 
មុិកសិុំក សាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុ សាធារណ្ឌរដូាមុុ��វិ ី
រ ុូ�ុនី សំហ�័និរុសំសុ ី សាធារណ្ឌរដូាអា�ុ�់សីុំរ ី ឬ 
សំហរដូាអារោមរចិ។ 

៤. ការ៉ុដ្ឋា�ព់ា�្យស�ំគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមជាល�្ខណៈអឺន្ធររ៉ុជាតិរ៉ុបសអ់ឺ្ន� 
- ការ៉ុអឺន្ធ�វត្តរល្អ

៤.១. ការ៉ុដ្ឋា�ព់ា�្យស�ំហេដ្ឋាយផ្ទាា លហ់េ� WIPO (ភាសា ដបបបទ្ធិហេរ៉ុៀបចំពា�្យស�ំ 
ឯ�សារ៉ុដ្ឋា�ត់ាម្ពុហេអឺ�ិ�ប្រត្តូន្ធិ�)

�រ�ក់ពាក្យសំុំអនតរជាតិ្តរ�សំ់អំក អាចព្រះត្តូវិបាន�ក់រោ� WIPOជាភាសាអង់រោគឹសំ បា�ងំ  ឬរោអសំបាញុ។

អំកអាច�ក់ឯកសារ IA រ�សំ់អំកតាមរយៈកមីវិ�ិី�ក់ឯកសាររោអ�ចិព្រះត្តូនិច (eHague) ឬរោ�យ�រ រោផ្សាាី�ព្រះមង់ព្រះក�សំ DM / 1 រោ�  
WIPO តាមរយៈនៃព្រះ�សំណី្ឌយ ៍ (តាមរយៈសាថ �័ននៃព្រះ�សំណី្ឌយ ៍ ឬរោសំវាដឹូកជញ្ជូ នរោផ្សាសងរោ�ៀត្ត) ឬ តាមរយៈ�រ�ំនាំក់�ំនងឡារោអ (https://
www3.wipo.int/contact/en/hague/) ។ �រ�ក់ពាក្យតាមអីុណែមុ� ឬ�ូរសារ គឺមិនព្រះត្តូវិបាន��ួ�យករោ�។

�ក់�ងនឹង�រ�ង្កាា ញនៃន�រ�រោងាតី្តរោ�ងីវិញិនូវិគំនូរឧសំាហកមី សូំម�ិរោព្រះោះរោយា��់�ងំ�ីររោនះ

 �រណែណ្ឌនាំឡំារោអសំព្រះ��់អំករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់រោ�
 https://www.wipo.int/hague/en/guide/

 រោោ��រណ៍្ឌណែណ្ឌនាំសំំតី�ី�ររោរៀ�ចំ និងផ្សាត�់�រ�រោងាតី្តរោ�ងីវិញិ រោដីូម្�ី�់សាា ត្ត់�រ�ដិូរោសំ�ណែដូ�អាច
 រោកីត្ត�នរោ�យមស្ត្រនតីព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យរោ�រោ�ីមូ��ា ននៃន�រ�ង្កាា ញមិនព្រះគ�់ព្រះោន់រោ�

 
 http://www.wipo.int/hague/en/news/2016/news_0006.html

គន្ធលៃ�ះ



ស�ៀវសៅណែនាអំនុវត្ត�ម្រាប់អ្នកបស្កើតគំនូរឧ�សាហកម្ម និ្�ហម្គិនកម្ុជា 19 |

ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

កមីវិ�ិី�ក់ឯកសារ eHague អាចរកបានតាមរយៈ WIPO IP Portal (https://ipportal.wipo.int/) ។ រោដីូម្ចូី�រោ��ន់វិ�ិផ្សាត្តថី�រោនះនិង
រោដូីម្រីោព្រះ�ីព្រះបាសំ់  eHague អំកព្រះត្តូវិណែត្តចូ�រោ�កំុងគណ្ឌនី WIPO រ�សំ់អំក។  ព្រះ�សិំនរោ�ីអំកមិន�នគណ្ឌនីណែ��រោនះរោ� អំកអាច�រោងាីត្ត

 គណ្ឌនីមួយបានតាមរយៈ https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml ។

�ររោព្រះ�ីព្រះបាសំ់កមីវិ�ិី  eHague ង�រ�ក់ពាក្យសំុំ (IA) រ�សំ់អំកផ្សាត�់ឲ្យអំកនូវិ អត្តថព្រះ�រោយាជន៍ជារោព្រះចីន៖ អំកអាច�ក់�ញចូ �នូវិ�រ�
 

រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិជារោព្រះចីនកំុងរោ��ដំូណា� ោំអំកអាចណែឆ្លុះករករោមី��ព្រះមង់ណែ����មួយចំនួនរោ�កំុងរោ��រោវិ�ជាក់�ក់ 
អំកអាច�ញយក(save) ពាក្យសំុំបាន អំក�នសិំ�ិិអាចចូ�រោព្រះ�ីកមីវិ�ិី/�ុសីុំនគិត្តនៃថីឹរោសំវា អំក��ួ�បាននៃថីឹរោសំវា��រោ�រោ��ណែដូ�

 ពាក្យសំុំ�ន�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិជារោព្រះចីន (ចា�់តាងំ�ី�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ ណែដូ�ព្រះត្តូវិបាន�ក់ជូនរោ�រោ�ីព្រះក
�សំគឺព្រះត្តូវិ�ង់នៃថីឹរោសំវាសំព្រះ��់�ំ�័រនីមួយៗសំព្រះ��់រោ�ីកដំូ�ូង) អំកអាច�ង់នៃថីឹរោសំវារ�សំ់អំកតាមព្រះ��័និអនឡាញរោ�យ�ររោព្រះ�ីព្រះបាសំ�់័ណ្ឌះ 
ឥណ្ឌ�ន។ ពាក្យសំុំ (IA) រ�សំ់អំក ព្រះត្តូវិបាន�ញ្ជូ នរោចញភឹាមៗ រោហយីអំកក៏��ួ�បាន�័ណ្ឌះ�ញ្ចាំ្ជ ក់�ី�រ��ួ�សាគ �់ជា�យ�ក្ខណ៍្ឌអកសរភ្នំ ្
�ម ណែដូរអំកអាច��ួ�បាន�រជូនដំូណឹ្ឌង និង�ញយក�រជូនដំូណឹ្ឌង�ីអងគ�រ WIPO ពាក់�័និនឹងពាក្យសំុំ អនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក។ អំកអាច
�ញ្ជូ ន�រណែកត្តព្រះមូវិចំរោពាះឯកសារមិនព្រះត្តឹមព្រះត្តូវិ/ភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្ត ឬវិកិរៈរោផ្សាសងៗ (��់�ញចូ ��ងំ �រណែកត្តព្រះមូវិរោ�ី�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហ

 កមីរោ�ងីវិញិ និងឯកសារ ណែដូ�ព្រះត្តូវិណែកត្តព្រះមូវិ រោផ្សាសងៗរោ�ៀត្ត) កំុង�រ�ញ្ជូ នរោ�អងគ�រ WIPO អំកអាចណែឆ្លុះករករោមី��ីសាថ នភា� 
នៃន�រ�ក់ពាក្យជា �ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំកកំុងរោ��មួយ�ិត្តព្រះបាកដូ។

រោ�ី�រជូនដំូណឹ្ឌងពាក់�័និនឹងពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក អាចរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់បាន តាមរយៈកមីវិ�ិី eHague អំកនឹង��ួ�បានសា 
រព្រះបា�់�ីដូំណឹ្ឌងតាមអីុណែមុ�កំុង អាសំ័យ�ា នអីុណែមុ� ណែដូ�អំកបានរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់រោដូីម្�ីរោងាីត្តគណ្ឌនីរ�សំ់អំក។ �រកំរតិ្តណែត្តមួយគត្ត់រោ�ី�

 ររោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ព្រះ��័និ�ក់ពាក្យសំុំជារោអ�កិព្រះត្តូនិចគឺវាមិនព្រះត្តូវិបានអនុញ្ចាំា ត្តឲ្យរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់រោ� ព្រះ�សំិនរោ�ីអំក�ន�ំណ្ឌង ចង់�ក់�ញចូ �រូ�សំំណាក
គំរូនៃនគំនូរឧសំាហកមីជំនួសំ�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ។

ការ៉ុដ្ឋា�ឯ់�សារ៉ុហេអឺ�ិចប្រត្តូន្ធិ�ហេ�ច (EHAGUE) - គ�ណសម្ពុ្តិរ

  �រ�ញចូ �គំនូរ�រ�រោងាីត្តរោ�ងីវិញិជារោព្រះចីនកំុងរោ��ដំូណា�ោំ។

  �ិនិត្ត្យរោមី�ភា�ព្រះតឹ្តមព្រះត្តូវិតាមចបា�់កំុងរោ��រោវិ�ជាក់ណែសំតង។

  រកា�ុកពាក្យសំុំរ�សំ់អំកណែដូ�កំ�ុងដំូរោណី្ឌរ�រ។

  �ិរោព្រះោះជាមួយ�រគណ្ឌនាំនៃថីឹរោសំវារមួ�ញចូ �ោំយុាងរោ�ញរោ�ញ។

  �ង់នៃថីឹរោសំវាតាមអិុន�ឺណិ្ឌត្តរោ�យ�ត្តឥណ្ឌ�ន។

  ត្តនៃមឹ�� រោ�រោ��ពាក្យសំុំរ�សំ់អំក�ន គំនូរ�រោងាីត្តរោ�ងីវិញិ ជារោព្រះចីន។

  �រ�ញ្ជូ នពាក្យសំុំរ�សំ់អំករោ�ឿន។

  �រ��ួ�សាគ �់ភឹាមៗនៃន�ង្កាា ន់នៃដូ។

  ��ួ� និង�ញយក�រជូនដំូណឹ្ឌង�ក់�ងនឹងពាក្យសំុំរ�សំ់អំក (រមួផ្សាសជំាមួយនឹង�រជូនដំូណឹ្ឌងតាមអីុណែមុ�) ។

  �ញយកសាថ នភា��ចចុ�្នំនៃនពាក្យសំុំរ�សំ់អំកកំុងរោ��រោវិ�ជាក់ណែសំតង។
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៤.២. ការ៉ុបុាន្ធប់្រ�មាណហេលីការ៉ុចំណាយ ន្ធិងការ៉ុទ្ធិរូ៉ុទាត្តន់ៃ�លៃហេសវា

�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត ព្រះត្តូវិ�ង់នៃថីឹរោសំវា�ីព្រះ�រោភ្នំ� គឺ នៃថីឹរោសំវារោោ� នៃថីឹផ្សាស�ើផ្សាាយ និងនៃថីឹ រោសំវាសំព្រះ��់ភាគីព្រះ�រោ�សំនៃនកិចចព្រះ�ម
 រោព្រះ�ៀងោំណែដូ���ួ�បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំ (DCP) ណែដូ�អំកណែសំើងរក�រ �រពារ មិនថានិយាមនៃននៃថីឹរោសំវា ឬនៃថីឹរោសំវានៃន�រចាត្ត់តាងំអំកត្តំណាង 

រោនាំះរោ�។  ចំរោពាះនិយាមនៃននៃថីឹរោសំវា រចនាំសំមុ័និ�ីកំរតិ្ត អនុវិត្តតកំុង�រឆ្លុះឹុះ�ញ្ចាំច ងំ�ីកព្រះមិត្តនៃន�រព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យណែដូ�រោ�ើីរោ�ងីរោ�យភាគីនៃនកិចចព្រះ�ម
រោព្រះ�ៀង  ណែដូ���ួ�បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំ (DCP)។

ចំនួននៃន�រ�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវាពាក់�័និនឹង�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តព្រះត្តូវិបានកំណ្ឌត្ត់រោ�កំុងតា�ងនៃថីឹរោសំវា�ីព្រះករុងរោហច។ សូំមរោមី� 
(http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm) ឬកំុងករណី្ឌ�ន �រគិត្តនៃថីឹរោសំវារោផ្សាសង�ីោំ ណែដូ�ព្រះត្តូវិបានរោ�សាមីភាគីនៃនកិចចព្រះ�ម

 រោព្រះ�ៀង សូំមរោមី�កំុង (http://www.wi po.int/hague/en/fees/individ-fee.html)។

ព្រះ�សិំនរោ�ីអំក�នសិំ�ិិណែត្តមួយគត្ត់ ជាអំក�ន�ំនាំក់�ំនងជាមួយព្រះ�រោ�សំកមុុជា  (ព្រះ�សិំនរោ�ីអំកជា អំក�ក់ពាក្យសំុំរោព្រះចីន រោហយី�ំក់ៗសុំ�ិ
ណែត្ត�ន�ក្ខណ្ឌៈសំម្ត្តតិព្រះគ�់ព្រះោន់) នៃថីឹរោសំវាណែដូ�ព្រះត្តូវិ�ង់ឲ្យអងគ�រ WIPO និងនិយាមនៃននៃថីឹរោសំវាសំព្រះ��់ DCPs ព្រះត្តូវិ�ត្ត់�នថយមកព្រះតឹ្តម ១០
% នៃននៃថីឹរោសំវាណែដូ�បានកំណ្ឌត្ត1់។ ព្រះត្តង់រោនះ�នន័យថានៃថីឹរោសំវារោោ�ព្រះត្តូវិកំណ្ឌត្ត់យកព្រះតឹ្តម ៤០CHF (សំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីមួយ) និង 
២CHF (សំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីនីមួយៗ�ណែនថមរោ�ៀត្ត ណែដូ��ក់�ញចូ �កំុងពាក្យសំុំ (IA) ដូណែដូ�រោនាំះ) នៃថីឹរោសំវារោបាះ�ុមុរោផ្សាស�ើផ្សាាយ

 
ព្រះត្តូវិកំណ្ឌត្ត់យកព្រះតឹ្តម 2CHF សំព្រះ��់�រ�រោងាីត្តគំនូឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិនីមួយៗ និង ១៥CHF សំព្រះ��់�រផ្សាាយកំុង�ំ�័រនីមួយៗ �ណែនថមរោ�ី
�រផ្សាាយជារោ�ីកដំូ�ូងណែដូ��រ�រោងាីត្តគំនូរ ឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិមួយ ឬរោព្រះចីនព្រះត្តូវិបាន�ង្កាា ញ និងនៃថីឹរោសំវា�ណែនថមរោ�ៀត្តណែដូ��នអត្តថ�� 
ផ្សាស�ើផ្សាាយរោ�ីសំ �ី១០០ពាក្យព្រះត្តូវិកំណ្ឌត្ត់យកចំនួន១CHF កំុងមួយព្រះករុមនៃនពាក្យ ណែដូ��នចំនួនព្រះបាពំាក្យណែដូ�រោ�ីសំ�ី១០០ ពាក្យ។ 

 និយាមនៃននៃថីឹរោសំវាចាត្ត់តាងំអំកត្តំណាងសំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីមួយ ព្រះត្តូវិកំណ្ឌត្ត់យកព្រះតឹ្តម៤CHF (សំំ��់ DCPs រោ�កំុងកំរតិ្ត�ី១) ៦CHF 
 (កំរតិ្ត�ី២) និង៩CHF (កំរតិ្ត�ី៣) និងសំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីនីមួយ�ណែនថមរោ�ៀត្ត ណែដូ�ព្រះត្តូវិ�ក់�ញចូ �កំុងពាក្យសំុំ (IA) ដូណែដូ�រោនាំះរោ�ព្រះត្តឹម 
 ១CHF (សំំ��់ DCPs កំុងកំរតិ្ត�ី១) ២CHF (កំរតិ្ត�ី២) និង ៥CHF (កំរតិ្ត�ី៣)។

រោដូីម្ជីួយសំព្រះមរួ�ដូ�់�រគណ្ឌនាំនៃថីឹរោសំវាកំុង�រ�ូ�ត្ត់សំព្រះ��់�រ�ក់ពាក្យជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់ អំក អងគ�រ WIPO ផ្សាត�់ឲ្យអំកនូវិ 
ឧ�ករណ៍្ឌរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ង្កាយៗតាមព្រះ��័និអីុន�ឺណែណ្ឌត្ត ណែដូ�រោគសាគ �់ថា ជា�ុសុំីនគណ្ឌនាំនៃថីឹរោសំវាតាមព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច ណែដូ�អំកអាចចូ�រោ�
រោមី�និងរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់តាមរោគហ�ំ�័រដូូចខាង រោព្រះ�មៈ http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp ។

ពាក់�័និនឹងវិ�ិីសាស្ត្រសំតនៃន�រ�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវា អំកអាច�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវារ�សំ់អំកជូន 
អងគ�រ WIPO តាម រយៈ (i) �ររោផ្សាារព្រះបាក់តាម�នាំោរក៏បាន (ii) �ររោផ្សាារគ 
ណ្ឌនីចរនតរ�សំ់អងគ�រ WIPO ក៏បាន ឬ (iii) �ូ�ត្ត់តាម�័ណ្ឌះឥណ្ឌ�នក៏បាន 
(�រ�ូ�ត់្តណែ��រោនះរោ�ើីរោ�ងីណែត្តរោ�រោ��រោព្រះ�ីព្រះបាសំ់�រ�ក់ពាក្យសំុំតាមព្រះ��័និរោអ
�កិព្រះត្តូនិច�ុុរោណាះ ះ)។ រោដូីម្ពី្រះជា��័ត្ត៌�ន�មអិត្តអំ�ី�ញ្ចាំា រោនះ សូំមរោមី�រោគហ�ំ�័រ 
http://www.wip o.int/ finance/en/hague.html ។

1 �រ�ត្ត់�នថយនៃថីឹរោសំវារោនះ អនុវិត្តតចំរោពាះអំក�ក់ពាក្យ ណែដូ��នសិំ�ិិណែត្តមួយកំុង�ំនាំក់�ំនងជាមួយភាគី នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង ណែដូ� ជាព្រះ�រោ�សំ�ន�រអភិ្នំវិឌ្ឍតិ្តចត្តួច (LDC) 
ព្រះសំ�តាម�ញ្ជ ី នៃនព្រះ�រោ�សំ�រោងាតី្តរោ�ងីរោ�យអងគ�រសំហព្រះ�ជាជាតិ្ត (អ.សំ.�) ដូូច ករណី្ឌ នៃនម្រាប់សៀទ្ធិ�កម្មុ�ជាជារោដីូម។

ណែឆ្លុះករករោមី�ឲ្យបានដឹូងមុនថារោតី្តអំកព្រះត្តូវិ�ង់នៃថីឹរោសំវា�ុុនីាំន 
តាមរយៈ �ររោព្រះ�ីព្រះបាសំ់�ុសីុំនគិត្តនៃថីឹរោសំវាតាមអាសំយ�ា នរោនះ
http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

គន្ធលៃ�ះ
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

៤.៣. ភាព័ម្ពុិន្ធប្រ�ប្រ�តី ន្ធិងវិធីហេដ្ឋាះប្រសាយបញ្ហាា ទាំងហេនាះ

ព្រះ�សិំនរោ�ីអងគ�រ WIPO រករោ�ញីថា �រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំកមិនបាន�ំរោ�ញ តាម�រត្តព្រះមូវិរោនាំះរោ� (សូំមរោមី�ណែផ្សាំក
 ៣.២.១, ៣.២.២ និង ៣.៣) រោគនឹងព្រះបា�់អំកឲ្យរោ�ើី�រណែកត្តព្រះមូវិតាម �រណែណ្ឌនាំកំំុងរយៈរោ���ីណែខ គិត្តចា�់�ីនៃថីងៃណែដូ�បាន�ញ្ជូ ន�ិខិត្ត
 ណែណ្ឌនាំរំោ�អំក។ ��រោ�ីភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្ត នៃន�រ�ំរោ�ញ�ព្រះមង់រោនះមិន�ន់បានណែកត្តព្រះមូវិកំុងអំ�ុងរោ��៣ណែខរោ�រោនាំះ ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈ
 អនីរជាតិ្តរ�សំ់ អំកនឹងព្រះត្តូវិចាត្ត់�ុកថាជាអសារោបាះ�ង់ រោហយីអងគ�រ WIPO នឹង�ងើិ�ព្រះបាក់នៃថីឹរោសំវាសំព្រះ��់�រ�ក់ពាក្យរោនះរោ�អំកវិញិ 

�នាំា �់�ីបាន�ត្ត់�ឹកព្រះបាក់មួយចំនួននៃននៃថីឹរោសំវារោោ�សំព្រះ��់�ររោ�ើី�ំនាំក់�ំនងកនឹងមក។

 ៤.៣.១. ភាព័ម្ពុិន្ធប្រ�ប្រ�តី ដែលជាហេ�ត្ត�នាំឲ្យ្យមាន្ធការ៉ុព័ន្ធារ៉ុហេព័ល នៃន្ធការ៉ុដ្ឋា�ព់ា�្យស�ំ

ព្រះ�សិំនរោ�ីពាក្យ�ក់សំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តមិនសំថិត្តកំុងភាសា ណែដូ�មិនបានកំណ្ឌត្ត់�ុកជាមុនរោនាំះរោ� ភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្តរោនះ នឹងរោ�ើីឲ្យ�ន�រ
�នាររោ��នៃន�រ�ក់ពាក្យសំុំរោនាំះ។ ព្រះសំរោដូៀងោំរោនះណែដូរ ���ររិោចេ�នៃន�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក នឹងព្រះត្តូវិបាន�នារ 
រោ�� ព្រះ�សំិនរោ�ីោីន�័ត្ត៌�នមួយចំនួន ដូូចខាងរោព្រះ�មរោ�កំុងពាក្យសំុំ (IA) រ�សំ់អំក៖ (i) �រ�ញ្ចាំ្ជ ក់ ឬ�ររោរៀ���់មិនចបាសំ់�សំ់កំុង

 �រ�ក់ពាក្យសំុំចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំកតាមកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងព្រះករុងរោហច (សំនិិសំញ្ចាំា ព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ) (ii) �័ត្ត៌�នណែដូ�ព្រះត្តូវិរោរៀ���់ពាក ់
�័និនឹងអត្តតសំញ្ចាំា ណ្ឌរ�សំ់អំករោដីូម្រីោ�ើីឲ្យអំក��ួ�បាន�រយ�់ព្រះ�មចុះ�ញ្ជ ី(iii) �័ត្ត៌�នព្រះគ�់ព្រះោន់សំព្រះ��់�រ�ំនាំក់�ំនងោំរោដីូម្ឲី្យរោគ

 អាច�ក់�ងដូ�់អំក ឬអំកត្តំណាងរ�សំ់អំកបាន (iv) �រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ ឬ(រោ�កំុងករណី្ឌ ណែដូ�បាន��ួ��រអនុញ្ចាំា ត្ត)  
រូ�សំំណាកគំរូ នៃនគំនូរឧសំាហកមីនីមួយៗណែដូ�ជាកមីវិត្តថុនៃន�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត (v) �ររោព្រះជីសំរោរសីំយក ភាគីនៃនកិចចព្រះ�ម

 រោព្រះ�ៀងមួយយុាងតិ្តច។

ព្រះ�សិំនរោ�ីភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្តណែ��រោនះព្រះត្តូវិបានរោ�ីករោ�ងី រោហយីអំកអាចរោ�ះព្រះសាយវាកំុងរយៈរោ��កំណ្ឌត្ត់ ៣ ណែខណែដូ�បានកំណ្ឌត្ត់រោ�យ WIPO 
���ររិោចេ��ក់ឯកសារគឺជា���ររិោចេ�ណែដូ��រណែកត្តព្រះមូវិភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្តណែ��រោនះព្រះត្តូវិបាន��ួ�រោ�យ WIPO ។

 ៤.៣.២. ភាព័ម្ពុិន្ធប្រ�ប្រ�តីពា�ព់័ន័្ធធន្ធ�ងត្តប្រម្ពុូវការ៉ុព័ិហេសសរ៉ុបសភ់ាគី នៃន្ធកិចេប្រព័ម្ពុហេប្រព័ៀង

កំុងករណី្ឌ�នភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្ត ណែដូ��ក់�ងនឹង�រខើះនូវិខឹឹមសារសំំខាន់ៗ�ណែនថមរោ�ៀត្តណែដូ�ជា�រ ត្តព្រះមូវិរ�សំ់ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងមួយចំ
នួន (�រ�ញ្ចាំ្ជ ក់�ីអត្តតសំញ្ចាំា ណ្ឌរ�សំ់អំក�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី  �ររោរៀ���់សំរោង្ខ� និង/ឬ�រត្តវុា) (សូំមរោមី�ណែផ្សាំក៣.២.២) ព្រះ�សិំនរោ�ី 
អំកមិនណែកត្តព្រះមូវិនូវិភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្ត រោនះកំុងរយៈរោ���ីណែខរោ� �រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំកនឹងព្រះត្តូវិចាត្ត់�ុកថាជា�ញ្ចាំា

 នៃន�រមិន �ន់បានរោព្រះជីសំរោរសីំយកភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងរោ�រោ�យី។ រោ�ីសំ�ីរោនះរោ�ៀត្ត ព្រះ�សំិនរោ�ីអំកបានណែកត្តព្រះមូវិនូវិ ភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្ត
 រោនះរោហយី ���ររិោចេ�នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត នឹងបានណែករោ����ររិោចេ�ណែដូ� �រណែកត្តព្រះមូវិរោ�ីភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្តរោនាំះ
 ព្រះត្តូវិបាន��ួ�រោ�យអងគ�រ WIPO ឬ���ររិោចេ� នៃន�រ�ក់ពាក្យ រោ�កំុងពាក្យសំុំចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត គឺព្រះត្តូវិយក���ររិោចេ�មួយ

ណាណែដូ�រោ�រោព្រះ�យរោគ។
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៥. ការ៉ុច�ះបញី្ជីើរ៉ុគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមជាល�្ខណៈអឺន្ធររ៉ុជាតិ (IR)

ព្រះ�សិំនរោ�ី �រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំកអនុរោ�មតាម�រណែចងជាត្តព្រះមូវិ�រផ្សាឹូវិ�រ អងគ�រ WIPO នឹងចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមី
 រោ�កំុងគ�់�ញ្ជ ីអនីរជាតិ្ត និង�ញ្ជូ នវិញិ្ចាំា �ន�័ព្រះត្ត�ញ្ចាំ្ជ ក់�ី�រចុះ �ញ្ជ ីជូនអំក។ អងគ�រ WIPO នឹងរោ�ើី�ររោបាះ�ុមុផ្សាស�ើផ្សាាយ�ី�រចុះ
 �ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត (IR) រោ�កំុង ព្រះ�ឹត្តតិ�័ព្រះត្តគំនូរឧសំាហកមីអនតរជាតិ្តយុាងឆ្�់។ �រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត (IA) 

និង�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត (IR) ព្រះត្តូវិរកា�ុកជា�រសំ�ងៃ ត្ត់រោ�យអងគ�រ WIPO រហូត្តដូ�់រោ��រោបាះ�ុមុផ្សាាយ។ �ររកា�រ 
សំ�ងៃ ត្ត់រោនះ ក៏ព្រះត្តូវិបានអនុវិត្តតផ្សាងណែដូរចំរោពាះឯកសាររោផ្សាសងរោ�ៀត្តណែដូ�ភា្ជ �់មកជាមួយនឹងពាក្យសំុំជា �ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរោនះ។

៥.១. ការ៉ុហេបាះព័�ម្ពុផុាយព័ីការ៉ុច�ះបញី្ជីើហេ��្ន�ងប្រព័�តិរបប័្រត្តគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមអឺន្ធររ៉ុជាតិ

ព្រះ�ឹត្តតិ�័ព្រះត្តគំនូរឧសំាហកមីអនតរជាតិ្ត (http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en) ព្រះត្តូវិបាន ផ្សាស�ើផ្សាាយព្រះ�ចាសំំបាត ហ៍ (��់នៃថីងៃ 
សុំព្រះក) រោ�រោ�ីរោគហ�ំ�័ររ�សំ់អងគ�រ WIPO។ �ររោបាះ�ុមុផ្សាាយរោ�កំុង ព្រះ�ឹត្តតិ�័ព្រះត្តរោនះព្រះត្តូវិបានចាត្ត់�ុកជា�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយព្រះគ�់ព្រះោន់ រោ�

 
ព្រះគ�់�ណាត ព្រះ�រោ�សំជាភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង សំហភា�ព្រះករុងរោហច�ងំអសំ់។ ���ររិោចេ�នៃន�ររោបាះ�ុមុផ្សាស�ើផ្សាាយ គឺជា���ររិោចេ�នៃន�រ��ួ�
ព្រះ�ឹត្តតិ�័ព្រះត្ត�័ត្ត៌�នរោ�យ�រយិា�័យរ�សំ់ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង ណែដូ���ួ�បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំ(DCPs)រោហយី���ររិោចេ�រោនាំះពាក់�័និនឹង
�រគណ្ឌនាំរយៈរោ��ណែដូ�រោ�សំ�់សំព្រះ��់ឲ្យភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង ណែដូ���ួ�បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំ (DCP) រោដូីម្រីោ�ើី�រជូនដំូណឹ្ឌង�ី�រ�
ដូិរោសំ�រោ�ីពាក្យសំុំជា�រោណាត ះអាសំនំ។

 ៥.១.១. ខលៃ�ម្ពុសារ៉ុ ន្ធិងហេព័លហេវ� នៃន្ធកាហេបាះព័�ម្ពុផុាយ

�ររោបាះ�ុមុផ្សាស�ើផ្សាាយ�ី�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរោ�កំុងព្រះ�ឹត្តីិ�័ព្រះត្ត�័ត្ត៌�នគឺ�ន�ិនំន័យដូូច ត្តរោ�៖ �ិនំន័យណែដូ�បានកត្ត់ព្រះតា�ុក
រោ�កំុងគ�់�ញ្ជ ីអនីរជាតិ្ត �រផ្សាស�ើផ្សាាយរោ�ងីវិញិនៃនគំនូរឧសំាហកមីរោហយី ណែដូ��ររោបាះ�ុមុផ្សាាយរោនះព្រះត្តូវិបាន�នាររោ�� ឬ�រ�ញ្ចាំ្ជ ក់�ី
���ររិោចេ�ណែដូ����ររិោចេ�រោនះព្រះត្តូវិបាន ផុ្សាត្តរយៈរោ��កំណ្ឌត្ត់ ឬព្រះត្តូវិចាត្ត់�ុកថាបានផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់។

រោោ��រណ៍្ឌ�ូរោ� គឺ�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្តរោនះព្រះត្តូវិបានរោបាះ�ុមុផ្សាាយកំុងរយៈរោ��ព្រះបា ំ មួយណែខ�នាំា �់�ីបានរោ�ើី�រចុះ�ញ្ជ ីរចួ។ 
រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យ �នាំា �់�ី�ន�ររោសំំីសំុំ�ីអំក�ក់ពាក្យមក រោ��នករណី្ឌរោ�ីកណែ�ងចំនួន�ីរណែដូ�អាច��ួ�យកបានៈ �ររោបាះ

 �ុមុផ្សាាយជា�នាំា ន់ និង�រ�នាររោ�� នៃន�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយ។

ព្រះ�សិំនរោ�ីអំករោសំំីសំុំឲ្យរោ�ើី�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយភឹាម �ររោបាះ�ុមុផ្សាាយរោនះនឹងដំូរោណី្ឌរ�ររោ�ភឹាមគឺរោ� រោ��ណែដូ�អងគ�រ WIPO បានរោរៀ�ចំ
 ចាត្ត់ណែចង�ី�រង្ការ�រោចចករោ�សំសំំខាន់ៗរចួ��់  (�រង្ការរោរៀ�ចំ�រ រោបាះ�ុមុផ្សាាយរោនះអាចរោព្រះ�ីរោ���ីមួយរោ��ីរសំបាត ហ៍)។

ព្រះ�សិំនរោ�ីអំករោសំំីសំុំឲ្យរោ�ើី�រ�នាររោ���ី�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយ �ររោបាះ�ុមុផ្សាាយរោនះនឹងព្រះត្តូវិ�នាររោ��ភឹាម�នាំា �់�ី���ររិោចេ�នៃន�រ
 �នាររោ��ព្រះត្តូវិ�ញច�់ ឬព្រះត្តូវិចាត្ត់�ុកថាបានផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់(សូំមរោមី� ណែផ្សាំក៥.១.២ ខាងរោព្រះ�ម) ។
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

 ៥.១.២. រ៉ុយៈហេព័ល នៃន្ធព័ន្ធារ៉ុហេព័លការ៉ុហេបាះព័�ម្ពុផុាយ

កិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច (សំនិិសំញ្ចាំា សំព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ) អនុញ្ចាំា ត្តឲ្យអំករោសំំីសំុំ�រ�នាររោ��នៃន�រ រោបាះ�ុមុផ្សាាយ�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈ
អនីរជាតិ្តរ�សំ់អំកសំព្រះ��់រយះរោ��៣០ណែខ  គិត្តចា�់�ីនៃថីងៃនៃន�រ�ក់ពាក្យសំុំ ឬណែដូ�ព្រះត្តូវិ�ម�រ�ីអា�ិភា�នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីរោ�យគិត្តចា�់�ី

 នៃថីងៃនៃន�រ�ម�រនូវិអា�ិភា�រោនាំះ។ រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យ រយៈរោ��នៃន�រ�នាររោ���ិត្តព្រះបាកដូនឹងណែផ្សាអករោ�ីចបា�់រ�សំ់ភាគីនៃនកិចច
 ព្រះ�មរោព្រះ�ៀង ណែដូ���ួ�បាន�រចាត្ត់តាងំរោ�កំុងពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក។

ព្រះ�សិំនរោ�ីពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក �ន�ររោព្រះជីសំរោរសីំយកភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងមួយ ណែដូ�បានព្រះ��សំថា រយៈរោ��នៃន�រ
 �នាររោ��រោ�តាមចបា�់រ�សំ់ខឹួន ណែដូ��នរយៈរោ��តិ្តចជាង ៣០ណែខ2 រោនាំះ�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយនឹងចា�់រោផ្សាតីមដំូរោណី្ឌរ�ររោ�កំុងនៃថីងៃផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់  

នៃនរយៈរោ���នារដូូច�នណែចងរោ�កំុង រោសំចកតីព្រះ��សំរោនាំះ។ ព្រះ�សិំនរោ�ី�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក�ន�ររោព្រះជីសំរោរសីំ
 យកភាគី នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងរោ�ីសំ�ីមួយណែដូ�ពាក្យសំុំរោនាំះបានរោ�ើី�រព្រះ��សំណែ��រោនះ�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយចា�់រោផ្សាតីមដំូរោណី្ឌរ�ររោ�នៃថីងៃផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់
 កំុងរយៈរោ��ណែដូ�បានជូនដំូណឹ្ឌងខឹី�ំផុ្សាត្តរោ�កំុង�រព្រះ��សំ�ងំរោនាំះ។

រោ�ីសំ�ីរោនះរោ�ៀត្ត ព្រះ�សំិនរោ�ីពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក�ន�ររោព្រះជីសំរោរសីំយកភាគីនៃនកិចច ព្រះ�មរោព្រះ�ៀងមួយណែដូ�បានព្រះ��សំថា 
�រ�នារោ��នៃន�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយមិនអាចរោ�ើីរោ�បានរោ�រោព្រះ�មចបា�3់ រ�សំ់ខឹួន ���ររិោចេ�នៃន�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយនឹងណែផ្សាអករោ�ី ថារោតី្ត�រ�ក់
ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក ព្រះត្តូវិភា្ជ �់មកជាមួយនូវិ�រ�រោងាីត្តរោ�ងីវិញិ ឬរូ�សំំណាកគំរូនៃនគំនូរឧសំាហកមី។ ព្រះ�សំិនរោ�ីពាក្យសំុំជា 
�ក្ខណ្ឌៈ អនីរជាតិ្តរ�សំ់អំក ព្រះត្តូវិភា្ជ �់មកជាមួយនូវិ�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ អងគ�រ WIPO នឹងជូនដំូណឹ្ឌង អំកថា�ររោសំំី 
សំុំ�រ�នាររោ�� នៃន�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយមិនព្រះសំ�តាម�ររោព្រះជីសំរោរសីំយកភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង រោនាំះរោ�។ ព្រះ�សំិនរោ�ីអំកមិនដូករោចញនូវិ�រ

 រោព្រះជីសំរោរសីំយកភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងសំុំរ�សំ់ខឹួន កំុងរយៈរោ�� មួយណែខរោ� �ររោសំំីសំុំរ�សំ់អំកណែដូ�ឲ្យរោ�ើី�រ�នាររោ��នៃន�ររោបាះ
 �ុមុផ្សាាយនឹងមិនយកមកចាត្ត់�ុកបាន�រ។ ព្រះ�សំិនរោ�ីពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរ�សំ់អំកភា្ជ �់មកជាមួយនូវិរូ�សំំណាកគំរូនៃនគំនូរឧសំា

ហកមី អងគ�រ WIPO នឹងមិន��ួ�យក�ររោព្រះជីសំរោរសីំយកភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងរោនាំះរោ� រោហយីអងគ�រ WIPO នឹងជូន ដូំណឹ្ឌងដូ�់អំក
 �ី�រមិន��ួ�យករោនះ។

កំុងរយៈរោ��នៃន�រ�នាររោ��រោនះ អំកអាចរោសំំីសំុំឲ្យរោ�ើី�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយមុនបាន (ដូូចជា�ររោបាះ �ុមុផ្សាាយមុន�រផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់នៃនរយៈ 
រោ���នារណែដូ�បានរោសំំីសំុំរចួរោហយី) ពាក់�័និនឹងគំនូរឧសំាហកមីមួយ ឬរោព្រះចីន ណែដូ��នរោ�កំុង�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត 
រោ�ះកំុងករណី្ឌណាក៏រោ�យ រយៈរោ��នៃន�រ �នាររោ��ព្រះត្តូវិចាត្ត់�ុកថាផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់រោ�កំុងនៃថីងៃ ណែដូ�សំំរោណី្ឌសំុំរ�សំ់អំកសំព្រះ��់�ររោបាះ�ុមុ

 ផ្សាាយមុនព្រះត្តូវិបាន��ួ�រោ�យអងគ�រ WIPO។

2 រយៈរោ�� នៃន�រ�នារមិនអាចរោ�ីសំ�ី១៨ណែខ គិត្តចា�់តាងំ�ីនៃថីងៃ�ក់ពាក្យសំុំសំព្រះ��់ករណី្ឌព្រះ�រោ�សំសឹំងា�ុរ ី ១២ណែខ គិត្តចា�់�ីនៃថីងៃ �ក់ពាក្យសំុំសំព្រះ��់ចព្រះកភ្នំ�អង់រោគឹសំ ១២ណែខ គិត្តចា�់
�ីនៃថីងៃ�នអា�ិភា�សំព្រះ��់ព្រះ�រោ�សំ ព្រះ�៊ាុយរោណ្ឌ�រូសា�មឹ ព្រះ�រោ�សំកមុុជា ព្រះកូអាត្ត រោអសូីំនី អងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា អាស្ត្រហើកិ (OAPI) សំឹូរោវិនី និង សាធារណ្ឌរដូាអា�ុ�់-សីុំរ ី និងរយៈរោ�� ៦ណែខ 
គិត្តចា�់�ីនៃថីងៃ�ន អា�ិភា�សំព្រះ��់ព្រះ�រោ�សំ�ណឺ្ឌ�ុក ហាើ ងំ�ង់ និងន័ររោវិ។ុ

3 ព្រះ�រោ�សំហុងព្រះគី អីុសំឹង់ មុូណាកូ �ូុ�ូញ សំហ�័និរុសំសុ ី អ៊ាុយណែព្រះកន និងសំហរដូាអារោមរកិ មិន��ួ�យក�រ�នាររោ�� នៃន�រ រោបាះ�ុមុផ្សាាយរោ�។
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 ៥.១.៣. ផលវិបា� នៃន្ធការ៉ុព័ន្ធារ៉ុហេព័ល�្ន�ងការ៉ុហេបាះព័�ម្ពុផុាយ

កុំងករណី្ឌ�ន�រ�នារោ��នៃន�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយ�រ�ូ�ត្ត់នៃថឹីរោសំវារោបាះ�ុមុផ្សាាយមិន�ម�រឲ្យរោ�ើី�រ�ូ�ត់្តរោ�រោ��នៃន�រ�ក់ពាក្យសំុំ
រោ�។ រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យ �រ�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវាក៏មិនព្រះត្តូវិរោ�ើីរោ�ងីឲ្យរោ�ីសំ�ី�ីសំបាត ហ៍មុនរយៈរោ��ផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់នៃន�រ�នាររោ��រោនាំះណែដូរ 
ឬព្រះត្តូវិចាត្ត់�ុកថាបានផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់ រោហយី (ព្រះ�សិំនរោ�ី�ន�ររោសំំីសំុំឲ្យរោ�ើី�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយមុន)។ រយៈរោ���ីណែខមុនរោ��ផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់រយៈរោ�� 
នៃន�រ�នាររោ��អងគ�រ WIPO �ញ្ជូ ន�ិខិត្តជូនដំូណឹ្ឌងជា�ររ�ំឹករោព្រះរៅផ្សាឹូវិ�រមួយរោ�យកំណ្ឌត្ត់ ���ររិោចេ�ណែដូ�ព្រះត្តូវិឲ្យ�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវានៃន

 �ររោបាះ�ុមុផ្សាាយ។

រោ�ីសំ�ីរោនះរោ�ៀត្ត កំុងករណី្ឌនៃន�រ�នាររោ���ររោបាះ�ុមុផ្សាស�ើផ្សាាយ �រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី រោ�ងីវិញិអាចព្រះត្តូវិបាន�ក់ជំនួសំជា
 �រោណីាះអាសំនំរោ�យរូ�សំំណាកគំរូ ណែដូ�កំណ្ឌត្ត់ថា�រគំនូរឧសំាហកមី ព្រះត្តូវិ�ន�ព្រះមង់�ីរខំាត្តរោផ្សាសងោំ (two-dimensional)។ រោ�ះជាយុាង 

ណាក៏រោ�យ�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី រោ�ងីវិញិព្រះត្តូវិណែត្ត�ក់ជូនអងគ�រ WIPO មិនឲ្យយតឺ្តជាងរយៈរោ���ីណែខមុនរោ���រផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត ់
រយៈរោ��នៃន �រ�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវារោបាះ�ុមុផ្សាាយរោនាំះរោ�។

រោ�ីខកខានមិនបាន�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវារោបាះ�ុមុផ្សាាយឲ្យបានមុន�ីសំបាត ហ៍មុនរោ��ផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់នៃន�រ�នារ រោ�� ឬ�រខកខានកំុង�រ�ក់ជូន
 នូវិ�រ�រោងាីត្តរោ�ងីវិញិនៃនគំនូរឧសំាហកមីឲ្យបានមុន៣ណែខមុននឹងផុ្សាត្ត�� កំណ្ឌត្ត់នៃន�រ�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវារោបាះ�ុមុផ្សាាយ ជារោហតុ្តនាំឲំ្យ�ន 

�រ�ុ�រោចញ�ីគ�់�ញ្ជ ីនៃន�រចុះរោ្ីះជា �ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត។ �រ�ុ�រោចញ�ីគ�់�ញ្ជ ី�ងំព្រះសំរុងកំុងករណី្ឌ�ន�រខកខានមិន�ូ�ត្ត់នៃថីឹ
 រោសំវា�ងំអសំ់ �ុុណែនតអាចព្រះត្តូវិរកា�ុករោ�យណែផ្សាំកកំុងករណី្ឌណែដូ�មិនបាន�ញ្ជូ ននូវិ�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី។ �រចុះ�ញ្ជ ីជា �ក្ខណ្ឌៈ
 អនីរជាតិ្ត ណែដូ�បាន�ុ�រោចញរោហយីនឹងមិនព្រះត្តូវិបានយកវាមករោ�ើី�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយរោនាំះរោ�។

រោ�រោ��ណែដូ��ររោបាះ�ុមុផ្សាាយ�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តព្រះត្តូវិបាន�នាររោ�� សំំរោណី្ឌសំុំឲ្យរោ�ើី �រកត្ត់ព្រះតា រយៈរោ��នៃន�រ�នាររោ�� 
ឬ�ររោបាះ�ង់សំិ�ិិ ព្រះត្តូវិណែត្ត��ួ�បានរោ�យអងគ�រ WIPO កំុងរយៈរោ��មួយមិនយតឺ្តជាង�ីសំបាត ហ៍មុនរោ��ផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់នៃនរយៈរោ��សំុំ�រ

 �នាររោ��រោនាំះរោ�។

៥.២. ប្រ�សិទ្ធិធិភាព័ នៃន្ធការ៉ុច�ះបញីី្ជីជាល�្ខណៈអឺន្ធដរ៉ុជាតិហេ��្ន�ងភាគី នៃន្ធកិចេប្រព័ម្ពុ
ហេប្រព័ៀង ដែលទ្ធិទ្ធិលួបាន្ធការ៉ុហេប្រជើសហេរ៉ុើស (DCPS) 

 ៥.២.១. កាលបរ៉ុិហេចឆេទ្ធិ ន្ធិងប្រ�សិទ្ធិធិភាព័ នៃន្ធការ៉ុច�ះបញី្ជីើជាល�្ខណៈអឺន្ធដរ៉ុជាតិ

ជារោោ��រណ៍្ឌ���ររិោចេ�នៃន�រចុះរោ្ីះជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត គឺជា���ររិោចេ�នៃន�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត។ រោ�ះជាយុាង
 

ណាក៏រោ�យ ��រោ�ីពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត�នភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្ត�ក់�ងនឹងខឹឹមសារសំំខាន់ៗនៃនពាក្យសំុំរោនាំះ ���ររិោចេ�នៃន�រចុះ
 �ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត គឺជា���ររិោចេ�ណែដូ��រណែកត្តព្រះមូវិរោ�ីភា�មិនព្រះ�ព្រះកតី្តរោនះព្រះត្តូវិបាន��ួ�រោ�យអងគ�រ WIPO ឬ�ីនៃថីងៃនៃន�រ�ក់ 

ពាក្យសំុំ គឺព្រះត្តូវិយក���ររិោចេ�មួយណាណែដូ�ជា���ររិោចេ�រោព្រះ�យរោគ។

ចា�់តាងំ�ីនៃថីងៃ នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាត្តិ យុាងរោហាចណាសំ់�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត �នព្រះ�សិំ�ិិភា�ដូូចោំរោ�កំុងភាគីនៃន
 កិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងណែដូ���ួ�បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំ (DCP) នីមួយៗ រោ�នឹង ពាក្យសំុំណែដូ�បាន�ក់តាម�មីតា គឺរោ�តាមចបា�់រ�សំ់ភាគីនៃនកិចច
 ព្រះ�មរោព្រះ�ៀង។ ដូូរោចំះភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងណាមួយណែដូ���ួ�បាន�រ�រពារជា�រោណាត ះអាសំនំសំព្រះ��់�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយថំាក់ជាតិ្ត ឬថំាក់ 

ត្តំ�ន់ គឺព្រះត្តូវិ��ួ�បានព្រះ�រោភ្នំ�នៃន�រ�រពារចំរោពាះ�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត ណែដូ��រចុះ�ញ្ជ ីរោនាំះព្រះត្តូវិបានរោគរោព្រះជីសំរោរសីំរចួរោហយី។ 

កំុងភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងណែដូ���ួ�បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំ (DCP) មិន�ន់បាន��ួ��រជូនដំូណឹ្ឌង អំ�ី�រ�ដូិរោសំ�កំុង�រផ្សាត�់�រ�រពារ
កំុងរយៈរោ��នៃន�ដិូរោសំ�មួយសំមព្រះសំ� (រយៈរោ��ព្រះបាមំួយ ឬដូ�់�ីរ ណែខ អាចជាណែ��រោនះ) �រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត�នព្រះ�សិំ�ិិភា�

 ដូូចោំនឹងរោ��រផ្សាត�់កិចច�រពារ តាម ចបា�់រ�សំ់ព្រះ�រោ�សំភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងរោនាំះ។

 ៥.២.២. ការ៉ុបែិហេសធ�្ន�ងការ៉ុផរលក់ិចេការ៉ុពារ៉ុ

រោ�រោ��រោបាះ�ុមុផ្សាាយ�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរោ�កុំងព្រះ�តឹ្តត�ិព័្រះត្តគនូំរឧសំាហកមីអនតរជាត្ត ិ�រយិា�យ័រ�ស់ំភាគីនៃនកចិចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងណែដូ
 ���ួ�បាន�ររោព្រះជសីំរោរសីំនីមយួៗ ព្រះត្តវូិដូរំោណី្ឌរ�ររោ��ីរព្រះត្តរួត្ត�និតិ្ត្យ�ណែនថម នងិ/ឬរោ�ីកផូឹ្សាវិតាមនីត្តវិិ�ិណីែដូ�អាច��រព្រះ�ឆ្ងំណែដូ�អាច�នត្តវុា

ដូូចបានណែចងកុំងចបា�់រ�សំខួឹ់ន។ ជា��ិផ្សា� �រយិា�យ័អាចជូនដំូណឹ្ឌងរោ�អងគ�រ WIPO ��ីរ�ដិូរោសំ��ី�រ�រពារជា�រោណាត ះអាសំនំរោ�ី 
�កឹដីូរ�សំខួឹ់ន។ �រ�ដិូរោសំ�ជា�រោណាត ះអាសំនំព្រះតូ្តវិរោ�ើ�ីរជូនដំូណឹ្ឌងកុំងរយៈរោ��៦ណែខ ឬ១២ណែខ គិត្តចា�់�នីៃថីងៃនៃន�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយ4 ។

4 ភាគី នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង ណែដូ��រយិា�័យរ�សំ់ខឹួនជា “�រយិា�័យព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យ” ឬចបា�់រ�សំ់ខឹួន ណែចង�ី��ិភា�ជំ�សំ់នឹង �រផ្សាត�់�រ�រពារ អាចព្រះ��សំថា រយៈរោ�� នៃន�រ�ដិូរោសំ�
 ចំនួនព្រះបាមំួយណែខ ព្រះត្តូវិបានជំនួសំ រោ�យរយៈរោ��១២ណែខវិញិ។ ភាគី នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង ដូូចខាងរោព្រះ�ម ជាអំកបានរោ�ើីរោសំចកតីព្រះ��សំណែ��រោនះ៖ សាធារណ្ឌរដូាព្រះ�ជា�និត្តព្រះ�ជា�ិ�រោត្តយ្យកូរោរ ុ

ព្រះ�រោ�សំ ហាើ ងំ�ង់ អីុសំឹង់ ជ�ុុន រោកៀកសីុំសំតង់ �ីតូ្តនី សាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុ សាធារណ្ឌរដូាមូ�ដូូវុា  រ ុូ�ុនី សំហ�័និរុសំសុ ីរោអសំបាញុ សាធារណ្ឌរដូា អា�ុ�់-សីុំរ ី�ួកគី និងសំហរដូាអារោមរចិ។ រដូាណែដូ�



ស�ៀវសៅណែនាអំនុវត្ត�ម្រាប់អ្នកបស្កើតគំនូរឧ�សាហកម្ម និ្�ហម្គិនកម្ុជា 25 |

ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

�រ�ដិូរោសំ�រោនះអាចជា�រ�ដិូរោសំ��ងំព្រះសំរុង ឬរោ�យណែផ្សាំក កំុងន័យនៃន�រអនុវិត្តតចំរោពាះគំនូរ ឧសំាហកមី�ងំអសំ់ ឬចំរោពាះណែត្តណែផ្សាំកខឹះ 
�ុុរោណាះ ះសំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីណែដូ�ជាកមីវិត្តថុ  នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា �ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត ឬសំព្រះ��់ណែត្តអំកខឹះ�ុុរោណាះ ះ។ វាអាចអាព្រះសំ័យរោ�រោ�ី៖ 
(ក) �រជំ�សំ់ណែដូ�រោកីត្តរោចញ�ី �រយិា�័យណែដូ��នអំណាចព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យ ឬ (ខ) �រជំ�សំ់រ�សំ់ត្តតិ្តយជន។

�រ�រពារអាចមិនព្រះត្តូវិ��ួ�បាន�រ�ដិូរោសំ� រោ�យសារមូ�រោហតុ្តថា �រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្តមិនបាន�ំរោ�ញតាម�រត្តព្រះមូវិជាផ្សាឹូវិ �ររោនាំះរោ� (ឧ. �រ�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវា ឬគុណ្ឌភា�នៃន�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ) រោព្រះពាះថាអងគ�រ WIPO បានព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យ�ក្ខខណ្ឌឌ  
ត្តព្រះមូវិ�ងំរោនាំះរចួរោហយី។ រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យ ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងអាច�ដិូរោសំ�រោ�ី�រ�រពាររោ�យសារមូ�រោហតុ្តថា �រ�រោងាីត្ត 
គំនូរឧសំាហកមីរោ�ងីវិញិ មិនបាន�ង្កាា ញឲ្យបានចបាសំ់�សំ់នូវិរូ��ងនៃនគំនូរឧសំាហកមី (ណែដូ�រោនះជាមូ� រោហតុ្តសំំខាន់�ំផុ្សាត្ត)។

�រ�ដិូរោសំ�ព្រះត្តូវិ�ង្កាា ញ�ីមូ�រោហតុ្ត�ងំអសំ់ ណែដូ�វាសំំអាងរោ�ី រមួ�ងំ���្ញាត្តតិចបា�់ជា�រ�នផ្សាង។ ជា�ូរោ� មូ�រោហតុ្តនៃន�ដិូរោសំ�អាច
�ក់�ងណែត្តរោ�ី�ញ្ចាំា សំំខាន់ៗ ដូូចជា �រខើះភា�ខុសំណែ�ឹកៗរោ�ី�រនៃចំ ព្រះ�ឌិត្តនៃនគំនូរឧសំាហកមី។ រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យ វារោ��ន 
ករណី្ឌរោ�ីកណែ�ង�ីរចំរោពាះរោោ��រណ៍្ឌ �ូរោ�រោនាំះ៖ (ក) ��រោ�ីភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងព្រះ��សំថា ខឹួន�ម�រឲ្យគំនូរឧសំាហកមី�ងំអសំ់ 
ណែដូ��នរោ�កំុងពាក្យរោសំំីសំុំណែត្តមួយ គឺព្រះត្តូវិព្រះសំ�តាម�រត្តព្រះមូវិឲ្យ�ន “គំនូរឧសំាហកមីរូមោំ” និង (ខ) ��រោ�ីភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង បាន
ជូនដំូណឹ្ឌង�ម�រឲ្យរោ�ើី�រព្រះ��សំអំ�ីរ�កគំរោហញី។

ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងណែដូ�បានជូនដំូណឹ្ឌង�ី�រព្រះ��សំពាក់�័និនឹង�រត្តព្រះមូវិឲ្យ�ន”គំនូរឧសំាហកមីរមួោំ”5 អាច�ដិូរោសំ��ីសុំ��ភា� 
នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត រោយាងរោ�រោ�ី�រអនុរោ�មតាម�ក្ខខ័ណ្ឌឌ ណែដូ�បានត្តព្រះមូវិ�ររោនាំះ។ កំុងករណី្ឌណែ��រោនះ អំកអាចណែ�ងណែចក

 �រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្តរោ�ចំរោពាះមុខ�រយិា�័យពាក់�័និ រោដីូម្ជីំនះរោ�ីមូ�រោហតុ្តនៃន�រ�ដិូរោសំ�រោនះ។ �រយិា�័យ�នសិំ�ិិគិត្ត�ុ
 យនៃថីឹរោសំវាជារោព្រះចីន�ណែនថមរោ�តាមណែផ្សាំកសំំខាន់ៗ ណែដូ�អំកបានរោ�ើី�រណែ�ងណែចកកំុង�រចុះ�ញ្ជ ី។

ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង ណែដូ�បានរោ�ើីរោសំចកតីព្រះ��សំ�ក់�ងនឹង�ិដូាភា��ម�រ (សាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុ រោវិៀត្តណាម)6 ឲ្យ�ង្កាា ញ�ីរ�កគំរោហញី 
អាច�ដិូរោសំ��ីសុំ��ភា�នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត រោ�រោ�ីមូ�រោហតុ្ត�ី�រ�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី រោ�ងីវិញិ ណែដូ��នរោ�កំុងគ

 �់�ញ្ជ ីអនីរជាតិ្ត មិន�ន�័ត្ត៌�នព្រះគ�់ព្រះោន់កំុង�រ�ង្កាា ញឲ្យរោ�ញីចបាសំ់�ីគំនូរ ឧសំាហកមីរោ�។�រ�ដិូរោសំ�ណែដូ�បានជូនដំូណឹ្ឌងរោ�អងគ
�រ WIPO រោ�យភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ក់�ង ព្រះត្តូវិបាន កត្ត់ព្រះតា�ុករោ�កំុងគ�់�ញ្ជ ីអនីរជាតិ្ត និងព្រះត្តូវិបានរោបាះ�ុមុផ្សាាយរោ�កំុងព្រះ�ឹត្តតិ�័ព្រះត្ត�័
ត្ត៌�ន។ �ិខិត្តជូនដំូណឹ្ឌង អំ�ី�រ�ដូិរោសំ�មួយចបា�់ ព្រះត្តូវិបាន�ញ្ជូ នរោ��ច សំ់សិំ�ិិ នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនីរជាតិ្ត។

ព្រះ�សិំនរោ�ី អំក��ួ�បាន�រជូនដំូណឹ្ឌង�ី�រ�ដូិរោសំ� រោហយីអំកក៏�នសិំ�ិិ និង�រណែកត្តព្រះមូវិដូូចោំ (ដូូចជា�រ�ិនិត្ត្យពាក្យសំុំរោ�ងីវិញិ 
ឬ�រ�តឹងត្តវុាចំរោពាះ�រ�ដិូរោសំ�រោនះ) ព្រះ�សំិនរោ�ីគំនូរឧសំាហកមីព្រះត្តូវិ បាន�ក់រោ�យផ្ទាា �់ជាមួយនឹង�រយិា�័យ ណែដូ�ជា�រយិា�័យបាន
រោចញរោសំចកតីជូនដំូណឹ្ឌង�ី�រ�ដូិរោសំ� រោនាំះ។ អំកអាចព្រះត្តូវិរោគ�ម�រ ឬអាចរោមី�រោ�ញីថា ជា�រ�នព្រះ�រោយាជន៍កំុង�រណែត្តងតាងំ

 អំកត្តំណាងជាតិ្ត �ំក់ (local representative) ណែដូ�ជាអំកយ�់ដឹូង�ីចបា�់ និង�រអនុវិត្តត (និងជាអំករោចះភាសា) រ�សំ់ �រយិា�័យរោនះ
 ណែដូ�បានព្រះ��សំ�រ�ដិូរោសំ�រោនះ។

�រយិា�័យ ណែដូ�បានរោចញ�រជូនដំូណឹ្ឌងអំ�ី�រ�ដូិរោសំ� អាចនឹងដូក�រជូនដំូណឹ្ឌង 
រោនាំះវិញិ (ឧ. �នាំា �់�ី�ច សំ់សិំ�ិិ នៃន�រ�ក់ពាក្យបានចុះ�ណ្ឌតឹ ងត្តវុា)។ �រជូនដំូណឹ្ឌង�ី

 
�រដូករោសំចកតីជូនដំូណឹ្ឌងវិញិ អាច�ក់�ងណែត្តមាងុគត្ត់នឹងគំនូរឧសំាហកមីមួយ ឬខឹះៗ 
រោ�កំុងគ�់�ញ្ជ ីអនីរជាតិ្ត ណែដូ��រ�ដិូរោសំ�អនុវិត្តត ចំរោពាះណែត្តគំនូរឧសំាហកមីរោនាំះ។ រោ�
រោ���រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត ព្រះត្តូវិបានរោ�ើីណែកណែព្រះ�តាមនីត្តិវិ�ិីមួយរោ�ចំរោពាះមុខ�រ ិ
យា�័យរោនះ �រជូនដំូណឹ្ឌងក៏ព្រះត្តូវិ�ន ឬព្រះត្តូវិ�ញ្ចាំ្ជ ក់ចំណុ្ឌច ណែដូ�បានណែកណែព្រះ��ងំអសំ់ ឬ�័
ត្ត៌�ន�ក់�ងនឹង�រណែកណែព្រះ�គំនូរឧសំាហកមី�ងំអសំ់។

5 ភាគីជា�់កិចចសំនាបានរោ�ើីរោសំចកតីព្រះ��សំ�ក់�ងនឹងត្តំរូវិ�រនៃន“ ភា�សីុំោំនៃនគំនូរឧសំាហកមី” គឺរោអសំតូនី រោកៀហសុសីុីំសាថ ន មិុកសិុំក រ ុូ�ុនី សំហ�័និរុសំសុ ី សាធារណ្ឌរដូាអា�ុ�់សីុំរ ី
តាជីគីសាថ ន សំហរដូាអារោមរកិ និងរោវិៀត្តណាម។

6 សាធារណ្ឌរដូាកូរោរតុ្តព្រះមូវិឱ្យ្យ�ន�សំសនៈជាក់�ក់សំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីនៃនសំំណំុ្ឌនៃនអត្តថ��មួយ (�សំសនៈមួយនៃន�រសំព្រះម�សំព្រះមរួ��ងំមូ�និង�សំសនៈណែដូ�ព្រះត្តូវិោំនៃនសំ�សំធាតុ្តនីមួ
យៗរ�សំ់វា) និងសំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីព្រះ�រោភ្នំ�អកសរ (�ិដូាភា�នៃនត្តួអកសរណែដូ�បានផ្សាត�់ឱ្យ្យ ព្រះ�រោយាគគំរូ និងត្តួអកសរ�មីតា) ។  ព្រះ�រោ�សំរោវិៀត្តណាមត្តព្រះមូវិឱ្យ្យ�ន�សំសនៈវិសិំ័យនៃនគំនូរឧសំ ្
សាហកមីណែដូ�ផ្សា�ិត្តផ្សា�ផ្សាសជំាគំនូរឧសំាហកមី �ន�ីវិ�ិព្រះត្ត។

ណែសំើងយ�់អំ�ីនីតិ្តវិ�ីិ និង�រអនុវិត្តតន៍រោ�កំុងសំ�ជិកនៃនសំ
ហភា�ឡារោអ កុំង�ិនំន័យព្រះ�វិត្តតិរូ�សំ�ជិកព្រះ��័និឡារោអរោ�
https://www.wipo.int/hague/memberprofiles/#/
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 ៥.២.៣. ផរលក់ារ៉ុការ៉ុពារ៉ុ

�រយិា�័យរ�សំ់ DCP ណែដូ�មិនបាន�ក់�ង�រជូនដំូណឹ្ឌងអំ�ី�រ�ដូិរោសំ�អាចរោផ្សាាីរោសំចកតីណែថីឹង�រណ៍្ឌ រោ�WIPOកំុងកំ�ុងរោ���ដិូរោសំ�
��ួ�យក�រ�ក់រោសំំី នូវិផ្សា��ុះពា�់ណែដូ�ថា�រ�រពារព្រះត្តូវិបានផ្សាត�់រោ�ឱ្យ្យ�ររចនាំឧសំាហកមីឬ�ររចនាំឧសំាហកមីមួយចំនួនណែដូ�ជា
កមីវិត្តថុនៃន IR រោ�កំុងភាគីជា�់កិចចសំនាពាក់�័និ (រោសំចកតីណែថីឹង�រណ៍្ឌនៃន�រផ្សាត�់ �រ�រពារកំុងករណី្ឌ ណែដូ�ោីន�រជូនដំូណឹ្ឌង 
ជាមុនអំ�ី�រ�ដិូរោសំ�) ។

�រដូកនៃន�រ�ដិូរោសំ�ក៏អាចជា�ព្រះមង់នៃនរោសំចកតីណែថីឹង�រណ៍្ឌនៃន�រផ្សាត�់�រ�រពាររោ�យ�រយិា�័យណែដូ�ពាក់�័និ (រោសំចកតីណែថីឹង�រណ៍្ឌនៃន
�រផ្សាត�់�រ�រពារ�នាំា �់�ី�ន�រ�ដិូរោសំ�) ។  រោសំចកតីណែថីឹង�រណ៍្ឌព្រះត្តូវិ�ញ្ចាំ្ជ ក់ថា គំនូរឧសំាហកមីមួយណាជាកមីវិត្តថុនៃន �រ�រពារ IR 
ណែដូ�ព្រះត្តូវិបានផ្សាត�់ជូន ។

កំណ្ឌត្ត់រោហតុ្តសំតី�ី�រផ្សាត�់�រ�រពារ ព្រះត្តូវិ�ញ្ចាំ្ជ ក់�ី���ររិោចេ�នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត ថា  �ន ឬនឹង�នអានុភា�កំុង�រផ្សាត�់
�រ�រពារតាមចបា�់ជា�រ�ន រោហយី��រោ�ី�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈ អនតរជាតិ្តព្រះត្តូវិបានណែកណែព្រះ�តាមនីត្តិវិ�ិីរោ�ចំរោពាះមុខ�រយិា�័យរោនះ 
កំណ្ឌត្ត់រោហតុ្តរោនះក៏ព្រះត្តូវិ�នផ្សាងណែដូរ ឬព្រះត្តូវិ �ញ្ចាំ្ជ ក់អំ�ី�រណែកណែព្រះ��ងំអសំ់។

 ៥.២.៤  រ៉ុយៈហេព័ល នៃន្ធការ៉ុផរលក់ារ៉ុការ៉ុពារ៉ុ

�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត �នសុំ��ភា�រយៈរោ��ព្រះបាឆំំ្ដំំូ�ូងគិត្តចា�់�ី���ររិោចេ�នៃន�រ ចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត និងអាច
 �នតបានរយៈរោ��យុាងរោហាចណាសំ់ព្រះបាឆំំ្ចំំនួន�ីរ�ណែនថមរោ�ៀត្តរហូត្តដូ�់ 15 ឆំ្។ំ

ព្រះ�សិំនរោ�ី ចបា�់រ�ស់ំភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងណែចង�ីអំ�ុងរោ��នៃន�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមី�ន រយៈរោ��ណែវិង �រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈ
 អនតរជាតិ្តអាចព្រះត្តូវិបាន�នតសុំ��ភា�រោ�តាម DCP រោនាំះ សំព្រះ��់រយៈ រោ��ព្រះបាឆំំ្�ំណែនថមរោ�ៀត្តរហូត្តដូ�់ផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់អំ�ុងរោ��នៃន�រ�រពារ 

សំរុ� ណែដូ�បានណែចងរោ�កំុងចបា�់រ�សំ់ ខឹួន។ ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងជារោព្រះចីនរ�សំ់កិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច (ចបា�់ព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ) 
បានជូនដំូណឹ្ឌង រោ�អងគ�រ WIPO អំ�ីអំ�ុងរោ��នៃន�រ�រពារណែដូ��នរយៈរោ��ណែវិង១៥ឆំ្ ំ(២០ឆំ្ ំ២៥ឆំ្ ំរោ�ីកណែ�ងណែត្តរោព្រះគឿង�នឹាំសំ់ 
២៥ឆំ្ ំឬ៥០ឆំ្)ំ7។

 ៥.២.៥ ការ៉ុអឺសស់�ព័លភាព័

កំុង��ៈរោ�សំៈខឹះ �រ�រពាររោ�ើីរោ�ងីរោ�យ�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត (IR) រោ�កំុងភាគី នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង អាចនឹងអសំ់សុំ��ភា� 
រោ�យសាររោសំចកតីសំរោព្រះមចរោចញរោ�យអាជាា �រ�នសំមត្តថកិចចកំុង �រដូកហូត្ត ឬរោ��ភា� (តាមអំណាចរដូាបា� ឬអំណាចតុ្ត��រ) 
ព្រះ�សិំ�ិភា�រ�សំ់ IR ពាក់�័និនឹងគំនូរ ឧសំាហកមីខឹះៗ ឬ�ងំអសំ់ណែដូ�រោ�រោព្រះ�ម IR ឋតិ្តកំុងណែដូនដីូរ�សំ់ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងរោនាំះ។

នីត្តិវិ�ិីពាក់�័និនឹង�រអសំ់សុំ��ភា�ណែ��រោនះ ចា�់រោផ្សាតីមអនុវិត្តតរោ�យផ្ទាា �់រវាង�ច សំ់ IR ជាភាគី ណែដូ�ចាត្ត់វិធិាន�រផ្ទាត ច់នូវិសុំ��ភា� និង
ជាអាជាា �រ�នសំមត្តថកិចចពាក់�័និ គឺ (�រយិា�័យ ឬតុ្ត��រ)។ វាអាចជា�រចាបំាច់ផ្សាងណែដូរសំព្រះ��់�ច សំ់ IR កំុង�រចាត្ត់តាំ

 
ងអំកត្តំណាងកំុងព្រះសំរុក (local representative)។

៥.៣ ការ៉ុប្រគបប់្រគងការ៉ុច�ះបញី្ជីើជាល�្ខណៈអឺន្ធររ៉ុជាតិរ៉ុបសអ់ឺ្ន� - 
ការ៉ុអឺន្ធ�វត្តរល្អ/ប្រ�នៃព័ណីល្អ

កុំងខណ្ឌៈណែដូ�ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហចផ្សាត�នូ់វិអត្តថព្រះ�រោយាជនជ៍ារោព្រះចីនដូ�់អំកកុំង�រ��ួ�បាន�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរោ�កុំង�ីផ្សាាររោផ្សាសងៗ រោហី
យវាណែថីម�ងំផ្សាត�ឲ់្យអំកនូវិអត្តថព្រះ�រោយាជនដ៍ូ�៏នត្តនៃមឹជារោព្រះចីនរោផ្សាសង រោ�ៀត្តសំត�ី ី�រព្រះគ�់ព្រះគង នងិចាត់្តណែចងសិំ�ិរិោ�ីគនូំរឧសំាហកមី�នាំា ��់�ីរចុះ
�ញ្ជ ីរចួ។ �រ�នតសុំ��ភា� កុំង�រ�រពារចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាត្ត ិ(IR) រ�ស់ំអំកសំព្រះ��់រយៈរោ��ព្រះបាឆំំ្�ំណែនថមរោ�ៀត្ត ឬ�ន�រណែក ណែព្រះ�
ជារោព្រះចនីព្រះ�រោភ្នំ�រោផ្សាសងរោ�ៀត្តសំព្រះ��់�រចុះ�ញ្ជ ីរ�សំអំ់ក (�រណែកណែព្រះ��ងំរោនាំះ រមួ�ន�រណែកណែព្រះ�រោ�ីកមីសិំ�ិ ិ �រណែកណែព្រះ�រោ្ីះ នងិ/ឬអាស័ំយ�ា ន 
�ររោបាះ�ងស់ំ�ិិ ិ ឬ�រផុ្សាត្តអាជាា យុ�� នៃន IR រ�សំអំ់ក ព្រះត្តវូិបាន កត់្តព្រះតា នងិរកា�ុករោ�កុំងគ�់�ញ្ជ ីអនតរជាត្ត ិ(International Register) 
រោ�យ�នអានុភា���ួ�បាន អត្តថព្រះ�រោយាជនច៍រំោពាះសំ�ជិកសំហភា��ីព្រះករុងរោហច�ងំមូ�សំព្រះ��់អំក រោហយីវាអាចរោ�ើរីោ�បានរោ�យង្កាយតា
មនីត្តវិិ�ិនីៃន�រចណំាយរោ�យ�នព្រះ�សិំ�ិភា� នងិង្កាយដូ�់អំករោព្រះ�ពី្រះបាសំ(់user-friendly)។ �រយិា�យ័កត់្តព្រះតា (central recording) ឯក
សារណែកណែព្រះ��ងំរោនាំះរោ�កុំងគ�់�ញ្ជ ីអនតរជាតិ្ត សំព្រះមរួ�ដូ�់អំក នូវិត្តព្រះមវូិ�រកុំង�ររោសីំំសំុំឯកសារ�ី�រយិា�យ័រ�ស់ំភាគនីៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងណែដូ�
��ួ�បាន�ររោព្រះជសីំរោរសីំ (DCP) នីមយួៗ ណែដូ�ជា��ិផ្សា�នៃន�ររកា�ុក (savings) បានយុាង�អណែ��រោនះ។

7 ភាគីចុះកិចចសំនារោ��ីរោនះណែដូ�បានចងអុ��ង្កាា ញរោ�កំុងត្តរោងា��បានជូនដំូណឹ្ឌងអំ�ីរយៈរោ��នៃន�រ�រពារ ២០ ឆ្នាំំ្ំ (សាធារណ្ឌៈរដូាកូរោរ)ុ; ២៥ ឆ្នាំំ្ំសៀល�កណែល�ណែត្តសៀម្រាគំឿ�ប់នាំា្�់ 
(�ណឺ្ឌ�ុក និងហាើ ងំ�ង់); ២៥ ឆ្នាំំ្ំ (អារោមនី ណែ��ហសុកិ �ូសំំី និងហរឺោហសហគូវិណីា �៊ាុ�ហាគ រ ីព្រះកូអាត្ត រោអសំតូរោនៀ សំហភា�អឺរ ុុ� បា�ងំ ហសកហសុ ីអា�ឹឺមុង់ ហុងព្រះគី អីុសំឹង់ អីុព្រះសាណែអ� ឡាត្តវិ ី
�ីចណែត្តនណែសំតន (Liechtenstein) �ី�ុយអានី �ុចសំំ�ួ មិុកសិុំក មុុងរោត្តរោណ្ឌរោស្ត្រហាគ  ហូ�ង់ �ុរោសំដូូរោនៀខាងរោជីង។
ន័រណែវិសំ �ុូ�ូញ សាធារណ្ឌរដូាមុុ��វិ ីរ ុូ�ុនី សំហ�័និរុសំសុ ីសាន�ុរណូី្ឌ ណែសំ៊ា�៊ាី សូឹំរោវិនី រោអសំបាញុ សំើីសំ �ួរគី និងចព្រះកភ្នំ�អង់រោគឹសំ); និង ៥០ ឆ្នាំំ្ំ (មុូណាកូ) ។



ស�ៀវសៅណែនាអំនុវត្ត�ម្រាប់អ្នកបស្កើតគំនូរឧ�សាហកម្ម និ្�ហម្គិនកម្ុជា 27 |

ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

 ៥.៣.១ ការ៉ុិយាលយ័�ត្តប់្រតាឯ�សារ៉ុដ�ដប្រ�ហេ��្ន�ងការ៉ុច�ះបញីី្ជីជាល�្ខណៈអឺន្ធររ៉ុជាតិ (IR) 
 រ៉ុបសអ់ឺ្ន�

ព្រះ�សិំនរោ�ីអំកជា�ច សំ់សិំ�ិិនៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត រោហយីណែ�រជាចង់រោផ្សាារសិំ�ិិនៃនគំនូរឧសំាហកមី�ងំអសំ់ ឬមួយណែផ្សាំកនៃនកិចចព្រះ�ម
 រោព្រះ�ៀសំណែដូ���ួ�បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំ(DCP) រោ�ឲ្យអំក�ន់��់ថីីី រោនាំះអំកអាចរោសំំីសំុំឲ្យរោ�ើី�រកត្ត់ព្រះតា�ុកនូវិ �័ត្ត៌�ន�ីការ៉ុ�រូរ៉ុមាេ ស�់

ម្ពុមសិទ្ធិធិរោ�កំុងគ�់�ញ្ជ ីអនតរជាតិ្តបាន។ �រសំុំឲ្យរោ�ើី�រកត្ត់ព្រះតាណែ���រោនះ អាចរោ�ើីបាន ចំរោពាះណែត្ត�ច សំ់សិំ�ិិថីីី ណែដូ�ជាអំក�នសិំ�ិិកំុង�ររោព្រះ�ី� ្
�ស់ំកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ពី្រះករុងរោហច (រោ�យសារសំញ្ចាំ្ជ តិ្ត រោ�យ�រ�រោងាតី្ត រោ�យ�ររសំរ់ោ� ឬ�ន��ីរំោ�កុំងណែដូនដូរី�ស់ំភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង)។  
សំំរោណី្ឌសំុំរោនះព្រះតូ្តវិ�កជូ់នអងគ�រកមីសិំ�ិ�ិញ្ចាំា �ភិ្នំ�រោ�ក រោ�កុំង�ព្រះមង់ជា�ិខតិ្តផូឹ្សាវិ�រ DM/2 (http://www.wipo.int/hague/en/forms/)  
និងព្រះត្តូវិ�ង់នៃថីឹរោសំវា (ចំនួន១៤៤CHF)។ �រផឹ្ទាសំ់�តូរកមីសិំ�ិិព្រះត្តូវិកត្ត់ព្រះតា�ុក រោ�កំុងគ�់�ញ្ជ ីអនតរជាតិ្ត និងចូ�ជា�រ�នភឹាមៗចំរោពាះ

 ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង(DCPs)ណែដូ�ពាក់�័និ�ងំអសំ់ រោ�យមិនគិត្តនៃថីឹ រោសំវា�ណែនថមរោ�ៀត្តរោ�យី រោ�ីកណែ�ងណែត្ត DCP រោនាំះព្រះ��សំថា�រកត្ត់ត្ត ្
�រោនះមិន�ន់�នអានុភា� ចំរោពាះខឹួនជាភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងរោ� រហូត្ត��់ណែត្ត�រយិា�័យរ�សំ់ខឹួនបាន��ួ�របាយ�រណ៍្ឌ ឬឯកសារជា

 ក់�ក់សិំន8។ រោ�ីសំ�ីរោនះ រោ��នករណី្ឌជារោព្រះចីនរោ�ៀត្ត សំថិត្តរោ�រោព្រះ�មអំណាចនៃនវិសិា�ភា�រ�សំ់ចបា�់ ជាតិ្តមួយចំនួន ណែដូ��រកត្ត់ព្រះតា�ី
�រផឹ្ទាសំ់�តូរមួយណែផ្សាំកនៃនកមីសិំ�ិិ មិនព្រះត្តូវិបានរោគអនុញ្ចាំា ត្តឲ្យរោ�ើីរោ� (ឧ. គំនូរ ឧសំាហកមីមួយឈុុត្តព្រះត្តូវិរោគចាត្ត់�ុកថា ជាគំនូរឧសំាហ

 កមីណែត្តមួយគត្ត់ ឬចបា�់ណែចងថា “គំនូរឧសំាហកមី ព្រះសំរោដូៀងោំ” ឬ “ព្រះ��័និនៃនគំនូរឧសំាហកមីណែដូ�ជា�់ពាក់�័និនឹងោំ”)។ កំុងករណី្ឌណែ��រោនះ 
ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងមួយអាចព្រះ��សំថា �រផឹ្ទាសំ់�តូរមួយណែផ្សាំកនៃនកមីសិំ�ិិមិន�នអានុភា�រោ�កំុងណែដូនដីូរ�សំ់ខឹួនរោ�។

រោដូីម្រីោសំំីសំុំឲ្យរោ�ើី�រកត្ត់ព្រះតា�ី ការ៉ុផ្ទាលៃ ស�់រូរ៉ុហេ�ម ះ ឬអាសយ័ដ្ឋាា ន្ធ រ�សំ់កមីសិំ�ិិករនៃន IR (រោ�យមិនផឹ្ទាសំ់�តូរកមីសិំ�ិិ) អំកព្រះត្តូវិរោព្រះ�ី
 �ព្រះមង់ DM/6 (http://www.wipo.int/hague/en/forms/)។ សំំរោណី្ឌរ�សំ់អំកអាច�ញ្ជូ នរោ� IRs ជារោព្រះចីនកណែនឹង។ អំកព្រះត្តូវិ�ង់នៃថីឹរោសំវាចំនួន 

១៤៤CHF ជូនអងគ�រ កមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ិភ្នំ�រោ�កសំព្រះ��់ IR មួយ និង ៧២CHF សំព្រះ��់ IR នីមួយៗ�ណែនថមរោ�ៀត្ត ចំរោពាះ�ច សំ់កមីសិំ�ិិណែត្ត
 មួយរោ�ីសំំរោណី្ឌដូណែដូ�។ព្រះ�សិំនរោ�ី�រណែកណែព្រះ�ណែត្តមួយ ណែដូ�ព្រះត្តូវិបានកត្ត់ព្រះតា�ុកពាក់�័និ នឹង�រ�តូររោ�ខ�ូរសំ័�ា និង/ឬរោ�ខ�ូរសារ សំំរោណី្ឌណែ��
 រោនះអាចព្រះត្តូវិបានរោ�ើីរោ�ងីកំុង�ព្រះមង់ជា�ិខិត្តង្កាយៗ និងមិនព្រះត្តូវិ�ង់នៃថីឹរោសំវាអើីរោ�យី។ �រ�តូររោ្ីះ ឬអាសំ័យ�ា នព្រះត្តូវិបានកត្ត់ព្រះតា�ុករោ�កំុង

គ�់�ញ្ជ ីអនតរជាតិ្ត  ចា�់�នអានុភា�ភឹាមៗ ចំរោពាះសាមីភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង) DCPs �ងំអសំ់រោ�កំុង IR រោ�យមិនព្រះត្តូវិ�ង់នៃថីឹរោសំវាអើី 
�ណែនថមរោ�ៀត្តរោ�។

ព្រះ�សិំនរោ�ី អំកមិន�ន�ំណ្ឌងចង់បាន�រ�រពារចំរោពាះគំនូរឧសំាហកមីមួយ ឬរោព្រះចីនរោ�កំុង IR រ�សំ់អំករោ�ៀត្តរោ� អំកអាចសំុំរោ�អងគ�រ 
WIPO ឲ្យកត្ត់ព្រះតា�ុក�ី�រមិន�នតសុំ��ភា�រោ�តាមការ៉ុផ�ត្តអាជាា យ�កាល។�រផុ្សាត្តអាជាា យុ��រោនះអាចពាក់�័និនឹង DCPs 
មួយចំនួណែត្ត�ុុរោណាះ ះ។ សំំរោណី្ឌរ�សំ់អំក ព្រះត្តូវិរោ�ើីរោ�កំុង�ព្រះមង់ជា�ិខិត្តផ្សាឹូវិ�រ DM/3 និងអាចព្រះត្តូវិ�ញ្ជូ នរោ� IR ណែត្តមួយកណែនឹង�ុុរោណាះ ះ។ 
�រកត្ត់ព្រះតា�ុក អំ�ី�រផុ្សាត្តអាជាា យុ��រោនះ ព្រះត្តូវិ�ង់នៃថីឹរោសំវា (ចំនួន ១៤៤CHF) និងចា�់�នអានុភា�ចំរោពាះសាមី DCPs �ងំអសំ់រោ�កំុង 
IR រោ�យមិនចាបំាច់�ង់នៃថីឹរោសំវាអើី�ណែនថមរោ�ៀត្តរោ�។

ព្រះ�សិំនរោ�ីអំក�ន�ំណ្ឌងចង់រោបាះ�ង់សំិ�ិិ��ួ�បាន�រ�រពារចំរោពាះគំនូរឧសំាហកមី�ងំអសំ់ណែដូ�សំថិត្តកំុង IR សំព្រះ��់សាមី DCPs 
�ងំអសំ់ ឬខឹះៗ អំកអាចរោសំំីសំុំឲ្យរោគរោ�ើី�រកត្ត់ព្រះតាអំ�ីការ៉ុហេបាះបងស់ិទ្ធិធ ិ រោ�យរោព្រះ�ី�ព្រះមង់ជា�ិខិត្តផ្សាឹូវិ�រ DM/5។ �ព្រះមង់ណែត្តមួយគត្ត់  
ណែដូ�អាចរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់កំុង�ររោសំំីសំុំឲ្យរោ�ើី�រកត្ត់ព្រះតា អំ�ី�ររោបាះ�ង់សំិ�ិិរោ�កំុង IRs ជារោព្រះចីនកណែនឹង ណែដូ�ណែចងថា ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង 
រោព្រះ�ី�ព្រះមង់រោបាះ�ង់សំិ�ិិ រោ�កំុង IR ដូូចោំ។ �ររោបាះ�ង់សំិ�ិិរោនះព្រះត្តូវិ�ង់នៃថីឹរោសំវា (ចំនួន ១៤៤CHF)។

 ៥.៣.២ ការ៉ុបន្ធរស�ព័លភាព័ នៃន្ធការ៉ុច�ះបញីី្ជីជាល�្ខណៈអឺន្ធររ៉ុជាតិរ៉ុបសអ់ឺ្ន�

ការ៉ុច�ះបញីី្ជីជាល�្ខណៈអឺន្ធររ៉ុជាតិ (IR) រ�សំ់អំក�នសុំ��ភា�សំព្រះ��់រយៈរោ��ព្រះបាឆំំ្ដំំូ�ូងរោហយីអាចនឹងព្រះត្តូវិ�នតសុំ��ភា�រោ�ងី
វិញិសំព្រះ��់រយៈរោ��ព្រះបាឆំំ្�ំណែនថមរោ�ៀត្ត។ ចំរោពាះ�រ�នតសុំ��ភា�ជាថីីីរោនះ រយៈរោ��នៃន�រ�រពាររោ�កំុងភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងនីមួយៗ 

 គឺយុាងរោហាចណាសំ់ក៏�នរយៈរោ��១៥ឆំ្ណំែដូររោ�យគិត្តចា�់�ី�រចុះ���ររិោចេ�រោ�កំុងIR។ ចំរោពាះភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ងំរោនាំះណែដូ�
 កំណ្ឌត្ត់យក�រ�រពាររយៈរោ��ណែវិង គឺចា�់�ី (២០ឆំ្ ំ ២៥ឆំ្ ំ ឬ៥០ឆំ្)ំ IR រ�សំ់អំកអាចព្រះត្តូវិបាន�នតសុំ��ភា�រោ�ងីវិញិសំព្រះ��់រយៈ 

រោ��ព្រះបាឆំំ្ ំរហូត្តដូ�់ផុ្សាត្ត��កំណ្ឌត្ត់ នៃន�រ�រពាររយៈរោ��ណែវិងដូូចណែដូ�បានណែចងកំុងចបា�់រ�សំ់រោគ។

កំុងរយៈរោ��ព្រះបាមំួយណែខមុន�រផុ្សាត្ត��កំណ្ឌត្ត់កំុងរយៈរោ��ព្រះបាឆំំ្មំតង អងគ�រ WIPO នឹង�ញ្ជូ ន រោសំចកតីជូនដំូណឹ្ឌងឲ្យអំក រោ�យ�ញ្ចាំ្ជ ក់�ី
���ររិោចេ�ណែដូ�ព្រះត្តូវិផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់ នៃន IR។ អំកអាច�នតសុំ��ភា� IR រ�សំ់អំករោ�ងីវិញិបានណែត្តចំរោពាះ DCPs ខឹះ និងសំព្រះ��់ណែត្តគំនូរ 
ឧសំាហកមីខឹះ�ុុរោណាះ ះណែដូ�អំកព្រះត្តូវិ�ំរោ�ញ រោ�កំុង IR រ�សំ់អំក។

អំកអាចរោសំំីសំុំ�នតសុំ��ភា� IR រ�សំ់អំករោ�ងីវិញិ�ងំ: (ក) រោ�យរោព្រះ�ី �រ�នតថីីីតាមរោអ�ចិព្រះត្តូនិច Hague (https://webacce ss.
wipo.int/erenewal_dm/IndextController?lang=En); ឫ (ខ) �រ�ញ្ជូ ន�ព្រះមង់ជា�ិខិត្តរោព្រះរៅផ្សាឹូវិ�រ DM/4 (http://www.wipo.int/
hague/en/forms/) ជូនអងគ�រ WIPO ឬ (គ) �រ�ញ្ជូ នសំំរោណី្ឌតាម មរោ�ាបាយ�ំនាំក់�ំនងង្កាយៗ ជូនអងគ�រ WIPO រោ�យផ្សាត�់នូវិ�័ត្ត៌� 

8 អងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា អាស្ត្រហើកិ (OAPI) �ណឺ្ឌ�ុក មិុកសិុំក សាធារណ្ឌរដូាកូរោរ ុ សំហ�័និរុសំសុ ី និងសំហរដូាអារោមរកិ បានព្រះ��សំថា�រកត្ត់ព្រះតា�រផឹ្ទាសំ់�តូរកមីសិំ�ិិនឹងមិន�នឥ�ិិ��

 
រោ�ី�ឹកដីូរោរៀងៗខឹួនរោ�រហូត្តដូ�់�រយិា�័យ��ួ�បាន រោសំចកតីណែថីឹង�រណ៍្ឌឬឯកសារជាក់�ក់។
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នណែដូ�ព្រះត្តូវិ�រ (ដូូចជារោ�ខ IR និងរោោ��ំណ្ឌងនៃន�រ�ង់នៃថីឹរោសំវា)។ រោយងីសំុំជូនរោយា��់កំុង�ររោ�ីក�ឹកចិត្តតឲ្យរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ព្រះ��័និរោអ�កិ
ព្រះត្តូនិច កំុង�រ�នតសុំ��ភា� (E-renewal interface) ណែដូ�វាជាមរោ�ាបាយសំព្រះមរួ�ដូ�់�រ�នតសុំ��ភា� មួយណែផ្សាំកៗ (រោពា�គឺ សំព្រះ�
�់ណែត្តគំនូរឧសំាហកមីខឹះៗ�ុុរោណាះ ះ និង/ឬសំព្រះ��់ណែត្ត DCPs ខឹះៗ�ុុរោណាះ ះ) និង�រគណ្ឌនាំនៃថីឹរោសំវានៃន�រ�នតសុំ��ភា�រោដីូម្រីោ�ើី�រ�ូ�ត្ត់
ជាសំើ័យព្រះ�វិត្តតិ។ រោ�ីសំ�ីរោនះរោ�រោ�ៀត្ត�រ�នត សុំ��ភា�តាមព្រះ��័និរោអ�កិព្រះត្តូនិចរោ�ើីឲ្យអំកអាចរោ�ើី�រ�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវាសំព្រះ��់�រ�នតសុំ��
ភា� មិនព្រះតឹ្តម ណែត្តតាមរយៈគណ្ឌនី�ចចុ�្នំរ�សំ់អងគ�រ WIPO �ុុរោណាះ ះរោ� �ុុណែនតវាក៏អាចរោ�ើី�រ�ូ�ត្ត់តាម�័ណ្ឌះឥណ្ឌ�ន (credit card) 
បានណែដូរ។

នៃថីឹរោសំវាសំព្រះ��់�រ�នតសុំ��ភា�រ�សំ់ IR រមួ�នៈ (ក) នៃថីឹរោសំវារោោ� (២០០CHF សំព្រះ��់គំនូរ ឧសំាហកមីមួយ ១៧CHF សំព្រះ�� ់
គំនូរឧសំាហកមីនីមួយៗ�ណែនថមរោ�ៀត្តរោ�កំុង IR ណែត្តមួយ) (ខ) នៃថីឹរោសំវា សំព្រះ��់�រចាត្ត់តាងំឯកត្តត�ុគគ�មួយរូ�សំព្រះ��់ភាគី នៃនកិចចព្រះ�ម

 
រោព្រះ�ៀងនីមួយៗ ណែដូ�ត្តព្រះមូវិឲ្យ�ង់នៃថីឹរោសំវាណែ�� រោនះ (http://www.wipo.int/hague/en/fees/individ-fee.html) និង (គ) សំតង់�រោសំវា�ង់នៃថី ឹ
សំព្រះ��់ព្រះ�រោ�សំណែដូ�បានរោព្រះជីសំរោរមីក�រពារដូូចជាកមុុជា(២១CHF សំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីចម្ងមួយ(Main Design) ១CHF សំព្រះ��់ 
គំនូរឧសំាហកមីមួយ�ណែនថមរោ�ៀត្ត(Sub Design) សំព្រះ��់ IR ណែត្តមួយ) ចំរោពាះភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងនីមួយៗរោផ្សាសងរោ�ៀត្តសំព្រះ��់ IR 
ណែដូ�ព្រះត្តូវិ�នតសុំ��ភា�រោ�ងីវិញិ។

រោដូីម្គីណ្ឌនាំនូវិចំនួនជាក់�ក់ណាមួយ ណែដូ�អំកព្រះត្តូវិណែត្ត�ង់នៃថីឹរោសំវាកំុង�រ�នតសុំ��ភា�នៃន IR រ�សំ់អំក អំកអាចរោព្រះ�ី�ុសុំីនគណ្ឌ 
នាំនៃថីឹរោសំវាតាមអាសំ័យ�ា ននៃនរោគហ�ំ�័រ https://www.wipo.int/hague/ en/fees/calculator.jsp ។

នៃថីឹរោសំវានៃន�រ�នតសុំ��ភា�រោ�ងីវិញិព្រះត្តូវិ�ង់ជូនអងគ�រ WIPO យុាង
រោហាចណាសំ់ឲ្យបានមុននៃថីងៃផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់នៃន IR ។ �ុុណែនត�រ�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវា 
រោ�ណែត្តអាចរោ�ើីបានរហូត្តដូ�់រយៈរោ��ព្រះបាមំួយណែខ�នាំា �់�ីផុ្សាត្ត���រចិ ្
រោឆ្លុះ� (រយៈរោ��នៃន�រអនុរោព្រះោះ) ណែដូ�បានណែចង�ី�រព្រះត្តូវិ�ង់នៃថីឹរោសំវា�
ណែនថមកំុងរោ��ជាមួយោំរោនះ។ អងគ�រ WIPO កត្ត់ព្រះតា�រ�នតសុំ��ភា�
រោ�ងីវិញិរោ�តាម���ររិោចេ� ណែដូ�ព្រះត្តូវិផុ្សាត្តកំណ្ឌត្ត់រោ�ីរោ�ះជានៃថីឹ រោសំវារោនះ 
ព្រះតូ្តវិបានរោគត្តព្រះមូវិឲ្យរោ�ើី�រ�ូ�ត្ត់កុំងរយៈរោ��មួយណែដូ�រោគអនុរោព្រះោះឲ្យក៏
រោ�យ។

រោដីូម្�ីនត�រចុះរោ្ីះជាអនតរជាតិ្តរ�សំ់អំកសូំមរោព្រះ�ីព្រះ��័និ�នតថីីីតាមរោអ�ចិព្រះត្តូនិច 
(Hague e-Renewal) រោ�
https://webaccess.wipo.int/erenewal_dm/IndexController?lang=EN

គន្ធលៃ�ះ
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

៦. ការ៉ុការ៉ុពារ៉ុគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមរ៉ុបសអ់ឺ្ន�ហេ�ស�ភាព័អឺឺរ៉ុ ុ�ប - 
ការ៉ុអឺន្ធ�វត្តរល្អ

រោ�ស�ភាព័អឺឺរ៉ុ ុ�ប (EU) �នព្រះ��័និមួយ ណែដូ��ន�ួនដំូណាក់�� (four-tier system) កំុង�រចុះ�ញ្ជ ី 
គំនូរឧសំាហកមី។

ព្រះ�សំិនរោ�ីអំកព្រះោន់ណែត្ត�ន�ំណ្ឌងចង់បាន�រ�រពាររោ�កំុងរដូាសំ�ជិកមួយរោ�សំហភា�អឺរ ុុ� អំកអាច� 
ក់ពាក្យសំុំ�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរោ�យផ្ទាា �់រោ��រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា នៃនព្រះ�រោ�សំពាក់�័និ។ 
វាគឺជាប្រច�ជាតិ (national route) ណែដូ��នរោ�កំុងរដូាសំ�ជិកសំហភា�អឺរ ុុ�ចំនួន២៤ព្រះ�រោ�សំ (គឺព្រះ�រោ�សំ 
អូព្រះ�ីសំ �៊ាុ�ហាគ រ ីព្រះកូអាដូ សាយព្រះ�ឹសំ សាធារណ្ឌៈរដូារោឆ្លុះក �ណា�ុក អុីសំតូនី ហាើ ងំ�ង់ បា�ងំ អា�មឺុង់ ស្ត្រហគកិ 
ហុងព្រះគី រោអ៊ាៀក�ង់ អុីតា�ី ឡាត្តវិ ី �ីតូ្តនី �ុ�់តា �ុូ�ូញ �័ត្ត�ុយហាគ � រ ុូ�ុនី សំឹូវុាគី សំឹូវិនឺី រោអសំបាញុ 
សំ៊ាុងណែអត្ត)។

ព្រះ�សំិនរោ�ីអំក�ន�ំណ្ឌងចង់រោ�ើី�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំករោ�ព្រះ�រោ�សំ ណែ��ហសុកិ�ុចស សំម�៊ាួគ 
និងហូ�ង់ អំកអាច�ក់ពាក្យសំុំ�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរោ��រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា រោ�រោនី�ុចស(BOIP) 

�រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា ថំាក់ត្តំ�ន់ សំព្រះ��់�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរោ�កំុងរដូា សំ�ជិក�ងំ�ីរោនាំះ។ រោនះគឺជាប្រច�ហេបហេន្ធីល� 
ចឺថា្ន �ត់្តំបន្ធ ់(Benelux regional route)។

ព្រះ�សិំនរោ�ីអំក�ន�ំណ្ឌងចង់��ួ�បាន�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរោ�កំុងព្រះ�រោ�សំសំ�ជិកសំហភា�អឺរ ុុ��ងំអសំ់ អំកអាច�ក់ពាក្យសំុំ 
រោ��រយិា�័យចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីសំហគមន៍(RCD)�ី�រយិា�័យ កមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា សំហភា�អឺរ ុុ� (EUIPO) - រោនះគឺជាប្រច�ស� 
គម្ពុន្ធអ៍ឺឺរ៉ុ ុ�ប (European route)។ RCD �ន សុំ��ភា�រោ�កំុងណែដូនដីូនៃនរដូាសំ�ជិកសំហភា�អឺរ ុុ��ងំអសំ់ចំនួន២៧ព្រះ�រោ�សំ។

ព្រះចក�ី�ួនកំុង�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរោ�សំហគមន៍អឺរ ុុ� គឺជាព្រះចកអនតរជាតិ្ត (international route) ឬព្រះចកព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច ណែដូ�ជាច ្
រកមួយអាចរមួ�ញចូ �ោំជាមួយព្រះចក�ងំ�ីខាងរោ�ីដូូចណែដូ�បានរោរៀ���់។ អំក�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្តតាមកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុង

 រោហច(សំនិិសំញ្ចាំា ព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ)អាចរោព្រះជីសំរោរសីំសំព្រះ��់�រពាររដូាសំ�ជិកសំហភា�អឺរ ុុ�ណាមួយ ណែដូ�ជាភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងនៃនចបា�់
រោនាំះរោ�យណែ�កៗ�ីោំ ឬអាចចាត្ត់តាងំឲ្យ�រយិា�័យរោ�រោនី�ុចស (សំព្រះ��់�រ�រពាររោ�កំុងព្រះ�រោ�សំ ណែ��ហសកិ �ុចសសំម�៊ាួគ  
និងព្រះ�រោ�សំហូ�ង់) ឬរោព្រះជីសំរោរសីំឲ្យ�រយិា�័យសំហភា�អឺរ ុុ� (សំព្រះ��់�រ�រពាររោ�រដូាសំ�ជិកសំហភា�អឺរ ុុ�ចំនួន២៧ព្រះ�រោ�សំ តាមរ
យៈ�ររោព្រះជីសំរោរសីំ�រយិា�័យណែត្តមួយ)9។

ណែផ្សាំករោនះ វិភិាគរោ�រោ�ីអត្តថព្រះ�រោយាជន៍នៃន�រ��ួ�បានសិំ�ិិរោ�ីគំនូរឧសំាហកមី ណែដូ��នសុំ��ភា�រោ�កំុងរដូាសំ�ជិកសំហភា�អឺរ ុុ��ងំ
អសំ់ចំនួន២៧ព្រះ�រោ�សំរោ�តាមព្រះចកសំហភា�អឺរ ុុ� (រោ�យ�ក់ពាក្យសំុំរោ�យផ្ទាា �់រោ��រយិា�័យ EUIPO) ឬរោ�តាមព្រះចកអនតរជាតិ្ត  
(រោ�យ�ក់ពាក្យសំុំរោ��រយិា�័យត្តំណាងរ�សំ់សំហភា�អឺរ ុុ�) ក៏បាន។

៦.១ ការ៉ុដ្ឋា�ព់ា�្យស�ំ ហេដ្ឋាយផ្ទាា លហ់េ�ការ៉ុិយាលយ័ EUIPO (ប្រច�ស�ភាព័អឺឺរ៉ុ ុ�ប)

�រ�ក់ពាក្យសំុំចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីសំហគមន៍ (RCD) រោ�យផ្ទាា �់រោ��រយិា 
�័យ EUIPO ជំនួសំឲ្យ�រ�ក់ពាក្យសំុំ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរោផ្សាសងៗ�ីោំ និង�រ� 
�ួ�បានសិំ�ិិរោផ្សាសងៗ�ីោំ ព្រះត្តូវិសំថិត្ត រោព្រះ�មព្រះ��័និជាតិ្ត + ព្រះ��័និរោ�រោនី�ុចសណែដូ��ន
រោ�សំហភា�អឺរ ុុ� គឺជាព្រះចកដ៏ូ�ក់�ញមួយ ព្រះ�សំិនរោ�ីអំក �ន�ំណ្ឌងចង់� 
�ួ�បានសិំ�ិិមួយ (single right) ណែដូ��នសុំ��ភា�រោ�រដូាសំ�ជិកសំហភា�អឺរ ុុ
��ងំអសំ់ចំនួន២៧ព្រះ�រោ�សំ។

អំកអាច�ក់ពាក្យសំុំតាមព្រះ��័និអនឡាញតាមអាសំ័យ�ា នរោគហ�ំ�័ររ�សំ់�រយិា�័យ EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/
en/rcd-apply-now)។ RCD ផ្សាត�់ឲ្យអំកនូវិសំិ�ិិផ្ទាត ច់មុខរោ�កំុង រដូាសំ�ជិកសំហភា�អឺរ ុុ� (�ចចុ�្នំ និងអនាំគត្ត) កំុងត្តនៃមឹមួយសំមរម្យ គឺ 
៣៥០EUR សំព្រះ��់គំនូរ ឧសំាហកមីមួយ (កំុងរោនាំះគឺ ២៣០EUR សំព្រះ��់នៃថឹីរោសំវាចុះ�ញ្ជ ី �ូកនឹង១២០EUR សំព្រះ��់នៃថីឹរោសំវា 

9 �នាំា �់�ី�រដូកចព្រះកភ្នំ�អង់រោគឹសំរោចញ�ីសំហភា�អឺុរ ុុ� (Brexit) រោហយី�នាំា �់�ី�ញច�់នៃនរយៈរោ��អនតរ�� (នៃថីងៃ�ី ៣១ ណែខ�ំូឆំ្ ំ២០២០) �រចុះរោ្ីះអនីរជាត្តិ�ីព្រះករុងឡារោអ(IR) ណែដូ
��នព្រះ�សិំ�ិិភា�រោ�សំហភា�អឺរ ុុ�ណែ�ង�នឥ�ិិ��រោ�ចព្រះកភ្នំ�អង់រោគឹសំរោ�ៀត្តរោហយី។ ។  ចព្រះកភ្នំ�អង់រោគឹសំ (UK) បានចាត្ត់វិធិាន�ររោដីូម្ផី្សាត�់�រ�រពារជា�នតរោ�គំនូរឧសំាហកមីតាម 
IR �ងំរោនាំះរោ�យ�រ�រោងាតី្ត និងកត្ត់ព្រះតារោ�កំុង�រចុះរោ្ីះរ�សំ់ខឹួន ណែដូ�ជាសិំ�ិិគំនូរឧសំាហកមីជាតិ្តណែដូ��នត្តំនៃ�រោសីីំ (ណែដូ�រោគរោៅថា�រចុះរោ្ីះគំនូរឧសំាហកមីអនតរជាតិ្តរោ�ងី
វិញិ) សំព្រះ��់��់�រ�រពារណែដូ�ផ្សាត�់រោ�យ IR រោ�សំហភា�អឺុរ ុុ�មុននៃថីងៃ�ី ១ ណែខមក�ឆំ្ ំ២០២១ ។  ចា�់�ី ���ររិោចេត្តរោនាំះ អំក�ន់សិំ�ាិ(�ច សំ់)ព្រះត្តូវិព្រះគ�់ព្រះគងគំនូរឧសំាហកមីអនីរជា
តិ្តណែដូ�បាន ចុះរោ្ីះរោ�ងីវិញិរោ�យផ្ទាា �់ជាមួយ IPO ចព្រះកភ្នំ�អង់រោគឹសំរោហយីមិនណែមនតាមរយៈ�រយិា�័យអនតរជាតិ្តរោ�។  អំក�ន់សិំ�ាិ(�ច ស់ំ)ណែដូ� IRs រ�សំ់ខឹួនរោ�ណែត្តរងច់ាមុំនរោ��
សំហភា�អឺុរ ុុ�រោ�ចុង�ញច�់នៃនរយៈរោ��ផឹ្ទាស់ំ�តូរអាច�ក់ពាក្យសំុំចុះរោ្ីះរចនាំជាមួយ IPO ចព្រះកភ្នំ�អង់រោគឹសំកំុងរយៈរោ�� ៩ ណែខគិត្តចា�់�ីនៃថីងៃ�ី ១ ណែខមក�ឆំ្ ំ២០២១ រោ�យរកា��
�ររិោចេ�នៃន�រចាត្ត់តាងំ នៃនសំហភា�អឺរ ុុ�។  សំព្រះ��់�័ត្ត៌�ន�មអិត្តសូំមរោមី��រណែណ្ឌនាំណំែដូ�រោចញរោ�យរ�ា ភិ្នំបា�ចព្រះកភ្នំ�អង់រោគឹសំណែដូ��នរោ�អាសំយ�ា នដូូចខាងរោព្រះ�ម៖ https://
www.gov.uk/guidance/international-eu-protected-designs-after-brexit 



| 30

រោបាះ�ុមុផ្សាាយ)។ RCD រ�សំ់អំកនឹង�នសុំ��ភា�រយៈរោ�� ៥ឆំ្ ំ និងអាច�នតសុំ��ភា�រោ�ងីវិញិបានរោរៀង��់៥ឆំ្ ំ សំរុ�២៥ឆំ្ជំា 
អតិ្ត�រ� រោ�យ�ង់នៃថីឹរោសំវា�នតថីីីតាម�រ�ណ៌្ឌនាំ។ អំក�ន��ិភា�ជព្រះមរុញឲ្យរោគអនុវិត្តតនូវិសិំ�ិិ នៃនគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំករោ�កំុង�ីផ្សាារ
ណែដូ��នអំករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ចំនួន ៤៥០ �ននាំក់។ 

រោ�កំុងរោគហ�ំ�័ររ�សំ់�រយិា�័យ EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs) អំកនឹង��ួ�បាន�រ�ន្យ�់�ំអិត្ត 
អំ�ីររោ�ៀ��ក់ពាក្យចូ� RCD ររោ�ៀ�អនុវិត្តតតាមនីត្តិវិ�ិី នៃន�រចុះ�ញ្ជ ី និង ររោ�ៀ�ព្រះគ�់ព្រះគង RCD រ�សំ់អំករោ�រោ��បានចុះ�ញ្ជ ីរចួ។

៦.២ ការ៉ុដស្វងរ៉ុ�ការ៉ុការ៉ុពារ៉ុហេ�ស�ភាព័អឺឺរ៉ុ ុ�ប តាម្ពុរ៉ុយៈប្រ�ព័ន័្ធធទ្ធិីប្រ�ុងហេ�ច 
(ប្រច�អឺន្ធររ៉ុជាតិ)

អត្តថព្រះ�រោយាជន៍ព្រះសំរោដូៀងៗោំ សំព្រះ��់អំក�ងំឡាយណាណែដូ���ួ�បាន�ីព្រះចកសំហភា�អឺរ ុុ� �ូកនឹងអត្តថព្រះ�រោយាជន៍ជារោព្រះចីន�ណែនថមរោ�ៀត្ត  
ណែដូ�ជា�ក្ខណ្ឌៈ�ិរោសំសំរ�សំ់ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច អាច�នសិំ�ិិរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់តាមព្រះចកអនតរជាតិ្ត។ ចា�់តាងំ�ីឆំ្២ំ០០៨ រោ�រោ��សំហភា�អឺរ ុុ�

 បាន�ឹយជាភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង �ីព្រះករុងរោហច (សំនិិសំញ្ចាំា �ីព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ) វា�ឹយជាមរោ�ាបាយរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់បានសំព្រះ��់អំក
 រោព្រះ�ី ព្រះបាសំ់ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច រោដូីម្�ី�ួ�បានសិំ�ិិរោ�ីគំនូឧសំាហកមីណែដូ��នព្រះ�សិំ�ិិភា�ព្រះសំរោដូៀងោំនឹង RCD (ព្រះ�សិំ�ិិភា�រោ�កំុងរដូា

 សំ�ជិកសំហភា�អឺរ ុុ��ងំអសំ់) ណែដូ�រោ�ើី�រព្រះជ�សំរោរសីំ រោ�យសំហភា�អឺរ ុុ�រោ�កំុង �រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត។

IR ណែដូ�រោព្រះជីសំរោរសីំរោ�សំហភា�អឺរ ុុ� និង��ួ�សាគ �់រោ�យ�រយិា�័យ EUIPO ណែដូ��ន ព្រះ�សិំ�ិិភា�ដូូចោំរោ�នឹង�រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរ
 ឧសំាហកមីសំហគមន៍ (RCD) រោហយីបានចុះ�ញ្ជ ីរោ�យ �រយិា�័យ EUIPO។ណែផ្សាំករោនះរោរៀ���់អំ�ី�រអនុវិត្តត�អ/ព្រះ�នៃ�ណី្ឌ�អសំព្រះ��់ឲ្យរោគរោ�ើី�រ

អនុវិត្តតតាម រោដីូម្�ីរ��ួ�បាន IR ណែដូ��នសុំ��ភា�រោ�សំហភា�អឺរ ុុ�។

 ៦.២.១ ការ៉ុហេប្រជើសហេរ៉ុើសស�ភាព័អឺឺរ៉ុ ុ�ប

អំកអាចរោព្រះជីសំរោរសីំសំហភា�អឺរ ុុ�ឲ្យរោ�ើី�រ�រពាររោ�រោ��អំក�ក់ពាក្យសំុំរ�សំ់អំកជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត រោ�យណែឆ្លុះករោមី�ព្រះ�អ�់សំហភា�
 អឺរ ុុ� (រោ�ខកូដូ EM) រោ�កំុង�ព្រះមង់នៃន�រ�ក់ពាក្យសំុំ (DM/1)។ នៃថីឹរោសំវារោោ� រោដូីម្រីោព្រះជីសំរោរសីំសំហភា�អឺរ ុុ�សំព្រះ��់គំនូរ
 ឧសំាហកមីមួយ ព្រះត្តូវិបានកំណ្ឌត្ត់យក រោ�យសំហភា�អឺរ ុុ�កំុងចំនួន៦៧CHF (របាយ�រណ៍្ឌសាថ នភា�កំុងណែខមក�ឆំ្ ំ២០២១) ។ 

សំហភា�អឺរ ុុ���ួ�យក�រផ្ទាអ ក�រផ្សាស�ើផ្សាាយ�រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្តរហូត្តដូ�់រយៈរោ��៣០ណែខ។

 ៦.២.២ ការ៉ុប្រត្តួត្តព័ិន្ធិត្ត្យរ៉ុបសក់ារ៉ុិយាលយ័ EUIPO ហេៅព័ីម្ពុលូហេ�ត្ត� ដែលម្ពុិន្ធអាចច�ះបញី្ជីើបាន្ធ

IR អាចមិនព្រះត្តូវិបានរោគ�ដិូរោសំ�រោ�យសារណែត្តមូ�រោហតុ្តមិនអនុរោ�មតាម�រត្តព្រះមូវិជាផ្សាឹូវិ�ររោនាំះរោ� (formal requirements) 
រោព្រះពាះត្តព្រះមូវិ�រណែ��រោនះ គឺព្រះត្តូវិបានរោគគិត្តថា វាព្រះត្តូវិរោ�តាម�រ��ួ�យក�នាំា �់�ី  �រព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យរោ�យអងគ�រ WIPO រចួមករោហយី។ 
រោហតុ្តដូូរោចំះ �រយិា�័យ EUIPO កំណ្ឌត្ត់យក�រព្រះត្តរួត្ត �ិនិត្ត្យរ�សំ់ខឹួនរោ�រោ�ីណែត្តមូ�រោហតុ្ត�ីរ�ុុរោណាះ ះសំព្រះ��់�រណែដូ�មិនអាចចុះ�ញ្ជ ីបាន៖ 



ស�ៀវសៅណែនាអំនុវត្ត�ម្រាប់អ្នកបស្កើតគំនូរឧ�សាហកម្ម និ្�ហម្គិនកម្ុជា 31 |

ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

(ក) �រមិនអនុរោ�ម តាម (non-compliance) និយមន័យរ�សំ់សំហភា�អឺរ ុុ�នៃនគំនូរឧសំាហកមី និង (ខ) គំនូរឧសំាហកមី �ងំ 
ឡាយណាណែដូ�ផ្សាាុយនឹងសំណាត �់ធំា�់សាធារណ្ឌៈ ឬរោោ��រណ៍្ឌនៃនអសីំ��ម៌។

ចបា�់សំភា�អឺរ ុុ� (ចបា�់សំតី�ីគំនូរឧសំាហកមីសំហគមន៍) កំណ្ឌត្ត់និយមន័យ នៃន ”គំនូរឧសំាហកមី” ថាជារូ��ង (appearance) 
�ងំមូ� ឬមួយណែផ្សាំក នៃនផ្សា�ិត្តផ្សា�ណែដូ�រោកីត្តរោចញ�ីរូ��ក្ខណ្ឌៈ (feature) ជា�ិរោសំសំ ណែខសព្រះ�នាំ�់ រោព្រះោងរូ� រូ��ង វាយនភ្នំ័ណ្ឌឌ  និង/ឬ

 
វិត្តថុធាតុ្តរោដូីមសំព្រះ��់ផ្សា�ិត្តផ្សា�ខឹួនវា និង/ឬរោព្រះគឿងតុ្ត�ណែត្តងរ�សំ់វា។ ផ្សា�ិត្តផ្សា��នន័យថា វិត្តថុសំិ�្កមី ឬឧសំាហកមីណាមួយ ណែដូ�កំុងរោនាំះ 

 រមួ�នរោព្រះគឿង�នឹាំសំ់កំុងរោោ�រោៅដំូរោ�ងីវាឲ្យរោ�ជាផ្សា�ិត្តផ្សា�សំរោព្រះមច �រវិចិខច�់ ដូំរោ�ងី រូ�សំញ្ចាំា ព្រះ�ហើកិ និងព្រះ�រោភ្នំ�នៃន�ររោរៀ�ចំ�ុមុមុខ 
(typographic typefaces) �ុុណែនតមិន��់�ញចូ �នូវិកមីវិ�ិីកំ�្ូយ�័រ (computer programs) រោ�។ រោ�ះជាគំនូរឧសំាហកមី�ង្កាា ញនូវិរូ��ង
ផ្សា�ិត្តផ្សា�ក៏រោ�យ ក៏វានឹងព្រះត្តូវិបានរោគ�ិនិត្ត្យ�ី�នឹឺ នៃនគំនូរឧសំាហកមី (light of design) រ�សំ់ខឹួនវា (ឲ្យណែត្តវា�ញ្ចាំ្ជ ក់ចបាសំ់�ីព្រះ�រោភ្នំ�នៃន

 ផ្សា�ិត្តផ្សា� �ញ្ចាំ្ជ ក់�ី រោោ��ំណ្ឌង និងមុខង្ការ ឬដំូរោណី្ឌរ�ររ�សំ់វា) និង�ររោរៀ���់�ង្កាា ញនូវិផ្សា�ិត្តផ្សា�ណែដូ�គំនូរឧសំាហកមីរោនាំះ 
�នរោចត្តនាំឲ្យរោគអនុវិត្តតតាម។ ឧ�ហរណ៍្ឌខឹះៗ នៃន�រអនុវិត្តតកំុង�រព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យរ�សំ់�រយិា�័យ EUIPO សំតី�ី�រអនុរោ�មតាម 
(compliance) និយមន័យនៃនគំនូរឧសំាហកមីអាចរករោ�ញីរោ�កំុងណែផ្សាំក ៤.១ នៃនរោោ��រណ៍្ឌណែណ្ឌនាំរំ�សំ់ EUIPO នៃនរោោ��រណ៍្ឌ 
ណែណ្ឌនាំសំំតី�ី �រព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យរោ�ី�រ�ក់ពាក្យសំុំសំព្រះ��់ចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមី សំហគមន៍ RCD ណែដូ�អាច�ញយក�ីរោគហ�ំ�័រ https://
euipo.europa.eu/ohimportal/en/design-guidelines រោនះមករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់បាន។

គំនូរឧសំាហកមីណែដូ��រយិា�័យ EUIPO អាចរករោ�ញីថាផ្សាាុយនឹងរោោ�នរោយាបាយសាធារណ្ឌៈ ព្រះ�សិំនរោ�ីវា�ិត្តជាបាន និង�នសំមត្តថភា�
 អាច�ងា�រគំ�មកំណែហង�ងៃន់�ងៃរដូ�់អត្តថព្រះ�រោយាជន៍សំំខាន់ៗរ�សំ់ សំងគម។ គំនូរឧសំាហកមីណែដូ��័ណ៌្ឌនាំ ឬជព្រះមរុញឲ្យ�នអំរោ�ីហងិា 

ឬ�ររោរសីំរោអីងរោ�យសាររោភ្នំ� ជាតិ្តសាសំន៍ឬ រោដូីមកំរោណី្ឌត្ត សាសំនាំ ឬជំរោនឿ �ិ�រភា� អាយុ ឬ�ង្កាា ញអំ�ីរោរឿងផ្សាឹូវិរោភ្នំ� នឹងព្រះត្តូវិ�ដិូរោសំ�
 រោចា�កំុងរោរឿងណែ��រោនះ។ វាជាព្រះគ�់ព្រះោន់រោហយីសំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីណែដូ�បានរករោ�ញីថា ផ្សាាុយនឹងរោោ�នរោយាបាយសាធារណ្ឌៈយុាងរោហាច
 ណាសំ់រោ�ណែផ្សាំកណាមួយនៃនសំហភា�អឺរ ុុ�សំព្រះ��់រោអាយគំនូរឧសំាហកមីរោនាំះព្រះត្តូវិបានរោគ�ដិូរោសំ�មិនផ្សាត�់�រ�រពារជូន។

ចំរោពាះរោោ��រណ៍្ឌសំី��ម៌ ព្រះ�សំិនរោ�ី�រយិា�័យ EUIPO ដូឹងថាគំនូរឧសំាហកមី ណែដូ��ន�័ត្ត៌�នព្រះគ�់ព្រះោន់�ញ្ចាំ្ជ ក់�ីរូ�ភា�
 អាសំ់អាភាសំ ឬរូ�អាព្រះោមកំុង�សំសនៈរ�សំ់មនុសំសព្រះត្តឹមព្រះត្តូវិ ណែដូ�បានដឹូង ឬអាចអនុរោព្រះោះបានជា�មីតាក៏រោ�យ ក៏គំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់រោគ

រោនាំះនឹងព្រះត្តូវិ�ដិូរោសំ�រោចា�ណែដូរ។

�រយិា�័យ EUIPO ព្រះត្តូវិជូនដំូណឹ្ឌងរោ�អងគ�រ WIPO �ី�រ�ដូិរោសំ�ជា�ឋមនូវិ�រ�រពារណាមួយ រោ�យណែផ្សាអករោ�ីមូ�រោហតុ្តមួយនៃនមូ�
រោហតុ្តជារោព្រះចីន ដូូចបានរោរៀ���់ខាងរោ�ី គឺជា�រណែដូ�មិនអាចចុះ�ញ្ជ ី បានរោ�កំុងរយៈរោ��ព្រះបាមំួយណែខ គិត្តចា�់�ី�រផ្សាស�ើផ្សាាយ�រចុះ�ញ្ជ ី
ជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត (IR) រោ�រោ�ី រោគហ�ំ�័ររ�សំ់អងគ�រ WIPO។ �រ�ដូិរោសំ�ជា�ឋមរោនះ ព្រះត្តូវិណែត្ត�នសំំអាងរោហតុ្ត និង�ង្កាា ញ�ីមូ�រោហតុ្ត 
នៃន�រ�ដិូរោសំ�រោនាំះ។ ព្រះ�សំិនរោ�ីមូ�រោហតុ្ត�ងំរោនាំះពាក់�័និនឹងគំនូរឧសំាហកមីខឹះណែត្ត�ុុរោណាះ ះ ណែដូ��ន ណែចងរោ�កំុង IR �រយិា�័យ 
EUIPO នឹងអាចរោ�ើី�រ�ដូិរោសំ�មិន��ួ�យក�ររោព្រះជីសំរោរសីំសំហភា�អឺរ ុុ�ចំរោពាះ គំនូរឧសំាហកមីណែដូ�ពាក់�័និ�ងំរោនាំះ។

 ៦.២.៣ ការ៉ុហេដ្ឋាះប្រសាយបញ្ហាា ពា�ព់័ន័្ធធន្ធ�ងការ៉ុបែិហេសធម្ពុិន្ធផរលក់ារ៉ុការ៉ុពារ៉ុ

ព្រះ�សិំនរោ�ី�រយិា�័យ EUIPO ជូនដំូណឹ្ឌង�ី�រ�ដូិរោសំ�ជា�ឋមមិនផ្សាត�់�រ�រពារ រោគ�ុករោ��ឲ្យ អំករយៈរោ���ីរណែខ គិត្តចា�់�ីនៃថីងៃ��ួ�
�រជូនដំូណឹ្ឌងរោដូីម្�ីក់រោសំចកតីណែថីឹង�រ�ញ្ចាំ្ជ ក់�ី�រយ�់រោ�ញីរ�សំ់ អំក រោ�យផ្ទាា �់រោ��រយិា�័យ EUIPO ឬរោបាះ�ង់រោចា� IR 
សំព្រះ��់សំហភា�អឺរ ុុ� ឬកំរតិ្តយកចំនួន IR រោ�ី គំនូរឧសំាហកមីមួយ ឬគំនូរឧសំាហកមីខឹះៗ សំព្រះ��់សំហភា�អឺរ ុុ�។ ព្រះ�សំិនរោ�ីអំក�ក់
រោសំចកតីណែថីឹង�រណ៍្ឌ �ញ្ចាំ្ជ ក់�ី�រយ�់រោ�ញីរ�សំ់អំករោ��រយិា�័យ EUIPO អំកអាចរោ�ើីដូូរោចំាះបាន តាមរយៈត្តំណាងរ�សំ់ខឹួន 
(សូំមរោមី�កំុងណែផ្សាំក�ី៦.២.៤ ខាងរោព្រះ�ម)។

ព្រះ�សិំនរោ�ី�រ�ដូិរោសំ�រ�សំ់�រយិា�័យ EUIPO ពាក់�័និនឹង�រអនុរោ�មតាមនិយមន័យ នៃនគំនូរ ឧសំាហកមី រោហយីព្រះ�សិំនរោ�ី�រ
 �ដិូរោសំ�រោនាំះអាចណែកនៃខបានតាមរយៈ�រណែកណែព្រះ��ក្ខណ្ឌៈរូ� នៃនផ្សា�ិត្តផ្សា� រោហយីណែដូ�គំនូរឧសំាហកមីរោនាំះ �នរោចត្តនាំ�ក់�ញចូ �ោំ ឬណែដូ� 
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គំនូរឧសំាហកមីរោនាំះ�នរោចត្តនាំអនុវិត្តត តាមអំកព្រះត្តរួត្ត�ិនិត្ត្យរ�សំ់�រយិា�័យ EUIPO នឹងរោសំំីសំុំឲ្យរោ�ើីណែកណែព្រះ�រោ�តាមរោនាំះ។

ព្រះ�សិំនរោ�ីមូ�រោហតុ្ត នៃន�រ�ដិូរោសំ�ពាក់�័និណែត្តនឹងគំនូរឧសំាហកមីមួយ ឬគំនូរឧសំាហកមីខឹះៗ ដូូច �នណែចងរោ�កំុង IR អំកអាចកំរតិ្តយក
 �ររោព្រះជីសំរោរសីំសំហភា�អឺរ ុុ�សំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីមួយ ឬគំនូរ ឧសំាហកមីរោព្រះចីនណែដូ�មិនពាក់�័និនឹង�រណែដូ�រោគបាន�ដិូរោសំ�រោចា�។ � ្

រសិំនរោ�ីវាពាក់�័និនឹងគំនូរឧសំាហកមី �ងំអសំ់រោ�កំុង IR អំកអាចរោបាះ�ង់រោចា��ររោព្រះជីសំរោរសីំសំហភា�អឺរ ុុ�រ�សំ់អំករោចញបាន។ 
រោ�កំុងករណី្ឌ �ងំ�ីររោនះ អំកព្រះត្តូវិ�ក់សំំរោណី្ឌសំុំ�ញច�់អាជាា យុ�� ឬរោបាះ�ង់សំិ�ិិរោចា�រោ�យផ្ទាា �់ជាមួយនឹងអងគ�រ WIPO 
(សូំមរោមី�ណែផ្សាំក�ី៥.៣.១ ខាងរោ�ី)។

ព្រះ�សិំនរោ�ីអំកខកខានមិនអាចណែកនៃខរោ�ីមូ�រោហតុ្តសំព្រះ��់�រណែដូ�មិនអាចចុះ�ញ្ជ ីបានកំុងរយៈរោ�� កំណ្ឌត្ត់បានរោ� រោនាំះ�រយិា�័យរោនះ
 នឹងជូនដំូណឹ្ឌង�ញ្ចាំ្ជ ក់�ី�រ�ដូិរោសំ��ររោព្រះជីសំរោរសីំសំហភា�អឺរ ុុ�រ�សំ់អំក។

 ៦.២.៤ ការ៉ុចាំត្តអ់ឺ្ន�ត្តំណាងជាល�្ខណៈផលៃូវការ៉ុ

ជារោោ��រណ៍្ឌ អំក�ិត្តជាព្រះត្តូវិចាត្ត់តាងំអំកត្តំណាងមួយរូ�ព្រះ�ចារំោ��រយិា�័យ EUIPO។ រោ�ះជា យុាងណាក៏រោ�យ �រសំថិត្តរោ� 
រោព្រះរៅត្តំ�ន់រោសំដូាកិចចរ�សំ់អឺរ ុុ� អំកព្រះត្តូវិចាត្ត់តាងំត្តំណាងមួយរូ� ព្រះ�សំិនរោ�ី �រយិា�័យរោនះរោចញរោសំចកតីព្រះ��សំ់ជូនដំូណឹ្ឌង�ី�រ�ដូិរោសំ�

 រោ�ី�ររោសំំីសំុំ�ញ្ជ ី IR រ�សំ់អំក។ កំុងករណី្ឌ ណែ��រោនះ ត្តំណាងរ�សំ់អំកព្រះត្តូវិណែត្តជា�ុគគ�ណែដូ�ព្រះត្តូវិណែត្តងតាងំជាត្តំណាងរោ�កំុងព្រះ��័និ�ិនំន័យ
 ណែដូ�រកា�ុក រោ�យ�រយិា�័យ EUIPO (https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representative)។

 ៦.២.៥ ការ៉ុផរលក់ារ៉ុការ៉ុពារ៉ុ ឬការ៉ុបញី្ហា�ព់័ីការ៉ុបែិហេសធ

��រោ�ី�រយិា�័យ EUIPO រកមិនរោ�ញី�ីមូ�រោហតុ្តនៃន�រ�ដូិរោសំ�កំុង�រផ្សាត�់�រ�រពាររោ� ឬ ��រោ�ី�រយិា�័យ EUIPO 
ដូករោសំចកតីព្រះ��សំ�ដិូរោសំ��ឋមរោចញវិញិ �រយិា�័យ EUIPO ព្រះត្តូវិជូនដំូណឹ្ឌង រោ�អងគ�រ WIPO ជា�នាំា ន់រោ�យោីន�រ�ណែងអរ�ងអង់រោ�យី។

��រោ�ី�រយិា�័យ EUIPO រោចញ�ិខិត្ត�ដិូរោសំ��ឋមរចួរោហយី រោហយីអំកមិនបាន�ក់រោសំចកតីណែថីឹង �រណ៍្ឌ�ញ្ចាំ្ជ ក់�ី�រយ�់
 រោ�ញីរ�សំ់អំករោ�តាម�ក្ខខ័ណ្ឌឌ រ�សំ់�រយិា�័យ EUIPO កំុងរយៈរោ��ណែដូ�បានកំណ្ឌត្ត់រោ�រោនាំះ កំុអា�រោបាះ�ង់សំិ�ិិចុះ�ញ្ជ ី IR 

រ�សំ់អំកជាមួយសំហភា�អឺរ ុុ�អី និងមិនព្រះត្តូវិកំរតិ្តយកណែត្តគំនូរឧសំាហកមីមួយ ឬគំនូរឧសំាហកមីខឹះរោ� ឬមិនព្រះត្តូវិដូកពាក្យសំុំរោច
 ញវិញិរោនាំះណែដូរ �រយិា�័យ EUIPO អាចនឹងរោចញ�ិខិត្ត�ញ្ចាំ្ជ ក់�ីរោសំចកតីសំរោព្រះមច�ដិូរោសំ�មិនផ្សាត�់�រ�រពារ�ី�រចុះ�ញ្ជ ី IR រ�សំ់ខឹួន។ 

ព្រះ�សិំនរោ�ី�រ�ដូិរោសំ�រោនាំះ ពាក់�័និព្រះតឹ្តមណែត្តគំនូរឧសំាហកមីខឹះណែដូ��នរោ�កំុង�រចុះ�ញ្ជ ី (multiple IR) រោព្រះចីនកណែនឹង �រយិា�័យ 
EUIPO នឹង�ដិូរោសំ�ណែត្ត�រចុះ�ញ្ជ ី IR ណាណែដូ��ន�រពាក់�័និនឹងគំនូរ ឧសំាហកមីរោនាំះណែត្ត�ុុរោណាះ ះ។
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

 ៦.២.៦ បណរ �ងត្តវុា ន្ធិងហេសចក្តីរសហេប្រម្ពុចច�ងហេប្រកាយ

ព្រះ�សិំនរោ�ី�រយិា�័យ EUIPO បាន�ញ្ចាំ្ជ ក់�ី�រ�ដូិរោសំ��រចុះ�ញ្ជ ី IR រ�សំ់អំក អំកក៏�នវិ�ិីរោ�ះ ព្រះសាយដូូចោំរោនះជារោព្រះចីនរោ�ៀត្ត 
តាមណែត្តអំកចង់បាន ដូូចណែដូ�អំកបាន�ក់ពាក្យសំុំ�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមី រោ�យរោចា�ជាសំំណួ្ឌរព្រះត្តង់ៗរោ��រយិា�័យ EUIPO។ �ណ្ឌតឹ ង
ត្តវុាអំ�ីរោសំចកតីសំរោព្រះមច�ដិូរោសំ�មិនព្រះ�មផ្សាត�់ �រ�រពាររោនះ ព្រះត្តូវិ�ក់ជូនសំភាឧបាព្រះស័ំយកំុងរយៈរោ���ីរណែខ រោ�យគិត្ត�ីនៃថីងៃជូនដំូណឹ្ឌងអំ�ី
រោសំចកតីសំរោព្រះមច រោ�ី�ណ្ឌតឹ ងត្តវុារោនះ។

រោ�រោ��រោសំចកតីសំរោព្រះមចរោ�ី�រ�ដូិរោសំ� ឬ�រ��ួ�យក�រចុះ�ញ្ជ ី IR ចូ�ជាសាថ �ររោហយី ព្រះត្តូវិ �ញ្ជូ នរោសំចកតីជូនដំូណឹ្ឌងចុងរោព្រះ�យមួយ
 ជូនរោ�អងគ�រ WIPO រោ�យគូសំ�ញ្ចាំ្ជ ក់ជាចុងរោព្រះ�យ ថារោតី្តគំនូរ ឧសំាហកមី�ងំរោនះ ព្រះត្តូវិ�ដូិរោសំ�រោចា� ឬ��ួ�យក។ 

��រោ�ី�រ�ដូិរោសំ�ចុងរោព្រះ�យពាក់�័និណែត្តនឹងគំនូរ ឧសំាហកមីខឹះ ណែដូ��នរោ�កំុង�រចុះ�ញ្ជ ី IR រោព្រះចីនកណែនឹង �រជូនដំូណឹ្ឌងរោ�អងគ�រ 
WIPO ព្រះត្តូវិរោរៀ���់�ី គំនូរឧសំាហកមីណាខឹះ ណែដូ�ព្រះត្តូវិ�ដិូរោសំ�រោចា� រោហយីគំនូរឧសំាហកមីណាខឹះ ណែដូ�ព្រះត្តូវិបាន��ួ�យក។

៦.៣ ប្រ�សិទ្ធិធិភាព័ នៃន្ធការ៉ុច�ះបញី្ជីើជាល�្ខណៈអឺន្ធររ៉ុជាតិហេ�ស�ភាព័អឺឺរ៉ុ ុ�ប

ព្រះ�សិំនរោ�ី�រយិា�័យ EUIPO មិនរោចញ�ិខិត្តជូនដំូណឹ្ឌង�ី�រ�ដូិរោសំ�កំុងរយៈរោ��ព្រះបាមំួយណែខ តាមរយៈ �រផ្សាស�ើផ្សាាយ�ី�រចុះ�ញ្ជ ី IR 
រោ�រោ�ីរោគហ�ំ�័ររ�សំ់អងគ�រ WIPO រោ� ឬព្រះ�សិំនរោ�ី �រយិា�័យ EUIPO បានដូក�ិខិត្តជូនដំូណឹ្ឌង�ី�រ�ដូិរោសំ��ឋមរោចញវិញិ 
គិត្តចា�់�ីនៃថីងៃអងគ�រ WIPO ��ួ�យក�រ ចុះ�ញ្ជ ីវិញិ �រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត នឹងចូ�ជា�រ�នដូូចោំរោ�រោ��ណែដូ�សិំ�ិិរោ�ីគំនូរ
ឧសំាហកមីព្រះត្តូវិបានយកមកអនុវិត្តត និងចុះ�ញ្ជ ីរោ�យ�រយិា�័យ EUIPO។

�ររោព្រះជីសំរោរសីំកំុង�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្តរោ�សំហភា�អឺរ ុុ��នសុំ��ភា�សំព្រះ��់រយៈរោ�� ព្រះបាឆំំ្ដំំូ�ូង និងអាច�នតសុំ��ភា�
បានសំព្រះ��់រយៈរោ��ព្រះបាឆំំ្�ំណែនថមរោ�ៀត្ត រហូត្ត��់ណែត្តព្រះគ�់២៥ឆំ្នំៃនរយៈរោ��ផ្សាត�់�រ�រពារជាអតិ្ត�រ�។ �រ�នតសុំ��ភា�នៃន�រចុះ 
�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត រ�សំ់អំកសំព្រះ��់សំហភា�អឺរ ុុ�ព្រះត្តូវិចុះ�ញ្ជ ីរោ�យផ្ទាា �់ជាមួយអងគ�រ WIPO (សូំមរោមី�ណែផ្សាំក៥.៣.២ ខាងរោ�ី)។ 
នៃថីឹរោសំវានៃន�រ�នតសុំ��ភា� នៃន�រចុះ�ញ្ជ ីព្រះត្តូវិកំណ្ឌត្ត់យករោ�យសំហភា�អឺរ ុុ�កំុងចំនួន ៣៤CHF សំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីនីមួយៗ។

៦.៤ ការ៉ុអឺសស់�ព័លភាព័

�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត (IR) ណែដូ���ួ�សាគ �់រោ�យ�រយិា�័យ EUIPO (រោហយី�ន សុំ��ភា�រោ�សំហភា�អឺរ ុុ�) 
អាចព្រះត្តូវិអសំ់សុំ��ភា�រោ�វិញិ តាមវិធិាន នៃន�ក្ខខ័ណ្ឌឌ  និងនីត្តិវិ�ិីដូូចោំ ដូូចជា�រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីសំហគមន៍ (RCD) 
ណែដូ�បានចុះ�ញ្ជ ីរោ�យ�រយិា�័យ EUIPO។

នីត្តិ�ុគគ� ឬរូ�វិនត�ុគគ�ណាក៏រោ�យ ក៏អាចសំុំរោសំចកតីព្រះ��សំអំ�ី�រអសំ់សុំ��ភា� នៃនគំនូរ ឧសំាហកមី ណែដូ�ព្រះត្តូវិផ្សាត�់�រ�រពាររោ� 
សំហភា�អឺរ ុុ� �ី�រយិា�័យ EUIPO តាមរយៈព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច ណែផ្សាអករោ�ីមូ��ា ននៃនគំនូរឧសំាហកមី ណែដូ�ផ្សាត�់�រ�រពារដូូចជា៖ (ក) 
មិនព្រះសំ�នឹងនិយមន័យនៃនគំនូរ

ឧសំាហកមីតាមចបា�់សំហភា�អឺរ ុុ� (ខ) មិន�នភា�ថីីីព្រះគ�់ព្រះោន់ ឬោីន�ក្ខណ្ឌៈសំម្ត្តតិ�ិរោសំសំ (គ) �នរូ�គំនូរផ្សា�ិត្តផ្សា�ណែដូ�
 បានចមឹងសុំ�ិសា�នូវិមុខង្ការនៃន�រោចចករោ�សំផ្សា�ិត្តផ្សា� (�) �នរូ�គំនូរផ្សា�ិត្ត ផ្សា�ណែដូ�ព្រះត្តូវិបានផ្សា�ិត្តរោ�ងីវិញិជាចាបំាច់រោ�កំុងព្រះ�ង់
 ព្រះ�យ និង�ំហដូំូចោំរោ�ះ�ិត្តកំុង�ររោ�ើីឲ្យផ្សា�ិត្តផ្សា� រោនាំះ�ន�រពាក់�័និរោ�យ�ងើិ� ឬ�ក់ចូ�រោដូីម្ឲី្យដូំរោណី្ឌរ�របានរោ�យរោព្រះគឿងយនត 

ឬរោ�ៀ�នឹងផ្សា�ិត្តផ្សា� រោផ្សាសងរោ�ៀត្ត រោដូីម្ឲី្យផ្សា�ិត្តផ្សា�រោនាំះដំូរោណី្ឌរ�របាន ឬ (ង) គំនូរឧសំាហកមីរោនះ ផ្សាាុយនឹងសំណាត �់ធំា�់ សាធារណ្ឌៈ 
ឬសីំ��ម៌។

មូ��ា នជារោព្រះចីនរោផ្សាសងរោ�ៀត្តចំរោពាះ�រណែដូ�អាចអសំ់សុំ��ភា�រមួ�ន៖ (ក) រោសំចកតីសំរោព្រះមចរ�សំ់តុ្ត��រកំុង�រព្រះ��សំ់�ញ្ចាំ្ជ ក់ថា  
�ច សំ់សិំ�ិិនៃនគំនូរឧសំាហកមីមិន�នសិំ�ិិរោ�ីគំនូរឧសំាហកមីរោនាំះរោ� (ខ) ព្រះ�សំិនរោ�ីគំនូរឧសំាហកមីជាន់ោំនឹងសិំ�ិិរោ�ីគំនូរឧសំាហកមី

 ខាងរោដីូម(គ) ព្រះ�សំិនរោ�ី�នសំញ្ចាំា សំ�គ �់ចបាសំ់�សំ់ ព្រះត្តូវិបានរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់រោ�កំុងគំនូរឧសំាហកមី�នត�នាំា �់មករោ�ៀត្ត រោហយី�ច សំ់កមីសិំ�ិិនៃន 
សំញ្ចាំា រោនាំះ �នសិំ�ិិហាមឃ្លាំត្ត់មិនឲ្យរោគរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់សំញ្ចាំា រោនាំះ (�) ព្រះ�សំិនរោ�ីគំនូរឧសំាហកមីរោនាំះព្រះត្តូវិបានរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់រោ�យខុសំចបា�់នូវិ
សំានៃដូ�រង្ការណែដូ�ព្រះត្តូវិបាន�រពាររោ�យចបា�់រកាសិំ�ិិរ�សំ់រដូាសំ�ជិកសំហភា�អឺរ ុុ� (ង) ព្រះ�សិំនរោ�ីគំនូរឧសំាហកមីរោនាំះ បានរោព្រះ�ីព្រះបា

 សំ់មិនព្រះតឹ្តមព្រះត្តូវិនូវិវិត្តថុណាមួយណែដូ�ព្រះត្តូវិបាន�យ រោ្ីះរោ�កំុង�ព្រះតា៦ នៃនអនុសំញ្ចាំា �ីព្រះករុងបុារសីំ៍ (�ង់ជាត្តិ និងនិមិត្តតសំញ្ចាំា រដូា រោ្ីះ និងនិមិត្តត
សំញ្ចាំា អងគ�រអនតររ�ា ភ្នំិបា�) ឬរោព្រះគឿងសំ�គ �់រោផ្សាសងរោ�ៀត្ត និមិត្តតសំញ្ចាំា  និងផឹ្ទាកសំញ្ចាំា សំ�គ �់អត្តថព្រះ�រោយាជន៍រោ�កំុង រដូាសំ�ជិកសំហភា�

 អឺរ ុុ�។ រោ�ះជាយុាងណាក៏រោ�យ  �នណែត្តជនណែដូ�ខឹួនជាអំក�នសិំ�ិិកំុង�រ�រោងាីត្តគំនូឧសំាហកមី ឬជាអំក�នសិំ�ិិមុនរោគរោ�ី�អាចអះ
 អាងរោ�ីមូ�រោហតុ្តចា�់�ីចំណុ្ឌច(ក)រហូត្តដូ�់ចំណុ្ឌច(�)បាន ចំណែណ្ឌកមូ�រោហតុ្តកំុង(ង) ណែដូ�អាច��ួ�យកបាន ព្រះ�សំិនរោ�ីជនរោនាំះអះអា

ងថា ខឹួនជាអំក�នសិំ�ិិមុនរោគ ឬថា�នសុំ��ភា�រោ�យ�ររោព្រះ�ីព្រះបាសំ់និមិត្តតសំញ្ចាំា  ឬរូ�សំញ្ចាំា កំុងករណី្ឌណែដូ�អាច�នរោរឿងណែ��រោនះ។
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នរណាក៏រោ�យណែដូ�អះអាង�ីមូ�រោហតុ្ត នៃន�រអសំ់សុំ��ភា�រោ�ីគំនូរឧសំាហកមី ជនរោនាំះព្រះត្តូវិ �ង្កាា ញ�ីអងគរោហតុ្ត ភ្នំសំតុតាង និងរោសំចកតីណែថីឹង
អះអាងរោ�ីមូ�រោហតុ្ត�ងំរោនាំះ។ �រយិា�័យ EUIPO នឹង�ិនិត្ត្យ រោមី�ករណី្ឌរោនាំះ រោ�យណែផ្សាអក�ងំព្រះសំរុងរោ�ីអងគរោហតុ្ត ភ្នំសំតុតាង និងរោសំចកតីថី ្
ណែ�ងអះអាងណែដូ�ភាគីបានផ្សាត�់ឲ្យ (�ច សំ់សិំ�ិិនៃន�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត និងភាគីណែដូ�រោ�ើី�រអះអាង�ី�រអសំ់សុំ��ភា�រោ�ីសំិ�ិិ
រ�សំ់គំនូរឧសំាហកមី)។

នីត្តិវិ�ិីនៃន�រអសំ់សុំ��ភា� អាច�ុ�រោចា�រោសំចកតីព្រះ��សំរោ��ភា�នៃនគំនូរឧសំាហកមី ដូូច�ន រោ�កំុង�រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត 
ឬ�រ�ដិូរោសំ�រោចា�សំំរោណី្ឌសំព្រះ��់រោសំចកតីព្រះ��សំរោនាំះ។ នីត្តិវិ�ិីនៃន�រអសំ់សុំ��ភា� អាច�ុ�រោចា�រោសំចកតីព្រះ��សំរោនាំះ រោ�យមិនចាបំា
ច់�នរោសំចកតីសំរោព្រះមចដូ�់អងគរោសំចកតីរោ�យី រោ�រោ��ជនណាមួយណែសំើងរកឯកសារ�ី�រអសំ់សុំ��ភា� រោ�យ�រដូកយករោចញនូវិសំំរោណី្ឌរ
�សំ់ខឹួនណែដូ�វាជា��ិផ្សា�នៃន�រយ�់ោំរោ�យមិត្តតភា�។

រោ�កំុងណែផ្សាំកណាមួយក៏រោ�យនៃននីត្តិវិ�ិីរោ��ភា�សុំ��ភា�ក៏�នណែចង�ីសំិ�ិិសំព្រះ��់�រ�តឹងត្តវុាចំរោពាះរោសំចកតីសំរោព្រះមច�ដិូរោសំ�វិញិណែដូរ។ 
�ណ្ឌតឹ ងត្តវុាព្រះត្តូវិ�ក់ជូនព្រះករុមព្រះ�ឹកាឧបាព្រះសំ័យកំុងរយៈរោ���ីរណែខ និង�នអានុភា��្ួយរពាក្យ�ណ្ឌតឹ ងជា�រោណាត ះអាសំនំ។

៧. ហេសចក្តីរសន្ធ្និដ្ឋាា ន្ធ

ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហចផ្សាត�់ឲ្យអំកនូវិព្រះចកណែដូ�គួរឲ្យ�ក់�ញកំុង�រ�រពារគំនូរឧសំាហកមីរហូត្តដូ�់ ៩០ព្រះ�រោ�សំជំុវិញិ�ិភ្នំ�រោ�ក រោ�យរោ�ើី
ឲ្យ�រចំណាយ�នព្រះ�សំិ�ិិភា�ខសុំ ់និងនីត្តិវិ�ិីង្កាយៗរ�សំអ់ំករោព្រះ�ី ព្រះបាសំក់ំុង�រ��ួ�បានសំិ�ិិព្រះគ�់ព្រះគង និងចាត្តណ់ែចងគនូំរឧសំាហកមីរ�សំ់

 អំករោ�កំុង�ំ��់�ិភ្នំ�រោ�ក។ កំុងនាំមជាជនជាតិ្តណែខីរ ឬជាជនណែដូ�បានរសំ់រោ� �ន�ី�ំរោ� ឬ�នព្រះគឹះសាថ នពាណិ្ឌជ្ជកមី ឬឧសំាហកមី 
រោ�ព្រះ�រោ�សំកមុុជាអំក�នសិំ�ិិ��ួ�បានអត្តថព្រះ�រោយាជន៍�ីកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច(សំនិិសំញ្ចាំា ព្រះករុងហសណឺែណ្ឌវិ) ណែដូ�ព្រះ�រោ�សំកមុុជាបានចូ�
ជាសំ�ជិកកំុងឆំ្ ំ២០១៧។ �ចចុ�្នំរោនះ �ររោព្រះ�ីព្រះបាសំ់ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច គឺជា ណែផ្សាំកមួយដ៏ូសំំខាន់ នៃនយុ�ិសាស្ត្រសំត�ីផ្សាាររោជាគជ័យសំព្រះ��់

 អំក�រោងាីត្តគំនូរឧសំាហកមី ឬព្រះករុមហ៊ាុន។ ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហចផ្សាត�់ ឱ្យ�សំឲ្យអំក�នវិត្តត�នជាដំូ�ូងរោ�កំុង�ំ��់�ិភ្នំ�រោ�ក និងជួយអំកឲ្
យ��ួ�បានយុាងរោ�ឿននូវិរោករ ត �រោ្ំះកំុង ឆ្កអនតរជាតិ្តសំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីរ�ស់ំអំក។ កិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច ធានាំនូវិ�រ�រពារ

 
តាមចបា�់ រោ�ីគំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់អំក��់នឹងនៃដូគូរព្រះ�កួត្តព្រះ�ណែជង�រោងាីនឱ្យ�សំ��ួ�បានសិំ�ិិរោ�ីមុខជំនួញ (franchise opportunities) 
រោ�ីកឲ្យ�ន��ិភា��រោងាីត្តនៃដូគូរអាជីវិកមី និងសំព្រះម�សំព្រះមរួ�កំុង�ររោ�ើី សំ�ហរណ្ឌកមីចូ�រោ�កំុងសំង្កាើ ក់ផ្សាគត្ត់ផ្សាគង់�ិភ្នំ�រោ�ក។ ជា�ូរោ� � ្
រ�័និរោនះផ្សាត�់នូវិ�រោពំ្រះ�ដូ៏�នព្រះ�សិំ�ិិភា� �ំផុ្សាត្តចំរោពាះយុ�ិសាស្ត្រសំត�ក់មុូដ៍ូគំនូរផឹ្ទាកយរីោហា និង�រព្រះ�ក�អាជីវិកមីរោ�យរោជាគជ័យ។
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

រ៉ុែាសមាជិ�ចាបប់្រ�ុង�ឺឺដណវ នៃន្ធកិចេប្រព័ម្ពុហេប្រព័ៀងទ្ធិីប្រ�ុងប្រ�ុងហេ�ច

៦៥ ភាគីជា�់កិចចសំនា (រមួ�ងំសំហភា�អឺរ ុុ� និងអងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា អាស្ត្រហើកិ)
ព្រះគ�ដូណ្ឌត �់ ៩០ ព្រះ�រោ�សំ (មក� ២០២១)

 

អងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា អាស្ត្រហើកិ (OAPI)10 ព្រះ�រោ�សំអា�់បានី អា�ុនី អាណែហស ៊ាបាចាន់ ណែ��ហសកិ រោ��ីសំ �ូសំនី និងណែអ៊ាករោហសរោហាគ វិណីា 
�ូត្តសាើ ន់ណា ព្រះ�រុយរោណ្ឌ �រូសា�មឹ �៊ាុ�ហាគ រ ីកមុុជា ព្រះកូអាដូ សាធារណ្ឌៈរដូាព្រះ�ជា �និត្តព្រះ�ជា�ិ�រោត្តយ្យកូរោរ ុ�ន់ណា�ុក រោអហសុ�ី រោអសំតូនី 
សំហភា�អឺរ ុុ�11  ហាើ ងំ�ង់ បា�ងំ ចចចា អា�មឺុង់ ហាគ ណា ហុងព្រះគី អុីសំ�្ង់ អុីព្រះសាណែអ� ជ�ុុន រោកៀកគីសំតង់ ឡាត្តវិ ី�ិចត្តង់សាត ងំ �ីតូ្តនី 
�ុចសសំម�៊ាូក មុិចសិុំក មុូណាកូ មុុងរោហាគ �ី មុុងរោត្តរោនស្ត្រហគ� ណាមី�៊ាី ហូ�្ង់ �ុរោសំដូូនខាងរោជីង ណ្ឌករោវិ ុ អូ�ុន់ �ុូ�ូញ សាធារណ្ឌៈរដូាកូរោរ ុ
សាធារណ្ឌៈរដូាមុូដូូវុា រ ុូ�ុនី សំហ�័និរូសំសុរី ុូវាន់� សាម័រ សាន់�ុរណូី្ឌ សំង់�ុរណូី្ឌ រោ�តូ្តរោម និងព្រះបាងំសីុំរោ� ណែសំ៊ាក�៊ាី សំឹងា�ុរ ីសំឹូរោវិនី រោអសំបាញ 
សូំរណិាមិ សំើីសំ សាធារណ្ឌៈរដូាអា�ុ�-រោសំរុ ី តាជីគីសំតង់ សាធារណ្ឌៈរដូា�ុរោសំដូូនី នៃនអតី្តត្តយូរោោសឹាវិ ី �ុយនីហសុ ី រោ�ីកគី រោ�ីកណែមុននីសំតង់ 
អ៊ាុយណែព្រះកន ចព្រះកភ្នំ�អង់រោគឹសំ សំហរដូាអារោមរកិ រោរៀត្តណាម (៦៥)។

10 �ររោព្រះជីសំរោរសីំ�ីព្រះករុងរោហច នៃនអងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា អាស្ត្រហើកិ �នវិសិា�ភា�រោ�រោ�ីរដូាសំ�ជិក�ងំអស់ំរ�សំ់ខឹួនរមួ�ន ព្រះ�រោ�សំរោ�ណាងំ ណែ�៊ាកកីនណា-ហាើ សូំ ��ុរូន 
សាធារណ្ឌរដូាអាស្ត្រហើកិកណាត � ឆ្ដូ កូមុូរូសំ កុងរោហាគ  កូដូឌីវិរ័ ហគនីីរោអ�ើ �័រ ហាគ �ុង ហគនីី�៊ាីសូំ ហគនីី �ុ�ី មូរតីានី នីហស ីរោសំរោណ្ឌហាគ � និងតូ្តរោហាគ  (១៧ព្រះ�រោ�សំ)។

11 �រចាត្ត់តាងំ�ីព្រះករុងឡារោអនៃនសំហគមន៍អឺរ ុុ�ព្រះគ�ដូណ្ឌត �់ព្រះ�រោ�សំជាសំ�ជិករ�ស់ំខឹួន�ងំអស់ំរមួ�ន៖ អូព្រះ�ីសំ ណែ��ហសុកិ �៊ាុ�ហាគ រ ីព្រះកូអាត្ត សីុំ� សាធារណ្ឌរដូាណែឆ្លុះក �ណឺ្ឌ�ុក រោអសំតូរោនៀ 
ហាើ ងំ�ង់ បា�ងំ អា�ឹឺមុង់ ព្រះកិក ហុងព្រះគី រោអៀរ�ង ់អីុតា�ី ឡាត្តវិ ី�ី�ុយអានី �ុចសំំ�ួ, �ុ�តា, ហូ�ង់ឹ, �ុូ�ូញ �័រ�ុយហាា �់ រ ុូ�ុនី សូឹំវុាគី សូឹំរោវិនី រោអសំបាញ សំ៊ាុយណែអត្ត (២៧) 
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អឺ�ឺរ៉ុកាត្តៈ់

ASEAN សំ�គមព្រះ�ជាជាតិ្តអាសុំីអរោគគយ៍

BOIP �រយិា�័យកិចច�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា រោ�រោន�ុចស

CHF �ុយសំើីសំ(ស្ត្រហើង់សំើីសំ)

DCP ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង ណែដូ���ួ�បាន�ររោព្រះជីសំរោរសីំ

DIP នាំយក�ា នកមីសិំ�ិិឧសំាហកមី ព្រះកសំួងឧសំាហកមី & សិំ�្កមីកមុុជា

EM រោ�ខកូដូសំ�ងៃ ត្ត់ចំនួន�ីរត្តួអកសរ ណែដូ�ព្រះត្តូវិបានរោគរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់សំព្រះ��់សំ�គ � ់
 សំហភា�អឺរ ុុ� រោ�កំុង�ព្រះមង់ នៃនព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច

EU សំហភា�អឺរ ុុ�

EUIPO �រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា សំហភា�អឺុរ ុុ�

IA �រ�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត តាមនីត្តិវិ�ិី នៃនព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច

IR �រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត តាមនីត្តិវិ�ិី នៃនព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច

OAPI អងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា អាស្ត្រហើកិ

RCD �រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីសំហគមន៍ (Registered Community Design) រ�សំ់សំហភា�អឺរ ុុ�

WIPO អងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ិភ្នំ�រោ�ក

សទាា ន្ធ�ប្រ�ម្ពុៈ

ភាគីនៃន្ធកិចេសន្ធា អងគ�រអនតរជាតិ្ត និងអងគ�ររដូា ណែដូ�ជាភាគីកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច
DAS រោសំវារោព្រះ�ីព្រះបាសំ់តាមព្រះ��័និឌីជីថី�សំព្រះ��់ឯកសារជាអា�ិភា� នៃន�រ    
 រោរៀ�ចំគំនូរឧសំាហកមី

ការ៉ុដ្ឋា�ព់ា�្យស�ំជា �រ�ក់ពាក្យសំុំសំព្រះ��់�រចុះ�ញ្ជ ី�ររោរៀ��រោងាីត្តឧសំាហកមី តាមនីត្តិវិ�ិី    
ល�្ខណៈអឺន្ធររ៉ុជាតិ  នៃនព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច

ការ៉ុច�ះបញីី្ជីជាល�្ខណៈ �រចុះរោ្ីះអនតរជាតិ្តនៃនគំនូរឧសំាហកម ្តាមនីត្តិវិ�ិី នៃនព្រះ��័និ�ីព្រះករុង រោហច
អឺន្ធររ៉ុជាតិ (IB) 

ស�ភាព័ប្រ�ុងហេ�ច សំហភា�នៃនអងគ�រអនតរជាតិ្ត និងអងគ�ររដូា ណែដូ�ជាភាគី នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច

កិចេប្រព័ម្ពុហេប្រព័ៀងប្រ�ុងហេ�ច កិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច សំតី�ី �រចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត នៃនគំនូរ    
ឧសា��ម្ពុម

សន្ធធិសញ្ហាញា ប្រ�ុង�ឺឺដណវ សំនិិសំញ្ចាំា ចុងរោព្រះ�យ�ងអសំ់នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងព្រះករុងរោហច សំតី�ី�រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរ
ឆ្នាំ្ន ំ១៩៩៩ គំនូរឧសំាហកមីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត

ប្រ�ព័ន័្ធធទ្ធិីប្រ�ុងហេ�ច ព្រះ��័និសំព្រះ��់�រចុះ�ញច ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្តនៃនគំនូរឧសំាហកមីសំថិត្តរោព្រះ�ម    
         អំណាច នៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច និងព្រះគ�់ព្រះគងចាត្ត់ណែចងរោ�យអងគ�រ    
         កមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ិភ្នំ�រោ�ក

សមាជិ�នៃន្ធស�ភាព័ ភាគីនៃនកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងរ�សំ់កិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង�ីព្រះករុងរោហច
ទ្ធិីប្រ�ុងហេ�ច

ការ៉ុចាំត្តច់ំណា�ថ់ា្ន � ់ �រចាត្ត់ចំណាត្ត់ថំាក់ជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្តសំព្រះ��់គំនូរឧសំាហកមីណែដូ� រោ�ព្រះករុង�ូ�ណូ្ឌ  
 �រោងាីត្តរោ�ងីរោ�យកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀងឆំ្១ំ៩៦៨
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

ហេសវា ន្ធិងឧប�រ៉ុណហ៍េប្រ�ើប្ររាសអ់ឺន្ធឡាញ អាចទាញយ�ម្ពុ�ហេប្រ�ើ
ប្ររាសប់ាន្ធ ហេដ្ឋាយហេសរ៉ុើ សប្រមាបអ់ឺ្ន�ហេប្រ�ើប្ររាស ់ប្រ�ព័ន័្ធធទ្ធិីប្រ�ុងហេ�ច

ASEAN DesignView – http://www.asean-designview.org/designview/welcome
�ព្រះមង់តាមព្រះ��័និអនឡាញ រោ�ើីឲ្យអំក�រព្រះសាវិព្រះជាវិរោ�កំុងឃឹ្លាំ�ំិនំន័យ នៃនគំនូរឧសំាហកមីបានរោ� �រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ងំព្រះបាំ
�ួនរ�សំ់អាសា៊ា នបាន។

DesignView – https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
រោវិ�ិ�អនឡាញ ផ្សាត�់ជូននូវិ�ិនំ័យនៃនគំនូរឧសំាហកមីរោព្រះចីនជាង ១៦,៤ �ន�ី�រយិា�័យ IP ចំនួន ៦៧

ហេសវាហេប្រ�ើប្ររាសត់ាម្ពុប្រ�ព័ន័្ធធឌីជើ�ល (DAS) – https://www.wipo.int/das/en/
ព្រះ��័និរោអ�កិព្រះត្តូនិច នៃនអងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ិភ្នំ�រោ�ក រោ�ើីឲ្យរោយងីអាចផឹ្ទាសំ់�តូរឯកសារអា�ិភា�នៃន គំនូរឧសំាហកមី រោ�យសុំវិត្តថិភា� 
រវាង�រយិា�័យ និង�រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា  ណែដូ�បានចូ�រមួ។

E-Renewal – https://webaccess.wipo.int/erenewal_dm/IndexContoller?lang=En
ឧ�ករណ៍្ឌរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់រោអ�កិព្រះត្តូនិចតាមព្រះ��័និអនឡាញ រោដីូម្រីោសំំីសំុំ�រ�នតចុះ�ញ្ជ ីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត
តាមព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច។

ឃ្លៃ ំងទ្ធិិន្ធ្នន្ធយ័គំរ៉ុហូេ�អឺ��បបុ ូ(EUIPO Representatives Database) – 
https://euipo.europa.eu/eSear ch/#advanced/representatives
ឃឹ្លាំងំ�ិនំន័យគំរូ ព្រះត្តូវិរកា�ុក រោ�យ�រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា សំហភា�អឺរ ុុ�។

ហេោលការ៉ុណអ៍ឺំព័ីការ៉ុច�ះបញី្ជីើគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមហេ�អឺ��បបុ ូ(EUIPO Design Guidelines) – 
https://euipo.eu ropa.eu/ohimportal/en/design-guidelines
រោសំចកតី�ន្យ�់ នៃន�រអនុវិត្តតរ�សំ់�រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា សំហភា�អឺរ ុុ�(EUIPO)សំតី�ីនីត្តិវិ�ិីនៃន�រ
ចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីសំហគមន៍។

EUIPO Design Website – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs
website គំនូរឧសំាហកមីរ�សំ់�រយិា�័យកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា សំហភា�អឺរ ុុ�។

មុាស�ីន្ធគណនានៃ�លៃហេសវា (Fee calculator) – https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
អងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ិភ្នំ�រោ�ក ព្រះគ�់ព្រះគងឧ�ករណ៍្ឌរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់តាមព្រះ��័និអនឡាញកំុង�រសំព្រះមរួ� ដូ�់�រគណ្ឌនាំនៃថីឹ�ង់រោសំវាសំព្រះ��់�រ
�ក់ពាក្យសំុំជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត និង�រ�នតសុំ��ភា�តាមព្រះ��័និ �ីព្រះករុងរោហច។

វិធីទ្ធិទូាត្តន់ៃ�លៃហេសវា - http://www.wipo.int/finance/en/hague.html
វិ�ិី�ូ�ត្ត់នៃថីឹរោសំវាតាមព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហចរោ�ឲ្យអងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ិភ្នំ�រោ�ក។

ឃ្លៃ ំងទ្ធិិន្ធ្នន្ធយ័គំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមសា�ល (Global Design Database) –https://www.wipo.int/designndb /en/index.jsp
កមីវិ�ិី នៃន�ណាត ញកំ�្យួ�័រតាមព្រះ��័និអនឡាញរ�សំ់អងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ិភ្នំ�រោ�ក ផ្សាាុកឯកសារ រោព្រះចីនជាង ៥�នចបា�់ 
បាន�ី�រព្រះ�មូ�ចងព្រះកងគំនូរឧសំាហកមីចំនួន ១៤ ព្រះ�រោ�សំ កំុង�ក្ខខ័ណ្ឌឌ ជា �ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត �ក្ខណ្ឌៈត្តំ�ន់ និង�ក្ខណ្ឌៈជាតិ្ត។

ប្រ�ព័ន័្ធធបន្ធរ�មើហេអឺ�ិចប្រត្តូន្ធិច ឡាហេអឺ - https://webaccess.wipo.int/erenewal_dm/IndexController?lang=EN

ហេសៀវហេ�ដណនាំព័ីរ៉ុហេបៀបហេប្រ�ីប្ររាសរ់៉ុបសប់្រ�ុងហេ�ចសប្រមាបអ់ឺ្ន�ហេប្រ�ីប្ររាស ់(Hague Guide for Users) - 
https://www.wipo.int/hague/en/guide/
រោសំៀវិរោ�ណែណ្ឌនាំ�ំីររោ�ៀ�រោព្រះ�ីព្រះបាសំ់សំព្រះ��់�រចុះ�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត។
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ឃ្លៃ ំទ្ធិិន្ធ្នន្ធយ័នៃន្ធប្រ�វតិរសមាជិ�ប្រ�ុងហេ�ច - https://www.wipo.int/hague/memberprofiles/#/
អងគ�រកមីសិំ�ិិ�ញ្ចាំា �ិភ្នំ�រោ�ក ព្រះគ�់ព្រះគងឃឹ្លាំងំ�ិនំន័យ ណែដូ�ផ្សាត�់�័ត្ត៌�នអំ�ីនីត្តិវិ�ិី និង�រអនុវិត្តត រោផ្សាសងៗ សំតី�ី ព្រះ�សិំ�ិភា� នៃន�រចុះ�ញ្ជ ី

 ជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្តរ�សំ់សំ�ជិករោ�កំុងសំហភា�ព្រះករុងរោហច។

ការ៉ុគណនានៃ�លៃហេសវាប្រ�ព័ន័្ធធឡាហេអឺ – https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

នៃ�លៃហេសវាប�គ្គលនៃន្ធប្រ�ព័ន័្ធធប្រ�ុងឡាហេអឺ (Individual system fee ) – https://www.wipo.int/hague/en/fees/individ-fee.html
នៃថីឹរោសំវា ណែដូ�កំណ្ឌត្ត់ជា�ក្ខណ្ឌៈឯកត្តត�ុគគ� (សំព្រះ��់�រ�ក់ពាក្យសំុំ និង�រ�នតសុំ��ភា�ជា �ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត) ព្រះត្តូវិបានកំណ្ឌត្ត់ 
រោ�តាមភាគី នៃនកិចចព្រះ�ម�រោព្រះ�ៀងមួយចំនួនរោ�កំុងព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច។

វិធីសាស្ត្រសរបងន់ៃ�លៃហេសវាប្រ�ព័ន្ធា ័ឡាហេអឺ (Hague system forms) – https://www.wipo.int/hague/en/forms/
វិ�ិីសាស្ត្រសំតសំព្រះ��់�រ�ង់នៃថីឹរោសំវារោ� WIPO រោព្រះ�មព្រះ��័និឡារោអ។

វិធីសាស្ត្រសរបងន់ៃ�លៃហេសវាប្រ�ព័ន្ធា ័ឡាហេអឺ – http://www.wipo.int/finance/en/hague.html

ប្រព័�តិរបប័្រត្តព័ត័្តម៌ាន្ធ នៃន្ធគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមជាល�្ខណៈអឺន្ធររ៉ុជាតិ (International Designs Bulletin) – 
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
�ររោបាះ�ុមុផ្សាាយព្រះ�ចាសំំបាត ហ៍រ�សំ់ព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហចផ្សាឹូវិ�រ�ន�ិនំន័យថីីីៗ�ំផុ្សាត្ត សំតី�ី �រចុះ�ញ្ជ ី �រ�នតសុំ��ភា� 
និង�រណែកណែព្រះ�ជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត ពាក់�័និនឹង�រចុះ�ញ្ជ ីកនឹងមក។

ការ៉ុចាំត្តច់ំណាត្តថ់ា្ន �ហ់េ�ប្រ�ុង�កូាណូ (Locarno Classification) – http://www.wipo.int/classification s/locarno/en/
�រចាត្ត់ចំណាត្ត់ថំាក់គំនូរឧសំាហកមីជា�ក្ខណ្ឌៈអនតរជាតិ្ត ព្រះត្តូវិបាន�រោងាីត្តរោ�ងី តាមកិចចព្រះ�មរោព្រះ�ៀង ព្រះករុង�ូ�ណូ្ឌកំុងឆំ្១ំ៩៦៨។

ការ៉ុដ្ឋា�ព់ា�្យស�ំតាម្ពុប្រ�ព័ន័្ធធអឺន្ធឡាញ នៃន្ធការ៉ុច�ះបញី្ជីើគំន្ធរូ៉ុឧសា��ម្ពុមស�គម្ពុន្ធ ៍(RCD online filing) – 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-apply-now
ឧ�ករណ៍្ឌរោព្រះ�ីព្រះបាសំ់តាមព្រះ��័និរោអ�កិព្រះត្តូនិចសំព្រះ��់�រ�ក់ពាក្យសំុំតាមព្រះ��័និអនឡាញ នៃន�រ�ក់ 
ពាក្យសំុំកំុង�ញ្ជ ីគំនូរឧសំាហកមីសំហគមន៍ (RCD applications) តាមរោគហ�ំ�័ររ�សំ់�រយិា�័យកមីសិំ�ិិ �ញ្ចាំា សំហភា�អឺរ ុុ�។

តារាងនៃ�លៃហេសវា (Schedule of Fees) – https://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.html
តា�នៃថីឹរោសំវាតាមព្រះ��័និ�ីព្រះករុងរោហច។

វិបផត្ត�ល (WIPO IP) - https://ipportal.wipo.int/
វិ�ិផ្សាត្តថី�អនឡាញ ផ្សាត�់ជូននូវិរោសំវាកមី WIPO IP រោផ្សាសងៗរមួ�ងំកមីវិ�ិីឯកសាររោអ�ចិព្រះត្តូនិច eHague ណែដូ�អនុញ្ចាំា ត្តឱ្យ្យអំក�ក់ពាក្យសំុំ
អនតរជាតិ្តរោព្រះ�មព្រះ��័និឡារោអ ។

ហេ�ម ះរ៉ុបសអ់ឺ្ន�ហេប្រ�ើប្ររាស�់្ន�ងអឺង្គការ៉ុ�ម្ពុមសិទ្ធិធិបញ្ហាញា ព័ិភូព័ហេ�� (WIPO User Account) – 
https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml
រោ្ីះគណ្ឌនីរ�សំ់អំករោព្រះ�ីព្រះបាសំ់(User account) អនុញ្ចាំា ត្តឲ្យអំកចូ�រោព្រះ�ីព្រះបាសំ់បានរោ�យ សុំវិត្តថិភា�រោ�រោ�ីណែត្តរោសំវាមួយចំនួនរ�សំ់
អងគ�រកមីសិំ�ិិ�ិភ្នំ�រោ�កណែត្ត�ុុរោណាះ ះ ដូូចជា រោ��ន់វិ�ិផ្សាត្តថី� WIPO IP និងរោសំវាកមី WIPO ជារោព្រះចីនរមួ�ងំកមីវិ�ិី 
�ក់ឯកសាររោអ�កិព្រះត្តូនិចឡារោអ។ 





ប្រ�ព័ន័្ធធប្រ�ុង
ហេ�ច


