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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

អំពីកម្មវិធី ARISE+IPR

្រម្មវ ិ្ ី ARISE Plus �ពរោប់វ�ិ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  (ARISE + IPR) គឺជា�រោ�ធា្ុមួយលពរោមជនំនួយឧប្្ថម្ពងរឹង�រោហរណ្រម្ម្នំបន់
អាសា៊ា នរប�់�ហភា្អឺរ ៉ុប (EU) ឬ លៅរោ្់ថា ARISE Plus ។ ្រម្មវ ិ្ ី ARISE+ IPR រោនទរឹពបា្រ់ចនំនួន  ៥,៥ោនអឺរ ៉ូ �ពរោប់រយៈ 
ល្េ៥ឆ្្នំលដីម្បជីួយដេ់រោរល្វី�រោហរណ្រម្ម្រ្ុង្នំបន់ តាមរយៈ្ិរច្ច�ហពប្ិប្្តិរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  (IP) និង្រ្ុងលោេបនំណងលដីម្បលី្វីឱ្យ

 ពបល�ីរល�ងីនូវពប្័ន្្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  �ពរោប់រោរបលងកី្ រោររោរពារ រោរលពបីពបា�់ រោរពគប់ពគង់ និងរោរអនុវ្្តន៍ចបាប់ ឲ្យព�បជាមួយរោរ
 អនុវ្្តន៍េ្ៗអ  និងរោព្ោឋា នអន្តរជា្ិ និងលោេលៅយុទ្សាស�្តជផនរោរ�្រម្មភា្្រម្ម�ិទ្ិបញញារប�់អាសា៊ា នឆ្្នំ ២០១៦-២០២៥ ។

ARISE+IPR រោនលោេបនំណងលដីម្ប:ី
  • បលងកីនរោរចូេរមួរប�់រដឋាជា�រោជិ្រអាសា៊ា នលៅ្រ្ុង�ន្ិ�ញ្ញា ្រម្ម�ិទ្ិបញញាអន្ដរជា្ិ និងពប្័ន្ជា�្រេ
  • ចូេរមួចនំជណ្រ្រ្ុងរោរ្រសាង�ម្្ថភា្សា្ថ ប័នលឆ្្ទះលៅរ្ររោរយិាេ័យ IP រប�់អាសា៊ា នជដេរោនពប�ិទ្ិភា្ខ្�់
  • បលងកីនរោរយេ់ដរឹងជផ្្រនលយាបាយនិងសាធារណៈអនំ្ីសារៈ�នំខាន់ននរោររោរពារនិងរោរអនុវ្្តន៍ចបាប់្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា
  • ្ពងរឹង�ម្្ថភា្រប�់្ុរ្ិរច្ចអាសា៊ា នឲ្យលៅជាពាណិជ្ជ្រម្ម និងរោរពារ�ិទ្ិ្រម្ម�ិទ្ិបញញារប�់្ួ្រលគ
  • ផ្តេ់រោរោនំពទតាម្ពមរូវរោរដេ់ពបលទ�្រម្ុជា ឡាវ និងមីយ៉ាន់រ៉ោ

លោយល្វីរោរយ៉ាងជិ្�្ិទ្ជាមួយរដឋាជា�រោជិ្រអាសា៊ា ននិងលេខា្ិរោរោឋា នអាសា៊ា ន ្រម្មវ ិ្ ី ARISE+IPR បានបញ្ចូ េបជន្ថមនូវអ្្ថពបលយាជន៍
 ននរោររោរពារ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា យ៉ាងរុ រឹងរោនំលៅ្រ្ុង្នំបន់ ។ តាមរយៈគនំនិ្ផ្តួចលផ្តីម្រសាង�ម្្ថភា្ រោរអភិវឌ្ឍន៍ឧប្ររណ៍្័្៌រោនវទិយា 

រោរផ្្�់ប្តូររោរអនុវ្្តន៍េ្ៗអ  រោរអនុម័្រោព្ោឋា នអន្តរជា្ិនិងយុទ្នារោរលេី្រ្រម្�់រោរយេ់ដរឹងលដីម្បលីេី្ររោរលពបីពបា�់ ្រិច្ចរោរពារ និង
រោរអនុវ្្តន៍ចបាប់�ិទ្ិ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  ្រម្មវ ិ្ ីលនទះ �បញ្្ជ ្រ់្ីេទ្ផេពបល�ីរល�ងី�ពរោប់ រោរពគប់ពគង ភ្ា្រ់ងារអនុវ្្តចបាប់ រោរល្វីពាណិជ្ជ្រម្ម

 ្រ្ុងពបលទ� និងអន្តរជា្ិ្រ្ុងវ�ិ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា   ្រ៏ដូចជាសាធារណជនទូលៅរវាង�ហគមន៍អឺរ ៉ុប និងអាសា៊ា ន។

្រម្មវ ិ្ ី ARISE+IPR ល្វីរោរលឆ្្ទះលៅរ្ររោរបលងកី្ឲ្យរោនរោរអភិវឌ្ឍន៍របប្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ដ៏ខ្ានំងមួយ តាមរយៈរដឋាជា�រោជិ្រអាសា៊ា ន 
ជដេជពមរុញរោរបលងកី្ថ្មី ពាណិជ្ជ្រម្ម និងរោរវនិិលយាគលៅ្រ្ុង្នំបន់។
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បព៊្វកថា ពីឯកអគ្គរែឋាទតូសហភាពអឺរ ៉ប៊ប្រចាំកម្៊ជា

�ហភា្អឺរ ៉ុប ផ្តេ់សារៈ�នំខាន់ខ្�់បនំផុ្លេីរោរទនំនា្រ់ទនំនងរប�់ខ្ួនជាមួយនរឹង �រោគមពបជាជា្ិ អា�ីុអាលគ្យ ៍ (អាសា៊ា ន) 
 ជដេបងាហា ញឲ្យល�ញី តាមរយៈ្ិរច្ច�ហពប្ិប្្តិរោរអភិវឌ្ឍន៍ រប�់លយងីលៅ្រពមិ្្នំបន់ និង្រពមិ្លទវរភាគីជាមួយពបលទ�្រម្ុជា។ តាមរយៈ
 រោរផ្តេ់ហរិញញាប្បោនដេ់្រម្មវ ិ្ ីដ៏�នំខាន់មួយ គឺ “្រម្មវ ិ្ ី�រោហរណ្រម្ម្នំបន់អាសា៊ា ន ជដេោនំពទលោយ�ហភា្អឺរ ៉ុប“ លៅរោ្់ថា  

(ARISE Plus) ជដេរោនទរឹ្រពបា្រ់�រុបចនំនួន ៤០ ោនអឺរ ៉ូ លយងីបន្តោនំពទដេ់�រោហរណ្រម្ម ល�ដឋា្ិរច្ច អាសា៊ា នលនទះ លដីម្បឲី្យព�បតាម
 ជផនរោរ�ហគមន៍ល�ដឋា្ិរច្ចអាសា៊ា ន (AEC) លៅឆ្្នំ២០២៥។

្រម្មវ ិ្ ី ARISE Plus លរៀបចនំល�ងីលដីម្បលីឆ្ីយ្បចនំលពាទះរោរងារជាអាទិភា្រប�់�ហគមន៍ល�ដឋា្ិរច្ច  អាសា៊ា ន ជដេ្រ្ុងលនាទះ ្រ៏រោនរោររោរពារ
 �ិទ្ិលេី្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ផងជដរ (IPR) តាមរយៈ្រម្មវ ិ្ ី ជា្រ់ោ្រ់។ ្រម្មវ ិ្ ី “ARISE Plus IPR” ព្រូវបានអនុវ្្ត លោយរោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  
 រប�់ �ហភា្អឺរ ៉ុប លៅរោ្់ថា (EUIPO) ្រ្ុងរោរោនំពទដេ់រោរល្វី�រោហរណ្រម្មថ្ា្រ់្នំបន់ លេីរោរអនុវ្្ត្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  និងរោរលពបីពបា�់
 បទោឋា ននានា្រ្ុងចនំលណាមរដឋា�រោជិ្រ នន�រោគមអាសា៊ា ន។ ្រម្មវ ិ្ ីថ្ា្រ់្នំបន់លនទះ ព្រូវបាន បនំល្ញបជន្ថមលោយ�រោ�ភាគ្រម្មវ ិ្ ីថ្ា្រ់ជា្ិ 
 ដូចជា ្រម្មវ ិ្ ី ARISE Plus លៅពបលទ�្រម្ុជា ជដេ ោនំពទឲ្យរោន់ជ្ពបល�ីរល�ងីដេ�់រោហរណ្រម្មល�ដឋា្ិរច្ច និងរោរ្ភា្ជ ប់ទនំនា្រ់ទនំនង
 ោ្រវាងពបលទ�្រម្ុជា និងពបលទ�អាសា៊ា នលផ្សងលទៀ្។

គលពរោង�ិទ្ិ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  និងរោរអនុវ្្ត�ិទ្ិោនំងលនាទះ គឺជាចនំណុចគន្រឹទះ្រ្ុងរោរបន្តជពមរុញឲ្យរោនរោរលោទះដូរទនំនិញជាេ្រ្ខណៈលទវរភាគីរវាង
�រោគមអាសា៊ា ន-អឺរ ៉ុប ជដេរោន្នម្ដេ់លៅ ២០១,១ ប៊ាីោនអឺរ ៉ូ (EUR 201.1 billion) ្រ្ុងឆ្្ នំ២០១៧។ ជារោរ្ិ្ណា�់ ពប្័ន្រោរពារ 
្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ដ៏រ រឹងរោនំមួយជនំរុញឲ្យរោននូវ នវានុវ្្តន៍ ធានានូវរោរលេី្រទរឹ្រចិ្្តខាងល�ដឋា្ិរច្ចដេ់ អ្្របលងកី្ស្ានដ ជដេល្វីឲ្យវនិិលយាគិនរោន

 រោរលជឿជា្រ់ លហយីវាជាលហ្ុនានំឲ្យរោនរោររ្ីរេូ្ោ�់ ោនំង្រនំលណីនល�ដឋា្ិរច្ច និងរោរងារ។ គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម គឺជាជផ្្រមួយ 
នន�ិទ្ិលេី្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  ដ៏�នំខាន់លៅ្រ្ុង្នំបន់អាសា៊ា ន ជដេល្វីឲ្យជា្ិរោនលរោទនភា្ លោយសារជ្្េរដឋារប�់ខ្ួន។

ចនំណុចដ៏�នំខាន់មួយ�ពរោប់រោរ្ិចារណា រប�់អ្្ររចនាមូដលេី្ិភ្លោ្រ គឺវ ិ្ ីដ៏រោន ពប�ិទ្ភា្បនំផុ្ ្រ្ុងរោរចុទះបញ្ជ ី និងរោររោរពារ
ស្ានដរចនាមូដរប�់ខ្ួនលៅលពរៅពបលទ�។ ពប្័ន្ព្ររុងឡាលអ(Hague)ផ្តេ់នូវមល្យាបាយសាមញញា ងាយព�រួេ និងរោនពប�ិទ្ភា្ខ្�់ 
្រ្ុងរោរ ចុទះបញ្ជ ីស្ានដរចនាមូដរហូ្ដេ់ ១០០ម៉ូ្ជាមួយភាគី នន្ិរច្ចព្មលព្ៀងចនំនួន ៧០ លោយពោន់ជ្ ោ្រ់ពា្រ្យល�្ី�ុនំជ្មួយ 
ជាភាសាជ្មួយ�ពរោប់ពបលទ�ជាលពចីន និងទូោ្់នថ្ល�វាជ្មួយ្រញ្ចប់ ជារោរលព�ច។ ពបលទ�្រម្ុជាចូេជា�រោជិ្រ ននពប្័ន្ទីព្ររុង

 ឡាលអ្រ្ុងឆ្្ នំ២០១៧។

្ូរនល�ៀវលៅលនទះ “ពប្័ន្ទីព្ររុងឡាលអ៖ រោរនានំយ្រគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម្រម្ុជាលៅរោន់សា្រេលោ្រ” គឺជាល�ៀវលៅមគ្គុលទ្�្រ៍ពគប់ពជរុងលពជាយ
 �ពរោប់រោរពប្រប្ុរ្ិរច្ច និង�ពរោប់អ្្ររចនាមូដលៅ ពបលទ� ្រម្ុជា ជដេរោនបនំណងចង់រោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់ខ្ួនជាេ្រ្ខណៈ
 អន្តរជា្ិ លោយ លរៀបរាប់ េនំអិ្អនំ្ីអ្្ថពបលយាជន៍រប�់ពប្័ន្ទីព្ររុងឡាលអ រមួរោន នី្ិវ ិ្ ី នថ្ល�វា និង េ្រ្ខខណ្ឌ ្ពមរូវ្រ្ុងព�រុ្រ �ពរោប់ 
 អនុវ្្ត្រ្ុងចនំលណាមទិដឋាភា្ ជដេរោនពបលយាជន៍ជាលពចីនលផ្សងលទៀ្ ននរោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម។

ជនំ្ូ្រជដេបានជចងអនំ្ីរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលៅ�ហភា្អឺរ ៉ុប គូ�បញ្្ជ ្រ់្ីផេពបលយាជន៍ ននរោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម�ហគមន៍ 
(Registered Community Design) ជដេផ្តេ់្ិរច្ចរោរពារលៅ្រ្ុងពបលទ�ោនំងអ�់ចនំនួន ២៨ ជដេជា�រោជិ្ររប�់�ហភា្អឺរ ៉ុប។  
រោរជ�វងយេ់រោន់ជ្ចបា�់្ីពប្័ន្ទីព្ររុងឡាលអ និងដនំលណីររោរ ននរោរោ្រ់ពា្រ្យ ជារោរលេី្រទរឹ្រចិ្្តឲ្យពាណិជ្ជ្ររចុទះបញ្ជ ីស្ានដគនំនូរ

 ឧ�សាហ្រម្មរប�់ខ្ួន លោយបងាហា ញឲ្យ្ួ្រលគបានដរឹងថា ្ួ្រលគព្រូវទទួេបានរោររោរពារ និងអាចទទួេបានអ្្ថពបលយាជន៍ល្ញលេញ្ីរោរ 
បលងកី្ស្ានដរប�់ខ្ួន។ ចនំណុចលនទះនរឹងបន្តជពមរុញដេ់ នវានុវ្្តន៍ ្រ៏ដូចជា បលងកីនរោរវនិិលយាគ ។

“្ិ្ីសារព្ររុងរ៉ោពឌីដ៖ រោោ៌លឆ្្ទះលៅរោន់រោរទទួេសា្គ េ់រ៉ោ្រយលីហាជាេ្រ្ខណៈសា្រេ” ជាល�ៀវលៅមគ្គុលទ្�្រ៍ពគប់ពជរុងលពជាយ�ពរោប់
 ្ុរ្ិរច្ចលៅ្រម្ុជា ជដេរោនបនំណងចង់រោរពារពាណិជ្ជ�ញ្ញា រប�់ខ្ួនជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ ព្រូវបានលបាទះ្ុម្ភផសាយ្រ្ុងល្េដនំណាេោ្លនទះ

ជដរ លហយីអាចនរឹងផ្តេ់ផេពបលយាជន៍ដេ់អ្្ររចនាម៉ូ្ ជដេជ�វងរ្ររោររោរពារបជន្ថមលទៀ្�ពរោប់ពាណិជ្ជនាម និងរ៉ោ្រយលីហា។

�ហភា្អឺអឺរ ៉ុបនរឹងបន្ត្ិរច្ច�ហពប្ិប្្តិរោរេ្អរប�់ខ្ួនជាមួយពបលទ�្រម្ុជា និង�រោគមអាសា៊ា ន លដីម្ប�ីពមរួេដេ់បរសិា្ថ ន្ុរ្ិរច្ចឲ្យ

 ដនំលណីររោរលៅពប្របលោយវជិ្ជរោន និងជនំរុញ្រិច្ចរោរពារ រោរធានា និងរោរលេី្រទរឹ្រចិ្្តដេ់ពាណិជ្ជ្ររ និងអ្្របលងកី្ស្ានដខាង
 គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម។

ចច ហអែហ្្គ
ឯ្រអគ្គរដឋាទូ្ �ហភា្អឺរ ៉ុបពបចានំព្ទះរាជាណាចព្រ្រម្ុជា 
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

បព៊្វកថា បកសងួឧសសាហកម្ម និង សិប្បកម្ម (MIH) 
ននបពរះរាជាណាចបកកម្៊ជា

ព្រ�ួងឧ�សាហ្រម្ម និង�ិប្ប្រម្ម រោនល�ច្រ្តីលសាមន�្សរ្ីររាយចនំលពាទះរោរលបាទះ្ុម្ផ្ស្វផសាយ្ូរនល�ៀវលៅ�្តី្ីពប្័ន្ទីព្ររុងលហច (The 
 Hague System) ជដេនានំយ្រគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម្រម្ុជាលៅរោន់សា្រេលោ្រ បានលរៀបចនំល�ងីលោយគលពរោង ARISE + IPR �្ថិ្លពរោម 

ជផនរោរល្វីឲ្យពបល�ីរល�ងីនូវ�រោហរណ្រម្ម្នំបន់អាសា៊ា ន (the Enhanced  ASEAN Regional Integration Support) ជដេឧប្្ថម្ភោនំពទ  
្ី�ហភា្អឺុរ ៉ុប រមួ�ហរោរជាមួយនាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិឧ�សាហ្រម្ម (DIP) ននអគ្គនាយ្រោឋា នឧ�សាហ្រម្ម (GDI) ព្រ�ួងឧ�សាហ្រម្ម  
និង�ិប្ប្រម្ម (MIH) ននព្ទះរាជាណាចព្រ្រម្ុជា។

រាជរោឋា ភិបាេននព្ទះរាជាណាចព្រ្រម្ុជាបានោ្រ់េិខិ្្ូប្ររណ៍ចូេជា�រោជិ្រ�ន្ិ�ញ្ញា ទីព្ររុងហ្សជឺណវ (ឆ្្នំ១៩៩៩) នន្ិរច្ចព្ម
 លព្ៀងទីព្ររុងលហច ពា្់រ្័ន្នរឹងរោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មអន្តរជា្ិ លៅនថងៃ ទី២៥ ជខវចិឆេិរោ ឆ្្ នំ២០១៦ លៅអង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ 

(WIPO)។

ពបលទ�្រម្ុជាបានចូេជា�រោជិ្រផ្ូវរោរនន�ន្ិ�ញ្ញា ទីព្ររុងហ្សជឺណវឆ្្នំ១៩៩៩ នន្ិរច្ចព្លព្ៀង ទីព្ររុងលហច លៅនថងៃ២៥ ជខ្ុរម្ភៈ 
ឆ្្ នំ២០១៧ ជដេអ្្រលពបីពបា�់ពប្័ន្ទីព្ររុងលហចលនទះ អាច�ុនំរោរពាគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មលៅ្រម្ុជាបានតាមពប្័ន្អន្តរជា្ិ។

ពប្័ន្ទីព្ររុងលហចផ្តេ់នូវអ្្ថពបលយាជន៍ ដេ់រោររោរពារនូវគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម លៅ្រ្ុងបណា្ត ពបលទ�ជាលពចីន ជាង៨០ពបលទ�ជុនំវញិ 
សា្រេលោ្រ លោយពោន់ជ្អនុវ្្តនូវនី្ិវ ី្ ីងាយៗលដីម្បបីនំល្ញនូវ�នំណុនំ ជបបបោ្រ់ពា្រ្យល�្ី�ុនំរោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម រោ្់បន្ថយនូវ្រនពម

 ល�វា និងរោរពគប់ពគងគនំនូរឧ�សាហ្រម្មដ៏រោនពប�ិទ្ិភា្។ ជា្ិល�� �ហពោ�្ុន្ូច និងម្្យម (SMEs) គឺជាអ្្រលពបីពបា�់ដ៏�នំខាន់
ននពប្័ន្ទីព្ររុងលហច ជដេទទួេបាននូវផេពបលយាជន៍្ីរោររោ្់បន្ថយលេីរោរចនំណាយពបា្រ់ ្រ្ុងរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំរោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម
តាមពប្័ន្លនទះ។

ដូលច្ទះតាមរយៈ្ូរនល�ៀវលៅលនទះ ្ ្រក្ររ អ្្របលងកី្ស្ានដ អ្្ររចនាម៉ូ្ �ហពោ�្ុន្ូច និងម្្យម (SMEs) �ហពគិន និងភាគីជដេពា្រ់្័ន ្
ោនំងអ�់អាចជ�វងយេ់ និងបលងកីនចនំលណទះដរឹងអនំ្ី ពប្័ន្អន្តរជា្ិននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម  និងអាចលពបីពបា�់ជាឧប្ររណ៍ជ�វងរ្រមល្យាបា

 យ្រ្ុងរោររោរពារគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មរប�់ោ្់ជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ។

ព្រ�ួងឧ�សាហ្រម្ម និង �ិប្ប្រម្ម  ចា្ទុ់្រ្ូរនល�ៀវលៅលនទះ ជាល�ៀវលៅជណនានំដ៏�នំខាន់ និងអនុវ្្តជា្រ់ជ�្តង�ពរោប់អ្្រនឆ្ពបឌិ្គនំនូរ 
ឧ�សាហ្រម្ម្រម្ុជា និង�ហពគិន ជ�វងរ្រនូវរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់ោ្់លៅលពរៅជដនដីពបលទ�្រម្ុជា និងទទួេបាន�ិទ្ិលេីគនំនូរ

 ឧ�សាហ្រម្មលៅ្រ្ុងទីផសារនានំលចញ ជដេពបាថ្ាចង់ល្វីពាណិជ្ជ្រម្មលេីផេិ្ផេរប�់ោ្់។

ព្រ�ួងឧ�សាហ្រម្ម និង�ិប្ប្រម្ម នរឹងបន្ត្ិរច្ច�ហពប្ិប្្តិរោរជាមួយគលពរោង ARISE + IPR លដីម្បលីេី្រ្រម្�់ និងអភិវឌ្ឍរោរ
 រោរពារ�ិទ្ិបញ្ញា ។ ព្រ�ួង�ង្រឹមលជឿជា្រ់ថា ្ូរនល�ៀវលៅលនទះនរឹងផ្តេ់នូវ អ្្ថពបលយាជន៍ជាលពចីនដេ់អ្្រនច្ពបឌិ្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម្រម្ុជា 

ឬព្ររុមហ៊ាុនបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេរោនទីស្ា្រ់រោរលៅពបលទ�្រម្ុជា ្រ្ុងរោររោរពារ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  ជា្ិល��លដីម្បនីានំយ្រគនំនូរ
 ឧ�សាហ្រម្ម្ីពបលទ�្រម្ុជាលៅរោន់បរលទ�។

ជាទីបញ្ចប់ព្រ�ួងឧ�សាហ្រម្ម និង�ិប្ប្រម្ម ននព្ទះរាចាណាចព្រ្រម្ុជា �ូមជថ្ងអនំណរគុណ និងលរោ្�រល�ីរលោយលសា្ម ទះដេ់គលពរោង 
ARISE + IPR និង�ហភា្អឺុរ ៉ុបចនំលពាទះរោរឧប្្ថម្ភោនំពទ  និង្ិរច្ច�ហពប្ិប្្តិរោរនានំម្រនូវ�មិទ្ិផេពប្របលោយជផ្ផ្ក ។

ឯកឧត្តម កិតិ្តហសដ្ឋា បណិ្ត ចម ប្រសិទ្
លទ�រដឋាមសន្តី
រដឋាមសន្តីព្រ�ួងឧ�សាហ្រម្ម និង�ិប្ប្រម្ម
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

១. គំនរូឧសសាហកម្មរបសអ់្នក  -  បទព្យដែលមានតនមលៃបំផត៊

គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម គឺជារូបរាងខាងលពរៅននផេិ្ផេ ឬជាជផ្្រមួយរប�់វាជដេល្ីរ្លចញ្ីជខ្ស ពទនាប់ លពោងរូប ្ណ៌ រូបរាង វាយនភ័ណ្ឌ  
វ្្ថុធា្ុលដីម និង/ឬលពគឿង្ុបជ្ងរប�់វា។ គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម រមួរោន ទពមង់បីខ្ា្ (three-dimensional features) ដូចជារូបរាងននវ្្ថុមួយ 
ឬ ទពមង់្ីរខ្ា្(two-dimensional features) ដូចជាេនំនានំគនំរូ បន្ា្់ ឬ្ណ៌។ តាមរយៈរោរនច្ពបឌិ្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម អ្្រអាចល្វីឲ្យ  
ផេិ្ផេរប�់អ្្រខុ�ជប្្រ្ីផេិ្ផេរប�់អ្្រោនំងឡាយណាជដេជានដគូពប្រួ្ពបជជងរប�់អ្្រ លហយីល្វីឲ្យេនំនានំគនំរូ បន្ា្់ ឬ្ណ៌។ 
តាមរយៈរោរនច្ពបឌិ្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មអ្្រអាចល្វីឲ្យ ផេិ្ផេ រប�់អ្្ររ រ្ឹ ជ្ទទួេបានចនំណាប់អារម្មណ៍្ីអ្ិថិជន ។

១.១. យទ៊រ្ាសស្តបហងកីតគំនរូឧសសាហកម្ម និងភាពហជាគជយ័ក្ន៊ងធរ៊កិច្ច

ព្ររុមហ៊ាុនពគប់ពបលភទ ចាប់្ី�ហពោ�ខ្ា្្ូច និងម្្យម រហូ្ដេ់ព្ររុមហ៊ាុន្នំៗ ចពមរុទះជា្ិសា�ន៍ ជាលពចីន បានយ្រចិ្្តទុ្រោ្រ់លេី
 គនំនូរឧ�សាហ្រម្មលៅ្រ្ុងបរបិទននយុទ្សាស�្តអភិវឌ្ឍន៍ផេិ្ផេនិងទីផសារ ។ គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម បលងកី្នូវទនំនា្រ់ទនំនងផ្ូវចិ្្តជាមួយ
 អ្ិថិជន និងបលងកីន្នម្លៅលេីផេិ្ផេរប�់ខ្ួន។ វាជួយល្វីឲ្យអ្្រលេចមុខលេចរោ្់លៅលេីទីផសារ បលងកី្បានគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម 

ផ្្្រយលីហាផ្្េ់ខ្ួនរប�់អ្្រ លហយីោ្រ់ោញ និងរ្រសាអ្ិថិជនរប�់អ្្របាន។ យុទ្សាស�្តគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម គឺ�្ថិ្លៅ្រ្ុងរូបមន្ត�្ូេននរោរ
ពប្រួ្ពបជជង ដលណ្តី មទីផសារពប្របលោយនិរន្តរភា្ និងភា្លជាគជ័យ្រ្ុង្ុរ្ិរច្ច។

១.២. គំនរូឧសសាហកម្ម ការបគបប់គង និងការធ្វីពាណិជក្ម្ម

រោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម រ្ឹងជផ្អ្រលៅលេីស្ានដរប�់អ្្រនច្ពបឌិ្ ជដេបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មជា េ្រ្ខណៈបុគ្គេ ឬបលងកី្ល�ងី�ពរោប់
 ព្ររុមហ៊ាុន។ យុទ្សាស�្តបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេទទួេបានលជាគជ័យមិនព្រឹមជ្និយាយអនំ្ីរោរលេី្រ្រម្�់ដេ់ស្ានដននរោរបលងកី្ គនំនូរឧ�សាហ្រម្មប៉ុលណាណ ទះលទ ប៉ុជន្តវាជថមោនំងលេី្រ្រម្�់ដេ់រោរផ្តេ់្ិរច្ចរោរពារដេ់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនាទះជថមលទៀ្ផង។ គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម 

ជដេទទួេបាន្ិរច្ចរោរពារព�បចបាប់ល្វីឲ្យរោ្ច �់�ិទ្ិផ្្ត ច់មុខ អាចរារា នំង្្ីយជនមិនឲ្យលពបីពបា�់វាលៅលេីទីផសារ។

លដីម្បទីទួេបានរោររោរពារព�បចបាប់នូវគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រលៅ្រ្ុងពបលទ�្រម្ុជា អ្្រអាចចុទះ បញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រលៅ
 នាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ឧ�សាហ្រម្ម (DIP) ននអគ្គនាយ្រោឋា នឧ�សាហ្រម្ម ព្រ�ួងឧ�សាហ្រម្ម និង�ិប្ប្រម្ម។ រោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ
 

�សាហ្រម្មរប�់អ្្រលៅ្រ្ុងពបលទ� ្រម្ុជារោន�ុ្េភា្រយៈល្េពបានំឆ្្ នំ និងអាចបន្ត�ុ្េភា្ល�ងីវញិបានរយៈល្េពបានំឆ្្ នំបជន្ថម លទៀ្
រហូ្ោេ់ជ្ដេ់អ្ិបររោចនំនួន១៥ឆ្្នំ។ គនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រ ជដេបានចុទះបញ្ជ ីលៅនាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិឧ�សាហ្រម្ម អាចអនុវ្្ត 
ទេ់នរឹងអ្្ររ នំលោភបនំពាន និងអ្្រជ្រ្ងបន្នំលៅ្រ្ុងពបលទ�្រម្ុជាបាន។ រោរផ្តេ់�ិទ្ិ និងរោរលចញអាជាញា ប័ណណបញ្្ជ ្រ់�ិទ្ិលេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម

 រប�់អ្្រអាចលដីរ្ួនាទីយ៉ាង�នំខាន់្រ្ុងរោរល្វីពាណិជ្ជ្រម្ម គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ស្ា្រយលីហា តាមរយៈរោរចាប់លផ្តីមភា្ជានដគូ រោររមួបញ្ចូ េ
 ោ្ និងរោររោនគនំនិ្ផ្តួចលផ្តីម ទិញ េ្រ់ អាជាញា ប័ន្ិល��(�ិទ្ិថ្ចម្ង)�ពរោប់ល្វីអាជីវ្រម្ម (franchising initiatives)។

១.៣. កិច្ចការពារគំនរូឧសសាហកម្មរបសអ់្នកក្ន៊ងការនាំហចញហៅទីផសារ
ហបរៅប្រហទស

្រិច្ចរោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រលៅខាងលពរៅពបលទ�្រម្ុជា ្ពមរូវឲ្យអ្្ររោន�ិទ្ិលេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម្រ្ុងរោរនានំលចញលៅទីផសារលពរៅ
 ពបលទ�នីមួយៗ ជដេអ្្រចង់យ្រផេិ្ផេរប�់អ្្រលៅេ្រ់ ឫផ្ស្វផសាយ។ �ិទ្ិលេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ជាពបលភទលៅលេីជដនដី និងរោន
 �ុ្េភា្ជ្លៅ្រ្ុងជដនដី ននពបលទ�មួយៗប៉ុលណាណ ទះ (គនំនូរឧ�សាហ្រម្មថ្ា្រ់ជា្ិ) ឬលៅ្រ្ុងបណា្ត ពបលទ�ជដេបានបលងកី្ពប្័ន្រោរពារ 

គនំនូរឧ�សាហ្រម្មថ្ា្រ់្នំបន់ (ឧោហរណ៍ �ហភា្អឺរ ៉ុប)។ ជាលោេរោរណ៍លដីម្បទីទួេបាន�ិទ្ិលេី គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម អ្្រព្រូវោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ
�ិទ្ិលេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មោច់លោយជ�្រ្ីោ្លៅឯរោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ( I P ) រប�់ពបលទ�ណាមួយជដេអ្្របនំណងចង់ទទួេបាន

 រោររោរពារលេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម រប�់អ្្រ។ លៅល្េជដេអ្្រទទួេបាន�ិទ្ិរប�់អ្្រលៅ្រ្ុងពបលទ�ោនំងលនាទះលហយី អ្្រព្រូវអនុវ្្តតាម 
 នី្ិវ ិ្ ីោច់លោយជ�្រ្ីោ្លៅតាមរោរយិាេ័យោនំងលនាទះ លដីម្បពីគប់ពគង និងចា្់ជចង�ិទ្ិរប�់អ្្រ (ដូចជារោរបន្ត�ុ្េភា្ រោរ�ុនំអាជាញា
 ប័ណណ ឬរោរចា្់ជចង និងលពបីពបា�់វា)។ លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ ពប�ិនលបីអ្្ររោនទនំនា្រ់ទនំនងជាមួយពបលទ�្រម្ុជា (ដូចជារោន�ញ្្ជ ្ិ 

បានរ�់លៅ រោនទីេនំលៅ ឬពគរឹទះសា្ថ នអាជីវ្រម្ម) អ្្រនរឹងរោន�ិទ្ិទទួេបាននូវអ្្ថពបលយាជន៍លផ្សងៗ ជដេរោន់ជ្រោនរោរោ្រ់ោញ ដូចជា 
រោររោ្់បន្ថយចនំណាយ  និងរោនពច្រមិ្្តភា្រប�់អ្្រលពបីពបា�់លដីម្បទីទួេបាន និងរោរពគប់ពគងលេី�ិទ្ិរោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រ
លៅ្រ្ុងពបលទ�ជាលពចីនលោយរោរលពបីពប្័ន្ទីព្ររុងលហច�ពរោប់រោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ ជដេពបលទ�្រម្ុជាបាន

 ចូេជា�រោជិ្រ្រ្ុងជខ្ុរម្ភៈ ឆ្្ នំ២០១៧។
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២. ប្រពន័ទ្ីបករុងហហច - ជាបចកននែំហណារះបរាយដតមយួគ
តក់្ន៊ងការការពារគំនរូឧសសាហកម្មរបសអ់្នកទាំងហៅក្ន៊ងបសរុក 
និងហបរៅប្រហទស 

ពប�ិនលបីអ្្រ ជាអ្្រនច្ពបឌិ្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មលៅ្រម្ុជា ឬព្ររុមហ៊ាុនបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មរោន ទីស្ា្រ់រោរលៅពបលទ�្រម្ុជា អ្្រអាច
 ោញយ្រអ្្ថពបលយាជន៍្ីពប្័ន្ទីព្ររុងលហច ្រ្ុងរោររោរពារគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រលៅតាមបណា្ត ពបលទ�ជាងជប៉្�ិបលេី្ិភ្លោ្រ 
 លោយពោន់ជ្អនុវ្្តតាមនី្ិវ ិ្ ី ងាយៗ និងអ�់ចនំណាយ្ិច�ពរោប់រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំរោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម និងពគប់ពគងរោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរ

ឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រ។

២.១. រែឋាសមាជិកសហភាពទីបករុងហហច  - ទីផសារដែលមានការទាកទ់ាញសបមាប់
ការនាំហចញរបសក់ម្៊ជា

ភាគីនន្ិរច្ចព្មលព្ៀងោនំងអ�់្រ្ុង្ិរច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច (�ន្ិ�ញ្ញា ព្ររុងហ្សជឺណវ) ្រ្ុងលនាទះ រោនពបលទ�្រម្ុជាជដេជា�រោជិ្ររប�់
 �ហភា្ទីព្ររុងលហច។ ្រិច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហចលនទះ រោនរដឋាចនំនួន ៥៦ និងអង្គរោរអន្តររោឋា ភិបាេចនំនួន្ីរ (�ហភា្អឺរ ៉ុប និងអង្គរោរ
 ្រម្ម�ិទិ្បញ្ញា អាសហវ្ិរ) ជដេពគបដណ្ត ប់លេីទរឹ្រដីននពបលទ�ចនំនួន ៨៣ (�ូមលមីេបញ្ជ ី ននចនំនួនពបលទ�ោនំងលនាទះលៅ្រ្ុងទនំ្័រទី ២៣) ជដេ

អ្្រអាចទទួេបាន្ិរច្ចរោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រតាមរយៈពប្័ន្ទីព្ររុងលហច។ វា្នំណាងលអាយរោឌដ៏្នំមួយ ននេនំហូរពាណិជ្ជ្រម្ម្ិ 
ភ្លោ្រ និងបលងកី្ទីផសារដ៏ោ្រ់ោញបនំផុ្�ពរោប់រោរនានំលចញរប�់ពបលទ�្រម្ុជា។

នដគូរពាណិជ្ជ្រម្ម្រនំ្ូេ្នំៗរប�់ពបលទ�្រម្ុជាភាគលពចីន ជា�រោជិ្រ�ហភា្ទីព្ររុងលហច។ អ្្រនានំ ចូេផេិ្ផេរប�់្រម្ុជាចនំនួន ១៥
 ពបលទ� ជដេរោនចនំនួនលពចីនជាងបួនភាគពបានំល�្មីនរឹងចនំនួន (៨៣,៣%) ននរោរនានំលចញរប�់្រម្ុជាលៅឆ្្នំ២០១៦  ជដេរមួរោន�រោជិ្រ
 �ហភា្ទីព្ររុងលហច ចនំនួន១១ពបលទ� ជដេរាយល ្្ម ទះ(តាមេនំោប់នន្នម្នានំលចញ) ដូចជាៈ �ហរដឋាអាលមរ្ិរ អា�មឺ៉ង់ ចព្រភ្អង់លគ្� 

ជប៉ុន �ិងហាបុរ ី រោណាោ បារា នំង លអ�បាញ៉ ជបេហ្ុស្ិរ �វី� និងហូ�ង់។ �រោជិ្រ�ហភា្ទីព្ររុងលហចដនទលទៀ្ ជដេរោនភ័�្តុតាង
 បញ្្ជ ្រ់យ៉ាងចបា�់ថានានំចូេផេិ្ផេរប�់្រម្ុជា ដូចជា ពបលទ�ប៉ូ�ូញ សាធារណរដឋា្ូរលរ ៉និង�ហ្័ន្រុ�្ុស។ី

រែឋាសមាជិកចបាបទ់ីបករុងហ្ឺដណវ ននសហភាពទីបករុងហហច
សមាជិកចំននួ៥៨ប្រហទស (រមួទាំងសហភាពអឺរ ៉ប៊ និងអង្គការកម្មសិទ្ិបញ្ញា អាសហ្វិក)

មានវិរាលភាពហលី ៨៣ ប្រហទស គិតបរឹមដខធ្នូ ឆ្្ន ំ២០១៨
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

២.២. ប្រពន្ទ័ីបករុងហហច - នីតិវិធីមិត្តភាពរបសអ់្នកហប្រជីបរាស ់
(USER-FRIENDLY PROCEDURES)

ពប្័ន្ទីព្ររុងលហចព្រូវបានពគប់ពគងលោយអង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ (WIPO) ជដេជាសា្ថ ប័នឯ្រលទ�រប�់អង្គរោរ�ហពបជាជា្ិ 
ជដេរោនទីស្ា្រ់រោរលៅទីព្ររុងហ្សជឺណវ ពបលទ��វី�។ ពប្័ន្ទីព្ររុងលហច អាចឲ្យអ្្រទទួេបានរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រ

 
លៅលេី្ិភ្លោ្រលោយផ្តេ់ជូននូវ្រញ្ចប់នី្ិវ ិ្ ីឆ្ប់រហ័� ចនំណាយ្ិច និងងាយព�រួេដេ់អ្្រលពបីពបា�់�ពរោប់រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំលៅ

 រោរយិាេ័យទទួេពា្រ្យ និងរោរយិាេ័យពគប់ពគងរោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម លោយរោនពប�ិទ្ិភា្លៅតាម បណា្ត ពបលទ�ជាលពចីន។

 ២.២.១. ការិយាលយ័ដ្ករ់ពាក្យស៊ំ ហែើម្បីដស្វងរកកិច្ចការពារហៅក្ន៊ងប្រហទសហផ្ងៗ

អ្្រអាចោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ �ពរោប់រោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រ ោនំងលៅ នាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិឧ�សាហ្រម្ម 
លៅរាជធានីភ្នំល្ញ ឬលៅរោរយិាេ័យអង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ (WIPO) លោយលពជី�លរ�ី �រោជិ្រោនំងអ�់រប�់�ហភា្ទីព្ររុង
លហច (�ន្ិ�ញ្ញា ទីព្ររុងហ្សជឺណវ) ជដេអ្្រចង់ឲ្យគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រទទួេបានរោររោរពារ។ ពា្រ្យ�ុនំលនទះព្រូវបានព្រួ្្ិនិ្្យ 
ចុទះបញ្ជ ី និងលបាទះ្ុម្ផសាយយអង្គរោរ WIPO។ លៅល្េគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រ ព្រូវបាន្រ្់ពតាទុ្រលោយអង្គរោរ WIPO 
លៅ្រ្ុងបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ លហយីព្រូវបានអង្គរោរ WIPO ជូនដនំណរឹ ងដេ់�រោជិ្រនីមួយៗនន�ហភា្ទីព្ររុងលហច 
ជដេទទួេ បានរោរលពជី�លរ�ី។ �រោជិ្រោនំងលនាទះព្រូវជ្�លពមចចិ្្តថាល្ី្ួ្រលគព្រូវផ្តេ់រោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម លៅ្រ្ុងជដនដីរប�់

 ្ួ្រលគ្រ្ុងរយៈ្រនំណ្់មួយជដរឬលទ។ ្រ្ុង្ររណី�រោជិ្រជដេព្រូវបានលពជី�លរ�ីណាមួយ មិនបានល្វីរោរោ្រ់ទង្រ្ុងរោរជនំោ�់្វ៉ា្រ្ុង
 រយៈល្េ្រនំណ្់ (ពបានំមួយជខ ឬដប់្ីរជខ គិ្ចាប់្ីនថងៃទទួេបានរោរជូនដនំណរឹ ង) គនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនាទះព្រូវ�្ថិ្លពរោម

រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ លហយីព្រូវទទួេបានរោររោរពារលៅ្រ្ុងជដនដីនន�រោជិ្រលនាទះ ពប�ិនលបី្ួ្រលគបានចុទះបញ្ជ ីលោយផ្្េ់លៅ
រោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា រប�់�រោជិ្រលនាទះ។

 ២.២.២. ការិយាលយ័បគបប់គងសិទ្ិហលីគំនរូឧសសាហកម្មរបសអ់្នក

លៅល្េជដេរោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ ព្រូវបានចុទះល ្្ម ទះ្រ្ុងបញ្ជ ីរចួលហយី រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈ
 អន្តរជា្ិលនទះ រោន�ុ្េភា្រយៈល្េពបានំឆ្្ នំ លហយីអាចបន្ត�ុ្េភា្ល�ងីវញិបាន�ពរោប់រយៈល្េយ៉ាង្ិចពបានំឆ្្ ន្ំ ីរដងបជន្ថមលទៀ្
 

រហូ្ោេ់ជ្ពគប់ ១៥ឆ្្នំ។ រយៈល្េននរោររោរពារជាអ្ិបររោលៅ្រ្ុងពបលទ�ជា�រោជិ្រ�ហភា្ទីព្ររុងលហច ជដេទទួេបានរោរ 
លពជី�លរ�ីអាច ទទួេបានរោររោរពារយូរជាង ១៥ឆ្្នំ អាព�័យលៅលេីចបាប់ជា្ិជា្ររោន។ អ្្រអាចពគប់ពគង និងចា្់ជចង�ិទ្ិរប�់អ្្របាន

 យ៉ាងងាយ លោយពោន់ជ្អនុវ្្តតាមនី្ិវ ិ្ ីតាមពប្័ន្អនឡាញលៅលេីអា�័យោឋា នជ្មួយគ្់រប�់អង្គរោរ (WIPO) ្រ្ុងរោរ៖ (i) បន្ត
 �ុ្េភា្�ិទ្ិលេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រលរៀងរាេ់៥ឆ្្នំម្តង និង (ii) ល�្ី�ុនំរោរយិាេ័យ្រ្់ពតា្រណា្ត េ (central recording) ជ្រជពប
 បានជាលពចីនចនំណុចចនំលពាទះរោរចុទះបញ្ជ ីរប�់អ្្រ (រោរ្រនំណ្់�ិទ្ិ រោរផ្្�់ប្តូរល ្្ម ទះ ឬអា�័យោឋា ន អាជាញា យុរោេ រោរលបាទះបង់�ិទ្ិ)។

នីតិវិធីទីបករុងហហចជាសហង្ខប
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ហហតអ៊្វីបានជាបតរូវហប្រជីប្រពន័ទ្ីបករុងហហច ហែើម្បីការពាររា្ន នែ ននការរចនាមតូរបសអ់្នក?

នីតិវិធី ននការកាតប់ន្ថយចំណាយ និងហលឿនជាងមន៊
  រោរោ្រ់ពា្រ្យជ្មួយ (លៅនាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិឧ�សាហ្រម្ម ឬលៅអង្គរោរ WIPO លោយផ្្េ់)
  ភាសាជ្មួយ (ជាភាសាអង់លគ្�) (មិនបាច់ចនំណាយលេីរោរប្រជពប)
  រូបិយប័ណណជ្មួយ�ពរោប់រោរបង់នថ្ល�វា (ជាពបា្រ់សហវង់�វី�) “CHF” 
  នី្ិវ ិ្ ីអន្តរជា្ិជ្មួយ និងរោេ្រនំណ្់ជា្រញ្ចប់ (set of deadlines)
  ព្រូវរោរឲ្យរោនភ្ា្រ់ងារលៅ្រ្ុងព�រុ្រ (Local agent(s)) ជ្្រ្ុង្ររណី ជដេរោររោរពារ ព្រូវបានបដិល�្ 
  ោ្រ់ពា្រ្យល�្ី�ុនំជ្មួយ�ពរោប់រោរ�ុនំបន្ត�ុ្េភា្
  នី្ិវ ិ្ ីជ្មួយ�ពរោប់រោរជ្រ្ពមរូវ (វលិសា្ន្រម្ម)

អ្នកនឹងទទលួបានៈ
  រ៉ោ្រ ឬយលីហាផេិ្ផេរប�់អ្្ររោនវ្្តរោនលៅបរលទ�មុនលគ
  ស្ានដរចនាមូ្រប�់អ្្ររោនភា្េ្បេីបាញជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ
  រោនរោោនុវ្្តភា្ខ្�់�ពរោប់រោរចាប់នដគូរ្ុរ្ិរច្ច និងរោរេ្រ់�ិទ្ិលេីមុខទនំនិញ

២.៣. អត្ថប្រហយាជន ៍ - ការកាតប់ន្ថយចំណាយ ការបគបប់គងគំនរូឧសសាហកម្ម  
និងការហធ្វីពាណិជក្ម្ម ប្រកបហដ្យប្រសិទភ្ាពខស្់

ការិយាលយ័កណា្ត លទទលួពាក្យស៊ំ (central filing) ល�្ី�ុនំរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រ�្ថិ្លពរោមពប្័ន្ទីព្ររុងលហច 
ជដេផ្តេ់នូវអ្្ថពបលយាជន៍ជាលពចីន៖ អ្្រមិនចានំបាច់ោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលោយជ�្រ្ីោ្លៅ្រ្ុងពបលទ�ជាលពចីនលនាទះលទ 
លោយមិនចានំបាច់ល្វី្ពងាងពា្រ្យ�ុនំជាលពចីនភាសាលផ្សងោ្  បង់នថ្ល�វាជារូបិយប័ណណលផ្សងៗោ្ ជួេភ្ា្រ់ងារផ្តេ់ល�វាជាអ្្រ្នំណាង្រ្ុង ព�រុ្រ និងអនុវ្្តតាមនី្ិវ ិ្ ីលផ្សងៗោ្លៅ្រ្ុងពបលទ�នីមួយៗល�យី ផ្ុយលៅវញិ អ្្រអាចោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិជ្មួយគ្់លៅ 

 នាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ឧ�សាហ្រម្ម (DIP) ឬលៅរោរយិាេ័យអង្គរោរ WIPO ជាភាសាអង់លគ្�ជ្មួយគ្់ បង់នថ្ល�វាជារូបិយប័ណណជ្មួយ 
គឺ(សហវង់�វី�) លហយីពា្រ្យ�ុនំរប�់អ្្រនរឹងរោនពប�ិទ្ិភា្លៅលេី �រោជិ្រ្រ្ុង�ហភា្ទីព្ររុងលហច(�ន្ិ�ញ្ញា ព្ររុងហ្សជឺណវ)ោនំងអ�់ 
ជដេរោនផេពបលយាជន៍ចនំលពាទះអ្្រ។ នី្ិវ ិ្ ីលនទះ ជានី្ិវ ិ្ ីសាមញញាងាយព�រួេដេ់អ្្រលពបីពបា�់ និងជានី្ិវ ិ្ ីឆ្ប់រហ័� លហយីចនំណាយ្ិច 
លទៀ្ផង។ អ្្រអាចល្វីរោរ�ន្សនំ�នំនចពបា្រ់្ីរោរប្រជពបភាសា និងពបលភទនននថ្ល�វាលផ្សងៗលទៀ្ (ដូចជា អ្្រ្នំណាង្រ្ុងព�រុ្រ 
រោរប្តូររូបិយប័ណណ)។ រោរ្រនំណ្់ល្េលវោ រ្ឹងរុ រឹងព្រូវបាន្រនំណ្់ចនំលពាទះ�រោជិ្រ�ហភា្ទីព្ររុងលហច លដីម្ប�ីលពមចលេីរោរទទួេសា្គ េ់

 �ិទ្ិ្រ្ុង្នំបន់ (local rights) លោយជផ្អ្រលេីរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ (IR) ជដេបានរមួចនំជណ្របលងកីនលេ្បឿនលេីនី្ិវ ិ្ ីនន
 រោររោរពារឲ្យ បានលេឿនគួរឲ្យ្រ្់�រោ្គ េ់។

អ្្ថពបលយាជន៍ ននការិយាលយ័កណា្ត លបគបប់គងឯករារ (central management) គឺរោន់ជ្រោនភា្�នំខាន់ជាងរោរយិាេ័យ
្រណា្ត េទទួេពា្រ្យ�ុនំ (central filing) លៅលទៀ្៖ ខណៈល្េជដេរោរចុទះ បញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រព្រូវបានលគចុទះបញ្ជ ីរចួ 
អ្្រនរឹងព្រូវល្វីរោរព្រួ្្ិនិ្្យ និងពគប់ពគងលេីរោេបរលិចឆេទបន្ត�ុ្េភា្ល�ងីវញិជ្មួយ និងនី្ិវ ិ្ ីជ្មួយលៅមួយ្រជន្ងគឺអង្គរោរ 
(WIPO) ជាជាងរោរព្រួ្្ិនិ្្យលមីេរោេបរលិចឆេទលពចីនលផ្សងោ្ និងនី្ិវ ិ្ ីខុ�ៗោ្ជាលពចីន លៅរោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  ោច់លោយ

 ជ�្រ្ីោ្ លហយីអ្្រអាចល្វីរោរជ្រជពបរោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្របាន (ដូចជា រោរលផ្រ�ិទ្ិ រោរប្តូរល ្្ម ទះឬអា�័យោឋា ន អាជាញា យុរោេ 
រោរលបាទះបង់�ិទ្ិ) ជដេព្រូវបាន ្រ្់ពតាលៅ្រ្ុង្រជន្ងជ្មួយ (គឺគេ់បញ្ជ ីអន្ដរជា្ិជដេព្រូវបានរ្រសាទុ្រលោយអង្គរោរ WIPO) 
្រ្ុង្នម្មួយោបបនំផុ្។

រោរ�ន្សនំ�នំនចខ្�់លេីរោរចនំណាយ ជដេជាេទ្ផេបានម្រ្ីរោរលពបីពបា�់ពប្័ន្ទីព្ររុងលហច គឺវារោនសារៈ�នំខាន់ជា្ិល���ពរោប់
 �ហពោ�្ុន្ូច និងម្្យម(SMEs)។

លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ គុណ�ម្ប្្តិននពប្័ន្ទីព្ររុងលហច មិនជមនរោនព រ្ឹមជ្ជួយរោ្់បន្ថយលេី រោរចនំណាយ និងនី្ិវ ិ្ ីឆ្ប់រហ័�ជដេ
ជាេទ្ផេបាន្ីរោរយិាេ័យ្រណា្ត េទទួេពា្រ្យពា្រ្យ�ុនំនិង រោរយិាេ័យ្រណា្ត េពគប់ពគងឯ្រសារននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ 
(IRs) លនាទះលទ។ ពប្័ន្ទីព្ររុងលហច្រ៏ផ្តេឲ់្យអ្្រផងជដរនូវរ៉ោ្រនច្ដនំបូង(brand)លៅបរលទ� លពពាទះវាជាមល្យាបាយមួយ្រ្ុងរោរទទួេបាន
ល្ររ ្ត ិ៍ល ្្ម ទះ្រ្ុងឆ្្រអន្តរជា្ិយ៉ាងឆ្ប់រហ័�។ លផ្តីមលចញ្ីទ�្សនៈវ�ិ័យ ជាយុទ្សាស�្តរប�់ព្ររុមហ៊ាុន រោរទទួេបានល្ររ ្ត ិ៍ល ្្ម ទះខ្រខ្ារលេី

 សា្រេលោ្រ�ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រតាមរយៈពប្័ន្ទីព្ររុងលហច ផ្តេ់ឲ្យអ្្រនូវអ្្ថពបលយាជន៍ល�ដឋា្ិរច្ចបជន្ថមលទៀ្រមួោនំងរោបលងកីន
ឱរោ�ពាណិជ្ជ្រម្ម និងេទ្ភា្ ននរោរល្វីជានដគូ ជាមួយ�ហពគិនអន្តរជា្ិ លដីម្បបីលងកីនពប�ិទ្ភា្ននវដ្ត្រ្ុងរោរអភិវឌ្ឍ និងល្វី

 �រោហរណ្រម្ម �ងាវ ្រ់ផ្គ្់ផ្គង់ជាសា្រេ។
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

៣. ការហរៀបចំការដ្កព់ាក្យហស្នីស៊ំចរ៊ះបញ្ជីការពារគំនរូឧសសា
ហកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបសអ់្នក - ការអនវ៊ត្តល្អ

៣.១. ការបតរួតពិនិត្យភាពថ្មើននគំនរូឧសសាហកម្ម - ការបរាវបជាវរកហៅក្ន៊ងប្រពន័្
ទិន្នយ័អន្តរជាតិ

បណា្ត ពបលទ�ភាគលពចីនលៅជុនំវញិ្ិភ្លោ្រ រោរពារជ្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មណាជដេបានបលងកី្លោយឯ្ររាជ្យខ្ួនឯង ថ្មី ឬជាគនំនូរលដីម។ មុន
ល្េោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិលៅលពរោមពប្័ន្ទីព្ររុងលហច អ្្រព្រូវពបា្រដថាគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេអ្្ររោនបនំណងចង់�ុនំ 
រោរពារលនាទះ លៅមិនោន់រោនលគបលងកី្បានលៅល�យី និងមិនោន់រោននរណាបានផ្ស្វផសាយជាសាធារណៈលៅល�យីលទ។ លនទះរោនន័យថា្ពមរូវ

 ឲ្យអ្្រព្រូវល្វីរោរ�ិ្រសាពសាវពជាវរ្រគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ជដេរោនអ្្ត�ញ្ញា ណ ឬេ្រ្ខណៈព�លដៀងោ្ ជដេលគបានល្វីរោរផ្ស្វផសាយរចួលហយី 
។ រោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ជាលពចីនលៅជុនំវញិ្ិភ្លោ្រ បានផ្តេ់េទ្ភា្ឲ្យអ្្រអាចល្វីរោរ�ិ្រសាពសាវពជាវ និងជ�វងរ្រមូេោឋា នទិន្ន័យ
គនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់្ួ្រលគតាមពប្័ន្អនឡាញនីមួយៗលៅ្រ្ុងលគហទនំ្័រផ្្េ់ខ្ួនរប�់្ួ្រលគ។ លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ វ ិ្ ីេ្អបនំផុ្្រ្ុង
រោរចាប់លផ្តីម�ិ្រសាពសាវពជាវ និងជ�វងរ្រគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេរោនេ្រ្ខណៈព�លដៀងោ្លនទះ គឺព្រូវជ�វងរ្រលៅលេីលគហទនំ្័រ Designview 
និង ASEAN Designview។

Designview (https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?lang)  
គឺជាលផ្្ហវម (Platform) ្័្៌រោនគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ជដេបានបលងកី្ល�ងីលោយ 
រោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  (IP) ចនំនួន៦០ រោរយិាេ័យ្ីជុនំវញិ្ិភ្លោ្រ (គឺជារោរយិាេ័យ

 ថ្ា្រ់ជា្ិ ថ្ា្រ់្នំបន់ និងថ្ា្រ់អន្តរជា្ិ) ជដេរោនលោេបនំណងបលងកី្ឲ្យរោនទិន្ន័យ 
គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម និងរោនរូបភា្ដ៏�នំបូរជបប លហយីសាធារណៈជនអាចចូេលមីេ  
និងោញយ្រម្រលពបីពបា�់បានយ៉ាងងាយ លោយឥ្គិ្នថ្។ ASEAN Designview  
(http:// www.asean-designview.org/designview/welcome) គឺជាឃ្្នំងទិន្ន័យ 

ព�លដៀងោ្ ជដេបានបលងកី្ល�ងីលោយរដឋាជា�រោជិ្រអាសា៊ា នចនំនួនពបានំបួនលោយរោនរោរ�ហរោររមួោ្ជាមួយ Designview។ 
Designview និង ASEAN Designview ផ្តេ់េទ្ភា្ឲ្យអ្្រ្រ្ុងរោរជ�វងយេ់្ីទិដឋាភា្ទូលៅននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលៅ្រ្ុងពបលទ�ោនំង ៨៤ 
(្រ្ុងលនាទះ រោន ១៥ពបលទ� លៅទវីបអា�ីុ ៣៩ពបលទ� លៅទវីបអឺរ ៉ុប និង ២០ពបលទ� លៅទវីបអាសហវ្ិរ (រមួរោន ពបលទ�ចនំនួន ១៨ ននរ

 ដឋា�រោជិ្រអង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា អាសហវ្ិរថ្ា្រ់្នំបន់-ARIPO) និងចនំនួន១០ពបលទ�លទៀ្លៅ្រ្ុងទវីបអាលមរ្ិរ)។ លផ្្ហវមោនំងលនទះ ផ្តេ់េទ្ភា្
 ឲ្យអ្្រទទួេបាន្័្៌រោនអនំ្ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជាង ១៤,១ ោនជដេរោនចុទះ្ិរច្ចរោរពារលៅពបលទ�ោនំងលនាទះបូ្រ រមួោនំងរោរចុទះបញ្ជ ីជា 

េ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិជដេបាន្រ្់ពតាទុ្រលៅលពរោមពប្័ន្ទីព្ររុងលហច។ Designview និង ASEAN Designview អាចឲ្យអ្្រល្វីរោរជ�វងរ្រ 
គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ២៤លរ៉ោង ្រ្ុងមួយនថងៃ និង៧នថងៃ្រ្ុងមួយ�បា្ត ហ៍តាមរលបៀបងាយព�រួេ�ពរោប់អ្្រលពបីពបា�់ (User-friendly way)។ 
ភា្�ុព្រិ្ននទិន្ន័យជដេ បងាហា ញលៅ្រ្ុងឃ្្នំងទិន្ន័យោនំងលនាទះ គឺជារោរទទួេខុ�ព្រូវផ្្ត ច់មុខរប�់រោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  ជដេបាន
ចូេរមួផ្តេ់ទិន្ន័យោនំងលនទះ។  ចាប់តានំង្ីរោរជណនានំទិន្ន័យលនាទះលៅជខវចិឆេិរោ ឆ្្ នំ២០១២ រហូ្ដេ់ជខ្ុោ ឆ្្នំ២០១៨ Designview 
បានផ្តេ់រោរ�ិ្រសាពសាវពជាវ និងជ�វងរ្រគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជាង ៤ោន្ររណី 
្ី្រ្ុងចនំលណាម ១៦៣ ពបលទ�លផ្សងោ្។

លដីម្បជី�វងយេ់្ីទិដឋាភា្ននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម អ្្រ្រ៏អាចចូេលមីេលៅ្រ្ុងឃ្្នំង
ទិន្ន័យននគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មសា្រេ (Global Design Database) (http://
www.wipo.int/designdb/en/index.jsp) ជដេជាពច្រោវ រអនឡាញមួយជដ
េពគប់ពគងលោយអង្គរោរ WIPO ជដេរោន្រនំណ្់ពតាលពចីនជាង ៥ ោន 
ឯ្រសារ ជដេបានពបមូេចងព្រងគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម្ី ថ្ា្រ់អន្តរជា្ិ ថ្ា្រ់្នំបន់ 
និងថ្ា្រ់ជា្ិ ចនំនួន ១៤ពបលទ�។

៣.២. ការបំហពញពាក្យស៊ំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបសអ់្នកតាមទបមង ់(DM/1)

រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ(IA)រប�់អ្្រ �ពរោប់រោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម លៅលពរោមពប្័ន្ទីព្ររុងលហច ព្រូវល្វីលៅ្រ្ុងទពមង់ 
ផ្ូវរោរ(MD/1) ជដេអ្្រអាចោញយ្រ្ីលគហទនំ្័ររប�់អង្គរោរWIPO http://www.wipo.int/hague/en/forms/ ម្រលពបីពបា�់បាន។

ជឆ្ររ្រលមីេ្ីគនំនិ្ជប្្រៗ ននស្ានដរចនាមូ្រប�់អ្្រ 
-> លមីេ្រ្ុងទពមងគនំរូអនឡាញ

 ឌីសាញវយូី (DesignView)

 អាសា៊ា នឌីសាញវយូី (ASEAN DesignView)

 ឃ្្នំងទិន្ន័យរចនាមូ្សា្រេ (Global Design Database)

ចំណ៊ចគនលៃឹរះសបមាបជ់ាជំនយួរា្ម រតី



| 14

 ៣.២.១. មាតិការសំខាន់ៗ  ដែលបតរូវមាន 

ពា្រ្យ�ុនំអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រព្រូវជ្រោន: (i) ល ្្ម ទះ និងអា�័យោឋា នរប�់អ្្រ (ii) �ិទ្ិ្រ្ុងរោរោ្រ់ ពា្រ្យ (iii) ភាគីជាប់្ិរច្ចព្មលព្ៀងរប�់អ្្រ 
(iv) ចនំនួនននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេអ្្ររោនបនំណងចង់ ល្វីរោររោរពារលោយភា្ជ ប់ម្រជាមួយនូវ្័្៌រោនផេិ្ផេ និង/ឬេ្រ្ខណៈ 
�រោ្គ េ់ផេិ្ផេ (v) �រោជិ្រ �ហភា្ទីព្ររុងលហចជដេបានលពជី�លរ�ី(ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង)ជដេអ្្ររោនបនំណងចង់ទទួេបានរោររោរ

 
ពារចនំលពាទះគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រ (vi) ផេិ្ផេជដេបលងកី្ជាគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ឬោ្រ់ទងលៅអវីជដេវាព្រូវបានលគយ្រម្រលពបីពបា�់ 
និង (vii) ហ្្ថលេខារប�់អ្្រ។ ្័្៌រោនចានំបាច់ោនំងអ�់លនទះព្រូវរោន លៅ្រ្ុងលេខលរៀងទី ១, ២, ៣, ៦, ៧, ៨, និង១៩ ននទពមង់ជបបបទ 
ោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ (DM/1)។

ពប�ិនលបីល ្្ម ទះរប�់អ្្រ(លេខលរៀងទី១)មិនបាន�រល�រជាអ្រ្សរឡាតានំងលទ អ្្រព្រូវ�រល�រវាជា អ្រ្សរឡាតានំងតាម�នំលនៀងជាភាសា 
អង់លគ្� (ពប�ិនលបីអ្្រជានី្ិបុគ្គេល ្្ម ទះជដេ�រល�រជាអ្រ្សរឡាតានំង លនាទះ អាចជនំនួ�លោយរោរប្រជពបលៅជាភាសាអង់លគ្�បាន)។ អ្្រ 
ព្រូវជ្ផ្តេ់អា�័យោឋា នរប�់អ្្រតាមរោរជណនានំ លដីម្បងីាយព�រួេ្រ្ុងរោរបញ្ជូ នតាមប៉ុ�្តិ៍នពប�ណីយប៍ានឆ្ប់រហ័យ។ លេខទូរ�័្្ ឬទូរសារ 

 និងអា�័យោឋា នសារលអ�ចិព្រូនិច (អីុជម៉េ) ្រ៏គួរជ្ោ្រ់បញ្ចូ េផងជដរ។ ចនំលពាទះរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំតាមពប្័ន្ លអ�ចិព្រូនិច អា�័យោឋា ន
 អីុជមេព្រូវជ្ោ្រ់បញ្ចូ េ្រ្ុងទពមង់លនទះ។

អ្្ររោន�ិទ្ិោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ (លេខលរៀងទី២) ពប�ិនលបីៈ (i) អ្្រជាជនជា្ិជខ្មរ ឬ (ii) អ្្រជារូបវ្្តបុគ្គេ ឬនី្ិបុគ្គេ 
ធ្ាប់រ�់លៅ ឬរោនទីេនំលៅ លៅ្រ្ុងពបលទ�្រម្ុជា ឬ (iii) អ្្រ្ិ្ជារោនពគរឹទះសា្ថ នពាណិជ្ជ្រម្ម ឬឧ�សាហ្រម្ម្ិ្ជមន និង្រនំ្ុងដនំលណីររោរ
លៅ្រ្ុងពបលទ�្រម្ុជា។ លបីលោទះជាលគោមោរឲ្យបងាហា ញ្ីរោររោន�ិទ្ិជ្មួយ្រ៏លោយ (្រ្ុងភាគី នន្ិរច្ចព្មលព្ៀងមួយ) ្រ៏អ្្រអាចបងាហា ញ្ី
រោររោន�ិទ្ិលេី�្ីមួយបានជដរ (ជផ្អ្រលេី�ញ្្ជ ្ិ រោររ�់លៅ ទីេនំលៅ ឬពគរឹទះសា្ថ នអាជីវ្រម្ម ជដេរោនលៅ្រ្ុងភាគី នន្ិរច្ចព្មលព្ៀង

 លផ្សងៗោ្) ពប�ិនលបីអ្្ររោន�ិទ្ិលេី�្ីមួយ្រជន្ង។

ពប�ិនលបីអ្្ររោន�ិទ្ិលៅ្រ្ុងពបលទ�្រម្ុជាជ្មួយគ្់ អ្្រ្រ៏ព្រូវបញ្្ជ ្រ់ថារោនពបលទ�្រម្ុជាជា ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងផងជដរ 
(លេខលរៀងទី៣)។ ពប�ិនលបីអ្្រលរៀបរាប់្ីរោររោន�ិទ្ិលេី�្ីមួយលៅ្រ្ុងលេខលរៀងទី២ (លពាេគឺ រោនភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងលពចីន

 ជាងមួយជដេអ្្រអាចដ្រយ្រ�ិទ្ិ ្រ្ុងរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ) អ្្រអាចលពជី�លរ�ីយ្រអ្្ររោន�ិទ្ិមួយ្រ្ុងចនំលណាមអ្្រ
 រោន�ិទ្ិោនំងអ�់ រប�់ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងជា “អ្្រោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ�ិទ្ិរោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម”។

រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ (IA) រប�់អ្្រ្រ៏គួជ្រោន (លេខលរៀងទី៦) រោរគូ�បញ្្ជ ្រ់ អនំ្ីចនំនួន�រុបននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេ 
ព្រូវោ្រ់បញ្ចូ េលៅ្រ្ុងទពមង់ពា្រ្យ�ុនំ (ជដេចនំនួននន្ួលេខលនាទះមិន ព្រូវលេី�្ី១០០មុខល�យី) ចនំនួន�រុបននរោរផេិ្ល�ងីវញិ 
(ជា្ណ៌ល ្្ម  និង� ឬជា្ណ៌លផ្សងៗលទៀ្) ចនំនួនទនំ្័រ�រុបននទនំ្័រជដេលរៀបរាប់្ីរោរផេិ្ល�ងីវញិ និងចនំនួន�រុបននគនំនូរជាេ្រ្ខណៈ

 
�រោ្គ េ់ពប�ិន លបីរោន។ ពប�ិនលបីរោរោ្រ់ពា្រ្យជាេ្រ្ខណៈជាអន្តរជា្ិរប�់អ្្ររោនគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលពចីនជាងមួយ អ្្រគួរ ជ្គិ្ថាភាគីនន

 ្រិច្ចព្មលព្ៀងជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ីខ្ទះ (ជដេោមោរឲ្យរោន “រោរឯ្រភា្ោ្លេី គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម”) អាចបដិល�្លេី 
�ុ្េភា្ននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រេុទះពតាជ្អ្្រ ជបងជច្រវាឲ្យោច់្ីោ្ (�ូមលមីេជផ្្រ ៥.២.២ និង្រនំណ្់ �រោ្គ េ់

 
្រ្ុងលេខលយាងទី៥ ខាងលពរោម)។

ចនំលពាទះគនំនូរឧ�សាហ្រម្មនីមួយៗលៅ្រ្ុងរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ អ្្រ្រ៏គួរជ្លរៀបរាប់្ី ផេិ្ផេ (លេខលរៀងទី៨) ជដេបលងកី្
 គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម (ឧោហរណ៍ “្ុ” ឬ “ចលងកៀង”) ឬផេិ្ផេអវី ជដេោ្រ់ទងលៅនរឹងគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេព្រូវបានលគលពបីពបា�់បលងកី្វា 

(ឧោហរណ៍ “្របាច់ចរ្ោ្រ់” (motif) ជដេព្រូវបានលពបីពបា�់លៅលេីលពគឿងវាយនភណ្ឌ )។ វាជាលរឿង�នំខាន់ណា�់ជដេអ្្រព្រូវគិ្ 
ថាពគប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម និង/ឬផេិ្ផេោនំងអ�់លៅ្រ្ុងរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រព្រូវជ្�្ថិ្លៅ្រ្ុងថ្ា្រ់ដូចោ្នន

 ចនំណា្់ថ្ា្រ់អន្តរជា្ិ (Locarno) (http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/ index.html)។

ពាក្យស៊ំរចនាមតូជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបសអ់្នក គឺទបមង ់– DM/1

អ្នកបតរូវហធ្វីយ៉ាងណាផ្តលព់ត័ម៌ានសំខាន់ៗ ហៅក្ន៊ងទបមង ់DM/1:

   ខ្រឹមសារ នន្័្៌រោន ជដេព្រូវជ្រោន

  ខ្រឹមសារ នន្័្៌រោនបជន្ថមលទៀ្ ជដេព្រូវជ្រោន ជដេភាគី នន្រិច្ចព្មលព្ៀងមួយចនំនួនោមោរឲ្យរោន 
  ពប�ិនជាបានចា្់តានំងភាគីលនាទះលហយី…

  ខ្រឹមសារ នន្័្៌រោនតាមចិ្្តលពជី�លរ�ី…

  រោនជ្ខ្រឹមសារ នន្័្៌រោនតាមចិ្្តលពជី�លរ�ី ជដេរោនរោរពា្រ់្័ន្�ពរោប់ភាគី នន្រិច្ចព្មលព្ៀងមួយចនំនួនប៉ុលណាណ ទះ
  ពប�ិនជាបានចា្់តានំងភាគីលនាទះលហយី



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

ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

លោយរោរគូ��ញ្ញា ពគី�្រ្ុងគនំនូ�ពបអប់ឲ្យបានព រ្ឹមព្រូវជដេលៅជាប់នរឹងល ្្ម ទះរប�់ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងនីមួយៗ (លេខលរៀងទី៧) អ្្រ
គឺបានលពជី�លរ�ីយ្រភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងជដេព្រូវ�ុនំរោរពារ។ បន្ាប់្ីរោរគូ��ញ្ញា រចួ ោ្ម នភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងណាអាចព្រូវោ

 ្រ់បញ្ចូ េបជន្ថមលទៀ្បានលនាទះលទ។

អ្្រ ឬ្នំណាងរប�់អ្្រ ឬនាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិឧ�សាហ្រម្មព្រូវជ្ចុទះហ្្ថលេខាលេីពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ(IA)រប�់អ្្រ (លេខលរៀង 
ទី១៩) ពប�ិនលបីអ្្រព្រូវបញ្ជូ នពា្រ្យ�ុនំលនាទះលៅរោរយិាេ័យ អង្គរោរ WIPO តាមរយៈនាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិឧ�សាហ្រម្ម។ ពប�ិនលបីរោរ

 ោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈ អន្ដរជា្ិល្វីល�ងីតាមរយៈរោរលពបីមល្យាបាយោ្រ់ពា្រ្យជាពប្័ន្លអ�្ិរព្រូនិចរប�់អង្គរោរ WIPO លនាទះ រោរចុទះហ
្្ថលេខាព្រូវល្វីល�ងីជាេ្រ្ខណៈលអ�្ិរព្រូនិចលដីម្បបីញ្្ជ ្រ់្ីភា្ព�បបបាប់តាមរយៈរោរលផ្ៀងផ្្្់រោ្ច �់គណនីរប�់អ្្រលពបីពបា�់ ជដេ

 ្ពមរូវឲ្យរោនល ្្ម ទះអ្្រលពបី និងលេខ�រោងៃ ្់រប�់អ្្រ។

ពប�ិនលបីមិនរោន្័្៌រោន�នំខាន់ៗ ជដេព្រូវរោនលៅ្រ្ុងទពមង់លនទះលទ អ្្រនរឹងទទួេបានរោរជូនដនំណរឹ ង្ីភា្មិនព្រឹមព្រូវលនទះ្ីអង្គរោរ 
WIPO ។

 ៣.២.២. ខលៃឹមរារសំខាន់ៗ  ដែលបតរូវបំហពញបដន្ថមហទៀតតាមការតបមរូវរបសភ់ាគី 
ននកិច្ចបពមហបពៀងខលៃរះ

រោន្័្៌រោន�នំខាន់ៗចនំនួនបីបជន្ថមលទៀ្ ជដេអ្្រព្រូវជ្ោ្រ់បញ្ចូ េ្រ្ុងពា្រ្យ�ុនំជា្រ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ រប�់អ្្រ ពប�ិនលបី អ្្រលពជី�លរ�ីយ្រ
 ភាគី នន្ិរច្ចព្មលព្ៀងមួយចនំនួន លដីម្បទីទួេបាន�ិទ្ិរោរពារលេីគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្ម លពាេគឺៈ (i) ្ ័្៌រោនោ្រ់ទងនរឹងអ្្ត�ញ្ញា ណរប�់អ្្រ

បលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម (ii) ្័្៌រោន �លង្ខបអនំ្ីផេិ្ផេ ជដេព្រូវផេិ្ល�ងីវញិ ឬរូបេ្រ្ខណៈននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម និង (iii) បណ្តរឹ ង
 ោមោរ។ចនំណុចោនំងលនទះរោនលៅ្រ្ុងលេខលរៀងទី៩, ១១ និង ១២ និងលៅ្រ្ុងឧប�ម្័ន្១ ននទពមង់ជបប បទោ្រ់ពា្រ្យល�្ី�ុនំ (DM/1)។

ពប�ិនលបីអ្្រលពជី�លរ�ីពបលទ�ហាវ នំង�ង់ ហា្គ ណា ហុងពគី អីុ��ង់ រ ៉ូរ៉ោនី  ឬ�ហរដឋាអាលមរ្ិរ  អ្្រព្រូវបងាហា ញអ្្ត�ញ្ញា ណរប�់អ្្របលងកី្
គនំនូរឧ�សាហ្រម្មរមួរោនៈ នាម លោ្្តនាម អា�័យោឋា ន លេខ្ូរដ ប៉ុ�្តិ៍នពប�ណីយ ៍ទីព្ររុង និងពបលទ�រប�់អ្្របលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មផង 
(លេខលរៀងទី១១)។

ពប�ិនលបីអ្្រលពជី�លរ�ីយ្រ�ហរដឋាអាលមរ្ិរវញិ លពរៅ្ីរោរបងាហា ញអ្្ត�ញ្ញា ណរប�់អ្្របលងកី្គនំនូរ ឧ�សាហ្រម្ម អ្្រព្រូវោ្រ់ពា្រ្យ�ម្បថ 
ឬល�ច្រ្តីពបរោ�្ីភា្ជារោ្ច �់ននគនំនូរនច្ពបឌិ្លនទះលោយលពបីទពមង់ ននឧប�ម្័ន្១។

ពប�ិនលបីអ្្រលពជី�លរ�ីយ្រពបលទ�ហាវ នំង�ង់ ហា្គ ណា ហុងពគី ឬអីុ��ង់ លោយពោន់ជ្គូ��ញ្ញា  ្ ិ្រលេីពបអប់លៅជាប់នរឹងល ្្ម ទះពបលទ�
 ណាមួយរប�់្ួ្រលគ លៅ្រ្ុងលេខល្ៀងទី៧ អ្្រព្រូវពបរោ�ថា ខ្ួនអ្្រជាអ្្របលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ពប�ិនលបីអ្្រគិ្ថាខ្ួនអ្្រជាអ្្រ
 បលងកី្ជមន ឬ(្រ៏អ្្របលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ជដេបានបងាហា ញលៅ្រ្ុងលេខលរៀងទី១១លនាទះ ជាមនុ�្សរ្ោ្រ់លផ្សងលទៀ្) ជដេលៅ្រ្ុងពា្រ្យ�ុនំ 

ជាេ្រ្ខណៈ អន្តរជា្ិ អ្្របលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មបានចា្់តានំងអ្្រ។ 

ពប�ិនលបីអ្្រលពជី�លរ�ីយ្រពបលទ�រ ៉ូរ៉ោនី អ្្រព្រូវផ្តេ់រោរបរយិាយ�លង្ខបអនំ្ីេ្រ្ខណៈរូប ននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម(លេខលរៀងទី៩)។ ពប�ិនលបី
អ្្រលពជី�លរ�ីយ្រសាធារណរដឋាអារ៉ាប់-�ីុរ ី អ្្រព្រូវផ្តេ់រោរបរយិាយ�លង្ខបខាងលេីលនទះ ឬផ្តេ់រោបរយិាយ�លង្ខបអនំ្ីផេិ្ផេជដេព្រូវ

 ផេិ្ល�ងីវញិ (លេខលរៀង ទី៩)។

ចុងបញ្ចប់ ពប�ិនលបីអ្្រលពជី�លរ�ីយ្រ�ហរដឋាអាលមរ្ិរ អ្្រព្រូវជ្បនំល្ញទពមង់ជបបបទោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ DM/1 ្រ្ុងលេខលរៀង ទី១២ ជដេរោន
បណ្តរឹ ងោមោរលោយរោនពា្រ្យមួយជា្ិល��។

ពប�ិនលបីមិនរោន្័្៌រោន�នំខាន់ៗបជន្ថមលទៀ្ ជដេព្រូវោ្រ់បញ្ចូ េ្រ្ុងទពមង់លនទះលទ អ្្រនរឹងទទួេ បានរោរជូនដនំណរឹ ង្ីភា្មិនព្រឹម
 ព្រូវលនទះ្ីអង្គរោរ WIPO។

 ៣.២.៣. មាតិការ តាមចិត្តហបជជីសហរើស

លបីលោទះជាអ្្រមិនបានចា្់តានំងភាគីជដេជាប់្ិរច្ច�នយាណាមួយ្រ៏លោយ ្រ៏ព្រូវជ្ោមោរជាោច់ខា្ឲ្យបងាហា ញអ្្ត�ញ្ញា ណរប�់អ្្រ 
បលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ឬរោរលរៀបរាប់អនំ្ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ឬផេិ្ផេ ជដេព្រូវផេិ្ល�ងីវញិ (ដូចជដេបាន្ន្យេ់លៅ្រ្ុងជផ្្រ

 ៣.២.២ខាងលេី) លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ អ្្រ ពបជហេជាចង់ផ្តេ់្័្៌រោនោនំងលនាទះល្េបនំល្ញទពមង់ជបបបទរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ(DM/1)
ននពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិរប�់អ្្រ  ។
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តាម្ិ្ លយងី�ុនំជូនលយាបេ់អ្្រឲ្យបងាហា ញអ្្ត�ញ្ញា ណរប�់អ្្របលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម (លេខលរៀងទី១១) លៅល្េអ្្រលពជី�លរ�ីយ្រ 
ពបលទ�ប៊ាុេហា្គ រ ី្រម្ុជា ជប៉ុន ន័រលវ ៉សាធារណរដឋា្ូរលរ ៉�ហ្័ន្រុ�្ស ីជ�៊ា្រប៊ាី តាជីគីសា្ថ ន ឬ្ួ្រគី។ ព�លដៀងោ្លនទះជដរ លយងី�ុនំជូនលយាបេ់អ្្រ

 ឲ្យផ្តេ់នូវរោរបរយិាយ�លង្ខបអនំ្ី េ្រ្ខណៈ្ិល�� ននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម (លេខលរៀងទី៩) លៅល្េជដេអ្្រលពជី�លរ�ីយ្រ�ហ្័ន្រុ�្ុស។ី

លេី�្ីលនទះលទៀ្ អ្្រ្រ៏ពបជហេជាចង់បងាហា ញ្័្៌រោនលផ្សងៗលទៀ្លៅ្រ្ុងទពមង់ (DM/1) ននពា្រ្យ �ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រផងជដរ 
ជដេ្័្៌រោនោនំងលនាទះរោនដូចជា អា�័យោឋា ន�ពរោប់ល្វីរោរទនំនា្រ់ ទនំនងោ្ (លេខលរៀងទី៤) រោរជ្ងតានំងអ្្រ្នំណាង (លេខលរៀងទី៥) 
ចនំណា្់ថ្ា្រ់ផេិ្ផេននព្ររុង �ូរោណូ(Locarno) ជដេគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជារប�់ផេិ្ផេននចនំណា្់ថ្ា្រ់លនាទះ (លេខលរៀងទី៨) 
រោរបរយិាយ្ីល ្្ម ទះននរោរផេិ្ផេិ្ផេ (លេខលរៀងទី១០) រោរ្វ៉ា្ីអាទិភា្ពប�ិនលបីគិ្ថា អាចអនុវ្្តបាន (លេខលរៀងទី១៣) 

 ល�ច្រ្តីពបរោ�អនំ្ីរោរបងាហា ញគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលៅ្រជន្ងតានំង្ិ្័រណ៍ ជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិមួយ (លេខលរៀងទី១៤) និង/ឬ �នំលណី�ុនំល្វី
 រោរផ្ស្វផសាយភ្ាមៗ ឬ្នយាល្េរោរផ្ស្វផសាយលៅល្េលពរោយ(លេខលរៀងទី១៧)។

រោរបនំល្ញអា�័យោឋា ន�ពរោប់រោរទនំនា្រ់ទនំនងោ្ (លេខលរៀងទី៤)ព្រូវបានល្វីល�ងីជ្្រ្ុង្ររណីជដេមិនោន់រោនរោរចា្់តានំងអ្្រ្នំណាង
តាម(លេខលរៀងទី៥)ជ្ប៉ុលណាណ ទះលទ លហយីអា�័យោឋា ន�ពរោប់រោរល្វី ទនំនា្រ់ទនំនងជាមួយអង្គរោរ WIPO ព្រូវជ្ខុ�ោ្្ីអា�័យោឋា នផ្្េ ់
ខ្ួនរប�់អ្្រ។ ពប�ិនលបីរោនអ្្រោ្រ់ ពា្រ្យ�ុនំជាលពចីនជដេរោនអា�័យោឋា ន�ពរោប់រោរល្វីទនំនា្រ់ទនំនងខុ�ៗោ្ លហយីមិនោន់បានល្វីរោរ
ចា្់តានំងអ្្រ្នំណាងលទ ព្រូវោ្រ់បញ្ចូ េអា�័យោឋា នោច់លោយជ�្រ្ីោ្�ពរោប់រោរល្វីទនំនា្រ់ទនំនងផង។

វាមិនរោនរោររ រ្ឹ ្្បិ្ អវី (ោ្រ់ទងនរឹងគុណវុឌ្ឍវិជិា្ជ ជីវៈ �ញ្្ជ ្ិ ឬេនំលៅោឋា ន) ចនំលពាទះបុគ្គេជដេព្រូវ បានចា្់តានំងជាអ្្រ្នំណាង
 ឲ្យបនំល្ញភារ្ិរច្ចលៅអង្គរោរ WIPO លនាទះលទ (លេខលរៀងទី៥)។ វាអាចជាចានំបាច់្រ្ុងរោរចា្់តានំងអ្្រ្នំណាងរ្ោ្រ់ ឬលពចីននា្រ់ជាបន្តបន្ាប់

លដីម្បបីនំល្ញភារ្ិរច្ចលៅរោរយិាេ័យរប�់ភាគី នន្ិរច្ចព្មលព្ៀង ជដេទទួេបានរោរចា្់តានំង (DCPs)ឧោហរណ៍ ្រ្ុង្ររណីជដេ
 រោរយិាេ័យលនទះបដិល�្ន៍មិនផ្តេ់�ិទ្ិរោររោរពារលេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម។

អ្្រពបជហេជាចង់បងាហា ញ្ីចនំណា្់ថ្ា្រ់ (ជ្មួយ) ននចនំណា្់ថ្ា្រ់ព្ររុង�ូរោណូ(Locarno) ជដេគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជារប�់ចនំណា្់ថ្ា្រ់
លនាទះ (លេខលរៀងទី៨)។ លបីមិនដូលច្ាទះលទអង្គរោរ WIPO នរឹងបងាហា ញ្ីចនំណា្់ថ្ា្រ់លនាទះ។ លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ ្រ្ុង្ររណីជដេរោនគនំនូរ
ឧ�សាហ្រម្មលពចីន អ្្រព្រូវជ្ដរឹងឲ្យបានចបា�់ថា គនំនូរឧ�សាហ្រម្មោនំងអ�់រោនចនំណា្់ថ្ា្រ់ដូចោ្ លបីមិនដូលច្ាទះលទអង្គរោរ WIPO អាចលេី
្រល�ងី្ីភា្មិនពបព្រ្ីននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មោនំងលនាទះ។

អ្្រអាច្វ៉ា្ីអាទិភា្ ននពា្រ្យ�ុនំ្ីមុនៗលោយជផ្អ្រលេីលហ្ុផេថាបានោ្រ់ពា្រ្យលេី្រដនំបូងលៅ ្រ្ុងរដឋាភាគីននអនុ�ញ្ញា ព្ររុងប៉ារ�ី៍ 
ឬអង្គរោរពាណិជ្ជ្រម្ម្ិភ្លោ្រ (WTO) (លេខលរៀងទី១៣)។ ពប�ិន លបីអ្្រ�លពមចចិ្្តល្វីដូលច្ាទះ អ្្រមិនព្រូវោ្រ់ឯ្រសារជាអាទិភា្

 ោនំងលនាទះលៅអង្គរោរ WIPO លទ (លេី្រជេង ជ្ជារោរអនុលោមតាមឧប�ម្័ន្ V �ពរោប់សាធារណ:រដឋា្ូរលរ ៉ ដូចជដេបានលរៀបរាប់លៅ្រ្ុង 
ជផ្្រ៣.២.៤ ខាងលពរោម)។

លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយអ្្រគួរជ្គិ្ថាភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង (DCPs) ជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ីមួយចនំនួន (ដូចជា ជប៉ុន  
�ហ្័ន្រុ�្ុស ី�ហរដឋាអាលមរ្ិរ) ោមោរឲ្យពបគេ់ឯ្រសារអាទិភា្ជដេបញ្្ជ ្រ់ថាបានថ្ចម្ងព រ្ឹមព្រូវតាមចបាប់លដីមលៅរោរយិាេ័យរប�់្ួ្រ
លគលោយផ្្េ់។ ពប�ិនលបីរោរយិាេ័យននរោរោ្រ់ពា្រ្យលេី្រដនំបូងរប�់អ្្រចូេរមួលពបីពបា�់ល�វាលអ�្ិរព្រូនិច (Digital Access Service 
“DAS”) រប�់អង្គរោរ WIPO ជា “រោរយិាេ័យ្នំ្រេ់ឯ្រសារ” (Depositing Office) លោយលោរ្ តាមលោេរោរណ៍ឯ្រសារ 
អាទិភា្�ពរោប់រោរោ្រ់ពា្រ្យល�្ី�ុនំគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម និង DCP ្រ៏ចូេរមួលពបីពបា�់ល�វា DAS ជដេជា ”រោរយិាេ័យចូេលមីេឯ្រសារ” 
(accessing Office) អ្្រអាចលរៀបរាប់្ីលេខ្ូរដ�ពរោប់ចូេលពបីពបា�់ល�វា DAS លៅ្រ្ុងលេខលរៀងទី១៣ ននទពមង់ DM/1 
លដីម្បឲី្យលេី្រលពរោយៗលទៀ្ អ្្រអាចចូេលមីេឯ្រសារជាអាទិភា្តាមរយៈល�វាDAS (http://www.wipo.int/das/en/)។

រោររោរពារគនំនូរឧ�សា្រម្មជាបលណា្ត ទះអា�ន្ជដេលគបានបងាហា ញលៅ្រជន្ងតានំង្ិ្័រណ៍មួយចនំនួនអាចព្រូវបានលគ្វ៉ាតាមរោពតា ១១ នន 
អនុ�ញ្ញា ព្ររុងប៉ារ�ី៍។ ពប�ិនលបីអ្្ររោនបនំណងចង់បាន្វ៉ា្ីអាទិភា្ ននរោរោ្រ់តានំងបងាហា ញលៅ្រ្ុងរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ

 រប�់អ្្រ (លេខលរៀងទី១៤) អ្្រព្រូវលរៀប រាប់្ីទី្រជន្ងជដេបានល្វីរោរតានំង្ិ្័រណ៍ និងរោេបរលិចឆេទននរោរល្វីរោរតានំង្ិ្័រណ៍ផេិ្ផេជា
លេី្រដនំបូង និងចនំនួនគនំនូរឧ�សាហ្រម្មនីមួយៗ ជដេបានបងាហា ញលៅ្រ្ុង្ិ្ីតានំង្ិ្័រណ៍លនទះ។

ោ្រ់ទងនរឹងល្េលវោននរោរផ្ស្វផសាយ្ីរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិជាលោេរោរណ៍រោរផ្ស្វផសាយព្រូវចាប់លផ្តីម្រ្ុងរយៈល្េពបានំមួយ
ជខ បន្ាប់្ីរោរចុទះរោេបរលិចឆេទ ននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ លេី្រជេងជ្អ្្របានល�្ី�ុនំឲ្យល្វីលផ្សង្ីលនទះ។ លៅ្រ្ុងពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈ

 អន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ (លេខលរៀងទី១៧) អ្្រអាចល�្ី�ុនំឲ្យល្វីរោរផ្ស្វផសាយភ្ាមៗ ឬ�ុនំ្នយាល្េ ននរោរផ្ស្វផសាយរហូ្ដេ់រយៈល្េ 
៣០ជខ (លដីម្បពីជាបនូវ្័្៌រោនបជន្ថមពា្រ់្័ន្នរឹងល្េលវោ ននរោរផ្ស្វផសាយ �ូមលមីេជផ្្រ៥.១.១, ៥.១.២ និង ៥.១.៣ ខាងលពរោម)។
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

 ៣.២.៤. ខលៃឹមរារតាមចិត្តហបជជីសហរើសពាកព់ន័ដ្តចំហពារះភាគី ននកិច្ចបពមហបពៀង
មចួចំននួប៉ហ៊ណាណ រះ

ទពមង់ (DM/1) ននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ  ផ្តេ់េទ្ភា្ឲ្យអ្្រ្រ្ុងរោរលរៀបរាប់ខ្រឹមសារ បជន្ថមមួយចនំនួនលទៀ្តាមចិ្្តចង់
បាន  ជដេជាខ្រឹមសារអាចពា្រ់្័ន្ពប�ិនលបីអ្្រលពជី�លរ�ីយ្រភាគីនន្រិច្ច ព្មលព្ៀងមួយចនំនួនជា្រ់ោ្រ់។

លៅពបលទ�ជប៉ុន និងសាធារណរដឋា្ូរលរ ៉ គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម អាចនរឹងព្រូវបានលគចុទះបញ្ជ ីជាគនំនូរឧ�សាហ្រម្មោ្រ់ទងនរឹងគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម 
លផ្សងលទៀ្ ជដេគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនាទះរោនេ្រ្ខណៈព�លដៀងោ្ និងព្រូវបានលគ្រនំណ្់ថាជាគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលដីម (principle design)  
លពរោមេ្រ្ខខ័ណ្ឌ ថាគនំនូរឧ�សាហ្រម្មោនំង្ីរលនទះជារប�់អ្្រោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ/រោ្ច �់ជ្មួយ។ ពប�ិនលបីអ្្រលពជី�លរ�ីយ្រពបលទ�ជប៉ុន និង/
ឬសាធារណរដឋា្ូរលរ ៉អ្្រពបជហេជាចង់បញ្្ជ ្រ់ថាគនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយចនំនួន ឬោនំងអ�់ជដេរោនលៅ ្រ្ុងពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់
អ្្រ ព្រូវបានលគចា្់ទុ្រថា រោនរោរោ្រ់ទងលៅនរឹងគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលដីម (principle design) ជដេវា្រ៏ជា្រម្ម�ិទ្ិរប�់អ្្រផងជដរ(លេខ
លរៀងទី១៦)។

ពបលទ�ជប៉ុន និងសាធារណៈរដឋា្ូរលរ ៉ ្រ៏ទទួេយ្រនូវរោរលេី្រជេងមួយចនំលពាទះ្រងវទះខា្លេីភា្ថ្មី ននផេិ្ផេ(novelty) លៅល្េជដេ 
គនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយព្រូវបានលគផ្ស្វផសាយ (លៅ្រ្ុងរោរតានំង្ិ្័រណ៌ ឧប្ររណ៍/�រោ្ភ រៈលពបីពបា�់សាធារណៈ (public materials) ដូចជា  
លៅតាមទ�្សនាវដ្តី ឬល�ៀវលៅរោតា�ុ្រ ឬតាមអីុន្ឺជណ្) ្រ្ុងរយៈល្េពបានំមួយជខមុនល្េរោនរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំពប�ិនលបីរោរពបរោ� 
លនាទះបានល្វីល�ងីមុនល្េវាចាប់រោន�ុ្េភា្។ ទពមង់ (DM/1) ននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ  អនុញ្ញា ្ឲ្យអ្្រល្វីរោរពបរោ�
ពា្រ់្័ន្នរឹងរោរលេី្រជេងលេីភា្ថ្មីននផេិ្ផេ លបីអ្្រលពជី�លរ�ីយ្រពបលទ�ជប៉ុន (លេខលរៀងទី១៥) និង/ឬសាធារណរដឋា្ូរលរ ៉
(លេខលរៀងទី១៥ និងឧប�ម្័ន្II)។ លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ អ្្រព្រូវចានំថារោរពបរោ�ជបបលនទះអាចប៉ទះពាេ់ដេ់�ិទ្ិរប�់អ្្រលៅ្រ្ុង យុតា្ត ្ិរោរលផ្សងលទៀ្។

ពប�ិនលបីអ្្រលពជី�លរ�ីយ្រសាធារណរដឋា្ូរលរ ៉និងអ្្ររោនបនំណងចង់្វ៉ាអនំ្ីអាទិភា្ននរោរោ្រ់ ពា្រ្យ�ុនំមុនលគ(លេខលរៀងទី១៣)អ្្រអាច
ោ្រ់ឯ្រសារបញ្្ជ ្រ់្ីអាទិភា្រប�់អ្្រលោយលពបីឧប�ម្័ន្ V លៅ្រ្ុងទពមង់ DM/1 (ឬជផ្្រ ននរោរល្វីទនំនា្រ់ទនំនងោ្ លៅ្រ្ុង្រម្មវ ិ្ ីោ្រ់

 ពា្រ្យតាមពប្័ន្លអ�្ិរព្រូនិច “E-filing interface”)។ អ្្រអាចល្វីជបបលនទះបាន ចនំលពាទះជ្សាធារណរដឋា្ូរលរប៉៉ុលណាណ ទះ។ ឯ្រសារបញ្្ជ ្រ់អាទិភា្  
ជដេោមោរលោយ DCPs លផ្សងលទៀ្ ព្រូវបញ្ជូ នលោយផ្្េ់លៅរោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិឧ�សាហ្រម្ម (IP) រប�់្ួ្រលគ។

ពប�ិនលបី អ្្រលពជី�លរ�ីយ្រ�ហរដឋាអាលមរ្ិរវញិ អ្្រពបជហេជាចង់�ុនំរោររោ្់បន្ថយនថ្ល�វាចា្់ តានំងឯ្រ្្តបុគ្គេរប�់�ហរដឋាអាលមរ្ិរ  
ពប�ិនលបីអ្្ររោនេ្រ្ខណៈ�ម្ប្្តិពគប់ពោន់�ពរោប់ឋានៈជា”�ហពោ�ខ្ា្្ូច”(small entity) ឬ “�ហពោ�្ូចតាច” (micro entity)  
លៅតាមអ្្ថន័យ ននចបាប់ �ហរដឋាអាលមរ្ិរ និងបទប្បញញា្្តិជា្ររោនរប�់រោរយិាេ័យពាណិជ្ជ�ញ្ញា  និងពបរោ�នីយបព្្្រក្រម្មរប�់

 �ហរដឋាអាលមរ្ិរ (USPTO)។ លដីម្ប�ីលពមចដូលច្ទះបានអ្្រគួរ្ិនិ្្យលពជី�លរ�ី និងគូ�យពបអប់មួយព រ្ឹមព្រូវ (លេខលរៀង ទី១៨)។ លដីម្បបីញ្្ជ ្រ់
 ្ីឋានៈជា�ហពោ�្ូចតាចបានអ្្រគួរជ្ោ្រ់ជូននូវទពមង់ ននរោរបញ្្ជ ្រ់្ីឋានៈជបប

លនទះមួយលទៀ្(ឧប�ម្័ន្IV)។

ចុងបញ្ចប់ ពប�ិនលបីអ្្រលពជី�លរ�ីយ្រ�ហរដឋាអាលមរចិ អ្្រអាចោ្រ់ពា្រ្យរមួលៅ្រ្ុងទពមង់ DM/1 ជដេបញ្្ជ ្រ់្ី្័្៌រោន ជដេអ្្របានដរឹង
ថារោនេ្រ្ខណៈ�ម្ប្្តិពគប់ពោន់លដីម្បទីទួេបានរោររោរពារជារោ្ច �់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មពា្រ់្័ន្(ឧប�ម្័ន្ III)។

៣.៣.  តបមរូវការចាំបាចក់្ន៊ងការផលិតហ�ីងវិញ

រោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ លដីម្ប�ុីនំរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម លៅ្រ្ុងពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈ អន្ដរជា្ិ (IA) រប�់អ្្រព្រូវលោរ្តា
ម្ពមរូវរោរជាផ្ូវរោររប�់្រិច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច រោរខ្រខានមិន បានលោរ្តាម្ពមរូវរោរលនទះ អង្គរោរ WIPO អាចចា្់ទុ្ររោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ 
(IA) រប�់អ្្រថារោនេ្រ្ខណៈ មិនព្រឹមព្រូវ។ រោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ អាចល្វីល�ងីបានតាមទពមង់ជារោរថ្រូប/រោរថ្ចម្ង 
ឬរូប្នំណាងពរោហវ្ិរលផ្សងលទៀ្ ននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ឬននផេិ្ផេ ជដេបលងកី្បានជាគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម។ រោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម 
ល�ងីវញិ ជដេលរៀបរាប់លៅលេីព្រោ�់ ព្រូវថ្បិទរូប ឬលបាទះ្ុម្លោយផ្្េ់លេី �ន្រឹ្រព្រោ�់ខ្ា្ A4 លោយអនុលោមមតាមរោររោរជណនានំ 

 
ជដេបានបលងកី្ល�ងីលៅ្រ្ុងលគហទនំ្័រ http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html។ ចនំលពាទះរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំតាមពប្័ន្
លអ�្ិរព្រូនិច រោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ ព្រូវបលងកី្ល�ងី្រ្ុងទពមង់ជារូបភា្ JPEG ឬ TIFF ជដេរោនគុណភា្ 300x300 dpi 
និងទនំហនំឯ្រសារនីមួយៗមិនព្រូវលេី�្ី 2MB លទ។ លដីម្បពីជាប្័្៌រោនេនំអិ្ោ្រ់ទងនរឹងរោរបងាហា ញអនំ្ីរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ 
រោរលបាទះបង់�ិទ្ិ ចនំនួនរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ និងល ្្ម ទះ ទនំហនំ និងគុណភា្ ននរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ 
និងេ្រ្ខណៈ�រោ្គ េ់ជា្រ់ោ្រ់រប�់វា �ូមលមីេលៅ្រ្ុងលគហទនំ្័រ http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html។
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លៅ្រ្ុងរោេៈលទ�ៈជា្រ់ោ្រ់ ្រិច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច (�ន្ិ�ញ្ញា ព្ររុងហ្សជឺណវ) អនុញ្ញា ្ឲ្យោ្រ់រូប�នំណា្រគនំរូ(specimens)ជនំនួ�
រោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ។ ្រ្ុងរណីជបបលនទះ លយងីអាចអនុវ្្តបានពប�ិនលបីពា្រ្យ�ុនំរោនរោរ�នំលណី�ុនំឲ្យ្នយារល្េរោរផ្ស្វ

 ផសាយ និងបញ្ហា ពា្រ់្័ន្នរឹងគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ជដេរោនទនំហន្ំ ីរលផ្សងោ្។ ពប�ិនលបី អ្្រោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំោ្រ់រូប�នំណា្រគនំរូជនំនួ�រោរបលងកី្គនំនូ 
រឧ�សាហ្រម្ម ល�ងីវញិ អ្្រព្រូវជ្ផ្តេ់រូប�នំណា្រគនំរូមួយលៅឲ្យអង្គរោរ WIPO និងរូប�នំណា្រគនំរូមួយលទៀ្លៅឲ្យភាគីនន្រិច្ច 
ព្មលព្ៀងជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ី (DCP) នីមួយៗជដេព្រូវរោររូប�នំណា្រគនំរូលនាទះ។ រូប�នំណា្រគនំរូ ោនំងអ�់ព្រូវោ្រ់លៅ្រ្ុង្រញ្ចប់ជ្ 
មួយ និងព្រូវលោរ្តាមរោរ្ពមរូវ ជដេបានបញ្្ជ ្រ់លៅ្រ្ុងលគហទនំ្័រ http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html។

លោទះបីជារាេ់្ពមរូវរោរជាផ្ូវរោរោនំងអ�់ជដេលរៀបចនំល�ងីលោយ្រិច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហចព�បតាម រោរ្រនំណ្់រប�់អង្គរោរ WIPO 
្រ៏លោយ ្រ៏រោរយិាេ័យរប�់ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងរ្រល�ញីថា រោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិជដេរោនលៅ្រ្ុងរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈ

 អន្ដរជា្ិ (IR) មិនរោនេ្រ្ខណៈ�ម្ប្្តិពគប់ពោន់្រ្ុងរោរបងាហា ញគនំនូរឧ�សាហ្រម្មល្ញលេញលទ ជផ្អ្រលេីមូេោឋា នជបបលនទះ លគលចញេិខិ
 ្បដិល�្ផ្តេ់រោររោរពារ។ េ្រ្ខណៈវនិិចឆេ័យ�ពរោប់រោរបងាហា ញគនំនូរឧ�សាហ្រម្មឲ្យបានពគប់ពោន់អាចរោន�ភា្ខុ�ោ្្ីយុតា្ត ្ិរោរមួយ

លៅយុតា្ត ្ិរោរមួយលទៀ្។ លហ្ុដូលច្ទះអ្្រព្រូវ្ិលពោទះលយាបេ់ជាមួយភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង និងអង្គរោរជាអ្្រលពបីពបា�់ជដេរោនចនំណាប់អា
រម្មណ៍្រ្ុងលរឿងលនទះ អង្គរោរ WIPO បានបលងកី្ 
ឯ្រសារមួយ�្តី្ីរោរជណនានំឲ្យលរៀបចនំនិងរោរ 
ផ្តេ់រោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ លដីម្បទីប ់
សាក ្់ចនំលពាទះរោរបដិល�្លោយសារមូេលហ្ុ 
ននរោរបងាហា ញគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេរោន្័្៌រោន 
មិនពគប់ពោន់ល្វីល�ងីលោយរោរយិាេ័យព្រួ្ 
្ិនិ្្យពា្រ្យ�ុនំជដេអាចោញយ្រម្រលពបីពបា� ់
បាន្ីលគហទនំ្័រ http://www.wipo.int/ 
hague/en/news/ 2016/news 0006.html។

៤. ការដ្កព់ាក្យស៊ំគំនរូឧសសាហកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបសអ់្នក 
- ការអនវ៊ត្តល្អ

ទពមង់ (DM/1) ននពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិរប�់អ្្រ អាចោ្រ់ជូនលោយផ្្េ់លៅរោរយិាេ័យ អង្គរោរ WIPO ឬតាមរយៈ នាយ្រោឋា ន 
្រម្ម�ិទ្ិឧ�សាហ្រម្ម (DIP) លៅរាជធានីភ្នំល្ញ។

៤.១. ការដ្កព់ាក្យស៊ំ តាមរយៈ នាយកដ្ឋា នកម្មសិទ្ិឧសសាហកម្ម (DIP)

ពប�ិនលបីអ្្រោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ (IA)  
រប�់អ្្រ តាមរយៈនាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិឧ�សាហ្រម្ម (DIP)  
អ្្រព្រូវោ្រ់ពា្យ�ុនំលនទះជាភាសាអង់លគ្� លោយលពបីព្រោ�់ទពមង់  
DM/1។ នាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិឧ�សាហ្រម្ម នរឹងចុទះរោេបរលិចឆេទ 
ជដេខ្ួនបានទទួេពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិលនទះលៅ្រ្ុង 

ពបអប់ពា្រ់្័ន្ននទពមង់ DM/1។  រោេបរលិចឆេទននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ គឺជារោេបរលិចឆេទជដេនាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិ ឧ�សាហ្រម្មបានទទួេ លោយបញ្្ជ ្រ់ថារោរយិាេ័យអង្គរោរ WIPO នរឹងទទួេបានពា្រ្យ�ុនំលនទះ្រ្ុងរយៈល្េមួយជខគិ្ចាប់្ីនថងៃជដេបានចុទះ
 រោេបរលិចឆេទលនទះ។ ពប�ិនលបីមិនលោរ្តាមល្េលវោ្រនំណ្់លទ រោេបរលិចឆេទននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ គឺគិ្ចាប់្ីនថងៃ
 ជដេអង្គរោរ WIPO បានទទួេពា្រ្យ�ុនំលនាទះ។

៤.២. ការដ្កព់ាក្យស៊ំហដ្យផ្ទា លហ់ៅការិយាលយ័អង្គការ WIPO 
(ភារា គំរសូបមាបក់ារដ្កព់ាក្យស៊ំ អត្ថប្រហយាជន ៍ននការដ្កព់ាក្យស៊ំតាម
ប្រពន័ហ្អ�ិចបតរូនិច)

ពប�ិនលបី អ្្រោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ លោយផ្្េ់លៅរោរយិាេ័យអង្គរោរ WIPO អ្្រអាច ោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាភាសាអង់លគ្� បារា នំង 
ឬលអ�បាញ៉។ រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ ជាទូលៅព្រូវោ្រ់ លោយផ្្េ់លៅរោរយិាេ័យអង្គរោរ WIPO។

ចនំលពាទះរោរោ្រ់បងាហា ញផេិ្ផេរចនាមូ្ �ូមលមីេ website ោនំង្ីរ ខាងលពរោមលនទះ៖

•  មគ្គុលទ្�្រ៍ទីព្ររុងលហច�ពរោប់អ្្រលពបីពបា�់តាមអា�យោឋា នលនទះ 
 https://www.wipo.int/hague/en/guide/

•  រោរជណនានំ �្តី្ី រោរលរៀបចនំ និងរោរផ្តេ់ផេិ្ផេ លដីម្បពីបរុងលពបៀបជាមុននូវេទ្ភា្ ននរោរទទួេរោរ 
 បដិល�្្ីរោរយិាេ័យ្ិនិ្្យ�នំណុនំ ឯ្រសារលៅលេីមូេលហ្ុ ននរោរផ្តេ់្័្៌រោនមិនបានពគប់ពោន់

 
 តាមអា�យោឋា នលនទះ http://www.wipo.int/hague/en/news/2016/news_0006.html

ចំណ៊ចគនលៃឹរះសបមាបជ់ាជំនយួរា្ម រតី
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

អ្្រអាចោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិលោយផ្្េ់ជាមួយរោរយិាេ័យអង្គរោរ WIPO តាមរយៈ ពប្័ន្ពគប់ពគងរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជា 
លអ�្ិរព្រូនិចរប�់ទីព្ររុងលហច ឬលផញាីជាទពមង់ព្រោ� DM/1 លៅរោន់ រោរយិាេ័យអង្គរោរ WIPO ជារោរបញ្ជូ នេិខិ្ (តាមរយៈ 

 ប៉ុ�្តិ៍នពប�ណីយ ៍ឬល�វាបញ្ជូ នេិខិ្លផ្សងលទៀ្ ្រ៏បាន) ឬតាមរយៈទូរសារ្រ៏បាន។

អង្គរោរ WIPO មិនទទួេយ្ររោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ លោយរោរបញ្ជូ នតាមទូរសារលទ លបីរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំោនំងលនាទះ រោនរោរ
 

បលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ ជដេលបាទះ្ុម្ផសាយជារូបរោន្ណ៌។ លបីរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ រោនរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ 
ព្រូវបានលបាទះ្ុម្ផសាយជា្ណ៌� និង ្ណ៌ល ្្ម  ពា្រ្យ�ុនំ នរឹងរោន�ុ្េភា្បាន គឺគិ្ចាប់្ីនថងៃ ជដេរោរយិាេ័យអង្គរោរ WIPO 
ទទួេបាន ទពមង់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិចបាប់លដីម និងអមលោយគនំនូរឧ�សាហ្រម្មចបាប់លដីម ្រ្ុងរយៈល្េ២០នថងៃ គិ្ចាប់្ីនថងៃ 
ននរោរទទួេរោរទនំនា្រ់ទនំនង និងរោរលឆ្ីយឆ្ងតាមទូរសារ។

លដីម្បោី្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ តាមពប្័ន្អនឡាញ  លោយលពបីពប្័ន្ពគប់ពគងរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាលអ�្ិរព្រូនិចរប�់តាម
 ពប្័ន្ទីព្ររុងលហច អ្្រព្រូវរោនល ្្ម ទះគណនីរប�់អ្្រលពបីពបា�់ជាមួយនរឹងអង្គរោរ WIPO (https://www3.wipo.int/myaccount/en/)។ 

ពប�ិនលបីអ្្រមិនោន់រោនល ្្ម ទះគណនី លៅល�យីលទ អ្្រអាចបលងកី្ល ្្ម ទះគណនីរប�់អ្្រលពបីបានលៅលេីលគហទនំ្័រ https://www3.wipo.
int/wipoaccounts/en/usercenter/publi/register.jsf លោយព្រូវចូេលៅ្រ្ុងគណនីអ្្រលពបីរប�់អ្្រលៅ្រ្ុងអង្គរោរ WIPO អ្្រអាចចូេ
លបី្រពប្័ន្ោ្រ់ពា្រ្យតាមពប្័ន្លអ�ចិពទរូនិចលពបីពបា�់ បាន។

រោរលពបីពបា�់ពប្័ន្ោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាលអ�្ិរព្រូនិច្រ្ុងរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ (IA) រប�់អ្្រផ្តេ់ឲ្យអ្្រនូវ អ្្ថពបលយាជន៍ជាលពចីន៖ អ្្រអាចោ្រ់
 បញ្ចូ េនូវរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិជាលពចីន្រ្ុងល្េដនំណាេ ោ្អ្្រអាចជឆ្ររ្រលមីេទពមង់ជបបបទមួយចនំនួនលៅ្រ្ុងល្េលវោ
 ជា្រ់ោ្រ់ អ្្រអាចោញយ្រ(save) ពា្រ្យ�ុនំបាន អ្្ររោន�ិទ្ិអាចចូេលពបី្រម្មវ ិ្ ី/រ៉ោ�ីុនគិ្នថ្ល�វា  អ្្រទទួេបាននថ្ល�វាោបលៅល្េ

ជដេពា្រ្យ�ុនំរោនរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិជាលពចីន (ចាប់តានំង្ីរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ ជដេព្រូវបានោ្រ់ជូនលៅ
 លេីព្រោ�គឺព្រូវបង់នថ្ល�វា�ពរោប់ទនំ្័រនីមួយៗ�ពរោប់លេី្រដនំបូង) អ្្រអាចបង់នថ្ល�វារប�់អ្្រតាមពប្័ន្អនឡាញលោយរោរលពបីពបា� ់

ប័ណណឥណោន។ ពា្រ្យ�ុនំ (IA) រប�់អ្្រ ព្រូវបានបញ្ជូ នលចញភ្ាមៗ លហយីអ្្រ្រ៏ទទួេបានប័ណណបញ្្ជ ្រ់្ីរោរទទួេសា្គ េ់ជាោយេ្រ្ខណ៍ 
អ្រ្សរភ្ាម ជដរអ្្រអាចទទួេបានរោរជូនដនំណរឹ ង និងោញយ្ររោរជូនដនំណរឹ ង្ីអង្គរោរ WIPO ពា្រ់្័ន្នរឹងពា្រ្យ�ុនំ អន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ។ អ្្រ 
អាចបញ្ជូ នរោរជ្រ្ពមរូវចនំលពាទះឯ្រសារមិនព្រឹមព្រូវ/ភា្មិនពបព្រ្ី ឬវ្ិររៈលផ្សងៗ (រាប់បញ្ចូ េោនំង រោរជ្រ្ពមរូវលេីរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម

 ល�ងីវញិ និងឯ្រសារ ជដេព្រូវជ្រ្ពមរូវ លផ្សងៗលទៀ្) ្រ្ុងរោរបញ្ជូ នលៅអង្គរោរ WIPO អ្្រអាចជឆ្ររ្រលមីេ្ីសា្ថ នភា្ ននរោរោ
 ្រ់ពា្រ្យជា េ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ្រ្ុងល្េមួយ្ិ្ពបា្រដ។

លបីរោរជូនដនំណរឹ ងពា្រ់្័ន្នរឹងពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ អាចលពបីពបា�់បាន តាមរយៈរោរលពបីពបា�់ពប្័ន្ោ្រ់ពា្រ្យជាលអ�្ិរព្រូនិច 
អ្្រនរឹងទទួេបានសារពបាប់្ីដនំណរឹ ងតាមអីុជម៉េ្រ្ុង អា�័យោឋា នអីុជម៉េ ជដេអ្្របានលពបីពបា�់លដីម្បបីលងកី្គណនីរប�់អ្្រ។ រោរ្រនំរ ិ្

 ជ្មួយគ្់លេីរោរលពបីពបា�់ពប្័ន្ោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាលអ�្ិរព្រូនិចគឺវាមិនព្រូវបានអនុញ្ញា ្ឲ្យលពបីពបា�់លទ ពប�ិនលបីអ្្ររោនបនំណង ចង់ោ្រ់ប
ញ្ចូ េរូប�នំណា្រគនំរូននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជនំនួ�រោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ។

ការដ្កព់ាក្យតាមប្រពន័ហ្អ�ិកបតរូនិចរបសប់ករុងហហច – អំពីអត្ថប្រហយាជនរ៍បសវ់ា

អ្នកបតរូវហធ្វីយ៉ាងណាផ្តលព់ត័ម៌ានសំខាន់ៗ ហៅក្ន៊ងទបមង ់DM/1:

  ោ្រ់បញ្ជូ េនូវផេិ្ផេថ្មីជាលពចីន្រ្ុងល្េដនំណាេោ្

  ជឆ្ររ្រលមីេទពមង់រោរលផ្សងៗបានោន់ល្េលវោ

  ថ្ទុ្រ (save) ពា្រ្យ�ុនំបានពគប់ល្េលវោ

  លមីេ ឬលពបីរ៉ោ�ុីនគិ្នថ្ល�វាបានល្ញលេញ (integrated Fee Calculator)

  ទូោ្់នថ្ល�វារប�់អ្្រជាប័ណណឥណ្ន្ (credit card) តាមពប្័ន្អនឡាញ 

  នថ្ល�វាោបលៅល្េរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំរប�់អ្្ររោនោ្រ់បញ្ចូ េនូវផេិ្ផេជាលពចីន

  រោរបញ្ជូ នពា្រ្យ�ុនំរប�់អ្្របានឆ្លបីរហ័�

  លចញេិខិ្ពបគេ់-ទទួេភ្ាមៗ

  ទទួេ និងោញយ្ររោរជូនដនំណរឹ ងពា្រ់្័ន្នរឹងរោរោ្រ់ពា្រ្យរប�់អ្្រ (+រោរជូនដនំណរឹ ងតាមអីុជមេ) “+ e-mail alert” 
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៤.៣. ការប៉ានប់្រមាណហលីការចំណាយ និងការទរូទាតន់ថលៃហសវា

រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ ព្រូវបង់នថ្ល�វាបីពបលភទ គឺ នថ្ល�វាលោេ នថ្ផ្ស្វផសាយ និងនថ្ ល�វា�ពរោប់ភាគីពបលទ�នន្ិរច្ចព្ម
 លព្ៀងោ្ជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ី (DCP) ជដេអ្្រជ�វងរ្ររោរ រោរពារ មិនថានិយាមនននថ្ល�វា ឬនថ្ល�វាននរោរចា្់តានំងអ្្រ្នំណាង 

លនាទះលទ។  ចនំលពាទះនិយាមនននថ្ល�វា រចនា�ម្័ន្បី្រនំរ ិ្  អនុវ្្ត្រ្ុងរោរឆ្ុទះបញ្្ច នំង្ី្រពមិ្ននរោរព្រួ្្ិនិ្្យជដេល្វីល�ងីលោយភាគីនន្រិច្ចព្ម
លព្ៀង  ជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ី (DCP)។

ចនំនួនននរោរទូោ្់នថ្ល�វាពា្រ់្័ន្នរឹងរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិព្រូវបាន្រនំណ្់លៅ្រ្ុងតារាងនថ្ល�វាទីព្ររុងលហច។ �ូមលមីេ 
(http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm) ឬ្រ្ុង្ររណីរោន រោរគិ្នថ្ល�វាលផ្សង្ីោ្ ជដេព្រូវបានលៅសាមីភាគីនន្រិច្ចព្ម

 លព្ៀង �ូមលមីេ្រ្ុង (http://www.wi po.int/hague/en/fees/individ-fee.html)។

ពប�ិនលបីអ្្ររោន�ិទ្ិជ្មួយគ្់ ជាអ្្ររោនទនំនា្រ់ទនំនងជាមួយពបលទ�្រម្ុជា  (ពប�ិនលបីអ្្រជា អ្្រោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំលពចីន លហយីរ្ោ្រ់ៗ�ុទ្
ជ្រោនេ្រ្ខណៈ�ម្ប្្តិពគប់ពោន់) នថ្ល�វាជដេព្រូវបង់ឲ្យអង្គរោរ WIPO និងនិយាមនននថ្ល�វា�ពរោប់ DCPs ព្រូវរោ្់បន្ថយម្រព រ្ឹម 
១០% នននថ្ល�វាជដេបាន្រនំណ្1់។ ព្ង់លនទះរោនន័យថានថ្ល�វាលោេព្រូវ្រនំណ្់យ្រព រ្ឹម ៤០CHF (�ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយ) 
និង ២CHF (�ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មនីមួយៗបជន្ថមលទៀ្ ជដេោ្រ់បញ្ចូ េ្រ្ុងពា្រ្យ�ុនំ (IA) ដជដេលនាទះ) នថ្ល�វាលបាទះ្ុម្លផ្ស្វផសាយ

 ព្រូវ្រនំណ្់យ្រព រ្ឹម 2CHF �ពរោប់រោរបលងកី្គនំនូឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិនីមួយៗ និង ១៥CHF �ពរោប់រោរផសាយ្រ្ុងទនំ្័រនីមួយៗ បជន្ថមលេី
រោរផសាយជាលេី្រដនំបូងជដេរោរបលងកី្គនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិមួយ ឬលពចីនព្រូវបានបងាហា ញ និងនថ្ល�វាបជន្ថមលទៀ្ជដេរោនអ្្ថបទ 
ផ្ស្វផសាយលេី� ្ី១០០ពា្រ្យព្រូវ្រនំណ្់យ្រចនំនួន១CHF ្រ្ុងមួយព្ររុមននពា្រ្យ ជដេរោនចនំនួនពបានំពា្រ្យជដេលេី�្ី១០០ ពា្រ្យ។ 

 និយាមនននថ្ល�វាចា្់តានំងអ្្រ្នំណាង�ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយ ព្រូវ្រនំណ្់យ្រព រ្ឹម៤CHF (�នំរាប់ DCPs លៅ្រ្ុង្រនំរ ិ្ ទី១) ៦CHF 
 (្រនំរ ិ្ ទី២) និង៩CHF (្រនំរ ិ្ ទី៣) និង�ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មនីមួយបជន្ថមលទៀ្ ជដេព្រូវោ្រ់បញ្ចូ េ្រ្ុងពា្រ្យ�ុនំ (IA) ដជដេលនាទះលៅព រ្ឹម 
 ១CHF (�នំរាប់ DCPs ្រ្ុង្រនំរ ិ្ ទី១) ២CHF (្រនំរ ិ្ ទី២) និង ៥CHF (្រនំរ ិ្ ទី៣)។

លដីម្បជីួយ�ពមរួេដេ់រោរគណនានថ្ល�វា្រ្ុងរោរទូោ្់�ពរោប់រោរោ្រ់ពា្រ្យជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់ អ្្រ អង្គរោរ WIPO ផ្តេ់ឲ្យអ្្រនូវ 
ឧប្ររណ៍លពបីពបា�់ងាយៗតាមពប្័ន្អីុន្ឺជណ្ ជដេលគសា្គ េ់ថា ជារ៉ោ�ុីនគណនានថ្ល�វាតាមពប្័ន្ទីព្ររុងលហច ជដេអ្្រអាចចូេលៅ
លមីេនិងលពបីពបា�់តាមលគហទនំ្័រដូចខាង លពរោមៈ http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp។

ពា្រ់្័ន្នរឹងវ ិ្ ីសាស�្តននរោរទូោ្់នថ្ល�វា អ្្រអាចទូោ្់នថ្ល�វារប�់អ្្រជូន
អង្គរោរ WIPO តាម រយៈ (i) រោរលផ្រពបា្រ់តាម្នាោរ្រ៏បាន (ii) 
រោរលផ្រគណនីចរន្តរប�់អង្គរោរ WIPO ្រ៏បាន ឬ (iii) ទូោ្់តាមប័ណណឥណ
ោន្រ៏បាន( រោរទូោ្់ជបបលនទះល្វីល�ងីជ្លៅល្េលពបីពបា�់រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ
តាមពប្័ន្លអ�្ិរព្រូនិចប៉ុលណាណ ទះ)។ លដីម្បពីជាប្័្៌រោនេម្អិ្អនំ្ីបញ្ហា លនទះ 
�ូមលមីេលគហទនំ្័រ http://www.wip o.int/ finance/en/hague.html។

៤.៤. ភាពមិនប្របកតី និងវិធីហដ្រះបរាយបញ្ហា ទាំងហនារះ

ពប�ិនលបីអង្គរោរ WIPO រ្រល�ញីថា រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រមិនបានបនំល្ញ តាមរោរ្ពមរូវលនាទះលទ (�ូមលមីេជផ្្រ
 ៣.២.១, ៣.២.២ និង ៣.៣) លគនរឹងពបាប់អ្្រឲ្យល្វីរោរជ្រ្ពមរូវតាម រោរជណនានំ្រ្ុងរយៈល្េបីជខ គិ្ចាប់្ីនថងៃជដេបានបញ្ជូ នេិខិ្
 ជណនានំលៅអ្្រ។ រោេលបីភា្មិនពបព្រ្ី ននរោរបនំល្ញទពមង់លនទះមិនោន់បានជ្រ្ពមរូវ្រ្ុងអនំ�ុងល្េ៣ជខលទលនាទះ ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈ
 អន្ដរជា្ិរប�់ អ្្រនរឹងព្រូវចា្់ទុ្រថាជាអសាលបាទះបង់ លហយីអង្គរោរ WIPO នរឹងបងវិេពបា្រ់នថ្ល�វា�ពរោប់រោរោ្រ់ពា្រ្យលនទះលៅអ្្រវញិ 

បន្ាប់្ីបានរោ្់ទរឹ្រពបា្រ់មួយចនំនួននននថ្ល�វាលោេ�ពរោប់រោរល្វីទនំនា្រ់ទនំនង្រន្ងម្រ។

 ៤.៤.១. ភាពមិនប្របកតី ដែលជាហហតន៊ាំឲ្យមានការពនយារហពល ននការដ្កព់ាក្យស៊ំ

ពប�ិនលបីពា្រ្យោ្រ់�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិមិន�្ថិ្្រ្ុងភាសា ជដេមិនបាន្រនំណ្់ទុ្រជាមុនលនាទះលទ ភា្មិនពបព្រ្ីលនទះ នរឹងល្វីឲ្យរោនរោរ
្នយារល្េននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំលនាទះ។ ព�លដៀងោ្លនទះជដរ រោេបរលិចឆេទននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ នរឹងព្រូវបាន្នយារ 
ល្េ ពប�ិនលបីោ្ម ន្័្៌រោនមួយចនំនួន ដូចខាងលពរោមលៅ្រ្ុងពា្រ្យ�ុនំ (IA) រប�់អ្្រ៖ (i) រោរបញ្្ជ ្រ់ ឬរោរលរៀបរាប់មិនចបា�់ោ�់្រ្ុង

 រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រតាម្ិរច្ចព្មលព្ៀងព្ររុងលហច (�ន្ិ�ញ្ញា ព្ររុងហ្សជឺណវ) (ii) ្ ័្៌រោនជដេព្រូវលរៀបរាប់ពា្រ ់
្័ន្នរឹងអ្្ត�ញ្ញា ណរប�់អ្្រលដីម្បលី្វីឲ្យអ្្រទទួេបានរោរយេ់ព្មចុទះបញ្ជ ី(iii) ្័្៌រោនពគប់ពោន់�ពរោប់រោរទនំនា្រ់ទនំនងោ្លដីម្បឲី្យលគ

 
1 រោររោ្់បន្ថយនថ្ល�វាលនទះ អនុវ្្តចនំលពាទះអ្្រោ្រ់ពា្រ្យ ជដេរោន�ិទ្ិជ្មួយ្ុ្រងទនំនា្រ់ទនំនងជាមួយភាគី នន្ិរច្ចព្មលព្ៀង ជដេ ជាពបលទ�រោនរោរអភិវឌ្ឍ្ិច្ួច (LDC) ព�បតាមបញ្ជ ី 
ននពបលទ�បលងកី្ ល�ងីលោយអង្គរោរ�ហពបជាជា្ិ (អ.�.ប) ដូច ្ររណី ននពបលទ�្រមុ្ជាជាលដីម។

ជឆ្ររ្រលមីេឲ្យបានដរឹងមុនថាល្ីអ្្រព្រូវបង់នថ្ល�វាប៉ុនា្ម ន 
តាមរយៈ រោរលពបីពបា�់រ៉ោ�ីុនគិ្នថ្ល�វាតាមអា�យោឋា នលនទះ
http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

ចំណ៊ចគនលៃឹរះសបមាបជ់ាជំនយួរា្ម រតី



ស�ៀវសៅណែនាអំនុវត្ត�ម្រាប់អ្នកបស្កើតគំនូរឧ�សាហកម្ម និ្�ហម្គិនកម្ុជា 21 |

ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

អាចោ្រ់ទងដេ់អ្្រ ឬអ្្រ្នំណាងរប�់អ្្របាន (iv) រោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ ឬ(លៅ្រ្ុង្ររណី ជដេបានទទួេរោរអនុញ្ញា ្)  
រូប�នំណា្រគនំរូ ននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មនីមួយៗជដេជា្រម្មវ្្ថុននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ (v) រោរលពជី�លរ�ីយ្រ ភាគីនន្រិច្ចព្ម

 លព្ៀងមួយយ៉ាង្ិច។

ពប�ិនលបីភា្មិនពបព្រ្ីជបបលនទះព្រូវបានលេី្រល�ងី រោេបរលិចឆេទននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំព្រូវបានជ្រម្រ ជារោេបរលិចឆេទជដេរោរជ្រ្ពមរូវលេី
 ភា្មិនពបព្រ្ីលនាទះ ព្រូវបានទទួេលោយអង្គរោរ WIPO។

 ៤.៤.២. ភាពមិនប្របកតីពាកព់ន័ន្ឹងតបមរូវការពិហសសរបសភ់ាគី ននកិច្ចបពមហបពៀង

្រ្ុង្ររណីរោនភា្មិនពបព្រ្ី ជដេោ្រ់ទងនរឹងរោរខវទះនូវខ្រឹមសារ�នំខាន់ៗបជន្ថមលទៀ្ជដេជារោរ ្ពមរូវរប�់ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងមួយចនំ
នួន (រោរបញ្្ជ ្រ់្ីអ ្្ត�ញ្ញា ណរប�់អ្្របលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម  រោរលរៀបរាប់�លង្ខប និង/ឬរោរ្វ៉ា) (�ូមលមីេជផ្្រ៣.២.២) ពប�ិនលប

 ី
អ្្រមិនជ្រ្ពមរូវនូវភា្មិនពបព្រ្ី លនទះ្រ្ុងរយៈល្េបីជខលទ រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រនរឹងព្រូវចា្់ទុ្រថាជាបញ្ហា

 ននរោរមិន ោន់បានលពជី�លរ�ីយ្រភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងលៅល�យី។ លេី�្ីលនទះលទៀ្ ពប�ិនលបីអ្្របានជ្រ្ពមរូវនូវ ភា្មិនពបព្រ្ី
 លនទះលហយី រោេបរលិចឆេទននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ នរឹងបានជ្រលៅរោេបរលិចឆេទជដេ រោរជ្រ្ពមរូវលេីភា្មិនពបព្រ្ីលនាទះ
 ព្រូវបានទទួេលោយអង្គរោរ WIPO ឬរោេបរលិចឆេទ ននរោរោ្រ់ពា្រ្យ លៅ្រ្ុងពា្រ្យ�ុនំចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ គឺព្រូវយ្ររោេបរលិចឆេទមួយ

ណាជដេលៅលពរោយលគ។

៥. ការចរ៊ះបញ្ជីរគំនរូឧសសាហកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ (IR)

ពប�ិនលបី រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រអនុលោមតាមរោរជចងជា្ពមរូវរោរផ្ូវរោរ អង្គរោរ WIPO នរឹងចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម
 លៅ្រ្ុងគេ់បញ្ជ ីអន្ដរជា្ិ និងបញ្ជូ នវញិ្ញា បនប័ព្បញ្្ជ ្រ់្ីរោរចុទះ បញ្ជ ីជូនអ្្រ។ អង្គរោរ WIPO នរឹងល្វីរោរលបាទះ្ុម្ផ្ស្វផសាយ្ីរោរចុទះ
 បញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ (IR) លៅ្រ្ុង ព្រឹ្្តិប័ព្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មអន្តរជា្ិយ៉ាងឆ្ប់។ រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ (IA) 

និងរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ (IR) ព្រូវរ្រសាទុ្រជារោរ�រោងៃ ្់លោយអង្គរោរ WIPO រហូ្ដេ់ល្េលបាទះ្ុម្ផសាយ។ រោររ្រសារោរ 
�រោងៃ ្់លនទះ ្រ៏ព្រូវបានអនុវ្្តផងជដរចនំលពាទះឯ្រសារលផ្សងលទៀ្ជដេភា្ជ ប់ម្រជាមួយនរឹងពា្រ្យ�ុនំជា េ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិលនទះ។

៥.១. ការហបារះពម៊ផ្សាយពីការចរ៊ះបញ្ជីហៅក្ន៊ងបពឹតិ្តបប័តគំនរូឧសសាហកម្មអន្តរជាតិ

ព្រឹ្្តិប័ព្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មអន្តរជា្ិ (http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en) ព្រូវបាន ផ្ស្វផសាយពបចានំ�បា្ត ហ៍ (រាេ់នថងៃ 
�ុព្រ) លៅលេីលគហទនំ្័ររប�់អង្គរោរ WIPO។ រោរលបាទះ្ុម្ផសាយលៅ្រ្ុង ព រ្ឹ្្តិប័ព្លនទះព្រូវបានចា្់ទុ្រជារោរលបាទះ្ុម្ផសាយពគប់ពោន់ លៅ

 
ពគប់បណា្ត ពបលទ�ជាភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង �ហភា្ព្ររុងលហចោនំងអ�់។ រោេបរលិចឆេទននរោរលបាទះ្ុម្ផ្ស្វផសាយ គឺជារោេបរលិចឆេទននរោរទទួេ
ព្រឹ្្តិប័ព្្័្៌រោនលោយរោរយិាេ័យរប�់ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង ជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ី(DCPs)លហយីរោេបរលិចឆេទលនាទះ

 ពា្រ់្័ន្នរឹងរោរគណនារយៈល្េជដេលៅ�េ់�ពរោប់ឲ្យភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង ជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ី (DCP) លដីម្បលី្វីរោរ
 ជូនដនំណរឹ ង្ីរោរបដិល�្លេីពា្រ្យ�ុនំជាបលណា្ត ទះអា�ន្។

 ៥.១.១. ខលៃឹមរារ និងហពលហវលា ននកាហបារះពម៊ផ្សាយ

រោរលបាទះ្ុម្ផ្ស្វផសាយ្ីរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិលៅ្រ្ុងព្រឹ្្ដិប័ព្្័្៌រោនគឺរោនទិន្ន័យដូច ្លៅ៖ ទិន្ន័យជដេបាន្រ្់ពតាទុ្រ
លៅ្រ្ុងគេ់បញ្ជ ីអន្ដរជា្ិ រោរផ្ស្វផសាយល�ងីវញិននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលហយី ជដេរោរលបាទះ្ុម្ផសាយលនទះព្រូវបាន្នយារល្េ ឬរោរបញ្្ជ ្រ់្ី
រោេបរលិចឆេទជដេរោេបរលិចឆេទលនទះព្រូវបាន ផុ្រយៈល្េ្រនំណ្់ ឬព្រូវចា្់ទុ្រថាបានផុ្្រនំណ្់។

លោេរោរណ៍ទូលៅ គឺរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិលនទះព្រូវបានលបាទះ្ុម្ផសាយ្រ្ុងរយៈល្េពបានំ មួយជខបន្ាប់្ីបានល្វីរោរចុទះបញ្ជ ីរចួ។ 
លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ បន្ាប់្ីរោនរោរល�្ី�ុនំ្ីអ្្រោ្រ់ពា្រ្យម្រ លៅរោន្ររណីលេី្រជេងចនំនួន្ីរជដេអាចទទួេយ្របានៈ រោរលបាទះ

 ្ុម្ផសាយជាបន្ាន់ និងរោរ្នយារល្េ ននរោរលបាទះ្ុម្ផសាយ។

ពប�ិនលបីអ្្រល�្ី�ុនំឲ្យល្វីរោរលបាទះ្ុម្ផសាយភ្ាម រោរលបាទះ្ុម្ផសាយលនទះនរឹងដនំលណីររោរលៅភ្ាមគឺលៅ ល្េជដេអង្គរោរ WIPO បានលរៀបចនំ
 ចា្់ជចង្ីរោរងារបលច្ច្រលទ��នំខាន់ៗរចួរាេ់  (រោរងារលរៀបចនំរោរ លបាទះ្ុម្ផសាយលនទះអាចលពបីល្េ្ីមួយលៅ្ីរ�បា្ត ហ៍)។
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ពប�ិនលបីអ្្រល�្ី�ុនំឲ្យល្វីរោរ្នយារល្េ្ីរោរលបាទះ្ុម្ផសាយ រោរលបាទះ្ុម្ផសាយលនទះនរឹងព្រូវ្នយារល្េភ្ាមបន្ាប់្ីរោេបរលិចឆេទននរោរ
 ្នយារល្េព្រូវបញ្ចប់ ឬព្រូវចា្់ទុ្រថាបានផុ្្រនំណ្់(�ូមលមីេ ជផ្្រ៥.១.២ ខាងលពរោម) ។

 ៥.១.២. រយៈហពល ននពនយារហពលការហបារះពម៊ផ្សាយ

្រិច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច (�ន្ិ�ញ្ញា �ព្ររុងហ្សជឺណវ) អនុញ្ញា ្ឲ្យអ្្រល�្ី�ុនំរោរ្នយារល្េននរោរ លបាទះ្ុម្ផសាយរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈ
អន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ�ពរោប់រយទះល្េ៣០ជខ  គិ្ចាប់្ីនថងៃននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ ឬជដេព្រូវោមោរ្ីអាទិភា្ននរោរចុទះបញ្ជ ីលោយគិ្ចាប់្ី

 នថងៃននរោរោមោរនូវអាទិភា្លនាទះ។ លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ រយៈល្េននរោរ្នយារល្េ្ិ្ពបា្រដនរឹងជផ្អ្រលេីចបាប់រប�់ភាគីនន្រិច្ច
 ព្មលព្ៀង ជដេទទួេបានរោរចា្់តានំងលៅ្រ្ុងពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ។

ពប�ិនលបីពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ រោនរោរលពជី�លរ�ីយ្រភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងមួយ ជដេបានពបរោ�ថា រយៈល្េននរោរ
 ្នយារល្េលៅតាមចបាប់រប�់ខ្ួន ជដេរោនរយៈល្េ្ិចជាង ៣០ជខ2 លនាទះរោរលបាទះ្ុម្ផសាយនរឹងចាប់លផ្តីមដនំលណីររោរលៅ្រ្ុងនថងៃផុ្្រនំណ្់  

ននរយៈល្េ្នយារដូចរោនជចងលៅ្រ្ុង ល�ច្រ្តីពបរោ�លនាទះ។ ពប�ិនលបីរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្ររោនរោរលពជី�លរ�ី
 យ្រភាគី នន្ិរច្ចព្មលព្ៀងលេី�្ីមួយជដេពា្រ្យ�ុនំលនាទះបានល្វីរោរពបរោ�ជបបលនទះរោរលបាទះ្ុម្ផសាយចាប់លផ្តីមដនំលណីររោរលៅនថងៃផុ្្រនំណ្់
 ្រ្ុងរយៈល្េជដេបានជូនដនំណរឹ ងខ្ីបនំផុ្លៅ្រ្ុងរោរពបរោ�ោនំងលនាទះ។

លេី�្ីលនទះលទៀ្ ពប�ិនលបីពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្ររោនរោរលពជី�លរ�ីយ្រភាគីនន្រិច្ច ព្មលព្ៀងមួយជដេបានពបរោ�ថា 
រោរ្នយាល្េននរោរលបាទះ្ុម្ផសាយមិនអាចល្វីលៅបានលទលពរោមចបាប3់ រប�់ខ្ួន រោេបរលិចឆេទននរោរលបាទះ្ុម្ផសាយនរឹងជផ្អ្រលេី ថាល្ីរោរោ្រ់
ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ ព្រូវភា្ជ ប់ម្រជាមួយនូវរោរបលងកី្ល�ងីវញិ ឬរូប�នំណា្រគនំរូននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម។ ពប�ិនលបីពា្រ្យ�ុនំជា 
េ្រ្ខណៈ អន្ដរជា្ិរប�់អ្្រ ព្រូវភា្ជ ប់ម្រជាមួយនូវរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ អង្គរោរ WIPO នរឹងជូនដនំណរឹ ង អ្្រថារោរល�្ី 
�ុនំរោរ្នយារល្េ ននរោរលបាទះ្ុម្ផសាយមិនព�បតាមរោរលពជី�លរ�ីយ្រភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង លនាទះលទ។ ពប�ិនលបីអ្្រមិនដ្រលចញនូវរោរ

 លពជី�លរ�ីយ្រភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង�ុនំរប�់ខ្ួន ្រ្ុងរយៈល្េ មួយជខលទ រោរល�្ី�ុនំរប�់អ្្រជដេឲ្យល្វីរោរ្នយារល្េននរោរលបាទះ
 ្ុម្ផសាយនរឹងមិនយ្រម្រចា្់ទុ្របានរោរ។ ពប�ិនលបីពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរប�់អ្្រភា្ជ ប់ម្រជាមួយនូវរូប�នំណា្រគនំរូននគនំនូរឧ�សា

ហ្រម្ម អង្គរោរ WIPO នរឹងមិនទទួេយ្ររោរលពជី�លរ�ីយ្រភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងលនាទះលទ លហយីអង្គរោរ WIPO នរឹងជូន ដនំណរឹ ងដេ់អ្្រ
 ្ីរោរមិនទទួេយ្រលនទះ។

្រ្ុងរយៈល្េននរោរ្នយារល្េលនទះ អ្្រអាចល�្ី�ុនំឲ្យល្វីរោរលបាទះ្ុម្ផសាយមុនបាន (ដូចជារោរលបាទះ ្ុម្ផសាយមុនរោរផុ្្រនំណ្់ននរយៈ 
ល្េ្នយារជដេបានល�្ី�ុនំរចួលហយី) ពា្រ់្័ន្នរឹងគនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយ ឬលពចីន ជដេរោនលៅ្រ្ុងរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ 
លោទះ្រ្ុង្ររណីណា្រ៏លោយ រយៈល្េននរោរ ្នយារល្េព្រូវចា្់ទុ្រថាផុ្្រនំណ្់លៅ្រ្ុងនថងៃ ជដេ�នំលណី�ុនំរប�់អ្្រ�ពរោប់រោរលបាទះ្ុម្

 ផសាយមុនព្រូវបានទទួេលោយអង្គរោរ WIPO។

 ៥.១.៣. ផលវិបាក ននការពនយារហពលក្ន៊ងការហបារះពម៊ផ្សាយ

្រ្ុង្ររណីរោនរោរ្នយាល្េននរោរលបាទះ្ុម្ផសាយរោរទូោ្់នថ្ល�វាលបាទះ្ុម្ផសាយមិនោមោរឲ្យល្វីរោរទូោ្់លៅល្េននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ
លទ។ លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ រោរទូោ្់នថ្ល�វា្រ៏មិនព្រូវល្វីល�ងីឲ្យលេី�្ីបី�បា្ត ហ៍មុនរយៈល្េផុ្្រនំណ្់ននរោរ្នយារល្េលនាទះជដរ 
ឬព្រូវចា្់ទុ្រថាបានផុ្្រនំណ្់ លហយី (ពប�ិនលបីរោនរោរល�្ី�ុនំឲ្យល្វីរោរលបាទះ្ុម្ផសាយមុន)។ រយៈល្េបីជខមុនល្េផុ្្រនំណ្់រយៈល្េ 
ននរោរ្នយារល្េអង្គរោរ WIPO បញ្ជូ នេិខិ្ជូនដនំណរឹ ងជារោររ នំេរឹ្រលពរៅផ្ូវរោរមួយលោយ្រនំណ្់ រោេបរលិចឆេទជដេព្រូវឲ្យទូោ្់នថ្ល�វានន

 រោរលបាទះ្ុម្ផសាយ។

លេី�្ីលនទះលទៀ្ ្រ្ុង្ររណីននរោរ្នយារល្េរោរលបាទះ្ុម្ផ្ស្វផសាយ រោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ល�ងីវញិអាចព្រូវបានោ្រ់ជនំនួ�ជា
 បលណា្ដ ទះអា�ន្លោយរូប�នំណា្រគនំរូ ជដេ្រនំណ្់ថារោរគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ព្រូវរោនទពមង់្ីរខ្ា្លផ្សងោ្ (two-dimensional)។ លោទះជាយ៉ាង 

ណា្រ៏លោយរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ល�ងីវញិព្រូវជ្ោ្រ់ជូនអង្គរោរ WIPO មិនឲ្យយឺ្ ជាងរយៈល្េបីជខមុនល្េរោរផុ្្រនំណ្ ់
រយៈល្េនន រោរទូោ្់នថ្ល�វាលបាទះ្ុម្ផសាយលនាទះលទ។

លបីខ្រខានមិនបានទូោ្់នថ្ល�វាលបាទះ្ុម្ផសាយឲ្យបានមុនបី�បា្ត ហ៍មុនល្េផុ្្រនំណ្់ននរោរ្នយារ ល្េ ឬរោរខ្រខាន្រ្ុងរោរោ្រ់ជូន
 នូវរោរបលងកី្ល�ងីវញិននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មឲ្យបានមុន៣ជខមុននរឹងផុ្រោេ ្រនំណ្់ននរោរទូោ្់នថ្ល�វាលបាទះ្ុម្ផសាយ ជាលហ្ុនានំឲ្យរោន 

2 រយៈល្េ ននរោរ្នយារមិនអាចលេី�្ី១៨ជខ គិ្ចាប់តានំង្ីនថងៃោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ�ពរោប់្ររណីពបលទ��រឹងហាបុរ ី ១២ជខ គិ្ចាប់្ីនថងៃ ោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ�ពរោប់ចព្រភ្អង់លគ្� ១២ជខ គិ្ចាប់
្ីនថងៃរោនអាទិភា្�ពរោប់ពបលទ� ពប៊ាុយលណោរូសា�រឹម ពបលទ�្រម្ុជា ព្ររូអា្ លអ�្ដូនី អង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា អាសហវ្ិរ (OAPI) �្ូលវនី និង សាធារណរដឋាអារ៉ាប់-�ីុរ ី និងរយៈល្េ ៦ជខ 
គិ្ចាប់្ីនថងៃរោន អាទិភា្�ពរោប់ពបលទ�ោណឺរ៉ោ្រ ហាវ នំង�ង់ និងន័រលវ។៉

3 ពបលទ�ហុងពគី អីុ�្ង់ ម៉ូណា្ូរ ប៉ូ�ូញ �ហ្័ន្រុ�្ុស ី អ៊ាុយជព្រន និង�ហរដឋាអាលមរ្ិរ មិនទទួេយ្ររោរ្នយារល្េ ននរោរ លបាទះ្ុម្ផសាយលទ។



ស�ៀវសៅណែនាអំនុវត្ត�ម្រាប់អ្នកបស្កើតគំនូរឧ�សាហកម្ម និ្�ហម្គិនកម្ុជា 23 |

ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

រោរេុបលចញ្ីគេ់បញ្ជ ីននរោរចុទះល ្្ម ទះជា េ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ។ រោរេុបលចញ្ីគេ់បញ្ជ ីោនំងព�រុង្រ្ុង្ររណីរោនរោរខ្រខានមិន
 ទូោ្់នថ្ល�វាោនំងអ�់ ប៉ុជន្តអាចព្រូវរ្រសាទុ្រលោយជផ្្រ្រ្ុង្ររណីជដេមិនបានបញ្ជូ ននូវរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម។ រោរចុទះបញ្ជ ីជា 

េ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ ជដេបានេុបលចញលហយីនរឹងមិនព្រូវបានយ្រវាម្រល្វីរោរលបាទះ្ុម្ផសាយលនាទះលទ។

លៅល្េជដេរោរលបាទះ្ុម្ផសាយរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិព្រូវបាន្នយារល្េ �នំលណី�ុនំឲ្យល្វី រោរ្រ្់ពតា រយៈល្េននរោរ្នយារល្េ 
ឬរោរលបាទះបង់�ិទ្ិ ព្រូវជ្ទទួេបានលោយអង្គរោរ WIPO ្រ្ុងរយៈល្េមួយមិនយឺ្ ជាងបី�បា្ត ហ៍មុនល្េផុ្្រនំណ្់ននរយៈល្េ�ុនំរោរ

 ្នយារល្េលនាទះលទ។

៥.២. ប្រសិទ្ិភាព ននការចរ៊ះបញ្ជីជាលក្ខណៈអន្ដរជាតិហៅក្ន៊ងភាគី ននកិច្ចបពម
ហបពៀង ដែលទទលួបានការហបជជីសហរើស (DCPS) 

 ៥.២.១. កាលបរិហចឆេទ និងប្រសិទ្ិភាព ននការចរ៊ះបញ្ជីជាលក្ខណៈអន្ដរជាតិ

ជាលោេរោរណ៍រោេបរលិចឆេទននរោរចុទះល ្្ម ទះជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ គឺជារោេបរលិចឆេទននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ។ លោទះជាយ៉ាង
 

ណា្រ៏លោយ រោេលបីពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរោនភា្មិនពបព្រ្ីោ្រ់ទងនរឹងខ្រឹមសារ�នំខាន់ៗននពា្រ្យ�ុនំលនាទះ រោេបរលិចឆេទននរោរចុទះ
 បញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ គឺជារោេបរលិចឆេទជដេរោរជ្រ្ពមរូវលេីភា្មិនពបព្រ្ីលនទះព្រូវបានទទួេលោយអង្គរោរ WIPO ឬ្ីនថងៃននរោរោ្រ់ 

ពា្រ្យ�ុនំ គឺព្រូវយ្ររោេបរលិចឆេទមួយណាជដេជារោេបរលិចឆេទលពរោយលគ។

ចាប់តានំង្ីនថងៃ ននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ យ៉ាងលហាចណា�់រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ រោនពប�ិទ្ិភា្ដូចោ្លៅ្រ្ុងភាគីនន
 ្រិច្ចព្មលព្ៀងជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ី (DCP) នីមួយៗ លៅនរឹង ពា្រ្យ�ុនំជដេបានោ្រ់តាម្ម្មតា គឺលៅតាមចបាប់រប�់ភាគីនន្រិច្ច
 ព្មលព្ៀង។ ដូលច្ទះភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងណាមួយជដេទទួេបានរោររោរពារជាបលណា្ត ទះអា�ន្�ពរោប់រោរលបាទះ្ុម្ផសាយថ្ា្រ់ជា្ិ ឬថ្ា្រ់ 

្នំបន់ គឺព្រូវទទួេបានពបលភទននរោររោរពារចនំលពាទះរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ ជដេរោរចុទះបញ្ជ ីលនាទះព្រូវបានលគលពជី�លរ�ីរចួលហយី។ 

្រ្ុងភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ី (DCP) មិនោន់បានទទួេរោរជូនដនំណរឹ ង អនំ្ីរោរបដិល�្្រ្ុងរោរផ្តេ់រោររោរពារ
្រ្ុងរយៈល្េននបដិល�្មួយ�មព�ប (រយៈល្េពបានំមួយ ឬដប់្ីរ ជខ អាចជាជបបលនទះ) រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិរោន

 ពប�ិទ្ិភា្ដូចោ្នរឹងលៅរោរផ្តេ់្ិរច្ចរោរពារ តាម ចបាប់រប�់ពបលទ�ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងលនាទះ។
 

 ៥.២.២. ការបែិហសធក្ន៊ងការផ្តលក់ិច្ចការពារ

លៅល្េលបាទះ្ុម្ផសាយរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិលៅ្រ្ុងព្រឹ្្តិប័ព្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មអន្តរជា្ិ រោរយិាេ័យរប�់ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង
 ជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ីនីមួយៗ  ព្រូវដនំលណីររោរលេីរោរព្រួ្ ្ ិនិ្្យលេីចនំណុច�នំខាន់ៗ និង/ឬលបី្រផ្ូវតាមនី្ិវ ិ្ ីជដេអាចរោនបណ្តរឹ ង

 ្វ៉ាដូចបានជចង្រ្ុងចបាប់រប�់ខ្ួន។ ជាេទ្ផេ រោរយិាេ័យអាចជូនដនំណរឹ ងលៅអង្គរោរ WIPO ្ ីរោរបដិល�្្ីរោររោរពារជាបលណា្ត ទះអា�
ន្លេី ទរឹ្រដីរប�់ខ្ួន។ រោរបដិល�្ជាបលណា្ត ទះអា�ន្ព្រូវល្វីរោរជូនដនំណរឹ ង្រ្ុងរយៈល្េ៦ជខ ឬ១២ជខ គិ្ចាប់្ីនថងៃននរោរលបាទះ្ុម្

 ផសាយ4 ។

រោរបដិល�្លនទះអាចជារោរបដិល�្ោនំងព�រុង ឬលោយជផ្្រ ្រ្ុងន័យននរោរអនុវ្្តចនំលពាទះគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មោនំងអ�់ ឬចនំលពាទះជ្ជផ្្រខ្ទះ 
ប៉ុលណាណ ទះ�ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេជា្រម្មវ្្ថុ  ននរោរចុទះបញ្ជ ីជា េ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ ឬ�ពរោប់ជ្អ្្រខ្ទះប៉ុលណាណ ទះ។ វាអាចអាព�័យលៅលេី៖ 
(្រ) រោរជនំោ�់ជដេល្ីរ្លចញ្ី រោរយិាេ័យជដេរោនអនំណាចព្រួ្្ិនិ្្យ ឬ (ខ) រោរជនំោ�់រប�់្្ិយជន។

រោររោរពារអាចមិនព្រូវទទួេបានរោរបដិល�្ លោយសារមូេលហ្ុថា រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិមិនបានបនំល្ញតាមរោរ្ពមរូវជាផ្ូវ រោរលនាទះលទ (ឧ. រោរទូោ្់នថ្ល�វា ឬគុណភា្ននរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ) លពពាទះថាអង្គរោរ WIPO បានព្រួ្្ិនិ្្យេ្រ្ខខណ្ឌ  
្ពមរូវោនំងលនាទះរចួលហយី។ លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងអាចបដិល�្លេីរោររោរពារលោយសារមូេលហ្ុថា រោរបលងកី្ 
គនំនូរឧ�សាហ្រម្មល�ងីវញិ មិនបានបងាហា ញឲ្យបានចបា�់ោ�់នូវរូបរាងននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម (ជដេលនទះជាមូេ លហ្ុ�នំខាន់បនំផុ្)។

រោរបដិល�្ព្រូវបងាហា ញ្ីមូេលហ្ុោនំងអ�់ ជដេវា�នំអាងលេី រមួោនំងបទប្បញញា្្តិចបាប់ជា្ររោនផង។ ជាទូលៅ មូេលហ្ុននបដិល�្អាច
ោ្រ់ទងជ្លេីបញ្ហា �នំខាន់ៗ ដូចជា រោរខវទះភា្ខុ�ជប្្រៗលេីរោរនច្ ពបឌិ្ននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម។ លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ វាលៅរោន 

4 ភាគី នន្ិរច្ចព្មលព្ៀង ជដេរោរយិាេ័យរប�់ខ្ួនជា “រោរយិាេ័យព្រួ្្ិនិ្្យ” ឬចបាប់រប�់ខ្ួន ជចង្ីេទ្ភា្ជនំោ�់នរឹង រោរផ្តេ់រោររោរពារ អាចពបរោ�ថា រយៈល្េ ននរោរបដិល�្
 ចនំនួនពបានំមួយជខ ព្រូវបានជនំនួ� លោយរយៈល្េ១២ជខវញិ។ ភាគី នន្រិច្ចព្មលព្ៀង ដូចខាងលពរោម ជាអ្្របានល្វីល�ច្រ្តីពបរោ�ជបបលនទះ៖ សាធារណរដឋាពបជារោនិ្ពបជា្ិបល្យ្យ្ូរលរ ៉

ពបលទ� ហាវ នំង�ង់ អីុ�្ង់ ជបុ៉ន ល្រៀ្រ�ីុ�្តង់ េី្ូនី សាធារណរដឋា្ូរលរ ៉ សាធារណរដឋាមូេដូវ៉ា  រ ៉ូរ៉ោនី �ហ្័ន្រុ�្ុស ីលអ�បាញ៉ សាធារណរដឋា អារ៉ាប់-�ីុរ ីទួ្រគី និង�ហរដឋាអាលមរចិ។
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្ររណីលេី្រជេង្ីរចនំលពាទះលោេរោរណ៍ ទូលៅលនាទះ៖ (្រ) រោេលបីភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងពបរោ�ថា ខ្ួនោមោរឲ្យគនំនូរឧ�សាហ្រម្មោនំងអ�់ 
ជដេរោនលៅ្រ្ុងពា្រ្យល�្ី�ុនំជ្មួយ គឺព្រូវព�បតាមរោរ្ពមរូវឲ្យរោន “គនំនូរឧ�សាហ្រម្មរូមោ្” និង (ខ) រោេលបីភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង បាន
ជូនដនំណរឹ ងោមោរឲ្យល្វីរោរពបរោ�អនំ្ីរប្រគនំលហញី។

ភាគីនន្ិរច្ចព្មលព្ៀងជដេបានជូនដនំណរឹ ង្ីរោរពបរោ�ពា្រ់្័ន្នរឹងរោរ្ពមរូវឲ្យរោន”គនំនូរឧ�សាហ្រម្មរមួោ្”5 អាចបដិល�្្ី�ុ្េភា្ 
ននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ លយាងលៅលេីរោរអនុលោមតាមេ្រ្ខខ័ណ្ឌ ជដេបាន្ពមរូវរោរលនាទះ។ ្រ្ុង្ររណីជបបលនទះ អ្្រអាចជបងជច្រ
រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិលៅចនំលពាទះមុខរោរយិាេ័យពា្រ់្័ន្ លដីម្បជីនំនទះលេីមូេលហ្ុននរោរបដិល�្លនទះ។ រោរយិាេ័យរោន�ិទិ្គិ្

 េុយនថ្ល�វាជាលពចីនបជន្ថមលៅតាមជផ្្រ�នំខាន់ៗ ជដេអ្្របានល្វីរោរជបងជច្រ្រ្ុងរោរចុទះបញ្ជ ី។

ភាគីនន្ិរច្ចព្មលព្ៀង ជដេបានល្វីល�ច្រ្តីពបរោ�ោ្រ់ទងនរឹងោមោរ6 ឲ្យបងាហា ញ្ីរប្រគនំលហញី អាចបដិល�្្ី�ុ្េភា្ននរោរចុទះ 
បញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ លៅលេីមូេលហ្ុ្ីរោរបលងកី្គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ល�ងីវញិ ជដេរោនលៅ្រ្ុងគេ់បញ្ជ ីអន្ដរជា្ិ មិនរោន្័្៌រោនពគប់
ពោន់្រ្ុងរោរបងាហា ញឲ្យល�ញីចបា�់្ីគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មលទ។រោរបដិល�្ជដេបានជូនដនំណរឹ ងលៅអង្គរោរ WIPO លោយភាគីនន្រិច្ចព្ម

 លព្ៀងោ្រ់ទង ព្រូវបាន ្រ្់ពតាទុ្រលៅ្រ្ុងគេ់បញ្ជ ីអន្ដរជា្ិ និងព្រូវបានលបាទះ្ុម្ផសាយលៅ្រ្ុងព្រឹ្្តិប័ព្្័្៌រោន។ េិខិ្ជូនដនំណរឹ ង 
អនំ្ីរោរបដិល�្មួយចបាប់ ព្រូវបានបញ្ជូ នលៅរោ្ច �់�ិទ្ិ ននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្ដរជា្ិ។

ពប�ិនលបី អ្្រទទួេបានរោរជូនដនំណរឹ ង្ីរោរបដិល�្ លហយីអ្្រ្រ៏រោន�ិទ្ិ និងរោរជ្រ្ពមរូវដូចោ្ (ដូចជារោរ្ិនិ្្យពា្រ្យ�ុនំល�ងីវញិ 
ឬរោរប្តរឹង្វ៉ាចនំលពាទះរោរបដិល�្លនទះ) ពប�ិនលបីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មព្រូវ បានោ្រ់លោយផ្្េ់ជាមួយនរឹងរោរយិាេ័យ ជដេជារោរយិាេ័យបាន
លចញល�ច្រ្តីជូនដនំណរឹ ង្ីរោរបដិល�្ លនាទះ។ អ្្រអាចព្រូវលគោមោរ ឬអាចលមីេល�ញីថា ជារោររោនពបលយាជន៍្រ្ុងរោរជ្ងតានំង

 អ្្រ្នំណាងជា្ិ រ្ោ្រ់ (local representative) ជដេជាអ្្រយេ់ដរឹង្ីចបាប់ និងរោរអនុវ្្ត (និងជាអ្្រលចទះភាសា) រប�់ រោរយិាេ័យលនទះ
 ជដេបានពបរោ�រោរបដិល�្លនទះ។

រោរយិាេ័យ ជដេបានលចញរោរជូនដនំណរឹ ងអនំ្ីរោរបដិល�្ អាចនរឹងដ្ររោរជូនដនំណរឹ ងលនាទះវញិ (ឧ. បន្ាប់្ីរោ្ច �់�ិទ្ិ ននរោរោ្រ់ពា្រ្យបាន
ចុទះបណ្តរឹ ង្វ៉ា)។ រោរជូនដនំណរឹ ង្ីរោរដ្រល�ច្រ្តីជូនដនំ 
ណរឹ ងវញិ អាចោ្រ់ទងជ្មយាង៉គ្់នរឹងគនំនូរឧ�សាហ 
្រម្មមួយ ឬខ្ទះៗលៅ្រ្ុងគេ់បញ្ជ ីអន្ដរជា្ិ ជដេរោរបដិ 
ល�្អនុវ្្ត ចនំលពាទះជ្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនាទះ។ លៅល្េរោរ
ចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ ព្រូវបានល្វីជ្រជពបតាមនី្ិវ ិ្ ីមួ
យលៅចនំលពាទះមុខរោរយិាេ័យលនទះ រោរជូនដនំណរឹ ង្រ ៏
ព្រូវរោន ឬព្រូវបញ្្ជ ្រ់ចនំណុច ជដេបានជ្រជពបោនំងអ�់ ឬ្័
្៌រោនោ្រ់ទងនរឹងរោរជ្រជពបគនំនូរឧ�សាហ្រម្មោនំងអ�់។

 ៥.២.៣. ផ្តលក់ារការពារ

រោរដ្រលចញវញិនូវរោរបដិល�្ អាចលពបីទពមង់នន្រនំណ្់លហ្ុអនំ្ីរោរផ្តេ់រោររោរពារលោយរោរយិាេ័យសាមី (្រនំណ្់លហ្ុ�្តី្ីរោរផ្តេ់
 រោររោរពារលយាងតាមរោរបដិល�្្ីខាងលដីម)។  ្រនំណ្់លហ្ុលនទះព្រូវបញ្្ជ ្រ់ឲ្យបានចបា�់ោ�់អនំ្ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេជា្រម្មវ្្ថុននរោរ 

ចុទះបញ្ជ ីជដេព្រូវផ្តេ់រោររោរពារ។

រោរយិាេ័យលពជី�លរ�ី (DCP) ជារោរយិាេ័យជដេមិនោន់បានល្វីរោរទនំនា្រ់ទនំនងអនំ្ីរោរជូនដនំណរឹ ង្ីរោរបដិល�្្រ្ុងព្របខ័ណ្ឌ នន
 រយៈល្េល្វីរោររោរបដិល�្អាចបញ្ជូ នលៅអង្គរោរ WIPO នូវ្រនំណ្់លហ្ុមួយជដេល្វីឲ្យរោនរោរផ្តេ់រោររោរពារដេ់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយ 

ឬគនំនូរឧ�សាហ្រម្មខ្ទះៗជដេគនំនូរោនំងលនាទះ ជា្រម្មវ្្ថុននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិលៅ្រ្ុងសាមីភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង (្រនំណ្់លហ្ុ
ននរោរផ្តេ់រោររោរពារ្រ្ុង្ររណីដេ់មិនរោនល�ច្រ្តីជូនដនំណរឹ ងជាមុនអនំ្ីរោរបដិល�្)។

្រនំណ្់លហ្ុ�្តី្ីរោរផ្តេ់រោររោរពារ ព្រូវបញ្្ជ ្រ់្ីរោេបរលិចឆេទននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ ថា  រោន ឬនរឹងរោនអានុភា្្រ្ុងរោរផ្តេ់
រោររោរពារតាមចបាប់ជា្ររោន លហយីរោេលបីរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈ អន្តរជា្ិព្រូវបានជ្រជពបតាមនី្ិវ ិ្ ីលៅចនំលពាទះមុខរោរយិាេ័យលនទះ 
្រនំណ្់លហ្ុលនទះ្រ៏ព្រូវរោនផងជដរ ឬព្រូវ បញ្្ជ ្រ់អនំ្ីរោរជ្រជពបោនំងអ�់។

5 ពបលទ�លអ��្តូនី ជបុ៉ន ល្រៀ្រ�ីុ�្តង រ ៉ូរ៉ោនី �រឹងហាបុរ ី�ហ្័ន្រុ�្ុស ីសាធារណរដឋាអារ៉ាប់-�ីុរ ីតាហ្ុសគីី�្តង់ និង�ហរដឋាអាលមរ្ិរ។

6 ពបលទ�ជប៉ុន និងសាធារណរដឋា្ូរលរ។៉

ជ�វងរ្រលមីេអនំ្ីនី្ិវ ិ្ ី និងរោរអនុវ្្តលៅ្រ្ុង�រោជិ្រ�ហភា្ទីព្ររុងលហច លៅ្រ្ុងឃ្្នំងទិន្
ន័យសាវតា�រោជិ្រ (Member Profiles Database) រប�់ទីព្ររុងលហចតាមអា�យោឋា នលនទះ
https://www.wipo.int/hague/memberprofiles/#/

ចំណ៊ចគនលៃឹរះសបមាបជ់ាជំនយួរា្ម រតី



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

ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

 ៥.២.៤  រយៈហពល ននការផ្តលក់ារការពារ

រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ រោន�ុ្េភា្រយៈល្េពបានំឆ្្ នំដនំបូងគិ្ចាប់្ីរោេបរលិចឆេទននរោរ ចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ និងអាច
 បន្តបានរយៈល្េយ៉ាង្ិចពបានំឆ្្ នំចនំនួន្ីរបជន្ថមលទៀ្រហូ្ដេ់គពមប់ រយៈល្េ១៥ឆ្្នំ។

ពប�ិនលបី ចបាប់រប�់ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងជចង្ីអនំ�ុងល្េននរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរោន រយៈល្េជវង រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈ
 អន្តរជា្ិអាចព្រូវបានបន្ត�ុ្េភា្លៅតាម DCP លនាទះ �ពរោប់រយៈ ល្េពបានំឆ្្ នំបជន្ថមលទៀ្រហូ្ដេ់ផុ្្រនំណ្់អនំ�ុងល្េននរោររោរពារ 

�រុប ជដេបានជចងលៅ្រ្ុងចបាប់រប�់ ខ្ួន។ ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងជាលពចីនរប�់្ិរច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច (ចបាប់ព្ររុងហ្សជឺណវ) 
បានជូនដនំណរឹ ង លៅអង្គរោរ WIPO អនំ្ីអនំ�ុងល្េននរោររោរពារជដេរោនរយៈល្េជវង១៥ឆ្្នំ (២០ឆ្្នំ ២៥ឆ្្នំ លេី្រជេងជ្លពគឿងបន្ា�់ 
២៥ឆ្្នំ ឬ៥០ឆ្្នំ)7។

 ៥.២.៥ ការអសស់ព៊លភាព

្រ្ុងរោេៈលទ�ៈខ្ទះ រោររោរពារល្វីល�ងីលោយរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ (IR) លៅ្រ្ុងភាគី នន្ិរច្ចព្មលព្ៀង អាចនរឹងអ�់�ុ្េភា្ 
លោយសារល�ច្រ្តី�លពមចលចញលោយអាជាញា ្ររោន�ម្្ថ្ិរច្ច្រ្ុង រោរដ្រហូ្ ឬលរោ�ភា្ (តាមអនំណាចរដឋាបាេ ឬអនំណាច្ុោរោរ) 
ពប�ិទ្ភា្រប�់ IR ពា្រ់្័ន្នរឹងគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មខ្ទះៗ ឬោនំងអ�់ជដេលៅលពរោម IR ឋិ្ ្រ្ុងជដនដីរប�់ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងលនាទះ។

នី្ិវ ិ្ ីពា្រ់្័ន្នរឹងរោរអ�់�ុ្េភា្ជបបលនទះ ចាប់លផ្តីមអនុវ្្តលោយផ្្េ់រវាងរោ្ច �់ IR ជាភាគី ជដេចា្់វធិានរោរផ្្ត ច់នូវ�ុ្េភា្ និង
ជាអាជាញា ្ររោន�ម្្ថ្ិរច្ចពា្រ់្័ន្ គឺ (រោរយិាេ័យ ឬ្ុោរោរ)។ វាអាចជារោរចានំបាច់ផងជដរ�ពរោប់រោ្ច �់ IR ្រ្ុងរោរចា្់តានំងអ្្រ្នំណាង
្រ្ុងព�រុ្រ (local representative)។

៥.៣ ការបគបប់គងការចរ៊ះបញ្ជីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបសអ់្នក - 
ការអនវ៊ត្តល្អ/ប្រនពណីល្អ

្រ្ុងខណៈជដេពប្័ន្ទីព្ររុងលហចផ្តេ់នូវអ្្ថពបលយាជន៍ជាលពចីនដេ់អ្្រ្រ្ុងរោរទទួេបានរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលៅ្រ្ុងទីផសារលផ្សងៗ 
លហយីវាជថមោនំងផ្តេ់ឲ្យអ្្រនូវអ្្ថពបលយាជន៍ដ៏រោន្នម្ជាលពចីនលផ្សង លទៀ្�្តី្ី រោរពគប់ពគង និងចា្់ជចង�ិទ្ិលេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មបន្ាប់
្ីរោរចុទះបញ្ជ ីរចួ។ រោរបន្ត�ុ្េភា្ ្រ្ុងរោររោរពារចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ (IR) រប�់អ្្រ�ពរោប់រយៈល្េពបានំឆ្្ នំបជន្ថមលទៀ្ 
ឬរោនរោរជ្រ ជពបជាលពចីនពបលភទលផ្សងលទៀ្�ពរោប់រោរចុទះបញ្ជ ីរប�់អ្្រ (រោរជ្រជពបោនំងលនាទះ រមួរោនរោរជ្រជពបលេី្រម្ម�ិទ្ិ រោរជ្រជពបល ្្ម ទះ 
និង/ឬអា�័យោឋា ន រោរលបាទះបង់�ិទ្ិ ឬរោរផុ្អាជាញា យុរោេ នន IR រប�់អ្្រ ព្រូវបាន ្រ្់ពតា និងរ្រសាទុ្រលៅ្រ្ុងគេ់បញ្ជ ីអន្តរជា្ិ 
(International Register) លោយរោនអានុភា្ទទួេបាន អ្្ថពបលយាជន៍ចនំលពាទះ�រោជិ្រ�ហភា្ទីព្ររុងលហចោនំងមូេ�ពរោប់អ្្រ លហយី
វាអាចល្វីលៅបានលោយងាយតាមនី្ិវ ិ្ ីននរោរចនំណាយលោយរោនពប�ិទ្ភា្ និងងាយដេ់អ្្រលពបីពបា�់(user-friendly)។ រោរយិាេ័យ

 ្រ្់ពតា (central recording) ឯ្រសារជ្រជពបោនំងលនាទះលៅ្រ្ុងគេ់បញ្ជ ីអន្តរជា្ិ �ពមរួេដេ់អ្្រ នូវ្ពមរូវរោរ្រ្ុងរោរល�្ី�ុនំឯ្រសារ្ី
 រោរយិាេ័យរប�់ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ី (DCP) នីមួយៗ ជដេជាេទ្ផេននរោររ្រសាទុ្រ (savings) 

បានយ៉ាងេ្អជបបលនទះ។

 ៥.៣.១ ការិយាលយ័កតប់តាឯករារដកដប្រហៅក្ន៊ងការចរ៊ះបញ្ជីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ (IR) 
របសអ់្នក

ពប�ិនលបីអ្្រជារោ្ច �់�ិទ្ិននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ លហយីជបរជាចង់លផ្រ�ិទ្ិននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មោនំងអ�់ ឬមួយជផ្្រនន្ិរច្ច
 ព្មលព្ៀ�ជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ី(DCP) លៅឲ្យអ្្ររោន់រោប់ថ្មី លនាទះអ្្រអាចល�្ី�ុនំឲ្យល្វីរោរ្រ្់ពតាទុ្រនូវ ្័្៌រោន្ីការ្រ្តូរ 

មា្ច សក់ម្មសិទ្លិៅ្រ្ុងគេ់បញ្ជ ីអន្តរជា្ិបាន។ រោរ�ុនំឲ្យល្វីរោរ្រ្់ពតាជបបបលនទះ អាចល្វីបាន ចនំលពាទះជ្រោ្ច �់�ិទ្ិថ្មី ជដេជាអ្្ររោន�ិទ្ិ្រ្ុង
 រោរលពបីពបា�់្ិរច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច (លោយសារ�ញ្្ជ ្ិ លោយរោរបលងកី្ លោយរោររ�់លៅ ឬរោនទីេនំលៅ្រ្ុងជដនដីរប�់ភាគីនន្រិច្ចព្ម

លព្ៀង)។ �នំលណី�ុនំលនទះព្រូវោ្រ់ជូនអង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ លៅ្រ្ុងទពមង់ជាេិខិ្ផ្ូវរោរ DM/2 (http://www.wipo.int/hague/ 
en/forms/) និងព្រូវបង់នថ្ល�វា (ចនំនួន១៤៤CHF)។ រោរផ្្�់ប្តូរ្រម្ម�ិទ្ិព្រូវ្រ្់ពតាទុ្រ លៅ្រ្ុងគេ់បញ្ជ ីអន្តរជា្ិ និងចូេជា្ររោនភ្ាម

 ៗចនំលពាទះភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង(DCPs)ជដេពា្រ់្័ន្ោនំងអ�់ លោយមិនគិ្នថ្ ល�វាបជន្ថមលទៀ្ល�យី លេី្រជេងជ្ DCP លនាទះពបរោ�ថា
រោរ្រ្់ពតាលនទះមិនោន់រោនអានុភា្ ចនំលពាទះខ្ួនជាភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងលទ រហូ្ោេ់ជ្រោរយិាេ័យរប�់ខ្ួនបានទទួេរបាយរោរណ៍ 

7 ភាគី នន្ិរច្ចព្មលព្ៀង ជដេរោនលៅ្រ្ុងរងវង់ព្រច្រលនទះ បានជូនដនំណរឹ ងអនំ្ីអនំ�ុងល្េ ននរោររោរពារ�ពរោប់រយៈល្េ២០ឆ្្នំ (ពបលទ�ជប៉ុន និងសាធារណរដឋា្ូរលរ)៉ ២៥ឆ្្នំ 
លេី្រជេងជ្លពគឿងបន្ា�់ (ពបលទ�ជដនណារ៉ោ្រ និងហាវ នំង�ង់) ២៥ឆ្្នំ (ពបលទ�ជបេហ្ុស្ិរ បូ�ស្ា៊ា  និងជអ៊ា្រលហ្សហ្គូវនីី ពបលទ�ប៊ាុេហា្គ រ ី ព្ររូអាដ លអ��្តូនី �ហភា្អឺរ ៉ុប បារា នំង 
ហ្ស្រហ្ុស ីអា�មឺ៉ង់ ហុងពគី អីុ��ង់ ឡា្វ ីេី�្ង់សា្ត នំង េី្ូនី េុច្ស�មបួគ ម៉ុងល្លនពគ៊ាូ ហូ�ង់ ណ្រលវ ៉ប៉ូ�ូញ សាធារណរដឋាម៉ូេដូវ៉ា រ ៉ូរ៉ោនី �ហ្័ន្រ ៉ូ�្ុស ីជ�៊ា្រប៊ាី �្ូលវនីី លអ�បាញ៉ 
�វី� អ្ី្យូលហា្គ ស្ាវ ីសាធារណរដឋារ៉ោ្រល�ដូនី ទួ្រគី និងចព្រភ្អង់លគ្� និង៥០ឆ្្នំ (រដឋាម៉ូណា្ូរ)។
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ឬឯ្រសារជា្រ់ោ្រ់�ិន8។ លេី�្ីលនទះ លៅរោន្ររណីជាលពចីនលទៀ្ �្ថិ្លៅលពរោមអនំណាចននវសិាេភា្រប�់ចបាប់ ជា្ិមួយចនំនួន ជដេ
រោរ្រ្់ពតា្ីរោរផ្្�់ប្តូរមួយជផ្្រនន្រម្ម�ិទ្ិ មិនព្រូវបានលគអនុញ្ញា ្ឲ្យល្វីលទ (ឧ. គនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មមួយឈុ្ព្រូវលគចា្់ទុ្រថា 
ជាគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជ្មួយគ្់ ឬចបាប់ជចងថា “គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ព�លដៀងោ្” ឬ “ពប្័ន្ននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេជាប់ពា្រ់្័ន្នរឹងោ្”)។ 
្រ្ុង្ររណីជបបលនទះ ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងមួយអាចពបរោ�ថា រោរផ្្�់ប្តូរមួយជផ្្រនន្រម្ម�ិទ្ិមិនរោនអានុភា្លៅ្រ្ុងជដនដីរប�់ខ្ួនលទ។

លដីម្បលី�្ី�ុនំឲ្យល្វីរោរ្រ្់ពតា្ី ការផ្លៃ ស្់រ្តូរហ ្្ម រះ ឬអាសយ័ដ្ឋា ន រប�់្រម្ម�ិទ្ិ្ររនន IR (លោយមិនផ្្�់ប្តូរ្រម្ម�ិទ្ិ) អ្្រព្រូវលពបី
 ទពមង់ DM/6 (http://www.wipo.int/hague/en/forms/)។ �នំលណីរប�់អ្្រអាចបញ្ជូ នលៅ IRs ជាលពចីន្រជន្ង។ អ្្រព្រូវបង់នថ្ល�វាចនំនួន 

១៤៤CHF ជូនអង្គរោរ ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ�ពរោប់ IR មួយ និង ៧២CHF �ពរោប់ IR នីមួយៗបជន្ថមលទៀ្ ចនំលពាទះរោ្ច �់្រម្ម�ិទ្ិជ្
 មួយលេី�នំលណីដជដេ។ពប�ិនលបីរោរជ្រជពបជ្មួយ ជដេព្រូវបាន្រ្់ពតាទុ្រពា្រ់្័ន្ នរឹងរោរប្តូរលេខទូរ�័្្ និង/ឬលេខទូរសារ �នំលណីជបប
 លនទះអាចព្រូវបានល្វីល�ងី្រ្ុងទពមង់ជាេិខិ្ងាយៗ និងមិនព្រូវបង់នថ្ល�វាអវីល�យី។ រោរប្តូរល ្្ម ទះ ឬអា�័យោឋា នព្រូវបាន្រ្់ពតាទុ្រលៅ្រ្ុង

គេ់បញ្ជ ីអន្តរជា្ិ  ចាប់រោនអានុភា្ភ្ាមៗ ចនំលពាទះសាមីភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង) DCPs ោនំងអ�់លៅ្រ្ុង IR លោយមិនព្រូវបង់នថ្ល�វាអវី 
បជន្ថមលទៀ្លទ។

ពប�ិនលបី អ្្រមិនរោនបនំណងចង់បានរោររោរពារចនំលពាទះគនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយ ឬលពចីនលៅ្រ្ុង IR រប�់អ្្រលទៀ្លទ អ្្រអាច�ុនំលៅអង្គរោរ 
WIPO ឲ្យ្រ្់ពតាទុ្រ្ីរោរមិនបន្ត�ុ្េភា្លៅតាមការផត៊អាជាញា យក៊ាល។រោរផុ្អាជាញា យុរោេលនទះអាចពា្រ់្័ន្នរឹង DCPs 
មួយចនំនួជ្ប៉ុលណាណ ទះ។ �នំលណីរប�់អ្្រ ព្រូវល្វីលៅ្រ្ុងទពមង់ជាេិខិ្ផ្ូវរោរ DM/3 និងអាចព្រូវបញ្ជូ នលៅ IR ជ្មួយ្រជន្ងប៉ុលណាណ ទះ។ 
រោរ្រ្់ពតាទុ្រ អនំ្ីរោរផុ្អាជាញា យុរោេលនទះ ព្រូវបង់នថ្ល�វា (ចនំនួន ១៤៤CHF) និងចាប់រោនអានុភា្ចនំលពាទះសាមី DCPs ោនំងអ�់លៅ្រ្ុង 
IR លោយមិនចានំបាច់បង់នថ្ល�វាអវីបជន្ថមលទៀ្លទ។

ពប�ិនលបីអ្្ររោនបនំណងចង់លបាទះបង់�ិទ្ិទទួេបានរោររោរពារចនំលពាទះគនំនូរឧ�សាហ្រម្មោនំងអ�់ជដេ�្ថិ្្រ្ុង IR �ពរោប់សាមី DCPs 
ោនំងអ�់ ឬខ្ទះៗ អ្្រអាចល�្ី�ុនំឲ្យលគល្វីរោរ្រ្់ពតាអនំ្ីការហបារះបងស់ិទ្ ិ លោយលពបីទពមង់ជាេិខិ្ផ្ូវរោរ DM/5។ ទពមង់ជ្មួយគ្់  
ជដេអាចលពបីពបា�់្រ្ុងរោរល�្ី�ុនំឲ្យល្វីរោរ្រ្់ពតា អនំ្ីរោរលបាទះបង់�ិទ្ិលៅ្រ្ុង IRs ជាលពចីន្រជន្ង ជដេជចងថា ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង 
លពបីទពមង់លបាទះបង់�ិទ្ិ លៅ្រ្ុង IR ដូចោ្។ រោរលបាទះបង់�ិទ្ិលនទះព្រូវបង់នថ្ល�វា (ចនំនួន ១៤៤CHF)។

 ៥.៣.២ ការបន្តសព៊លភាព ននការចរ៊ះបញ្ជីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបសអ់្នក

ការចរ៊ះបញ្ជីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ (IR) រប�់អ្្ររោន�ុ្េភា្�ពរោប់រយៈល្េពបានំឆ្្ នំដនំបូងលហយីអាចនរឹងព្រូវបន្ត�ុ្េភា្ល�ងី
វញិ�ពរោប់រយៈល្េពបានំឆ្្ នំបជន្ថមលទៀ្។ ចនំលពាទះរោរបន្ត�ុ្េភា្ជាថ្មីលនទះ រយៈល្េននរោររោរពារលៅ្រ្ុងភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងនីមួយៗ 

 គឺយ៉ាងលហាចណា�់្រ៏រោនរយៈល្េ១៥ឆ្្នំជដរលោយគិ្ចាប់្ីរោរចុទះរោេបរលិចឆេទលៅ្រ្ុងIR។ ចនំលពាទះភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងោនំងលនាទះជដេ
 ្រនំណ្់យ្ររោររោរពាររយៈល្េជវង គឺចាប់្ី (២០ឆ្្នំ ២៥ឆ្្នំ ឬ៥០ឆ្្នំ) IR រប�់អ្្រអាចព្រូវបានបន្ត�ុ្េភា្ល�ងីវញិ�ពរោប់រយៈ 

ល្េពបានំឆ្្ នំ រហូ្ដេ់ផុ្រោេ្រនំណ្់ ននរោររោរពាររយៈល្េជវងដូចជដេបានជចង្រ្ុងចបាប់រប�់លគ។

្រ្ុងរយៈល្េពបានំមួយជខមុនរោរផុ្រោេ្រនំណ្់្រ្ុងរយៈល្េពបានំឆ្្ នំម្តង អង្គរោរ WIPO នរឹងបញ្ជូ ន ល�ច្រ្តីជូនដនំណរឹ ងឲ្យអ្្រ លោយបញ្្ជ ្រ់្ី
រោេបរលិចឆេទជដេព្រូវផុ្្រនំណ្់ នន IR។ អ្្រអាចបន្ត�ុ្េភា្ IR រប�់អ្្រល�ងីវញិបានជ្ចនំលពាទះ DCPs ខ្ទះ និង�ពរោប់ជ្គនំនូរ 
ឧ�សាហ្រម្មខ្ទះប៉ុលណាណ ទះជដេអ្្រព្រូវបនំល្ញ លៅ្រ្ុង IR រប�់អ្្រ។

អ្្រអាចល�្ី�ុនំបន្ត�ុ្េភា្ IR រប�់អ្្រល�ងីវញិតាម៖ (្រ) រោរលពបីលគហទនំ្័ររប�់អង្គរោរ WIPO ្រ្ុងរោរបន្ត�ុ្េភា្តាមពប្័ន្
 

លអ�្ិរព្រូនិច (E-renewal interface) (https://webacce ss.wipo.int/erenewal_dm/IndextController?lang=En); ឫ (ខ) រោរ 
បញ្ជូ នទពមង់ជាេិខិ្លពរៅផ្ូវរោរ DM/4 (http://www.wipo.int/hague/en/forms/) ជូនអង្គរោរ WIPO ឬ (គ) រោរបញ្ជូ ន�នំលណីតាម 
មល្យាបាយទនំនា្រ់ទនំនងងាយៗ ជូនអង្គរោរ WIPO លោយផ្តេ់នូវ្័្៌រោនជដេព្រូវរោរ (ដូចជាលេខ IR និងលោេបនំណងននរោរបង់នថ្ល�វា)។ 
លយងី�ុនំជូនលយាបេ់្រ្ុងរោរលេី្រទរឹ្រចិ្្តឲ្យលពបីពបា�់ពប្័ន្លអ�្ិរព្រូនិច ្រ្ុងរោរបន្ត�ុ្េភា្ (E-renewal interface) ជដេវាជា

 មល្យាបាយ�ពមរួេដេ់រោរបន្ត�ុ្េភា្ មួយជផ្្រៗ (លពាេគឺ �ពរោប់ជ្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មខ្ទះៗប៉ុលណាណ ទះ និង/ឬ�ពរោប់ជ្ DCPs 
ខ្ទះៗប៉ុលណាណ ទះ) និងរោរគណនានថ្ល�វាននរោរបន្ត�ុ្េភា្លដីម្បលី្វីរោរទូោ្់ជា�វ័យពបវ្្តិ។ លេី�្ីលនទះលៅលទៀ្រោរបន្ត �ុ្េភា្តាម
ពប្័ន្លអ�្ិរព្រូនិចល្វីឲ្យអ្្រអាចល្វីរោរទូោ្់នថ្ល�វា�ពរោប់រោរបន្ត�ុ្េភា្ មិនព្រឹម ជ្តាមរយៈគណនីបច្ចុប្បន្រប�់អង្គរោរ WIPO 
ប៉ុលណាណ ទះលទ ប៉ុជន្តវា្រ៏អាចល្វីរោរទូោ្់តាមប័ណណឥណោន (credit card) បានជដរ។

នថ្ល�វា�ពរោប់រោរបន្ត�ុ្េភា្រប�់ IR រមួរោនៈ (្រ) នថ្ល�វាលោេ (២០០CHF �ពរោប់គនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មមួយ ១៧CHF �ពរោប ់
គនំនូរឧ�សាហ្រម្មនីមួយៗបជន្ថមលទៀ្លៅ្រ្ុង IR ជ្មួយ) (ខ) នថ្ល�វា �ពរោប់រោរចា្់តានំងឯ្រ្្តបុគ្គេមួយរូប�ពរោប់ភាគី នន្ិរច្ចព្ម

 
លព្ៀងនីមួយៗ ជដេ្ពមរូវឲ្យបង់នថ្ល�វាជបប លនទះ (http://www.wipo.int/hague/en/fees/individ-fee.html) និង (គ) �្តង់ោល�វាបង់នថ ្

8 ល�ច្រ្តីពបរោ�លនទះ ល្វីល�ងីលោយអង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា អាសហវ្ិរ (OAPI) ពបលទ�ជដនណារ៉ោ្រ សាធារណរដឋា្ូរលរ ៉�ហ្័ន្រ ៉ូ�្ុស ីនិង�ហរដឋាអាលមរ្ិរ។
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

�ពរោប់ពបលទ�ជដេបានលពជី�លរមី្ររោរពារដូចជា្រម្ុជា(២១CHF �ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មចម្បងមួយ(Main Design) ១CHF 
�ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយបជន្ថមលទៀ្(Sub Design) �ពរោប់ IR ជ្មួយ) ចនំលពាទះភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងនីមួយៗលផ្សងលទៀ្�ពរោប់ IR 
ជដេព្រូវបន្ត�ុ្េភា្ល�ងីវញិ។

លដីម្បគីណនានូវចនំនួនជា្រ់ោ្រ់ណាមួយ ជដេអ្្រព្រូវជ្បង់នថ្ល�វា្រ្ុងរោរបន្ត�ុ្េភា្នន IR រប�់អ្្រ អ្្រអាចលពបីរ៉ោ�ុីនគណនានថ្
ល�វាតាមអា�័យោឋា នននលគហទនំ្័រ https://www.wipo.int/hague/ en/fees/calculator.jsp។    

នថ្ល�វាននរោរបន្ត�ុ្េភា្ល�ងីវញិព្រូវបង់ជូនអង្គរោរ WIPO យ៉ាងលហាចណា�់ឲ្យបានមុននថងៃផុ្្រនំណ្់នន IR ។ ប៉ុជន្តរោរទូោ្់នថ្ល�វា
លៅជ្អាចល្វីបានរហូ្ដេ់រយៈល្េពបានំមួយជខបន្ាប់្ីផុ
្រោេបរលិចឆេទ (រយៈល្េននរោរអនុលពោទះ) ជដេបានជចង
្ីរោរព្រូវបង់នថ្ល�វាបជន្ថម្រ្ុងល្េជាមួយោ្លនទះ។  
អង្គរោរ WIPO ្រ្់ពតារោរបន្ត�ុ្េភា្ល�ងីវញិលៅតាម 
រោេបរលិចឆេទ ជដេព្រូវផុ្្រនំណ្់លបីលោទះជានថ្ ល�វាលនទះ ព្រូវ
បានលគ្ពមរូវឲ្យល្វីរោរទូោ្់្រ្ុងរយៈល្េមួយជដេលគ 
អនុលពោទះឲ្យ្រ៏លោយ។

៦. ការការពារគំនរូឧសសាហកម្មរបសអ់្នកហៅសហភាពអឺរ ៉ប៊ - 
ការអនវ៊ត្តល្អ

លៅ�ហភា្អឺរ ៉ុប (EU) រោនពប្័ន្មួយ ជដេរោនបួនដនំណា្រ់រោេ (four-tier system) ្រ្ុងរោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរ 
ឧ�សាហ្រម្ម។

ពប�ិនលបីអ្្រពោន់ជ្រោនបនំណងចង់បានរោររោរពារលៅ្រ្ុងរដឋា�រោជិ្រមួយលៅ�ហភា្អឺរ ៉ុប អ្្រអាចោ្រ់ពា្រ្យ
�ុនំរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលោយផ្្េ់លៅរោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ននពបលទ�ពា្រ់្័ន្។ វាគឺជាបចកជាតិ (national route) ជដេ 
រោនលៅ្រ្ុងរដឋា�រោជិ្រ�ហភា្អឺរ ៉ុបចនំនួន២៥ពបលទ� (គឺពបលទ�អូពទី� ប៊ាុេហា្គ រ ី ព្ររូអាដ សាយពបរឹ� សាធារណៈរដឋាលឆ្រ ោណារ៉ោ្រ 
អីុ�្តូនី ហាវ នំង�ង់ បារា នំង អា�មឺ៉ង់ សហ្គ្ិរ ហុងពគី លអ៊ាៀ្រ�ង់ អីុតាេី ឡា្វ ី េី្ូនី រ៉ោេ់តា ប៉ូ�ូញ ្័្ទុយហា្គ េ រ ៉ូរ៉ោនី �្ូវ៉ាគី �្ូវនឺី 
លអ�បាញ៉ �៊ាុងជអ្ និងចព្រភ្អង់លគ្�)។

ពប�ិនលបីអ្្ររោនបនំណងចង់ល្វីរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រលៅពបលទ� ជបេហ្ុស្ិរេុច្ស �មប៊ាួគ និងហូ�ង់ អ្្រអាចោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ
រោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលៅរោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា លបលនីេុច្ស(BOIP) រោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ថ្ា្រ់្នំបន់ �ពរោប់រោររោរពារគនំនូរ

 ឧ�សាហ្រម្មលៅ្រ្ុងរដឋា �រោជិ្រោនំងបីលនាទះ។ លនទះគឺជាបចកហបហនីលច៊្ថា្ន កត់ំបន ់(Benelux regional route)។

ពប�ិនលបីអ្្ររោនបនំណងចង់ទទួេបានរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលៅ្រ្ុងរដឋា�រោជិ្រ�ហភា្អឺរ ៉ុបជាលពចីនលទៀ្ អ្្រអាចោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ
លៅរោរយិាេ័យចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម�ហគមន៍(RCD)្ីរោរយិាេ័យ ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា �ហភា្អឺរ ៉ុប (EUIPO) - លនទះគឺជា

 បចកសហគមនអ៍ឺរ ៉ប៊ (European route)។ RCD រោន �ុ្េភា្លៅ្រ្ុងជដនដីននរដឋា�រោជិ្រ�ហភា្អឺរ ៉ុបោនំងអ�់ចនំនួន២៨ 
ពបលទ�។

ពច្រទីបួន្រ្ុងរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលៅ�ហគមន៍អឺរ ៉ុប គឺជាពច្រអន្តរជា្ិ (international route) ឬពច្រពប្័ន្ទីព្ររុងលហច ជដេជា
 ពច្រមួយអាចរមួបញ្ចូ េោ្ជាមួយពច្រោនំងបីខាងលេីដូចជដេបានលរៀបរាប់។ អ្្រោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិតាម្ិរច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុង

លហច(�ន្ិ�ញ្ញា ព្ររុងហ្សជឺណវ)អាចលពជី�លរ�ី�ពរោប់រោរពាររដឋា�រោជិ្រ�ហភា្អឺរ ៉ុបណាមួយ ជដេជាភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងននចបាប់
លនាទះលោយជ�្រៗ្ីោ្ ឬអាចចា្់តានំងឲ្យរោរយិាេ័យលបលនីេុច្ស (�ពរោប់រោររោរពារលៅ្រ្ុងពបលទ� ជបេហ្ស្ិរ េុច្ស�មប៊ាួគ  
និងពបលទ�ហូ�ង់) ឬលពជី�លរ�ីឲ្យរោរយិាេ័យ�ហភា្អឺរ ៉ុប (�ពរោប់រោររោរពារលៅរដឋា�រោជិ្រ�ហភា្អឺរ ៉ុបចនំនួន២៨ពបលទ� តាម

 
រយៈរោរលពជី�លរ�ីរោរយិាេ័យជ្មួយ)។

ជផ្្រលនទះ វភិាគលៅលេីអ្្ថពបលយាជន៍ននរោរទទួេបាន�ិទ្ិលេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ជដេរោន�ុ្េភា្លៅ្រ្ុងរដឋា�រោជិ្រ�ហភា្អឺរ ៉ុបោនំង
អ�់ចនំនួន២៨ពបលទ�លៅតាមពច្រ�ហភា្អឺរ ៉ុប (លោយោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំលោយផ្្េ់លៅរោរយិាេ័យ EUIPO) ឬលៅតាមពច្រអន្តរជា្ិ  
(លោយោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំលៅរោរយិាេ័យ្នំណាងរប�់�ហភា្អឺរ ៉ុប) ្រ៏បាន។

លដីម្បបីន្ត�ុ្េភា្ ននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិរប�់អ្្រ �ុនំលពបីល�វាបន្ត�ុ្េភា្
តាមពប្័ន្លអ�្ិរព្រូនិច (e-Renewal Service) រប�់ទីព្ររុងលហចតាមអា�យោឋា នលនទះ
https://webaccess.wipo.int/erenewal_dm/IndexController?lang=EN

ចំណ៊ចគនលៃឹរះសបមាបជ់ាជំនយួរា្ម រតី
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៦.១ ការដ្កព់ាក្យស៊ំ ហដ្យផ្ទា លហ់ៅការិយាលយ័ EUIPO (បចកសហភាពអឺរ ៉ប៊)

រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម�ហគមន៍ (RCD) លោយផ្្េ់លៅរោរយិាេ័យ EUIPO ជនំនួ�ឲ្យរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំរោរពារគនំនូរ 
ឧ�សាហ្រម្មលផ្សងៗ្ីោ្ និងរោរទទួេបាន�ិទ្ិលផ្សងៗ្ីោ្ ព្រូវ�្ថិ្ លពរោមពប្័ន្ជា្ិ + ពប្័ន្លបលនីេុច្សជដេរោនលៅ�ហភា្អឺរ ៉ុប 

 គឺជាពច្រដ៏ោ្រ់ោញមួយ ពប�ិនលបីអ្្រ រោនបនំណងចង់ទទួេបាន�ិទ្ិមួយ (single right) ជដេរោន�ុ្េភា្លៅរដឋា�រោជិ្រ�ហភា្
អឺរ ៉ុបោនំងអ�់ចនំនួន២៨ពបលទ�។

អ្្រអាចោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំតាមពប្័ន្អនឡាញតាមអា�័យោឋា នលគហទនំ្័ររប�់រោរយិាេ័យ 
EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-apply-now)។ RCD  
ផ្តេ់ឲ្យអ្្រនូវ�ិទ្ិផ្្ត ច់មុខលៅ្រ្ុង រដឋា�រោជិ្រ�ហភា្អឺរ ៉ុប (បច្ចុប្បន្ និងអនាគ្) 

 ្រ្ុង្នម្មួយ�មរម្យ គឺ ៣៥០EUR �ពរោប់គនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មមួយ (្រ្ុងលនាទះគឺ 
 ២៣០EUR �ពរោប់នថ្ល�វាចុទះបញ្ជ ី បូ្រនរឹង១២០EUR �ពរោប់នថ្ល�វា លបាទះ្ុម្ផសាយ)។ RCD រប�់អ្្រនរឹងរោន�ុ្េភា្រយៈល្េ  

៥ឆ្្នំ និងអាចបន្ត�ុ្េភា្ល�ងីវញិបានលរៀងរាេ់៥ឆ្្នំ �រុប២៥ឆ្្នំជាអ្ិបររោ ។ អ្្ររោនេទ្ភា្ជពមរុញឲ្យលគអនុវ្្តនូវ�ិទ្ិ  
ននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រលៅ្រ្ុងទីផសារជដេរោនអ្ិថិជនជិ្៥០០ោននា្រ់។

លៅ្រ្ុងលគហទនំ្័ររប�់រោរយិាេ័យ EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs) អ្្រនរឹងទទួេបានរោរ្ន្យេ់េនំអិ្ 
អនំ្ីរលបៀបោ្រ់ពា្រ្យចូេ RCD រលបៀបអនុវ្្តតាមនី្ិវ ិ្ ី ននរោរចុទះបញ្ជ ី និង រលបៀបពគប់ពគង RCD រប�់អ្្រលៅល្េបានចុទះបញ្ជ ីរចួ។

៦.២ ការដស្វងរកការការពារហៅសហភាពអឺរ ៉ប៊ តាមរយៈប្រពន័ទ្ីបករុងហហច 
(បចកអន្តរជាតិ)

អ្្ថពបលយាជន៍ព�លដៀងៗោ្ �ពរោប់អ្្រោនំងឡាយណាជដេទទួេបាន្ីពច្រ�ហភា្អឺរ ៉ុប បូ្រនរឹងអ្្ថពបលយាជន៍ជាលពចីនបជន្ថមលទៀ្  
ជដេជាេ្រ្ខណៈ្ិល��រប�់ពប្័ន្ទីព្ររុងលហច អាចរោន�ិទ្ិលពបីពបា�់តាមពច្រអន្តរជា្ិ។ ចាប់តានំង្ីឆ្្ នំ២០០៨ លៅល្េ�ហភា្អឺរ ៉ុប

 បានរ្ោយជាភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង ទីព្ររុងលហច (�ន្ិ�ញ្ញា ទីព្ររុងហ្សជឺណវ) វារ្ោយជាមល្យាបាយលពបីពបា�់បាន�ពរោប់អ្្រ
 លពបី ពបា�់ពប្័ន្ទីព្ររុងលហច លដីម្បទីទួេបាន�ិទ្ិលេីគនំនូឧ�សាហ្រម្មជដេរោនពប�ិទ្ិភា្ព�លដៀងោ្នរឹង RCD (ពប�ិទ្ិភា្លៅ្រ្ុងរដឋា

 �រោជិ្រ�ហភា្អឺរ ៉ុបោនំងអ�់) ជដេល្វីរោរពជេ�លរ�ី លោយ�ហភា្អឺរ ៉ុបលៅ្រ្ុង រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ។

IR ជដេលពជី�លរ�ីលៅ�ហភា្អឺរ ៉ុប និងទទួេសា្គ េ់លោយរោរយិាេ័យ EUIPO ជដេរោន ពប�ិទ្ិភា្ដូចោ្លៅនរឹងរោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរ
 ឧ�សាហ្រម្ម�ហគមន៍ (RCD) លហយីបានចុទះបញ្ជ ីលោយ រោរយិាេ័យ EUIPO។ជផ្្រលនទះលរៀបរាប់អនំ្ីរោរអនុវ្្តេ្អ/ពបន្ណីេ្អ�ពរោប់ឲ្យលគល្វីរោរ

អនុវ្្តតាម លដីម្បរីោរទទួេបាន IR ជដេរោន�ុ្េភា្លៅ�ហភា្អឺរ ៉ុប។

 ៦.២.១ ការហបជជីសហរើសសហភាពអឺរ ៉ប៊

អ្្រអាចលពជី�លរ�ី�ហភា្អឺរ ៉ុបឲ្យល្វីរោររោរពារលៅល្េអ្្រោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំរប�់អ្្រជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ លោយជឆ្រលមីេពបអប់�ហភា្
 អឺរ ៉ុប (លេខ្ូរដ EM “EM code”) លៅ្រ្ុងទពមង់ននរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ (DM/1)។ នថ្ល�វាលោេ លដីម្បលីពជី�លរ�ី�ហភា្អឺរ ៉ុប�ពរោប់គនំនូរ
 ឧ�សាហ្រម្មមួយ ព្រូវបាន្រនំណ្់យ្រ លោយ�ហភា្អឺរ ៉ុប្រ្ុងចនំនួន៦៧CHF (របាយរោរណ៍សា្ថ នភា្្រ្ុងឆ្្ នំ២០១៨)។

�ហភា្អឺរ ៉ុបទទួេយ្ររោរផ្្អ ្ររោរផ្ស្វផសាយរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិរហូ្ដេ់រយៈល្េ៣០ជខ។

 ៦.២.២ ការបតរួតពិនិត្យរបសក់ារិយាលយ័ EUIPO ហៅពីមលូហហត ៊ដែលមិនអាចចរ៊ះបញ្ជីបាន

IR អាចមិនព្រូវបានលគបដិល�្លោយសារជ្មូេលហ្ុមិនអនុលោមតាមរោរ្ពមរូវជាផ្ូវរោរលនាទះលទ (formal requirements) 
លពពាទះ្ពមរូវរោរជបបលនទះ គឺព្រូវបានលគគិ្ថា វាព្រូវលៅតាមរោរទទួេយ្របន្ាប់្ី  រោរព្រួ្្ិនិ្្យលោយអង្គរោរ WIPO រចួម្រលហយី។ 
លហ្ុដូលច្ទះ រោរយិាេ័យ EUIPO ្រនំណ្់យ្ររោរព្រួ្ ្ិនិ្្យរប�់ខ្ួនលៅលេីជ្មូេលហ្ុ្ីរប៉ុលណាណ ទះ�ពរោប់រោរជដេមិនអាចចុទះបញ្ជ ីបាន៖ 
(្រ) រោរមិនអនុលោម តាម (non-compliance) និយមន័យរប�់�ហភា្អឺរ ៉ុបននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម និង (ខ) គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ោនំង 
ឡាយណាជដេផ្ុយនរឹង�ណា្ត ប់ធ្ាប់សាធារណៈ ឬលោេរោរណ៍ននអ�ីេ្ម៌។
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

ចបាប់�ភា្អឺរ ៉ុប (ចបាប់�្តី្ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម�ហគមន៍) ្រនំណ្់និយមន័យ នន ”គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម” ថាជារូបរាង (appearance) 
ោនំងមូេ ឬមួយជផ្្រ ននផេិ្ផេជដេល្ីរ្លចញ្ីរូបេ្រ្ខណៈ (feature) ជា្ិល�� ជខ្សពទនាប់ លពោងរូប រូបរាង វាយនភ័ណ្ឌ  និង/ឬ

 
វ្្ថុធា្ុលដីម�ពរោប់ផេិ្ផេខ្ួនវា និង/ឬលពគឿង្ុបជ្ងរប�់វា។ ផេិ្ផេរោនន័យថា វ្្ថុ�ិប្ប្រម្ម ឬឧ�សាហ្រម្មណាមួយ ជដេ្រ្ុងលនាទះ 

 រមួរោនលពគឿងបន្ា�់្រ្ុងលោេលៅដនំល�ងីវាឲ្យលៅជាផេិ្ផេ�លពមច រោរវចិខ្ចប់ ដនំល�ងី រូប�ញ្ញា ពរោហវ្ិរ និងពបលភទននរោរលរៀបចនំ្ុម្មុខ 
(typographic typefaces) ប៉ុជន្តមិនរាប់បញ្ចូ េនូវ្រម្មវ ិ្ ី្រនំ្្ូយទ័រ (computer programs) លទ។ លោទះជាគនំនូរឧ�សាហ្រម្មបងាហា ញនូវរូបរាង
ផេិ្ផេ្រ៏លោយ ្រ៏វានរឹងព្រូវបានលគ្ិនិ្្យ្ី្ន្ឺ ននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម (light of design) រប�់ខ្ួនវា (ឲ្យជ្វាបញ្្ជ ្រ់ចបា�់្ីពបលភទនន

 ផេិ្ផេ បញ្្ជ ្រ់្ី លោេបនំណង និងមុខងារ ឬដនំលណីររោររប�់វា) និងរោរលរៀបរាប់បងាហា ញនូវផេិ្ផេជដេគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនាទះ 
រោនលច្នាឲ្យលគអនុវ្្តតាម។ ឧោហរណ៍ខ្ទះៗ ននរោរអនុវ្្ត្រ្ុងរោរព្រួ្្ិនិ្្យរប�់រោរយិាេ័យ EUIPO �្តី្ីរោរអនុលោមតាម 
(compliance) និយមន័យននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មអាចរ្រល�ញីលៅ្រ្ុងទនំ្័រទី២៣ ដេ់ ទនំ្័រទី២៦ ននលោេរោរណ៍ជណនានំ�្តី្ី 
រោរព្រួ្្ិនិ្្យលេីរោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ�ពរោប់ចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម �ហគមន៍ RCD ជដេអាចោញយ្រ្ីលគហទនំ្័រ https://euipo.
europa.eu/ohimportal/en/design-guidelines លនទះម្រលពបីពបា�់បាន។

គនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេរោរយិាេ័យ EUIPO អាចរ្រល�ញីថាផ្ុយនរឹងលោេនលយាបាយសាធារណៈ ពប�ិនលបីវា្ិ្ជាបាន និងរោន�ម្្ថភា្
 អាចបងករោរគនំរាម្រនំជហង្ងៃន់្ងៃរដេ់អ្្ថពបលយាជន៍�នំខាន់ៗរប�់ �ង្គម។ គនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេ្័ណ៌នា ឬជពមរុញឲ្យរោនអនំល្ីហងិសា 

ឬរោរលរ�ីលអីងលោយសារលភទ ជា្ិសា�ន៍ឬ លដីម្រនំលណី្ សា�នា ឬជនំលនឿ ្ិរោរភា្ អាយុ ឬបងាហា ញអនំ្ីលរឿងផ្ូវលភទ នរឹងព្រូវបដិល�្
 លចាេ្រ្ុងលរឿងជបបលនទះ។ វាជាពគប់ពោន់លហយី�ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេបានរ្រល�ញីថា ផ្ុយនរឹងលោេនលយាបាយសាធារណៈយ៉ាងលហាច
 ណា�់លៅជផ្្រណាមួយនន�ហភា្អឺរ ៉ុប�ពរោប់លអាយគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនាទះព្រូវបានលគបដិល�្មិនផ្តេ់រោររោរពារជូន។

ចនំលពាទះលោេរោរណ៍�ីេ្ម៌ ពប�ិនលបីរោរយិាេ័យ EUIPO ដរឹងថាគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ជដេរោន្័្៌រោនពគប់ពោន់បញ្្ជ ្រ់្ីរូបភា្
 អា�់អាភា� ឬរូបអាពោម្រ្ុងទ�្សនៈរប�់មនុ�្សព្រឹមព្រូវ ជដេបានដរឹង ឬអាចអនុលពោទះបានជា្ម្មតា្រ៏លោយ ្រ៏គនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់លគ

លនាទះនរឹងព្រូវបដិល�្លចាេជដរ។

រោរយិាេ័យ EUIPO ព្រូវជូនដនំណរឹ ងលៅអង្គរោរ WIPO ្ីរោរបដិល�្ជាបឋមនូវរោររោរពារណាមួយ លោយជផ្អ្រលេីមូេលហ្ុមួយននមូេ
លហ្ុជាលពចីន ដូចបានលរៀបរាប់ខាងលេី គឺជារោរជដេមិនអាចចុទះបញ្ជ ី បានលទ្រ្ុងរយៈល្េពបានំមួយជខ គិ្ចាប់្ីរោរផ្ស្វផសាយរោរចុទះបញ្ជ ី
ជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ (IR) លៅលេី លគហទនំ្័ររប�់អង្គរោរ WIPO។ រោរបដិល�្ជាបឋមលនទះ ព្រូវជ្រោន�នំអាងលហ្ុ និងបងាហា ញ្ីមូេលហ្ុ 
ននរោរបដិល�្លនាទះ។ ពប�ិនលបីមូេលហ្ុោនំងលនាទះពា្រ់្័ន្នរឹងគនំនូរឧ�សាហ្រម្មខ្ទះជ្ប៉ុលណាណ ទះ ជដេរោន ជចងលៅ្រ្ុង IR រោរយិាេ័យ 
EUIPO នរឹងអាចល្វីរោរបដិល�្មិនទទួេយ្ររោរលពជី�លរ�ី�ហភា្អឺរ ៉ុបចនំលពាទះ គនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេពា្រ់្័ន្ោនំងលនាទះ។

 ៦.២.៣ ការហដ្រះបរាយបញ្ហា ពាកព់ន័ន្ឹងការបែិហសធមិនផ្តលក់ារការពារ

ពប�ិនលបីរោរយិាេ័យ EUIPO ជូនដនំណរឹ ង្ីរោរបដិល�្ជាបឋមមិនផ្តេ់រោររោរពារ លគទុ្រល្េឲ្យ អ្្ររយៈល្េ្ីរជខ គិ្ចាប់្ីនថងៃទទួេ
រោរជូនដនំណរឹ ងលដីម្បោី្រ់ល�ច្រ្តីជថ្ងរោរបញ្្ជ ្រ់្ីរោរយេ់ល�ញីរប�់ អ្្រ លោយផ្្េ់លៅរោរយិាេ័យ EUIPO ឬលបាទះបង់លចាេ IR 
�ពរោប់�ហភា្អឺរ ៉ុប ឬ្រនំរ ិ្ យ្រចនំនួន IR លេី គនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយ ឬគនំនូរឧ�សាហ្រម្មខ្ទះៗ �ពរោប់�ហភា្អឺរ ៉ុប។ ពប�ិនលបីអ្្រោ្រ់
ល�ច្រ្តីជថ្ងរោរណ៍ បញ្្ជ ្រ់្ីរោរយេ់ល�ញីរប�់អ្្រលៅរោរយិាេ័យ EUIPO អ្្រអាចល្វីដូលច្ាទះបាន តាមរយៈ្នំណាងរប�់ខ្ួន 
(�ូមលមីេ្រ្ុងជផ្្រទី៦.២.៤ ខាងលពរោម)។

ពប�ិនលបីរោរបដិល�្រប�់រោរយិាេ័យ EUIPO ពា្រ់្័ន្នរឹងរោរអនុលោមតាមនិយមន័យ ននគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្ម លហយីពប�ិនលបីរោរ
 បដិល�្លនាទះអាចជ្រនខបានតាមរយៈរោរជ្រជពបេ្រ្ខណៈរូប ននផេិ្ផេ លហយីជដេគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនាទះ រោនលច្នាោ្រ់បញ្ចូ េោ្ ឬជដេ 

គនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនាទះរោនលច្នាអនុវ្្ត តាមអ្្រព្រួ្្ិនិ្្យរប�់រោរយិាេ័យ EUIPO នរឹងល�្ី�ុនំឲ្យល្វីជ្រជពបលៅតាមលនាទះ។

ពប�ិនលបីមូេលហ្ុ ននរោរបដិល�្ពា្រ់្័ន្ជ្នរឹងគនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយ ឬគនំនូរឧ�សាហ្រម្មខ្ទះៗ ដូច រោនជចងលៅ្រ្ុង IR អ្្រអាច្រនំរ ិ្ យ្រ
រោរលពជី�លរ�ី�ហភា្អឺរ ៉ុប�ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយ ឬគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មលពចីនជដេមិនពា្រ់្័ន្នរឹងរោរជដេលគបានបដិល�្លចាេ។ 

 ពប�ិនលបីវាពា្រ់្័ន្នរឹងគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ោនំងអ�់លៅ្រ្ុង IR អ្្រអាចលបាទះបង់លចាេរោរលពជី�លរ�ី�ហភា្អឺរ ៉ុបរប�់អ្្រលចញបាន។ 
លៅ្រ្ុង្ររណី ោនំង្ីរលនទះ អ្្រព្រូវោ្រ់�នំលណី�ុនំបញ្ចប់អាជាញា យុរោេ ឬលបាទះបង់�ិទ្ិលចាេលោយផ្្េ់ជាមួយនរឹងអង្គរោរ WIPO 
(�ូមលមីេជផ្្រទី៥.៣.១ ខាងលេី)។

ពប�ិនលបីអ្្រខ្រខានមិនអាចជ្រនខលេីមូេលហ្ុ�ពរោប់រោរជដេមិនអាចចុទះបញ្ជ ីបាន្រ្ុងរយៈល្េ ្រនំណ្់បានលទ លនាទះរោរយិាេ័យលនទះ
 នរឹងជូនដនំណរឹ ងបញ្្ជ ្រ់្ីរោរបដិល�្រោរលពជី�លរ�ី�ហភា្អឺរ ៉ុបរប�់អ្្រ។
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 ៦.២.៤ ការចាតអ់្នកតំណាងជាលក្ខណៈផលៃូវការ

ជាលោេរោរណ៍ អ្្រ្ិ្ជាព្រូវចា្់តានំងអ្្រ្នំណាងមួយរូបពបចានំលៅរោរយិាេ័យ EUIPO។ លោទះជា យ៉ាងណា្រ៏លោយ រោរ�្ថិ្លៅ 
លពរៅ្នំបន់ល�ដឋា្ិរច្ចរប�់អឺរ ៉ុប អ្្រព្រូវចា្់តានំង្នំណាងមួយរូប ពប�ិនលបី រោរយិាេ័យលនទះលចញល�ច្រ្តីពបរោ�់ជូនដនំណរឹ ង្ីរោរបដិល�្

 លេីរោរល�្ី�ុនំបញ្ជ ី IR រប�់អ្្រ។ ្រ្ុង្ររណី ជបបលនទះ ្នំណាងរប�់អ្្រព្រូវជ្ជាបុគ្គេជដេព្រូវជ្ងតានំងជា្នំណាងលៅ្រ្ុងពប្័ន្ទិន្ន័យ
 ជដេរ្រសាទុ្រ លោយរោរយិាេ័យ EUIPO (https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representative)។

 ៦.២.៥ ការផ្តលក់ារការពារ ឬការបញ្្កព់ីការបែិហសធ

រោេលបីរោរយិាេ័យ EUIPO រ្រមិនល�ញី្ីមូេលហ្ុននរោរបដិល�្្រ្ុងរោរផ្តេ់រោររោរពារលទ ឬ រោេលបីរោរយិាេ័យ EUIPO 
ដ្រល�ច្រ្តីពបរោ�បដិល�្បឋមលចញវញិ រោរយិាេ័យ EUIPO ព្រូវជូនដនំណរឹ ង លៅអង្គរោរ WIPO ជាបន្ាន់លោយោ្ម នរោរបជង្អរបង្អង់ល�យី។

រោេលបីរោរយិាេ័យ EUIPO លចញេិខិ្បដិល�្បឋមរចួលហយី លហយីអ្្រមិនបានោ្រ់ល�ច្រ្តីជថ្ង រោរណ៍បញ្្ជ ្រ់្ីរោរយេ់
 ល�ញីរប�់អ្្រលៅតាមេ្រ្ខខ័ណ្ឌ រប�់រោរយិាេ័យ EUIPO ្រ្ុងរយៈល្េជដេបាន្រនំណ្់លទលនាទះ ្ុរនំអាេលបាទះបង់�ិទ្ិចុទះបញ្ជ ី IR 

រប�់អ្្រជាមួយ�ហភា្អឺរ ៉ុបអី និងមិនព្រូវ្រនំរ ិ្ យ្រជ្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មមួយ ឬគនំនូរឧ�សាហ្រម្មខ្ទះលទ ឬមិនព្រូវដ្រពា្រ្យ�ុនំលច
 ញវញិលនាទះជដរ រោរយិាេ័យ EUIPO អាចនរឹងលចញេិខិ្បញ្្ជ ្រ់្ីល�ច្រ្តី�លពមចបដិល�្មិនផ្តេ់រោររោរពារ្ីរោរចុទះបញ្ជ ី IR រប�់ខ្ួន។ 

ពប�ិនលបីរោរបដិល�្លនាទះ ពា្រ់្័ន្ព រ្ឹមជ្គនំនូរឧ�សាហ្រម្មខ្ទះជដេរោនលៅ្រ្ុងរោរចុទះបញ្ជ ី (multiple IR) លពចីន្រជន្ង រោរយិាេ័យ 
EUIPO នរឹងបដិល�្ជ្រោរចុទះបញ្ជ ី IR ណាជដេរោនរោរពា្រ់្័ន្នរឹងគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មលនាទះជ្ប៉ុលណាណ ទះ។

 ៦.២.៦ បណ្ត ឹងតវ៉ា និងហសចក្្តសហបមចចង៊ហបកាយ

ពប�ិនលបីរោរយិាេ័យ EUIPO បានបញ្្ជ ្រ់្ីរោរបដិល�្រោរចុទះបញ្ជ ី IR រប�់អ្្រ អ្្រ្រ៏រោនវ ិ្ ីលោទះ ពសាយដូចោ្លនទះជាលពចីនលទៀ្ 
តាមជ្អ្្រចង់បាន ដូចជដេអ្្របានោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម លោយលចាទជា�នំណួរព្ង់ៗលៅរោរយិាេ័យ EUIPO។ បណ្តរឹ ង
្វ៉ាអនំ្ីល�ច្រ្តី�លពមចបដិល�្មិនព្មផ្តេ់ រោររោរពារលនទះ ព្រូវោ្រ់ជូន�ភាឧបាព�័យ្រ្ុងរយៈល្េ្ីរជខ លោយគិ្្ីនថងៃជូនដនំណរឹ ងអនំ្ី
ល�ច្រ្តី�លពមច លេីបណ្តរឹ ង្វ៉ាលនទះ។

លៅល្េល�ច្រ្តី�លពមចលេីរោរបដិល�្ ឬរោរទទួេយ្ររោរចុទះបញ្ជ ី IR ចូេជាសា្ថ ្រលហយី ព្រូវ បញ្ជូ នល�ច្រ្តីជូនដនំណរឹ ងចុងលពរោយមួយ
 ជូនលៅអង្គរោរ WIPO លោយគូ�បញ្្ជ ្រ់ជាចុងលពរោយ ថាល្ីគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មោនំងលនទះ ព្រូវបដិល�្លចាេ ឬទទួេយ្រ។ 

រោេលបីរោរបដិល�្ចុងលពរោយពា្រ់្័ន្ជ្នរឹងគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្មខ្ទះ ជដេរោនលៅ្រ្ុងរោរចុទះបញ្ជ ី IR លពចីន្រជន្ង រោរជូនដនំណរឹ ងលៅអង្គរោរ 
WIPO ព្រូវលរៀបរាប់្ី គនំនូរឧ�សាហ្រម្មណាខ្ទះ ជដេព្រូវបដិល�្លចាេ លហយីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មណាខ្ទះ ជដេព្រូវបានទទួេយ្រ។

៦.៣ ប្រសិទ្ិភាព ននការចរ៊ះបញ្ជីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហៅសហភាពអឺរ ៉ប៊

ពប�ិនលបីរោរយិាេ័យ EUIPO មិនលចញេិខិ្ជូនដនំណរឹ ង្ីរោរបដិល�្្រ្ុងរយៈល្េពបានំមួយជខ តាមរយៈ រោរផ្ស្វផសាយ្ីរោរចុទះបញ្ជ ី IR 
លៅលេីលគហទនំ្័ររប�់អង្គរោរ WIPO លទ ឬពប�ិនលបី រោរយិាេ័យ EUIPO បានដ្រេិខិ្ជូនដនំណរឹ ង្ីរោរបដិល�្បឋមលចញវញិ 
គិ្ចាប់្ីនថងៃអង្គរោរ WIPO ទទួេយ្ររោរ ចុទះបញ្ជ ីវញិ រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ នរឹងចូេជា្ររោនដូចោ្លៅល្េជដេ�ិទ្ិលេីគនំនូរ
ឧ�សាហ្រម្មព្រូវបានយ្រម្រអនុវ្្ត និងចុទះបញ្ជ ីលោយរោរយិាេ័យ EUIPO។

រោរលពជី�លរ�ី្រ្ុងរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិលៅ�ហភា្អឺរ ៉ុបរោន�ុ្េភា្�ពរោប់រយៈល្េ ពបានំឆ្្ នំដនំបូង និងអាចបន្ត�ុ្េភា្
បាន�ពរោប់រយៈល្េពបានំឆ្្ នំបជន្ថមលទៀ្ រហូ្ោេ់ជ្ពគប់២៥ឆ្្នំននរយៈល្េផ្តេ់រោររោរពារជាអ្ិបររោ។ រោរបន្ត�ុ្េភា្ននរោរចុទះ 
បញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ រប�់អ្្រ�ពរោប់�ហភា្អឺរ ៉ុបព្រូវចុទះបញ្ជ ីលោយផ្្េ់ជាមួយអង្គរោរ WIPO (�ូមលមីេជផ្្រ៥.៣.២ ខាងលេី)។ 
នថ្ល�វាននរោរបន្ត�ុ្េភា្ ននរោរចុទះបញ្ជ ីព្រូវ្រនំណ្់យ្រលោយ�ហភា្អឺរ ៉ុប្រ្ុងចនំនួន ៣៤CHF �ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មនីមួយៗ។

៦.៤ ការអសស់ព៊លភាព

រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ (IR) ជដេទទួេសា្គ េ់លោយរោរយិាេ័យ EUIPO (លហយីរោន �ុ្េភា្លៅ�ហភា្អឺរ ៉ុប) 
អាចព្រូវអ�់�ុ្េភា្លៅវញិ តាមវធិាន ននេ្រ្ខខ័ណ្ឌ  និងនី្ិវ ិ្ ីដូចោ្ ដូចជារោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម�ហគមន៍ (RCD) 
ជដេបានចុទះបញ្ជ ីលោយរោរយិាេ័យ EUIPO។
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

នី្ិបុគ្គេ ឬរូបវន្តបុគ្គេណា្រ៏លោយ ្រ៏អាច�ុនំល�ច្រ្តីពបរោ�អនំ្ីរោរអ�់�ុ្េភា្ ននគនំនូរ ឧ�សាហ្រម្ម ជដេព្រូវផ្តេ់រោររោរពារលៅ 
�ហភា្អឺរ ៉ុប ្ីរោរយិាេ័យ EUIPO តាមរយៈពប្័ន្ទីព្ររុងលហច ជផ្អ្រលេីមូេលហ្ុននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ជដេផ្តេ់រោររោរពារដូចជា៖ (្រ) 
មិនព�បនរឹងនិយមន័យននគនំនូរ

ឧ�សាហ្រម្មតាមចបាប់�ហភា្អឺរ ៉ុប (ខ) មិនរោនភា្ថ្មីពគប់ពោន់ ឬោ្ម នេ្រ្ខណៈ�ម្ប្្តិ្ិល�� (គ) រោនរូបគនំនូរផេិ្ផេជដេ
 បានចម្ង�ុទ្សាទនូវមុខងារននបលច្ច្រលទ�ផេិ្ផេ (�) រោនរូបគនំនូរផេិ្ ផេជដេព្រូវបានផេិ្ល�ងីវញិជាចានំបាច់លៅ្រ្ុងពទង់
 ពោយ និងទនំហនំដូចោ្លបទះបិ្្រ្ុងរោរល្វីឲ្យផេិ្ផេ លនាទះរោនរោរពា្រ់្័ន្លោយបងវិេ ឬោ្រ់ចូេលដីម្បឲី្យដនំលណីររោរបានលោយលពគឿងយន្ត 

ឬល្ៀបនរឹងផេិ្ផេ លផ្សងលទៀ្ លដីម្បឲី្យផេិ្ផេលនាទះដនំលណីររោរបាន ឬ (ង) គនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនទះ ផ្ុយនរឹង�ណា្ត ប់ធ្ាប់ សាធារណៈ 
ឬ�ីេ្ម៌។

មូេលហ្ុជាលពចីនលផ្សងលទៀ្ចនំលពាទះរោរជដេអាចអ�់�ុ្េភា្រមួរោន៖ (្រ) ល�ច្រ្តី�លពមចរប�់្ុោរោរ្រ្ុងរោរពបរោ�់បញ្្ជ ្រ់ថា  
រោ្ច �់�ិទ្ិននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មមិនរោន�ិទ្ិលេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនាទះលទ (ខ) ពប�ិនលបីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជាន់ោ្នរឹង�ិទ្ិលេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម

 ខាងលដីម(គ) ពប�ិនលបីរោន�ញ្ញា �រោ្គ េ់ចបា�់ោ�់ ព្រូវបានលពបីពបា�់លៅ្រ្ុងគនំនូរឧ�សាហ្រម្មបន្តបន្ាប់ម្រលទៀ្ លហយីរោ្ច �់្រម្ម�ិទ្ិនន 
�ញ្ញា លនាទះ រោន�ិទ្ិហាមឃ្្់មិនឲ្យលគលពបីពបា�់�ញ្ញា លនាទះ (�) ពប�ិនលបីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនាទះព្រូវបានលពបីពបា�់លោយខុ�ចបាប់នូវ
ស្ានដរោរងារជដេព្រូវបានរោរពារលោយចបាប់រ្រសា�ិទ្ិរប�់រដឋា�រោជិ្រ�ហភា្អឺរ ៉ុប (ង) ពប�ិនលបីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មលនាទះ បានលពបីពបា

 �់មិនព រ្ឹមព្រូវនូវវ្្ថុណាមួយជដេព្រូវបានរាយ ល ្្ម ទះលៅ្រ្ុងរោពតា៦ ននអនុ�ញ្ញា ទីព្ររុងប៉ារ�ី៍ (ទង់ជា្ិ និងនិមិ្្ត�ញ្ញា រដឋា ល ្្ម ទះ និងនិមិ្្ត
�ញ្ញា អង្គរោរអន្តររោឋា ភិបាេ) ឬលពគឿង�រោ្គ េ់លផ្សងលទៀ្ និមិ្្ត�ញ្ញា  និងផ្្្រ�ញ្ញា �រោ្គ េ់អ្្ថពបលយាជន៍លៅ្រ្ុង រដឋា�រោជិ្រ�ហភា្

 អឺរ ៉ុប។ លោទះជាយ៉ាងណា្រ៏លោយ  រោនជ្ជនជដេខ្ួនជាអ្្ររោន�ិទ្ិ្រ្ុងរោរបលងកី្គនំនូឧ�សាហ្រម្ម ឬជាអ្្ររោន�ិទ្ិមុនលគលទីបអាចអទះ
 អាងលេីមូេលហ្ុចាប់្ីចនំណុច(្រ)រហូ្ដេ់ចនំណុច(�)បាន ចនំជណ្រមូេលហ្ុ្រ្ុង(ង) ជដេអាចទទួេយ្របាន ពប�ិនលបីជនលនាទះអទះអា

ងថា ខ្ួនជាអ្្ររោន�ិទ្ិមុនលគ ឬថារោន�ុ្េភា្លោយរោរលពបីពបា�់និមិ្្ត�ញ្ញា  ឬរូប�ញ្ញា ្រ្ុង្ររណីជដេអាចរោនលរឿងជបបលនទះ។

នរណា្រ៏លោយជដេអទះអាង្ីមូេលហ្ុ ននរោរអ�់�ុ្េភា្លេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ជនលនាទះព្រូវ បងាហា ញ្ីអង្គលហ្ុ ភ�្តុតាង និងល�ច្រ្តីជថ្ង
អទះអាងលេីមូេលហ្ុោនំងលនាទះ។ រោរយិាេ័យ EUIPO នរឹង្ិនិ្្យ លមីេ្ររណីលនាទះ លោយជផ្អ្រោនំងព�រុងលេីអង្គលហ្ុ ភ�្តុតាង និងល�ច្រ្តីជថ្
ងអទះអាងជដេភាគីបានផ្តេ់ឲ្យ (រោ្ច �់�ិទ្ិននរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ និងភាគីជដេល្វីរោរអទះអាង្ីរោរអ�់�ុ្េភា្លេី�ិទ្ិរប
�់គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម)។

នី្ិវ ិ្ ីននរោរអ�់�ុ្េភា្ អាចេុបលចាេល�ច្រ្តីពបរោ�លរោ�ភា្ននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម ដូចរោន លៅ្រ្ុងរោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ 
ឬរោរបដិល�្លចាេ�នំលណី�ពរោប់ល�ច្រ្តីពបរោ�លនាទះ។ នី្ិវ ិ្ ីននរោរអ�់�ុ្េភា្ អាចេុបលចាេល�ច្រ្តីពបរោ�លនាទះ លោយមិនចានំបា
ច់រោនល�ច្រ្តី�លពមចដេ់អង្គល�ច្រ្តីល�យី លៅល្េជនណាមួយជ�វងរ្រឯ្រសារ្ីរោរអ�់�ុ្េភា្ លោយរោរដ្រយ្រលចញនូវ�នំលណីរ
ប�់ខ្ួនជដេវាជាេទ្ផេននរោរយេ់ោ្លោយមិ្្តភា្។

លៅ្រ្ុងជផ្្រណាមួយ្រ៏លោយនននី្ិវ ិ្ ីលរោ�ភា្�ុ្េភា្្រ៏រោនជចង្ី�ិទ្ិ�ពរោប់រោរប្តរឹង្វ៉ាចនំលពាទះល�ច្រ្តី�លពមចបដិល�្វញិជដរ។ 
បណ្តរឹ ង្វ៉ាព្រូវោ្រ់ជូនព្ររុមពបរឹ្រសាឧបាព�័យ្រ្ុងរយៈល្េ្ីរជខ និងរោនអានុភា្្្ួយរពា្រ្យបណ្តរឹ ងជាបលណា្ត ទះអា�ន្។

៧. ហសចក្្តសន្និដ្ឋា ន

ពប្័ន្ទីព្ររុងលហចផ្តេ់ឲ្យអ្្រនូវពច្រជដេគួរឲ្យោ្រ់ោញ្រ្ុងរោររោរពារគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរហូ្ដេ់ ៨៣ពបលទ�ជុនំវញិ្ិភ្លោ្រ លោយល្វី
ឲ្យរោរចនំណាយរោនពប�ិទ្ិភា្ខ្�់ និងនី្ិវ ិ្ ីងាយៗរប�់អ្្រលពបី ពបា�់្រ្ុងរោរទទួេបាន�ិទ្ិពគប់ពគង និងចា្់ជចងគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់

 អ្្រលៅ្រ្ុងេនំោប់្ិភ្លោ្រ។ ្រ្ុងនាមជាជនជា្ិជខ្មរ ឬជាជនជដេបានរ�់លៅ រោនទីេនំលៅ ឬរោនពគរឹទះសា្ថ នពាណិជ្ជ្រម្ម ឬឧ�សាហ្រម្ម 
លៅពបលទ�្រម្ុជាអ្្ររោន�ិទ្ិទទួេបានអ្្ថពបលយាជន៍្ី្រិច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច(�ន្ិ�ញ្ញា ព្ររុងហ្សជឺណវ) ជដេពបលទ�្រម្ុជាបានចូេ
ជា�រោជិ្រ្រ្ុងឆ្្ នំ ២០១៧។ បច្ចុប្បន្លនទះ រោរលពបីពបា�់ពប្័ន្ទីព្ររុងលហច គឺជា ជផ្្រមួយដ៏�នំខាន់ ននយុទ្សាស�្តទីផសារលជាគជ័យ�ពរោប់

 ព្ររុមហ៊ាុនអាជីវ្រម្ម។ ពប្័ន្ទីព្ររុងលហចផ្តេ់ ឱរោ�ឲ្យអ្្ររោនវ្្តរោនជាដនំបូងលៅ្រ្ុងេនំោប់្ិភ្លោ្រ និងជួយអ្្រឲ្យទទួេបានយ៉ាងលេឿន 
នូវល្ររ ្ត ិ៍ល្្ទះ្រ្ុង ឆ្្រអន្តរជា្ិ�ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រ។ ្រិច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច ធានានូវរោររោរពារតាមចបាប់ 
លេីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់អ្្រទេ់នរឹងនដគូរពប្រួ្ពបជជងបលងកីនឱរោ�ទទួេបាន�ិទ្ិលេីមុខជនំនួញ(franchise opportunities) លបី្រឲ្យ
រោនេទ្ភា្បលងកី្នដគូរអាជីវ្រម្ម និង�ពមប�ពមរួេ្រ្ុងរោរល្វី �រោហរណ្រម្មចូេលៅ្រ្ុង�ងាវ ្រ់ផ្គ្់ផ្គង់្ិភ្លោ្រ។ ជាទូលៅ ពប្័ន្
លនទះផ្តេ់នូវរោរោនំពទដ៏រោនពប�ិទ្ិភា្ បនំផុ្ចនំលពាទះយុទ្សាស�្តោ្រ់ម៉ូដ៍គនំនូរផ្្្រយលីហា និងរោរពប្របអាជីវ្រម្មលោយលជាគជ័យ។



| 32

រែឋាសមាជិកចបាបប់ករុងហ្ឺដណវ ននកិច្ចបពមហបពៀងទីបករុងបករុងហហច

ភាគីនន្ិរច្ចព្មលព្ៀងចនំនួន៥៨ពបលទ� (រមួោនំង�ហភា្អឺរ ៉ុប និងអង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា អាសហវ្ិរ)
រោនវសិាេភា្លេី ៨៣ ពបលទ� គិ្ព្រឹមនថងៃទី១៨ ជខ្្ូ ឆ្្ នំ២០១៨

 

អង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា អាសហវ្ិរ (OAPI)9 ពបលទ�អាេ់បានី អារ៉ោនី អាហ្ស ៊ាជបាចាន់ ជបេហ្ស្ិរ បូ�នី និងជអ៊ា្រលហ្សលហា្គ វណីា បូ្សាវ ន់ណា 
ពបរុយលណ ោរូសា�រឹម ប៊ាុេហា្គ រ ី្រម្ុជា ព្ររូអាដ សាធារណៈរដឋាពបជា រោនិ្ពបជា្ិបល្យ្យ្ូរលរ ៉ោន់ណារ៉ោ្រ លអហ្ុសបី លអ�្តូនី �ហភា្អឺរ ៉ុប10  
ហាវ នំង�ង់ បារា នំង ចចចា អា�មឺ៉ង់ ហា្គ ណា ហុងពគី អីុ��ង់ ជប៉ុន ល្រៀ្រគី�្តង់ ឡា្វ ី េិច្ង់សា្ត នំង េី្ូនី េុច្ស�មប៊ាួ្រ ម៉ូណា្ូរ 
ម៉ុងលហា្គ េី ម៉ុងល្លនសហ្គរូ ណាមីប៊ាី ហូ�ង់ ណ្រលវ ៉ អូរ៉ោន់ ប៉ូ�ូញ សាធារណៈរដឋា្ូរលរ ៉ សាធារណៈរដឋាម៉ូដូវ៉ា រ ៉ូរ៉ោនី �ហ្័ន្រូ�្ុស ី រ ៉ូវ៉ាន់ោ 
�ង់រ៉ោរណូី លៅ្ូលម និងពបានំង�ីុល្ ជ�៊ា្រប៊ាី �រឹងហាបុរ ី�្ូលវនី លអ�បាញ៉ �វី� សាធារណៈរដឋាអារ៉ាប-ល�រុ ីតាជីគី�្តង់ សាធារណៈរដឋារ៉ោល�ដូនី 
ននអ្ី្យូលោស្ាវ ីទុយនីហ្ុស ីលទី្រគី លទី្រជម៉ននី�្តង់ អ៊ាុយជព្រន ចព្រភ្អង់លគ្� �ហរដឋាអាលមរ្ិរ (៥៨ពបលទ�)។

9 រោរលពជី�លរ�ីទីព្ររុងលហច ននអង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា អាសហវ្ិរ រោនវសិាេភា្លៅលេីរដឋា�រោជិ្រោនំងអ�់រប�់ខ្ួនរមួរោន ពបលទ�លបណានំង ជប៊ា្រ្ីរនណា-ហាវ �ូ រោរ៉ោរូន 
សាធារណរដឋាអាសហវ្ិរ្រណា្ត េ ឆ្ដ ្ូរម៉ូរូ� ្ុរងលហា្គ  ្ូរដឌីវរ័ ហ្គនីីលអរោវ ទ័រ ហា្គ បុង ហ្គនីីប៊ាី�ូ ហ្គនីី រ៉ោេី មូរតីានី នីហ្ស ីល�លណហា្គ េ និង្ូលហា្គ  (១៧ពបលទ�)។

10 រោរលពជី�លរ�ីទីព្ររុងលហច នន�ហភា្អឺរ ៉ុប រោនវសិាេភា្លៅលេីរដឋា�រោជិ្រោនំងអ�់រប�់ខ្ួនរមួរោន ពបលទ�អូស�្តី ជបេហ្ុស្ិរ ប៊ាុេហា្គ រ ី ព្ររូអាដ សាយលពបី� សាធារណរដឋាលឆ្រ 
ជដនណារ៉ោ្រ លអ�្តូនី ហាវ នំង�ង់ បារា នំង អា�មឺ៉ង់ សហ្គ្ិរ ហុងពគី លអ៊ាៀ្រ�ង់ អីុតាេី ឡា្វ ីេី្ូនី េុច្ស�មប៊ាួគ រ៉ោេ់តា ហូ�ង់ ប៉ូ�ូញ ្័្រទុយហា្គ េ រ ៉ូរ៉ោនី �្ូវ៉ាគី �្ូលវនី លអ�បាញ៉ 
�៊ាុយជអដ ចព្រភ្អង់លគ្� (២៨ពបលទ�)។
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

អក្រកាតៈ់

ASEAN �រោគមពបជាជា្ិអា�ុីអលគ្គយ៍
BOIP រោរយិាេ័យ្ិរច្ចរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា លបលនេុច្ស
CHF េុយ�វី�(សហវង់�វី�)
DCP ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀង ជដេទទួេបានរោរលពជី�លរ�ី
DIP នាយ្រោឋា ន្រម្ម�ិទ្ិឧ�សាហ្រម្ម ព្រ�ួងឧ�សាហ្រម្ម & �ិប្ប្រម្ម្រម្ុជា
EM លេខ្ូរដ�រោងៃ ្់ចនំនួន្ីរ្ួអ្រ្សរ ជដេព្រូវបានលគលពបីពបា�់�ពរោប់�រោ្គ េ់
 �ហភា្អឺរ ៉ុប លៅ្រ្ុងទពមង់ ននពប្័ន្ទីព្ររុងលហច
EU �ហភា្អឺរ ៉ុប
EUIPO រោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា �ហភា្អឺុរ ៉ុប
IA រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ តាមនី្ិវ ិ្ ី ននពប្័ន្ទីព្ររុងលហច
IR រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ តាមនី្ិវ ិ្ ី ននពប្័ន្ទីព្ររុងលហច
OAPI អង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា អាសហវ្ិរ
RCD រោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម�ហគមន៍ (Registered Community Design) រប�់    
 �ហភា្អឺរ ៉ុប
WIPO អង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ

សទាទា នប៊កមៈ

ភាគីននកិច្ចសនយា អង្គរោរអន្តរជា្ិ និងអង្គរោររដឋា ជដេជាភាគី្រិច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច
DAS ល�វាលពបីពបា�់តាមពប្័ន្ឌីជីថេ�ពរោប់ឯ្រសារជាអាទិភា្ ននរោរ    
 លរៀបចនំគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម

ការដ្កព់ាក្យស៊ំជា រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ�ពរោប់រោរចុទះបញ្ជ ីរោរលរៀបបលងកី្ឧ�សាហ្រម្ម តាមនី្ិវ ិ្ ី    
លក្ខណៈអន្តរជាតិ  ននពប្័ន្ទីព្ររុងលហច

ការចរ៊ះបញ្ជីជាលក្ខណៈ រោរចុទះបញ្ជ ីរោរលរៀបបលងកី្ឧ�សាហ្រម្មអន្តរជា្ិ តាមនី្ិវ ិ្ ី ននពប្័ន្ទីព្ររុង លហច
អន្តរជាតិ (IB) 

សហភាពបករុងហហច �ហភា្ននអង្គរោរអន្តរជា្ិ និងអង្គរោររដឋា ជដេជាភាគី នន្រិច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច

កិច្ចបពមហបពៀងបករុងហហច ្ិរច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច �្តី្ី រោរចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ ននគនំនូរ    
ឧសសាហកម្ម

សន្ិសញ្ញា បករុងហ្ឺដណវ �ន្ិ�ញ្ញា ចុងលពរោយបង្អ�់នន្ិរច្ចព្មលព្ៀងព្ររុងលហច �្តី្ីរោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរ
ឆ្្ន ំ១៩៩៩ គនំនូរឧ�សាហ្រម្មជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ

ប្រពន័ទ្ីបករុងហហច ពប្័ន្�ពរោប់រោរចុទះបញ្ច ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិននគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម�្ថិ្លពរោម    
         អនំណាច នន្ិរច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច និងពគប់ពគងចា្់ជចងលោយអង្គរោរ    
         ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ

សមាជិកននសហភាព ភាគីនន្រិច្ចព្មលព្ៀងរប�់្ិរច្ចព្មលព្ៀងទីព្ររុងលហច
ទីបករុងហហច

ការចាតច់ំណាកថ់ា្ន ក ់ រោរចា្់ចនំណា្់ថ្ា្រ់ជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ�ពរោប់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មជដេ លៅព្ររុង�ូរោណូ  
 បលងកី្ល�ងីលោយ្រិច្ចព្មលព្ៀងឆ្្នំ១៩៦៨
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ហសវា និងឧបករណហ៍ប្រជីបរាសអ់នឡាញ អាចទាញយកមកហប្រជី
បរាសប់ាន ហដ្យហសរើ សបមាបអ់្នកហប្រជីបរាស ់ប្រពន័ទ្ីបករុងហហច

ASEAN DesignView – http://www.asean-designview.org/designview/welcome
ទពមង់តាមពប្័ន្អនឡាញ ល្វីឲ្យអ្្ររោរពសាវពជាវលៅ្រ្ុងឃ្្នំទិន្ន័យ ននគនំនូរឧ�សាហ្រម្មបានលៅ រោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ោនំងពបានំ
បួនរប�់អាសា៊ា នបាន។

DesignView – https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
ទពមង់តាមពប្័ន្អនឡាញឲ្យលយងីអាចចូេលមីេទិន្ន័យលពចីនជាង ១៤ោន ទពមង់ននរោរលរៀបចនំបលងកី្
ឧ�សាហ្រម្ម្ីរោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ចនំនួន ៦០្រជន្ង។

ហសវាហប្រជីបរាសត់ាមប្រពន័ឌ្ីជជីថល (DAS) – https://www.wipo.int/das/en/
ពប្័ន្លអ�្ិរព្រូនិច ននអង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ ល្វីឲ្យលយងីអាចផ្្�់ប្តូរឯ្រសារអាទិភា្នន គនំនូរឧ�សាហ្រម្ម លោយ�ុវ្្ថិភា្ 
រវាងរោរយិាេ័យ និងរោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  ជដេបានចូេរមួ។

E-Renewal – https://webaccess.wipo.int/erenewal_dm/IndexContoller?lang=En
ឧប្ររណ៍លពបីពបា�់លអ�្ិរព្រូនិចតាមពប្័ន្អនឡាញ លដីម្បលី�្ី�ុនំរោរបន្តចុទះបញ្ជ ីជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ
តាមពប្័ន្ទីព្ររុងលហច។

ឃ្លៃ ំងទិន្ននយ័គំរហូៅអ៊ឹបប៉ ូ(EUIPO Representatives Database) – 
https://euipo.europa.eu/eSear ch/#advanced/representatives
ឃ្្នំងទិន្ន័យគនំរូ ព្រូវរ្រសាទុ្រ លោយរោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា �ហភា្អឺរ ៉ុប។

ហោលការណអ៍ំពីការចរ៊ះបញ្ជីគំនរូឧសសាហកម្មហៅអ៊ឹបប៉ ូ(EUIPO Design Guidelines) – 
https://euipo.eu ropa.eu/ohimportal/en/design-guidelines
ល�ច្រ្តី្ន្យេ់ ននរោរអនុវ្្តរប�់រោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា �ហភា្អឺរ ៉ុប(EUIPO)�្តី្ីនី្ិវ ិ្ ីននរោរ
ចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម�ហគមន៍។

EUIPO Design Website – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs
website គនំនូរឧ�សាហ្រម្មរប�់រោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា �ហភា្អឺរ ៉ុប។

ម៉ាស៊ីនគណនានថលៃហសវា (Fee calculator) – https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
អង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ ពគប់ពគងឧប្ររណ៍លពបីពបា�់តាមពប្័ន្អនឡាញ្រ្ុងរោរ�ពមរួេ ដេ់រោរគណនានថ្បង់ល�វា�ពរោប់រោរ
ោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ និងរោរបន្ត�ុ្េភា្តាមពប្័ន្ ទីព្ររុងលហច។

វិធីទទូាតន់ថលៃហសវា - http://www.wipo.int/finance/en/hague.html
វ ិ្ ីទូោ្់នថ្ល�វាតាមពប្័ន្ទីព្ររុងលហចលៅឲ្យអង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ។

ឃ្លៃ ំងទិន្ននយ័គំនរូឧសសាហកម្មរាកល (Global Design Database) –https://www.wipo.int/designndb /en/index.jsp
្រម្មវ ិ្ ី ននបណា្ត ញ្រនំ្្យួទ័រតាមពប្័ន្អនឡាញរប�់អង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ ផ្ុ្រឯ្រសារ លពចីនជាង ៥ោនចបាប់ 
បាន្ីរោរពបមូេចងព្រងគនំនូរឧ�សាហ្រម្មចនំនួន ១៤ ពបលទ� ្រ្ុងេ្រ្ខខ័ណ្ឌ ជា េ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ េ្រ្ខណៈ្នំបន់ និងេ្រ្ខណៈជា្ិ។

ទបមងហ់ប្រជីបរាសរ់បសទ់ីបករុងហហច (Hague forms) – https://www.wipo.int/hague/en/forms/
អា�័យោឋា នបណា្ត ញលគហទនំ្័ររប�់អង្គរោរ ជដេអាចោញយ្រទពមង់្ីពប្័ន្ទីព្ររុងលហចម្រលពបី ពបា�់បាន។

ហសៀវហៅដណនាំពីរហបៀបហប្រជីបរាសរ់បសប់ករុងហហចសបមាបអ់្នកហប្រជីបរាស ់(Hague Guide for Users) - 
https://www.wipo.int/hague/en/guide/
ល�ៀវលៅជណនាន្ំ ីរលបៀបលពបីពបា�់�ពរោប់រោរចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្មជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ។
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ប្រពន្ធ័ទីប្រុងហេច

ឃ្លៃ ំទិន្ននយ័ននប្រវតិ្តសមាជិកបករុងហហច - https://www.wipo.int/hague/memberprofiles/#/
អង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ្ិភ្លោ្រ ពគប់ពគងឃ្្នំងទិន្ន័យ ជដេផ្តេ់្័្៌រោនអនំ្ីនី្ិវ ិ្ ី និងរោរអនុវ្្ត លផ្សងៗ �្តី្ី ពប�ិទ្ភា្ ននរោរចុទះបញ្ជ ី

 ជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិរប�់�រោជិ្រលៅ្រ្ុង�ហភា្ព្ររុងលហច។

នថលៃហសវាជាលក្ខណៈឯកត្តបគ៊្គល (Individual Fees) – https://www.wipo.int/hague/en/fees/individ-fee.html
នថ្ល�វា ជដេ្រនំណ្់ជាេ្រ្ខណៈឯ្រ្្តបុគ្គេ (�ពរោប់រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំ និងរោរបន្ត�ុ្េភា្ជា េ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ) ព្រូវបាន្រនំណ្់ 
លៅតាមភាគី នន្រិច្ចព្មបលព្ៀងមួយចនំនួនលៅ្រ្ុងពប្័ន្ទីព្ររុងលហច។

បពឹតិ្តបប័តពត័ម៌ាន ននគំនរូឧសសាហកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ (International Designs Bulletin) – 
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
រោរលបាទះ្ុម្ផសាយពបចានំ�បា្ត ហ៍រប�់ពប្័ន្ទីព្ររុងលហចផ្ូវរោររោនទិន្ន័យថ្មីៗបនំផុ្ �្តី្ី រោរចុទះបញ្ជ ី រោរបន្ត�ុ្េភា្ 
និងរោរជ្រជពបជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ ពា្រ់្័ន្នរឹងរោរចុទះបញ្ជ ី្រន្ងម្រ។

ការចាតច់ំណាតថ់ា្ន កហ់ៅបករុង�កូាណូ (Locarno Classification) – http://www.wipo.int/classification s/locarno/en/
រោរចា្់ចនំណា្់ថ្ា្រ់គនំនូរឧ�សាហ្រម្មជាេ្រ្ខណៈអន្តរជា្ិ ព្រូវបានបលងកី្ល�ងី តាម្ិរច្ចព្មលព្ៀង ព្ររុង�ូរោណូ្រ្ុងឆ្្ នំ១៩៦៨។

ការដ្កព់ាក្យស៊ំតាមប្រពន័អ្នឡាញ ននការចរ៊ះបញ្ជីគំនរូឧសសាហកម្មសហគមន ៍(RCD online filing) – 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-apply-now
ឧប្ររណ៍លពបីពបា�់តាមពប្័ន្លអ�្ិរព្រូនិច�ពរោប់រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំតាមពប្័ន្អនឡាញ ននរោរោ្រ់ 
ពា្រ្យ�ុនំ្រ្ុងបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម�ហគមន៍ (RCD applications) តាមលគហទនំ្័ររប�់រោរយិាេ័យ្រម្ម�ិទ្ិ បញ្ញា �ហភា្អឺរ ៉ុប។

តារាងនថលៃហសវា (Schedule of Fees) – https://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.html
តារានថ្ល�វាតាមពប្័ន្ទីព្ររុងលហច។

WIPO Lex – http://www.wipo.int/wipolex/en/index.jsp
WIPO Lex ជាឃ្្នំងទិន្ន័យសា្រេ្រ្ុងរោរផ្តេ់នូវ្័្៌រោនផ្ូវចបាប់�្តី្ី្រម្ម�ិទ្ិបញ្ញា (ដូចជាអនុ�ញ្ញា  ចបាប់ និងបទប្បញញា្្តិលផ្សងៗ) ។

ហ ្្ម រះរបសអ់្នកហប្រជីបរាសក់្ន៊ងអង្គការកម្មសិទ្ិបញ្ញា ពិភពហលាក (WIPO User Account) – 
https://www 3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.js
ល ្្ម ទះគណនីរប�់អ្្រលពបីពបា�់(User account) អនុញ្ញា ្ឲ្យអ្្រចូេលពបីពបា�់បានលោយ �ុវ្្ថិភា្លៅលេីជ្ល�វាមួយចនំនួនរប�់
អង្គរោរ្រម្ម�ិទ្ិ្ិភ្លោ្រជ្ប៉ុលណាណ ទះ ដូចជា រោរោ្រ់ពា្រ្យ�ុនំចុទះបញ្ជ ីគនំនូរឧ�សាហ្រម្ម តាមពប្័ន្លអ�្ិរព្រូនិច (e-filing) ជាលដីម 
លៅ្រ្ុងពប្័ន្ទីព្ររុងលហច។

ជាទូលៅ លដីម្បទីទួេបាន្ណ៌រោនថ្មីៗលៅ្រ្ុងពប្័ន្ទីព្ររុងលហច �ូមអ្្រចូេលៅរោន់លគហទនំ្័រ 
https://www.wipo.int/hague/en/




