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អំពីកម្មវិធី ARISE+IPR

កម្មវធិី ARISE Plus �តរោប់វ�ិ័យកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  (ARISE + IPR) គឺជា�រោ�ធា ព្ុមួយសតកាមជំនួយឧប្្ថមពតងរឹង� 
រោហ�ណកម្ម្ំបន់អាសា៊ា ន�ប�់�ហភាពអឺ� ៉ពុប (EU) ឬ សៅកា្់ថា ARISE Plus ។ កម្មវធិី ARISE+ IPR រោនទរឹតបាក់ 
ចំនួន  ៥,៥ោនអឺ� ៉ូ �តរោប់�យៈសពល៥ឆ្្សំដីម្ជីួយដល់កា�សធ្វី�រោហ�ណកម្មក្ពុង្ំបន់ តាម�យៈកិចចា�ហតប្ិប្្តិ

 កា�កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  (IP) និងក្ពុងសោលបំណងសដីម្សីធ្វីឱ្យតបស�ី�ស�ងីនូវតបព័ន្កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  �តរោប់កា�បសងកី្ កា�
 កា�ពា� កា�សតបីតបា�់ កា�តគប់តគង់ និងកា�អនពុវ្្តន៍ចបាប់ ឲ្យត�បជាមួយកា�អនពុវ្្តន៍ល្ៗអ  និងរោត្ោឋា នអន្ត�ជា្ិ និង 

សោលសៅយពុទ្សាស�្តតផនកា��កម្មភាពកម្ម�ិទ្ិបញញា�ប�់អាសា៊ា នឆ្្ ំ២០១៦-២០២៥ ។

ARISE+IPR រោនសោលបំណងសដីម្:ី
  • បសងកីនកា�ចូល�មួ�ប�់�ដឋាជា�រោជិកអាសា៊ា នសៅក្ពុង�ន្ិ�ញ្ញា កម្ម�ិទ្ិបញញាអន្�ជា្ិ និងតបព័ន្ជា�កល
  • ចូល�មួចំតណកក្ពុងកា�កសាង�ម្្ថភាពសា្ថ ប័នសឆ្្ះសៅ�កកា�យិាល័យ IP �ប�់អាសា៊ា នតដលរោនតប�ិទ្ិភាពខ្�់
  • បសងកីនកា�យល់ដរឹងតផ្កនសយាបាយនិងសាធា�ណៈអំពីសា�ៈ�ំខាន់ននកា�កា�ពា�និងកា�អនពុវ្្តន៍ចបាប់កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា
  • ពតងរឹង�ម្្ថភាព�ប�់ធពុ�កិចចាអាសា៊ា នឲ្យសៅជាពាណិជ្ជកម្ម និងកា�ពា��ិទ្ិកម្ម�ិទ្ិបញញា�ប�់ពួកសគ
  • ផ្តល់កា�ោតំទតាម្តមរូវកា�ដល់តបសទ�កម្ពុជា ឡាវ និងមីយ៉ាន់រ៉ោ

សោយសធ្វីកា�យ៉ាងជិ្�្ិទ្ជាមួយ�ដឋាជា�រោជិកអាសា៊ា ននិងសលខាធិកា�ោឋា នអាសា៊ា ន កម្មវធិី ARISE+IPR បានបញចាូ ល
 បតន្ថមនូវអ្្ថតបសយាជន៍ននកា�កា�ពា�កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា យ៉ាង�ពុ រឹងរោសំៅក្ពុង្ំបន់ ។ តាម�យៈគំនិ្ផ្តួចសផ្តីមកសាង�ម្្ថភាព 

កា�អភិវ្្ឍន៍ឧបក�ណ៍ព័្៌រោនវទិយោ កា�ផ្្�់ប្តូ�កា�អនពុវ្្តន៍ល្ៗអ  កា�អនពុម័្រោត្ោឋា នអន្ត�ជា្ិនិងយពុទ្នាកា�សលីក
 កម្�់កា�យល់ដរឹងសដីម្សីលីកកា�សតបីតបា�់ កិចចាកា�ពា� និងកា�អនពុវ្្តន៍ចបាប់�ិទ្ិកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  កម្មវធិីសនះ �បញ្្ជ ក់ពី
 លទ្ផលតបស�ី�ស�ងី�តរោប់ កា�តគប់តគង ភ្ាក់ងា�អនពុវ្្តចបាប់ កា�សធ្វីពាណិជ្ជកម្មក្ពុងតបសទ� និងអន្ត�ជា្ិក្ពុងវ�ិ័យ
 កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា   ក៏ដូចជាសាធា�ណជនទូសៅ�វាង�ហគមន៍អឺ� ៉ពុប និងអាសា៊ា ន។

កម្មវធិី ARISE+IPR សធ្វីកា�សឆ្្ះសៅ�កកា�បសងកី្ឲ្យរោនកា�អភិវ្្ឍន៍�បបកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ដ៏ខ្ាងំមួយ តាម�យៈ�ដឋាជា
 �រោជិកអាសា៊ា ន តដលជតមរុញកា�បសងកី្្្មី ពាណិជ្ជកម្ម និងកា�វនិិសយាគសៅក្ពុង្ំបន់។
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បពុ្វកថា ពី ឯកអគ្គរដឋាេែូសហភាពអឺរ ៉បុប្រចាំកម្ុជា

�ហភាពអឺ� ៉ពុប (EU) ោតំទយ៉ាងសពញទហំរឹងដល់កា�កា�ពា�និងពតងរឹងកា�អនពុវ្្តចបាប់ កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  (IP) �មួរោន
 ទាងំពាណិជ្ជ�ញ្ញា ផងតដ�។ តបព័ន្កា�ពា� កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  គឺជាមូលោឋា នតគរឹះននសោលនសយាបាយស�ដឋាកិចចា�ម័យទំសនីប និងជា
 កតា្ត ជំ�ពុញដល់កា�អភិវ្្ឍ។ តបព័ន្កា�ពា� កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  អនពុញ្ញា ្ឱ្យរោនកា�អភិវ្្ឍ�ម្្ថភាពបសចចាកវជិា្ជ ក្ពុងត�រុក និងទាញ
 យកឱកា�នាសំចញសោយកា�ពតងរឹងភាពតបកួ្តបតជង។

កិចចាកា�ពា��ិទ្ិ កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  �មួទាងំពាណិជ្ជ�ញ្ញា  គឺជាគន្រឹះក្ពុងកា�ជតមរុញបសងកីនពាណិជ្ជកម្មសទ្វភាគី �វាង EU-ASEAN 
តដលរោនទំហទំរឹកតបាក់�ហូ្ដល់ ២០១.១ប៊ាីោនអឺ� ៉ូ ក្ពុងឆ្្២ំ០១៧។ តបព័ន្កា�ពា�កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ដ៏� រឹងរោងំមួយ 
សលីកទរឹកចិ្្តដល់ នវានពុវ្្តន៍ ធានានូវកា�សលីកទរឹកចិ្្តតផ្កស�ដឋាកិចចាសៅដល់អ្កបសងកី្ស្ានដ បសងកីនទំនពុកចិ្្តដល់អ្កវនិិសយាគ 
តដលជាសហ ព្ុនាដំល់កា��កីចសតមីន ស�ដឋាកិចចា និង បសងកីនកា�ងា�។ 

តបសទ�កម្ពុជា ជាសតចីន�្វ្្សមកសហយី រោន�ម្្ថភាពជាសតចីន ក្ពុងកា�ផ្តល់ជូននូវស្ានដនច្តប្ិ្ ក្ពុងវ�ិ័យ
 �ិប្កម្ម និងក�ិកម្ម ។ ្្មីៗសនះ តបសទ�កម្ពុជាបានក្ាយសៅជាសោលសៅវនិិសយាគ�តរោប់ឧ�សាហកម្មតដលពរឹងតផ្អកសលីកា�
 កា�ពា�រ៉ោកយសីហាតាម�យៈ�ិទ្ិពាណិជ្ជ�ញ្ញា និងបសចចាកវទិយោតដលត្រូវបានកា�ពា�សោយតបកា�នីយប័ត្្កកកម្មនិងគំនូ�

 ឧ�សាហកម្ម។ តករុមហ៊ាពុន�ប�់កម្ពុជាក៏កំពពុងចាប់សផ្តីមអភិវ្្ឍរ៉ោកយសីហា�ប�់ខ្ួនផងតដ�។ សនះគឺជាមសធយោបាយសឆ្្ះសៅមពុខក្ពុង
�្វ្្សទី ២១ក្ពុងវ�័យ ស�ដឋាកិចចាចំសនះដរឹង ។

ជាកា�ពិ្ណា�់កា�ផ្ល់នូវកា�កា�ពា� និងកា�អនពុវ្្តកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  តដលរោនបទោឋា នខ្�់និងទាក់ទាញវនិិសយាគ
 ចូលមកក្ពុងត�រុកនិងប�កិា្ខ ផលិ្កម្មតដលអាចទទួលបានបសចចាកវទិយោប�សទ�រោនឥទ្ិពលយ៉ាងខ្ាងំដល់កំសណីនផលិ្ភាពសៅ

 ក្ពុងបណា្ត តបសទ�នន្ំបន់សនះ។ និយាយឱ្យសាមញញា អ្កវនិិសយាគនិងតករុមហ៊ាពុនក្ពុងពិភពសោកនរឹងមិននាផំលិ្ផល ស�វាកម្ម 
និង កា�នច្តប្ិ្សៅកាន់ទីផសា�តដលោ្ម នតបព័ន្កា�ពា�ពាណិជ្ជ�ញ្ញា  ដ៏� រឹងរោសំនាះសទ។

ចំនពុច�ំខាន់�តរោប់ពិចា�ណាមួយ�តរោប់រោចា �់ពាណិជ្ជ�ញ្ញា  ជាពិស�� �តរោប់�ហតោ�ធពុន ្ូចបំផពុ្ ្ូច និង 
មធ្យម (MSMEs) សនាះគឺ មសធយោបាយចំណាយដ៍រោនតប�ិទ្ិភាពជាងសគ ក្ពុងកា�ោក់ពាក្យ និងកា�ពា�រ៉ោក�ប�់ពួកសគសៅសតរៅ
តបសទ�។�ហតគិនសៅកម្ពុជាអាចទទួលបានផលតបសយាជន៍ពី កា�ចពុះបញ្ជ ីជាលក្ខណៈអន្ត�ជា្ិតាមតបព័ន្រ៉ោតទីដ (Madrid 
System) តដលផ្តល់នូវភាពសាមញញា ងាយត�រួល និងកា�ចំណាយតបកបសោយតប�ិទ្ិភាព សដីម្ចីពុះបញ្ជ ី និងតគប់តគងរ៉ោក 
បាន�ហូ្ដល់សៅ ១១៩ តបសទ� សោយសតបីពាក្យស�្ី�ពុំត្មួយតដលរោនត្មួយភាសា �តរោប់សតចីនតបសទ� និង បង់ន្ ្
ចំណាយត្មួយកញចាប់ជាកា�សត�ច។ កា�កំហិ្ សពលសវោដ៏្រឹង�ពុ រឹងក្ពុងដំសណី�កា�កា�ចពុះបញ្ជ ី រោនន័យថា 
រោចា �់ធពុ�កិចចាទទួលបានយ៉ាងឆ្ប់�ហ័�នូវកា�កា�ពា�ពាណិជ្ជ�ញ្ញា ជាអន្ត�ជា្ិ។

តបសទ�កម្ពុជាបានក្ាយជា�រោជិកននពិធីសា�ពាក់ព័ន្នរឹងកិចចាតពមសតពៀងទីតករុងរ៉ោត្ីដ�្តីពីកា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកអន្ត�ជា្ិសៅន្ងៃទី 
៥ តខមិ ព្ុនាឆ្្ ំ ២០១៥ ។ តបព័ន្រ៉ោត្ីដសលីកទរឹកចិ្្តវនិិសយាគទពុនប�សទ�ចូលមកតបសទ�កម្ពុជាសោយសធ្វីឱ្យ

 កាន់ត្រោនភាពងាយត�រួល�តរោប់អាជីវកម្មក្ពុងកា�កា�ពា�ពាណិជ្ជ�ញ្ញា ប�់ពួកសគសៅទីសនះ និងបសងកីនទំនពុកចិ្្ត�ប�់វនិិ
 សយាគិននិង ពាណិជ្ជកម្ម។ ។ ដូចោ្សនះតដ�តបព័ន្រ៉ោត្ីដក៏សធ្វីឱ្យអាជីវកម្ម�ប�់តបសទ�កម្ពុជា រោនភាពងាយត�រួលក្ពុងកា�
 ពតងីកកា�កា�ពា�រ៉ោកយសីហា�ប�់ពួកសគសៅសតរៅតបសទ�តដល�តមរួលដល់ឱកា�នាសំចញ។

កូនស�ៀវសៅសនះ “ពិធីសារេីបករុងម៉ាប្ីដ: វិថើទ្្រះទៅរកការកសាងម៉ាកយីទោជាសកល” គឺជាស�ៀវសៅមគ្គ
សទ�ក៍ដ៏ទូលំទូោយ�តរោប់អាជីវកម្មទាងំឡាយសៅក្ពុងតបសទ�កម្ពុជា តដលរោនបំណង�កសា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់ខ្ួនជាលក្ខណៈ
អន្ត�ជា្ិ, ផ្តល់ព័្រោនលម្អិ្អំពីអ្្ថតបសយាជន៍ននកា�សតបីតបា�់តបព័ន្រ៉ោតទីដ,និ្ីវធិី និង ្នម្, លក្ខខណ្ឌ ្តមរូវក្ពុងត�រុក, 

 និងគន្រឹះមួយចំនួន�តរោប់កា�អភិវ្្ឍរ៉ោក ក្ពុងចំសណាមអ្្ថតបសយាជន៍ជាសតចីនសទៀ្ ននកា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក។

ជំពូកមួយ�្តីពី កា�កា�ពា�រ៉ោកសៅក្ពុង�ហភាពអឺ� ៉ពុប �សំលចអំពីអ្្ថតបសយាជន៍ ននកា�ចពុះបញ្ជ ី ពាណិជ្ជ�ញ្ញា �ហភាព
 អឺ� ៉ពុប (EUTM) តដលផ្តល់ជូននូវកា�កា�ពា� ក្ពុងតបសទ��រោជិក�ហភាពអឺ� ៉ពុបទាងំ២៨ ។

�ហភាពអឺអឺ� ៉ពុបនរឹងបន្តកិចចា�ហតប្ិប្្តិកា�ដ៏រោនតផ្ផ្ក សនះជាមួយតបសទ�កម្ពុជាសដីម្�ីតមរួលដល់ប�សិា្ថ នធពុ�កិចចា
 ឲ្យដំសណី�កា�សៅតបកបសោយវជិ្ជរោននិងជំ�ពុញកិចចាកា�ពា� កា�ធានា និងកា�សលីកទរឹកចិ្្តដល់ពាណិជ្ជក� និងអ្កបសងកី្ស្ានដ ។

ចច ទអដោ្គ
ឯកអគ្គ�ដឋាទូ្នន�ហភាពអឺ� ៉ពុបតបចាតំពះរាជាណាចតកកម្ពុជា
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បពុ្វកថាពីនាយកដ្ឋា នកម្មសិេ្ិបញ្ញា ននបកសងួពាណិជ្ជកម្ម 
ននបពរះរាជាណាចបកកម្ុជា

នាយកោឋា នកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  (DIP) ននតក�ួងពាណិជ្ជកម្ម ននតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា និងជាសលខាធិកា�ោឋា នននគណៈ
 ករោ្ម ធិកា�ជា្ិតគប់តគងកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  (SNCIP) បានសដី�្ួនាទីយ៉ាង�ំខាន់ក្ពុងកា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកតាងំពីឆ្្១ំ៩៩១ មកសម្ះ 

សោយអនពុសោមតាមចបាប់�្តីពី រ៉ោក ពាណិជ្ជនាម និងអំសពីននកា�តបកួ្តបតជងមិនសសា្ម ះត្ង់ និងអនពុតករឹ្្យ �្តីពី
 កា�អនពុវ្្តចបាប់�្តីពី រ៉ោក ពាណិជ្ជនាម និងអំសពីននកា�តបកួ្តបតជងមិនសសា្ម ះត្ង់។

តពះរាជាណាចតកកម្ពុជា បានក្ាយជា�រោជិកពិធីសា�ទាក់ទង និងកិចចាតពមសតពៀងទីតករុងរ៉ោត្ីដពាក់ព័ន្នរឹងកា�ចពុះ
 បញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្ត�ជា្ិ ចាប់តាងំពីន្ងៃទី៥ តខមិ ព្ុនា ឆ្្២ំ០១៥ និងបានចាប់សផ្តីមអនពុវ្្តកា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្ត�ជា្ិផងតដ�។

កម្មវធិី ARISE Plus គឺត្រូវបានអនពុវ្្តសោយកា�យិាល័យកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា �ហភាពអឺ� ៉ពុប សដីម្ោីតំទ�រោហ�ណកម្ម្ំបន់
 តាម�យៈកិចចា�ហតប្ិប្្តិកា�កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  និងកា�សធ្វីឲ្យតបស�ី�ស�ងីនូវតបព័ន្កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  �តរោប់កា�នច្តប្ិ្ 

កា�កា�ពា� កា�សតបីតបា�់ កា�តគប់តគង និងកា�អនពុវ្្តចបាប់ ឲ្យត�បតាមកា�អនពុវ្្តអន្ត�ជា្ិល្ៗអ  និងតាមរោត្ោឋា ន និងតផន
កា��កម្មភាពយពុទ្សាស�្ត�ប�់អាសា៊ា ន ២០១៦ ដល់ ២០២៥។

សតកាម�កម្មភាពទី១១ ននកម្មវធិី ARISE Plus តដលរោនកិចចា�ហតប្ិប្្តិកា�ជាមួយ DIP សដីម្សី�ៀបចំកូនស�ៀវសៅ
 រ៉ោត្ីដ “ពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ” វ ិ្ ីសឆ្្ះសៅ�កកា�កសាងរ៉ោកយសីហាជា�កល តដលជាស�ៀវសៅមគ្គពុសទ�ក៍ដ៏ទូលំ
 ទូោយមួយ�តរោប់កា�សធ្វីពាណិជ្ជកម្មក្ពុងតបសទ�កម្ពុជា ក្ពុងបំណងកា�ពា�ពាណិជ្ជ�ញ្ញា ជាអន្ត�ជា្ិ គពុណ�ម្្្តិ
 លម្អិ្ននតបព័ន្ពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ នី្ិវធិីនិងកនតម កា�្តមរូវ និងគន្រឹះអភិវ្្ឍនរ៉ោកយសីហា ក្ពុងចំសណាមទិដឋាភាព

 
តដលរោនតបសយាជន៍ជាសតចីនននកា�ចពុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជ�ញ្ញា ។ 

DIP និង SNCIP �ូមសឆ្ៀ្យកឱកា�សនះសដីម្បីងាហា ញពីកា�ដរឹងគពុណដ៏សសា្ម ះ�ប�់ EUIPO �តរោប់កា�ផ្តល់នូវកា� 
អភិវ្្ឍនបសចចាកសទ� ចបាប់ តផ្កធនធានមនពុ�្ស និងតបព័ន្ IP សៅក្ពុងតបសទ�កម្ពុជា និងកំពពុងទន្រឹង�ង់ចាបំន្តកិចចា�ហ

 តប្ិប្្តិកា�ជាមួយ EUIPO និងអាសា៊ា នសដីម្សីលីកកម្�់កា�អភិវ្្ឍន និងកិចចាកា�ពា� IPRs និងសលីកទរឹកចិ្្ត
 �កម្មភាពអាជីវកម្មសៅក្ពុងតបសទ�កម្ពុជា �ហភាពអឺ� ៉ពុប និង្ំបន់អាសា៊ា ន។ 

ទោក អប ់រ៉ា្ី
តបធាននាយកោឋា នកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ននតក�ួងពាណិជ្ជកម្ម ននតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា
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1. ម៉ាកយីទោរបសអ់្នក បេព្យសម្បតិតិដរ៏ឹងមាំរបសអ់្នក

រ៉ោកយសីហា�ប�់អ្កគឺ�ូបភាពតដលសធ្វីឲ្យរោនភាពខពុ�ោ្�វាងអ្កនរឹងនដគូតបកួ្តបតជង�ប�់អ្ក។ វាកំណ្់អ្្ត�ញ្ញា ណ 
ផលិ្ផល�ប�់អ្ក ស�វា�ប�់អ្ក តករុមហ៊ាពុន�ប�់អ្ក។ វាអាចជា្ំណាងសោយ�ញ្ញា មួយ និមិ្្ត�ញ្ញា មួយ កា��ចនាមួយ 
ពាក្យមួយ ពណ៌មួយ ឬកា��មួបញចាូ លោ្។ វាបងាហា ញឲ្យដរឹងពីគពុណភាព ភាពសជឿទពុកចិ្្ត និងភាពសពញចិ្្ត�ប�់អ្ិ្ិជន។ 

 វាសដី�្ួយ៉ាង�ំខាន់ក្ពុងយពុទ្សាស�្តទីផសា��ប�់អ្ក និងជាចំណពុ ច�្ូលននកា�តបកួ្តបតជងអាជីវកម្ម�ប�់អ្ក។ វាបសងកី្ឲ្យ
 រោនអ្ិ្ិជនតដលរោនភាពសសា្ម ះត្ង់ និងគពុណ្នម្។ វាអាចក្ាយសៅជាតទព្យ�ម្្្តិដ៏� រឹងរោ�ំប�់អ្ក។

1.1. យេុស្ាសសតិកសាងម៉ាកយីទោ និងភាពទជាគជព័យទលីអាជើវកម្ម

កា�កសាងរ៉ោកយសីហា�ំសៅសលីកា�បសងកី្ឲ្យរោនភាពតញកោច់ និងទាក់ទាញសៅក្ពុងទីផសា� តដលជួយពតងីក និង�កសាជំសនឿ
 ពីអ្ិ្ិជន។ តប�ិទ្ភាពកា�កសាងរ៉ោកយសីហាទាក់ទងនរឹងកា�បសងកី្�ូបភាពក្ពុងផ្្់គំនិ្�ប�់អ្ិ្ិជន អំពីគពុណភាព
 ផលិ្ផល ឬស�វា ជាចំបងតាម�យៈយពុទ្នាកា�ផ្សព្វផសាយពាណិជ្ជកម្មសផ្្ត ្សលីរ៉ោកយហីា។ វាក៏្តមរូវឲ្យរោនកា�ធានា 

កា�ពា�តផ្កចបាប់ននរ៉ោកយសីហាតបឆ្ងំសៅនរឹងនដគូតបកួ្តបតជងសៅក្ពុងទីផសា�ណាមួយ។ យពុទ្សាស�្តកសាងរ៉ោកយសីហា គឺ
ជាចំណពុ ច�្ូលននកា�តបកួ្តបតជងទីផសា�តបកបសោយនិ�ន្ត�ភាព និងភាពសជាគជ័យសលីអាជីវកម្ម។

1.2. ការបទងកីែម៉ាកយីទោ ការបគបប់គង និងការទធ្វីអាជើវកម្ម

កា�បសងកី្រ៉ោកយសីហាមួយ�ំសៅសលីកា�សតជី�ស��ីយក�ញ្ញា តដល�រោ្គ ល់លក្ខណៈខពុ�ោ្ចំសពាះផលិ្ផល ឬស�វា�ប� ់
អ្កពីនដគូតបកួ្តបតជង�ប�់អ្ក និងទទួលបានកា�កា�ពា�សោយចបាប់។ កា�បងាហា ញភាពត�បចបាប់ចំសពាះរ៉ោកយសីហា�ប� ់
អ្កគឺជារ៉ោក។ រ៉ោកមួយផ្តល់ឲ្យអ្កនូវ�ិទ្ិផ្្ត ច់មពុខក្ពុងកា�រារាងំភាគីទីបីពីកា�សតបី�ញ្ញា  តដល�រោ្គ ល់លក្ខណខពុ�ោ្ចំសពាះ
រ៉ោកយសីហា�ប�់អ្កក្ពុងកា�សធ្វីពាណិជ្ជកម្ម�តរោប់ទំនិញ ឬស�វាដូចោ្ ឬត�សដៀងោ្។

អ្កអាចចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក�ប�់អ្កសៅក្ពុងតបសទ�កម្ពុជាសោយសធ្វីកា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំសៅនាយកោឋា នកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  (DIP) នន
 តក�ួងពាណិជ្ជកម្ម។ កា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសៅកម្ពុជារោន�យៈសពល ១០ ឆ្្ ំសហយីអាចសធ្វីកា�ចពុះបញ្ជ ីសាស�ងីវញិសោយ

មិនកំណ្់�តរោប់ក្ពុង�យៈសពលកា�ពា�ដូចោ្។ កា�តគប់តគងរ៉ោកយសីហា�ប�់អ្ក�ំសៅសលីកា�ចពុះបញ្ជ ីសាស�ងីវញីចំសពាះ
 រ៉ោក�ប�់អ្កជាសទៀងទា្់ និងកា�អនពុវ្្ត�ិទ្ិ�ប�់អ្កតបឆ្ងំសៅនរឹងអ្ក�សំោភបំពាន និងអ្កតក្ងបន្ំ។ កា�សផ្��ិទ្ិ និង
 កា�ផ្តល់�ិទ្ិសលីរ៉ោកអាចសដី�្ួយ៉ាង�ំខាន់ក្ពុងកា�សធ្វីពាណិជ្ជកម្មរ៉ោកយសីហាតាម�យៈភាពជានដគូ កា�តគប់តគង�មួោ្ និង
 កា�គំនិ្ផ្តួចសផ្តីមកា�ផ្តល់អាជាញា ប័ណ្ណពិស��។

1.3. ការការពារម៉ាកយីទោអ្នកក្នុងេីផ្សារនាំទចញ

កា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសៅសតរៅតបសទ�កម្ពុជា�ំសៅសលីកា�ទទួលបាន�ិទ្ិរ៉ោកក្ពុងទីផសា�នាសំចញនីមួយៗ តដលជាកតន្ង
តដលអ្កចង់សធ្វីពាណិជ្ជកម្មផលិ្ផល ឬស�វា�ប�់អ្ក។ �ិទ្ិរ៉ោកគឺជា�ិទ្ិសៅក្ពុងតដនដី និងរោន �ពុពលភាពត្ក្ពុង

 តដនតបសទ�មួយគ្់ (រ៉ោកលក្ខណៈថ្ាក់ជា្ិ) ឬតករុមននបណា្ត តបសទ�តដលបានបសងកី្តបព័ន្រ៉ោកថ្ាក់្ំបន់មួយ 
(ឧទាហ�ណ៍ �ហភាពអឺ� ៉ពុប)។ ជាសោលកា�ណ៍សដីម្ទីទួលបាន�ិទ្ិរ៉ោកសៅប�សទ� អ្កត្រូវោក់ពាក្យស�្ី�ពុំរ៉ោកោច់

 សោយត�កៗពីោ្សៅកា�យិាល័យរ៉ោកននតបសទ�សផ្សងៗ តដលអ្កចង់ឲ្យរ៉ោកយសីហា�ប�់អ្កត្រូវបានកា�ពា�។ សៅសពល 
តដលអ្កទទួលបាន�ិទ្ិ�ប�់អ្កសៅក្ពុងតបសទ�ទាងំសនាះ អ្កនរឹងត្រូវសធ្វីតាមនី្ិវធិីោច់សោយត�កសៅកា�យិាល័យទាងំ
សនាះសដីម្តីគប់តគង�ិទ្ិ�ប�់អ្ក(ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកសាស�ងីវញិ  ផ្តល់អាជាញា ប័ណ្ណ ឬ សផ្��ិទិ្) ។ សទាះជាយ៉ាងណា ជាជនជា្ិ

 កម្ពុជា ឬ បពុគ្គលតដលរោនទីលំសៅោឋា ន ឬរោនឧ�សាហកម្ម ឬ កា�បសងកី្ពាណិជ្ជកម្មសៅកម្ពុជា អ្កអាចទាញយកតបសយាជន៍
 ពីជសតមី�មួយ តដលកាន់ត្ទាក់ទាញ ចំណាយរោនតប�ិទ្ភាព និងមសធយោបាយងាយត�រួលក្ពុងកា�ទទួល និងតគប់តគង�ិទ្ិ

រ៉ោក�ប�់អ្កសៅប�សទ� សោយសតបីតបា�់ពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ តដលជា�និ្�ញ្ញា អន្ត�ជា្ិមួយ តដលកម្ពុជាបានក្ាយជា
�រោជិកសៅន្ងៃទី៥ តខមិ ព្ុនា ឆ្្២ំ០១៥។
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2. ពិធីសារេីបករុងម៉ាប្ីដ - 
ដំទណារះបសាយបចកតែមយួទដើម្បីការពារម៉ាកយីទោរបសអ់្នកទៅបរទេស

តប�ិនសបីអ្កជាតករុមហ៊ាពុន ប��ិ័ទ �ហតោ� �ហតោ�ឯកបពុគ្គល ឬ�ហតគិនកម្ពុជាសផ្សងៗ អ្កអាចទាញយកគពុណ
 �ម្្្តិពីពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ សដីម្កីា�ពា�រ៉ោកយសីហា�ប�់អ្កសៅសតចីនជាងរាប់�យតបសទ�សៅជពុំវញិពិភពសោក តាម 

�យៈនី្ិវធិីសាមញញាមួយ និងចំណាយ�មត�ប�តរោប់កា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំ និងតគប់តគងកា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក�ប�់អ្កសៅ 
ប�សទ�។

2.1. សមាជិកសហភាពម៉ាប្ីដ  េីផ្សារទាកទ់ាញសបមាបក់ារនាំទចញរបសក់ម្ុជា

�ហភាពរ៉ោត្ីដរោន�រោជិកចំនួន ១០២ �មួរោន�ដឋាចំនួន ១០០ និងអង្គកា�អន្ត��ោឋា ភិបាលចំនួនពី� (�ហភាពអឺ� ៉ពុប និង
 អង្គកា�កម្ម�ិទិ្បញ្ញា អាសហ្វកិ OAPI) តដលជាភាគីហ្្ថសលខីសលីពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ និងតគបដណ្ត ប់សលីតដនដីននតបសទ�
 ចំនួន ១១៨ ។ ភាគីហ្្ថសលខី្ំណាងឲ្យជាង ៨០ភាគ�យននលំហូ�ពាណិជ្ជកម្មពិភពសោក និងបសងកី្បានជាទីផសា�ទាក់
 ទាញ�តរោប់កា�នាសំចញ�ប�់កម្ពុជា។

នដគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលៗ�ប�់តបសទ�កម្ពុជាភាគសតចីនគឺ�រោជិក�ហភាពរ៉ោត្ីដ។ អ្កនាចូំលផលិ្ផលកម្ពុជាកំពូល
 ចំនួន ១៥ រោនចំនួនសតចីនជាង ៤ភាគ៥ (៨៣,៣%) ននកា�នាសំចញ�ប�់កម្ពុជាសៅឆ្្២ំ០១៦ ក្ពុងសនាះ�មួរោន�រោជិក
 �ហភាពរ៉ោត្ីដចំនួន១៣ សពាលគឺ(តាមលំោប់នន្នម្នាសំចញ): �ហ�ដឋាអាសម�កិ អាលឺម៉ង់ ចតកភពអង់សគ្� ជប៉ពុន    

�ិងហាបពុ� ី ន្ បារាងំ ចិន សអ�បាញ៉ តបលហ្សពុកិ អពុីតាលី �្វី� និងហូលង្់។ �រោជិក�ហភាពរ៉ោត្ីដសផ្សងសទៀ្ តដលរោន
 ្នម្ខ្�់ននកា�នាសំចញ�ប�់តបសទ�កម្ពុជា�មួរោន ប៉ូ�ូញ សាធា�ណ�ដឋាកូស� ៉ សវៀ្ណាម អូសសា្ត លី សាធា�ណ�ដឋាសឆក និង
 �ហព័ន្�ពុ�្សពុ។ី

> 80% of world trade

សមាជិកពិធីសារេីបករុងម៉ាប្ីដ
សមាជិនចំននួ ១០២ (រមួទាំងសហភាពអឺរ ៉បុ និង OAPI) 

បគបដណតិ បច់ំននួ ១១៨ ប្រទេស េិន្ននព័យ តែធ្នូ ្្ន ំ២០១៨
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

2.2. ពិធីសារេីបករុងម៉ាប្ីដ និងនីតិវិធីងាយបសរួល 

ពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដត្រូវបានតគប់តគងសោយអង្គកា�កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ពិភពសោក (WIPO) តដលជាទីភ្ាក់ងា�ឯកសទ��ប�់
 អង្គកា��ហតបជាជា្ិ រោនមូលោឋា នសៅទីតករុងហ្សតឺណវ តបសទ��្វី�។ ពិធីសា�សនះអនពុញ្ញា ្ឲ្យអ្កទទួលបាន និង�កសា
 កា�ពា�រ៉ោកយសីហា�ប�់អ្កសៅទូទាងំពិភពសោកសោយផ្តល់ជូននូវ�ំណពុំ នននី្ិវធិីតដលរោនភាពងាយត�រួល ឆ្ប់�ហ័� 
 និងចំណាយ�មត�ប�តរោប់កា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក និងជាចំណពុ ចកណា្ត លក្ពុងកា�តគប់តគងកា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកសៅ

តាមតបសទ�សផ្សងៗសទៀ្។

 2.2.1. ការដ្កព់ាក្យកណាតិ លទដើម្បីតស្វងរកការការពារក្នុងតដនដើទផ្សេងៗ

សោយតផ្អកសលីរ៉ោកកម្ពុជា�ប�់អ្ក អ្កអាចោកព់ាក្យទស្នីសុំជាអនដីរជាតិសៅ DIP ក្ពុងកា�សតជី�ស��ីតបសទ��រោជិកទាងំ 
អ�់នន�ហភាពរ៉ោត្ីដ តដលអ្កចង់ឲ្យរ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវបានកា�ពា�។ ពាក្យស�្ី�ពុំអន្ត�ជា្ិត្រូវបានបញ្ជូ នបន្តសៅអង្គកា�  
WIPO �តរោប់កា�ត្រួ្ពិនិ្្យ កា�ចពុះបញ្ជ ី និងកា�សបាះពពុម្ផសាយ។ សៅសពលតដលរ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវបានក្់តតាសោយ  
អង្គកា� WIPO សៅក្ពុងបញ្ជ ីអន្�ជា្ិ វាត្រូវបានជូនដំណរឹ ងសៅរាល់�រោជិកនន�ហភាពរ៉ោត្ីដ តដលត្រូវបានសតជី�ស��ី។ 
�រោជិកទាងំសនាះត្រូវ�សតមចចិ្្តថាស្ីពួកសគត្រូវផ្តល់កិចចាកា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសៅក្ពុងតដនដី�ប�់ពួកសគ ក្ពុង�យៈសពល

 កំណ្់យ៉ាង រ្ឹង� រឹងបំផពុ្។ ក្ពុងក�ណី�រោជិកតដលបានសតជី�ស��ីមិនបានបញ្ជូ នកា�បដិស�ធណាមួយក្ពុង�យៈសពលផ្តល់
ជូន ចាប់តាងំពីន្ងៃជូនដំណរឹ ង (តដលអាចរោន�យៈសពល ១២តខ ឬ១៨តខ ឬ យូ�ជាង១៨តខក្ពុងក�ណីរោនកា�ប្តរឹងជំទា�់ពី

 ភាគីទីបី) រ៉ោកចពុះបញ្ជ ីអន្ត�ជា្ិត្រូវបានកា�ពា�ក្ពុងតដនដី�ប�់�រោជិកសនាះ ដូចសៅនរឹងកា�ចពុះបញ្ជ ីសោយផ្្ល់សៅ
 កា�យិាល័យកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា នន�រោជិកសនាះ។

 2.2.2. ការបគបប់គងកណាតិ លសបមាបម៉់ាករបសអ់្នក 

សពលការចរុះបញ្ជ ើជាអនដីរជាតិ (IR) �ប�់អ្កត្រូវបានទទួល សហយីរ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវបានកា�ពា�សោយ�រោជិកមួយ ឬ សតចីន 
នន�ហភាពរ៉ោត្ីដ សហយីអ្កនរឹងអាចតគប់តគង�ិទ្ិ�ប�់អ្កយ៉ាងងាយត�រួលតាមនី្ិវធិីអនឡាញសៅកតន្ងត្មួយ 
(WIPO) សដីម្ ី (១) ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក�ប�់អ្កសាស�ងីវញិស�ៀងរាល់ ១០ ឆ្្មំ្តង (២) ពតងីកកា�កា�ពា�ដល់ទីផសា�្្មីៗសៅ

 សពលសវោណាមួយ និង (៣) ស�្ី�ពុំកា�ក្់តតាកណា្ត លសលីតបសភទននកា�តកតតបសផ្សងៗននកា�ចពុះបញ្ជ ី�ប�់អ្ក (កា�ក្់តតា 
សផ្��ិទិឋា កា�ប្តូ�ស ្្ម ះឬអា�យោឋា ន កា�កំណ្់លក្ខខណ្ឌ  កា�សបាះបង់សចាល) ។

2.3. គណុសម្បតិតិ ែនមលៃបែរូវបានកាែប់ន្ថយ ការបគបប់គងម៉ាកយីទោ 
និងការទធ្វីអាជើវកម្មប្រកបទដ្យប្រសិេភ្ាព

ការដ្កព់ាក្យកណាតិ លននរ៉ោក�ប�់អ្កសតកាមពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដផ្តល់នូវគពុណ�ម្្្តិជាសតចីនដូចជា អ្កមិនចាបំាច់ោក់
 ពាក្យស�្ី�ពុំសោយោច់ត�កពីោ្សៅក្ពុងតបសទ�ជាសតចីន តពាងជាភាសាសផ្សងៗ បង់កនតមជា�ូបិយប័ណ្ណសផ្សងៗ ជួលស�វាអ្ក
 ្ំណាងក្ពុងត�រុក និងសធ្វីតាមនី្ិវធិីសផ្សងៗោ្តាមតបសទ�ទាងំសនាះ។ ជំនួ�មកវញិ អ្កអាចោក់ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិត្

មួយសៅ DIP សតបីតបា�់ភាសាត្មួយ(ភាសាអង់សគ្�) បង់កនតមជា�ូបិយប័ណ្ណត្មួយ(�្វី�សហ្វង់) សហយីពាក្យស�្ី�ពុំ�ប�់
អ្កនរឹងរោនតប�ិទ្ភាពសៅរាល់�រោជិក�ប�់�ហភាពរ៉ោត្ីដ តដលអ្កចាប់អា�ម្មណ៍។ នី្ិវធិីសនះរោនភាពយ៉ាងសាមញញា 
ងាយត�រួល ឆ្ប់�ហ័� និងចំណាយ�មត�ប។ អ្កអាច�ន្សនំ្្បកតតប និងន្្ឈ្ួលសផ្សងៗ (អ្ក្ំណាងក្ពុងត�រុក 
កា�ប្តូ��ូបិយប័ណ្ណ)។ សពលសវោកំណ្់ រ្ឹង�ពុ រឹងត្រូវបានកំណ្់សលី�រោជិក�ហភាពរ៉ោត្ីដ សដីម្�ីសតមចសលីកា�ទទួល

 សា្គ ល់�ិទ្ិក្ពុងត�រុក តផ្អកសលីកា�ចពុះបញ្ជ ីជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្ក(IR) �មួចំតណកបសងកីនសល្ឿននននី្ិវធិីកា�កា�ពា�គួ�ឱ្យក្់
 �រោ្គ ល់។
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អ្្ថតបសយាជន៍ននការបគបប់គងកណាតិ លគឺរោនសា�ៈ�ំខាន់ជាងកា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំកណា្ត លទាងំសនាះដូចជា សៅសពល 
តដល IR �ប�់អ្កត រ្ូវបានទទួល អ្កនរឹងត្រូវត្រួ្ពិនិ្្យ និងតគប់តគងកាលប�សិចឆេទចពុះបញ្ជ ីសាជា្្មីស�ងីវញិ និងនី្ិវធិីសៅក្ពុង

 កតន្ងត្មួយ (WIPO) ជំនួ�ឲ្យកាលប�សិចឆេទសផ្សងៗជាសតចីន និងនី្ិវធិីសផ្សងៗសៅកា�យិាល័យរ៉ោកោច់សោយត�ក អ្ក
 នរឹងអាចពតងីកកា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសៅកាន់ទីផសា�្្មីៗ បានយ៉ាងងាយត�រួល(តាម�យៈកា�សតជី�ស��ីតបសទ�បន្ាប ់

�តរោប់កា�ោក់ពាក្យ) សហយីអ្កនរឹងអាចសធ្វីកា�ផ្្�់ប្តូ�កា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក�ប�់អ្ក (ដូចជាកា�សផ្��ិទិ្ កា�ផ្្�់ប្តូ�ស ្្ម ះ 
ឬអា�យោឋា ន�ប�់អ្កកាន់កាប់ ឬអ្ក្ំណាង កា�កំណ្់លក្ខខណ្ឌ  និងកា�សបាះបង់សចាល) តដលបានក្់តតាសៅកតន្ងត្ 
មួយ (បញ្ជ ីអន្�ជា្ិតដលត្រូវបាន�កសាទពុកសោយ អង្គកា� WIPO) និងរោន្នម្ចំណាយទាបបំផពុ្ ។

កា��ន្សចំំណាយតដលបានមកពីកា�សតបីតបា�់តបព័ន្រ៉ោត្ីដរោនសា�ៈ�ំខាន់ជាពិស���តរោប់�ហតោ�ធពុន្ូច និង
 មធ្យម(SMEs) ។ ៨០ភាគ�យននអ្កសតបីតបា�់តបព័ន្រ៉ោត្ីដតដលជាតបសភទ �ហតោ�ធពុន្ូច និងមធ្យម នរឹងរោនតបព័ន ្

តបវ្្តិឯកសា�មួយ�តរោប់ IRs មួយ ឬពី�។

សទាះជាយ៉ាងណាក៏សោយ គណុសម្បតិតិ ននពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ មិនត្រឹមត្កា្់បន្ថយចំណាយ និងពសន្ឿននី្ិវធិី តដល
 បានមកកា�ោក់ពាក្យកណា្ត ល និងកា�តគប់តគងកណា្ត លនន IR សទ។ ពិធីសា�ក៏ផ្តល់ជូនអ្កមពុនសពលតដលរ៉ោកយសីហារោន 

វ្្តរោនសៅប�សទ� សតពាះវាជាមសធយោបាយសដីម្ចីាប់យកសក� ្ត ិ៍ស ្្ម ះអន្ត�ជា្ិយ៉ាងឆ្ប់�ហ័� និងបសងកី្នូវ្នម្រ៉ោក�ប�់អ្ក
សៅទូទាងំពិភពសោក។ សចញពីទ�្សនៈជាយពុទ្សាស�្ត�ប�់តករុមហ៊ាពុន កា�ទទួលបានវ្្តរោនរ៉ោកយសីហាសលឿនសៅកតមិ្ 
ពិភពសោកផ្តល់នូវអ្្ថតបសយាជន៍ស�ដឋាកិចចាបតន្ថមសទៀ្ �មួទាងំកា�បសងកីន ឱកា�កិចចា�នយោផ្តល់អាជាញា ប័ណ្ណ និងលទ្ភាពសធ្វ

 ីជានដគូជាមួយ�ហតគិនអន្ត�ជា្ិ សដីម្បីសងកីនតប�ិទ្ភាពកា�អភិវ្្ឍន៍វដ្ជីវ ិ្ និង�មួបញចាូ ល�ងា្វ ក់ផ្គ្់ផ្គង់ជា�កល។

ទហែអុ្វីបានជាទប្រើពិធីសារេីបករុងម៉ាប្ីដ?

កាែប់ន្ថយែនមលៃ និងពទនលៃឿននីតិវិធីទដើម្បីការពារម៉ាករបសអ់្នក

  ពាក្យស�្ី�ពុំត្មួយ (សៅ DIP)
  ភាសាត្មួយ (អង់សគ្�)
  �ូបិយប័ណ្ណត្មួយតបសភទ�តរោប់កា�បង់កនតម (CHF)
  មិនចាបំាច់ត្រូវកា�អ្ក្ំណាងសតចីន
  ចពុះបញ្ជ ីសា�ស�ងីវញិត្មួយ កាលប�សិចឆេទត្មួយ និងកា�ស�្ី�ពុំត្មួយ
  នី្ិវធិី�តរោប់កា�តកតតបត្មួយ
  លទ្ភាពពតងីកកា�កា�ពា�ដល់បណា្ត តបសទ�សផ្សងៗសៅតគប់សពលសវោ

មាចា សម៉់ាកេេលួបាន

  រ៉ោកសៅប�សទ�
  សក� ្ត ិ៍ស ្្ម ះរ៉ោកយសីហាជាអន្ត�ជា្ិ និងជាតទព្យអ�ូបិយ
  កា�ផ្តល់អាជាញា ប័ណ្ណ និងឱកា�ភាពជានដគូ
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

3. ការទបជើសទរើសម៉ាករបសអ់្នក  ការអនវុែតិល្ៗអ

កា�បសងកី្រ៉ោកយសីហា �ំសៅយកកា�សតជី�ស��ីយក�ញ្ញា  (រ៉ោក) តដលនរឹងតញកផលិ្ផល ឬស�វា�ប�់អ្កពីនដគូតបកួ្
 តបតជង�ប�់អ្ក។

ជាសោលកា�ណ៍ �ញ្ញា ណាតដលរោន�ម្្ថភាពតញកទំនិញ ឬស�វា�ប�់អ្កពីអ្កដនទក្ពុងទីផសា� អាចបសងកី្ជារ៉ោកបាន។ 
ដូសច្ះ រ៉ោក�ប�់អ្កអាចត្រូវបានបសងកី្ស�ងីសោយ និមិ្្ត�ញ្ញា មួយ កា��ចនាមួយ ពាក្យមួយ ពណ៌មួយ �ញ្ញា ណាមួយ 
សផ្សងសទៀ្ ឬកា��មួបញចាូ លោ្។ សទាះជាយ៉ាងណាក៏សោយ សៅសពលសតជី�ស��ីយករ៉ោក�ប�់អ្ក រោន្តមរូវកា� ឬតដន 
កំណ្់ជាក់ោក់តដលអ្កត្រូវពិចា�ណា។

 រ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវត្រោនលក្ខណៈតញកោច់ រោនន័យថាវាគួ�ត្រោន�ញ្ញា តដលបសតមីឲ្យកា�កំណ្់ផលិ្ផល  
ឬ ស�វា�ប�់អ្ក និងសដីម្�ីរោ្គ ល់លក្ខណៈខពុ�ពី�ប�់អ្កដនទ។ គំនូ�ធ�ណីរោត្ទូសៅ (ឧទាហ�ណ៍ 
ច ព្ុសកាណតកងមួយ �ង្វង់មួយ កាស�មួយ) �ញ្ញា ទូសៅ (ឧទាហ�ណ៍ អក្ស�ធម្មតា ឬសលខចាប់ពី�ខ្ង់) នាម 
ត្កូលទូសៅ និងស ្្ម ះកតន្ងល្ីៗ  ត្រូវបានសគចា្់ទពុកថាជា�ញ្ញា ោ្ម នលក្ខណៈតញកោច់។

 រ៉ោក�ប�់អ្កមិនគួ�រោនលក្ខណៈសលីក��ស�ី� (ឧទាហ�ណ៍ “ល្អបំផពុ្” “ល្អឥ្សខាចា ះ”) ឬ ពិពណ៌នាពីទំនិញ 
 ឬស�វាជាក់ោក់ណាមួយ តដលអ្កចង់សធ្វីពាណិជ្ជកម្ម (ឧទាហ�ណ៍ “តផ្សប៉ាម” �តរោប់តផ្សប៉ាម ឬ “ឱ�្”  

�តរោប់កា�លក់ផលិ្ផលឱ�្) តដលសនះអាចនាឲំ្យរោនកា�បដិស�ធកា�ចពុះបញ្ជ ី។

 រ៉ោក�ប�់អ្កគួ�រោនលក្ខណៈជា�ូបភាព្ំណាង តដលកា�យិាល័យរ៉ោកភាគសតចីន្តមរូវឲ្យតកាហ្វកិជា�ូបភាព 
្ំណាង ឬ រ៉ោក (ឧទា វាគួ�ត្រោន�ម្្ថភាពក្ពុងកា�ផលិ្សា�ស�ងីវញិសៅសលីតកោ�) ។ កា�យិាល័យមួយ

 ចំនួនទទួលយកមសធយោបាយសផ្សងសទៀ្ននកា�បងាហា ញ�តរោប់តបសភទពិស��ននរ៉ោក (ឧទាហ�ណ៍ កា�្្ 
�សម្ង MP3 �តរោប់រ៉ោកជា�ំស�ង) ។ សទាះជាយ៉ាងណា តបព័ន្រ៉ោត្ីដសៅត្្តមរូវឲ្យរ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវរោន 
�ូបភាព្ំណាងជាតកាហ្វកិ។

 រ៉ោក�ប�់អ្កមិនគួ�ជាមពុខងា� តដលរោនន័យថា�ញ្ញា តដលបសងកី្រ៉ោក�ប�់អ្កមិនរោនច� ិ្ លក្ខណៈផ្្ត ច់មពុខ 
សចញពីតបសភទទំនិញសនាះ ឬតដលគឺទទួលបានពីលទ្ផលបសចចាកសទ�ចាបំាច់។ សនះគឺជាក�ណីពិស��ពាក់ព័ន្

 នរឹងរ៉ោកតដលរោនវរិោត្បីតជរុង។

 រ៉ោក�ប�់អ្កមិនគួ�រោនលក្ខណៈសបាកបសញ្ឆេ ្។ �ញ្ញា មួយតដលបងាហា ញពីតបភពសដីមមិនពិ្តបាកដ ឬ ច� ិ្  លក្ខណៈមិនពិ្តបាកដននផលិ្ផល តដលអាចត្រូវបានបដិស�ធកា�ពា�ក្ពុងមូលោឋា នសបាកបសញ្ឆេ ្។

 �ញ្ញា តដលផ្ពុយនរឹង�ណ្ាប់ធ្ាប់សាធា�ណៈ ឬ �ីលធម៌ (ឧទាហ�ណ៍ កា�សធ្វីឲ្យប៉ះពាល់ដល់មសនា�សញចា្នា
 តបបសា�នាចំសពាះបញ្ហា សាធា�ណៈ ឬរោនបញ្ហា អា�អាភា�) អាចត្រូវបានដកសចញពីកា�កា�ពា�ជារ៉ោក ។

 ទង់ជា្ិ�ដឋា និមិ្្ត�ូប�ដឋា និង ស ្្ម ះ និងនិមិ្្ត�ូប�ប�់អង្គកា�អន្ត��ោឋា ភិបាលត្រូវបានដកសចញពីកា�កា�ពា�ជា
 រ៉ោកសៅតបសទ�ភាគសតចីនសៅជពុំវញិពិភពសោក។

 ជាចពុងសតកាយ និង�ំខាន់បំផពុ្តដលអ្កត្រូវតបាកដថា �ញ្ញា តដលអ្កចង់សតបីជារ៉ោក�ប�់អ្កសៅមិនត្រូវបាន 
សតបីតបា�់ក្ពុងទីផសា� និងវាមិនដូចោ្ ឬត�សដៀងោ្នរឹងរ៉ោកល្ ី ឬរ៉ោកតដលបានចពុះស ្្ម ះ�ចួ ឬ បានោក់ពាក្យ

 ស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីសោយន�ណារ្ោក់សផ្សងសទៀ្ �តរោប់ទំនិញ ឬ ស�វាដូចោ្។ អាត�័យសហ ព្ុសនះ វារោនសា�ៈ 
�ំខាន់ណា�់តដលអ្កសធ្វីកា�តសាវតជាវឲ្យសពញទំហរឹង�តរោប់អាចយកមកសតបីតបា�់បានននរ៉ោក�ប�់អ្កក្ពុង ទីផសា�ទាងំសនាះ តដលជាកតន្ងតដលអ្កចង់ត្រូវបានកា�កា�ពា�រ៉ោក។

 សតជី�ស��ីរ៉ោក�ប�់អ្កសោយតបរុងតបយ័្ ្
 ត្រូវតបាកដថាមិនត្រូវហាមឃា្់សោយចបាប់
 ពិនិ្្យសមីលថាវាមិនតមនជាកម្ម�ិទ្ិ�ប�់ន�ណារ្ោក់សផ្សងសទៀ្ 

 (តសាវតជាវសៅក្ពុងត�រុក និងប�សទ�)

គនលៃលរះ
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3.1. ការបសាវបជាវម៉ាកក្នុងប្រទេសកម្ុជា

មពុននរឹងោក់ពាក្យស�្ី�ពុំជា្ិសៅ DIP សដីម្ទីទួលបានកា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសៅក្ពុងតបសទ�កម្ពុជា អ្កគួ�ត្តបាកដថា
 �ញ្ញា តដលអ្កកំពពុងសតោងសតបីជារ៉ោកសៅកម្ពុជាមិនត្រូវ បានដកសចញពីកា�កា�ពា�សោយចបាប់រ៉ោកសទ (https://www.wipo.

int/wipolex/en/details.jsp?id=5780; www.facebook.com/cambodiaip.gov.kh) ។

អ្កគួ�ត្ពិនិ្្យសមីលថា ស្ី�ញ្ញា សនាះមិនទាន់ត្រូវបានោក់ពាក្យស�្ី�ពុំ ឬចពុះបញ្ជ ីជារ៉ោក �តរោប់ទំនិញឬស�វាដូចោ្សោយ
ន�ណារ្ោក់សផ្សងសទៀ្សទ។ អ្កអាចសធ្វីដូសច្ះបានសោយទាញយកព័្៌រោនតាមមសធយោបាយតសាវតជាវរ៉ោកសៅ DIP តាម�យៈ 
សគហទំព័� www.cambodiaip.gov.kh/tmsearch ឬ www.wipo.int/branddb/kh/en ។

3.2. ការបសាវបជាវសបមាបម៉់ាកទៅបរទេស ប្រពព័នេ្ិន្ននព័យអនឡាញ 
(ASEAN TMVIEW, TMVIEW, GLOBAL BRANDS)

មពុននរឹងោក់ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ សដីម្កីា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសៅប�សទ� អ្កគួ�ត្ 
ពិនិ្្យសមីលថាស្ី�ញ្ញា តដលអ្កកំពពុងសតោងនរឹងសតបីជារ៉ោក�ប�់អ្កសៅក្ពុងទីផសា�នាំ

 សចញមិនតមនជា�ប�់អ្កសផ្សងសទៀ្សៅទីសនាះសទ។ សនះរោនន័យថាកា�តសាវតជាវរ៉ោក 
តដលរោនលក្ខណៈដូចោ្ ឬត�សដៀងោ្ តដលបានកា�ពា��ចួសហយីសៅក្ពុងទីផសា�ទាងំសនាះ 
�តរោប់ទំនិញ ឬស�វាដូចោ្។ កា�យិាល័យរ៉ោកមួយចំនួន�ប�់�រោជិក�ហភាព 
រ៉ោត្ីដផ្តល់លទ្ភាពឲ្យសធ្វីកា�តសាវតជាវតាមតបព័ន្ទិន្ន័យរ៉ោក�ប�់ពួកសគសៅសលី 
បណា្ត ញសគហទំព័�ផ្្ល់ខ្ួន�ប�់ពួកសគ។ សទាះជាយ៉ាងសនះក្តីមសធយោបាយដ៏ល្អបំផពុ្សដីម្ចីាប ់

សផ្តីមតសាវតជាវរ៉ោកត�សដៀងោ្គឺត្រូវ�កព័្៌រោនជាមួយ TMview និង ASEAN TMview ។

TMview (https://www.tmdn.org/tmview/welcome) គឺទតមង់តបព័ន្ព័្៌រោនរ៉ោកមួយតដលបសងកី្ស�ងីសោយ 
កា�យិាល័យរ៉ោកចំនួន ៦២ ជពុំវញិពិភពសោក (ថ្ាក់ជា្ិ ្ំបន់ និងអន្ត�ជា្ិ) តដលរោនសោលបំណងសដីម្សីធ្វីឲ្យ

 ទិន្ន័យរ៉ោកអាចសតបីបានទូលំទូោយ និងងាយត�រួលដល់សាធា�ណជន និងសោយមិនគិ្ន្្។ ASEAN TMview 
 (http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome) គឺជាតបព័នឋាទិន្ន័យត�សដៀងោ្ តដលបសងកី្ស�ងីសោយតបសទ� 

�រោជិកអាសា៊ា នចំនួន៩ សោយរោនកា��ហកា�ពី TMview ។ TMview និង ASEAN TMview ផ្តល់នូវលទ្ភាពសដីម្តី�្វង 
�កពីសា្ថ នភាពរ៉ោក�មួសៅក្ពុងតបសទ�ចំនួន ៨២ (�មួរោនបណា្ត តបសទ�ចំនួន ១៥សៅទ្វីបអា�ពុី ៣៦សៅទ្វីបអឺ� ៉ពុប ២១សៅទ្វីប

 អាសហ្វកិនិង ១០សៅទ្វីបអាសម�កិ)។ ទតមង់តបព័ន្ទាងំសនះផ្តល់នូវកា�ទទួលបានព័្៌រោនអំពីពាក្យស�្ី�ពុំ និងកា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក
 ចំនួនជាង ៥១,៩ ោនតដលរោន�ពុពលភាពសៅក្ពុងតបសទ�ទាងំសនាះ បតន្ថមកា�ចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិសៅសតកាមតបព័ន្         

រ៉ោត្ីដ �មួរោនទិន្ន័យទាក់ទងនរឹងស ្្ម ះរ៉ោក ស ្្ម ះអ្កោក់ពាក្យ តបសភទរ៉ោក តកាហ្វកិជា�ូភាព្ំណាង សា្ថ នភាពផ្ូវចបាប់ 
យថាតបសភទទំនិញនិងស�វា កូដជំពូក។ល។ TMview និង ASEAN TMview អនពុញ្ញា ្ឲ្យអ្កសធ្វីកា�តសាវតជាវ�ករ៉ោក ២៤ 
សរ៉ោងក្ពុងមួយន្ងៃ ៧ន្ងៃក្ពុងមួយ�បា្ត ហ៍ តាមមសធយោបាយយ៉ាងងាយត�រួល។ ភាពត រ្ឹមត្រូវននទិន្ន័យបងាហា ញសៅក្ពុងតបព័នឋា

 ទិន្ន័យទាងំសនាះ គឺជាកា�ទទួលខពុ�ត្រូវផ្្ត ច់មពុខ�ប�់កា�យិាល័យរ៉ោកតដលផ្តល់ជូន។ ចាប់តាងំពីកា�តណនា�ំប�់ខ្ួនសៅ
 តខសមសាឆ្្ ំ ២០១០ និង�ហូ្ដល់តខកកកោឆ្្ ំ ២០១៨ TMview បានបសតមីឲ្យកា�តសាវតជា�កជាង៤៩ោន ពី១៦៦ 

តបសទ�សផ្សងោ្។

សដីម្តី�្វង�កសា្ថ នភាពទូសៅរ៉ោកប�សទ� អ្កក៏អាច�កព័្៌រោនជាមួយតបព័ន្ទិន្ន័យរ៉ោកយសីហា�កល Global Brand 
Database (http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp) តដលជាតចកសអ�ចិត្រូនិកតគប់តគងសោយ អង្គកា�WIPO 
រោនផ្ពុកកា�ក្់តតាជាង ៣៦ោន ពី៤០តបសទ� និងកា�តបមូលជាអន្�ជា្ិ �មួទាងំទិន្ន័យពីរ៉ោក កា�សៅស ្្ម ះតាម

 តបភពសដីម និង�ញ្ញា ជា្ិ ទង់ជា្ិ និងនិមិ្្ត�ូបជា្ិសផ្សងសទៀ្តដលត្រូវបានកា�ពា�សៅក្ពុងតបសទ�សផ្សងៗជពុំវញិពិភពសោក 
ក៏ដូចជាស ្្ម ះអក្ស�កា្់ និងនិមិ្្ត�ូប�ប�់អង្គកា�អន្ត��ោឋា ភិបាល។
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

4. ការទរៀបចំ និងដ្កព់ាក្យទស្នីសុំម៉ាកជាអនតិរជាតិ  ការអនវុែតិដល៏្ៗអ

សៅសពលអ្កបានសតជី�ស��ីរ៉ោក�ប�់អ្ក�តរោប់កា�កា�ពា�សៅប�សទ� អ្កត្រូវសត្ៀមជាសត�ចសដីម្សី�ៀបចំ និងោក់ពាក្យ 
ស�្ី�ពុំអន្ត�ជា្ិ�ប�់អ្ក។

4.1. ទសចក្តិែបមរូវ  ការេេលួសិេិ្  ម៉ាកទោលក្នុងប្រទេសកម្ុជា

DIP អនពុវ្្តពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្ត�ជា្ិននពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដសផ្តីមសចញពីតបសទ�កម្ពុជា។ 
 អ្ករោន�ិទ្ិោក់ពាក្យស�្ី�ពុំជា អន្�ជា្ិសៅ DIP តប�ិនសបី: (១)អ្កជាជនជា្ិតខ្ម� ឬអ្កជា
 �ូបវន័្តបពុគ្គល ឬ នី្ិបពុគ្គលតដលរោនទីតាងំសៅក្ពុងតបសទ� កម្ពុជា ឬអ្ករោនតគរឹះសា្ថ នឧ�សាហកម្ម 
 ឬកា�បសងកី្ពាណិជ្ជកម្មពិ្តបាកដ និងកំពពុងតប្ិប្ិ្តសៅតបសទ�កម្ពុជា និង (២) អ្ករោន 
 “រ៉ោកសោល” សៅតបសទ�កម្ពុជា តដលរោនន័យថារ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវបានចពុះបញ្ជ ី ឬបានោក់ពាក្យ 

ស�្ី�ពុំ�តរោប់កា�ពា�ថ្ាក់ជា្ិសៅ�ចួសហយីសៅ DIP ។

4.2. ការដ្កព់ាក្យទស្នីសុំជាអនតិរជាតិទៅ DIP 

តប�ិនសបីអ្កចង់ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្ត�ជា្ិននពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដសៅ DIP អ្កត្រូវត្បំសពញ�ំណពុំ តបបបទពិស��មួយ 
(MM2) ជាភាសាអង់សគ្� តដលអ្កអាចទាញយកពីសគហទំព័��ប�់ អង្គកា� WIPO (http://www.wipo.int/madrid/en/
forms/) ។ សៅសពលអ្កបានបំសពញ�ំណពុំ តបបបទោក់ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ MM2 អ្កត្រូវត្ោក់ពាក្យ�ពុំសៅ DIP  
និងបង់កនតមកា�បញ្្ជ ក់កា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំសៅតាមជំពូក។

4.3. មាតិកាននពាក្យទស្នីសុំជាអនតិរជាតិរបសអ់្នក  បេបញ្្ជ  ឬតាមជទបមីស

ពាក្យស�្ី�ពុំអន្ត�ជា្ិ�ប�់អ្ក(MM2) ត្រូវត្រោន: (១)ស ្្ម ះ និងអា�យោឋា ន�ប�់អ្ក (២)គំ�ូរ៉ោក�ប�់អ្ក តដលត្រូវ 
ត្ដូចោ្សៅនរឹងរ៉ោកសោល�ប�់អ្កសៅក្ពុងតបសទ�កម្ពុជា (៣)យថាតបសភទំនិញ និងស�វា�តរោប់កា�ពា� តដលត្រូវត្រោន
ដូចកា�បងាហា ញក្ពុងរ៉ោកសោល�ប�់អ្ក និង (៤) បញ្ជ ី�រោជិក�ហភាពរ៉ោត្ីដ �តរោប់ត�្វង�កកា�កា�ពា�រ៉ោក (តបសទ�
ហ្្ថសលខីតដលត្រូវបានសតជី�ស��ី ឫ DCPs) ។ ស�ចក្តី្តមរូវទាងំសនះគឺចាបំាច់ និងរោនឥទ្ិពលសលីកាលប�សិចឆេទននពាក្យស�្ី
�ពុំជាអន្�ជា្ិ។

ការដ្កព់ាក្យកណាតិ លននពាក្យទស្នីសុំជាអនតិរជាតិ
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ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ(MM2) ត្រូវត្រោនផងតដ�នូវ (១) កា�បញ្្ជ ក់ពី�ិទ្ិ�ប�់អ្កក្ពុងកា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំ (កា�បសងកី្
 ពាណិជ្ជកម្ម ឬស្ាក់សៅក្ពុងតបសទ�កម្ពុជា ឬ�ញ្្ជ ្ិតខ្ម�)  (២)ពាក្យ�ពុំ�ិទិ្ជាអាទិភាពតប�ិនសបីរោន (៣) ស ្្ម ះនិង
 អា�យោឋា ន�ប�់អ្ក្ំណាង តប�ិនសបីត្រូវបានត្ងតាងំ (៤) សលខោក់ពាក្យ និងកាលប�សិចឆេទរ៉ោកសោល�ប�់អ្កសៅ 

តបសទ�កម្ពុជា (៥)កា�បងាហា ញអំពីរ៉ោក (តបសភទរ៉ោក ពណ៌តប�ិនសបីរោន) (៦) កា�ពិពណ៌នាពីរ៉ោក សបី្តមរូវសោយ DIP1 
(៧)�ំស�ងអាន�ប�់រ៉ោក តប�ិនសបីរោន (៨)ចំនួនទរឹកតបាក់តដលត្រូវបង់ និងមសធយោបាយបង់តបាក់។

ខ្រឹមសា�បតន្ថមមួយចំនួន (ឧទា�ណ៍ កា�តបកា�ពីបំណងសតបីតបា�់រ៉ោក) អាចត្រូវបានទាមទា�សៅសពលតដល�រោជិក�ហ 
ភាពរ៉ោត្ីដណាមួយត្រូវបានសតជី�ស��ីក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំ (�ូមសមីលតផ្ក 4.5 ខាងសតកាម) ។

ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិក៏អាចរោន (រោ្ិកាសតជី�ស��ី)ដូចជា (១) កា�បញ្្ជ ក់ពី�ញ្្ជ ្ិ�ប�់អ្ក ឬតប�ិនសបីជានី្ិ
 បពុគ្គល លក្ខណៈចបាប់�ប�់អ្កនិងចបាប់ជា្ិតដលត្រូវបានបសងកី្ស�ងីជានី្ិបពុគ្គល (២)កា�បកតតបននរ៉ោក (៣) កា�
 ពិពណ៌នាសោយ�្ម័តគចិ្្តអំពីរ៉ោក (៤)កា�បញ្្ជ ក់ពីពាក្យតដលជាននតផ្ក�ំខាន់�ប�់រ៉ោកតដលជាពណ៌ សៅសពលពណ៌ត្រូវ 

បានទាមទា�ឲ្យកា�ពា� និង (៥)កា��ពុំបដិស�ធមិនកា�ពា�។

�តរោប់ព័្៌រោនបតន្ថមអំពី�សបៀបបំសពញ�ំណពុំ តបបបទោក់ពាក្យស�្ី�ពុំអន្ត�ជា្ិ�ប�់អ្ក (MM2) អ្កអាចយកព័្៌រោន 
ជាមួយឯកសា� PDF “កា�អនពុវ្្តសតចីនបំផពុ្ននតបព័ន្រ៉ោត្ីដដូចជា ព័្៌រោន និងកា�តណនាអំនពុវ្្តអំពី�សបៀបសតបី�ំណពុំ តបប
បទ” តដលអ្កអាចទាញយកពី http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ ឬស�ៀវសៅមគ្គពុសទ្�ក៍អង្គកា� WIPO �្តីពីកា�ចពុះ
បញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្ត�ជា្ិទំព័� B.II.7 ដល់B.II.20តាមអា�យោឋា នដូចខាងសតកាម http: //www.wipo.int/madrid/en/guide/។

4.4. ការទាញយកបញ្ជ ើេំនិញ និងទសវារបសអ់្នក ការទប្រើឧបករណច៍ាែច់ំណាែថ់ា្ន ក ់
(TMCLASS, ASEAN TMCLASS, MGS)

សៅសពលោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកមួយ (ជា្ិ ឬក៏ដូចអន្�ជា្ិ) អ្កត្រូវបងាហា ញឲ្យ
បានត រ្ឹមត្រូវពីទំនិញ និងស�វាតដល�តរោប់ត�្វង�កកា�កា�ពា�រ៉ោក (ពាក្យតដលទូល ំ
ទូោយសពក ភាសាមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចយល់ គឺមិនត្រូវបានទទួលយកសទ) 

 សហយីទំនិញ និងស�វាទាងំសនាះត្រូវបានចា្់ថ្ាក់ឲ្យបានត រ្ឹមត្រូវតាមចំណា្់ថ្ាក់អន្ត� 
ជា្ិននទំនិញ និងស�វា�តរោប់សោលបំណងននកា�ចពុះញ្ជ ីរ៉ោក (ចំណា្់ថ្ាក់ទីតករុងនី� 

 NICE) ។ ចំណងសជីងជំពូកមិនត្រូវបានទទួលយក�តរោប់កា�ចពុះបញ្ជ ីសៅតបសទ� 
កម្ពុជាសនាះសទ។

សដីម្ឲី្យតបាកដថាបញ្ជ ីទំនិញ និងស�វា�ប�់អ្កអនពុសោមសៅតាម្តមរូវកា�ចាបំាច់ តដលអាចទទួលយកបានទាងំសៅកតមិ្
 ជា្ិ និងអន្�ជា្ិ វាគឺជាកា�ផ្តល់អនពុសា�ន៍ដ៏ល្អតដលអ្កត្រូវយកព័្៌រោនពី TMclass (http://euipo.europa.eu/ec2/) 

និង ASEAN TMclass (http://www.asean-tmclass.org/ec2/) ។ ទាងំសនាះ គឺជាឧបក�ណ៍តសាវតជាវ និងសធ្វីចា្់ 
ចំណា្់ថ្ាក់ទំនិញ និងស�វាតាមអនឡាញសោយឥ្គិ្ន្្ សហយីអនពុញ្ញា ្ឲ្យអ្កសតជី�ស��ីមពុខទំនិញ និងស�វាតដលបាន

 ទទួលយក និងចា្់ចំណា្់ថ្ាក់យ៉ាងត រ្ឹមត្រូវសោយកា�យិាល័យរ៉ោកចំនួន ៧៣ (ថ្ាក់ជា្ិ ្ំបន់ អន្ត�ជា្ិ) ពីជពុំវញិ   
ពិភពសោក។ កា�យិាល័យតដលចូល�មួក្ពុង TMclass �មួរោន�ហភាពអឺ� ៉ពុប ចិន ជប៉ពុន អាសម�កិ និងតបសទ�ជាសតចីនសទៀ្។ 
កា�យិាល័យអាសា៊ា នទាងំអ�់ចូល�មួក្ពុង ASEAN TMclass ។

1  តប�ិនសបីរ៉ោកផ្គពុ សំ�ងី ឬរោនបញ្ហា ្ួអក្ស�តដលមិនជាអក្ស�ឡាតាងំ ឬសលខសតរៅពីឡាតាងំសផ្សងពីសលខអារ៉ាប់ កា��ំស�ងអានជាអក្ស�ឡាតាងំឬសលខអារ៉ាប់ត្រូវត្ផ្តល់ជូន។

មពុនសពលោក់ពាក្យស�្ី�ពុំ IA �ប�់អ្ក  �ូមពិនិ្្យ “សធ្វីកា�ពិនិ្្យឲ្យបានសតចីនបំផពុ្សលីតបព័ន្រ៉ោត្ីដ: 
ព័្៌រោន និងគន្រឹះអនពុវ្្តសលី�សបៀបសតបីតបា�់ទតមង់ដ៏ត រ្ឹមត្រូវ” តាម�យៈសគហទំព័�
http://www.wipo.int/madrid/en/forms/

គនលៃលរះ
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

សហយីសៅសពលស�ៀបចំពាក្យស�្ី�ពុំរ៉ោកថ្ាក់ជា្ិ�ប�់អ្កសៅតបសទ�កម្ពុជាតដលនរឹងត្រូវសតបីជាមូលោឋា ន (រ៉ោកសោល) 
 �តរោប់ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្ត�ជា្ិ�ប�់អ្ក វារោនអ្្តតបសយាជន៍សដីម្យីកព័្៌រោនពី TMclass និង ASEAN TMclass ។ 
 តបព័ន្ទិន្ន័យទាងំសនាះនរឹងជួយអ្កតពាងបញ្ជ ីទំនិញ និងស�វា�ប�់អ្ក�តរោប់ពាក្យស�្ី�ពុំទាងំពី�សនះ។ អ្កគួ�គិ្ថា
 ទំនិញ និងស�វាសៅក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្ក គួ�ត្ត្រូវបានតគបដណ្ត ប់សោយកា�បញ្្ជ ក់ដូចក្ពុងរ៉ោកសោល�ប�់
 អ្ក។

សៅសពលស�ៀបចំពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្ក អ្កតបតហលជាអាចរោនយកព័្៌រោនពីតបព័ន្តគប់តគងមពុខទំនិញ និងស�វា
 (MGS) (https://webaccess.wipo.int/mgs/) តដលជាឧបក�ណ៍អនឡាញឥ្គិ្ន្្ផ្តល់សោយ អង្គកា� WIPO តដល 

ជួយអ្កចងតកងបញ្ជ ីទំនិញ និងស�វា តដលអ្កត្រូវកា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំសៅសពលោក់ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ។ MGS ផ្តល់ឲ្យ
 អ្កនូវលទ្ភាពទទួលបាននូវមពុខទំនិញ និងស�វារោត្ោឋា នជាង ៩៤ពាន់ ជាភាសាអង់សគ្� តដលត្រូវបានសធ្វីចា្់ថ្ាក់យ៉ាង 

ត្រឹមត្រូវសោយអង្គកា� WIPO សយាងតាមចំណា្់ថ្ាក់ចពុងសតកាយននចំណា្់ថ្ាក់អន្�ជា្ិ (Nice Classification) និង 
ទទួលយកសោយអង្គកា� WIPO សតកាមនី្ិវធិីននតបព័ន្រ៉ោត្ីដ។ សលី�ពីសនះសៅសទៀ្ វាអនពុញ្ញា ្ឲ្យអ្កពិនិ្្យសមីលថាស្ី

 មពុខទំនិញ និងស�វាតដលអ្កសតោងនរឹងោក់ត្រូវបានទទួលយកសោយកា�យិាល័យនន�រោជិក ៣៥ នន�ហភាពរ៉ោត្ីដ �មួ
 រោនតបសទ�ចិន �ហ�ដឋាអាសម�កិ �ហភាពអឺ� ៉ពុប។ល។

4.5. ការទបជើសទរើសយកតដនដើតដលជាកតនលៃងេេលួបានការការពារ

ក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្ក អ្កត្រូវត្សតជី�ស��ីក្ពុងចំសណាម�រោជិក�ហភាពរ៉ោត្ីដទាងំអ�់ (តបសទ�ហ្្ថ
 សលខី�ប�់ពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ) តដលអ្កចង់ឲ្យរ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវបានកា�ពា�។ សោយគូ�យកតបអប់សៅជាប់ស ្្ម ះ 

�រោជិកនីមួយៗក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំ (MM២) តដលអ្កអាចសតជី�ស��ី�រោជិក�ហភាពរ៉ោត្ីដណាមួយ សលីកតលងតបសទ�
 កម្ពុជា។ រ៉ោក�ប�់អ្កសៅកម្ពុជា (រ៉ោកសោល) នរឹងបន្តបានកា�កា�ពា�សតកាមចបាប់កម្ពុជាតដលត្រូវបានចពុះបញ្ជ ីសោយ DIP ។

នាសពលបចចាពុប្ន្សនះ(តខធ្ូ ២០១៨) អ្កអាចសតជី�ស��ីបាន�ហូ្ដល់ ១០១ តបសទ�ហ្្ថសលខី�ប�់ពិធីសារ៉ោត្ីដ 
 �មួរោន ៩៩ តបសទ� និងអង្គកា�អន្ត��ោឋា ភិបាលពី�គឺ �ហភាពអឺ� ៉ពុប និងអង្គកា�កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា អាសហ្វកិ (OAPI) ។ តាម�យៈ
 កា�សតជី�ស��ីយក�ហភាពអឺ� ៉ពុប អ្កអាចទទួលបានកា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសៅក្ពុងតបសទ�ជា�រោជិកចំនួន ២៨។ 

សោយកា�សតជី�ស��ីយក OAPI អ្កអាចទទួលបានកា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសៅក្ពុងតបសទ�ជា�រោជិកចំនួន ១៧ ។

តបសទ�ហ្្ថសលខីមួយចំនួន រោន្តមរូវកា�ពិស��តដលអ្កត្រូវពិចា�ណាសពលតដលសតជី�ស��ីយកក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្ត�
 ជា្ិ�ប�់អ្ក។ តប�ិនសបីអ្កសតជី�ស��ីយក�ហភាពអឺ� ៉ពុប (កូដ EM សៅក្ពុង�ំណពុំ តបបបទ MM២) អ្កត្រូវត្បងាហា ញ
 ភាសាកា�ងា�ទីពី��តរោប់នី្ិវធិីសៅ EUIPO សៅក្ពុង�ំណពុំ តបបបទ (MM២) សហយីអ្កត្រូវត្ភា្ជ ប់ពាក្យ�ពុំបតន្ថម�ំណពុំ
 តបបបទ(MM១៧) តប�ិនសបីអ្កចង់ទាមទា��ិទិ្អាទិភាពសៅ�ហភាពអឺ� ៉ពុប (�តរោប់ព័្៌រោនលម្អិ្ �ូមសមីលតផ្កទី 
 6.2 �្តីពីកា�ទទួលបានកា�កា�ពា�សៅ�ហភាពអឺ� ៉ពុបខាងសតកាម) ។

តប�ិនសបីអ្កសតជី�ស��ីយក�ហ�ដឋាអាសម�កិ(US) អ្កត្រូវត្ភា្ជ ប់ពាក្យស�្ី�ពុំបតន្ថម�ំណពុំ តបបបទ(MM១៨) សៅនរឹង
 ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្ក(MM2) សោយតបកា�ពីបំណងសដីម្សីតបីរ៉ោកសនះសៅ�ហ�ដឋាអាសម�កិ។ សលី�ពីសនះសទៀ្ 

តប�ិនសបីអ្កជា�ូបវន័្តបពុគ្គល អ្កគួ�ត្បងាហា ញ�ញ្្ជ ្ិ�ប�់អ្កសៅក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំអន្ត�ជា្ិ�ំណពុំ តបបបទ (MM២) សហយី
 សបីអ្កជានី្ិបពុគ្គល អ្កគួ�ត្បញ្្ជ ក់ពីតបសភទចបាប់និងតបសទ�សតកាមចបាប់តដលអ្កត្រូវបានស�ៀបចំជានី្ិបពុគ្គលសនាះ។

ជាចពុងសតកាយ តប�ិនសបីអ្កសតជី�ស��ីយកតបសទ�តប៊ាពុយសណ ឥណា្ឌ  សអៀ��ង់ ស��ូ្ូ ម៉ូហ្សបំ៊ាិក ញូវសហ្សតលន �ិងហាបូ� ី
ឬចតកភពអង់សគ្� សោយតោន់ត្គូ�តបអប់តដលសៅជិ្ស ្្ម ះតបសទ�ក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ំណពុំ តបបបទ(MM២) 
អ្កក៏កំពពុងតបកា�ពីបំណងសដីម្សីតបីរ៉ោកសៅតបសទ�ទាងំសនាះផងតដ�។
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4.6. ការប៉ានស់ា្ម នែនមលៃ និងការបងក់នបម  ការគណនានថលៃម៉ាប្ីដ 
មទធយោបាយបងប់រាក់

ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្ក ត្រូវត្ភា្ជ ប់សៅជាមួយកា�បង់កនតមជា�្វី�សហ្វង់ (CHF) សៅអង្គកា� WIPO �មួរោន:

(១) កនតមមូលោឋា ន ៦៥ CHF តប�ិនសបីគំ�ូរ៉ោកមិនតមនជាពណ៌ ឬ ៩០CHF តប�ិនសបីគំ�ូរ៉ោករោនពណ៌។2

(២) កនតមតាមតបសទ�ផ្្ល់នីមួយៗ �តរោប់ DCP នីមួយៗតដលបានកំណ្់កនតមតាមតបសទ�ផ្្ល់ខ្គួន (�ូមសមីល
 តារាងខាងសតកាម) ។

(៣) កនតមបំសពញបតន្ថមចំនួន ១០០ CHF �តរោប់ DCP នីមួយៗតដលមិនបានកំណ្់កនតមតាមតបសទ�ផ្្ល់ខ្ួន និង

(៤) កនតមបតន្ថមបសង្គប់ចំនួន ១០០ CHF �តរោប់ទំនិញ និងស�វានីមួយៗសលី�ពីបីថ្ាក់ សលីកតលងត្អ្កសតជី�ស��ីយក
 តបសទ�ហ្្ថសលខីតដលបានកំណ្់កនតមតាមតបសទ�ផ្្ល់ខ្ួនប៉ពុសណា្ណ ះ។

�ហូ្មកដល់សពលសនះ កា�យិាល័យរ៉ោកចំនួន ៦០ ននភាគីហ្្ថសលខីននពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដបានគិ្កនតមតាមតបសទ�
 ផ្្ល់ខ្ួន។ អ្កអាចពិនិ្្យសមីលបញ្ជ ីកា�យិាល័យទាងំសនះ និងចំនួនតដលត្រូវទូទា្់សៅរាល់តបសទ�នីមួយៗតាម�យៈ
 អា�យោឋា ន http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html ។

សដីម្�ីតមរួលដល់កា�គណនាកនតមតដលត្រូវបង់�តរោប់ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្ក អង្គកា� WIPO ផ្តល់ជូននូវ 
ឧបក�ណ៍អនឡាញ�តរោប់អនពុវ្្តមួយ តដលត្រូវបានសគសា្គ ល់ថាជា ឩបក�ណ៍គណនាកនតម Fee Calculator តដលអ្កអាច
សតបីបានតាម�យៈអា�យោឋា ន http://www.wipo.int/madrid/en /fees/calculator.jsp ។

2 កា�បញចាពុ ះកនតមសោល�តរោប់ពាក្យស�ី្�ពុំតដលោក់សោយអ្កស�ី្�ពុំពីតបសទ�សដីមគឺជាតបសទ�អភិវ្្ឍ្ិច្ួច(LDC) សយាងតាមបញ្ជ ីតដលបានបសងកី្ ស�ងីសោយអង្គកា��ហតបជាជា្ិ។

ពិធីសារេីបករុងម៉ាប្ីដ
ទោលទៅដ្កព់ាក្យទៅកម្ុជាទបចីនជាងទគ (តែធ្នូ ្្ន ំ២០១៨)
(# ការទបជើសទរើសក្នុងពាក្យទស្នីសុំជាអនតិរជាតិ + ការទបជើសទរើស បនតិបនាទា បប់តន្ថម)

ភាគីហែ្ថទលែី # ការទបជើសទរើស
(IA+SD)

ភាគីហែ្ថទលែី # ការទបជើសទរើស
(IA+SD)

ចិន 7 បារាងំ 1

ន្ 5 ឥណា្ឌ 1

សវៀ្ណាម 5 ឥណ្ឌូ សន�ពុី 1

ឡាវ 2 សកនយ៉ា 1

ណូសវលស��ង់ 2 OAPI 1

�ិងហាបពុ� ី 2 ហ្វលីិពីន 1

អាសម�កិ 2 �ហព័ន្�ពុ�្សពុ ី 1

អូសសា្ត លី 1 �្វី� 1

តពរុយ សណ ោ �ូ សា �រឹម 1 ្ួកគី 1

�ហភាពអឺ� ៉ពុប 1

Source: WIPO statistics database — January 2019
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

ទាក់ទងនរឹងមសធយោបាយទូទា្់អ្កអាចបង់ន្្ស�វា�ប�់អ្កសៅអង្គកា� WIPO សោយ(១)កា�សផ្�តបាក់តាមធនាោ� ឬ  
(២)គណនីច�ន្ត�ប�់អង្គកា� WIPO ។ �តរោប់ព័្៌រោនលម្អិ្�ូមសមីល http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance /
madrid.html ។

4.7. ការបញ្្ជ កទ់ដ្យ DIP និង ការទដ្រះបសាយភាពមិនប្របកតីតដលអាចទក្ែមាន

មពុនសពលបញ្ជូ នពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្កសៅអង្គកា� WIPO សហយី DIP នរឹងត្រួ្ពិនិ្្យសមីលថា: (១)អ្កគឺជាបពុគ្គល
 ដូចោ្ជាមួយអ្កោក់ពាក្យស�្ី�ពុំ ឬអ្កកាន់កាប់រ៉ោកសោលសៅកម្ពុជា (២) រ៉ោកក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្កដូចោ្

នរឹងរ៉ោកសោល និង (៣) ទំនិញ និងស�វាសៅក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្ករោនតគប់ដូចរ៉ោកសោល។ តប�ិនសបី
 លក្ខខណ្ឌ ទាងំបីសនះត្រូវបានបំសពញ DIP នរឹងបញ្្ជ ក់សលីពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្កសហយីបញ្ជូ នសៅ អង្គកា� WIPO 
 សោយរោនបញ្្ជ ក់អំពីកាលប�សិចឆេទតដលពាក្យស�្ី�ពុំអន្ត�ជា្ិថាបានទទួលសោយ DIP ។

 
តប�ិនសបីអ្ករោនកំហពុ�ក្ពុងកា�សធ្វីចា្់ចំណា្់ថ្ាក់ទំនិញ ឬស�វា ឬតប�ិនសបីកា�បងាហា ញពីទំនិញ ឬស�វាណាមួយសៅក្ពុង
ពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្ត�ជា្ិ�ប�់អ្ក ត្រូវបានចា្់ទពុកសោយអង្គកា� WIPO ថាមិនចបា�់ោ�់ ភាសាមិនត្រឹមត្រូវ ឬ មិនអាច

 យល់បាន អង្គកា� WIPO នរឹងសចញស�ចក្តីជូនដំណរឹ ងពីភាពមិនតបតក្ី និងផ្តល់ឲ្យ DIP �យៈសពលកំណ្់ ៣ តខសដីម្សីធ្វីកា�
តក្តមរូវតាមកា�ចាបំាច់។

ក្ពុងក�ណី រោនកង្វះខា្មួយចំនួនសៅក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្ក (ឧទាហ�ណ៍ អ្កមិនបានបងាហា ញក្ពុងកា�ោក់
 ពាក្យស�្ី�ពុំ�ប�់អ្កតាម�យៈ DIP ថាជាកា�យិាល័យសដីម ឬពាក្យស�្ី�ពុំ�ប�់អ្កមិនត្រូវបានបងាហា ញក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំ�ំណពុំ
 តបបបទ MM២ ឬមិនត្រូវបានវាយបញចាូ ល ឬអ្់បានចពុះហ្្ថសលខាសោយ DIP) អង្គកា� WIPO នរឹងសចញស�ចក្តីជូនដំណរឹ ង ពីភាពមិនតបតក្ី និងផ្តល់ឲ្យ DIP ក្ពុង�យៈសពលបីតខសដីម្សីោះតសាយបញ្ហា ភាពមិនតបតក្ីទាងំសនាះ សហយីកា�ខកខាន
 សឆ្ីយ្បចំសពាះពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិសនាះនរឹងត្រូវចា្់ទពុកថាសបាះបង់សចាលផងតដ�។

ដូចោ្សនះតដ� តប�ិនសបីធា ព្ុមួយ ឫសតចីនក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិមិនរោន (ស ្្ម ះ ឬ អា�យោឋា ន�ប�់អ្កោក់ពាក្យ
 ស�្ី�ពុំសៅ DIP កាលប�សិចឆេទនិងសលខរ៉ោកសោល គំ�ូរ៉ោក បញ្ជ ីមពុខទំនិញ និងស�វា កា�បងាហា ញ DCPs កា�បញ្្ជ ក់ភាពត រ្ឹមត្រូវ
 �ប�់ DIP) អង្គកា� WIPO នរឹងផ្តល់ឱ្យ DIP �យៈសពលបីតខសដីម្សីោះតសាយបញ្ហា មិនតបតក្ីដូចជាកា�បរាជ័យតដលពាក្យ

ស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិនរឹងត្រូវបានចា្់ទពុកថាជាកា�សបាះបង់សចាលផងតដ�។

តប�ិនសបីរោនភាពមិនតបតក្ីសផ្សងៗសទៀ្ (ឧទាហ�ណ៍ អា�យោឋា ន�ប�់អ្កមិនសពញសលញ គំ�ូរ៉ោកមិនចបា�់ មិនរោន
 កា�បង់តបាក់ ឬចំនួនទរឹកតបាក់មិនតគប់តោន់) ទាងំសនះនរឹងត្រូវបានជូនដំណរឹ ងសោយផ្្ល់ដល់អ្ក និងគួ�ត្រូវបានសោះ 

តសាយសោយខ្ួនអ្កផ្្ល់ក្ពុង�យៈសពលបីតខ ។ កា�ខកខានមិនបានសធ្វី ជាលទ្ផលពាក្យស�្ី�ពុំ�ប�់អ្កត្រូវបានចា្់ទពុកថា
 សបាះបង់សចាល។

ជាចពុងសតកាយ សបីអ្កបានសតជី�ស��ី�ហ�ដឋាអាសម�កិ សហយីអ្កមិនបានភា្ជ ប់�ំណពុំ តបបបទ MM១៨ តដលរោនតបកា�ពី
 សោលបំណង�ប�់អ្កសដីម្សីតបីតបា�់រ៉ោកសៅ�ហ�ដឋាអាសម�កិ អង្គកា� WIPO នរឹងបញ្្ជ អ្កតាម�យៈ DIP សដីម្ភីា្ជ ប់តបប
 បទសនាះក្ពុង�យៈសពលពី�តខ ចាប់ពីកាលប�សិចឆេទននកា�ទទួលពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិសោយ DIP ។ តប�ិនសបីវាមិនត្រូវបាន
 សធ្វីសៅក្ពុងអំ�ពុងសពលសនាះសទ កា�សតជី�ស��ីយក�ហ�ដឋាអាសម�កិ�ប�់អ្កនរឹងត្រូវចា្់ទពុកថាបានដកសចញ។

ពិនិ្្យសមីលជាមពុនថាស្ីអ្កនរឹងត្រូវចំណាយប៉ពុនា្ម នសោយសតបីតបព័ន្គណនាកនតមតាម�យៈសគហទំព័�
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.

គនលៃលរះ
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5. ការចរុះបញ្ជ ើម៉ាកជាអនតិរជាតិ (IR)

តប�ិនសបីពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្កអនពុសោមតាម្តមរូវកា� អង្គកា� WIPO នរឹងចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក�ប�់អ្កក្ពុងបញ្ជ ីអន្�
 ជា្ិ សបាះផសាយកា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្�ជា្ិ (IR) សៅសលីតពរឹ្្តិបត្ផ្ូវកា�រ៉ោកជាអន្ត�ជា្ិ�ប�់ អង្គកា� WIPO និងជូន
 ដំណរឹ ងសៅកា�យិាល័យ�ប�់តបសទ�ហ្្ថសលខីតដលបានសតជី�ស��ី(DCPs)។ កា�ចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិក៏នរឹងជូនដំណរឹ ងដល់ 

DIP និងសផញាីអ្កនូវលិខិ្បញ្្ជ ក់កា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្�ជា្ិផងតដ�។

5.1. កាលបរិទចឆេេ និងប្រសិេភ្ាព

 5.1.1. កាលបរិទចឆេេននការចរុះបញ្ជ ើជាអនតិរជាតិ 

ជាវធិាន IR �ប�់អ្កនរឹងចពុះកាលប�សិចឆេទតាមពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្កដូចបានទទួលសោយ DIP សលីកតលងត្ពាក្យ
ស�្ី�ពុំ�ប�់អ្កសៅដល់ អង្គកា� WIPO សលី�ពី�តខបន្ាប់ពីកាលប�សិចឆេទសនាះ (ក�ណីសនាះ IR �ប�់អ្កនរឹងចពុះកាលប�សិចឆេទ
សៅសពលតដលបានទទួលយ៉ាងពិ្តបាកដសោយអង្គកា� WIPO) ។

កាលប�សិចឆេទ IR �ប�់អ្កអាចត្រូវបានប៉ះពាល់ចាល តប�ិនសបីរោនធា ព្ុណាមួយដូចខាងសតកាមមិនត្រូវបានបំសពញ ស ្្ម ះ 
និងអា�យោឋា ន�ប�់អ្ក តបសទ�ហ្្ថសលខីតដលត្រូវបានសតជី�ស��ីសដីម្កីា�កា�ពា� គំ�ូរ៉ោក មពុខទំនិញ ឬស�វាតដលត្រូវ

 បានត�្វង�កកា�កា�ពា�រ៉ោក ។ DIP នរឹងត្រូវបានជូនដំណរឹ ងអំពីភាពមិនតបតក្ីតបបសនះ តដលគួ�ត្ត្រូវបានសោះតសាយក្ពុង  
�យៈសពលអ្ិប�រោ ៣ តខ។ កាលប�សិចឆេទនន IR �ប�់អ្កនរឹងអាត�័យសៅសលីកាលប�សិចឆេទតដលធា ព្ុបា្់ចពុងសតកាយសគត្រូវ

 បានទទួលសោយអង្គកា� WIPO ។

 5.1.2. ប្រសិេភ្ាពននការចរុះបញ្ជ ើជាអនតិរជាតិ

ចាប់ពីន្ងៃតដល IR �ប�់អ្ក រ៉ោក�ប�់អ្កនរឹងទទួលបានកា�កា�ពា�ដូចោ្សៅក្ពុង DCP នីមួយៗ ដូចរ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវបាន
 ោក់ពាក្យ�ពុំ ឬោក់ពាក្យ�ពុំសោយផ្្ល់សៅក្ពុង DCPសនាះ ។

DCP អាចបដិស�ធមិនកា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសលីមូលោឋា នដូចោ្តដលអនពុវ្្តតាមចបាប់ជា្ិ�ប�់ខ្ួនសៅសលីរ៉ោកោក់ផ្្ល់
 ជាមួយកា�យិាល័យ�ប�់ DCP សនាះ (ឧទាហ�ណ៍ ពីសតពាះរ៉ោកសនះជាកម្ម�ិទ្ិ�ប�់អ្កសផ្សងសទៀ្សៅ DCP សនាះ) ។  

កា�បដិស�ធតបបសនះគឺជាតបធានបទនរឹងត្រូវពិនិ្្យស�ងីវញិ ឬបណ្តរឹ ងជំទា�់ត�បតាមចបាប់ និងកា�អនពុវ្្ត�ប�់ DCP តដល
 ពាក់ព័ន្។ អ្កអាចត�្វង�កព័្៌រោនអំពីកា�អនពុវ្្ត និងនី្ិវធិីសៅក្ពុង�រោជិក�ហភាពរ៉ោត្ីដ សោយតបព័ន្ទិន្ន័យតបវ្្តិ
 �រោជិក�ប�់អង្គកា� WIPO សៅ http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/

ប៉ពុតន្តផ្ពុយសៅវញិ DCP មួយមិនបដិស�ធកា�កា�ពា�ចំសពាះរ៉ោក�ប�់អ្កក្ពុង�យៈសពលកំណ្់មួយ (១២ តខ ឬ១៨តខ ឬយូ�
 ជាង ១៨តខក្ពុងក�ណីរោនកា�ជំទា�់ពីភាគីទីបី) ឬតប�ិនសបីកា�បដិស�ធសនះត្រូវបានដកសចញសៅសពលបន្ាប់ កា�កា�ពា�
 រ៉ោក�ប�់អ្កសៅក្ពុង DCP នរឹងរោនលក្ខណៈដូចោ្ នរឹងរ៉ោកតដលតដលត្រូវបានចពុះបញ្ជ ីសោយកា�យិាល័យ DCP ចាប់តាងំពី
 កាលប�សិចឆេទ IR �ប�់អ្ក។

សៅក្ពុងតគប់ DCP ទាងំអ�់តដលមិនបានបដិស�ធកា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្ក នរឹងរោន�ពុពលភាពក្ពុង�យៈសពល ១០ឆ្្គិំ្
 ចាប់ពីកាលប�សិចឆេទ IR រោនលទ្ភាពននកា�ចពុះបញ្ជ ីសាជា្្មីស�ងីវញិសោយមិនកំណ្់�តរោប់�យៈសពល១០ ឆ្្សំៅមពុខ។

ត�្វងយល់អំពីនី្ិវធីិ និងកា�អនពុវ្្តសផ្សងៗសៅក្ពុង�រោជិក�ហភាពរ៉ោត្ីដតាម�យៈតបព័ន្ទិន្ន័យជីវតបវ
្្តិ�រោជិករ៉ោត្ីដតាម�យៈសគហទំព័� http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

5.2. បគបប់គងការចរុះបញ្ជ ើជាអនតិរជាតិរបសអ់្នក  ការអនវុែតិល្ៗអ

ខណៈសពលតដលតបព័ន្រ៉ោត្ីដផ្តល់ជូនអ្កនូវគពុណ�ម្្្តិជាសតចីនសដីម្ទីទួលបានកា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសៅក្ពុងទីផសា�
 សផ្សងៗ វាផ្តល់ឱ្យអ្កនូវគពុណ�ម្្្តិដ៏រោន្នម្ជាសតចីនសទៀ្ទាក់ទងនរឹងកា�តគប់តគងរ៉ោក�ប�់អ្កបន្ាប់ពីកា�ចពុះបញ្ជ ី។  

កា�ពតងីកកា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កចំសពាះតដនដី្្មី កា�ចពុះបញ្ជ ីសាជា្្មីស�ងីវញិ �តរោប់�យៈសពល ១០ ឆ្្បំតន្ថមសទៀ្ ឬកា�
ផ្្�់ប្តូ�ទិន្័យចពុះបញ្ជ ី�ប�់អ្កតដលបានក្់តតាសៅក្ពុងបញ្ជ ីអន្�ជា្ិតដលរោនតប�ិទ្ភាពដល់កា�ពតងីកនូវ�រោជិក�ហ
ភាពរ៉ោត្ីដ តដលអ្កចាប់អា�ម្មណ៍ អាចសធ្វីបានតាម�យៈ នី្ិវធិីសាមញញាមួយ ងាយត�រួល និងកា�ចំណាយដ៏សោយ�មត�ប។

 5.2.1 ការពបងីកការការពារទៅក្នុងតដនដើថ្មើ (ការទបជើសទរើសប្រទេសបនតិបនាទា បប់តន្ថម)

តប�ិនសបីអ្កគឺជារោចា �់ IR តដលរោនបំណងចង់ពតងីកកា�កា�ពា�ដល់�រោជិកខ្ះនន�ហភាពរ៉ោត្ីដ (តបសទ�ហ្្ថសលខី) 
អ្កអាចត�្វង�កកា�ពតងីកកា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសៅតាម�រោជិក�ហភាពរ៉ោត្ីដសផ្សងសទៀ្ សៅសពលណាក៏បាន តដល 
មិនបានកា�សតជី�ស��ីតបសទ�សនាះពីមពុន ក្ពុងពាក្យស�្ី�ពុំជាអន្ត�ជា្ិសដីម�ប�់អ្កសទ។ អ្កតោន់ត្ត្រូវបងាហា ញកា�សតជី�ស��ី
តបសទ�បន្តបន្ាប់បតន្ថម សៅអង្គកា� WIPO ត្ប៉ពុសណា្ណ ះ។

កា�សតជី�ស��ីតបសទ�បន្តបន្ាប់បតន្ថមត្រូវត្សផញាីសៅ អង្គកា� WIPO សៅក្ពុង�ំណពុំ តបបបទជាផ្ូវកា� MM៤ (អាចទាញយក
 បានពីសគហទំព័� http://www.wipo.int/madrid/en/forms/) ឬបញ្ជូ នតាមសអ�ចិត្រូនិកតាម�យៈ អង្គកា� WIPO 

e-Subsequent កា��តមប�តមរួលកា�សតជី�ស��ីតបសទ�បន្តបន្ាប់បតន្ថមសអ�ចិត្រូនិក (https://www3.wipo.int/osd/) 
។ �តរោប់កា��ង្សយ័ណាមួយអ្កអាចទាក់ទងអង្គកា� WIPO តាមអា�យោឋា ន https://www3.wipo.int/contact/  
en/madrid/

ក្ពុងទំតមង់តបបបទ MM៤ អ្កត្រូវបញ្្ជ ក់ពីសលខោក់ពាក្យចពុះបញចា ីអន្ត�ជា្ិ�ប�់អ្ក ស ្្ម ះ និងអា�យោឋា ន�ប�់អ្ក(ដូច
បានក្់តតាសៅក្ពុងបញ្ជ ីអន្�ជា្ិ) ភាគីចពុះហ្្ថសលខី ឬភាគីនានាតដលត�្វង�កបតន្ថមកា�កា�ពា�សលីមពុខទំនិញ និងស�វា

 តដលអ្កបានសតជី�ស��ីតបសទ�បន្តបន្ាប់បតន្ថម (តដលអាចរោនទាងំអ�់ ឬក៏រោនត្មួយគ្់តដលត្រូវត្រោនសៅកា�ចពុះ 
បញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្ត�ជា្ិ)។ ទាក់ទងនរឹងភាគីចពុះហ្្ថសលខីមួយចំនួន (�ហភាពអឺ� ៉ពុប �ហ�ដឋាអាសម�កិ) អ្កតបតហលជាត្រូវ

 បញចាូ លព័្៌រោនបតន្ថមមួយចំនួន (ដូចរោនបងាហា ញសៅក្ពុងតផ្ក 4.5 ខាងសលី) ។

ការទបជើសទរើសភាគីហែ្ថទលែីបនតិបនាទា បប់តន្ថម
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កនតមតដលត្រូវបង់�តរោប់កា�សតជី�ស��ីតបសទ�បន្តបន្ាប់បតន្ថម �មួរោនកនតមមូលោឋា ន (៣០០ �្វី�សហ្វង់), កនតមតាម 
តបសទ�ផ្្ល់នីមួយៗ �តរោប់ DCP នីមួយៗតដលបានរោនកំណ្់កនតម(http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind 
_taxes.html) និងកនតមបំសពញបតន្ថម (១០០ �្វី�សហ្វង់) �តរោប់ DCP នីមួយៗ តដលមិនរោនកំណ្់កនតម។ រ៉ោ�ពុីនគិ្

 កនតម (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp)អាចត្រូវបានសតបីសដីម្គីណនា្នម្តដលត្រូវបង់ ។

កា�សតជី�ស��ីតបសទ�បន្តបន្ាប់បតន្ថមនរឹងចពុះកាលប�សិចឆេទសៅន្ងៃតដលអង្គកា�កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ពិភពសោកទទួលបាន ។

តប�ិនសបី DCP  មិនបដិស�ធកា�កា�ពា��តរោប់រ៉ោក�ប�់អ្កក្ពុង�យៈសពលកំណ្់ (១២ តខ ១៨ តខឬយូ�ជាង ១៨ តខក្ពុង
ក�ណីរោនកា�ជំទា�់សោយភាគីទីបី) ឬតប�ិនសបីកា�បដិស�ធត្រូវបានដកសចញ កា�កា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កសៅសនាះ DCP នរឹង

 ដកសចញដូចោ្ តប�ិនសបីរ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវបានចពុះបញ្ជ ីសោយកា�យិាល័យ DCP សនាះ ចាប់តាងំពីន្ងៃតដលសតជី�ស��ីតបសទ�
 បន្តបន្ាប់បតន្ថម។

សៅតគប់ DCP ទាងំអ�់តដលមិនបដិស�ធកា�កា�ពា� រ៉ោក�ប�់អ្កនរឹងរោន�ពុពលភាព�តរោប់�យៈសពលតដលសៅ�ល់នន  
IR �ប�់អ្ក សហយីអាចចពុះបញ្ជ ីសាជា្្មីស�ងីវញិសោយមិនកំណ្់�យៈសពល�តរោប់ ១០ ឆ្្បំតន្ថមសទៀ្។

 5.2.2 ការកែប់តាកណាតិ លទលីការតកតប្រការចរុះបញ្ជ ើជាអនតិរជាតិរបសអ់្នក

សៅសពលណាមួយនាក្ពុងអំ�ពុងសពលរោន�ពុពលភាពនន IR �ប�់អ្ក អ្កអាចស�្ី�ពុំអង្គកា� WIPO សដីម្កី្់តតាក្ពុងបញ្ជ ីអន្ត�
 ជា្ិសលីកា�ផ្្�់ប្តូ�ស ្្ម ះ ឬអា�យោឋា ន ឬអ្ក្ំណាង កា�ោក់កំហិ្ សោយ�្មតគចិ្្ត ក្ពុងកិចចាកា�ពា� IR  (កា�ោក់កតមិ្ 
 កា�សបាះបង់ កា�លពុបសចញ) កា�ប្តូ�រោចា �់កម្ម�ិទិ្ននរ៉ោក ឬអាជាញា ប័ណ្ណ តដលរោនអានពុភាពសៅក្ពុង DCPs ទាងំអ�់ ឬមួយ
 ចំនួន។ សដីម្សី�្ី�ពុំកា�ក្់តតាសលីកា�តកណាមួយតតបតបបសនះ អ្កត្រូវត្សតបីទតមង់ផ្ូវកា�តដលរោនសៅក្ពុងសគហទំព័� អង្គកា� 

WIPO (http://www.wipo.int/madrid/en/forms/)។ កា�ក្់តតាកណា្ត លសលីកា�តកតតបទាងំសនះក្ពុងបញ្ជ ីអន្ត�ជា្ិ នរឹង
 �តរោលបន្ពុកអ្កពី្តមរូវកា�ចាបំាច់ឲ្យស�្ី�ពុំចំណា្់កា�តបបសនះពី DCP នីមួយៗ ដូសច្ះនរឹងនារំោនកា��ន្ស�ំំនចបានយ៉ាង
 សតចីន។

 
សដីម្សី�្ី�ពុំកា�ក្់តតាសលីកា�ប្តូ�ស ្្ម ះ ឬអា�យោឋា ន�ប�់អ្កកាន់កាប់�ិទ្ិក្ពុង IR (សោយោ្ម នកា�ប្តូ�រោចា �់កម្ម�ិទ្ិ) អ្ក

 ត្រូវសតបីទតមង់ MM៩។ �ំសណី�ប�់អ្កអាចសយាងសៅសលី IR ជាសតចីន។ កនតមតដលអាចបង់ជូនអង្គកា� WIPO នរឹងរោន 
ចំនួន ១៥០�្វី�សហ្វង់គ្់។ តប�ិនសបីរោនត្កា�ប្តូ�សលីព័្៌រោនទំនាក់ទំនងលម្អិ្�ប�់អ្កតដលត្រូវក្់តតា (អា�យោឋា ន

 �តរោប់កា�សឆ្ីយឆ្ង អា�យោឋា នអពុីតម៉ល សលខទូ��័ព្ ឬសលខទូ�សា�) ោ្ម នកា�បង់កនតមស�យី។ កា�ប្តូ�ស ្្ម ះ  
ឬអា�យោឋា នតដលបានក្់តតាសៅក្ពុងបញ្ជ ីអន្�ជា្ិរោនអានពុភាពភ្ាមក្ពុង DCPs ពាក់ព័ន្ទាងំអ�់ តាម�យៈ IR សោយឥ្

 គិ្ន្្បតន្ថមស�យី។

តប�ិនសបីអ្កជាអ្កកាន់កាប់�ិទិ្នន IR សហយីរោនបំណងសផ្�កម្ម�ិទិ្សលីរ៉ោក�ប�់អ្កសៅរោចា �់្្មី�តរោប់ទំនិញនិងស�វា
 ទាងំអ�់ ឬមួយចំនួនតដលរ៉ោកត្រូវបានកា�ពា�ក្ពុង DCPs ទាងំអ�់ ឬមួយចំនួន អ្កអាចស�្ី�ពុំថាកា�ប្តូ�រោចា �់កម្ម�ិទិ្ត្រូវ
 ក្់តតាសៅក្ពុងបញ្ជ ីអន្�ជា្ិ។ កា�ក្់តតាតបបសនះអាចសកី្រោនស�ងី តប�ិនសបីរោចា �់្្មីជាបពុគ្គលមួយតដលរោន�ិទ្ិសតបី
 តបា�់តបព័ន្រ៉ោត្ីដ (តាម�យៈ�ញ្្ជ ្ិ ឬកា�បសងកី្អាជីវកម្ម ឬទីលំសៅក្ពុងភាគីហ្្ថសលខីមួយ)។ �ំសណីសនះអាចសយាង
 សៅសលី IRs ជាសតចីនឲ្យត្កា�ប្តូ�រោចា �់កម្ម�ិទិ្ត្រូវអនពុវ្្តចំសពាះ DCPs ទាងំអ�់ ឬត្មួយ សហយីពាក់ព័ន្នរឹងទំនិញនិងស�វា
 ទាងំអ�់ ឬដូចោ្។ កា�ស�្ី�ពុំត្រូវោក់ជូនអង្គកា� WIPO ក្ពុងទតមង់ជាផ្ូវកា� MM៥ សហយីត្រូវបង់កនតម (១៧៧�្វី� 

សដីម្ពីតងីកកា�កា�ពា�ដល់�រោជិក�ហភាពរ៉ោត្ីដ្្មី 
�ូមសតបីតបព័ន្សអ�ចិត្រូនិចសតជី�ស��ីតបសទ�បន្ាប់តាម�យៈសគហទំព័� https://www3.wipo.int/osd/  

គនលៃលរះ
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

សហ្វង់)។ កា�ប្ូ�រោចា �់កម្ម�ិទ្ិតដលត រ្ូវក្់តតាសៅក្ពុងបញ្ជ ីអន្�ជា្ិនរឹងរោនអានពុភាពភ្ាមក្ពុង DCPs ពាក់ព័ន្ទាងំអ�់
 សោយឥ្គិ្ន្្បតន្ថម។

សដីម្សី�្ី�ពុំកា�ក្់តតាកា�ប្តូ�ស ្្ម ះ ឬអា�យោឋា ន�ប�់អ្ក្ំណាង អ្កត្រូវត្សតបីទតមង់ MM១០។ កា�ក្់តតាកា�ប្តូ�តបប
 សនះមិនគិ្ន្្ស�យី។ 

សដីម្សី�្ី�ពុំកា�ោក់កតមិ្បញ្ជ ីទំនិញនិងស�វាតដលអាចជះឥទ្ិពលដល់ DCPs មួយចំនួន ឬទាងំអ�់ អ្កត្រូវត្សតបីទតមង់ 
 MM៦។ �ំសណីសនះត្រូវបង់កនតម (១៧៧�្វី�សហ្វង់) ជូនអង្គកា� WIPO។ ោ្ម នកនតមបតន្ថមណាតដលត្រូវទាមទា�សោយ  

DCPs ពាក់ព័ន្ស�យី។

តប�ិនសបីអ្ករោនបំណងក្់តតាកា�លះបង់នូវកិចចាកា�ពា��តរោប់ទំនិញនិងស�វាទាងំអ�់ក្ពុង DCPs មួយចំនួន (មិនទាងំ
 អ�់ស�យី) អ្កត្រូវត្សតបីទតមង់ MM៧។ តប�ិនសបី�ំសណី�ប�់អ្កពាក់ព័ន្នរឹងកា�លពុបសចញនូវ IR ចំសពាះទំនិញនិងស�វា
 មួយចំនួន ឬទាងំអ�់ ក្ពុង DCPs ទាងំអ�់ អ្កត្រូវត្សតបីទតមង់ MM៨។ �ំសណីទាងំសនះ (កា�សបាះបង់ និងកា�លពុបសចញ)  

គឺមិនគិ្កនតមស�យី។

តប�ិនសបីអ្កផ្តល់អាជាញា ប័ណ្ណរ៉ោក�ប�់អ្ក អ្កអាចស�្ី�ពុំកា�ក្់តតាអាជាញា ប័ណ្ណសៅក្ពុងបញ្ជ ីអន្�ជា្ិសោយបញ្្ជ ក់ស ្្ម ះ 
 និងអា�យោឋា ន�ប�់អ្កទួទលអាជាញា ប័ណ្ណ។ DCPs ជាទីកតន្ងតដលអាជាញា ប័ណ្ណត្រូវផ្តល់ សហយីទំនិញនិងស�វា�តរោប់
 អាជាញា ប័ណ្ណតដលត្រូវផ្តល់។ កា�ស�្ី�ពុំត្រូវោក់ជូនក្ពុងទតមង់ MM១៣ សហយីត្រូវបង់កនតម ១៧៧�្វី�សហ្វង់។ កា�ក្់តតា 

អាជាញា ប័ណ្ណសៅក្ពុងបញ្ជ ីអន្�ជា្ិ នរឹងរោនអានពុភាពត្សៅក្ពុងតបសទ�តដលចបាប់ក្ពុងត�រុក�ប�់សគទាងំសនាះផ្ល់ឲ្យរោនកា�
 ក្់តតាអាជាញា ប័ណ្ណ សហយីមិនបានសធ្វីកា�តបកា�តដលបញ្្ជ ក់ថា ពួកសគមិនទទួលសា្គ ល់នូវអានពុភាពននកា�ក្់តតាអាជាញា ប័ណ្ណ 

សៅក្ពុងបញ្ជ ីអន្�ជា្ិស�យី3 ។

 5.2.3 ការចរុះបញ្ជ ើជាអនតិរជាតិរបសអ់្នកសាទ�ីងវិញ

សដីម្ធីានាថាបន្ាប់ពី�យៈសពល១០ឆ្្គិំ្ចាប់ពីកា�ចពុះបញ្ជ ី រ៉ោក�ប�់អ្កអាចបន្តកិចចាកា�ពា�ក្ពុង�យៈសពល១០ឆ្្បំតន្ថម
 សទៀ្សៅក្ពុងតដនដីទាងំសនាះតដលជាកតន្ងតដលអ្កតបាថ្ាចង់បានតបបសនាះ ចាបំាច់អ្កត្រូវបន្ត IR �ប�់អ្កយ៉ាងសាមញញា 

3 �រោជិក�ហភាពពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដចំនួន ១៨ បានតបកា�ថាពួកសគមិនទទួលសា្គ ល់អនពុភាពននកា�ក្់តតាអាជាញា ប័ណ្ណសៅក្ពុងបញ្ជ ីអន្�ជា្ិស�យី: OAPI កម្ពុជា ចិន កូ�ពុបំ៊ាី ហា្គ បំ៊ាី 
ហ្សកហ្សពុ ីតកិច ឥណា្ឌ  ឥណ្ឌូ សន�ពុី ជប៉ពុន សកៀហ្សពុ�ីពុីសា្ថ ន ឡាវ មពុិក�ពុិកមពុិក�ពុិក សាធា�ណ�ដឋាកូស� ៉សាធា�ណ�ដឋាម៉ូ�្ីម �ហព័ន្�ពុ�្សពុ ី�ិងហាបពុ�និីងន្។ សៅក្ពុងភាគីទាងំសនាះ អាជាញា ប័ណ្ណទាងំអ�់ 
ត្រូវក្់តតាសោយផ្្ល់ជាមួយកា�យិាល័យចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក�ប�់ពួកសគសោយអនពុសោមតាមចបាប់ក្ពុងត�រុក។

ការចរុះបញ្ជ ើសាជាថ្មើទ�ីងវិញ /ការតកតប្រទផ្សេងៗទលីការចរុះបញ្ជ ើជាអនតិរជាតិ
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សោយបង់កនតមចាបំាច់ជូនអង្គកា� WIPO។ កនតមកំណ្់�តរោប់កា�បន្ត�មួរោន: កនតមសោល (៦៥៣�្វី�សហ្វង់) កនតម 
សោយត�កតាមតបសទ��តរោប់ DCP នីមួយៗតដលបានកំណ្់កនតមរោនក្ពុងសគហទំព័� (http://www.wipo.int/madrid/
en/fees/ind_taxes.html) កនតមបំសពញោ្ចំនួន (១០០�្វី�សហ្វង់) �តរោប់ DCP នីមួយៗតដលមិនបាន 
បសងកី្តបព័ន្កនតមសោយត�កតាមតបសទ� និងកនតមបតន្ថម (១០០�្វី�សហ្វង់) �តរោប់ជំពូកនីមួយៗននទំនិញនិងស�វា 
តដលរោនសតចីនជាងបីជំពូកស�ងី។ សលីកតលងត្អ្កបន្តកិចចាកា�ពា�សៅក្ពុង DCPs តដលបានកំណ្់កនតមសោយត�កតាម

 តបសទ�។

តបព័ន្�តរោប់កា�បន្ត IRs សាស�ងីវញិតាមសអ�ចិត្រូនិករោនក្ពុងសគហទំព័��ប�់អង្គកា� WIPO សហយីអាចសតបីតបា�់
 សតកាមស�វាតាមសអ�ចិត្រូនិក (https://webaccess. wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN)។ អ្កអាចគណនាចំនួន 

ទរឹកតបាក់ពិ្តបាកដតដលអ្កត្រូវបង់�តរោប់កា�បន្ត IR �ប�់អ្កសោយសតបីតបា�់ Fee Calculator គណនាកនតមតដលរោន 
ក្ពុងសគហទំព័� (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp) �ប�់អង្គកា� WIPO។ អ្កអាចបង់កនតមបន្ត កា� 
ចពុះបញ្ជ ីសាស�ងីវញិ�ប�់អ្កសោយសតបីតបា�់ប័ណ្ណឥណទាន ឬគណនីច�ន្ត�ប�់អង្គកា� WIPO តប�ិនសបីអ្ករោន។ 

កនតមបន្តកា�ចពុះបញ្ជ ីសាស�ងីវញិគួ�ត្បង់ជូនអង្គកា� WIPO យ៉ាងយឺ្ បំផពុ្សៅកាលប�សិចឆេទផពុ្កំណ្់នន IR។ កា�ទូទា្ ់
សៅត្អាចសធ្វីស�ងីបាន�ហូ្ដល់តបាមំួយតខបន្ាប់ពីកាលប�សិចឆេទសនាះ (�យៈសពលអនពុសតោះ) ឲ្យត្កនតមបតន្ថមត្រូវបង់សៅ 
សពលជាមួយោ្។ អង្គកា� WIPO ក្់តតាកា�បន្តកា�ចពុះបញ្ជ ីសាស�ងីវញិតាមកាលប�សិចឆេទតដលកា�ចពុះបញ្ជ ីត្រូវបានកំណ្់  
សទាះបីកនតមតដល្តមរូវ ត្រូវបានបង់សៅក្ពុងកំ�ពុងសពលអនពុសតោះសនាះក៏សោយ។

កាលប�សិចឆេទរោនតប�ិទ្ភាពននកា�បន្ត IR �ប�់អ្កសាស�ងីវញិ គឺរោនដូចោ្ចំសពាះ DCPs ទាងំអ�់។ សនះជាគពុណ�ម្្្តិ ចបា�់ោ�់ពីតចករ៉ោត្ីដ សបីសតបៀបសធៀបសៅនរឹងតចកថ្ាក់ជា្ិតដលជាកតន្ងតដលអ្ករោនរ៉ោកសផ្សងៗោ្ សៅតាម
 កា�យិាល័យចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកោច់សោយត�កពីោ្តដលត្រូវបន្តកា�ចពុះបញ្ជ ីសាស�ងីវញិសៅកាលប�សិចឆេទខពុ�ៗោ្។

5.3. ភាពមិនឯករាជ្យ និងការតប្រប្ររួលក្នុងរយៈទពលបរាំ ្្ន ំ  
ភាពឯករាជ្យបនាទា បព់ីរយៈទពលបរាំ ្្ន ំ

វារោនសា�ៈ�ំខាន់ណា�់តដលអ្កពិចា�ណាថា ក្ពុង�យៈសពលតបាឆ្ំ្ ំ (�យៈសពលរោនភាពមិនឯករាជ្យ) សជាគវា�នានន IR 
�ប�់អ្ក នរឹងសៅត្ពរឹងតផ្អកសៅសលីសជាគវា�នាននរ៉ោកសោល�ប�់អ្ក (ពាក្យ�ពុំ ឬកា�ចពុះបញ្ជ ី) សៅក្ពុងតបសទ�កម្ពុជា។ 

 តប�ិនសបីរ៉ោកសោលសៅក្ពុងតបសទ�កម្ពុជា�ប�់អ្កឈប់រោនអានពុភាពទាងំត�រុង ឬមួយតផ្ក សោយសា�មូលសហ ព្ុណាមួយ 
(កា�បដិស�ធ ឬកា�ដកពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីសោល�ប�់អ្ក ឬកា�លពុបសចញ កា�សបាះបង់ កា�ដកហូ្វញិ កា�សធ្វីសរោឃភាព ឬ 
កា�បញចាប់ផ្ូវចបាប់ននកា�ចពុះបញ្ជ ីសោល�ប�់អ្ក) សៅក្ពុងកំ�ពុងសពលសនាះ (តបាឆ្ំ្គិំ្ចាប់ពីកាលប�សិចឆេទនន IR �ប�់អ្ក)

 ។  IR �ប�់អ្កនរឹងត្រូវលពុបសចញទាងំត�រុង ឬមួយតផ្ក (�តរោប់ទំនិញឬស�វាមួយចំនួនប៉ពុសណា្ណ ះ) សៅតាមសនាះ។

សដីម្បីន្ូ�រាល់ផលវបិាកពីទតមង់ននភាពមិនឯករាជ្យសនះ ពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដផ្តល់នូវលទ្ភាពក្ពុង ‘’កា�ផ្្�់ប្តូ�’ នូវ IR 

 �ប�់អ្កសៅជាកា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីថ្ាក់ជា្ិឬ្ំបន់សៅក្ពុង DCPs នីមួយៗ។ ក្ពុង�យៈសពល ៣តខ គិ្ចាប់ពីកា�លពុប
 សចញនូវ IR �ប�់អ្ក អ្កអាចោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកដូចោ្សនាះសៅក្ពុង DCPs ទាងំសនាះ សហយីពាក្យ�ពុំចពុះបញ្ជ ីទាងំ
 សនាះ (សោយពរឹងតផ្អកសៅសលី ‘កា�ផ្្�់ប្តូ�’ នូវ IR �ប�់អ្ក) នរឹងត្រូវចា្់ទពុកដូចពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីទាងំសនាះត្រូវបានោក់
 សៅកាលប�សិចឆេទនន IR សដីម (ដូសច្ះ្មកល់�ិទិ្រោនពីមពុនតដលអ្កទទួលបាន។ 

សៅចពុងបញចាប់នន�យៈសពលរោនភាពមិនឯករាជ្យ ៥ឆ្្ ំ IR �ប�់អ្កក្ាយសៅជារោនភាពឯករាជ្យទាងំត�រុងពីរ៉ោកសោល�ប� ់
អ្ក សហយីមិនអាចត្រូវលពុបសចញសទៀ្ស�យី តប�ិនសបីស�ឿងសនះសកី្ស�ងីសតកាយ សដីម្បីញ្ឈប់តលងឲ្យរោនអានពុភាពសទៀ្។

សដីម្ចីពុះបញ្ជ ីសា�ស�ងីវញិ IR �ប�់អ្ក�ូមសតបី the Madrid e-Renewal Service តាម�យៈសគហទំព័� https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN

គនលៃលរះ
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

5.4. ឧបករណទ៍អ�ិចបែរូនិកទដើម្បីបែរួែពិនិែ្យ និងបគបប់គងការចរុះបញ្ជ ើម៉ាកជាអនតិរជាតិ

បតន្ថមសលីស�វាតាមសអ�ចិត្រូនិកតដលបានបញ្្ជ ក់ខាងសលី តដលជួយ�តមរួលដល់កា�ស�ៀបចំបញ្ជ ីទំនិញនិងស�វា (MGS) 
 កា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំកា�សតជី�ស��ីបន្ាប់ សោយសតបីតបា�់ (e-Subsequent Designation) កា�ោក់�ំសណី�ពុំបន្តកា�ចពុះ 

បញ្ជ ីសាជា្្មីស�ងីវញិ (e-Renewal) និងកា�គណនាកនតម (Fee Calculator) អង្គកា� WIPO ផ្តល់ស�វាតាមសអ�ចិ 
ត្រូនិកចំនួនពី�សផ្សងសទៀ្តដលសធ្វីឱ្យអ្កងាយត�រួលជាង សដីម្តី្រួ្ពិនិ្្យ IR �ប�់អ្ក និង IR �ប�់គូតបតជង�ប�់អ្ក និង

 តគប់តគង្្ផ្ពុកឯកសា� IR  �ប�់អ្ក។ ខាងសតកាមសនះរោនកា�ពិពណ៌នា�សង្ខបអំពីស�វាទាងំពី�សនះ។

 5.4.1. ឧបករណប៍ែរួែពិនិែ្យប្រពព័នម៉្ាប្ីដ

រ៉ោត្ីដម៉ូនីទ័� (http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/) គឺជាស�វាតាមអពុី�ចិត្រូនិក�ប�់អង្គកា� WIPO តដលផ្តល ់
កា�ចូលសមីលព័្៌រោនអំពីរ៉ោកតដលបានចពុះបញ្ជ ីទាងំអ�់សតកាមតបព័ន្រ៉ោត្ីដ។ វារោនកា�តបទាកោ្ក្ពុងតសាវតជាវ�កតដល

 រោនលក្ខណៈពិស��សោយផ្តល់នូវជសតមី�តសាវតជាវ�កជាសតចីន (កា�តសាវតជាវទូសៅ កា�តសាវតជាវកតមិ្ខ្�់ កា�តសាវតជាវ 
តាមកា�វវិ្្តសពលសវោជាក់ត�្តង កា�តសាវតជាវ�ូបភាព)។

កា�សតបីតបា�់មពុខងា�តសាវតជាវតាមកា�វវិ្្តសពលសវោជាក់ត�្តងននរ៉ោត្ីដម៉ូនីទ័� អ្កអាចតាមោនសា្ថ នភាពននកា�ោក់ពាក្យ 
ស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិ�ប�់អ្ក សៅសពលវាសធ្វីចលនាឆ្ងកា្់ដំសណី�កា�ត្រួ្ពិនិ្្យ�ប�់អង្គកា� WIPO សហយីអ្កអាច

 តាមោនភាព�កីចំស�នីនន IR �ប�់អ្កសៅក្ពុង DCP នីមួយៗ និងតសាវតជាវថាស្ីកិចចាកា�ពា�រ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវបានផ្តល់ ឬ
 បដិស�ធសៅទីសនាះ។

មពុខងា�តសាវតជាវ�ទូសៅនិងតសាវតជាវកតមិ្ខ្�់ អនពុញ្ញា ្ឱ្យអ្កសធ្វីកា�តសាវតជាវ�កសៅក្ពុងទិន្ន័យក្ពុងតបព័ន្រ៉ោត្ីដទាងំ
 មូលតាម�យៈពាក្យ (រ៉ោក ទំនិញ ឬស�វា ស ្្ម ះអ្កកាន់កាប់�ិទិ្ ឬ្ំណាង កា�យិាល័យសដីម DCP។ល។) សលខ  

(�តរោប់កា�ចពុះបញ្ជ ី កា�ស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីសោល, ចំណា្់ថ្ាក់ទីតករុងនី�, ចំណា្់ថ្ាក់វតីយនណា។ល។) ឬកា��មួបញចាូ លោ្។ 
 មពុខងា�តសាវតជាវ�ក�ូបភាពអនពុញ្ញា ្ឱ្យអ្កសធ្វីកា�តសាវតជាវសោយសតជី�ស��ីយក�ូបភាព តបសភទនន�ូបភាព ឬយពុទ្សាស�្ត 

តសាវតជាវ�ក�ូបភាព។

រ៉ោត្ីដម៉ូនីទ័�ក៏អនពុញ្ញា ្ឱ្យអ្កទាញយកតពរឹ្្តិប័ត្�ប�់អង្គកា� WIPO �្តីពីរ៉ោកជាអន្ត�ជា្ិ (http://www.wipo.int/ 
madrid/monitor/en/#gazettnd/) កា�សបាះពពុម្ផសាយតបចា�ំបា្ត ហ៍តាមតបព័ន្រ៉ោត្ីដតដលរោនផ្ពុកទិន្ន័យ្្មីៗបំផពុ្ 
ទាក់ទងនរឹង IRs កា�បន្តកា�ចពុះបញ្ជ ីសាជា្្មីស�ងីវញិ កា�សតជី�ស��ីបន្ាប់ និងកា�តកតតបតដលជះឥទ្ិពលដល់កា�ចពុះបញ្ជ ី

 តដលរោនតសាប់។

សដីម្�ីតមប�តមរួលដល់កា�ត្រួ្ពិនិ្្យរ៉ោកផ្្ល់ខ្ួន�ប�់អ្ក និង/ឬ រ៉ោក�ប�់គូតបតជង�ប�់អ្ក រ៉ោត្ីដម៉ូនីទ័�ផ្តល់ឱ្យអ្ក
 នូវលទ្ភាពសដីម្ចីពុះស ្្ម ះ សដីម្ទីទួលបាននូវកា�ជូនដំណរឹ ងតាមអពុីតម៉លអំពីកា�ផ្្�់ប្តូ�ណាមួយតដលទាក់ទងសៅនរឹងរ៉ោក
 �ប�់អ្ក។ សដីម្ទីទួលស�វាជូនដំណរឹ ងតាមអពុីតម៉ល អ្កត្រូវរោនគណនីសតបីតបា�់ជាមួយអង្គកា� WIPO តដលអ្កអាច 

បសងកី្បានសៅក្ពុង https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.jsf ។

 5.4.2. ប្រពព័នប្គបប់គងប្រវតិតិឯកសារម៉ាប្ីដ (MPM)

កា�តគប់តគង្្ផ្ពុកឯកសា�រ៉ោត្ីដ (MPM) គឺជាស�វាតាមសអ�ចិត្រូនិក�ប�់អង្គកា� WIPO តដលនរឹងអនពុញ្ញា ្ឱ្យអ្ក
 តគប់តគង្្ឯកសា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្�ជា្ិ�ប�់អ្កសោយចូលសៅកាន់តាម�យៈគណនីមួយតបកប�ពុវ្្ថិភាព។ សដីម្សីតបី
 តបា�់ MPM អ្កចាបំាច់ត្រូវរោនគណនីអ្កសតបីតបា�់មួយសៅអង្គកា� WIPO (https://www3.wipo.int/wipoaccounts/

en/usercenter/public/register.jsf) សោយភា្ជ ប់សៅនរឹងអា�យោឋា នអពុីតម៉លមួយ។ អ្កអាចបសងកី្្្ផ្ពុកឯកសា�ផ្្ល ់
�ប�់អ្ក សោយតបមូល IRs ទាងំអ�់ភា្ជ ប់សៅនរឹងអា�យោឋា នអពុីតម៉លត្មួយ។ កា�សតបីតបា�់ MPM អ្កនរឹងអាចោក់�ំសណី

 �ពុំកា�ផ្្�់ប្តូ�កា�បន្តកា�ចពុះបញ្ជ ីសាជា្្មីស�ងីវញិ និងកា�សតជី�ស��ីបន្ាប់ តាមោនសា្ថ នភាពនន�ំសណី�ប�់អ្ក បង់កនតម 
 តប្ិភូកម្មភាពទទួលខពុ�ក្ពុងកា�តគប់តគង្្ផ្ពុកឯកសា�ទាងំអ�់ ឬមួយតផ្ក�ប�់អ្ក ពិនិ្្យសមីលនិងទាញយកឯកសា�
 ទំនាក់ទំនងពីកា�យិាល័យចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកទាងំអ�់ និងអង្គកា� WIPO អំពីកា�ចពុះបញ្ជ ីសោយ�ពុវ្្ថិភាព និងស�្ី�ពុំដកត�ង់
 ព័្៌រោនពីបញ្ជ ីអន្�ជា្ិ។
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6. ការការពារម៉ាករបសអ់្នកទៅក្នុងសហភាពអឺរ ៉បុ

សៅក្ពុង�ហភាពអឺ� ៉ពុប (EU) រោនតបព័ន្បួនកំ� ិ្ ជាន់�តរោប់ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក។ អ្វីតដលអ្កសតជី�ស��ី
 អាត�័យសលីភាពចាបំាច់ននកិចចាកា�ជំនួញ�ប�់អ្ក។

តប�ិន�ិនសបីអ្កតោន់ត្រោនបំណងទទួលបានកិចចាកា�ពា�សៅក្ពុង�ដឋាជា�រោជិក EU ណាមួយ អ្ក
អាចោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកសោយផ្្ល់សៅកា�យិាល័យកម្ម�ិទិ្បញ្ញា ថ្ាក់ជា្ិតដលពាក់ព័ន្។ 

សនះជាតចកថ្ាក់ជា្ិ តដលរោន�ដឋាជា�រោជិក EU ចំនួន ២៥ (តបសទ�អូតទី� ប៊ាពុលហា្គ � ីតករូអា្ �ពុីតពិក សាធា�ណ�ដឋាសឆក 
ោណឺរ៉ោក សអ�្តូនី ហា្វ ងំ�ង់ បារាងំ អាល្ឺម៉ង់ តកិច ហពុងតគី សអៀ��ង់ អពុីតា លីឡា្វ ីលីទពុយសអន រ៉ោល់្៍ ប៉ូ�ូញ ព័�ទពុយហា្គ ល់ 
� ៉ូរ៉ោនី �្ូគី �្ូសវនី សអ�បាញ៉ �៊ាពុយតអ្ និងចតកភពអង់សគ្�)។

តប�ិនសបីអ្ករោនបំណងទទួលបានកិចចាកា�ពា�សៅក្ពុងតបសទ� តបលហ្សពុកិ លពុច�ំបួ� និងហូ�ង់ អ្កអាចោក់ពាក្យ�ពុំចពុះ
 បញ្ជ ីរ៉ោកសៅកា�យិាល័យកម្ម�ិទិ្បញ្ញា  Benelux (BOIP) តដលជាកា�យិាល័យកម្ម�ិទិ្បញ្ញា ថ្ាក់្ំបន់�តរោប់កិចចាកា�ពា�
 រ៉ោកសៅ�ដឋាជា�រោជិកទាងំបីសនាះ។ សនះជាតចកថ្ាក់្ំបន់ Benelux។

តប�ិនសបីអ្ករោនបំណងទទួលបានកិចចាកា�ពា�សៅក្ពុង�ដឋាជា�រោជិក EU ជាសតចីន អ្កអាចោក់ពាក្យ�ពុំចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកសតកាម
 តបព័ន្�ហភាពអឺ� ៉ពុប (EUTM) ពីកា�យិាល័យកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា �ហភាពអឺ� ៉ពុប (EUIPO) - សនះជាតចកថ្ាក់្ំបន់អឺ� ៉ពុប។ 
 EUTM រោន�ពុពលភាពសៅក្ពុងទរឹកដីនន�ដឋាជា�រោជិក�ហភាព EU ទាងំ២៨។ 

តចកទីបួនចំសពាះកិចចាកា�ពា�រ៉ោកសៅក្ពុង EU គឺតចកថ្ាក់អន្ត�ជា្ិ ឬតចកតបព័ន្រ៉ោត្ីដតដលអាច�មួបញចាូ លោ្ជាមួយតបព័ន្
 ណាមួយក្ពុងចំសណាមតបព័ន្ទាងំបីខាងសលី។ បពុគ្គលតដលោក់ពាក្យ�ពុំកា�ចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិសៅសតកាមតបព័ន្រ៉ោត្ីដ អាច
 សតជី�ស��ី�តរោប់កិចចាកា�ពា�ក្ពុង�ដឋាជា�រោជិក�ហភាពអឺ� ៉ពុបណាមួយ តដលជាភាគីហ្្ថសលខីននពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ
 សោយត�កៗពីោ្ ឬអាចសតជី�ស��ីយក Benelux (�តរោប់កិចចាកា�ពា�សៅ តបលហ្សពុកិ លពុច�ំបួ� និងហូ�ង់) ឬអាចសតជី�
 ស��ីយក�ហភាពអឺ� ៉ពុប (�តរោប់កិចចាកា�ពា�សៅក្ពុង�ដឋាជា�រោជិក EU ទាងំ ២៨ តាម�យៈកា�សតជី�ស��ី�មួត្មួយ)។

តផ្កខាងសតកាមសនះតដលវភិាគអំពីអ្្ថតបសយាជន៍ពីកា�ទទួល�ិទិ្សលីរ៉ោកតដលរោន�ពុពលភាពក្ពុង�ដឋាជា�រោជិក EU ទាងំ 
 ២៨ សោយអនពុវ្្តតាមទាងំតចកថ្ាក់្ំបន់ EU (កា�ោក់ពាក្យសោយផ្្ល់សៅ EUIPO) ឬទាងំតចកថ្ាក់អន្ត�ជា្ិ (កា�ោក់ 

ពាក្យតាមតចក Madrid តដលសតជី�ស��ីយក EU) ។

6.1. ការដ្កទ់ដ្យផ្ទា លទ់ៅកាន ់EUIPO (បចកថា្ន កែ់ំបនអ់ឺរ ៉បុ)

កា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ី EUTM សោយផ្្ល់សៅ EUIPO ជំនួ�ឱ្យកា�ោ
ក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកោច់សោយត�កពីោ្ សហយីកា�ទទួលនូវ�ិទ្ិោច់
សោយត�កពីោ្សតកាមតបព័ន្នីមួយៗ ននតបព័ន្ថ្ាក់ជា្ិ និងតបព័ន្ 
Benelux តដលរោនតសាប់សៅក្ពុង EU គឺជាតចកតដលទាក់ទាញមួយ តប�ិន

សបីរោនបំណងទទួលបាន�ិទ្ិ�មួសលីរ៉ោកមួយតដលរោន�ពុពលភាពសៅក្ពុង�ដឋាជា�រោជិក EU ទាងំ២៨។ 

អ្កអាចោក់ពាក្យ�ពុំចពុះបញ្ជ ីតាមសអ�ចិត្រូនិកសៅ EUIPO តាម�យៈសគហទំព័� (https://euipo.europa.eu/ohimportal/
en/apply-now)។ EUTM ផ្តល់ឱ្យអ្កនូវ�ិទ្ិផ្្ត ច់មពុខតដលរោន�ពុពលភាពសៅក្ពុង�ដឋា�រោជិក EU ទាងំអ�់ (នាសពល 
បចចាពុប្ន្ និងអនាគ្) ក្ពុងកនតម�ម�ម្យ (កនតមសោល ៨៥០EUR សៅឆ្្ ំ២០១៨ ចំសពាះកា�ោក់ពាក្យតាមសអ�ចិត្រូនិក 

 នូវពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ី EUTM សោយត�កៗពីោ្ក្ពុងមួយជំពូក ចំសពាះព័្៌រោន្្មីៗ�្តីពីកនតមតដល�មួបញចាូ លជំពូកទំនិញ ឬ
 ស�វាបតន្ថម និងរ៉ោក�មូហភាព ឬរ៉ោកវញិ្ញា ្កម្ម EU �ូមសមីលសគហទំព័� https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/

fees-payable-direct-to-euipo)។ EUTM រោន�ពុពលភាពក្ពុង�យៈសពល ១០ឆ្្ ំ សហយីអាចបន្តកា�ចពុះបញ្ជ ីសាជា្្ម ី
ស�ងីវញីសោយឥ្កំណ្់ស�ៀងរាល់១០ឆ្្មំ្តង។ អ្កនរឹងអាចអនពុវ្្ត�ិទ្ិសលី EUTM �ប�់អ្កសៅក្ពុងទីផសា�តដលរោនអ្កសតបី

 តបា�់ជិ្៥០០ោននាក់។



27 |ស�ៀវសៅមគ្គសេ�ក៍អនុវត្ត�ម្រាប់�ហម្គរិនកម្ុជា

ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

សៅក្ពុងសគហទំព័��ប�់ EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks) អ្កនរឹង�កសឃញីកា�ពន្យល ់
លម្អិ្�្តីពីធី�សបៀបោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះ EUTM �សបៀបអនពុវ្្តតាមនី្ិវធិីចពុះបញចា ីរ៉ោក និង�សបៀបតគប់តគង EUTM សៅសពល

 បានចពុះបញ្ជ ី�ចួ។

6.2. ការទបជើសទរើសយក EU តាមរយៈប្រពព័នម៉្ាប្ីដ (បចកថា្ន កអ់នតិរជាតិ) 
និងការអនវុែតិល្ៗអ

អ្្ថតបសយាជន៍ត�សដៀងោ្សៅនរឹងអ្្ថតបសយាជន៍តដលផ្តល់សោយតចកថ្ាក់្ំបន់ EU សោយ�មួរោនអ្្ថតបសយាជន៍បតន្ថមតដល 
រោនលក្ខណៈោច់សគសធៀបនរឹងតបព័ន្រ៉ោត្ីដ តដលអាចទទួលបានតាម�យៈកា�អនពុវ្្តតចកថ្ាក់អន្ត�ជា្ិ។ ចាប់តាងំពីឆ្្ ំ
២០០៤ សៅសពលតដល EU បានក្ាយជាភាគីចពុះហ្្ថសលខីមួយននពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ វារោនលទ្ភាពសៅ�ចួ�តរោប់អ្ក

 សតបីតបា�់ព័ន្រ៉ោត្ីដ  សដីម្ទីទួលបាននូវ�ិទិ្សលីរ៉ោកតដលរោនអានពុភាពដូចោ្នរឹង EUTM (រោន�ពុពលភាពសៅក្ពុង�ដឋាជា
 �រោជិក EU ទាងំអ�់) សោយសតជី�ស��ីយក EU សតកាមនី្ិវធិីអន្�ជា្ិ (ទាងំក្ពុងកា�ស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិ ទាងំកា�
 សតជី�ស��ីយកបន្ាប់)។

IR តដលសតជី�ស��ីយក EU សហយីត្រូវបានទទួលសោយ EUIPO ត្រូវរោនអានពុភាពដូចោ្នរឹង EUTM តដលបានចពុះបញ្ជ ី�ចួ  
សោយ EUIPO។ តផ្កសនះពិពណ៌នាពីកា�អនពុវ្្តល្ៗអ  តដលត្រូវអនពុវ្្តតាមសដីម្ទីទួលនិងតគប់តគង IR តដលរោន�ពុពលភាព 
សៅក្ពុង EU។

 6.2.1. ការទបជើសទរើសយកសហភាពអឺរ ៉បុ និងលក្ខែណ្ឌ ែបមរូវជាកោ់ក់

អ្កអាចសតជី�ស��ី�ហភាពអឺ� ៉ពុប�តរោប់កិចចាកា�ពា�ទាងំ៖

i. សៅសពលតដលអ្កោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិសៅ DIP សោយសតជី�យកតបអប់ (EM Code) �ប�់�ហភាព 
អឺ� ៉ពុប  សៅក្ពុងទតមង់ពាក្យស�្ី�ពុំ (MM២) ឬ

ii. សពលតដលអ្កបានទទួល IR សោយសតជី�យកតបអប់ (EM Code) �ប�់�ហភាពអឺ� ៉ពុប  សៅក្ពុងទតមង់តដល សតជី� 
ស��ីយកបន្ាប់  (MM៤) តដលត្រូវបញ្ជូ នសៅអង្គកា� WIPO តាមតបព័ន្អពុី�ចិត្រូនិក (https://www3.wipo.int/
osd/) ឬតាមប៉ពុ�្តិ៍។

បតន្ថមសលីលក្ខខណ្ឌ ្តមរូវជាទូសៅ�តរោប់កា�ស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិ ឬកា�សតជី�ស��ីយកបន្ាប់សៅសពលតដលអ្កសតជី�
 ស��ីយក EU អ្កគួ�ត្ពិចា�ណាដូចខាងសតកាម៖

(ក) ភាសាក្ពុងកិចចាដំសណី�កា�នី្ិវធិីចំសពាះមពុខ EUIPO គឺជាភាសាននកា�ស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិ�ប�់អ្ក (ភាសា
 អង់សគ្�)។ សទាះបីយ៉ាងណាក៏សោយ សៅសពលតដលសតជី�ស��ីយក EU អ្កត្រូវសតជី�យកភាសាទី ២ មួយ 

សទៀ្�ប�់ EUIPO (ទាងំបារាងំ អាល្ឺម៉ង់ អពុីតាលី ឬទាងំសអ�បាញ៉) កា�សតបីតបា�់ភាសាទី២ តដលអ្កទទួល 
យកជាភាសាតដលអាចសតបីតបា�់ក្ពុងកិចចាដំសណី�កា�នី្ិវធិីប្តរឹងជំទា�់ ដកយកវញិ ឬសរោឃៈភាព។

(ខ) សលី�ពីសនះសទៀ្ តប�ិនសបីអ្ករោនបំណងទាមទា��ិទិ្អ្ី្ភាព4 សលីរ៉ោកតដលបានចពុះបញ្ជ ី�ចួមពុនក្ពុង ឬ 
�តរោប់�ដឋាជា�រោជិក EU មួយ អ្កអាចទាមទា��ិទិ្សនាះសៅសពលតដលោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិ ឬ

 កា�សតជី�ស��ីយកបន្ាប់សោយភា្ជ ប់ជាមួយទតមង់ផ្ូវកា� MM១៧ (អ្កក៏អាចទាមទា��ិទិ្អ្ី្ភាពសោយផ្្ល់
 សៅចំសពាះមពុខ EUIPO សៅកាលប�សិចឆេទសតកាយ) ។

កនតមសោល�តរោប់កា�សតជី�ស��ីយក EU �តរោប់មួយជំពូកទំនិញឬស�វា ត្រូវបានកំណ្់សោយ EUIPO ចំនួន៨៩៧  
�្វី�សហ្វង់ (សៅតខ ព្ុោ ២០១៨)។ �តរោប់ព័្៌រោន្្មីៗ�្តីពីកនតមសោយត�កតាមតបសទ�ត្រូវកំណ្់សោយ EUIPO  
�តរោប់កា�សតជី�ស��ី និងកា�បន្តកា�ចពុះបញ្ជ ីសាជា្្មីស�ងីវញិចំសពាះរ៉ោក និងរ៉ោក�មូហភាព ឬរ៉ោកវញិ្ញា ្កម្ម សោយ

 ត�កៗសតកាមតបព័ន្រ៉ោត្ីដ �ូមសមីលសគហទំព័� http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ ind_taxes.html ។
4 កា�ទាមទា��ិទ្ិអទិភាពជាតបព័ន្មួយតដលតាម�យៈសនាះរោចា �់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ី/កា�ចពុះបញ្ជ ី EUTM ឬកា�សតជី�ស��ីយក EU សៅក្ពុងកា�ចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិ (IR) អាចទាមទា��ិទ្ិអា
ទិភាពពីកា�ចពុះបញ្ជ ីថ្ាក់ជា្ិតដលរោនតសាប់ក្ពុង�ហភាពអឺ� ៉ពុប (ឬកា�សតជី�ស��ីថ្ាក់ជា្ិពីកា�ចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិ) សទាះបីកា�ចពុះបញ្ជ ីថ្ាក់ជា្ិត្រូវអនពុញ្ញា ្ឲ្យបា្់�ពុពលភាពក៏សោយ។
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 6.2.2. ការែំណាងវិជា្ជ ជើវៈទៅចំទពារះមែុ EUIPO

ជាសោលកា�ណ៍ អ្កមិនចាបំាច់ចា្់តាងំអ្ក្ំណាងសៅចំសពាះមពុខ EUIPO ស�យី។ សទាះបីយ៉ាងណាក៏សោយ តប�ិនសប
 ីសៅសតរៅ្ំបន់ស�ដឋាកិចចា EU អ្កចាបំាច់ត្រូវចា្់តាងំអ្ក្ំណាងរ្ោក់ (ក) តប�ិនសបី EUIPO សចញកា�បដិស�ធបសណា្ត ះ 

អា�ន្សលី IR �ប�់អ្ក (ខ) �តរោប់កា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំទាមទា��ិទិ្អា្ី្ភាពសោយផ្្ល់សៅចំសពាះ EUIPO ឬ (គ) 
 សឆ្ីយ្បនរឹងកា�ជំទា�់ចពុងសតកាយ�ប�់ EUIPO សលីកា�ទាមទា��ិទិ្អា្ី្ភាព។ ក្ពុងក�ណីតបបសនះ អ្ក្ំណាង�ប�់អ្ក
 គួ�ត្ជាបពុគ្គលតដលរោនក្ពុងទិន្ន័យអ្ក្ំណាងតដល្មកល់សោយ EUIPO ក្ពុងសគហទំព័�ប(https://euipo.europa.eu/

eSearch/#advanced/representatives) ។

 6.2.3. ការទបារះពមុទ្�ីងវិញទលីកដំបងូ ការបសាវបជាវ និងបែរួែពិនិែ្យតបបបេ

សៅសពលទទួលបានស�ចក្តីជូនដំណរឹ ង�ប�់អង្គកា� WIPO �្តីពី IR តដលសតជី�ស��ីយក EU  EUIPO នរឹងសបាះពពុម្ផសាយ
 សាស�ងីវញិភ្ាមៗនូវ IR សៅក្ពុងតពរឹ្្តិបត្ EUTM (តផ្កM.1) (https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/

bulletins)។ កា�សបាះពពុម្ផសាយត្រូវកំណ្់ចំសពាះទិន្ន័យតបវ្្តិ�ូប ដូចជា គំ�ូរ៉ោក សលខជំពូកទំនិញឬស�វា កា� (មិនតមន 
បញ្ជ ីទំនិញនិងស�វាជាក់ត�្តងស�យី)។ IR រោនអានពុភាពដូចោ្ សៅសពលតដលពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ី EUTM ត្រូវសបាះពពុម្

 ផសាយ សោយគិ្ចាប់ពីន្ងៃសបាះពពុម្ផសាយសាស�ងីវញិសលីកដំបូង។ 

តប�ិនសបី អ្ករោនបំណងតបបសនាះ ក្ពុងកំ�ពុងសពលមួយតខននកា�ជូនដំណរឹ ង�ប�់អង្គកា� WIPO អ្កអាចស�្ី�ពុំឲ្យ EUIPO 
 ស�ៀបចំ�បាយកា�ណ៍តសាវតជាវ�ប�់ EU តដលដកត�ង់ EUTMs តដលត�សដៀងោ្ និង IRs IRs តដលសតជី�ស��ីយក EU។  

អ្កក៏អាចស�្ី�ពុំ EUIPO ឲ្យបញ្ជូ ន IR សៅកាន់កា�យិាល័យថ្ាក់ជា្ិនន�ដឋាជា�រោជិក EU សដីម្ឲី្យរោនកា�តសាវតជាវថ្ាក់
 ជា្ិជូនអ្ក (អ្កនរឹងត្រូវបង់កនតមសឆ្ីយឆ្ង)។

កា�ត្រួ្ពិនិ្្យតបបបទតដលអនពុវ្្តស�ងីសោយ EUIPO អំពី IRs ត្រូវកំណ្់ចំសពាះ (ក) ថាស្ីភាសាទីពី�ក្ពុងកិចចាដំសណី�កា�
 នី្ិវធិីត្រូវបានសតជី�យកតដ�ឬសទ (ខ) ថាស្ីពាក្យស�្ី�ពុំគឺ�តរោប់រ៉ោក�មូហភាព ឬរ៉ោកវញិ្ញា ្កម្ម (គ) ថាស្ីរោនកា�
 ទាមទា��ិទិ្អា្ី្ភាពឬសទ។ (ឃ) ថាស្ីបញ្ជ ីទំនិញនិង/ឬស�វាក្ពុងកា�សតជី�ស��ីយក EU �្ថិ្សៅក្ពុងវសិាលភាពននបញ្ជ ី

 សោល�ប�់ IR ឬសទ និង(ង) ថាស្ីកា�សតបីពាក្យសពចន៍សដីម្សីតជី�ទំនិញ/ស�វាទាងំសនាះបំសពញតាមលក្ខខណ្ឌ ្តមរូវ
 ចបា�់ោ�់និងភាពជាក់ោក់ដូចបានស�ៀបរាប់សៅក្ពុងតផ្កខ ជំពូកទី៣ ននស�ចក្តីតណនាសំលីរ៉ោក�ប�់ EUIPO ឬសទ
 (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade -mark-guidelines) ។

តប�ិនសបីអ្កខកខានមិនបានសតជី�យកភាសាទីពី��ប�់ EUIPO ជាភាសាតដលអាចសតបីតបា�់បាន�តរោប់កិចចាដំសណី�កា�
 នី្ិវធិីប្តរឹងជំទា�់ ដកយកវញិ ឬសរោឃៈភាពសៅចំសពាះមពុខ EUIPO EUIPO នរឹងសចញកា�បដិស�ធបសណា្ត ះអា�ន្ សហយី
 ផ្តល់ឱ្យអ្កនូវ�យៈសពលពី�តខសដីម្សីោះតសាយនូវភាពខ្វះចសន្ាះសនាះ។

តប�ិនសបី IR �ប�់អ្កតដលសតជី�ស��ីយក EU គឺជារ៉ោក�មូហភាព ឬរ៉ោកវញិ្ញា ្កម្ម សោយតផ្អកសលីតបសភទននរ៉ោកតបប
 សនះសៅក្ពុងតបសទ�កម្ពុជា IR នរឹងត្រូវសោះតសាយដូចោ្នរឹងរ៉ោក�មូហភាព ឬរ៉ោកវញិ្ញា ្កម្ម�ប�់ EU តដលអាចអនពុវ្្តបាន
 ណាមួយ។ ក្ពុងក�ណីតបបសនះ អ្កចាបំាច់នរឹងត្រូវោក់បទបញ្្ជ �មួតគប់តគងកា�សតបីតបា�់រ៉ោកជូន EUIPO ក្ពុង�យៈសពលពី�
 តខ គិ្ចាប់ពីន្ងៃតដលអង្គកា� WIPO បានជូនដំណរឹ ងសៅ EUIPO អំពីកា�សតជី�ស��ីយកសនាះ។

តប�ិនសបី អ្កបានទាមទា��ិទិ្អា្ី្ភាពននរ៉ោកតដលបានចពុះបញ្ជ ីមពុនសៅក្ពុង�ដឋាជា�រោជិក EU ណាមួយ (ក្ពុងទតមង់ 
 MM១៧) EUIPO នរឹងពិនិ្្យសមីលថា អ្កបានសតជី�ស ្្ម ះ�ដឋាជា�រោជិក EU តដលរោន�ិទ្ិមពុនតដលត្រូវចពុះបញ្ជ ីជូន សលខ
 ចពុះបញ្ជ ី និងកាលប�សិចឆេទោក់ពាក្យអំពីកា�ចពុះបញ្ជ ីតដលពាក់ព័ន្។

តប�ិនសបី អ្កបានោក់ឲ្យសតបីតបា�់ពីកា�ោក់កតមិ្សលីបញ្ជ ីទំនិញ និងស�វានន IR សៅក្ពុងកា�សតជី�យក EU  EUIPO នរឹង
 ពិនិ្្យសមីលថា ស្ីទំនិញនិងស�វាសៅក្ពុងបញ្ជ ីតដលោក់កតមិ្�ប�់អ្ក�តរោប់ EU ត្រូវ�មួបញចាូ លក្ពុងវសិាលភាពននបញ្ជ ី

 
សោលនន IR ឬសទ។ តប�ិនសបីមិនដូសច្ះសទ EUIPO នរឹងសចញកា�បដិស�ធជាបសណា្ត ះអា�ន្។

តប�ិនសបី IR �ប�់អ្ករោនពាក្យសពចន៍�តរោប់ទំនិញឬស�វាតដលខ្វះរោនភាពចបា�់ោ�់ ឬភាពជាក់ោក់សនាះ EUIPO  
នរឹងសចញកា�បដិស�ធជាបសណា្ត ះអា�ន្ សហយីផ្តល់ឱ្យអ្កនូវ�យៈសពលពី�តខ សដីម្សីោះតសាយនូវភាពខ្វះចសន្ាះសនាះ។  
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

សដីម្សីជៀ�វាងកា��មួបញចាូ លក្ពុងបញ្ជ ី�ប�់អ្កនូវពាក្យសជចន៍តដលនរឹងមិនត្រូវទទួលយកសោយ EUIPO វាត្រូវតណនាឲំ្យអ្ក
 តសាវតជាវ�ករោ្ិកានន HDB ទិន្ន័យតដលបានសធ្វី�ពុខដពុមកម្ម�ប�់ EU  មពុនកា�ោក់ពាក្យ IR តដលសតជី�ស��ីយក EU។  

កា�តសាវតជាវសនះអាចសធ្វីស�ងីតាមសអ�ចិត្រូនិកសោយឥ្គិ្កនតម តាមអា�យោឋា នសគហទំព័�ដូច្សៅ: http://tmclass.
tmdn.org/ec2/។ HDB រោនពាក្យសពចន៍តដលកំណ្់ទំនិញនិងស�វាតដលត្រូវទទួលយកសោយកា�យិាល័យ TM ទាងំអ� ់
ក្ពុង EU។ រាល់ពាក្យសពចន៍ HDB  នរឹងត្រូវទទួលយកសោយ EUIPO ជា�្វ័យតបវ្្តិ។ សនះនរឹងជួយសធ្វីឱ្យដំសណី�កា�ចពុះបញ្ជ ី

 �ប�់អ្កកាន់ត្រោនភាព�លូនជាង។

 6.2.4. ការបែរួែពិនិែ្យអំពីមលូដ្ឋា នដ្ចខ់ាែសបមាបក់ារបដិទសធ

IRs តដលសតជី�ស��ីយក EU ត្រូវអាត�័យសលីកា�ពិនិ្្យអំពីមូលោឋា នោច់ខា្�តរោប់កា�បដិស�ធក្ពុងមសធយោបាយដូចោ្
 នរឹងកា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ី EUTM សោយផ្្ល់។ 

ជាពិស�� រ៉ោក�ប�់អ្កនរឹងមិនរោនភាពត�បចបាប់ចំសពាះកិចចាកា�ពា�ស�យី តប�ិនសបីរ៉ោកសនាះរោន�ញ្ញា មួយតដល: (ក) 
 មិនអនពុសោមសៅតាមនិយមន័យ EUTM (អាច�រោ្គ ល់លក្ខណៈខពុ�ោ្ននទំនិញ ឬស�វា�ប�់�ហតោ�មួយសៅនរឹង 

ទំនិញឬស�វា�ប�់�ហតោ�មួយសផ្សងសទៀ្ សហយីតដលត្រូវ្ំណាងក្ពុងលក្ខណៈមួយតដលអាចជួយកំណ្់កម្មវ្្ថពុឲ្យបាន
 ចបា�់ោ�់ និងជាក់ោក់ ននកិចចាកា�ពា�តដលត្រូវផ្តល់ឲ្យ) (ខ) ខ្វះភាពតញកោច់ (គ) រោនលក្ខណៈពិពណ៌នា   (ឃ)  

រោនយ៉ាងផ្្ត ច់មពុខសលីពាក្យ ឬកា�បងាហា ញតដលបានក្ាយសៅជាតបនពណី សៅក្ពុងភាសាបចចាពុប្ន្ ឬក្ពុងភាពសសា្ម ះត្ង់ និងបាន
 បសងកី្កា�អនពុវ្្តក្ពុងវ�ិ័យពាណិជ្ជកម្មសៅតាមទីកតន្ងតដលពាក់ព័ន្ឲ្យបានទាន់សពលសវោ។ (ង) រោនយ៉ាងផ្្ត ច់មពុខសលី ទតមង់�ូបរាងផលិ្ផល ឬច�កិលក្ខណៈសផ្សងៗសទៀ្តដលបានសចញមកពីទតមង់សដីមននទំនិញ រោនមពុខងា�បសចចាកសទ� 

�ំខាន់ៗ ឬរោន្នម្ខ្�់។ (ច) គឺផ្ពុយនរឹងសោលនសយាបាយសាធា�ណៈ ឬសោលកា�ណ៍�ីលធម៌។  (ឆ) ជាទតមង់តបប 
សនាះទំនងជាបំភន្ត័សាធា�ណៈជនចំសពាះទតមង់ គពុណភាព ឬតបភពភូមិសាស�្តសដីមននទំនិញ ឬស�វា។ (ជ)  រោនទំនា�់នរឹង 
�ញ្ញា ជា្ិ ទង់ជា្ិ និងនិមិ្្ត�ូបសផ្សងៗ�ប�់�ដឋា  ឬអង្គកា�អន្ត��ោឋា ភិបាលតដលបានកា�ពា�សតកាមរោតតា៦ �្ួន ៣នន

 អនពុ�ញ្ញា ប៉ា��ី។ (ឈ) រោនទំនា�់នរឹងផ្្ក�ញ្ញា  និមិ្្ត�ញ្ញា  និងតខលននផលតបសយាជន៍សាធា�ណៈជាពិស�� 
 (ញ) រោនទំនា�់ជាមួយស ្្ម ះតបភពសដីម និងរ៉ោក�រោ្គ ល់ភូមិសាស�្តទនិំញតដលត្រូវកា�ពា�សតកាមចបាប់ជា្ិ (�ដឋាជា 

�រោជិក EU) ឬចបាប់ជា្ិអឺ� ៉ពុប ឬកិចចាតពមសតពៀងអន្ត�ជា្ិតដល EU ឬ�ដឋាជា�រោជិកពាក់ពាន់ជាភាគី ។ (ដ)រោនទំនា�់
 ជាមួយពាក្យតបនពណី�តរោប់តសាតដលត្រូវកា�ពា�សោយចបាប់�ប�់ EU ឬកិចចាតពមសតពៀងអន្ត�ជា្ិតដល EU ជា�រោជិក។  

(ឋ) រោនទំនា�់ជាមួយនរឹងផលិ្ផលតបនពណីពិស��តដលត្រូវធានា  (TSGs) តដលត្រូវកា�ពា�សោយចបាប់ EU ឬកិចចា
 តពមសតពៀងអន្ត�ជា្ិតដល EU ជា�រោជិក។ (្) រោនទំនា�់ជាមួយស ្្ម ះតបសភទពូជ�ពុក្ខជា្ិសផ្សងៗតដលត្រូវកា�ពា�សៅ

ក្ពុង EU ចំសពាះតបសភទពូជ�ពុក្ខជា្ិសផ្សងៗននពន្ពុដូចោ្ ឬតដលទាក់ទងជិ្�្ិទ្។

តប�ិនសបី EUIPO �កសឃញីថា រ៉ោក�ប�់អ្កមិនរោនភាពត�បចបាប់ចំសពាះកិចចាកា�ពា�។ EUIPO នរឹងបញ្ជូ នកា�បដិស�ធ
 បសណា្ត ះអា�ន្ និងផ្តល់�យៈសពលពី�តខសដីម្ោីក់ស�ចក្តីអសងក្។ កា�សឆ្ីយ្ប�ប�់អ្កត្រូវបញ្ជូ នសោយផ្្ល់សៅ EUIPO 
 តដលសតកាយពីសធ្វីកា�ពិនិ្្យសលីក�ណីសនះសាស�ងីវញិ អាច�សតមចសោយបញ្្ជ ក់ថាសៅត្កា�បដិស�ធ ឬលពុបសចញកា�
 បដិស�ធសនាះ។

តប�ិនសបី EUIPO �កសឃញីថារ៉ោក�ប�់អ្ករោនរោនភាពត�បចបាប់ចំសពាះកិចចាកា�ពា� សហយីឲ្យត្ោ្ម នកា�បដិស�ធ 
 បសណា្ត ះអា�ន្សផ្សងៗសទៀ្កំពពុង�ង់ចាសំនាះសទ EUIPO នរឹងបញ្ជូ នជំហ�បសណា្ត ះអា�ន្សៅអង្គកា� WIPO តដលបញ្្ជ ក់ថា 

កា�ត្រួ្ពិនិ្្យសោយអំណាចននចបាប់ត្រូវបានបញចាប់ ប៉ពុតន្ត IR សៅត្សបីកចំហ�ចំសពាះកា�ប្តរឹងជំទា�់ ឬកា�ផ្តល់ស�ចក្តីអសងក្ 
�ប�់ភាគីទីបី។

 6.2.5. ការ្រតិតឹងជំទាស់

កា�ជំទា�់នរឹងណារ្ោក់តដលសតបីតបា�់�ិទ្ិរោនមពុនតដលរោនទំនា�់នរឹងរ៉ោក�ប�់អ្ក អាចោក់ពាក្យប្តរឹងជំទា�់នរឹង IR 
 �ប�់អ្ក �វាងតខទីមួយ និងតខទីបួន បន្ាប់ពីកាលប�សិចឆេទសបាះពពុម្ផសាយសាស�ងីវញិសលីកដំបូង។

តប�ិនសបីរោនអ្កណារ្ោក់ជំទា�់នរឹង IR �ប�់អ្កក្ពុងអំ�ពុងសពលសនាះ EUIPO នរឹងបញ្ជូ នស�ចក្ីជូនដំណរឹ ងអំពីកា�
 បដិស�ធបសណា្ត ះអា�ន្ (សោយតផ្អកសលីមូលោឋា នោច់ខា្) សៅអង្គកា� WIPO សហយីនរឹងបញ្ជូ នសៅអ្កនូវចបាប់ចំលងនន
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ស�ចក្តីជូនដំណរឹ ងអំពីកា�ជំទា�់សនាះ។ EUIPO ក៏នរឹងជូនដំណរឹ ងដល់អ្កអំពីសពលសវោកំណ្់�តរោប់កា�ចាប់សផ្តីមកិចចា
 ដំសណី�កា�នី្ិវធិី។ ក្ពុងទំនាក់ទំនងទាងំអ�់ជាមួយអង្គកា� WIPO EUIPO នរឹងសតបីភាសានន IR (ភាសាអង់សគ្�សៅក្ពុងក�

ណី�ប�់អ្ក)។ ចំតនក ក្ពុងទំនាក់ទំនងទាងំអ�់តដលបានបញ្ជូ នសៅអ្កផ្្ល់ EUIPO នរឹងសតបីភាសាននកិចចាដំសណី�កា�
 នី្ិវធិីតដលត្រូវសតជី�ស��ីសោយអ្កប្តរឹងជំទា�់ (តដលជាភាសាអង់សគ្� ឬជាភាសាទីពី�តដលត្រូវសតជី�ស��ីសោយអ្កសៅ
 សពលសតជី�ស��ីយក EU) ។

កា�បដិស�ធបសណា្ត ះអា�ន្អាចជាតផ្កខ្ះ ឬទាងំអ�់។ វានរឹងកាន់កាប់�ិទិ្រោនមពុនតដលត្រូវយកមកសតបីតបា�់ បញ្ជ ីពាក់
 ព័ន្នរឹងទំនិញនិងស�វាតដលកា�ប្តរឹងជំទា�់ត្រូវពរឹងតផ្អកសៅសលី សហយីក្ពុងក�ណីតដលរោនកា�បដិស�ធតផ្កខ្ះ បញ្ជ ីទំនិញ
 និងស�វាតដលកា�ប្តរឹងជំទា�់ត្រូវ�ំសៅតបឆ្ងំនរឹង។ បញ្ជ ីទំនិញនិងស�វា នរឹងសតបីភាសាននកិចចាដំសណី�កា�នី្ិវធិីប្តរឹងជំទា�់។

 6.2.6. ទសចក្ដីសទបមចចងុទបកាយ

សៅសពលតដលនី្ិវធិីទាងំអ�់ត្រូវបានបញចាប់សហយីកា��សតមចទាងំអ�់�ប�់ EUIPO បានបញចាប់ EUIPO ត្រូវបញ្ជូ នកា�
 បដិស�ធបសណា្ត ះអា�ន្ជូនអង្គកា� WIPO ឬសចញស�ចក្តីត្្ងកា�ណ៍អំពីកា�ផ្តល់កិចចាកា�ពា�ជូនអង្គកា� WIPO សោយ 

បញ្្ជ ក់អំពីទំនិញនិងស�វាតដលរ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវទទួលយក។

 6.2.7. ការទបារះពមុទ្�ីងវិញជាទលីកេី ២ និងការការពារទៅក្នុង EU

តប�ិនសបី EUIPO �ំស�ចថា រ៉ោក�ប�់អ្កត្រូវបានកា�ពា� (យ៉ាងសហាចណា�់តផ្កណាមួយ) ក្ពុង EU  EUIPO នរឹងសបាះ
 ពពុម្ផសាយ IR �ប�់អ្កក្ពុង�យៈសពលសលីកទី ២ សៅក្ពុងតពរឹ្្តិបត្ EUTM  (�យៈសពលសនះរោនសៅក្ពុងតផ្ក M.៣)។ EUIPO  
 នរឹងមិនសចញវញិ្ញា បនប័ត្ចពុះបញ្ជ ីណាមួយស�យី។

ចាប់តាងំពីកាលប�សិចឆេទននកា�សបាះពពុម្ផសាយសាស�ងីវញិសលីកទី ២ សនះ  IR �ប�់អ្ករោនអានពុភាពដូចោ្នរឹង EUTM តដល
 ត្រូវចពុះបញ្ជ ីសហយីអាចត្រូវបានសតបីតបា�់តបឆ្ងំនរឹងអ្ក�សំោភបំពានណាមួយ។ កាលប�សិចឆេទននកា�សបាះពពុម្ផសាយសលីកទី 
 ២ សនះក៏រោនចំណពុ ចចាប់សផ្ីម�តរោប់�យៈសពលសតបីតបា�់តបាឆ្ំ្ផំងតដ�។ តប�ិនសបីរ៉ោក�ប�់អ្កមិនោក់ឲ្យសតបីតបា�់
 សោយ�ពុច� ិ្ សៅក្ពុង EU សៅក្ពុងកំ�ពុងសពលសនាះសទ អានពុភាពនន IR �ប�់អ្កសៅក្ពុង EU អាចនរឹងត្រូវបានតបកា�ថា សរោឃៈ។

 6.2.8. ការផ្លៃ ស្់រតិូរទៅជា EUTM

តប�ិនសបី IR  �ប�់អ្កត្រូវបានលពុបសចញទាងំត�រុង ឬមួយតផ្កពីសតពាះរ៉ោកសោល�ប�់អ្កសៅក្ពុងតបសទ�កម្ពុជាបានឈប់
 រោនអានពុភាពក្ពុង�យៈសពលននភាពមិនឯករាជ្យតបាឆ្ំ្ ំ  សហយីកា�សតជី�ស��ី EU �ប�់អ្កសៅត្រោន�ពុពលភាព អ្កអាច
 ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំ EUTM សោយផ្្ល់សៅ EUIPO �តរោប់រ៉ោកដូចោ្ និងទំនិញ ឬស�វាដូចោ្នរឹងរ៉ោកតដលបានលពុបសចញ។  

សោយតផ្អកសលីបទបញញា្្តិពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ �្តីពី “កា�ផ្្�់ប្តូ�” ពាក្យ�ពុំសនះនរឹងត្រូវចា្់ទពុកសោយ EUIPO ដូចពាក្យស�្ី�ពុំ
ចពុះបញ្ជ ីត្រូវបានោក់សៅកាលប�សិចឆេទននកា�សតជី�ស��ីយក EU សដីម សហយីនរឹងទទួលបាន�ិទិ្អាទិភាពដូចោ្ សបីរោន។ 

សដីម្សីតបីតបា�់�ិទិ្ក្ពុងកា�ផ្្�់ប្តូ�ពាក្យស�្ី�ពុំ�ប�់អ្ក គួ�ត្ោក់ក្ពុង�យៈសពលបីតខចាប់ពីកាលប�ចិឆេទតដល IR �ប�់អ្ក

 ត្រូវបានលពុបសចញទាងំត�រុងឬសោយតផ្ក  សហយីទំនិញនិងស�វាននពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីតដលសកី្ស�ងីសតកាយ  គួ�ត្រូវោក់ 
 បញ្ជ ីទំនិញនិងស�វាននកា�សតជី�ស�យីក EU។ សៅសពលតដលពាក្យ�ពុំកា�ផ្្�់ប្តូ� តដលពាក់ព័ន្សៅនរឹង IR តដលសតជី�
 ស�យីក EU តដលត រ្ូវបានទទួលយក និងបានសបាះពពុម្ភផសាយ�ចួសហយី សោយ EUIPO សនាះ ដំណាក់កា�ត្រួ្ពិនិ្្យនិងកា�ប្តរឹង
 ជំទា�់ត្រូវបានលពុបសចាល។ EUTM នរឹងត្រូវសបាះពពុម្ភផសាយជាភាសា EU អ�់ សហយី វញិ្ញា បនប័ត្ចពុះបញ្ជ ី EUTM នរឹងត្រូវ 

សចញជូន។
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

 6.2.9. ការបតមលៃង

ចំសពាះសហ ព្ុផលណាមួយ តប�ិនសបីកា�សតជី�ស��ីយក EU តាមតបព័ន្រ៉ោត្ីដ�ប�់អ្ក ត្រូវបានដកហូ្ បដិស�ធ ឬឈប ់
រោនអានពុភាព អ្កអាចស�្ី�ពុំកា�បតម្ងកា�សតជី�ស��ីយក EU សនាះសៅជាពាក្យ�ពុំចពុះបញ្ជ ីថ្ាក់ជា្ិ តដលត្រូវោក់ពាក្យផ្្ល់ 
ជាមួយកា�យិាល័យនន�ដឋាជា�រោជិក EU មួយ ឬសតចីន ឬកា�សតជី�ស��ីយកបន្ាប់នន�ដឋាជា�រោជិកទាងំសនាះ សៅសតកាម 
តបព័ន្រ៉ោត្ីដ។ អានពុភាពននកា�បតម្ងពាក្យ�ពុំចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកថ្ាក់ជា្ិ ឬកា�សតជី�ស��ីយកបន្ាប់ តដលសចញមកពីកា�បតម្ង

 ត្រូវផ្តល់កាលប�សិចឆេទោក់ពាក្យដូចោ្នរឹងកកា�ប�សិចឆេទននកា�សតជី�ស��ីយក EU តដលបានក្់តតាសៅក្ពុងបញ្ជ ីអន្�ជា្ិ 
 (សហយីទទួលបានកាលប�សិចឆេទអាទិភាព និង/ឬ អ្ី្ភាពដូចោ្តដលទាមទា�តប�ិនសបីរោន)។ �តរោប់កា�សតជី�ស��ី
 បន្ាប់តដលបានមកពីកា�បតម្ងត្រូវត្បញ្ជូ នសៅអង្គកា� WIPO តាម�យៈ EUIPO ក្ពុងទតមង់ផ្ូវកា� (MM16) ក្ពុង �យៈ
 សពលបីតខ គិ្ចាប់ពីកាលប�សិចឆេទតដលសតជី�ស��ីយក EU ត្រូវបានបដិស�ធ ឬដកហូ្ពាក្យ ឬឈប់រោនអានពុភាព។ 
 �តរោប់ព័្៌រោនលម្អិ្�្តីពីកា�បតម្ង �ូមសមីលស�ចក្តីតណនា ំ EUIPO តផ្កតផ្កE ចំនពុចទី២ សៅក្ពុងសគហទំព័� 
 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines ។

 6.2.10. ការជំនសួទៅក្នុង EU

តប�ិនសបីរ៉ោក�ប�់អ្កបានចពុះបញ្ជ ីសៅ EUIPO ជា EUTM �ចួសហយី  សហយីអ្កសតជី�ស��ីយក EU សតកាមតបព័ន្រ៉ោត្ីដ
 ចំសពាះរ៉ោកដូចោ្  អ្កនរឹងទទួលអ្្ថតបសយាជន៍ពីពិធីសា�រ៉ោត្ីដពីកា�ជំនួ� (�ិទិ្សលី IR �ប�់អ្កសៅក្ពុង EU នរឹងត្រូវបាន
 ចា្់ទពុកថា ចាប់សផ្តីមពីកាលប�សិចឆេទននកា�ចពុះបញ្ជ ី EUTM មពុន)។ កា�ជំនួ�សធ្វីស�ងីសោយ�្វ័យតបវ្្តិសោយមិនចាបំាច់ត្រូវ
 ស�្ី�ពុំក្់តតាណាមួយស�យី។ សទាះបីយ៉ាងណាក៏សោយ អ្កអាចស�្ី�ពុំ EUIPO ឱ្យក្់�រោ្គ ល់អំពីកា�ជំនួ�សៅក្ពុងបញ្ជ ី
 �ប�់ខ្ួន។ បន្ាប់ពីកា�ជំនួ�ត្រូវបានសធ្វីស�ងី EUTM ត្រូវ្មកល់ជាធម្មតាសៅក្ពុងកា�ចពុះបញ្ជ ី�ប�់ខ្ួន �ហូ្ដល់អ្កបន្តកា�
 ចពុះបញ្ជ ីសាជា្្មីស�ងីវញិ។ តប�ិនសបីអ្កបន្តកា�ចពុះបញ្ជ ី EUTM សាស�ងីវញិសនះ វានរឹងរោន�ិទិ្�មួោ្ �វាង EUTM “តដល
 ត្រូវជំនួ�” និង IR តដលបានសតជី�ស��ីយក EU ។

7. ទសចក្ដីសន្និដ្ឋា ន

ពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដផ្តល់ឱ្យអ្កនូវតចកតដលទាក់ទាញសដីម្កីា�ពា�រ៉ោកយសីហា�ប�់អ្ក សៅក្ពុងតបសទ��ហូ្ដល់សៅ
 ១១៧ សៅជពុំវញិពិភពសោក សោយផ្តល់នូវន្្�ម�ម្យ និងនី្ិវធិីងាយត�រួលសតបីតបា�់សដីម្ទីទួលនិងតគប់តគង�ិទ្ិសលីរ៉ោក
 �ប�់អ្កសៅប�សទ�។ ជាជនជា្ិកម្ពុជា ឬបពុគ្គលណារ្ោក់តដលទីលំសៅត�បចបាប់ ឬរោន�ហតោ�សៅក្ពុងតបសទ� 
 កម្ពុជា អ្ករោន�ិទិ្សតបីតបា�់�ន្ិ�ញ្ញា សនះតដលតបសទ�កម្ពុជាបានចូល�មួក្ពុងឆ្្ ំ២០១៥។ �ព្វន្ងៃសនះ កា�សតបីតបា�់ពិធី
 សា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដគឺជាតផ្កដ៏�ំខាន់មួយននយពុទ្សាស�្តកសាងរ៉ោកយសីហាតបកបសោយសជាគជ័យ។ ពិធីសា�សនះផ្តល់ជូនអ្ក 

នូវវ្្តរោនរ៉ោកយសីហាឲ្យបានមពុនសគសៅកតមិ្�កល សហយីជួយអ្កឲ្យទទួលបានកិ្្តិនាមជាអន្ត�ជា្ិយ៉ាងឆ្ប់�ហ័� និង
 បសងកី្្នម្�ពុចឆេន្ៈ�តរោប់រ៉ោក�ប�់អ្កសៅប�សទ�។ ពិធីសា�សនះធានាកិចចាកា�ពា�តផ្កចបាប់សលីរ៉ោកយសីហា�ប�់អ្ក
 តបឆ្ងំនរឹងអ្កតបកួ្តបតជងក្ពុងទីផសា�នាសំចញ បសងកីនឱកា�ផ្តល់តសហ្វនឆ្យ សបីកទូោយលទ្ភាពដល់ភាពជានដគូ និង
 ជួយ�តមរួលដល់កា�សធ្វី�រោហ�ណកម្មដល់ចងា្វ ក់ផ្គ្់ផ្គង់ជា�កល។ ជាទូសៅពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដផ្តល់នូវកា�ោតំទដ៏រោន 

តប�ិទ្ភាពបំផពុ្ចំសពាះយពុទ្សាស�្តកាសាងរ៉ោកយសីហា និងភាពសជាគជ័យក្ពុងអាជីវកម្ម�ប�់អ្ក។
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សមាជិកសហភាពពិធីសារេីបករុងម៉ាប្ីដ

�រោជិកចំនួន ១០២ (�មួទាងំ�ហភាពអឺ� ៉ពុប និងអង្គកា�កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា អាសហ្វកិ)
តគបដណ្ត ប់តបសទ�ចំនួន ១១៨ សៅន្ងៃទី២៥ តខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៨

 

អាហ្វហា្គ នីសា្ថ ន អង្គកា�កម្ម�ិទិ្បញ្ញា អាសហ្វកិ (OAPI)5 អាល់បានី អាល់សហ្ស� ីអង់ទីសហា្គ  និងបាប៊ាឺដ អាសមនី អូសសា្ត លី អូតទី
 � អាតហ្ស តបប៊ាង់បាត�ន៉ សបឡា�ពុ�្ស តប៊ាលហ្សកិ ប៊ាូ្ង់ បូស�្ៀ និងហហឺសឺហា្គ វណីា ប៊ាូ្សា្វ ណា តប៊ារុយសណោ�ូសា�រឹម ប៊ាពុលហា្គ  

� ីកម្ពុជា ចិន កូ�ពុបំ៊ាី តករូអា្ គពុយបា �ពុីប សាធា�ណ�ដឋាសឆក សាធា�ណ�ដឋាតបជាធិបស្យ្យកូស� ៉ោណឺរ៉ោក សអហ្សពុពី សអ�្តូនី 

 សអ�វ៉ាទីនី �ហភាពអឺ� ៉ពុបហា្វ ងំ�ង់ បារាងំ ហា្គ បំ៊ាី ហ្សកហ្ស ីអា�មឺ៉ង់ ហា្គ ណា តកិក ហពុងតគី អពុី�្ង់ ឥណា្ឌ  ឥណ្ឌូ សន�ពុី អពុី�ង់៉ 
 អពុីតាលីអពុីតាលី ជប៉ពុន កាហសាក់សា្ថ ន សកនយ៉ា សកៀហ្សពុ�ីពុីសា្ថ ន សាធា�ណ�ដឋាតបជាធិបស្យ្យតបជារោនិ្ឡាវ លី្ូវស�អូ្ូ លី
 សប�យ៉ីា លី្្ិន�្ិន លីទពុយអានី លពុច�ំបួ រ៉ោោហា្គ សាក � រ៉ោឡាវ ីមពុិក�ពុិក ម៉ូណាកូ ម៉ពុងសហា្គ លី ម៉ពុងស្តករូ រ៉ោ� ៉ពុក ម៉ូហ្សបំ៊ាិក 
 ណាមីប៊ាី ហូ�ង់ នូតវលស��ង់ ន័�សវ ៉អូរ៉ោន ហ្វលីីពីន ប៉ូ�ូញ ព័�ទពុយហា្គ ល់ សាធា�ណ�ដឋាកូស� ៉សាធា�ណ�ដឋាម៉ពុលោវ ី� ៉ូរ៉ោនី  �ហព័ន្�ពុ�្សពុ ី រ៉ា្វន់ោ សានរ៉ោ�ណូី សៅ្ូសម៉និងតពីនខិ� �ពុីប៊ាី ស�ៀរ៉ាស�អូន សាងំហា្គ ពួ� �្ូវ៉ាគី �្ូសវនី សអ�បាញ៉ �៊ាូដង់ 

 �៊ាពុយតអ្ �្វពុ ី� សាធា�ណ�ដឋាអារ៉ាប់ �ពុី�តីាជីគីសា្ថ ន ន្ អ្ី្សាធា�ណ�ដឋាយូសហា្គ ស្ាវរ៉ីោ�្ូនី ទពុយនី�ពុី ទួ�គី្ួកសម៉នី

 សា្ថ ន អ៊ាពុយតតកន ចតកភពអង់សគ្� �ហ�ដឋាអាសម�កិ អ៊ាូ�សបគីសា្ថ ន សវៀ្ណាម ហ្សសំបៀ ហ្សពុមីបាសវ ៉(102)

5 កា�សតជី�ស��ីយក OAPI ននពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ តដលតគប់ដណ្ត ប់�ដឋាជា�រោជិក�ប�់ខ្ួន�មួរោន: សបនីន តប៊ារុគីណាហា្វ �ូ កាសម�ូន សាធា�ណ�ដឋាអាសហ្វកិកណ្ាល ឆ្ដ កូម័�ដូ កពុនដូ 
សអកា្វ ្័�ហ្គសីណ ហា្គ បពុង ហ្គសីណប៊ាីសៅ ហ្គសីណរ៉ោលី ម៉ូ�តីានី,នីសហ្ស�យ៉ីា ស�សណហា្គ ល់ ្ូសហា្គ  (១៧)។

6 កា�ស�្ី�ពុំតាមរ៉ោត្ីដសតជី�ស��ីយក�ហភាពអឺ� ៉ពុបតគបដណ្ត ប់តគប់�ដឋាជា�រោជិក�ប�់ខ្ួន�មួរោន: អូតទី� តបលហ្សពុកិ ប៊ាពុលហា្គ � ី តករូអា្ �ពុីប សាធា�ណ�ដឋាតឆក ោណឺរ៉ោក សអ�្តូនី 
ហា្វ ងំ�ង់បារាងំ អាល្ឺម៉ង់ តកិច ហពុងតគី សអៀ�ង ់អពុីតាលី ឡា្វ ីលីទពុយអានី លពុច�ំបួ រ៉ោល់តា ហូ�ង់ ប៉ូ�ូញ ព័�ទពុយហា្គ ល់ � ៉ូរ៉ោនី �្ូវ៉ាគី �្ូសវនី សអ�បាញ៉ �៊ាពុយតអ្ ចតកភពអង់សគ្� 
(២៨)
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

អកសេរកាែ់

ASEAN �រោគមតបជាជា្ិអា�ពុីអាសគ្យ៍
BOIP កា�យិាល័យកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា  Benelux
CHF �្វពុ ី�សហ្វង់
DCP ភាគីហ្្ថសលខីតដលត្រូវសតជី�ស��ី
DIP នាយកោឋា នកម្ម�ិទិ្បញ្ញា សៅក្ពុងតក�ួងពាណិជ្ជកម្មននតបសទ�កម្ពុជា
EM កូដរោនពី�អក្ស�តដលត្រូវបានសតបីតបា�់សដីម្កីំណ្់អ្្ត�ញ្ញា ណ�ហគមន៍អឺ� ៉ពុបសៅក្ពុង�ំណពុំ តបបបទ

  ពិធីសា�រ៉ោត្ីដ 
EU �ហភាពអឺ� ៉ពុប
EUIPO កា�យិាល័យកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា �ហភាពអឺ� ៉ពុប
EUTM រ៉ោក�ហភាពអឺ� ៉ពុប
IA ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិ
IR កា�ចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិ
MGS កា�តគប់តគងជំពូកទំនិញនិងស�វា�ប�់រ៉ោត្ីដ
OAPI អង្គកា�កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា អាសហ្វកិ
WIPO  អង្គកា�កម្ម�ិទ្ិបញ្ញា ពិភពសោក

សទាទា នបុកម

ម៉ាកទោល កា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក ឬកា�ចពុះបញ្ជ ីសៅក្ពុង�រោជិកមួយ�ប�់�ហភាព
 រ៉ោត្ីដ តដលជាមូលោឋា ន�តរោប់កា�ោក់ពាក្យចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្ត�ជា្ិ

ភាគីហែ្ថទលែី �ដឋានិងអង្គកា�អន្ត��ោឋា ភិបាលតដលជាភាគីននពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ

ការទស្នីសុំចរុះបញ្ជ ើជាអនតិរជាតិ  កា�ស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកសតកាមនី្ិវធិីពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ

ការចរុះបញ្ជ ើម៉ាកជាអនតិរជាតិ  កា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្�ជា្ិសតកាមនី្ិវធិីពិធីសា�រ៉ោត្ីដ

សហភាពម៉ាប្ីដ �ហភាព�ដឋា និងអង្គកា�អន្ត��ោឋា ភិបាលតដលជាភាគីននពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ

ពិធីសារេីបករុងម៉ាប្ីដ ពិធីសា�ឆ្្១ំ៩៨៩ តដលទាក់ទងសៅនរឹងកិចចាតពម
 សតពៀងទីតករុងរ៉ោត្ីដ �្តីពីកា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្ត�ជា្ិ

ប្រពព័នម៉្ាប្ីដ តបព័ន្រ៉ោត្ីដ�តរោប់កា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្�ជា្ិតដលតគប់តគង
 សោយពិធីសា�ទីតកងរ៉ោត្ីដ និងតគប់តគងសោយអង្គកា� WIPO

សមាជិកសហភាពម៉ាប្ីដ ភាគីហ្្ថសលខីននពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ

ចំណាែថ់ា្ន កេ់ីបករុងនីស ចំណា្់ថ្ាក់អន្ត�ជា្ិននទំនិញនិងស�វា�តរោប់សោលបំណងននកា�ចពុះរ៉ោកតដល
 បានបសងកី្ស�ងីសោយកិចចាតពមសតពៀងទីតករុងនី� ឆ្្ ំ១៩៥៧ បានសធ្វីវសិសាធនកម្ម
 សៅឆ្្១ំ៩៧៩

ការទបជើសទរើសយកបនាទា ប ់ �ំសណី�ពុំពតងីកកិចចាកា�ពា�ននកា�ចពុះបញ្ជ ីអន្ត�ជា្ិសៅភាគីហ្្ថសលខីបតន្ថមមួយ ឬ 
 សតចីន។
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ឧបករណអ៍នឡាញ និងទសវាទផ្សេងៗតដលអាចរកបានទដ្យទសរើ
សបមាបអ់្នកទប្រើបរាសប់្រពព័នម៉្ាប្ីដ

ASEAN TMclass – http://www.asean-tmclass.org/ec2/
ឧបក�ណ៍តាមសអលិចត្រូនិកតដល�តមរួលកា�កំណ្់អ្្ត�ញ្ញា ណនិងកា�ចា្់ថ្ាក់ទំនិញនិងស�វា�តរោប់កា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោក
សៅក្ពុងកា�យិាល័យកម្ម�ិទិ្បញ្ញា អាសា៊ា នទាងំអ�់។

ASEAN TMview – http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
សវទិកាព្៌រោនតដលអាចតសាវតជាវ�កបានសៅក្ពុងទិន្ន័យរ៉ោកននកា�យិាល័យកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា អាសា៊ា នទាងំតបាបំួន។

E-Subsequent Designation – https://www3.wipo.int/osd/
តបព័ន្សអ�ចិត្រូនិក�តរោប់កា�ោក់ពាក្យសតជី�ស��ីយកបន្ាប់សតកាមពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ។

EUIPO Representatives Database – https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives
ទិន្ន័យអំពីអ្ក្ំណាងតដលបាន្មកល់សោយកា�យិាល័យកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា �ហភាពអឺ� ៉ពុប

EUIPO Trade Mark Guidelines – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines
សោលកា�ណ៍តណនាអំំពីកា�អនពុវ្្ត�ប�់ EUIPO តដលទាក់ទងនរឹងនី្ិវធិី EUTM

EUIPO Trade Mark website – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks
សគហទំព័�អំពីរ៉ោក�ប�់កា�យិាល័យកម្ម�ិទ្ិបញ្ញា �ហភាពអឺ� ៉ពុប

EUTM Bulletin – https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins
កា�សបាះពពុម្ផសាយជាផ្ូវកា��ប�់ EUIPO តដលរោនទិន្ន័យ្្មីៗទាក់ទងនរឹងកា�ចពុះបញ្ជ ី EUTM

EUTM Fees – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo
កនតមតដលអាចបង់�តរោប់កា�ោក់ពាក្យស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ី EUTM និងនី្ិវធិីទាក់ទងនរឹង EUTM សផ្សងសទៀ្

EUTM online filing – https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now
តបព័ន្សអ�កិត្រូនិក�តរោប់កា�ោក់ពាក្យ EUTM តាមសអ�ចិត្រូនិកសៅក្ពុងសគហទំព័��ប�់ EUIPO

Fee Calculator – http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
ឧបក�ណ៍តាមសអ�ចិត្រូនិកតដលតគប់តគងសោយអង្គកា� WIPO តដល�តមរួលកា�គណនាកនតមតដលត្រូវបង់�តរោប់កា�ស�្ី
ស�្ី�ពុំចពុះបញ្ជ ីជាអន្�ជា្ិ កា�សតជី�ស��ីយកបន្ាប់ និងកា�បន្តកា�ចពុះបញ្ជ ីសាស�ងីវញិសតកាមតបព័ន្រ៉ោត្ីដ។

Global Brand Database – http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp
តចកសអ�កិត្រូនិក�ប�់ WIPO តដលរោនកំណ្់តតាជាង ៣៦ោន មកពីកា�តបមូល (រ៉ោក រ៉ោក�រោ្គ ល់ភូមិសាស�្តទំនិញ
និមិ្្ត�ញ្ញា �ដឋា។ល។)
 
Madrid E-Renewal – https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN
មសធយោបាយសអ�ចិត្រូនិកសដីម្សី�្ី�ពុំកា�បន្តកា�ចពុះបញ្ជ ីជាអន្�ជា្ិសាស�ងីវញិសតកាមពិធីសា�ទីតករុងរ៉ោត្ីដ។

Madrid Forms – http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
អា�យោឋា នសគហទំព័��ប�់អង្គកា� WIPO តដលអាចទាញយក�ំណពុំ តបបបទរ៉ោត្ីដ

Madrid Goods and Services Manager (MGS) – https://webaccess.wipo.int/mgs/
ឧបក�ណ៍សអ�ចិត្រូនិកតគប់តគងសោយអង្គកា� WIPO តដលជួយចងតកងបញ្ជ ីទំនិញនិងស�វាតដលត្រូវបញ្ជូ នសៅសពលោក់ពា
ក្យ�ពុំចពុះបញ្ជ ីជាអន្�ជា្ិ
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ពិធីសារទីក្រុងម៉ា ក្ីដ: វិថីឆ ព្ ោះឆៅរ្ការ្សាងម៉ា ្យីឆោជាស្ល

Madrid Guide – http://www.wipo.int/madrid/en/guide/  
ស�ចក្តីតណនា�ំប�់អង្គកា� WIPO ចំសពាះកា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្ត�ជា្ិ

Madrid Member Profiles Database – http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
ទិន្ន័យតគប់តគងសោយអង្គកា� WIPO តដលផ្តល់ព័្៌រោន�្តីពីនី្ិវធិី និងកា�អនពុវ្្តតដលទាក់ទងនរឹងអានពុភាពននកា�ចពុះបញ្ជ ី
ជាអន្�ជា្ិសៅក្ពុង�រោជិក�រោភាពរ៉ោត្ីដ

Madrid Monitor – http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
សាវាសអ�ចិត្រូនិក�ប�់អង្គកា� WIPO តដលផ្តល់តចកចូលសៅសមីលព័្៌រោនអំពីរ៉ោកទាងំអ�់តដលបានចពុះបញ្ជ ីសតកាមតបព័ន្
រ៉ោត្ីដ

TMclass – http://euipo.europa.eu/ec2/
ឧបក�ណ៍សអ�ចិត្រូនិកតដល�តមរួលដល់កា�កំណ្់អ្្ត�ញ្ញា ណ និងកា�ចា្់ថ្ាក់នន
ទំនិញនិងស�វាននកា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកសៅក្ពុងកា�យិាល័យចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកចំនួន ៧៣
 
TMview – https://www.tmdn.org/tmview/welcome
សវទិកាព័្៌រោនតដលផ្ល់តចកចូលសមីទិន្ន័យអំពីរ៉ោកជាង ៥១,៩ោន ពីកា�យិាល័យចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកចំនួន ៦២

WIPO Gazette of International Marks – http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazettnd/
កា�សបាះពពុម្ភផសាយតបចា�ំបា្ត ហ៍�ប�់តបព័ន្រ៉ោត្ីដជាផ្ូវកា�តដលរោនទិន្ន័យ្្មីៗទាក់ទងនរឹងកា�ចពុះបញ្ជ ីជាអន្�ជា្ិ កា�

 បន្តកា�ចពុះបញ្ជ ីជាអន្ត�ជា្ិសាស�ងីវញិ កា�សតជី�ស��ីយកបន្ាប់ និងកា�តកតតបតដលជះឥទ្ិពលដល់កា�ចពុះបញ្ជ ីតដលរោន
 តសាប់។

WIPO Lex – http://www.wipo.int/wipolex/en/index.jsp
ទិន្ន័យជា�កលតដលផ្តល់តចកចូលសមីលព័្៌រោនត�បចបាប់អំពីកម្ម�ិទិ្បញ្ញា  (�ន្ិ�ញ្ញា  ចបាប់ បទបញ្្ជ )

WIPO User Account – https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.js
គណនីអ្កសតបីតបា�់តដលផ្តល់តចកចូលសមីលស�វាមួយចំនួន�ប�់អង្គកា� WIPO តដលរោន�ពុវ្្ថិភាព ដូចជា កា�តគប់តគង 
្្ផ្ពុកឯកសា�រ៉ោត្ីដ (MPM) តដលអនពុញ្ញា ្ឱ្យអ្កតគប់តគង្្ផ្ពុកឯកសា�កា�ចពុះបញ្ជ ីរ៉ោកជាអន្ត�ជា្ិ�ប�់អ្ក។

ជាទូសៅ�តរោប់ព័្៌រោន្្មីៗអំពីតបព័ន្រ៉ោត្ីដ �ូមសមីលអា�យោឋា នដូចខាងសតកាម
https://www.wipo.int/madrid/en/




