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ម៉ូឌុល ១១ : កិច្ចពភា
ិ កានិងការសង្ងេប
ឆ្លងតាមការសិក្សារបស់អ្នក្សនៃម៉ូឌុលផ្សេងៗជាផ្្រើៃ
គ្ននៗនៃក្សមមសិទិធបញ្ញា

ៃិង្បផ្េទខុសៗនៃក្សិរកា
ច រពារ។

អ្តថ្បផ្ោជៃ៍ នៃទ្មង់ជាផ្្រើៃ

អ្នក្សបាៃផ្រៀៃអ្ំពី្បផ្េទផ្សេង
ម៉ូឌុលផ្ៃេះ

បាៃសងកត់ធ្ងៃ់ពី

ក្សនុងក្សិរកា
ច រពារផ្ៅក្សនុងលក្សខខណ្ឌនៃអ្នក្សកាៃ់កាប់សិទិធ។

្បធាៃបទក្សនុង្រប់ម៉ូលដ្ឋាៃទំងអ្ស់នៃការពៃយល់ទំងផ្ៃេះរឺថា

អ្នក្សបផ្ងកើតក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញា

អារបផ្ងកើតបាៃសលតបសនងជាហិរញ្ា វតថុ ផ្ដ្ឋយការផ្្បើ្បាស់សិទិរធ បស់ពួក្សផ្រ។ ជាធ្មមតា

ម្ចចស់ក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញាមិៃបផ្ងកើតលុយផ្ទ។ ផ្ ើមបីបផ្ងកើត្បាក្ស់រំណ្៉ូល ម្ចចស់សិទិ្ធ តូវតតទញ
យក្សតាមរយៈ្បផ្េទផ្សេងនៃក្សិរច្ពមផ្្ពៀងពាណ្ិជជក្សមម រួមទំងការសតល់អាជាាប័ណ្ណ ៃិង ឬ
ផ្សេរសិទិធ ។ ផ្ៅក្សនុងៃ័យផ្ៃេះ ្រប់ ក្សិរច្ពមផ្្ពៀងពាណ្ិជជក្សមមទំងអ្ស់ រឺពាោមបតងែរក្សមម
សិទិធបញ្ញា ផ្ៅជា ម៉ូលធ្ៃបញ្ញា ។

សផ្មលងមួយរំៃួៃបន្ទេប់ ម្ចៃរយៈផ្ពលយ៉ូរជាងធ្មមតា អ្នក្សរួរផ្្បើ ពួក្សវាផ្ ើមបីជួយអ្នក្ស
ៃឹក្សផ្

ើញផ្

ើងវ ិញពីផ្គ្នលរំៃិត ត លបាៃផ្រៀៃផ្ៅក្សនុងម៉ូឌុលមុៃៗ ក្ស៏ ៉ូរជាការស្តតប់ ផ្ ើមបី

ជាឧទហរណ្៍នៃការបផ្ងកើត្ទពយសមបតតិពីក្សមមសិទិធបញ្ញា ។
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សផ្មលងទី ១: ឥ

៉ូ វផ្ៃេះ ខាុំបាៃឮជាផ្្រើៃអ្ំពីក្សមមសិទិធបញ្ញា បុតៃតក្ស៏ម្ចៃការបផ្ញ្ច ញមតិពីម៉ូល

ធ្ៃបញ្ញា ។ ផ្តើវាម្ចៃភាពខុសគ្នន ៉ូរផ្មតរខលេះ?

ក្សមមសិទិប
ា ញ្ញា

្តូវបាៃតសែក្សផ្លើរាប់សដល់ក្សិរកា
ច រពារនៃការបផ្ងកើតណាមួយពីបញ្ញា

៉ូរជាការបផ្ងកើតថ្មី តខេភាពយៃត ផ្សៀវផ្ៅ តន្រៃតីជាផ្ ើម។ ម៉ូលធ្ៃបញ្ញា រួមបញ្៉ូច លទំង

ក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញា

បុតៃតក្ស៏ម្ចៃផ្រឿងផ្សេងៗផ្ទៀតត ល្ក្សុមហុៃមួយ

អារផ្្បើ ផ្ ើមបីទទួលបាៃ

ក្សតៃលងឈរផ្ជើងមួយផ្ៅក្សនុងទីសារ ជាឧទហរណ្៍ បញ្ជីផ្្មេះអ្តិថ្ិជៃ

វ ិធ្ី ស្តស្រសតបណ្ុត េះ

បណា
ត ល វ ិធ្ី ស្តស្រសត្តួតពិៃិតយរុណ្ភាព ឬ ៃី តិវ ិធ្ី ផ្ធ្ែើផ្តសតរុណ្ភាព។ ទំងអ្ស់ផ្ៃេះរឺជា
ម៉ូលធ្ៃបញ្ញា បុតៃតផ្យើងមិៃរួរផ្េលរថាម៉ូលធ្ៃបញ្ញា ៏ធ្ំបំសុតរបស់្ក្សុមហុៃរឺជាក្សម្ចលំងពល
ក្សមម។
ក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញា មិៃតតងតតជាម៉ូលធ្ៃបញ្ញាផ្ទ ក្សនុងៃ័ យរ៉ូបិយវតថុតបបរផ្ងែៀត ផ្ដ្ឋយ

ស្តរតត្បកាសៃីយប័្តតក្សកក្សមមមួយ ស្ម្ចប់ការនរន្បឌិតមួយត លមិៃបាៃដ្ឋក្ស់ផ្ៅផ្លើទី

សារ ៃិង ផ្្បើផ្ ើមបីបផ្ងកើត្បាក្ស់រំណ្៉ូលស្ម្ចប់ ្ក្សុមហុៃផ្ន្ទេះ រឺមិៃតមៃតនមលត ល ្ក្សដ្ឋស
្តូវបាៃផ្បាេះពុមផ្ព ទ ។ ្បកាសៃីយប័្តតក្សកក្សមមស្ម្ចប់ការនរន្បឌិតមួយ ត ល្តូវបាៃផ្្បើ
ផ្ៅក្សនុងបរ ិស្តថៃពាណ្ិជជក្សមម វាៃឹងសតល់ឲ្យ្ក្សុមហុៃៃ៉ូវរុណ្សមបតតិ្បក្សួត្បតជងមួយ ផ្ដ្ឋយ
ផ្្បើវា ៃិង ការទប់ស្តកត់អ្នក្ស នទពីការដ្ឋក្ស់ សលិតសលស្សផ្ ៀងគ្ននផ្ៅផ្លើទីសារ ្ក្សុមហុៃ

ផ្ៃេះអារបផ្ងកើៃ្បាក្ស់រំផ្ណ្ញ ។ ការអ្ៃុវតត ៉ូរគ្ននក្សនុងការរុេះបញ្ជីពាណ្ិជជសញ្ញា ។ ម្ចក្ស
ពាណ្ិជជក្សមមត លមិៃស្តាល់ជាស្តធារណ្ៈ

រឺមិៃម្ចៃតនមលផ្្រើៃផ្ន្ទេះផ្ទ

បុតៃតម្ចក្ស ៉ូរជា

ក្ស៉ូកាក្ស៉ូឡា ៃិោយថាម្ចៃតនមលរាប់ពាៃ់លាៃ ។ បុតៃតមៃុសេមួយរំៃួៃៃិោយថា ម្ចក្សក្ស៉ូកា
ក្ស៉ូឡា មិៃម្ចៃតនមលផ្ដ្ឋយវាមិៃត ល្តូវបាៃដ្ឋក្ស់ លក្ស់។

៉ូផ្រនេះ ផ្យើង្តូវផ្ធ្ែើឲ្យម្ចៃ ភាព

ខុសគ្ននរវាង នថ្លផ្ ើម នថ្លលក្ស់ ៃិងតនមលរបស់វា។

ផ្តើអ្នក្សតបងតរក្សឲ្យខុសគ្ននរផ្បៀបណា?
តនមលម្ចក្សមួយ

ជាការពិតអាស្ស័យផ្លើតនមលបុន្ទមៃត លៃរណាម្ចនក្ស់ផ្្តៀមខលួៃជា

ផ្ស្សរផ្ ើមបីរំណាយក្សនុងការទទួលបាៃវា។ ឧទហរណ្៍ ្បសិៃផ្បើៃរណាម្ចនក្ស់ផ្្តៀមខលួៃជា

ផ្ស្សរ ក្សនុងការបង់នថ្លមួយលាៃ ុលាលរស្ម្ចប់ម្ចក្សមួយ ត លអារៃឹងម្ចៃតនមលផ្ន្ទេះ បុតៃតវា
មិៃតមៃជានថ្លលក្ស់ ផ្ដ្ឋយស្តរតតម្ចចស់្បតហលជាមិៃរង់លក្ស់ ។

៉ូផ្រនេះ មិៃម្ចៃការក្សំណ្ត់

តនមលបាៃផ្ទ ្បសិៃផ្បើ មិៃម្ចៃ្បតិបតតិការ តនមលផ្ៃេះៃឹង្តូវបាៃក្សំណ្ត់ ផ្ដ្ឋយ្បតិបតតិការ
របស់វា។ ផ្ហើយក្សមមសិទិាបញ្ញាកាលយផ្ៅជាតនមលត លផ្រស្តាល់ ្បសិៃផ្បើ វា្តូវបាៃសតល់ជ៉ូៃ
ផ្ៅផ្លើទីសារ ផ្ហើយម្ចៃៃរណាម្ចនក្ស់ផ្្តៀមខលួៃជាផ្ស្សរផ្ ើមបីទិញវា។
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ផ្លើក្សរំរន៉ូ ៃការនរន្បឌិតមួយ ជាឧទហរណ្៍ វាយៃេ័ណ្ឌអារជាប់សិត
ែ គ្នន Velcro

៏

លបីលាញ ្តូវបាៃបផ្ងកើតផ្ដ្ឋយអ្នក្សនរន្បឌិតជៃជាតិសីុស
ែ
ត លជាអ្ក្សុសលមិៃបាៃរក្ស
្បាក្ស់ផ្្រើៃផ្រញពីការ្បឌិតរបស់គ្នត់ ផ្ទ ត លន្ទផ្ពលបរចុបបៃនផ្ៃេះ្តូវបាៃផ្រផ្្បើផ្ៅ្រប់
ទីក្សតៃលង ផ្ដ្ឋយស្តរតតផ្លាក្សមិៃអារទទួលបាៃវាផ្ៅផ្លើទីសារផ្ពញមួយជីវ ិតនៃ្បកាសៃី

យប្តតក្សកក្សមម Velcro ផ្ៃេះ។ ជាការពិត ្បាក្ស់រំណ្៉ូលតតមួយរត់របស់គ្នត់ រឺមក្សពីក្សិរច
សៃាជាមួយអ្ងាការណាស្ត

ត លបាៃផ្្បើតសនក្សមួយនៃការបផ្ងកើតថ្មីរបស់ផ្លាក្សស្ម្ចប់

សំផ្លៀក្សបំពាក្ស់អ្វកាសរបស់អ្វកាសោៃិ ក្សខលួៃ។
បផ្ងកើតថ្មីផ្ៃេះ

ផ្ទេះជាោងណា

បាៃបផ្ងកើតក្សិរច្ពមផ្្ពៀង្បាក្ស់រំណ្៉ូល ៏អ្ស្តចរយ

ក្សនុងផ្ពលផ្ៃេះការ

ស្ម្ចប់អ្នក្សផ្្បើផ្្កាយៗ

ត លបាៃផ្្បើវា តាំងពីវាបាៃកាលយជា្ទពយសមបតតិស្តធារណ្ៈ ្ក្សុមហុៃត លផ្្បើ Velcro
ផ្ពលបរចុបបៃនផ្ៃេះមិៃម្ចៃបង់្បាក្ស់នថ្លសិទិធ

ឬនថ្លអាជាាប័ណ្ណណាមួយផ្ៅឱ្យអ្នក្សបផ្ងកើតផ្ន្ទេះ

ផ្ទ។ ផ្ៃេះ រឺ្គ្នៃ់តតជាឧទហរណ្៍មួយ។ ការបផ្ងកើតថ្មីផ្សេងផ្ទៀត បាៃបផ្ងកើតរំណ្៉ូលោង
សៃធឹក្សសន្ទធប់ ល់ម្ចចស់ ខាំុក្ស៏អារសដល់ឱ្យអ្នក្សៃ៉ូវរំរន៉ូ ៃ្បព័ៃា Dolby នៃការកាត់បៃថយសផ្មលង
រ ំខាៃ ស្ម្ចប់សផ្មលងសុទាក្សំរ ិតខពស់របស់ឧបក្សរណ្៍បំពងសផ្មលងត ល្តូវបាៃបផ្ងកើត ផ្ហើយ

បន្ទេប់មក្សម្ចៃ្បសិទិភា
ធ ពទីសារ ផ្ដ្ឋយមផ្ធ្ាបាយនៃក្សិរ្ច ពមផ្្ពៀងអាជាាប័ណ្ណផ្ៅទ៉ូទំង

វ ិស័យឧសាហក្សមម ៃិង ការផ្្បើ្បាស់ផ្សេងៗផ្ទៀតត លបាៃបង្ហាញ រុណ្សមបតតិនៃ្បពៃា័
Dolby ស្ម្ចប់អាជាាប័ណ្ណ ផ្ៅផ្ពលត លបផ្រចក្សវ ិទា្តូវបាៃសតល់ជ៉ូៃអ្នក្សផ្្បើ ្បាស់ ផ្ពាល
រីអ្នក្សផ្្បើ្បាស់តសែងរក្សតន្រៃតីត លម្ចៃរុណ្ភាពលែគ្នមៃរ៉ូផ្្បៀប ។

៉ូផ្រនេះជាសផ្ងខប

៉ូរត លខាុំ ឹងបៃតិរបៃតួរពី្បព័ៃាផ្ៃេះ ការផ្រៀបរំសតល់អាជាាប័ណ្ណផ្ៃេះរឺថា

្ក្សុមហុៃសលិតទំងអ្ស់ត លបាៃបញ្ច៉ូ លបផ្រចក្សវ ិទាផ្ៃេះ្តូវបង់នថ្លផ្អាយ Dolby ?
វារឹអ្ញ្ជឹង។

្ក្សុមហុៃសលិតទំងអ្ស់្តូវ

បង់នថ្លក្សុងការផ្្បើ
ន
្បព័ៃធ

Dolby

ក្សនុង

លក្សខខណ្ឌជាក្ស់ លាក្ស់ ជាឧទហរណ្៍គ្នត់ម្ចៃកាតពែក្សិរចផ្ ើមបីផ្ធ្ែើឱ្យវារាស់ ល់អ្តិថ្ិជៃថា

្បព័ៃធ Dolby ក្សំពុង្តូវបាៃផ្្បើ ្បាស់ ត លជាការសេពែសាយផ្ដ្ឋយ្បផ្ោលពី ម្ចនក្ស់ផ្ៅ
ម្ចនក្ស់

ផ្ហើយគ្នមៃៃរណាម្ចនក្ស់អារផ្្បើ្បព័ៃធ Dolby ផ្ដ្ឋយគ្នមៃការរុេះក្សិរ្ច ពមផ្្ពៀងអាជាា

ប័ណ្ណជាមួយម្ចចស់បាៃផ្ទ ។

ផ្តើអ្នក្សម្ចៃឧទហរណ្៏មួយផ្ទៀតពីរផ្បៀបត លក្សមមសិទិធបញ្ញា
ជ័យត រឬផ្ទ ?

© WIPO/OMPI
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ផ្យើងទំងអ្ស់គ្នន ឹងពីភាពខាលំងរបស់្ក្សុមហុៃឱ្សថ្

ក្សនុងវ ិស័យក្សមមសិទិប
ា ញ្ញា ៉ូរ

ផ្មតរផ្ទ ។ ្ក្សុមហុៃឱ្សថ្ទំងអ្ស់ ផ្ៅផ្ពលត លពួក្សផ្រវ ិៃិ ផ្ោរផ្ៅក្សនុងការអ្េិវឌឍនៃ
ការពាបាលថ្មី

រយៈផ្ពលមួយ

ថានំផ្ពទយៃិងថានំ រ ំពឹងថាៃឹងជាអ្នក្សសាត់សាង់តតមួយរត់ផ្ៅផ្លើទីសារស្ម្ចប់
៉ូផ្រនេះពួក្សផ្រអាររក្ស្បាក្ស់រំផ្ណ្ញកាៃ់តតផ្្រើៃ

្បសិៃផ្បើម្ចៃ្ក្សុមហុៃ

ផ្្រើៃជាងមួយក្សំពុងសតល់សលិតសល ៉ូរគ្នន។
អ្នក្សសម្ចាល់ផ្

ើញថា

ថានំផ្វជជស្តស្រសតថ្ីម
ម ួយរំៃួៃបាៃផ្លរផ្

ើងផ្ៅផ្លើទីសារក្សនុង

តនមលមួយោងខពស់ផ្្បៀបផ្ៅៃឹងការរប់អាយុក្សិរចការពារ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម
តនមលធាលក្ស់ទបស្ម្ចប់អ្ក្ស
ន ផ្្បើ ្បាស់ ៉ូរទ្មង់ ទ៉ូផ្ៅផ្លរផ្

ត ល

ើងផ្ៅផ្លើទីសារ។ ទ្មង់ទ៉ូផ្ៅ

ជាការពិតថានំ ៉ូរគ្នន ៃិងរ៉ូបមៃត ៉ូរគ្ននផ្ៃេះត រ បុតៃត្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមរបស់ពួក្សផ្របាៃ

សុតក្សំណ្ត់ ៃិង បផ្រចក្សវ ិទារឺសិត
ថ ជារបស់ស្តធារណ្ៈ។ ្ក្សុមហុៃឱ្សថ្ពាោមរក្សាអ្តថ
្បផ្ោជៃ៍របស់ពួក្សផ្រ

ផ្ដ្ឋយព្ងីក្សទីសារតាមរយៈពាណ្ិជជសញ្ញាទក្ស់ទងផ្ៅៃឹងថានំជាក្ស់

លាក្ស់ផ្ៃេះ។ គ្នមៃៃរណាផ្ទ បុតៃត្ក្សុមហុៃ Bayer អារសលិតថានំអាសពីរ ីៃ Bayer បរចុបបៃនផ្ៃេះ
ផ្ដ្ឋយស្តរតតម្ចក្សផ្ៃេះជាក្សមមសិទិារបស់្ក្សុមហុៃ។ ផ្ទេះជាោងណា ម្ចៃ្ក្សុមហុៃជាផ្្រើៃ
ត លសលិតថានំផ្វជជស្តស្រសត ជាមួយៃឹងសម្ចសធាតុ ៉ូរគ្ននៃឹងថានំអាសពីរ ីៃ ម្ចៃ្បសិទិធភាព
៉ូរគ្ននផ្ៃេះត រ បុតៃតពួក្សផ្រផ្្បើផ្្មេះផ្សេង។

៉ូផ្រនេះអ្តិថ្ិជៃអារ្តូវបាៃ ក្សផ្រញពីផ្្មេះ

ផ្ ើម ៃិង រុណ្ភាពលបីរបស់ម្ចក្ស Bayer ផ្ន្ទេះ បុតៃតផ្ៅផ្ពលត លគ្នត់្តូវបាៃបញ្ុច េះ
បញ្៉ូច លថា គ្នត់អារទិញសលិតសលជំៃួសស្ម្ចប់ តនមល ៉ូរគ្នន ឬ ម្ចៃតនមលផ្ថាក្សជាង បន្ទេប់
មក្សផ្ន្ទេះរឺ ្បតហលជាអ្ែីត លគ្នត់ៃឹងផ្ធ្ែើ។

៉ូផ្រនេះ តាមឧទហរណ្៍ អ្នក្ស្តូវបាៃបង្ហាញទក្ស់ទងៃឹងទ្មង់ពីរនៃក្សិរកា
ច រពារម្ចៃ

្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម ត លឥ ៉ូ វបាៃសុតក្សំណ្ត់ ៃិង ពាណ្ិជជសញ្ញា ផ្តើណាមួយរ៉ូល
មក្សបៃត ?

វាជាការ្តឹម្តូវ។ ពាណ្ិជជសញ្ញា មិៃ ៉ូរ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមផ្ទ វាអារ្តូវបាៃរក្សា
ទុក្សជាផ្រៀងរហ៉ូតផ្ៅជាៃិរៃតរ ៏។ ផ្ហើយវាម្ចៃស្តរៈសំខាៃ់ខាលំងណាស់ស្ម្ចប់្ក្សុមហុៃត ល
សលិតសលិតសលម៉ូលដ្ឋាៃ។

ពាណ្ិជជសញ្ញាជាធ្មមតាផ្្បើជាមួយសលិតសលម៉ូលដ្ឋាៃម្ចៃ

ស្តរៈសំខាៃ់តិរជាងផ្ពលផ្្បើជាមួយសលិតសលឯក្សផ្ទស ។ សលិតសលឯក្សផ្ទស ខាំុម្ចៃ
ៃ័យថា ជាឧទហរណ្៍ ឧបក្សរណ្៍បផ្ងកើតផ្
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5
រក្សតរ ឬ ផ្្រឿងម្ចសុីៃខួង។ ផ្ៅក្សនុងក្សរណ្ីផ្ៃេះ អ្នក្សផ្្បើ ្បាស់ឧសាហក្សមម មិៃបាៃផ្្បើ
្បាស់ពាណ្ិជជសញ្ញា

ផ្ ើមបីន្ទំឱ្យផ្រស្តាល់សលិតសលផ្ន្ទេះផ្ទ

ផ្ហើយបន្ទេប់មក្សម្ចៃតតសំរាប់ ១០ ឬ ១៥ ឆ្នំ។
គ្នត់រង់បាៃរុណ្ភាព

ៃិង

គ្នត់ៃឹងទិ ញបផ្រចក្សវ ិទា

៉ូផ្រនេះ ផ្រសមលឹងផ្មើលបផ្រចក្សវ ិទា

ឧបក្សរណ្៍លែបំសុតស្ម្ចប់លុយរបស់គ្នត់

៉ូរអ្ែីត ល

ផ្ហើយពាណ្ិជជ

សញ្ញា ផ្បើសិៃវាម្ចៃ្បេពរាស់ផ្ៅ្បផ្េទសលិតនៃឧបក្សរណ្៍រឺបន្ទេប់ ៃឹងផ្ោងផ្ៅៃឹង
ិ៍ ត
ផ្ក្សរផ្្
ម េះរបស់្ក្សុមហុៃសលិត។

ផ្ៅក្សនុងទីសាររផ្្បើ្បាស់ ៏ធ្ំមួយ ពាណ្ិជជសញ្ញាមួយ

ម្ចៃឥទធិពល ៏ម្ចៃអាៃុភាព : មៃុសេទិញជាមួយតេនក្ស ៃិងន របស់ពួក្សផ្រ បន្ទេប់មក្សផ្ទើប
ផ្រពិៃិតយផ្មើលអ្ែីត លផ្ៅក្សនុង្បអ្ប់ ។
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6
៉ូផ្រនេះ

ជំហាៃរៃលឹេះនៃពាណ្ិជជក្សមមត្មូវឲ្យម្ចៃការពិចារណា

្បសិៃផ្បើ

អ្តថ

្បផ្ោជៃ៍ផ្ស ាក្សិរច នៃក្សិរចការពារសិទិធក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញា្តូវទទួលបាៃ ។
មៃុសេមួយរំៃួៃរិតថា
មួយ្បផ្ទសឧសាហក្សមម

អ្តថ្បផ្ោជៃ៍នៃក្សិរចការពារក្សមមសិទិធបញ្ញាពាក្ស់ពៃា័តតជា

៉ូផ្រនេះស៉ូមស្តតប់ សផ្មលងថ្តបន្ទេប់ ផ្ៃេះ

ត លតថ្លងជាពិផ្សសពី

អ្តថ្បផ្ោជៃ៍ ផ្ស ក្ស
ា ិរច ល់្បផ្ទសស្ម្ចប់ការអ្េិវឌឍ ពីក្សិរកា
ច រពារក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញា ៃិងការ
ផ្ធ្ែើពាណ្ិជជក្សមម ម្ចៃ្បសិទិធភាព។
សំផ្លងទី ២: ផ្តើអ្នក្សអារ្បាប់ពីអ្តថ្បផ្ោជៃ៍ផ្ស ាក្សិរនច ៃក្សមមសិទិធបញ្ញា ស្ម្ចប់្បផ្ទស

ក្សំពុងអ្េិវឌឍបាៃឬផ្ទ ?

្បាក្ស ណាស់

។

្បផ្ទសក្សំពុងអ្េិវឌឍអារទទួលបាៃអ្តថ្បផ្ោជៃ៍ពី្បព័ៃធ

ក្សមមសិទិធបញ្ញា ៉ូរគ្ននៃឹងបណា
ត ្បផ្ទសឧសាហក្សមម ។ រុ ណ្វ ិបតតិ ស្ម្ចប់បណា
ត ្បផ្ទស
ក្សំពុងអ្េិវឌឍៃ៍
ផ្ពញផ្លញ

ន្ទផ្ពលបរចុបបៃនផ្ៃេះ

រឺថា្ក្សុមហុៃរបស់ពួក្សផ្រជាផ្្រើៃមិៃបាៃឲ្យតនមល

ពីរផ្បៀបផ្្បើ្បាស់្បព័ៃ្ក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញាស្ម្ចប់អ្តថ្បផ្ោជៃ៍ផ្ទេល់ខួៃរបស់
ល

ពួក្សផ្រ។ បុតៃតផ្ដ្ឋយម្ចៃការយល់ ឹងផ្ក្សើៃផ្

ើង

សលិតសលមួយរំៃួៃចាប់ផ្សតើមម្ចៃផ្ៅ

ផ្លើទីសារ ខាំុមិៃអារសតល់ៃ៉ូវឧទហរណ្៍ ៏ ពិត្បាក្ស ផ្ន្ទេះផ្ទ បុតៃតការៃិោយជាទ៉ូផ្ៅ ្ក្សុម
ហុៃរ្មុេះជាតិស្តសៃ៍ ឥណា
ឌ ទិញ
ស្ម្ចប់អ្តិថ្ិជៃរបស់ពួក្សផ្រ
ក្សំពុងតសែងរក្ស

ៃិងលក្ស់សលិតសលម្ចៃម្ចក្ស

៉ូផ្រន អ្តិថ្ិជៃផ្ៅៃិងអាររក្សផ្

ត លម្ចៃផ្សរក្សតីផ្ោង

ើញសលិតសលរបស់ពួក្សផ្រ

ផ្ដ្ឋយស្តរពួក្សផ្រ ឹងពី ្បេពផ្ ើមសលិតសល ៃិងផ្្បើវាជាស៉ូរន្ទក្សររុណ្

ភាព។
ផ្ៅក្សនុងបផ្រចក្សវ ិទា ៉ូរគ្នន

្បសិៃផ្បើ

មជឈមណ្ឌលស្ស្តវ្ជាវមួយ

អ្េិវឌឍបផ្ងកើតបផ្រចក្សវ ិទាមួយត លអារម្ចៃ្បផ្ោជៃ៍

ផ្ៅក្សនុង្បផ្ទសក្សំពុង

ល់្បផ្ទសមួយផ្ទៀត ៃិងមិៃម្ចៃ

សុវតថិភាព្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមស្ម្ចប់ការនរន្បឌិត ឬ រំៃ៉ូរឧសាហក្សមមរបស់ខួៃ
ល វា
ៃឹងបាត់បង់អ្តថ្បផ្ោជៃ៍ របស់ខួៃ។
ល

វាៃឹងបាត់បង់លទធភាពនៃការលក្ស់ បផ្រចក្សវ ិទា

ៃិង

្បាក្ស់រំណ្៉ូលបតៃថម ស្ម្ចប់សលិតសលពីបញ្ញារបស់ខួៃ។
ល
ឧទហរណ្៏មួយផ្ទៀតក្សនុងរំ ៃិត
របស់ខំុា វាទក្ស់ទងតសលម្ចនស់ ។ ផ្ៅក្សនុងទែីបអ្ឺរប
ុ អ្នក្សៃឹងរក្សផ្

ើញ តសលម្ចនស់ផ្ៅផ្លើទីសារ មក្សពី

្បផ្ទសន្ទន្ទ។ ផ្ពលខលេះ ហាងៃឹងបញ្ញ
ជ ក្ស់ ថា វាជាម្ចនស់មក្សពី្បផ្ទសហាកណា មក្សពីអាផ្ម

រ ិក្សក្សណា
ត ល ឬ មក្សពី្បផ្ទសក្ស៉ូ តឌីវ ័រ បុតៃតតាមត លខាំុ ឹ ង បរចុបបៃនផ្ៃេះម្ចៃតតក្ស៉ូ តឌី វ ័រ ត ល
© WIPO/OMPI

7
"តសលម្ចនស់មក្សពី ្បផ្ទសក្ស៉ូ តឌី វ ័រ"

ម្ចៃដ្ឋក្ស់ស្តលក្ស

ៃិងហាងមួយរំៃួៃបាៃសផ្ងកតផ្

ើញថា

អ្តិថ្ិជៃក្សំពុងតសែងរក្ស តសលម្ចនស់ទំងផ្ន្ទេះជាពិផ្សស។ តបបផ្ៃេះមិៃតមៃជាពាណ្ិជជសញ្ញា
ផ្ទ វាជាម្ចក្សបញ្ញ
ជ ក្ស់ពីររ ិតលក្សខណ្ៈទំៃិញៃិងផ្សវា (certification mark) មួយ បុតៃតវា្តូវ
បាៃរុេះបញ្ជីជាពាណ្ិជជសញ្ញា ផ្ហើយអ្នក្សន្ទំផ្រញពី ក្ស៉ូតឌី វ ័រ អារផ្្បើស្តលក្សផ្ៃេះ ផ្ ើមបីតបង
តរក្សសលិតសលរបស់ខួៃពី
ល
តសលម្ចនស់នៃសលិតក្សរបរផ្ទសផ្សេងផ្ទៀត។ផ្ហើយខាំុផ្ជឿថា ្បផ្ទស
ក្សំពុងអ្េិវឌឍ

ៃឹងទទួលបាៃអ្តថ្បផ្ោជៃ៍កាៃ់តតផ្្រើៃពីការផ្ៅ្បេពេ៉ូមិស្តស្រសតទំៃិញ

(appellations of origin) ម្ចក្សសម្ចាល់េ៉ូមិស្តស្រសតទំៃិញ (geographical indications) ឬ
ពាណ្ិជជសញ្ញាត លជាមផ្ធ្ាបាយនៃការលក្ស់ទំៃិញរបស់ពួក្សផ្រ

៉ូរជាសលិតសលក្សនុងស្សុក្ស

មិៃ ៉ូរជាទំៃិញសតង់ដ្ឋត លគ្នមៃការក្សំណ្ត់្បេពអ្តតសញ្ញាណ្រាស់លាស់ ។
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ម្ចៃយៃដការជាផ្្រើៃ

ស្ម្ចប់ទទួលការបង់ ្បាក្ស់

ពី អ្នក្សត លផ្្បើ្បាស់ក្សមមសិទិធ

បញ្ញារបស់ផ្រ ផ្ហើយសផ្មលងថ្តបន្ទេប់ៃឹងពិភាក្សា ពីយៃតការខលេះៗទំងផ្ន្ទេះ។
សផ្មលងទី ៣: វាក្សយសពេការសតល់អាជាាប័ណ្ណ ៃិង ការបង់នថ្លសិទិជា
ធ ញឹក្សញាប់ម្ចៃទំន្ទក្ស់

ទំៃងជាមួយៃឹងការផ្ធ្ែើអាជីវក្សមម ឬ ទីសារនៃក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញា ។ ផ្តើអ្ីជា
ែ ភាព
ខុសគ្ននរវាងសតល់អាជាាប័ណ្ណៃិងការបង់ នថ្លសិទិធ (លាេការ)?

ការសតល់អាជាាប័ណ្ណ រឺជា ំផ្ណ្ើរការត លអ្ែីមួយរឺ្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញាត។ វាជាការសដល់
ការអ្ៃុញ្ញាត ។ វាមក្សពីន្ទមសពេភាស្តឡាតាំង licentia ម្ចៃៃ័យថាការអ្ៃុញ្ញាត ។ ម្ចចស់
សិទិក្ស
ធ មមសិទិប
ធ ញ្ញា ឬ IPR រឺជាបុរាលតតម្ចនក្ស់រត់ ត លអារអ្ៃុញ្ញាតឲ្យម្ចៃការផ្្បើ្បាស់

IPRផ្ៅៃរណាម្ចនក្ស់ផ្សេងផ្ទៀត។ ្បសិៃផ្បើៃរណាម្ចនក្ស់រង់ផ្្បើបផ្រចក្សវ ិទារបស់ខំុា គ្នត់្តូវ

ផ្ធ្ែើក្សិរ្ច ពមផ្្ពៀងអាជាាប័ណ្ណ ទ្មង់នៃការផ្រៀបរំ ក្សិរស
ច ៃាជាមួ យខាំុ ផ្ហើយក្សិរច្ពមផ្្ពៀង
ផ្ន្ទេះៃឹងបញ្ញ
ជ ក្ស់ ពីលក្សខខណ្ឌ ត លគ្នត់ៃឹងផ្្បើសិទិក្ស
ធ មមសិទិធបញ្ញារបស់ខំុា ផ្ពាលរឺរផ្បៀប ៉ូរ

ផ្មតរ ទីក្សតៃលងណា ៃិងផ្ពលណា ។ រំៃួៃទឹក្ស្បាក្ស់ស្ម្ចប់ការអ្ៃុញ្ញាតផ្ដ្ឋយរាប់ ផ្ហើយ

វារឺវាជាវ ិធ្ីស្សបរាប់នៃការផ្ធ្ែើអាជីវក្សមមក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញា ។ ្បសិៃផ្បើៃរណាម្ចនក្ស់ ផ្្បើ ក្សមម
សិទិប
ា ញ្ញារបស់ខំុា ៃិោយបាៃថាបផ្រចក្សវ ិទារបស់ខំុា ការនរន្បឌិតរបស់ខំុា ឬ ពាណ្ិជជសញ្ញា

របស់ខំុផ្ា ដ្ឋយគ្នមៃការការអ្ៃុញ្ញាត - វារឺជាការខុសរាប់ វាជាការរ ំផ្លាេបំពាៃ ឬ ទផ្ងែើនៃ

ការលួររមលង ផ្ហើយវាកាលយជាស្សបរាប់ ្បសិៃផ្បើផ្ៅផ្ពលត លគ្នត់ ផ្ធ្ែើក្សិរ្ច ពមផ្្ពៀង
អាជាាប័ណ្ណជាមួយខាំុ។

សេុយមក្សវ ិញ ការបង់នថ្លសិទិា រឺ ការបង់្បាក្ស់ត លសថិតផ្ៅផ្្កាមក្សិរច្ពមផ្្ពៀងអាជាា

ប័ណ្ណ ជាធ្មមតាបាៃរណ្ន្ទជាភាររយនៃរំៃួៃឯក្សតា ឬ បរ ិម្ចណ្ ត ល្តូវបាៃសលិតផ្ៅ

ផ្្កាមអាជាាប័ ណ្ណ។ ឧទហរណ្៍ ្បសិៃផ្បើ អ្ក្ស
ន សតល់អាជាាប័ណ្ណសលិតសំបក្សក្សង់ ផ្ៅៃរណា

ម្ចនក្ស់ផ្ន្ទេះ អ្នក្សម្ចៃវ ិធ្ីពីរោងនៃការក្សំណ្ត់ តនមលក្សុងក្សិ
ន
រច្ពមផ្្ពៀងអាជាាប័ ណ្ណ។ អ្នក្សផ្្ជើស
ផ្រ ើសយក្សបង់ ុលក្ស៏បាៃ ក្សនុងក្សរណ្ីអ្នក្សសផ្្មររិតតថាបផ្រចក្សវ ិទា ៃិង រំផ្ណ្េះផ្ធ្ែើរបស់អ្នក្ស រឺ

ម្ចៃតនមលមួយលាៃ ុលាលរ ផ្ហើយក្សិរច្ពមផ្្ពៀងបញ្ញ
ជ ក្ស់អ្ំពីរផ្បៀបត លអ្នក្សទទួលអាជាាប័ណ្ណ
ផ្ៃេះ រឺបង់មួយលាៃ ុលាលរ ឬ អ្នក្សសដល់ស្ម្ចប់ ការបង់នថ្លសិទិធក្ស៏បាៃ ត លម្ចៃការបង់ជា
ផ្ទៀងទត់នៃការទ៉ូទត់សំណ្ង តសែក្សផ្លើបរ ិម្ចណ្សលិត ឬ ផ្លើក្សតាតផ្សេងផ្ទៀត ។
ការបង់នថ្លសិទិា ្តូវបាៃផ្្បើផ្ដ្ឋយអ្នក្សសតល់អាជាាប័ណ្ណ ផ្ពលត លពួក្សផ្ររង់្រប់្រង
ផ្លើលទធសលរបស់អ្ក្ស
ន ទទួលអាជាាប័ណ្ណ
© WIPO/OMPI

ៃិង

ក្ស៏ ផ្ ើ មបីរុណ្ភាពរបស់ខួៃ
ល

ផ្ដ្ឋយស្តរតត

9
បរ ិម្ចណ្នៃការការបង់នថ្លសិទិជា
ធ ការរងែុលបង្ហាញពី តនមលអ្នក្សទទួ លអាជាាប័ ណ្ណសលិត

ៃិង

មផ្ធ្ាបាយរុងផ្្កាយនៃការពិៃិតយផ្មើល ផ្លើសមតថភាពសលិតរបស់អ្ក្ស
ន ទទួលអ្ជាាបណ្័ណ។
ស្ម្ចប់អ្នក្សទទួលអាជាាប័ណ្ណ អ្តថ្បផ្ោជៃ៍នៃការយល់្ពមផ្លើការបង់នថ្លសិទិធ រឺថារំៃួៃ
បង់ស្ម្ចប់បផ្រចក្សវ ិទា្តូវម្ចៃរយៈផ្ពលផ្្រើ ៃឆ្នំ
ផ្ក្សើតផ្រញមក្សពីអាជាាប័ណ្ណ

ផ្ហើយសល្បផ្ោជៃ៍

អាស្ស័យផ្លើទិៃស
ន លរបស់គ្នត់។

ត លគ្នត់បាៃ

វាជាការគ្នមៃ្បផ្ោជៃ៍

្បសិៃផ្បើអ្នក្សទទួលអាជាាប័ណ្ណ បង់រំៃួៃទឹក្ស្បាក្ស់ ៏ធ្ំសផ្មបើម ៉ូរជាក្សន្មបផ្រចក្សវ ិទាត ល
ផ្យើងផ្ៅថាការបង់នថ្លសិទិា ុល
រំណ្៉ូលពីការវ ិៃិ ផ្ោរផ្ន្ទេះ។
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ផ្ហើយបន្ទេប់ មក្សមិៃផ្្បើបផ្រចក្សវ ិទាផ្ ើ មបីទទួលបាៃសល

10
ម្ចៃការ្បឹងត្បងជាផ្្រើៃ

ផ្ ើមបីជួយអ្នក្សបផ្ងកើតក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញាផ្ ើមបីបតងែរសិទិរធ បស់

ពួក្សផ្ររ៉ូលក្សនុងសលិតសលពាណ្ិជជក្សមមឲ្យទទួលបាៃផ្ជារជ័យ

។

សផ្មលងថ្តបន្ទេប់ ៃឹង

ពិពណ្៌ន្ទពី ការបផ្ងកើតនៃមជឈមណ្ឌលការបផ្ងកើតថ្មី ។

សផ្មលងទី ៤: ផ្តើអ្នក្សអារ្បាប់ផ្យើងខលេះៗ អ្ំពីមជឈមណ្ឌលការបផ្ងកើតថ្មី ?
មជឈមណ្ឌលការបផ្ងកើតថ្មីរឺជារំៃិតមួយ ត លបាៃសុតផ្

ើងផ្ៅរុងសតវតយទី ៧០

ៃិងសតវតយ ៨០ ផ្ៅក្សនុង្បផ្ទសឧសាហក្សមមមួយរំ ៃួៃ។ ជាទ៉ូផ្ៅ ពួក្សវាបាៃបង្ហាញខលួៃជា
ផ្លើក្ស ំប៉ូងក្សនុងការសេំគ្ននជាមួយការស្ស្តវ្ជាវផ្ៅស្តក្សលវ ិទាល័យ

ឬ

ម៉ូលៃិធ្ិមៃេីរ

ពិផ្ស្តធ្ៃ៍ស្ស្តវ្ជាវរបស់រដ្ឋាេិបាលផ្ៅអ្ឺរប
ុ ខាងលិរ ៃិងអាផ្មរ ិក្សខាងផ្ជើង។ មុខង្ហររំបង់

របស់មជឈមណ្ឌលការបផ្ងកើតថ្មី រឺការន្ទំបផ្រចក្សវ ិទាថ្មី ៃិង ការអ្េិវឌឍថ្មីពីតុអ្នក្សស្ស្តវ្ជាវ ឬ
មៃេីរពិផ្ស្តធ្ៃ៍ផ្ៅក្សនុងទី សារ ។ វាម្ចៃភាពង្ហយស្សួលក្សនុងការៃិ ោយថា អ្នក្ស្តូវតតផ្សេរ
បផ្រចក្សវ ិទា ។ តាមពិត វាជាការលំបាក្សខាលំងណាស់ផ្ ើមបីផ្ធ្ែើវា ផ្្ពាេះ ំណាក្ស់ កាលនៃការ
អ្េិវឌឍនៃការនរន្បឌិតមួយៃឹងម្ចៃឥទធិពលោងខាលំងពីនថ្លផ្ ើមនៃការផ្សេរផ្ៃេះ។
្បសិៃផ្បើអ្នក្សម្ចៃ

ការនរន្បឌិតមួយត ល្តូវបាៃបង្ហាញថាថ្មី

៉ូផ្រនេះអារទទួល

្បកាសៃីយប្តក្សតតក្សមម ផ្ហើយអ្នក្សបាៃទទួល្បកាសៃីយប្តក្សតតក្សមម អ្នក្សបាៃឆ្លងជំហាៃ
ំប៉ូង បុតៃតផ្ៃេះមិៃតមៃម្ចៃៃ័យថា បផ្រចក្សវ ិទាផ្ៃេះៃឹ ង ំ ផ្ណ្ើរការោងពិត្បាក្ស ផ្ទ ។ វា

អារផ្ធ្ែើការបាៃោងលែផ្ៅក្សនុងលក្សខខណ្ឌមៃេីរពិផ្ស្តធ្ៃ៍ បុតៃតមិៃត លផ្ធ្ែើផ្ស្តេះផ្ៅក្សនុងការ
អ្ៃុវតតតបបឧសាហក្សមម។

ផ្ពលខលេះទីសារ

រឺមិៃទៃ់ផ្្តៀមខលួៃជាផ្ស្សរផ្ ើមបីទទួលវា។

ផ្ពលខលេះ លក្សខខណ្ឌផ្សេងផ្ទៀត ឬ ក្សតាតមៃុសេរ ំខាៃ ៃិងអ្នក្សមិ ៃអារផ្សេរបផ្រចក្សវ ិទាបាៃ ។

៉ូផ្រនេះជាការពិត មជឈមណ្ឌលការបផ្ងកើតថ្មីរឺស្សផ្ ៀងគ្ននផ្ៅៃឹងមជឍមណ្ឌលភាាស់អាជីវក្សមម
របស់រដ្ឋាេិបាល ឬ សភាពាណ្ិជជក្សមម ។
មជឈមណ្ឌលការបផ្ងកើតថ្មីផ្ៃេះៃឹងជួយអ្នក្សបផ្ងកើតថ្មី

ឬ

អ្នក្សស្ស្តវ្ជាវន្ទំមក្សៃ៉ូវការ

បផ្ងកើតថ្មីរបស់គ្នត់ ឬ IPR ផ្សេងផ្ទៀតផ្ៅក្សនុងទី សារ ។ វាអារសតល់ៃ៉ូវផ្សវាក្សមមផ្សេងៗជា
ផ្្រើៃ ៉ូរជា

ំប៉ូន្ទមៃក្សមមសិទិធបញ្ញា ការវាយតនមលផ្លើការនរន្បឌិតស្ម្ចប់ ក្សំផ្ណ្ើៃផ្ស ាក្សិរច

ៃិង បផ្រចក្សផ្ទសត លអារផ្ធ្ែើផ្ៅបាៃ ឬ ទក្ស់ទងផ្ៅៃឹងបរ ិស្តថៃរាប់ ត លក្សនុងផ្ន្ទេះការនរន

្បឌិត្តូវអ្ៃុវតត ផ្ហើយវាជួយអ្នក្សបផ្ងកើតថ្មី ឬ អ្នក្សស្ស្តវ្ជាវផ្ៅក្សនុងអ្េិវឌឍតសៃការអាជីវក្សមម
មួយ ត លទក្ស់ ទញវ ិៃិផ្ោរិ ៃៃិង សលិតក្សរ កាៃ់តតង្ហយស្សួល
© WIPO/OMPI

៉ូរជាតសៃការអាជីវក្សមម
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មួយត ល បាៃសតល់ជារំៃិតលែ្បផ្សើរជាងមុៃពី រផ្បៀបការនរន្បឌិតអ្េិវឌឍ ៃិង ្តូវបាៃផ្ធ្ែើ
អាជីវក្សមម ៉ូរសលិតសលម្ចៃទីសារ។ ជាធ្មមតា វាផ្ ើរតួ ផ្ធ្ែើជាស្តពៃរវាងការស្ស្តវ្ជាវ ៃិង
ការអ្េិវឌឍផ្ៅផ្លើន ម្ចខង ផ្ហើយការសលិតផ្ៅផ្លើន ម្ចាងផ្ទៀត។

៉ូផ្រនេះតាមវ ិធ្ីផ្ៃេះ ផ្តើមជឍមណ្ឌលការបផ្ងកើតថ្មីរឺជាការពាោមត្បកាលយក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញា ផ្ៅ

ជាម៉ូលធ្ៃបញ្ញាតមៃផ្ទ ?

ផ្ន្ទេះជាការ្តឹម្តូវ។ វាតមៃតទៃផ្ៅមជឍមណ្ឌលការបផ្ងកើតថ្មីរឺផ្ធ្ែើការជួយស្មួល

ល់ការផ្សេរការនរន្បឌិតពី ំណាក្ស់កាលស្ស្តវ្ជាវរ៉ូលផ្ៅក្សនុងទីសារ។

ការបផ្ងកើតថ្មីផ្ជារជ័យជាផ្្រើៃផ្ៅតាមបណា
ត ស្តក្សលវ ិទាល័យ

បណា
ត ្បផ្ទសឧសាហក្សមមផ្ទ បុតៃតក្ស៏ម្ចៃផ្ៅ្បផ្ទសមុិក្សសុិក្ស៉ូ
្បផ្ទសអាហេង់ទីៃ
អាសុីត រ។

ផ្ហើយខាំុបាៃឮថាពួក្សវាក្ស៏ម្ចៃផ្ៅក្សនុង

មិៃ្តឹមតតម្ចៃផ្ៅក្សនុង

្បផ្ទសផ្្បសុីល ៃិង

បណា
ត ្បផ្ទសជាផ្្រើៃនៃទែីប

ភារក្សិររច បស់ផ្យើងផ្ៅអ្ងាការក្សមមសិទិប
ា ញ្ញាពិេពផ្លាក្ស
ល់្បផ្ទសក្សំពុងអ្េិវឌឍក្សនុងការបផ្ងកើតមជឍមណ្ឌលការបផ្ងកើតថ្មី

ជួយស្មបស្មួល ល់ទីសារក្សនុងការវ ិៃិផ្ោរបញ្ញា

ម្ចៃមជឈមណ្ឌល

រឺផ្ ើមបីជំរញ
ុ ផ្លើក្សទឹក្សរិតត
ជាររន្ទសមព័ៃធត លៃឹង

ពាក្សយមាងផ្ទៀតលទធសលស្ស្តវ្ជាវ

សផ្្មរបាៃផ្ៅមៃេីរពិផ្ស្តធ្ៃ៍ស្ស្តវ្ជាវជាតិ ឬស្តក្សលវ ិទាល័យ ឬផ្ដ្ឋយអ្នក្សនរន្បឌិត
ក្សនុងស្សុក្ស។
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សង្ងេបបញ្ច ប់
តាមរយៈការសិក្សាម៉ូឌុលជាផ្្រើៃរបស់អ្នក្ស អ្នក្សបាៃផ្រៀៃអ្ំពី្បផ្េទផ្សេងៗគ្នននៃក្សមម
សិទិប
ធ ញ្ញាៃិង្បផ្េទផ្សេងគ្នននៃក្សិរចការពារ។ ម៉ូឌុលផ្ៃេះបាៃសងកត់ធ្ងៃ់ពីអ្តថ្បផ្ោជៃ៍នៃ
ក្សិរចការពារជាផ្្រើៃ ក្សនុងខណ្ៈជាអ្នក្សកាៃ់កាប់សិទិធ។ ជាម៉ូលដ្ឋាៃ ផ្ៅក្សនុង្បធាៃបទទំង

អ្ស់នៃការពៃយល់ រឺថាអ្នក្សបផ្ងកើតក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញាអារទទួលសលតបសនងជាហិរញ្ា វតថុ តាម
ការផ្ធ្ែើការអ្ៃុវតតសិទិធរបស់ពួក្សផ្រ។

្គ្នៃ់តតជាម្ចចស់ក្សមមសិទិធបញ្ញា

មិៃបផ្ងកើតលុយផ្ទ។

ផ្ ើមបីផ្ធ្ែើ ៉ូរផ្ៃេះ ម្ចចស់នៃសិទិធ្តូវតតទញយក្សវាតាមរយៈហិរញ្ា វតថុ្បផ្េទផ្សេងៗគ្នននៃការ
រុេះក្សិរច្ពមផ្្ពៀងពាណ្ិជជក្សមម រួមទំងការផ្រៀបរំសតល់អាជាាប័ណ្ណ ៃិង ការលក្ស់សិទិធ ។ ផ្ៅ
ក្សនុងៃ័យផ្ៃេះ

្រប់ក្សិរច្ពមផ្្ពៀងពាណ្ិជជក្សមមទំងផ្ៃេះរឺជាការពាោមត្បកាលយក្សមមសិទិា

បញ្ញាផ្ៅជាម៉ូលធ្ៃបញ្ញា ។
អ្នក្សបាៃផ្រៀៃអ្ំពីររន្ទសមព័ៃធទ៉ូផ្ៅនៃរាប់សីព
ត ីសិទិធអ្នក្សៃិពៃធ

ៃិងបាៃសិក្សាពីទិ ា

ភាពទ៉ូផ្ៅនៃ


ស្តនន មួយ្តូវបាៃការពារផ្ដ្ឋយ សិទិធអ្ក្ស
ន ៃិពៃធ



សិទិធសល
ត ់ផ្ៅឲ្យម្ចចស់សិទិធអ្នក្សៃិពៃធ



ត ៃក្សំណ្ត់ផ្លើសិទិធទំងផ្ន្ទេះ



ភាពជាម្ចចស់ ៃិងការផ្សេរសិទិធអ្នក្សៃិពៃធ ៃិង



ការអ្ៃុវតតសិទិធ ។

អ្ៃុសញ្ញា Berneបាៃតថ្លងថាសិទិធអ្នក្សៃិពៃធ្រប ណ្តប់ "រាល់ការសលិតផ្ៅក្សនុងវ ិស័យ

អ្ក្សេរស្តស្រសត វ ិទាស្តស្រសត ៃិង សិលបៈ អ្ែីៗក្ស៏អារជារផ្បៀប ឬ ទ្មង់នៃការបផ្ញ្ចញរំៃិត"
។ តាមៃ័យទ៉ូលាយ រឺ្រប់ ស្តនន ផ្ ើមនៃការៃិពៃធ ផ្ដ្ឋយមិៃរិតពី លក្សខណ្ៈសមបតតិរបស់
អ្ក្សេរស្តស្រសត ឬ សិលបៈ ។ ម្ចចស់សិទិអ្
ធ នក្សៃិពៃធក្សុងស្ត
ន
ន ន ្តូវបាៃការពារ អារផ្្បើស្តនន

តាមបំណ្ង ៃិងអារការពារអ្នក្ស នទពីការផ្្បើវាផ្ដ្ឋយគ្នមៃការអ្ៃុញ្ញាត ។ សិទិទ
ធ ំងផ្ៃេះ្តូវ
បាៃសំផ្ៅផ្ៅផ្លើ "សិទិធផ្ទតរ់មុខ" ។ សិទិធអ្ក្ស
ន ៃិពៃធការពារទំងពីរ សិទិធផ្ស ក្ស
ា ិរច ៃិង សិទិធ
សីលធ្ម៌។
បតៃថមផ្លើអ្ីែត លបាៃផ្រៀបរាប់ខាងផ្លើ ក្សិរច្ពមផ្្ពៀង TRIPS បាៃបញ្៉ូច ល្បផ្េទ

មួយផ្សេងផ្ទៀតនៃការង្ហរ ត ល្តូវបាៃ្រប ណ្តប់ ផ្ៅផ្្កាមសិទិធអ្នក្សៃិពៃធ។ វារឺជាការ
សលិតពហុព័ត៌ម្ចៃ ៃិងផ្ទេះបីជាគ្នមៃៃិ យមៃ័យសល៉ូវរាប់ ណាក្ស៏ផ្ដ្ឋយ ម្ចៃការយល់ស្សប
គ្ននថា ការរួមបញ្៉ូច លគ្នននៃ សំផ្
© WIPO/OMPI
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បាៃផ្ធ្ែើផ្

ើងអារ ំផ្ណ្ើរការផ្ដ្ឋយក្សមមវ ិធ្ី ក្សុំពយ៉ូទ័ រមួ យ ្តូវបាៃចាត់ទុក្សជាការបផ្ញ្ចញរំៃិត

ផ្ ើមនៃការៃិពៃធ ៃិង្តូវបាៃ្រប ណ្តប់ផ្ដ្ឋយសិទិអ្
ធ នក្សៃិពៃា។

សិទិធ្បហាក្ស់្បតហល ក្ស៏បាៃសំផ្ៅ ល់សិទិធជិតខាង ឬ ពិផ្សសជាងផ្ៃេះ "សិទិជ
ធ ិត
ខាងរបស់សិទិអ្
ធ នក្សៃិពៃា" ការពារសល្បផ្ោជៃ៍ស្សបរាប់របស់បុរល
ា ណាមួយ ឬ អ្ងាការ
ណាត លបាៃរួមរំតណ្ក្សផ្ធ្ែើឲ្យស្តនន ផ្ៃេះម្ចៃ ល់ស្តធារណ្ជៃ ឬ បុរាលទំងឡាយណា
ត លបតៃថមភាពនរន្បឌិត បផ្រចក្សផ្ទស ឬ ជំន្ទញផ្រៀបរំ ។
តាមទំលាប់ សិទិធ្បហាក្ស់្បតហល្តូវបាៃសដល់ជ៉ូៃអ្នក្សទទួលសលបី ្បផ្េទរឺ: អ្នក្ស
សតមដង សលិតក្សរ ៃិង អ្នក្សសេពែសាយ ។ ត្មូវការស្ម្ចប់ក្សិរចការពារស្សបរាប់នៃ្ក្សុមទំង
បីផ្ៃេះ ្តូវបាៃបាៃក្សំណ្ត់ផ្ៅក្សនុងអ្ៃុ សញ្ញាទី ្ក្សុងរម
៉ូ ក្សនុងឆ្នំ ១៩៦១ ត លជាការ្បឹងត្បង

បផ្ងកើតបទបបញ្ា តិតអ្ៃតរជាតិ ផ្ៅក្សនុងវ ិស័យថ្មីមួយ ត លរាប់ជាតិ ម្ចៃជាធ្រម្ចៃ។ មាងផ្ទៀត
រ ាភារផ្្រើៃ ជាធ្មមតាបាៃព្ង្ហង ៃិង អ្ៃុម័តរាប់ មុៃផ្ពល្បកាៃ់ យក្សអ្ៃុសញ្ញាផ្ៃេះ។
អ្ៃុសញ្ញាទី្ក្សុងរម
៉ូ ផ្ទេះបីជាមិៃលែឥតផ្ខាចេះ ៃិង្តូវការពិ ៃិតយផ្
អ្ៃតរជាតិស្ម្ចប់ក្សិរចការពារក្សនុងវ ិស័យផ្ៃេះ។

ើងវ ិញ រឺផ្ៅតតជាផ្គ្នល

៉ូរជារាប់សិទិធអ្ក្ស
ន ៃិពៃធ អ្ៃុសញ្ញាទី្ក្សុងរម
៉ូ

ៃិងរាប់ជាតិម្ចៃត ៃក្សំណ្ត់ផ្លើសិទិធ អ្ៃុញ្ញាតស្ម្ចប់ការផ្្បើ្បាស់លក្សខណ្ៈឯក្សជៃ ការ
ផ្្បើ្បាស់ផ្សរក្សតី ក្សស្សង់ ខីលៗ ៃិងការផ្្បើ្បាស់ស្តនន រក្សាសិទិស
ធ ្ម្ចប់ការបផ្្ងៀៃ ឬ ការ
ស្ស្តវ្ជាវវ ិទាស្តស្រសត ។

ថ្ិរផ្វលានៃក្សិរកា
ច រពារសិទិធ្បហាក្ស់្បតហល
គឺ ២០ ឆ្នំចាប់ពីរុងឆ្នំផ្ន្ទេះនៃ:


ការថ្តសផ្មលង្តូវបាៃផ្ធ្ែើ



ការសតមតងបាៃផ្ធ្ែើផ្



ការចាក្ស់សាយបាៃផ្ក្សើតម្ចៃ ។

៉ូរបាៃតរងផ្ៅក្សនុងអ្ៃុសញ្ា ទី្ក្សុងរម
៉ូ

ើង

ការអ្េិរក្សេ ឬ វ ិធាៃការបផ្ណា
ត េះអាសៃន សំផ្ៅយក្សការផ្ដ្ឋេះស្ស្តយសំណ្ងស្ម្ចប់
ការរ ំផ្លាេបំពាៃ ឬ ការរ ំផ្លាេផ្លើសិទិ្ធ បហាក្ស់្បតហល ។ ទំងផ្ៃេះរួមម្ចៃ សំណ្ងរ ា

បបផ្វណ្ី ទណ្ឌក្សមម្ពហមទណ្ឌ វ ិធាៃការតាមម្ចត់ ្រក្ស្ពំត ៃៃិ ងវ ិធាៃការផ្សេងៗ សំណ្ង
ៃិង ទណ្ឌក្សមម្បឆ្ំងៃឹងការរ ំផ្លាេបំពាៃនៃឧបក្សរណ្៍បផ្រចក្សផ្ទស ។
សិទិធ្បហាក្ស់្បតហល

ក្ស៏ ការពារោងទ៉ូលំទ៉ូលាោពី ការបផ្ញ្ចញរំៃិតវបបធ្ម៌

(Culture expression) ត លមិៃបាៃសរផ្សរ ៃិង មិៃបាៃក្សត់្តាទុក្សរបស់្បផ្ទសក្សំពុង
អ្េិវឌឍជាផ្្រើៃផ្ទៀត។ ក្សិរចការពារសិទិ្ធ បហាក្ស់្បតហលបាៃកាលយជាតសនក្សនៃរ៉ូបភាពធ្ំ មួយ
ៃិង ជាបុផ្រលក្សខខណ្ឌចាំបារ់
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ផ្ ើមបីរ៉ូលរួមក្សនុង្បព័ ៃធរំផ្ហើញថ្មីរបស់ពាណ្ិជជក្សមមអ្ៃតរជាតិ

14
ៃិង ការវ ិៃិ ផ្ោរ។
តសនក្ស្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមនៃក្សមមសិទិធបញ្ញា ម្ចៃព័ ត៌ម្ចៃជាម៉ូលដ្ឋាៃ ។ ្បកាស
ៃីយប្តតក្សកក្សមម

រឺជាទ្មង់ រំណាស់ជាងផ្ររបស់ក្សិរកា
ច រពារក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញាៃិង ៉ូរទ្មង់

ទំងអ្ស់នៃក្សិរចការពារក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញា

ផ្គ្នលបំណ្ងនៃ្បព័ៃធ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម

រឺ

ផ្ ើមបីជំរញ
ុ ផ្លើក្សទឹក្សរិតត ល់ការអ្េិវឌឍផ្ស ាក្សិរច តាមការសតល់រង្ហែៃ់ នរន្បឌិតបញ្ញា ។ តសនក្ស
ផ្ៃេះបាៃពៃយល់ថា

ផ្គ្នលបំណ្ងរបស់្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម

រឺផ្ ើមបីជំរញ
ុ ការអ្េិវឌឍ

ផ្ស ាក្សិរផ្ច ដ្ឋយសតល់រង្ហែៃ់ ផ្ៅការនរន្បឌិតតសនក្សបញ្ញា ។
ផ្្កាមក្សិរចការពារ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម ទំងការបផ្ងកើតៃិងការអ្េិវឌឍបៃត្តូវបាៃ

្រប ណ្តប់ ។ របក្សរំផ្ហើញវ ិទាស្តស្រសត ៉ូរជា ការបផ្ងកើតថានំ ផ្បៃីសុីលីៃ (Penicillin) រឺ ម្ចៃ
ស្តរៈសំខាៃ់ ៃិង ការពារផ្សមើគ្នន

៉ូរគ្ននការនរនម្ចសុីៃមួយឲ្យ ំផ្ណ្ើរការផ្លឿៃជាងមុៃ។

្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមការពារការនរន្បឌិត ៃិង ក្សនុងៃ័ យស្តមញ្ា ការនរន្បឌិតមួយអារ
្តូវបាៃក្សំណ្ត់ថាជា ំផ្ណាេះស្ស្តយថ្មីស្ម្ចប់បញ្ញ
ា បផ្រចក្សផ្ទសមួយ។

ំផ្ណាេះស្ស្តយ រឺ

ជា “រំៃិត” ៃិង ក្សិរចការពារផ្្កាមរាប់្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមមិៃទមទរថាការ្បឌិត
ផ្

ើងម្ចៃជារ៉ូបរាងផ្ទ។

ផ្ទេះោងណាម្ចៃវ ិធាៃៃិងក្សរណ្ីផ្លើក្សតលង

រំផ្ពាេះផ្រឿង

ទំងឡាយ ត លមិៃអារ្តូវបាៃសតល់្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម ។ ទំងផ្ៃេះរួមម្ចៃ: តហេៃ
មៃុសេ អ្ែីៗត លបាៃរក្សផ្

ើញក្សនុងធ្មមជាតិ ៃិងម្ចសុីៃត ល្បឆ្ំងៃឹងរាប់ ធ្មមជាតិ ៉ូរជា

ម្ចសុីៃម្ចៃរលន្ទមិៃដ្ឋរ់ ។ ការប ិផ្សធ្ផ្សេងៗផ្ទៀត ត លសថិតផ្ៅផ្្កាមរាប់ជាតិជា
ទ៉ូផ្ៅរឺ្ទឹសីវត ិទាស្តស្រសត ៃិង រ៉ូបមៃតរណ្ិតវ ិទា រផ្្ម្ចង វ ិធាៃ ៃិង វ ិធ្ីស្តស្រសតផ្ធ្ែើពាណ្ិជជ
ក្សមម ៃិង វ ិធ្ីស្តស្រសតពាបាលមៃុ សេ ឬ សតែ ឬ វ ិធ្ី ស្តស្រសតវ ិៃិ រ័យ
ឆ ផ្រារ ។
ផ្ៅផ្ពលត លតក្សកក្សមមមួយបាៃដ្ឋក្ស់ពាក្សយ វា្តូវបាៃពិៃិតយផ្
ផ្ដ្ឋយអ្នក្សបផ្រចក្សផ្ទសជំន្ទញ
តក្សកក្សមម។

ផ្ ើមបីធាន្ទថាវាផ្ឆ្លើយតបតាមត្មូវការនៃ្បកាសៃីយប្ត

ររ ិតលក្សខណ្ៈត លការនរន្បឌិតមួយ្តូវម្ចៃរឺ:

(២) វា្តូវតតម្ចៃជំហាៃរក្សផ្

ើងវ ិញ ៃិង ្តួតពិៃិតយ

(១)វា្តូវតតថ្មី

ឬ

របស់ថ្ីម

ើញថ្មី (៣) វា្តូវតតយក្សផ្ៅអ្ៃុវតតបាៃផ្ៅក្សនុងឧសាហក្សមម ។

ជាសផ្ងខប ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម

រឺជាក្សិរច្ពមផ្្ពៀងរវាងរដ្ឋាេិបាលជាតិ ៃិងអ្នក្សនរន

្បឌិត។ រ ាសតល់ក្សិរចការពារស្ម្ចប់ រយៈផ្ពលក្សំណ្ត់ ណាមួយ ត លធាន្ទថាអ្នក្សនរន្បឌិត
ទទួលបាៃសលតបសនង ។ បន្ទេប់ពីសុតក្សំណ្ត់ ជាធ្មមតាម្ចៃរយៈផ្ពល ២០ ឆ្នំ ផ្្កាយពី
អ្ស់សុពលភាព្បកាសៃី យប្តតក្សកក្សមម ការនរន្បឌិតផ្ន្ទេះរឺអារផ្្បើ បាៃ្រប់គ្នន ។ ផ្ដ្ឋយ
ស្តរគ្នមៃក្សិរកា
ច រពារទ៉ូទំងពិេពផ្លាក្ស អ្នក្សនរន្បឌិតម្ចនក្ស់្តូវតតបង់នថ្លដ្ឋក្ស់ពាក្សយផ្សនើសុំ ៃិង
នថ្លការពារ្បចាំឆ្នំតាម្បផ្ទសៃីមួយៗត លគ្នត់ម្ចៃបំណ្ងការពារ ។
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ផ្ៅក្សនុងម៉ូ ឌុលពីពាណ្ិជជសញ្ញា អ្នក្សបាៃផ្រៀៃថាពាណ្ិជជសញ្ញារឺជា ពាក្សយមួយម្ចត់

៉ូផ្ហាាមួយ ផ្លខមួយ អ្ក្សេរមួយតួ ពាក្សយផ្ស្តលក្សមួយ សំផ្

ស៉ូមបីតតក្សលិៃត លបញ្ញ
ជ ក្ស់ពី្បេពនៃទំៃិញៃិង/ឬ

ងមួយ ពណ្៌មួយ ឬ ផ្ពលខលេះ

ផ្សវាត លពាណ្ិជជសញ្ញាផ្ន្ទេះ្តូវបាៃ

ផ្្បើ។
ពាណ្ិជជសញ្ញារឺជាតសនក្សមួយនៃក្សមមសិទិធបញ្ញា ផ្ហើយផ្គ្នលបំណ្ងរបស់ពួក្សវារឺ ផ្ ើមបី
ការពារផ្្មេះរបស់សលិតសល

ជាជាងការនរន្បឌិត

ឬ

រំៃិតផ្ៅពីផ្្កាយសលិតសល។

ៃិោយជារួម ពាណ្ិជជសញ្ញារួរតតម្ចៃលក្សខណ្ៈតញក្សដ្ឋរ់ ៃិងមិៃរួរម្ចៃលក្សខណ្ៈផ្បាក្ស
បផ្ញ្ញ
ឆ ត។

ជាវ ិធ្ី ស្តស្រសតមួយ ៏ សំខាៃ់ ក្សុងការបង្ហ
ន
ាញ

ការផ្្បើ្បាស់ទំៃិញសម្ចាល់េ៉ូមិស្តស្រសត

្បេពផ្ ើមនៃទំៃិញៃិង ផ្សវាក្សមម។ មួ យក្សនុងរំផ្ណាមផ្គ្នលបំណ្ងនៃការផ្្បើ្បាស់របស់
ពួក្សវា រឺផ្លើក្សក្សមពស់ពាណ្ិជជក្សមមផ្ដ្ឋយការសដល់ព័ត៌ម្ចៃ្បេពផ្ ើមរបស់សលិតសលផ្ៃេះ ល់
អ្តិថ្ិជៃ ។ ជាញឹក្សញាប់ផ្ៃេះអារបញ្ញ
ជ ក្ស់រុណ្ភាពជាក្ស់លាក្ស់មួយ

ត លអ្តិថ្ិជៃក្សំពុង

តសែងរក្ស ។ ពួក្សផ្រអារផ្្បើ ស្ម្ចប់សលិតសលឧសាហក្សមម ៃិង ក្សសិក្សមម។ ក្សិរចការពារ តបប
ផ្ៃេះរឺ

ឈរផ្លើម៉ូលដ្ឋាៃជាតិ

បុតៃតម្ចៃសៃធិសញ្ញាអ្ៃតរជាតិជាផ្្រើៃ

ត លជួយ ល់ក្សិរច

ការពារផ្ៅបណា
ត ្បផ្ទសជាផ្្រើៃ។
អ្នក្សបាៃផ្រៀៃសងត រ

អ្ំពីសៃធិសញ្ញាអ្ងាការក្សមមសិទិាបញ្ញាពិេពផ្លាក្សទក្ស់ទងៃឹង

្បព័ៃរ
ធ ុេះបញ្ជីអ្ៃតរជាតិស្ម្ចប់ក្សិរចការពារពាណ្ិជជសញ្ញា

ៃិងរំៃ៉ូរឧសាហក្សមម។

របស់អ្ងាការក្សមមសិទិាបញ្ញាពិេពផ្លាក្សផ្ៅក្សនុង ំផ្ណ្ើរការផ្ៃេះរឺ ផ្ធ្ែើជាអ្នក្ស្រប់្រង

តួន្ទទី
ការពារ

្បព័ៃធផ្មនៃរុេះបញ្ជី។

្បព័ៃម្ច
ធ ្ឌី ្តូវបាៃបផ្ងកើតផ្

ើងផ្លើសពី ១០០ ឆ្នំ ផ្ហើយផ្គ្នលបំណ្ងរបស់វារឺ

តាមដ្ឋៃការរុេះបញ្ជីម្ចក្សជាលក្សខណ្ៈអ្ៃតរជាតិ ។ ្បសិៃផ្បើ បុរាលម្ចនក្ស់រង់បាៃក្សិរចការពារ
ពាណ្ិជជសញ្ញារបស់ខួៃផ្ៅក្សន
ល
ុង្បផ្ទសជាផ្្រើ ៃ

ំប៉ូងគ្នត់្តូវតតរុេះបញ្ជីវាផ្ៅក្សនុង្បផ្ទស

ផ្ ើមរបស់គ្នត់។ វាម្ចៃភាពអាស្ស័យគ្ននស្ម្ចប់រយៈផ្ពល្បាំឆ្នំ ្បសិៃផ្បើពាណ្ិជជសញ្ញា
្តូវបាៃប ិផ្សធ្ផ្ៅក្សនុង្បផ្ទសផ្ ើម បុតៃតទទួលបាៃការរុេះបញ្ជីផ្ៅក្សនុង្បផ្ទសត លបាៃ

ផ្្ជើសផ្រ ើសយក្សផ្សេងផ្ទៀត វាៃឹង្តូវលុបផ្ចាល ៉ូរគ្នន។ ក្សិរចការពារម្ចក្សជាលក្សខណ្ៈអ្ៃដរ
ជាតិរឺមិៃកាលក្សំណ្ត់

រាបណាវា្តូវតតរុេះបញ្ជីស្តរផ្

គ្នមៃក្សំណ្ត់រំៃួៃ ងត ល្តូវរុ េះបញ្ជីស្តរផ្
ក្សិរច្ពមផ្្ពៀងទី្ក្សុងហារ

(Hague

ើងវ ិញផ្ទ។

ើងវ ិញផ្រៀងរាល់ ប់ឆ្នំមតង ។ វា

Agreement)

បាៃបផ្ងកើត្បព័ៃធរុេះបញ្ជីរំៃ៉ូរ

ឧសាហក្សមមជាលក្សខណ្ៈអ្ៃដរជាតិ ។ រំៃ៉ូរឧសាហក្សមម សំផ្ៅផ្ៅផ្លើ រ៉ូបរាងរបស់វតថុមួយ
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ផ្ហើយវាខុសពី្បកាសៃី យប្តតក្សកក្សមម ។ ភាពខុសគ្នន ៏សំខាៃ់ រឺថា ្បកាសៃីយប្តតក្សក
ក្សមមមួយ ការពារបផ្រចក្សផ្ទសនៃការនរន្បឌិត ៃិង ការបផ្ងកើតថ្មី ខណ្ៈផ្ពលត ល រំៃ៉ូរ
ឧសាហក្សមមការពាររ៉ូបរាងរបស់វតថុមួយ។

ម្ចចស់របស់រំៃ៉ូរឧសាហក្សមម្តូវបាៃការពារ

ស្ម្ចប់រយៈផ្ពលមួយក្សំណ្ត់ ។ ក្សនុង្បផ្ទសភារផ្្រើៃក្សិរចការពារម្ចៃរយៈផ្ពល ប់ឆ្នំ ឬ

ស្ម្ចប់ ប់្បាំផ្ៅនមៃឆ្នំ។ វាម្ចៃ ផ្សរក្សតីបង្ហាប់ ថ្ីម ស្ម្ចប់្បផ្ទសផ្ៅក្សនុងសហភាពអ្ឺ រប
ុ
ត លសតល់ម្ចចស់រំៃ៉ូរឧសាហក្សមមៃ៉ូវក្សិរកា
ច រពាររយៈផ្ពល នមៃ្បាំឆ្នំ។

សៃធិសញ្ញាសហ្បតិបតដិ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម(Patent Cooperation Treaty)សតល់
ៃីតិវ ិធ្ីស្តមញ្ាស្ម្ចប់ អ្ក្ស
ន នរន្បឌិត ឬ អ្នក្សផ្សនើសុំ ផ្ ើមបីដ្ឋក្ស់ពាក្សយ ៃិង ទទួលបាៃតក្សកក្សមម
ផ្ៅក្សនុង្បផ្ទសមួយរំៃួៃធ្ំ។ ផ្លើសពីផ្ៃេះផ្ទៀត វាជំរញ
ុ
ៃិង ស្មបស្មួលការផ្ទលស់ប៉ូរត

ព័ត៌ម្ចៃបផ្រចក្សផ្ទសត លម្ចៃផ្ៅក្សនុងឯក្សស្តរតក្សកក្សមមផ្ៅក្សនុងឧសាហក្សមម ៃិងអ្នក្សផ្ធ្ែើការផ្ៅ
ក្សនុងវ ិស័យជាក្ស់លាក្ស់ផ្ន្ទេះ។

ផ្ ើមបីបំផ្ពញ ការយល់ ឹងរបស់អ្នក្សពីវ ិស្តលភាពក្សិរចការពារក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញាផ្ៅផ្លើទីសារ

អ្នក្ស្តូវបាៃបង្ហាញពីទសេៃៈទៃពីអ្ំផ្ពើ នៃការ្បក្សួត្បតជងមិៃផ្ស្តមេះ្តង់ ៃិង ្បផ្េទនៃ
ទផ្ងែើត លអារ្តូវបាៃចាត់ទុក្សថាការ្បក្សួត្បតជងមិៃផ្ស្តមេះ្តង់
ត ល្តូវបាៃផ្្បើផ្ ើមបីធាន្ទភាពយុតិធ្
ត ម៌ ក្សុងការ្បក្សួ
ន
ត្បតជង

។

៉ូរគ្នន ំផ្ណាេះស្ស្តយ
ផ្គ្នលបំណ្ងរំបងនៃ

រាប់សីព
ត ី ការ្បក្សួត្បតជងមិៃផ្ស្តមេះ្តង់ ្តូវបាៃផ្រពៃយល់ថា: ក្សិរចការពាររ៉ូ្បក្សួត្បតជង
ក្សិរចការពារអ្នក្សផ្្បើ្បាស់

ៃិង

ស្តធារណ្ជៃជា្ទង់្ទយធ្ំ។

ការពារការ្បក្សួត្បតជងផ្ៅក្សនុងការចាប់អារមមណ្៍ពី

ផ្ដ្ឋយវ ិភារពី ្បផ្េទផ្សេងៗគ្នននៃទផ្ងែើត លតាងឲ្យការ

្បក្សួត្បតជងមិៃផ្ស្តមេះ្តង់ អ្នក្សអារយល់ពីការបំផ្ពញបតៃថមគ្ននរវាង រាប់ក្សមមសិទិធបញ្ញា
ៃិងរាប់ការ្បក្សួត្បតជងមិៃផ្ស្តមេះ្តង់ ។
ជារុងផ្្កាយ

អ្នក្សបាៃបញ្ចប់វរាសិក្សាតណ្ន្ទំផ្ៃេះផ្ដ្ឋយផ្រៀៃអ្ំពីក្សិរចការពារព៉ូជរុក្សខ

ជាតិ ត លជាទិ ាភាពមួយផ្សេងផ្ទៀតនៃក្សមមសិទិប
ធ ញ្ញា ។ ក្សិរចការពារ sui generis បាៃសតល់
ព៉ូជរុក្សជា
ខ តិថ្ីមៗ ផ្ៅផ្ពលត លពួក្សវាតបតាមលក្សខខណ្ឌជាក្ស់លាក្ស់ តសែងរក្សការទទួលស្តាល់

សមិទិធសលនៃការបង្ហកត់ព៉ូជត លផ្ធ្ែើការវ ិៃិ ផ្ោរសំខាៃ់ផ្ៅក្សនុងវ ិស័យក្សសិក្សមម វ ិស័យស្តក្ស
វបបក្សមម ៃិង ន្ពផ្ឈើ ។ ឱ្កាសស្ម្ចប់ពួក្សផ្រទទួលបាៃ សិទិផ្ទ
ធ ត រ់មុខមួយជាក្ស់លាក្ស់ ទក្ស់

ទងផ្ៅៃឹងព៉ូជរុក្សខជាតិ ថ្ីម ៃិង ៉ូរជាការទញយក្សការរំណាយនថ្លផ្ ើម្តលប់វ ិញ សតល់ៃ៉ូវការ
ផ្លើក្សទឹក្សរិតម
ត ួយ ៏សំខាៃ់ ស្ម្ចប់សក្សមមភាពតផ្ៅមុខផ្ទៀត ត លជាលទាសលផ្ធ្ែើឲ្យ្បផ្សើរ
ផ្

ើងៃ៉ូវរុណ្ភាព ៃិងសក្សមមភាពនៃរុក្សខជាតិ្រប់្បផ្េទ ។
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