
 
កំណត់សម្គា ល់ការសិកសាៈ ម ៉ូឌុលន េះត្តូវនត្រើនេលត្រហែលត្រំនម្គ ង ។ ត្រសិ នរើ អ្នកម្គ នេលតិចតួច
អ្នកអាចផ្អា កការសិកសនោយសមរមយរន្ទា រ់េីភាគន សនមេងភាគទី៤  ។ 
 

ម ៉ូឌុល ៧:  ប្រកាសនីយរប្ររក្កក្មម 
 

នោលរំណង  រន្ទា រ់េីរ រញ្ច រ់ការសិកសន ម ៉ូឌុលន េះ  អ្នកអាច ៖ 
 

១.េិេណ៌ន្ទអំ្េីនោលរំណងន ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមឲ្យរ ១០០ពាកយ ។ 
២.ន្វើជាតារាង សតីេី ល័កខខ័ណឌ ហែលត្តូវរ ទទួលគាលា ល់ជាទ៉ូនៅសត្ម្គរ់ការទទួលរ  

      ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម។ 
៣.េិេណ៌ន្ទអំ្េីសិទធិផ្អត ច់មុខហែលទទួលរ េីត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ 
៤.នលើកនទបើងេីរុគាលហែលទទួលខុសត្តូវចំនពាេះការផ្តួចនផ្តើមគំ ិតអ្ ុវតតត្រកាស ីយរ័ត្ត   

      តកកកមមន េះ ។  
៥.េ យល់ថានតើនែតុអ្វីរ ជាត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមតត្មូវឲ្យម្គ នៅកនុងត្រនទសណាមួយ 
    សិ   មុ  ឹងអ្នកអាចរតឹងអ្នករនំោភនៅកនុងត្រនទសនន្ទេះរ  ។ 

  ៦. េិេណ៌ន្ទអំ្េី  ីតិវ ិ្ ីហែលត្តូវអ្ ុវតតកនុងករណីហែលពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្តូវ 
     រ ោក់ពាកយជាលកខណាៈជាតិ   ជាលកខណាៈតំរ ់  ឬតាមរយាៈស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតតិការ     

       ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម(PCT) ។ 
 

នសចកតីនផ្តើម 
 
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមគឺជាទត្មង់ចាស់មួយសតីេីកិចចការពារកមមសិទធិរញ្ញា  នែើយែ៉ូចទត្មង់ទំងអ្ស់
ន កិចចការពារកមមសិទធិរញ្ញា ហែរ នោលរំណងន ត្រេ័ ធត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមគឺនែើមបីនលើកទឹកចិតត
ែល់ការអ្ភិវឌឍនសែឋកិចច  ិងរនចចកវទិានោយផ្តល់ជារង្វវ  ់ចំនពាេះការនចនត្រឌិតខាងរញ្ញា  ។  ម ៉ូឌុល
ន េះ ឹងេ យល់អ្នក ៉ូវនោលរំណងន ត្រកាស ីយរត្តតកកកមម  ផ្លត្រនោជ ៍ន ការទទួលរ  ៉ូវ
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម  នតើត្រនភទន ទំ ិញអ្វីខេេះហែលអាចទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម  ិង
កិចចការពារនោយត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមម្គ រយាៈនេលរ ុន្ទម   ។ ម្គ ការេ យល់ផ្ងហែរអំ្េីចរកិ
លកខណាៈន ត្រេ័ ធត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមអ្ តរជាតិ ។ 

 



ប្រកាសនីយរ័ប្ររក្កក្មម 
 
នតើត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម គឺជាអ្វី ? 
 
នយើងនំ្ទោន ចារ់នផ្តើមេិចារណា ថានតើអ្វីនៅជាត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។  នៅនេលហែលពាកយ
នសនើសំុត្តូវរ នចញនោយការោិល័យររស់រោឋ ភិរល(ជាទ៉ូនៅការោិល័យត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម) 
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមជាកកគាលរមួយហែលេិេណ៌ន្ទអំ្េីតកកកមមមួយ  ិងរនងកើតរ ជាគាលា  ការណ៍
ចារ់មួយហែលជាទ៉ូនៅ តកកកមមត្តវូរ ន្វើអាជីវកមមនោយម្គ ការអ្ ុញ្ញា តេីម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្ត
តកកកមមហតរ ុនណាណ េះ ។  មា ងនទៀតត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមការពារតកកកមមមួយ  ិងផ្តល់សិទធិផ្អត ច់មុខ
ែល់ម្គច ស់សិទធិនែើមបីនត្រើត្រស់តកកកមមររស់ខេួ នៅកនុងរយាៈនេលមួយម្គ កំណត់ ។  នែើយតកកកមមមួយ
អាចត្តូវរ កំណត់ថាជាែំនណាេះស្រគាលយថ្មីមួយចំនពាេះរញ្ញា រនចចកនទស ។ 
 
ឧទែរណ៍សតីេីតកកកមម :  រ ាេះរិទររួសឆ្ន ំងអ្ ុតអ្គាីស ីមជុលខាា ស់  រ ិច  ទ៉ូរស័េា ។ល។ 
 
ឥទប៉ូវន េះ  នយើងនំ្ទោន គាលត រ់ភាគន សនមេងរន្ទា រ់ហែលេ យល់អំ្េីនោលរំណង  ិងត្រវតតិន កិចចការពារ
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ 
 
ភាគន សនមេងភាគទី១ :       អ្នកអាចត្ររ់ខ្ុំរ ឬនទ នតើអ្វីនៅជានោលរំណងររស់ត្រកាស ីយរត្ត  
                                          តកកកមម? 
 

នោលរំណងន ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមគឺផ្តល់ទត្មង់ន កិចចការពាររនចចកវទិាទំន ើរ ។ ត្ទឹសតី
គឺថា កិចចការពារត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមមិ ត្តឹមហតផ្តល់រង្វវ  ់ែល់ការរនងកើតតកកកមមមួយរ ុនណាណ េះនទ
ហថ្មទំងសត្ម្គរ់ការអ្ភិវឌឍ ៉ូវតកកកមមហែលអាចសនត្មចរ  ិងអាចម្គ ទីផ្សរ   នែើយត្រនភទន ការ
នលើកទឹកចិតតន េះ ឹងជត្មញុរហ ាម ៉ូវការនចនត្រឌិតថ្មី    ិងនលើកទឹកចិតតែល់ត្កុមែ ុ នែើមបីរ ត ៉ូវការ
អ្ភិវឌឍ ៍រនចចកវទិាថ្មីៗហែលពាក់េ័ ធនៅ ឹងតកកកមមហែលម្គ ទីផ្សរ ម្គ គាលរាៈត្រនោជ ៍ែល់
គាលធារណជ  ិងរំនេញតត្មូវការទំ ិញគាលធារណាៈ ។ 

 
ភាគន សនមេងភាគទី២ :  នតើត្រេ័ ធត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមចារ់នផ្តើមនៅនេលណា ? 
 



ត្រេ័ ធត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្តូវរ រនងកើតនទបើងជានត្ចើ សតវតសក េងមកនែើយ ។ ម្គ 
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមជានត្ចើ ត្តូវរ រនងកើតន ើងកនុងទសវតស ឆ្ន ំ១៧០០ ។ ត្រេ័ ធន េះរ វវិឌឍ
នៅកនុងឆ្ន ំន េះនែើយរចចុរប នន េះនយើងម្គ ត្រេ័ ធទំន ើរមួយ ។  នយើងនៅហតកំេុងរនងកើតត្រេ័ ធអ្ តរជាតិ
នែើមបនី្វើឲ្យត្រេ័ ធន េះកា ់ហតទំន ើរ នែើយទ ាឹមោន ន េះនែើមបីរកសរ  ៉ូវការហត្រត្រួលខាងរនចចកវទិា
 ិងការហត្រត្រួលន ត្រេ័ ធនសែឋកិចច ។ 
 
 
 
 
 

សំណួរវាយតនមេខេួ កង 
 
 
 
 

SAQ 1: នតើអ្វីនៅហែលជានោលរំណងសំខា ់ររស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម? 
 
ច៉ូរអ្នកវាយចនមេើយររស់អ្នកនៅត្តង់ន េះ: 
 
 
 
 
ចុចត្តង់ន េះ នែើមបនីមើលចនមេើយាៈ 
 
SAQ 1: ចនមេើយ 
 
នោលរំណងររស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមគឺ ផ្តល់ ៉ូវកិចចការពារសត្ម្គរ់ភាេនជឿ នលឿ ន រនចចកវទិា 
(តកកកមម) ។  នោលរំណងន េះ ឹងផ្តល់ ៉ូវរង្វវ  ់ចំនពាេះការោតត្តោងឲ្យែឹងអំ្េីការរនងកើតទំ ិញថ្មីត្េម
ទំងការអ្ភិវឌឍ ៍រហ ាម ឬការចត្ម្គញ់រនចចកវទិាហែលម្គ ស្រគាលរ់ ។ សររុនសចកតីនៅ  តាមរយាៈ



ត្រកាស ីយរត្តតកកកមម វឌឍ ភាេនៅកនុងការផ្អេ ស់រត៉ូររនចចកវទិាជួយជត្មុញឱ្យម្គ ភាេកា ់ហតលា
ត្រនសើរន ើង ។ 
 
ឥទប៉ូវន េះ ច៉ូរអ្នកគាលត រ់ភាគន សនមេងរន្ទា រ់នែើមបីហសវងយល់េីវ ិ្ ីហែលត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមផ្តល់កិចច
ការពារ ិងកមមវតាុហែលមិ អាចត្តវូរ ការពារនោយត្រកាស ីយរត្តតកកកមម ។ 
 
ភាគន សនមេងភាគទី៣:  នតើត្រនភទន ផ្លិតផ្លហែលអាចត្តវូរ ការពារ ម្គ អ្វីខេេះ ? 
 
តាមរយាៈកិចចត្េមនត្េៀងអ្ តរជាតិ ត្រកាស ីរ័ត្តតកកកមមអាចម្គ សត្ម្គរ់តកកកមមណាមួយទំងែំនណើ រ
ការផ្លិតកមម ឬផ្លិតផ្លត្គរ់វស័ិយរនចចកវទិាទំងអ្ស់។  សម្គសធាតុគីមីក៏អាចត្តវូរ ទទួល ៉ូវ
ត្រកាស ីរ័ត្តតកកកមមផ្ងហែរ ។ ជាការេិត  ម្គ សីុ មួយអាចត្តូវរ ទទួលត្រកាស ីយរត្តតកកកមម ។  
ែំនណើ រការអ្ភិវឌឍ ឬការផ្លិតទំ ិញអាចត្តូវរ ទទួលត្រកាស ីរ័ត្តតកកកមម ។ នទេះរីោ ងណាក៏
ម្គ ទំ ិញហែលមិ អាចត្តូវរ ទទួលត្រកាស ីរ័ត្តតកកកមម នែើយជាទ៉ូនៅមិ រ រារ់រញ្ច៉ូ ល ៉ូវ
វគិាលលភាេន ការទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនន្ទេះនទបើយ ។ ឧទែរណ៍ែ៉ូចជាហែស ររស់
ម ុសសមិ អាចត្តូវរ ទទួលត្រកាស ីរ័ត្តតកកកមមនទ ។ វតាុហែលម្គ រចួនែើយកនុង្មមជាតិមិ អាច
ទទួលរ ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមនន្ទេះនទ ហតម្គ ករណីនលើកហលងតិចតួច។  ម្គ សីុ ន្វើចលន្ទឥត
ឈរ់ហែលែំនណើ រការត្រឆំ្ង ឹងចារ់្មមជាតិមិ អាចត្តវូរ ទទួលត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនទ លុេះ
ត្តាហតនគអាចរង្វា ញថាម្គ សីុ នន្ទេះអាចែំនណើ រការនៅរ ។  រន្ទា រ់មក ជាការេិតវធិា ចាស់ត្តូវរ 
ទុកនោយហទបកសិ  នែើយនរឿងហែលថ្មីត្តូវរ រនងកើតនទបើង ។  តកកកមមមួយចំ ួ អាចមិ ត្តវូរ រារ់
រញ្ច៉ូ លកនុងវគិាលលភាេន ការទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនន្ទេះនទ សត្ម្គរ់ម៉ូលោឋ  សណាត រ់
ធាន រ់គាលធារណាៈឬសីល្ម៌ ។ 
 
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមម្គ រំណងហសវងរក ៉ូវរនចចកវទិា រ ុហ តត្រកាស ីរ័ត្តតកកកមមក៏ម្គ រំណងផ្ង
ហែរសត្ម្គរ់រនងកើ ចំ ួ រនចចកវទិាខាន តត៉ូច  ែ៉ូនចនេះការអ្ភិវឌឍហែលនកើតនទបើងនៅកនុងវស័ិយរនចចកវទិា
ណាមួយហែលអាចទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមអាចជាការអ្ភិវឌឍែ៏អ្គាលច រយមួយែ៉ូចជាតកកកមមន 
ថាន ំនរ  ីសីុលី  ឬការហកលំអ្តិចតួចែ៉ូចជាសមតាភាេថ្មីន ម្គ សីុ ហែលអាចែំនណើ រការរ នលឿ ជាង
មុ  ។ ត្រនភទផ្លិតផ្លទំងន េះអាចត្តូវរ ទទួលត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ 
 
ែ៉ូនចនេះត្រកាស ីរ័ត្តតកកកមមការពារតកកកមមហែលថ្មី ិងម្គ ត្រនោជ ៍។ អ្នករ ែឹងអំ្េីត្រនភទតកកកមម
ខេេះៗហែលអាចត្តូវរ ការពារនោយត្រកាស ីរ័ត្តតកកកមម  ិងត្រនភទហែលរ នលើកហលងទ៉ូនៅមួយ



ចំ ួ ផ្ងហែរ ។  នែើមបទីទួលរ ត្រកាស ីរ័ត្តតកកកមម  តកកកមមមួយត្តវូហតរំនេញលកខណាៈវ ិិឆ្ឆ័យមួយ
ចំ ួ ពាក់េ័ ធ ឹងភាេថ្មី  ិងលកខណាៈវ ិិឆ្ឆ័យែ៏នទនទៀត ។  កិចចត្េមនត្េៀងសតីេីទិែឋភាេពាណិជជកមម
ទក់ទង ឹងកមមសិទធិរញ្ញា (TRIPS Agreement)ហចងអំ្េីលកខណាៈវ ិិឆ្ឆ័យរីោ ង  ិងល័កខខ័ណឌ ហែលអាច
ទទួលរ ត្រកាស ីរ័ត្តតកកកមម ។ 
 
ច៉ូរអ្នកគាលត រ់សនមេងហែលនលើកន ើងអំ្េី ល័កខខ័ណឌ ចំ ួ រីសត្ម្គរ់ការទទួលរ ត្រកាស ីយរត្ត
តកកកមម ។ 
 
ភាគន សនមេងទី៤:  អ្នករ នលើកនទបើងខេេះៗរចួនែើយេីលកខណាៈវ ិិចឆ័យទំងន េះ ។     រ ុហ តជារមួ នតើម្គ 
លកខណាៈវ ិិចឆ័យអ្ចីខេេះ នែើមបឱី្យតកកកមមមួយអាចទទួលរ ត្រកាស ីរ័ត្តតកកកមម ? 
 

ម្គ លកខណាៈវ ិិចឆ័យនត្ចើ ោ ង ហែលការោិល័យត្រកាស ីយរ័ត្ត
តកកកមមត្តវូេិ ិតយនមើល នែើមបកំីណត់ថានតើតកកកមមអាចត្តូវរ ទទួល 
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម។ ជារឋមត្តូវម្គ សំណំុលិខិតនសនើសំុត្រកាស
 ីយរត្តតកកកមម ។  ម្គ ករណីជានត្ចើ សំណំុលិខិតនសនើសំុត្រកាស
 ីយរ័ត្តតកកកមមត្តូវរ ត្តួតេិ ិតយនោយអ្នកជំន្ទញរនចចកនទស នែើមបី
ធាន្ទថាពាកយនសនើសំុនន្ទេះរ រំនេញលកខណាៈវ ិិចច័យខេឹមគាលរសត្ម្គរ់
ទទួលរ ត្រកាស ីយរត្តតកកកមម ។ 

 
លកខណាៈវ ិិឆ្ឆ័យទី១គឺថា     តកកកមមត្តូវហតថ្មី (ភាេថ្មី) ម្គ  ័យថា តកកកមមមិ ហែលត្តវូរ ផ្លិតេីមុ   
អ្ ុវតតេីមុ ឬនត្រើត្រស់េីមុ មកនទ ។ 
លកខណាៈវ ិិឆ្ឆយទី២គឺត្តូវម្គ ជំហា រកន ើញថ្មី។ ម ាងនទៀត  លកខណាៈវ ិិឆ្ឆ័យទីេីរន េះត្តវូហតតំណាង
ឲ្យភាេនជឿ នលឿ  ិងម្គ លកខណាៈត្គរ់ត្ោ ់ហែលពាក់េ័ ធនៅ ឹងគាលន នែមុ មុ នេលហែលលកខណាៈ
វ ិិឆ្ឆ័យន េះត្តវូរ ចាត់ទុកថាអាចទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមែ៏ម្គ តនមេ ។ 
 
ពាកយ “ មិ ជាក់ហសតង” ត្តវូរ យកមកនត្រើត្រស់ផ្ងហែរាៈត្រសិ នរើវាជាក់ហសតងនេកចំនពាេះរុគាលហែល
ម្គ ជំន្ទញ្មមតានៅកនុងវស័ិយហែលពាក់េ័ ធនន្ទេះ វាមិ អាចឈា ែល់ែំណាក់ការហែលអាចទទួល
រ កិចចការពារនោយត្រកាស ីយរត្តតកកកមមនន្ទេះនទបើយ ។ 
 



លកខណាៈវ ិិឆ្ឆ័យទី៣គឺត្តូវអាចយកនៅអ្ ុវតតរ នៅកនុងវស័ិយឧសសែកមម ។  វាត្តូវហតអាចយកនៅ
នត្រើត្រស់នៅកនុងវ ិ្ ីណាមួយ ។ ន េះគឺជាលកខណាៈវ ិិឆ្ឆ័យែ៏ទ៉ូលំទ៉ូោយរំផុ្ត។ នសាើរហតវតាុទំងអ្ស់
អាចត្តវូរ នត្រើត្រស់ នទេះរីវាសាិតនៅកនុងែំណាក់ការស្រគាលវត្ជាវក៏នោយរ ុហ តែ៉ូចហែលខ្ុំរ នលើក
នទបើងរចួមកនែើយ វាមិ អ្ ុវតតចំនពាេះម្គ សីុ ហែលន្វើចលន្ទឥតឈរ់នន្ទេះនទេីនត្ពាេះជាទ៉ូនៅមិ 
ែំនណើ រការ ។ 
នែតុែ៉ូនចនេះ   ិោយនោយសនងខរ  នែើមបីអាចទទួលរ ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមតកកកមមត្តវូហតថ្មីម្គ 
ជំហា រកន ើញថ្មី  ិងអាចយកនៅអ្ ុវតតរ នៅកនុងវស័ិយឧសសែកមម ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការសហមតងគួរសមររស់ Debiotech នៅទប៉ូែស   ត្រនទសសវសី 
 
                                                         សំណួរវាយតនមេខេួ កង 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ត្រោរ់រ៉ូមត៉ូចលាតិហែលអាចោក់ច៉ូលកនុងរាងកាយរ  

 
ត្រោរ់រ៉ូមត៉ូចលាិតហែលអាចោក់ច៉ូលកនុងរាងកាយរ (MIP)នន្ទេះគឺជា ហផ្នកន ត្គគួាលរមួយសតីអំ្េី
ត្រោរ់រ៉ូមត៉ូចលាិតន្វើេីគាលរធាតុសីុលីសហែលអាចជួយជត្មុញ piezo រនងកើតនទបើងនោយ 
Debiotechសត្ម្គរ់រញ្ជ៉ូ  ឧិសថ្ ។ នទេះរីទំែំររស់វា (១៦x១២x១.៨៦មម.)ក៏នោយក៏នត្គឿង
រនចចកវទិាន េះម្គ ១៧តកកកមម ហែលត្គរែណត រ់នោយ៤៤ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ 
 

 
 
 
រញ្ជ តីកកកមម(ចំណងនជើង): 
១) រ ធហែលម្គ ឆ្នុកសត្ម្គរ់រ៉ូម 
២) វ  ៉ូលីម(ន ស៉ូរសនមេង)ោក់នៅឆ្ា យេីរ ធ 
៣) ស ាេះមិ អាចមួលរ នោយម្គ ម្គ ភាជ រ់នត្គឿងនផ្សងៗ 
៤) ស ាេះហែលម្គ ត្ទន្ទរ់ហសបកនសតើងៗសត្ម្គរ់ខ័ណឌ ហខសទឹកនទបើងចុេះ 
៥) វ ិ្ ីឆ្េ ក់ោក់អាសីុែឲ្យសីុនែើមបីទទួលរ រ ុធមួយ 
៦) ស ាេះម្គ រាងនកាងនែើយរិទជិតនៅនេលហែលោម  ឥទធិេលេីខាងនត្ៅ 
៧) ស ាេះចំែនៅនេលហែលោម  ត្ទន្ទរ់ទី២ 
៨) ស ាេះមួយម្គ ភាជ រ់នត្គឿងនផ្សងៗសត្ម្គរ់ចារ់អ្វីមួយ 
៩) រ ាេះម្គ ឆ្នុកេីរហែលអាចផ្អេ ស់រត៉ូររ  
១០) ត្រោរ់រ៉ូមត៉ូចលាិតហែលរឺតទឹកខេួ កង 
១១)តំណន សម្គសធាតុន្វើអំ្េីហកវម្គ ត្ទន្ទរ់ន្វើអំ្េីម្គស 
១២)តំណន សម្គសធាតុន្វើអំ្េីហែកហែលម្គ លកខណាៈជួសជុល 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
SAQ ២នតើ ” ជំហា រកន ើញថ្មី ” ែ៉ូចនមតចហែលត្តវូរ ទទួលគាលា ល់ ? 
 
ច៉ូរអ្នកវាយចនមេើយររស់អ្នក នៅត្តង់ន េះ: 
 
 
 
 
ច៉ូរចុចត្តង់ន េះនែើមបនីមើលចនមេើយ 
 
SAQ 2  ចនមេើយ : 
ជំហា រកន ើញថ្មីមួយជាលកខខណឌ ចំារច់មួយកនុងការផ្តល់ត្រកាស ីយរត្តតកកកមម។ រ ុហ ត តកកកមមន េះ
ត្តូវហតម្គ ការអ្ភិវឌឍត្គរ់ត្ោ ់ នទើរចាត់ទុកថាម្គ ជំហា រកន ើញថ្មី នោយរុគាលហែលម្គ ជំន្ទញ
្មមតាកនុងគាលន នែ។ ត្រសិ នរើ តកកកមមន េះម្គ ភាេចាស់នេកចំនពាេះរុគាលហែលម្គ ជំន្ទញ្មមតាកនុង
គាលន នែរនចចកវទិាហែលម្គ ស្រគាលរ់នន្ទេះតកកកមមនន្ទេះមិ អាចទទួលត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនន្ទេះន ើយ  
 

សំណួរវាយតនមេខេួ កង 
 
SAQ ៣  នតើភាេអាចអ្ ុវតតរ កនុងវស័ិយឧសសែកមម ត្តវូរ កំណត់ោ ងែ៉ូចនមតច ? 
 
ច៉ូរអ្នកសរនសរចនមេើយររស់អ្នក នៅត្តង់ន េះ: 
 
 

១៣)តត្មងត្រោរ់រ៉ូមត៉ូចលាិត 
១៤)ការន្វើសពឺហែលរង្វា ញេីភាេខុសោន  
១៥)រ ាេះហែកនសតើង 
១៦)រ ាេះម្យមហែលរ រញ្ច៉ូ លោន  
១៧)ស ាេះត្កាស់ 
នលខត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមាៈ 
ម្គ ៤៤ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្តវូរ ផ្តល់កិចចការពារតកកកមមទំងន េះ ។ 
 
 



 
ចុច នៅត្តង់ន េះនែើមបីនមើលចនមេើយ 
 
SAQ ៣ចនមេើយ 
នែើមបីនសនើសំុ ិងកំណត់េីភាេអាចទទួលរ ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមនត្កាម ”លកខខណឌ អាចអ្ ុវតតរ 
កនុងវស័ិយឧសសែកមម ” តកកកមមត្តវូហតអាចនត្រើត្រស់រ កនុងការអ្ ុវតតជាក់ហសតង។ឧទែរណ៍ម្គ សីុ 
ហែលន្វើចលន្ទឥតឈរ់ត្តូវរ នលើកនទបើងនោយអ្នកឧនទាសន្ទម  ិងរ េ យល់ថា ម្គ សីុ ន េះ
មិ អាចទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនទបើយ(ែ៉ូចករណីនៅកនុងត្រនទសសែគមអឺុ្រ  រុភាគនត្ចើ ) 
េីនត្ពាេះវាមិ ែំនណើ រការឲ្យរ ត្តឹមត្តូវនទ។  
 
នៅកនុងត្រនទសជានត្ចើ   តកកកមមមួយត្តូវរ ចាត់ទុកថាជាែំនណាេះស្រគាលយថ្មីមួយចំនពាេះរញ្ញា រនចចក
វទិាមួយ ។ កិចចការពារម្គ ហចងនៅកនុងចារ់សតីេីត្រកាស ីយរត្តតកកកមមមិ ចំារច់តត្មូវឱ្យតកកកមម
នន្ទេះត្តូវតំណាងនោយវតាុនន្ទេះនទបើយ ។  ជាងន េះនៅនទៀតវាមិ សាិតនត្កាមការនលើកហលង ឬការែក
នចញណាមួយ ហែលហចងកនុងចារ់នន្ទេះនទ។ 
 
ម្គ នោលការណ៍ហណនំ្ទទ៉ូនៅមួយចំ ួ ពាក់េ័ ធ ឹងត្រនភទន កមមវតាុហែលអាច ឬមិ អាចទទួលរ 
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្តូវរ េិភាកសនៅកនុងភាគន សនមេង៣ ។ នតើម្គ ករណីនលើកហលងណាខេេះ
ហែលរ នលើកនទបើងនៅកនុងភាគន សនមេងនន្ទេះ ? ច៉ូរអ្នកគាលត រ់មតងនទៀត  ត្រសិ នរើអ្នកមិ អាចចងចំា
រ  ។ 
 
ករណីនលើកហលងហែលរ នលើកនទបើងនៅកនុងសនមេងគឺាៈ 
 
វតាុហែលម្គ េី្មមជាតិត្តូវរ រកន ើញនែើយមិ រ ត្រឌិតនទបើង ។  ជាឧទែរណ៍  នគមិ អាច ” 
ទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ”នលើការរកន ើញភេថ្មីនន្ទេះនទ។ 
ម្គ សីុ ហែលត្រឆំ្ង ឹងចារ់្មមជាតិ  ម្គ ែ៉ូចជា ម្គ សីុ ហែលន្វើចលន្ទឥតឈរ់ ។ 
 
ការនលើកហលងែនទនទៀត នត្កាមចារ់ជាតិ  ិងកិចចត្េមនត្េៀងសតេីីទិែឋភាេពាណិជជកមមទក់ទង ឹង
កមមសិទធិរញ្ញា  គឺាៈ 
ត្ទឹសតីវទិាគាលស្រសត ឬវ ិ្ ីគាលស្រសតហផ្នកគណិតគាលស្រសត ។ 
 



ហផ្ ការ  វធិា   វ ិ្ ីគាលស្រសត ម្គ ែ៉ូចជា រនរៀរន្វើជំ ួញ  ការសហមតង ៉ូវអំ្នេើខាងផ្េ៉ូវចិតត ឬការនលងហលបង
ន្ទន្ទ ។ 
 
វ ិ្ ីគាលស្រសតេារលម ុសស ឬសតវ ឬវ ិ្ ីគាលស្រសតហផ្នកនរាគវ ិិចឆ័យ( រ ុហ ត ត្រោរ់ត្រោហែលនត្រើត្រស់
នៅកនុងនរាគវ ិិឆ្ឆ័យនន្ទេះអាចត្តូវរ ទទួល ៉ូវត្រកាស ីយរត្តតកកកកមម ) ។ 
 
រកុខជាតិ ឬសតវនត្ៅេីមីត្កូគាលរពាងាកាយ  ិងជាេិនសសែំនណើ រការហផ្នកជីវគាលស្រសតសត្ម្គរ់ការផ្លិត
រកុខជាតិនត្ៅេីែំនណើ រការហែលមិ ហម ជីវគាលស្រសត ិងមីត្កូគាលរពាងាកាយនចញ ។ 
 
នែើមបីទទួលរ ត្រកាស ីយរត្តតកកកមម  ជាែំរ៉ូងអ្នកនសនើសំុត្តូវោក់សំណំុលិខិតនសនើសំុត្រកាស
 ីយរត្តតកកកមម ។  ការោិល័យត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្តវូេិ ិតយសំណំុលិខិតនសនើសំុនែើមបកំីណត់ថា
នតើរ រំនេញលកខណាៈវ ិិឆ្ឆ័យហែលរ នលើកន ើងខាងនលើឬនទមុ  ឹងសនត្មចនចញត្រកាស ីយរ័ត្ត
តកកកមមនោយហផ្ាកនលើចារ់ហែលអាចអ្ ុវតតរ នន្ទេះ ។  ែ៉ូចហែលរ េិេណ៌ន្ទខាងនលើអាចម្គ 
ត្រនភទ ន ការនលើកហលងមួយចំ ួ ហែលអាចរណាត លឱ្យររាជ័យកនុងការទទួលរ ត្រកាស ីយរត្ត
តកកកមម។ ។  ឧទែរណ៍អំ្េីត្រនភទន ការនលើកហលងអាចម្គ ហចងនៅកនុងចារ់ជាតិ ។ 
 
សំណំុលិខិតនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្តវូហតន្វើតាមទត្មង់ហរររទែនទនទៀតផ្ងហែរ ។ តាម
្មមតា ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ត្តូវរ ផ្តល់ែល់រុគាល ហែលរ ោក់សំណំុលិខិតនសនើសំុត្រកាស
 ីយរ័ត្តតកកកមមមុ នគ ។ ន េះនៅថាត្រេ័ ធ “ ោក់ពាកយនសនើសំុមុ “ ។  ន េះជាម៉ូលនែតុហែល
កាលររនិចឆទន ការោក់ពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមគឺម្គ គាលរាៈសំខា ់ខាេ ំងណាស់។ 
 
ការោិល័យត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្តូវេិ ិតយពាកយនសនើសំុ នែើមបីកំណត់ថានតើតកកកមមត្តូវរ រង្វា ញ
កនុងលកខណាៈត្គរ់ត្ោ ់ហែលអាចឱ្យរុគាលហែលម្គ ជំន្ទញកនុងវស័ិយន េះអាចរនងកើត ឬនត្រើត្រស់
តកកកមមនន្ទេះរ  ។  នោយផ្តល់ ៉ូវការេិេណ៌ន្ទជាោយលកខណ៍អ្កសរត្គរ់ត្ោ ់នែើមបីអាចឲ្យនគអ្ ុវតត
តកកកមមរ ជាទ៉ូនៅជាអ្វីហែលអ្នកនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្តូវផ្តល់ឱ្យនែើមបីនោេះែ៉ូរ ឹងការទទួល
រ អ្តាត្រនោជ ៍េីត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមន េះ ។ 
 
អ្ ុសញ្ញា ទីត្កងុរ រសីសតីេី កិចចការពារកមមសិទធិឧសសែកមមឆ្ន ំ១៨៨៣ហែលជាអ្ ុសញ្ញា ចាស់រំផុ្ត
ហែលត្គរ់ត្គងនោយអ្ងាការកមមសិទធិរញ្ញា េិភេនោក ហែលពាក់េ័ ធ ឹងកមមសិទធិឧសសែកមមរ ហចង
អំ្េី ‘សិទធិជាអាទិភាេ‘ ។  ហផ្ាកនលើម៉ូលោឋ  ន ពាកយនសនើសំុែ៏ត្តឹមត្តូវនលើកែំរ៉ូងហែលរ ោក់នៅកនុង



ត្រនទសែតានលខីណាមួយសិទធិន េះម្គ  ័យថា អ្នកនសនើសំុនន្ទេះអាចោក់ពាកយនសនើសំុការពារនៅកនុង
ត្រនទសែតានលខីណាមួយនផ្សងនទៀតរ នៅកនុងកំទបុងនេលែរ់េីរ(១២)ហខ ។  ពាកយនសនើសំុរន្ទា រ់ន េះ
ត្តូវចាត់ទុកថារ ោក់នៅកាលររនិចឆទែ៉ូចោន  ឹងពាកយនសនើសំុនលើកែំរ៉ូងហែរ។មា ងនទៀតពាកយនសនើសំុ
រន្ទា រ់ន េះ ឹងម្គ អាទិភាេនលើសេីពាកយនសនើសំុហែលរ ោក់ពាកយកនុងរយាៈនេលែំណាលោន  នោយ
រុគាលនផ្សងនទៀតសត្ម្គរ់តកកកមមហែលែ៉ូចោន  ។ 
 
អ្នកអាចត្តូវរ េីអ្តាត្រនោជ ៍ន ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម  ជាេិនសស ត្រសិ នរើ  តកកកមមត្តូវរ 
រនញ្ចញឲ្យនគែឹងឮ ។  ជាទ៉ូនៅចនមេើយគឺថាកនុងរយាៈនេលន កិចចការពារម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម
អាចរារាងំរុគាលែនទមិ ឲ្យរនងកើត  នត្រើត្រស់  ោក់លក់ លក់   ិងនំ្ទច៉ូលតកកកមមហែលអ្េះអាងឱ្យ
ការពារ ។  រ ុហ ត  ម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមម្គ សិទធិនផ្ារ(លក់) ឬផ្តល់អាជ្ារ័ណណត្រកាស ីយរ័ត្ត
តកកកមមន េះរ  ។  មា ងនទៀត  ម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមអាច ត្រសិ នរើោត់ចង់ នផ្ារសិទធិផ្អត ច់មុខ
នៅឱ្យរុគាលណាមួយនផ្សងនទៀតតាមរយាៈការចុេះកិចចស ាអាជ្ារ័ណណ ។ 
 
ច៉ូរអ្នកគាលត រ់សនមេងរន្ទា រ់សត្ម្គរ់សិកសរហ ាមនលើចំណុចន េះ ។ 
 
ភាគន សនមេងភាគទី៥ :នតើអ្នកអាចសនងខរអំ្េីអ្តាត្រនោជ ៍សតេីីការទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តត
កកកមមន េះ រ ហែរឬនទ ? 
អ្តាត្រនោជ ៍ហែលទទួលរ េីត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមគឺថាម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមអាចរារាងំ
រុគាលែនទនៅកនុងទឹកែីហែលត្គរែណត រ់នោយត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម មិ ឱ្យរនងកើត  នត្រើត្រស់  លក់  
សតុកសត្ម្គរ់លក់ ឬការនំ្ទច៉ូលតកកកមម ។  ន េះមិ ចំារច់ផ្តល់ែល់តកកករ ឬម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្ត
តកកកមម ៉ូវសិទធិនត្រើត្រស់តកកកមមនន្ទេះនទបើយ  ត្រសិ នរើ ជាឧទែរណ៍ការនត្រើត្រស់នន្ទេះមិ ស្រសរចារ់
ែ៉ូចជាការនត្រើត្រស់ម្គ សីុ នលងហលបងសីុសង រ ុហ តម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមអាចរារាងំរុគាលែនទ
េីការន្វើទីផ្សរ ឬទញយកផ្លត្រនោជ ៍េីតកកកមមនន្ទេះនៅកនុងរយាៈនេលនត្ចើ ឆ្ន ំ ។ 
 
រយាៈនេលកំណត់ន ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមមួយ ជាទ៉ូនៅនមៃ(២០)ឆ្ន ំ នោយគិតចារ់េីកាលររនិឆ្ឆទន 
ការោក់ពាកយនសនើសំុ នែើយកនុងរយាៈនេលន េះរ ផ្តល់ែល់អ្នករនងកើតរនចចកវទិា ៉ូវសិទធិកនុងរយាៈនេល
កំណត់មួយ ជាថ្ន៉ូរ ឹងការរង្វា ញេីរនរៀរនត្រើត្រស់តកកកមមជាគាលធារណាៈ។ កនុងករណីហែលសិទធិន 
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមផុ្តកំណត់ រនចចកវទិា ឹងកាេ យជាត្ទេយសមបតតិគាលធារណជ  នែើយ
គាលធារណជ អាចនត្រើត្រស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនោយនសរសីត្ម្គរ់ជាត្រនោជ ៍ផ្អា ល់ខេួ  ។ 
 



អ្នករ នលើកនទបើងថានមៃ(២០)ឆ្ន  ំ ។ នតើម្គ លកខណាៈែ៉ូចោន ហែរឬនទ សត្ម្គរ់ត្រនទសទំងអ្ស់នៅ
នលើេិភេនោក ? 
 
រទ/ចាស។ ឥទប៉ូវន េះ  រញ្ញា ន េះម្គ ហចងនៅកនុងស ធិសញ្ញា អ្ តរជាតិថារយាៈនេលោ ងតិចនមៃ(២០)ឆ្ន ំ
នោយគិតចារ់េីកាលររនចឆទន ការោក់ពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ 
 
ម្គ សភាេការណ៍មួយចំ ួ ហែលសិទធិផ្អត ច់មុខររស់ម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម អាចត្តូវរ នត្រើ
ត្រស់នោយោម  ការអ្ ុញ្ញា តេីោត់ ។ 
 
តាមការេិត  កនុងករណីមួយចំ ួ ការនត្រើត្រស់តកកកមមហែលទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមអាច
អ្ ុញ្ញា តឲ្យភាគីទី៣នោយរតុោការម្គ សមតាកិចចឬការោិល័យត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ( នោយ
ហផ្ាកតាមចារ់ររស់ត្រនទសនន្ទេះ ) តាមរយាៈអាជ្ារ័ណណរញ្ញជ  ។  ែ៉ូចម្គ ហចងនៅកនុងអ្ ុសញ្ញា ទីត្កងុ
រ រសី  ិងកិចចត្េមនត្េៀងសតីេីទិែឋភាេពាណិជជកមមទក់ទង ឹងកមមសិទធិរញ្ញា   រររអាជ្ារ័ណណរញ្ញជ រ
ទរ់គាលក ត់ការរនំោភរំពា  ហែលអាចរណាត លមកេីសិទធិផ្អត ច់មុខហែលទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្ត
តកកកមម ។  រររន េះអាចត្តូវរ អ្ ុវតតផ្ងហែរនៅកនុងករណីហែលមិ រ នត្រើត្រស់តកកកមមហែលទទួល
រ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនន្ទេះនៅកនុងរយាៈនេលមួយហែលរ រញ្ាតតិ(ជាទ៉ូនៅរួ (៤)ឆ្ន ំនោយគិត
ចារ់េីកាលររនិចឆទន ការោក់ពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ) ឬរី(៣)ឆ្ន ំនោយគិតចារ់េីនចញ
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ 
 
ែ៉ូចម្គ ហចងនៅកនុងកិចចត្េមនត្េៀងសតីេី ទិែឋភាេពាណិជជកមមទក់ទង ឹងកមមសិទធិរញ្ញា  ( ម្គត្តា៣១ )  
លកខខ័ណឌ  ិងកាលាៈនទសាៈមួយចំ ួ ត្តវូរ នោរេមុ នេលផ្តល់អាជ្ារ័ណណរញ្ញជ រនៅឲ្យភាគីទី៣នន្ទេះ  
 

សំណួរវាយតនមេខេួ កង 
 
SAQ ៤:   នតើអ្នកណាខេេះត្តវូរ អ្ ុញ្ញា តមិ ឲ្យអ្នកែ៏នទម្គ សិទធិរនងកើត   នត្រើត្រស់   លក់   តំាងលក់ ឬ  
      នំ្ទច៉ូលតកកកមម ? 
 
ច៉ូរអ្នកសរនសរចនមេើយររស់អ្នក  នៅត្តង់ន េះ: 
 
 



 
ច៉ូរអ្នកចុចត្តង់ន េះ នែើមបីនមើលចនមេើយ 
 
SAQ ៤ចនមេើយ: 
 
ម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមអាចរារាងំរុគាលែ៏នទមិ ឲ្យរនងកើត នត្រើត្រស់ លក់  ោក់លក់ឬនំ្ទច៉ូល
តកកកមមហែលទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមរចួនែើយ  ិងអាចន្វើការរែិនស្ការន្វើការពាណិជជ
កមមផ្ងហែរ ។ ការរែិនស្ន េះអាចអ្ ុវតតរ ហតនៅកនុងត្រនទសហែលតកកកមមត្តូវរ ការពារនោយ
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមរ ុនណាណ េះ។ 
 
នៅកនុង ័យមួយនទៀត  ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមគឺជាទំន្ទក់ទំ ងរវាងគាលធារណាៈជ   ិងអ្នកកា ់ការ់
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។  ជាមួយ ឹងការផ្តល់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមហែលរ រំនេញរាល់
លកខខ័ណឌ ទំងអ្ស់សត្ម្គរ់ការទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ែ៉ូចហែលរ េិភាកសខាងនលើ  
ម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមទទួលរ សិទធិ នែើមបីរារាងំរុគាលែនទមិ ឲ្យអ្ ុវតតតកកកមមហែលរ 
អ្េះអាងនៅកនុងត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនន្ទេះ ។ នោយការទមទរឱ្យរំនេញលកខខណឌ នែើមបទីទួលរ 
ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមជាថ្ន៉ូររោឋ ភិរលត្តូវធាន្ទថា េ័ត៌ម្គ សតីេីតកកកមមត្តវូរ រនញ្ចញឲ្យ
គាលធារណាៈជ ែឹង នែើយតកកកមមអាចនត្រើត្រស់រ នោយរុគាលណាមួយរន្ទា រ់េីផុ្តកំណត់រយាៈ
នេលការពារនោយត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ ជាទ៉ូនៅម្គ រយាៈនេលនមៃ(២០)ឆ្ន ំគិតចារ់េីកាល
ររនិចឆទន ការោក់ពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ 
 
នៅត្គរ់ត្រនទសហែលអ្នកកា ់ការ់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមសនត្មចនត្ជើសនរ ើសយកកិចចការពារតកកកមម
នោយត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមរញ្ញា  ន ការអ្ ុវតតសិទធិអាចជានរឿងមួយែ៏សំខា ់រន្ទា រ់រ ផ្តល់កិចច
ការពារ។ ការអ្ ុវតតត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមជាកមមវតាុែ៏ទ៉ូោយហែលកនុងការសិកសន េះនលើកន ើងហតេី
នោលការណ៍ហណនំ្ទហែលពាក់េ័ ធរ ុនណាណ េះ។ 
 
ម្គ ហតអ្នកកា ់ការ់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមរ ុនណាណ េះ ហែលផ្តួចនផ្តើមគំ ិតមុ នគពាក់េ័ ធ ឹងការរនំោភ
ហែលម្គ សកាត  ុេល។ ការរកន ើញការរនំោភហែលម្គ សកាត  ុេល ឬេិតត្រកែ  ិងចាត់វធិា ការ
ចំនពាេះជ នលមើជាសិទធិផ្អត ច់ររស់ម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ 
 



ករណីភាគនត្ចើ គឺការនផ្្ើលិខិតគួរសមជ៉ូ ែំណឹងជាមុ េីអ្តាិភាេន ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ រន្ទា រ់
មកអាចម្គ រណតឹ ង លិខិតហររន េះជាទ៉ូនៅរ រង្វា ញេីការទទួលរ នជាគជ័យហែលឈា នៅែល់
ការរង្រ្ង្វក រនលើការរនំោភឬការចុេះកិចចស ាអាជ្ារ័ណណត្រករនោយនជាគជ័យ ។ 
 
ោ ងណាក៏នោយក៏ម្គ ករណីហែលមិ អាចឈា ែល់ែំនណាេះស្រគាលយហែលម្គ ត្រនោជ ៍សងខាង
តាមរយាៈការចរចាស៉ូមបីហតម្គ ការេាោមអ្ស់រយាៈនេលែ៏យ៉ូរក៏នោយ ។ នៅកនុងចនន្ទេ េះន រណតឹ ង
េីការរនំោភរំពា កនុងែំណាក់កាលមុ ជំ ំុជំរេះនៅហតម្គ ការចរចានៅហតតាមរយាៈការនត្រើត្រស់អ្នក
សត្មរសត្មួល ឬមជឈតតករ ។ គួរឲ្យចារ់អារមមណ៍  ែំនណាេះស្រគាលយហតងហតរមួម្គ ការផ្តល់អាជ្ារ័ណណ
ហែលរ នលើកនទបើងខាងនលើ ។   
 
ែ៉ូចរ នលើកន ើងខាងនែើម  រញ្ញា ន ការអ្ ុវតតសិទធិម្គ លកខណាៈសីុជនត្ៅ ិងសមុត្គគាលម ញ ។  អ្នកអាច
រ តហសវងយល់េីកមមវតាុន េះរហ ាមនៅកនុងរររិទន ចារ់ជាតិហែលអ្នករស់នៅ ។ 
នែើមបីទទួលរ កិចចការពារនៅកនុងត្រនទសនផ្សងៗតត្មូវឲ្យម្គ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនៅកនុងត្រនទស
 ីមួយៗ ។  ែ៉ូនចនេះអ្នកអាចឆ្ាល់ថាអាចនៅរចួឬនទ នែើមបីទទួលរ រ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមទ៉ូទំង
េិភេនោល ។  ច៉ូរអ្នកគាលត រ់សនមេងនែើមបហីសវងរកចនមេើយ ។ 
 
ភាគន សនមេងភាគទី៦ :  នតើអាចនៅរចួហែរ ឬនទ     នែើមបទីទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមទ៉ូទំងេិភេ 
      នោក  ?  
 
ោម  នទកនុងត្រេ័ ធត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមអ្ តរជាតិរចចុរប ន ។  ោម  ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមណាមួយ 
អាចត្គរែណត រ់ទ៉ូទំងេិភេនោករ នទ ឬស៉ូមបហីតត្រនទសភាគនត្ចើ នៅនលើេិភេនោកនន្ទេះ ។
ត្រេ័ ធត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនៅហតជាត្រេ័ ធហែ ែីនៅន ើយ ។ នែើមបីការពារឲ្យរ នៅកនុងត្រនទស
ណាមួយ  អ្នកត្តូវហតរ ផ្តល់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនៅត្រនទសនន្ទេះ ។ ឥទប៉ូវន េះ  ជាមួយ ឹង
សកលភាវ៉ូ ីយកមមនសែឋកិចចេិភេនោក ម្គ ការឈា រកត្រេ័ ធអ្ តរជាតិ នយើងម្គ ស ធិសញ្ញា សែ
ត្រតិរតតិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម(PCT)ហែលម្គ ហចងេីការោក់ពាកយសំណំុលិខិតនសនើសំុអ្ តរជាតិ 
ហតមួយហែលអាចកាេ យជាសំណំុលិខិតនសនើសំុថាន ក់ជាតិជានត្ចើ មិ ហម ជាត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនន្ទេះ
នទគឺត្ោ ់ហតជាពាកយនសនើសំុរ ុនណាណ េះ នែើយរន្ទា រ់មកសំណំុលិខិតនសនើសំុទំងនន្ទេះ ឹងត្តូវរ ត្តតួ 
េិ ិតយកនុងត្រនទស ីមួយៗហែលរ កំណត់ ។ 
 



ម្គ ត្រេ័ ធថាន ក់តំរ ់មួយចំ ួ ែ៉ូចជា អ្ងាភាេត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមអឺុ្រ  រុនត្កាមការត្តួតេិ ិតយ
ហតមួយ  ត្រសិ នរើនជាគជ័យអាចទទួលរ ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមកនុងត្កមុត្រនទសទំងនន្ទេះ។ ម្គ  
កិចចេិភាកសមួយចំ ួ នៅអឺុ្រ  រុ សតីេី ការទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនៅសែគមអឺុ្រ  រុត្រកាស 
 ីយរ័ត្តតកកកមមមួយហែលត្គរែណត រ់ត្រនទសទំងទាយន សែភាេអឺុ្រ  រុ នទេះរីជាម្គ ការលំរក 
ខាេ ំងក៏នោយហែលអ្នកអាចស្រសនមន ើញ ។  នៅហតេំុម្គ នរឿងហររន េះថាម្គ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម 
លកខណាៈេិភេនោក ឬេំុម្គ ហផ្ ការណាសត្ម្គរ់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមហររន េះនទបើយេីនត្ពាេះ 
ម្គ ការលំរកោ ងខាេ ំង ក៏រ ុហ តកិចចេិភាកសនៅហតរ តនែើមបីរេិះរកវ ិ្ ីកាត់រ ាយការចំណាយកនុងការ 
ទទួលរ  ៉ូវកិចចការពារត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមទ៉ូទំងេិភេនោក ។  
  កនុងចំនណាមចំណាយនផ្សងៗ    ម្គ ការចំណាយនលើរាល់ការត្តួតេិ ិតយតកកកមមហតមួយនៅកនុង 
ត្រនទសនផ្សងៗ   ការចំណាយនលើការរកហត្រ  ិងចំណាយនលើការរកសត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនែើមបី
រកសត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមឱ្យម្គ សុេលភាេ  ហែលជាទ៉ូនៅត្តវូរង់ជាត្រចំាឆ្ន ំហែលអាចម្គ គាលរាៈ 
សំខា ់ណាស់ ។ 
 
នែើយនតើអ្នកត្តវូរង់កនត្មត្រចំាឆ្ន ំនៅត្គរ់ត្រនទសហែលអ្នកចង់រ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនន្ទេះឬ ? 
ត្តឹមត្តវូនែើយ ។ ត្រសិ នរើអ្នកទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនៅកនុងែរ់ត្រនទស  អ្នកត្តវូរង់ 
កនត្មរកសនៅកនុងត្រនទស ីមួយៗកនុងចំនណាមត្រនទសទំងែរ់នន្ទេះ េីនត្ពាេះត្រសិ អ្នកខកខា រង់ 
នៅកនុងត្រនទសណាមួយ  ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមររស់អ្នកនន្ទេះកនុងត្រនទសនន្ទេះ អាចអ្ស់សុេលភាេ 
នែើយអ្នកត្តវូរត់រង់កិចចការពារត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមររស់អ្នក ។ 
 
នៅកនុងត្រនទសនន្ទេះឬ ? 
 
ត្តឹមត្តវូនែើយ ។ 
 
នែតុែ៉ូនចនេះ ចនមេើយោ ងខេីគឺ “ នទ” ។  នទេះរីោ ងណាក៏ម្គ កិចចត្េមនត្េៀងអ្ តរជាតិមួយហែលត្គរ់ 
ត្គងនោយអ្ងាការកមមសិទធិរញ្ញា េិភេនោក នៅថាស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតតិការត្រកាស ីយរ័ត្ត
តកកកមម ( PCT )សត្ម្គរ់ការោក់ពាកយ      ការស្រគាលវត្ជាវ   ការនរេះេុមៃ  ិងការត្តួតេិ ិតយពាកយនសនើសំុ
អ្ តរជាតិ ។ ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតតិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមន្វើឲ្យម្គ ភាេង្វយស្រសួលែល់ការ
ទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនៅកនុងត្រនទសែតានលខី តាមរយាៈការការោក់ពាកយនសនើសំុ
អ្ តរជាតិហតមួយហែលអាចត្តូវរ ត្តួតេិ ិតយនៅរការោិល័យ ន ត្រនទស ឬតំរ ់ហែលជាភាគី
ែតានលខីន សែត្រតិរតតិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ ( ម ៉ូឌុលរន្ទា រ់សតីេីត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីអ្ តរជាតិន 



អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពិភពលោក ហែលត្គរែណត រ់នលើស ធិសញ្ញា ន សែត្រតិរតតិការត្រកាស ីយរ័ត្ត
តកកកមម  ិងកិចចត្េមនត្េៀងអ្ តរជាតិចំ ួ េីរនផ្សងៗនទៀតលកខណាៈសីុជនត្ៅ )។  នទេះរីោ ងណាស៉ូមបី
ហតនៅនត្កាមស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតតិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម  ការផ្តល់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម
ត្តូវរ ទុកឲ្យការោិល័យហែលរ កំណត់នន្ទេះ ។ 
អ្នក ឹងសិកសរហ ាមេីស ធិសញ្ញា ទំងន េះនៅកនុងម ៉ូឌុលសតីេី ស ធិសញ្ញា ន អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពិភព
លោកលៅវគ្គល េះ ។ 
 
ជាទី្បញ្ច ប់  គួ្រចង្ចាំថាកិចចការពារត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមគឺជាវ ិ្ ីមួយគត់សត្ម្គរ់ការពារតកកកមម ។  
ច៉ូរអ្នកគាលត រ់សនមេងនែើមបរីេិះរកវ ិ្ ីការពារនផ្សងនទៀត ។ 
 
ភាគន សនមេងភាគទី៧:   នតើម្គ វ ិ្ ីការពារតកកកមមនផ្សងនទៀតហែរឬនទ  កនុងករណីហែលអ្នកមិ ចង់ការពារ 
       នោយត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនោយនែតុផ្លអ្វីក៏នោយ ? 
 
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមជាវ ិ្ ីការពារតកកកមមែ៏ម្គ ត្រសិទធភាេរំផុ្ត រ ុហ តែ៉ូចហែលរ នលើកនទបើង
េីខាងនែើម សិទធិត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្តវូរ ផ្តល់ឱ្យជាថ្ន៉ូ ឹងការរង្វា ញតកកកមមនេញនលញនោយ
តកកករជាគាលធារណាៈ។ វ ិ្ ីហែលម្គ ត្រសិទធិភាេមួយនផ្សងនទៀតកនុងការទទួលរ  ៉ូវកិចចការពារគឺត្តូវ
រកសជាសម្គា ត់ន រនចចកវទិាហែលនៅថាការសម្គា ត់ពាណិជជកមម នែើមបីរកសេ័ត៌ម្គ សតីេីតកកកមមជា
សម្គា ត់ ។  ផ្លវរិកន វ ិ្ ីគាលស្រសតនន្ទេះគឺថានៅនេលហែលផ្លិតផ្លត្តូវរ ោក់លក់នៅនលើទីផ្សរ
 ិងអាចត្តូវរ នគរេុះនរ ើ ការសម្គា ត់អាចត្តូវរ នគហសចងយល់នោយត្ោ ់ហតនមើលនលើផ្លិតផ្លនន្ទេះ
នែើយកិចចការពារការសម្គា ត់ពាណិជជកមមត្តូវរ រត់រង់ ។ ជាមួយ ឹងត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមេំុម្គ 
រញ្ញា អ្វីនទនទេះជាអ្នកែ៏នទែឹងេីវ ិ្ ីរនងកើតផ្លិតផ្លររស់អ្នក េិតណាស់េួកនគ ឹងែឹងជាទ៉ូនៅតាម
រយាៈការអា សំណំុលិខិតនសនើសំុររស់អ្នក ។ ែ៉ូនចនេះោម  រញ្ញា នទនទេះជាេ័ត៌ម្គ ត្តូវរ ផ្សេវផ្សយជា
គាលធារណាៈជ ក៏នោយករណីហែលអ្នកទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម  អ្នក ឹងនៅហតទទួលរ 
កិចចការពារ ។  នទេះរីោ ងណាកិចចការពារការសម្គា ត់ពាណិជជកមមនៅហតម្គ  ិងសកតសមរំផុ្តកនុង
ករណីមួយចំ ួ  សត្ម្គរ់ចំនណេះន្វើែ៉ូចជាជំន្ទញរនចចកនទសហែលទមទរនត្រើត្រស់រនចចកវទិាណា
មួយកនុងវ ិ្ ីហែលម្គ ត្រសិទធិភាេរំផុ្ត ។  នែើយជាញឹកញារ់  រនចចកវទិាផ្អា ល់ ឹងមិ ត្តវូរ ការពារ
នោយត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនទបើយេីនត្ពាេះវាជាហផ្នកន ជំន្ទញររស់ម ុសសហែលម្គ ជំន្ទញកនុងគាលន
នែ ិងរកសជាចំនណេះន្វើជាការសម្គា ត់ពាណិជជកមមជាវ ិ្ ីការពាររនចចកវទិាររស់ខេួ  ។ 
 

សំណួរវាយតនមេខេួ កង 



 
SAQ ភាគទី៥:  ច៉ូរអ្នកនលើកជាឧទែរណ៍មួយសតេីី “ កិចចការពារការសម្គា ត់ពាណិជជកមម ”  ឹងត្តវូការពារ 
                       ោ ងែ៉ូចនមតចខេេះ? 
 
ច៉ូរអ្នកសរនសរចនមេើយររស់អ្នកនៅទីន េះ: 
 
 
 
ច៉ូរអ្នកចុចត្តង់ន េះនែើមបីនមើលចនមេើយ 
 
ចនមេើយSAQ ៥ 
 
អ្នកឧនទាសន្ទមរ េិភាកសអំ្េីវ ិ្ ីរកសការសម្គា ត់ពាណិជជកមម ។ ជាឧទែរណ៍Coca-Colaរ ន្វើ
រនរៀរន េះជាង១០០ឆ្ន ំមកនែើយ ិងនៅហតរ តរកសរ នជាគជ័យការសម្គា ត់រ៉ូរម តររស់ខេួ ហែលកិចច
ការពារកមមសិទធិរញ្ញា  ឹងនៅឋិតនឋរយ៉ូរអ្ហងវងជាងត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម។ ជាឧទែរណ៍ការសម្គា ត់
ពាណិជជកមមការពារចំនណេះន្វើ  ិងជំន្ទញរនចចកនទសនែើមបីនត្រើត្រស់េ័ត៌ម្គ ជាក់ោក់តាមវ ិ្ ីែ៏ម្គ 
ត្រនោជ ៍រំផុ្ត ។  
 
នសចកតីសនងខរ 
ម ៉ូឌីលន េះហណនំ្ទអំ្េីវស័ិយកមមសិទធិរញ្ញា ខាងហផ្នកត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។  ត្រកាស ីយរ័ត្ត
តកកកមមជាទត្មង់ចាស់មួយសតីេីកិចចការពារកមមសិទធិរញ្ញា  នែើយែ៉ូចទត្មង់ទំងអ្ស់ន ការពារកមមសិទធិ
រញ្ញា ហែរ  នោលរំណងន ត្រេ័ ធត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមគឺនលើកទឹកចិតតែល់ការអ្ភិវឌឍនសែឋកិចចតាម
រយាៈការផ្តល់ជារង្វវ  ់ែល់ការនចនត្រឌិតខាងហផ្នករញ្ញា ។ម ៉ូឌុលន េះរ េ យល់ថានោលរំណងន ត្រេ័ ធ
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមន េះគឺនលើកទឹកចិតតែល់ការអ្ភិវឌឍនសែឋកិចច ិងរនចចកវទិាតាមរយាៈការផ្តល់ជា
រង្វវ  ់ែល់ការនចនត្រឌិតខាងរញ្ញា  ។  
 
នត្កាមកិចចការពារត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមទំងការរនងកើតថ្មី ិងការអ្ភិវឌឍរហ ាមតកកកមមហែលម្គ ស្រគាលរ់
ត្តូវរ ការពារ ។  ការរកន ើញ ៉ូវអ្វីមួយែ៏សំខា ់នៅកនុងវទិាគាលស្រសតែ៉ូចជាតកកកមមន នរ  ីសីុលិ គឺ
ម្គ គាលរាៈសំខា ់ ិងត្តូវរ ការពារែ៉ូចោន  ឹងការរនងកើតម្គ សីុ ហែលម្គ ែំនណើ រការនលឿ  ។ ត្រកាស
 ីយរ័ត្តតកកកមមការពារតកកកមម  ិងជាទ៉ូនៅតកកកមមត្តូវរ កំណត់ថាជាែំនណាេះស្រគាលយថ្មីអំ្េីរញ្ញា

 



រនចចកនទស ។ ែំនណាេះស្រគាលយគឺជា”គំ ិត”នែើយកិចចការពារនត្កាមចារ់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមមិ  
តត្មូវឲ្យតកកកមមម្គ តំណាងនោយវតាុនន្ទេះនទបើយ ។ នទេះរីោ ងណាក៏ម្គ ទំ ិញមួយចំ ួ ហែលមិ 
អាចទទួលរ  ៉ូវត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមផ្ងហែរ ។  កមមវតាុទំងន េះរមួម្គ វតាុហែលរកន ើញនៅកនុង
្មមជាតិ  ិងម្គ សីុ ហែលផ្ាុយ ឹងចារ់្មមជាតិែ៉ូចជាម្គ សីុ ន្វើចលន្ទឥតឈរ់ ។  ការនលើកហលង
នផ្សងៗនទៀតហែលម្គ ហចងនៅកនុងចារ់រមួម្គ ត្ទឹស្រសតីវទិាគាលស្រសត   ិងវ ិ្ ីគណិតគាលស្រសត  ហផ្ ការ  
វធិា   ិងវ ិ្ ីន្វើជំ ួញ  ិងវ ិ្ ីេារលម ុសស ឬសតវ ឬវ ិ្ ីន នរាគវ ិិចឆ័យ ។ 
 
នៅនេលហែលពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្តូវរ ោក់ពាកយម្គ វ ិ្ ីទ៉ូនៅេីរោ ង ៖     នៅកនុង 
ត្រនទសខេេះ ពាកយនសនើសំុន េះត្តូវរ េិ ិតយនទបើងវញិត្តឹមហតហរររទរ ុនណាណ េះ រកីយុតាត ្ិការនផ្សងនទៀត 
េិ ិតយខេឹមគាលរន ពាកយនសនើសំុផ្ងហែរនោយអ្នកជំន្ទញរនចចកនទស នែើមបធីាន្ទថារ រំនេញល័កខខ័ណឌ
ត្តឹមត្តវូន ភាេហែលអាចទទួលរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ លកខណាៈហែលតកកកមមត្តវូម្គ គឺ ៖ 

- តកកកមមត្តវូហតថ្មី  
- តកកកមមត្តវូហតម្គ ជំហា រកន ើញថ្មី 
- តកកកមមត្តវូហតអាចយកនៅអ្ ុវតតរ នៅកនុងវស័ិយឧសសែកមម។ 

ជារមួត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមពាក់េ័ ធរវាងគាលធារណជ  ិងតកកករ។ កិចចការពារសត្ម្គរ់នេលនវោ
មួយហែលម្គ កំណត់ធាន្ទថាតកកករត្តូវរ ទទួលរង្វវ  ់ ។ រន្ទា រ់េីផុ្តកំណត់រយាៈនេលការពារជា
ទ៉ូនៅម្គ រយាៈនេលនមៃ(២០)ឆ្ន ំរន្ទា រ់េីកាលររនិចឆទ ន ការោក់ពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម  
តកកកមមនន្ទេះ ឹងកាេ យជាត្ទេយសមបតតិររស់មហាជ ។ ។  ការអ្ ុវតតត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមររស់
 រណាម្គន ក់គឺជាកមមវតាុមួយែ៏ទ៉ូលំទ៉ូោយ នែើយគឺម្គច ស់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមហែលត្តូវន្វើការចរចា 
ឬរតឹងអំ្េីការរនំោភ ៉ូវសិទធិររស់ខេួ ។នោយគាលរោម  កិចចការពារជាលកខណាៈគាលកលតកកករត្តូវរង់នថ្េ
នសវាន ការោក់ពាកយនសនើសំុ  ិងកនត្មរកសសិទធិនសវាកនុងត្រនទស ីមួយៗហែលនគម្គ រំណងចង់រ 
ការពារនន្ទេះ។ 
 
អ្តារទចារ់ាៈ 
 _អ្ ុសញ្ញា ទីត្កងុរ រសីសតីេីកិចចការពារកមមសិទធិឧសសែកមម ។ 

_ ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតតិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម (PCT) ។ 
_កិចចត្េមនត្េៀងសតីេីទិែឋភាេពាណិជជកមមទក់ទង ឹងកមមសិទធិរញ្ញា  (TRIPS- Agreement) ។  

 
 
អ្ងាការកមមសិទធិរញ្ញា េិភេនោក(WIPO/OMPI) 


