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សេចក្តីេិក្ា៖ ម ៉ូឌុលសនេះមានរយៈសេល ២ សមា ង 
 

ម ៉ូឌលុ ១០ កិច្ចការពារព ៉ូជដំណំថ្មី 
 
សោលបំណង 
 បន្ទា ប់ពីសិក្សាម ៉ូឌុលននេះចប់អ្នក្សសិក្សានឹងអាច 

 ១. ពនយល់ពីមុខងាររបស់សហភាពអ្នតរជាតិសម្រាប់កិ្សចចការពារព៉ូជដំណំថ្មី 
 ២. ពនយល់ថានហតុអ្វីបានជាព៉ូជដំណំថ្មីគួរម្រតូវបាននម្រជើសនរ ើសសម្រាប់ន្វើការការពារ 
 ៣. រាយបញ្ជ ីអំ្ពីតម្រមូវការដដលតម្រមូវសម្រាប់ព៉ូជដំណំមួយដដលម្រតួវបានការពារ 
 ៤. កំ្សណត់ឲ្យន ើញអំ្ពីសិទ្ធិដដលបានផ្តល់ឲ្យនៅាច ស់សិទ្ធិ 
 ៥. កំ្សណត់រយៈនពលសម្រាប់កិ្សចចការពារដដលអាចម្រតូវបានទ្ទួ្ល។  
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អារមភកថា 
កិ្សចចការពារព៉ូជថ្មីននដំណំគឺជាទិ្ដឋភាពដ៏នទ្នផ្សងមួយនទ្ៀតននក្សមមសិទ្ធិបញ្ញា  ដ៉ូចជា

ដសវងរក្សទ្ទួ្លស្គា ល់សមិទ្ធិក្សមមននអ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជព៉ូជដំណំថ្មី នោយផ្តល់ជ៉ូនពួក្សាតត់ន៉ូវរយៈ
នពលកំ្សណត់មួយនិងសិទ្ធិផ្តត ច់មុខមួយ។ ព៉ូជថ្មីម្រតូវដតបំនពញបានន៉ូវលក្សខណៈវនិិចឆ័យជាក់្សលាក់្ស 
នទ្ើបទ្ទួ្លបានន៉ូវការការពារនផ្សងៗ  

 

ការម្រគប់ម្រគងកិ្សចចការពារអំ្ពីកិ្សចចការពារព៉ូជដំណំថ្មីគឺម្រតូវបាននោងតាមសហភាពអ្នតរ
ជាតិសម្រាប់កិ្សចចការពារព៉ូជដំណំថ្មី(UPOV) ដដលជាអ្ក្សសរកាត់ពីន ម្ េះជាភាស្គបារាងំសម្រាប់
អ្ងាការ(Union International pour la protection des obtentions végétales)។ 
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ហេតអុ្វីត្តូវការពារព ៉ូជដំណំថ្មី? 
កិ្សចចការពារគឺអាចន្វើនៅបានចំនពាេះព៉ូជដំណំថ្មីមួយ ការការពារផ្លម្របនោជន៍របស់

អ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដំណំ ក៏្សដ៉ូចជាការនលើក្សទឹ្ក្សចិតតការអ្ភិវឌឍន៍សម្រាប់ការន្វើឲ្យម្របនសើន ើងន៉ូវ
ម្របនភទ្ដំណំសម្រាប់ក្សសិក្សមម ស្គក្សវបបក្សមម និងនម្រពន ើ។ ការន្វើឱ្យម្របនសើងន ើងន៉ូវម្របនភទ្
ដំណំគឺជាធាតុដដលសំខាន់ និងកាត់បនថយការចំណយ   ក្សនុងការន្វើឲ្យម្របនសើន ើងន៉ូវដំនណើ រ
ការ និងគុណភាពននដំណំម្រគប់ម្របនភទ្។ 

 

ការបងាា ត់ព៉ូជដំណំថ្មីតម្រមូវឲ្យានការវនិិនោគម្រតឹមម្រតូវក្សនុងលក្សខខ័ណឌ ជំន្ទញ ភាពបិុន
ម្របសប់ ្នធានវតថុធាតុនដើម លុយ និងនពលនវលា។ លទ្ធភាពទ្ទួ្លបានន៉ូវសិទ្ធិផ្តត ច់មុខចំនពាេះ
ព៉ូជដំណំថ្មីមួយ ផ្តល់ឲ្យអ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដំណំនជាគជ័យាន ក់្ស ន៉ូវឱ្កាសសមស្សបទ្ទួ្លបាន
មក្សវញិន៉ូវការចំណយរបស់ខលួន និងម៉ូលនិ្ិជាសំខាន់ សម្រាប់ការវនិិនោគបនត។ អ្វតតាន
សិទ្ធិរបស់អ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដំណំ  បំណងទំងននេះគឺលំបាក្សនឹងសនម្រមចបាននោយស្គរមិនានអ្វី
រារាងំអ្នក្សដ៏នទ្នទ្ៀតពីការនម្របើម្របាស់ព៉ូជដំណំ ឬបំដណក្សព៉ូជ និងលក់្សព៉ូជដំណំ ក្សនុងក្សម្រមិត
ពាណិជជក្សមម នោយាតម នការផ្តល់ការទ្៉ូទត់ដល់អ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជ។ 
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ហើព ៉ូជដំណំថ្មីអាច្ត្តូវបានការពារយ ងដ៉ូច្ហមេច្? 
 

កិ្សចចម្រពមនម្រពៀងTRIPS អ្នុញ្ញា តឲ្យានកិ្សចចការពារបីម្របនភទ្៖ 

១. តាមរយៈយនតការម្របកាសសនីយបម្រតតក្សាក្សមម 
២. តាមរយៈម្របព័នធពិនសសមួយ(“sui generis”) ដដលបានទក់្សទ្ងនឹងដំណំ 

៣. ឬតាមរយៈការរមួបញ្ច៉ូ លយនតការទំងពីរខាងនលើ 
 

ានការម្របកាន់ទ្សសនៈោ ងទ្៉ូលំទ្៉ូលាយថាម្របនភទ្ព៉ូជដំណំថ្មីភាគនម្រចើនមិនន្លើយតប
នៅនឹងលក្សខខណខ ានជំហានរក្សន ើញថ្មីរបស់ម្របព័នធការពារម្របកាសសនីយបម្រតតក្សក្សមម នោយ
ស្គរព៉ូជដំណំទំងននេះ ជាលទ្ធផ្លននសក្សមមភាពដដលន្វើន ើងាននាតលនៅ ចាស់លាស់
និងការនម្របើម្របាស់បនចចក្សវជិាជ ដដលានស្ស្គប់។ ននេះានន័យថាការនម្របើម្របាស់ម្របព័នធចាប់
ម្របកាសសនីយបម្រតតក្សក្សមមអាចានផ្លលំបាក្ស។ នហតុដ៉ូនចនេះ ម្របនទ្សជានម្រចើនលនមអៀងនៅ
យក្សម្របព័នធពិនសសមួយ(“sui generis”) សម្រាប់ការពារម្របនភទ្ដំណំ។ 
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សំណួរវាយតនមលខលួនឯង (SQA) 
SQA ១. នតើនាតលបំណងននកិ្សចចការពារសិទ្ធិរបស់អ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដំណំគឺជាអ្វី? 

១. ធាន្ទន៉ូវការបនតផ្ាត់ផ្ាង់ម្របនភទ្ថ្មីននព៉ូជដំណំនោយកិ្សចចការពារផ្លម្របនោជន៍របស់
អ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដំណំ 

២. ធាន្ទការផ្ាត់ផ្ាង់ព៉ូជដដលសុទ្ធ និងមិនដក្សដម្រប 

 

សរនសរចនមលើយរបស់អ្នក្សនៅទី្ននេះ 

 
 

ចុចទី្ននេះសម្រាប់ចនមលើយ 

 

SQA ១ ចនមលើយ 

១ គឺម្រតូវ ចនមលើយទី្២ គឺពាក់្សព័នធនឹងការម្រតួតពិនិតយគុណភាពផ្លិតក្សមមព៉ូជ និងដំណំ 
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ហើច្រិតលកខណៈរបសត់្រហេទព៉ូជដំណំថ្មីដដលនឹងអាច្ត្តូវបានការពារមាន
អ្វីខ្លះ? 

 

នម្រកាមចាប់ននអ្នុសញ្ញា  UPOV ឆ្ន ំ១៩៩១ ម្របនភទ្ដំណំម្រតូវដត 

 

១. ថ្មី  
២.ខុសដបលក្ស 

៣. ឯក្សសណឋ នភាព 

៤. សថិរភាពឋិតនថ្រ និង 

៥. ានការោក់្សន ម្ េះម្រតឹមម្រតូវ។ 

 

តម្រមូវការភាពថ្មីនដើមបីធាន្ទថាម្របនភទ្ព៉ូជដំណំមិនទន់ម្រតូវបានន្វើពាណិជជក្សមមនៅ    
ន ើយ។ ននេះគឺជាការវាយតនមលោ ងហមត់ចត់ដផ្នក្សចាប់ មិនដមនដផ្នក្សបនចចក្សនទ្សនន្ទេះនទ្។ 
ដំណំក៏្សម្រតូវបានតម្រមូវឲ្យោក់្សន ម្ េះផ្ងដដរ ដដលជាន ម្ េះទ្៉ូនៅរបស់ព៉ូជដំណំនន្ទេះ។  ាន
ការវាយតនមលដផ្នក្សបនចចក្សនទ្សបីម្របនភទ្ៈ ភាពខុសដបលក្ស ឯក្សសណឋ ន និង  នសថរភាព (DUS)។ 
នមើលម្របនភទ្នីមួយៗននការវាយតនមលទំងននេះ។ 
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ភាពខុសដបលក្ស 

 េ៉ូជដំណំដដលចាត់ទុក្ថាមានភាេខុេដបែក្េីសេ លុេះត្រាដតមានភាេខុេោា ដាច់
ស្េឡេះេីេ៉ូជឯសទៀត ដដលសេស្គា ល់ជាទ៉ូសៅ ត្រតឹមកាលបរសិចេទននការដាក់្ពាក្យសេាើេំុេិទធិឬ
កាលបរសិចេទេិទធិអាទិភាេ។  និយមន័យបនចចក្សនទ្សពិតម្របាក្សដននភាពខុសដបលក្សឋិតនៅនលើ
ការពី    ពណ៍ន្ទជីវស្គស្រសតននព៉ូជដំណំ និងគឺហួសពីវសិ្គលភាពននម ៉ូឌុលននេះ។ វាគឺជាការម្រគប់
ម្រាតន់ដដលនិោយថាអ្នក្សជំន្ទញបនចចក្សនទ្សាន ក់្សនឹងម្រតវូតម្រមូវឲ្យផ្តល់គំនិតក្សនុងបញ្ញា ននេះ។ 

 

ឯក្សសណឋ នភាព 

 េ៉ូជដំណំដដលចាត់ទុក្ថាមានឯក្េណា នភាេ   លុេះត្រាដតអាចរក្ាឯក្េណា នភាេ 
ត្រេប់ត្រោន់ន៉ូវចរតិលក្ខណៈពាក់្េ័នធរបេ់េ៉ូជ ស េះបីេ៉ូជដំណំស េះ ត្រតូវបានផលិតាមរយៈ
សេទឬអសេទក្តី។ 

 

ជារមួននេះានន័យថា ព៉ូជដំណំានភាពដ៉ូចាតន ឬម្របហាក់្សម្របដហលាតន ទំងអ្ស់
អាស្ស័យ នលើលក្សខណៈននវ ិ្ ីស្គស្រសតបងាា ត់ព៉ូជ 

 

សថិរភាព 

 េ៉ូជដំណំដដលចាត់ទុក្ថាមានេថិរភាេ លុេះត្រាដតចរតិលក្ខណៈចំាបាច់របេ់វាោា នការ
ដត្របត្របលួសៅត្រេប់ដំណក់្កាលននវដតល៉ូតលាេ់និងជំ ន់នីមួយៗ។ 

 

ននេះានន័យោ ងខលីថាជាម្របនភទ្ដំណំគ៉ូរនៅដតរក្សាបានន៉ូវភាពដ៉ូចាតន ក្សនុងរយៈនពល
ននការបងាា ត់ព៉ូជនោយម្រាតប់ព៉ូជ និងវ ិ្ ិស្គស្រសតនផ្សងៗ។ 

 

ជាការពិតម្រគប់លក្សខណៈវនិិចឆ័យបនចចក្សនទ្សបីចុងនម្រកាយទំងននេះម្រតូវបានពិនិតយមុននឹង
ផ្តល់សិទ្ធិអ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដំណំ។ ការពិនិតយបនចចក្សនទ្សគឺម្រតូវបានន្វើន ើងនោយអ្នក្សពិនិតយដដល
ានសិទ្ធិ។ 
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ហើអ្នកកានក់ាបក់ារការពារមានសិទធអ្វីខ្លះ? 
នម្រកាមចាប់ននអ្នុសញ្ញា  UPOV ឆ្ន ំ១៩៩១   ម្រគប់ម្រគងនលើកិ្សចចការពារដដលម្រតូវបានផ្តល់     

ឲ្យអ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដំណំ សក្សមមភាពដ៉ូចខាងនម្រកាមទមទរឲ្យានការអ្នុញ្ញា តជាមុនពីរាច ស់
សិទ្ធិ៖ 

១. ការផ្លិត ឬការផ្លិតន ើងវញិ (ចំនួននម្រចើន) 
២. លក្សខខណសម្រាប់នាតលបំណងបងាា ត់ព៉ូជ 

៣. ការសតុក្សទុ្ក្សសម្រាប់លក់្ស 

៤. ការលក់្ស ឬន្វើទី្ផ្ារនផ្សងៗ 

៥. ការនំ្ទនចញ 

៦. ការនំ្ទច៉ូល 

៧. ការតមាល់ទុ្ក្សសម្រាប់នាតលបំណងខាងនលើ។ 

 

ចំបាច់គួរក្សត់សាា ល់ថា សក្សមមភាពដ៉ូចខាងនម្រកាម មិនទមទរឲ្យានការអ្នុញ្ញា តពី
អ្នក្សកាន់កាប់សិទ្ធិន ើយៈ 

 

សក្សមមភាពឯក្សជនាតម ន  នាតលបំណងពាណិជជក្សមម 
 

សក្សមមភាពសម្រាប់នាតលបំណងបទ្ពិនស្គ្ន៍ 

 

សក្សមមភាពន្វើន ើងសម្រាប់នាតលបំណងបងាា ត់ព៉ូជ និងន្វើអាជីវក្សមមព៉ូជដំណំនផ្សងៗ។ 
ការនលើក្សដលងចំនពាេះក្សរណីននេះ គឺ  ក្សនុងក្សរណីព៉ូជដំណំដដលានស្សឡាយសំខាន់និងព៉ូជ
ដំណំនផ្សងនទ្ៀតមួយចំនួន ដដលមិនអាចន្វើអាជីវក្សមមនោយាតន ននោយាតម នការអ្នុញ្ញា តពីអ្នក្ស
បងាា ត់ព៉ូជននព៉ូជដំណំនដើម។ 

 កិ្សចចការពារនម្រកាមចំណុច (១) អាចានន័យថាក្សសិក្សរម្រតូវការការអ្នុញ្ញា តពីអ្នក្សកាន់
កាប់សិទ្ធិនដើមបសីនសពំ៉ូជទុ្ក្សពីដំណំមួយសម្រាប់ការោំដុេះបន្ទា ប់។ 

 

ោ ងណក៏្សនោយ ចាប់ននអ្នុសញ្ញា  UPOV ឆ្ន ំ១៩៩១ ានក្សរណីនលើក្សដលងជា
ជនម្រមើសដដលអ្នុញ្ញា តឲ្យរដឋ មិនរាប់បញ្ច៉ូ លក្សសិោឋ នសនសំព៉ូជពីវសិ្គលភាពសិទ្ធិរបស់អ្នក្ស
បងាា ត់ព៉ូជ និងយក្សដំនណេះស្ស្គយបញ្ញា ននេះ ដដលសមស្សបតាមស្គថ នភាពក្សសិក្សមមជាតិរបស់
ខល៉ូន។ ជាក់្សដសតងម្របនទ្សទំងអ្ស់ដដលបានច៉ូលជាសាជិក្សចាប់ឆ្ន ំ១៩៩១បានទ្ទួ្លយក្ស 

“ឯក្សសិទ្ធិរបស់ក្សសិក្សរ” នៅក្សនុងទ្ម្រមង់មួយ ឬទ្ម្រមងដ៏នទ្នទ្ៀត។ 
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ហើសិទធិរបសអ់្នកបង្កា តព់ ៉ូជមានរយៈហពលប ន្មម ន? 
 

រយៈនពលអ្បបបរាដដលបានពិពណ៌ន្ទក្សនុងចាប់ឆ្ន ំ ១៩៩១ គី៖ 

- ២៥ ឆ្ន ំ សម្រាប់នដើមន ើ និងវលលិ័ 
- ២០ ឆ្ន ំ សម្រាប់ដំណំដ៏នទ្ៗនទ្ៀត 

 

សនមលងវគាទី្១ ៖ នតើអ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជអាចទ្ទួ្លបានកិ្សចចការពារថាន ក់្សពិភពនលាក្ស  សម្រាប់
ដំណំមួយឬនទ្? 

 

 ដ៉ូចវ ិ្ ីស្គស្រសតដ៏នទ្ៗនទ្ៀតននកិ្សចចការពារដដរ  ក្សនុងក្សរណីជានម្រចើន សិទ្ធិរបស់អ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជ
ម្រតូវបានផ្តល់ឲ្យក្សនុងរដឋនីមួយៗ ដដលអ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដសវងរក្សកិ្សចចការពារ។ ោ ងណក៏្សនោយ 
ានម្របព័នធ្លងដដនដីមួយចំនួន  (ឧទហរណ៍ ការោិល័យសហគមព៉ូជដំណំសម្រាប់
សាជិក្សននសហភាពអឺុ្រ  បុ) ឬនម្រកាមការអ្ភិវឌឍ។ ោ ងណក៏្សនោយ កិ្សចចការរបស់UPOV ន្វើឱ្យ
ងាយស្សួលក្សនុងដំនណើ រការននេះ នោយនលើក្សទឹ្ក្សចិតតដល់សាជិក្សឲ្យទ្ទួ្លស្គា ល់ការន្វើដតសត
បនចចក្សនទ្សដដលន្វើន ើងក្សនុងរដឋសាជិក្សដ៏នទ្ៗនទ្ៀត។ ននេះជួយកាត់បនថយតនមល និងការខំម្របឹង
នដើមបីទ្ទួ្លបាននួវកិ្សចចការពារក្សនុងម្របនទ្សជានម្រចើន។ 
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សហងខប 
កិ្សចចការពារម្រតូវបានផ្តល់ឱ្យព៉ូជដំណំ នដើមប ីការពារផ្លម្របនោជន៍អ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដំណំ

ជាកានលើក្សទឹ្ក្សចិតតដល់ការអ្ភិវឌឍន៍ព៉ូជដំណំឲ្យម្របនសើន ើងសម្រាប់ក្សសិក្សមម ស្គក្សវបបក្សមម 
និងនម្រពន ើ។ការន្វើឱ្យម្របនសើងន ើងន៉ូវម្របនភទ្ដំណំគឺជាធាតុដដលសំខាន់ និងកាត់បនថយការ
ចំណយ   ក្សនុងការន្វើឲ្យម្របនសើន ើងន៉ូវដំនណើ រការ និងគុណភាពននដំណំម្រគប់ម្របនភទ្។ 
  
 ម្របនទ្សជានម្រចើនបំផុ្ត បានទ្ទួ្លស្គា ល់សិទ្ធិអ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដំណំនោយនម្របើម្របាស់ចាប់
ពិនសសដផ្អក្សនលើអ្នុសញ្ញា  UPOV ដដលម្រតូវបានម្រគប់ម្រគងនោយការោិល័យននសហភាពដដល
ានម៉ូលោឋ ននៅទី្ម្រក្សុងហសឺដណវ។ 

 

 នដើមបីទ្ទួ្លបានការពារ ព៉ូជដំណំម្រតូវ៖ 

ានភាពថ្មី 
ភាពខុសដបលក្ស 

ឯក្សសណឋ នភាព 

សថិរភាព និង 

ានការោក់្សន ម្ េះម្រតឹមម្រតូវ។ 

 

ជាក្សមមវតថុននការម្រតួតពិនិតយបនចចក្សនទ្ស 
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នៅនពលបានផ្តល់កិ្សចចការពារឲ្យអ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដំណំ សក្សមមភាពដ៉ូចខាងនម្រកាមទមទរ
ឲ្យានការអ្នុញ្ញា តជាមុនពីាច ស់សិទ្ធិ៖ 

១. ការផ្លិត ឬការផ្លិតន ើងវញិ (ចំនួននម្រចើន) 
២. លក្សខខ័ណសម្រាប់នាតលបំណងបងាា ត់ព៉ូជ 

៣. ការសតុក្សទុ្ក្សសម្រាប់លក់្ស 

៤. ការលក់្ស ឬន្វើទី្ផ្ារនផ្សងៗ 

៥. ការនំ្ទនចញ 

៦. ការនំ្ទច៉ូល 

៧. ការតមាល់ទុ្ក្សសម្រាប់នាតលបំណងខាងនលើ។ 

 

ម្របនទ្សជានម្រចើនបានអ្នុម័តចាប់ពិនសស ដដលអ្នុញ្ញា តឲ្យក្សសិក្សររក្សាទុ្ក្សព៉ូជ ឬ
បំដណក្សព៉ូជពីដំណំមួយសម្រាប់ការោំដុេះនៅនពលបន្ទា ប់។ 

រយៈអ្បបបរាសម្រាប់ការការពារគឺ៖ 

 

- ២៥ ឆ្ន ំ សម្រាប់នដើមន ើ និងវលលិ័ 
- ២០ ឆ្ន ំ សម្រាប់ដំណំដ៏នទ្ៗនទ្ៀត 

 

មុខងារដ៏សំខាន់មួយរបស់ UPOV គឺជួយអ្នក្សបងាា ត់ព៉ូជដំណំឲ្យទ្ទួ្លបានកិ្សចចការពារ
ក្សនុងម្របនទ្សជានម្រចើន។ ការសនម្រមចបានកិ្សចចការននេះ តាមមន្ោបាយនផ្សងៗ នោយនលើក្សទឹ្ក្ស
ចិតតម្របនទ្សនផ្សងៗឲ្យទ្ទួ្លយក្សលទ្ធផ្លដតសតពីម្របនទ្សដ៏នទ្ៗនទ្ៀតជាសាជិក្សរបស់ UPOV

។ 

 

អ្តថបទ្ចាប់៖ 

 អ្នុសញ្ញា  UPOV (ចាប់ ឆ្ន ំ១៩៩១) 
 កិ្សចចម្រពមនម្រពៀង TRIPS 
 


