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សម្គាល់សិក្សា: សសចក្សដីស្ដើមនៃម៉ោ៉ូលឌុលសៃេះគួរតែចំណាយសេលមួយសម្គ៉ោ ងសម្រម្គប់សិក្សា
ម៉ូលឌុល ១ : សេចក្តីណែន ាំអាំពីក្មមេទ្
ិ ធិបញ្ញ
ា

សែើអ្ីសវ ៅជាក្សមមសទ្
ិ ិប
ធ ញ្ញា?
ជាទ្៉ូសៅ សោក្ស សោក្សស្សីម្របតែលជាបាៃដឹងចសមលើយនៃសំៃួរសៃេះសែើយ។ សយើង
ដឹងសែើយថាអ្នក្សបសងកើែម្គ៉ោ សុីៃ អ្នក្សៃិេៃធសសៀវសៅ ឬក្ស៏ អ្នក្សៃិេៃធទ្ំៃុក្សសលលង តែងតែជាម្គាស់
នៃស្នននដរបស់ខ្ួៃ។
ល
សក្សើែសចញេី ក្សមមសិទ្ិធសៃេះសែើយតដលស្វើសោយមជ្ឈដ្ឋាៃខាងសម្រៅ មិៃ
ោចថែចំលង
ជា្មមតា

ឬក្ស៍ទ្ិញការថែចំលងសដ្ឋយគ្មមៃការអ្ៃុញ្ញាែេីម្គាស់ក្សមមសិទ្ិធបាៃសទ្។

ម្គៃគំរស៉ូ ដើមនៃឧសាែក្សមមសគឿងសង្ហារ ឹម

ឬម្រក្សដ្ឋសបិទ្ជ្ញ្ញ
ជ ង
ំ ៃិងរបស់ស្េង

សទ្ៀែ តដលជាទ្៉ូសៅជាក្សមមសិទ្ិធ របស់បុគល
ា ណាម្គនក្ស់ឬអ្ងាការណាមួយ។
រាល់សេលតដលសយើងបាៃទ្ិញទ្ំៃិញតដលបាៃទ្ទ្ួលក្សិចកា
ា រពារក្ស៏ ម្គៃៃ័យថា សយើង
បាៃ្តល់ៃ៉ូវែំនលនៃការចំណាយសេលសវោ លុយកាក្ស់ ការខ្ំម្របឹង ការេិចារណាក្សនុងការ
បសងកើែទ្ំៃិញសៃេះសៅសោយម្គាស់សដើមវ ិញ។ក្សិចាការសៃេះម្គៃជាឆ្នំមក្សសែើយក្សនុងការអ្លិវឌឍៃ៍

វ ិស័យឧសាែក្សមម ម្គៃដ៉ូចជាការរ ីក្សល៉ូែោស់នៃឧសាែក្សមមែ៉ូរយែន្រៃតីសៅសលើេិលេសោក្ស
ៃិងការសលើក្សទ្ឹក្សចិែតដល់អ្នក្សម្គៃសទ្េសកាសលយថមីៗសោយបសងកើែៃ៉ូវគំៃិែៃិងអ្ែថបទ្ខ្លួៃឯង
សោយកាៃ់តែសម្រចើៃ។
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តារាងខាងសម្រកាមជាការបង្ហាញៃ៉ូវទ្ំៃិញឬសសវាក្សមមមួយចំៃួៃតដលម្គៃសិទ្ិធ ទ្ទ្ួល
បាៃក្សិចាការពារេីក្សមមសិទ្ិធបញ្ញាសម្រកាមចាប់ក្សមមសិទ្ិធបញ្ញាជាែិ

ៃិង/ឬសៃធិសញ្ញាអ្ៃតរជាែិ

ស្េងៗ :
ថាសម៉ូលែ៉ូច(Discs)

ការរចនារ៉ូបរាង

ម្គ៉ោ ក្សសម្គាល់ល៉ូមិស្នស្រសតទ្ំៃិញសម្រម្គប់
ម្របសលទ្្លិែ្លមួយចំៃួៃ

ការសំតដង

រ៉ូបភាេ

ស្មេះរបស់ម្រក្សុមែុៃ

ការ្ាយតាមវ ិទ្យុ ឬ

ៃិមិែតសញ្ា

ចង្ហវក្ស់ឧសាែក្សមម

ពាណិជ្ជសញ្ញា

រ៉ូបមៃតគីមី

ទ្៉ូរទ្សេៃ៍
វ ីសដអ្៉ូ

(ៃិក្សិខែតសញ្ញា)
តលែងក្សនុងក្សុំ េយ៉ូទ្័ រ

សសៀគវីបម្រងួម

វែថុធាែុ/ស្នរធាែុ (សដើម)

ការនចនម្របឌិែថមី

ទ្ឹក្សអ្ប់

(game)
ក្សមមវ ី្ី ក្សុំេយ៉ូទ្័រ
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ការស្តើមជាមួយៃិ យមៃ័យ្ល៉ូវការរបស់ក្សមមសិទ្ិធបញ្ញាគឺ សដើមែីជាម៉ូលដ្ឋាៃសម្រម្គប់ការ

េៃយល់សលើក្សសម្រកាយនៃម្របសលទ្ក្សមមសិទ្ិប
ធ ញ្ញាស្េងៗសទ្ៀែ

ៃិងសៃធិសញ្ញាអ្ៃតរជាែិតដល

ពាក្ស់េ័ៃ។
ធ ឧទាែរណ៍លអបំ្ុែសដើមែីេិចារណាគឺពាក្សយម្រទ្េយសមែែតិ។

លក្សខណៈទ្៉ូសៅនៃម្រទ្េយសមែែតិភាគសម្រចើៃ

គឺ ក្សមមសិទ្ិធក្សរនៃម្រទ្េយសមែែតិ

ម្គៃសសរ ី

ភាេសេញសលញក្សនុងសម្របើម្របាស់ម្រទ្េយសមែែតិរបស់ខ្ួៃ
ល សលើក្សតលងតែការសម្របើ ម្របាស់សនាេះ ខ្ុ ស
ចាប់ សែើយ ោចរារាំងបុគាលដនទ្មិ ៃឱ្យសម្របើ ម្របាស់ម្រទ្េយសមែែតិរបស់ខ្ួៃ។
ល

ឥឡ៉ូវៃិ យាយអ្ំ េីពាក្សយថា“ ក្សមមសិទ្ិប
ធ ញ្ញា ” គឺ ម្រែូវបាៃ្តល់សិទ្ិធតាមម្របសលទ្នៃម្រទ្េយ

សមែែិត តដលសៅថា(ក្សមមសិទ្ិធ)តដលសចញេីការបសងតើែនៃគំៃិែបញ្ញារបស់មៃុសេ។ពាក្សយក្សមម
សិទ្ិប
ធ ញ្ញាសៅក្សនុង"អ្ៃុសញ្ញាបសងកើែអ្ងាការក្សមមសិទ្ិធបញ្ញាេិលេសោក្ស

"ឬ"អ្ងាការក្សមមសិទ្ិធ

បញ្ញាេិលេសោក្ស(WIPO)"មិៃម្គៃៃិយមៃ័យ្ល៉ូវការជាងសៃេះសនាេះសទ្។
រដានានាតដលេម្រង្ហងអ្ៃុសញ្ញាបាៃសម្រជ្ើសយក្សៃ៉ូវបញ្ជីរម
ួ មួយទាក្ស់ទ្ងសៅៃឹ ងសិទ្ិធ
ដ៉ូចខាងសម្រកាម
" ស្នននដអ្ក្សេរស្នស្រសត សិលែៈ ៃិង វ ិទ្ាស្នស្រសត ការសំតដងសិលែេះែវ៉ូណ៉ូម្រកាមៃិង

ការ្ាយតាមវ ិទ្យុ ឬទ្៉ូរទ្សេៃ៍ ម្រគប់ ការនចនម្របឌិែម្រគប់ វ ិស័យនៃការខ្ំម្របឹងរបស់មៃុសេ របក្ស
គំសែើញនៃវ ិទ្ាស្នស្រសត គំរឧ
៉ូ សាែក្សមម ពាណិជ្ជសញ្ញា សសវាសញ្ញាៃិងពាណិជ្ជនាមសែើយ
ៃិងសញ្ញាសម្គាល់នានា(designations)
ម្រែង់ៃិងម្រគប់សិទ្ិទា
ធ ំងអ្ស់

ក្សិចកា
ា រពារម្របឆ្ំងៃឹងការម្របក្សួែម្របតជ្ងមិ ៃសស្នមេះ

តដលសក្សើែសចញេី ក្សមមភាេបញ្ញាក្សនុងវ ិស័យឧសាែក្សមម

វ ិទ្ា

ស្នស្រសត អ្ក្សេរស្នស្រសត ឬ វ ិស័យ សិលែៈ”។(ក្សិចាម្រេមសម្រេៀងបសងតើែអ្ងាការក្សមមសិទ្ិប
ធ ញ្ញាេិលេ
សោក្សច៉ូលជា្រម្គៃសៅសតុក្សខ្ុល(STOCKHOLM) នថៃ១៤ ក្សក្សកដ្ឋ ១៩៦៧ ម្គម្រតា២ viii) ។
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សម្រម្គប់ម៉ូលសែែុរដាបាល

ៃិងម្របវែតិស្នស្រសតក្សមមសិទ្ិធបញ្ញាជាទ្៉ូសៅទាក្ស់ទ្ង់ៃឹង

ម្របសលទ្ស្នននដសំខាៃ់ ៗដ៉ូចខាងសម្រកាម :
1. ស្នននដអ្ក្សេរស្នស្រសត,សិលែៈៃិងវ ិទ្ាស្នស្រសត ឧ សសៀវសៅស្េងៗ។ក្សិចាការពារក្សមមសិទ្ិធ
(ម្រទ្េយសមែែតិ)សៃេះគឺម្រគប់ម្រគងសដ្ឋយចាប់ * សិទ្ិអ្
ធ ក្ស
ន ៃិេៃធ(copyright)។

2. ការសំតដង,ការ្ាយតាមវ ិទ្យុឬទ្៉ូរទ្៉ូសយៃ៍ ឧ.ការម្របគុំែន្រៃតី។

ក្សិចាការពារក្សមមសិទ្ិធ

(ម្រទ្េយសមែែតិ)សៃេះគឺម្រគប់ម្រគងសដ្ឋយសិទ្ិម្រធ បហាក្ស់ម្របតែល ក្សនុងចាប់ សិទ្ិអ្
ធ ក្ស
ន ៃិេៃធ
(Copy Rights)។

3. ែក្សកក្សមម(ការនចនម្របឌិែថមី) ឧ. ទ្ំរងថមីរបស់ម្គ៉ោសុីៃយៃតសហាេះម្របែិក្សមម។ ក្សិ ចកា
ា រពារក្សមម
សិទ្ិធ (ម្រទ្េយសមែែតិ)សៃេះគឺ ត្អក្សសលើចាប់ម្របកាសៃីយបម្រែែក្សតក្សមម ( Patents )។
4. គំៃ៉ូឧសាែក្សមម

ឧ.រ៉ូបរាងដបសលសជ្ជេះ។ គំរឧ
៉ូ សាែក្សមមម្រែូវបាៃការពារសដ្ឋយ

ចាប់េិសសសរបស់គំៃ៉ូរឧសាែក្សមម

ឬចាប់ក្សមមសិទ្ិឧ
ធ សាែក្សមមឬចាប់សិទ្ិអ្
ធ នក្ស

ៃិេៃធ(Copy Right)តដរ។
5. ពាណិជ្ជសញ្ញា សសវាសញ្ញា ៃិ ង ពាណិជ្ជនាម ម្រេមទាំងសញ្ញាសម្គាល់នានា ឧ.
ៃិមិែតសញ្ញាឬស្មេះទ្ំៃិញតដលជាម្គ៉ោ ក្សសម្គាល់ល៉ូមិស្នស្រសតេិសសស ដ៉ូចជាស្ស្នស្នំ
សាញ(champagne)។ជាទ្៉ូសៅក្សិ ចាការពារសៃេះ

ោចម្គៃសៅសម្រកាមចាប់ស្េងៗ។

វគាសិក្សាសៃេះ ម្រគប់ដណតប់ សលើចាប់សីេ
ត ីម្គ៉ោក្ស។
6. ក្សិចាការពារម្របឆ្ំងៃឹែការម្របក្សួែម្របតជ្ងមិៃសស្នមេះម្រែង់ ឧ. ការស្វើសោយយល់ខ្ុស
ម្របឆ្ំងៃឹងគ៉ូម្របក្សួែម្របតជ្ង ឬស្វើម្រតាប់តាមគ៉ូម្របក្សួែម្របតជ្ងសដ្ឋយម្គៃបំណងឆសបាក្ស
អ្ែិថិជ្ៃ។សៃេះជាម្របធាៃបទ្តដលម្គៃក្សនុងម៉ោ៉ូ ឌុលជាសម្រចើៃក្សនុងវគាសិក្សាសៃេះ។

ជាក្ស់

តសតង វាជាម្របធាៃបទ្នៃម៉ោ៉ូឌុលស្េង។

*ពាក្សយ“ ចាប់” រួមបញ្៉ូជ លទាំងចាប់ជាែិ ៃិង ក្សិចម្រា េមសម្រេៀងអ្ៃតរជាែិ: សិៃិស
ធ ញ្ញា, អ្ៃុសញ្ញា ៃិង

លិខ្ិែុបក្សរណ៍អ្ៃតររដ្ឋាលិបាលម្របហាក្ស់ម្របតែល។ សិៃិស
ធ ញ្ញារដ្ឋាលិបាលខ្ោចទ្ទ្ួលម្របម្រេឹែិក្ស
ត មមស្េងៗគ្មនក្សនុង
ដ្ឋាលិបាលម្របសទ្សស្េង។
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សំណួរវាយែនមលខ្ៃឯង(
SAQ )
ួល
SAQ១:

សម្រម្គប់ឧទាែរណ៏ក្សមមសិទ្ិធបញ្ញាៃីមួយៗខាងសម្រកាមសិែ
ថ សៅក្សនុងចសង្ហកម

ចាប់ក្សមមសិទ្ិប
ធ ញ្ញាតដលសក្សតិសមសម្រម្គប់ ទ្ទ្ួលបាៃក្សិចកា
ា រពារៈ

១. ម្រក្សុមែុៃមួយម្គៃបំណងថាមិៃសោយៃរណាសម្របើ ម្របាស់ៃិមិែស
ត ញ្ញារបស់ខ្ួៃ
ល ។
២. អ្នក្សចំសរៀងម្គនក្ស់ម្គៃបំណងស្េរសិទ្ិធសោយ្លិែសឡើងវ ិញៃ៉ូ វវ ីសដអ្៉ូ របស់នាងក្សនុង
ការសំតដងសេលម្របគុំែន្រៃតីរបស់នាង ។
៣.

ម្គៃរ៉ូបមៃតថីមមួយសដើមែី្លិែទ្ឹក្សសដ្ឋេះសគ្ម

តដលគ្មមៃស្នរធាែុ ស្វើសោយធាែ់

សចញេី ម្របូម្គ៉ោ តដលស្វើេីទ្ឹក្សសដ្ឋេះសគ្មសៃេះ។
៤. ម្រក្សុមែុៃមួយបាៃសំសរចចិែតវ ិៃិ សយាក្សសលើសំបក្សវ ិចខ្ជប់ តដលម្គៃលក្សខណៈតញក្ស
ដ្ឋច់សែើយេួក្សគ្មែ់ម្គៃបំណងសម្របើផ្តតច់ មុខ្។
៥.ម្រក្សុមែុៃមួយសំសរចសម្របើៃិមិែស
ត ញ្ញាតដលម្គៃរ៉ូបរាងដ៉ូចៃឹងៃិមិែស
ត ញ្ញារបស់នដ
គ៉ូរម្របគួែម្របតជ្ង ប៉ោុតៃតម្គៃេណ៍ខ្ុសគ្មន ។
សរសសរចសមលើយសោក្ស សោក្សស្សីខាងសម្រកាម:

ចុចទ្ីសៃេះសម្រម្គប់ ចសមលើយ:
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ចសមលើយ SAQ 1
១. ពាណិជ្ជសញ្ញា
២. សិទ្ិធម្របហាក្ស់ម្របតែល
៣. ម្របកាសៃីយបម្រែែក្សតក្សមម
៤. គំរឧ
៉ូ សាែក្សមម
៥. ការម្របក្សួែម្របតជ្ងមិៃសស្នមេះម្រែង់
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ស៉ូមក្សុំបារមភម្របសិៃសបើសោក្ស សោក្សស្សីមិៃោចបំសេញម្រែឹមម្រែូវទាំងអ្ស់។ វគាសិក្សា
បនាេប់ សយើងៃឹងសិក្សាម្របសលទ្ៃីមួយៗនៃក្សមមសិទ្ិធបញ្ញាទាំងសៃេះៃិងេៃយល់សគ្មលការណ៍នៃ
ម្របសលទ្ក្សមមសិទ្ិធបញ្ញាទាំងសៃេះ ។
សគ្មលការណ៍ជារួមេីរនៃក្សមមសិទ្ិប
ធ ញ្ញាទាំងសៃេះ



អ្នក្សបសងកើែក្សមមសិទ្ិធបញ្ញាៃឹងទ្ទ្ួលបាៃសិទ្ិធតដលជាលទ្ធ្លនៃការង្ហររបស់ខ្ួៃ
ល

ម្រគប់ ស្នននដ(សិទ្ិធ)ោចម្រែូវបាៃស្េរ ឬ ោចម្រែូវបាៃសចញោជាាបណណ័ ឲ្យសៅអ្នក្សដនទ្
បាៃ្ងតដរ ។
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សែែុអ្ីចា
វ បា
ំ ច់ម្គៃក្សមមសិទ្ិប
ធ ញ្ញា ?
ម៉ូលសែែុដំប៉ូងគឺថាវាសមស្សបតដលបុគាលណាម្គនក្ស់ខ្ិែខ្ំម្របឹងតម្របងទាំងក្សំោង
ំ
ៃិងចិែក្ស
ត ុងការបសងក
ន
ើែត្នក្សបញ្ញា ទ្ទ្ួលបាៃ្លម្របសយាជ្ៃ៍េីការខ្ិែខ្ំម្របឹងតម្របងសៃេះ។ ម៉ូល

សែែុបនាេប់ គឺ ថាតាមរយៈការ្តល់ក្សិចាការពារក្សមមសិទ្ិប
ធ ញ្ញាជ្ម្រមុញឱ្យម្គៃការសក្សើៃសឡើងៃ៉ូវ
ការខ្ិែខ្ំម្របឹងតម្របងក្សនុងការបសងកើែថមី

សែើយោចស្វើសោយឧសាែក្សមមសលើ្លិែ្លទាំង

សៃេះ ម្គៃរ ីក្សល៉ូក្សោស់ សដ្ឋយស្នរសគគិែថា ការង្ហរទាំងសៃេះ ្តល់្លម្របសយាជ្ៃ៍ែិរញ្ា
វែថុដល់ខ្ួៃ។
ល
ឧទាែរណ៍នៃចំ ណុចសម្រកាយសៃេះគឺ ជាក្សរណី្តល់សដ្ឋយឧសាែក្សមមឱ្សថេិលេសោក្ស។

ការវ ិៃិ

សយាគជាសម្រចើៃឆ្នំៃិងការចំណាយសលើការស្ស្នវម្រជាវ ៃិ ងអ្លិវឌឍ(R&D) (សេលសវោក្សនុងទ្ីេិសស្ន្ៃ
ក្សនុងការបសងកើែថមី ការស្វើសែសត ៃី ែិវ ិ្ីនៃការអ្ៃុ ញ្ញាែេី ភានក្ស់ ង្ហរឬរដ្ឋាលិ បាល) អ្ស់រាប់ រយោៃសផ្តៃ
សសេើរលីង ( ឬលុយសយៃលុយរ ៉ោង់ លុយlira ៃិ ងដុោល) ម្រែូវការចាំបាច់មុៃសេលឱ្សថថមីៗ្ៃ
សៅដល់ទ្ី្ារ។

ភាេគ្មមៃសិទ្ិក្ស
ធ មមសិទ្ិប
ធ ញ្ញាសដើមែីទ្ប់ ស្នកែ់គ៉ូម្របក្សួែម្របតជ្ងមិៃឱ្យ្លិែឱ្សថ

តដលបាៃបសងកើែសនាេះ ម្រក្សុមែុៃឱ្សថតដលបសងកើែឱ្សថសនាេះ

ហាក្ស់ គ្មមៃការសលើក្សទ្ឹក្សចិ ែក្ស
ត ុងការ
ន

ចំ ណាយទាំងសេលវរោៃិងការខ្ិ ែខ្ំ ដ៉ូចខាងសលើសដើមែីអ្វ ិឌឍៃ៍ឱ្សថរបស់ខ្ួៃសឡើ
ល
យ។
ភាេគ្មមៃក្សិ ចាការពាររបស់ម្របកាសៃី យបម្រែែក្សតក្សមម(Paten)

ម្រក្សុមែុៃមួ យៃឹងម្របឈរមុ ខ្ៃឹងការ

បាែ់បង់ទ្ី្ារ

របស់គ៉ូម្របក្សួ ែម្របតជ្ង។ភាេគ្មមៃក្សិចា

ការពារ

តដលបណា
ត លមក្សេីការ“ជ្ិ េះសសេះតលងនដ”

ម្គ៉ោ ក្សម្រក្សុមែុៃខាងសលើសៃេះមិ ៃោចេម្រងឹងភាេសស្នមេះម្រែង់ ចំសពាេះម្គ៉ោ ក្ស“(brandloyalty”)តដល

ម្គៃរយៈសេលសលើសេី រយៈសេលការពារសដ្ឋយម្របកាសៃី យបម្រែែក្សកក្សមម។
ភាេគ្មមៃក្សិ ចាការពារ្តល់សដ្ឋយចាប់ ក្សមមសិទ្ិប
ធ ញ្ញា
ទាំងសៃេះគ្មមៃការសបតជាាចិ ែក្ស
ត ុងការខ្ិ
ន
ែខ្ំម្របឹងតម្របង
ភាេថមសទ្ៀែសឡើយ។

ដ៉ូ ចជាអ្នក្សស

ៃិងសៃធិសញ្ញាស្េងៗសទ្

ម្រក្សុមែុៃឱ្សថ

សដើមែីេិសស្ន្ៃ៍តសវងរក្ស្លិែ្លជ្ំ ៃួយសុខ្

ើញឧទាែរណ៍យា៉ោ ងខ្លីខាងសលើថា សបើ គ្មមៃក្សិ ចាការពារដ៉ូចខាង

សលើ េិលេសោក្សម្របតែលជាមិ ៃម្គៃសុខ្ភាេលអដ៉ូចបចាុបែៃនសៃេះសនាេះសទ្។

សិទ្ិធក្សមមសិទ្ិធបញ្ញា

ក្ស៍ េសម្រងើក្សក្សិ ចកា
ា រពារ្ងតដរដល់ក្សមមវែថុស្េងសទ្ៀែដ៉ូ ចជាការ

សតមតងវបែ្ម៌តដលមិៃបាៃក្សែ់ម្រតាទ្ុក្សៃិងថែចមលងទ្ុក្សរបស់ម្របសទ្សក្សំ េុងអ្វ ិឌឍៃ៍ជាសម្រចើៃ

ជាទ្៉ូសៅសគស្នាល់ថាជាម្របនេណីឬទ្ំ សៃៀមទ្ំោប់របស់ម្របសទ្សណាមួយ(folklore) ។ជាមួយ
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ក្សិចកា
ា រការពារក្សមមវែថុទាំងសៃេះ

េួក្សសគោចស្វើោជ្ី វក្សមមសដើមែីទាញយក្ស្លចំសណញឱ្យ

ម្របសទ្សៃិង ម្របលេសដើមនៃវបែ្ម៏ ទាំងសនាេះ។
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សែែុ្លសម្រម្គប់ ម្របសទ្សមួយចំៃួៃតដលអ្ៃុម័ែចាប់ជាែិ ៃិងច៉ូលរួមចែែថសលខា
សលើសិៃិស
ធ ញ្ញាែំបៃ់ឬ អ្ៃតរជាែិ ឬ ទាំងែំបៃ់ៃិងអ្ៃតរជាែិតដលម្រគប់ម្រគងសលើក្សមមសិទ្ិធបញ្ញា
រួមម្គៃ:


្តល់ការសលើក្សទ្ឹក្សចិែតសលើការខ្ិែខ្ំម្របឹងបសងកើែគំៃិែស្េងៗសដ្ឋយទ្ទ្ួលបាៃៃ៉ូវ ក្សិចា
ការពារ



្តល់ម្រគប់អ្នក្សបសងកើែឬអ្នក្សនចនម្របឌិែៃ៉ូវការទ្ទ្ួលស្នាល់ជា្ល៉ូវការ។



បសងកើែក្សតៃលងទ្ុក្សដ្ឋក្ស់េែ័ម្គៃ(ឯក្សស្នរ)សំខាៃ់ៗ។



សំរល
ួ ដល់ការសក្សើែសឡើងទាំងឧសាែក្សមមក្សុងស្សុ
ន
ក្ស ឬ វបែ្ម៌ ៃិ ងពាណិជ្ជក្សមមអ្ៃតរ
ជាែិ សែើយតាមរយៈសិៃិធសញ្ាទាំងសៃេះៃឹង្តល់ៃ៉ូវក្សិចកា
ា រពារតដលម្គៃសម្រចើៃត្នក្ស។
សៅត្នក្សបនាេប់នៃវគាសិក្សាសៃេះ

សយើងគួរតែម្របលងតាមត្នក្សៃីមួយៗនៃក្សមមសិទ្ិធបញ្ញាតដលបាៃសលើក្សសឡើងខាងសលើ។

©WIPO/OMPI

