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ម ៉ូឌុល ១១ : កិច្ចពភិាកានងិការសង្ងេប 
 

ឆ្លងតាមការសិក្សារបស់អ្នក្សនៃម ៉ូឌុលផ្សេងៗជាផ្្រើៃ អ្នក្សបាៃផ្រៀៃអំ្ពី្បផ្េទផ្សេង
គ្នន ៗនៃក្សមមសិទធិបញ្ញា  ៃិង្បផ្េទខុសៗនៃកិ្សរចការពារ។ ម ៉ូឌុលផ្ៃេះ បាៃសងកត់ធ្ងៃ់ពី 
អ្តថ្ បផ្ោជៃ៍នៃទ្មង់ជាផ្្រើៃ ក្សនុងកិ្សរចការពារផ្ៅក្សនុងលក្សខខណ្ឌ នៃអ្នក្សកាៃ់កាប់សិទធិ។
្បធាៃបទក្សនុង្រប់ម៉ូលដ្ឋា ៃទំងអ្ស់នៃការពៃយល់ទំងផ្ៃេះរឺថា អ្នក្សបផ្ងកើតក្សមមសិទធិបញ្ញា
អារបផ្ងកើតបាៃសលតបសនងជាហិរញ្ាវតថុ ផ្ដ្ឋយការផ្្បើ្បាស់សិទិធរបស់ពួក្សផ្រ។ ជាធ្មមតា
ម្ចច ស់ក្សមមសិទធិបញ្ញា មិៃបផ្ងកើតលុយផ្ទ។ ផ្ ើមបីបផ្ងកើត្បាក់្សរំណ្៉ូ ល ម្ចច ស់សិទធិ្តូវតតទញ
យក្សតាមរយៈ្បផ្េទផ្សេងនៃកិ្សរច្ពមផ្្ពៀងពាណិ្ជជក្សមម រមួទំងការសតល់អាជាា ប័ណ្ណ ៃិង ឬ 
ផ្សេរសិទធិ ។ ផ្ៅក្សនុងៃ័យផ្ៃេះ ្រប់កិ្សរច្ពមផ្្ពៀងពាណិ្ជជក្សមមទំងអ្ស់ រឺពាោមបតងែរក្សមម
សិទធិបញ្ញា  ផ្ៅជា ម៉ូលធ្ៃបញ្ញា  ។ 

សផ្មលងមួយរំៃួៃបន្ទេ ប់ ម្ចៃរយៈផ្ពលយ៉ូរជាងធ្មមតា អ្នក្សរួរផ្្បើពួក្សវាផ្ ើមបជួីយអ្នក្ស
ៃឹក្សផ្ ើញផ្ ើងវញិពីផ្គ្នលរំៃិត ត លបាៃផ្រៀៃផ្ៅក្សនុងម ៉ូឌុលមុៃៗ ក៏្ស ៉ូរជាការស្តត ប់ផ្ ើមបី
ជាឧទហរណ៍្នៃការបផ្ងកើត្ទពយសមបតតិពីក្សមមសិទធិបញ្ញា  ។ 
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សផ្មលងទី ១: ឥ ៉ូ វផ្ៃេះ ខាុ ំបាៃឮជាផ្្រើៃអំ្ពីក្សមមសិទធិបញ្ញា  ប ុតៃតក៏្សម្ចៃការបផ្ញ្ចញមតិពីម៉ូល
ធ្ៃបញ្ញា  ។ ផ្តើវាម្ចៃភាពខុសគ្នន   ៉ូរផ្មតរខលេះ? 

 
ក្សមមសិទាិបញ្ញា  ្តូវបាៃតសែក្សផ្លើរាប់សដល់កិ្សរចការពារនៃការបផ្ងកើតណាមួយពីបញ្ញា  

 ៉ូរជាការបផ្ងកើតថ្មី  តខេភាពយៃត  ផ្សៀវផ្ៅ  តន្រៃតីជាផ្ ើម។  ម៉ូលធ្ៃបញ្ញា  រមួបញ្ច៉ូ លទំង
ក្សមមសិទធិបញ្ញា  ប ុតៃតក៏្សម្ចៃផ្រឿងផ្សេងៗផ្ទៀតត ល្ក្សុមហ ុៃមួយ អារផ្្បើផ្ ើមបទីទួលបាៃ
ក្សតៃលងឈរផ្ជើងមួយផ្ៅក្សនុងទីសារ ជាឧទហរណ៍្ បញ្ជ ីផ្ ម្ េះអ្តិថិ្ជៃ  វធីិ្ស្តស្រសតបណ្តុ េះ    
បណាត ល វធីិ្ស្តស្រសត្ តតួពិៃិតយរុណ្ភាព ឬ ៃីតិវធីិ្ផ្ធ្ែើផ្តសតរុណ្ភាព។ ទំងអ្ស់ផ្ៃេះរឺជា 
ម៉ូលធ្ៃបញ្ញា  ប ុតៃតផ្យើងមិៃរួរផ្េលរថាម៉ូលធ្ៃបញ្ញា  ៏ធំ្បំសុតរបស់្ក្សុមហ ុៃរឺជាក្សម្ចល ំងពល
ក្សមម។ 

ក្សមមសិទធិបញ្ញា  មិៃតតងតតជាម៉ូលធ្ៃបញ្ញា ផ្ទ ក្សនុងៃ័យរ៉ូបិយវតថុតបបរផ្ងែៀត ផ្ដ្ឋយ
ស្តរតត្បកាសៃីយប័្តតក្សកក្សមមមួយ ស្ម្ចប់ការនរន្បឌិតមួយត លមិៃបាៃដ្ឋក់្សផ្ៅផ្លើទី
សារ ៃិង ផ្្បើផ្ ើមបបីផ្ងកើត្បាក់្សរំណ្៉ូ លស្ម្ចប់្ក្សុមហ ុៃផ្ន្ទេះ រឺមិៃតមៃតនមលត ល ្ក្សដ្ឋស
្តូវបាៃផ្បាេះពុមពផ្ទ ។ ្បកាសៃីយប័្តតក្សកក្សមមស្ម្ចប់ការនរន្ បឌិតមួយ ត ល្តូវបាៃផ្្បើ
ផ្ៅក្សនុងបរសិ្តថ ៃពាណិ្ជជក្សមម វាៃឹងសតល់ឲ្យ្ក្សុមហ ុៃៃ៉ូវរុណ្សមបតតិ្បកួ្សត្បតជងមួយ ផ្ដ្ឋយ
ផ្្បើវា ៃិង ការទប់ស្តក ត់អ្នក្ស នទពីការដ្ឋក់្សសលិតសលស្សផ្ ៀងគ្នន ផ្ៅផ្លើទីសារ ្ក្សុមហ ុៃ
ផ្ៃេះអារបផ្ងកើៃ្បាក់្សរំផ្ណ្ញ ។ ការអ្ៃុវតត ៉ូរគ្នន ក្សនុងការរុេះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា  ។ ម្ច ក្ស
ពាណិ្ជជក្សមមត លមិៃស្តា ល់ជាស្តធារណ្ៈ រឺមិៃម្ចៃតនមលផ្្រើៃផ្ន្ទេះផ្ទ ប ុតៃតម្ច ក្ស ៉ូរជា      
ក្ស៉ូកាក្ស៉ូឡា ៃិោយថាម្ចៃតនមលរាប់ពាៃ់លាៃ ។ ប ុតៃតមៃុសេមួយរំៃួៃៃិោយថា ម្ច ក្សក្ស៉ូកា
ក្ស៉ូឡា មិៃម្ចៃតនមលផ្ដ្ឋយវាមិៃត ល្តូវបាៃដ្ឋក់្សលក់្ស។  ៉ូផ្រនេះ ផ្យើង្តូវផ្ធ្ែើឲ្យម្ចៃ ភាព
ខុសគ្នន រវាង នថ្លផ្ ើម នថ្លលក់្ស ៃិងតនមលរបស់វា។ 
 

ផ្តើអ្នក្សតបងតរក្សឲ្យខុសគ្នន រផ្បៀបណា? 
តនមលម្ច ក្សមួយ ជាការពិតអាស្ស័យផ្លើតនមលប ុន្ទម ៃត លៃរណាម្ចន ក់្សផ្្តៀមខលួៃជា

ផ្ស្សរផ្ ើមបរំីណាយក្សនុងការទទួលបាៃវា។ ឧទហរណ៍្ ្បសិៃផ្បើៃរណាម្ចន ក់្សផ្្តៀមខលួៃជា
ផ្ស្សរ ក្សនុងការបង់នថ្លមួយលាៃ ុលាល រស្ម្ចប់ម្ច ក្សមួយ ត លអារៃឹងម្ចៃតនមលផ្ន្ទេះ ប ុតៃតវា
មិៃតមៃជានថ្លលក់្ស ផ្ដ្ឋយស្តរតតម្ចច ស់្បតហលជាមិៃរង់លក់្ស ។  ៉ូផ្រនេះ មិៃម្ចៃការកំ្សណ្ត់
តនមលបាៃផ្ទ ្បសិៃផ្បើមិៃម្ចៃ្បតិបតតិការ តនមលផ្ៃេះៃឹង្តូវបាៃកំ្សណ្ត់ផ្ដ្ឋយ្បតិបតតិការ
របស់វា។ ផ្ហើយក្សមមសិទាិបញ្ញា កាល យផ្ៅជាតនមលត លផ្រស្តា ល់ ្បសិៃផ្បើវា្តូវបាៃសតល់ជ៉ូៃ
ផ្ៅផ្លើទីសារ ផ្ហើយម្ចៃៃរណាម្ចន ក់្សផ្្តៀមខលួៃជាផ្ស្សរផ្ ើមបទិីញវា។ 



3 

 

© WIPO/OMPI                                

ផ្លើក្សរំរ៉ូនៃការនរន្បឌិតមួយ ជាឧទហរណ៍្ វាយៃេ័ណ្ឌ អារជាប់សែិតគ្នន  Velcro  ៏
លបីលាញ ្តូវបាៃបផ្ងកើតផ្ដ្ឋយអ្នក្សនរន្បឌិតជៃជាតិសែុីស ត លជាអ្កុ្សសលមិៃបាៃរក្ស
្បាក់្សផ្្រើៃផ្រញពីការ្បឌិតរបស់គ្នត់ផ្ទ ត លន្ទផ្ពលបរចុបបៃនផ្ៃេះ្តូវបាៃផ្រផ្្បើផ្ៅ្រប់
ទីក្សតៃលង ផ្ដ្ឋយស្តរតតផ្លាក្សមិៃអារទទួលបាៃវាផ្ៅផ្លើទីសារផ្ពញមួយជីវតិនៃ្បកាសៃី
យប្តតក្សកក្សមម Velcro ផ្ៃេះ។ ជាការពិត ្បាក់្សរំណ្៉ូ លតតមួយរត់របស់គ្នត់រឺមក្សពីកិ្សរច
សៃាជាមួយអ្ងាការណាស្ត ត លបាៃផ្្បើតសនក្សមួយនៃការបផ្ងកើតថ្មីរបស់ផ្លាក្សស្ម្ចប់       
សំផ្លៀក្សបំពាក់្សអ្វកាសរបស់អ្វកាសោៃិក្សខលួៃ។ ផ្ទេះជាោ ងណា ក្សនុងផ្ពលផ្ៃេះការ
បផ្ងកើតថ្មីផ្ៃេះ បាៃបផ្ងកើតកិ្សរច្ពមផ្្ពៀង្បាក់្សរំណ្៉ូ ល ៏អ្ស្តច រយ ស្ម្ចប់អ្នក្សផ្្បើផ្្កាយៗ
ត លបាៃផ្្បើវា តំាងពីវាបាៃកាល យជា្ទពយសមបតតិស្តធារណ្ៈ ្ក្សុមហ ុៃត លផ្្បើ Velcro 
ផ្ពលបរចុបបៃនផ្ៃេះមិៃម្ចៃបង់្បាក់្សនថ្លសិទធិ ឬនថ្លអាជាា ប័ណ្ណណាមួយផ្ៅឱ្យអ្នក្សបផ្ងកើតផ្ន្ទេះ
ផ្ទ។ ផ្ៃេះ រឺ្គ្នៃ់តតជាឧទហរណ៍្មួយ។ ការបផ្ងកើតថ្មីផ្សេងផ្ទៀត បាៃបផ្ងកើតរំណ្៉ូ លោ ង
សៃធឹក្សសន្ទធ ប់ ល់ម្ចច ស់ ខាុំក៏្សអារសដល់ឱ្យអ្នក្សៃ៉ូវរំរ៉ូនៃ្បព័ៃា Dolby នៃការកាត់បៃថយសផ្មលង
រខំាៃ ស្ម្ចប់សផ្មលងសុទាកំ្សរតិខពស់របស់ឧបក្សរណ៍្បំពងសផ្មលងត ល្តូវបាៃបផ្ងកើត ផ្ហើយ
បន្ទេ ប់មក្សម្ចៃ្បសិទធិភាពទីសារ ផ្ដ្ឋយមផ្ធ្ាបាយនៃកិ្សរច្ ពមផ្្ពៀងអាជាា ប័ណ្ណផ្ៅទ៉ូទំង    
វស័ិយឧសាហក្សមម ៃិង ការផ្្បើ្បាស់ផ្សេងៗផ្ទៀតត លបាៃបង្ហា ញ រុណ្សមបតតិនៃ្បពៃា័ 
Dolby ស្ម្ចប់អាជាា ប័ណ្ណ ផ្ៅផ្ពលត លបផ្រចក្សវទិា្តូវបាៃសតល់ជ៉ូៃអ្នក្សផ្្បើ្បាស់ ផ្ពាល
រីអ្នក្សផ្្បើ្បាស់តសែងរក្សតន្រៃតីត លម្ចៃរុណ្ភាពលែគ្នម ៃរ៉ូផ្្បៀប ។ 
 

 

 ៉ូផ្រនេះជាសផ្ងខប  ៉ូរត លខាុ ំ ឹងបៃតិរបៃតួរពី្បព័ៃាផ្ៃេះ ការផ្រៀបរំសតល់អាជាា ប័ណ្ណផ្ៃេះរឺថា 
្ក្សុមហ ុៃសលិតទំងអ្ស់ត លបាៃបញ្ច៉ូ លបផ្រចក្សវទិាផ្ៃេះ្តូវបង់នថ្លផ្អាយ Dolby ? 
 

វារឹអ្ញ្ជ ឹង។ ្ក្សុមហ ុៃសលិតទំងអ្ស់្តូវ បង់នថ្លក្សនុងការផ្្បើ្បព័ៃធ Dolby ក្សនុង
លក្សខខណ្ឌ ជាក់្សលាក់្ស ជាឧទហរណ៍្គ្នត់ម្ចៃកាតពែកិ្សរចផ្ ើមបផី្ធ្ែើឱ្យវារាស់ ល់អ្តិថិ្ជៃថា
្បព័ៃធ Dolby កំ្សពុង្តវូបាៃផ្្បើ្បាស់ ត លជាការសេពែសាយផ្ដ្ឋយ្បផ្ោលពីម្ចន ក់្សផ្ៅ
ម្ចន ក់្ស  ផ្ហើយគ្នម ៃៃរណាម្ចន ក់្សអារផ្្បើ្បព័ៃធ Dolby ផ្ដ្ឋយគ្នម ៃការរុេះកិ្សរច្ ពមផ្្ពៀងអាជាា     
ប័ណ្ណជាមួយម្ចច ស់បាៃផ្ទ ។ 

 
 

ផ្តើអ្នក្សម្ចៃឧទហរណ៏្មួយផ្ទៀតពីរផ្បៀបត លក្សមមសិទធិបញ្ញា  អារផ្ធ្ែើឲ្យពាណិ្ជជក្សមមផ្ជារ
ជ័យត រឬផ្ទ ? 
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ផ្យើងទំងអ្ស់គ្នន  ឹងពីភាពខាល ំងរបស់្ក្សុមហ ុៃឱ្សថ្ ក្សនុងវស័ិយក្សមមសិទាិបញ្ញា  ៉ូរ
ផ្មតរផ្ទ ។ ្ក្សុមហ ុៃឱ្សថ្ទំងអ្ស់ ផ្ៅផ្ពលត លពួក្សផ្រវៃិិផ្ោរផ្ៅក្សនុងការអ្េិវឌឍនៃ 
ការពាបាលថ្មី  ថាន ំផ្ពទយៃិងថាន ំ រពឹំងថាៃឹងជាអ្នក្សសាត់សាង់តតមួយរត់ផ្ៅផ្លើទីសារស្ម្ចប់     
រយៈផ្ពលមួយ  ៉ូផ្រនេះពួក្សផ្រអាររក្ស្បាក់្សរំផ្ណ្ញកាៃ់តតផ្្រើៃ ្បសិៃផ្បើម្ចៃ្ក្សុមហ ុៃ
ផ្្រើៃជាងមួយកំ្សពុងសតល់សលិតសល ៉ូរគ្នន ។ 
 

អ្នក្សសម្ចា ល់ផ្ ើញថា ថាន ំផ្វជជស្តស្រសតថ្មីមួយរំៃួៃបាៃផ្លរផ្ ើងផ្ៅផ្លើទីសារក្សនុង
តនមលមួយោ ងខពស់ផ្្បៀបផ្ៅៃឹងការរប់អាយុកិ្សរចការពារ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម ត ល
តនមលធាល ក់្សទបស្ម្ចប់អ្នក្សផ្្បើ្បាស់ ៉ូរទ្មង់ទ៉ូផ្ៅផ្លរផ្ ើងផ្ៅផ្លើទីសារ។ ទ្មង់ទ៉ូផ្ៅ
ជាការពិតថាន ំ ៉ូរគ្នន  ៃិងរ៉ូបមៃត ៉ូរគ្នន ផ្ៃេះត រ ប ុតៃត្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមរបស់ពួក្សផ្របាៃ
សុតកំ្សណ្ត់ ៃិង បផ្រចក្សវទិារឺសថិតជារបស់ស្តធារណ្ៈ។ ្ក្សុមហ ុៃឱ្សថ្ពាោមរក្សាអ្តថ
្បផ្ោជៃ៍របស់ពួក្សផ្រ ផ្ដ្ឋយព្ងីក្សទីសារតាមរយៈពាណិ្ជជសញ្ញា ទក់្សទងផ្ៅៃឹងថាន ំជាក់្ស
លាក់្សផ្ៃេះ។ គ្នម ៃៃរណាផ្ទ ប ុតៃត្ក្សុមហ ុៃ Bayer អារសលិតថាន ំអាសពីរៃី Bayer បរចុបបៃនផ្ៃេះ 
ផ្ដ្ឋយស្តរតតម្ច ក្សផ្ៃេះជាក្សមមសិទាិរបស់្ក្សុមហ ុៃ។ ផ្ទេះជាោ ងណា ម្ចៃ្ក្សុមហ ុៃជាផ្្រើៃ 
ត លសលិតថាន ំផ្វជជស្តស្រសត ជាមួយៃឹងសម្ចសធាតុ ៉ូរគ្នន ៃឹងថាន ំអាសពីរៃី ម្ចៃ្បសិទធិភាព
 ៉ូរគ្នន ផ្ៃេះត រ ប ុតៃតពួក្សផ្រផ្្បើផ្ ម្ េះផ្សេង។  ៉ូផ្រនេះអ្តិថិ្ជៃអារ្តូវបាៃ ក្សផ្រញពីផ្ ម្ េះ
ផ្ ើម ៃិង រុណ្ភាពលបរីបស់ម្ច ក្ស Bayer ផ្ន្ទេះ ប ុតៃតផ្ៅផ្ពលត លគ្នត់្តូវបាៃបញ្ចុ េះ
បញ្ច៉ូ លថា គ្នត់អារទិញសលិតសលជំៃួសស្ម្ចប់តនមល ៉ូរគ្នន  ឬ ម្ចៃតនមលផ្ថាក្សជាង បន្ទេ ប់
មក្សផ្ន្ទេះរឺ ្បតហលជាអ្ែីត លគ្នត់ៃឹងផ្ធ្ែើ។ 
 
  ៉ូផ្រនេះ តាមឧទហរណ៍្ អ្នក្ស្តូវបាៃបង្ហា ញទក់្សទងៃឹងទ្មង់ពីរនៃកិ្សរចការពារម្ចៃ
្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម ត លឥ ៉ូ វបាៃសុតកំ្សណ្ត់ ៃិង ពាណិ្ជជសញ្ញា  ផ្តើណាមួយរ៉ូល
មក្សបៃត ? 
 
វាជាការ្តឹម្តូវ។ ពាណិ្ជជសញ្ញា  មិៃ ៉ូរ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមផ្ទ វាអារ្តូវបាៃរក្សា
ទុក្សជាផ្រៀងរហ៉ូតផ្ៅជាៃិរៃតរ។៏ ផ្ហើយវាម្ចៃស្តរៈសំខាៃ់ខាល ំងណាស់ស្ម្ចប់្ក្សុមហ ុៃត ល
សលិតសលិតសលម៉ូលដ្ឋា ៃ។ ពាណិ្ជជសញ្ញា ជាធ្មមតាផ្្បើជាមួយសលិតសលម៉ូលដ្ឋា ៃម្ចៃ
ស្តរៈសំខាៃ់តិរជាងផ្ពលផ្្បើជាមួយសលិតសលឯក្សផ្ទស ។ សលិតសលឯក្សផ្ទស ខាុំម្ចៃ
ៃ័យថា  ជាឧទហរណ៍្ ឧបក្សរណ៍្បផ្ងកើតផ្ ើងម្ចៃផ្គ្នលបំណ្ងរាស់ ឬ ផ្្រឿងម្ច សីុៃរកុ្ស
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រក្សតរ   ឬ ផ្្រឿងម្ច សីុៃខួង។ ផ្ៅក្សនុងក្សរណី្ផ្ៃេះ អ្នក្សផ្្បើ្បាស់ឧសាហក្សមម មិៃបាៃផ្្បើ
្បាស់ពាណិ្ជជសញ្ញា  ផ្ ើមបីនំ្ទឱ្យផ្រស្តា ល់សលិតសលផ្ន្ទេះផ្ទ គ្នត់ៃឹងទិញបផ្រចក្សវទិា 
ផ្ហើយបន្ទេ ប់មក្សម្ចៃតតសំរាប់ ១០ ឬ ១៥ ឆ្ន ំ។  ៉ូផ្រនេះ ផ្រសមលឹងផ្មើលបផ្រចក្សវទិា  ៉ូរអ្ែីត ល
គ្នត់រង់បាៃរុណ្ភាព ៃិង ឧបក្សរណ៍្លែបំសុតស្ម្ចប់លុយរបស់គ្នត់ ផ្ហើយពាណិ្ជជ
សញ្ញា  ផ្បើសិៃវាម្ចៃ្បេពរាស់ផ្ៅ្បផ្េទសលិតនៃឧបក្សរណ៍្រឺបន្ទេ ប់  ៃឹងផ្ោងផ្ៅៃឹង
ផ្ក្សរ តិ៍ផ្ ម្ េះរបស់្ក្សុមហ ុៃសលិត។  ផ្ៅក្សនុងទីសាររផ្្បើ្បាស់ ៏ធំ្មួយ ពាណិ្ជជសញ្ញា មួយ
ម្ចៃឥទធិពល ៏ម្ចៃអាៃុភាព : មៃុសេទិញជាមួយតេនក្ស ៃិងន របស់ពួក្សផ្រ  បន្ទេ ប់មក្សផ្ទើប
ផ្រពិៃិតយផ្មើលអ្ែីត លផ្ៅក្សនុង្បអ្ប់។ 
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 ៉ូផ្រនេះ ជំហាៃរៃលឹេះនៃពាណិ្ជជក្សមមត្មូវឲ្យម្ចៃការពិចារណា ្បសិៃផ្បើ អ្តថ
្បផ្ោជៃ៍ផ្ស ាកិ្សរច នៃកិ្សរចការពារសិទធិក្សមមសិទធិបញ្ញា ្តូវទទួលបាៃ ។ 

មៃុសេមួយរំៃួៃរិតថា អ្តថ្បផ្ោជៃ៍នៃកិ្សរចការពារក្សមមសិទធិបញ្ញា ពាក់្សពៃា័តតជា
មួយ្បផ្ទសឧសាហក្សមម  ៉ូផ្រនេះស៉ូមស្តត ប់សផ្មលងថ្តបន្ទេ ប់ផ្ៃេះ ត លតថ្លងជាពិផ្សសពី 
អ្តថ្ បផ្ោជៃ៍ផ្ស ាកិ្សរច ល់្បផ្ទសស្ម្ចប់ការអ្េិវឌឍ ពីកិ្សរចការពារក្សមមសិទធិបញ្ញា  ៃិងការ
ផ្ធ្ែើពាណិ្ជជក្សមម ម្ចៃ្បសិទធិភាព។ 
 
សំផ្លងទី ២: ផ្តើអ្នក្សអារ្បាប់ពីអ្តថ្បផ្ោជៃ៍ផ្ស ាកិ្សរចនៃក្សមមសិទធិបញ្ញា  ស្ម្ចប់្បផ្ទស 

កំ្សពុងអ្េិវឌឍបាៃឬផ្ទ ? 
 

្បាក្ស ណាស់ ។ ្បផ្ទសកំ្សពុងអ្េិវឌឍអារទទួលបាៃអ្តថ្បផ្ោជៃ៍ពី្បព័ៃធ 
ក្សមមសិទធិបញ្ញា  ៉ូរគ្នន ៃឹងបណាត ្បផ្ទសឧសាហក្សមម ។ រុណ្វបិតតិ ស្ម្ចប់បណាត ្បផ្ទស
កំ្សពុងអ្េិវឌឍៃ៍ ន្ទផ្ពលបរចុបបៃនផ្ៃេះ រឺថា្ក្សុមហ ុៃរបស់ពួក្សផ្រជាផ្្រើៃមិៃបាៃឲ្យតនមល
ផ្ពញផ្លញ  ពីរផ្បៀបផ្្បើ្បាស់្បព័ៃ្ក្សមមសិទធិបញ្ញា ស្ម្ចប់អ្តថ្បផ្ោជៃ៍ផ្ទេ ល់ខលួៃរបស់ 
ពួក្សផ្រ។ ប ុតៃតផ្ដ្ឋយម្ចៃការយល់ ឹងផ្ក្សើៃផ្ ើង  សលិតសលមួយរំៃួៃចាប់ផ្សតើមម្ចៃផ្ៅ 
ផ្លើទីសារ ខាុំមិៃអារសតល់ៃ៉ូវឧទហរណ៍្ ៏ពិត្បាក្ស ផ្ន្ទេះផ្ទ ប ុតៃតការៃិោយជាទ៉ូផ្ៅ ្ក្សុម
ហ ុៃរ្មុេះជាតិស្តសៃ៍ឥណាឌ ទិញ ៃិងលក់្សសលិតសលម្ចៃម្ច ក្ស ត លម្ចៃផ្សរក្សតីផ្ោង
ស្ម្ចប់អ្តិថិ្ជៃរបស់ពួក្សផ្រ  ៉ូផ្រន អ្តិថិ្ជៃផ្ៅៃិងអាររក្សផ្ ើញសលិតសលរបស់ពួក្សផ្រ
កំ្សពុងតសែងរក្ស  ផ្ដ្ឋយស្តរពួក្សផ្រ ឹងពី្បេពផ្ ើមសលិតសល ៃិងផ្្បើវាជាស៉ូរន្ទក្សររុណ្ 
ភាព។ 
 
ផ្ៅក្សនុងបផ្រចក្សវទិា ៉ូរគ្នន  ្បសិៃផ្បើ មជឈមណ្ឌ លស្ស្តវ្ជាវមួយ ផ្ៅក្សនុង្បផ្ទសកំ្សពុង
អ្េិវឌឍបផ្ងកើតបផ្រចក្សវទិាមួយត លអារម្ចៃ្បផ្ោជៃ៍  ល់្បផ្ទសមួយផ្ទៀត ៃិងមិៃម្ចៃ
សុវតថិភាព្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមស្ម្ចប់ការនរន្ បឌិត ឬ រំៃ៉ូរឧសាហក្សមមរបស់ខលួៃ វា
ៃឹងបាត់បង់អ្តថ្បផ្ោជៃ៍របស់ខលួៃ។ វាៃឹងបាត់បង់លទធភាពនៃការលក់្សបផ្រចក្សវទិា ៃិង 
្បាក់្សរំណ្៉ូ លបតៃថម ស្ម្ចប់សលិតសលពីបញ្ញា របស់ខលួៃ។ ឧទហរណ៏្មួយផ្ទៀតក្សនុងរំៃិត
របស់ខាុំ វាទក់្សទងតសលម្ចន ស់ ។ ផ្ៅក្សនុងទែីបអឺ្រ  បុ អ្នក្សៃឹងរក្សផ្ ើញ តសលម្ចន ស់ផ្ៅផ្លើទីសារ មក្សពី
្បផ្ទសន្ទន្ទ។ ផ្ពលខលេះ ហាងៃឹងបញ្ញជ ក់្សថា វាជាម្ចន ស់មក្សពី្បផ្ទសហាក ណា មក្សពីអាផ្ម    
រកិ្សក្សណាត ល ឬ មក្សពី្បផ្ទសក្ស៉ូតឌីវរ័ ប ុតៃតតាមត លខាុំ ឹង បរចុបបៃនផ្ៃេះម្ចៃតតក្ស៉ូតឌីវរ័ ត ល
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ម្ចៃដ្ឋក់្សស្តល ក្ស "តសលម្ចន ស់មក្សពី្បផ្ទសក្ស៉ូតឌីវរ័" ៃិងហាងមួយរំៃួៃបាៃសផ្ងកតផ្ ើញថា
អ្តិថិ្ជៃកំ្សពុងតសែងរក្ស តសលម្ចន ស់ទំងផ្ន្ទេះជាពិផ្សស។ តបបផ្ៃេះមិៃតមៃជាពាណិ្ជជសញ្ញា
ផ្ទ វាជាម្ច ក្សបញ្ញជ ក់្សពីររតិលក្សខណ្ៈទំៃិញៃិងផ្សវា (certification mark) មួយ ប ុតៃតវា្តូវ
បាៃរុេះបញ្ជ ីជាពាណិ្ជជសញ្ញា  ផ្ហើយអ្នក្សនំ្ទផ្រញពីក្ស៉ូតឌីវរ័ អារផ្្បើស្តល ក្សផ្ៃេះ ផ្ ើមបតីបង
តរក្សសលិតសលរបស់ខលួៃពីតសលម្ចន ស់នៃសលិតក្សរបរផ្ទសផ្សេងផ្ទៀត។ផ្ហើយខាុំផ្ជឿថា ្បផ្ទស
កំ្សពុងអ្េិវឌឍ ៃឹងទទួលបាៃអ្តថ្បផ្ោជៃ៍កាៃ់តតផ្្រើៃពីការផ្ៅ្បេពេ៉ូមិស្តស្រសតទំៃិញ
(appellations of origin) ម្ច ក្សសម្ចា ល់េ៉ូមិស្តស្រសតទំៃិញ (geographical indications) ឬ 
ពាណិ្ជជសញ្ញា ត លជាមផ្ធ្ាបាយនៃការលក់្សទំៃិញរបស់ពួក្សផ្រ  ៉ូរជាសលិតសលក្សនុងស្សុក្ស 
មិៃ ៉ូរជាទំៃិញសតង់ដ្ឋត លគ្នម ៃការកំ្សណ្ត់្បេពអ្តតសញ្ញា ណ្រាស់លាស់ ។  
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ម្ចៃយៃដការជាផ្្រើៃ ស្ម្ចប់ទទួលការបង់្បាក់្ស ពីអ្នក្សត លផ្្បើ្បាស់ក្សមមសិទធិ
បញ្ញា របស់ផ្រ  ផ្ហើយសផ្មលងថ្តបន្ទេ ប់ៃឹងពិភាក្សា ពីយៃតការខលេះៗទំងផ្ន្ទេះ។ 
 
សផ្មលងទី ៣: វាក្សយសពេការសតល់អាជាា ប័ណ្ណ ៃិង ការបង់នថ្លសិទធិជាញឹក្សញាប់ម្ចៃទំន្ទក់្ស

ទំៃងជាមួយៃឹងការផ្ធ្ែើអាជីវក្សមម ឬ ទីសារនៃក្សមមសិទធិបញ្ញា  ។ ផ្តើអ្ែីជាភាព
ខុសគ្នន រវាងសតល់អាជាា ប័ណ្ណៃិងការបង់នថ្លសិទធិ (លាេការ)? 

 
ការសតល់អាជាា ប័ណ្ណ រឺជា ំផ្ណ្ើ រការត លអ្ែីមួយរឺ្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញា ត។ វាជាការសដល់

ការអ្ៃុញ្ញា ត ។ វាមក្សពីន្ទមសពេភាស្តឡាតំាង licentia ម្ចៃៃ័យថាការអ្ៃុញ្ញា ត ។ ម្ចច ស់
សិទធិក្សមមសិទធិបញ្ញា  ឬ IPR រឺជាបុរាលតតម្ចន ក់្សរត់ ត លអារអ្ៃុញ្ញា តឲ្យម្ចៃការផ្្បើ្បាស់ 
IPRផ្ៅៃរណាម្ចន ក់្សផ្សេងផ្ទៀត។ ្បសិៃផ្បើៃរណាម្ចន ក់្សរង់ផ្្បើបផ្រចក្សវទិារបស់ខាុំ គ្នត់្តូវ
ផ្ធ្ែើកិ្សរច្ ពមផ្្ពៀងអាជាា ប័ណ្ណ ទ្មង់នៃការផ្រៀបរំកិ្សរចសៃាជាមួយខាុំ ផ្ហើយកិ្សរច្ពមផ្្ពៀង
ផ្ន្ទេះៃឹងបញ្ញជ ក់្សពីលក្សខខណ្ឌ  ត លគ្នត់ៃឹងផ្្បើសិទធិក្សមមសិទធិបញ្ញា របស់ខាុំ ផ្ពាលរឺរផ្បៀប ៉ូរ
ផ្មតរ ទីក្សតៃលងណា ៃិងផ្ពលណា ។ រំៃួៃទឹក្ស្បាក់្សស្ម្ចប់ការអ្ៃុញ្ញា តផ្ដ្ឋយរាប់ ផ្ហើយ
វារឺវាជាវធីិ្ស្សបរាប់នៃការផ្ធ្ែើអាជីវក្សមមក្សមមសិទធិបញ្ញា  ។ ្បសិៃផ្បើៃរណាម្ចន ក់្ស ផ្្បើក្សមម     
សិទិាបញ្ញា របស់ខាុំ ៃិោយបាៃថាបផ្រចក្សវទិារបស់ខាុំ ការនរន្បឌិតរបស់ខាុំ ឬ ពាណិ្ជជសញ្ញា
របស់ខាុំផ្ដ្ឋយគ្នម ៃការការអ្ៃុញ្ញា ត - វារឺជាការខុសរាប់ វាជាការរផំ្លាេបំពាៃ ឬ ទផ្ងែើនៃ
ការលួររមលង ផ្ហើយវាកាល យជាស្សបរាប់ ្បសិៃផ្បើផ្ៅផ្ពលត លគ្នត់ផ្ធ្ែើកិ្សរច្ ពមផ្្ពៀង
អាជាា ប័ណ្ណជាមួយខាុំ។ 

សេុយមក្សវញិ ការបង់នថ្លសិទិា រឺការបង់្បាក់្សត លសថិតផ្ៅផ្្កាមកិ្សរច្ពមផ្្ពៀងអាជាា
ប័ណ្ណ ជាធ្មមតាបាៃរណ្ន្ទជាភាររយនៃរំៃួៃឯក្សតា ឬ បរមិ្ចណ្ ត ល្តូវបាៃសលិតផ្ៅ
ផ្្កាមអាជាា ប័ណ្ណ។ ឧទហរណ៍្ ្បសិៃផ្បើអ្នក្សសតល់អាជាា ប័ណ្ណសលិតសំបក្សក្សង់ ផ្ៅៃរណា
ម្ចន ក់្សផ្ន្ទេះ អ្នក្សម្ចៃវធីិ្ពីរោ ងនៃការកំ្សណ្ត់តនមលក្សនុងកិ្សរច្ពមផ្្ពៀងអាជាា ប័ណ្ណ។ អ្នក្សផ្្ជើស
ផ្រ ើសយក្សបង់ ុលក៏្សបាៃ ក្សនុងក្សរណី្អ្នក្សសផ្្មររិតតថាបផ្រចក្សវទិា ៃិង រំផ្ណ្េះផ្ធ្ែើរបស់អ្នក្ស រឺ
ម្ចៃតនមលមួយលាៃ ុលាល រ ផ្ហើយកិ្សរច្ពមផ្្ពៀងបញ្ញជ ក់្សអំ្ពីរផ្បៀបត លអ្នក្សទទួលអាជាា ប័ណ្ណ
ផ្ៃេះ រឺបង់មួយលាៃ ុលាល រ ឬ អ្នក្សសដល់ស្ម្ចប់ការបង់នថ្លសិទធិក៏្សបាៃ ត លម្ចៃការបង់ជា
ផ្ទៀងទត់នៃការទ៉ូទត់សំណ្ង តសែក្សផ្លើបរមិ្ចណ្សលិត ឬ ផ្លើក្សតាត ផ្សេងផ្ទៀត ។ 

ការបង់នថ្លសិទិា ្តូវបាៃផ្្បើផ្ដ្ឋយអ្នក្សសតល់អាជាា ប័ណ្ណ ផ្ពលត លពួក្សផ្ររង់្រប់្រង
ផ្លើលទធសលរបស់អ្នក្សទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ៃិង ក៏្សផ្ ើមបរុីណ្ភាពរបស់ខលួៃ ផ្ដ្ឋយស្តរតត 
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បរមិ្ចណ្នៃការការបង់នថ្លសិទធិជាការរងែុលបង្ហា ញពីតនមលអ្នក្សទទួលអាជាា ប័ណ្ណសលិត ៃិង 
មផ្ធ្ាបាយរុងផ្្កាយនៃការពិៃិតយផ្មើល ផ្លើសមតថភាពសលិតរបស់អ្នក្សទទួលអ្ជាា បណ័្ណ។ 
ស្ម្ចប់អ្នក្សទទួលអាជាា ប័ណ្ណ អ្តថ្បផ្ោជៃ៍នៃការយល់្ពមផ្លើការបង់នថ្លសិទធិ រឺថារំៃួៃ
បង់ស្ម្ចប់បផ្រចក្សវទិា្តូវម្ចៃរយៈផ្ពលផ្្រើៃឆ្ន ំ ផ្ហើយសល្បផ្ោជៃ៍ ត លគ្នត់បាៃ 
ផ្ក្សើតផ្រញមក្សពីអាជាា ប័ណ្ណ អាស្ស័យផ្លើទិៃនសលរបស់គ្នត់។ វាជាការគ្នម ៃ្បផ្ោជៃ៍ 
្បសិៃផ្បើអ្នក្សទទួលអាជាា ប័ណ្ណ បង់រំៃួៃទឹក្ស្បាក់្ស ៏ធំ្សផ្មបើម ៉ូរជាក្សន្មបផ្រចក្សវទិាត ល
ផ្យើងផ្ៅថាការបង់នថ្លសិទាិ ុល ផ្ហើយបន្ទេ ប់មក្សមិៃផ្្បើបផ្រចក្សវទិាផ្ ើមបីទទួលបាៃសល
រំណ្៉ូ លពីការវៃិិផ្ោរផ្ន្ទេះ។ 
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ម្ចៃការ្បឹងត្បងជាផ្្រើៃ ផ្ ើមបីជួយអ្នក្សបផ្ងកើតក្សមមសិទធិបញ្ញា ផ្ ើមបបីតងែរសិទធិរបស់
ពួក្សផ្ររ៉ូលក្សនុងសលិតសលពាណិ្ជជក្សមមឲ្យទទួលបាៃផ្ជារជ័យ ។ សផ្មលងថ្តបន្ទេ ប់ៃឹង
ពិពណ៌្ន្ទពី ការបផ្ងកើតនៃមជឈមណ្ឌ លការបផ្ងកើតថ្មី ។ 
 
សផ្មលងទី ៤: ផ្តើអ្នក្សអារ្បាប់ផ្យើងខលេះៗ អំ្ពីមជឈមណ្ឌ លការបផ្ងកើតថ្មី ? 

មជឈមណ្ឌ លការបផ្ងកើតថ្មីរឺជារំៃិតមួយ ត លបាៃសុតផ្ ើងផ្ៅរុងសតវតយទី ៧០ 
ៃិងសតវតយ ៨០ ផ្ៅក្សនុង្បផ្ទសឧសាហក្សមមមួយរំៃួៃ។ ជាទ៉ូផ្ៅ ពួក្សវាបាៃបង្ហា ញខលួៃជា
ផ្លើក្ស ំប៉ូងក្សនុងការសេំគ្នន ជាមួយការស្ស្តវ្ជាវផ្ៅស្តក្សលវទិាល័យ ឬ ម៉ូលៃិធិ្មៃេីរ
ពិផ្ស្តធ្ៃ៍ស្ស្តវ្ជាវរបស់រដ្ឋា េិបាលផ្ៅអឺ្រ  បុខាងលិរ ៃិងអាផ្មរកិ្សខាងផ្ជើង។ មុខង្ហររំបង់
របស់មជឈមណ្ឌ លការបផ្ងកើតថ្មី រឺការនំ្ទបផ្រចក្សវទិាថ្មី ៃិង ការអ្េិវឌឍថ្មីពីតុអ្នក្សស្ស្តវ្ជាវ ឬ 
មៃេីរពិផ្ស្តធ្ៃ៍ផ្ៅក្សនុងទីសារ ។ វាម្ចៃភាពង្ហយស្សលួក្សនុងការៃិោយថា អ្នក្ស្តូវតតផ្សេរ     
បផ្រចក្សវទិា ។ តាមពិត វាជាការលំបាក្សខាល ំងណាស់ផ្ ើមបីផ្ធ្ែើវា ផ្្ពាេះ ំណាក់្សកាលនៃការ
អ្េិវឌឍនៃការនរន្បឌិតមួយៃឹងម្ចៃឥទធិពលោ ងខាល ំងពីនថ្លផ្ ើមនៃការផ្សេរផ្ៃេះ។ 
 

្បសិៃផ្បើអ្នក្សម្ចៃ ការនរន្បឌិតមួយត ល្តូវបាៃបង្ហា ញថាថ្មី  ៉ូផ្រនេះអារទទួល
្បកាសៃីយប្តក្សតតក្សមម ផ្ហើយអ្នក្សបាៃទទួល្បកាសៃីយប្តក្សតតក្សមម អ្នក្សបាៃឆ្លងជំហាៃ
 ំប៉ូង ប ុតៃតផ្ៃេះមិៃតមៃម្ចៃៃ័យថា បផ្រចក្សវទិាផ្ៃេះៃឹង ំផ្ណ្ើ រការោ ងពិត្បាក្ស ផ្ទ ។ វា
អារផ្ធ្ែើការបាៃោ ងលែផ្ៅក្សនុងលក្សខខណ្ឌ មៃេីរពិផ្ស្តធ្ៃ៍ ប ុតៃតមិៃត លផ្ធ្ែើផ្ស្តេះផ្ៅក្សនុងការ
អ្ៃុវតតតបបឧសាហក្សមម។ ផ្ពលខលេះទីសារ រឺមិៃទៃ់ផ្្តៀមខលួៃជាផ្ស្សរផ្ ើមបទីទួលវា។ 
ផ្ពលខលេះ លក្សខខណ្ឌ ផ្សេងផ្ទៀត ឬ ក្សតាត មៃុសេរខំាៃ ៃិងអ្នក្សមិៃអារផ្សេរបផ្រចក្សវទិាបាៃ ។ 
 ៉ូផ្រនេះជាការពិត មជឈមណ្ឌ លការបផ្ងកើតថ្មីរឺស្សផ្ ៀងគ្នន ផ្ៅៃឹងមជឍមណ្ឌ លភាា ស់អាជីវក្សមម
របស់រដ្ឋា េិបាល ឬ សភាពាណិ្ជជក្សមម ។ 

 
មជឈមណ្ឌ លការបផ្ងកើតថ្មីផ្ៃេះៃឹងជួយអ្នក្សបផ្ងកើតថ្មី ឬ អ្នក្សស្ស្តវ្ជាវនំ្ទមក្សៃ៉ូវការ

បផ្ងកើតថ្មីរបស់គ្នត់ ឬ IPR ផ្សេងផ្ទៀតផ្ៅក្សនុងទីសារ ។ វាអារសតល់ៃ៉ូវផ្សវាក្សមមផ្សេងៗជា
ផ្្រើៃ ៉ូរជា  ំប៉ូន្ទម ៃក្សមមសិទធិបញ្ញា  ការវាយតនមលផ្លើការនរន្បឌិតស្ម្ចប់កំ្សផ្ណ្ើ ៃផ្ស ាកិ្សរច 
ៃិង បផ្រចក្សផ្ទសត លអារផ្ធ្ែើផ្ៅបាៃ ឬ ទក់្សទងផ្ៅៃឹងបរសិ្តថ ៃរាប់ ត លក្សនុងផ្ន្ទេះការនរន
្បឌិត្តូវអ្ៃុវតត ផ្ហើយវាជួយអ្នក្សបផ្ងកើតថ្មី ឬ អ្នក្សស្ស្តវ្ជាវផ្ៅក្សនុងអ្េិវឌឍតសៃការអាជីវក្សមម
មួយ ត លទក់្សទញវៃិិផ្ោរិៃៃិង សលិតក្សរ កាៃ់តតង្ហយស្សួល  ៉ូរជាតសៃការអាជីវក្សមម



11 

 

© WIPO/OMPI                                

មួយត ល បាៃសតល់ជារំៃិតលែ្ បផ្សើរជាងមុៃពីរផ្បៀបការនរន្បឌិតអ្េិវឌឍ ៃិង ្តូវបាៃផ្ធ្ែើ
អាជីវក្សមម ៉ូរសលិតសលម្ចៃទីសារ។ ជាធ្មមតា វាផ្ ើរតួផ្ធ្ែើជាស្តព ៃរវាងការស្ស្តវ្ជាវ ៃិង
ការអ្េិវឌឍផ្ៅផ្លើន ម្ចខ ង ផ្ហើយការសលិតផ្ៅផ្លើន ម្ចា ងផ្ទៀត។ 
 ៉ូផ្រនេះតាមវធីិ្ផ្ៃេះ ផ្តើមជឍមណ្ឌ លការបផ្ងកើតថ្មីរឺជាការពាោមត្បកាល យក្សមមសិទធិបញ្ញា  ផ្ៅ
ជាម៉ូលធ្ៃបញ្ញា តមៃផ្ទ ? 

ផ្ន្ទេះជាការ្តឹម្តូវ។ វាតមៃតទៃផ្ៅមជឍមណ្ឌ លការបផ្ងកើតថ្មីរឺផ្ធ្ែើការជួយស្មលួ 
 ល់ការផ្សេរការនរន្បឌិតពី ំណាក់្សកាលស្ស្តវ្ជាវរ៉ូលផ្ៅក្សនុងទីសារ។ ម្ចៃមជឈមណ្ឌ ល 
ការបផ្ងកើតថ្មីផ្ជារជ័យជាផ្្រើៃផ្ៅតាមបណាត ស្តក្សលវទិាល័យ    មិៃ្តឹមតតម្ចៃផ្ៅក្សនុង     
បណាត ្បផ្ទសឧសាហក្សមមផ្ទ ប ុតៃតក៏្សម្ចៃផ្ៅ្បផ្ទសមិុក្សសិុក្ស៉ូ  ្បផ្ទសផ្្បសីុល ៃិង 
្បផ្ទសអាហេង់ទីៃ ផ្ហើយខាុំបាៃឮថាពួក្សវាក៏្សម្ចៃផ្ៅក្សនុង បណាត ្បផ្ទសជាផ្្រើៃនៃទែីប
អាសីុត រ។ 

ភារកិ្សរចរបស់ផ្យើងផ្ៅអ្ងាការក្សមមសិទាិបញ្ញា ពិេពផ្លាក្ស រឺផ្ ើមបីជំរញុផ្លើក្សទឹក្សរិតត
 ល់្បផ្ទសកំ្សពុងអ្េិវឌឍក្សនុងការបផ្ងកើតមជឍមណ្ឌ លការបផ្ងកើតថ្មី ជាររន្ទសមព័ៃធត លៃឹង 
ជួយស្មបស្មួល ល់ទីសារក្សនុងការវៃិិផ្ោរបញ្ញា  ពាក្សយមា ងផ្ទៀតលទធសលស្ស្តវ្ជាវ 
សផ្្មរបាៃផ្ៅមៃេីរពិផ្ស្តធ្ៃ៍ស្ស្តវ្ជាវជាតិ ឬស្តក្សលវទិាល័យ ឬផ្ដ្ឋយអ្នក្សនរន្ បឌិត
ក្សនុងស្សុក្ស។ 
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សង្ងេបបញ្ចប ់
 

តាមរយៈការសិក្សាម ៉ូឌុលជាផ្្រើៃរបស់អ្នក្ស អ្នក្សបាៃផ្រៀៃអំ្ពី្បផ្េទផ្សេងៗគ្នន នៃក្សមម
សិទធិបញ្ញា ៃិង្បផ្េទផ្សេងគ្នន នៃកិ្សរចការពារ។ ម ៉ូឌុលផ្ៃេះបាៃសងកត់ធ្ងៃ់ពីអ្តថ្ បផ្ោជៃ៍នៃ
កិ្សរចការពារជាផ្្រើៃ ក្សនុងខណ្ៈជាអ្នក្សកាៃ់កាប់សិទធិ។ ជាម៉ូលដ្ឋា ៃ ផ្ៅក្សនុង្បធាៃបទទំង
អ្ស់នៃការពៃយល់ រឺថាអ្នក្សបផ្ងកើតក្សមមសិទធិបញ្ញា អារទទួលសលតបសនងជាហិរញ្ាវតថុ តាម
ការផ្ធ្ែើការអ្ៃុវតតសិទធិរបស់ពួក្សផ្រ។ ្គ្នៃ់តតជាម្ចច ស់ក្សមមសិទធិបញ្ញា  មិៃបផ្ងកើតលុយផ្ទ។ 
ផ្ ើមបផី្ធ្ែើ ៉ូរផ្ៃេះ ម្ចច ស់នៃសិទធិ្តូវតតទញយក្សវាតាមរយៈហិរញ្ាវតថុ្បផ្េទផ្សេងៗគ្នន នៃការ
រុេះកិ្សរច្ពមផ្្ពៀងពាណិ្ជជក្សមម រមួទំងការផ្រៀបរំសតល់អាជាា ប័ណ្ណ ៃិង ការលក់្សសិទធិ ។ ផ្ៅ
ក្សនុងៃ័យផ្ៃេះ ្រប់កិ្សរច្ពមផ្្ពៀងពាណិ្ជជក្សមមទំងផ្ៃេះរឺជាការពាោមត្បកាល យក្សមមសិទាិ
បញ្ញា ផ្ៅជាម៉ូលធ្ៃបញ្ញា  ។ 

អ្នក្សបាៃផ្រៀៃអំ្ពីររន្ទសមព័ៃធទ៉ូផ្ៅនៃរាប់សតីពីសិទធិអ្នក្សៃិពៃធ ៃិងបាៃសិក្សាពីទិ ា
ភាពទ៉ូផ្ៅនៃ  

 ស្តន ន មួយ្តូវបាៃការពារផ្ដ្ឋយ សិទធិអ្នក្សៃិពៃធ 
 សិទធិសតល់ផ្ៅឲ្យម្ចច ស់សិទធិអ្នក្សៃិពៃធ  
 ត ៃកំ្សណ្ត់ផ្លើសិទធិទំងផ្ន្ទេះ  
 ភាពជាម្ចច ស់ ៃិងការផ្សេរសិទធិអ្នក្សៃិពៃធ ៃិង 
 ការអ្ៃុវតតសិទធិ ។ 
អ្ៃុសញ្ញា  Berneបាៃតថ្លងថាសិទធិអ្នក្សៃិពៃធ្រប ណ្ត ប់"រាល់ការសលិតផ្ៅក្សនុងវស័ិយ

អ្ក្សេរស្តស្រសត  វទិាស្តស្រសត ៃិង សិលបៈ អ្ែីៗក៏្សអារជារផ្បៀប ឬ ទ្មង់នៃការបផ្ញ្ចញរំៃិត" 
។ តាមៃ័យទ៉ូលាយ រឺ្រប់ស្តន ន ផ្ ើមនៃការៃិពៃធ ផ្ដ្ឋយមិៃរិតពីលក្សខណ្ៈសមបតតិរបស់
អ្ក្សេរស្តស្រសត ឬ សិលបៈ ។ ម្ចច ស់សិទធិអ្នក្សៃិពៃធក្សនុងស្តន ន ្តូវបាៃការពារ អារផ្្បើស្តន ន 
តាមបំណ្ង ៃិងអារការពារអ្នក្ស នទពីការផ្្បើវាផ្ដ្ឋយគ្នម ៃការអ្ៃុញ្ញា ត ។ សិទធិទំងផ្ៃេះ្តូវ
បាៃសំផ្ៅផ្ៅផ្លើ "សិទធិផ្ទត រ់មុខ" ។ សិទធិអ្នក្សៃិពៃធការពារទំងពីរ សិទធិផ្ស ាកិ្សរច ៃិង សិទធិ
សីលធ្ម៌។  

បតៃថមផ្លើអ្ែីត លបាៃផ្រៀបរាប់ខាងផ្លើ កិ្សរច្ពមផ្្ពៀង TRIPS បាៃបញ្ច៉ូ ល្បផ្េទ 
មួយផ្សេងផ្ទៀតនៃការង្ហរ ត ល្តូវបាៃ្រប ណ្ត ប់ផ្ៅផ្្កាមសិទធិអ្នក្សៃិពៃធ។ វារឺជាការ    
សលិតពហុព័ត៌ម្ចៃ ៃិងផ្ទេះបីជាគ្នម ៃៃិយមៃ័យសល៉ូវរាប់ណាក៏្សផ្ដ្ឋយ  ម្ចៃការយល់ស្សប
គ្នន ថា ការរមួបញ្ច៉ូ លគ្នន នៃ សំផ្ ង អ្តថបទ ៃិងរ៉ូបភាពផ្ៅក្សនុង្ទង់្ទយឌីជីថ្ល ត ល្តូវ
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បាៃផ្ធ្ែើផ្ ើងអារ ំផ្ណ្ើ រការផ្ដ្ឋយក្សមមវធីិ្កំុ្សពយ៉ូទ័រមួយ ្តូវបាៃចាត់ទុក្សជាការបផ្ញ្ចញរំៃិត
ផ្ ើមនៃការៃិពៃធ ៃិង្តូវបាៃ្រប ណ្ត ប់ផ្ដ្ឋយសិទធិអ្នក្សៃិពៃា។ 

សិទធិ្បហាក់្ស្បតហល ក៏្សបាៃសំផ្ៅ ល់សិទធិជិតខាង ឬ ពិផ្សសជាងផ្ៃេះ "សិទធិជិត
ខាងរបស់សិទធិអ្នក្សៃិពៃា" ការពារសល្បផ្ោជៃ៍ស្សបរាប់របស់បុរាលណាមួយ ឬ អ្ងាការ
ណាត លបាៃរមួរំតណ្ក្សផ្ធ្ែើឲ្យស្តន ន ផ្ៃេះម្ចៃ ល់ស្តធារណ្ជៃ ឬ បុរាលទំងឡាយណា
ត លបតៃថមភាពនរន្បឌិត  បផ្រចក្សផ្ទស ឬ ជំន្ទញផ្រៀបរំ ។ 

តាមទំលាប់ សិទធិ្បហាក់្ស្បតហល្តូវបាៃសដល់ជ៉ូៃអ្នក្សទទួលសលបី្បផ្េទរឺ: អ្នក្ស
សតមដង សលិតក្សរ ៃិង អ្នក្សសេពែសាយ ។ ត្មូវការស្ម្ចប់កិ្សរចការពារស្សបរាប់នៃ្ក្សុមទំង
បីផ្ៃេះ ្តូវបាៃបាៃកំ្សណ្ត់ផ្ៅក្សនុងអ្ៃុសញ្ញា ទី្ក្សុងរ  ៉ូមក្សនុងឆ្ន ំ ១៩៦១ ត លជាការ្បឹងត្បង
បផ្ងកើតបទបបញ្ាតតិអ្ៃតរជាតិផ្ៅក្សនុងវស័ិយថ្មីមួយ ត លរាប់ជាតិម្ចៃជាធ្រម្ចៃ។ មា ងផ្ទៀត 
រ ាភារផ្្រើៃ ជាធ្មមតាបាៃព្ង្ហង ៃិង អ្ៃុម័តរាប់ មុៃផ្ពល្បកាៃ់យក្សអ្ៃុសញ្ញា ផ្ៃេះ។ 
អ្ៃុសញ្ញា ទី្ក្សងុរ  ៉ូម ផ្ទេះបីជាមិៃលែឥតផ្ខាច េះ ៃិង្តូវការពិៃិតយផ្ ើងវញិ រឺផ្ៅតតជាផ្គ្នល
អ្ៃតរជាតិស្ម្ចប់កិ្សរចការពារក្សនុងវស័ិយផ្ៃេះ។  ៉ូរជារាប់សិទធិអ្នក្សៃិពៃធ អ្ៃុសញ្ញា ទី្ក្សុងរ  ៉ូម 
ៃិងរាប់ជាតិម្ចៃត ៃកំ្សណ្ត់ផ្លើសិទធិ អ្ៃុញ្ញា តស្ម្ចប់ការផ្្បើ្បាស់លក្សខណ្ៈឯក្សជៃ ការ
ផ្្បើ្បាស់ផ្សរក្សតី ក្សស្សង់ខលីៗ ៃិងការផ្្បើ្បាស់ស្តន ន រក្សាសិទធិស្ម្ចប់ការបផ្្ងៀៃ ឬ ការ
ស្ស្តវ្ជាវវទិាស្តស្រសត ។ 

ថិ្រផ្វលានៃកិ្សរចការពារសិទធិ្បហាក់្ស្បតហល  ៉ូរបាៃតរងផ្ៅក្សនុងអ្ៃុសញ្ាទី្ក្សុងរ  ៉ូម
គឺ ២០ ឆ្ន ំចាប់ពីរុងឆ្ន ំផ្ន្ទេះនៃ: 

 ការថ្តសផ្មលង្តូវបាៃផ្ធ្ែើ 
 ការសតមតងបាៃផ្ធ្ែើផ្ ើង 
 ការចាក់្សសាយបាៃផ្ក្សើតម្ចៃ ។ 
ការអ្េិរក្សេ ឬ វធិាៃការបផ្ណាត េះអាសៃន សំផ្ៅយក្សការផ្ដ្ឋេះស្ស្តយសំណ្ងស្ម្ចប់

ការរផំ្លាេបំពាៃ ឬ ការរផំ្លាេផ្លើសិទធិ្បហាក់្ស្បតហល ។ ទំងផ្ៃេះរមួម្ចៃ សំណ្ងរ ា
បបផ្វណី្ ទណ្ឌ ក្សមម្ពហមទណ្ឌ  វធិាៃការតាមម្ចត់្រក្ស្ពំត ៃៃិងវធិាៃការផ្សេងៗ សំណ្ង 
ៃិង ទណ្ឌ ក្សមម្ បឆំ្ងៃឹងការរផំ្លាេបំពាៃនៃឧបក្សរណ៍្បផ្រចក្សផ្ទស ។ 

សិទធិ្បហាក់្ស្បតហល ក៏្សការពារោ ងទ៉ូលំទ៉ូលាោពីការបផ្ញ្ចញរំៃិតវបបធ្ម៌
(Culture expression) ត លមិៃបាៃសរផ្សរ ៃិង មិៃបាៃក្សត់្តាទុក្សរបស់្បផ្ទសកំ្សពុង
អ្េិវឌឍជាផ្្រើៃផ្ទៀត។ កិ្សរចការពារសិទធិ្បហាក់្ស្បតហលបាៃកាល យជាតសនក្សនៃរ៉ូបភាពធំ្មួយ 
ៃិង ជាបុផ្រលក្សខខណ្ឌ ចំាបារ់     ផ្ ើមបរី៉ូលរមួក្សនុង្បព័ៃធរំផ្ហើញថ្មីរបស់ពាណិ្ជជក្សមមអ្ៃតរជាតិ 
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ៃិង ការវៃិិផ្ោរ។ 
តសនក្ស្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមនៃក្សមមសិទធិបញ្ញា  ម្ចៃព័ត៌ម្ចៃជាម៉ូលដ្ឋា ៃ ។ ្បកាស

ៃីយប្តតក្សកក្សមម រឺជាទ្មង់រំណាស់ជាងផ្ររបស់កិ្សរចការពារក្សមមសិទធិបញ្ញា ៃិង ៉ូរទ្មង់
ទំងអ្ស់នៃកិ្សរចការពារក្សមមសិទធិបញ្ញា  ផ្គ្នលបំណ្ងនៃ្បព័ៃធ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម រឺ
ផ្ ើមបជំីរញុផ្លើក្សទឹក្សរិតត ល់ការអ្េិវឌឍផ្ស ាកិ្សរច តាមការសតល់រង្ហែ ៃ់នរន្បឌិតបញ្ញា  ។ តសនក្ស 
ផ្ៃេះបាៃពៃយល់ថា ផ្គ្នលបំណ្ងរបស់្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម រឺផ្ ើមបជំីរញុការអ្េិវឌឍ
ផ្ស ាកិ្សរចផ្ដ្ឋយសតល់រង្ហែ ៃ់ផ្ៅការនរន្បឌិតតសនក្សបញ្ញា  ។ 

ផ្្កាមកិ្សរចការពារ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម ទំងការបផ្ងកើតៃិងការអ្េិវឌឍបៃត្ តូវបាៃ
្រប ណ្ត ប់ ។ របក្សរំផ្ហើញវទិាស្តស្រសត ៉ូរជា ការបផ្ងកើតថាន ំ ផ្ប ៃីសីុលីៃ (Penicillin) រឺម្ចៃ
ស្តរៈសំខាៃ់ ៃិង ការពារផ្សមើគ្នន   ៉ូរគ្នន ការនរនម្ច សីុៃមួយឲ្យ ំផ្ណ្ើ រការផ្លឿៃជាងមុៃ។ 
្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមការពារការនរន្បឌិត ៃិង ក្សនុងៃ័យស្តមញ្ា ការនរន្ បឌិតមួយអារ
្តូវបាៃកំ្សណ្ត់ថាជា ំផ្ណាេះស្ស្តយថ្មីស្ម្ចប់បញ្ញា បផ្រចក្សផ្ទសមួយ។  ំផ្ណាេះស្ស្តយ រឺ
ជា “រំៃិត” ៃិង កិ្សរចការពារផ្្កាមរាប់្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមមមិៃទមទរថាការ្បឌិត
ផ្ ើងម្ចៃជារ៉ូបរាងផ្ទ។ ផ្ទេះោ ងណាម្ចៃវធិាៃៃិងក្សរណី្ផ្លើក្សតលង រំផ្ពាេះផ្រឿង
ទំងឡាយ ត លមិៃអារ្តូវបាៃសតល់្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម ។ ទំងផ្ៃេះរមួម្ចៃ: តហេៃ
មៃុសេ អ្ែីៗត លបាៃរក្សផ្ ើញក្សនុងធ្មមជាតិ ៃិងម្ច សីុៃត ល្បឆំ្ងៃឹងរាប់ធ្មមជាតិ ៉ូរជា
ម្ច សីុៃម្ចៃរលន្ទមិៃដ្ឋរ់។ ការប ិផ្សធ្ផ្សេងៗផ្ទៀត ត លសថិតផ្ៅផ្្កាមរាប់ជាតិជា
ទ៉ូផ្ៅរឺ្ទឹសតីវទិាស្តស្រសត ៃិង រ៉ូបមៃតរណិ្តវទិា រផ្្ម្ចង វធិាៃ ៃិង វធីិ្ស្តស្រសតផ្ធ្ែើពាណិ្ជជ
ក្សមម ៃិង វធីិ្ស្តស្រសតពាបាលមៃុសេ ឬ សតែ ឬ វធីិ្ស្តស្រសតវៃិិរឆ័យផ្រារ ។ 

ផ្ៅផ្ពលត លតក្សកក្សមមមួយបាៃដ្ឋក់្សពាក្សយ វា្តូវបាៃពិៃិតយផ្ ើងវញិ ៃិង ្តួតពិៃិតយ
ផ្ដ្ឋយអ្នក្សបផ្រចក្សផ្ទសជំន្ទញ ផ្ ើមបធីាន្ទថាវាផ្ឆ្លើយតបតាមត្មូវការនៃ្បកាសៃីយប្ត
តក្សកក្សមម។ ររតិលក្សខណ្ៈត លការនរន្បឌិតមួយ្តូវម្ចៃរឺ: (១)វា្តូវតតថ្មី ឬ របស់ថ្មី  
(២) វា្តូវតតម្ចៃជំហាៃរក្សផ្ ើញថ្មី (៣) វា្តូវតតយក្សផ្ៅអ្ៃុវតតបាៃផ្ៅក្សនុងឧសាហក្សមម ។ 
ជាសផ្ងខប  ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម      រឺជាកិ្សរច្ពមផ្្ពៀងរវាងរដ្ឋា េិបាលជាតិ ៃិងអ្នក្សនរន    
្បឌិត។ រ ាសតល់កិ្សរចការពារស្ម្ចប់រយៈផ្ពលកំ្សណ្ត់ណាមួយ ត លធាន្ទថាអ្នក្សនរន្បឌិត
ទទួលបាៃសលតបសនង ។ បន្ទេ ប់ពីសុតកំ្សណ្ត់ ជាធ្មមតាម្ចៃរយៈផ្ពល ២០ ឆ្ន ំ ផ្្កាយពី
អ្ស់សុពលភាព្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម ការនរន្បឌិតផ្ន្ទេះរឺអារផ្្បើបាៃ្រប់គ្នន  ។ ផ្ដ្ឋយ
ស្តរគ្នម ៃកិ្សរចការពារទ៉ូទំងពិេពផ្លាក្ស អ្នក្សនរន្បឌិតម្ចន ក់្ស្តូវតតបង់នថ្លដ្ឋក់្សពាក្សយផ្សនើសំុ  ៃិង  
នថ្លការពារ្បចំាឆ្ន ំតាម្បផ្ទសៃីមួយៗត លគ្នត់ម្ចៃបំណ្ងការពារ ។ 
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ផ្ៅក្សនុងម ៉ូឌុលពីពាណិ្ជជសញ្ញា  អ្នក្សបាៃផ្រៀៃថាពាណិ្ជជសញ្ញា រឺជា ពាក្សយមួយម្ច ត់ 
 ៉ូផ្ហាា មួយ ផ្លខមួយ អ្ក្សេរមួយតួ ពាក្សយផ្ស្តល ក្សមួយ សំផ្ ងមួយ ពណ៌្មួយ ឬ ផ្ពលខលេះ    
ស៉ូមបីតតក្សលិៃត លបញ្ញជ ក់្សពី្បេពនៃទំៃិញៃិង/ឬ ផ្សវាត លពាណិ្ជជសញ្ញា ផ្ន្ទេះ្តូវបាៃ
ផ្្បើ។ 

ពាណិ្ជជសញ្ញា រឺជាតសនក្សមួយនៃក្សមមសិទធិបញ្ញា  ផ្ហើយផ្គ្នលបំណ្ងរបស់ពួក្សវារឺផ្ ើមបី
ការពារផ្ ម្ េះរបស់សលិតសល ជាជាងការនរន្បឌិត ឬ រំៃិតផ្ៅពីផ្្កាយសលិតសល។ 
ៃិោយជារមួ ពាណិ្ជជសញ្ញា រួរតតម្ចៃលក្សខណ្ៈតញក្សដ្ឋរ់ ៃិងមិៃរួរម្ចៃលក្សខណ្ៈផ្បាក្ស
បផ្ញ្ញឆ ត ។ 

ការផ្្បើ្បាស់ទំៃិញសម្ចា ល់េ៉ូមិស្តស្រសត ជាវធីិ្ស្តស្រសតមួយ ៏សំខាៃ់ក្សនុងការបង្ហា ញ
្បេពផ្ ើមនៃទំៃិញៃិង ផ្សវាក្សមម។ មួយក្សនុងរំផ្ណាមផ្គ្នលបំណ្ងនៃការផ្្បើ្បាស់របស់
ពួក្សវា រឺផ្លើក្សក្សមពស់ពាណិ្ជជក្សមមផ្ដ្ឋយការសដល់ព័ត៌ម្ចៃ្បេពផ្ ើមរបស់សលិតសលផ្ៃេះ ល់
អ្តិថិ្ជៃ ។ ជាញឹក្សញាប់ផ្ៃេះអារបញ្ញជ ក់្សរុណ្ភាពជាក់្សលាក់្សមួយ  ត លអ្តិថិ្ជៃកំ្សពុង
តសែងរក្ស ។ ពួក្សផ្រអារផ្្បើស្ម្ចប់សលិតសលឧសាហក្សមម ៃិង ក្សសិក្សមម។ កិ្សរចការពារ តបប
ផ្ៃេះរឺ ឈរផ្លើម៉ូលដ្ឋា ៃជាតិ ប ុតៃតម្ចៃសៃធិសញ្ញា អ្ៃតរជាតិជាផ្្រើៃ ត លជួយ ល់កិ្សរច
ការពារផ្ៅបណាត ្បផ្ទសជាផ្្រើៃ។ 

អ្នក្សបាៃផ្រៀៃសងត រ អំ្ពីសៃធិសញ្ញា អ្ងាការក្សមមសិទាិបញ្ញា ពិេពផ្លាក្សទក់្សទងៃឹង
្បព័ៃធរុេះបញ្ជ ីអ្ៃតរជាតិស្ម្ចប់កិ្សរចការពារពាណិ្ជជសញ្ញា  ៃិងរំៃ៉ូរឧសាហក្សមម។ តួន្ទទី
របស់អ្ងាការក្សមមសិទាិបញ្ញា ពិេពផ្លាក្សផ្ៅក្សនុង ំផ្ណ្ើ រការផ្ៃេះរឺផ្ធ្ែើជាអ្នក្ស្រប់្រង ការពារ
្បព័ៃធផ្មនៃរុេះបញ្ជ ី។ 

្បព័ៃធម្ច ្ឌី ្តូវបាៃបផ្ងកើតផ្ ើងផ្លើសពី ១០០ ឆ្ន ំ ផ្ហើយផ្គ្នលបំណ្ងរបស់វារឺ
តាមដ្ឋៃការរុេះបញ្ជ ីម្ច ក្សជាលក្សខណ្ៈអ្ៃតរជាតិ ។ ្បសិៃផ្បើ បុរាលម្ចន ក់្សរង់បាៃកិ្សរចការពារ
ពាណិ្ជជសញ្ញា របស់ខលួៃផ្ៅក្សនុង្បផ្ទសជាផ្្រើៃ  ំប៉ូងគ្នត់្តូវតតរុេះបញ្ជ ីវាផ្ៅក្សនុង្បផ្ទស
ផ្ ើមរបស់គ្នត់។ វាម្ចៃភាពអាស្ស័យគ្នន ស្ម្ចប់រយៈផ្ពល្បំាឆ្ន ំ ្បសិៃផ្បើពាណិ្ជជសញ្ញា
្តូវបាៃប ិផ្សធ្ផ្ៅក្សនុង្បផ្ទសផ្ ើម ប ុតៃតទទួលបាៃការរុេះបញ្ជ ីផ្ៅក្សនុង្បផ្ទសត លបាៃ
ផ្្ជើសផ្រ ើសយក្សផ្សេងផ្ទៀត វាៃឹង្តូវលុបផ្ចាល ៉ូរគ្នន ។ កិ្សរចការពារម្ច ក្សជាលក្សខណ្ៈអ្ៃដរ
ជាតិរឺមិៃកាលកំ្សណ្ត់  រាបណាវា្តូវតតរុេះបញ្ជ ីស្តរផ្ ើងវញិផ្រៀងរាល់ ប់ឆ្ន ំមតង ។ វា
គ្នម ៃកំ្សណ្ត់រំៃួៃ ងត ល្តូវរុេះបញ្ជ ីស្តរផ្ ើងវញិផ្ទ។ 

កិ្សរច្ពមផ្្ពៀងទី្ក្សងុហារ (Hague Agreement) បាៃបផ្ងកើត្បព័ៃធរុេះបញ្ជ ីរំៃ៉ូរ
ឧសាហក្សមមជាលក្សខណ្ៈអ្ៃដរជាតិ ។ រំៃ៉ូរឧសាហក្សមម សំផ្ៅផ្ៅផ្លើ រ៉ូបរាងរបស់វតថុមួយ 
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ផ្ហើយវាខុសពី្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម ។ ភាពខុសគ្នន  ៏សំខាៃ់ រឺថា ្បកាសៃីយប្តតក្សក
ក្សមមមួយ ការពារបផ្រចក្សផ្ទសនៃការនរន្ បឌិត ៃិង ការបផ្ងកើតថ្មី ខណ្ៈផ្ពលត ល រំៃ៉ូរ
ឧសាហក្សមមការពាររ៉ូបរាងរបស់វតថុមួយ។ ម្ចច ស់របស់រំៃ៉ូរឧសាហក្សមម្ តូវបាៃការពារ
ស្ម្ចប់រយៈផ្ពលមួយកំ្សណ្ត់។ ក្សនុង្បផ្ទសភារផ្្រើៃកិ្សរចការពារម្ចៃរយៈផ្ពល ប់ឆ្ន ំ ឬ 
ស្ម្ចប់ ប់្បំាផ្ៅនមៃឆ្ន ំ។ វាម្ចៃ ផ្សរក្សតីបង្ហា ប់ថ្មី ស្ម្ចប់្បផ្ទសផ្ៅក្សនុងសហភាពអឺ្រ  បុ 
ត លសតល់ម្ចច ស់រំៃ៉ូរឧសាហក្សមមៃ៉ូវកិ្សរចការពាររយៈផ្ពល នមៃ្បំាឆ្ន ំ។ 

សៃធិសញ្ញា សហ្បតិបតដិ្បកាសៃីយប្តតក្សកក្សមម(Patent Cooperation Treaty)សតល់ 
ៃីតិវធីិ្ស្តមញ្ាស្ម្ចប់អ្នក្សនរន្បឌិត ឬ អ្នក្សផ្សនើសំុ ផ្ ើមបដី្ឋក់្សពាក្សយ ៃិង ទទួលបាៃតក្សកក្សមម
ផ្ៅក្សនុង្បផ្ទសមួយរំៃួៃធំ្។ ផ្លើសពីផ្ៃេះផ្ទៀត វាជំរញុ ៃិង ស្មបស្មួលការផ្ទល ស់បត៉ូរ
ព័ត៌ម្ចៃបផ្រចក្សផ្ទសត លម្ចៃផ្ៅក្សនុងឯក្សស្តរតក្សកក្សមមផ្ៅក្សនុងឧសាហក្សមម ៃិងអ្នក្សផ្ធ្ែើការផ្ៅ
ក្សនុងវស័ិយជាក់្សលាក់្សផ្ន្ទេះ។ 

ផ្ ើមបីបំផ្ពញ ការយល់ ឹងរបស់អ្នក្សពីវសិ្តលភាពកិ្សរចការពារក្សមមសិទធិបញ្ញា ផ្ៅផ្លើទីសារ
អ្នក្ស្តូវបាៃបង្ហា ញពីទសេៃៈទៃពីអំ្ផ្ពើនៃការ្បកួ្សត្បតជងមិៃផ្ស្តម េះ្តង់ ៃិង ្បផ្េទនៃ
ទផ្ងែើត លអារ្តូវបាៃចាត់ទុក្សថាការ្បកួ្សត្បតជងមិៃផ្ស្តម េះ្តង់  ៉ូរគ្នន  ំផ្ណាេះស្ស្តយ
ត ល្តូវបាៃផ្្បើផ្ ើមបធីាន្ទភាពយុតតិធ្ម៌ក្សនុងការ្បកួ្សត្បតជង ។ ផ្គ្នលបំណ្ងរំបងនៃ
រាប់សតីពី ការ្បកួ្សត្បតជងមិៃផ្ស្តម េះ្តង់្តូវបាៃផ្រពៃយល់ថា: កិ្សរចការពាររ៉ូ្បកួ្សត្បតជង 
កិ្សរចការពារអ្នក្សផ្្បើ្បាស់ ៃិង ការពារការ្បកួ្សត្បតជងផ្ៅក្សនុងការចាប់អារមមណ៍្ពី
ស្តធារណ្ជៃជា្ទង់្ទយធំ្។ ផ្ដ្ឋយវភិារពី្បផ្េទផ្សេងៗគ្នន នៃទផ្ងែើត លតាងឲ្យការ
្បកួ្សត្បតជងមិៃផ្ស្តម េះ្តង់ អ្នក្សអារយល់ពីការបំផ្ពញបតៃថមគ្នន រវាង រាប់ក្សមមសិទធិបញ្ញា  
ៃិងរាប់ការ្បកួ្សត្បតជងមិៃផ្ស្តម េះ្តង់។ 

ជារុងផ្្កាយ អ្នក្សបាៃបញ្ច ប់វរាសិក្សាតណ្នំ្ទផ្ៃេះផ្ដ្ឋយផ្រៀៃអំ្ពីកិ្សរចការពារព៉ូជរកុ្សខ
ជាតិ ត លជាទិ ាភាពមួយផ្សេងផ្ទៀតនៃក្សមមសិទធិបញ្ញា  ។ កិ្សរចការពារ sui generis បាៃសតល់
ព៉ូជរកុ្សខជាតិថ្មីៗ ផ្ៅផ្ពលត លពួក្សវាតបតាមលក្សខខណ្ឌ ជាក់្សលាក់្ស តសែងរក្សការទទួលស្តា ល់
សមិទធិសលនៃការបង្ហក ត់ព៉ូជត លផ្ធ្ែើការវៃិិផ្ោរសំខាៃ់ផ្ៅក្សនុងវស័ិយក្សសិក្សមម វស័ិយស្តក្ស
វបបក្សមម ៃិង ន្ពផ្ឈើ ។ ឱ្កាសស្ម្ចប់ពួក្សផ្រទទួលបាៃ សិទធិផ្ទត រ់មុខមួយជាក់្សលាក់្សទក់្ស
ទងផ្ៅៃឹងព៉ូជរកុ្សខជាតិថ្មី ៃិង ៉ូរជាការទញយក្សការរំណាយនថ្លផ្ ើម្តលប់វញិ សតល់ៃ៉ូវការ
ផ្លើក្សទឹក្សរិតតមួយ ៏សំខាៃ់ស្ម្ចប់សក្សមមភាពតផ្ៅមុខផ្ទៀត ត លជាលទាសលផ្ធ្ែើឲ្យ្បផ្សើរ
ផ្ ើងៃ៉ូវរុណ្ភាព ៃិងសក្សមមភាពនៃរកុ្សខជាតិ្រប់្បផ្េទ ។ 


