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                     ២០១១                                     

 
 

 I-                   
  -        ច ច      ង           
   ១-   ង           ង         
 
 -                       ពីភ្នា ក់ងារតំណាងស្របច្បាប់ននម្ចា រ់ម៉្ចកកាុងរពះរាជាណាច្បរកកមពុជា   
ហហើយរតូវបានចុ្បះហតថហលខាហៅនថៃទី ០១ ខែ កុមភៈ ឆ្នា ំ ២០១១ ។ 
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 -ហរៀបចំ្បហរច្បកតីរាងអនុរកឹតយ រតីពី ការបហងកើតអនុគណៈកម្ចម ធិការអនុវតតច្បាប់ កមមរិទិធបញ្ញា      និង 
អនុគណៈកម្ចម ធិការអប់រ ំនិងផសពវផាយ ។ 
 -                                    «                »                         
                                                                          
          ឬ                                             ឬ              
             
 -                                       «                          ( Sub- Decree 
on Enforcement of IPRs)»                                                  
                                                                   
                    

 
  ២-   ង               ង 
 
 -                                    «                              (CDs)» 
                                        CDs                            
                 
 -                                                                            
«                             »                                             
          
 -                                                                      
      «                »                          
 -                                                                    
                                                                    
(LDCs)                                     ឬ                        «          
                      »                                  «Generidrugs» 
                    -                        
 -                                                                          
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  -              ង                    
   ១-              ង          
         ១-១-    ច                              ង      
 
 -ហរៀបចំ្បរិកាា សាលា       រតីពី  Development Dimension of IP in Cambodia: Copyright, 
Growth, Education and Culture,  Needs Assessment Diagnostic ហោយរហការជាមួយ 
UNCTAD/ICTSD ហៅ                       Hotel Intercontinental នថៃទី ២៨            
២០១១ និងហរៀបចំ្បកិច្បារបជំុ                                       UNCTAD/ICTSD   
 -                  Vienna Code and Nice Classifications         ១៧-១៨            
២០១១                             WIPO                           
                                                                        
 -                                                                    
(National workshop on IP Asset Management by SMEs)         ១១-១២              ២០១១ 
                                           WIPO  
 -ររៀបចំសិក្ខា សាលាជាតិ សតីពីក្ខរអនុវតត  ចាប់កមមសិទិិធបញ្ញដ  (Enforcement of Intellectual Property 
Rights) ពីថ្ងៃទីិ ១២ ដល់ថ្ងៃទីិ ១៣ ខែ កញ្ញដ  ឆ្នន ំ ២០១១ ហោយម្ចនការចូ្បលរមួពីជំនាញការអនតរជាតិ 
រម្ចជិកគ  កម្ចម ធិការជាតិរគប់រគងកមមរិទធិបញ្ញា  រកលវទិយាលលយយ រហរារ និងភ្នា ក់ងារកមម 
រិទធិបញ្ញា ។  
 -ររៀប  វគ្គបណ្តុ ះបណ្តត ល សីតពីម៉៉កសម៉គ ល់ភូមិសាស្រសតទំិនិញ ដល់មរនីតនាយកដ្ឋា នកមម សិទិិធបញ្ញដ
ទំាងអស់ រដើមបីឲ្យពួករគ្ក្ខន់ខតម៉នមូលដ្ឋា នចំរណ្ះដឹងែពស់ និងខសវងយល់អំពី ទិសសនទាន ថ្ន
ម៉៉កសម៉គ ល់ភូមិសាស្រសតទំិនិញ កនុងក្ខររលើកសទួយ និងក្ខរក្ខរពារទំិនិញសម៉គ ល់ភូមិសាស្រសត ។  

 

 ១-២-            ង  ភាក្សា 
 

 -ហរៀបចំ្បកិច្បារបជំុពិភ្នកា រតីពី ហរច្បកតីរាងរបាយការណ៍របរ់រនាិរិទរហរបជាជាតិ រតីពី
ាណិជជកមម និង ការអភិវឌ្ឍន៍ (UNCTAD) និងមជឈមណឌ លអនតរជាតិរតីពីាណិជជកមម និង ការអភិវឌ្ឍន៍
ហច្បរភ្នព (ICTSD) រតីពីទំហំអភិវឌ្ឍននកមមរិទិធបញ្ញា ហៅកមពុជា៖ រិទិធអាកនិពនធ ការរកីច្បហរមើន ការអប់រ ំ
និងវបបធម៌ (Development Dimension of IP in Cambodia: Copyright, Growth, Education and Culture) 
និង                                            (Needs Assessment Diagnostic) 
ហៅនថៃទី ២២            ២០១១ ។ 
● -ហរៀបចំ្បកិច្បារបជំុ រតីពីការរបមូលពយត៌ម្ចនកមមរិទធិបញ្ញា បច្បាុបបនា និងការច្បងរកងកមមវធីិរិកាកមមរិទធិ 
បញ្ញា  ហៅនថៃទី ១៥ និង ១៦ ខែ រីហា ឆ្នា ំ ២០១១ ហោយម្ចនការចូ្បលរមួពីជំនាញការជាតិ និង អនតរ 
ជាតិរម្ចជិកគ  កម្ចម ធិការជាតិរគប់រគងកមមរិទធិបញ្ញា រកលវទិយាលលយយ និងភ្នគីាក់ពយនធនានា ។   
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 -                                                            (NCIPR)        
                                                              ១៨      
   ២០១១    
  -ររៀបចំទិទួិល និងបង្ហា ញឱក្ខសទីិផារវនិិរោគ្អាជីវកមម និងក្ខរក្ខរពារកមមសិទិធិបញ្ញដ រៅកមពុជា 
រៅថ្ងៃទីិ ២៨ ខែ វចិឆិក្ខ ឆ្នន ំ ២០១១។ ររៀបចំកិចច     ពិភាការលើរសចកតីរពាងរបាយក្ខរណ៍្ សតីពីលទិធភាព 
ថ្នក្ខររ្វើសម៉ហរណ្កមម ក្ខររគ្ប់ រគ្ង និង្នធានរដាបាលកមមសិទិធិបញ្ញដ រៅកមពុជា រៅថ្ងៃទីិ ១៤ ខែ ្នូ 
ឆ្នន ំ ២០១១។ 
 
   ១-៣-                    ច                      
 

អងគភ្នព ចំ្បនួន 

នាយកោា នកមមរិទធិបញ្ញា  រករួងាណិជជកមម ៥០ 

រកសួងឧសាហកមម ខរ ៉និងថាមពល ១៦ 

សកលវទិិាល័យនានា ៤ 

តុលាក្ខរ ៤ 

កំ្ខកុងរតូល រករួងាណិជជកមម ៤ 

    ឧសាហកមមខ្នន តតូចនិងម្យម ៣ 

រកសួងវបប្ម៏និងវចិិរតសិលបៈ ៣ 

នាយកដ្ឋា នផតល់ព័ត៌ម៉ន និងរផទៀងផ្ទទ ត់ចាប់ 
រករួងាណិជជកមម ២ 

រកសួងយុតតិ្ម៌ ២ 

រកសួងមហាថ្ផទ ២ 

អគ្គនាយកនាយកដ្ឋា នទូិរទិសសន៏ជាតិកមពុជា ១ 

នាយកដ្ឋា នជំរញុពាណិ្ជជកមម រករួងាណិជជកមម ១ 

អគ្គនាយក នាយកដ្ឋា នគ្យ និងរដាករកមពុជា ១ 

សភាពាណិ្ជជកមមកមពុជា ១ 

 
  -                        
 
 -នាយកោា នបានទទួលគណៈរបតិភូ របរ់សាធារណៈរដ្ារបជាម្ចនិតចិ្បន (SIPO) មកហធវើដំ្ហណើ រ 
ទរសនៈកិច្បាកាុងរបហទរកមពុជា កាុងហាលបំណងពរងឹង កិច្បារហរបតិបតតិការខផាកកមមរិទិធបញ្ញា  រវាង 



5 

 

របហទរទំាងពីរ និងបានហរៀបចំ្បកិច្បារបជំុពិភ្នកាផ្លល រ់បតូរហោបល់ និងបទពិហសាធន៍ ហរកាម 
អធិបតីយភ្នពរបរ់ ឯក្សឧត្តម ឌិត្ ទីណា រពមទំាងបាន ចុ្បះហតថហលខាហលើអនុសារណៈ ននការ 
ហោគយល់ាា រវាងគណៈកម្ចម ធិការជាតិរគប់រគងកមមរិទធិបញ្ញា  និងការោិលយយ SIPO ហៅនថៃទី ២៣ ខែ 
មីនា ឆ្នា ំ ២០១១។ 
● -នាយកោា នបាន              របសកកមមក្ខរង្ហររៅកមពុជា     ជំនាញក្ខរអងគក្ខរកមមសិទិិធបញ្ញដ  
ពិភពរលាក និងជំនាញក្ខរអងគភាពរបក្ខសនីយបរតតកកកមមជបុ៉ន សតីពី Quality Improvement of Tokyo 
Training Course Mission ពីថ្ងៃទីិ ១៩ ដល់ ២០ ខែ កញ្ញដ  ឆ្នន ំ ២០១១។ 
 -នាយកោា នបាន              របសកកមមក្ខរង្ហររៅកមពុជា     ជំនាញក្ខរអងគក្ខរកមមសិទិិធបញ្ញដ  
ពិភពរលាក សតីពី IPAS administrator training ចាប់ពីថ្ងៃទីិ ១៦ ដល់ ២៩ ខែ តុលា ឆ្នន ំ ២០១១។ 
  -នាយកដ្ឋា នបានសហក្ខរជាមួយគំ្រោង The ASEAN Project on the Protection of Intellectual 

Property Rights (ECAP III) បានធ្វើការបកប្របធលើវញិ្ញា បនប័ររការចុះបញ្ជ ីរបស់សករធនោ រកំពង់សពឺ 
និងធរមចកំពរ ពីភាសាប្មែរ ធៅជាភាសាអង់ធលលស ធ ើមបីបធហោ ះធលើធលហទំព័ររបស់ ECAP III។         

 
 គ-  ច           ង          
  គ១-          
                            ៦១                                       
០៥                          ២៤     
  គ២-         
        ២០១១                                                       
      ១.០៤៤.០០០.០០០,០០៛ (                    )                 ៖ 
  -                             :    ៨៩.១៨០.០០០,០០៛ 
  -                     : ៦៥៨.៦២០.០០០,០០៛ 
  -                                :    ៦៥.៦៤០.០០០,០០៛ 
  -                          :   ១៧.៧២០.០០០,០០៛ 
  -                         :    ១៨.៦៨០.០០០,០០៛ 
  -                    :       ១.៦៨០.០០០,០០៛ 
  -                           :   ១៣.៤៨០.០០០,០០៛ 
  -                           :      ៣.៤០០.០០០,០០៛ 
  -                          :         ១៧៥.៦០០.០០០,០០៛ 
                     ១.០៤៤.០០០.០០០,០០៛ 
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                    ២០១០       ២០១១ 
                                  

            ២០១០             ២០១០      
១                 ៨៤០ ១៦.៨០០.០០០ ៨០៦ ១៦.១២០.០០០ -៤,០% 

        ៣.១២៩ ៦២.៥៨០.០០០ ៣.៦៥៣ ៧៣.០៦០.០០០ ១៦,៧% 
     ៣.៩៦៩ ៧៩.៣៨០.០០០ ៤.៤៥៩ ៨៩.១៨០.០០០ ១២,៣% 

២                     ៦៥២ ១១៧.៣៦០.០០០ ៦៥៤ ១១៧.៧២០.០០០ ០,៣% 
        ២.៣៨៤ ៤២៩.១២០.០០០ ៣.០០៥ ៥៤០.៩០០.០០០ ២៦,០% 
     ៣.០៣៦ ៥៤៦.៤៨០.០០០ ៣.៦៥៩ ៦៥៨.៦២០.០០០ ២០,៥% 

៣                                      ១.៥១៤ ៦០.៥៦០.០០០ ១.៦៤១ ៦៥.៦៤០.០០០ ៨,៤% 
៤                    ៣៤៦ ១៣.៨៤០.០០០ ៤៤៣ ១៧.៧២០.០០០ ២៨,០% 
៥                               ៤៤៥ ១៧.៨០០.០០០ ៤៦៧ ១៨.៦៨០.០០០ ៤,៩% 
៦             ២១ ៨៤០.០០០ ៤២ ១.៦៨០.០០០ ១០០% 
៧                  ៣៩១ ១៥.៦៤០.០០០ ៣៣៧ ១៣.៤៨០.០០០ -១៣,៨% 
៨          ៣២ ៦.៤០០.០០០ ១៧ ៣.៤០០.០០០ -៤៦,៩% 
៩                       ៩១២ ១៨២.៤០០.០០០ ៨៧៨ ១៧៥.៦០០.០០០ -៣,៧% 

      ៩២៣.៣៤០.០០០  ១.០៤៤.០០០.០០០ ១៣,១% 

          
                       ២០១១                                           ២០១០ 
        ៩២៣.៣៤០.០០០,០០៛                        ១២០.៦៦០.០០០,០០៛         
១៣,១%                                     ២០១១ (៩៦៥.៣៩៨.០០០,០០៛)        
                  ៨,១%  
 
 ឃ-  ច        
  ឃ១-  ច          
   ឃ១-១-              ច          
                                        ៤.៤៥៩                
 -                    ៨០៦     
          -             ៣.៦៥៣     
                               ២០១១              ៤.៤៥៩                       
                    ២០១០                   ៣.៩៦៩                         
      ៤៩០             ១២,៣%   
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   ឃ១-២-    ច                    
                                        ៣.៦៥៩                
 -                    ៦៥៤      
 -               ៣.០០៥     
         ២០១១                                ៣.៦៥៩                  
                        ២០១០                 ៣.០៣៦                      
      ៦២៣             ២០,៥%   
 
   ឃ១-៣-  ច       ច          

-                               ឬ                (Affidavit) ១.៦៤១ 
-                      (Assignment) ៤៤៣ 
-                   ឬ                 (Name Change and Merger) ៤៦៧ 
-           (Amendment) ៤២ 

 -            (Change Address) ៣៣៧ 
-                  ១៧ 

 -                (Renewal) ៨៧៨ 
 
 ង-                               
 
        ២0១១                                 (Offocial Gazette)             ១២    
           ១៣១     ១៤២                           
 
 ច-                                   ង         ច        
  ច១-១-            

ហៅកនុងឆ្នន ំ ២០១១ រនះ      បាន 
-ទិទួិលពាកយបណ្តឹ ងសរបុចំនួន ៤២ ករណី្ រសមើ ៥៧ ម៉៉កកនុងរនាះរមួម៉នពាកយរសនើសំុទិប់សាក ត់ 

ក្ខរររំលាភបំពាន (សូមរមើលតាោង ក) ម៉នចំនួន ២៦ ករណី្ រសមើ ៣២ ម៉៉ក និងពាកយរសនើសំុលុបម៉៉ក 
(សូមរមើលតាោង ែ) ម៉នចំនួន ១៦ ករណី្ រសមើ ២៥ ម៉៉ក ។  
 -ទិទួិលពាកយបណ្តឹ ង   សម៉គ ល់ភូមិសាស្រសតទំិនិញចំនួន ០៣ម៉៉ក 

 
  ច១-២-                    
 កនុងឆ្នន ំ ២០១១ រនះ      បាន 
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 -ពិនិតយពាកយបណ្តឹ ងចំនួន ២៩  ករណី្ (កនុងឆ្នន ំ ២០១១ទិទួិលបាន ចំនួន ២៦ ករណី្ និងសល់ពីឆ្នន ំ 
២០១០ ៣ ករណី្) និងបានរដ្ឋះស្រសាយក្ខរររំលាភបំពានបានចំនួន ២០  ករណី្ កនុងរនាះរមួម៉ន 
ក្ខររ្វើក្ខរសំរបសំរលួរដ្ឋយម៉នកំណ្ត់រហតុចំនួន ៨  ករណី្ រ្វើលិែិតបញ្ញជ ក់ពីភាពស្រសរដៀង 
និងសុពលភាពររបើរបាស់ម៉៉កម៉នចំនួន ១០  ករណី្ ខកតរមូវចំនួន ១ ករណី្ បដិរស្ពាកយបណ្តឹ ងចំនួន 
១ ករណី្ រហើយរៅសល់ ៩ ករណី្រទិៀត ក្ខរោិល័យកំពុងបនតពិនិតយ និងរដ្ឋះស្រសាយ  ។ 

 
 
 

ស្ថតិិ្ការរលំោភបំពានក្សមមស្ទិធបញ្ញា ក្សនងុឆ្នន  ំ២០១១ 
  ការហោះស្សាយ  

 
ឆ្នា  ំ

 
ការទទួលាកយបណតឹ ង 

 
ការដ្ក និង 
បដិ្ហរធ 

ាកយបណតឹ ង 

ការបញ្ញជ ក់ហផសងៗ 
ហច្បញលិែិតរពម្ចន 

ខកតរមូវ រំរបរំរលួ 
និងបញ្ញជ ក់ភ្នពស្រហដ្ៀង 

 
ហៅរល់ 

២០១០    ៣ 
២០១១ ២៦ ១ ១៩  
សរបុ ២៩ ១ ១៩ ៩ 

  
-រដ្ឋះស្រសាយក្ខរររំលាភបំពាន   សម៉គ ល់ភូមិសាស្រសតទំិនិញ  ចំនួន ០២ម៉៉ក 
 
តារាងសង្ងេប ការងារង្ោះស្រាយវិវាទរងំ្ោភបំពាន ម៉ា កសម៉ា លភ់មិូាស្រសតទំនិញ  

 

ល.រ  
ភាគី្រដើមរចាទិ/ 
ភាគី្សំណូ្មពរ 

ែឹលមសារថ្នពាកយ 
បណឹ្ត ង 

ក្ខលបរ ិ
រចឆទិ 

 

ភាគី្ចុងរចាទិ/ 
សាា ប័នពាក់ព័នធ 

 

 

លទិធផលថ្នក្ខររដ្ឋះស្រសាយ 

0១ សម៉គ្មរលើកកមព
ស់ររមចកំពត  

 

ការប្កលងបនលំធមែ ះ
ធរមចកំពរប្ លជា 
ទំនិញសម្គា ល់ 
ភូមិសាស្រសត  

១១ - 
០២- 
២០១១ 

រលាកស្រសី គឹ្ម លី 
ម៉ច ស់ហាងរៅ 
ផារក្ខត ម ខែរត 
ខកប 
( មិនខមនជាសម៉ជិ
កសម៉គ្ម ) 

មិនទាន់ធោះ 
ស្រសាយ 
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០២ សម៉គ្មរលើកកមព
ស់ររមចកំពត 

ការប្កលងបនលំធមែ ះ
ធរមចកំពរប្ លជា 
ទំនិញសម្គា ល់ 
ភូមិសាស្រសត 

២១ - 
០៦- 
២០១១ 

រលាក លី ពិសី 
នាយករបតិបតតិ 
រកុមហុ៊ន លី ពិសី 
( មិនខមនជា 
សម៉ជិកសម៉គ្) 

រលាក លី ពិសីបានសនាថា
 : 

១-ឈប់ររបើរបាស់ 
ម៉៉កសម៉គ ល់ភូមិសាស្រសតទំិនិ
ញ”ររមចកំពត” 
២-បតូរដ្ឋក់ម៉៉ក 
រផសងជំនួសវញិ  

០៣ រលាក រហៀង 
រ ៀង 
នាយករបតិបតតិ 
រកុមហុ៊ន រហៀង 
រ ៀង 

( ជាសម៉ជិកសម៉
គ្ម ) 

សំធ ើ រសំុអនតរា 
លមន៍ពីនាយកោា ន
កមែសិទិធបញ្ញា ធលើ
ការធរបើរបាស់ម្គាក
សម្គា ល់ភូមិសាស្រសត 

“ធរមចកំពរ“ 
កំុឲ្យសម្គលម ក
សម្គជិកភាពរបស់
ធោកធចញពី 
សម្គលម 

០៥ - 
០៧- 
២០១១ 

នាយកដ្ឋា នកមមសិ
ទិិធបញ្ញដ  

រលាក រហៀង រ ៀង 
 បានរលើករទិបើងថា : 

១-រលាកគ្មម នបទិពិរសា្ន៍ 
និងរ វ្សរបរហសកនុងក្ខរ
កត់
រតាបញ្ជ ីគ្ណ្:រនយយផលិត
ផលនូវោល់ក្ខរលក់រចញ ។ 
២-រលាកបានសំណូ្មពរឲ្យ 
សម៉គ្មអនុររគ្មះនិងរ្វើក្ខរ 
ពិចារណ្តរទិបើងវញិរលើក្ខរដ
កសម៉ជិកភាពរបស់រលាក 
រចញពីសម៉គ្ម និងផតល់
ឧិក្ខសឲ្យរលាករ្វើក្ខរខក 
កំហុសសាជាងមី ។ 

 
  ច១-៣-         ច        
 
កនុងឆ្នន ំ ២០១១ រនះ       បានពិនិតយពាកយរសនើសំុលុបម៉៉កចំនួន ៣៦ ករណី្ រសមើ ៥២ ម៉៉ក 

(កនុងឆ្នន ំ ២០១១ ទិទួិលបាន ១៦ ករណី្ រសមើ ២៥ ម៉៉ក និងរៅសល់ពីឆ្នន ំ ២០១០ ចំនួន ២០ ករណី្ រសមើ 
២៧ ម៉៉ក) និងបានរដ្ឋះស្រសាយចំនួន ១៦ ករណី្ រសមើ ២៥ ម៉៉ក កនុងរនាះរមួម៉ន 
ក្ខរលុបម៉៉ករចញពីបញ្ជ ីចំនួន ១៣ ករណី្ រសមើ ១៧ ម៉៉ក ខកតរមូវម៉៉កសារជាងមីចំនួន ១ ករណី្ រសមើ ១ 
ម៉៉ក និងនាយកដ្ឋា ន   រចញលិែិតរកាសុពលភាព ២ ករណី្ រសមើ ៤ ម៉៉ក រហើយរៅសល់ ២០ ករណី្ 
រសមើ ៣០ ម៉៉ក ក្ខរោិល័យកំពុងបនតពិនិតយ និងរដ្ឋះស្រសាយ ។ 
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ស្ថតិិ្ននការលបុម៉ា ក្សក្សនងុឆ្នន  ំ២០១១ 
 
ឆ្នា  ំ

 
ការទទួលា
កយបណតឹ ង 

ការហោះស្សាយ  
ហៅរល់ ការបដិ្ហរធន៍ 

និងដ្កាកយបណតឹ ង 
លុប រការុពលភ្នព 

និង ខកតរមូវ 
 ករណី ម៉្ចក ករណី ម៉្ចក ករណី ម៉្ចក ករណី  ម៉្ចក ករណី ម៉្ចក 

២០១០         ២០ ២៧ 
២០១១ ១៦ ២៥១   ១៣ ១៧ ៣ ៥   
សរបុ ៣៦ ៥២២   ១៣ ១៧៣ ៣ ៥៤ ២០ ៣០ 

១/  កាុ ង២៥ម៉្ចក ម្ចននាមករណ៍រកុមហុ៊ន ១ ។ 

២/ កាុ ង៥២ម៉្ចក ម្ចននាមករណ៍រកុមហុ៊ន ១ ។ 

៣/ កាុ ងចំ្បហណាម ១៧ម៉្ចកហនះ ម្ចនាកយហរាើរំុលុបម៉្ចកែលួ នឯងចំ្បនួន ៤ម៉្ចក 
និងាកយបណតឹ ងលុបម៉្ចកចំ្បនួន ១៣ម៉្ចក ។ 

៤/ កាុ ងចំ្បហណាម ៤ម៉្ចកហនះ ម្ចនរការុពលភ្នព ៤ម៉្ចក និងខកតរមូវ ១ម៉្ចក ។ 
 
  ច១-៤-            
 របើរ្វើក្ខរររបៀបរ្ៀបក្ខរទិទួិលពាកយរសនើសំុទិប់សាក ត់ក្ខរររំលាភបំពានកមមសិទិធិបញ្ញដ កនុងឆ្នន ំ២០១១រនះ 
នឹងឆ្នន ំ ២០១០ គឺ្ងយចុះចំនួន ២ ករណី្ ឬងយចុះ ៧,១៤% រហើយក្ខរទិទួិលពាកយ រសនើសំុលុបម៉៉ករចញ 
ពីបញ្ជ ីម៉នក្ខរងយចុះចំនួន ១៤ ករណី្ ឬងយចុះ ៤៥,១៦%។ ចំខណ្កលទិធផល ថ្នក្ខររដ្ឋះស្រសាយក្ខរ 
ររំលាភបំពានកនុងឆ្នន ំ ២០១១ ម៉នចំនួន ២០ ករណី្ របើរ្ៀនឹងឆ្នន ំ ២០១០ គឺ្ម៉នក្ខរងយចុះ ១២ ករណី្ 
ឬងយចុះ ៣៧,៥%។ រដ្ឋយខឡកក្ខរលុបម៉៉ករចញពីបញ្ជ ីកនុងឆ្នន ំ ២០១១ រនះម៉នចំនួន ១៧ ម៉៉ក 
របើរ្ៀនឹង ឆ្នន ំ ២០១០ គឺ្ម៉នក្ខរងយចុះចំនួន ១៥ ម៉៉ក ឬងយចុះ ៤៧%។ 
 

 
ក្រកាហ្វចិលក្របៀបល ៀប ឆ្នន  ំ២០១១ ល ៀបលៅនឹងឆ្នន  ំ២០១០ និង ២០០៩  
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 រទាះបីសកមមភាពររំលាភបំពានម៉៉ករៅកនុងឆ្នន ំ២០១១ ម៉នក្ខរងយចុះក៏រដ្ឋយក៏មិនខមនជាសួចនាករ 
មួយ ឆលុះបញ្ញច ំងពីសកមមភាពររំលាភ បំពានកមមសិទិធិបញ្ញដ  រៅកនុងរបរទិសកមពុជាទំាងមូលរនាះរឡើយ បុ៉ខនត 
វាជាសួចនាករមួយរជុងបង្ហា ញ ឲ្យរ ើញថា សកមមភាពររំលាភបំពានថ្នម៉៉កម៉នក្ខរងយចុះ រហើយ 
សកមមភាពពាណិ្ជជកមមម៉នភាព លូតលាស់ក្ខន់ខតរបរសើររឡើង ទិនទឹមនឹងរនះក្ខរយល់ដឹងខផនកកមមសិទិធិ 
បញ្ញដ  កនុងរបរទិសកមពុជា បានចាប់រផតើមរជាបចូលកនុងស្រសទាប់មហាជនក្ខន់ខតរបរសើ រឡើង រហើយម៉ច ស់ 
កមមសិទិធិបញ្ញដ បានចាប់អារមមណ៍្ ដល់ក្ខរក្ខរពារផលរបរោជន៍ ខដលែលួនជាម៉ច ស់កមមសិទិធិ រដ្ឋយផតួច 
រផតើមចាត់វធិានក្ខរចំរពាះក្ខរ ររំលាភបំពានទំាងរនាះ រៅតាមសាា ប័នអនុវតតកមមសិទិធិបញ្ញដ ខដលម៉ន 
ស្រសាប់  

ស្ននិដ្ឋា ន 
 

 សកមមភាពររំលាភបំពានកមមសិទិធិបញ្ញដ រៅកនុងរបរទិសកមពុជា រៅខតជាបញ្ញា គួ្រឲ្យគ្ត់សម៉គ ល់រៅ 
រឡើយ រហើយក្ខរអនុវតតន៍កមមសិទិធិបញ្ញដ មិនអាចរបរពឹតតរៅរដ្ឋយរលូនបានរទិ របសិនរបើម៉ច ស់កមមសិទិធិ 
បញ្ញដ  រៅខតរបរងើយករនតើយចំរពាះក្ខរររំលាភបំពានទំាងរនាះ គួ្រខតម៉ច ស់កមមសិទិធិបញ្ញដ សហក្ខរជាមួយ 
សមតាកិចច រដើមបីរ្វើក្ខរទិប់សាក ត់ក្ខរររំលាភបំពានឲ្យក្ខន់ខតម៉នរបសិទិធិភាព រដើមបីរលើកសទួយក្ខរបរងកើន 
សមបតតិកមមសិទិធបញ្ញដ  កនុងក្ខ ចូលរមួចំខណ្កអភិវឌ្ឈរសដាកិចចជាតិ។  
 
 II-                          ២០១២ 
 

                                   
-                                                            

 -                                                  
 -             IP Academy                                          

- អនុវតតគហរម្ចង Pillar 1   
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- រៅររក្ខមគ្ររម៉ង Enhanced Integrated Framework រសចកតីរពាងចាប់សតីពី ព័ត៌ម៉នសម៉ៃ ត់ 
ពាណិ្ជជកមម  នឹងរពឹំងថានឹងរតូវអនុម័តចប់សពវរគ្ប់រៅឆ្នន ំ ២០១៣ ។ 

-ហរៀបចំ្បហរច្បកតីរាងអនុរកឹតយ រតីពីការបហងកើតអនុគណៈកម្ចម ធិការអនុវតតច្បាប់ កមមរិទិធបញ្ញា  និង 
អនុគណៈកម្ចម ធិការអប់រ ំនិងផសពវផាយ ។ 

-                    «                »  
-                     «                          ( Sub-Decree on Enforcement of IPRs)»  
-                                                                 “         

             ”                                                       
-                                                         (MADRID SYSTEM)  

 -                                                                              
(Collective Mark)                    
 -ររតៀមររៀបចំរ្វើកិចចសហរបតិបតិតក្ខរជាមួយទីិភាន ក់ង្ហរបាោងំ រដើមបីក្ខរអភិវឌ្ឍន៍(Agence Française 
de Développement, AFD)   និងអងគក្ខររសបៀងអាហារ និង កសិកមម ពិភពរលាក(FAO, Food and 
Agriculture of the United Nation)  រដើមបីអនុវតតគ្ររម៉ងថាន ក់តំបន់ សីតពីក្ខរសម៉គ ល់ភូមិសាស្រសតទំិនិញ 
ខដលម៉នសម៉ជិកចំនួន ០៤ របរទិស គឺ្ កមពុជា  រវៀតណ្តម ទិាវ  និង ថ្ងទិបង់ដ៏  កនុងរគ្មលបំណ្ងផ្ទល ស់
បតូរចំរណ្ះដឹង រវាងរបរទិស ជាសម៉ជិក កនុងវស័ិយសម៉គ ល់ភូមិសាស្រសតទំិនិញ ។ 
 -បនតសហក្ខរជាមួយអាជាញ ្រខដនដី និង រកសួងជំនាញខដលម៉នក្ខរពាក់ព័នធ  រដើមបីរ្វើក្ខរសិកា 
ស្រសាវរជាវ និង ក្ខរកំណ្ត់តំបន់ភូមិសាស្រសតផលិតផលខដលម៉នសក្ខត នុពល រដើមបីឈានដល់ក្ខរចុះបញ្ជ ី 
ក្ខរពារ ជាផលិតផលសម៉គ ល់ភូមិសាស្រសត  នាថ្ងៃអនាគ្ត ។ 
- បនតសហក្ខរជាមួយនាយកដ្ឋា នសហរបតិបតិតក្ខរអនតរជាតិ (DICO) និងសរម៉ប់គ្ររម៉ងរសនើសំុហិរញ្ដ 
បបទាន រដើមបីអនុវតតផលិតផលពីរមុែ “ផលិតផល្ូររនកំពត និង សូរតភនំស្រសុក”   

-ជំរញុរដ្ឋះស្រសាយោល់វវិាទិទាក់ទិិននឹងក្ខរររំលាភបំពាន និងក្ខរលុបម៉៉ក ខដលរៅរសសសល់។ 
 -បនតបរងកើនកិចចសហក្ខរឲ្យក្ខន់ខតជិតសនិទិា និងម៉នលកាណ្ៈក្ខន់ខតរបរសើររឡើងខងមរទិៀតជាមួយ
អងគភាពពាក់ព័នធ និងសាា ប័នម៉នសមតាកិចចនានា រដើមបីក្ខត់បនាយក្ខរ ររំលាភបំពានកមមសិទិធិបញ្ញដ
ឲ្យបានជាអតិបរមិ៉។ 
 -                                                                               
                    Computer Database                       (IPAS)                
       IPAS    IPAS JAVA   
 -                                             computer                
 -                                                  (Computerization of Trademark 
Registration)                                     
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 -                                                                         
១០         
 -                                                                      
                                                                    
ឬ                                                
 -                                                                    
                                                               
 -                                             ១២                                
      CD                                                                     
                              CDs   
 -                                                                         
                                                                
 -                                                                
         
 -                                                                    

-ររៀបចំសិក្ខា សាលាផសពវផាយទិសសនាទានផលិតផលសម៉គ ល់ភូមិសាស្រសត  ចាប់សតីពី “ម៉៉កសម៉គ ល់ 
ភូមិសាស្រសតទំិនិញ”  រៅរពលខដលចាប់រនះ រតូវបានអនុម័តរដ្ឋយរដាសភារចួរហើយ កនុងរគ្មលរៅ 
ជរមុញក្ខរចុះបញ្ជ ីផលិតផលសម៉គ ល់ភូមិសាស្រសតទំាងកនុង និង ររៅរបរទិស ។ 
 -ជរមុញក្ខរសិកាបខនាម និង ខសវងរកថ្ដគូ្ររលើផលិតផលខដលបានកំណ្ត់អតតសញ្ញដ ណ្រចួរហើយ 
ដូចជា សូរតភនំស្រសុក ្ូររនកំពត អងករនាងអំរករចះ  អងកបាត់ដំបង  របហុករសៀមោប រកូចរពា្ិសាត់ 
ទឹិក មុំមណ្ឌ លគី្រជីារដើម រដើមបីឈានរៅរកក្ខរចុះបញ្ជ ីក្ខរពារម៉៉កសម៉គ ល់ភូមិសាស្រសតទំិនិញ ។  
 -   ររៀបចំនីតិវ ិ្ ីពាក់ព័នធនានា  រដើមបីររតៀមទិទួិលពាកយរសនើសំុចុះបញ្ជ ីម៉៉កសមូហភាព     
 -បនតខសវងរកថ្ដគូ្រអភិវឌ្ឍន៍រដើមបីជួយគំ្មរទិដល់ គ្ររម៉ងក្ខរពារម៉៉កសម៉គ ល់ ភូមិសាស្រសតទំិនិញរៅ 
កនុងរពះោជាណ្តចរកកមពុជា។ 
 
 
                                 ,        ២៥           ២០១១ 
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