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កំណត់សម្គា ល់ការសិកសាៈ ម ៉ូឌុលន េះត្តវូនត្រើនេលត្រហែលត្រំមួយនម្គ ង ។ ត្រសិ នរើអ្នកម្គ នេល
តិចតួចអ្នកអាចផ្អា កការសិកសសិ   ខណាៈហែលម ៉ូឌុលន េះសិកសរ ត្រហែលពាក់កណ្តា ល  មុ  ឹង 
សិកសរ ានៅហននកស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ 
 
 ម ៉ូឌុល ៨:  សន្ធិសញ្ញា សតពីីប្រព័ន្ធចុុះរញ្ជអីន្តរជាតិ ន្ិងសន្ធិសញ្ញា សហប្រតិរតត ិ
        ការប្រកាសន្ីយរ័ប្តតក្កក្មមដែលប្ររ់ប្រងដោយដោយអងគការក្មម 
                           សទិ្ធិរញ្ញា ពិភពដោក្ 
                            ពាណិជ្ជសញ្ញា   រំន្៉ូរឧសាហក្មម ន្ិងប្រកាសន្ីយរ័ប្តតក្កក្មម 

 
នោលរំណង 
 រន្ទា រ់េីរ រញ្ច រ់ការសិកសន ម ៉ូឌុលន េះ  អ្នកអាច ៖ 
 ១. ន្វើជាតារាងសាីេីត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីអ្ ារជាតិ     ហែលត្ររ់ត្រងនោយអ្ងាកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេ 
  នោក(WIPO) ។ 

២. រ៉ូរឌីយ ត្កាម(diagram)  េ យល់អំ្េីវ ិ្ ីែំនណើ រការហែលអ្នកនសនើសំុអាចនត្រើត្រេ័ ធម្គ ត្ឌីែ 
 នែើមបីទ្ទួ្លរ កិចចការពារពាណិជ្ជសញ្ញា កនុងត្រនទ្សននេងៗ ។ 

 ៣. េិេណ៌ន្ទអំ្េីតួន្ទទី្ររស់ការយិល័យអ្ ារជាតិ      ន អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោក  
  កនុងែំនណើ រការចុេះរញ្ជ ី ។ 
 ៤. េ យល់ថានតើ ឹងម្គ អ្វីនកើតនទ្បើង       ត្រសិ នរើពាណិជ្ជសញ្ញា ត្តូវរ រែិនស្នៅកនុង  
   ត្រនទ្សនែើម  នត្កាយនេលហែលចុេះរញ្ជ ីម្គ កជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ ។  

៥. រញ្ញជ ក់អំ្េីរយាៈនេលហែលពាណិជ្ជសញ្ញា មួយអាចត្តវូរ ការពារ ។ 
៦. ន្វើជាតារាងសាីេីអ្តថត្រនយជ្ ៍  ន កិចចការពាររំ ៉ូរឧសសែកមមជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ ។ 
៧. េ យល់អំ្េីែំនណើ រការ ន កិចចការពារអ្ ារជាតិហែលនាល់រំ ៉ូរឧសសែកមមនោយកិចចត្េម 

  នត្េៀងទី្ត្កុងទ្ានអ្ ។ 
៨. េ យល់អំ្េីនោលរំណងន ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម(PCT) 

  ឲ្យរ ១០០ ពាកយ។ 
៩. េិេណ៌ន្ទអំ្េី    អ្តថត្រនយជ្ ៍ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមឲ្យ   

  រ ២០០ ពាកយ។ 
១០. រ៉ូរឌីយ ត្កាម សាីអំ្េីែំនណើ រការហែលពាក់េ័ ធនៅ ឹងការនត្រើត្រស់ស ធិសញ្ញា សែត្រតិ 
 រតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម។ 
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១១. េ យល់អំ្េី   តួន្ទទី្ររស់អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោកហែលម្គ ហចងកនុងស ធិសញ្ញា   
   សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមឲ្យរ  ២០០ ពាកយ ។ 
 

នសចកាីននាើម 
 

 តួន្ទទី្ភារនត្ចើ ហែលអ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោកជួ្យជ្ត្មុញកមមសិទ្ធិរញ្ញា នន្ទេះរឺ តួន្ទទី្
ត្ររ់ត្រងស ធិសញ្ញា ជាក់ោក់  ិងអ្ ុសញ្ញា ជាក់ោក់ ។ កិចចការពារពាណិជ្ជសញ្ញា អ្ ារជាតិ  រំ ៉ូរ
ឧសសែកមម  ិងការនៅន ម្ េះតាមត្រភេនែើមត្តូវអ្ ុវតាតាមរយាៈត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីរីយ ង ៖ ត្រេ័ ធ
ពាណិជ្ជសញ្ញា ទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែ   ត្រេ័ ធរំ ៉ូរឧសសែកមមទី្ត្កុងទ្ានអ្  ិងកិចចត្េមនត្េៀងសត្ម្គរ់កិចច
ការពារការនៅន ម្ េះតាមត្រភេនែើម ។  ហននកែំរ៉ូងន ម ៉ូឌុលន េះ ឹងនផ្អា តនលើតួន្ទទី្ររស់អ្ងាការ
កមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោកនលើការត្ររ់ត្រងត្រេ័ ធការពារពាណិជ្ជសញ្ញា   ិងរំ ៉ូរឧសសែកមម ។ 
 ហននកទី្េីរន ម ៉ូឌុលន េះពាក់េ័ ធនៅ ឹងស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។
ន េះរឺ ជាស ធិសញ្ញា ហែលត្ររ់ត្រងនោយអ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោកចំនពាេះត្រក់ចំណ៉ូ លហែល
ទ្ទួ្លរ នែើមបីជួ្យសត្មលួែល់ការោក់ពាកយនសនើសំុកនុងត្រនទ្សននេងៗ ។ 
 ម ៉ូឌុលន េះចារ់ននាើមេិេណ៌ន្ទអំ្េីត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីអ្ ារជាតិ ។ 
 

ប្រព័ន្ធចុុះរញ្ជ  ី
 
ជារឋម  ច៉ូរអ្នកស្តា រ់ភារន សនមេងែ៉ូចតនៅន េះ ។ 
 ភារន សនមេង ១ ៖   នតើត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីអ្ ារជាតិនៅនត្ៅត្រនទ្សហែលន្វើនទ្បើងនោយអ្ងាការ 
    កមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោកម្គ លកខណាៈខុសោន រ ុន្ទម  យ ង? 
 
 រចចុរប នម្គ ត្រេ័ ធរីយ ង ។ នតើអ្វីនៅហែលត្តូវរ នរស្តា ល់ថាជាត្រេ័ ធម្គ ត្ឌីែសត្ម្គរ់ការ
ចុេះរញ្ជ ីពាណិជ្ជសញ្ញា អ្ ារជាតិ  ិងត្តូវរ ត្ររ់ត្រងនោយស ធិសញ្ញា ចំ ួ េីរសត្ម្គរ់រំនេញរហ ថម
ោន នៅវញិនៅមក ។  ស ធិសញ្ញា ទំងេីរនន្ទេះរឺកិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កុងម្គ ត្ឌីែ  ិងេិ្ីស្តរម្គ ត្ឌីែ ។ 
ែ៉ូនចនេះម្គ ត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីអ្ ារជាតិ ឬការោក់តមកល់រំ ៉ូរឧសសែកមមឲ្យកា ់ហតម្គ ភាេត្តឹមត្តូវហែល
ត្តូវរ ត្ររ់ត្រងនោយកិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កុងទ្ានអ្ ។ ទី្រីរឺត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីការនៅន ម្ េះតាមត្រភេ
នែើមជាលកខណាៈអ្ ារជាតិនត្កាមកិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កងុលីនសា  ។ រ ុហ ាត្រេ័ ធហែលរ នលើកនទ្បើងចុង
នត្កាយន េះមិ ត្រកែថាន្វើឲ្យរ ាៈពាល់ែល់អ្នកកា ់ការ់សិទ្ធិរំ ៉ូរឧសសែកមមឯកជ្  ថាជាការនៅ
ន ម្ េះហែលត្តូវរ ចុេះរញ្ជ ីតាមសំនណើ រររស់រោា ភិរលន្ទន្ទ ( ម ៉ូឌុលន េះមិ ត្ររែណា រ់កិចចត្េម
នត្េៀងន េះនទ្បើយ ) ។    ជាលទ្ធនល  សកមមភាេររស់អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោកភារនត្ចើ ត្តូវហត
ការពារពាណិជ្ជសញ្ញា   ិងរំ ៉ូរឧសសែកមម ិងត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមតាមរយាៈការចុេះរញ្ជ ីអ្ ារជាតិ ។ 
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សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង(SAQ) 
សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង១ (SAQ 1) ៖ ក)- នតើត្រេ័ ធកមមសិទ្ធិរញ្ញា ខាងនត្កាមពាក់េ័ ធ ឹង៖ ត្រេ័ ធទី្ត្កងុ 
       ទ្ានអ្ ត្រេ័ ធទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីត  ិងត្រេ័ ធទី្ត្កងុលីនសា  ែ៉ូច  
         នមាចខេេះ ? 
 

             ខ)- នតើត្រេ័ ធទំងេីររនងកើតជាត្រេ័ ធទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីត    រ យ ង  
                                                            ែ៉ូចនមាច? 
ច៉ូរអ្នកសរនសរចនមេើយររស់អ្នកនៅត្តង់ន េះ 

 
 

 
 

ច៉ូរអ្នកចុចត្តង់ន េះនែើមបីនមើលនមេើយ 
 

សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង១ (SAQ 1) ចនមេើយ ៖ 
 
ក)-ត្រេ័ ធទី្ត្កុងទ្ានអ្ត្ររែណា រ់ការោក់តមកល់រំ ៉ូរឧសសែកមម ត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីពាណិជ្ជសញ្ញា ទី្ត្កងុ
ម្គ ត្ឌីែ  ិងកិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កុងលីនសា ពាក់េ័ ធ ឹងការចុេះរញ្ជ ីការនៅន ម្ េះតាមត្រភេនែើម ។  
 
ខ)-ស ធិសញ្ញា ទំងេីរកនុងត្រេ័ ធទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីតរឺ ជាកិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែសាីអំ្េីការចុេះរញ្ជ ីម្គ ក 
អ្ ារជាតិ(១៨៩១)  ិងេិ្ីស្តរទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែពាក់េ័ ធនៅ ឹងកិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែ(១៩៨៩) ។ 
 

ត្រេ័ ធទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែ ៖ 
ការចុេះរញ្ជ ពីាណិជ្ជសញ្ញា ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 

 

ឥទ្ប៉ូវន េះ  ច៉ូរអ្នកស្តា រ់ភារន សនមេងរន្ទា រ់នែើមបហីសវងយល់អំ្េីវ ិ្ ីហែលត្រេ័ ធទី្ត្កុងម្គ ត្ឌីតជួ្យែល់
កិចចការពារពាណិជ្ជសញ្ញា អ្ ារជាតិ។ 
 

 ភារន សនមេង ២ ៖ នតើអ្នកនសនើសំុអាចទ្ទួ្លរ ពាណិជ្ជសញ្ញា អ្ ារជាតិេី       ត្រេ័ ធទី្ត្កងុ  
    ម្គ ត្ឌីែែ៉ូចនមាចខេេះ ? 
 
 ជារឋម នែើមបនី្េើយសំណួរែនឹង ខ្ុំត្តវូេ យល់អំ្េីវ ិ្ ីហែលត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ  
  អាចែំនណើ រការនៅរ  ។ នរោក់ពាកយនសនើសំុជាលកខណាៈអ្ ារជាតិនៅការយិល័យអ្ ារជាតិ 
 ន អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោកនៅទី្ត្កងុែេឺហណវ  នែើយនៅការយិល័យនន្ទេះេួកនររ  
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  កំណត់អំ្េី ត្រនទ្សហែលជាភារីន ស ធិសញ្ញា ហែលេួកនរចង់រ ម្គ កមួយត្តវូរ ការពារ ។  
  នយើងខ្ុំចុេះរញ្ជ ីម្គ ក   ិងរញ្ជ៉ូ  វានៅឲ្យត្រនទ្សហែលរ កំណត់នន្ទេះវញិនទ្ើរម្គ លទ្ធភាេ  
  ន្វើការរែិនស្កិចចការពារនន្ទេះ ។ ជាទ្៉ូនៅ  េួកនរន្វើការត្តួតេិ ិតយម្គ កនទេះរីជាម្គ កនន្ទេះ  
  ត្តូវរ ោក់នោយផ្អា ល់ក៏នោយ ិងអ្ ុវតាលកខណាៈវ ិិចឆ័យនៅថាន ក់ជាតិររស់ខេួ ជា្មមតា ។   
  ត្រសិ នរើេួកនរន្វើការរែិនស្ម្គ ក ការរែិនស្នន្ទេះត្តូវជ្៉ូ ែំណឹងមកនយើងខ្ុំវញិ  ិងត្តូវ  
  ចុេះកនុងរញ្ជ ីអ្ ារជាតិត្រឆំង ឹងម្គ កររស់ត្រនទ្សនន្ទេះ ។ រ ុហ ា មយ ងនទ្ៀត រុរាលម្គន ក់អាច  
  ធាន្ទការចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ ថានតើម្គ កនន្ទេះត្តូវរ ការពារនៅកនុងត្រនទ្សជាក់ោក់  
  មួយហែលត្តវូរ កំណត់នោយត្រនទ្សនន្ទេះ ហែរ ឬអ្ត់។ 
 

រ៉ូរនលខ ១ េិេណ៌ន្ទអំ្េីែំនណើ រការចុេះរញ្ជ ីពាណិជ្ជសញ្ញា ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អ្នកនសនើសំុោក់ពាកយនសនើសំុចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈ 
អ្ ារជាតិនៅការយិល័យអ្ ារជាតិន អ្ងាការ 
កមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោកនៅទី្ត្កុងែេឺហណវ ។ 
កំណត់ត្រនទ្សហែលេួកនរហសវងរកកិចចការពារ ។ 

ការយិល័យអ្ ារជាតិចុេះរញ្ជ ី 
ពាណិជ្ជសញ្ញា   ិងរញ្ជ៉ូ  នៅឲ្យ
ត្រនទ្សហែលរ កំណត់ 

ត្រនទ្ស ីមួយហែលរ កំណត់រចួអាចន្វើការរែិនស្កនុង 
ករណីហែលម្គ កមិ អាចទ្ទួ្លយករ នត្កាមចារ់ររស់ 
ត្រនទ្សេួកនរ ។  េួកនរអាចន្វើការត្តួតេិ ិតយចំនពាេះនរឿងន េះ 
ថាជាភាេហញកោច់  ិងភាេយល់ត្ចទ្បំ  ិង/ឬ ត្រឆំង ឹងម្គ ក
ហែលម្គ ស្រស្តរ់ ។ 

 
នសចកាីសនត្មចហែល 
ទំ្ន្ទក់ទំ្ ងជាមួយ 

ការយិល័យអ្ ារជាតិ 
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  ច៉ូរអ្នកស្តា រ់ភារន សនមេងរន្ទា រ់ នែើមបហីសវងយល់អំ្េីតួន្ទទី្ររស់ការយិល័យអ្ ារជាតិន  
អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោកឲ្យកា ់ហតត្រនសើរនទ្បើង ។  ស៉ូមចុចត្តង់ន េះនែើមបីនមើលរញ្ជ ីន ម្ េះ
ត្រនទ្សហែលជាភារីន កិចចត្េមនត្េៀង  ិងេិ្ីស្តរទី្ត្កុងម្គ ត្ឌីែ ។ 
 ភារន សនមេង ៣ ៖ ែ៉ូនចនេះការយិ ល័យអ្ ារជាតិម្គ តួន្ទទី្ទ្ទួ្លពាកយនសនើសំុ  ិងរន្ទា រ់មក   
    រញ្ជ៉ូ  វានៅឲ្យត្រនទ្សហែលរ កំណត់រចួនន្ទេះវញិ ។  នតើរចចុរប ន  
    ការយិល័យអ្ ារជាតិត្តតួេិ ិតយពាណិជ្ជសញ្ញា   ហែរឬនទ្ ? 
ការយិល័យអ្ ារជាតិេំុរ ត្តួតេិ ិតយខេឹមស្តរនទ្ ។  ជានោលការណ៍  ម្គ រញ្ញា ជាក់ោក់េីរ 
 ហែលត្តូវរ នសុើរអ្នងកតនោយការយិល័យថាន ក់ជាតិ ។  រញ្ញា ទី្១ថានតើម្គ កអាចម្គ តួន្ទទី្ជា 
 ពាណិជ្ជសញ្ញា ហែរឬនទ្  មយ ងនទ្ៀត  ថានតើវាអាចរង្ហា ញេីភាេខុសោន ន ទំ្ ិញ  ិងនសវាហែរ ឬ   
  នទ្  ិង រញ្ញា ននេងនទ្ៀតថានតើវាន្វើឲ្យរ េះពាល់ែល់ន ម្ េះម្គ កររស់អ្នកែ៏នទ្ ហែលរ ការពារ  
  រចួនែើយនន្ទេះហែរឬនទ្ ។  រចចុរប នត្រនទ្សទំងនន្ទេះម្គ រំ ិតហខវងោន ខាេ ំងកនុងតំនណ្តេះស្រស្តយ 
 ចំនពាេះការត្តតួេិ ិតយន េះ ។  អ្នកខេេះត្តួតេិ ិតយរ នេញនលញ  ិងអ្នកខេេះនទ្ៀតមិ រ   
  នេញនលញនទ្ ។  ការយិល័យអ្ ារជាតិមិ រ ន្វើការត្តួតេិ ិតយណ្តមួយចំនពាេះទិ្ែាភាេ  
  ជាក់ហសាងនទ្បើយ នាុយនៅវញិនត្ចើ ហតទុ្កវានៅឲ្យចារ់ន ត្រនទ្សពាក់េ័ ធទំងស្រសុង ។    
  នទេះយ ងែ៉ូនចនេះកាី  ជារឋម  ការយិល័យអ្ ារជាតិន្វើការត្តតួេិ ិតយពាកយនសនើសំុហែល  
  អ្ ុនោមតាមលកខខណឌ  នេ៉ូវការែ៉ូចម្គ ហចងកនុងស ធិសញ្ញា   ិងរទ្របញ្ាតិ  នែើមបីន្វើឲ្យត្រកែ  
  ថាពាកយនសនើសំុពាណជ្ជសញ្ញា េិតជាម្គ សម្គសធាតុចំារច់ ។  ការយិល័យអ្ ារជាតិន្វើការ  
  ត្តតួេិ ិតយនងហែរអំ្េីរញ្ជ ីន ម្ េះទំ្ ិញ  ិងនសវាហែលត្តូវរ ការពារ  ិងត្តវូភាជ រ់មកជាមួយ  
   ឹងពាកយនសនើសំុពាណិជ្ជសញ្ញា ទំ្ ិញ ិងនសវាទំងនន្ទេះត្តូវរ ចាត់ជាចំណ្តត់ថាន ក់តាម  
  ចំណ្តត់ថាន ក់អ្ ារជាតិ  ត្តូវរ នរស្តា ល់ថាជាចំណ្តត់ថាន ក់ ីស  នែើយការយិល័យអ្ ារជាតិ  
  ទ្ទួ្លខុសត្តូវរមួចំនពាេះពាកយនសនើសំុហែលអ្ ុនោមនៅតាមចំណ្តត់ថាន ក់។ែ៉ូនចនេះ ការយិល័យ 
           អ្ ារជាតិមិ រ ន្វើការត្តួតេិ ិតយហរររទ្  ិងចំណ្តត់ថាន ក់ន ទំ្ ិញ  ិងនសវានទ្ ម្គ  ័យថា    
  កិចចការទំងនន្ទេះមិ ត្តវូរ អ្ ុវតានោយការយិល័យទ្ទួ្លពាកយនសនើសំុនទ្បើយេីនត្ពាេះេួកនរ 
  ទ្ទួ្លស្តា ល់ថា េួកនរទ្ទួ្លពាកយនសនើសំុហែលរ ោក់  ិងពាកយនសនើសំុចំណ្តត់ថាន ក់នន្ទេះ  
  រ ត្តឹមត្តូវនែើយ ។ 
 ែ៉ូនចនេះ តួន្ទទី្ររស់ការយិល័យអ្ ារជាតិន អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោករឺទ្ទួ្លពាកយនសនើ
សំុកិចចការពារពាណិជ្ជសញ្ញា កនុងត្រនទ្សមួយចំ ួ ហែលរ កំណត់ ។  អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេ
នោកត្តតួេិ ិតយនមើលកនុងករណីហែលពាកយនសនើសំុត្តវូរ ន្វើតាមហរររទ្ត្តឹមត្តូវ  ិងចុេះរញ្ជ ីម្គ កកនុង
ករណីត្តឹមត្តូវ  ិងរញ្ជ៉ូ  ម្គ កនន្ទេះនៅឲ្យត្រនទ្សហែលរ កំណត់រចួ ។  ការត្តតួេិ ិតយនលើខេឹមស្តរ
អាចត្តវូរ ន្វើកនុងត្រនទ្សហែលរ កំណត់ត្រសិ នរើចារ់ររស់ត្រនទ្សេួកនរោក់រញ្ាតាិតឹងហតង ។ 
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 ឥទ្ប៉ូវន េះ  ច៉ូរអ្នកស្តា រ់ភារន សនមេងរន្ទា រ់នែើមបីហសវងយល់េីស្តរាៈសំខា ់កនុងទ្ទួ្លរ 
កិចចការពារនៅកនុង ”ត្រនទ្សនែើម” ររស់អ្នកនសនើសំុ ។ 
 

 ភារន សនមេង៤៖   នតើវាចំារច់ហែរ ឬនទ្ សត្ម្គរ់រុរាលម្គន ក់ហែលតត្មូវឲ្យចុេះរញ្ជ ីពាណិជ្ជ  
     សញ្ញា ររស់ខេួ នៅកនុងត្រនទ្សនែើមខេួ សិ  មុ  ឹងោត់អាចោក់ពាកយ  
     នសនើសំុជាលកខណាៈអ្ ារជាតិនត្កាមត្រេ័ ធទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែរ  ។   
 
 រទ្/ចាស ន េះជាលកខខណឌ ត្រឹេះន ត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ ។        ជាង១០០ឆន ំមក   
 នែើយនៅនេលហែលត្រេ័ ធន េះរ ចារ់ននាើមរឺេិតជាម្គ រំណងចង់រ មន្យរយមួយនែើមបី  
 េត្ងីកកិចចការពារហែលនាល់ តាមរយាៈការចុេះរញ្ជ ីនៅកនុងស្រសុកចំនពាេះត្រនទ្សននេងៗន   
 សែភាេទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែ ។ ត្រេ័ ធន េះម្គ ភាេនជ្ឿ នលឿ នត្ចើ   ិងម្គ ភាេសមកុស្តម ញ 
 នត្ចើ តំាងេីនេលនន្ទេះមក  រ ុហ ានោលការណ៍ត្រឹេះនៅហតរ ាហែលែំណ្តក់ការែំរ៉ូងអ្នកត្តវូហត 
 ចុេះរញ្ជ ីនៅត្រនទ្សនែើមររស់អ្នក ឬយ ងនោចណ្តស់អ្នកត្តូវោក់ពាកយនសនើសំុចុេះរញ្ជ ីនៅ 
 ត្រនទ្សររស់អ្នក  កនុងករណីហែលពាកយនសនើសំុជាលកខណាៈអ្ ារជាតិត្តូវរ ទ្ទួ្លសិទ្ធិផ្អា ច់មុខ  
  នត្កាមេិ្ីស្តរ ។  
 

  ភារន សនមេង៥៖  អ្នកនត្រើត្រស់ត្រេ័ ធអ្ ារជាតិ     តាមរយាៈការោក់ពាកយនសនើសំុចុេះរញ្ជ ីទី្  
    ត្កងុម្គ ត្ឌីែរ ុហ ារន្ទា រ់េីអ្នករ ោក់ពាកយនសនើសំុជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 
    ពាកយនសនើសំុថាន ក់ជាតិត្តូវរ រែិនស្។  នតើម្គ អ្វីនកើតន ើងនៅកនុង  
     នែតុការណ៍នន្ទេះ? 
      
 កនុងករណីហែលពាកយនសនើសំុត្តូវរ រែិនស្    េិតជាម្គ លទ្ធនលសីុោន សង្ហវ ក់ោន ចំនពាេះការ 
 ចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ ។  ម្គ ចំណងទក់ទ្ងឯករាជ្យមួយរវាងកិចចការពារថាន ក់ជាតិ  ិង 
 កិចចការពារជាលកខណាៈអ្ ារជាតិសត្ម្គរ់រយាៈនេល ៥ (ត្រំ) ឆន ំ ។  រ ុហ ាកនុងករណីហែលអ្នករ  
 នលើកនទ្បើងន េះ កនុងកំទ្បុងនេល ៥ (ត្រំ) ឆន ំ ត្រហែលជាឆរ់ៗខាងមុខន េះ  នត្កាយេីនេលចុេះ    
  រញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិហែលត្តវូរ អ្ ុវតា ឹងរណ្តា លឲ្យការចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 
  នន្ទេះត្តូវរ រែិនស្ ។  កនុងករណីហែលការរែិនស្នៅកំរតិថាន ក់ជាតិម្គ ភាេលំនអ្ៀង   
  ការរែិនស្នន្ទេះក៏ម្គ ភាេលំនអ្ៀងែ៉ូចោន ។ 
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សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង(SAQ 
 

សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង២ (SAQ 2) ៖  ច៉ូរអ្នកស្រសនមុើស្រសម័យថាអ្នករ ចុេះរញ្ជ ពីាណិជ្ជសញ្ញា មួយនៅ 
 កនុងត្រនទ្សនែើមររស់អ្នក     ិងរន្ទា រ់មក  អ្នកទ្ទួ្លរ ការ                                              
ចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ ហែលត្តវូរ ច៉ូលជា្រម្គ តាម                                                        
លំោរ់ត្រនទ្សននេងៗហែលរមួម្គ ត្រនទ្សKenyaជានែើម។          
រន្ទា រ់េីនេលហែលអ្នករ ោក់ពាកយនសនើសំុជាលកខណាៈអ្ ារ                                           
ជាតិរ មួយឆន ំនទ្ើរអ្នកែឹងថាត្រនទ្សនែើមររស់អ្នករ លុរ
នចាលការចុេះរញ្ជ ពីាណិជ្ជសញ្ញា ររស់អ្នក។  នតើអ្នកនៅហតទ្ទួ្ល
រ កិចចការពារនៅត្រនទ្សKenyaតាមត្រេ័ ធទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែ 
ហែរឬនទ្?  
      
ច៉ូរអ្នកសរនសរចនមេើយររស់អ្នក នៅត្តង់ន េះ 

 
 

 
 

ច៉ូរអ្នកចុចត្តង់ន េះនែើមបីនមើលនមេើយ 
 

 

សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង២(SAQ 2) ចនមេើយ ៖ 
ចនមេើយរឺនទ្  កនុងករណីហែលការចុេះរញ្ជ ីនោលហលងម្គ នែតុនលណ្តមួយ ( ការលុរនចាលតាម
តំហណង ឬតាមសំណ៉ូ មេរររស់ភារីទី្រី ឬការហែលមិ រ ចុេះរញ្ជ ីស្តជាថ្មី ) កនុងកំទ្បុងនេល ៥ (ត្រំ)
ឆន ំែំរ៉ូង ន អាយុកាល ន ការចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ  អា ុភាេន េះនំ្ទែល់ការចុេះរញ្ជ ីអ្ ារជាតិ ។  
ន េះរឺជាករណីហែលការចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិហែលត្តូវរ ហនាកនលើពាកយនសនើសំុកនុងត្រនទ្សនែើម
នងហែរនែើយ ពាកយនសនើសំុនន្ទេះត្តូវរ រែិនស្កនុងកំទ្បុងនេលនន្ទេះ ។  យ ងណ្តមិញ  រន្ទា រ់េី
នេលនុតកំណត់ន រយាៈនេល ៥ (ត្រំ) ឆន ំន េះ ការចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិរ កាេ យជាឯករាជ្យ
ចំនពាេះពាណិជ្ជសញ្ញា នៅកនុងត្រនទ្សនែើម ឹងរ ាម្គ ត្រសិទ្ធិភាេ នទេះរីជាការចុេះរញ្ជ ីនៅត្រនទ្សនែើម
នន្ទេះត្តូវរ រែិនស្ក៏នោយ ។ 
 នែើមបីរកឲ្យន ើញ ៉ូវរយាៈនេល     ចំនពាេះពាណិជ្ជសញ្ញា មួយ ហែលអាចត្តូវរ ការពារជា
លកខណាៈអ្ ារជាតិនន្ទេះ  ច៉ូរអ្នកស្តា រ់ភារន សនមេង ។ 
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 ភារន សនមេង៦៖   នតើអ្នកអាចការពារពាណិជ្ជសញ្ញា មួយ  រ យ៉ូររ ុណ្តា  ?  
 
 ជាការេិត    អ្នកអាចការពារពាណិជ្ជសញ្ញា មួយនោយោម  កំណត់នេលនវោ រ ុហ ាកនុងត្រេ័ ធជា 
 លកខណាៈអ្ ារជាតិ  ិងកនុងត្រេ័ ធថាន ក់ជាតិនងហែរ  យ៉ូរៗមាងអ្នកត្តវូហតចុេះរញ្ជ ីម្គ កនន្ទេះស្តជាថ្មី 
 ។ ការចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិត្តវូរ ចុេះរញ្ជ ីស្តជាថ្មីតាមរយាៈការរង់កនត្មនសវាមាង 
 នទ្ៀតជានរៀងរាល់ ១០ (ែរ់) ឆន ំមាង នែើយខ្ុំរិតថារយាៈនេល១០ (ែរ់) ឆន ំន េះរឺជាពាកយ 
 រទ្ោា  មួយនៅកំរតិថាន ក់ជាតិ  រ ុហ ា  ែ៉ូចខ្ុំរ  ិយយរចួនែើយ  េំុម្គ ការកំណត់នេលនវោ  
  នទ្ចំនពាេះម្គ កហែលអាចត្តវូរ ចុេះរញ្ជ ីស្តជាថ្មីនន្ទេះ។ 
 
 ែ៉ូនចនេះ  ត្រេ័ ធទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែជាវ ិ្ ីមួយែ៏ម្គ ស្តរាៈសំខា ់ហែលអ្នកនត្រើត្រស់ពាណិជ្ជសញ្ញា អាច
អ្ ុវតាកិចចការពារកនុងត្រនទ្សមួយចំ ួ កនុងនេលហតមួយ ។  យ ងណ្តមិញ  ការសនត្មចថានតើត្តវូ
រែិនស្កិចចការពារចំនពាេះពាណិជ្ជសញ្ញា េិនសសមួយនៅកនុងត្រនទ្សជាក់ោក់មួយ នោយហនាកនលើ
ត្រេ័ ធថាន ក់ជាតិពាក់េ័ ធ ហែរ ឬអ្ត់ ។  កនុងករណីហែលកិចចការពារមិ ត្តូវរ រែិនស្ម្គ កនន្ទេះត្តវូ
រ េ យរនេលនោយោម  កំណត់ ។ 
 
 ត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីម្គ កជាលកខណាៈអ្ ារជាតិនាល់អ្តថត្រនយជ្ ៍ជានត្ចើ ចំនពាេះម្គច ស់ពាណិជ្ជសញ្ញា  
។  រន្ទា រ់េីការចុេះរញ្ជ ីម្គ ក ឬការោក់ពាកយនសនើសំុចុេះរញ្ជ ីនៅការយិល័យត្រភេនែើមរចួមកម្គច ស់  
ពាណិជ្ជសញ្ញា ត្តូវហតោក់ពាកយនសនើសំុហតមួយនលើករ ុនណ្តា េះ  ជាភាស្តហតមួយ  នៅការយិល័យហតមួយ 
 ិងត្តូវរង់កនត្មនសវានៅឲ្យការយិល័យហតមួយ ។  នរឿងន េះត្តូវរ ន្វើនទ្បើងជំ្ ួសការោក់ពាកយនសនើ
សំុោច់នោយហទ្បកនៅការយិល័យពាណិជ្ជសញ្ញា កនុងត្រនទ្សននេងៗ  ជាភាស្តខុសៗោន    ិងជំ្ ួស ៉ូវ
ការរង់កនត្មនសវាោច់នោយហទ្បកៗនៅការយិល័យ ីមួយៗ ។  អ្តថត្រនយជ្ ៍ត្រោក់ត្រហែលអាច
នកើតនទ្បើងរ រឺនៅនេលហែលការចុេះរញ្ជ ីនន្ទេះត្តូវរ ចុេះរញ្ជ ីស្តជាថ្មី ឬហកហត្រ ។ 
 

ប្រព័ន្ធទ្ីប្ក្ុងទ្ាដអ ៖ 
ក្ិចចការពាររនំ្៉ូរឧសាហក្មមជាលក្ខណៈអន្តរជាត ិ

 
  ែ៉ូចរ នលើកនទ្បើងនៅកនុងនសចកាីននាើមន ម ៉ូឌុលន េះ  ត្រេ័ ធន កិចចការពារទី្ត្កងុទ្ានអ្ពាក់េ័ ធ    
  ឹងកិចចការពាររំ ៉ូរឧសសែកមមជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ ។ 
 

 នតើអ្នកអាចទ្ទួ្លរ កិចចការពាររំ ៉ូរឧសសែកមមនៅទ្៉ូទំងេិភេនោក  ហែរ ឬនទ្ ? 
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 ជាទ្៉ូនៅ  កិចចការពាររំ ៉ូរឧសសែកមមត្តូវរ កំណត់ចំនពាេះត្រនទ្សហែលកិចចការពារនន្ទេះត្តូវ
រ នសនើសំុ  ិងត្តូវរ នាល់ឲ្យ ។  កនុងករណីហែលកិចចការពារត្តូវរ ត្រនទ្សជានត្ចើ ត្រថាន ចង់រ   
នន្ទេះ  ពាកយនសនើសំុថាន ក់ជាតិោច់នោយហទ្បក ( ឬការោក់តមកល់ )  ិង ីតិវ ិ្ ីន្ទន្ទហែលត្តូវរ ន្វើនទ្បើង  
ជាទ្៉ូនៅម្គ លកខណាៈខុសៗោន តាមត្រនទ្ស ីមួយៗ ។  យ ងណ្តមិញ  កិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កុងទ្ានអ្
សាីេីការោក់តមកល់រំ ៉ូរឧសសែកមមជាលកខណាៈអ្ ារជាតិរ ជួ្យសត្មួលែល់ែំនណើ រការន េះ ។ 
 
 នតើការោក់តមកល់រំ ៉ូរឧសសែកមមជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ  ម្គ នោលរំណងែ៉ូចនមាច ? 
 

 នោលរំណងសំខា ់ររស់ត្រេ័ ធទី្ត្កុងទ្ានអ្រឺ នែើមបីម្គ លទ្ធភាេការពារ ៉ូវការទ្ទួ្លរ 
រំ ៉ូរឧសសែកមមមួយ ឬនត្ចើ ចំនពាេះត្រនទ្សមួយចំ ួ តាមរយាៈការោក់ពាកយនសនើសំុោក់តមកល់ហតមួយ
នលើកនៅការយិល័យអ្ ារជាតិ ន អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោក ។  មយ ងនទ្ៀត  កិចចត្េមនត្េៀង
ទី្ត្កុងទ្ានអ្ហែលត្តូវរ ត្ររ់ត្រងនោយអ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោករ អ្ ុញ្ញា តឲ្យេលរែា  ិង
អ្នកស្រសុក ឬត្កុមែ ុ ច៉ូលរមួជាភារីរែាមួយ ន កិចចត្េមនត្េៀងនែើមបីទ្ទួ្លរ កិចចការពាររំ ៉ូរឧសសែ
កមមេីត្រនទ្សមួយចំ ួ ហែលជាភារីន កិចចត្េមនត្េៀងន េះនងហែរតាមរយាៈ ីតិវ ិ្ ីែ៏ស្តមញ្ាមួយ ។ ការ
ោក់តមកល់ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិហតមួយនលើក  ជាភាស្តហតមួយ ( អ្ង់នរេស ឬររាងំ ) ហែលពាក់េ័ ធ ឹង
ការចំណ្តយហតមួយនលើក  ិងការោក់ពាកយនសនើសំុនៅការយិល័យហតមួយរឺត្ររ់ត្ោ ់តាមតត្មូវការ ។ 
 

ការយិល័យនន្ទេះអាចជាការយិល័យអ្ ារជាតិន អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោក ឬត្រហែលជា
ការយិល័យថាន ក់ជាតិ ន រែាហែលជាភារីែតថនលខីកនុងករណីហែលរែាន េះអ្ ុញ្ញា តឲ្យទំងស្រសុង ។  ការ
ោក់តមកល់ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិមិ រ ទមទរឲ្យម្គ ការោក់តមកល់ណ្តមួយនទ្បើយ។ នៅនេលហែល
រំ ៉ូរឧសសែកមមជាកមមវតថុ ន ការោក់តមកល់ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិហររន េះ  វាអាចទ្ទួ្ល ៉ូវកិចចការពារ
ហែល ឹងត្តូវរ ទ្ទួ្លនៅកនុងត្រនទ្ស ីមួយៗហែលរ ចុេះន ម្ េះរចួនែើយនទេះរីជាអ្នកនសនើសំុនន្ទេះ
រ អ្ ុវតានោយផ្អា ល់ចំនពាេះត្រនទ្សនន្ទេះក៏នោយ  ឲ្យហតត្រនទ្សេិនសសនន្ទេះមិ រ រែិនស្កិចច
ការពារេិតត្រកែ ។ 
 កមមសិទ្ធិរញ្ញា ទំងអ្ស់សុទ្ធហតម្គ ស្តរាៈសំខា ់កនុងធាន្ទឲ្យរ  ៉ូវកិចចការពារររស់ខេួ    នែើយ
ភារន សនមេងរន្ទា រ់ ឹងនាល់អ្តថត្រនយជ្ ៍ខេេះៗ សាីេី កិចចការពាររំ ៉ូរឧសសែកមមន េះ ។ 
 
 នតើអ្តថត្រនយជ្ ៍ន ត្រេ័ ធទី្ត្កុងទ្ានអ្  ម្គ អ្វីខេេះ ?  
 ត្រេ័ ធន េះនាល់លទ្ធភាេែល់ម្គច ស់រំ ៉ូរឧសសែកមម កនុងការទ្ទួ្លរ  ៉ូវរំ ៉ូរហែលត្តូវរ ការ
ពារនៅកនុងត្រនទ្សជានត្ចើ តាមរយាៈការោក់ពាកយនសនើសំុែ៏ស្តមញ្ាមួយនៅការយិល័យអ្ ារជាតិន អ្ងា
ការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោក  ជាភាស្តហតមួយ  ចំ ួ មួយឈុត ន កនត្មនសវាជារ៉ូរីយវតថុមួយ ( ហ្រែវង់
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ស្វីស ) ។  ត្រេ័ ធទី្ត្កងុទ្ានអ្រ ជួ្យសត្មួលែ៏ទ្៉ូលំទ្៉ូោយនងហែរនលើការត្ររ់ត្រងរំ ៉ូរឧសសែកមម
ជារ ារន្ទា រ់តំាងេីនេលហែលវាម្គ លទ្ធភាេកត់ត្តា ៉ូវការផ្អេ ស់រា៉ូរជារ ារន្ទា រ់ ឬចុេះរញ្ជ ីការោក់
តមកល់ស្តជាថ្មីតាមរយាៈជំ្ោ  ន  ីតិវ ិ្ ីហតមួយយ ងស្តមញ្ានៅការយិល័យអ្ ារជាតិន អ្ងាការកមម
សិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោក ។  
 ភារន សនមេង៧៖   អ្នកអាចសនងខររ ឬនទ្  នតើម្គ អ្តថត្រនយជ្ ៍អ្វីខេេះកនុងការទ្ទួ្លរ   
     េីកិចចការពាររំ ៉ូរឧសសែកមម ?  
 
 យល់ត្េម  អ្នកទ្ទួ្លរ សិទ្ធិផ្អា ច់មុខនលើការនត្រើត្រស់រំ ៉ូរចំនពាេះសិទ្ធិន កមមសិទ្ធិឧសសែ  
 កមមទំងអ្ស់ ។  មយ ងនទ្ៀត  អ្នករ៉ូរត្រោរ់សត្ម្គរ់ខ៉ូងែកយក្នុកែ៏ទំ្ន ើរហែលខ្ុំនទ្ើររ  
 េិេណ៌ន្ទឬអ្នកន្វើសង្ហា រមឹហររម ៉ូតថ្មី ឬត្កណ្តត់សំេត់ហររម ៉ូតថ្មី ឬសំនលៀករំពាក់ហែល 
 នលិតនត្ៅអំ្េីស្តច់ត្កណ្តត់ទំងនន្ទេះទ្ទួ្លរ  ៉ូវសិទ្ធិផ្អា ច់មុខកនុងការនលិត  ិងលក់នចញ 
 តាមវ ិ្ ីហតមួយែ៉ូចោន នៅ ឹងរុរាលហែលម្គ ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមរឺ ម្គ សិទ្ធិផ្អា ច់មុខនៅ  
  កនុងកិចចែំនណើ រការត្រកាស ីយរត្តតកកកមមនន្ទេះ។ 
 

 ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមមួយនត្រើត្រស់ម្គ រយាៈនេលកំណត់ ។  នតើវាម្គ លកខណាៈែ៉ូចោន   
 នៅ ឹងការចុេះរញ្ជ ីរំ ៉ូរឧសសែកមមហែរឬនទ្? 
 

  រទ្/ចាស  ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមនត្រើត្រស់សត្ម្គរ់រយាៈនេលមួយម្គ កំណត់រ ុហ ាេំុែ៉ូចោន   
  ទំងអ្ស់នទ្ ។ ខ្ុំរិតថារយាៈនេលខេីរំនុតនៅកនុងត្រនទ្សណ្តមួយរឺត្រហែល១០(ែរ់)ឆន ំ ។  
  រយាៈនេល ១៥ (ែរ់ត្រំ)  ិង២០ (នមៃ) ឆន ំរឺស្តមញ្ា  ិងនសចកាីរង្ហា រ់រញ្ញជ ន សែរម ៍   
  អឺុ្រ  រុថ្មីម្គ រយាៈនេល ២៥(នមៃត្រំ)ឆន ំ នែើមបឲី្យកាេ យជាពាកយរទ្ោា  កនុងរណ្តា ត្រនទ្សនៅ  
  សែភាេអឺុ្រ  រុកនុងត្ោហែលនសចកាីរង្ហា រ់រញ្ញជ នន្ទេះត្តូវរ អ្ ុវតា។ 
 

សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង(SAQ) 
 

សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង៣(SAQ 3) ៖  នតើអាយុកាលន កិចចការពាររំ ៉ូរឧសសែកមមហែលនាល់នោយ 
     ចារ់ន សែភាេអឺុ្រ  រុ  ម្គ រយាៈនេលយ៉ូររ ុណ្តា  ?  នតើរយាៈ 
     នេលអ្របររម្គយ៉ូររ ុណ្តា ? 
 
ច៉ូរអ្នកសរនសរចនមេើយររស់អ្នក នៅត្តង់ន េះ 
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ច៉ូរអ្នកចុចត្តង់ន េះនែើមបីនមើលនមេើយ 
 

សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង៣ ចនមេើយ ៖ 
រចចុរប ន  រយាៈនេលន កិចចការពារហត្រត្រួលេីរែាជាសម្គជិ្កមួយនៅរែាជាសម្គជិ្កមួយនទ្ៀត  ត្ោហែល
រែាទំងន េះរ ែំនណើ រការរល៉ូ តាមចារ់ររស់េួកនរ  ចារ់ន េះត្តូវរ រនងកើតនទ្បើងរ ២៥(នមៃត្រំ)   
ឆន ំមកនែើយ ។ 
 

 ច៉ូរអ្នកស្តា រ់ភារន សនមេងរន្ទា រ់  នែើមបីរញ្ច រ់ហននករំ ៉ូរឧសសែកមមហែលេ យល់អំ្េីវ ិ្ ីហែល
ត្រេ័ ធទី្ត្កុងទ្ានអ្ត្រតិរតាិការនៅកនុងវស័ិយកមមសិទ្ធិរញ្ញា  ។ 
 

 ភារន សនមេង ៨ ៖ នតើនរឿងហររន េះថាជាកិចចការពាររំ ៉ូរឧសសែកមមនៅទ្៉ូទំងេិភេនោក  
    នត្កាមកិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កងុទ្ានអ្ ឬ ? 
 

 េិតជាេំុម្គ នរឿងហររន េះនៅទ្៉ូទំងេិភេនោកនទ្បើយ រ ុហ ាការនាល់ ៉ូវការចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈ 
 អ្ ារជាតិេិតជារ នាល់កិចចការពារែល់អ្នកនៅកនុងត្រនទ្សមួយចំ ួ ហម  ។  វាែំនណើ រការ  
  តាមវ ិ្ ីែ៉ូចោន នៅ ឹងត្រេ័ ធទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែហែលអ្នករ ោក់ពាកយនសនើសំុចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារ  
  ជាតិហែលត្តវូរ ចុេះកនុងរញ្ជ ី  ិងត្តូវរ នរេះេុមៃនោយការយិល័យអ្ ារជាតិ  ិងត្តូវរ  
  ជ្៉ូ ែំណឹងនៅត្រនទ្សពាក់េ័ ធហែលរន្ទា រ់មកម្គ សិទ្ធិនាល់ ឬរែិនស្កិចចការពារនន្ទេះរ  ។    
  តាមេិត  ែ៏រារណ្តកិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កងុទ្ានអ្ម្គ ការពាក់េ័ ធរឺ  ម្គ ត្រនទ្សតិចតួចរំនុត  
  ហែលរ ត្តតួេិ ិតយពាកយនសនើសំុជាក់ហសាង  ិងជារ ារន្ទា រ់នទ្ើរម្គ ការរែិនស្តិចតួច  
  ណ្តស់ ។ នរឿងន េះនាុយនៅ ឹងពាណិជ្ជសញ្ញា ជាស្រសុង ។ 
 

 លកខណាៈខុសោន មួយនទ្ៀតរវាងកិចចការពាររំ ៉ូរឧសសែកមម នត្កាមកិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កងុទ្ានអ្  
  ិងកិចចការពារម្គ កនត្កាមកិចចត្េមនត្េៀង  ិងេិ្ីស្តទី្ត្កុងម្គ ត្ឌីែរឺថាអ្នកមិ ចំារច់ចារ់ននាើម 
 អ្ ុវតា ៉ូវកិចចការពារនៅកនុងត្រនទ្សនែើមនន្ទេះនទ្ ។ ែ៉ូនចនេះ  ឧរម្គថាអ្នករ៉ូររំ ៉ូរម្គន ក់នៅត្រនទ្ស  
  ររាងំអាចន្វើការោក់តមកល់ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិរ  នែើយតាមរយាៈន េះវាធាន្ទ ៉ូវកិចចការ  
  ពារទំងនៅត្រនទ្សររាងំទំងនៅត្រនទ្សសវុីស  ត្រនទ្សអីុ្តាលី  ត្រនទ្សនរណឺលុច  ិង  
  ត្រនទ្សនអ្សាញនងហែរ ។  
 

សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង(SAQ) 
  ែ៉ូនចនេះ  ជួ្ កាលកិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កងុទ្ានអ្អាចជួ្យឲ្យទ្ទួ្លរ  ៉ូវកិចចការពាររំ ៉ូរឧសសែ
កមមនៅកនុងត្រនទ្សជានត្ចើ ។ 
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  សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង ៤(SAQ 4) ៖   នតើកិចចការពារអាចត្តវូរ ទ្ទួ្លេីរណ្តា ត្រនទ្សនៅ 
 នលើេិភេនោក  តាមមន្យរយន កិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កងុទ្ានអ្   ហែរឬនទ្ ? 
  

 
ច៉ូរអ្នកសរនសរចនមេើយររស់អ្នក នៅត្តង់ន េះ 

 
 

 
 

ច៉ូរអ្នកចុចត្តង់ន េះនែើមបីនមើលនមេើយ 
 

 

 សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង ៤(SAQ 4) ចនមេើយ ៖ 
 

 នទ្  ម្គ ហតនៅកនុងត្រនទ្សទំងនន្ទេះនទ្ហែលជារែាជាសម្គជិ្កន កិចចត្េមនត្េៀង ។  សត្ម្គរ់េត៌ 
 ម្គ ទ ់សម័យ  ច៉ូរអ្នកនមើល “ត្រនទ្សហែលជាភារីន កិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កងុទ្ានអ្” នៅនលើ    
  web site: http://www.wipo.int/hague/en ររស់អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោក ។ 
 

នសចកាីសនងខរម្គ ភាេលំនអ្ៀង៖ 
 

ត្រេ័ ធទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីត  ិងត្រេ័ ធទី្ត្កងុទ្ានអ្សាេីីកិចចការពារ ិងការចុេះរញ្ជ ី 
 

រែ៉ូតមកែល់ម ៉ូឌុលន េះអ្នករ យល់ែឹងអំ្េីកិចចត្េមនត្េៀងេីរ   ររស់អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោក 
ចំនពាេះត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីអ្ ារជាតិសត្ម្គរ់កិចចការពារពាណិជ្ជសញ្ញា   ិងរំ ៉ូរឧសសែកមម ។  តួន្ទទី្ររស់
អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោកកនុងែំនណើ រការន េះរឺ នែើមបរំីនេញការង្ហរជាអ្នកត្ររ់ត្រងហែលនាល់
ត្រេ័ ធចុេះរញ្ជ ីជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ  អាច ិយយរ ថា  តាមរយាៈការសត្មរសត្មួលពាកយនសនើសំុ  ិង
ការនរេះេុមៃត្េឹតារ័ត្ត(ទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែ) ឬត្េឹតារ័ត្ត(ទី្ត្កុងទ្ានអ្) សាីេី សកមមភាេហែលរ អ្ ុវតាតាម
 ីតិវ ិ្ ីររស់ត្រេ័ ធ ីមួយៗ ។ 
             ត្រេ័ ធទី្ត្កុងម្គ ត្ឌីែត្តូវរ រនងកើតនទ្បើងនៅឆន ំ១៨៩១  ិងម្គ នោលរំណងនលើកទឹ្កចិតា  ិង 
សត្មួលែល់ការចុេះរញ្ជ ីពាណិជ្ជសញ្ញា ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ ។  ជារុរាលម្គន ក់ចង់រ កិចចការពារ
ពាណិជ្ជសញ្ញា ររស់ខេួ   ោត់ត្តវូហតចុេះរញ្ជ ីវានៅត្រនទ្សនែើមសិ  ។  ត្រសិ នរើោត់ម្គ រំណងចង់
េ យរកិចចការពារនៅត្រនទ្សននេងៗនន្ទេះ  ម្គ វ ិ្ ីហតមួយរត់ហែលត្តូវរ នាល់តាមរយាៈរែាជាសម្គជិ្ក
ន កិចចត្េមនត្េៀង  ិង/ឬ េិ្ីស្តរទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែ ។  ម្គ ភាេឯករាជ្យសត្ម្គរ់៥ឆន ំែំរ៉ូងកនុងករណីហែល

http://www.wipo.int/hague/en
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ពាណិជ្ជសញ្ញា ត្តូវរ រែិនស្នយងតាមតំហណង ឬតាមរណាឹ ងជំ្ទស់ររស់ភារីទី្រីកនុងត្រនទ្សនែើម  
រ ុហ ាត្តវូរ ទ្ទួ្លស្តា ល់េីត្រនទ្សននេងៗហែលរ កំណត់រចួ  កិចចការពារជាលកខណាៈអ្ ារជាតិនន្ទេះ
 ឹងត្តូវរ រែិនស្ ។  រន្ទា រ់េីរយាៈនេល៥ឆន ំក េងនុត  ការចុេះរញ្ជ ីអ្ ារជាតិ ឹងរ ាម្គ សុេលភាេ
ចំនពាេះការលុរម្គ កនន្ទេះនចាលកនុងត្រនទ្សនែើម ។ កិចចការពារពាណិជ្ជសញ្ញា ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ
េំុរ កំណត់នេនវោនទ្  រ ុហ ាកិចចការពារន េះត្តូវហតចុេះរញ្ជ ីស្តជាថ្មីជានរៀងរាល់១០ឆន ំមាង ។  េំុម្គ 
កំណត់នេលនវោនទ្ចំនពាេះពាណិជ្ជសញ្ញា ហែលត្តូវរ ចុេះរញ្ជ ីស្តជាថ្មីនន្ទេះ ។ 
 
 
 
 
 

 ច៉ូរស្តា រ់ភារន សនមេងរហ ថមចំនពាេះការេិេណ៌ន្ទអំ្េី នោលរំណងន ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិ 
ការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ។ 
 

 ភារន សនមេង ៩ ៖ នតើអ្នកអាចេ យល់ខ្ុំរ ឬនទ្   អំ្េី ័យទ្៉ូនៅចំនពាេះនោលរំណង  ិង  
         នោលនៅន ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ? 
 

 ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមរឺជាស ធិសញ្ញា មួយហែលនាល់សត្ម្គរ់ 
ការោក់ពាកយសំុកនុងរំណងទ្ទួ្លរ កិចចការពារត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនៅកនុងត្រនទ្សមួយចំ ួ ្ំ។
វានាល់ ៉ូវ ីតិវ ិ្ ីជួ្យសត្មលួែល់អ្នករនងកើត ឬអ្នកនសនើសំុោក់ពាកយ ិងទ្ទួ្លរ ត្រកាស ីយរ័ត្ត
តកកកមមជាយថានែតុ ។ រំណងត្រថាន ន តកកកមមមួយកនុងចំនណ្តមតកកកមមននេងនទ្ៀត រឺជួ្យជ្ត្មុញ ៉ូវ
ការហត្រត្រួលេត៌ម្គ ហននករនចចកនទ្សហែលម្គ នៅកនុងឯកស្តរត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម កនុងចំនណ្តម
រណ្តា ត្រនទ្សពាក់េ័ ធហែលជាអ្នករនងកើត ិងការន្វើការង្ហរឧសសែកមមកនុងវស័ិយពាក់េ័ ធ ។  ែ៉ូនចនេះ  
នត្ៅេីការសត្មួលែល់ែំនណើ រការទ្ទួ្លរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម  វាម្គ រំណងចង់រ ស ធិ
សញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនែើមបីនេេវនសយចំនណេះែឹងនលើហននករនចចកនទ្សហែល
ម្គ នៅកនុងឯកស្តរត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមឲ្យកា ់ហតម្គ ត្រសិទ្ធិភាេ ។  យ ងណ្តក៏នោយ ក៏វាម្គ 
អ្តថត្រនយជ្ ៍ហែលត្រេ័ ធស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមមិ រ នាល់ ៉ូវត្រកាស
 ីយរ័ត្តតកកកមមទ្៉ូទំងេិភេនោកនន្ទេះ ។  ច៉ូរអ្នកស្តា រ់នរឿងន េះហែលេ យល់អំ្េីចនមេើយនៅកនុងភារន 
សនមេងរន្ទា រ់ ។ 
 

 ភារន សនមេង ១០ ៖  នតើម្គ  ័យថាស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមេិត 
    ជានាល់ ៉ូវត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមទ្៉ូទំងេិភេនោកែល់អ្នកនសនើសំុឬ? 
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នទ្ ។ម្គ េីរចំណុចហែលត្តូវរ នលិតនៅទី្ន េះ ។  ជារឋម  វាមិ ហម ជាស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិ
ការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនទ្ហែលនាល់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនន្ទេះ ។  តាមការេិត  ការយិល័យ
ថាន ក់ជាតិនៅចុងែំនណើ រការមាងៗ ការយិល័យ ីមួយៗអាចនាល់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមរ លុេះត្តា
ណ្តវាម្គ ការពាក់េ័ ធនោយហនាកនលើពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនន្ទេះ ។   ិងទី្២  មិ ម្គ 
នរឿងហររន េះនទ្ថាជាត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមទ្៉ូទំងេិភេនោកនន្ទេះ ។  ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការ
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមមិ រ នាល់ត្ររ់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនទ្បើយ   ិងលទ្ធនលសាីេី ីតិវ ិ្ ី
ហែលខ្ុំរ នទ្បើងខាងនែើមរឺេិតជាត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមថាន ក់តំរ ់  ិង/ឬជាតិមួយចំ ួ  ។  
ត្រហែលជា ឹងម្គ ហតមួយរ ុនណ្តា េះ ត្រសិ នរើអ្នកនសនើសំុត្ោ ់ហតរញ្ច រ់ ីតិវ ិ្ ីនៅការយិល័យ  រ ុហ ា
អាចម្គ ១០  ២៥  ៥០ ឬម្គ នត្ចើ ែ៉ូចអ្នកនសនើសំុហែលម្គ រំណងចង់រ ជាយថានែតុនន្ទេះ ។ 
 

 នៅកនុងហននករន្ទា រ់  អ្នកឧនទ្ាសន្ទមនរៀររារ់អំ្េីែំនណើ រការហែលនកើតនទ្បើងនេលហែលអ្នកនសនើសំុ
រ ោក់ពាកយសំុកិចចការពារតាមលំោរ់ន ត្រនទ្សហែលរ កំណត់រចួនែើយ ។ 
 

 ភារន សនមេង ១១៖ នតើអ្នកអាចនាល់ជាឧទែរណ៍រំរ៉ូសាេីី ីតិវ ិ្ ីហែលអ្នកនសនើសំុត្តវូ្េងកាត់  
    រទ្េិនស្ត្នលើការនត្រើត្រស់ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយ  
    រត្តតកកកមម ? 
 

 ជារឋមនរត្តូវោក់ពាកយសំុនៅការយិល័យទ្ទួ្លទ្ទួ្លពាកយសំុ  ជាទ្៉ូនៅនៅត្រនទ្សនែើម ។
រន្ទា រ់មក  ពាកយសំុនន្ទេះត្តូវ្េងកាត់រទ្េិនស្ត្ែំណ្តក់ការជានត្ចើ  ។  ជាទ្៉ូនៅែំណ្តក់ការែំរ៉ូង
នៅថាែំណ្តក់ការអ្ ារជាតិ  ម្គ រួ ជំ្ោ សំខា ់ៗ៖ ទី្១រឺការោក់ពាកយ  ទី្២រឺការសិកសស្រស្តវត្ជាវ
ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ រន្ទា រ់មករឺការនរេះេុមៃជាលកខណ៖អ្ ារជាតិ  ិងរន្ទា រ់មកនទ្ៀតការត្តតួេិ ិតយ
រឋមជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ។  ខ្ុំត្តូវចងាុលរង្ហា ញថាជំ្ោ ចុងនត្កាយរឺការត្តតួេិ ិតយ រឺត្ោ ់ហតន្វើការ
សិកសស្រស្តវត្ជាវរ ុនណ្តា េះត្រសិ នរើអ្នកនសនើសំុសួរនរឿងន េះនោយជាក់ោក់  រ ុហ ា  តាមរទ្េិនស្ត្
ររស់នយើងខ្ុំ  ជាង៨០ភាររយរ ាន្វើមកែល់ចំណុចន េះ ។  ែ៉ូនចនេះនយើងខ្ុំេិតជាអាច ិយយរ ថាជា
ករណីរំរ៉ូ  ពាកយនសនើសំុស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរត្តតកកកមម ឹង្េងកាត់រទ្េិនស្ត្
ត្ររ់៤ជំ្ោ នៅកនុងែំណ្តក់ការអ្ ារជាតិ ។  រន្ទា រ់មកម្គ ែំណ្តក់ការថាន ក់ជាតិ រ ុហ ាត្រសិ នរើអ្នក
នសនើសំុត្ោ ់ហតម្គ រំណងចង់ឲ្យពាកយនសនើសំុររស់ោត់ម្គ ែំនណើ រការនៅមុខ ។  ម្គ ែំនណើ រការថាន ក់
ជាតិសត្ម្គរ់រាល់ការយិល័យ ីមួយៗមុ នេលហែលអ្នកនសនើសំុ ឹងត្តវូហតរញ្ច រ់ ីតិវ ិ្ ីនាល់ត្រកាស ីយ
រ័ត្តតកកកមម ។  នរឿងន េះអាចម្គ  ័យថាការយិល័យមួយក៏រ  ឬការយិល័យេីរក៏រ  ឬ
ការយិល័យត្រំក៏រ  ឬការយិល័យែរ់ក៏រ ហែលរមួម្គ ទំងការយិល័យថាន ក់ជាតិ  ិង
ការយិល័យថាន ក់តំរ ់ ហែលអ្នកនសនើសំុត្តូវម្គ ត្រនទ្សហែលរ កំណត់េិត រ ុហ ាសត្ម្គរ់នោល
រំណងទ្ទួ្លរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមថាន ក់តំរ ់ ។ 
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ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមសែរម ៍អឺុ្រ  រុ 
 ែ៉ូចរ នលើកនទ្បើងនៅកនុងកិចចេិភាកសន េះែំណ្តក់កាល្មមតា  ន ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការ 
ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមទី្២រឺែំណ្តក់កាលថាន ក់ជាតិ ។    នៅែំណ្តក់កាលថាន ក់ជាតិ  អ្នកនសនើសំុេិតជា 

អាចែំនណើ រការពាកយនសនើសំុអ្ ារជាតិររស់ោត់ ឬររស់ន្ទងរ មុ ការយិល័យត្រកាស ីយរ័ត្ត
តកកកមមថាន ក់ជាតិ ឬថាន ក់តំរ ់។  ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមសែរម ៍អឺុ្រ  រុរឺជាឧទែរណ៍មួយសាីេី
ការយិល័យថាន ក់តំរ ់ហររន េះ ។ 
 ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមសែរម ៍អឺុ្រ  រុត្តូវរ រនងកើតនទ្បើងេីនត្ពាេះហតអ្ ុសញ្ញា ត្រកាស ីយ
រត្តតកកកមមសែរម ៍អឺុ្រ  រុ ។  ម្គត្តា២(១)ន អ្ ុសញ្ញា ត្រកាស ីយរត្តតកកកមមសែរម ៍អឺុ្រ  រុ
ន េះរ ហចងថាត្រកាស ីយរត្តតកកកមមរ នាល់ឲ្យេីនត្ពាេះអ្ ុសញ្ញា ”ត្តវូរ នរនៅថាត្រកាស ីយ
រត្តតកកកមមសែរម ៍អឺុ្រ  រុ” ។ម្គត្តា២(២)ហថ្មនទ្ៀតរ ហចងថា ”ត្រកាស ីយរត្តតកកកមម
សែរម ៍អឺុ្រ  រុត្តូវច៉ូលជា្រម្គ   ិងអ្ ុនោមតាមល័កខខ័ណឌ ហតមួយែ៉ូចត្រកាស ីយរត្តតកកកមមថាន ក់
ជាតិហែលនាល់នោយរែានន្ទេះហែរ  មយ ងនទ្ៀតែរារណ្តម្គ ហចងនៅកនុងអ្ ុសញ្ញា ន េះ  នៅកនុងរែា
ែតថនលខីហែលរែានន្ទេះនាល់ឲ្យ។” 
 

 ស៉ូមចុចត្តង់ន េះនែើមបីនមើលរញ្ជ ីន ម្ េះរែាែតថនលខីEPC។ 
 

 
សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង១ (SAQ 1) 

 

សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង៥(SAQ5)៖ រ៉ូរឌីយ ត្កាមហែលរង្ហា ញអំ្េី ែំនណើ រការពាក់េ័ ធនៅនេល  
 ហែលអ្នកនសនើសំុនត្រើត្រស់ស ធិសញ្ញា សែត្រតាិការត្រកាស ីយ 

     រ័ត្តតកកកមម(PCT)។ 
 
ច៉ូរអ្នកសរនសរចនមេើយររស់អ្នកនៅត្តង់ន េះ 

 
 

 
 

ច៉ូរអ្នកចុចត្តង់ន េះនែើមបីនមើលចនមេើយ 
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ការស្រស្តវត្ជាវ 
ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 

ការនរេះេុមៃ 
ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 

 

ការត្តួតេិ ិតយរឋម 
 

ជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 
 

អ្នកនសនើសំុនត្ជ្ើសនរ ើស
ត្រនទ្សហែលរ កំ
ណត់ហែលត្រនទ្ស
ទំងនន្ទេះនៅហត 
ទ្ទួ្លនលកនត្ម 

ត្រនទ្ស 
ក 

ត្រនទ្ស 
ខ 

 

ត្រនទ្ស 
រ 

 
 

ត្រនទ្ស 
  

 
 
 

ត្រនទ្ស 
ង 

 
 
 
 

អ្នកនសនើសំុោក់ពាកយនសនើសំុ  ហែល
កំណត់អំ្េីត្រនទ្សទ្ទួ្លនលកនត្ម 

 
ែំណ្តក់ការអ្ ារជាតិ 

 
ែំណ្តក់ការជាតិ 



17 

©WIPO/OMPI 

ែ៉ូនចនេះ ត្រតិរតាិការស ធិសញ្ញា សែត្រតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមតត្មូវឲ្យម្គ ែំនណើ រការន ត្រតិរតាិ
ការរ ាោន   ិងភារន សនមេងរន្ទា រ់ហែលេ យល់អំ្េីរញ្ញា ទំងន េះនកើតម្គ នទ្បើង ។ 
ភារហ សនមេង ១២ ៖  អ្នករ នលើកនទ្បើងថាម្គ រី ឬរួ ជំ្ោ នៅកនុងែំណ្តក់ការអ្ ារជាតិ  

 ហែលពាក់េ័ ធ ឹងរញ្ញា ស្រស្តវត្ជាវ  ិងរញ្ញា ននេងៗនទ្ៀត ។ តាមេិត  នតើ  
     រញ្ញា ន េះនកើតម្គ នៅទី្ណ្ត ?  នតើវាត្តវូន្វើនៅទី្ត្កងុែេហឺណវ ឬ ? 

 នទ្ ។  អ្វីហែលនកើតនទ្បើងភារនត្ចើ នៅកនុងែំនណើ រការស ធិសញ្ញា សែត្រតាិការត្រកាស ីយរ័ត្ត 
 តកកកមមចារ់ននាើមនៅទី្កហ េងខេេះនទ្ៀត  ិងរ ាមាងនទ្ៀតនៅទី្កហ េងខេេះនទ្ៀតនន្ទេះ ។  ជារឋម   
 អ្នកនសនើសំុ ឹងោក់ពាកយនសនើសំុនៅការយិល័យមួយហែលម្គ ន ម្ េះថាការយិល័យទ្ទួ្លពាកយ 
 ។ តាមេិត  ជាទ្៉ូនៅរឺជាការយិល័យនៅត្រនទ្សនែើមររស់អ្នកនសនើសំុ ។  រ ុហ ាវាអាចជា 
 ការយិល័យថាន ក់ជាតិ ឬការយិល័យថាន ក់តំរ ់មួយនទ្ៀត  ិងវាអាចជាការយិល័យអ្ ារជាតិ  
 នៅទី្ត្កុងែេឺហណវនងហែរ ។ ែ៉ូនចនេះវាអាចនកើតនទ្បើងរ ហែលការយិល័យអ្ ារជាតិម្គ ការ 
 ពាក់េ័ ធនៅ ឹងរាល់ែំណ្តក់ការែំរ៉ូង រ ុហ ាវាមិ ហម ស្តមញ្ាណ្តស់នន្ទេះនទ្ ។ 
 

 ចំហណកជំ្ោ ទី្២រឺជាជំ្ោ ស្រស្តវត្ជាវអ្ ារជាតិ រចចុរ នម្គ ត្តឹម១១ការយិល័យ ជា  
 េិនសសហតងតំាងនោយមោស និរត ន ស ធិសញ្ញា សែត្រតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម  
 ហែលម្គ សិទ្ធិអ្ ុវតាការស្រស្តវត្ជាវអ្ ារជាតិ ។ ការយិល័យទំងន េះនៅថាអាជ្ា្រស្រស្តវត្ជាវ 
 អ្ ារជាតិហែលត្តូវរ នត្ជ្ើសនរ ើសអ្ ុនោមតាមលកខណាៈវ ិិចឆ័យេិតត្រកែ នែើយេួកនរនាល់ 
 នសវាកមមែល់អ្នកនសនើសំុនត្កាមត្រេ័ ធស ធិសញ្ញា សែត្រតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម  កនុង  
 ករណីនសវាកមមខេេះហនាកនលើភាស្តហែលេួកនរន្វើការង្ហរ ។  ែ៉ូនចនេះេួកនរេំុម្គ នេលនវោ 
 ត្ររ់ត្ោ ់សត្ម្គរ់អ្នកនសនើសំុទំងអ្ស់ហែលរ ោក់ពាកយនសនើសំុនន្ទេះ ។  ឧទែរណ៍ែ៉ូចជា 
 ការយិល័យត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមជ្រ ុ ន្វើការង្ហរជាត្រជាជ្ ជ្រ ុ រ ុនណ្តា េះ ែ៉ូនចនេះេំុម្គ  
 នេលនវោសត្ម្គរ់អ្នកនសនើសំុហែលោក់ពាកយនសនើសំុររស់ខេួ ជាភាស្តអ្ង់នរេស  ភាស្តររាងំ   
 ឬភាស្តអាលេឺម ង់នន្ទេះនទ្បើយ។  ែ៉ូចោន ន េះហែររឺជានរឿងេិតចំនពាេះការយិល័យត្រកាស ីយ 
 រ័ត្តតកកកមម  ិងពាណិជ្ជសញ្ញា នអ្សាញហែលន្វើការង្ហរសត្ម្គរ់ហតត្រជាជ្ នអ្សាញរ ុនណ្តា េះ  
 ។  មយ ងនទ្ៀត  ការយិល័យែនទ្ខេេះនទ្ៀតន្វើការង្ហររួ  ត្រំ ឬត្រំមួយភាស្តខុសៗោន  ។  
 

 ែ៉ូនចនេះ ត្រតិរតាិការស ធិសញ្ញា សែត្រតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមតត្មូវឲ្យម្គ ែំនណើ រការន  
 ត្រតិរតាិការរ ាោន   ិងភារន សនមេងរន្ទា រ់ហែលេ យល់អំ្េីរញ្ញា ទំងន េះនកើតម្គ នទ្បើង ។ 
 ជំ្ោ ទី្៤រឺការត្តតួេិ ិតយរឋមជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ នែើយសត្ម្គរ់អ្ងាការ កមមសិទ្ធិរញ្ញា     
  េិភេនោក(WIPO)នន្ទេះ ជាទ្៉ូនៅ ឹងវលិនៅរកការយិល័យហែលអ្ ុវតាការស្រស្តវត្ជាវជា   
  លកខណាៈ អ្ ារជាតិ ។ តាម្មមតាខ្ុំនលើកនទ្បើងន េះេីនត្ពាេះអ្នកនសនើសំុអាច  ិងកនុងករណីខេេះន្វើ  
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  ការផ្អេ ស់រា៉ូរនៅការយិល័យមួយនទ្ៀតខណាៈហែលេួកនរត្តវូរ នាល់ ៉ូវលទ្ធភាេហែលអាចរត់  
  ហរ រ  ។  នែើយនៅចុងរញ្ច រ់ែំណ្តក់ការអ្ ារជាតិ ឬនេលហែលច៉ូលនៅកនុងែំណ្តក់ការ  
  ថាន ក់ជាតិហែរ នែើយហែលរញ្ញា ន េះជារញ្ញា អ្វីមួយនទ្ៀតហែលការយិល័យអ្ ារជាតិេំុម្គ ការ  
  ពាក់េ័ ធនន្ទេះ ហែលអ្នកនសនើសំុត្តូវហតរកវ ិ្ ីនោេះស្រស្តយនោយផ្អា ល់កនុងចំនណ្តមការយិល័យ  
   ីមួយៗ  ិងនាល់ឯកស្តរចំារច់ ។  នរអាច ិយយរ ថា នទេះយ ងែ៉ូនចនេះកាីក៏ការយិល័យ  
  អ្ ារជាតិម្គ ការពាក់េ័ ធជាអាថ៌្កំរំងខេេះនៅ ឹង ីតិវ ិ្ ីទំងស្រសុង េីនត្ពាេះការយិល័យន េះ  
  ទ្ទួ្លរ ាុកន្វើឯកស្តរេិតសត្ម្គរ់ការយិល័យ ឬអ្នកនសនើសំុ។ល។ នត្រើត្រស់ ិងជួ្ កាល  
  សត្ម្គរ់ន្វើការទំ្ន្ទក់ទំ្ ងឯកស្តរេិតនត្កាមរទ្របញ្ាតិន ស ធិសញ្ញា ន េះ ។  ែ៉ូនចនេះ  នទេះជា  
  ការយិល័យអ្ ារជាតិមិ រ ោក់ទំ្ង ់នៅនលើការង្ហរែ៏ម្គ ស្តរាៈសំខា ់នន្ទេះក៏នោយ ក៏  
  ការយិល័យន េះម្គ ការពាក់េ័ ធនៅកនុងែំណ្តក់ការន េះហែរ ៉ូវអ្វីហែលនកើតនទ្បើងចំនពាេះអ្នកនសនើ   
  សំុនន្ទេះ។  ការយិល័យន េះេឹងនលើការយិល័យពាក់េ័ ធនែើមបីនាល់ឯកស្តរមកឲ្យការយិល័យ 
  ន េះវញិ រចួនែើយអ្ ុវតាតាមឯកស្តរទំងនន្ទេះខណាៈហែលឯកស្តរទំងនន្ទេះត្តូវរ ទ្ទួ្ល ។  
   

សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង(SAQ) 
សំណួរវាយតនមេខេួ ឯង៦ ៖ សកមមភាេែ៉ូចតនៅន េះ     នតើសកមមភាេមួយណ្តហែលហតងហតត្តវូរ  
    អ្ ុវតានោយការយិល័យអ្ ារជាតិនៅទី្ត្កងុែេហឺណវ   ហែលនមើលនៅ 
    អ្ ុវតានោយការយិល័យអ្ ារជាតិនន្ទេះ  ិងសកមមភាេមួយណ្តហែល 
    មិ ហែលអ្ ុវតាទល់ហតនស្តេះនោយការយិល័យអ្ ារជាតិនន្ទេះ ? 
    ក) ការទ្ទួ្លពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម 
    ខ) ការទ្ទួ្លពាកយនសនើសំុស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការ 
     ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម 
    រ) ការស្រស្តវត្ជាវជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 
    ង) ការនរេះេុមៃជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 
    ច) ការត្តតួេិ ិតយរឋមជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 
    ្) ការនាល់ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមថាន ក់ជាតិ ឬថាន ក់តំរ ់ 
 
 
ច៉ូរអ្នកនសនសរនមេើររស់អ្នកនៅត្តង់ន េះ ៖ 
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ចុចត្តង់ន េះនែើមបីនមើលចនមេើយ ៖ 
 

សំ ួរវាយតនមេខេួ ឯង ៦ ចនមេើយ ៖ 
ក) មិ ហែល 
ខ) ត្រហែលជា 
រ) មិ ហែល 
ក) ជា ិចច / ជាែរារ 
ខ) មិ ហែល 
រ) មិ ហែល 
 

 ែ៉ូចរ កំណត់នៅកនុងនសចកាីននាើម  នោលនៅរឋមររស់ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស
 ីយរ័ត្តតកកកមមរឺ      ជួ្យសត្មួល ីតិវ ិ្ ីពាក់េ័ ធកនុងការទ្ទួ្លរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមកនុងរណ្តា  
ត្រនទ្សននេងៗមួយចំ ួ  ។  រឯីនលត្រនយជ្ ៍រហ ថមចំនពាេះអ្នកនសនើសំុរឺការសនត្មចថានតើអាចែំនណើ រ
ការរ  ឬត្តូវេ យរនេលនៅកនុងត្រនទ្សេិនសសណ្តមួយចំនពាេះ ីតិវ ិ្ ីនន្ទេះ  នរើនត្រៀរន្ៀរនៅ ឹង
ត្រេ័ ធត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្រនេណី ។ 
 

 ភារន សនមេង ១៣ ៖  យល់ត្េម  ែ៉ូនចនេះនតើម្គ អ្តថត្រនយជ្ ៍អ្វីខេេះចំនពាេះរុរាល ឬត្កមុែ ុ  
    ហែលោក់ពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម នត្កាមស ធិសញ្ញា សែ 
    ត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនន្ទេះ? 
 ខ្ុំស៉ូម ិយយអំ្េីអ្តថត្រនយជ្ ៍សំខា ់សត្ម្គរ់អ្នកនសនើសំុរឺថាោត់ ឹងទ្ទួ្លរ កាលររនិចឆទ្ 

ោក់ពាកយអ្ ារជាតិសត្ម្គរ់ពាកយនសនើសំុររស់ោត់តាមរយាៈការោក់ពាកយនសនើសំុនៅការយិល័យ 
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមមួយ ហែលកនុងករណីភារនត្ចើ នៅការយិល័យត្រកាស ីយរត្ត 

  តកកកមមកនុងស្រសុកររស់ោត់នែើយកាលររនិចឆទ្ការោក់ពាកយនន្ទេះ ឹងច៉ូលជា្រម្គ សាីេីការោក់ 
ពាកយនសនើសំុថាន ក់ជាតិរ ត្តឹមត្តូវនៅរាល់ត្រនទ្សហែលរ កំណត់រចួនែើយ ។ ែ៉ូនចនេះលកខណាៈ
ចំារច់ហែលអ្នកនសនើសំុត្តូវហតអ្ ុនោមតាមនន្ទេះរឺ ម្គ តិចតួចរំនុតែ៉ូចជាការន្វើសំណ៉ូ មេរ
ជាក់ោក់ចំនពាេះការោក់ពាកយនសនើសំុស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមហែល
កំណត់អំ្េីសញ្ញជ តិ ឫទី្លំនៅររស់ោត់នែើមបរីញ្ញជ ក់ថាោត់ម្គ សិទ្ធិោក់នសនើសំុហររន េះ  ិង
ការោក់ពាកយនសនើសំុសាីអំ្េីការេិេណ៌ន្ទ  ិងការទមទរ ។ តាមរយាៈការោក់ពាកយនសនើសំុររស់ 
ោត់ អ្តថត្រនយជ្ ៍ែ៏ម្គ តនមេមួយនទ្ៀតរឺអ្នកនសនើសំុចំនណញនេលនវោ  ិងម្គ នេលនវោ
នត្ចើ   មុ នេលហែលោត់ត្តូវសនត្មចចិតាថាត់ត្តូវែំនណើ រការពាកយនសនើសំុររស់ោត់រ ានទ្ៀត ។  
នេលនវោហែលោត់ទ្ទួ្លរ តាមរយាៈែំនណើ រការន េះរឺត្រហែលមួយឆន ំក េេះ ចំនពាេះកិចច
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ែំនណើ រការ ន ការនត្រើត្រស់ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរត្តតកកកមមទំងស្រសងុ ៉ូវ
វសិ្តលភាេនេញនលញរំនុតហែលអាចត្តូវរ អ្ ុញ្ញា ត ។ 
 
[កំណត់សំោល់ ៖ កំណត់នែតុសាីេីភារន សនមេងហែលត្តូវរ ន្វើឲ្យទំ្ន ើរចំនពាេះេត៌ម្គ   
              រចចុរប ន] 

 

រហ ថមេីនលើន េះ  ម្គ អ្តថត្រនយជ្ ៍នងហែរសត្ម្គរ់ការយិល័យត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមថាន ក់ជាតិ ។ 
រឺ ៖ 

ការយិល័យត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមទំងឡាយអាចរកវ ិ្ ីនោេះចំនពាេះពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយ
រ័ត្តតកកកមមនអាយរ កា ់ហតនត្ចើ ចារ់តំាងេីនេលហែលពាកយនសនើសំុត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម
ទំងនន្ទេះត្តូវរ ្េងតាមស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរត្តតកកកមមហែលម្គ  
លកខណាៈង្ហយស្រសួលែំនណើ រការតាមនេលនវោកំណត់ ជាេិនសសចំនពាេះនែតុការណ៍ន ការ
ននាៀងផ្អា ត់អំ្េីអ្ ុនោមភាេនៅ ឹងលកខខណឌ នេ៉ូវការហែលជាទ្៉ូនៅត្តវូរ ត្តតួេិ ិតយរចួនែើយ
នៅកនុងែំណ្តក់ការអ្ ារជាតិ។ 
 
ការយិល័យត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមទំងទ្ាយអាចស េតំ្រក់នថ្េនរេះេុមៃជាក់ហសាងរ  ។  
កនុងករណីហែលការយិល័យអ្ ារជាតិត្តូវរ នរេះេុមៃជាភាស្តនេ៉ូវការន េះត្រនទ្សមួយ 
ត្រនទ្សនន្ទេះអាចែំនណើ រការទំងស្រសងុរ  ។ ត្រនទ្សទំងទ្ាយម្គ ភាស្តខុសៗោន   ិងអាច
កំណត់នោយខេួ ឯងចំនពាេះការនរេះេុមៃ  ម្គ ហតការរកហត្រសនងខររ ុណ្តា េះហែលត្តូវភាជ រ់មកជា
មួយ ឹងពាកយនសនើសំុជាលកខណាៈអ្ ារជាតិនន្ទេះ ។ ចារ់ចមេងអ្តថរទ្ពាកយនសនើសំុជាលកខណាៈ
អ្ ារជាតិនេញនលញអាចត្តូវរ នាល់តាមសំណ៉ូ មេរររស់ភារីទី្រី។ 
 

ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរត្តតកកកមម         មិ រ េះពាល់ែល់ត្រក់ចំណ៉ូ លររស់ 
ការយិល័យហែលរ កំណត់រចួនន្ទេះនទ្បើយ      ែ៏រារណ្តការយិល័យទំងនន្ទេះសនត្មចនោយ 
សម័ត្រចិតាកនុងការនាល់កនត្មថាន ក់ជាតិ  េីនត្ពាេះត្រក់ស េអំ្ ុវតាតាមស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការ 
ត្រកាស ីយរត្តតកកកមម ិង   នែើមបីន្វើការនត្រើត្រស់ពាកយនសនើសំុជាលកខណាៈអ្ ារជាតិនន្ទេះម្គ  
ភាេទក់ទញនត្ចើ ែល់អ្នកនសនើសំុ ។  កនត្មត្រចំាឆន ំ ិងកនត្មចុេះរញ្ជ ីស្តជាថ្មីមិ ន្វើឲ្យរ េះពាល់
ែល់ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរត្តតកកកមមនទ្បើយ។   
 
ការត្តតួេិ ិតយររស់ការយិល័យត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម ទ្ទួ្លរ នលត្រនយជ្ ៍េីររយ  
ការណ៍អ្ ារជាតិ ិងររយការណ៍ត្តតួេិ ិតយរឋមចំនពាេះពាកយនសនើសំុភារនត្ចើ ហែលម្គ ត្រភេ 
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  េីររនទ្ស ។ 
 

 ការយិល័យហែលមិ រ ន្វើការត្តួតេិ ិតយ  ទ្ទួ្លពាកយនសនើសំុហែលរ េិ ិតយរចួសាីេីទ្ត្មង់
ហរររទ្ហែលភាជ រ់មកជាមួយ ឹងររយការណ៍ស្រស្តវត្ជាវជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ   ិងជាទ្៉ូនៅ
តាមរយាៈររយការណ៍ត្តតួេិ ិតយរឋមជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ ។ នរឿងន េះ ឹងទុ្កឲ្យការយិល័យ
មួយន្វើការនោេះស្រស្តយ  ិងឧសសែកមមថាន ក់ជាតិហែលន្វើឲ្យរ េះពាល់ែល់ត្រកាស ីយរត្ត
តកកកមម  ិងឬនំ្ទែល់ការនចញវញិ្ញា រ រត្តកនុងស្តថ  ការណ៍មួយែ៏លាត្រនសើរនរើត្រន្ៀរនៅ ឹង
ត្រេ័ ធហែលម្គ លកខណាៈត្រនេណីន ការោក់ពាកយនសនើសំុថាន ក់ជាតិ ឬថាន ក់តំរ ់ ។ 
 

នសចកាីសនងខរ 
 

  កិចចសែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរត្តតកកកមមនាល់ ីតិវ ិ្ ីង្ហយៗែល់អ្នករនងកើតឬអ្នកនសនើសំុោក់
ពាកយ  ិងទ្ទួ្លរ ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមជាយថានែតុនៅកនុងត្រនទ្សមួយចំ ួ ្ំ  ។ នលើសេីន េះ
វាជួ្យជ្ត្មុញ ិងជួ្យសត្មួលែល់ការផ្អេ ស់រា៉ូរេត៌ម្គ ខាងហននករនចចកនទ្ស  ហែលម្គ នៅកនុងឯកស្តរ 
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមសាីេីឧសសែកមម  ិងកមមករកនុងវស័ិយហែលពាក់េ័ ធ ។ 
       
   អ្តថត្រនយជ្ ៍ចំនពាេះអ្នកនសនើសំុ កនុងការនត្រើត្រស់ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្ត 
តកកកមមរឺនរ ឹងទ្ទួ្លរ កាលររនិចឆទ្ ន ការោក់ពាកយនសនើសំុអ្ ារជាតិតាមរយាៈការោក់ពាកយនសនើសំុ
នៅការយិល័យត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមមួយ នែើយកាលររនិចឆទ្ន ការោក់ពាកយនសនើសំុនន្ទេះ ឹងច៉ូល
ជា្រម្គ សត្ម្គរ់ត្រនទ្សហែលរ កំណត់រចួនែើយ ។  នលើសេីន េះ  ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការ
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមរ កំណត់អំ្េីរយាៈនេលកនុងនន្ទេះអ្នកនសនើសំុអាចន្វើការសនត្មចចិតា ថានតើត្តវូ
ែំនណើ រការកនុងត្រនទ្ស ីមួយៗហែលរ កំណត់រចួនែើយនោយរនរៀរណ្ត ។ 
 
 តួន្ទទី្សំខា ់ររស់អ្ងាការកមមសិទ្ធិរញ្ញា េិភេនោកកនុងែំនណើ រការស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការ
ត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមរឺ  នែើមបជួី្យសត្មួលែល់ស ធិសញ្ញា តាមរយាៈការទំ្ន្ទក់ទំ្ ងស ធិសញ្ញា សែ 
ត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមនសនើនៅត្រនទ្សហែលរ កំណត់រចួនែើយនន្ទេះ  ិងតាមរយាៈការ
នរេះេុមៃពាកយនសនើសំុស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមទំងអ្ស់ ។ 
  វ ិ្ ីហែលពាកយនសនើសំុស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមមត្តវូរ ែំនណើ រការ 
 ិងត្តូវរ រង្ហា ញនៅកនុងរ៉ូរ  ែ៉ូចតនៅន េះ ៖ 
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             ែំណ្តក់ការអ្ ារជាតិ 
 
                           
                                 ែំណ្តក់ការថាន ក់ជាតិ 
 
 
 
 
 
អ្តថរទ្ន  ីតិរញ្ាតិា ៖ 

  .  កិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កុងម្គ ត្ឌីែ សាីេី ការចុេះរញ្ជ ីម្គ កអ្ ារជាតិ 

 
អ្នកោក់ពាកយនសនើសំុហែលកំណត់អំ្េី 

ត្រនទ្សទ្ទួ្លនលកនត្ម 

 
ការស្រស្តវត្ជាវជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 

 
ការនរេះេុមៃជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 

 
ការត្តួតេិ ិតយរឋមជាលកខណាៈអ្ ារជាតិ 

អ្នកនសនើសំុនត្ជ្ើសនរ ើសកនុងចំនណ្តមត្រនទ្ស
ហែលរ កំណត់ហែលនៅហតទ្ទួ្លនល 
កនត្ម 

ត្រនទ្ស រ ត្រនទ្ស ខ  ត្រនទ្ស ក ត្រនទ្ស   
 

ត្រនទ្ស ង 
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  .  េិ្ីស្តរហែលពាក់េ័ ធ ឹងកិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កងុម្គ ត្ឌីែ សាីេី ការចុេះរញ្ជ ីម្គ កអ្ ារជាតិ 
   .  កិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កុងទ្ានអ្ សាីេី ការោក់តមកល់រំ ៉ូរឧសសែកមមអ្ ារជាតិ 
  .  កិចចត្េមនត្េៀងទី្ត្កុង ីស សាីេី ចំណ្តត់ថាន ក់ទំ្ ិញ  ិងនសវាអ្ ារជាតិសត្ម្គរ់នោលរំណង 
     ចុេះរញ្ជ ីម្គ ក 
  .  ស ធិសញ្ញា សែត្រតិរតាិការត្រកាស ីយរ័ត្តតកកកមម(PCT) ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  


