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មគ្គុទ្ទេសន៍របស ់WIPO សតពី ី
ការទ្្បើ្ាសព់័ត៌មាន 

្បកាសនយីប្តតក្កក្មម 
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អងគការកមមសិទធិបញ្ញា ពិភពលោក 
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ការបដិលសធ៖លោលលៅចមបងននការល ោះពុមពផាយលនោះគឺលដើមបើផតល់ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋា ន ល ើយមិនមាន
ន័យថាជាការជំនសួឲ្យការរបឹកាលោបល់ផ្ផនកចាប់របកបលដ្ឋយវជិាា ជើវៈល ោះលទ។ ការបង្ហា ញពើល ម្ ោះរកុម
  ុន អងគភាព និងលគ ទំព័ររបស់ពកួលគគឺមិនបញ្ញា ក់ថាជាការយល់រពមពើ WIPO ល ោះលទ។ 
“ការល ោះពុមពផាយលនោះ រតូវ នបកផ្រប និងផលិតល ើងវញិលដ្ឋយមានការអនុញ្ញា តពើអងគការកមមសិទធិបញ្ញា
ពិភពលោក (WIPO) ផ្ដលជាមាា ស់សិទធិអនកនិពនធ លដ្ឋយផ្ផែកលលើអតថបទលដើមជាភាសាអង់លគលស។ 
លលខាធិការដ្ឋា ន WIPO មិនទទលួខុសរតូវចំល ោះការបកផ្រប និងការផ្កផ្របទរមង់ននការល ោះពុមពផាយលនោះ
ល ោះលទ។ ការបកផ្រប និងការល ោះពុមពការល ោះពុមពផាយលនោះ ឧបតថមភលដ្ឋយ WIPO Japan Funds-in-
Trust”។ 
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មាតិកា 
លសចកតើលផតើម ៤ 
លតើរបព័នធរបកាសនើយបរតតកកកមមដំល ើ រការោ៉ា ងដូចលមតច? ៤ 
 កិចាការ រ ៤ 
 ការបង្ហា ញ ៧ 
ល តុអវើរតវូលរបើរ ស់ព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមម? ៧ 
លតើព័ត៌មានអវើខលោះលៅកនុងឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម? ៨ 
លតើព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមមអាចរក នលៅឯណា? ១១ 
លតើយុទធសាស្រសតអវើផ្ដលអាចលរបើរ ស់កនុងការផ្សវងរកព័ត៌មាន 
របកាសនើយបរតតកកកមម ១២ 
 ផ្សវងរកតាមរយៈ កយគនលឹោះ ១៣ 
 ផ្សវងរកតាមរយៈចំណាត់ថាន ក់របកាសនើយបរតតកកកមម ១៦ 
 ផ្សវងរកតាមរយៈលំដ្ឋប់លលខ/លំដ្ឋបក់ាលបរលិចេទ ១៩ 
 ផ្សវងរកតាមរយៈល ម្ ោះអនកដ្ឋក់ កយ/អនកទទលួសិទធិ ឬ  
 តាមរយៈល ម្ ោះតកកករ ២០ 
 ផ្សវងរកតាមរយៈទិននន័យជាក់ោក់កនុងវស័ិយណាមួយ ២១ 
 លរបើរ ស់ព័ត៌មានអាគតដ្ឋា ន និងការលោង ២២ 
 ការអនុវតតលែៗ កនុងការផ្សវងរកប តុ ំ ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម ២៤ 
លតើព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមមរតវូ នលរបើរ ស់លដ្ឋយរលបៀបណា? ២៦ 
 ការផ្សវងរកសាន នដមុនៗ ២៦ 
 ការរបមូលព័ត៌មានអាជើវកមម ៣២ 
 ការលជៀសវាងការរលំោភបំ នរបកាសនើយបរតតកកកមម ៣៧ 
 ការវាយតនមលរបកាសនើយបរតតកកកមម ៣៧ 
 កំ ត់និ ន ការសំខាន់កនុងការអភិវឌឍបលចាកវទិា ៣៨ 
លតើសាន នដផ្ដលមិនផ្មនជារបកាសនើយបរតតកកកមមអាចមានលៅទើណាខលោះ? ៤៣ 
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►► លសចកតើលផតើម 
 ជាលទធផលននការលកើនល ើងនូវឯកសារបលចាកលទសកនុងទរមង់ឌើជើថល និងការអភិវឌឍន៍ជាបនតប ទ ប់នូវ    

មធា យលអ ចិរតូនិចននការផ្ចកចាយ និងការទាញយក ការទទលួ នព័ត៌មានបលចាកវទិា  នរ ើក
រាលដ្ឋលោ៉ា ងឆាប់រ ័សលៅប៉ាុ ម នឆាន ថំមើៗលនោះ ។ លដ្ឋយសារបរមិា ព័ត៌មានបលចាកវទិាជាសារណរ ៈ
មានការលកើនល ើង  ដូលចនោះក៏មានឧបសគគផងផ្ដរកនុងការផ្សវងរកព័ត៌មានផ្ដល ក់ព័នធ ផ្ដលលគអាចទាញ
យកចំល ោះដឹងផ្ដលមានរបលោជន៍ ន។  

 
 មគគុលទទសន៍លនោះ មានលោលបំ ងជយួដល់អនកលរបើរ ស់កនុងការផ្សវងរកព័ត៌មានបលចាកវទិាលដ្ឋយលរបើ

រ ស់ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម ផ្ដលជារបភពសំបូរផ្បបននព័ត៌មានបលចាកលទស ផលូវចាប់ និង 
អាជើវកមម ល ើយផ្ដលរតូវ នបង្ហា ញកនុងទរមង់សតង់ដ្ឋរទូលៅមយួ ល ើយភាគលរចើន មិនអាចផ្សវងរកលៅ
កផ្នលងលផេងលទៀត នលទ។ ថវើលបើមគគុលទទសន៍លនោះលតត តលលើព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមមក៏លដ្ឋយ ក៏
បលចាកលទសកនុងការផ្សវងរកជាលរចើនផ្ដល នអធិបាយលៅទើលនោះ អាចយកលៅអនុវតត នកនុងការផ្សវងរក
របភពព័ត៌មានបលចាកវទិាមិនផ្មនរបកាសនើយបរតតកកកមមលផេងលទៀត។  

 
 ►► លតើរបព័នធរបកាសនើយបរតតកកកមមដំល ើ រការោ៉ា ងដូចលមតច?  
 របកាសនើយបរតតកកកមមមានមុខង្ហរសំខាន់ពើរ៖ 

 កិចាការ រៈ របកាសនើយបរតតកកកមមអនុញ្ញា តឲ្យមាា ស់របកាសសនើយបរតតកកកមមហាមឃាត់អនកដនទ 
មិនឲ្យលធវើអាជើវកមមលលើតកកកមម ផ្ដលការ រលដ្ឋយរបកាសនើយបរតតកកកមម ល ើយមានបញ្ញា ក់លៅកនុង
លសចកតើអោះអាង កនុងរបលទស ឬ តំបន់ណាមយួ ផ្ដលផតល់ជូនរបកាសនើយបរតតកកកមមសរមាប់អំ ុង
លពលជាក់ោក់ណាមយួ ជាទូលៅមិនលលើសពើរយៈលពល ២០ ឆាន  ំ គិតចាប់ពើកាលបរលិចេទននការដ្ឋក់
 កយលសនើសុំ។  

 ការបង្ហា ញៈ ការល ោះពុមពផាយរបកាសនើយបរតតកកកមម ល ើយកនុងរបលទសជាលរចើន សំ ំុលិខិតលសនើ
សុំរបកាសនើយបរតតកកកមម ផតល់ដល់សារណរ ជននូវការចូលលៅកាន់ព័ត៌មាន ក់ព័នធនឹងបលចាក
វទិាថមើលដើមបើជរមុញការនចនរបឌិតថមើ និងរមួចំផ្ កឲ្យមានការរ ើកចលរមើនលសដាកិចា។  

 កិចាការ រ 
 លគអាចដ្ឋក់សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមតាមយនតការណាមយួដូចខាងលរកាម៖ 
 យនតការជាតិ៖ ជាទូលៅ លគដ្ឋក់សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមលៅការោិល័យរបកាស    
នើយបរតតកកកមមជាតិ ល ើយរបកាសនើយបរតតកកកមម អាចរតូវ នផតល់ និងអាចអនុវតតសិទធិរសបតាម
ចាប់របស់របលទសផ្ដលលសនើសុំឲ្យការ រល ោះផ្តប៉ាុលណាណ ោះ។ លគអាចដ្ឋក់សំ ំុលិខិតលសនើសុំលរចើនលលើ
តកកកមមផ្តមយួ លដ្ឋយអនុលោមតាមចាប់របកាសនើយបរតតកកកមមរបស់របលទសលផេងៗោន  និងលដ្ឋយ
ឈរលលើមូលដ្ឋា នសំ ំុលិខិតលសនើសុំមយួសរមាប់របលទសមយួ។  
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 យនតការតំបន់៖ លៅកនុងតំបន់មយួចំននួ លគអាចដ្ឋក់សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមតំបន់ 
លៅការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមតំបន់ ដូចជា អងគការកមមសិទធិបញ្ញា តំបន់អាស្រ វចិ (ARIPO) 

ឬ ការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមអឺរ ៉ាុប (EPO)។ សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម
តំបន់ មានអានុភាពដូចោន នឹងការដ្ឋក់សំ ំុលិខិតលសនើសុំកនុងរដាជាសមាជិក  ននកិចារពមលរពៀង
របកាសនើយបរតតកកកមមតំបន់ល ោះ។ កនុងតំបន់ខលោះ លគផតល់របកាសនើយបរតតកកកមមជាតិជា"កញ្ា ប់"។ 
កនុងតំបន់ខលោះលទៀត របកាសនើយបរតតកកកមមតំបន់ផ្តមួយផ្ដល នផតល់ឲ្យលដ្ឋយការោិល័យរបកាស
នើយបរតតកកកមមតំបន់ មានអានុភាពលលើផ្ដនដើននតំបន់ល ោះទាងំមូល។ លដើមបើផតល់សុពលភាពដល់
របកាសនើយបរតតកកកមមតំបន់លៅកនុងរដាជាសមាជិក អាចតរមូវឲ្យមានការដ្ឋក់ការបកផ្របជាភាសា
ជាតិននរបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដល នផតល់ឲ្យ។  

 យនតការអនតរជាតិ៖ ស ំុំលិខិតលសនើសុំអនតរជាតិអាចរតូវ នលធវើល ើងលៅការោិល័យរបកាសនើយ    
បរតតកកកមមជាតិ ឬ តំបន់មយួចំនួនននរដា តថលលខើននសនធិសញ្ញា ស របតិបតតិការរបកាសនើយបរត
តកកកមម (PCT) ឬ លៅការោិល័យអនតរជាតិននអងគការកមមសិទធិបញ្ញា ពិភពលោក (WIPO) លដ្ឋយ
និលវសនជន ឬ ជនជាតិននរដា តថលលខើ ននPCT។ សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមអនតរ
ជាតិផ្តមយួ មានអានុភាពដូចោន នឹងសំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម  ថាន ក់ជាតិ ឬ
តំបន់ ផ្ដល នដ្ឋក់លៅកនុងរដា តថលលខើនើមួយៗនន PCT។ លទាោះបើជាផ្ផនកសំខាន់នននើតិវធិើសំ ំុ
លិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម រតូវ នលធវើល ើងកនុងករមិតអនតរជាតិក៏លដ្ឋយ ក៏របកាសនើយ   
បរតតកកកមមអាចរតូវ នផតល់ឲ្យលដ្ឋយរដាផ្ដលលសនើសុំកិចាការ រផ្តប៉ាុលណាណ ោះ លដ្ឋយអនុលោមតាម
ដំណាក់កាលជាតិនើមយួៗ ។  
 

លទាោះបើជា នើតិវធិើមានការផ្របរបួលតាមការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមក៏លដ្ឋយ ក៏ដំណាក់កាលខាង
លរកាម បង្ហា ញអំពើនើតិវធិើទូលៅបំផុត កនុងការផតល់របកាសនើយបរតតកកកមម៖ 
 ការដ្ឋក់ កយលសនើសុៈំ អនកដ្ឋក់ កយលរជើសលរ ើសយនតការននការលសនើសុំ  ដូចជាថាន ក់ជាតិ តំបន់ ឬ អនតរ
ជាតិ ល ើយចាប់លផតើមដ្ឋក់ កយផ្តមតង។ ការដ្ឋក់ កយលសនើសុំដំបូងរតូវ នចាត់ទុកជា "ការដ្ឋក់ កយ
លសនើសុអំាទិភាព" ល ើយការដ្ឋក់ កយលសនើសុំបនតប ទ ប់លផេងលទៀតលៅថាន ក់ជាតិ តំបន់ ឬ អនតរជាតិ 
អាចលធវើល ើងលៅកនុង "អំ ុងលពលអាទិភាព" ១ឆាន  ំតាមអនុសញ្ញា ទើរកុង ៉ា រ ើសសតើពើកិចាការ រកមមសទិធិ
ឧសា កមម។  

 ការរតតួពិនិតយទរមង់ៈ ការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមម រតូវរណ ថា មានការបំលពញរគប់ផ្បប
បទរដា ល ដូចជា  នដ្ឋក់រាល់សំ ំុឯកសារផ្ដល ក់ព័នធនឹងសំ ំុលិខិតលសនើសុំ  និង នបង់
កនរមរដា លរចួរាល់។ 

 ការរសាវរជាវសាន នដមុនៈ កនុងរបលទសភាគលរចើន ការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមម ទទលួបនទុក
រសាវរជាវសាន នដមុន ដូចជា រាល់ព័ត៌មានបលចាកវទិា ក់ព័នធ ផ្ដល នដឹងជាសារណរ ៈកនុងលពល
ដ្ឋក់ កយលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម ឬ លៅកាលបរលិចេទអាទិភាពននការដ្ឋក់ កយលសនើសុំ។ តាម   
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រយៈការលរបើរ ស់របព័នធទិននន័យទូោយ អនកជំ ញរតួតពិនិតយ អាចរ ង "រ យការ ៍ននការ
រសាវរជាវ" ផ្ដលបង្ហា ញនូវសាន នដមុនៗផ្ដល ក់ព័នធ។ 

 ការល ោះពុមពផាយៈ លៅកនុងរបលទសភាគលរចើន សំ ំុលិខិតលសនើសុរំបកាសនើយបរតតកកកមម រតូវ ន
ល ោះពុមពផាយកនុងរយៈលពល ១៨ផ្ខ ប ទ ប់ពើកាលបរលិចេទអាទិភាព ប ទ ប់ពើកាលបរលិចេទននការដ្ឋក់
 កយលសនើសុំ ឬការដ្ឋក់ កយលសនើសុំអាទិភាព។ ជាទូលៅ លៅលពលផ្ដលទទលួ នកិចាការ រ របកាស
នើយបរតតកកកមមក៏រតូវ នល ោះពុមពផាយផងផ្ដរ ។ 

 ការរតតួពិនិតយលមែតិៈ លគមិនរតួតពិនិតយលមែិតលៅរគប់ការោិល័យទាងំអស់ល ោះលទ។ ការោិល័យ
មយួចំនួន រតួតពិនិតយលមែិត ផ្តលៅលពលមានការលសនើសុំកនុងរយៈលពលជាក់ោក់ប៉ាុលណាណ ោះ។ អនករតួត
ពិនិតយ រតូវពិនិតយថាលតើសំ ំុលិខិតលសនើសុំ នបំលពញលកខខ ឌ  ថមើ និងមានជំហា នរកលឃើញថមើ លដ្ឋយ
លរបៀបលធៀបនឹងសាន នដមុនៗផ្ដលមានលៅកនុងរ យការ ៍ននការរសាវរជាវ។ លលើសពើលនោះ លគអាច     
ពិនិតយថាលតើតកកកមមល ោះអាចយកលៅអនុវតត នលៅកនុងវស័ិយឧសា កមម និងសថិតលៅកនុងវសិាល
ភាពននកិចាការ រលដ្ឋយរបកាសនើយបរតតកកកមម។ លៅកនុងរបលទសជាលរចើន ការរសាវរជាវសាន នដមុន 
និងការរតួតពិនិតយលមែិតរតូវលធវើល ើងបនតប ទ ប់ោន ។  

 ការផតល់កិចាការ រ/ការបដិលសធៈ ជាទូលៅ របសិនលបើមិន នបំលពញលកខខ ឌ ននការផតល់របកាស    
នើយបរតតកកកមម អនកដ្ឋក់ កយលសនើសុំរតូវ នលគផតល់ឱកាសឲ្យផ្កតរមូវសំ ំុលិខិតលសនើសុំរបស់ខលួន។ 
របសិនលបើដំល ើ រការរតួតពិនិតយផតល់លទធផលវជិាមាន របកាសនើយបរតតកកកមម រតូវ នការ រ 
ល ើយការោិល័យនឹងលចញវញិ្ញា បនបរតជូន។ លបើមិនដូលចាន ោះលទ សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរត
តកកកមមនឹងរតូវ នបដិលសធ។ 

 ប តឹ ងជំទាស់ៈ កនុងរយៈលពលជាក់ោក់មួយ ការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមភាគលរចើន
អនុញ្ញា តឲ្យតតើយជនបតឹងជំទាស់នឹងការផតល់របកាសនើយបរតតកកកមម លដ្ឋយល តុថាតកកកមមល ោះមិន
 នបំលពញលកខខ ឌ ននកិចាការ ររបកាសនើយបរតតកកកមម។ លៅកនុងរបលទសមយួចំនួន លគអាច
អនុញ្ញា តឲ្យតតើយជនលធវើការកត់សមាគ ល់និងបតឹងជំទាស់កនុងរយៈលពលជាក់ោក់មួយ មុននឹងផតល់
របកាសនើយបរតតកកកមម។  

 ប តឹ ងតវា៉ា ៈ ជាទូលៅ លសចកតើសលរមចផតល់ ឬ បដិលសធរបកាសនើយបរតតកកកមម និងលសចកតើសលរមច
របស់រកុមរបឹកាប តឹ ងជំទាស់ អាចរតូវ នបតឹងតវា៉ា លៅសាថ ប័នរដា ល ឬ តុោការ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

របូភាពទើ១. នើតិវធិើផតល់របកាសនើយបរតតកកកមម 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ការបង្ហា ញ 

មុខង្ហរសំខាន់ទើពើរននរបព័នធរបកាសនើយបរតតកកកមមគឺការបង្ហា ញ ជាឧទា រ ៍ របកាសនើយបរតតកក
កមម អាចឲ្យសារណរ ជនចូលលៅកាន់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបលចាកវទិាថមើ លដើមបើជរមុញការនចនរបឌិតថមើ និង
ចូលរមួចំផ្ កដល់កំល ើ នលសដាកិចា។ 
ថវើលបើ កិចាការ រ ផ្ដលផតល់ឲ្យលដ្ឋយរបកាសនើយបរតតកកកមម មានលកខ ៈផ្ដនដើ ផ្ដលមានវសិាលភាព
ផ្តលលើផ្ដនយុតាថ ធិការ ផ្ដលទទលួ នរបកាសនើយបរតតកកកមម ព័ត៌មានផ្ដលមានលៅកនុងឯកសារ
របកាសនើយបរតតកកកមម មានលកខ ៈជាសាកល ល ើយលៅលពលផ្ដលដ្ឋក់បង្ហា ញ ព័ត៌មានលនោះ អាច
ទទលួ នទូទាងំពិភពលោកលដ្ឋយរូបវន័តបុគគល ឬនើតិបុគគល ។ ដូលចនោះ វាអាចឲ្យបុគគលណាមយួលរៀនសូរត
តាម និងបលងកើតអវើផ្ដលថមើផ្ផែកលលើចំល ោះដឹងទាងំលនោះ។ 
►► ល តុអវើរតវូលរបើរ ស់ព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមម? 
ព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមម   គឺជាធនរណនដ៏សំខាន់មយួសរមាប់អនករសាវរជាវ តកកករ ស រគិន 
 ស រោស  ិជាកមម និងអនកជំ ញផ្ផនករបកាសនើយបរតតកកកមម។ ព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមម
អាចជយួអនកលរបើរ ស់ឲ្យ៖ 

ការដ្ឋក់ កយលសនើសំុ 

ការរតួតពនិិតយទរមង ់

ការរសាវរជាវសាន នដមុន

ការល ោះពុមពផាយ 

ការរតួតពនិិតយលមែតិ 

ការផតល/់បដិលសធ 

ប តឹ ងជំទាស ់
(កនុងករ ើ មួយចនំួន) 

ប តឹ ងតវា៉ា  
(កនុងករ ើ មួយចនំួន) 
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 លជៀសវាងពើការរសាវរជាវនិងការអភិវឌឍជាន់ោន  
 កំ ត់ពើភាពអាចទទលួ នរបកាសនើយបរតតកកកមមននតកកកមមរបស់ខលួន 
 លជៀសវាងការរលំោភបំ នរបកាសនើយបរតតកកកមមរបស់តកកករលផេងលទៀត 
  ៉ា ន់សាម នតនមលរបកាសនើយបរតតកកកមមរបស់ខលួន ឬ របស់តកកករលផេងលទៀត 
 លធវើអាជើវកមមលលើបលចាកវទិាតាមរយៈសំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម ផ្ដលមិនផ្ដលទទលួ
 នរបកាសនើយបរតតកកកមម ផ្ដលោម នសុពលភាពលៅកនុងរបលទសមយួចំននួ ឬពើរបកាសនើយបរត
តកកកមមផ្ដលអស់សុពលភាព 

 ទទលួ នព័ត៌មានពើសកមមភាពនចនរបឌិតថមើ និងទិសលៅ លពលអ គតរបស់នដគូរបកតួរបផ្ជង
  ិជាកមម 

 លធវើឲ្យរបលសើរល ើងនូវការលធវើផ្ផនការសរមាប់ការសលរមចចិតតផ្ផនក  ិជាកមម ដូចជាការផតល់អាជាា      
ប័ ណ  នដគូបលចាកវទិា ការរមួបញ្ាូ លរកុម  ុន និងការទិញយករកុម  ុន 

 កំ ត់និ ន ការចមបងៗកនុងវស័ិយបលចាកលទសជាក់ោក់ននផលរបលោជន៍សារណរ ៈ ដូចជា ក់
ព័នធនឹងសុខភាព ឬបរសិាថ ន និងផតល់មូលដ្ឋា នសរមាប់ការលរៀបចំលោលនលោ យ។ 

►► លតើមានព័ត៌មានអវើខលោះកនុងឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម? 
ព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមម មានរគប់ព័ត៌មាន ផ្ដល នល ោះពុមពផាយលៅកនុងឯកសាររបកាសនើយ
បរតតកកកមម ឬ អាច នមកពើការវភិាគសថិតិននការដ្ឋក់ កយលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម  រមួមាន៖ 
 ព័ត៌មានបលចាកលទស ផ្ដល នពើលសចកតើអធិបាយ និង គំនូសបង្ហា ញតកកកមម 
 ព័ត៌មានផ្ផនកចាប់ ផ្ដល នមកពើលសចកតើអោះអាងរបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដលកំ ត់ពើវសិាលភាព
ននតកកកមម និងសាថ នភាពគតិយុតតិរបស់វា 

 ព័ត៌មាន ក់ព័នធនឹងអាជើវកមម  នមកពើទិននន័យលោងផ្ដលកំ ត់អតតសញ្ញា  តកកករ កាលបរលិចេទ
ននការដ្ឋក់ កយលសនើសុំ  របលទសលដើម ។ល។ 

 ព័ត៌មាន ក់ព័នធនឹងលោលនលោ យសារណរ ៈ  នមកពើការវភិាគនិ ន ការននការដ្ឋក់ កយលសនើសុំ
ផ្ដលរតូវលរបើរ ស់លដ្ឋយអនកបលងកើតលោលនលោ យ ដូចជា កនុងយុទធសាស្រសតលោលនលោ យ
ឧសា កមមជាតិ។ 

លដ្ឋយផ្ ក ព័ត៌មានលនោះ លោងចំ ុចដូចខាងលរកាម៖ 
 អនកដ្ឋក់ កយលសនើសុៈំ ល ម្ ោះរូបវន័តបុគគល ឬរកុម  ុន ផ្ដលដ្ឋក់ កយលសនើសុំការ រតកកកមមជាក់ោក់
ណាមយួ។ 

 តកកករៈ ល ម្ ោះបុគគលមយួរូបឬលរចើនរូប ផ្ដល នបលងកើតបលចាកវទិាថមើ និង នអភិវឌឍតកកកមម។ 
 លសចកតើអធិបាយៈ ការពនយល់ចាស់ោស់ និងសលងខបពើបលចាកវទិាផ្ដលមានរសាប់ ក់ព័នធនឹងតកក 
កមមថមើ និងពនយល់ពើរលបៀបអនុវតតតកកកមមលនោះលដើមបើលដ្ឋោះរសាយបញ្ញា  ផ្ដលមិន នបង្ហា ញលដ្ឋយបលចាក 
វទិាផ្ដលមានរសាប់។   ជាទូលៅ រូបតំណាងជាក់ោក់ននបលចាកវទិាថមើ ក៏រតូវ នបង្ហា ញផងផ្ដរ។ 

 លសចកតើអោះអាងៈ ការកំ ត់ផលូវចាប់ននកមមវតថុផ្ដលលសនើសុំការ រ ឬទទលួ នកិចាការ រ។     លសចកតើ
អោះអាងនើមយួៗរតូវ នសរលសរជារបលោគផ្តមយួតាមផលូវចាប់ផ្ដលកំ ត់ពើតកកកមមនិងលកខ ៈ
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បលចាកលទសពិលសសរបស់តកកកមម។ លសចកតើអោះអាង រតូវផ្តចាស់ោស់ និងសលងខប ល ើយរតូវផ្ផែក
ទាងំរសុងលលើលសចកតើអធិបាយ។ 

 ការដ្ឋក់ កយលសនើសុអំាទិភាពៈ ការដ្ឋក់ កយលសនើសុំដំបូងផ្ដលជាមូលដ្ឋា នសរមាប់ការដ្ឋក់ កយលសនើសុំ
បនតប ទ ប់លទៀត ថាន ក់ជាតិ តំបន់ ឬអនតរជាតិ អាចរតូវ នលធវើល ើងកនុងអំ ុងលពលអាទិភាព ១ឆាន ។ំ1 

 កាលបរលិចេទអាទិភាពៈ មានរយៈលពល១ឆាន  ំ គិតចាប់កាលបរលិចេទននការដ្ឋក់ កយលសនើសុំដំបូង  
សរមាប់ការដ្ឋក់សំ ំុលិខិតលសនើសុំលផេងលទៀត។ 

 កាលបរលិចេទននការដ្ឋក់ កយលសនើសុៈំ ជាកាលបរលិចេទននការដ្ឋក់សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរត
តកកកមមនើមយួៗ លៅការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមណាមយួ។ 

 រដាផ្ដលលសនើសុឲំ្យការ រៈ របសិនលបើសំ ំុលិខិតលសនើសុំមានលកខ ៈតំបន់ឬអនតរជាតិ សិទធទាងំឡាយ 
អាចមានវសិាលភាពលលើរបលទសទាងំល ោះ ។ 

 សាថ នភាពគតិយុតតៈ បង្ហា ញថាលតើរបកាសនើយបរតតកកកមមទទលួ នកិចាការ រ ឬមិនទទលួ នកិចា
ការ រ។ របសិនលបើទទលួ នកិចាការ រ បង្ហា ញពើរបលទស ឬតំបន់ ផ្ដលការ ររបកាសនើយបរត
តកកកមមល ោះ ល ើយថាលតើរបកាសនើយបរតតកកកមមល ោះ លៅមានសុពលភាព ឬផុតសុពលភាព ឬ រតូវ
 នលធវើលមាឃភាពលៅកនុងរបលទស ឬ តំបន់ជាក់ោក់ណាមយួ។ 

 អាគតដ្ឋា ន និងការលោងៈ ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមមួយចំនួន ក៏មានការលោងលៅព័ត៌មានប
លចាកវទិា ក់ព័នធ ផ្ដលមិន នបង្ហា ញលដ្ឋយអនកដ្ឋក់ កយលសនើសុំ ឬលដ្ឋយអនករតួតពិនិតយរបកាស នើ
យបរតតកកកមមកនុងអំ ុងលពលនើតិវធិើផតល់របកាសនើយបរតតកកកមម។ ការលោងនិងអាគត ដ្ឋា នទាងំ
លនោះ រមួបញ្ាូ លទាងំឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម និងឯកសារមិនផ្មនរបកាសនើយបរតតកកកមម។ 

  ទិននន័យគនថនិលទទសន៍ៈ សំលៅជាទូលៅដល់ទិននន័យលផេងៗ ផ្ដលមានលៅទំព័រមុខននឯកសាររបកាស
នើយបរតតកកកមម ឬសំ ំុលិខិតលឆលើយតប និងអាចមានឯកសារទិននន័យកំ ត់អតតសញ្ញា   
ទិននន័យននការដ្ឋក់ កយលសនើសុំជាតិ ទិននន័យអាទិភាព ទិននន័យននការល ោះពុមពផាយ  ទិននន័យ        
ចំណាត់ថាន ក់ និងទិននន័យសលងខបលផេងលទៀតទាក់ទងនឹងខលឹមសារបលចាកលទសននឯកសារ។ 

 កូដរបលភទឯកសារៈ រតូវ នលរបើរ ស់លដើមបើសមាគ ល់ឯកសាររបកាសនើបរតតកកកមមផ្ដល នល ោះពុមព
ផាយ អារស័យលៅតាមរបលភទ និងសាថ នភាព (សូមលមើល សតង់ដ្ឋររបស់ WIPO  ST.16) ដូចជា 
ចំល ោះសំ ំុលិខិតលសនើសុំអនតរជាតិផ្ដល នល ោះពុមពផាយលរកាម PCT លលខកូដ A1 បង្ហា ញពើ
សំ ំុលិខិតលសនើសុំអនតរជាតិផ្ដល នល ោះពុមពផាយ លដ្ឋយមានដ្ឋក់អកេរ ISR(រ យការ ៍
រសាវរជាវជាអនតរជាតិ) ចំផ្ កឯលលខកូដ A2 បង្ហា ញពើសំ ំុលិខិតលសនើសុអំនតរជាតិផ្ដល នល ោះ
ពុមពផាយ លដ្ឋយោម ន ISR ល ើយលលខកូដ A3 តំណាងឲ្យ ISR ផ្ដល នល ោះពុមពផាយលដ្ឋយមាន
ការផ្កតរមូវលៅទំព័រមុខ។ 

                                                           
1  រកុមននសំ ំុលិខិតលសនើសំុ ផ្ដលផ្ផែកលលើសំ ំុលិខិតលសនើសំុផ្តមយួ ដូចផ្ដល នលលើកល ើងខាងលលើ សំលៅដល ់ "សំ ំុរបកាសនើយបរតតកក
កមម"។ ការកំ តអ់តតសញ្ញា  សមាជិកននសំ ំុរបកាសនើយបរតតកកកមម មិនរតឹមផ្តបង្ហា ញពើរបលទស ឬតំបនផ់្ដលលសនើសំុការ ររបកាសនើយ  
បរតតកកកមមលដ្ឋយអនកដ្ឋក ់កយលសនើសំុប៉ាុលណាណ ោះលទ ផ្ថមទាងំអាចមានការបកផ្របសំ ំុលិខិតលសនើសំុជាភាសាលផេងៗលទៀតផង។  
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 INID កូដៈ ("គឺជាលលខផ្ដលរតូវ នរពមលរពៀងជាអនតរជាតិសរមាប់កំ ត់អតតសញ្ញា  ទិននន័យ
[គនថនិលទទសន៍]")។ ការកំ ត់អតតសញ្ញា  រណតុលផេងោន ននទិននន័យគនថនិលទទសន៍ (សូមលមើល សតង់
ដ្ឋរ WIPO ST.19) ដូចជា លលខកូដ ១១  ក់ព័នធនឹងលលខរបកាសនើយបរតតកកកមម ល ើយលលខ
កូដ ៥៤  ក់ព័នធនឹងចំ ងលជើងតកកកមម។ បញ្ា ើទាងំមូលននលលខកូដ INID អាចរក នតាមរយៈលគ
 ទំព័រ www.wipo.int/standards/pdf/03-09-01.pdf#INID 

 លលខកូដរបលទសៈ កំ ត់របលទសលផេងៗោន លដ្ឋយលលខកូដរបលទសពើរអកេរ ដូចជា លលខកូដ "WO" 
បង្ហា ញពើការោិល័យអនតរជាតិរបស់ WIPO។ បញ្ា ើលលខកូដរបលទស មានលៅកនុងសតង់ដ្ឋរ ST.3 

របស់ WIPO និងអាចរក នលៅកនុងលគ ទំព័ររបស់ WIPO។ 
របូភាពទើ២ គំរទំូព័រមុខននស ំុំលខិិតលសនើសុរំបកាសនើយបរតតកកកមម 

  

 

ចំណាតថ់ាន ក់ 
កាលបរលិចេទននការ
ដ្ឋក់ កយលសនើសំុ 
កាលបរលិចេទ 
អាទិភាព 

 
អនកដ្ឋក់ កយសំុ 

តកកករ 

ចំ ងលជើង 

លសចកតើសលងខប 

រដាផ្ដលលសនើសំុ
ឲ្យការ រ 
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 ►► លតើព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមមអាចរក នលៅកផ្នលងណា? 
សារណរ ជនអាចទទលួ នព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមមតាមរយៈរបភពទិននន័យលផេងៗ។ របព័នធ
ទិននន័យនើមយួៗ ផទុកនូវសំ ំុឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមជាក់ោក់ណាមួយ។  លពលបចាុបបននលនោះ 
ោម នរបព័នធទិននន័យណាមួយផ្ដលមានរគប់ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមទាងំអស់ ផ្ដល នល ោះពុមព
ផាយជាសាកលល ោះលទ។ ដូលចនោះ ចា ំច់រតូវផ្សវងរកពើរបព័នធទិននន័យជាលរចើន លដើមបើរសាវរជាវនិងចូល
លៅកាន់ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដល ក់ព័នធនឹងអនក។ 

ការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមជាតិ និងតំបន់ជាលរចើន អាចឲ្យចូលលៅកាន់ប តុ ំ ឯកសាររបកាស  
នើយបរតតកកកមមរបស់ពកួលគលដ្ឋយមិនគិតនថល ផ្ថមទាងំចូលលៅកាន់ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមមយួ
ចំននួពើការោិល័យលផេងលទៀត។ បញ្ា ើរបព័នធទិននន័យរបកាសនើយបរតតកកកមមជាតិជាលរចើន អាចរក ន
តាមរយៈ៖ 
www.wipo.int/patentscope/en/national_databases.html    

WIPO ផតល់ជូនលដ្ឋយមិនគិតនថលនូវការចូលលៅកាន់តាមអនឡាញនូវសំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរត
តកកកមមអនតរជាតិ កនុងរកបខ័ ឌ  PCT

2
 និងឯកសារផ្ដល ក់ព័នធ រពមទាងំប តុ ំ របកាសនើយបរតតកកកមម 

ផ្ដល នពើការោិល័យជាតិនិងតំបន់តាមរយៈលសវាផ្សវងរកPATENTSCOPE៖ 
https://patentscope.wipo.int 

អនកផតល់លសវាយកនថល និងមិនយកនថលមយួចំននួ ក៏ផតល់ឲ្យនូវរបព័នធទិននន័យព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកក
កមមតាមអនឡានលដ្ឋយមិនគិតនថលផងផ្ដរ។ អនកផតល់លសវាគិតនថលមយួចំនួន  នបលងកើតលសវាតនមលបផ្នថម
សរមាប់ការចូលលៅកាន់ព័ត៌មានលដ្ឋយបងកនរម រមួទាងំមានការបកផ្របព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមម 
និងរបព័នធចំណាត់ថាន ក់បផ្នថម ដូចជា តាមរយៈរច សមព័នធគើមើនិង របតិកមម ឬ ដំល ើ រការជើវសាស្រសត។ 

ជាងលនោះលៅលទៀត មានលសវារសាវរជាវអាជើព ផ្ដលអាចផ្សវងរកសាន នដមុនកនុង មអនកដ្ឋក់ កយលសនើសុំ
របកាសនើយបរតតកកកមម និងអាចមានរបលោជន៍ របសិនលបើការរសាវរជាវដំបូង មិនទទលួ នលទធផល
ជាទើលពញចិតត។ 

បញ្ា ើអនកផតល់លសវារបកាសនើយបរតតកកកមមជាលរចើន អាចរក នលៅ៖ www.piug.org/vendors.php 

 

►► លតើយុទធសាស្រសតអវើផ្ដលអាចលរបើរ ស់លដើមបើរសាវរជាវព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមម? 
ការរសាវរជាវកនុងឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម អាចឲ្យអនកររកលឃើញព័ត៌មានសតើពើការអភិវឌឍថមើៗនន     
វស័ិយបលចាកលទស។ ជាការពិត ចំល ោះវស័ិយបលចាកវទិាមយួចំននួ ការអភិវឌឍថមើៗ រតូវ នកត់រតាជា
បឋម និងជនួកាលរតូវ នកត់រតាទាងំរសុងលៅកនុងឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម។ ប៉ាុផ្នត រតូវចងចាពំើ
ការករមិតននទិននន័យផ្ដលរតូវរសាវរជាវ។ ោម នរបភពទិននន័យផ្តមយួ ផ្ដលរគបដ ត ប់លលើព័ត៌មាន       

                                                           
2
 សរមាបព់ត័ម៌ានបផ្នថមសតើពើសនធិសញ្ញា ស របតិបតតិការរបកាសនើយបរតតកកកមម  សូមចូលលៅកាន ់www.wipo.int/pct/en/treaty/about.htm 

http://www.piug.org/vendors.php
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បលចាកវទិាទាងំអស់ ឬព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមមទាងំអស់ល ោះលទ។ ព័ត៌មាន អាចរតូវ នករមិត 
តាមកាលបរលិចេទ ឬរបលទសផ្ដលអាចមានការកត់រតា ឬមលធា យរសាវរជាវផ្ដល នផតល់ឲ្យ។  

ការរសាវរជាវរបកបលដ្ឋយរបសិទធភាពននឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម និងរបភពព័ត៌មានបលចាកវទិា
លផេងលទៀត ជាទូលៅតរមូវឲ្យមានចំល ោះដឹងរងឹមាលំលើវស័ិយបលចាកលទសននតកកកមមល ោះ។ ការយល់ដឹងពើ
វាកយស័ពទ និងបញ្ញា ផ្ដលទាក់ទងនឹងវស័ិយលនោះគឺចា ំច់ណាស់ របសិនលបើមានការកំ ត់លកខ ៈវនិិចេ័យ
ននការរសាវរជាវ នរតឹមរតូវ។ 

លកខ ៈវនិិចេ័យននការរសាវរជាវ ផ្ដលអាចលរបើរ ស់លដើមបើផ្សវងរករបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដល ក់ព័នធ 
មាន៖  
  កយគនលឹោះ 
 ចំណាត់ថាន ក់របកាសនើយបរតតកកកមម 
 កាលបរលិចេទ (ដូចជា កាលបរលិចេទអាទិភាព កាលបរលិចេទននសំ ំុលិខិតលសនើសុំ កាលបរលិចេទល ោះ
ពុមពផាយ កាលបរលិចេទផតល់) 

 ការលោងរបកាសនើយបរតតកកកមម ឬ លលខកំ ត់អតតសញ្ញា   (លលខសំ ំុលិខិតលសនើសុំ លលខ
ល ោះពុមពផាយ លលខរបកាសនើយបរតតកកកមម) 

 ល ម្ ោះអនកដ្ឋក់ កយលសនើសុំ/អនកទទលួសិទធិ ឬតកកករ។ 

លកខ ៈវនិិចេ័យផ្ដលោរំទដល់ការរសាវរជាវលផេងោន  អាចមានលកខ ៈខុសោន ។ លសវារសាវរជាវមយួ
ចំននួ អាចឲ្យផ្សវងរកឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម នោ៉ា ងទូលំទូោយ លសវារសាវរជាវលផេងលទៀត 
អាចមានការករមិតលកខ ៈវនិិចេ័យលរចើន។ 

ផ្ផនកននឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដលរតូវ នរសាវរជាវលដ្ឋយលរបើរ ស់លកខ ៈវនិិចេ័យខាងលលើ
អាចមានភាពខុសោន ពើលសវារសាវរជាវមយួលៅលសវារសាវរជាវមយួលទៀត។ លសវារសាវរជាវភាគលរចើន
អនុញ្ញា តឲ្យអនកលរបើរ ស់ផ្សវងរកទិននន័យគនថនិលទទសន៍/ទិននន័យទំព័រមុខ ផ្ដលទិននន័យទាងំអស់មានលៅ
កនុងសំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម លលើកផ្លងផ្តលសចកតើអធិបាយ និងលសចកតើអោះអាង។ លស
វារសាវរជាវមយួចំនួន រមួទាងំលសវារសាវរជាវ WIPO PATENTSCOPE អាចឲ្យមានការផ្សវងរកអតថបទ
លពញលលញរពមទាងំលសចកតើអធិបាយ និងលសចកតើអោះអាង។ ទិននន័យផ្ដលអាចរសាវរជាវ នជាលរចើន 
អាចមានការករមិតផងផ្ដរ ចំល ោះឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមចាស់ៗ។ កនុងករ ើ មយួចំនួន ដូចជា 
ឯកសារទាងំលនោះអាចរតូវ នរសាវរជាវ នផ្តតាមចំ ងលជើង ឬលលខលោងរបកាសនើយបរតតកកមម
ប៉ាុលណាណ ោះ។ 
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ចល ល ោះលពលរវាងការដ្ឋក់ កយលសនើសុ ំ និងការល ោះពុមពផាយៈ អំ ុងលពលរវាងកាលបរលិចេទអាទិ
ភាព និងកាលបរលិចេទននការល ោះពុមពផាយគឺរយៈលពល១៨ផ្ខ។ ប៉ាុផ្នត របសិនលបើរបកាសនើយ     
បរតតកកកមមរតូវ នផតល់ឲ្យ មាា ស់របកាសនើយបរតតកកកមមមានសិទធិហាមឃាត់តតើយជនមិនឲ្យ
លធវើអាជើវកមមលលើបលចាកវទិាផ្ដលសថិតលរកាមកាលបរលិចេទអាទិភាព។ លដើមបើកាត់បនថយការរលំោភ
បំ នសិទធិបុគគលដនទ ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមកនុងរបលទស ឬតំបន់ផ្ដល ក់ព័នធ គរួ
រតូវ នរតួតពិនិតយលដើមបើបង្ហា ញពើឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដល នល ោះពុមព ផាយចុង
លរកាយបំផុត។   
លសវារសាវរជាវមយួចំននួ អាចឲ្យអនកទាញផលរបលោជន៍ពើរបព័នធជូនដំ ឹង ដូចជា តទ ងំ RSS 

លដើមបើតាមដ្ឋនការអភិវឌឍវស័ិយបលចាកវទិាជាក់ោក់។ 
 
 ការរសាវរជាវតាមរយៈ កយគនលឹោះ 
របព័នធទិននន័យព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមមជាទូលៅអាចរតូវ នរសាវរជាវលដ្ឋយលរបើរ ស់ កយគនលឹោះ
ផ្ដលពិព ៌ ពើបលចាកវទិា ឬ បញ្ញា ផ្ដលរតូវលដ្ឋោះរសាយលដ្ឋយបលចាកវទិាល ោះ។  

លដើមបើរសាវរជាវឲ្យចំលោលលៅ អាចលរបើរ ស់ឧបករ ៍ដូចខាងលរកាម៖ 
 យនតការ កយ (Word operators)៖ (Boolean operators)  កយគនលឺោះអាចរតូវ នបញ្ាូ លោន  និង/ឬ 
ដកលចញលដ្ឋយលរបើរ ស់ "Boolean operators" ដូចជា "AND" "ANDNOT" (ឬជាធមមតា 
"NOT") "OR" "XOR" និង "NEAR" ជាឧទា រ ៍៖  

លតនើនស AND រោប់ ល់ ➡ ឯកសារផ្ដលមានទាងំ កយ "លតនើនស" និង "រោប់ ល់" 
លតនើនសANDNOT រោប់ ល់ ➡ ឯកសារផ្ដលមាន កយ "លតនើនស " ប៉ាុផ្នតោម ន "រោប់ ល់" 
លតនើនស OR រោប់ ល់ ➡ ឯកសារផ្ដលមាន កយណាមយួ "លតនើនស " ឬ "រោប់ ល់" ឬ មាន

ទាងំពើរ 
លតនើនស XOR រោប់ ល់ ➡ ឯកសារផ្ដលមាន កយណាមយួ "លតនើនស " ឬ "រោប់ ល់"  ប៉ាុផ្នតមនិ

មានទាងំពើរ 
លតនើនស NEAR រោប់ ល់ ➡ ឯកសារផ្ដលមានទាងំ កយ "លតននើស" ឬ "រោប់ ល់" លៅកនុងចនំនួនន

 កយណាមយួ3 
 
យនតការ កយ "NEAR"អាចមានរបលោជន៍កនុងការរមួបញ្ាូ លនូវឃាល ខុសោន ផ្ដលមានពើរ កយឧទា រ ៍ 
"metal cutting" "cutting metal" "cutting of metal" "cutting through metal" ប៉ាុផ្នតមិនរាប់បញ្ាូ លនូវ

                                                           
3
 កនុងលសវារសាវរជាវ WIPO PATENTSCOPE ករមិតទូលៅនន កយផ្ដលរសាវរជាវរមួជាមយួយនតការ កយ NEAR រតូវមាន ៥  កយ។ ការ
កំ តរ់បសអ់នកលរបើរ សអ់ាចរតូវ នបញ្ញា កល់ដ្ឋយបផ្នថមសញ្ញា របផ្ ល(∼) និងចំននួផ្ដលចង ់នលៅខាងលរកាយ កយ (ដូចជា"tennis 

ball"∼10)។ 

របយត័ន 
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ឯកសារផ្ដល កយល ោះសថិតលៅលរៅបរបិទ ផ្ដលអាចលកើតល ើង របសិនលបើយនតការ "AND" រតូវ នលរបើ
រ ស់។3 

 ការកាត់ឲ្យខលើ (Truncation)៖  កយអាចរតូវ នកាត់ឲ្យខលើ ឧទា រ ៍៖ ឬសដំបូង ឬ លដើមរតូវ ន
កាត់ឲ្យខលើ តាមរយៈការបនថយរបផ្វងលដ្ឋយលរបើរ ស់យនតការមយួលៅថា wildcard ជាទូលៅជាសញ្ញា
តក យ (*) សញ្ញា សួរ (?) សញ្ញា រ ក់ដុោល រ ($) ឬសញ្ញា ភាគរយ (%) រតូវ នលរបើរ ស់លដើមបើ
បលងកើនវសិាលភាពកនុងការរសាវរជាវ ឧទា រ ៍៖ 
 

 

 

 

 

លសវារសាវរជាវខលោះអនុញ្ញា តទាងំការកាត់លឆវង និងសាត  ំ ប៉ាុផ្នតការរសាវរជាវជាលរចើនដូចជា លសវារសាវរជាវ 
WIPO PATENTSCOPE អនុញ្ញា តចំល ោះផ្តការកាត់សាត បំ៉ាុលណាណ ោះ។ លសវារសាវរជាវខលោះចាត់ទុករាល់ កយ
រសាវរជាវជា កយលដើមលដ្ឋយមិនតរមូវឲ្យលរបើរ ស់ wildcard ល ោះលទ។ 

 ការរបមូលផតុ ំ (Nesting)៖ ការរបមូលផតុ ំសំលៅដល់ការលរបើរ ស់រងវង់រកចកកនុងការលរៀបចំសំនរួរសាវ 
រជាវលដើមបើលដ្ឋោះរសាយការយល់រច កំនុងការផ្សវងរក ឧទា រ ៍៖ 
 

លតននើស AND រោប់ ល់ OR 

 រា៉ា ផ្កត 
➡ លទធផលននការរសាវរជាវរបកបលដ្ឋយសកាត នុពលពើរនឹងរតូវ

 នលដ្ឋោះរសាយ 
(លតននើស AND រោប់ ល់) 
OR រា៉ា ផ្កត 

➡ ឯកសារមាន កយណាមួយ "លតននើស" និង "រោប់ ល់" ឬ 
 កយ "រា៉ា ផ្កត" 

លតននើស AND (រោប់ ល់ OR 

រា៉ា ផ្កត) 
➡ ឯកសារមាន កយ "លតននើស" និង កយណាមួយ "រោប់ ល់" 

ឬ "រា៉ា ផ្កត" 
 
លំដ្ឋបទូ់លៅផ្ដលមានយនតការលផេងោន  រតូវ នអនុវតតលៅលពលោម នរងវង់រកចក អាចមានភាពខុសោន  
រវាងលសវារសាវរជាវ។ ល តុដូលចនោះល ើយ ការរបមូលផតុ ំនឹងរតូវ នលរបើរ ស់លៅលពលបញ្ាូ លយនតការ 
Boolean លដើមបើរណ ថាការរសាវរជាវរតូវ នលធវើល ើងតាមការរពឹំងទុក។  

 ឃាល ៖ របសិនលបើអនកលរបើរ ស់អភស្រនតសញ្ញា ចំល ោះ កយមយួរកុម (") រគប់ កយផ្ដលសថិតលៅកនុងអភ
ស្រនតសញ្ញា នឹងរតូវ នចាត់ទុកថាជា កយរសាវរជាវផ្តមួយ។ កតាត លនោះអនុញ្ញា តឲ្យអនកអាចរសាវរជាវ
ឃាល ផ្ដលមាន កយលរចើនជាជាងកំ ត់ជាក់ោក់នូវ កយនើមយួៗជា កយលដ្ឋយផ្ កពើោន  
ឧទា រ ៍៖  

elect*➡ រាល់ឯកសារផ្ដលមាន កយលនោះផ្ផែកលលើ កយលដើម "elect" ឧទា រ ៍ 
"electricity" "electrical" "electron" (ប៉ាុផ្នតក៏រមួបញ្ាូ លនូវ កយដូចជា 
"election" "electoral"។ល។ ផ្ដលអាចមិន ក់ព័នធលៅនឹងការរសាវរជាវជាក់
ោក់ ឧទា រ ៍៖ ចំល ោះបលចាកវទិា ក់ព័នធនឹងelectricity) 
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រោប់ ល់លតននើស ➡ ឯកសារមាន កយទាងំពើរ "លតននើស" និង "រោប់ ល់" (ជាទូលៅ 

ចាត់ទុកជា  "AND" ) 
"រោប់ ល់លតននើស"  
 

➡ ឯកសារមានឃាល  "រោប់ លលតននើស" 

 

 
លរចើនភាសាៈ ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមអាចរក នជាលរចើនភាសា។ រតូវគិតពិចារណាពើ
បញ្ញា លនោះលៅលពលរសាវរជាវរបកាសនើយបរតតកកកមម។ ឧទា រ ៍ សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាស
នើយបរតតកកកមមអនតរជាតិផ្ដលដ្ឋកល់រកាមសនធិសញ្ញា ស របតិបតតិការរបកាសនើយបរតតកកកមម 
(PCT) រតូវមានចំ ងលជើង និងលសចកតើសលងខប ជាភាសាអង់លគលស និង រាងំ ប៉ាុផ្នតផ្ផនកលផេង
លទៀតននសំ ំុលិខិតលសនើសុំ (ដូចជា លសចកតើអធិបាយ និងលសចកតើអោះអាង) អាចលធវើល ើងជា
ភាសាលផេងលទៀត។ ដូលចនោះការរសាវរជាវលដ្ឋយលរបើរ ស់ កយភាសាអង់លគលស អាចទាញយកមក
 នផ្តអតថបទភាសាអង់លគលសប៉ាុលណាណ ោះ។  កយមួយចំននួ អាចមានកនុងភាសាជាលរចើនប៉ាុផ្នតមាន
អតថន័យខុសោន លៅកនុងភាសានើមយួៗ។ ឧទា រ ៍  កយ "vent" ពិព ៌ ពើការលបើក ឬហាង 
លៅកនុងភាសាអង់លគលស ប៉ាុផ្នតមានន័យថា "ខយល់" លៅកនុងភាសារ រាងំ។ 

ការរបកបខុសៈ លទាោះបើជាមានយនតការរតួតពិនិតយគុ ភាពននដំល ើ រការរបកាសនើយបរតតកក
កមម  កយផ្តងផ្តមិនអាចរបកបទាងំអស់ល ោះលទ។ 

ន័យដូច ឬល ម្ ោះវទិាសាស្រសតៈ បលចាកវទិា ជាលរឿយៗ រតូវ នអធិបាយលដ្ឋយលរបើរ ស់ កយ
បលចាកលទសឬ  កយទូលៅខុសៗោន  ជាលរចើន។  
ការរបមូលផតុ ំ កយផ្ដលមានន័យដូចោន  (ដូចជា ការលរបើរ ស់វច នុរកមជំ ញបលចាកលទស) 
និងការពាោមរកគំនិតសនូលទូលៅននតកកកមម (ចរតិលកខ ៈបលចាកលទសចមបង ឬកមមវតថុ
បលចាកលទសសនូល)។  កយគនលឹោះផ្ដល នកំ ត់តាមរលបៀបលនោះ អាចរតូវរ នរមួបញ្ាូ លលដ្ឋយ
លរបើរ ស់ឧបករ ៍រសាវរជាវដូច នលរៀបរាប់ខាងលលើ (យនតការ Boolean ការកាត់ឲ្យខលើ និង 
ការរបមូលផតុ)ំ។ 

 ការរសាវរជាវតាមចំណាត់ថាន ក់របកាសនើយបរតតកកកមម 
រាល់ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម រតូវ នចាត់ថាន ក់លដ្ឋយលរបើរ ស់របព័នធសតង់ដ្ឋរផ្ដលកំ ត់រកុម
បលចាកវទិាមយួ ឬលរចើន ផ្ដលពិព ៌ ពើការបលងកើតថមើកនុងឯកសារល ោះ។ របព័នធចំណាត់ថាន ក់ទាងំលនោះគឺ
ឯករាជយពើភាសា និងវាកយស័ពទ ល ើយរតូវ នកំ ត់ឲ្យរបកាសនើយបរតតកកកមម និងឯកសារបលចាកលទស
លផេងលទៀតលដ្ឋយអនករតួតពិនិតយរបកាសនើយបរតតកកកមមវជិាា ជើវៈ។ ជាលទធផល ការរសាវរជាវឯកសារ

របយត័ន 
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របកាសនើយបរតតកកកមមតាមចំណាត់ថាន ក់របកាសនើយបរតតកកកមម អាចជំនៈនូវឧបសគគននការរសាវរជាវ
លដ្ឋយលរបើ កយគនលឹោះផ្តមា៉ាង។  

របព័នធចំណាត់ថាន ក់របកាសនើយបរតតកកកមមអនតរជាតិ (IPC) គឺជារបព័នធមួយផ្ដលរតូវ នលរបើរ ស់
ោ៉ា ងទូលំទូោយ។ ព័ត៌មានជាលរចើនលទៀតសតើពើរបព័នធ IPC អាចរក នតាមរយៈ  
www.wipo.int/classifications/ipc/en 

 

របព័នធ IPC រគបដ ត ប់លសទើរគប់រូបភាពននវស័ិយបលចាកវទិា។ IPC រតូវ នផ្កសរមួលជាលទៀតទាត់លដើមបើ
លធវើឲ្យរបព័នធរបលសើរល ើង លដ្ឋយគិតពើការអភិវឌឍន៍បលចាកលទស។ លៅកនុងកំផ្ ទរមង់ចុងលរកាយបងែស់ 
IPC ផ្បងផ្ចកបលចាកវទិាលចញរបផ្ លជា ៧០ ០០០ វស័ិយ ឬ រកុម។  រកុមនើមួយៗអធិបាយពើបលចាក
វទិាជាក់ោក់ និងរតូវ នកំ ត់អតតសញ្ញា  លដ្ឋយ "សញ្ញា ចំណាត់ថាន ក់" ផ្ដលមានលំដ្ឋប់លលខ និង 
អកេរ។ សញ្ញា  IPC ជាទូលៅអាចរក នលៅកនុងទិននន័យគនថនើលទទសន៍ ផ្ដលមានលៅកនុងឯកសារ
របកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដល នល ោះពុមពផាយ។ 

របព័នធ IPC រតូវ នលរៀបចំល ើងតាមឋា នុរកម ពើខពស់បំផុតលៅទាបបំផុត។ ករមិតទាងំលនោះគឺ៖ ជំពូក 
ផ្ផនក អនុផ្ផនក និងរកុម (រកុមចមបង និងអនុរកុម)។ ជំពូកនើមយួៗមានចំ ងលជើង និងអកេរកូដជាក់
ោក់ ដូចខាងលរកាម៖ 
ក តរមូវការចា ំច់របស់មនុសេ 
ខ ដំល ើ ររបតិបតិត  ការដឹកជញ្ាូ ន 
គ គើមើវទិា លោ ៈវទិា 
ឃ វាយនភ ឌ   រកដ្ឋស 
ង សំ ង់រងឹ 
ច បលចាកលទសវសិវកមម ការបំភលឺ ការដុតកំលៅ អាវុធយុទធភ ឌ  ការបំផទុោះ 
ឆ រូបវទិា 
ជ អគគិសនើ 

 
ពើជំពូក (ករមិតឋា នុរកមខពស់បំផុត) លៅអនុរកុម (ករមិតឋា នុរកមទាបបំផុត) ដូចជាកូដ (C21B 

7/10) អាចបំផ្បក ដូចខាងលរកាម៖ 
➡ ជំពូក C: គើមើវទិា លោ ៈវទិា 
➡ ផ្ផនក C21: លោ ៈវទិាននផ្ដក 
➡ អនុផ្ផនក C21B: ផលិតកមមផ្ដក ឬ ផ្ដកផ្ថប 
➡ រកុមចមបង C21B 7/00:  បំផទុោះ 
➡ អនុរកុម C21B 7/10: ការលធវើឲ្យរតជាក់ ឧបករ ៍លធវើឲ្យរតជាក់ 
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ការរសាវរជាវលដ្ឋយលរបើរ ស់ ដូចជាអនុផ្ផនក C21B  នឹងរត ប់លៅការកត់រតាទាងំអស់ ផ្ដលចាត់ថាន ក់
សថិតរកុមចមបង C21B 7/00 ក៏ដូចជារកុមចមបង C21B 3/00 C21B 5/00 ។ល។ 
អនុរកុមរតូវ នផ្បងផ្ចកបនតលដ្ឋយសញ្ញា ចុចមយួ ឬលរចើនលៅពើមុខចំ ងលជើងផ្ដលបង្ហា ញពើទើតាងំ
ឋា នុរកមននអនុរកុមនើមួយៗ។ អនុរកុមមួយជាមយួនឹងសញ្ញា ចុចមយួចំនួន បលងកើតជាការផ្បងផ្ចកបនត
ននអនុរកុមជិតជាងលគខាងលលើផ្ដលមានសញ្ញា ចុចមយួតិចជាង។ កនុងឧទា រ ៍លៅទំព័រប ទ ប់ អនុរកុម 
C02F 1/461 និង C02F  1/469 (ចំននួសញ្ញា ចុចពើរ) តំណាងឲ្យការផ្បងផ្ចកបនតននអនុរកុម C02F 

1/46 (ចំនួនសញ្ញា ចុចមយួ)។ 
របូភាពទើ៣ ករមិតសញ្ញា ចុចចំណាត់ថាន ក់ IPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

លដើមបើកំ ត់អតតសញ្ញា  និមិតតសញ្ញា  IPC ផ្ដល ក់ព័នធ ការរសាវរជាវតាម កយគនលឹោះនន IPC អាច   
លធវើលៅលលើលគ ទំព័រ  WIPO http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page&notion= scheme& 

version="0140101 លដ្ឋយលរបើរ ស់មុខង្ហរ "STATS"។ ការបញ្ាូ ល កយគនលឹោះចូលលៅកនុងរបព័នធ នឹង   
បំផ្លងបញ្ា ើនិមិតតសញ្ញា  IPC ផ្ដល កព័់នធនឹង កយផ្ដល នបញ្ាូ ល។  

របព័នធចំណាត់ថាន ក់គរួឲ្យកត់សមាគ ល់លផេងលទៀតលរបើរ ស់លដ្ឋយការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមរមួ
មាន៖ 
 របព័នធចំណាត់ថាន ក់ស របតិបតតិការរបកាសនើយបរតតកកកមម (CPC) ផ្ដល នអភិវឌឍរមួោន លដ្ឋយ
ការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមអឺរ ៉ាុប (EPO) និងការោិល័យមា៉ា ក និងរបកាសនើយបរតតកក
កមមស រដាអាលមរកិ ផ្ដលផ្ផែកលលើ IPC ប៉ាុផ្នតរតូវ នផ្បងផ្ចកបផ្នថមលទៀតជាអនុរកុមជាក់ោក់។ 

 របព័នធសនទសេន៍ឯកសារ (FI) លរបើរ ស់លដ្ឋយការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមជប៉ាុន ផ្ផែកលលើ 
IPC ប៉ាុផ្នតមានបផ្នថមការបំផ្បកបនត និងរណតុចំណាត់ថាន ក់បផ្នថម ("F-terms") ផ្ដលលរបើរ ស់លដើមបើ
បង្ហា ញលកខ ៈបលចាកលទសពិលសស ឬ ទិដាភាពននតកកកមម។ 
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 ការរសាវរជាវតាមលដំ្ឋប់លលខ/កាលបរលិចេទ 

 ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមរតូវ នកំ ត់លដ្ឋយលលខសមាគ ល់ពិលសសលៅដំណាក់កាលនើមយួៗ
កនុងដំល ើ រការរបកាសនើយបរតតកកកមម ដូចជា៖ 
 លលខសំ ំុលិខិតលសនើសុ ំ
 លលខល ោះពុមពផាយ និង  
 លលខរបកាសនើយបរតតកកកមម របសិនលបើរបកាសនើយបរតតកកកមមរតូវ នផតល់លដ្ឋយអាជាា ធរមាន
សមតថកិចាជាតិ ឬតំបន់។ 

កាលបរលិចេទសំខាន់ៗក៏រតូវ នកត់រតាផងផ្ដរលៅកនុងឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម រមួមាន៖ 
 កាលបរលិចេទដ្ឋក់ កយលសនើសុំ 
 កាលបរលិចេទល ោះពុមពផាយ និង  
 កាលបរលិចេទអាទិភាព (កាលបរចិេទននការដ្ឋក់សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ផែកលលើ
ការអោះអាងសិទធអិាទិភាព)។ 

លៅលពលផតល់ សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមជាតិ ឬតំបន់នឹងទទលួ នកាលបរលិចេទននការ
ផតល់។ សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមអនតរជាតិផ្ដលចូលដំណាក់កាលជាតិនឹងទទលួ ន
លលខសំ ំុលិខិតលសនើសុំជាតិ និងកាលបរលិចេទចូលដំណាក់កាលជាតិ ល ើយលរកាយមកកំ ត់ពើព័ត៌មាន 
 ក់ព័នធនឹងការផតល់ ឬ បដិលសធ ឬ ការដកលទាវញិ។  

ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមអាចរតូវ នកំ ត់ លដ្ឋយលរបើរ ស់លលខសមាគ ល់ និងកាលបរលិចេទ
សំខាន់ៗ ។ លសវារសាវរជាវមយួចំននួ ោរំទការលរបើរ ស់យនតការ   លដើមបើសរមួចការរសាវរជាវជា
ទរមង់លលខ    និងទរមង់កាលបរលិចេទណាមយួ។ យនតការទូលៅ អាចរមួមាន៖ ធំជាង (>) តូចជា (<) 

 

ការយតឺោ៉ា វកនុងការលធវើចណំាត់ថាន ក់IPCល ើងវញិ: IPC រតូវ នផ្កសរមួលជាលទៀតទាត់តាម
លពលលដ្ឋយគិតពើការអភិវឌឍន៍បលចាកវទិាថមើ។ សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម
ផ្ដល នល ោះពុមពផាយប ទ ប់ពើការចូលជាធរមានននកំផ្ ទរមង់ IPC ថមើ ជាទូលៅ មាន
កូដននទរមង់ថមើ ប៉ាុផ្នតឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមចាស់ៗមយួចំនួន អាចមិនរតូវ ន
ចាត់ចំណាត់ថាន ក់ល ើងវញិភាល មៗល ោះលទ (ឬមិនរតូវ នចាត់ចំណាត់ថាន ក់ល ើងវញិផ្ត
មតង) ដូលចនោះអាចរតូវ នកំ ត់លដ្ឋយលរបើរ ស់និមិតតសញ្ញា  IPC ពើកំផ្ ទរមង់មុន ឬ 
វធិើសាស្រសតរសាវរជាវលផេងលទៀត (មិនផ្មន IPC)។ 

របយត័ន 
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ធំជាង ឬលសមើ (>=) តូចជាង ឬលសមើ (<=) និងមិនលសមើ (<>)។ លសវារសាវរជាវ WIPO 

PATENTSCOPE លរបើរ ស់វង់ដលងកៀប […លៅ…] និងយនតការ -> លដើមបើក ត់លំដ្ឋប់កាលបរលិចេទ ដូច
ជា៖  
 

 

 

 លសវារសាវរជាវ WIPO PATENTSCOPE ោរំទទរមង់កាលបរលិចេទលផេងៗជាលរចើន រមួមាន៖ 
 
 

 

 

 

 

 
 

ការផ្របរបលួទរមង់លលខ និងកាលបរលិចេទៈ  ទរមង់លលខ និងកាលបរលិចេទអាចផ្របរបួលតាម
របព័នធទិននន័យ។ លលខសមាគ ល់របកាសនើយបរតតកកកមមអាចមានរបផ្វងខុសោន  និងអាចបញ្ាូ ល
លលខកូដរបលទស លលខកូដតំបន់ កូដអកេរបង្ហា ញពើរបលភទននកិចាការ រ លលខសូនយ ដកឃាល  
លកខ ៈពិលសស (សញ្ញា ឆូត លកបៀស ខ័ ឌ  ។ល។) និងលលខកូដរបលភទឯកសារ។ ការោិ    
ល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមនើមួយៗកំ ត់ទរមង់លលខផ្ដលរតូវលរបើរ ស់លលើឯកសាររបកាស 
នើយបរតតកកកមមរបស់ខលួន ផ្ដលអាចមានការតល ស់បតូរតាមលពលលវោ ផ្ដលការោិល័យតល ស់បតូ
រការអនុវតតលលខរបស់ខលួន ឬមកពើការតល ស់បតូរផ្ផនកចាប់។ លទាោះជារបព័នធទិននន័យមយួចំនួនលលខ 
លោងរបកាសនើយបរតតកកកមមលៅកនុងទរមង់ដផ្ដល  ដូចផ្ដលលចញលដ្ឋយការោិល័យរបកាស
នើយបរតតកកកមម របព័នធទិននន័យជាលរចើន ជាពិលសសរបព័នធទិននន័យផ្ដលមានឯកសាររបកាស    
នើយបរតតកកកមមពើការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមលរចើន លធវើការផ្កសរមួលលលខលោង
របកាសនើយបរតតកកកមមរបស់ជាទរមង់ជាក់ោក់របស់ខលួន។ 
 
ឧទា រ ៍ សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដល នល ោះពុមពផាយលដ្ឋយការោិ
ល័យមា៉ា ក និងរបកាសនើយបរតតកកកមមអុើតាលើ មានលលខល ោះពុមពផាយ MO2006A000199 

DP:[20070908 លៅ 20071231] ➡ ឯកសារ  ផ្ដលមានកាលបរលិចេទល ោះពុមពផាយ 
(DP) ចាប់ពើ  នថៃទើ៨ ផ្ខកញ្ញា  ឆាន ២ំ០០៧ ដល់ នថៃទើ
២១ ផ្ខធនូ ឆាន ២ំ០០៧ 

របងុរបយត័ន 

YYYY ឧទា រ ៍៖ DP:2000 

YYYYMM ឧទា រ ៍៖ DP:200002 

MM.YYYY ឧទា រ ៍៖ DP:02.2000 

YYYYMMDD ឧទា រ ៍៖ DP: 19981201 

DD-MM-YYYY ឧទា រ ៍៖ 01-12-1997 

DD.MM.YY ឬ DD.MM.YYYY ឧទា រ ៍៖ DP:01.12.97  ឬ 01.12.1997 

DD/MM/YY ឬ DD/MM/YYYY ឧទា រ ៍៖ DP:01/12/97 ឬ 01/12/1997 
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(មានលលខកូដតំបន់ ឆាន  ំកូដអកេរបង្ហា ញពើរបលភទននកិចាការ រ និងលលខសឺលរៀល រមួទាងំលលខ
សូនយបើដង) ប៉ាុផ្នតរតូវ នកត់រតាលៅកនុងការរសាវរជាវ Espacenet ជាមយួនឹងលលខល ោះពុមព
ផាយ IT2006MO00199 (បផ្នថមលលខកូដរបលទស និងលុបកូដអកេរបង្ហា ញពើរបលភទននកិចា
ការ រ និងលលខសូនយលៅកនុងលលខសឺលរៀល)។  
វធិើសាស្រសតមយួសរមាប់បង្ហា ញលលខលោងរបកាសនើយបរតតកកកមម មានលៅកនុងសតង់ដ្ឋរ WIPO 

ST.10/C លៅកនុងលគ ទំព័រ www.wipo.int/standards/en/pdf/03-10-c.pdf។ ប៉ាុផ្នតោម នសតង់ដ្ឋរ
ជាសកលអនុវតតចំល ោះទរមង់លលខ និងកាលបរលិចេទល ោះលទ ចា ំច់រតូវលោងលៅរបព័នធទិននន័យ
ឯកសារ លដើមបើទទលួ នលទធផលរសាវរជាវជាទើលពញចិតត។ 

 
 ការរសាវរជាងតាមរយៈល ម្ ោះអនកដ្ឋក់ កយលសនើសុ/ំអនកទទលួសិទធិ ឬ ល ម្ ោះតកកករ 

ព័ត៌មានសតើពើសកមមភាពផតល់របកាសនើយបរតតកកកមមរបស់បុគគល រកុម  ុន ឬ អងគភាពជាក់ោក់ណា
មយួ អាចរក នោ៉ា ងឆាប់រ ័សតាមរយៈការរសាវរជាវឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ផែកលលើល ម្ ោះ
របស់ពកួលគ។ បលចាកលទសដូចោន ដូច នអធិបាយលៅកនុងផ្ផនកសតើពើការរសាវរជាវតាមរយៈ កយគនលឹោះ
អាចរតូវ នលរបើរ ស់សរមាប់លោលបំ ងលនោះ (យនតការ កយ ការកាត់ឲ្យខលើ ការរបមូលផតុ ំ កយ និង 
ឃាល )។ 

 
 

 

 

 

 ការរសារជាវកនុ ងវស័ិយទិននន័យជាក់ោក់ 
ជាលរឿយៗ លគចូលចិតតរសាវរជាវរក កយ លលខ ឬបងគុ ំនន កយ និងលលខ លៅកនុងទិននន័យវស័ិយជាក់ោក់
ជាជាងកនុងឯកសារទាងំមូល។ ឧទា រ ៍ អនកលរបើរ ស់របផ្ លជាចង់ផ្សវងរកផ្ត កយគនលឹោះមយួចំននួ 
លៅកនុងចំ ងលជើង ឬលសចកតើសលងខបននប តុ ំ ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម។ 
កនុងលសវារសាវរជាវមយួចំនួន រណតុរសាវរជាវ អាចរតូវ នបញ្ាូ លលៅកនុងវស័ិយរសាវរជាវផ្ដល ន 
កំ ត់ជាមុនខុសៗោន ។  
 
 
 
 

 

ការតល ស់បតូរល ម្ ោះ វាជាលរឿងធមមតាផ្ដលល ម្ ោះអនកដ្ឋក់ កយលសនើសុំផ្តមយួលលចល ើងលផេងពើ
ោន លៅកនុងឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម។ ល ម្ ោះជាទូលៅ អាចមានការរបកបខុស  សរ
លសរកាត់ (ដូចជា "Limited" ឬ "Ltd") ឬអាចតល ស់បតូរតាមលពលលវោ (ឧទា រ ៍ 
"International Harvester" រតូវ នបតូរល ម្ ោះជា "Navistar International Corporation" 
កនុងឆាន ១ំ៩៨៦)។ 

របយត័ន 
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រូបភាពទើ៤  ការរសាវរជាវទិននន័យរូមោន កនុងWIPO PATENTSCOPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

លសវារសាវរជាវមយួចំននួអាចឲ្យអនកលរបើរ ស់បត់ផ្បន នកនុងការលរៀបចំការរសាវរជាវរបស់ខលួនតាមរយៈ
ការលរបើរ ស់លលខកូដវស័ិយ។ លលខកូដវស័ិយកំ ត់អតតសញ្ញា  ពិលសសននទិននន័យវស័ិយជាក់ោក់
លៅកនុងឯកសារ និងរតូវ នបញ្ាូ លលៅខាងមុខរណតុរសាវរជាវ ( កយគនលឹោះ ។ល។) ជាធមមតារតូវ ន
ផ្ញកលដ្ឋយសញ្ញា ឆូត (/) ឬសញ្ញា រោះមុខ (:)។ កូដវស័ិយផ្របរបួលតាមលសវារសាវរជាវ និងទទលួ នពើ
ការផ្  ផំតល់ឲ្យលដ្ឋយលសវារសាវរជាវនើមយួៗ។ រណតុរសាវរជាវផ្ដលមិន មុំខលដ្ឋយកូដវស័ិយ រតូវ
 នរសាវរជាវលៅកនុងរគប់វស័ិយទិននន័យ។ 
ឧទា រ ៍ កនុងការរសាវរជាវករមិតខពស់តាម WIPO PATENTSCOPE កូដវស័ិយ "DE" មានទំ ក់
ទំនងនឹង "លសចកតើអធិបាយ"។ 
ផលិតផលសមឺើកុងដ្ឋក់ទ័រ ➡ ឯកសារមាន កយ "ផលិតផលសឺមើកុងដ្ឋក់ទ័រ" លៅ កនងវស័ិយ

ទិននន័យណាមួយ 
DE/ផលិតផលសឺមើកុងដ្ឋក់ទ័រ ➡ ឯកសារមាន កយ "ផលិតផលសឺមើកុងដ្ឋក់ទ័រ" លៅកនង "លសច

កតើអធិបាយ" ននវស័ិយទិននន័យ 
 

ការរសាវរជាវដំបូងនឹងបង្ហា ញរាល់ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដលមាន កយ "ផលិតផលសឺមើកុត
ដ្ឋក់ទ័រ" រមួទាងំឯកសារផ្ដលោម ន កយល ោះ លៅកនុង "លសចកតើអធិបាយ"។ ដូលចនោះសំ ំុលិខិតលសនើសុំ
របកាសនើយបរតតកកកមមណាមយួផ្ដលដ្ឋក់លដ្ឋយរកុម  ុន Freescale Semiconductor ក៏អាច បញ្ាូ ល
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លៅកនុងលទធផលផងផ្ដរ លទាោះបើជាតាមពិតលៅវាមិន ក់ព័នធនឹងបលចាកវទិាសឺមើកុតដ្ឋក់ទ័រ លរ ោះ កយ 
"ផលិតផលសឺមើកុតដ្ឋក់ទ័រ" អាចមានកនុង "ល ម្ ោះអនកដ្ឋក់ កយ"។ 

ការលរបើរ ស់ព័ត៌មានអាគតដ្ឋា ននិងព័ត៌មានលោង 

សំ ំុលិខិតរបកាសនើយបរតតកកកមមជាលរឿយៗមានការលោងលៅឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមមុនៗ 
(ដូចជា សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម ឬរបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដល នផតល់ឲ្យ) ឬ
លៅព័ត៌មានវទិាសាស្រសត និងបលចាកលទសផ្ដល នល ោះពុមពផាយ (ដូចជា រពឹតតបរតព័ត៌មាន និង 
លសៀវលៅព័ត៌មាន) ជាពិលសសលៅកនុងផ្ផនកលសចកតើអធិបាយននសំ ំុលិខិតលសនើសុំ។ លលើសពើលនោះលៅលទៀត 
លៅកនុងដំល ើ រការនើតិវធិើលដើមបើទទលួ នរបកាសនើយបរតតកកកមម មស្រនតើរតួតពិនិតយរបកាសនើយបរតតកក
កមមលរៀបចំរ យការ ៍ផ្ដលអាចលធវើអាគតដ្ឋា នលៅឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម ឬឯកសារលផេង
លទៀត ផ្ដលអធិបាយពើដំលណាោះរសាយបលចាកលទសរបហាក់របផ្ លឬ ក់ព័នធោ៉ា ងជិតសនិត លៅនឹង
របកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដលកំពុងលសនើសុំកិចាការ រ។ សារណរ ជនអាចរក នរ យការ ៍ទាងំលនោះ
លៅការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមភាគលរចើន។ អាគតដ្ឋា នផ្ដលមានកនុងឯកសាររបកាសនើយបរត
តកកកមម អាចជាវធិើដ៏មានរបលោជន៍កនុងការកំ ត់ពើឯកសារបផ្នថមផ្ដល ក់ព័នធលៅនឹងបលចាកវទិាផ្ដល
កំពុងរសាវរជាវ ឬជយួបង្ហា ញនូវលកខ ៈវនិិចេ័យននការរសាវរជាវបផ្នថម។ 

សតង់ដ្ឋរទូលៅផ្ដលលរបើរ ស់សរមាប់ចាត់ថាន ក់ឯកសារ ផ្ដលលធវើអាគតដ្ឋា នលដ្ឋយមស្រនតើរតួតពិនិតយរបកាស   
នើយបរតតកកកមមលៅកនុងរ យការ ៍រសាវរជាវរ អារស័យលៅតាមភាព ក់ព័នធចំល ោះរបលភទលផេងៗនន
ឯកសារ   របលភទផ្ដល ក់ព័នធបំផុតគឺ៖ 
 របលភទ X ឯកសារផ្តមយួផ្ដលមានតកកកមមផ្ដលអោះអាងឲ្យការ រពើមុន ផ្ដលតកកកមមផ្ដលអោះអាង
ល ោះ មិនអាចចាត់ទុកថាថមើ ឬមានជំហានរកលឃើញថមើ។ 

  របលភទ Y ឯកសារផ្ដលរមួមានឯកសារផ្បបលនោះលផេងលទៀត ផ្ដលមានតកកកមមផ្ដលអោះអាងឲ្យការ រ 
ផ្ដលបងគុ ំននឯកសារទាងំលនោះ រតូវ នចាត់ទុកថាធមមតាចំល ោះបុគគលផ្ដលមានជំ ញកនុងសាន នដ។ 

 របលភទ A ឯកសារផ្ដលផតល់នូវព័ត៌មានសាវតាបលចាកលទសពើតកកកមមផ្ដលអោះអាងឲ្យការ រ។ 
ឧទា រ ៍ខាងលរកាមបង្ហា ញពើរលបៀបលរបើរ ស់របលភទទាងំលនោះ។ 
សរមាប់ព័ត៌មានបផ្នថមសតើពើរបព័នធចំណាត់ថាន ក់ចំល ោះឯកសារអាគតដ្ឋា នសូមលមើល៖ 
www.wipo.int/standards/en/pdf/03-14-01.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-14-01.pdf
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របូភាពទើ៥ គំររូ យការ ៍រសាវរជាវអនតរជាតិ (ISR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ការអនុវតតលែៗ កនុ ងការរសាវរជាវឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម 

ការរសាវរជាវដ៏មានរបសិទធភាពបំផុតលរបើរ ស់រគប់ជលរមើសននការរសាវរជាវ ផ្ដល នលលើកល ើងខាង
លលើ លដ្ឋយលរបើរ ស់បងគុ ំ កយគនលឹោះ និមិតតសញ្ញា  IPC និងលំដ្ឋប់លលខ/កាលបរលិចេទ ផ្ដលោរំទលដ្ឋយ 
លសវារសាវរជាវផ្ដល នលរបើរ ស់។ 

ការរសាវរជាវឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដលមានរបសិទធភាព គឺលធវើជាជំហានៗ លដ្ឋយចាប់លផតើមពើ
ការរសាវរជាវលកខ ៈទូោយ លៅការរសាវរជាវជាក់ោក់។ ការរសាវរជាវលកខ ៈទូោយដំបូង អាច
ឲ្យអនករកលឃើញនូវលទធផលរសាវរជាវផ្ដលមិន នរពឹំងទុក ប៉ាុផ្នតមានភាព ក់ព័នធខាល ងំ ក៏ដូចជាកំ ត់
លកខ ៈវនិិចេ័យរសាវរជាវបផ្នថម។ ប៉ាុផ្នតជាចុងលរកាយ ចំននួលទធផលននការរសាវរជាវ រតូវផ្តករមិតរតឹម 
ចំននួសមរសប ផ្ដលអាចកត់រតា ន ផ្ដលរតូវរតួតពិនិតយលមែិត។ 
ជាសរុប បញ្ញា ដូចខាងលរកាមរតូវ នពិចារណាលៅលពលអភិវឌឍយុទធសាស្រសតរសាវរជាវ៖ 
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  កយរសាវរជាវទូោយ ទល់នឹង កយរសាវរជាវជាក់ោក់ៈ  កយគនលឹោះ និងនិមិតតសញ្ញា  IPC ផ្ដលលរបើ
រ ស់កនុងការរសាវរជាវជំុដំបូងគរួរគបដ ត ប់លលើវស័ិយបលចាកវទិាទូោយននការបលងកើតថមើ។ 
ឧទា រ ៍ របសិនលបើអនកកំពុងរសាវរជាវព័ត៌មានអំពើអំពូល LED អនកអាចរសាវរជាវដំបូងលដ្ឋយលរបើ
រ ស់ កយគនលឹោះដូចជា "ផលិតផលសឺមើកុងដ្ឋក់ទ័រ" ឬ និមិតតសញ្ញា  IPC ដូចជាអនុរបលភទ "H01L" 
(ឧបករ ៍សឺមើកុងដ្ឋក់ទ័រ) "H01L 33/00" (ឧបករ ៍សឺមើកុងទ័រ ជាពិលសសសរមាប់ការបលញ្ាញ
ពនល)ឺ។ 

 យនតការរសាវរជាវរមួបញ្ាូ ល/មិនរមួបញ្ាូ លៈ យនតការរសាវរជាវមយួចំននួ អាចលរបើរ ស់លដើមបើលធវើឲ្យការ
រសាវរជាវមានលកខ ៈកាន់ផ្តទូោយ (យនតការរមួបញ្ាូ ល) ចំផ្ កឯយនតការរសាវរជាវលផេងលទៀត 
បរងួមការរសាវរជាវរបស់អនក (យនតការមិនរមួបញ្ាូ ល)។ 

យនតការរមួបញ្ាូ លៈ  មានដូចជា "OR" និងយនតការ wildcard ណាមយួ (លដ្ឋយសារបងគុ ំ កយទាងំ
អស់ផ្ផែកលលើ កយផ្ដលមានរបភពមកពើការអនុវតតយនតការ wildcard ផ្ដលបញ្ាូ លកនុងលទធផល)។ 
យនតការមិនរមួបញ្ាូ លៈ មានដូចជា "AND" លដ្ឋយសារលទធផលរតូវមានទាងំ កយ ឬឃាល ផ្ដលរមួ
លដ្ឋយយនតការលនោះ និងអភនតរសញ្ញា  ផ្ដលលទធផលរតូវមានឃាល ជាក់ោក់លៅខាងកនុងអភនតរសញ្ញា ។ 

ដូច នបង្ហា ញកនុងដារកាមខាងលរកាម ការបរងួមវសិាលភាពននការរសាវរជាវគរួបលងកើនសមាមារតនន
កំ ត់រតាផ្ដល ក់ព័នធលៅកនុងលទធផលរសាវរជាវ ដូចជា បលងកើនភាពជាក់ោក់ននការរសាវរជាវ។ ប៉ាុផ្នត 
ការបរងួមវសិាលភាពននការរសាវរជាវ ក៏អាចកាត់បនថយចំននួកំ ត់រតាផ្ដលទាញមក ន ដូចជា កាត់
បនថយការលៅការរសាវរជាវមកវញិ។ 

របូភាពទើ៦ ភាពជាក់ោក់ននការរសាវរជាវ ទល់នឹង ការលៅមកវញិ 
 

 
 

 
ភាពជាក់ោក់ៈ កនុងដារកាមខាងលលើ ការរសាវរជាវទូោយ (តំណាងលដ្ឋយប ទ ត់ចំ ុចៗ)  មានលទធ 

 
លទ្ធផលពាក់ពន័្ធ 
 



25 

ផល ២៣ ផ្ដលកនុងល ោះមានផ្ត ៥ ឬ របផ្ ល ២០ភាគរយប៉ាុលណាណ ោះ មានការ ក់ព័នធ ចំផ្ កឯ    ការ 
រសាវរជាវចលងែៀត (តំណាងលដ្ឋយប ទ ត់លរតរៗ) មានលទធផល ៧  ផ្ដលកនុងល ោះ ៤ ឬ លរចើនជាង ក់   
កណាត លមានការ ក់ព័នធ។ 
ការលៅមកវញិៈ ខាងលលើ ការរសាវរជាវទូោយទាញមក នទាងំអស់ ៥ ឬ ១០០% ននលទធផលផ្ដល
 ក់ព័នធ ចំផ្ កឯការរសាវរជាវចលងែៀត ទាញមក នផ្ត៤ កនុង៥ ឬ ៨០% ននលទធផលផ្ដល ក់ព័នធ។ 

►► លតើព័ត៌មានរបកាសនើយបរតតកកកមមរតវូ នលរបើរ ស់ោ៉ា ងដូចលមតច? 
ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម មានព័ត៌មានបលចាកលទសនិងព័ត៌មានផ្ផនកចាប់ោ៉ា ងទូលំទូោយផ្ដល 
អាចលរបើរ ស់សរមាប់លោលបំ ងជាលរចើនរមួទាងំ៖ 
 ការរសាវរជាវសាន នដមុន 
 ការរបមូលផតុ ំពុទធអិាជើវកមម 
 លចៀសវាងការរលំោភបំ នរបកាសនើយបរតតកកកមម 
 ការវាយតនមលតកកកមម 
 កំ ត់និ ន ការចមបងៗកនុងការអភិវឌឍបលចាកវទិា។ 
 

 

 

 

 ការរសាវរជាវសាន នដមុន 
កនុងចំលណាមលកខ ៈវនិិចេ័យផ្ដលលរបើរ ស់លដើមបើកំ ត់ភាពផ្ដលអាចទទលួ នរបកាសនើយបរតតកក
កមមចំល ោះតកកកមមផ្ដល នអោះអាងឲ្យការ រ មាន៖ 
 ថមើៈ លតើតកកកមមថមើ? 
 មានជំហា នរកលឃើញថមើៈ លតើតកកកមមមានលកខ ៈខុសោន រស ោះពើបលចាកវទិាផ្ដលមានរសាប់? 

លដើមបើកំ ត់ថាលតើតកកកមមផ្ដល នអោះអាង បំលពញរគប់លកខ ៈវនិិចេ័យទាងំលនោះឬលៅ រតូវលធវើការលរបៀប
លធៀបជាមយួសាន នដមុន ដូចជា ប តុ ំ ចំល ោះដឹងផ្ដលមានរសាប់របស់សារណរ ជន លៅកននលងណាមយួ
ជំុវញិពិភពលោក។ ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម គឺជាបណាត ញដ៏សំខាន់ ផ្ដលល ោះពុមពផាយ 
ព័ត៌មានបលចាកលទសជាសារណរ  ។ ជាវ ិក ការរសាវរជាវឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមគឺជាជំហា ន
ដ៏សំខាន់កនុងការកំ ពើអាចទទលួ នរបកាសនើយបរតតកកកមមននតកកកមម។ 

មុនលធវើការរសាវរជាវពើភាពអាចទទលួ នរបកាសនើយបរតតកកកមមចំល ោះឯកសាររបកាសនើយបរតតកក 
កមមផ្ដលមានរសាប់ ចា ំច់រតូវកំ ត់ចរតិលកខ ៈននការបលងកើតថមើ ផ្ដលកំពុងពិចារណាផ្សវងរកកិចា 

កនុងឧទា រ ៍កនុងផ្ផនកខាងលរកាម លសវារសាវរជាវ WIPO PATENTSCOPE រតវូ នលរបើរ ស់
លដើមបើបង្ហា ញពើលោលបំ ង ប៉ាុផ្នតអាចមានវធិើសាស្រសតរបហាក់របផ្ ល ផ្ដលលរបើរ ស់លសវា
រសាវរជាវរបកាសនើយបរតតកកកមម ឬ មិនផ្មនរបកាសនើយបរតតកកកមមលផេងលទៀត ។ 

ជំហា ន  ផ្ដល នបង្ហា ញកនុងករ ើ អនុវតតអាចរតូវ នលរបើរ ស់ជាការផ្  កំនុងការរសាវរជាវ
តទ ល់ខលួន។ 
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ការ រលដ្ឋយរបកាសនើយបរតតកកកមម4៖ 
 លតើតកកកមមរបស់អនកលដ្ឋោះរសាយបញ្ញា អវើ? 
 លតើតកកកមមរបស់អនកដំល ើ រការដូចលមតច? 
 លតើផលប៉ាោះ ល់អវើខលោះផ្ដលលកើតលចញពើតកកកមមរបស់អនក? 
 លតើតកកកមមរបស់អនករតូវ នបលងកើតល ើងលដ្ឋយរលបៀបណា? 
 លតើសមាភ រៈ ឬវធិើសាស្រសតអវើខលោះផ្ដល នលរបើរ ស់លដើមបើបលងកើតតកកកមមរបស់អនក? 

លឆលើយលៅនឹងសំនរួទាងំលនោះគរួផ្តបំផ្បកជា កយ ឬ ឃាល សំខាន់ៗ ផ្ដលនឹងរតូវលរបើរ ស់កនុងការរសាវរជាវ
លលើឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដលមានរសាប់។ 

ចង់ចាថំារបកាសនើយបរតកកកមមផ្ដលមានរសាប់កនុងវស័ិយបលចាកវទិាមិនផ្ដលមិនទាក់ទងជាក់ោក់លៅ
នឹងការបលងកើតថមើលនោះអាចមានព័ត៌មានសតើពើភាពអាចទទលួ នរបកាសនើយបរតតកកកមមននតកកកមមរបស់អន ក។ 
ឧទា រ ៍ តកកកមមរបស់អនក ក់ព័នធនឹងការនចនម៉ាូដសាល បកង្ហា ថមើសរមាប់រហាត់លដើរលដ្ឋយថាមពលខយល់។ 
របកាសនើយបរតតកកកមមសតើពើការនចនម៉ាូដសាល បកង្ហា ឧទធមាភ គចរក សាល បយនតលហាោះ  ឬ រច សមព័នធលដើរលដ្ឋយ
ថាមពលខយល់លផេងលទៀត អាចមានការ ក់ព័នធនឹងសាន នដមុន។ ជាលទធផល វសិាលភាពននការរសាវរជាវ
របស់អនក មិនគរួករមិតលដ្ឋយមិនចា ំច់លដើមបើលជៀសវាងការរលំងឯកសារផ្ដល ក់ព័នធ។ 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
4
 ពិចារណាសំនួរទាងំលនោះអាចជួយអនកកនុងការបលងកើនគុ ភាពសំ ំុលិខិតលសនើសំុរបកាសនើយបរតតកកកមម ។ 

 

 

អតថបទមិនផ្មនរបកាសនើយបរតតកកកមមៈ វភិាគទានសំខាន់លៅនឹងសាន នដមុនលៅកនុងវស័ិយប
លចាក ទសជាលរចើនគឺបលងកើតល ើងលដ្ឋយអតថបទមិនផ្មនរបកាសនើយបរតតកកកមម រមួមានរពឹតតិ 
បរតវទិាសាស្រសតនិង  ិជាកមម។ ការរសាវរជាវទូលំទូោយពើសាន នដមុន រតូវគិតពើព័ត៌មាន
កនុងផ្ផនកលនោះ។ 
របលភទជាជលរមើស ននកិចាការ រកមមសទិធបិញ្ញា ៈ របលទសមយួចំនួនផតល់របលភទកិចាការ រកមម
សិទធិបញ្ញា លផេងពើរបកាសនើយបរតតកកកមម រមួមានម៉ាូតផ្ដលមានអតថរបលោជន៍ របកាសនើយ
បរតតូចតាច ឬរបហាក់របផ្ ល។ ព័ត៌មានផ្ដលបង្ហា ញលៅកនុងសំ ំុលិខិតលសនើសុំសរមាប់
កិចាការ ររបលភទទាងំលនោះ ក៏តំណាងឲ្យសាន នដមុនផងផ្ដរ ផ្ដលរតូវពិចារណាកនុងការកំ ត់
ភាពអាចទទលួ នរបកាសនើយបរតតកកកមម នននតកកកមមមយួ។ 
ចាប់របកាសនើយបរតតកកកមមៈលកខខ ឌ តរមូវផ្ផនកចាប់សរមាប់ភាពផ្ដលអាចទទលួរបកាស 
នើយបរតតកកកមម ដូចជា ករមិតននជំហា នរកលឃើញថមើលដើមបើទទលួ នរបកាសនើយបរតតកកកមម
សរមាប់តកកកមមជាក់ោក់មួយ អាចមានការផ្របរបួលពើយុតាត ធិការមយួលៅយុតាត ធិការមយួលទៀ
ត។ ដូលចនោះ អាចមានរបលោជន៍កនុងការផ្សវងរកលោបល់ពើអនកជំ ញតកកកមម របសិនលបើការ
រសាវរជាវបឋមពើភាពផ្ដលអាចទទលួរបកាសនើយបរតតកកកមម មិន នបង្ហា ញពើសាន នដមុន
ណាមយួផ្ដលអាចលធវើលមាឃភាពរបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដលអោះអាងឲ្យការ ររបស់អនក។ 

របយត័ន 
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 ករ ើ អនុវតត 
អនក នអភិវឌឍវធិើសាស្រសតមួយលដើមបើល ោះពុមពបនទោះរសូបថាមពលពនលឺរពោះអាទិតយលលើបនទោះអាលុយមើញ៉ាូ ម
លៅសើតុ ា ភាពទាបលដ្ឋយលរបើរ ស់ទឹកថាន ផំេលំ ើងពើភាគតូចលែិត។ 

 ជហំា នទើ១ កំ ត់គំនិតសនូល ក់ព័នធនឹងការបលងកើតថមើរបស់អនក 
ចាប់ពើលសចកតើអធិបាយផ្ដល នលលើកល ើងខាងលលើ គំនិតសនូលអាចរមួមាន៖ "បនទោះរសូបថាមពលពនលឺ
រពោះអាទិតយ" (ផលិតផល) "បនទោះអាលុយមើញ៉ាូ ម" "ទឹកថាន ផំេលំ ើងពើភាគតូចលែិត" (សមាភ រៈលរបើរ ស់លៅ
កនុងដំល ើ រការផលិតកមម)។ 

 ជហំា នទើ២ កំ ត់ កយគនលឹោះសរមាប់ការរសាវរជាវរបស់អនក 
ជំហា នប ទ ប់គឺរតូវរកនូវ កយន័យដូច និង កយគនលឹោះ និងឃាល ផ្ដល ក់ព័នធនឹងគំនិតផ្ដល នកំ ត់ 
កនុងជំហា នទើ១៖ 
បនទោះរសូបពនលឺរពោះអាទិតយ ➡ បនទោះ វូតូវ ៉ាុល (photovoltaic) (ន័យដូច) 
បនទោះអាលុយមើញ៉ាូ ម ➡ បនទោះអាលុយមើញ៉ាូ ម (ការរបកបឆាល ស់ោន ) បនទោះផ្ដក ( កយ

ផ្ដល ក់ព័នធ) 
ទឹកថាន ផំេលំ ើងពើភាគតូចលែិត ➡ ដំលណាោះរសាយននភាគតូចលែតិ ( កយផ្ដល ក់ព័នធ) ការពយួរ

ភាគតូចលែិត ( កយផ្ដល ក់ព័នធ) 
 
 ជហំា នទើ៣ កំ ត់និមិតតសញ្ញា   IPC សរមាប់ការរសាវរជាវរបស់អនក 

ការលរបើរ ស់ កយ និងឃាល មយួចំនួនផ្ដលរកលឃើញលៅកនុងជំហា នមុន និមិតតសញ្ញា  IPC ផ្ដល ក់ព័នធ
អាចរតូវ នកំ ត់តាមរយៈការរសាវរជាវតាម កយគនលឹោះលៅកនុងIPC លដ្ឋយលរបើរ ស់មុខង្ហរ "STATS" 
លគ ទំព័រល ោះពុមពផាយ IPC (សូមលមើល http://web2.wipo.int/ipcpub/search/starts/#version=

20150101&lang=en)។ ការរសាវរជាវ កយ "បនទោះរសូបថាមពលពនលឺរពោះអាទិតយ" លដ្ឋយលរបើរ ស់
setting លដើមផ្ដលការកំ ត់រកុម IPC H01L 31/00 ជានិមិតតសញ្ញា  IPC ផ្ដល ក់ព័នធ។ 

របូភាពទើ៧ ការរសាវរជាវតាម កយគនលោឹះកនុង IPC 
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 ជហំា នទើ៤ ការអនុវតតការរសាវរជាវដបូំង 
ការរសាវរជាវដំបូងគរួមានលកខ ៈទូោយ (i) ការលរបើរ ស់ (OR) យនតការ Boolean លដើមបើភាា ប់
 កយគនលឹោះផ្ដល ក់ព័នធ និងនិមិតតសញ្ញា  IPC  និង(ii)យនតការ wildcard លដើមបើបញ្ាូ លទរមង់ព ុវចានៈ
នន កយ និងឃាល ។ លដ្ឋយសារនិមិតតសញ្ញា  IPC គរួដ្ឋក់កនុងចំណាត់ថាន ក់អនតរជាតិននឯកសាររបកាសនើយ
បរតតកកកមមផ្ដល នរសាវរជាវ យនតការ "ចំណាត់ថាន ក់អនតរជាតិ" ("IC/") អាចរតូវ នលរបើរ ស់កនុង
លសវារសាវរជាវ WIPO PATENTSCOPE (មុខង្ហររសាវរជាវករមិតខពស់) លដើមបើករមិតការរសាវរជាវ
និមិតតសញ្ញា  IPC ចំល ោះវស័ិយលនោះ។ 
ការរសាវរជាវដំបូងលតត តលលើរបកគំល ើញោ៉ា ងទូោយននសំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម
ទាក់ទងនឹងផលិតផលលនោះ៖ 

 
 

របូភាពទើ៨ លសវារសាវរជាវករមិតខពស់ WIPO PATENTSCOPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

ការរសាវរជាវលនោះ នលទធផលលរចើនជាង ២៥០ ០០០ ចំននួលទធផលមានលរចើនសនធឹកស ធ ប់ អាចឲ្យ
លធវើការពិនិតយលមែិតលលើកំ ត់រតានើមយួៗ។ ការពិនិតយលទធផលបង្ហា ញថា លទធផលទាងំល ោះរមួមាន
ទាងំសំ ំុលិខិតលសនើសុ ំ ផ្ដលរគប់ដ ត ប់មិនរតឹមផ្តលលើវធិើសាស្រសតផលិតបនទោះរសូបថាមពលពនលឹរពោះ
អាទិតយប៉ាុលណាណ ោះលទ ប៉ាុផ្នតផ្ថមទាងំរគបដ ត ប់ផងផ្ដរលលើការលរៀបចំ និងការលរបើរ ស់បនទោះរសូបថាមពល
ពនលឺរពោះអាទិតយ។ លទធផលក៏រគបដ ត ប់ោ៉ា ងទូោយផងផ្ដរនូវសមាភ រៈមូលដ្ឋា នសរមាប់ការសាងសង 

"បនទោះរសបថាមពលពនលឺរពោះអាទិតយ*" OR "បនទោះphotovoltaic*" OR IC/H01L-31* 
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ជាជាងអនុវតតចំល ោះការបលងកើតថមើផ្ដលអនកកំពង់ផ្សវងរកការរតួតពិនិតយភាពផ្ដលអាចទទលួ នរបកាស
នើយបរតតកកកមម។ 

របូភាពទើ៩ លទធផលការរសាវរជាវ WIPO PATENTSCOPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ជហំា នទើ៥ ការសរមចួការរសាវរជាវ 

លដ្ឋយពិចារណាលលើលទធផលននការរសាវរជាវបឋម ការរសាវរជាវគរួរតូវ នករមិតលដ្ឋយលរបើរ ស់ កយ
រសាវរជាវជាក់ោក់ លដ្ឋយភាា ប់លរបើរ ស់យនតការ Boolean "AND"។ ការរបមូលផតុ ំ កយ (Nesting) គរួ
រតូវ នលរបើរ ស់លដើមបើលដ្ឋោះរសាយបញ្ញា ចំបងននភាពមិនចាស់ោស់នន កយផ្ដលរសាវរជាវ។ 
លដើមបើទទលួ នលទធផលផ្ដលមាន កយដូចជា "ដំលណាោះរសាយននភាគតូចលែិត" ក៏ដូចជា "ដំលណាោះ
រសាយផ្ដលមានភាគតូចលែិត" លយើងនឹងលរបើរ ស់សញ្ញា របផ្ លលដើមបើកំ ត់គមាល តរវាង ២ កយ (៥ 
លៅកនុងឧទា រ ៍)៖ 

 
 

របូភាពទើ១០  ការរសាវរជាវករមិតខពស់ WIPO PATENTSCOPE 

("ការពយួរភាគតូចលែិត" ∼៥ OR "ដំលណាោះរសាយននភាគតូចលែិត" ∼៥ AND "ទឹកលមម ននភាគតូច
លែិត" ∼៥) AND (IC/"H01L31" OR "បនទោះរសបូថាមពលពនលឺរពោះអាទតិយ" ∼៥ OR "បនទោះ 
photovoltaic"∼៥) AND ("បនទោះអាលុយមើញ៉ាូ ម" OR "បនទោះផ្ដក") 
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 ការរសាវរជាវលនោះ  ន ១៣៧ លទធផល វាជាលទធផលផ្ដលអាចរគប់រគង ន។ 
របូភាពទើ១១ លទធផលរសាវរជាវ WIPO PA  TENTSCOPE 
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 ការរបមូលព័ត៌មានអាជើវកមម 
ការសាគ ល់រកុម  ុន ឬបុគគលណាមយួផ្ដល មុំខបលចាកវទិាកនងវស័ិយអាជើវកមមរបស់អនក អាចលដើរតោួ៉ា ង 
សំខាន់កនុងការលរៀបចំផ្ផនការ និងសកមមភាពរសាវរជាវ និងការអភិវឌឍសកមមភាពអាជើវកមមរបស់អនក។ 
សកមមភាពរបកាសនើយបរតតកកកមម និងភាពជាមាា ស់របកាសនើយបរតតកកកមមអាចមានសារសំខាន់កនុង
ការកំ ត់អតតសញ្ញា  តកកករចំបងៗលៅកនុងវស័ិយបលចាកវទិាលផេងៗ។ 

លទាោះជាការរសាវរជាវ បង្ហា ញឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមណាមយួ ផ្ដលបំលពញលកខ ៈវនិិចេ័យ
រសាវរជាវជាក់ោក់ ផ្ដល នល ោះពុមពផាយលៅលពលរសាវរជាវក៏លដ្ឋយ ក៏មានសំ ំុលិខិតលសនើសុំថមើ
ផ្ដល ក់ព័នធនឹងអាជើវកមមរបស់អនក។  លដើមបើតាមដ្ឋនការអភិវឌឍទាងំលនោះ លសវារសាវរជាវមយួចំននួ ផតល់
នូវលទធភាពននការលសនើតាមអុើផ្ម៉ាលនូវតទ ងំ RSS ផ្ដលលធវើបចាុបបននភាព ឬ នបលងកើតល ើង ផ្ដលបនតលធវើ
បចាុបបននភាព លដើមបើឆលុោះបញ្ញា ងំពើឯកសារផ្ដល នល ោះពុមពផាយថមើៗ និងអាចទទួល នលដ្ឋយលរបើរ ស់
កមមវធិើកំុពយូទ័រទូលៅ។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ករ ើ អនុវតត 
រកុម  ុនរបស់អនកផលតិឧបករ ៍កសិកមម និងចង់តាមដ្ឋនពើការអភិវឌឍបលចាកវទិានងគ័លថមើលៅលលើទើ
ផារអនតរជាតិ។ 

ជហំានទើ១ កំ ត់លកខ ៈវនិិចេយ័សរមាប់ការរសាវរជាវរបស់អនក 
ជលរមើសជាក់ផ្សតងអាចជាការរសាវរជាវសំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមលដ្ឋយលរបើ កយគនលឹោះ 
"នងគ័ល" (plow)។ ប៉ាុផ្នត ការរសាវរជាវតាម កយគនលឹោះអាចង្ហយនឹងភ័នតរច តំាមរយៈការរបកប (ដូច

 
 
ការសមាៃ ត់  ិជាកមមៈ ជាជាងការផ្សវងរកកិចាការ រលដ្ឋយរបកាសនើយបរតតកកកមមចំល ោះ
ការបលងកើតថមើ និងទទលួយកនូវកាតពវកិចាបង្ហា ញ ក់ព័នធនឹងការលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកក
កមម អាជើវកមមមយួចំនួនអាចផ្សវងរកកិចាការ រគំនិតរបស់ពកួលគលដ្ឋយរកាការសមាៃ ត់គំនិត
ទាងំល ោះ ជាពិលសសរបសិនលបើការបលងកើតថមើទាងំលនោះអាចវសិវកមមរត ប់ ន។ ដូលចនោះ សកមម
ភាពបលងកើតថមើ និងយុទធសាស្រសត លពលអ គតរបស់នដគូររបកតួរបផ្ជងរបស់អនកមយួចំននួ 
អាចមិនរតូវ នបង្ហា ញតាមរយៈការរសាវរជាវរបកាសនើយបរតតកកកមមល ើយ។ 
 
ការលធវើ  ិជាកមមៈ បលចាកវទិាមិនតរមូវឲ្យលធវើអាជើវកមមលដ្ឋយមាា ស់របកាសនើយបរតតកកកមម
ល ោះលទ ប៉ាុផ្នតអាចផតល់អាជាា ប័ ណដល់តតិយជនមយួ ឬលរចើន ន។ ល តុលនោះ សំ ំុលិខិត
លសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដល នល ោះពុមពផាយ ផ្តងផ្តមិនអាចឆលុោះបញ្ញា ងំលពញ
លលញនូវសកមមភាពអាជើវកមម របស់នដគូរបកូតរបផ្ជង។ 

របយត័ន 
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ជា "plough")  កយបលចាកលទស ការភ័នតរច  ំឬសំ ំុលិខិលសនើសុំជាភាសាបរលទស។ ដូលចនោះ ជាការផតល់
លោបល់រតូវលរបើរ ស់និមិតតសញ្ញា  IPC លដើមបើរសាវរជាវសំ ំុលិខិតលសនើសុំផ្ដល ក់ព័នធ។ 

ការរសាវរជាវ IPC តាមរយៈ កយគនលឹោះលដ្ឋយលរបើរ ស់ "STATS" (សូមលមើល http:web2.wipo.int/

http://web2.wipo.int/ipcpub/search/stats/#version=20150101&lang=en) បង្ហា ញនូវរកុម IPC  ជា
លរចើន ក់ព័នធនឹងបលចាកវទិាន័ងគល។ 

របូភាពទើ១២ ការរសាវរជាវតាម កយគនលោឹះលៅកនុង IPC 

 ជហំា នទើ២ ការអនុវតតការរសាវរជាវ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

លដ្ឋយល តុថារកុម IPC ជាលរចើន ហាក់ដូចជាមានការ ក់ព័នធ អនកគរួបញ្ាូ លរកុមទាងំល ោះផ្ដល ន
កំ ត់លៅកនុងជំហា នដំបូងននការរសាវរជាវ។ លនោះអាចលធវើល ើងលដ្ឋយលរបើរ ស់យនតការBoolean"OR"។ 
លដ្ឋយសារអនកចាប់អារមម ៍ផ្តការរសាវរជាវចំណាតថាន ក់អនតរជាតិននឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម  
អនកអាចករមិតការរសាវរជាវរបស់អនករតឹមវស័ិយសមរសបលៅកនុងលសវារសាវរជាវ WIPO PATENTSCOPE 
(មុខង្ហររសាវរជាវករមិតខពស់) លដ្ឋយការលរបើរ ស់លលខកូដវស័ិយ "ចំណាត់ថាន ក់អនតរជាតិ" ("IC") លៅ
ខាងមុខនិមិតតសញ្ញា  IPC ផ្ដល ក់ព័នធដូចខាងលរកាម៖ 

 
 
 

IC:"A01B 3" OR IC: "A01B 5" OR IC:"A01B 7" OR IC:"A01B 9" OR IC: "A01B 11" OR 

IC:"A01B 13" OR IC:"A01B 15" OR IC:"A01B 17" 
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របូភាពទើ១៣ ការរសាវរជាវករមិតខពស់ WIPO PATENTSCOPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការរសាវរជាវលនោះទាញ នលទធផលជាង៧៨០០ រមួទាងំសំ ំុលិខិតលសនើសុំរគបដ ត ប់លលើ "ឧបករ ៍ 
និងមា៉ា សុើនសរមាប់ដើ" និង "ឧបករ ៍កាត់ផ្ផនកកសិកមមផ្ដល ក់ព័នធនឹងដើ"។ 
ជហំា នទើ៣ វភិាគទិននន័យ 
ពើទំព័រលទធផលលសវារសាវរជាវ WIPO PATENTSCOPE អនកអាចលធវើការវភិាពសុើជំុលៅ នោ៉ា ងឆាប់
រ ័សននលទធផលនិងអាចបង្ហា ញពើសកមមភាពរបកាសនើយបរតតកកកមមកនុងវស័ិយផ្ដលអនកចាប់អារមម ៍ 
លៅកនុងតារាង (រូបភាពទើ១៤ក) ឬ  ទរមង់រកា វកិ (រូបភាពទើ១៤ខ) ដូចបង្ហា ញខាងលរកាម។ 

របូភាពទើ១៤ក លទធផលរសាវរជាវ WIPO PATENTSCOPE 
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របូភាពទើ១៤ខ របូភាពននលទធផលរសាវរជាវលដ្ឋយអនកដ្ឋក់ កយសុ ំ
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ឧបករ ៍លនោះផតល់នូវព័ត៌មានមានរបលោជន៍ទាក់ទងនឹងការោិល័យកំពូលទាងំ ១០  IPC អនកដ្ឋក់
 កយលសនើសុំ តកកករចមបងៗនិងកាលបរលិចេទល ោះពុមពផាយកនុងបញ្ា ើលទធផលននការរសាវរជាវរបស់អនក។ 

 

ជហំា នទើ៤ រកាដ្ឋនននព័ត៌មានបចាុ បបនន  
ពើទំព័រលទធផលននលសវារសាវរជាវ WIPO PATENTSCOPE អនកក៏អាចចូលលៅកាន់ទំព័រព័ត៌មាន RSS 

ដូចបង្ហា ញខាងលរកាម។ តាមរយៈការចុោះល ម្ ោះកនុងទំព័រព័ត៌មាន RSS អនកអាចទទលួ នបចាុបបននភាព
សំ ំុលិខិតលសនើសុំអនតរជាតិផ្ដល ក់ព័នធនឹងផលរបលោជន៍អាជើវកមមរបស់អនក លដ្ឋយសារខលឹមសារនន
ទំព័រព័ត៌មានគឺបនតលធវើបចាុបបននភាពផ្ដលសំ ំុលិខិតលសនើសុំថមើរតូវ នល ោះពុមពផាយផ្ដលបំលពញលកខ ៈ
វនិិចេ័យផ្ដល នកំ ត់ចំល ោះការរសាវរជាវលដើម។ 
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របូភាពទើ១៥ លទធផលននការរសាវរជាវ WIPO PATENTSCOPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ការលចៀសវាងការរលំោភបំ នរបកាសនើយបរតតកកកមម 
 
នើតិវធិើផលូវចាប់មានតនមលនថលទាក់ទងនឹងការរលំោភបំ នរបកាសនើយបរតតកកកមម ជាលរឿយៗអាចលចៀស
វាងតាមរយៈការរបមូលព័ត៌មានសតើពើវសិាលភាពរបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដលមានរសាប និងសាថ នភាព
គតិយុតតលៅកនុងផ្ដនយុតាត ធិការ ផ្ដលអនកមានគលរមាងបលងកើតរបតិបតតិការអាជើវកមម។ ព័ត៌មានលនោះអាច
ទទលួ នតាមរយៈការរសាវរជាវជារបព័នធននឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម។ ការរសាវរជាវផ្បបលនោះ
គរួបញ្ាូ លឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមតាមរបព័នធ PTC និងយុតាត ធិការជាតិ និងតំបន់ ផ្ដលអនកមាន
បំ ងលធវើអាជើវកមមបលចាកវទិាល ោះ។ លដ្ឋយ នកំ ត់អតតសញ្ញា  ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម
ផ្ដល ក់ព័នធ ជំហា នដំបូងគឺរតូវរតួតពិនិតយសាថ នភាពគតិយុតតិននសំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកក
កមម៖ 
 លតើរបកាសនើយបរតតកកកមមរតូវ នផតល់  បដិលសធ ដករត ប់មកវញិ ឬកំពុងរតួតពិនិតយ? 
 លៅកនុងរបលទសណាខលោះ? 
 លតើរបកាសនើយបរតតកកកមមលៅផ្តមានសុពលភាព ឬ  សួសុពលភាព? 
 លតើមានការពនាររយៈលពលរបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដរឬលទ ផ្ដលអាចមានកនុងករ ើ មយួចំនួន? 

របសិនលបើរបកាសនើយបរតតកកកមមមយួលៅមានសុពលភាពកនុងផ្ដនយុតាត ធិការណាមយួ ផ្ដលអនកមាន 
បំ ងលធវើទើផារផលិតផលរបស់អនក ជំហា នទើ២គឺរតូវពិនិតយលមើលលសចកតើអោះអាង លរកាមរបកាសនើយ    
បរតតកកកមមល ោះ។ ការរលំោភបំ នភាគលរចើន អាចលចៀសវាង នតាមរយៈការផ្កសរមួលផលិតផល
របស់អនកលដ្ឋយពិចារណាលលើលសចកតើអោះអាងទាងំល ោះ។ 
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លដ្ឋយសារសំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម មិនរតូវ នល ោះពុមពផាយរ ូតដល់រយៈលពល
របផ្ ល ១៨ ផ្ខ ប ទ ប់ពើដ្ឋក់ កយលសនើសុំ ចា ំច់រតូវបនតរតួតពិនិតយឯកសាររបកាសរបកាសនើយបរត
តកកកមមកនុងវស័ិយបលចាកវទិាផ្ដល ក់ព័នធនឹងផលិតផលរបស់អនក។ លសវារសាវរជាវជាលរចើន មាន
ឧបករ ៍ជូនដំ ឹង ដូចជា ទំព័រព័ត៌មានRSS ផ្ដលអាចសរមួលដំល ើ រការលនោះ នោ៉ា ងខាល ងំ។  

ការវាយតនមលរបកាសនើយបរតតកកកមម 

ឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមអាចផតល់នូវសនទសេន៍ពើតនមលរបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដលផតល់ឲ្យអនក ឬ 
គូររបកតួរបផ្ជងរបស់អនក។ ជាពិលសសព័ត៌មានអាគតដ្ឋា នផ្ដលមានលៅកនុងឯកសាររបកាសនើយបរតតកក
កមម ដូចជា របកាសនើយបរតតកកកមមលផេងលទៀត សំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមម ឬ រ យ
ការ ៍រសាវរជាវជាតិ ឬអនតរជាតិ (ISRs) របកាសនើយបរតតកកកមមប ទ ប់ណាមយួអាចមានរបលោជន៍
កនុងការ ៉ា ន់របមា តនមលពើរបកាសនើយបរតតកកកមម។ ឧទា រ ៍៖ ចំននួដងការលធវើអាគតដ្ឋា នរបកាស   
នើយបរតតកកកមមកនុងឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមលរកាយ បង្ហា ញនូវបលចាកលទសផ្ដល ក់ព័នធផ្ដល
មានតនមល។ 

លសវារសាវរជាវជាលរចើនផតល់ឲ្យលដ្ឋយការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមម និងអនកផតល់លសវាគិតកនរម
មានការវភិាគព័ត៌មានអាគតដ្ឋា ន ជាពិលសសតាមរយៈការកំ ត់អតតសញ្ញា  ឯកសាររបកាសនើយបរត
តកកកមមលរកាយ ផ្ដលលធវើអាគតដ្ឋា នរបកាសនើយបរតតកកកមមមួយជាក់ោក់។ លសវារសាវរជាវផ្បបលនោះមយួ
រតូវ នផតល់ឲ្យលដ្ឋយការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមមអឺរ ៉ាុបតាមរយៈ www.epoline.org/portal/

public/registerplus។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំ ត់និ ន ការចរមងៗកនុ ងការអភិវឌឍបលចាកវទិា  
ទិននន័យសថិតិផ្ដលទទលួ នពើឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមមអាចរតូវ នលរបើរ ស់លដើមបើគូសផ្ផនទើ 
និ ន ការចមបងៗលៅកនុងវស័ិយបលចាកវទិាលផេងៗ និងកនុងរបលទសលផេងៗោន  ល តុលនោះ ជយួអនកបលងកើត
លោលនលោ យលធវើការសលរមចចិតត នរបលសើរជាងមុន។ 

 
 

តនមលរបកាសនើយបរតតកកកមមៈ តនមល  ិជាកមមននរបកាសនើយបរតតកកកមមមួយអារស័យលលើ
កតាត ជាលរចើនផ្ដលអាចមិនឆលុោះបញ្ញា ងំកនុងឯកសាររបកាសនើយបរតតកកកមម រមួទាងំលទធភាពរបស់
មាា ស់របកាសនើយបរតតកកកមម ឬអនកទទលួអាជាា ប័ ណលដើមបើផេពវផាយផលិតផលផ្ផែកលលើបលចាក
វទិាផ្ដលទទលួ នកិចាការ រក៏ដូចជាទំ ទំើផារសកាត នុពល។ 

របយត័ន 



37 

ទិននន័យរបកាសនើយបរតតកកកមម អាចទទលួ នតាមរយៈការល ោះពុមពផាយសថិតិរបស់ការោិល័យ
របកាសនើយបរតតកកកមមជាតិ និងតំបន់ ជាពិលសសរ យការ ៍របចាឆំាន រំបស់ពកួលគ ផ្ដលជាលរឿយៗរតូវ
 នល ោះផាយតាមរយៈលគ ទំព័រការោិល័យរបកាសនើយបរតតកកកមម។ WIPO ផតល់ឲ្យនូវសថិតិនន 
សកមមភាពរបកាសនើយបរតតកកកមមោ៉ា ងទូោយជាសកល តាមរយ៖ www.wipo.int/ipstats/en/ 

 

ជាទូលៅទិននន័យបង្ហា ញពើចំននួរបកាសនើយបរតតកកកមមផ្ដល នដ្ឋក់ កយលសនើសុំ ផ្ដល នផតល់ឲ្យ និង
កំពុងមានសុពលភាពលៅកនុងរបលទសលផេងៗ និងអាចផ្ញកលៅតាមចំននួលកខ ៈវនិិចេ័យ រមួទាងំតាម    
រយៈរកុមបលចាកវទិា ឬតាមរយៈរបលទសលដើមននអនកដ្ឋក់ កយសុំ ឬតកកករ។  

ផ្ផែកលលើលកខ ៈវនិិចេ័យផ្ដលផ្ញកទិននន័យរបកាសនើយបរតតកកកមម ដូចជា អាចលរបើរ ស់លដើមបើតាម
ដ្ឋនការរ ើកចលរមើន និងការតល ស់បតូរសកមមភាពរបកាសនើយបរតតកកកមមតាមលពលលវោ រតួតពិនិតយការ
ផ្ចកចាយសំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមកនុងរបលទសមយួ លដ្ឋយនិលវសនជនលរបៀបលធៀបនឹង
អនិលវសនជនឬកំ ត់អតតសញ្ញា  វស័ិយបលចាកលទសននរបលទសផ្ដលសកមមខាល ងំកនុងសកមមភាពរបកាស 
នើយបរតតកកកមម។ 
 

លៅលពលផ្ដលសថិតិរបកាសនើយបរតតកកកមមរតូវ នលរបើរ ស់លដ្ឋយភាន ក់ង្ហររដ្ឋា ភិ លមយួចំនួនកនុងការ
លធវើផ្ផនការយុទធិសាស្រសតអភិវឌឍឧសា កមម គឺជា"សនទសេន៍ជំ ញផ្ដល ក់ព័នធ"ដូចបង្ហា ញខាងលរកាម។ 
សនទសេន៍លនោះលរបៀបលធៀបការចូលរមួរបស់របលទសមយួលៅកនុងសកមមភាពរបកាសនើយបរតតកកកមមសកល
កនុងវស័ិយបលចាកវទិាណាមួយ លៅនឹងការចូលរមួរបស់របលទសមយួលៅកនុងសកមមភាពរបកាសនើយបរត
តកកកមមសកលលលើរគប់វស័ិយបលចាកវទិា។ អាចមានរបលោជន៍កនុងការកំ ត់ចំ ុចខាល ងំ និង ចំ ុច
លខាយផ្ដល ក់ព័នធននរបលទសមយួកនុងសកមមភាពរបកាសនើយបរតតកកកមម ដូលចនោះអាចកំ ត់វស័ិយ
លោលលៅសរមាប់វនិិលោគ។ 
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របូភាពទើ១៦ សនទសេន៍ជំ ញផ្ដលលតត តលលើ 
សកមមភាពរបកាសនើយបរតតកកកមមលៅកនុងរបលទសណាមយួ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

របភព៖ រ យការ PCT របចារំតើមាសៈ និ ន ការ និងការវភិាគ WIPO 

 ករ ើ អនុវតត 
រដ្ឋា ភិ លរបស់អនក នកំ ត់អតតសញ្ញា  ននអវតតមានបលចាកវទិារកាទុកចំ ើ អាហារ ថាជាឧបសគគ
ចមបងលដើមបើអភិវឌឍន៍បផ្នថមនូវការ លំចញកសិកមម ល ើយកំពុងពិចារណាកនុងការចរចាលលើកិចារពមលរពៀង
លផទរលចាកវទិាជាមយួនឹងរបលទសលផេងលទៀតលដើមបើទទលួ នបលចាកវទិាលែៗ ផ្ដល ក់ព័នធ ។ 
ជហំា នទើ១ ការកំ ត់លកខ ៈវនិិចេ័យសរមាប់ការរសាវរជាវរបស់អនក 
ទំព័រIPCបង្ហា ញថាលៅកនុងករ ើ ជាក់ោក់ រកុម IPC រគប់ដ ត ប់លលើវស័ិយបលចាកវទិាលនោះដូចជាA23L 3/00។ 

របូភាពទើ១៧ ការផ្សវងរកនិមិតតសញ្ញា  IPC ផ្ដលសមរសប 
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 ជហំា នទើ២ ការអនុវតតការរសាវរជាវ 
លដ្ឋយសារផ្តតរមូវឲ្យមានរកុម IPC លដើមបើរគបដ ត ប់វស័ិយបលចាកវទិាលៅកនុងនដ លកខ ៈវនិិចេ័យនន
ការរសាវរជាវ តរមូវឲ្យកំ ត់កំ ត់រតា គឺជាការលលើកផ្លងជាទូលៅកនុងករ ើ លនោះ។ និមិតតសញ្ញា  IPC

ផ្ដល នកំ ត់លៅកនុងដំណាក់កាលដំបូង អាចរតូវ នបញ្ាូ លលៅកនុងវស័ិយសមរសបលៅកនុងលសវា
រសាវរជាវ WIPO PATENSCOPE (មុខង្ហររសាវរជាវករមិតខពស់)។ 
 

របូភាពទើ១៨ ការរសាវរជាវករមិតខពស់ WIPO PATENSCOPE 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 ជហំា នទើ៣ ការវភិាគទិននន័យ 

ទិននន័យសលងខប និងរកា វចិតំណាងសំ ំុលិខិតលសនើសុំរបកាសនើយបរតតកកកមមអនតរជាតិផ្ដល ន
កំ ត់អតតសញ្ញា  លៅកនុងជំហា នមុន អាចទទលួ នោ៉ា ងឆាប់រ ័សពើទំព័រលទធផល ដូចបង្ហា ញខាង
លរកាម។ 
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របូភាពទើ១៩ លទធផលរសាវរជាវ WIPO PATENSCOPE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ព័ត៌មានផ្ដលទទលួ នលដ្ឋយលរបើរ ស់ឧបករ ៍វភិាគរកា វចិ រមួមាន លលខ និងការផ្ចកចាយសំ ំុ
លិខិតលសនើសុរំបកាសនើយបរតតកកកមមទាក់ទងនឹងលកខ ៈវនិិចេ័យននការរសាវរជាវ ផ្ដល នលរបើរ ស់
កនុងជំហា នទើ២ វស័ិយបលចាកវទិារកាទុកចំ ើ អាហារ។ 

 

របូភាពទើ២០ របូភាពននលទធផលរសាវរជាវ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក៏មានផងផ្ដរព័ត៌មានសតើពើនិ ន ការពើមុនកនុងការដ្ឋក់សំ ំុលិខិតលសនើសុំជាអនតរជាតិកនុងវស័ិយលនោះ។ 
ចំននួសំ ំុលិខិតលសនើសុំលៅកនុងឆាន ថំមើៗលនោះ ឆលុោះបញ្ញា ងំពើចំននួសំ ំុលិខិតលសនើសុំផ្ដល នល ោះពុមព
ផាយកនុងលពលរសាវរជាវ ដូលចនោះអាចបង្ហា ញលទធផលទាបគរួឲ្យភាា ក់លផែើល។  
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របូភាពទើ២១ របូភាពននលទធផលរសាវរជាវតាមកាលបរលិចេទល ោះពុមពផាយ 

 
 

 

 

 

 

 ►► លតើអតថបទមិនផ្មនតកកកមមរតវូ នទុកលៅឯណា? 
 

 

►► លតើអតថបទមិនផ្មនរបកាសនើយបរតតកកកមមមានលៅឯណា? 

អតថបទមិនផ្មនរបកាសនើយបរតតកកកមមរមួមាន រពឹតតិបរតសិកា លសៀវលៅ និងរបភពលផេងលទៀតនន
ចំល ោះដឹងបលចាកវទិា និងវទិាសាស្រសត។ កនុងវស័ិយបលចាកវទិាជាលរចើន អតថបទមិនផ្មនរបកាសនើយបរត
តកកកមមលដើរត ួទើសនូលកនុងការកំ ត់សាន នដមុន និងមិនអាចខលោះ នសរមាប់កំ ត់ភាពផ្ដលអាចទទលួ
 នរបកាសនើយបរតតកកកមមចំល ោះតកកកមមណាមយួ។ 

WIPO  នបលងកើតបញ្ា ើរពឹតតិបរត ផ្ដលការោិល័យកមមសិទធិបញ្ញា រតូវរបឹកាលោបល់ លៅលពលលធវើការ
រសាវរជាវជាអនតរជាតិ ផ្ដលជាផ្ផនកមយួននដំល ើ រការរបកាសនើយបរតតកកកមមលរកាមរបព័នធ PCT។ បញ្ា ើ
លនោះរតូវ នសាគ ល់ជាទូលៅថាជាឯកសារអបបរមារបស់PCTផ្ដលអាចរក នតាមរយៈ 
www.wipo.int/standards/en/part_04.htm/ 
 

ការរបឹកាលោបល់លមែិតពើរពឹតតិបរត រមួទាងំបញ្ា ើឯកសារអបបរមានមិនផ្មនរបកាសនើយបរតតកកកមមគឺ
ជាជំហា នចា ំច់សរមាប់កំ ត់ពើអតថិភាពននសាន នដមុនចំល ោះការបលងកើតថមើល ោះ។ ប៉ាុផ្នត របភពបផ្នថមរតូវ 
 នពិនិតយផងផ្ដរលដើមបើកំ ត់ភាពថមើ ននតកកកមមមយួ។ 
ចំននួឧបករ ៍តាមអនឡានផ្ដលមិនគិតនថលសរមាប់រសាវរជាវអតថបទមិនផ្មនរបកាសនើយបរតតកកកមម
រតូវ នផតល់ឲ្យលដ្ឋយអនកផតល់លសវាគិតកនរម ដូចជាGoogle Scholar និងScirus។ អនកផតល់លសវាគិត
កនរមមយួចំនួន ក៏ផតល់នូវលសវារសាវរជាវ្នមុខ រមួទាងំការលោងឆលង និងការចាត់ថាន ក់ IPC ឯកសារ
មិនផ្មនរបកាសនើយបរតតកកកមម លដ្ឋយមិនគិតនថល។  
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លយើងសាវ គមនរ៍ាល់មតិលោបល់របស់អនក 
លោបល់ និងសំនួរអាចលផាើរលៅកាន់ patentscope@wipo.int 
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សរមាប់ព័ត៌មានបផ្នថមសូមទ ំក់ទំនង WIPO www.wipo.int 

អងគការកមមសិទធបិញ្ញា ពិភពលោក 
34, chemin des Colombettes 

P.O.Box 18 

CH-1211 Geneva20 

ទូរស័ពទៈ 
+ 4122 338 91 11 
ទូរសារៈ 
+4122 733 54 28 

បកផ្របលដ្ឋយៈ សន ទ្ោភណ័ ជាលមរណវ ើ និងសាស្រសាត ចារយចាប់ 
ជំនួយការបកផ្របៈ អុ៊ឹង ឆាយហុង 
រតួតពិនតិយ និងផ្កសរមលួលដ្ឋយៈ ផផ ចន័េ្ាវឌុ្ឍ  
 យកដ្ឋា នកមមសិទធិឧសា កមម 
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