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សេចក្តីេិក្ា៖ សេសរៀនសនេះមានរយៈសេលររហែល ៥ សមា៉ោង ស ើេបីេិក្ា។ ររេិនសរើោនក្េិនមាន
សេល ោនក្អាចមានភាេងាយស្េួលក្នុងការេិក្ារន្ទទ រ់េីស វ្ើការស្តត រ់េសេលងវគ្គទីរី ។ 
 

មេម ៀនទី ២ សទិធិអ្នកនិពនធ 
 

សោលរំណង 
រន្ទទ រ់េីរញ្ច រ់ការេិក្ាសេសរៀនសនេះោនក្គួ្រហែអាច 
១. ឱ្យោែថន័យេិទធិោនក្និេនធ និងផ្តល់ ឧទាែរណ៍ររសេទឡនស្តន ឡ  ហ លរគ្រ ណត រ់

សោយេិទធិោនក្និេនធ។ 
២. េនយល់ ោំេីេិទធិចំនួន ២៥០ ពាក្យ ហ លរែូវបានការពារសោយេិទធិោនក្និេនធ។ េិទធិឡន
ការចេលង េិទធិឡនការេហេតង ការរក្ហររ និងការយក្លំនំ្ទតាេ។ 

៣. េិេណ៌ន្ទោំេីការោក់្កំ្ែិែចំនួន ២៥០ពាក្យ ហ លររហែលមានសៅក្នុងេិទធិហ ល
រគ្រ ណត រ់សោយសោលរំណងទី២។ 

៤. ហលលងោំេីរយៈសេលទូសៅររេ់េិទធិោនក្និេនធ ហ លរែូវបានផ្តល់ក្នុងោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែ
ន ក្នុង េែភាេោឺរ ៉ោរុ និងេែរ ឋអាសេរកិ្។ 

៥. េនយល់ ភាេជាមាច េ់ឡនេិទធិោនក្និេនធ អាចរែវូបានទទួល និងសផ្ទរយ៉ោង ូចសេតច។ 
៦. រាយរញ្ជ ី វធិានការចំនួន ០៥ ហ លអាចរែូវបានធាល រ់សររើេិទធិចារ់រងខំ។ 
៧. ផ្តល់ក្រណីេិក្ាេួយហ លកំ្េុងហែពាក់្េ័នធរញ្ញា េិទធិោនក្និេនធ ទីេួយកំ្ណែ់ោំេី
រញ្ញា ទំាងសន្ទេះ រន្ទទ រ់េក្រងាា ញ ហផ្នក្ខ្លេះៗហ លរែវូបានោនុវែតឡនទាក់្ទងេនធិេញ្ញដ
ហផ្ែងៗ ហ លនិយយេីរញ្ញា ហ លបានកំ្ណែ់។ 
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សេចក្តីសផ្តើេ 
សេសរៀនេិទធិោនក្និេនធសនេះ េនយល់ោំេីររសេទសផ្ែងៗ (ស្តន ឡ ) ហ លរែូវបានការពារសរកាេ

ចំណងសជើង េិទធិោនក្និេនធ េិទធិហ លមាច េ់េិទធិោនក្និេនធមាន និងរសរៀរ  ហ លរែវូបានសររើរបាេ់
េិទធិទំាងសន្ទេះេរមារ់គុ្ណេេបែតិពាណិជជក្េម។   ចារ់ជាសរចើនហ លពាក់្េ័នធនឹងេិទធិោនក្និេនធ
គឺ្ស្េស ៀងសៅនឹងររសទេទំាងោេ់ហ លបានចុេះែែថសលខាសលើោនុេញ្ញដ ោនតរជាែិ និងកិ្ចចរេេ
សរេៀងពាណិជជក្េមសផ្ែងៗ។ រ៉ោុហនត េរមារ់ចសេលើយចាេ់លាេ់េួយឡនេំនួរេិទធិោនក្និេនធសផ្ែងៗ 
ចារ់(េិទធិោនក្និេនធ)ឡនររសទេររេ់ោនក្គួ្ររែូវបានេិសរោេះ។ ោនក្នឹងស ើញរេេទំាងស្តត រ់ោំេី
ឯក្ស្តរសយងពាក់្េ័នធសៅនឹងោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែន និងកិ្ចចរេេសរេៀងTRIPS ក្នុងសេសរៀនសនេះ 
សែើយោនុេញ្ញដ និងកិ្ចចរេេសរេៀងសន្ទេះនឹងរែូវបានេនយល់សៅចុងរញ្ច រ់ឡនសេសរៀនសនេះ។េរមារ់
សេលសនេះរោន់ហែ ឹងថា ោនុេញ្ញដ  និងកិ្ចចរេេសរេៀងសន្ទេះ គឺ្ជាកិ្ចចរេេសរេៀងោនតរជាែិេីរ
ទាក់្ទងសៅនឹងវេ័ិយេិទធិោនក្និេនធ។ 

សែើយរែូវបានេនយល់ផ្ងហ រេី េស្ោបាយសោេះស្ស្តយសផ្ែងៗហ ល មាច េ់េិទធិោនក្និេនធ
ររហែលជំទាេ់រាល់ការរំពានសផ្ែងៗសលើេិទធិររេ់េួក្សគ្។ សរៅេីសនេះ េស្ោបាយសោេះស្ស្តយ
ទំាងសនេះ គឺ្អាចសររើរបាេ់បានក្នុងររសទេជាសរចើនរ៉ោុហនតោនក្គួ្រហែេិសរោេះជាេួយចារ់ជាែិររេ់
ោនក្ ស ើេបចីាេ់ោំេីស្តថ នភាេក្នុងររសទេររេ់ោនក្។ 

 
សែើោវីខ្លេះ(ស្តន ឡ )ហ លរគ្រ ណត រ់សោយេិទធិោនក្និេនធ? 

 ូចជារគ្រ់វេ័ិយឡនក្េមេិទធិរញ្ញដ ផ្ងហ រ េិទធិោនក្និេនធគឺ្ពាក់្េ័នធជាេួយនឹងការពារស្តន
ហ ឡនរញ្ញដ េនុេែ។ ក្េមេិទធិឡនេិទធិោនក្និេនធគឺ្ការពារស្តន ឡ ោក្ែរស្តស្រេត និងស្តន ហ េិលបៈ     
សផ្ែងៗ។ ស្តន ឡ ទំាងសន្ទេះ រេួទាំងោក្ែរ ែន្រនតី និងស្តន ឡ សផ្ែងៗ ឡនវចិិរែេិលបេះ  ូចជាគំ្នូរលារ     
េណ៍ ររូចមាល ក់្(េិលបេះជាងចមាល ក់្) និងស្តន ឡ ហ លហផ្ែក្សៅសលើរសចចក្វទិោ  ូចជាក្េមវ ិ្ ីកំ្េយូទ័រ 
និងររេ័នធទីនន័យសោៃិចរែូនិចសផ្ែងៗ។ 
េមាគ ល់ថាការពារស្តន ឡ េិទធិោនក្និេនធ គឺ្ជាការេហេតងេីគំ្និែ និងេិនហេនរោន់ហែជាគំ្និែសន្ទេះ
សទ។  ូសចនេះររេិនសរើោនក្ស្េសេើលស្េឡេេីរលង់ណាេួយឡន ំសណើ រសរឿង គឺ្េិនរែូវបានការពារសន្ទេះ
សទ។ ឧទាែរណ៍ េីរលង់េួយឡន ំសណើ រសរឿងឡនសរឿងរា៉ោ វេួយោំេីរុរេ និងស្រេតីវយ័សក្មងកំ្េុងធាន ក់្ក្នុង
ោនលង់សេនែ៍លវីសរើរគ្ួស្តរ និងវណណៈជាឧរេគ្គ ៏សោយ នឹងេិនរែូវបានការពារសន្ទេះសទ។ ោនក្និេនធ
សផ្ែងៗររហែលជានិេនធសរឿងជាសរចើនសោយសតត ែសៅនឹង ំសណើ រសរឿងររហាក់្ររហែលោន សនេះ។ 
រ៉ោុហនតសៅសេលោនក្េហេតងវាជាសរឿងខ្លី ឬសរឿងរា៉ោ វខ្លីេួយសោយការនិយយ ឬេហេតង សោយរសរៀរ   
េហេតង ំសណើ រសរឿងេួយក្នុងសរឿងរា៉ោ វសន្ទេះនឹងរែូវបានការពារ។ សែែុសនេះេរមារ់ជាឧទាែរណ៍ 
ការេហេតងររេ់ សេក្សេពៀ(Shakespear) ក្នុងសរឿងរេីូោូ និងជូលាែ (Romeo and Juliet) នឹងរែវូ
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បានេិចារណាជារសរៀរេហេតងររក្រសោយការឡចនររឌិែឡន ំសណើ រសរឿងសន្ទេះ។ យ៉ោងណាក៏្សោយ 
ោនក្និេនធ ឡទជាសរចើនររហែលជានិេនធសរឿងលមីៗ សោយសតត ែសៅនឹង ំសណើ រសរឿងររហាក់្ររហែល
ោន សនេះ ។ 

ោនុេញ្ញដ ទីរក្ងុហរ៉ោន (ឆ្ន ំ១៨៨៦) ជាោនុេញ្ញដ ោនតរជាែិចំណាេ់េួយហ លរគ្រ់រគ្ងេិទធិ
ោនក្និេនធ ហចង ូចែសៅសៅក្នុងមារតា ២ 
 ពាក្យថា “ស្តន ឡ ោក្ែរស្តស្រេតនិងេិលបៈ” រេួរញ្ចូ លរគ្រ់ ផ្លិែផ្លឡនវេ័ិយោក្ែរស្តស្រេត 
វទិោស្តស្រេត និងេិលបៈ សទាេះរីការ េហេតងស្តន ឡ  មានរសរៀរឬទរេង់ណាក៏្សោយ  ូចជា
សេៀវសៅ កូ្នសេៀវសៅផ្ែេវផ្ាយេ័ែ៌មាន និងការនិេនធសផ្ែងសទៀែ ោែថរទ បាឋក្ថា េុនទរក្ថា 
្េមសទេន្ទ និងស្តន ឡ សផ្ែងសទៀែហ លមាន ររសេទ ូចោន  ស្តន ឡ ន្ទ ក្េម ឬន្ទ ក្េមែូរយែន្រនតី 
ស្តន ឡ របំា និងការកំ្ស្តនត តាេរយៈការេហេតងកាយវកិារ ការហែងរទសេលងសោយមាន ឬោម ន
ទំនុក្សរចៀង ស្តន ឡ ភាេយនត និងស្តន ឡ ទំាងឡាយហ លរងាា ញ  ំសណើ រការ ូចោន នឹងការលែ
ភាេយនត ស្តន ឡ ជាតទ ំងគំ្នូរ គំ្នូរតែ់ េណ៌ ស្តថ រែយក្េម ររូចមាល ក់្ តទ ំងចមាល ក់្ ស្តន ឡ េុេពលម
ចមាល ក់្ ស្តន ឡ  លែររូ និងស្តន ឡ ទំាងឡាយរងាា ញ ំសណើ រការ ូចោន នឹងការលែររូ ស្តន ឡ េិលបៈ
ោនុវែត ររូភាេេនយល់ ហផ្នទី រលង់ គំ្នូេវាេនិង ស្តន ឡ  ទរេង់រីខាន ែទាក់្ទងនឹងេូេិស្តស្រេត 
ឋានសលខា ស្តថ រែយក្េម ឬវទិោស្តស្រេត។ (......)  ការរក្ហររ ការយក្លំនំ្ទតាេ ការេរេួលែន្រនតី 
និងការហក្ ហររសផ្ែងសទៀែឡនស្តន ឡ ោក្ែរស្តស្រេតឬេិលបៈ រែូវការពារ ូចស្តន ឡ  ស ើេ សោយេិន
រ៉ោេះពាល់ ល់េិទិធោនក្និេនធស្តន ឡ ស ើេ (......)  ការចងរក្ងស្តន ឡ ោក្ែរស្តស្រេតឬេិលបៈ  ូចជាឯក្
ស្តរ េសមាធាន និងក្រេងស្តន ឡ សោយេូលសែែុឡនការសរជើេសរ ើេ និង សរៀរចំជាមាែិកាហ លជា
ការរសងកើែហផ្នក្រញ្ញដ  រែូវការពារហររសន្ទេះ សោយេិនរ៉ោេះពាល់ ល់េិទិធោនក្និេនធស្តន ឡ នីេួយៗ 
ហ លជាហផ្នក្ឡន ការចងរក្ងសនេះសៃើយ។ 

 

មិនតរមវូឱ្យស្នន ដៃអក្សរស្នស្រ្ត ឬស្នន ដៃ្ិលបៈគួរជាស្នន ដៃលអ ឬ ្ិលបៈមានតដមលន ោះ
នទ។ យ៉ាងណាក៏្នោយស្នន ដៃគួរតតជាស្នន ដៃនៃើម។ តរមវូការននោះ មានភាពខុ្គ្នន ពីរបនទ្មួយ
នៅរបនទ្មួយនទៀត ន ើយជាទូនៅវារតូវបានកំ្ណត់នោយច្បាប់។ ក្នុងចំ្បនណាមល័ក្ខខ័ណឌ
ទូនៅមួយអាច្បនឹងនិយយថា ក្នុងរបនទ្តៃលរបកាន់យក្ទំលាប់ច្បាប់ទូនៅ(Common Law) គឺ
មានតរមូវការតិច្បតូច្បណា្់  នរៅពីន ោះស្នន ដៃមិនរតូវបានថតច្បមលងពីស្នន ដៃមួយនផសងនទៀត
ន ោះនទ តៃលអនក្និពនធគួរតតរតូវបានបហាញន ូនូវចំ្បនួនអបបបរមាពីនំ ូ ពលក្មម ការវនិិច្បឆ័យក្នុង
ការបនងកើតស្នន ដៃ។ ក្នុងបណូរបនទ្របកាន់យក្ទំលាប់ច្បាប់រៃឋបបនវណី តរមូវការគឺជាូឹក្
ញាប់មានភាពខព្់បំផុត ឧទា រណ៍ថា ស្នន ដៃរតូវផតល់រា  ជាបុគគលិក្លក្ខណៈអនក្និពនធ។ ការ
ខំរបឹងដច្បនរបឌិតមួយនឹងរតូវបានតរមូវពីអនក្និពនធតៃលរបត លនលើ្ពីនំ ូ ពលក្មម និង   
លក្ខណៈវនិិច្បឆ័យ។ 
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នតើស្នន ដៃទំាងឡាយ តៃលអាច្បរតូវបានការពារនរកាមអនុ្ញ្ញា ទីរក្ុងតប៊ែនោក់្កំ្ណត់
មានលក្ខខណឌ នៅនឹងារាងកំ្ណត់ក្នុងមារា២ឬនទ? 
 
          ស្តន ឡ គួ្ររែូវសក្ើែសៃើងេីគំ្និែហ លស្តន ឡ ទំាងសន្ទេះ  គឺ្ងាយរែូវបានការពារសរកាេោនុ
េញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែនហ លេិនរែូវបានោក់្កំ្ណែ់មានលក្ខខ័្ណឌ គឺ្ ូច េីឧទាែរណ៍បានស្េង់សចញ
ខាងសលើ។  ូសចនេះរញ្ជ ីេួយគឺ្េិនរែូវទូលំទូលាយ។ ោនក្នឹងបានេសងកែសេើលថាោនុេញ្ញដ ទីរក្ុង    
ហរ៊ែនរញ្ញជ ក់្ថា “ការេហេតងស្តន ឡ  ោក្ែរស្តស្រេត និងេិលបៈ នឹងរេួទំាងផ្លិែក្េមក្នុងវេ័ិយ ោក្ែរ
ស្តស្រេត វទិោស្តស្រេត និងេិលបៈ  ោវីក៏្សោយររហែលជា វ ិ្ ី ឬ  ទរេង់ ឡនការេហេតងររេ់វា 
 ូសចនេះ.....” ការេហេតង ” ូសចនេះ” ចំែទាវ ស ើេបីឈានសៅ ល់ការហចនររឌិែលមីសរៅេីការហចនររឌិែ
ហ លរងាា ញក្នុងរញ្ជ ី។ ឧទាែរណ៍ ការេសរេចររេ់ែុលាការក្នុងររសទេសផ្ែងៗបានការពារេ
មាា រៈ ូចជា 

-េំរុរែឯក្ជន 
-ការហណនំ្ទេីការហលងលេះោន  
-ការកាែ់េក់្ 
-ការលំោរតក សលើស្តព នេួយ 
-ការរងាា ញ “Son-et-lumiere” 
-រក្ោេររៃងសផ្ែងៗ  
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នតើអវីនៅជាស្នន ដៃបនត? 
 

លក្ខណៈ្ំខាន់ៃ័ដទនផសងៗនទៀតដនមារា២ ដនអនុ្ញ្ញា ទីរក្ុងតប៊ែន គឺអនុ្ញ្ញា ការពារ  
“ស្នន ដៃបនត”។ស្នន ដៃបនតទំាងន ោះនក្ើតនច្បូពីស្នន ដៃៃដទតៃលមានរបភពរចួ្បរចួ្បន ើយឧទា រណ៍
ដនស្នន ដៃបនតរមួមានៈ 

- ការបក្តរបស្នន ដៃនផសងៗនៅជាភាស្ននផសងនទៀត 

-ការយក្លំ ំាមស្នន ដៃនផសងៗ ៃូច្បជាការបនងកើតឆាក្ភាពយនតតៃលបាននតត តនលើ
របនលាមនលាក្មួយ 

-ការនរៀបចំ្បបទតភលង ៃូច្បជានំ ន់វង់នភលងមួយដនការតតងបទនភលងៃំបូងនគតៃលតតងនោយ
ពាណូ 

-ការតក្តរបស្នន ដៃៃ័ដទនផសងៗ ឧទា រណ៍ ការ្នងខបរបនលាមនលាក្មួយ 
-ការច្បងរក្ងស្នន ដៃអក្សរស្នស្រ្តនិង្ិលបៈៃូច្បជា្ពវវច្ប ធិបាយ កំ្រងកំ្ណាពយនផសងៗ
។ក្នងក្រណីតបបននោះភាពនៃើមឋិតនៅនលើការនរនើ្នរ ើ្ និងនរៀបចំ្បស្នន ដៃទំាងន ោះ ។ 

អនក្រតូវច្បងចំថា មុននឹងចប់នផតើមបនងកើតស្នន ដៃបនត អនក្រតវូតតនគ្នរព្ិទធិរប្់អនក្និពនធដនស្នន ដៃ
ៃំបូង។ ឧទា រណ៍ អនក្និពនធមាន ក់្តៃលច្បង់បក្តរបរបនលាមនលាក្មួយនៅជាភាស្នបរនទ្មួយ
គួរត្វងរក្ការអនុញ្ញា តរតឹមរតូវពីអនក្និពនធរបនលាមនលាក្តៃលនឹងរតូវយក្មក្បក្តរប។ ការនធវើ
ការបក្តរបតៃលមិនមានការអនុញ្ញា តរតឹមរតវូ អនក្បក្តរប នឹងមានហានិភ័យរតូវនគបតឹងពីបទ
រនំលាភបំពាន្ិទធិអនក្និពនធ។ 
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វគគ្នមលងទី ១: នតើរបនភទស្នន ដៃអវីខលោះអាច្បរតូវបានការពារនោយច្បាប់្ិទធិអនក្និពនធ? 

 

្ិទធិអនក្និពនធការពារស្នន ដៃអក្សរស្នស្រ្ត និង្ិលបៈ តៃលមានតច្បងក្នុងចំ្បណងននើងរប្់
អនុ្ញ្ញា ទីរក្ងុតប៊ែន។ គំនិតពីររតូវបាននលើក្ន ើងក្នុងន័យទូលាយ ។ ពាក្យ្ិលបៈ  មិនតមន
មានន័យរតឹមតតជារបនលាមនលាក្ កំ្ណាពយ ឬនរឿងរា៉ា វខលីៗន ោះនទ វាអាច្បរគបៃណត ប់នលើន្ច្បក្តី
តណ ំពីការតថទាំយនយនត ឬការនិពនធតៃល មិនអាច្បយល់បាននោយមនុ្សភាគនរច្បើន ៃូច្បជា
ក្មមវធីិកំុ្ពយូទ័រនផសងៗ។ ធាតុ្ំខាន់ដនពាក្យននោះ គឺ ពាក្យ “ស្នន ដៃ”។ អវីតៃលនយើងមានន័យនៅទី
ននោះគឺ ការ្តមតងរប្់មនុ្ស គឺជាក្ាត ្នរមច្បចិ្បតត។ ៃូនច្បនោះរប្ិននបើខ្ុំមានគំនិតដនគំនូរលាប
ពណ៌ “រពោះអាទិតយនលើ្មុរទ” អនក្ណាមាន ក់្នផសងនទៀតក៏្អាច្បនរបើគំនិតៃូច្បគ្នន ននោះតៃរ មិនរតវូ
បានការពារន ោះនទ។ ប៉ាុតនត នៅនពលតៃលខ្ុំគំនូរលាបពណ៌រប្់ខ្ុំអំពី“រពោះអាទិតយនលើ្មុរទ” 
គំនូរលាបពណ៌ន ោះគឺជាការ្តមតង និងរតូវបានការពារ។ 
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្ំនួរវាយតដមលខលូនឯង(SAQ) 
 

(SAQ) 1: នតើស្នន ដៃក្មម្ិទធិបញ្ញា ្ំខាន់តៃលបាននិយយនោយវាគមិន មិនរមួច្បញ្ចូ លក្នុងបញ្ជ ី  
“ស្នន ដៃអក្សរស្នស្រ្ត និង្ិលបៈ” ដនអនុ្ញ្ញា ទីរក្ុងតប៊ែនមានអវីខលោះ។ 

 

្រន្រច្បនមលើយរប្់អនក្ទីននោះ 
ចុ្បច្បទីននោះ្រមាប់ច្បនមលើយ 
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(SAQ) 1 ច្បនមលើយ:  
 

ការនលើក្តលង្ំខាន់បំផុតពីបញ្ជ ីតៃលបាននិយយក្នុងវគគ្ នមលង គឺជាក្មមវធីិកំុ្ពយូទ័រ     
នផសងៗ។ ទំាងននោះគឺជាផលដនការតច្បនរបឌិតនោយបញ្ញា  ន ើយរតូវបានចត់ទុក្ជាស្នន ។ ្ខាន់
គួរក្ត់្មាគ ល់ថាបញ្ជ ីក្នុងអនុ្ញ្ញា ទីរក្ុងតប៊ែន គឺមិនតមនជាបញ្ជ ីមានលក្ខណៈនពូនលូនិង
ក្រមិតន ោះនទ។ រគ្នន់តតជាការបហាញន ូពីលក្ខណៈដនស្នន ដៃអក្សរស្នស្រ្តនិង្ិលបៈតតប៉ាុនណាណ ោះ។ 
របនភទស្នន ដៃថមីៗនទៀតតៃលមិនបានកំ្ណត់ក្នុងបញ្ជ ីក្នុងមារា ២ ដនអនុ្ញ្ញា ទីរក្ុងតប៊ែន ប៉ាុតនត
រតូវបានបញ្ចូ លក្នុង្ញ្ញា ណដនដនការតច្បនរបឌិតមួយ “ក្នុងវ ិ្ ័យអក្សរស្នស្រ្ត វទិាស្នស្រ្ត និង
្ិលបៈ” គឺជាផលិតផលដនរបព័នធផសពវផយយចំ្បរោុះព ុព័ត៌មាន។ ក្នុងកំ្ ុងនពលតៃលមិនមាន
និយមន័យស្្បច្បាប់តៃលអាច្បទទួលយក្បាន មានការរពមនរពៀងជាឯក្ច្បនទមួយថាការរមួ
បញ្ចូ លគ្នន នៃើមដន្នមលង អតថបទ និងរបូភាពក្នុងទរមង់ឌីនីថលតៃលអាច្បៃំនណើ រការបាននោយ
ក្មមវធីិកំុ្ពយូទ័រ តំណាងនអាយភាពជាអនក្និពនធ គឺរគប់រគ្នន់នៃើមបកីារពារជាស្នន ដៃផលិតផលដន
របព័នធផសពវផយយចំ្បរោុះនរកាមឆ័រត្ិទធិអនក្និពនធ។ 
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នតើ្ិទធិអវីខលោះតៃលបានការពារនោយ្ិទធិអនក្និពនធ? 
 

ក្នុងអារេាក្ថាក្នុងនមនរៀនននោះ បានពនយល់ថាលក្ខណៈ្ំខាន់បំផុតដនរទពយគឺថាមាច ្់្ិទធិ
អាច្បនរបើរបា្់្ិទធិតត ច់្បមុនបាន ឧទា រណ៍ ៃូច្បជា្ិទធិនរបើរបា្់ាមតៃលអនក្ច្បង់បាន ន ើយ
គ្នម ននរណាមាន ក់្អាច្បនរបើរបា្់រតឹមរតូវាមច្បាប់នោយគ្នម នការអនុញ្ញា តពីមាច ្់ន ោះនទ។ ឃ្លល  
“្ិទធិនរបើរបា្់ាមតៃលអនក្ច្បង់បាន មិនតមនមានន័យថា ពួក្នគអាច្បនរបើរបា្់ នោយមិនគិតពី
្ិទិធតៃលទទួលស្នគ ្់នោយស្្បច្បាប់ និងផលរបនយនន៍រប្់្មានិក្ៃ៏តទនទៀតដន្ងគម
ន ោះន ើយ។ ឧទា រណ៍ មាច ្់ឡានមួយអាច្បនឹងនរបើរបា្់វា “ាមតតអនក្ច្បង់” ប៉ាុតនតននោះមិន
តមនមានន័យថា ងអាច្បនបើក្បរឡានរប្់ ងនោលមិនរបយ័តនរបតយ៉ាង និងបងករនរគ្នោះថាន ៃល់
អនក្ៃ៏តទនផសងនទៀត មិនមានន័យថា  ងនឹងអាច្បមិនយក្ចិ្បតតទុក្ោក់្ចំ្បនពាោះបទបញ្ញជ ច្បរាច្បរន ោះ
នទ។ ្ិទធិអនក្និពនធគឺជាតមក្ធាងដនក្មម្ ិទធិបញ្ញា ។ មាច ្់្ិទធិអនក្និពនធស្នន ដៃតៃលបានការពារ
អាច្បនឹងនរបើរបា្់ស្នន ដៃៃូច្បតៃលខលួនច្បង់បាន និងអាច្បនឹងរារាងំអនក្ៃ៏ដទនផសងនទៀតពីការនរបើ
របា្់វានោយគ្នម នការអនុញ្ញា ត។ ៃូនច្បនោះ្ិទធិតៃលអនុញ្ញា តនរកាមច្បាប់ជាតិ ចំ្បនពាោះមាច ្់្ិទិធ
អនក្និពនធក្នុងស្នន ដៃតៃលបានការពារមួយគឺធមមាជា”្ិទធិតត ច់្បមុខ”: នរបើរបា្់ស្នន ដៃ ឬអនុញ្ញា ត
នអាយអនក្ៃ៏នទៀតនរបើរបា្់ស្នន ដៃ ស្្បាម ្ិទធិតៃលទទួលស្នគ ល់នោយស្្បច្បាប់ និងផល
របនយនន៍រប្់អនក្ៃ៏ដទនទៀត។ 

មាន្ិទធិពីររបនភទ្ថិតនរកាម្ិទធិអនក្និពនធ: ្ិទិធន្ៃឋកិ្ច្បច(្ិទធិនបតិក្ភ័ណឌ ) តៃល
អនុញ្ញា តឱ្យមាច ្់្ិទធិទាូយក្រហាញវ ន់ ិរញ្ាវតថុពីការនរបើរបា្់ស្នន ដៃរប្់ខលួននោយអនក្ៃ៏ដទ និង
្ិទធិ្ីលធម៌ តៃលអនុញ្ញា តនអាយអនក្និពនធចត់វធិានការនៃើមបីរក្យទំ ក់្ទំនងតទ ល់ខលួន រវាង
ខលួនគ្នត់តទ ល់និងស្នន ដៃ។ ឥ ូវ្ូមស្នត ប់វគគ្ នមលង និងស្នក្លបងតូក្្ិទធិន្ៃឋកិ្ច្បចនផសងៗ
តៃលបានពិពណ៌ ។ 
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េសេលងវគ្គ ២: សែើេិទិធោវីខ្លេះហ លមាច េ់េិទធិោនក្និេនធមាន? 
 

មាច េ់េិទធិោនក្និេនធមានរណតុំ ឡនេិទធិសផ្ែងៗ ហ លរគ្រ់រគ្ងសោយហផ្នក្សោយោនុេញ្ញដ     
ទីរក្ុងហរ៊ែន ហ លជាេិទធិោរបររមា និងសោយហផ្នក្សោយចារ់ជាែិ ហ លជាទូសៅមានេិទិធហវងជា
ង។ ជាររឡេណី និងររវែតិស្តស្រេត េិទធិផ្លិែសៃើងវញិ  គឺ្ជាគ្នលឹេះហ លបានឆលុេះរញ្ញច ងំ ក្នងពាក្យ
េិទិធោនក្និេនធ។ េិទធិផ្លិែសៃើងវញិរគ្រ ណត រ់សលើការសបាេះេុេពសេៀវសៅ និងការលែចេលងផ្ង    
ហ រ។ រ៉ោុហនតេិទិធផ្លិែសៃើងវញិក៏្រគ្រ ណត រ់វ ិ្ ីស្តស្រេតទំសនើរជាសរចើនឡនការផ្លិែសៃើងវញិ ូច
ជា ការលែចេលងជាហខ្ែអាែ់ និងការលែចេលងឡនការលែចេលងហខ្ែអាែ់។ េិទធិផ្លិែសៃើងវញិរគ្រ
 ណត រ់ការរក្ាទុក្ស្តន ឡ ក្នុងោងគចងចំាកំុ្េយូទ័ ការលែចេលងឡនក្េមវ ិ្ ីកំុ្េយូទ័រ ក្នុងឌីេេគិែ េីុឌី    
រ ៉ោេូ េីុឌីរែីហ រលរ ៉ោេូ ជាស ើេ។ 

 
េិទធិ ឡទសទៀែមានហ លមានររវែតិស្តស្រេតេួយ ៏ហវងគឺ្ជាេិទធិេហេតង។ ោនក្េហេតងស្តន ឡ 

សៅសេលមានរទសេលងេួយ  ឬសេលោនក្ស ើរែួសលើឆ្ក្ សែើយរយៈកាលជាសរចើនឆ្ន ំក្នលងេក្ េិទធិ
សនេះ រសងកើែេិទធិសផ្ែងសទៀែជាសរចើន  ូចជាេិទធិទូរផ្ាយ និងេិទធិផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ។ 
េិទធិផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ សេលខ្លេះរែូវបានកំ្ណែ់ខុ្េៗោន ក្នុងចារ់ជាែិសផ្ែងៗ ការផ្ាយ
តាេទូរផ្ាយ អាចនឹងរសងកើែជាហផ្នក្េួយឡនការផ្ាេវផ្ាយជា ស្តធារណៈ ឬេិទធិទំាងសនេះ បាន
ភាជ រ់នឹងគំ្និែ ូចោន  រ៉ោុហនតរែវូបានរគ្រ ណត រ់ររសេទទាំងោេ់ឡន ការផ្ែេវផ្ាយ ហ លការផ្ាយ
តាេទូរផ្ាយជាេួយ  ការផ្ែេវផ្ាយតាេហខ្ែ និងតាេោិុន្ឺសណែ ជាររសេទេួយសផ្ែងសទៀងឡន
ការផ្ែេវផ្ាយ។  
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េំនួរវាយែឡេលខ្លូនឯង(SAQ) 
(SAQ) 2: សែើេិទធិទំាងេីរររសេទហ លបានរញ្ញជ ក់្ក្នុងេសេលងជាោវី? 
ផ្តល់ឧទាែរណ៍េរមារ់េិទធិនីេួយៗ 

 
េរសេរចសេលើយររេ់ោនក្ទីសនេះ 

 
 

ចុចទីសនេះេរមារ់ចសេលើយ 
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(SAQ) 2 ចសេលើយ: 
េិទធិេីរហ លបានរញ្ញជ ក់្សន្ទេះរេួមានៈ  

េិទធិផ្លិែសៃើងវញិ ឧទាែរណ៍ឡនេិទធិសនេះគឺ្ជាេិទធិោនុញ្ញដ ែឱ្យលែចេលង សបាេះេុេព ឬលែ
ចេលងជាការហេែ 

េិទធិទាក់្ទងនឹងការេហេតង។ល។ ឧទាែរណ៍សនេះគឺ្ជាេិទធិេហេតងស្តន ឡ   ូចជាចសរេៀង
េូយរទ និងេិទធិផ្ែេវផ្ាយស្តន ឡ ជាស្តធារណនិងផ្ែេវផ្ាយតាេទូរផ្ាយ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រក្ុម្ិទធិៃ៏្ំខាន់ៃដទមួយនទៀត តៃលមិនបានបញ្ញជ ក់្ក្នុងវគគ្នមលងគឺ្ិទិធទាក់្ទងនឹងការបក្
តរប និងការយក្លំ ំាម។ រគប់្ិទធិទំាងននោះនឹងពនយល់ក្នងតផនក្ទំាងបីខាងនរកាម។ 
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េិទិធផ្លិែសៃើងវញិ 
 

េិទធិររេ់មាច េ់េិទធិោនក្និេនធការពារោនក្ ឡទេីការស្វើការលែេលងស្តន ឡ ររេ់ោែ់គឺ្ជាេិទិធ
េូលោឋ នរំផុ្ែសរកាេេិទធិោនក្និេនធ ។ ឧទាែរណ៍ ការលែចេលងស្តន ឡ ហ លបានការពារេួយគឺ្ជា
េក្េមភាេហ លបានេហេតងសោយោនក្សបាេះេុេាមាន ក់្ ហ លចង់ស្វើការហចក្ចាយការចេលងស្តន ឡ ជា
ោែថរទសៅស្តធាណជន សទាេះជាក្នុងទរេង់លែចេលងហ លបានសបាេះេុេា ឬេែ៌មានឌីជីលល  ូចជា 
េីុឌី រ ៉ោេូក៏្សោយ។  ូចោន ហ រេិទធិឡនោនក្ផ្លិែក្រែវូណូរកាេ ផ្លិែនិងហចក្ចាយ េីុឌី (CDs)  
ហ លមានការលែចេលងការេហេតងស្តន ឡ ែន្រនតីគឺ្ហផ្ែក្សលើការោនុញ្ញដ ែសោយហផ្នក្ហ លរែូវបានផ្តល់
ឲ្យសោយោនក្និេនធរទសេលងឡនស្តន ឡ សន្ទេះ ស ើេបផី្លិែសៃើងវញិនូវេមាេធាែុទំាងសន្ទេះ ក្នុងការ
លែ។ 

សែែុ ូសចនេះ េិទធិរគ្ររគ្ងេក្េមភាេឡនការផ្លិែសៃើងវញិ គឺ្ជាេូលោឋ នស្េរចារ់
េរមារ់ទរេង់ជាសរចើនឡនការស្វើអាជីវក្េមឡនស្តន ឡ ហ លបានការពារ។ 

 
េិទធិ ឡទសទៀែ គឺ្រែវួបានទទួលស្តគ ល់ក្នុងចារ់ជាែិរហនថេសៅសលើេិទធិេូលោឋ នឡនការ       

ផ្លិែសៃើងវញិ។ ឧទាែរណ៍ ចារ់េួយចំនួនរេួមានេិទធិោនុញ្ញដ ឲ្យហចក្ចាយនូវការចេលងស្តន ឡ  
ជាក់្ហេតងេិទធិផ្លិែសៃើងវញិ គឺ្ជាែឡេលសេ ឋកិ្ចចរនតិចរនទួច ររេិនសរើមាច េ់េិទធិោនក្និេនធេិន
អាចោនុញ្ញដ ែឲ្យស្វើការហចក្ចាយការលែចេលងហ លបានស្វើសៃើងជាេួយការយល់រេេររេ់ោែ់។ 
េិទធិហចក្ចាយគឺ្ជាក្េមវែថុឡនការោេ់េិទធិរន្ទទ រ់េី ការលក់្សលើក្ទី១ ឬការសផ្ទរមាច េ់េិទធិលែេលង
 ឡទសទៀែ ហ លបានរសងកើែេីការោនុញ្ញដ ែររេ់មាច េ់េិទធិ។ មានន័យថា រន្ទទ រ់េីមាច េ់េិទធិោនក្      
និេនធបានលក់្ ឬសផ្ទរភាេជាមាច េ់េិទធិសលើការលែចេលងស្តន ឡ ជាក់្លាក់្ណាេួយ មាច េ់េិទធិឡន
ការលែចេលង អាចសររើរបាេ់វា សោយេិនបាច់មានការោនុញ្ញដ ែរហនថេេីមាច េ់េិទធិោនក្និេនធ សទាេះ
សបាេះរង់សចាលឬលក់្សៃើងវញិ។  

 
យ៉ោងណាក៏្សោយ ចំសពាេះការជួលឡនការលែចេលងទំាងសនេះ មានការសក្ើនសៃើងចារ់េិទធិ

ោនក្និេនធជាែិ ក៏្ ូចជា កិ្ចចរេេសរេៀង(TRIP) បានទទួលស្តគ លេិទធិសផ្ែងសទៀែេរមារ់ក្េមវ ិ្ ីកំុ្
េយូទ័រ ស្តន ឡ សស្តែទេែន៍ និងស្តន ឡ ែវូណូរកាេ ។ េិទធិជូលគឺ្រែូវបានយល់ថារែឹេរែូវ េីសរពាេះ
ការសជឿនសលឿនហផ្នក្រសចចក្វជិាជ  បានស្វើឲ្យមានភាេងាយស្េួលក្នុងការលែចេលងររសេទស្តន ឡ ទំាង
សនេះ ឧទាែរណ៍ក្នុងររសទេេួយចំនួនហ លបានរងាា ញថាការលែចេលងគឺ្រែូវបានស្វើសៃើងសោយ
ោែិលិជនជួលហាង សែើយ ូសចនេះការររែិរែតិេិទធិរគ្ររគ្ង់ការជួលគឺ្មានស្តរេំខាន់ស ើេបកីារពារ
មាច េ់េិទធិេិទធិោនក្និេនធសលើការផ្លិែសៃើងវញិ។ ជាចុងសរកាយ ចារ់េិទធិោនក្និេនធេូយចំនួនរេួ
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ទំាងេិទធិរគ្រ់រគ្ងការនំ្ទចួលការលែចេលងជាេស្ោបាយេួយក្នុងការការពារការរ៉ោេះពាល់ សោល
ការណ៍ហ ន ីេិទធិោនក្និេនធ ហ លជាផ្លររសយជន៍សេ ឋកិ្ចចមាច េ់េិទធិោនក្និេនធនឹងស្វើឲ្យខូ្ច
ខាែ ររេិនសរើេិនអាចសររើេិទធិផ្លិែសៃើងវញិ និងេិទធិហចក្ចាយក្នុងេូលោឋ នហ ន ីេួយ។ 

 
មានេក្េមភាេេួយចំនួនឡនការផ្លិែស្តន ឡ េួយសៃើងវញិ ហ លជាការសលើក្ហលងចំសពាេះ

ចារ់ទូសៅ េីសរពាេះេួក្សគ្េិនមានែរេវូការការោនុញ្ញដ ែេីោនក្និេនធ ឬមាច េ់េិទធិ ៏ឡទសទៀែ ទំាង
សនេះគឺ្រែូវបាន ឹងថាជា “ការក្រេិែេិទធិ”។ ឧទាែរណ៍ ចារ់ជាែិជាសរចើនជាររឡេណីោនុញ្ញដ ែ
ឲ្យឯក្ែតជនស្វើការលែចេលងស្តន ឡ ហែេួយេរមារ់ឯក្ជន តទ ល់ខ្លួន និងសោលរំណងេិនហេន
ពាណិជជក្េម។ ការផុ្េសៃើងរសចចក្វជិាជ ឌីជីលល ហ លរសងកើែលទធភាេផ្លិែការលែចេលងស្តន ឡ 
ោម នការោនុញ្ញដ ែហ លមានគុ្ណភាេខ្ពេ់ហ លេិនអាចេំោល់បានជាក់្ហេតងេីររេេ (សែើយ
 ូសចនេះ ជាការជំនួេររសេើរំផុ្ែេរមារ់ការទិញការលែចេលងហ លបានោនុញ្ញដ ែ ឬការទទួលបាន
សោយរែឹេរែូវតាេចារ់) រែូវបានសលើក្សៃើងជាេំនួរសលើការរនតភាេរែឹេរែូវចំសពាេះការក្រេិែ
េិទធិសលើេិទិធផ្លិែសៃើងវញិ។   
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េិទធិេហេតងជាស្តធារណៈ េិទធិទូរផ្ាយ និងផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ 
 

ជា្េមតាេថិែសរកាេចារ់ជាែិ ការេហេតងជាស្តធារណៈ គឺ្រែូវបានេិចារណាថាការ       
េហេតងស្តន ឡ េួយចំនួនសៅក្ហនលងេួយស្តធារណៈ ឬអាចមានវែតមាន ឬសៅទីក្ហនលងេួយេិនសរើក្
ចំែរជាស្តធារណ រ៉ោុហនតទីក្ហនលងហ លមានចំនួនេនុេែសរចើេគួ្រេេសរៅេីរងវង់រគ្ួស្តរ្េមតា 
និង េងគេេនុេែហ លស្តគ ល់ជិែេនិែរំផុ្ែមានវែតមាន។ 

ឋិែសលើេូលោឋ នេិទធិេហេតងជាស្តធារណៈ ោនក្និេនធ ឬមាច េ់េិទធិេិទធិោនក្និេនធ ៏ឡទសទៀែ
អាចនឹងោនុញ្ញដ ែឲ្យការេហេតងស្តន ឡ ជាស្តធារណៈតទ ល់  ូចជា ការរងាា ញការស ើរែួេួយក្នុង
សរាងសលាខ នឬ ការរងាា ញវង់សេលងឡនរទេសហារេួីយក្នុងស្តលររគំុ្ែន្រនតី។ការេហេតងជាស្តធារណៈ
រេួទាំងការេហេតងសោយការលែេលងផ្ងហ រ  ូសចនេះ ស្តន ឡ ែន្រនតីហ លបានែំណាងក្នុងែវូណូរកាេ 
គឺ្រែួវបានេិចារណាថា “បានេហេតងជាស្តធារណៈ” សៅសេលហ លែវូណូរកាេគឺ្បានសលងសលើ
ឧរក្រណ៍ ំសៃើងេសេលងក្នុងក្ហនលងជាសរចើន ូចការោក់្ថាេមា៉ោ េីុនសរចៀង យនតសហាេះ ហាងលក់្
ោីវា៉ោន់្ំៗ។ 
 េិទធិផ្ែេវផ្ាយ រគ្រ ណត រ់ការផ្ាយសោយលក្ខណៈោែ់មានហខ្ែរេរមារ់េមាជិក្ឡន   
ស្តធារណៈជន ក្នុងលក្ខណៈជាេញ្ញដ ហ លោនុញ្ញដ ែឱ្យឧរក្រណ៍ទទួលេសេលង ឬររូភាេនិង     
េសេលង សទាេះជាសោយវទិយុ ទូរទេែន៍ ឬតក យរណរ។ 
 សៅសេលស្តន ឡ េួយគឺ្រែវូបានផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ េញ្ញដ េួយគឺ្រែូវបានស្តយសៃើង
សោយហខ្ែ ឬហខ្ែការ ហ លអាចទទួលបានសោយេនុេែហ លបានចូលសៅ ល់ឧរក្រណ៍ហ ល
បានភាជ រ់សៅនឹងហខ្ែ ឬររេ័នធហខ្ែការ។ 
 សរកាេោនុញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែន មាច េ់េិទធិេិទធិោនក្និេនធមានេទិធតត ច់េុខ្ចំសពាេះការោនុញ្ញដ ែការ
េហេតងជាស្តធារណៈ ផ្ែេវផ្ាយ និងទំន្ទក់្ទំនងសៅស្តធារណៈជនចំសពាេះស្តន ឡ ររេ់េួក្សគ្។ 
សរកាេចារ់ជាែិេួយចំនួន េិទធិតត ច់េុខ្ររេ់ោនក្និេនធ ឬមាច េ់េិទធិ ៏ឡទសទៀែហ លោនុញ្ញដ ែ
ផ្ែេវផ្ាយគឺ្រែូវបានជំនួេ ក្នុងកាលេះសទេេះេិែរបាក្  សោយេិទធិចំសពាេះការរង់ឡលលររក្រ
សោយេេ្េ៌សទាេះរីជាការោក់្កំ្ែិែ ូចោន សលើេិទធិផ្ែេវផ្ាយគឹ្ោម ននិងេិនស្តេញ្ដក៏្សោយ។ 
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េិទធិឡនការរក្ហររ និងេិទធិឡនការយក្លំនំ្ទតាេ 
 អំនពើដនការបក្តរប ឬការយក្លំ ំាមស្នន ដៃមួយរតូវបានការពារនោយ្ិទធិអនក្និពនធ 
តៃលតរមូវមានការអនុញ្ញា តពីមាច ្់្ិទធិផងតៃរ។ ការបក្តរបមានន័យថាការបហាញន ូស្នន ដៃមួយ
ក្នុងភាស្នមួយ ឬៃ៏ដទនទៀតនរៅពីស្នន ដៃនៃើម។ ការយក្លំ ំាមគឺរតូវបានយល់ជាទូនៅថាជា
ការតក្តរបស្នន ដៃមួយបនងកើតជាស្នន ដៃមួយនទៀត ឧទា រណ៍ ការយក្លំ ំាមរបនលាមនលាក្
មួយបនងកើតជារបូភាពមានច្បល  ឬការតក្តរបស្នន ដៃមួយនធវើឲ្យវា្មរមយ្រមាប់លក្ខខណឌ នផសង
ៗគ្នន ដនអានីវក្មម។ ឧទា រណ៍ ការតក្ដរបអតថបទន្ៀនៅ្ិក្យនៃើមមួយតៃលបាននរៀបចំ្ប
្រមាប់ការអប់រជំាន់ខព្ ់នៅក្នុងអតថបទន្ៀវនៅ្ិក្យ តៃលបានបរមុងទុក្្រមាប់្ិ្សនៅ
ថាន ក់្នរកាម។ 

 ការបក្តរបនិងការយក្លំ ំាមគឺជាស្នន ដៃតៃលបានការពារនោយ្ិទធិអនក្និពនធ។ ន តុ
ៃូនច្បនោះ ការនរៀបចំ្បផលិតន ើងវ ិូ  និងនបាោះពុមភការបក្តរបមួយ ឬការយក្លំ ំាមមួយ ការ
អនុញ្ញា តរតូវបានទទួលពីមាច ្់្ិទធិ្ិទធិអនក្និពនធទាំងពីរ ពីស្នន ដៃនៃើមនិងពីមាច ្់្ិទធិ្ិទធិអនក្
និពនធក្នុងការបក្តរប ឬការយក្លំ ំាម។ 

 ្ិទធិន្ៃឋកិ្ច្បចដនរបនភទ្ិទធិតៃលបានបញ្ញជ ក់្ខាងនលើអាច្បរតូវបាននផទរ ឬរបគល់នៅមាច ្់
ៃដទនទៀតជាធមមា្រមាប់ថវកិារមួយចំ្បនួន ឬការបង់តដមល្ិទធិ តផអក្នលើនគ្នលបំណងដនការនរបើ
របា្់ស្នន ដៃ។ យ៉ាងណាក៏្នោយ របនភទទីពីរដន្ិទធិ ្ិទធិ្ីលធម៌ អាច្បនឹងមិនរតូវបាននផទរ។ 
ពួក្វាតតងតត នៅជាមួយអនក្និពនធនៃើមដនស្នន ដៃ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

©WIPO/OMPI 

ឥៃូវស្តត រ់វគ្គេសេលងរន្ទទ រ់េរមារ់ការេិេណ៌ន្ទេីេិទធិេិល្េ៌។ 
 
វគ្គេសេលងទី ៣: ឥៃូវ សែើោវីជាេិទធិេីល្េ៌េិែរបាក្ ? 
 

េិទធិ ហ លខ្ញុំសទើរបានរញ្ញជ ក់្គឺ្រែូវបានស្តគ ល់ថាជាេិទធិសេ ឋកិ្ចច។ េិទិធេីល្េ៌គឺ្សផ្ែង
ោន  វារែូវបានរសងកើែសោយវែថុេីរ ទីេួយគឺ្ភាេជាមាច េ់េិទធិក្និេនធ។ សន្ទេះគឺ្ជាេិទធិទាេទារឋានៈ
ោនក្និេនធស្តន ឡ  និងមានភាេជាោនក្និេនធហ លបានទទួលស្តគ ល់សន្ទេះ។ វាជាេិទធិជាេូលោឋ ន 
ហ លែរេូវឱ្យោក់្សឈាម េះររេ់ោនក្សៅសេលស្តន ឡ គឺ្រែូវបានផ្លិែផ្លិែសៃើងវញិ។ ររេិនសរើ
ោនក្បាននិេនធសេៀវសៅេួយ រន្ទទ រ់េក្ោនក្មានេិទធិេួយសោយចារ់មានសឈាម េះររេ់ោនក្រញ្ញជ ក់្
ជាោនក្និេនធររេ់សេៀវសៅ និងរែូវបានោក់្សឈាម េះសៅសេលស្តន ឡ រែវូបានសររើរបាេ់ យ៉ោងសហាច
ណាេ់សៅក្នុងការកំ្ែិែហ លេេសែែុផ្ល។ សយើងេិនអាចេងឃេឹថាោនក្ចាក់្េីុឌីក្នុងក្ហនលងរា ំ
អាចររកាេេីោនក្និេនធរទសេលង ោនក្និេនធទំនុក្ ោនក្ចាែ់ហចង និងជាអាទិ៍េរមារ់រគ្រ់ការលែ
ហ លោែ់ចាក់្ រ៉ោុហនតររេិនសរើោនក្ចាក់្ស្តន ឡ សៅក្ហនលងររគំុ្ែន្រនតីេួយ ការររគំុ្ែន្រនតីហររររឡេណី
ឡនសេលងទំសនើរ ោនក្និេនធរទសេលងនឹងោក់្ចំណងសជើងងាយយល់ហ លរែូវមានការរញ្ញជ ក់្េីសឈាម េះ
ររេ់ោែ់ក្នុងក្េមវ ិ្ ី។ ជាការេិែគឺ្ោនុវែតេរមារ់ស្តន ឡ េំខាន់ជាសរចើន ូចជា ការរញ្ញច ងំស្តន ឡ 
ទំាងសន្ទេះក្នុងសរាងសលាខ ន ឬស្តលររគំុ្ែន្រនតី តាេេិែរគ្រ់ស្តន ឡ ទំាងោេ់ជាសោលការណ៍ សយើង
រែូវោក់្សឈាម េះោនក្និេនធ។សនេះគឺ្ជាការផ្ែេវផ្ាយ ៏េិែរបាក្ ផ្ងហ រក្នុងក្រណីេួយចំនួន រ៉ោុហនត
េិនរគ្រ់សេលទំាងោេ់សន្ទេះសទ។ សរៅេីសនេះ ការលលឹងហលលងេិែរបាក្ លំោិែគឺ្ជាោវីៗហ លទាក់្ទង
នឹងចារ់ជាែិ ជាទូសៅសយងសលើការោនុវែតន៍ និងោវីហ លមានេីេុនេក្។ 
 

េិទធិេីល្េ៌គឺ្ជាេិទធិឡនការសោរេ ហ លគឺ្ជា េិទធិជំទាេ់សៅនឹងការហក្ហររឬសររើរបាេ់
ស្តន ឡ  ហ លស្វើឱ្យរ៉ោេះពាល់ ល់ កិ្ែតិយេ និងសក្រ តិ៍សឈាម េះោក្ែរស្តស្រេត និងេិលបៈររេ់ោនក្និេនធ។ 
ោនក្និេនធអាចជំទាេ់នឹងការសររើរបាេ់ស្តន ឡ ររេ់ោែ់ក្នុងរររិទកាេស្តស្រេត ររេិនសរើស្តន ឡ គឺ្
េិនហេនមានលក្ខណៈជាកាេស្តស្រេត។ សែើយោនក្និេនធអាចជំទាេ់នឹងការហក្ហររខ្លឹេស្តរស្តន ឡ 
ហ លស្វើឱ្យរ៉ោេះពាល់ ល់រូរណភាេវរប្េ៌ ឬេិលបៈ។ 
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េំនួរវាយែឡេលខ្លួនឯង(SAQ) 
 

SAQ 3: េនមែថាោនក្បានកាល យជាេិលបក្រមាន ក់្ សោយអាស្េ័យនូវរំហណក្ឡនចំសណេះ ឹងេិលបៈ 
ហ លបានោរោរស្តទរជាោនតរជាែិ ហ លជាវភិាគ្ទាន  ល់ការោេិរក្ែ្េមជាែិ និងសរកាយេក្
ោនក្ស ើញថាវាគឺ្កំ្េុងរែវួបានសររើរបាេ់ ក្នុងការេហេតងេ៉ោូែរនតុេះរងាែ រ់ សោយោម នការោនុញ្ញដ ែ
ររេ់ោនក្ សោយរក្េុនសយបាយ្េមតាេួយរក្ុេកំ្េុងោំរទរ  បានហក្ហររេររីៈទូសៅ  ។ សែើោនក្
នឹងស្វើោវី? 
 
េរសេរចំសលើយររេ់ោនក្ទីសនេះ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចុ្បច្បទីននោះ្រមាប់ចំ្បនលើយ 
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SAQ 3 ចំសលើយ 
ររេិនសរើោនក្បានរក្ាេិទិធសេ ឋកិ្ចចពាក់្េ័នធ ោនក្អាចនឹងហាេឃាែការសររើរបាេ់សរកាេ

េិទធិទំាងសន្ទេះ។ ររេិនសរើោនក្បានសផ្ទរេិទធិទំាងសន្ទេះេុន ការសររើរបាេ់ហ លេិនមានការ
ោនុញ្ញដ ែ ោនក្នឹងសៅហែអាចរញ្ឈរ់ ការសររើរបាេ់េិទធិសរកាេេិទិធេីល្េ៌ទាក់្ទងនឹងការសោរេ
េិទធិឡនការសោរេ។ 
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ោនក្គួ្រហែបាន ឹងេីររសេទឡនស្តន ឡ ោក្ែរស្តស្រេត និងេិលបេះ ហ លរែវូបានរគ្រ ណត រ់
សោយេិទធិោនក្និេនធ និងររសេទឡនេិទធិហ លមាច េ់េិទិធោនក្និេនធមាន ក់្មាន និងោនក្អាចនឹងសងឿង
ឆងល់ ថាសែើសែែុោវីបានជាោនក្និេនធស្តន ឡ  ូចោន េួយទទួលេិទធិោនក្និេនធេរមារ់ស្តន ឡ សន្ទេះ។ 
ស្តត រ់វគ្គេសេលងរន្ទទ រ់ស ើេបី ឹង 

 
វគ្គេសេលងទី ៤: សែើោនក្អាចរបារ់សយើងរនតិចោំេីថាសែើេិទិធោនក្និេនធគឺ្ជាការេិែបានទទួលឬ? 
  

ោម នរញ្ញា សៃើយ ការេិែវាគឺ្ស្តេញ្ដ។ ោនក្េិនចំាបាច់ស្វើោវីសន្ទេះសទ  សរកាេោនុេញ្ញដ ទី
រក្ុងហរ៊ែន ហ លោម នកំ្ណែ់េីទរេង់ឡនស្តន ឡ សន្ទេះសទ។ ជាេូលោឋ ន ស្តន ឡ ររេ់ោនក្គឺ្រែវូបាន
ការពារសោយ ំសណើ រការឡចនររឌិែសោយខ្លួនវាតទ ល់។ យ់ងណាក៏្សោយ សរកាេចារ់ជាែិេួយ
ចំនួន គួ្រគ្ែ់េមាគ ល់ក្នុងររសទេ common Law  ស្តន ឡ  េិនចំាបាច់លែរញ្ចូ លជាេុនស ើេបីទទួល
បានការការពារសន្ទេះសទ។ 
 

សោយការលែរញ្ចូ ល សែើោនក្ចង់មានន័យយ៉ោងសេ៉ោច? 
 

បានក្ែ់រតា ឬលែចេលង។ ោនក្េិនធាល រ់បានលែស្តន ឡ សោយខ្លួនោនក្តទ ល់ ររេិនសរើោនក្
ហែងរទសេលងេួយ រនលឺេូរែឹុេ (hum) ោរ់ជួនសលើផ្លូវ សែើយខ្ញុំបានលែវាទុក្ សេលសន្ទេះវារែូវបាន
លែរញ្ចូ ល។ រ៉ោុហនតវាក៏្មានន័យថារែវួបានការពារហ រ  ូសចនេះសេលសន្ទេះររេិនសរើខ្ញុំយក្វាេក្ស្វើ
ការលែចេលងនូវរទសេលងររេ់ោនក្ េរមារ់ការផ្លិែសៃើងវញិឲ្យររសេើសៃើងជាឧទាែរណ៍ ខ្ញុំនឹង
រសំលាេេិទធិោនក្និេនធររេ់ោនក្។ ភាេភាេខុ្េោន ទីសនេះគឺ្េិែជាេិនមានស្តរេំខាន់សន្ទេះសទ វាគឺ្
ជាេំនួរេូលោឋ នេួយេីររសេទេេតុតាងហ លោនក្នឹងរែូវការក្នុងែុលាការ ក្នុងសរឿងក្តីស្តន ឡ  ៏ក្រេ
រំផុ្ែហ លរែូវបានកំ្ណែ់ក្នុងរសរៀរ្េមតា  ូចជាការទមាល រ់និយេរបំាបាសៃ។ េេវឡលងសនេះ ោនក្
អាចលែរញ្ចូ លរបំាបាសៃក្នុងវសិ ោូ និងសររើរបាេ់ររសេទឡនការនិេនធជាេិសេេេួយរសងកើែការ
ហែងឬរារំបំា រ៉ោហនតការស្វើ ូចសនេះេិនេូវមានការវវិែតសទរែូែ ល់េេវឡលង។ ទីសន្ទេះអាចជារញ្ញា
េួយ ររេិនសរើោនក្បានោេះអាងថា ោនក្បានរសងកើែរបំាបាសៃេួយ សែើយនរណាមាន ក់្បានរសងកើែ
ការេហេតងោំេីវា។ ោនក្កាែ់សេចក្តីសេលសន្ទេះអាចនិយយថា “លែ អាចឲ្យខ្ញុំរងាា ញេេតុតាងេួយ
ចំនួនហ លមានស្ស្តរ់ោំេីស្តន ឡ ររេ់ោនក្”  ររេិនសរើេិនរែូវបានោក់្សចញជាទរេង់ណាេួយ    
េ័េតុតាអាចនឹងេិបាក្ក្នុងការផ្តល់ឱ្យ។ សែើយក្នុងររសទេចារ់ Civil Law  ស្តន ឡ គឺ្រែូវបាន
ការពារចារ់េីសេលរសងកើែវា។  ូសចនេះេូេបីហែោនក្នឹក្រក្កំ្ណាក្យក្នុងខួ្រក្ាលររេ់ោនក្សន្ទេះ វាក៏្
រែូវបានការពារផ្ងហ រ។ វានឹងជារញ្ញា ររេ់ោនក្ ជាការេិែក្នុងការរងាា ញេេតុតាងេីការរសងកើែ
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កំ្ណាេយ ។ សរកាេចារ់ Common Law ោនក្អាចរែូវបានែរេូវឱ្យរសងកើែក្នុងទរេង់ណាេួយ  ួច
ជា េំសណរ ឬលែចេលងក្នុងសលរ។ 
  

  សែើមានក្ហនលងណាេួយក្នុងេិេេសលាក្ហ លោនក្រែូវសោរេតាេហរររទជាក់្លាក់្ស ើេបី
ទទួលបានេិទធិោនក្និេនធ? 
 
 ក្នុងររសទេហ លជាេមាជិក្ោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែន មាច េ់េិទធិ ឬ ោនក្និេនធររសទេទំាង
ោេ់ឡនររសទេេមាជិក្ទីរក្ុងហរ៊ែន ឡទសទៀែ ហ លមានគុ្ណេេបែតិរគ្រ់រោន់េរមារ់កិ្ចច
ការពារ សរកាេោនុេញ្ញដ ោម នកំ្ណែ់េីហរររទសន្ទេះសទ  ូសចនេះេិនមានែរេូវការរសងកើែការចុេះរញ្ជ ី
សន្ទេះសទ។ ររសទេេួយចំនួន អាចែរេូវឱ្យេលរ ឋររេ់ខ្លួនសោរេហរររទ សោយស្តរោនុេញ្ញដ
ោនតរជាែិទាក់្ទងហែជាេួយនឹងរររេឹែតិក្េមចំសពាេះេលរ ឋររសទេ ។ ជាសោលការណ៍ររសទេេួយ
អាចកំ្ណែ់ចចំសពាេះេលរ ឋររេ់ខ្លួន។ ឧទាែរណ៍ ក្នុងេែរ ឋអាសេរកិ្  មានររវែតិឡនលក្ខខ្ណឌ
ែរេូវចាេ់ ហ លែរេូវឱ្យស្វើការចុេះរញ្ជ ីសៅការយិល័យេិទធិោនក្និេនធ ហ លជាហផ្នក្េួយឡន 
Library of Congress  សែើយ ក្នុងការទាេទារ េិទធិោនក្និេនធ តាេរយៈសេចក្តីជូន ំណឹងេីការ
រក្ាេិទធិ ោក្ែរCគូ្ររងវង់ ហ លោនក្ររហែលជាបានស ើញក្នុងសេៀវសៅេំខាន់ជាសរចើន រន្ទទ រ់េក្
មានឆ្ន ំឡនកាលររសិចឆទឡនការសបាេះេុេា ំរូង។ 
 
 ោវីទំាងសនេះគឺ្េិែជាមានស្តរៈេំខាន់ជាេិសេេេរមារ់ស្តន ឡ ជនជាែិអាសេរកិ្។  ូសចនេះ 
េរមារ់ស្តន ឡ ជនជាែិអាសេរកិ្ េែរ ឋ ែរេូវឱ្យេិនិែយសលើ ោវីៗហ លស្តន ឡ ររសទេអាចស្វើឱ្យ
ររសេើរសៃើងេរមារ់ កិ្ចចការពារហ លែួេេីោវីហ លរែវូបានផ្តល់សោយោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែន 
 ូសចនេះចំសពាេះស្តន ឡ េិែរបាក្  ហ លរែូវបានេិចារណាជាផ្លររសយជន៍េិសេេចំសពាេះទីផ្ារ    
អាសេរកិ្ ចំាបាច់រែូវេិនិែយេីររេ័នធចុេះរញ្ជ ីឡនររសទេសន្ទេះ ។ អាចស្វើ ូសចនេះ រ៉ោុហនត វាមានកិ្ចច
ការពារតំាងេីស ើេ ំរូង  ូសនេះ តាេការេិែវាគឺ្េិនចំាបាច់ស្វើោវីសៅសទ និងលក្ខណៈហររសនេះ មាន
ចំសពាេះរគ្រ់ររសទេជាេមាជិក្ោនុេញ្ញដ ទីរក្ងុហរ៊ែន។ 
  



22 
 

©WIPO/OMPI 

្ំនួរវាយតដមល ខលូនឯង(SAQ) 
 

SAQ 4: គិ្ែស្េឡេថាោនក្គឺ្ជាេលរ ឋមាន ក់្ឡនឡនររសទេេួយ ហ លបានចុេះែែថសលខាក្នុងោនុ
េញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែន សែើយោនក្រសងកើែស្តន ឡ ោក្ែរស្តស្រេតេួយ។ សែើោនក្រែូវចាែ់វធិានការហររណាខ្លេះ
ស ើេបីទទួលបានេិទធិោនក្និេនធចំសពាេះស្តន ឡ ? 

 

េរសេរចំសលើយររេ់ោនក្ទីសនេះ 

 

ចុេះទីសនេះេរមារ់ចំសលើយ 
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SAQ 4 ចំ្បនលើយៈ 

ក្នុងលក្ខខ្ណទូសៅគឺ្ងាយស្េលួរំផុ្ែ េិនមានោវីហ លរែូវស្វើសន្ទេះសទ។ ោនុេញ្ញដ ទីរក្ុង
ហរ៊ែនរសងកើែសោលការណ៍ោម នលក្ខខ្ណឌ ទរេង់ ការរសងកើែសៃើង សេមើនឹងកិ្ចចការពារ។ 

ក្នុងររសទេCommon Law ភាគ្សរចើនរែរេូវឱ្យមានការរសងកើែសៃើងក្នុងទរេង់ណាេួយ 
ស្តន ឡ រែូវហែរែូវមានការក្ែ់រតា ឬលែចេលង។ ជាឧទាែរណ៍ របំាបាសៃ  ំរូងសៃើយគឺ្បាន
េំោល់ក្នុងកំ្ណែ់របំា សែើយរចចុរបននបានលែចេលងជាវសិ ោូ។ 

ក្នុងររសទេ civil law ស្តន ឡ គឺ្រែូវបានការពារេីសេលរសងកើែសៃើង ហ លសៅហែមានរញ្ញា
េរមារ់ការោនុវែតេីការរសងកើែសៃើងក្នុងែុលាការ។ គួ្រក្ែ់េមាគ ល់ថាអាចែរេូវឱ្យមានទរេង់ហររ
រទសរកាេចារ់ជាែិេរមារ់កិ្ចចការពារចំសពាេះររជាេលរ ឋខ្លួន។ ក្នុងររសទេោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែ
ន មាច េ់េិទធិររសទេទំាងោេ់ សរៅេីរ ឋេមាជិក្ោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែនមានកិ្ចចការពារសោយោម ន
ទទរេង់ហរររទ(ោម នការចុេះរញ្ជ ី)។ 
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ការនផទរ្ិទធិអនក្និពនធ 

ស្តន ឡ ឡចនររឌិែជាសរចើន ហ លបានការពារសោយេិទធិោនក្និេនធែរេូវការវនិិសយគ្ែិរញ្ដវែថុ 
និងជំន្ទញវជិាជ ជិវៈេរមារ់ផ្លិែក្េមររេ់េួក្សគ្ និងជួយសរជាេហរជងការផ្ែេវផ្ាយ និងរណតុំ
ការហចក្ចាយ។េក្េមភាេជាសរចើន ូចជាការសបាេះេុេាសេៀវសៅ ការលែចេលងរទសេលង ឬការផ្លិែ
ភាេយនតគឺ្ស្វើសៃើងសោយោងគការពាណិជជក្េមឯក្សទេ ឬរក្ុេែ៊ែុន េិនហេនស្វើសោយតទ ល់សោយ
ោនក្និេនធសៃើយ។ ្េមតា ោនក្និេនធ និងោនក្រសងកើែសផ្ទរេិទធិររេ់េួក្សគ្សៅឱ្យរក្ុេែ៊ែុនទាំងសនេះ
សោយរសរៀរជាកិ្ចចេនោកិ្ចច ជាលនូេក្វញិនូវការរង់ក្ឡរេ។ ការរង់ក្ឡរេអាចមានទរេង់សផ្ែងៗ 
 ូចជា ការរង់េររុហែេតង ឬលាេការហផ្ែក្សលើភាគ្រយឡនផ្លទុនហ លបានរសងកើែសោយស្តន ឡ ។ 

ការសផ្ទរ អាចមានឥទធិេលសលើេិទធិសរែិក្េ័ណឌ ទំាងោេ់ ឬេួយចំនួន (ការសផ្ទរេិទធិសោយ
ហផ្នក្)។ ឧទាែរណ៍ ោនក្និេនធររសលាេសលាក្ជាភាស្តោង់សគ្លេមាន ក់្ អាចលក់្សៅឲ្យោនក្សបាេះេុេព
មាន ក់្នូវការផ្លិែសៃើងវញិ និងេិទធិហចក្ចាយររេ់ោែ់ ក៏្ ូចជាេិទធិរក្ហររ និងយក្លំនំ្ទតាេ
ររេ់ោែ់ក្នុងររសលាេសលាក្។ រ៉ោុហនតោនក្និេនធររហែលសរជើេយក្រសរៀរសផ្ែងេីសនេះ ោែ់
ររហែលជាេសរេចចិែតរំហរក្េិទធិហ លោែ់មានរវាងេនុេែសផ្ែងៗ។  ូសចនេះ ោនក្និេនធររសលាេ
សលាក្ អាចសផ្ទរេិទធិែ់សបាេះេុេា និងផ្លិែសៃើងវញិនូវររសលាេសលាក្ហ លបាននិេនធក្នងភាស្ត
ោង់សគ្លេសៅឲ្យោនក្សបាេះេុេាមាន ក់្។ ោែ់ររហែលជាសផ្ទរេិទធិរក្ហរររសលាេសលាក្សៅជា ភាស្ត
បារាងំ រេុែី និងអារារ់ សៅជាោនក្សបាេះេុេាសផ្ែងៗរីោនក្សទៀែ។ រហនថេេីសនេះ ោែ់ររហែលជាសផ្ទរ
េិទធិរតារតាេររសលាេសលាក្ររេ់ោែ់សៅជាភាេយនត(ឬ សលាខ ន ឬការេហេតងេួយ) សៅេនុេែ
សផ្ែងៗ។ 

ការសផ្ទរររហែជារែូវបានោនុញ្ញដ ែេរមារ់កំ្ៃុងសេលជាក់្លាក់្េួយ និងហ ន ីហ លបាន
កំ្ណែ់ ឬេរមារ់រយៈសេលឡនលក្ខខ័្ណឌ សេលសលញឡនេិទធិោនក្និេនធ និងទូទំាងេិេេសលាក្។ 
សែែុសនេះ មាច េ់េិទធិោនក្និេនធររសលាេសលាក្េួយអាចសផ្ទរេិទធិ សៅឲ្យោនក្សបាេះេុេាមាន ក់្នូវេិទធិ
សបាេះេុេាសេៀវសៅជាភាស្តោង់សគ្លេ េរមារ់ហ ន ីជាក់្លាក់្េួយ សពាល េែរ ឋអាសេរកិ្ និង
េរមារ់កំ្ៃុងសេល ២០ ឆ្ន ំ។ ឬោែ់ររហែលជាេសរេចចិែតសផ្ទរេិទធិសៅេនុេែ ហ លនូវេិទធិ
សបាេះេុេាររសលាេសលាក្ជាភាស្តោង់សគ្លេទូទំាងេិេេសលាក្ និងេរមារ់កំ្ៃុងសេលេិទធិោនក្    
និេនធ។ ការរេួរញ្ចូ លោន សនេះ គឺ្មានសរចើន និងអាស្េ័យសលើការចរចាររវាងគូ្រភាគី្។ 
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 ូចហ លសយើងបានស ើញ ការសផ្ទរេិទធិមានវបិាក្ជាេំខាន់ ល់ោនក្និេនធ។ តាេចារ់ ោនក្ទទួល
េិទធិ(េនុេែហ លបានេិទធិ ឬេិទធិរែូវបានទទួលការសផ្ទរេិទធិ)គឺ្រែូវបានសផ្ទរេិទធិសោយកិ្ចចេនោ
 ល់ោែ់។   ូសចនេះោែ់កាល យជាមាច េ់េិទធិលមី េរមារ់រយៈសេល និងហ ន ីហ លបានរេេសរេៀង។ 
 ូសចនេះ វាគឺ្មានស្តរៈេំខាន់ហ លោនក្និេនធ ឹងយ៉ោងចាេ់ោំេីសែែុរចច័យេីររែតិរែតិការេួយ ូច
ោន ។ សនេះគឺ្ជាសែែុហ លចារ់េិទធិោនក្និេនធជាែិជាសរចើនែរេូវឱ្យមានរទរបញ្ញដ ែតិេតីេីការសផ្ទរ
េិទធិ គឺ្រែូវបានស្វើសៃើងជាលាយលក្ខណ៍ោក្ែរ និងចុេះែែថសលខាសោយ ឬក្នុងន្ទេោនក្សផ្ទរេិទធិ 
ស ើេបីឱ្យនឹងយក្ជាការបាន ឬឱ្យមានររេិទធភាេ។ ការែរេូវហររសនេះ ជួយស្វើឲ្យរបាក្ ថាោនក្
និេនធគឺ្យល់ ឹងយ៉ោងចាេ់ោំេីេិទធិហ លោែ់មាន  ក្នុងែឡេលរ៉ោុន្ទម ន និងមានលក្ខខ្ណឌ ោវីខ្លេះ។ 
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េំនួររន្ទទ រ់ ោនក្ររហែលជាអាចេួរថា សៅសេលហ លខ្ញុំទទួលបានេិទធិោនក្និេនធ សែើរយៈសេល
រ៉ោុន្ទម នហ លស្តន ឡ ររេ់ខ្ញុំរែូវបានការពារ? 

េសេលងវគ្គទី ៥: សែើរយៈសេលរ៉ោុន្ទម នហ លេិទធិោនក្និេនធការពារ? 

ជាសោលការណ៍ សលើក្ហលងហែចារ់ជាែិហចងសផ្ែង រយៈសេលការពារោរបរមាសរកាេោនុ
េញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែនគឺ្ ៥០ ឆ្ន ំ។ រយៈសេលគឺ្រែូវបានគ្ណន្ទេី ំណាច់ឆ្ន ំឡនការស្តល រ់ររេ់ោនក្និេ
នធ ោនក្េិនបាច់គិ្ែេីឡលងហ លោែ់ស្តល រ់សន្ទេះសទ ោនក្រែូវការរែឹេ ឹងហែឆ្ន ំ។ រ៉ោុឡនតមានការនិនន្ទន ការ
េនោរកិ្ចចការពារន្ទសេលរចចុរបន្។ ក្នុងេែភាេោឺរ ៉ោរុ និងេរមារ់ររសទេឡនែំរន់សេ ឋកិ្ចច
េែភាេោឺរ ៉ោរុ រយៈសេលគឺ្ ៧០ ឆ្ន ំេី ំណាច់ឆ្ន ំឡនការស្តល រ់ររេ់ោនក្និេនធ និង   រយៈសេល ូច
ោន ហ លបានក្ែ់រតាសៅក្នុងចារ់ររេ់េែរ ឋអាសេរកិ្  ូសចនេះគឺ្ ូចោន គឺ្ ៧០ ឆ្ន ំ។  ូសចចេះមាន
និន្ទន ការេនោររយៈសេលការពារេី ៥០ សៅ ៧០ ឆ្ន ំ។ 

េូេចំណំាថា យ៉ោងណាក៏្សោយមានក្រណីហ លក្នុងោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែនែរេូវការោរបរ
មាគឺ្ែិចជាង ៥០ ឆ្ន ំសរកាយេរណភាេ។ ឧទាែរណ៍ េរមារ់ស្តន ឡ ែវូណូរកាេ និងស្តន ឡ 
េិលបៈោនុវែត រយៈសេលោរបរមាឡនកិ្ចចការពារគឺ្ ២៥ ឆ្ន ំរន្ទទ រ់េីការរសងកើែស្តន ឡ ។ 
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េំនួរវាយែឡេលខ្លូនឯង(SAQ) 
SAQ 5: សែើរយៈសេលោរបរមាឡនកិ្ចចការពារេិទធិោនក្និេនធសរកាេោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែនមានរយៈ
សេលរ៉ោុន្ទម ន? សែើមានការតល េ់រតូរយ៉ោង ូចសេតច? 

េរសេរចសេលើយររេ់ោនក្ទីសនេះ 

 

 

ចុ្បោះទីននោះ្រមាប់ច្បនមលើយ 
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SAQ 5 ចសេលើយៈ 

រយៈសេលោរបរមាឡនកិ្ចចការពារសរកាេោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែនគឺ្ ៥០ ឆ្ន ំ ចារ់េីឡលងហ លោនក្
និេនធស្តល រ់។ រយៈសេលសនេះរែូវបានេនោរសោយររសទេេួយចំនួន ូចជាររសទេេែភាេោឺរ ៉ោរុ 
និងេែរ ឋអាសេរកិ្ សៅ ៧០ឆ្ន ំ ចារ់េីការស្តល រ់ររេ់ោនក្និេនធ។ យ៉ោងណាក៏្សោយ ក្នុងក្រណី
េួយចំនួន កិ្ចចការពារសរកាេោនុេញ្ញដ ទីរក្ងុហរ៊ែនគឺ្ែិចជាង ៥០ ឆ្ន ំ រន្ទទ រ់េីការស្តល រ់ររេ់ោនក្
និេនធ។ 
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ឥៃូវសនេះ  ល់សេលឱ្យោនក្េិចារណាេីការក្រេិែេិទធិទូសៅឡនមាច េ់េិទធិោនក្និេនធ ហ ល
មានសរកាេចារ់ជាែិេួយចំនួន។ 

ការក្រមិត្ិទធិ 

 និយយក្នុងលក្ខណៈចសងែៀែ ការក្រេិែេិទធិ ំរូងគឺ្ជាការសលើក្ហលងសចញេីកិ្ចចការពារ    
េិទិធោនក្និេនធោំេីររសេទស្តន ឡ េួយចំនួន។ ក្នុងររសទេេួយចំនួន ស្តន ឡ  រែូវបាន ក្សចញេីកិ្ចច
ការពារ ររេិនសរើស្តន ឡ ទំាងសន្ទេះ េិនរែូវបានស្វើសៃើងក្នុងទរេង់ររិូយណាេួយ ជាឧទាែរណ៍ 
ស្តន ឡ ន្ទ ក្េមនឹងបានការពារសៅសេលហ លមានការក្ែ់រតាចលន្ទ ក្នុងកំ្ណែ់រតារបំា ឬបាន
លែចេលងក្នុងវសី ោូសលរ។ ក្នុងររសទេេួយចំនួន(េិនទំាងោេ់) ោែថរទចារ់ ែុលាការ និងការ
េសរេចចិែតរ ឋបាលរែូវបាន ក្សចញេីកិ្ចចការពារេិទធិោនក្និេនធ។ 

 ររសេទឡនការក្រេិែេិទធិទីេីរសលើេិទធិររេ់ោនក្និេនធ និងមាច េ់េិទធិោនក្និេនធ ៏ឡទសទៀែ 
ទាក់្ទងនឹងេក្េមភាេឡនការស្វើអាជីវក្េម ជា្េមតាែរេូវឱ្យមានការការោនុញ្ញដ ែេីមាច េ់េិទធិ  
ហ លសរកាេកាលៈសទេៈជាក់្លាក់្ហ លមានហចងក្នុងចារ់ អាចស្វើសៃើងសោយ ោម នការោនុញ្ញដ
ែ។ មានការក្រេែិេិទធិេីរររសេទជាេួលោឋ នក្នុងររសេទសនេះ 

១. សររើរបាេ់សោយសេរ ី ហ លជាេក្េមភាេឡនការស្វើអាជីវក្េមស្តន ឡ  ហ លោម ន ការ
ោនុញ្ញដ ែ និងោម នកាែេវកិ្ចចទូទាែ់េង ល់មាច េ់េិទធិេរមារ់ការសររើរបាេ់។ 

២. អាជាញ រ័ណណរញ្ញជ ហ លេក្េមភាេស្វើអាជីវក្េម អាចស្វើសៃើងសោយោម នការោនុញ្ញដ ែ 
រ៉ោុហនតមានកាែេវកិ្ចចទួទាែ់េង់មាច េ់េិទធិ។ 

ឧទាែរណ៍េរមារ់ការសររើរបាេ់សោយសេរ ី រេួមានអាគ្ែោឋ នេីស្តន ឡ ហ លបានការពារ 
ឱ្យហែផ្តល់ររេេឡនអាគ្ែោឋ សន្ទេះ រេួទាំង សឈាម េះោនក្និេនធ គឺ្រែូវបានរញ្ញជ ក់្ និងទំែំឡនការោក់្
ែឡេលសន្ទេះគឺ្អាចយល់រេេបានជាេួយនឹងការោនុវែតន៍រែឹេរែូវ ការសររើរបាេ់ស្តន ឡ សោយេស្ោ
បាយលំោរសោយររូេរមារ់សោលរំណងរសរងៀន និងការសររើរបាេ់ស្តន ឡ េរមារ់សោលរំណង
រាយការណ៍េ័ែ៌មាន។ ចំសពាេះេិទធិផ្លិែសៃើងវញិ ោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែនមានវធិានទូសៅ ជាជាង
ការេិណន្ទលេែិែេីការក្រេិែ មារតា ៩ (២) កំ្ណែ់ថារ ឋជាេមាជិក្ររហែលជាផ្តល់េរមារ់
ការផ្លិែសៃើងវញិសោយសេរកី្នុង “ក្រណីេិសេេេួយចំនួន” ហ លេិនស្វើឲ្យរ៉ោេះពាល់ ល់ការស្វើ
អាជីវក្េមជា្េមតា និងេិនស្វើឲ្យខូ្ចររសយជន៍ ស្េរចារ់ររេ់ោនក្និេនធ។  ូចហ លបានកំ្ណែ់
ខាងសលើ ចារ់ជាសរចើនមានរទរញ្ដែតិេីការោនុញ្ញដ ែការផ្លិែសៃើងវញិនូវស្តន ឡ េួយតត ច់េុខ្ 
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េរមារ់ការសររើរបាេ់លក្ខណៈរុគ្គល ឯក្ជន និងការសររើរបាេ់េិនហេនពាណិជជក្េម។ យ៉ោងណា
ក៏្សោយ ភាេងាយស្េលួ និងគុ្ណឡនភាេការលែចេលងតទ ល់ខ្លួនសនេះ អាចស្វើសៅបានសោយការ
លែេសេលង ឬលែវសី ោូ និងការស្វើឲ្យររសេើសៃើងរសចចក្វទិោរចចុរបននជាសរចើន ហ លស្វើឱ្យររសទេ
េួយចំនួនររងេួវសិ្តលភាេឡនរទរញ្ដែតិសនេះ។ ររេ័នធចារ់េួយចំនួនោនុញ្ញដ ែឲ្យមានការលែ
ចេលង រ៉ោុហនតមានយនតការេរមារ់រង់ក្ឡរេ ល់មាច េ់េិទធិ ចំសពាេះការស្វើឱ្យខូ្ចខាែ ល់ផ្ល
ររសយជន៍សេ ឋកិ្ចចររេ់េួក្សគ្ តាេរយៈការោក់្ក្ឡរេការលក់្ហលរទសទ និងឬ តាឧរក្រណ៍      
លែ។ 

 ជាការរឡនថេចំសពាេះការសររើរបាេ់សោយសេរ ី ហ លបានេនយល់ក្នុងចារ់ជាែិ ចារ់ររេ់
ររសទេេួយចំនួនទទួលស្តគ ល់ថាជាការសររើរបាេ់ ៏រែឹេរែវូ ឬ  កិ្ចចរេេសរេៀង ៏រែឹេរែវូ ហ ល
ោនុញ្ញដ ែឲ្យសររើរបាេ់ស្តន ឡ សោយោម នការោនុញ្ញដ ែេីមាច េ់េិទធិ ក្តាត ហ លយក្េក្គិ្ែថា ូច
ខាងសរកាេ៖ ្េមជាែិ និងសោលរំណងឡនការសររើរបាេ់ រារ់រញ្ចូ លទំាងថាសែើ េរមារ់សោល
រំណងពាណិជជក្េម ្េមជាែិឡនស្តន ឡ ហ លបានសររើរបាេ់ ចំនួនស្តន ឡ ហ លបានសររើរបាេ់ក្នុង
ទំន្ទក់្ទំនងសៅនឹងស្តន ឡ ទាំងេួល និងររេិទធភាេឡនការសររើរបាេ់ក្នុងែឡេលពាណិជជក្េមហ ល
មានេកាត នុេលេីស្តន ឡ ។ 

  ូចហ លបានោ្ិរាយខាងសលើ អាជាញ រ័ណណរញ្ញជ  ោនុញ្ញដ ែឲ្យសររើរបាេ់ស្តន ឡ ក្នុងកាលៈ
សទេៈេិែរបាក្ សោយោម នការោនុញ្ញដ ែេីមាច េ់េិទធិ រ៉ោុហនតតាេការររែិរែតិចារ់  ែរេូវឲ្យមាន
េំណងសោយសយងតាេការសររើរបាេ់។ អាជាញ រ័ណណសនេះគឺ្រែវូបានសៅថា ”អាជាញ រ័ណណរញ្ញជ ” 
េីសរពាេះេួក្សគ្គឺ្រែូវបានោនុញ្ញដ ែសោយចារ់ និងអាចសលើក្ហលងេីេិទធិតត ច់េុខ្ររេ់ ោនុញ្ញដ ែ
សោយចារ់េិសេេ។  អាជាញ រ័ណណរញ្ញជ គឺ្ជាទូសៅរែវូបានរសងកើែសៃើងក្នុងកាលៈសទេៈ ហ ល
មានការសក្ើែសៃើងនូវរសចចក្វជិាជ លមីេួយ េរមារ់ផ្ែេវផ្ាយស្តន ឡ  ល់ស្តធារណជនសែើយចារ់
ជាែិមានការរេួយបារេាថា មាច េ់េិទធិរារាងំ ល់ការោេិវឌឍរសចចក្វជិាជ លមីសោយការរ ិសេ្េិន
ោនុញ្ញដ ែឱ្យសររើរបាេ់ស្តន ឡ ។ សនេះជាការេិែក្នុងោនុេញ្ញដ ែទីរក្ងុហរ៊ែន ហ លបានទទួលស្តគ ល់
ទរេង់េីរឡនអាជាញ រ័ណណ៖ ទីេួយ ោនុញ្ញដ ែឱ្យមានការផ្លិែសៃើងវញិហររសេកានិចនូវស្តន ឡ  ូរ 
ន្រនតី និងទីេីរ េរមារ់ការផ្ែេវផ្ាយ។ គួ្រក្ែ់េមាគ ល់ថា  យ៉ោងណាក៏្សោយ ការរងាា ញេេតុតា
េរមារ់អាជាញ រ័ណណរញ្ញជ  រែូវបានសលើក្សៃើងជាេំនួរជាសរចើន ចារ់តំាងេីមានជសរេើេ ៏មាន
ររេិទធភាេេរមារ់ផ្ែេវផ្ាយស្តន ឡ ជាស្តធារណៈ សោយហផ្ែក្សលើ ការោនុញ្ញដ ែហ លបានផ្តល់
ឲ្យសោយមាច េ់េិទធិ រេួទំាងក្នុងទរេង់ជាការរគ្រ់រគ្ង់េិទធិរេួ។ 
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 សទាេះស្តថ នភាណាក៏្សោយ ក្នុងររសទេររេ់ោនក្ចំសពាេះេិទធិោនក្និេនធ អាចនឹងមានស្តថ ន
ភាេហ លេិនអាចសជៀេវាងបានហ លកំ្េុងមានការរសំលាេេិទធិោនក្និេនធ  ូសចនេះវាគឺ្មានស្តរៈ
េំខាន់េិចារណាោំេីររសេទឡនវធិានការសោេះស្ស្តយហ លមាច េ់េិទធិោនក្និេនធរែូវចាែ់។ 

ការោនុវែថន៍េិទធិ 

 ោនុេញ្ញដ ទីរក្ងុហរ៊ែនមានរញ្ដែតិខ្លេះពាក់្េ័នធនឹងការោនុវែតន៍េិទធិ រ៉ោុហនតមានការវវិែតន៍េតង់
ោរជាែិ និងេតង់ោរោនតរជាែិលមីគួ្រឱ្យក្ែ់េមាគ ល់ក្នុងសេលលមីៗសនេះ  សោយក្តាត ្ំេីរ។ ទី១ គឺ្ជា
ការសជឿនសលឿនឡនេស្ោបាយរសចចក្វជិាជ ោំេីការរសងកើែ និងការសររើរបាេ់ (ទំាងទទួលបាន
ោនុញ្ញដ ែ និងេិនបានោនុញ្ញដ ែ) ឡនស្តន ឡ ហ លបានការពារ និងជាេិសេេ រសចចក្វជិាជ ឌីជីលល 
ហ លអាចរសងកើែសៅបានស ើេបីរញ្ជូ ន និងចេលងឲ្យលែរំផុ្ែោំេីេ៌ែ័មានេួយចំនួន ហ លមានក្នុង
ទរេង់ឌីជីលល រេួទាំងស្តន ឡ ហ លបានការពារសោយេិទធិោនក្និេនធ សៅក្ឡនលងណាក៏្សោយសលើ
េិេេសលាក្។ ក្តាត ទីេីរគឺ្ការរសងកើនស្តរៈេំខាន់សេ ឋកិ្ចចោំេីចលន្ទទំនិញ និងសេវាក្េមហ ល
បានការពារសោយក្េមេិទធិរញ្ញដ ក្នុងអាណាចរក្ពាណិជជក្េមោនតរជាែិ  ពាណិជជក្េមក្នុងផ្លិែផ្ល
ក្េមេិទធិរញ្ញដ រចចុរបននគឺ្មានការរកី្ចំសរ ើនក្នុង ពាណិជជក្េមេិេេសលាក្។ កិ្ចចរេេសរេៀងTRIPS 
ហ លហចងលេែិែោំេីរញ្ដែតិក្នុងការោនុវែតន៍េិទធិ គឺ្ជាេេតុតាងរគ្រ់រោន់េីទំន្ទក់្ទំនងលមីរវាងក្េម
េិទធិរញ្ញដ  និងពាណិជជក្េម។ ក្ថាខ័្ណឌ ខាងសរកាេេនយល់ និងេសងខរោំេីរញ្ដែតិការោនុវែតន៍ចារ់
េួយចំនួនហ លបានជួរររទេះក្នុងចារ់ជាែិន្ទសេលរចចុរបនន ហ លអាចរែូវបានហរងហចក្ជា
ររសេទ ូចខាងសរកាេ៖ វធិានោេិរក្ែ ឬវធិានការរសណាត េះអាេនន វធិានការេីុវលិ វធិានការរេែម
ទណឌ  វធិានការតាេមាែ់រចក្រេំហ ន  និងវធិានការ េំណង និងទណឌ ក្េមររឆំ្ងចំសពាេះ
ឧរក្រណ៍រសចចក្សទេ។ 

 វធិានការោេិរក្ែ ឬវធិានការរសណាណ េះអាេនន មានសោលរំណងេីរ៖ ទីេួយ រារាងំការ
រសំលាេរំពានេិនឱ្យសក្ើែសៃើង ជាេិសេេរារាងំការឈាន ល់ការរសំលាេរំពានសលើេុខ្ទំនិញ 
សៅក្នុងរណាត ញពាណិជជក្េម រេួទំាងការែូរចូលទំនិញរន្ទទ រ់េីការរែែួេិនិែយេនធគ្យ និងទីេីរ 
រក្ាេ័េតុតាងទាក់្ទងសផ្ែងៗហ លអាចសចាទររកាន់េីការរសំលាេរំពានសោយខុ្េចារ់។  ូច
សនេះ អាជញ្រែុលាការក្នុងររសទេេួយចំនួនអាចមានេេតថកិ្ចចសចញវធិានការរសណាត េះអាេនន
សោយេិនចាំបាច់ជូន ំណឹងេុន ល់ោនក្រសំលាេរំពាន។ ក្នុងន័យសនេះ ោនក្រំពានសោយខុ្េចារ់
គឺ្រែូវបានរារាងំេិនឱ្យស្វើរំលាេ់ទីទំនិញរសំលាេរំពានហ លបានេងែ័យ។ វធិានការរសណាត េះ
អាេននទូសៅ គឺ្ការហឆក្សឆរទំនិញជនសលមើេ និងររឹោូេទំនិញរសំលាេរំពាន ឧរក្រណ៍សររើរបាេ់
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ស ើេបីផ្លិែទំនិញសលមើេ និង ឯក្ស្តរពាក់្េ័នធទាំងោេ់ និងការលែចេលង ៏ឡទៗសទៀែេី
េក្េមភាេពាណិជជក្េមហ លរសំលាេរំពានសោយខុ្េចារ់។ 

 វធិានការរ ឋរបសវណី ទូទាែ់េងមាច េ់េិទធិេរមារ់ការស្វើឲ្យខូ្ចររសយជន៍ពាណិជក្េម
ហ លបានទទួលរង សោយស្តរការរសំលាេរំពាន ្េមតាក្នុងទរេង់ការខូ្ចខាែរបាក់្កាក់្ និង
រសងកើែមានការញសញើែ ល់ការការររសំលាេរំពានរនតសទៀែ។ ជាញឹក្ញារ់ក្នុងទរេង់ជាការរញ្ញជ
ររេ់ែុលាការឱ្យរំតល ញទំនិញរសំលាេរំពាន និងេមាា រៈ និងររោរ់ររោហ លបានសររើរបាេ់
េរមារ់ផ្លិែទំនិញ សៅសេលហ លអាចមានការរនតោំសេើរសំលាេរំពានែសៅសទៀែ ែុលាការអាច
នឹងសចញវធិានការរសណាត េះអាេននររឆំ្ងនឹងោំសេើសន្ទេះ ការខ្ក្ខានរំសេញតាេវធិានការសន្ទេះនឹង
ជាក្េមវែថុហ លោនក្រសំលាេ   រពានទទួលនូវការតក្េិន័យ។ 

 វធិានការរេែមទណឌ  មានរំណងោក់្ទណឌ ក្េម ល់រុគ្គលណាហ លលួចចេលង េិទធិោនក្និេ
នធ និងេិទធិររហាក់្ររហែលលក្ខណៈពាណិជជក្េម  ូចក្នុងក្រណីរ ឋរបសវណី  ស ើេបីរងាក ការ
រសំលាេរំពានរនតសទៀែ។ សោលរំណងឡនការោក់្ទណឌ ក្េមគឺ្រែូវបានស្វើសៃើងសោយការោក់្ឱ្យ
ទទួលេិន័យ្ងន់្ងរ  និងកាែ់សទាេោក់្េនធន្ទោរ ស្េរ់តាេទេងន់សទាេ ហ ល ោនុវែតចំសពាេះ រទ
សលមើេ ហ លទាក់្ទងនឹងភាេ្ងន់្ងរ ជាេិសេេក្នុងក្រណីេិនរាងចាល។ សោលរំណងឡនការស្វើ
រាងចាលគឺ្រែូវបានស្វើសៃើងសោយការរញ្ញជ ឱ្យររឹោូេ ការររឹោូេ និងការរំតល ញទំនិញរសំលាេ
រំពាន  ូចជាេមាា រៈ និងររោរ់ររោសររើរបាេ់ក្នុងការរររេឹែតរទសលមើេ។ 
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 វធិានការតាេមាែ់រចក្រេំហ ន គឺ្ជាខុ្េោន េីវធិានការការោនុវែតចារ់ហ លបានេិេណ៌ន្ទ
ក្នលងេក្ វធិានការសនេះទាក់្ទងនឹងេក្េមភាេស្វើសៃើងសោយអាជាញ ្រគ្យជាជាងសោយអាជាញ ្រ
ែុលាការ។ វធិានការតាេមាែ់រចក្រេំហ នោនុញ្ញដ ែឲ្យមាច េ់េិទធិសេនើសៅអាជាញ ្រគ្យេយួរទុក្ក្នុង
ការចរាចរណ៍នូវទំនិញហ លបានេងែយ័េការរសំលាេរំពានេិទធិោនក្និេនធ។ សោលរំណងឡនការ
េយួរទុក្សៅក្នុងការចរាចណ៍គឺ្ផ្តល់ឲ្យមាច េ់េិទធិនូវសេលសវលាេេស្េរ ល់ការចាែ់និែិវ ិ្ ី
ែុលាការររឆំ្ងនឹងោនក្រសំលាេរំពានហ លបានេងែ័យ ោម នហានិេ័យឡនការោក់្ឱ្យចរាចរណ
ទំនិញរសំលាេរំពានសៅក្នុងទីផ្ាររន្ទទ រ់ការេិនិែយគ្យ។ ជាទូសៅមាច េ់េិទធិរែូវហែរងាា ញអាជាញ ្
រគ្យថាមានេ័េតុតាងរគ្រ់រោន់ោំេីការរសំលាេរំពាន រែូវផ្តល់ឲ្យការេិេណ៌ន្ទលេែិែឡនទំនិញ 
 ូចសនេះអាចស្វើឱ្យងាយស្េួលក្នុងការស្តគ ល់ទំនិញ និងរែវូផ្តល់របាក់្ធាន្ទស ើេបីជួេជុលការខូ្ច
ខាែ ល់ោនក្នំ្ទចូល មាច េ់ទំនិញ និងអាជាញ ្រគ្យក្នុងេិនមានការរសំលាេរំពាន។ 

 ររសេទវធិានការោនុវែតន៍ចារ់ចុងសរកាយ ហ លបានេសរេចជាស្តរៈេំខាន់រំផុ្ែក្នុងការ
សររើរបាេ់ក្នុងរសចចក្វជិាជ ឌីជីលល រេួមាន វធិានការ  ំសណាេះស្ស្តយ និងទណឌ ក្េមររឆំ្ងការ
រសំលាេចំសពាេះេស្ោបាយរសចចក្សទេ។ ក្នុងក្រណីេួយចំនួន េស្ោបាយជាក់្ហេតងក្នុងការរងាក រ
ការលែចេលង ហ លសគ្សៅថា ររេ័នធការពារការលែចេលងឬររេ័នធរគ្រ់រគ្ងការលែចេលង ហ ល
មាន ឧរក្រណ៍រសចចក្សទេហ លរារាងំការលែចេលង ឬស្វើឱ្យគុ្ណភាេឡនការលែចេលងោន់ ហ ល
ស្វើឱ្យេិនអាចសររើរបាេ់បាន។ ឧរក្រណ៍រសចចក្សទេក៏្រារាងំការទទួលការរំហរលងជាក្េមវ ិ្ ី
ទូរទេែន៍ផ្ងហ រ សលើក្ហលងជាេួយការសររើរបាេ់ជាោក្ែរកូ្ ។ រ៉ោុហនតជារសចចក្សទេអាចរសងកើែ
ឧរក្រណ៍សោយេស្ោបាយររេ័នធកិ្ចចការពារការលែចេលងនិងររេ័នធការរគ្រ់រគ្ងការលែចេលង ក៏្
 ូចជាររេ័នធរំហលងរតូ។ រទឹេតីសរកាេវធិានការររឆំ្ងការរសំលាេរំពានោំេីឧរក្រណ៍សនេះគឺ្ការផ្
លិែ ការនំ្ទចូល និងការហចក្ចាយគួ្ររែូវបានចាែ់ទុក្ថារសំលាេរំពានេិទធិោនក្និេនធហ លរែូវ
ោក់្ទណឌ ក្េមររហាក់្ររហែលនឹងការរររេឹែតសលមើេ ៏ឡទៗសទៀែ។ 
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កិ្ចចរេេសរេៀងោនតរជាែិទាក់្ទងនឹងេិទធិោនក្និេនធ 

េូេស្តត រ់នូវវគ្គេសេលងខាងសរកាេ ហ លេិេណ៌ន្ទោំេីកិ្ចចរេេសរេៀងោនតរជាែិក្នុងវេ័ិយ
េិទធិោនក្និេនធ។ 

េសេលងវគ្គ ៦: សែើោនុេញ្ញដ ោនតរជាែិេំខាន់ ឬេនធិេញ្ញដ េំខាន់ហ លរគ្រ់រគ្ងវេ័ិយេិទធិោនក្     
និេនធមានោវីខ្លេះ? 

េនធិេញ្ញដ  ំរូងគឺ្ោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែនេតីេីកិ្ចចការពារស្តន ឡ ោក្ែរស្តស្រេត និងេិលបៈ។ 
ោនុេញ្ញដ សនេះ រសងកើែសៅឆ្ន ំ១៨៨៦ រ៉ោុហនតបានហក្ជាសរចើន ង ែួយ៉ោងររមាណក្នុងចសន្ទល េះ ២០ ឆ្ន ំ។ 
កំ្ហណហររចុងសរកាយរំផុ្ែបានចូលជា្រមានក្នុងទីរក្ុងបា៉ោ រេីក្នុងឆ្ន ំ ១៩៧១។ 

ោនុេញ្ញដ ទីរក្ងុហរ៊ែនទាក់្ទងនឹងកិ្ចចការពារេិទធិោនក្និេនធ។ វាសតត ែជាេូលោឋ ន ូចជា
រររេឹែតិក្េមជាែិ មានន័យថាសរកាេចារ់ជាែិោនក្េិនអាចររកាន់ររឆ្ំងនឹងស្តន ឡ េីររសទេជា
េមាជិក្ ៏ឡទៗសទៀែឡនោនុេញ្ញដ ។ វាហផ្ែក្សលើេតង់ោកិ្ចចការពារោរបរមា ហ លរែូវកំ្ណែ់សោយ
ចារ់ជាែិ សទាេះរីចារ់ជាែិអាចហចងសផ្ែងេីសនេះ និងរសងកើែសោលការណ៍ ៏ឡទសទៀែ។ 

រចចុរបនន សយើងមានកិ្ចចរេេសរេៀងTRIPS។ កិ្ចចរេេសរេៀងេតីេីទិ ឋភាេពាណិជជក្េម
ទាក់្ទងនឹងក្េមេិទធិរញ្ញដ សនេះ គឺ្ជាកិ្ចចរេេសរេៀងេួយឡនកិ្ចចរេេសរេៀងទំាងឡាយហ លផុ្េ
សចញេីកិ្ចចររជំុ Uruguay េតីោំេីការចរចាពាណិជជក្េម និងរែូវបានរគ្រ់រគ្ងសោយោងគការ
ពាណិជជក្េមេិេេសលាក្។ 

កិ្ចចរេេសរេៀងTRIPSក្នុងចំសណាេកិ្ចចរេេសរេៀង ៏ឡទៗសទៀែមានការសយងសៅរទរបញ្ញដ
ែិតជាស្តរធាែុឡនោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែន ហ លេិនហចងេីេិទធិេីល្េ៌ហ លេិនរែូវបានចាែ់ទុក្ថា
ពាក់្េ័នធនឹងពាណិជជក្េម។ ស ើេបីឱ្យមានោនុសលាេភាេតាេកិ្ចចរេេសរេៀងTRIPS  ររសទេទំាង    
ឡាយ រែូវោនុសលាេតាេរទរបញ្ញដ ែិតឡនោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែនេរមារ់ការចារ់សផ្តើេរន្ទទ រ់េក្មាន
រទោឋ នរឡនថេេួយចំនួនឡនកិ្ចចការពារហ លបានរងាា ញសោយកិ្ចចរេេសរេៀងTRIPS   ជាេំខាន់
រំផុ្ែចំសពាេះ ររសេទឡនការរសងកើែលមី (ក្េមវ ិ្ ីកំុ្េយូទ័រ និងររេ័នធទិនន័យស ើេ) និងទរេង់លមីឡនអាជីវ
ក្េម (េិទធិជួល)។ 
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 ូចសនេះររសទេហ លចូលជាេមាជិក្  ឬឲ្យេចាច រ័នកិ្ចចរេេសរេៀងTRIPSរែូវហែោនុ
សលាេស្វើតាេោនុេញ្ញដ ែទីរក្ុងហរ៊ែន (សទាេះជា មារតា ៦ េទួនឡនោនុេញ្ញដ ទីរក្ុងហរ៊ែន េិនហចងោំេី 
េិទធិេីល្េ៌  ហ លេិនទាក់្ទងនឹងពាណិជជក្េម សោយេិទធិេីល្េ៌   េិនហេនជាវែថុអាចលក់្ ូរ
បាន) រហនថេេីសនេះកិ្ចចរេេសរេៀងTRIPS ក៏្មានហចងេីទិ ឋភាេឡន  េិទធិោនក្និេនធទាក់្ទងនឹង
រសចចក្វជិាជ លមី ។ 
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េនយល់េីវគ្គេសេលងហ លោនក្បានស្តត រ់ េននិេីទការទូែហ លបានស្វើសៃើង ក្នុងហខ្្នូ ឆ្ន ំ១៩៩៦ 
បានរសងកើែកិ្ចចរេេសរេៀងការពារេិទធិោននិេនធោនតរជាែិលមី  ូចជា េនធិេញ្ញដ WIPO េតីេីេិទធិោនក្
និេនធ  (WCT)។ េនធិេញ្ញដ សនេះ សឆលើយែរចំសពាេះែរេូវការការពារស្តន ឡ សេលសផ្ទរជាលក្ខណៈឌីជី
លល រេួទាំងតាេោីុនស ើ្ហណែ។ ក្េមវែថុហ លរែវូបានការពារតាេរយៈេិទធិោនក្និេនធសោយ WCT 
រេួមានក្េមវ ិ្ ីកំុ្េយូទ័រ សទាេះក្នុង រសរៀរ ឬទរេង់ណាក៏្សោយ និងការចងរក្ងទិនន័យ ឬទិននន័យ     
 ឡទៗសទៀែ (ររេ័នធទិនន័យ) ក្នុងទរេង់ ណាេួយ សោយសែែុផ្លឡនការសរជើេសរ ើេ ឬសរៀរចំ
មាែិការសងកើែបានជា   ការរសងកើែសោយរញ្ញដ ។ េិទធិោននិេនធរេូមាន េិទធិហចក្ចាយ េិទធិជួល និង
េិទធិផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ សែើយរញ្ញជ ក់្ចាេ់ថាេិទធិផ្ែេងផ្ាយជាស្តធារណៈរគ្រ ណត រ់
ការសផ្ទរស្តន ឡ តាេរយៈរណាត យឌីជីលល ូចជាោីុន្ឺហណែ។ វាក៏្បានហចងផ្ងហ រថាេិទធិផ្លិែ
សៃើងវញិហ លបានកំ្ណែ់ក្នុងោនុេញ្ញដ ទីរក្ងុហរ៊ែន រែូវបានោនុវែតយ៉ោងសេញសលញក្នុងររយិ
កាេឌីជីលល។ សែែុសនេះការរក្ាទុក្ស្តន ឡ ក្នុងទរេង់ឌីជីលលក្នុងឧរក្រណ៍សោៃិចរែូនិច (ឧទា
ែរណ៍ ការរក្ារទុក្ក្នុងោងគរចងចំាររេ់កំុ្េយូទ័រ) គួ្រចាែ់ទុក្ជាការផ្លិែសៃើងវញិ ។ េិទធិទំាង
សនេះ ជា្េមតា គឺ្ជាវែថុឡនការក្រេិែ និងការសលើក្ហលងេួយចំនួន។ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

េមាគ ល់ៈ េនធិេញ្ញដ  ឡទសទៀែ ហ លបានស្វើសៃើងក្នុងេននិេីទការទូែ ូចោន សន្ទេះ ក៏្បានរសងកើែ
េនធិេញ្ញដ  WIPO  េតីេីការេហេតង និងែវូណូរកាេ ។ េនធិេញ្ញដ សនេះគឺ្បានេិភាក្ាក្នុងសេសរៀន
េិទធិររហាក់្ររហែល។ 
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េំនួរវាយែហេលខ្លួនឯង (SAQ) 

SAQ 6: សែើោវីហ លបានរគ្រ ណត រ់សរកាេ WCT? 

 
េរសេរចំសលើយររេ់ោនក្ទីសនេះ 
 
 
 
 
ចុចទីសនេះេរមារ់ចំសលើយ 
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SAQ 5 ចំសលើយៈ 
 WCT រែូវបានរសងកើែសៃើងសរពាេះហែ ររសទេែែថសលខី្បានទទួលស្តគ ល់េីែរេូវការស ើេប ី 
ផ្តល់ឲ្យមាន ំសណាេះស្ស្តយរគ្រ់រោន់ចំសពាេះរញ្ញា ហ លសក្ើែសៃើងេីការោេិវឌឍន៍សេ ឋកិ្ចច េងគេ 
វរប្េ៌ និងរសចចក្សទេ។ សនេះេំសៅជាេិសេេចំសពាេះែរេវូការឡនកិ្ចចការពារស្តន ឡ ោក្ែរស្តស្រេត 
និងស្តន ឡ េិលបៈហ លបានសផ្ទរតាេរយៈោីុន្ីហណែ។ ជាេិសេេស្តន ឡ ហ លបានសលើក្សៃើង
សោយ WCT រេួមានក្េមវ ិ្ ីកំុ្េយូទ័រ និងររេ័នធទិនន័យ។ WCT េរងីក្រេំហ នកិ្ចចការពារេិទធោនក្     
និេនធចំសពាេះការេហេតងគំ្និែ េិនហេនរោន់ហែជាការគិ្ែសន្ទេះសទ និែិវ ិ្ ី រសរៀរររែិរែតិការ ឬ
គំ្និែគ្ណិែវទិោ ជាស ើេ។ ស្តន ឡ ររេ់ោនក្និេនធបានរគ្រ ណត រ់សោយ WCT ក៏្មានផ្ងហ រនូវ 
េិទធិហចក្ចាយ េិទធិជួល និងេិទធិផ្ែេវផ្ាយជាស្តធារណៈ។ 
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ជាចុងសរកាយ សេចក្តីេនធិោឋ នឡនសេសរៀនសនេះក្នុងេិទធិោនក្និេនធ ចូរសតត ែេីស្តរៈេំខាន់ោំេីចារ់
េិទធិោននិេនធក្នុងររសទេកំ្េុងោេិវឌឍន៍។ 
 

សែើមានគុ្ណររសយជន៍ោវីេរមារ់ររសទេកំ្េុងោេិវឌឍន៍េីកិ្ចចការពារេិទធិោនក្និេនធ? 
 

សែើគុ្ណររសយជន៍េីកិ្ចចការពារេិទធិោនក្និេនធេរមារ់ររសទេកំ្េុងោេិវឌឍន៍មានោវីខ្លេះ? 
 

មានគុ្ណររសយជន៍វរប្េ៌និងគុ្ណររសយជន៍សេ ឋកិ្ចច។ ជាកាេិែសយើងគួ្រហែេិនគួ្រ
រំសេលចថាេិទធិោនក្និេនធ ក៏្ពាក់្េ័នធនឹងវរប្េ៌ផ្ងហ រ។ ររសទេកំ្េុងោេិវឌឍន៍ទំាងោេ់មានេែ
គ្េេិលបៈកាល ំងខាល រំផុ្ែ។ េិនមានេនុេែសលើហផ្ន ី ហ លេិនមានការឡចនររឌិែសន្ទេះសទ និង
របាក្ ណាេ់ររេិនសរើេិនមានកិ្ចចការពារេិទធិោនក្និេនធ េែគ្េន៍េិលបៈនឹងរែូវបានសគ្សបាក្
រសពាឆ ែ និងរារាងំេីទទួលក្ហរេជារបាក់្េីកិ្ចចខំ្ររឹងហររងររេ់េួក្សគ្។ េេវឡលងសនេះស្តន ឡ ោក្ែរ
ស្តស្រេត និងេិលបៈបានកាល យជាទេែនៈយ៉ោងទូលាយ  រេួទាំងជាហផ្នក្ឡនវរប្េ៌ េែគ្េន៍
េិលបៈ ឧេាែក្េមរសចចក្វទិោេ័ែ៌មានវទិោ ឬឧេាែក្េមក្េមវ ិ្ ីកំុ្េយូទ័រផ្ងហ រ។ 
 

ចំនួនរបាក់្ជាសរចើន ររហែលរែូវបានវនិិសយគ្ក្នុងការរសងកើែក្េមវ ិ្ ីកំុ្េយូទ័រេួយ ឬហខ្ែ
ភាេយនត ឬ ក្េមវ ិ្ ីទូរទេែន៍េួយ។ រ៉ោុហនតររេិនសរើមានការលែចេលងគឺ្សចញសលើទីផ្ា េនុេែរគ្រ់
ោន គឺ្រែូវបានោនុញ្ញដ ឱ្យលែចេលងវា សេលសន្ទេះនឹងបាែ់រង់ចំនូលវេកាត នុេល និងេិនមានការ
សលើក្ទឹក្ចិែតចំសពាេះការឡចនររឌិែ ឬជួយសរជាេហរជងវនិិសយគ្ែសៅសទៀែ។ សែែុសនេះ នឹងោម នការ
ជរេុញឱ្យមានការឡចនររឌិែហ លស្វើឱ្យរ៉ោេះពាល់្ងន់្ងរ ល់ វរប្េ៌ជាែិយ។ សន្ទេះគឺ្ជាទិ ឋភាេេួ
យ។ សឆលើយែររញ្ញា សនេះ គួ្រហែអាចនិយយថាស្តន ឡ ក្នុងស្េកុ្គួ្ររែូវបានការពារ រ៉ោុហនតគួ្រហែោម ន
កិ្ចចការពារចំសពាេះស្តន ឡ ររសទេ េីសរពាេះអាចមានលំែូររបាក់្សចញេីររសទេររសទេកំ្េុង
ោេិវឌឍន៍អាចនឹងជួរនឹងផ្លអារក្ក់្។ 
 

រ៉ោុហនត សនេះជាទិ ឋភាេខ្លីេួយរ៉ោុសណាណ េះ។ មានការេំអាង ៏រងឹេួយចំនួនថាអាចសលើក្សៃើង
ក្នុងការោំរទកិ្ចចការពារស្តន ឡ ោនតរជាែិ។ 
 

 ំរូង ររេិនសរើកិ្ចចការពារគឺ្រែវូបានកំ្ណែ់រែឹេហែចំសពាេះស្តន ឡ ជាែិ ស្តន ឡ ររសទេ នឹង
រែូវបានោនុញ្ញដ ែឲ្យចូលសៅក្នុងទីផ្ាក្នុងស្េកុ្សោយោម នកំ្ណែ់ែឡេលេិទធិោនក្និេនធណាេួយ។ 
ស្តន ឡ ទំាងសនេះរែូវបានលក់្ក្នុងែឡេលទារ។ េិែណាេ់ ោនក្សររើរបាេ់ររហែលជាទទួលបានផ្ល
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ររសយជន៍េីែឡេលទារ ូចសន្ទេះ។ រ៉ោុហនតការោនុវែតន៍សនេះអាចនឹងមាឥទធិេលខូ្ចររសយជន៍ ល់ការ
លក់្ផ្លិែផ្លហ លបានរសងកើែក្នុងស្េុក្ ណាេួយ ហ លមានររកួ្ែជាេួយស្តន ឡ ររសទេស ើេ
ហ លបានហចក្ចាយក្នុងែឡេលទាក់្ទាញ។ លទធផ្លសរោេះថាន ក់្គឺ្ថាោនក្សររើរបាេ់ររហែលជាហររ
ខ្នងោក់្ផ្លិែផ្លជាែិ និងងាក្សៅទិញផ្លិែផ្លររសទេហ លេិនេូវឡលល។ វរប្េ៌ជាែិ  ូច
ជាែន្រនតី ឬសេៀវសៅ ឬឧេាែក្េម ៏ឡទៗសទៀែ អាចមានផ្លរ៉ោេះពាល់ ។ 

ទីេីរ េិនអាចរញ្ញជ ក់្រគ្រ់រោន់នូវផ្លចំសណញហ លេិលបក្រក្នុងស្េុង និងោនក្ឡចនររឌិែ 
សទាេះជាក្នុងររសទេកំ្េុងោេិវឌឍន៍ ឬក៏្េិនោេិវឌឍន៍ ររហែលជាេក្េីកិ្ចចការពារស្តន ឡ ររេ់េួក្
សគ្សៅររសទ។ ទីផ្ាក្នុងស្េុក្ររហែលជាអាចមានក្រេិែ និងមានែរេូវការ ទាញចំណូលេី
ផ្លិែផ្លវរប្េ៌ហ លរែូវបាននំ្ទសចញ និងលក់្សៅខាងសរៅ។ោរគុ្ណ ល់េស្ោបាយទំន្ទក់្
ទំនងទំសនើររចចុរបនន ស្តន ឡ រែូវបានសគ្ស្តត រ់ ឬអាន ឬស ើញ េិនរែឹេហែក្នុងេែគ្េន៍ក្នុងស្េកុ្ 
ឬររសទេ ហ លេួក្សគ្បានរសងកើែសន្ទេះសទ រ៉ោុហនតក៏្បានផ្ងហ រសៅែំរន់ឆ្ង យៗ។ ក្នុងក្រណីេួយ
ចំនួន របាក់្ចំណូលសរចើនរំផុ្ែហ លបានរសងកើែេីអាជីវក្េមស្តន ឡ េួយក្នុងហ ន ីររសទេ ផ្តល់
ចំណូលយ៉ោងសរចើនសលើេេីចំណូលហ លទទួលបានេីអាជីវក្េមក្នុងស្េុក្។ ក្រណីទំាងសនេះអាច
រែូវបានសគ្េសងកែស ើញរចីនក្នុងវេ័ិយែន្រនតី ក្េមវ ិ្ ីទូរទេែន៍ េូវហវ ហខ្ែភាេយនត សេៀវសៅ។ល។ 
កិ្ចចការពារសរៅររសទេ ក្នុងទីផ្ាររសទេគឺ្េិែជំាមានស្តរៈេំខាន់ណាេ់ចំសពាេះោនក្និេនធ និង
ោនក្រសងកើែ។ រែូវយល់ថាេិលបក្រមាន ក់្ ឬោនក្    ោសងកើែមាន ក់្េក្េីររសទេណាេួយ នឹងេិនទទួល
បានកិ្ចចការពារសរៅររសទេ ររេិនសរើោនក្និេនធ និងេិលបក្ររសទេ េិន ទទួលបាននូវកិ្ចច
ការពារក្នុងររសទេររេ់ខ្លួន។ 
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េសងខរ 
 សេសរៀនសនេះ បាននិយយេីរចន្ទេេព័នធទូសៅឡនចារ់េិទធិោនក្និេនធ និងបានផ្តល់ឲ្យនូវ      
ទេែនៈោេីៈ 
 
 (1). ស្តន ឡ ោក្ែរស្តស្រេត និងេិលបៈហ លបានការពារសោយេិទធិោនក្និេនធ 
 (2). េិទធិហ លទទួលបានេីមាច េ់េិទធិោនក្និេនធ 
 (3). ភាេជាមាច េ់ និងការសផ្ទរេិទធិោនក្និេនធ 
 (4). រយៈសេលឡនកិ្ចចការពារ 
 (5). ការោក់្កំ្ែិែសលើេិទធិ 
 (6). ការោនុវែតន៍ចារ់ោំេីេិទធិ និង 
 (7). កិ្ចចរេេសរេៀងទាក់្ទងសៅនឹងេិទធិោនក្និេនធ 
 
 ោនុេញ្ញដ ទីរក្ងុហរ៊ែនបានរាយរញ្ជ ី „ស្តន ឡ ោក្ែរស្តស្រេត និងេិលបៈ‟  ូសចាន េះយ៉ោងទូលំទួ
លាយ “រាល់ផ្លិែក្េមក្នុងវេ័ិយោក្ែរស្តស្រេត វទិោស្តស្រេត និងេិលបៈ ោវីក៏្សោយររហែលជា
រសរៀរ ឬទរេង់េីវញិ្ញដ ែតិ” រែូវបានរេួរញ្ជូ ល។ បានរគ្រ ណត រ់សរកាេលក្ខខ័្ណឌ  ៏ទូលាយសនេះគឺ្
រាល់ស្តន ឡ ស ើេឡនភាេជាោនក្និេនធ ស្វេររហែេនឹងទទួលបានោំេីោក្ែរស្តស្រេត ឬេិលបៈ។ 
 មាច េ់េិទធិោនក្និេនធក្នុងស្តន ឡ  ហ លបានការពារេួយររហែលសររើរបាេ់ស្តន ឡ  ូចហ ល
ោែ់ចង់បាន សែើយររហែលជារារាងំោនក្ ៏ឡទសទៀែេីការសររើរបាេ់ស្តន ឡ សោយោម នការោនុញ្ញដ
ែែំេីោែ់។  ូសចនេះ ចារ់តំាងេីមាច េ់ររហែលជាេិនរារ់រញ្ចូ លោនក្ ៏ឡទសទៀែេីេក្េមភាេររឆំ្ង
នឹងផ្លររសយជន៍ររេ់មាច េ់ ហ លេិទធិទំាងសនេះគឺ្បានេំសៅសៅជា “េិទធិតត ច់េុខ្”។ មានេិទធិ
េីររសេទ ៏ឡទសទៀែបានរគ្រ ណត រ់សរកាេេិទធិោនក្និេនធ ូចជា េិទធិរិែិក្េ័ណឌ  និងេិទធិេីល     
្េ៌។ សៅក្នុងការការពារឡនេិទធិរិែិក្េ័ណឌ គឺ្ជាេិទធិជាសរចើនទំាងសនេះ សែើយការោក់្កំ្ែិែហ ល
រែូវោនុវែតបាន ណាេួយររហែលជារែវូបានសផ្ទរេិទធិេីមាច េ់ស ើេ។ េិទធិេីល្េ៌ នឹងហែងហែសៅ
ជាេួយមាច េ់ស ើេេំខាន់សទាេះជាេិទធិរិែិក្េ័ណឌ រែូវបានសផ្ទរក៏្សោយ។ 
  
 រហនថេេីសនេះររសេទស្តន ឡ ហ លបានរញ្ញជ ក់្ខាងសលើ ររសេទលមីចំសពាេះស្តន ឡ េួយរែូវបាន
រគ្រ ណត រ់សរកាេេិទធិោនក្និេនធហ លបានផុ្េសចញ។ សនេះគឺ្ជាផ្លិែក្េមេែុររូអារក្ែ និង
សទាេះជាេិនមាននិយេន័យស្េរចារ់ ក៏្មានេែិទូសៅថាការរេួរញ្ចូ លោន ឡនេសេលង ោែថរទ និង
ររូភាេក្នុងទរេង់ឌីជីលល ណាេួយគឺ្បានស្វើឲ្យអាច ំសណើ រការសោយក្េមវ ិ្ ីកំុ្េយូទ័រគឺ្រែូវបាន
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េិចារណាថាជាវញិ្ញដ ែតិស ើេឡនភាេជាមាច េ់ សែើយសែែុសនេះ គឺ្រែូវបានរគ្រ ណត រ់សរកាេការ
ការពារេិទធិោនក្និេនធ។ 
 
ោែថរទចារ់ៈ 
 ោនុេញ្ញដ ទីរក្ងុហរ៊ែន េរមារ់ការពារស្តន ឡ ោក្ែស្តស្រេត និងេិលបៈ 
 កិ្ចចរេេសរេៀងរទីរ TRIPS 
 េនធិេញ្ញដ ការេហេតង និងែវូណូរកាេ WIPO (WPPT) 
 េិនធិេញ្ញដ េិទធិោនក្និេនធ WIPO (WCT) 


