ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ចម ្របសិទ ដឹកន ាំគណ្របតិេធ�ទស្សនកិច�

េនអង�ភាពកម�សិទ�ិ
ប ��សហភាពរ
អឺ និងអង�ករកម�សិទ�ិប� ពិភពេល

េ្រកព
យ ីបានករអន ពី្របមុខរដ�ភិបាលកម ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ចម ្របសិទ រដ�ម�ន�ី
្រកសួងឧស្សោហក
េទេធី
� ទស្សនកិច�

ម� និងសិប្បកម�បានដឹកនាំគណ្របតិឧស្សោហក

េនអង�ភាពកម�សប�� សហភាពឺអ ៉ុរ (European Union Intellectual Property

Office=EUIPO) ទី្រក�ង
ទី្រក�ងហ្សឺែ

និងសិប្បកម�

អលីកង់ ្របេទស េអស៉្បោញ និងេនអង�ករកម�សិទ�ិប�� ពិ

្របេទសស�ី

ចប់ពីៃថ�ទី

២៤

ដល់២៥ែខ វិច�ិក

េដយទទួលបាននូវលទ�ផលជាែផ�ផា� ជូនជចខងេ្រក

ឆា២
� ០១៦

១. េនទ២៤ ែខ វិច�ិក ឆា � ២០១៦ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ចម ្របសិទ បានជួបពិភា

ជាមួយេល Antonio Campinos, ្របធានអង�ភាពកម�សិទ�ិ សហភាពអឺ៉ុប
រ
European Union
Intellectual Property Office=EUIPO) ែដលមានមូលដ�ន
្របេទសេអស្បោ៉ញ។ ដំេណីរទស្សនកិច

េនក�ុងទី្រក�ង ង់េត (Alicante)

មានេគាលបំណងេដីមជួបពិភាក្សោក

និងព្រងឹងកិច�សហ្របតិបតិ� េលីវិស័យកម�សិទិឧស្សោហកម�
�
រវងអង� EUIPO ៃនសហភាពឺអ ៉ុរ

ជាមួយ្រកសឧស្សោហក និងសិប្បកម�ៃន្រពះរជាណាច្រក ភាគីទំងពីរបាស់ប�ូរទស្សនៈ
និងបទពិេសធន

អំពីករ្រគប់្រគងសិទ�ិប��

ជាពិេសសេលីករ ចុះប ��ីគំនូរឧស្សោ

និងករចូលជាសមាជិកសន�ិស��អន�រជាតិ កមសិទ�ិ
�

េឆ��តក�ុងឱកសេនាះែដរ េលកេទសរដ�ម�ន�ីបានែថ�ងេកតសរេសីរ ដ Antonio Campinos
និងសហករី ែដលបានឯកភាពព្រងឹ កិច�សហ្របតិបតេ� លី្របព័ន�ចុះប��ីករពរគំឧស្សោហក
េនកម�ុ

េហីយ

ក�ុងវិស័យកម�សិទ�ិប��កម�ុជ

ក�ុងេនះករព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�

នីយប្រតតក�កមអឺរ៉ុប (European

Patent

សហ្របតិបតិក
រ្របកសនីយប្រតតក �The
�
ែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប
Property

បានជ្រមាបជូនអង�្រ

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី

Organization

Office=
Patent

EPO)

ជាមួយអង�ភាព្រ

ករចូលជាសមាជិកសន�ិស

Cooperation

របស់អង�ករកម�សិទ�ិប��ពិភពេលកThe
=WIPO)

អំពីកររីកចេ្រមីនថ�

Treaty
World

=

PCT)

Intellectual

និងករេរៀបចំដក់ខិត តូបករណ៍របស់កម�ុជ

ក�ុងករចូលជាសមាជិកកិច�្រពមេ្រពៀង ទី្រក

�ងេហច

ស�ីពីករចុះប��ីគំនូរឧស្សោហក

ជាអន�រជាតិThe Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial
Design= Hague Agreement) េនៃថ�ទី២៦ ែខ វិច�ិក ឆា២០១៦។
េលក

Antonio

Campinos

្របធានអង�ភាពកម�សិទ�ិប�� សហភា ពអឺ

បានជ្រមាបជ

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី អំពីករអនុវត�ដ៏េជាគជ័យ ៃនគេ្រ ECAP-3 ចំេពះ្របេទសអស

និងបន�រហូតដល់ប��ប់ កម�វិធីេនែខកុម�ៈ ឆា� ២០១៧
ែផ�កម�សិទ�ិប�� បន�េទៀតេលីគេ្រម

ECAP-4

ខងមុខ នឹងបន�កិច�សហ្របតិបត�ិក

្រត�វបានបេង�ីតេឡីង េហីយបន�រយៈេ៣ឆា �ំ

េទមុខេទៀ េផា�តសំខន់េទេលីករក រពរ មា៉ក និងគំនូរ ស្រមាប់សកម�ភាពថា�ក់តំ
និងសកម�ភាពថា�ក់ជ ស្រមាប់កិច�សហ្របតិបត�ិករ េទ�ភាគី ជាពិេសស ជួយដល់្របេទសបី គ
ឡាវ និងភូម

្រធានស�ប័នទំងពីរ បានឯកភាពគា�បន�កិចសហ្របត
េលីែផ�កគំនូរឧស្សោហកម�នឹងព្រងឹ
�
ជាៃដគូរឲ្យបានរឹង េលីចំណុចសំខន់ៗដូចខងេ្រ

- ជួយបណុះបណា�ល ដល់ម�ន�
�
ីទទួលបន�ុកករងរគំនូរឧស្សោហកម� និងែផ�កព
- ជួយេរៀបចំអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ព័ត៌មានវ ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងទិន�័យគំនូរឧស

- ជួយបណុះបណា�ល សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម ឲ្យយល់ដឹងអំពី
�
ផល្រប
ៃនកិច�ករពរគំនូរឧស្សោ

- ជួយេរៀបចំតភា�ប់្របព័ន�ទិន�័យ ៃនករចុះប��ីគំនូរឧស្សោហកម� ជាមួយ្របព័ន�ទិន�័យចុះប ��
គំនូរឧស្សោហកម�សហភារ៉ុប េដីម្បីជា្របេយាជនអជីវករ ឧស្សោហ
និងអ�កវិនិេយាគិនឲ្យមានភាពង ក�ុងករែស�ងរកទិន�័យ

- ផ�ល់ករគំ្រទែផ�កបេច�កេទស ដល់កម� ក�ុងករចូលជាសមាជិកកិច�្រពមេទី្រក�ងេហ
ស�ីពីករចុះប��ីគំនូរឧស្សោហកម� ជាអនរ
�

េលកេទសរដ�ម�ន� បានែថងអំណរគុណដល់េលកAntonio Campinos និងសហករី

ែដលបានឯកភាពព្រ កិច�សហ្របតិបត�ិេនះែថមេទៀត េលីកិច�ករពរកម�សិទ�ិ
េនកម�ុជាក�ុងេពលអនាគខងមុខ
២.

េនៃថ�ទ២៥

ែខ វិច�ិក

ឆា២
� ០១៦

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី

ចម

្របសិទ

បានចូលរួមពិធី្របគល់លិខិតបករណ៍ ៃនករចូលជាសមាជិកសន�ិ ទី្រក�ងហ្សឺែ (ឆា១
� ៩៩៩)
ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងទី្រក�ងេហច(ឡ ស�ីពីករចុះគំនូរឧស្សហកម� អន�េរជាThe Geneva Act 1999

of the Hague Agreement Concerning International Registration of Industrial Designs =
Hague Agreement) របស់កម�ុជា េនករិយាល័យ ៃនអង�ករកម�សិទិប��ពិភពេល
ក the
�
World

Intellectual

Property

េនទី្រក�ងហ្សឺែណវ្របេទសស

Organization=

WIPO)

ែដលមានមូលដ�

េនក�ុងពិធីដ៏សំខន់េនះ េលកេទសរដ�ម�ន�ីបាន្របគល់ តូបករណ៍ៃនករចូលជាសមាជិកកិច�េ្រ
ទី្រក�ងេហចបស់កម�ុជា ជូនេលក្រ Wang Bying អគ�នាយករង ជាតំណាងេ Francis Gerry
អគ�នាយកអង�ករកមសិទ�ិប
�
យា៉ងរីករយចំេពះកម

ពិភពេលកWIPO)។ 

អង�ករ

WIPO

បានទទួលស�គមន

ែដលបានសេ្រមចចិត�ចូលជាសមាជិក កិច�្រពមេ្រពៀងទី្រក�ង

ថា�ក់ដឹកាំទ
ន
ំងពីរបានផា�រេយាបល់គ អំពីករអភិវឌ្ឍន៍កមសិទ�ិប��េនក
ម េហីយបានសន្យោ
�
ព្រងឹងកិច�្រពមេ្រពៀង កិច�សហ្របតិបត�ិករបន
ឲ្យបា នរឹងម

េដម្បីជ្រម�ញវិស័យកម
ី
�សិទ�ិប េនកម�ុ

កម�ុជានឹងក�យជា សមាជ៦៧

ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងទី្រក�ងេហច

បនា�ប់ពីរយៈេពលបីែៃនករ្របគល់លិខិតតូបករណ

េនះជាករសេ្រមចចិត�ដ៏ខ�ង់ខរបស់

សេម�ចេតេជា ហ៊ុ ែសន នាយករដ�ម�ន� ៃន្រពះរជាណាច្រកក ម�ុជា ក�ុងករចូលជាសមាជ
អន�រជាតិកម�សិទិប�
េដីម្បីអភិវឌ្ឍនវិស័យកមសិទិ� ប��កម�ុ
�
�
ទក់ទងករចូលជាសមកិច�្រពមេ្រងទី្រក�ងេហចេន ្រពះរជាណាច្រកនឹងអចទទួលបានន
ផល្របេយាជជាេ្រច ចំេពះករអភិវឌ្ឍន៍ឧស្ស និងករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�ជដូចខងេ្រក
- ស្រម�លដល់ពណិជ�ក រ ឧស្សោហករ អ�កៃច� កម�ុជានាំយកគំនូរឧស្សោហកម�ថ�ីៗ កម�ុជាេ

ករពរកម�សិទ�ិប េនេ្រក្របេទសបានេ្រចី
េហីយ្រគាន់ែតគូសេ្រជីសេយក្របេទ

េដយបំេពញែបបបទងយ្រស�លែតម

ែដលចង់ករពរជាករេ្រសច មិនចំបាច់េធ�ីដំ

កន់្របេទសទំងេនាះេ
-

សំណុំលិខិតេស�ី សុំចុះប��ីគំនូរឧស្សោហកម�ែតមួយ អចដក់េន

សិទិ�ប��ពិភពេលក

អមាន្របសិទ�ភាព បានដក់សំណុំលិខិតេស�ីសុំ

េន្របេទសទំង
-

ឬេនអង�ករកម

េនថា�ក់ជាតិ ឬថា�ក់អន

សមាជិកៃនកិច�្រពមេ្រពៀងេន

ករបង់កៃ្រម សុំករពរគំនូរឧស្សោហកម�ជាអន�រជាតិេនះ អស់តិចជាងករ

ដ

្របេទសនីមួយៗ
-

អ�កដក់ពក្យសុំមា នស��តិកម�ុជា លំេនេនក�ុង្របេទសកម

ចុះតំៃលបាន

១០%

េលីៃថ�ចំណាយក�ុងករដក់សំ

្រត�វបានអនុេ្រគាះ
លិខិតេស�ីសុំអន�រជាតិ

-េលីកទឹកចិត�ឲ្មានករៃច�្របនិងេង�ីតគំនូរឧស្សោហកម�ថ�ែស�ងរកករករពរគំនូរឧស្ស
េនកម�ុនិងអន�រជាតិ
- មានករេកីនេឡីងនូវកររបេច�កវិជា�ពីបរេទ េដយែផ�កេលីមូលដៃនករករពរគំនូរ ឧស្ស
និងជំរុញឲ្យមានករហូរចូលនូវវិនិេយាគទុនបរេទស តមរយៈករេធ�ីអបេច�កវិជា
គំនូរឧស្សោហកម�ថ�ី

- ជំរុញ  េលីកទឹកចិត�ដល់ឧស្សោហ ពណិជ�ករ សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យមឲ្យមានក
ស�ៃដថ�ៗ

្របកួត្របែជង្រសបច្

បោប់ មិនលួចចម�ងកម�សិទ

និងករអភិវឌ្ឍ

ឧស្សោហក

-ក�ុង្រស�ក្រពមទំងបេង�ីតករងរថ�ីៗែថម

-បេង�ីនសកម�ភាពសិក្សោ្រសគំនូរឧស្សោកម�ថ�ីៗ

េនក�ុង្រស�ក ្រសបេទនឹងកររីក ចេ្រមីនៃនេ

និងបេច�កវិជា�
- ស្រម�លឲមានករេបីកទីផនាំេចញ នូវផលិតផលឧស្សោហកម�ក�ុង្ និងបេង�ីនករងរក�ុង្រស

-ម�ន�ីកម�ុជា និងែផ�កឯកជនពក់ព័ន�នឹងទទួលបានករបណ�ុះែផ�កបេច�កេទស
ទក់ទងេទនឹងនីតិវិ

គំនូរឧស្សោហកម�មេទៀត។

ៃនចុះប��ីករពរគំនូឧស្សោហកម�អន�រជាតិ និងចំេណះដឹ

-បេង�ីនចំណូលជូនជាតិ បានមកពីករបង់កៃ្រមករពរគំនូរឧស្សោហកម� តមរយៈ
កិច�្រពមេ្រពៀងទី្រក�ងេហចេ
ដំេណីរទស្សនកិច�របស

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី

សហភាពឺអ ៉ុប និងអង�ករកម
រ
សិទ�ិប�
�
�ពិភពេ

ចម

្របសិទ

េនអង�ភាពកម�សិទ�ិប

នាេពលេនះ បាននាំមកនូវផល្របកប

េដយែផ�ផា�ជាេ្ ក�ុងករភិវឌ្ឍន៍វិស័យកម�សិទ�ិឧស្ម� សិប្បកម� និងេសដ�កិច�ជា។

