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ករ្របគល់កម�សិទ�ិ 
 

េដយបានទទួលតំៃលតបស�ងដូចែដលបានទទួលស� ល់េនទីេនះ និង 

េដយករចុះហត�េលខេលលិខិត្របគល់កម�សិទ�ិេនះ 

ខ�ុំសូមផ�ល់ករអនុ�� តដល់អ�កថតរបូ / ផលិតករភាពយន� និង អ�កទទួលករចត់តំង 

(អនុប្បទនិក) ឱ្យផ�ល់អជា� ប័ណ�េលខ�ឹមសរព័ត៌មាន 

និងេ្របខ�ឹមសរព័ត៌មានេនក�ុងទ្រមង់េមេឌៀទំងឡាយ សំរប់េគាលបំណងនានា 

(េលកែលងែតករផលិតរូបអស្រគាម និងករបរហិរេករ �ិ៍) ែដលអចរមួប��ូ ល 

ករផ្សោយពណិជ�កម� ករផ្សព�ផ្សោយលក់ ករេធ�ទីផ្សោរ និង ករេវចខ�ប់ សំរប់ផលិតផល 

ឬេសវទំងឡាយ។ ខ�ុំយល់្រពមថាខ�ឹមសរព័ត៌មានេនាះអច្រត�វបានរួមផ្សំជាមួយរបូថត 

អត�បទ ្រកហ�ិក ភាពយន� សំេលង ករងរជារបូ-សំេឡង េហយអច្រត�វបាន្រចឹប ែកកុន 

ឬក៏ប�ូរទ្រមង់។ ខ�ុំទទួលស� ល់ និងយល់្រពមថា ខ�ុំបានយល់្រពមេលករបង� ញជាតិពិន�ុ 

(នានា) និងេភទដូចបានបង� ញខងេ្រកម បុ៉ែន�យល់ថា ជាតិពិន�ុ 

ឬេភទេផ្សងៗេទៀតអចជាប់ពក់ព័ន�ជាមួយខ�ុំេដយ អ�កថតរបូ / អ�កផលិតែខ្សភាពយន� 

និង/ឬ េដយករចត់ឱ្យេធ�ក�ុងេគាលេដពិពណ៌នាេផ្សងៗ។ 

 

ខ�ុំយល់្រពមថា ខ�ុំគា� នសិទ�ិអ�ីទំងអស់េទេលខ�ឹមសរព័ត៌មានេនះ 

និងសិទ�ិទំងអស់ចំេពះខ�ឹមសរព័ត៌មានេនះជាកម�សិទ�ិរបស់អ�កថតរបូ/ ផលិតករភាពយន� 

និង / ឬ អ�កទទួលករចត់តំង (អនុប្បទនិក)។ ខ�ុំទទួលស� ល់ និង យល់្រពមថា 

ខ�ុំមិនមានសិទ�ិទមទរតំៃលតបស�ងបែន�មេផ្សងៗេទៀត 

េហយខ�ុំនឹងមិនទមទរអ�ីបែន�មអំពីអ�កថតរបូ / ផលិតករភាពយន� និង / ឬ 

អ�កទទួលករចត់តំង (អនុប្បទនិក) េដយសំអងយកមូលេហតុណាមួយេឡយ។ 

ខ�ុំទទួលស� ល់ និង យល់្រពមេទៀតថា 

លិខិត្របគល់សិទ�ិេនះនឹង្រត�វអនុវត�េទេលទយាទរបស់ខ�ុំ និង អ�កទទួលករចត់តំង 

(អនុប្បទនិក) របស់ខ�ុំផងែដរ។ ខ�ុំយល់្រពមថា 

ករ្របគល់េនះនឹងមិនអចដកហូតវញិបានេឡយ េហយមានអនុភាពទូទំងពិភពេលក 

និង គា� នរយៈេពលកំនត់ ្រពមទំង្រត�វស�ិតេនេ្រកមច្បោប់ (េលកែលងច្បោប់ស�ីពីជេមា� ះ) 

របស់្របេទស/រដ� ែដលេនជិតបំផុតនឹងអសយដ� នរបស់មា� ស់មូ៉ែដល (ឬ ឳពុកមា� យ

របស់មូ៉ែដល ក�ុងករណ៍គាត់ជាអនីតិជន*) ៖ ញូវយ៉ក អល់បី៊ត អង់េគ�ស អូ�ស� លី 

និងញូវេសេឡន។ 

 

េយងបាន្រពមេ្រព�ងគា� ថា 

ព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនរបស់ខ�ុំនឹងមិន្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈេឡយ 

បុ៉ែន�អច្រត�វបានេ្របេដយផា� ល់ 

ទក់ទងនឹងករផ�ល់អជា� ប័ណ�េលខ�ឹមសរព័ត៌មាននាេពលចំបាច់ណាមួយ (ឧទ. 

េដម្បីករពរបណ�ឹ ង ករពរសិទ�ិ ឬ ជូនដំណឹងសហជីពជំនួញ) និង 

អចរក្សោទុកតមករចំចប់េដម្បីបំេពញេគាលបំណងេនះ 

រមួប��ូ លទំងករែចករែំលកជាមួយអ�កទទួលអជា� ប័ណ�បន� / អនុប្បទនិករបស់អ�កថតរបូ 

/ ផលិករភាពយន� ្រពមទំងអចេផ�រេទកន់្របេទសែដលមានច្បោប់ករពរទិន�ន័យ និង 

ភាពឯកជនេផ្សង ែដលេនទីេនាះ ខ�ឹមសរព័ត៌មានេនះអច្រត�វបានរក្សោទុក ចូលេមល និង 

េ្រប្របាស់។ ខ�ុំអះអង និង ធានាថាខ�ុំមានអយុយ៉ាងតិច ១៨ ឆា� ំ 

និងមានសមត�ភាពតមផ�ូវច្បោប់េពញេលញេដម្បីេធ�ករ្របគល់សិទ�ិេនះ។ 
 
និយមន័យ៖  “អនុប្បទនិក” មានន័យថាបុគ�ល ឬ ្រក�មហុ៊នណាមួយែដលអ�កថតរូប / 

ផលិតករភាពយន�បានចត់តំង ឬ បានផ�ល់សិទ�ិឱ្យ េ្រកមលិខិត្របគល់សិទ�ិេនះ 

រមួទំងអ�កទទួលអជា� ប័ណ�បន�ពីបុគ�ល ឬ ្រក�មហុ៊នេនាះ។ “តំៃលតបស�ង” មានន័យថា 

្របាក់ $1 ឬ អ�ីេផ្សងេទៀតែដលមានតៃម� 

ែដលខ�ុំបានទទួលជាថ�ូរនឹងករ្របគល់សិទ�ិក�ុងលិខិតេនះ។ “ខ�ឹមសរព័ត៌មាន” មានន័យថា 

របូថត កុន អូឌីយូ៉ ឬ ករថតេផ្សងេទៀត ជារមួមាន 

ឬគា� នចលនាែដលជាែដលថតេចញពីខ�ួនខ�ុំ េហយជាែផ�កមួយៃនករថត។ “េមេឌៀ 

(្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ)” មានន័យថា្រគប់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយទំងអស់ 

រមួប��ូ លទំងខ�ឹមសរឌីជីថល េអឡិច្រត�និក ករេបាះពុម� ទូរទស្សន៍ ភាពយន� និង 

្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយេផ្សងេទៀតែដលស� ល់បច�ុប្បន� ឬនឹង្រត�វបានបេង�តេឡងនាេពល

អនាគត។ “មូ៉ែដល” មានន័យថា ខ�ួនខ�ុំផា� ល់ រមួប��ូ លទំងរបូរងរបស់ខ�ុំ, 

ភាព្របហក់្របែហល និងសំេឡង។ “ឳពុកមា� យ” មានន័យថាឳពុកមា� យ និង/ឬ 

អណាព្យោបាល�សបច្បោប់របស់អ�កមូ៉ែដល។ ឳពុកមា� យ និង 

មូ៉ែដល្រត�វបានសំេដរមួគា� េនក�ុងលិខិត្របគល់សិទ�ិេនះេដយពក្យ “ខ�ុំ” េទតមបរបិទ។ 

“អ�កថតរបូ / ផលិតករភាពយន�” មានន័យថា អ�កថតរបូ វចិិ្រតករ ផលិតករភាពយន� ឬ 

អ�កថតកុន ឬក៏បុគ�ល ឬ អង�ភាពដៃទេផ្សងេទៀតែដលថតរូប ឬ ថតវេីដអូមានរបូខ�ុំ។ 

“ករថត” មានន័យថា េពលថតរបូ វេីដអូ ឬ សំេឡងែដលបានពណ៌នាក�ុងលិខិតេនះ។ 
 

ព័ត៌មានអ�កថតរបូ/ផលិតករភាពយន�  
េឈ� ះ    
ហត�េលខ   
កលបរេិច�ទចុះហត�េលខ (DD/MM/YEAR)    
កលបរេិច�ទថត   
្របេទស និងតំបន់/រដ�ៃនករថត**   
ពិពណ៌នាករថត / ករេយាង (េបមាន)   

 

 

 ភា� ប់ករេយាងជារបូៃនមូ៉ែដលេនទីេនះ៖ 

 (ត្រមឹមនឹង្រជ�ងស� ំខងេល េបធំជាង្របអប់) 

 
 ឧទហរណ៍បូ៉ឡារដ័ ប័ណ�េបកបរ ឯកសរេបាះពុម� ឯកសរចម�ង។ល។ 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

ព័ត៌មានមូ៉ែដល 
 

េឈ� ះ   

ៃថ�ែខឆា� ំកំេណ ត (DD/MM/YEAR)    

េភទ       ្រប�ស        �សី ឬ        ខ�ុំមានអត�ស�� ណជា_____________ 

ព័ត៌មានមូ៉ែដល (ឳពុកមា� យ*) 

អសយដ� ន   
  

ទី្រក�ង  រដ�/េខត�   

្របេទស  កូដតំបន់/ៃ្របសណីយ៍   

ទូរស័ព�  អីុែម៉ល   

ហត�េលខ   

កលបរេិច�ទចុះហត�េលខ (DD/MM/YEAR)    

*េបមូ៉ែដលគឺជាអនីតិជន ឬ គា� នសមត�ភាពក�ុងយុត� ធិករៃនកែន�ងទីលំេន ឳពុកមា� យ

ធានា និង អះអងថាឳពុកមា� យគឺជាអណាព្យោបាល�សបច្បោប់របស់មូ៉ែដល និង 

មានសមត�ភាពតមផ�ូវច្បោប់េពញេលញេដម្បី្រពមេ្រព�ងចំេពះករថត និង 

អនុវត�លិខិត្របគល់សិទ�ិេនះទក់ទងនឹងសិទ�ិទំងអស់ៃនខ�ឹមសរព័ត៌មានរបស់មូ៉ែដល។ 

េបអ�កជាឳពុក ឬមា� យកំពុងចុះហត�េលខេដយមានសមត�ភាពទំងេនះ 

សូមប��ូ លព័ត៌មានលម�ិតរបស់អ�កក�ុងែផ�កខងេល និង េឈ� ះរបស់អ�កខងេ្រកម។  
 

េឈ� ះឳពុកមា� យ េបមាន៖    

(េបមាន) 

 

 ព័ត៌មានបែន�មែដល្រត�វបំេពញេដយមូ៉ែដល (ជេ្រមស)៖ 

ព័ត៌មានជាតិពន�ុ្រត�វបានេស�សំុក�ុងេគាលបំណងពិពណ៌នាែតបុ៉េណា� ះ និង 

្រត�វបានេ្របជាមេធ្យោបាយេដម្បីផ�ល់ភាព្របាកដ្របជាក�ុងករកំណត់ពក្យែស�ងរក។ 

 

___អសីុ – គូសរង�ង់ទំងអស់ែដល្រត�វនឹងអ�ក៖  

(ចិន ឥណា�  ជបុ៉ន កូេរ ៉េផ្សងេទៀត)  

___កូកសីុ, ស             ___អីុស្៉បោនិក ឡាទីន  

___មជ្ឈឹមបូព៌            ___ជនជាតិេដមអេមរកិ 

___អ�កេកះប៉ាសីុហ�ិក ___េខ�               

___ពូជច្រម�ះ              ___អេមរកិេដមកំេណ តអ�ហ�ិក 

េផ្សងេទៀត៖ 
 

ជាសក្សចំីេពះហត�េលខរបស់អ�កបង� ញមូ៉ត (សមា� ល់៖បុគ�លទំងអស់ែដលចុះហត�េលខ 

និង េធ�ជាសក្សី ្រត�វែត្រគប់អយុតមផ�ូវច្បោប់ និង 

មានសមត�ភាពចំេពះករចុះហត�េលខេលលិខិត្របគល់សិទ�ិេនះអ�កបង� ញមូ៉ត 

ឬជាងថតរបូមា� ក់មិនអចជាសក្សឱី្យករេចញផ្សោរផា� ល់ខ�ួនបានេទ។ 

ហត�េលខរបស់សក្សី្រត�វបានែណនំាយ៉ាងខ� ំង។) 
 

េឈ� ះ    

ហត�េលខ   

កលបរេិច�ទចុះហត�េលខ (DD/MM/YEAR)    


