�រ្របគលកម� សិទ�ិ

“អ� កថតរ ូប / ផលិតករ�ពយន� ” �នន័យ� អ� កថតរ ូប, វ �ចិ្រតក, ផលិតករ
�ពយន� ឬ អ� កថត�ពយន� ឬក៏បុគ�ល ឬ អង� �ពដៃទេផ្សងេទតែដលថតរ ូប

េ�យ�រចុះហត� េល�េលើលិខិត្របគល់គលកម� សិទ�ិេនះ ក��ង�ម��ស់កម� សិទ�ិ

ឬ ថត វ �េដអូ ៃនកម� សិទ�េិ �ះ។ “កម� សិទ�”ិ �នន័យ� កែន� ង និង/ឬ ្រទព

ឬ �អ� កតំ�ង្រសបច�បខ��ំសូមផ�ល់�រអនុ��តឲ្អ� កថតរ ូប / ផលិតករ

(អចនលវត�� ឬ កម� សិទ�ប
ិ ��) ែដលស� ិតេ�េ្រ��រថត។ “�រថត” �នន័យ�

�ពយន� និង អ� កទទួ ល�រ�ត់�ង
ំ (អនុប្ប�និ??) បេង� ើត និង េ្រប

េពលថតរ ូប ឬ វ �េដអូ ែដល�នពណ៌�ក��ងទ្រមងេនះ។

្រ�សខ� ឹម�រព័ត៌�នែដល�កម� វត��ៃនកម� សិទ�ិ ក��ងទ្រមងេមេឌៀ� ំង�យ ក��ង
េ�លបំណង�� (េលើកែលងែត�របរ ��រេករ �� និង / ឬ �រផលិត
រ ូប�ស្រ�) ែដល�ចរ ួមប��ល
� �រផ�យ�ណិជ�កម� �រផ្សព �ផ�លក់

ព័ត៌�នអ� កថតរ ូប/ផលិតករ�ពយន�

�រេធ� ទ
ើ ីផ�រ និង �រេវចខ� ប់ផលិតផល�� ឬ�រផ្សព �ផ�េស�

េ��ះ _______________________________________________________________

� ំង�យ។ ខ��យ
ំ ល់្រព�ខ� ឹម�រព័ត៌�នេ�ះ�ច្រត��នរ ួមផ្ ស�មួ យ
ខ� ឹម�រព័ត៌�នដៃទ, អត� បទ និង ្រ�ហ�ិ ្រពម�ំ�ច្រចឹ, ែករ ឬក៏ប�រ�
ទ្រមង់ ខ��យ
ំ ល់្រពេទៀត� សិទ��
ិ ំងអស់េលើខ�ឹម�រព័ត៌�នេនះ�កម� សិទ�ិ
របស់អ�កថតរ ូប / ផលិតករ�ពយន� និង / ឬ អ� កទទួ ល�រ�ត�
់ ំង

ហត� េល�___________________________________________________________
�លបរ �េច� ទចុះហត� េល� (DD/MM/YEAR) ______________________________

(អនុប្ប�និ)។

ពិពណ៌��រថត / �រេ�ង (េបើ�ន) _______________________________

ខ��ំសូមអះ�ង� ខ���
ំ នទទួ ល

�លបរ �េច� ទថត (DD/MM/YEAR) ___________________________________

នូ វតំៃលតបស� ងសំ�ប់�រ្របគល់សិទ�េធ�ើេឡើងក � �ងលិខិតេន ។ ខ��ទ
ំ ទួ ល��ល់
និង យល់្រព� ខ��ព
ំ ុំ�នសិទ��
ិ ម�រតំៃលតបស� ង
ឬតំៃលបែន� មេផ្សងេឡើយ េហើយខ��ំនឹងមិនេធ�ើ�រ�ម�រអ� ីបែន� មេទៀត
ចំេ�ះអ� កថតរ ូប / ផលិតករ�ពយន� និង / ឬ អ� កទទួ ល�រ�ត�
់ ំង េ�យ

ព័ត៌�នកម� សិទ�ិ (ពណ៌�កម� សិទ�ែិ ដល្រគប់្រគងេ�យលិខ្របគលកម� សិទ�ិេនះ
រ ួមប��ល
� � ំង�សយ��ន ្របសិេបើ�អចលនវត�� ឬ េបើ�កម� សិទ�ប
ិ �� គឺ

សំ�ងយកមូ លេហតុ�មួ យេឡើយ។ ខ��ំទទួ ល��ល់ និង យល់្រពេទៀត�

ព័ត៌�នលម� ិតៃន�រចុះប�� �
ី ំង�យ / �រពិពណ៌�េផ្សងេទៀត)

�រ្រគល់សិទ�ិេនះនឹង្រត�វអនុវត�េ�េល��ទរបស់ខ��ំ (្របសិេបើ�ន)

ពិពណ៌� _____________________________________________________

អ� កទទួ ល�រ�ត់�ំង(អនុប្ប�និ) ឬ បុគ�ល� ំង�យ�ែដល�ម�រ
ផល្របេ�ជន�ក់ទងនឹងកម� សិទ�ិេនះ។ ខ��យ
ំ ល់្រព� �រ្របគលសិទ�េិ នះ
នឹងមិន�ចដកហូ ត វ �ញ�នេឡើយ េហើយ�ន�នុ�ពទូ � ំងពិភពេ�ក
និង ��នរយៈេពលកំនត់ ្រពម�ំ្រត�ស� ត
ិ េ�េ្រ�ច�ប់ (េលើកែលងច�ប់ស� ី
ពីជេ��ះ) របស្់ របេទ / រដ� ែដលេ�ជិតបំផុតនឹង�សយ��នរបស់��ស់សទ
ិ �ិ ឬ

�សយ��ន ___________________________________________________
ទី្រ ក� __________________________________ រដ� /េខត� _______________
្របេទ ________________________ កូ ដតំបន់/ៃ្របសណីយ _____________

អ� កតំ�ងែដលទទួ ល�រអនុ��ត ែដលរ ួម�ន៖ ញូវយ៉, �ល់��,
� អង់េគ� ស,
អូ ���លី និង ញូវេសេឡន
េយើង�នេធ� �
ើ រយល់្រព���ព័ត៌�ន��ល់ខ� �នរបស់ខ��ំនឹងមិន
្រត�វ�ផ�យ���រណៈេឡើយ ប៉ុែន� �ច្រត��នេ្របេ�យ��ល់

ព័ត៌�ន��ស់កម� សិទ�ិ (គូ ស្របអបមួ យ ែដល្រត�)
��ស់�បុគ�ល

��ស់�្រ ក�មហ៊ុ

សំ�ប់�រផ� ល�
់ ��ប័ណ�េលើខ�ឹម�រព័ត៌�នែដល�ក់ព័ន� េ�ក��ងេពល
�ំ�ច់ (ឧ�. េដើម្ប�រ�របណ�ឹង, �រ�រសិទ�ិ ឬ ជូ នដំណឹងសហជីពជំនួញ)
និង �ចរក�ទុក�ម�រ�ំ�ចេ់ ដើម្បបំេពញេ�លបំណងេនះ រ ួមប��ល
� � ំង

អ� កតំ�ងែដលទទួ ល�រអនុ��តៃន��ស់�្រ ក�មហ៊ុ

�រែចករ� ែលក�មួ យអ� កទទួ ល���ប័ណ�បន� / អ� កទទួ ល�រ�ត�
់ ំងរបស់

េ��ះបុគ�ល ឬ និេ�ជិត_________________________________________

អ� កថតរ ូប /

េ��ះ្រ ក�មហ៊ុ (េបើ�ន) _________________________________________

ផលិតករ�ពយន� ្រពម�ំេផ� រេ�្របេទែដល�នច�ប់�រ�រទិន�ន័យ
និង �ពឯកជនេផ្ស ែដលេ�ទីេ�ះ ខ� ឹម�រព័ត៌�នេនះ�ច្រត��ន
រក�ទុក ចូ លេមើល និង េ្រប្រ�ស។
ខ��ំអះ�ង និង ���ខ���
ំ ន�យុ�៉ងតិច ១៨ ��ំ។ ខ���
ំ នសមត� �ព
និងសិទ�ិេពញេលញ�មផ� វ� ច�ប់េដើម្បេធ�ើ�រ្របគលេនះ និង ផ� លស
់ ិទ�ិ�ក់ព័ន�
នឹងកម� សិទ�េិ នះ ្រពម�ំរ ួមប��ល
� បុគ�ល� ំងអស់ែដល�ម�រ
ផល្របេ�ជនក��ងកម� សិទ�ិេនះ។

មុខ�រ/តំែណង (េបើ�ន) _________________________________________
ហត� េល� ____________________________________________________
�លបរ �េច� ទចុះហត� េល� (DD/MM/YEAR) ___________________________
ទូ រស័ព��ក់ទង _________________________________________________
អុីែមល�ក់ទង _________________________________________________

និយមន័យ៖ “អ� កទទួ ល�រ�ត�
់ ំង (អនុប្ប�និ)” �នន័យ�បុគ�ល ឬ
្រ ក�មហ៊ុ�មួ យែដលអ� កថតរ ូប / ផលិតករ�ពយន� �ន�ត�
់ ំង ឬ �ន
ផ� លស
់ ទ
ិ � ិឲ្ �មរយៈលិខិត្របគលសិទ�ិេនះ ្រពម�ំអ� កទទួ ល���ប័ណ�ពី

�ក្ស (ស��ល៖់ បុគ�ល� ំងអស់ែដលចុះហត� េល� និង េធ� ើ��ក្ស ្រត�ែត្រគប

បុគ�ល ឬ ្រ ក�មហ៊ុេ�ះ។

�យុ�មផ� វ� ច�ប់ និង �នសមត� �ពចំេ�ះ�រចុះហត� េល�េលើ

“តំៃលតបស� ង” �នន័យ� $1 ឬ អ� ីេផ្សងេទៀែដល�នតៃម� ែដលខ��ំ�ន

លិខិត្របគល់សិទ�េន។ បុគ�ល��ក់មិន�ចេធ� ើ��ក្សេលើលិខិត្របគលសិទ�ិ��ល់ខ� �ន

ទទួ ល�ថ�នឹ
� ងសិទ�ិែដលខ��ំ�នផ� ល់ឲ្ក��ងលិខិត្របគលសិទ�ិេនះ។ “ខ� ឹម�រ

របស់ពួកេគេឡើយ)

ព័ត៌�ន” សំេ�ដល់្រគប់រូបថតសន�ឹ ែខ្ស� យន� �រថតទុក�ឯក�រ
េផ្សង ែដល�នឬ��នចល� ថតេចញពីែផ� ក�មួ យៃនកម� សិទ�

េ��ះ___________________________________________________________

េហើយ�ែផ� កមួ យៃន�រថត។

ហត� េល� ____________________________________________________________

◌្៉ របព័ន�ផ្សព�ផ◌៉ សំេ�ដល់្រគប់មេធ��យផ្សព�ផ េ�យរ ួមប��ល
� � ំង

�លបរ �េច� ទចុះហត� េល� (DD/MM/YEAR) ___________________________

្របពន� ឌីជីថល េអឡិច្រត�និ �រេ�ះពុម� ទូ រទស្សន �ពយន�
និង្របព័ន�ផ្សព�យេផ្សងេទៀតែដល�នក � �ងេពលបច � �ប្ប
ឬនឹង្រត�វបេង�ើតេឡើង រ ូបថត �ពយន� ឬ �រថតែដល�ន ឬ��នចល� ។

�រ្របគលកម� សិទ�ិ - ែខ� រ - មី� ២០០៩

