ករ្របគល់កម�សទ
ិ ិ�
េដយបានទទួ លតំ ៃលតបស�ងដូ ចែដលបានទទួ លស�ល់ េនទី េនះ និ ង
េដយករចុ ះហត�េលខេលលិខិត្របគល់ កម�សិទិ �េនះ

ខ�ំុសូមផ�ល់ករអនុ ��តដល់ អ�កថតរូប / ផលិតករភាពយន� និ ង អ�កទទួ លករចត់ តំង
(អនុ ប្បទនិ ក) ឱ្យផ�ល់អជា�ប័ ណ�េលខឹ ម
� សរព័ ត៌មាន

ភា�ប់ករេយាងជារូបៃនម៉ូែដលេនទីេនះ៖
(ត្រមឹ មនឹ ង្រជ�ងស�ំខងេល េប ធំជាង្របអប់ )
ឧទហរណ៍ប៉ូ ឡារ ័ដ ប័ ណ�េប កបរ ឯកសរេបាះពុ ម� ឯកសរចម�ង។ល។

និ ងេ្រប ខឹ �មសរព័ ត៌មានេនក�ុងទ្រមង់ េមេឌៀទំងឡាយ សំ រប់ េគាលបំ ណងនានា
(េលកែលងែតករផលិតរូបអស្រគាម និ ងករបរ ិហរេករ)�ិ៍ ែដលអចរួមប�ូ� ល

ករផ្សោយពណិជ�កម� ករផ្សព�ផ្សោយលក់ ករេធ�ទីផ្សោរ និ ង ករេវចខ�ប់ សំរប់ ផលិ តផល
ឬេសវទំងឡាយ។ ខ�ំុយល់្រពមថាខ�ឹមសរព័ ត៌មានេនាះអច្រត�វបានរួមផ្សំជាមួ យរូបថត

អត�បទ ្រកហ�ិក ភាពយន� សំេលង ករងរជារូប-សំេឡង េហយអច្រត�វបាន្រចឹ ប ែកកុ ន
ឬក៏ បូរទ្រមង់
�
។ ខ�ំុ ទទួ លស�ល់ និ ងយល់្រពមថា ខ�ំុបានយល់្រពមេល ករបង�ញជាតិ ពិនុ�
(នានា) និ ងេភទដូ ចបានបង�ញខងេ្រកម ប៉ុ ែន�យល់ថា ជាតិ ពិនុ�

ឬេភទេផ្សងៗេទៀតអចជាប់ ពក់ ព័ន�ជាមួ យខ�ំុេដយ អ�កថតរូប / អ�កផលិតែខ្សភាពយន�
និ ង/ឬ េដយករចត់ ឱ្យេធ�កុងេគាលេដពិ
�
ពណ៌នាេផ្សងៗ។

ខ�ំុយល់្រពមថា ខ�ំុ គា�នសិទិ អ
� ី �ទំងអស់េទេលខឹ �មសរព័ ត៌មានេនះ
និ ងសិទិ ទ
� ំងអស់ ចំេពះខ�ឹមសរព័ ត៌មានេនះជាកម�សិទិ �របស់ អ�កថតរូប/ ផលិតករភាពយន�
និ ង / ឬ អ�កទទួ លករចត់ តំង (អនុ ប្បទនិ ក)។ ខ�ំុទទួ លស�ល់ និ ង យល់្រពមថា
ខ�ំុមិនមានសិទិ ទ
� មទរតំ ៃលតបស�ងបែន�មេផ្សងៗេទៀត
េហយខ�ំុនឹងមិ នទមទរអ�ីបែន�មអំ ពីអ�កថតរូប / ផលិតករភាពយន� និ ង / ឬ

អ�កទទួ លករចត់ តំង (អនុ ប្បទនិ ក) េដយសំអងយកមូ លេហតុ ណាមួ យេឡយ។

ខ�ំុទទួ លស�ល់ និ ង យល់្រពមេទៀតថា
លិខិត្របគល់សិទិ �េនះនឹ ង្រត�វអនុ វត�េទេលទយាទរបស់ ខំុ� និ ង អ�កទទួ លករចត់ តំង

(អនុ ប្បទនិ ក) របស់ ខំុផ
� ងែដរ។ ខ�ំុយល់្រពមថា
ករ្របគល់េនះនឹ ងមិ នអចដកហូតវ ិញបានេឡយ េហយមានអនុ ភាពទូ ទំងពិ ភពេលក
និ ង គា�នរយៈេពលកំ នត់ ្រពមទំង្រត�វស�ិតេនេ្រកមច្បោប់ (េលកែលងច្បោប់ សីព
� ី ជេមា�ះ)
របស់្របេទស/រដ� ែដលេនជិ តបំ ផុតនឹ ងអសយដ�នរបស់មា�ស់ម៉ូែដល (ឬ ឳពុ កមា�យ
របស់ម៉ូែដល ក�ុងករណ៍គាត់ ជាអនី តិជន*) ៖ ញូវយ៉ក អល់ប៊ីត អង់ េគ�ស អូ �ស�លី
និ ងញូវេសេឡន។

ព័ត៌មានម៉ូែដល
េឈ�ះ
ៃថ�ែខឆា�ំកំេណត (DD/MM/YEAR)
េភទ

 ្រប�ស

 �សី ឬ

ព័ត៌មានម៉ូែដល (ឳពុកមា�យ*)

 ខ�ំុមានអត�ស��ណជា_____________

អសយដ�ន
ទី ្រក�ង

រដ�/េខត�

្របេទស

កូ ដតំ បន់ /ៃ្របសណីយ៍

ទូ រស័ព�

អុី ែម៉ ល

ហត�េលខ

េយងបាន្រពមេ្រព�ងគា�ថា

កលបរ ិេច�ទចុ ះហត�េលខ (DD/MM/YEAR)

ប៉ុ ែន�អច្រត�វបានេ្រប េដយផា�ល់

*េប ម៉ូែដលគឺ ជាអនី តិជន ឬ គា�នសមត�ភាពក�ុងយុត�ធិ ករៃនកែន�ងទី លំេន ឳពុ កមា�យ

េដ ម្បីករពរបណឹ � ង ករពរសិទិ � ឬ ជូ នដំ ណឹងសហជី ពជំ នួញ) និ ង

មានសមត�ភាពតមផ�ូវច្បោប់ េពញេលញេដ ម្បី្រពមេ្រព�ងចំ េពះករថត និ ង
អនុ វត�លិខិត្របគល់ សិទិ �េនះទក់ ទងនឹ ងសិទិ ទ
� ំងអស់ៃនខ�ឹមសរព័ ត៌មានរបស់ម៉ូែដល។

ព័ ត៌មានផា�ល់ខួនរបស់
�
ខំុន
� ឹ ងមិ ន្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈេឡ យ

ទក់ ទងនឹ ងករផ�ល់អជា�ប័ ណ�េលខឹ ម
� សរព័ ត៌មាននាេពលចំបាច់ ណាមួ យ (ឧទ.

អចរក្សោទុ កតមករចំចប់ េដ ម្បីបំេពញេគាលបំ ណងេនះ

រួមប�ូ� លទំងករែចករ ំែលកជាមួ យអ�កទទួ លអជា�ប័ ណ�បន� / អនុ ប្បទនិ ករបស់អ�កថតរូប
/ ផលិករភាពយន� ្រពមទំ ងអចេផ�រេទកន់ ្របេទសែដលមានច្បោប់ ករពរទិ នន
� ័ យ និ ង

ធានា និ ង អះអងថាឳពុ កមា�យគឺ ជាអណាព្យោបាល�សបច្បោប់ របស់ម៉ូែដល និ ង

េប អ�កជាឳពុ ក ឬមា�យកំ ពុងចុ ះហត�េលខេដយមានសមត�ភាពទំងេនះ

ភាពឯកជនេផ្សង ែដលេនទី េនាះ ខ�ឹមសរព័ ត៌មានេនះអច្រត�វបានរក្សោទុ ក ចូ លេម ល និ ង

សូមប�ូ� លព័ ត៌មានលម�ិតរបស់អ�កក�ុងែផ�កខងេល និ ង េឈ�ះរបស់អ�កខងេ្រកម។

និ ងមានសមត�ភាពតមផ�ូវច្បោប់ េពញេលញេដ ម្បីេធ�ករ្របគល់សិទិ �េនះ។

(េប មាន)

េ្រប ្របាស់។ ខ�ំុអះអង និ ង ធានាថាខ�ំុមានអយុយា៉ងតិ ច ១៨ ឆា�ំ

េឈ�ះឳពុ កមា�យ េប មាន៖

និយមន័យ៖ “អនុ ប្បទនិ ក” មានន័ យថាបុ គ�ល ឬ ្រក�មហ៊ុនណាមួ យែដលអ�កថតរូប /
ផលិតករភាពយន�បានចត់ តំង ឬ បានផ�ល់សិទិ �ឱ្យ េ្រកមលិខិត្របគល់សិទិ �េនះ

រួមទំងអ�កទទួ លអជា�ប័ ណ�បន�ពីបុគ�ល ឬ ្រក�មហ៊ុនេនាះ។ “តំ ៃលតបស�ង” មានន័ យថា
្របាក់ $1 ឬ អ�ីេផ្សងេទៀតែដលមានតៃម�

ែដលខ�ំុបានទទួ លជាថ�ូរនឹ ងករ្របគល់សិទិ �កុងលិ
�
ខិតេនះ។ “ខ�ឹមសរព័ ត៌មាន” មានន័ យថា
រូបថត កុ ន អូ ឌីយ៉ូ ឬ ករថតេផ្សងេទៀត ជារួមមាន
ឬគា�នចលនាែដលជាែដលថតេចញពី ខួ�នខ�ំុ េហយជាែផ�កមួ យៃនករថត។ “េមេឌៀ

(្របព័ ន�ផ្សព�ផ្សោយ)” មានន័ យថា្រគប់ ្របព័ ន�ផ្សព�ផ្សោយទំងអស់

រួមប�ូ� លទំងខ�ឹមសរឌី ជីថល េអឡិច្រត�និក ករេបាះពុ ម� ទូ រទស្សន៍ ភាពយន� និ ង
្របព័ ន�ផ្សព�ផ្សោយេផ្សងេទៀតែដលស�ល់ បច�ុប្បន� ឬនឹ ង្រត�វបានបេង�តេឡងនាេពល

អនាគត។ “ម៉ូ ែដល” មានន័ យថា ខ�ួនខ�ំុផា�ល់ រួមប�ូ� លទំ ងរូបរងរបស់ខំុ,�

ភាព្របហក់ ្របែហល និ ងសំ េឡង។ “ឳពុ កមា�យ” មានន័ យថាឳពុ កមា�យ និ ង/ឬ
អណាព្យោបាល�សបច្បោប់ របស់អ�កម៉ូ ែដល។ ឳពុ កមា�យ និ ង

ម៉ូ ែដល្រត�វបានសំេដរួមគា�េនក�ុងលិខិត្របគល់សិទិ �េនះេដយពក្យ “ខ�ំុ” េទតមបរ ិបទ។
“អ�កថតរូប / ផលិតករភាពយន�” មានន័ យថា អ�កថតរូប វ ិចិ ្រតករ ផលិ តករភាពយន� ឬ

ព័ត៌មានបែន�មែដល្រត�វបំេពញេដយម៉ូែដល (ជេ្រមស)៖
ព័ ត៌មានជាតិ ពន�ុ្រត�វបានេស�សុំកុងេគាលបំ
�
ណងពិ ពណ៌នាែតប៉ុ េណា�ះ និ ង

្រត�វបានេ្រប ជាមេធ្យោបាយេដ ម្បីផ�ល់ភាព្របាកដ្របជាក�ុងករកំ ណត់ ពក្យែស�ងរក។
___អសុី – គូ សរង�ង់ទំងអស់ែដល្រត�វនឹ ងអ�ក៖
(ចិ ន ឥណា
� ជប៉ុ ន កូ េរ ៉ េផ្សងេទៀត)
___កូ កសុី, ស

___អុី ស្បោ៉ និ ក ឡាទី ន

___មជ្ឈឹមបូ ព៌

___ជនជាតិ េដ មអេមរ ិក

___អ�កេកះបា៉ សុីហិ ក
� ___េខ�
___ពូ ជច្រម�ះ

___អេមរ ិកេដ មកំ េណតអ�ហ�ិក

េផ្សងេទៀត៖

អ�កថតកុ ន ឬក៏ បុគ�ល ឬ អង�ភាពដៃទេផ្សងេទៀតែដលថតរូប ឬ ថតវ ីេដអូ មានរូបខ�ំុ ។

ជាសក្សីចំេពះហត�េលខរបស់អក
� បង�ញម៉ូ ត (សមា�ល់៖បុ គ�លទំ ងអស់ែដលចុ ះហត�េលខ

ព័ត៌មានអ�កថតរូប/ផលិតករភាពយន�

មានសមត�ភាពចំ េពះករចុ ះហត�េលខេលលិខិត្របគល់ សិទិ េ� នះអ�កបង�ញម៉ូ ត

ហត�េលខ

ហត�េលខរបស់ សក្សី្រត�វបានែណនាំ យា៉ងខ�ំង។)

កលបរ ិេច�ទថត

េឈ�ះ

“ករថត” មានន័ យថា េពលថតរូប វ ីេដអូ ឬ សំេឡងែដលបានពណ៌នាក�ុងលិខិតេនះ។

េឈ�ះ

កលបរ ិេច�ទចុ ះហត�េលខ (DD/MM/YEAR)
្របេទស និ ងតំ បន់ /រដ�ៃនករថត**

ពិ ពណ៌នាករថត / ករេយាង (េប មាន)

និ ង េធ�ជាសក្សី ្រត�វែត្រគប់ អយុតមផ�ូវច្បោប់ និ ង

ឬជាងថតរូបមា�ក់ មិនអចជាសក្សីឱ្យករេចញផ្សោរផា�ល់ខួ�នបានេទ។

ហត�េលខ
កលបរ ិេច�ទចុ ះហត�េលខ (DD/MM/YEAR)
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