ព្រះរាជាណាចក្ព្មមពុណា
ជ
Kingdom of Cambodia

ណាតិ សាសនា ព្រះពហាមសព្ត
Nation religion King
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ពាក្យសធុំ ្វើអាជីវក្ម្ម
ល

ស្ន
ើ ា ដៃគ្មមនអ្នមទទួ

ពរតម ឬគា្មនម្រតក្ស្នសន៍

ORPHAN WORKS EXCLUSIVE APPLICATION FORM
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ[Name]........................................អក្សរឡាតុំង [Latin]......................................

ជា[Profession]..................................................................................................................................
អាស័យដ្ឋានបច្ចញបបននៈ[Current Address]..............................................................................................

.........................................................................................................................................................
ឈេខទូរស័ព្ទៈ[Tel].....................................................អញ៊ីមែេៈ[Email]....................................................
សូពលគា្ររជូន
លោមព្រធាននាយមដ្ឋានសិទធិអ្នមនិរនធ និងសិទធិព្រហាម់ព្រហែ
[Highest Respected to
Director of the Department of Copyright and Related Rights]

មពមវត្ុៈជ សុំ ឈ

ើ សញុំ សិទធិឈ្វើអាជ៊ីវក្ែមឈេើស្ននដៃគ្មមនអនក្ទទួេែរតក្ ឬគ្មមនែរតក្ស្នសន៍។

[Subject: legal request for making bussiness on the orphan works].
[

ឈសច្ក្តៃ
៊ី ូច្មច្ងក្នញងក្ែមវតថញខាងឈេើ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូែជម្រាបឈោក្ម្របធានឈែតតម្រាបថៈ ខ្ញុំបាទ/ នាងខ្ញុំ

ឈសនើ សញុំ សិ ទធិ ឈ្វើ អា ជ៊ី វ ក្ែម ស្នន ដៃ៖

[In response to the above subject, I am please to reform that, I would like to request the right to exploit the work ]:

 អក្សរស្នស្រសត[Literature] សិេបៈៃូរតស្រនត៊ីគ្មមនអនក្ទទួេែរតក្ ឬគ្មមនែរតក្ស្នសន៍ [ Music, Arts no heir ]
 ឈដ្ឋយឥតក្ុំ

ត់ច្ន
ុំ ួនដនការឈម្របម្រើ បាស់ នង
ិ ឈព្េឈវោ(without limit as to use or time)

នូវ[On]………………………………………………………ច្ុំនន
ួ ……………[copy(ies)] វេ
ញ [Volume];……….
ដ ម្
ើ បយ
ី ក្ឈៅ[ In order to]:
-

ផេិតឈ ង
ិ
ើ វញា[Reproduced];
 ឈបាោះព្ញែពឈ

-

ច្ឈម្រែៀងសញ៊ី ឌ៊ី[CD]

ច្ឈម្រែៀងឌ៊ីវឌ
៊ី [៊ី DVD]

………………………………………………………………
ិ
ើងវញ[Republish],

ផេិតបនត[Derivative works as] ;  បញ្ចូ លមខសភាព្យនត[ Film entry ] បញ្ចូ លវឈៃអូ
[ Video
៊ី
entry], ឈរឿង[ Title ]……………………………………………………..
 ផេិតក្នញងក្ែមវ្
ិ ទ
៊ី ូរទសសន៍(Make in TV) ច្ុំ
 បញ្ចូ េ[Websit entry],

ងឈជង
ើ [ Title ]…………………………………...

 ាវឈៃអូ
[ Make a Video],  ាមខសភាព្យនត[ Make a Film ],
៊ី

 ាច្ឈម្រែៀងខារអូឈខវសញ
៊ី ៊ី ឌ[៊ី Make a VCD Karaoke] ាច្ឈម្រែៀងខារអូឈខឌ៊ីវឌ
៊ី [៊ី Make a DVD
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Karaoke],ាRingtone[ Make a Ringtone], ………………………….…………………………

- ផសព្វផាយាស្នធារ

ៈ [Communication to the public];

 ផសព្វផាយតែទូរផាយ[Use for broadcasting]
 ផសព្វផាយាស្នធារ
 ផសព្វផាយាស្នធារ

ៈតែវ្
ិ ឈ៊ី ផសងៗឈៅក្នញងម្រសុក្[Use for local publication]

ៈតែវ្
ិ ៊ីឈផសងៗាស្នក្េ[Use for World wide publication]

ឈសច្ក្តៃ
៊ី ូច្បានជម្រាបជូនខាងឈេើ សូ ែ ឈោក្ម្របធាន ឈែតតព្ិនត
ិ យ នង
ិ អនញញ្ញាតឲ្យផេិតក្ែម/ម្រក្ុែហញន ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ

ទទួេបានសិទក្
ធិ ញ ងការឈ្វ
ន
ើអាជ៊ីវក្ែមនូវស្ននដៃគ្មមនអនក្ទទួេែរតក្ឬគ្មមនែរតក្ស្នសន៍ឈដ្ឋយក្តអ
៊ី នញឈម្រគ្មោះ។

[As mentioned above, please Mr. Director , check and allow our production toget the right to
exploit the work without heirs or Empress as favor ].
សូ ែ ឈោក្ម្របធាន ទទួេនូវការឈគ្មរព្រប់អានព្ខ
៊ី ញ ុំ្បាទ/នាងខ្ញុំ។
[Mr. Director, please bear great respect].

ឈ្វឈើ ៅ[Done at]............................., ដងៃទ៊ី[D].............មខ[M]...........ឆ្ន[ុំ Y]២០.....
ហតថឈេខា ឈ្មោះនង
ិ ម្រត/Sinature, Name and Seal

ជូនភាាប់ែក្ាែួយនូវ/Attachment:
- កិច្ចសន្យា (Contract)

- អត្ថបទស្នាដៃដៃើម (Original Works)

- បញ្ជី ដ្មោះបទច្ដ្មៀង/ ដសៀវដៅច្ំណងដ ើង (List of songs/Book title)

- លិខិត្អន្យុ ញ្ញាត្ដបើកផលិកមម (ថត្ច្មលង)(A copy of business letter)
- លិខិត្ច្ុ ោះបញ្ជី ផលូវការ(A copy of registered letter)

- លិខិត្ដផេរសិទធិ (ដបើមាន្យ) (The transfer right letter )
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ព្រះរាជាណាចក្ព្មមពុណា
ជ
Kingdom of Cambodia

ណាតិ សាសនា ព្រះពហាមសព្ត
Nation religion King
3
ក្ិច្ចសនា
សតព
ី ី

ការធ្វើអាជីវក្ម្មស្នាដៃគ្មមនអ្នមទទួ

ម្រតក្ ឬគា្មនពរតមស្នសន៍

[CONTRACT OF MAKING BUSINESS ON ORPHAN WORKS]
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ[Name]....................................................អក្សរឡាតុំង[Latin].................................

ជា[Profession]...................................................................................................................................
កាន់អតតសញ្ញា

ប័

ណ ឬេិខត
ិ ឆ្លងមៃនឈេខ[ID or Passport#]...............................................................

អាស័យដ្ឋានបច្ចញបបនន[Current address]................................................................................................

.........................................................................................................................................................
ឈេខទូរស័ព្ទ[Tel]:.....................................................អញ៊ីមែេ[Email]:.....................................................
សូម្ធ្វើក្ិច្ចសនាៃូច្ខាងធរកាម្÷

[I have to do the following contract below]:

- ដោរពបទបបញ្ញត្តិទង
ាំ ឡាយរបស់រ ឋ ពិដសសដោរព នង
ត ៊ីសិទអ
ធិ នកនព
ិ អនុវត្តច្បាប់ស៊ី ព្
ិ នធនង
ិ សិទប្ធិ បហាក់ប្បហែល
 [Comply with the provisions of the state to respect and implement the Law on Copyright and Related Rights ]
- ម្ន
ិ ផ្សពវផ្ាយរូបភាព្អាសអាភាសហ លនាំឲ្យប៉ះពាល់ ល់ ទាំដនៀម្ទាំលាប់ និង ប្បពពណីជាត្ិ
 [ Do not promote pornography that can affect the national customs and traditions]
- អនុវត្តតាម្ការហណនាំរបស់ប្កសួ ងវបបធម្៌ និង វច្ប
ិ ិប្ត្សិលបៈ

 [Follow the instructions of the Ministry of Culture and Fine Arts]
- សែការលអជាម្ួយប្រប់ប្កសួ ងស្ថាប័នមានសម្ត្ាកច្ប
័ ធ
ិ ចមៃេពាក្់ព្ន
 [Collaboration with all relevant ministries Competent]
- ែន
ិ យក្អាា្ប័

ណ ឈនោះឈៅម្របក្បរបរខញសច្ាប់។

 [Do not get licenses to illegal practitioners].
កនុងករណីម្ន
ិ អនុវត្តតាម្កច្ប
ិ ចសនាខាងឈេើដន៉ះ ខ្ុាំបាទ/នងខ្ុាំ សញុំ ទទួលដទសតាម្ច្បាប់ជាធរមាន ។
[In case this does not comply with the above contract, I punished according to law].

ដធវើដៅ[Done at]........................., ពងៃទ[ី D]............ហខ[M]...............ឆ្ន[ាំ Y]២០......
ស្ននែឈែដៃស្នត[ុំ Right finger print]
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រញ្ជ លី ្មះសានដៃអ្មសរសាស្តសរ/រទ្លព្ពៀងគា្មនអ្នមទទួ

ពរតម ឬគា្មនពរតមសាសន៍

[List of Orphan Works]
េ.រ

ច្ុំ

ងឈជង
ើ ស្ននដៃ/បទច្ឈម្រែៀង
[Title/Songs]

នព្
ិ នធបទឈលលង
[Melody]

នព្
ិ នធទុំនញក្ឈម្រច្ៀង
[Lyric]

សុំ ឈនៀងឈៃែ
ើ

[Original singer]

ឈម្រច្ៀងឈ

ង
ិ
ើ វញ

[New singer]

ច្ង្វវក្់
[Rhythm]

០១
០២
០៣
០៤
០៥
០៦
០៧
០៨
០៩
១០
១១
១២
១៣
១៤
១៥
១៦
១៨
១៩
២០
២១
២២
ឈ្វើឈៅ[Done at]......................., ដងៃទ៊ី[D].............មខ[M]..............ឆ្ន[ុំ Y]២០......
ហតថឈេខា ឈ្មោះ នង
ិ ម្រត[Sinatuer, Name and Seal]
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