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ព្រះរាជាណាចក្ព្មមពុជណា 
Kingdom of Cambodia 

ណាតិ សាសនា ព្រះពហាមសព្ត 
Nation religion King 
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ពាក្យស ុំធ វ្ើអាជីវក្ម្ម 
ល ើស្នា ដៃគ្មម នអ្នមទទួ ពរតម ឬគា្ម នម្រតក្ស្នសន៍ 

ORPHAN WORKS EXCLUSIVE APPLICATION FORM  

 

ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ[Name]........................................អក្សរឡាតុំង [Latin]...................................... 
ជា[Profession].................................................................................................................................. 
អាស័យដ្ឋា នបច្ចញបបននៈ[Current Address].............................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
ឈេខទូរស័ព្ទៈ[Tel].....................................................អញ៊ីមែេៈ[Email].................................................... 
 

សពូលគា្ររជូន 
លោមព្រធាននាយមដ្ឋា នសទិធិអ្នមនិរនធ និងសទិធិព្រហាម់ព្រហែ  

[Highest Respected to 
Director of the Department of Copyright and Related Rights] 

មពមវត្ជុៈ សុំឈ ើ សញុំសិទធិឈ វ្ើអាជ៊ីវក្ែមឈេើស្នន ដៃគ្មម នអនក្ទទេួែរតក្ ឬគ្មម នែរតក្ស្នសន។៍ 
[Subject: legal request for making bussiness on the orphan works].  

 [ 

ឈសច្ក្ត៊ីៃូច្មច្ងក្នញងក្ែមវតថញខាងឈេើ ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំសូែជម្រាបឈោក្ម្របធានឈែតត ម្រាបថៈ ខ្ញ ុំបាទ/ នាងខ្ញ ុំ 
ឈសនើសញុំសិទធិឈ វ្ើអាជ៊ីវក្ែមស្នន 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] សិេបៈៃូរតស្រនត៊ីគ្មម នអនក្ទទេួែរតក្ ឬគ្មម នែរតក្ស្នសន ៍[ Music, Arts no heir ] 

 ឈដ្ឋយឥតក្ុំ តច់្ុំនួនដនការឈម្របើម្របាស់ និងឈព្េឈវោ(without limit as to use or time) 

នូវ[On]………………………………………………………ច្ុំនួន……………[copy(ies)] វ  ញេ[Volume];……….
ដ ើម្បយីក្ឈៅ[ In order to]: 

- ផេិតឈ ើងវញិា[Reproduced];       ច្ឈម្រែៀងសញ៊ីឌ៊ី[CD] ច្ឈម្រែៀងឌ៊ីវ ៊ីឌ៊ី[DVD]                                       
 ឈបាោះព្ញែពឈ ើងវញិ[Republish], ……………………………………………………………… 

- ផេិតបនត[Derivative works as] ;  បញ្ចូ លមខសភាព្យនត[ Film entry ] បញ្ចូ លវ ៊ីឈៃអ[ូ Video 
entry], ឈរឿង[ Title ]…………………………………………………….. 
 ផេិតក្នញងក្ែមវ ិ្ ៊ីទូរទសសន(៍Make in TV) ច្ុំ ងឈជើង[ Title ]…………………………………...   

 បញ្ចូ េ[Websit entry],      ាវ ៊ីឈៃអ[ូ Make a Video],   ាមខសភាព្យនត[ Make a Film ],           
 ាច្ឈម្រែៀងខារ អូឈខវ ៊ីសញ៊ីឌ៊ី[Make a VCD Karaoke]  ាច្ឈម្រែៀងខារ អូឈខឌ៊ីវ ៊ីឌ៊ី[Make a DVD 



2 

 

 Karaoke],ាRingtone[ Make a Ringtone], ………………………….………………………… 
-  ផសព្វផាយាស្នធារ ៈ [Communication to the public]; 

   ផសព្វផាយតែទូរផាយ[Use for broadcasting] 
   ផសព្វផាយាស្នធារ ៈតែវ ិ្ ៊ីឈផសងៗឈៅក្នញងម្រសុក្[Use for local publication] 
  ផសព្វផាយាស្នធារ ៈតែវ ិ្ ៊ីឈផសងៗាស្នក្េ[Use for World wide publication] 

  
ឈសច្ក្ត៊ីៃូច្បានជម្រាបជូនខាងឈេើ សូែ ឈោក្ម្របធាន ឈែតត ពិ្និតយ និងអនញញ្ញា តឲ្យផេិតក្ែម/ម្រក្ុែហ ញន ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ 

ទទួេបានសិទធកិ្នញងការឈ វ្ើអាជ៊ីវក្ែមនូវស្នន ដៃគ្មម នអនក្ទទេួែរតក្ឬគ្មម នែរតក្ស្នសនឈ៍ដ្ឋយក្ត៊ីអនញឈម្រគ្មោះ។ 
[As mentioned above, please Mr. Director ,  check and allow our production  toget the right to 

exploit the work without heirs or Empress as favor ]. 
 

សូែ ឈោក្ម្របធាន ទទួេនូវការឈគ្មរព្របអ់ានព្៊ីខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ។ 
[Mr. Director, please bear great respect]. 

 
ឈ វ្ើឈៅ[Done at]............................., ដងៃទ៊ី[D].............មខ[M]...........ឆ្ន ុំ[Y]២០..... 

                                                                    ហតថឈេខា ឈ ម្ ោះនិងម្រត/Sinature, Name and Seal 
 
ជូនភាា បែ់ក្ាែយួនូវ/Attachment: 
- កិច្ចសន្យា (Contract) 
- អត្ថបទស្នា ដៃដៃើម (Original Works) 
- បញ្ជី ដ ម្ ោះបទច្ដ្មៀង/ ដសៀវដៅច្ណំងដ ើង (List of songs/Book title) 
- លិខិត្អនុ្យញ្ញា ត្ដបើកផលិកមម (ថត្ច្មលង)(A copy of business letter)  
- លិខិត្ចុ្ោះបញ្ជី ផលូ វការ(A copy of registered letter) 
- លិខិត្ដផេរសិទធិ (ដបើមាន្យ) (The transfer right letter )  
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ព្រះរាជាណាចក្ព្មមពុជណា 
Kingdom of Cambodia 

ណាតិ សាសនា ព្រះពហាមសព្ត 
Nation religion King 
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កិ្ច្ចសនា 
សតពីី 

ការធ វ្ើអាជីវក្ម្មស្នា ដៃគ្មម នអ្នមទទួ ម្រតក្ ឬគា្ម នពរតមស្នសន៍ 
[CONTRACT OF MAKING BUSINESS ON ORPHAN WORKS]  

 

ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ[Name]....................................................អក្សរឡាតុំង[Latin]................................. 
ជា[Profession]................................................................................................................................... 
កានអ់តតសញ្ញា  ប ័ណ  ឬេិខិតឆ្លងមៃនឈេខ[ID or Passport#]............................................................... 
អាស័យដ្ឋា នបច្ចញបបនន[Current address]................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
ឈេខទូរស័ព្ទ[Tel]:.....................................................អញ៊ីមែេ[Email]:..................................................... 
សមូ្ធ្វើក្ិច្ចសនាៃចូ្ខាងធរកាម្÷ 
[I have to do the following contract below]: 

- ដោរពបទបបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់រ ឋ ពិដសសដោរព និង អនុវត្តច្បាប់សត៊ីព្៊ីសិទធអិនកនិពនធនិងសិទធិប្បហាក់ប្បហែល 
 [Comply with the provisions of the state to respect and implement the Law on Copyright and Related Rights ] 

 - ម្និផ្សពវផ្ាយរបូភាព្អាសអាភាសហ លនាំឲ្យប ៉ះពាល់ ល់ទាំដនៀម្ទាំលាប ់និង ប្បពពណីជាតិ្ 
 [ Do not promote pornography that can affect the national customs and traditions] 

 - អនុវត្តតាម្ការហណនាំរបស់ប្កសួងវបបធម្ ៌និង វចិិ្បប្ត្សិលបៈ 
 [Follow the instructions of the Ministry of Culture and Fine Arts] 

 - សែការលអជាម្យួប្របប់្កសួងស្ថា បន័មានសម្ត្ាកិច្បចមៃេពាក្ព់្ន័ធ 
 [Collaboration with all relevant ministries Competent] 
- ែនិយក្អាា្ប ័ណ ឈនោះឈៅម្របក្បរបរខញសច្ាប។់ 
  [Do not get licenses to illegal practitioners]. 

 

 កនុងករណីម្និអនុវត្តតាម្កិច្បចសនាខាងឈេើដន៉ះ ខុ្ាំបាទ/នងខុ្ាំ សញុំទទួលដទសតាម្ច្បាបជ់ាធរមាន ។ 
[In case this does not comply with the above contract, I punished according to law]. 

 

                                   ដធវើដៅ[Done at]........................., ពងៃទី[D]............ហខ[M]...............ឆ្ន ាំ[Y]២០...... 
               ស្នន ែឈែដៃស្នត ុំ[Right finger print] 
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រញ្ជ លី ម្ ះសាន ដៃអ្មសរសាស្តសរ/រទ្លព្ពៀងគា្ម នអ្នមទទួ ពរតម ឬគា្ម នពរតមសាសន៍ 
[List of Orphan Works]   

េ.រ ច្ុំ ងឈជើងស្នន ដៃ/បទច្ឈម្រែៀង 
[Title/Songs] 

និព្នធបទឈលលង 
[Melody] 

និព្នធទុំនញក្ឈម្រច្ៀង 
[Lyric] 

សុំឈនៀងឈៃើែ 
[Original singer] 

ឈម្រច្ៀងឈ ើងវញិ 
[New singer] 

ច្ង្វវ ក្ ់
[Rhythm] 

០១       
០២       
០៣       
០៤       
០៥       
០៦       
០៧       
០៨       
០៩       
១០       
១១       
១២       
១៣       
១៤       
១៥       
១៦       
១៨       
១៩       
២០       
២១       
២២       

                 
                                     ឈ វ្ើឈៅ[Done at]......................., ដងៃទ៊ី[D].............មខ[M]..............ឆ្ន ុំ[Y]២០...... 
       ហតថឈេខា ឈ ម្ ោះ និងម្រត[Sinatuer, Name and Seal] 
 


