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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
KINGDOM OF CAMBODIA 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្រ 
Nation Religion King 

 

sss 

ព្រសងួពាណិជ្ជរម្ម 
Ministry of Commerce 
អគ្គនាយរដ្ឋា នសសវាពាណិជ្ជរម្ម 
General Directorate of Trade Support Services 
នាយរដ្ឋា នរម្មសិទ្ធិបញ្ញា  
Department of Intellectual Property  
 

ពារយសសនើសុុំចះុបញ្ជ ើម៉ា រសមគ លភ់មូ្ិសាស្រសតទ្ុំនិញ 
APPLICATION FOR GEOGRAPHICAL INDICATION REGISTRATION 

 

 

(សម្រាប់មន្រ្តីបម្របើម្រាស់ប ៉ុប ណ្ ោះ) 
(For official use only) 
បេខដាក់ពាកយ: 
Application Number  
កាេបរបិឆេទដាក់ពាកយ: 
Date of Filling 
បេខឆ៉ុោះបញ្ជ :ី 
Registration Number 
កាេបរបិឆេទឆ៉ុោះបញ្ជ :ី 
Date Registered 
 

 
 

 
 

ផ្ននរទ្ើ១: អនរសសនើសុុំ ( ាា ស់ា ក ) 
PART I:   APPLICANT        
   អ្នកបសនើស៉ុុំដុំបូងម្ររូវបុំបេញផ្ននកប្ោះ(Principal applicant must complete this section): 
     រ- អនរសសនើសុុំ (Applicant) 
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      (ក)ប ម្ ោះ……………………………………………………………………………………………. 
             Full name:……………………………………………………………………………………………….. 
            ជាអ្កសរទាតុំង (In Latin) 
       (ខ)អាស័យដាា ្(Address):………………………………………………………………………………. 

……………………………………………..ម្របបទស (Country)…………………………………………… 
             ជាអ្កសរទាតុំង(In Latin)  
    បេខទូរស័េទ (Tel.): …………………………..បេខទូរសារ (Fax): ……………………………… 
             អ្៉ុីផ្ម េ (E-mail) : ……………………………………………………………………………….. 

(គ)សញ្ជជ រិ/ម្របបទស:………………………………………………………………………………………. 
       Nationality or citizenship/country of incorporation: 

 
ខ- ភ្នន រង់ារទ្ុំនារទ់្ុំនងរនុងព្រសទ្សរម្ពុជា 

       Local Agent for Services about this application 
     អ្នកផ្ដេទទួេា្សិទធិជាភ្នន ក់ងាររុំ្ងកន៉ុងម្របបទស 
        You have to authorize the local agent to act on your behalf 

     
 (ក)ប ម្ ោះ ្ិងអាស័យដាា ្ទុំនាក់ទុំ្ង (Name and Address for communication): 
       ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..................... 
 
 បេខទូរស័េទ (Tel.):…………………………..បេខទូរសារ (Fax):…………………………. ……… 

           អ្៉ុីផ្ម េ (E-mail): ……………………………………………………………………………………………. 
            (ខ)បេខឆ៉ុោះបញ្ជ ី ន្ភ្នន ក់ងារកន៉ុងម្របបទស(បៅបេេអ្ ៉្ុវរត):……………………………… 

 

 Local Agent Registration Number (When applicable) 
  

ផ្ននរទ្ើ ២: ររម៌នលម្អិរអុំរើ ពារយសសនើសុុំម៉ា រសមគ លភ់មូ្ិសាស្រសតទ្ុំនិញ 
PART II:  DETAILS OF GEOGRAPHICAL INDICATION APPLICATION 
( សាា េ់: គុំរាូ កសាា េ់ភូមិសាស្រសតទុំ្ិញឆុំ្ួ្១៥ ម្ររូវភ្នជ ប់មកជាមួយ្ឹងពាកយបសនើស៉ុុំ
ប្ោះ ) ។ 
 NOTE: 15 specimens of the geographical indication must be attached to this 
application.  
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(ក)  ប ម្ ោះទុំ្ិញ ្ិងា កសាា េ់ភូមិសាស្រសតទុំ្ិញ(Name of Goods and       
  GeographicalIndication):……………………………………………………………………… 

            …………………………… ……………………………………………………………………..              
           …………………………………………………………………………………………………... 

(ខ)  ម្របបភទទុំ្ិញ(Type of Goods): …………………………………:………………………  
       ………………………………………………………………………………………………….. 

(គ) ឆុំ្រ់ថ្នន ក់ ន្ទុំ្ិញ(Nice Classification): ………………………………………… 

(ឃ) បេខកូដវផី្យ ្(Vienna Code):…………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
(ង) ការេិេណ៌នា អ្ុំេីទុំ្ិញសាា េ់ភូមិសាស្រសត(Description of the Geographical 

Indication Goods):……………………………………………………………………………. … 
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………… 

ផ្ននរទ្ើ ៣:  រុំបនភ់មូ្ិសាស្រសតទ្ុំនិញ 
PART III:  GEOGRAPHICAL AREA  
     (ក)  ការកុំណរ់រុំប្់(Zone Delimitation) 

…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
ទុំហុំន្គុំរូា កសាា េ់ភូមិសាស្រសត 

ទុំ្ិញ  មិ្ឲ្យធុំជាង  
៨ស.ម x ៨ស.ម 

Size of Geographical Indication 
specimen not more than 

8cm x 8cm 
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     (ខ) ការេិេណ៌នា អ្ុំេីឆររិេកខណៈេិបសសបដាយផ្ទែក ន្រុំប្់ផ្ដេា្កុំណរ់   
           (Description of specific characteristics of delimited zone) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………………… 

 

I- ការរិរណន៌ា អុំរើវិធើសាស្រសតនលិរ (DESCRIPTION OF PRODUCTION 
METHOD) 
 េិេណ៌នាអ្ុំេីវធីិ ន្ការម្របមូេទុំ្ិញ(Specification of Products Collection 

Method) (វរថ៉ុធារ៉ុបដើម ្ិងទុំ្ិញផ្ដេម្ររូវា្ផ្កនឆន(Raw materials and 
processing) 
 

………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….. 
 

II- សមសធារ ុឬឯរសារបងាា ញរើទ្ុំនារទ់្ុំនងរវាងព្រភរស ើម្ភមូ្ិសាស្រសត និង 
គ្ណុភ្នរទ្ុំនិញ (ELEMENTS OR DOCUMENTS ESTABLISHING THE LINK 
BETWEEN THE QUALITY OF GOODS AND GEOGRAPHICAL ORIGIN) 

 

    (ក) សាសធារ៉ុផ្ដេបញ្ជជ ក់អ្ុំេីគ៉ុណភ្នេ ្ិង/ឬកិរតិស័េទ ្ិង/ឬឆររិេកខណៈបនសងៗ   
            បទៀរ ន្ទុំ្ិញសាា េ់ភូមិសាស្រសត (Elements Specifying the quality, and/or   
     reputation and/or other characteristics of GI Products) 

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 

 

    (ខ) ទុំនាក់ទុំ្ងរវាងរុំប្់ភូមិសាស្រសត ្ិងកតត ធមមជារិន្ទុំ្ិញសាា េ់ភូមិសាស្រសត   
              ដូឆជា ដី អាកាសធារ៉ុ..(Link between the geographical area and GI products   
              Natural Factors (such as soils, weather…)  

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
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III- វិធើសាស្រសតព្រួររិនិរយទ្ុំនិញសមគ លភ់មូ្ិសាស្រសត ( METHOD FOR GI 
PPRODUCTS CONTROL ) 

 

 (ក) វធីិសាស្រសតម្ររួរេិ្ិរយទុំ្ិញសាា េ់ភូមិសាស្រសត(Method to Control GI Products) 
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 

      (ខ) ប ម្ ោះ ្ិងអាស័យដាា ្របស់អ្ងាភ្នេបឆញវញិ្ជា ប្ប័ម្ររ(Name and Address of   
      Certification body) 

………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
 

បេខទូរស័េទ(Phone Number): ……………………បេខទូរសារ(Fax Number):……………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
អ្៉ុីផ្ម េ(Email): ……………………………………………………………………………………………. 
 
 

IV- ររម៌ន សតើរើសាា រសញ្ញា ននទ្ុំនិញសមគ លភ់មូ្ិសាស្រសត (IMFORMATION 
CONCERING THE LABELING OF GI PRODUCTS) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

V- ឯរសារផ្ លព្រូវភ្នជ បម់្រជាម្យួពារយសសនើសុុំ(DOCUMENTS ATTACHED TO 
THE APPLICATION FORM): 

 (ក) េកខ្ តិកៈ ្ិងបទបញ្ជជ ននទកន៉ុងរបស់សាគមសាា េ់ភូមិសាស្រសតទុំ្ិញ: ០១ ឆាប់ 
    (Statute and Regulations of GI Association): 01 Copy 
  (ខ) េិខិរឆ៉ុោះបញ្ជ ីសាគមសាា េ់ភូមិសាស្រសតទុំ្ិញ បៅម្រកសួងមហាននទ: ០១ ឆាប់  
    (Certificate of registration of GI Association at the Ministry of Interior):  
      01 Copy  

(គ) បសៀវបៅប្ទ៉ុក: ០១ ឆាប់ 
 (Book of Specifications): 01 copy 

  (ឃ) ផ្ន្ទី ន្រុំប្់នេិរកមម: ០១ ឆាប់ 
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    (Map of production zone): 01 copy 
  (ង) ឯកសារបងាា ញេីម្របេ័្ធតមដា្រឹកតងបដើមែីបញ្ជជ ក់ថ្នទុំ្ិញ        ា្ម្របភេេី 
    រុំប្់ភូមិសាស្រសត: ០១ ឆាប់ 
           (Documents monitor the traceability system to certify the source of   
    Geographical Indication): 01 copy 
      (ឆ) ឆុំបពាោះា កសាា េ់ភូមិសាស្រសតទុំ្ិញបរបទស   ម្ររូវបងាា ញភសត៉ុតងេីកិឆាការពារ 
      បៅកន៉ុងម្របបទសបដើម 
     (For foreign geographical indications, proof of the protection in the country of     
      origin) 
   (ឆ)  ឯកសារបរៀបរាប់េីផ្ន្ការម្ររួរេិ្ិរយ: ០១ ឆាប់  
      (Documents describe the control plan): 01 copy 
    (ជ)  ឯកសារពាក់េ័្ធ្ ឹងកាតទែ៉ុកទណឌ កមម: ០១ ឆាប់  
      (Documents involving in Catalogue of sanctions): 01 copy 
    (ឈ) រាយការណ៍ម្រររួេិ្ិរយននទកន៉ុង ្ិងម្រររួេិ្ិរយេីខាងបម្រៅ: ០១ ឆាប់  
       (External and Internal Control report): 01 copy 
    (ញ)   បញ្ជ ីគណប្យយនេិរនេ: ០១ ឆាប់  
        (Book of accounting matter): 01 copy 
    (ដ)     ពាកយបសនើស៉ុុំឆូេជាសាជិកជាសាជិកសាគម ្ិងកិឆាស្ា : ០១ ឆាប់ 
        (Registration and commitment form of association): 01 copy 

         (ឋ)    ផ្ន្ការម្ររួរេិ្ិរយ: ០១ ឆាប់ 
        (Control plan): 01 copy 

         (ឌ)    ឯកសារពាក់េ័្ធបនសងៗបទៀរ ផ្ដេរម្រមូវបដាយនាយកដាា ្កមមសិទធិបញ្ជា :  
         ០១ ឆាប់ (បបើា្) 
      (Related documents required by the Department of Intellectual Property,  
       if needed). 
  (ណ) វក័ិយប័ម្ររទូទារ់នលៃបសវាកមម: ០១ ឆាប់  
          (Receipt of payment of fees) : 01 copy 

 

IX- ឯរសារសនសងៗសទ្ៀរ (Miscellaneous) 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
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 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 

 
X- ហរថសលខារបសអ់នរសសនើសុុំ ឬភ្នន រង់ាររុំណាង (SIGNATURE OF THE 

APPLICANT OR AGENT) 
 

 
 

    (ក) ហរថបេខា(Signature): …………………………………… ម្រតរបស់អ្ងាភ្នេ (Stamp) 

  (ខ) ប ម្ ោះអ្នកឆ៉ុោះហរថបេខា(Name of Signatory): …………………………………………………….. 

  (គ) រួនាទី(Title): …………………………………………………………………………………………………. 

    (ឃ) នលៃផ្ខឆ្ន ុំ(Date): ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
 


