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ត័៌មនម៉ែូដល 

ឈា ះ________________________________________________  

ៃថ�ែខឆា 榸ក榸ហលត (DD/MM/YEAR) __________________________  

ភទ        ្ជ� [  ]                 ្�ី [  ] 

ត័៌មនម៉ែូដល (ឪះកមា *) 

ឣ�យដ ន______________________________________ 

______________________________________________________ 

ទី្កជង _____________________    ាដដ/ខតា ___________________ 

្ទ� _______________  កូដត榸ន�/ៃ្�ហីរ ______________ 

ទូា�័� __________________ បះីែមល ________________________ 

ាត�លខ______________________________________________ 

កលាបចេទចះះាត�លខ (DD/MM/YEAR) ____________________ 

 

*លម៉ូែដលគឺជបនីតរិន ឬ គា ន�មត�ភកាជងះតា ធិកាៃនកែន�ងទីល榸� ឪះកមា ធា និង បះឣងថឪះកមា គឺជឣបល្�ច្�

ា��ម៉ូែដល និង មន�មត�ភតមផ��វច្�ញលញដលម្ី្ម្រងច榸ពះកាថត និង បនះវតាលិខិត្គល��ិទ�ិនះទក�ទងនមង�ិទ�ិទ榸ងប��ៃនខ�មមសា

័ត៌មនា��ម៉ូែដល់ លបាកក榸ះងចះះាត�លខយមន�មត�ភទ榸ងនះ �ូម���ល័ត៌មនលម�ិតា��បាកកាជងែផាកខងលល និង ឈា ះា��បាក

ខង្កម់  

ឈា ះឪះកមា ៖___________________________________ 

(លមន) 

 
 

ត័៌មនែន�មែដល្ត�វ榸ញយម៉ូែដល៖ (រ榸ា��)  

ត៌មនជតិន�ជ្ត�វបន�ាល�ះ榸កាជងគល榸ហងហ៌ាែតះ� ះ និង ្ត�វបន្លជមធបដលម្ីផាល�ភ្បកដ្ជកាជងកាក榸ហត�

ពកែ��ងាក់  

___ឣ�ះី – គូ�ាង�ង�ទ榸ងប��ែដល្ត�វនមងបាក 
(ចិន, ឥ , រះន, កូា�, ផ្ងទទត) 

___កូក�ះី, � ___បះី�្៉និក, ឡទីន 

___មរ ម្មព៌ ___រនជតិដលមឣមាបក ___បាកដីកះផ�ះីា�ិក  

___�ា   ___ រច្មជះ  ___ឣា�ិកឣមាបក榸ង 

ផ្ងទទត៖ 

 
សក្ ី(�មា ល�៖ ះគាលទ榸ងប��ែដលចះះាត�លខ និង ធ�លជសក្ី ្ត�វែត្គ�ឣះតមផ��វច្� និង មន�មត�ភច榸ពះកាចះះាត�លខលល

លិខិត្គល��ិទ�ិនះ់ ះគាលមា ក�មិនឣចធ�លជសក្ីលលលិខិត្គល��ិទ�ិផ� ល�ខ��នា��កគឡល)  

ឈា ះ _________________________________________________  

ាត�លខ ______________________________________________  

កលាបចេទចះះាត�លខ (DD/MM/YEAR)_____________________ 

 

កា្គល�មូ៉ែដល - ែខាា - ធា� ២០០៨ 

កា្គល����កមា�ិទ�លិ� 

 
យបនទទួលត榸ៃលត�ាងដូចែដលបនទទួលសា ល��ទីនះ និង យកាចះះាត�លខលលលិខិត្គល�កមា�ិទ�ិនះ ខ�ជ榸�ូមផាល�កាបនះនុតដល�បាកថតាូ / ផលិតកា
ភនា និង បាកទទួលកាត�ត榸ង(បនះ្ទនិក) ឲផាល�ឣជ� ហ� លលខ�មមសាត៌មន និង ្លខ�មមសាត៌មន�កាជងទ្មង�មឌទទ榸ងឡ �榸រ�គល榸ហងាា 
(លលកែលងែតកាផលិតាូឣ�្គម និង កាាបរាកា ាេ) ែដលឣចាួម���ល កាផរពហិរាកមា កាផ្�ផរលក� កាធ�លទីផរា  និង កាវចខ�� �榸រ�ផលិតផល ឬ 
�វទ榸ងឡ់ ខ�ជ榸ល�្មថខ�មមសាត៌មនាះឣច្ត�វបនាួមផ 榸្ជមួាូថត, បត�ទ, ្កា�ិក, ភនា, �榸លង, កាាជាូ-�榸ឡងាល ឣច្ត�វបន្ចម, 
ែកាកះន ឬក៏ា�ាទ្មង�់ ខ�ជ榸ទទួលសា ល� និង ល�្មទទតថ ខ�ជ榸បន្ម្រងច榸ពះកាផ្�ផរជតិន�ជា��ខ�ជ榸 ដូចែដលបន ញខង្កម ះែនាខ�ជ榸ក៏ល�្� ែដាថបាកថតាូ 
/ ផលិតកាភនា និង / ឬ បាកទទួលកាត�ត榸ងឣច���លជតិន�ជផ្ងទទតឲពក�ន�ជមួខ�ជ榸 កាជងគល榸ហងហ៌ាះ� ះ់ 

ខ�ជ榸ល�្មថ ខ�ជ榸គា ន�ិទ�ិប�ីទ榸ងប���លលខ�មមសាត៌មននះ និង�ិទ�ិទ榸ងប��ច榸ពះខ�មមសាត៌មននះជកមា�ិទ�ិា��បាកថតាូ / ផលិតកាភនា និង / ឬ បាកទទួល
កាត�ត榸ង(បនះ្ទនិក)់ ខ�ជ榸ទទួលសា ល� និង ល�្មថ ខ�ជ榸មិនមន�ិទ�ិទមទាត榸ៃលត�ាងែន�មផ្ងៗទទតាលខ�ជ榸នមងមិនទមទាប�ីែន�មទទតប榸បាកថតាូ / ផលិតកា
ភនា និង / ឬ បាកទទួលកាត�ត榸ង(បនះ្ទនិក) យ�榸ឣងកមូលាតះមួឡល់ ខ�ជ榸ទទួលសា ល� និង ល�្មទទតថ លិខិត្គល��ិទ�ិនះ
នមង្ត�វបនះវតា�លលទរទា��ខ�ជ榸 និង បាកទទួលកាត�ត榸ង(បនះ្ទនិក) ា��ខ�ជ榸ផងែដា់ ខ�ជ榸ល�្មថ កា្គល�នះនមងមិនឣចដកាូតវបញបនឡល ាលមនឣនះភ

ទូទ榸ងភលក និង គា នារលក榸នត� ្មទ榸ង្ត�វ��ិត�្កមច្� (លលកែលងច្��ាីរម� ះ) ា��្ទ�/ាដដែដល�រិត榸ផះតនមងឣ�យដ នា��ម� ��មូ៉ែដល 
(ឬ ឪះកមា ា��ម� ��ម៉ះែដល កាជងកាហីគត�ជបនីតិរន*) ៖ ញ�វក, ឣល�ប៊ត, បង�គ��, បូសា លី និង ញ�វ�ឡន់ 

លងបន្ម្រងគា ងថ ត៌មនផ� ល�ខ��នា��ខ�ជ榸នមងមិន្ត�វបនផ្�ផរជសធាហរឡល ះែនាឣច្ត�វបន្លយផ� ល� ទក�ទងនមងកាផាល�ឣជ� ហ� លលខ�មមសាត៌មន 
ាល榸បច�មួ (ឧទ. ដលម្ីកាពាហា មង, កាពា�ិទ�ិ ឬ រូនដ榸ហមង�ារីរ榸នួញ) និង ឣចាករទះកតមកា榸បច�ដលម្ី榸ញគល榸ហងនះ ាួម���លទ榸ងកាែចក

ា�ែលកជមួបាកទទួលឣជ� ហ� នា / បនះ្ទនិកា��បាកថតាូ / ផលិតកាភនា ្មទ榸ងឣចផ�ា�កន�្ទ�ែដលមនច្�កាពាទិនាន័ និង ភឯករនផ្ង 
ែដល�ទីាះ ខ�មមសាត៌មននះឣច្ត�វបនាករទះក ចូលមលល និង ្ល្ប��់ ខ�ជ榸បះឣង និង ធាថខ�ជ榸មនឣះរ៉ងតិច ១៨ ឆា 榸 និង មន�មត�ភតមផ��វច្�
ញលញដលម្ីធ�លកា្គល��ិទ�ិនះ់ 

និមន៖ “បនះ្ទនិក” មនន័ថះគាល ឬ ្កជមាបះនមួែដលបាកថតាូ / ផលិតកាភនាបនត�ត榸ង ឬ បនផាល��ិទ�ិឲ ្កមលិខិត្គល��ិទ�ិនះ ាួមទ榸ង
បាកទទួលឣជ� ហ�នាះគាល ឬ ្កជមាបះនាះ់ “ត榸ៃលត�ាង” មនន័ថ ្បក�$1 ឬ ប�ីផ្ងទទតែដលមនតៃម� ែដលខ�ជ榸បនទទួលជថា�នមង កា្គល��ិទ�ិកាជងលិខិត

នះ់ “ខ�មមសាត៌មន” មនន័ថ ាូថត, កះន, បូឌី ឬ កាថតផ្ងទទត ជាូមនឬគា នចលាែដលជែដលថតចញខ��នខ�ជ榸ាល ជែផាកមួៃនកាថត់ 
“មឌទ(្ន�ផ្�ផរ)” មនន័ថ្គ�្ន� ផ្�ផរ ទ榸ងប�� ាួម���លទ榸ងខ�មមសាឌីរីថល, បឡិច្ត�និក, កាបះះមុ, ទូាទ�្នរ, ភនា និង 
្ន�ផ្�ផរផ្ងទទតែដលសា ល�ច�ជ្នា ឬនមង្ត�វបនង�លតឡលងាលបាគត់ “មូ៉ែដល” មនន័ថ ខ��នខ�ជ榸ផ� ល� ាួម���លទ榸ងាូរងា��ខ�ជ榸, ភ្រក�្ែាល និង 
�榸ឡង់  “ឪះកមា ” មនន័ថឪះកមា  និង/ឬ ឣបល្�ច្�ា��បាកមូ៉ែដល់ ឪះកមា  និង មូ៉ែដល្ត�វបន�榸សាួមគា �កាជងលិខិត្គល� �ិទ�ិ
នះយពក “ខ�ជ榸” �តមាបទ់ “បាកថតាូ / ផលិតកាភនា” មនន័ថ បាកថតាូ, វបចិ្តកា, ផលិតកាភនា ឬ បាកថតកះន ឬក៏ះគាល ឬ បងាភដៃទ
ផ្ងទទតែដលថតាូ ឬ ថតវ�ដបូមនាូខ�ជ榸់ “កាថត” មនន័ថ លថតាូ វ�ដបូ ឬ �榸ឡងែដលបនហ៌ាកាជងលិខិតនះ់ 

 

ត៌មនបាកថតា/ផលិតកាភនា 

ឈា ះ_____________________________________________________  

ាត�លខ__________________________________________________  

កលាបចេទចះះាត�លខ (DD/MM/YEAR)

កលាបចេទថត (

 _________________________  

DD/MM/YEAR)

្ទ� & ត榸ន�/ាដដៃនកាថត ___________________________________ 

) ________________________________ 

ិហ៌ាកាថត / ការង (លមន) _____________________________  


