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ចំព ោះអ្នកកានប់ណ័្ណ ពបើកបរបរពេស  
 
វធីិពបើកបរពៅប្បពេសជប ៉ុន                             
■ព ើម្បពីបើកបរពៅប្បពេសជប ៉ុន ចបំាចក់ានប់ណ័្ណ ពបើកបរប្បពេេណាម្យួពៅកន៉ុងចំពណាម្ខាងពប្កាម្៖  

1) បណ័្ណ ពបើកបរជប ៉ុន  
2)  បណ័្ណ ពបើកបរអ្នតរជាតិដ លដអែកពលើសនធិសញ្ញា សតីពកីារ ឹកជញ្ជូ នតាម្អលូវពោក (សនធិសញ្ញា េីប្កងុហ្សដឺណ្វ 

១៩៤៩) 
  ※ កន៉ុងករណី្វាជាបណ័្ណ ពបើកបរដ លម្និប្តូវបានពចញពោយប្បពេសដ លច៉ុោះសនធិសញ្ញា េីប្កងុហ្សដឺណ្វ ឬ

កន៉ុងករណី្ប្បពេសព ោះបានច៉ុោះសនធិសញ្ញា េីប្កុងហ្សដឺណ្វដតម្និបានពចញបណ័្ណ ពបើកបរអ្នតរជាតិតាម្េប្ម្ង់
សនធិសញ្ញា េីប្កងុហ្សដឺណ្វ ពេម្និអាចពបើកបរពោយពប្បើបណ័្ណ ពបើកបរអ្នតរជាតិននប្បពេសព ោះបានពេ។ 

3) បណ័្ណ ពបើកបរបរពេស 
 បណ័្ណ ពបើកបររបស់ពប្ៅប្បពេស※ １ （េេួលស្គា ល់ដតបណ័្ណ ពបើកបរដ លភ្ជជ បក់ារបកដប្បពោយភ្ជស្គជប ៉ុន 
ដ លប្តូវបកដប្បពោយអ្នកដ លប្តូវកំណ្តព់ោយអ្ន៉ុប្កឹតប ៉ុពណាណ ោះ） 
※ １  េេួលស្គា ល់ដតបណ័្ណ ពបើកបរដ លពចញពោយប្បពេសឬតំបន ់ ដ លម្និបានពចញបណ័្ណ ពបើកបរ 

អ្នតរជាត ិ ដតប្បពេសនិងតំបនព់ ោះ(ពអ្សតូពនៀ សវីស អាលលឺម្ ង ់ បារងំ ដបលហ្ស៉ុកិ ម្ ូណាកូ និងនតវា ន ់
(េិតប្តឹម្នងៃេី ១ ដែម្ ីឆ្ន  ំ២០២០ ។ សប្ាបស់្គា នភ្ជពច៉ុងពប្កាយ សូម្បញ្ញជ កត់ាម្ម្ជឈម្ណ្ឌ លអតល់
បណ័្ណ ពបើកបរតាម្ថ្នន កព់ែតត) ានប្បពន័ធបណ័្ណ ពបើកបរដ លានសតងោ់រប្បដហ្លនឹងប្បពេសជប ៉ុន 
ប ៉ុពណាណ ោះ។ 

  ※ ２  អ្នកដ លប្តូវកំណ្តព់ោយអ្ន៉ុប្កតឹថ្នជាអ្នកពរៀបចំ កយបកដប្បជាភ្ជស្គជប ៉ុនេឺាន ូចខាងពប្កាម្។ 
ម្និប្តូវរមួ្បញ្ចូ លនូវអ្នកបកដប្បកំណ្តព់ោយចាបព់ៅបរពេសព ើយ។ 
1)  ស្គា បន័រ ឋបាលបរពេសដ លានសិេធិពចញប័ណ្ណ ពបើកបរ ឬស្គា បន័ក៉ុងស ៉ុលននប្បពេសព ោះ (ស្គា បន័ពចញ 
បណ័្ណ ពបើកបរននបរពេសឬស្គា នេូត・ស្គា នក៉ុងស ៉ុលប្បចជំប ៉ុនននប្បពេសព ោះ) 
2)  នីតិប៉ុេាលឬជន នេណាដ លស្គា បន័រ ឋបាលននបរពេសដ លេេួលបនទ៉ុកបេបញ្ាតតិទាកេ់ងនឹងចាប់ 
ចរចរណ៍្អលូវពោក (សប្ាប់ដតដអនកដ លទាកេ់ងនឹងប័ណ្ណ ពបើកបរ) បានជូន ំណឹ្ងថ្នជាអ្នកានសម្តាភ្ជពពរៀបចំ 
 កយបកដប្បជាភ្ជស្គជប ៉ុនពលើបណ័្ណ ពបើកបរននបរពេសព ោះ ពៅពអាយេណ្ៈកម្មការសនតិស៉ុែជាតិ ពហ្ើយេណ្ៈ 
កម្មការសនតិស៉ុែជាតិបានេេួលស្គា ល់ថ្នសម្រម្យ (សពវនងៃពនោះពេបានេេួលស្គា ល់ពលើសាេម្ កព់ន័ធជប ៉ុននន 
នតវា នស់ប្ាបប់័ណ្ណ ពបើកបរនតវា ន ់និងសហ្ពន័ធយានយនតអាលលឺម្ ងស់ប្ាបប់័ណ្ណ ពបើកបរអាលលឺម្ ង់)។ 

    3) អ្នកដ លេណ្ៈកម្មការសនតិស៉ុែជាតិបានកំណ្តព់ោយេេួលស្គា ល់ថ្ន អាចពរៀបចំយា ងប្តឹម្ប្តូវនិងពិតប្បាក  
នូវ កយបកដប្បជាភ្ជស្គជប ៉ុនពលើបណ័្ណ ពបើកបរ ដ ល កព់័នធនឹងអាជាា ប័ណ្ណ ននស្គា បន័រ ឋបាលបរពេស ដ ល 
 កព់ន័ធនឹងយានយនត (សពវនងៃពនោះ JAF (JAPAN AUTOMOBILE FEDERATION) ប្តូវបានកំណ្ត់)។ 
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■រយៈពពលដ លអាចពបើកបរពៅប្បពេសជប ៉ុនបាន 
1) បណ័្ណ ពបើកបរជប ៉ុន：កន៉ុងអ្ំ ៉ុងពពលស៉ុពលភ្ជពដ លប្តូវកតប់្តាពៅពលើបណ័្ណ ពបើកបរជប ៉ុន 
2)  បណ័្ណ ពបើកបរអ្នតរជាតនិិងបណ័្ណ ពបើកបរបរពេស：កន៉ុងអ្ំ ៉ុងពពលណាម្យួែលីជាងរវាង កន៉ុង១ឆ្ន ចំបព់ីនងៃ 
ដ លម្ក ល់េឹក ីជប ៉ុន ឬកន៉ុងកំ ៉ុងពពលស៉ុពលភ្ជពននបណ័្ណ ពបើកបរព ោះ (កប៏ ៉ុដនត កន៉ុងករណី្ជនដ លប្តូវ 
កតប់្តាពៅកន៉ុងពសៀវពៅម្ូលោឋ នពលរ ឋ ប្តូវបានបញ្ញជ កព់ីការចកពចញពីប្បពេស ឬប្តូវបានេេួលការ 
អ្ន៉ុញ្ញា តចូលប្បពេសម្តងពេៀតរចួពហ្ើយពចញពីប្បពេសជប ៉ុន ពហ្ើយបានប្ត បម់្កវញិកន៉ុងអ្ំ ៉ុងពពលតចិ 
ជាង ៣ ដែព ោះ កាលបរពិចេេននប្ត បម់្កវញិ(ចូលេឹក ី)ព ោះ ម្និដម្នជានងៃដ លេិតរបអ់្ ំ៉ុងពពលដ ល 
អាចពបើកបរពោយបណ័្ណ ពបើកបរអ្នតរជាតិព ើយ)។ 

  ※ ចំព ោះរយៈពពលដ លអាចពបើកបរពោយបណ័្ណ ពបើកបរអ្នតរជាតិព ោះ សូម្ពម្ើលរបូពោយដ ក។  
 
វធីិេេលួបណ័្ណ ពបើកបរជប ៉ុន 
■ចំព ោះអ្នកដ លបានកានប់ណ័្ណ ពបើកបរពៅបរពេសជាព ើម្ 
 ① ចំពណ្ោះ ងឹ កព់ន័ធនឹងវធិីចរចរណ៍្អលូវងនល់ឬការពបើកបរយានយនតពអសងពេៀតជាព ើម្ 
 ② បេពិពស្គធនព៍បើកបរនូវយានយនតជាព ើម្  
 ③ ជំ ញ កព់ន័ធនងឹការពបើកបរនូវយានយនតជាព ើម្ 
កន៉ុងករណី្េណ្ៈកម្មការសនតសិ៉ុែជាតិថ្នន កព់ែតតបានបញ្ញជ កព់ីប្បការខាងពលើ ប្ប ងសរពសរនិងប្ប ងជំ ញពៅ 
ប្បពេសជប ៉ុនប្តូវបានពលើកដលង ពហ្ើយអាចេេួលបណ័្ណ ពបើកបរជប ៉ុនដ លទាកេ់ងនឹងយានយនតដ លអាចពបើកបរ 
បានពោយបណ័្ណ ពបើកបររបស់បរពេសព ោះជាព ើម្។ 
 ម្យ ងពេៀត អ្នកដ លកានប់ណ័្ណ ពបើកបរបរពេសដ លានប្បពន័ធបណ័្ណ ពបើកបរដ លប្តវូេេួលស្គា ល់ថ្នានសតងោ់រ 
ប្បដហ្លនឹងជប ៉ុន（※）ព ោះ កប៏្តូវពលើកដលងនូវការបញ្ញជ កព់ចីំពណ្ោះ ឹងនងិជំ ញអងដ រ។ 
※ អ្៉ុីសលង ់ពអ្ៀរ ង់ សហ្រ ឋអាពម្រកិ (ានកំណ្តច់ំព ោះដតរ ឋ វជិីពនៀ, ហានវ  , ា រដី ន និង វា ស៉ុីនពតាន) ចប្កេពអ្ងព់េលស 
អ្៉ុីតាលី អ្ូស្ត្ស្គត លី អ្ូប្េីស ហូ្ ង ់កាណាោ កូពរ   ប្កិក សវ៉ុីស ស ៉ុយដអ្ត ពអ្សា ញ សលូពវនី ស្គធារណ្រ ឋដែក ោណឺ្ា ក អា
 ឺម្ ង ់ញូពហ្សលដ ន នរ័ដវស ហ្៉ុងប្េី ហាវ ងំ ង់ បារងំ ដប លហ្សកិ ប ូ ូញ ពរ័េ៉ុយហាា ល់ ម្ ូណាកូ ល៉ុចសំប ួនតវា ន ់សរ៉ុប 
២៩ ប្បពេស / តំបន់ (េិតប្តឹម្នងៃេី ១ ដែម្ ី ឆ្ន  ំ ២០២០) ។ សូម្បញ្ញជ ក់តាម្ម្ជឈម្ណ្ឌ លអតល់ប័ណ្ណ ពបើកបរ
តាម្ថ្នន កព់ែតត។ ) 

 
■កដនលងោក ់កយ  
 ម្ជឈម្ណ្ឌ លបណ័្ណ ពបើកបរពៅសនងការនេរបាលពែតតពៅតាម្កដនលងស្គន កព់ៅពៅជប ៉ុនជាព ើម្ 
 
■កំណ្តសំ់ោល់ 

1) ានលកខែណ្ឌ ដ លថ្នប ទ បព់ីបានេេួលបណ័្ណ ពបើកបរបរពេសពហ្ើយ ប្តូវស្គន កព់ៅសរ៉ុបពលើស ៣ ដែព ើង 
ពៅប្បពេសជាព ើម្ព ោះ (ចបំាចា់នឯកស្គរដ លបញ្ញជ កព់អី្ំ ៉ុងពពលស្គន កព់ៅ ដ លាន ូចជាលិែិត 
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ែលងដ នដ លានវាយប្តាអ្ព ត ប្បពវសនជ៍ាព ើម្)។ 
2) ម្និប្តូវអ្ន៉ុញ្ញា តិោក ់កយពោយអ្នកតំណាងព ើយ។ ោចខ់ាតប្តូវោក ់កយពោយស្គម្ែីលួន។ 

 
■ឯកស្គរដ លចបំាចព់ៅពពលោក ់កយបណ័្ណ ពបើកបរ 

1) លិែិត កយស៉ុំ 
  ※ ប្សបជាម្យួលិែិត កយស៉ុំ ចបំាចោ់ក ់ ”បណ័្ណ សំនួរ” សតីអ្ំពីស្គា នភ្ជពជម្ៃជឺាព ើម្ (ពែលើយតបនូវភ្ជស្គ 
បរពេសចំនួន ១១  ូចជាភ្ជស្គអ្ងព់េលស ភ្ជស្គចិនជាព ើម្)។ កន៉ុងករណី្ែលួនានអាការៈប្តូវនឹង ប្បការសំនួរ 
ណាម្យួព ោះ ម្ស្ត្នតីនឹងច៉ុោះពៅស្គកសួរពសី្គា នភ្ជពអាការៈព ោះ។ 
2) របូងតសប្ាប ់កយស៉ុំ ១ សនលឹក 
 ※  របូងតដ លប្តូវបានងតពៅអ្ំ ៉ុងពពល ៦ ដែម្៉ុនោក ់កយ ដ លោម ន កម់្កួ (ចំព ោះជនណាដ ល 

ានពហ្ត៉ុអលដអនកស្គស ឬពវជជស្គស្ត្សត អ្ន៉ុញ្ញា តិពអាយប្េបកាលពោយប្កណាតក់ន៉ុងប្កបែណ្ឌ  
ពធវើយា ងណាអាច ឹងពីរបូពរៀងនននអទម្៉ុែបាន) ដបរម្៉ុែប្តង ់ ោម នរបូភ្ជពពៅខាងពប្កាយែលួន ប្ពម្ទាងំងត 
ចបព់ីព ើម្ប្េូងព ើង។ េំហ្ំ 3.0×2.4 cm ។ កតប់្តាព ម្ ោះនិងកាលបរពិចេេននការងតពៅនអទខាងពប្កាយ។ 

3) លិែិតចម្លងបណ័្ណ ស្គន កព់ៅដ លានការកតប់្តានូវប្សុកកំពណ្ើ តព ើម្ (ចំព ោះអ្នកដ លម្និតប្ម្ូវពអាយច៉ុោះ 
ពៅពសៀវពៅម្ូលោឋ នពលរ ឋេឺលិែិតែលងដ នជាព ើម្)  

4) បណ័្ណ អ្នកេេួលធា រ បរ់ងននធា រ បរ់ងស៉ុែភ្ជព បណ័្ណ ពលែផ្ទទ ល់ែលួន បណ័្ណ ស្គន កព់ៅជនបរពេសជាព ើម្ 
(ប្តូវបង្ហា ញ) 

5) បណ័្ណ ពបើកបរបរពេសជាព ើម្ (ម្និអ្ន៉ុញ្ញា តិពអាយកន៉ុងករណី្ានដតបណ័្ណ ពបើកបរអ្នតរជាតិព ើយ） 
6)   កយបកដប្បជាភ្ជស្គជប ៉ុនពលើបណ័្ណ ពបើកបរខាងពលើ (ប្តូវពរៀបចំព ើងពោយអ្នកដ លប្តូវកំណ្តត់ាម្ 
អ្ន៉ុប្កឹត（P1※2）ពហ្ើយប្តូវបញ្ញជ កព់ីប្បពេេយានយនតដ លអាចពបើកបរបានពោយបណ័្ណ ពបើកបរព ោះ រយៈ 
ពពលស៉ុពលភ្ជពននបណ័្ណ ពបើកបរ លកខែណ្ឌ ននបណ័្ណ ពបើកបរព ោះ។)  

 7)  ឯកស្គរដ លអាចបញ្ញជ កថ់្នប ទ បព់ីបានេេួលបណ័្ណ ពបើកបរព ោះ ធាល បប់ានស្គន កព់ៅសរ៉ុប ៣ ដែព ើង 
ពៅបរពេសជាព ើម្ព ោះ ដ លាន ូចជាលិែិតែលងដ នដ លានវាយប្តាអ្ព ត ប្បពវសនជ៍ាព ើម្  

8) នងលពសវាកម្ម  
 
■ពអសងៗ 
  ចំព ោះការពិពប្ោោះពយាបល់សតីពីជម្ៃឬឺពិការភ្ជពជាព ើម្ ប្តូវេេួលពោយកដនលងេំ កេ់ំនងសតីពីស៉ុវតតិភ្ជព 
ពបើកបរពៅសនងការនេរបាលថ្នន កព់ែតត  ជាព ើម្។ 
 ចំព ោះពត័ា៌នសតីពីេកីដនលងឬពា ងេេួល កយស៉ុំ ឯកស្គរដ លចបំាចស់ប្ាប ់កយស៉ុំ ពត័ា៌នលំអ្តិសតីពីនងល 
ពសវាកម្មជាព ើម្ព ោះ សូម្េំ កេ់នំងម្ជឈម្ណ្ឌ លបណ័្ណ ពបើកបរពៅសនងការនេរបាលថ្នន កព់ែតត ដ លែលួនោក ់
 កយ។ 



រូបដោយឡែក

１　កនងុករណីអ្នកឡែលមិនបានច៉ុុះដៅដ ៀវដៅមូលោានពលរែឋមកែល់ទឹកែីជប ៉ុន

(1)　កនុងករណីមកែល់ទឹកែីជាដលើកែំបូងបន្ទាប់ពីបានទទួលប័ណណដបើកបរអ្នតរជាតិ

(2)　កនុងករណីបានទទួលប័ណណដបើកបរបន្ទាប់ពីបានមកែល់ទឹកែីជាដលើកែំបូង

２　កនុងករណីអ្នកឡែលបានច៉ុុះដៅដ ៀវដៅមូលោានពលរែឋបានដចញពីប្បដទ ដ ើយមកល់ែល់ទឹកែីវិញ

(1)　កនុងករណីមកែល់ទឹកែីវិញដោយបានស្នាក់ដៅដប្ៅប្បដទ ដលើ ៣ឡែ

រយៈដពលឡែលអាចដបើកបរដោយប័ណណដបើកបរអ្នតរជាតិ

រយៈពេលដែលអាច
ពបើកបរពោយបណ័្ណ
ពបើកបរអន្តរជាតិ

ន្ទទួលប័ណ្ណ
ពបើកបរអន្តរជាតិ

មកែល់
ទឹកែី

（១ឆ្នាំចាបេ់ថី្ងៃមកែលទ់កឹែ）ី

រយៈពេលដែលអាច
ពបើកបរពោយបណ័្ណ
ពបើកបរអន្តរជាតិ

ទទួលប័ណ្ណពបើកបរអន្តរជាតិ
តាមសាំបុត្តពោយមិន្បាន្ពចញ

េីត្បពទស

មកែល់
ទឹកែី

រយៈពេលដែលអាច
ពបើកបរពោយបណ័្ណ
ពបើកបរអន្តរជាតិ

មកែល់
ទឹកែី

（១ឆ្នាំចាបេ់ថី្ងៃមកែលទ់ឹកែ）ី

ពចញេីត្បពទសពោយ
បាន្ទទួលការអន្ញុ្
ញាតិចូលត្បពទសវិញ

ពចញត្បពទសពលើស៣ដែ

មកែល់
ទឹកែី

ទទួលប័ណ្ណពបើក
បរអន្តរជាតិ

ស្ននកពៅពៅពត្ៅត្បពទស

ស្ននកពៅពៅពត្ៅត្បពទស

ស្ននក់ពៅពៅត្បពទសជប ុន្

ស្ននក់ពៅរយៈពេល
មធ្យមនិ្ងដវង

(ចុុះពៅពសៀវពៅ
មូលោាន្េលរែឋ)

（១ឆ្នាំចាបេ់ថី្ងៃមកែលទ់កឹែ）ី

អាំឡូងពេលសុេលភាេថ្ន្ប័ណ្ណ
ពបើកបរអន្តរជាតិ
（១ឆ្នាំចាប់េីថ្ធៃពចញប័ណ្ណ）

អាំឡូងពេលសុេលភាេថ្ន្ប័
ណ្ណពបើកបរអន្តរជាតិ
（១ឆ្នាំចាប់េីថ្ធៃពចញប័ណ្ណ）

អាំឡូងពេលសុេលភាេថ្ន្ប័ណ្ណ
ពបើកបរអន្តរជាតិ
（១ឆ្នាំចាប់េីថ្ធៃពចញបណ័្ណ）

គិតរាប់

គិតរាប់

គិតរាប់



(2)　កនុងករណីមកែល់ទឹកែីវិញដោយបានស្នាក់ដៅដប្ៅប្បដទ តិចជាង៣ឡែ（ករណីភាគដប្ចើន ប្ាប់ ញ្ជាតិបរដទ ）

(3)　កនុងករណីមកែល់ទឹកែីវិញបន្ទាំប់ពីបានស្នាក់ដៅដប្ៅប្បដទ តិចជាង៣ឡែ（ករណីភាគដប្ចើន ប្ាប់ ញ្ជាតិជប ៉ុន）

ទឹកែី

មកែល់
ទឹកែី

ពចញេី
ត្បពទស

ពចញត្បពទសតិចជាង៣ដែ

ជន្ជាតិជប ុន្ដែល
ចុុះពៅពសៀវពៅមលូ
ោាន្េលរែឋជាពែើម

មិន្ដមន្ជាថ្ងៃគិតរាប់ពោយស្នរមកែល់
ទឹកែីកនុងអាំឡុងពេលតិចជាង៣ដែ

មក
ែល់
ទឹកែី

ថ្ងៃមកែល់ទឹកែីមុន្
គឺជាថ្ងៃគិតរាប់

មកែល់
ទឹកែី

ទទួលប័ណ្ណពបើក
បរអន្តរជាតិ

ពចញេីត្បពទស
ពោយបាន្ទទួល
ការអន្ុញ្ញាតិចូល
ត្បពទសវិញ

ចុុះពៅពសៀវពៅមូលោាន្
េលរែឋ（អនកស្ននក់ពៅរ
យៈពេលមធ្យមនិ្ងដវង）

ពោយស្នរមកែល់ត្បពទស(មកែល់ទឹក
ែី)កនុងកាំឡុងពេលតិចជាង៣ដែ ែូពចនុះវា

មិន្ដមន្ជាថ្ងៃគិតរាប់ពទ។
ម្យ៉ាងពទៀត គ្មាន្ថ្ងៃមកែល់ទឹកថ្ែព្្េង
ពទៀតដែរ ែូពចនុះគ្មាន្ថ្ងៃគិតរាប់សត្រាបប់"
កនុងកាំឡុងពេល១ឆ្នាំបាន្ទាំប់េីបាន្មក

ែល់ទឹកែី"ពឡើយ។

ពចញត្បពទសតិចជាង៣ដែ

កាន្់ប័ណ្ណពបើកបរអន្តរជាតិ ដតមិន្
សថិតពៅកនុង១ឆ្នមបន្ទប់េីមកែពលើ
ទឹកែី ែូពចនុះមិន្អាចពបើកបរបាន្ពៅ

កនុងត្បពទសជប ុន្

ស្ននក់ពៅពៅត្បពទសជប ុន្

ស្ននក់ពៅពៅត្បពទសជប ុន្ ស្ននក់ពៅពៅត្បពទសជប ុន្

កាន្់ប័ណ្ណពបើកបរអន្តរជាតិ ដត
គ្មាន្ថ្ងៃគិតរាប់សត្រាបប់"អាំឡងុ
ពេល១ឆ្នាំបន្ទបេ់ីបាន្មកែល់
ទឹកែ" ែូពចនុះមិន្អាចពបើកបរពៅ

ត្បពទសជប ុន្បាន្ពទ

ស្ននក់ពៅពៅត្បពទសជប ុន្

（១ឆ្នាំចាប់េីថ្ធៃពចញបណ័្ណ）
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