
វធិានការរតឹបនតឹង
ចំព ោះផលិតផលក្លែងកាែ យពៅប្បពសជបបន ន

ជិកាា សាលាតាមដានដំព ើ រការ JSIP
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ថ្ងៃសី9 ក្ែធ្នូ ឆ្ន ំ2022 លមព ជា/បបន ន

បសបង្ហា ញពីខាងប្បពសជបបន ន ពមធាវ ីហ ីរន   ជ ីហកិត ជ ី (Hirano Shigetoshi)

ពរៀបចំឯលសារពដាយ ពមធាវ ីហ ីរន   ជ ីហកិត ជ ី (Hirano Shigetoshi) ពមធាវ ីគីមឹរន  ែូាររ ន ូ(Kimura Kotaro)

ពមធាវ ីអ ី  អ ឹអិ ជ ូអ ីឈិ (Inoue Shuichi) ពមធាវ ីមនជ  មន ត  ែូតា (Matsumoto Kota)



1. ការពប្បៀបពធ្ៀបជាមួយនឹងក្ដនចាប់ពផេងពសៀត

・ប ដឹ ងរដឋបបពវ ី
・ប ដឹ ងប្ពហមស ឌ
・ការប្គប់ប្គងរដឋបាល

(1) ប្បពេសថ្នវធិានការរតឹបនតឹង

＊ ប្បព័នធប្គប់ប្គងប្ពំក្ដនពដាយរដឋបាលគយ គឺជថិតពៅលន ងក្ដន
ចាប់នីមួយៗក្ដលពិចារណាពៅខាងពប្កាម ដូពចនោះ ពយើងនឹងពធ្វើការ
ពប្បៀបពធ្ៀបពប្ៅអំពីប្បព័នធប្គប់ប្គងប្ពំក្ដនពដាយរដឋបាលគយ។
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1. ការពប្បៀបពធ្ៀបជាមួយនឹងក្ដនចាប់ពផេងពសៀត

・ប ដឹ ងរដឋបបពវ ី (ផែូវរដឋបបពវ ី)
・ប ដឹ ងប្ពហមស ឌ  (ផែូវប្ពហមស ឌ )
・ការប្គប់ប្គងរដឋបាល (ផែូវរដឋបាល)

(2) លំនំក្ដលផែូវទំង3ជថិតពៅរមួគ្នន

⇒ ចិន ពវៀតណាម ជាពដើម
(បន ក្នត ពៅប្បពសជពរៀតណាម ការប្គប់ប្គងរដឋបាលគឺជាពគ្នលជំខាន់)
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1. ការពប្បៀបពធ្ៀបជាមួយនឹងក្ដនចាប់ពផេងពសៀត

(3) លំនំក្ដលក្តងក្តប្បសោះព ើញជាសូពៅពៅបណាដ ប្បពសជពៅ
អាជ ី អា ពគន យ៏ ពប្ៅពីប្បពសជពវៀតណាម

・ប ដឹ ងរដឋបបពវ ី
・សាថ ប័នរដឋបាលគឺជាលក្នែងសសួលជំ  ំ ពរឿង ពហើយត លាការគឺជា
លក្នែងក្ដលពដាោះស្រសាយជំ  ំ ពរឿងប្ពហមស ឌ

⇒ ថ្ង មន ពេជ ី លមព ជា ហវីលីពីន ឥ ឌូ ពនជ ី ជាពដើម
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1. ការពប្បៀបពធ្ៀបជាមួយនឹងក្ដនចាប់ពផេងពសៀត

(4)លំនំពៅប្បពសជបបន ន

・ប ដឹ ងរដឋបបពវ ី
・ប ដឹ ងប្ពហមស ឌ

⇒ជហរដឋអាពមរចិ ឥណាឌ  ជិងាប រ ីជាពដើម
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1. ការពប្បៀបពធ្ៀបជាមួយនឹងក្ដនចាប់ពផេងពសៀត

＊ ពៅប្បពសជបបន ន ពប្ៅពីប្បព័នធប្គប់ប្គងប្ពំក្ដនពដាយរដឋបាលគយ គឺគ្មា ន
ប្បព័នធប្គប់ប្គងលលា ៈរដឋបាលពៅពលើផលិតផលក្លែងកាែ យពនោះពស

＊ក្ផនលលិចចការង្ហរ ពៅារ ការយិាល័យបានតង់ ក្ផនលជហប្បតិបតតិការអនតរជាតិ នយលដាឋ ន
ប្បយ សធប្បឆំ្ងផលិតផលក្លែងកាែ យ គឺមនតួនសីសសួលការពិពប្គ្នោះបញ្ហា ទល់សងនឹង
ផលិតផលក្លែងកាែ យនិងផលិតផលរពំលាេលមមជិសធិបញ្ហា  ពីជំណាល់អនលមនជិសធិពៅ
ប្បពសជបបន ន បន ក្នត គឺសនាតថាជាករណីរងគ្គ្មោះគោយសារផលិតផលក្កែងក្លែ យនិង
ផលិតផលរំគោភកម្ាសិទ្ធ ិបញ្ញា គៅគ្ៅ្បគទ្ស

(5)លលា ៈពិពជជពៅប្បពសជបបន ន
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ជិសធិ  ិបជ
ជញ្ហា

ជិសធិអនលនិពនធ＊1 ចាប់ជដីពីការសប់សាក ត់ការ
ប្បលួតប្បក្បងមិនពសាម ោះ

ប្តង់＊2

ពផេងៗពសៀត＊3 ចំនួនជរ ប

ឆ្ន ំ2020 68 167 75 183 493
ឆ្ន ំ2021 66 281 117 147 611

2. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងរដឋបបពវ ី)
(1)ចំនួនលរ ីថ្នប ដឹ ងរដឋបបពវ ីសូពៅទល់សងនឹងលមមជិសធិបញ្ហា

ពៅសាលាដំបូង (ជិសធិ  ិបជជញ្ហា  ជិសធិអនលនិពនធ ជាពដើម)

ប្បេព : “សាថ នភាពជពងាបជដីពីជំ  ំ ពរឿងរដឋបបពវ ីនិងរដឋបាលទល់សងនឹងលមមជិសធិបញ្ហា ជប្មប់ឆ្ន ំ2020” (សជេនវដដីចាប់ជប្មប់ក្ែ12 ឆ្ន ំ2020)
“សាថ នភាពជពងាបជដីពីជំ  ំ ពរឿងរដឋបបពវ ីនិងរដឋបាលទល់សងនឹងលមមជិសធិបញ្ហា ជប្មប់ឆ្ន ំ2021” (សជេនវដដីចាប់ជប្មប់ក្ែ12 ឆ្ន ំ2021)

＊1 ពលើលក្លងជិសធិអនលបពងកើតលមមវធីិ្
＊2 រមួទំងជំ  ំ ពរឿងរពំលាេការជមៃ ត់  ិបជលមម
＊3 ជិសធិបានតង់ លមមជិសធិពលើគំនិតថ្ចនប្បឌិតងមីចំព ោះរចនជមព័នធផលិតផល លមមជិសធិពលើលាច់រចន ជិសធិអនលបពងកើតលមមវធីិ្ “ចាប់
  ិបជលមមនិងពផេងៗពសៀត”
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・ ពៅលន ងវធិានការរតឹបនតឹងចំព ោះការរពំលាេជិសធិ  ិបជជញ្ហា ពៅប្បពសជបបន ន បណដ ឹងរដ្ឋបបគេណី្តេូបាន
គដដ តជាសំខាន់

・ នីតិវធីិ្រមួមន បណដ ឹងអងគគសចកដ ីនិងក្លរចាត់ក្ចងជាបគ ដ្ ោះអាសនន
・ការទមទរពៅលន ងប ដឹ ងអងគពជចលដី

រមួមន ①ក្លរបញ្ឈប់សកម្ាភាព②សំណងក្លរខូចខាត③ក្លរបញ្ឈប់សកម្ាភាព+សំណងក្លរខូចខាត

ពហើយបក្នថមពលើចំ  ចខាងពលើ ល៏រមួមន ④ចំ្ត់ក្លរសាដ រទ្ំនុកចិតត(ក្លរ្បក្លសសុំអភ័យគោស) 

⑤ក្លរោម្ោរកគម្េចគចាលនូេធាតុផសនំនេតថ ុរំគោភសិទ្ធ ិជាអាទ្ិ៍ផងក្ដរ
・ការទមទរពៅលន ងការចាត់ក្ចងជាបពណាដ ោះអាជនន គឺមនក្ត①ក្លរបញ្ឈប់សកម្ាភាពបន ពណាណ ោះ

2. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងរដឋបបពវ ី)
(2)លលា ៈពិពជជ
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ពៅលន ងប ដឹ ងរដឋបបពវ ី ចំ  ចវវិាសគឺជថិតពៅប្តង់ការបដឹងតវានអំពីារពតើជិសធិ  ិបជជញ្ហា គ្នម ន
ជ ពលភាពក្ដរឬពស ឬ ទល់សងនឹងភាពប្បហាល់ប្បក្ហលថ្នមនល ជាពដើម

・ចំព ោះផលិតផលរពំលាេជិសធិយានងចាជ់លាជ់ ក្ដលជំពៅពៅពលើផលិតផលក្លែងបនែំមនលលបី 
(ផលិតផលរពំលាេជិសធិ  ិបជជញ្ហា យានងចាជ់លាជ់) ឬ ផលិតផលរពំលាេលមមជិសធិបញ្ហា  
(ផលិតផលរពំលាេជិសធិអនលនិពនធយានងចាជ់លាជ់) គឺគ្នម នចំ  វវិាសពៅលន ងចាប់ពនោះពស ដូពចនោះ 
ពៅលន ងប ដឹ ងរដឋបបពវ ី ការបដឹងតវានគឺមនតិច។

・ដូពចនោះ លរ ីជាប ដឹ ងរដឋបបពវ ី ជាធ្មមតា ច ងចពមែើយនឹងបដឹងតវានអំពីការរពំលាេជិសធិ
・ផទ យពៅវញិ លរ ីក្ដលច ងចពមែើយមិនបដឹងតវានារជាការរពំលាេជិសធិ ភាគពប្ចើនគឺប្តូវបានពដាោះ

ស្រសាយតាមរយៈការបក្បលគ្នន រវាងភាគីក្ដល ល់ព័នធ ម ននឹងមនការដាល់ លយប ដឹ ង (ពលើលក្លង
លរ ីជាផលិតផលក្លែងបនែំមនលលបីនិងផលិតផលរពំលាេលមមជិសធិបញ្ហា )

2. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងរដឋបបពវ ី)
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(2)លលា ៈពិពជជ



2. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងរដឋបបពវ ី)
(3)នីតិវធីិ្ និង ក្ដនជមតថលិចច

[ការដាល់បូននូវ លយប ដឹ ង]
ការដាល់បូននូវ លយប ដឹ ងពៅកាន់ត លាការក្ដលមនជមតថលិចច

[ក្ដនជមតថលិចច]
ចំព ោះប ដឹ ងទល់សងនឹងជិសធិបានតង់ជាពដើម គឺជថិតពប្កាមក្ដនជមតថលិចចរបជ់សាលាដំបូងប្លុង

តូលយូ ឬ សាលាដំបូងប្លុងអូសាកា បន ក្នត ចំព ោះប ដឹ ងរពំលាេជិសធិ  ិបជជញ្ហា ល៏អាចប្តូវបាន
ពិនិតយពដាយសាលាដំបូងពផេងៗពសៀតផងក្ដរ
⇒យានងណាមិញ ការដាល់ លយប ដឹ ងគឺមនសំពនរប្បមូលផដ ំពៅ សាលាដំបូងប្លុងតូលយូនិង

សាលាដំបូងប្លុងអូសាកា ក្ដលមនក្ផនលបំនញលមមជិសធិបញ្ហា  (ក្ដនជមតថលិចចពប្កាមបពប្មើ
ជ។ ចាប់ជដីពីប ដឹ ងរដឋបបពវ ីមប្តាសី6-2)
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【ប្បេព: ពគហសំព័រថ្នសាលាឧសធរ ៍លមមជិសធិបញ្ហា
（ https://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/jurisdiction/index.html）】

(4)ដំព ើ រការថ្នប ដឹ ងទល់សង
នឹងលមមជិសធិបញ្ហា

2. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងរដឋបបពវ ី)

11

(ក្លរជំនំុជ្ម្ោះបណដ ឹងសាទ្ុកខ ) (ក្លរជំនំុជ្ម្ោះបណដ ឹងសាទ្ុកខ )

(ក្លរជំនំុជ្ម្ោះគលើកទ្ី1)

(ក្លរជំនុំជ្ម្ោះគលើកទ្ី1) (គសចកដ ីសគ្ម្ច)

សំណំុគរឿង

គៅសាោដ្ំបូងនីមួ្យៗ

ក្ដ្លសថ ិតគ្ក្លម្ក្ដ្ន

សម្តថកិចចននសាោ
ឧទ្ធរណ៍្កងុតូកយូ

សំណំុគរឿង

គៅសាោដ្ំបូងនីមួ្យៗ

ក្ដ្លសថ ិតគ្ក្លម្ក្ដ្ន

សម្តថកិចចននសាោ
ឧទ្ធរណ៍្កងុតូកយូ

សំណំុគរឿងរដ្ឋបបគេណីោក់ទ្ងនឹងកម្ាសិទ្ធ ិបញ្ញា

តុោក្លរកំពូល

សាោឧទ្ធរណ៍កម្ា

សិទ្ធ ិបញ្ញា
សាោឧទ្ធរណ៍កម្ាសិទ្ធ ិបញ្ញា

ក្លរយិាល័យបា៉ា តង់

រមួ្ោងំសាោដ្ំបូង្កងុតូកយូ /្កងុ
អូសាក្ល

សាោដ្ំបូងនីមួ្យៗគៅទូ្ោងំ
្បគទ្ស

សាោដ្ំបូង

្កងុតូកយូ /
្កងុអូសាក្ល

[ទ្្ម្ង់ជាបគចចកគទ្ស]
・ សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹងសិទ្ធ ិបា៉ា តង់
・សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹងកម្ាសិទ្ធ ិគលើ
គំនិតនចន្បឌិតថ្ាីចំគ ោះរចនាសម្ព័នធ
ផលិតផល

・សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹងសិទ្ធ ិគ្បើ្បាស់
គំនូរបង្ហា ញគសៀគវ ីននគសៀគវ ីប្ងួម្
្បគភទ្សឺម្ីកុងឌុចទ្័រ

・សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹងសិទ្ធ ិជាអនកនិព
នធចំគ ោះសាន នដ្បគងកើតកម្ា េធីិ

[ទ្្ម្ង់ម្ិនក្ម្នជាបគចចកគទ្ស]
・ សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹងកម្ាសិទ្ធ ិគលើកចច់រចនា
・ សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹងសិទ្ធ ិ ណិជជសញ្ញា
・ សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹងសិទ្ធ ិជាអនកនិពនធជា
គដ្ើម្ (គលើកក្លងេតថ ុក្ដ្លោក់ទ្ងនឹងសិទ្ធ ិជា
អនកនិពនធចំគ ោះសាន នដ្បគងកើតកម្ា េធីិ)

・ សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹងសិទ្ធ ិអនកបណុ្ោះប ដ្ ល
・ សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹងក្លររំគោភអតថ
្បគយាជន៍គៅកន ុង ណិជជកម្ា តាម្រយៈក្លរ

្បកួត្បក្ជងម្ិនគសាា ោះ្តង់

・ សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹង
សិទ្ធ ិបា៉ា តង់

・សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹង
កម្ាសិទ្ធ ិគលើគំនិតនចន

្បឌិតថ្ាីចំគ ោះរចនាស
ម្ព័នធផលិតផល

・ សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹង
កម្ាសិទ្ធ ិគលើកចច់រចនា

・ សំណំុគរឿងោក់ទ្ងនឹង
សិទ្ធ ិ ណិជជសញ្ញា

តុោក្លរកំពូល

បណដ ឹងលុបគចាល
គសចកដ ីសគ្ម្ច

សាោឧទ្ធរណ៍នីមួ្យៗ

ក្ដ្លមានសម្តថកិចចគលើទ្ីសាន ក់
ក្លរ

ននតុោក្លរជំនុំជ្ម្ោះគលើកទ្ី1

(ក្លរជំនំុជ្ម្ោះបណដ ឹងឧទ្ធរណ៍)

(ក្លរជំនំុជ្ម្ោះបណដ ឹងឧទ្ធរណ៍)



2. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងរដឋបបពវ ី)
(5)ការអន វតតពដាយបងាំ
ល. នីតិវធីិ្ជប្មប់ការចាប់ពផដើមអន វតត
・ ចំាបាច់ប្តូវមនលិែិតបំ  ល (សាលប្លមសាថ ពរ សាលប្លមក្ដលភាជ ប់ការប្បកាជឱ្យអន វតតជាបពណាដ ោះអាជនន 

លំ ត់ពហត ជដីពីការជោះជាពៅលន ងការបំន ំបប្មោះ ជាពដើម) 
・ការផដល់របូមនតអន វតតពៅលន ងលិែិតបំ  ល

ពៅលន ងប្បព័នធអន វតតជំ  ំ ពរឿងរដឋបបពវ ីពៅប្បពសជបបន ន គឺមនការក្បងក្ចលរវាងត លាការក្ដលជពប្មចពៅ
ពលើការមនឬគ្នម នជិសធិ និង ត លាការក្ដលជពប្មចអន វតតជិសធិក្ដលមន ពហើយលិែិតបំ  លក្ដលពលើតពេើងគឺនឹង
មិនក្មនប្តវូបានសសួលសាគ ល់ពលើអាន ភាពអន វតតបានភាែ មៗប្គប់លរ ីទំងអជ់ពនោះពស ដូពចនោះគឺចំាបាច់ប្តូវមន
ការជំអាងពីប្លឡាបញ្ជ ីត លាការក្ដលជថិតពៅលន ងត លាការក្ដលជពប្មចពៅពលើការមនឬគ្នម នជិសធិ 

・ការដាល់ លយពជនើជ ំនីតិវធីិ្អន វតតពៅកាន់ត លាការអន វតត (សាថ ប័នយ តតិធ្ម៌ពប្កាមប្បព័នធពៅប្លមមួយរបូក្ដលប្តវូបាន
ចាត់តំាងឱ្យជថិតពៅលន ងសាលាដំបូង)
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2. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងរដឋបបពវ ី)

ែ. ការអន វតតពដាយបងាំពៅលន ងលរ ីជំ  ំ ពរឿងរពំលាេ  ិបជជញ្ហា
① ការបងាំពដាយផ្ទទ ល់ ជាលរ ីក្ដលសាថ ប័នអន វតតារន ល់ជាតិពធ្វើជលមមភាពអន វតតជិសធិពដាយផ្ទទ ល់ 

ឧោហរណ:៍ ក្លរអនុេតតោក់ទ្ងនឹង្បាក់ក្លស (ចំគ ោះចំ្ត់ក្លរបញ្ឈប់សកម្ាភាពរំគោភសិទ្ធ ិ ណិជជសញ្ញា គឺ
ម្ិនអាចអនុេតតក្លរបងខំគោយដេ ល់បានគទ្)

② ការអន វតតបំនួជ លរ ីក្ដលតប្មូវឱ្យមច ជ់បំ  លឬតតិយបនពធ្វើជលមមភាពអន វតតជិសធិ
① ការអន វតតពដាយបងាំទល់សងនឹងកាតពវលិចចក្ដលមនពគ្នលពៅឱ្យពធ្វើជលមមភាពណាមួយ
ឧោហរណ:៍ ក្លរ្បក្លសសុំអភ័យគោសក្លរកគម្េចគចាលនូេេតថ ុធាតុផសកំ្ដ្លគ្បើគៅកន ុងទ្គងវើរំគោភសិទ្ធ ិ ណិជជសញ្ញា
ក្លរដ្កយកគចញនូេបរកិ្លខ រ ។ល។

② ការអន វតតពដាយបងាំទល់សងនឹងកាតពវលិចចក្ដលមនពគ្នលពៅមិនឱ្យពធ្វើជលមមភាពណាមួយ
ឧោហរណ:៍ ក្លរកគម្េចគចាលនូេផលិតផលរំគោភសិទ្ធ ិ គៅកន ុងករណីក្ដ្លគៅបនតក្លរផលិតនូេផលិតផលរំោភ
បំ ន គោោះគ្ក្លយគពលក្ដ្លសាល្កម្សគ្ម្ចឱ្យបញ្ឈប់សកម្ាភាពបានចូលជាសាថ ពរគហើយក៏គោយ

③ វធិានបងាំពដាយប្បពយាល ជាលរ ីក្ដលតប្មវូឱ្យលូនបំ  លែែួនឯងពធ្វើជលមមភាពអន វតតជិសធិ និងបក្នថមការបងាំក្ផនលផែូវចិតតតាមរយៈការតប្មវូពអាយជងជាប្បាល់
ឧោហរណ៍: ក្លរោក់បំណុលជា្បាក់បងខំរហូតដ្ល់គពលបញ្ឈប់ទ្គងវើរំគោភសទិ្ធ ិ ណជិជសញ្ញា
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(5)ការអន វតតពដាយបងាំ



3. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងប្ពហមស ឌ )
(1)ពទជប្ពហមស ឌ ចំព ោះការរពំលាេជិសធិ  ិបជជញ្ហា

14

・ ពទជរពំលាេ  ិបជជញ្ហា  (ចាប់ជដីពី  ិបជជញ្ហា មប្តាសី78)
→មិនក្មនជាការពធ្វជប្បក្ហជ បន ក្នត ចំាបាច់ប្តូវក្តជាគចតនា គឺែ ជពីសំនួលែ ជប្តូវ

ពៅលន ងជំ  ំ ពរឿងរដឋបបពវ ី
・ក្លរផដនាេ គោសោក់ពនធនាគ្មរ 10 ឆ្ន ំចុោះគ្ក្លម្ ឬក្លរពិន័យជា្បាក់ 1000 ម្ុឺនគយនចុោះគ្ក្លម្

ឬក្លរអនុេតតគោស្តួតគ្មន

・បញ្ញា តត ិពីរភាគី (ចាប់ជដីពី  ិបជជញ្ហា មប្តាសី82ចំ  ចសី1)
→ លរ ីក្ដលអនលតំណាងថ្ននីតិប គគល ឬល៏ អនលបំនួជ អនលជ ីឈនួល ឬ ប គគលិលពផេងៗ

ពសៀតថ្ននីតិប គគលឬប គគល បានប្បប្ពឹតតសពងវើរពំលាេជិសធិទល់សងនឹងការង្ហររបជ់
នីតិប គគលឬប គគលពនោះ ការផដនទ ពទជពិន័យល៏ប្តូវបានអន វតតចំព ោះនីតិប គគលឬ
ប គគលពនោះផងក្ដរ។ លរ ីជានីតិប គគល ការពិន័យគឺ 3 រយោនគយនច ោះពប្កាម 
ពហើយលរ ីជាប គគល ការពិន័យគឺ 1 រយោនគយនច ោះពប្កាម



3. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងប្ពហមស ឌ )

[ប្បេព: “ពជៀវពៅលាតប្តដាងបសពលមើជឆ្ន ំ2021”]＊ ជំពៅពៅពលើជមបិលមន្តនតីសសួលជំ  ំ ពរឿងក្ដលប្ពោះរបអាជាា បានសសួលសាគ ល់ឬបានសសួលពដាយផ្ទទ ល់ និង ជំ  ំ ពរឿងក្ដលប្តូវ
បានបញ្ជូ នឬពផាើពីមន្តនតីនគរបាលយ តតិធ្ម៌ (រមួទំងមន្តនតីនគរបាលយ តតិធ្ម៌ពិពជជនិងមន្តនតីប្តួតពិនិតយថ្នសីភាន ល់ង្ហរគយារន ល់ជាតិ)

15

ឆ្ន ំ2001 ឆ្ន ំ2010 ឆ្ន ំ2020

ចាប់ជដីពី  ិបជជញ្ហា

ច្បាប់ស្ដីពីសិ្ទ្ធិិ្នកនិិពិិ

ឆ្ន ំ2001〜ឆ្ន ំ2020(នល់)

(1) បក្ប្មបប្មួលថ្នចំនួនជមបិលមន្តនតីសសួលជំ  ំ ពរឿងងមី＊ ថ្នអយយការជំ  ំ ពរឿងលដី
រពំលាេលមមជិសធិបញ្ហា  (ការបំ នចាប់ជដីពី  ិបជជញ្ហា  ការបំ នចាប់ជដីពី
ជិសធិអនលនិពនធ)



3. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងប្ពហមស ឌ )

[ប្បេព: “អំពីសាថ នភាពក្ជវងរលព ើញបនពលមើជលន ងជំ  ំ ពរឿងបសពលមើជទល់សងនឹងពជដឋលិចចរជ់ពៅជាអាសិ៍ពៅឆ្ន ំ2020” (សីភាន ល់ង្ហរនគរបាល នយលដាឋ នជ វតថិភាពរជ់ពៅ មន្តនតីប្គប់ប្គងវធិានការ ពជដឋលិចចរជ់ពៅ)]

(2) ចំនួនលរ ីក្ជវងរលព ើញបនពលមើជលន ងជំ  ំ ពរឿងលដីរពំលាេលមមជិសធិបញ្ហា  
(ការបំ នចាប់ជដីពី  ិបជជញ្ហា ) 

16

2011 2020

ជំ  ំ ពរឿងបសពលមើជរពំលាេជិសធិ
  ិបជជញ្ហា
លន ងចំពណាមពនោះ គឺជាជំ  ំ ពរឿងបសពលមើជ
ក្ដលពប្បើប្បាជ់ប្បព័នធអ ីនធឺ្ ិត

ភាគរយថ្នជំ  ំ ពរឿងបសពលមើជក្ដលពប្បើ
ប្បាជ់ប្បព័នធអ ីនធឺ្ ិត

ឆ្ន ំ2011 ឆ្ន ំ2012 ឆ្ន ំ2013 ឆ្ន ំ2014 ឆ្ន ំ2015 ឆ្ន ំ2016 ឆ្ន ំ2017 ឆ្ន ំ2018 ឆ្ន ំ2019 ឆ្ន ំ2020

(ជំ  ំ ពរឿង)



3. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងប្ពហមស ឌ )

[ប្បេព: “អំពីសាថ នភាពក្ជវងរលព ើញបនពលមើជលន ងជំ  ំ ពរឿងបសពលមើជទល់សងនឹងពជដឋលិចចរជ់ពៅជាអាសិ៍ពៅឆ្ន ំ2020” (សីភាន ល់ង្ហរនគរបាល នយលដាឋ នជ វតថិភាពរជ់ពៅ មន្តនតីប្គប់ប្គងវធិានការ ពជដឋលិចចរជ់ពៅ)] 17

2011 2020

ឆ្ន ំ2011 ឆ្ន ំ2012 ឆ្ន ំ2013 ឆ្ន ំ2014 ឆ្ន ំ2015 ឆ្ន ំ2016 ឆ្ន ំ2017 ឆ្ន ំ2018 ឆ្ន ំ2019 ឆ្ន ំ2020

(ស្ំណ ំរ ឿង)

(3) ចំនួនលរ ីក្ជវងរលព ើញបនពលមើជលន ងជំ  ំ ពរឿងលដីរពំលាេលមមជិសធិបញ្ហា  
(ការបំ នចាប់ជដីពីជិសធិអនលនិពនធ) 

ជំ  ំ ពរឿងបសពលមើជរពំលាេជិសធិ
  ិបជជញ្ហា
លន ងចំពណាមពនោះ គឺជាជំ  ំ ពរឿងបសពលមើជ
ក្ដលពប្បើប្បាជ់ប្បព័នធអ ីនធឺ្ ិត

ភាគរយថ្នជំ  ំ ពរឿងបសពលមើជក្ដលពប្បើ
ប្បាជ់ប្បព័នធអ ីនធឺ្ ិត



・ ពទជប្ពហមស ឌ ជប្មប់ការរពំលាេលមមជិសធិបញ្ហា ប្តូវបានអន វតតចំព ោះក្តលរ ីជាបទ្គលា ើសគោយគចតនា
បន ពណាណ ោះ។

⇒ការផដនទ ពទជជាពទជប្ពហមស ឌ គឺប្តូវបានលំ ត់ពប្កាមភាពជាល់ក្ជដងចំព ោះក្តជំ  ំ ពរឿងលដីក្ដលប្តូវ
បានសសួលសាគ ល់ពៅពលើភាពចាជ់លាជ់ថ្នអងគពហត ជដីអំពីសពងវើរពំលាេជិសធិនិងការប្បប្ពឹតតសពងវើពនោះ
ពដាយពចតន មនដូចជាទល់សងនឹងផលិតផលរពំលាេជិសធិយានងចាជ់លាជ់ ក្ដលជំពៅពៅពលើ
ផលិតផលក្កែងបនែ ំមា៉ា កលបី (ផលិតផលរំគោភសិទ្ធ ិ ណិជជសញ្ញា យា៉ា ងចចស់ោស់) និង ផលិតផលរំគោភ
កម្ាសិទ្ធ ិបញ្ញា (ផលិតផលរំគោភសិទ្ធ ិអនកនិពនធយា៉ា ងចចស់ោស់) ជាអាសិ៍បន ពណាណ ោះ

・ ពៅលន ងជំ  ំ ពរឿងបសពលមើជក្លែងបនែំមនលលបី (ការបំ នចាប់ជដីពី  ិបជជញ្ហា ) ភាគពប្ចើនគឺជាករណីនាចូំល
គោយសមាា ត់ពីពប្ៅប្បពសជ (ជាចមបងពីប្បពសជចិននិងប្បពសជលូពរ ន)

3. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងប្ពហមស ឌ )
(4)លលា ៈពិពជជ
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・ នីតិវធីិ្ជំ  ំ ពរឿងរដឋបបពវ ីនិងនីតិវធីិ្ជំ  ំ ពរឿងប្ពហមស ឌ ប្តូវបានក្បងក្ចលពីគ្នន យានងតឹងរ ងឹ។ ដូពចនោះ ជាពគ្នលការ ៍ ពៅលន ងការបំន ំបប្មោះជំ  ំ ពរឿងប្ពហមស ឌ
គឺគ្នម នប្បព័នធក្ដលអន វតតការជងជំ ងជាប្បាល់ចំព ោះបនរងពប្គ្នោះពនោះពស។

(ពជចលដីពយាង)  ល៏មនប្បព័នធក្ដលពៅារ “ប្បព័នធបសបញ្ហជ ជំ ងការែូចខាត”ផងក្ដរ បន ក្នត ជំ  ំ ពរឿងក្ដលជាពគ្នលពៅប្តូវអន វតតប្បព័នធពនោះគឺជថិត
ពប្កាមលលាែ ឌ លំ ត់ ពហើយជំ  ំ ពរឿងទល់សងនឹងការរពំលាេលមមជិសធិបញ្ហា គឺមិនក្មនជាពគ្នលពៅជប្មប់ការអន វតតប្បព័នធពនោះពស

・ មយនងពសៀត ពយាងតាមប្បព័នធ េជត តាងក្ដលពលចពេើងពៅលន ងជំ  ំ ពរឿងប្ពហមស ឌ គឺមិនក្មនារមិនអាចពប្បើប្បាជ់ពៅលន ងប ដឹ ងរដឋបបពវ ីពនោះពស បន ក្នត ពៅលន ង
ការអន វតតជាល់ក្ជដង លរ ីដូចពនោះគឺមិនប្តូវបានអន វតតពេើយ

・ រមួមនបទ្គលា ើសក្ដ្ល្តេូក្លរមានបណដ ឹងពីជនរងគ្គ្មោះ (បសពលមើជក្ដលចំាបាច់ប្តូវការមនការបដឹងពីបនរងពប្គ្នោះពដើមបីប្ពោះរបអាជាា អាចពរៀបចំអន វតតប ដឹ ងអាជាា ) 
និងបទ្គលា ើសក្ដ្លមិ្ន្តេូក្លរមានបណដ ឹងពីជនរងគ្គ្មោះ

ឧទហរ ៍ថ្នបសពលមើជក្ដលប្តូវការមនប ដឹ ងពីបនរងពប្គ្នោះ : បសពលមើជរពំលាេបំ នពលើ ជិសធិអនលនិពនធ＊ការជមៃ ត់  ិបជលមម (ចាប់ជដីពីការសប់សាដ ត់ការ
ប្បលួតប្បក្បងមិនពសាម ោះប្តង់) ។ល។

ឧទហរ ៍ថ្នបសពលមើជក្ដលមិនប្តូវការមនប ដឹ ងពីបនរងពប្គ្នោះ : បសពលមើជរពំលាេបំ នពលើ ជិសធិបាន តង់ លមមជិសធិពលើគំនិតថ្ចនប្បឌិតងមីចំព ោះរចនជមព័នធ
ផលិតផល លមមជិសធិពលើលាច់រចន ជិសធិ  ិបជជញ្ហា ។ល។

3. វធិានការរតឹបនតឹងពៅប្បពសជបបន ន (ប ដឹ ងប្ពហមស ឌ )

＊ចាប់ពីថ្ងៃសី1 ក្ែលលកដា ឆ្ន ំ2019ពៅ មួយក្ផនលប្តូវបានផ្ទែ ជ់បដូរពៅជាបសពលមើជក្ដលមិនប្តូវការមនប ដឹ ងពីបនរងពប្គ្នោះ 19

(4)លលា ៈពិពជជ



4. ប្បព័នធប្គប់ប្គងប្ពំក្ដនពៅប្បពសជបបន ន
(1) សាថ នភាពថ្នការបញ្ឈប់ជលមមភាពថ្នផលិតផលរពំលាេលមមជិសធិបញ្ហា

ពៅតំបន់ប្ពំក្ដន

[ប្បេព : ពគហសំព័រថ្នប្លជួងហិរញ្ាវតថ (https://www.mof.go.jp)]

ជមិសធផលថ្នការបញ្ឈប់ជលមមភាពនំ
ចូលពៅ ល់លណាដ លឆ្ន ំដំបូងថ្នឆ្ន ំ
2022 គឺ កន ុង1នថ្ាជាម្ធយម្ 69ករណី

2235ម្ុខទ្ំនិញ

20ឆ្ន ំ2019 ឆ្ន ំ2020 ឆ្ន ំ2021 ឆ្ន ំ2022 ឆ្ន ំ2019 ឆ្ន ំ2020 ឆ្ន ំ2021 ឆ្ន ំ2022

(ក្ផែលពលើចំនួនលរ ី) (ក្ផែលពលើចំនួនម ែសំនិញ)(លរ ី)

 ល់លណាដ
លឆ្ន ំច ង
ពប្កាយ
 ល់លណាដ
លឆ្ន ំដំបូង

 ល់លណាដ
លឆ្ន ំច ង
ពប្កាយ
 ល់លណាដ
លឆ្ន ំដំបូង



4. ប្បព័នធប្គប់ប្គងប្ពំក្ដនពៅប្បពសជបបន ន

[ប្បេព : ពគហសំព័រថ្នប្លជួងហិរញ្ាវតថ (https://www.mof.go.jp)]

[នេិកា (ផលិតផលរពំលាេ
ជិសធិ  ិបជជញ្ហា )]

[ជមបលសូរជពទសំពនើប (ផលិតផល
រពំលាេជិសធិអនលនិពនធ)]

(2) ឧទហរ ៍ថ្នផលិតផលក្ដលបានបញ្ឈប់ជលមមភាព
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ល. អាជយដាឋ នពផាើ លយពជនើជ ំ: រដឋបាលគយណាមួយលន ងចំពណាមសីតំាងទំង9ពៅសូទំងប្បពសជ

4. ប្បព័នធប្គប់ប្គងប្ពំក្ដនពៅប្បពសជបបន ន

[ប្បេព : ពគហសំព័រថ្នរដឋបាលគយ ( https://www.customs.go.jp )]

(3)នីតិវធីិ្ពៅលន ងការដាល់ លយពជនើជ ំបញ្ឈប់ជលមមភាពនំចូល
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រដឋបាលគយហាល ដាតិ

រដឋបាលគយណាហក យាន

រដឋបាលគយអូសាកា

រដឋបាលគយតំបន់អ គិណាវាន

រដឋបាលគយតូលយូ

រដឋបាលគយយ ល ហាមនរដឋបាលគយណាហាក សាគិ

រដឋបាលគយែូបិ

រដឋបាលគយមន បិ



ជិសធិបានតង់ លមមជិសធិពលើគំនិតថ្ចនប្បឌិតងមីចំព ោះរចនជមព័នធផលិតផល លមមជិសធិពលើលាច់រចន 
ជិសធិ  ិបជជញ្ហា  ជិសធិ(ក្លបរ)អនលនិពនធ ជិសធិអនលប ដ ោះបណាដ ល ចាប់ជដីពីការសប់សាក ត់ការប្បលួត
ប្បក្បងមិនពសាម ោះប្តង់
cf ពៅលន ងក្លរផដល់ព័ត៌មានោក់ទ្ងនឹងក្លរបញ្ឈប់សកម្ាភាពនាចូំល ជិសធិពប្បើប្បាជ់គំនូរបង្ហា ញពជៀគវីល៏ជថិត

លន ងពគ្នលពៅថ្នការប្គប់ប្គងផងក្ដរ

4. ប្បព័នធប្គប់ប្គងប្ពំក្ដនពៅប្បពសជបបន ន
ែ. ជិសធិក្ដលជាពគ្នលពៅអន វតត

គ. ឯលសារភាជ ប់
・ លរ ីសសួលបានលិែិតសាលប្លម/ពជចលដីជពប្មចពលើការចាត់ក្ចងជាបពណាដ ោះអាជននពីត លាការ គឺ

ប្តូវភាជ ប់ឯលសារពនោះ បន ក្នត ល៏អាចពប្បើប្បាជ់លិខិតគក្លសលេចិ័យរបស់គម្ធាេជីាអាទ្ិ៍ផងក្ដរ ពដាយ
ពៅលន ងការអន វតតជាល់ក្ជដង ភាគពប្ចើនគឺដាល់ លយពជនើជ ំពដាយភាជ ប់លិែិតពកាជលវច័ិយរបជ់
ពមធាវជីាអាសិ៍

・ ឯលសារក្ដលប្តូវការចំាបាច់គឺែ ជគ្នន ពៅតាមប្បពេសថ្នជិសធិ។ ពៅលន ងលរ ីជាការបំ នចាប់ជដីពី
ការសប់សាក ត់ការប្បលួតប្បក្បងមិនពសាម ោះប្តង់ គឺចំាបាច់ប្តូវការលិខិតក្ថ្ែងគយាបល់របស់រដ្ឋម្ន្តនត ី
្កសួងគសដ្ឋកិចចនិងឧសាហកម្ាជាដាច់ខាត 23



4. ប្បព័នធប្គប់ប្គងប្ពំក្ដនពៅប្បពសជបបន ន
(4)លរ ីពិបាលជពប្មចពៅពលើារពតើជាការរពំលាេជិសធិឬមិនក្មន
ល. នីតិវធីិ្សសួលសាគ ល់

ប្បព័នធក្ដលលន ងលរ ីរដឋបាលគយបានរលព ើញផលិតផលក្ដលជងេ័យារជាការរពំលាេលមមជិសធិបញ្ហា  
រដឋបាលគយប្តូវបូនដំ ឹងអំពីបញ្ហា ពនោះពៅដល់អនលមនជិសធិនិងអនលនំចូល ពដើមបីជ ំការក្ងែងពយាបល់និង
បង្ហា ញេជត តាងពីភាគីមា ងៗ រចួរដឋបាលគយនឹងពធ្វើការសសួលសាគ ល់ារជាផលិតផលរពំលាេជិសធិឬមិនក្មន

ែ. ប្បព័នធជភាបំនញ

ប្បព័នធក្ដលលន ងលរ ីពិបាលជពប្មចារជាផលិតផលរពំលាេជិសធិឬមិនក្មន គឺប្តូវពប្បើជពរ ើជសភាជំនាញ
(ប គគលក្ដលមនបសពិពសាធ្ន៍ក្ផនលចំព ោះដឹង ដូចជា សាស្ត្សាត ចារយ ពមធាវ ីជាពដើម) រចួសាដ ប់ការក្ងែង
ពយាបល់របជ់ប គគលពនោះ ពដើមបីពធ្វើការវនិិចឆ័យ
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4. ប្បព័នធប្គប់ប្គងប្ពំក្ដនពៅប្បពសជបបន ន
(5)ការពប្ងឹងបសបបញ្ាតតិថ្នការហូរចូលផលិតផលក្លែងកាែ យពីពប្ៅប្បពសជ

ការលល់ផលិតផលពីជំណាល់អាបីវលរបរពសជពៅកាន់អនលនំចូលលលា ៈប គគល គឺមិនធាែ ប់
ប្តូវបានចាត់ចូលជាលរ ីរពំលាេជិសធិ  ិបជជញ្ហា ពស បន ក្នត ពយាងតាមវពិសាធ្នលមមចាប់ជដីពី
  ិបជជញ្ហា  (អន ម័ត ពៅថ្ងៃសី1 ក្ែត លា ឆ្ន ំ2022) អាបីវលរបរពសជលន ងលរ ីខាងពលើល៏ប្តូវបាន
ជនមតឱ្យសសួលែ ជប្តូវចំព ោះការរពំលាេជិសធិ  ិបជជញ្ហា ពៅប្បពសជបបន នផងក្ដរ។

⇒ ចំព ោះប ដឹ ងរដឋបបពវ ីនិងប ដឹ ងប្ពហមស ឌ  ពប្ៅអំពីការបញ្ឈប់ជលមមភាពពដាយរដឋបាលគយ ពៅែ ៈពពលបចច បបនន គឺមិនទន់មនការលំ ត់ចាជ់លាជ់ារពតើប្តូវពធ្វើចំណាត់ការយានងណាពនោះពស

[ប្បេព : ពគហសំព័រថ្នការយិាល័យបានតង់ (https://www.jpo.go.jp )]
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ពប្ៅប្បពសជ ប គគល
※ប គគល (ពលើលក្លងមច ជ់អាបីវលមមលលា
 ៈប គគល។)
គឺជថិតពៅពប្ៅពគ្នលពៅថ្នការផដនទ ពទជ

ប្បពសជ
បបន ន

សពងវើក្ដលប្តូវបានបញ្ហជ ល់ចាជ់លាជ់ារជាសពងវើរពំលាេជិសធិ ពប្កាយពពលពធ្វើវពិសាធ្នលមម
ចាប់សពងវើក្ដលប្តូវបានចាត់ស លារជាសពងវើរពំលាេជិសធិ តំាងពីម នពពលពធ្វើវពិសាធ្នលមមចាប់

អាបីវលរ
ការយលចូល
ពដាយពផាើតាម
ថ្ប្បជ ីយ៍

ការយលចូល
ពដាយពផាើតាម
ថ្ប្បជ ីយ៍

អាបីវលរ
ការនំ
ចូល

អន បបទន
ជាពដើម

ប គគល



5. វធិានការរតឹបនតឹងចំព ោះផលិតផលក្លែងកាែ យពៅពលើប្បព័នធអ ីនធឺ្ ិត

・ លន ងចំពណាមការរពំលាេជិសធិពៅពលើប្បព័នធអ ីនធឺ្ ិត លរ ីជាការបរហិារ
ពលរ តិ៍ជាពដើម ភាគពប្ចើនគឺមិនចាជ់អំពីអាជយដាឋ នឬព ម្ ោះរបជ់អនល
ផេពវផាយពស បន ក្នត លរ ីជាផលិតផលក្លែងកាែ យ (ការរពំលាេជិសធិ  ិបជ
ជញ្ហា ) ភាគពប្ចើនគឺមនការបង្ហា ញនូវអាជយដាឋ នឬព ម្ ោះរបជ់អនល
រពំលាេជិសធិ
・លរ ីអាជយដាឋ ននិងព ម្ ោះថ្នអនលរពំលាេជិសធិមនលលា ៈចាជ់លាជ់
គឺអាចដាល់ លយប ដឹ ងរដឋបបពវ ីពីដំបូងក្តមដង

(1)លរ ីអាជយដាឋ ននិងព ម្ ោះថ្នអនលរពំលាេជិសធិមនលលា ៈចាជ់លាជ់
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(2)លរ ីអាជយដាឋ ននិងព ម្ ោះថ្នអនលរពំលាេជិសធិមនលលា ៈមិនចាជ់លាជ់ 
(ម នវពិសាធ្នលមមចាប់)

អន វតតក្លរោម្ោរគ្ៅតុោក្លរចំគ ោះភាគីផដល់ខែ ឹម្សារ(CP) ពដាយក្ផែលពលើសិជពៅអន វតតក្ដលក្ចងពដាយ
ប្លុមប្បឹលាពិពប្គ្នោះ (ជហព័នធថ្នប្លុមអាបីវលមមឯលបនពប្ចើន) មនដូចជា សិជពៅអន វតតចាប់ជដីពីការលំ ត់
សំនួលែ ជប្តូវចំព ោះភាគីផដល់

លរ ីមិនអន វតតការល បពចាលក្ផែលពលើសិជពៅអន វតតពស ពនោះនឹងមនការពជនើជ ំក្លរចាត់ក្ចងជាបគ ដ្ ោះអាសននចំគ ោះ CP 
ពដើមបីសសួលបានអាជយដាឋ នIP (IP Address) និង ប្តាពពលពវលា (Timestamp) (ការទមទរពបើលបង្ហា ញព័ត៌មនអនលបពញ្ចញ
ែែឹមសារ ក្ផែលពលើចាប់ជដីពីការលំ ត់សំនួលែ ជប្តវូចំព ោះភាគីផដល់)
ពដាយសារអាចពជនើជ ំការល បពចាលស្រជបពពលគ្នន ពនោះក្ដរ ដូពចនោះ ប្បជិនពបើប្តឹមក្តជាការល បពចាលសំព័រ ពនោះគឺអាច

ជពប្មចបានពៅដំណាល់កាលពនោះ

លរ ីទមទរជំ ងការែូចខាត គឺប្តូវក្ជវងរលឱ្យព ើញនូវភាគីផដល់ក្លរចូល(AP) ពដាយក្ផែលពលើ
អាជយដាឋ នIP និង ប្តាពពលពវលា ក្ដលសសួលបានពៅ② រចួោក់ កយបណដ ឹងអងគគសចកដ ីចំគ ោះAP ពដើមបី
ទមទរការពបើលបង្ហា ញអាជយដាឋ ននិងព ម្ ោះរបជ់អនលរពំលាេជិសធិ (ការទមទរពបើលបង្ហា ញព័ត៌មនអនល
បពញ្ចញែែឹមសារ ក្ផែលពលើចាប់ជដីពីការលំ ត់សំនួលែ ជប្តូវចំព ោះភាគីផដល់)

ដាល់ លយបណដ ឹងរដ្ឋបបគេណីចំគ ោះអនករំគោភសិទ្ធ ិ ពដាយក្ផែលពលើអាជយដាឋ ននិងព ម្ ោះក្ដលបានពបើល
បង្ហា ញពៅខាងពលើ

①

②

③

④
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(3)លរ ីអាជយដាឋ ននិងព ម្ ោះថ្នអនលរពំលាេជិសធិមនលលា ៈមិនចាជ់លាជ់ 
(ពប្កាយវពិសាធ្នលមមចាប់)

អន វតតក្លរោម្ោរគ្ៅតុោក្លរចំគ ោះភាគីផដល់ខែ ឹម្សារ(CP) ពដាយក្ផែលពលើសិជពៅអន វតតក្ដលក្ចងពដាយ
ប្លុមប្បឹលាពិពប្គ្នោះ មនដូចជា សិជពៅអន វតតចាប់ជដីពីការលំ ត់សំនួលែ ជប្តូវចំព ោះភាគីផដល់

ពជនើជ ំការពចញបទ្បញ្ញជ គបើកបង្ហា ញព័ត៌មានអនកបគញ្ច ញខែមឹ្សារ(ចចប់គ្ក្លយេគិសាធនកម្ាមា្តាទ្ី8ចុោះគ្ក្លម្) ្សបគពល
នឹងបទ្បញ្ញជ ផដល់ព័ត៌មាន(ចចប់គ្ក្លយេគិសាធនកម្ាមា្តាទី្15) ចំគ ោះCP រចួគសន ើសុំក្លរគចញបទ្បញ្ញជ គបើកបង្ហា ញព័ត៌មានអនក
បគញ្ច ញខែ ឹម្សារ ចំគ ោះភាគីផដល់ក្លរចូល(AP) ក្ដលក្ជវងរលព ើញតាមរយៈព័ត៌មនក្ដលបានពបើលបង្ហា ញពដាយCP 
(អាជយដាឋ នIP និង ប្តាពពលពវលា គឺប្តូវបានពបើលបង្ហា ញពី CP ពៅកាន់ AP)
ភាគីផដល់ការចូល(AP)ប្តូវពបើលបង្ហា ញអាជយដាឋ ននិងព ម្ ោះរបជ់អនលរពំលាេជិសធិពៅដល់អនលក្ដលបានពជនើជ ំ ពដាយក្ផែល

ពលើបសបញ្ហជ ពបើលបង្ហា ញ

ដាល់ លយបណដ ឹងរដ្ឋបបគេណីចំគ ោះអនករំគោភសិទ្ធ ិ ពដាយក្ផែលពលើអាជយដាឋ ននិងព ម្ ោះក្ដល
បានពបើលបង្ហា ញពៅខាងពលើ

①

②
+

③

④

ក្លរោម្ោរចំគ ោះCP និងក្លរោម្ោរចំគ ោះAP ្តេូបានដែ ស់ប្រូគៅជាអាចអនុេតតតាម្នីតិេធិីនន
សំណុំគរឿងមិ្ន្តេូក្លរ កយបណដ ឹងក្តមួ្យ

(វេគិសាធនកម្ាចចប់សដ ីពីក្លរកំណត់ទំ្នួលខសុ្តេូចំគ ោះភាគីផដល់ អនុម្័តគៅនថ្ាទី្1 ក្ខតុោឆ្ន ំ2022)
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ជូមអរគ  ជប្មប់ការយលចិតតស លដាល់សាដ ប់

ជិកាា សាលាតាមដានដំព ើ រការ JSIP
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ជហព័នធពមធាវបីបន ន មបឈម ឌ លលមមជិសធិបញ្ហា  ប្បធានPTអនតរជាតិ
ពមធាវ ីហ ីរន   ជ ីហកិត ជ ី (Hirano Shigetoshi) 
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