
                 《ការស្នា ក់នៅរយៈនេលខ្ល》ីឯកស្នរតម្រូវករសម្ាប់ករនសា ើស ុំទិដ្ឋា ករ
                       ម្តវូដ្ឋក់ឯកស្នរសុំនៅនែើរពាក់េន័្ាចុំណ ចណាដែលរិន្ាន្ករកុំណត់ជាេិនសស

នោលបុំណងទសសន្កិចច 【នរៀបចុំនដ្ឋយអ្ាកដ្ឋក់ពាកយស ុំទិដ្ឋា ករ】 【នរៀបចុំេខីាងជប  ន្】

①លខិិ្តឆ្លងដែន្ ①លខិិ្តបញ្ជា ក់រូលនេត នន្ករអ្ន ា្ ើញ

②ពាកយស ុំទិដ្ឋា ករចូលម្បនទសជប  ន្ ②ឯកស្នរបញ្ជា ក់ទុំនាក់ទុំន្ងម្រួស្នរ

③ របូថត(4.5㎝×4.5㎝）រួយសន្ល ឺក ・នសចកត ីចរលងលខិិ្តច ុះប ា្ មី្រួស្នរ

④លខិិ្តបញ្ជា ក់ករងារ នដ្ឋយបញ្ជា ក់អ្ុំេតួីនាទី  ម្រក់នបៀវតស ③រនម្ាងករម វធីិស្នា ក់នៅ(ករម វធីិម្បចុំនថៃចប់តុំងេនីថៃនៅែលរ់េូតែលន់ថៃម្តឡប់រកវញិ

និ្ង រយៈនេលទទួលករអ្ន្ ញ្ជា តិនោយឈប់សុំរាក ររួទុំងនលខ្នជើងយន្តន ុះនថៃចូលនិ្ងនថៃនចញេមី្បនទសជប  ន្)

⑤ឯកស្នរបញ្ជា ក់អ្ុំេលីទាភាេោចរា៉ា ប់រងករចុំណាយកន ុង ④នបើអ្ាកអ្ន ា្ ើញ/អ្ាកធានាជាជន្បរនទសៈាលខិិ្តថតចរលងប័ណណ ស្នា ក់នៅាាលខិិ្តបញ្ជា ក់ទី

ករនធវ ើនណើរាាាា(ម្បសនិ្នបើខាងជប  ន្ជាងអ្ាករា៉ា ប់រងករចុំណាយា ទីលុំនៅ (បញ្ជា ក់ម្រប់ចុំណ ចពាក់េន័្ា នលើកដលងដតកូែរបស់លិខិ្ត)        ឯកស្នរថតចរលងលខិិ្ត

➣នៅនលងបងបអ នូ្ <រិន្ម្តវូករ>) ឆ្លងដែន្(ររួទ ុំងទុំេ័រាន្នរុះាម្តនចញចូលានិ្ងម្តអ្ន្ ញ្ជា តស្នា ក់នៅ)

បងបអ នូ្បនងក ើត ・នសចកត ីចរលងត លយប ា្ ីរណនី្ ឫាលខិិ្តបញ្ជា ក់សរត លយ ＊នបើអ្ាកធានាជាអ្ាករា៉ា ប់រងនលើនស្នេ  យនស្នដ្ឋាាសូរនរៀបចុំឯកស្នរេនីលខ្ ⑤ ែល⑦់

 ញាតិថ្នា ក់ទី៣ នៅធនាោរ   ឬានសៀវនៅរណនី្បន ា្ ើសុំនច ⑤លខិិ្តធានា

⑥ឯកស្នរបញ្ជា ក់ទុំនាក់ទុំន្ងម្រួស្នរ ⑥ឯកស្នរណារួយរបសអ់្ាកធានាកន ុងចុំនណារឯកស្នរខាងនម្ករា(ររួទ ុំងឯកស្នរចុំណូលសរ ប)

・នសៀវនៅម្រួស្នរ  ឬ នសៀវនៅស្នា ក់នៅ  ឬ សុំប ម្តកុំនណើត  ឬ ・លខិិ្តបញ្ជា ក់ម្រក់ចុំណូល  លខិិ្តបញ្ជា ក់ម្រក់បង់េន្ា ា(នចនញនដ្ឋយអ្ងគភាេេន្ាដ្ឋរម្កងុា

សុំប ម្តោពាេេ៍ិពាេ៍ ខ្ណឌ ាសងាក ត់ាភូរិ)

・លខិិ្តបញ្ជា ក់សរត លយ

→  កន ុងករណីជាសិសស បញ និ្សិសតៈ លខិិ្តបញ្ជា ក់ករ ・ឯកស្នរថតចរលងរលប់ ា្ លីខិិ្តម្បកសេន្ា (នដ្ឋយាន្នរុះម្តរន្ទទួលរបស់អ្ងគភាេ

    ករសកិាេីស្នលា េន្ាដ្ឋរាាា(អ្ាកបង់េន្ាតរម្បេ័ន្ា  e-Tax: សូរដ្ឋក់ឯកស្នរា«លខិិ្តទទួលករជូន្ែុំណឹង»

  «លខិិ្តម្បកសេន្ាច ងនម្កយ»)

→  កន ុងករណីអ្នី្តិជន្ៈ លខិិ្តអ្ន្ ញ្ជា តិេឪីេ កាត យ ・លខិិ្តបញ្ជា ក់ម្រក់បង់េន្ា ាា(ទម្រង់ានលខ្២)

⑦នបើអ្ាកធានាជាជន្ជាតិជប  ន្ៈាលខិិ្តបញ្ជា ក់ទីលុំនៅា(នដ្ឋយាន្នរៀបរាប់េទីុំនាក់ទុំន្ង

ម្រួស្នរជារួយសាជកិម្រួស្នរទុំងអ្ស់)

(សម្គា ល់)
①ឯកសារត្រវូម្គនរយៈពេលកន ុងរងវង់៣ខែរាប់ចាប់េីថ្ងៃច ុះកាលបរពិចេទ និងត្រវូដាក់កន ុងអំឡុងពេលឯកសារពៅម្គនស េលភាេ។ 

②អាចម្គនករណីសាា នទូរពសន ើស ំពអាយដាក់ឯកសារបខនាមពលើឯកសារខាងពលើ។

③ពេហទំេ័រសាា នទូរជប  នទាក់ទងនិងឯកសារទិដាា ការ :  http://www.kh.emb-japan.go.jp/consular/visa/visa-index.htm

④អ ីពម លរបស់ខននកក ងស  ល :  consular.jpn@pp.mofa.go.jp



                 《ការស្នា ក់នៅរយៈនេលខ្ល》ីឯកស្នរតម្រូវករសម្ាប់ករនសា ើស ុំទិដ្ឋា ករ
                       ម្តវូដ្ឋក់ឯកស្នរសុំនៅនែើរពាក់េន័្ាចុំណ ចណាដែលរិន្ាន្ករកុំណត់ជាេិនសស

នោលបុំណងទសសន្កិចច 【នរៀបចុំនដ្ឋយអ្ាកដ្ឋក់ពាកយស ុំទិដ្ឋា ករ】 【នរៀបចុំេខីាងជប  ន្】

<<សូរនរៀបចុំឯកស្នរែូចខាងនម្ករសម្ាប់ករនៅនធវ ើនទសចរ     <<ករណីនៅនលងរិតតភកត ិម្តវូដ្ឋក់បដន្ែរឯកស្នរែូចខាងនម្ករ>>

កន ុងករណីអ្ាកដ្ឋក់ពាកយរា៉ា ប់រងករចុំណាយនដ្ឋយខ្ល នួ្ឯង>> ①លខិិ្តបញ្ជា ក់រូលនេត នន្ករអ្ន ា្ ើញ

①លខិិ្តឆ្លងដែន្ ②រនម្ាងករម វធីិស្នា ក់នៅ(ករម វធីិម្បចុំនថៃចប់តុំងេនីថៃនៅែលរ់េូតែលន់ថៃម្តឡប់រកវញិ

②ពាកយស ុំទិដ្ឋា ករចូលម្បនទសជប  ន្ ររួទុំងនលខ្នជើងយន្តន ុះនថៃចូលនិ្ងនថៃនចញេមី្បនទសជប  ន្)

③ របូថត(4.5㎝×4.5㎝）រួយសន្ល ឺក ・នសចកត ីចរលងលខិិ្តច ុះប ា្ មី្រួស្នរ

④លខិិ្តបញ្ជា ក់ករងារ នដ្ឋយបញ្ជា ក់អ្ុំេតួីនាទី  ម្រក់នបៀវតស ③ឯកស្នរថតចរលងលខិិ្តឆ្លងដែន្  (ររួទ ុំងទុំេ័រាន្នរុះាម្តនចញចូលនិ្ងម្តអ្ន្ ញ្ជា ត

និ្ង រយៈនេលទទួលករអ្ន្ ញ្ជា តិនោយឈប់សុំរាក។     ស្នា ក់នៅ)

⑤ឯកស្នរបញ្ជា ក់អ្ុំេលីទាភាេោចរា៉ា ប់រងករចុំណាយកន ុងករ

➣នៅនលងរិតតភកត ិ នធវ ើនទសចរាាាា(ម្បសនិ្នបើអ្ាកដ្ឋក់ពាកយស ុំរា៉ា ប់រងករចុំណាយា ＊ករណីនៅនលងរិតតភកត ិ នដ្ឋយរិតតភកត ិជាអ្ាកធានារា៉ា ប់រងនលើនស្នេ  យនធវ ើែុំនណើរ  សូរនរៀប

➣នៅនធវ ើនទសចរ នដ្ឋយខ្ល នួ្ឯង)   <<កន ុងករណីអ្ាកដ្ឋក់ពាកយជាអ្ាកនធវ ើករ>> ចុំឯកស្នរនលខ្ា④ - ⑤

・នសចកត ីចរលងត លយប ា្ ីរណនី្ ឫាលខិិ្តបញ្ជា ក់សរត លយ ④លខិិ្តធានា

<<កន ុងករណីអ្ាកដ្ឋក់ពាកយជាាច ស់ម្ករុេ  ន្/ម្បកបរ ខ្របរខ្ល នួ្ឯង>> ⑤ឯកស្នរណារួយរបសអ់្ាកធានាកន ុងចុំនណារឯកស្នរខាងនម្ករា(ររួទ ុំងឯកស្នរចុំណូលសរ ប)

・វញិ្ជា បន្ប័ម្តបញ្ជា ក់ករច ុះន ម្ ុះកន ុងប ា្ ពីាណិជាករម/ប័ណណ រ តង់ ・លខិិ្តបញ្ជា ក់ម្រក់ចុំណូល  លខិិ្តបញ្ជា ក់ម្រក់បង់េន្ា ា(នចនញនដ្ឋយអ្ងគភាេេន្ាដ្ឋរម្កងុា

・នសចកត ីចរលងត លយប ា្ ីរណនី្ ឫាលខិិ្តបញ្ជា ក់សរត លយ ខ្ណឌ ាសងាក ត់ាភូរិ)

⑥រនម្ាងករម វធីិស្នា ក់នៅ(ករម វធីិម្បចុំនថៃេនីថៃនៅែលរ់េូតែល់ ・លខិិ្តបញ្ជា ក់សរត លយ

នថៃម្តឡប់រកវញិ ររួទ ុំងនលខ្នជើងយន្តន ុះនថៃចូលនិ្ងនថៃ ・ឯកស្នរថតចរលងរលប់ ា្ លីខិិ្តម្បកសេន្ា (នដ្ឋយាន្នរុះម្តរន្ទទួលរបស់អ្ងគភាេ

នចញេមី្បនទសជប  ន្) េន្ាដ្ឋរាាា(អ្ាកបង់េន្ាតរម្បេ័ន្ា  e-Tax: សូរដ្ឋក់ឯកស្នរា«លខិិ្តទទួលករជូន្ែុំណឹង»

⑦ឯកស្នរបញ្ជា ក់ទុំនាក់ទុំន្ងម្រួស្នរ   «លខិិ្តម្បកសេន្ាច ងនម្កយ»)

・នសៀវនៅម្រួស្នរ  ឬ នសៀវនៅស្នា ក់នៅ  ・លខិិ្តបញ្ជា ក់ម្រក់បង់េន្ា ាា(ទម្រង់ានលខ្២)

⑦នបើអ្ាកធានាជាជន្ជាតិជប  ន្ៈាលខិិ្តបញ្ជា ក់ទីលុំនៅា(នដ្ឋយាន្នរៀបរាប់េទីុំនាក់ទុំន្ង

→  កន ុងករណីជាសិសស បញ និ្សិសតៈ លខិិ្តបញ្ជា ក់ករ ម្រួស្នរជារួយសាជកិម្រួស្នរទុំងអ្ស់)

     ករសកិាេីស្នលា

→  កន ុងករណីអ្នី្តិជន្ៈ លខិិ្តអ្ន្ ញ្ជា តិេឪីេ កាត យ → លខិិ្តបញ្ជា ក់ទីលុំនៅ (ផ្តលន់ដ្ឋយស្នលាម្កងុ បញ ស្នលាខ្ណឌ នៅជប  ន្)

(នបើសនិ្អ្ាកដ្ឋក់ពាកយនៅស្នា ក់នៅផ្ទុះរិតតភកត ិ)

(សម្គា ល់)
①ឯកសារត្រវូម្គនរយៈពេលកន ុងរងវង់៣ខែរាប់ចាប់េីថ្ងៃច ុះកាលបរពិចេទ និងត្រវូដាក់កន ុងអំឡុងពេលឯកសារពៅម្គនស េលភាេ។ 

②អាចម្គនករណីសាា នទូរពសន ើស ំពអាយដាក់ឯកសារបខនាមពលើឯកសារខាងពលើ។

③ពេហទំេ័រសាា នទូរជប  នទាក់ទងនិងឯកសារទិដាា ការ :  http://www.kh.emb-japan.go.jp/consular/visa/visa-index.htm

④អ ីពម លរបស់ខននកក ងស  ល :  consular.jpn@pp.mofa.go.jp



                 《ការស្នា ក់នៅរយៈនេលខ្ល》ីឯកស្នរតម្រូវករសម្ាប់ករនសា ើស ុំទិដ្ឋា ករ
                       ម្តវូដ្ឋក់ឯកស្នរសុំនៅនែើរពាក់េន័្ាចុំណ ចណាដែលរិន្ាន្ករកុំណត់ជាេិនសស

នោលបុំណងទសសន្កិចច                【នរៀបចុំនដ្ឋយអ្ាកដ្ឋក់ពាកយស ុំទិដ្ឋា ករ】        【នរៀបចុំេខីាងជប  ន្】

①លខិិ្តឆ្លងដែន្ ①លខិិ្តបញ្ជា ក់រូលនេត នន្ករអ្ន ា្ ើញ

②ពាកយស ុំទិដ្ឋា ករចូលម្បនទសជប  ន្ ②រនម្ាងករម វធីិស្នា ក់នៅ(ករម វធីិម្បចុំនថៃចប់តុំងេនីថៃនៅែលរ់េូតែលន់ថៃម្តឡប់រកវញិ

③របូថត (4.5㎝×4.5㎝）រួយសន្ល ឺក    ររួទ ុំងនលខ្នជើងយន្តន ុះនថៃចូលនិ្ងនថៃនចញេមី្បនទសជប  ន្)

④លខិិ្តបញ្ជា ក់ករងារានិ្ងលខិិ្តបញ្ជា នបសកករមផ្តល់នដ្ឋយ

    ស្នែ ប័ន្ដែលស្នរីខ្ល នួ្អ្ាកដ្ឋក់ពាកយនធវ ើករ ＊នបើអ្ាកធានាជាអ្ាករា៉ា ប់រងនលើនស្នេ  យនស្នដ្ឋាាសូរនរៀបចុំឯកស្នរនលខ្ ③-④

※បញ្ជា ក់អ្ុំេរី ខ្ែុំ ដណងានោលបុំណងទសសន្កិចច ានិ្ងអ្ាកធានា ③លខិិ្តធានា

    រា៉ា ប់រងនចញនស្នេ  យនស្នដ្ឋសម្ាប់ករស្នា ក់នៅ ④វញិ្ជា បន្ប័ម្តបញ្ជា ក់ករច ុះប ា្ មី្ករុេ  ន្/ស្នែ ប័ន្ាឬម្បវតត ិសនងេបរបសម់្ករុេ  ន្/អ្ងគករ

➣នៅនធវ ើទុំនាក់ទុំន្ង ⑤វញិ្ជា បន្ប័ម្តបញ្ជា ក់ករច ុះប ា្ មី្ករុេ  ន្/ស្នែ ប័ន្ានិ្ង （សាគ ល）់

ករងារពាណជិាករម       លខិិ្តបញ្ជា ក់ម្រក់បង់េន្ា ា ・ម្ករុេ  ន្ាន្ន ម្ ុះកន ុងប ា្ ផី្ារេ  ន្និ្ងាន្នចញររយករណ៍ម្បចុំម្តីាសារិន្ចុំរច់

ឬាាករចូលររួសកិេ ⑥នសៀវនៅម្រួស្នរាាឬ នសៀវនៅស្នា ក់នៅ     ដ្ឋក់វញិ្ជា បន្ប័ម្តបញ្ជា ក់ករច ុះប ា្ ីម្ករុេ  ន្ ឬម្បវតត ិសនងេបរបសម់្ករុេ  ន្នទា

ស្នលាា។ល។ ・នបើករអ្ន ា្ ើញកន ុងនារប រគលសូរដ្ឋក់ា«លខិិ្តបញ្ជា ក់ករងារ» ជុំនួ្សវញិ្ជា បន្ប័ម្ត

   បញ្ជា ក់ករច ុះប ា្ មី្ករុេ  ន្/ម្បវតត ិសនងេបរបសម់្ករុេ  ន្

(សម្គា ល់)
①ឯកសារត្រវូម្គនរយៈពេលកន ុងរងវង់៣ខែរាប់ចាប់េីថ្ងៃច ុះកាលបរពិចេទ និងត្រវូដាក់កន ុងអំឡុងពេលឯកសារពៅម្គនស េលភាេ។ 

②អាចម្គនករណីសាា នទូរពសន ើស ំពអាយដាក់ឯកសារបខនាមពលើឯកសារខាងពលើ។

③ពេហទំេ័រសាា នទូរជប  នទាក់ទងនិងឯកសារទិដាា ការ :  http://www.kh.emb-japan.go.jp/consular/visa/visa-index.htm

④អ ីពម លរបស់ខននកក ងស  ល :  consular.jpn@pp.mofa.go.jp


