
                 《ការស្នា ក់នៅរយៈនេលខ្ល》ីឯកស្នរតម្រូវករសម្ាប់ករនសា ើស ុំទិដ្ឋា ករ
                       ម្តវូដ្ឋក់ឯកស្នរសុំនៅនែើរពាក់េន័្ាចុំណ ចណាដែលរិន្ាន្ករកុំណត់ជាេិនសស

នោលបុំណងទសសន្កិចច 【នរៀបចុំនដ្ឋយអ្ាកដ្ឋក់ពាកយស ុំទិដ្ឋា ករ】 【នរៀបចុំេខីាងជប  ន្】

①លខិិ្តឆ្លងដែន្ ①លខិិ្តបញ្ជា ក់រូលនេត នន្ករអ្ន ា្ ើញ

②ពាកយស ុំទិដ្ឋា ករចូលម្បនទសជប  ន្

③ របូថត(4.5㎝×4.5㎝）រួយសន្ល ឺក

➣នៅនលងបងបអ នូ្

បងបអ នូ្បនងក ើត 

 ញាតិថ្នា ក់ទី៣

・នសៀវនៅម្រួស្នរ  ឬ នសៀវនៅស្នា ក់នៅ  ឬ សុំប ម្តកុំនណើត  ឬ

សុំប ម្តអាពាេេ៍ិពាេ៍

①ឯកសារត្រវូមានរយៈពេលកន ុងរងវង់៣ខែរាប់ចាប់េីថ្ងៃច ុះកាលបរពិចេទ និងត្រវូដាក់កន ុងអំឡុងពេលឯកសារពៅមានស េលភាេ។ 

・នសចកត ីចរលងលខិិ្តបញ្ជា ក់ករច ុះប ា្ ីម្រួស្នរ

      កន ុងករណីអ្ាកអ្ន ា្ ើញ ឬសេេទ័ធជាជន្ជាតិជប  ន្)

②ប ា្ រីាយនារអ្ាកដ្ឋក់ពាកយស ុំ (នេលចុំនួ្ន្អ្ាកដ្ឋក់ពាកយស ុំាន្ោា នលើសេ២ីនាក់ន ើង)

③ឯកស្នរទាក់ទងនឹ្ងរូលនេត នន្ករអ្ន ា្ ើញ (សម្ាប់នោលបុំណងនៅនលងបងបអ នូ្

ឆ្លងដែន្(ររួទា ុំងទុំេ័រាន្ន ុះាម្ានចញចូលានិ្ងម្ាអ្ន្ ញ្ជា តស្នា ក់នៅ)

ទីលុំនៅ (បញ្ជា ក់ម្រប់ចុំណ ចពាក់េន័្ា នលើកដលងដតកូែរបស់លិខិ្ត)   ឯកស្នរថតចរលងលខិិ្ត

⑤នបើអ្ាកអ្ន ា្ ើញ/អ្ាកធានាជាជន្បរនទសៈាលខិិ្តថតចរលងប័ណណ ស្នា ក់នៅាាលខិិ្តបញ្ជា ក់ទី

     ររួទា ុំងន ម្ ុះកដន្លងស្នា ក់នៅានិ្ងនលខ្ទុំនាក់ទុំន្ង)

④រនម្ាងករម វធីិស្នា ក់នៅ(សករមភាេកន ុងនថៃនី្រួយៗេនីថៃចូលែលរ់េូតែលន់ថៃម្ត ប់រកវញិ

ខ្ណឌ ាសង្កក ត់ាភូរិ)

・លខិិ្តបញ្ជា ក់ម្ ក់ចុំណូល  លខិិ្តបញ្ជា ក់ម្ ក់បង់េន្ា ា(នចនញនដ្ឋយអ្ងគភាេេន្ាដ្ឋរម្កងុ

⑦ឯកស្នរណារួយរបសអ់្ាកធានាកន ុងចុំនណារឯកស្នរខាងនម្ករា(ររួទា ុំងឯកស្នរចុំណូលសរ ប)

⑥លខិិ្តធានា

នបើអ្ាកធានាជាអ្ាករា៉ា ប់រងនលើនស្នេ  យនស្នដ្ឋាាសូរនរៀបចុំឯកស្នរេនីលខ្ ⑥ ែល⑧់

(កន ុងករណីនៅនលងរិតតភកត ិ)

 ・របូថត សុំប ម្ត អ្ ីនរ ល ឯកស្នរកុំុំណត់ម្ានន្ករនិ្យាយារ

  ទូរសេ័ទឆ្លងម្បនទស

⑧នបើអ្ាកធានាជាជន្ជាតិជប  ន្ៈាលខិិ្តបញ្ជា ក់ទីលុំនៅា(នដ្ឋយាន្នរៀបរាប់េទីុំនាក់ទុំន្ង

ម្រួស្នរជារួយសាជកិម្រួស្នរទាុំងអ្ស់)

・លខិិ្តបញ្ជា ក់ម្ ក់បង់េន្ា ាា(ទម្រង់ានលខ្២)

  «លខិិ្តម្បកសេន្ាច ងនម្កយ»)

េន្ាដ្ឋរាាា(អ្ាកបង់េន្ាារម្បេ័ន្ា  e-Tax: សូរដ្ឋក់ឯកស្នរា«លខិិ្តទទួលករជូន្ែុំណឹង»

・ឯកស្នរថតចរលងរលប់ ា្ លីខិិ្តម្បកសេន្ា (នដ្ឋយាន្ន ុះម្ា ន្ទទួលរបស់អ្ងគភាេ

・លខិិ្តបញ្ជា ក់សរត លយ

➣នៅនលងរិតតភកត ិ

④ឯកស្នរបញ្ជា ក់អ្ុំេលីទាភាេអាចរា៉ា ប់រងករចុំណាយកន ុង

ករនធវ ើនណើរាា( រិន្ចុំ ច់ ម្បសនិ្នបើខាងជប  ន្ជាអ្ាករា៉ា ប់រង

 ករចុំណាយ)

・នសចកត ីចរលងត លយប ា្ ីរណនី្ាឬ លខិិ្តបញ្ជា ក់សរត លយ

នៅធនាោរ   ឬានសៀវនៅរណនី្បន ា្ ើសុំនចាឬ លខិិ្តបញ្ជា ក់

ម្ ក់ចុំណូលផ្តលន់ដ្ឋយស្នា ប័ន្ាន្សរតាកិចច

⑤ឯកស្នរបញ្ជា ក់ទុំនាក់ទុំន្ងម្រួស្នរ

(កន ុងករណីនៅនលងបងបអ នូ្)

②អាចមានករណីសាា នទូរពសន ើស ំពអាយដាក់ឯកសារបខនាមពលើឯកសារខាងពលើ។

(សមាា ល់)

និសិសរកំេ ងសិកា(ឆ្ន ំទី១ - ឆ្ន ំទី៤) សូមដាក់ភាា ប់លិែិរបញ្ជា ក់ការសិកា ឬ ប័ណណ សមាា ល់ែល នួនិសិសរពៅមានស េលភាេ

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】

➣នៅនធវ ើនទសចរ

①ឯកសារត្រវូមានរយៈពេលកន ុងរងវង់៣ខែរាប់ចាប់េីថ្ងៃច ុះកាលបរពិចេទ និងត្រវូដាក់កន ុងអំឡុងពេលឯកសារពៅមានស េលភាេ។ 

②អាចមានករណីសាា នទូរពសន ើស ំពអាយដាក់ឯកសារបខនាមពលើឯកសារខាងពលើ។

ម្ ក់ចុំណូលផ្តលន់ដ្ឋយស្នា ប័ន្ាន្សរតាកិចច

⑤រនម្ាងករម វធីិស្នា ក់នៅ  (សករមភាេកន ុងនថៃនី្រួយៗ

    េនីថៃចូលែលរ់េូតែលន់ថៃម្ត ប់រកវញិ  ររួទា ុំងន ម្ ុះកដន្លង

   ស្នា ក់នៅានិ្ងនលខ្ទុំនាក់ទុំន្ង)

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

②ពាកយស ុំទិដ្ឋា ករចូលម្បនទសជប  ន្

③ របូថត(4.5㎝×4.5㎝）រួយសន្ល ឺក

④ឯកស្នរបញ្ជា ក់អ្ុំេលីទាភាេអាចរា៉ា ប់រងករចុំណាយកន ុងករ

      នធវ ើនទសចរ

・នសចកត ីចរលងត លយប ា្ ីរណនី្ាឬ លខិិ្តបញ្ជា ក់សរត លយ

នៅធនាោរ   ឬានសៀវនៅរណនី្បន ា្ ើសុំនចាឬ លខិិ្តបញ្ជា ក់

①លខិិ្តឆ្លងដែន្

និសិសរកំេ ងសិកា(ឆ្ន ំទី១ - ឆ្ន ំទី៤) សូមដាក់ភាា ប់លិែិរបញ្ជា ក់ការសិកា ឬ ប័ណណ សមាា ល់ែល នួនិសិសរពៅមានស េលភាេ

(សមាា ល់)



                 《ការស្នា ក់នៅរយៈនេលខ្ល》ីឯកស្នរតម្រូវករសម្ាប់ករនសា ើស ុំទិដ្ឋា ករ
                       ម្តវូដ្ឋក់ឯកស្នរសុំនៅនែើរពាក់េន័្ាចុំណ ចណាដែលរិន្ាន្ករកុំណត់ជាេិនសស

នោលបុំណងទសសន្កិចច                【នរៀបចុំនដ្ឋយអ្ាកដ្ឋក់ពាកយស ុំទិដ្ឋា ករ】        【នរៀបចុំេខីាងជប  ន្】

①លខិិ្តឆ្លងដែន្

②ពាកយស ុំទិដ្ឋា ករចូលម្បនទសជប  ន្

③របូថត (4.5㎝×4.5㎝）រួយសន្ល ឺក

➣នៅនធវ ើទុំនាក់ទុំន្ង

ករង្ករពាណជិាករម 

ឬាាករចូលររួសកិា

ស្នលាា។ល។

①ឯកសារត្រវូមានរយៈពេលកន ុងរងវង់៣ខែរាប់ចាប់េីថ្ងៃច ុះកាលបរពិចេទ និងត្រវូដាក់កន ុងអំឡុងពេលឯកសារពៅមានស េលភាេ។ 

②អាចមានករណីសាា នទូរពសន ើស ំពអាយដាក់ឯកសារបខនាមពលើឯកសារខាងពលើ។

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

④ឯកស្នរបញ្ជា ក់អ្ុំេលីទាភាេអាចរា៉ា ប់រងករចុំណាយកន ុងករ

ាាាាានធវ ើែុំនណើរ

・លខិិ្តបញ្ជា នបសកករមផ្តលន់ដ្ឋយម្ករុេ  ន្ដែលអ្ាកដ្ឋក់ពាកយ

    ស ុំនធវ ើករ

・លខិិ្តចត់ប ជ្ នូ្

※បញ្ជា ក់អ្ុំេរី ខ្ែុំ ដណងានោលបុំណងទសសន្កិចច និ្ងករ

  កររា៉ា ប់រងករចុំណាយនដ្ឋយស្នា ប័ន្ / ម្ករុេ  ន្ា

⑤លខិិ្តបញ្ជច ក់ករង្ករ

 

（សាគ ល）់

・ម្ករុេ  ន្ាន្ន ម្ ុះកន ុងប ា្ ផី្ារេ  ន្និ្ងាន្នចញរ យករណ៍ម្បចុំម្តីាសារិន្ចុំ ច់

       ដ្ឋក់វញិ្ជា បន្ប័ម្តបញ្ជា ក់ករច ុះប ា្ ីម្ករុេ  ន្ ឬម្បវតត ិសនងាបរបសម់្ករុេ  ន្នទា

①លខិិ្តបញ្ជា ក់រូលនេត នន្ករអ្ន ា្ ើញ ឬ លខិិ្តេន្យលអ់្ុំេរីនម្ាងសករមភាេជាក់ដសតង

・កិចចសន្ាម្ករុេ  ន្ ន្ច ុះជារួយោា កន ុងកិចចករពាណិជាករម ឬ ឯកស្នរម្បជ ុំ ឬ ឯកស្នរ

ាាាាទាក់ទងនឹ្ងករនធវ ើពាណិជាករមជារួយោា

②ប ា្ រីាយនារអ្ាកដ្ឋក់ពាកយស ុំ (នេលចុំនួ្ន្អ្ាកដ្ឋក់ពាកយស ុំាន្ោា នលើសេ២ីនាក់ន ើង)

③រនម្ាងករម វធីិស្នា ក់នៅ(សករមភាេកន ុងនថៃនី្រួយៗេនីថៃចូលែលរ់េូតែលន់ថៃម្ត ប់រក

     វញិ   ររួទា ុំងន ម្ ុះកដន្លងស្នា ក់នៅានិ្ងនលខ្ទុំនាក់ទុំន្ង)

・នបើករអ្ន ា្ ើញកន ុងនារប រគលសូរដ្ឋក់ា«លខិិ្តបញ្ជា ក់ករង្ករ» ជុំនួ្សវញិ្ជា បន្ប័ម្ត

      បញ្ជា ក់ករច ុះប ា្ មី្ករុេ  ន្/ម្បវតត ិសនងាបរបសម់្ករុេ  ន្

(សមាា ល់)

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

និសិសរកំេ ងសិកា(ឆ្ន ំទី១ - ឆ្ន ំទី៤) សូមដាក់ភាា ប់លិែិរបញ្ជា ក់ការសិកា ឬ ប័ណណ សមាា ល់ែល នួនិសិសរពៅមានស េលភាេ

＊នបើអ្ាកធានាជាអ្ាករា៉ា ប់រងនលើនស្នេ  យនស្នដ្ឋាាសូរនរៀបចុំឯកស្នរនលខ្ា④ -⑤

④លខិិ្តធានា

⑤វញិ្ជា បន្ប័ម្តបញ្ជា ក់ករច ុះប ា្ មី្ករុេ  ន្/ស្នា ប័ន្ាឬម្បវតត ិសនងាបរបសម់្ករុេ  ន្/អ្ងគករ


