
(1) អ្នកដែលមិនដមនជាមុខសញ្ញា ននការផ្ដល់លិខិតទទួលស្គា ល់លកខណៈសមបតត ិស្គន ក់នៅ (“អ្នកស្គន ក់នៅអ្ចិន្នតយ៍”ជាអាទិ៍)

សូមនៅដាក់ពាកយសុុំទិដាា ការនៅស្គា នទូតឬកុងស ុលជប ុននៅប្បនទសដែលស្គន ក់នៅ។

※សដ ីពីអ្នកស្គន ក់នៅអ្ចិន្នតយ៍ ព័ត៌មានលុំអ្ិត សូមនមើលកន្លែងនលេះ។

※សដ ីពី “អ្នកស្គន ក់នៅជាប់លាប់(នប្ៅពីការប្បកាសជាស្គធារណៈ)” និង “សកមមភាពពិនសស (នប្ៅពីការប្បកាសជាស្គធារណៈ)” ព័ត៌មានលុំអ្ិត សូមនមើលកន្លែងនលេះ។

(2) អ្នកដែលជាមុខសញ្ញា ននការនចញលិខិតបញ្ញា ក់ការទទួលស្គា ល់លកខណៈសមបតត ិស្គន ក់នៅ (និសសិត, កមមសិកាការហី្វ ឹកហ្វ ឺនជុំនាញ, វិ ទ្យទសាស្គ្សត -ចុំនណេះែឹងអ្ុំពីមនុសសស្គ្សត -ការងារអ្នតរ

ជាតិ ជាអាទិ៍)

អ្នកដែលមានលកខណៈសមបតត ិស្គន ក់នៅជប ុនរយៈនពលដិង (និសសិត ឬកមមសិកាការហី្វ ឹកហ្វ ឺនជុំនាញជាអាទិ៍) នហ្ើយមិនអាចប្តឡបម់កិ ទ្យញនដាយស្គរឥទធិពលននជមង ឺឆ្លងកូិ ទ្យែ១៩ ជា

នោលការណ៍ នេន វ្ ីការពិនិតយដតសុំណូមពាកយ និង លិខិតបញ្ញា ក់មូលនហ្តុដែលន វ្ ីនឡើងនដាយស្គា ប័នទទួលប ុន ណ្ េះ។ ※ព័ត៌មានលុំអ្ិត សូមនមើលកន្លែងនលេះ។

(3) អ្នកដែលស្គន ក់នៅនដាយលកខណៈសមបតត ិ “ឯកនទសកប្មិតខពស់ នលខ 2”

សូមដាក់ពាកយសុុំលិខិតបញ្ញា ក់ការទទួលស្គា ល់លកខណៈសមបតត ិស្គន ក់នៅនៅតាមសកមមភាពដែលបានន វ្ ីពីមុន កន ុងនាមជា “ឯកនទសកប្មិតខពសន់េខ 1” នោងតាមចុំណុច (2) ។ (នេ

នឹងនចញទិដាា ការនដាយមានលកខណៈសមបតត ិស្គន ក់នៅ “ឯកនទសកប្មិតខពស់នលខ 1” ដតនពលមកែល់ជប ុន អាចន វ្ ីនីតិិ ទ្្យ ីចូលប្បនទសជប ុនជាថ្មីនដាយមានលកខណៈសមបតត ិ “ឯកនទស

កប្មិតខពស់នលខ 2” នៅអាកាសោនដាា នជប ុននពលចូលិ ទ្យញបាន។)

កន ុងករណីដែលអ្នកដែលកុំពុងនចញនៅប្បនទសនប្ៅ នដាយមានការអ្នុញ្ញា តឱ្យចូលិ ទ្យញ (រមួទុំងការចាត់ទុកថាមានការអ្នុញ្ញា តឱ្យចូលិ ទ្យញ) បានដាក់ពាកយសុុំនូិការអ្នុញ្ញា តបដ រូលកខ

ណៈសមបតត ិស្គន ក់នៅ ឬសុុំការអ្នុញ្ញា តពនសារលកខណៈសមបតត ិស្គន ក់នៅ ឬសុុំការអ្នុញ្ញា តការស្គន ក់នៅអ្ចិន្នតយ៍ មុននពលនចញពីជប ុន នហ្ើយមិនអាចប្តឡប់មកិ ទ្យញបាននដាយស្គរឥទធិពលនន

ជមង ឺឆ្លងកូិ ទ្យែ១៩，នេទទួលស្គា ល់នូិការទទួលជុំនួសនូិប័ណណ ស្គន ក់នៅ ពាក់ព័នធនឹងការអ្នុញ្ញា តននការដាក់ពាកយសុុំននេះ នដាយស្គច់ញាតិនៅជប ុន ឬនដាយបុេាលិកននស្គា ប័នទទួល ជាអាទិ៍

នហ្ើយអ្នកដែលកុំពុងនចញពីជប ុន អាចដាក់ពាកយសុុំចូលតាមរយៈការអ្នុញ្ញា តឱ្យចូលិ ទ្យញ។

ការចាត់ដចងចុំនពាេះអ្នកដែលនឹងចូលមកប្បនទសជប ុន

(1) អ្នកន្ែេនេបាលផ្ដេ់ជូលលូវេិខិតបញ្ជា ក់ការទទួេស្គា េ់េកខណៈសម្បតត ិស្គន ក់នៅ

តាម្មមតាសុពលភាពេឺ 3ដខ ក៏ប ុដនតមានការចាត់ទុកពិនសសែូចតនៅ៖

〇លិខិតបញ្ញា ក់ការទទួលស្គា ល់លកខណៈសមបតត ិស្គន ក់នៅ្ដែលន វ្ ីនឡើងកន ុងកមល ុងនពលពីនថ្ងទី1 មករា 2020ែលន់ថ្ងទី31 មករា 2022 ប្តូិ បានចាត់ទុកថាមានសុពលភាពែល់នថ្ងទី 31 កកកដា 2022 ។

〇លិខិតបញ្ញា ក់ការទទួលស្គា ល់លកខណៈសមបតត ិស្គន ក់នៅ្ដែលន វ្ ីនឡើងកន ុងកមល ុងនពលពីនថ្ងទី1 កុមភៈ 2022ែលន់ថ្ងទី 31 កកកដា 2022 ប្តូិ បានចាត់ទុកថាមានសុពលភាព 6 ដខ នដាយេិតពីនថ្ងដែលបានន វ្ ី

ននាេះ។

* ប ុដនតចុំនពាេះពាកយសុុំលិខិតបញ្ញា ក់ការទទួលស្គា ល់លកខណៈសមបតត ិស្គន ក់នៅដែលប្តូិ បានដាក់ចាប់ពីនថ្ងទី31 ដខកកកដាឆ្ន ុំ2022 និងមុនកាលបរ ទ្យនចេទកុំណត់នដាយទីភាន ក់ងារនសវាកមមអ្ននាត ប្បនិសន៍ជប ុន ដែលោម នខល ឹមស្គរដប្បប្បួល

ចាប់តាុំងពីនពលដាក់ពាកយនលើកមុនននាេះជានោលការណ៍ លិខិតបញ្ញា ក់ការទទួលស្គា ល់លកខណៈសមបតត ិស្គន ក់នៅថ្មីបនាា ន់មួយនឹងប្តូិ បាននចញនអាយ នប្កាយអ្នកនសន ើសុុំបានដាក់ជូននូិ (1)លិខិតបញ្ញា ក់ការទទួលស្គា ល់លកខណៈសមបតត ិ

ស្គន ក់នៅដែលប្តូិ បាននចញនលើកមុន(ឯកស្គរនែើមឬថ្តចមលង) និង (2)លិខិតបញ្ញា ក់មូលនហ្តុដែលន វ្ ីនឡើងនដាយស្គា ប័នទទួល ។ល។ ព័ត៌មានលុំអិ្ត សូមនមើលកន្លែងនលេះ។

(2) ចំនពាេះអ្នកន្ែេកំពុងដាក់ពាកយសំុេិខិតបញ្ជា ក់ការទទួេស្គា េ់លូវេកខណៈសម្បតត ិស្គន ក់នៅ

សដ ីពីករណីដែលកុំពុងដាក់ពាកយសុុំននេះ នហ្ើយនបើសិនជាមានការបដ រូនពលចាប់នផ្ដើមន វ្ ីសកមមភាព ជានោលការណ៍ នេន វ្ ីការពិនិតយសុំណូមពាកយនដាយនមើលដតលិខិតបញ្ញា ក់មូលនហ្តុដែលន វ្ ីនឡើងនដាយស្គា ប័ន

ទទួលប ុន ណ្ េះ។

1  អ្នកន្ែេនេបាលផ្ដេ់ជូលលូវេិខិតបញ្ជា ក់ការទទួេស្គា េ់េកខណៈសម្បតតិស្គន ក់នៅ ឬអ្នកន្ែេកំពុងដាក់ពាកយសុំេិខិតបញ្ជា ក់េកខណៈសម្បតតិស្គន ក់នៅ

2   អ្នកន្ែេបាលនចញពីជប ុល នដាយមាលការអ្លុញ្ជា តឱ្យចូេវញិ នៅនពេកំពុងដាក់ពាកយសុំពាក់ព័លធលឹងការស្គន ក់នៅ

3   អ្នកន្ែេកម្ល ុងនពេអាចចូេវញិបាលកលែងផុ្តនៅន ើយ នៅនពេកំពុងនចញពីជប ុលនដាយមាលការអ្លុញ្ជា តឱ្យចូេវញិ ជាអាទិ៍

នថ្ងទ2ី6 ដខមិថុ្នាឆ្ន ុំនរយវា៉ា 2 (ឆ្ន ុំ2020)

(ន វ្ ីបចច ុបបននភាពនថ្ងទី 1 ដខមីនាឆ្ន ុំ2022)

ទីភាន ក់ងារនសវាកមមអ្ននាត ប្បនិសន៍ជប ុន
Immigration Services Agency of Japan

https://www.moj.go.jp/isa/content/930006017.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930006066.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001341178.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001341178.pdf

