(1) អ្ន កដែលកម្លុងធពលននការស្ននក់ធៅបានកនល ងផ្ុរ ធៅធពលកំពុងធចញធ ើយចូ លជរុន វ ិញ, (2) សដ ីពីការោក់ពាកយសុំការផ្ដ ល់លិខិររញ្ញាក់ការេេួ ល
ស្នគល់លកខ ណៈសម្បរត ិស្ននក់ធៅននអ្ន កដែលកម្លុងធពលមានសុពលភាពននលិខិររញ្ញាក់ការេេួ លស្នគល់លកខ ណៈសម្បរត ិស្ននក់ធៅបានកនល ងផ្ុរ

នងៃេី26 ដខម្ិងុោះ ឆ្នំធរយវា៉ា 2 (ឆ្នំ2020)
(ធ្វ ើរចចុរបនន ភាពនងៃេី 5 ដខកកា ោ ឆ្នំ2021)
េីភានក់ង្ករធសវាកម្ម អ្ធោះតត្រធវសន៍ជរុន

Immigration Services Agency of Japan

សត្ម្ួ លនូ វឯកស្នរដែលត្រូវោក់ែូចកនុងចំណុច (1) និង (2) ខាងធត្កាម្ធនោះ។ ម្យងធេៀរ ការពិនិរយសំណូម្ពាកយក៏នឹងធ្វ ើឱ្យធលឿនជាង្ម្ម តា។

(1) អ្ន កន្ែលកម្លុងនពលន្តលការស្ននក់នៅបាលកលែ ងផុត នៅនពលកំពុងនចញន ើយចូ លជបុល
វិ ញញ
〇 អ្ន កន្ែលខែ ឹម្ស្នរន្តលសកម្ម ភាព ឬ ឋាលៈបុគ្ាលម្ិលន្របរបួ លពីម្ុលនពលនចញន ើយចូ ល
ជបុល ិ ញញ

ល័កខខ័ណឌ

〇 អ្ន កន្ែលរសបលឹងចំណុចណាម្ួ យខាងនរកាម្នលេះ
・អ្ន កន្ែលមាលកម្លុងនពលចូ លជបុលតាម្រយៈការអ្លុញ្ជាតឱ្យចូ លជបុល ិ ញញនរកាយន្តងៃទី 1 ម្ករា 2020
・អ្ន កន្ែលលឹងផុតកំណត់ចូលរបនទសជបុលនោយការអ្លុញ្ជាតឲ្យចូ លរបនទសិ ញញ កនុង
កំឡ
ុ ងនពលចាប់ពី 6ន្ខបន្ទាប់ពី
កាលបរ ញនចេ ទន្ែលការោក់ករម្ិតអ្នន្ទៃរបនិសល៍ពាក់ព័លធ លឹងការបង្ការការរាតតាតន្តលជម្ៃ ឺឆ្ែងកូ ិ ញែ១៩ន្តលរបនទស/តំបល់
ន្តលការស្ននក់នៅរតូិបាលលុបនចាល ែល់កាលបរ ញនចេ ទន្ែលរតូិកំណត់ នោយន្ឡកនោយទីភានក់ង្ករ

(2) អ្ន កន្ែលកម្លុងនពលមាលសុពលភាពន្តលលិខិតបញ្ជាក់ការទទួ លស្នាល់លកខ
ណៈសម្បតៃ ិស្ននក់នៅបាលកលែ ងផុត
〇 អ្ន កន្ែលខែ ឹម្ស្នរន្តលការោក់ពាកយសុំមាលែូ ចនលើកម្ុល គ្មមលការន្របរបួ ល
※ ម្ាងនទៀត តាម្ធម្ម តា កម្លុងនពលមាលសុពលភាពន្តលលិខត
ិ បញ្ជាក់ការទទួ លស្នាល់លកខ ណៈសម្បតៃ ិស្នន
ក់នៅ គ្ឺ 3ន្ខ ក៏បុន្លៃ មាលការទទួ លស្នាល់ពិនសស អ្ំពីកម្លុងនពលចាត់ទុកថាមាលសុពលភាពនៅតាម្
កាលបរ ញនចេ ទន្តលការនធវ ើលិខត
ិ បញ្ជាក់លីម្ួយៗនន្ទេះ (សដីពីបញ្ជាលំអ្ិត សូម្នម្ើលកន្លែ ងនលេះ)។
ម្ុខសញ្ជាគ្ឺ អ្ន កន្ែលកម្លុងនពលនលេះបាលកលែ ងផុត។

(បាលពលារកម្លុងនពលន្ែលជាកម្ម ិតថុន្តលន្តងៃទី 16 នម្ស្ន 2021)
(កំណរ់ចំោ ំ 1) ម្ុខសញ្ញាគឺ អ្ន កដែលនងៃរញ្ច រ់កម្លុងធពលស្ននក់ធៅៗសល់ធត្កាម្ 1ដខ ធ ើយគ្មមនសងឃឹម្ថា នឹងអាចចូ លម្កជរុន
វវ ិញបានកនុងកម្លុងធពលធោះោះ។

(កំណរ់ចំោ)ំ អ្ន កដែលមានគធត្មាងនឹងចូ លម្កជរុន ធ ើយធៅនងៃចូលម្កធោះោះ កម្លុងធពលមានសុពល
ភាពននលិខិររញ្ញាក់ការេេួ លស្នគល់លកខ ណៈសម្បរត ិធនោះនឹងកនល ងផ្ុរ ក៏ជាម្ុខសញ្ញាដែរ។

(កំណរ់ចំោ ំ 2) រ ួម្ទ ំងករណីចារ់េុកថា មានការអ្នុញ្ញារឱ្យចូ លម្កជរុន វ ិញ។

កម្លុងធពលោក់ពាកយ

ឯកស្នរចាំបាច់

(កំណរ់ចំោ ំ 3) ចំធពាោះអ្ន កស្ននក់ធៅធោយលកខ ណៈសម្បរត ិស្ននក់ធៅ “ឯកធេសកត្ម្ិរខព ស់ធលខ 2” សូ ម្ោក់ពាកយសុំ “ឯកធេស
កត្ម្ិរខព ស់ធលខ 1” (ករណី ក. ឬ ខ. ឬ គ.) ធៅតាម្សកម្ម ភាពពីម្ុន។



・សំណូម្ពាកយ
※ សូ ម្ធត្រើ “សំណូម្ពាកយសុំលិខិររញ្ញាក់ការេេួ លស្នគល់លកខ ណៈសម្បរត ិស្ននក់ធៅ” ធៅតាម្លកខ ណៈសម្បរត ិស្ននក់ធៅ។
・លិខិតពលយល់អ្ំពីម្ូលន តុន្ែលនធវ ើនឡើងនោយស្នាប័លទទួ ល ជាអាទិ៍
※ សូ ម្ធ្វ ើឯកស្នរធោយធម្ើលតាម្េត្ម្ង់ឧរសម្ព ័នធ (សត្មារ់តារាងឧរសម្ព ័នធ 1, តារាងឧរសម្ព ័នធ 2)។
・ឯកស្នរចម្ែ ងន្តលប័ណណស្ននក់នៅម្ុល
※ អាចធផ្ញើជារ ូរងរ ឬ Fax ក៏បានដែរ ធរើសិនជាអាចធម្ើលព័រ៌មានដែលមានធៅធលើរ័ណណធោះោះបាន។ ធរើសិនជាម្ិនអាចោក់
ធេ សូ ម្ោក់ឯកស្នរពនយល់អ្ំពីម្ូលធ រុ (េត្ម្ង់ធសរ ើ)។

・កម្លុងនពល 6ន្ខនរកាយនពលន្ែលការករម្ិតការចូ លរបនទសជបុលពាក់ព័លធលឹងការបង្ការការរាតតាតន្តលជំងឺកូ ិ ើ
ែ១៩(COVID-19)នៅរបនទស ឬតំបល់ន្ែលអ្ន កនន្ទេះស្ននក់នៅរតូិបាលែកនចញ លិងម្ុលកាលបវរ ញនចេ ទនោយន្ឡក
កំណត់នោយទីភានក់ង្ករនសវាកម្ម អ្នន្ទៃរបនិសល៍ជបុល
*“កាលបរ ញនចេ ទនោយន្ឡកកំណត់នោយទីភានក់ង្ករនសវាកម្ម អ្នន្ទៃរបនិសល៍ជបុល” នឹងត្រូវបានត្រកាសត្រដ ល 3
ដខម្ុន តាម្រយៈធវរស្នយររស់េីភានក់ង្ករ ។ល។

・សំណូម្ពាកយ
※ សូ ម្ធត្រើ “សំណូម្ពាកយសុំលិខិររញ្ញាក់ការេេួ លស្នគល់លកខ ណៈសម្បរត ិស្ននក់ធៅ” ធៅតាម្លកខ ណៈសម្បរត ិ
ស្ននក់ធៅ។
・លិខិតពលយល់អ្ំពីម្ូលន តុន្ែលនធវ ើនឡើងនោយស្នាប័លទទួ ល ជាអាទិ៍
※ សូ ម្ធ្វ ើឯកស្នរធោយធម្ើលតាម្េត្ម្ង់ឧរសម្ព ័នធ(សត្មារ់តារាងឧរសម្ព ័នធ 1, តារាងឧរសម្ព ័នធ 2)។
・លិខិតបញ្ជាក់ការទទួ លស្នាល់លកខ ណៈសម្បតៃ ិស្ននក់នៅន្ែលបាលជូលន ើយ (ឯកស្នរនែើម្ ឬងតចម្ែ ង)
* ត្រសិនធរើអ្នកម្ិនអាចោក់លិខិររញ្ញាក់ការេេួ លស្នគល់លកខ ណៈសម្បរត ិស្ននក់ធៅដែលបានធចញធលើកម្ុន
ជាចារ់ធែើម្ឬចារ់ងរចម្ល ង ធត្កាម្ធ រុផ្លែូ ចជាបានោក់លិខិររញ្ញាក់ការេេួ លស្នគល់លកខ ណៈ
សម្បរត ិស្ននក់ធៅរ ួចធ ើយធៅធពលោក់ពាកយសុំេិោាការ សូ ម្ោក់ឯកស្នរធោយដែកសត្មារ់ពនយល់អ្ំពី
ម្ូ លធ រុម្ិនអាចោក់ (េត្ម្ង់ធសរ ើ) ឬត្កោសងរចម្ល ងននរង្កាន់នែោក់ពាកយសុំេិោាការ។

・ចាប់ពីន្តងៃទ3ី 1 ន្ខកកា ោ ឆ្នំ2022 លិងម្ុលកាលបរ ញនចេ ទកំណត់នោយទីភានក់ង្ករនសវាកម្ម អ្នន្ទៃ
របនិសល៍ជបុល
*“កាលររ ិធចេ េកំណរ់ធោយេីភានក់ង្ករធសវាកម្ម អ្ធោះតត្រធវសន៍ជរុន” នឹងត្រូវបានត្រកាស
ត្រដ ល 3ដខម្ុនតាម្រយៈធវរស្នយររស់េីភានក់ង្ករ ។ល។

អ្ន កដែលត្រូវបានកំណរ់ឱ្យធ្វ ើសកម្ម ភាពដែលម្ិនមានកនុងការត្រកាសននចំធោម្លកខ ណៈសម្បរត ិស្ននក់ធៅ “អ្ន កស្ននក់ធៅអ្ចិន្នត យ៍” និង “អ្ន កស្ននក់ធៅជារ់លារ់” ត្ពម្ទ ំង “សកម្ម ភាពពិធសស” ធេ ម្ិនដម្នជាម្ុខសកម្លុងធពលពិនិរយគឺខទង់ 2
អាេិរយ ធទោះករណីោក៏ធោយ។ ធរើសិនជាមានការដត្រត្រួ លនូ វឋានៈរុគគលជាអាេិ៍ ធត្កាយធពលេេួ លការអ្នុញ្ញារធលើកម្ុនននករណី (1) ឬធត្កាយធពលមានការផ្ដល់លិខិររញ្ញាក់ការេេួ លស្នគល់លកខ ណៈសម្បរត ិស្ននក់ធៅធលើកម្ុនននករណី (2) អាច
មានការទម្ទរឱ្យោក់ឯកស្នររញ្ញាក់ធត្ៅពីធនោះរដនែ ម្ធេៀរ ធៅតាម្រត្ម្ូវការ (កនុងករណីធនោះ ការពិនិរយសំណូម្ពាកយ អាចត្រូវការធពលធវលារនត ិច)។



ញ្ញាននការោក់ពាកយសុំលិខិររញ្ញាក់លកខ ណៈសម្បរត ិស្ននក់ធៅធេ ែូ ធចន ោះសូ ម្ធៅោក់ពាកយសុំេិោាការធៅតាម្ស្នែនេូ រ ឬកុងសុលជរុនធៅធត្ៅត្រធេស។(ព័រ៌មានលំអ្ិរ សូ ម្ធម្ើល កន្លែ ងនលេះ(អ្ន កស្ននក់នៅអ្ចិន្ត្លៃ យ៍) ឬ កន្លែ ងនលេះ(“អ្ន កស្ននក់នៅ
ជាប់លាប់” លិង “សកម្ម ភាពពិនសស”)។
ម្យងធេៀរ អ្ន កដែលចង់បានលកខ ណៈសម្បរត ិស្ននក់ធៅធផ្េង ធ ើយគ្មមនអ្ន កោជារំោងធៅជរុនកនុងការោក់ពាកយធេ ត្រូវធៅោក់តាម្ស្នែនេូ រ ឬកុងសុលជរុនធៅធត្ៅត្រធេស។

