
➢ អ្នកដែលត្រវូបានកំណរ់ឱ្យធ្វើសកម្មភាពដែលមិ្នមានកនុងការត្រកាសននចំធោម្លកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅ “អ្នកស្នន ក់ធៅអ្ចិន្នតយ៍” និង “អ្នកស្នន ក់ធៅជារ់លារ់” ត្ពម្ទំង “សកម្មភាពពិធសស” ធេ មិ្នដម្នជាមុ្ខសកម្លុងធពលពិនិរយគឺខទង់ 
2អាេិរយ ធទោះករណីោក៏ធោយ។ ធរើសិនជាមានការដត្រត្រលួនូវឋានៈរុគគលជាអាេិ៍ ធត្កាយធពលេេួលការអ្នុញ្ញា រធលើកមុ្នននករណី (1) ឬធត្កាយធពលមានការផ្ដល់លិខិររញ្ញា ក់ការេេួលស្នគ ល់លកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅធលើកមុ្ននន
ករណី (2) អាចមានការទម្ទរឱ្យោក់ឯកស្នររញ្ញា ក់ធត្ៅពីធនោះរដនែម្ធេៀរ ធៅតាម្រត្ម្ូវការ (កនុងករណីធនោះ ការពិនិរយសំណូម្ពាកយ អាចត្រូវការធពលធវលារនតិច)។

➢ ញ្ញា ននការោក់ពាកយសំុលិខិររញ្ញា ក់លកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅធេ ែូធចនោះសូម្ធៅោក់ពាកយសំុេិោា ការធៅតាម្ស្នែ នេូរ ឬកុងស ុលជរ ុនធៅធត្ៅត្រធេស។(ព័រ៌មានលំអិ្រ សូម្ធម្ើល កដនលងធនោះ(អ្នកស្នន ក់ធៅអ្ចិន្នតយ៍) ឬ កដនលងធនោះ(“អ្នកស្នន
ក់ធៅជារ់លារ់” និង “សកម្មភាពពិធសស”)។

ម្យ ងធេៀរ អ្នកដែលចង់បានលកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅធផ្េង ធ ើយគ្មម នអ្នកោជារំោងធៅជរ ុនកនុងការោក់ពាកយធេ ត្រូវធៅោក់តាម្ស្នែ នេូរ ឬកុងស ុលជរ ុនធៅធត្ៅត្រធេស។

(1) អ្នកដែលកម្លុងធពលននការស្នន ក់ធៅបានកនលងផុ្រ ធៅធពលកំពុងធចញធ ើយចូលជរ ុនវញិ, (2) សដីពីការោក់ពាកយសំុការផ្ដល់លិខិររញ្ញា ក់ការ
េេួលស្នគ ល់លកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅននអ្នកដែលកម្លុងធពលមានសុពលភាពននលិខិររញ្ញា ក់ការេេួលស្នគ ល់លកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅបានកនលងផុ្រ

Immigration Services Agency of Japan

(1) អ្នកដែលកម្លងុធពលននការស្នន ក់ធៅបានកនលងផុ្រ ធៅធពលកំពុងធចញធ ើយចូលជរ ុនវញិ (2) អ្នកដែលកម្លងុធពលមានសុពលភាពននលិខិររញ្ញា ក់ការេេួលស្នគ ល់លកខ
ណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅបានកនលងផុ្រ
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〇 អ្នកដែលខលឹម្ស្នរននសកម្មភាព ឬ ឋានៈរុគគលមិ្នដត្រត្រលួពីមុ្នធពលធចញធ ើយចូល
ជរ ុនវញិ

〇 ជនររធេសដែលមាននងៃផុ្រកំណរ់សត្មារ់ការចូលធត្កាម្ការអ្នុញ្ញា រឱ្យចូលម្កជរ ុនវញិ ធៅចធ ល្ ោះនងៃេី1 ដខម្ករា ឆ្ន ំ
2020 នឹងនងៃេី30 ដខធម្ស្ន ឆ្ន ំ2023។

(កំណរ់ចំោំ 1) មុ្ខសញ្ញា គឺ អ្នកដែលនងៃរញ្ច រ់កម្លុងធពលស្នន ក់ធៅៗសល់ធត្កាម្ 1ដខ ធ ើយគ្មម នសងឃឹម្ថា នឹងអាចចូលម្កជ
រ ុនវញិបានកនុងកម្លុងធពលធ្ោះ។

(កំណរ់ចំោំ 2) រមួ្ទំងករណីចារ់េុកថា មានការអ្នុញ្ញា រឱ្យចូលម្កជរ ុនវញិ។
(កំណរ់ចំោំ 3) ចំធពាោះអ្នកស្នន ក់ធៅធោយលកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅ “ឯកធេសកត្មិ្រខពស់ធលខ 2” សូម្ោក់ពាកយសំុ “ឯកធេស

កត្មិ្រខពស់ធលខ 1” (ករណី ក. ឬ ខ. ឬ គ.) ធៅតាម្សកម្មភាពពីមុ្ន។

〇 អ្នកដែលខលឹម្ស្នរននការោក់ពាកយសំុមានែូចធលើកមុ្ន គ្មម នការដត្រត្រលួ
※ ម្យ ងធេៀរ តាម្្ម្មតា កម្លុងធពលមានសុពលភាពននលិខិររញ្ញា ក់ការេេួលស្នគ ល់លកខណៈសម្បរតិ

ស្នន ក់ធៅ គឺ 3ដខ ក៏រ ុដនតមានការេេួលស្នគ ល់ពិធសស អំ្ពីកម្លុងធពលចារ់េុកថាមានសុពលភាពធៅតាម្
កាលររធិចេេននការធ្វើលិខិររញ្ញា ក់នីមួ្យៗធ្ោះ (សដីពីរញ្ញា លំអិ្រ សូម្ធម្ើលកដនលងធនោះ)។
មុ្ខសញ្ញា គឺ អ្នកដែលកម្លុងធពលធនោះបានកនលងផុ្រ។

(កំណរ់ចំោំ) អ្នកដែលមានគធត្មាងនឹងចូលម្កជរ ុន ធ ើយធៅនងៃចូលម្កធ្ោះ កម្លុងធពលមានសុ
ពលភាពននលិខិររញ្ញា ក់ការេេួលស្នគ ល់លកខណៈសម្បរតិធនោះនឹងកនលងផុ្រ ក៏ជាមុ្ខសញ្ញា ដែរ។
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ស្ន
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・សំណូម្ពាកយ
※ សូម្ធត្រើ “សំណូម្ពាកយសំុលិខិររញ្ញា ក់ការេេួលស្នគ ល់លកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅ” ធៅតាម្លកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅ។

・លិខិរពនយល់អំ្ពីមូ្លធ រុដែលធ្វើធ ើងធោយស្នែ រ័នេេួល ជាអាេិ៍
※ សូម្ធ្វើឯកស្នរធោយធម្ើលតាម្េត្ម្ង់ឧរសម្ព័នធ (សត្មារ់តារាងឧរសម្ព័នធ 1, តារាងឧរសម្ព័នធ 2)។

・ឯកស្នរចម្លងននរ័ណណស្នន ក់ធៅមុ្ន
※ អាចធផ្ញើជាររូងរ ឬ Fax ក៏បានដែរ ធរើសិនជាអាចធម្ើលព័រ៌មានដែលមានធៅធលើរ័ណណធ្ោះបាន។ ធរើសិនជាមិ្នអាចោក់

ធេ សូម្ោក់ឯកស្នរពនយល់អំ្ពីមូ្លធ រុ (េត្ម្ង់ធសរ)ី។

・សំណូម្ពាកយ
※ សូម្ធត្រើ “សំណូម្ពាកយសំុលិខិររញ្ញា ក់ការេេួលស្នគ ល់លកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅ” ធៅតាម្លកខណៈ

សម្បរតិស្នន ក់ធៅ។
・លិខិរពនយល់អំ្ពីមូ្លធ រុដែលធ្វើធ ើងធោយស្នែ រ័នេេួល ជាអាេិ៍
※ សូម្ធ្វើឯកស្នរធោយធម្ើលតាម្េត្ម្ង់ឧរសម្ព័នធ(សត្មារ់តារាងឧរសម្ព័នធ 1, តារាងឧរសម្ព័នធ 2)។

・លិខិររញ្ញា ក់ការេេួលស្នគ ល់លកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅដែលបានជូនធ ើយ (ឯកស្នរធែើម្ ឬងរចម្លង)
* ត្រសិនធរើអ្នកមិ្នអាចោក់លិខិររញ្ញា ក់ការេេួលស្នគ ល់លកខណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅដែលបានធចញធលើក

មុ្នជាចារ់ធែើម្ឬចារ់ងរចម្លង ធត្កាម្ធ រុផ្លែូចជាបានោក់លិខិររញ្ញា ក់ការេេួលស្នគ ល់លកខ
ណៈសម្បរតិស្នន ក់ធៅរចួធ ើយធៅធពលោក់ពាកយសំុេិោា ការ សូម្ោក់ឯកស្នរធោយដ កសត្មារ់
ពនយល់អំ្ពីមូ្លធ រុមិ្នអាចោក់ (េត្ម្ង់ធសរ)ី ឬត្កោសងរចម្លងននរង្កា ន់នែោក់ពាកយសំុេិោា ការ។
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ក់ពា
កយ ・រ ូរែល់នងៃេី30 ដខធម្ស្ន ឆ្ន ំ2023 ・រ ូរែល់នងៃេី ៣១ ដខម្ករា ឆ្ន ំ ២០២៣

សត្ម្ួលនូវឯកស្នរដែលត្រូវោក់ែូចកនុងចំណុច (1) និង (2) ខាងធត្កាម្ធនោះ។ ម្យ ងធេៀរ ការពិនិរយសំណូម្ពាកយក៏នឹងធ្វើឱ្យធលជនជាង្ម្មតា។

នងៃេី26 ដខមិ្ងុ្ ឆ្ន ំធរយវ  2 (ឆ្ន ំ2020)
(បានធ្វើរចចុរបននភាពធៅនងៃេី7 ដខរុលា ឆ្ន ំ2022)

េីភាន ក់ង្ករធសវកម្មអ្ធ ត្ ត្រធវសន៍ជរ ុន

ការចារ់ដចងរ ទ្ រ់ធនោះមានសុពលភាពរ ូរែល់នងៃេី30 ដខធម្ស្ន ឆ្ន ំ2023។ *សូម្ធោងធលើរំណភាា រ់នីមួ្យៗសត្មារ់ធសចកដីលម្អិរ។

http://www.moj.go.jp/isa/content/930006017.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006066.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/001339110.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005799.doc
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005800.doc
http://www.moj.go.jp/content/930005801.doc
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005799.doc
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005802.doc
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005802.doc

