
ចំេពះជនបរេទសែដល ន ក់េនកនងុ្របេទសជបុ៉ន 
 ចប់ពីៃថងទី៩ ែខកក្ត  ឆន ំ២០១២េនះតេទ មរយៈករចប់េផ្តើមអនុវត្ត្របព័នធថមី្រគប់្រគងករ ន ក់
េន «ប័ណ្ណ ន ក់េន» នឹង្រតូវផ្តល់ឱយេ្របើ្របស់ជំនួស «ប័ណ្ណសំគល់ខ្លួនជនបរេទស» (្របព័នធចុះបញជ ីជន
បរេទសនឹង្រតូវបនលុបបំបត់)។ 

ករផ្តល់ជូន «ប័ណ្ណ ន ក់េន» 
●  បុគគលែដលនឹងទទួលបន：ប័ណ្ណេនះនឹង្រតូវផ្តល់ជូនបុគគល ែដល ន ក់េន្របេទសជបុ៉នេ យ
ទទួលបនសិទធិ ន ក់េនចប់ពី៣ែខេឡើងេទ។  
・ ប័ណ្ណេនះមិនផ្តល់ជូនបុគគល ែដលទទួលបនសិទធិ ន ក់េនរយៈេពលខ្លី ឬបុគគលែដលទទួលបន

សិទធិ ន ក់េនកនុងនម ផ្លូវទូត ឬ ផ្លូវរដ្ឋេនះេទ។  
・ ចំេពះអណិកជនពិេសសែដលរស់េន្របេទសជបុ៉ន ប័ណ្ណែដល្រតូវផ្តល់ជូនគឺ «ប័ណ្ណអណិកជន

ពិេសស» មិនែមនជ «ប័ណ្ណ ន ក់េន»េនះេទ។  
● ពត៌មនបង្ហ ញេលើប័ណ្ណ： របូថតបិតកត េឈម ះ សញជ តិឬតំបន់ ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត េភទ សិទធិ ន ក់េន 
                                              រយៈេពល ន ក់េន សិទធិ្របកបមុខរបរជេដើម។ 
● សុពលភពរបស់ប័ណ្ណ： 

 ចប់ពី យុ១៦ឆន ំេឡើង េ្រកម យុ១៦ឆន ំ 
អណិកជន រយៈេពល៧ឆន ំចប់ពីៃថងផ្តល់ជូន ៃថង្រគប់ យុ១៦ឆន ំ 
េ្រកពីអណិកជន រហូតដល់ៃថងចុងេ្រកយៃនករ 

ន ក់េន 
ចជៃថងចុងេ្រកយៃនករ ន ក់េន ឬៃថង្រគប់
យុ១៦ឆន ំ ្រស័យេលើៃថង មកដល់មុន 

● ទីកែន្លងផ្តល់ជូន： 
 ・ ករយិល័យអេន្ត ្របេវសន៍ មតំបន់(ចប់ពីៃថងទី៩ ែខកក្ត  ឆន ំ២០១២េនះតេទ ប័ណ្ណេនះនឹង្រតូវ   

ផ្តល់ជូន េន កសយន្ត ្ឋ ន រ ី  ណិ  ជូបុ និង កសយន្ត ្ឋ នកន់ៃស ចំេពះបុគគល
ែដលបនចូលមក្របេទសជបុ៉នេ យទទួលបនសិទធិ ន ក់េនរយៈេពលមធយម ឬ ែវង។ បុ៉ែន្តករចូល
មកកនុង្របេទសជបុ៉ន ម្រចកេផ ងពីេនះ ប័ណ្ណេនះនឹង្រតូវបនេផញើជូន មៃ្របសនីយ៍ចុះគល់បញជ ីសុវតថិ
ភព េទកន់ ស័យ ្ឋ នែដលេ កអនកបន យករណ៍ជូនករយិល័យមនសមតថកិចចេខត្ត្រកុងន
េពលចូលមកដល់។ ពត៌មនលំអិតសូមទំនក់ទំនងមកកន់ភន ក់ងរ ខ ឬនយក ្ឋ នអេន្ត       
្របេវសន៍្របចំតំបន់នីមួយៗ។) 

● េពលេវ ្រតូវប្តូរពី«ប័ណ្ណសំគល់ខ្លួនជនបរេទស»េទជ«ប័ណ្ណ ន ក់េន»： 

・ កំឡុងេពល«ប័ណ្ណ ន ក់េន»មិនទន់្រតូវបនផ្តល់ជូន «ប័ណ្ណសំគល់ខ្លួនជនបរេទស»្រតូវបនចត់ទុក
ដូចជ«ប័ណ្ណ ន ក់េន»ែដរ នេពលបំេពញឯក រេន មករយិល័យអេន្ត ្របេវសន៍្របចំតំបន់ ឬ
ករ យករណ៍អំពី ស័យ ្ឋ ន ដូេចនះពំុចំបច់ប្តូរយកប័ណ្ណេនះភ្ល មក៏បនែដរ។  

・  ប័ណ្ណថមីេនះនឹង្រតូវផ្តល់ជូនេពលេ កអនកទទួលសិទធិ ន ក់េនបន្ត េនឯករយិល័យអេន្ត ្របេវសន៍
្របចំតំបន់។ 

・ ចំេពះអណិកជន យុចប់ពី១៦ឆន ំេឡើងេទចំបច់្រតូវប្តូរយក «ប័ណ្ណ ន ក់េន»េនះឱយបនមុនៃថងទី៨ 
ែខ កកក  ឆន ំ២០១៥។ េហើយចំេពះអណិកជន យុេ្រកម យុ១៦ឆន ំ ្រតូវប្តូរយកប័ណ្ណេនះឱយបនមុន 

ភ ែខមរ（カンボジア語）

管理者
タイプライターテキスト
　2012.5.30



ៃថងទី៨ ែខកក្ត  ឆន ំ២០១៥ ឬ មុនៃថង្រគប់ យុ១៦ឆន ំ ្រស័យថៃថងមួយ មកដល់មុន។  
សំគល់：ចំេពះបុគគលែដលទទួលបនសិទធិ ន ក់េន្របេទសជបុ៉ន ៤ ឬ ៥ឆន ំ កនុងនមជអនកេធ្វើសកមមភព

េ្រកមែដនកំណត់ជក់ ក់ ក៏ចំបច់្រតូវប្តូរយកប័ណ្ណេនះឱយបនមុនៃថងទី៨ ែខកក្ត  ឆន ំ២០១៥។ 
● គុណ្របេយជន៍ៃន«ប័ណ្ណ ន ក់េន»： 

 ・េនេពលែដលេ កអនកេចញពី្របេទសជបុ៉នេ យយកលិខិតឆ្លងែដន និង ប័ណ្ណេនះេទជមួយេនះ 
កនុងករណីែដលេ កអនក្រតលប់ចូលមកវញិរយៈេពលមិនេលើសពីមួយឆន ំ(គិតចប់ពីៃថងចកេចញ) និង
កនុងកំឡុងេពលែដលសិទធិ ន ក់េនមនសុពលភពេនេឡើយ មផ្លូវចបប់េ កអនកមិនចំបច់មនករ 
«អនុញញ តិចូលមកវញិ» េទ។ ្របព័នធេនះ្រតូវបនេគឱយេឈម ះថ«្របព័នធអនុញញ តិចូលមកវញិពិេសស»។ 
បុ៉ែន្តកនុងករណីែដលេ កអនកមិនបនវលិ្រតលប់មកវញិកនុងរយៈេពលសិទធិ ន ក់េនមនសុពលភព
េនះេ កអនកនឹង្រតូវបត់បង់សិទធិ ន ក់េន។ មយ៉ងវញិេទៀត េ កអនកមិន ចសំុបន្តសិទធិ ន ក់េន
េនះ េនឯបរេទសបនេទ។  

សំគល់：ចំេពះអណិកជនពិេសស«្របព័នធអនុញញ តិចូលមកវញិពិេសស»េនះមនសុពលភពដល់២ឆន ំ។ 
ករចុះគល់បញជ បីញជ ក់លំេន ្ឋ ន 

ចំេពះបុគគលែដល្រតូវទទួលបន«ប័ណ្ណ ន ក់េន» ឬ«ប័ណ្ណអណិកជនពិេសស» ក៏នឹង្រតូវទទួលបន
ករចុះេឈម ះកនុងគល់បញជ ីបញជ ក់លំេន ្ឋ នដូចជនជតិជបុ៉នែដរ ពីសំ ក់ករយិល័យេខត្ត្រកុងែដល
បុគគលេនះ ន ក់េនកនុងនមជជនបរេទស ។ 

● ពត៌មនែដលបង្ហ ញ：េនេលើលិខិតបញជ ក់ទីលំេន ្ឋ នរបស់ជនបរេទស េ្រកពីេឈម ះ ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត 
េភទ ស័យ ្ឋ នេនះ មនកត់្រ ពត៌មនេផ ងៗេទៀតដូចជ សញជ តិ ឬ តំបន់ សិទធិ ន ក់េន  រយៈ
េពល ន ក់េនែដលជពត៌មនពិេសសរបស់ជនបរេទស។ 

● ករផ្តល់ជូនលិខិតបញជ ក់លំេន ្ឋ នថតចំលង： 

េ កអនក ចេទទទួលយកលិខិតបញជ ក់លំេន ្ឋ នថតចំលង(ឬលិខិតបញជ ក់ពត៌មន របស់លិខិត
បញជ ក់ទីលំេន ្ឋ ន)េនះ េន មបញជ រពត៌មនករយិល័យេខត្ត្រកុងែដលេ កអនក ន ក់េនបនដូចជន
ជតិជបុ៉នែដរ។ 
※  ពត៌មនលំអិតទក់ទងនឹង្របព័នធកត់្រ ្របជជនជមូល ្ឋ ន សូម នេគហទំព័រ«ស្តីអំពី្របព័នធកត់
្រ ្របជជនជមូល ្ឋ ន ពក់ព័នធនឹងជនបរេទស 

＜ＨＰ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html＞»  
（្រកសួង ធរណៈករ កិចចករកនុង្រសុក ៃ្របសនីយ៍ និងទូរគមនគមន៍）។  
ករណីែដលចំបច់្រតូវ ក់ពកយសំុ 
  ករណីែដលចំបច់្រតូវ ក់ពកយសំុ ទីកែន្លងបំេពញែបបបទ 

១. េនេពលកំណត់លំេន ្ឋ នថមី ឬេពលប្តូរលំេន ្ឋ ន  
（ប្តូរលំេនចូល（※１）・ប្តូរលំេន ្ឋ ន（※１）・ប្តូរលំេនេចញ（※２）） 

※１ សូមភជ ប់មកជមួយនូវប័ណ្ណ ន ក់េន ឬ ប័ណ្ណអណិកជនពិេសស(ឬប័ណ្ណ 
សំគល់ខ្លួនជនបរេទស)។  

※２ េពលប្តូរទីលំេនេទកែន្លងេផ ង ចំបច់្រតូវ យករអំពីករប្តូរលំេនេចញ

 
 
ភន ក់ងរមនសមតថកិចច
្របចំតំបន់ 

 



េនះទុកជមុនេទកន់ភន ក់ងរមនសមតថកិចច្របចំកែន្លងអនកធ្ល ប់រស់េន ។ 
២. េពលប្តូរេឈម ះ សញជ តិ ឬ តំបន់  

ករយិល័យអេន្ត  
្របេវសន៍្របចំតំបន់ 

 

៣. េពលែដលេធ្វើឱយបត់ប័ណ្ណ ន ក់េន ឬ្រប ក់េសទើរែតេ្របើមិនបន 
៤. ＜អណិកជន និងបុគគល យុេ្រកម១៦ឆន ំ＞ 
・ េពលសុពលភពរបស់ប័ណ្ណ ន ក់េន្រតូវបនបញច ប់ 
៥. ＜បុគគលិកបំេរ ើករ(េលើកែលងមួយចំនួន) និស ិតបរេទស និង សិកខ កម＞ 
・េពល្រគឹះ ថ នអប់រ ំឬ្រកុមហុ៊នែដលអនកបំេរ ើករប្តូរេឈម ះ ប្តូរ ស័យ ្ឋ ន 
ករណី្រកុមហុ៊នក ័យធន េពលបញច ប់កិចចសនយករងរ ឬករណីមនករផ្ល ស់ប្តូរ
េ យ រចុះកុង្រ ករងរថមីជេដើម។ 

 
យកលិខិត យករណ៍
េនះមកកន់ករយិ 
ល័យអេន្ត ្របេវសន៍
្របចំតំបន់ ឬ េផញើេទ
កន់ករយិល័យអេន្ត
្របេវសន៍ទី្រកុងតូកយូ  

 

៦. ＜បុគគលែដល ន ក់េន្របេទសជបុ៉នកនុងនមជ សហព័ទធរបស់ជនបរេទស
េនជបុ៉ន អនកេធ្វើសកមមភពេ្រកមែដនកំណត់ជក់ ក់(C)  សហព័ទធ(ឬកូន)
របស់ជនជតិជបុ៉ន  សហព័ទធ(ឬកូន)របស់អណិកជន ＞ 
 ・កនុងករណីមនករែលងលះ ឬសហព័ទធមខ ងេទៀតទទួលមរណភព  
ករ កសួរពត៌មនជភ បរេទស： ពត៌មនលំអិតសូម កសួរមកកន់ ៖ 
● កែន្លងផ្តល់ពត៌មនទូេទស្តអំីពីករ ន ក់េន 
របស់ជនបរេទស  
ៃថងច័នទ～សុ្រក／៨：៣០～១៧：១៥  
ទូរស័ពទ ០៥៧០-០១៣៩០៤（IP ទូរស័ពទ・PHS ・

ទំនក់ទំនងពីបរេទស ០៣-៥៧៩៦-៧១១២） 

ភ អង់េគ្លស ចិន កូេរ ៉េអសប៉ញ ព័រទុយ គ ល់ 

● មជ មណ្ឌ លជួយគំ្រទ និង ្រពឹក ទូេទ 
One-Stop 

ៃថងច័នទ～សុ្រក／៩:០០～១៦:០០ 
-មជ មណ្ឌ លជួយគំ្រទ និងពិភក ទូេទស្រមប់
ជនបរេទស (Shinjuku) ០៣-៣២០២-៥៥៣៥ 
-មជ មណ្ឌ លជួយគំ្រទ និងពិភក ទូេទស្រមប់
ជនបរេទស(Saitama) ០៤៨-៨៣៣-៣២៩៦ 
-មជ មណ្ឌ លOne-Stopជួយគំ្រទទូេទស្រមប់
ជនបរេទស(Hamamatsu) ០៥៣-៤៥៨-១៥១០ 
HP: http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html 

ករមកសួរពត៌មនផទ ល់ ឬ មទូរស័ពទ េ្រកពីភ ជបុ៉ន 
េយើង ចេឆ្លើយតបជូនជភ បរេទស(ករេឆ្លើយតបជ
ភ បរេទសខុសៗគន េទ មៃថង ដូេចនះសូមេមើលេគហ 
ទំព័រ) ដូចខងេ្រកមេនះ  ៖ 
-(Shinjuku) ភ អង់េគ្លស ចិន េអសប៉ញ ព័រទុយ គ ល់ 
េបង គ ល់  េវៀត ម  និងឥណ្ឌូ េនសីុ  
-(Saitama) ភ អង់េគ្លស ព័រទុយ គ ល់ េអសប៉ញ ចិន 
កូេរ ៉ គ ឡុក ៃថ  និង េវៀត ម  
-(Hamamatsu) ភ អង់េគ្លស ព័រទុយ គ ល់ េអសប៉ញ 
ចិន និង គ ឡុក 

នយក ្ឋ នអេន្ត ្របេវសន៍ៃន្រកសួងយុត្តិធម៌ (ស្តីអំពី្របព័នធថមី្រគប់្រគងករ ន ក់េន) 
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html 

※ មនករពនយល់ជភ អង់េគ្លស  ចិន(បុ ណ និងសម័យ)កូេរ ៉េអសប៉ញ និងភ ព័រទុយ គ ល់។ 
 

សហករបកែ្របេ យ：ទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករ កលវទិយល័យរដ្ឋ      
                                    កលវទិយល័យសិក ្រ វ្រជវបរេទសតូកយូ 




