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　　歡迎加入臺灣這個大家庭！

　　新住民透過婚姻關係歸化為中華民國的一分子，是一種難

得的緣分。期間，又有著一連串的考量、選擇，甚至學習的過

程 ––– 包括：結婚登記、辦理簽證、居留到歸化，期望透過此

本手冊的資訊提供，能讓新住民更便利、迅速且愉快地完成這

些流程，與另一半順利地在寶島攜手共度人生！

結婚登記 
新住民如非為外交部公告之特定國家人士

1.  國人與新住民在國內結婚者，須攜帶下列文件向任一戶政事

務所辦理結婚登記：

 (1)  結婚雙方當事人身分證明文件（國人為國民身分證，新

住民為護照、外僑居留證）。

 (2)  經駐外使領館、代表處或辦事處（以下簡稱駐外館處）

驗證原核發機關核發 6個月內之婚姻狀況證明文件及中

文譯本。

居留與入籍

សឌូមស្្គមន៍កា�ចឌូល�មួតៃវ៉ាន់ដែលជាបគរួស្�ធំមួយននុះ!

ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដប្រកា្ល យជាពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់នោយកា�ន�ៀ្រអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ 

ដែលននុះគឺជានឆិសស័េយ។ កនាងុកំ�ុងនពលន្ុះ នៅមានកា�ប្រលង ជនបមើស នឆិងកា�សឆិកសា 

�មួមាន ចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ នធ្ើទឆិោ្ឋ កា�ស្នា ក់នៅ នឆិងចឌូលសញ្ជា ៃឆិ។ នយើងសង្ឹមថា តាម�

យៈនសៀេនៅពៃ៌មានននុះអាចជួយឲ្យប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ្ំរនពញែំនណើ �កា�ខ្ងនលើនោយ�

លឌូន �ហ័ស នឆិង�កីរាយជាងមុន នឹងអាច�ស់នៅជាមួយតែគឌូនោយនស្មន្ស�កីរាយនៅនលើ
នកាុះតៃវ៉ាន់!

ការចុោះបញី្អាពាហ៍ពិពាហ៍

 កនាុងករណើ ប្ជាជនចំណូលបស រុក ្្មើ  មិនខមនជាសញ្ជា តិពិសសស
ខដលប្កាសសោយបកសួងកិច្ចការ្រសទស

1.  ពល�ែ្ឋដែលន�ៀ្រកា�ជាមួយប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើនៅកនាងុប្រនទស 

បៃរូេយកឯកស្�ខ្ងនបកាមននុះ នៅកាន់កា�យិាល័យកឆិច្កា�បគរួស្�នែើម្បើចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិ
ពាហ៍៖

 (1)  ឯកស្�្រញ្ជា ក់អៃដោសញ្ញា ណតនអនាកន�ៀ្រកា�ទំាងពើ�្ក់ 

(ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់គឺអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើគឺលឆិែឆិៃឆ្លងដែន 

នឆិងលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជនចឆិន)។

 (2)  ឯកស្�្រញ្ជា ក់ស្ថា នភាពអាពាហ៍ពឆិពាហ៍កនាងុ�យៈនពល6ដែ នឆិងចបា្់រចម្លងភាស្ចឆិន 

នធ្ើន�ើងនោយស្ថា ្័រននែើម ដែលបៃរូេបាន្រញ្ជា ក់ពឆិនឆិៃ្យនោយ 

កា�យិាល័យកុងសុ៊លប្រចំា្រ�នទស កា�យិាល័យៃំណាងប្រចំា្រ�នទស ឬកា�យិា 

ល័យប្រៃឆិ្រៃដោឆិកា�ប្រចំា្រ�នទស (ខ្ងនបកាមនៅកាៃ់ថា កា�យិាល័យប្រចំា្រ�នទស)។

ការស្នា ក់សៅ និងការចូលសញ្ជា តិ03
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 (3)  結婚書約（須載有 2人以上

證人簽名）。

 (4)  國人戶口名簿、最近 2年

內拍攝之符合規格相片 1張

或上傳數位相片（新式國民

身分證相片規格可至「內政部

戶政司全球資訊網」網站 https://

www.ris.gov.tw查詢）。

 (5)  新住民取用中文姓名聲明書。（以上均須攜帶正本）

2.  國人與新住民在國外結婚已生效者，須攜帶下列文件向任一

戶政事務所辦理結婚登記：

 (1)  結婚雙方當事人身分證明文件（國人為國民身分證，新

住民為護照、外僑居留證）。

 (2)  經駐外館處驗證之結婚證明或已向當地政府辦妥結婚登

記（或結婚註冊）之證明文件及中文譯本；加註「符合

行為地法」字樣者，得免附婚姻狀況證明文件。

 (3)  國人戶口名簿、最近 2年內拍攝之符合規格相片 1張或

上傳數位相片（新式國民身分證相片規格可至「內政部

戶政司全球資訊網」網站 https://www.ris.gov.tw查詢）。

 (4)  新住民取用中文姓名聲明書。（以上均須攜帶正本）

戶政事務所 
កា� យិាល័យកឆិចក្ា�បគ រួស្�

 (3) នសៀេនៅ្រញ្ជា ក់អាពាហ៍ពឆិពាហ៍ (បៃរូេមានហៃថានលែស្កសេើយា៉ា ងៃឆិច២្ក់)។

 (4)  ្រញជាើបគរួស្�ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ � ឌូ្រៃៃតាម្រទោ្ឋ នដែលៃៃពើ�ឆ្នាំ ចុងនបកាយចំនួន១សន្លកឹ 

ឬ្រនង្ហា ុះ� ឌូ្រៃៃឌើជើៃល (្រទោ្ឋ នតន� ឌូ្រៃៃអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណប្រនភទៃ្ើ 
អាច�កបាននៅនគហទំព័� “ពៃ៌មានសកលតន្យកោ្ឋ នកឆិច្កា�បគរួស្�បកសួងមហា ត ទ្” 
https://www.ris.gov.tw)។

 (5)  នសៀេនៅប្រកាសនប្រើបបាស់នឈ្ាុះចឆិន�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ។ 

(ឯកស្�ខ្ងនលើបៃរូេយកចបា្់រនែើម)

2.  ពល�ែ្ឋដែលន�ៀ្រអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ជាមួយប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើនៅ្រ�នទស 

បៃរូេយកឯកស្�ខ្ងនបកាមននុះ នៅកាន់កា�យិាល័យកឆិច្កា�បគរួស្�នែើម្បើចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិ 
ពាហ៍៖

 (1)  ឯកស្�្រញ្ជា ក់អៃដោសញ្ញា ណតនអនាកន�ៀ្រកា�ទំាងពើ�្ក់ 

(ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់គឺអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើគឺលឆិែឆិៃឆ្លងដែន 

នឆិងលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជនចឆិន)។

 (2)  លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់អាពាហ៍ពឆិពាហ៍ដែលបៃរូេបានបៃរួៃពឆិនឆិៃ្យនោយកា�យិាល័យប្រចំា្រ�នទស ឬ 

បាននធ្ើ�ចួរាល់នឌូេកា�ចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ជាមួយនឹង�ោ្ឋ ភឆិបាលប្រចំាៃំ្រន់ 

(ឬចុុះនឈ្ាុះអាពាហ៍ពឆិពាហ៍) �មួជាមួយចបា្់រចម្លងជាភាស្ចឆិន។ នហើយ្រញ្ជា ក់ចំណំាថា 

“បៃឹមបៃរូេតាមចបា្់រសកមភ្ាព” ន្ុះមឆិនចំាបាច់ឯកស្�្រញ្ជា ក់ស្ថា នភាពអាពាហ៍ពឆិ 
ពាហ៍។

 (3)  ្រញជាើបគរួស្�ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ � ឌូ្រៃៃតាម្រទោ្ឋ នដែលៃៃពើ�ឆ្នាំ ចុងនបកាយចំនួន១សន្លកឹ 

ឬ្រនង្ហា ុះ� ឌូ្រៃៃឌើជើៃល (្រទោ្ឋ នតន� ឌូ្រៃៃអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណប្រនភទៃ្ើ 
អាច�កបាននៅនគហទំព័� “ពៃ៌មានសកលតន្យកោ្ឋ នកឆិច្កា�បគរួស្�បកសួងមហា ត ទ្” 
https://www.ris.gov.tw)។

 (4)  នសៀេនៅប្រកាសនប្រើបបាស់នឈ្ាុះចឆិន�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ។ 

(ឯកស្�ខ្ងនលើបៃរូេយកចបា្់រនែើម)
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外交部領事事務局 

 新住民如為外交部公告之特定國家人士

　　須先在原屬國完成結婚程序後，持原屬國核發之結婚登記

書或結婚證書等結婚證明文件及中文譯本，向駐外館處申請面

談及文件驗證，俟面談通過完成文件驗證後，國人配偶可持憑

下列文件向任一戶政事務所辦理結婚登記：

1.   結婚雙方當事人身分證明文件（國人為國民身分證，新住

民為護照、外僑居留證）。

2.   經駐外館處驗證之結婚證明或已向當地政府辦妥結婚登記

（或結婚註冊）之證明文件及中文譯本。「符合行為地法」

字樣者，得免附婚姻狀況證明文件。

 កនាុងករណើ ប្ជាជនចំណូលបស រុក ្្មើ  ជាសញ្ជា តិពិសសសខដលប្កា
សសោយបកសួងកិច្ចការ្រសទស

បៃរូេ្រញ្់្រែំនណើ �កា�ន�ៀ្រអាពាហ៍ពឆិពាហ៍នៅប្រនទសនែើម �មួយកឯកស្�្រញ្ជា ក់�មួមាន 

នសៀេនៅចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ ឬនសៀេនៅអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ដែលនធ្ើន�ើងនោយប្រនទសនែើម 

នឆិងចបា្់រចម្លងភាស្ចឆិន នៅនសនាើសំុសមា្ភ សន៍នឆិងបៃរួៃពឆិនឆិៃ្យឯកស្�នៅកា�យិាល័យប្រចំា្រ�នទស 

នហើយនបកាយជា្់រកា�សមា្ភ សន៍នឆិងកា�បៃរួៃពឆិ នឆិៃ្យឯកស្��ចួ តែគឌូន�ៀ្រកា�ដែលជាពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ 

បៃរូេយកឯកស្�ខ្ងនបកាមននុះនៅចុុះ ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍នៅកា�យិាល័យកឆិច្កា�បគរួស្�៖

1.  ឯកស្�្រញ្ជា ក់អៃដោសញ្ញា ណតនអនាកន�ៀ្រកា�ទំាងពើ�្ក់ (ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់គឺអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ ្រ្

�ជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើគឺលឆិែឆិៃឆ្លងដែន នឆិងលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន)។

2.  លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់អាពាហ៍ពឆិពាហ៍ដែលបៃរូេបានបៃរួៃពឆិនឆិៃ្យនោយកា�យិាល័យប្រចំា្រ�នទស ឬ បា

ននធ្ើ�ចួរាល់នឌូេកា�ចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ជាមួយនឹង�ោ្ឋ ភឆិបាលប្រចំាៃំ្រន់ 

(ឬចុុះនឈ្ាុះអាពាហ៍ពឆិពាហ៍) �មួជាមួយចបា្់រចម្លងជាភាស្ចឆិន។ នហើយ្រញ្ជា ក់ចំណំាថា 

“បៃឹមបៃរូេតាមចបា្់រសកមភ្ាព” ន្ុះមឆិនចំាបាច់ឯកស្� ្រញ្ជា ក់ស្ថា នភាពអាពាហ៍ពឆិពាហ៍។

មនទើ�កឆិច្កា�កុងសុ៊លតនបកសួងកា�្រ�នទស
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3.   國人戶口名簿、最近 2年內拍攝之符合規格相片 1張（新

式國民身分證相片規格可至「內政部戶政司全球資訊網」

網站 https://www.ris.gov.tw查詢）。

4.  新住民取用中文姓名聲明書。（以上均須攜帶正本）

　　我國自 108年 5月 24日起，國人與阿根廷、澳洲、奧

地利、比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、

德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬爾他、墨西哥（部分地區）、

荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、英國（部

分地區）、美國、烏拉圭等 26個同性婚姻合法國家或地區

之外籍人士，得辦理同性結婚登記。相關資訊請洽內政部戶

政司。

3.  ្រញជាើបគរួស្�ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ � ឌូ្រៃៃតាម្រទោ្ឋ នដែលៃៃពើ�ឆ្នាំ ចុងនបកាយចំនួន១សន្លកឹ 

ឬ្រនង្ហា ុះ� ឌូ្រៃៃឌើជើៃល (្រទោ្ឋ នតន� ឌូ្រៃៃអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណប្រនភទៃ្ើ 

អាច�កបាននៅនគហទំព័� “ពៃ៌មានសកលតន្យកោ្ឋ នកឆិច្កា�បគរួស្�បកសួងមហាត ទ្” 

https://www.ris.gov.tw)។

4.  នសៀេនៅប្រកាសនប្រើបបាស់នឈ្ាុះចឆិន�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ។ 

(ឯកស្�ខ្ងនលើបៃរូេយកចបា្់រនែើម)

ចា្់រពើតៃងៃទើ24 ដែឧសភា ឆ្នាំ 108 មក ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ន�ៀ្រកា�ជាមួយនភទែឌូចោនា ជាមួយពល

�ែ្ឋប្រនទសនឆិងៃំ្រន់ទំាង២៦ដែលអាពាហ៍ពឆិពាហ៍នភទែឌូចោនា បស្រចបា្់រ �មួមាន អាសសេង់ទើន 

អឌូបស្ដោ លើ អឌូបទើស ដ្៊រលហសេឆិក នប្រសុើល កាណាោ កឌូ�ុ្៊ំរើ ែឆិនមា៉ា ក ហ្ាង�ង់ បារំាង អាលឺម៉ាង់ 

អាយ�ង់ ដអ៊ក�ង់ លុចសំ្៊រឌូ មា៉ា ល់តា មុឆិចសុើកឌូ(ៃំ្រន់មួយចំនួន) ហឌូ�ង់ ញឌូ ហសេុើ�ង់ ន័�ដេស 

ព័�ទុយហាក ល់ អាហ្ឆិបចខ្ងៃ្បឌូង នអសបាញ សុ៊យដអៃ អង់នគ្លស(ៃំ្រន់មួយចំនួន) 

សហ�ែ្ឋអានម�កិ នឆិងអុ៊យ� ឌូហាក យ បៃរូេនៅចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍នភទែឌូចោនា ។ ពៃ៌មានពាក់ព័ន្ធ   

សឌូមទំ្ក់ទំនង្យកោ្ឋ នកឆិច្កា�បគរួស្�តនបកសួងមហាត ទ្។
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簽證
　　新住民來臺前須向我國駐外館處申請依親簽證，應備文件

如下：

1.  申請人本國護照，所餘效期須有 6個月以上且有空白頁。

2.  填妥簽證申請表，申請表須至外交部領事事務局「線上填寫

申請表專區」填寫，列印產出具有條碼之簽證申請表，申請

人須親自簽名確認，並黏貼 6個月內 2吋彩色照片 2張，

照片背景須以白色為底色。

3.  最近 3個月內國人配偶全戶戶籍謄本正本 1份，已有結婚登

記並載明新住民之國籍、外文姓名及出生日期。

4.  申請人本國政府所核發之結婚登記證明正本及影本 1份，

無婚姻登記制度之國家須繳結婚證書正本及影本 1份，須

附中文或英文譯本，並經中華民國駐外館處驗證（正本驗

畢退還）。

ទិដ្ឋា ការ

ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើមុនមកតៃវ៉ាន់ បៃរូេនសនាើសំុទឆិោ្ឋ កា�ពឹងដ្ក្ស្ច់ញាៃឆិដែលៃបមរូេមាន

ឯកស្�ខ្ងនបកាម៖

1.  លឆិែឆិៃឆ្លងដែល�្រស់ប្រនទសែ្លនួ ដែលនៅមានប្រសឆិទ្ធភាពនលើសពើ6ដែ នឆិងមានទំព័�ទំនន�។

2. ្ំរនពញតារាងនសនាើសំុទឆិោ្ឋ កា� នោយតារាងនសនាើសំុបៃរូេនៅ្ំរនពញនៅ “កដន្លង្ំរនពញតារាងនសនាើ
សំុអុើនធឺនណៃ” នៅមនទើ�កឆិច្កា�កុងសុ៊លតនបកសួងកឆិច្កា�្រ�នទស នឆិងប្៊រើននចញជាតារាង

នសនាើសំុដែលមានដែសេកឌូែ �ចួអនាកនសនាើសំុបៃរូេចុុះហៃថានលខ្ទទួលស្្គ ល់ បពមទំាង្រឆិៃ� ឌូ្រៃៃទំហំ

    2អុើងដែលៃៃកនាងុ�យៈនពល6ដែចុងនបកាយចំនួន2សន្លកឹ ដែលត ទ្� ឌូ្រៃៃពណ៌ស។

3.  លឆិែឆិៃចម្លង្រញជាើបគរួស្�ចបា្់រនែើម�្រស់តែគឌូន�ៀ្រកា�ដែលជាពល�ែ្ឋតៃវ់ា ន់ចំនួន1ចបា្់រ 

នឆិងមានចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ បពមទំាង្រញ្ជា ក់ចបាស់ពើសញ្ជា ៃឆិប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ 

នឈ្ាុះ្រ�នទស នឆិងតៃងៃដែឆ្នាំ កំនណើ ៃ។

4.  លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ដែលនធ្ើនោយ�ោ្ឋ ភឆិបាលប្រនទសនែើមចបា្់រនែើមចំនួន1ចបា្់រ 

នឆិងចបា្់រចម្លងចំនួន1ចបា្់រ។ ចំនពាុះប្រនទសដែលោ្នចបា្់រចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍បៃរូេប្រគល់

នសៀេនៅអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ចបា្់រនែើមនឆិងចបា្់រចម្លងចំនួន1ចបា្់រ នឆិងទទួលបានកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យពើ
កា�យិាល័យតៃវ៉ាន់ប្រចំា្រ�នទស (ចបា្់រនែើមនឹងប្រគល់បៃល្់រនពលបៃរួៃពឆិនឆិៃ្យ�ចួ)។

03
Part

ជំពូកអន្ដសញ្ញា ណ និងសិទ្ធ
內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 148 149

ជំពូកអន្ដសញ្ញា ណ និងសិទ្ធ身分權益篇

ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអន ្្ដ ប្រនេសន៍បកសួងមហាផ ទ្ៃ 



5.  效期內之申請人本國政府所核發之無犯罪紀錄證明（即良民

證）正本 1份，須附中文或英文譯本，並經中華民國駐外館

處驗證（倘該證明註明效期，以該效期為準；倘未註明效期，

則以申請人本國政府核發日起 1年內為效期）。

6.  由衛生福利部指定外籍人士國內體檢醫院或國外醫院出具的

最近 3個月內健康檢查合格證明（居留或定居健康檢查項目

表）正本及影本 1份，國外體檢證明須附中文或英文譯本，

並經中華民國駐外館處驗證。

7.  其他視個案要求提供財力證明、來臺目的證明、來臺關係人

保證書等審核所需之有關文件。

8.  簽證規費。

9.  本說明如有更動，則依據外交部領事事務局資訊網站（網址：

https://www.boca.gov.tw）公告之最新資料及駐外館處公告

為準。

5.   លឆិែឆិៃៃកល់នទាស (លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់ោ្ននទាស) ដែលនចញនោយ�ោ្ឋ ភឆិបាលប្រនទសនែើមដែល 

មានសុពុលភាពចំនួន1ចបា្់រ នោយបៃរូេមានចបា្់រចម្លងជាភាស្ចឆិននឆិងភាស្អង់នគ្លស បពម

ទំាងទទួលបានកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យពើកា�យិាល័យតៃវ៉ាន់ប្រចំា្រ�នទស (ប្រសឆិនន្រើលឆិែឆិៃមាន្រញ្ជា ក់

តៃងៃសុពុលភាព បៃរូេយកតៃងៃសុពុលភាពន្ុះជានោល ប្រសឆិនន្រើោ្ន្រញ្ជា ក់តៃងៃសុពុភាព ន្ុះ   

បៃរូេកំណៃ់តៃងៃសុពុលភាព�យៈនពលមួយឆ្នាំ ចា្់រពើតៃងៃនចញលឆិែឆិៃពើ�ោ្ឋ ភឆិបាលប្រនទសនែើម)។

6.  លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់សុែភាពកនាងុ�យៈនពល៣ដែចុងនបកាយដែលនធ្ើន�ើងនៅ មនទើ�នពទ្យកនាងុប្រនទស 

សបមា្់រជន្រ�នទសដែលកំណៃ់នោយបកសួងសុខ្ភឆិបាល ឬមនទើ�នពទ្យនៅ្រ�នទស 

(តារាងពឆិនឆិៃ្យសុែភាពកា��ស់នៅ នឆិងកា��ស់នៅអចឆិតន្នដោយ៍) ចបា្់រនែើម 

នឆិងចបា្់រចម្លងចំនួន1ចបា្់រ។ លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់សុែភាពពើមនទើ�នពទ្យ្រ�នទសបៃរូេមានភាជា ្់រជាមួយ  

ចបា្់រចម្លងភាស្ចឆិននឆិងភាស្អង់នគ្លស បពមទំាងបៃរូេបានបៃរួៃពឆិនឆិៃ្យនោយកា�យិាល័យតៃ 

វ៉ាន់ប្រចំា្រ�នទស។

7.  ក�ណើ ែ្លុះបៃរូេ ដ្ោល់ឯកស្�្រញ្ជា ក់ហឆិ�ញញាេៃថាុ លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់នោល្ំរណងមកតៃវ៉ាន់ 

នឆិងលឆិែឆិៃធា្ពើពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់។

8. តៃ្លទឆិោ្ឋ កា�។

9.  នសចកដោើ្រញ្ជា ក់ននុះប្រសឆិនន្រើមានដកដប្រ បៃរូេយកឯកស្�ៃ្ើ្ំរ្ុៃដែលប្រកាសនោយនគហទំព័�

ពៃ៌មានមនទើ�កឆិច្កា�កុងសុ៊លបកសួងកា�្រ�នទស (នគហទំព័�៖ https://www.boca.

gov.tw) នឆិងនសចកដោើប្រកាស�្រស់កា�យិាល័យប្រចំា្រ�នទសជានោល។

03
Part

內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 150 151

ជំពូកអន្ដសញ្ញា ណ និងសិទ្ធ

ជំពូកអន្ដសញ្ញា ណ និងសិទ្ធ身分權益篇
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居留
申請外僑居留證

1.  持依親居留簽證經查驗入國者：持依親居留簽證經查驗入國

者，應於入國後 15天內，擁有婚姻關係兩人一起前往移民

署服務站（居留地）申請「外僑居留證」。

　 •  申請時應準備的文件及費用包括：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2吋彩色照

片 1張。

 (2)  護照及居留簽證。

 (3)  申請居留目的之證明文件，例如：辦妥結婚登記的戶口

名簿或國人配

偶身分證。

 (4)  證件費（第 1

次申請，僅給

1 年效期，費

用為每年新臺

幣 1,000 元）。

 (5)  外國文件須翻

譯成中文，並

經我駐外館處

驗證，才可持

至國內使用。

內政部移民署 

ការសានា ្់សៅ

សសនាើសំុលិ្ិតស្នា ក់សៅអាណិកជន
1.  ្ុរគ្គលចឌូលមកតៃវ៉ាន់នោយទឆិោ្ឋ កា�ពឹងដ្ក្ស្ច់ញាៃឆិ៖ ជនទំាងពើ�ដែលមានទំ្ក់ទំនងអា

ពាហ៍ពឆិពាហ៍ បៃរូេនៅនសនាើសំុ “លឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន” នៅកា�យិាល័យនសវកមទ្ើ 

ស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍ (កដន្លងស្នា ក់នៅ) កនាងុ�យៈនពល15តៃងៃនបកាយចឌូលមកតៃវ៉ាន់។

 • ឯកស្� នឆិងកំត�នសវនសនាើសំុ៖

 (1)    លឆិែឆិៃនសនាើសំុ មាន្រឆិៃ� ឌូ្រៃៃ្រៃោ្ឋ នអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណទំហំ2អុើងដែលៃៃកនាងុ�យៈនពល

1ឆ្នាំ ចុងនបកាយចំនួន1សន្លកឹ។

 (2)   លឆិែឆិៃឆ្លងដែន នឆិងទឆិោ្ឋ កា�ស្នា ក់នៅ។

 (3)    ឯកស្�្រញ្ជា ក់ពើនោល្ំរណងនសនាើសំុស្នា ក់នៅ ឧទាហ�ណ៍៖ ្រញជាើបគរួស្�តនកា�ចុុះ្រញជាើ
អាពាហ៍ពឆិពាហ៍ ឬអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណតែគឌូន�ៀ្រកា�ដែលជាពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់។

 (4)   តៃ្លឯកស្� (នសនាើសំុនលើកទើ1 មានសុពុភាព1ឆ្នាំ  កំត� TWD1,000 ន�ៀងរាល់ឆ្នាំ )។

 (5)   ឯកស្�ភាស្្រ�នទសបៃរូេ្រកដប្រជាភាស្ចឆិន នឆិងទទួលបានកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យពើកា�យិា 

ល័យប្រចំា្រ�នទស នទើ្រអាចនប្រើបបាស់បាននៅតៃវ៉ាន់។

ទើស្នាក់កា�អន្ដោប្រនេសន៍តនបកសួងមហាត្ទ
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2.  持依親停留簽證經查驗入國者：持依親停留簽證的新住民於

入國後，停留期限屆滿前 30日，得向移民署服務站（居留

地）申請改辦「外僑居留證」；但須停留期限在 60天以上，

且未經簽證核發機關加註限制不准延期（NO EXTENSION）

或其他限制之有效簽證，才可申請。

　 •  申請時應準備的文件包括：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2吋彩色照

片 1張。

 (2)  護照及停留簽證。

 (3)  衛生福利部指定之外籍人士體檢醫院或國外合格醫院 3

個月內發給的健康檢查合格證明（居留或定居健康檢查

項目表）（國外檢驗者，正本及中譯本須經我駐外館處

驗證）。

 (4)  距核發日起 1年內之申請人本國政府所核發之無犯罪紀

錄證明（即良民證，須含最近 5年內之紀錄，正本及中

譯本須經我駐外館處驗證）。

中華民國居留證正面

បក្រមុែតនលឆិែឆិៃស្នាក់នៅតៃវ៉ាន់

中華民國居留證反面

បក្រនបកាយតនលឆិែឆិៃស្នាក់នៅតៃវ៉ាន់

2.  ្ុរគ្គលចឌូលតៃវ៉ាន់នោយទឆិោ្ឋ កា�ស្នា ក់នៅ្រនណាដោ ុះអាសននាពឹងដ្ក្ស្ច់ញាៃឆិ៖ 

បៃរូេនៅនសនាើសំុដកនធ្ើ “លឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន” នៅកា�យិាល័យនសវកមទ្ើស្នា ក់កា� 

អន ដ្ោ ប្រនេសន៍ (កដន្លងស្នា ក់នៅ) 30តៃងៃមុននពលហសួសុពុភាពនបកាយនពលចឌូលតៃវ៉ាន់។ ្រ៉ាដុនដោ 

បៃរូេស្នា ក់នៅតៃវ៉ាន់នលើសពើ60តៃងៃ បពមទំាងោ្ននសចកដោើ្រញ្ជា ក់ហាមមឆិនឲ្យពនយាទឆិោ្ឋ កា� (NO 

EXTENSION) នោយស្ថា ្័រននចញទឆិោ្ឋ កា� ឬកា�ហាមឃ្ៃ់ន្សេងនទៀនកនាងុទឆិោ្ឋ កា� 

នទើ្រអាចនសនាើសំុបាន។

 • ឯកស្�ដែលបៃរូេន�ៀ្រចំនពលនសនាើសំុ៖

 (1)  លឆិែឆិៃនសនាើសំុ មាន្រឆិៃ� ឌូ្រៃៃ្រៃោ្ឋ នអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណទំហំ2អុើងដែលៃៃកនាងុ�យៈនពល1

ឆ្នាំ ចុងនបកាយចំនួន1សន្លកឹ។

 (2)លឆិែឆិៃឆ្លងដែន នឆិងទឆិោ្ឋ កា�ស្នា ក់នៅ។

 (3)  លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់សុែភាពកនាងុ�យៈនពល៣ដែចុងនបកាយដែលនធ្ើន�ើងនៅ មនទើ�នពទ្យកនាងុប្រនទ

សសបមា្់រជន្រ�នទសដែលកំណៃ់នោយបកសួងសុខ្ភឆិបាល ឬមនទើ�នពទ្យនៅ្រ�នទស 

(តារាងពឆិនឆិៃ្យសុែភាពកា��ស់នៅ នឆិងកា��ស់នៅអចឆិតន្នដោយ៍)។ (លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់សុែភាពពើ 

មនទើ�នពទ្យ្រ�នទសបៃរូេមានភាជា ្់រជាមួយចបា្់រចម្លងភាស្ចឆិននឆិងភាស្អង់នគ្លស បពមទំាង  

បៃរូេបានបៃរួៃពឆិនឆិៃ្យនោយកា�យិាល័យតៃវ៉ាន់ប្រចំា្រ�នទស)។

 (4)  លឆិែឆិៃៃកល់នទាស (លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់ោ្ននទាស បៃរូេមានកំណៃ់បតា�យៈនពល5ឆ្នាំ ចុងនបកាយ 

ចបា្់រនែើម នឆិងចបា្់រចម្លងភាស្ចឆិនបៃរូេបានបៃរួៃពឆិនឆិៃ្យនោយកា�យិាល័យតៃវ៉ាន់ប្រចំា្រ�

នទស) ដែលនចញនោយ�ោ្ឋ ភឆិបាលប្រនទសនែើមដែលមានសុពុលភាពកនាងុ�យៈនពល1ឆ្នាំ ពើ 

តៃងៃនចញលឆិែឆិៃ។
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 (5)  居留地址證明（同戶籍者免附）。

 (6)  戶口名簿或國人配偶身分證（已有結婚登記並載明配偶

國籍及外文姓名）。

 (7)  證件費（第 1次申請，僅給 1年效期，費用為每年新臺

幣 1,000元，惟持依親停留簽證辦理者，須另加新臺幣

2,200元）。

 (8)  外國文件須翻譯成中文，並經我駐外館處驗證，才可持

至國內使用。

 (9)  移民署對於持依親停留簽證經查驗入國，嗣申請外僑居

留證之案件，得現場面談。

3.  本說明如有更動，則依據內政部移民署

全球資訊網公告之最新資料為準（網址：

https://www.immigration.gov.tw/5385/

 /7244/7250/7317/居留 /181946/）。
申請外僑居留證

នសនាើសំុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន

 (5)  លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់អាស័យោ្ឋ នស្នា ក់នៅ (មឆិនចំាបាច់ចំនពាុះអាស័យោ្ឋ នែឌូចកនាងុ្រញជាើបគរួស្�)។

 (6)  ្រញជាើបគរួស្� នឆិងអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណតែគឌូន�ៀ្រកា�ដែលជាពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ 

(មានចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍�ចួ បពមទំាងបានកៃ់បតា្រញ្ជា ក់សញ្ជា ៃឆិ នឆិងនឈ្ាុះ្រ�នទស 

�្រស់តែគឌូន�ៀ្រកា�)។

 (7)  តៃ្លលឆិែឆិៃ (នសនាើសំុនលើកទើ1 មានសុពុលភាព�យៈនពល1ឆ្នាំ  កំត�TWD1,000ន�ៀងរាល់ឆ្នាំ ។ 

ចំនពាុះ្ុរគ្គលមានទឆិោ្ឋ កា�ស្នា ក់នៅ្រនណាដោ ុះអាសននាពឹងដ្ក្ស្ច់ញាៃឆិ 

បៃរូេ្រង់ដៃមTWD2,200)។

 (8)  ឯកស្�ភាស្្រ�នទសបៃរូេ្រកដប្រជាភាស្ចឆិន នឆិងទទួលបានកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យពើកា�យិា 

ល័យប្រចំា្រ�នទស នទើ្រអាចនប្រើបបាស់បាននៅតៃវ៉ាន់។

 (9)  ចំនពាុះ្ុរគ្គលមានទឆិោ្ឋ កា�ស្នា ក់នៅ្រនណាដោ ុះអាសននាពឹងដ្ក្ស្ច់ញាៃឆិ ទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេ

សន៍ៃបមរូេឲ្យមានកា�សមា្ភ សន៍ ្រ ទ្ ្់រពើនសនាើសំុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន។

3.  នសចកដោើ្រញ្ជា ក់ននុះប្រសឆិនន្រើមានកា�ដកដប្រ សឌូមយកជានោលនឌូេឯកស្�ៃ្ើដែល្សាយន�ើងនោ

យនគហទំព័�ព៌ៃមានស្កលនលាកតនទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍ តនបកសួងមហាត ទ្ 

(នគហទំព័�៖https://www.immigration.gov.tw/5385/7244/7250/7317/

居留/181946/)

03
Part

ជំពូកអន្ដសញ្ញា ណ និងសិទ្ធ
內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 156 157

ជំពូកអន្ដសញ្ញា ណ និងសិទ្ធ身分權益篇
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　　我國自 108年 5月 24日起，受理國人之外籍同性配偶（以

26個同婚合法化國家或地區之人民為限）申請依親居留。比

照現行異性婚姻外籍配偶規定，應在國外結婚→返國向戶政機

關辦理同性結婚登記，或直接在國內辦理同性結婚登記→向駐

外館處申辦簽證→向移民署申辦居留。相關資訊請洽下述相關

服務機關。

服務機構 服務項目

各鄉鎮市戶政事務所
申請結婚登記、歸化、戶籍登記、國

民身分證

臺灣駐外館處 申請簽證、文件證明

移民署各地服務站
申請外僑居留證、外僑永久居留證、

臺灣地區居留證、臺灣地區定居證

ចា្់រពើតៃងៃ24 ដែឧសភា ឆ្នាំ 108 តៃវ៉ាន់ចា្់រន ដ្ោើមទទួលនធ្ើលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅពឹងដ្ក្ស្ច់ញាៃឆិ
សបមា្់រតែគឌូន�ៀ្រកា�្រ�នទសនភទែឌូចោនា �្រស់ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ (កំណៃ់បៃឹមប្រនទសនឆិងៃំ្រន់ដែល  

មានអាពាហ៍ពឆិពាហ៍នភទែឌូចោនា បស្រចបា្់រទំាង២៦)។ នធ្ើនៅតាមកា�កំណៃ់ែឌូចតែគឌូ�ន្រៀ្រកា�នភទ 

ទ្យុោនា  នោយបៃរូេន�ៀ្រកា�នៅ្រ�នទស→បៃល្់រមកតៃវ៉ាន់ចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍នភទែឌូចោនា នៅ

ស្ថា ្័រនកឆិច្កា�បគរួស្� ឬ ចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍នៅកនាងុប្រនទសនោយផ្ទ ល់→នសនាើសំុទឆិោ្ឋ កា�នៅ

កា�យិាល័យប្រចំា្រ�នទស→នសនាើសំុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅនៅទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍។ 

ពៃ៌មានពាក់ព័ន្ធ សឌូមទំ្ក់ទំនងស្ថា ្័រននសវកមខ្្ងនបកាមននុះ។

សាថេ បទ័េរសវកម្ម សបរ្ទរសវកម្ម

កា�យិាលទ័យកិច្ចកា�សគរួសា�សគប់ក្
� នុង សងាកា ត់ ឃនុំ

រស្ីសនុំចនុះបញ្ជីអាពែ៍ពិពែ៍ ចូលសញ្្ជ តិ 
ចនុះបញ្ជីសគរួសា� អត្សញ្ញា ណបទ័ណ្ណតតវ៉ាេ់

កា�យិាលទ័យតតវ៉ាេ់សបចំាប�រទស រស្ីសនុំទិោឋា កា� លិែិតបញ្្ជ ក់

កា�យិាលទ័យរសវកម្មតេទីស្ាក់កា
�អរន្ាសបរវសេ៍ 

រស្ីសនុំលិែិតស្ាក់រៅអាណិក�េ 
លិែិតស្ាក់រៅអចិត្ដេ្យ៍អាណិក�េ 
លិែិតស្ាក់
រៅតតវ៉ាេ់ លិែិតស្ាក់រៅតតវ៉ាេ់អចិត្ដេ្យ៍

03
Part

內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 158 159

ជំពូកអន្ដសញ្ញា ណ និងសិទ្ធ

ជំពូកអន្ដសញ្ញា ណ និងសិទ្ធ身分權益篇
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申請外僑永久居留證

1.  取得外僑居留證之新住民於合法連續居留 5

年，且每年居住超過 183日，可以向移民

署服務站（居留地）申請外僑永久居留證。

以下相關說明如有更動，則依據移民署全球

資訊網公告之最新資料為準（網址：https://

www.immigration.gov.tw/5385/7244/7250/7317/ 永久居留

/30029/）。

　 •  申請時應準備的文件及費用包括：

 (1)  永久居留申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2

吋彩色照片 1張。

 (2)  新、舊護照正、影本各 1份（正本驗畢後歸還）。

 (3)  外僑居留證正、影本各 1份（正本驗畢後歸還）。

 (4)  健康檢查合格證明，檢查項目依據衛生福利部規定辦理。

 (5)  財產或特殊藝能證明。

 (6)  自核發之日起 6個月內之 5年內申請人本國政府所核發

之無犯罪紀錄證明（即良民證，正本及中譯本須經我駐

外館處驗證）及 3個月內之我國警察刑事紀錄證明。

申請外僑
永久居留證

នសនាើសំុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអចឆិន្
តបៃយ៍អាណឆិ កជន

ការសសនាើសំុលិ្ិតស្នា ក់សៅអចិត្រនដាយ៍អាណិកជន
1.  ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលទទួលបានលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន �ស់នៅបស្រចបា្់រនៅតៃ

វ៉ាន់ចំនួន5ឆ្នាំ  នឆិងស្នា ក់នៅនលើសពើ183តៃងៃន�ៀងរាល់ឆ្នាំ អាចនសនាើសំុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍អា

ណឆិ កជនបាន នៅកា�យិាល័យនសវកមទ្ើស្នា ក់កា�អ ន ដ្ោ ប្រនេសន៍ (កដន្លងស្នា ក់នៅ)។នសចកដោើ
្រញ្ជា ក់ខ្ងនបកាមប្រសឆិនន្រើមានកា�ដកដប្រ សឌូមយកជានោលនឌូេឯកស្�ៃ្ើដែល្សាយន�ើង

នោយនគហទំព័�ព៌ៃមានស្កលនលាកតនទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ  ប្រនេសន៍ (នគហទំព័�៖https://

www.immigration.gov.tw/5385/7244/7250/7317/永久居留/30029/)។

 •  ឯកស្�នឆិងកំត�នពលនសនាើសំុ៖ 

 (1)  លឆិែឆិៃនសនាើសំុកា�ស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍ មាន្រឆិៃ� ឌូ្រៃៃ្រៃោ្ឋ នអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណទំហំ2អុើង

ដែលៃៃកនាងុ�យៈនពល1ឆ្នាំ ចុងនបកាយចំនួន1សន្លកឹ។

 (2)  លឆិែឆិៃឆ្លងដែនៃ្ើ នឆិងចាស់ ចបា្់រនែើមនឆិងចបា្់រចម្លងចំនួន1ចបា្់រ (ចបា្់រនែើមនឹងប្រគល់បៃ

ល្់រេញិនពលបៃរួៃពឆិនឆិៃ្យ�ចួ)។

 (3)  លឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន ចបា្់រនែើមនឆិងចបា្់រចម្លងចំនួន1ចបា្់រ (ចបា្់រនែើមនឹងប្រគល់ 

បៃល្់រេញិនពលបៃរួៃពឆិនឆិៃ្យ�ចួ)។

 (4)  លឆិែឆិៃពឆិនឆិៃ្យសុែភាព ប្រនភទតនកា�ពឆិនឆិៃ្យបៃរូេនធ្ើន�ើងនៅតាមកា�កំណៃ់�្រស់បកសួងសុ

ខ្ភឆិបាល។

 (5) លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់ហឆិ�ញញាេៃថាុ ឬសមៃថាភាពពឆិនសស។

 (6)  លឆិែឆិៃៃកល់នទាស (លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់ោ្ននទាស ចបា្់រនែើម នឆិងចបា្់រចម្លងភាស្ចឆិនបៃរូេបានៃ្

�ៃួពឆិនឆិៃ្យនោយកា�យិាល័យតៃវ៉ាន់ប្រចំា្រ�នទស) ដែលនចញនោយ�ោ្ឋ ភឆិបាលប្រនទសនែើ

មដែលមានសុពុលភាពកនាងុ�យៈនពល6ដែពើតៃងៃនចញលឆិែឆិៃកនាងុ�យៈនពល5ឆ្នាំ  

នឆិងលឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់កំ ណៃ់បតា្រ៉ាឌូលើសបពហទ្ណ្កនាងុ�យៈនពល3ដែ 

(ោ្នកំណៃ់បតានល្ើសចបា្់រ មឆិនចំាបាច់ចំនពាុះ្ុរគ្គលមកតៃវ៉ាន់នលើកែំ្រឌូង)។
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 (7)  其他相關證明文件，如戶口名簿或國人配偶身分證（已

有結婚登記並載明配偶國籍及外文姓名）、結婚證書及

視個案狀況要求之文件。

 (8) 證件費新臺幣 1萬元。

  備註： 外國人於合法連續居留 5年期間，每次出國在 3

個月以內者，得免附健康檢查合格證明及本國警

察紀錄證明書。

2.  永久居留之流程圖：新住民來臺居留後，可以選擇申請永久

居留或歸化我國國籍。

申請永久居留之流程圖

戶政事務所 結婚登記

臺灣駐外館處

申請居留簽證或申請停留期限在60日以

上，且未經加註限制不准延期或其他限

制之有效簽證

移民署 申請外僑居留證

（於我國合法連續居留5年，

每年居住超過183日）

移民署 申請永久居留

 (7)  ឯកស្�្រញ្ជា ក់ែតទនទៀៃ �មួមាន ្រញជាើបគរួស្� ឬអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណតែគឌូន�ៀ្រកា�ដែលជា

ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ (មានចុុះ្រញជាើអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ បពមទំាងបានកៃ់បតា្រញ្ជា ក់ពើសញ្ជា ៃឆិ 

នឆិងនឈ្ាុះ្រ�នទស �្រស់តែគឌូន�ៀ្រកា�្រ�នទស) លឆិែឆិៃអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ 

នឆិងឯកស្�នៅតាមក�ណើ ន្សេងនទៀៃ។

 (8) កំត�ចំនួន TWD10,000។

   សមា្គ ល់៖  ជន្រ�នទសដែលស្នា ក់នៅបស្រចបា្់រកនាងុកំ�ុងនពល5ឆ្នាំ  ចំនពាុះ្ុរគ្គលដែល  

ន�ៀងរាល់នពលនចញនៅ្រ�នទសកនាងុ�យៈនពល3ដែ មឆិនចំាបាច់ោក់ភាជា ្់រលឆិែឆិៃពឆិ
នឆិៃ្យសុែភាព នឆិងលឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់កំណៃ់បតា្រ៉ាឌូលើសតៃវ៉ាន់ន�ើយ។

2.   � ឌូ្រែំណាក់កាលនសនាើសំុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍៖ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើនបកាយនពលមក

ស្នា ក់នៅតៃវ៉ាន់ អាចនសនាើសំុស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍ ឬនសនាើសំុចឌូលសញ្ជា ៃឆិ។

រ ូ្ ដំណាក់កាលនសសនើសំុលិ្ិតសគានក់សៅអចិតបសនដយ៍

កា�យិាល័យកឆិច្កា�បគរួស្�

ទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍

ទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍

ចុុះនឈ្ាុះអាពាហ៌ពឆិពាហ៌

នសនាើសំុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន

(ស្នា ក់នៅនោយបស្រចបា្់រនៅតៃវ៉ាន់�យៈនពល5ឆ្នាំ  

នឆិងរាល់ឆ្នាំ ស្នា ក់នៅនលើសពើ183តៃងៃ)

នសនាើសំុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍

កា�យិាល័យតៃវ៉ាន់ប្រចំា្រ�នទស

នសនាើសំុទឆិោ្ឋ កា�ស្នា ក់នៅ ឬទឆិោ្ឋ កា�ស្នា ក់នៅ្រនណាដោ ុះ
អាសននានលើសពើ60តៃងៃ នឆិងមឆិនបៃរូេបាន្រញ្ជា ក់ជាលា
យលក្ខអកសេ�ថាមឆិនបៃរូេពនយានពល 

ឬកា�កំណៃ់ន្សេងនទៀៃ។
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申請變更居留地

　　在臺灣居住後如果因故變更居留地，務必於事實發生後 15

日內辦理住址變更，逾期辦理，處新臺幣 2,000元以上 10,000

元以下罰鍰。

1.  受理單位：新居留地移民署服務站（可查閱附表六或網址：

https://www.immigration.gov.tw/5385/5388/7181/7184/7193/）

2. 申請變更居留地應備文件：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身分證規格之 2吋彩色照片

1張。

 (2)  護照。

 (3)  外僑居留證。

 (4)  相關證明文件正本：如租賃契約。

辦理外僑居留證延期：

　　新住民有延期居留之必要時，應

於居留期限屆滿前 30日內提出申請。

1. 受理單位：移民署服務站（居留地）

2. 應備文件及費用：

 (1)  申請書並貼最近 1年內同國民身

分證規格之 2吋彩色照片 1張。

 (2)  護照。

 (3)  外僑居留證。

 សសនាើសំុផ្ល ស់ ដ្ាូរទើលំសៅ
នបកាយនពលស្នា ក់នៅតៃវ៉ាន់ ប្រសឆិនន្រើបៃរូេកា�ផ្្ល ស់្រដោឌូ�ទើលំនៅ បៃរូេនសនាើសំុផ្្ល ស់្រដោឌូ�អាស័យ

ោ្ឋ នស្នា ក់នៅកនាងុ�យៈ15តៃងៃនបកាយបពឹៃដោកា�ណ៍ននុះបាននកើៃន�ើង។ កា�នធ្ើនលើសនពលសុពុលភាព 

បៃរូេ�ងពឆិន័យពើ TWD2,000 នៅ TWD10,000។

1.  ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ៖ កា�យិាល័យនសវកមទ្ើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍្កដន្លងស្នា ក់នៅៃ្ើ 

(អាចនយាងតាមតារាង6 ឬនគហទំព័�៖ https://www.immigration.gov.

tw/5385/5388/7181/7184/7193/)

2.  ឯកស្�នសនាើសំុផ្្ល ស់្រដោឌូ�ទើលំនៅ៖

 (1)  លឆិែឆិៃនសនាើសំុកា�ស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍ មាន្រឆិៃ� ឌូ្រៃៃ្រៃោ្ឋ នអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណទំហំ2អុើង

ដែលៃៃកនាងុ�យៈនពល1ឆ្នាំ ចុងនបកាយចំនួន1សន្លកឹ។

 (2) លឆិែឆិៃឆ្លងដែន។

 (3) លឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន។

 (4) ឯកស្�ពាក់ព័ន្ធចបា្់រនែើម៖ ែឌូចជា កឆិច្សនយាជួល ជានែើម។

សសនាើសំុពនយាលិ្ិតស្នា ក់សៅអាណិកជន៖
ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលមានកា�ចំាបាច់នធ្ើកា�ពនយានពលស្នា ក់នៅ បៃរូេនធ្ើកា�នសនាើសំុ    

មុន30តៃងៃតនតៃង្ៃ ៃុសុពុលភាព។

1. ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ៖ កា�យិាល័យនសវកមទ្ើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍ (កដន្លងស្នា ក់នៅ)។

2. ឯកស្� នឆិងកំត�៖

 (1)  លឆិែឆិៃនសនាើសំុកា�ស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍ មាន្រឆិៃ� ឌូ្រៃៃ្រៃោ្ឋ នអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណទំហំ2អុើង

ដែលៃៃកនាងុ�យៈនពល1ឆ្នាំ ចុងនបកាយចំនួន1សន្លកឹ។

 (2) លឆិែឆិៃឆ្លងដែន។

 (3) លឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន។
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 (4)  臺籍配偶的身分證或戶口名簿。

 (5)  證件費（每年效期新臺幣 1,000元）。

3.  外僑居留證忘記延期，其裁罰基準：建議新住民要熟知自己

的居留證效期，凡逾期居留未滿 30日，原申請居留原因仍

繼續存在者，經依規定繳納罰鍰後，得向移民署重新申請居

留。 逾期居（停）留者，其裁罰基準如下：

 (1)  逾期 10日以下者，處新臺幣 2,000元罰鍰。

 (2)  逾期 11日以上，30日以下者，處新臺幣 4,000元罰鍰。

 (3)  逾期 31日以上，60日以下者，處新臺幣 6,000元罰鍰。 

 (4)  逾期 61日以上，90日以下者，處新臺幣 8,000元罰鍰。 

 (5)  逾期 91日以上者，處新臺幣 10,000元罰鍰。

 (6)  未滿 14歲者不罰；14 歲以上未滿 18歲者減半。

 小叮嚀：逾期 30日以上，將限令（強制）出境。

因配偶死亡或離婚，後續居留問題：

1.  國人配偶死亡者，新住民依法得申請繼續居留；惟如發現有

違法的情形，仍可廢止其居留許可，並註銷其外僑居留證。

 (4) អៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណតែគឌូន�ៀ្រកា�ដែលជាពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ ឬ ្រញជាើបគរួស្�។

 (5) កំត�ឯកស្� (TWD1,000ន�ៀងរាល់ឆ្នាំ មានសុពុភាព)។

3.  លឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជនដែលនភ្លចពនយា បៃរូេ�ងពឆិន័យ៖ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើបៃរូេែឹងចបា

ស់ពើសុពុលភាពតនលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅ�្រស់ែ្លនួ ចំនពាុះលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅដែលហសួសុពុលភាពកនាងុ 

�យៈនពល30តៃងៃ នហើយមឌូលនហៃុស្នា ក់នៅនៅដៃ្រនដោ 

អាចនសនាើសំុស្នា ក់នៅស្�ជាៃ្ើជាមួយទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍ 

នបកាយនពល្រង់បបាក់ពឆិន័យ�ចួ។ ្ុរគ្គលស្នា ក់នៅ (ស្នា ក់នៅ្រនណាដោ ុះអាសននា) 

ដែលហួលសុពុលភាព បៃរូេពឆិន័យែឌូចខ្ងនបកាម៖

 (1) ហសួសុពុលភាពនបកាម10តៃងៃ ពឆិន័យជាទឹកបបាក់ TWD2,000។

 (2) ហសួសុពុលភាពនលើសពើ11តៃងៃ នបកាម30តៃងៃ ពឆិន័យជាទឹកបបាក់ TWD4,000។

 (3) ហសួសុពុលភាពនលើសពើ31តៃងៃ នបកាម60តៃងៃ ពឆិន័យជាទឹកបបាក់ TWD6,000។

 (4) ហសួសុពុលភាពនលើសពើ61តៃងៃ នបកាម90តៃងៃ ពឆិន័យជាទឹកបបាក់ TWD8,000។

 (5) ហសួសុពុលភាពនលើសពើ91តៃងៃ ពឆិន័យជាទឹកបបាក់ TWD10,000។

 (6)  ្ុរគ្គលអាយុនបកាម14ឆ្នាំ មឆិន�ងពឆិន័យ។ ្ុរគ្គលអាយុនលើសពើ14ឆ្នាំ  នបកាម18ឆ្នាំ  

បៃរូេ�ងពឆិន័យពាក់កណាដោ ល។

   រំលរឹក៖ ហួសសុពុលភាពសលើសពើ30ត ង្ៃ នរឹងបតរូវ្សណដា ញសចញពើតតវា៉ាន់។.

 ្ ញ្្្នដាស្នា ក់សៅ សបកាយសពលតដគូសរៀ្ការស្ល ្់ ឬខលងលះ៖
1.  ្ុរគ្គលដែលតែគឌូន�ៀ្រកា�ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ស្្ល ្់រ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើបៃរូេស្នា ក់សំុ្រនដោកា�ស្នា ក់

នៅតាមចបា្់រ។ កនាងុក�ណើ មានស្ថា នភាពនល្ើសចបា្់រ នឹងបៃរូេលុ្រនចាលកា�អនុញ្ញា ៃដោឆិស្នា ក់នៅ 

នឆិងលុ្រនចាលលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន។
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2.  外國人為臺灣地區設有戶籍國民之配偶，其本人遭受配偶身

體或精神虐待，經法院核發保護令者，得申請繼續居留。

3.  新住民離婚後，居留原因即消失，由移民署廢止其居留許

可，並註銷其外僑居留證。惟取得在臺灣地區已設有戶籍未

成年親生子女監護權者，得申請繼續居留。

4.  因遭受家庭暴力經法院判決離婚，且有在臺灣地區設有戶籍

之未成年親生子女者，得申請繼續居留。

5.  因居留許可被廢止而遭強制出國，對在臺灣地區已設有戶籍

未成年親生子女造成重大且難以回復損害之虞者，得申請繼

續居留。

6.  外國人與本國雇主發生勞資爭議，正在進行爭訟程序，得准

予繼續居留。

7.  新住民取得永久居留證者，因與國人配偶離婚，已取得永久

居留之離婚配偶無需於 10日返回其原屬國。

8.  另外，為進一步保障新住民離婚後之家庭團聚權，並兼顧未

成年子女最佳利益，未來我國移民法規之修法將朝離婚後如

對未成年子女有撫育事實或會面交往，亦得申請繼續居留的

方向修正。

2.  ជន្រ�នទសដែលមានតែគឌូន�ៀ្រកា�ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ ដៃទទួល�ងអំនពើហឆិងសានលើរាងកាយ 

នឆិង ្្លឌូេចឆិៃ្តពើសំណាក់តែគឌូន�ៀ្រកា� នឆិងទទួលបានែើកាកា�ពា�ពើៃុលាកា� 

អាចនសនាើសំុ្រនដោកា�ស្នា ក់នៅ។

3.  នបកាយនពលប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដលងលុះ មឌូលនហៃុតនកា�ស្នា ក់នៅនឹងបៃរូេបាៃ់្រង់ ទើ 

ស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍នឹងលុ្រនចាលកា�អនុញ្ញា ៃដោឆិស្នា ក់នៅ�្រស់្ុរគ្គលន្ុះ បពមទំាងលុ្រ

នចាលលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន។ នលើកដលងក�ណើ ្ុរគ្គលន្ុះទទួលបានសឆិទ្ធឆិចឆិញ្មឹ្រើបាច់ 

្ុរបៃធើតាជាអនើៃឆិជនចុុះ្រញជាើបគរួស្�នៅតៃវ៉ាន់ អាចនសនាើសំុ្រនដោកា�ស្នា ក់នៅ។

4.  បៃរូេៃុលាកា�កាៃ់កដោើឲ្យដលងលុះនោយមឌូលនហៃុទទួល�ងអំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្� នឆិងមាន្ុរបៃធើ
តាជាអនើៃឆិជនចុុះ្រញជាើបគរួស្�នៅតៃវ៉ាន់ អាចនសនាើសំុ្រនដោកា�ស្នា ក់នៅ។

5.  បៃរូេ្រនណដោ ញនចញពើប្រនទសនោយលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅបៃរូេលុ្រនចាល ដៃ្រងកជា្លេបិាកធងៃន់ធងៃ� 

ែល់្ុរបៃធើតាជាអនើៃឆិជនចុុះ្រញជាើបគរួស្�នៅតៃវ៉ាន់ អាចនសនាើសំុ្រនដោកា�ស្នា ក់នៅ។

6.  មានេវិទ�វងជន្រ�នទស នឆិងននយាជកជាពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ ដែលកំពុងែំនណើ �កា�កា�្រដោឹង ដ្ោល់ 

អាចនសនាើសំុ្រនដោកា�ស្នា ក់នៅ។

7.  ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលទទួលបានលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍ 

នោយស្�ដលងលុះជាមួយពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ ្ុរគ្គលន្ុះមឆិនចំាចាច់បៃល្់រនៅប្រនទសនែើមេញិកនាងុ

�យៈនពល10តៃងៃនទ។

8.  នប្ ពើន្ុះ នែើម្បើជបម រញកា�កា�ពា�សឆិទ្ធឆិជួ្រជំុបគរួស្��្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើនបកាយនព

លដលងលុះ នឆិងនយាគយល់នៅែល់សឆិទ្ធឆិប្រនយាជន៍ល្ំ្រ្ុៃសបមា្់រ្ុរបៃធើតាជាអនើៃឆិជន 

នៅតៃងៃអ្គៃ  កំដណដប្រចបា្់រជនអន ដ្ោ ប្រនេសន៍ នឹងនធ្ើន�ើងៃបមង់នៅទឆិសនៅប្ឹរងដប្រង 

ទទួលឲ្យបាននឌូេ សឆិទ្ធនសនាើសំុ្រនដោកា�ស្នា ក់នៅនបកាយនពលដលងលុះនោយនយាងនៅតាមភាពជា

ក់ដសដោងកនាងុកា�ចឆិញ្មឹ្រើបាច់នឆិងជួ្រជំុជាមួយ្ុរបៃធើតាជាអនើៃឆិជន។
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 註銷外僑居留證，被撤銷或廢止居留許可情況：

1.  在居留期間內，居留原因消失者。

2.  申請資料虛偽或不實者。

3.  持用不法取得、偽造或變造之證件者。

4.  經判處 1年有期徒刑以上之刑確定者。但因過失犯罪者，不

在此限。

5.  回復我國國籍者。

6.  取得我國國籍者。

7.  兼具我國國籍，以國民身分入出國、居留或定居者。

8.  已取得外僑永久居留證者。

9.  受驅逐出國者。

尋求停（居）留法令問題：

　　當您有停（居）留法令問題時，可到移民署各縣市服務站

洽詢或使用電話請求諮詢和協助。

　 •  移民署各縣市服務站電話及地址（附表六）。

 ស្្នភាពតនការលុ្សចាលលិ្ិតស្នា ក់សៅអាណិកជន និង 
ការបតរូវបានដកហូត ឬបតរូវបានលុ្សចាលការអនុញ្្ញ តដាិស្នា ក់សៅ៖

1. ្ុរគ្គលបាៃ់្រង់មឌូលនហៃុស្នា ក់នៅ កនាងុកំ�ុងនពលស្នា ក់នៅ។

2. ្ុរគ្គលដែលមានឯកស្�នសនាើសំុដក្លង្រន្លំ ឬមឆិនពឆិៃបបាកែ។

3. ្ុរគ្គលដែលឯកស្�បានមកពើ កា�នល្ើសចបា្់រ ដក្លង្រន្លំ ឬដក្រន្ល។ំ

4. ្ុរគ្គលបៃរូេជា្់រពន្្ធ ោ�ជាស្ថា ព�នលើសពើ1ឆ្នាំ ។ ្រ៉ាដុនដោជនដែលប្របពឹៃដោ្រទនល្ើសនោយនធ្សប្រ

ដហស មឆិនបៃរូេបានកំណៃ់កនាងុននុះន�ើយ។

5. ្ុរគ្គលបៃល្់រមកចឌូលសញ្ជា ៃឆិតៃវ៉ាន់េញិ។

6. ្ុរគ្គលចឌូលសញ្ជា ៃឆិតៃវ៉ាន់។

7.  មានសញ្ជា ៃឆិតៃវ៉ាន់ នចញចឌូលប្រនទស ស្នា ក់នៅ ឬស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍កនាងុ្មជាពល�ែ្ឋតៃ  

វ៉ាន់។

8. ្ុរគ្គលទទួលបានលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍អាណឆិ កជន។

9. ្ុរគ្គលបៃរូេបាន្រនណដោ ញនចញពើតៃវ៉ាន់។

 ្ ញ្្ខស្វងរកចបា្់ស្នា ក់សៅ (្សណាដា ះអាសននា)៖
នពលនលាកអនាកមាន្រញ្ហា ចបា្់រស្នា ក់នៅ (្រនណាដោ ុះអាសននា) 

អាចនៅស្កសួ�កា�យិាល័យនសវកមទ្ើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍នោយផ្ទ ល់ ឬតាម�យៈទឌូ�ស័ពទ។

 •  ទឌូ�ស័ពទ នឆិងអាស័យោ្ឋ នតនកា�យិាល័យនសវកមប្គ្់របក រងបស រកតនទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍ 

(តារាង6)។
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歸化
　　申請歸化我國國籍的新住

民，必須經過結婚登記、申請

簽證、申請外僑居留證後，合

法居留連續滿三年，且每年有

183日以上居留之事實後，依

序向各單位申請，主要申請流程，

詳如網址：https://www.ris.gov.tw/

app/portal/190

　 •  外國籍人士與國人結婚申請歸化中華民國國籍暨戶籍登

記流程表（附表十一）。

申請歸化國籍

　　受理機關：國內住所地的戶政事務所

　 •  須準備的文件包括：

1.  歸化國籍申請書。

2.  合法有效的外僑居留證或外僑永久居留證。

3.  原屬國政府核發之警察紀錄證明或其他相關證明文件。

 (1)  向原屬國政府申請，核發日期須在申請日前 6個月內，

原屬國政府核發日期以後，申請人入國後有再出國相當

時日，經主管機關認有疑慮者，得請當事人繳交出國期

間無犯罪紀錄證明。

ចូលសញ្្តិ

កា�នសនាើសំុចឌូលសញ្ជា ៃឆិតៃវ៉ាន់�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ បៃរូេឆ្លងកាៃ់កា�ចុុះ្រញជាើអាពាហ៍

ពឆិពាហ៍ នសនាើសំុទឆិោ្ឋ កា� នឆិងនសនាើសំុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន នហើយស្នា ក់នៅតៃវ៉ាន់នោយបស្រ 

ចបា្់រនពញ3ឆ្នាំ  នឆិងស្នា ក់នៅនលើសពើ183តៃងៃនៅតៃវ៉ាន់ជាន�ៀងរាល់ឆ្នាំ  

ន្ុះអាចនសនាើសំុបាននៅបគ្់រស្ថា ្័រន។ ែំនណើ �កា�តនកា�នសនាើសំុលំអឆិៃ មាននៅនលើនគហទំព័� 

https://www.ris.gov.tw.app.portal/190

 •  តារាងនសនាើសំុចឌូលសញ្ជា ៃឆិតៃវ៉ាន់នឆិងចុុះ្រញជាើ�បគរួស្� �វងជន្រ�នទសនឆិងពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ 

(តារាង11)។

សសនាើសំុចូលសញ្ជា តិ
ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ៖ ្រណាដោ កា�យិាល័យកឆិច្កា�បគរួស្�កនាងុប្រនទស

 •  ឯកស្�ដែលបៃរូេន�ៀ្រចំ៖

1. លឆិែឆិៃនសនាើសំុចឌូលសញ្ជា ៃឆិ។

2. លឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន ឬលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍ដែលមានសុពុលភាព។

3. លឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់កំណៃ់បតា្រ៉ាឌូលើសពើប្រនទសនែើម ឬឯកស្�ពាក់ព័ន្ធែតទ។

 (1)  នសនាើសំុនៅ�ោ្ឋ ភឆិបាលនែើម នោយកា�អនុញញាៃដោឆិបៃរូេឋឆិៃនៅកនាងុ�យៈនពល6ដែមុនតៃងៃនសនាើសំុ។ 

នៅនបកាយតៃងៃ�ោ្ឋ ភឆិបាលប្រនទសនែើមអនុញ្ញា ៃឆិនចញ ក�ណើ ្ុរគ្គលនសនាើសំុបាននចញនៅនប្

ប្រនទសនទៀៃ ប្រសឆិនន្រើស្ថា ្័រនបគ្់របគងមានកា�សងស័េយ ្ុរគ្គលស្មើែ្លនួបៃរូេ្រង្ហា ញឯក

ស្�ដែល្រញ្ជា ក់ថាកនាងុកំ�ុងនពលនចញនៅ្រ�នទសោ្នកំណៃ់បតា្រទឧបកឹែ្ឋ។
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ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអន ្្ដ ប្រនេសន៍បកសួងមហាផ ទ្ៃ 



 (2)  申請人外僑居留證居留事由載明為「依親（配偶）」者

或已取得外僑永久居留證者，得免附。

4.  具備歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本

常識證明文件。

申請歸化國籍

（自申請日起往前推算，須合法居留繼續3年以

上，且每年有183日以上之居留事實）

受理機關／戶政事務所

（須居留滿一定期間：自核准居留之日起，連續

居住1年；或居留滿2年且每年居住270日以上；

或居留滿5年且每年居住183日以上）

申請喪失原屬國國籍
（應於許可歸化之日起，1年內提出喪失原有國籍證明）

受理機關／原屬國或原屬國駐臺辦事處 

結婚登記 受理機關／戶政事務所

申請居留簽證 受理機關／外交部駐各國辦事處

申請外僑居留證 受理單位／移民署各縣市服務站（居留地）

 申請臺灣地區居留證

申請戶籍登記及
請領國民身分證

 申請臺灣地區定居證

（得於戶政事務所申請歸化國籍時一併送件）

 (2)  ្ុរគ្គលដែលកនាងុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន បៃរូេបានកៃ់បតាថា “ពឹងដ្ក្ស្ច់ញាៃឆិ 

(តែគឌូន�ៀ្រកា�)” ឬ្ុរគ្គលដែលទទួលបានលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍អាណឆិ កជន 

មឆិនចំាបាច់យកភាជា ្់រន�ើយ។

4.  ឯកស្�្រញ្ជា ក់សមៃថាភាពភាពភាស្មឌូលោ្ឋ ន នឆិងចំនណុះែឹងមឌូលោ្ឋ នតនចបា្់រនឆិងសឆិទ្ធប្រ

នយាជន៍ប្រជាពល�ែ្ឋ ដែលៃបមរូេកនាងុកា�នសនាើសំុចឌូលសញ្ជា ៃឆិ។

 តារាងដំសណើ រការសសនាើសំុចូលសញ្ជា តិតតវា៉ាន់ និងចុះស ្្ម ះ្ញជាើ បគរួស្រ/ស្្្័នទទួលសធ្វើ (ស្្្័ន)

ចុុះនឈ្ាុះអាពាហ៍ពឆិពាហ៍

នសនាើសំុទឆិោ្ឋ កា�ស្នា ក់នៅ

នសនាើសំុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន

នសនាើសំុចឌូលសញ្ជា ៃឆិ

នសនាើសំុនបាុះ្រង់សញ្ជា ៃឆិនែើម

នសនាើសំុលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅៃំ្រន់តៃវ៉ាន់

នសនាើសំុលឆិែឆិៃ�ស់នៅអចឆិតន្នដោយ័ៃំ
្រន់តៃវ៉ាន់

នសនាើសំុចុុះនឈ្ាុះ្រញជាើបគរួស្�នឆិង
អៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ

ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ/កា�យិាល័យកឆិច្កា�បគរួស្�

ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ/កា�យិាល័យកឆិច្កា��្រស់បកសួងកឆិច្កា�្រ�នទសប្រចំា្រ�នទស

ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ/កា�យិាល័យនសវកមប្គ្់របក រងបស រកតនទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍ (កដន្លងស្នា ក់នៅ)

(ចា្់ររា្់រពើតៃងៃនសនាើសំុ បៃរូេស្នា ក់នៅបស្រចបា្់រនៅតៃវ៉ាន់នលើសពើ3ឆ្នាំ  នឆិងរាល់
ឆ្នាំ ស្នា ក់នៅនលើសពើ183តៃងៃ)

ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ/កា�យិាល័យកឆិច្កា�បគរួស្�

(បៃរូេប្រគល់ឯកស្�្រញ្ជា ក់កា�នបាុះ្រង់សញ្ជា ៃឆិនែើមកនាងុកំ�ុងនពល1ឆ្នាំ  ចា្់រពើតៃងៃទទួលបានលឆិែឆិៃអនុញ្ញា ៃនសនាើសំុសញ្ជា ៃឆិ)

ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ/ប្រនទសនែើម ឬកា�យិាល័យកឆិច្កា��្រស់ប្រនទសនែើមប្រចំាតៃវ៉ាន់

ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ/កា�យិាល័យនសវកមប្គ្់របក រងបស រកតនទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍
(បៃរូេនសនាើសំុបស្រនពលតនកា�នសនាើសំុចឌូលសញ្ជា ៃឆិនៅកា�យិល័យកឆិច្កា�បគរួស្�)

ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ/កា�យិាល័យកឆិច្កា�បគរួស្�

(បៃរូេស្នា ក់នៅបគ្់រ�យៈនពលកំណៃ់៖ ចា្់រពើតៃងៃអនុញ្ញា ៃឆិដោស្នា ក់នៅ ស្នា ក់នៅបាននពញបគ្់រ1ឆ្នាំ ។ 
ឬស្នា ក់នៅបគ្់រ2ឆ្នាំ  នហើយរាល់ឆ្នាំ ស្នា ក់នៅនលើសពើ270តៃងៃ។ ឬស្នា ក់នៅបគ្់រ5ឆ្នាំ  នហើយរាល់ឆ្នាំ ស្នា ក់នៅ

នលើសពើ180តៃងៃ)

ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ/កា�យិាល័យនសវកមប្គ្់របក រងបស រកតនទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍
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　　社會福利政策是我國基本國策之一，大抵以社會保險、社

會救助、福利服務、醫療保健、就業服務、社會住宅，以及教

育為社會福利政策之主要內容，特將與新住民生活息息相關的

資訊羅列出來，希望對初到臺灣的新住民有所助益。

醫療資訊
　　臺灣為促進全民健康及福祉，提供健全福利服務體系，優

先照顧弱勢族群，保障民眾就醫權益，以營造互助祥和社會。

全民健保

　　「全民健康保險」是臺灣最主要、也最重要的社會保險，

主要目的在提升全體國民的身心健康和生活品質，當我們生病

時，只需付掛號費及部份負擔給診所，不用付大筆的診療費

用，減輕許多人的負擔。不只對本國國民，「全民健康保險」

的加保條件、服務內容，都和新住民在來臺後的健康生活息息

相關，依法新住民也可以申請加入全民健康保險。

社會福利

健保卡

កាៃធា្រា៉ា្់រ�ង

សុែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រៃថាម្ភសង្គម គឺជានោលននយាបាយមឌូលោ្ឋ នមួយ�្រស់តៃវ៉ាន់ 

ដែលមាន ធា្រា៉ា្់រ�ងសង្គម ជំនួយឧ្រៃថាម្ភសង្គម នសវកមសុ្ែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រៃថាម្ភ 

ធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាព នសវកមក្ា�ង្� លំនៅោ្ឋ នសង្គម នឆិងកា�អ្់រ�។ំ នយើងែំុ្ន�ៀ្ររា្់រជាពឆិនសស

ពើពៃ៌មានទំាងឡាយទាក់ទងនឹងជើេៃិ�ស់នៅ�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ សង្មឹថានឹងមានប្រ

នយាជន៍ចំនពាុះប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលនទើ្រនឹងមកែល់តៃវ៉ាន់។

ពត៌ម្នសុខាភិរាល
នែើម្បើជបម រញសុែភាពនឆិងសុែុមាលភាព�្រស់ប្រជាពល�ែ្ឋ នឆិងភាពបគ្់របោន់តនប្រព័ន្ធនស

វកមសុ្ែុមាលភាព តៃវ៉ាន់បាន ដ្ោល់អាទឆិភាពយកចឆិៃ្តទុកោក់នៅនលើបក រមប្រជាជនទន់នែសាយ 
នឆិងកា�ពា�សឆិទ្ធឆិសុខ្ភឆិបាល នែើម្បើ្រនងកើៃជាសង្គមដែលនចុះជួយោនា នៅេញិនៅមក 
នឆិងជាសង្គមមានភាពសុែែុម។

ធានារា៉្ា ់រងសុ្ភាពប្ជាពលរដឋា
“ធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពប្រជាពល�ែ្ឋ” 
គឺជាធា្រា៉ា្់រ�ងដែលចម្បង 
នឆិងសំខ្ន់ជាងនគ�្រស់តៃវ៉ាន់។ 
នោលនៅចម្បង�្រស់ធា្រា៉ា្់រ�ងននុះ គឺនលើកកម្
ស់គុណភាពតនសុែភាព ្្លឌូេកាយនឆិង ្្លឌូេចឆិៃ្ត 
នឆិងគុណភាព�ស់នៅ�្រស់ប្រជាពល�ែ្ឋ។ 
នពលនយើងមានជមងៃឺ 

អាចពយាបាលបាននោយបោន់ដៃនចញតៃ្លចុុះនឈ្ាុះ នឆិងកំត�ៃឆិចៃួចន្សេងនទៀៃ មឆិនចំាបាច់្រង់តៃ្លពយា
បាលែ៏តៃ្លន្ុះនទ ដែលអាចជួយសបមាល្រនទកុ�្រស់មនុសសេជានបចើន។ មឆិនបៃឹមដៃសបមា្់រប្រជាព
ល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ន្ុះន�ើយ លក្ខែណ្ចឌូល�មួធា្រា៉ា្់រ�ង នឆិងនសវកម�្្រស់ 
“ធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពប្រជាពល�ែ្ឋ” សុទ្ធដៃពាក់ព័ន្ធយា៉ា ងស្ឆិៃ�មួៃជាមួយសុែភាព នឆិងកា��ស់
នៅ�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើនបកាយនពលមកតៃវ៉ាន់។ តាមចបា្់រ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើក៏

អាចនសនាើសំុចឌូល�មួធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពបានដែ�។

សុ្ុមាលភាពនិងរ្្ឧ្ត្ម្ភសងគាម03
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　 •  新住民申請加入全民健康保險的方式以及服務的內容如下：

1. 加保條件：

　 　　在臺灣地區領有居留證明文件者，在臺灣連續居留滿 6

個月或曾出境 1次未逾 30日，其實際居住期間扣除出境日

數後，併計達 6個月之日起，都應該參加全民健康保險。但

有一定雇主之受僱者，自受僱日起就應該投保，不受 6個月

的限制。

2.  申請程序：符合參加全民健康保險之新住民，應檢附居留證

明文件，並依下列手續辦理。

 (1)  有一定雇主之受僱者，應在服務單位申請參加健保。

 (2)  沒有工作的新住民，應在臺連續居留滿 6個月或曾出境

1次未逾 30日，實際居住期間扣除出境日數後，併計達

6個月之日起，依附臺籍配偶投保。

 (3)  沒有工作也不符合以眷屬身分投保的新住民，應在臺連

續居留滿 6個月或曾出境 1次未逾 30日，其實際居住期

間扣除出境日數後，併計達 6個月之日起，攜帶居留證

明文件到居留地的鄉（鎮、市、區）公所辦理投保。

 (4)  衛生福利部中央健康保險署服務諮詢電話：0800-030-

598（手機請撥 02-4128-678）。

 •  េធិើនសនាើសំុ នឆិងនសវកម ្តនកា�នសនាើសំុចឌូល�មួធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាព�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រ
កៃ្ើមានែឌូចខ្ងនបកាម៖

1. លក្ខែណ្ចឌូល�មួធា្រា៉ា្់រ�ង៖

  ្ុរគ្គលដែលមានលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅតៃវ៉ាន់ ដែលស្នា ក់នៅតៃវ៉ាន់នពញ6ដែ ឬធា្ល ្់របាននចញ
នៅនប្ ប្រនទសមឆិននលើសពើ30តៃងៃ នហើយចំនួនតៃងៃ�ស់នៅតៃវ៉ាន់ជាក់ដសដោងែកជាមួយចំនួនតៃងៃ 
នចញនៅនប្ ប្រនទសជាក់ដសដោងមានបគ្់រ6ដែ គ្រ្បើចឌូល�មួកនាងុធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពប្រជាពល 
�ែ្ឋ។ ្រ៉ាដុនដោចំនពាុះ្ុរគ្គលដែលមាននឆិនយាជក គ្រ្បើនធ្ើធា្រា៉ា្់រ�ងចា្់រពើតៃងៃនធ្ើកា� 
នោយមឆិនចំាបាច់គឆិៃ�យៈនពល6ដែខ្ងនលើ។

2.  ែំនណើ �កា�នសនាើសំុ៖ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលសមបស្រនៅកនាងុលក្ខែណ្ចឌូល�មួធា្រា៉ា្់រ 
�ងសុែភាពប្រជាពល�ែ្ឋ បៃរូេភាជា ្់រនឌូេលឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់កា�ស្នា ក់នៅ 

នែើម្បើនធ្ើសំណំុដ្រ្រ្រទខ្ងនបកាម។

 (1)  ្ុរគ្គលដែលមាននឆិនយាជកចបាស់លាស់ បៃរូេនធ្ើកា�នសនាើសំុធា្រា៉ា្់រ�ងនៅកដន្លងកា�ង្�។

 (2)  ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលោ្នកា�ង្� ដៃស្នា ក់នៅតៃវ៉ាន់នពញ6ដែ ឬធា្ល ្់របាននចញ
នៅនប្ ប្រនទសមឆិននលើសពើ30តៃងៃ នហើយចំនួនតៃងៃ�ស់នៅតៃវ៉ាន់ជាក់ដសដោងែកជាមួយចំនួន
តៃងៃនចញនៅនប្ ប្រនទសជាក់ដសដោងមានបគ្់រ6ដែ បៃរូេនសនាើសំុធា្រា៉ា្់រ�ងនោយដ្ក្នៅនលើ
តែគឌូន�ៀ្រកា�ជាពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់។។

 (3) ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលោ្នកា�ង្� នឆិងមឆិនអាចនសនាើសំុបានតាមសមាភាពស្ច់ញា
ៃឆិ អាចនសនាើសំុបាននបកាយនពលស្នា ក់នៅតៃវ៉ាន់នពញ6ដែ ឬធា្ល ្់របាននចញនៅនប្ ប្រនទស
មឆិននលើសពើ30តៃងៃ នហើយចំនួនតៃងៃ�ស់នៅតៃវ៉ាន់ជាក់ដសដោងែកជាមួយចំនួនតៃងៃនចញនៅនប្  
ប្រនទសជាក់ដសដោងមានបគ្់រ6ដែ នោយយកឯកស្�្រញ្ជា ក់កា�ស្នា ក់នៅនៅកា�យិាល័យ 
ភឌូមឆិ (សង្ក ៃ់ បក រង ែណ្)។

 (4)  ទឌូ�ស័ពទនសវកមទ្ើស្នា ក់កា�ធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពកណាដោ ល 
តនបកសួងសុខ្ភឆិបាលនឆិងសុែុមាលភាព៖ 0800-030-598 (ទឌូ�ស័ពទតែ 02-4128-

678)។
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3.  全民健康保險的服務項目

　 　　保險對象發生疾病、傷病、生育及事故時，可提供門診

或住院診療服務。但保險對象應依醫療相關規定就醫，並負

擔部分醫療費用。

4.   就醫就診時記得攜帶「健保卡」

　 　　不論看病、領藥或做檢查，請記得攜帶健保卡及國民身

分證或其他足以證明身分之文件，到門口掛有全民健康保險

標誌的診所或醫院，就能夠以健保的身分看醫生，請分別依

診所或醫院掛號費收費標準及健保部分負擔規定繳交費用。

　 　　如果因故在就醫時未帶健保卡，所有醫療費用都須先自

付。但只要在 10日內（不含例假日）攜帶健保卡到原就醫

診所或醫院，診所或醫院即會在扣除應繳部分負擔後，退還

其餘費用。

衛生福利部中央健康保險署 
ទើស្នាក់កា�ធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពកណាដោល តនបកសួងសុខ្ភឆិបាលនឆិងសុែុមាលភាព

3.  ប្រនភទនសវកមត្នធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពប្រជាពល�ែ្ឋ

  អនាកបៃរូេធា្នកើៃមានជមងៃឺ �ង�្ួរស ដ្ោល់កំនណើ ៃ ឬមាននបោុះថានា ក់ អាច ដ្ោល់ជឌូ
ននឌូេនសវកមព្ឆិនឆិៃ្យជមងៃឺ នឆិងសបមាកពយាបាលជមងៃ។ឺ ្រ៉ាដុនដោអនាកបៃរូេធា្បៃរូេពយាបាលនៅ

តាម្រទ្រញ្ជា �្រស់មនទើ�នពទ្យ នឆិងនចញតៃ្លពយាបាលមួយដ្នាក។

4. ពឆិនឆិៃ្យពយាបាលជមងៃឺបៃរូេយក “កាៃធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាព” នៅតាមែ្លនួ

  មឆិនថា ពឆិនឆិៃ្យជមងៃឺ យកថានាំ  ឬពឆិនឆិៃ្យសុែភាព បៃរូេចងចំាថាយកនៅតាមែ្លនួនឌូេ

កាៃធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាព អៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ ឬឯកស្�្រញ្ជា ក់ន្សេងនទៀៃ 

�ចួនៅពឆិនឆិៃ្យពយាបាលនៅគ្លើនឆិច ឬមនទើ�នពទ្យដែលមានស្្ល កសញ្ញា ្រញ្ជា ក់ធា្រា៉ា្់រ�ង

សុែភាព ប្រជាពល�ែ្ឋ។ សឌូម្រង់តៃ្លចុុះនឈ្ាុះនឆិងកំត�មួយចំនួនដែលបានកំណៃ់កនាងុ

ធា្រា៉ា្់រ�ងនោយែ្លនួឯង។

  ប្រសឆិនសបមាកពយាបាលនៅគ្លើនឆិចឬមនទើ�នពទ្យនោយស្�ជួ្រនបោុះនឆិងមឆិនបាន

យកកាៃសុែភាពតាមែ្លនួ រាល់កំត�ពយាបាលទំាងឡាយបៃរូេ្រង់នោយែ្លនួឯងជាមុន។ 

្រ៉ាដុនដោនៅកនាងុកំ�ុងនពល10តៃងៃ (មឆិនរា្់រ្រញ្ឌូលតៃងៃឈ្់រសបមាក) 

អាចយកកាៃធា្រា៉ា្់រ�ងនៅ្រង្ហា ញនៅគ្លើនឆិចឬមនទើ�សបមាកពយាបាលជមងៃឺេញិ ន្ុះគ្លើ
នឆិចឬមនទើ�នពទ្យនឹងប្រគល់បបាក់មកេញិនបកាយនពលែកកំត�ដែលបៃរូេ្រង់ែ្លនួឯងមួយចំ

នួននចញ�ចួ។
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 產前檢查

　　懷孕時，無論是否取得健保身份，政府皆提供孕婦 10次

產前檢查、1次超音波檢查、1次孕婦乙型鏈球菌篩檢、2次

產前衛教指導等預防保健服務，產檢項目包含免費愛滋病毒篩

檢，建議於第 1孕期第 1次產檢進行篩檢，以及早發現及早

治療，降低寶寶感染愛滋病毒的風險；此外，針對感染愛滋病

毒的孕婦，政府提供孕婦及其新生兒免費醫療服務，包括孕

期、產程中及產後所需的治療性或預防性藥物、分娩方式等衛

教諮詢，另提供寶寶母乳替代品、定期追蹤採檢及專人協助寶

寶服藥等服務。

 ការពិនិត្យមុនសពលសបមាល
នពលមានគភ៌ មឆិនថាមានឬោ្នធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាព �ោ្ឋ ភឆិបាលនឹង ដ្ោល់ជឌូននសវកមធ្ា្

រា៉ា្់រ�ងសុែភាព�មួមាន កា�ពឆិនឆិៃ្យគភ៌ចំនួន10ែង កា�ពឆិនឆិៃ្យអឌូបតានស្នចំនួន1ែង 

កា�ពឆិនឆិៃ្យបាក់នៃ�Sីtreptococcusប្រនភទBចំនួន1ែង នឆិងកា�អ្់រ�ដំណ្ំមុនសបមាលចំនួន
2ែង នៅបសដោើមានត ទ្នពាុះ។ ប្រនភទតនកា�ពឆិនឆិៃ្យគភ៌�មួមាន កា�ពឆិនៃ្យនមនរាគនអែស៍ឥៃគឆិៃតៃ្ល ដែ
លគួ�ពឆិនឆិៃ្យកនាងុនលើកទើ១តនែំណាក់កាលគភ៌ទើ១ នែើម្បើប្រទុះនឃើញនមនរាគនឆិងពយាបាលឲ្យបានទាន់
នពលនេលា កាៃ់្រនថាយឱកាសតនកា�ឆ្លងនមនរាគនអែស៍�្រស់ទា�ក។ នប្ ពើននុះ ចំនពាុះបសដោើមានគភ៌
ដែលឆ្លងនមនរាគនអែស៍ �ោ្ឋ ភឆិបាលនឹង ដ្ោលជឌូននសវកមព្យាបាលឥៃគឆិៃតៃ្លនៅែល់មាដោ យនឆិងទា
�ក �មួមានឱសៃពយាបាលនឆិង្រង្ក �នៅែំណាក់មានគភ៌ កំពុងសបមាល នឆិងនបកាយសបមាល នឆិង
កា� ដ្ោល់ប្ឹរកសាអ្់រ�អំំពើេធិើសបមាល នប្ ពើននុះក៏ ដ្ោល់ជឌូននឌូេនសវកម ្អាហា�ជំនួសទឹកនោុះមាដោ យ 
កា�ពឆិនឆិៃ្យតាមោននទៀងទាៃ់ នឆិងជំនួយកា�្រញ្កុថានាំ ទា�ក។
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政府為照護新住民孕婦也提供多項資源

未納健保產前檢查

印製多國語言孕婦健康手冊及兒童健康手冊等

生育補助

孕產婦關懷諮詢專線（電話：0800-870-870）

托育補助或育兒津貼相關資訊請參考以下網站
全國教保資訊網https://www.ece.moe.edu.tw/

衛生福利部社會及家庭署https://www.sfaa.gov.tw/
或撥打1957諮詢專線洽詢

全國教保資訊網

នគហទំព័�ពៃ៌មាន
អ្់រ�ំនឆិងធា្រា៉ា្់រ�ង

衛生福利部
社會及家庭署

បកសួងសុខ្ភឆិបាលនឆិងសុែុមាលភាព
ទើស្នាក់កា�សង្គមនឆិងបគរួស្�

衛生福利部
國民健康署
孕產婦關懷網站

ទើស្នាក់កា�សុែភាពប្រជាពល�ែ្ឋ 
តនបកសួងសុខ្ភឆិបាលនឆិងសុែុមាលភាព
នគហទំព័�យកចឆិៃ្តទុកោក់បសដោើមានគភ៌

衛生福利部
國民健康署

បកសួងសុខ្ភឆិបាលនឆិងសុែុមាលភាព
ទើស្នាក់កា�សុែភាពប្រជាពល�ែ្ឋ

សដើម ើ្យកចិត្តទុកោក់ដល់បសដាើមានត ្្ទសោះប្ជាជនចំ
ណូលបស រុក ្្មើ  រោឋា ្ិបាល៏បាន ដ្ាល់នូវធនធានជាសបចើន

មឆិនបៃរូេបានរា្់រ្រញ្ឌូលកនាងុកា�ពឆិនឆិៃ្យមុននពលសបមាលតនធា្រា៉ា្់រសុែភាព

ជំនួយ ដ្ោល់កំនណើ ៃ

ដែសេទឌូ�ស័ពទប្ឹរកសាយកចឆិៃ្តទុកោក់បសដោើមានត ទ្នពាុះនឆិងបសដោើសបមាលនហើយ 
(ទឌូ�ស័ពទ៖ 0800-870-870)

ពៃ៌មានតនជំនួយនមើលដៃទំា ឬជំនួយចឆិញ្មឹ្រើបាច់កឌូន សឌូមចឌូលនៅកាន់នគហទំព័�ខ្ងនបកាម
នគហទំព័�ពៃ៌មានអ្់រ�នំឆិងដៃទំាទឌូទំាងប្រនទស

ទើស្នា ក់កា�សង្គមនឆិងបគរួស្� តនបកសួងសុខ្ភឆិបាលនឆិងសុែុមាលភាព
ឬទឌូ�ស័ពទនៅកាន់ 1957 នែើម្បើប្ឹរកសា

នបាុះពុម្នសៀេនៅសុែភាពបសដោើមានត ទ្នពាុះនឆិងនសៀេនៅសុែភាពកុមា�នបចើនភាស្
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　　已經加入全民健康保險的新住民，懷孕後可以直接到各醫

院或診所進行產前檢查；還沒有納入全民健康保險者，國民健

康署也有提供新住民未納保前的產前健康檢查補助服務，所以

懷孕但未具健保身分之新住民可以向當地鄉鎮市區衛生所申請

開立產前檢查補助單，每胎補助 10次為上限。 

社會保險與國民年金
　　社會保險是一種保險制度，臺灣的社會保險主要包括：勞

工保險、農民健康保險、學生團體保險、國民年金及全民健康

保險等，使民眾生活獲得保障，避免國民在遭受疾病、老年及

死亡時，因喪失收入、無力就醫導致貧窮。 

 勞工保險

1.  勞工保險簡稱為勞保，是我國政府制定的社會保險之一種。

勞保給付分為普通事故保險及職業災害保險二大類。

2.  雇主應為僱用之新住民申報加保及提繳勞工退休金

　 　　新住民自到職日起，雇主即應依法為其申報勞、就保及

提繳勞工退休金！新住民也能享有與本國籍勞工相同的退休

金權益。

ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលបានចឌូល�មួកនាងុធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពប្រជាពល�ែ្ឋ នបកាយ  
នពលមានគភ៌អាចនៅពឆិនឆិៃ្យត ទ្នពាុះនៅគ្លើនឆិចឬមនទើ�នពទ្យ។ ្ុរគ្គលដែលមឆិនទាន់មានធា្រា៉ា្់រ�ង ទើ
ស្នា ក់កា�សុែភាពប្រជាពល�ែ្ឋមាន ដ្ោល់ជឌូននសវកមជំ្នួយកា�ពឆិនឆិៃ្យសុែភាពមុននពលសបមាល
នៅែល់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ ែឌូនចនាុះបសដោើមានគភ៌ដែលមឆិនទាន់មានធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពប្រជាព
ល�ែ្ឋអាចនសនាើសំុែកយកតារាងជំនួយកា�ពឆិនឆិៃ្យសុែភាពមុននពលសបមាលនៅកា�យិាល័យសុខ្
ភឆិបាលបគ្់រឃំុ សង្ក ៃ់ បក រង នឆិងែណ្ នោយរាល់គភ៌ ដ្ោល់ជឌូនចំនួយ10ែង។

ធានារា៉ាប់រងសង្គម និងសរា្់ឆ្នាំ សបជាពលរដឋា
ធា្រា៉ា្់រ�ងសង្គម គឺជាប្រព័ន្ធធា្រា៉ា្់រ�ងមួយប្រនភទ ដែលជាចម្បង�មួមាន៖ 

ធា្រា៉ា្់រពលក� ធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពកសឆិក� ធា្រា៉ា្់រ�ងអង្គភាពសឆិសសានុសឆិសសេ 
បបាក់ឆ្នាំ ប្រជាពល�ែ្ឋ នឆិងធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពប្រជាពល�ែ្ឋ ដែល្ំឲ្យជើេភាព�្រស់ប្រជាពល�ែ្ឋ 
ទទួលបានកា�ធា្ នជៀសនេៀងប្រជាពល�ែ្ឋបាៃ់្រង់ចំណឌូ ល នឆិងធា្ល ក់ែ្លនួបកើបក្នពលមានជមងៃឺ 
ចាស់ នឆិងស្្ល ្់រ។

 ធានារា៉្ា ់រងពលករ
1.  ធា្រា៉ា្់រ�ងពលក� គឺជាប្រនភទមួយតនធា្រា៉ា្់រ�ងសង្គម។ ធា្រា៉ា្់រ�ងពលក�ធា្នៅនលើ 

នបោុះថានា ក់ទឌូនៅ នឆិងនបោុះថានា ក់កា�ង្�។

2.  នឆិនយាជឆិកបៃរូេនធ្ើកា�នសនាើសំុធា្រា៉ា្់រពលក� នឆិង្រង់បបាក់ចឌូលនឆិេៃដោន៍ 

សបមា្់រប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ។

　 　　ចា្់រពើតៃងៃប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើចឌូលនធ្ើកា� នឆិនយាជកបៃរូេនធ្ើកា�នសនាើសំុធា្រា៉ា្់រ�ងព

លក� ធា្រា៉ា្់រ�ងកា�ង្� នឆិង្រង់បបាក់ចឌូលនឆិេៃដោន៍ សបមា្់រប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ! ប្រជាជន

ចំណឌូ លបស រកៃ្ើក៏មានសឆិទ្ធឆិទទួលបបាក់ចឌូលនឆិេៃដោន៍ែឌូចពលក�តៃវ៉ាន់ដែ�។
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3.  新住民員工加保應檢附相關證明文件

　 　　投保單位應於新住民員工到職當日申報加保，加保時應

檢附工作許可證明文件或居留證影本（註 15）。

勞工保險相關資訊 ពៃ៌មានពាក់ព័ន្ធធា្រា៉ា្់រ�ងកា�ង្�

ធានារា៉្ា ់រងពលករ 
ដ្ោល់កា�ធា្កនាងុនពល្ំរនពញកា�ង្� 

នឆិងនបកាយនពលចឌូលនឆិេៃដោន៍ សឌូមពលក�្ំរនពញកា�ង្�
នោយសងៃ្់រចឆិៃ្ត! 

ធានារា៉្ា ់រងការងារ 
ដ្ោល់នឌូេកា�ធា្កា��ស់នៅមឌូលោ្ឋ នកនាងុនពល

ពលក�បាៃ់្រង់កា�ង្� ឬឈ្់រសបមាលកឌូន 

បបាក់ចូលនិវតដាន៍ពលករ
នឆិនយាជកបៃរូេប្រគល់បបាក់ដែពលក�ដែលសមបស្រនៅនឹង
ចបា្់រកា�ង្�មឌូលោ្ឋ នយា៉ា ងនហាចណាស់6% 
នែើម្បើទុកជាបបាក់ចឌូលនឆិេៃដោន៍។ 

សតើអ្វើ ល្ះជាការធានាខដលបតរូវមានកនាងុត ង្ៃសធ្វើការទើ១? 

ឈឺឬ�ង�្ួរស 
មានបបាក់ឧ្រៃថាម្ភជមងៃនឺឆិង�្ួរស 
បបាក់ឧ្រៃថាម្ភពឆិកា�ភាព នឆិងបបា
ក់ឧ្រៃថាម្ភពយាបាលតននបោុះថានា ក់
កា�ង្�។ 

ទទួលម�ណៈភាព 
មានបបាក់ឧ្រៃថាម្ភម�ណៈភាព

ចឌូលនឆិេៃដោន៍មានបបាក់
ឧ្រៃថាម្ភចាស់ជរា 

បសដោើមានត ទ្នពាុះមានបបា
ក់ឧ្រៃថាម្ភចឆិញ្មឹ្រើបាច់ 

សតើការទិញធានារា៉្ា ់រងពលករមានការធានា
អ្វើ ល្ះ? 

ចង់នៅ ទ្ុះនមើលដៃកឌូនមឆិ
នទាន់បគ្់រ3ឆ្នាំ  

មានបបាក់ឧ្រៃថាម្ភផ្្កកា�ង្
�នែើម្បើចឆិញ្មឹនមើលដៃកឌូន

កនាងុក�ណើ �កបានកា�ង្�មុន
នពលទទួលបបាក់ឧ្រៃថាម្ភបាៃ់

្រង់កា�ង្�ទំាងបស រង
បបាក់ឧ្រៃថាម្ភជំនួយនធ្ើកា�មុន

កនាងុក�ណើ ឈ្់រពើកា�ង្�នោយ
មឆិនស្ប័គចឆិៃ្ត 

មានបបាក់ឧ្រៃថាម្ភបាៃ់្រង់កា�ង្� 
បបាក់ឧ្រៃថាម្ភកា�ហ្ងឹហ្នឺនឆិងកា��
ស់នៅ នឆិងជំនួយតៃ្លធា្រា៉ា្់រ�ងសុ

ែភាពប្រជាពល�ែ្ឋ 

សតើការទិញធានារា៉្ា ់រងពលករមានការធានា
អ្វើ ល្ះ? 

3.  ចុុះនឈ្ាុះធា្រា៉ា្់រ�ងឲ្យ្ុរគ្គលឆិកកា�ង្�ដែលជាប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ បៃរូេមានឯកស្� 
្រញ្ជា ក់ដែលពាក់ព័ន្ធ

　 　　ស្ថា ្័រនកា�ង្�បៃរូេនសនាើសំុចុុះនឈ្ាុះធា្រា៉ា្់រ�ងឲ្យប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើចា្់រពើតៃងៃចឌូល
នធ្ើកា�។ នៅនពលនសនាើសំុបៃរូេភាជា ្់រជាមួយលឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់អនុញ្ញា ៃឆិដោកា�ង្� 

ឬចបា្់រចម្លងតនលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅ (សមា្គ ល់15)។
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 國民年金保險

1. 基本概念

　 　　「國民年金」是我國於 97年 10月 1日開辦的社會保

險制度，提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年

金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二

種一次性給付保障。被保險人只要按時繳納保險費，在生

育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故，以及年滿 65歲時，

就可以依規定請領相關年金給付或一次性給付，以保障本人

或其遺屬的基本經濟生活。

2.  主要納保對象：年滿 25歲、未滿 65歲，在國內設有戶籍，

且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。

國民年金相關資訊 
ពៃ៌មានពាក់ព័ន្ធបបាក់ឆ្នាំប្រជាពល�ែ្ឋ

 ធានារា៉្ា ់រងបបាក់ឆ្នាំ ប្ជាពលរដឋា
1. នឆិយមន័យ

　 　　 “បបាក់ឆ្នាំ ប្រជាពល�ែ្ឋ” គឺជាប្រព័ន្ធធា្រា៉ា្់រ�ងសង្គមដែលបានោក់ឲ្យនប្រើបបាស់្តៃងៃ
ទើ1 ដែៃុលា ឆ្នា 97 ដែល ដ្ោល់នឌូេកា�ធា្ជាបបាក់ឆ្នាំ ចំនួន៣�មួមាន “បបាក់ឆ្នាំ ចាស់ជរា” 

“បបាក់ឆ្នាំ ពឆិកា�” នឆិង “បបាក់ឆ្នាំ ម�ៃក” នឆិងកា�ធា្១នលើកចំនួន២�មួមាន 

“កា�ធា្ ដ្ោល់កំនណើ ៃ” នឆិង”កា�ធា្្ុរណ្យសព”។  អនាកបៃរូេធា្បោន់ដៃ្រង់តៃ្លធា្នទៀង

ទាៃ់ ន្ុះនៅនពល ដ្ោល់កំនណើ ៃ មានពឆិកា�ភាពកបមឆិៃធងៃន់ធងៃ� ឬស្្ល ្់រ 

នឆិងនពលមានអាយុបគ្់រ65ឆ្នាំ  អាចទទួលបានបបាក់ធា្ជាបបាក់ឆ្នាំ  នឆិងបបាក់ធា្មួយនលើក

នៅតាមកា�កំណៃ់ នែើម្បើធា្ែល់នសែ្ឋកឆិច្�្រស់អនាកបៃរូេធា្ នឆិងបគរួស្��្រស់ពួកនគ។

2.  អនាកបៃរូេធា្ចម្បង៖ ពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលមានអាយុបគ្់រ25ឆ្នាំ  មឆិនទាន់បគ្់រ65ឆ្នាំ  

មាន្រញជាើបគរួស្�នៅកនាងុប្រនទស នឆិងមឆិនទាន់មានធា្រា៉ា្់រ�ងពលក� ធា្រា៉ា្់រ�ងកសឆិក� 

ធា្រា៉ា្់រ�ងមន្នដោើនឆិងបគរូ្រនបងៀន នឆិងធា្រា៉ា្់រ�ងនយាធា។
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3.  未來新住民拿到中華民國身分證，在國內設有戶籍，那就

如同我國國民一樣，只要符合國民年金加保規定，就會被

主動納保，享受國保給予的保障（註 16）。

勞動權益
　　臺灣經濟繁榮，擁有各種就業和創業機會。新住民只要獲

准合法居留、永久居留或定居者，不需申請工作許可證，不需

持有身分證，就可以在臺灣工作。

工時規定

　　勞工目前工作時間，每日不得超過 8小時，每週不得超過

40小時。另雇主徵得勞工同意得延長工作時間，其連同正常

工時每日不得超過 12小時，

每月延長工作時間總時數不

得超過 46小時，但如遇天

災、事變或突發事件有例外

規定。另，雇主經工會同意，

如事業單位無工會者，經勞

資會議同意後，延長工作時

間得採三個月總量管控，但

一個月不得超過 54小時，

每三個月不得超過 138小時

（註 17）。

3.  ្ តៃងៃអ្គៃ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលទទួលបានអៃដោសញ្ញា ណតៃវ៉ាន់ 

មាន្រញជាើស្នា ក់នៅកនាងុប្រនទស ន្ុះនឹងអាចចឌូល�មួកនាងុធា្រា៉ា្់រ�ងននុះែឌូចប្រជាពល�ែ្ឋតៃវ៉ាន់

ដែ� នោយនធ្ើន�ើងនៅតាមចបា្់រកំណៃ់ដែលមាន នែើម្បើទទួលបាន្លប្រនយាជន៍ពើធា្រា៉ា្់រ 

�ងបបាក់ឆ្នាំ ប្រជាពល�ែ្ឋ (សមា្គ ល់16)។

សិទ្ធិសបសោជន៍ពល្ម្ម
តៃវ៉ាន់មាននសែ្ឋកឆិច្�កីចនបមើន មានឱកាសកា�ង្� នឆិងឱកាសប្រក្រអាជើេកមប្គ្់រប្រនភទ។ 

ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលទទួលបានលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅ លឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអចឆិតន្នដោយ៍ ឬ�ស់នៅ 

អាចប្រក្រកា�ង្�បាននៅតៃវ៉ាន់ នោយមឆិនចំាបាច់នសនាើសំុលឆិែឆិៃអនុញ្ញា ៃដោឆិកា�ង្� 

នឆិងមឆិនបៃរូេកា�អៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ។

ចបា្់សមាេ ងការងារ
នមា៉ា ងនធ្ើកា��្រស់ពលក�្រចុ្្រ្បននាមួយតៃងៃមឆិននលើសពើ8នមា៉ា ងនឆិងមួយសប្ដោ ហ៍មឆិននលើសពើ40

នមា៉ា ង។ នប្ ពើននុះ នឆិនយាជកបៃរូេទទួលបានកា�យល់បពមជាមុនពើនឆិនយាជឆិកមុននឹងពនយានមា៉ា ងនធ្ើ
កា� ដែលរា្់រជាមួយនមា៉ា ងនធ្ើកា�ប្រចំាតៃងៃមឆិនឲ្យនលើសពើ12នមា៉ា ង នឆិងកា�ពនយានមា៉ា ងនធ្ើកា�ប្រចំាដែ

ស�្ុរមឆិនឲ្យនលើសពើ46នមា៉ា ង ្រ៉ាដុនដោកនាងុក�ណើ ជួ្រប្រទុះនបោុះធមជ្ាៃឆិ បពឹៃដោឆិកា�ណ៍ឬន�ឿងអាសននា 

ន្ុះនឹងមានចបា្់រកំណៃ់ន្សេងនទៀៃ។ នប្ ពើននុះ នោយទទួលបានកា�យល់បពមពើសហជើព ឬក្

នរាយទទួលបានកា�យល់បពមពើអង្គប្រជំុពលកម ្ចំនពាុះបក រមហ៊នុដែលោ្នសហជើព 

នឆិនយាជកអាចពនយានមា៉ា ងកា�ង្�បាន នោយបគ្់របគង�យៈនពលស�្ុរជា3ដែ 

កនាងុ1ដែមឆិននលើសពើ54នមា៉ា ង នឆិងកនាងុ3ដែស�្ុរមឆិននលើសពើ138នមា៉ា ង (សមា្គ ល់17)។
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就業歧視之防制

　　「就業歧視」是指雇主以求職人或所僱用員工與執行特定

工作無關之特質，來決定是否僱用求職人或受僱人的勞動條

件，且雇主在該項特質上的要求是不平等、不合理的行為。

　　新住民於求職或受僱時均受「勞動基準法」、「就業服務

法」及「性別工作平等法」保障，不論是在招募、甄試、進用、

分發、配置、考績、陞遷、薪資給付、退休、資遣、離職及解

僱時，雇主皆不得因其種族、性別、年齡⋯⋯等而有差別待遇

或就業歧視。

　　工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定新

住民有結婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停

薪；亦不得以其為解僱之理由。

　　新住民就業時如有任何疑問，可洽詢公立就業服務機構尋

求協助，另外，新住民如發現雇主有違反「勞動基準法」、「就

業服務法」或「性別工作平等法」的情

形，可以直接向地方主管機關（直轄

市或縣市政府勞工處、局或社會處、

局）提出申訴或檢舉。主管機關將

依法查處，如經屬實，將依法令

規定處以罰鍰（註 18）。

ការ្ងាកា រភាពសរសីសអើងការងារ
“ភាពន�សីនអើងកា�ង្�” សំនៅនលើលក្ខែណ្សនបមច

កនាងុកា�នបជើសន�សី្ុរគ្គលឆិក ដែលកំណៃ់នោយនឆិនយាជកក្
នុងនពលនបជើសន�សី្ុរគ្គលឆិក ដែលលក្ខែណ្ទំាងន្ុះមឆិន
ទាក់ទងនៅនឹងលក្ខែណ្ដែលគួ�ៃបមរូេមានកនាងុកា�ង្� 
នហើយលក្ខែណ្ទំាងននុះសនបមចនោយនឆិនយាជកនោយេិ
សមភាព នឆិងមឆិនបៃឹមបៃរូេ។

នពលប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ�កកា�ង្� ឬទទួលកា�ង្� បៃរូេធា្នោយ“ចបា្់រកា�ង្�មឌូល
ោ្ឋ ” “ចបា្់រនសវកមក្ា�ង្�” នឆិង “ចបា្់រសមភាពនភទកនាងុកា�ង្�”។ មឆិនថាកនាងុកា�នបជើសន�សី 
ប្រលង ទទួលនធ្ើកា�នពញសឆិទ្ធឆិ ចាៃ់តំាង ន�ៀ្រចំ លទ្្ធ លតនកា�្ំរនពញមុែង្� ៃនម្លើងៃំដណង 

ដ្ោល់បបាក់ន្រៀេៃសេ ចឌូលនឆិេៃដោន៍ ្រញ្ឈ្់រទំ្ក់ទំនងកា�ង្� លាដលងកា�ង្� 
នឆិង្រញ្់្រទំ្ក់ទំនងកា�ង្� នឆិនយាជកមឆិនបៃរូេមានេសិមភាព ឬមានកា�ន�សីនអើងកា�ង្� 
នោយសំអាងនៅនលើអម្បឌូ�ជនជាៃឆិ នភទ ឬអាយុ។

ចបា្់រកា�ង្� កឆិច្សនយាកា�ង្� ឬកឆិច្បពមនបពៀងអង្គភាព មឆិនបៃរូេកំណៃ់ ឬបពមនបពៀងជាមុន
នៅនលើកា�លាដលងកា�ង្� ឬផ្្កបបាក់ន្រៀេៃសេ កនាងុក�ណើ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើន�ៀ្រកា� 
មានគភ៌ សបមាល ឬចឆិញ្មឹ្រើបាច់កឌូនន�ើយ។ នហើយក៏មឆិនបៃរូេ្រញ្ឈ្់រពួកនគនោយមឌូលនហៃុទំាង
ននុះដែ�។

កនាងុកា�ង្�ប្រសឆិនប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើមានចមងៃល់ អាចនធ្ើកា�ប្ឹរកសា នឆិងសំុជំនួយនៅ
ស្ថា ្័រននសវកមក្ា�ង្�ស្�ធា�ណៈ។ នប្ ពើននុះ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើប្រសឆិនន្រើប្រទុះនឃើញ
ថា នឆិនយាជកបាននល្ើសនឹង “ចបា្់រមឌូលោ្ឋ នកា�ង្�” “ចបា្់រនសវកមក្ា�ង្�” ឬ 
“ចបា្់រសមភាពនភទកនាងុកា�ង្�” អាចទាក់ទងនោយផ្ទ ល់នៅកាន់ស្ថា ្័រនបគ្់របគងប្រចំាៃំ្រន់ (មន្
ទើ�ឬកា�យិាល័យកា�ង្�តន�ោ្ឋ ភឆិបាលបក រងឬបស រក នឆិង មនទើ�ឬកា�យិាល័យសង្គមកឆិច្) 
នែើម្បើ្រដោឹងឬរាយកា�ណ៍។ ស្ថា ្័រនបគ្់របគងបៃរូេបៃរួៃពឆិនឆិៃ្យនៅតាមចបា្់រ ប្រសឆិនជាកា�ពឆិៃ 

បៃរូេនធ្ើកា�ពឆិន័យនៅតាម្រទនល្ើស (សមា្គ ល់18)។
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 職場暴力防範

　　為強化雇主建立職場暴力預防機制，勞動部主管的「職業

安全衛生法」，已明定雇主對於勞工執行職務因他人行為可能

遭受身體或精神不法侵害行為，應採取必要之安全衛生措施規

定。若勞工遭受職場霸凌，建議先循事業單位內部申訴管道辦

理。若事業單位未依規定辦理，勞工可依同法第 39條規定，

提供公司名稱、地址與事件相關資訊向當地勞動檢查機構或勞

工主管機關申訴。

　　惟若職場霸凌已涉及傷害、毀謗、公然汙辱等情事，建議

可直接向當地警察機關報案，若有法令或訴訟等相關協助資源

之需求，建議可洽詢財團法人法律扶助基金會（全國專線

412-8518，手機請

加 02）。

　　此外，若事業

單位之管理作為有

損勞動權益，勞工

尚可直接向所在地

勞工主管機關提出

勞資爭議調解申請，

透過第三方協助解

決爭議問題（註 19

至註 20）。

 ការ្ងាកា រអំសពើហិងសាកនាុងការងារ
នែើម្បើជួយពបងឹងែល់នឆិនយាជកកនាងុកា�្រនងកើៃប្រព័ន្ធ្រង្ក អំនពើ�ហឆិងសាកនាងុកា�ង្� “ចបា្់រសុេៃថាឆិ

ភាពនឆិងសុខ្ភឆិបាលកា�ង្�” ដែលបគ្់របគងនោយបកសួងកា�ង្� បានកំណៃ់ចបាស់ថា ក�ណើ  

ពលក�ទទួល�ងទនង្ើន្រៀៃន្រៀនែុសចបា្់រដ្នាករាងកាយនឆិង ្្លឌូេចឆិៃដោពើទនង្ើ�្រស់អនាកែតទកនាងុនពល្ំរ 

នពញភា�ៈកឆិច្កា�ង្� នឆិនយាជកបៃរូេអនុេៃដោចបា្់រនឆិងេធិានកា�ដ្នាកសុេៃថាឆិភាពនឆិងសុខ្ភឆិបាលដែល

ចំាបាច់។ ប្រសឆិនពលក�ទទួល�ងកា�នធ្ើបា្រកនាងុកា�ង្� គ្រ្បើនធ្ើ្រណដោឹ ងនៅតាមចបា្់រកនាងុស្ថា ្័រនជា

មុន។ ប្រសឆិនស្ថា ្័រនមឆិនបាននោុះបស្យន្ុះនទ ពលក�អាចនធ្ើពាក្រណដោឹ ងនៅកាន់ស្ថា ្័រនបៃរួៃពឆិ
នឆិៃ្យកា�ង្� ឬស្ថា ្័រនបគ្់របគងកា�ង្� តាមមាបតាទើ39តនចបា្់រខ្ងនលើ 

នោយ ដ្ោល់នឌូេនឈ្ាុះបក រមហ៊នុ អាស័យោ្ឋ ន នឆិងពៃ៌មានដែលទាក់ទងនឹងន�ឿងនហៃុ។

នលើកដលងក�ណើ ដែលកា�នធ្ើបា្រកនាងុកា�ង្�ឈាននៅែល់ �្ួរសស្នា ម ្រ�ហិា�នក�្ដិ៍ 

ឬប្រមាទជាស្ធា�ណៈ ន្ុះសឌូមរាយកា�ណ៍នៅស្ថា ្័រន្រ៉ាឌូលើសកនាងុៃំ្រន់នោយផ្ទ ល់។ ប្រសឆិនន្រើ
មានៃបមរូេកា�ជំនួយដ្នាកធនធានទាក់ទងនឹងចបា្់រ ឬកា�្រដោឹង ដ្ោល់ សឌូមទំ្ក់ទំនងនៅកាន់ មឌូលនឆិ
ធឆិជំនួយឧ្រៃថាម្ភចបា្់រតននឆិៃឆិ្ុរគ្គលហឆិ�ញញាេៃថាុ (ដែសេទឌូ�ស័ពទទឌូទំាងប្រនទស 412-8518 

ទឌូ�ស័ពទតែសឌូម្រឌូក 02)។

នប្ ពើននុះ ប្រសឆិនន្រើទនង្ើ�្រស់ស្ថា ្័រនកា�ង្�គំរាមកំដហងែល់សឆិទ្ធនឆិងប្រនយាជន៍កា�ង្� 

ពលក�ក៏អាចនសនាើសំុកា�សបម្រសបមរួលេវិទកា�ង្� នៅស្ថា ្័រនបគ្់របគងកា�ង្�ប្រចំាៃំ្រន់ នែើម្បើ

នោុះបស្យេវិទតាម�យៈភាគើទើ៣ (សមា្គ ល់19 ែល់ 20)។
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1955勞工諮詢申訴專線
　1.  目的：為提供移工、雇主及一般社會大眾方便記憶及撥打之

申訴專線，協助專線服務人員快速處理申訴電話，立即派案

至各地方勞工主管機關，提供因地制宜之服務，積極保障雇

主及移工之權益。

　2.  語言：中文、泰國語、印尼語、越南語、英語等 5種語言之
免付費電話諮詢。

　3.  服務時間：為全國性 24小時單一申訴諮詢窗口，不分上班、假
日或夜間，提供 24小時免付費服務。

　4.  服務項目：法令諮詢服務、受理申訴服務、提供法律扶助諮
詢資訊、轉介保護安置服務及轉介其他相關部門服務。

1957福利諮詢專線
　1.  目的：民眾或周遭的親朋好友在生活上如遭遇困難，而有上

開各項福利需求，都可以使用手機或室內電話撥打 1957免
付費電話，專線即可提供多元而完善的服務。 

　2.  語言：中、臺、客、英語等 4種語言之免付費電話諮詢。

　3.  服務時間：每日上午 8點至晚上 10點，全年服務不間斷。

　4.  服務項目：急難救助、社會救助、老人福利、身心障礙福利、
兒少福利、特殊境遇家庭、國民年金保險等各項社會福利諮

詢與通報轉介服務。

諮詢
專線

ខ្សែទូរស័ព្ទរាយការណ៍និងប រ្ឹកសាការងារ 1955

1.  នោល្ំរណង៖ ជាដែសេទឌូ�ស័ពទដែលង្យបសរួលចងចំាចំនពាុះ ពលក� ននយាជក នឆិងមហាជន 

កនាងុកា�រាយកា�ណ៍ នឆិងជួយែល់អនាក្រនបមើនសវកមអ្ាចនោុះបស្យ្រញ្ហា រាយកា�ណ៍បាន
    �ហ័ស ឆ្្់ររាយកា�ណ៍ន�ឿងកដោើនៅកាន់ស្ថា ្័រនបគ្់របគងកា�ង្�កនាងុៃំ្រន់ នឆិងសុ្ះដសង្ធា្       
សឆិទ្ធឆិនឆិងប្រនយាជន៍�្រស់ពលក� នឆិងនឆិនយាជក។
2. ភាស្៖ ទឌូ�ស័ពទឥៃគឆិៃតៃ្លជាភាស្ ចឆិន តៃ ឥណ្ឌូ ននសុើ នេៀៃណាម នឆិងអង់នគ្លស។
3.   នមា៉ា ងនសវកម៖្ ជា្រង្ចួដៃមួយកនាងុកា�រាយកា�ណ៍24នមា៉ា ងទឌូទំាងប្រនទស 

មឆិនដ្រកដចកនមា៉ា ងនធ្ើកា� តៃងៃឈ្់រសបមាក នឆិងនពលយ្់រ។ ដ្ោល់នសវកម2្4នមា៉ា ងឥៃគឆិៃតៃ្ល។
4.  ប្រនភទនសវកម៖្ នសវកមប្្ឹរកសាចបា្់រ នសវកមន្ោុះបស្យកា�រាយកា�ណ៍ ដ្ោល់ពៃ៌មានប្ឹរ 

កសានឆិងជំនួយដ្នាកចបា្់រ នសវកមក្ា�ពា�នឆិងទុកោក់កា�ន ទ្� នឆិងនសវកមន្ ទ្�នៅកាន់បកសួងែ
តទ។

ខ្សែទូរស័ព្ទប រ្ឹកសាសុ្ុមាលភាពនិងរ្្ឧ្ត្ម្ភ 1957

1.  នោល្ំរណង៖ មហាជន នឆិងស្ច់ញាៃឆិដែលនៅជំុេញិ ប្រសឆិនន្រើកនាងុកា��ស់នៅប្រទុះជួ្រ្រ
ញ្ហា  មានៃបមរូេកា�ប្ឹរកសាទាក់ទងនឹងសុែុមាលភាព នឆិង�្រស្រឧ្រៃថាម្ភបគ្់រប្រនភទ 

អាចទឌូ�ស័ពទតាមទឌូ�សព័នទតែ ឬទឌូ�ស័ពទនលើៃុនៅកាន់ 1957 នោយឥៃគឆិៃតៃ្ល ន្ុះដែសេទឌូ�ស័ពទ
ននុះនឹង ដ្ោល់នឌូេនសវកមន្បចើនដ្រ្រនឆិងបគ្់របជ រងនបជាយនៅែល់នលាកអនាក។

2.  ភាស្៖ ទឌូ�ស័ពទប្ឹរកសានោយឥៃគឆិៃតៃ្លជាភាស្ ចឆិន ចឆិនតៃវ៉ាន់ ហាក់កា នឆិងអង់នគ្លស។
3.  នមា៉ា ងនសវកម៖្ ន�ៀងរាល់នពលបពឹក ចា្់រពើនមា៉ា ង8 ែល់ នមា៉ា ង10 ្រនបមើនសវកមម្ឆិនោច់នពញ

មួយឆ្នាំ ។
4.  ប្រនភទនសវកម៖្ កា�ប្ឹរកសាទាក់ទងនឹងសុែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រៃថាម្ភបគ្់រប្រនភទ �មួមាន 

ជំនួយបោលំបាក ជំនួយសង្គម សុែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រៃថាម្ភមនុសសេចាស់ជរា 

សុែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រៃថាម្ភជនពឆិកា� សុែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រៃថាម្ភកុមា� 
បគរួស្�ស្ថា នភាពពឆិនសស នឆិងធា្រា៉ា្់រ�ងបបាក់ឆ្នាំ ប្រជាពល�ែ្ឋ 
នឆិងនសវកមរ្ាយកា�ណ៍នឆិងន ទ្�។

ដែសេទឌូ�ស័ពទប្ឹរកសាសុ
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1996內政服務熱線
　1.  目的： 彙整內政業務服務內容，與民眾息息相關的熱門問答

資料庫，只要您撥打1996，接線人員將耐心瞭解並提供諮詢，
或為您找到合適窗口，幫您找到解答！

　2.  服務時間：每日上午 8點至晚上 10點（含例假日）。
　3.  服務項目：
　 (1)  內政業務諮詢服務：提供一般性及活動事件之內政業務諮

詢服務。

　 (2)  電話轉接服務：協助民眾電話轉接至業務單位承辦人員。
　 (3)  為民服務：受理民眾陳情、貪瀆不法檢舉、訴願等服務。
　 (4)  身分證掛失：24小時線上身分證掛失服務，提供遺失補

辦諮詢，或電話轉接至各戶政事務所進行掛失確認服務。

諮詢
專線

ខ្សែទូរស័ព្ទសសវាកម្មរដឋាបាលត ្្ទកនាងុ 1996

1.  នោល្ំរណង៖ នធ្ើកា�្របងរួ្រ្របងរួមនសវកមក្ា�ង្��ែ្ឋបាលត ទ្កនាងុ ជាឃ្្លំ ពៃ៌មានសំណួ�
ចនម្លើយ្រញ្ហា ទាក់ទងស្ឆិៃ�មួៃនឹងមហាជន ឲ្យដៃអនាកនៅមកកាន់ 1996 ្ុរគ្គលឆិកនសវកមនឹ្ង
ទទួលស្ដោ ្់រនោយអៃ់ធៃ់្ នឆិង ដ្ោល់ជាកា�ប្ឹរកសា ឬដសង្�ក្រង្ចួនសវកមដ្ែលស្កសមសបមា្់រ
នលាកអនាក នែើម្បើនោុះបស្យ្រញ្ហា ជឌូននលាកអនាក!

2.  នមា៉ា ងនសវកម៖្ ន�ៀងរាល់តៃងៃនពលបពឹក ចា្់រពើនមា៉ា ង8 ែល់នពលយ្់រ នមា៉ា ង10 

(រា្់រតៃងៃសបមាក)។
3. ប្រនភទនសវកម៖្

(1)  នសវកមប្្ឹរកសាកា�ង្��ែ្ឋបាលត ទ្កនាងុ៖ ដ្ោល់នឌូេនសវកមក្ា�ង្��ែ្ឋបាលត ទ្កនាងុដ្រ្រទឌូនៅ 

នឆិងដ្រ្រកមេ្ធិើនឆិងបពឹៃដោកា�ណ៍។
(2)  នសវកមន្ ទ្�ទឌូ�ស័ពទ៖ ជួយមហាជនន ទ្�ទឌូ�ស័ពទនៅកាន់ស្ថា ្័រនទទួលនធ្ើ។
(3)  នសវកមប្្រជាពល�ែ្ឋ៖ ទទួលនធ្ើ កា�រាយកា�ណ៍ពើមហាជន ្រដោឹង្រទនល្ើសពុក�លួយ 

នឆិង្រណដោឹ ង។
(4)  ចុុះនឈ្ាុះបាៃ់អៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ៖ នសវកមចុ្ុះនឈ្ាុះបាៃ់អៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណនលើអុើនធឺ

នណៃ24នមា៉ា ង ដ្ោល់នឌូេកា�ប្ឹរកសានធ្ើអៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណៃ្ើ ឬន ទ្�ទឌូ�ស័ពទនទាកាន់កា�យិា
ល័យកឆិច្កា�បគរួស្�នែើម្បើនធ្ើកា�ទទួលស្្គ ល់កា�បាៃ់្រង់អៃដោសញ្ញា ណ្័រណ្ណ។

ដែសេទឌូ�ស័ពទប្ឹរកសាសុ
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就業服務

1. 提供個別化就業服務

　 　　新住民想找工作，可以攜帶有效

的外僑居留證或外僑永久居留證至公

立就業服務機構，公立就業服務機構提

供個別化就業服務，包含求職登記、就業諮

詢、推介就業、陪同面試及協調雇主服務，並安排參加就業

促進研習課程，協助瞭解就業市場，促進就業。

2. 運用就業促進措施協助就業

 (1)  「促進新住民就業補助作業要點」：公立就業服務機構

受理失業的新住民辦理求職登記，經就業諮詢後，依個

案需求運用臨時工作津貼、僱用獎助津貼及職場學習津

貼等就業促進措施，提供職場適應工作機會，鼓勵企業

僱用，協助新住民就業。

 (2)  提供多元化職業訓練課程：失業的新住民可以免費參加

職業訓練，並發給職業訓練生活津貼。

 (3)  協助獨力負擔家計、中高齡失業等新住民取得技術士證，

補助其學、術科測試費、報名資格審查費及證照費。

3.  勞動部勞動力發展署在台灣就業通網站（網址

https://www.taiwanjobs.gov.tw）設有「新住

民專區」，及客服中心免費諮詢專線：0800-

777-888，提供 24小時專人服務，協助新住

民查詢工作機會及各種就業資訊。

台灣就業通

ពៃមនក�ង�ៃេន

សសវាកម្មការងារ
1. ដ្ោល់នសវកមក្ា�ង្�ដ្រ្រ្ុរគ្គល

  ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលមាន្ំរណងដសង្�កកា�ង្� 
អាចយកលឆិែឆិៃស្នា ក់នៅអាណឆិ កជន ឬលឆិែឆិៃស្នា ក់អចឆិតន្នដោយ៍អាណឆិ កជន 

នៅកាន់ស្ថា ្័រននសវកមក្ា�ង្��ែ្ឋ ដែលជាកដន្លង ដ្ោល់នសវកមក្ា�ង្�ដ្រ្រ្ុរគ្គល 

�មួមាននសវកម ្ចុុះនឈ្ាុះដសង្�កកា�ង្� ប្ឹរកសាកា�ង្� ដណ្ំកា�ង្� កំែ�នធ្ើ្រទសមា្ភ សន៍ 

នឆិងជួយសបម្រសបមរួលនឆិនយាជក បពមទំាងន�ៀ្រចំឲ្យចឌូល�មួកនាងុកមេ្ធិើសឆិកសាថានា ក់ជបម រញកា�
ង្� ជួយឲ្យយល់ពើទើ្ សា�កា�ង្� នែើម្បើជបម រញកា�ចឌូល�មួកា�ង្�។

2. នប្រើបបាស់េធិានកា�ជបម រញកា�ង្�នែើម្បើជួយកនាងុកា�ដសង្�កកា�ង្�

 (1)  “ចំណុចសំខ្ន់តនកា�ង្�ជំនួយកា�ជបម រញកា�ង្�ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ”៖ 

ស្ថា ្័រននសវកមក្ា�ង្��ែ្ឋ ទទួលនធ្ើកា�ចុុះនឈ្ាុះដសង្�កកា�ង្��្រស់ប្រជាជនចំណឌូ ល 
បស រកៃ្ើដែលបាៃ់្រង់កា�ង្� នបកាយពើនធ្ើកា�ប្ឹរកសាកា�ង្��ចួ 

មានកា�នប្រើបបាស់េធិានកា�ជបម រញកា�ង្�នៅតាមក�ណើ នើមួយៗែឌូចជា 

កា�ឧ្រៃថាម្ភកា�ង្�្រនណាដោ ុះអាសននា កា�ឧ្រៃថាម្ភបបាក់�ង្្ន់កា�ង្� 
នឆិងកា�ឧ្រៃថាម្ភកា�សឆិកសាពើកា�ង្� នែើម្បើ្ ដោល់នឌូេឱកាសសបម្រែ្លនួនឹងកា�ង្� ជបម រញឲ្យបគឹុះ
ស្ថា នបក រមហុ៊នទទួលយកនធ្ើកា� នឆិងជួយប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើឲ្យមានកា�ង្�។

 (2)  ្ ដោល់កមេ្ធិើសឆិកសាហ្កឹហ្នឺកា�ង្�ចបម រុះ៖ ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលបាៃ់្រង់កា�ង្� 
អាចចឌូល�មួកា�ហ្កឹហ្នឺកា�ង្�នោយឥៃគឆិៃតៃ្ល បពមទំាងដចកជឌូនកា�ឧ្រៃថាម្ភជើេភាពហ្កឹ
ហ្នឺកា�ង្�។

 (3)  ជួយែល់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលទទួល្រនទកុបគរួស្�ដៃមានា ក់ឯង 

នឆិងមានអាយុនលើេយ័កណាដោ ល ឲ្យទទួលបានេញិ្ញា ្រន្័របៃជំ្ញ ជួយឧ្រៃថាម្ភកំត�សឆិកសា 

កំត�ប្រលង កំត�ចុុះនឈ្ាុះប្រលងជំ្ញ នឆិងកំត�អាជ្ា្័រណ្ណ។

3.  ទើស្នា ក់កា�អភឆិេឌ្ឍកា�ង្�តនបកសួងកា�ង្� មាន្រនងកើៃ “ៃំ្រន់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ” 

នៅនលើកនគហទំព័�កា�ង្�តៃវ៉ាន់ (https://www.taiwanjobs.gov.tw) នឆិងដែសេទឌូ� 
ស័ពទនសវកមឥ្ៃគឆិៃតៃ្ល៖ 0800-777-888 ដ្ោល់នឌូេនសវកម2្4នមា៉ា ង ជួយប្រជាជនចំណឌូ ល
បស រកៃ្ើស្កសួ�ពើពៃ៌មានឱកាសកា�ង្� នឆិងកា�ង្�បគ្់រប្រនភទ។
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福利資源
　　社會福利資源是指能夠滿足社會福利體系各類服務對象需

求的資源，包括金錢救助、實物供給、人力支援、專業諮商、

心理治療、醫療照護、身心障礙者之扶助、老人安養、安寧照

顧等社會支持網絡。

　　為了解決新住民語言溝通障礙的問題，移民署建置

「0800-024-111外來人士在臺生活諮詢服務熱線」，在臺灣
生活如果遭遇到任何困難、語言溝通上有任何困境，都可以直

接撥打這個免費電話。

ធនធានសុខុម្លភាពនិងរបបឧបតថាម្ភ

ធនធានសុែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រៃថាម្ភសង្គម គឺសំនៅនលើធនធានដែលអាច្ំរនពញៃបមរូេ 

កា�អនាកទទួលនសវកមប្គ្់រប្រនភទតនប្រព័ន្ធសុែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រៃថាម្ភសង្គម 

�មួមាន្រណាដោ ញោំបទសង្គមែឌូចជា ជំនួយជាបបាក់កាស ជំនួយសមា្ភ �ៈ ជំនួយកមា្លំ ង 

កា�ប្ឹរកសាជំ្ញ កា�ពយាបាល ្្លឌូេចឆិៃ្ត កា�ដៃទំានឆិងពយាបាល ជំនួយជនពឆិកា� 

កា�ដៃទំាជនេយ័ចំ្ស់ នឆិងកា�ដៃទំាសនដោឆិភាព។

នែើម្បើនោុះបស្យ្រញ្ហា ឧ្រសគ្គភាស្�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ ទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រ 

នេសន៍បានន�ៀ្រចំ “0800-024-111 ខ្សែទូរស័ព្ទសសវាកម្មប រ្ឹកសាការរស់សៅរ្ស់ជន្រ

សទស” ន�ើង។ ប្រសឆិនន្រើមាន្លេបិាកកនាងុកា��ស់នៅតៃវ៉ាន់ នឆិង្លេបិាកកនាងុកា�ទំ្ក់ទំនងនោ

យនប្រើភាស្ អាចទឌូ�ស័ពទមកកាន់នលែននុះនោយឥៃគឆិៃតៃ្ល។
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外來人士在臺生活諮詢服務熱線

　1.  服務熱線：0800-024-111
　2.  語言：提供中、英、日、越南、印尼、泰國、柬埔寨等 7種

語言之免付費電話諮詢。

　3.  服務時段如下：
　 (1)  中、英、日語：24 小時、全年無休
　 (2)  越南語、印尼語、泰國語、柬埔寨語：每週一至週五上午

9 時至下午 5 時（不含國定例假日及其他休息日）
　4.  服務內容：簽證、居留、定居法令、工作、教育文化、稅務、

健保、交通、就業服務、醫療衛生、人身安全、子女教養、
交通資訊、福利服務、法律資訊、通譯服務、家庭關係及其
他生活訊息等有關照顧輔導諮詢。

諮詢
專線

社會資源

　　臺灣有很多的民間社會

福利機構，除了在全臺灣各

地區辦理「新住民生活適應

輔導班」外，也辦理各種讀

書會、成長課程、教育講座、

才藝課程、社區服務等多樣

化的課程，是許多新住民在

臺灣生活的好夥伴和好幫手。

ធនធានសងគាម
តៃវ៉ាន់មានស្ថា ្័រនសុែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រៃថាម្ភសង្គមនបចើន នោយស្ថា ្័រនទំាងន្ុះមាន 

បបា�ព្ធនធ្ើកមេ្ធិើ “ថានា ក់សឆិកសាជំនួយកា�សបម្រែ្លនួកា��ស់នៅសបមា្់រប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ”   

នឆិងកមេ្ធិើសឆិកសាចបម រុះែតទនទៀៃែឌូចជា កមេ្ធិើអាននសៀេនៅ កមេ្ធិើអភឆិេឌ្ឍែ្លនួឯង កា�អ្់រ� ំ

កមេ្ធិើសឆិកសាសឆិល្បៈ នឆិងនសវកមស្ហគមន៍ ដែលទំាងននុះជាមឆិៃដោភ័កដោល ្នឆិងជាជំនួយកា�លក្នាងុ

កា��ស់នៅ�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើជានបចើននៅតៃវ៉ាន់។

ខ្សែទូរស័ព្ទសសវាកម្មប រ្ឹកសាការរស់សៅរ្ស់ជន្រសទស
1. ដែសេទឌូ�ស័ពទ៖ 0800-024-111

2.  ភាស្៖ នសវកមភ្ាស្ចឆិន អង់នគ្លស ជ្រ៉ានុ នេៀៃណាម ឥណ្ឌូ ននសុើ តៃ 

នឆិងដែ�្នោយឥៃគឆិៃតៃ្ល។
3. នមា៉ា ងនសវកមែ្ឌូចខ្ងនបកាម៖
 (1) ភាស្ចឆិន អង់នគ្លស នឆិងជ្រ៉ានុ៖ 24នមា៉ា ង មឆិនឈ្់រសបមាកនពញមួយឆ្នាំ
 (2) ភាស្នេៀៃណាម ឥណ្ឌូ ននសុើ តៃ នឆិងដែ�្៖ ន�ៀងរាល់តៃងៃចនទែល់សុបក នពលបពឹក
    នមា៉ា ង9    ែល់នពល�នសៀលនមា៉ា ង5 (មឆិនរា្់រតៃងៃឈ្់រសបមាកជាៃឆិ នឆិងតៃងៃឈ្់រសបមាកែតទ)។
4.  នសវកម៖្ កា�ប្ឹរកសាទំនួយដ្នាក ទឆិោ្ឋ កា� កា�ស្នា ក់នៅ ចបា្់រ�ស់នៅអចឆិតន្នដោយ៍ កា�ង្� 

កា�អ្់រ�នំឆិងេ្រ្បធម៌ ពន្ធោ� ធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាព ចរាច�ណ៍ នសវកមក្ា�ង្� សុខ្ភឆិបាល 

សុេៃថាឆិភាពផ្ទ ល់ែ្លនួ កា�អ្់រ�្ុំរបៃធើតា ពៃ៌មានចរាច�ណ៍ នសវកមសុ្ែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រ
ៃថាម្ភ ពៃ៌មានចបា្់រ នសវកម្្រកដប្រ ទំ្ក់ទំនងបគរួស្� នឆិងពៃ៌មានទាក់ទងនឹងកា��ស់នៅែ
តទនទៀៃ។

ដែសេទឌូ�ស័ពទប្ឹរកសាសុ
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　　例如以下的民間團體：

•  賽珍珠基金會：（02）2504-8088 

•  善牧基金會：（02）2381-5402 ／ （07）338-0618

•  伊甸社會福利基金會新移民家庭成長中心：（02）2230-0339 

•  中華民國基督教女青年會協會：（02）2314-0408 

•  財團法人法律扶助基金會：全國專線：412-8518（手機加 02）

• 
• 
• 
• 
• 
•

社會救助

　　社會救助之目的，在於照顧低收入戶、中低收入戶及救助

遭受急難或災害者，協助其自立，以期確實保障弱勢民眾基本

生活水準，並定期檢討社會救助規定，加強與失業給付及福利

服務體系間的結合，確保需要的人口得到適切的救助，維持其

基本生存水準，以進一步積極協助其脫貧（註 21）。

　　按社會救助法第 18條、第 19條規定，現行之醫療補助

除補助低收入戶及中低收入戶參加全民健康保險所需之保險費

外，對於經濟弱勢之傷、病患者及患嚴重傷、病，所需醫療費

用非其本人或扶養義務人所能負擔者，亦予以補助，以補強全

民健康保險醫療給付不足之部分。

អង្គភាពសង្គម៖

• មឌូលនឆិធឆិស្យជឆិនជឌូ៖  (02) 2504-8088

• មឌូលនឆិធឆិស្នមឌូ៖  (02) 2381-5402 / កាេសុង (07) 338-0618

•  មជ្ឈមណ្លអភឆិេឌ្ឍបគរួស្�ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ តនមឌូលនឆិធឆិសុែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រៃថាម្ភ
សង្គមអុើនទៀន៖ (02) 2230-0339

• សមាគមន៍បក រមយុេ្ �នីយស៊ឌូតៃវ៉ាន់៖ (02) 2314-0408

•  មឌូលនឆិធឆិជំនួយឧ្រៃថាម្ភចបា្់រតននឆិៃឆិ្ុរគ្គលហឆិ�ញញាេៃថា៖ុ ដែសេទឌូ�ស័ពទទឌូទំាងប្រនទស 412-8518 

(ទឌូ�ស័ពទតែ្រឌូក 02)

• 
• 
• 
• 
• 
•

ជំនួយឧ្ត្ម្ភសងគាម
នោល្ំរណងតនជំនួយឧ្រៃថាម្ភសង្គម គឺកា� ដ្ោល់ជំនួយែល់បគរួស្�បបាក់ចំណឌូ លទា្រ 

បគរួស្�បបាក់ចំណឌូ លមធ្យម នឆិងជន�ងនបោុះអាសននាឬនបោុះធមជ្ាៃឆិ 
ជួយឲ្យពួកនគអាចឈនជើងែ្លនួឯង នែើម្បើធា្ែល់សដោង់ោ�ស់នៅមឌូលោ្ឋ ន�្រស់ប្រជាជនទន់ 
នែសាយ បពមទំាងនធ្ើកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យចបា្់រជំនួយសង្គមជានទៀងទាៃ់ ពបងឹងកា��មួ្រញ្ឌូល�វងបបាក់ឧ
្រៃថាម្ភភាពោ្នកា�ង្� នឆិងប្រព័ន្ធនសវកមសុ្ែុមាលភាពនឆិង�្រ្រឧ្រៃថាម្ភ ជួយជបម រញពួកនគនចញ
្ុៃពើភាពបកើបក (សមា្គ ល់21)។

តាមមាបតាទើ18 នឆិង ទើ19 តនចបា្់រជំនួយឧ្រៃថាម្ភសង្គម ជំនួយពយាបាលដែលមាន្រចុ្្រ្បននា  
នប្ ពើ្ ដោល់ជំនួយបបាក់ធា្រា៉ា្់រ�ងនៅែល់បគរួស្�បបាក់ចំណឌូ លទា្រនឆិងមធ្យមចឌូល�មួកនាងុធា្ 
រា៉ា្់រ�ងសុែភាពប្រជាពល�ែ្ឋ ក៏មាន ដ្ោល់ជំនួយនៅែល់ ប្រជាពល�ែ្ឋនសែ្ឋកឆិច្ទន់នែសាយដែល 
មាន�្ួរសនឆិងជមងៃឺ ឬ�្ួរសនឆិងជមងៃឺធងៃន់ធងៃ� ដែលពួកនគផ្ទ ល់ឬអនាកកាៃព្កឆិច្ចឆិញ្មឹ្រើបាច់ោ្នលទ្ធ 
ភាពរា៉ា្់រ�ង នែើម្បើជាកា�្ំរ្រ៉ាននឆិងពបងឹងបបាក់ឧ្រៃថាម្ភពយាបាលធា្រា៉ា្់រ�ងសុែភាពប្រជាពល�ែ្ឋ 
ដែលមានកងុ្ះខ្ៃ។
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　　遇到任何問題有需要可洽各縣市政府社會局及所屬新住民

家庭服務中心。

•  各直轄市、縣（市）政府社會局（處）及所屬新住民家庭服

務中心通訊資料（附表三）。

1. 生活扶助 

　 　　低收入戶生活扶助係針對家庭總收入平均分配全家人

口，每人每月在最低生活費以下，且家庭財產未超過中央、

直轄市主管機關公告之當年度一定金額者，提供持續性的經

濟協助，為社會救助工作重要的一環。

2. 醫療補助

　 　　依社會救助法第 20條「醫療補助之給付項目、方式及

標準，由中央、直轄市主管機關定之；至縣（市）政府，則

以衛生福利部發布之「縣（市）醫療補助辦法」為辦理醫療

補助之依據。

3. 急難救助

　 　　急難救助提供遭遇臨時急難的民眾，給予及時救助，得

以渡過難關，迅速恢復正常生活的臨時救助措施。

ជួ្រប្រទុះនឹង្រញ្ហា ទំាងឡាយ អាចទំ្ក់ទំនងមនទើ�សង្គមកឆិច្ នឆិងមជ្ឈមណ្លនសវកមប្គរួ
ស្�ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើនៅបគ្់របក រងបស រក។

•  ឯកស្�ទំ្ក់ទំនងមនទើ�កឆិច្កា�សង្គមនឆិងមជ្ឈមណ្លនសវកមប្្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើចំណុុះ 

តន�ោ្ឋ ភឆិបាលបគ្់របក រងបស រក (តារាង3)។

1. ជំនួយឧ្រៃថាម្ភកា��ស់នៅ

ជំនួយកា��ស់នៅបគរួស្�បបាក់ចំណឌូ លទា្រ នផ្ដោ ៃនៅកា�្រនដ្ោ ដោល់ជំនួយកា�ឧ្រៃថាម្ភនសែ្ឋ
កឆិច្ នៅែល់្ុរគ្គលដែលមានបបាក់ចំណឌូ លប្រចំាដែ ដចកជាមធ្យមនៅចំនួនសមាជឆិកបគរួស្� 
សថាឆិៃនៅ នបកាមកបមឆិៃបបាក់ចំណឌូ លទា្រ្ំរ្ុៃ នហើយបគរួស្�មានបទព្យសម្បៃឆិដោមឆិននលើសពើកបមឆិ
ៃទឹក បបាក់ប្រចំាឆ្នាំ មួយដែល�ោ្ឋ ភឆិបាល នឆិងស្ថា ្័រនបគ្់របគងទើបក រងបានកំណៃ់ ដែលននុះជា
កា�ង្�សំខ្ន់មួយកនាងុកា� ដ្ោល់ជំនួយសង្គម។

2. ជំនួយសុខ្ភឆិបាល

តាមមាបតាទើ20 ចបា្់រជំនួយសង្គម “ប្រនភទ េធិើ នឆិងសដោង់ោតនបបាក់ឧ្រៃថាម្ភតនជំនួយសុ
ខ្ភឆិបាល បៃរូេកំណៃ់នោយ�ោ្ឋ ភឆិបាល នឆិងស្ថា ្័រនបគ្់របគងទើបក រង។ ចំនពាុះបក រងបស រកបៃរូេ ដ្ោល់
ជំនួយសុខ្ភឆិបាលនោយនយាងនៅតាម “នឆិៃឆិេធិើជំនួយសុខ្ភឆិបាលបក រងបស រក” ដែលប្រកាស
នោយបកសួងសុខ្ភឆិបាលនឆិងសុែុមាលភាព”។

3. ជំនួយនបោុះអាសននា

ជំនួយនបោុះអាសនន្ា ដោល់ជំនួយជា្រ ទ្ ន់នៅែល់មហាជនដែលជួ្រនបោុះអាសននាកនាងុបោ
ណាមួយ នែើម្បើជួយឲ្យពួកនគឆ្លង្ុៃកា�លំបាក បៃល្់រមកជើេភាព�ស់នៅធមត្ាេញិបានភា្ល
ម ។ៗ
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4. 特殊境遇家庭扶助

　 　　政府為扶助特殊境遇家庭解決生活困難，給予緊急照

顧，協助其自立自強及改善生活環境，提供特殊境遇家庭扶

助，包括緊急生活扶助、子女生活津貼、子女教育補助、傷

病醫療補助、法律訴訟補助及創業貸款補助（同註 10）。

新住民培力發展資訊網

　　為提供中、英、越、印、泰、緬、柬等 7國語版之新住民

培力發展資訊網站，主題包括新住民生活輔導、教育與學習、

培力與就業、衛生與福利、多元文化推廣與新住民發展基金

等，供各界瀏覽新住民相關福利及權益資訊。

　　新住民培力發展資訊網 Line官方帳號，使用 Line ID搜尋

「@ifitw」，即可加入「新住民培力發展資訊網」群組，設為

好友獲得相關活動資訊，使新住民透過訂閱即時並快速獲得網

站最新訊息（同註 10）。

新住民培力發展資訊網
https://ifi.immigration.gov.tw/

Line官方帳號，使用搜尋
Line ID：@ifitw

或掃描 QRcode即可加入

新住民培力
發展資訊網
(7國語版)

新住民事務
協調會報

影音及
出版品

新住民
發展基金

公共參與
及發展

統計資訊
法令宣導

多元
文化推廣

衛生與
福利

培力與
就業

教育與
學習

新住民生活輔導

新住民
生活輔導

網站服務內容圖示 
� ឌូ្រភាពតននសវកម្នគហទំព័�

គណនើ្្លឌូេកា� LINE អាចដស្ង�ក
LINE ID: @ifitw

ឬនសកន QR Code នែើម្បើចឌូល�មួ

នគហទំព័�ពៃ៌មាន្រណដោុុះ្រណាដោលនឆិងអភឆិេឌ្ឍប្រជាជនចំ
ណឌូ លបសរកៃ្ើ

https://ifi.immigration.gov.tw

4. ជំនួយបគរួស្�ស្ថា នភាពពឆិនសស

នែើម្បើជួយនោុះបស្យ្រញ្ហា កា��ស់នៅ�្រស់បគរួស្�ស្ថា នភាពពឆិនសសបាន ដ្ោល់ជឌូននឌូេកា
�ដៃទំាជា្រ ទ្ ន់ ជួយពួកនគឈនជើង�ងឹមំានោយែ្លនួឯង នឆិងដកតែ្រ�សិ្ថា ន�ស់នៅដែលជំនួយ
ទំាងន្ុះ�មួមាន ជំនួយកា��ស់នៅ្រ ទ្ ន់បបាក់ឧ្រៃថាម្ភកា��ស់នៅសបមា្់រ្ុរបៃធើតា 
ជំនួយកា�អ្់រ�្ុំរបៃធើតា ជំនួយកា�ពបាបាលជមងៃនឺឆិង�្ួរស ជំនួយ្រណដោឹ ងចបា្់រនឆិងបបាក់កម្ើ្រ
នងកើៃមុែ�្រ� (សមា្គ ល់10)។

 សគហទំព័រពត៌មាន្ណដាុ ះ្ណាដា លនិងអ្ិវឌ្ឍប្ជាជនចំណូល 
បស រុក ្្មើ

ដ្ោល់ជឌូននឌូេនគហទំព័�ពៃ៌មាន្រណដោុ ុះ្រណាដោ លនឆិងអភឆិេឌ្ឍប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើភាស្ ចឆិន 
អង់នគ្លស នេៀៃណាម ឥណ្ឌូ ននសុើ តៃ ភឌូមា នឆិងដែ�្ ដែលប្រធាន្រទទាក់ទាងនឹង 
កា�ដណ្ំកា��ស់នៅសបមា្់រប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ កា�អ្់រ�នំឆិងសឆិកសា 
កា�្រណដោុ ុះ្រណាដោ លនឆិងកា�ង្� សុខ្ភឆិបាលនឆិងសុែមាលភាព កា�ជបម រញេ្រ្បធម៌ចបម រុះ នឆិងមឌូល
នឆិធឆិអភឆិេឌ្ឍប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ នែើម្បើ្ ដោល់ជាព
ៃ៌មានទាក់ទងនឹងសុែុមាលភាពនឆិងសឆិទ្ធឆិប្រនយាជន៍ 
នៅែល់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើបគ្់រទឆិសទើ។

នលែគណនើ LINE តននគហទំព័�ពៃ៌មាន្រ
ណដោុ ុះ្រណាដោ លនឆិងអភឆិេឌ្ឍប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ 
អាច�កបាននោយដសង្�ក LINE ID មាននឈ្ាុះថា 

“@ifitw” ន្ុះនឹងអាចចឌូល�មួកនាងុបក រម “នគហទំព័�
ពៃ៌មាន្រណដោុ ុះ្រណាដោ លនឆិងអភឆិេឌ្ឍប្រជាជនចំណឌូ ល
បស រកៃ្ើ” ដែល្រនងកើៃន�ើងនែើម្បើឲ្យមឆិៃដោទំាងឡាយទទួ
លបានពៃ៌មានទាក់ទងនឹងកា��ស់នៅ។ 
ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលចឌូល�មួ អាចទទួលបា
នពៃ៌មានៃ្ើៗ នៅនលើនគហទំព័�បានយា៉ា ង�ហ័ស 

(សមា្គ ល់10)។
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ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអន ្្ដ ប្រនេសន៍បកសួងមហាផ ទ្ៃ 



　　新住民較常遭遇的人身安全威脅有人口販運、性侵害防治

及性騷擾、家庭暴力，當遭遇這些情況，不只個人的身心層面

受影響，對家人、朋友及社會整體亦產生衝擊。故學會識別及

防範，是保護自己的最佳方式之一。

人口販運防制 
　　人口販運（一）指意圖使人從事性交易、勞動與報酬顯不

相當之工作或摘取他人器官，而以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、

監控、藥劑、 催眠術、詐術、故意隱瞞重要資訊、不當債務

約束、扣留重要文件、利用他人不能、不知或難以求助之處境，

或其他違反本人意願之方法，從事招募、買賣、質押、運送、

交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留國內外人口，或以前述

方法使之從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取其器

官。（二）指意圖使未滿十八歲之人從事性交易、勞動與報酬

顯不相當之工作或摘取其器官，而招募、買賣、質押、運送、

交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留未滿十八歲之人，或使

未滿十八歲之人從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘

取其器官。

　　人口販運犯罪集團常用的欺騙伎倆包括：承諾提供工作、

給予教育或婚姻機會，辦理免費護照、獲得觀光簽證、協助取

得工作許可證、接送出入境等。

人身安全
កា�គំរាមកំដហងនៅនលើសុេៃថាឆិភាពផ្ទ ល់ែ្លនួ�្រស់ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើដែលឧសសាហ៍មាន 

គឺកា�ជួយែឌូ�មនុសសេ កា��នំលាភ ្្លឌូេនភទនឆិងកា�ន្រៀៃន្រៀន ្្លឌូេនភទ នឆិងអំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្�។ ប្រសឆិន
ន្រើជួ្រប្រទុះ្រញ្ហា ខ្ងនលើវមឆិនបៃឹមដៃ ដ្ោល់ឥទ្ធឆិពលែល់រាងកាយនឆិង ្្លឌូេចឆិៃ្តស្មើែ្លនួ្រ៉ានុណា្ណ ុះនទ ដៃម
ទំាង ដ្ោល់កា�វយប្រហានៅនលើបគរួស្� មឆិៃដោឆិភ័កដោឆិ នឆិងសង្គមទំាងមឌូល។ ែឌូនចនាុះកា�ន�ៀននចុះពើេធិើសមា្គ ល់ 
នឆិង្រង្ក � គឺជាេធិើកា�ពា�ែ្លនួមួយែ៏ល។្

ការបង្កា រការជួញដូរមនុស្ស
កា�ជួយែឌូ�មនុសសេ (1) សំនៅនៅនលើ កា�មាននចៃ្្ំឲ្យអនាកែតទ�កសុើ្ ្លឌូេនភទ នធ្ើកា�ដែលមឆិន

សមាមាបៃនឹងបបាក់ចំណឌូ ល ឬកាៃ់យកស�រីាង្គកនាងុរាងកាយ នឆិង កា�នប្រើបបាស់កា��នំលាភ្ំរពាន 
កា�គំរាមកំដហង កា�្ំរភ័យ  កា�ឃ្ៃ់ឃំ្ង កា�ឃ្្លំ នមើល កា�នប្រើថានាំ  េជិាជា សណដោំ  កា�នបាកបបាស់ 
កា�លាក់បំាងពៃ៌មានសំខ្ន់ កឆិច្បពមនបពៀង្ំរណុលមឆិនបៃឹមបៃរូេ កា�ែកហឌូៃឯកស្� 
កា�នប្រើបបាស់ភាពោ្នលទ្ធភាព មឆិនែឹង ឬពឆិបាកដសង្�កជំនួយ ឬេធិើែតទនទៀៃដែល ទ្យុពើ្ំរណង 
�្រស់ស្មើែ្លនួ្ុរគ្គល កនាងុកា�នបជើសន�សីកា�ង្� លក់ែឌូ� ោក់្រញំ្្ ែឹកជញជាឌូន ប្រគល់ ទទួល លាក់ 
នគចនេស នធ្ើឈ្ញួកណាដោ ល នឆិងទទួលបជកនកានជន�មួជាៃឆិនឆិងជន្រ�នទស ឬ នប្រើបបាស់េធិើខ្ងនលើ
នធ្ើកា��កសុើ្ ្លឌូេនភទ កា�ង្�ដែលមឆិនសមាមាបៃនឹងបបាក់ចំណឌូ ល ឬកាៃ់យកស�រីាង្គកនាងុរាងកាយពើ 
អនាកែតទ។ (2) សំនៅនៅនលើកា�មាននចៃ្្ំឲ្យជនមឆិនទាន់បគ្់រអាយុ18ឆ្នាំ �កសុើ្ ្លឌូេនភទ នធ្ើកា� 
ដែលមឆិនសមាមាបៃនឹងបបាក់ចំណឌូ ល ឬកាៃ់យកស�រីាង្គកនាងុរាងកាយ នបជើសន�សីកា�ង្� លក់ែឌូ� 
ោក់្រញំ្្ ែឹកជញជាឌូន ប្រគល់ ទទួល លាក់ នគចនេស នធ្ើឈ្ញួកណាដោ ល នឆិងទទួលបជកនកានជនអា
យុមឆិនទាន់បគ្់រ18ឆ្នាំ  ឬ្ំឲ្យជនមឆិនទាន់បគ្់រអាយុ18ឆ្នាំ �កសុើ្ ្លឌូេនភទ នធ្ើកា�ដែលមឆិនសមាមាបៃនឹង 
បបាក់ចំណឌូ ល ឬកាៃ់យកស�រីាង្គកនាងុរាងកាយ។

េធិើនបាកបបាស់ដែលបក រមជួញែឌូ�មនុសសេដៃងនប្រើបបាស់�មួមាន៖ សនយា ដ្ោល់ជាកា�ង្� ដ្ោល់ឱកា
សអ្់រ�នំឆិងឱកាសន�ៀ្រអាពាហ៍ពឆិពាហ៍ នធ្ើលឆិែឆិៃឆ្លងដែនឥៃគឆិៃតៃ្ល នធ្ើទឆិោ្ឋ កា�នទសច�ណ៍ 
ជួយនធ្ើលឆិែឆិៃអនុញ្ញា ៃដោឆិកា�ង្� នឆិងទទួល្ំឆ្លងដែន។

សុវតិ្ភាពផ្្ទ ល់ ល្ួន03
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ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអន ្្ដ ប្រនេសន៍បកសួងមហាផ ទ្ៃ 



　　人口販運的被害人不分年齡、性別，可能是女性，也可能

是兒童或成年男子。因此提醒每一個人都必須提高警覺「明智

的判斷和及時的求援」。人口販運的加害人並非都是陌生人，

也可能是認識的朋友、鄰居或親戚，也可能是組織或個人。因

此特別提醒：

1. 在任何文件上簽名之前必須詳細了解其內容。

2. 保管好自己的護照及機票。

3.  隨身攜帶家人電話，並熟悉臺灣的人口販運通報專線：110

（內政部警政署）1955（勞動部），或 (02)2388-3095（我

想爸爸響鈴救我）（內政部移民署）。

4. 確保自己的身體安全不受他人侵害。

ជន�ងនបោុះតនកា�ជួញែឌូ�មនុសសេមឆិនដ្រងដចងអាយុ នភទ ដែលអាចបសដោើ ឬកុមា� 

ឬ្ុរ�សនពញេយ័។ ែឌូនចនាុះនយើងនបកើន�លឹំកែល់មនុសសេបគ្់រោនា បៃរូេប្រ រងប្រយ័ៃនា “នចុះេនិឆិច្យ័នោយវងតេ 

នឆិងសំុជំនួយជា្រ ទ្ ន់”។ អនាក្រងកកា�ជួញែឌូ�មនុសសេមឆិនដមនមានដៃអនាកមឆិនស្្គ ល់ោនា ន្ុះន�ើយ 

វក៏អាចជាមឆិៃដោភ័កដោឆិ អនាកជឆិៃខ្ង ឬស្ច់ញាៃឆិ នហើយក៏អាចជាអង្គភាព ឬ្ុរគ្គល។ែឌូនចនាុះនយើងនបកើន�លឹំ

កជាពឆិនសស៖

1. បៃរូេយល់ចបា្់រពើអៃថាន័យតនឯកស្�ទំាងឡាយមុននពលចុុះហៃថានលខ្។

2. �កសាទុកឲ្យលន្ឌូេលឆិែឆិៃឆ្លងដែន នឆិងសំ្ុរបៃយនដោនហាុះ�្រស់ែ្លនួ។

3.  យកនលែទឌូ�ស័ពទបគរួស្�ជា្់រតាមែ្លនួជានឆិច្ នឆិងបៃរូេស្្គ ល់ចបាស់ដែសេទឌូ�ស័ពទរាយកា�ណ៍កា�ជួញែឌូ
�មនុសសេ៖ 110 (ទើស្នា ក់កា�កឆិច្កា�្រ៉ាឌូលើសតនបកសួងមហាត ទ្” 1955 (បកសួងកា�ង្�) ឬ (02) 

2388-3095 (我想爸爸響鈴救我) (ទើស្នា ក់កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍តនបកសួងមហាត ទ្)។

4. ធា្ថាសុេៃថាឆិភាពែ្លនួឯងមឆិន�ងកា�គំរាមកំដហងពើអនាកែតទ។
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　　若有機會能與疑似人口販運被害人談話，可試著支開他的

陪同者，如配偶、家人或雇主，因為這些陪同者可能是人口販

子所偽裝的。你可提出以下問題幫助識別是否為人口販運被害

人。

1. 你曾試著離開而遭受威脅或傷害嗎？ 

2. 你的工作或住所條件如何？

3. 你在什麼地方吃飯和睡覺？

4. 吃飯、睡覺和上廁所有無被管控？

5. 你的門窗有被上鎖嗎？

6. 有沒有人威脅你的家人，脅迫你做不願意做的事？

　　如是，請撥打人口販運通報專線 110或 1955或 02-2388-

3095（我想爸爸響鈴救我）

性侵害防治及性騷擾防治
性侵害防治

1.  定義：所謂性侵害乃是對於男女、男男或女女以強暴、脅迫、

恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者。嚴重的

性侵害行為包括性交、口交、體外射精、性器官接觸、性猥

褻等等。

ប្រសឆិនន្រើមានឱកាសនឆិយាយជាមួយជន�ងនបោុះពើកា�ជួញែឌូ�មនុសសេ 

អាចស្កល្បង្រនញៀ្សនចញោនា គនាើពួកនគ ែឌូចជាតែគឌូន�ៀ្រកា� បក រមបគរួស្� ឬនឆិនយាជក នបពាុះោនា គនាើ
ទំាងននុះអាចជាជន្រងក�កា�ជួញែឌូ�មនុសសេកំពុងដក្លង្រន្ល។ំ  អនាកអាចសមាក ល់ជន�ងនបោុះបានតាម 

�យៈសំណួ�ខ្ងនបកាម។

1. នៃើអនាកធា្ល ្់រស្កចាកនចញ នហើយបៃរូេបានគំរាមកំដហង ឬបៃរូេបាននធ្ើបា្រឬនទ?

2. នៃើលក្ខែណ្កា�ង្� នឆិង�ស់នៅ�្រស់អនាកែឌូចនមដោច?

3. នៃើអនាកទទួលទានអាហា� នឆិងនែកនៅទើណា?

4. នៃើកា�ទទួលទាន នែក នឆិងនៅ្រង្គន់ បៃរូេបាននគបគ្់របគងឬនទ?

5. នៃើទ្ា�្រង្ចួ�្រស់អនាកបៃរូេបាននគចាក់នស្�ឬនទ?

6.  នៃើធា្ល ្់របៃរូេបាននគគំរាមកំដហងបក រមបគរួស្� នែើម្បើ្រង្ខំឲ្យអនាកនធ្ើអ្ើដែលអនាកមឆិនបពមដែ�ឬនទ?

ប្រសឆិនន្រើមាន សឌូមទឌូ�ស័ពទរាយកា�ណ៍នៅ 110 ឬ 1955 ឬ 02-2388-3095។

ការបង្កា រការរំសោភផ្លាូវសភទ 
និងការបង្កា រការសបៀតសបៀនផ្លាូវសភទ

ការ្ងាកា រការរំសោ្ ល្ូវស្ទ
1.  នឆិយមន័យ៖ ដែលនៅថាកា��នំលាភ ្្លឌូេនភទ គឺកា��មួនភទនោយ្រង្ខំ គំរាមកំដហង ្រ ្្ល ច 

េជាជា សណដោំ  នឆិងេធិើែតទដែល ទ្យុនឹង្ំរណង�្រស់្ុរគ្គល ចំនពាុះ្ុរ�សនឆិងបសដោើ ្ុរ�សនឆិង្ុរ�ស 

ឬបសដោើនឆិងបសដោើ។ ទនង្ើ�នំលាភ ្្លឌូេនភទធងៃន់ធងៃ��មួមាន �មួនភទ �មួនភទតាមមាៃ់ 

្រនញញ្ទឹកកាមខ្ងនប្ ែ្លនួ កា�្រ៉ាុះពាល់ប្រោ្់រនភទ នឆិងកា�្រ៉ាុះពាល់នគខ្្ស់នភទ។
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2.  如果不幸遭受到性侵害時應該要：

　(1)  先不急著沖洗或換掉衣服，要保

留各種證據，立刻到醫院驗傷

採證。

　(2)  向警察報案求援，必要時員警會

陪同您至醫院驗傷採證。

　(3)  調查或審問中可由法定代理人、配

偶、直系或三等親內的旁系血親、家長或社

工人員等陪伴。

　(4)  在調查過程中受害者的身分和相關文件都會保密，請放心。

　(5)  如需接受法律扶助、診療驗傷、緊急診療、心理治療、

輔導、安置時，可撥打 113保護專線或向各縣市政府「家

庭暴力及性侵害防治中心」尋求援助。

　(6)  如有急迫危險，立刻撥打 110向警方報案，請警察協助

處理。

性騷擾防治

1.  定義：只要一切不受到歡迎的、與性或性別有關，會讓您感

到不舒服不自在、覺得被冒犯、被侮辱的言行舉止。在嚴重

的情況下，甚至會影響到您就學或就業機會的表現，或影響

日常生活之進行，就可能構成性騷擾。

2. ប្រសឆិនន្រើជួ្រប្រទុះកា��នំលាភ ្្លឌូេនភទបៃរូេ៖

 (1)  មឆិនបៃរូេងឌូៃទឹកសម្ាៃែ្លនួ ឬផ្្ល ស់្រដោឌូ�នខ្អាេន�ើយ បៃរូេ�កសាទុកនឌូេភ័សដោតុាងទំាងឡាយ នឆិង
នៅមនទើ�នពទ្យពឆិនឆិៃ្យ�្ួរសនឆិងយកភ័សដោតុាងជា្រ ទ្ ន់។

 (2)  ដសង្�កជំនួយនឆិងរាយកា�ណ៍នៅសមៃថាកឆិច្្រ៉ាឌូលើស កនាងុក�ណើ ចំាបាច់ ្រ៉ាឌូលើសនឹងជឌូនអនាក
នៅមនទើ�នពទ្យពឆិនឆិៃ្យ�្ួរសនឆិងយកភ័សដោតុាង។

 (3)  កនាងុកា�សុើ្រអនងកៃ ឬស្កសួ�កដោើ អាចមានជនកំែ� ែឌូចជា អនាកៃំណាង ្្លឌូេចបា្់រ 

តែគឌូន�ៀ្រកា� ស្ច់ញាៃ់្រនងកើៃឬស្ច់ញាៃឆិ៣ជំ្ន់ អាណាពយាបាល 

ឬ្ុរគ្គលឆិកសង្គមកឆិច្។

 (4)  នៅកនាងុែំណាក់កាលតនកា�សុើ្រអនងកៃ សមាសភាព 

នឆិងឯកស្�ពាក់ព័ន្ធជាមួយជន�ងនបោុះ នឹងបៃរូេ�កសាកា�សមាងៃ ៃ់ សឌូមអនាកទុកចឆិៃ្ត។

 (5)  ប្រសឆិនបៃរូេកា�ជំនួយដ្នាកចបា្់រ ពយាបាលនឆិងពឆិនឆិៃ្យ�្ួរស ពយាបាល្រ ទ្ ន់ ពយាបាល ្្លឌូេចឆិៃ្ត 
ដណ្ំ នឆិងទុកោក់  អាចទឌូ�ស័ពទនៅកាន់ដែសេកា�ង្� 113 ឬសំុជំនួយពើ “មជ្ឈមណ្ល្រ
ង្ក �អំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្�នឆិងកា��នំលាភ ្្លឌូេនភទ” តន�ោ្ឋ ភឆិបាលបគ្់របក រងបស រក។

 (6)  ប្រសឆិនន្រើមាននបោុះថានា ក់អាសននា សឌូមទឌូ�ស័ពទរាយកា�ណ៍្រ៉ាឌូលើស 110 នែើម្បើសំុជំនួយនឆិងែំ
នណាុះបស្យពើ្រ៉ាឌូលើស។

ការ្ងាកា រការស្ៀតស្ៀន ល្ូវស្ទ
1.  នឆិយមន័យ៖ សកមភ្ាពដែលនលាកអនាកមឆិនស្្គមន៍ ទាក់ទងនឹងនភទ 

្ំឲ្យនលាកអនាកោ្នផ្សុកភាព នឆិង គឆិៃថាបៃរូេបាន្ំរពានប្រមាទ។ កនាងុក�ណើ ធងៃន់ធងៃ� វអាច្រ៉ាុះ

ពាល់ែល់លទ្្ធ លសឆិកសាឬកា�ង្� ឬ្រ៉ាុះពាល់ែល់កា��ស់នៅ�្រស់នលាកអនាក ក៏អាច្រងកជាកា�

ន្រៀ្រន្រៀន ្្លឌូេនភទដែ�។ 
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　 　　性騷擾是一種對人身安全的傷害，任何人都有可能被性

騷擾，嚴重的性騷擾行為可能演變成性侵害或強制猥褻臺灣

訂有「性騷擾防治法」之規範以協助民眾依法求助。

2.  遇到性騷擾因應對策：一定要勇於制止、勇敢說不，當您遭

受性騷擾，您可以運用以下的資源或原則處理。處理過程中

有任何問題，都可以直撥「113」24小時保護專線，提供您

專業的協助（註 22）。

家庭暴力防治及兒少老人疏忽遺棄
家庭暴力防治

　　家庭暴力指的是「家庭成員間實施身體、精神或經濟上之

騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為」。其中家庭暴力案

件類型可分為「親密

關係暴力」、「兒少

保護」、「直系血

(姻 )親卑親屬虐待

尊親屬」及「其他家

庭 成 員 間 暴 力 案

件」，常見之暴力類

型可分為：肢體暴力、

精神虐待、性虐待、

經濟之不法侵害。

家庭暴力防治相關的「紫絲帶電影節」 
ទឆិវភាពយនដោ្រឌូ�ពណ៌ស្្យ

កា�ន្រៀៃន្រៀន ្្លឌូេនភទ គឺជាកា�្រងក�្ួរសចំនពាុះែ្លនួបបាណមួយប្រនភទ ដែលមនុសសេមានា ក់

ៗសុទ្ធដៃអាចបៃរូេបាននគន្រៀៃន្រៀន ្្លឌូេនភទ នហើយកា�ន្រៀៃន្រៀន ្្លឌូេនភទដែលធងៃន់ធងៃ� 

អាច្រនងកើៃនៅជាកា��នំលាភ ្្លឌូេនភទ ឬ�នំលាភនគខ្្ស់នោយ្រង្ខឆិៃ្រង្ខ។ំនែើម្បើជួយមហាជនសំុជំ 

នួយតាមចបា្់រ តៃវ៉ាន់បាននចញកំណៃ់ “ចបា្់រ្រង្ក �កា�ន្រៀៃន្រៀន ្្លឌូេនភទ” ។

2.  េធិើទ្់រទល់នពលជួ្រប្រទុះកា�ន្រៀៃន្រៀន ្្លឌូេនភទ៖ បៃរូេ្រញ្ឈ្់រនឆិងនឆិយាយថា“នទ”នោយកា្ល
ហាន។ នពលជួ្រប្រទុះនឹងកា�ន្រៀៃន្រៀន ្្លឌូេនភទ នលាកអនាកអាចនប្រើបបាស់ធនធាននឆិងចបា្់រមឌូល

ោ្ឋ នខ្ងនបកាមនែើម្បើនោុះបស្យ។ កនាងុកា�នោុះបស្យ ប្រសឆិនន្រើមាន្រញ្ហា ណាមួយ 

សឌូមទំ្ក់ទំនង “113” ដែលជាដែសេទឌូ�ស័ពទកា�ពា�24នមា៉ា ង 

សបមា្់រ ដ្ោល់ជាជំនួយជំ្ញែល់អនាក (សមា្គ ល់22)។

ការបង្កា រអំសពីហិងសា ន្ាុងស្រួសារ និងការសធវសសបដហសនិងសរាោះ
បង់្ុម្រនិងមនុស្សចាស់ 

ការ្ងាកា រអំសពើហិងសាកនាុងបគរួស្រ
អំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្� សំនៅនៅនលើ “កា�ន្រៀៃន្រៀន កា�បគ្់របគង កា�គំរាមកំដហង 

នឆិងទនង្ើនល្ើសចបា្់រែតទនទៀៃ �វងសមាជឆិកបគរួស្�ដែលនធ្ើនៅនលើ ែ្លនួបបាណ ស្្�ៃើ 

ឬនសែ្ឋកឆិច្”។ ប្រនភទតនក�ណើ អំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្�ដចកជា “អំនពើហឆិងសាទំ្ក់ទំនងជឆិៃសនាឆិៃ” 

“កា�កា�ពា�កុមា�” “កឌូនឬនៅ្រនងកើៃ (ប្រស្�) នធ្ើបា្រឪពុកមាដោ យជើែឌូនជើតា” នឆិង “ក�ណើ អំនពើ 

ហឆិងសា�វងសមាជឆិកបគរួស្�ែតទនទៀៃ”។ ប្រនភទតនអំនពើហឆិងសាដចកជា អំនពើហឆិងសានលើែ្លនួបបាណ 

កា�នធ្ើបា្រស្្�ៃើ កា�នធ្ើបា្រ ្្លឌូេនភទ នឆិងកា�នធ្ើបា្រនសែ្ឋកឆិច្។
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　　若家庭暴力已經持續存在一段時間，

建議您立即尋求協助，因為家庭暴力經常

重複發生，且施暴頻率與暴力行為嚴重程

度也會隨著時間加劇。及早尋求幫助，將

有機會制止暴力傷害。另當家庭暴力正在

發生時，建議您：

1.  保持鎮定，不要激怒對方，以保護自身安全為主。

2.  保護自己，尤其是頭、臉、頸、胸、腹部等重要部位。

3. 大聲呼救，請家人或朋友幫忙。

4. 儘快避開、逃離現場，到朋友、親人或協助單位求救。

5.  如有急迫危險，要立刻撥打 110向警方報案，請警察協助

處理。

6. 立刻請醫生驗傷，並設法拍照存證。

7.  如果需要接受法律扶助、診療驗傷、緊急診療、心理治療、

輔導、安置時，可以撥打 113 保護專線或向各縣市政府「家

庭暴力及性侵害防治中心」尋求援助（同註 22）。

兒少及老人疏忽遺棄

　　兒少及老人的基本需求，如飲食、穿著、

居住環境、教育、醫療照顧等，若受到長期忽

視，以致危害或損害健康或發展；另有關遺棄

則為依法令或契約有扶養義務而不予適當照

顧，致有生命、身體、健康或自由之危難，皆

屬於對兒少及老人疏忽遺棄（同註 22）。

家庭暴力防治法
េធិើ្រង្ក �អំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្�

ប្រសឆិនន្រើអំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្�បាន្រនដោមួយ�យៈនហើយន្ុះសឌូមអនាកដសង្�កជំនួយជា្រ ទ្
ន់ នបពាុះអំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្�ដៃងនកើៃន�ើងមដោងនហើយមដោងនទៀៃ នហើយអបតាតនកា�នធ្ើហឆិងសានឆិងស

កមភ្ាពនធ្ើហឆិងសានឹងកាន់ដៃធងៃន់ធងៃ�ន�ើងនៅតាមនពលនេលា។ កា�សំុជំនួយកាន់ដៃនលឿន អាចជួយ

្រង្ក ��្ួរសស្នា មដែល្រងកនោយអំនពើហឆិងសាបាន។ មយា៉ាងនទៀៃ កនាងុនពលដែលអំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្�

កំពុងនកើៃមាន សឌូមអនាក៖

1. �កសាចឆិៃដោឲ្យសងៃ្់រ មឆិនបៃរូេនធ្ើឲ្យភាគើន្សេងែឹង នែើម្បើកា�ពា�ែ្លនួឯងជាចម្បង។

2. កា�ពា�ែ្លនួឯង ជាពឆិនសសចំណុចសំខ្ន់ កបាល មុែ ក នែើមបទ រូង នឆិងនពាុះ។

3. ដបសកសំុជំនួយឲ្យខ្្លំ ង នែើម្បើឲ្យសមាជឆិកបគរួស្�ឬមឆិៃ្តភ័កដោឆិជួយ។

4. បៃរូេនគចែ្លនួជាប្រញា្់រ នៅសំុជំនួយពើមឆិៃដោភ័កដោឆិ ស្ច់ញាៃឆិ ឬស្ថា ្័រន ដ្ោល់ជំនួយ។

5.  ប្រសឆិនន្រើមាននបោុះថានា ក់អាសននានកើៃន�ើង បៃរូេទឌូ�ស័ពទ្រដោឹង្រ៉ាឌូលើសជា្រ ទ្ ន់ 

សឌូមជំនួយនឆិងែំនណាុះបស្យពើ្រ៉ាឌូលើស។

6. នៅពឆិនឆិៃ្យ�្ួរសនៅមនទើ�នពទ្យជា្រ ទ្ ន់ នឆិងៃៃទុកជាភ័សដោតុាង។

7.  ប្រសឆិនបៃរូេកា�ជំនួយដ្នាកចបា្់រ ពយាបាលនឆិងពឆិនឆិៃ្យ�្ួរស ពយាបាល្រ ទ្ ន់ ពយាបាល ្្លឌូេចឆិៃ្ត 

ដណ្ំ នឆិងទុកោក់  អាចទឌូ�ស័ពទនៅកាន់ដែសេកា�ង្� 113 ឬសំុជំនួយពើ “មជ្ឈមណ្ល្រង្ក �អំ

នពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្�នឆិងកា��នំលាភ ្្លឌូេនភទ” តន�ោ្ឋ ភឆិបាលបគ្់របក រងបស រក (សមា្គ ល់ 22)។

 ការសធ្វសប្ខហសនិងសបាះ្ង់កុមារនិងមនុសសែចាស់
ៃបមរូេកា�មឌូលោ្ឋ ន�្រស់កុមា�នឆិងមនុសសេចាស់ ែឌូចជា ចំណើ អាហា� សំនលៀក្ំរពាក់ 

្រ�សិ្ថា ន�ស់នៅ កា�អ្់រ� ំនឆិងកា�ដៃទំាពយាបាល ប្រសឆិនន្រើបៃរូេបាន្ំរនភ្លចនចាល�យៈនពលយឌូ ្ំឲ្យ

្រងកនបោុះថានា ក់នឆិងកា�្រ៉ាុះពាល់ែល់សុែភាពឬកា�អភឆិេឌ្ឍ។ ចំដណកឯកា�នបាុះ្រង់េញិ ប្រសឆិនន្រើ  

អនាកកាៃព្កឆិច្ចឆិញ្មឹ្រើបាច់តាមចបា្់រឬកឆិច្សនយា មឆិនបាននមើលដៃទំាបៃឹមបៃរូេ 

្ំឲ្យមាននបោុះថានា ក់ែល់ជើេៃិ ែ្លនួបបាណ សុែភាព ឬនស�ភីាព នឹង្រងកជាកា�នធ្សប្រដហសនឆិង

នបាុះ្រង់កុមា�នឆិងមនុសសេចាស់ (សមា្គ ល់ 22)។
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當您遇到上述家庭暴力防治及兒少老人疏忽遺棄情事
時，以下為求助資源：

各直轄市、縣 (市 )政府家庭暴力及性侵害防治中心
　 　　如果您對通報事宜、家庭暴力案件處理有任何疑
問，也可以與各縣市政府的家庭暴力防治中心聯繫。

　•  各直轄市、縣（市）政府家庭暴力及性侵害防治中
心通訊資料（附表七）

各縣市政府駐地方法院家庭暴力事件服務處

　 　　若您想聲請保護令，但不知道如何撰寫保護令聲
請書狀或有陪同出庭之需要，可就近尋求地方法院家
庭暴力事件服務處協助。

113保護專線
　 　　任何時間，若您發現有兒童、少年、老人、身心
障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性
侵害、性騷擾等情事，不分縣市、24小時全天候可以
手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」，將有
專業值機社工人員與您線上對談，提供您相關諮詢、
通報、轉介等專業服務，113保護專線將遵循保密原
則，不會任意向第三人透漏您的個人資料，請安心撥
打。

113線上諮詢
　 　　如果您是聽語障或不便言談的朋友，也可以手機
傳簡訊至 113，或利用 113線上諮詢與保護專線的專
業人員聯繫。

關懷 e起來
　 　　民眾可以在線上通報及諮詢有關家庭暴力、性侵
害及兒少保護事項，如果發現身旁兒少疑似遭受疏忽、
虐待等不當對待情形，請立即上網（關懷 e起來網址：
http://ecare.mohw.gov.tw）諮詢通報。

諮詢
專線

នពលអនាកជួ្រប្រទុះអំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្� នឆិងកា�នធ្សប្រដហសនឆិងនបាុះ្រង់កុមា�នឆិងមនុសសេចាស់ 
ខ្ងនបកាមននុះគឺជាធនធានជំនួយ៖

មជ្ឈមណ្ឌ ល្ងាកា រអំសពើហិងសាកនាងុបគរួស្រនិងការរំសោ្ ល្ូវស្ទ តនរោឋា ្ិបាលបគ្់បក រុងបស រុក
      ប្រសឆិនន្រើនលាកអនាកមានមនទឆិលសងស័េយណាមួយទាក់ទងនឹង នសចកដោើរាយកា�ណ៍ 

នឆិងក�ណើ អំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្� ក៏អាចទំ្ក់ទំនងមជ្ឈមណ្ល្រង្ក �អំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្�តន�ោ្ឋ ភឆិបាលបគ្់រ 
បក រងបស រក។
•  ឯកស្�ទំ្ក់ទំនងមជ្ឈមណ្ល្រង្ក �អំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្�នឆិងកា��នំលាភ ្្លឌូេនភទបគ្់របក រងបស រក 

(តារាង7)។
ការយិល័យសសវាកម្មករណើ អំសពើហិងសាកនាងុបគរួស្រតនរោឋា ្ិបាលបគ្់បក រុងបស រុកប្ចំាតុោការតំ្ន់
     ក�ណើ នលាកអនាកបៃរូេកា�ែើកាកា�ពា� ្រ៉ាដុនដោមឆិននចុះសនស�ពាក្យនសនាើសំុែើកាកា�ពា� 
ឬបៃរូេកា�មានជនកំែ�ន�ើងស្េ្ កា� 
អាចសំុជំនួយពើកា�យិាល័យនសវកមក្�ណើ អំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្�តនៃុលាកា�ៃំ្រន់បាន។
ខ្សែទូរស័ព្ទការោរ 113

     បគ្់រនពលនេលា ក�ណើ នលាកអនាកប្រទុះនឃើញកុមា� នកង្ជំទង់ មនុសសេចាស់ 

នឆិងជនពឆិកា�ទទួល�ងកា�នធ្ើបា្រ ឬែ្លនួអនាកផ្ទ ល់ទទួល�ងអំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្� កា��នំលាភ ្្លឌូេនភទ 

នឆិងកា�ន្រៀៃន្រៀន ្្លឌូេនភទ អាចនប្រើបបាស់ទឌូ�ស័ពទតែ ទឌូ�ស័ពទស្ធា�ណៈ នឆិងស្�អកសេ� 
(ចំនពាុះអនាកមាន្រញ្ហា ស្ដោ ្់រ) នៅនៅនលែ “113” ដែលទទួលនោុះបស្យ24នមា៉ា ងមឆិនដចកបស រកបក រង 

ដ្ោល់ឲ្យនលាកអនាកនឌូេពៃ៌មាន នសចកដោើរាយកា�ណ៍ នឆិងកា�ន ទ្�ែ៏ជំ្ញ។ ដែសេទឌូ�ស័ពទកា�ពា�113 នោ�ពនៅតាម
ចបា្់រមឌូលោ្ឋ នតនកា��កសាសមាងៃ ៃ់ នោយមឆិន្រនញញ្ពៃ៌មាន្ុរគ្គល�្រស់នលាកអនាកនៅកាន់ៃៃើយជនន�ើយ 

សឌូមនៅទឌូ�ស័ពទនោយទុកចឆិៃ្ត។
ខ្សែប រ្ឹកសាតាមអុើនធឺសណត 113

    ប្រសឆិនន្រើនលាកអនាក មាន្រញ្ហា ស្ដោ ្់រ ឬមឆិនអាចនឆិយាយ អាចន្្ើ�ស្�នៅកាន់ 113 ឬ នប្រើបបាស់នសវកម្
នលើអុើនធឺនណៃប្ឹរកសានឆិងកា�ពា� 113 នែើម្បើទាក់ទងជាមួយ្ុរគ្គលឆិកជំ្ញ។
នំាគ្នា យកចិត្តទុកោក់ e
    មហាជនអាចនធ្ើកា�រាយកា�ណ៍នឆិងប្ឹរកសា្រញ្ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងអំនពើហឆិងសាកនាងុបគរួស្� កា��នំលាភ ្្លឌូេនភទ 

នឆិងកា�កា�ពា�កុមា� តាមអុើនធឺនណៃ។ កនាងុក�ណើ សងស័េយថា កុមា�ដែលនៅដក្ប�ែ្លនួបៃរូេបាននគនធ្សប្រដហស 

ឬបៃរូេបាននគនធ្ើបា្រ សឌូមន�ើងអុើនធឺនណៃ (នគហទំព័�្ំោនា យកចឆិៃ្តទុកោក់e: https://ecare.

mohw.gov.tw) ជាប្រញា្់រនែើម្បើរាយកា�ណ៍។

ដែសេទឌូ�ស័ពទប្ឹរកសាសុ03
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សសៀវសៅណណនំាសម្រាប់ម្បជាជនចំណូលម្ស រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអន ្្ដ ប្រនេសន៍បកសួងមហាផ ទ្ៃ 



　　臺灣政府為保障人民居住生活基本權益，制定相關法規提

供人民依循，本篇特將與新住民生活相關的法規羅列出來，希

望對新住民生活有所助益。

• 新住民法律諮詢服務窗口通訊資料（附表八）

國籍法
　　中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷，

依本法之規定。外國人申請歸化，應於許可歸化

之日起，或依原屬國法令須滿一定年齡始得喪失

原有國籍者自滿一定年齡之日起，一年內提出喪

失原有國籍證明。屆期未提出者，除經外交部查

證因原屬國法律或行政程序限制屬實，致使不能

於期限內提出喪失國籍證明者，得申請展延時限

外，應撤銷其歸化許可。

戶籍法
　　戶籍登記，以戶為單位。在一家，或同一處

所同一主管人之下共同生活，或經營共同事業者

為一戶，以家長或主管人為戶長；單獨生活者，

得為一戶並為戶長。一人同時不得有二戶籍。戶

籍登記，由直轄市、縣（市）主管機關於其轄區

內分設戶政事務所辦理。

相關法規

國籍法

ចបា្់រសញ្ជាៃឆិ

戶籍法

ចបា្់រ្រញជាើបគរួស្�

នែើម្បើធា្ែល់សឆិទ្ធឆិប្រនយាជន៍មឌូលោ្ឋ នតនកា��ស់នៅ�្រស់ប្រជា
ពល�ែ្ឋ �ោ្ឋ ភឆិបាលតៃវ៉ាន់បាន្រនងកើៃចបា្់រពាកព័ន្ធសបមា្់រប្រជាព
ល�ែ្ឋអនុេៃដោ។ កនាងុជំពឌូកននុះ នយើងែំុ្បានរាយចបា្់រពាក់ព័ន្ធនឹងកា
��ស់នៅតនប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើន�ើង សង្មឹថានឹងមានប្រ
នយាជន៍សបមា្់រកា��ស់នៅ�្រស់ពួកនគ។

•  ឯកស្�ទំ្ក់ទំនង្រង្ចួនសវកមក្ា�ប្ឹរកសាចបា្់រប្រជាជនចំ
ណឌូ លបស រកៃ្ើ (តារាង8)

ចបាប់សញ្្តិ
កា�ទទួលបាន បាៃ់្រង់ ្រដោឌូ�បៃល្់រ នឆិងលុ្រនចាល តនសញ្ជា ៃឆិតៃវ៉ាន់ 

បៃរូេនធ្ើន�ើងនៅតាមចបា្់រននុះ។ ជន្រ�នទសនសនាើសំុចឌូលសញ្ជា ៃឆិ បៃរូេនចញលឆិែឆិៃ្រញ្ជា ក់នបាុះ្រង់ស
ញ្ជា ៃឆិនែើមកនាងុ�យៈនពល១ឆ្នាំ  ចា្់រពើតៃងៃចឌូលសញ្ជា ៃឆិ ឬចា្់រពើតៃងៃដែលចបា្់រប្រនទសនែើមកំណៃ់ថា                                                                    
បគ្់រ�យៈនពលជាក់លាក់មួយនឹងបាៃ់្រង់សញ្ជា ៃឆិនែើម។ ជនដែលមឆិន ដ្ោល់ឲ្យតាមនពលនេលា នប្
ពើក�ណើ អនុញ្ញា ៃឆិដោឲ្យពនយានពលនបកាយទទួលបានកា�សុើ្រអនងកៃពើបកសួងកឆិច្កា�្រ�នទសែឹងថា 
នោយស្�ចបា្់រឬែំនណើ �កា��ែ្ឋបាលតនប្រនទសនែើម 
ជានហៃុ្រណាដោ លឲ្យ្ុរគ្គលមឆិនអាច្រង្ហា ញឯកស្�្រញ្ជា ក់ទាន់នពលនេលាន្ុះ បៃរូេែកហឌូៃកា�អនុ
ញ្ញា ៃឆិដោចឌូលសញ្ជា ៃឆិ�្រស់ជនន្ុះ។

ចបាប់បញី្ស្រួសារ
កា�ចុុះ្រញជាើបគរួស្� នធើន្�ើងនៅតាមកតាដោ បគរួស្�។ បគរួស្�មួយ ឬ�ស់នៅកនាងុកដន្លងដៃមួយ 

អនាកបគ្់របគងដៃមួយ ឬអនាកនធ្ើអាជើេកម្�មួោនា  គឆិៃជាមួយបគរួស្� នោយចាៃ់ទុកនមបគរួស្� 
ឬអនាកបគ្់របគងជាប្រធានបគរួស្�។ ជន�ស់នៅដៃមានា ក់ឯង គឆិៃជាមួយបគរួស្� 
នឆិងកា្ល យជាប្រធានបគរួស្�។ មនុសសេមានា ក់មឆិនអាចមាន្រញជាើបគរួស្�២បានន�ើយ។ 
កា�ចុុះ្រញជាើបគរួស្� បៃរូេនធ្ើន�ើងនោយកា�យិាល័យកឆិច្កា�បគរួស្�តនបគ្់រៃំ្រន់ចំណុុះឲ្យស្ថា ្័រន 

បគ្់របគងបគ្់របក រង បស រក។

ចបា្់ោក់ព័ន្ធ03
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ស�ៀវសៅណែនំា�ម្រាប់ម្បជាជនចំែូលម្� រុកថ្មីមុនមកតៃវ៉ាន់   ទីស្នា ក់ការអន ្្ដ ប្រនេសន៍បកសួងមហាផ ទ្ៃ 



入出國及移民法
　　為統籌入出國管理，確保國家安全、保障人

權；規範移民事務，落實移民輔導，特制定本法。

入出國者，應經內政部移民署（以下簡稱移民

署）查驗；未經查驗者，不得入出國。

　　移民署於查驗時，得以電腦或其他科技設

備，蒐集及利用入出國者之入出國紀錄。前二項

查驗時，受查驗者應備文件、查驗程序、資料蒐

集與利用應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

勞動基準法
　　勞動基準法係依據我國憲法第 153條，「國

家為改良勞工及農民之生活，增進其生產技能，

應制定保護勞工及農民之法律，實施保護勞工及

農民之政策。」的規定而制訂。勞動基準法係規

定勞動條件最低標準，為保障勞工權益，加強勞

雇關係，促進經濟發展，適用勞動基準法之勞工

權益將獲得最基本之保障，凡適用該法之行業或

工作者，雇主與勞工所訂勞動條件，不得低於該

法所定之最低標準。

入出國及
移民法

ចបា្់រឆ្លងដែន 
នឆិងអន្ដោប្រនេសន៍

勞動基準法

ចបា្់រមឌូលោ្ឋនកា�ង្�

ចបាប់ឆលាងដដន និងអសនា្ដ សបសវសន៍
ចបា្់រននុះនធ្ើន�ើង នែើម្បើបគ្់រកា�កា�ឆ្លងដែន ធា្ែល់សុែសុេៃថាឆិភាពប្រនទសជាៃឆិ 

កា�ពា�សឆិទ្ធឆិមនុសសេ។ នែើម្បើៃបមង់កឆិច្កា�អន ដ្ោ ប្រនេសន៍ នឆិងអនុេៃដោកា�ដណ្ំអន ដ្ោ ប្រនេសន៍  

បាននធ្ើចបា្់រននុះន�ើងជាពឆិនសស។ ជនឆ្លងដែន បៃរូេទទួលកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យពើទើស្នា ក់កា�ឆ្លងដែននឆិង 
អន ដ្ោ ប្រនេសន៍តនបកសួងមហាត ទ្ (ខ្ងនបកាមនៅកាៃ់ថាទើស្នា ក់កា�ឆ្លងដែននឆិងអន ដ្ោ ប្រនេសន៍)។ 
ជនដែលមឆិនទទួលបានកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យ មឆិនអនុញ្ញា ៃឆិដោឲ្យឆ្លងដែន។

កនាងុនពលទើស្នា ក់កា�ឆ្លងដែននឆិងអន ដ្ោ ប្រនេសន៍នធ្ើកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យ បៃរូេនប្រើបបាស់កំុព្យឌូទ័� 
ឬឧ្រក�ណ៍្រ�កិា្ខ នច្កេទិយាែតទនទៀៃ នែើម្បើប្រមឌូល នឆិងនប្រើបបាស់កំណៃ់បតាឆ្លងដែន�្រស់ជនឆ្លង
ដែន។ កនាងុកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យ២ែំ្រឌូង នឆិៃឆិេធិើតនអនាកទទួលកា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យបៃរូេន�ៀ្រចំឯកស្� 
ែំនណើ �កា�បៃរួៃពឆិនឆិៃ្យ ប្រមឌូលឯកស្� នឆិងកា�នប្រើបបាស់ បៃរូេកំណៃ់នោយស្ថា ្័រនបគ្់របគង។

ចបាប់មូលដ្ឋា នការង្រ
ចបា្់រមឌូលោ្ឋ នកា�ង្�នធ្ើន�ើងនយាងតាម មាបតាទើ153 តនចបា្់រធមនុ្ញញា “នែើម្បើដកដប្រជើេភា

ព�ស់នៅ�្រស់ពលក� នឆិងកសឆិក� ជបម រញជំ្ញ្លឆិៃ�្រស់ពួកនគ 
ជាៃឆិបៃរូេ្រនងកើៃចបា្់រកា�ពា�ពលក�នឆិងកសឆិក� នឆិងអនុេៃដោនោលននយាបាយកា�ពា�ពលក�នឆិងកសឆិ
ក�”។ ចបា្់រមឌូលោ្ឋ នកា�ង្�បានកំណៃ់ពើកបមឆិៃទា្រ្ំរ្ុៃតនលក្ខែណ្កា�ង្� នែើម្បើកា�ពា�សឆិទ្ធឆិ 
នឆិងប្រនយាជន៍�្រស់ពលក� ពបងឹងទំ្ក់ទំនង�វងពលក�នឆិងនឆិនយាជក 
ជបម រញកា�អភឆិេឌ្ឍនសែ្ឋកឆិច្ជាៃឆិ។ ពលក�ដែលសមបស្រនឹងចបា្់រមឌូលោ្ឋ នកា�ង្� 
នឹងទទួលបានកា�ធា្មឌូលោ្ឋ ន។ រាល់េស័ិយឬអនាកនធ្ើកា�ដែលសថាឆិៃនៅកនាងុ�ងង់្ចបា្់រននុះ លក្ខ 
ែណ្កា�ង្�ដែលនធ្ើន�ើង�វងនឆិនយាជកនឆិងពលក� មឆិនបៃរូេទា្រជាងកបមឆិៃទា្រ្ំរ្ុៃដែលកំណៃ់

នោយចបា្់រននុះន�ើយ។
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就業服務法
　　為促進國民就業，以增進社會及經濟發

展，特制定本法；本法未規定者，適用其他法

律之規定。國民具有工作能力者，接受就業服

務一律平等。為保障國民就業機會平等，雇主

對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、

語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、

性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、

星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧

視；其他法律有明文規定者，從其規定。

結論
　　臺灣目前新住民人數逐年增加，

新住民已經是臺灣不可或缺的重要成

員，而為了幫助新住民更快融入臺灣

生活，移民署將入國前相關事宜濃縮

製作為輔導手冊，以落實之。從臺灣地

理環境介紹起，到入國後相關身分權益之

認識與學習，本手冊內容更提供了家庭與婚姻

之維繫方式、臺灣新生活的適應及課題等等，佐以豐富、詳細

的政府資訊，讓新住民得以確實走向「深耕臺灣新故鄉、展現

新住民心力量」之目標。

就業服務法

ចបា្់រនសវកម្កា�ង្�

ចបាប់សសវា្ម្មការង្រ

នែើម្បើជបម រញែល់កា�ង្��្រស់ប្រជាពល�ែ្ឋ នឆិងជបម រញកា�អភឆិេឌ្ឍនសែ្ឋកឆិច្នឆិងសង្គម 

បាននធ្ើចបា្់រននុះន�ើងជាពឆិនសស។ លក្ខែណ្ដែលមឆិនបៃរូេបានកំណៃ់នោយចបា្់រននុះ 

បៃរូេនប្រើបបាស់ចបា្់រែតទ។ ប្រជាពល�ែ្ឋដែលមានលទ្ធភាពនធ្ើកា�ង្� 

មានឱកាសទទួលបាននសវកមក្ា�ង្�នស្ើោនា ។ នែើម្បើធា្ែល់ឱកាសកា�ង្�នស្ើោនា �្រស់ប្រជាព

ល�ែ្ឋ នឆិនយាជកមឆិនបៃរូេន�សីនអើងអម្បឌូ�ជនជាៃឆិ ឋានៈ ភាស្ ្នាៃ់គំនឆិៃ ស្ស្ ្រកសេននយាបាយ 

សញ្ជា ៃឆិ កដន្លងកំនណើ ៃ នភទ នឆ្ិ នា កា�នភទ អាយុ អាពាហ៍ពឆិពាហ៍ សបមស់ អេៈយេៈ ពឆិកា�ភាព 

ប្រនភទតារានឆិក� ប្រនភទឈាម ឬអៃើៃៈជាសមាជឆិកសហជើព នៅែល់អនាកដសង្�កកា�ង្�នឆិង្ុរគ្គ
លឆិកន�ើយ។ ចបា្់រន្សេងនទៀៃដែលមានកំណៃ់ជាលាយលក្ខអកសេ�ចបាស់ 

បៃរូេនោ�ពនៅតាមចបា្់រន្ុះ។

សននាិដ្ឋា ន

្រចុ្្រ្បននាតៃវ៉ាន់មានចំនួនប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើនកើនន�ើងជាលំោ្់រ។ 

ប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើ បានកា្ល យជាសមាជឆិកដែលមឆិនអាចែ្ុះបានមួយ�្រស់សង្គមតៃវ៉ាន់។   

នែើម្បើជួយឲ្យប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើសបម្រែ្លនួចឌូលកនាងុកា��ស់នៅតៃវ៉ាន់ នយើងបានចបមាញ់ន�ឿង

មុននពលមកែល់តៃវ៉ាន់ដែលពាក់ព័ន្្ធ ្ចឌូលកនាងុនសៀេនៅដណ្ំននុះ នោយសង្មឹថានឹងជួយ

ឲ្យប្រជាជនចំណឌូ លបស រកៃ្ើសបម្រែ្លនួកាន់ដៃនលឿនមកកនាងុតៃវ៉ាន់។  ចា្់រន ដ្ោើមពើកា�ស្្គ ល់តៃវ៉ាន់ 

នៅ ែល់កា�ស្្គ ល់នឆិងសឆិកសាពើសឆិទ្ធឆិប្រនយាជន៍្្នបកាយនពលមកតៃវ៉ាន់។ នហើយសង្ឹមថា 

នសៀេនៅននុះនឹង ដ្ោល់ពើេធិើ បទបទង់ជើេភិាព សុភមង្គលបគរួស្� នឆិងកា�សបម្រែ្លនួចា្់រន ដ្ោើមជើេៃិៃ្ើនៅ

តៃវ៉ាន ដែលមានពៃ៌មានលំអឆិៃ  នហើយ្រ�្ិរឌូ�ណ៍ពើ�ោ្ឋ ភឆិបាលតៃវ៉ាន់ ែឌូចននុះ ប្រជាជនចំណឌូ ល   

បស រកៃ្ើ” ្រង្ហា ញពើថាមពលៃ្ើ�្រស់ពួកនគ នឆិង បៃរួសបតាយបស រកកំនណើ ៃៃ្ើនៅតៃវ៉ាន់“ ។
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