
ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ៃនាយរដ្ឋា ៃអន្នាោ ក្រន្េសៃ៍សំរុក្រដំន្ ើង៥ដងផ្ៃចិៃសុ៊ីៃជាៃ 

Q&A 

 

មួយ- ន្រើអនរណាខ្លះអាចន្រើរយរបាៃផ្ៃសំរុក្រដំន្ ើង៥ដងផ្ៃចិៃសុ៊ីៃជាៃ? 

នៅចុងហាមីគួរមុនថ្ងៃទី៣០ខែ៤ឆ្ន ាំ១១១ 

អ្នកខែលមានសិទធិអាចនបើកយកសាំបុត្រែាំន ើង៥ែងបានថ្នចិនសុីនជានមានែូច

ខាងនត្ោម 

(១) នៅកន ុងត្បនទសត្បជាជនខែលមានកន ុងនសៀវនៅត្គួសារ។ 

(២) 

នៅកន ុងត្បនទសរបស់រដ្ឋា ភិបាលខែរតកត្កងុត្រវូនចញនត្ៅត្សកុន ើយនៅកន ុងត្បនទស

គ្មា នន ា្ ោះនៅកន ុងនសៀវនៅត្គួសារខរមានបណ្ណ ័សាន ក់នៅអាចនបើកយកសាំបុត្រចិនសុី

នជានបាន។ 

(៣) នៅថ្រវ៉ា ន់មានបណ្ណ ័សាន ក់នៅខរគ្មា នន ា្ ោះនៅកន ុងនសៀវនៅត្គួសារ។ 

(៤) នៅថ្រវ៉ា ន់មានសិទធិសាន ក់នៅនដ្ឋយមានសាច់ញារិធានា 

ន ើយអាចសាន ក់នៅបានរ ូរត្បជាជនែីនគ្មក(នៅថ្រវ៉ា ន់សិទធិជាភរយិាឬបដ ី)។ 

(៥) ជនបរនទសខរមានន ា្ ោះកន ុងនសៀវនៅត្គួសារន ើយជាត្បពនធឬបដ ី 

មានបណ្ណ ័សាន ក់នៅ។ 

(៦) ត្បជាជន ុងកុងឬមា៉ា ោវនៅថ្រវ៉ា ន់មានសិទធិជាត្បពនធឬបដ  ី

មានយកបានបណ្ណ ័សាន ក់នៅ។ 

(៧) ត្បជាជនងាីសិទធិជាត្បពនធឬបដ ីខរមានោរខលងលោះគ្មន ឬសាា ប់ 

ន ើយមានបណ្ណ ័សាន ក់នៅខែលមិនទាន់ ួសកាំណ្រ់។ 

(៨) សិទធិទី៣និងសិទធិទី៧អ្នកខែលយកបានមានបណ្ណ ័សាន ក់នៅ 

ខរនៅមិនទាន់ចុោះន ា្ ោះកន ុងនសៀវនៅត្គួសារ។ 

(៩) ជនបរនទសនៅកន ុងត្សកុខែលមានបណ្ណ ័សាន ក់នៅរ ូរ។ 

(១០) 

ោរនចញចូលកន ុងត្បនទសថ្នចាប់អ្ននាត ត្បនវសន៍ទី២៧ថ្នចាប់ទី១និងទ២ីរបស់ចាប់ 

ជនបរនទសនៅកន ុងត្បនទសរស់នៅ 

ន ើយនៅន វ្ ើោររែាតាមបណ្ដដ លរដ្ឋា ភិបាលនាៗខែលមានសិទធិត្រឹមត្រវូតាមចាប់ 

អាចនបើកយកបានថ្នសាំបុត្រែាំន ើង៥ែងថ្នចិនសុីនជាន។ 

 

២- ក្រជាជៃដដលរស់ន្ៅក្សរុន្ក្ៅន្ ើយមាៃរូៃ 

ន្រើអាចន្រើរយរបាៃផ្ៃសំរុក្រដំន្ ើង៥ដងររស់ចិៃសុ៊ីៃជាៃបាៃឬន្េ? 

ត្បជាជនខែលរស់នៅត្សកុនត្ៅន ើយមាននកើរកូនត្បសុត្សនីៅនត្ៅត្បនទស 

ខរនៅកន ុងត្បនទសមានចុោះន ា្ ោះន ើយមាននសិទធិ និងមាន

「បណ្ណ ័សាន ក់នៅរបស់ថ្រវ៉ា ន់」អាចមានសិទធិនបើកយកបាន។ 

 

៣- ក្រជាជៃថ្ម៊ីដដលមាៃរណ្ណ ័ស្នន រ់ន្ៅ ន្ ើយបាៃក្រលរ់ន្ៅក្រន្េសខ្ល ៃួេញិ 

ន្ ើយមិៃអអាចមរេញិបាៃព៊ីន្ក្រះន្ដ្ឋយស្នរ ជំងឺរាររារ 



ដររណ្ណ ័ស្នន រ់ន្ៅមិៃទាៃ់ ួសរំណ្រ់ 

ន្រើអាចន្រើរយរបាៃផ្ៃសំរុក្រដំន្ ើង៥ដងររស់ចិៃសុ៊ីៃជាៃបាៃឬន្េ? 

អាចនបើកយកបាន នអាយខរមានបណ្ណ ័សាន ក់នៅន ើយនៅមិនទាន់ ួសកាំណ្រ់ 

អាចនបើកយកបាន។ 

 

៤-ក្រជាជៃផ្រវ៉ា ៃ់ៃិងក្រជាជៃថ្ម៊ីមាៃរូៃក្រសុក្ស៊ី 

ន្រើអាចន្រើរយរបាៃផ្ៃសំរុក្រដំន្ ើង៥ដងររស់ចិៃសុ៊ីៃជាៃបាៃឬន្េ? 

ត្បសិននបើកូនត្បសុត្សីមានន ា្ ោះនៅកន ុងនសៀវនៅជារិឬមាន「បណ្ណ ័សាន ក់នៅ」

ន ើយមិនទាន់ ួសកាំាំណ្រ់ឬមានអ្រត សញ្ញា ណ្បណ្ណ ័ អាចនបើកយកបាន។ 

 

៥-ក្រជាជៃថ្ម៊ីន្រើមាៃដលងលះគ្នន ន្ ើយរណ្ណ ័ស្នន រ់ន្ៅ ួសរំណ្រ់ 

ន្រើអាចន្រើរយរបាៃផ្ៃសំរុក្រដំន្ ើង៥ដងររស់ចិៃសុ៊ីៃជាៃបាៃឬន្េ? 

ត្បសិននបើមានបណ្ណ ័សាន ក់នៅន ើយនៅមានកាំណ្រត់្បជាជនងាីអាចនៅនសន ើរសុាំបាន។ខរ

នបើ ួសកាំណ្រ់ន ើយឬមានខលងលោះគ្មន ត្រវូលកខែណ្ឌ ែូចខាងនត្ោម： 

(១) អ្នកខែលមានបណ្ណ ័សាន ក់នៅ ួសកាំណ្រ់ ត្រវូនៅន វ្ ើសារងាីថ្នបណ្ណ ័សាន ក់នៅ 

នទើបអាចនបើកបាន។ 

(២) អ្នកខែលមានខលងលោះគ្មន ន ើយបណ្ណ ័សាន ក់នៅមិនទាន់លុបនោលអាចនបើកបាន។ 

 

៦-ន្រើអវ ីដដលន្ៅថាក្រជាជៃគ្នម ៃសញ្ជា រិគ្នម ៃន្ ម្ ះរន ុងន្សៀេន្ៅជារិ 

ន្រើអាចន្រើរយរបាៃផ្ៃសំរុក្រដំន្ ើង៥ដងររស់ចិៃសុ៊ីៃជាៃបាៃឬន្េ? 

អ្វ ើខែលនៅថាត្បជាជនគ្មា នសញ្ញា រិគ្មា នន ា្ ោះកន ុងនសៀវនៅជារិគឺគ្មរ់មិនខែលមាន

ចុោះន ា្ ោះកន ុងនសៀវនៅជារិែូចជា(គ្មរ់ នកើរមកឪពុកមាដ យគ្មរ់ជាជនជារិថ្រវ៉ា ន់ 

នទគ្មរ់មិនខែលមានមកែល់ថ្រវ៉ា ន់ចុោះន ា្ ោះកន ុងនសៀវនៅជារិនទ)នបើយកបាន 

សញ្ញា រិថ្រវ៉ា ន់(ែូចជាត្បជាជនងាីត្រវូមានចុោះន ា្ ោះចូលកន ុងនសៀវនៅជារិ)មានរស់នៅ

នៅថ្រវ៉ា ន់ខរមិនខែលមានចុោះន ា្ ោះចូល 

កន ុងនសៀនៅជារិនទ។ខរមានយកបានបណ្ណ ័សាន ក់់នៅ អាចបនបើយកបាន។ 

 

៧-ខុ្្ំជាក្រជាជៃថ្ម៊ី មររស់ន្ៅន្ដ្ឋយក្រមុ  ុៃន្ វ្ ីការ 

ៃិងេៃិិន្ោគមាៃការរណ្ណ ័ស្នន រ់ន្ៅ ន្រើខុ្្ំអាចន្រើរយរបាៃផ្ៃសំរុក្រ 

ដំន្ ើង៥ដងររស់ចិៃសុ៊ីៃជាៃបាៃឬន្េ? 

១-អ្នកអាចមកន វ្ ើបាននៅមុនថ្ងៃទី៣០ខែ៤ឆ្ន ាំ១១១ 

ឬទូរសពទ ័មកសួរឬមកផ្ទទ លនៅតាមនសវកមម ត្កសួងអ្ននាត ត្បនវសន៍ 

នសេងៗែូចជា(នបើអ្នករសន់ៅរាំបន់ថ្របុិ 

（សូមទាក់ទងមកត្កសួងនសវកមាអ្ននាត ត្បនវសន៍ថ្របុិសឺ) យក「បណ្ណ ័សាន ក់ នៅ」

និងនលែោរ「អ្រតសញ្ញា ណ្បណ្ណ 」័

រចួត្បករ់ចាស់លាស់ជាត្បពនធឬបដ ីរបស់ត្បជាជនថ្រវ៉ា ន់ន ើយអាចនបើកយកសាំបុត្រែាំ

ន ើង៥ែងថ្នចិនសុីនជានបានន ើយ។ 

២-ត្បសិននបើសាំបុត្រអាពា ៍ពពីា ៍របស់អ្នកនៅមិនទាន់ន វ្ ើន ើយ 



អ្នកត្រវូយកសាំបុត្រអាពា ៍ពីពា ៍នែើមថ្នត្បនទសនិង 

សាំបុត្របញ្ញា ក់ឬឯកកសារនសេងៗមកោរយិាលយ័ចុោះន ា្ ោះត្គួសារតាមរាំបន់របស់អ្នក

រស់នៅ នសន ើរសុាំចុោះន ា្ ោះនរៀបោរ 

ន ើយមកត្កសួងនសវកមាអ្ននាត ត្បនវសន៍តាមរាំបន់នសន ើរសុាំ នទើបអាចនបើកបាន។ 

៣-ត្កសួងនសវកមាអ្ននាត ត្បនវសន៍តាមរាំបន់នសេងៗមានែូចជា： 

 

ឈ ម្ ោះតំបន់ឈេវាកម្ម ទូរេព្ទ ័ ឈ ម្ ោះតំបន់ឈេវាកម្ម ទូរេព្ទ ័

ឈេវាកម្មតំបន់ជីឡុងេ ឺ
02-24276374 ឈេវាកម្មតំបន់អ ីន

លីនស៊ា ន 

05-5345971 

ឈេវាកម្មតំបន់តតប ៉ិេឺ 
02-23885185 ឈេវាកម្មតំបន់ចាអ ី

ស៊ា ន 

05-362-3763 

ឈេវាកម្មតំបន់េ ីនឈព្

កេឺ 

02-82282090 ឈេវាកម្មតំបន់ចាអ ី

េ ឺ

05-216-6100 

ឈេវាកម្មតំបន់ឈោយា

នេឺ 
03-3314830 ឈេវាកម្មតំបន់តៃ

ណាន់េឺ 

06-2937641 

ឈេវាកម្មតំបន់អ ីឡាន់

ស៊ា ន 

03-9575448 ឈេវាកម្មតំបន់តៃ

ណាន់េឺតនឈេវាកម្ម

ទីព្ី 

06-5817404 

ឈេវាកម្មតំបន់ហ៊ាលាន

ស៊ា ន 

03-8329700 ឈេវាកម្មទី១តនតំប

ន់ឈោេ ងេ ឺ

07-7151660 

ឈេវាកម្មតំបន់េ ីនជូរ

េ ឺ

03-5243517 ឈេវាកម្មទី២តនតំប

ន់ឈោេ ងេ ឺ

07-621-2143 

ឈេវាកម្មតំបន់េ ីនជូរ

ស៊ា ន 

03-5519905 ឈេវាកម្មតំបន់ភីន

ត ងស៊ា ន 

08-7661885 

ឈេវាកម្មតំបន់ឈ ៉ោ លី

ស៊ា ន 

037-322350 ឈេវាកម្មតំបន់តៃត 

ងស៊ា ន 

089-361631 

ឈេវាកម្មតំបន់តៃច ង

េ ឺ

04-24725103 ឈេវាកម្មតំបន់ផ ង

ហួរស៊ា ន 

06-9264545 

ឈេវាកម្មតំបន់តៃច ង

ស៊ា ន 

04-25269777 ឈេវាកម្មតំបន់ជីម្

ម្៉ិនស៊ា ន 

082-323695 

ឈេវាកម្មតំបន់ចាងហ៊ា

នេស៊ា ន 

04-7270001 ឈេវាកម្មតំបន់លាន

ចាងស៊ា ន 

0836-23736 

ឈេវាកម្មតំបន់ណាន់ៃូ

េ៊ាឆន 

049-2200065   

 

៨-រមមររររន្េស?សិសសររន្េស?ន្ វ្ ីការការន្ក្រើការជ៊ីខា?ន្រើអាចន្រើបាៃន្េ? 

១-មិនអាចនបើបាននទ កមាករបរនទស 

អ្នកមកថ្រវ៉ា ន់នមើលមនុសេោស់ៗមិនអាចនបើយកបាននទ។ 

២-សិសេបរនទសមិនខមនជាត្បពនធឬបដ ីរបស់ជនជារិថ្រវ៉ា ន់នទ 

គ្មា នសិទធីមិនអាចនបើយកបាននទ។ 

៣-មកថ្រវ៉ា ន់ន វ្ ើោរមានោរជីខាជនបរនទស ុងកុងឬមា៉ា ោវ 



ត្បសិននបើមិនខមនជាត្បពនធឬបដ ីនទ គ្មា នសិទធីមិនអាចនបើយកបាននទ។ 

 

៩-ខុ្្ំមិៃដមៃជារដ ៊ីឬក្រពៃធររស់ផ្រវ៉ា ៃ់ន្េ 

ដរខុ្្ំមាៃរណ្ណ ័ស្នន រ់ន្ៅរ ូរររស់ជាជៃររន្េស ន្រើខុ្្ំអាចន្រើរយរបាៃផ្ៃសំរុក្រ 

ដំន្ ើង៥ដងររស់ចិៃសុ៊ីៃជាៃបាៃឬន្េ? 

អាចនបើយកបាន នបើមានបណ្ណ ័សាន ក់នៅរបស់ត្បនទសែុ្ាំ អាចនបើយកបាន។ 

 

ដរ់-ក្រសិៃន្រើក្រជាជៃថ្ម៊ីមាៃណារ់យរសំរុក្រដំំន្ ើង៥ដងរចួរាលន្ ើយ 

ដរគ្នរ់បាៃសស្នល រ់ ន្រើន្ៅអាចន្រើរយរបាៃដដលឬន្េ? 

ត្បសិននបើត្បជាជនងាីមានណ្ដរ់យកសាំបុត្រែាំាំន ើង៥ែងរចួរាលន ើយ 

អាចនបើកយកបាននដ្ឋយត្គួសារសាច់ញ្ញា រិគ្មរ់ែូចជាបដ ី 

ឬកូនអាចមកនបើកយកបាន។ 

 

១១-ន្រើចិៃសុ៊ីៃជាៃមាៃេ ិ្ ៊ីណាខ្លះអាចន្រើរយរបាៃ? 

១-សាំបុត្រែាំន ើង៥ែងរបស់ចិនសុីនជាន：

នត្បើោរនពទយឬបណ្ណ ័សាន ក់នៅមកនបើកយកចិនសុីនជានចាំនួន៥០០០ពាន ់ ចិនសុីន 

ជានមានត្កដ្ឋស១០០០ពាន៣់សនា ឹក ៥០០រយ២សនា ឹក ២០០រយ៥សនា ឹក។ 

៣-ចិនសុីនជាននៅអីុ្នន្ើខណ្រ：នត្បើបានតាមទូរសពទ ័សាំបុត្រនអ្ ិចត្រនូិក 

អាចនត្បើតាមោរឥណ្ទាន មានោរយា៉ា ងរិច 

កន ុងខែបានមដងកន ុងមាន ក់មានោរកន ុងមួយខែបូកែល់នៅ៥០០០ពាន់។ 

 

១២-ក្រសិៃន្រើក្រជាជៃថ្ម៊ីន្ៅមិៃទាៃ់មាៃការន្ពេយ ន្រើក្រេូន្រើោ៉ា ងដូចន្មដច? 

ត្បសិននបើត្បជាជនងងានីៅមិនទាន់មានោរនពទយ 

មិនអាចណ្ដរ់តាមអ្ុីនន្ើខណ្របាននទ ត្រវូនៅយ៉ាូ ជីនបើយក 

សាំបុត្រែាំន ើង៥ែងរបសច់ិនសុីនជានន ើយត្រវូយកបណ្ណ ័សាន ក់នៅមកជាមួយ។ 

 

១៣-

ន្រើក្រេូន្រើោ៉ា ងដូចន្មដចន្េើរអាចន្រើរយរបាៃសំរុក្រដំន្ ើង៥ដងររស់ចិៃសុ៊ីៃជា

ៃ។ 

១-ោរណ្ដរ់និងោរនបើក：

អ្នកអាចចូលណ្ដរ់តាមអ្ុីនន្ើខណ្រឬហាងនឆ្សាាំងយកបាន។ 

 នពលណ្ដរ់：

ោរណ្ដរ់នលើកទីមួយថ្ងៃទី២៥ខែ៩(ថ្ងៃនៅរ៍)~ថ្ងៃទ០ី១ខែ១០(ថ្ងៃសតុ្ក) 

នលើកទីពីថ្ងៃទី២៥ខែ១០(ថ្ងៃចនទ ័) ~ថ្ងៃទ៣ី១ខែ១០(ថ្ងៃអាទិរយ)។ 

 នពលនបើកយក：

ោរណ្ដរ់នលើកទីមួយថ្ងៃទី០៨ខែ១០(ថ្ងៃសតុ្ក)~ថ្ងៃទ២ី១ខែ១០(ថ្ងៃត្ព សបរិ៍) 

នលើកទីពីថ្ងៃទី០៨ខែ១១(ថ្ងៃចនទ ័) ~ថ្ងៃទ២ី១ខែ១(ថ្ងៃអាទិរយ)។ 

(១)សាំបុត្រែាំន ើង៥ែងរបស់ចិនសុីនជានអ្ុីនន្ើខណ្រនលែ(https://5000.gov.tw



)： 

 ចុចចូលអ្ុីនន្ើខណ្រនត្បើោរនពទយដ្ឋក់ចូល នរ ើសយកកខនាងនបើក 

ោរណ្ដរ់នទើបរចួរាល។ ចុចចូលAPPនលឿននត្បើោរនពទយដ្ឋក់ចូលន ើយនរ ើសយក

「សាំបុត្រែាំន ើង៥ែងរបស់ចិនសុីនជាន」ចុចនលែសាំង៉ា រ់ 

ចូលអ្ុីនន្ើខណ្រនិងនលែអ្រតសញ្ញា ណ្បណ្ណ ័រចួ នរ ើសយកកខនាងនបើក 

ោរណ្ដរ់នទើបរចួរាល។ 

(២)នឆ្សាាំង：

មកងល់នឆ្សាាំងនៅមា៉ា សុីនKioskដ្ឋក់ោរនពទយចូលរចួអុ្រត្កដ្ឋសសរចួនចញ 

ោរណ្ដរ់នទើបរចួរាល។ 

(៣)ោរនបើកយក：

នៅកន ុងនពលនវលាណ្ដរយ់កោរនពទយនៅកខនាងខែលបានណ្ដរ់នបើកយលសាំបុត្រចិ

នសុីនជោន។ 

(នៅហាងនឆ្សាាំង ហាង្នោនឆ្សាាំង ហាងឡាយនអ្ើ ូនឆ្សាាំង OKនឆ្សាាំង 

សារទាំននើប្នលាន សារទាំននើបនម លាន ហាងឈីឆិនសឺនិងហាងខាង់សឺនម) 

 

២- កខនាងនបើកផ្ទទ ល់：

អាចចូលកន ុងយ៉ាូ ជីណ្ដរ់់តាមអីុ្នន ើ្ខណ្រន ើយនៅយ៉ាូ ជីផ្ទទ ល់នបើកយក។ 

(១)ោរណ្ដរ：់ថ្ងៃទ០ី៤ខែ១០ឆ្ន ាំ១១០(ថ្ងៃចនទ ័)ោប់នសដើមនបើកនអាយចូលណ្ដរ់។ 

(២)នបើកយក： 

 ថ្ងៃទ១ី២ខែ១០(ថ្ងៃអ្ងា រ៍) ～

ថ្ងៃទ៣ី០ខែ១០(ថ្ងៃនៅរ)៍មានទទួលោរណ្ដរ់ពីត្បជាជនមកនបើកយកថ្នសាំបុត្រចិន

សុីនជាន។ 

 ថ្ងៃទី១៦ខែ១០ 

ថ្ងៃទ២ី៣ខែ១០មានពីអាទិរយថ្ងៃនៅរ៍កន ុងត្បនទសទាាំងអ្ស់យ៉ាូ ជីមានន វ្ ើោរនពញមួយ

ថ្ងៃ(នត្ៅពីនៅបណ្ដដ លរដ្ឋា ភិបាល ឬសាលានរៀនរបស់យ៉ាូ ជ)ី។ 

 ថ្ងៃទ០ី២ខែ១១ (ថ្ងៃចនទ ័)មានបនតោរណ្រ់មកនបើកយកសាំបុត្រចិនសុីនជាន 

ខរត្រវូនមើលតាមនមនរាគជាំងឺរាររារនទើបនបើកនអាយមកយកកខនាងផ្ទទ ល់ 

ន ើយក៏មានោរកកាំណ្រ់ថ្នចាំនួនមននុសេសង។ 

(២)តាមចាប់ត្រវូយកោរនពទយមកនបើក： 

 ោរនពទយខែលយកមកនបើកត្រវូមានរបូងរ នបើោរនពទយគ្មា នរបូងរ 

ត្រវូមានយកអ្រតសញ្ញា ណ្បណ្ណ ័ឬឯកសារបញ្ញា ក់ 

នសេងៗមកជាមួយនទើបអាចនបើកបាន។ 

 អ្នកខែលមិនទាន់នបើកយកបានោរនពទយ 

ត្រវូយក(បណ្ណ ័សាន ក់នៅ)ឬអ្រតសញ្ញា ណ្បណ្ណ ័ឯកសារបញ្ញា ក់នសេងៗមកជាមួយនទើបអា

ចនបើកបាន។ 

៣-កន ុងមាន ក់ត្រវូនបើកបានមដង 

អាចនបើកបានតាមអ្ុីនន្ើខណ្រឬមកនបើកផ្ទទ លប់ានខរមិនត្រវូនបើកយកទាាំងពីបា

ននទ។ 



 

១៤-សំរុក្រដំន្ ើង៥ដងន្ៅអុ៊ីៃន្ ើ្ដណ្រន្រើក្រេូចងឬដ្ឋរ់ចូលដូចន្មដច? 

អាចនត្ជើសនរ ើសខសនកខាងនត្ោមននោះមាងចងឬដ្ឋក់ចូល： 

១-ដ្ឋក់តាមទូរសពទ ័：ចុចទូរសពទ ័ចូលAPPចុចយកន ើយចូលកន ុងកមា វ ិ្ ីនត្បើត្បាស់ 

ន វ្ ើតាមកមា វ ិ្ ីកន ុងទូរសពទ ័បង់ត្បាក់តាមខែ ន ើយមានត្បាក់ោរនអាយមកវញិនទៀរ 

ន វ្ ើតាមAPPមានសារនសញើរនអាយែឹងនៅត្បាក់មានចាំាំនណ្ញយា៉ា ងនត្ចើនែល់នៅ៥០០០ពា

នថ្រវ៉ា ន់។ 

២-នឆ្ន រតាមអីុ្នន្ើខណ្រ：នសន ើរសុាំចូលកមា វ ិ្ ីមានករ់នាមបណ្ណ ័ 

ោរោយវយមានបូកចូល ដ្ឋក់កន ុងទូរសពទ ័គិរតាមខែ មានត្បាក់ចាំាំនណ្ញត្គប់ខែ 

មាននសញើរសារនអាយែឹងអាចនៅហាងនអាយបុគាលិកជួយក៏បាន 

ត្បាក់ចាំាំនណ្ញបូកចូលយា៉ា ងនត្ចើនែល់នៅ៥០០០ពាន់ថ្រវ៉ា ន់។ 

៣-ោរឥណ្ទាន：នត្ជើសនរ ើសកមា វ ិ្ ីោរឥណ្ទាន មានចងជាមួយត្បាក់នត្បើត្បាស ់

ត្កមុ  ុនោរឥណ្ទានមានត្បាក់ចាំនណ្ញរាលខែ។ 

៤- នសញើរសារនអាយែឹងកន ុងមួយខែៗមានត្បាក់ចាំនណ្ញ 

និងមានបូកចូលយា៉ា ងនត្ចើនែល់នៅ៥០០០ពាន់ថ្រវ៉ា ន់។ 

 

កាំណ្រ់សាំគ្មល់：ត្បាក់ចាំនណ្ញបូកចូលយា៉ា ងនត្ចើនែល់នៅ៥០០០ពាន់ថ្រវ៉ា ន់ 

ន ើយត្បាក់ចាំនណ្ញមានតាមោរោយវយ តាមហាងខែលបាននអាយមិនែូចគ្មន  

ោរបូកចូលថ្នត្បាក់ចាំនណ្ញនសេងៗអ្នកអាចនទមកតាមរយៈនសវកមាបុគាលិកសួរបា

ន។ 

 

១៥-រណ្ណ ័ស្នន រ់ន្ៅៃិងន្លខ្ការររស់ខុ្្ំជាររស់ចាស់ន្េ ន្រើអាចន្រើរបាៃន្េ? 

អាចនបើកបាន មិនថាបណ្ណ ័របស់អ្នកជារបស់ោសឬ់ងាីនទអាចនបើកបានែូចគ្មន  

នអាយខរអ្នកមានសិទធិនៅ កន ុងបញ្ា ី 

ចូលកន ុងអីុ្នន្ើខណ្រចុចនលែោរមិនថាោស់ឬងាីនទចុចចូលន ើយណ្ដរ់យក 

អាចនបើកបានែូចគ្មន ។ 

 

១៦-ន្រើវចារ់ន្ទោើមន្ៅន្ពលណា? ន្រើវអាចន្ក្រើដល់ន្ពលណា? 

១.ត្កដ្ឋសប័ណ្ណ ត្បាាំែង：

ថ្ងៃទ០ី៨ខែ១០ឆ្ន ាំ១១០(ថ្ងៃសុត្ក)អាចត្រវូបាននត្បើនត្ោយពីទទួលបាន ថ្ងៃទ ី៣០ 

ខែ០៤ឆ្ន ាំ ១១១ (នៅរ៍)ថ្ងៃសុរកាំណ្រ់សត្មាប់ោរត្បមូលនិងោរនត្បើត្បាស់។ 

២.ែទង់ប័ណ្ណ ត្បាាំែង：ថ្ងៃទ ី២២ខែ០៩ឆ្ន ាំ១១០ (ថ្ងៃពុ្)ោប់នសតើមចង ថ្ងៃទ ី៨ 

ខែ១០ឆ្ន ាំ១១០(ថ្ងៃសុត្ក) ោប់នសតើមចាំណ្ដយបូកសរុប 

រ ូរែល់ថ្ងៃទី៣០ខែ០៤ឆ្ន ាំ១១១ (នៅរ៍)ជាថ្ងៃបញ្ចប់ថ្នោរត្បមូលស្ុាំោរនត្បើត្បាស់ 

វែតថ្នោរសតល់មរិគឺយា៉ា ងនហាចណ្ដស់មតងកន ុងមួយខែ 

ខែនកាំណ្រ់ថ្នរងវ ន់សត្មាប់មនុសេមាន ក់គឺ ៥,០០០ នរៀល។ 

 

១៧-ន្រើរ៉ាុងរ័ណ្ណ ក្បាដំងអាចន្ក្រើន្ៅេ៊ីណា?ន្រើមាៃអវីខ្លះន្ក្រើមាៃដដៃរំណ្រ់? 



១-អាចនត្បើត្បាស់បាននៅហាងលក់ទូទាាំងត្បនទស នៅសារទិញបខនា 

អាហារនពលយប់នៅសាររាត្រី នែើរទិញសាំនលៀកបាំពាក់ 

ោរន វ្ ើែាំនណ្ើរនិងោរសាន ក់នៅមិនមានកាំណ្រ់។ 

២.មិនអាចនត្បើបានមានែូចខាងនត្ោម： 

(១)បង់ថ្ងានសវសាធារណ្ៈថ្ងាទឹក ថ្ងានភា ើង។ 

(២)សាា ប័នទូទារ់ត្បាក់រឪឺនាយកឥណ្ទាននិងោរត្បាក់របស់អ្នកជាំនួញពិរជាបាន

ចូលរមួកន ុងោរសតល់ ិរញ្ាបបទាន ថ្ងានសវ។ឬគណ្នីោរឥណ្ទាន។ 

(៣)ទិញឬវនិិនយាគភាគ  ុន បាំណុ្លសាជីវកមា ោរជាវ (លក់) ប័ណ្ណ ធានា 

នគ្មលននយាបាយធានារា៉ា ប់រងឬសលិរសល ិរញ្ា វរថ ុនសេងនទៀរ។ 

(៤)បង់ពិន័យ បង់ត្បាក់នរឿងកត ី បង់ត្បាក់ផ្ទកពិន័យ ពនធ ថ្ងារែាបាល 

ថ្ងានត្បើត្បាស់នត្បងរងយន្ត្បាក់ធានារា៉ា ប់រង ោរងរ ថ្ងាធានារា៉ា ប់រងសុែភាព 

ត្បាក់ធានារា៉ា ប់រងឆ្ន ាំជារិរោឺរពវកិចចទូទារ់តាមចាប់សាធារណ្ៈនសេងនទៀរ។ 

(៥)ទិញបារ ើ ទាំនិញ(នសវកមា)វវញិ្ញា បនប័ត្រអ្ាំនណ្ដយ ប័ណ្ណ សាច់ត្បាក់ររឺថ្មារកាទុក។ 

(៦)មិនត្រវូទិញែូររាំថ្លទាប វរ បបអូ្ស ត្បធានបទសត្មាប់ោរធានាឬោរអ្នុវរត។ 

(៧)ត្បរិបរត ិោរពាណ្ិជាកមានអ្ ិចត្រនូិកនត្ៅត្បនទស។ 

(៨)នដ្ឋោះត្សាយជាមួយបញ្ា ីហាងកន ុងត្សកុខែលបានត្បោស។ 

 

ព័រ៌មាៃេំនារ់េំៃង 

១.មានសាំនួរណ្ដខែលទាក់ទងនិងបញ្ញា ត្បាក់៥ែង អ្នកអាចចុចនលែ 

ខែេ១៩៨៨ជាំនួយសនត្ងោះ។ នមា៉ា ងនសវកមាពនិសសគឺ ០៨：៣០~ ១៨：៣០ 

នបើកនពញមួយឆ្ន ាំ នសវកមាអ្រិងិជនឆ្ា រ ២៤ នមា៉ា ង។ 

២.ជនបរនទស ែីនគ្មក 

សត្មាប់ត្បជាជនមកពីទីត្កងុ ុងកុងនិងមា៉ា ោវសូមទាក់ទងមកខែេទូរស័ពទនសវក

មា ពិនត្គ្មោះនយាបលស់ត្មាប់ជនបរនទសខែលរស់នៅថ្រវ៉ា ន់ ០៨០០-០២៤-១១១ 

ត្បាាំពីរភាសាត្រវូបានសតល់ជូន(ចិន អ្ង់នគាស ជប៉ាុន នវៀរណ្ដម ឥណ្ឌ នូនសុី ថ្ង 

កមព ុជា)។ 

៣.នត្បៀបន្ៀបទិននន័យអ្រតសញ្ញា ណ្ចិន សូមទាក់ទងខែេទូរស័ពទនសវកមា១៩៩៦ 

ន ើយនសទរនៅនាយកដ្ឋា ន ចុោះបញ្ា ីត្គួសារថ្នត្កសួងមហាថ្សទ 

ត្បសិននបើអ្នកកាំពុងនៅមកពីនត្ៅត្បនទសសូមចុច ៨៨៦-២-៨១៩៥-៨១៥១។ 

៤.សាំណួ្រអ្ាំពីោរដ្ឋក់ពាកយសុាំប័ណ្ណ ធានារា៉ា ប់រងសុែភាពនិងោរធានារា៉ា ប់រងសុែភាព

សវ ័យត្បវរត ិAPP អ្ន 

កអាចទូរស័ពទនៅនសវកមម ត្បឹកានយាបល់របស់ទីភាន ក់ងរធានារា៉ា ប់រងសុែភាពជារិ 

០៨០០-០៣០-៥៩៨ វរ៤ឺ១២៨-៦៧៨ 

(មិនបាច់ខងមនលែកូែរាំបន់)ទូរស័ពទថ្ែសូមចុច(០២)៤១២៨-៦៧៨។ 


