
 

ទិដឋ កររយៈេពលខលី(េទសចរណ៍ ឬធុរកិចច)សរមប់ចូលេទរបេទសកនុងតំបន់ែស៊នែហគន ៖  

អលលម៉ឺង់ អូរទីស ែបលហសុកិ ដណឺម៉ក េអសប៉ញ េអសតនីូ ហវ ងំឡង់ បរងំ រកិក ហុងរគី អីុសលង់ អីុអលលម៉ឺង់ អូរទីស ែបលហសុកិ ដណឺម៉ក េអសប៉ញ េអសតនីូ ហវ ងំឡង់ បរងំ រកិក ហុងរគី អីុសលង់ អីុអលលម៉ឺង់ អូរទីស ែបលហសុកិ ដណឺម៉ក េអសប៉ញ េអសតនីូ ហវ ងំឡង់ បរងំ រកិក ហុងរគី អីុសលង់ អីុអលលម៉ឺង់ អូរទីស ែបលហសុកិ ដណឺម៉ក េអសប៉ញ េអសតនីូ ហវ ងំឡង់ បរងំ រកិក ហុងរគី អីុសលង់ អីុ

តលីតលីតលីតលី    េឡតូនី លីទុយអនី លិចេតនសត ញ លុចសំបួរ ម៉លត៍ ហូឡង់ ន័រេវសេឡតូនី លីទុយអនី លិចេតនសត ញ លុចសំបួរ ម៉លត៍ ហូឡង់ ន័រេវសេឡតូនី លីទុយអនី លិចេតនសត ញ លុចសំបួរ ម៉លត៍ ហូឡង់ ន័រេវសេឡតូនី លីទុយអនី លិចេតនសត ញ លុចសំបួរ ម៉លត៍ ហូឡង់ ន័រេវស    បូ៉ឡូញ ព័រទុយហក ល់ បូ៉ឡូញ ព័រទុយហក ល់ បូ៉ឡូញ ព័រទុយហក ល់ បូ៉ឡូញ ព័រទុយហក ល់ 

សធរណរដឋែឆក សលវ៉ូគីសធរណរដឋែឆក សលវ៉ូគីសធរណរដឋែឆក សលវ៉ូគីសធរណរដឋែឆក សលវ៉ូគី    សលេូវនី៉ សលេូវនី៉ សលេូវនី៉ សលេូវនី៉ សុ៊យែអត សុ៊យែអត សុ៊យែអត សុ៊យែអត សDវសីសDវសីសDវសីសDវសី    

១- េលកអនកអចសំុទិដឋ កររយៈេពលខលី េដមបីចូលេទរបេទសណមួយខងេល។ ទិដឋ កររយៈ

េពលខលីេនះអនុញញ តឱយេលកអនកអចសន ក់េនរយៈេពលអតិបរម៩០ៃថងកនុងអំឡុងេពល៦ែខ។  

២- មិនមនចបប់ណមួយែចងថេលកអនករតូវែតមនសិទធិទទួលបនទិដឋ ករេនះេទ។  

៣- មិនអនុញញ តឱយអនកសំុទិដឋ ករផល ស់បតូរេគលបំណងៃនករសន ក់េនរបស់ខលួនេឡយ េរកយ

េពលទទួលបនទិដឋ ករនិង/ឬបនទ ប់ពីបនចូលេទកនុងរបេទសណមួយកនុងតំបន់ែស៊នែហគន។  

៤- េពលដក់ពកយសំុទិដឋ ករ េលកអនករតវូបង់ៃថលពិនិតយសំណំុែបបបទចំនួន៦០អឺរ ៉ ូ ជសច់របក់ 

និងគិតជដុលល រអេមរកិ េហយរបក់េនះមិនអចដកយកវញិបនេទ។ ករេលកែលង និងករ

បញចុ ះតៃមលទិដឋករអចរតូវបនយកមកអនុវតតផងែដរកនុងករផតល់ទិដឋ ករេនះ។  

៥- េលកអនកអចមកយកទរមង់ែបបបទសំុទិដឋ ករេនសថ នតំណងករទូតននរបចំកមពុជ 

េដយពំុមនបង់របក់េឡយ។   

៦- េរកយពីបំេពញរតឹមរតូវរចួេហយ ពកយសំុទិដឋ កររតូវយកេទដក់សថ នតំណងករទូតៃន

របេទសែដលេលកអនករតវូេធវដំេណ រចូលេទមុន ឬរបេទសែដលជេគលេដសំខន់ ឬរបេទស

ែដលេលកអនករតូវសន ក់យូរជងេគ េហយពកយសំុេនះរតូវយកេទដក់កនុងរយៈេពលយ៉ងតិចពី

១៥ៃថងេទ៣ែខ មុនៃថងេរគងេចញដំេណ រ។  

� េបសិនអនកសំុទិដឋ ករចង់េធវដំេណ រេទកន់របេទសណមួយកនុងចំេណមរបេទសខង

េរកមេនះ៖  

  

  

 

ព័ត៌មនសតពីីទដិឋ ករ 

បរងំបរងំបរងំបរងំ    ែបលហសកិែបលហសកិែបលហសកិែបលហសកិ    េអសប៉ញ េអសប៉ញ េអសប៉ញ េអសប៉ញ រកិករកិករកិករកិក    សលេូវនី៉ សលេូវនី៉ សលេូវនី៉ សលេូវនី៉ ម៉ល់ត៍ ម៉ល់ត៍ ម៉ល់ត៍ ម៉ល់ត៍ េឡតូនី េឡតូនី េឡតូនី េឡតូនី ព័រទុយហក ល់ ព័រទុយហក ល់ ព័រទុយហក ល់ ព័រទុយហក ល់ ន័រេវ សុ៊ន័រេវ សុ៊ន័រេវ សុ៊ន័រេវ សុ៊យែអតយែអតយែអតយែអត    អីុសលង់ អីុសលង់ អីុសលង់ អីុសលង់     
េអសតនីូ សធរណរដឋែឆក េអសតនីូ សធរណរដឋែឆក េអសតនីូ សធរណរដឋែឆក េអសតនីូ សធរណរដឋែឆក     



ពកយសំុទិដឋ កររតវូយកេទដក់េន៖ ពកយសំុទិដឋ កររតវូយកេទដក់េន៖ ពកយសំុទិដឋ កររតវូយកេទដក់េន៖ ពកយសំុទិដឋ កររតវូយកេទដក់េន៖  

សថ នទូតបរងំ សថ នទូតបរងំ សថ នទូតបរងំ សថ នទូតបរងំ     
អគរេលខអគរេលខអគរេលខអគរេលខ១ ១ ១ ១ ផលូវមុនីវងស រជធនីភនំេពញ ផលូវមុនីវងស រជធនីភនំេពញ ផលូវមុនីវងស រជធនីភនំេពញ ផលូវមុនីវងស រជធនីភនំេពញ     
ទូរស័ពទេលខ៖ ទូរស័ពទេលខ៖ ទូរស័ពទេលខ៖ ទូរស័ពទេលខ៖ ០២៣ ៤៣ ០០ ២៦ ០២៣ ៤៣ ០០ ២៦ ០២៣ ៤៣ ០០ ២៦ ០២៣ ៤៣ ០០ ២៦ ទូរសរ៖ ទូរសរ៖ ទូរសរ៖ ទូរសរ៖ ០២៣ ៤៣ ០០ ៤១ ០២៣ ៤៣ ០០ ៤១ ០២៣ ៤៣ ០០ ៤១ ០២៣ ៤៣ ០០ ៤១     
អីុែមលអីុែមលអីុែមលអីុែមល៖ consulat.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr េគហទំព័រេគហទំព័រេគហទំព័រេគហទំព័រ www.ambafrance-kh.org  
 

� េបសិនអនកសំុទិដឋ ករចង់េធវដំេណ រេទកន់របេទសណមួយកនុងចំេណមរបេទសខង

េរកមេនះ៖  

 

ពកយសំុទិដឋ កររតវូយកេទដក់េន៖  
សថ នទូតសធរណរដឋសហព័នធអលលឺម៉ង់ សថ នទូតសធរណរដឋសហព័នធអលលឺម៉ង់ សថ នទូតសធរណរដឋសហព័នធអលលឺម៉ង់ សថ នទូតសធរណរដឋសហព័នធអលលឺម៉ង់     
អគរេលខអគរេលខអគរេលខអគរេលខ៥៦ ៥៦ ៥៦ ៥៦ ផលូវយូេហគ សល វ ី(េលខផលូវយូេហគ សល វ ី(េលខផលូវយូេហគ សល វ ី(េលខផលូវយូេហគ សល វ ី(េលខ២១៤២១៤២១៤២១៤) រជធនីភនំេពញ ) រជធនីភនំេពញ ) រជធនីភនំេពញ ) រជធនីភនំេពញ     
ទូរស័ពទទូរស័ពទទូរស័ពទទូរស័ពទ៖៖៖៖    ០២៣ ២១៦ ៣៨១ ០២៣ ២១៦ ៣៨១ ០២៣ ២១៦ ៣៨១ ០២៣ ២១៦ ៣៨១ ទូរសរ ៖ ទូរសរ ៖ ទូរសរ ៖ ទូរសរ ៖ ០២៣ ៤២៧ ៧៤៦ ០២៣ ៤២៧ ៧៤៦ ០២៣ ៤២៧ ៧៤៦ ០២៣ ៤២៧ ៧៤៦     
អីុែមល info@phnom-penh.diplo.de េគហទំព័រ www.phnom-penh.diplo.de  
 

� េបសិនរបេទសែដលជេគលេដសំខន់េនះគម នតំណងរបចំរជធនីភនំេពញេទ េលក

អនករតូវេទទំនក់ទំនងជមួយសថ នទូតរបេទសេនះរបចំេនទីរកុងបងកក(ៃថ) ឬេនទី

រកងុហណូយ (េវៀតណម)។  

៧- អនកសំុទិដឋ កររគប់របូរតូវបងហ ញនូវឯកសរមួយចំនួនដូចតេទ ៖  

- ទរមង់ែបបបទសំុទិដឋ ករែដលរតវូបំេពញរតឹមរតូវ រពមទំងមនចុះកលបរេិចឆទ និងហតថ

េលខ  

- របូថតថតថមី(ទំហំ៥x៥ស.ម) ចំនួន១សនលឹក មនៃផទេរកយពណ៌ស  

- លិខិតឆលងែដនែដលមនរយៈេពលតិចជងដប់ឆន ំ េហយយ៉ងេហចណស់មនសល់

សនលឹកទំេនរចំនួនពីរសនលឹក និងមនសុពលភពេលសពី៣ែខេឡងេទ គិតមកដល់ៃថងទិដឋ

ករអស់សុពលភព 

- លិខិតសន មបញជ ក់ពីេគលបំណងៃនករេធវដំេណ រ  

អូរទីស អលលម៉ឺង់ ហវ ងំឡង់ អីុតលី អូរទីស អលលម៉ឺង់ ហវ ងំឡង់ អីុតលី អូរទីស អលលម៉ឺង់ ហវ ងំឡង់ អីុតលី អូរទីស អលលម៉ឺង់ ហវ ងំឡង់ អីុតលី លិចេតនសត ញ លិចេតនសត ញ លិចេតនសត ញ លិចេតនសត ញ លុចសំបួរ និងហូឡង់ លុចសំបួរ និងហូឡង់ លុចសំបួរ និងហូឡង់ លុចសំបួរ និងហូឡង់     



- លិខិតសន មបញជ ក់ពីរបក់ចំណូល ៖ ធនធនផទ ល់ខលួនរបស់អនកសំុទិដឋ ករ េដយបងហ ញ

លិខិតទទួលឱយសន ក់េន ែដលេចញេដយអជញ ធរមនសមតថកិចចៃនរបេទសរតូវេទសន ក់

េន។  

- លិខិតសន មបញជ ក់ពីករទទួលឱយសន ក់េន 

- ឯកសរអរតអនុកូលដឋ ន ៖ សំបុរតកំេណ ត េសៀវេភរគួសរ និង/ឬប័ណណសន ក់េន  

- លិខិតសន មបញជ ក់ពីករចកេចញពីទឹកដីៃនរបេទសកនុងតំបន់ែស៊នែហគន មុនេពលទិដឋ ករ

អស់សុពលភព (លិខិតបញជ ក់ករងរ ចបប់ឈប់សរមក លិខិតបញជ ក់ករសិកស)។  

- ធនរ៉ប់រងសុខភពេពលេធវដំេណ រ ធនដល់ករពយបល និងករេធវមតុភូមិនិវតតន៍កនុង

ករណីសល ប់ ឬឈឺែដលមនសំណង ៣០ ០០០ អឺរ ៉។ូ  

ចំេពះទិដឋ ករឆលងកត់អកសយនដឋ ន អនកសំុទិដឋ កររតូវមនឯកសរមួយចំនួនដូចខងេរកម៖  

- លិខិតសន មបញជ ក់ពីករេធវដំេណ រេទកន់េគលេដចុងេរកយបនទ ប់ពីករឆលងកត់េនះ  

- លិខិតសន មអះអងពីករមិនចូលេទកនុងទឹកដីៃនរបេទសណមួយកនុងតំបន់ែស៊នែហគន។  

បញជ ក់បញជ ក់បញជ ក់បញជ ក់៖ ចំេពះពលរដឋកមពុជ មិនចំបច់មនទិដឋចំេពះពលរដឋកមពុជ មិនចំបច់មនទិដឋចំេពះពលរដឋកមពុជ មិនចំបច់មនទិដឋចំេពះពលរដឋកមពុជ មិនចំបច់មនទិដឋ ករករករករឆលងកត់េនះេទ។ឆលងកត់េនះេទ។ឆលងកត់េនះេទ។ឆលងកត់េនះេទ។  

� កនុងករណីមនមនទិលសងសយ័ េលកអនកអចសកសួរព័ត៌មនបែនថមេនតមសថ នតំណង

ករទូតពក់ព័នធ។  

ពកយសំុទិដឋ ករែដលពំុមនឯកសររគប់រគន់ មិនរតវូបនយកមកពិនិតយេឡយ។ សថ នទូតនឹងពកយសំុទិដឋ ករែដលពំុមនឯកសររគប់រគន់ មិនរតវូបនយកមកពិនិតយេឡយ។ សថ នទូតនឹងពកយសំុទិដឋ ករែដលពំុមនឯកសររគប់រគន់ មិនរតវូបនយកមកពិនិតយេឡយ។ សថ នទូតនឹងពកយសំុទិដឋ ករែដលពំុមនឯកសររគប់រគន់ មិនរតវូបនយកមកពិនិតយេឡយ។ សថ នទូតនឹង

ទទួលយកែតឯកសរចបប់េដមទំងឡយណ ែដលភជ ប់មកជមួយផងែដរនូវចបប់ថតចមលង។ ទទួលយកែតឯកសរចបប់េដមទំងឡយណ ែដលភជ ប់មកជមួយផងែដរនូវចបប់ថតចមលង។ ទទួលយកែតឯកសរចបប់េដមទំងឡយណ ែដលភជ ប់មកជមួយផងែដរនូវចបប់ថតចមលង។ ទទួលយកែតឯកសរចបប់េដមទំងឡយណ ែដលភជ ប់មកជមួយផងែដរនូវចបប់ថតចមលង។ រល់រល់រល់រល់

ឯកសរជភសបរេទស េលកែលងភសបរងំ អង់េគលស ឬអលលម៉ឺង់ រតវូយកេទបកែរបេនរកមុឯកសរជភសបរេទស េលកែលងភសបរងំ អង់េគលស ឬអលលម៉ឺង់ រតវូយកេទបកែរបេនរកមុឯកសរជភសបរេទស េលកែលងភសបរងំ អង់េគលស ឬអលលម៉ឺង់ រតវូយកេទបកែរបេនរកមុឯកសរជភសបរេទស េលកែលងភសបរងំ អង់េគលស ឬអលលម៉ឺង់ រតវូយកេទបកែរបេនរកមុ

ហុ៊នបកែរប ែដលមនករទទួហុ៊នបកែរប ែដលមនករទទួហុ៊នបកែរប ែដលមនករទទួហុ៊នបកែរប ែដលមនករទទួលសគ ល់ជផលូវករ។ កនុងអំឡុងេពលពិនិតយសំណំុែបបបទ សថ នទូតនឹងលសគ ល់ជផលូវករ។ កនុងអំឡុងេពលពិនិតយសំណំុែបបបទ សថ នទូតនឹងលសគ ល់ជផលូវករ។ កនុងអំឡុងេពលពិនិតយសំណំុែបបបទ សថ នទូតនឹងលសគ ល់ជផលូវករ។ កនុងអំឡុងេពលពិនិតយសំណំុែបបបទ សថ នទូតនឹង

អចេសនសំុឯកសរបែនថមមួយចំនួនេទៀត។ អចេសនសំុឯកសរបែនថមមួយចំនួនេទៀត។ អចេសនសំុឯកសរបែនថមមួយចំនួនេទៀត។ អចេសនសំុឯកសរបែនថមមួយចំនួនេទៀត។     

៨៨៨៨----    ព័ត៌មនខងេលេនះសរមប់ែតអនកសំុទិដឋ ករជពលរដឋកមពុជបុ៉េណណ ះ។ ចំេពះជនជតិដៃទ

េទៀត សថ នទូតអចនឹងេសនសំុឯកសរបែនថមេរកពីេនះ។ សរមប់ព័ត៌មនលមអិត សូមទក់ទងផទ ល់

េទសថ នតំណងករទូតៃនបណត របេទសដូចបនេរៀបរប់ខងេល។  



៩- ពក់ព័នធនឹងពកយសំុទិដឋ ករសរមប់េទពយបលជំងឺ េលកអនកអចសួរព័ត៌មនជក់លក់េន

តមសថ នទូតខងេល។  

១០-  ចំេពះកុមរជអនីតិជនែដលរតូវេធវដំេណ រែតឯង រតវូមនលិខិតអនុញញ តពីឪពុកមត យ ឬពី

តំណងរសបចបប់។  

១១- ចំេពះទិដឋ កររបេភទេផសងេទៀត ដូចជទិដឋ ករសរមប់រយៈេពលែវងជងេដម រតវូអនុវតតេទ

តមចបប់ៃនរបេទសែដលេលកអនករតវូេធវដំេណ រេទ។ ពកយសំុទិដឋ ករេនះរតូវេផញេទកន់សថ ន

ទូតតំណងករទូតពក់ព័នធនីមួយៗ។  

សរមប់ព័ត៌មនបែនថម បុគគលិកបេរមករេនតមបណត សថ នតំណងករទូតខងេលរង់ចំបេរម

េលកអនកជនិចច៕     

 

 


