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សៀវភៅពត៌មានស្តីពីការទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅត្រវ៉្រន់របស់ប្រជាជនថ្មី 

តារាងរៀបសំនួរនិងចំលើយ (Q&A)

សំនួរនិងចំលើយ(Q&A) មើលតាមទំព័រ

បាសិនបើចង់ប្តូរទិដ្ឋាការសា្នាក់អាសា័យបណោ្តាះអាសន្នទៅជាទិដ្ឋា  

ការសា្នាក់អាសា័យអាណិកជន តើតាូវស្នើសុំដោយរបៀបណា?
20

តើតាូវធ្វើយា៉ាងដូចម្ត៉េចទៅដើមាបីពនាយប័ណ្ណសា្នាក់នៅសំរាប់អាណិកជនបរទា

ស?
21

តើតាូវធ្វើយា៉ាងដូចម្ត៉េចទៅបាសិនបើភ្លាចពនាយប័ណ្ណសា្នាក់នៅបណោ្តាះអាស

ន្នសំរាប់អាណិកជន?
21

បាសិនបើបាត់លិខិតឆ្លងដានបរទាសតើតាូវស្នើសុំធ្វើថ្មីយា៉ាងដូចម៉្តាច? 27

បាសិនបើខ្ញុំមានបញ្ហាចាបាប់ក្នុងការសា្នាក់នៅតើតាូវរកជំនួយបាបណា? 27

បាសិនបើប្តីឬបាពន្ធជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់សា្លាប់ឬលាងលះគ្នា 

តើខ្ញុំអាចសា្នាក់នៅបន្តទៀតបានទា?
28

តើមានជួបសា្ថានភាពអ្វីតាូវលុបបំបាត់ចោលនូវការអនុញ្ញាតិឬតាូវបញាឈប់បា

សិទ្ធិភាព អាជា្ញាប័ណ្ណសា្នាក់នៅសំរាប់អាណិកជនបរទាស?
29

បាសិនបើប្តីឬបាពន្ធជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់សា្លាប់ តើខ្ញុំអាចទទួលបានកម្មសិទ្ធរូប

ណីវត្ថុទា? តើខ្ញុំគួរតារត់ឯកសារណាខ្លះ?
29

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍6

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



សៀវភៅពត៌មានស្តីពីការទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅត្រវ៉្រន់របស់ប្រជាជនថ្មី 

តារាងរៀបសំនួរនិងចំលើយ (Q&A)

សំនួរនិងចំលើយ(Q&A) មើលតាមទំព័រ

បាសិនបើប្តីឬបាពន្ធសា្លាប់ឬលាងលះគ្នា តើខ្ញុំតាូវស្នើសុំសិទ្ធិជាអាណាពាយបា

លកូនមិនទាន់ពាញវ័យ និងចុះបញ្ជីទទួលកាតព្វកិច្ចនាះដោយរបៀបណា?
30

ឪពុកមា្តាយខ្ញុំចង់មកតាវា៉ាន់សួរសុខទុក្ខ តើខ្ញុំតាូវរៀបចំឯកសារដោយរបៀប

ណា?
31

បាសិនបើកូនខ្ញុំធំធាត់យឺតជាងក្មាងអាយុដំណាលគ្នា 

តើតាូវសុំជំនួយបាបណា?
46

តើខ្ញុំមានវិធីណា ទើបអាចទទួលបានប័ណ្ណបើកបរឡាន(ម៉ូតូ)? 64

បាសិនបើចង់ចុះឈ្មាះបាលងយកប័ណ្ណបើកបរ ខ្ញុំអាចទៅយកឯកសារដា

លទាក់ទងនៅកន្លាងណា?
65

បាសិនបើជីវភាពក្នុងការរស់នៅជួបការលំបាក 

អ្នកអាចសុំជំនួយពីអ្នកណា?
79

បាសិនបើសំណាងមិនល្អបានទទួលការវាយដំក្នុងគាួសារឬបំពានផ្លូវភាទ 

តើខ្ញុំគួរតារកជំនួយបាបណា?
83

អ្វីទៅដាលហៅថាការរំលោភ?បាសិនបើតាូវគារំលោភលើរាងកាយ  

តើតាូវតារកជំនួយបាបណា?
83

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 7



សំនួរនិងចំលើយ(Q&A) មើលតាមទំព័រ

តើធ្វើយា៉ាងម៉ាចទៅ ទើបដឹងថាអ្នកតាូវគាយកមកលក់? 85

តើការតាួតពិនិតាយមាត់សាបូនជាអ្វី? ហើយខ្ញុំអាចទៅពិនិតាយនៅទីកន្លាងណា? 91

តើខ្ញុំគួរតារីសយកវិធីណាដាលតាឹមតាូវក្នុងការ ការពារកុំអោយមានកូន? 91

តើការពិនិតាយសុដន់ថតកាំរស្មី x ជាអ្វីទៅ? ហើយរដ្ឋាភិបាលមានជំនួយបាា

ក់ឧបត្ថម្ភដារឬទា? តើតាូវពិនិតាយនៅទីកន្លាងណា?
95

ខ្ញុំធ្វើការនៅតាវា៉ាន់ តើតាូវស្នើសុំប័ណ្ណអនុញ្ញាតិអោយធ្វើការ ដាររឺទា? 99

នៅពាលធ្វើការបាសិនបើតាូវគាមើលងាយ តើខ្ញុំអាចស្នើសុំប្តឹងតាម អង្គការ  

សា្ថាប័នណាខ្លះ?
102

សៀវភៅពត៌មានស្តីពីការទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅត្រវ៉្រន់របស់ប្រជាជនថ្មី 

តារាងរៀបសំនួរនិងចំលើយ (Q&A)

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍8

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី
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១. ការស្ន្រក់នៅនិងចូលសញ្ជ្រតិ (ផ្ន្រកប័ណ្ណគ្រួសរ)

ចាប់ពីរៀបការរហូតដល់តាៀមនឹងចូលសញ្ជាតិកា្លាយជាបាជាជនសង្គមរាស្តានិយមចិន 

គឺជាការរៀនសូតាបន្តបនា្ទាប់ មួយដ៍ឆប់រហ័ស រួមមានៈ ការចុះលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការស្នើសុំទិដ្ឋាការ 

ការសា្នាក់នៅបំរុងចូលសញ្ជាតិ សូមសា្វាគមន៍លោកអ្នកដាលបំរុងនឹងកា្លាយជាចំណាកមួយនាពួកយើង!

 ការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍

1.  ចំពោះបងប្អូនសហពន្ធ័ជនបរទ្រសប្រសិនបើមិនទាន់ទទួលបានការប្រកាស់បញ្ជ្រក់ជាប្រជាជនប្រ

ទ្រសពិស្រសពីក្រសួងការបរទ្រស៖

(1)  សហពន្ធ័ជនបរទ្រសដ្រលរៀបការក្នុងប្រទ្រសជាមួយពលរដ្ឋត្រវ៉្រន់ចាំបាច់ត្រូវទៅចុះបញ្ជីអាពា

ហ៍ពិពាហ៍នៅក្រសួងស្ថិតិនិងត្រៀមឯកសរដូចខាងក្រ្រម ៖

(១)  អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណភាគីទាំងសងខាង (ពលរដ្ឋតាវា៉ាន់តាូវបងា្ហាញនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់ 

សហពន្ធ័ជនបរទាសតាូវបងា្ហាញលិខិតឆ្លងដាន លិខិតសា្នាក់នៅ)។

(២)  ឯកសារបញ្ចាក់ក្នុងសា្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍នាចាបាប់ដើមតាូវបកបាាជាភាសាចិននិងតាួតពិនិតាយពីអគ្គរ

ដ្ឋទូត (ហៅថាទូតតំណាងបាទាស)។

(៣)  សំបុតាបញ្ជាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ (តាូវមានសាកាសីពីរនាក់ចុះហត្ថលាខា)។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍10

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



(៤)  សៀវភៅគាួសារជាពលរដ្ឋខ្ញុំ ្ រូបថតដាលសាបលក្ខខណ្ឌក្នុងរយៈពាល២ឆ្នាំថ្មីៗ១សន្លឹក 

ឬសានរូបថតឌីជីថល (លក្ខខណ្ឌថ្មីនារូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋ អាចចូលសាាវជាាវក្នុង『វាប

សាយនាយកដ្ឋានកិច្ចការនាកាសួងមហាផ្ទា វាបសាយ (https://www.ris.gov.tw)』។

(៥)  សាចក្តីបាកាស់ការបាើបាាស់ឈ្មាះជាភាសាចិនរបស់សហពន្ធ័ជនបរទាស (ឯកសារដាលតាូវតាៀមបំ

រុងខាងលើចាំបាច់តាូវបងា្ហាញជាចាបាប់ដើម)។

(2)  ពលរដ្ឋដ្រលមានសំបុត្របញ្ជ្រក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយសហពន្ធ័ជនបរទ្រសដ្រលមានប្រសិទ្ធិភា

ពលើផ្លូវច្របាប់ត្រូវ ទៅចុះបញ្ចីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅសលាសង្ក្រត់ ឯកសរដ្រលត្រូវត្រៀមរួមមាន៖

(១)  អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណភាគីទាំងសងខាង (ពលរដ្ឋខ្ញុំតាូវបងា្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពលរដ្ឋខ្ញុំ សហពន្ធ័ជ

នបរទាសតាូវបងា្ហាញលិខិតឆ្លងដាន លិខិតសា្នាក់នៅ) ។

(២) ឯកសារនាចាបាប់ដើមតាូវបកបាាជាភាសាចិននិងតាួតពិនិតាយពីអគ្គរដ្ឋទូត។

(៣)  អ្នកដាលតាូវបានពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់សំបុតាអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងបាទាស ឬបាន 

(ចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍) នៅសាលាសងា្កាត់រួចសាាច ដោយឯកសារដើមបានបញ្ជាក់ជាភាសាចិន 

និងសំគល់ថា『សមសាបលក្ខខណ្ឌនាចាបាប់』នោះមិនបាច់បងា្ហាញនូវលិខិតបញ្ជាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍

ទា។

(៤)  សៀវភៅគាួសារជាពលរដ្ឋខ្ញុំ ្ រូបថតដាលសាបលក្ខខណ្ឌក្នុងរយៈពាល២ឆ្នាំថ្មីៗ១សន្លឹក

ឬ សានរូបថតឌីជីថល (លក្ខខណ្ឌថ្មីដាលទាក់ទិននឹងរូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្

ឋ អាចចូលសាាវជាាវក្នុង『វាបសាយនាយកដ្ឋានកិច្ចការនាកាសួងមហាផ្ទា វាបសាយ  

(https://www.ris.gov.tw)』)។

(៥)  សាចក្តីបាកាស់ការបាើបាាស់ឈ្មាះជាភាសាចិនរបស់សហពន្ធ័ជនបរទាស  

(ឯកសារដាលតាូវតាៀមបំរុងខាងលើចាំបាច់តាូវបងា្ហាញជាចាបាប់ដើម)។

2.  ចំពោះសហពន្ធ័ជនបរទ្រស ប្រសិនបើមិនទាន់ទទួលបានការប្រកាស់បញ្ជ្រក់ជាប្រជាជនប្រទ្រសពិ

ស្រសពីក្រសួងការបរទ្រស

តាូវឆ្លងកាត់ការចុះបញ្ចីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមបាបបទនាបាទាសដើម និងទទួលបានសៀវភៅអាពាហ៍ពិពាហ៍

សាបចាបាប់ពីបាទាសដើម ឬសំបុតាបញ្ជាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើម ដាលចាបាប់ដើមបកបាាជាភាសាចិន បនា្ទាប់មកតាូវ

ស្នើសុំធ្វើកិច្ចសំភាសន៍ និងតាួតពិនិតាយឯកសារនៅអគ្គរដ្ឋទូតបណា្តាបាទាសដើម កាាយមកគូសា្វាមី/ភរិយាជាពលរដ្ឋ

តាវា៉ាន់អាចយកឯកសារសំគល់ដូចខាងកាាម ទៅចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅសាលាសងា្កាត់៖

(1)  អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណភាគីទាំងសងខាង (ពលរដ្ឋខ្ញុំតាូវបងា្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពលរដ្ឋខ្ញុំ សហពន្ធ័ជ

នបរទាសតាូវបងា្ហាញលិខិតឆ្លងដាន លិខិតសា្នាក់នៅ)។

(2)  ឯកសារបញ្ចាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដាលឆ្លងកាត់ការពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់ពីអគ្គរដ្ឋទូត ឬការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិ

ពាហ៍តាមបាបបទនាបាទាសដើម (ចុះឈ្មាះអាពាហ៍ពិពាហ៍) ហើយចាបាប់ដើមតាូវបកបាាជាភាសាចិ

ននិងតាួតពិនិតាយពីអគ្គរដ្ឋទូត។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 11

ការសា្នាក់នៅនិងចូលសញ្ជាតិ (ផ្នាកប័ណ្ណគាួសារ)



(3)  សៀវភៅគាសួារជាពលរដ្ឋខ្ញុំ ្រូបថតដាលសាបលក្ខខណ្ឌក្នងុរយៈពាល២ឆ្នាថំ្មីៗ ១សន្

លឹកឬ សានរូបថតឌីជីថល (លក្ខខណ្ឌថ្មដីាលទាក់ទិននឹងរូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋ 

អាចចូលសាាវជាាវក្នងុ『វាបសាយនាយកដ្ឋានកិច្ចការនាកាសួងមហាផ្ទា វាបសាយ(https://www.ris.

gov.tw)』។

(4)  សាចក្តីបាកាស់ការបាើបាាស់ឈ្មាះជាភាសាចិនរបស់សហពន្ធ័ជនបរទាស  

(ឯកសារដាលតាូវតាៀមបំរុងខាងលើចាំបាច់តាូវបងា្ហាញជាចាបាប់ដើម)។

 ទិដ្ឋ្រការ

1.  មុនព្រលសហពន្ធ័ជនបរទ្រសមកត្រវ៉្រន់ ត្រូវត្រទៅស្ថ្រនទូតត្រវ៉្រន់ប្រចាំក្រ្រប្រទ្រស ដើម្របីស្នើសុំ

ទិដ្ឋ្រការអមញាតិសន្ត្រនមកត្រវ៉្រន់ ឯកសរត្រូវការរៀបបំរុងនៅព្រលស្នើសុំមាន៖

(1)  លិខិតឆ្លងដានជាតិរបស់បាក្ខជន តាូវមានសុពលភាពរយៈពាល៦ខាឡើងទៅ ហើយទំព័រសរ។

(2)  បំពាញតារាងទិដ្ឋាការស្នើសុំ តារាងស្នើសុំតាូវទៅកាន់វាបសាយនា [តំបន់បំពាញស្នើសុំទំរង់បាប

បទតាមអនឡាញ]របស់កាសួងការបរទាសនាសា្ថានទូតកុងស៊ុល មកធ្វើការបំពាញស្នើសុំបាបប

ទហើយថតចម្លងទំរង់បាបបទទិដ្ឋាការ ដោយមានដិតចាញលាខកូដផង បាក្ខជនតាូវចុះហត្ថលា

ខាបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់ខ្លួន ពាមទាំងបិទរូបថតពណ៌ចំរុះ ទំហំពីរអ៊ិញដាលថតក្នុងរយៈពាល៦ខា 

ទាសភាពរបស់រូបថតតាូវមានជាពណ៌ ស។

(3)  សៀវភៅប័ណ្ណគាួសាររងទាំងមូល នាចាបាប់ដើម១ចាបាប់ដាលស្នើសុំក្នុងរយៈពាល៣ខាថ្មីៗរបស់ប្តីឬ

បាពន្ធ័ដាលជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់ ដោយមានចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាឹមតាូវពាមទាំងមានកត់តាាសញ្ជាតិ 

ឈ្មាះបរទាសនិងថ្ងាខាកំណើត របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស។

(4)  លិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដាលបាគល់ដោយរដ្ឋាភិបាល 

ដើមនិងហ្វូតូ១ចាបាប់លិខិតបញ្ជាក់ លិខិតបញ្ជាក់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយមិនបានដក់កំហិតលក្ខ័ណ 

ចាបាប់ដើមនិងហ្វូតូ១ចាបាប់ តាូវបកបាាជាភាសាចិនឬអង់គ្លាស ហើយតាូវបានបញ្ជាក់ចាញពីសា្ថានទូត

តាវា់ាន់បាចាំនៅកាាបាទាស (ពិនិតាយរួចចាបាប់ដើមបាគល់អោយវិញ)

(5)  លិខិតគ្មានកត់តាាឧកាិដ្ឋកម្មឬបណ្ណ័ពលរដ្ឋល្អដាលនៅមានរយៈពាលសុពលភាពដាលរាជរដ្ឋាភិបាលរ

បស់ខ្លួនបាន បើកចាកជូនឱាយនាចាបាប់ដើម១ចាបាប់ តាតាូវបកបាាជាអត្ថបទភាសាចិនឬអង់គ្លាស ពាមទាំ

ងតាូវឆ្លងកាត់ការតាួតពិនិតាយផ្ទៀងផ្តាត់របស់សា្ថានទូតតាវា៉ាន់ ដាលនៅកាាបាទាស (បាសិនបើលិខិតប

ញ្ជាក់នាះបញ្ជាក់ថាមានសុពលភាពនឹងយកតាាប់តាមសុពលភាពហ្នឹង ផ្ទុយទៅវិញបាសិនបើមិនបាន

កត់សំគល់សុពលភាព នោះទាគឺរាប់ពីថ្ងាដាលបាក្ខជន ដក់ពាកាយស្នើសុំហើយថ្ងាដាលរាជរដ្ឋាភិបាល

របស់ ខ្លួនបានបើកចាកជូនឱាយរាប់ឡើងគឺមានសុពលភាព១ឆ្នាំ)។

(6)  លិខិតបញ្ជាក់ពីការពិនិតាយសុខភាពដោយសាប លក្ខណៈក្នុងរយៈពាល3ខាថ្មីៗនាចាបាប់ដើមនិងចាបាប់ថ

តចម្លង១ចាបាប់ តាតាូវបងា្ហាញចាញលិខិតបញ្ជាក់ ពីមន្ទីរពាទាយពិនិតាយសុខភាពឬមន្ទីរពាទាយកាាបាទាស

ដាលកាសួងសុខុមាលភាពផ្នាក សុខភាពរបស់មន្ទីររដ្ឋបាលបានកំណត់សមា្គាល់ឱាយសហពន្ធ័ជនបរទា

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍12

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



សទៅពិនិតាយ  លិខិតបញ្ជាក់ការពិនិតាយសុខភាព ក្នុងនោះដារបើពិនិតាយនៅកាាបាទាសតាូវភា្ជាប់នូវចាបាប់

បកបាាជាភាសាចិនឬអង់គ្លាស ពាមទាំងតាូវឆ្លងកាត់ការតាួត ពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់របស់សា្ថានទូតតាវា៉ាន់ដា

លនៅកាាបាទាស។

(7)  លិខិតបញ្ជាក់ពីឯកសារផាសាងទៀតមានទាពាយសមាបត្តិ លិខិតបញ្ចាក់មកតាវា៉ាន់ នាគោលបំណង លិខិតប

ញ្ជាក់ពីឯកសារអ្នកធានាមកតាវា៉ាន់។

(8) ថ្លាទិដ្ឋាការ។

2.  កំណត់ចំណាំ៖ ការសង្ខ្របស្តីការន្រះប្រសិនបើមានប្តូរផ្ល្រស់អាចទៅមើលតាមទំព័រវ្របសយស្ថ្រន

ទូតការបរទ្រស (អស័យដ្ឋ្រនៈ https://www.boca.gov.tw) មានប្រកាសបញ្ហ្រពីឯកសរថ្មីឬស្ថ្រ

នទូតការបរទ្រសប្រចាំនៅក្រ្រប្រទ្រស។

 ការស្ន្រក់នៅ

1. ស្នើសុំប័ណ្ណស្ន្រក់នៅបណ្ត្រះអាសន្នសំរាប់អាណិកជនបរទ្រស

(1) អ្នកដ្រលកាន់ទិដ្ឋ្រការស្ន្រក់នៅអមញាតិសន្ត្រនមកត្រវ៉្រន់

ចំពោះបាជាជនថ្មីដាលកាន់ ទិដ្ឋាការសា្នាក់នៅអមញាតិសនា្តាន កាាយ ពីមកដល់តាវា៉ាន់នៅក្នុងរយៈពាល១៥

ថ្ងាប្តីបាពន្ធ័តាូវតាទៅ កាសួងមហាផ្ទាចាញចូលបាទាសនិងនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍ជាមួយគ្នា ដើមាបីស្នើសុំ

ប័ណ្ណសា្នាក់នៅសំរាប់អាណិកជនបរទាស។

នៅពាលស្នើសុំតាូវបំរុងឯកសារនិងសោហ៊ុយថ្លាឯកសាររួមមាន៖

(១)  ទំរង់បាបបទស្នើសុំពាមទាំងបិទរូបថតពណ៌ចំរុះ ដាលមានទំហំសមាមាតាដូចរូបថតអត្តសញ្ញាណប័

ណ្ណពលរដ្ឋហើយថតក្នុងរយៈពាល១ឆ្នាំ១សន្លឹក។

(២)  លិខិតឆ្លងដាននិងទិដ្ឋាការសា្នាក់អាសា័យ។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 13

ការសា្នាក់នៅនិងចូលសញ្ជាតិ (ផ្នាកប័ណ្ណគាួសារ)



(៣)  ឯកសារបញ្ជាក់ពីមូលហាតុស្នើសុំសា្នាក់នៅដូចជា សៀវភៅប័ណ្ណគាួសារដាលបានបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជី

អាពាហ៍ពិពាហ៍រួចសាាចឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគូសា្វាមី/ភរិយាជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់។

(៤)  សោហ៊ុយឯកសារ (អ្នកដាលស្នើសុំលើកទី១គឺបាគល់សុពលភាពឱាយរយៈពាលតា១ឆ្នាំប៉ុណោ្ណាះ 

សោហ៊ុយគិតជារាល់១ឆ្នាំគឺ 1000 យានតាវា៉ាន់)

(2)  អ្នកដ្រលកាន់នូវទិដ្ឋ្រការស្ន្រក់អាស្រ័យនៅក្នុងនមជាញាតិធានដោយ ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្រយ

ចូលប្រទ្រសត្រវ៉្រន់

សហពន្ធ័ជនបរទាស ដាលកាន់ទិដ្ឋាការសា្នាក់អាសា័យនៅក្នុងនាមជាញាតិធានាកាាយ ពីចូលមកកាន់បាទាស 

តាវា៉ាន់រយៈពាលនាការសា្នាក់អាសា័យបណោ្តាះអាសន្ននៅមុនថ្ងាផុតកំណត់៣០ថ្ងា តាូវទៅកាន់សា្ថានី 

យ៍សាវាកម្មរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍នាកាសួងមហាផ្ទា(តំបន់ដាលសា្នាក់នៅ) មកធ្វើការស្នើសុំ

ប្តូរជា[បណ្ណ័សា្នាក់អាសា័យអាណិកជន]ក៍ប៉ុន្តតាូវតាសា្នាក់អាសា័យក្នុងអំឡុងពាល៦០ថ្ងាឡើងទៅ មាយ៉ាងវិញ

ទៀតដោយមិនតាូវបានទីភា្នាក់ងារអាជា្ញាធរចាកជូនទិដ្ឋាការដោយដក់កំហិតកត់សមា្គាល់ថាមិនអាចធ្វើការព

នាយពាលបាន (NO EXTENSION) ឬដក់កំណត់លើទិដ្ឋាការដាលនៅមានបាសិទ្ធិភាពដទាផាសាងទៀត 

ទើបអាចដក់ពាកាយស្នើសុំបាន

នៅពាលដក់ពាកាយស្នើសុំ ឯកសារតាូវបំរុងមានដូចជា៖

(១)  បិទភា្ជាប់រូបថតពណ៌ចំរុះ ដាលមានទំហំ2អ៊ិញ ទំហំមានដូចរូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋដាលថតក្នុ

ងរយៈពាល១ឆ្នាំ១សន្លឹក លើទំរង់បាបបទស្នើសុំ។

(២)  លិខិតឆ្លងដាន (រយៈពាលសុពលភាពយា៉ាងហោចណាស់តាូវមាន៦ខាឡើង) និងទិដ្ឋាការសា្នាក់អាសា័

យបណោ្តាះអាសន្ន។

(៣)  លិខិតបញ្ជាក់ពីការពិនិតាយសុខភាពដាលសាបក្នុងកាបខណ្ឌលក្ខណៈ (តារាង ខ) ក្នុងរយៈពាល៣ខាថ្មី

ៗនាចាបាប់ដើមនិងចាបាប់ថតចម្លង១ចាបាប់ ដាលចាញដោយមន្ទីរពាទាយពិនិតាយសុខភាពជនបរទាសឬមន្ទី 

រពាទាយកាាបាទាសដាលកាសួងរដ្ឋបាលផ្នាកសុខុមាលភាពដាលបានដក់កំណត់សមា្គាល់ឱាយទៅពិនិតាយ

។អ្នកដាលធ្វើការពិនិតាយសុខភាពនៅកាាបាទាស ចាបាប់ដើមតាូវបកបាាជាភាសាចិនហើយតាូវឆ្លងកាត់

ការតាួតពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់ពីសា្ថានទូតតាវា៉ាន់ដាលនៅកាាបាទាសជាមុនសិន។

(៤)  លិខិតបញ្ជាក់ជាពលរដ្ឋល្អក្នុងរយៈពាល១ឆ្នាំថ្មីៗ ដាលរដ្ឋាភិបាលបស់ខ្លួនបានចាកជូននូវលិខិតបញ្ជាក ់

ថាគ្មានកត់តាាអំពើឧកាិដ្ឋកម្មឬ ពាឹត្តប័តាថ្កាលទោសក្នុងរយៈពាល៥ឆ្នាំ (ឯកសារដើមនាពាឹត្តប័តា

ថ្កាលទោសគឺតាូវបកបាាជាភាសាចិននឹងតាូវឆ្លងកាត់ការពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយតាូវបានទទួលសា្គាល់

ពីសា្ថានទូតនៅកាាបរទាសរបស់បាទាសតាវា៉ាន់ជាមុនសិន)ក្នុងរយៈពាល៣ខានាលិខិតបញ្ជាក់ការកត់

តាាពាហ្មទណ្ឌរបស់ស្នងការប៉ូលីសនាបាទាសតាវា៉ាន់ (ដោយគ្មានកត់តាាអំពើឧកាិដ្ឋកម្ម អ្នកដាលទើប

ចូលមកសា្នាក់អាសា័យគឺមិនបាច់ភា្ទាប់មកតាមទា)។

(៥)  លិខិតបញ្ជាក់ពីអាស័យដ្ឋានទីលំនៅ (អាស័យដ្ឋានដូចគ្នាមិនបាច់ភា្ជាប់មកតាមទា) ។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍14

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



(៦)  សៀវភៅប័ណ្ណគាួសារឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពលរដ្ឋខ្ញុំនាចាបាប់ដើម១ចាបាប់ (ដោយមានចុះបញ្ជីអាពា

ហ៍ពិពាហ៍ជាមួយពលរដ្ឋខ្ញុំរួច ថាមទាំងមានបញ្ជាក់ពីសញ្ជាតិនិងឈ្មាះបរទាសរបស់បាជាជនថ្មី) ។

(៧)  ថ្លាឯកសារ (អ្នកដាលស្នើសុំលើកទី១ផ្តល់សុពលភាពតាឹមរយៈពាល១ឆ្នាំតាប៉ុណោ្ណាះ សោហ៊ុយរា

ល់១ឆ្នាំគឺ1000យានតាវា៉ាន់ តាចំពោះអ្នកដាលកាន់នូវទិដ្ឋាការសា្នាក់អាសា័យក្នុងនាមជាញាតិធានា 

តាូវបង់បន្ថាម 2200ដុលា្លាតាវា៉ាន់) ។

※បាការកំណត់សមា្គាល់

(១)  អគ្គនាយកដ្ឋាននាកាសួងមហាផ្ទា ចំពោះការឆាកពិនិតាយអ្នកដាលកាន់នូវទិដ្ឋាការសា្នាក់អាសា័យ 

ដោយញាតិធានាចូលមកពាំដាន ករណីបន្តដក់ពាកាយស្នើសុំលិខិតសា្នាក់អាសា័យអាណិកជន តាូវតាម

កធ្វើសំភាសន៍នៅនឹងកន្លាងផ្ទាល់ឬជាើសរីសពាលវាលាមកធ្វើសំភាសន៍។

(២)  ឯកសារបរទាសតាូវតាបកបាាជាភាសាចិន ពាមទាំងតាូវយកទៅកាន់សា្ថានទូតនៅកាាបាទាសរបស់តា

វា៉ាន់តាួតពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមុន ទើបយកចូលមកបាើបាាស់នៅតាវា៉ាន់បាន។

អនុសសន៍សំខាន់ (១)

★	គ្រប់ក្រសួងស្ថិតិតាមសំង ចិនមានបំរើស្រវដូចជា

ស្នើសុំចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍គាួសារ តាៀមចូលសញ្ជាតិ ចុះបញ្ជីគាួសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

★	ស្ថ្រនទូតត្រវ់្រន់ប្រចាំនៅក្រ្រប្រទ្រសបំរើស្រវដូចជា

ស្នើសុំទិដ្ឋាការ បញ្ជាក់ឯកសារ

★	 	ក្រសួងមហាផ្ទ្រច្រញចូលប្រទ្រសនិងនយកដ្ឋ្រនអន្ត្រប្រវ្រសន៍បំរើស្រវដូចជា

ស្នើសុំប័ណ្ណសា្នាក់នៅសំរាប់អាណិកជនបរទាស ប័ណ្ណសា្នាក់នៅ ជារៀងរហូត ប័ណ្ណសា្នាក់នៅក្នុងតាវា៉ាន់ 

ប័ណ្ណតាំងលំនៅក្នុងតាវា៉ាន់

2. ការដក់ពាក្រយស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញ្រតិអាណិកជនស្ន្រក់នៅជាអចិន្ត្រ្រយ៍

សហពន្ធ័ជនបរទាស ដាលទទួលបានប័ណ្ណសា្នាក់អាសា័យអាណិកជន ដោយសាបនឹងចាបាប់

និងសា្នាក់អាសា័យ ក្នុងរយៈពាល៥ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយក្នុង១ឆ្នាំសា្នាក់អាសា័យលើសពី១៨៣ថ្ងាឡើងទៅ 

គឺអាចទៅកាន់សា្ថានីយ៍សាវាកម្មរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍នាកាសួងមហាផ្ទា (នាតំបន់សា្នាក់នៅ) 

ដើមាបីដក់ពាកាយស្នើសុំ លិខិតអនុញ្ញាតិអាណិកជនសា្នាក់នៅជាអចិន្តាាយ៍បាន ។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 15

ការសា្នាក់នៅនិងចូលសញ្ជាតិ (ផ្នាកប័ណ្ណគាួសារ)



នៅពាលស្នើសុំតាូវបំរុងរៀបចំឯកសារនិងសោហ៊ុយឯកសាររួមមាន៖

(1)  ទំរង់បាបបទនាការសា្នាក់អាសា័យ ជាអចិន្តាាយ៍ពាមទាំងមានបិទរូបថតពណ៌ចំរុះ២អ៊ិញ១សន្លឹក ថតក្នុ

ងរយៈពាល១ឆ្នាំថ្មីៗហើយទំហំរូបថតមានដូចអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋដារ។

(2)  លិខិតឆ្លងដានថ្មីនិងចាស់នាចាបាប់ដើមនិងចាបាប់ថតចម្លង១ចាបាប់ (ចាបាប់ដើមកាាយបពីពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទា

ត់រួចបាគល់ជូនវិញ) ។

(3)  លិខិតសា្នាក់អាសា័យអាណិកជននា ចាបាប់ដើមនិងចាបាប់ថតចម្លង១ចាបាប់ (ចាបាប់ដើមកាាយបពីពិនិតាយ

ផ្ទៀងផ្ទាត់រួចបាគល់ជូនវិញ) ។

(4) លិខិតបញ្ជាក់ពីការពិនិតាយសុខភាពដាលសាបនឹងលក្ខណៈសមាបត្តិ។

(5) លិខិតបញ្ជាក់ពីទាពាយសមាបត្តិឬជំនាញសិលាបៈពិសាស។

(6)  លិខិតបញ្ជាក់ពលរដ្ឋល្អក្នុងរយៈពាល១ឆ្នាំថ្មីៗ ចាប់ពីថ្ងាដាលរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនបានចាកជូន នូវលិខិ

តបញ្ជាក់ថាគ្មានកត់តាាអំពើឧកាិដ្ឋកម្ម ឬពាឹត្តប័តាថ្កាលទោសក្នុងរយៈពាល៥ឆ្នាំ (ឯកសារដើមនាប័

ណ្ណពលរដ្ឋល្អនិងចាបាប់បកបាាជាភាសាចិនគឺតាូវឆ្លងកាត់ការពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយទទួលសា្គាល់ពីសា្ថា

នទូតនៅកាាបាទាសរបស់បាទាសតាវា៉ាន់សិន) ។ និងលិខិតកត់តាាពាហ្មទណ្ឌរបស់ស្នងការប៉ូលីសក្នុង 

រយៈពាល៣ខា (គ្មានកត់តាាអំពើឧកាិដ្ឋកម្ម អ្នកដាលទើបចូលមកសា្នាក់អាសា័យនៅតាវា៉ាន់គឺមិនបា 

ច់ភា្ជាប់មកតាមទា) ។

(7)  ឯកសារបញ្ចាក់ដាលពាក់ពន្ធ័ផាសាងទៀតដូចជា៖ សៀវភៅប័ណ្ណគាួសារ ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពល 

រដ្ឋតាវា៉ាន់(ដោយមានចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយពលរដ្ឋតាវា៉ាន់រួចសាាច ថាមទាំងបញ្ជាក់ពីសញ្ជាតិន ិ

ងឈ្មាះបរទាសរបស់បាជាជនថ្មី) ។ សំបុតាអាពាហ៍ពិពាហ៍និងឯកសារដាលអាសា័យមើលតាមសា្ថាន

ភាពសំណុំរឿង។

(8)  សោហ៊ុយថ្លាឯកសារតម្លាជាទឹកបាាក់ 1000 0យានតាវា៉ាន់។

កត់សមា្គាល់៖ 

ជនបរទាសសា្នាក់អាសា័យដោយលក្ខណៈសាបចាបាប់ក្នុងរយៈពាល៥ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយរាល់លើកចាញចូលបា

ទាសនៅក្នុងរយៈពាល៣ខាគឺមិនចាំបាច់ភា្ជាប់នូវប័ណ្ណបញ្ជាក់ ការពិនិតាយសុខភាពនិងលិខិតបញ្ជាក់កត់តាារប

ស់ស្នងការប៉ូលីសនាបាទាសកំណើតរបស់ខ្លួននោះទា។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍16

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



អនុសសន៍សំខាន់ (២)

ចំពោះសហពន្ធ័ជនបរទាសមកដល់តាវា៉ាន់ កាាយមកអាចជាើសរីសធ្វើប័ណ្ណសា្នាក់នៅជារៀងរហូតឬតាៀមចូលស

ញ្ជាតិបាទាសខ្ញុំ 

រូបតារាងដាលមានតាមលំដប់៖

បាបបទនាការស្នើសុំសា្នាក់នៅជាអចិន្តាាយ៍

កាសួងស្ថិតិ ចុះ បញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មអគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍៖ ការស្នើសុំលិខិតសា្នាក់នៅអាណិកជន

ដោយសាបតាមចាបាប់បាទាសខ្ញុំបន្ត

កាសួងមហាផ្ទាចាញចូលបាទាសនិងនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍

សា្ថានទូតតាវា៉ាន់បាចាំនៅកាាបាទាស ស្នើសុំទិដ្ឋាការអមញាតិសនា្តាន

ឬស្នើសុំទិដ្ឋាការសា្នាក់នៅចាប់ពី៦០ថ្ងាទៅ ហើយមិនតាូវមានដក់កំហិត

មិនឱាយពនាយពាលឬដក់កំហិតប្តូរទិដ្ឋាការនោះទា

សា្នាក់អាសា័យក្នុងរយៈពាល៥ឆ្នាំជាប់គ្នា 

ហើយក្នុង១ឆ្នាំសា្នាក់នៅលើសពី១៨៣ថ្ងា

ប័ណ្ណសា្នាក់នៅមានរូបរាងបាបអញ្ចឹង

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 17

ការសា្នាក់នៅនិងចូលសញ្ជាតិ (ផ្នាកប័ណ្ណគាួសារ)



អនុសសន៍សំខាន់ (៣)

អនុសសន៍សំខាន់ (៤)

សា្នាក់នៅតំបន់តាវា៉ាន់ បាសិនបើមានការ ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ តាូវតាស្នើសុំប្តូរអាស័យដ្ឋានក្នុងរយៈពាល១៥ 

ថ្ងាបនា្ទាប់ពីការប្តូរនាះកើតឡើង។ របៀបចាត់ចាងប័ណ្ណហួសកំណត់៖ ពិន័យជាទឹកបាាក់តាវា៉ាន់២០០០យានឡើង

ទៅឬ ១០០០០យានចុះកាាម។

★	អង្គការទទួលចាត់ច្រង៖

អាស័យដ្ឋានថ្មីនាសា្ថានីយ៍សាវាកម្មអគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍នាកាសួងមហាផ្ទា

★	ឯកសររៀបបំរុង៖

១. ទំរង់បាបបទស្នើសុំពាមទាំងមានបិទរូបថតពណ៌ចំរុះ២អ៊ិញ១សន្លឹកដោយថតក្នុងរយៈពាល១ឆ្នាំថ្មីៗ ហើយ

ទំហំរូបថតមានដូចអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋដារ។

២. លិខិតឆ្លងដាន។

៣. លិខិតសា្នាក់អាសា័យអាណិកជន។

៤. ឯកសារបញ្ចាក់បន្ថាមដាលពាក់ពន្ធ័នឹងឯកសារនាចាបាប់ដើម៖ដូចជា កិច្ចសនាយជួល។

★	ការពិនិត្រយសុខភាពសំរាប់ធ្វើលិខិតស្ន្រក់អាស្រ័យ

នៅពាលសហពន្ធ័បរទាសមកដក់ពាកាយស្នើសុំលិខិតសា្នាក់អាសា័យ តាូវតាបងា្ហាញចាញនូវ 

[លិខិតបញ្ជាក់ពិនិតាយសុខភាពនាបាទាសដាលតាូវពិនិតាយ] (តារាង ខ) 

បាភាទនាការពិនិតាយសុខភាពតាូវអនុលោមតាមបទបញ្ញាតិរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលនាផ្នាកសុខុមាលភាព។

កំណត់សមា្គាល់៖ បាសិនបើអ្នកកាន់នូវទិដ្ឋាការសា្មាក់អាសា័យដាលញាតិធានាឬស្នើសុំលិខិតសា្នាក់អាសា័យនៅ

តាវា៉ាន់គឺមិនចាំបាច់ទា។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍18

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



អនុសសន៍សំខាន់ (៥)

★	ការដក់ពាក្រយស្នើសុំកាតសុខាភិបាល

សហពន្ធ័ជនបរទាស ដាលទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតិសា្នាក់អាសា័យអាណិកជន 

ដោយបានសា្នាក់នៅតាវា៉ាន់រយៈពាល៦ខាជាប់គ្នាឬធា្លាប់ចាញកាាបាទាស១លើកតាមិនហួសពី៣០ថ្ងា គិតតាម

អំឡុងពាលសា្នាក់នៅជាក់លាក់រួច កាត់ចោលចំនួនថ្ងាដាលចាកចាញបាទាស 

បនា្តាប់មកបួកសរុបឱាយបានចំនួន៦ខាឡើងនឹងអាចចូលរួមក្នុងការធានារា៉ាប់រងសុខភាពតាមប្តី-បាពន្ធបាន។

បណា្តាញសាវាកម្មដោយមិនបាច់បង់ថ្លាទូរស័ព្ទរបស់

មន្ទីរធានារា៉ាប់រងសុខភាព៖0800-030-598

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 19

ការសា្នាក់នៅនិងចូលសញ្ជាតិ (ផ្នាកប័ណ្ណគាួសារ)



ប្រសិនបើចង់ប្តូរទិដ្ឋ្រការស្ន្រក់អាស្រ័យបណ្ត្រះអាសន្នទៅជាទិដ្ឋ្រការស្ន្រក់អាស្រ័
យអាណិកជនបរទ្រសតើត្រូវស្នើសុំដោយរបៀបណា?

អ្នកដាលកាន់នូវទិដ្ឋាការសា្នាក់អាសា័យក្នុង អំឡុងពាល៦០ថ្ងាឡើងចូលមកបាទាសតាវា៉ាន់ មាយ៉ាងវិញ

ទៀតដោយមិនតាូវបានដក់កំហិតកត់សមា្គាល់ថាមិនអនុញ្ញាតិឱាយពនាយពាល (NO EXTENSION)

អ្នកដាលមានការធានា ដោយញាតិ ពី (ប្តី/ បាពន្ធ) ដោយចតសា្នាក់អាសា័យក្នុងអំឡុងពាលមុន 30 

ថ្ងា សូមបងា្ហាញចាញនូវឯកសារបញ្ជាក់ដាលពាក់ពន្ធ័ ហើយដក់ពាកាយស្នើសុំទៅកាន់អង្គការដាលទទួ

លចាត់ចាងការងារនាះ៖

អង្គការទទួលចាត់ច្រង៖ សា្ថានីយ៍សាវាកម្មរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍នាកាសួងមហាផ្ទា 

(តំបន់សា្នាក់នៅ) 

ឯកសរត្រូវបំរុងនិងសោហ៊ុយថ្ល្រឯកសរ៖

១.  ទំរង់បាបបទស្នើសុំពាមទាំងមានបិទរូបថតព៌ណចំរុះ២អ៊ិញ១សន្លឹក ដាលថតក្នុងរយៈពាល១ឆ្នាំ

ថ្មីៗហើយទំហំរូបថតមានដូចអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋដារ។

២.  លិខឆ្លងដាននិងទិដ្ឋាការសា្នាក់អាសា័យបណោ្តាះអាសន្ន

៣.  សៀវភៅប័ណ្ណគាួសារ ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគូសា្វាមី/ភរិយាជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់ (ដោយមានចុះបញ្ជី

អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយពលរដ្ឋខ្ញុំរួច ថាមទាំងបញ្ជាក់ពីសញ្ជាតិនិងឈ្មាះបរទាសរបស់សហពន្ធ័ប

រទាស) ។

៤.  ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីអាស័យដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន (បញ្ជីគាួសារគឺលើកលាងមិនបាច់ភា្ជាប់មកទា)

៥.  សៀវភៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ដាលបានឆ្លងកាត់ការតាួតពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់រួច (សៀវភៅប័ណ្ណគាួសា

រឬសៀវភៅប័ណ្ណគាួសាររងចាបាប់ដើម១ចាបាប់ ដាលបាទាសតាវា៉ាន់បើកជូនក្នុងរយៈពាល៣ខា

ថ្មីៗនាះឬ អ្នកដាលមានទិដ្ឋាការចតសា្នាក់អាសា័យបណោ្តាះអាសន្នដោយភា្ជាប់លិខិតបញ្ជាក់

ញាតិធានាពាមទាំងភា្ជាប់ដោយឈ្មាះនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគូសា្វាមី/ភរិយាជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់ 

គឺមិនបាច់ភា្ជាប់មកតាមទា) ។

៦.  ថ្លាឯកសារ (អ្នកដាលស្នើសុំលើកទី១ផ្តល់ឱាយសុពលភាពរយៈពាល១ឆ្នាំតាប៉ុណោ្ណាះ 

សោហ៊ុយរៀងរាល់ ១ ឆ្នាំ គឺ ១០០០ យានតាវា៉ាន់ តាចំពោះអ្នកដាលកាន់នូវ

 ទិដ្ឋាការសា្នាក់អាសា័យក្នុងនាមជាញាតិធានា តាូវបង់បន្ថាម ២២០០ យានតាវា៉ាន់) ។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍20

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



តើត្រូវធ្វើយ៉្រងដូចម្ត៉េចទៅប្រសិនបើភ្ល្រចពន្រយាប័ណ្ណស្ន្រក់នៅបណ្ត្រះអាសន្នសំ
រាប់អាណិកជន?

សហពន្ធ័ជនបរទាស នៅពាលដាលចាំបាច់តាូវពនាយពាលសា្នាក់នៅបន្ត គួរតានៅមុនពាលប័ណ្ណសា្នាក់

នៅផុតកំណត់៣០ថ្ងា មកដក់ពាកាយស្នើសុំ។អង្គការទទួលចាត់ចាង៖

កាន់ទីភា្ន្រក់ងរដ្រលទទួលចាត់ច្រង៖ សា្ថានីយ៍សាវាកម្មរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍នាកាសួង

មហាផ្ទា (តំបន់សា្នាក់នៅ)

ឯកសរត្រូវត្រៀមបំរុងនិងសោហ៊ុយឯកសរ៖

១.  ទំរង់បាបបទស្នើសុំពាមទាំងមានបិទរូបថតព៌ណចំរុះ២អ៊ិញ១សន្លឹក 

 ដាលថតក្នុងរយៈពាល១ឆ្នាំថ្មីៗហើយទំហំរូបថតមានដូចអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋដារ។

២. លិខិតឆ្លងដាន។

៣. ប័ណ្ណសា្នាក់នៅសំរាប់អណិកជន

៤. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬសៀវភៅគាួសាររបស់ប្តីឬបាពន្ធជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់។

៥. សោហ៊ុយឯកសារ (តម្លាសុពលភាពក្នុងរយៈពាល១ឆ្នាំគឺ១០០០យានតាវា៉ាន់)។

សូមផ្តល់អនុសាសន៍ថាៈ ប្តីឬបាពន្ធជាសហពន្ធ័ជនបរទាសតាូវតាយល់ដឹងឱាយបានចាបាស់លាស់ពីសុ 

ពលភាពនាលិខិតសា្នាក់នៅរបស់ខ្លួន បាសិនបើផុតកំណត់ហើយសា្នាក់នៅមិនទាន់ពាញចំនួន៣០ថ្ងា 

បាការនាមូលហាតុដាលដក់ពាកាយស្នើសុំដើមគឺនៅតាអាចបន្តស្នើសុំបានបនា្ទាប់ពីសាបតាមចាបាប់វិន័

យទទួលយកការផកពិន័យរួចហើយ តាូវតាទៅកាន់កាសួងមហាផ្ទានាអនោ្តាបាវាសន៍មកធ្វើការស្នើ

សុំឡើងវិញ។

តម្លានាការកំណត់ផកពិន័យមានដូចខាងកាាម៖

១. ហួសពាលកំណត់ ១០ ថ្ងា ចុះកាាម ផកជាទឹកបាាក់តាវា៉ាន់ចំនួន ២០០០ យាន។

២.  ហួសពាលកំណត់ ១១ ថ្ងា ឡើងទៅ ៣០ថ្ងាចុះកាាម ផកជាទឹកបាាក់តាវា៉ាន់ចំនួន ៤០០០ 

យាន។

៣.  ហួសពាលកំណត់ ៣១ ថ្ងា ឡើងទៅ ៦០ថ្ងាចុះកាាម ផកជាទឹកបាាក់តាវា៉ាន់ចំនួន ៦០០០ 

យាន។

៤.  ហួសពាលកំណត់ ៦១ ថ្ងា ឡើងទៅ ៩០ថ្ងាចុះកាាម ផកជាទឹកបាាក់តាវា៉ាន់ ៨០០០ យាន។

៥. ហួសពាលកំណត់ ៩១ ថ្ងា ឡើងទៅ នឹងផកជាទឹកបាាក់តាវា៉ាន់ ១០.០០០ យាន។

៦.  អ្នកដាលមិនទាន់គាប់អាយុ ១៤ ឆ្នាំ មិនផកពិន័យទា តាអ្នកមានអាយុ ១៤ ឆ្នាំ ឡើងទៅ និង 

កាាមអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ហើយនឹងផកពិន័យពាក់កណា្តាល។

តើត្រូវធ្វើយ៉្រងដូចម៉្ត្រចទៅដើម្របីពន្រយាប័ណ្ណស្ន្រក់នៅសំរាប់អា
ណិកជនបរទ្រស?
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ការសា្នាក់នៅនិងចូលសញ្ជាតិ (ផ្នាកប័ណ្ណគាួសារ)



ចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍

ទីភា្នាក់ងារទទួលខុសតាូវ/សាលាសងា្កាត់

ដំណើរការនិតិវិធីដក់ពាកាយសុំចូលសញ្ជាតិនិងដំណើរការចុះបញ្ជីគាួសារនាបាជាជនថ្មីដា
លរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយពលរដ្ឋតាវា៉ាន់/ទីភា្នាក់ងារទទួលខុសតាូវ៖(អង្គភាព)

ទិដ្ឋ្រការស្ន្រក់នៅ

ទីភា្នាក់ងារទទួលខុសតាូវ/សា្ថានទូតកិច្ចការបណា្តាបាទាស

ប័ណ្ណស្ន្រក់នៅសំរាប់អាណិកជនបរទ្រស

អង្គការទទួលចាត់ចាង/សា្ថាននីយ៍សាវាកម្មនាតំបន់នានារបស់អង្គនាយកអនោ្តាបាវាសន៍

(តំបន់ទីតាំងសា្នាក់នៅ)

ការស្នើសុំចូលសញ្ជ្រតិត្រវ៉្រន់ ស្ន្រក់នៅត្រវ៉្រន់ ៣ឆ្ន្រំ 

(លិខិតបញ្ជាក់រៀងរាល់ឆ្នាំសា្នាក់នៅចាប់ពី១៨៣ថ្ងាឡើងទៅ)

ទីភា្នាក់ងារទទួលខុសតាូវ/សាលាសងា្កាត់

ស្នើសុំលាសញ្ជ្រតិដើម

(ក្នុងរយៈពាល១ឆ្នាំចាំបាច់តាូវបងា្ហាញលិខិតបញ្ជាក់ការលាលាងសញ្ជាតិដើម)

ទីភា្នាក់ងារទទួលខុសតាូវ/សា្ថានទូតបាទាសដើមដាលដក់ទីតាំងនៅតាវា៉ាន់

 ការត្រៀមចូលសញ្ជ្រតិ
សហពន្ធបរទាសដាលស្នើសុំចូលសញ្ចាតិជាពលរដ្ឋខ្ញុំ កាាយពីចាំបាច់តាូវឆ្លងកាត់ការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពា

ហ៍ ការស្នើសុំទិដ្ឋាការនិងស្នើសុំលិខិតសា្នាក់នៅអាណិកជនបរទាស និងចាំបាច់តាូវសា្នាក់នៅតាវា៉ាន់ពាញរយៈពាល៣

ឆ្នាំជាប់គ្នា ហើយក្នុង១ឆ្នាំតាូវសា្នាក់នៅពាញ១៨៣ថ្ងាឡើងទៅជាជាក់លាក់ នោះនឹងអាចស្នើសុំចូលសញ្ជាតិបាន ដោ

យដក់ពាកាយស្នើសុំទៅកាន់អង្គភាពនានា តាមបាបបទ គោលសំខាន់នាបាបបទស្នើសុំមានដូចរូបគំនូរនាះ។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍22

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



ការស្នើសុំប័ណ្ណស្ន្រក់អាស្រ័យ

អង្គភាពទទួលខុសតាូវ/សា្ថាននីយ៍សាវាកម្មនាតំបន់នានារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍

ការស្នើសុំប័ណ្ណកំណត់ស្ន្រក់នៅតំបន់ត្រវ៉្រន់

(តាូវសា្នាក់នៅពាញរយៈពាលកំណត់.ចាប់ពីផ្តល់ការសា្នាក់នៅនាះទៅ.សា្នាក់នៅបន្តមួយឆ្នាំឬពាញពីរឆ្នាំ ថា

មទាំងសា្នាក់នៅរៀងរាល់ឆ្នាំ២៧០ថ្ងាឡើងទៅ.ឬសា្នាក់នៅពាញបាាំឆ្នាំ.ថាមទាំងសា្នាក់នៅរៀងរាល់ឆ្នាំ១៨៣

ថ្ងាឡើងទៅ)

អង្គភាពទទួលខុសតាូវ/សា្ថានីយ៍សាវាកម្មនាតំបន់នានារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍

ការស្នើសុំចុះបញ្ជីអាស័យដ្ឋ្រននិងការយកអត្តសញ្ញ្រណប័ណ្ណ

ទីភា្នាក់ងារទទួលខុសតាូវ/សាលាសងា្កាត់

1. ការស្នើសុំចូលសញ្ជ្រតិ

ទីភា្ន្រក់ងរទទួលខុសត្រូវ៖ សលាសង្ក្រត់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្ន្រក់នៅ

ឯកសារដាលតាូវតាៀមបំរុងរួមមាន៖

(១) លិខិតអនុញ្ញាតិនាការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិ

(២) លិខិតសា្នាក់នៅអណិកជនឬលិខិតសា្នាក់នៅអចិន្តាាសាបចាបាប់

(៣)  លិខិតបញ្ជាក់ពីពាហ្មទណ្ឌរបស់ស្នងការប៉ូលីសថាគ្មានកត់តាាអំពើឧកាិដ្ឋកម្ម ឬឯកសារបញ្ជាក់ផាសាង

ទៀតដាលពាក់ព័ន្ធ

▲

		លិខិតបញ្ជាក់ពលរដ្ឋល្អ (គ្មានកំណត់តាាអំពើឧកាិដ្ឋកម្ម) តាូវទៅស្នើសុំនៅបាទាសដើម ឯកសារ

បញ្ជាក់ដាលរដ្ឋាភិបាលចាកជូនតាូវស្ថិតនៅមុនអំឡុងពាលស្នើសុំរយៈពាល៦ខា កាាយពីរដ្ឋាភិបា

លបាទាសដើមចាកជូននូវលិខិតបញ្ជាក់ហើយ បាសិនបើអ្នកស្នើសុំតាឡប់មកតាវា៉ាន់វិញ រួចចាញ

កាាបាទាសក្នុងអំឡុងពាលបាហាក់បាហាលគ្នា បាសិនបើអាជា្ញាធរមានការសងាស័យ អ្នកតាូវបងា្ហា

ញនូវលិខិតបញ្ជាក់ថា គ្មានកំណត់តាាអំពើឧកាិដ្ឋកម្មក្នុងអំឡុងពាលចាញកាាបាទាស។

▲

		លិខិតបញ្ជាក់មូលហាតុនាការសា្នាក់អាសា័យរបស់អ្នកស្នើសុំ ដូចជា៖ 

『សិទ្ធិសា្នាក់នៅអមញាតិសនា្តាន (សា្វាមីឬភរិយា)』 ឬអ្នកដាលមានលិខិតសា្នាក់នៅអចិន្តាា 

មិនបាច់ភា្ជាប់មកតាមទា។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 23

ការសា្នាក់នៅនិងចូលសញ្ជាតិ (ផ្នាកប័ណ្ណគាួសារ)



(៤)  ចំពោះអ្នកដាលចូលសញ្ជាតិតាវា៉ាន់ដាលសមសាបស្តង់ដតាូវតាបាកបដោយ សមត្ថភាពភាសាជាមូល

ដ្ឋាននិងបញ្ជាក់ពីចំនាះដឹងភារកិច្ចនាមជាពលរដ្ឋ។

សូមចាំបាច់បងា្ហាញនូវលិខិតណាមួយនៅខាងកាាមនាះ៖

▲

  មានលិខិតបញ្ជាក់ ការសិកាសានៅសាលាគាប់ថា្នាក់គាប់បាភាទក្នុង 

សាលារៀនរដ្ឋឬសាលារៀនឯកជន ចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅ។

▲

  មានលិខិតបញ្ជាក់ចូលរៀនពាញ ៧២ ម៉ាងនៅថា្នាក់បើកដោយរដ្ឋាភិបាល ឬអង្គការសុីវិលដាលរ

ដ្ឋាភិបាលបានបាគល់ជូនសញ្ញាប័នាប័ត។

▲

  តារាងពិន្ទុពាញលក្ខណៈដាលទទួលពិន្ទុលើសពី ៦០ ពិន្ទុក្នុងលក្ខខណ្ឌបាឡងចូលសញ្ជាតិ ឬឯអ្ន

កដាលមានអាយុ៦៥ឆ្នាំឡើងទៅលក្ខខណ្ឌតាឹម៥០ពិន្ទុឡើងទៅ។

▲

  អ្នកដាលបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណត់តាាពាញម៉ាងសិកាសានៅសាលាគាប់ថា្នាក់គាប់បាភាទ ឬតាូវបាន

ទីភា្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលកត់សមា្គាល់និងផ្ញើជូនដល់បាពន្ធ័ទីភា្នាក់ងាររដ្ឋបាល និងអ្នកដាលបានបាឡង

ទទួលបានពិន្ទុសាបលក្ខខណ្ឌចូលសញ្ជាតិ នោះមិនបាច់ភា្ជាប់ឯកសារទាំងនាះមកតាមទា អាចសាា

វជាាវតាមបាពន្ធ័ទីភា្នាក់ងាររដ្ឋបាលបាន។

(៥)  តាមចាបាប់កំណត់នាមាតាាទី ៥ ទំព័រទី៤ កថាខណ្ឌទី៣ 

 ឯកសារដើមដាលតាូវបងា្ហាញតាូវមានការពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកាសួងការកាសួងការបរទាស

(៦)  អ្នកដាលគ្មានសញ្ជាតិ គួរបងា្ហាញនូវលិខិតបញ្ជាក់គ្មានសញ្ជាតិ កាាពីលិខិតសា្នាក់នៅអណិកជនឬលិខិ

តសា្នាក់នៅអចិន្តាាយ៍ ពាមទាំងបងា្ហាញនូវលិខិតបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ ដូចជាៈ លិខិតបញ្ជាក់គ្មានស

ញ្ជាតិនាជនទាសចរណ៍ចាបាប់ដើម (កាាយពីទីភា្នាក់ងារពិនិតាយរួចបាគល់ចាបាប់ដើមជូនវិញ) ឬឯកសារ

បញ្ជាក់គ្មានសញ្ជាតិផាសាងទៀតដាលតាូវបានកាសួងមហាផ្ទាពិនិតាយសមា្គាល់រួច។

(៧)  អ្នកដាលមិនទាន់ចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាវា៉ាន់ តាូវបងា្ហាញនូវឯកសារបញ្ជាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍និងអត្តស

ញ្ញាណប័ណ្ណសហពន្ធ័បរទាសនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋតាវា៉ាន់។

(៨)  រូបថតពណ៌ចំរុះដាលថតក្នុងរយៈពាល២ឆ្នាំ ១សន្លឹក (ទំហំជាក់លាក់ដូចនឹងរូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

ពលរដ្ឋដារ ខាងកាាយសរសារនាម តាកូល)។

(៩)  តម្លានាឯកសារស្នើសុំ ១២០០យានតាវា៉ាន់ (សូមផ្តាបាាក់តាមបាាសណីយ៍ អ្នកទទួលបាាក់៖ 

កាសួងមហាផ្ទា)។

2. ការស្នើសុំលាល្រងសញ្ជ្រតិដើម

 ទីភា្ន្រក់ងរទទួលខុសត្រូវ៖ សូមធ្វើការទំនក់ទំនងទៅកាន់រដ្ឋ្រភិបាលប្រទ្រសដើម ឬស្ថ្រនទូតត្រវ៉្រន់ឬអង្គការតំ

ណាងទទួលកម្មសិទ្ធិ

3. ការស្នើសុំអាជា្ញ្រប័ណ្ណស្ន្រក់នៅក្នុងតំបន់ត្រវ៉្រន់

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ៖ ស្ថ្រនីយ៍ស្រវកម្មរបស់អគ្គនយកដ្ឋ្រនអន្ត្រប្រវ្រសន៍ (ប្រចាំទីតាំងស្ន្រក់នៅ)

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍24

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



ឯកសារតាូវតាៀមបំរុងនិងសោហ៊ុយឯកសារ៖

(១)  លិខិតស្នើសុំសា្នាក់នៅ (រូបថតពណ៌ចំរុះដាលថតក្នុងរយៈពាល២ឆ្នាំ១សន្លឹក ទំហំជាក់លាក់ដូចនឹងរូប

ថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិដារ) ។

(២)  លិខិតអនុញ្ញាតិនាការស្នើសុំចូលសញ្ជាតិចាបាប់ដើមនិងចាបាប់ថតចម្លង (កាាយពីពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់រួច 

បាគល់ចាបាប់ដើមជូនវិញ)

(៣)  លិខិតសា្នាក់នៅជាអណិកជនបរទាសចាបាប់ដើមនិងចាបាប់ចម្លង (កាាយពីពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់រួចបាគល់ 

ចាបាប់ដើមជូនវិញ)

(៤)  លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅសា្នាក់អាសា័យ ដូចជាៈ សៀវភៅគាួសារដាលមានចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិបាហ៍ជាមួយ

គូសា្វាមី/ភរិយាជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់ ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់ដោយភា្ជាប់មកចាបាប់ដើមនិងចាបាប់

ចម្លង (កាាយពីពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់រួចបាគល់ចាបាប់ដើមជូនវិញ)

(៥) សោហ៊ុយឯកសារ ១០០០ យានតាវា៉ាន់

4. ការស្នើសុំលិខិតតាំងលំនៅ នៅតំបន់ត្រវ៉្រន់

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ៖ ស្ថ្រនីយ៍ស្រវកម្មរបស់អគ្គនយកដ្ឋ្រនអន្ត្រប្រវ្រសន៍ (ប្រចាំទីតាំងស្ន្រក់នៅ)

ឯកសារតាូវបំរុងនិងសោហ៊ុយឯកសាររួមមាន៖

(១)  ទំរង់បាបបទស្នើសំុតំាងទីលំនៅ (រូបថត១សន្លកឹដាលមានទំហំដូចរូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិដារ) ។

(២) លិខិតសា្នាក់នៅ នៅតំបន់តាវា៉ាន់

(៣)  សៀវភៅប័ណ្ណគាួសារឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនាចាបាប់ដើមនិងចាបាប់ថតចម្លងរបស់ប្តីឬបាពន្ធដាលជាពល

រដ្ឋតាវា៉ាន់(ចាបាប់ដើមកាាយពីបានតាួតពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់រួចនឹងបាគល់ជូនវិញ អ្នកដាលលាងលះគ្នាគឺមិ

នបាច់ភា្ជាប់មកតាមទា) ។

(៤) លិខិតបញ្ជាក់ការពិនិតាយសុខភាពសាបលក្ខណៈក្នុងរយៈពាល៣ខាថ្មីៗ។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 25

ការសា្នាក់នៅនិងចូលសញ្ជាតិ (ផ្នាកប័ណ្ណគាួសារ)



(៥)  ឯកសារបញ្ជាក់ដាលពាក់ព័ន្ធផាសាងទៀតឧទាហរណ៍៖ បាក្ខជនដាលបានលាងលះគ្នាជាមួយនឹងប្តី ឬ 

បាពន្ធ័នាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់តាូវបងា្ហាញផ្តល់នូវវិក័យប័តាពន្ធលំនៅដ្ឋាននាអាស័យដ្ឋានដាលតាំងលំនៅ ឬកិច្ច 

សនាយជួលដាលតាឹមតាូវជាដើមនូវចាបាប់ដើមឬចាបាប់ចម្លង (ចាបាប់ដើមកាាយពីពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់រួចនឹង

បាគល់ជូនវិញ) ។

(៦)  នឹងផ្ញើសំបុតាតាឡប់មកឱាយវិញ សូមបំពាញសរសារឈ្មាះ អាស័យដ្ឋានលាខតំបន់សងា្កាត់ប៉ុស្តិ៍និងទូរ

ស័ព្ទរបស់អ្នក ទទួលសំបុតាឱាយបានតាឹមតាូវ។

(៧) សោហ៊ុយថ្លាឯកសារ ៦០០ យានចិនតាវា៉ាន់។

5. ការដក់ពាក្រយចុះបញ្ជីគ្រួសរនិងសុំទទួលយកអត្តសញ្ញ្រណប័ណ្ណពលរដ្ឋត្រវ៉្រន់

ទីភា្ន្រក់ងរទទួលខុសត្រូវ៖ អាត្រ្រនុកូលដ្ឋ្រនន្រលំនៅស្ន្រក់អាស្រ័យនបច្ចុប្របន្ន

ឯកសារតាូវបំរុងនិងសោហ៊ុយឯកសាររួមមាន៖

(១)  អាជា្ញាប័ណ្ណតាំងលំនៅសំរាប់អ្នកស្នើសុំបំពាញបាបបទការចុះបញ្ជីគាួសារ ដាលទទួលដំណឹងពីកាសួង

មហាផ្ទាការបរទាសនិងអនោ្តាបាវាសន៍។

(២)  សៀវភៅបញ្ជីគាួសារ (ចំពោះគាួសារ មានមនុសាសតាមា្នាក់ មិនចាំបាច់ភា្ជាប់មកទា ប៉ុន្តាតាូវតាៀមលិខិត

បញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិផ្ទះដាលរីចូលនៅនិងឯកសារដាលពាក់ព័ន្ធផាសាងទៀត)។

(៣)  រូបថត១សន្លឹក ដាលទំហំជាក់លាក់ដូចនឹងរូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋដារ

(៤)  ចំពោះអ្នកទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលើកដំបូង តាូវបង់បាាក់៥០យាន (តាវា៉ាន់) កាាយពីអ្នកចុះបញ្ជី

គាួសាររួចហើយក៍អាចស្នើសុំទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាមកំណត់បាន។

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានរូបរាងបាបអញ្ចឹង

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍26

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



ប្រសិនបើបាត់លិខិតឆ្លងដ្រនបរទ្រសតើត្រូវស្នើសុំធ្វើថ្មីយ៉្រងដូចម៉្ត្រច?

ប្រសិនបើខ្ញុំមានបញ្ហ្រច្របាប់ក្នុងការស្ន្រក់នៅតើត្រូវរកជំនួយប្របណា?

ស្នើសុំប្តឹងបញ្ជាក់ពីការបាត់លិខិតឆ្លងដាន

1.  បុគ្គលដក់ស្នើសុំតាូវទៅកាន់ចំណតសាវារាល់សាុកកាុងរបស់កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអ

នោ្តាបាវាសន៍នៅម៉ាងធ្វើការ ដើមាបីធ្វើការស្នើសុំ (នៅម៉ាងចាញធ្វើការតាូវទៅកាន់ចំណតសាវារា

ល់សាុកកាុងរបស់កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍ នាកងពលបាត្តិបត្តិការឯកទាស

ដើមាបីធ្វើការស្នើសុំ តាមិនអាចផ្តាំផ្ញើឱាយគាជួយធ្វើឱាយឡើយ)។

2.  ឯកសារតាូវការរៀបចំរួមមាន៖

(១) លិខិតស្នើសុំ១ចាបាប់

(២) រូបថតព៌ណចំរុះ២សន្លឹក ទំហំអ៊ិញពាក់កណា្តាលខ្លួន

(៣) លិខិតដាលអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណខ្លួន កាាពីលិខិតឆ្លងដាន។

លិខិតឆ្លងដានធ្វើជាថ្មី

លិខិតបញ្ជាក់ស្នើសុំប្តឹងនិងឯកសារដាលទាក់ទងផាសាងៗតាូវទៅរដ្ឋបាទាស 

ដើមរឺសា្ថានទូតដាលបាចាំនៅតាវា៉ាន់ ស្នើសុំធ្វើលិខិតឆ្លងដានជាថ្មីរឺជាឯកសារទាសចរណ៍។

នៅពាលដាលលោកអ្នកជួបបាទះបញ្ហាចាបាប់អំពីសា្នាក់អាសា័យ(ចតសា្នាក់បណោ្តាះអាសន្ន)គឺអាចទំ

នាក់ទំនងទៅកាន់សា្ថានីយ៍សាវាកម្មរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍នាកាសួងមហាផ្ទា 

ឬបាើទូរស័ព្ទមកសុំយោបល់និងស្វាងរកជំនួយ។សូមចូលពិនិតាយរកនៅតារាងទី១នាអាស័យដ្ឋាននិង

ទូរស័ព្ទរបស់សា្ថនីយ៍សាវាកម្មអគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 27

ការសា្នាក់នៅនិងចូលសញ្ជាតិ (ផ្នាកប័ណ្ណគាួសារ)



ប្រសិនបើប្តីឬប្រពន្ធជាពលរដ្ឋត្រវ៉្រន់ស្ល្រប់ឬល្រងលះគ្ន្រ 
តើខ្ញុំអាចស្ន្រក់នៅបន្តទៀតបានទ្រ?

១.  បាសិនបើមានប្តី ឬបាពន្ធជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់ណា១បានមរណភាពទៅ យោងតាមផ្លូវចាបាប់ សហពន្

ធ័ជនបរទាសអាចដក់ស្នើសុំសា្នាក់នៅបន្តបាន ក៍ប៉ុន្តាបាសិនបើមានឃើញសភាពល្មើសនិងករណី

ចាបាប់ គឺនៅតាលុបចោលនូវការអនុញ្ញាតិឱាយសា្នាក់នៅបាន ថាមទាំងដកហូតលិខិតសា្នាក់នៅអាណិ

កជនទៀតផង។

២.  ជនបរទាសដាលបានកា្លាយជាប្តី ឬបាពន្ធរបស់ពលរដ្ឋ ដាលមានតាំងបញ្ជីពលរដ្ឋនៅតំបន់តាវា៉ាន់ 

បាសិនបើសាមីខ្លួនទទួលបាននូវការបំពានវាយដំ ធ្វើបាបរាងកាយឬផ្លូវចិត្តពីប្តីឬបាពន្ធណាមា្នាក់ 

បនា្ទាប់មកតាូវបានតុលាការអនុញ្ញាតិចាញដីកាបញ្ជាការពារ គឺអាចដក់ពាកាយស្នើសុំសា្នាក់នៅបន្ត

បាន។

៣.  ប្តីឬបាពន្ធជាសហពន្ធ័ជនបរទាសបនា្ទាប់ពីការលាងលះគ្នា សិទ្ធិនាមូលហាតុសា្នាក់នៅតាូវបានបា

ត់បង់ ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍នាកាសួងមហាផ្ទា បដិសាធន៍មិនឱាយសា្នាក់អាសា័យបន្ត 

ថាមទាំងលុបចោលនូវសា្នាក់នៅជាអាណិកជនទៀតផង។ក៍ប៉ុន្តាអ្នកមានកម្មសិទ្ធិជាអាណាពាយបា

លរបស់កូនដាលមិនទាន់ពាញវ័យ(អនីតិជន)ដាលមានចុះបញ្ជីជាតិនៅតំបន់តាវា៉ាន់គឺអាចស្នើ

សុំសា្នាក់នៅ បន្តទៀតបាន។

៤.  ដោយទទួលរងនូវអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ តុលាការបានកាត់ក្តីឱាយលាងលះគ្នា ចំពោះអ្នកដាលមា

នកូនបង្កើតដាលមិនទាន់ពាញវ័យ(អនីតិជន)បានចុះបញ្ជីជាតិនៅតំបន់តាវា៉ាន់ គឺតាូវដក់ពាកាយ

ស្នើសុំសា្នាក់អាសា័យបន្ត។

៥.  ដោយសិទ្ធិអនុញ្ញាតិសា្នាក់នៅតាូវបានលុតបំបាត់ចោលនិងតាូវបង្ខំឱាយចាកចាញពីបាទាស វាប

ណា្តាលឱាយខូតខាតបាត់បង់យា៉ាងធ្ងន់និងលំបាកក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើការខូចខាតយា៉ាងខា្លាំងចំ

ពោះកូនៗ ដាលមិនទាន់ពាញវ័យបានចុះបញ្ជីគាួសារនៅតំបន់តាវា៉ាន់នោះ អាចដក់ពាកាយស្នើសុំ

សា្នាក់អាសា័យបន្តបាន។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍28

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



តើមានជួបស្ថ្រនភាពអ្វីត្រូវលុបបំបាត់ចោលនូវការអនុញ្ញ្រតិឬត្រូវបញ្រឈប់ប្រសិទ្ធិភាព 
អាជា្ញ្រប័ណ្ណស្ន្រក់នៅសំរាប់អាណិកជនបរទ្រស?

ប្រសិនបើប្តីឬប្រពន្ធជាពលរដ្ឋត្រវ៉្រន់ស្ល្រប់ តើខ្ញុំអាចទទួលបានកម្មសិទ្ធរូបណីវត្ថុទ្រ? 
តើខ្ញុំគួរត្ររត់ឯកសរណាខ្លះ?

១. នៅក្នុងអំឡុងពាលនាការសា្នាក់នៅ ជនដាលបាត់បង់សិទ្ធិហាតុផលសា្នាក់នៅបន្ត

២. ជនដាលស្នើសុំឯកសារក្លាងកា្លាយឬមិនតាឹមតាូវ

៣.  ជនដាលទទួលបាននូវលិខិតឯកសារខុសចាបាប់ ក្លាងបន្លំឬឯកសារកាសមាួលដោយមិនសាបចាបាប់

៤.  ជនដាលតាូវបានផ្តនា្ទាទោសដក់ពន្ធនាគរក្នុងរយៈពាលមួយឆ្នាំដោយពិតបាាកដ។ក៍ប៉ុន្តាជនដាល

ធ្វាសបាហាសបាពាឹត្តនឹងតាូវបាន លើកលាង។

៥. តាលប់មកសញ្ជាតិបាទាសខ្ញុំវិញ

៦. ជនដាលបានទទួលសញ្ជាតិរបស់បាទាសតាវា៉ាន់

៧.  ជនដាលទទួលបានសញ្ជាតិរបស់បាទាសតាវា៉ាន់ ចាកចាញបាទាសនិងសា្នាក់អាសា័យឬតាំងទីលំនៅ 

ជាអត្តសញ្ញាណជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់

៨. ជនដាលទទួលបានប័ណ្ណសា្នាក់អាសា័យអណិកជនអចិន្តាាយ៍

៩. ជនដាលតាូវបណ្តាញចាញពីបាទាស។

យោងតាមចាបាប់រដ្ឋបាបវាណីរបស់តាវា៉ាន់ សហពន្ធ័ជនបរទាសគឺមានសិទ្ធិសន្តតិកម្មមរតកចលនាឬអច

លនាទាពាយដូចសហពន្ធ័តាវា៉ាន់ដារ។បាសិនបើប្តីឬបាពន្ធណាមា្នាក់សា្លាប់បាត់ គឺតាូវតាធ្វើឡើងតាមចាបាប់

មកបំពាញចាត់ចាងសន្តតិកម្មលើទាពាយសមាបត្តិ ជាមួយគ្នានោះដារក៍តាូវដក់ពាកាយរាយការណ៍លើពន្ធ

ការ្តិ៍ដំណាលផងដារ។ប៉ុន្តានៅពាលទទួលសន្តតិកម្មលើអចលនាទាពាយសហពន្ធ័ជនបរទាសនាបាទាស

ដើមនិងបាទាសតាវា៉ាន់ក៍តាូវទទួលយកផលបាយោជន៍លើមរតកអចលនាទាពាយដោយមានភាពស្មើគ្នា 

ទើបអាចសន្តតិកម្មលើអចលនាទាពាយបាន។

ការចុះបញ្ជីលើសន្តតិកម្មគឺនៅពាលពលរដ្ឋតាវា៉ាន់បានចាកឋានក្នុងរយៈពាល៦ខា តាូវស្នើចាញការស្នើ

សុំទៅកាន់ការិយាល័យដានដី ដាលជាទីតាំងរបស់ដីធ្លី សុរិយោដីនឹងធ្វើការរាវរកពត៌មានបន្ថាម

(https://www.land.moi.gov.tw/)។
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ប្រសិនបើប្តីឬប្រពន្ធស្ល្រប់ឬល្រងលះគ្ន្រ តើខ្ញុំត្រូវស្នើសុំសិទ្ធិជាអាណាព្រយាបាលកូនមិ
នទាន់ព្រញវ័យ និងចុះបញ្ជីទទួលកាតព្វកិច្ចន្រះដោយរបៀបណា?

យោងតាមចាបាប់ពលរដ្ឋកំណត់ ទៅលើកាតព្វកិច្ចកូនដាលមិនទាន់ពាញវ័យគឺ ឪពុកមា្តាយទទួលបន្ទុក

និងការតព្វកិច្ចស្មើគ្នា។ បាសិនបើរវាងឪពុកមា្តាយមានភាគីមា្ខាងមិនអាចទទួលកាតព្វកិច្ចនាះបាន គឺចាំ

បាច់តាូវឱាយភាគីមា្ខាងទៀតកាន់កាតព្វកិច្ចនាះ។ បាសិនបើរវាងឪពុកមា្តាយភាគីណាមួយបានមរណភាព 

នោះសិទ្ធិនាការទទួលបន្ទុក មើលថាកូនដាលមិនទាន់ពាញវ័យគឺភាគីដាលនៅរស់។

យោងតាមចាបាប់ពរដ្ឋកំណត់ គោលការណ៍សំខាន់រវាងប្តីបាពន្ធទាំងពីរដាលបានលាងលះគ្នា សិទ្ធិអា

ណាពាយបាលនិងកាតព្វកិច្ចនាការចិញ្ចឹមកូនដាលមិនទាន់ពាញវ័យ គឺស្ថិតនៅលើប្តីបាពន្ធទាំងពីរពាម

ពាៀងគ្នា អ្នកដាលពាមពាៀងមិនដច់សាាច ចាំបាច់តាូវមានភាគីមា្ខាងដក់ពាកាយតវា៉ាទៅកាន់សុខុមាល

ភាពសង្គម ឬអង្គការដាលពាក់ព័ន្ធ ដើមាបីស្នើសុំតុលាការជួយកាត់ក្តី។ នៅពាលតុលាការកាត់ក្តី នឹងកា

ត់ទៅតាមភាគីណាដាលមានសមត្ថភាពចិញ្ចិមបីបាច់កូន ដោយយោងតាមការសាាវជាាវរបស់អង្គការ

សង្គមកិច្ចពីសា្ថានភាពជីវិភាពរបស់ប្តីបាពន្ធ។

បាសិនបើមានការងឿងឆ្ងល់ អាចឆាកមើលចាបាប់នាពលរដ្ឋមាតាា 1055 ឬធ្វើការសុើបសួរពត៌មាននិង

រកជំនួយដូចតាមការណានាំទំព័រ 6『 តារាងសាវាកម្មស្តីពីការសុើបសួរបញ្ហាផ្លូវចាបាប់ទាក់ទិននឹងបាជា

ជនថ្ម』ី។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍30
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ឪពុកមា្ត្រយខ្ញុំចង់មកត្រវ៉្រន់សួរសុខទុក្ខ តើខ្ញុំត្រូវរៀបចំឯកសរដោយរបៀបណា?

ឪពុកមា្តាយរបស់សហពន្ធ័ជនបរទាសតាូវទៅសា្ថានទូតតាវា៉ាន់បាចាំកាាបាទាសស្នើសុំ ទិដ្ឋាការ 

ឯកសារតាូវរៀបចំមាន៖

១. លិខិតឆ្លងដាន

២. លិខិតស្នើសុំ១ចាបាប់(រូមរូបថតពីរអ៊ិញ២សន្លឹក ដាលថតក្នុងរយៈពាល៣ខាថ្មីៗ)

៣.  លិខិតបញ្ជាក់ពីការជាប់សាច់ញាតិដោយចាបាប់ដើមនិងហ្វូតូ(ចាបាប់ដើមកាាយពីពិនិតាយហើយបាគ

ល់ជូនវិញ តាមតមាូវការចាំបាច់តាូវពិនិតាយផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារចាបាប់ដើមដោយបកជាភាសាចិន)

៤.  លិខិតសា្នាក់នៅនាញាតិនៅតាវា៉ាន់ លិខិតសា្នាក់នៅអចិន្តាាយ៍ ឬបញ្ជីគាួសារតាវា៉ាន់នាចាបាប់ដើម ដា

លតាូវរដ្ឋចាកជូនក្នុងរយៈពាល៣ខាថ្មីៗ

៥. ហ្វូតូសៀវភៅបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍

៦. ទិដ្ឋាការរបស់កូន ប័ណ្ណសា្នាក់នៅរឺ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្វូតូ

៧.  បាសិនបើឪពុក/មា្តាយមកជួយថារកាសានៅពាលសំរាលកូន តាូវមានលិខិតបញ្ជាក់ចាញពីមន្ទីរពាទាយ

៨.  លិខិតបញ្ជាក់របស់កូនបាសារសាី/បាុស ជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់។មិនកំណត់របៀបសរសារ 

តាក្នុងអត្ថន័យតាូវតាមានមូលហាតុ និងវិធីទំនាក់ទំនងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរឺលិខិតឆ្លងដានហ្វូតូ ពា

មទាំងដោយចុះហត្ថលាខានិងតាាដោយផ្ទាល់

៩.  តាូវតាមានសាច់ញាតិតាវា៉ាន់ជាអ្នកធានា

ចំណាំ៖  តារាងអ្នកធានារា៉ាប់រងនាការស្នើសុំទិដ្ឋាការតាមបាពន្ធ័វាបសាយ នាយកដ្ឋានកិច្ចការ 

កុងស៊ុលនិងទីភា្នាក់ងារនាកាសួងការបរទាសមិនកំណត់របៀបសរសារ សូមចាំថា 

មិនបាច់ឱាយកាុមការងាររបស់ខ្លួន អ្នកជិតខាងរឺមាភូមិសងា្កាត់ មកធានាទា។
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កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍



ការស្ត្រប់ពីទីក្រុងសំខាន់របស់ត្រវ៉្រន ់................................... 34
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២.  ប្រព្រណីទំនៀមទំលាប់ប្រជាជនត្រវ៉្រន់ 
(ផ្ន្រកជីវភាពវប្របធម៌)
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២. ប្រព្រណីទំនៀមទំលាប់ប្រជាជនត្រវ៉្រន់ (ផ្ន្រកជីវភាពវប្របធម៌)

ពីដើមឡើយគាហៅតាវា៉ាន់ថា “ហ្វូមូសារ” មានន័យថាៈ កះដ៍សាស់សា្អាត ធាតុអាកាសសមល្មម សាដ្ឋកិច្ច

និងអ្នកគាប់គាងបាទាសមានភាពនឹងនរ។

 ការស្ត្រប់ពីទីក្រុងសំខាន់របស់ត្រវ៉្រន់
តាវា៉ាន់មានកាឡាផ្ទា 36,000 គីឡូម៉ាតាការ៉ា មានបាជាជនបាមាណជាង២៣លាន៥៧សាននាក់ អាកាស

ធាតុរបស់តាវា៉ាន់មានភាពក្តាខា្លាំងនិងជាតិសំណើម ពីពាាះទទួលរងនូវការលាតមាូវរបស់ទ្វីបសមុទា។

នៅរដូវក្តាអាកាសធាតុមានសីតុណ្ហភាពក្តាខា្លាំង ថាមទាំងជូនកាលមានពាយុះទីហ្វុងមកវាយបាហារទៀតផង។

នៅរដូវរងារសីតុណ្ហភាពចុះទាប។ការធា្លាក់ភ្លៀងគឺនៅខាឧសភាដល់ខាកញ្ញា ជាសំខាន់គឺជារដូវកាលធា្លាក់ភ្លៀងរបស់

តាវា៉ាន់ ខាតុលាដល់ ឆ្នាំកាាយខា មាសាតំបន់ភាគខាងជើងថ្វីតាបិតបានរងនូវផលប៉ះពាល់ខាងមុខជាដើមឱាយនៅតាមា

នធា្លាក់ភ្លៀង ក៍ប៉ុន្តាចំនួនទឹកភ្លៀងធា្លាក់មានរាងតិច ឬឯតំបន់ភាគកណា្តាលនិងភាគខាងតាូងវិញគឺមានសភាពជារដូវ

បាាំង។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍34

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



តើស្រុក/ ក្រុងដ្រលខ្ញុំរស់នៅស្ថិតនៅតំបន់ណាន្រត្រវ៉្រន់

Kinmen County
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បាពាណីទំនៀមទំលាប់បាជាជនតាវា៉ាន់ (ផ្នាកជីវភាពវបាបធម៌)



ទីកាុងសំខាន់ តាវា៉ាន់រួមមាន៖

▲

  ទីកាុងតាបុិក នៅតំបន់បុិក គឺជាទីកាុងដ៍ធំបំផុតរបស់តាវា៉ាន់ ជាមជាឈមណ្ឌលសាដ្ឋកិច្ច នយោបាយ 

មានមធាយបាយដឹកជញ្ជូនគាប់មុខ គឺជាទីកាុងដាលមានការអភិវឌាឍន៍ដ៍អសា្ចារាយបំផុត។ប៉ុនា្មានឆ្នាំមក

នាះគោលដៅនាការអភិវឌាឍន៍ ស្តីពីការ ការពារបរិសា្ថាន បច្ចាកវិទាយ បានធ្វើឱាយទីកាុងមួយនាះកា្លាយជា

ទីកាុងដ៍មានការបាកួតបាជាងនៅទ្វីបអាសុី និងជាទីកាុងដ៍ល្អសំរាប់ការរស់នៅនិងការតស៊ូ។

▲

  កសាយុងសុឺក គឺជាទីកាុងទី២ក្នុងបាទាសទាំងមូល កំពង់ផាកាុង កសាយុង ស្ថិតនៅតំបន់ខាងតាបូង

ទល់ខាងលិចនាទីកាុង កសាយុង និងមានទំហំធំធាងក្នុងចំណោម កំពង់ផាអន្តរជាតិ ហើយក៍ជាទី

កាុងរីកចំរីនទី២ផ្នាកមិចតាូ បនា្ទាប់ពីទីកាុង តាបុិក។

▲

  តាចុងសុឺក នៅតំបន់តាចុង គឺជាទីកាុងទី៣នៅក្នុងបាទាសតាវា៉ាន់ គឺជាកន្លាងដ៍សំខាន់បំផុតសំរាប់

បាជាជនដាលរស់នៅតំបន់ខាងជើងនិងខាងតាបូងចាញចូល ការរស់នៅមានភាពងាយសាួលនិងសំ

បូរហាងទំនិញ។

▲

  តាណានសុឺក តំបន់តាណានគឺជាតំបន់ដាលរីកចំរីនដំបូងគាបង្អស់នៅតាវា៉ាន់ សំបូរទៅដោយ 

សិបាបកម្មនិងវត្ថុបុរាណ។

▲

  ហ័រលាន គឺជាតំបន់ភាគខាងកើត តំបន់នាះមានខាសាចាាំងសមុទាដ៍សាស់សា្អាត សំបូរទៅដោយទឹក

ដីពាាភ្នំនិងធម្មជាតិសាស់សា្អាតចម្លាក។

 ការស្ត្រប់ភាសនិងជំនឿសសនរបស់ត្រវ៉្រន់
ជាទូទៅបាជាជនតាវា៉ាន់ និយមបាើភាសា ចិនកុកងឺ ភាសាហាណាំ ភាសាហាត់កានិងភាសាជនជាតិដើម។

តាវា៉ាន់ជាកន្លាងមួយដាលអនុញ្ញាតិលើជំនឿសាសនាដោយសារី មានៈ សាសនាពាះពុទ្ធ សាសនាតាវ សាសនាគាីស្ទ 

សាសនាមមិន សាសនាអ៊ីសា្លាម សាសនាយីកា្វាន សាសនារួម សាសនាហិណ្ឌូជាដើម។

 ការចម្រុះពូជសសន៍រួមគ្ន្ររើកចំរើនរស់នៅជាមួយគ្ន្រ
កាលពីដើមមកដល់បច្ចុបាបន្នកះតាវា៉ាន់ តាូវបានបង្កើតចាញមកពីសង្គមអនោ្តាបាវាសន៍ ប៉ុនា្មានឆ្នាំមកនាះមា

នពូជសាសន៍សំខាន់ៗរួមមាន៖ ជនជាតិដើម ជនជាតិហាលូ ជនជាតិហាក់កានិងជនជាតិអនោ្តាបាវាសន៍។ជនជាតិ

ហាលូនិងជនជាតិហាក់កា គឺជាជនជាតិចិនដីគោកដាលបានភាសន៍ខ្លួនមករីសទីលំនៅ នៅកះតាវា៉ាន់តាំងពីយូរ

យារណាស់មកហើយ ដូចន្នាះហើយចំនួនបាជាជនពួកគាមានចាើនណាស់ ដាលរស់នៅតាវា៉ាន់។ចំណាកជនជាតិភា

គតិចវិញគឺមានវត្តមាននៅលើកះតាវា៉ាន់តាំងពីដើមឡើយមក ដាលជាកាុមជនជាតិបាើភាសា ណានតាវ និងជាពូជ

សាសន៍មួយដាលមករស់នៅលើកះតាវា៉ាន់យូរឡុងមក មុនជាតិសាសន៍ផាសាងៗទៀត។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍36

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



ពិធីឆ្លងបុណាយសំខាន់របស់តាវា៉ាន់ៈ

បុណ្រយចូលឆ្ន្រំចិន
(តាមចន្ទគតិចិន)ថ្ង្រ៣០ខ្រ១២ដល់ថ្ង្រទី៥ខ្រ១២

ពីធីចូលឆ្នាំចិនរួមមាន យប់នាថ្ងាដច់ឆ្នាំរំលងដល់ចូល

ឆ្នាំថ្មី ជាធម្មតាសមាជិកគាួសារដាលបានចាកចាញពីផ្

ទះទៅរស់នៅខាងកាានឹងតាឡប់មកជួបជុំគ្នាវិញនៅថ្ងា

ឆ្លងឆ្នាំនាះឯង។មុនពាលចូលឆ្នាំមនុសាសមា្នានឹងនាំគ្នាបោ

សសំអាតផ្ទះសំបាងនិងទិញទំនិញតាៀមទុកចូលឆ្នាំ 

បរិភោគជុំគ្នានិងចាកអាំងបា៉ាវ រងចាំចូលឆ្នាំបិទកាដស់

កាហមជាការនាំលាភសំណាងនិងរៀបចំសានទាវតា 

ជីដូនជីតា និងមានពិធីឡោកម៉ុងសាយ បាញ់ផវ ដើម្

បីអបអរសារទរជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់ញាតិសនា្តានជិតឆ្ងាយ។

ល។នាះជាទំនៀមទំលាប់ដាលគាបាារព្វជាទូទៅក្នុងរដូ

វចូលឆ្នាំចិន។

 ការយល់ដឹងប្រព្រណីទំនៀមទំលាប់ប្រជាជនត្រវ៉្រន់
នៅតាវា៉ាន់ បុណាយសំខាន់បំផុតក្នុងមួយឆ្នាំ គឺបុណាយចូលឆ្នាំចិន (តាមចន្ទគតិចិន)បនា្ទាប់ពីនាះក៍មានបុណាយធំ

ៗចំនួន៣ទៀត រួមមានទាំង បុណាយឆាងម៉ាង បុណាយអ៊ុំទូកនិងបុណាយសំពះពាះខា ឬឯទិវាបុណាយអ្នកមានគុណនឹងតាូវ

បានគោរពជាបណ្តើរៗហើយ។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 37

បាពាណីទំនៀមទំលាប់បាជាជនតាវា៉ាន់ (ផ្នាកជីវភាពវបាបធម៌)



បុណ្រយហ្រអ្នកតា
(ថ្ង្រទី១៥ខ្រ២ តាមចន្ទគតិចិន)

គាហៅថាបុណាយ “ចង្គៀងគោម” “ឬ” “ចូលឆ្នាំតូច” 

គយគន់មើលចង្គៀងគោម គឺជាកម្មវិធីដាលមានបាជាជ

ននាំគ្នាចូលរួមយា៉ាងអ៊ូរអរ

កាាពីនាះពួកគាមានទំលាប់បរិភោគបង្អាម នំផ្លាអាយ។

បុណ្រយឆ្រងម៉្រង
(ខ្រ៣ តាមចន្ទគតិចិន)

បាជាជននាំគ្នារៀបចំសានផ្នូដូនតា 

អ៊ុចធូបបួងសួងសុំសាចក្តីសុខចំរីន 

និងមានលាភសំណាងតកូនតចៅ.

កាាយពីសម័យរាស្តានិយមមក 

គាតំណត់ថ្ងាទី០៥ខា០៤(ឆ្នាំសកល)គឺជាថ្ងាបាារព្វពិធី

បុណាយឆាងម៉ាងនាះ ក៍ជាថ្ងាដាលកូនចៅបងា្ហាញពីសាច

ក្តីនឹករលឹកដល់ដូនតាដាលបានចាកឋានទៅនោះ។

ជាទូទៅវត្ថុដាលរៀបចំសាន គឺនំ។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍38

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



បុណ្រយស្រននំចាំង
(ថ្ង្រទី០៥ខ្រ០៤ តាមចន្ទគតិចិន)

អត្ថន័យនាបុណាយសាននំចាំងគឺ បង្កប់នូវជំនឿបណ្តាញ

ជំងឺកំចាត់មារោគ ដូច្នាះហើយក្នុងបុណាយនាះមានទំនៀ

មទំលាប់ រៀបចំវត្ថុដូចជា ទឹកថា្នាំកំចាត់ពឹស(រៀលហា្គា)

ស្លឹកគាាពាា ពាយួរកញ្ចប់មាសៅកាអូបជាដើម។ ទាំងនាះ

ធ្វើឡើងដើមាបីក្តីរលឹកដល់បាវត្តិអ្នកស្នាហាជាតិ ហាតុដូ

ចន្នាះពួកគាបង្កើតទំនៀមទំលាប់សានននំចាំងនិងបា

ណាំងទូកជាដើម។

បុណ្រយស្រនក្របាលទឹក
(ថ្ង្រទី១៥ខ្រ០៧ តាមចន្ធគតិចិន)

បុណាយសានកាបាលទឹកគឺជាបុណាយដ៍សំខាន់នៅតាវា៉ាន់ 

លក្ខណៈពិសាសនាបុណាយនាះគឺធ្វើបុណាយសានឱាយពាលឹ

ងខ្មាចនៅឋាន៍កាាម ហៅថា(បងប្អូនបាាត) 

គឺសានជូនពាលឹងខ្មាចអាណាថាឬឯមួយទៀតគឺសា

នជូនដូនតា ជាទូទៅពួកគានឹងរៀបចំម្ហូបអាហារមានដូ

ចជា សាច់ មាន់ ទា តាី ជាដើម... ដើមាបីយកមកសាន 

កាាពីនាះនៅមានបាារព្វកាបូនដណ្តើមវត្ថុបូជា 

ជារងា្វាន់ឯក និងបណ្តាតចង្គៀងតាមទឺកជាដើម...។
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បុណ្រយសំពះព្រះខ្រ
(ថ្ង្រទី១៥ខ្រ៨ តាមចន្ទគតិចិន)

ក្នុងជំនឿកាលពីពាាងនាយនាបុណាយសំពះពាះខា 

គឺជារឿងបាវត្តិដ៍លាបីរបស់នាង ឆងអ៊ឺ ដាលមានជំនឿថា 

ភាពមូលនាលោកខាគឺបាៀបនឹងសុភមង្គលសុខដុំរមាយ

នា ហាតុដូច្នាះហើយក្នុងថ្ងានោះមនុសាសបាុសដាលចា

ញកាា នឹងឆ្លៀតឱកាសនាះវិលតាឡប់មកជួបជុំគាួសា

រ មើលពាះខា ជាទូទៅគារៀបចំរបស់បរិភោគក្នុងបុណាយ

នាះមាន នំនិង កាូចថ្លុង។

បុណ្រយចុងយង
(ថ្ង្រទី០៩ខ្រ០៩ តាមចន្ធគតិចិន)

បុណាយចុងយាងហៅថា បុណាយរំលឹកគុណមនុសាសចាស់ ដើ

មាបីបងា្ហាញនូវការគោរពដល់មនុសាសចាស់ ក្នុងថ្ងាបុណាយម

នុសាសចាស់គាតាងរៀបចំ『កម្មវិធីគោរពមនុសាសចាស់』

គាប់ទីកន្លាង ឬចាកជូនជាទឹកបាាក់ អាំងបា៉ាវសំរាប់បងា្ហា

ញការគោរពសាលាញ់មនុសាសចាស់ ។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍40
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៣. អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសរ (ផ្ន្រកក្រុមគ្រួសរ)

ការកសាងគាួសារ មិនតាឹមតាជាសម្ព័ន្ធរវាងទំនាក់ទំនងប្តីបាពន្ធនោះទា ក៍ជាសម្ព័ន្ធភាពរវាងគាួសារទាំងពីរ 

ថាមទាំងជាការសំរបគ្នាទៅវិញទៅមករវាងវបាបធម៌ពីរខុសគ្នា ប្តីបាពន្ធផ្តាតសំខាន់ទៅលើការយល់ចិត្តគ្នានិងមានគំនិ

តកសាងគាួសារដូចគ្នា ការរួមរស់ជាមួយគ្នារវាងប្តីបាពន្ធនិងញាតិ ឬថាទាំគាួសារនិងការចាករំលាកការងារផ្ទះ ការពិ

ភាកាសាគ្នានិងការទាស់ទាងគ្នា ការអប់រំកូននិងការពិភាកាសាគ្នានា(គំនិតរួម)។

 ការបង្កើតគ្រួសរ
បាសិនបើគិតថាការរៀបការគឺជារឿងដាលមានតាសុភមង្គលនិងភាពរីករាយតាមអារម្មណ៍ រ៉ូម៉ាទិចនោះ អ

នាគតទៅជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងឋិតនៅក្នុងភាពងឿងឆ្ងល់មួយដាលអ្វីៗខុសប្លាកពីការគិតឆ្ងាយណាស់ ការតាៀមបំ

រុងមុនពាលរៀបការមិនតាឹមតាលុយគាប់គាាន់ ឬរៀបការប៉ុណោ្ណាះទា កាន់តាសំខាន់នោះគឺប្តីបាពន្ធចាះស្វាងយល់ពី

ក្តីសងាឃឹមនិងក្តីសាមាទៅអនាគតអាពាហ៍ពិពាហ៍ តាៀមខ្លួនកា្លាយជាមនុសាសឯករាជាយនិងចាស់ចិត្តចាស់គំនិត ថាមទាំង

សហការគ្នាបង្កើតជារូបគំនូរពណ៌ខៀវរបស់អាពាហ៍ពិពាហ៍ ពួកយើង ដើមាបីជួយអ្នកទាំងពីរបើកទា្វារទៅរកភាពជោគ

ជ័យនាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍42
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 ការកសងគ្រួសរនិងកសងសុភមង្គល
ការរៀបការគឺមិនសំគល់តាមនុសាសពីរនាក់រួមគ្នានោះទា ផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាសម្ពន្ធ័ភាពរបស់គាួសារទាំងពីរ 

។សុភមង្គលគាួសារភាគចាើនផ្តាតសំខាន់ទៅលើងការឱាយតម្លារវាងគូសា្វាមីភរិយា និងការពិភាកាសាដ៍ល្អ ពាមទាំងចាះ

សហការគ្នាលើអារម្មណ៍ផ្លូវភាទ ការគាប់គាងទាពាយឱាយតាឹមតាូវ ការចាករំលាកការងារផ្ទះជាដើម រវាងសមាជិកគាួសារ

ផាសាងៗក៍តាូវយកចិត្តទុកដក់ និងគោរពវបាបធម៌ទំនៀមទំលាប់របស់សង្គម គាួសារភាគីទៅតាមវបាបធម៌ទឹកដីនោះ។

1. កសងសម្ពន្ធ័ភាពប្តីប្រពន្ធ

 អាពាហ៍ពិពាហ៍ដាលមានសុភមង្គលអាសា័យលើ ការយល់ពីគុណតម្លារវាងប្តីបាពន្ធ ការពិភាកាសាដ៍ល្អ 

តាូវបាកាន់យកគោលការន៍មួយនាការ 『អត់ធ្មត់សា្តាប់ និយាយមួយៗ ការបញ្ចប់ក្នុងពាលសាកសម』 បាសិន

បើមានគ្នាឈ្លាះបាកាកគ្នារហូតដល់និយាយគ្នាសា្តាប់មិនបាន ក៍『សូមផ្អាកសិន 』វាអាចនឹងជួយបន្ថយអារម្ម

ណ៍មិនល្អនាភាគី។

 ការងារផ្ទះ តាូវបានសម័យសង្គមទទួលសា្គាល់ថា  គឺជាការងាររួមនាសមាជិកគាួសារនិមួយៗ មាយ៉ាងវិញទៀតការ

សាាវជាាវបានបងា្ហាញថា ភាគីនាប្តី/ បាពន្ធដាលចាះជួយការងារផ្ទះ គឺអាចជួយដង្កើននូវសុភមង្គគាួសារ ដូច្នាះ

ហើយសូមមានការកតសរសើរនិងអរគុណដាគូដាលចាះជួយការងារផ្ទះ ពាមទាំងចាះជួយចាករំលាកគ្នា យល់

ល្អកុំមានទំលាប់ចាត់ទុកអ្នកធ្វើការងារផ្ទះជារឿងធម្មតា មិនតាឹមតាប៉ុណោ្ណាះថាមទាំងទើសគាប់យា៉ាង។

ការពិភាកាសាដ៍ល្អ

ទំនាក់ទំនងប្តីបាពន្ធដ៍ល្អ

កា
រច
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យ
ស
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គ
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ញ
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ការគាប់គាងទាពាយសមាបត្តិដ៍ល្អ
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អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគាួសារ (ផ្នាកកាុមគាួសារ)



2. ការកសងទំនក់ទំនងរវងឪពុកមា្ត្រយក្ម្រក បង ប្អូនថ្ល្រនិងញាតិជិតខាង

 តួនាទីជាប្តីបាពន្ធ ជមាុញញាតិទាំងសងខាងពីក្នុងទៅកាា ភាគចាើនគឹបាងចាកជាឪពុកមា្តាយទាំងសងខាង សា

ច់ញាតិគាួសារនិងសាច់ញាតិផាសាងទៀត។បាឈមនឹងសមាជិកគាួសារខុសគ្នាអាចបង្កើតនូវរបៀបទំនាក់ទំនងខុ

សគ្នា តាគោលការន៍មួយដាលមិនបាាបាួលគឺ មិនបាងចាកអ្នកឬខ្ញុំ។

 នៅពាលដាគូជីវិតមានការទាស់ទាងគ្នាជាមួយសមាជិកគាួសាររបស់ខ្លួន យើងតាវូដើរតួជាសា្ពានផាសះផាសា

រទំនាក់ទំនងនាះ ពាមទាំងផាសះផាសារដោយវិធីណាមួយដាលទាំងសងខាងអាចទទួលយកបានបាកាយថា

『ទំនាក់ទំនងល្អគាួសាររុងរឿង』 គឹជាក្តីសងាឃឹមលើជីវិតគាួសាររបស់ សង្គមជាតិចិន។កាាពីនាះក៍តាូវមានទំ

នាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍និងញាតិជិតខាង បង្កើតការទំនាក់ទំនងនិងការគំទាពីសង្គមដ៍ទូលំទូលាយ។

 ការបង្កើតការអប់រំដល់អ្នកជំនន់ក្រ្រយ

1. ការត្រៀមរបស់ឪពុកមា្ត្រយដ្រលទើបនឹងមានកូន

 ចាប់តាំងពីគូសា្វាមីភរិយាថ្មីរៀបការរួចមក ក៍មានផ្ទាពោះរហូតដល់សំរាលកូន បនា្ទាប់មកមានបន្ទុកលើការ 

ចិញ្ចឹមបីបាច់និងមើលថា ចាប់តាំងពីកុមារភាពរហូតដល់យុវវ័យ ទាំងនាះគឺជាតួនាទីនិងជាមារៀនសំរាប់ប្តីបាពន្ធ 

ទាំងពីរ ឪពុកមា្តាយថ្មីអាចបាើបាាស់វាបសាយ『អនាម័យសុខភាព៩៩』(https://health99.hpa.gov.tw)

ដើមាបីស្វាងរក

កំណត់ការសិកាសានៅតាវា៉ាន់
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ិកាសា

ថា្នាក់អនុបណ្ឌិត

ថា្នាក់បណ្តិត

សាលាជាន់ខ្ពស់នាកំរិតកណា្តាល
 (សាលាវិជា្ជាជីវៈជាន់ខ្ពស់)

៣ឆ្នាំ

ថា្នាក់អនុវិទាយល័យ៣ឆ្នាំ

បឋមសិកាសា៦ឆ្នាំ

សាលាមាតាយាយ

មហាវិទាយល័យ៤ឆ្នាំ
គោលការណ៍៤ឆ្នាំ 

មហាវិទាយល័យបច្ចាកវិ 
ទាយ៤ឆ្នាំ

គោលការណ៍២ឆ្នាំ 
មហាវិទាយល័យបច្ចាកវិទាយ២ឆ្នាំ

គោលការណ៍២ឆ្នាំ  
មហាវិទាយល័យឯកទាស២ឆ្នាំ

គោលការណ៍៥ឆ្នាំ 
មហាវិទាយល័យឯក 

ទាស៥ឆ្នាំ

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍44

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



 ចំណាះដឹងនិងឯកសារកាន់តាចាើន។ប្តីបាពន្ធតាូវពិភាគាសាអំពីគមាាងជីវភាពរស់នៅរួមមាន៖ 

ការចាត់ចាងលុយកាក់ ពាលវាលា ការចាះបាើបាាស់កមា្លាំងថាមពលនិងធនធានជាដើម។ដើមាបីផ្តល់បរិសា្ថានល្អ

គាប់គាាន់ ជាជំនួយក្នុងការលូតលាស់របស់កូនៗទៅថ្ងាអនាគត អ្នកទាំងពីរគួរតាយកចិត្តទុកដក់លើការបរិភោ

គអាហារស្មើភាពគ្នា និងជៀសវាងការគាងយប់ពាក ការជក់បារី សាា និងអាហារដាលបាត្តិកម្មខា្លាំង ពាមទាំងការ

ចាះសមាបគ្នាពីការងារមើលថាកូន។

2. វិធីអប់រំកូន

អាកបាបកិរិយាពាលអប់រំកូនដាលសំខាន់បំផុតរួមមាន៖

(១)  ការមើលថានិងអប់រំកូនគឺជាតួនាទីរបស់ឪពុកមា្តាយទាំងពីរ មិនថាជាឪពុកឬមា្តាយទា បើអារម្មណ៍កូន 

ផ្តាតសំខាន់ទៅលើភាគីខាងណា នោះឥទ្ធិពលនាភាពប៉ះពាល់ក៍ផ្អាកទៅខាងនោះ ដូច្នាះហើយគំនិតរួ 

មនាទំនាក់ទំនងគឺជាជំហា៊ានទី១នាការអប់រំ សូមឱាយដាគូដឹងថា នៅ『លើវិស័យអប់រំ』 អ្នកនិងខ្ញុំគឺមា 

នសារៈសំខាន់ដូចគ្នា។

(២)  ឪពុកមា្តាយតាូវរកាសាអាកបាបកិរិយាតាមួយក្នុងគំនិតអប់រំ និងបងា្ហាញនូវសកម្មភាពឬភាសាជាការគំទាទ 

ង្វើររបស់ដាគូ ពាមទាំងតាំងខ្លួនជាគំរូរបស់កូន។

(៣)  ស្មគា័ចិត្តចូលរួមពិភាកាសាជាមួយដាគូពីវិធីអប់រំកូននិងគោលការណ៍ បាឈមមុខគ្នានឹងការមិនចុះសមាុ 

ងគ្នាក្នុងន័យអប់រំ ពាមទាំងស្ម័គាចិត្តពិភាកាសាគ្នាស្វាងរកយុទ្ធសាស្តានាដំណោះសាាយ។

(៤)  ក្នុងការអប់រំនាះដារឪពុកមា្តាយតាងតាជួបរឿងខកចិត្តឬមិនដឹងធ្វើយា៉ាងម៉ាច ដូច្នាះឪពុកមា្តាយគួរ 

តាឧសាសាហ៍ចូលរួមកម្មស្តីពីការអប់រំកូនរបស់អង្គភាពនាៗ ឬក៍បាើបាាស់វាបសាយស្តីពីការអប់រំ 

កូន『 ដូចជាបណា្តាញ មាតាបិតារីករាយiCoparenting』 ឬបណា្តាញសហគមន៍កាុមអ្នកគំទា		

『មាតិបិតារីករាយ』 ដាលបងា្ហាញពីចំណាះដឹងថ្មីៗនាវិធីអប់រំកូន។

 ការរៀនសូត្ររួមគ្ន្រជាមួយកូន
តាវា៉ាន់『វិស័យអប់រំ』 គឺជាកន្លាងអប់រំនិងបណ្តុះធនធានមនុសាសដ៍សំខាន់ កុមារនៅអាយុ៦

ឆ្នាំចាប់ផ្តើមចូលសិកាសាថា្នាក់បឋម អាយុ១២ឆ្នាំចូលរៀនអនុវិទាយល័យ ក្នុងដំណាក់កាលនាះគាហៅថា 

『ការបំពាញតួនាទីសិកាសា』 ដោយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលបន្ទុកថ្លាសិកាសានិងផ្តល់ធនធានដ៍ល្អបំផុតសំរា

ប់កុមារ។បនា្ទាប់មកទៀតគឺចូលសិកាសាវិទាយល័យ វិស័យអប់រំបាងចាកដោយវិទាយល័យជាន់ខ្ពស់និងវិទាយល័យ 

ជំនាញបច្ចាកទាស។ ដំណាក់កាលសិកាសាសកលវិទាយល័យក៍ជារឿងធម្មតាសំរាប់យុវវ័យ បច្ចុបាបន្ននៅតាវា៉ាន់មានសា

លាសកលវិទាយល័យចំនួនជាង១០០សាលា ដើមាបីផ្តល់នូវការអប់រំនិងបណ្តុះបណា្តាលជំនាញគាប់បាភាទសំរាប់ធន

ធានមនុសាសទៅថ្ងាអនាគត។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 45

អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគាួសារ (ផ្នាកកាុមគាួសារ)



ចាប់តាំងពីកូនចូលសាលារៀន ឪពុកមា្តាយតាូវតាមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយសាលា ដាលហៅថា 

『ការទំនាក់ទំនងរវាងអាណាពាយបាលនិងគាូ』 ការអប់រំនៅសាលាមានឥទ្ធិពលខា្លាំងណាស់ចំពោះកុមារ 

ដូច្នាះហើយ『ការទំនាក់ទំនងរវាងអាណាពាយបាលនិងគាូ』 តាូវតាមានភាពស្អិតរមួត អាចជួយឱាយកុមារងាយនឹង

សំរបបរិសា្ថាននៅសាលា។ សហពន្ធ័បរទាសនៅផ្ទះអាចបាើភាសាដើមកំណើតខ្លួននិយាយរឿងនិទានឱាយកូនសា្តាប់ 

ឬចាៀងចមាៀងកុមារភាព ឬចាៀងវបាបធម៌៌ជាតិដើមឱាយកូនសា្តាប់ពាមទាំងបងាៀនកូនដោយភាសាដើមកំ 

ណើត ឱាយកូនៗសា្គាល់វបាបធម៌ដើមរបស់ឱពុកមា្តាយកាន់តាចាើន ពាមទាំងអាចទាញទំនាក់ទំនងមា្តាយនិងកូនកាន់តាជិ

តស្និទ្ធិនិងគ្នា និងពងាីកទសាសនៈវិស័យរបស់កូនឱាយកាន់តាទូលាយ។

ប្រសិនបើកូនខ្ញុំធំធាត់យឺតជាងក្ម្រងអាយុដំណាលគ្ន្រ តើត្រូវសុំជំនួយប្របណា?

រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់សាវាចាក់ថា្មាំការពារដោយឥតគិតថ្លា ចំពោះកុមារអាយុ៧ឆ្នាំចុះកាាម អាចទៅម

ជាឈមណ្ឌលសុខភាពដោយផ្ទាល់ដាលនៅតាមសងា្កាត់ កាុង ឬកាសួងសុខាភិបាល គាប់មជាឈមណ្ឌល

ដាលវាយតម្លាការអភិវឌាឍន៍របស់កុមារទូទៅ ឬអាចសាកសួរពីគាាះពីមជាឈមណ្ឌលទទួលបន្ទុកកុមារ

ធំធាត់យឺតយា៉ាវ ដើមាបីទទួលបានជំនួយដ៍ល្អបំផុត។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍46
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     (ផ្ន្រកអប់រំ)
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៤.ការសំរបខ្លួនក្នុងសង្គម អប់រំខ្លួនឯង (ផ្ន្រកអប់រំ)

មិនចាះភាសាគឺជាឧបសគ្គដ៍ធំបំផុតនៅពាលមកដល់តាវា៉ាន់ដំបូង តាូវតារៀនសូតា ទើបអាចជួយឱាយខ្លួនឯង

សា្គាល់បរិសា្ថាន នាះនិងកាន់តាចាបាស់ មជាឈដ្ឋានសង្គមថ្មី ដូច្នាះហើយគួរតាកា្តាប់យកឱកាដើមាបីរៀនសូតា។

 ការណ្រនំប្រជាជនថ្មីសំរបខ្លួនក្នុងជីវភាព
(ភាសាខុសគ្នា)គឺជាការតស៊ូយក

ជំនះនឹងជីវភាពដ៍ធំមួយសំរាប់បាជាជនថ្មី 

មកដល់តាវា៉ាន់ដំបូង ពីពាាះការរៀនភាសាជា

ការចាប់ផ្តើមជីវភាពថ្មី។ រដ្ឋាភិបាលបានយក

ចិត្តទុកដក់ទៅលើការរៀនភាសារបស់បាជា

ជនថ្មីខា្លាំងណាស់ រដ្ឋាភិបាលគាប់ខាត្តកាុង

បានសហការជាមួយសង្គមសុីវិល បង្កើតថា្នាក់

『សិកាសាណានាំសំរបសំរួលជីវភាពរបស់បង

ប្អូនបាជាជនថ្មី』។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍48
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មារៀននាថា្នាក់សិកាសាណានាំរបស់បាជាជនថ្មីរួមមាន៖

▲

 រៀនភាសា

▲

 ចំនាះដឹងការសា្នាក់អាសា័យ

▲

 ការសំរបនឹងជីវភាព

▲

 ចាករំលាកទាសភាពតំបន់

▲

 ការស្វាងរកការងារ អនាម័យ អប់រំ

▲

 ការអប់រំកូន

▲

 សិទ្ធិជាទូទៅ

▲

 សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន

អនុសសន៍សំខាន់ (៦)

ពត៌មានទាក់ទងការសិកាសាណានាំសំរបសំរួលជីវភាពរបស់បងប្អូនបាជាជនថ្មី

★		អង្គការទទួលខុសត្រូវ៖ គាប់កាសួងអភិបាលសង្គមសុីវិល(មន្ទីរ)កាសួងសង្គមកិច្ច(មន្ទីរ)

★		អ្នកចូលរួម៖ បាជាជនថ្មីដាលចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយពលរដ្ឋតាវា៉ាន់ អាចចូលរួមដោយឥតគិតថ្លា។

 ថ្ន្រក់មុខវិជា្ច្រសិក្រសារបស់ប្រជាជនថ្មី
គាប់មជាឈមណ្ឌល(មន្ទីរ)អប់រំ មជាឈមណ្ឌលការអប់រំក្នុងគាួសារ សាលារៀនគួរបឋមសិកាសានិងអនុវិទាយល័យ 

មជាឈមណ្ឌលបណ្តុះបណា្តាលបាជាជនថ្មីនិលាសាមហាវិទាយល័យសហគមន៍បានផ្តល់នូវមុខវិជា្ជាអប់រំជាចាើន រួមមាន៖

មាន៖ ការរៀនភាសាចិន វិធីមាតាបិតាអប់រំកូន អត្ថបាយោជន៍ចំណាះដឹងជីវភាព ការអប់រំគាួសារ សូមសា្វាគមន៍បា

ជាជនថ្មីដក់ឈ្មាះចូលរៀន។
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បណា្តាញវាបសាយទាក់ទងការអប់រំគាួសារនិងការណានាំធនធានសាវាកម្ម

ធនធានវ្របសយ

ឈ្ម្រះធនធានស្រវកម្ម អ្នកចូលរួម អត្ថន័យសំខាន់ វ្របសយ

វ្របសយផ្ន្រកអប់រំគ្រួសរន្រក្រសួងមហាផ្ទ្រ ពលរដ្ឋទូទៅ

សុើបសួរពត៌មាននិងកម្មទាក់ទិន

សាវាកម្មផ្នាកអប់រំគាួសារគាប់ខា

ត្ត/ កាុង

https://moe.
familyedu.
moe.gov.tw

3i

វ្របសយទំន

ក់ទំនងនិងសិក្រសា 

iLove
គំនូពាលវាលានាក្តីសាលាញ់

កាលវ័យក្មាង
ការតាៀមទំនាក់តំនងមិត្តភគ្តិ

រៀបការ
https://ilove.
moe.edu.tw

ភាពរីករាយជាមាតាបិតា 

iCoparenting

ការតាៀមជាឪពុកមា្តាយថ្មី

និងជាឪពុកមា្តាយក្នុងអំឡុ

ងពាលទារក

គំនិតរួមរបស់ឪពុកមា្តាយ
https://
iCoparenting.
moe.edu.tw

iMyfamily

ខ្ញុំសាលាញ់គាួសារខ្ញុំ
សមាជិកគាួសារទាំងមូល ការសិកាសារួមជាគាួសារ

https://
iMyfamily.
moe.edu.tw

បញ្ជីសៀវភៅគុណភាពខ្ពស់ស្តីពីការអប់រំគ្រួសរ
ផ្តាតសំខាន់លើប្តីបាពន្ធនិ

ងឪពុកមា្តាយ
ការសិកាសារួមជាគាួសារ

https://
iMyfamily.
moe.edu.tw

បណា្ត្រញអក្ខរកម្មសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋទូទៅន្រក្រសួ

ងអប់រំ
មាគាួសារ ការណានាំកូនអក្ខរកម្មសុវត្ថិភាព

https://isafe.
moe.edu.tw/
parents/

វ្របសយអក្ខរកម្មបឋមសិក្រសា-

អនុវិទ្រយាល័យនិងការស្គ្រល់ពីវ្របសយ

សិសាសបឋមនិងអនុវិទ

ាយល័យ
វាបសាយអក្ខរកម្ម

https://
eteacher.edu.
tw/Desktop.
aspx

វ្របសយកម្មវិធីការពារទ្រពធីតាន្រក្រសួងអប់រំ

(Network Guardian Angels, NGA)
មាគាួសារ

ការវិភាគកម្មវិធីវាបសាយមិន

តាឹមតាូវការបាើបាាស់វាបសា

យមិនតាឹមតាូវធ្វើឱាយដំណើរកា

រស្ទះ អាចដំឡើងកម្មវិធីមក

បាើបាាស់នៅផ្ទះបាន ដូចជា 

កុំពាយូទ័រ កុំពាយូទ័រយួរដា ទូរស័ព្ទដា 

សុិមសុងឬថាប្លាត

https://nga.
moe.edu.
tw/2016/

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍50
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អនុសសន៍សំខាន់ (៧)

បណា្ត្រញសុើបសួរបញ្ហ្រទាក់ទិនជីវិតគ្រួសរ

ឈ្ម្រះធនធានស្រវកម្ម អ្នកចូលរួម អត្ថន័យសំខាន់ វ្របសយ

បណា្ត្រញសុើបសួរទាក់ទិនការអ

ប់រំពលរដ្ឋទូទៅ

412-8185

សមាជិកគាួសារ

ការសុើបសួរពីការអ

ប់រំរបស់ឪពុកមា្តាយ 

ទំនាក់ទំនងឪពុកមា្តាយនិងកូន ទំ

នាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងប

ញ្ហាទាក់ទងកាុមគាួសារ

ម៉្រងស្រវកម្ម

រៀងរាល់ថ្ងាច័ន្ទដល់ថ្ងាសៅរ៍  

ម៉ាង 9:00~12:00

រសៀលម៉ា 14:00~17:00
រៀងរាល់ថ្ងាច័ន្ទដល់ថ្ងាសុកា  

ម៉ាង 18:00~21:00
បាសិនបើតាដោយទូរស័ព្ទដាសូម 

ដក់02ខាងមុខ(លាខតំបន់)

 ការបញ្ជ្រក់ពីកំរិតសិក្រសា
មានបាជាជនថ្មីខ្លះនៅពាលមកដល់តាវា៉ាន់ ពាាះតាចង់មានការងារធ្វើតាូវតាមានលិខិតបញ្ជាក់នាកំរិតសិកាសា 

អាចទៅចុះឈ្មាះស្នើសុំទីភា្នាក់ងារផ្នាកអប់រំស្តីពី 『ការបាឡងបញ្ជាក់ពីកំរិតចំណាះដឹងរៀនបន្ថាមដោយខ្លួនឯង』។

ការបាឡងបញ្ជាក់ពីកំរិតចំណាះដឹងរៀនដោយខ្លួនឯង៖

★	អង្គការទទួលខុសត្រូវ៖

១. សាលាបរិញ្ញាប័តារង(សាលាថា្នាក់ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ)

 ទូរស័ព្ទៈ 02-77365847

២.  សាលាវិទាយល័យ(ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ)កាសួងអប់រំនាពលរដ្ឋនិង នាយកដ្ឋានអប់រំមុនសិកាសាថា្នាក់វិទាយល័យ

 (ជំនាញវិជា្ជាជីវៈ)ទូរស័ព្ទៈ 04-37061142

៣.  បឋមសិកាសា-អនុវិទាយល័យ-កាសួងមន្ទីរអប់រំរដ្ឋគាបខ័ណខាត្តកាុង-សា្ថាប័នកាសួងអប់រំរដ្ឋកាុងតាបុិ-សា្ថាប័ន

កាសួងអប់រំរដ្ឋកាុងតាបុិថ្មី-សា្ថាប័នកាសួងអប់រំរដ្ឋកាុង កសាយុង

★	ឯកសរត្រូវត្រៀមបំរុងមាន៖

១.  ប័ណ្ណសា្នាក់នៅឬអត្តសញ្ញាប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដានសង្គមរាស្តានយមចិន

២. លិខិតបញ្ជាក់សញ្ញាប័តា

៣. រូបថត២អ៊ិញ

៤.  ចូលរួមសិកាសាវិទាយល័យបរិញ្ញាប័តារងដោយរៀនដោយខ្លួនឯងនិងធ្វើការបាឡងពីកំរិតសញ្ញាប័តាវិជា្ជាជីវៈ

ដោយកំរិតCឬ Bឡើងទៅ ។

៥.  ចូលរួមបាឡងកំរិតសិកាសាសកលវិទាយល័យបច្ចាកទាស(វិជា្ជាជីវៈ)ដោយរៀនដោយខ្លួនឯង ដោយមានកំរិត 

B ឡើងទៅ។
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ការសំរបខ្លួនក្នុងសង្គម ការអប់រំខ្លួនឯង (ផ្នាកអប់រំ)



 ការយល់ដឹងពីវិធីប្រើប្រ្រស់ធនធានសង្គមកិច្ច
តាវា៉ាន់មានកាសួងសង្គមកិច្ចនិងអង្គការសុីវិល នៅតាវា៉ាន់គាប់ទីកន្លាងមានរៀបចំ មុខវិជា្ជាណានាំបាជាជនថ្មីពី

ការសំរបខ្លួនក្នុងជីវភាព ហើយក៍មានសៀវភៅអានគាប់បាភាទ មានមុខវិជា្ជាសាវាកម្មតាមសង្គមមារៀនរីកចំរីន និង

ការអប់រំវិជា្ចាសិលាបៈចាើនបាបចាើនយា៉ាង។ល។ជាអ្នកជំនួយការដ៍ល្អសំរាប់បាជាជនថ្មីនៅតាវា៉ាន់។ មានឈ្មាះនិងលា

ខទូរស័ព្ទរបស់អង្គការសុីវិលជាចាើន សងាឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាហាលជាធា្លាប់លឺ បាសិនបើមានជួបភាពលំបាកក្នុង

ជីវភាព ឬភាពលំបាកក្នុងការសំរបខ្លួន អ្នកអាចតាទៅសុំការជួយពីពួកគាបាន។

▲

  សមាគម សាជិនជូ (02)2504-8088

▲

  សមាគម សាមមុក(02)2381-5402

▲

  មជាឈមណ្ឌលការរីកចំរីនរបស់គាួសារបាជាជនថ្មីនាសមាគមមូលនិធិសង្គមកិច្ច យីទាន 

 (02)2558-0133 ឬ (02)2230-6670 ផ្ទារលាខ 7205

▲

  សមាគមយុវនារីដាលកាន់សាសនាគាិស្តនាបាជាមានិតចិន (02)3214-0408

▲

  សមាគមបងប្អូនសាីអាសុីតាវា៉ាន់ តាបុិ(02)2921-0565   កវសាយុង (07)683-0738

▲

  សមាគមបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈស្តាីតាវា៉ាន់ (02)2891-1870

▲

  មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារនិងស្តាីជាបាជាជនថ្មីនៅទីកាុងតាបុិ (02)2558-0133

 ការយល់ដឹងពីរបៀបទិញដូរនិងការពារ របស់ប្រជាជនថ្មី
▲

  ការពិគាាះអំពីបញ្ហាទិញឥវ៉ាាន់ ឬពាកាយបណ្តឹងវិវាទ៖នៅតាវ៉ាាន់បាសិនបើលោកអ្នកជួបបាទះនឹងបញ្ហាលំបា

កដោះសាាយក្នុងការទិញដូរឥវា៉ាន់ ឬមានពាកាយបណ្តឹងវិវាទណាមួយសូមធ្វើការវាយទូរស័ព្ទមកកាន់ បណា្តា

ញសាវាបំរីអតិថិជនទូរស័ព្ទលាខ៖1950មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មអតិថិជនរបស់រដ្ឋាភិបាលកាុងសាុកនិមួយ

ៗ នឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសាវាកម្មដ៍ជំនាញនិងយា៉ាងរាក់ទាក់ជិតស្និទ្ធិ សូមរំលឹកផងដារថា បណា្តាញសា

វាពិសាសលាខ1950ជាសាវាទូរសព័្ទគិតថ្លា ដោយគិតតាមអាតាាដូចសាវាទូរសព័្ទហៅចាញក្នងុសាកុដារ។

▲

  ទីភា្នាក់ងារប៉ូលីសជាតិនាកាសួងមហាផ្ទា បានបង្កើតបណា្តាញសាវាកម្មទូរស័ព្ទ

លាខ165និងបណា្តាញហ្វាសប៊ុកបាជុំអ្នកគំទាសំរាប់ពិគាាះអំពីករណីការឆរបោ

ក មានផ្តល់នូវមធាយបាយការពារ បាឆំងនឹងការក្លាងបន្លំសូមបាជាពលរដ្ឋគាប់

គ្នា បន្ថាមនូវការបាើបាាស់សាវានាះ(ការតភា្ជាប់ទៅកាន់បណា្តាញហ្វាសប៊ុក

 165)។
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៥.  ម្ហូបអាហារ សម្លៀកបំពាក់ ស្ន្រក់នៅ 

មធ្រយាបាយធ្វើដំណើរបានទាំងអស់ 

     (ផ្ន្រកការរស់នៅ)
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ការសំរបខ្លួនក្នុងសង្គម ការអប់រំខ្លួនឯង (ផ្នាកអប់រំ)



៥.  ម្ហបូអាហារ សម្លៀកបំពាក់ ស្ន្រក់នៅ មធ្រយាបាយធ្វើដំណើរបានទំាងអស់

 (ផ្ន្រកការរស់នៅ)

ម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់និងការសា្នាក់នៅ នៅតាវា៉ាន់គាប់បាបយា៉ាងសុទ្ធតាទាន់សម័យហើយងាយសាួល។

 ម្ហូបអាហារនៅត្រវ៉្រន់មានច្រើនសំបូរប្រប
តាវា៉ាន់មានផ្លាឈើចាើនបាភាទ ចំនួនផលក៍ធំ ដោយឱាយឈ្មាះថា “រាជាណាចកាផ្លាឈើ＂។ 

១ឆ្នាំបួនរដូវមានផ្លាឈើខុសៗគ្នា សំរាប់ពលរដ្ឋជាើសរីស។

នៅតាវា៉ាន់គាយកអង្ករជាគោល យកមីជាអាហារបនា្ទាប់ វបាបធម៌បរិភោគអាហារនៅតាវា៉ាន់បងា្ហាញនូវភាពអភិ

វឌាឍន៍ដ៍សំបូរបាប។ពាលទៅទិញចំណីឬគាឿងចំអិន អាចទៅទិញនៅផាសារបាពាណី ផាសារទំនើប ឬហាងលក់ទំនិញ

ណាមាន២៤ម៉ាងឬមា៉ាតលក់ទំនិញខា្នាតធំ។

ផាសារពាលយប់ គឺជាកន្លាងបងា្ហាញពីវបាបធម៌ពិសាសនាតាវា៉ាន់។នៅកន្លាងនោះមានចំណីអាហារ គាប់បាភាទ

ដាលបានទាក់ទាញអ្នកដំណើរយា៉ាងខា្លាំង ចំណីអាហារទាំងនាះបានរីកចំរីនជាសនាសឹមៗនិងកា្លាយជាកមា្លាំងសាដ្ឋកិច្ច

តំណាងបាទាសតាវា៉ាន់។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍54

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



 សម្លៀកបំពាក់នៅត្រវ៉្រន់ស្រស់ស្អ្រតពាក់ស្រួល
នៅភាគខាងតាបូងនាតាវា់ាន់មានរដូវកាលបួនសីតុណ្ហភាពមិនខុសគ្នាប៉ុនា្មានទា 

រដូវក្តាតំបន់ខាងជើងមានកំដៅខ្ពស់ រដូវរងារមានសីតុណ្ហភាពទាប។មនុសាសមួយចំនួនជាើសរីស សម្លៀកបំពាក់ដា

លតាាជាក់និងមានភាពងាយសាួលក្នុងការធ្វើកាយវិកានិងការបត់ទុកដក់ ឯរដូវរងារគាតាងតាៀមបំរុងអាវកាាកាាស ់

ៗនិងអាវកាក់។ចំណាករដូចផ្ការីកនិងរដូវរំហើយវិញ គឺមិនសូវខុសគ្នាទា ដូច្នាះហើយទើបមនុសាសភាគចាើន យក 

សម្លៀកបំពាក់រដូវក្តានិងរដូវរងារបាើជារួម។ដោយសារវបាបធម៌ចំរុះ មនុសាសជាទូទៅមិនបាកាន់យកនូវសម្លៀកបំពាក់

វបាបធម៌បុរាណទា ក្នុងជីវភាពពួកគាឃើញថាមនុសាសភាគចាើន គឺស្លៀកពាក់ “លក្ខណៈលំហាកាយ＂។

 ស្ន្រក់នៅ នៅត្រវ៉្រន់ងយស្រួលនិងសុវត្ថិភាព
ម៉ូដផ្ទះនៅតាវា៉ាន់មានចាើនបាភាទ តាមតំបន់ជនបទចាើនជួបបាទះនូវផ្ទះតឿនិងផ្ទះរាប 

ទីកាុងដាលជាផ្ទះខន់ដូ អាគរខ្ពស់ដោយបាើជណ្តើរយន្តជាគោល។

បច្ចុបាបន្ននាះ បាសិនបើបាជាជនជួបបាទះនឹងគាាះថា្នាក់ដាលជិតមកដល់ ឬគាាះទុរភិកាសណាមួយអាច 

ហៅទៅលាខជំនួយបនា្ទាន់ 110ដោយឥតគិតថ្លា។ បាសិនបើចាដនាយជួបគាាះអគ្គីភ័យ 

ឬអ្នកជិតខាងមានរឿងអាសន្នក៍អាច ហៅទៅលាខសង្គាាះបនា្ទាន់119 ដោយឥតគិតថ្លា ដើមាបីរកជំនួយជាបនា្ទាន់។

 មធ្រយាបាយធ្វើដំណើរនៅត្រវ៉្រន់លឿនរហ័ស
គមនាគមន៍ក្នុងសាុកនិងកាាសាុកនៅតាវា់ាន់ សុទ្ធតាមានភាពងាយសាួល។
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ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស៖

ផ្លូវអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិ បច្ចុបាបន្នតាវា៉ាន់មានបង្កើតពាលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅ ថវយាន នៅកាុងតាបុិមានពា

លានយន្តហោះអន្តរជាតិ(សុងសាន់) និងពាលានយន្តហោះអន្តរជាតិតាចុងនិងពាលានយន្តហោះអន្តរជាតិកវ 

សាយុង ដោយបើកហោះ143បាទាស(តំបន់)ទូទាំងពិភពលោក។ ចំណាកពាលវាលាកំណត់នាខាសាអាកាសចរណ៍ហោះ

ហើរក្នុងសាុកវិញ គឺមានកាុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍4កាុមហ៊ុន ដោយមានហោះហើររវាងទីកាុងសំខាន់ៗរបស់តាវា៉ាន់និង

កាាកះ ផងដារ។

ឡានក្រុង៖

ទំនាក់ទំនងរបស់តំបន់នាទីកាុងតាវា៉ាន់មានសាវាកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទូទាំងកះតាវា៉ាន់ និងសាវាកម្មដឹកភ្ញៀវជា

លក្ខណៈតំបន់ រថយន្តឈ្នួលទាំងនាះសុទ្ធតាផ្តល់នូវការជួលជាសាវាដឹកកំសាន្ត។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍56

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



រថភ្លើងម្រត្រូ៖

ទីកាុងតាបុិ. ថវយាន និងកវសាយុង សុទ្ធតាមានបាពន្ធ័រថភ្លើងមាតាូសំរាប់ការធ្វើដំណើរ បច្ចុបាបន្នរថភ្លើងមាតាូនៅ

តីកាុងតាបុិ បានបង្កើតនូវខាសាផ្លូវជាផ្លូវ ដូចជាៈ ខាសាផ្លូវ វូនហ៊ូរ. ខាសាផ្លូវតាន់សួយសុិនអ៊ិ. ខាសាផ្លូវសុងសាន់សុីនទៀន. 

ខាសាផ្លូវចុងហើសុីនលូ និងខាសាផ្លូវបា៉ាន់ណាន់ជាដើម...។

ឬឯរថភ្លើងមាតាូនៅ ថវយាន មានខាសាផ្លូវ១ ដាលឆ្ពាះទៅកាន់(ឆ្លងកាត់)៣សា្ថាននីយ៍ដូចជាៈ ទីកាុងតាបុិ 

ទីកាុងតាបុិថ្មីនិងកាុងថវយាន នឹងអាចភា្ចាប់ខាសាផ្លូវទៅកាន់រថភ្លើងលាបឿនលឿន ផ្លូវដាកនិងភា្ចាប់ទៅពាលានយន្ត

ហោះអន្តរជាតិ ថវយាន។ ចំណាកឯរថភ្លើងមាតាូនៅ កវសាយុងមានខាសាផ្លូវ២ គឺរថភ្លើងមាតាូកវសាយុងអាចតភា្ជាប់

នឹងរថភ្លើងលាបឿនលឿន ផ្លូវដាកនិងពាលានយន្តហោះអន្តរជាតិ កវសាយុង។

ផ្លូវរថភ្លើងល្របឿនលឿន៖

រថភ្លើងលាបឿនលឿនរបស់តាវា៉ាន់បានបើកដំណើរការឈប់នៅចំណតឡាន12កន្លាង រូមមាន៖ តាបុិ បា៉ាន់ឈាវ 

ថវយាន សុីនជូ មាវលី តាចុង ចាំងហ័រ អ៊ិនលីន ជាអ៊ិ តាណាន់និងជ័រអ៊ីង! ចាប់ពីកាុងតាបុិឆ្ពាះទៅកាន់ ជ័រអ៊ីង 

លឿនបំផុត94នាទី។សូមទៅកាន់វាបសាយ https://www.thsrc.com.tw ដើមាបីឆាករកមើលពត៌មានទាក់ទងនាការ 

ធ្វើដំណើរផាសាងៗ ឬវាយទូរស័ព្ទមកកាន់បណា្តាញសាវាកម្មអតិថិជនរទូស័ព្ទដា តាមលាខ 4066-3000 (តំបន់មាវលី៖ 

4266-3000. តាតាំង ជិនមិន៖4666-3000. មា៉ាជូ៖ 02-4066-3000)
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ផ្លូវដ្រកត្រវ៉្រន់៖

ផ្លូវដាកធ្វើដំណើរលាងជុំវិញកះតាវា៉ាន់មានចាើនវានណាស់ ចំពោះការធ្វើដំណើរពិតជាមានភាពងាយសាួលខា្លាំង

ណាស់។លោកអ្នកអាចទិញសំបុតាមុន១ម៉ាងក្នុងថ្ងាជិះឡាន តាបាសិនបើមិនមានទិញសំបុតាសំរាប់ជិះក្នុងថ្ងានោះ

ទា សូមទៅកក់ទិញពីរសបា្តាហ៍មុន(១៤ថ្ងា) អាចចាប់ផ្តើមកកក់ទិញនៅថ្ងាច័ន្ទនាះ សំរាប់សំបុតាជិះនៅថ្ងាច័ន្ទ២

សបា្តាហ៍កាាយ ប៉ុន្តាបាសិនបើជួបរាល់ថ្ងាសុកា គឺអាចកក់ទិញថាមបាន២ថ្ងាទៀតរហូតដល់បនា្ទាប់សបា្តាហ៍កាាយ

នាថ្ងាអាទិតាយ(ប៉ុន្តាបើជួបរាល់ថ្ងាសុកាគឺអាចកក់ទិញសំបុតាឡាន នៅរំលង១សបា្តាហ៍កាាយនាថ្ងាសុកា សៅរ៍ អា

ទិតាយ)។វិធីកក់ទិញសំបុតាតាមរយៈទូរស័ព្ទៈ (412-1111 ឬ 412-6666 តាតាូវបញ្ចូលលាខកូដរបស់សាវា 333) 

ឬតាមរយៈវាបសាយ (http://railway.hinet.net/) មកធ្វើការកក់ទិញសំបុតារថភ្លើង។

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រ៖

មានកំពង់ផាអន្តរជាតិសំខាន់ដូចជាៈ ជីឡុង. តាចុង. កវសាយុងនិងហ័រលាន។ ឬឯខាសាផ្លូវតភា្ជាប់រវាងតាវា៉ាន់និងតំបន់

កាាកះមាន ជីនមិន. មា៉ាជូ ផ្តាតសំខាន់គឺដឹកជញ្ជូនតាមអាកាស និងនាវាចម្លងជាជំនួយបនា្ទាន់។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍58
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ផានទីបងា្ហាញពីបាព័ន្ធខាសាផ្លូវរថភ្លើង MRT ខាត្តកវសាយុង
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គូស្រករជាសញ្ជ្រតិក្រ្រមកដល់ត្រវ៉្រន់ជាដំបូង ត្រូវគោរពសុវត្ថិភាពន្រច្របាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្ម្រនចំណុចដូចខាងក្រ្រម

ន្រះ៖

▲

  នៅតាវា៉ាន់ កន្លាងអ្នកបើកបរគឺនៅខាងឆ្វាងដានារថយន្ត ដូច្នាះពាលបើកបរតាូវបាកាន់យកសា្តាំដានាផ្លូវ។

▲

  អ្នកបើកបរឬអ្នកដំណើរតាូវតាគោរពតាមផ្លាកសញ្ញា កំនូសសញ្ញាឬលាខសំគល់ 

 ដាលជាការបញ្ជាក់ពីចាបាប់ចរាចរណ៍តាមដងវិថី ហើយតាូវធ្វើតាមបញ្ជាអ្នកចរាចរណ៍។

▲

  ដោយសាររថយន្តបាកាន់ជាប់បាកាន់ដានាផ្លូវ ដូចច្នាះអ្នកដំណើរពាលឆ្លងផ្លូវតាូវមើលឆ្វាងមុនទើប 

មើលសា្តាំកាាយ។

▲

  អ្នកបើកមិនអាចគ្មានប័ណ្ណបើកបរ អ្នកបើកបរគួរយកប័ណ្ណបើកបរដាលពលរដ្ឋតាវា៉ាន់បើកជូនដក់តាមខ្លួ

ន។

▲

  អ្នកបើកបររថយន្ត អ្នកដំណើរអង្គុយនៅកអីមុខឬកអីកាាយ តាូវបំពាក់ខាសាកាវា៉ាត់សុវត្ថិភាព 

ក្មាងអាយុ៤ឆ្នាំចុះកាាម តាូវអង្គុយនៅនឹងកអីសុវត្ថិភាព ឬឯអ្នកបើកបរម៉ូតូនិងមានដឹកមនុសាសអង្គុយពី

កាាយ ក៍តាូវពាក់មួយសុវត្ថិភាពគាប់គ្នា។

▲

  ពាលបើកបរកុំបើកលាបឿនលឿនពាក ពាលមាឃភ្លៀងឬ ចុះអព្ទ័កាាស់គួរតាបន្ថយលាបឿន។

▲

  ពាលបើកបរគួររកាសាគមា្លាតរថយន្ត រវាងរថយន្តនៅពីមុខ ពាលយើងចង់ឈប់។

▲

  ពាលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវភ្នំ សូមបន្ថយលាបឿនអោយយឺត ពាលចុះជំរាលចោតក៍គួរតាបាើលាបឿនយឺតមកបើ

កបរ។

▲
  មិនអាចកាបាារូបរាងរថយន្ត ហើយនៅតាមដងវិថីមិនតាូវជាាម៉ូតូ បាណាំងបាជាងឬ ទង្វើណាមួយដាល 

បណា្តាលអោយគាាះថា្នាក់។
▲

  ពាលផឹកសាាហាមបើកបរ

▲

  នៅពាលបើកបរហាមកុំបាើទូស័ព្ទដាចល័ត កុំពាយូទ័រឬបាើឧបករណ៍ដាលមានមុខងារសាដៀងគ្នាផាសាងទៀ

ត មកទំនាក់ទំនង ឬលើកទូរស័ព្ទនិងទង្វើផាសាងទៀត ដាលអាចបណា្តាលឱាយប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពបើកប

រ។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍62

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



ទំរង់បាបបទនាការបាលង ទំរង់បាបបទនាការបាលង ទំរង់បាបបទនាការបាលង

ឯកសារទាក់ទងដាលតាូវតាៀម

លិខិតសា្នាក់នៅឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

រូបថត២សន្លឹក

ទទួលសៀវភៅដក់ពាកាយបាលងបើកបរ

តាួតពិនិតាយសុខភាពតាឹមតាូវតាមលក្ខខណ្ឌ

បាលងសរសារ(៨៥ពិន្ទុទើបជាប់)

បាលងជំនាញបើក(៧០ពិន្ទុទើបជាប់)

បើកយកប័ណ្ណ

ឯកសារទាក់ទងដាលតាូវតាៀម

លិខិតសា្នាក់នៅឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

រូបថត២សន្លឹក

ទទួលសៀវភៅដក់ពាកាយបាលងបើកបរ

តាួតពិនិតាយសុខភាពតាឹមតាូវតាមលក្ខខណ្ឌ

បាលងសរសារ(៨៥ពិន្ទុទើបជាប់)

បាលងនៅកន្លាងបើកបរ
(៧០ពិន្ទុទើបជាប់)

បាលងតាមដងវិថី(៧០ពិន្ទុទើបជាប់)

បើកយកប័ណ្ណ

ឯកសារទាក់ទងដាលតាូវតាៀម

លិខិតសា្នាក់នៅឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

រូបថត៣សន្លឹក

ទទួលសៀវភៅដក់ពាកាយបាលងបើកបរ

តាួតពិនិតាយសុខភាពតាឹមតាូវតាមលក្ខខណ្ឌ

ស្នើសុំប័ណ្ណហាត់រៀនបើកបរ

បាលងសរសារ(៨៥ពិន្ទុទើបជាប់)

បាលងនៅកន្លាងបើកបរ
(៧០ពិន្ទុទើបជាប់)

បាលងតាមដងវិថី(៧០ពិន្ទុទើបជាប់)

បើកយកប័ណ្ណ

※ បាលងសរសារ បាលងបើកបរមិនជាប់កាាយពី៧ថ្ងាហើយ អាចទៅបាលងសាជាថ្មីបាន។

※ លិខិតតាួតពិនិតាយសុខភាពនិងពិន្ទុបាលងសរសារមានបាសិទ្ធិភាព១ឆ្នាំ។

※  បាលងយកប័ណ្ណរថយន្តខា្នាតតូច តាូវតាស្នើសុំប័ណ្ណហាត់រៀនបើកបររយៈពាល៣ខា(ឬក៍ទៅកាសួងហ្វឹកហាត់

បើកបររយៈពាល៥សបា្តាហ៍) រួចហើយទើបចូលរួមបាលង។

※  បាក្ខជនដាលមិនធា្លាប់ទទួលបានប័ណ្ណបើកបររថយន្ត ឬម៉ូតូ ហើយដក់ពាកាយបាលងប័ណ្ណបើកបរជាលើកទីមួយ 

គឺចាំបាច់តាូវទៅសិកាសាថា្នាក់រៀនស្តីពីសុវត្ថិោភាពនាការបើកបរម៉ូតូជាមុនសិន។

ម៉ូតូធនកណា្ត្រល

តម្លាដក់ឈ្មាះបាលង/២៥0

តម្លាប័ណ្ណបើកបរ/២០០

តម្លាដក់ឈ្មាះបាលង/២៥0

តម្លាប័ណ្ណបើកបរ/២០០

តម្លាដក់ឈ្មាះបាលង/៤៥០

តម្លាប័ណ្ណបើកបរ/២០០

ម៉ូតូធនធម្មតា ឡាន

ទំរង់បាបបទនាការបាលង ប័ណ្ណបើកបររថយន្ត

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 63
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តើខ្ញុំមានវិធីណា ទើបអាចទទួលបានប័ណ្ណបើកបរឡាន(ម៉ូតូ)?

ទីភា្ន្រក់ងរទទួលខុសត្រូវៈ គាប់នាយកដ្ឋានគមនាគមន៍ផ្លូវគោក

លក្ខខណ្ឌន្រការស្នើសុំៈ

(១) តាូវពាញវ័យ១៨ឆ្នាំ

(២) មានលិខិតបញ្ជាក់ពីការសា្នាក់នៅ៦ខាឡើងទៅ

របៀបស្នើសុំៈ 

(១)  តាូវតាួតពិនិតាយសុខភាពតាឹមតាូវតាមលក្ខ័ណដាលនាយកដ្ឋានផ្លូវគោកបានកំណត់ 

 ជាមួយមន្ទីរពាទាយឬកាសួងសុខាភិបាល គ្លីនិកផាសាងៗ

(២)   តាួតពិនិតាយឈ្មាះ→ចូលរួមបាលងសរសារ→ការបាលងបើកលើផ្លូវ→ចាញប័ណ្ណបើកបរ

ឯកសរត្រូវរៀបចំៈ

(១) លិខិតបញ្ជាក់ពីការសា្នាក់នៅ៦ខាឡើងទៅ(ចាបាប់ដើម)

(២)  លិខិតបញ្ជាក់ពីការរៀនបើកបរ(ចំពោះបាលងបើកម៉ូតូមិនចាំបាច់)

 ឬការយល់សាបចាញពីរដ្ឋាភិបាលនាប័ណ្ណអន្តរជាតិ បើប័ណ្ណបើកបរហួសកំណត់ក៍មិនអីដារ

(៣) លិខិតចូលបាលងយកប័ណ្ណបើកបរ១ចាបាប់

(៤)  រូបថតសាមីខ្លួន១សន្លឹក (ដាលថតចំពីមុខហើយដោះមួក)ក្នុងរយៈពាល៦ខាដូចតារាង 

 តាួតពិនិតាយសុខភាពឬទំហំប៉ុនលិខិតរៀនបើកបរដារ។ 

ប័ណ្ណបើកបរមានរូបរាងបាបអញ្ចឹង

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍64

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



ប្រសិនបើចង់ចុះឈ្ម្រះប្រលងយកប័ណ្ណបើកបរ 
ខ្ញុំអាចទៅយកឯកសរដ្រលទាក់ទងនៅកន្ល្រងណា?

កាសួងគមនាគមន៍ផ្លូវជាតិការទាញយកសំនួរសរសារនាការបាលងប័ណ្ណបើកបររថយន្ត(ម៉ូតូ)សូម

ដំឡើងវាបសាយកាសួងគមនាគមន៍ការិយាល័យផ្លូវទូទៅនាសាធារណៈរដ្ឋចិន(https://www.thb.

gov.tw/) នាសាវាកម្មតាួតពិនិតាយ/គាហទំព័រនាការបាលងសរសារ ឬធ្វើការវាយចូលវាបសាយនាគា

ហទំព័រនាះតាម្តង

(១) បាជុំសំនួរនាការបើកបរឡាន

  https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/download/download_

list?node=30892007-f4d7-45f0-8a7e-863e7822fe5c&c=e94977a2-5a11-

45ce-b530-5ca55d709ed3

(២) បាជុំសំនួរនាការបាលងសរសារ(ម៉ូតូ)

  https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/download/download_

list?node=cc318297-734e-42f0-9524-284801e7064d&c=63e0f1f5-4574-

4545-a6fe-987df50ee75f

(៣) ការធ្វើតាាប់តាមបាពន្ធ័បាលងប័ណ្ណបើកបរឡាន(ម៉ូតូ)តាមអនឡាញ

 https://www.mvdis.gov.tw/ m3-simulator-drv/

ជិះម៉ូតូតាូវពាក់មួកសុវត្ថិភាព

បើកឡានឬអង្គុយលើឡានតាូវពាក់ខាសាកាវា៉ាត់

ផ្លូវបាលងបើកឱាយតាង់សំរាប់ម៉ូតូ(បើកក្នុងខាសាបនា្ទាត់តាង់)

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 65

ម្ហូបអាហារ សម្លៀកបំពាក់ សា្នាក់នៅ មធាយបាយធ្វើដំណើរបានទាំងអស់ (ផ្នាកការរស់នៅ)



សា្គាល់ពីផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍66

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



សា្គាល់ពីផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 67

ម្ហូបអាហារ សម្លៀកបំពាក់ សា្នាក់នៅ មធាយបាយធ្វើដំណើរបានទាំងអស់ (ផ្នាកការរស់នៅ)



សា្គាល់ពីផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍68

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



ធនធានសង្កមកិច្ចចំរុះច្រើនប្របយ៉្រង ................................. 71

ថ្ង្រឈប់សំរាកងយស្រួលច្រញកំសន្ត .............................. 71

៦. រើករាយនឹងរស់នៅត្រវ៉្រន់ (ផ្ន្រកឈប់សំរាក)

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 69



៦. រើករាយនឹងរស់នៅត្រវ៉្រន់ (ផ្ន្រកឈប់សំរាក)

សព្វថ្ងាការលំហាកាយ គឺជាចំណុចសំខាន់នាការរស់នៅ តាូវជាើសរីសឱាយបានល្អនាការលំហាកាយ វាអា

ចធ្វើឱាយខ្លួនយើងនិងគាួសារយើងនៅជាមួយគ្នាកាន់តាស្និទ្ធិសា្នាល ដូច្នាះហើយការសិកាសាស្វាងរកពត៌មានស្តីពីការលំ

ហាកាយគាប់បាភាទ បានកា្លាយជាកម្មវិធីដ៍សំខាន់មួយសំរាប់គាួសារនិមួយៗនាបច្ចុបាបន្ន។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍70

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



 ធនធានសង្គមកិច្ច ចំរុះមានច្រើនប្របយ៉្រង
វបាបធម៌សង្គមមនុសាស សាវាកម្មសាធារណៈកំរិតអប់រំសុទ្ធសឹងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពរស់នៅរបស់យើង 

ចំពោះការអប់រំរបស់កូនក៍មានការប៉ះពាល់យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដារ។ គាប់សាុក/ខាត្ត-កាុងនា មណ្ឌលជលកម្មសង្គម សុទ្ធតា

មានគមាាងពាញលាញក្នុងការផ្តល់នូវពត៌មានលំហាកាយនិងចំណាះដឹងទាក់ទិនការកំសាន្តក្នុងតំបន់ ពាមទាំងមា

នគមាាងថ្មីជានិច្ចក្នុងការសិកាសារបៀបរស់នៅ មាន ថា្នាក់បងាៀនចំអិន. ចំណាះដឹងការងារផ្ទះនិងចំណាះដឹងការអប់រំ

កូនជាដើម...។ដើមាបីឱាយបាជាជនថ្មីសិកាសាយល់ដឹងពីវបាបធម៌ពិសាសនិង ទឹកចិត្តមនុសាសក្នុងតំបន់។

 ថ្ង្រឈប់សំរាកងយស្រួលច្រញកំសន្ត
ជាទូទៅថ្ងាសៅរ៌ និងថ្ងាអាទិតាយជាថ្ងាដាលឈប់សំរាក បាជាជនអាចមានពាលវាលាគាប់គាាន់ដើមាបីធ្វើដំណើ

រទៅកាា ជាមួយកាុមគាួសារគយគន់ទាសភាពសាស់តាកាល។ធនធានកំសាន្តនៅតាវា៉ាន់សំបូរបាបដូចជាៈ ធម្មជាតិ

ផ្ទាបឹងដ៍សាស់សា្អាតនាបឹង សុរីអចិន្ទាា រថភ្លើងតូចនិងទាសភាពថ្ងារះនៅភ្នំ អាលី ទាសភាពពាាឧបាបត្តិដ្ឋាននាកាបាល

ពាាក ទាសភាពតាមឆ្នារសមុទា ហ័រលានជាដើម...! មាយ៉ាងទៀតប៉ុនា្មានឆ្នាំមកនាះតំបន់វបាបធម៌បុរាណដូចជា ជាវហ្វិន 

លូកាំង តាកា តាសុី ក៍ជាតំបន់ដាលទាក់ទាញភ្ញៀវទាសចរណ៍ខា្លាំងណាស់ដារ។

ពត៌មានសំខាន់ទាក់ទិនដំណើរកំសាន្ត សូមវាយទៅកាន់វាបសាយពត៌មានទាសចរណ៍នៅតាវា៉ាន់ៈ https://

www.taiwan.net.tw មានធនធានណានាំសំបូរបាបសំរាប់ការបាើបាាស់។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 71

 រីករាយនឹងរស់នៅតាវា៉ាន់ (ផ្នាកឈប់សំរាក)



អនុសសន៍សំខាន់ (៨)

បាសិនបើធ្វើដំណើរទៅទាសចរណ៍នៅបាទាសកាា នៅពាលវិលតាឡប់មកវិញ តើមានវត្ថុអ្វីខ្លះដាលតាូវហាមឃត់

មិនឱាយយកចូល?

★	 	បាជាពលរដ្ឋទៅលាងបាទាសកាាឬបាទាសចិនដីគោក ដច់ខាតកុំនាំនូវវត្ថុដាលមានហាមនៅក្នុងតារាង 

ដូចជាៈ សត្វ រុក្ខជាតិនិងផលិតផលផាសាងៗ(ដូចតាងារខាងកាាម)បាសិនបើអ្នកដាលនាំវត្ថុទាំងនាះចូល ចាំ

បាច់តាូវទៅបំពាញលិខិតរាយការណ៍គយ និងទៅតំរង់ជួរនៅជួរ ខាសាកាហមដើមាបីធ្វើការតាួតពិនិតាយមុនឆ្លងកា

ត់។ ជនដាលល្មើសនឹងចាបាប់ នាំចូលនូវសត្វឬរុក្ខជាតិនិងផលិតផលដទា ដោយមិនបានធ្វើការរាយការណ៍ 

តាួតពិនិតាយមារោគចម្លង នោះនឹងធ្វើការផកពិន័យជាបាាក់តាមចាបាប់ដក់កំរិត ជនដាលល្មើសកំរិតធ្ងន់ធ្ងរតាូវប

ញ្ជូនកាត់ក្តីតាមផ្លូវចាបាប់។

	 ※	វត្ថុដាលចាំបាច់តាូវរាយការណ៍ .វត្ថុមិនសាបលក្ខខណ្ឌនាការតាួតពិនិតាយ គឺហាមឬមិនអាចនាំចូល

ប្រភ្រទ សត្វដ្រលមានជីវិត ផលិតផល

សត្វ

សត្វឆ្កា សត្វឆ្មា សត្វទនាសាយ ជាដើម 1.  សាច់សំរាប់សត្វ(សាច់សាស់.សាច់ទូតាជាក់.សាច់កា្លាសារនិ

ងសាច់ចំអិន(ចាំបាច់តាូវបាើសាបាងផ្លាស្ទិចវាចខ្ចប់)។

2. បាភាទសាច់កាច្នា(ចាំបាច់តាូវវាចខ្ចប់ដោយសាបាងផ្លាស្ទិច)

(១)  សាច់ស្ងួតឬសាច់បាឡាក់ដូចជាៈ សាច់បា៉ាតា. 

សាច់ងៀត. សាច់ជើងមាន់ជាដើម...

(២)  ផលិតផលខ្ចប់ដោយសាច់មានដូចជាៈ នំបា៉ាវ.បាហិត.

បាយដំណើបខ្ចប់សាច់.នំពងមាន់សាច់ស្ងួត អាហារដា

លបរិភោគលើយន្តហោះឬចានបរិភោគជាដើម...។

3.  ពង(កាច្នា)ដាលមិនទាន់ចំអិន

4.  ៤.អាហារសត្វៈ អាហារសត្វឆ្កា ឆ្មាដាលលាយបីបាភាទ. វត្ថុ

សត្វកកាដាលច្នាពីសាច់សាបាកនិងអាហារសត្វដាលមិនទាន់

កាច្នាផាសាងៗជាដើម...។

5. ថា្នាំចិនសាដាលផាសំពីសាច់។

រុក្ខជាតិ

1. សត្វល្អិតមានជីវិតឬសត្វល្អិតចងាា
2.  សត្វល្អិតចងាាឬរុក្ខជាតិមានពឹស

ដាលមានភា្ចាប់មកជាមួយដី
3.  ហាមឃត់មិនឱាយបាទាសនាតំបន់

ដាលមានជម្ងឺរីករាលដលចូលមក 
ឬនាំរុក្ខជាតិដាលមកពីបាទាសមាន
សម្ងឺរីករាលដលចូលមក

1. ផ្លាឈើសាស់
2. ដី
3.  ហាមឃត់មិនឱាយផលិតផលរុក្ខជាតិបាទាសនាតំបន់ដាលមាន

ជម្ងឺរីករាលដល

★	 	បទបញ្ញាតិទាក់ទិននឹងការពិនិតាយមារោគចម្លងនាភ្ញៀវទាសចរណ៍ សូមទៅកាន់គាហទំព័រវាបសាយ (https://

www.baphiq.gov.tw) នាបាការតាួតពិនិតាយរបស់អ្នកដំណើរទាសចរណ៍ចាញចូលបាទាស។

★	 		មន្ទីរពិនិតាយមារោគចម្លងនាគណៈកមា្មាការកសិកម្ម សត្វនិងរុក្ខជាតិ សភាបាតិបត្តិ

 ទូរស័ព្ទរបស់កាសួង៖ 886-2-23431401  ទូរសារ៖ 886-2-23322200

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍72
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ថាលូគឹរ ហ័រលាន

ទាសភាព បឹងសុរីអចិន្ទាា

បាាសាទ អឹរជិនបីទឹង ភីងតុង

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 73

 រីករាយនឹងរស់នៅតាវា៉ាន់ (ផ្នាកឈប់សំរាក)



ពាះអាទិតាយលើភ្នំ អាលី

សួនជាតិនាភ្នំ យា៉ាងមីន

សួនជាតិនាភ្នំ អ៊ិសាន់

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍74
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អង្គការទាក់ទងន្រជំនួយនៅត្រវ៉្រន ់...................................... 76

សមភាពយ្រនឌ័រ ការគោរពគ្ន្រទៅវិញទៅមក .................... 80

សុវត្ថិភាពអាយុជីវិត .............................................................. 80

៧. ជំនួយនិងសុវត្ថិភាពអាយុជីវិត (ផ្ន្រកជំនួយ)
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៧. ជំនួយនិងសុវត្ថិភាពអាយុជីវិត (ផ្ន្រកជំនួយ)

បាជាជនថ្មីមានគំនិតយោបល់ខ្លួនឯង ចាះការពារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពដោយខ្លួនឯង។បាសិនបើ

សំណាងមិនល្អជួបអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារឬការ រំលោភលើរាងកាយកើតឡើង តាូវទៅប្តឹងអាជា្ញាធរបាចាំតំបន់ 

សូមឱាយជួយសង្គាាះភា្លាមៗ។

 អង្គការទាក់ទងន្រជំនួននៅត្រវ៉្រន់
បាភពជំនួយនៅតាវា៉ាន់មានគាប់គាាន់ អង្គការទាក់ទងនឹងជំនួយសំខាន់បំផុតរួមមាន៖ 

ចំនួយផ្នាកថាសុខភាព ផ្នាកធានារា៉ាប់រង ការជួយសង្គាាះពីសង្គមកិច្ច សាវាកម្មការជំនួយផាសាងៗមាន៤មុខៈ

1. ថ្ររក្រសាសុខភាព

ថាសុខភាពរួមមាន៖ការពិនិតាយសុខភាពទូទៅ ការរា៉ាប់រងចាក់ថា្នាំបងា្ការរបស់កុមារ ការពិនិតាយស្តាីមានផ្ទាពោះ

មុនពាលសំរាលកូននិងពាលសំរាលកូន ការពិនិតាយជម្ងឺមុនចាញរោគសញ្ញា ការការពារនិងពាយបាល ការបន្ថយនូវក្តី

បារម្ភនិងភាពខាតបង់។

2. ការធានរា៉្រប់រងសង្គម

ការធានារា៉ាប់រងសង្គមគឺជាបាពន្ធ័កំណត់នាការធានារា៉ាប់មួយបាភាទ ហើយការធានារា៉ាប់រងជាសំខាន់រួមមាន

៖ ការធានារា៉ាប់រងពលករ ការធានារា៉ាប់រងសុខភាពកសិករ ការធានារា៉ាប់រងកាុមនិសាសិត ការធានារា៉ាប់រងបាាក់សោធ

ននិវត្តន៍ជាតិនិងការធានារា៉ាប់រងពលរដ្ឋទូទៅជាដើម...! ជីវិតរបស់ពលរដ្ឋទទួលបាននូវការធានារា៉ាប់រងដើមាបីជៀស

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍76
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វាងនូវការទទួលរងនូវជំងឺ ពាលដាលមានវ័យចាស់និងពាលមរនភាព ដោយបង្កមកពីការគ្មានសមត្ថភាពរកចំណូល

មកពាយបាលជំងឺនិងបណា្តាលឱាយមានភាពកាីកា។ ការធានារា៉ាប់រងជាតិរបស់តាវា៉ាន់ គឺជាចំណោមការធានារា៉ាប់រងស

ង្គមដ៍សំខាន់មួយ គូសា្វាមី/ ភរិយាជាសហពន្ធ័ជនបរទាស ដាលទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ពីការសា្នាក់នៅរបស់តាវា៉ាន់ 

ពាមទាំងបានសា្នាក់នៅរយៈពាល៦ខា ឬចាកចាញបាទាស១ដង តាមិនហួសពី៣០ថ្ងា រាប់ពីរយៈពាលដាលបានសា្នា

ក់នៅជាក់លាក់ បនា្ទាប់មកចោលចំនួនថ្ងាដាលបានចាញកាាបាទាស រួចបូកសរុបគាប់៦ខាឡើងទៅ គួរតាតាូវបានចូ

លរួមធានារា៉ាប់រងសុខភាពជាតិ។ក៍ប៉ុន្តាអ្នកដាលមានកិច្ចសនាយជាមួយថៅកា គួរតាចាប់ផ្តើមដក់ឈ្មាះធានារា៉ាប់រង

នៅថ្ងាចូលធ្វើការដំបូង ដោយមិនកំណត់ដាន៦ខាទា។

3. ស្រវសុខុមាលភាព

ដើមាបីជួយដោះសាាយនូវឧបសគ្គបញ្ហាភាសាបាាសា័យទាក់ទងគ្នារបស់បាជាជនថ្មី 

កាសួងមហាផ្ទានាបាទាសតាវា៉ាន់ បានគាាងការបង្កើត 『ខាសាទូរស័ព្ទសាវា0800-024-111-សំរាប់ផ្តល់បាឹកាសា 

ដល់ជនបរទាសដាលរស់នៅតាវា៉ាន់』	ដោយពិសាស។ ដោយផ្តល់នូវខាសាទូស័ព្ទវាយចាញដោយឥតគិតថ្លា 

រួមមាន៧ភាសា៖ភាសាចិន អង់គ្លាស ជប៉ុន វៀតណាម ឥណ្ឌូនាសុី ថា ខ្មារជាដើម...!ខ្លឹមសារនាសាវាកម្មរួមមា

ន៖ ការសំរបសំរួលនឹងជីវភាពថ្មី វបាបធម៌អប់រំ ការបំរីការងារ ការពាយបាលនិងសុខភាពអនាម័យសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន 

ការអប់រំបុតាាបុតាី ចាបាប់កាិតាយនាការសា្នាក់នៅនិងតាំងទីលំនៅជាដើម...ដាលទាក់ទងនឹងការពិគាាះណានាំចំណាះ

ដឹងនាការថាទាំ។ បាសិនបើជីវិតរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់បានជួបនឹងឧបសគ្គឬការលំបាកនឹងភាសាណាមួយ ក្នុងការបាា

សា័យទាក់ទងជាមួយនឹងគា គឺអាចវាយទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លាមួយនាះបានដោយផ្ទាល់។

បាពន្ធ័បណា្តាញសាវាពិគាាះសំរាប់ជនបរទាសដាលសា្នាក់នៅតាវា៉ាន់លាខ

(ទូរស័ព្ទហៅចាញដោយឥតគិតថ្លា)

0800-024-111

កំណត់ម៉្រងផ្តល់ស្រវកម្មមានដូចខាងក្រ្រម៖

★ ភាសាចិន អង់គ្លាស ជប៉ុន៖ ផ្តល់សាវា២៤ម៉ាង ពាញ១ឆ្នាំឥតមានឈប់សំរាក

★  ភាសាវៀតណាម ភាសាឥណ្ឌូនាសុី ភាសាថា ភាសាខ្មាររៀងរាល់ថ្ងាចន្ទដល់ថ្ងាសុកា ម៉ាង៩:០០ពាឹក 

ដល់ម៉ាង៥៖០០រសៀល (មិនបូករួមទាំងថ្ងាបុណាយទាននិងថ្ងាឈប់សំរាកដទាឡើយ)

ដោយឡាក តាវា៉ាន់បានបង្កើត មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មសំរាប់គាួសារបាជាជនថ្មី គាប់ខាត្ត/កាុង២២កន្លាង

(សាចក្តីលម្អិតសូមមើលតារាងទី៤) ដោយយោងតាមតមាូវការរបស់បុគ្គលឬគាួសាររបស់បាជាជនថ្មី យើងមា

នផ្តល់នូវសាវារួមបញ្ចូលដូចជាៈ សាវាពិគាាះបញ្ហាដាលទាក់ទិននឹងគាួសារបាជាជនថ្មី សាវាផ្តល់ជំនួយសំរាប់

គាួសារដាលតាូវយកចិត្តទុកដក់ ការជួយស្នើសុំសុខុមាលភាពសង្គម ការជួយចាត់ចាងកម្មវិធីវគ្គសិកាសាសុន្ទរក

ថាគាប់បាភាទ ដូចជាមុខវិជា្ចាស្តីពីការសំរបក្នុងជីវភាព ការសិកាសាជំនាញទាពកសលាយនិងសិលាបៈបច្ចាកទាស 

សុន្ទរកថាស្តីពីការអប់រំគាួសារ កាុមរីកចំរីន វបាបធម៌ចំរុះជាដើម...។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 77

 ជំនួយនិងសុវត្ថិភាពអាយុជីវិត (ផ្នាកជំនួយ)



អនុសសន៍សំខាន់ (៩)

★	ចំន្រះដឹងថ្មីរបស់ប្រជាជនថ្មី ការចាប់យកឱកាសងយៗទំនក់ទំនងគ្ម្រនការព្រួយបារម្ភ

កាសួងមហាផ្ទានាអគ្គនាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍បានបង្កើត វាបសាយ

『ស្តីពីពត៌មានទាក់ទងការបណ្តុះបណា្តាលអភិវឌាឍន៍បាជាជនថ្មី』 

បាធានបទរួមមាន៖ ការណានាំពីជីវភាពរបស់បាជាជនថ្មី ការអប់រំនិងសិកាសា 

ការបណ្តុះបណា្តាលនិងស្វាងរកការងារ អនាម័យនិងសុខុមាលភាព ការផាសព្វផាសាយវបាបធម៌និង

ការអភិវឌាឍន៍សោធនរបស់បាជាជនថ្មី ដោយផ្តល់នូវការឆាកពត៌មានទាក់ទិនពិសុខុមាលភាពនិងសិទ្ធិរបស់បាជា

ជនថ្មីគាប់ជាតិសាសន៍។

វាបសាយបានផ្តល់ជូននូវពត៌មាន៧ភាសា រួមមាន៖ ភាសាចិន អង់គ្លាស វៀតណាម ឥណ្ឌូនាសុី ថា ភូមា 

ខ្មារជាដើម...។(https://ifi.immigration.gov.tw)

★ សូមធ្វើការភា្ជ្រប់ឡានចូលមក នឹងអាចទទួលបានពត៌មានថ្មីគ្រប់ព្រល

1.  ភា្ជាប់តាមរយៈការថតចម្លងលាខកូដកម្មវិធីឡាន(LINE)

  ដោយអនុវត្តតាមជមាើសទំរង់បាបបទ 『អាឌហ្វាាន』>『ចូលលាខកូដកម្មវិធីឡាន』

បនា្ទាប់មកថតចម្លងលាខកូដឡាន(LINE) នឹងកា្លាយជាហ្វាានបានសមាាច។

2. ការឆាករកលាខកូដមា្ចាស់ឡាន(LINE)

(១)  ដោយអនុវត្តតាមទំរង់បាបបទ『លាខកូដមា្ចាស់ឡាន』>『ទំព័រមុខ』ឆាករកID

『@ifitw』 ចុចសញ្ញា 『អាឌហ្វាាន』រួចជាសាាច។

(២)  ដោយអនុវត្តតាមទំរង់បាបបទ『លាខកូដមា្ចាស់ឡាន』>『ទំព័រមុខ』

ឆាករកវាបសាយ『ពត៌មានបណ្តុះបណា្តាលនិងអភិវឌាឍន៍របស់បាជាជនថ្មី』 

ចុចសញ្ញា 『អាឌហ្វាាន』រួចជាសាាច។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍78

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



4. ការជួយសង្គ្រ្រះពីសង្គមកិច្ច

ជំនួយពីសង្គមសំខាន់ដើមាបីជួយដល់គាួសារទន់ខាសាយ ឬគាួសារជួបបាទះនូវសា្ថានភាពលំបាកជាពិសា

ស ជំនួយដល់ការរស់នៅរបស់កុមារ ជំនួយដល់ការចូលរៀន ជំនួយពីការពាយបាលចំពោះគាាះថា្នាក់អាភូតហាតុ។

ល។ ក្នុងនោះដារជំនួយគាួសារដាលជួបសា្ថានភាពលំបាកជាពិសាស ឬគាួសារបាជាជនថ្មីដាលធា្លាក់ក្នុងសភាពលំបា

ក គឺតាូវទទួលបានការជួយយា៉ាងធំពីសុខុមាលភាពសង្គម ខ្លឹមសារនាការជួយរួមមាន៖ ជំនួយអាសន្នលើការរស់នៅ 

ការជួយជាថវិកាលើការរស់នៅសំរាប់ក្មាង ការជួយលើការសិកាសារបស់ក្មាង ការផ្តល់ចំនួយខាងពាយបាលរបួស 

ការផ្តល់ចំនួយដល់ការថាទាំកុមារ ការផ្តល់ជំនួយដល់ការប្តឹងតវា៉ាផ្លូវចាបាប់និងជំនួយក្នុងការខ្ចីបាាក់បង្កើតមុខរបរ។

អនុសសន៍សំខាន់ (១០)

បាសិនបើជីវភាពរស់នៅជួបការលំបាក អាចទៅស្នើសុំជំនួយតាមកាសួងគាប់កន្លាងនារដ្ឋាភិបាលឱាយជួយបាន។

★	អង្គការទទួលខុសត្រូវ៖ កាសួងសង្គមកិច្ចរដ្ឋគាប់ខាត្ត/កាុង (សូមមើលតាមតារាងជំពូកទី៤)

★	 	សង្គ្រ្រះចំពោះ៖ ការជួយសង្គាាះជីវភាពជាបនា្ទាន់ បាាក់ចំនួយជីវភាពកូន បាាក់ជំនួយការរៀនសូតារបស់កូន 

ការជំនួយពាយបាលរបួសជំងឺ ការជំនួយក្នុងពាលរៀនមាតាយាយ ការជំនួយក្នុងការប្តឹងតវា៉ាតុលាការ ចំនួយក្នុងការ

ខ្ចីបាាក់បើកមុខរបរ។

ប្រសិនបើជីវភាពក្នុងការរស់នៅជួបការលំបាក អ្នកអាចសុំជំនួយពីអ្នកណា?

លោកអ្នកអាចធ្វើការស្វាងយល់ពីបាការស្វាងរកជំនួយរបស់មណ្ឌលសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅសហគមន៍រ

បស់កាសួងសុខភាពនៅគាប់តំបន់នាៗ អ្នកឯកទាសរបស់មណ្ឌលនឹងផ្តល់ជូនបាឹកាសាយោបល់ផ្លូវចិត្ត

និងសាវាបង្វាទៅកាន់អង្គការធនធានផាសាៗតាមសា្ថានភាពតមាូវការលោកអ្នក។

លោកអ្នកក៍អាចវាយទូរស័ព្ទ『លាខ0800-788-995នាបណា្តាញសាវាសុវត្ថិភាព』

(សូមជួយខ្ញុំផង) ដោយមានផ្តល់នូវសាវាកម្មបំរី២៤ម៉ាងទាន់ហាតុការ ដាលជាសាវាជំនាញខាងពិ

គាាះយោបល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាអារម្មណ៍ស្មុគសា្មាញនាកាសួងសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់រ

ដ្ឋបាល។

24h
ខាសាសាវាសុវត្ថិភាព

0800-788-995

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 79

 ជំនួយនិងសុវត្ថិភាពអាយុជីវិត (ផ្នាកជំនួយ)



 សមភាពយ្រនឌ័រ ការគោរពគ្ន្រទៅវិញទៅមក
សមភាពយានឌ័ររដ្ឋបាលនាបាទាសតាវា៉ាន់បានអនុវត្តនូវ 『អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទមាង់នា

ការរីសអើងចំពោះស្តាី CEDAW』។ ជមាុញផាសព្វផាសាយឱាយមហាជនសាធារណៈបង្កើតគោលគំនិតលើសមភាព

យានឌ័រ ដោយចាះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ពាមទាំងបង្កើតមនសិការ ចំពោះអំពើហិងាសាលើភាទខុសគ្នាដោយគ្មា

នភាពអត់ឱនពីសង្គម លើកកម្ពស់ចាបាប់តុលាការយុត្តិធម៌និងអង្គការរាជអាជា្ញាចាត់ចាងករណីក្តី ស្តាីនិងកុមារឱាយមា

នមកសិការចំពោះយានឌ័រ។បច្ចុបាបន្នដោយទីភា្នាក់ងារហ្នឹងមកជាើសយកកម្មវិធីគោលនយោបាយសមភាពយានឌ័

រជា កម្មសិទ្ធិ 『ការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយនិងឥទ្ធិពលទាក់ទាញ』 ការ『ចូលបំរីការងារសាដ្ឋកិច្ចសុខុមា

លភាព』『ការអប់រំ. វបាបធម៌ និងបាពន្ធ័ផាសព្វផាសាយ』『សន្តិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងនិងចាបាប់យុត្តិធម៌』 『សុខភាព.

ការពាយបាលនិងការថាទាំ』『បាជាជន.អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគាួសារ』『 បរិសា្ថាន.ថាមពលនិងបច្ចាកវិទាយ』

៧បាការនាស្នូលកិច្ចពិភាកាសា គាាងវិធានការគោលនយោបាយ ដើមាបីច្នាបង្កើតបរិយាកាសរស់នៅឱាយមានសុវត្ថិភាព

ដោយគ្មានក្តីពាួយបារម្ភ ។បាសិនបើមានក្តីបណ្តឹងណាមួយដាលពាក់ពន្ធ័នឹងយានឌ័រ សូមសា្វាគមន៍លោកអ្នកទាក់ទ

ងមកកាន់សភាបាតិបត្តិនាសហគមន៍យានឌ័រ ដាលបានបង្កើត 『ធុងសំបុតានាពាកាយបណ្តឹងពីសមភាពយានឌ័រ』 

មួយនាះ។ វាបសាយ (https://www.gec.ey.gov.tw)។

 សុវត្ថិភាពអាយុជីវិត
បងប្អូនបាជាជនថ្មីតាងជួបបាទះនូវបញ្ហាសុវត្ថិភាពរូបកាយ អាចជាអំពើហិងាសាគាួសារ រំលោភផ្លូវភាទ 

ពាមទាំងការជួញដូរមនុសាស។ល។ បញ្ហាមុខចាបាប់៣យា៉ាងដូចខាងកាាម៖

1. អំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសរ

អំពើហិងាសាគឺសំដៅទៅលើ(សកម្មភាពមិនសាបចាបាប់ហើយធ្វើឱាយរបួសរូបរាងកាយ ផ្នាកសា្មារតីរបស់សមា

ជិកគាួសារឬការអុកឡុករំខានឃត់ឃំងលើសាដ្ឋកិច្ច ឬការបង្ខិតបង្ខំឬទង្វើផាសាងទៀត នាចំណោមសមាជិករួមមាន 

គូសា្វាមី/ភរិយាឬអតីតគូសា្វាមី/ភរិយា ដាលរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងបច្ចុបាបន្នឬធា្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាពីអតីតកាល 

ឬសាច់ញាតិបង្កើត/សាច់ញាតិបង្កើតខាងប្តីឬបាពន្ធ និងញាតិសនា្តានជួរទីបួន/ញាតិសនា្តានជួរទីបួនខាងប្តីឬបាពន្ធជា

ដើម...)។បាសិនបើមានទង្វើមិនសាបចាបាប់លើរាងកាយដូចជាៈ ការរំលោភបំពាន ការបោះបង់ ការជួញដូរមនុសាស 

ការបង្ខិតបង្ខំ នូវទង្វើឬការងារមិនសមសាប និងការបាើសាច់ញាតិ ការបាើលាបិចឬក៍ធ្វើទង្វើខុសចាបាប់ដល់កុមា

រយុវវ័យមាន៖ ធ្វើបាប បិទសិទ្ធិសារីភាព រំលោភលើរាងកាយជាដើម...!បនា្ទាប់ពីនាះនៅមាន ការវាយ ដុត ទាត់ 

អុក រុញ ទាញ កាវាង ដល់ កាញ៉ា ខាំ កាត់តោងរាងកាយ បោចសក់ ចាបាច់បំពង់ក ឬបាើឧបករណ៍មា៉ាសុីនវាយ 

បាហារ។ល។

បំពានធ្វើបាបផ្នាកសា្មារតីដោយមិនសាបចាបាប់នោះសំដៅចំពោះ៖

(១)  សំដីធ្វើបាបៈ បាើសំដីសម្លាងជាភាពគំរាម សំឡុត ការគាប់គាងជនរងគាាះដោយលាបិច ដូចជាៈ ជារស្តី 

សាាក បាមាថ ដៀល គំរាមគំហាងធ្វើបាបលើជនរងគាាះ ឬអ្នកជិតស្និតដទាទៀត និងគំរាមការបាើអំ

ពើហិងាសាលើគាួសារ។ល។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍80

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



(២)  ធ្វើបាបផ្លូវចិត្តៈ ដូចជា ឃ្លាំសា្តាប់ តាមដន ឃ្លាំមើល ធ្វើកន្តើយ មាក់ងាយ ខា្មាស់ 

ទំលាក់កំហុសមិនពិតបាាកដ សាកលាបងបញ្ជាជនរងគាាះ។ល។ ដាលបង្កឱាយមានវិបត្តិខាងផ្នាកសា្មារ

តី។

(៣)  ធ្វើបាបផ្លូវភាទៈ លក្ខណៈបង្ខំ ឬទង្វើភាទពិសាស បង្ខំឱាយមើលរឿងអាស៍អាភាសន៍ឬរូបភាពអាស៍។

ល។

(៤)  ការធ្វើបាបបិទសាដ្ឋកិច្ចគឺសំដៅៈ មិនឱាយបាាក់ចំណាយលើជីវភាព ការដក់កំហិតលើទាពាយក្នុងផ្ទះដោ

យមិនសមសាប ការបង្ខំឱាយធ្វើកិច្ចសនាយជាអ្នកធានា ការគំរាមឱាយខ្ចីរបស់ឬមានគំនិតធ្វើឱាយបាត់បង់កិត្តិ

យស។ល។

ប្រសិនបើអភ័ព្ទ ជួបប្រទះនឹងអំពើហិង្រសាក្នុងគ្រួសរ ម្រតា្ត្រអ្នកត្រូវធ្វើៈ

(១) រកាសាភាពនឹងនរ កុំខឹង វាអាចដង្កើនកំហឹង ដូចយកសាំងចាក់ក្នុងភ្លើង។

(២) ការពារខ្លួនឯង ជាពិសាសគឺកាបាល មុខ ក ទាូង ពោះដាលជាកន្លាងសំខាន់។

(៣) សាាកសុំជួយឱាយខា្លាំងៗ សុំអ្នកផ្ទះឬមិត្តភក្តិ អោយជួយ។

(៤) បាញាប់ជៀសចាញឬគាចចាញពីកន្លាងកើតហាតុ រកមិត្តភក្តិ សាច់ញាតិឬអ្នកដទាក៍បាន។

(៥) បាសិនបើមានគាាះថា្នាក់បនា្ទាន់ តាូវបាញាប់ផ្តល់ដំណឹងទៅអោយប៉ូលីស តាមរយៈលាខ ១១០។

(៦) បាញាប់សុំគាូពាទាយពិនិតាយរបួស ហើយថាមទាំងរកមធាយបាយថតរូបទុកធ្វើជាភស្តុតាង។

(៧)  បាសិនបើលោកអ្នកតាូវការជំនួយពីផ្នាកចាបាប់ ការពាយបាលពិនិតាយរបួស ការពាយបាលសង្គាាះបនា្ទាន់ 

ការពាយបាលផ្លូវចិត្ត ការបណ្ណានាំ ការរៀបចំទីជំរកសា្នាក់នៅ លោកអ្នកអាចវាយទូរស័ព្ទមកកាន់លាខ 

១១៣ ដាលជាបណា្តាញសាវាការពារពិសាសឬស្វាងយល់ជំនួយពី 『មជាឈមណ្ឌលទប់សា្កាត់អំពើហិងាសា

ក្នុងគាួសារនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ』 របស់រដ្ឋាភិបាលសាុក/កាុងនានា(នៅតារាងទី៧)។

2. ការរំលោភផ្លូវភ្រទ

ការរំលោភផ្លូវភាទគឺមានន័យថាមនុសាសបាុសឬសាីបាើអំពើហិងាសា ដោយចាប់បង្ខំគំរាមគំហាង 

បោកបញ្ឆាតភាគីមា្ខាងទៀតឬ ធ្វើទង្វើផ្ទុយពីការស្ម័គាចិត្តនាភាគីមា្ខាងទៀតក្នុងការលក់ដូរផ្លូវភាទ។ លក្ខណៈរំ

លោភផ្លូវភាទជាភាពធ្ងន់ធ្ងររួមមានៈ ការជួញដូរផ្លូវភាទ ការរួមរ័កាសដោយបាើមាត់ បញ្ចាញទឹកកាមលើរាងកាយ 

ការប៉ះគ្នារវាងបាដប់ភាទ ការរួមភាទជាតាង់សុីស។ល។

បាសិនបើសំណាងមិនល្អបានជួបនូវការរំលោភផ្លូវភាទ តាូវ៖

(១)  កុំទាន់បាញាប់ផ្លាស់ប្តូរឬបោកសម្លៀកបំពាក់ តាូវរកាសានូវភស្តុតាងគាប់បាភាទ និងឆប់ទៅមន្ទីរពាទាយពិ

និតាយរបួសយកជាភស្តុតាង។

(២)  រាយសុំណុំការជូនប៉ូលីស ដើមាបីសុំជំនួយសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនិងជួយកំដរអ្នកទៅកាន់មន្ទីរពាទាយធ្វើការ ពិ

និតាយលម្អិតនិងពិនិតាយរបួសទុកជាភស្តុតាង។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 81

 ជំនួយនិងសុវត្ថិភាពអាយុជីវិត (ផ្នាកជំនួយ)



(៣)  ក្នុងពាលតាួតពិនិតាយឬសាកសួរ អាចឱាយអ្នកជំនួយ អ្នកកំដរ ប្តី/ បាពន្ធឬសាច់ញាតិ ក្នុងចំណោមសាច់ប

ង្កើតឬសាច់ជីដូនមួយ អាណាពាយបាល ឬអ្នកការពារសង្គមកិច្ចក្នុងចំណោមនរណាមា្នាក់ រួមជាមួយ។

(៤)  ក្នុងពាលធ្វើការសាាវជាាវ ឯកសារដាលទាក់ទងរបស់អ្នកនឹងតាូវបានរកាសាការពារជាសមា្ងាត់ 

សូមអ្នកទុកចិត្តចុះ។

(៥)  បាសិនបើលោកអ្នកតាូវការជំនួយផ្នាកចាបាប់ ពាយបាលឬតាួតពិនិតាយរបួស សង្គាាះបនា្ទាន់ 

ពាយបាលផ្លូវចិត្ត ការបណ្ណានាំ ការរៀបចំទីជំរកឱាយសា្នាក់នៅ ឬស្វាងរកជំនួយពី『មជាឈមណ្ឌ

លទប់សា្កាត់អំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ និងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ』 របស់រដ្ឋាភិបាលសាុក/ 

កាុងនានាបាន។

(៦)  បាសិនបើមានគាាះអាសន្នបាញាប់វាយ ១១០ប្តឹងប៉ូលីស សុំជំនួយពីផ្នាកប៉ូលីសដើមាបីចូលរួមដោះ

សាាយ។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍82

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



ប្រសិនបើសំណាងមិនល្អបានទទួលការវយដំក្នុងគ្រួសរ ឬបំពានផ្លូវភ្រទ 
តើខ្ញុំគួរត្ររកជំនួយប្របណា?

អ្វីទៅដ្រលហៅថការរំលោភ?ប្រសិនបើត្រូវគ្ររំលោភលើរាងកាយ
តើត្រូវត្ររកជំនួយប្របណា?

នៅតាវា៉ាន់បានបង្កើត 『មជាឈមណ្ឌលបង្កាាបនឹងអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារនិងការរំលោភបំពានផ្លូវ

ភាទ』 នៅសាុក/និមួយៗ ដោយផ្តល់ជូននូវជំនួយផ្នាកចាបាប់ដល់បាជាជនថ្មី ដូចជាការពាយបាល 

ពិនិតាយរបួស សង្គាាះបនា្ទាន់ ការពាយបាលផ្លូវចិត្ត ការបណ្ណានាំ ការរៀបចំទីជំរកឱាយសា្នាក់នៅ

ជាដើម...!បាសិនបើលោកអ្នកសំណាងមិនល្អតាូវអ្នកផ្ទះវាយដំ ឬរំលោភបំពានផ្លូវភាទ 

សូមផ្តល់ជាយោបល់ជូនលោកអ្នកថាៈ តាូវបាញាប់វាយលាខទូរស័ព្ទសុំជំនួយពិសាសដាលឥតគិតថ្លា

『១១៣បណា្តាញតូរស័ព្ទការពារពិសាស』 ឬសុំជំនួយព『ីមជាឈមណ្ឌលបង្កាាបនឹងអំពើហិងាសាក្នុងគាួ

សារនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភាទ』 ដាលមាននៅគាប់ តំបន់នានា។ឬតាទៅកាន់ទូរស័ព្ទលាខ『១១

០សុំជំនួយសង្គាាះជាបនា្ទាន់ដោយផ្ទាល់』ឬដក់ពាកាយបណ្តឹងទៅស្នងការប៉ុលីសនិងសុំជំនួយពីអង្គ

ការ ពាយបាលសុខភាព ឬដក់ពាកាយបណ្តឹងទៅតុលាការសំរាប់តាៀមសុំលិខិតការពារ។

ថាការរំលោភបំពានគឺមានន័យថាការធ្វើទុក្ខបុកម្នាញរូបកាយកាាពីការរំលោភផ្លូវភាទ 

ដាលបាពាឹត្តអំពើមិនគបាបី ឬផ្ទុយការស្មគា័ចិត្តភាគីមា្ខាងឬទង្វើទាក់ទងនឹងផ្លូវភាទ ហើយទង្វើនាះអាច

កើតឡើងដូចខាងកាាម៖ 

(១)  ដោយភាគីនោះសាបពាមឬបដិសាធនូវទង្វើនាះ ធ្វើឱាយទទួលការបាត់បង់ឬខ្វះខាតអត្ថបាយោជ

ន៍ការងារ ដូចជា ការអប់រំ ហ្វឹកហាត់ សាវាបំរី គមាាងផានការឬការខាតបង់កម្មវិធីដាលពាក់

ព័ន្ធអត្ថបាយោជន៍។

(២)  ដោយបងា្ហាញឬបញ្ជូនជាអកាសរ រូបភាព សម្លាង រូបគំនូរ រូបវត្ថុដទាទៀតក្នុងសម្តីមាក់ងាយ 

បាមាថឬដោយវិធីផាសាង ដោយបងា្ហាញជាអមនុសាសធម៌ រកឈ្មាះអ្នកដទា ឬធ្វើឱាយ

បុគ្គលមានភាពភ័យខា្លាចក្នុងចិត្ត ទទួលនូវភាពគំរាមគំហាងឬសា្ថានភាពឈា្លានពាន 

ឬទង្វើប៉ះពាល់ដល់ការស់នៅ ការងារ ការគមាាងនាកម្មវិធីដូចជា ការអប់រំ ហ្វឹកហាត់ 

សាវាបំរី។

ជនរងគាាះអាចប្តឹងប៉ូលីស ផ្នាកប៉ូលីសមានអំណាច និងមានការតព្វកិច្ចដោះសាាយ ហើយកត់តាា

លម្អិតនិងសុើបអង្គាតពាមទាំងរកាសាភស្តុតាង។ឬឯអ្នកដាលតាូវបានជួលទៅបំពាញការងារណាមួយ

ដាលបានធ្វើនូវការបំពានដោយជាុលជាួស ឬថៅកាធ្វើចំពោះឈ្នួល ឬអ្នកសុំការងារធ្វើ នោះគឺបានន័

យថាជាបុគ្គលដាលអុកឡុករំខានលើបរិសា្ថានការងារ ដូច្នាះតាមចាបាប់កំណត់ស្តីពីសិទ្ធិស្មើគ្នានាការ

ងារ លោកអ្នកអាចស្នើពាកាយបណ្តឹងទៅអង្គភាពឬទីភា្នាក់ងារគាប់គាងលើបញ្ហាថៅកានិងឈ្នួល។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 83
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3. ការជួញដូរមនុស្រស

ការជួញដូរមនុសាសគឺសមា្គាល់ទៅលើ៖ ជនដាលមានបំណងចាតនាឱាយគាបំរីសាវាខាងផ្លូវភាទ ដាលជាព

លកម្មការងារនិងបាាក់រងា្វាន់ ដាលបងា្ហាញឱាយឃើញថា ជាការងារមិនបាកាតីមួយ ឬជាកាកាត់យកសរីរាង្គគាឿង

ក្នុងរបស់អ្នកដទា ដូចជាតាមរបៀបៈ ការចាប់រំលោភ បង្ខិតបង្ខំ គំរាមកំហាង ឃុំខ្លួន តាមដន បញ្ជា បាើឱសថ 

ដក់សណ្តំ ឆរបោក និងមានចាតនាបំបិទបំបាំងពត៌មានសំខាន់ៗ ដក់កំរិតលើបំណុលដោយមិនតាឹមតាូវ 

ឃុំឃំងឯកសារសំខាន់ៗ ឬឆ្លៀតឱកាសនៅពាលដាលគាមិនដឹង- មិនអាចរកមនុសាសទីពឹងពាក់ ឬបាើវិធីល្មើស

បាឆំងនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នកដទា ដោយបាើលាសជាើសរីសបុគ្គលិក ជួញដូរ ចំរិតចាប់ខ្លួន ការដឹកបញ្ជូន ការជួញដូរ 

ការទទួលយកលាក់បំបាំង គាចពួន ការផ្តានិងផ្ទុកមនុសាសក្នុង/កាាបាទាស ឬដូចវិធីដាលបានរាយរា៉ាប់ខាងលើនា

ការងារបំរីផ្លូវភាទ ដាលជាពលកម្មការងារនិងបាាក់រងា្វាន់ ដាលបងា្ហាញឱាយឃើញថា ជាការងារមិនបាកាតីមួយ ឬ

ជាកាកាត់យកសរីរាង្គគាឿងក្នុងរបស់អ្នកដទា និងគោលបំណងចាប់ក្មាងមិនទាន់គាប់អាយុ១៨ឆ្នាំឱាយបំរីការងា

រផ្លូវភាទ  ជាពលកម្មការងារនិងបាាក់រងា្វាន់ដាលទទួលបានគឺជាការបងា្ហាញនូវការងារមិនបាកាតី ឬការកាត់យក

សរីរាង្គរបស់អ្នកដទាដោយការបាើវិធីជាការ ជាើសរីសបុគ្កលិក ទិញដូរ ចំរិតចាប់ខ្លួន ការដឹកបញ្ជូន ការជួញដូរ 

ការទទួលយកលាក់បំបាំង គាចពួន ការផ្តានិងផ្ទុកមនុសាសកាាមវ័យ១៨ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងបំរីសាវាផ្លូវភាទ។

ជាធម្មតាកាុមបង្កើតការងារជួញដូរមនុសាសមានប៉ុនា្មានបាភាទ រួមនមានៈ ការសនាយផ្តល់ការងារជូន ការផ្តលឱ

កាសក្នុងការរៀបការឬការអប់រំ ការសនាយធ្វើលិខិតឆ្លងដានជូនដោយឥតគិតថ្លា ឬទិដ្ឋាការជាទាសចរណ៍ ការជួយឱាយ

មានសិទ្ធិអនុញ្ញាតិលើការងារនិងការជួយបញ្ជូនចាញបាទាសជាដើម...។

ជនរងគាាះនាការជួញដូរមនុសាសមិនបាងចាក វ័យឬភាទឡើយ អាចជាស្តាី អាចជាកុមារឬជាបុរសពាញវ័យ 

ហាតុដូច្នាះហើយសូមរំលឹកអ្នកគាប់គ្នា សូមធ្វើការបាុងបាយ័ត្នដោយ 『ចាះសន្និដ្ឋាននិងចាះរកជំនួយជាបនា្ទាន់』

។ ជនល្មើសនាការជួញដូរមនុសាសមិនបាាកដថាជាអ្នកមិនសា្គាល់គ្នានោះទា អាចជាមិត្តភក្តិដាលយើងធា្លាប់សា្គាល់ 

អ្នកជិតខាងឬញាតិសនា្តាន តាក៍អាចជាកាុមឆរបោកឬជាបុគ្គល ហាតុដូច្នាះហើយសូមរំលឹកលោកអ្នក តាូវ៖

▲

 បាសិនបើមានឯកសារណាមួយដាលតាូវចុះហត្ថលាខា សូមមើលលម្អិតនូវអត្ថន័យនាឯកសារនោះ។

▲

 សូមរកាសានូវឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាលិខិតឆ្លងដាននិងសំបុតាយន្តហោះ។

▲

  សូមមានទំលាប់ដក់លាខទូរស័ព្ទអ្នកផ្ទះទៅតាមខ្លួន ពាមទាំងចងចាំបណា្តាញសាវាកម្មជំនួយដាលឥ

តគិតថ្លា នៅតាវា៉ាន់ រួមមាន៖ លាខទូរស័ព្ទ ១១០ជាជំនួយសង្គាាះដាលឥតគិតថ្លា / បណា្តាញដក់ពា

កាយបណ្តឹងនាករណីការជួញដូរមនុសាស ០២-២៣៨៨-៣០៩៥( កណ្តឹងសាាកហៅលោកបា៉ាជួយខ្ញុំ)/ 

១៩៥៥(កាសួងពលករ)។

▲

 ដារកាសាខ្លួនបាាណរបស់ខ្លួន មិនឱាយអ្នកដទាធ្វើបាប។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍84

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



តើធ្វើយ៉្រងម៉្រចទៅ ទើបដឹងថអ្នកត្រូវគ្រយកមកលក់?

បើអ្នកបាននិយាយជាមួយជនដាលហាក់ដូចជាជនរងគាាះដោយការជួញដូរមនុសាស អ្នកអាចសាក

សួរអ្នកដាលនៅកាបារជនរងគាាះ ដូចជាៈ គូរសាករ អ្នកផ្ទះឬថៅកា ពីពាាះអ្នកដាលកំដរជនរងគាាះ 

ទាំងនោះអាចនឹងជាជនល្មើសដាលក្លាងបន្លំ។  លោកអាចសាកសួរសំនួរដូចខាងកាាមនាះ ដើមាបី

ស្វាងយល់ថាតើជាជនរងគាាះជួញដូរមនុសាសឬមិនមានៈ

១. អ្នកធា្លាប់សាកលាបងចាកចាញ ហើយទទួលរងនូវការសំឡុតឬធ្វើបាបទា?

២. តើការងារ ឬទីលំនៅរបស់អ្នកមានសា្ថានភាពដូចម៉្តាច?

៣. តើអ្នកញាំបាយឬសា្នាក់នៅ ទីកន្លាងណា?

៤. តើទា្វារបង្អួចរបស់អ្នកមានចាក់សោរដារ ឬទា?

៥. តើមាននរណាគំរាមកំហាងអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកទា?ឬគំរាមអ្នកធ្វើនូវរឿងមិនសុខចិត្តធ្វើនោះទា?

 ខាសាសាវាជួយសង្គាាះជាបនា្ទាន់ 110
 ឬ កាសួងរដ្ឋមន្តាីការងារ 1955
 ឬលាខទូរស័ព្ទៈ 02-2388-3095
           (កណ្តឹងសាាកហៅលោកបា៉ាជួយខ្ញុំ)

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 85

 ជំនួយនិងសុវត្ថិភាពអាយុជីវិត (ផ្នាកជំនួយ)
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ការច្រះស្រលាញ់ការពារខ្លនួប្រ្រណឃ្ល្រតឆ្ង្រយពីជំងឺអ្រដស៍ 93
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៨ .  ការធានរា៉្រប់រងសុខភាពប្រជាជនទាំងអស់គ្ន្រ 

ដើម្របីជំនួយសុខភាព (ផ្ន្រកសុខាភិបាល)
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៨.  ការធានរា៉្រប់រងសុខភាពប្រជាជនទាំងអស់គ្ន្រ ដើម្របីជំនួយសុខភាព
 (ផ្ន្រកសុខាភិបាល)

『ធានារា៉ាប់រងសុខភាពបាជាជនគឺ』ជាការធានារា៉ាប់រងដាលសំខាន់បំផុតរបស់សង្គមតាវា៉ាន់ គោលដៅសំ

ខាន់នាការធានារា៉ាប់រងនាះគឺលើកគុណភាពជិវភាពនិងការពារសុខភាពបាជាជនទូទាំងបាទាស លក្ខខណ្ឌនាសិទ្ធិចូ

លរួមធានារា៉ាប់រង អត្ថន័យសាវាកម្ម សុទ្ធតាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពជីវភាពរស់នៅបាចាំថ្ងារបស់សហពន្ធ័ជនបរទាស។

សាវាកម្មនិងអត្ថន័យនាការស្នើសុំចូលរួមធានារា៉ាប់រងសុខភាពរបស់សហពន្ធ័ជនបរទាស មានដូចខាងកាាម៖

 ការចូលរួមការពារសុខភាពប្រជាជនទាំងអស់គ្ន្រ ជីវភាពគ្ម្រនការព្រួយបារម្ភ

『ធានារា៉ាប់រងសុខភាពបាជាជនទាំងអស់គ្នា គឺ』ជាការធានារា៉ាប់រងសង្គមកិច្ច 

ដាលសំខាន់បំផុតរបស់តាវា៉ាន់។ កាាយពីបាជាជនថ្មីមកដល់តាវា៉ាន់ក៍អាចចូលរួមធានារា៉ាប់រងសុខភាពបានដារ។វិធី

ដាលសហពន្ធ័ជនបរទាសគួរស្នើសុំចូលរួមធានារា៉ាប់រងសុខភាពរួមមានដូច ខាងកាាម៖

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍88
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1. លក្ខខណ្ឌន្រការធានចូលរួមធានរា៉្រប់រងសុខភាព៖ 

សហពន្ធ័ជនបរទាស តាូវតាសា្នាក់នៅឱាយបាន៦ខាជាប់គ្នា ឬធា្លាប់ចាកចាញបាទាស១ដង 

តាមិនលើសពី៣០ថ្ងា គិតតាមអំឡុងពាលសា្នាក់នៅជាក់លាក់ រួចកាត់ចោលចំនួនថ្ងាដាលចាញកាាបា

ទាស បនា្ទាប់មកបួកសរុបឱាយគាប់ចំនួន៦ខាឡើងទៅ គួរតាចូលរួមការធានារា៉ាប់រងសុខភាព។ ប៉ុន្តាបាសិ

នបើបុគ្គលដាលកំពុងមានការងារជាក់ក់លាក់គួរតាចូលរួមការធានារា៉ាប់រងសុខភាពចាប់ពីថ្ងាចូលធ្វើការ 

ដោយមិនមានកំណត់រយៈពាល៦ខាឡើយ។

2. នីតិវិធីន្រការស្នើសុំ៖ 

សហពន្ធ័ជនបរទាស ដាលសាបនឹងលក្ខណៈចូលរួមការធានារា៉ាប់រងសុខភាពជាតិ តាូវបាគល់ជូនលិខិតសា្នា

ក់នៅអាណិកជននាចាបាប់ថតចម្លងមួយចាបាប់ ពាមទាំងអនុលោមតាមនីតិវិធីដូចខាងកាាម មកបំពាញបាបបទ៖

▲

  បុគ្កលដាលមានការងារនឹងជាក់លាក់ គួរតាូវដក់ពាកាយស្នើសុំចូលរួមការធានារា៉ាប់រងសុខភាព នៅកាុមហ៊ុ

នដាលអ្នកបំរីការងារនោះ។

▲

  ប្តីឬបាពន្ធជាជនជាតិបរទាស ដាលមិនមានការងារធ្វើ នោះសហពន្ធ័ជនបរទាសតាូវតាសា្នាក់នៅឱាយបាន៦

ខាជាប់គ្នា ឬធា្លាប់ចាកចាញបាទាស១ដង តាមិនលើសពី៣០ថ្ងា គិតតាមអំឡុងពាលសា្នាក់នៅជាក់លាក់ 

រួចកាត់ចោលចំនួនថ្ងាដាលចាញកាាបាទាស បនា្ទាប់មកបួកសរុបឱាយគាប់ចំនួន៦ខាឡើងទៅ 

អាចចូលរួមធានារា៉ាប់រងតាមប្តី-បាពន្ធដាលជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់បាន។

▲

  សហពន្ធ័ជនបរទាសដាលមិនមានការងារធ្វើ ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនសាបលក្ខណៈចូលរួមធានារា៉ាប់រង

សុខភាពនោះ គឺគួរតាសា្នាក់នៅឱាយបាន៦ខាជាប់គ្នា ឬធា្លាប់ចាកចាញបាទាស១ដង តាមិនលើសពី៣០ថ្ងា 

គិតតាមអំឡុងពាលសា្នាក់នៅជាក់លាក់ រួចកាត់ចោលចំនួនថ្ងាដាលចាញកាាបាទាស បនា្ទាប់មកបួកសរុ

បឱាយគាប់ចំនួន៦ខាឡើងទៅ រួចយកលិខិតសា្នាក់នៅនាចាបាប់ថតចម្លងទៅកាន់ សងា្កាត់(ឃុំ/ ខណ្ឌ/ កាុង)

ដាលជាតំបន់លោកអ្នកសា្នាក់នៅ មកធ្វើការដក់ពាកាយស្នើសុំចូលរួមការធានារា៉ាប់រងសុខភាព។
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ការធានារា៉ាប់រងសុខភាពបាជាជនទាំងអស់គ្នា ដើមាបីជំនួយសុខភាព (ផ្នាកសុខាភិបាល)



អនុសសន៍សំខាន់ (១១)

ប្តី/បាពន្ធជាសហពន្ធ័ជនបរទាស ដាលបានចូលរួមការធានារា៉ាប់រងសុខភាពជាតិរួចហើយ កាាយពីមានផ្ទាពោះគឺអា

ចទៅកាន់មន្ទីរពាទាយ ឬគ្លីនិកនានា មកធ្វើការពិនិតាយផ្ទាពោះមុនពាលសំរាលបានដោយផ្ទាល់ ចំពោះអ្នកដាលមិនទាន់

បានចូលរួមការធានារា៉ាប់រងសុខភាពជាតិវិញនោះ គឺអាចទៅកាន់មន្ទីរសុខភាពនៅ(ឃុំ / ខណ្ឌ/ សងា្កាត់)ស្នើសុំឱាយបើ

កលិខិតបាាក់ឧបត្ថម្ភការពិនិតាយផ្ទាពោះមុនពាលសំរាល រាល់

មានផ្ទាពោះអាចស្នើសុំបាន១០ដង តាមការកំណត់។ ចាប់ពីថ្ងាទី១ខាមករា ឆ្នាំ១០៣(២០១៤)ឡើងតាមសា្ថាប័ន

សាវាផ្នាកវិជា្ជាពាទាយបានរៀបចំចាត់ចាងនូវសាវាកម្មបងា្ការការពារ ថាទាំងសុខភាពនិងបាការកំណត់សមា្គាល់ ដោយ

យោងតាមស្តង់ដរឧបត្ថម្ភថវិកាសំរាប់រៀបចំចាត់ចាងជាជំនួយដល់ស្តាីមានផ្ទាពោះមុនសំរាលកូន។

★	ឯកសរត្រៀមបំរុងការស្នើសុំធាននិងជំនួយមុនព្រលសំរាលកូន មាន

១. សៀវភៅគាួសារចាបាប់ដើម

២. លិខិតបញ្ជាក់ពីការសា្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់ទសាសនាចរនាចាបាប់ដើម ឬឯកសារផាសាងទៀតដាលពាក់ព័ន្ធ។

★	ត្រៀមបំរុងនូវឯកសរបញ្ជ្រក់

១. រៀបចំនូវឯកសារបញ្ជាក់

២.  កាាយពីបានការតាួតពិនិតាយរបស់ទីភា្នាក់ងារអនាម័យពុំខាន ហើយទើបបើកសាាវជាាវកំណត់តាានាការពិនិ

តាយផ្ទាពោះមុនពាលសំរាលកូន ដើមាបីជាសំអាងបញ្ជាក់។

៣.  សូមយកករណីសហភាពកំណត់តាាពិនិតាយផ្ទាពោះមុនពាលសំរាលនិងរួមជាមួយសៀវភៅបាកាន់ដាសុខភា

ពរបស់ស្តាីមានផ្ទាពោះ ទៅកាន់វិទាយសា្ថានវាជ្ជសាស្តាទទួលយកការពិនិតាយ វិទាយសា្ថានវាជ្ជសាស្តានាះ នឹងជួ

យកាត់បន្ថយថ្លាសោហ៊ុយពិនិតាយផ្ទាពោះជូនអ្នក។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍90

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



តើការត្រួតពិនិត្រយមាត់ស្របូនជាអ្វី? ហើយខ្ញុំអាចទៅពិនិត្រយនៅទីកន្ល្រងណា?

តើខ្ញុំគួរត្ររើសយកវិធីណាដ្រលត្រឹមត្រូវក្នុងការ ការពារកុំអោយមានកូន?

តើការពិនិតាយមាត់សាបូនជាអ្វី?ហើយខ្ញុំអាចទៅតាួតពិនិតាយនៅទីកន្លាងណា?ស្តាីគាប់រូបដាលធា្លាប់មា

នបទពិសោធន៍រួមរកាសជាមួយដាគូ តាូវទៅធ្វើការពិនិត្តមាត់សាបូនរាល់៣ឆ្នាំម្ដង រដ្ឋាភិបាលក៍មានផ្តល់

សាវាបងា្ការការពារសុខភាពជូនស្តាីដាលមានអាយុ៣០ឆ្នាំឡើងទៅ ដោយទទួលការពិនិតាយមាត់សាបូន

ជារៀងរាល់ឆ្នាំមួយម្ដង ដោយឥតគិតថ្លា។

១.  អង្គការផ្តល់ស្រវត្រួតពិនិត្រយ៖ គ្លីនិកសម្ភពផ្នាករោគស្តាី ឬគ្លីនិកវាជ្ជសាស្តាគាួសារឬមន្ទីរពាទាយ 

 ដាលមានចងកិច្ចសនាយជានមួយការកាសួងសុខាភិបាលដោយពិសាស។

២.  ឯកសរត្រូវត្រៀមបំរុង៖ តាូវយកកាតសុខាភិបាលនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកតាម។

៣.  ប្រការដស់តឿនមុនព្រលពិនិត្រយ៖ មុនពាលពិនិតាយមុន១ថ្ងាសូមកុំតាាំទឹកក្នុងអាងទឹក 

លាងសំអាតទា្វារមាស ឬបាើថា្នាំស៊ុក្នុងទា្វារមាស ហើយមុនពិនិតាយ១ថ្ងាមិនតាូវធ្វើការរូមរកាសគ្នា 

 ក្នុងពាលតាមួយនោះដារក៍តាូវជៀសវាងអំឡុងពាលមករដូវ។

មិនថាអ្នកមានជមាើសយកវិធីសាស្តាពនាយកំណើតមួយណាទា គឺគួរគបាបីទៅពិគាាះពិភាកាសាជាមួយ

និងលោកគាួពាទាយជាមុនសិន ដើមាបីជាើសយកវិធីស័ក្តិសមនឹងខ្លួនយើងវិធីសាស្តាទូទៅនាការពនាយកំ

ណើតមានដូចខាងកាាម៖

១.  កងដក់ស្របូន៖ ដូចជា កងដក់ក្នុងសាបូន.Dunlop. សា្ពាន់7. តន្តាីមាតា(Matemalmusic)

ដាលជាឧបករណ៍ពនាយកំណើត ដោយបានដំឡើងនៅក្នុងសាបូន ដើមាបីការពារកុំឱាយមានផ្ទាពោះ 

  អ្នកអាចដំឡើងវាបានកាាយសំរាលកូនរួចក្នុងរយៈពាល៦ខា ការពនាយកំណើតអាចទទួលបាសិ

ទ្ធិភាពដល់ទៅ95%។

២.  ថ្ន្រំពន្រយាកំណើត៖ គឺជាថា្នាំអ័រម៉ូនមាយ៉ាង បើផឹកតាមការកំណត់វាអាចមានបាសិទ្ធិភាពពនាយកំណើត

បានដល់ទៅ99%។

៣.  ស្រ្រមអនម័យ៖ (សាាមអនាម័យ) បាសិនបើរាល់ពាលរួមភាទអ្នកបាើបាាស់វាតាមវិធីតាឹមតាូវ

នឹងអាចមានបាសិទ្ធិភាពពនាយកំណើតបានដល់ទៅ90%

៤.  ចងដ្រស្របូន៖ ចងនហារូអន្តលលី(កាៀវ) វិធីនាះគឺសំរាប់អ្នកដាលបញាឈប់យកកូន 

អាចពនាយកំណើតបានជាអចិន្តាាយ៍ ហើយបាសិទ្ធិភាពនាការពនាយកំណើតអាចខ្ពស់ដល់100%
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ការធានារា៉ាប់រងសុខភាពបាជាជនទាំងអស់គ្នា ដើមាបីជំនួយសុខភាព (ផ្នាកសុខាភិបាល)



3. កម្មវិធីស្រវកម្មការពារសុខភាពប្រជាជន៖

បាឈមមុខនឹងការរីករាលដលនាជំងឺ ជំងឺសសាបាសាទ បាសូតិកម្ម ឧបទ្ទវហាតុដាលដង្កើនការពិនិ

តាយជំងឺ ឬសាវាកម្មសំរាកពាយបាលនៅមន្ទីរពាទាយ។ ប៉ុន្តាដាគូដាលទទួលបានការធានាចាំបាច់តាូវធ្វើតាមការពិនិតាយ 

ពាយបាលតាមមាតាាកំណត់ ពាមទាំងជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកមួយផ្នាកទៀតក្នុងការពាយបាល។

4. នៅព្រលទៅមើលជំងឺត្រូវចងចាំថ យកកាតសុខាភិបាលមកតាម៖

ពាលមើលជំងឺតាូវចងចាំថា មិនថាមើលពាទាយយកថា្នាំឬពិនិតាយសុខភាពឡើយ 

អ្នកតាូវយកកាតសុខាភិបាលមកតាម ហើយទៅកាន់គ្លីនិកឬមន្ទីរពាទាយដាលមានពាក់សា្លាក់សញ្ញាការធានារា៉ាប់រងសុខ

ភាពជាតិនៅមាត់ទា្វារ ទើបលោកអ្នកអាចបន្ថយបន្ទុកលើការចំណាយមើលជំងឺបាន បនា្ទាប់មកសូមធ្វើការបាងចាកស្តង់

ដរ នាថ្លាពិនិតាយជំងឺតាមការកំណត់រវាងគ្លីនិកនិងមន្ទីរពាទាយ ពាមទាំងបង់ថ្លាពិនិតាយជំងឺតាមបន្ទុកកាាយពីកាត់បន្ថយពី

កាតធានារា៉ាប់រងរួច។

បាសិនបើលោកអ្នកទៅមើលជំងឺភ្លាចយកកាត់ធានារា៉ាប់រងសុខភាពមកតាម លោកអ្នកតាូវបង់បាាក់ការមើល

ជំងឺទាំងសាុង ក៍ប៉ុន្តាបើនៅក្នុងរយៈពាល១០ថ្ងា(មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងាឈប់សំរាក)លោកអ្នកអាចយកកាតសុខាភិបាល

ទៅកាន់មន្ទីរពាទាយ ឬគ្លីនិកដាលអ្នកបានទៅមើលជំងឺ ហើយមន្ទីរពាទាយឬគ្លីនិកនឹងធ្វើការ កាត់បន្ថយបន្ទុកថ្លាមើលជំងឺ

ដាលលោកអ្នកបានបង់រួចមកហើយនោះ បនា្ទាប់មកនឹងបាគល់បាាក់ដាលសាសសល់ជូនមកលោកអ្នកវិញ។

 ការពិនិត្រយស្ត្រីមានផ្ទ្រពោះមុនព្រលសំរាលកូន
ស្តាីកាាយពីពរពោះ តាូវតាមានការថាទាំជីវភាពបាចាំថ្ងាអោយបានល្អបំផុត សាូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមដ៍តាឹ

មតាូវ កំណត់ពាលតាួតពិនិតាយមុនពាលបាសូតិ យល់ចាបាស់ពីសា្ថានភាពទារក ទាំងនាះសុទ្ធតាជាដំណាក់កាលសំខាន់

ក្នុងការងារពរពោះ។

ប័ណ្ណធានារា៉ាប់រងសុខភាពពលរដ្ឌរាងអញ្ចឹង

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍92

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



 ការច្រះស្រលាញ់ការពារខ្លួនប្រ្រណឃ្ល្រតឆ្ង្រយពីជំងឺអ្រដស៍
ឥទ្ធិពលនាការចម្លងពីជំងឺអាដស៍មិនបាងចាកតំបន់ ឬភាទ ឬដាគូនាភាទនោះទា ការជៀសវាងឆ្លងពីជំងឺអា

ដស៍ដ៍ល្អបំផុតគឺ តាូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដោយមានដាគូរួមភាទតាមួយ ពាមទាំងលើកទឹកចិត្តដាគូបាើបាាស់

សាាមអនាម័យឱាយបានតាឹមតាូវក្នុងពាលអនុវត្ត។ សូមរំលឹកថា អ្នកដាលអនុវត្តនូវការរួមភាទ គួរតាទៅធ្វើការពិនិ

តាយតាមដនមារោគជំងឺអាដស៍លើកដំបូងនៅកាសួង(មន្ទីរ)សុខាភិបាល ដោយមានផ្តល់ជូននូវសាវាពិនិតាយដោយ

ឥតគិតថ្លា មាយ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលក៍បានផ្តល់នូវសាវាកម្មក្នុងការពិនិតាយជំងឺអាដស៍ទូទាំងបាទាសមាន៤៤មន្ទីរពាទាយ 

ដោយឥតគិតថ្លា គោលបំណងគឺ 『ការវិនិច្ឆ័យជំងឺទាន់ពាលធ្វើការពាយបាលទាន់ពាល』។

បាសិនបើអ្នកមានផ្ទាពោះ ទោះស្ថិនក្នុងខណៈមិនទាន់ទទួលបានការធានារា៉ាប់រងសុខភាពក្តី រដ្ឋាភិបា

លក៍បានផ្តល់នូវសាវាពិនិតាយតាមដនមារោគជំងឺអាដស៍ដោយឥតគិតថ្លា ហើយស្តាីពរពោះចាំបាច់តាូវទៅធ្វើកា

រពិនិតាយពាលពរពោះក្នុងរយៈពាល៤ខា ផ្ទឹមនឹងនោះក៍ធ្វើការពិនិតាយតាមដនមារោគជំងឺអាដស៍ផងដារ ដើមាបីជៀ

សវាងការឆ្លងដល់ទារកក្នុងផ្ទា មាយ៉ាងទៀតក៍បានផ្តល់នូវសាវាពិនិតាយពាយបាលឥតគិតថ្លាចំពោះស្តាីមានផ្ទាពោះដា

លបានឆ្លងដោយជំងឺអាដស៍ ដូចជា ការពាយបាលដោយថា្នាំ ការតាមដនតាមកំណត់ ការធ្វើវិនិច្ឆ័យសា្ថានភាពជំងឺ  

ការជាើសរីសវិធីបាសូតដោយសមរមាយ ការការពារនិងពាយបាលទារកនិងការរកទឹកដោះជំនួសទឹកដោះមា្តាយជាដើ

ម...។ ពត៌មានពាក់ពន្ធ័សូមទំនាក់ទំនងសុើបសួរទៅកាសួងសុខាភិបាល ឬអាចចូលទៅកាន់វាបសាយពត៌មានទូទាំ

ងសកលលោកនាទីភា្នាក់ងារតាួតពិនិតាយជំងឺ (https://www.cdc.gov.tw) ឬវាយទូរស័ព្ទទៅកាន់បណា្តាញការពារជំ

ងឺដោយឥតគិតថ្លា1922 ឬសុើបសួរតាមលាខ(0800-001922)។

យោងតាម 『បទបញ្ញាតិនាបងា្ការចម្លងមារោគសំរាប់មនុសាសលោកនិងសិទ្ថិនាការធានារបស់អ្នកចម្លងជំងឺអាដ

ស៍』 បាសិនបើគូសា្វាមី/ ភរិយាជាជនជាតិចិនដីគោកបានឆ្លងមារោគជំងឺអាដស៍ គួរតាទៅពិនិតាយពាយបាលនៅមន្ទីរពា

ទាយពាយបាលជំងឺអាដស៍ដូចបានកំណត់ជូន ពាមទាំងធ្វើការតាមដនសា្ថានភាពជំងឺតាមការកំណត់ មាយ៉ាងទៀតទទួលបា

នជំនួយទាំងសាុងពីទីភា្នាក់ងារតាួតពិនិតាយជំងឺ សំរាប់ថ្លាបាើថា្នាំពាយបាលជំងឺអាដស៍ក្នុងរយៈពាល២ឆ្នាំ ប៉ុន្តាកាាយពី២

ឆ្នាំកាាយមកគឺតាូវទទួលជំនួយទូទាត់ពីកាតធានារា៉ាប់រងសុខភាព ឬឯបន្ទុកនាផ្នាកផាសាងៗគឺទីភា្នាក់ងារតាួតពិនិតាយជំងឺ

ជាអ្នកទូទាត់។

 ទារកនិងកុមារន្រការចាក់វ៉្រក់សំង

1. ទារកដ្រលរស់នៅពីរកន្ល្រង តើគួរទទួលចាក់វ៉្រក់សំងការពារជាបន្តបន្ទ្រប់ដោយរបៀបណា?

ការបន្តចាក់វា៉ាក់សាំងតាូវធ្វើដូចម្ត៉េចបាសិនបើយកកូនមករស់នៅតំបន់ពីរទៅមកៗ ដោយសារបាភាទថា្នាំឬ

ពាលវាលានាការចាក់វា៉ាក់សាំងរបស់បាទាសនិមួយៗមានភាពខុសគ្នា ឬការចាក់វា៉ាក់សាំងដោយសារជំងឺរាលតាបាត

នៅតំបន់នោះ លោកអ្នកគួរតាទៅស្វាងយល់ពីគមាាងនាការចាក់បាភាទថា្នាំវា៉ាក់សាំងការពាររបស់បាទាសនោះនិង

ពាលវាលានាការចាក់វា៉ាក់សាំង បនា្ទាប់មកមើលតាមតារាងកំណត់នាការចាក់បាភាទថា្នាំវា៉ាក់សាំង កាាយពាលតាឡប់

មកបាទាសកំណើតវិញចាប់ផ្តើមបន្តនូវបាភាទវា៉ាក់សាំងជាបន្តបនា្ទាប់ លោកអ្នកអាចយកសំបុតាបញ្ជាក់ពីកំណត់តាា

នាការចាក់វា៉ាក់សាំងនៅលើកមុនទៅកាន់មន្ទីរសុខាភិបាល គាប់តំបន់ដាលលោកអ្នកសា្នាក់នៅ ឬមន្ទីរពាទាយចាក់ថា្នាំកា

រពារគាប់ខាត្ត/កាុងដាលបានសហការជាមួយកាសួងសុខាភិបាល បំពាញការចាក់វា៉ាក់សាំងជាការសាាច។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 93

ការធានារា៉ាប់រងសុខភាពបាជាជនទាំងអស់គ្នា ដើមាបីជំនួយសុខភាព (ផ្នាកសុខាភិបាល)



2. ការរក្រសាទុកនូវកំណត់ត្រ្រចាក់ថ្ន្រំបង្ក្ររនិងការប៉ូវបន្ថ្រម

ឯកសារនាការបរិច្ឆាទចាក់ថា្នាំបងា្ការគាប់បាភាទ និងអង្គការទទួលធ្វើការចាក់វា៉ាក់សាំងរបស់ទារកទើបចាប់កំ

ណើត បានកត់តាានៅលើតារាងដោយកំណត់តាាបាភាទថា្នាំវា៉ាក់សាំងនិនពាលវាលាចាក់ តា『បច្ចុបាបន្នគាបានដក់ប

ញ្ចូលក្នុងសៀវភៅបងា្កាន់ដាសុខភាពកុមាររកាសាទុកជាអចិន្តាាយ៍ 』ដើមាបីងាយសាួលបុគ្គលិកពាទាយឆាកមើល សង្ខាបយ

កមាតាាដាលពាក់ព័ន្ធការចាក់វា៉ាក់សាំងនៅថ្ងាកាាយ។នៅពាលកុមារចូលសាលាមាតាយាយឬចូលរៀនថា្នាក់បឋម លោក

អ្នកក៍តាូវផ្តល់លិខិតកំណត់តាាការចាក់វា៉ាក់សាំងនាចាបាប់ចម្លងទៅផ្នាកសាលា ដើមាបីអង្គភាពសាលាផ្នាកអនាម័យធ្វើកា

រពិនិតាយឡើងវិញ បាសិនបើមានចនោ្លាះនូវមាតាាណាមួយនាការចាក់វា៉ាក់សាំង នោះនឹងតាូវចាត់ចាងផានការប៉ូវចាក់វា៉ាក់

សាំងបន្ថាម។ ដោយឡាកទៀតសិសាសដាលតាូវសិកាសានៅបរទាស អ្នកបំពាញការងារឬផ្តាទីលំនៅនៅបរទាស គាប់ជា

តិសាសន៍គឺតាូវបំពាញលិខិតបញ្ជាក់នាកំណត់ការចាក់វា៉ាក់សាំង។ បាសិនបើកំណត់តាានាការចាក់វា៉ាក់សាំងរបស់កុមា

រតាូវបានបាត់បង់ លោកអ្នកអាចស្នើសុំអង្គភាពដាលលោកអ្នកបានចាក់ថា្នាំវា៉ាក់សាំងនោះបើកជូនសារជាថ្មី តាបើសិន

លោកអ្នកទទួលចាក់វា៉ាក់សាំងនៅតំបន់ខុសគ្នា អាចសុំណូមពរមន្ទីរសុខាភិបាលបាចាំតំបន់ដាលអ្នករស់នៅធ្វើការសុើ

បសួរឬសាាវជាាវឯកសារ ថាតើទិន្និន័យចាក់វា៉ាក់សាំងមួយនាះមានមន្ទីរសុខាភិបាលបានកត់បញ្ចូលកុំពាយូទ័រឬអត់(ជាទូ

ទៅឯកសារនាការចាក់វា៉ាក់សាំងនៅគ្លីនិកឬមន្ទីរពាទាយដាលបានធ្វើកិច្ចសនាយជាមួយកាសួងសុខាភិបាលឬអង្គការសុខ

ភាពនឹងបង្វិលចូលទៅកាន់តំបន់ដាលចុះបញ្ជីលំនៅ)។

 មនុស្រសព្រញវ័យន្រការចាក់វ៉្រក់សំង
លិខិតបញ្ជាក់ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងការតាួតពិនិតាយសុខភាពរបស់ជនបរទាសដក់ពាកាយស្នើសុំសា្នាក់នៅ/ 

តាំងលំនៅ រួមមានរបាយការណ៍តាួតពិនិតាយជាវិជ្ជមានantibody របស់ជំងឺកញ្ចាិលនិងស្អូចនិងលិខិតបញ្ជាក់ពី

ការចាក់ថា្នាំបងា្ការ។ បច្ចុបាបន្ននាយកដ្ឋានតាួតពិនិតាយជំងឺបានផ្តល់ជូនស្តាីជាជនជាតិបរទាស ក្នុងអាយុ១៥-៤៩ឆ្នាំ 

លក្ខខណ្ឌនាអាយុបន្តពូជ ដាលបានបំពាញស្នើសុំការសា្នាក់នៅ/ តាំងលំនៅ ឬបច្ចុបាបន្នទទួលបានការអនុញ្ញាតិឱាយសា្នាក ់

នៅ/ តាំងលំនៅ នៅតាវា៉ាន់ អ្នកអង់ទីករស្អូចដាលបានបងា្ហាញជាអវិជ្ជមាន អាចទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពទទួលការ 

ចាក់ថា្នាំវា៉ាក់សាំងកញ្ចាិល ខាន់សា្លាក់ ស្អូច រួមគ្នាមួយម្ជុល(MMR)

ស្តាីអំឡុងពាលមានផ្ទាពោះបាសិនបើឆ្លងកាត់ការពិនិតាយហើយសន្និដ្ឋានថាមិនទាន់កើតមាន 

អង់ទីករកញ្ជាិលអាល្លឺម៉ង់ គួរតាជៀសវាងទៅតំបន់ណាដាលកំពុងរីករាលដលនាកញ្ជាិលអាល្លឺម៉ង់ ពាមទាំងតាូវចា

ក់ថា្នាំបងា្ការកញ្ជាិលអាល្លឺម៉ង់នៅកាាយពាលបង្កើតកូនរួចភា្លាមៗ អ្នកអាចទៅមជាឈមណ្ឌលសុខាភិបាល(មន្ទីរពាទាយស

ហការរួម១២តំបន់នៅកាុងតាបុិដាលមានផ្នាកពិនិតាយជំងឺ)ឬអាចទៅចាក់ថា្នាំវា៉ាក់សាំងបងា្ការ MMR នៅមជាឈមណ្ឌល

សុខភាពដាលមានកិច្ចសនាយ ដើមាបីធានាសុខភាពស្តាី ការពារទារកទើបកើតនិងការពរពោះកូនបនា្ទាប់។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍94
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តើការពិនិត្រយសុដន់ថតកាំរស្មី X ជាអ្វីទៅ? ហើយរដ្ឋ្រភិបាលមានជំនួយ
ប្រ្រក់ឧបត្ថម្ភដ្ររឬទ្រ? តើត្រូវពិនិត្រយនៅទីកន្ល្រងណា?

ការថតសុដន់កាំរស្មី X គឺជាបាភាទមួយដោយបាើយកបច្ចាកវិទាយកាំរស្មី X ការបាើបាាស់យកកមាិត

វិទាយុសកម្មទាប វាអាចស្ទង់រកcalcification និងដុំសាច់គ្មានអាការៈនាវគ្គសូនាយរបស់ជំងឺមហារីកក្នុង

សុដន់ នាះជាឧបករណ៍ដ៍មានបាសិទ្ធិភាពបំផុតក្នុងការពិនិតាយ អ្នកសាាវជាាវបរទាសបានបងា្ហាញថា 

ស្តាីនៅក្នុងអាយុ៥០ឆ្នាំឡើងទៅគួរតាធ្វើកាពិនិតាយកាំរស្មីអ៊ិចសុដន់ឱាយបានទៀងទាត់ដូចការកំណត់ នឹ

ងអាចបន្ថយអាតាានាការសា្លាប់ដល់ទៅ20-30ភាគរយ។

ខាងក្រ្រមន្រះគឺជាថវិកាឥតសំណងរបស់រដ្ឋ្រភិបាលជំនួយឧបត្ថម្ភសំរាប់ស្ត្រីថតកាំរស្មីXសុដន់  

រៀងរាល់២ឆ្ន្រំម្ដង

១.  អ្នកដាលមានអាយុ៤០-៤៤ឆ្នាំដាលមានញាតិសាច់ថ្លាមានរោគមហារីកសុដន់ 

(ញាតិសាច់ថ្លាគឺសមា្គាល់ទៅលើជីទូត/យាយខាងមា្តាយ/កូនសាី/បងប្អូនបាុសសាីដាលមានជំងឺម

ហារីកសុដន់)។

២.  អ្នកដាលមានអាយុ៤៥-៦៩ឆ្នាំ សូមនាំយកកាតសុខាភិបាលនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅកាន់វិទាយ

សា្ថានវាជ្ជសាស្តាថតរូបសុដន់កាំរស្មីX មកទទួលការតាួតពិនិតាយ មជាឈមណ្ឌលវាជ្ជសាស្តាទាំងនាះ

អាចចូលទៅមើលគាហទំព័រ (https://www.hpa.gov.tw) របស់មន្តាីសុខាភិបាលជាតិធ្វើការ

ឆាករក ឬវាយទូរស័ព្ទទៅកាន់កាសួងសុខាភិបាល/មណ្ឌលសុខភាពតាមតំបន់ដាលនៅជិតលំនៅ

ដ្ឋាន។
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អនុសសន៍សំខាន់ (១២)

ការចង់ដឹងពីសុខភាពសូមទំនាក់ទំនងនៅមជាឈមណ្ឌលកាសួងសុខាភិបាលនៅតាមសាុកភូមិគាប់ទីកន្លាង 

មានផ្តល់សាវាដូចខាងកាាម៖

១. តាួតពិនិតាយសុខភាព សាកសួរពីសុខភាព

២. ការយល់ដឹងពីការធានារា៉ាប់រងសុខភាពគាប់បាភាទឬពិភាកាសា

៣. សាកសួរពិគាាះពីការការពារមិនអោយមានផ្ទាពោះ ឬតាួតពិនិតាយមុនពាលសំរាលកូន

៤. ការតាួតពិនិតាយគាប់បាភាទចំពោះកូនក្មាងនិងកុមារ

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍96
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៩. រើករាយនៅព្រលធ្វើការ (ផ្ន្រកការងរ)
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៩. រើករាយនៅព្រលធ្វើការ (ផ្ន្រកការងរ)

រដ្ឋាភិបាលបានផ្តាតសំខាន់ទៅលើកមា្លាំងការអភិវឌាឍន៍របស់បុគ្គលខា្លាំងណាស់ ចាប់ពីការបំរីការងារ 

ការបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ  ការស្ទង់កមាិតនាជំនាញបច្ចាកទាសនិងការបើកអាជីព សុទ្ធតាមានគមាាងនិងការបំរី។

 ការចូលធ្វើការ ធ្វើអោយក្តីស្រម្រកា្ល្រយជាការពិត
សាដ្ឋកិច្ចតាវា៉ាន់កំពុងតារីកចំរីនមានឱកាសក្នុងការបង្កើតជំនួយនិងការងារគាប់បាភាទ។បងប្អូនជាសហពន្ធ័

ជនបរទាសគាាន់តាទទួលបានលិខិតសា្នាក់នៅ លិខិតសា្នាក់នៅអចិន្តាាយ៍ឬលិខិតតាំងលំនៅនៅតាវា៉ាន់ នៅមិនចាំបាច់

ស្នើសុំសិទ្ធិអនុញ្ញាតិការងារទា មិនចាំបាច់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៍អាចធ្វើការនៅតាវា៉ាន់បានដារ។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍98

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



សាវាកម្ម ទីភា្នាក់ងារគាប់គាងការអភិវឌាឍន៍កមា្លាំងពលករទូលំទូលាយនៅតាវា៉ាន់នាកា

សួងការងារៈ 0800-777-888 

វាបសាយទីភា្នាក់ងារគាប់បាភាទនៅតាវា៉ាន់ 

(វាបសាយៈ https://www.taiwanjobs.gov.tw) ។24h

ខ្ញុំធ្វើការនៅត្រវ៉្រន់ តើត្រូវស្នើសុំប័ណ្ណអនុញ្ញ្រតិអោយធ្វើការដ្រររឺទ្រ?

សហពន្ធ័ជនបរទាសដាលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយពលរដ្ឋដាលចុះបញ្ចីគាួសារនៅតាវា៉ាន់ បា

សិនបើទទួលបានការសា្នាក់អាសា័យនៅតាវា៉ាន់ នោះមិនចាំបាច់ស្នើសុំប័ណ្ណអនុញ្ញាតិអោយធ្វើការទា 

ហើយមិនចាំបាច់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

គឺអាចចូលធ្វើការបានតាម្តង។

សហពន្ធ័ជនបរទាសចង់រកការងារ អាចនាំយកលិខិតសា្នាក់នៅអាណិកជនដាលមានបាសិទ្ធិភាពឬលិខិតសា្នាក់

នៅអចិន្តាាយ៍ ទៅកាន់អង្គភាពសាវាកម្មរកការងាររបស់រដ្ឋ អង្គភាពសាវាកម្មរកការងាររបស់រដ្ឋនឹងផ្តល់នូវសាវាកម្មការ

ងារគាប់បាភាទ រួមមាន៖ ការចុះឈ្មាះរកការងារ ការសុើបសួរពីការងារ ការណានាំការងារ ការកំដរទៅធ្វើតាសនិងកា

រសំរបសំរួលជាមួយថៅកា....សហពន្ធ័ជនបរទាសក៍អាចវាយទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លាទៅកាន់សាវាកម្ម ទីភា្នាក់ងារគាប់គាងកា

រអភិវឌាឍន៍កមា្លាំងពលករទូលំទូលាយនៅតាវា៉ាន់នាកាសួងការងារៈ 0800-777-888 បានផ្តល់នូវសាវាកម្មបំរីពិសាស24

ម៉ាង ឬអាចចូលទៅតាមវាបសាយ ទីភា្នាក់ងារគាប់គាងការអភិវឌាឍន៍កមា្លាំងពលករទូលំទូលាយនៅតាវា៉ាន់នាកាសួងការ

ងារ (វាបសាយៈ https://www.taiwanjobs.gov.tw) ដើមាបីសាាវជាាវឆាករកពត៌មានទាក់ទិនការស្វាងរកការងារ។

បងប្អូនជាសហពន្ធ័ជនបរទាស ពាលស្វាងរកការងារឬពាលបានចូលធ្វើការ គឺគួរអនុវត្តនឹងការធានាបាកា

រចាបាប់ស្តីពីសាវាកម្មការងារ ចាបាប់ស្តីពីសិទ្ធិស្មើគ្នា មិនថាការធ្វើតាស្តជាើសរីសបុគ្គលិក ពិន្ទុលទ្ធិផលនាការបាឡង 

ការតំឡើងតំណាង ការចាកបាាក់បៀវតាស ឡើងតំណាង បាាក់ខា ផ្តល់ជូនអត្ថបាយោជន៍ ចូលនិវត្ដន៍ ឬពាលលាឈប់

ពីការងារថៅកាមិនតាូវដោយសារបុគ្គលជាសហពន្ធ័ជនបរទាសហើយបាកចាកផលបាយោជន៍ដោយមានភាពលំអៀ

ង ឬរីសអើងឡើយ។ក៍កាន់តាមិនអាចគិតថាដោយសារសហពន្ធ័ជនបរទាសបានរៀបការហើយមានផ្ទាពោះ សំរាល

កូនឬចិញ្ចឹមបីបាច់កូនហើយមកបញាឈប់ការងារឡើយ។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 99

 រីករាយនៅពាលធ្វើការ (ផ្នាកការងារ)



ថៅកាតាូវតាធ្វើតាមការកំណត់របស់ចាបាប់វិន័យជួយបង់បាាក់ធានារា៉ាប់រងដល់ពលករ ធានារា៉ាប់រង

លើការងារនិងធានារា៉ាប់រងលើសុខភាពជាពលរដ្ឋ ឱាយនិយោជិតជាសហពន្ធ័ជនបរទាសស័ក្តិសមបាើបទដ្ឋា

នចាបាប់ពលកម្មដាលជាអង្គភាពរបស់សា្ថាប័នការងារផ្នាកនិយោជកផ្តល់បាាក់ខាយា៉ាងហោចណាស់មិនតាូវ

ទាបជាងបាាក់ឈ្នួលមូលដ្ឋានទា 『បច្ចុបាបន្នបាាក់ខាមូលដ្ឋានបាចាំខាទាបបំផុតគឺ 22,000យាន(តាវា៉ាន់) 

បាាក់ម៉ាង140យាន(តាវា៉ាន់)ក្នុងមួយម៉ាង! នាពាលអនាគត ចាប់ពីថ្ងាទី១ខាមករា ឆ្នាំ១០៨ឡើងទៅ នឹងមានការ

កាសមាួលបាាក់មូលដ្ឋានបាចាំខាទាបបំផុត 23,100 យាន(តាវា៉ាន់) បាាក់ម៉ាង150យាន(តាវា៉ាន់)ក្នុងមួយម៉ាង』

។

ស្ថ្រប័នស្រវកម្មការងរសធារណៈនិមួយៗមានផ្តល់ជូននូវមាតិការស្តីអំពីការបំរើការងរមានដូច ខាងក្រ្រម៖

▲

  ផ្តល់សាវាបញ្ជីសុំការងារ ពិគាាះអំពីការបំរីការងារ ពិគាាះខាងផ្នាកបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ចាជីវៈនិងសាវាកម្ម

គាប់សំណុំរឿងវិស័យការងារ។

▲

 ផ្តល់ជូននូវព័តមានដាលទាក់ទងទៅនឹងឱកាសការងារថ្មីនិងការបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ។

▲

 មានផ្តល់សាវាកំដរទៅសមា្ភាសន៍ការងារ និងសំរបសំរួលជាមួយនឹងថៅកា។

▲

  គំរោងផានការនាការស្នើសុំបាាក់ជំនួយការងារសំរាប់កម្មករបណោ្តាះអាសន្ន ការសិកាសានៅកន្លាងការងារ 

និងការសមាបខ្លួនជាដើម និងមានផ្តល់នូវឱកាសការងារក្នុងរយៈពាលខ្លីផងដារ។

▲

  ពងាឹងការឃោសនាដល់និយោជក បំបាត់ចោលនូវឧបសគ្គរារាំងការងាររបស់បងប្អូនសហពន្ធ័ជនបរទាស 

លើកដង្កើនឆន្ទៈរបស់និយោជកឱាយចូលបំរីការងារ។

▲
  បាសិនបើសហពន្ធ័ជនបរទាសមានតមាូវការពាក់ព័ន្ធផាសាងៗទៀត អាចជួយបង្វិលទៅកាន់កាុមអង្គការសុ

ខុមាលភាពសង្គមផាសាងទៀតឬសា្ថាប័នថាទាំសុខភាព។

 ក្ត្របកា្ត្រប់ពត៌មានសំខាន់ៗលោកអ្នកមានឱកាសច្រើនជាងគ្រ
សហពន្ធ័ជនបរទាសដាលបាត់បង់ការងារធ្វើគឺអាចទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ

ដោយឥតគិតថ្លា ដាលរៀបចំធ្វើឡើងដោយកាសួងការងារមន្ទីរអភិវឌាឍន៍កមា្លាំងពលករដាលចាកសា

ខា ឬចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈដាលរដ្ឋាភិបាលសាុកនិងកាុងនិមួយៗបានបង្កើតរៀបចំធ្វើឡើង 

ដើមាបីជួយឱាយរៀនចាះជំនាញការងារ បង្កើនសមត្ថភាពការងារ។បាភាទនាវគ្គបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ រួមមាន៖ 

ផ្នាកសមាស់ ធ្វើសក់ ធ្វើម្ហូបអាហារភាសជ្ជៈ ថា្នាក់បងាៀនកុំពាយូទ័រ ការិយាល័យថា្នាក់ថាទាំក្មាង(មាដោះ)

បុគ្គលិកបំរីថាទាំ បុគ្គលិកគាប់គាងការងារផ្ទះ ជាដើម....ដោយសាបតាមលក្ខណៈ 『ជំនួយក្នុងការជមាុញទៅរ

កគោលការណ៍សំខាន់ក្នុងការស្វាងរកការងារ』 នឹងអាចដក់ពាកាយសុំបាាក់ឧបត្ថម្ភជីវភាពនារយៈពាលបណ្តុះប

ណា្តាលវិជា្ជាជីវៈនោះ។ បាភាទនាវគ្គបណ្តុះបណា្តាលដទាទៀត សូមទៅសាកសួរនៅសា្ថាប័នសាវាការងាររបស់រដ្ឋ 

ឬចូលទៅក្នុងគាហទំព័រវាបសាយ 『ការស្វាងរកការងារនៅតាវា៉ាន់ឥតបញ្ហា』

ទីភា្នាក់ងារគាប់គាងការអភិវឌាឍន៍កមា្លាំងពលកម្មទូលំទូលាយនៅតាវា៉ាន់នាកាសួ

ងការងារៈ (វាបសាយៈhttps://www.taiwanjobs.gov.tw)

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍100
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ទីភា្នាក់ងារគាប់គាងការអភិវឌាឍន៍កមា្លាំងពលកម្មទូលំទូលាយនៅតាវា៉ាន់នាកា

សួងការងារៈ https://www.wdasec.gov.tw

បាសិនបើសហពន្ធ័ជនបរទាសតាូវការបាឡងយកប័ណវិញ្ញាបនប័តា គឺតាូវតាមានលិខិតសា្នាក់នៅ។ ដោ

យឡាកក៍មានផ្តល់នូវសាវាបាឡងវិជា្ជាជីវៈកមាិតc ដោយការអាន ៦បាភាទ ដូចជាៈ ចំនាះដឹងថាទាំក្មាង(មាដោះ). 

ផ្នាកបំរីថាទាំ. ផ្នាកសមាស់. ផ្នាកធ្វើសក់. ផ្នាកចំអិន(ម្ហូបលាយនិងម្ហូបបួស)ចំនាញផ្នាកដុតនំ(នំបុ័ង បង្អាមអ៊ឺរ៉ុប)

ជាដើម...។ពត៌មានពាក់ពន្ធ័ផាសាងៗនឹងការធ្វើតាស្តជំនាញការងារ សូមចូលអានមើលរបាយការណ៍បាចាំឆ្នាំឬធ្វើការ

សាកសួរពីមជាឈមណ្ឌលធ្វើតាស្តបាឡងជំនាញការងារ របស់មន្តាីអភិវឌាឍន៍កមា្លាំងពលកម្មនាកាសួងការងារ

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 101

 រីករាយនៅពាលធ្វើការ (ផ្នាកការងារ)



នៅព្រលធ្វើការប្រសិនបើត្រូវគ្រមើលងយ តើខ្ញុំអាចស្នើសុំប្តឹងតាម អង្គការ 
ស្ថ្រប័នណាខ្លះ?

បាសិនបើនៅពាលបាជាជនថ្មិមានចម្ងល់ណាមួយ អាចទៅសាកសួរសុំជំនួយពីអង្គការកាសួងសា្ថាប័នរ

ដ្ឋ ផ្នាកសាវាកម្មការងារឱាយជួយ។ ដោយឡាកនៅពាលបាជាជនថ្មីបានជួបបាទះសា្ថានភាពថៅកាធ្វើអ្វីផ្ទុ

យពី ចាបាប់ការងារពលកម្មជាមធាយម ចាបាប់សាវាកម្មការងារ ចាបាប់សិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងពីរភាទក្នុងការងារ អា

ចទៅអង្គការកាសួងសា្ថាប័នរដ្ឋតាមតំបន់ដោយផ្ទាល់ ឬកាសួង មន្ទីរសង្គមកិច្ចដក់ពាកាយបណ្តឹងឬស្នើសុំ

តវា៉ារកដំណោះសាាយ។ អង្គការកាសួងនឹងចុះមកតាួតពិនិតាយមើលនិងដោះសាាយ បាសិនបើពិនិតាយរួច

ឃើញអ្វីជាការពិត នោះនឹងធ្វើការពិន័យបាាក់តាមផ្លូវចាបាប់។

អនុសសន៍សំខាន់ (១៣)

នៅតាវា៉ាន់មានកន្លាងជាចាើនដាលអាចបាមូលបាននូវពត័មានការងារ អ្នកគួរតាបាើបាាស់អត្ថបាយោជន៍នាះឱាយបាន

ចាើន ដូចជា៖

★	 	ការបំរើជាក់ស្ត្រង៖  មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មស្វាងរកការងាររដ្ឋបាចាំគាប់តំបន់ ឬសា្ថានីយ៍សាវាកម្មស្វាងរកការងារ 

(តាវា៉ាន់)និងសា្ថាប័នផ្តល់សាវាការងារឯកជន។

★	  ស្រវកម្មតាមបណា្ត្រញ៖  វិស័យការងារទូទាំងបាទាសនាបណា្តាញ (វាបសាយ៖https://www.taiwanjobs.

gov.tw) បណា្តាញបាកាសស្វាងរកបុគ្កលិកការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសាុកនិងកាុងនិមួ

យៗ ឬបណា្តាញធនាគរយិនលីរបស់កាុមហ៊ុនសុិវិល។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍102
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គ្រប់គ្រងថ្ររក្រសាទ្រព្រយឱ្រយត្រឹមត្រូវ ទើបមានភាពរើករា
យនិងសុខសប្របាយ ......................................................104

មានប្រសិទ្ធិភាពទទួលតំណ្រងមរតក ទើបអាច
ចាក់ឬសនៅត្រវ៉្រន ់........................................................108

១០.  គ្រប់គ្រងថ្ររក្រសាទ្រព្រយនិងទទួលតំណ្រងម

រតកបន្ត (ផ្ន្រកទ្រព្រយនិងពន្ធ)

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 103



១០. គ្រប់គ្រងថ្ររក្រសាទ្រព្រយនិងទទួលតំណ្រងមរតកបន្ត
   (ផ្ន្រកទ្រព្រយនិងពន្ធ)

ការទទួលបានបាាក់ចំណូលមកពីកមា្លាំងញើសឈាម តើគួរចាត់ចាងលុយយា៉ាងដូចម៉្តាច ដើមាបីកា្លាយជា

『អ្នកមាន』មួយជំហា៊ានម្តងៗ ផ្ទឹមនឹងនោះដារកុំភ្លាចថា 『ការបង់ពន្ធដោយសោ្មាះតាង់』ក៍ជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពល

រដ្ឋគាប់រូបផងដារ!

 គ្រប់គ្រងថ្ររក្រសាទ្រព្រយឱ្រយត្រឹមត្រូវ ទើបមានភាពរើករាយនិងសុខសប្របាយ
ការគាប់គាងបាាក់ចំណូលនិងបាាក់ចំណាយគឺជាគន្លឹសនាជីវិតសុភមង្គលរបស់គាួសារ នៅតាវា៉ាន់បាជាជ

នអាចយោងតាមធនធាននាពត៌មានគាប់បាបយា៉ាង មកអនុវត្តផានការគាប់គាងទាពាយ ដូចជា៖ ឥណទានធានាគរ 

ទិញលក់ទីផាសារភាគហ៊ុន ជាដើម...។គាប់គ្នានៅក្នុងបាទាសចិន គាប់ការអភិវឌ្ឋន៍ហិរញ្ញវត្ថុមូលធនហើយក៍ទទួលបា

នបាាក់ការ ឬបាាក់ចំណាញ គួរគោរពសាបតាមចាបាប់បញ្ញាតិនាការបង់ពន្ធទាំងអស់។

1. ការស្នើសុំបើកគណន្រយ្រយនៅធនគរ ប្រ្រសណីយិ៍និងកាតឥណទាន

ដើមាបីងាយសាួលក្នុងការគាប់គាងពន្ធនាបាាក់ខា បាាក់ចំណូលកាុមហ៊ុន គាប់សា្ថាប័នការងារ ពាណិជ្ជកម្មតាង

តាបើកបាាក់ខាតាមគណនាយាយធនាគរឬគណនាយាយបាាសណីយិ៍ ហាតុដូច្នាះហើយគាប់គ្នាចំាបាច់តាវូបើកគណនាយាយ

របស់បុគ្គលនៅក្នងុធនាគរឬ បាាសណីយិ៍ ដើមាបីអនុវត្តការផ្ទារបាាក់បៀវតាស។ បាជាជនថ្មីកាាយពីបានមកសា្នាក់នៅតា

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍104
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វា៉ាន់ហើយ អាចទៅបើគរណីនៅធនាគរ ឬបាាសណីយិ៍កាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ខ្លួន ឯកសារដាលតាូវការនិងរៀបចំមានដូ

ចខាងកាាមនាសា្តាំដានាះ៖

(១) ធនគរ

◎	ឯកសរ

　 ▲

  ឯកសារបញ្ជាក់តាួតៈ មិនថាអ្នកដាលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពលរដ្ឋ

ឬ ប័ណ្ណសា្នាក់នៅអាណិកជនបរទាស តាូវបងា្ហាញនូវលិខិតបញ្ជាក់បន្ថាម ដូចជាៈ 

កាតធានារា៉ាប់រងសុខភាព លិខិតឆ្លងដាន ប័ណ្ណបើកបរឬប័ណ្ណនិសាសិតជាដើម...ឬឯកសារផាសាង

ទៀតដាលអាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។

　 ▲

 តាា

　 ▲

 ចំនួនបាាក់បើកគណនាយាយ

◎	ទម្រង់ការធ្វើ

  នៅពាលបើកគណនាយាយធនាគរតាូវសាកសួរផ្នាកសាវាដោយផ្ទាល់ ផ្ទឹមនឹងនោះក៍តាូវបងា្ហាញនូវ

លិខិតបញ្ជាក់ឯកសារដាលពាក់ព័ន្ធ បុគ្គលិកផ្នាកសាវាកម្មនឹងជួយសមាាចការងារបើកគណនាយាយ

ជូនអ្នក ទមាង់ការសំខាន់ៗរួមមាន៖

　 ▲

		ការបំពាញតារាងឯកសារបើកគណនាយាយ ទីលំនៅនិងឯកសារគាប់បាភាទសុទ្ធតាតាូវសាបតា

មលិខិតបញ្ជាក់របស់លោកអ្នក។

　 ▲
	សមាាចបើកគណនាយាយចំនួនទឹកបាាក់សនាសំ

　 ▲

		ដើមាបីរកាសាសិទ្ធិនិងផលបាយោជន៍អតិថិជន បុគ្គលិកផ្នាកសាវានឹងថតរូបលោកអ្នកនៅនឹងកន្លា

ង១សន្លឹក ដើមាបីទុកជាឯកសារ។

　 ▲

		បុគ្គលិកផ្នាកសាវានឹងសាកសួរលោកអ្នកថាតើចង់ស្នើសុំ កាតហិរញ្ញវត្ថុឬអត់ ដើមាបីកាន់តាងា

យសាួលក្នុងការបើកលុយតាមATM។

　 ▲

		កាាយពីបើកគណនាយាយបានសមាាចនឹងទទួលបាន សៀវភៅសនាសំបាាក់និងកាតហិ

រញ្ញវត្ថុរួចហើយ ចាំបាច់តាូវទៅប្តូរលាខកូដគណនាយាយថ្មីនៅមា៉ាសុិនបើកលុយATM 

ដើមាបីធានានូវឯកសារសមា្ងាត់។

　 ▲

		បច្ចុបាបន្នគាប់បណា្តាលធនាគរទាំងអស់មានផ្តល់នូវសាវាបំរី ការបើកលុយ ផ្ទារបាាក់ បង់ថ្លាពន្ធ 

ការប្តូរលាខកូដ ការឆាកមើលបាាក់សនាសំក្នុងធនាគរ ឬការប្តូរបាសិទ្ធិភាពបាើបាាស់កាតឥណ

ទាន បាសិនបើអតិថិជនតាូវការកាតឥណទានផាសាង កាតហិរញ្ញវត្ថុឬការបើកបាាក់ឆ្លងបាទាស 

ចាំបាច់តាូវធ្វើការចុះកុងតាាជាមួយសាវាផ្នាកកាតឥណទាន កាតទឹកបាាក់ឬការបើកបាាក់ឆ្លង

បាទាសជាមុនសិន។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 105
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ទមាង់បាបបទនាការបើកគណនាយាយធនាគរ

ស្រវបំរើៈ បំពាញឯកសារនាការបើកគណនាយាយ

បុគ្គលិកស្រវកម្មៈ • សូមបងា្ហាញនូវឯកសារ • ចំនួនបាាក់សនាសំ

បុគ្គលិកស្រវកម្មៈ ថតរូបទុកជាឯកសារ

បុគ្គលិកស្រវកម្មៈ ទមាង់ធ្វើកាតហិរញ្ញវត្ថុ

បុគ្គលិកស្រវកម្មៈ ទទួលយកសៀវភៅសនាសំបាាក់ក្នុងធនាគរនិងកាតហិរញ្ញវត្ថុ

មា៉្រសុីនបើកប្រ្រក់ៈ • ប្តូរលាខកូដធនាគរ • រកាសាកាតនិងសៀវភៅសនាសំបាាក់អោយបានតាឹមតាូវ

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍106

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



(២) ប្រ្រសណីយិ៍

◎	លិខិតបញ្ជ្រក់បន្ថ្រម

　 ▲

	 លិខិតឆ្លងដាននិងវិញ្ញាបនប័តាប័ណ្ណឯកភាពជាសាធារណៈរដ្ឋចិន ឬលិខិតសា្នាក់នៅ 

និងលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទី២ ដូចជា៖ (កាតធានារា៉ាប់រងសុខភាព បញ្ជីគាួសារ 

បញ្ជីគាួសាររង ឬលិខិតឆ្លងដានជាដើម)

　 ▲

 តាា(តំកល់ទុក)

　 ▲

 បើកគណនាយាយសនាសំបាាក់(១០យានបាាក់តាវា៉ាន់ឡើងទៅ)

　 ▲

 សាមីខ្លួនធ្វើដោយផ្ទាល់ខ្លួន

◎	លំដប់ន្រការស្នើសុំ

　 ▲

  បំពាញតារាង សៀវភៅបើកគណនាយាយសនាសំបាាក់នៅបាាសណីយិ៍ 

ជាសៀវភៅគណនាយាយកុងតាា ប័ណ្ណបាាក់បញ្ចី នឹងសូមបងា្ហាញលិខិតដូចខាងលើ ទៅកាន់មន្ទី

របាាសណីយិ៍ណាមួយដើមាបីធ្វើការស្នើសុំ។

◎	ប្រការប្រុងប្រយ័ត្ន

　 ▲

  អ្នកដាលខាសាយក្នុងការបាើភាសាចិន អង់គ្លាស គួរតាមានអ្នកទីបីកំដរក្នុងពាលស្នើសុំ 

បនា្ទាប់មកអ្នកទីបី(កំដរ)ក៍ចាំបាច់តាូវបងា្ហាញនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួន និងធ្វើការតំកល់

ទុកនូវឯកសារចម្លង។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 107

 គាប់គាងថារកាសាទាពាយនិងទទួលតំណាងមរតកបន្ត (ផ្នាកទាពាយនិងពន្ធ)



2. ការរាយការណ៍ស្នើសុំពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលសរុបរបស់បុគ្គល

ប្តី/ បាពន្ធជាសហពន្ធ័ជនបរទាស ឥតមានតាំងលំនៅនៅតាវា៉ាន់ មាយ៉ាងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំបង់ពន្ធដោយមិនបាន

សា្នាក់នៅតាវា៉ាន់ពាញ183ថ្ងា តាពន្ធលើបាាក់ចំណូលគឺកាត់លើ បាក្ខជនដាលមានកាតព្វកិច្ចជួយបង់ឱាយ ដោយមិនចាំ

បាច់បំពាញរាយការណ៍ជំរះបញ្ជីវិក័យប័តា តាបាសិនបើមិនមានជាបាាក់ចំណូលដាលមិនគិតនៅក្នុងវិសាលភាពករ

ណីពន្ធទា គឺតាូវធ្វើតាមបទបញ្ញាតិស្តីពីពន្ធដរ មករាយការណ៍បង់ពន្ធ។ បាសិនបើប្តី/ បាពន្ធដាលរស់នៅក្នុងបាទា

សតាវា៉ាន់ គឺអាចជាើសរីសយកសាចក្តីរាយការណ៍ស្នើសុំទូទាត់រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងប្តីឬបាពន្ធ របស់ខ្លួនបាន។

ប្តី/ បាពន្ធជាសហពន្ធ័ជនបរទាស ដាលមានទីលំនៅដ្ឋាននៅតាវា៉ាន់ ហើយតាងតាសា្នាក់នៅជាញឹកញាប់ ឬ

គ្មានទីជមាកពិតបាាកដក៍ប៉ុន្តានៅក្នុងឆ្នាំបង់ពន្ធបានសា្នាក់នៅពាញ183ថ្ងា ហើយនៅឆ្នាំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬនៅឆ្នាំ

ដាលលាងលះគ្នា លោកអ្នកអាចជាើសរីសយកសាចក្តីរាយការណ៍ស្នើសុំបង់ពន្ធដោយឡាកគ្នា ឬរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួ

យប្តីឬបាពន្ធបាននៅឆ្នាំដទាទៀតដាលនៅមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ គូសា្វាមិ/ ភរិយាគួរតារាយការណ៍ស្នើសុំបង់

បញ្ចូលគ្នានាពហុពន្ធបាាក់ចំណូល ពាមទាំងសាមីខ្លួនតាូវជាើសរីសថាតើជាប្តីឬបាពន្ធនាភាគីណាមួយមកទទួលកា

តព្វកិច្ចបង់ពន្ធ។ នៅពាលធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍បង់ពន្ធ លោកអ្នកអាចធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍បង់ពន្ធមកកាន់ អគ្គនា

យកដ្ឋានពន្ធដរនាតំបន់ទីតាំងសា្នាក់នៅរបស់បាក្ខជនដាលមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធ (ឬមកដក់ពាកាយស្នើសុំនៅតំបន់

ដាលសា្នាក់នៅដោយផ្ទាល់)។

▲

 រយៈពាលរាយការណ៍ រៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងាទី១ ខាឧសភាដល់ថ្ងាទី៣១ ខាឧសភា។

▲

  វិធីស្នើរាយការណ៍៖ មានវិធី៣បាភាទដើមាបីមកបំពាញកិច្ចរាយការណ៍ស្នើសុំ ដោយអាចបាើវិធី៖ 

វិធីបំពាញរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ វិធីកូដQR ឬតាមបណា្តាញអ៊ិនធឺណាត។

 មានប្រសិទ្ធិភាពទទួលតំណ្រងមរតក ទើបអាចចាក់ឬសនៅត្រវ៉្រន់
ពលរដ្ឋដាលមរណភាពដោយជួបឧបាបទ្ធវហាតុ នៅពាលសហពន្ធ័ជនបរទាសដាលតាូវទទួលតំណាងមរតក

ពីប្តី/បាពន្ធជាពលរដ្ឋតាវា៉ាន់ ចាំបាច់តាូវធ្វើការស្នើសុំសាចក្តីរាយការណ៍តាមចាបាប់នា『ពន្ធកាត្តិ៍មរតក』 ហើយបា

សិនបើបាជាជនថ្មីទទួលបានទាពាយសមាបត្តិអំណោយទានពីអ្នកដទា គឺតាូវធ្វើការស្នើសុំសាចក្តីរាយការណ៍តាមចាបាប់

នា『ពន្ធទាពាយអំណោយទាន』។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍108

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



1. ប្រភ្រទន្រការរាយការណ៍ស្នើសុំ

▲

  សាចក្តីរាយការណ៍ពន្ធលើមរតក៖ នៅពាលពលរដ្ឋតាវា៉ាន់បានមរណភាព ហើយទាពាយសមាបត្តិដាលនៅតា

វា៉ាន់និងនៅកាាបាទាស លោកអ្នកគួរតាធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍ជាទាពាយមរតករួមបញ្ចូលគ្នា។

▲

  សាចក្តីរាយការណ៍លើពន្ធអំណោយទាន៖ ប្តីឬបាពន្ធជាសហពន្ធ័ជនបរទាស 

ដាលមិនទាន់ទទួលបានសញ្ជាតិតាវា៉ាន់ ហើយទទួលបានទាពាយសមាបត្តិអំណោយទាននៅតាវា៉ាន់ 

គឺតាូវបង់ពន្ធទាពាយអំណោយទាន បាក្ខជនដាលមានសញ្ជាតិនៅតាវា៉ាន់និងសា្នាក់នៅតាវា៉ាន់ជាញឹកញាប់ 

ដោយមិនថាទាពាយសមាបត្តិនៅតាវា៉ាន់ឬនៅកាាបាទាសគឺសុទ្ធតារាប់ជាពន្ធទាពាយអំណោយទាន។

2. ទីភា្ន្រក់ងររាយការណ៍ស្នើសុំ

▲

  ពន្ធលើមរតក៖ នៅពាលពលរដ្ឋតាវា៉ាន់បានមរណៈភាព គឺតាូវតាទៅដក់ពាកាយរាយការណ៍មរណៈភាពមក

កាន់ទីភា្នាក់ងារបាមូលពន្ធនាតំបន់ទីតាំងចុះបញ្ជីជាតិ។

▲

  ពន្ធលើទាពាយអំណោយទាន៖ ប្តីឬបាពន្ធជាសហពន្ធ័ជនបរទាសដាលទទួលបានសញ្ជាតិតាវា៉ាន់ ហើយតា

ងតាសា្នាក់នៅក្នុងដានដីតាវា៉ាន់ជាញឹកញាប់ គឺតាូវតាទៅដក់ពាកាយរាយការណ៍លើពន្ធទាពាយអំណោយទាន 

មកកាន់ទីភា្នាក់ងារបាមូលពន្ធនាតំបន់ទីតាំងចុះបញ្ជីជាតិ ឫឯសា្ថានភាពផាសាងៗទៀតគឺតាូវទៅកាន់អគ្គនា

យកដ្ឋានពន្ធដរកាុងតាបុិ មកបំពាញសាចក្តីរាយការណ៍។

3. រយៈព្រលន្រការសុំប្រកាស

▲

  ពន្ធទាពាយសមាបត្តិ៖ ចាប់ពីពលរដ្ឋមរណៈភាពទៅរយៈពាល៦ខា

▲

  ពន្ធទាពាយអំណោយទាន៖សហពន្ធ័ជនបរទាសដាលទទួលទាពាយអំណោយទានលើស 

ដោយបងា្ហាញថាមិនបាច់បង់បាាក់ពន្ធ កាាយពីបានបាគលឱាយទាពាយអំណោយទានរយៈពាល៣០ថ្ងា។

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 109

 គាប់គាងថារកាសាទាពាយនិងទទួលតំណាងមរតកបន្ត (ផ្នាកទាពាយនិងពន្ធ)



4. ឯកសរដ្រលត្រៀមបំរុង

▲

  ពន្ធលើមរតក៖ ទមាង់បាបបទស្នើសុំរាយការណ៍នាពន្ធកាត្តិ៍តំណាល ឯកសារដាលសន្តតិជនលុបបំបាត់

ចោលនូវឈ្មាះមរណៈជនក្នុងបញ្ជីគាួសារ១ចាបាប់ ឯកសារប័ណ្ណគាួសារនិងបាពន្ធ័នាតារាងសន្តតិកម្មរប

ស់់សន្តតិជន១ចាបាប់។

▲

  ពន្ធលើទាពាយអំណោយទាន៖ លិខិតស្នើសំុរាយការណ៍នាទាពាយអំណោយទាន សៀវភៅប័ណ្ណគាសួារនាចាបា

ប់ចម្លង១ចាបាប់និងសៀវភៅកិច្ចសនាយទាពាយអំណោយទានរបស់អ្នកបរិចា្ចាគមួយ១ចាបាប់។

▲

  ឯកសារដាលតាូវភា្ជាប់មកបន្ថាមផាសាងទៀត សូមចូលអានមើលសាចក្តីបញ្ជាក់ណានាំពីការរាយការណ៍ស្នើ

សុំពន្ធមរតក ឬទំរង់បាបបទនាសាចក្តីបញ្ជាក់ពីពន្ធទាពាយអំណោយទានដាលអគ្កនាយកដ្ឋានពន្ធដរបាទា

សនិមួយៗបានផ្តល់ជូន។

 ការចាក់ឬសនៅត្រវ៉្រន់ដោយអាចជួយដល់ខ្លួនឯងនិងជួយដល់អ្នកដទ្រ
បនា្ទាប់ពីបានកា្លាយខ្លួនទៅជាបាជាជនថ្មីរបស់បាទាសតាវា៉ាន់ គួរតាបាកាន់ភា្ជាប់នូវចិត្តគំនិតរៀនសូតា 

បាឈមមុខនឹងជីវិតថ្មីនៅតាវា៉ាន់ តាូវធ្វើដូចម៉្តាចដើមាបីរកាសាភាពសុខដុមរមាយនា និងសុភមង្គលនាជីវិតគាួសារ ការបាកាន់

ភា្ជាប់នូវគំនិតរៀនសូតារួមមានៈ ទាំងការបញ្ចាញមតិយោបល់ និងការចាះរកាសាទំនាក់ទំនងជាមួយប្តីឬបាពន្ធនិងកាុមគាួ

សារខ្លួន ការយល់ដឹងពីភា្នាក់ងារសាវាកម្មនានា ការរៀនធ្វើម្ហូបអាហាររបស់តាវា៉ាន់។ល។ ទាំងនាះសុទ្ធតាអាចជួយអោ

យខ្លួនយើងឆប់សមាបខ្លួនទៅនឹងជីវភាពនៅទីកន្លាងនឹងបានរហ័ស។

លើសពីនាះទៅទៀត ចំណាះដឹងដាលយើងទទួលបានគួរតាចាះចាករំលាកទៅអ្នកដទាផងដារ ដើមាបី

ជួយឱាយមិត្តភក្តិជនរួមជាតិជោគជ័យក្នុងការសមាបខ្លួននៅតាវា៉ាន់បានរលូនដូចគ្នា។ ក៍តាូវជួយលើកទឹកចិត្តឱាយ

ពួកគាខ្នះខ្នាងរៀននូវមធាយបាយរួបរួមគ្នាជាមួយនឹងសា្វាមីឬភរិយា និងឥរិយាបថចំពោះចាស់ទុំនិងកាុមគាួសារ 

និងវិធីបងាៀនបុតាាបុតាី មិនតាឹមតាប៉ុណោ្ណាះក៍អាចចាករំលាកពីបទពិសោធផ្ទាល់ខ្លួន ដាលបានបំរីការងារមូលនិធិ 

កាុមសង្គមសុីវិលឬសហគមន៍នានា ការចាករំលាកនឹងជួយដល់មិត្តភក្តិដាលទើបមកសា្នាក់អាសា័យអាចគាប់គាងគាួ

សាររបស់គត់ដោយបរិបូណ៌ ដោយដូច្នាះហើយពួកគានឹងអាចចាក់ឬសនៅតាវា៉ាន់ដាលជាសាុកកំណើតថ្មីមួយនាះ ព

នា្លាតចាញនូវកមា្លាំងថាមពលរបស់ជនអនោ្តាបាវាសន៍។

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍110

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី
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១០

កម្មវិធីកញ្ចក់ទូរទសាសន៍ភាសាបរទាសនៅក្នុងបាទាស 

(មិនមានភាសាអង់គ្លាស) តារាងកម្មវិធី     
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១១
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បនា្ទាប់បានរៀបការជាមួយជនតាវា៉ាន់
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សា្ថានីយ៍សាវាកម្មកាុងជីឡុង
អាគរផ្ទះលាខ១៨ជាន់ទី១១ អ៊ិអ៊ិលូ ខន្ដចុងចឹង 
កាុងជីឡុង

02-24276374

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មកាុងតាបុិ ផ្ទះលាខ១៥ វិធីគ័ងចូវ ខណ្ឌ័ចុងចិន កាុងតាបុិ 02-23889393

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មកាុងតាបុិថ្មី
ផ្ទះលាខ១៣៥ជាន់ទី១ វិថីមិងអាន់ ខ័ណ្ឌចុងហឺ 
កាុងតាបុិថ្មី

02-82282090

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មកាុង ថវយាន
ផ្ទះលាខ១០៦ជាន់តី១ វិថីសា៊ានហ្វូ 
ខ័ណ្ឌថវយាន កាុងថវយាន

03-3310409

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មកាុងសុីនជូ
ផ្ទះលាខ១២ជាន់ទី១ វិថីចុងហ័រ 
សងា្កាត់៣កាុងសុិនជូ

03-5243517

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មខាត្តសុីនជូ
ផ្ទះ១៣៣ជាន់ទី១ វិថីសានមីន ជុបុិសឺក 
ខាត្តសុិនជូ

03-5519905

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មខាត្តមាវលី
ផ្ទះលាខ៨ចាកផ្លូវ1291 វិថីចុងចិន មាវលីសឺក 
ខាត្តមាវលី

037-322350

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មទី១កាុងតាចុង
ផ្ទះលាខ២២ជាន់ទី១ ខណ្ឌណាន់ធុន 
វុនសុីនណាន់សាន់លូ កាុងតាចុង

04-24725103

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មទី២កាុងតាចុង
ផ្ទះលាខ២៨០ វិថីចុងសាន ខ័ណ្ឌ ហ្វុងយាន 
កាុងតាចុង

04-25269777

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មខាត្តចាំងហ័រ
ផ្ទះលាខ២ជាន់ទី១ សងា្កាត់៣ ផ្លូវចុងសាន់ 
កាុងចាំងហ័រ

04-7270001

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មខាត្តណានថូរ ផ្ទះលាខ៨៧ជាន់ទី១ ផ្លូវវ៉ុនឆំង កាុងណានថូរ 049-2200065

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មខាត្តអីនលីន ផ្ទះលាខ៣៨ជាន់តី១ វិថីហ្វូឈាន ថូលីវសឺក 05-5345971

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍112

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី

តារាងជំពូក ១
អាស័យដ្ឋានិងលាខទូរស័ព្ទអគ្គនាយកដ្ឋាអនោ្តាបាវាសន៍នាកាសួង
មហាផ្ទា
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សា្ថានីយ៍សាវាកម្មកាុងជាអ៊ី
ផ្ទះលាខ១៨៤ជាន់ទី២ វិថីអ៊ូហ្វុងបុិ ខ័ណ្ឌតុងឈី 
កាុងជាអ៊ី

05-2166100

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មខាត្តជាអ៊ី
ផ្ទះលាខ៦ជាន់ទី១ វិថីសា៊ាងហឺរអឹល សងា្កាត់៤ 
ហ្វូជឺសឺក ខាត្តជាអ៊ី

05-3623763

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មទី១កាុងតាណាន់
ផ្ទះលាខ៣៧០ សងា្កាត់២ វិថីហ្វុឈាន 
កាុងតាណាន់

06-2937641

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មទី២កាុងតាណាន់
ផ្ទះលាខ៣៥៣ជាន់ទី១ វិថីចុងសាន 
ខ័ណ្ឌសាន់ហ័រ កាុងតាណាន់

06-5817404

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មទី១ខាត្តកវសាយុង
ផ្ទះលាខ៤៣៦ជាន់ទី៧ វិថីឈិនកុង 
ខ័ន្ឌឈានជីន កាុងកវសាយុង

07-2821400

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មទី២កាុងកវសាយុង
ផ្ទះលាខ១១៥ វិថីកាំងសាន់ ខ័ណ្ឌកាំងសាន់ 
កាុងកវសាយុង

07-6212143

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មខាត្តភីនតុ ផ្ទះលាខ៦០ជាន់ទី១ វិថីចុងសាន់ កាុងភីនតុង 08-7661885

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មខាត្តអ៊ីឡាន់
ផ្ទះលាខ១៦០ជាន់ទី១៦ សងា្កាត់៣ វិថីឈុនជីង 
សាុកឡរតុង ខាត្តអ៊ីឡាន់

03-9575448

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មខាត្តហ័រលាន
ផ្ទះលាខ៣៧១ជាន់ទី៥ វិថីចុងសាន 
ហ័រលានសឺក ខាត្តហ័រលាន

03-8329700

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មខាត្តតាតុង ផ្ទះលាខ៥៩ ផ្លូវឆំងសា តាតុងសឺក ខាត្តតាតុង 089-361631

សា្ថានីយ៍សាវាកម្មខាតផុងហ៊ូរ
ផ្ទះលាខ១៧៧ជាន់ទី១ វិថីសុីនសិន មា៉ាកុងសឺក 
ខាត្តផុងហ៊ូរ

06-9264545

សា្ថានីយ៌សាវាកម្មខាត្ត ជីនមិន
ផ្ទះលាខ៥ជាន់ទី២ សងា្កាត់១ វិថីសុីហា 
សាុកជីនឈិន ខាត្តជីនមិន

082-323701

សា្ថានីយ៍សាវាកម្ម ខាត្តជាំងលាន
ផ្ទះលាខ១៣៥-៦ជាន់ទី២ ភូមិហ្វូវ៉ក 
ឃុំណានកាន់ ខាត្តលានជាំង

0836-23738

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 113
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តារាងជំពូក ២
កាសួងមហាផ្ទានាយកដ្ឋានទូតការបរទាសនិងពត៌មានដាលទាក់ទ
ងភា្នាក់ងារកាសួងមហាផ្ទា

 ទីភា្នាក់ងារ/ កាសួងការបរទាសសា្ថានកុងស៊ុល
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២-២ សងា្កាត់១ វិថីជីណាន កាុងតាបុិ ការិយាល័យរួមភា្ចាប់ចុងយា៉ាង អាគរបុិតុងជាន់ទី៣
 ទូរស័ព្ទ/ 

★	សាវាដើម/ 02-23432888
★	 ខាសាសុើបសួរពីលិខិតឆ្លងដាន/ 02-23432807•02-23432808
 ទូរសារ/  02-23432819•02-23432972
★	ទូរស័ព្ទ/ ទីកន្លាងស្នើសុំទិដ្ឋាការ/ 02-23432866•02-23432867
★	ខាសាទូរ័ព្ទសុើបសួរពិស្នើសុំទិដ្ឋាការ/ 02-23432885•02-23432895
 ទូរសារ/  02-23432883•02-23432893
★	ទូរស័ព្ទកន្លាងបញ្ចាក់ឯកសារ/ 02-23432965
★		ខាសាទូរស័ព្ទសុើបសួរពីការស្នើសុំបញ្ចាក់ឯកសារ/ 02-23432913•02-32432914
 ទូរសារ/ 02-32432920

 ទីភា្នាក់ងារ/ កាសួងមហាផ្ទាការបរទាសនាតំបន់កណា្តាលតាវា៉ាន់
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៥០៣ជាន់ទី១ សងា្កាត់២ វិថីលីមីន កាុងតាចុង
 ទូរស័ព្ទ/ 04-22510799　　ទូរសារ/ 04-22510700

 ទីភា្នាក់ងារ/ កាសួងមហាផ្ទាការបរទាសនាតំបន់ខាងតាបូងតាវា៉ាន់
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៤៣៦ជាន់ទី២-៣ វិថីឈិនកុង កាុងកវសាយុង

 ទូរស័ព្ទ/ 07-2110605　　ទូរសារ/ 07-2110704•07-2110523

 ទីភា្នាក់ងារ/ កាសួងមហាផ្ទាការបរទាសនាតំបន់ខាងកើតតាវា៉ាន់
 អាស័យដ្ខាន/ ផ្ទះលាខ៣៧១ជាន់ទី៦ វិថីចុងសាន កាុកហ័រលាន
 ទូរស័ព្ទ/ 03-8331041　　ទូរសារ/ 03-8330970

 ទីភា្នាក់ងារ/ កាសួងមហាផ្ទាការបរទាស អ៊ិនជាណាន់
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣៧១ជាន់ទី២ វិថីអ៊ុហ្វុងបុិ កាុងជាអ៊ី
 ទូរស័ព្ទ/ 05-2251567　　ទូរសារ/ 05-2255299

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍114
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តារាងជំពូក ៣
ទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានស្នងការប៉ូលីសកាុមអន្តរជាតិ

 ទីភា្នាក់ងារ/ ទីភា្នាក់ងារស្នងការប៉ូលីសកាុមអន្តរជាតិ
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៧ សងា្កាត់១ វិថីចុងសា៊ាវតុង ខ័ណ្ឌចុងចិន កាុងតាបុិ
 ទូរសព្ទ័/ 02-23213175

 អ៊ីមាន/ npafad01@npa.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសអាកាសយានដ្ឋានផ្នាកអន្តរជាតិ
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៧ វិថីពូសុីនហាំងឈីន ខ័ណ្ឌតាយាន កាុងថវយាន
 ទូរស័ព្ទ/ 03-3834728

 អ៊ីមាល/ eyes@dns.apb.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលាកាុងតាបុិ
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៩៦ វិថីអា៊ានភីនណាន ខ័ណ្ឌចុងចិន កាុងតាបុិ
 ទូរស័ព្ទ/ 02-23817494

 អ៊ីមាល/ fad@police.taipei

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលាកាុងកវសាយុង
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៦០ វិថីចុងចិនសឺក ខ័ណ្ឌឈានជីន កាុងកវសាយុង
 ទូរស័ព្ទ/ 07-2215796

 អ៊ីមាល/ evb00@kmph.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលាកាុងតាបុិថ្មី
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣២ វិថីហ្វូចុង ខ័ណ្ឌបា់ាន់ឈាវ កាុងតាបុិថ្មី
 ទូរស័ព្ទ/ 02-80725454 ផ្ទារលាខ 4095 ឬ 4096

 អ៊ីមាល/ 2122@ntpd.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលា ខាត្តអ៊ីឡាន់
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៦៧ សងា្កាត់២ វិថីចុងសាន អ៊ីឡាន់សឺក ខាត្តអ៊ីឡាន់
 ទូរស័ព្ទ/ 03-9353921

 អ៊ីមាល/ ilp0203@mall.e-land.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលាកាុង ជីឡុង
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២០៥ វិថីសុីអឹល កាុងជីឡុង
 ទូរស័ព្ទ/ 02-24252787

 អ៊ីមាល/ klg01010@klg.gov.tw
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 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលាកាុង ថវយាន
 អាស័យដ្ឋាន/ លាខ៣ វិថីសា៊ានហ្វូ ខ័ណ្ឌថវយាន កាុងថវយាន
 ទូរស័ព្ទ/ 03-3335107

 អ៊ីមាល/ kang@tyhp.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនារដ្ឋាភិបាល ខាត្តសុីនជូ
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១២ វិថីក័ងមីងលាវ ជូបុិសឺក ខាត្តសុីនជូ
 ទូរស័ព្ទ/ 03-5557953

 អ៊ីមាល/ cola2425@hchpb.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលាកាុង សុីនជូ
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១ វិថីចុងសាន កាុងសុិនជូ
 ទូរស័ព្ទ/ 03-5242103

 អ៊ីមាល/ 412145@ems.hccg.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលា ខាត្តមាវលី
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២ វិថីជានកុងលីហ្វូឈាន មាវលីសឺក ខាត្តមាវលី
 ទូរស័ព្ទ/ 037-356950

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនារដ្ឋាភិបាលកាុង តាចុង
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៥៨៨ សងា្កាត់២ វិថីវ៉ុនសុីន ខ័ណ្ឌសុីធុន កាុងតាចុង
 ទូរស័ព្ទ/ 04-23273875

 អ៊ីមាល/ ginadavi@tcpb.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនារដ្ឋាភិបាលខាត្ត ណាន់ថូរ
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៣៣ សងា្កាត់២ ណាន់កាំង ណាន់ថូរសឺក ខាត្តណាន់ថូរ
 ទូរស័ព្ទ/ 049-2234302

 អ៊ីមាល/ yuan@mail.ncpb.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលា ខាត្ត ចាំងហ័រ
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៧៧៨ សងា្កាត់២ វិថីចុងចិន ចាំងហ័រសឺក ខាត្តចាំងហ័រ
 ទូរស័ព្ទ/ 04-7615463

 អ៊ីមាល/ duck71@ms2.chpb.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលា ខាត្ត អ៊ីនលីន
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១០០ សងា្កាត់៣ វិថីតាសា៊ា តូលាវសឺក ខាត្តតូលាវ
 ទូរស័ព្ទ/ 05-5329033

 អ៊ីមាល/ fap@mail.ylhpb.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលា ខាត្ត ជាអ៊ី
 អាស័យដ្ខាន/ ផ្ទះលាខ៣ សងា្កាត់តុង វិថីសាំងហឺរ ថាបោ៉ាសឺក ខាត្តជាអី
 ទូរស័ព្ទ/ 05-3620220

 អ៊ីមាល/ 7525122@m2.cypd.gov.tw
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 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលា ខាត្តជាអ៊ី
 អាស័យដ្ឋា/ ផ្ទះលាខ១៩៥ វិថីចុងសាន កាុងជាអ៊ិ
 ទូរស័ព្ទ/ 05-2220772

 អ៊ីមាល/ mb01@mail.ccpb.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនារដ្ឋាភិបាល កាុង តាណាន់
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣ វិថីចុងចិន ខ័ណ្ឌសុីនអ៊ីង កាុងតានណាន់
 ទូរស័ព្ទ/ 06-6354531

 អ៊ីមាល/ genace@mail.tainan.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនារដ្ឋាភិបាល ខាត្តភីងតុង
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ ១១៩ វិថីចុងចិន ភីងតុងសឺក ខាត្តភីងតុង
 ទូរស័ព្ទ/ 08-7336283

 អ៊ីមាល/ ptb001@ptpolice.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលាខាត្ត ហ័រលាន
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២១ វិថីហ្វូឈាន ហ័រលានសឺក ខាត្តហ័រលាន
 ទូរស័ព្ទ/ 038-224023

 អ៊ីមាល/ fad@mail2.hlpb.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនាសាលាខាត្ត តាតុង
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៦៨ វិថីចុងចិន តាតុងសឺក ខាត្តតាតុង
 ទូរស័ព្ទ/ 089-334756

 អ៊ីមាល/ v2122@mail.ttcpb.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ សា្នាងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនារដ្ឋាភិបាល ខាត្តផុងហ៊ូរ
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣៦ វិថីជឺភីង ផុងហ៊ូរសឺក ខាត្តផុងហ៊ូរ
 ទូរស័ព្ទ/ 06-9278466 (បណា្តាញ)

 អ៊ីមាល/ foreigner@ms1.phpb.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនារដ្ឋបាលខាត្ត ជីនមិន
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ ១៥ វិថីចីនសាន សាុកជីនឈិន ខាត្តជីនមិន
 ទូរស័ព្ទ/ 082-325653

 អ៊ីមាល/ admin@mail.kpb.gov.tw

 ទីភា្នាក់ងារ/ ស្នងការប៉ូលីសផ្នាកកិច្ចការបរទាសនារដ្ឋបាលខាត្ត លានជាំង
 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៦០ ភូមិជាសូ ឃុំណាន់កាន់ ខាត្តលានជាំង
 ទូរស័ព្ទ/ 0836-25859ផ្ទារលាខ 2044

 អ៊ីមាល/ lj1404@ems.matsu.gov.tw
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តារាងជំពូក ៤
តារាងសង្គមកិច្ចរដ្ឋាភិបាលនិងមជាឈមណ្ឌលបំរីសាវាកម្មកាុមគាួ
សារបាជាជនថ្មីគាប់ខាត្តកាុង

ក្រុងត្របុិ

★	កាសួងសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពស្តាីនិងមើលថាកុមារ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១ជាន់ទី៨ វិថីសឺហ្វូរ ខ័ណ្ឌសុីនអ៊ិក កាុងតាបុិ

 ទូរស័ព្ទ/ 02-27256969 ផ្ទារលាខ 6971 (លាខសំរាប់បាើកាុងតាបុិ)

                           02-27208889 ផ្ទារលាខ 6969～6971

★	មជាឈមណ្ឌលផ្តល់សាវាកម្មគាួសារស្តាីជាបាជាជនថ្មី

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២១ជាន់ទី៧ សងា្កាត់១ ផ្លូវទីហ័រ ខ័ណ្ឌសុីនអ៊ីក កាុងតាបុិក

 ទូរស័ព្ទ/ 02-25580133

ក្រុងកវស្រយុង

★	កាសួងសង្គមកិច្ចស្តាីនិងសាវាកម្មការពារ៖

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២ ជាន់ទី៩ វិថីសឺអួយសាន ខ័ណ្ឌលីងយា៉ា កាុងកវសាយុង

 ទូរស័ព្ទ/ 07-3303353•07-3373695

★	មជាឈមណ្ឌលបំរីសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៥ វិថីខាសា៊ានអឺល ខ័ណ្ឌលីនយា៉ា កាុងកវសាយុង

 ទូរស័ព្ទ/ 07-7113133

★	មជាឈមណ្ឌលបំរីសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី ហ្វុងសាន់

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១០០ វិថីតាតុងអឺល ខ័ណ្ឌហ្វុងសាន់ កាុងកវសាយុង

 ទូរស័ព្ទ/ 07-7191450

★	មជាឈមណ្ឌលបំរីសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី កាំងសាន់

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៩៩ ផ្លូវជូអួយណាន់ ខ័ណ្ឌកាំងសាន់ កាុងកវសាយុង

 ទូរស័ព្ទ/ 07-6232132

★	មជាឈមណ្ឌលបំរីសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី ឈីសាន់

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៩៩ វិថីចុងចិន ខ័ណ្ឌឈីសាន់ កាុងកវសាយុង

 ទូរស័ព្ទ/ 07-6627984

★	មជាឈមណ្ឌលបំរីសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី លូជូរ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៥១ វិថីចុងចិន ខ័ណ្ឌលូជូរ កាុងកវសាយុង

 ទូរស័ព្ទ/ 07-6962779•07-6961554

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍118

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



ក្រុងត្របុិថ្មី

★	កាសួងសង្គមកិច្ចសហគមអភិវត្តឌាឍន៍និងសុខុមាលភាពស្តាី

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ161ជាន់ទី២ សងា្កាត់១ វិថីចុងចិន ខ័ណ្ឌបា៉ាន់ឈាវ កាុងតាបុិថ្មី

 ទូរស័ព្ទ/ 02-29603456 ផ្ទារលាខ 3627

★	មជាឈមណ្ឌលបំរីសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៧៣ជាន់ទី៦ ផ្លូវសុីអួយ ខ័ណ្ឌសាន់ឆុង កាុងតាបុិថ្មី

 ទូរស័ព្ទ/ 02-89858509

ខ្រត្តអ៊ីឡាន់

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពកុមារនិងស្តាី

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៩៥ ផ្លូវថុងឈីន កាុងអ៊ីឡាន់

 ទូរស័ព្ទ/ 03-9328822 ផ្ទារលាខ 431

★	មជាឈមណ្ឌលសុខុមាលភាព ជូរសុីនធីង (សា្ថានីយ៍រថភ្លើងជាវសុី)

 អាស័តដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១២៦ សងា្កាត់៤ វិថីជាវសុី ឃុំជាវសុី ខាត្តអ៊ីឡាន់

 ទូរស័ព្ទ/ 03-9886775

★	មជាឈមណ្ឌលសុខុមាលភាព ជូរសុីនធីង (សា្ថានីយ៍រថភ្លើង ឡតុង)

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៧១ជាន់ទី៣ វិថីធានសា៊ាង ភូមិឡតុង សាុកឡតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 03-9533927

★	មជាឈមណ្ឌលសុខុមាលភាព ជូរសុីនធីង (សា្ថានីយ៍រថភ្លើង ស៊ូអោវ)

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣៦ជាន់ទី៣ វិថីអាយទីង ភូមិ ស៊ូអោវ សាុកអ៊ីឡាន់

 ទូរស័ព្ទ/ 03-9908116

ក្រុងថោវយន

★	កាសួងសង្គមកិច្ចៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះ១ជាន់ទី៣ វិថីសា៊ានហ្វូ ខ័ណ្ឌថវយាន កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-3322101 ផ្ទារលាខ 6424

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ ថវយានៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣៣ជាន់ទី៤ ផ្លូវយា៉ាងមីនសាន ខ័ណ្ឌថវយាន កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-2182778

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ ចុងលីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៥៩ជាន់ទី១ វិថីយានហ័រ ខណ្ឌចុងលី កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-4220126
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★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ ភីងជិនៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៦៨ជាន់ទី៣ វិថីអា៊ានភីង សងា្កាត់១  ខណ្ឌអា៊ានភីង កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-4911910

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ បា៉ាទ័រៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៧៣ សងា្កាត់២ វិថីជាសូ ខណ្ឌបា៉ាទ័រ កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-3676865

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ យា៉ាងមីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១ ផ្លូវតាហ័រ ខណ្ឌយា់ាងមី កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-4750067

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ លូជូរៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៥២ជាន់ទី៣ វិថីណាន់ខាន់ ខណ្ឌលូចូរ កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-2127678

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ កួយសាន់ៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៩៧ជាន់ទី២ វិថីជឺឈាំងណាន់ ខណ្ឌកួយសាន់ កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-3208485

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ ឡុងថាន់ៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣០ ចាក១៩ វិថីកាន់ឈិន ខណ្ឌឡុងថាន់ កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-4790231

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ តាសុីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៥៦ វិថីចុងចិន ខណ្ឌតាសុី កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-3883060

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ តាយានៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៨៩ជាន់ទី៣ ហឺរភីងតុងលូ ខណ្ឌតាយាន កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-3863316

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ សុីនអ៊ូៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣៧០ជាន់ទី១ វិថីចុងសាន់ ខណ្ឌសុីនអ៊ូ កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-4970225

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ គន់អ៊ីងៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៥២ វិថីសុីនអ៊ិ ខណ្ឌគន់អ៊ីង កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-4732320

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារ ហ្វូសុីងៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៦ ឡហ្វូលីហឹលាវ ខណ្ឌហ្វូសុីង កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-3821110

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍120
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ខ្រត្តសុីនជូរ

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពកុមារនិងស្តាីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១០ វិថីគ័ងមីនលីវ ជូរបុិសឺក ខាត្តសុីនជូរ

 ទូរស័ព្ទ/ 03-5518101 ផ្ទារលាខ 3257

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្ទះលាខ៦២០ វិថីជិនអឺល ជូរបុិសឺកសា៊ាន ខាត្តសុីនជូរ 

                         (មជាឈមណ្ឌលស្តាីកុមារខាត្តសុីនជូរ)

 ទូរស័ព្ទ/ 03-6570832

ខ្រត្តមាវលី

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចស្តាីកុមារនាបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១ជាន់ទិ៤ វិថីហ្វូឈាន មាវលីសឺក ខាត្តមាវលី

 ទូរស័ព្ទ/ 037-321808•037-559661

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី កាុមមាវលីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៨ជាន់ទី៣ វិថីអួយកុង មាវលីសឺក ខាត្តមាវលី

 ទូរស័ព្ទ/ 037-277017•037-277011

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី កាុមមាវលីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៥៣២ វិថីចុងចិនអ៊ិ ថូហ្វិនសឺក ខាត្តមាវលី

 ទូរស័ព្ទ/ 037-598098

ក្រុងត្រចុង

★	កាសួងសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពស្តាីនិងរកាសាសមភាពយានឌ័រៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៩៩ សងា្កាត់៣ វិថីតាវា់ាន់តាតូវ ខណ្តសុីធុន កាុងតាចុង

 ទូរស័ព្ទ/ 04-22289111

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៦០ សងា្កាត់៣ ហាន់សុីសុីលូ ខណ្ឌបុិធុន កាុងតាចុង

 ទូរស័ព្ទ/ 04-24365740•04-24365842

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី តាធុនៈ

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្ទះលាខ៣២ជាន់ទី៥ វិថីសុីនគ័ង ខណ្ឌតាលី កាុងតាចុង

                           (មជាឈមណ្ឌលសុខុមាលភាពកុមារ និងយុវវ័យ ជាន់ទី៥)

 ទូរស័ព្ទ/ 04-24865363
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តារាងជំពូក



★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី សាន់សា៊ានៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៤៦ ផ្លូវមីងអ៊ិ ខណ្ឌហ្វុងយាន កាុងតាចុង

 ទូរស័ព្ទ/ 04-25255995

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី ហាសា៊ាន

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្ទះលាខ១៦៩ ជាន់ទី៣ វិថីសួយយាន ខណ្តតាកា កាុងតាចុង

                           (មជាឈមណ្ឌលសុខុមាលភាពស្តាី ជាន់ទី៣ កាុងតាចុង)

 ទូរស័ព្ទ/ 04-26801947

★	បណា្ណាល័យវបាបធម៌ចំរុះសំរាប់បាជាជនថ្មី កាុងតាចុងៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៦០ជាន់ទី២ សងា្កាត់៣ ហាន់សុីសុីលូ ខណ្ឌបុិធុន កាុងតាចុង

 ទូរស័ព្ទ/ 04-24372584

ខ្រត្តចាំងហ័រ

★	កាសួងសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពស្តាីនិងបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១០០ជាន់ទី៦ វិថីចុងសុីង ចាំងហ័រសឺក ខាត្តចាំងហ័រ

 ទូរស័ព្ទ/ 04-7532287

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ខាន/ ផ្ទះលាខ៦០ជាន់ទី៤ វិថីណាន់ទុន ចាំងហ័រសឺក ខាត្តចាំងហ័រ

 ទូរស័ព្ទ/ 04-7237885

ខ្រត្ត ណាន់ថូរ

★	សង្គមកិច្ចនិងមន្ទីរផ្នាកពលកម្មស្តាីនិងកុមារៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៦៦០ វិថីចុងសុីង ណាន់ថូសឺក ខាត្តណាន់ថូ

 ទូរស័ព្ទ/ 049-2247970

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្ទះលាខ៨៥ សងា្កាត់២ ណាន់កាំងអឺលលូ ណាន់ថូសឺក ខាត្តណាន់ថូ 

                          (មណ្ឌលស្តាីនិងកុមារខាត្តណាន់ថូ)

 ទូរស័ព្ទ/ 049-2244755

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍122

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



ខ្រត្តអ៊ីនលីន

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពស្តាីនិងយុវវ័យៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២២ វិថីហ្វូវ៉ុន តូលីវសឺក ខាត្តអ៊ីនលីន

 ទូរស័ព្ទ/ 05-5348585 (បណា្តាញសង្គាាះបនា្ទាន់)•05-5522576•05-5522592

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្ទះលាខ២២ជាន់ទី១ វិថីហ្វូវ៉ុន តូលីវសឺក ខាត្តអ៊ីនលីន 

                          (មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មសុខុមាលភាពស្តាីខាត្តអ៊ីនលីន)

 ទូរស័ព្ទ/ 05-5339646•05-5522567

ខ្រត្តជាអ៊ិ

★	កាសួងសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពស្តាីនិងកុមារៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១ សងា្កាត់តុង សា៊ាងហឺរអ៊ិលូ ថាប៉សឺក ខាត្តជាអ៊ិ

 ទូរស័ព្ទ/ 05-3620900

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្ទះលាខ២៣៦ វិថីចុងចិន ថាបោ៉ាសឺក ខាត្តជាអ៊ិ 

                          (សាលាសាសនាចកាថាបោ៉ា តាវា៉ាន់សុីនអ៊ិ)

 ទូរស័ព្ទ/ 05-2371969

ក្រុងត្រណាន់

★	កាសួងសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពស្តាីនិងកុមារៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៦ជាន់ទី៧ សងា្កាត់២ វិថីយ៉ុងហ័រ ខណ្ឌអាន់ភីង កាុងតាណាន់

 ទូរស័ព្ទ/ 06-2991111 ផ្ទារលាខ 6545

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីទី១៖

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៦១ជាន់ទី៣ វិថីមីនឈាន ខណ្ឌសុីនអ៊ិង កាុងតាណាន់

 ទូរស័ព្ទ/ 06-6330327

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីទី២៖

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣១៥ជាន់ទី៧ សងា្កាត់២ វិថីចុងហ័រសុី ខណ្ឌអាន់ភីង កាុងតាណាន់

 ទូរស័ព្ទ/ 06-2992562

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីទី៣៖

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១១១ជាន់ទី២ វិថីវ៉ុនឆុង ខណ្ឌគន់មាវ កាុងតាណាន់

 ទូរស័ព្ទ/ 06-5950585•06-5950586
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តារាងជំពូក



ខ្រត្តភីងតុង

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចស្តាីនិងកុមារៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៥២៧ វិថីជឺយូវ កាុងភីងតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 08-7320415 ផ្ទារលាខ 5323

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីតំបន់ ភីងតុង

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១០៦ លានលីទើរហ្វុងជៀ កាុងភីងតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 08-7387677

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីតំបន់ ឆវចូវៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៦ ភូមិគ័ងជឺ ឃុំឆវចូវ ខាត្តភូងតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 08-7891929•08-7371382

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីតំបន់ តុងកាំងៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២០១ជាន់ទី២ វិថីសុីងតុង ឃុំតុងកាំង ខាត្តភីងតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 08-8338610

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីតំបន់ ហិនឈុនៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៥៨ ហិនណាន់លូ ឃុំហិនឈុន ខាត្តភីងតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 08-8893001

ខ្រត្តត្រតុង

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពស្តាីនិងកុមារៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២០១ជាន់ទី២ លីនបុិកួយលូ កាុងតាតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 089-345106•089-341373

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៦៦០ វិថីគិនសិន កាុងតាតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 089-224818

ខ្រត្តហ័រលាន

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចស្តាីនិងកុមារៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៧ វិថីហ្វូរឈាន កាុងហ័ងលាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-8228995

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ អាគរc ផ្ទះលាខ៨ ជាន់ទី១  វិថីហ្វូរហូ ង័រលានសឺក ខាត្តហ័រលាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-8246996

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍124

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



ខ្រត្ត ផុងហ៊ូរ

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចការងារស្ម័គចិត្តស្តាីនិងកុមារៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣២ ជឺភីងលូ មា៉ាកុងសឺក ខាត្ត ភុងហ៊ូរ

 ទូរស័ព្ទ/ 06-9274400 ផ្ទារ 397

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៤២ វិថីចុងហ័រ មា៉ាកុងសឺក ខាត្តផុងហ៊ូរ

                           (មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មី ខាត្តផុងហ៊ូរ)

 ទូរស័ព្ទ/ 06-9260385

ខ្រត្តជីឡុង

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពស្តាីនិងកុមារៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១ អ៊ិអ៊ិលូ កាុងជីឡុង

 ទូរស័ព្ទ/ 02-24201122

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារអន្តរជាតិនារដ្ឋាភិបាល កាុងជីឡុងៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៤៨២ជាន់ទី៥ វិថីម៉ាជីន ខណ្ឌអាន់រឺក កាុងជីឡុង

 ទូរស័ព្ទ/ 02-24320495•02-24324145

ក្រុងសុីនជូរ

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពស្តាីនិងកុមារៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៤១ជាន់ទី៨ វិថីចុងយា៉ាង កាុងសុីនជូរ

 ទូរស័ព្ទ/ 03-5352106

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៤ជាន់ទី៣ ចាក ៤៩ ជានកុងអ៊ិលូ កាុងសុីនជូរ

 ទូរស័ព្ទ/ 03-5722395

ក្រុងជាអ៊ិ

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពស្តាីនិងកុមារៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៩៩ វិថីចុងសាន កាុងជាអ៊ិ

 ទូរស័ព្ទ/ 05-2254321 ផ្ទារលាខ 155

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ អាគរកាាយ លាខ៦ជាន់ទី៤ វិថីទើរអាន់ ខណ្ឌសុី កាុងជាអ៊ិ

                           (មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មស្តាីនិងកុមារកាុងជាអ៊ិ)

 ទូរស័ព្ទ/ 05-2310445
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ខ្រត្តជីនមិន

★	មន្ទីរសង្គមកិច្ចសាវាកម្មបំរីបងប្អូនជនរួមជាតិនិងសហពន្ធ័ថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៧៣វិថីមីនឈាន ឃុំជីនឈិន ខាត្តជីនមិន

 ទូរស័ព្ទ/ 082-318823 ផ្ទារ 62564

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣៥ វិថីឆុងជីង ឃុំជីនហ៊ូ ខាត្តជីនមិន 

                          (មណ្ឌលសុខុមាលភាពសង្គមខាត្តជីនមិន)

 ទូរស័ព្ទ/ 082-335690•082-332756

ខ្រត្តលានជាំង

★	កាសួងសង្គមកិច្ចសុខុមាលភាពអនាម័យៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៥៦ជាន់ទី៣ ភូមិជាសូ ឃុំណាន់កាន់ ខាត្តលាន់ជាំង

 ទូរស័ព្ទ/ 0836-25022

★	មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មគាួសារបាជាជនថ្មីៈ

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៥៦ជាន់ទី៤ ភូមិជាសូ ឃុំណាន់កាន់ ខាត្តលាន់ជាំង (បណា្តាល័យការងារ)

                            ផ្ទះលាខ១៣១ជាន់ទី៥ ភូមិ ឈីងសួយ ឃុំណាន់កាន់ ខាត្តលានជាំង 

(សុខុមាលភាពសហគមន៍រួម ខាត្តលានជាំង)

 ទូរស័ព្ទ/ 0836-23884

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍126
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តារាងជំពូក ៥
អាស័យដ្ឋាននិងលាខទូរស័ព្ទរដ្ឋបាលនាមជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារ 
(សុើបសួរពត៌មានកម្មវិធី)

ឈ្ម្រះអង្គភាព អាស័យដ្ឋ្រន ល្រខទូរស័ព្ទរដ្ឋបាល

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ជីឡុង
ផ្ទះលាខ181 វិថី១ ខ័ណ្ឌ ចុងជិន កាុងជីឡុង 02-24271724

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

កាុងតាបុិ

ផ្ទះលាខ110ជាន់ទី៥វិថី ជីលីន ខ័ណ្ឌ ចុងជិន 

កាុងតាបុិ
02-25419690

#820

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

កាុងតាបុិថ្មី

ជាន់ទី៤ លាខ1-1 ផ្លូវលំឈាវចុងអ៊ី ខ័ណ្ឌបា៉ាន់ឈាវ 

កាុងតាបុិថ្មី
02-22724881

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

កាុងថវយាន

អាគរលាខ1 ផ្លូវលំ ជីគ័ង ខ័ណ្ឌថវយាន 

កាុងថវយាន
03-3323885
03-3366885

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តសុីនជូ
អាគរលាខ620 វិថី២ ជូបុិសឺកសា៊ាន ខាត្តសុីនជូ 03-6571045

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

កាុងសុីនជូ

អាគរលាខ241ជាន់ទី7 វិថី ចុងអា៊ាង កាុងសុីនជូ 

(មន្ទីរសុខុមាលភាពនៅអាគរជាន់ទី7)
03-5325885
03-5216121

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តមាវលី

អាគរលាខ1121 វិថីគ័រហ័រ មាវលីសុឺក ខាត្តមាវលី 

(តុងមិន)
037-350746
037-374711

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

កាុងតាចុង

អាគរលាខ245 ផ្លូវលំសាន់សា៣ន ចុងឈី 

កាុងតាចុង (កាបារសា្តាតកីឡាបាសាបល តុងអ៊ីង)
04-22124885

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តណានថូរ

អាគរលាខ669 វិថីចុងសុីង ណានថូរសុឺក 

ខាត្តណានថូរ
049-2243894
049-2248090

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តចាំងហ័រ

អាគរលាខ1 វិថីជានសុីង ចាំងហ័រសុឺក ខាត្តចាំងហ័រ 

(មណ្តលហាត់បាាណបន្ទប់102)
04-7110036

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តអ៊ីនលីន

អាគរលាខ60 ជាន់ទី៥ ផ្លូវលំណាន់យា៉ាង 

តូលាវសុឺក ខាត្តអ៊ីនលីន
05-6341009

 មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 
ខាត្តជាអ៊ី

អាគរលាខ8  វិថី សា៊ាងហឹសុីនឈុនសា៊ាងហឹ ២ 

សងា្កាត់តុង ថាបោ៉ាសុឹក ខាត្តជាអ៊ី
05-3620747
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ឈ្ម្រះអង្គភាព អាស័យដ្ឋ្រន ល្រខទូរស័ព្ទរដ្ឋបាល

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 
កាុងជាអ៊ី

អាគរលាខ269-1 សានជឺទីង កាុងជាអ៊ី
05-2754334
05-2754344

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

កាុងតាណាន់

មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្ម សុីបុិៈ អាគរលាខ118 

ផ្លូវលំចូហាន់ ខ័ណ្ឌសុីនអ៊ីង កាុងតាណាន់
06-6591068
06-6590636

មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មៈ អាគរលាខ127 

ផ្លូវលំកុងយាន ខ័ណ្ឌចុងសុី កាុងតាណាន់
06-2210510
06-2216129

មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មសុើបសួរៈ អាគរលាខ60 

ផ្លូវលំអ៊ីវុន ខ័ណ្ឌតុង កាុងតាណាន់ 

(ក្នុងសាលាបឋមហ្វូសុីង)

06-3129926

កាសួងអប់រំនារដ្ឋាភិបាលនិង

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

កាងកវសាយុង

លាខ132 វិថីហ្វូសុីង សងា្កាត់២ ខ័ណ្ឌហ្វុងសាន់ 

កាុងកវសាយុង (អាគរកាាយជាន់ទី២)

07-7409350
07-7409373
07-7409375

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តភីនតុង

អាគរលាខ80 វិថីហ័រជិន ភីនតុងសុឺក ខាត្តភីនតុង 

(ក្នុងលាសាបឋមហើភីន)
08-7378465

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តអ៊ីឡាន់

អាគរលាខ36 វិថីមីនឈាន សងា្កាត់១ អ៊ីឡាន់សុឺក 

ខាត្តអ៊ីឡាន់
03-9333837

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តហ័រលាន

អាគរលាខ1 វិថីថំតាមគូហ៊ូវ័ន ហ័រលានសុឺក 

ខាត្តហ័ងលាន
03-8569692
03-8462860

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តតាតុង

អាគរលាខ17 វិថីចុងហ័រ សងា្កាត់២ តាតុងសុឺក 

ខាត្តតាតុង

089-341149
089-356370
089-356376

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តផុងហ៊ូរ
អាគរលាខ21 វិថីជឺលី មា៉ាកុងសុឺក ខាត្តផុងហ៊ូរ 06-9262085

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តជីនមិន

អាគរលាខ173 ភូមិជីនឈិន វិថីមីនឈាន 

ខាត្តជីនមិន
082-325631
082-312843

មជាឈមណ្ឌលអប់រំគាួសារនៅ 

ខាត្តលានជាំង 

អាគរលាខ76 ភូមិជាសូ សាុកណាន់កាន់ 

ខាត្តលានជាំង
0836-22067
0836-23694
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សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



តារាងជំពូក ៦
តារាងសាវាកម្មស្តីពីការសុើបសួរបញ្ហាផ្លូវចាបាប់ទាក់ទិននឹងបាជាជនថ្មី

 អង្គការគាប់គាង/ អង្គការសុីវិល

 អង្គភាពសាវា/ សមាគមមូលនិធិជំនួយឧបត្ថម្ភខាងចាបាប់ សមាគមធ្វើវិភាគទាន

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាច័ន្ទដល់ថ្ងាសុកា៖ ម៉ាង៩:០០ពាឹកដល់ម៉ាង ១២:០០

  រសៀលម៉ាង២:០០ ដល់ម៉ាង៥:០០

  ថ្ងាអងា្គារនិងថ្ងាសុកា៖ រសៀលម៉ាង៦០០ ដល់ម៉ាង៩:០០យប់

  ថ្ងាសៅរ៍៖ ពាឹកម៉ាង៩:០០ ដល់ម៉ាង១២:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២០០ ជាន់ទី៦ សងា្កាត់២ ផ្លូវជីនសាន់ណាន់ កាុងតាបុិ

 ទូរស័ព្ទ/ 02-66328282

 អង្គការគាប់គាង/ អង្គការសុីវិល

 អង្គភាពសាវា/ សមាគមមូលនិធិទំនាក់ទំនង ហាសា៊ា

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាចន្ទ ដល់ថ្ងាសុកា ម៉ាង៩:០០ដល់ម៉ាង១៧:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ អាគរហុងថា លាខ១៥៦ ជាន់ទី១៦ សងា្កាត់៣ ផ្លូវវមីនសិនតុង កាុងតាបុិ

 ទូរស័ព្ទ/ 02-27134726

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការជាន់ខ្ពស់នាសា្ថានីយ៍សា្នាងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនាម៉ាង៨:៣០ពាឹក ដល់ម៉ាង៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១២៧ ផ្លូវប៉អា កាុងតាបុិ

 ទូរស័ព្ទ/ 02-23713261 ផ្ទារលាខ 8423•02-23310901

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ មន្ទីរតុលាការជាន់ខ្ពស់នាសា្ថានីយ៍ប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ សាខា កាុងតាចុង

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនាម៉ាង៨:៣០ពាឹក ដល់ម៉ាង៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៩១ សងា្កាត់១ ផ្លូវជឺយូវ ខណ្ឌសុី កាុងតាចុង

 ទូរស័ព្ទ/ 04-22232311 ផ្ទារលាខ 2124

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ មន្ទីរតុលាការជាន់ខ្ពស់នាសា្ថានីយ៍ប៉ូលីស សាខាកាុងតាណាន់

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនាម៉ាង៨:៣០ពាឹក ដល់ម៉ាង៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្តះលាខ១៧០ ផ្លូវចុងសាន កាុងតាណាន់

 ទូរស័ព្ទ/ 06-2282111 ផ្ទារលាខ 761
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តារាងជំពូក



 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ មន្ទីរតុលាការជាន់ខ្ពស់នាសា្ថានីយ៍ប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ សាខា កវសាយុង

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនាម៉ាង៨:៣០ ដល់ម៉ាង ១២:០០

                           រសៀលម៉ាង១:៣០ ដល់ម៉ាង៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៥៨៦ សងា្កាត់៣ មីនឈិនសានលូ ខណ្ឌគូរសាន កាុងកវសាយុង

 ទូរស័ព្ទ/ 07-5533951•07-5524111 ផ្ទារលាខ 139

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ មន្ទីរតុលាការជាន់ខ្ពស់នាសា្ថានីយ៍ប៉ូលីស សាខា ហ័រលាន

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនាម៉ាង៨:៣០ពាឹក ដល់ម៉ាង៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១២៧ ផ្លូវមីនឈាន កាុងហ័រលាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-8225112 ផ្ទារលាខ 87

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ មន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ កាុងតាបុិ

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនាម៉ាង៨:៣០ពាឹក ដល់ម៉ាង៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៣១ជាន់ទី១ ផ្លូវប៉អា កាុងតាបុិ

  ផ្ទះលាខ២៦ជាន់ទី៣ សងា្កាត់២ ផ្លូវគួយយា៉ាង កាុងតាបុិ

 ទូរស័ព្ទ/ 02-23146871 ផ្ទារលាខ 8252•02-23899675

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ កាុងតាបុិថ្មី

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនាម៉ាង៨:៣០ ដល់ម៉ាង ១២:០០

  រសៀលម៉ាង១:៣០ ដល់ម៉ាង៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៤៩ សងា្កាត់២ ផ្លូវជីនឈិន ខណ្ឌធូរឈិន កាុងតាបុិថ្មី

 ទូរស័ព្ទ/ 02-22616192 ផ្ទារលាខ 611

 អង្គភាពគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ ខណ្ឌសឺលីន

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនាម៉ាង៨:៣០ ដល់ម៉ាង ១២:០០

  រសៀលម៉ាង១:៣០ ដល់ម៉ាង៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៩០ ផ្លូវសឺតុង ខណ្តសឺលីន កាុងតាបុិ

 ទូរស័ព្ទ/ 02-28331911 ផ្ទារលាខ 124•02-28351864

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍130

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ ថវយាន

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនាម៉ាង៨:៣០ ដល់ម៉ាង ១២:០០

  រសៀលម៉ាង១:៣០ ដល់ម៉ាង៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១ ផ្លូវហា្វាជឺ កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-3370737 ផ្ទារលាខ 133、134

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ សុីនជូរ

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនាម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០

  រសៀលម៉ាង១:៣០ ដល់ម៉ាង៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៣៦ ផ្លូវវចុងចិន កាុងសុីនជូរ

 ទូរស័ព្ទ/ 03-5254102 ផ្ទារលាខ 406

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ មាវលី

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:៣០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០ រសៀល

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១១៩៤ ផ្លូវចុងចិន កាុងមាវលី

 ទូរស័ព្ទ/ 037-353410 ផ្ទារលាខ 111

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ តាចុង

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០ រសៀល

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៩១ ផ្លូវជឺយូវ ខណ្ឌសុី កាុងតាចុង

 ទូរស័ព្ទ/ 04-22232311 ផ្ទារលាខ 5806

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ ណាន់ថូរ

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនាពាឹកម៉ាង ៨:៣០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៧៥៧ ផ្លូវចុងសុីង ណាន់ថូរសឺក ខាត្តណាន់ថូរ

 ទូរស័ព្ទ/ 049-2242602 ផ្ទារលាខ 2013•049-2242975

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ ចាំងហ័រ

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០

  រសៀលម៉ាង ១:៣០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៤០ សងា្កាត់២ ផ្លូវចុងសាន ឃុំយានលីន ខាត្តចាំងហ័រ

 ទូរស័ព្ទ/ 04-8357274 ផ្ទារលាខ 322•04-8371295
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តារាងជំពូក



 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ អ៊ីនលីន

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០ 

  រសៀលម៉ាង ១:៣០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្ទះលាខ៣៨ ផ្លូវមីនជិន ឃុំហ៊ូអួយ ខាត្តអ៊ិនលីន

 ទូរស័ព្ទ/ 05-6334991 ផ្ទារលាខ 110

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ ជាអ៊ិ

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០ 

  រសៀលម៉ាង ១:៣០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០

 អាស័យដ្ខាន/ ផ្ទះលាខ២៨៦ ផ្លូវលីនសិនតុង ខណ្ឌតុង កាុងជាអ៊ិ

 ទូរស័ព្ទ/ 05-2782601 ផ្ទារលាខ 115

 អង្គការសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ តាណាន់

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០ 

  រសៀលម៉ាង ១:៣០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣១០ សងា្កាត់៣ ផ្លូវជានខាំង ខណ្ឌអាន់ភីង កាុងតាណាន់

 ទូរស័ព្ទ/ 06-2959971

អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ កវសាយុង

ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:៣០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០ រសៀល

អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ ១៧០ សឺកចុងអ៊ិលូ ណ្ឌឈានជីន កាុង កវសាយុង

ទូរស័ព្ទ/ 07-2161467•07-2161468 ផ្ទារលាខ 3134

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ ឈាវថូរ

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:៣០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០ រសៀល

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្ទះលាខ៨៦៨ ជីនសឺ ខណ្ឌឈាវថូរ កាុងកវសាយុង

 ទូរស័ព្ទ/ 07-6131765 ផ្ទារលាខ 3121

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ ភីងតុង

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០ 

  រសៀលម៉ាង ១:៣០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១១ ផ្លូវបា៉ាន់ឈាវ កាុងភីងតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 08-7535211 ផ្ទារលាខ 5120•08-7530448

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍132

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ តាតុង

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០ 

  រសៀលម៉ាង ១:៣០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០

 អាស័យដ្ខាន/ ផ្ទះលាខ៣១០ ផ្លូវចឹរជាំង កាុងតាតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 089-310180 ផ្ទារលាខ 141•089-328049

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ ហ័រលាន

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០ 

  រសៀលម៉ាង ១:៣០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្ទះលាខ១៥ ផ្លូវហ្វូឈាន កាុងហ័រលាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-8226153 ផ្ទារលាខ 113

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ អ៊ីឡាន់

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០ រសៀល

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣ ផ្លូវចឹងសុី អ៊ីឡាន់សឺកសា៊ាន ខាត្តអ៊ីឡាន់

 ទូរស័ព្ទ/ 03-9253000 ផ្ទារលាខ 126

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ ជីឡុង

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ៥:៣០ រសៀល

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៧៨ ផ្លូវតុងសុីន កាុងជីឡុង

 ទូរស័ព្ទ/ 02-24651184

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ ផុងហ៊ូរ

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០ 

  រសៀលម៉ាង ១:០០ ដល់ម៉ាង ៥:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣០៩ សុីវ៉ុនលី សុីវ៉ុនអោវ មា៉ាកុងសឺក ខាត្តផុងហ៊ូរ

 ទូរស័ព្ទ/ 06-9211699 ផ្ទារលាខ 113

 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ ហ្វូជាន ជីនមិន

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០ 

  រសៀលម៉ាង ១:០០ ដល់ម៉ាង ៥:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៧៨ ផ្លូវមីនឈាន ឃុំជីនឈិន ខាត្តជីនមិន

 ទូរស័ព្ទ/ 082-325090
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តារាងជំពូក



 អង្គការគាប់គាង/ កាសួងសាវាកម្មផ្នាកចាបាប់

 អង្គភាពសាវា/ សាលាមន្ទីរតុលាការនាស្នងការប៉ូលីសសាវាកម្មពលរដ្ឋ លានជាំង

 ពាលវាលាសាវា/ ថ្ងាធ្វើការនា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០ 

  រសៀលម៉ាង ១:០០ ដល់ម៉ាង ៥:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២១០ ភូមិហ្វូសុីង ឃុំណាន់កាន់ ខាត្តលានជាំង

 ទូរស័ព្ទ/ 0836-22823•0836-23043

 អង្គការគាប់គាង/ កាុងតាបុិ

 អង្គភាពសាវាកម្ម/ លិខាធិការដ្ឋានផ្តល់នូវសាវាកម្មសុើបសួរពីចាបាប់សំរាប់ពលរដ្ឋក្នុងកាុង

 ពាលវាលាសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទ ដល់ថ្ងាសុកា ពាឹកម៉ាង៩:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០

  រសៀលម៉ាង ២:០០ ដល់ម៉ាង៥:០០

   ពាលវាលាដក់ពាកាយនៅនឹងកន្លាងផ្ទាល់ ចាប់ពីពាឹកម៉ាង៨:៣០ ដល់ម៉ាង ១២:៣០ 

ទើបចាប់ផ្តើមកំណត់តាា

 អាស័យដ្ឋាន/  កាុមសាវាកម្មពលរដ្ឋក្នុងកាុង តុងឈី អាគរសឺកហ្វូរ ជាន់ទី១ ផ្លូវសឺកហ្វូរលាខ១ 

កាុងតាបុិ

 ទូរស័ព្ទ/ ១៩៩៩ (សាវាកាាកាុង-02-27208889) ផ្ទារលាខ 6168 ឬវាយលាខ 27256168

 អង្គការគាប់គាង/ កាុងកវសាយុង

 អង្គភាពសាវា/ មជាឈមណ្ឌលរួមសាវានារដ្ឋាភិបាលកាុងកវសាយុង

 ពាលវាលាសាវា/  រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទ ដល់ថ្ងាសុកា ពាឹកម៉ាង៩:០០ ដល់ម៉ាង១២:០០ (ពាឹកម៉ាង៨:០០ឡើ 

ងទៅចាប់ផ្តើមចុះឈ្មាះ)

   រសៀលម៉ាង ២:០០ ដល់ម៉ាង ៥:០០  

(រសៀលម៉ាង១:៣០ឡើងទៅចាប់ផ្តើមចុះឈ្មាះ)

  (គាប់ពាលដក់ឈ្មាះនៅនឹងកន្លាងទទួលបានចាើនបំផុត១២នាក់)

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២ជាន់ទី១ សឺកអួយសាន់លូ ខណ្ឌលីនយា៉ា កាុងកវសាយុង

 ទូរស័ព្ទ/ 07-3368333 ផ្ទារលាខ 3686

 អង្គការគាប់គាង/ កាុងតាបុិថ្មី

 អង្គភាពសាវា/ មជាឈមណ្ឌលរួមសាវានារដ្ឋាភិបាលកាុងតាបុិថ្មី អាគររដ្ឋបាលជាន់ទី១

 ពាលវាលាសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទ ដល់ថ្ងាសុកា ពាឹកម៉ាង៩:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០

  រសៀលម៉ាង ២:០០ ដល់ម៉ាង៥:០០

  ថ្ងាអងា្គារ៍ថ្ងាពាហសាបត៍ យប់ម៉ាង៦:០០ដល់ម៉ាង៩:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៦១ជាន់ទី១ សងា្កាត់១ ផ្លូវចុងសាន ខណ្ឌបា៉ាន់ឈាវ កាុងតាបុិថ្មី

 ទូរស័ព្ទ/ 02-29603456 ផ្ទារលាខ 4249

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍134

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្ត អ៊ីឡាន់

 អង្គភាពសាវា/ លាខាធិការដ្ឋានផ្នាកជំនួយនាកាសួងរដ្ឋបាល

 ម៉ាងសាវាកម្ម/ រៀងរាល់សបា្តាហ៍ថ្ងាពុធ រសឿលម៉ាង ២:០០ ដល់ម៉ា ៤:០០

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្តះលាខ១ ផ្លូវចឹងបុិ ខាត្តអ៊ីឡាន់

 ទូរស័ព្ទ/ 03-9251000 ផ្ទារលាខ 2528 (យកតាការណាត់)

 អង្គការគាប់គាង/  កាុងថវយាន

 អង្គភាពសាវា/ មន្ទីរសាវាកម្មស្តីពីការសុើបសួរបញ្ហាផ្លូវចាបាប់នារដ្ឋាភិបាលកាុង

 ម៉ាងសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទដល់ថ្ងាសុកា ពាឹកម៉ាង ៩:០០ ដល់ម៉ាង១១:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១ជាន់ទី៧ ផ្លូវសា៊ានហ្វូរ កាុងថវយាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-3322101 ផ្ទារលាខ 5615

 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្តសុីនជូរ

 អង្គភាពសាវា/ ការិយាល័យសាវាសុើបសួរពីចាបាប់នារដ្ឋាភិបាលខាត្ត

 ម៉ាងសាវា/ រៀងរាល់សបា្តាហ៍ថ្ងាសុកា រសៀលម៉ាង ២:០០ ដល់ម៉ាង៤:០០

 អាស័យដ្ឋាន/  ការិយាល័យសុើបសួរស្តីពីចាបាប់ ផ្ទះលាខ១០ជាន់ទី៣ គ័ងមីនលាវលូ  ចូរបុិសឺក 

ខាត្តសុីនជូរ

 ទូរស័ព្ទ/ 03-5518101 ផ្ទារលាខ 39991 ទៅ 3997

 អង្គការសាវា/ ការិយាល័យសាវាសុើបសួរពីចាបាប់នារដ្ឋាភិបាលខាត្ត

 ម៉ាងសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាសុកា រំលងសបា្តាហ៍ រសៀលម៉ាង ២:០០ដល់ម៉ាង៤:០០

 អាស័យដ្ឋាន/  ការិយាល័យសមាុះសមាួលជាន់ទី២ គណៈកមា្មាធិការសមាុះសមាួលនាការិយាល័យសាុក 

ជូរតុង

  ការិយាល័យសមាុះសមាួលជាន់ទី៣ នាការិយាល័យភូមិ ហ៊ូរខូ

 ទូរស័ព្ទ/ (ចូរតុង)03-5964492•(ហ៊ូរខូ)03-5901157

 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្តមាវលី

 អង្គភាពសាវា/ បាតិបត្តិកាសួងរដ្ឋបាលនិងផ្នាកការពារអតិថិជន

 ម៉ាងសាវា/ ម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង១៧:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១០០ ផ្លូវហ្វូរឈាន កាុងមាវលី

 ទូរស័ព្ទ/ 037-357493
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តារាងជំពូក



 អង្គការគាប់គាង/ កាុងតាចុង

 អង្គភាពសាវា/ រដ្ឋាភិបាលកាុង នាអាគររដ្ឋបាលតាវា៉ាន់តាតោវ

 ម៉ាងសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទ ដល់ថ្ងាសុកា ម៉ាង៩:០០ដល់ម៉ាង ១២:០០

  រសៀលម៉ាង ២:០០ ដល់ម៉ាង៥:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ អាគរ វ៉ុនសុីនលាខ៩៩ ជាន់ទី១០ សងា្កាត់៣ តាវា៉ាន់តាតោវ ខណ្ឌសុីធុន កាុងតាចុង

 ទូរស័ព្ទ/ 04-22289111 ផ្ទារលាខ 23610、23611

 អង្គភាពសាវា/ អាគរយា៉ាងមីន នារដ្ឋាភិបាលកាុង

 ម៉ាងសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទ ដល់ ថ្ងាសុកា រសៀលម៉ាង២:០០ ដល់ម៉ាង ៥:០០

 អាស័យដ្ឋាន/  ថា្នាក់ការិយាល័យការពារអតិថិជនជាន់ទី២ ផ្ទះលាខ៣៦ ផ្លូវយា៉ាងមីន ខណ្ឌហ្វុងយាន 

កាុងតាចុង

 ទូរស័ព្ទ/ 04-22289111 ផ្ទារលាខ 23805

 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្តចាំងហ័រ

 អង្គភាពសាវា/ នាយកដ្ឋានសាវាកម្មស្តីពីបាពន្ធ័ចាបាប់នាការការពារសង្គម

 ម៉ាងសាវា/ រាល់ថ្ងាចន្ទ ម៉ាង៩:០០ ដល់ម៉ាង១១:០០ (នាយកដ្ឋានសាវាកម្មបាពន្ធ័ចាបាប់)

  រាល់ថ្ងាសុកា រសៀលម៉ាង ២:០០ ដល់ម៉ាង ៥:០០ (ផ្នាកការពារសង្គម)

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្ទះលាខ416ជាន់ទី៧ សងា្កាត់២ ផ្លូវចុងសាន់ កាុងចាំងហ័រ 

  (នាយកដ្ឋានសាវាកម្មបាពន្ធចាបាប់)

 ផ្ទះលាខ៣៧ជាន់តី៤ ផ្លូវហ័រសាន់ កាុងចាំងហ័រ (ផ្នាកការពារសង្គម)

 ទូរស័ព្ទ/ 04-7531777 (នាយកដ្ឋានសាវាកម្មបាពន្ធ័ចាបាប់)

  04-7261113 (ផ្នាកការពារសង្គម)

 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្តណាន់ថូរ

 អង្គភាពសាវា/ ពត៌មាននិងនាយកដ្ឋានសាវាកម្មបាពន្ធ័ចាបាប់កាសួងរដ្ឋបាល

 ម៉ាងសាវា/ រាល់ថ្ងាពុធ ម៉ាង៩:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០ (ពាឹកម៉ាង១១:៣០)

 អាស័យដ្ឋាន/ មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មជាន់ទី១នារដ្ឋាភិបាល ខាត្តណាន់ថូរ

  (លាខ៦០០ ចុងសុីងហ្វូ កាុងណាន់ថូរ)

 ទូរស័ព្ទ/ 049-2222106 ផ្ទារលាខ 2032 • 049-2204012

 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្តអ៊ីនលីន

 អង្គភាពសាវា/ មជាឈមណ្ឌលរួមសាវា

 ម៉ាងសាវាកម្ម/ រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទ ដល់ថ្ងា សុកា ពាឹកម៉ាង ៩:០០ ដល់ម៉ាង ១១:០០

 អាស័យដ្ឋាន/  ផ្ទះលាខ១៥១ សងា្កាត់២ ផ្លូវអ៊ីនលីន តូលាវសឺក ខាត្តអ៊ីនលីន

 ទូរស័ព្ទ/ 05-5329504

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍136

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្ត ជាអ៊ិ

 អង្គភាពសាវា/ ការិយាល័យកិច្ចការសុីវិល

 ម៉ាងសាវាកម្ម/ រាល់ថ្ងាសុកា រសៀលម៉ាង២:៣០ ដល់ម៉ាង ៤:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/  កិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងសាុក ឬការិយាល័យកិច្ចការរដ្ឋបាលគាប់សាុក 

  (ដំណើរការតាមតារាងកំណត់នាតំបន់)

 ទូរស័ព្ទ/ 05-3623456

 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្ត តាណាន់

 អង្គភាពសាវា/ រដ្ឋាភិបាលកាុង

 ម៉ាងសាវាកម្ម/ រាល់ថ្ងាពុធ ពាឹកម៉ាង ៩:៣០ ដល់ម៉ាង ១១:៣០

  រាល់ថ្ងាសៅរ៍ ពាឹកម៉ាង៩:០០ ដល់ម៉ាង ១១:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ មជាឈមណ្ឌលកិច្ចការសុីវិល (ផ្ទះលាខ៣៦ ផ្លូវមីនជឺ ខណ្ឌសុីនអ៊ីង កាុងតាណាន់)

 ទូរស័ព្ទ/ 06-3901095

 អង្គភាពសាវា/ រដ្ឋាភិបាលកាុង

 ម៉ាងសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទ ដល់ថ្ងា សុកា ពាឹកម៉ាង ៩:០០ ដល់ម៉ាង ១១:០០

 អាស័យដ្ឋាន/  មជាឈមណ្ឌលកាសួងរដ្ឋបាលកាុង យ៉ុងហ័រ (ផ្ទះលាខ៦ សងា្កាត់២ ផ្លូវយ៉ុងហ័រ 

កាុងតាណាន់)

 ទូរស័ព្ទ/ 06-3901095

 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្តភីងតុង

 អង្គភាពសាវា/ មជាឈមណ្ឌលសាវារួមនារដ្ឋាភិបាលខាត្តភីងតុង

 ម៉ាងសាវា/ រាល់ថ្ងាចន្ទ ពាឹកម៉ាង ៩:០០ ដល់ម៉ាង១១:៣០

  រាល់ថ្ងាពុធ យប់ម៉ាង ៧:០០ ដល់ម៉ាង ៩:៣០

  រាល់ថ្ងាសុកា រសៀលម៉ាង ២:០០ ដល់ម៉ាង ៥:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៥២៧ ផ្លូវជឺយូវ កាុងភីងតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 08-7320415 ផ្ទារលាខ 6125

 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្ត តាតុង

 អង្គភាពសាវា/ មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មពលរដ្ឋខាត្ត

 ម៉ាងសាវា/ រាល់ថ្ងាចន្ទ ពាឹកម៉ាង៩:០០ ដល់ម៉ាង ១១:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៧៥ ផ្លូវប៉អា តាតុងសឺក ខាត្តតាតុង

 ទូរស័ព្ទ/ 089-347550
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 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្តហ័រលាន

 អង្គភាពសាវា/ មជាឈមណ្ឌលបំរីការរហ័សសាវាកម្មរដ្ឋបាលខាត្ត ហ័រលាន

 ម៉ាងសាវា/ រាល់ថ្ងាពុធ ពាឹកម៉ាង ៩:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មរដ្ឋបាលខាត្ត ផ្ទះលាខ១៧ ផ្លូវហ្វូរឈាន ហ័រលានសឺក ខាត្តហ័រលាន

 ទូរស័ព្ទ/ 03-8221206

 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្ត ផុងហ៊ូរ

 អង្គភាពសាវា/ មន្ទីរអភិបាលសាវាកម្មជំនួយនាចាបាប់

 ម៉ាងសាវា/ រាល់ថ្ងាចន្ទ រសៀលម៉ាង២:០០ ដល់ម៉ាង៥:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៣២ផ្លូវជឺភីង ខាត្តផុងហ៊ូរ

 ទូរស័ព្ទ/ 06-9274400 ផ្ទារលាខ 323

 អង្គការគាប់គាង/ កាុងជីឡុង

 អង្គភាពសាវា/ មជាឈមណ្ឌលរួមសាវាកម្មនារដ្ឋាភិបាលកាុង ជីឡុង

 ម៉ាងសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទដល់ថ្ងាសុកា ពាឹកម៉ាង៩:០០ ដល់ម៉ាង១២:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១ អ៊ិអ៊ិលូ កាុងជីឡុង

 ទូរស័ព្ទ/ 02-24201122 ផ្ទារលាខ 1213

 អង្គការគាប់គាង/ កាុងសុីនជូរ

 អង្គភាពសាវា/ មន្ទីររដ្ឋបាល

 ម៉ាងសាវា/ រាល់ថ្ងាពុធ ពាឹកម៉ាង៩:៣០ ដល់ម៉ាង ១១:៣០

  ថ្ងាពាហសាបតិ៍ រសៀលម៉ាង២:០០ ដល់ម៉ាង៤:០០ យប់ម៉ាង៧:០០ ដល់ម៉ាង៩:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១២០ ផ្លូវចុងចឹង កាុងសុីនជូរ

  មជាឈមណ្ឌលសាវាកម្មនារដ្ឋាភិបាលខាត្តសុីនជូរ

 ទូរស័ព្ទ/ 03-5216121 ផ្ទារលាខ 232

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍138

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



 អង្គការគាប់គាង/ កាុងជាអ៊ិ

 អង្គភាពសាវា/ មន្ទីររដ្ឋបាល

 ម៉ាងសាវា/ រាល់ថ្ងាចន្ទនិងថ្ងាសុកា ពាឹកម៉ាង៩:៣០ ដល់ម៉ាហ១២:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៩៩ ផ្លូវចុងសាន កាុងជាអ៊ិ

   (ការិយាល័យផ្តល់សាវាជំនួយចាបាប់នារដ្ឋាភិបាលអាគរជាន់ ទី១)

 ទូរស័ព្ទ/ 05-2254321 ផ្ទារលាខ 342、339

 អង្គភាពសាវា/ ការិយាល័យសាុក តុងឈី

 ម៉ាងសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាអងា្គារ ពាឹកម៉ាង៩:៣០ ដល់ម៉ាង១២:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៨៤ ផ្លូវអ៊ូហ្វុងបុិ កាុងជាអ៊ិ (ការិយាល័យសមាុះសមាួលនាបន្ទប់ជាន់ទី៤)

 ទូរស័ព្ទ/ 05-2273772

 អង្គភាពសាវា/ ការិយាល័យសាុក សុីឈី

 ម៉ាងសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាពុធ ពាឹកម៉ាង៩:៣០ ដល់ម៉ាង១២:០០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៨ ជីនឈាន់អឺលជា កាុងជាអ៊ិ (ការិយាល័យកិច្ចបាជុំនាបន្ទប់ជាន់ទី៣)

 ទូរស័ព្ទ/ 05-2840858

 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្តជីនមិន

 អង្គភាពសាវា/ ការិយាល័យសាវាកម្មបំរីបាជាពលរដ្ឋ

 ម៉ាងសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទ ដល់ថ្ងាសុកា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង ១២:០០

  រសៀលម៉ាង១:៣០ ដល់ម៉ាង៥:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៦០ ផ្លូវមីនសិន ឃុំជីនឈិន ខាត្តជីនមិន

 ទូរស័ព្ទ/ 082-318823

 អង្គការគាប់គាង/ ខាត្តលានជាំង

 អង្គភាពសាវា/ មន្ទីររដ្ឋបាលនាសាវាកម្មចាបាប់

 ម៉ាងសាវា/ រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទ ដល់ថ្ងាសុកា ពាឹកម៉ាង៨:០០ ដល់ម៉ាង១៧:៣០

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៧៦ជាន់ទី៣ ភូមិជាសូ ឃុំណាន់កាន់ ខាត្តលានជាំង

 ទូរស័ព្ទ/ 0836-23367
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តារាងជំពូក ៧
មជាឈមណ្ឌលកាសួងដាលទាក់ទងការការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ
និងការរំលោភ គាប់ទីកន្លាងនៅខាត្ត(កាុង)

អង្គភាព អាស័យដ្ឋ្រន ទូរស័ព្ទ

កាសួងសុខាភិបាល

សាវាកម្មការពារផ្នាកសុខុមាលភាព

ផ្ទះលាខ៤៨៨សងា្កាត់៦ ចុងសា៊ាវតុងលូ 

ខណ្ឌណាន់កាំង កាុងតាបុិ
02-85906666

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួ

សារនិងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

កាុងតាបុិ

ផ្ទះលាខ១២៣ យានភីងណាន់លូ 

ខណ្ឌចុងចឹង កាុងតាបុិ

02-23615295 

(សាវាដើម)

02-23615295 ផ្ទារលាខ 226 

(បណា្តាញសង្គាាះ បនា្ទាន់)

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួ

សារនិងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

កាុងកវសាយុង

ផ្ទះលាខ៨៥ជាន់ទី១០ ផ្លូវមីនឈាន 

ខណ្ឌលីនយា់ា កាុងកវសាយុង

07-5355920

ផ្ទារលាខ 403、404

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួ

សារនិងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

កាុងតាបុិថ្មី

ផ្ទះលាខ១០ចាន់ទី៣ ផ្លូវចុងចឹង 

ខណ្ឌបា៉ាន់ឈាវ កាុងតាបុិថ្មី
02-89653359

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួ

សារនិងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្តអ៊ិឡាន់

ផ្តះលាខ៩៥ ផ្លូវថុងឈីង អ៊ិឡាន់សឺក 

ខាត្តអ៊ិឡាន់
03-9328822 ផ្ទារលាខ 278

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួ

សារនិងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

កាុងថវយាន

ផ្ទះលាខ៥១ជាន់ទី៦ សា៊ានហ្វូលូ 

ខណ្ឌថវយាន កាុងថវយាន
03-3322111

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្តសុីនជូរ

ផ្ទះលាខ១០ គ័ងមីនលាវលូ ជូរបុិសឺក 

ខាត្តសុីនជូរ
03-5518101

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្តមាវលី

ផ្ទះលាខ១ជាន់ទី៤ ផ្លូវហ្វូឈាន មាវលីសឺក 

ខាត្តមាវលី
037-360995

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

កាុងតាចុង

ផ្ទះលាខ៣៦ ផ្លូវយា៉ាងអីន ខណ្ឌហ្វុងយាន 

កាុងតាចុង

04-22289111 

ផ្ទារលាខ 3880

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍140

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



អង្គភាព អាស័យដ្ឋ្រន ទូរស័ព្ទ

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្តចាំងហ័រ

ផ្ទះលាខ៣៧ជាន់ទី៤ ផ្លូវហ័រសាន់ 

ចាំងហ័រសឺក ខាត្តចាំងហ័រ
04-7261113

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្ត ណាន់ថូរ

ផ្ទះលាខ៦៦០ ផ្លូវចុងសុីង ណាន់ថូរសឺក 

ខាត្តណាន់ថូរ
049-2209290

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្តអ៊ិនលីន

ផ្ទះលាខ២២ជាន់ទី២ ផ្លូវហ្វូវ៉ុន ថូរលាវសឺក 

ខាត្តអ៊ីនលូន

05-5522592 (សាវាដើម)

05-5348585 

(បណា្តាញសង្គាាះ បនា្ទាន់)

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្តជាអ៊ិ

ផ្ទះលាខ១ សងា្កាត់តុង សា៊ាងហឺរអឺលូ 

ថាបោ៉ាសឺក ខាត្តជាអ៊ិ
05-3620900 ផ្ទារលាខ 3303

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

កាុងតាណាន់

ផ្ទះលាខ៦ជាន់ទី៦ សងា្កាត់២ ផ្លូវយ៉ុងហ័រ 

ខណ្ឌអាន់ភីង កាុងតាណាន់
06-2988995

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

កាុងភីងតុង

ផ្ទះលាខ៥២៧ ផ្លូវជឺយូវ កាុងភីងតុង

08-7320415 

(សាវាដើម)

08-7321896 

(បណា្តាញ)

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្តតាតុង

ផ្ទះលាខ២០១ជាន់ទី៣ គួយលីនបុិលូ 

តាតុងសឺក ខាត្តតាតុង
089-320172

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្តហ័រលាន

ផ្ទះលាខ១៧ ផ្លូវហ្វូឈាន ហ័រលានសឺក 

ខាត្តហ័រលាន

03-8227171

ផ្ទាលាខ 316、317
(សាវាកម្មរដ្ឋបាល)

ផ្ទារលាខ 440、441
(ការការពារមនុសាសពាញវ័យ)

ផ្ទារលាខ 392、393
(ការការពារកុមារ)

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្តតាតុង

ផ្ទះលាខ៣២ ផ្លូវជឺភីង មា៉ាកុងសឺក 

ខាត្តផុងហ៊ូរ

06-9264068 (បណា្តាញ)

06-9274400 ផ្ទារលាខ 381

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 141

តារាងជំពូក



អង្គភាព អាស័យដ្ឋ្រន ទូរស័ព្ទ

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

កាុងជីឡុង

ផ្ទះលាខ៤៨២ជាន់ទី៥ ផ្លូវម៉ាជីន 

ខណ្ឌអាន់ឡឺក កាុងជីឡុង
02-24340458

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

កាុងសុីនជូរ

ផ្ទះលាខ២៤១ជាន់ទី៥ ផ្លូវចុងយាង 

កាុងសុីនជូរ

03-5352151 (បណា្តាញ)

03-5352386 ផ្ទារលាខ 

602、603、605

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

កាុងជាអ៊ិ

ផ្ទះលាខ១៩៩ ផ្លូវចុងសាន កាុងជាអ៊ិ 05-2253850

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្តជីនមិន

ផ្ទះលាខ១៧៣ ផ្លូវមីងឈាន ឃុំជីនឈិន 

ខាត្តជីនមិន
082-373000

មជាឈមណ្ឌលការពារអំពើហិងាសាក្នុងគាួសារ

និងអំពើរំលោភនារដ្ឋាភិបាល

ខាត្តលានជាំង

ផ្ទះលាខ១៥៦ជាន់ទី៣ ភូមិជាសូ 

ឃុំណាន់កាន់ ខាត្តជាំងលាន

0836-23575

0836-25022 ផ្ទារលាខ 315

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍142

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



តារាងជំពូក ៨
អាស័យដ្ឋាននិងលាខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងរបស់សា្ថានទូតបាទាសនិ
មួយៗបាចាំនៅតាវា៉ាន់

 អង្គភាពសា្ថានទូតបាចាំនៅតាវា៉ាន់/ មន្ទីរសាដ្ឋកិច្ចនិង ពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌូនាសុី បាចាំនៅកាុងតាបុិ

  INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៥៥០ អាគរ រុនហ្វាជាន់ទី៦ ផ្លូវរាកគ័ង កាុងតាបុិ

 ទូរស័ព្ទ/ 02-87526170

 ទូរសារ/ 02-87523706

 អង្គភាពសា្ថានទូតបាចាំនៅតាវា៉ាន់/ មន្ទីរសាដ្ឋកិច្ចនិងវបាបធម៌ -ទីកាុងមា៉ានីល

  MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៧៥ជាន់ទី២ &៥៥ ផ្លូវចូវចឺក ខណ្ឌណាហ៊ូរ កាុងតាប៉

 ទូរស័ព្ទ/ 02-26588825

 ទូរសារ/ 02-26588867

 អង្គភាពសា្ថានទូតបាចាំនៅតាវា៉ាន់/ មន្ទីរសាដ្ឋកិច្ចនិងវបាបធម៌ -ទីកាុងមា៉ានីលនៅសាខាកវសាយុង

  MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE,

  KAOHSIUNG EXTENSION OFFICE

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៨០ជាន់ទី៩-២ មីនជូអ៊ិលូ ខណ្ឌសាន់មីន កាុងកវសាយុង

 ទូរស័ព្ទ/ 07-3985935•07-3985936

 ទូរសារ/ 07-3985929

 អង្គភាពសា្ថានទូតបាចាំនៅតាវា៉ាន់/ មន្ទីរសាដ្ឋកិច្ចនិងវបាបធម៌ -ទីកាុងមា៉ានីលនៅសាខាតាចុង

  MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE,

  TAICHUNG EXTENSION OFFICE

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ២៣៩ ផ្លូវមីនឈាន កាុងតាចុង ការិយាល័យ 4F-2A 

 ទូរស័ព្ទ/ 04-23029080

 ទូរសារ/ 04-23029082

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 143

តារាងជំពូក



 អង្គភាពសា្ថានទូតបាចាំនៅតាវា៉ាន់/ មន្ទីរសាដ្ឋកិច្ចនិងវបាបធម៌ -វៀតណាមនៅតាបុី

  VIETNAM ECONOMIC AND CULTURAL

  OFFICE IN TAIPEI

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ៦៥ ផ្លូវសុងជាំង កាុងតាបុិ

 ទូរស័ព្ទ/ 02-25166626

 ទូរសារ/ 02-25166625

 អង្គភាពសា្ថានទូតបាចាំនៅតាវា៉ាន់/ មន្ទីរសាដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម -ថាឡុង

  THAILAND TRADE AND ECONOMIC OFFICE

 អាស័យដ្ឋាន/ ផ្ទះលាខ១៦៨ ជាន់ទី១២ ផ្លូវសុងជាំង កាុងតាបុិ

 ទូរស័ព្ទ/ 02-25811979

 ទូរសារ/ 02-25818707

ពត៌មានបន្ថាមដាលទាក់ទងសា្ថាប័នទូត សូមទៅកាន់គាហទំព័រវាបសាយកាសួងការបរទាសរបស់តាវា៉ាន់ 

(https://www.mofa.gov.tw)

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍144

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



តារាងជំពូក ៩
កម្មវិធីវិទាយុផាសព្វផាសាយភាសាបរទាសនៅក្នុងបាទាស 
(មិនមានភាសាអង់គ្លាស) តារាងកម្មវិធី

 នាម/ សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងនៅតាវា៉ាន់

  តាបុិវិទាយុប៉ុស្តិ៍ទី១៖ AM 1323 គីឡូហឺត

  (កាុងតាបុិ តាបុិថ្មី តំបន់ទីកាុងតាបុិទាំងមូល)

  សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងប៉ុស្តិ៍ តាសុី៖ AM 621 គីឡូហឺត (ថវយាន តំបន់សុីជូរ)

  សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាង សុីនជូរ៖ AM 1206 គីឡូហឺត (ថវយាន សុីនជូរ តំបន់មាវលី)

  ★ ចាក់ផាសាយសារឡើងវិញ៖សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាង សុីជូរ៖ AM 1206 គីឡូហឺត

   (ថវយាន សុីនជូរ តំបន់មាវលី)

  ★ បណា្តាញទទួលសា្តាប់តាមអ៊ិនធឺណាត៖ www.taiwanradio.com.tw
   (បណា្តាញទទួលសា្តាប់សាបគ្នាគាប់តំបន់)

 កម្មវិធី/ភាសា/ ទន្លា ចៅបាាយា៉ា(ភាសាថា)

 ពាលវាលាផាសាយ/ ការចាក់ផាសាយដំបូង រៀងរាល់ថ្ងាអាទិតាយម៉ាង 7:00～8:00

  ការចាក់ផាសាយសារជាថ្មី៖ រៀងរាល់ថ្ងាអាទិតាយម៉ាង 16:00～17:00

 នាម/ សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងនៅតាវា៉ាន់

  តាបុិវិទាយុប៉ុស្តិ៍ទី១៖ AM 1323 គីឡូហឺត

  (កាុងតាបុិ តាបុិថ្មី តំបន់ទីកាុងតាបុិទាំងមូល)

  សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងប៉ុស្តិ៍ តាសុី៖ AM 621 គីឡូហឺត (ថវយាន តំបន់សុីជូរ)

  សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាង សុីនជូរ៖ AM 1206 គីឡូហឺត (ថវយាន សុីនជូរ តំបន់មាវលី)

  ★ ចាក់ផាសាយសារឡើងវិញ៖សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាង សុីជូរ៖ AM 1323 គីឡូហឺត

   (ថវយាន សុីនជូរ តំបន់មាវលី)

  ★ ការចាក់ផាសាយសារឡើងវិញ សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងគន់សុី៖ AM 1062 គីឡូហឺត

   (ថវយាន តំបន់សុីនជូរ)

  ★ បណា្តាញទទួលសា្តាប់តាមអ៊ិនធឺណាត៖ www.taiwanradio.com.tw
   (បណា្តាញទទួលសា្តាប់សាបគ្នាគាប់តំបន់)

 កម្មវិធី/ភាសា/ រីករាយថ្ងាឈប់សំរាក ចាកាតា (ភាសាឥណ្ឌូនាសុី)

 ពាលវាលាផាសាយ/ ការចាក់ផាសាយដំបូង រៀងរាល់ថ្ងាអាទិតាយម៉ា 17:00～18:00ង

  ការចាក់ផាសាយសារឡើងវិញ រៀងរាល់ថ្ងាសៅរ៍ម៉ាង 18:00～19:00  

  (AM 1323 គីឡូហឺត)

  រៀងរាល់ថ្ងាអាទិតាយម៉ាង 19:00～20:00 (AM 1062 គីឡូហឺត)

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 145

តារាងជំពូក



 នាម/ សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងនៅតាវា៉ាន់

  តាបុិវិទាយុប៉ុស្តិ៍ទី១៖ AM 1323 គីឡូហឺត

  (កាុងតាបុិ តាបុិថ្មី តំបន់ទីកាុងតាបុិទាំងមូល)

  សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងប៉ុស្តិ៍ តាសុី៖ AM 621 គីឡូហឺត (ថវយាន តំបន់សុីជូរ)

  សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាង សុីនជូរ៖ AM 1206 គីឡូហឺត (ថវយាន សុីនជូរ តំបន់មាវលី)

  ★ ចាក់ផាសាយសារឡើងវិញ៖ សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាង តាសុី៖ AM 621 គីឡូហឺត

   (ថវយាន សុីនជូរ តំបន់មាវលី)

  ★ ការចាក់ផាសាយសារឡើងវិញ សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងគន់សុី៖ AM 1062 គីឡូហឺត

   (ថវយាន តំបន់សុីនជូរ)

  ★ បណា្តាញទទួលសា្តាប់តាមអ៊ិនធឺណាត៖ www.taiwanradio.com.tw
   (បណា្តាញទទួលសា្តាប់សាបគ្នាគាប់តំបន់)

 កម្មវិធី/ ភាសា/ ភ្ញៀវដាលបានមកដល់ទីនាះដូចមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួន-ហោះហើរទៅកាន់កាុងមា៉ានីល

  (ភាសាហ្វីលីពីន/Tagalog)

 ពាលវាលាផាសាយ/ ការចាក់ផាសាយដំបូង រៀងរាល់ថ្ងាអាទិតាយម៉ា 18:00～19:00

  ការចាក់ផាសាយសារឡើងវិញ រៀងរាល់ថ្ងាអាទិតាយម៉ាង 21:00～22:00

 នាម/ សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងនៅតាវា៉ាន់

  តាបុិវិទាយុប៉ុស្តិ៍ទី១៖ AM 1323 គីឡូហឺត

  (កាុងតាបុិ តាបុិថ្មី តំបន់ទីកាុងតាបុិទាំងមូល)

  សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាង សុីនជូរ៖ AM 1206 គីឡូហឺត (ថវយាន សុីនជូរ តំបន់មាវលី)

  ★  ការចាក់ផាសាយសារឡើងវិញ៖ សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាង តាបុិប៉ុស្តិ៍ទី២៖  

AM 1188 គីឡូហឺត (កាុងតាបុិ តាបុិថ្មី តំបន់ទីកាុងតាបុិទាំងមូល)

  ★  ការចាក់ផាសាយសារឡើងវិញ សា្ថានីយ៍ផាសាយសម្លាងតាសុី៖ AM 621 គីឡូហឺត

   (ថវយាន តំបន់សុីនជូរ)

  ★ ការចាក់ផាសាយសារឡើងវិញ សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងគន់សុី៖ AM 1062 គីឡូហឺត

   (ថវយាន តំបន់សុីនជូរ)

  ★ បណា្តាញទទួលសា្តាប់តាមអ៊ិនធឺណាត៖ www.taiwanradio.com.tw
   (បណា្តាញទទួលសា្តាប់សាបគ្នាគាប់តំបន់)

 កម្មវិធី/ភាសា/ ភាពកក់ក្តារបស់ វៀតណាម (ភាសាវៀតណាម)

 ពាលវាលាផាសាយ/ ការចាក់ផាសាយដំបូង រាល់ថ្ងាអាទិតាយម៉ាង 13:00～14:00

  ការចាក់ផាសាយសារឡើងវិញ រាល់ថ្ងាអាទិតាយម៉ាង 18:00～19:00 (AM 1188 គីឡូហឺត)

  ម៉ាង 20:00～21:00 (AM 621 គីឡូហឺត /AM 1062 គីឡូហឺត)

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍146

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



 នាម/ សា្ថានីយ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងនៅតាបុិ FM 93.1/AM 1134 គីឡូហឺត

  https://www.radio.taipei.gov.tw/
 កម្មវិធី/ភាសា/ Hello Taipei
 ពាលវាលាផាសាយ/ រៀងរាល់ថ្ងាសៅរ៍ម៉ាង៖ 21:00～22:00 (ភាសាឥណ្ឌូនាសុី)

                                   22:00～23:00 (ភាសាថា)

  រៀងរាល់ថ្ងាអាទិតាយម៉ាង៖ 21:00～22:00 (ភាសាហ្វិលីពីន)

                                      22:00～23:00 (ភាសាវៀតណាម)

 នាម/  វិទាយុសម្លាងចុងយាង RtiFm
  ប៉ុស្តិ៍ FM
  ជាអ៊ិ៖ 91.7

  សុីនជ័ង、កាុងសុិនបុិ៖ 88.5

  ជាអ៊ិ、តាណាន់៖ 101.3

  តាតុង៖ 105.3

  ហ័រលាន៖ 104.5

  កវសាយុង、ភីងតុង៖ 107.3

  ម៉ូឌុលវិសាលភាពAM
  AM 1494

 កម្មវិធី/ភាសា/ កម្មវិធីភាសាឥណ្ឌូនាសុី

 ពាលវាលាផាសាយ/ រៀងរាល់សបា្តាហ៍ថ្ងាចន្ទដល់ថ្ងាសុកា 20:00～22:10 (AM 1494)

  ថ្ងាអាទិតាយ 20:00～21:00 (FM 88.5)

                 22:00～23:00 (FM 91.7)

  រៀងរាល់សបា្តាហ៍ថ្ងាអងា្គារដល់ថ្ងាពុធ 13:00～14:00/

  រៀងរាល់សបា្តាហ៍ ថ្ងាពាហសាបតិ៍ដល់ថ្ងាសុកា 23:00～24:00/

  ថ្ងាសៅរ៍ 6:00～7:00

  (FM 101.3/FM 105.3/FM 104.5/FM 107.3)

សៀវភៅសង្ខាបស្តីពីពត៌មានដាលទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស 柬埔寨語版 147

តារាងជំពូក



 នាម/ វិទាយុសម្លាងចុងយាង RtiFm
  ប៉ុស្តិ៍ FM
  កាុងកវសាយុង៖ 94.3

  តំបន់ភាគកណា្តាល៖ 99.5

  មាវលី、តាចុង、ចាំងហ័រ、អ៊ីនលីន、ជាអ៊ិ、ហ័រលាន៖ 104.5、101.3

  តាណាន់、កវសាយុង、ភីងតុង៖ 101.3、107.3

  តាតុង៖ 105.3

  តាបុិ、ជីឡុង、អ៊ីឡាន់、ថវយាន、សុីនជូរ៖ 106.5

 កម្មវិធី/ភាសា/ កម្មវិធីផាសាយភាសាថា

 ពាលវាលាផាសាយ/ រៀងរាល់សប្តហ៍ថ្ងាចន្ទ ដល់ថ្ងាសុកា 13:00～14:00

  ថ្ងាសៅរ៍、អាទិតាយ 7:00～8:00

  ថ្ងាអាទិតាយ 8:00～9:00 (FM 94.3)

               19:00～20:00 (FM 99.5)

 នាម/ វិទាយុសម្លាង ចុងយា៉ាង RtiFm
  ប៉ុស្តិ៍ FM
  សុីនជ័ង.  ថាសាន់ . សាន់ឆុង៖ 88.5

  ជាអ៊ិ៖ 91.7

  តំបន់ខាងជើង៖ 106.5

  តំបន់ភាគកណា្តាល、ហ័រលាន៖ 104.5

  ជាអ៊ិ、តាណាន់៖ 101.3

  កវសាយុង、ភីងតុង、អ៊ិលី៖ 107.3

  តាតុង៖ 105.3

  ម៉ូឌុលវិសាលភាព AM
  កវសាយុង៖ 738 គីឡូហឺត/1148 គីឡូហឺត

  តាបុិ、តាចុង៖ 1494 គីឡូហឺត

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍148

សាុកកំណើតថ្មី    •  ជីវភាពថ្មី



 កម្មវិធី/ភាសា/ កម្មវិធីផាសាយភាសាវៀតណាម

 ពាលវាលាផាសាយ/ រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទដល់ថ្ងាពុធ 23:00～24:00 (FM 101.3/ FM 107.3)

  ថ្ងាពាហសាបតិ៍ 13:00～14:00 (FM 105.3)

  ថ្ងាអងា្គារដល់ថ្ងាសៅរ៍ 13:30～14:00 (AM 738/ 1148)

  ថ្ងាអងា្គារដល់ថ្ងាសៅរ៍ 20:20～20:30 (AM 1494)

  ថ្ងាអាទិតាយ 6:00～7:00 (FM 106.5/ FM 104.5)

               19:00～20:00 (FM 88.5)

               23:00～24:00 (FM 91.7)

 នាម/ ប៉ុស្តិ៍វិទាយុផាសាយសម្លាងនៅកវសាយុង

  FM 94.3 /AM1089 គូឡូហឺត

  https://www.kbs.gov.tw/
 កម្មវិធី/ភាសា/ បាជាជនថ្មីសា្នាក់នៅតាវា៉ាន់ ឥតបញ្ហា (ភាសាវៀតណាម. ភាសាឥណ្ឌូនាសុី)

 ពាលវាលាផាសាយ/ រៀងរាល់ថ្ងាអាទិតាយ 16:00～17:00

  FM 94.3 /AM 1089 គីឡូហឺត

  https://www.kbs.gov.tw/
 កម្មវិធី/ភាសា/ ពលករហ្វីលីពីននៅកវសាយុង (ភាសារហ្វីលីពីន)

 ពាលវាលាផាសាយ/ រៀងរាល់ថ្ងាអាទិតាយ 18:10～19:00
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តារាងជំពូក



តារាងជំពូក ១០
កម្មវិធីកញ្ចក់ទូរទសាសន៍ភាសាបរទាសនៅក្នុងបាទាស 
(មិនមានភាសាអង់គ្លាស) តារាងកម្មវិធី

 នាម/ គាប់បាពន្ធ័ទូរទសាសន៍ប៉ុស្តិ៍ខាសាកាបសាធារណៈ កាុងសុីនបុិ (CH3)

 កម្មវិធី/ ដំណឹងសុភមង្គលរបស់បាជាជនថ្មី (ជា កម្មវិធីបាធានបទសំរាប់បាជាជនថ្មី)

 ភាសា/ កុកងឺ ភាសាថា ភាសាឥណ្ឌូនាសុី ភាសាវៀតណាម

 ពាលវាលាផាសាយ/ រៀងរាល់ថ្ងាអាទិតាយ 20:00 (ភាសាកុកងឺ) /20:30 (ភាសាថា)

                             21:00 (ឥណ្ឌូនាសុី) /21:30 (វៀតណាម)

  រៀងរាល់ថ្ងាចន្ទ 20:00 (ភាសាកុកងឺ)

  រៀងរាល់ថ្ងាអាងា្គារ 20:00 (ភាសាថា)

  រៀងរាល់ថ្ងាពុធ 20:00 (ភាសាឥណ្ឌូនាសុី)

  រៀងរាល់ថ្ងាពាហសាបតិ៍ 20:00 (ភាសាវៀតណាម)

កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍150
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តារាងជំពូក
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សៀវភៅសង្ខាបពត៌មានទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់របស់សហពន្ធ័ជនបរទាស-

សាុកកំណើតថ្មី ជីវភាពថ្មី

ឈ្មាះរបស់គមាបសៀវភៅ៖  កូនសៀវភៅសង្ខាបពត៌មានទាក់ទិននឹងជីវភាពរស់នៅ នៅតាវា៉ាន់ 

របស់បាជាជនថ្មី-សាុកកំណើតថ្មី ជីវភាពថ្មី

អ្នកនិពន្ធ: កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍

ចាញផាសាយៈ កាសួងមហាផ្ទានានាយកដ្ឋានអនោ្តាបាវាសន៍

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះលាខ១៥ ផ្លូវគ័ងចូវ ខណ្ឌចុងចឹង កាុងតាបុិ

ទូរស័ព្ទៈ (02)2388-9393

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

ថ្ងាខាបោះពុម្ពៈ បោះពុម្ពលើកដំបូងនៅសាធារណរដ្ឋចិនឆ្នាំ97 (ឆ្នាំតាវា៉ាន់) ខាធ្នូ

 បោះពុម្ពផាសាយលើកទី២ នៅសាធារណរដ្ឋចិនឆ្នាំ100 (ឆ្នាំតាវា៉ាន់) ខាសីហា

 បោះពុម្ពផាសាយលើកទី៣ នៅសាធារណចិនឆ្នាំ104 (ឆ្នាំតាវា៉ាន់) ខាមករា

 បោះពុម្ពលើកទី៤ នៅសាធារណចិនឆ្នាំ107 (ឆ្នាំតាវា៉ាន់) ខាវិច្ឆិកា

國家圖書館出版品預行編目（CIP）資料

外籍配偶在臺生活相關資訊簡冊：新家鄉、新

生活	/	內政部移民署編著.	--	四版.	--	臺北市	:	

移民署,	民107.11
　面；　公分

ISBN	978-986-05-6901-8（平裝）

1.移民	2.社會生活

577.67 107016557
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	ឪពុកម្តាយខ្ញុំចង់មកតៃវ៉ាន់សួរសុខទុក្ខ តើខ្ញុំត្រូវរៀបចំឯកសារដោយរបៀបណា?
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