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ព័ត៌មានស្តីពីទិដ្ឋា ការ 

 
ទិដ្ឋា ការរយៈពពលខ្លី (ពទស្ចរណ៍ ឬជំនួញ) ស្ម្រមាប់ចូលពៅម្របពទស្តំបន់សិ្ងពគេន (Schengen):  
អូម្រទីស្ បបលគសកី សាធារណរដ្ាពេក ដ្ឋណឺមា៉ាក ពអស្តូនី ហ្វ ងំឡង់ បារងំ អាលលឺម៉ាង់ ម្រកិច គុងម្ររី អីុ
ស្លង់ អីុតាលី ពឡតតូនី លីចធិនបស្តន លីទុយអានី លុចគសំបួរ មា៉ាលត៍ គុលលង់ ន័រប ៉ាស្ ប៉ាូឡូញ ព័រតុយ
ហ្េ ល់ ស្លូវ៉ារី ស្លូព នី ពអស្ប៉ាញ ស្៊ែុយបអ៊ែត ស្វីស្ ។  
១ .ពោកអនកអាចពស្នើសំុ្ទិដ្ឋា ការរយៈពពលខ្លី ពដ្ើមបីចូលពៅម្របពទស្ណាមួយខាងពលើ ។ ទិដ្ឋា ការរយៈ 
ពពលខ្លីពនេះអនុញ្ញា តឲ្យពោកអនកអាចសាន ក់ពៅរយៈពពលអតិបរមា៩០ថ្ងៃកនុងអំឡុងពពល៦បខ្ ។ 
 
២ . ពរមិនមានសិ្ទធស្ស្បចបប់ណាមួយបដ្លថាម្រតូ បតទទួលបានទិដ្ឋា ការពនេះពឡើយ ។ 
 
៣ . មិនអនុញ្ញា តឲ្យអនកសំុ្ទិដ្ឋា ការផ្លល ស់្បតូរពោលបំណងថ្នការសាន ក់ពៅរបស់្ខ្លួនពឡើយ ពម្រកាយពពល 
ទទួលបានទិដ្ឋា ការ និង/ឬ បន្ទា ប់ពីបានចូលពៅម្របពទស្ណាមួយកនុងតំបន់សិ្ងពគេន (Schengen)   ។  
 
៤ . ពៅពពលពោកអនកដ្ឋក់ាកកយសំុ្ទិដ្ឋា ការ ម្រត ូបង់ថ្ងលពិនិតយសំ្ណំុបបបបទាសសាច់ម្របាក់ ដុ្ោល រអាពម
រកិបដ្លមានតថ្មលពស្មើនឹង ៦០អឺរ ៉ា ូ។ ម្របាក់ពនេះមិនអាចដ្កយក ញិបានពទ ។ ការពលើកបលង និងការ
បញុ្េះតថ្មលទិដ្ឋា ការអាចម្រតូ បានយកមកអនុ តតផងបដ្រកនុងការផតល់ទិដ្ឋា ការពនេះ ។ 
 
៥ . ពោកអនកអាចមកយកទម្រមង់បបបបទសំុ្ទិដ្ឋា ការពដ្ឋយឥតបង់ម្របាក់ពៅសាា នតំណាងការទូតម្របចំ 
កមពុាសដូ្ចពរៀបរប់ខាងពម្រកាម ពគើយក៏សូ្មបណនំ្ទផងថា ពរអាចទាញយកទម្រមង់បបបបទទិដ្ឋា ការពី 
កនុងពរគទំព័រថ្នសាា នទូតទំាងពន្ទេះបានបដ្រ ។ 
 
៦ . ពម្រកាយពីបំពពញម្រតឹមម្រតូ រចួពគើយ ាកកយសំុ្ទិដ្ឋា ការម្រតូ យកពៅដ្ឋក់ពៅសាា នតំណាងការទូតថ្ន 
ម្របពទស្បដ្លពោកអនកម្រតូ ពធវើដំ្ពណើ រចូលពៅសាន ក់ពៅមុន ឬម្របទស្បដ្លាសពោលពៅសំ្ខាន់ ឬ
ម្របពទស្បដ្លពោកអនកម្រតូ សាន ក់ពៅយូរាសងពរ ពគើយាកកយសំុ្ពនេះម្រត ូយកពៅដ្ឋក់កនុងរយៈពពល យ៉ាង
តិច១៥ថ្ងៃ ឬយ៉ាងយូរ៣បខ្ មុនថ្ងៃពម្រោងពចញដំ្ពណើ រ  ។  
 
ម្របសិ្នពបើអនកសំុ្ទិដ្ឋា ការចង់ពធវើដំ្ពណើ រពៅកាន់ម្របពទស្ណាមួយកនុងចំពណាមម្របពទស្ខាងពម្រកាមពនេះ 

បបលគសិក  ពអស្តូនី  បារងំ  ម្រកិច  អីុស្លង់  មា៉ាលត៍  ន័រប ៉ាស្  
ព័រទុយហ្េ ល់  ស្លូព នី  ពអស្ប៉ាញ  ឬ ស្៊ែុយបអ៊ែត  

ាកកយសំុ្ទិដ្ឋា ការម្រតូ យកពៅដ្ឋក់ពៅៈ 
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សាា នទូតសាធារណរដ្ាបារងំ 
អោរពលខ្ ១ ផលូ ម្រពេះមុនី ងស រជធានីភ្នំពពញ 
ទូរស័្ពាៈ 023 43 00 26     ទូរសារៈ 023 43 00 41 
អីុបម៉ាលៈ consulat.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr 
ពរគទំព័រៈ www.ambafrance-kh.org  
 
ម្របសិ្នពបើអនកសំុ្ទិដ្ឋា ការចង់ពធវើដំ្ពណើ រពៅកាន់ម្របពទស្ណាមួយកនុងចំពណាមម្របពទស្ខាងពម្រកាមពនេះ  

អូម្រទីស្  អាលលឺម៉ាង់  ហ្វ ងំឡង់  អីុតាលី  លុចគសំបួរ  ឬ  គុលលង់ 

ាកកយសំុ្ទិដ្ឋា ការម្រតូ យកពៅដ្ឋក់ពៅៈ 
សាា នទូតសាធារណរដ្ាស្គព័នធអាលលមឺ៉ាង់ 
អោរពលខ្ 76 ផលូ យូពហ្េ សាល   ី(ពលខ្214) រជធានីភ្នំពពញ 
ទូរស័្ពាៈ 023 216 193        ទូរសារៈ  023 217 016 
អីុបម៉ាលៈ  info@phnom-penh.diplo.de  
ពរគទំព័រៈ www.phnom-penh.diplo.de  
 
ម្របសិ្នពបើម្របពទស្បដ្លាសពោលពៅសំ្ខាន់ពន្ទេះោម នតំណាងម្របចំពៅរជធានីភ្នំពពញ ពោកអនកម្រតូ 
ពៅទាក់ទងសាា នទូតថ្នម្របពទស្ពន្ទេះម្របចំពៅទីម្រកុងបាងកក(ថ្ង)ឬពៅទីម្រកុងហ្ណូយ(ព ៀតណាម) ។  
 
៧ . អនកសំុ្ទិដ្ឋា ការម្ររប់របូម្រតូ ដ្ឋក់ជូននូ ឯកសារដូ្ចតពៅៈ 

 ទម្រមង់បបបបទសំុ្ទិដ្ឋា ការបដ្លបំពពញរចួ ម្រពមទំាងមានចុេះថ្ងៃបខ្ឆ្ន ំ និងគតាពលខា 
 របូងតចំនួនមួយស្នលឹក យកមកតាម (សូ្មអានម្រកដ្ឋស្ព័ត៌មានស្តីពីរបូងត) 
 លិខិ្តេលងបដ្នបដ្លមានអាយុយ៉ាងពម្រចើន១០ឆ្ន ំ ពគើយយ៉ាងពហ្ចណាស់្មានស្ល់ស្នលឹក 

ទំពនរចំនួនពីរស្នលឹក និងមានសុ្ពលភាពចប់ពី៣បខ្ពឡើងពៅ រិតពម្រកាយថ្ងៃពម្រោងសាន ក់ពៅ 
កនុងម្របពទស្សិ្ងពគេន  

 លិខិ្តសាន មបង្ហា ញពីពោលបំណងថ្នការពធវើដំ្ពណើ រ (ឧ . ឯកសារកក់បនាប់ស្ណាា ោរ  ឯកសារ
បង្ហា ញអំពីទំន្ទក់ទំនងាកណិជជកមម  លិខិ្តអពញជ ើញ ។ល។ ) 

 លិខិ្តសាន មបង្ហា ញពីម្របាក់ចំណូល (ម្របសិ្នពបើការពធវើដំ្ពណើ រពនេះទទួលការឧបតាមភពីបុរេលពផសង 
ពទៀត សូ្មមានលិខិ្តធាន្ទាសផលូ ការ (“Verpflichtungserklärung / Formal Obligation”) ពដ្ឋយ
មានបញ្ញជ ក់និងដំ្ម្រតាពីអាាសា ធរមានស្មតាកិច្ថ្នកបនលងបដ្លបុរេលពន្ទេះរស់្ពៅ  

 លិខិ្តសាន មបង្ហា ញពីការទទួលឲ្យសាន ក់ពៅ 
 ឯកសារបង្ហា ញពីម្ររួសារៈ សំ្បុម្រតកំពណើ ត  ពស្ៀ ពៅម្ររូសារ និង/ឬ ប័ណណសាន ក់ពៅ 
 លិខិ្តសាន មបង្ហា ញពីពចតន្ទម្រតូ ចកពចញពីទឹកដី្ថ្នម្របពទស្កនុងតំបន់សិ្ងពគេន មុនពពល 

ទិដ្ឋា ការអស់្សុ្ពលភាព (ដូ្ចាស លិខិ្តបញ្្ញក់ការង្ហរ  ចបប់ឈប់ស្ម្រមាក  លិខិ្តបញ្ញជ ក់ការ 
សិ្ការ) 

 លិខិ្តធាន្ទរ៉ាប់រងសុ្ខ្ភាពពពលពធវើដំ្ពណើ រ បដ្លមានលកខណៈស្ស្បពៅ តាមបទដ្ឋា ន សិ្ងពគេ
ន (Schengen) និងមានរយៈពពលពស្មើនឹងរយៈពពលសាន ក់ពៅ/េលងកាត់តំបន់សិ្ងពគេន (ម្រតូ មាន
សុ្ពលភាពសំ្រប់រដ្ាសិ្ងពគេនទំាងអស់្ ពគើយម្រតូ ធាន្ទដ្ល់ការស្ពគង្ហេ េះបន្ទា ន់ និងការពធវើ

mailto:consulat.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-kh.org/
mailto:info@phnom-penh.diplo.de
http://www.phnom-penh.diplo.de/
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មាតុភូ្មិនិ តតន៍កនុងករណីសាល ប់ឬឈឺ ។ សំ្ណងម្រតូ ពស្មើទឹកម្របាក់យ៉ាងតិច ៣០.០០០អឺរ ៉ា)ូ ។ អនក
កាន់លិខិ្តេលងបដ្នការទូតម្រតូ បានពលើកបលង ។  

 
ស្ម្រមាប់ទិដ្ឋា ការេលងកាត់អាកាស្យនដ្ឋា ន អនកសំុ្ទិដ្ឋា ការម្រតូ មានឯកសារមួយចំនួនដូ្ចខាងពម្រកាមៈ 

 លិខិ្តសាន មបង្ហា ញពីការពធវើដំ្ពណើ រពៅកាន់ពោលពៅចុងពម្រកាយ បន្ទា ប់ពីការេលងកាត់ពនេះ 
 លិខិ្តសាន មអេះអាងពីការមិនចូលពៅកនុងទឹកដី្ថ្នម្របពទស្ណាមួយកនុងតំបន់សិ្ងពគេន ។ 

បញ្ញជ ក់ៈ   ចំពាកេះពលរដ្ាកមពុាស មិនបាច់មានទិដ្ឋា ការេលងកាត់ពនេះពទ ។ 
កនុងករណីមានការមនាិលស្ងស័យ ពោកអនកអាចមកសាកសួ្រព័ត៌មានបបនាមពៅតាមសាា នតំណាង ការ
ទូតាកក់ព័នធ ។ 
 
ាកកយសំុ្ទិដ្ឋា ការបដ្លពំុមានឯកសារម្ររប់ម្រោន់ មិនម្រតូ បានទទួលយកមកពិនិតយពឡើយ ។  សាា នទូត 
នឹងទទួលសាេ ល់បតឯកសារចបប់ពដ្ើម និងសូ្មភាជ ប់មកាសមួយផងបដ្រនូ ចបប់ងតចមលង ។ រល់ឯកសារ
ាសភាសារបរពទស្ ពម្រៅពីភាសាបារងំ អង់ពរលស្ ឬអាលលឺម៉ាង់ ម្រតូ យកពៅបកបម្រប ពៅម្រកុមគ៊ែុនពស្វកមម
បកបម្របបដ្លមានការទទួលសាេ ល់ាសផលូ ការ ។ កនុងអំឡុងពពលពិនិតយសំ្ណំុ បបបបទ សាា នទូតអាចនឹង
ពស្នើសំុ្ឯកសារបបនាមមួយចំនួនពទៀត ។ ពម្រកាយពពលទទួលបានដំ្ណឹងពី ការយល់ម្រពមផតល់ទិដ្ឋា ការ 
ពោកអនកអាចនឹងតម្រមូ ឲ្យបង្ហា ញសំ្បុម្រតយនតពហ្េះពៅ/មកាសចបប់ពដ្ើម ។ 
 
៨ . ព័ត៌មានខាងពលើពនេះ ស្ម្រមាប់បតអនកសំុ្ទិដ្ឋា ការាសពលរដ្ាកមពុាសបតប៉ាុពណាណ េះ ។ ចំពាកេះជនាសតិដ្ថ្ទ 
ពទៀត សាា នទូតអាចនឹងសំុ្ឯកសារបបនាម ដូ្ចាសចបប់ងតចមលងថ្នទិដ្ឋា ការកមពុាស/ឯកសាររស់្ពៅ អ
ចិថ្គនតយ៍ពៅកមពុាស បដ្លមានសុ្ពលភាពយ៉ាងតិច៣បខ្ ពម្រកាយពពលសាន ក់ពៅកនុងតំបន់សិ្ងពគេន ។  
ស្ម្រមាប់ព័ត៌មានលមអិតសូ្មទាក់ទងផ្លា ល់ពៅសាា នតំណាងការទូតថ្នបណាត ម្របពទស្ពរៀបរប់ខាងពលើ ។ 
 
៩ . ាកក់ព័នធនឹងាកកយសំុ្ទិដ្ឋា ការស្ម្រមាប់ពៅពាបាលជមៃឺ ពោកអនកអាចសួ្រព័ត៌មានាសក់ោក់ពៅតាម 
សាា នទូតខាងពលើ ។ 
 
១០ . ចំពាកេះកុមារាសអនិតិជនបដ្លម្រតូ ពធវើដំ្ពណើ របតឯង ម្រតូ មានលិខិ្តអនុញ្ញា តពីឪពុកមាត យ ឬអាណា 
ពាបាលស្ស្បចបប់ ។ សូ្មបណនំ្ទយ៉ាងចបស់្ោស់្ថា អនិតិជនម្រតូ មានលិខិ្តេលងបដ្នផ្លា ល់ខ្លួន (សំ្
រប់ការដ្ឋក់ាកកយឯសាា នទូតបារងំ) ពទាេះបីាសពធវើដំ្ពណើ រាសមួយ ឪពុកមាត យ ឬអនកអាណាពាបាល ក៏
ពដ្ឋយ ។ 
 
១១ . ចំពាកេះទិដ្ឋា ការម្របពភ្ទពផសងពទៀត ដូ្ចាសទិដ្ឋា ការស្ម្រមាប់រយៈពពលប ង ឬទិដ្ឋា ការស្ម្រមាប់ពធវើការ 
ាសពដ្ើម ពរម្រតូ អនុ តតពៅតាមចបប់ថ្នម្របពទស្បដ្លពោកអនកម្រតូ ពធវើដំ្ពណើ រពៅ ។ ាកកយសំុ្ទិដ្ឋា ការពនេះ 
ពោកអនកម្រតូ ដ្ឋក់ជូនពៅសាា នតំណាងការទូតាកក់ព័នធ ។ 
ស្ម្រមាប់ព័ត៌មានបបនាម បុរេលិកបពម្រមើការពៅតាមបណាត សាា នតំណាងការទូតខាងពលើរង់ចំបពម្រមើ 
ពោកអនកាសនិច្ ។ 
 
(ឧស្ភា ២០១៧) 


