
ដាក់ពាកយស ុំ សូមទាក់ទងភ្នា ក់ងាររបស់យ ើងយៅកន ុងប្បយទសរបស់អ្ាក
តាមរ ៈ

ភ្នា ក់ងារ
 ※បញ្ជ ីភ្នា ក់ងាររបស់យ ើង (មជ្ឈមណ្ឌ លជ្ុំនួ ) យៅយប្ៅប្បយទស

http://www.abk.ac.jp/english/application/agencies/

①សូមដាក់ពាកយតាមអ្នឡាញតាមយេហទុំព័រ

http://www.abk.ac.jp/english/application/apply-now/

យ ើងពិនិត្យយមើលទិនាន័ របស់អ្ាកយហើ យ្ញើទប្មង់ពាកយស ុំយោ អ្ាកតាមអ្ ីមម៉ែល

ដាក់

ពាកយស ុំ ②សូមបុំយពញប្េប់ត្ប្មូវការននពាកយយសា ើស ុំនិងយ្ញើមកយ ើងតាមរ ៈអ្ ីមម៉ែល
យដា ខ្ល នួ

ឯង យ ើងពិនិត្យយមើលពាកយយសា ើរស ុំរបស់អ្ាកយហើ យ្ញើយោ អ្ាកវញិជាមួ ការមណ្នុំខ្លះៗតាមមម៉ែល

③សូមប្ពីនវាយេញរេួស យីញ៉ែយៅប្បអ្ប់ហត្ថយលខាយនះ

④សូមយ្ញើឯកសារមែលប្ត្ូវការទាុំងអ្ស់រមួទាុំងទប្មង់ពាកយស ុំតាមនប្បណ្ី ៍

※សូមយរៀបេុំយែើមបីទទួលបានឯកសារចុំបាេ់ទាុំងអ្ស់យដា បិទកាលបរយិេេទ

យៅយពលយ ើងទទួលបានឯកសារពីអ្ាក យ ើងនឹងយ្ញើអ្ ីមម៉ែលយែើមបីបញ្ជជ ក់ពីការទទួលឯកសារ

របស់អ្ាកកន ុងករណី្មែលអ្ាកបរាជ្័ កន ុងការទទួលអ្ ីមម៉ែលរបស់យ ើងកន ុងរ ៈយពល២

សបាា ហ៍សូមទាក់ទងមកយ ើងខុ្្ុំ ។

※សូមយមតាា ទុំនក់ទុំនងមកកាន់យ ើងខុ្្ុំប្បសិនយបើអ្ាកមានសុំនូរអ្ុំពីរយបៀបដាក់ពាកយយនះ

ពីការដាក់ពាកយស ន្ ើរ  ្ុំសៅការច ុះស ម្ ុះ

េូល យមសា េូលកកកដា េូលត្ លា េូលមករា សាលា អ្ាកដាក់ពាកយស ុំ

កញ្ជា  ត្ លា ធ្ន  ូក មភះ មីន យមសា មិថ ន សីហា យែើមបីទទួលឯកសារននពាកយស ុំ ដាក់ពាកយនិងបង់នថលការេ ះយ ម្ ះ

យ្ញើអ្ ីមម៉ែលយែើមបីបញ្ជជ ក់ នថលសាលា

ត្ លា វេិេ ិកា ក មភះ យមសា ឧសភ្ន សីហា កញ្ជា សាលាពនិិត្យយមើលយលើការេ ះយ ម្ ះ

េ ងវេិេ ិកា យែើមមីន យែើមមិថ ន
ពាក់កណ្តា ល

 កញ្ជា

ពាកយយសា ើរសុំរាប់លិខិ្ត្សិទធិ

ទទួលបាន

ធ្ន ូ មីន មិថ ន កញ្ជា
ការប្បកាសលទធ្លយប្កា ពិនិត្យ

េ ងក មភៈ េ ងឧសភ្ន េ ងសីហា កណ្តា លវេិេ ិកា

មីន មិថ ន កញ្ជា ធ្ន ូ

បង់នថលវេគសិកា                                   

អ្ាកមែលបានយប្ជ្ើសយរ ើសប៉ែ យណ្តណ ះ            

ពាកយស ុំសុំរាប់ JLPT

យែើមយមសា េ ងមិថ ន េ ងកញ្ជា យែើមមករា យែើមបីទទួលបានលិខិ្ត្ឆ្លងមែនទិដាា ការ

ការមកែល់ប្បយទសជ្ប៉ែ ន

យ ម្ ះធ្នគារសាលា: Mizuho bank

12-12, Honkomagome 2-Chome,  (Hongo Branch) ោស័ ដាា នធ្នគារ: 3-43-4

 Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan យ ម្ ះេណ្នី: ABK COLLEGE Hongo,Bunkyo-ku,

ទូរសពទ：(81-3)6912-0756 FAX：(81-3)6912-0757 េណ្នីសនស ុំ: 075-2908788 Tokyo, Japan

E-mail：info@abk.ac.jp URL：http://www.abk.ac.j យលខ្កូែ Swift: MHCBJPJT ទូរស័ពទ ធានគារ: (813) 3812-3261

ការមណ្នុំ, ការយធ្វ ើយត្សាដាក់, ពិធី្េូលយរៀន

                                                                 បែែែទនៃការដាក់ពាកយ

 បង់នថលេូលយរៀន                                   

អ្ាកមែលបានយប្ជ្ើសយរ ើសប៉ែ យណ្តណ ះ              

ពាកយស ុំសុំរាប់ការសាា ក់យៅែម ABK

(អ្យនា ប្បយវសន៍) លិខិ្ត្ននការទទួលបាន ប្ត្ូវបានយេញ

បងាា ញលទធ្លនន' COE' 

យ្ញើ'COE' &លិខ្ិត្េូលយរៀន



学校法人 ABK学館日本語学校A B K学館

GUIDE FOR ADMISSION



ពាកយស ន្ ើ  ្ុំ

លកខខណ្ឌ នៃតម្រូវការ

●អ្ាកដាក់ពាកយស ុំប្ត្ូវបានបញ្ច ប់ឬប្ត្ូវបានរំពឹងថានឹងបញ្ច ប់ការសិកាយ៉ែ ងយហាេណ្តស់េប់វទិាល័ (១២) ឆ្ា ុំននការអ្ប់រំ ល្ វូការ

មែលបានយធ្វ ើយ ើងយៅកន ុងប្បយទសែនទយទៀត្ជាងប្បយទសជ្ប៉ែ ន ។

●អ្ាកដាក់ពាកយស ុំមែលមានបុំណ្ងេូលយរៀនយៅសាកលវទិាល័ ឬមហាវទិាល័ ជ្ុំនញវជិាជ ជ្ីវៈប្ត្វូមានោ  ចប់ព១ី៨ ឆ្ា ុំយ ើងយៅ

យៅយពលេ ះយ ម្ ះេូលយរៀនយៅវទិាសាថ ន ។

●អ្ាកដាក់ពាកយស ុំមែលមានបុំណ្ងេង់េ ះយ ម្ ះេូលយរៀនយៅសាលាយប្កា ឧត្ាមសិកាប្ត្វូមានោ  យ៉ែ ងយហាេណ្តស២់២ឆ្ា ុំយ ើងយៅ

យៅយពលេ ះយ ម្ ះេូលយរៀនយៅវទិាសាថ ន ។

●សប្មាប់ការេូលមខ្មករា (វេគសិកា១ឆ្ា ុំ៣មខ្) អ្ាកដាក់ពាកយស ុំប្ត្ូវមានជ្ុំនញភ្នសាជ្ប៉ែ នយ៉ែ ងយហាេណ្តស ់JLPT N5 ឬយលើសពីយនះ

រយៈសពលនៃការដាក់ពាកយ

●ការទទួលេូលយៅមខ្យមសា (វេគសិកា១ឆ្ា ុំ - វេគសិកា២ឆ្ា ុំ)     ចប់ពីនថៃទី១ មខ្កញ្ជា ែល់នថៃទី២៨មខ្ត្ លាឆ្ា ុំម នននការេូលយរៀន

●ការទទួលេូលមខ្កកកដា (វេគសិកា១ឆ្ា ុំ៩មខ្)                        ចប់ពីនថៃទី១០មខ្ធ្ន ឆូ្ា ុំម នយៅែល់នថៃទី១០មខ្ក មភៈយៅកន ុងឆ្ា ុំេូលយរៀន

●ការទទួលេូលយៅមខ្ត្ លា (វេគសិកា១ឆ្ា ុំ៦មខ្)                      ចប់ពីនថៃទី១មខ្មីនែល់នថៃទី២៨មខ្យមសាកន ុងឆ្ា ុំេូលយរៀន

●ការទទួលេូលយៅមខ្មករា (វេគសិកា១ឆ្ា ុំ៣មខ្)                    ចប់ពីនថៃទី១០មខ្មីនែល់នថៃទី១០មខ្សីហាយៅឆ្ា ុំម នននការេូលយរៀន

※កាលបរយិេេទននការយសា ើស ុំោេប្ត្ូវបានកាត់្បនថ ប្បសិនយបើកមម វធីិ្យលើសពីសមត្ថភ្នពរបស់យ ើង

※ការយសា ើស ុំសប្មាប់ការេូលមខ្មករាមិនោេទទួល កយដា សារមត្សមត្ថភ្នពយពញយលញ

ឯកសារចុំបាច់

អ្ាកដាក់ពាកយប្ត្វូដាក់ "ឯកសារចុំបាេ់យៅយលើអ្ាកដាក់ពាកយស ុំ" និង "ឯកសារចុំបាេ់យែើមបីបញ្ជជ ក់ពីលទធភ្នពម ា្កហិរញ្ា វត្ថ ុសប្មាប់ការ

សិកាយៅប្បយទសជ្ប៉ែ ន" មែលបានេ ះបញ្ជ ីយៅទុំព័រទី៣ កន ុងអ្ុំ ុងយពលននការដាក់ពាកយទាក់ទងនឹងសុំណ្ ុំមបបបទដាក់ពាកយស ុំអ្ាកោេ

យសា ើស ុំភ្នា ក់ងាររបស់យ ើងយៅកន ុងប្បយទសរបស់អ្ាកឬដាក់ពាកយតាមអ្ ីនធឺ្ណ្ិត្ននHP របស់យ ើងយដា ផ្ទទ ល់ប្បសិនយបើអ្ាកដាក់ពាកយ

តាមអ្ ិនធឺ្យណ្ត្យដា ផ្ទទ ល់យ ើងនឹងយ្ញើទប្មង់ពាកយស ុំជា(Excel) យៅអ្ាកតាមរ ៈអ្ ីមម៉ែលកន ុងករណី្មែលមិនមានលទធភ្នពយប្បើទប្មង់

ពាកយស ុំននកមម វធីិ្ Excel សូមទាក់ទងមកយ ើងខុ្្ុំ ប្បសិនយបើឯកសាររបស់អ្ាកប្ត្ូវបានសរយសរជាភ្នសាយ្សងពីភ្នសាជ្ប៉ែ នឬអ្ង់យេលស

សូមភ្នជ ប់ការបកមប្បភ្នសាជ្ប៉ែ នមកជាមួ  ។

រសែៀែដាក់ពាកយ

សូមយមើលយៅទុំព័រទី៤

នលៃច ុះស ម្ ុះ

២០០០០ យ ៉ែន

សូមបង់នថលេ ះយ ម្ ះយៅយពលដាក់ពាកយយសា ើស ុំតាមរ ៈការយ្ញើប្បាក់ ធ្នគារ ឬប័ណ្ណ ឥណ្ទាន សូមយមើលយៅទុំព័រ 'នថលសិកា' ននយេហទុំព័រ

របស់យ ើងអ្ុំពីរយបៀបទូទាត់្នថលយសវា (http://www.abk.ac.jp/english/course-fees/)កន ុងករណ្កីនប្មយសវាេ ះយ ម្ ះមិនប្ត្ូវបានបញ្ជជ ក់

យដា កាលបរយិេេទបញ្ច ប់ននកមម វធីិ្យនះយ ើងចត់្ទ កថាវាជាោសារបង់ កន ុងការយ ទ្រប្បាក់តាមរ ៈធ្នគារសូមបង់នថលយសវាយ្ញើយដា 

អ្ាកយ្ញើយៅយពលនថលយសវាេ ះយ ម្ ះប្ត្ូវបានបង់យហើ មិនោេសងវញិយដា សារយហត្ ្លណ្តមួ យទ ។

ការសតោ តសៅសលើការដាក់ពាកយ

កមម វធីិ្នីមួ ៗប្ត្ូវបាន ា្ល់យលខ្យយងយៅយពលយប្ជ្ើសយរ ើសសាលាយរៀនរបស់យ ើង សូមយប្បើយលខ្និងយ ម្ ះអ្ាកយសា ើស ុំទាក់ទងមកយ ើង

ការសម្រើ្សរ ើ្ ចុំសពាុះការច ុះស ម្ ុះចូលសរៀៃ

រសែៀែសម្រើ្សរ ើ្

ការយប្ជ្ើសយរ ើសេុំយពាះការេ ះយ ម្ ះេូលយរៀនប្ត្ូវបានយធ្វ ើយ ើងយៅយលើមូលដាា នននឯកសារមែលបានដាក់យសា ើ បទសមាភ សន៍យដា ផ្ទទ ល់ពីភ្នេី

របស់យ ើងយៅកាន់អ្ាកដាក់ពាកយស ុំោេប្ត្ូវបានភ្នជ ប់តាមកាលៈយទសៈ ។

ស្ចកោរូីៃដុំណឹ្ងអុំពីលទធផលសម្រើ្សរ ើ្

●េូលមខ្យមសា ●េូលមខ្កកកដា

ប្បមហលយែើមមខ្ធ្ន តូាមអ្ ីមម៉ែល ប្បមហលពាក់កណ្តា លមខ្មីនតាមអ្ ីមម៉ែល

●េូលមខ្ត្ លា ●េូលមខ្មករា

ប្បមហលពាក់កណ្តា លមខ្មិថ នតាមអ្ ី  ុមម៉ែល ប្បមហលេ ងមខ្កញ្ជា តាមអ្ ីមម៉ែល

នលៃចូលសរៀៃ

៨០០០០ យ ៉ែន

អ្ាកមែលបានជាប់យលើការយប្ជ្ើសយរ ើសេុំយពាះការេ ះយ ម្ ះេូលយរៀនប្ត្ូវមត្បង់នថលេូលយរៀនតាមរ ៈការយ្ញើប្បាក់តាមធ្នគារឬប័ណ្ណ ឥណ្ទាន

មិនឱ្យ តឺ្ជាងកាលបរយិេេទមែលបានកុំណ្ត់្សូមយមើលទុំព័រ 'នថលសិកា' ននយេហទុំព័ររបស់យ ើងអ្ុំពីរយបៀបទូទាត់្នថលយសវា

 (http://www.abk.ac.jp/english/course-fees/)កន ុងការយ ទ្រប្បាក់តាមរ ៈធ្នគារសូមបង់នថលយសវាយ្ញើយដា អ្ាកយ្ញើ កន ុងករណ្ី

នថលេូលយរៀនមិនប្ត្ូវបានបញ្ជជ ក់តាមកាលបរយិេេទមែលបានកុំណ្ត់្យនះយ ើងនឹងចត់្ទ កជាោសាបង់និងែកយ ម្ ះយេញពីការយប្ជ្ើសយរ ើស

យៅយពលនថលយសវាេូលយរៀនប្ត្ូវបានបង់យហើ មិនប្ត្ូវបានសងវញិយទយលើកមលងមត្ករណី្មែលមិនមានការ ល់ប្ពមពី

 COE (លិុិខិ្ត្បញ្ជជ ក់សិទធិទទួលបាន) ។



ពាកយស ន្ ើរ  ្ុំ ុ្ំរាែC់OE (លិខិតែញ្ជា ក់្ិទធទិទួលបាៃ)

សប្មាប់យបកខជ្នមែលមានលកខណ្ៈសមបត្ាបិ្េប់ប្គាន់យែើមបីេូលយរៀន សាលាយរៀនអ្ន វត្ា  'លិខិ្ត្បញ្ជជ ក់សិទធិទទួល' យៅការយិល ័អ្យនា

ប្បយវសន៍ត្ុំបន់តូ្កយូ លិខិ្ត្បញ្ជជ ក់ននការទទួលបានសិទធិ' េឺជាឯកសារចុំបាេ់រមួជាមួ ពាកយេូលយរៀនមែលយេញយដា សាលារបស់

យ ើងយែើមបីទទួលបានទិដាា ការសិសស ។

នលៃ្ិកា

ការែង់នលៃ្ិកាសលើកដុំែូង

●៣១០០០០យ ៉ែន(សុំរាប់៦មខ្). េូលមខ្យមសា និង ត្ លា ●៤៦៥០០០យ ៉ែន(សុំរាប់៩មខ្) េូលមខ្កកកដា និង មករា

នថលសិការមួបញ្ច លូទាុំងនថលសមាភ រៈការសិកា នថលសមាភ រៈបរកិាខ សាលាយរៀន នថលសកមមភ្នពយប្ៅយមា៉ែ ងនិងនថលធានរា៉ា ប់រង (ការធានរា៉ា ប់រង

យប្គាះថាា ក់)ការបង់នថលវេគសិកាែុំបូងប្ត្ូវបង់យៅតាមេុំនួនទឹកប្បាក់ខាងយលើ ចប់ពីការបង់ប្បាក់យលើកទី២នថលសិកាប្ត្ូវបង់យរៀងរាល៦់មខ្

មាង(៣១០០០០យ ៉ែន)អ្ាកមែលទទួលបានយសេកា ីប្បកាសអ្ុំពីការយេញលិខិ្ត្បញ្ជជ ក់សិទធិទទួលបានប្ត្ូវបង់នថលសិកាតាមរ ៈការយ្ញើ

ប្បាក់តាមរ ៈធ្នគារមិនឱ្យយលើសពីកាលបរយិេេទមែលបានកុំណ្ត់្សូមយមើលទុំព័រ 'នថលសិកា' ននយេហទុំព័ររបស់យ ើងអ្ុំពីរយបៀបទូទាត់្

 នថលយសវា(http://www.abk.ac.jp/english/course-fees/)នថលយសវាធានគារជាបនទ ុករបស់អ្ាកយ្ញើយហើ យៅយពលមែលកនប្មយសវាមែលចុំបាេ់

ទាុំងអ្ស់មិនប្ត្ូវបានត្ុំយ ើងតាមកាលបរយិេេទកុំណ្ត់្យនះពាកយស ុំនឹងប្ត្ូវចត់្ទ កថាមានស ពលភ្នពទាក់ទងនឹងយគាលការបងវ ិល

សងនថលសិកាសូមយមើលទុំព័រទី៣ ។

ឯកសារចុំបាច់

* ទប្មង់មែលប្ត្ូវបានសមាគ ល់ថា "*" ប្ត្ូវបាន ា្ល់ជូ្នពីភ្នា ក់ងាររបស់យ ើងយៅកន ុងប្បយទសរបស់អ្ាកឬពីយ ើងបនទ ប់ពីការ

ដាក់ពាកយតាមអ្នឡាញតាមយេហទុំព័ររបយសើយ ើង ។

ឯកសារចុំបាច់ចុំសពាុះអនកដាក់ពាកយ  ្ុំ (អនកដាក់ពាកយ  ្ុំទុំងអ្់ម្តវូដាក់ស ន្ ើ ១ ~ ៩)

១ ពាកយស ន្ ើ  ្ុំចូលសរៀៃ *         ៧ លតចរៃងលិខិតឆ្ៃងបដៃ

២ សេត ផល្ម្ាែក់ារ្ិកាសៅម្ែសទ្រែ  ៃ          អ្ាកមែលមានលិខិ្ត្ឆ្លងមែនប្ត្ូវដាក់លិខិ្ត្ឆ្លងមែនថត្េមលង

* (ជាភ្នសាអ្ង់យេលសឬភ្នសាកុំយណ្ើត្)         (ទុំព័រមែលមានរបូថត្និងប្តាយពលេូលជ្ប៉ែ ននិងការចកយេញពីជ្ប៉ែ ន)

៣ លិខិតែញ្ជា ក់ការយល់ម្ពររែ្់ែិតា/អាណាពាបាល*

៤ កម្រង ុ្ំណួ្រ *                           ៨ រែូលត ៤្ៃៃ ឹក

៥ ្ញ្ជា ែម័្តសដើរនៃការែញ្ច ែ់ការ្ិកាឬវញិ្ជា ែៃែ័ម្ត          4cm× 3cm របូថត្មែលថត្កន ុងយពល៣មខ្េ ងយប្កា បុំ្ ត្

ែញ្ច ែ់ការ្ិកា(អៃ វទិាល័យឬសាកលវទិាល័យ)           កពីម ខ្យពញនិងពាក់កណ្តា លខ្ល នួ

េាប់េមលងមិនប្ត្ូវបានទទួល កយទ េាប់េមលងមែល          សូមសរយសរយ ម្ ះរបស់យបកខជ្ននិងសញ្ជជ តិ្យៅខាងយប្កា ខ្ាងរបូថត្

មានការបញ្ជជ ក់ប្តឹ្មប្ត្ូវោេទទួល កបាន          ៩ លិខិតែញ្ជា ក់ពី  ្ខភាព *

អ្ាកមែលមានវត្ាមានយៅសាលាយរៀនប្ត្ូវបានយសា ើស ុំឱ្យ          យវជ្ជបញ្ជជ ប្ត្វូបុំយពញនិងេ ះហត្ថយលខារបស់យវជ្ជបណ្ឌ ិត្

ដាក់លិខិ្ត្បញ្ជជ ក់ការបញ្ច ប់ការសិកាមែលរំពឹង         ១០ ចាែល់តចរៃងនៃ្ញ្ជា ែម្តរុំនាញភាសារែ  ៃ

ទ កយដា ន កសាលាយែើមបីបញ្ជជ ក់កាលបរយិេេទ         ៃិងម្ែតិចរកឹ

បញ្ច ប់ការសិកាមែលបានយប្គាងសញ្ជា បប្ត្យែើមនន         អ្ាកមែលបានយធ្វ ើយត្សា មត្ប៉ែ យណ្តណ ះ

ការបញ្ច ប់ការសិកាប្ត្ូវមត្ដាក់ជូ្នភ្នល មៗយៅយពល          ※ការដាក់ពាកយទាុំងយនះ១១និង១២េឺ

បញ្ច ប់អ្ាកមែលបានែកយេញពីវទិាល័ ឬសាកល         សប្មាប់មត្អ្ាកដាក់ពាកយស ុំែូេខាងយប្កាមៈ

វទិាល័ ប្ត្ូវដាក់លិខិ្ត្បញ្ជជ ក់ចកយេញយែើមបីជា

ភសត ុតាងននោជ្ីពគាត់្/នង

៦ ម្ែតិចរកិនៃអៃ វទិាល័យឬ        ១១ លិខិតវតោាៃៃិងម្ែតិចរកិនៃសាលាសរៀៃបដលបាៃ

សាកលវទិាល័យ (ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំ)        ច ុះស ម្ ុះចូលម្ែសទ្រែ  ៃសុំរាប់មត្អ្ាកមែលបានសិកាយៅ

េាប់េមលងមិនប្ត្ូវបានទទួល កយទ េាប់        ប្បយទសជ្ប៉ែ នជាមួ ទិដាា ការសិសសប៉ែ យណ្តណ ះ

េមលងមែលមានការបញ្ជជ ក់ប្តឹ្មប្ត្ូវោេទទួល កបាន        ១២ ចាែល់តចរៃងនៃែណ័្ណ សាន ក់សៅ(在留カード)

អ្ាកមែលបានប្ប ងទូយៅថាា ក់ជាតិ្ប្ត្វូបានយសា ើ        (ទាុំងម ា្កខាងម ខ្និងខាងយប្កា )

ស ុំឱ្យយ្ញើនូវកុំណ្ត់្យហត្ េមលងមួ        ឬស្ៀវសៅម្រួសារ(住民票)បដលាៃទីលុំសៅកន ុងម្ែសទ្រែ  ៃ

       មានមត្អ្ាកមែលមានប្េួសារឬសាេ់ញាតិ្

       មែលរស់យៅកន ុងប្បយទសជ្ប៉ែ នប៉ែ យណ្តណ ះ

ឯកសារចុំបាច់សដើរបីែង្ហា ញលទធភាពេិរញ្ា វតថ ុ្ម្ាែក់ារ្ិកាសៅម្ែសទ្រែ  ៃ (A, B ឬ C)

A:កន ុងករណី្ម្រួសាររែ្់អនកដាក់ពាកយសៅម្ែសទ្កុំសណ្ើតរា៉ា ែរ់ងការចុំណាយសលើ្ិ្ស

១ លិខិតនៃការ្ៃា *          ៣ លិខិតែញ្ជា ក់ការង្ហរែចច ុែបៃនរែ្់អនកឧែតថរភ(aឬb)

កាលបរយិេេទនិងហត្ថយលខាប្ត្ូវមត្បុំយពញយដា ផ្ទទ ល់          a.លិខិ្ត្បញ្ជជ ក់ការងារសប្មាប់និយយជ្ិក

នែរបស់អ្ាកឧបត្ថមភេុំយពាះការេុំណ្ត កន ុងការរស់យៅ          b. លិខិ្ត្មែលបងាា ញពីយ ម្ ះប្កមុហ  ននិងយ ម្ ះរបស់អ្ាក

សូមបុំយពញេុំនួនទឹកប្បាក់ជាមធ្យមកន ុងមួ          ឧបត្ថមភែូេជាេាប់េមលងននការេ ះយ ម្ ះ

មខ្មែលអ្ាកឧបត្ថមភមានបុំណ្ង ា្ល់ប្បាក់កនប្មសុំរាប់          ឬលិខិ្ត្អ្ន ញ្ជា ត្ោជ្ីវកមមជាយែើមសប្មាប់ប្បធានឬ

ការរស់យៅយៅកន ុងប្បយទសជ្ប៉ែ ន          ន កប្េប់ប្េងននប្កមុហ  នឬមាច ស់ោជ្ីវកមមផ្ទទ ល់ខ្ល នួ



២ លិខិតម្បាក់កក់រែ្់អនកឧែតថរភ          ៤ លិខិតភ ត្ ុតាងែញ្ជា ក់ពីទុំនាក់ទុំៃងរវាងអនកដាក់ពាកយៃិងអនក

ប្ត្ូវមានេុំនួនននការកក់ កាលបរយិេេទមែលយេញយដា          ឧែតថរភ េាប់េុំលងននការេ ះយ ម្ ះប្េួសារអ្ាកដាក់ពាកយនិង

ធានគារនិងហត្ថយលខា (ប្តា)របស់ប េគលិកធ្នគារ          អ្ាកឧបត្ថមភឬសុំប ប្ត្កុំយណ្ើត្យែើមបីបញ្ជជ ក់ទុំនក់ទុំនង

ការប្បាក់កក់មែលមានយ ម្ ះប្កមុហ  នរបស់អ្ាកឧបត្ថមភ          ៥ លិខិតម្បាក់ចុំណូ្លម្ែចុំឆ្ន ុំរែ្់អនកឧែតថរភ

ប្ត្ូវបានចត់្ទ កជាយមាឃៈយែើមបីបងាា ញភ្នពប្តឹ្មប្ត្វូ         ប្កដាសកាត់្ពនធឬលិខិ្ត្មែលយេញយដា ប្កមុហ  នបងាា ញ

ខាងហិរញ្ា វត្ថ ុ         ប្បាក់េុំណូ្លប្បចុំឆ្ា ុំរបស់អ្ាកឧបត្ថមភ

B: កន ុងករណី្បដលសាច់ញាតិអនកដាក់ពាកយសៅម្ែសទ្រែ  ៃរា៉ា ែរ់ងការចុំណាយសលើ្ិ្ស

១ លិខិតនៃការ្ៃា *          ៥ លិខិតែញ្ជា ក់ការង្ហរែចច ុែបៃនរែ្់អនកឧែតថរភ(a b ឬ c)

កាលបរយិេេទនិងហត្ថយលខាប្ត្ូវមត្បុំយពញយដា ផ្ទទ ល់នែ          a. លិខិ្ត្បញ្ជជ ក់ការងារសប្មាប់និយយជ្ិក

របស់អ្ាកឧបត្ថមភេុំយពាះការេុំណ្ត កន ុងការរស់យៅសូម          b. េាប់េុំលងការេ ះបញ្ជ ីប្កមុហ  ននិងលិខិ្ត្បញ្ជជ ក់

បុំយពញេុំនួនទឹកប្បាក់ជាមធ្យមកន ុងមួ មខ្មែលអ្ាក          ការងារមែលយេញយដា ប្កមុហ  នសប្មាប់ប្បធាន

ឧបត្ថមភមានបុំណ្ង ា្ល់ប្បាក់កនប្មសុំរាប់ការរស់យៅ          ឬន កប្េប់ប្េងប្កមុហ  ន

យៅកន ុងប្បយទសជ្ប៉ែ ន          c. េាប់េុំលងការសុំយរេេ ងយប្កា  (確定申告書) 

២ លិខិតម្បាក់កក់រែ្់អនកឧែតថរភ          មែលមានប្តាពកីារយិល័ ពនធ  (ោេយ្ញើប្ត្ ប់មកវញិ)

៣ លិខិតែញ្ជា ក់អា្យដាា ៃអនកឧែតថរភ 住民票)          និងលិខិ្ត្បញ្ជជ ក់ការងារមែលយេញយដា គាត់្

ប្ត្ូវមត្មានសមាជ្ិកប្េួសារទាុំងអ្ស់          /នងផ្ទទ ល់សប្មាប់មាច ស់ោជ្ីវកមមផ្ទទ ល់ខ្ល នួ

៤ លិខិតភ ត្ ុតាងែញ្ជា ក់ពីទុំនាក់ទុំៃងរវាង          ៦ លិខិតម្បាក់ចុំណូ្លម្ែចុំឆ្ន ុំរែ្់អនកឧែតថរភ

អនកដាក់ពាកយៃងិអនកឧែតថរភេាប់េុំលងននការេ ះ          លិខិ្ត្ប្បកាសពនធ (課税証明書)មែលយេញយដា សងាក ត់្

យ ម្ ះប្េួសារអ្ាកដាក់ពាកយនិងសុំប ប្ត្កុំយណ្ើត្          រសឺាលាប្កងុ (បងាា ញពីប្បាក់េុំណូ្លប្បចុំឆ្ា ុំរបស់អ្ាកឧបត្ថមភ)

អ្ាកឧបត្ថមភឬយែើមបីបញ្ជជ ក់ទុំនក់ទុំនង

C: កន ុងករណី្បដលអនកដាក់ពាកយស ន្ ើ  ្ុំរា៉ា ែរ់ងការចុំណាយតា ល់ខល ៃួ

១ លិខិតនៃការ្ៃា *          ៣ លិខិតែញ្ជា ក់ការង្ហរែចច ុែបៃនរែ្់អនកដាក់ពាកយ

កាលបរយិេេទនិងហត្ថយលខាប្ត្ូវមត្បុំយពញយដា          ៤ លិខិតម្បាក់ចុំណូ្លម្ែចុំឆ្ន ុំរែ្់អនកដាក់ពាកយ

ផ្ទទ ល់នែខ្ល នួឯងផ្ទទ ល់េុំយពាះការេុំណ្ត កន ុងការរស់យៅ          លិខិ្ត្ប្បកាសពនធឬលិខិ្ត្យ្សងមែលយេញយដា ប្កមុហ  ន

សូមបុំយពញេុំនួនទឹកប្បាក់ជាមធ្យមកន ុងមួ មខ្មែល          មែលបងាា ញប្បាក់េុំណូ្លប្បចុំឆ្ា ុំរបស់អ្ាកដាក់ពាកយ

យបកខជ្នយរៀបេុំសុំរាប់ការរស់យៅជ្ប៉ែ ន

២ លិខិតម្បាក់កក់រែ្់អនកដាក់ពាកយ

ប្ត្ូវមត្បងាា ញយ៉ែ ងេាស់នូវេុំនួនននការកក់ កាល

បរយិេេទ និងហត្ថយលខា (ប្តា) យេញយដា របស់ធ្នគារ

ការយកចិតោទ កដាក់

ឯកសាររៃិម្តឹរម្តវូៈ ពាកយយសា ើស ុំនិងឯកសារយ្សងយទៀត្ប្ត្ូវបញ្ជ នូយៅការយិល ័អ្យនា ប្បយវសន៍ទីប្កងុតូ្កយូ

ឯកសារខាងយប្កាមនឹងប្ត្ូវចត់្ទ កថាមិនប្តឹ្មប្ត្វូ ឯកសារមែលយេញកាលបរយិេេទនឹង្ ត្កុំណ្ត់្រ ៈយពល៦មខ្ននការដាក់យសា ើយៅអ្យនា

ប្បយវសន៍កន ុងត្ុំបន់ទីប្កងុតូ្កយូ (៣មខ្សប្មាប់ការយេញមួ ែងយៅប្បយទសជ្ប៉ែ ន) កាលបរយិេេទននការដាក់ពាកយស ុំអ្យនា ប្បយវសន៍

េឺយៅេយនល ះមខ្វេិេ ិកាសប្មាប់ការេូលយរៀនមខ្យមសាយៅេយនល ះមខ្មីនសប្មាប់ការេូលយរៀនមខ្កកកដាយៅេយនល ះមខ្មិថ នសប្មាប់ការេូល

យរៀនមខ្ត្ លា យៅេយនល ះមខ្កញ្ជា សប្មាប់ការេូលយរៀនមខ្មករា ឯកសារមែលគាម នហត្ថយលខារបស់អ្ាកយេញនិងកាលបរយិេេទយេញ្ា 

 ឯកសារមែលមានការមកមប្បការេូលយរៀន ។ 

ម្ែ្ិៃសែើលិខិតបដលាៃ្ិទធរិៃិម្តវូបាៃសចញៈបនទ ប់ពីពិនិត្យយមើលការយិល ័អ្យនា ប្បយវសន៍ទីប្កងុតូ្កយូ លិខិ្ត្ននសិទធិទទួលោេមិន

ប្ត្ូវបានយេញឱ្យ ។កន ុងករណ្យីនះអ្ាកដាក់ពាកយស ុំមិនោេមកប្បយទសជ្ប៉ែ នតាមការរំពឹងទ កគាត់្/នងបានយទ ។ ប្បសិនយបើអ្ាកទទួល

បានការជូ្នែុំណ្ងឹពីលិខិ្ត្មែលទទួលសិទធិមិនប្ត្ូវបានយេញអ្ាកប្ត្ូវយសា ើស ុំយៅសាលាយរៀនតាមវធីិ្មែលអ្ាកយប្ជ្ើសយរ ើស

 កន ុងេុំយនមជ្យប្មើសែូេខាងយប្កាម៖

A) ដាក់ពាកយយសា ើស ុំេូលយរៀនមាងយទៀត្កន ុងអ្ុំ ុងយពលពាកយយសា ើស ុំបនទ ប់ (នថលេ ះយ ម្ ះនិងនថលេូលមិនត្ប្មូវឱ្យមាន) ឬ

B) បែិយសធ្ការដាក់ពាកយ កន ុងករណី្មែលអ្ាកយប្ជ្ើសយរ ើសជ្យប្មើស B អ្ាកប្ត្ូវបានយសា ើស ុំឱ្យដាក់ពាកយយសា ើស ុំrefundយៅសាលាយរៀនយែើមបី ា្ល់

មកវញិនូវនថលេូលយរៀន ។

ការ្ងម្បាក់វញិ ុ្ំរាែន់លៃ្ិកា

យៅយពលនថលវេគសិកាប្ត្ូវបានបង់វានឹងមិនប្ត្ូវបានបងវ ិលមកវញិយទ យទាះយ៉ែ ងណ្តក៏យដា កន ុងករណ្ែូីេខាងយប្កាមយនះអ្ាកនឹងបាន

ប្បាក់មកវញិបនទ ប់ពីឯកសារប្តឹ្មប្ត្ូវតាមការយសា ើស ុំ'

(១) កន ុងករណី្មែលទិដាា ការមិនប្ត្ូវបានយេញយដា សាថ នទូត្ឬការយិល ័ក ងស  លយនះរាល់ឯកសារខាងយប្កាម

ប្ត្ូវបានយសា ើស ុំឱ្យដាក់េូលសាលាយរៀន"លិខិ្ត្បញ្ជជ ក់ការេូលយរៀន" "មបបបទយសា ើស ុំបងវ ិលប្បាក់មកវញិ" និង "ថត្េមលងលិខិ្ត្ឆ្លងមែន"

(២) កន ុងករណី្មែលអ្ាកដាក់ពាកយបែិយសធ្ការេូលយរៀនម នយពលេូលយរៀនយដា គាម នការេូលយៅកន ុងប្បយទសជ្ប៉ែ នប្េប់ឯកសារទាុំងអ្ស់

ប្ត្ូវមត្ដាក់េូលសាលាយរៀន 'លិខិ្ត្បញ្ជជ ក់ពីសិទធិទទួល'ឬ 'ថត្េមលងលិខិ្ត្ឆ្លងមែនយលើទុំព័រមែលមានប្តានិងទិដាា ការគាម នស ពលភ្នព' 

លិខិ្ត្បញ្ជជ ក់ការេូលយរៀន ' លិខិ្ត្ននការមិនប្ពមទទួលយហត្ ្ល' និង 'ទប្មង់យសា ើស ុំបងវ ិលប្បាក់សងមកវញិ' ។




