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សេចក្តីណែនាំេម្រាបក់្ម្មវធីិទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន ៍(សនោ ត DV នោ ាំ២០១៨) 

ពត័ា៌នអាំពកី្ម្មវធិសីនោ ត 

ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្រតួតពិនិតយក្ម្មវធិីសនោ ត DV ណដ្លក្ាំែតស់ដ្ឋយេភាេហរដ្ាអាសម្រកិ្ 
ជាសរៀងរាល់នោ ាំ។ ាម្រា ២០៣ (គ) ននចាបេ់តីពីអសនត ម្របសវេនន៍ិងេញ្ជា ត ិ(INA) ណចងអាំពមី្របសេទននជនអសនត
ម្របសវេន ៍ណដ្លសៅថា “diversity immigrants”  េម្រាបម់្របសទេណដ្លានម្របវតតិអសនត ម្របសវេនស៍ៅេហរដ្ា
អាសម្រកិ្ានក្ម្រម្តិទាប។ ទិដ្ឋា ការសនោ ត DV ចាំនួន ៥០.០០០ នឹងម្រតូវបានផ្តល់ជូនេម្រាបន់ោ ាំ ២០១៨។  
គ្មម នការបងន់លៃសលើការច ុះស ម្ ុះក្ម្មវធិីសនោ ត DV ស ើយ។  

សបក្ខជនណដ្លម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេក្ោ ងក្ម្ មវធិីសនោ ត (“សបក្ខជនជាបស់នោ ត”) ម្រតូវានលក្ខែៈណដ្លស្ៃើយ
តបសៅនឹងតម្រម្ូវការណដ្លសាម្ញ្ញ  ប  ណនតតឹងរងឹ សដ្ើម្បាីនលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបទ់ិដ្ឋា ការសនោ ត DV ។ 
ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ជាអោក្សម្រជើេសរ ើេសបក្ខជនជាបស់នោ តាម្រយៈការចាបស់នោ តសដ្ឋយនចដ្នយាម្ 
ម្របពន័ធក្ ាំពយូទរ័។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ណបងណចក្ទិដ្ឋា ការសនោ ត DV សៅាម្តាំបនច់ាំនួនម្របាាំម្យួ 
សហើយម្និានម្របសទេណាម្យួណដ្លអាចទទួលបានសម្រចើនជាងម្របាាំពីរភាគរយននចាំនួនទិដ្ឋា ការសនោ ត DV 
ណដ្លានក្ោ ងនោ ាំណាម្យួសនុះស ើយ។ 

េម្រាបស់នោ ត DV នោ ាំ២០១៨ ម្របជាជនសដ្ើម្ននបណាត ម្របសទេខាងសម្រកាម្សនុះ ម្និានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បី
ដ្ឋក្ព់ាក្យសនុះសទ សដ្ឋយសារានម្របជាជនសដ្ើម្ចាំនួនសម្រចើនជាង ៥០.០០០ នក្ ់ម្ក្ពីម្របសទេទាាំងសនុះ 
បានសធវើអសនត ម្របសវេនស៍ៅរេ់សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ក្ោ ងរយៈសពលម្របាាំនោ ាំច ងសម្រកាយ៖  

 បងក់ាៃ សដ្េ សម្របេ ីល កាណាដ្ឋ ចិន(ដ្ីសគ្មក្) កូ្  ាំប  ីសាធារែរដ្ាដូ្ម្នីីក្ ណអលសាល់វ ឌរ័ នហទី 
ឥណាា  ហាា អ ីក្ ម្ កិ្េ ិក្ នីសហេរយី  បា គីសាា ន សប រូ ហវីលីពីន កូ្សរ  ខាងតបូង ចម្រក្េពអងស់គៃេ(សលើក្
ណលងសអៀរ ងខ់ាងសជើង)និងទឹក្ដ្ីរែប និងសវៀតណាម្។ 

 ជនណដ្លានទកី្ាំសែើ តសៅ ហ ងក្ ង SAR ា កាវ SAR និងនតវ ន ់អាចដ្ឋក្ព់ាក្យបាន។ 
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ការផ្លៃ េ់បតូរសលើលក្ខែៈេម្បតតិេម្រាបន់ោ ាំសនុះ៖ សអកាវ ទរ័ានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបស់នោ ត DV នោ ាំ ២០១៨ 

លក្ខែៈេម្បតត ិ

លក្ខខែា តម្រម្វូ #១៖ ជនណដ្លានទីក្ាំសែើ តសៅម្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ានេិទធដិ្ឋក្ព់ាក្យ អាចដ្ឋក្ព់ាក្យ
បាន។  

ម្របេិនសបើអោក្ម្និានទកី្ាំសែើ តសៅក្ោ ងម្របសទេទាាំងសនុះសទ 
អោក្អាចានលក្ខែៈេម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បដី្ឋក្ព់ាក្យបានាម្វធិីពីរសផ្េងសទៀត ៖ 

 សតើបតី/ម្របពនធរបេ់អោក្ានទីក្ាំសែើ តសៅក្ោ ងម្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យណដ្រឬសទ? 
ម្របេិនណម្ន អោក្អាចដ្ឋក្ព់ាក្យ ាម្រយៈម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់បតី/ម្របពនធរបេ់អោក្បានណតក្ោ ងក្រែី 
ណដ្លស ម្ ុះអោក្នងិបតី/ម្របពនធរបេ់អោក្ម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោ ងបញ្ា ីណដ្លបានសម្រជើេសរ ើេ ានលក្ខែៈ
ម្រគបម់្រគ្មនស់ហើយម្រតូវបានផ្តល់ទិដ្ឋា ការ DV និងបានចូលសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ក្ោ ងសពលណតម្យួ។ 

 សតើអោក្ានសដ្ើម្ក្ាំសែើ តសៅម្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ម្និានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យណម្នសទប  ណនតឳព ក្ាត យរប
េ់អោក្ ម្និាន សដ្ើម្ក្ាំសែើ ត ឬជាម្របជាជនរេ់សៅម្រេបចាបស់ៅក្ោ ងម្របសទេសនុះសៅសពលណដ្លអោក្
សក្ើតសទ? ម្របេិនណម្ន អោក្អាចដ្ឋក្ព់ាក្យ ាម្រយៈម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់ឳព ក្ឬាត យរបេ់អោក្ ម្របេិន
ម្របសទេសនុះជាម្របសទេណដ្លានម្របជាជនសដ្ើម្ានេិទធដិ្ឋក្ព់ាក្យេម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ 
២០១៨។  េម្រាបស់េចក្តលីម្អតិេតីពីពត័ា៌នខាងសលើ េូម្ចូលសម្ើលេាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផ្ ត។ 

លក្ខខែា តម្រម្វូ #២៖ សបក្ខជនសនោ ត DV នីម្យួៗម្រតូវស្ៃើយតបនឹងលក្ខខែា ក្ម្រម្តិេិក្ា/បទពិសសាធនក៍ារងារ 
ននក្ម្មវធិសីនោ ត DV សដ្ឋយានម្យួក្ោ ងចាំសណាម្ខាងសម្រកាម្៖ 

 យ ងសោចណាេ់បញ្ចបក់ារេិក្ាថាោ ក្វ់ទិាល័យ ឬការេិក្ាានតនម្ៃសេមើ សដ្ឋយម្រតូវបានក្ាំែតថ់ា
បញ្ចបក់ារេិក្ាសដ្ឋយសជាគជយ័រយៈសពល ១២ នោ ាំ ននក្ម្រម្តិេិក្ាផ្ៃូវការសៅថាោ ក្ប់ឋម្េិក្ានងិម្ធយម្
េិក្ា។ 

ឬ 

 បទពិសសាធនក៍ារងាររយៈសពលពីរនោ ាំក្ោ ងរយៈសពលម្របាាំនោ ាំច ងសម្រកាយសៅក្ោ ងការងារណដ្លតម្រម្ូវឱ្យានការ
បែត ុះបណាត លឬបទពិសសាធនយ៍ ងសោចណាេ់ពីរនោ ាំសដ្ើម្បបីាំសពញការងារបាន។ ម្រក្េួងការបរសទេ
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េហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងសម្របើម្របាេ់ម្របពន័ធទិនោនយ័ O*Net Online របេ់ម្រក្េួងការងារេហរដ្ាអាសម្រកិ្ 
សដ្ើម្បកី្ាំែតអ់ាំពីលក្ខែៈេម្បតតិបទពិសសាធនក៍ារងារ។ 

េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្អាំពីលក្ខែៈេម្បតតបិទពិសសាធនក៍ារងារ េូម្ចូលសម្ើល េាំែួរណដ្លេួរញឹក្
ញាបប់ាំផ្ ត។ 

ម្និម្រតូវដ្ឋក្ព់ាក្យក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV ស ើយសលើក្ណលងណតអោក្បានបាំសពញលក្ខខែា តម្រម្ូវទាាំងពីរខាងសលើ។ 

រដូ្វកាលននការច ុះស ម្ ុះ 

សបក្ខជនម្រតូវដ្ឋក្ព់ាក្យក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ២០១៨ ាម្ម្របពន័ធសអ ិចម្រតនូិចាម្សគហទាំពរ័ 
dvloterry.stage.gov ក្ោ ងចសនៃ ុះនលៃម្រតងន់ន Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-4) នលៃអងាា រ ទី៤ ណខត លា 
នោ ាំ២០១៦ និងនលៃម្រតងន់ន Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-5) នលៃចន័ទ ទី៧ ណខវចិឆិកា នោ ាំ២០១៦។ េូម្
ក្ ាំរងចាាំរហូតដ្ល់េបាត ហ៍ច ងសម្រកាយននរដូ្វកាលច ុះស ម្ ុះ សដ្ឋយសារណតអាចានការច ុះស ម្ ុះសម្រចើន ណដ្លអាច
បណាត លឱ្យានការពនារសពលសៅសលើសគហទាំពរ័។ ការច ុះស ម្ ុះឬការបញ្ចូ លឯក្សារម្និទានស់ពលសវលា នឹង
ម្និម្រតូវបានទទួលយក្ស ើយ។ ចាប ់អន ញ្ជញ តឱ្យានការច ុះស ម្ ុះណតម្យួប  សណាណ ុះេម្រាបស់បក្ខជនាោ ក្ក់្ោ ង
រយៈសពលច ុះស ម្ ុះនមី្យួៗ។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្សម្របើម្របាេ់បសចចក្វទិាទាំសនើបសដ្ើម្បណីេវងរក្
ការច ុះស ម្ ុះសម្រចើនដ្ង។ 
ជនណាណដ្លច ុះស ម្ ុះសម្រចើនជាងម្យួដ្ងនងឹម្រតវូអេ់េិទធសិៅក្ោ ងការចូលរមួ្ក្ម្មវធិសីនោ ត។ 

ការបាំសពញពាក្យច ុះស ម្ ុះសអ ិចម្រតនូចិេម្រាបក់្ម្មវធិសីនោ ត DV នោ ាំ ២០១៨ 

បញ្ចូលទម្រម្ង ់ពាក្យេ ាំសអ ិចម្រតូនិចរបេ់អោក្េម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV (E-DV Entry Form ឬ DS-5501)
ាម្រយៈសគហទាំពរ័ www.dvloterry.stage.gov ។ សយើងនឹងម្និទទួលពាក្យច ុះស ម្ ុះណដ្លានពត័ា៌នម្និ
សពញសលញស ើយ។ ការបញ្ចូលពាក្យច ុះស ម្ ុះសនុះនឹងម្និានគិតនលៃអវីស ើយ។ 

សយើងេូម្សលើក្ទឹក្ចតិតអោក្ក្ោ ងការបាំសពញពាក្យច ុះស ម្ ុះសនុះសដ្ឋយខៃួនអោក្ សដ្ឋយម្និចាាំបាចម់្រតូវការ “អោក្ម្របឹក្ា
ទិដ្ឋា ការ” “ភាោ ក្ង់ារទិដ្ឋា ការ” ឬអោក្េម្រម្បេម្រម្ួលសផ្េងសទៀតណដ្លផ្តល់ជាំនួយដ្ល់អោក្សនុះស ើយ។ ម្របេិនាន
ប គាលណាជួយ អោក្ អោក្គួរណតានវតតានសៅសពលសរៀបចាំបញ្ចូ លពត័ា៌ន ដូ្ចសនុះអោក្អាចផ្តល់ពត័ា៌នណដ្លម្រតឹម្
ម្រតូវសៅនឹងេាំែួរនន សហើយអាចរក្ាទាំពរ័បញ្ជា ក្ ់(confirmation page) របេ់អោក្នងិសលខពិសេេននទាំពរ័
បញ្ជា ក្រ់បេ់អោក្ផ្ងណដ្រ។វានភាពចាាំបាចប់ាំផ្ តណដ្លអោក្ម្រតូវរក្ាទាំពរ័បញ្ជា ក្ន់ងិសលខពិសេេននទាំពរ័បញ្ជា ក្់

http://www.onetonline.org/
http://www.dvloterry.stage.gov/
http://www.dvloterry.stage.gov/
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របេ់អោក្។ ម្របេិនគ្មម នពត័ា៌នទាាំងសនុះសទ អោក្នងឹម្និអាចចូលសៅក្ោ ងម្របពន័ធអនឡាញណដ្លនឹងផ្តល់ពត័ា៌ន
ជូនអោក្េតីពសីាា នភាពននពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្បានស ើយ។ េូម្ម្របុងម្របយត័ោសៅសពលានប គាលណាាោ ក្េ់ ាំ
ជួយ រក្ាពត័ា៌នសនុះជូនអោក្។ អោក្ក្គ៏ួររក្ាគែនអី ីណម្ លណដ្លបានបញ្ចូលសៅក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះ E-DV ផ្ង
ណដ្រ។ េូម្សម្ើល េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផ្ ត េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្េតីពីការ្សបាក្ក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV ។ 
អោក្ក្អ៏ាចចូលសៅសម្ើលវឌិីអូរបេ់សយើងេតីពីការណែនាំក្ម្មវធិីសនោ ត DV និងការណែនាំជាជាំោនៗសដ្ើម្បេីម្រម្ួល
អោក្ក្ោ ងការដ្ឋក្ព់ាក្យ។ 

បនទ បព់ីអោក្បានបញ្ចូលពាក្យច ុះស ម្ ុះសពញសលញសហើយ អោក្នឹងស ើញសអម្រក្ងប់ញ្ជា ក្ម់្យួ ណដ្លានស ម្ ុះ
និងសលខកូ្ដ្បញ្ជា ក្ព់ិសេេរបេ់អោក្។ េូម្ម្រពីនសអម្រក្ងប់ញ្ជា ក្ស់នុះេម្រាបទ់ ក្ជាពត័ា៌នរបេ់អោក្។ 
ចាបព់ីនលៃទ២ី ណខឧេភា នោ ាំ២០១៧ អោក្នឹងអាចពិនិតយសម្ើលសាា នភាពននពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ាម្រយៈ 
dvloterry.stage.gov េូម្ច ចសៅសលើការណ្ក្សាា នភាពសបក្ខជន (Entrant Status Check) សហើយបញ្ចូល
សលខកូ្ដ្បញ្ជា ក្ព់ិសេេ និងពត័ា៌នផ្លទ ល់ខៃួនរបេ់អោក្ថាសតើអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេេម្រាបស់នោ ត DV នោ ាំ 
២០១៨ និងសដ្ើម្បពីនិិតយសម្ើលកាលបរសិចឆទនលៃេាា េនទ៍ិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនរ៍បេ់អោក្។ រដ្ឋា េបិាលអាសម្រកិ្
នឹងម្និជូនដ្ាំែឹងដ្ល់អោក្សដ្ឋយផ្លទ ល់ស ើយ។ Entrant Status Check គឺជាម្របេពពត័ា៌នណតម្យួគតេ់ម្រាប់
ការណែនាំេតីពីការបនតដ្ាំសែើ រការពាក្យេ ាំរបេ់អោក្។ េូម្ពិនិតយសម្ើល េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផ្ តេម្រាប់
ពត័ា៌នបណនាម្េតីពីដ្ាំសែើ រការសម្រជើេសរ ើេ។ 

អោក្ម្រតូវណតផ្តល់ពត័ា៌នខាងសម្រកាម្សដ្ើម្បបីាំសពញពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្៖ 

១. ស ម្ ុះ៖ នម្ម្រតកូ្ល នម្ខៃួន ស ម្ ុះក្ណាត ល ដូ្ចស ម្ ុះក្ោ ងលិខិត្ៃងណដ្នរបេ់អោក្។ 

២. សេទ៖ ម្របុេ ឬ ម្រេី 

៣. នលៃណខនោ ាំក្ាំសែើ ត៖ នលៃ ណខ នោ ាំ 

៤. ទីម្រក្ុងណដ្លអោក្សក្ើត 

៥.  ម្របសទេណដ្លអោក្សក្ើត៖ 
សដ្ឋយដ្ឋក្ស់ ម្ ុះននម្របសទេណដ្លក្ាំព ងសម្របើម្របាេ់បចច បបនោេម្រាបទ់ីក្ណនៃងណដ្លអោក្សក្ើត 

៦. ម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យេម្រាបក់្ម្មវធិ ីសនោ តDV ។ ម្របសទេណដ្លានេិទធដិ្ឋក្ព់ាក្យរបេ់អោក្ 
ជាទូសៅ ដូ្ចគ្មោ សៅនឹងម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់អោក្ណដ្រ។ ម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យរបេ់អោក្ម្និពាក្ព់ន័ធ

https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
http://www.dvloterry.stage.gov/
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សៅនឹងទីក្ណនៃងណដ្លអោក្សាោ ក្ស់ៅ ឬេញ្ជា តិរបេ់អោក្ស ើយ ម្របេិនវខ េពីម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់អោក្។ 
ម្របេិនសបើអោក្សក្ើតក្ោ ងម្របសទេណដ្លគ្មម នេិទធដិ្ឋក្ព់ាក្យសទសនុះ េូម្ចូលសៅ េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផ្ ត 
សដ្ើម្បពីិនិតយសម្ើលថាសតើានវធិីណាសផ្េងសទៀតណដ្លអាចសធវើឱ្យអោក្ានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យ។ 

៧. របូលតសបក្ខជន៖ ម្រតូវណតជារបូលតលម ី(លតក្ោ ងរយៈសពលម្របាាំម្យួណខច ងសម្រកាយ) របេ់អោក្ បតី/ម្របពនធអោក្ 
និងកូ្នៗអោក្ទាាំងអេ់។ េូម្សម្ើល បញ្ចូលរបូលតឌជីីលល េម្រាបល់ក្ខខែា េនិភាគនងិបសចចក្សទេ។ 
អោក្ម្និចាាំបាចប់ញ្ចូ លរបូលតេម្រាបប់តី/ម្របពនធឬកូ្ន ណដ្លជាជនជាតិអាសម្រកិ្ ឬអោក្ានេិទធិរេ់សៅម្រេបចាប់
សៅអាសម្រកិ្សនុះសទ ប  ណនតសទាុះបីជាអោក្បញ្ចូ ល ក្អ៏ោក្នឹងម្និម្រតូវទទួលពិនយ័អវីស ើយ។ 

សយើងនឹងម្និទទួលយក្របូលតជាម្រក្ុម្ស ើយ។ អោក្ម្រតូវបញ្ចូ លរបូលតសាម្ខីៃួននីម្យួៗ។ ពាក្យច ុះស ម្ ុះ
ឬពាក្យសេោើេ ាំទិដ្ឋា ការរបេ់អោក្អាចម្រតូវបានបដ្ិសេធ ម្របេិនរបូលតម្រតូវបានណក្ណម្របាម្វធិីសផ្េងៗ 
ឬម្និស្ៃើយតបសៅនឹងលក្ខខែា បសចចក្សទេដូ្ចបានពនយល់ខាងសម្រកាម្សនុះ។ ការបញ្ចូ លរបូលតដ្ណដ្ល 
ណដ្លម្រតូវបានសម្របើម្របាេ់េម្រាបព់ាក្យច ុះស ម្ ុះនោ ាំម្ ន (សនោ ត DV ២០១៧) នឹងម្រតូវបានបដ្ិសេធ។ េូម្សម្ើល 
បញ្ចូលរបូលតឌជីីលល េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្។ 

៨. អាេយដ្ឋា ននម្របេែីយ ៍- អោក្ទទួល 
    អាេយដ្ឋា នបនទ តទ់ ី១ 
    អាេយដ្ឋា នបនទ តទ់ ី២ 
    ទីម្រក្ុង 
    ម្រេុក្/តាំបន/់សខតត 
    សលខកូ្ដ្តាំបន/់សលខនម្របេែីយ ៍
    ម្របសទេ 

៩. ម្របសទេណដ្លអោក្រេ់សៅបចច បបនោ 

១០. សលខទូរេ័ពទ (អាចានឬគ្មម ន) 

១១. អាេយដ្ឋា នអ ីណម្ ល៖ អាេយដ្ឋា នអ ីណម្ លណដ្លអោក្អាចសម្របើម្របាេ់សដ្ឋយផ្លទ ល់បាន នឹងបនតការសម្របើម្របាេ់
សដ្ឋយផ្លទ ល់ បនទ បព់ីសយើងផ្តល់ពត័ា៌នដ្ល់សបក្ខជនជាបស់នោ តក្ោ ងណខឧេភានននោ ាំបនទ ប។់ ម្របេិនពាក្យច ុះស ម្ ុះ
របេ់អោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ សហើយអោក្ស្ៃើយតបសៅនឹងការជូនដ្ាំែឹងននការសម្រជើេសរ ើេរបេ់អោក្ ាម្រយៈ 
Entrant Status Check អោក្នឹងទទួលបានអ ីណម្ លទាំនក្ទ់ាំនងបណនាម្ពីម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ 
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សដ្ឋយជូនដ្ាំែឹងអោក្អាំពីពត័ា៌នលម្អតិននការេាា េទដិ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនរ៍បេ់អោក្ណដ្លានសៅក្ោ ង Entrant 

Status Check ។ ម្រក្េួងការបរសទេនឹងម្និសផ្ញើអ ីណម្ លសៅអោក្សដ្ឋយម្របាបថ់ាអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ
េម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV សនុះស ើយ។ េូម្សម្ើល េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផ្ តេម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្េតីពី
ដ្ាំសែើ រការសម្រជើេសរ ើេ។ 

១២. ក្ម្រម្តិចាំសែុះដ្ឹង ណដ្លអោក្បានបាំសពញ គិតម្រតឹម្បចច បបនោ (១) បឋម្េិក្ា (២) ក្ាំរតិវទិាល័យ 
គ្មម នេញ្ជញ បម័្រត (៣) វទិាល័យ ានេញ្ជញ បម័្រត (៤) សាលាវជិាា ជីវៈ (៥) ក្ម្មវធិីេិក្ាាម្េក្លវទិាល័យ (៦) 
បរញិ្ជញ បម្រតពីេក្លវទិាល័យ (៧) ក្ម្មវធិីេិក្ាបញ្ចបថ់ាោ ក្ឧ់តតម្េិក្ា (៨) បរញិ្ជញ បម្រតជានខ់ពេ់ (៩) ក្ម្មវធិី
េិក្ាបញ្ចបថ់ាោ ក្ស់ម្រកាយឧតតម្េិក្ា (១០) ថាោ ក្ប់ែាិ ត។ េូម្សម្ើល េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផ្ តេម្រាប់
ពត័ា៌នបណនាម្េតីពីតម្រម្ូវការសលើការេិក្ា។ 

១៣. សាា នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍៖ (១) សៅលីវ  (២) សរៀបការសហើយ សហើយបតី/ម្របពនធខញ ាំម្និានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ 
ឬជាជនានេិទធិរេ់សៅម្រេបចាបស់ៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ (LPR) (៣) សរៀបការសហើយ សហើយបតី/ម្របពនធខញ ាំាន
េញ្ជា តអិាសម្រកិ្ ឬ LPR សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ (៤)  ណលងលុះ (៥) សម្ា យ/សពាុះា យ ឬ (៦) រេ់សៅសផ្េងគ្មោ
ាម្ចាប។់ បញ្ចូលស ម្ ុះ នលៃណខនោ ាំក្ាំសែើ ត សេទ ទីម្រក្ុងក្ាំសែើ ត និងម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់បតី/ម្របពនធអោក្ 
និងរបូលតរបេ់បត/ីម្របពនធអោក្ ណដ្លស្ៃើយតបសៅនឹងលក្ខខែា បសចចក្សទេដូ្ចជារបូលតរបេ់អោក្ណដ្រ។ 

ការខក្ខានក្ោ ងការបញ្ចូ លបត/ីម្របពនធ របេ់អោក្ណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យ នឹងសធវើឱ្យអោក្បាតប់ងេិ់ទធិ ជាសបក្ខជន
ចម្បងេម្រាបស់នោ ត DV និង្នដ្ល់ការបដ្ិសេធចាំសពាុះពាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការទាាំងអេ់សៅក្ោ ងក្រែីរបេ់
អោក្សៅសពលេាា េនទ៍ិដ្ឋា ការ។ 
អោក្ម្រតូវណតបញ្ចូ លពត័ា៌នបត/ីម្របពនធសបើសទាុះបីជាលមីៗសនុះអោក្រេ់សៅសផ្េងពីគ្មោ ក្ស៏ដ្ឋយ 
សលើក្ណលងណតអោក្រេ់សៅណបក្គ្មោ សដ្ឋយម្រេបចាប ់
(ដូ្ចជាានក្ិចចម្រពម្ម្រពាងជាលាយល័ក្ខអក្េរណដ្លទទួលសាា ល់សដ្ឋយត លាការ 
ឫក្ជ៏ាដ្ីការេសម្រម្ចរបេ់ត លាការ)។ បត/ីម្របពនធណដ្លានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជា LPR  
នឹងម្និម្រតូវបានតម្រម្ូវសអាយសចញទិដ្ឋា ការជូនស ើយ។ សហត ដូ្សចោុះសហើយ ម្របេិនសបើអោក្បញ្ចូ លពត័ា៌នថា 
“សរៀបការ សហើយបតី/ម្របពនធានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជា LPR” សៅក្ោ ងពាក្យេ ាំសលងសនោ ត DV  
អោក្នឹងម្និទទួលបានេាំនួរបនតសទៀតសដ្ើម្បដី្ឋក្ប់ញ្ចូ លពត័ា៌នបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ស ើយ។។ េូម្សម្ើល 
េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផ្ តេម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្េតីពីេាជិក្ម្រគសួារ។ 
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១៤. ចាំនួនកូ្នក្ោ ងបនទ ក្៖ បញ្ចូលស ម្ ុះ នលៃណខនោ ាំក្ាំសែើ ត សេទ ទីក្ណនៃងក្ាំសែើ ត និងម្របសទេក្ាំសែើ តេម្រាប់
កូ្នៗសៅសម្រកាម្អាយ  ២១ នោ ាំ សហើយម្និទានស់រៀបការ ម្និថាពួក្សគក្ាំព ងរេ់សៅជាម្យួអោក្ឬក្អ៏ត ់ឬានបាំែង
បនតាម្ ឬចូលរមួ្ សៅរេ់សៅជាម្យួអោក្ឬក្អ៏ត ់ម្របេិនអោក្សៅរេ់សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ េូម្បញ្ចូលរបូលត
សាម្នីនកូ្នៗនមី្យួៗរបេ់អោក្ សដ្ឋយសម្របើម្របាេ់លក្ខខែា បសចចក្សទេដូ្ចរបូលតរបេ់អោក្ណដ្រ។ 

េូម្ក្ ាំសេៃចបញ្ចូ ល៖ 

 កូ្នៗបសងកើតណដ្លសៅរេ់របេ់អោក្ទាាំងអេ់ 
 កូ្នៗចិញ្ច ឹម្ម្រេបចាបណ់ដ្លសៅរេ់របេ់អោក្ និង 
 កូ្នច ងណដ្លសៅរេ់ ម្និទានស់រៀបការ និងសម្រកាម្អាយ  ២១ នោ ាំរបេ់អោក្ សៅនលៃបញ្ចូ លពាក្យច ុះស ម្ ុះ

សអ ិចម្រតូនិក្របេ់អោក្ សបើសទាុះបីជាអោក្ ឈបស់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្រេបចាបជ់ាម្យួឳព ក្/ាត យរបេ់
កូ្នៗទាាំងសនុះក្ស៏ដ្ឋយ និងសបើសទាុះបីជាកូ្នៗទាាំងសនុះបចច បបនោម្និបានសាោ ក្ស់ៅជាម្យួអោក្ 
និង/ឬកូ្នៗទាាំងសនុះនងឹម្និសៅរេ់សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ជាម្យួអោក្ក្ស៏ដ្ឋយ។ 

កូ្នៗណដ្លសរៀបការសហើយ និងកូ្នៗណដ្លានអាយ ចាបព់ ី២១ នោ ាំស ើងសៅសៅសពលអោក្បញ្ចូ លពាក្យច ុះស ម្ ុះ
របេ់អោក្ នឹងម្និានលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV ស ើយ។ ប  ណនត ចាបេ់តីពីការការពារ
សាា នភាពក្ ារ ការពារក្ ារពីការ “ហួេអាយ ” ក្ោ ងក្រែីម្យួចាំនួន។ ម្របេិនអោក្បញ្ាូលពាក្យច ុះស ម្ ុះ DV 
របេ់អោក្ ម្ នសពលកូ្នៗណដ្លម្និទានស់រៀបការរបេ់អោក្ានអាយ  ២១នោ ាំ សនុះ សហើយកូ្នៗសនុះ ានអាយ  ២១ 
នោ ាំម្ នសពលសចញទិដ្ឋា ការ ពួក្សគអាចម្រតួវបានពិចារណាចាតចូ់លថាសៅសម្រកាម្អាយ  ២១ នោ ាំដ្ណដ្ល េម្រាប់
សគ្មលសៅដ្ាំសែើ រការទិដ្ឋា ការ។ 

ក្ ារណដ្លានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជាអោក្រេ់សៅានេិទធិម្រេបចាប ់(LPR) នឹងម្និតម្រម្ូវឱ្យ ឬសចញទិដ្ឋា ការ
សនោ ត DV ជូនស ើយ។ អោក្ម្និម្រតូវបានពិនយ័ស ើយក្ោ ងការបញ្ចូ ល ឬដ្ក្សចញេាជកិ្ម្រគួសារម្របសេទសនុះ 
ពីពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្។ 

ការខក្ខានក្ោ ងការបញ្ចូ លកូ្នៗទាាំងអេ់ណដ្លានលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មន ់នឹងសធវើឱ្យអោក្បាតប់ងេិ់ទធិជា
សបក្ខជនចម្បងេម្រាបស់នោ ត DV និង្នដ្ល់ការបដ្ិសេធចាំសពាុះ ពាក្យ េ ាំទិដ្ឋា ការទាាំងអេ់សៅសពល
េាា េន។៍ េូម្សម្ើលេាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផ្ ត េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្េតីពីេាជិក្ម្រគួសារ។ 
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េូម្សម្ើល េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផ្ ត េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្អាំពីការបាំសពញពាក្យច ុះស ម្ ុះសអ ិចម្រតូនិច
េម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ ២០១៨។ 

ការសម្រជើេសរ ើេសបក្ខជន 

សយងសៅាម្ការណបងណចក្ទដិ្ឋា ការណដ្លានក្ោ ងតាំបនន់ិងម្របសទេនីម្យួៗ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្
នឹងសម្រជើេសរ ើេសបក្ខជននីម្យួៗសដ្ឋយនចដ្នយាម្រយៈក្ ាំពយូទរ័ពីចាំសណាម្ពាក្យច ុះស ម្ ុះណដ្លានលក្ខែៈេម្ប
តតិម្រគបម់្រគ្មន។់ ម្រគបស់បក្ខជនច ុះស ម្ ុះសនោ ត DV នោ ាំ ២០១៨ ម្រតូវចូលសៅ Entrant Status Check សដ្ឋយសម្របើ
សលខកូ្ដ្បញ្ជា ក្ព់ិសេេ ណដ្លរក្ាទ ក្ពីការច ុះស ម្ ុះអនឡាញសនោ ត DV នោ ាំ ២០១៨ របេ់ពួក្សគ សដ្ើម្បពីិនិតយ
សម្ើលថាពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់ពួក្សគម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេសៅក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV ឬសទ។ Entrant Status Check 
នឹងអាចចូលសៅសម្ើលបានាម្រយៈសគហទាំពរ័សនោ ត E-DV dvlottery.state.gov  ចាបព់ីនលៃទ ី២ ណខឧេភា 
នោ ាំ២០១៧ រហូតដ្ល់នលៃទ ី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០១៨។ 

ម្របេិនពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ អោក្នងឹ ស ើញទាំពរ័បញ្ជា ក្ម់្យួ (confirmation page) 
ណដ្លនឹងផ្តល់ជាការណែនាំបណនាម្ រមួ្ទាាំងពត័ា៌នេតីពីការបងន់លៃទាក្ទ់ងនឹងអសនត ម្របសវេនស៍ៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ 
Entrant Status Check  គជឺាវធិីណតម្យួគតណ់ដ្លម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ផ្តល់ពត័ា៌នដ្ល់សបក្ខជន
ជាបស់នោ តទទួលបានពត័ា៌នអាំពកីារជាបស់នោ ត DV នោ ាំ ២០១៨ របេ់ពួក្សគ។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ា
អាសម្រកិ្នឹងម្និសផ្ញើជាេាំប ម្រត ឬផ្តល់ពត័ា៌នដ្ល់សបក្ខជនជាបស់នោ តាម្អ ីណម្ លស ើយ។ សាា នទូត និងសាា ន
ក្ ងេ  លអាសម្រកិ្នឹងម្និផ្តល់ជាបញ្ា ីសបក្ខជនណដ្លជាបស់នោ តស ើយ។ សបក្ខជនណដ្លម្និម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ
ក្ម៏្រតូវបានជូនដ្ាំែឹងាម្រយៈ Entrant Status Check  សនុះដូ្ចគ្មោ ។ អោក្ម្រតូវបានសលើក្ទឹក្ចិតតក្ោ ងការចូល
សៅសម្ើល Entrant Status Check សដ្ឋយខៃួនឯង សដ្ឋយម្និគួរពឹងពាក្ស់លើអោក្ដ្នទក្ោ ងការពិនិតយនិង
ផ្តល់ពត័ា៌នដ្ល់អោក្សនុះស ើយ។ 

សដ្ើម្បសីធវើអសនត ម្របសវេនស៍ៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ សបក្ខជនជាបស់នោ ត DV ម្រតូវណតានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បចូីលសៅ
េហរដ្ាអាសម្រកិ្។ ទម្រម្ង ់DS-260, ពាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនអ៍នឡាញនងិអតតសលខេាា ល់ខៃួន 
ាម្រយៈម្របពន័ធសអ ិចម្រតូនចិ ម្ន្តនតីក្ ងេ  លនងឹេួរអោក្នូវេាំែួរម្យួចាំននួអាំពីលក្ខែៈេម្បតតិរបេ់អោក្សដ្ើម្បី
សធវើអសនត ម្របសវេនស៍ម្រកាម្ចាបរ់បេ់េហរដ្ាអាសម្រកិ្។ េាំែួរទាាំងសនុះរមួ្ានម្របធានបទទាក្ទ់ងនឹងអាំសពើ
ឧម្រក្ិដ្ាក្ម្មនិងេនតិេ ខ។ 

http://www.dvlottery.state.gov/


9 
 

ម្រគបស់បក្ខជនជាបស់នោ តនិងេាជិក្ម្រគួសារ ម្រតូវណតបានផ្តល់ទិដ្ឋា ការឱ្យបានម្ ននលៃទី៣០ ក្ញ្ជញ  ២០១៨។ សទាុះជា
សម្រកាម្លក្ខខែា ណាក្ស៏ដ្ឋយ ក្ម៏្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្និអាចសចញទិដ្ឋា ការ DV ឬអន ម្ត័ការផ្លៃ េ់
បតូរណាម្យួសម្រកាយបរសិចឆទសនុះបានស ើយ សហើយេាជិក្ម្រគួសារទាាំងសនុះក្ម៏្និអាចទទលួទិដ្ឋា ការ DV សដ្ើម្បសីៅ
ាម្សម្រកាយសបក្ខជនចម្បងសៅរេ់សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្សៅសម្រកាយកាលបរសិចឆទសនុះបានណដ្រ។ 

េូម្សម្ើល េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផ្ ត េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្េតីពដី្ាំសែើ រការសម្រជើេសរ ើេ។ 

ការបញ្ចូលរបូលតឌជីលីល (របូភាព) 

អោក្អាចលតរបូឌីជលីលលមីម្យួ ឬក្អ៏ាចសេកនរបូលតលម ី(លតក្ោ ងរយៈសពលម្របាាំម្យួណខច ងសម្រកាយ) សដ្ឋយឧបក្រែ៍
សេកនឌីជីលល ណដ្លស្ៃើយតបសៅនឹងលក្ខខែា េនិភាគ និងលក្ខខែា បសចចក្សទេដូ្ចសរៀបរាបខ់ាងសម្រកាម្។ េូម្
សាក្លបងរបូលតរបេ់អោក្ាម្រយៈ link សៅក្ោ ងសគហទាំពរ័ E-DV ណដ្លផ្តល់ជាពត័ា៌នបសចចក្សទេបណនាម្
អាំពីេនិភាគរបូលត និងឧទាហរែ៍ម្យួចាំននួេតីពីរបូលត ណដ្លអាចនិងម្និអាចទទួលយក្បាន។ ម្និម្រតូវ
បញ្ចូ លរបូលតចាេ់ស ើយ។ ការបញ្ចូលរបូលតដ្ណដ្ល ណដ្លអោក្ធាៃ បប់ានបញ្ចូលសៅក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះនោ ាំម្ ន
របេ់អោក្ នឹងម្រតូវបានបដ្ិសេធ។ 

របូលតម្រតូវេាិតក្ោ ងម្របសេទពែ៌ ២៤-ប តី (bit)។ ម្របេិនអោក្សម្របើម្របាេ់ឧបក្រែ៍សេកន ការក្ាំែត ់(settings) 
ម្រតូវណតជាទម្រម្ងម់្របសេទពែ៌ធម្មជាត ិ(True Color)។ េូម្សម្ើលលក្ខខែា តម្រម្ូវបណនាម្សលើការសេកនខាងសម្រកាម្។ 

លក្ខខែា េនិភាគ៖ 

 ទម្រម្ងក់្ាល 
o សបក្ខជនម្រតូវសម្ើលឱ្យចាំកាសម្ រា 
o ក្ាលរបេ់សបក្ខជនម្និម្រតូវសងើយសៅសលើ ឱ្នច ុះ ឬណបរសៅចាំសហៀងស ើយ។ 
o ក្ម្ពេ់របេ់ក្ាលឬទាំហាំតាំបនន់ផ្ទម្ ខ (វេ់ចាបព់ីសលើក្ាល រមួ្ទាាំងេក្ ់ដ្ល់ចងាក ) ម្រតូវណតេាិត

ក្ោ ងរវង ៥០ ភាគរយ សៅ ៦៩ ភាគរយ ននក្ម្ពេ់េរ ប។ ក្ម្ពេ់ណេោក្ (វេ់ចាបព់ីណផ្ោក្ខាង
សម្រកាម្របូភាពដ្ល់ណេោក្) គួរណតេាិតក្ោ ងរវង ៥៦ ភាគរយ សៅ ៦៩ ភាគរយ ននក្ម្ពេ់របូភាព។  

  ទម្រម្ងទ់ាំហាំក្ាលរបូភាពឌជីលីល 
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 េូម្សម្ើលឧទាហរែ៍សៅសគហទាំពរ័េតីពីលក្ខខែា តម្រម្ូវរបូលត 

 នផ្ទខាងសម្រកាយពែ៌ម្រសាល 

o សបក្ខជនម្រតូវេាិតសៅម្ ខនផ្ទណដ្លានពែ៌ធម្មជាត ិម្រសាល 

 ការសផ្លត ត (focus) 
o របូលតម្រតូវណតក្ាំែតស់ដ្ឋយសផ្លត ត 

 ម្និពាក្ណ់វ  ន 

o សបក្ខជនម្និម្រតូវពាក្ណ់វ  នា ឬវតា សផ្េងសទៀតណដ្លសធវើឱ្យប ុះពាល់ម្រទងម់្រទាយនផ្ទម្ ខស ើយ 

 ម្និពាក្ឈ់ោតួក្ាលឬម្កួ្ 

o ឈោួតក្ាល ឬម្កួ្ណដ្លពាក្េ់ម្រាបស់ហត ផ្លសាេន គឺអាចទទួលយក្បាន ប  ណនតឈោួត
ក្ាលម្និម្រតូវបាាំងណផ្ោក្ណាម្យួនននផ្ទម្ ខស ើយ។ សម្រគឿងពាក្ស់លើក្ាលណដ្លម្និានលក្ខែៈ
សាេនម្និម្រតូវអន ញ្ជញ តឱ្យពាក្ស់ ើយ។ របូលតសយធា អាកាេចរែ៍ ឬប គាលិក្ណដ្លាន
ពាក្ម់្កួ្នងឹម្និអាចទទួលយក្បានស ើយ។ 

លក្ខខែា ណផ្ោក្បសចចក្សទេ 

 ការលតរបូឌជីលីលលម៖ី ម្របេិនអោក្លតរបូឌីជីលលលម ីរបូលតសនុះម្រតូវស្ៃើយតបនងឹលក្ខខែា ដូ្ចខាងសម្រកាម្៖ 

o ទម្រម្ងម់្របសេទរបូភាព (Image File Format): របូភាពម្រតូវណតជាម្របសេទ Joint Photographic 

Experts Group (JPEG) 

o ទាំហាំរបូភាព (Image File Size): ទាំហាំរបូភាពជាអតិបរាគឺ ២៤០ គី ូនបត ៍(២៤០ KB) 
o ក្ម្រម្តិនិងទាំហាំទិដ្ាភាពរបូភាព (Image Resolution and Dimensions): ទាំហាំទិដ្ាភាពអបប

បរាិណដ្លអាចទទួលយក្បានគ ឺ៦០០ ផ្ិចណេលេ៍ (ទទឺង) x ៦០០ ផ្ិចណេលេ៍ (ក្ម្ពេ់) 

https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos.html
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រហូតដ្ល់ ១២០០ ផ្ិចណេលេ៍ x ១២០០ ផ្ិចណេលេ៍។ ទាំហាំទិដ្ាភាពផ្ចិណេលេ៍របូភាព
ម្រតូវណតានលក្ខែៈអន បាតសេមើម្រជុងគ្មោ  (ាននយ័ថាក្ម្ពេ់និងទទងឹម្រតូវណតសេមើគ្មោ )។ 

o ពែ៌របូភាព៖ របូភាពម្រតូវណតានពែ៌ធម្មជាត ិ(២៤ ប តិេ៍ក្ោ ងម្យួផ្ចិណេលេ៍)។ រូបភាព
ម្របសេទ ២៤-ប តិ សមម និងេ ឬម្របសេទ ៨-ប តិ នឹងម្និអាចទទួលយក្បានស ើយ។ 

 ការសេកននងិបញ្ចូលរបូលត៖ ម្ នសពលអោក្សេកនម្របសេទរបូភាពម្រពីន ម្រតូវម្របាក្ដ្ថាវស្ៃើយតបសៅនឹង
លក្ខខែា បសចចក្សទេអាំពីពែ៌និងេនិភាគណដ្លបានសលើក្ស ើងខាងសលើ។ សេកនរបូភាពម្រពីនសដ្ឋយ
សម្របើម្របាេ់លក្ខខែា ក្ាំែតឧ់បក្រែ៍សេកនដូ្ចខាងសម្រកាម្៖  

o ក្ម្រម្តិឧបក្រែ៍សេកន (Scanner Resolution): សេកនសៅក្ម្រម្តិយ ងសោចណាេ់ ៣០០ 
ដ្តេ៍់ក្ោ ងម្យួអ ីញ (dpi)។ 

o ទម្រម្ងម់្របសេទរបូភាព (Image File Format): របូភាពម្រតូវណតជាម្របសេទ Joint Photographic 

Experts Group (JPEG) 

o ទាំហាំរបូភាព (Image File Size): ទាំហាំរបូភាពជាអតិបរាគឺ ២៤០ គី ូនបត ៍(២៤០ KB) 
o ក្ម្រម្តិរបូភាព (Image Resolution): ៦០០ ផ្ិចណេលេ៍ x ៦០០ ផ្ិចណេលេ៍ ដ្ល់ ១២០០ 

ផ្ិចណេលេ៍ x ១២០០ ផ្ិចណេលេ៍។ 

o ពែ៌របូភាព៖ ពែ៌ ២៤ ប តិ។ របូភាពពែ៌សមម នងិេ ម្ ូែូម្រក្ូម្ ឬសម្រគសេកល នឹងម្និអាច
ទទួលយក្បានស ើយ។ 

 

 

 

 

េាំែួរណដ្លេួរញឹក្ញាបប់ាំផ្ ត 

លក្ខខែា តម្រម្វូ 

១. សតើពាក្យថា “ម្របជាជនសដ្ើម្” ឬ “ម្របសទេក្ាំសែើ ត” ាននយ័ដូ្ចសម្តច? 

ម្របជាជនសដ្ើម្ភាគសម្រចើនេាំសៅដ្ល់អោក្ណដ្លរេ់សៅក្ោ ងម្របសទេជាក្ល់ាក្ម់្យួ សដ្ឋយម្និគិតអាំពីម្របសទេលាំសៅ 
ឬេញ្ជា តិរបេ់ប គាលសនុះស ើយ។ ម្របជាជនសដ្ើម្ក្អ៏ាចាននយ័ថាជាអោក្ណដ្ល ានេិទធិយក្ម្របសទេក្ាំសែើ ត
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ាម្ (charged) អោក្ណាាោ ក្ ់ជាជាងម្របសទេណដ្លសគសក្ើត សម្រកាម្វធិានននាម្រា ២០២ (ខ) ននចាបេ់តីពអីសនត
ម្របសវេន ៍និងេញ្ជា ត។ិ 

សដ្ឋយសារានការក្ាំែតច់ាំនួនទិដ្ឋា ការ សៅសលើជនអសនត ម្របសវេនណ៍ដ្លចូលម្ក្ពីម្របសទេឬតាំបនេ់ូម្សិាន្តេតណា
ម្យួ ប គាលនមី្យួៗម្រតូវយក្ម្របសទេម្យួជាម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់ខៃួន។ ម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់អោក្េាំសៅសៅសលើ
ម្របសទេណដ្លអោក្ម្រតូវសគរាបស់ៅក្ោ ងការក្ាំែតទ់ិដ្ឋា ការេម្រាបម់្របសទេសនុះ។ ជាទូសៅ ម្របសទេណដ្លានេិទធិ
ដ្ឋក្ព់ាក្យរបេ់អោក្គជឺាម្របសទេណដ្លអោក្សក្ើត។ ប  ណនត អោក្អាចសម្រជើេសរ ើេម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យរបេ់
អោក្ សៅាម្ម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់បតី/ម្របពនធរបេ់អោក្ ឬម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់ឳព ក្ឬាត យរបេ់អោក្ ម្របេិនអោក្
សក្ើតសៅក្ោ ងម្របសទេណដ្លម្និណម្នជាម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់ឳព ក្ាត យអោក្ និងជាម្របសទេណដ្លឪព ក្ាត យរបេ់
អោក្ម្និណម្នជាអោក្រេ់សៅម្រេបចាប ់សៅសពលណដ្លអោក្សក្ើត។ ទាាំងសនុះគឺជាវធិីណដ្លានណតបីប  សណាណ ុះ 
ក្ោ ងការសម្រជើេសរ ើេម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់អោក្។ 

ការបញ្ចូលម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យ ឬម្របសទេក្ាំសែើ តម្និម្រតឹម្ម្រតូវ (ឧ. 
ម្របសទេណដ្លអោក្ម្និានទាំនក្ទ់ាំនងអវីទាាំងអេ់) អាចសធវើឱ្យអោក្បាតប់ងេិ់ទធិសៅក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្។ 

២. សតើខញ ាំសៅណតអាចដ្ឋក្ព់ាក្យបានឬសទ ម្របេិនសបើខញ ាំម្និសក្ើតសៅក្ោ ងម្របសទេណដ្លានេិទធដិ្ឋក្ព់ាក្យផ្ងសនុះ? 

អោក្សៅណតានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យ សៅក្ោ ងកាលៈសទេៈពីរសនុះ។ ទីម្យួ ម្របេិនបតី/ម្របពនធណដ្លទទួលេិទធិជាសបក្ខជន
ាម្រយៈអោក្ណដ្លជាអោក្ដ្ឋក្ស់នោ ត សក្ើតសៅក្ោ ងម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យ អោក្អាចយក្ម្របសទេ 
ក្ាំសែើ តាម្បត/ីម្របពនធអោក្បាន។ សដ្ឋយសារណត អោក្ដ្ឋក្ព់ាក្យសដ្ឋយណផ្អក្សៅសលើបតី/ម្របពនធអោក្ អោក្នងឹម្រតូវបានផ្តល់
ទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនជូ៍នបាន ណតក្ោ ងក្រែីណដ្លបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ ានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេប និងម្រតូវបាន
សចញទិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនជូ៍នប  សណាណ ុះ។ 
អោក្ទាាំងពីរម្រតូវសធវើដ្ាំសែើ រជាម្យួគ្មោ សៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្សដ្ឋយសម្របើម្របាេ់សនោ ត DV សនុះ។ ដូ្ចគ្មោ សនុះណដ្រ 
កូ្នណដ្លសៅក្ោ ងបនទ ក្របេ់អោក្ អាច “យក្ម្របសទេក្ាំសែើ តាម្” ម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់ឳព ក្ឬាត យបាន។  

ទីពីរ អោក្អាច “យក្ម្របសទេក្ាំសែើ តាម្” ម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់ឳព ក្ឬាត យរបេ់អោក្ 
ម្របេិនឳព ក្និងាត យរបេ់អោក្ម្និបានសក្ើត ឬរេ់សៅក្ោ ងម្របសទេក្ាំសែើ តរបេ់អោក្ 
សៅសពលណដ្លអោក្សក្ើតសទសនុះ។ ជាទូសៅ ប គាលាោ ក្ម់្និម្រតូវបានបានចាតទ់ ក្ថាជាម្របជាជនននម្របសទេម្យួ 
ណដ្លពួក្សគម្និបានសក្ើត ឬចូលេញ្ជា តិសដ្ឋយម្រេបចាបស់នុះសទ ម្របេិនជាពួក្សគម្រគ្មនណ់តម្ក្ទេេនក្ិចច 
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(ម្ក្សលង)  េិក្ាក្ោ ងម្របសទេសនុះជាបសណាត ុះអាេនោ ឬក្ម៏្របចាាំការបសណាត ុះអាេនោេម្រាបម់្ ខជាំនួញ
 ឬការងារសផ្េងៗ ក្ោ ងនម្ជាម្រក្ុម្ហ  ន ឬរដ្ឋា េបិាលននម្របសទេម្យួ សម្រៅពីម្របសទេណដ្លអោក្សក្ើត។ 

ម្របេិនជាអោក្សេោើយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តាម្វធិណីាម្យួខាងសលើ អោក្ម្រតូវផ្តល់ជាការពនយល់សៅក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះ 
E-DV ក្ោ ងេាំែួរសលខ ៦។ 

ការបញ្ចូលម្របសទេណដ្លានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យ ឬម្របសទេក្ាំសែើ តម្និម្រតឹម្ម្រតូវ (ឧ. 
ម្របសទេណដ្លអោក្ម្និានទាំនក្ទ់ាំនងអវីទាាំងអេ់) អាចសធវើឱ្យអោក្បាតប់ងេិ់ទធិសៅក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ ។ 

៣. សហត អវមី្របជាជនសដ្ើម្ននម្របសទេម្យួចាំននួម្និានលក្ខែៈេម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបក់្ម្មវធិសីនោ ត DV? 

សគ្មលបាំែងរបេ់សនោ ត DV គឺផ្តល់ឱ្កាេអសនត ម្របសវេនដ៍្ល់ម្របជាជនណដ្លម្និម្ក្ព ី“ម្របសទេណដ្លានជន
អសនត ម្របសវេនស៍ម្រចើន” (high admission)។ ចាបេ់ហរដ្ាអាសម្រកិ្ណចងថា “ម្របសទេណដ្លានជនអសនត ម្របសវេន៍
សម្រចើន” គឺជាម្របសទេណដ្លានម្របជាជនេរ ប ៥០.០០០ នក្ ់ក្ោ ងម្របសេទទិដ្ឋា ការម្រគួសារនិងការងារ ណដ្លបាន
ចូលម្ក្រេ់សៅក្ោ ងេហរដ្ាអាសម្រកិ្ក្ោ ងរយៈសពលម្របាាំនោ ាំច ងសម្រកាយ។ ជាសរៀងរាល់នោ ាំ សាា បន័សេវក្ម្មេញ្ជា តិ
និងអសនត ម្របសវេនរ៍បេ់េហរដ្ាអាសម្រកិ្ (USCIS) ជាអោក្គែនសលើតួសលខននការទទលួចូលនិងការេ ាំេិទធិ
រេ់សៅរបេ់ជនអសនត ម្របសវេនក៍្ោ ងម្របសេទទិដ្ឋា ការម្រគួសារនិងការងារ ក្ោ ងរយៈសពលម្របាាំនោ ាំច ងសម្រកាយ សដ្ើម្បី
ក្ាំែតម់្របសទេណដ្លអាចចាតចូ់លជា “ម្របសទេណដ្លានជនអសនត ម្របសវេនស៍ម្រចើន” សហើយម្របជាជនសដ្ើម្នន 
ម្របសទេទាាំងសនុះនឹងម្រតូវចាតទ់ ក្ថាគ្មម នលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV ម្របចាាំនោ ាំផ្ងណដ្រ។ 
សដ្ឋយសារណតការគែនសនុះម្រតូវបានសធវើស ើងជាសរៀងរាល់នោ ាំ បញ្ា ីម្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ាន លក្ខែៈ 
េម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មនឬ់ម្និម្រគបម់្រគ្មនអ់ាចផ្លៃ េ់បតូរពីម្យួនោ ាំសៅម្យួនោ ាំ។ 

៤. សតើទដិ្ឋា ការ DV នោ ាំ២០១៨ ចាំននួប  នម នណដ្លនងឹផ្តល់ជូនសៅម្របជាជនសដ្ើម្ននតាំបនន់ងិម្របសទេណដ្លានេិទធិ
ដ្ឋក្ព់ាក្យនមី្យួៗ?  

សាា បន័សេវក្ម្មេញ្ជា តនិិងអសនត ម្របសវេនរ៍បេ់េហរដ្ាអាសម្រកិ្ (USCIS) ជាអោក្ក្ាំែតអ់ាំពីចាំននួសនោ ត DV 
ាម្តាំបនជ់ាសរៀងរាល់នោ ាំ ម្រេបសៅាម្របូម្នតណដ្លបានណចងសៅក្ោ ងាម្រា ២០៣ (គ) នន INA ។ ចាំនួនទិដ្ឋា ការ
ណដ្លម្រក្េួងការបរទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងសចញជូនដ្ល់ម្របជាជនសដ្ើម្ននម្របសទេនីម្យួៗ នឹងម្រតូវពឹងណផ្អក្សលើ
ក្ម្រម្តិាម្តាំបនណ់ដ្លបានបសងកើត ចាំនួនសបក្ខជនច ុះស ម្ ុះណដ្លម្ក្ពីម្របសទេនីម្យួៗ និងចាំនួនណដ្លសបក្ខជន
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ជាបស់នោ តណដ្លានលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បទីទួលបានទិដ្ឋា ការ។ ទិដ្ឋា ការណដ្លអាចផ្តល់ជូនសៅ
ម្របជាជនសដ្ើម្ននម្របសទេណាម្យួនឹងម្និសលើេពមី្របាាំពីរភាគរយននទិដ្ឋា ការេរ បស ើយ។ 

៥. សតើានលក្ខខែា តម្រម្វូអវខីៃុះេម្រាបក់្ម្រម្តិេិក្ានងិបទពសិសាធនក៍ារងារ? 

ចាបន់ងិបទបញ្ញតតិរបេ់េហរដ្ាអាសម្រកិ្ តម្រម្ូវថា រាល់សបក្ខជន DV ទាាំងអេ់ម្រតូវណតបញ្ចបក់ារេិក្ាយ ងសោច
ណាេ់ម្រតឹម្ក្ម្រម្តិវទិាល័យ ឬការេិក្ាានតនម្ៃសេមើ ឬានបទពិសសាធនក៍ារងារពីរនោ ាំ ក្ោ ងរយៈសពលម្របាាំ
នោ ាំច ងសម្រកាយសៅក្ោ ងការងារណដ្លតម្រម្ូវឱ្យានការបែត ុះបណាត ល ឬបទពិសសាធនរ៍យៈសពលពីរនោ ាំ។ “ការេិក្ា
ក្ម្រម្តិវទិាល័យ ឬការេិក្ាានតនម្ៃសេមើ” ាននយ័ថាការបញ្ចបក់ារេិក្ាសដ្ឋយសជាគជយ័សលើម្ ខវជិាា ណដ្លម្រតូវ
ចាំណាយសពល ១២នោ ាំ សៅថាោ ក្ប់ឋម្េិក្ានងិម្ធយម្េិក្ាពីេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ឬការបញ្ចបក់ារេិក្ាសដ្ឋយសជាគ
ជយ័ក្ោ ងម្របសទេសផ្េងសទៀតសលើម្ ខវជិាា ផ្ៃូវការសៅថាោ ក្ប់ឋម្េិក្ានងិម្ធយម្េិក្ា ណដ្លម្របោក្ម់្របណហលនឹង
ការេិក្ាថាោ ក្វ់ទិាល័យសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។  ានណតការេិក្ាម្ ខវជិាា ផ្ៃូវការប  សណាណ ុះណដ្លស្ៃើយតបសៅនឹង
លក្ខខែា តម្រម្ូវសនុះបាន។ ក្ម្មវធិីាម្ម្របពន័ធអ ីនសធើែិត ឬេញ្ជញ បម័្រតណដ្លានតនម្ៃសេមើ (ដូ្ចជាេញ្ជញ បម័្រតតនម្ៃ
សេមើទូសៅ (General Equivalency Diploma G.E.D) ម្និអាចទទួលយក្បានស ើយ។ េេ័ត ាងននឯក្សារ
បញ្ជា ក្ក់ារេិក្ា ឬបទពិសសាធនក៍ារងារម្រតូវណតដ្ឋក្ជូ់នម្ន្តនតីក្ ងេ  លសៅសពលេាា េនទ៍ិដ្ឋា ការ។ 

ម្របេិនអោក្ម្និានលក្ខែៈណដ្លស្ៃើយតបសៅនឹងលក្ខខែា ការេិក្ា ឬបទពិសសាធនក៍ារងារសទសនុះ ពាក្យច ុះ
ស ម្ ុះរបេ់អោក្នងឹម្រតូវបានបដ្ិសេធសៅសពលេាា េនទ៍ដិ្ឋា ការ សហើយអោក្និងម្រគួសារអោក្នឹងម្និទទួលបាន
ទិដ្ឋា ការស ើយ។ 

៦. សតើការងារម្របសេទណាណដ្លានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបស់នោ ត DV ? 

ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងសម្របើម្របាេ់ទិនោនយ័ O*Net Online របេ់ម្រក្េួងការងារេហរដ្ាអាសម្រកិ្ 
(DOL) សដ្ើម្បកី្ាំែតល់ក្ខខែា េម្ម្រេបសលើបទពិសសាធនក៍ារងារ។ ម្របពន័ធទនិោនយ័ O*Net Onlineណបងណចក្
បទពិសសាធនក៍ារងារជា “ម្របសេទការងារ” ចាំនួនម្របាាំ។ ម្រេបសពលណដ្លានការងារជាសម្រចើនម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោ ង
សគហទាំពរ័របេ់ DOL ម្និណម្នម្រគបក់ារងារទាាំងអេ់ានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV សនុះសទ។ 
សដ្ើម្បាីនលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនណ់ផ្អក្ាម្លក្ខខែា ការងារ អោក្ម្រតូវណតានបទពិសសាធនព៍ីរនោ ាំ ក្ោ ងរយៈសពលម្របាាំនោ ាំ
ច ងសម្រកាយ សលើការងារណដ្លបានចាតចូ់លសៅក្ោ ងការសម្រតៀម្វជិាា ជីវៈជាក្ល់ាក្ ់(Specific Vocational 

Preparation (SVP) ណដ្លានក្ម្រម្តិ ៧.០ ឬ ខពេ់ជាងសនុះ។   

http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
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ម្របេិនអោក្ម្និបានស្ៃើយតបសៅនឹងលក្ខខែា ការេិក្ា ឬបទពិសសាធនក៍ារងារសទសនុះ ពាក្យច ុះស ម្ ុះ
របេ់អោក្នឹងម្រតូវបានបដ្ិសេធសៅសពលេាា េនទ៍ិដ្ឋា ការ សហើយអោក្និងម្រគសួារអោក្នងឹម្និទទួលបានទិដ្ឋា ការ
ស ើយ។ 

៧. សតើខញ ាំអាចណេវងរក្ការងារណដ្លានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបស់នោ ត DV សៅក្ោ ងម្របពន័ធទនិោនយ័ O*Net 

Online របេ់ម្រក្េួងការងារេហរដ្ាអាសម្រកិ្បានសដ្ឋយដូ្ចសម្តច? 

សៅសពលអោក្េាិតក្ោ ងសគហទាំពរ័ O*Net Online េូម្អន វតតាម្ជាំោនខាងសម្រកាម្សដ្ើម្បកី្ាំែតថ់ាការងាររបេ់
អោក្ានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនឬ់សទ៖ 

 ១. សម្រកាម្ “Find Occupation” សម្រជើេសរ ើេ “Job Family” ពីារាងណដ្លបានទាញច ុះ 
 ២. ណេវងរក្ាម្រយៈ “Job Family” សម្រជើេសរ ើេសហើយ ច ច “GO” 
 ៣. ច ចសលើ (link) េម្រាបក់ារងារជាក្ល់ាក្រ់បេ់អោក្ 
 ៤. សម្រជើេសរ ើេម្របអប ់“Job Zone” សដ្ើម្បណីេវងរក្សលខម្របសេទការងារណដ្លបានក្ាំែត ់និងក្ម្រម្តិ
ក្ាំែតក់ារសម្រតៀម្វជិាា ជីវៈជាក្ល់ាក្ ់(SVP). 
ឧទាហរែ៍ សម្រជើេសរ ើេ Aerospace Engineers ។ សៅខាងសម្រកាម្ Summary Report for Aerospace 

Engineers សម្រកាម្ណផ្ោក្ Job Zone អោក្នឹងស ើញ Job Zone 4 ក្ម្រម្តិ SVP ៧.០ សៅ < ៨.០ ។ សដ្ឋយសម្របើ
ម្របាេ់ឧទាហរែ៍សនុះ Aerospace Engineers គឺជាការងារានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មន។់ 

េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្ េូម្សម្ើល សនោ ត DV - សគហទាំពរ័អាំពីបញ្ា ីការងារ ។ 

៨. សតើានការក្ាំែតអ់ាយ អបបបរាសៅក្ោ ងការដ្ឋក្ព់ាក្យក្ោ ងក្ម្មវធិសីនោ ត E-DV ឬសទ? 

ម្និានការក្ាំែតអ់ាយ ក្ោ ងការដ្ឋក្ព់ាក្យស ើយ ប  ណនតលក្ខខែា តម្រម្ូវការការេិក្ាថាោ ក្វ់ទិាល័យ ឬបទ
ពិសសាធនក៍ារងារេម្រាបស់បក្ខជនចម្បងនីម្យួៗសៅសពលដ្ឋក្ព់ាក្យ នឹងសធវើឱ្យសបក្ខជនភាគសម្រចើនណដ្លាន
អាយ សម្រកាម្ ១៨ នោ ាំបាតប់ងេិ់ទធិក្ោ ងការដ្ឋក្ព់ាក្យ។  

ការបាំសពញពាក្យច ុះស ម្ ុះសអ ិចម្រតនិូចេម្រាបក់្ម្មវធីិសនោ ត DV 

៩. សតើខញ ាំអាចដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះសៅសពលណាបាន? 

http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
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រយៈសពលដ្ឋក្ព់ាក្យសនោ ត DV នោ ាំ ២០១៨ នឹងចាបស់ផ្តើម្ពីសា ង ១២៖០០ (នលៃម្រតង)់ Eastern Daylight Time 

(EDT) (GMT-4) នលៃអងាា រ ទី៤ ណខត លា នោ ាំ២០១៦ រហូតដ្ល់សា ង១២៖០០ (នលៃម្រតង)់ Eastern Standard 

Time (EST) (GMT-5) នលៃចន័ទ ទី៧ ណខវចិឆិកា នោ ាំ២០១៦។ ជាសរៀងរាល់នោ ាំ ានសបក្ខជនរាបល់ាននក្ប់ាន
ដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះ។ ការក្ាំែតរ់យៈសពលច ុះស ម្ ុះសៅកាលបរសិចឆទខាងសលើសនុះ ធានថាសបក្ខជនម្រតូវបាន 
ជូនដ្ាំែឹងសដ្ឋយទានស់ពលសវលា ម្រពម្ទាាំងផ្តល់ឱ្យទាាំងសបក្ខជនទិដ្ឋា ការ និងសាា នទូតនងិសាា នក្ ងេ  លរបេ់ 
សយើងក្ោ ងការសរៀបចាំនិងបញ្ចបក់្រែីនីម្យួៗសដ្ើម្បផី្តល់ជាទិដ្ឋា ការ។  

សយើងសលើក្ទឹក្ចិតតអោក្ក្ោ ងការដ្ឋក្ព់ាក្យក្ោ ងអាំ  ង សពលច ុះស ម្ ុះឱ្យបានរេួរាន។់ ការច ុះស ម្ ុះដ្ស៏លើេល បន
សពលជិតបញ្ចបន់នការច ុះស ម្ ុះ អាចនឹងសធវើឱ្យម្របពន័ធ ទិនោនយ័ដ្ាំសែើ រការយឺត។ ការច ុះស ម្ ុះសម្រកាយសពលនលៃម្រតង ់
EST នលៃអងាា រ ទី៧ ណខវចិឆិកា នម ាំ២០១៦ នឹងម្និម្រតូវបានទទួលយក្បានស ើយ។ 

១០. ខញ ាំសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ សតើខញ ាំអាចច ុះស ម្ ុះក្ម្មវធិ ីDV បានឬសទ? 

បាន។ សបក្ខជនច ុះស ម្ ុះអាចេាិតសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ឬក្ោ ងម្របសទេម្យួសផ្េងសទៀត សហើយពាក្យច ុះស ម្ ុះអាច
ដ្ឋក្ព់ីទីណាក្ប៏ាន។ 

១១. សតើខញ ាំអាចច ុះស ម្ ុះបានណតម្តងសទណម្នសទ ក្ោ ងអាំ  ងសពលច ុះស ម្ ុះ? 

ណម្ន។ ចាបអ់ន ញ្ជញ តឱ្យានការច ុះស ម្ ុះណតម្យួប  សណាណ ុះេម្រាបស់បក្ខជនាោ ក្ក់្ោ ងរដូ្វកាលច ុះស ម្ ុះនីម្យួៗ។ 
ម្រក្េួងការបរសទេសម្របើម្របាេ់បសចចក្វទិាទាំសនើប ណដ្លអាចដ្ឹងថាានពាក្យច ុះស ម្ ុះសម្រចើនដ្ង។ 
សបក្ខជនណដ្លានពាក្យច ុះស ម្ ុះសម្រចើនជាងម្យួ នឹងម្រតូវ បាតប់ងេិ់ទធកិ្ោ ងក្ម្មវធិី DV ។ 

១២. សតើបត/ីម្របពនធខញ ាំ នងិខញ ាំអាចដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះសផ្េងគ្មោ បានឬសទ? 

បាន។ បតី/ម្របពនធ អាចដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះ សផ្េងគ្មោ បាន ម្របេិនពួក្សគានលក្ខែៈេម្បតតិណដ្លេម្ម្រេប។ 
ម្របេិនបត/ីម្របពនធអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ 
បតី/ម្របពនធម្យួសទៀតានេិទធដិ្ឋក្ព់ាក្យជាបត/ីម្របពនធណដ្លទទួលេិទធិាម្រយៈបតី/ម្របពនធណដ្លជាបស់នោ តបាន។ 

១៣. សតើេាជកិ្ម្រគសួារណាខៃុះណដ្លខញ ាំម្រតវូបញ្ចូលសៅក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះ DV របេ់ខញ ាំ? 

បត/ីម្របពនធ៖ ម្របេិនអោក្សរៀបការសដ្ឋយម្រេបចាប ់អោក្ម្រតូវបញ្ចូ លបតី/ម្របពនធអោក្ម្និថាសគរេ់សៅជាម្យួអោក្ ឬាន
បាំែងសធវើអសនត ម្របសវេនស៍ៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ក្ស៏ដ្ឋយ។ អោក្ម្រតូវបញ្ចូ លបត/ីម្របពនធអោក្ សបើសទាុះបីជាបចច បបនោសនុះ
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អោក្ក្ាំព ងរេ់សៅណបក្គ្មោ ក្ស៏ដ្ឋយ សលើក្ណលងណតអោក្បានរេ់សៅណបក្គ្មោ ាម្ចាប ់(ឧ. ានក្ិចចម្រពម្សម្រពៀងជាលាយ
លក្ខែ៍អក្េរទទួលសាា ល់សដ្ឋយត លាការ ឬសេចក្តីេសម្រម្ចពីត លាការ)។ ម្របេិនអោក្បានរេ់សៅណបក្គ្មោ ាម្
ចាបស់ហើយ អោ ក្ម្និចាាំបាចប់ញ្ចូ លបតី/ម្របពនធអោក្សទ ប  ណនតម្របេិនអោក្បញ្ចូ ល ក្អ៏ោក្នឹងម្និម្រតូវបានរងពិនយ័សនុះ
ស ើយ។ ម្របេិនអោក្បានណលងលុះគ្មោ សហើយ ឬបតី/ម្របពនធអោក្បានទទួលម្រែភាព អោក្ម្និចាាំបាចប់ញ្ចូ លពួក្គ្មត់
ក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ស ើយ។ 

ក្រែីសលើក្ណលងណតម្យួគតេ់ម្រាបល់ក្ខខែា តម្រម្ូវសនុះគមឺ្របេិនបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្ានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជា
ជនានេិទធរិេ់សៅម្រេបចាបរ់ចួសៅសហើយសនុះ។ បតី/ម្របពនធណដ្លានណដ្លានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជាជនាន
េិទធរិេ់សៅម្រេបចាបន់ឹងម្និតម្រម្ូវឱ្យ ឬសចញទិដ្ឋា ការសនោ ត DV ជូនស ើយ។ ដូ្ចសនុះ ម្របេិនអោក្សម្រជើេសរ ើេ 
“married and my spouse IS a US citizen or U.S LPR (សរៀបការសហើយ សហើយបតី/ម្របពនធខញ ាំជាជនជាតិ
អាសម្រកិ្កាាំង ឬជាជនានេិទធិរេ់សៅម្រេបចាបស់ៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្)” សៅក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ អោក្នងឹ
ម្និអាចបញ្ចូលពត័ា៌នបណនាម្សទៀតអាំពីបត/ីម្របពនធរបេ់អោក្សទៀតបានស ើយ។ 

 

កូ្ន៖ អោក្ម្រតូវបញ្ចូ លពត័ា៌នអាំពីកូ្នៗអោក្ទាាំងអេ់ណដ្លសៅរេ់ ណដ្លម្និទានស់រៀបការ និងណដ្លានអាយ សម្រកាម្ 
២១ នោ ាំ គិតម្រតឹម្សពលអោក្ដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះ DV សលើក្ដ្ាំបូង ម្និថាពួក្សគជាកូ្នបសងកើតរបេ់អោក្ ឬជាកូ្នច ង 
(សបើសទាុះបីជាអោក្បានណលងលុះពីឳព ក្/ាត យរបេ់កូ្នៗសនុះក្ស៏ដ្ឋយ) កូ្នៗរបេ់បត/ីម្របពនធអោក្ ឬ
កូ្នៗណដ្លអោក្បានយក្ម្ក្ចិញ្ច ឹម្សដ្ឋយម្រេបសៅាម្ចាបរ់បេ់ម្របសទេអោក្។ បញ្ចូលពត័ា៌នកូ្នៗណដ្លាន
អាយ សម្រកាម្ ២១ នោ ាំ គិតម្រតឹម្សពលអោក្ ដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះសអ ិចម្រតូនិចសលើក្ដ្ាំបូង សបើសទាុះបីកូ្នៗទាាំងសនុះម្និ
សាោ ក្ស់ៅជាម្យួអោក្ ឬអោក្ម្និានបាំែងឱ្យពកួ្សគចូលសៅរេ់សៅសម្រកាម្េិទធិក្ម្មវធិីសនោ ត DV ក្ស៏ដ្ឋយ។ 
អោក្ម្និចាាំបាចប់ញ្ចូ លពត័ា៌នអាំពីកូ្នៗ ណដ្លានេញ្ជា តិអាសម្រកិ្ ឬជាអោក្ានេិទធិរេ់សៅម្រេបចាបស់ ើយ 
ប  ណនតម្របេិនអោក្បញ្ចូ ល ក្អ៏ោក្នឹងម្និម្រតូវបានរងពិនយ័សនុះស ើយ។ 

ឳព ក្ាត យឬបងបអូនបសងកើតរបេ់សបក្ខជនគ្មម នេិទធិទទួលទដិ្ឋា ការ DV ក្ោ ងនម្ជាអោក្សៅក្ោ ងបនទ ក្សទ សហើយម្និគួរ
បញ្ចូ លសៅក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្សនុះស ើយ។ 

ម្របេិនអោក្បញ្ចូ លេាជិក្ម្រគួសារអោក្សៅក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះ ពួក្សគម្និចាាំបាចដ់្ឋក្ព់ាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការ ឬម្រតូវសធវើ
អសនត ម្របសវេន ៍ឬសធវើដ្ាំសែើ រជាម្យួអោក្ស ើយ។ ប  ណនត ម្របេិនអោក្ខក្ខានក្ោ ងការបញ្ចូលអោក្សៅក្ោ ងបនទ ក្ណដ្ល
ានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេបសៅក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះដ្ាំបងូរបេ់អោក្សនុះ ក្រែីរបេ់អោក្នឹងម្រតូវបានបដ្ិសេធ
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សៅសពលអោក្េាា េនទ៍ិដ្ឋា ការ សហើយនឹងម្និានទិដ្ឋា ការសចញជូនអោក្ ឬេាជិក្ម្រគួសារអោក្ស ើយ។ ក្រែីសនុះ
អន វតតណតសៅសលើអោក្ណដ្លជាេាជិក្ម្រគួសារ សៅសពលដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះរដ្ាំបូងប  សណាណ ុះ ម្និណម្នអន វតតចាំសពាុះ
េាជិក្ម្រគួសារណដ្លានសៅសពលសម្រកាយការច ុះស ម្ ុះសនុះស ើយ។ ម្របេិនបតី/ម្របពនធរបេ់អោក្ានលក្ខែៈ
េម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មន ់សគសៅណតអាចដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះសផ្េងម្យួសទៀត សទាុះបីជាសគម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោ ងពាក្យច ុះ
ស ម្ ុះរបេ់អោក្ក្ស៏ដ្ឋយ ឱ្យណតពាក្យច ុះស ម្ ុះទាាំងពីរសនុះានពត័ា៌នលម្អតិអាំពអីោក្សៅក្ោ ងបនទ ក្ទាាំងអេ់សៅ
ក្ោ ងម្រគួសារអោក្ (េូម្សម្ើល េាំែួរេួរសម្រចើនបាំផ្ តសលខ ១២ ខាងសលើ) 

១៤. សតើខញ ាំម្រតវូណតដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះសនុះសដ្ឋយខៃួនឯងផ្លទ ល់ ឬអាចានអោក្ដ្នទបាំសពញជាំនេួខញ ាំបាន? 

អោក្ម្រតូវបានសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យសរៀបចាំនិងដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះសដ្ឋយខៃួនអោក្ផ្លទ ល់ ប  ណនតអោក្អាចឱ្យអោក្ដ្នទដ្ឋក្ព់ាក្យ
ច ុះស ម្ ុះជូនអោក្បាន។ ម្និថាអោក្ដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះសដ្ឋយខៃួនឯង ឬាម្រយៈសម្ធាវ ីម្តិតេក្ត ិសាចញ់ាត ិឬអោក្
ដ្នទក្ស៏ដ្ឋយ ានណតពាក្យច ុះស ម្ ុះម្យួប  សណាណ ុះជាស ម្ ុះរបេ់អោក្។ ក្ោ ងនម្ជាសបក្ខជនច ុះស ម្ ុះ អោក្ម្រតូវ
ទទួលខ េម្រតូវសដ្ើម្បធីានថាពត័ា៌នទាាំងឡាយសៅក្ោ ងពាក្យច ុះស ម្ ុះគឺម្រតឹម្ម្រតូវ និងសពញសលញ។ ពាក្យច ុះ
ស ម្ ុះទាាំងឡាយណាណដ្លម្និម្រតឹម្ម្រតូវ ឬម្និសពញសលញនឹង សធវើឱ្យអោក្បាតប់ងេិ់ទធិក្ោ ងក្ម្មវធិ ីDV ។ 
សបក្ខជនច ុះស ម្ ុះគួររក្ាសលខបញ្ជា ក្ ់(confirmation number) សដ្ឋយខៃួនឯង ដូ្ចសនុះពួក្សគអាចពិនិតយ
សម្ើលសាា នភាពពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់សគ សដ្ឋយសម្របើម្របាេ់ Entrant Status Check ាម្រយៈសគហទាំពរ័ 
dvlottery.state.gov ។ សបក្ខជនដ្ឋក្ព់ាក្យគួររក្ាការចូលសៅកានគ់ែនអី ីណម្ លណដ្លសម្របើម្របាេ់សៅក្ោ ងការ
ដ្ឋក្ព់ាក្យ E-DV ។ 

១៥. ខញ ាំបានច ុះស ម្ ុះេ ាំទដិ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនក៍្ោ ងម្របសេទម្យួសផ្េងសទៀត។ សតើខញ ាំសៅណតអាចដ្ឋក្ព់ាក្យក្ោ ងក្ម្មវធិី
សនោ ត DV បានឬសទ? 

បាន។ 

១៦. សតើសៅសពលណាសនោ ត E-DV បញ្ចូលសៅក្ោ ងអ នីសធើែិត? 

អោក្អាចចូលាម្ម្របពន័ធអ ីនសធើែិតអាំ  ងសពលច ុះស ម្ ុះចាបស់ផ្តើម្ពីសា ង ១២៖០០ (នលៃម្រតង)់ Eastern 

Daylight Time (EDT) (GMT-4) សៅនលៃអងាា រ ទី៤ ណខត លា នោ ាំ២០១៦ សហើយបញ្ចបស់ៅសា ង ១២៖០០ 
(នលៃម្រតង)់ Easter Standard Time (EST) (GMT-5) សៅនលៃចន័ទ ទី៧ ណខវចិឆិកា នោ ាំ២០១៦។ 

http://www.dvlottery.state.gov/
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១៧. សតើខញ ាំអាចទាញយក្ (download) នងិរក្ាទ ក្ (save) ពាក្យច ុះស ម្ ុះ E-DV ជាទម្រម្ងក់្ម្មវធិ ីword សហើយ
បាំសពញវសៅសពលសម្រកាយបានណដ្រសទ? 

សទ។ អោក្នឹងម្និអាចរក្ាទ ក្ពាក្យច ុះស ម្ ុះ E-DV ជាក្ម្មវធិីម្យួសផ្េងសទៀតសដ្ើម្បបីាំសពញសៅសពលសម្រកាយ
បានស ើយ។ ពាក្យច ុះស ម្ ុះ E-DV គឺានណតជាទម្រម្ងអ់ ីនសធើែិតប  សណាណ ុះ។ អោក្ម្រតូវណតបាំសពញពត័ា៌ននិង
បញ្ចូ លសៅសលើអ ីនសធើែិត។ 

១៨. សតើខញ ាំអាចរក្ាទ ក្ (save) ពាក្យច ុះស ម្ ុះសៅសលើអ នីសធើែិតសហើយបាំសពញវសៅសពលសម្រកាយបានណដ្រសទ? 

សទ។ ទម្រម្ងព់ាក្យច ុះស ម្ ុះ E-DV ម្រតូវបានក្ាំែតឱ់្យបាំសពញនិងបញ្ចូ លក្ោ ងសពលណតម្តងប  សណាណ ុះ។ អោក្ានរយៈ
សពល ៦០នទ ីរាបច់ាបព់ីសពលអោក្ទាញយក្ (download) ពាក្យ ម្ក្បាំសពញនិងបញ្ចូលពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្
ាម្រយៈសគហទាំពរ័ E-DV។ ម្របេិនអោក្បាំសពញហួេព ី៦០នទ ីសហើយម្និទានប់ានបញ្ចូលពាក្យច ុះស ម្ ុះាម្
ម្របពន័ធសអ ិចម្រតូនចិសទសនុះ ម្របពន័ធក្ ាំពយូទរ័នឹងល បសចាលពត័ា៌នណដ្លបានបញ្ចូលទាាំងអេ់។ ម្របពន័ធក្ ាំពយូទរ័នងឹ
ល បសចាលរាល់ពាក្យច ុះស ម្ ុះទាាំងឡាយណាណដ្លានពត័ា៌នម្និសពញសលញ សធវើដូ្ចសនុះពាក្យេ ាំទាាំងសនុះ
នឹងម្និម្រតូវសគរាបថ់ាជាពាក្យច ុះស ម្ ុះណដ្លេទួនគ្មោ នឹងពាក្យណដ្លបាំសពញសពញសលញសហើយសៅសពលសម្រកាយ។ 
េូម្អានការណែនាំសនោ ត DV ឱ្យបានលអិតលអន ់ម្ នអោក្ចាបស់ផ្តើម្បាំសពញពាក្យសលើម្របពន័ធអ ីនសធើែិត 
សធវើដូ្ចសនុះអោក្ដ្ឹងចាេ់ថាពត័ា៌នអវណីដ្លអោក្ម្រតូវការ។  

១៩. ខញ ាំម្និានឧបក្រែ៍សេកនសទ។ សតើខញ ាំអាចបញ្ាូ នរបូលតសៅនរណាាោ ក្ស់ៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្សដ្ើម្បសីេកន រក្ាទ ក្ 
(save) សហើយសផ្ញើាម្នម្របេែីយម៍្ក្ឱ្យខញ ាំវញិ សដ្ើម្បខីញ ាំអាចសម្របើវេម្រាបព់ាក្យច ុះស ម្ ុះខញ ាំបានឬសទ?  

បាន ឱ្យណតរបូលតសនុះានលក្ខែៈេម្ម្រេបសៅាម្លក្ខខែា តម្រម្ូវសៅក្ោ ងការណែនាំ សហើយម្រតូវបាន
បញ្ចូលាម្ម្របពន័ធសអ ិចម្រតនូិច និងក្ោ ងសពលជាម្យួការបាំសពញពាក្យច ុះស ម្ ុះ E-DV។ អោក្ម្រតូវានរបូលតណដ្ល
បានសេកនសហើយសៅក្ោ ងនដ្ សៅសពលអោក្ក្ាំព ងច ុះស ម្ ុះាម្អ ីនសធើែិត។ 
របូលតនិងពាក្យច ុះស ម្ ុះសនុះម្និអាចបញ្ចូលសៅសពលសផ្េងគ្មោ បានស ើយ។ ពាក្យច ុះស ម្ ុះទាាំងម្ូល 
(របូលតនិងពាក្យ) អាចដ្ឋក្ា់ម្ម្របពន័ធសអ ិចម្រតនូិចពីេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ឬពីម្របសទេសផ្េង។  

២០. សយងាម្នតីវិធិ ីម្របពន័ធក្ ាំពយូទរ័នងឹបដ្សិេធពាក្យច ុះស ម្ ុះ E-DV របេ់ខញ ាំ ម្របេិនរបូលតខញ ាំម្និានលក្ខែៈ
ម្រគបម់្រគ្មន។់ សតើខញ ាំអាចដ្ឋក្ព់ាក្យស ើងវញិបានឬសទ? 
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បាន ម្របេិនសបើពាក្យការបញ្ចូលពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ម្រតូវបានបាំសពញម្រតឹម្សា ង ១២ នលៃម្រតង ់Eastern 
Standard Time (EST) (GMT-5) សៅនលៃចន័ទ ទី៧ ណខវចិឆិកា នោ ាំ២០១៦។ ម្របេិនរបូលតរបេ់អោក្ានលក្ខែៈ
ម្និម្រគបម់្រគ្មន ់ពាក្យរបេ់អោក្នឹងម្រតូវបានបដ្ិសេធសដ្ឋយសគហទាំពរ័ E-DV ដូ្ចសនុះអោក្នឹងម្និទទួលបានការជូន
ពត័ា៌នបញ្ជា ក្ ់(confirmation notice) សទ។ ប  ណនត សដ្ឋយសារណតភាពម្និសទៀងទាតរ់បេ់ម្របពន័ធអ ីនសធើែិត អោក្
អាចនឹងម្និទទួលពត័ា៌នបដ្ិសេធភាៃ ម្ៗស ើយ។ ម្របេិនអោក្អាចណក្តម្រម្ូវរបូលត សហើយបញ្ាូ ន Form Part One 
ឬ Two ម្តងសទៀតក្ោ ងរយៈសពល ៦០នទ ីអោក្អាចនងឹច ុះស ម្ ុះបានសដ្ឋយសជាគជយ័។ ម្និដូ្សចាោ ុះសទ អោក្នងឹម្រតូវ
ចាបស់ផ្តើម្ដ្ាំសែើ រការសនុះជាលមីម្តងសទៀត។ អោក្អាចសាក្លបងដ្ឋក្ព់ាក្យសម្រចើនដ្ងាម្ណដ្លចាាំបាច ់រហូតដ្ល់ពាក្យ
ណដ្លសពញសលញម្រតូវបានទទួល សហើយការជូនពត័ា៌នបញ្ជា ក្ម់្រតូវបានបញ្ាូ ន។ សៅសពលអោក្ទទួលបានការជូន
ពត័ា៌នបញ្ជា ក្ស់ហើយ ាននយ័ថាពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ានលក្ខែៈសពញសលញ សហើយអោក្ម្និគួរដ្ឋក្ព់ាក្យ
ច ុះស ម្ ុះបណនាម្សទៀតស ើយ។ 

២១. សតើខញ ាំអាចទទលួការជូនពត័ា៌នបញ្ជា ក្ស់អ ិចម្រតនូចិបាននបប់  ណាណ  បនទ បព់ខីញ ាំដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះសហើយ? 

អោក្គួរណតទទួលបានការជូនពត័ា៌នបញ្ជា ក្ភ់ាៃ ម្ៗ រមួ្ទាាំងសលខកូ្តបញ្ជា ក្ណ់ដ្លអោក្ម្រតូវណតក្តន់ងិរក្ាទ ក្។ ប  ណនត 
ភាពម្និសទៀងទាតរ់បេ់ម្របពន័ធអ ីនសធើែិតអាចសធវើឱ្យានការពនារសពល។ អោក្អាចច ចប ូត ង “Submit” សម្រចើនដ្ង
ាម្ណដ្លចាាំបាច ់រហូតដ្ល់ពាក្យណដ្លសពញសលញម្រតូវបញ្ាូ ន សហើយអោក្ទទួលបានការជូនពត័ា៌នបញ្ជា ក្។់ ប  ណនត 
សៅសពលអោក្ទទួលបានការជូនពត័ា៌នបញ្ជា ក្ស់ហើយ អោក្ម្និម្រតូវបញ្ចូ លពត័ា៌នម្តងសទៀតស ើយ។ 

២២.  ខញ ាំបានច ចប តូ ង “Submit” សហើយ ប  ណនតម្និបានទទលួសលខកូ្តបញ្ជា ក្ ់(Confirmation Number) សទ។ 
ម្របេិនខញ ាំបញ្ចូលពាក្យច ុះស ម្ ុះម្យួសទៀត សតើខញ ាំនងឹម្រតវូបានបដ្សិេធឬសទ? 

ម្របេិនអោក្ម្និបានទទលួសលខកូ្តបញ្ជា ក្ស់ទ ពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់អោក្ម្និម្រតវូបានបញ្ចូលក្ោ ងម្របពន័ធក្ ាំពយូទរ័ស ើយ។ 
អោក្ម្រតវូណតបញ្ចូលពាក្យច ុះស ម្ ុះម្យួសទៀត។ វនងឹម្និម្រតវូបានចាតចូ់លថាេទួនគ្មោ ស ើយ។ សៅសពល
ណដ្លអោក្ទទលួបានសលខកូ្តបញ្ជា ក្ស់ហើយ អោក្ម្និម្រតវូបញ្ចូលពត័ា៌នរបេ់អោក្បណនាម្សទៀតស ើយ។ 

ការសម្រជើេសរ ើេ 

២៣. សតើសធវើដូ្ចសម្តចសទើបខញ ាំដ្ងឹថាខញ ាំជាបស់នោ ត? 

អោក្ម្រតូវសម្របើសលខកូ្តបញ្ជា ក្ ់(confirmation number) សដ្ើម្បចូីលសៅកានក់ារណ្ក្សាា នភាពសបក្ខជន (Entrant 

Status Check) ណដ្លានសៅក្ោ ងសគហទាំពរ័ E-DV ាម្រយៈ dvlottery.state.gov ចាបព់ីនលៃទី២ ណខឧេភា 
នោ ាំ២០១៧ ដ្ល់នលៃទី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០១៨។ Entrant Status Check គឺជាវធិីណតម្យួគតណ់ដ្លម្រក្េួងការ

http://www.dvlottery.state.gov/
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បរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងផ្តល់ដ្ាំែឹងដ្ល់អោក្ ម្របេិនអោក្ជាបស់នោ ត ក្ដូ៏្ចជាផ្តល់ការណែនាំបណនាម្អាំពីពាក្យ
េ ាំទិដ្ឋា ការរបេ់អោក្ និងផ្តល់ពត័ា៌នដ្ល់អោក្អាំពកីាលបរសិចឆទនិងសពលសវលាេាា េនទ៍ិដ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន។៍ 
ានណតសគហទាំពរ័ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ណតម្យួគតណ់ដ្លបានទទួលេិទធ ិេម្រាបព់ាក្យច ុះស ម្ ុះ
ាម្អ ីនសធើែិតក្ោ ងក្ម្មវធិទីដិ្ឋា ការសនោ ត DV និងការណ្ក្សាា នភាពសបក្ខជន (Entrant Status Check) គឺ 
dvlottery.state.gov ។ 

ម្រក្េួងការបរសទេនឹងម្និទាក្ទ់ងអោក្សដ្ើម្បមី្របាបថ់ាអោក្ជាបស់នោ តសនុះស ើយ (េូម្សម្ើល េាំែួរេួរញឹក្ញាប់
បាំផ្ តសលខ ២៣)។ 

២៤. សតើសធវើដូ្ចសម្តចសទើបខញ ាំដ្ងឹថាខញ ាំម្និជាបស់នោ ត? សតើខញ ាំនងឹម្រតវូបានផ្តល់ដ្ាំែឹងអវឬីសទ? 

ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងម្និផ្តល់ដ្ាំែឹងដ្ល់អោក្សដ្ឋយផ្លទ ល់ស ើយ ម្របេិនពាក្យច ុះស ម្ ុះរបេ់
អោក្ម្និម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ។ អោក្អាចណ្ក្សាា នភាពពាក្យច ុះស ម្ ុះសនោ ត DV នោ ាំ ២០១៨ ាម្រយៈ Entrant 

Status Check សលើសគហទាំពរ័  E-DV ាម្រយៈ dvlottery.state.gov ចាបព់ីនលៃទី២ ណខឧេភា នោ ាំ២០១៧ 
ដ្ល់នលៃទ៣ី០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០១៨។ េូម្រក្ាសលខកូ្តបញ្ជា ក្រ់បេ់អោក្រហូតដ្ល់យ ងសោចណាេ់ម្រតឹម្នលៃទ ី
៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០១៨។ (ពត័ា៌នសាា នភាពេម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំម្ ន DV នោ ាំ២០១៧ អាចចូលសៅ
សម្ើលបានចាបព់ីនលៃទ៣ី ណខឧេភា នោ ាំ២០១៦ ដ្ល់នលៃទី ៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០១៧)។ 

២៥. សតើខញ ាំម្រតវូសធវើដូ្ចសម្តចម្របេិនខញ ាំបាតស់លខកូ្តបញ្ជា ក្ ់(confirmation number) របេ់ខញ ាំ? 

អោក្ម្រតូវានសលខកូ្តបញ្ជា ក្ស់ដ្ើម្បចូីលសៅ Entrant Status Check ។ ឥ ូវសនុះានឧបក្រែ៍ (tool) ណដ្លអាច
សម្របើម្របាេ់បានសៅក្ោ ង  Entrant Status Check (ESC) សៅសលើសគហទាំពរ័របេ់ E-DV ណដ្លនឹងអន ញ្ជញ តឱ្យអោក្
ទាញយក្សលខកូ្តបញ្ជា ក្រ់បេ់អោក្ ាម្រយៈអាេយដ្ឋា នអ ីណម្ លណដ្លអោក្បានច ុះស ម្ ុះ សដ្ឋយបញ្ចូលនូវ
ពត័ា៌នផ្លទ ល់ខៃួនម្យួចាំនួនសដ្ើម្បបីញ្ជា ក្ព់ីអតតេញ្ជញ ែរបេ់អោក្។ 

សាា នទូតអាសម្រកិ្និងសាា នក្ ងេ  ល ម្រពម្ទាាំងម្ជឈម្ែា លសាា នក្ ងេ  លសខនលក័្គ ី(Kentucky Consular 

Center) ម្និអាចណ្ក្សាា នភាពសនោ តជូនអោក្ ឬផ្តល់ជាសលខកូ្តបញ្ជា ក្រ់បេ់អោក្សដ្ឋយផ្លទ ល់បានសទ (សម្រៅណតពី
ាម្រយៈឧបក្រែ៍ទាញយក្ Entrant Status Check ប  សណាណ ុះ)។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្និ
អាចផ្តល់ជាបញ្ា ីអោក្ជាបស់នោ តសដ្ើម្បបីនតដ្ាំសែើ រការទិដ្ឋា ការបានស ើយ។  

២៦. សតើខញ ាំនងឹទទលួបានពត័ា៌នពមី្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ាម្រយៈអ ណីម្ លឬនម្របេែីយឬ៍សទ? 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/


22 
 

ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងម្និជូនជាលិខតិពត័ា៌នអវដី្ល់អោក្ស ើយ។ រដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្
នឹងម្និសផ្ញើជាអ ីណម្ លសដ្ើម្បផី្តល់ពត័ា៌នដ្ល់ប គាលណាម្យួថាពួក្សគជាបស់នោ តស ើយ សហើយក្ន៏ឹងម្និានគសម្រាង
ថានឹងសម្របើម្របាេ់អ ីណម្ លេម្រាបស់គ្មលបាំែងសនុះក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ២០១៨ សនុះណដ្រ។ ម្របេិនអោក្ជា
សបក្ខជនជាបស់នោ ត អោក្នងឹទទួលបានណតពត័ា៌នអ ីណម្ លអាំពីការេាា េនទ៍ិដ្ឋា ការរបេ់អោក្បនទ បព់ីអោក្បានស្ៃើយ
តបសៅនឹងពត័ា៌នអាំពីសេចក្តីណែនាំសៅសលើ Entrant Status Check ប  សណាណ ុះ ។ អ ីណម្ លទាាំងសនុះនងឹម្និាន
ពត័ា៌នអាំពកីាលបរសិចឆទនិងសពលសវលាេាា េនស៍ ើយ។ អ ីណម្ លទាាំងសនុះម្រគ្មនណ់តម្របាបអ់ោក្ឱ្យសៅសគហទាំពរ័ 
Entrant Status Check េម្រាបព់ត័ា៌នលម្អតិប  សណាណ ុះ។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្អាចនឹងសផ្ញើជា
អ ីណម្ លសដ្ឋយរ ាំលឹក្ដ្ល់សបក្ខជនសនោ ត DV ឱ្យសៅសម្ើល ESC សដ្ើម្បណី្ក្សម្ើលលទធផ្លរបេ់ខៃួន។ ប  ណនតអ ីណម្ ល
ទាាំងសនុះនឹងម្និបងាា ញស ើយថាសបក្ខជនម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេឬក្អ៏តស់នុះស ើយ។ 

ានណតសគហទាំពរ័ណដ្លបញ្ចបស់ដ្ឋយ “.gov” ប  សណាណ ុះ ណដ្លជាសគហទាំពរ័ផ្ៃូវការរបេ់រដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ 
សគហទាំពរ័សផ្េងសទៀត (ឧ. ណដ្លបញ្ចបស់ដ្ឋយ “.com”  “.org” ឬ “.net”) ម្រគ្មនណ់តផ្តល់ជាពត័ា៌ន នងិសេវក្ម្ម
ពាក្ព់ន័ធនងឹអសនត ម្របសវេន ៍នងិទិដ្ឋា ការប  សណាណ ុះ។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្និម្របកាេយល់ម្រេប 
សលើក្ទឹក្ចិតត ឬផ្តល់ការគ្មាំម្រទចាំសពាុះពត័ា៌ន ឬឯក្សារណាម្យួសៅសលើសគហទាំពរ័ទាាំងសនុះស ើយ។ 

អោក្អាចទទួលអ ីណម្ លពីសគហទាំពរ័សផ្េងៗ ណដ្លបសញ្ជឆ តអោក្ឱ្យសផ្ញើជាសាចម់្របាក្ ់ឬផ្តល់ជាពត័ា៌នផ្លទ ល់ខៃួនជា
សដ្ើម្។ អោក្អាចម្រតូវេ ាំឱ្យបងម់្របាក្ស់លើពាក្យច ុះស ម្ ុះ និងពត័ា៌នអាំពនីីតិវធិីអសនត ម្របសវេន ៍ណដ្លពត័ា៌នទាាំងសនុះ
ានផ្តល់ជូនសដ្ឋយឥតគិតនលៃសៅសលើសគហទាំពរ័ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ travel.state.gov ឬាម្រយៈ
សគហទាំពរ័សាា នទូត ឬសាា នក្ ងេ  លេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ បណនាម្ពីសនុះ អងាការឬសគហទាំពរ័អាចពាយម្លួចល យ
របេ់អោក្ សដ្ឋយគិតនលៃសៅសលើសេវក្ម្មពាក្ព់ន័ធនឹងសនោ ត DV ជាសដ្ើម្។ ម្របេិនអោក្សផ្ញើម្របាក្ស់ៅាម្ការសបាក្
បសញ្ជឆ តទាាំងសនុះ អោក្នឹងរក្សគហទាំពរ័ទាាំងសនុះណលងស ើញសទៀតសហើយ។ បណនាម្ពីសនុះ ម្និម្រតូវសផ្ញើពត័ា៌នផ្លទ ល់ខៃួន
សៅសគហទាំពរ័ទាាំងសនុះស ើយ សដ្ឋយសារណតវអាចម្រតូវបានសម្របើម្របាេ់សដ្ើម្បលួីចអតតេញ្ជញ ែរបេ់អោក្ ។ 

អ ីណម្ លសបាក្បសញ្ជឆ តទាាំងសនុះអាចសផ្ញើម្ក្ពអីោក្ណដ្លបនៃាំថាានពាក្ព់ន័ធនឹងម្ជឈម្ែា លសាា នក្ ងេ  លសខនលក័្គ ី
(Kentucky Consular Center) របេ់ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ េូម្ចងចាាំថា រដ្ឋា េបិាលអាសម្រកិ្
នឹងម្និសផ្ញើអ ីណម្ លសដ្ើម្បផី្តល់ដ្ាំែឹងដ្ល់សបក្ខជនថាពួក្សគជាបស់នោ តសនុះសទ សហើយក្ម៏្និានគសម្រាងថានឹងសម្របើ
ម្របាេ់អ ីណម្ លេម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV ២០១៨ សនុះស ើយ។ ម្រក្េួងការបរសទេនឹងម្និសេោើឱ្យអោក្បញ្ាូ នជា
សាចម់្របាក្ា់ម្រយៈនម្របេែីយ ៍ឬាម្សេវក្ម្មសវេសេទើន យូសនៀនស ើយ។ 

https://travel.state.gov/content/visas/en.html
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២៧. សតើនងឹានសបក្ខជនប  នម នអោក្នងឹម្រតវូបានសម្រជើេសរ ើេេម្រាបស់នោ ត DV នោ ាំ ២០១៨? 

េម្រាបស់នោ ត DV នោ ាំ២០១៨ នឹងានទិដ្ឋា ការចាំននួ ៥០.០០០ ចាប។់ សដ្ឋយសារណត សបក្ខជនម្យួចាំនួនក្ោ ង
ចាំសណាម្សបក្ខជន ៥០.០០០ នក្ដ់្ាំបូង ណដ្លបានជាបស់នោ ត នឹងម្និានលក្ខែៈេម្បតតិម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាប់
ទិដ្ឋា ការ ឬបនតក្រែីរបេ់ពកួ្សគឱ្យ្នដ្ល់ការសចញទដិ្ឋា ការសនុះ ពាក្យច ុះស ម្ ុះសម្រចើនជាង ៥០.០០០ ចាប ់
នឹងម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេសដ្ើម្បធីានថាចាំនួនទិដ្ឋា ការណដ្លានទាាំងអេ់េ ទធណតម្រតូវសចញជូនសបក្ខជន។ ប  ណនត ចាំែ ច
សនុះក្ា៏ននយ័ថា អាចនឹងម្និានចាំននួទិដ្ឋា ការម្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបអ់ោក្ណដ្លបានជាបស់នោ តដ្ាំបូងៗផ្ងណដ្រ។ 

អោក្អាចណ្ក្ Entrant Status Check ាម្សគហទាំពរ័របេ់សនោ ត E-DV សដ្ើម្បពីិនិតយសម្ើលថាសតើអោក្ម្រតូវបាន
សម្រជើេសរ ើេសដ្ើម្បបីនតក្រែីរបេ់អោក្ សហើយបញ្ចូលអោក្សៅក្ោ ងបញ្ា ីសបក្ខជនជាបស់នោ តឬសទ។ ការេាា េនេ៍ម្រាប់
ក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ ២០១៨ នឹងចាបស់ផ្តើម្សៅណខត លា នោ ាំ២០១៧ េម្រាបអ់ោក្ជាបស់នោ តណដ្លបានបញ្ចូល
ឯក្សារណដ្លពាក្ព់ន័ធម្ នការេាា េន ៍និងពត័ា៌នបណនាម្សទៀតណដ្លបានសេោើសៅាម្សេចក្តណីែនាំណដ្លបាន
ជូនជាពត័ា៌ន។ សបក្ខជនជាបស់នោ តណដ្លបានផ្តល់ពត័ា៌នណដ្លតម្រម្ូវទាាំងអេ់សហើយ នឹងម្រតូវបានផ្តល់ជូន
ជាពត័ា៌នេម្រាបក់ារេាា េនរ៍បេ់ពួក្សគាម្រយៈ Entrant Status Check សៅសលើសគហទាំពរ័របេ់សនោ ត E-

DV ក្ោ ងរយៈសពលបនួសៅម្របាាំម្យួេបាត ហ៍ ម្ នការេាា េនជ៍ាម្យួនឹងម្ន្តនតីក្ ងេ  ល។ 

ជាសរៀងរាល់ណខ ទិដ្ឋា ការនឹងម្រតូវសចញជូនដ្ល់សបក្ខជនណដ្លានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បទីទួលទិដ្ឋា ការក្ោ ងក្ាំ  ង
ណខសនុះ ដ្រាបណាសៅណតានទិដ្ឋា ការសៅេល់។ សៅសពលណដ្លទិដ្ឋា ការសនោ ត DV ចាំនួន ៥០.០០០ ចាប ់
ម្រតូវបានសចញជូនអេ់សហើយសនុះ ក្ម្មវធិីក្ន៏ឹងបញ្ចបណ់ដ្រ។ ចាំនួនទិដ្ឋា ការអាចម្រតូវបានសចញជូនអេ់ម្ នណខក្ញ្ជញ  
២០១៨។ សបក្ខជនជាបស់នោ តណដ្លានបាំែងចងទ់ទួលបានទិដ្ឋា ការ ម្រតូវណតសម្រតៀម្ខៃួនឱ្យបានេម្ម្រេបេម្រាប់
ក្រែីរបេ់ពួក្សគ។ សបក្ខជនណដ្លម្រតវូបានសម្រជើេសរ ើេសដ្ឋយនចដ្នយម្និណម្នាននយ័ថាសគនងឹទទលួបានទដិ្ឋា ការ
សនុះស ើយ។ ការជាបស់នោ តសនុះម្រគ្មនណ់តាននយ័ថាអោក្ានលក្ខែៈេម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មនស់ដ្ើម្បដី្ឋក្ព់ាក្យេ ាំទដិ្ឋា ការ
សនោ ត DV ប  សណាណ ុះ។ ម្របេិនសលខលាំដ្ឋបរ់បេ់អោក្ានលក្ខែៈេម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មនេ់ម្រាបដ់្ាំសែើ រការច ងសម្រកាយ 
អោក្អាច ានឱ្កាេសម្រចើនសដ្ើម្បទីទលួបានទដិ្ឋា ការ DV។ ានណតទដិ្ឋា ការ ៥០.០០០ ចាបប់  សណាណ ុះ ណដ្លនងឹ
សចញ ជូនសបក្ខជនណដ្លានលក្ខែៈេម្បតតដូិ្ចសនុះ។ 

២៨. សតើសបក្ខជនណដ្លជាបស់នោ តនងឹម្រតវូបានសម្រជើេសរ ើេដូ្ចសម្តច? 

ការជូនដ្ាំែឹងននការសម្រជើេសរ ើេជាផ្ៃូវការនងឹសធវើស ើងាម្រយៈ Entrant Status Check ណដ្លអាចចូលសម្ើល
បានចាបព់នីលៃទ ី២ ណខឧេភា នោ ាំ២០១៧ រហូតដ្ល់នលៃទ ី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០១៨ សៅសលើសគហទាំពរ័ E-DV 
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dvlottery.state.gov ។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្និបញ្ាូ នជាដ្ាំែឹងឬលិខតិាម្រយៈអ ណីម្ ល 
ឬនម្របេែីយស៍ៅសបក្ខជនស ើយ។ រាល់អ ណីម្ លឬលិខតិាម្នម្របេែីយទ៍ាាំងឡាយណាណដ្លបញ្ជា ក្ថ់ា
អោក្ម្រតវូបានសម្រជើេសរ ើេសដ្ើម្បទីទលួសនោ ត DV ណដ្លម្និានម្របេពម្ក្ពមី្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ 
េ ទធណតម្និម្រតមឹ្ម្រតវូម្រេបចាបស់ ើយ។ រាល់ទាំនក្ទ់ាំនងាម្អ ណីម្ លណដ្លអោក្ទទលួបានពមី្រក្េួងការបរសទេ
េហរដ្ាអាសម្រកិ្ នងឹម្របាបអ់ោក្ឱ្យសៅសម្ើលក្ោ ង Entrant Status Check េម្រាបព់ត័ា៌នបណនាម្អាំពពីាក្យ
េ ាំទដិ្ឋា ការរបេ់អោក្។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នងឹម្និសេោើឱ្យអោក្បញ្ាូ នជាសាចម់្របាក្ា់ម្រយៈ
នម្របេែីយ ៍ឬាម្រយៈសេវក្ម្មសផ្េងសទៀតដូ្ចជាសវេសេទើន យូសនៀន (Western Union) សនុះស ើយ។  

ម្រគបព់ាក្យច ុះស ម្ ុះទាាំងអេ់ណដ្លទទួលបានពតីាំបនន់ីម្យួៗម្រតូវបានដ្ឋក្ស់លខសដ្ឋយណ ក្ពីគ្មោ ។ សៅរដូ្វកាល
បញ្ចបន់នការច ុះស ម្ ុះ ម្របពន័ធក្ ាំពយូទរ័នឹងសម្រជើេសរ ើេពាក្យច ុះស ម្ ុះសដ្ឋយនចដ្នយពបីណាត ពាក្យច ុះស ម្ ុះទាាំងអេ់
ណដ្លបានទទួលពតីាំបនន់ីម្យួៗ។ ក្ោ ងតាំបនន់ីម្យួៗ ពាក្យច ុះស ម្ ុះទីម្យួណដ្លបានសម្រជើេសរ ើេសដ្ឋយនចដ្នយ 
នឹងជាក្រែីដ្ាំបូងណដ្លបានច ុះបញ្ា ី។ ពាក្យច ុះស ម្ ុះទីពរីណដ្លបានសម្រជើេសរ ើេសដ្ឋយនចដ្នយ នឹងជាក្រែីទពីីរ
ណដ្លបានច ុះបញ្ា ី។ល។ ម្រគបព់ាក្យច ុះស ម្ ុះទាាំងអេ់ណដ្លទទួលបានពតីាំបនន់ីម្យួៗ ក្ោ ងអាំ  ងរដូ្វកាល
ច ុះស ម្ ុះនឹងានឱ្កាេសេមើៗគ្មោ ក្ោ ងការម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ។ សៅសពលណដ្លពាក្យច ុះស ម្ ុះម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ 
សបក្ខជននងឹទទួលបានពត័ា៌នអាំពីការជាបស់នោ តាម្រយៈ Entrant Status Check ចាបព់ីនលៃទ ី២ ណខឧេភា 
នោ ាំ២០១៧ សៅក្ោ ងសគហទាំពរ័ E-DV dvlottery.state.gov ។ ម្របេិនអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ សហើយអោក្ស្ៃើយតប
សៅនឹងសេចក្តីណែនាំណដ្លបានផ្តល់ជូនាម្អនឡាញសៅសលើ Entrant Status Check ម្ជឈម្ែា លសាា ន
ក្ ងេ  លសខនលក័្គ ី(Kentucky Consular Center) ននម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ នឹងដ្ាំសែើ រការ
ក្រែីរបេ់អោក្ រហូតដ្ល់សបក្ខជនជាបស់នោ តម្រតូវបានណែនាំដ្ល់ការេាា េនទ៍ិដ្ឋា ការសៅសាា នទូត ឬសាា ន
ក្ ងេ  លេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ឬរហូតដ្ល់សបក្ខជនណដ្លសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ណដ្លក្ាំព ងដ្ឋក្ព់ាក្យេ ាំេិទធិរេ់សៅ 
បានដ្ឋក្ព់ាក្យសៅការយិល័យ USCIS ក្ោ ងម្រេុក្។ 

២៩. សពលសនុះខញ ាំេាិតសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ ម្របេិនជាបស់នោ ត សតើខញ ាំអាចេ ាំេិទធរិេ់សៅ សៅឯ USCIS បានសទ? 

អាចបាន ក្ោ ងក្រែីណដ្លអោក្ានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេបក្ោ ងការេ ាំេិទធិរេ់សៅ សម្រកាម្បទបញ្ញតតិននាម្រា 
២៤៥ ននចាបេ់តីពីអសនត ម្របសវេនន៍ិងេញ្ជា ត ិអោក្អាចដ្ឋក្ព់ាក្យសៅ USCIS សដ្ើម្បេី ាំេិទធិជាអោក្រេ់សៅ
អចិនន្តនតយ។៍ អោក្ម្រតូវធានថា USCIS អាចអន វតតសលើក្រែីរបេ់អោក្បានដូ្ចជា ការដ្ាំសែើ រការពាក្យេ ាំសៅ
បរសទេណាម្យួេម្រាបប់តី/ម្របពនធ ឬេម្រាបកូ់្នៗសម្រកាម្អាយ  ២១ នោ ាំ ម្ ននលៃទី៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០១៨ សដ្ឋយ
សារណតសបើកាលបរសិចឆទសនុះម្ក្ដ្ល់ ាននយ័ថាេិទធិរបេ់អោក្សៅក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត នោ ាំ២០១៨ នងឹផ្ តេ ពល

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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ភាព។ ម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងអន ម្ត័ ឬសធវើការផ្លៃ េ់បតូរណាម្យួេម្រាបក់្ម្មវធិ ីDV នោ ាំ ២០១៨ 
ស ើយ បនទ បព់ីយប ់EDT សៅនលៃទី ៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០១៨ សទាុះសម្រកាម្សាា នភាពណាក្ស៏ដ្ឋយ។  

៣០. ម្របេិនខញ ាំជាបស់នោ ត សតើខញ ាំាន េិទធយូិរប  ណាណ សដ្ើម្បដី្ឋក្ព់ាក្យេ ាំទដិ្ឋា ការ DV? 

ម្របេិនអោក្ជាបស់នោ តក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV ២០១៨ អោក្ានេិទធិដ្ឋក្ព់ាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការណតម្រតឹម្ក្ោ ងអាំ  ងនោ ាំ
សារសពើពនធ ២០១៨ របេ់រដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្ប  សណាណ ុះ ណដ្លចាបស់ផ្តើម្ពីនលៃទ១ី ណខត លា នោ ាំ២០១៧ 
រហូតដ្ល់នលៃទ៣ី០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០១៨។ សបក្ខជនណដ្លជាបស់នោ តម្រតូវបានសលើក្ទឹក្ចតិតឱ្យដ្ឋក្ព់ាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការ
ឱ្យបាននបា់ម្ណដ្លអាចសធវើសៅបាន សៅសពលណដ្លសលខលាំដ្ឋបក់្ម្មវធិីសនោ តរបេ់ពកួ្សគានេ ពលភាព។ 

សដ្ឋយគ្មម នការសលើក្ណលង ម្រគបស់បក្ខជនជាបស់នោ តណដ្លានលក្ខែៈេម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មន ់ម្រតវូណតទទលួទដិ្ឋា ការ 
ឬេ ាំេិទធរិេ់សៅឱ្យបានម្ ន បញ្ចបន់ោ ាំសារសពើពនធ។  េូម្បញ្ជា ក្ថ់ានងឹម្និានការបនតអតាម្របសយជនស៍នោ ត DV 
សៅនោ ាំបនទ បេ់ម្រាបស់បក្ខជនជាបស់នោ ត ប  ណនែលម្និបានទទួលទិដ្ឋា ការម្រតឹម្នលៃទ ី៣០ ក្ញ្ជញ  ២០១៨ 
(សៅសពលបញ្ចបន់ោ ាំសារសពើពនធ) សនុះស ើយ។ បណនាម្ពីសនុះ បតី/ម្របពនធនិងកូ្នៗណដ្លទទលួបានេិទធាិម្រយៈ
សបក្ខជនជាបស់នោ ត DV នោ ាំ២០១៨ អាចទទួលបានទិដ្ឋា ការសៅក្ោ ងម្របសេទសនោ ត DV ចាបព់ីនលៃទ ី១ ណខត លា 
នោ ាំ២០១៧ ដ្ល់ នលៃទី ៣០ ណខក្ញ្ជញ  នោ ាំ២០១៨ ប  សណាណ ុះ។ សបក្ខជនណដ្លបានដ្ឋក្ព់ាក្យពីសម្រៅម្របសទេនឹងទទួល
បានសេចក្តីជូនដ្ាំែឹងអាំព ីការេាា េនព៍ីម្រក្េួងការបរសទេេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ាម្រយៈ Entrant Status 

Check សៅសលើសគហទាំពរ័ E-DV ក្ោ ងរយៈសពលបនួសៅម្របាាំម្យួេបាត ហ៍ម្ នការេាា េនណ៍ដ្លបានក្ាំែត។់ 

៣១. ម្របេិនសបក្ខជនជាបស់នោ តសាៃ ប ់សតើក្រែីសនុះនងឹានបញ្ជា អវឬីសទ? 

ម្របេិនសបក្ខជនជាបស់នោ តសាៃ បស់ៅដ្ាំណាក្ក់ាលម្យួ ម្ នសបក្ខជនសនុះសធវើដ្ាំសែើ រសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ឬេ ាំេិទធិ
រេ់សៅ ក្រែី DV សនុះនឹងម្រតូវបិទសដ្ឋយេវ័យម្របវតតិ។ បតី/ម្របពនធឬកូ្នៗណដ្លទទួលេិទធិាម្រយៈសបក្ខជនជាប់
សនោ តណដ្លសាៃ បស់នុះ នឹងអេ់េិទធិទទួលសនោ តទិដ្ឋា ការ DV ។ រាល់ទិដ្ឋា ការណាណដ្លបានសចញជូនពកួ្សគនឹង
ម្រតូវបានដ្ក្ទ ក្វញិ។ 

ការបងន់លៃ 

៣២. សតើខញ ាំម្រតវូបងន់លៃអេ់ប  នម ន សដ្ើម្បអីាចច ុះស ម្ ុះក្ម្មវធិសីនោ ត DV បាន? 

សបក្ខជនដ្ឋក្ព់ាក្យច ុះស ម្ ុះសអ ិចម្រតនូចិនងឹម្និម្រតវូចាំណាយសលើនលៃអវសីនុះស ើយ។ ប  ណនត ម្របេិនអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេ
សរ ើេ សហើយដ្ឋក្ព់ាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការសនោ ត DV អោក្ម្រតូវបងន់លៃទិដ្ឋា ការ សៅសពលដ្ឋក្ព់ាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការ និងការ
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េាា េសដ្ឋយផ្លទ ល់សៅសបឡាក្រក្ ងេ  ល សៅឯសាា នក្ ងេ  ល ឬសាា នទូតេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ ម្របេិនអោក្ជា
សបក្ខជនជាបស់នោ តេាិតសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ សហើយអោក្ដ្ឋក្ព់ាក្យាម្ USCIS សដ្ើម្បេី ាំេិទធិរេ់សៅ អោក្នឹងម្រតូវបង់
នលៃននណដ្លតម្រម្ូវ សដ្ឋយផ្លទ ល់សៅ USCIS ។ ម្របេិនអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេ អោក្នងឹទទួលបានពត័ា៌នលម្អតិ
អាំពីការបងន់លៃណដ្លតម្រម្ូវេម្រាបព់ាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការ DV និងអសនត ម្របសវេន ៍សដ្ឋយភាា បម់្ក្នូវការណែនាំ 
ណដ្លបានផ្តល់ជូនាម្រយៈសគហទាំពរ័ E-DV គឺ dvlottery.state.gov ។ 

៣៣. សតើខញ ាំម្រតវូបងន់លៃទដិ្ឋា ការអសនត ម្របសវេន ៍DV សដ្ឋយដូ្ចសម្តចនងិសៅទណីា ម្របេិនខញ ាំជាបស់នោ ត? 

ម្របេិនអោក្បានជាបស់នោ តសហើយ អោក្នឹងទទួលបានការណែនាំេម្រាបដ់្ាំសែើ រការពាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការ DV ាម្រយៈ 
Entrant Status Check សៅសគហទាំពរ័ dvlottery.state.gov ។ អោក្នឹងម្រតូវបងន់លៃទិដ្ឋា ការសនោ ត DV និងអសនត
ម្របសវេនទ៍ាាំងអេ់សដ្ឋយផ្លទ ល់ សៅសាា នទូតឬសាា នក្ ងេ  លេហរដ្ាអាសម្រកិ្ សៅសពលដ្ឋក្ព់ាក្យេ ាំទិដ្ឋា ការ។ 
សបឡាក្រក្ ងេ  លនឹងផ្តល់ជូនអោក្នូវបងាក នន់ដ្បងម់្របាក្រ់បេ់រដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្ក្វញិភាៃ ម្ៗ។ ម្និម្រតូវ
សផ្ញើម្របាក្េ់ម្រាបន់លៃសនោ ត DV សៅនរណាាោ ក្ា់ម្រយៈនម្របេែីយ ៍ាម្សវេសេទើនយូសនៀន ឬសេវក្ម្ម
ដ្ឹក្ជញ្ាូ នសផ្េងសទៀតស ើយ ម្របេិនអោក្ក្ាំព ងដ្ឋក្ព់ាក្យទដិ្ឋា ការអសនត ម្របសវេនស៍ៅសាា នទូត ឬសាា នក្ ងេ  ល
េហរដ្ាអាសម្រកិ្។ 

ម្របេិនអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេសហើយអោក្ក្ាំព ងេាិតសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ សហើយានគសម្រាងដ្ឋក្ព់ាក្យេ ាំេិទធិ
រេ់សៅជាម្យួ USCIS អោក្អាចចូលសៅសម្ើលសៅទាំពរ័ពត័ា៌នណែនាំាម្រយៈ Entrant Status Check 
សៅសគហទាំពរ័ dvlottery.state.gov ណដ្លានពត័ា៌នណែនាំអាំពីវធិបីញ្ាូ នម្របាក្ប់ងន់លៃលទធផ្លសនោ ត DV 
សៅធនគ្មរសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្។ 

៣៤. ម្របេិនខញ ាំដ្ឋក្ព់ាក្យ DV ប  ណនតម្និានលក្ខែៈេម្បតតមិ្រគបម់្រគ្មន ់សតើខញ ាំនងឹទទលួម្របាក្ណ់ដ្លខញ ាំបានបងេ់ម្រាប់
ទដិ្ឋា ការ ម្ក្វញិឬសទ? 

សទ។ ការបងន់លៃទិដ្ឋា ការនឹងម្និេងសៅសបក្ខជនវញិស ើយ។ អោក្ម្រតូវានម្រគបល់ក្ខែៈេម្បតតិទាាំងអេ់ 
េម្រាបទ់ិដ្ឋា ការ ដូ្ចបានលម្អតិសៅក្ោ ងសេចក្តីណែនាំទាាំងសនុះ។ ម្របេិនម្ន្តនតីក្ ងេ  ល
ក្ាំែតថ់ាអោក្ម្និានលក្ខែៈេម្ម្រេបសដ្ើម្បទីទួលទដិ្ឋា ការ ឬអោក្ម្និានលក្ខែៈម្រគបម់្រគ្មនស់ម្រកាម្ចាបរ់បេ់
េហរដ្ាអាសម្រកិ្សទសនុះ ម្ន្តនតកី្ ងេ  លនឹងម្និអាចសចញទដិ្ឋា ការជូនអោក្បានស ើយ សហើយអោក្នឹងម្និផ្តល់ជូននលៃ
ណដ្លបានបងវ់ញិសនុះស ើយ។ 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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ភាពមិ្នានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេប 

៣៥. ក្ោ ងនម្ជាសបក្ខជនសនោ ត DV 
សតើខញ ាំអាចទទលួការសលើក្ណលងសលើក្រែីននភាពម្និានលក្ខែៈេម្បតតេិម្ម្រេបេម្រាបទ់ដិ្ឋា ការបានឬសទ? 
សតើពាក្យេ ាំការសលើក្ណលងរបេ់ខញ ាំទទលួបានការដ្ាំសែើ រការពសិេេណាម្យួឬសទ? 

សបក្ខជនសនោ ត DV ទាាំងអេ់ម្រតូវអន វតតម្រគបក់្រែីននភាពម្និានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេបេម្រាបទ់ិដ្ឋា ការ
អសនត ម្របសវេន ៍ណដ្លបានបញ្ជា ក្ក់្ោ ងចាបេ់តីពីអសនត ម្របសវេនន៍ិងេញ្ជា ត ិ(INA) ។ ម្និានាម្រាពិសេេណា
ម្យួេតីពកីារសលើក្ណលងចាំសពាុះក្រែីននភាពម្និានលក្ខែៈេម្បតតិេម្ម្រេបេម្រាបទ់ិដ្ឋា ការសម្រៅពីចាំែ ច 
ណដ្លបានបញ្ជា ក្ស់ៅក្ោ ង INA ឬដ្ាំសែើ រការពិសេេណាម្យួេម្រាបក់ារសេោើេ ាំការសលើក្ណលងសនុះស ើយ។ 
ាម្រាទូសៅម្យួចាំនួនទាក្ទ់ងនឹងការសលើក្ណលង េម្រាបអ់ោក្ណដ្លានសាចញ់ាតិជតិេោិទធ ណដ្លានេញ្ជា តិ
អាសម្រកិ្ ឬជាជនានេិទធិរេ់សៅម្រេបចាបអ់ាចផ្តល់ជូនសៅសបក្ខជនសនោ ត DV បានក្ោ ងក្រែីម្យួចាំននួ ប  ណនត
សដ្ឋយសារណតរយៈសពលានក្ម្រម្តិសៅក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV អាចបងកលក្ខែៈលាំបាក្េម្រាបស់បក្ខជនក្ោ ងការ
ទទួលបានអតាម្របសយជនព៍ាីម្រាទាាំងសនុះ។ 

ការណក្ៃងបនៃាំនិងការសបាក្បសញ្ជឆ តទាក្ទ់ងនឹងសនោ ត DV 

៣៦. សតើខញ ាំអាចរាយការែ៍អាំពកីារណក្ៃងបនៃាំាម្អ នីសធើែិត ឬអ ណីម្ លណដ្លម្និបានសេោើេ ាំ សដ្ឋយដូ្ចសម្តច? 

េូម្ចូលសៅកានស់គហទាំពរ័ econsumer.gov ណដ្លម្រគបម់្រគងសដ្ឋយគែៈក្ម្មការពាែិជាក្ម្មេហពន័ធ េហការ
ជាម្យួនឹងភាោ ក្ង់ារការពារអោក្សម្របើម្របាេ់ ម្ក្ពីបណាត ម្របសទេចាំនួន ១៧។ អោក្ក្អ៏ាចរាយការែ៍អាំសពើណក្ៃងបនៃាំ
សៅកានម់្ជឈម្ែា លបែតឹ ងឧម្រក្ិដ្ាក្ម្មអ ីនសធើែិត របេ់ប ូលីេសេ ើបអសងកតេហពន័ធ (FBI) ផ្ងណដ្រ។ 
សដ្ើម្បដី្ឋក្ព់ាក្យបែតឹ ងអាំពអី ីណម្ លណដ្លម្និបានសេោើេ ាំ អោក្អាចចូលសៅទាំពរ័ទាំនក្ទ់ាំនងននម្រក្េួងយ តតិធម្៌
េហរដ្ាអាសម្រកិ្។ 

េាិតិសនោ ត DV 

៣៧. សតើានទដិ្ឋា ការចាំននួប  នម ននងឹម្រតវូសចញជូនសបក្ខជនេម្រាប ់DV នោ ាំ ២០១៨? 

ាម្ចាប ់ានទិដ្ឋា ការេរ បចាំនួន ៥៥.០០០ ចាបន់ងឹម្រតវូផ្តល់ជូនសៅសបក្ខជនណដ្លានលក្ខែៈេម្បតតិ
េម្ម្រេប។ ប  ណនតក្ោ ងណខវចិឆិកា នោ ាំ១៩៩៧ េភាេហរដ្ាអាសម្រកិ្បានអន ម្ត័ចាប ់Nicraguan Adjustment and 

http://www.econsumer.gov/
https://www.ic3.gov/default.aspx
https://www.justice.gov/doj/spam
https://www.justice.gov/doj/spam
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Central American Relief Act (NACARA) ណដ្លបានណចងថាចាបព់ីសនោ ត DV នោ ាំ ១៩៩៩ ម្ក្ រហូតដ្ល់
រយៈសពលម្យួណដ្លចាាំបាច ់សនោ តចាំនួន ៥.០០០ ចាបក់្ោ ងចាំសណាម្សនោ ត DV ៥៥.០០០ ចាបណ់ដ្លបានណបង
ណចក្ជាសរៀងរាល់នោ ាំ នឹងម្រតូវបានផ្តល់ជូនេម្រាបក់ារសម្របើម្របាេ់សម្រកាម្ក្ម្មវធិី NACARA។ ការកាតប់នាយជាក្់
ណេតងននការក្ម្រម្តិសនុះ ចាបស់ផ្តើម្ពីសនោ ត DV នោ ាំ ២០០០ សហើយនឹងសៅណតអន វតតក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត ២០១៧ 
ផ្ងណដ្រ ដូ្ចសនុះ ទិដ្ឋា ការចាំនួន ៥០.០០០ ចាប ់សៅណតម្រតូវបានសម្របើេម្រាបក់្ម្មវធិីសនោ ត DV ណដ្លបានសរៀប
រាបស់ៅក្ោ ងសេចក្តណីែនាំសនុះ។ 

េាំែួរសផ្េងៗ 

៣៨.ម្របេិនខញ ាំទទលួបានទដិ្ឋា ការាម្រយៈក្ម្មវធិសីនោ ត DV សតើរដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្នងឹសចញនលៃសោុះសហើរ
របេ់ខញ ាំសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ជយួ ខញ ាំរក្ក្ណនៃងសាោ ក្ស់ៅនងិការងារ នងិ/ឬផ្តល់ការណលទាាំេ ខភាព ឬឧបតាម្ាធនធាន
ណាម្យួរហូតដ្ល់ខញ ាំអាចរេ់សៅបានសដ្ឋយសពញសលញណដ្រឬសទ? 

សទ។ រដ្ឋា េបិាលេហរដ្ាអាសម្រកិ្នឹងម្និផ្តល់សេវក្ម្មណាម្យួខាងសលើសនុះស ើយ ម្របេិនអោក្ទទួលបានទិដ្ឋា ការ
ាម្រយៈក្ម្មវធិីសនោ ត DV សនុះ។ ម្របេិនអោក្ម្រតូវបានសម្រជើេសរ ើេសដ្ើម្បដី្ឋក្ព់ាក្យសនោ ត DV អោក្ម្រតូវបងាា ញថាអោក្
នឹងម្និកាៃ យជាជនណដ្លពងឹណផ្អក្សលើរដ្ឋា េបិាលសៅក្ោ ងេហរដ្ាអាសម្រកិ្ម្ ននឹងអោក្ម្រតូវបានផ្តល់ទិដ្ឋា ការជូន
ស ើយ។ េេ័ត ាងសនុះអាចពងឹណផ្អក្សលើក្ាត ម្រទពយេម្បតតផិ្លទ ល់ខៃួន ពាក្យធានលវកិា (ទម្រម្ង ់I-134) ដ្ឋក្ជូ់ន
សដ្ឋយសាចញ់ាត ិឬម្តិតេក្តិណដ្លានទីលាំសៅសៅេហរដ្ាអាសម្រកិ្ ការផ្តល់ជាការងារពនីិសយជក្សៅេហរដ្ា
អាសម្រកិ្ ឬេេ័ត ាងសផ្េងសទៀត។ 

បញ្ា ីម្របសទេ/តាំបនា់ម្េមូ្សិាន្តេតណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ានេិទធសិៅក្ោ ងក្ម្មវធិសីនោ ត DV នោ ាំ ២០១៧ 

បញ្ា ីខាងសម្រកាម្សនុះបងាា ញអាំពីម្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ានេិទធិសៅក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ ២០១៨ 
ណដ្លដ្ឋក្ា់ម្ម្រក្ុម្តាំបនេ់មូ្សិាន្តេត។ តាំបនរ់ែបសៅសម្រៅម្របសទេម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោ ងតាំបនរ់បេ់ម្របសទេ
ចម្បង។  USCIS បានក្ាំែតម់្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ម្និានេិទធកិ្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំ២០១៨ 
សយងសៅាម្របូម្នតក្ោ ងាម្រា ២០៣ (គ) ននចាប ់INA ។ ម្របសទេណដ្លម្របជាជនសដ្ើម្ម្និានេិទធិសៅក្ោ ង
ក្ម្មវធិសីនោ ត DV (សដ្ឋយសារម្របសទេទាាំងសនុះជាម្របេពចម្បងននអសនត ម្របសវេនម៍្របសេទម្រគួសារនិងការងារ ឬ 
“ម្របសទេណដ្លានអសនត ម្របសវេនស៍ម្រចើន”) ម្រតូវបានក្ាំែតជ់ាបនតបនទ បព់ីបញ្ា ីាម្តាំបនស់នុះ។ 

តាំបនអ់ាន្តហវកិ្ 
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អាល់សហេរយី  ា ដ្ឋោា សាក  
អងស់ោា ឡា ា ឡាវ ី
សបណាាំង ា លី 
ប តសាវ ណា ម្ ូរាីនី 
បគួីណាោវ េូ ម្ ូរេី 
ប ូរ នឌ ី ា រ   ក្ 
កាសម្រនូ ម្ ូេាំប កិ្ 
កាបណ់វរ ណាម្បី  ី
សាធារែរដ្ាអាន្តហវិក្ក្ណាត ល នីសហេ 
នដ្ រវ នដ់្ឋ 
កូ្ម្រ័ សៅតូសម្ និងម្របាាំងេ ីប 
ក្ ងសោា  សេសែោា ល់ 
សាធារែរដ្ាម្របជាធបិសតយយក្ ងសោា  េីណេាល 
កូ្តឌីវរ័ សេៀរា ស អូន 
ជីប ូទ ី េូា លី 
សអហេបី* អាន្តហវិក្ខាងតបូង 
ហាីសែសអកាវ ទរ័ េ ូដ្ងខ់ាងតបូង 
សអរសីម្រត េ ូដ្ង ់
សអតយូព ី សាវ េ ី ង ់
ោា ប ង តងស់ាន ី
ហាាំប  ី តូសោា  
ោា ណា ទ យសនេ ី 
ហាីសែ អ ូហាងដ់្ឋ 
ហាីសែប េីេូ េាំប  ី
សក្នយ  េ ីម្បាសវ   
ស េូតូ  
លីសបរយី   
លីប  ី  
 
* ប គាលណដ្លបានសក្ើតសៅក្ោ ងតាំបនណ់ដ្លបានម្រគបម់្រគង ម្ នណខម្លិ ន នោ ាំ ១៩៦៧ សដ្ឋយអ ីម្រសាណអល ហេ ក្ដ្ឋន ី
េ ីរ ីនិងសអហេ បី ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្លាំដ្ឋបល់ាំសដ្ឋយពី អ ីម្រសាណអល ហេ ក្ដ្ឋន ីេ ីរ ីនិងសអហេ បី ។ 
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ប គាលណដ្លសក្ើតសៅតាំបនោ់ា ហាម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេសអហេ បី។ 
ប គាលណដ្លសក្ើតសៅក្ោ ងតាំបនស់វេតស៍បងក្ ៍(West Bank) ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេហេ ក្ដ្ឋន។ី 
ប គាលណដ្លសក្ើតសៅក្ោ ងតាំបនស់ោា សលននហត ៍(Golan Heights) ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេេ ីរ។ី  
 
ក្ោ ងទវីបអាន្តហវិក្ ម្របជាជនសដ្ើម្ម្ក្ពនីីសហេ រយី ម្និានេិទធិសៅក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV សៅនោ ាំសនុះស ើយ។  
 

តាំបនអ់ាេ ី ា ស េ ី 
អាហវោា នសីាា ន ា ល់ឌីវ 
បាណរ  ន ម្  ងសោា លី 
ប ូតង ់ សនបា ល់ 
ម្រពុយសែ កូ្សរ  ខាងសជើង 
េូា អូម្ ង ់
ក្ម្ព ជា កាា 
តាំបនរ់ដ្ាបាលពិសេេហ ងក្ ង ** អារា ប សីាអូឌីត 
ឥែាូ សែេ ី េឹងាបូរ ី
អ ីរ  ង ់ ម្រេីលងាក  
អ ីរា ក្ ់ េ ីរ ី* 
អ ីម្រសាណអល * នតវ ន ់** 
ជប  ន នល 
ហេ ក្ដ្ឋន ី* ទីម្រ័ 
កូ្ណវ  ត សអម្រីា តអារា បរ់មួ្ 
ឡាវ សយណម្ ន 
លីបង ់  

 
* ប គាលណដ្លបានសក្ើតសៅក្ោ ងតាំបនណ់ដ្លបានម្រគបម់្រគង ម្ នណខម្លិ ន នោ ាំ ១៩៦៧ សដ្ឋយអ ីម្រសាណអល ហេ ក្ដ្ឋន ី
េ ីរ ីនិងសអហេ បី ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្លាំដ្ឋបល់ាំសដ្ឋយពី អ ីម្រសាណអល ហេ ក្ដ្ឋន ីេ ីរ ីនិងសអហេ បី ។ 
ប គាលណដ្លសក្ើតសៅតាំបនោ់ា ហាម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេសអហេ បី។ ប គាលណដ្លសក្ើតសៅក្ោ ង 
តាំបនស់វេទស៍បងក្ ៍(West Bank) ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេហេ ក្ដ្ឋន។ី ប គាលណដ្លសក្ើតសៅក្ោ ង 
តាំបនស់ោា សលននហត ៍(Golan Heights) ម្រតូវយក្ម្របសទេក្ាំសែើ តសៅាម្ម្របសទេេ ីរ។ី  
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** ហ ងក្ ង S.A.R (តាំបនអ់ាេ ី) ា កាវ S.A.R (តាំបនអ់ឺរ   បយក្ាម្ពរ័ទ យោក ល់) និងនតវ ន ់(តាំបនអ់ាេ ី) 
ានេិទធ ិសហើយម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោ ងបញ្ា ី។ េម្រាបណ់តសគ្មលបាំែងក្ម្មវធិីសនោ ត DV ប  សណាណ ុះ ណដ្លប គាល
ណដ្លសក្ើតសៅា កាវ S.A.R ទាញយក្េិទធិពីពរ័ទ យោក ល់ សហើយម្រតូវសម្រជើេសរ ើេពរ័ទ យោក ល់ជាម្របសទេ
ណដ្លានេិទធរបេ់ខៃួន។ 

ម្របជាជនសដ្ើម្ននបណាត តាំបនម់្របសទេអាេ ីសនុះម្និានេិទធសិៅក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំសនុះស ើយ៖ បងក់ាៃ ណដ្េ 
ចិន (ដ្ីសគ្មក្) ឥណាា  បា គីសាា ន កូ្សរ  ខាងតបូង ហវីលីពីន និងសវៀតណាម្។  

តាំបនអឺ់រ   ប 

អាល់បាន ី លីទ យអាន ី
អងដូ់្រា  ល ចេាំប ួ
អាសម្ន ី ា កាវ តាំបនរ់ដ្ាបាលពិសេេ ** 
អូម្រទីេ ា សេដ្ឋវ ន 
អាណេ នបហេង ់ ា ល់ត ៍
សបឡារ េ ម្  លដូ្វ  
ណបលហេ កី្ ម្ ូណាកូ្ 
បូេោ ីនិងសហើសហេសោា វណីា ម្  ងសតសែសន្តោា  
ប  លោា រ ី ហូ ង ់(រមួ្ទាាំងណផ្ោក្និងតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) 
ម្រក្ួអាេ ី សអៀរ ងខ់ាងសជើង *** 
េ ីប នរ័ណវេ (រមួ្ទាាំងណផ្ោក្និងតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) 
សាធារែរដ្ាណ្ក្ ប ូ ូញ 
ដ្ឋែឺា ក្ (រមួ្ទាាំងណផ្ោក្និងតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) ពរ័ទ យោា ល់ (រមួ្ទាាំងណផ្ោក្និងតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) 
សអេតូន ី រ  ាូ នី 
ោវ ាំង ង ់ រ េេ  ី
បារាាំង (រមួ្ទាាំងណផ្ោក្នងិតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) សាាំងា រា ាំង 
ហេក្ហេ  ី ណហេប 
អាលៃឺម្ ង ់ េៃូវគ ី
ម្រក្ិក្ េៃូសវនី 
ហ ងម្រគ ី សអេា ញ 
អ ីេៃង ់ េ  យណអត 
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សអៀរ ង ់ េវ ីេ 
អ ីាលី ាហេ គីីសាា ន 
កាហាក្ស់ាា ន តួគ ី
កូ្េូវ   ូ តួក្សម្នសីាា ន 
សក្ៀហេ គីីសាា ន អ  យណម្រក្ន 
ស តូន ី អូេសបគីសាា ន 
លិចតិនសាត ញ បូរវី ទីក្ង ់
 

**Macau S.A.R ពតិជាានេិទធមិ្រគបម់្រគ្មនស់ហើយម្រតូវបានបញ្ចូលដូ្ចខាងសលើសនុះ។ 

*** េម្រាបណ់តសគ្មលបាំែងក្ម្មវធិីសនោ ត DV ប  សណាណ ុះ សអៀរ ងខ់ាងសជើងម្រតូវបានវយតនម្ៃសដ្ឋយណ ក្។ 
សអៀរ ងខ់ាងសជើងពតិជាានេិទធមិ្រគបម់្រគ្មនស់ហើយម្រតូវបានបញ្ចូលសៅក្ោ ងចាំសណាម្តាំបនណ់ដ្លានេិទធិម្រគបម់្រគ្មន់
សផ្េងសទៀត។ 

ម្របជាជនសដ្ើម្ននបណាត ម្របសទេខាងសម្រកាម្ម្និានេិទធិសៅក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV នោ ាំសនុះស ើយ៖ ចម្រក្េពអងស់គៃេ 
(United Kingdom) ។ ចម្រក្េពអងស់គៃេ (United Kingdom) រមួ្ានតាំបរ់ែបដូ្ចជា៖ Anguilla, 

Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, 

Pitcairn, St. Helena, និង Turks and Caicos Islands។  

តាំបនអ់ាសម្រកិ្ខាងសជើង 

The Bahamas 

ក្ោ ងតាំបនអ់ាសម្រកិ្ខាងសជើង ម្របជាជនសដ្ើម្របេ់កាណាដ្ឋនិងម្ ចិេ ិក្ម្និានេិទធិសៅក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV 
សៅនោ ាំសនុះស ើយ។ 

តាំបនអូ់សេអានី 

អូន្តសាត លី (រមួ្ទាាំងណផ្ោក្និងតាំបនរ់ែបសៅបរសទេ) បា លូ 
ហវីជី បា ពូអាេ ីនូណវលហាីសែ 
គីរបីាទ ី េូលូម្ ងអ់ាយសលនេ៍ 
ា ហាលអាយសលនេ៍ ត ងោា  
ម្មី្រក្ូសែេ ី រដ្ាេហពន័ធែូរ ូ ទូវ លូ 
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ែូណវលសេ ង ់ វ នូទូសាម្រ័ 
 

តាំបនអ់ាសម្រកិ្ខាងតបូង អាសម្រកិ្ក្ណាត ល និងតាំបនក់ារា អ បី 

អងទ់ោីា និងបាប  យដ្ឋ ហ ងឌូរា េ 
អាហេងទ់ីន នីការា ោា  
បាបាដ្ េ បា ណាា  
សបលី បា រា ោា យ 
បូលីវ ី សាាំងគតិេ៍និងសែវេី 
េ ីលី សាាំងលូេ ី 
កូ្សាត រកីា សាាំងវនិេងត់ន៍ិងសន្តហាើណាដ្ង ់
គ យបា េូរណីាម្ 
ដូ្ម្នីីក្ 
សអកាវ ទរ័  

ម្រទីនីដ្ឋដ្និងតូបាសោា  
អូរា ោា យ 

សន្តហាើណាដ្ សវ  សែេ  យសអឡា 
កាវ សតា ឡា  
ហាីយ ន  
 

ម្របសទេសៅក្ោ ងតាំបនស់នុះានម្របជាជនសដ្ើម្ណដ្លម្និានេិទធិសៅក្ោ ងក្ម្មវធិីសនោ ត DV សៅនោ ាំសនុះ 

សម្របេ ីល កូ្  ាំប  ីសាធារែរដ្ាដូ្ម្នីកី្ ណអលសាល់វ ឌរ័ នហទី ហាា អ ីក្ ម្ កិ្េ ិក្ និងសប រ។ូ 
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