
ជាមួួយនឹឹងអាកាសធាតុុបែ��មេមួឌីបីែ�រ៉ាា មេ� សហគមួន៍ឹចម្រុះមួះ� និឹងសតងដ់ារនៃនឹការរសម់េ�
ខ្ពពសរ់�ស់ខ្ពួនួឹ �ីម្រុះ�ះង Perth គជឺា�មី្រុះ�ះងមួួយ �ុុងចមំេ�មួ�ីម្រុះ�ះងនានាបែ�លអាចរសម់េ�
បានឹលអ�ផុំុតុរ�ស់ពិិភពិមេ��។

រ�ឋអូូស្ត្រា�ត លខីាងលចិមានឹ�រយិាដាឋ នឹអាជីវី�មួមយាា ង�ា ហា� ់ជាមួយួនឹងឹម្រុះ�វតុត�៏ិរងឹមាំ
ខាងពា�ិជីជ�មួម នឹងិការវនិឹមិេយាគអូនឹតរជាតុ ិម្រុះពិមួទាំងំធនឹធានឹ និឹងម្រុះ�ពិយសមួបតុត�ិសិ�មួម
ជាមេម្រុះចីនឹ។ វា�ជ៏ាលំមេ�ដាឋ នឹរ�ស់ម្រុះ�ះមួហុុនឹចុ��ញ្ជីជ មីួយួភាគ�នីៃនឹ ASX (ផុារហុុនឹ 
អូូស្ត្រា�ត ល)ី ផុងបែ�រ។ ពំុិមានឹមេពិលមេវ�លអម្រុះ�មេសរីជាងមេនឹ�មេ�សម្រុះមា�ជ់ីនឹអូមេនាត ម្រុះ�មេវសន៍ឹ
មេ�មីួបមីេធាកីារផួ្លាស�់តូរ នឹងិទាំញយ�អូតុថម្រុះ�មេយាជីនឹព៍ិឱីកាសអាជីវី�មួមជាមេម្រុះចនីឹបែ�ល
មានឹមេ��ុុងរ�ឋអូូស្ត្រា�ត លីខាងលចិ។

�មី្រុះ�ះង Perth មានឹ�ីតាំងំសថតិុមេ��ុុងតុ�ំន់ឹមេពិលមេវ��ូចគុ្នានឹងឹម្រុះ�បែហលជា 60 
ភាគរយនៃនឹម្រុះ�ជាជីនឹពិភិពិមេ�� ជា�មី្រុះ�ះងបែ�លតុភាជ �់ជាស�លមេ�មីួបរីសម់េ� នឹងិ
ម្រុះ���អាជីវី�មួម។ វាមានឹ�តីាំងំលអពិិមេសស ជាម្រុះច�ចូលមេ�កានឹត់ុ�ំន់ឹអាសុបីាា សុហីា�ិ
ជាមួួយនឹឹង មេជីងីមេហា�មេហរីផ្លាា លម់្រុះ�ចាំនំៃ�ៃ មេ�កានឹ�់តីាំងំជាមេម្រុះចនីឹរមួួមានឹម្រុះ�មេ�សឥ�ូូ
មេនឹសុ ីសងិហ�ុរ ីមាា មេ�សីុ នឹងិចនិឹ។

ជីនឹអូមេនាត ម្រុះ�មេវសនឹអ៍ាចមេម្រុះជីសីមេរសីរសម់េ��ុុងតុ�ំន់ឹជាយម្រុះ�ះងបែ�បរមាតុស់មុួម្រុះ� ម្រុះគ�ួរ
អុូ�ជិីតុខាង ឬ�មី្រុះ�ជុីជំីនឹ�ុុងតុ�ំន់ឹម្រុះ���មេដាយសនឹតភិាពិ។ ម្រុះគ�់��ីបែនួឹងបែ�លពិ�ួមេគ
តាំងំ�លីមំេ� ពិ�ួមេគនឹងឹរ�មេ�ញី��ត ញសងគមួ និឹងការគ្នាមំ្រុះ� មេហយីនឹងិសហគមួន៍ឹ 
នានាមួ�ពិ�ីវតាំ នឹងិ�សនាមេផុេងៗគុ្នាជាមេម្រុះចីនឹ។

ទិដិ្ឋាា ការអាជីីវកម្មមបណ្តោះ�ះ �អាសន្នន

មានឹ�ដិាឋ ការ�ុ�់មេ��មេ�ត �អាសនឹជុាមេម្រុះចនីឹសម្រុះមា�ជ់ីនឹអូមេនាត ម្រុះ�មេវសនឹ ៍មេ�មីួបមី្រុះគ�ម់្រុះគង
អាជីវី�មួម ឬមេធាវីនិឹមិេយាគ។ នៃ�ដួា�ព់ា�យសំុបែតុងតាំងំពិរី�ឋ សម្រុះមា��់ដិាឋ ការអាជីីវ�មួម
�មេ�ត �អាសនុឹគឺ 750 �ុ�ួរអូូស្ត្រា�ត ល ី។

រដាឋ ភិបាលរ�ឋអូូស្ត្រា�ត លីខាងលចិ សូមួ�ា គមួនឹជ៍ីនឹអូមេនាត ម្រុះ�មេវសនឹអ៍ាជីីវ�មួមបែ�លម្រុះតុវូបានឹ��ួល�គ ល់ និឹងឱយតុនៃមួចួមំេពា�ការ
រមួួ ចំបែ��រ�សពួ់ិ�មេគ�លម់េស�ឋ�ចិច ការងារ នឹងិភាពិចម្រុះមួះ�នៃនឹវ�បធមួរ៌�សរ់�ឋ។

�ដិាឋ ការអាជីីវ�មួម�មេ�ត �អាសនុឹ រមួួមានឹ៖

1. �ិដាឋ ការអាជីីវ�មួមថុ្នា�់រង 188 – �មំេ�ីរការនៃចមុ្រុះ�ឌីតិុអាជីីវ�មួម 
(Business Visa Subclass 188 – Business Innovation
Stream)

�ដិាឋ ការមេនឹ�អាចរ�បានឹសម្រុះមា�ជ់ីនឹអូមេនាត ម្រុះ�មេវសនឹ ៍បែ�ល�ំមេពិញតាំមួល�ខ�ៈវនិឹចិ័�យ
�ូចខាងមេម្រុះកាមួ៖

• សម្រុះមា�ឆុ់្នាំ�ំរមេពិពីិនឹធពិរីនៃនឹឆុ្នាំ�ំរមេពិពីិនឹធ�ួនឹចុងមេម្រុះកាយមេនឹ� បានឹកានឹក់ា�់
ផុលម្រុះ�មេយាជីនឹ�៍មួមស�ិធ ិនឹងិម្រុះគ�ម់្រុះគងអាជីវី�មួម សំខានឹព់ិរីមេដាយផ្លាា ល់រហូតុ�ល់ 
បែ�លមានឹម្រុះបា�់ចំ�ូលម្រុះ�ចាំឆុំ្នាំអំូ�ប�រមាចំនឹនួឹ 750,000 �ុ�ួរអូូស្ត្រា�ត ល�ីុុងឆុ្នាំ ំ
នឹមួីួយៗ ទាំងំមេនា�។

• មានឹម្រុះ�ពិយសមួបតុតអិាជីវី�មួមសុ�ធ និឹងម្រុះ�ពិយសមួបតុតផិ្លាា លខួួ់្ពនឹសុ�ធយាា ងមេហាច�ស់ 
1,250,000 �ុ�ួរអូូស្ត្រា�ត លី មេហយី

• មិួនឹបានឹចូលរមួួ�ុុងអាជីវី�មួមបែ�លការផុតល់មេសវា�មួមវជិាជ ជីវីៈ �មេចច�មេ�ស
ឬពា�ិជីជ�មួម បានឹច�ំយមេពិលមេម្រុះចនីឹជាង 50 ភាគរយនៃនឹមេពិលមេវ�រ�ស់
ពិ�ួមេគ។

អុូ�កានឹ�់ដិាឋ ការមេនឹ�ភាគមេម្រុះចនីឹនឹងឹមានឹសិ�ធដិា�ព់ា�យសំុ�ិដាឋ ការ 888 នឹងិការ�ុ�់មេ�
អូចនិៃស្ត្រានឹតយ ៍មេ�មេពិលបែ�លពិ�ួមេគបានឹកានឹ ់កា� ់នឹងិម្រុះគ�ម់្រុះគងអាជីីវ�មួម�ុុងរ�ឋអូូស្ត្រា�ត លី
ខាងលិចយាា ងមេហាច�ស់ពិរីឆុ្នាំ ំ�ុុងរយៈមេពិល�ីឆុ្នាំចុំងមេម្រុះកាយមេនឹ� មេហយីបានឹ�ំមេពិញ 
តាំមួល�ខ�ៈវនិឹចិ័�យផុលម្រុះ�មេយាជីនឹ�៍មួមស�ិធ ិម្រុះបា�ច់�ូំល ម្រុះ�ពិយសមួបតុត ិការងារ  
នឹងិការ�ុ�ម់េ�បែ�លពា�់ពិ�នឹធ។

Small Business 
Development Corporation

�មេងើតីុអាជីីវ�មួមរ�ស់អុូ�មេ��ីម្រុះ�ះងមេភីតុ (Perth) ជា�មី្រុះ�ះងមួួយ�ុងុចំមេ�មួ
�មី្រុះ�ះងនានាបែ�លរសួរ៉ាយរ៉ា�់ទាំ� ់និឹងអាចរសម់េ�បានឹ លអ�ផុំុតុ�ុុងពិិភពិមេ��



PERTH

GUANGZHOU 
7.45 hours

HONG KONG

KUALA LUMPUR

7.45 hours

5.30 hours

SINGAPORE
5.15 hours

JAKARTA
4.45 hours

Your closest 
Australian capital 
city in the same 
timezone

Flight times in hours from Perth

2. �ិដាឋ ការអាជីីវ�មួមថុ្នា�រ់ង 188 – �មំេ�ីរការវនិឹមិេយាគិនឹ 
(Business Visa Subclass 188 – Investor Stream)

�ដិាឋ ការមេនឹ�អាចរ�បានឹសម្រុះមា�ជ់ីនឹអូមេនាត ម្រុះ�មេវសនឹ ៍បែ�ល�មំេពិញតាំមួម្រុះគ�ល់�ខ�ៈ
វនិឹចិ័�យខាងមេម្រុះកាមួទាំងំអូស៖់

• មានឹ��ពិមិេ�ធនឹស៍រុ�យាា ងតុចិ�ឆុី្នាំ ំបែ�លបានឹចូលរមួួមេដាយផ្លាា ល�់ុងុ
ការម្រុះគ�់ម្រុះគងអាជីីវ�មួមបែ�លមានឹល�ខ�ៈសមួបតុតមិ្រុះគ�់ម្រុះគ្នាន់ឹមួួយ ឬមេម្រុះចីនឹ  
ឬការវនិឹមិេយាគបែ�លមានឹសិ�ធ�ិ�លួ។

• សម្រុះមា�ឆុ់្នាំ�ំរមេពិពីិនឹធមួួយ�ុងុចមំេ�មួឆុ្នាំ�ំរមេពិពីិនឹធម្រុះបាចុំងមេម្រុះកាយមេនឹ� បានឹ
ម្រុះគ�់ម្រុះគងអាជីីវ�មួមមេដាយផ្លាា លប់ែ�លពិ�ួមេគ បានឹកានឹក់ា�ផ់ុលម្រុះ�មេយាជីនឹ�៍មួមស�ិធិ
យាា ងមេហាច�ស់ 10 ភាគរយ ឬការម្រុះគ�់ម្រុះគងវនិឹមិេយាគមេដាយផ្លាា លប់ែ�លមានឹតុនៃមួួ 
យាា ងមេហាច�ស់ 2.5 �នឹ�ុ�ួរអូូស្ត្រា�ត ល។ី

• រ៉ាល់ឆុ្នាំ�ំរមេពិពីិនឹធនឹមួីួយៗនៃនឹឆុ្នាំ�ំរមេពិពីិនឹធពិរីចុងមេម្រុះកាយមេនឹ� មានឹម្រុះ�ពិយសមួបតុតិ
អាជីវី�មួម នឹងិម្រុះ�ពិយសមួបតុតផិ្លាា លខ់្ពួនួឹសរ�ុ បែ�លមានឹតុនៃមួួសុ�ធយាា ងមេហាច�ស់ 
2.5 �នឹ�ុ�ួរអូូស្ត្រា�ត លី

• អាចមេធាកីារវនិឹមិេយាគបែ�លអូនុឹមេ�មួតាំមួចា�ច់នំឹនួឹ 2.5 �នឹ�ុ�ួរអូូស្ត្រា�ត លី 
សម្រុះមា�រ់យៈមេពិលនៃនឹ�ដិាឋ ការ�មេ�ត �អាសនុឹ �ូចបែ�លបានឹ�ញ្ជាជ �់មេដាយម្រុះ�សងួ
�ចិចការ�ុងុម្រុះ�មេ�ស (DHA)។

អុូ�កានឹ�់ដិាឋ ការទាំងំមេនឹ�ភាគមេម្រុះចនីឹនឹងឹមានឹសិ�ធដិា�ព់ា�យសំុ�ិដាឋ ការ 888 នឹងិការ
�ុ�់មេ�អូចិនៃស្ត្រានឹតយ ៍មេ�មេពិលបែ�លពិ�ួមេគមានឹម្រុះបា�់ 2.5 �នឹ�ុ�ួរអូូស្ត្រា�ត ល ី�ុងុការ
វនិឹមិេយាគបែ�លអូនុឹមេ�មួតាំមួចា�យ់ាា ងមេហាច�ស់�ឆុី្នាំ ំមេហយីបានឹរសម់េ��ុងុរ�ឋ
យាា ង មេហាច�ស់ពិរីឆុ្នាំសំរ�ុ�ុងុអូ�ុំងមេពិលមេនឹ�។

សម្រុះមា�ព់ិ�ត៌ុមានឹ�បែនឹថមួអូពំិ�ីដិាឋ ការមេនឹ� និឹងម្រុះ��ខ្ព��ូវនិឹមិេយាគបែ�លអូនុឹមេ�មួតាំមួចា�់ 
សូមួចូលមេមីួលមេគហ�ពំិ�ររ�ស់ DHA មេ�តាំមួ immi.homeaffairs.gov.au/

3. �ិដាឋ ការអាជីីវ�មួមថុ្នា�រ់ង 188 – �មំេ�ីរការវនិឹមិេយាគិនឹសខំានឹ់ 
(Business Visa Subclass 188 – Significant Investor 
Stream)

�ដិាឋ ការមេនឹ�អាចរ�បានឹសម្រុះមា�ជ់ីនឹអូមេនាត ម្រុះ�មេវសនឹប៍ែ�លមានឹម្រុះ�ពិយសមួបតុតអិាជីវី�មួម 
នឹងិម្រុះ�ពិយសមួបតុតផិ្លាា លខ់្ពួនួឹយាា ងមេហាច�ស់ 5 �នឹ�ុ�ួរអូូស្ត្រា�ត លី បែ�លអាចរ�បានឹ
សម្រុះមា�ក់ារវនិឹមិេយាគមេ��ុុងម្រុះ��ខ្ព��ូវនិឹមិេយាគបែ�លអូនុឹមេ�មួតាំមួចា�់ �ូចបែ�ល
បានឹ�ញ្ជាជ �់មេដាយ DHA ភួាមួៗមុួនឹមេពិល�ដិាឋ ការម្រុះតុវូបានឹផុតលឱ់យ។

អូ�ុកានឹ�់ដិាឋ ការមេនឹ�នឹងឹមានឹសិ�ធដិា�ព់ា�យសំុ�ិដាឋ ការ 888 នឹងិការ�ុ�ម់េ�
អូចនិៃស្ត្រានឹតយ ៍�នាា �ព់ិពីិ�ួមេគបានឹកានឹក់ា�ក់ារវនិឹមិេយាគ បែ�លអូនុឹមេ�មួតាំមួចា�រ់�ស់
ពិ�ួមេគ មេ��ុុងម្រុះ�មេ�សអូូស្ត្រា�ត លសីម្រុះមា�រ់យៈមេពិលនៃនឹ�ដិាឋ ការ (យាា ងតុចិ�ឆុី្នាំជំា�់
ៗគុ្នា) មេហយីបានឹ រសម់េ��ុុងម្រុះ�មេ�សអូូស្ត្រា�ត លយីាា ងមេហាច�ស់ 120 នៃ�ៃសរ�ុ
�ុុងអូ�ុំងមេពិលមេនឹ�។

សម្រុះមា�ព់ិ�តុម៌ានឹ�បែនឹថមួអូពំិ�ីដិាឋ ការមេនឹ� និឹងម្រុះ��ខ្ព��ូវនិឹមិេយាគបែ�លអូនុឹមេ�មួ
តាំមួចា�់ សូមួចូលមេ�កានឹម់េគហ�ពំិ�ររ�ស់ DHA មេ�តាំមួ  

immi.homeaffairs.gov.au/

4. �ិដាឋ ការអាជីីវ�មួមថុ្នា�រ់ង 188 – �មំេ�ីរការសហម្រុះគនិឹ (Business 
Visa Subclass 188 – Entrepreneur Stream)

�ដិាឋ ការមេនឹ�អាចរ�បានឹសម្រុះមា�ជ់ីនឹអូមេនាត ម្រុះ�មេវសនឹ ៍បែ�ល�ពុំិងមេសុសំុីមេធាសី�មួមភាពិ
សហម្រុះគនិឹមេ�រ�ឋអូូស្ត្រា�ត លីខាងលចិ។ សម្រុះមា�ព់ិ�ត៌ុមានឹ�បែនឹថមួ សូមួមេផុើអុីូបីែមួលមួ�៖ 

businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au សម្រុះមា�់ពា�យសំុ
�ងាហ ញច�ំ�់ អារមួម�៍ (EOI)។

�ដិាឋ ការអាជីីវ�មួមអូចិនៃស្ត្រានឹតយ ៍

�ដិាឋ ការអាជីីវ�មួម�ុ�់មេ�អូចនិៃស្ត្រានឹតយ ៍ម្រុះតុវូបានឹផុតលជូ់ីនឹ�លអ់ូ�ុបែ�លបានឹ�មំេពិញតាំមួ
ល�ខខ្ព�ូតុម្រុះមូួវនៃនឹ�ិដាឋ ការអាជីីវ�មួម�មេ�ត � អាសនុឹរ�ស់ពិ�ួមេគមេដាយមេជាគជី�យ រមួួទាំងំ
�ចិចម្រុះពិមួមេម្រុះពិៀងបែតុងតាំងំពិរី�ឋ នឹងិល�ខ�ៈវនិឹចិ័�យ DHA។

ល�ខខ្ព�ូតុម្រុះមូួវនៃនឹការបែតុងតាំងំពិរី�ឋសម្រុះមា�់�ដិាឋ ការរង 188 និឹង�ដិាឋ ការរង 888 
ជា�ូមេ�នឹឹង�ូចគុ្នាមេ�នឹងឹល�ខខ្ព�ូតុម្រុះមូួវរ�ស់ ម្រុះ�សងួ�ចិចការ�ុុងម្រុះ�មេ�ស (DHA) បែ�រ។

នៃ�ពួា�យសំុការបែតុងតាំងំពិរី�ឋ សម្រុះមា��់ដិាឋ ការអាជីីវ�មួម�ុ�់មេ�អូចនិៃស្ត្រានឹតយគ៍ ឺ750 �ុ�ួរ
អូូស្ត្រា�ត លី។ 

�ដិាឋ ការមេនឹ�អាចរ�បានឹសម្រុះមា�អុ់ូ�កានឹ�់ដិាឋ ការ�មេ�ត �អាសនុឹ 188 �ំមេ�ីរការ
នៃចុម្រុះ�ឌីតិុអាជីវី�មួម (188 Business Innovation Stream), 188 �មំេ�ីរការ
វនិឹមិេយាគនិឹ (188 Investor Stream), 188 �ំមេ�ីរការវនិឹមិេយាគនិឹសំខានឹ់  
(188 Significant Investor Stream) ឬ 188 �មំេ�ីរការសហម្រុះគនិឹ  
(188 Entrepreneur)។

ពិ�តុម៌ានឹ�បែនឹថមួ 

ជីនឹអូមេនាត ម្រុះ�មេវសនឹអ៍ាជីីវ�មួមនាមេពិលអូនាគតុ និឹងភុា�ង់ាររ�សព់ិ�ួមេគ ម្រុះតុវូបានឹ
មេលី���ឹចិតុតឱយចូលមេមួលីមេគហ�ពំិ�ររដាឋ ភិបាលរ�ឋ អូូស្ត្រា�ត លខីាងលចិ មេ�តាំមួ 

businessmigration.wa.gov.au មេ�មីួបមីេធាកីារវាយតុនៃមួួមេដាយខ្ពួនួឹឯង 
មេម្រុះ�ៀ�មេធៀ��ល់នឹឹងម្រុះ�មេភ� �ដិាឋ ការអាជីីវ�មួមនានា និឹងមេ�មីួបដីា�ព់ា�យសំុការបែតុងតាំងំ
ពិរី�ឋ។ មាច ស់អាជីីវ�មួម នឹងិអុូ�វនិឹមិេយាគមេជាគជី�យបែ�លបានឹចូលរមួួ�ុុង អាជីីវ�មួម ឬការ
វនិឹមិេយាគរចួមេហយីមេ��ុុងរ�ឋអូូស្ត្រា�ត លីខាងលចិ �៏អាចមានឹល�ខ�ៈសមួបតុតមិ្រុះគ�់ម្រុះគ្នានឹ់
សម្រុះមា�់�ដិាឋ ការមួួយ �ុុងចមំេ�មួ�ិដាឋ ការបែ�លបានឹរ៉ាយ�ុងុខ្ពតិុ���ណមេនឹ�ផុងបែ�រ។

ការដា�ព់ា�យសំុ�ិដាឋ ការអាជីីវ�មួមមួ�កានឹរ់�ឋអូូស្ត្រា�ត លីខាងលចិ 
មានឹនឹ�យថ្នា៖

• ល�ខខ្ព�ូតុម្រុះមូួវអូ�ប�រមា គឺ�ូចគុ្នានឹងឹល�ខ�ៈវនិឹចិ័�យរ�ស់ DHA បែ�រ

• ជីមេម្រុះមួសីនៃនឹស�មួមភាពិអាជីវី�មួមបែ�លមានឹល�ខ�ៈសមួបតុតមិ្រុះគ�់ម្រុះគ្នានឹ�់មួួយ

• ការចូលរមួួ�ុុងស�មួមភាពិអាជីីវ�មួមអូភវិឌីឍនឹអ៍ូចលនឹម្រុះ�ពិយ

• ពា�យសំុការមេល�ីបែលងអាយុ ឬការយលម់្រុះពិមួពិមិេសសនឹឹងម្រុះតុវូបានឹពិចិាំរ�មេល
 ី

�រ�ីនឹមួីួយៗ

• �មំេ�ីរការអា�ភិាពិអាចម្រុះតុវូបានឹមេសុសំុីមេម្រុះកាមួកាលៈមេ�សៈពិិមេសស។ 

មួជីឈមួ�ូលជីនឹអូមេនាត ម្រុះ�មេវសនឹអ៍ាជីីវ�មួម 
�ជីវី�មួមអូភិវឌីឍនឹអ៍ាជីីវ�មួមខុាតុតូុច�ូរសពិា  
+61 (08) 6552 3300
businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au 
businessmigration.wa.gov.au
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