សេចក្តីណែនាំេព
ីត ីការបាំសពញព័ត៌មានផ្ទទល់ខ្ួនសលើ
ល
សរោមេាំបុរតរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល
រតូវរបកាេរេបាមនី តិវ ិ្ី ែូចក្នុងចាំែុចរី (៣), (៤), (៥), (៦)និង (៧) រហូតសពលណែលអេ់មានការចាាំបាច់ ។

I.សេចក្តីពនយល់់ៈ
(១)របកាេចុងសរកាយសៅរក្េួងោថប័ន់ៈ េូមបញ្ជ
ា ក្់ ស្មោះរក្េួង ោថប័ន ណែលបានរបកាេចុងសរកាយ
(របកាេណែលបានស្វើស

ើងមុនរបកាេសលើក្សនោះ)។

(២)របកាេសលើក្រី់ៈ េាំសៅសលើចាំនួនែងណែលបានរបកាេ ពីមុនរហូតែល់សពលសនោះ។

(៣)ការរបកាេសរៀងរាល់២ឆ្នាំមតង់ៈ េាំសៅសលើបុគ្គលណែលមានតាំណែងរតូវរបកាេែូ ចណចងក្នុងមារា១៧នន
ចាប់េីព
ត ីការរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ (េូមសមើលេមាគល់ខាងសរកាម)។ េូមបញ្ជ
ា ក្់ថា បុគ្គលណែលមាន

តាំណែងទាំងសនោះនឹ ងស្វើការរបកាេបនតបនទប់សៅសរៀងរាល់ណខ្មក្រា ននឆ្នាំរី៣ គ្ិតចាប់ពីនងៃរបកាេសលើក្រី ១។

ឧទហរែ៍ បុគ្គលមានក្់របកាេ សលើក្រី ១ សៅនងៃណាមួយក្នុងឆ្នាំ២០១១ (សទោះជាចុង ឬសែើមឆ្នាំក្៏សោយ) រូប

គាត់នឹងរបកាេសលើក្រី ២ សៅណខ្មក្រា ឆ្នាំ២០១៣ សលើ ក្ រី ៣ សៅណខ្មក្រា ឆ្នាំ ២ ០១៥(គ្ិ ត នងៃ យ ក្ឯក្ោរ
មក្ែល់ អ .ប.ព)។ល។ខ្ែ់ៈណែលបុ គ្គលរបកាេសៅឆ្នាំ ២០១២ សទោះជាសៅនងៃណា ក្៏ សោយរតូវរបកាេ
សលើក្រី២ ក្នុងណខ្មក្រាឆ្នាំ២០១៤ សលើក្រី៣ សៅណខ្មក្រា ឆ្នាំ២០១៦ ។ល។ បុគ្គលណែលចប់អាែតតិ សោយ

សគារពាមណបបបរសបាោះសឆ្នតសហើយជាប់សឆ្នតអាែតតិងីម មិនតរមូវឱ្យរបកាេសពលចប់អាែតតិ និងសពល
ចូលកាន់តាំណែងងមីសនោះសរ សោលគ្ឺ គាត់បនតការរបកាេក្នុងរបបរបកាេសរៀងរាល់២ឆ្នាំមតងជា្មមា។

(៤)រតូវបានររួលតាំណែងងមី់ៈ បុគ្គលសរើបររួលតាំណែងងមីណែលជាប់កាតពវក្ិចចរបកាេែូចណចងក្នុងមារា១៧
ននចាប់េីព
ត ី ការរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ រតូវស្វើការរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល របេ់ខ្ួនសលើ
ល
ក្រី មួយ

៣០(ោមេិ ប )នងៃ យ៉ា ងយូ រ សរកាយសពលចូ ល កាន់ តាំ ណែង។ បុ គ្គ ល ណែលមានតាំ ណែងជាប់ របកាេ

ររពយេមបតតិ និងបាំែុល សហើយររួលបាន មុខ្តាំណែងងមី មិនចាាំបាច់របកាេសរ សោលគ្ឺបុគ្គលសនោះបនតការ
របកាេក្នុងរបបរបកាេសរៀងរាល់ ២ឆ្នាំមតងជា្មមា។
(៥)លាណលងពី មុខ្តាំណែង ឬចប់អាែតតិ: េាំ សៅសលើ បុ គ្គ ល ណែលលាណលងពី មុ ខ្ តាំ ណែង រតូ វ ស្វើ កា រ
របកាេររពយេមបតតិ និ ងបាំ ែុលរបេ់ខ្ួន
ល ៣០(ោមេិប)នងៃ យ៉ា ងយូរសរកាយសពលលាណលងពី មុខ្តាំណែង

ខ្ែ់ៈណែលបុគ្គលចប់អាែតតិ រតូវស្វើការរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុលរបេ់ខ្ួន
ល ៣០(ោមេិប)នងៃ

យ៉ា ងយូ រ មុ ន សពលចប់ អា ែតតិ ។ ប៉ាុណនតរបេិនសបើ បុគ្ល
គ រូបសនោះសៅេល់មុខ្តាំណែងសផេងសរៀតណែលជាប់
កាតពវក្ិចច របកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល គ្ឺមិនតរមូវឱ្យរបកាេសៅសពលលាណលងពីមុខ្តាំណែង ឬចប់
អាែតតិសរ។ ែូ សចនោះ ក្នុងក្រែីសនោះ បុ គ្គលរូបសនោះរតូវអនុ វតតបនតការរបកាេក្នុងរបបរបកាេសរៀងរាល់២ឆ្នាំ
មតងជា្មមា។

(៦)បញ្ឈប់ពីមុខ្តាំណែង់ៈ បុគ្គលរតូវបានបញ្ឈប់ពីមុខ្តាំ ណែង រតូវស្វើការរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល
របេ់ខ្ួន
ល ៣០(ោមេិប)នងៃ យ៉ា ងយូរសរកាយសពលបញ្ឈប់ពីមុខ្តាំណែង។ ប៉ាុណនតរបេិនសបើ បុគ្គលរូបសនោះសៅ

េល់មុខ្តាំណែងសផេងសរៀតណែលជាប់កាតពវក្ិចចរបកាេររពយេមបតតិ និ ង បាំ ែុ ល គ្ឺ មិ ន តរមូ វ ឱ្យរបកាេ
សៅសពលបញ្ឈប់ ពី មុ ខ្ តាំ ណែងសរ។ ែូ សចនោះ ក្នុ ងក្រែីសនោះ បុគ្គលរូបសនោះរតូវអនុវតតបនតការរបកាេក្នុងរបប
របកាេសរៀងរាល់២ឆ្នាំមតងជា្មមា។
(៧)ចូលនិវតតន៍់ៈ បុគ្គលចូលនិវតតន៍ រតូវស្វើការរបកាេររពយេមបតតិ និ ងបាំ ែុល របេ់ខ្ួន
ល ៣០(ោមេិប)នងៃ
យ៉ា ងយូរ សរកាយសពលចូលនិ វតតន៍។ ប៉ាុណនតរបេិនសបើ បុគ្គលរូបសនោះសៅេល់មុខ្តាំណែងសផេងសរៀតណែលជាប់

កាតពវក្ិចចរបកាេររពយេមបតតិ និងបាំែុល គ្ឺមិនតរមូវឱ្យរបកាេសៅសពលចូលនិវតតន៍សរ។ ែូសចនោះ ក្នុង
ក្រែីសនោះ បុគ្គលរូបសនោះរតូវអនុវតតបនតការរបកាេក្នុងរបបរបកាេសរៀងរាល់២ឆ្នាំមតងជា្មមា។

(៨)ាមការក្ាំ ែត់ របេ់អងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ: េាំសៅសលើបុគ្គលណែលណតងាាំងសោយរបកាេ
សហើ យ រតូ វ បានក្ាំ ែ ត់ ឱ្យរបកាេាមបញ្ាី ណែលសរៀបចាំ ស

ើ ង សោយអងគ ភា ពរបឆ្ាំ ង អាំ សពើ ពុ ក្ រលួ យ

(៩)តរមូវការសេុើបអសងេត់ៈ េរមាប់ បុ គ្គ ល ណែលជាប់ កា រសេុើ ប អសងគ ត របេ់ អ ងគ ភា ពរបឆ្ាំ ង អាំ សពើ ពុ ក្ រលួ យ
រតូវរបកាេាមការបង្គគប់បញ្ជ
ា ពីអងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ។
(១០)ឋាន់ៈ និងតួនរី់ៈ េូមបញ្ជ
ា ក្់ ឋាន់ៈ និងតួនរី សៅក្នុងរក្េួងោថប័ នណែលខ្លួនរបកាេជាមួយ។

(១១)ណតងាាំងសោយ់ៈ េូមបញ្ជ
ា ក្់ របសភរលិខ្ិតតូបក្រែ៍ណែលណតងាាំងសៅក្នុងរក្េួងោថប័ ន ណែលខ្លួនរបកាេ
ជាមួយ (រពោះរាជរក្ឹ តយ អនុរក្ឹតយ សេចក្តីេសរមច ឬរបកាេ)។

េមាគល់់ៈ មារា១៧ ននចាប់េីព
ត ី ការរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយ ណចងអាំពីបុគ្គលណែលរតូវរបកាេក្នុងសនោះរួមមាន
េមាជិ ក្រពឹរធេភា េមាជិក្រែឋេភា និងេមាជិក្រាជរោឋភិបាល -មន្តនតីោធារែ់ៈណែលមានអាែតតិសរជើ េាាំង

-េមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាជាតិរបឆ្ាំងអាំសពើ ពុក្រលួយ របធាន អនុរបធាន និងមន្តនតីទាំងអេ់ននអងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្
រលួយ -មន្តនតីរាជការេុីវ ិល សយធា នគ្របាលជាតិ និងអនក្រាជការោធារែ់ៈសផេងសរៀត ណែលរតូវបានណតងាាំង
សោយរពោះរាជរក្ឹ តយ ឬអនុ រក្ឹ តយ -សៅរក្មអាេន់ៈ សៅរក្មអយយការ ោរការ ី រក្ឡាបញ្ា ី និ ងអាជាាោលា
-ថានក្់ែឹក្នាំននេងគមេុីវ ិល។
II.គ្ាំរនូ នការបាំសពញ់ៈ
(១)

របកាេចុងសរកាយសៅរក្េួងោថប័ន :

េរមាប់មន្តនតីអងគភាពរបឆ្ាំងអាំសពើពុក្រលួយបាំសពញ

រីេីកា
ត រគ្ែ់ៈរែឋមន្តនតី
(២)

របកាេសលើក្រី : 2

សលខ្ក្ូែ:XXX1-1200-000-00001 នងៃណខ្ឆ្នាំរបកាេ:..
រី ក្ណនលងរក្ារុក្់ៈ......

របកាេបនទប់ សៅនងៃរី:....

ព័ត៌មានផ្ទទល់ខ្ួនរបេ់
ល
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