
ស្ដ ីពីការចាត់ចែងថ្មីពាក់ព័ន្ធន្ឹងស្ុពលភាពនន្លិខិតបញ្ជា ក់ការទទួលស្គា ល់លកៈសមស្បត្តស ិស់្គក់ ៅ

ការចាត់ចែងរហូតដល់បែច ុប្ន់្ ការចាត់ចែងថ្មី

(1) លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅដែលជាម្ុខសញ្ញា

លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅទាំងអស់ដែលជាម្ុខសញ្ញា នៃលិខិត្បញ្ញា ក្់ការទទួលស្នា ល់លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា

ក្់នៅ

(1) លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅដែលជាម្ុខសញ្ញា

លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅទាំងអស់ដែលជាម្ុខសញ្ញា នៃលិខិត្បញ្ញា ក្់ការទទួលស្នា ល់លក្ខណៈ

សម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅ

(2) ត្ាំបៃ់ដែលជាម្ុខសញ្ញា

គ្រប់គ្បនទសៃិងត្ាំបៃ់ទ ាំងអស់

(2) ត្ាំបៃ់ដែលជាម្ុខសញ្ញា

គ្រប់គ្បនទសៃិងត្ាំបៃ់ទ ាំងអស់

(3) លិខិត្បញ្ញា ក្់ការទទួលស្នា ល់លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅដែលជាម្ុខសញ្ញា

លិខិត្ដែលគ្ត្វូបាៃន វ្ ើន ើងចាប់ពីនងៃទី1 ម្ក្រា 2020 ត្នៅ
(3) លិខិត្បញ្ញា ក្់ការទទួលស្នា ល់លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅដែលជាម្ុខសញ្ញា

លិខិត្ដែលគ្ត្វូបាៃន វ្ ើន ើងចាប់ពីនងៃទី1 ម្ក្រា 2020 ត្នៅ

(4) ក្ម្ល ុងនពលដែលចាត្់ទុក្ថាមាៃសុពលភាព

・ លិខិតបញ្ជា ក់ចដលត្តវូបាន្ វ្ ើ  ើងពីនថ្ៃទី1 បតករា 2020 ដល់ នថ្ៃទី 31 បតករា 2022

→ ដល់នថ្ៃទី31 កកកដា 2022

・ លិខិតបញ្ជា ក់ចដលត្តវូបាន្ វ្ ើ  ើងពីនថ្ៃទី1 កុបតភម 2022 ដល់ នថ្ៃទី 31 កកកដា 2022

→ មាន្សុ្ពលភាព “6ចខ” គិតពីនថ្ៃចដលបាន្ វ្ ើ

(4) ក្ម្ល ុងនពលដែលចាត្់ទុក្ថាមាៃសុពលភាព

・ លិខិតបញ្ជា ក់ចដលត្តវូបាន្ វ្ ើ  ើងពីនថ្ៃទី1 បតករា 2020 ដល់ នថ្ៃទី 30  បតស្គ 2022 

→ ដល់នថ្ៃទី31 តុលា 2022

・ លិខិតបញ្ជា ក់ចដលត្តវូបាន្ វ្ ើ  ើងពីនថ្ៃទី1 ឧស្ភា 2022 ដល់ នថ្ៃទី 31កកកដា 2022

→ មាន្សុ្ពលភាព “6ចខ” គិតពីនថ្ៃចដលបាន្ វ្ ើ

(5) ល័ក្ខខ័ណឌចាត្់ទុក្ថាមាៃសុពលភាព

ក្រណីដែលនពលដាក្់ពាក្យសុាំទិដាា ការនៅស្នា ៃទូត្ឬក្ុងស ុលជប ុៃនៅនគ្ៅគ្បនទស នៅក្ន ុងលិខិត្

ដែលបាៃដាក្់ន ោះមាៃបញ្ញា ក្់ថាស្នា ប័ៃទទួល ជាអាទិ៍ “នៅដត្អាចបៃតទទួលជៃបរនទសបាៃតាម្

ខល ឹម្ស្នរនៃសក្ម្មភាពដែលមាៃដចងនៅនពលដាក់្ពាក្យសុាំលិខិត្បញ្ញា ក់្ការទទួលស្នា ល់លក្ខណៈសម្បត្ត ិ

ស្នា ក្់នៅ”។

ទគ្ម្ង់នោង<សគ្មាប់លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់ក្ន ុងតារាង1 នៃឧបសម្ព ័ៃធ (ឧៈវទិាស្នស្តសត -ចាំនណោះែឹងអាំពី

ម្ៃុសសស្នស្តសត -ការងារអៃតរជាត្/ិៃិសសិត្ ។ល។)>

ទគ្ម្ង់នោង<សគ្មាប់លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់ក្ន ុងតារាង2 នៃឧបសម្ព ័ៃធ (ឧៈ សហព័ទធឬកូ្ៃរបស់ជៃជាត្ិ

ជប ុៃ អាក្ស្នា ក្់នៅជាប់លាប់ ។ល។)>
*សូម្ដាក់្ជូៃៃូវឯក្ស្នរខាងនលើម្ដងនទៀត្ ក្ន ុងក្រណីដែលរយៈនពល 3ដខបាៃក្ៃលងផុត្នៅរាប់ចាប់ពីនពលដាក់្

ពាក្យសុាំទិដាា ការ។

(5) ល័ក្ខខ័ណឌចាត្់ទុក្ថាមាៃសុពលភាព

ក្រណីដែលនពលដាក្់ពាក្យខាងនគ្កាម្នៃោះ នែើម្បីសុាំទិដាា ការនៅស្នា ៃទូត្ឬក្ុងស ុលជប ុៃនៅ

នគ្ៅគ្បនទស នៅក្ន ុងលិខិត្ដែលបាៃដាក្់ន ោះមាៃបញ្ញា ក្់ថា ស្នា ប័ៃទទួល ជាអាទិ៍ “នៅដត្អាច

បៃតទទួលជៃបរនទសបាៃតាម្ខល ឹម្ស្នរនៃសក្ម្មភាពដែលមាៃដចងនៅនពលដាក់្ពាក្យសុាំលិខិត្

បញ្ញា ក្់ការទទួលស្នា ល់លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅ”។

ទគ្ម្ង់ឧបសម្ព ័ៃធ<សគ្មាប់លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់ក្ន ុងតារាង1 នៃឧបសម្ព ័ៃធ (ឧៈវទិាស្នស្តសត -ចាំនណោះ

ែឹងអាំពីម្ៃុសសស្នស្តសត -ការងារអៃតរជាត្ិ/ៃិសសិត្ ។ល។)>

ទគ្ម្ងឧ់បសម្ព ័ៃធ<សគ្មាប់លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់ក្ន ុងតារាង2 នៃឧបសម្ព ័ៃធ (ឧៈ សហព័ទធឬកូ្ៃ

របស់ជៃជាត្ិជប ុៃ អាក្ស្នា ក្់នៅជាប់លាប់ ។ល។)>
*សូម្ដាក់្ជូៃៃូវឯក្ស្នរខាងនលើម្ដងនទៀត្ ក្ន ុងក្រណីដែលរយៈនពល 3ដខបាៃក្ៃលងផុត្នៅ រាប់ចាប់ពីនពល

ដាក់្ពាក្យសុាំទិដាា ការ។

ស្គា ន្ភាពបែច ុប្ន់្ ន្ិង  ោលការសចចាត់ចែង

* លិខិតបញ្ជា ក់គឺស្ត្មាប់បញ្ជា ក់ភាពស្បតត្ស្ប ៅន្ឹងលកៈខសឌ អន្ុញ្ជា តឱ្យែូលត្ប ទស្ជប ុន្ ៅខសម ពល ែញលិខិតឱ្យ  ហើយ ៅ ពលចដលហួស្កាលបរ ិែេទកំសត់នន្សុ្ពលភាពឆ្ងៃ យ ពកស្គា ន្

ភាព ៅ ពល ែញលិខិតបញ្ជា ក់ ន្ិងស្គា ន្ភាព ៅ ពលែូលត្ប ទស្ជប ុន្អាែមាន្ភាពខុស្ោ់ខ្ល ងំ  ហតុដូ ែ់េះ ហើយន្ឹងោម ន្ការពន្ារសុ្ពលភាពនន្លិខិតបញ្ជា ក់ ត្កាយការចាត់ចែងថ្មីខ្ង ត្កាបត

 ទៀត ទ។ ប ុចន្សែំ ពាេះពាកយសំុ្លិខិតបញ្ជា ក់ចដលត្តវូបាន្ដាក់បតុន្នថ្ៃទី31 ចខបតករា ឆំ់្ង2023 ចដលោម ន្ខល ឹបតស្គរចត្បត្បួលចាប់តងំពី ពលដាកព់ាកយ លើកបតុន្   េះជា ោលការសច លិខិតបញ្ជា ក់ថ្មីប ា ន់្

បួតយន្ឹងត្តវូបាន្ ែញឱ្យ  ត្កាយអ់ក ស់្ើសំុ្បាន្ដាក់ជូន្នូ្វ ①លិខិតបញ្ជា ក់ចដលត្តវូបាន្ ែញ លើកបតុន្(ឯកស្គរ ដើបត ឬថ្តែបតលង) ន្ិង ②លិខិតបញ្ជា ក់បូតល ហតុចដល វ្ ើ  ើង ដាយស្គា ប័ន្ទទួល ។ល។

ព័ត៌មាន្លំអិត សូ្បត បតើលកចន្លង ន្េះ។

◎ ជាការរិត្រូរែល់ជៃបរនទសដែលការចូលគ្បនទសជប ុៃរបស់នរគ្ត្វូបាៃពៃារនដាយស្នរផលប ោះពាល់នៃជាំងឺរាត្ត្ាត្កូ្វ ើែ១៩ ទីភាា ក្់ងារនសវាក្ម្មអន ត គ្បនវសៃ៍ជប ុៃបាៃចាត់្វធិាៃការពិនសសនែើម្បី

បៃតសុពលភាពនៃលិខិត្បញ្ញា ក្់ការទទួលស្នា ល់លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅ (ចាប់ពីនពលនៃោះត្នៅនៅថា“លិខិត្បញ្ញា ក្់”) ចាាំបាច់សគ្មាប់ៃីតិ្វ ិ្ ីអន ត គ្បនវសៃ៍។

◎ នោងតាម្ស្នា ៃភាពបចច ុបបៃា នយើងបាៃសនគ្ម្ចចាត់វធិាន្ការពន្ារសុ្ពលភាពបចន្ាបត លើលិខិតបញ្ជា ក់ែូចខាងនគ្កាម្ (នម្ើល “ការចាត់្ដចងងមី” ខាងនគ្កាម្) នហើយសគ្មាប់លិខិត្បញ្ញា ក្់ការទទួល

ស្នា ល់លក្ខណៈសម្បត្ត ិស្នា ក្់នៅដែលគ្ត្វូបាៃន វ្ ើន ើងនគ្កាយនងៃទី 1 សីហា 2022 រឺមាៃសុពលភាព “3 ដខ” នដាយរិត្ពីនងៃដែលបាៃន វ្ ើន ើង។
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