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ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី (ធ.េ.ក) 
កម្រងសណួំរ-ចអរលើយ 
រហាសន្នបិាតភាគហ  ន្កិអលើកទ៊ី២១ ថ្ងៃទ៊ី២២ ខែអរសា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

ល.រ សំនួរ ការឆ ល្ើយតប 

១ ឆតើកចិ្ចប្បជ ចំាបឆ់ ត្ ើមឆៅឆេលណា? កិច្ចប្បជ មំហាសននិបាតភាគហ  និកឆនេះចាប់ឆ ត្ ើមេីឆ ៉ោ ង១៤:០០ ដល់ ១៦:០០ រឆសៀល ឆៅ
ថ្ងៃទ២ី២ ខែឆមសា ឆ្ន ២ំ០២១ (ឆ ៉ោ ងឆៅភ្នឆំេញ)។ 

២ ឆតើប្តូវឆ វ្ ើដូច្ឆមតច្ឆទើបអាច្ឆបាេះឆឆ្ន តតាម
ប្បេន័ធ e-Voting បាន? ឆតើកចិ្ចប្បជ ឆំនេះ
ឆរៀបច្ឆំ ើងឆោយរឆបៀបណា? 

 ្នាគារនឹងឆ ញ្ ើ QR Code សប្ ប់ការឆបាេះឆឆ្ន ត ជូនភាគហ  និក ន ក់  ៗ តាមរយៈអ ីខម៉ោល 
កន ងអ ំ ងថ្ងៃទី១៩ ខែឆមសា ឆ្ន ២ំ០២១ ចាប់េីឆ ៉ោ ង ៧:៣០ ប្េឹក រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែ
ឆមសា ឆ្ន ២ំ០២១ ឆវលាឆ ៉ោ ង ១៤:០០ រឆសៀល (ឆ ៉ោ ងឆៅភ្នឆំេញ)។  

 ដូឆច្នេះភាគហ  និក ន ក់ៗប្តូវរកា QR Code ឆនេះទ កសប្ ប់ការឆបាេះឆឆ្ន ត ខដលនឹងប្បារេធ 
ឆៅថ្ងៃទ២ី២ ខែឆមសា ឆ្ន ២ំ០២១ ចាបេ់ីឆ ៉ោ ង ១៤:០០ រហូតដល់ឆ ៉ោ ង ១៦:០០ 
រឆសៀល (ឆ ៉ោ ងឆៅភ្នំឆេញ)។  

បញ្ជា ក:់  

រាល់ច្មៃល់បខនែមពាកេ់័នធនឹងការឆបាេះឆឆ្ន តតាមប្បេ័នធ e-Voting សូមេិនតិយឆមើល          
“ឆសច្កតខីែនាអំេំកីារឆបាេះឆឆ្ន តប្បេន័ធ e-Voting” ដូច្បានភាា ប់ជូនមកជាមួយ។ 

៣ ឆតើកចិ្ចប្បជ ឆំនេះឆរៀបច្ំឆ ើងឆដើមបអីវ?ី កិច្ចប្បជ ឆំនេះឆរៀបច្ំឆ ើងឆដើមបឆីសនើស ំ ច ស់ភាគហ  និកសឆប្មច្តាមរឆបៀបវារៈនីមួយៗ ខដល
ឆរៀបច្ឆំ ើងឆោយប្កុមប្បកឹាភ្បិាល តាមរយៈការឆបាេះឆឆ្ន ត។ 

៤ ឆតើការឆបាេះឆឆ្ន តភាគហ  និកនឹងប្តវូឆរៀបច្ំ
ឆ ើងយ៉ោ ងដូច្ឆមតច្ែលេះ? 

សូមឆមើលលមអិតឆៅកន ងច្ឆមលើយថ្នសំនរួទ២ីខាងឆលើ។ 

៥ ឆហត អវីបានជាែញ មំិនទទួលបានលិែិត
អឆ ា្ ើញចូ្លរមួកិច្ចប្បជ ?ំ 

ឆោយសារភាគហ  និកមិន នឆ ម្ េះឆៅកន ងប ា្ ីឆ ម្ េះភាគហ  និក ឆៅកាលបរឆិច្េទកំែត់
ទ ក សប្ ប់ចូ្លរមួកិច្ចប្បជ ភំាគហ  នកិ។ 
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ល.រ សំនួរ ការឆ ល្ើយតប 
៦ ឆតើអវឆីៅជា កាលបរឆិច្េទកំែត់ទ ក 

សប្ បចូ់្លរមួកិច្ចប្បជ ភំាគហ  នកិ? 
កាលបរឆិច្េទកំែត់ទ ក សប្ ប់ចូ្លរមួកិច្ចប្បជ ំភាគហ  នកិ គឺជាកាលបរឆិច្េទប្បកាសប ា្ ី
ឆ ម្ េះភាគហ  នកិខដលប្តូវចូ្លរមួ ឬ នសិទធចូិ្លរមួកន ងកិច្ចប្បជ ំភាគហ  និក។ 
ឧទាហរែ ៈ ៣១ មីនា ២០២១ គឺជាកាលបរឆិច្េទកំែត់ទ ក សប្ បចូ់្លរមួកចិ្ចប្បជ  ំ       
ភាគហ  នកិ 
ឆលាក “ក” ទិញភាគហ  នរបស់ ABC ឆៅថ្ងៃទី២៩ មីនា ២០២១។ 
ឆលាក “ែ” ទិញភាគហ  នរបស់ ABC ឆៅថ្ងៃទី៣០ មីនា ២០២១។ 
ឆលាក “គ” អត់បានទញិភាគហ  នរបស់ ABC ឆៅថ្ងៃទ២ី៩ មីនា ២០២១ឆទ ប៉ោ ខនតឆលាក 
“គ” ឆៅ នសមត លយ ១ភាគហ  នគតិប្តឹមថ្ងៃទី២៩ មីនា ២០២១ (ឆលាក “គ” បានទ ក ១
ភាគហ  នឆនេះ ឆោយមិនបានលក់ភាគហ  នឆនេះឆច្ញឆទឆៅថ្ងៃទ២ី៩ មីនា ២០២១)។ 
ដូឆច្នេះឆលាក “ក” និង ឆលាក “គ” ទទលួបានលិែតិអឆ ា្ ើញចូ្លរមួប្បជ ំភាគហ  និក រឯី 
ឆលាក “ែ”  មនិទទលួបានលិែិតអឆ ា្ ើញចូ្លរមួប្បជ ំភាគហ  នកិឆទ។ 
បញ្ជា ក:់  
ឆដើមបទីទួលបានលិែិតអឆ ា្ ើញចូ្លរមួកចិ្ចប្បជ ភំាគហ  នកិ ភាគហ  និកប្តវូទញិភាគហ  ន 
(យ៉ោ ងតិច្ណាស់ ១ភាគហ  ន) ឱ្យបានយ៉ោ ងឆហាច្ណាស់ប្តមឹ ២ ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃជញួដូរ ម នថ្ងៃ
ប្បកាសប ា្ ីឆ ម្ េះភាគហ  នកិខដលប្តវូចូ្លរមួ  ឬ នសិទធចូិ្លរមួកចិ្ចប្បជ ភំាគហ  និក។ 

៧ ឆតើ កាលបរឆិច្េទកំែតទ់ ក  នប៉ោ នាម ន
ប្បឆភ្ទ? 

កាលបរឆិច្េទកំែត់ទ ក  នេរីប្បឆភ្ទគឺៈ 
1. កាលបរឆិច្េទកំែតទ់ ក សប្ ប់ចូ្លរមួកចិ្ចប្បជ ភំាគហ  នកិ 
2. កាលបរឆិច្េទកំែតទ់ ក សប្ ប់ទទួលបានភាគលាភ្ 

៨ ឆតើអវឆីៅជា កាលបរឆិច្េទកំែត់ទ ក 
សប្ បទ់ទលួបានភាគលាភ្? 

កាលបរឆិច្េទកំែត់ទ ក សប្ ប់ទទួលបានភាគលាភ្ គឺជាកាលបរឆិច្េទប្បកាសប ា្ ីឆ ម្ េះ
ភាគហ  នកិខដលប្តវូទទួល ឬ នសិទធទិទួលបានភាគលាភ្។ 
ឧទាហរែ ៈ ០៣ ឧសភា ២០២១ គឺជាកាលបរឆិច្េទកំែតទ់ ក សប្ បទ់ទួលបាន      
ភាគលាភ្ 
(ថ្ងៃទី៣០ ឆមសា ២០២១, ០១ ឧសភា ២០២១ និង០២ ឧសភា ២០២១: ជាថ្ងៃឈបស់ប្ ក) 
ឆលាក “ក” ទិញភាគហ  នរបស់ ABC ឆៅថ្ងៃទី២៨ ឆមសា ២០២១។ 
ឆលាក “ែ” ទិញភាគហ  នរបស់ ABC ឆៅថ្ងៃទី៣០ ឆមសា ២០២១។ 
ឆលាក “គ” អត់បានទញិភាគហ  នរបស់ ABC ឆៅថ្ងៃទ២ី៨ ឆមសា ២០២១ឆទ ប៉ោ ខនតឆលាក 
“គ” ឆៅ នសមត លយ ១ភាគហ  នគតិប្តឹមថ្ងៃទី២៨ ឆមសា ២០២១ (ឆលាក “គ” បានទ ក 
១ភាគហ  នឆនេះ ឆោយមនិបានលកភ់ាគហ  នឆនេះឆច្ញឆទឆៅថ្ងៃទី២៨ ឆមសា ២០២១)។ 
ដូឆច្នេះឆលាក “ក” និង ឆលាក “គ” ទទួលបានភាគលាភ្ រឯីឆលាក “ែ”មិនទទួលបាន       
ភាគលាភ្ឆទ។ 
បញ្ជា ក:់  
ឆដើមបទីទួលបានភាគលាភ្ ភាគហ  និកប្តវូទញិភាគហ  ន (យ៉ោ ងតចិ្ណាស់ ១ភាគហ  ន)     
ឱ្យបានយ៉ោ ងឆហាច្ណាស់ប្តមឹ ២ ថ្នថ្ងៃជួញដូរ ថ្ងៃម នថ្ងៃប្បកាសប ា្ ីឆ ម្ េះភាគហ  និក
ខដលប្តវូទទួល ឬ នសិទធទិទួលបានភាគលាភ្។ 

៩ ប្បសិនឆបើភាគហ  នកិណា ន កេ់ ំបាន
ចូ្ល Scan QR Code តាមឆ ៉ោ ង
កំែត់ ឆតើនឹងចាត់ទ កថាឆគ បានចូ្លរមួ
ការប្បជ ខំដរឬឆទ? 

ប្បសិនឆបើភាគហ  នកិណា ន កេ់ ំបានចូ្ល Scan QR Code តាមឆ ៉ោ ងកំែត់ នឹងចាត់ទ ក
ថា “ឆគមិនបានចូ្លរមួការប្បជ  ំឬឆគឆបាេះបង់សិទធិកន ងការចូ្លរមួការប្បជ ”ំ។ 
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ល.រ សំនួរ ការឆ ល្ើយតប 
១០ ប្បសិនឆបើភាគហ  នកិណា ន ក់បានចូ្ល 

Scan QR Code តាមឆ ៉ោ ងកំែត់ 
ប៉ោ ខនតមនិបានឆបាេះឆឆ្ន តតាមរឆបៀបវារៈទាងំ
អស់ ឆតើនងឹចាត់ទ កថា ឆគបានចូ្លរមួ
កិច្ចប្បជ ខំដរឬឆទ? 

ប្បសិនឆបើភាគហ  នកិណា ន ក់បានចូ្ល Scan QR Code តាមឆ ៉ោ ងកំែត់ ប៉ោ ខនតមនិបាន
ឆបាេះឆឆ្ន តតាមរឆបៀបវារៈទាងំអស់ ភាគហ  និកឆនាេះនឹងប្តវូចាតទ់ កថាមិនបានចូ្លរមួកិច្ចប្បជ ំ។  

១១ ប្បសិនឆបើភាគហ  នណា ន ក់បានចូ្ល 
Scan QR Code តាមឆ ៉ោ ងកំែត់ 
ប៉ោ ខនតមនិបានឆបាេះឆឆ្ន តរឆបៀបវារៈណាមយួ 
ឆតើនងឹចាត់ទ កថា ឆគបានចូ្លរមួកចិ្ចប្បជ ំ
ខដរឬឆទ? ឆហើយរឆបៀបវារៈឆនាេះនងឹចាត់
ទ កដូច្ឆមតច្? 

ប្បសិនឆបើភាគហ  នកិណា ន ក់បានចូ្ល Scan QR Code តាមឆ ៉ោ ងកំែត់ ប៉ោ ខនតឆបាេះឆឆ្ន ត
បានខតរឆបៀបវារៈមួយច្ំននួ ភាគហ  នកិឆនាេះនឹងប្តូវចាត់ទ កថាបានចូ្លរមួកចិ្ចប្បជ  ំប៉ោ ខនត    
រឆបៀបវារៈឆៅសល់ខដលមិនបានឆបាេះឆឆ្ន តទាំងឆនាេះប្តវូចាត់ទ កថាជា “សឆមលងឆឆ្ន ត
អន បវាទ”។ 

១២ ឆតើភាគលាភ្សប្ ប់ឆ្ន ២ំ០២០ខដលនឹង
ខបងខច្ក នប្បឆភ្ទអវីែលេះ? 

ភាគលាភ្សប្ ប់ឆ្ន ២ំ០២០ នឹងខបងខច្កជាសាច្ប់្បាក់។ 

១៣ ឆតើភាគហ  នកិ ន ក់ៗនឹងទទលួបានភាគ
លាភ្ឆៅឆេលណា? 

ភាគហ  នកិ ន ក់ៗនឹងទទលួបានភាគលាភ្ឆៅកន ងអំ  ងឆេល៧ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃឆ វ្ ើការ បនាា ប់េ ី
Record date សប្ ប់ទទួលបានភាគលាភ្។ ឆងរឆវលាឆនេះ នឹង នការផ្លល ស់បតូ រ អាប្ស័យ
ឆលើការអន ម័តេីនយិត័ករ។ 

១៤ ឆតើ្នាគារបានកំែតអ់ប្តាភាគលាភ្
ខដលនឹងប្តវូខច្កប្បចាឆំ្ន នំមីួយៗយ៉ោ ង
ដូច្ឆមតច្? 

ខប្បប្បលួតាមប្បាក់ច្ឆំែញថ្នឆ្ន នំីមួយៗ តាមការសឆប្មច្របស់ភាគហ  នកិ និងឆគាល
ការែ ភាគលាភ្របស់្នាគារ។ 

១៥ ឆៅម នឆេលប្បជ  ំឆតើភាគហ  នកិ ន ក់ៗ 
ប្តូវឆ វ្ ើអវ ីែលេះ? 

សូមឆមើលលមអិតឆៅកន ងច្ឆមលើយថ្នសំនរួទ២ីខាងឆលើ។ 

១៦ ឆតើភាគហ  នកិ ន ក់ៗ ប្តូវឆប្តៀមឧបករែ 
អវីែលេះ សប្ បក់ិច្ចប្បជ ំឆនេះ? 

ភាគហ  នកិ ន ក់ៗ ប្តូវឆប្តៀមក េំយទូ័រ ទូរស័េាថ្ដ ឬ Tablet និងប្បេ័នធអ ីន្ឺែិត ឆដើមបធីានា
ថា អាច្ចូ្លរមួកចិ្ចប្បជ  ំនងិឆបាេះឆឆ្ន តបានឆោយរលូន។ 

១៧ ឆៅកន ងអំ  ងឆេលឆបាេះឆឆ្ន ត ឆតើភាគ
ហ  និក ន ក់ៗ ប្តវូឆ វ្ ើអវែីលេះ?  

កន ងអ ំ ងឆេលឆបាេះឆឆ្ន ត ភាគហ  និក ន ក់ៗ ប្តូវឆបើកក េំយទូ័រ ទូរស័េាថ្ដ ឬ Tablet និងភាា ប់
អ ីន្ឺែិត រចួ្ខ្កឆមើលអ ខីម៉ោល នងិឆបើក QR Code ខដលបានភាា ប់ជូនមកជាមយួ រចួ្
ឆហើយឆបើកកាឆមរា៉ោ ទូរស័េាថ្ដ នងិ Scan QR Code ឆនាេះ ឆដើមបឆី វ្ ើការឆបាេះឆឆ្ន តតាមរឆបៀបវារៈ 
នីមួយៗ ប្សបតាម្នាៈរបស់ែលួន។  

១៨ ប្បសិនឆបើភាគហ  នកិណា ន កែ់កខានេ ំ
បានចូ្លរមួកិច្ចប្បជ ំឆនេះ ឬការឆបាេះឆឆ្ន ត
តាមរឆបៀបវារៈនមីួយៗ ឆតើគាត់នងឹបាត់
បងអ់តែប្បឆយជន ខដរឆទ? ឆបើបាតប់ង់
 នអវែីលេះ? 

ភាគហ  នកិណា ន ក ់ខដលែកខានេ ំបានចូ្លរមួកចិ្ចប្បជ ំឆនេះគេឺ ំបាតប់ងអ់តែប្បឆយជន អវី
ឆនាេះឆទ ឆប្ៅេីសិទធិកន ងការសឆប្មច្តាមរឆបៀបវារៈនមីួយៗ។ 
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ល.រ សំនួរ ការឆ ល្ើយតប 
១៩ ឆតើភាគហ  នកិ ន ក់ៗ អាច្ឆ វ្ើការឆបាេះ

ឆឆ្ន តម ន ឬឆប្កាយឆេលឆវលាកំែត់
បានខដរឬឆទ? 

ភាគហ  នកិ ន ក់ៗ េ ំអាច្ឆ វ្ើការឆបាេះឆឆ្ន តឆៅម នឆេល ឬឆប្កាយឆេលឆវលាកំែត់បានឆនាេះ
ឆទ។ ឆេលឆវលាឆបាេះឆឆ្ន តគឺឆៅថ្ងៃទី២២ ខែឆមសា ឆ្ន ២ំ០២១ ចាប់េីឆ ៉ោ ង ១៤៖០០នាទី 
ដល់ឆ ៉ោ ង ១៦៖០០នាទី (ឆ ៉ោ ងឆៅភ្នឆំេញ)។ 

២០ ឆៅឆប្កាយឆេលកិច្ចប្បជ ំច្ប់ ឆតើភាគហ  
និក ន ក់ៗ នងឹទទួលបានអវែីលេះ? 

ឆៅឆប្កាយកិច្ចប្បជ ំច្ប់ ភាគហ  នកិ ន ក់ៗនឹងទទលួបានេ័ត ៌ន សតីេីលទធ្លថ្នឆបាេះឆឆ្ន ត
តាមរឆបៀបវារៈនមីួយៗ ។ 
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អសចកត៊ីខណនាេំំព៊ីការអបាោះអឆ្ន ត ម្រព័ន្ធ e-Voting 
1- លកខែណឌ តម្រូវសម្ារ់ការអបាោះអឆ្ន ត 

 ឆលាក ឆលាកប្សី អនកនាង កញ្ជា  នឹងទទួលបាន QR កូដ សប្ ប់ឆបាេះឆឆ្ន ត តាមរយៈអ ីខម៉ោលផ្លា ល់ែលួន 
 ការឆបាេះឆឆ្ន តតាមរឆបៀបវារៈនីមួយៗ នឹងឆ វ្ើឆ ើងតាមរយៈទូរស័េាច្ល័ត ឬ Tablet 
 ឆដើមបឆីបាេះឆឆ្ន តបាន ទូរស័េាច្ល័ត ឬ Tablet របស់ឆលាក ឆលាកប្សី អនកនាង កញ្ជា  ប្តូវ នភាា ប់ប្បេ័នធអ ីនឆ្ើខែត (Internet) ឬ Wifi 

សម្រាប់ម្របពន័្ធ IOS 

សូមអនុ្វត្តការណែនាំខាងក្ម្រកាម ករែី Camera មិន្អាចដាំក្ែើ រការក្សេន្ 
QR កូដ បាន្៖ 

  
 

 

 

 

 

 

សម្រាប់ម្របពន័្ធ ANDROID 

ក្ោកម្ររូ /អធកម្ររូម្រតូ្វទាវូកកមរវនិី  QR & Barcode Scanner ក្ៅក្ ើ
ទូរស័ពទ តាមរូៈ Google Play Store ក្ោូអនុ្វត្តដូចខាងក្ម្រកាម៖  
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2- ការអបាោះអឆ្ន ត

សម្រាប់ម្របពន័្ធ IOS 

 ក្បើក Camera ក្ៅក្ ើទូរស័ពទ ឬ Tablet ក្ដើមបកី្សេន្ QR Code 
ណដ ទទួ បាន្តាមរូៈអុណីម៉ែ  

 ឆលាក ឆលាកប្សី អនកនាង កញ្ជា  ន្ឹងអាចចូ ក្ៅកាន្់ក្រហទាំពរ័ក្បាោះ
ក្នធ ត្ 

 

សម្រាប់ម្របពន័្ធ ANDROID 

 ក្បើកកមរវនិ ីQR & Barcode Scanner ណដ បាន្ទាវូករចួ ក្ដើមបកី្សេន្ 
QR Code ណដ ទទួ បាន្តាមរូៈអុណីម៉ែ  

 ឆលាក ឆលាកប្សី អនកនាង កញ្ជា  ន្ឹងអាចចូ ក្ៅកាន្់ក្រហទាំពរ័ក្បាោះ
ក្នធ ត្ 
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 ក្ម្រកាូការក្បាោះក្នធ ត្បាន្បញ្ចប់ សូមចុចប ូតុ្ង “ បនទ ប”់ ក្ដើមបកី្បាោះក្នធ ត្ក្ ើរក្បៀបវារៈបន្តបនទ ប់ក្ទៀត្រហូត្ដ ់បញ្ចប់។ 
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