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ផ្នែកទី១ ៖ ពត័៌មានទូទៅ 
១.១ ទេតុអ្វីត្តូវទ្ែើ្ ុុំចុុះទ ្មុះផ្ែនជាតិ .kh? 

● េេួលបាន្ិទធិទត្រើត្ា្ស់ ្មុះដដនជាតិ .kh 
● រទ្កើតអ្តត្ញ្ញមណផ្ទមលខ់លួនររ្់រូរវនដរុគគលឬនតីិរុគគលទៅកែុ្ត្រព័នធអ្ុីនធ៉ឺណិត 
● បស្កើនភាពស ឿជាក ់និ្ទាក់ទាញអតិថ ិននិ្ដដគ្សូហការ 
● ជុំរុញភ្ពរកីចស្មើនទាំ្អា ីវកមម និ្សករតិ៍ស ្មុះ 

១.២ នីតិវិធីននការទ្ែើ្ុុំចុុះទ ្មុះផ្ែនជាតិ .kh តាមប្រពន័ធស្វយ័ប្រវតតិកម្ម 

 

១.៣ ឯកសារភ្ជមប់ 
● ឯកសារភ្ជមរ់ត្តូវានកុំណត់ទៅតាមត្រទេទននទ ្មុះផ្ែនជាតិនីមួយៗ ែូចមានផ្ច្កែុ្ 
ឧបសមព័នធទី១ និ្ឧបសមព័នធទី២ 

● រាល់ឯកសារភាជមប់ទំា្អ្់្តូវសថិតកនុ្េ្ម្់ JPG, PNG ឬ PDF និ្មានេំហំមិនសលើសពី ១០ MB 
● រាល់ឯកសារភាជមប់ទំា្អស់ ្ តូវដតមានបញ្ជមក់ពីការិយាល័យ្ចកសចញចូលដតមួយឬ មនទីរសាការី 

ផ្នែកទី២ ៖ ការទ្ែើ្ុុំចុុះទ ្មុះផ្ែនជាតិ .kh តាមប្រព័នធស្វ័យប្រវតតកិម្ម 
២.១ ការបទ្កើតគណនីចូលត្បព័នធទ្ែើ្ ុុំចុុះទ ្មុះផ្ែនជាតិ .kh 

១. ចូលសៅត ំភាជមប់ដដលមានអាសយដ្ឋមន https://domain.gov.kh 
២. ច ចប ូត ្ “ចលូគណន”ី។  
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៣. ចុចរ ូតុ្ “រទ្កើតគណនី”។  

 
 

4. រញ្ចូលអ្ុីផ្មលនលូវការររ្់អ្ែក រួចចុចរ ូតុ្ “ទនញើទលខកូែទនទៀ្ផ្ទមត់” ទ ុះទលខកូែ
្វ័យត្រវតតនិឹ្ទនញើទៅកាន់អ្ុីផ្មលនលូវការររ្់អ្ែក។  
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5. វាយទលខកូែទ ុះចូលកែុ្ ត្រអ្រ់ ទែើមមបីរញ្ជមក់ពីអ្ុីផ្មលនលូវការររ្់អ្ែក ។ 

 
*្មាគមល់: ្ូមទត្រើត្ា្់អ្ុីផ្មលនលូវការររ្់នីតិរុគគល្ត្មារ់រទ្កើតគណនី កែុ្ករណីទ ្មុះផ្ែនជាតិ ត្តូវាន
ទ្ែើ្ុុំចុុះទ ្មុះទោយនីតិរុគគល  (ត្កុមេ ុន ្ មាគម ឬត្គុឹះសាថមន្ិកមា)។ អ្ុីផ្មលទនុះមិនអាចទធវើការផ្លម្់រតូរទៅ
ទពលទត្កាយានទទ។ 
6. រ ទមរ់មករុំទពញ ពាកមយ្មាងមត់ និ្ទ ្មុះររ្់អ្ែក រចួចុចរ ូតុ្ “រទ្កើត”។  
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7. រ ទមរ់ពីគណនីររ្់អ្ែកត្តូវានរទ្កើតរួចរាល់ ផ្ទមុំ្ទនុះនឹ្ទោតទ ើ្ ទេើយអ្ែកត្តូវ
បញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទមលខ់្លួនផ្ែលតត្មូវ រួចច ចប ូត ្ “រកមាេ ក” ។  

 
 

២.២ ការផ្្វ្យល់ពមីុ៉ឺនុយរប្់ត្បព័នធទ្ែើ្ ុុំចុុះទ ្មុះផ្ែនជាតិ .kh 

១. ចុុះទ ្មុះផ្ែនជាត ិ
• ពត័ម៌ានទទូៅ ជាទុំព័រផ្ែលរង្ហមញពត័៌មានទូទៅអ្ុំពីទ ្មុះផ្ែនជាតិ .kh។ 
• ្ុំណរួ | ចទមលើយ ជាទុំព័រផ្ែលរង្ហមញពី្ុំណរួនិ្ ចទមលើយផ្ែល្ួរញឹកញារ់អ្ុំពី
ទ ្មុះផ្ែនជាតិ .kh។ 

• ផ្្វ្ រកមាចម្ ក់មម្ ទិធផិ្ែនជាត ិជាេំព័រស្មាប់ដសែ្ រកមាចមស់ស ្មុះដដនជាតិ។ 
២. រទរៀរចុុះទ ្មុះ ជាទុំព័រផ្ែលរង្ហមញពីនីតិវិធី្ តីពីែុំទណើរការទ្ែើ្ុុំចុុះទ ្មុះផ្ែនជាតិ .kh 
តាមត្រព័នធ្វយ័ត្រវតតកិមម។ 

៣. ឯកសារភ្ជមរ ់ជាេំព័រដដលបង្ហមញពីព័ត៌មាននិ្គុំរូឯកសារភ្ជមរ់្ត្មារ់ការទ្ែើ្ុុំចុុះ
ទ ្មុះផ្ែនជាតិ .kh ទៅតាមត្រទេទននទ ្មុះផ្ែនជាតិនីមួយៗ។ 
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៤. អ្ុំពទី ្មុះផ្ែនជាត.ិkh ជាេំព័រដដលបង្ហមញពីចកខុវិ្យ័ ទរ្កកមម និ្គុណតនមលររ្់
ទ ្មុះផ្ែនជាតិ .kh។ 

៥. ផ្ែនជាត ិ
• កន្តនតកផ្ែនជាត ិជាទុំពរ័ផ្ែលរង្ហមញពីទ ្មុះផ្ែនជាតិ ផ្ែលអ្ែកចារ់អារមមណ៍ទេើយ
អាចនឹ្ទ្ែើ្ុុំ។ ទ ្មុះផ្ែនជាតិ ផ្ែលទៅកែុ្កន្តនតកទនុះមិនទាន់អាចទត្រើត្ា្់
ានទទ។  អ្ែកអាចទត្រើត្ា្់ទ ្មុះផ្ែនជាតិទនុះាន លុុះត្តាផ្តអ្ែកទធវើការទញិរចួរាល់។ 

• ផ្ែនជាតិររ្់ខញុុំ ជាទុំព័រផ្ែលរង្ហមញពីទ ្មុះផ្ែនជាតិផ្ែលអ្ែកានទ្ែើ្ុុំ ឬ
កុំពុ្ទត្រើត្ា្់។ 

៦. គណន ី
• ពត័ម៌ានររ្ខ់ញុុំ ជាទុំព័រផ្ែលរង្ហមញពត័៌មានគណនីររ្់អ្ែក។ អ្ែកអាចទធវើការផ្លម្់
រតូរត្គរ់ពត័៌មានទាុ្ំ អ្្ ់ទលើកផ្ល្ផ្តអ្ុីផ្មលររ្អ់្ែក។ 

• ផ្លម្ រ់ដរូពាកមយ្មាងមត់ ជាប តូ ្ស្មាបផ់្លមស់រដូរពាកមយ្មាងមត់។ 
• ចាកសចញ ជាប ូត ្ស្មាប់ចាកសចញពី្បព័នធ។ 

 ៧. ជារ ូតុ្្ត្មារ់ផ្លម្់រដូរភ្សាទៅទលើត្រព័នធ។ 
 

២.៣ ែុំទណើរការទ្ែើ្ុុំចុុះទ ្មុះផ្ែនជាតិ .kh 

១. រញ្ចូលនិ្ដសែ្រកស ្មុះដដលអនកច្េ់ិញ រចួចុចប តូ ្ “ផ្្វ្រក”។ 

 
 

២. ស្ ើសសរសី្បសេេដដនជាតិដដលអនកច្់េិញ រួចច ច ប ូត ្បញ្ជមេិញឥឡវូសនុះ 
*  បញ្ជមក់៖ 
▪ .kh ជាត្រទេទផ្ែនស្មាប់ រូបវនតប គ្គល និ្នីតិប គ្គល 
▪ .com.kh & .net.kh ជាត្រទេទផ្ែនស្មាប់ សហ្ាសពា ិ ជកមម ្ក មហ  ន ឬ
សាថមប័នផ្តល់សសវាបណ្តមញក ំពមយូេ័រ 

▪ .org.kh ជាត្រទេទផ្ែនស្មាប់ អ្គការ សមាគ្ម និ្ សហ ីព 
▪ .edu.kh ជាត្រទេទផ្ែនស្មាប់ ្គ្រុះសាថមនអប់រ ំ
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៣. រុំទពញព័ត៌មានមាចម្់ទ ្មុះផ្ែនជាតិ រួចចុច “រ ូតុ្រ ទមរ់”។ ករណី ព័ត៌មានទុំ ក់ទុំន្
អ្ែកត្គរ់ត្គ្ផ្ែន អ្ែករទចចកទទ្ផ្ែន អ្ែករ្់្បាក់ដដន និ្្ក មហ  ន ខុ្ពីព័ត៌មាន
មាចម្់ទ ្មុះផ្ែនជាតិ ្ ូមទោុះ្ញ្ញមធកី រចួរុំទពញព័ត៌មានផ្ែលត្តមឹត្តូវ រ ទមរ់មកច ច 
“ប តូ ្ បន្ទមប់”។ 
▪ មាចមស់ស ្មុះដដនជាតិ ជារគុគលផ្ែលានទទលួលិខតិអ្នុញ្ញមតចុុះទ ្មុះការទត្រើត្ា្់ 
ទ ្មុះផ្ែនជាតិពី ន.ទ.ក. 

▪ អនក្គ្ប់្ គ្្ ជាប គ្គលដដល្គ្ប់្គ្្កិចចការេូសៅដដលទាក់េ្នរ្ស ្មុះដដនជាតិ 
▪ អនកបសចចកសេស ជាប គ្គលដដលេេួលបនទុកដផ្នកបសចចកសេសរបស់ស ្មុះដដនជាតិ  
▪ អនកប្់្ បាក ់ជាប គ្គលដដលេេួលបនទកុកនុ្ការប្ក់ដ្មរបស់ស ្មុះដដនជាតិ 
▪ ្ក មហ  ន ជាសាថមប័នដដលមានកមមសិេធិសលើស ្មុះដដនជាតិ  



 

សសៀវសៅមគ្គុសេសក៍ ដំស ើរការសសនើស ំច ុះស ្មុះដដនជាតិ .kh តាមរយៈត្រព័នធ វ្័យត្រវតតិកមម        7 | 12 

 

៤. ភ្ជមរ់ឯកសារតត្មូវ រចួច ចប ូត ្ “បន្ទមប”់ 
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៥. រុំទពញព័ត៌មានសសវូបករ ៍ រួចច ចប ូត ្ “បន្ទមប់” ឬត្រ្ិនទរើអ្ែកពុុំទាន់មានព័ត៌មាន
ទ្វូរករណ៍ អ្ែកអាចចុចរ ូតុ្ “រលំ្” ទែើមមបីទៅែុំណាក់កាលរ ទមរ់។ 

 

៦. ច ច្ញ្ញមធីក្បអប់ទាំ្ពីរ រួចច ចប ូត ្ “រួចរាល់” កែុ្ការបពាចមប់ដំស ើរការសសនើស ំ 
ច ុះស ្មុះដដនជាតិ .kh។ 

 
៧. ទ ្មុះផ្ែនជាតិផ្ែលអ្ែកានទ្ែើ្ុុំនឹ្ត្តូវោក់ចលូកែុ្ទុំព័រ “ផ្ែនជាតរិរ្ខ់ញុុំ” ទេើយ 
ពាកមយទ្ែើ្ុុំររ្់អ្ែកនឹ្រញ្ចូនទៅនិយត័ករទរូគម គមន៍កមពជុា (ន.ទ.ក.) ទែើមមបីពិនិតមយ 
និ្្ទត្មច។ ត្រ្ិនទរើការទ្ែើ្ ុុំចុុះទ ្មុះផ្ែនជាតិររ្់អ្ែកត្តូវានអ្នញុ្ញមតទោយ 
ន.ទ.ក. អ្ែកនឹ្ទទលួានអ្ុីផ្មលរញ្ជមក់ពីការរ្ក់នត្មទ្វាចុុះទ ្មុះផ្ែនជាតិ។ 
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២.៤ ែុំទណើរការប្់ត្ាក់ 

១. ចុច “តុំណភ្ជមរ់” ទៅកែុ្អ្ុីផ្មលររ្់អ្ែក ឬចលូទៅកាន់ទគេទុំពរ័ domain.gov.kh 
ទេើយចូលទៅកាន់ “ផ្ែនជាតិររ្់ខញុុំ” រួចចុចទលើទ ្មុះផ្ែនជាតិផ្ែលរង្ហមញថា 
“រ្ច់ាុំការរ្ត់្ាក”់។ 

 
 

២. ស្ ើសសរសីចំនួនឆ្មំដដលអនកច្់ប្់ រួចច ចប ូត ្ “ប្់្ បាកឥ់ឡវូសនុះ” 
្មាគមល៖់ ចុំនួនទកឹត្ាក់ផ្ែលអ្ែកត្តូវរ្់អាចផ្លម្ ់រតូរទៅតាមចុំននួឆ្មុំផ្ែលអ្ែកទត្ជើ ទ្រើ្  
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៣. ស្ ើសសរសីវិធីសាស្តសតប្់្បាក់ រួចច ចប ូត ្ “បន្ទមប”់ 

 
៤. បញ្ចូលព័ត៌មានផ្ែលតត្មវូ 
៥. ទៅទពលផ្ែលអ្ែករ្់ត្ាក់រួចរាល់ អ្ែកនឹ្ទទួលានអ្ុីផ្មលរញ្ជមក់ពីការរ្់ត្ាក់ 
ររ្់អ្ែក។ ទ ្មុះផ្ែនជាតិររ្់អ្ែកនឹ្អាចទត្រើត្ា្់ាន រ ទមរ់ពីអ្ែកទធវើការទូទាត ់
្បាក់រួចរាល់។ 
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ឧរស្ម្ព័នធទី១ 
លកខខណ្ឌនិងឯកសារតប្ម្ូវស្ប្ារ់ការសស្នើស្ ុំច ុះស ្មុះដែនកប្ម្តិទី១ .kh 

I- អតិថិជនដែលានស្ទិធិទទួលសស្វា 
 ការទ្ែើ្ុុំចុុះទ ្មុះផ្ែនជាតិទត្កាមផ្ែនកត្មិត១ អាចនតល់ឱមយរូរវនតរុគគលនិ្នីតិរុគគល ទាុំ្កែុ្ត្រទទ្
និ្ទត្ៅត្រទទ្។ 
II- ឯកសារតប្ម្ូវស្ប្ារ់ទទួលបានសស្វា 
 រុគគលផ្ែលទ្ែើ្ុុំទ ្មុះផ្ែនជាតិ ទត្កាមផ្ែនកត្មិតទី១ ត្តូវភ្ជមរ់មកជាមួយនូវឯកសារែូចខា្ទត្កាម៖ 

ក- ្ ត្មារអ់្ែកទ្ែើ្ ុុំជាររូវនតរគុគល 
▪ ចមារ់ចមល្អ្តត្ ញ្ញមណរណណ្ញ្ជមតិផ្ខមរ 

ខ- ្ ត្មារអ់្ែក្ុុំជានតីរិគុគល 

 ១- ត្កុមេ ុនផ្ែលានចុុះរញ្ជីទៅត្ក្ួ្ពាណិជជកមម 
▪ ចមារ់ចមល្វិញ្ញមរនរត្តរញ្ជមក់ការចុុះទ ្មុះកែុ្រញ្ជីពាណិជជកមម 
▪ ចមារ់ចមល្្ត្ម្់ត្កុមេ នុ 
▪ ចមារ់ចមល្អ្តត្ ញ្ញមណរណណ្ញ្ជមតិផ្ខមរ ឬលិខិតឆ្ល្ផ្ែនររ្់អ្ែកទ្ែើ្ ុុំ 
▪ ចមារ់ចមល្វិញ្ញមរនរត្តចុុះរញ្ជីមា មក (ត្រ្ិនទរើមាន) 

 ២- អ្្គការ ្មាគម និ្្េជីព 
▪ ចមារ់ចមល្លិខិតអ្នុញ្ញមតផ្ែលទចញទោយត្ក្ួ្ការររទទ្ និ្្េត្រតិរតតិការអ្នដរជាតិ 
្ត្មារ់្មាគម ឬអ្្គការមិនផ្មនរោឋមេាិលររទទ្ 

▪ ចមារ់ចមល្លិខិតអ្នុញ្ញមតផ្ែលទចញទោយត្ក្ួ្មហាននទ ត្្មារ់្មាគម និ្ អ្្គការមិនផ្មន
រោឋមេិាលកែុ្ត្្កុ 

▪ ចមារ់ចមល្ លខិិតអ្នុញ្ញមតផ្ែលទចញទោយត្ក្ួ្ការង្រ និ្រណ្តុះរណាតមលវិជាជមជីវៈ្ត្មារ់
្េជីព ឬ្មាគមនិទោជក  

▪ ចមារ់ចមល្អ្តត្ ញ្ញមណរណណ្ញ្ជមតិផ្ខមរ ឬលិខិតឆ្ល្ផ្ែនររ្់អ្ែកទ្ែើ្ ុុំ 
 ៣- ត្គឹុះសាថមន្ិកមា សាោរណ្តុះរណាតមល និ្្កលវទិមាលយ័ 

▪ ចមារ់ចមល ន្នអ្នុត្កឹតមយរទ្កើតឬទទួលសាគមល់ ត្្មារ់្កលវិទមាល័យ ឬត្រកា្ឬលិខិតអ្នុញ្ញត 
ផ្ែលទចញទោយត្ក្ួ្អ្រ់រំ យុវជន និ្កីឡា ្ ត្មារ់ត្គឹុះសាថមនអ្រ់រំទនមេ្ទទៀត 

▪ ចមារ់ចមល្អ្តត្ ញ្ញមណរណណ្ញ្ជមតិផ្ខមរ ឬលិខិតឆ្ល្ផ្ែនររ្់អ្ែកទ្ែើ្ ុុំ 
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ឧរស្ម្ព័នធទី២ 
លកខខណ្ឌនិងឯកសារតប្ម្ូវស្ប្ារ់ការសស្នើស្ ុំច ុះស ្មុះដែនកប្ម្តិទី២ .kh 

I- អតិថិជនដែលានស្ទិធិទទួលសស្វា 
 ការទ្ែើ្ ុុំចុុះទ ្មុះផ្ែនជាតិទត្កាមផ្ែនកត្មិត២ អាចនតល់ឱមយនីតិរុគគល។ 
II- ឯកសារតប្ម្ូវស្ប្ារ់ទទួលបានសស្វា 
 រុគគលផ្ែលទ្ែើ្ុុំទ ្មុះផ្ែនជាត ិទត្កាមផ្ែនកត្មិតទ២ី ត្តូវភ្ជមរម់កជាមយួនូវឯកសារែូចខា ទ្ត្កាម៖ 
 ១- ត្កមុេ នុផ្ែលានចុុះរញ្ជទីៅត្ក្ួ្ ពាណជិជកមម 

▪ ចមារ់ចមល្វិញ្ញមរនរត្តរញ្ជមក់ការចុុះទ ្មុះកែុ្រញ្ជីពាណិជជកមម 
▪ ចមារ់ចមល្្ត្ម្់ត្កុមេ នុ 
▪ ចមារ់ចមល្អ្តត្ ញ្ញមណរណណ្ញ្ជមតិផ្ខមរ ឬលិខិតឆ្ល្ផ្ែនររ្់អ្ែកទ្ែើ្ ុុំ 
▪ ចមារ់ចមល្វិញ្ញមរនរត្តចុុះរញ្ជីមា មក (ត្រ្ិនទរើមាន) 

 ២- អ្្គការ ្មាគម និ្ ្េជពី 
▪ ចមារ់ចមល្លិខិតអ្នុញ្ញមតផ្ែលទចញទោយត្ក្ួ្ការររទទ្ និ្្េត្រតិរតតិការអ្នដរជាតិ 
្ត្មារ់្មាគម ឬអ្្គការមិនផ្មនរោឋមេាិលររទទ្ 

▪ ចមារ់ចមល្លិខិតអ្នុញ្ញមតផ្ែលទចញទោយត្ក្ួ្មហាននទ ត្្មារ់្មាគម និ្ អ្្គការមិនផ្មន
រោឋមេិាលកែុ្ត្្កុ 

▪ ចមារ់ចមល្លិខិតអ្នុញ្ញមតផ្ែលទចញទោយត្ក្ួ្ការង្រ និ្រណ្តុះរណាតមលវិជាជមជីវៈ្ត្មារ់
្េជីព ឬ្មាគមនិទោជក។  

▪ ចមារ់ចមល្អ្តត្ ញ្ញមណរណណ្ញ្ជមតិផ្ខមរ ឬលិខិតឆ្ល្ផ្ែនររ្់អ្ែកទ្ែើ្ ុុំ 
 ៣- ត្គុឹះសាថមន្កិមា សាោរណ្តុះរណាតមល និ្ ្កលវទិមាលយ័ 

▪ ចមារ់ចមល ន្នអ្នុត្កឹតមយរទ្កើតឬទទួលសាគមល់ ត្្មារ់្កលវិទមាល័យ ឬត្រកា្ឬលិខិតអ្នុញ្ញត
ទចញទោយត្ក្ួ្អ្រ់រំ យុវជន និ្ កីឡា ្ត្មារ់ត្គឹុះសាថមនអ្រ់រំទនមេ្ទទៀត 

▪ ចមារ់ចមល្អ្តត្ ញ្ញមណរណណ្ញ្ជមតិផ្ខមរ ឬលិខិតឆ្ល្ផ្ែនររ្់អ្ែកទ្ែើ្ ុុំ 
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