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ជំពូកទ្១ី៖  ទ្ិដ្ឋភាពទ្សូៅ 

១.០ ស ចកតីស ត្ើម 

លោងលសចកដណីណនំាលលខ ៣១៤០ អពៃ ចុេះដថៃទី១៨ ណខកុមភៈ ឆ្ន ំ២០២១ សដីពីការដាកឱ់្យលប្រើប្ាស់ 

ប្រពន័្ធប្ររ់ប្រងការដាកល់ិខតិប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំតាមអន្ឡាញ លៃើមបជីយួសប្មលួៃល់អនកជារ់ពន្ធ កនងុ

ការប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ លដាយប្គាន្វ់ាយរញ្ចូលន្ូវព័តម៌ាន្លៅកនងុប្រពន័្ធ ន្ងិលគារពតាម

ជហំាន្ន្ីមួយ  ៗរួមមាន្ ១៧ ជហំាន្ សប្មារ់ទីស្នន កក់ារកណាដ ល ន្ងិ ៤ ជហំាន្ លទៀតសប្មារ់សហ្ប្គាសណៃលមាន្ស្នខា។ 

 ១.១  វសាលលភាព 

ប្រពន័្ធលន្េះមាន្វិស្នលភាពសប្មារ់សហ្ប្គាសអនកជារ់ពន្ធយ ំន្ងិមយយម លដាយមាន្មុខងារលាេះពុមពពាកយលសនើសំុរងប់្ាក់

ពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ ន្ងិមាន្ជាារកូៃសប្មារ់យកលៅរងប់្ាកព់ន្ធ លៅយនាគារជាដៃរូររស់អពៃ ឬអនកជារ់

ពន្ធអាចលយវើការរង់ប្ាកព់ន្ធតាមប្រពន័្ធអន្ឡាញ (E-Payment)។ លប្កាយរង់ប្ាក់ពន្ធរចួ អនកជារ់ពន្ធអាច លាេះពមុព

លិខតិរញ្ញជ ក ់ការដាកល់ខិិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំតាមអន្ឡាញាន្លដាយខលួ ន្ឯង លដាយពុចំំាច់យក

លិខតិប្រកាសលៅដាក់ជនូ្មន្រន្តីលទៀតល ើយ។ 

១.២ ្រវតតកិំណែណ្រ 

លសៀវលៅណណនំាលន្េះប្តូវាន្លរៀរចំល ើងៃំរូង លៅដថៃទី១០ ណខមីនា ឆ្ន ំ២០២១ ជនំាន់ររ ់្រព័នធ ១.០.២។ 

១.៣  សងេររំហូរការងារ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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ជំពូកទ្២ី៖  ការស្រើ្ា ់្រព័នធ 

២.០ ត្មូវការននការស្រើ្ា ់្រព័នធ 

លៃើមបីចូលលប្រើប្ាស់ប្រពន័្ធលន្េះាន្លលាកអនកប្តូវមាន្៖ 

 កុំពយូទ័រណៃលមាន្ភាជ រ់រណាត ញររស់អពៃ ជាមួយកមមវិយី Browser Chrome ឬ កមមវិយី Firefoxជនំាន្់ថម ី

 អាសយដាា ន្សប្មារ់ចូលលប្រើប្ាស់ប្រពន័្ធ៖ https://iwp.tax.gov.kh:7878/core/ 

 រណន្ ី(ល ម្ េះ ន្ងិលលខសមាៃ ត់) ណៃលាន្ផតលជ់នូ្លដាយអរគនាយកដាា ន្ពន្ធដារ 

 សូមអន្ញុ្ញា តឱ្យផ្ទា ងំ POP-UP ៃំលណើការាន្ 

*រលរៀរលដាេះ Pop-up តាមរយៈកមមវិយី Browser Firefox សូមវាយពាកយខាងលប្កាមលៅកនុងប្រអរ់អាសយដាា ន្៖ 

about:preferences#privacy 

 សូមលលាក-លលាកប្សីពនិ្តិយលមើលពាកយ Privacy & Security    

រនាា រ់មកពនិ្តិយលមើលពាកយ Block pop-up windows ន្ិងសូមលដាេះយកីលចញជាការរួចរាល។់ 

 *រលរៀរលដាេះ Pop-up តាមរយៈកមមវិយី Browser Chrome សូមវាយពាកយខាងលប្កាមលៅកនងុប្រអរ់អាសយដាា ន្៖ 

 chrome://settings/content/popups 

 

សូមលលាក-លលាកប្សីពនិ្តិយលមើលពាកយ Allowed  ន្ងិសូមចុចលលើរ ូតងុខាងស្នត លំអាយលរើកៃំលណើរការជាការរួចរាល់ ។ 

 

រូរភាពទី 1៖ ផ្ទា ងំលដាេះ pop-up តាមរយៈ Firefox browser 

 

 

https://iwp.tax.gov.kh:7878/core


 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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រូរភាពទី 2៖ Allow Pop-up Browser Chrome 

២.១ ការចូលស្រើ្ា ់្រព័នធ 

លៃើមបីអាចចូលលៅលប្រើប្ាស់ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាកល់ិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំាន្ ប្តូវចូលលៅកនងុលរ

ហ្ទំព័រររស់អរគនាយកដាា ន្ពន្ធដារ តាមរយៈអាសយដាា ន្ www.tax.gov.kh លនាេះ លលាក លលាកប្ស ីន្ឹងល ើញផ្ទា ងំៃូច

ខាងលប្កាម៖ 

 

រនាា រ់មកសូមចុចលលើមឺុន្យុ លសវាកមមលអ ិកប្តនូ្ិកពន្ធដារ លនាេះ លលាក លលាកប្សី ន្ងឹល ើញរូរតំណាងប្រពន័្ធប្ររ់ប្រង

ការដាកល់ខិិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ ៃូចលៅកនុងរូរភាពខាងលប្កាម៖ 

http://www.tax.gov.kh/


 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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ចុចលលើរូរតណំាងប្រពន័្ធប្ររ់ប្រងការដាកល់ខិិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ លនាេះ ប្រពន័្ធ ន្ងឹនំា លលាក លលាក

ប្ស ីលៅៃលផ់្ទា ងំប្រពន័្ធប្ររ់ប្រង e-Tax ៃូចលៅកនងុរូររនាា រ់។ 

 

រូរភាពទី 3៖ផ្ទា ងំចូលលប្រើប្ាស់ (login)ចូលប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រង e-Tax 

លៅកនងុផ្ទា ងំខាងលលើលន្េះ រឺប្រព័ន្ធតប្មូវឱ្យអនកលប្រើប្ាស់ចូលលប្រើប្ាស់(login)(ចំលពាេះអនកណៃលធាល រ់ាន្ចុេះល ម្ េះលប្រើ

ប្ាស់ ឬ អនកណៃលមាន្រណន្ីប្ស្នរ់) ឬ រលងកើតរណន្ីថម ី (ចំលពាេះអនកណៃលមិន្ទន្់មាន្រណន្ីលប្រើប្ាស់លៅកនងុប្រពន័្ធ

ប្ររ់ប្រង e-Tax) លៃើមបីអាចចូលលប្រើប្ាស់ប្រពន័្ធាន្។ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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២.២ ការរសងកើតរែនីថ្ម ី

លៃើមបីរលងកើតរណន្ីថមីសូម លលាក លលាកប្សី ចុចលលើតំណភាជ រ់ប្តង់ ពាកយរលងកើតរណន្ថីមី 

 

លប្កាយលពលចុចលលើតំណភាជ រ់រួចលហ្ើយលនាេះ ប្រពន័្ធន្ងឹនំា លលាក លលាកប្សី លៅៃលផ់្ទា ងំចុេះល ម្ េះអនកលប្រើប្ាស់ៃូចខាង

លប្កាម៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  

 

 
អរគនាយកដាា ន្ពន្ធដារ ©2021                                                                                       ទំព័រទី 13 / 56 

 

 

លៅកនងុផ្ទា ងំខាងលលើលន្េះរ ឺ តប្មូវឱ្យអនកលប្រើប្ាស់រំលពញពត័៌មាន្ចំាច់មួយចំន្នួ្ៃូចជា នាមប្តកលូ ន្ិងនាមខលួ ន្ជា

ភាស្នណខម រ, នាមប្តកលូ ន្ងិនាមខលួ ន្ជាភាស្នឡាតំាង, លលទ, ដថៃ ណខ ឆ្ន ំកំលណើត, លលខទូរស័ពា, អុីណម៉ែល, លលខអតត

សញ្ញា ណរ័ណណ ឬលិខតិឆ្លងណៃន្, សញ្ញជ ត,ិ លលខសមាគ លព់័តម៌ាន្រុរគល (TID), ប្រលលទអនកលប្រើប្ាស់ ជាលៃើម។ 

ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍លៃើមបីចុេះល ម្ េះរលងកើតរណន្ីលប្រើប្ាស់ 

 

សូមចុចលលើរ ូតងុរនាា រ់ លនាេះប្រពន័្ធន្ងឹនំា លលាក លលាកប្សី មកៃលផ់្ទា ងំៃូចរូរភាពខាងលប្កាម ណៃលរញ្ញជ កថ់ាប្រពន័្ធ

ាន្លផញើតំណភាជ រ់លៅកាន្អ់ុីណម៉ែលររស់ លលាក លលាកប្សី រ៉ែុណន្តប្រសិន្លរើមិន្ទន្ា់ន្ទទួលអុីណម៉ែលលទ លនាេះ លលាក លលាក

ប្សីអាចចុចប្តងព់ាកយថា លផញើមតងលទៀត (លមើលរូរភាពខាងលប្កាម) លៃើមបឱី្យប្រពន័្ធលផ ញើលៅកាន្់អុីណម៉ែល លលាក លលាកប្សី 

ល ើងវីញ។ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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រនាា រ់ពាីន្ចូលៃលផ់្ទា ងំលន្េះរួចលហ្ើយ សូម លលាក លលាកប្សី ចូលលៅកនងុអុណីម៉ែលលហ្ើយចុចលលើ តំណភាជ រ់ៃូចរូរភាព

ខាងលប្កាម 

 

រនាា រ់មកប្រពន័្ធន្ងឹរងាា ញផ្ទា ងំៃូចខាងលប្កាម៖ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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លៅកនងុផ្ទា ងំលន្េះ របឺ្រពន័្ធតប្មូវឱ្យរលងកើតពាកយសមាៃ ត់ថមី ន្ងិរញ្ញជ កព់ាកយសមាៃ ត់ថមីមតងលទៀត លៃើមបីយកពាកយសមាៃ ត់លន្េះលៅ 

login ចូលប្រពន័្ធ។ ចំលពាេះពាកយសមាៃ តប់្តូវរំលពញោ៉ែ ងណា លៃើមបីឱ្យមាន្សុវតថភិាពខពស់ ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍ 

 

រនាា រ់មកចុចលលើរ ូតងុរលងកើត លនាេះប្រពន័្ធន្ងឹនំាលលាក លលាកប្សី លៅផ្ទា ងំចូលលប្រើប្ាស់ login វិញៃូចខាងលប្កាម៖ 

 

២.២.១ សលេចពាកយ មាា ត ់

ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សីលលលចពាកយសមាៃ ត់លៃើមបី login ចូលលប្រើប្ាស់ប្រពន័្ធសូមចុចលលើពាកយ លលលចពាកយសមាៃ ត ់

លនាេះប្រពន័្ធន្ងឹនំា លលាក លលាកប្សី មកៃលផ់្ទា ងំៃូចខាងលប្កាម៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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សូមវាយរញ្ចូលអុណីម៉ែល រួចចុចលលើរ ូតងុ លផញើលៅអុីណម៉ែល។ សមូលមើលឧទហ្រណ៍ខាងលប្កាម៖ 

 

សូមចូលលៅកាន្អ់ុីណម៉ែលររស់ លលាក លលាកប្សី លៃើមបីយកលលខកូៃ៦ខាង ់

 

សូមរំលពញលលខកូៃ៦ ខាង់, ពាកយសមាៃ ត់ថមី ន្ងិពាកយសមាៃ ត់ថមីមតងលទៀត រួចចុចលលើរ ូតងុ រកាទុក។ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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លប្កាយលពលចុចលលើរ ូតងុរកាទុក ប្រពន័្ធន្ឹងនំា លលាក លលាកប្សី លៅៃលផ់្ទា ងំចូលលប្រើប្ាស់ login លដាយតប្មូវឱ្យ 

លលាក លលាកប្សី រញ្ចូលអុីណម៉ែល ន្ិងពាកយសមាៃ ត់ណៃលាន្ផ្ទល ស់រតូរលនាេះ លហ្ើយចុចលលើរ តូុង ចូលលប្រើប្រពន័្ធ។ 

២.២.២ ការច ុះស ម្ ុះ ហ្ា  

លៅកនងុផ្ទា ងំខាងលលើលន្េះ ប្រសិន្លរើ លលាក លលាកប្សី ធាល រ់ាន្ចុេះល ម្ េះប្កុមហ្ នុ្រួចមកលហ្ើយលនាេះ ប្រពន័្ធន្ឹងរងាា ញ

ប្កុមហ្ នុ្ណៃលធាល រ់ាន្ចុេះល ម្ េះលនាេះ រ៉ែុណន្តប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សី មិន្ធាល រ់ាន្ចុេះល ម្ េះលទ លនាេះប្រពន័្ធន្ងឹរងាា ញ

ថា គាម ន្ទិន្នន្យ័។ 

លៃើមបីអាចប្រកាសពន្ធាន្ លលាក លលាកប្សី ប្តូវណតចុេះល ម្ េះ ប្កុមហ្ នុ្ជាមួយប្រពន័្ធជាមុន្សិន្។  

លៃើមបចុីេះល ម្ េះ សហ្ប្គាសថមី សូមចុចលលើរ ូតងុ រណន្ថមសហ្ប្គាសថមី៖ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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រនាា រ់មកប្តូវរំលពញពត័ម៌ាន្ចំាច់មួយចំន្នួ្ៃូចខាងលប្កាម៖ 

 អាសយដាា ន្ IP: ចុចលលើរ ូតុង Get IP Address ឬ រំលពញ IP ចូលលដាយខលួ ន្ឯង។ ឧទហ្រណ៍ៈ 203.144.73.28 

 លលខ អតរ (TIN): ប្តូវរំលពញលលខអតតសញ្ញា ណស្នរលពើពន្ធររស់លលាក លលាកប្សីចូល។ ឧទហ្រណ៍ៈ L001-901501251 

 លលខកាត: ប្តូវរំលពញលលខកាតណៃលាន្ចុេះរញ្ជីជាមួយអរគនាយកដាា ន្ពន្ធដារ។ ឧទហ្រណ៍ៈ GDTREG000009975 

 លលខទូរស័ពាៈ លលខទូរស័ពាមាច ស់ភារហ្ ុន្ឈរល ម្ េះលលើរ័ណណា៉ែ តង់។ ឧទហ្រណ៍ៈ 055998877 

សូមរំលពញព័តម៌ាន្ប្កុមហ្ នុ្ររស់លលាក លលាកប្សី រួចចុចលលើរ តូុងរនាា រ់។ ឧទហ្រណ៍៖ 

 

 ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សីរំលពញពត័៌មាន្មិន្ប្តឹមប្តូវ លនាេះប្រពន័្ធ ន្ងឹរងាា ញថាមិន្ាន្លជារជយ័ លៅតាម

លកខខណឌ ន្ីមួយៗ ដន្កំហ្ុសលនាេះ។ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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 ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សី រំលពញពត័៌មាន្ប្តឹមប្តូវ លនាេះប្រពន័្ធ ន្ងឹរងាា ញថាាន្លជារជយ័ លហ្ើយប្រពន័្ធន្ងឹលផញើ 

ស្នរ SMS លៅកាន្់លលខទូរស័ពាមាច ស់ប្កុមហ្ នុ្។  

 

សូមចុចរ ូតុងយលប់្ពម រួចរំលពញលលខកូៃ ៦ ខាង់ណៃលទទួលាន្ រនាា រ់មកចុចលលើរ ូតងុ លផាៀងផ្ទា ត ់

 

ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សីមិន្ទន្់ទទួលាន្លលខកូៃ ៦ខាង់ពីប្រពន័្ធលទ លនាេះលលាកអនកអាចចុចលលើ រ ូតងុលផញើស្នរមតង

លទៀត លៃើមបីទទួលាន្លលខកៃូ ៦ខាង។់ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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រនាា រ់មករំលពញលលខកូៃ ៦ ណៃលទទួលាន្ចូលកនងុប្រពន័្ា រួចចុចលលើរ តូុង លផាៀងផ្ទា ត ់

 

លប្កាយលពលលផាៀងផ្ទា តា់ន្លជារជ័យ លនាេះប្រពន័្ធន្ងឹរងាា ញស្នរ ាន្លជារជ័យ ៃូចរូរខាងលប្កាម៖ 

 

សូមចុចលលើរ ូតងុ យលប់្ពម 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃល លលាក លលាកប្សី ាន្ ចុេះល ម្ េះរមួមកលហ្ើយ លនាេះប្រពន័្ធន្ងឹរងាា ញលៅកនងុតារាងខាងលលើលន្េះ។ 

ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សី មាន្សហ្ប្គាសលប្ចើន្ លនាេះប្គាន្ណ់តចុេះល ម្ េះ ៃូចជហំាន្ខាងលលើលន្េះ ជារនាា រ់ ណៃលប្រពន័្ធ

អន្ញុ្ញា តឱ្យចុេះល ម្ េះ ាន្ចំន្នួ្ ១០ សហ្ប្គាសសប្មារ់ ១ រណន្។ី 

២.៣ ការរសងកើតលខិិត្រកា  / ការរញ្ចូលព័តម៌ាន្រកា ពនធ 

លៃើមបីរលងកើតលិខតិប្រកាសសូមលលាក លលាកប្សី ចុចលលើរ តូុង លមើលព័តម៌ាន្លមអតិ៖ 

 

រនាា រ់មកប្រពន័្ធន្ងឹរងាា ញរញ្ជីប្រកាសពន្ធសប្មារ់សហ្ប្គាសលនាេះ ណៃលមាន្ព័តម៌ាន្មួយចំន្នួ្ៃូចខាងលប្កាម៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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(1) ណសវងរកលខិិតប្រកាសពន្ធ តាមរយៈារកូៃ, ឆ្ន ំជារ់ពន្ធ កនងុករណីធាល រ់ាន្រលងកើតលិខតិប្រកាសពន្ធរួច 

(2) រ ូតុងលៃើមបីរលងកើតលិខិតប្រកាសពន្ធ 

(3) ព័តម៌ាន្សលងខរររស់សហ្ប្គាស 

(4) រញ្ជលីិខតិប្រកាសពន្ធប្រចំឆ្ន ំទងំអស់ ររស់សហ្ប្គាសណៃលាន្លប្ជើសលរីស 

 

លៃើមបីរលងកើតលិខតិប្រកាសពន្ធសូមចុចលលើរ ូតងុរលងកើតលខិិតប្រកាសពន្ធ 

 

រនាា រ់មកប្រពន័្ធន្ងឹរងាា ញផ្ទា ងំ ៃូចខាងលប្កាម៖ 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 
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លប្ជើសលរីសឆ្ន ំជារ់ពន្ធណៃលប្តវូប្រកាស រួចចុចលលើរ ូតុងយលប់្ពម 

 

រនាា រ់ពីចុចលលើរ ូតងុយលប់្ពមរួច លនាេះប្រពន័្ធន្ឹងរលងកើតលិខតិប្រកាសសប្មារ់ឆ្ន ំណៃលាន្លប្ជើសលរីស លហ្ើយរងាា ញ

ផ្ទា ងំៃូចខាងលប្កាម៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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(1) ណសវងរកស្នខាតាមរយៈារកៃូស្នខា (ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្ស្នខា) 

(2) ឆ្ន ំជារ់ពន្ធសប្មារ់លិខិតប្រកាស ាន្រលងកើត ឬាន្លប្ជើសលរីស 

(3) ព័តម៌ាន្សលងខរររស់សហ្ប្គាស 

(4) ព័តម៌ាន្សលងខរររស់លិខតិប្រកាស សប្មារ់ទីស្នន ក់ការកណាត ល 

(5) ព័តម៌ាន្សតអីំពសី្នខា (ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្ស្នខា) 

២.៣.១ ការរញ្ចូលពត័ម៌ាន្រកា ពនធ ្មារ់ទ្លីន កក់ារកណ្តត ល 

លៃើមបីរញ្ចូលពត័ម៌ាន្ប្រកាសពន្ធសប្មារ់ទីស្នន កក់ារកណាត លសូមចុចលលើរ ូតងុ រញ្ចូលពត័ម៌ាន្ប្រកាសពន្ធ ៃូចឧទហ្រណ៍

ខាងលប្កាម៖ 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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រនាា រ់មកប្រពន័្ធតប្មូវឱ្យរញ្ចូលព័តម៌ាន្មួយចំន្នួ្ លៅតាមជហំាន្ន្ីមួយៗ (១៧ ជហំាន្) 

២.៣.១ (រនត) ជំហានទ្ី១ - ព័តម៌ាន ហ្ា  

លៅកនងុជហំាន្ទី១ លន្េះរឺតប្មវូឱ្យលលាក លលាកប្សីប្តូវរំលពញពត័ម៌ាន្សហ្ប្គាស ន្ងិពត័៌មាន្លផសងៗលទៀតលៅតាមភាព

ជាក់ណសតងររស់សហ្ប្គាសន្ីមួយៗ។ 

ចណំំាៈ លៅកនុងជហំាន្ទី១ រឺតប្មូវឱ្យរំលពញព័តម៌ាន្ចំាច់មួយចនំ្នួ្លទើរអាចរន្តលៅជហំាន្រនាា រ់លទៀតាន្។ កនុង

ករណីមិន្ាន្រំលពញលលើចំណចុណៃលតប្មូវលទ លៅលពលណៃលចុចលលើរ ូតងុរនាា រ់ លនាេះប្រព័ន្ធន្ងិរងាា ញពត័ម៌ាន្ប្កហ្ម

លៅលលើប្រអរ់ណៃលតប្មូវលនាេះ។ ចំលពាេះជហំាន្រនាា រ់ចរ់ពជីហំាន្ទី២ ៃលជ់ហំាន្ទី១៦ លលាក លលាកប្សីអាចរំលពញ

ជហំាន្ណាមួយមុន្ កា៏ន្ លហ្ើយលៅកនងុកំ ុងលពលរំលពញន្ូវជហំាន្ន្មួីយៗ លលាក លលាកប្សីចុចលលើរ ូតងុ ប្ត រ ់ឬ 

រនាា រ ់ លនាេះប្រពន័្ធន្ងឹរកាទុកទិន្នន្យ័ណៃលលលាក លលាកប្សីាន្រំលពញលនាេះចលូកនងុប្រព័ន្ធលដាយសវយ័ប្រវតតិ។ កនុង

ករណីណៃលលលាក លលាកប្សីាន្រំលពញព័តម៌ាន្លៅកនងុជហំាន្ណាមួយ មិន្ទន្ា់ន្រញ្ចរ់លពញលលញ លហ្ើយប្តូវការ

រិទប្រព័ន្ធ លលាក លលាកប្សីប្គាន្់ណតចុចលលើរ តូុងប្ត រ ់ឬ រនាា រ ់លៃើមបីឱ្យប្រពន័្ធរកាទុកទិន្នន្យ័ លហ្ើយលៅលពលណៃល

ចូលប្រពន័្ធស្នជាថមី លនាេះ លលាក លលាកប្សអីាចរន្តលទៀតាន្។ 

ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍កនុងការរំលពញលៅកនងុជហំាន្ទី១៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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ចុចលលើរ ូតងុ ប្ត រ ់ឬ រនាា រ ់លៃើមបីរកាទុក ន្ិងលៅជហំាន្ខាងមុខ ឬជហំាន្រនាា រ់។ 

២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្២ី - ការចូលរមួមូលធនរិត្តឹមការសាយររសាសចេទ្ 

លៅកនងុជហំាន្ទី២លន្េះ រតឺប្មវូឱ្យរញ្ចូលពត័ម៌ាន្ ការចលូរមួមូលយន្លៅកនុងការិយររិលចេទ៖ 

លៅកនងុចំណចុ ក. មូលយន្/មូលយន្ភារហ្ នុ្ចុេះរញ្ជី ន្ងិ ខ. មូលយន្/មូលយន្ភារហ្ នុ្(ាន្រង់) ប្រសិន្លរើមាន្លប្ចើន្

ជាង ១ លនាេះលលាក លលាកប្សី អាចចុចលលើរ តូុង ណៃលលៅ ខាងចុងដន្តារាងលៃើមបីរណន្ថមជួរលៃក(row) 

លៅតាមតប្មូវការ ន្ងិស្នថ ន្ភាពជាក់ណសតងររស់សហ្ប្គាស់ររស់លលាក លលាកប្សីាន្។ 

  



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍កនុងការរំលពញលៅកនងុជហំាន្ទី២៖ 

 

 ចុចលលើរ ូតងុរណន្ថមថមីកនងុករណីមាន្លប្ចើន្ជាង 1 កំណត់ប្តា (record) 

 ចុចលលើរ ូតងុ ប្ត រ ់ឬ រនាា រ ់លៃើមបីរកាទុក ន្ិងលៅជហំាន្ខាងមុខ ឬជហំាន្រនាា រ់។ 

២.៣.១ (រនត)ជហំានទ្ី៣ - ព័តម៌ានអំពីនិសោជិត ហ្ា សៅកនុងការសាយររសាសចេទ្ 

លៅកនងុជហំាន្លន្េះរតឺប្មូវឱ្យរញ្ចូលពត័ម៌ាន្សតអីំពនី្ិលោជតិ ណៃលមាន្ៃូចជា អនកប្ររ់ប្រងជាអនកចូលហ្ នុ្, 

អនកប្ររ់ប្រងមិន្ណមន្ជាអនកចលូហ្ នុ្, សរុររុរគលកិ-កមមករ ន្ងិរុរគលកិ-កមមករជារ់ពន្ធលលើប្ាក់លរៀវតស។ 

លៅកនងុចំណចុ អនកប្ររ់ប្រងជាអនកចូលហ្ នុ្ ន្ិងអនកប្ររ់ប្រងមិន្ណមន្ជាអនកចលូហ្ នុ្ ប្រសិន្លរើមាន្លប្ចើន្ជាង ១ លនាេះ

លលាក លលាកប្សីអាចចុច លលើរ តូុង ណៃលលៅខាងចុងដន្តារាងលៃើមបីរណន្ថមជួរលៃក(row) លៅតាម

តប្មូវការន្ងិស្នថ ន្ភាពជាក់ណសតងររស់សហ្ប្គាស់ររស់លលាក លលាកប្សីាន្។  

 លលាក-លលាកប្សីកអ៏ាចរញ្ចូលរញ្ជីល ម្ េះថាន ក់ៃឹកនំាជាកញ្ចរ់ាន្ផងណៃរ លដាយទញយកទប្មង ់ Excel 

Template រួចរញ្ចូលទិន្នន្យ័កនុង Template លនាេះ។ រនាា រ់មកសូមកូព ីរួចចុចរ ូតុង Paste from Clipboard 

ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍កនុងការរំលពញលៅកនងុជហំាន្ទី៣៖ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្ី៤ - តារាងត លយការរិត្តឹមការសាយររសាសចេទ្ 

លៅកនងុជហំាន្លន្េះ រតឺប្មូវឱ្យរញ្ចូលពត័ម៌ាន្សតអីំពតីារាងតលុយការ ណៃលមាន្ៃូចជា ប្ទពយសកមម, មូលន្យិិ/ទុន្មាច ស់

ប្ទពយ ន្ិងរំណលុ ជាលៃើម។ ចំលពាេះការរញ្ចូលទិន្នន្យ័លលាក លលាកប្សី អាចរញ្ចូលលៅតាមប្រតិរតតកិារជាក់ណសតងររស់

សហ្ប្គាស លរើមាន្ប្រតិរតតកិារមិន្ទក់ទងន្ងិសហ្ប្គាស់លលាក លលាកប្សី លទ អាចមិន្រំលពញ ឬរញ្ចូលលលខ 0 ាន្។ 

ចំលពាេះទិន្នន្យ័អវិជជមាន្ (-) លៅលពលណៃលកពំុងរញ្ចូល ឬ ចមលង (copy) ព ីexcel លលាកអនកប្តូវរញ្ចូលសញ្ញា  - លដាយ

ខលួ ន្ឯង លហ្ើយប្រពន័្ធរតូរតដមលលលខលនាេះលៅជាពណប៌្កហ្ម ន្ងិលៅលពលៃកលចញពីប្រអរ់ ប្រពន័្ធន្ងឹលចញជាវង់ប្កចក 

លហ្ើយមាន្ពណ៌ប្កហ្មៃូចគាន  ណៃលពណ៌ប្កហ្ម ន្ិងវង់ប្កចកលនាេះរញ្ញជ ក់ថាជាតដមលអវិជជមាន្។ ខាងលប្កាមលន្េះរឺជា

ឧទហ្រណ៍កនុងការរំលពញលៅកនុងជហំាន្ទី៤៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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 ចុចលលើរ ូតងុ ប្ត រ ់ឬ រនាា រ ់លៃើមបីរកាទុក ន្ិងលៅជហំាន្ខាងមុខ ឬជហំាន្រនាា រ់។ 

២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្៥ី - រាយការែ៍លទ្ធ្ល ំរារក់ារសាយររសាសចេទ្ 

លៅកនងុជហំាន្លន្េះ រតឺប្មូវឱ្យរញ្ចូលពត័ម៌ាន្សតអីំពីរាយការណ៍លទធផល ណៃលមាន្ៃូចជាចំណូលន្ងិចំណាយជាលៃើម។ 

ចំលពាេះការរញ្ចូលទិន្នន្យ័ លរើទិន្នន្័យលនាេះជាតដមលអវិជជមាន្រឺប្តូវរញ្ចូលសញ្ញា  - ៃូចលៅន្ងិការរញ្ចូលលៅកនងុ ចំណចុ A 

ណៃរ។ 

ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍ដន្ការរំលពញលៅកនុងជហំាន្ទី៥៖ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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 ចុចលលើរ ូតងុ ប្ត រ ់ឬ រនាា រ ់លៃើមបីរកាទុក ន្ិងលៅជហំាន្ខាងមុខ ឬជហំាន្រនាា រ់។ 

២.៣.១ (រនត)ជំហានទ្ី៦ - នថ្េសដ្ើម្លិត្លានលក់ ( ហ្ា ្លិតកមម) 

លៅកនងុជហំាន្លន្េះ រតឺប្មូវឱ្យរញ្ចូលពត័ម៌ាន្សតអីំពដីថលលៃើមផលតិផលាន្លក់ (សហ្ប្គាសផលតិកមម) ណៃលមាន្ៃូចជា

ចំណាយដថលលៃើមផលតិកមម, ចំណាយលផសងៗកនុងផលតិកមម...។ ចំលពាេះការរញ្ចូលទិន្នន្យ័ លរើទិន្នន្័យលនាេះជាតដមល

អវិជជមាន្ រឺប្តូវរញ្ចូលសញ្ញា  - ៃូចលៅន្ងិការរញ្ចូលលៅកនងុចំណចុ A ណៃរ។ 

ខាងលប្កាមលន្េះ រឺជាឧទហ្រណ៍ដន្ការរំលពញលៅកនុងជហំាន្ទី៦៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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 ចុចលលើរ ូតងុ ប្ត រ ់ឬ រនាា រ ់លៃើមបីរកាទុក ន្ិងលៅជហំាន្ខាងមុខ ឬជហំាន្រនាា រ់។ 

  



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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២.៣.១ (រនត)ជហំានទ្ី៧ - នថ្េសដ្ើមទ្ំនិញានលក់ ( ហ្ា ស្ៅពី្លិតកមម) 

លៅកនងុជហំាន្លន្េះ រឺតប្មូវឱ្យរញ្ចូលពត័ម៌ាន្សតអីំពដីថលលៃើមទំន្ិញាន្លក់(សហ្ប្គាសលប្ៅពផីលតិកមម) ណៃលមាន្ៃូច

ជាចំណាយលផសងៗទក់ទងៃលក់ារទិញទំន្ញិ, ចំណាយដថលលៃើមទំន្ិញ, ដថលលៃើមទំន្ញិណៃលាន្លក់...។ ចំលពាេះការ

រញ្ចូលទិន្នន្យ័ លរើទិន្នន្យ័លនាេះជាតដមលអវិជជមាន្របឺ្តូវរញ្ចូលសញ្ញា  - ៃូចលៅន្ិងការរញ្ចូលលៅកនងុចំណចុ A ណៃរ។ 

លដាយណ កចំលពាេះឧទហ្រណ៍លន្េះ រឺជាសហ្ប្គាសផលតិកមម លហ្ើយមិន្មាន្ប្រតិរតតកិារទក់ទងលៅកនុងជហំាន្លន្េះ ៃូច

លន្េះអាចរលំង ឬ រំលពញ 0 កា៏ន្។ ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍ ការរំលពញលៅកនុងជហំាន្ទី៧៖ 

 

 ចុចលលើរ ូតងុ ប្ត រ ់ឬ រនាា រ ់លៃើមបីរកាទុក ន្ិងលៅជហំាន្ខាងមុខ ឬជហំាន្រនាា រ់។ 

២.៣.១ (រនត)  ជហំានទ្ី៨ - តារាងរែនាពនធសលើ្ាកច់ំែូល 

ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍ការរំលពញលៅកនងុជហំាន្ទី៨៖ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្ី៩ (ក)- តារាងរែនាវសាភារទាន របុរ ធម៌ ការ្ាកអ់ាចកាតក់ងាននិងឥែទាន

ខាតសោងសៅម ខ 

ខាងលប្កាមលន្េះ រឺជាឧទហ្រណ៍ការរំលពញលៅកនងុជហំាន្ទី៩៖ 

 

 ចុចលលើរ ូតងុ ប្ត រ ់ឬ រនាា រ ់លៃើមបីរកាទុក ន្ិងលៅជហំាន្ខាងមុខ ឬជហំាន្រនាា រ់។ 

  



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្ី៩ (ខ)- តារាងរែនាវសាភារទាន របុរ ធម៌ ការ្ាកអ់ាចកាតក់ងាននិងឥែទាន

ខាតសោងសៅម ខ  

 

 ចុចលលើរ ូតងុ ប្ត រ ់ឬ រនាា រ ់លៃើមបីរកាទុក ន្ិងលៅជហំាន្ខាងមុខ ឬជហំាន្រនាា រ់។ 

  



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្ី១០ - តារាងរែនារំល ់តាមចារ់ តីពលីរសពើពនធ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្ី១១ - តារាងរែនារលំ ់ពសិ  តាមចារ់ ដីពលីរសពើពនធ 

ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្រលំស់ពិលសសតាមចារ់សតីពីស្នរលពើពន្ធសូមរំលពញចូល រ៉ែុណន្តចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមិន្

មាន្ អាចរលំងជហំាន្លន្េះាន្។ 

 

២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្ី១២ - តារាងតនមេសលើ ឬខវុះ ពកីារលក់ឬការដ្កសចញនូវ្ទ្ពយ កមមរយៈសពលណវង

តាមចារ ់ដីពលីរសពើពនធ 

ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្ប្រតិរតតិការទក់ទងន្ងិជហំាន្លន្េះអាចរំលពញចូល រ៉ែុណន្តចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមិន្មាន្ 

អាចរលំងជហំាន្លន្េះាន្។ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្ី១៣ - តារាងរែនា ំវសាធានធន 

ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្ប្រតិរតតិការទក់ទងន្ងិជហំាន្លន្េះអាចរំលពញចូល រ៉ែុណន្តចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមិន្មាន្ 

អាចរលំងជហំាន្លន្េះាន្។ 

 

២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្ី១៤ - តារាង្រតរិតតកិារជាមួយរ រគលទាក់ទ្ិន 

ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្ប្រតិរតតិការទក់ទងន្ងិជហំាន្លន្េះអាចរំលពញចូល រ៉ែុណន្តចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមិន្មាន្ 

អាចរលំងជហំាន្លន្េះាន្។ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្ី១៥ - រញ្ជ ីស ម្ ុះនន្ទ្ពយ កមមរយៈសពលណវង 

លៅកនងុជហំាន្លន្េះ រតឺប្មូវឱ្យរញ្ចូលប្ទពយសកមមរយៈលពលណវងចូលលៅកនងុប្រពន័្ធ ណៃលលលាក លលាកប្ស ីមាន្ជលប្មើស ២ 

រឺអាចរញ្ចូលផ្ទា ល់លៅកនុងប្រពន័្ធណតមតងកា៏ន្ ឬរំលពញកនងុតារាងexcel template ណៃលមាន្ភាជ រ់លៅកនុងប្រពន័្ធប្ស្នរ់

លដាយអាចទញយកប្តង់រ តូុង រញ្ជូលជាកញ្ជរ់ រនាា រ់មក ចមលង (copy)ព ីexcel template ណៃលាន្រំលពញលនាេះ

មករញ្ជូល (paste) ចូលប្រពន័្ធកា៏ន្។ 

ក. ការរញ្ចូលផ្ទា ល់សៅកនុង្រព័នធ 

 លៃើមបីរញ្ចូលលដាយផ្ទា ល់លៅកនងុប្រពន័្ធ លលាក លលាប្សី ប្គាន្់ណតរំលពញលៅតាមប្រអរ់ន្ីមួយៃូចរូរភាពខាង

លប្កាម កនងុករណីណៃលមាន្ពត័៌មាន្លប្ចើន្ លលាក លលាកប្សី ប្គាន្់ណតចុចលលើរ តូុង រណន្ថមថមី លនាេះប្រពន័្ធន្ងឹរណន្ថមជួរលៃក 

(row) រណន្ថមលទៀតលៃើមបីឱ្យរញ្ចូលជារន្តរនាា រ់។ 

 

លប្កាយលពលរំលពញរួច លលាក លលាកប្សី អាចចុចលលើរ តូុងរកាទកុ ឬ ប្ត រ ់ឬ រនាា រ ់លៃើមបីរកាទុកទិន្នន្័យ។  

ខ. ការរញ្ចូលជាកញ្ចរព់ី excel template 

 លៅកនងុជហំាន្លន្េះ លលាក លលាកប្សី ក៏អាចរញ្ចូលជាកញ្ចរ់ាន្ផងណៃរ។ លៃើមបីរញ្ចូលទិន្នន្័យជាកញ្ចរ់ាន្

សូមអន្ុវតតៃូចខាងលប្កាម៖ 

 ចុចលលើរ ូតងុរញ្ចូលជាកញ្ចរ់ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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 លប្កាយលពលចុចលលើរ ូតងុរញ្ចូលជាកញ្ចរ់រួច លនាេះប្រពន័្ធន្ងឹរងាា ញផ្ទា ងំ ណៃលមាន្ កណំត់ចំណំា, រ ូតងុ 

Paste From Clipboard ន្ងិ ទញយក Excel Template ៃូចរូរខាងលប្កាម 

 

 កំណត់ចំណំា: លៃើមបីសមាគ លក់មមវិយីរុករកណៃលអាចលប្រើប្ាស់ជលប្មើស (option) paste from clipboard។ 

 Paste From Clipboard: លៃើមបរីញ្ជូល(paste)ទិន្នន្័យណៃលាន្ចមលង (copy) ចូលកនុងប្រពន័្ធ។ 

 ទញយក Excel Template: លៃើមបីទញយក excel template ណៃលប្រពន័្ធអន្ញុ្ញា តឱ្យរញ្ជូល 

paste ចូលកនុងប្រពន័្ធាន្។ 

លៃើមបីរញ្ចូលទិន្នន្យ័ចូលប្រពន័្ធជាកញ្ចរ់ាន្ រឺប្តូវទញយក excel template ណៃលមាន្ភាជ រ់កនុងប្រពន័្ធ លដាយចុច

លលើរ តូុង ទញយក Excel Template លនាេះលលាកលលាកប្សីន្ងឹទទួលាន្ file excel រំរូ។ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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សូមលរើក file excel ណៃលទទួលាន្ រួចរំលពញទិន្នន្យ័ចូលកនុងលនាេះ សូមលមើលឧទហ្រណ៍ខាងលប្កាម៖ 

 

 ចំលពាេះកាលររិលចេទទិញរឺចំាច់ប្តូវណតរំលពញ លដាយយកទប្មង់ format ជា dd/mm/yyyy ៃូចកនងុឧទហ្រណ៍ខាង

លលើ 

 ប្រលលទប្ទពយសកមមរយៈលពលណវង រចំឺាច់ប្តូវណតរំលពញ 

 ដថលលៃើមប្រវតតសិ្នន្រសត លៅលៃើមប្គា រចំឺាច់ប្តូវណតរំលពញ លដាយតដមលណៃលរំលពញ រតិជាលយុលរៀល ន្ិងមិន្យកលលខ

លប្កាយសញ្ញា លកបៀស 

 លទធកមម រណងវរចូល រលងកើត ឬដាក់រណន្ថម កនុងការិយររិលចេទ រឺចំាច់ប្តូវណតរំលពញ លដាយតដមលណៃលរំលពញ រិតជា

លយុលរៀល ន្ងិមិន្យកលលខលប្កាយសញ្ញា លកបៀស 

 ដថលលៃើមប្ទពយៃកលចញឬ លកក់នុងការិយររិលចេទ រឺចំាច់ប្តវូណតរំលពញ លដាយតដមលណៃលរំលពញ រិតជាលយុលរៀល ន្ងិ

មិន្យកលលខលប្កាយសញ្ញា លកបៀស 
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 តដមលមូលដាា ន្រតិរលំស់ កនងុការិយររិលចេទ រឺាន្ពកីាររណនាលដាយលប្រើរូរមន្ត =C3+D3-E3 ន្ិងមិន្យកលលខ

លប្កាយសញ្ញា លកបៀស 

សូមលប្ជើសលរីស ទនិ្នន្យ័ណៃលាន្រំលពញលនាេះ ន្ិងចមលង (copy) លៃើមបីយកមករញ្ជូល (paste) ចលូកនុង

ប្រព័ន្ធ។ សូមលមើលឧទហ្រណ៍ខាងលប្កាម 

 

រនាា រ់មកសូមចុចលលើរ តូុង Paste From Clipboard លៃើមបីរញ្ចូលកនងុប្រពន័្ធ សូមលមើលឧទហ្រណ៍ខាងលប្កាម 

 

លប្កាយលពលចុចលលើរ ូតងុ Paste From Clipboard លនាេះកមមវិយីរុករក (browser)ន្ងិផតល់សញ្ញា  alert សួរៃូចរូរ

ខាងភាពលលើ សូមចុចលលើរ ូតងុ Allow លៃើមបីឱ្យកមមវិយីរកុរក (browser) អន្ញុ្ញា តការលប្រើប្ាស់លលើ option paste 

from clipboard។ លនាេះលលាកលលាកប្សីន្ងឹទទួលាន្ទិន្នន្័យៃូចរូរខាងលប្កាម៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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លៅប្តង់ចំណចុលន្េះផងណៃលលលាក លលាកប្សី អាចលុរ (remove) ទិន្នន្យ័លចញវិញទងំអស់ាន្ ឬអាចលរុ 

(remove) មតងមួយៗាន្ផងណៃរ លដាយណ កទិន្នន្័យទងំអស់លន្េះ រឺលៅមិន្ទន្ា់ន្រញ្ចូលលៅកនងុប្រពន័្ធលៅល ើយលទ 

រហ្ូតៃល់ លលាក លលាកប្សី ចុចលលើ រ តូុងរកាទុក លទើរទិន្នន្យ័ចូលកនងុប្រពន័្ធាន្លជារជ័យ។លប្កាយលពលចុចលលើររ ូ

តុងរកាទុកលនាេះប្រពន័្ធន្ងឹរងាា ញស្នរថាាន្លជារជយ័រញ្ញជ ក់ថាទិន្នន្យ័ាន្រកាទុករចួរាល់។ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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ចំណំា៖  

- សប្មារ់កមមវិយីរកុរកប្រលលទ Mozilla Firefox រឺមិន្អាចលប្រើតាមរយៈ Paste From Clipboard ាន្លទ។ សូម

លប្រើប្ាស់កមមវិយីរុករកណៃលអាចគំាប្ទ Paste From Clipboard ណៃលមាន្ៃូចជា Microsoft Edge, Google 

Chrome, Opera... ជាលៃើម។ 

- ចំលពាេះអនកលប្រើជលប្មើស(option) Paste From Clipboard លលើកៃំរូងរឺកមមវិយីរកុរក(browser) ណតងណត  

ផតលស់ញ្ញា  alertសួរលដាយមាន្ស្នរៃូចខាងលប្កាមលន្េះ 

 
 សូមចុចលលើរ ូតងុ Allow លៃើមបីឱ្យកមមវិយីរុករក(browser) អន្ញុ្ញា ត។ 

- ប្រសិន្លរើ លលាក លលាកប្សី ចុចលលើរ ូតងុ Block លនាេះ លលាក លលាកប្សី មិន្អាចលប្រើប្ាស់ optionលន្េះាន្

លទ។ ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សី ាន្ចុចលលើរ ូតងុ Block ណតចង់លរើក option លន្េះវិញសូមអន្ុវតតៃូចខាងលប្កាម 

 
លដាយចុចលៅលលើណផនកណៃលាន្រូសពណ៌ប្កហ្មខាងលលើលន្េះ រនាា រ់មកកមមវិយីរុករក(browser) ន្ិងរងាា ញៃូចខាង

លប្កាម 

 

 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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រនាា រ់មកលៅប្តងព់ាកយ Clipboard សូមលប្ជើសលរីស (select) យកពាកយ (Allow) លពលលនាេះលលាក លលាកប្សី អាចលប្រើ

ប្ាស់ option paste from clipboard ាន្យមមតាវិញលហ្ើយ។ 

    

 

២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្ី១៦ - ពនធសលើ្ាក់ចែូំលសលើ ក្មិតសលើ្រតិរតតកិារធនធានណរ៉ែ / ស្រងកាត 

លៅកនងុជហំាន្ទី១៦ រទឺក់ទងលៅន្ងិពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលលលើសកប្មិតលលើប្រតិរតតិការយន្ធាន្ណរ៉ែ /លប្រងកាត លៅកនងុ

ជហំាន្លន្េះណៃរ រមឺាន្ណតសហ្ប្គាសណៃលប្រករអាជីវកមមទក់ទងន្ងិយន្ធាន្ណរ៉ែ/លប្រងកាតលទ ណៃលប្តូវរំលពញលៅកនុង

ជហំាន្លន្េះ ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមិន្មាន្ប្រតិរតតកិារ មិន្ទក់ទងន្ងិយន្ធាន្ណរ៉ែ /លប្រងកាតលទ រអឺាចរលំងាន្។ 

 

សូមចុចលលើរ ូតងុរនាា រ់លៃើមបចូីលលៅជហំាន្ទី១៧ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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២.៣.១ (រនត) ជហំានទ្ី១៧ - ពនធសលើ្ាកច់ំែូល្តូវរង ់ឬឥែទានពនធសោងសៅម ខ 

លៅកនងុជហំាន្ទី១៧ រឺរងាា ញអំពពីន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្តូវរង់ ឬប្តូវឥណទន្លោងលៅមខុ លដាយមាន្រងាា ញអំពីទំហ្ំ

ស្នច់ប្ាក់ណៃលប្តូវរង់ ឬប្តូវលោង។ លហ្ើយលៅកនុងជហំាន្លន្េះរឺជាជហំាន្ចុងលប្កាយដន្ការប្រកាសពន្ធសប្មារ់ទីស្នន ក់

ការកណាត ល លៃើមបីរញ្ចរ់រញ្ចរ់ការប្រកាសសប្មារ់ទីស្នន កក់ារកណាត ល សូមលប្ជើសលរីសយកយល់ប្ពម រួចចុចលលើរ ូតងុ

លផាៀងផ្ទា ត។់ 

  

លៅលពលចុចលលើរ តូុងលផាៀងផ្ទា ត់ ប្រពន័្ធន្ឹងលចញស្នរលៃើមបសួីររញ្ញជ ក់ៃូចខាងលប្កាម៖ 

 

សូមចុចលលើរ ូតងុយលប់្ពមរនាា រ់មកប្រពន័្ធន្ិងរងាា ញៃូចខាងលប្កាម 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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លប្កាយលពលប្រកាសរួច ប្រពន័្ធន្ងឹរងាា ញលលខារកូៃ, ទឹកប្ាកព់ន្ធណៃលប្តូវរង់, ស្នថ ន្ភាពរង់ពន្ធ លហ្ើយ លលាក 

លលាកប្សីអាចលាេះពុមពពាកយលសនើសំុរង់ពន្ធលៅទីលន្េះាន្។ 

រញ្ញជ ក់ៈ ប្រសិន្លរើ លលាក លលាកប្សី មិន្ទន្់រង់ប្ាក់ពន្ធលទ លនាេះ លលាក លលាកប្សី លៅណតអាចណកទិន្នន្យ័ណៃលាន្

រញ្ចូលលនាេះាន្ លដាយចូលលៅតាមជហំាន្ន្ីមួយៗណៃល លលាក លលាកប្សី ចង់ណកណប្រពត័៌មាន្ លហ្ើយប្តូវលៅជហំាន្ទី

១៧ លៃើមបីចុចលផាៀងផ្ទា ត់ល ើងវិញ។ 

២.៣.២ ការរញ្ចូលព័តម៌ាន្រកា ពនធ ្មារល់ខា 

សប្មារ់សហ្ប្គាសណៃលមាន្ស្នខា លនាេះប្រពន័្ធន្ងឹរងាា ញៃូចរូរភាពខាងលប្កាម 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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លៃើមបីប្រកាសពន្ធសប្មារ់ស្នខា សូមចុចលលើរ ូតងុ រញ្ចូលព័តម៌ាន្ប្រកាសពន្ធ ណៃលសថតិលៅកនុងតារាងស្នខា ៃូចកនងុរូរ

ខាងលលើ (ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលគាម ន្ស្នខាអាចរលំងលៅចំណចុ៣ាន្)។ សប្មារ់ការរញ្ចូលព័តម៌ាន្ប្រកាសពន្ធ

សប្មារ់ស្នខា រមឺាន្ ៤ជហំាន្ សប្មារ់ ១ស្នខា។ 

២.៣.២ (រនត) ជហំានទ្ី១ - ឧរ មព័នធភាជ រជ់ាមួយលខិិត្រកា ពនធសលើ្ាក់ចំែូល្រចឆំ្ន  ំ(លខា ហ

្ា កនុង្ ុក) 

លៅកនងុជហំាន្លន្េះ រឺរងាា ញពត័៌មាន្សលងខរ សប្មារ់ស្នខា ន្ងិពត័ម៌ាន្អពំនី្ិលោជតិររស់ស្នខាសហ្ប្គាសលៅកនងុការិ

យររិលចេទ។ ខាងលប្កាមលន្េះ រជឺាឧទហ្រណ៍សប្មារ់ជហំាន្ទី១ ររស់ស្នខា 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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សូមចុចលលើរ ូតងុ ប្ត រ ់ឬរនាា រ ់លៃើមបីរកាទុកទិន្នន្យ័។ 

២.៣.២ (រនត)  ជហំានទ្២ី - រញ្ជ ីស ម្ ុះននរែនីចំែូលចណំ្តយ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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២.៣.២ (រនត)  ជហំានទ្៣ី - រញ្ជ ីស ម្ ុះនន្ទ្ពយ កមមរយៈសពលណវង 

លៅកនងុរញ្ជីល ម្ េះប្ទពយសកមមរយៈលពលណវងលន្េះ ចំលពាេះការរញ្ចូល រឺមាន្លកខណៈៃូចលៅន្ងិការរញ្ចូលរញ្ជីល ម្ េះ

ប្ទពយសកមមរយៈលពលណវង សប្មារ់ទីស្នន កក់ារកណាត លណៃរ លដាយអាចរញ្ចូលផ្ទា លក់នងុប្រពន័្ធ ឬរញ្ចូលជាកញ្ចរ់ (លប្រើ 

excel template ទប្មង់ៃូចលៅន្ិងទីស្នន ក់ការកណាត លណៃរ)។ សប្មារពត័ម៌ាន្លមអិត សូមលមើលលៅកនងុជហំាន្ទី ១៥ 

ររស់ទីស្នន ក់ការកណាត ល សតីអពំីការរញ្ចូលលដាយផ្ទា ល ់ន្ងិរញ្ចូលជាកញ្ចរ់លន្េះ។ ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍ 

លដាយលប្រើប្ាស់វិយសី្នន្រសតរញ្ចូលជាកញ្ចរ់។ សូមចុចលលើរ តូុងរញ្ចូលជាកញ្ចរ់ 

 

រនាា រ់មកលប្ជើសលរីស(select) លលើទិន្នន្យ័ណៃលប្តូវរញ្ចូលលៅកនងុ excel template  ចមលង(copy)  រួចចុច

លលើរ តូុង Paste From Clipboard។ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ  
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លៃើមបីលុរ (remove) ទិន្នន្យ័ណៃលាន្រញ្ជូល(paste) តាមរយៈ clipboard ទងំអស់លចញ 

លៃើមបីរកាទុកទិន្នន្យ័ណៃលាន្រញ្ជូល(paste) លចញពី clipboard ចូលកនុងប្រពន័្ធ (ទិន្នន្យ័ណៃលាន្ 

paste ព ីclipboard ទងំអស់មិន្ទន្រ់កាទុកចូលកនងុប្រពន័្ធលៅល ើយ លេុះប្តាណត ចុចលលើរ តូុងរកាទុក។ 

លៃើមប ីលុរ (remove)ទិន្នន្យ័ណៃលាន្ រញ្ជូល(paste) តាមរយៈ clipboard លចញមតងមួយៗ 
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លប្កាយលពលចុចលលើរ ូតងុរកាទុកលនាេះលលាក លលាកប្សី ន្ងិទទួលាន្ស្នរថា ាន្លជារជយ័ ណៃលរញ្ញជ ក់ថាទិន្នន្យ័

ប្តូវាន្រកាទុកចូលកនងុប្រពន័្ធរួចរាល់។ 

 

ចុចលលើរ ូតងុយលប់្ពម រួចចុចលលើរ តូុងរនាា រល់ៃើមបលីៅជហំាន្ទី៤ 

២.៣.២ (រនត)  ជហំានទ្ី៤ - ការរញ្ជជ ក់អំពកីារ្រកា ពនធ ្មារល់ខា 

លៅកនងុជហំាន្ទី៤ រឺជាជហំាន្ចុងលប្កាយកនុងការប្រកាសពន្ធ សប្មារ់ស្នខាន្ីមួយៗ។ សមូ លលាក លលាកប្សី លប្ជើស

លរីស ពាកយយលប់្ពម រួចចុចលលើរ តូុងលផាៀងលផាៀតលៃើមបីរញ្ចរ់ការប្រកាសសប្មារ់ស្នខាលន្េះ។ 

 

រនាា រ់មកប្រពន័្ធន្ងឹរងាា ញស្នរលៃើមបីរញ្ញជ ក ់សូមចុចលលើរ ូតុងយល់ប្ពម លៃើមបីរញ្ញច កថ់ាទិន្នន្យ័ទងំអស់ពតិជាប្តឹម

ប្តូវ 
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លប្កាយលពលចុចលលើរ ូតងុយលប់្ពម លនាេះលលាក លលាកប្សីន្ងឹទទួលាន្ព័តម៌ាន្ៃូចខាងលប្កាម 

 

សប្មារ់ស្នខាន្ីមួយៗ រឺប្តូវរំលពញ៤ជហំាន្ ៃូចកនុងឧទហ្រណ៍ខាងលលើ លនាេះលលាក លលាកប្សី ន្ឹងទទួលាន្៖ 
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២.៤ ការសាុះព មពពាកយស នើ  ំរង់្ាកព់នធ 

លៃើមបីលាេះពុមពពាកយលសនើសំុរងប់្ាកព់ន្ធ សូម លលាក លលាកប្សី ចូលលៅមឺុន្យុរញ្ជីប្រកាសពន្ធ សប្មារ់សហ្ប្គាសណៃល

ប្តូវការលាេះពុមពលនាេះ រនាា រ់មក សូមចុចលលើរ ូតងុ លាេះពុមពពាកយលសនើសំុ លនាេះ លលាក លលាកប្សី ន្ងឹទទួលាន្ពាកយលសនើ

សំុៃូចខាង លប្កាមៈ 
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២.៥ ការសាុះព មពលខិិតរញ្ជជ កក់ារដាក់លខិិត្រកា ពនធ 

លប្កាយលពលណៃល លលាក លលាកប្សី ាន្រងព់ន្ធរួចរាល់លលាក លលាកប្សី អាចលាេះពុមពលខិិតរញ្ញជ ក ់ការដាកល់ិខតិ

ប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំាន្ ប្រពន័្ធក៏មិន្អន្ុញ្ញា តឱ្យលយវើការណកណប្រទិន្នន្យ័ណៃលាន្រំលពញរួចរាល់លនាេះលទ 

សូមចុចលលើរ ូតងុលាេះពុមពលិខតិរញ្ញជ ក់លលាក លលាកប្សនី្ឹងទទួលាន្លិខិតរញ្ញជ ក់ៃូចខាងលប្កាម 

 



 

 

 

 


