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ជំពូកទ្ី១៖  ទ្ិដ្ឋភាពទូ្សៅ 

១.១. ស ចកតីស ត្ើម 

លយងលសចកដីណណនំលលខ ៣១៤០អ.ព.ៃ ចេុះដថៃទ្ី១៨ ណខកមុភៈ ឆ្ន ំ២០២១ សដីពីការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់ប្រព័ន្ធ ប្ររ់ប្រងការ

ដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំតាមអន្ឡាញ លៃើមបីជួយសប្មួលៃល់អនកជារ់ពន្ធ កនុងការប្រកាសពន្ធ

លលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ លដាយប្គាន្់វាយរញ្េូលន្ូវព័ត៌មាន្លៅកនុងប្រព័ន្ធ ន្ិងលគារពតាមជំហាន្ន្ីមួយៗ 

រួមមាន្ ១៧ ជំហាន្ សប្មារ់ទ្ីស្នន ក់ការកណាដ ល ន្ិង ៤ ជំហាន្ លទ្ៀតសប្មារ់សហ្ប្គាសណៃលមាន្ស្នខា។ 

១.១  វសាលលភាព 

ប្រព័ន្ធលន្េះមាន្វិស្នលភាពសប្មារ់សហ្ប្គាសអនកជារ់ពន្ធយ ំ ន្ិងមយយម លដាយមាន្មុខងារលាេះពុមពពាកយលសនើសុំរង់

ប្ាក់ពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ ន្ិងមាន្ជាារកូៃសប្មារ់យកលៅរង់ប្ាក់ពន្ធ លៅយនគារជាដៃរូររស់អពៃ ឬ

អនកជារ់ពន្ធអាចលយវើការរង់ប្ាក់ពន្ធតាមប្រព័ន្ធអន្ឡាញ (E-Payment)។ លប្កាយរង់ប្ាក់ពន្ធរួច អនកជារ់ពន្ធអាច 

លាេះពុមពលិខិតរញ្ញជ ក់ ការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំតាមអន្ឡាញាន្លដាយខលួ ន្ឯង លដាយពុំ

ចំាច់យកលិខិតប្រកាសលៅដាក់ជូន្មន្តន្តីលទ្ៀតល ើយ។ 

១.២ ្រវតតិកំណែណ្រ 

ល.រ ររិយយ កាលររិលចឆទ្ ជំនន្់ 

១ លរៀរចំៃំរូង ដថៃទ្ី១៩ ណខកុមភៈ ឆ្ន ំ២០២១ ១.០.០ 

២ រចេុរបន្នភាព ដថៃទ្ី ១៨ ណខមីន ឆ្ន ំ ២០២២ ១.១.២ 

៣ រចេុរបន្នភាពលលើកចុងលប្កាយ ណខកមភៈ ឆ្ន ំ ២០២៣ ១.១.៣ 

១.៣  សងេររំហូរការងារ 
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ជំពូកទ្ី២៖  ការស្រើ្ា ់្រព័នធ 

២.១. ត្មវូការននការស្រើ្ា ់្រព័នធ 

លៃើមបីចូលលប្រើប្ាស់ប្រព័ន្ធលន្េះាន្លលាកអនកប្តូវមាន្៖ 

✓ កុំពយូទ្័រណៃលមាន្ភាជ រ់រណាត ញររស់ អ.ព.ៃ ជាមួយកមមវិយី Browser Chrome ឬ កមមវិយី Firefoxជំនន្ថ់មី 

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

✓ រណន្ី (ល ម្ េះ និ្ងពាកយសមាៃ ត់) ណៃលាន្ផតល់ជូន្លដាយអរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ 

✓ សូមអន្ុញ្ញា តឱ្យផ្លា ងំ POP-UP ៃំលណើរការាន្ 

*រលរៀរលដាេះ Pop-up តាមរយៈកមមវិយី Browser Firefox សូមវាយពាកយខាងលប្កាមលៅកនុងប្រអរ់អាសយដាា ន្៖ 

about:preferences#privacy 

✓ សូមលលាក-លលាកប្សីពិន្ិតយលមើលពាកយ Privacy & Security    

រនា រ់មកពិន្ិតយលមើលពាកយ Block pop-up windows ន្ិងសូមលដាេះយីកលចញជាការរួចរាល់។ 

*រលរៀរលដាេះ Pop-up តាមរយៈកមមវិយី Browser Chrome សូមវាយពាកយខាងលប្កាមលៅកនុងប្រអរ់អាសយដាា ន្៖ 

 chrome://settings/content/popups 

 

សូមលលាក-លលាកប្សីពិន្ិតយលមើលពាកយ Allowed  ន្ិងសូមចុចលលើរ ូតុងខាងស្នត ឱំ្យលរើកៃំលណើរការជាការរួចរាល់ ។ 

 

 

រូរភាពទ្ី 2៖ ផ្លា ងំលដាេះ pop-up តាមរយៈ Firefox browser 

 

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


 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ
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រូរភាពទ្ី 3៖ Allow Pop-up Browser Chrome 

២.២ ការចូលស្រើ្ា ់្រព័នធ 

លៃើមបីអាចចូលលៅលប្រើប្ាស់ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំាន្ ប្តូវចូលលៅ

កនុងលរហ្ទ្ំព័រររស់អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ តាមរយៈអាសយដាា ន្ www.tax.gov.kh លនេះ លលាក លលាកប្សី ន្ឹង

ល ើញផ្លា ងំៃូចខាងលប្កាម៖ 

 

 

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


 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ
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រនា រ់មកសូមចុចលលើមុឺនុ្យ លសវាកមមលអ ិចប្តូន្ិកពន្ធដារ លនេះ លលាក លលាកប្សី ន្ឹងល ើញរូរតំណាង

ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ ៃូចលៅកនុងរូរភាពខាងលប្កាម៖ 

 

 

ចុចលលើរូរតំណាងប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ លនេះ ប្រព័ន្ធ ន្ឹងនំ 

លលាក លលាកប្សី លៅៃល់ផ្លា ងំប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រង e-Tax ៃូចលៅកនុងរូររនា រ់។ 

រូរភាពទ្ី 4៖ផ្លា ងំចលូលប្រើប្ាស ់(login)ចលូប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រង e-Tax 
 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ
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លៅកនុងផ្លា ងំខាងលលើលន្េះ រឺប្រព័ន្ធតប្មូវឱ្យអនកលប្រើប្ាស់ចូលលប្រើប្ាស់(login)(ចំលពាេះអនកណៃលធាល រ់ាន្ចុេះ

ល ម្ េះលប្រើប្ាស់ ឬ អនកណៃលមាន្រណន្ីប្ស្នរ់) ឬ រលងកើតរណន្ីថមី (ចំលពាេះអនកណៃលមិន្ទន្់មាន្រណន្ីលប្រើប្ាស់

លៅកនុងប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រង e-Tax) លៃើមបីអាចចូលលប្រើប្ាស់ប្រព័ន្ធាន្។ 

 

រូរភាពទ្ី 5៖ ផ្លា ងំចលូលប្រើប្ាស់ប្រពន័្ធ 

២.៣ ការរសងកើតរែនីថ្មី 

លៃើមបីរលងកើតរណន្ីថមីសូម លលាក លលាកប្សី ចុចលលើតំណភាជ រ់ប្តង់ ពាកយរលងកើតរណន្ីថមី

 

រូរភាពទ្ី 6៖៖ ផ្លា ងំចលូលប្រើប្ាស់ប្រពន័្ធ 
 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ
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លប្កាយលពលចុចលលើតំណភាជ រ់រួចលហ្ើយលនេះ ប្រព័ន្ធន្ឹងនំ លលាក លលាកប្សី លៅៃល់ផ្លា ងំចុេះល ម្ េះអនកលប្រើ

ប្ាស់ៃូចខាងលប្កាម៖ 

 

រូរភាពទ្ី 7៖ ៖ ផ្លា ងំចលូរលងកើត រណន្ីថម ី

លៅកនុងផ្លា ងំខាងលលើលន្េះរឺ តប្មូវឱ្យអនកលប្រើប្ាស់រំលពញព័ត៌មាន្ចំាច់មួយចំន្ួន្ៃូចជា នមប្តកូល ន្ិង

នមខលួ ន្ជាភាស្នណខម រ, នមប្តកូល ន្ិងនមខលួ ន្ជាភាស្នឡាតំាង, លភទ្, ដថៃ ណខ ឆ្ន ំកំលណើត, លលខទ្ូរស័ពា, អុីណម៉ាល, 

លលខអតតសញ្ញា ណរ័ណណ ឬលិខិតឆ្លងណៃន្, សញ្ញជ តិ, លលខសមាគ ល់ព័ត៌មាន្រុរគល (TID), ប្រលភទ្អនកលប្រើប្ាស់ ជា

លៃើម។ ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍លៃើមបីចុេះល ម្ េះរលងកើតរណន្ីលប្រើប្ាស់៖ 

 

រូរភាពទ្ី 8៖ផ្លា ងំចលូរលងកើតរណន្ីថម ី
 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ
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• សូមចុចលលើរ ូតុងរនា រ់ លនេះប្រព័ន្ធន្ឹងនំ លលាក លលាកប្សី មកៃល់ផ្លា ងំៃូចរូរភាពខាងលប្កាម ណៃល

រញ្ញជ ក់ថ្នប្រព័ន្ធាន្លផញើតំណភាជ រ់លៅកាន្់អុីណម៉ាលររស់ លលាក លលាកប្សី រ៉ាុណន្តប្រសិន្លរើមិន្ទន្់ាន្

ទ្ទ្ួលអុីណម៉ាលលទ្ លនេះ លលាក លលាកប្សីអាចចុចប្តង់ពាកយថ្ន លផញើមតងលទ្ៀត (លមើលរូរភាពខាងលប្កាម) លៃើមបី

ឱ្យប្រព័ន្ធលផញើលៅកាន្់អុីណម៉ាល លលាក លលាកប្សី ល ើងវិញ។ 

 

រូរភាពទ្ី 9៖ផ្លា ងំចលូរលងកើតរណន្ីថម ី

• រនា រ់ពីាន្ចូលៃល់ផ្លា ងំលន្េះរួចលហ្ើយ សូម លលាក លលាកប្សី ចូលលៅកនុងអុីណម៉ាលលហ្ើយចុចលលើ 

តំណភាជ រ់ៃូចរូរភាពខាងលប្កាម៖ 

 

រូរភាពទ្ី 10៖ផ្លា ងំចលូរលងកើតរណន្ីថម ី
 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ
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• រនា រ់មកប្រព័ន្ធន្ឹងរងាា ញផ្លា ងំៃូចខាងលប្កាម៖ 

 

រូរភាពទ្ី 11៖ រលរៀររលងកើតពាកយសមាៃ ត ់

• លៅកនុងផ្លា ងំលន្េះ រឺប្រព័ន្ធតប្មូវឱ្យរលងកើតពាកយសមាៃ ត់ថមី ន្ិងរញ្ញជ ក់ពាកយសមាៃ ត់ថមីមតងលទ្ៀត លៃើមបី

យកពាកយសមាៃ ត់លន្េះលៅ login ចូលប្រព័ន្ធ។ ចំលពាេះពាកយសមាៃ ត់ប្តូវរំលពញយ៉ា ងណា លៃើមបីឱ្យ

មាន្សុវតថិភាពខពស់ ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍ 

 

រូរភាពទ្ី 12៖ ផ្លា ងំចលូរលងកើតរណន្ីថម ី

រនា រ់មកចុចលលើរ ូតុងរលងកើត លនេះប្រព័ន្ធន្ឹងនំលលាក លលាកប្សី លៅផ្លា ងំចូលលប្រើប្ាស់ login វិញៃូចខាង

លប្កាម៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ
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រូរភាពទ្ី 13៖ រលរៀរចូលលប្រើប្ាសប់្រពន័្ធ 

២.៣.១ លភលចពាកយសមាៃ ត់ 

ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សីលភលចពាកយសមាៃ ត់លៃើមបី login ចូលលប្រើប្ាស់ប្រព័ន្ធសូមចុចលលើពាកយ លភលចពាកយ

សមាៃ ត់ លនេះប្រព័ន្ធន្ឹងនំ លលាក លលាកប្សី មកៃល់ផ្លា ងំៃូចខាងលប្កាម៖ 

o សូមវាយរញ្េូលអុីណម៉ាល រួចចុចលលើរ ូតុង លផញើលៅអុីណម៉ាល 

o សូមចូលលៅកាន្់អុីណម៉ាលររស់ លលាក លលាកប្សី លៃើមបីយកលលខកូៃ៦ខាង់ 

o សូមរំលពញលលខកូៃ៦ ខាង់ ពាកយសមាៃ ត់ថមី និ្ងពាកយសមាៃ ត់ថមីមតងលទ្ៀត រួចចុចលលើរ ូតុង រកាទុ្ក 

 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ព័ំរទ្ី10 

 

 

 

 

 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី11 

 

រូរភាពទ្ី 14៖ រលរៀររតូរពាកយសមាៃ ត ់

លប្កាយលពលចុចលលើរ ូតុងរកាទ្ុក ប្រព័ន្ធន្ឹងនំ លលាក លលាកប្សី លៅៃល់ផ្លា ងំចូលលប្រើប្ាស់ login លដាយ

តប្មូវឱ្យ លលាក លលាកប្សី រញ្េូលអុីណម៉ាល ន្ិងពាកយសមាៃ ត់ណៃលាន្ផ្លល ស់រតូរលនេះ លហ្ើយចុចលលើរ ូតុង ចូលលប្រើ

ប្រព័ន្ធ។ 

២.៣.២ ការចេុះល ម្ េះសហ្ប្គាស 

លៅកនុងផ្លា ងំខាងលលើលន្េះ ប្រសិន្លរើ លលាក លលាកប្សី ធាល រ់ាន្ចុេះល ម្ េះប្កុមហ្ ុន្រួចមកលហ្ើយលនេះ ប្រព័ន្ធ

ន្ឹងរងាា ញប្កុមហ្ ុន្ណៃលធាល រ់ាន្ចុេះល ម្ េះលនេះ រ៉ាុណន្តប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សី មិន្ធាល រ់ាន្ចុេះល ម្ េះលទ្ លនេះ

ប្រព័ន្ធន្ឹងរងាា ញថ្ន គាម ន្ទ្ិន្នន្័យ។ លៃើមបីអាចប្រកាសពន្ធាន្ លលាក លលាកប្សី ប្តូវណតចុេះល ម្ េះ ប្កុមហ្ ុន្ជាមួយ

ប្រព័ន្ធជាមុន្សិន្។ លៃើមបីចុេះល ម្ េះ សហ្ប្គាសថមី សូមចុចលលើរ ូតុង រណន្ថមសហ្ប្គាសថមី៖ 

 

រូរភាពទ្ី 15៖ រលរៀររណន្ថមសហ្ប្គាស 
 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី12 

រនា រ់មកប្តូវរំលពញព័ត៌មាន្ចំាច់មួយចំន្ួន្ៃូចខាងលប្កាម៖ 

• អាសយដាា ន្ IP: ចុចលលើរ ូតុង Get IP Address ឬ រំលពញ IP ចូលលដាយខលួ ន្ឯង។ ឧទហ្រណ៍៖ 

203.144.73.28 

• លលខ អតរ (TIN): ប្តូវរំលពញលលខអតតសញ្ញា ណកមមស្នរលពើពន្ធររស់លលាក លលាកប្សីចូល។ ឧទហ្រណ៍៖ 

L001-901501251 

• លលខកាត: ប្តូវរំលពញលលខកាតណៃលាន្ចុេះរញ្ជីជាមួយអរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ។ ឧទហ្រណ៍៖ 

GDTREG000009975 

• លលខទ្ូរស័ពាៈ លលខទ្ូរស័ពាមាេ ស់ភារហ្ ុន្ឈរល ម្ េះលលើរ័ណណពន្ធា៉ា តង់។ ឧទហ្រណ៍ៈ 055998877 

សមូរំលពញព័ត៌មាន្ប្កុមហ្ ុន្ររស់លលាក លលាកប្សី រចួចុចលលើរ តូុងរនា រ់។ ឧទហ្រណ៍៖ 

 

រូរភាពទ្ី 16៖ រលរៀររណន្ថមសហ្ប្គាស 

• ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សីរំលពញព័ត៌មាន្មិន្ប្តឹមប្តូវ លនេះប្រព័ន្ធ ន្ឹងរងាា ញថ្នមិន្ាន្លជារជ័យ លៅតាម

លកខខណឌ ន្ីមួយៗ ដន្កំហ្ុសលនេះ។ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី13 

• ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សី រំលពញព័ត៌មាន្ប្តឹមប្តូវ លនេះប្រព័ន្ធ ន្ឹងរងាា ញថ្នាន្លជារជ័យ លហ្ើយប្រព័ន្ធ

ន្ឹងលផញើ ស្នរ SMS លៅកាន់្លលខទ្រូស័ពាមាេ ស់ប្កុមហ្ ុន្។  

 

រូរភាពទ្ី 17៖ រលរៀររណន្ថមសហ្ប្គាស 

• សូមចុចរ ូតុងយលប់្ពម រួចរំលពញលលខកូៃ ៦ ខាង់ណៃលទ្ទ្ួលាន្ រនា រ់មកចុចលលើរ ូតុង លផាៀងផ្លា ត ់

 

រូរភាពទ្ី 18៖ រលរៀររណន្ថមសហ្ប្គាស 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី14 

• ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សីមិន្ទន្់ទ្ទ្ួលាន្លលខកូៃ ៦ខាង់ពីប្រព័ន្ធលទ្ លនេះលលាកអនកអាចចុចលលើ រ ូតុង

លផញើស្នរមតងលទ្ៀត លៃើមបីទ្ទ្ួលាន្លលខកូៃ ៦ខាង់។ 

 

រូរភាពទ្ី 19៖ រលរៀររណន្ថមសហ្ប្គាស 

រនា រ់មករំលពញលលខកូៃ ៦ ណៃលទ្ទ្ួលាន្ចូលកនុងប្រព័ន្ា រួចចុចលលើរ ូតុង លផាៀងផ្លា ត ់

 

រូរភាពទ្ី 20៖ រលរៀររណន្ថមសហ្ប្គាស 

លប្កាយលពលលផាៀងផ្លា ត់ាន្លជារជ័យ លនេះប្រព័ន្ធន្ឹងរងាា ញស្នរ ាន្លជារជ័យ ៃូចរូរខាងលប្កាម៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី15 

 

រូរភាពទ្ី 21៖ រលរៀររណន្ថមសហ្ប្គាស 

សូមចុចលលើរ ូតុង យលប់្ពម 

 

រូរភាពទ្ី 22៖ រលរៀររណន្ថមសហ្ប្គាស 

ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃល លលាក លលាកប្សី ាន្ ចុេះល ម្ េះរចួមកលហ្ើយ លនេះប្រព័ន្ធន្ឹងរងាា ញលៅកនុងតារាង

ខាងលលើលន្េះ។ ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សី មាន្សហ្ប្គាសលប្ចើន្ លនេះប្គាន្់ណតចុេះល ម្ េះ ៃូចជំហាន្ខាងលលើលន្េះ ជា

រនា រ់ ណៃលប្រព័ន្ធអន្ុញ្ញា តឱ្យចុេះល ម្ េះ ាន្ចំន្ួន្ ១០ សហ្ប្គាសសប្មារ់ ១ រណន្ី។ 

២.៤. ការរសងកើតលិខិត្រកា  / ការរញ្ចូលព័ត៌មាន្រកា ពនធ 

❖ លៃើមបីរលងកើតលិខិតប្រកាសសូមលលាក លលាកប្សី ចុចលលើរ ូតុង លមើលព័ត៌មាន្លមអិត៖ 

 

រូរភាពទ្ី 23៖ ការរញ្េូលព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធ 
 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្1ី6 

❖ មុន្ន្ឹងអាចចូលលៅរំលពញព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធាន្ ចំលពាេះរណន្ីអនកលប្រើប្ាស់ជាតំណាងសហ្ប្គាសប្រព័ន្ធ

តប្មូវឱ្យភាជ រ់នូ្វ រ័ណណសមាគ ល់រុរគលិកប្កុមហ្ ុន្ និ្ងរញ្េូលលលខរ័ណណ និ្ង រណនី្អនកលប្រើប្ាស់ ជាភាន ក់ងារ 

លសវាកមមពន្ធដារ ប្រព័ន្ធតប្មូវឱ្យរញ្ជូលរ័ណណសមាគ ល់ភាន ក់ងារ ន្ិងរញ្េូលលលខរ័ណណ។ 

o សូមចូលលៅកាន្់ទ្ំព័រលៃើម 

o ចុចលលើរ ូតុង លមើលលមអតិ 

o វាយរញ្េូលលលខរ័ណណ 

o ផាុកល ើងរ័ណណជាទ្ប្មង់ PDF 

o ន្ិង ចុចរ ូតុង រកាទ្កុ 

 

 

 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ
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រូរភាពទ្ី 24៖ ការភាជ រ់រ័ណណ ន្ងិរញ្េូលលលខរណ័ណ 

• រនា រ់មកប្រព័ន្ធន្ឹងរងាា ញរញ្ជីប្រកាសពន្ធសប្មារ់សហ្ប្គាសលនេះ ណៃលមាន្ព័ត៌មាន្មួយចំន្ួន្ៃូចខាង

លប្កាម៖ 

រូរភាពទ្ី 25៖ ការរញ្េូលព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធ 

(1) ណសវងរកលិខិតប្រកាសពន្ធ តាមរយៈារកូៃ, ឆ្ន ំជារ់ពន្ធ កនុងករណីធាល រ់ាន្រលងកើតលិខិតប្រកាសពន្ធរួច 

(2) រ ូតុងលៃើមបីរលងកើតលិខិតប្រកាសពន្ធ 

(3) ព័ត៌មាន្សលងខរររស់សហ្ប្គាស 

(4) រញ្ជីលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចំឆ្ន ំទងំអស់ ររស់សហ្ប្គាសណៃលាន្លប្ជើសលរីស 

❖ លៃើមបីរលងកើតលិខិតប្រកាសពន្ធ៖  

o សូមចុចលលើរ ូតុងរលងកើតលិខិតប្រកាសពន្ធ 

o លប្ជើសលរីសឆ្ន ំជារ់ពន្ធណៃលប្តូវប្រកាស រួចចុចលលើរ ូតុងយល់ប្ពម 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 
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រូរភាពទ្ី 26៖ ការរញ្េូលព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធ 

 

រូរភាពទ្ី 27៖ ការរញ្េូលព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធ 
 

 

រូរភាពទ្ី 28៖ ការរញ្េូលព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធ 
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• រនា រ់ពីចុចលលើរ ូតុងយល់ប្ពមរួច លនេះប្រព័ន្ធន្ឹងរលងកើតលិខិតប្រកាសសប្មារ់ឆ្ន ំណៃលាន្លប្ជើសលរីស 

លហ្ើយរងាា ញផ្លា ងំៃូចខាងលប្កាម៖ 

 

 

រូរភាពទ្ី 29៖ ការរញ្េូលព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធ 
 

(1) ណសវងរកស្នខាតាមរយៈារកូៃស្នខា (ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្ស្នខា) 

(2) ឆ្ន ំជារ់ពន្ធសប្មារ់លិខិតប្រកាស ាន្រលងកើត ឬាន្លប្ជើសលរីស 

(3) ព័ត៌មាន្សលងខរររស់សហ្ប្គាស 

(4) ព័ត៌មាន្សលងខរររស់លិខិតប្រកាស សប្មារ់ទ្ីស្នន ក់ការកណាត ល 

(5) ព័ត៌មាន្សតីអំពីស្នខា (ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្ស្នខា) 

២.៤.១. ការរញ្េូលពត័ម៌ាន្ប្រកាសពន្ធសប្មារទ់្ីស្នន កក់ារកណាត ល 

លៃើមបីរញ្េូលព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធសប្មារ់ទ្ីស្នន ក់ការកណាត លសូមចុចលលើរ ូតុង រញ្េូលព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធ ៃូច

ឧទហ្រណ៍ខាងលប្កាម៖ 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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រូរភាពទ្ី 30៖ ការរញ្េូលព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធ 

 

• រនា រ់មកប្រព័ន្ធតប្មូវឱ្យរញ្េូលព័ត៌មាន្មួយចំន្ួន្ លៅតាមជំហាន្នី្មួយៗ (១៧ ជំហាន្) 

២.៤.២. ជំហាន្ទ្ី១ - ពត័៌មាន្សហ្ប្គាស 

លៅកនុងជំហាន្ទ្ី១ លន្េះរឺតប្មូវឱ្យលលាក លលាកប្សីប្តូវរំលពញព័ត៌មាន្សហ្ប្គាស ន្ិងព័ត៌មាន្លផសងៗលទ្ៀតលៅតាម

ភាពជាក់ណសតងររស់សហ្ប្គាសន្ីមួយៗ។ 

ចំណំាៈ លៅកនងុជំហាន្ទ្ី១ រឺតប្មូវឱ្យរំលពញព័ត៌មាន្ចំាច់មួយចំន្ួន្លទ្ើរអាចរន្តលៅជំហាន្រនា រ់លទ្ៀតាន្។ កនុង

ករណីមិន្ាន្រំលពញលលើចំណចុណៃលតប្មូវលទ្ លៅលពលណៃលចុចលលើរ ូតុងរនា រ់ លនេះប្រព័ន្ធន្ឹងរងាា ញព័ត៌មាន្

ប្កហ្មលៅលលើប្រអរ់ណៃលតប្មូវលនេះ។ ចំលពាេះជំហាន្រនា រ់ចរ់ពីជំហាន្ទ្ី២ ៃល់ជំហាន្ទ្ី១៦ លលាក លលាកប្សី

អាចរំលពញជំហាន្ណាមួយមុន្ ក៏ាន្ លហ្ើយលៅកនុងអំ ុងលពលរំលពញនូ្វជំហាន្ន្ីមួយៗ លលាក លលាកប្សីចុចលលើ

រ ូតុង ប្ត រ់ ឬ រនា រ់ លនេះប្រព័ន្ធន្ឹងរកាទ្ុកទ្ិន្នន្័យណៃលលលាក លលាកប្សីាន្រំលពញលនេះចូលកនុងប្រព័ន្ធលដាយ

សវ័យប្រវតតិ។ កនុងករណីណៃលលលាក លលាកប្សីាន្រំលពញព័ត៌មាន្លៅកនុងជំហាន្ណាមួយ មិន្ទន្់ាន្រញ្េរ់លពញ

លលញ លហ្ើយប្តូវការរិទ្ប្រព័ន្ធ លលាក លលាកប្សីប្គាន្់ណតចុចលលើរ ូតុងប្ត រ់ ឬ រនា រ់ លៃើមបីឱ្យប្រព័ន្ធរកាទ្ុក

ទ្ិន្នន្័យ លហ្ើយលៅលពលណៃលចូលប្រព័ន្ធស្នជាថមី លនេះ លលាក លលាកប្សីអាចរន្តលទ្ៀតាន្។ 
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ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍កនុងការរំលពញលៅកនុងជំហាន្ទ្ី១៖ 

 

រូរភាពទ្ី 31៖ ជំហាន្ទ្ី១ ការរញ្េូលព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធ 
 

ចុចលលើរ ូតុង ប្ត រ់ ឬ រនា រ់ លៃើមបីរកាទ្ុក និ្ងលៅជំហាន្ខាងមុខ ឬជំហាន្រនា រ់។ 

២.៤.៣. ជហំាន្ទ្ី២ - ការចលូរួមមលូយន្រតិប្តមឹការយិររលិចឆទ្ 

លៅកនុងជំហាន្ទ្ី២លន្េះ រឺតប្មូវឱ្យរញ្េូលព័ត៌មាន្ ការចូលរួមមូលយន្លៅកនុងការិយររិលចឆទ្៖ 

លៅកនុងចំណចុ ក. មូលយន្/មូលយន្ភារហ្ ុន្ចុេះរញ្ជី ន្ិង ខ. មូលយន្/មូលយន្ភារហ្ ុន្(ាន្រង់) ប្រសិន្លរើមាន្

លប្ចើន្ជាង ១ លនេះលលាក លលាកប្សី អាចចុចលលើរ ូតុង ណៃលលៅខាងចុងដន្តារាងលៃើមបីរណន្ថម

ជួរលៃក(row) លៅតាមតប្មូវការ ន្ិងស្នថ ន្ភាពជាក់ណសតងររស់សហ្ប្គាស់ររស់លលាក លលាកប្សីាន្។ 
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ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍កនុងការរំលពញលៅកនុងជំហាន្ទ្ី២៖ 

 

រូរភាពទ្ី 32៖ ជំហាន្ទី្២ ការរញ្េូលព័ត៌មាន្លៃើមទ្ុន្ 

• ចុចលលើរ ូតុងរណន្ថមថមីកនុងករណីមាន្លប្ចើន្ជាង 1 កំណត់ប្តា (record) 

• ចុចលលើរ ូតុង ប្ត រ់ ឬ រនា រ់ លៃើមបីរកាទ្ុក និ្ងលៅជំហាន្ខាងមុខ ឬជំហាន្រនា រ់។ 

២.៤.៤. ជំហាន្ទ្ី៣ - ពត័៌មាន្អពំនី្លិយជតិសហ្ប្គាសលៅកនុងការយិររលិចឆទ្ 

លៅកនុងជំហាន្លន្េះរតឺប្មូវឱ្យរញ្េូលព័ត៌មាន្សតីអំពីនិ្លយជិត ណៃលមាន្ៃចូជា អនកប្ររ់ប្រងជាអនកចូលហ្ ុន្

, អនកប្ររ់ប្រងមិន្ណមន្ជាអនកចូលហ្ ុន្, សរុររុរគលិក-កមមករ ន្ិងរុរគលិក-កមមករជារ់ពន្ធលលើប្ាក់លរៀវតស។ 

លៅកនុងចំណចុ អនកប្ររ់ប្រងជាអនកចូលហ្ ុន្ ន្ិងអនកប្ររ់ប្រងមិន្ណមន្ជាអនកចូលហ្ ុន្ ប្រសិន្លរើមាន្លប្ចើន្ជាង ១ 

លនេះលលាក លលាកប្សីអាច ចុចលលើរ ូតុង ណៃលលៅខាងចុងដន្តារាងលៃើមបីរណន្ថមជួរលៃក(row) លៅ

តាមតប្មូវការន្ិងស្នថ ន្ភាពជាក់ណសតងររស់សហ្ប្គាស់ររស់លលាក លលាកប្សីាន្។  

 លលាក-លលាកប្សីក៏អាចរញ្េូលរញ្ជីល ម្ េះថ្នន ក់ៃឹកនំជាកញ្េរ់ាន្ផងណៃរ លដាយទញយកទ្ប្មង់ Excel 

Template រួចរញ្េូលទ្ិន្នន្័យកនុង Template លនេះ។ រនា រ់មកសូមកូពី រួចចុចរ ូតុង Paste from Clipboard ខាង

លប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍កនុងការរំលពញលៅកនុងជំហាន្ទ្ី៣៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី23 

 

 

 

រូរភាពទ្ី 33៖ជហំាន្ទ្ី៣ ព័ត៌មាន្អំពីន្ិលយជិតសហ្ប្គាសលៅកនុងការិយររិលចឆទ្ 

 

២.៤.៥. ជំហាន្ទ្៤ី - តារាងតលុយការរតិប្តមឹការិយររលិចឆទ្ 

លៅកនុងជំហាន្លន្េះ រឺតប្មូវឱ្យរញ្េូលព័ត៌មាន្សតីអំពីតារាងតុលយការ ណៃលមាន្ៃូចជា ប្ទ្ពយសកមម, មូលន្ិយិ/ទ្ុន្មាេ ស់

ប្ទ្ពយ ន្ិងរំណលុ ជាលៃើម។ ចំលពាេះការរញ្េូលទ្ិន្នន្័យលលាក លលាកប្សី អាចរញ្េូលលៅតាមប្រតិរតតិការជាក់ណសតង

ររស់សហ្ប្គាស លរើមាន្ប្រតិរតតិការមិន្ទក់ទ្ងន្ិងសហ្ប្គាស់លលាក លលាកប្សី លទ្ អាចមិន្រំលពញ ឬរញ្េូលលលខ 

0 ាន្។ ចំលពាេះទ្ិន្នន្័យអវិជជមាន្ (-) លៅលពលណៃលកំពុងរញ្េូល ឬ ចមលង (copy) ពី excel លលាកអនកប្តូវរញ្េូល



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី24 

សញ្ញា  - លដាយខលួ ន្ឯង លហ្ើយប្រព័ន្ធរតូរតដមលលលខលនេះលៅជាពណ៌ប្កហ្ម ន្ិងលៅលពលៃកលចញពីប្រអរ់ ប្រព័ន្ធន្ឹង

លចញជាវង់ប្កចក លហ្ើយមាន្ពណ៌ប្កហ្មៃូចគាន  ណៃលពណ៌ប្កហ្ម ន្ិងវង់ប្កចកលនេះរញ្ញជ ក់ថ្នជាតដមលអវិជជមាន្។ 

ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍កនុងការរំលពញលៅកនុងជំហាន្ទ្ី៤៖ 

 

 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី25 

 

រូរភាពទ្ី 34៖ជហំាន្ទ្ី៤ ការរញ្េូលទ្ិន្នន្័យតារាងរុលយការ 

• ចុចលលើរ ូតុង ប្ត រ់ ឬ រនា រ់ លៃើមបីរកាទ្ុក និ្ងលៅជំហាន្ខាងមុខ ឬជំហាន្រនា រ់។ 

២.៤.៦. ជំហាន្ទ្៥ី - រាយការណល៍ទ្ធផលសប្មារក់ារយិររលិចឆទ្ 

លៅកនុងជំហាន្លន្េះ រឺតប្មូវឱ្យរញ្េូលព័ត៌មាន្សតីអំពីរាយការណ៍លទ្ធផល ណៃលមាន្ៃូចជាចំណូលន្ិង

ចំណាយជាលៃើម។ ចំលពាេះការរញ្េូលទ្ិន្នន្័យ លរើទ្ិន្នន្័យលនេះជាតដមលអវិជជមាន្រឺប្តូវរញ្េូលសញ្ញា  - ៃូចលៅន្ិងការ

រញ្េូលលៅកនុង ចំណចុ A ណៃរ។ ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍ដន្ការរំលពញលៅកនុងជំហាន្ទ្ី៥៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ព័ំរទ្ី26 

 

 

រូរភាពទ្ី 35៖ជហំាន្ទ្ី៥ រាយការណ៍លទ្ធផលសប្មារ់ការិយររិលចឆទ្ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី27 

• ចុចលលើរ ូតុង ប្ត រ់ ឬ រនា រ់ លៃើមបីរកាទ្ុក និ្ងលៅជំហាន្ខាងមុខ ឬជំហាន្រនា រ់។ 

២.៤.៧. ជំហាន្ទ្ី៦ - ដថលលៃើមផលតិផលាន្លក់ (សហ្ប្គាសផលតិកមម) 

លៅកនុងជំហាន្លន្េះ រឺតប្មូវឱ្យរញ្េូលព័ត៌មាន្សតីអំពីដថលលៃើមផលិតផលាន្លក់ (សហ្ប្គាសផលិតកមម) ណៃលមាន្

ៃូចជាចំណាយដថលលៃើមផលិតកមម, ចំណាយលផសងៗកនុងផលិតកមម...។ ចំលពាេះការរញ្េូលទ្ិន្នន្័យ លរើទ្ិន្នន្័យលនេះជា

តដមលអវិជជមាន្ រឺប្តូវរញ្េូលសញ្ញា  - ៃូចលៅន្ិងការរញ្េូលលៅកនុងចំណចុ A ណៃរ។ 

ខាងលប្កាមលន្េះ រឺជាឧទហ្រណ៍ដន្ការរំលពញលៅកនុងជំហាន្ទ្ី៦៖ 

 

រូរភាពទ្ី 36៖ជហំាន្ទ្៦ី ដថលលៃើមផលិតផលាន្លក់ (សហ្ប្គាសផលិតកមម) 

• ចុចលលើរ ូតុង ប្ត រ់ ឬ រនា រ់ លៃើមបីរកាទ្ុក និ្ងលៅជំហាន្ខាងមុខ ឬជំហាន្រនា រ់។ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្2ី8 

២.៤.៨. ជំហាន្ទ្៧ី - ដថលលៃើមទ្នំ្ញិាន្លក ់(សហ្ប្គាសលប្ៅពផីលតិកមម) 

លៅកនុងជំហាន្លន្េះ រឺតប្មូវឱ្យរញ្េូលព័ត៌មាន្សតីអំពីដថលលៃើមទ្ំន្ិញាន្លក់(សហ្ប្គាសលប្ៅពីផលិតកមម) ណៃលមាន្

ៃូចជាចំណាយលផសងៗទក់ទ្ងៃល់ការទ្ិញទ្ំន្ិញ, ចំណាយដថលលៃើមទ្ំន្ិញ, ដថលលៃើមទ្ំន្ិញណៃលាន្លក់...។ ចំលពាេះ

ការរញ្េូលទ្ិន្នន្័យលរើទ្ិន្នន្័យលនេះជាតដមលអវិជជមាន្រឺប្តូវរញ្េូលសញ្ញា  - ៃូចលៅន្ិងការរញ្េូលលៅកនុងចំណចុAណៃរ។ 

លដាយណ កចំលពាេះឧទហ្រណ៍លន្េះ រឺជាសហ្ប្គាសផលិតកមម លហ្ើយមិន្មាន្ប្រតិរតតិការទក់ទ្ងលៅកនុងជំហាន្លន្េះ 

ៃូចលន្េះអាចរំលង ឬ រំលពញ 0 ក៏ាន្។ ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍ ការរំលពញលៅកនុងជំហាន្ទ្ី៧៖ 

 

រូរភាពទ្ី 37៖ជហំាន្ទ្ី៧ ដថលលៃើមទ្ំន្ិញាន្លក់ (សហ្ប្គាសលប្ៅពីផលិតកមម) 

• ចុចលលើរ ូតុង ប្ត រ់ ឬ រនា រ់ លៃើមបីរកាទ្ុក និ្ងលៅជំហាន្ខាងមុខ ឬជំហាន្រនា រ់។ 

២.៤.៩ . ជហំាន្ទ្៨ី - តារាងរណនពន្ធលលើប្ាកច់ណូំល 

ខាងលប្កាមលន្េះរឺជាឧទហ្រណ៍ការរំលពញលៅកនុងជំហាន្ទ្ី៨៖

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី29 

 

រូរភាពទ្ី 38៖ ជំហាន្ទ្ី៨ - តារាងរណនពន្ធលលើប្ាក់ចណូំល 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី30 

២.៤.១០. ជហំាន្ទ្៩ី (ក)- តារាងរណនវភិារទន្សរបរុសយម៌ ការប្ាកអ់ាចកាតក់ងាន្ន្ងិឥណទន្

ខាតលយងលៅមខុ 

ខាងលប្កាមលន្េះ រឺជាឧទហ្រណ៍ការរំលពញលៅកនុងជំហាន្ទ្ី៩៖ 

 

• ចុចលលើរ ូតុង ប្ត រ់ ឬ រនា រ់ លៃើមបីរកាទ្ុក និ្ងលៅជំហាន្ខាងមុខ ឬជំហាន្រនា រ់។ 

  



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី31 

២.៤.១១. ជហំាន្ទ្៩ី (ខ)- តារាងរណនវភិារទន្សរបរុសយម៌ ការប្ាកអ់ាចកាតក់ងាន្ន្ងិឥណទន្

ខាតលយងលៅមខុ  

 

រូរភាពទ្ី 39៖ជហំាន្ទ្៩ី (ខ)- តារាងរណនវភិារទន្សរបុរសយម៌ ការប្ាកអ់ាចកាត់កងាន្ន្ិងឥណទន្ខាតលយងលៅ

មុខ 

• ចុចលលើរ ូតុង ប្ត រ់ ឬ រនា រ់ លៃើមបីរកាទ្ុក និ្ងលៅជំហាន្ខាងមុខ ឬជំហាន្រនា រ់។ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី32 

២.៤.១២. ជហំាន្ទ្ី១០ - តារាងរណនរលំស់តាមចារស់តពីីស្នរលពើពន្ធ 

 

រូរភាពទ្ី 40ជហំាន្ទ្ី១០ - តារាងរណនរំលស់តាមចារស់តពីីស្នរលពើពន្ធ 
 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី33 

២.៤.១៣. ជហំាន្ទ្ី១១ - តារាងរណនរលំសព់លិសសតាមចារស់ដពីសី្នរលពើពន្ធ 

ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្រំលស់ពិលសសតាមចារ់សតីពីស្នរលពើពន្ធសូមរំលពញចូល រ៉ាុណន្តចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃល

មិន្មាន្ អាចរំលងជំហាន្លន្េះាន្។ 

 

រូរភាពទ្ី 41៖ ជំហាន្ទ្ី១១ - តារាងរណនរលំស់ពិលសសតាមចារ់សដីពសី្នរលពើពន្ធ 

២.៤.១៤.  ជហំាន្ទ្ី១២ - តារាងតដមលលលើសឬខវេះ ពកីារលកឬ់ការៃកលចញន្វូប្ទ្ពយសកមមរយៈលពលណវង

តាមចារស់ដពីសី្នរលពើពន្ធ 

ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្ប្រតិរតតិការទក់ទ្ងន្ិងជំហាន្លន្េះអាចរំលពញចូល រ៉ាុណន្តចំលពាេះសហ្ប្គាស

ណៃលមិន្មាន្ អាចរំលងជំហាន្លន្េះាន្។ 

 

រូរភាពទ្ី 42៖ ជំហាន្ទ្ី១២ តារាងតដមលលលើសឬខវេះ ពីការលក់ឬការៃកលចញន្ូវប្ទ្ពយសកមមរយៈលពលណវង 
 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី34 

២.៤.១៥. ជហំាន្ទ្ី១៣ - តារាងរណនសំវិធាន្យន្ 

ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្ប្រតិរតតិការទក់ទ្ងន្ិងជំហាន្លន្េះអាចរំលពញចូល រ៉ាុណន្តចំលពាេះសហ្ប្គាស

ណៃលមិន្មាន្ អាចរំលងជំហាន្លន្េះាន្។ 

 

 

រូរភាពទ្ី 43៖ជហំាន្ទ្ី១៣ - តារាងរណនសំវធិាន្យន្ 

២.៤.១៦ . ជហំាន្ទ្ី១៤ - តារាងប្រតិរតតកិារជាមួយរុរគលទកទ់្និ្ 

ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមាន្ប្រតិរតតិការទក់ទ្ងន្ិងជំហាន្លន្េះអាចរំលពញចូល រ៉ាុណន្តចំលពាេះសហ្ប្គាស

ណៃលមិន្មាន្ អាចរំលងជំហាន្លន្េះាន្។ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី35 

 

រូរភាពទ្ី 44៖ជហំាន្ទ្ី១៤ តារាងប្រតិរតតិការជាមួយរុរគលទក់ទ្ិន្ 

២.៤.១៧. ជហំាន្ទ្ី១៥ - រញ្ជលី ម្ េះដន្ប្ទ្ពយសកមមរយៈលពលណវង 

 លៅកនុងជំហាន្លន្េះ រឺតប្មូវឱ្យរញ្េូលប្ទ្ពយសកមមរយៈលពលណវងចូលលៅកនុងប្រព័ន្ធ ណៃលលលាក លលាកប្សី 

មាន្ជលប្មើស ២ រឺអាចរញ្េូលផ្លា ល់លៅកនុងប្រព័ន្ធណតមតងក៏ាន្ ឬរំលពញកនុងតារាង excel template ណៃលមាន្

ភាជ រ់លៅកនុងប្រព័ន្ធប្ស្នរ់លដាយអាចទញយកប្តង់រ ូតុង រញ្ជូលជាកញ្ជរ់ រនា រ់មក ចមលង (copy)ព ី excel 

template ណៃលាន្រំលពញលនេះមករញ្ជូល (paste) ចូលប្រព័ន្ធក៏ាន្។ 

ក. ការរញ្េូលផ្លា លល់ៅកនុងប្រពន័្ធ 

 លៃើមបីរញ្េូលលដាយផ្លា ល់លៅកនុងប្រព័ន្ធ លលាក លលាប្សី ប្គាន្់ណតរំលពញលៅតាមប្រអរ់ន្ីមួយៗៃូចរូរភាព

ខាងលប្កាម កនុងករណីណៃលមាន្ព័ត៌មាន្លប្ចើន្ លលាក លលាកប្សី ប្គាន្់ណតចុចលលើរ ូតុង រណន្ថមថមី លនេះប្រព័ន្ធន្ឹងរណន្ថម

ជួរលៃក (row) រណន្ថមលទ្ៀតលៃើមបីឱ្យរញ្េូលជារន្តរនា រ់។ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ព័ំរទ្ី36 

 

រូរភាពទ្ី 45៖ការរញ្េូលផ្លា លល់ៅកនុងប្រពន័្ធ 

លប្កាយលពលរំលពញរួច លលាក លលាកប្សី អាចចុចលលើរ ូតុងរកាទ្កុ ឬ ប្ត រ់ ឬ រនា រ់ លៃើមបីរកាទ្ុកទ្ិន្នន្័យ។  

ខ. ការរញ្េូលជាកញ្េរព់ី excel template 

 លៅកនុងជំហាន្លន្េះ លលាក លលាកប្សី ក៏អាចរញ្េូលជាកញ្េរ់ាន្ផងណៃរ។ លៃើមបីរញ្េូលទ្ិន្នន្័យជាកញ្េរ់

ាន្សូមអន្ុវតតៃូចខាងលប្កាម៖ 

• ចុចលលើរ ូតុងរញ្េូលជាកញ្េរ់ 

 

 

រូរភាពទ្ី 46៖ការរញ្េូលជាកញ្េរ់ពី excel template 

• លប្កាយលពលចុចលលើរ ូតុងរញ្េូលជាកញ្េរ់រួច លនេះប្រព័ន្ធន្ឹងរងាា ញផ្លា ងំ ណៃលមាន្ កំណត់ចំណំា, រ ូតុង 

Paste From Clipboard ន្ិង ទញយក Excel Template ៃូចរូរខាងលប្កាម 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី37 

 

រូរភាពទ្ី 47៖ការរញ្េូលជាកញ្េរ់ពី excel template 

− កំណត់ចំណំា: លៃើមបីសមាគ ល់កមមវិយីរុករកណៃលអាចលប្រើប្ាស់ជលប្មើស (option) paste from clipboard។ 

− Paste From Clipboard: លៃើមបីរញ្ជូល(paste)ទ្ិន្នន្័យណៃលាន្ចមលង (copy) ចូលកនុងប្រព័ន្ធ។ 

− ទញយក Excel Template: លៃើមបីទញយក excel template ណៃលប្រព័ន្ធអន្ុញ្ញា តឱ្យរញ្ជូល 

paste ចូលកនុងប្រព័ន្ធាន្។ 

លៃើមបីរញ្េូលទ្ិន្នន្័យចូលប្រព័ន្ធជាកញ្េរ់ាន្ រឺប្តូវទញយក excel template ណៃលមាន្ភាជ រ់កនុងប្រព័ន្ធ 

លដាយចុចលលើរ ូតុង ទញយក Excel Template លនេះលលាកលលាកប្សីន្ឹងទ្ទ្ួលាន្ file excel រំរូ។ 

 

 

រូរភាពទ្ី 48៖ការរញ្េូលជាកញ្េរ់ពី excel template 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ព័ំរទ្ី38 

សូមលរើក file excel ណៃលទ្ទ្ួលាន្ រួចរំលពញទ្ិន្នន្័យចូលកនុងលនេះ សូមលមើលឧទហ្រណ៍ខាងលប្កាម៖ 

 

រូរភាពទ្ី 49៖ការរញ្េូលជាកញ្េរ់ពី excel template 

− ចំលពាេះកាលររិលចឆទ្ទ្ិញរឺចំាច់ប្តូវណតរំលពញ លដាយយកទ្ប្មង់ format ជា dd/mm/yyyy ៃូចកនុងឧទហ្រណ៍

ខាងលលើ 

− ប្រលភទ្ប្ទ្ពយសកមមរយៈលពលណវង រឺចំាច់ប្តូវណតរំលពញ 

− ដថលលៃើមប្រវតតិស្នន្តសត លៅលៃើមប្គា រឺចំាច់ប្តូវណតរំលពញ លដាយតដមលណៃលរំលពញ រិតជាលុយលរៀល ន្ិងមិន្យក

លលខលប្កាយសញ្ញា លកបៀស 

− លទ្ធកមម រណងវរចូល រលងកើត ឬដាក់រណន្ថម កនុងការិយររិលចឆទ្ រឺចំាច់ប្តូវណតរំលពញ លដាយតដមលណៃលរំលពញ រិត

ជាលុយលរៀល ន្ិងមិន្យកលលខលប្កាយសញ្ញា លកបៀស 

− ដថលលៃើមប្ទ្ពយៃកលចញឬ លក់កនុងការិយររិលចឆទ្ រឺចំាច់ប្តូវណតរំលពញ លដាយតដមលណៃលរំលពញ រិតជាលុយលរៀល 

ន្ិងមិន្យកលលខលប្កាយសញ្ញា លកបៀស 

− តដមលមូលដាា ន្រិតរំលស់ កនុងការិយររិលចឆទ្ រឺាន្ពីការរណនលដាយលប្រើរូរមន្ត =C3+D3-E3 ន្ិងមិន្យកលលខ

លប្កាយសញ្ញា លកបៀស 

សូមលប្ជើសលរសី ទ្ិន្នន្័យណៃលាន្រំលពញលនេះ ន្ិងចមលង (copy) លៃើមបយីកមករញ្ជូល (paste) ចូល

កនុងប្រព័ន្ធ។ សូមលមើលឧទហ្រណ៍ខាងលប្កាម៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី39 

 

រូរភាពទ្ី 50៖ការរញ្េូលជាកញ្េរ់ពី excel template 

រនា រ់មកសូមចុចលលើរ ូតុង Paste From Clipboard លៃើមបីរញ្េូលកនុងប្រព័ន្ធ សូមលមើលឧទហ្រណ៍ខាងលប្កាម 

 

រូរភាពទ្ី 51៖ការរញ្េូលជាកញ្េរ់ពី excel template 

លប្កាយលពលចុចលលើរ ូតុង Paste From Clipboard លនេះកមមវិយីរុករក (browser)ន្ិងផតល់សញ្ញា  alert 

សួរៃូចរូរខាងភាពលលើ សូមចុចលលើរ ូតុង Allow លៃើមបីឱ្យកមមវិយីរុករក (browser) អន្ុញ្ញា តការលប្រើប្ាស់លលើ 

option paste from clipboard។ លនេះលលាកលលាកប្សីន្ឹងទ្ទ្ួលាន្ទ្ិន្នន្័យៃូចរូរខាងលប្កាម៖ 

លៅប្តង់ចំណចុលន្េះផងណៃរ លលាក លលាកប្សី អាចលុរ (remove) ទ្ិន្នន្័យលចញវិញទងំអស់ាន្ ឬអាច

លុរ (remove) មតងមួយៗាន្ផងណៃរ លដាយណ កទ្ិន្នន្័យទងំអស់លន្េះ រឺលៅមិន្ទន្់ាន្រញ្េូលលៅកនុងប្រព័ន្ធ

លៅល ើយលទ្ រហ្ូតៃល់ លលាក លលាកប្សី ចុចលលើ រ ូតុងរកាទ្ុក លទ្ើរទ្ិន្នន្័យចូលកនុងប្រព័ន្ធាន្លជារជ័យ។លប្កាយ

លពលចុចលលើរ ូតុងរកាទ្ុកលនេះប្រព័ន្ធន្ឹងរងាា ញស្នរថ្នាន្លជារជ័យរញ្ញជ ក់ថ្នទ្ិន្នន្័យាន្រកាទ្ុករួចរាល់។ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ព័ំរទ្ី40 

 

រូរភាពទ្ី 52៖ការរញ្េូលជាកញ្េរ់ពី excel template 

ចំណំា៖  

- សប្មារ់កមមវិយីរុករកប្រលភទ្ Mozilla Firefox រឺមិន្អាចលប្រើតាមរយៈ Paste From Clipboard ាន្លទ្។ 

សូមលប្រើប្ាស់កមមវិយីរុករកណៃលអាចគំាប្ទ្ Paste From Clipboard ណៃលមាន្ៃចូជា Microsoft Edge, 

Google Chrome, Opera... ជាលៃើម។ 

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

ផតលស់ញ្ញា  alertសួរលដាយមាន្ស្នរៃូចខាងលប្កាមលន្េះ 

 

រូរភាពទ្ី 53៖ការរញ្េូលជាកញ្េរ់ពី excel template 

 សូមចុចលលើរ ូតុង Allow លៃើមបីឱ្យកមមវិយីរុករក(browser) អន្ុញ្ញា ត។ 

- ប្រសិន្លរើ លលាក លលាកប្សី ចុចលលើរ ូតុង Block លនេះ លលាក លលាកប្សី មិន្អាចលប្រើប្ាស់ optionលន្េះ

ាន្លទ្។ ប្រសិន្លរើលលាក លលាកប្សី ាន្ចុចលលើរ ូតុង Block ណតចង់លរើក option លន្េះវិញសូមអន្ុវតតៃូច

ខាងលប្កាម៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី41 

 
លដាយចុចលៅលលើណផនកណៃលាន្រូសពណ៌ប្កហ្មខាងលលើលន្េះ រនា រ់មកកមមវិយីរុករក(browser) ន្ិងរងាា ញៃូចខាង

លប្កាម៖ 

 

 

 

រូរភាពទ្ី 54៖ការរញ្េូលជាកញ្េរ់ពី excel template 

រនា រ់មកលៅប្តង់ពាកយ Clipboard សូមលប្ជើសលរីស (select) យកពាកយ (Allow) លពលលនេះលលាក លលាក

ប្សី អាចលប្រើប្ាស់ option paste from clipboard ាន្យមមតាវិញលហ្ើយ។ 

 

    

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី42 

២.៤.១៨. ជហំាន្ទ្ី១៦ - ពន្ធលលើប្ាកច់ណូំលលលើសកប្មតិលលើប្រតរិតតកិារយន្ធាន្ណរ៉ែ / លប្រងកាត 

លៅកនុងជំហាន្ទ្ី១៦ រឺទក់ទ្ងលៅន្ឹងពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលលលើសកប្មិតលលើប្រតិរតតិការយន្ធាន្ណរ៉ែ /លប្រង

កាត លៅកនុងជំហាន្លន្េះណៃរ រឺមាន្ណតសហ្ប្គាសណៃលប្រករអាជីវកមមទក់ទ្ងន្ឹងយន្ធាន្ណរ៉ែ/លប្រងកាតលទ្ ណៃលប្តូវ

រំលពញលៅកនុងជំហាន្លន្េះ ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលមិន្មាន្ប្រតិរតតិការ មិន្ទក់ទ្ងន្ឹងយន្ធាន្ណរ៉ែ /លប្រងកាតលទ្ រឺ

អាចរំលងាន្។ 

 

រូរភាពទ្ី 55៖ជហំាន្ទ្ី១៦ - ពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលលលើសកប្មិតលលើប្រតិរតតិការយន្ធាន្ណរ៉ែ / លប្រងកាត 

សូមចុចលលើរ ូតុងរនា រ់លៃើមបីចូលលៅជំហាន្ទ្ី១៧ 

២.៤.១៩.  ជហំាន្ទ្ី១៧ - ពន្ធលលើប្ាកច់ណូំលប្តូវរង់ ឬឥណទន្ពន្ធលយងលៅមខុ 

❖ លៅកនុងជំហាន្ទ្ី១៧ រឺរងាា ញអំពីពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្តូវរង់ ឬឥណទន្លយងលៅមុខ លដាយមាន្រងាា ញ

អំពីទ្ំហ្ំស្នច់ប្ាក់ណៃលប្តូវរង់ ឬប្តូវលយង។ លហ្ើយលៅកនុងជំហាន្លន្េះរឺជាជំហាន្ចុងលប្កាយដន្ការ

ប្រកាសពន្ធសប្មារ់ទ្ីស្នន ក់ការកណាត ល លៃើមបីរញ្េរ់ការប្រកាសសប្មារ់ទ្ីស្នន ក់ការកណាត ល សូមលប្ជើស

លរីសយកយល់ប្ពម រួចចុចលលើរ ូតុងលផាៀងផ្លា ត់។ 

❖ កនុងជំហាន្លន្េះផងណៃរ ប្រព័ន្ធអន្ុញ្ញា តឱ្យ ផាុកល ើងឯកស្នរជាទ្ប្មង់ PDF មាន្ តារាងតុលយការ រាយ

ការណ៍លទ្ធផល ន្ិង ឯកស្នរភាជ រ់លផសងៗ៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី43 

o សូមចុចភាជ រ់ឯកស្នរ 

o លប្ជើសលរីសឯកស្នរតាមប្រលភទ្ន្ីមួយៗជា PDF 

o ន្ិងចុច រកាទ្កុ 

❖ លលាក-លលាកប្សី អាចប្តួតពិន្ិតយឯកស្នរណៃលាន្ភាជ រ់ លដាយចុចរ ូតុង ពនិ្តិយ 

 

 

 

រូរភាពទ្ី 56៖ជហំាន្ទ្ី១៧ - ពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្តូវរង់ ឬឥណទន្ពន្ធលយងលៅមុខ 

លៅលពលចុចលលើរ ូតុងលផាៀងផ្លា ត់ ប្រព័ន្ធន្ឹងលចញស្នរលៃើមបីសួររញ្ញជ ក់ៃូចខាងលប្កាម៖ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ព័ំរទ្ី44 

 

រូរភាពទ្ី 57៖ ការលផាៀងផ្លា ត់ព័ត៌មាន្ 

សូមចុចលលើរ ូតុងយល់ប្ពមរនា រម់កប្រព័ន្ធន្ិងរងាា ញៃូចខាងលប្កាម 

 

 
រូរភាពទ្ី 58៖ ស្នថ ន្ភាពរង់ពន្ធ 

លប្កាយលពលប្រកាសរួច ប្រព័ន្ធន្ឹងរងាា ញលលខារកូៃ, ទ្ឹកប្ាក់ពន្ធណៃលប្តូវរង់, ស្នថ ន្ភាពរង់ពន្ធ លហ្ើយ 

លលាក លលាកប្សីអាចលាេះពុមពពាកយលសនើសុំរង់ពន្ធលៅទ្ីលន្េះាន្។ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ព័ំរទ្ី45 

រញ្ញជ កៈ់ ប្រសិន្លរើ លលាក លលាកប្សី មិន្ទន្់រង់ប្ាក់ពន្ធលទ្ លនេះ លលាក លលាកប្សី លៅណតអាចណកទ្ិន្នន្័យណៃល

ាន្រញ្េូលលនេះាន្ លដាយចូលលៅតាមជំហាន្ន្ីមួយៗណៃល លលាក លលាកប្សី ចង់ណកណប្រព័ត៌មាន្ លហ្ើយប្តូវលៅ

ជំហាន្ទ្ី១៧ លៃើមបីចុចលផាៀងផ្លា ត់ល ើងវិញ។ 

២.៤.២០. ការរញ្េូលពត័ម៌ាន្ប្រកាសពន្ធសប្មារ់ស្នខា 

សប្មារ់សហ្ប្គាសណៃលមាន្ស្នខា លនេះប្រព័ន្ធន្ឹងរងាា ញៃូចរូរភាពខាងលប្កាម 

  

លៃើមបីប្រកាសពន្ធសប្មារ់ស្នខា សូមចុចលលើរ ូតុង រញ្េូលព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធ ណៃលសថិតលៅកនុងតារាង

ស្នខា ៃូចកនុងរូរខាងលលើ (ចំលពាេះសហ្ប្គាសណៃលគាម ន្ស្នខាអាចរំលងលៅចំណចុ៣ាន្)។ សប្មារ់ការរញ្េូល

ព័ត៌មាន្ប្រកាសពន្ធសប្មារ់ស្នខា រឺមាន្ ៤ជំហាន្ សប្មារ់ ១ស្នខា។ 

២.៤.២១. ជហំាន្ទ្ី១ - ឧរសមពន័្ធភាជ រជ់ាមួយលខិតិប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចណូំលប្រចំឆ្ន ំ (ស្នខាសហ្

ប្គាសកនុងប្សកុ) 

លៅកនុងជំហាន្លន្េះ រឺរងាា ញព័ត៌មាន្សលងខរ សប្មារ់ស្នខា ន្ិងព័ត៌មាន្អំពីនិ្លយជិតររស់ស្នខាសហ្

ប្គាសលៅកនុងការិយររិលចឆទ្។ ខាងលប្កាមលន្េះ រឺជាឧទហ្រណ៍សប្មារ់ជំហាន្ទ្ី១ ររស់ស្នខា 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី46 

 

រូរភាពទ្ី 59៖ជហំាន្ទ្ី១ - ឧរសមព័ន្ធភាជ រ់ជាមួយលិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ (ស្នខាសហ្ប្គាសកនុងប្សកុ) 

សូមចុចលលើរ ូតុង ប្ត រ់ ឬរនា រ់ លៃើមបីរកាទ្ុកទ្ិន្នន្័យ។ 

២.៤.២២.  ជហំាន្ទ្ី២ - រញ្ជលី ម្ េះដន្រណន្ចីំណូលចណំាយ 

 

រូរភាពទ្ី 60៖ជហំាន្ទ្២ី - រញ្ជលី ម្ េះដន្រណន្ចីំណូលចំណាយ 
 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី47 

២.៤.២៣. ជហំាន្ទ្ី៣ - រញ្ជលី ម្ េះដន្ប្ទ្ពយសកមមរយៈលពលណវង 

លៅកនុងរញ្ជីល ម្ េះប្ទ្ពយសកមមរយៈលពលណវងលន្េះ ចំលពាេះការរញ្េូល រឺមាន្លកខណៈៃូចលៅន្ឹងការរញ្េូល

រញ្ជីល ម្ េះប្ទ្ពយសកមមរយៈលពលណវង សប្មារ់ទ្ីស្នន ក់ការកណាត លណៃរ លដាយអាចរញ្េូលផ្លា ល់កនុងប្រព័ន្ធ ឬរញ្េូលជា

កញ្េរ់ (លប្រើ excel template ទ្ប្មង់ៃូចលៅន្ឹងទ្ីស្នន ក់ការកណាត លណៃរ)។ សប្មារព័ត៌មាន្លមអិត សូមលមើលលៅកនុង

ជំហាន្ទ្ី ១៥ ររស់ទ្ីស្នន ក់ការកណាត ល សតីអំពីការរញ្េូលលដាយផ្លា ល់ និ្ងរញ្េូលជាកញ្េរ់លន្េះ។ ខាងលប្កាមលន្េះរឺជា

ឧទហ្រណ៍ លដាយលប្រើប្ាស់ វិយីស្នន្តសតរញ្េូលជាកញ្េរ់។ សូមចុចលលើរ ូតុងរញ្េូលជាកញ្េរ់៖ 

 

រូរភាពទ្ី 61៖ជហំាន្ទ្ី៣ - រញ្ជលី ម្ េះដន្ប្ទ្ពយសកមមរយៈលពលណវង 

រនា រម់កលប្ជើសលរីស(select) លលើទ្ិន្នន្័យណៃលប្តូវរញ្េូលលៅកនុង excel template → ចមលង(copy) 

→ រួចចុចលលើរ ូតុង Paste From Clipboard។ 

 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី48 

 

 

 

រូរភាពទ្ី 62៖ជហំាន្ទ្ី៣ - រញ្ជលី ម្ េះដន្ប្ទ្ពយសកមមរយៈលពលណវង 
 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ

  

 

អរគនយកដាា ន្ពន្ធដារ | នយកដាា ន្រលចេកវិទ្ោព័តម៌ាន្  ©2023  ទ្ំព័រទ្ី49 

លៃើមបីលុរ (remove) ទ្ិន្នន្័យណៃលាន្រញ្ជូល(paste) តាមរយៈ clipboard ទងំអស់លចញ 

លៃើមបីរកាទ្ុកទ្ិន្នន្័យណៃលាន្រញ្ជូល(paste) លចញពី clipboard ចូលកនុងប្រព័ន្ធ (ទ្ិន្នន្័យណៃល

ាន្ paste ពី clipboard ទងំអស់មិន្ទន្់រកាទ្ុកចូលកនុងប្រព័ន្ធលៅល ើយ លុេះប្តាណត ចុចលលើរ ូតុងរកាទ្ុក។ 

លៃើមបី លុរ (remove)ទ្ិន្នន្័យណៃលាន្ រញ្ជូល(paste) តាមរយៈ clipboard លចញមតងមួយៗ 

លប្កាយលពលចុចលលើរ ូតុងរកាទ្ុកលនេះលលាក លលាកប្សី ន្ិងទ្ទ្ួលាន្ស្នរថ្ន ាន្លជារជ័យ ណៃលរញ្ញជ ក់

ថ្នទ្ិន្នន្័យប្តូវាន្រកាទ្ុកចូលកនុងប្រព័ន្ធរួចរាល់។ 

 
 

ចុចលលើរ ូតុងយលប់្ពម រួចចុចលលើរ ូតុងរនា រ់លៃើមបីលៅជំហាន្ទ្ី៤ 

២.៤.២៤. ជហំាន្ទ្៤ី - ការរញ្ញជ កអ់ពំកីារប្រកាសពន្ធសប្មារ់ស្នខា 

លៅកនុងជំហាន្ទ្ី៤ រឺជាជំហាន្ចុងលប្កាយកនុងការប្រកាសពន្ធ សប្មារ់ស្នខានី្មួយៗ។ សូម លលាក លលាក

ប្សី លប្ជើសលរីស ពាកយយល់ប្ពម រួចចុចលលើរ ូតុងលផាៀងលផាៀតលៃើមបីរញ្េរ់ការប្រកាសសប្មារ់ស្នខាលន្េះ។ 

 

 

រូរភាពទ្ី 63៖ជហំាន្ទ្ី៤ - ការរញ្ញជ ក់អំពីការប្រកាសពន្ធសប្មារ់ស្នខា 

រនា រ់មកប្រព័ន្ធន្ឹងរងាា ញស្នរលៃើមបីរញ្ញជ ក់ សូមចុចលលើរ ូតុងយល់ប្ពម លៃើមបីរញ្ញេ ក់ថ្នទ្ិន្នន្័យទងំអស់

ពិតជាប្តឹមប្តូវ។ 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ
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រូរភាពទ្ី 64៖ជហំាន្ទ្ី៤ - ការរញ្ញជ ក់អំពីការប្រកាសពន្ធសប្មារ់ស្នខា 

លប្កាយលពលចុចលលើរ ូតុងយលប់្ពម លនេះលលាក លលាកប្សីនឹ្ងទ្ទ្ួលាន្ព័ត៌មាន្ៃូចខាងលប្កាម 

 

រូរភាពទ្ី 65៖ ព័ត៌មាន្ការប្រកាសពន្ធសប្មារ់ស្នខា 

សប្មារ់ស្នខាន្ីមួយៗ រឺប្តូវរំលពញ៤ជំហាន្ ៃូចកនុងឧទហ្រណ៍ខាងលលើ លនេះលលាក លលាកប្សី នឹ្ងទ្ទ្ួលាន្៖ 

 

រូរភាពទ្ី 66៖ ព័ត៌មាន្ការប្រកាសពន្ធសប្មារ់ស្នខា 
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២.៥. ការសាោះពុមពពាកយស នើ ុំរង់្ាក់ពនធ 

លៃើមបីលាេះពុមពពាកយលសនើសុំរង់ប្ាក់ពន្ធ សូម លលាក លលាកប្សី ចូលលៅមុឺន្ុយរញ្ជីប្រកាសពន្ធ សប្មារ់សហ្ប្គាស

ណៃលប្តូវការលាេះពុមពលនេះ រនា រ់មក សូមចុចលលើរ ូតុង លាេះពុមពពាកយលសនើសុំ លនេះ លលាក លលាកប្សី ន្ឹងទ្ទ្ួលាន្

ពាកយលសនើសុំៃូចខាង លប្កាម៖ 

 

រូរភាពទ្ី 67៖ការលាេះពុមពពាកយលសនើសុំរង់ប្ាកព់ន្ធ 
 



 ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំ តាមអន្ឡាញ
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២.៦. ការសាោះពុមពលិខិតរញ្ជា ក់ការដាក់លិខិត្រកា ពនធ 

លប្កាយលពលណៃល លលាក លលាកប្សី ាន្រង់ពន្ធរួចរាល់លលាក លលាកប្សី អាចលាេះពុមពលិខិតរញ្ញជ ក់ ការដាក់

លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចំឆ្ន ំាន្ ប្រព័ន្ធក៏មិន្អន្ុញ្ញា តឱ្យលយវើការណកណប្រទ្ិន្នន្័យណៃលាន្រំលពញ

រួចរាល់លនេះលទ្ 

សូមចុចលលើរ ូតុងលាេះពុមពលិខិតរញ្ញជ ក់លលាក លលាកប្សីន្ឹងទ្ទ្ួលាន្លិខិតរញ្ញជ ក់ៃូចខាងលប្កាម 

 

 

រូរភាពទ្ី 68៖ការលាេះពុមពលិខតិរញ្ញជ ក់ការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ



 

 

 

 


