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ទំពរ័1 

 

១. ការបង្កើតគណន ី

 ក. ការបំងេញទម្រ្់ច ុះង ម្ ុះ 

ងដើរបើអាចងសនើស ំគណនើសម្ម្ងប់ងម្បើម្ាស់ម្បេ័នធច ុះបញ្ជ ិកា ឬងសនើរស ំច ុះង ម្ ុះ សាលាវជិ្ជជ ជើវៈងទសចរណ៍     
ានអ្នកម្តូវម្ងនគណនើសម្ម្ងប់ចូលងម្បើម្ាស់ម្បេ័នធ។ សូរចូលងគហទំេ័រម្បេ័នធសតល់អាជ្ជា បណណងទសចរណ៍អ្នឡាញ 
(www.cambodiatourismindustry.org)  រចួច ចងលើប ូត ្ “បង្កើតគណនើ” ងៅផ្សនកខា្ងលើខា្សាត នំនទំេ័រ។ 

 

ភ្លេ រង ុះ ទំេ័រទម្រ្់ច ុះង ម្ ុះនឹ្បងាា ញដូចខា្ងម្ការ៖ 

 

 សូរបំងេញេ័ត៌ម្ងនអ្ំេើផ្ទា ល់ខេួនរបស់អ្នកជ្ជរួយនឹ្ អ្ ើផ្រ៉ែល ង ម្ ុះគណនើ និ្ពាកយសម្ងា តង់អាយានម្តឹរម្តូវ។ 

http://www.cambodiatourismindustry.org/


 

ទំពរ័2 

 

 បញ្ជជ ក់៖ សូរបញ្ចូ លអ្ ើផ្រ៉ែលផ្ដលម្ងនដងំណើ រការ ឬកំេ ្ងម្បើម្ាស់ម្បចនំងា ងដើរបើងអាយម្បេ័នធអាចបញ្ចូ លសារងៅ
កាន់អ្នកាន។ 

 ប ា ប់េើបំងេញរចួ និ្ច ចប ូត ្ “បង្កើតគណនើ” អ្នកនឹ្ង ើញសាររួយផ្ណ ងំអាយអ្នកេិនតិយម្បអ្ប់សារអ្នក។ 

 

ខ. ការដាក់ដំងណើរការគណនី 

ងដើរបើអាចងម្បើម្ាស់គណនើផ្ដលអ្នកងទើបផ្តបង្កើតាន អ្នកម្តូវដាក់ដំងណើ រការវា (Activate) ជ្ជរ នសិន។ កន ្ការ
ដាក់ដំងណើ រការងនុះ អ្នកម្តូវចូលេិនិតយម្បអ្ប់សារននអ្ ើផ្រ៉ែលផ្ដលអ្នកានបំងេញងេលច ុះង ម្ ុះ ងដើរបើផ្សែ្រកតំណរភ្លជ ប់
រួយ (Activation Link) ។ ម្បេ័នធនឹ្ងសាើរសាររួយងៅកាន់អ្ ើផ្រ៉ែលរបស់អ្នកដូចខា្ងម្ការ៖ 

 



 

ទំពរ័3 

 

 សូរច ចងលើតំណរភ្លជ ប់ (ឬ Copy យកងៅដាក់ងលើ Browser) ផ្ដលបងាា ញកន ្ខេឹរសារននសារង ុះ។ ប ា ប់រក
អ្នកនឹ្ង ើញង ើញសាររួយងទៀត បងាា ញថាអ្នកានច ុះង ម្ ុះ និ្ ដាក់ដំងណើ រការគណនើរបស់អ្នកងដាយងជ្ជគជ័យ។ 

 

 ប ា ប់េើទទលួានសារខា្ងលើងនុះរចួ អ្នកអាចចូលងម្បើម្ាស់គណនើរបស់អ្នកានងហើយ។ 

 បញ្ជជ ក់៖ ម្បសិនអ្នករិនទទួលានសារទំ្ ឡាយដូចខា្ងលើ សូរក ំបង្កើតគណនើរត្ ងទៀត។ សូរទក់ទ្រក
កាន់ម្កុរការងារងយើ្ តាររយៈងលខទំ ក់ទំន្ផ្ដលម្ងនបងាា ញងលើផ្វបសាយ។ 

២. ការងម្បើម្ាស់គណន ី

ក. ការចូលម្បេ័នធ 

សូរងម្បើម្ាស់ង ម្ ុះគណនើ និ្ ពាកយសម្ងា ត់ផ្ដលអ្នកានបញ្ចូ លងេលបង្កើតគណនើ សម្ម្ងប់ការចូលម្បេ័នធ។ 

 

ខ. ងលេចពាកយសមាា ត់ 

ម្បសិនងបើអ្នកងលេចពាកយសម្ងា ត់ សូរច ចពាកយ “ងលេចពាកយសម្ងា ត់ផ្រនងទ?” ននម្បអ្ប់ចូលម្បេ័នធ។ 



 

ទំពរ័4 
 

 
 

 ភ្លេ រង ុះ ទំេរ័សម្ម្ងប់ផ្ទេ ស់បតូរពាកយសម្ងា ត់នឹ្បងាា ញដូចខា្ងម្ការ។ សូរបងំេញអ្ ើផ្រ៉ែលផ្ដលអ្នកានងម្បើម្ាស់
ងេលច ុះង ម្ ុះ និ្បំងេញកូដតាររូបភ្លេផ្ដលានបងាា ញ។ ទំេ័រងនុះក៏ម្ងនបងាា ញនូវការផ្ណ អំ្ំេើដណំាក់កាលននការ
ផ្ទេ ស់បតូរពាកយសម្ងា ត់ងនុះស្ផ្ដរ។ សូរអ្ន វតតតារដណំាក់កាលនើរួយៗ រហូតដល់ការកំណត់ពាកយសម្ងា ត់ងមើ។ ប ា បេ់ើ
ានផ្ទេ ស់បតូររចួ អ្នកអាចចូលម្បេ័នធងដាយងម្បើពាកយសម្ងា ត់ងមើងនុះានភ្លេ រៗផ្តរត្។ 

 

  



 

ទំពរ័5 
 

៣. រ ខងារងសេ្ៗននគណនី 

ប ា ប់េើអ្នកានចូលម្បេ័នធ អ្នកនឹ្ង ើញផ្ទា ំ្ គណនើរបស់អ្នកដូចខា្ងម្ការ ផ្ដលកន ្ង ុះអ្នកង ើញម្ងនបញ្ជ ើ
រ ខងាររួយចំនួនដូចជ្ជ៖ ផ្ទា ំ្ េ័ត៌ម្ងន ការជូនដំណឹ្ បញ្ជ ើអាជ្ជា បណណ េត័៌ម្ងនគណនើ និ្ចកងចញ។ ផ្តសូរអ្នកងម្ជើស
ងរ ើស “ងសនើច ុះបញ្ជ ិកាសាលាបណត ុះបណាត លជំ ញវជិ្ជជ ជើវៈងទសចរណ៍” និ្  “ងសនើបង្កើតសាលាបណត ុះបណាត លជំ ញវជិ្ជជ ជើ
វៈងទសចរណ៍” ផ្ដលម្ងនងៅខា្ងម្ការងគ រចួអ្នកច ចងលើពាកយ  ងដើរបើបង្កើតការច ុះង ម្ ុះ ឬបញ្ជ ើ
កាសាលាវជិ្ជជ ជើវៈងទសចរណ៍។ 

 

  



 

ទំពរ័6 
 

៤. ការដាក់ងសនើច ុះង ម្ ុះ ឬច ុះបញ្ជ ិកា 

ក. ការងសនើស អំាជ្ញា បណណថ្ម ី

ប ា ប់េើអ្នកានច ច ងដើរបើបំងេញេ័ត៌ម្ងនសាលាវជិ្ជជ ជើវៈងទសចរណ៍ផ្ដលម្ងនបងាា ញដូច
ខា្ងម្ការ៖  

 

 ដូចងនុះសូរអ្នកងម្ជើសងរ ើសនូវទម្រ្់ច ុះង ម្ ុះ ឬបញ្ជ ិកាងអាយានម្តឹរម្តូវ ងនុះទម្រ្ដ់ាក់ភ្លជ ប់ឯកសារងោ្នឹ្
បងាា ញតារការងម្ជើសងរ ើសរបស់ងលាកអ្នក។  

 រាល់ការបំងេញទិននន័យរបស់អ្នកម្តូវច្ចំ
ថា “សញ្ជា  * គឺតម្រវូផ្តបំងេញ ឬដាក់ឯកសារភ្លជ ប់“ 
រាល់ឯកសារទំ្ អ្ស់សូរបញ្ចូ លជ្ជ file ផ្ដលាន 
Scan ជ្ជរូបភ្លេចាស់ ឬ file PDF ផ្ដលម្ងនទំហតូំច
បំងេញតារផ្តអាចង្ែើងៅាន។ សម្ម្ងប់អ្នកច ចងលើ 
ប ូត ្ រកាទ កងម្េៀ្ គឺកន ្ងោលបំណ្ងដើរបើរកា
ទ កសិនកន ្ករណើ ងយើ្ ងៅ ខែុះឯកសារចំនួនងទៀត។ 
សម្ម្ងប់កាច ច គឺឯកសាររបស់អ្នក 
រចួរាល់កន ្ការបញ្ចូ លរកកាន់ម្បេ័នធ។ 

 

 



 

ទំពរ័7 

 

 ងេលានបំងេញម្គប់ទិននន័យអ្ស់ងហើយ អ្នកនឹ្ទទួលានសាររួយបញ្ជជ ក់ថា “ទិននន័យម្តវូានបញ្ជូ នងដាយ
ងជ្ជគជ័យ” ។ អ្នកកន៏ឹ្ទទលួានសារតាររយៈអ្ ើផ្រ៉ែល អ្ំេើេ័ត៌ម្ងនននការងសនើស ំងនុះស្ផ្ដរ។ 

 
ខ. ការេិនិតយងរើលការងសនើស ំ 

ចំងពាុះការងសនើស ំតារម្បេ័នធអ្នឡាញងនុះ អ្នកម្តូវរ្ចកំារេិនិតយ និ្ សងម្រចរាល់ឯកសាររបស់អ្នកផ្ដលានបញ្ចូ ល
រកកាន់ម្បេន័ធ។ ឬរាល់េត័៌ម្ងនបផ្នែរម្កុរការងារនឹ្ទំ ក់ទំន្ងដាយផ្ទា ល់ងៅកាន់ងលខទូរសេាអ្នកានបំងេញ។ 

 

កន ្ករណើ រន្តនតើម្តួតេិនិតយនើរួយៗងរើលង ើញកំហ ស ឬបញ្ជា ឯកសារ  ។ រន្តនតើអាចម្ចនងចលពាកយងសនើស ំ
របស់អ្នកាន ម្បសិនងបើពាកយងសនើស ំង ុះ ម្ងនលកខណៈរិនម្គប់ម្ោន់ ឬខ សម្ត្់ចំណ ចណារួយង ុះ ឬទំ ក់ទំន្
ងដាយផ្ទា ល់ងៅកាន់ងលខទូរសេាអ្នកានបំងេញ។ 

 

 ងបើម្ងនចរាល់ ឬបញ្ជា ពាក់េ័នធនឹ្ការងម្បើម្ាស់ម្បេ័នធ សូរទក់ទ្រកកាន់ម្ករុការងារងយើ្ តាររយៈេ័ត៌ម្ងន
ទំ ក់ទំន្ផ្ដលម្ងនងលើងវបសាយ ឬបងំេញទម្រ្់ងសាើររតិននទំេ័រទំ ក់ទំន្ រចួច ចបញ្ជូ ន។ 
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