


១. ពត័ម៌ានចូលប្រពន័ធ ០៧ 
     ១.១.ការចូលប្រព័នធ ០៧ 
     ១.២. ការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន ០៨ 
     ១.៣. ព័ត៌មាន >ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត ០៩ 
     ១.៤. ព័ត៌មាន >ផ្.ម.រ. ១១ 
     ១.៥. ព័ត៌មានទំនារទ់ំនង ១៤ 
     ១.៦. រំណត់លលខរូដសមាា ត់ល ើងវញិ ១៥ 
     ១.៧. ការចូលប្រព័នធតាមរយៈការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) ១៦ 
២.សលងខរទើផ្ារ ១៩ 
     ២.១. សលងខរទើផ្ារ ១៩ 
     ២.២. ការផ្តល់ដំណឹង ២០ 
     ២.៣. ជលប្មើសភាគហ ៊ុន ២១ 
     ២.៤. ព័ត៌មានទំនារ់ទំនង(ពើប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តររស់អ្នរ) ២៣ 
៣. ពត័ម៌ានទូលៅ ២៤ 
     ៣.១. រង្ហា ញការសលងខរព័ត៍មាន ២៤ 
     ៣.២. ការរង្ហា ញម៊ុ៉ឺន៊ុយទងំប្សុង ២៥ 
     ៣.៣. ម៊ុ៉ឺន៊ុយ ២៦ 
     ៣.៤. ព័ត៌មានវនិិលោគ ២៧ 
     ៣.៥. ការរំណត ់ ២៨ 
     ៣.៦. ទំព័រររស់ខ្៊ុ ំ ៣២ 

ការពណ៌នាលមអិត I 

 

មាតកិា 



 

មាតកិា ៤. ភាគហ ៊ុន ៣៣ 
     ៤.១. ភាគហ ៊ុន ៣៣ 
     ៤.២. តារាងរញ្ជា  ៣៤ 
     ៤.៣. ការជួញដូរថ្ងាលនេះ ៣៥ 
     ៤.៤. ការជួញដូររនលងមរ ៣៦ 
     ៤.៥. ប្ការ ៣៧ 
៥. ការដាររ់ញ្ជា  ៣៨ 
     ៥.១. រញ្ជា  ៣៨ 
     ៥.២. ទិញ ៣៩ 
     ៥.៣. លរ ់ ៤២ 
     ៥.៤. ករកប្រ ៤៤ 
     ៥.៥. ល៊ុរ ៤៧ 
     ៥.៦. រញ្ជា ថ្ងាលនេះ ៥០ 
     ៥.៧. រញ្ជា រនលងមរ ៥១ 
     ៥.៨. រញ្ា ើជួញដូរ ៥២ 
៦. សមត៊ុលយ ៥៣ 
     ៦.១. សមត៊ុលយ ៥៣ 
     ៦.២. សមត៊ុលយរនលងមរ ៥៨ 
     ៦.៣. ការវាយតថ្មល ៥៩ 



 

មាតកិា ១. ការដាររ់ញ្ជា ទិញ ៦០ 
     ១.១. ចូលលៅផ្ទទ ងំរញ្ជា  ៦០ 
     ១.២. ចូលលៅផ្ទទ ងំរញ្ជា ទិញ ៦១ 
     ១.៣. ចូលលៅផ្ទទ ងំកសវងររភាគហ ៊ុន ៦២ 
     ១.៤.លប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុន ៦៣ 
     ១.៥. លប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ រន៊ុងការដារ់រញ្ជា ទិញ ៦៤ 
     ១.៦. ផ្ទទ ងំរញ្ជា រ់ពើការដារ់រញ្ជា ទិញ ៦៥ 
២. ការដាររ់ញ្ជា លរ ់ ៦៦ 
     ២.១. ចូលលៅផ្ទទ ងំរញ្ជា  ៦៦ 
     ២.២. ចូលលៅផ្ទទ ងំរញ្ជា លរ ់ ៦៧ 
     ២.៣. ចូលលៅផ្ទទ ងំកសវងររភាគហ ៊ុន ៦៨ 
     ២.៤. លប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុន ៦៩ 
     ២.៥. លប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ រន៊ុងការដារ់រញ្ជា លរ់ ៧០ 
     ២.៦. ផ្ទទ ងំរញ្ជា រ់ពើការដារ់រញ្ជា លរ់ ៧១ 
៣. ការករកប្ររញ្ជា  ៧២ 
     ៣.១. ចូលលៅផ្ទទ ងំរញ្ជា  ៧២ 
     ៣.២. ចូលលៅផ្ទទ ងំករកប្រ ៧៣ 
     ៣.៣. រង្ហា ញតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបនន ៧៤ 
     ៣.៤. លប្ជើសលរ ើសរញ្ជា ណាមួយកដលប្តូវករកប្រ ៧៥ 
     ៣.៥. លប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ រន៊ុងការករកប្ររញ្ជា  ៧៦ 
     ៣.៦. ផ្ទទ ងំរញ្ជា រ់ពើការករកប្ររញ្ជា  ៧៧ 

រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ Ⅱ 



 

មាតកិា ៤. ការល៊ុររញ្ជា  ៧៨ 
     ៤.១. ចូលលៅផ្ទទ ងំរញ្ជា  ៧៨ 
     ៤.២. ចូលលៅផ្ទទ ងំល៊ុររញ្ជា  ៧៩ 
     ៤.៣. រង្ហា ញតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបនន ៨០ 
     ៤.៤. លប្ជើសលរ ើសរញ្ជា ណាមួយកដលប្តូវល៊ុរ ៨១ 
     ៤.៥. លប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ រន៊ុងការល៊ុររញ្ជា  ៨២ 
     ៤.៦. ផ្ទទ ងំរញ្ជា រ់ពើការល៊ុររញ្ជា  ៨៣ 
៥.ប្តួតពិនិតយសមត៊ុលយ ៨៤ 
     ៥.១. ចូលលៅផ្ទទ ងំសមត៊ុលយ ៨៤ 
     ៥.២. ប្តួតពិនិតយសមត៊ុលយ ៨៥ 
៦. លសនើស៊ុំដរនិងដារស់ាចប់្ារ ់ ៨៦ 
     ៦.១. ចូលលៅផ្ទទ ងំសមត៊ុលយ ៨៦ 
     ៦.២. ផ្ទទ ងំសំលណើ រដារ់ប្ារ់ ៨៧ 
     ៦.៣. លសនើដារ់ប្ារ់ ៨៨ 
     ៦.៤. ផ្ទទ ងំសំលណើ រដរប្ារ់ ៨៩ 
     ៦.៥. ដរប្ារ់– សាច់ប្ារ់ ៩០ 
     ៦.៦. ដរប្ារ់– មូលរបទនរ័ប្ត ៩១ 
     ៦.៧. ដរប្ារ់– លផ្ទរប្ារ់(រន៊ុងប្សរុ) ៩២ 
     ៦.៨. ដរប្ារ់– លផ្ទរប្ារ់(លប្ៅប្សុរ) ៩៣ 



 

មាតកិា ៧.លសនើដំលណើ រការគណនើប្រពន័ធជួញដូរចល័ត(MTS)  ៩៤ 
     ៧.១.ការលសនើដំលណើ រការគណនើMTS ៩៤ 
     ៧.២.លតើអ្នរមានគណនើជួញដូរលទ? ៩៥ 
     ៧.៣.លតើអ្នរមានគណនើជួញដូរលទ?> មាន ៩៦ 
     ៧.៤.លតើអ្នរមានគណនើជួញដូរលទ?> មិនមាន ៩៧ 
 
៨.ដារល់ប្រើប្ាស់ការលផ្ទៀងផ្ទទ តត់ាមពើរលរខខណឌ (Two-Factor Authenticator 
– TFA)  

៩៨ 

     ៨.១.ចូលលៅផ្ទទ ងំរង្ហា ញម៊ុ៉ឺន៊ុយទងំប្សុង ៩៨ 
     ៨.២.ចូលលៅផ្ទទ ងំរំណត់ ៩៩ 
     ៨.៣.ប្ត រ់លៅផ្ទទ ងំចូលប្រព័នធ ១០០ 
     ៨.៤.ការរំណត់តាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ  ១០១ 
     ៨.៥.ការរំណត់លលខរូដរប្មុង(Backup Code)សប្មារ់ការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ  ១០២ 
     ៨.៦.ការរញ្ជា រ់លលខរូដរប្មុង(Backup Code)ថ្នការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ  ១០៣ 
     ៨.៧.ចូលប្រព័នធ ១០៤ 
     ៨.៨.ចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ  ១០៥ 
     ៨.៩.ដារ់ដំលណើ រការរ ូត៊ុងលលខរូដរប្មុង(Backup Code)សប្មារ់ការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរ

លរខខណឌ  
១០៦ 

     ៨.១០.ចូលប្រព័នធលដាយលប្រើប្ាស់លលខរូដរប្មុង(Backup Code)ថ្នការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរ
លរខខណឌ  

១០៧ 

     ៨.១១.ការច៊ុេះល ម្ េះលដាយលប្រើប្ាសល់លខសមាា ត់មួយដង(One-time Password – OTP) ១០៨ 



១.១ចូលប្រពន័ធ   
១.លប្ជើសលរ ើសល ម្ េះប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរំលពញល ម្ េះអ្នរលប្រើប្ាស់(អ្៊ុើកម៉ែល/លលខ
ទូរស័ពទ)និងលលខសមាា ត់ 
២.លប្ជើសលរ ើសភាសា 
៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងចូលប្រព័នធលដើមបើចូលប្រព័នធ 
៤.ចូលលៅផ្ទទ ងំផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន 
    - ផ្ទទ ងំផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាននឹងលលចល ើងលៅលពលកដលមានការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន

កតរ៉ែ៊ុលណាណ េះ 
៥.ចូលលៅផ្ទទ ងំព័ត៌មាន 
៦.ចូលលៅផ្ទទ ងំព័ត៌មានទំនារ់ទំនង 
៧.ចូលលៅផ្ទទ ងំរំណត់លលខសមាា ត់សារល ើងវញិ 

 
 

ការពណ៌នាលមអិត 
មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.២ការផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ាន  

១.ការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន  
       -  ចំណងលជើង 
       -  រយៈលពលផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន  
       -  រូរភាពថ្នការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន  
       -  មាតិកា 
២.ប្ត រ់លៅផ្ទទ ងំចូលប្រព័នធ 
 

 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 



១.៣ពត័ម៌ាន>ពត័ម៌ានពើប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត 

១.លប្ជើសលរ ើសភាសានិងរំ ៊ុងលពលលចញព័ត៌មាន 
២.លៅលពលអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងរង្ហា ញលនាេះតារាងព័ត៌មានពើប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តនឹងរង្ហា ញ
តាមលរខខណឌ កដលអ្នរានលប្ជើសលរ ើស 

៣.ប្រសិនលរើអ្នរច៊ុចលលើព័ត៌មានណាមយួ លនាេះអ្នរនឹងអាចលមើលលមអិតពើព័ត៌មាន
លនាេះ 

៤.ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំព័ត៌មានពើផ្.ម.រ 
៥.ប្ត រ់លៅផ្ទទ ងំចូលប្រព័នធ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 



១.៣ពត័ម៌ាន>លមអិតថ្នពត័ម៌ានពើប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត 

១.ចូលលៅកាន់ព័ត៌មានពើប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត 
២.អ្នរអាចទញយរឯរសារថ្នព័ត៌មានណាមយួទ៊ុរលដាយប្ាន់កតច៊ុចលលើឯរសារ
លនាេះ 
៣.ចូលលៅកាន់ព័ត៌មានម៊ុន/រនាទ រ់ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 



១.៤ពត័ម៌ាន>ពត័ម៌ានពើផ្.ម.រ 

១.លប្ជើសលរ ើសភាសានិងប្រលេទ(ទងំអ្ស់/ភាគហ ៊ុន/លផ្សងៗ) 
២.លៅលពលអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងរង្ហា ញលនាេះតារាងព័ត៌មានពើផ្.ម.រនឹងរង្ហា ញតាម
លរខខណឌ កដលអ្នរានលប្ជើសលរ ើស 

៣.លៅលពលអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងរំណត់សារល ើងវញិលនាេះលរខខណឌ កដលអ្នរលប្ជើសលរ ើសរន៊ុង
ការលមើលព័ត៌មាននឹងកប្រលៅដូចលដើម 

៤.លពលអ្នរច៊ុចលលើព័ត៌មានណាមយួ លនាេះអ្នរនឹងអាចលមើលលមអិតថ្នព័ត៌មានលនាេះ 
៥.ច៊ុចរ ូត៊ុងលនាេះលដើមបើលប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុនណាមយួ 
     - ប្រសិនលរើអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងរង្ហា ញរនាទ រ់ពើលប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុនណាមយួលហើយ

លនាេះតារាងព័ត៌មានពើផ្.ម.រកដលទរ់ទងនឹងភាគហ ៊ុនលនាេះនឹងលចញមរ 
៦.ប្ត រ់លៅផ្ទទ ងំចូលប្រព័នធ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 



១.៤ពត័ម៌ាន>ពត័ម៌ានពើផ្.ម.រ>លប្ជើសលរ ើសតាមភាគហ ៊ុន 

១.អ្នរអាចលប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុនតាមនិមិមតសញ្ជា ភាគហ ៊ុន 
២.អ្នរអាចលប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុនកដលលៅលប្កាមប្រលេទទងំអ្ស់/ទើផ្ារលាល/ទើ
ផ្ាររំលណើ នលនាេះតារាងភាគហ ៊ុនកដលលៅលប្កាមប្រលេទនើមយួៗនឹងលចញមរ 
៣.លៅលពលកដលអ្នរច៊ុចលលើភាគហ ៊ុនណាមយួលនាេះតារាងព័ត៌មានពើផ្.ម.រកដល
ទរ់ទងនឹងភាគហ ៊ុនលនាេះនឹងលចញមរ 
៤.ប្តលរ់លៅកាន់តារាងរមួថ្នព័ត៌មានពើផ្.ម.រ.វញិ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 



១.៤ពត័ម៌ាន>ពត័ម៌ានពើផ្.ម.រ>ពត័ម៌ានលមអិត 

១.ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំតារាងរមួថ្នព័ត៌មានពើផ្.ម.រ. 
២.ចូលលៅព័ត៌មានម៊ុន/រនាទ រ់ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 



១.៥ពត័ម៌ានទំនារទ់ំនង 

១.អ្នរអាចច៊ុចលលើផ្.ម.រ/គ.ម.រ/សមាជិរ/អ្នរចូលរមួលដើមបើកសវងររព័ត៌មាន
ទំនារ់ទំនងររស់ពរួលគ 
២.ប្ត រ់លៅផ្ទទ ងំចូលប្រព័នធ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 



១.៦ការរំណតល់លខសមាា តល់ ើងវញិ 

១.លប្ជើសលរ ើសប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តនិងរំលពញអ្៊ុើកម៉ែលឬលលខទូរស័ពទររស់អ្នរ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងរំណត់សារល ើងវញិលដើមបើទទលួានតំណរន៊ុងការផ្ទល ស់រតូរលលខសមាា ត់
តាមរយៈអ្៊ុើកម៉ែល/លលខទូរស័ពទ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.៧ព័ត៌មានចូលប្រព័នធតាមរយៈការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) 

១.រញ្ចូ លលលខសមាា ត់មយួដងកដលផ្តល់លដាយរមមវធិើGoogle Authenticator 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងចូលប្រព័នធលដើមបើចូលប្រព័នធ  
៣.ចូលលៅផ្ទទ ងំលលខរូដរប្មុង (Backup Code) 
៥.ចូលលៅផ្ទទ ងំច៊ុេះល ម្ េះសារល ើងវញិលដាយលប្រើប្ាស់លលខសមាា ត់មយួដង 
៦.ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំចូលប្រព័នធដំរូង 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ចូល 

ច ុះឈ ម្ ុះOTPឈ ើងវិញ 

វិធីឈសេងឈ ៀតឈ ើម្បីចូលប្រព័ន្ធ 

ចាកឈចញ 



១.៧ព័ត៌មានចូលប្រព័នធតាមរយៈការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ >លលខរូដរប្មុង 
 

១.រំលពញលលខរូដរប្មុងរចួលហើយច៊ុចរ ូត៊ុងយល់ប្ពមលដើមបើចូលប្រព័នធ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ការឈសទៀងផ្ទទ ត់តាម្ពីរលកខខណ្ឌ  
ឈប្រើសឈរើសវិធីឈសេងឈ ៀតឈ ើម្បីចូលប្រព័ន្ធ 

ចូលប្រព័ន្ធឈោយឈប្រើ (៨ខទង់) 
យល់ប្ពម្ 



១.៧ ចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ   >  លលខរូដរប្មុង 

១.លប្ជើសលរ ើសល ម្ េះប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តនិងរំលពញអ្៊ុើកម៉ែល/លលខទូរស័ពទ 
២.លលខរូដរប្មុងនឹងប្តូវានលផ្្ើលៅរយៈអ្៊ុើកម៉ែលឬលលខទូរស័ពទររស់អ្នរលៅលពល
ច៊ុចរ ូត៊ុងលនេះ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

១ ព័ត៌មានចូលប្រព័នធ 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 
ឈប្រើសឈរើសវិធីឈសេងឈ ៀតឈ ើម្បីចូលប្រព័ន្ធ 

ការឈសទៀងផ្ទទ ត់តាម្ពីរលកខខណ្ឌ  

ប្រសិន្ឈរើអ្នកច ចឈសញើឈលខកូ ឈសទៀងផ្ទទ ត់តាម្អ្ ីមម្៉ែល អ្នកន្ឹងម្ិន្អាចឈប្រើប្ាស់OTPម លមាន្ប្ារ់ ឈ ើយអ្នកចាាំាច់
ប្តូវច ុះឈ ម្ ុះឈលខកូ ឈសទៀងផ្ទទ ត់ឈ ើងវិញ។ 

ឈសញើឈលខកូ ឈសទៀងផ្ទទ ត់តាម្អ្ ីមម្៉ែល 



២.១សលងខរទើផ្ារ 

១.ច៊ុចលលើរូរភាពលនាេះលដើមបើចូលលៅផ្ទទ ងំផ្តល់ជូនដំណឹង 
      - រូរភាពលនេះនឹងលលចល ើងលៅលពលរញ្ជា ររស់អ្នរប្តូវានជញួដូររនាទ រ់ពើការ
លចញពើប្រព័នធលលើរច៊ុងលប្កាយ 

២.ការរង្ហា ញសនទសសន៍ផ្.ម.រ 
៣.ការរង្ហា ញព័ត៌មានថ្នភាគហ ៊ុន 
-ច៊ុចលលើល ម្ េះភាគហ ៊ុនណាមយួលដើមបើចូលលៅផ្ទទ ងំរង្ហា ញពើភាគហ ៊ុនលនាេះ 
៤.ការរង្ហា ញព័ត៌មានថ្នភាគហ ៊ុនកដលប្តូវានរំណត់ទ៊ុររន៊ុងជលប្មើសភាគហ ៊ុន 
       - ច៊ុចលលើល ម្ េះភាគហ ៊ុនណាមយួលដើមបើចូលលៅផ្ទទ ងំរង្ហា ញពើភាគហ ៊ុនលនាេះ 
៥.អ្នរអាចចូលលៅផ្ទទ ងំរំណត់ជលប្មើសភាគហ ៊ុនលៅលលើភាគហ ៊ុនកដលអ្នរលពញចិតត 
៦.ច៊ុចលលើរូរភាពលដើមបើល ើញព័ត៌មានទំនារ់ទំនងររស់ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត 
៧.សាា នភាពទើផ្ារ 
 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

២ សលងខរទើផ្ារ ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



២.២ការផ្តល់ជូនដំណឹង 

១.ប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុន 
២.អ្នរអាចលមើលរញ្ជា កដលប្តូវាន ពើម៊ុនៗានតាងំពើលពលច៊ុងលប្កាយលចញពើប្រព័នធ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

២ សលងខរទើផ្ារ ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ការសតល់រូន្ ាំណ្ឹង 
ភាគ   ន្ ររិមាណ្ ថ្លៃរួញ ូរ 

PPSP 

PPAP 

100 

100 

3,000 

5,500 



២.៣ជលប្មើសភាគហ ៊ុន 

១.ប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុន 
២.ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំកដលអ្នរអាចដារ់ភាគហ ៊ុនរកនាម 
៣.អ្នរអាចកសវងររភាគហ ៊ុនណាមយួលដាយផ្តល់និមិតមសញ្ជា ភាគហ ៊ុន 
៤.ភាគហ ៊ុនកដលមានប្គើសគ៉ឺជាភាគហ ៊ុនកដលានរំណត់រន៊ុងជលប្មើសភាគហ ៊ុនរចួ 
៥.រនាទ រ់ពើលប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុនណាមយួលហើយច៊ុចរ ូត៊ុងលដើមបើលរៀរភាគហ ៊ុនលនាេះតាម
លំដារ់លៅតាមកដលអ្នរចង់ាន 
(លលើលគរងអស់/លប្កាមលគរងអស់/ខាងលលើ/ខាងលប្កាម) 
៦.លពលអ្នរច៊ុចលលើភាគហ ៊ុនកដលានរំណត់ជលប្មើសភាគហ ៊ុនរចួច៊ុចរ ូត៊ុងលនេះ
លនាេះសញ្ជា ប្គើសនឹងាត់ 

៧.ល៊ុរភាគហ ៊ុនកដលមានសញ្ជា លចញពើការរំណត់ជលប្មើសភាគហ ៊ុន 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

២ សលងខរទើផ្ារ ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



២.៣ជលប្មើសភាគហ ៊ុន>រកនាមភាគហ ៊ុន 

១.ប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុន 
២.អ្នរអាចលមើលល ើញការលប្ជើសលរ ើសពើម៊ុនៗ 
៣.អ្នរអាចលមើលល ើញភាគហ ៊ុនទងំអ្ស់ 
៤.អ្នរអាចររភាគហ ៊ុនរន៊ុងតារាងលដាយសរលសរល ម្ េះភាគហ ៊ុន 
៥.អ្នរអាចលប្ជើសលរ ើសទងំអ្ស់/ទើផ្ារលាល/ទើផ្ាររំលណើ ន 
៦.ច៊ុចលលើភាគហ ៊ុនណាមយួលដើមបើដារ់ចូលរន៊ុងតារាងជលប្មើសភាគហ ៊ុន 

 
 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

២ សលងខរទើផ្ារ ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



២.៤ពត័ម៌ានទំនារទ់ំនង(ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត) 

១.ប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុន 
 
 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

២ សលងខរទើផ្ារ ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៣.១រង្ហា ញការសលងខរពត័ម៌ាន 

១.ច៊ុចរ ូត៊ុងលដើមបើរង្ហា ញរ ៉ឺមិនរង្ហា ញការសលងខរព័ត៌មាន 
២.ការរង្ហា ញព័ត៌មានអំ្ពើសនទសសន៍ភាគហ ៊ុន 
៣.ការរង្ហា ញព័ត៌មានអំ្ពើភាគហ ៊ុនកដលានរំណត់ជលប្មើសភាគហ ៊ុន 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៣ ព័ត៌មានទូលៅ 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៣.២ ការរង្ហា ញម៊ុ៉ឺន៊ុយទងំប្សុង 

១.ច៊ុចរ ូត៊ុងលនេះលដើមបើចូលលៅកាន់ការរង្ហា ញម៊ុ៉ឺន៊ុយទងំប្សុង 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៣ ព័ត៌មានទូលៅ 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៣.៣ម៊ុ៉ឺន៊ុយ 

១.ប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុន 
២.ភាគហ ៊ុន –ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំតារាងរញ្ជា  
៣.ភាគហ ៊ុន –ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំការជញួដូរប្រចថំ្ងា 
៤.ភាគហ ៊ុន –ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំការជញួដូររនលងមរ 
៥.ភាគហ ៊ុន –ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំប្ការ 
៦.រញ្ជា  –ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំរញ្ជា ទិញ 
៧.រញ្ជា  –ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំរញ្ជា លរ់ 
៨.រញ្ជា  –ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំករកប្ររញ្ជា  
៩.រញ្ជា  –ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំល៊ុររញ្ជា  
១០.រញ្ជា  –ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំរញ្ជា ថ្ងាលនេះ 
១១.រញ្ជា  –ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំរញ្ជា រនលងមរ 
១២.រញ្ជា  –ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំរញ្ា ើជញួដូរ 
១៣.សមត៊ុលយ – ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំសមត៊ុលយ 
១៤.សមត៊ុលយ–ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំសមត៊ុលយរនលងមរ 
១៥.សមត៊ុលយ – ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំវាយតថ្មល 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៣ ព័ត៌មានទូលៅ 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៣.៤ពត័ម៌ានវនិិលោគ 

1. ប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុន 
២.ព័ត៌មានទើផ្ារ– ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំសលងខរទើផ្ារ 
៣.ព័ត៌មានទើផ្ារ – ចូលលៅកាន់ផ្ារភាគហ ៊ុនថ្ងាលនេះ 
៤.ព័ត៌មាន – ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំព័ត៌មានពើប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត 
៥.ព័ត៌មាន – ចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំព័ត៌មានពើផ្.ម.រ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៣ ព័ត៌មានទូលៅ 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៣.៥ការរំណត់> ការផ្តល់សញ្ជា  

១.ចូលលៅផ្ទទ ងំរំណត់ជលប្មើសភាគហ ៊ុន 
២.រំណត់ការលប្រើប្ាស់/មិនលប្រើប្ាស់ចំល េះការសលងខរព័ត៌មាន 
៣.រំណត់ការផ្តល់សញ្ជា លលើចំននួរញ្ជា  
៤.រំណត់ការផ្តល់សញ្ជា លលើការដារ់រញ្ជា  រន៊ុងថ្ងលខពស់(0 ~ 9999999999) 
៥.រំណត់ការផ្តល់សញ្ជា លលើការដារ់រញ្ជា  រន៊ុងថ្ងលទរ (0 ~ 9999999999) 
៦.រនាទ រ់ពើរំណត់រចួលហើយច៊ុចរ ូត៊ុងររាទ៊ុរ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៣ ព័ត៌មានទូលៅ 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៣.៥ការរំណត់>  ពត័ម៌ានចូលប្រពន័ធ 

១.ប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុន 
២.រំណត់ការលប្រើប្ាស់/មិនលប្រើប្ាស់រន៊ុងការររាទ៊ុរល ម្ េះប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តលៅ
លពលចូលប្រព័នធ 
៣.រំណត់ការលប្រើប្ាស់/មិនលប្រើប្ាស់ការររាទ៊ុរល ម្ េះអ្នរលប្រើប្ាស់លៅលពលចូល
ប្រព័នធ 
៤.រំណត់ការលប្រើប្ាស់/មិនលប្រើប្ាស់ការររាទ៊ុរភាសាលៅលពលចូលប្រព័នធ 
៥.រំណត់ការលប្រើប្ាស់/មិនលប្រើប្ាស់ការចូលប្រព័នធលដាយការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរ
លរខខណឌ (TFA) 
៦.ប្រសិនលរើអ្នរដារ់លអាយលប្រើប្ាស់ការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់ពើរលរខខណឌ  
(TFA)លនាេះច៊ុចលលើរ ូត៊ុងលនាេះលដើមបើលផ្្ើលលខរូដតាមរយៈអ្៊ុើកម៉ែល/លលខទូរស័ពទ 
៧.រំណត់ការលប្រើប្ាស់/មិនលប្រើប្ាស់លលខរូដរប្មុងរន៊ុងការចូលប្រព័នធតាមការ
លផ្ទៀងផ្ទទ ត់ពើរលរខខណឌ  (TFA) 
      (លរើតល ើងលៅលពលកដលអ្៊ុើកម៉ែលឬលលខទូរស័ពទសប្មារ់ការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរ
លរខខណឌ ប្តូវានរញ្ាូ ននិងររាទ៊ុរ) 

៨.ច៊ុចលដើមបើចូលលៅផ្ទទ ងំលលខរូដរប្មុង 
៩.រនាទ រ់ពើរំណត់រចួច៊ុចរ ូត៊ុងលដើមបើររាទ៊ុរ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៣ ព័ត៌មានទូលៅ 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

រង្ហា ញ 

រកា  ក 



៣.៥  ការរំណត ់ >  ចូលប្រពន័ធ  >  លលខរូដរប្មុង 

១.ប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុន 
២.លលខរូដរប្មុងទ៊ុរកដលប្តូវលប្រើប្ាស់លពលចូលប្រព័នធគ៉ឺប្តូវានរង្ហា ញលហើយ
លលខរូដរប្មុងទ៊ុរកដលលប្រើប្ាស់រចួគ៉ឺប្តូវានរង្ហា ញថាានលប្រើប្ាស់ 
៣.ទញយរលលខរូដរប្មុងទ៊ុរជាឯរសារ 
៤.រលងកើតលលខរូដរប្មុងងមើ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៣ ព័ត៌មានទូលៅ 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

សូម្រកា  កឈលខកូ Backupឈន្ុះ 

ទាញយក 

រឈងកើតឈលខកូ លមី 

ឈលខកូ ទាាំងឈន្ុះអាចឈប្រើាន្ប្តឹម្មតម្តងរ៉ែ ឈ ណ្ ុះ ឈលខកូ ភាា រ់ម្ក១០កនុងម្ួយកញ្ចរ់ ឈ ើយអ្នកអាចរឈងកើតឈលខកូ លមីាន្ប្គរ់ឈពល 
ន្ឹងឈធវើឲ្យឈលខកូ កនុងកញ្ចរ់ចាស់ម្ិន្ ាំឈណ្ើរការឈោយសវ័យប្រវតតិ 



៣.៥  ការរំណត ់ > លផ្សងៗ 

១.ប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុន 
២.រំណត់ការលប្រើប្ាស់/មិនលប្រើប្ាស់ម៊ុ៉ឺន៊ុយលៅខាងលប្កាម. 
៣.រំណត់ការលប្រើប្ាស់/មិនលប្រើប្ាស់ការរង្ហា ញជាសញ្ជា លដើមបើរញ្ជា រ់ពើការដារ់
រញ្ជា  
៤.រនាទ រ់ពើរំណត់លហើយច៊ុចរ ូត៊ុងលដើមបើររាទ៊ុរការរំណត់ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៣ ព័ត៌មានទូលៅ 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៣.៦  ទំពរ័ររស់ខ្៊ុ ំ 

១.ប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុន 
២.ប្រអ្រ់កដលមានពណ៌ប្រលផ្េះគ៉ឺមិនអាចករទិននន័យានលទ 
៣.ប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំរំណត់លលខសមាា ត់ល ើងវញិ. 
៤.ប្រអ្រ់កដលសំាល់ជាមយួសញ្ជា  *គ៉ឺទមទរលអាយរំលពញ. 
៥.ប្រអ្រ់កដលមានពណ៌ប្រលផ្េះគ៉ឺមិនអាចករទិននន័យានលទ 
៦.រនាទ រ់ពើករកប្រលហើយច៊ុចរ ូត៊ុងលដើមបើររាទ៊ុរការករកប្រ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៣ ព័ត៌មានទូលៅ 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ឈធវើរចចុរបន្នភាព 



៤.១ភាគហ ៊ុន 

១.ចូលលៅផ្ទទ ងំលប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុន 
២.អ្នរនឹងល ើញព័ត៌មានទូលៅររស់ភាគហ ៊ុន 
៣.ចូលលៅផ្ទទ ងំដារ់រញ្ជា ទិញ 
៤.ចូលលៅផ្ទទ ងំដារ់រញ្ជា លរ់ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៤ ភាគហ ៊ុន 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៤.២តារាងរញ្ជា  

១.អ្នរអាចលមើលពើថ្ងលររស់ភាគហ ៊ុន(ថ្ងលលរើរ, ថ្ងលខពស់, ថ្ងលទរ, ថ្ងលមូលដាធ ន, ថ្ងលលលើ, 
ថ្ងលលប្កាម) 
២.អ្នរអាចលមើលព័ត៌មានថ្នរញ្ជា ររស់ភាគហ ៊ុន.  
៣.អ្នរអាចលមើលព័ត៌មានរពឹំងទ៊ុរ(ថ្ងលរពឹំងទ៊ុរ, ចំននួរពឹំងទ៊ុរ)ថ្នធាត៊ុនើមយួៗ 

 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៤ ភាគហ ៊ុន 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៤.៣ការជួញដូរថ្ងាលនេះ 

១.អ្នរអាចលមើលតារាងថ្នថ្ងលភាគហ ៊ុនតាមលមា៉ែ ង 
២.អ្នរអាចលមើលថ្ងលភាគហ ៊ុន(ថ្ងលលរើរ, ថ្ងលខពស់, ថ្ងលទរ). 
៣.អ្នរអាចលមើលព័ត៌មានទើផ្ារថ្នភាគហ ៊ុនតាមលមា៉ែ ង 

 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៤ ភាគហ ៊ុន 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៤.៤ការជួញដូររនលងមរ 

១.អ្នរអាចលមើលតារាងថ្នថ្ងលភាគហ ៊ុនប្រចថំ្ងា 
២.អ្នរអាចលមើលថ្ងលខពស់ឬទររំផ្៊ុងថ្ន៥២សាត ហ៏ច៊ុងលប្កាយ  
៣.លប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ រន៊ុងការកសវងររព័ត៌មាន (ប្រចថំ្ងា/ប្រចសំាត ហ៏/ប្រចកំខ) 
អ្នរអាចលមើលព័ត៌មានទើផ្ារថ្នភាគហ ៊ុនតាមថ្ងា 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៤ ភាគហ ៊ុន 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៤.៥ប្ការ 

១.លប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ រន៊ុងការកសវងររព័ត៌មាន 
២.រង្ហា ញព័ត៌មានលមអិតថ្នទិននន័យប្ការ លៅលពលរ៉ែេះលលើវា. 
៣.ររាទ៊ុរប្ការជាឯរសារ (Excel) រ ៉ឺជារូរភាព 
៤.ពប្ងើរប្ការ 
៥.រតូរប្រលេទប្ការជាប្ការទន,ប្ការរនាទ ត់,OHLC 
៦.រលងកើតសូចនររជំនយួ 
៧.ប្ការលចញតាមលរខខណឌ រន៊ុងការររព័ត៌មាន 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៤ ភាគហ ៊ុន 
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.១ការដាររ់ញ្ជា  

១ .ចូលលៅផ្ទទ ងំលប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុន 
២.អ្នរអាចលមើលព័ត៌មានមូលដាធ នររស់ភាគហ ៊ុនលនាេះ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.២ការដាររ់ញ្ជា ទិញ 

១.ប្រលេទថ្នការដារ់រញ្ជា (រញ្ជា កដនរំណត់/រញ្ជា ទើផ្ារ) 
២.លរខខណឌ រញ្ជា  
       -  រញ្ជា កដនរំណត់ – FAS 
       -  រញ្ជា ទើផ្ារ – FAS / FAK / FOK 
៣.ររមិាណថ្នការដារ់រញ្ជា ,ថ្ងលថ្នការដារ់រញ្ជា  
៤.សញ្ជា ផ្តល់ដំណឹងលៅលពលមានការលសនើដរប្ារ់ 
       - រង្ហា ញលៅលពលមានការលសនើដរប្ារ់រន៊ុងរយៈលពល២៤លមា៉ែ ង 
៥.ររមិាណកដលអាចទិញចូលលប្ចើនរំផ្៊ុត/លទធភាពថ្នការទិញ 
៦.គណនាររមិាណទិញអ្តិររមា/ររមិាណកដលអាចទិញចូលលប្ចើនរំផ្៊ុត 
៧.រ ូត៊ុងដារ់រញ្ជា ទិញ 
៨.រញ្ជា ថ្នភាគហ ៊ុនលនាេះ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.២ការដាររ់ញ្ជា ទិញ> ការផ្តល់ដំណឹង 

១.រង្ហា ញលៅលពលអ្នរច៊ុចលលើសញ្ជា ផ្តល់ដំណឹងលៅលពលមានការលសនើដរប្ារ់ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ការសតល់ ាំណ្ឹង 
អ្នកាន្ឈសនើ កប្ាក់កនុងរយៈឈពល២៤ឈមា៉ែ ង។ ប្រតិរតតិការខាងម្ ខអាចរ៉ែុះពាល់ចាំន្ួន្ាច់ប្ាក់ជាក់មសតងម លអាច
 កាន្។ 



៥.២  ទិញ  >  រញ្ជា រព់ើការដាររ់ញ្ជា ទិញ  

១.ផ្ទទ ងំលនេះនឹងរង្ហា ញល ើងលៅលពលកដលអ្នររំណត់លប្រើប្ាស់វា 
“ការរំណត់ > លផ្សងៗ > រញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ” 
២.អ្នរអាចលមើលលលើរច៊ុងលប្កាយពើព័ត៌មានរញ្ជា លដើមបើរញ្ជា រ់ពើការទិញររស់អ្នរ 
៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងល៊ុរលចលលដើមបើល៊ុរលចលការរញ្ជា ទិញររស់អ្នរ និងច៊ុចរ ូត៊ុងយល់
ប្ពមលដើមបើរញ្ជា រ់ការរញ្ជា ទិញររស់អ្នរ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.៣លរ ់

១.ប្រលេទថ្នការដារ់រញ្ជា (រំណត់/ទើផ្ារ) 
២.លរខខណឌ រញ្ជា  
        -  រញ្ជា កដនរំណត់ – FAS 
       -  រញ្ជា ទើផ្ារ – FAS / FAK / FOK 
៣.ររមិាណថ្នការដារ់រញ្ជា ,ថ្ងលថ្នការដារ់រញ្ជា  
៤.ររមិាណកដលអាចលរ់លចញលប្ចើនរំផ្៊ុត 
៥.គណនាររមិាណលរ់អ្តិររមា/ររមិាណកដលអាចលរ់លចញលប្ចើនរំផ្៊ុត 
៦.រ ូត៊ុងដារ់រញ្ជា លរ់ 
៧.រញ្ជា ថ្នភាគហ ៊ុនលនាេះ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.៣  លរ ់ >  រញ្ជា រក់ាររញ្ជា លរ ់ 
 
១.ផ្ទទ ងំលនេះនឹងរង្ហា ញល ើងលៅលពលកដលអ្នររំណត់លប្រើប្ាស់វា 
“ការរំណត់ > លផ្សងៗ > រញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ” 
២.អ្នរអាចលមើលលលើរច៊ុងលប្កាយពើព័ត៌មានរញ្ជា លដើមបើរញ្ជា រ់ពើការលរ់ររស់អ្នរ 
៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងល៊ុរលចលលដើមបើល៊ុរលចលការរញ្ជា លរ់ររស់អ្នរ និងច៊ុចរ ូត៊ុងយល់
ប្ពមលដើមបើរញ្ជា រ់ការរញ្ជា លរ់ររស់អ្នរ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.៤  ករកប្រ 
 
១.លលខលរៀងថ្នរញ្ជា  
២.លៅលពលអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងលនេះតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបនននឹងលោតល ើង 
៣.ករកប្រររមិាណរញ្ជា  
៤.លប្ជើសលរ ើសររមិាណលៅសល់ទងំអ្ស់ 
៥.ករកប្រថ្ងលថ្នការដារ់រញ្ជា  
៦.រ ូត៊ុងករកប្ររញ្ជា  
៧.រញ្ជា ថ្នភាគហ ៊ុនលនាេះ 

 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.៤  ករកប្រ  >  តារាងរញ្ជា រចច៊ុរបនន  
១.ប្រសិនលរើអ្នរលប្ជើសលរ ើសរញ្ជា ណាមយួរន៊ុងចំលណាមតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបននលនាេះ
រញ្ជា កដលានលប្ជើសលរ ើសនឹងរតូរពណ៏ 
២. ច៊ុចរ ូត៊ុងល៊ុរលចលលដើមបើល៊ុរលចលការលប្ជើសលរ ើសលហើយច៊ុចយល់ប្ពមលដើមបើដារ់
រញ្ជា កដលានលប្ជើសលរ ើសលៅផ្ទទ ងំករកប្រ 

 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.៤  ករកប្រ  >  រញ្ជា រក់ារករកប្ររញ្ជា   
 
១.ផ្ទទ ងំលនេះនឹងរង្ហា ញល ើងលៅលពលកដលអ្នររំណត់លប្រើប្ាស់វា 
“ការរំណត់ > លផ្សងៗ > រញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ” 
២.អ្នរអាចលមើលជាលលើរច៊ុងលប្កាយនូវព័ត៌មានរញ្ជា លដើមបើរញ្ជា រ់ពើការករកប្ររញ្ជា
ររស់អ្នរ 
៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងល៊ុរលចលលដើមបើល៊ុរលចលការករកប្ររញ្ជា ររស់អ្នរ និងច៊ុចរ ូត៊ុងយល់
ប្ពមលដើមបើរញ្ជា រ់ការករកប្ររញ្ជា ររស់អ្នរ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.៥  ល៊ុរលចល 

១.លលខលរៀងថ្នរញ្ជា  
២.លៅលពលអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងលនេះតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបនននឹងលោតល ើង 
៣.រ ូត៊ុងល៊ុររញ្ជា  
៤.រញ្ជា ថ្នភាគហ ៊ុនលនាេះ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.៥  ល៊ុរលចល  >  តារាងរញ្ជា រចច៊ុរបនន 
 
១.ប្រសិនលរើអ្នរលប្ជើសលរ ើសរញ្ជា ណាមយួរន៊ុងចំលណាមតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបននលនាេះ
រញ្ជា កដលានលប្ជើសលរ ើសលនាេះនឹងរតូរពណ៏ 
២. ច៊ុចរ ូត៊ុងល៊ុរលចលលដើមបើល៊ុរលចលការលប្ជើសលរ ើសលហើយច៊ុចយល់ប្ពមលដើមបើដារ់
រញ្ជា កដលានលប្ជើសលរ ើសលៅផ្ទទ ងំល៊ុរលចល 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.៥  ល៊ុរលចល  >  រញ្ជា រក់ារល៊ុររញ្ជា  
 
១.ផ្ទទ ងំលនេះនឹងរង្ហា ញល ើងលៅលពលកដលអ្នររំណត់លប្រើប្ាស់វា 
“ការរំណត់ > លផ្សងៗ > រញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ” 
២.អ្នរអាចលមើលព័ត៌មានរញ្ជា រ់ពើការល៊ុរលចលរញ្ជា ច៊ុងលប្កាយររស់អ្នរ 
៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងល៊ុរលចលលដើមបើល៊ុរលចលការល៊ុររញ្ជា ររស់អ្នរ និងច៊ុចរ ូត៊ុងយល់
ប្ពមលដើមបើរញ្ជា រ់ការល៊ុររញ្ជា  

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.៦រញ្ជា ថ្ងាលនេះ 
 
១.រញ្ជា ទងំអ្ស់រន៊ុងថ្ងាលនេះ/ រញ្ជា រចច៊ុរបននរន៊ុងថ្ងាលនេះ 
២.អ្នរអាចលមើលព័ត៌មានលមអិតពើរញ្ជា លនេះរន៊ុងថ្ងាលនេះ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.៧ការដាររ់ញ្ជា រនលងមរ 
 
១.ចូលលៅផ្ទទ ងំលប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុន 
២.លប្ជើសលរ ើសប្រលេទរញ្ជា  
      - ទងំអ្ស់/ ប្តូវានជញួដូរ/មិនប្តូវានជញួដូរ / ប្តូវានករកប្រ/ល៊ុរលចល 
៣.លប្ជើសលរ ើសថ្ងាលៅរន៊ុងប្រតិទិន 
៤.អ្នរអាចលមើលព័ត៌មានលមអិតថ្នរញ្ជា ររស់អ្នរកាលរនលងមរ 

 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.៨រញ្ា ើជួញដូរ 
 
១.លប្ជើសលរ ើសប្រលេទរណាត ញ កដលរញ្ជា ប្តូវានដារ់រមួមាន៖ 
      - ទងំអ្ស់ / តាមប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត / តាមប្រព័នធជញួដូរចល័ត / តាមវ.ិជញួដូរ

តាមការចរចរ 
២.លពលប្គើសរន៊ុងប្រអ្រ់តារាងថ្នការជញួដូរនឹងរង្ហា ញទិននន័យរញ្ច្ញ្ជច ស់លំដារ់ពើ
ចស់រំផ្៊ុតមរងមើរំផ្៊ុត។ 

៣.លប្ជើសលរ ើសថ្ងាកដលប្តូវរង្ហា ញដូចរន៊ុងប្រតិទិនលដើមបើរំណត់រំ ៊ុងលពលថ្នទិននន័យ
កដលអ្នរចង់លមើល 

៤.អ្នររ៏អាចលប្ជើសលរ ើសរំ ៊ុងរយៈលពលដូចរន៊ុងប្រអ្រ់កដលរមួមាន 
      -  ថ្ងាលនេះ/១សាត ហ៏ / ១កខ / ៣កខ / ៦កខ / ១ឆ្ន  ំ
៥.អ្នរអាចលមើលទិននន័យលលើការជញួដូរលមអិតអាប្ស័យលលើលរខខណឌ កដលានលប្ជើស
លរ ើស។ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៥ ការដារ់រញ្ជា  
ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.១ សមត៊ុលយ 
 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
ការពណ៌នាលមអិត 

៦ សមត៊ុលយ 

១.កផ្នរទើ១៖លោរអ្នរអាចប្តួតពិនិតយពើរចច៊ុរបននភាពថ្នសមត៊ុលយសាច់ប្ារ់ររស់
អ្នរានដូចជា៖សាច់ប្ារ់កដលអាចដរានពើធនាារឬសាច់ប្ារ់កដលអាច
លធវើការរញ្ជា ទិញភាគហ ៊ុនាន។ 

២.កផ្នរទើ២៖លោរអ្នរចូលលៅកាន់កផ្នរទើ២លដើមបើ៖ 
- ការលសនើស៊ុរំនលងមរ៖អ្នរនឹងទទលួានព័ត៌មានពើប្រតិរតតិការលសនើស៊ុំដារ់
ប្ារ់និងដរប្ារ់រនលងមរ។ 

- លសនើដារ់ប្ារ់៖លពលអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងលនេះមានន័យថាអ្នររំព៊ុងកតលធវើការស៊ុំដារ់
ប្ារ់ពើគណនើធនាារលៅគណនើជញួដូរមូលរប្តររស់អ្នរ។ 

- លសនើដរប្ារ់៖លពលអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងលនេះមានន័យថាអ្នររំព៊ុងកតលធវើការលសនើស៊ុំ
ដរប្ារ់លហើយព័ត៌មានថ្នគណនើទទលួផ្លនឹងប្តូវានរង្ហា ញសប្មារ់
អ្នរលដើមបើលធវើការរំលពញ។ 

៣.កផ្នរទើ៣៖  លោរអ្នរអាចប្តួតពិនិតយពើរចច៊ុរបននភាពថ្នសមត៊ុលយមូលរប្តររស់
លោរអ្នររំព៊ុងកតកាន់ការ់មូលរប្តកដលអាចរញ្ជា លរ់ានប្ពមទងំមូលរប្ត
កដលលោរអ្នរនឹងទទលួាននិងមូលរប្តកដលប្តូវរងករ។ 

  

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.១ សមត៊ុលយ > ការលសនើស៊ុំរនលងមរ 
 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ សមត៊ុលយ 
ការពណ៌នាលមអិត 

១.កផ្នរទើ១៖លោរអ្នរអាចលប្ជើសលរ ើសប្រលេទថ្នប្រតិរតតិការកដលលោរអ្នរចង់កសវង
ររ“ដរប្ារ ់ឬដារ់ប្ារ់”។ 

២.កផ្នរទើ២៖លោរអ្នរអាចលប្ជើសលរ ើស កាលររលិចេទ១សាត ហ៍១កខឬ៣កខ 
៣.កផ្នរទើ៣៖ឬលោរអ្នរអាចលប្ជើសលរ ើសកាលររលិចេទកដលអ្នរចង់ដឹង(រន៊ុងរំ ៊ុង
លពលមយួឆ្ន )ំរនាទ រ់មរច៊ុចរ ូត៊ុង “រង្ហា ញ” 

៤.កផ្នរទើ៤៖លៅលពលកដរអ្នរច៊ុចលលើជរួណាមយួថ្នតារាងលនាេះព័ត៌មានលមអិតថ្ន
ប្រវតតិថ្នការដរ/ដារ់ប្ារ់ររស់អ្នរនឹងប្តូវានរង្ហា ញ។ 

AAA 

AAA 

AAA 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.១ សមត៊ុលយ > ការលសនើស៊ុំរនលងមរ > ពត័ម៌ានលមអិត 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ សមត៊ុលយ 
ការពណ៌នាលមអិត 

១.ព័ត៌មានលមអិតថ្នប្រតិរតតិការដារ់ប្ារ/់ដរប្ារក់ដលលោរអ្នរានលប្ជើសលរ ើស។ 
 

AAA 

123456 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.១ សមត៊ុលយ > លសនើដារប់្ារ ់
 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ សមត៊ុលយ 
ការពណ៌នាលមអិត 

លោរអ្នរអាចលសនើលធវើការដារ់ប្ារ់ចូលគណនើជញួដូរមូលរប្តានតាមប្រព័នធជញួដូរ
ចល័តាន ដូចខាងលប្កាម៖ 
 
១.លប្ជើសលរ ើសប្ារ់លរៀលឬប្ារ់ដ៊ុោល (រចច៊ុរបននដារ់ានកតប្ារ់លរៀល) 
២.រំលពញចំននួទឹរប្ារ់កដលប្តូវដារ់ចូលគណនើជញួដូរររស់អ្នរ 
៣.វាយលលខសំង្ហត់MTS រចួច៊ុចរ ូត៊ុងរញ្ាូ នលដើមបើលសនើលធវើការដារ់ប្ារ់។ 
 
សមាគ ល់៖លដើមបើអាចលប្រើប្ាស់រមមវធិើមយួលនេះានអ្នរប្តូវលធវើការលសនើស៊ុំលប្រើប្ាស់រមម
វធិើលនេះតាមរយៈOnline លៅលពលកដលអ្នរច៊ុចលលើរ ូត៊ុងលសនើដារ់ប្ារ់ជាលលើរដំរូង។ 

 

AAA 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.១ សមត៊ុលយ > លសនើដរប្ារ ់

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ សមត៊ុលយ 
ការពណ៌នាលមអិត 

លោរអ្នរអាចលធវើការដរប្ារ់តាមរយៈប្រព័នធជញួដូរចល័តានតាមវធិើដូចខាងលប្កាម៖ 
 
១.កផ្នរទើ១៖ពិនិតយទំហទឹំរប្ារ់កដលអាចលធវើការដរាន 
២.កផ្នរទើ២៖លោរអ្នរអាចលធវើការលប្ជើសលរ ើសលសនើដរប្ារ់ានតាមរយៈ៖ 

- សាច់ប្ារ់ស៊ុទធ 
- មូលរបទនរ័ប្ត 
- ការលផ្ទរ(រន៊ុងប្សុរ) 
- ការលផ្ទរ(លប្ៅប្សុរ) 

៣.កផ្នរទើ៣៖រំលពញព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចជា៖លលខអ្តតសញ្ជា ណរ័ណណ៊ុ,ចំននួទឹរ
ប្ារ់លសនើដរ(លរៀល),និងរញ្ចូ លលលខសំង្ហត់MTS។ 

៤.លៅលពលកដលអ្នរច៊ុចលលើរ ូត៊ុង“រញ្ាូ ន”ការលសនើដរប្ារ់ប្តូវានលធវើការដារ់លសនើ។ 
 
សមាគ ល់៖លោរអ្នរនឹងទទលួានសារលអ្ ចិប្តូនិចចពើលទធផ្លថ្នការលសនើដរប្ារ់
ររស់អ្នរ។ 

123456 

D12345678910 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.២ ប្រវតតិសមត៊ុលយ 
 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ សមត៊ុលយ 
ការពណ៌នាលមអិត 

លោរអ្នរអាចប្តួតពិនិតយលលើប្រវតតិសមត៊ុលយររស់លោរអ្នរទងំសាច់ប្ារ់និងមូលរ
ប្តតាមវធិើដូចខាងលប្កាម៖ 
១.កផ្នរទើ១៖លប្ជើសលរ ើសរំ ៊ុងលពលលៅរន៊ុងប្រតិទិន(រន៊ុងមយួឆ្ន )ំរនាទ រ់មរច៊ុចលលើ
រ ូត៊ុង“រង្ហា ញ”។ 

២.កផ្នរទើ២៖លោរអ្នរអាចលមើលល ើញពើព័ត៌មានលមអិតអំ្ពើសាច់ប្ារ់រាល់លពល
កដលអ្នរទិញ,លរ់,ដារ់ចូល,ដរលចញនិងទទលួានភាគោេជាលដើម។មិន
ប្តឹមកតរ៉ែ៊ុលណាណ េះលោរអ្នរអាចដឹងពើរថ្ប្មលជើងសាររាល់លពលអ្នរទិញឬលរ់មូលរ
រប្តលទៀតផ្ង។ 

៣.កផ្នរទើ៣៖លោរអ្នរអាចលមើលល ើញពើព័ត៌មានលមអិតអំ្ពើមូលរប្តរាល់លពលកដល
មានការកប្រប្រួល។ 

GTI 

GTI 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.៣ ការវាយតថ្មល 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ សមត៊ុលយ 
ការពណ៌នាលមអិត 

លោរអ្នរអាចដឹងពើតថ្មលផ្លរ័ប្តកដលលោរអ្នររំព៊ុងកតកាន់ការ់តាមរយៈ៖ 
១.កផ្នរទើ១៖តថ្មលផ្លរ័ប្តរចច៊ុរបនន៖ 

- តថ្មលផ្លរ័ប្តគ៉ឺផ្លរូរថ្នតថ្មលមូលរប្តកដលលយើងកាន់ការ់ទងំអ្ស់ 
- អ្ប្តាចំលណញ/ខាតគ៉ឺជាភាគរយថ្នចំលណញ/ខាតសរ៊ុរររស់ផ្លរ័ប្ត
ទងំមូលកដលមិនគិតរញ្ចូ លពើរថ្ប្មលជើងសារ។ 

២.សាច់ប្ារ់ចំលណញ/ខាតតាមប្រតិរតតិការ 
លោរអ្នរអាចលប្ជើសលរ ើសរំ ៊ុងលពលកដលអ្នរចង់ានរនាទ រ់មរច៊ុចរ ូត៊ុងរង្ហា ញ។ 

៣.កផ្នរទើ៣៖លោរអ្នរអាចប្តួតពិនិតយពើព័ត៌មានចំលណញ/ខាតរាល់ប្រតិរតតិការកដល
លរ់ានលជាគជ័យ។ 

 
 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចរញ្ជា លៅម៊ុ៉ឺន៊ុយខាងលប្កាមលដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំដារ់រញ្ជា ។ 

១.១ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំដាររ់ញ្ជា  

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

១ ការដារ់រញ្ជា ទិញ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងទិញលៅខាងលលើលដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំដារ់រញ្ជា ទិញ។ 

១.២ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំដាររ់ញ្ជា ទិញ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

១ ការដារ់រញ្ជា ទិញ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចសញ្ជា កសវងររលដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំកសវងររភាគហ ៊ុន។ 

១.៣ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំកសវងររភាគហ ៊ុន 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

១ ការដារ់រញ្ជា ទិញ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចលលើភាគហ ៊ុនកដលអ្នរចង់ទិញ។ 

១.៤ ការលប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុន 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

១ ការដារ់រញ្ជា ទិញ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.លប្ជើសលរ ើសប្រលេទថ្នរញ្ជា (រញ្ជា កដនរំណត់/រញ្ជា ទើផ្ារ)។ 
២.លប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ ថ្នរញ្ជា  
       -  រញ្ជា កដនរំណត់ – FAS 
       -  រញ្ជា ទើផ្ារ – FAS / FAK / FOK 
៣.វាយរញ្ចូ លររមិាណ។ 
៤.វាយរញ្ចូ លថ្ងល។ 
៥.គណនាររមិាណទិញអ្តិររមា/ររមិាណកដលអាចទិញចូលលប្ចើនរំផ្៊ុត 
៦.ច៊ុចរ ូត៊ុងទិញលដើមបើដារ់លសនើរញ្ជា ។ 
       - ប្រសិនលរើម៊ុខង្ហររញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ប្តូវានរំណត់ថាលប្រើអ្នរនឹងចូលលៅ
កាន់ផ្ទទ ងំរញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ។ 

       - ប្រសិនលរើវាមិនប្តូវានរំណត់ថាលប្រើលទរញ្ជា ររស់អ្នរនឹងប្តូវានដារ់លសនើភាល
មៗ។    

១.៥ លប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ ថ្នរញ្ជា ទិញ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

១ ការដារ់រញ្ជា ទិញ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងចរលចញលដើមបើប្តលរ់លៅកាន់ផ្ទទ ងំម៊ុនលដាយមិនដារ់រញ្ជា ។ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងយល់ប្ពមលដើមបើដារ់លសនើរញ្ជា ទិញររស់អ្នរ។ 

១.៦ ផ្ទទ ងំរញ្ជា រក់ារដាររ់ញ្ជា ទិញ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

១ ការដារ់រញ្ជា ទិញ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចរញ្ជា លៅម៊ុ៉ឺន៊ុយខាងលប្កាមលដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំដារ់រញ្ជា ។ 

២.១ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំដាររ់ញ្ជា  

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

២ ការដារ់រញ្ជា លរ ់
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងលរ់លៅខាងលលើលដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំដារ់រញ្ជា លរ់។ 

២.២ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំដាររ់ញ្ជា លរ់ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

២ ការដារ់រញ្ជា លរ ់
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចសញ្ជា កសវងររលដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំកសវងររភាគហ ៊ុន។ 

២.៣ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំកសវងររភាគហ ៊ុន 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

២ ការដារ់រញ្ជា លរ ់
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចលលើភាគហ ៊ុនកដលអ្នរចង់ទិញ។ 

២.៤ ការលប្ជើសលរ ើសភាគហ ៊ុន 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

២ ការដារ់រញ្ជា លរ ់
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.លប្ជើសលរ ើសប្រលេទថ្នរញ្ជា (រញ្ជា កដនរំណត់/រញ្ជា ទើផ្ារ)។ 
២.លប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ ថ្នរញ្ជា  
       -  រញ្ជា កដនរំណត់ – FAS 
       -  រញ្ជា ទើផ្ារ – FAS / FAK / FOK  
៣.វាយរញ្ចូ លររមិាណ 
៤.វាយរញ្ចូ លថ្ងល 
៥.គណនាររមិាណលរ់អ្តិររមា/ររមិាណកដលអាចលរ់លចញលប្ចើនរំផ្៊ុត 
៦.ច៊ុចរ ូត៊ុងលរ់លដើមបើដារ់លសនើរញ្ជា  
       - ប្រសិនលរើម៊ុខង្ហររញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ប្តូវានរំណត់ថាលប្រើអ្នរនឹងចូលលៅ
កាន់ផ្ទទ ងំរញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ។ 

       - ប្រសិនលរើវាមិនប្តូវានរំណត់ថាលប្រើលទរញ្ជា ររស់អ្នរនឹងប្តូវានដារ់លសនើភាល
មៗ។    

២.៥ លប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ ថ្នរញ្ជា លរ ់

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

២ ការដារ់រញ្ជា លរ ់
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងចរលចញលដើមបើប្តលរ់លៅកាន់ផ្ទទ ងំម៊ុនលដាយមិនដារ់រញ្ជា ។ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងយល់ប្ពមលដើមបើដារ់លសនើរញ្ជា លរ់ររស់អ្នរ។ 

២.៦ ផ្ទទ ងំរញ្ជា រក់ារដាររ់ញ្ជា លរ់ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

២ ការដារ់រញ្ជា លរ ់
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចរញ្ជា លៅម៊ុ៉ឺន៊ុយខាងលប្កាមលដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំដារ់រញ្ជា ។ 

៣.១ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំដាររ់ញ្ជា  

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៣ ការករកប្ររញ្ជា  
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងករកប្រលៅខាងលលើលដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំករកប្ររញ្ជា ។ 

៣.២ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំករកប្ររញ្ជា  

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៣ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 
ការករកប្ររញ្ជា  



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបននលដើមបើរង្ហា ញផ្ទទ ងំតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបនន។ 

៣.៣ ការរង្ហា ញតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបនន 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៣ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 
ការករកប្ររញ្ជា  



១.ច៊ុចរញ្ជា ណាមយួកដលអ្នរចង់ករកប្រ។ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងចរលចញលដើមបើប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុនលដាយាម នការករកប្ររញ្ជា ។ 
៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងយល់ប្ពមលហើយរញ្ជា កដលានលប្ជើសលរ ើសនឹងប្តូវរញ្ចូ លលៅរន៊ុងផ្ទទ ងំករ
កប្ររញ្ជា ។ 

៣.៤ ការលប្ជើសលរ ើសរញ្ជា លដើមបើករកប្រ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៣ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 
ការករកប្ររញ្ជា  



១.ពិនិតយលមើលលលខរញ្ជា កដលនឹងប្តូវករកប្រ។ 
២.ពិនិតយលមើលលរខខណឌ ថ្នរញ្ជា កដលនឹងប្តូវករកប្រ។ 
៣.វាយរញ្ចូ លររមិាណថ្នរញ្ជា លដើមបើករកប្រ។ 
៤.វាយរញ្ចូ លថ្ងលថ្នរញ្ជា លដើមបើករកប្រ។ 
៥.ច៊ុចរ ូត៊ុងករកប្រលដើមបើដារ់លសនើរញ្ជា ករកប្រ។  
       - ប្រសិនលរើម៊ុខង្ហររញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ប្តូវានរំណត់ថាលប្រើអ្នរនឹងចូលលៅ
កាន់ផ្ទទ ងំរញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ។ 

       - ប្រសិនលរើវាមិនប្តូវានរំណត់ថាលប្រើលទរញ្ជា ររស់អ្នរនឹងប្តូវានដារ់លសនើភាល
មៗ។ 

៣.៥ ការលប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ ករកប្ររញ្ជា  

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៣ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 
ការករកប្ររញ្ជា  



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងចរលចញលដើមបើប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុនលដាយាម នការករកប្ររញ្ជា ។ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងយល់ប្ពមលដើមបើដារ់លសនើករកប្ររញ្ជា ។ 

៣.៦ ផ្ទទ ងំរញ្ជា រក់ារករកប្ររញ្ជា  

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៣ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 
ការករកប្ររញ្ជា  



១.ច៊ុចរញ្ជា លៅម៊ុ៉ឺន៊ុយខាងលប្កាមលដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំដារ់រញ្ជា ។ 

៤.១ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំការដាររ់ញ្ជា  

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៤ ការល៊ុររញ្ជា  
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងល៊ុររញ្ជា លៅខាងលលើលដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំល៊ុររញ្ជា ។ 

៤.២ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំការល៊ុររញ្ជា  

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៤ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 
ការល៊ុររញ្ជា  



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបននលដើមបើរង្ហា ញផ្ទទ ងំតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបនន។ 

៤.៣ ការរង្ហា ញតារាងរញ្ជា រចច៊ុរបនន 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៤ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 
ការល៊ុររញ្ជា  



១.ច៊ុចរញ្ជា កដលអ្នរចង់ល៊ុរ។ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងចរលចញលដើមបើប្តលរ់លៅកាន់ផ្ទទ ងំម៊ុនលដាយាម នការល៊ុររញ្ជា ។ 
៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងយល់ប្ពមលហើយរញ្ជា កដលានលប្ជើសលរ ើសនឹងប្តូវរញ្ចូ លលៅកាន់ផ្ទទ ងំ
ការល៊ុររញ្ជា ។ 

៤.៤ លប្ជើសលរ ើសរញ្ជា លដើមបើល៊ុរ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៤ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 
ការល៊ុររញ្ជា  



១.ពិនិតយលមើលលលខរញ្ជា កដលនឹងប្តូវល៊ុរ។ 
២.ពិនិតយលមើលលរខខណឌ ថ្នរញ្ជា កដលនឹងប្តូវល៊ុរ។ 
៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងល៊ុររញ្ជា លដើមបើដារ់លសនើល៊ុររញ្ជា ។  
       - ប្រសិនលរើម៊ុខង្ហររញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ប្តូវានរំណត់ថាលប្រើអ្នរនឹងចូលលៅ
កាន់ផ្ទទ ងំរញ្ជា រ់ការដារ់រញ្ជា ។ 

       - ប្រសិនលរើវាមិនប្តូវានរំណត់ថាលប្រើលទរញ្ជា ររស់អ្នរនឹងប្តូវានដារ់លសនើភាល
មៗ។ 

៤.៥ លប្ជើសលរ ើសលរខខណឌ ថ្នការល៊ុររញ្ជា  

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៤ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 
ការល៊ុររញ្ជា  



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងចរលចញលដើមបើប្តលរ់លៅផ្ទទ ងំម៊ុនលដាយាម នការល៊ុររញ្ជា ។ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងយល់ប្ពមលដើមបើដារ់លសនើល៊ុររញ្ជា ។ 

៤.៦ ផ្ទទ ងំរញ្ជា រក់ារល៊ុររញ្ជា  

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៤ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 
ការល៊ុររញ្ជា  



៥.១ ចូលលៅពិនិតយសមត៊ុលយ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៥ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ពិនិតយលមើលសមត៊ុលយ 

១.ច៊ុចលលើមើន៊ុយ”សមត៊ុលយ”លដើមបើចូលលៅពិនិតយសមត៊ុលយសាច់ប្ារ់និងសមត៊ុលយ
មូលរប្ត។ 

 
 

 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៥.២ ពិនិតយសមត៊ុលយ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៥ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ពិនិតយលមើលសមត៊ុលយ 

១.លោរអ្នរអាចប្តួតពិនិតយពើរចច៊ុរបននភាពថ្នសាា នភាពសាច់ប្ារ់ររស់លោរអ្នរ។ 
២.លោរអ្នរអាចប្តួតពិនិតយពើរចច៊ុរបននភាពថ្នសាា នភាពមូលរប្តររស់លោរអ្នរ។ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.១ ចូលលៅម៉ឺន៊ុយសមត៊ុលយ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
សំលណើ រលធវើរការដារ់និងដរប្ារ់ 

១.ច៊ុចលលើមើន៊ុយ”សមត៊ុលយ”លដើមបើចូលលៅលធវើការលសនើស៊ុំដារ់ឬដរប្ារ់។ 
 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.២ លធវើការលសនើស៊ុំដារប់្ារ ់

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
សំលណើ រលធវើរការដារ់និងដរប្ារ់ 

១.ច៊ុចលលើរ ូត៊ុង ”លសនើដារ់ប្ារ់”លដើមបើលធវើការលសនើស៊ុំដារ់ប្ារ់ 
 
សមាគ ល់៖លដើមបើអាចលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរមយួលនេះានអ្នរប្តូវលៅច៊ុេះល ម្ េះជាមយួ
ធនាារកដលជាភាន រ់ង្ហរទូទត់សាច់ប្ារ់ទរ់ទងនឹងមូលរប្ត។ 
 
 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.៣ លសនើស៊ុំដារប់្ារ ់

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
សំលណើ រលធវើរការដារ់និងដរប្ារ់ 

១.កផ្នរទើ១៖លោរអ្នរលប្ជើសលរ ើសប្រលេទសាច់ប្ារ់កដលប្តូវដារ់លសនើជាប្ារ់លរៀល
ឬប្ារ់ដ៊ុោល (រចច៊ុរបននលោរអ្នរអាចលសនើដារ់ានកតប្ារ់លរៀលរ៉ែ៊ុលណាណ េះ) 

២.កផ្នរទើ២៖រញ្ចូ លទំហទឹំរប្ារ់កដលប្តូវដារ់ចូលរន៊ុងគណនើជញួដូរមូលរប្ត
ររស់អ្នរ 

៣.រញ្ចូ លលលខសមាា ត់MTS 
៤.កផ្នរទើ៣៖ច៊ុចរ ូត៊ុង“រញ្ាូ ន”លដើមបើលសនើស៊ុំដារ់ប្ារ់។ 
៥.លទធផ្លថ្នការលសនើស៊ុំររស់អ្នរនឹងប្តូវានល ល្ើយតរតាមរយៈសារលអ្ ចិប្តូនិច។ 

AAA 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.៤ លសនើស៊ុំដរប្ារ ់

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
សំលណើ រលធវើរការដារ់និងដរប្ារ់ 

១.ច៊ុចលលើរ ូត៊ុង“លសនើដរប្ារ់”លដើមបើលធវើការលសនើស៊ុំដរប្ារ់ 
 
 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.៥ លសនើស៊ុំដរប្ារ ់- សាចប់្ារស់៊ុទធ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
សំលណើ រលធវើរការដារ់និងដរប្ារ់ 

១.ចំននួទឹរប្ារ់កដលអ្នរអាចដរាន។ 
២.លោរអ្នរអាចលធវើការលសនើស៊ុំដរប្ារ់ានតាមរយៈ៖ 

- សាច់ប្ារ់ស៊ុទធ 
- មូលរបទនរ័ប្ត 
- ការលផ្ទរ(រន៊ុងប្សុរ) 
- ការលផ្ទរ(លប្ៅប្សុរ) 

៣.រញ្ចូ លលលខអ្តតសណាណ ណរ័ណណ,ចំននួសាច់ប្ារ់លសនើដរ,និងលលខសំង្ហត់MTS។ 
៤.លពលលោរអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងរញ្ចូ ន,ការលសនើដរប្ារ់ប្តូវានរញ្ចូ នលៅប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត។ 
 
សមាគ ល់៖លទធផ្លថ្នការលសនើស៊ុំនឹងប្តូវានល ល្ើយតរតាមរយៈសារលអ្ ចិប្តូនិច។ 

123456 
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ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.៦ លសនើស៊ុំដរប្ារ ់- មូលរបទនរប័្ត 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
សំលណើ រលធវើរការដារ់និងដរប្ារ់ 

123456 

D12345678910 

123456 

D12345678910 

១.ចំននួទឹរប្ារ់កដលអ្នរអាចដរាន។ 
២.លោរអ្នរអាចលធវើការលសនើស៊ុំដរប្ារ់ានតាមរយៈ៖ 

- សាច់ប្ារ់ស៊ុទធ 
- មូលរបទនរ័ប្ត 
- ការលផ្ទរ(រន៊ុងប្សុរ) 
- ការលផ្ទរ(លប្ៅប្សុរ) 

៣.រញ្ចូ លលលខអ្តតសណាណ ណរ័ណណ,ចំននួសាច់ប្ារ់លសនើដរ,និងលលខសំង្ហត់MTS។ 
៤.លពលលោរអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងរញ្ចូ ន,ការលសនើដរប្ារ់ប្តូវានរញ្ចូ នលៅប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត។ 
 
សមាគ ល់៖លទធផ្លថ្នការលសនើស៊ុំនឹងប្តូវានល ល្ើយតរតាមរយៈសារលអ្ ចិប្តូនិច។ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.៧លសនើស៊ុំដរប្ារ ់– ការលផ្ទរ(រន៊ុងប្សុរ) 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
សំលណើ រលធវើរការដារ់និងដរប្ារ់ 

123456 
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១.ចំននួទឹរប្ារ់កដលអ្នរអាចដរាន។ 
២.លោរអ្នរអាចលធវើការលសនើស៊ុំដរប្ារ់ានតាមរយៈ៖ 

- សាច់ប្ារ់ស៊ុទធ 
- មូលរបទនរ័ប្ត 
- ការលផ្ទរ(រន៊ុងប្សុរ) 
- ការលផ្ទរ(លប្ៅប្សុរ) 

៣.រញ្ចូ លល ម្ េះធនាារទទលួផ្ល,ល ម្ េះគណនើទទលួផ្ល,លលខគណនើទទលួផ្ល,
ចំននួសាច់ប្ារ់លសនើដរ,និងលលខសំង្ហត់MTS។ 

៤.លពលលោរអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងរញ្ចូ ន,ការលសនើដរប្ារ់ប្តូវានរញ្ចូ នលៅប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត។ 
 
សមាគ ល់៖លទធផ្លថ្នការលសនើស៊ុំនឹងប្តូវានល ល្ើយតរតាមរយៈសារលអ្ ចិប្តូនិច។ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៦.៨ លសនើស៊ុំដរប្ារ ់– ការលផ្ទរ(លប្ៅប្សុរ) 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៦ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
សំលណើ រលធវើរការដារ់និងដរប្ារ់ 

១.ចំននួទឹរប្ារ់កដលអ្នរអាចដរាន។ 
២.លោរអ្នរអាចលធវើការលសនើស៊ុំដរប្ារ់ានតាមរយៈ៖ 

- សាច់ប្ារ់ស៊ុទធ 
- មូលរបទនរ័ប្ត 
- ការលផ្ទរ(រន៊ុងប្សុរ) 
- ការលផ្ទរ(លប្ៅប្សុរ) 

៣.រញ្ចូ ល SWIFT Code ររស់ធនាារទទលួផ្ល,ល ម្ េះធនាារទទលួផ្ល,
អាសយដាា នធនាារទទលួផ្ល,ល ម្ េះគណនើទទលួផ្ល,លលខគណនើទទលួផ្ល,
ចំននួសាច់ប្ារ់លសនើដរ,និងលលខសំង្ហត់MTS។ 

៤.លពលលោរអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុងរញ្ចូ ន,ការលសនើដរប្ារ់ប្តូវានរញ្ចូ នលៅប្រុមហ ៊ុនមូលរប្ត។ 
 
សមាគ ល់៖លទធផ្លថ្នការលសនើស៊ុំនឹងប្តូវានល ល្ើយតរតាមរយៈសារលអ្ ចិប្តូនិច។ 

123456 
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ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៧.១ ការលសនើដំលណើ រការគណនើMTS 

១.លសនើដំលណើ រការគណនើMTS។ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៧ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ការលសនើដំលណើ រការគណនើMTS 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



៧.២ លតើអ្នរមានគណនើជួញដូរលទ? 

១.មាន។ 
២.មិនមាន។ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៧ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ការលសនើដំលណើ រការគណនើMTS 



៧.៣ លតើអ្នរមានគណនើជួញដូរលទ? > មាន 

ព័ត៌មានខាងលប្កាមលនេះប្តូវកតានច៊ុេះល ម្ េះជាមយួប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តររស់អ្នរ។ 
១.លប្ជើសលរ ើសប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តររស់អ្នរ។ 
២.រំលពញលលខអ្តតសញ្ជា ណវនិិលោគិនររស់អ្នរ។ 
៣.រំលពញលលខគណនើជញួដូរររស់អ្នរ។ 
៤.រំលពញល ម្ េះររស់អ្នរ។ 
៥.រំលពញថ្ងាកខឆ្ន ំរំំលណើ ត។ 
៦.លប្ជើសលរ ើសមលធោាយទំនារ់ទំនង(អ្៊ុើកម៉ែល/លលខទូរស័ពទ) 
៧.រំលពញអ្៊ុើកម៉ែល/លលខទូរស័ពទររស់អ្នរ។ 
៨.អ្េះអាងថាព័ត៌មានកដលានរំលពញខាងលលើពិតជាប្តឹមប្តូវ។ 
៩.ច៊ុចរ ូត៊ុងលដើមបើដារ់លសនើគណនើ MTS។ 

• រនាទ រ់មរអ្នរនឹងទទលួានតំណភាា រ់មយួតាមរយៈអ្៊ុើកម៉ែល/លលខទូរស័ពទ 
• ច៊ុចលលើតំណភាា រ់លនាេះលហើយអ្នរនឹងចូលលៅកាន់លរខខណឌ និងការអ្ន៊ុវតត
ចំល េះការលប្រើប្ាស់ប្រព័នធ MTS 

• យល់ប្ពមជាមយួលរខខណឌ និងការអ្ន៊ុវតតលនាេះ 
• ច៊ុងរញ្ច រ់អ្នរអាចរំណត់លលខរូដសមាា ត់និងចូលប្រព័នធជាលលើរដំរូង។ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៧ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ការលសនើដំលណើ រការគណនើMTS 
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ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ោក់ឈសនើ 



៧.៤ លតើអ្នរមានគណនើជួញដូរលទ? > មិនមាន 

១.ច៊ុចលលើតំណភាា រ់លនេះលដើមបើចូលលៅកាន់រញ្ា ើប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តទងំ១០កដលជា
សមាជិរររស់ផ្.ម.រ.។ 
២.ច៊ុចលលើតំណភាា រ់លនេះលដើមបើចូលលៅកាន់លគហទំព័រPhsarHun។ 
៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងលនេះលដើមបើទញយររមមវធិើPhsarHun លៅលលើApp Store។ 
៤.ច៊ុចរ ូត៊ុងលនេះលដើមបើទញយររមមវធិើPhsarHun លៅលលើGoogle Play Store។ 
 

 

1 

2 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 

៧ 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ការលសនើដំលណើ រការគណនើMTS 

  



ចំណា៖ំលដើមបើដំលណើ រការការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA),ដំរូងអ្នរប្តូវចាំច់
ទញយររមមវធិើGoogle Authentication ពើលលើApp StoreឬGoogle Play Store 
ដារ់លលើទូរស័ពទថ្ដ Smartphone ឬ Tablet ររស់អ្នរ។ 
 
រនាទ រ់មរអ្នរអាចប្តលរ់លៅកាន់MTS 
១.រនាទ រ់ពើចូលប្រព័នធលហើយ,ច៊ុចរ ូត៊ុងម៊ុ៉ឺន៊ុយខាងលប្កាមលដើមបើចូលលៅកាន់ការ
រង្ហា ញម៊ុ៉ឺន៊ុយទងំប្សុង។ 

៨.១ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំម៊ុ៉ឺន៊ុយ 

៨ 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ដារ់ដំលណើ រការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងការរំណត់លដើមបើចូលលៅកាន់ការរំណត់។ 

៨.២ ចូលលៅកានក់ាររំណត ់

8 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ដារ់ដំលណើ រការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) ៨ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.ច៊ុចរ ូត៊ុងចូលប្រព័នធលដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំចូលប្រព័នធ។ 

៨.៣ ចូលលៅកានផ់្ទទ ងំចូលប្រពន័ធ 

8 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ដារ់ដំលណើ រការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) ៨ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.រំណត់ការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ ថាលប្រើ។ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងលផ្្ើរលលខរូដលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមអ្៊ុើកម៉ែល។ 
៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងររាទ៊ុរលដើមបើររាទ៊ុរការរំណត់។ 
៤.ច៊ុេះល ម្ េះលលខរូដលផ្ទៀងផ្ទទ ត់កដលានលផ្្ើរមរអ្៊ុើកម៉ែល/លលខទូរស័ពទជាមយួរមមវធិើ
Google Authenticatorឬអ្នរអាចច៊ុចលលើតំណភាា រ់លនាេះលដើមបើរង្ហា ញ QR Code 
លហើយលប្រើរមមវធិើ Google Authenticatorលដើមបើលសកន QR Code លនាេះ។ 
 
***រចច៊ុរបននការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ លៅមិនទន់លប្រើជាមយួលលខទូរស័ពទាន
លៅល ើយ។ 

 

៨.៤ ការរំណតក់ារលផ្ទៀងផ្ទទ តត់ាមពើរលរខខណឌ  

8 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ដារ់ដំលណើ រការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) ៨ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

រង្ហា ញ 

រកា  ក 



១.លៅលពលការរំណត់ការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ រចួរាល់ រ ូត៊ុងBackup Code 
នឹងរង្ហា ញលៅលលើផ្ទទ ងំលអ្ប្រង់។ 
រំណត់ Backup Code ថាលប្រើ។ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងរង្ហា ញBackup Code លដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំ Backup Code។ 
៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងររាទ៊ុរលដើមបើររាទ៊ុរការរំណត់។ 

៨.៥ ការរំណត ់Backup Code ការលផ្ទៀងផ្ទទ តត់ាមពើរលរខខណឌ  

8 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ដារ់ដំលណើ រការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) ៨ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

រង្ហា ញ 

រកា  ក 



១.អ្នរអាចពិនិតយលមើលBackup CODE។ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងទញយរលដើមបើទញយរBackup CODE ជាឯរសារអ្តារទ។ 

ចំណា៖ំលលខរូដលនេះគ៉ឺសប្មារ់លប្រើជំនសួGoogle Authenticator។ 
វាមានប្រលោជន៍លៅលពលអ្នរមិនអាចចូលលៅ Google Authenticatorាន។
លលខរូដនើមយួៗអាចលប្រើានប្តឹមកតមតងរ៉ែ៊ុលណាណ េះ។ 

៣.ច៊ុចរ ូត៊ុងទទលួលលខរូដងមើលដើមបើដំលណើ រការ Backup CODEងមើ។ 

៨.៦ ការរញ្ជា រ់Backup CODE សំរារក់ារលផ្ទៀងផ្ទទ តត់ាមពើរលរខខណឌ  

8 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ដារ់ដំលណើ រការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) ៨ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

សូម្រកា  កឈលខកូ Backupឈន្ុះ 

ទាញយក 
ឈលខកូ ទាាំងឈន្ុះអាចឈប្រើាន្ប្តឹម្មតម្តងរ៉ែ ឈ ណ្ ុះ ឈលខកូ ភាា រ់ម្ក១០កនុងម្ួយកញ្ចរ់ ឈ ើយអ្នកអាចរឈងកើតឈលខកូ លមីាន្ប្គរ់ឈពល 
ន្ឹងឈធវើឲ្យឈលខកូ កនុងកញ្ចរ់ចាស់ម្ិន្ ាំឈណ្ើរការឈោយសវ័យប្រវតតិ 

រឈងកើតឈលខកូ លមី 



១.លប្ជើសលរ ើសប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តររស់អ្នរលហើយរញ្ចូ លល ម្ េះអ្នរលប្រើប្ាស់និងលលខ
រូដសមាា ត់លដើមបើចូលប្រព័នធ។ 

៨.៧ ការចូលប្រពន័ធ 

8 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ដារ់ដំលណើ រការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) ៨ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 



១.រញ្ចូ លលលខរូដសមាា ត់មយួដង (One-time Password – OTP) កដលានមរ
ពើរមមវធិើទូរស័ពទ(Google Authenticator)។ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងចូលប្រព័នធលដើមបើចូលប្រព័នធ។ 

៨.៨ ការចូលប្រពន័ធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ តត់ាមពើរលរខខណឌ  

8 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ដារ់ដំលណើ រការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) ៨ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ចូល 
វិធីឈសេងឈ ៀតឈ ើម្បីចូលប្រព័ន្ធ 

ចាកឈចញ 



១.លៅលពលអ្នរច៊ុចរ ូត៊ុង“វធិើលផ្សងលទៀតលដើមបើចូលប្រព័នធ”រ ូត៊ុងBackup Code និង
រ ូត៊ុងការច៊ុេះល ម្ េះOTPសារល ើងវញិនឹងរង្ហា ញ។ 
២.ច៊ុចរ ូត៊ុងBackup Code លដើមបើចូលលៅកាន់ផ្ទទ ងំរញ្ចូ លbackup code។ 
៣.អ្នរអាចច៊ុេះល ម្ េះOTPល ើងវញិលដាយច៊ុចរ ូត៊ុងច៊ុេះល ម្ េះOTPល ើងវញិ។ 

៨.៩ ការដារដំ់លណើ រការការចូលប្រពន័ធតាមរយៈBackup Code 
ការលផ្ទៀងផ្ទទ តត់ាមពើរលរខខណឌ  

8 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ដារ់ដំលណើ រការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) ៨ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ចូល 
វិធីឈសេងឈ ៀតឈ ើម្បីចូលប្រព័ន្ធ 

ចាកឈចញ 

ច ុះឈ ម្ ុះOTPឈ ើងវិញ 



1. រញ្ចូ ល Backup CODE។ 
អ្នរអាចលប្រើលលខរូដ Backup CODEណាមយួកដលានររាទ៊ុររនលងមរ
រន៊ុងររណើ អ្នរមិនអាចចូលGoogle Authenticator ាន។ 

២.ច៊ុចរ ូត៊ុងយល់ប្ពមលដើមបើចូលប្រព័នធ។ 

៨.១០ ការចូលប្រពន័ធតាមរយៈ Backup CODE ការលផ្ទៀងផ្ទទ តត់ាមពើរ 
លរខខណឌ  

8 

មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ដារ់ដំលណើ រការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) ៨ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ការឈសទៀងផ្ទទ ត់តាម្ពីរលកខខណ្ឌ  
ឈប្រើសឈរើសវិធីឈសេងឈ ៀតឈ ើម្បីចូលប្រព័ន្ធ 

ចូលប្រព័ន្ធឈោយឈប្រើ (៨ខទង់) 
យល់ប្ពម្ 



ចំណា៖ំការច៊ុេះល ម្ េះOTP ល ើងវញិគ៉ឺលប្រើលៅលពល៖ 
• រមមវធិើ Google Authenticatorររស់អ្នរមិនអាចដំលណើ រការានឬ 
• អ្នរមិនានលធវើការច៊ុេះល ម្ េះលលខរូដលផ្ទៀងផ្ទទ ត់ឬលសកនQR Code កដល
អ្នរទទលួានតាមរយៈអ្៊ុើកម៉ែល/លលខទូរស័ពទលៅលពលអ្នរដំលណើ រការការ
លផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ ជាលលើរដំរូង។ 

 
១.ច៊ុចរ ូត៊ុង“លផ្្ើរលលខរូដរញ្ជា រ់តាមរយៈអ្៊ុើកម៉ែល”លដើមបើលផ្្ើរលលខរូដមតងលទៀត។ 
២.ច៊ុេះល ម្ េះល ើងវញិ នូវលលខរូដលផ្ទៀងផ្ទទ ត់កដលានលផ្្ើរលៅអ្៊ុើកម៉ែលឬលលខទូរស័ពទ
ជាមយួរមមវធិើទូរស័ពទ(Google Authenticator)។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៨.១១ ការច៊ុេះល ម្ េះOTP ល ើងវញិ 
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មគគ៊ុលទសរ៍លប្រើប្ាស់ប្រព័នធជួញដូរចល័ត 
រលរៀរថ្នការលប្រើប្ាស់ម៊ុខង្ហរសំខាន់ៗ 
ដារ់ដំលណើ រការចូលប្រព័នធតាមការលផ្ទៀងផ្ទទ ត់តាមពើរលរខខណឌ (TFA) ៨ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ប្រុមហ ៊ុនមូលរប្តរខគ 

ប្រសិន្ឈរើអ្នកច ចឈសញើឈលខកូ ឈសទៀងផ្ទទ ត់តាម្អ្ ីមម្៉ែល អ្នកន្ឹងម្ិន្អាចឈប្រើប្ាស់OTPម លមាន្ប្ារ់ ឈ ើយអ្នកចាាំាច់
ប្តូវច ុះឈ ម្ ុះឈលខកូ ឈសទៀងផ្ទទ ត់ឈ ើងវិញ។ 

ឈសញើឈលខកូ ឈសទៀងផ្ទទ ត់តាម្អ្ ីមម្៉ែល 

ឈប្រើសឈរើសវិធីឈសេងឈ ៀតឈ ើម្បីចូលប្រព័ន្ធ 

ការឈសទៀងផ្ទទ ត់តាម្ពីរលកខខណ្ឌ  




