
ប្រព័ន្ធច ុះរញ្ជអីាជីវកម្មតាម្ថ្នា លរច្ចេកវយាព័តព័ាន ន្
Online Business Registration Service
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«រដ្ឋា ភិបាលឌីជ្ីថ្លោេួអងគជ្ំរដញកំតណី្នថ្មី តាមរយៈការបតងកីនច្ំណូ្លរដា និងការកាេ់
បនថយតពលតវលា ការងារសាួ ន ច្ំណាយាធារណ្ៈ និងផលប៉ាុះពាល់បរាិថ ន ប្ពមទងំ

សប្មួលការផ្លា ស់បូ្រទិនាន័យ រវាងប្កសួងាថ ប័ន និងរហូំរការងាររដាបាល»
សច្ម្េចអគ្គម្ហាច្សនារាីច្ាច្ោ ហ  ន្ សសន្

“Digital government is a driver for new growth by increasing state revenue and reducing time, 

duplicate work, public spending, and environmental impact, as well as facilitating administrative 

workflows and the exchange of data among ministries and institutions.” 

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen
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សកម្មភាពអាាយភាពម្ួយនន្យ ាធសាស្តសរាី ៦
One Priority Action of Strategy 6

តធវីឱ្យប្បតសរីថ្នា លច្ដុះបញ្ជ ីអាជី្វកមមរមួ តដីមបផ្ីល់តសវាប្ច្កតច្ញចូ្លផេមយួ ដល់ធដរកិច្ចតលីការងារច្ដុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជ្ជកមម ច្ដុះបញ្ជ ីគតប្មងវនិិតោគនិងទិនាន័យសប្មប់អាកវនិិតោគ ច្ដុះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ ច្ដុះបញ្ជ ិការកមមករ
និតោជិ្េ តសាីសដំអាោា បណ្ណ វញិ្ហា បនបប្េ និងលិខិេអនដញ្ហា េពាក់ព័នធ សំតៅសប្មួលដល់ការបតងកីេនិងការ
តធវីធដរកិច្ច។

Enhance the integrated Online Business Registration platform to provide a one-stop

service for businesses on business registration, investment project registration and data

for investors, tax registration, employment registration, and application for relevant

licenses, certificates, and permits, thus facilitating the establishment and conduct of

businesses.

ទំពរ័ទី / Page 5



Ministry of Commerce General Department 

of Taxation

Ministry of Labour and 

Vocational Training

1 2 3

ទិនានយ័រូបវនតបដគគល
Personal Data

ទិនានយ័រូបវនតបដគគល
Personal Data

ទិនានយ័រូបវនតបដគគល
Personal Data

ទិនានយ័អាជី្វកមម
Business Data

ទិនានយ័ារតពីពនធ
Tax Data

ទិនានយ័ការងារ
Employment Data

4 5 6

ន្ីាយវយធីចាសន់ន្ការច ុះរញ្ជអីាជីវកម្មច្ៅកម្ព ោ
Previous Procedure for Business Registration in Cambodia 
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ប្កសងួ-ាថ បន័

អាកច្ដុះបញ្ជ ី

មន្តនតបី្េួេពិនិេយ

រញ្ហា ប្រឈម្
Challenges

• ព័េ៌មនមិនមនសងគេិភាព
• មិនមនប្បព័នធតាមដ្ឋនច្ាស់លាស់
• ប្បព័នធដ្ឋច់្តដ្ឋយផែកពីគ្នា
• មិនមនយនតការតលីកទឹកចិ្េតឱ្យច្ដុះបញ្ជ ី
ប្គប់ប្កសួង-ាថ ប័នផដលេប្មវូ

• មិនមនយនតការគ្នបំ្ទរមួ
• នីេិវធីិសមដគាម ញ
• ចំ្ណាយតពលយូរ និងប្បាក់កាសតប្ចី្ន

• ការងារារតែងីវញិដផដលៗ
• ចំ្ណាយតពលតវលាប្េួេពិនិេយយូរ
តដ្ឋយារអវេតមនននបតច្ចកវទិា

• ប្េួេពិនិេយឯការរូបវនត
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• Inconsistent information

• No monitoring system

• Fragmented system

• No mechanism to 

encourage registration of 

required 

ministries/institution

• No central support 

mechanism

• Complicated procedure

• Take time and money

• Repetitive procedure

• Take time to review due 

to the absence of 

technology

• Physical file review 



សប្មួលការច្ដុះបញ្ជ ីអាជី្វកមម ទងំ
នីេិវធីិ, តពលតវលា និងការច្ំណាយ

តលីកនប្មតសវា
Support business registration in 

terms of procedures, time and 

fees 

យនតការគ្នបំ្ទរមួ និងអនឡាញ
Online, central support 

mechanism

Single ID សប្មប់សមគ ល់
ប្កុមហ ដនផដលច្ដុះបញ្ជ ីតៅកាដង
ប្ច្វា៉ា ក់ននការច្ដុះបញ្ជ ីទងំមូល

Single ID to identify companies 

listed in the entire registration 
procedure

ដំច្ ុះប្សាយ៖ ប្រព័ន្ធច ុះរញ្ជអីាជីវកម្ម តាម្ថ្នា លរច្ចេកវយាព័តព័ាន ន្
Solution: Online Business Registration System

ការចាប់យកបតច្ចកវទិាឌីជី្ថ្លោសាូលននការផកទប្មង់
Embracing digital technology at the core of the transformation

សងគេិភាពននទិនាន័យ និងប្បព័នធ
តាមដ្ឋន

Consistency of data and 

monitoring system
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ដ្ឋក់ដំតណី្រការោផាូវការតៅនថ្ៃទី ១៥ ផខមិថ្ដន្ទ ឆ្ា ំ
២០២០
Launched on June 15, 2020 

ច្ំនួនប្កុមហ ដនច្ដុះបញ្ជ ី ១២ ៨០៣
Companies registered 12,803

ច្ំនួនបប្មុងទដកន្ទមករណ៍្ប្កុមហ ដន ៩ ៣៣៨ 
Name reservation 9,338

តដីមទដនច្ដុះបញ្ជ ីសរដប (ោតរៀល)
១៧ ២៥៣ ០៩៧ ៣៣០ ០០០
Investment capital (KHR) 

17,253,097,330,000 Riel

ដ្ឋក់ដំតណី្រការោផាូវការតៅនថ្ៃទី ០១ ផខកញ្ហា  ឆ្ា ២ំ០២១
Launched on September 1, 2021

ច្ំនួនប្កុមហ ដនច្ដុះបញ្ជ ី (តាមប្កសួង)
Companies registered (by ministry):

• ប្កសួងឧសាហកមម វទិាាន្តសត បតច្ចកវទិា និងនវានដវេតន៍ ៣
/ (MISTI) (3) 

• ប្កសួងតទសច្រណ៍្ ២៨ / (MOT) (28) 

• និយេ័ករអាជ្ីវកមមអច្លនវេថដ និងបញ្ហច នំនអាោា ធរតសវាកមម
ហរិញ្ាវេថដមិនផមនធន្ទគ្នរ ២៣ / (NBFSA) (23) 

• ប្កសួងនប្បសណី្យ ៍និងទូរគមន្ទគមន៍ ៧៥ / (MPTC) (75) 

ដំណាក់កាលទី ១
Phase 1

ដំណាក់កាលទី ២
Phase 2

គិេប្េឹមនថ្ៃទី២៩ ផខមីន្ទ ឆ្ា ២ំ០២២ /As of March 29, 2022
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ប្បព័នធអនឡាញតពញតលញ
Online Procedure

បង់ប្បាក់អនឡាញ និង
កនប្មតសវាច្ដុះជ្េិ ៤០%*

40% off online payments 

and fees*

ទទួលបានវញិ្ហា បនបប្េ
ឌីជ្ីថ្ល
Digital certificates 

តប្បីប្បាស់រយៈតពលផេ ៨ 
នថ្ៃនននថ្ៃតធវកីារ*
8-working-day review 

period*

ច្ដុះបញ្ជ ីោកញ្ច ប់
Packaged registration

អាថប្រច្ោជន្៍នន្ប្រព័ន្ធច ុះរញ្ជអីាជីវកម្ម តាម្ថ្នា លរច្ចេកវយាព័តព័ាន ន្
Benefits of the Online Business Registration System
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* ដំណាកក់ាលទី ១ / Phase 1



សែន្ការរនាា រ់
Next Plan
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សហការោម្ួយ
Collaborated with
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សមូ្អរគ្ ណ!
Thank you!

ទំពរ័ទី / Page 14


