ប្ពុះរាជាណាចប្ក្ក្ម្ពជា
ជារិ ាសនា ស្រពុះមហាកសស្ររ

3

ប្ក្េួងសេដឋក្ិចេ និង ហិរញ្ញ វតថ

ថ្ងៃពុធ ៩ រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នឆ្
ាំ ូ វល ស្ររីស័ក ព.ស. ២៥៦៥
ោជធានីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០២១

ការដាក្់ដសំ

សេចក្ដីប្រកាេព័តមា
៌ នេដព
ី ី

ើ រការជាផ្លវការនូ
វប្រព័នច
ធ ុះរញ្ជ អា
ី ជីវក្ម្ម
ូ

តាម្ថ្នាលរសចេក្វិទ្យាព័ត៌មាន ដំណាក្់កាលទ្យី២

3
វ ិស័យបរចេកវ ិទាឌជ
ី ីងល បានក្លលយរៅជាខននកមួយដ៏សាំខាន់ថ្នជីវ ិររស់រៅស្របចាំថ្ងៃរបស់មនុសស នង
ិ បាន

នតលន
់ ូ វក្លលានុ វរតភាពងមី កនុងក្លរជាំរុញរសដឋកិចេជារិឱ្យក្លន់ខរមានកាំរណីនធុ រកិចេ, បរងកីនស្របសិទធភាព នង
ិ នលិរភាពែពស់ និងរធវីឱ្យបរយាក្លសស្របកួ
រស្របខជងថ្នរសដឋកិចេជារិក្លន់ខរស្របរសីររ
ិ
ចិរតទុកដ្ឋក់ែស
ព ់ពីសាំណាក់ស្របមុែោជរដ្ឋឋភ្ិបាល

ង
ី ជាងមុន។ ឈររលីមូលដ្ឋឋនយក-

េសម្ដចអគ្គម្ហាសេនារតីសតសជា

ហន

សេន

នាយក្រដឋម្ន្តនរីននប្ពុះរាជាណាចប្ក្ក្ម្ពជា ោជរដ្ឋឋភ្បា
ិ លកមពុជាបានដ្ឋក់ឱ្យដរាំ ណីរក្លរជានលូវក្លរនូវស្របព័នធ
ចុុះបញ្ជ ីអាជីវកមមតាមថ្ននលបរចេកវ ិទាព័រ៌មាន ដាំណាក់ក្លលទី ១ ក្លលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិងុនា ឆ្ន២
ាំ ០២០ កនលងរៅ

រដីមបន
ី តល់ភាពងាយស្រសួលដល់ធុរជនកនុងក្លរចុុះបញ្ជ ីអាជីវកមម រដ្ឋយចាំណាយរពលរវលា និងងវ ិក្លរិចជាងមុន នង
ិ

រធវរី ង
ួ ៣ រួមមាន ស្រកសួងពាណិជជកមម, អគ្គនាយកដ្ឋឋន
ី ជាកញ្េ ប់តាមនរ
ី វិ ិធអ
ី នឡាញជាមួយស្រកសួង-ាាប័នចាំនន
ពនធដ្ឋរ នង
្ លវ ិជាជជីវៈ ។ ស្រកុមហុនខដលចង់ចុុះបញ្ជ ីជាគ្រស្រមាងមានលកខណៈសមបរតិ
ិ ស្រកសួងក្លរងារនិងបណុ ្ ុះបណា

ាំ
ស្រគ្ប់ស្រាន់ ក៏អាចដ្ឋក់រសនីតាមអនឡាញបាន ជាមួយស្រកុមស្របឹកាអភ្ិវឌឍន៍កមពុជា។ រទៀររារ កនុងដណា
ក់ក្លលទ១
ី
រនុះ ក៏មានកច
ិ េសហក្លរនតល់ទន
ិ នន័យបុគ្គលពស្រី កសួងមហាថ្នៃនងខដរ។

រដីមបប
ី រងកីនបទពិរាធន៍ និងពស្រងីកវ ិាលភាពរស្របីស្របាស់របស់ធុរជនឱ្យបានក្លន់ខរលអនិងងាយស្រសួលជាង

មុនខងមមួយកស្រមិររទៀរ ោជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជាបានស្របក្លសដ្ឋក់ដាំរណីរក្លរជានលូវក្លរនូ វ "ស្របព័ នធចុុះបញ្ជ ី អាជីវ-

កមមតាមថ្ននលបរចេកវ ិទាព័រ៌មាន ដាំណាក់ក្លលទ២
ាំ ០២១ រវលារមា៉ោង ៩:០០ ស្រពក
ី " នាថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្ន២
ឹ រស្រក្លម
អធិបរីភាពដ៏ែពង់ែពស់របស់ ឯក្ឧតរម្អគ្គរ
រដឋម្ន្តនរីប្ក្េួងសេដឋក្ិចេនិងហិរញ្ញ វតថ

ឌ ិ តេភាចារយ អូន ព័នធម្នីរ ័តា ឧរនាយក្រដឋម្ន្តនរី

។

កមមវ ិធីស្ររូវបានចក់នាយបនតផ្ទៃល់តាមរយៈទាំព័ររហវសបុ ក

ាំងឺកូវ ីដ-១៩។
របស់ស្រកសួងរសដឋកច
កោលដ្ឋលថ្នជ
ិ េនង
ិ ហរិ ញ្ាវរាុ ស្រសបរៅតាមបរបទថ្នក្លររ
ិ
ី
ទំព័រទី
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រៅកនុងដាំណាក់ក្លលទី ២ រនុះ ស្រកសួង-ាាប័នចូលរួមចាំនន
ួ ៤ បខនាមរទៀរ រួមមានស្រកសួងឧសាហកមម វ ិទា-

ាស្រសត បរចេកវ ិទា និងនវានុវរតន៍, ស្រកសួងរទសចរណ៍, ស្រកសួងថ្ស្របសណីយ៍ និងទូរគ្មនាគ្មន៍ និងអាជាាធររសវា

ហរិ ញ្ាវរាុមន
ិ ខមនធនាារ។ ធុរជនអាចរសនស
ី ុាំ (១) ស្របក្លសស្ព
ី ក្ល
ី របរងកីរសហស្រាសធុនរូចនង
ិ មធយម (២) អាជាាបណណរទសចរណ៍សស្រមាប់ក្លររទសចរណ
៍ នង
ឋ ារី
ិ ភានក់ងាររទសចរណ៍ (៣) អាជាាបណណរទសចរណ៍សស្រមាប់សណា

រសវាានក់រៅរទសចរណ៍ (៤) អាជាាបណណរទសចរណ៍សស្រមាប់រភាជនីយដ្ឋឋន អាហារដ្ឋឋនរទសចរណ៍ (៥) អាជាាបណណ/វ ិញ្ញាបនបស្ររ/លែ
ិ រ
ិ អនុញ្ញារបាំរពញស្របរប
ិ រតក្ល
ិ ររលីវ ិស័យបរចេកវ ិទាគ្មនាគ្មន៍នង
ិ ព័រ៌មាន (ICT) (៦)

អាជាាបណណ/វ ិញ្ញាបនបស្ររ/លិែិរអនុញ្ញារបាំរពញស្របរិបរតិក្លររលីវ ិស័យថ្ស្របសណីយ៍ (៧) អាជាាបណណអាជីវកមមបញ្ញេ ាំ
និង (៨) អាជាាបណណអាជីវកមមស្របារិរភាគ្រដ្ឋយអនុបបទាន។

ដូ ចានរៅនឹងក្លរចុុះបញ្ជ ី អាជីវកមមតាមថ្ននលបរចេកវ ិទាព័រ៌មាន ដាំណាក់ក្លលទី១ ខដរ, ធុ រជនអាចរសនី

សុាំអាជាាបណណ /វ ិញ្ញាបនបស្ររ/លិែិរអនុ ញ្ញារ/ស្របក្លសបរងកីរខាងរលី

តាមអនឡាញ

តាមរយៈរគ្ហទាំព័រ

ាំ ញ រួចចូលរស្របីស្របាស់
www.registrationservices.gov.kh ឬរគ្ហទាំព័រចុុះបញ្ជ ីអាជីវកមមរបស់ស្រកសួង-ាាប័នជនា
(Login) រដ្ឋយរស្របគ្
ី ណនីកមមវ ិធទ
ី ូរស័ពៃ CamDigiKey, រធវក្ល
ី របង់ស្របាក់អនឡាញ នង
ិ ទទួលបាននូវអាជាាបណណ/
់ ជ
វ ិញ្ញាបនបស្ររ/លែ
ី លខដលមានសុពលភាពស្រសបចាប់រពញរលញ
ី ជាទស្រមងឌ
ិ រ
ិ អនុញ្ញារ/ស្របក្លសបរងករ
ី ង

នង
ិ

អាចយករៅរស្របីស្របាស់ជានលូវក្លរបាន។ កនុងករណីខដលធុរជនបានរធវីក្លរចុុះបញ្ជ ីអាជីវកមមរស្រក្លយថ្ងៃទី១៥ ខែមិងុនា

ឆ្ន២
ាំ ០២១ តាមរយៈថ្ននលបរចេកវ ិទាព័រ៌មាន ជាមួយស្រកសួងពាណិជជកមម អគ្គនាយកដ្ឋឋនពនធដ្ឋរ នង
ិ ស្រកសួងក្លរងារ
នង
្ លវ ិជាជជវី ៈរៅកនុងដាំណាក់ក្លលទ១
ិ បណុ ្ ុះបណា
ី ឬនរងលរួម (Single Portal) រួចរហយ
ី , ធុរជននង
ឹ មន
ិ
ចាំបាច់វាយបញ្េូ លព័រ៌មានខដលធាលប់បានវាយបញ្េូ លរហយ
ី កនុងនរងលរួម (Single Portal) រៅដាំណាក់ក្លលទី
១ រទៀររនាុះរទ ធុរជនស្រាន់ខរវាយបញ្េូ លរលែសមាគល់អរតសញ្ញាណសហស្រាស (Single ID) ខដលទទួលបាន

ពី Single Portal រនាុះព័រ៌មានខដលធាលប់បានបញ្េូ លកនុងក្លរចុុះបញ្ជ ីកនលងមក នង
ឹ បងាាញរលពា
ី កយរសនីសុាំថ្ន
ដាំណាក់ក្លលទី២ រដ្ឋយសវ័យស្របវរតិ។

រយៈរពលស្ររួរពិនិរយរលីពាកយរសនីសុាំនីមួយៗ ស្ររូវបានក្លរ់បនាយ និងកាំណរ់ដូចខាងរស្រក្លម ៖

ស្រកសួង-ាាប័ន

ស្រកសួងឧសាហកមម
វ ិទាាស្រសត

អាជាាបណណ/វ ិញ្ញាបនបស្ររ/លិែិរអនុញ្ញារ/
ស្របក្លសបរងករ
ី

ស្របក្លសស្ព
ី ីក្លរបរងកីរសហស្រាសធុនរូច

បរចេក- និងមធយម

វ ិទា និងនវានុវរតន៍

ស្រកសួងរទសចរណ៍

- អាជាាបណណរទសចរណ៍សស្រមាប់ក្លរ ី
រទសចរណ៍ និងភានក់ងាររទសចរណ៍
- អាជាាបណណរទសចរណ៍សស្រមាប់

សណា
ឋ ារ នង
ិ រសវាានក់រៅរទសចរណ៍
- អាជាាបណណរទសចរណ៍សស្រមាប់
ទំព័រទី
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រយៈរពល

រយៈរពល

ស្ររួរពិនិរយចស់

ស្ររួរពិនិរយងមី

ថ្ងៃរធវីក្លរ

ថ្ងៃរធវីក្លរ

២៨ ថ្ងៃថ្ន

៧ ថ្ងៃថ្ន

ថ្ងៃរធវីក្លរ

ថ្ងៃរធវីក្លរ

១៥ ថ្ងៃថ្ន

៣ ថ្ងៃថ្ន

ស្រកសួងថ្ស្របសណីយ៍
នង
ិ ទូរគ្មនាគ្មន៍

អាជាាធររសវាហរិ ញ្ា
វរាុមិនខមនធនាារ

រភាជនីយដ្ឋឋន អាហារដ្ឋឋនរទសចរណ៍

- ក្លរអនុញ្ញារបាំរពញស្របរប
ិ រតក្ល
ិ ររលវី ិស័យ
បរចេកវ ិទាគ្មនាគ្មន៍នង
ិ ព័រ៌មាន(ICT)

- ក្លរអនុញ្ញារបាំរពញស្របរិបរតិក្លររលីវ ិស័យ
ថ្ស្របសណីយ៍

- អាជាាបណណអាជីវកមមបញ្ញេ ាំ

- អាជាាបណណអាជីវកមមស្របារិរភាគ្រដ្ឋយ
អនុបបទាន

គ្ួរបញ្ញជក់នងខដរថ្ន

៣០ ថ្ងៃថ្ន

៧ ថ្ងៃថ្ន

ថ្ងៃរធវក្ល
ី រ

ថ្ងៃរធវក្ល
ី រ

៣០ ថ្ងៃថ្ន

៧ ថ្ងៃថ្ន

ថ្ងៃរធវីក្លរ

ថ្ងៃរធវីក្លរ

ស្របរិបរតិក្លរសវ័យស្របវរតិថ្នក្លរទាញយកទិននន័យរបស់ស្រកុមហុន/សហស្រាសពីថ្ននល

ដាំណាក់ក្លលទ១
្ ន
ី មកថ្ននលដាំណាក់ក្លលទ២
ី ជាសមទ
ិ ធនលថ្នក្លរផ្ទលស់បូ រទ
ិ នន័យរវាងស្របព័នធបរចេកវ ិទាព័រ៌មាន
របស់ស្រកសួង-ាាប័នពាក់ពន
័ ធ តាមរយៈថ្ននលផ្ទលស់បូ រទ
្ ិននន័យកមពុជា (CamDX)។ ក្លរណ៍រនុះ មិនស្ររឹមខរបរងកីន
បទពិរាធន៍ថ្នក្លររស្របីស្របាស់ឱ្យក្លន់ខរមានលកខណៈងាយស្រសួលជាងមុន សស្រមាប់ធុរជនកនុងក្លរបាំរពញពាកយរសនី

សុាំខរប៉ោុរណាណុះរទ ប៉ោុខនតក៏ជាបចេ័យវ ិជជមានខដលអនុញ្ញារឱ្យស្រកសួង-ាាប័នអាចក្លរ់បនាយរយៈរពលស្ររួរពន
ិ រ
ិ យពាកយ
រសនីសុាំ និងធានាបានថ្នទន
ន ័យរបស់ស្រកុមហុន/សហស្រាសរៅស្រគ្ប់ស្រកសួង-ាាប័នមានសងគរភា
ិ ន
ិ ពនងខដរ។ សមិទធនលរនុះ

គ្ឺជាក្លររបាុះជាំហានដ៏សខា
ាំ ន់សស្រមាប់ោជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជា

កនុងក្លរសរស្រមចបាននូវចកខុវ ិស័យកាង

សងគម នង
ិ រសដឋកច
ិ េឌជ
ី ីងលដ៏រស់ររវ ីក រដ្ឋយរស្របស្រី បាស់បរចេកវ ិទាជាសនូលថ្នក្លរអនុវរតក្លរងារ។
ជាមួយនឹងក្លររស្រមង់ទិស និងក្លរយកចិរតទុកដ្ឋក់ែពស់ពី ឯក្ឧតរម្អគ្គរ

នាយក្រដឋម្ន្តនរី រដឋម្ន្តនរីប្ក្េួងសេដឋក្ិចេ និងហិរញ្ញ វតថ

ឌ ិ តេភាចារយ ឧរ-

ស្របព័នធចុុះបញ្ជ ីអាជីវកមមតាមថ្ននលបរចេកវ ិទា

ាំ
ព័រ៌មាន ដណា
ក់ក្លលទី ២ ជាសមទ
េ រ
ិ ធនលថ្នកច
ិ ែ
ិ ែាំស្របង
ឹ ខស្របងរបស់ស្រកុមក្លរងារអនតរស្រកសួងររៀបចាំក្លរចុុះបញ្ជ ី
តាមស្របព័នធបរចេកវ ិទាព័រមា
៌ ន

និងមានក្លរចូលរួមយា៉ោងសស្រាក់សស្រាាំ

និងកិចេសហក្លរខដលមិនអាចែវុះបាន

របស់ស្រកសួង-ាាប័នចូលរួម ដូចជា ស្រកសួងឧសាហកមម វ ិទាាស្រសត បរចេកវ ិទា និងនវានុវរតន៍, ស្រកសួងរទសចរណ៍
ស្រកសួងថ្ស្របសណីយ៍ នង
័ ករអាជីវកមមអចលនវរាុនង
ិ ទូរគ្មនាគ្មន៍ នង
ិ នយ
ិ រ
ិ បញ្ញេថ្ាំ នអាជាាធររសវាហរិ ញ្ាវរាុមន
ិ ខមនធនាារ ។ ជាជាំហានបនាៃប់, ស្រកុមក្លរងារនឹងបនតអភ្ិវឌឍរៅរលីថ្ននលបរចេកវ ិទាព័រមា
៌ នរនុះជាមួយស្រកសួង-

ាំ ញបខនាមរទៀរ រដីមបដ្ឋ
ាាប័នជនា
ី ក់ឱ្យដាំរណីរក្លរនូវដាំណាក់ក្លលបនាៃប់ ខដលអនុញ្ញារឱ្យធុរជនអាចរសនីសុាំអាជាាបណណ/វ ិញ្ញាបនបស្ររ/លែ
ិ រ
ិ អនុញ្ញារ/ស្របក្លសបរងកីរតាមជាំនាញរនសងៗរទៀរ នារពលអនាគ្របាននងខដរ ៕

3
ទំព័រទី

3 នៃ ៣

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
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ព្រសួងសសដ្ឋរិចច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

Phnom Penh, September 1, 2021
PRESS RELEASE
The Official Launch of the Business Registration System
on Information Technology Platform Phase 2

3
Digital technology has become an integral part of our daily life and has offered new
opportunities in leveraging the national economic growth by bringing in businesses,
increasing efficiency and productivity, and promoting economic competitiveness. Under
the attentive supervision of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN Sen, Prime
Minister of the Kingdom of Cambodia, the Business Registration System on Information
Technology Platform (OBR) Phase 1 was officially launched on June 15, 2020 with the
aim of easing the business registration process through time and fees reduction, and shifting
to online, packaged registration procedure with the Ministry of Commerce, the General
Department of Taxation, and the Ministry of Labour and Vocational Training.
Additionally, companies can be registered as a Qualified Investment Project online, with
the Council for the Development of Cambodia. In this Phase 1 too, the Ministry of Interior
also participated in sharing individual’s data.
To enhance the quality of user experience and to expand the scope, the OBR Phase
2 was officially launched on September 1, 2021 at 9am, presiding over by His Excellency
Dr. AUN Pornmoniroth, Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance.
Due to the Covid-19 pandemic, the event was virtually lived on the “Ministry of Economy
and Finance” Facebook page. Collaborated with the Ministry of Industry, Science,
Technology and Innovation, the Ministry of Tourism, the Ministry of Posts and
Telecommunications and the Non-Banking Financial Services Authority, through the OBR
Phase 2, users can apply for: (1) Prakas to Establish Small and Medium Enterprise, (2)
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Tour Operator and Travel Agent Tourism License, (3) Hotel and Accommodation Service
Tourism License, (4) Restaurant Tourism License, (5) License/Certificate/Permit to
Operate in ICT Sector, (6) License/Certificate/Permit to Operate in Post Sector, (7) Pawn
Business License, and (8) Transfer-of-Title Business License.
Similar to the OBR Phase 1, users can now apply for specialized licenses online. To
be able to apply, users need to visit www.registrationservices.gov.kh or the websites of the
relevant ministries/institutions, login by using the CamDigiKey mobile application, pay
online, and obtain a legally-valid, digital license/certificate/permit/Prakas. Users who have
registered their business after June 15, 2020 through the OBR Phase I portal (also known
as Single Portal), are not required to fill information that they used to fill on the Single
Portal. Once input the Single ID of the company or enterprise obtained from the Single
Portal, information will be automatically filled out on the Phase 2 application. Furthermore,
the review period has been reduced and set as follows:
Review period Review period
Ministries/
Licenses/Certificates/
prior to OBR for OBR Phase
Institutions
Permit/Prakas
Phase 2
2
Ministry of
Industry, Science, - Prakas to Establish Small
15 working
3 working days
Technology and
and Medium Enterprise
days
Innovation
- Tour Operator and Travel
Agent Tourism License
- Hotel and
Ministry of
28 working
Accommodation Service
7 working days
Tourism
days
Tourism License
- Restaurant Tourism
License
- License/Certificate/Permit
Ministry of Post
to Operate in ICT Sector
30 working
and
7 working days
- License/Certificate/Permit
days
Communications
to Operate in Post Sector
Non-Bank
- Pawn Business License
30 working
Financial Services - Transfer-of-Title Business
7 working days
days
Authority
License
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The spontaneous data exchange between OBR Phase 1 and Phase 2 is made possible
by the data exchange between relevant ministries/institutions on the Cambodia Data
Exchange Platform (CamDX). This does not only foster better user experience in filling
out the application form but also stands as the positive feature that allows relevant
ministries/institutions to reduce the review period and to ensure data consistency across
relevant ministries/institutions. This is a crucial course of action taken by the Royal
Government of Cambodia, in realizing the vision of building a vibrant digital society and
economy by using technology as a core of the implementation.
The official launch of Online Business Registration Phase 2 would not be possible
without the attentive orientation and supervision of His Excellency Dr. AUN
Pornmoniroth, Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance and the
collective efforts of the inter-ministerial working group and the vigorous participation of
the participating ministries, namely the Ministry of Industry, Science, Technology and
Innovation, the Ministry of Tourism, the Ministry of Post and Telecommunications and the
Real Estate Business and Pawnshop Regulator of the Non-Bank Financial Services
Authority. For the next step, the working group will continue to work with other relevant
ministries/institutions to further expand the scope of the OBR platform to later phases by
enabling users to apply for other specialized licenses in the near future.
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