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េសៀវេ�មគ��េទសក៍



ហាមថតចម្លង

រក្សាសិទ្ិឆ្នា  ំ២០២០ ដោយកក្សួងដសដ្ឋកិ្ច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ

រក្សាសិទ្ិក្រប់យ៉ា ង

ដោះពថុម្ពផ្សាយដោយកក្សួងដសដ្ឋកិ្ច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ

ផ្្ល�វដ�ខ ៩២ សង្កាា ត់វតតភ្នំនាំ ខណ្ឌឌ ដ�នដពញ

រាជធានីភ្នំនាំដពញ កបដទសក្ម្ពថុជា

ការបោះពុម្ពប�ើកដំបូង



មាតិកា

ផ្នែ�ែកទីី ១ ព័ត៌មានទ�ដ�  ០៤

 ដហតថុអ្វីីីកតូវចថុះបញីីអាជីវក្មម? ០៤
 ទិដ្ឋភាពរមួនៃនការចថុះបញីីអាជីវក្មមតាមនីតិវធិីីចាស់ និងថមី ០៥
 ទកមង់សហក�ស ០៧
 កបដភ្នំទអ្វីនាក្ជាប់ពន្  ០៩
 ឯក្សារភីាប់ ១១
 តនៃម្លដសវាចថុះបញីីអាជីវក្មម ១៤

ផ្នែ�ែកទីី ២  ចថុះបញីីអាជីវក្មមអ្វីនាក្តាមថ្នានា �បដច្ចក្វទិាព័ត៌មាន ១៦

 ដំដណី្ឌរការចថុះបញីីអាជីវក្មមតាមថ្នានា �បដច្ចក្វទិាព័ត៌មាន ១៦
 ដសវាក្មមដផ្េងដទៀតដក�ពីការចថុះបញីីអាជីវក្មម  ២៨
 ជំនួយបន្ថែន្ម ២៩



៤

ព័ត៌មានទីូប�

ផ្នែ�ែកទីី ១

០៣
ទទួ�ោនការ�ពំារ 

តាមផ្្ល�វចាប់

០២
ដជៀសវាងការផាក្ពិនយ័ដផ្េងៗ 

និងការតកមូវឱ្យយបិទទី្វារ 
អាជីវក្មម

០១
បដងាីតអ្វីតតសញ្ញា្ញ ណ្ឌផាា �់ខ្លួន

សកមាប់អាជីវក្មមអ្វីនាក្

ប�តុអ្វីីីត្រូតូវចុះុះបញ្ជីីីអាជីីវកមម?



៥

០៥
ជួយសកមួ�ដ�់ការទទួ�ក្ម្ចីកោក្់ពីធីនា�រ 

និងការវនិិដយ្រពីវនិិដយ្រិន

០៧
បំដពញកាតពីកិ្ច្ចជាព�រដ្ឋដកកាមចាប ់

និងបទបបញ្ញតតិនៃនកបដទសក្ម្ពថុជា

០៦
ទទួ�ោនអ្វីត្កបដយជន៍ដផ្េងៗសកមាប ់

និដយជិតរបស់អ្វីនាក្ពីដបឡាជាតិ 
របបសនតិសថុខសងគម

០៤
ទ្វាក្់ទ្វាញអ្វីតិថិជន (កក្ុមហុថុនធីំ) ន្ថែដ�បញី្ញា 
ទិញក្នាថុងទំហធំីំ ដកពាះ�ម នកក្ុមហុថុនធីំណាចង់ 
រក្សថុជីាមយួអាជវីក្មមន្ថែដ�មិនចថុះបញីីដនាះដទ

ទីិដ្ឋភាពរួមននការចុះុះបញ្ជីីីអាជីីវកមម 
តាមនីតិវិធីចាស់ និងថមី

 ការចថុ ះបញីីអាជីវក្មមមួយអាចពាក់្ព័ន្
ជាមួយកក្សួង-ស្ាប័នដកចីន ប៉ាថុ ន្ថែនតជាទ�ដ� 

កក្សួង-ស្ាប័នដ��ន្ថែដ�ពាក្់ព័ន្រួមមាន
កក្សួងពាណិ្ឌជីក្មម, អ្វី្រគនាយក្ោ្ឋ នពន្ោរ, 
និងកក្សួងការង្ការ និងបណ្ឌះថុ ះបណាះ �វជីិាជីវ�។ 
ដដីមបដីំដណី្ឌរការអាជីវក្មមោនដោយកសបចាប់ 
អ្វីនាក្ន្ថែដ�ជាមា្ច ស់អាជីវក្មមកតូវចថុះបញីីពាណិ្ឌជី- 
ក្មមដ�កក្សងួពាណិ្ឌជីក្មម រចួបនតចថុះបញីីពន្ោរ
ដ�អ្វី្រគនាយក្ោ្ឋ នពន្ោរ និងដធីីីដសចក្ះី 
កបកាសជ�នដំណឹ្ឌងដបីក្សហក�សដ�កក្សួង 
ការង្ការ នងិបណ្ឌះថុ ះបណាះ �វជីិាជីវ�។ ដោយន្ថែ�ក្ 
អាជវីក្មមមយួចនំនួកតូវចថុះបញីី ឬសថុកំារអ្វីនថុញ្ញា្ញ ត
ពីកក្សួង-ស្ាប័នដនៃទបន្ថែន្មដទៀតន្ថែដ�អាចជា  
កក្សួងដទសចរណ៍្ឌ(សកមាប់ដភាជនីយោ្ឋ ន) 



៦

កក្សួងដរៀបចនំ្ថែដនដ ីន្ររ�បនយីក្មម នងិសណំ្ឌង់ (សកមាប់កកុ្មហុថុនសណំ្ឌង់) នងិកក្សួងសថុខាភ្នំោិ�
(សកមាប់ឱ្យសថស្ាន ឬមនាីរដពទយ) ជាដដីម។

 តាមដ��ការណ៍្ឌចាស់ អ្វីនាក្កតូវដ�ចថុះបញីីអាជីវក្មមរបស់អ្វីនាក្ដ�កក្សួង-ស្ាប័នដផ្េងៗ�នា   
និងតាមនីតិវធិីីខថុសៗ�នា ។ ការចថុះបញីីអាជីវក្មមមួយអាចចំណាយដព�ដវលារង់ចាដំកចីនដង ទកមាំ

 កក្សួង-ស្ាប័ននមីយួៗផ្ះ�់ការអ្វីនថុញ្ញា្ញ ត។ ចនំ្ថែណ្ឌក្កបព័ន្ចថុះបញីីរបសក់ក្សួង-ស្ាប័ននមីយួៗមាន
�ក្ខណ្ឌ�ោច់ដោយន្ថែ�ក្ព�ីនា  នងិមិនអាចផ្សារភីាប់ ផា្ល ស់បះ�រទិននាន័យ�នា ោន ន្ថែដ�តកមវូឱ្យយអ្វីនាក្បដំពញ

 ព័ត៌មានដន្ថែដ�ៗដ�ីពាក្យដសនាីសថុំដផ្េង�នា ដ�កក្សួង-ស្ាប័នដផ្េង�នា ។

 សកមាប់ការចថុះបញីីអាជីវក្មមតាមថ្នានា �បដច្ចក្វទិាព័ត៌មានថមីដនះ អ្វីនាក្អាចដធីីីការចថុះបញីី
ពាណិ្ឌជីក្មម ចថុះបញីីពន្ោរ និងដធីីីដសចក្ះីកបកាសជ�នដំណឹ្ឌងដបីក្សហក�សក្នាថុងដព�ន្ថែតមួយោន
ដ�ដ�ថី្នានា �បដច្ចក្វទិាពត៌័មានន្ថែតមួយ (ស�មដមី�រ�បភាព១ នតីវិធិីនីៃនការចថុះបញីីអាជីវក្មមតាមកបព័ន្
បដច្ចក្វទិាព័ត៌មាន)។ ដោយន្ថែ�ក្ ក្នាថុងដំណាក្់កា�ដំប�ងដនះ ការចថុះបញីី ឬសថុំការអ្វីនថុញ្ញា្ញ តពី 

រ�បភាព ១  នីតិវធិីីនៃនការចថុះបញីីអាជីវក្មមតាមថ្នានា �បដច្ចក្វទិាព័ត៌មាន

េពលេវល

អ
ន

�
ញ

ពិនិត្យសេ្រមចតាមអនឡាញ

បងៃ់ថ�េសវារមួ
ជាក��ប់

ប��ូ នទិន�នយ័តាម CamDXចបេ់ផ�ើមចុះប�� ី
តាម្របពន័�អនឡាញ

៣ៃថ� ៤ៃថ� ១ៃថ�
���ទី ១

ចបេ់ផ�ើមពិនិត្យ 

���ទី ៨
ទទួលបន

អាជា� បណ� /វ�ិ� បនប្រត

Single
Portal

ទូទតស់ង្របក់
តាមអនឡាញ

្របពន័�្រក.
ពណិជ�កម�

្របពន័�អគ�.
ពន�ដារ

្របពន័�្រក.
ការងារ

វ�ិ� បនប្រត
ឌីជីថល

វ�ិ� បនប្រត
ឌីជីថល

វ�ិ� បនប្រត
ឌីជីថល



៧

បញ្ញាហា កបឈមន្ថែដ�ោនដកី្តដ�ងីពីមថុន អ្វីត្កបដយជន៍ន្ថែដ�ទទួ�ោនពីកបព័ន្បច្ចថុបបននា

 y  ផ្ះ�់ព័ត៌មានដន្ថែដ�ៗរា�់ដព�ចថុះបញីីដ� 
កក្សួង-ស្ាប័ននីមួយៗ

 y  ចថុះដ ម្ ះដ�កក្សួង-ស្ាប័នដកចីនតាមនីតិវធិី ី
ខថុសៗ�នា

 y  រង់ចាដំកចីនដង ទកមាកំក្សួង-ស្ាប័ននីមួយៗផ្ះ� ់
ការអ្វីនថុញ្ញា្ញ ត

 y  មានកបព័ន្ចថុះបញីីោច់ដោយន្ថែ�ក្ និងមិនអាច 
ផ្សារភីាប់�នា ោន

 y ចំណាយថវកិាដកចីន

 y ចំណាយដព�ដវលារង់ចាយំ៉ា ងយ�រ ៨នៃថងៃនៃនដធីីីការ

 y �ថុបបំោត់ការផ្ះ�់ព័ត៌មានដន្ថែដ�ៗ

 y ចំណាយថវកិាតិចជាងមថុនដកចីន

 y  ទ�ទ្វាត់សងកោក្់ដសវាទ្វាងំអ្វីស់ក្នាថុងដព�ន្ថែតមួយ 
តាមអ្វីនឡាញ

 y  ទទួ�ោនអាជាញា បណ្ឌ្ណ និងវញិ្ញា្ញ បនបកតក្នាថុង 
ទកមង់ឌីីជីថ�

តារាង១ ដកបៀបដធីៀបការចថុះបញីីអាជីវក្មមតាមនីតិវធិីីចាស់ និងថមី

កក្សួង-ស្ាប័នដនៃទ ដក�ពីកក្សួងពាណិ្ឌជីក្មម អ្វី្រគនាយក្ោ្ឋ នពន្ោរ និងកក្សួងការង្ការ និង 
បណ្ឌះថុ ះបណាះ �វជីិាជីវ�នឹងតកមូវឱ្យយអ្វីនាក្ដធីីីតាមនីតិវធិីីដន្ថែដ�របស់កក្សួង-ស្ាប័នសាមី។ តាមរយ�

 ដដំណី្ឌរការចថុះបញីីថមដីនះ ការចថុះបញីីអាជវីក្មមមួយអាចចណំាយដព�យ៉ា ងយ�រ ៨នៃថងៃនៃននៃថងៃដធីីីការ នងិ
 

កតូវបង់នៃថ្លដសវាតិចជាងមថុន។ អ្វីនាក្ក៏្អាចទ�ទ្វាតស់ងកោក់្ដសវាទ្វាងំអ្វីស់ក្នាថុងការចថុះបញីីអាជវីក្មមតាម
អ្វីនឡាញដោយដកបកីោស់ដសវា ABA Pay សកមាបអ់្វីតិថជិនធីនា�រវឌីឍន�អាសថុចីកំាត់ (ABA) នងិ  
តាមកាតឥណ្ឌទ្វាន ឬកាតឥណ្ឌពន្សកមាប់អ្វីតិថជិនធីនា�រដផ្េងដទៀត។ ដកកាយការចថុះបញីីអាជីវក្មម 
ដជា្រជ័យ អ្វីនាក្នឹងទទ�ួោនអាជាញា បណ្ឌ្ណ នងិវញិ្ញា្ញ បនបកតក្នាថុងទកមង់ឌីជីថី�តាមរយ�ថ្នានា �បដច្ចក្វទិា
ពត៌័មានរបសដ់យងីខញាថុ  ំ(ស�មដម�ីតារាង១ ដកបៀបដធីៀបការចថុះបញីីអាជីវក្មមតាមនតីវិធិីចីាស់ នងិថម)ី។

ទីត្រូមង់ស�ត្រូ�ស  ដំដណី្ឌរការនៃនការចថុះបញីីអាជីវក្មមដំប�ង
នឹងតកមូវឱ្យយអ្វីនាក្ន្ថែដ�ជាមា្ច ស់អាជីវក្មមដ� 
ចថុះបញីីពាណិ្ឌជីក្មមដ�កក្សួងពាណិ្ឌជីក្មម 
ជាមថុនសិន។ ក្នាថុងដំណាក្់កា�ដនះ អ្វីនាក្កតូវដឹង
ចាស់ពទីកមង់របស់សហក�សខ្លួន។ ចដំណ្ឌះដឹង
នៃនទកមង់សហក�សនឹងដធីីីឱ្យយអ្វីនាក្អាចបំដពញ
ទកមងន់្ថែបបបទចថុះបញីីពាណិ្ឌជីក្មមោនកតឹមកតូវ។



៨

 ទកមង់សហក�សមានបួនទកមង់ធីំៗ ន្ថែដ�ទកមង់នីមួយៗមានចរតិ�ក្ខណ្ឌ�ខថុសៗ�នា ដ�ច 
ខាងដកកាម (ស�មដមី�តារាង ២ សដងខបទកមង់សហក�ស)៖

 ១. ត្រូកុម�ុុនម�ូធន៖ មានពរីកទងក់ទ្វាយ ្រកឺក្មុហុថុនឯក្ជនទទ�ួខថុសកតវូមានក្កមិត នងិកក្មុហុថុន 
មហាជនទទួ�ខថុសកតូវមានក្កមិត។ �ក្ខណ្ឌ�របស់កក្ុមហុថុនម��ធីនមានដ�ចខាងដកកាម៖

 y ជាកក្ុមហុថុនទទួ�ខថុសកតូវមានក្កមិត
 y  មា្ច ស់ភា្រហុថុនទទួ�ខថុសកតូវកតឹមចំនួនភា្រហុថុនន្ថែដ�ខ្លួនោនទិញ
 y ជានីតិបថុ្រគ�ោច់ដោយន្ថែ�ក្ពីមា្ច ស់
 y  ក្រប់ក្រង និងដឹក្នាដំោយកក្ុមកបឹក្សាភិ្នំោ�
 y បដងាីតដោយ�ក្ខនតិក្�។

   ភាពខថុស�នា រវាងកកុ្មហុថុនឯក្ជនទទួ�ខថុសកតូវមានក្កមិត និងកកុ្មហុថុនមហាជន
ទទួ�ខថុសកតូវមានក្កមិត ្រឺស្ិតដ�កតង់ថ្នាកក្ុមហុថុនមហាជនទទួ�ខថុសកតូវមានក្កមិត
អាចដោះដចញម��បកត�ក្់ជាសាធារណ្ឌ�ោន។

 ២. ត្រូកុម�ុុនបរបទីស៖ មានបកីទង់កទ្វាយ្រ ឺសាខាកកុ្មហុថុនបរដទស ការយិ�យ័តំណាងពាណិ្ឌជីក្មម  
និងបថុកតសម្ព័ន្។ កក្ុមហុថុនបរដទស្ឺរ

 y  ជាកក្ុមហុថុនបដងាីតដ�ងីដកកាមចាប់នៃនកបដទសដនៃទ

 y  មានទីតាងំពាណិ្ឌជីក្មមដ�ក្នាថុងកពះរាជាណាចកក្ក្ម្ពថុជា
 y ជាភានា ក្់ង្ការកក្ុមហុថុនដដីម
 y  ពថុមំាននីតបិថុ្រគ�ិក្�ក្ខណ្ឌ�ោច់ដោយន្ថែ�ក្ពីកកុ្មហុថុនដដមីដ�យីចំដពាះសាខាកកុ្មហុថុន

ពាណិ្ឌជីក្មម និងការយិ�័យតំណាងពាណិ្ឌជីក្មម
 y កតូវចថុះបញីីក្នាថុងទកមង់កក្ុមហុថុនសហក្មមសិទ្ិ  ឬកក្ុមហុថុនម��ធីនចំដពាះបថុកតសម្ព័ន្។

 ៣. ស�ត្រូ�សឯកបុគ្គគ�៖ ជាកបដភ្នំទសហក�សន្ថែដ�

 y មានមា្ច ស់ន្ថែតមានា ក្់
 y ទទួ�ខថុសកតូវ�ម នក្កមិត
 y �ម ននីតិបថុ្រគ�
 y  កទពយនិងបំណ្ឌថុ �របស់សហក�ស និងកទពយនិងបំណ្ឌថុ �បថុ្រគ� ្ឺរជាកទពយន្ថែតមួយ។

 ៤. ត្រូកុម�ុុនស�កមមសទិិិី៖ មានពរីកទង់កទ្វាយដ�ចជា កក្មុហុថុនសហក្មមសិទ្ទិ�ដ� នងិកក្មុហុថុន 
សហក្មមសិទ្ិមានក្កមិត។ កក្ុមហុថុនសហក្មមសិទ្ិ្រឺ
 y ជាកក្ុមហុថុនទទួ�ខថុសកតូវ�ម នក្កមិត
 y  បដងាីតដ�ងីដោយក្ិច្ចសនាន្ថែដ�មានបថុ្រគ�ពីរនាក្់ដ�ងីដ�
 y ជានីតិបថុ្រគ�
 y  ក្រប់ក្រងដោយសហក្មមសិទ្ក្រទ�ដ�ទ្វាងំអ្វីស់។



៩

១ រា�់កក្ុមហុថុនបថុកតសម្ព័ន្កតូវចថុះបញីីក្នាថុងទកមង់កក្ុមហុថុនសហក្មមសិទ្ិ ឬកក្ុមហុថុនម��ធីន។

ទកមង់សហក�ស

កក្ុមហុថុនម��ធីន កក្ុមហុថុនបរដទស

សហក�ស 
ឯក្បថុ្រគ�

កក្ុមហុថុនសហក្មមសិទ្ិ

កក្ុមហុថុន 
ឯក្ជន 
ទទួ� 

ខថុសកតូវ 
មានក្កមិត

កក្ុមហុថុន 
មហាជន 
ទទួ�  

ខថុសកតូវ 
មានក្កមិត

សាខា 
កក្ុមហុថុន 
បរដទស

ការយិ�័យ 
តំណាង  

ពាណិ្ឌជីក្មម

បថុកតសម្ព័ន១្ កក្ុមហុថុន 
សហក្មមសិទ្ ិ

ទ�ដ�

កក្ុមហុថុន 
សហក្មមសិទ្ ិ
មានក្កមិត

តារាង ២ ដសចក្ះីសដងខបទកមង់សហក�ស

ត្រូបប�ទីអ្វីែកជាប់ពនិ 

 បនាា ប់ពីការចថុះបញីីពាណិ្ឌជីក្មមដ�កក្សួង
ពាណិ្ឌជីក្មម អ្វីនាក្កតូវចថុះបញីីពន្ោរដ�អ្វី្រគ- 
នាយក្ោ្ឋ នពន្ោរ។ ក្រប់អាជីវក្មមទ្វាងំអ្វីស់
មានកាតពីកិ្ច្ចបង់ពន្ច��ថវកិាជាតិ តាមរបប
ស័ីយកបកាសន្ថែផ្ែក្តាមទហំផំ្�របរកបចាឆំ្នា រំបស់

សហក�ស។ ផ្�របរសំដ�ដ�់តនៃម្លនៃនការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬដសវាន្ថែដ�ជាសក្មមភាពអាជីវក្មមរបស់
អ្វីនាក្ជាប់ពន្។ ការយ�់ដឹងអ្វីពីំកបដភ្នំទអ្វីនាក្ជាប់ពន្នឹងអ្វីនថុញ្ញា្ញ តឱ្យយអ្វីនាក្យ�់ចាស់ពីតនៃម្លដសវាចថុះបញីី
ពន្ោរ ដព�ន្ថែដ�ចថុះបញីីអាជីវក្មមតាមថ្នានា �បដច្ចក្វទិាព័ត៌មាន។ 



១០

អ្វីនាក្ជាប់ពន្ត�ច អ្វីនាក្ជាប់ពន្មធីយម អ្វីនាក្ជាប់ពន្ធីំ

 y  ជាសហក�សន្ថែដ�មាន 
ផ្�របរកបចាឆំ្នា ចំាប់ពី 
២៥០លានដរៀ� (កបន្ថែហ� 
៦២៥០០ ដថុលា្ល អាដមរកិ្) ដ�់  
៧០០លានដរៀ� (១៧៥ ០០០ 
ដថុលា្ល អាដមរកិ្) ឬ

 y  មានផ្�របរក្នាថុងរយ�ដព�  
៣ន្ថែខជាប់�នា ណាមួយ ន្ថែដ� 
បញ្ចប់ក្នាថុងឆ្នា កំបតិទិនចរនតចាប់ពី 
៦០លានដរៀ� (កបន្ថែហ�  
១៥ ០០០ដថុលា្ល អាដមរកិ្) 
ដ�ងីដ� ឬ

 y  រពឹំងថ្នាមានផ្�របរ
ក្នាថុងរយ�ដព� ៣ន្ថែខជាប់�នា
ខាងមថុខចាប់ពី ៦០លានដរៀ�
(កបន្ថែហ� ១៥ ០០០ដថុលា្ល
អាដមរកិ្) ដ�ងីដ� ឬ

 y  ច��រមួដដញនៃថ្ល ពិដក�ះនៃថ្ល  
ឬសាង់នៃថ្លក្នាថុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ 
ឬដសវារមួទ្វាងំភាសថុី។

 y  ជាសហក�សន្ថែដ�មាន 
ផ្�របរកបចាឆំ្នា ដំ�ីសពី 
៧០០លានដរៀ� (កបន្ថែហ� 
១៧៥ ០០០ដថុលា្ល អាដមរកិ្) 
ដ�់ ៤០០០លានដរៀ� 
(កបន្ថែហ� ១ លានដថុលា្ល  
អាដមរកិ្) ឬ

 y  ជាសហក�សន្ថែដ�ោនចថុះបញីី 
ជានីតិបថុ្រគ� ការយិ�័យ 
តំណាង។

 y  ជាសហក�សន្ថែដ�មាន 
ផ្�របរកបចាឆំ្នា ដំ�ីសពី  
៤០០០លានដរៀ� (កបន្ថែហ�  
១ លានដថុលា្ល អាដមរកិ្) ឬ

 y  ជាបថុកតសម្ព័ន្របស់កក្ុមហុថុន 
ពហថុជាតិ សាខាកក្ុមហុថុន 
បរដទស ឬ

 y  ជាសហក�សន្ថែដ�ោនចថុះបញីី
ជា្រដកមាងវនិិដយ្រន្ថែដ�មាន 
�ក្ខណ្ឌ�សមបតតិក្រប់ក�ន់។

អ្វីនាក្ជាបព់ន្តាមរបបស័ីយកបកាសកតូវោនន្ថែបងន្ថែចក្ជា ៣កបដភ្នំទរមួមាន (ស�មដមី�តារាង ៣ កបដភ្នំទ 
អ្វីនាក្ជាប់ពន្)៖

តារាង ៣ កបដភ្នំទអ្វីនាក្ជាប់ពន្



១១

ឯកសារភាា�ប់

 រា�់ឯក្សារភីាប់ទ្វាងំអ្វីស់កតូវស្តិក្នាថុងទកមង់ 
pdf រឯីរ�បថតកតូវសិ្តក្នាថុងទកមង់ jpg ឬ jpeg 
ន្ថែដ�ដសានពីចាបដ់ដមី ដហយីមាន្រថុណ្ឌភាព�ែ។ 
ស�មបញី្ញាក់្ថ្នា កបសិនដបីអ្វីនាក្មិនផ្ះ�់ឯក្សារឬ
ព័ត៌មានក្រប់ក�ន់ និងចាស់លាស់ក្នាថុងដព�អ្វីនា
ក្ចថុះបញីីអាជីវក្មមតាមថ្នានា �បដច្ចក្វទិាព័ត៌មាន
របស់ដយងី អ្វីនាក្អាចនឹងកបឈមការបដិដសធីដ�ី
សំដណី្ឌចថុះបញីី។ ក្នាថុងក្រណី្ឌដនះ រា�់ការចំណា
យន្ថែដ�ោនដធីីីដ�ងីដ�ីកបព័ន្ដនះនឹងមិនមាន
ការធានាចំដពាះការកប្រ�់កោក់្ជ�នវញិដនាះដទ។

១ សត្រូមាប់ត្រូកុម�ុុនមូ�ធន
 ក្. ការចថុះបញីីពាណិ្ឌជីក្មមកតូវការឯក្សារដ�ចខាងដកកាម៖

 ˛  ប័ណ្ឌ្ណក្មមសិទ្ិកាន់កាប់ទីតាងំ  ឬកិ្ច្ចសនាជួ�ទីតាងំកបក្បអាជីវក្មម*
 ˛  រ�បថតបច្ចថុបបននាមនិដ�សីពីរយ�ដព� ០៣ ន្ថែខ និងមាននៃផ្ាខាងដកកាយពណ៌្ឌស

 របស់អ្វីភិ្នំោ�, មា្ច ស់ហុថុន (ក្រណី្ឌមា្ច ស់ហុថុនជារ�បវនតបថុ្រគ�) និង/ឬ អ្វីនាក្តំណាង 
(ក្រណី្ឌមា្ច ស់ហុថុនជានីតិបថុ្រគ�)*

 ˛  ឯក្សារអ្វីតតសញ្ញា្ញ ណ្ឌប័ណ្ឌ្ណរបស់អ្វីភិ្នំោ�, មា្ច ស់ហុថុន (ក្រណី្ឌមា្ច ស់ហុថុនជារ�បវនតបថុ្រគ�) 
និង/ឬ អ្វីនាក្តំណាង (ក្រណី្ឌមា្ច ស់ហុថុនជានីតិបថុ្រគ�)*

 ˛  �ក្ខនតិក្�កក្ុមហុថុន* 
 ˛  ឯក្សារដយង (អាចជា�ខិតិអ្វីនថុញ្ញា្ញ តដកបីកោសន់ាមក្រណ៍្ឌរបសក់ក្មុហុថុនចាស់ អាជាញា បណ្ឌ្ណ 
ដផ្េងៗដចញដោយកក្សងួ-ស្ាប័នជំនាញ និងឯក្សារពាក្ព់័ន្ដផ្េងៗដទៀត)

 ˛ ក្រណី្ឌមា្ច ស់ហុថុនជានីតិបថុ្រគ�
 � �ិខិតកប្រ�់សិទ្ិពីកក្ុមហុថុនដម*
 � វញិ្ញា្ញ បនបកតកក្ុមហុថុនដម*
 � �ក្ខនតិក្�កក្ុមហុថុនដម*

 ˛ �ខិតិកប្រ�សិ់ទ្ិក្រណី្ឌអ្វីនាក្តំណាងជាអ្វីនាក្បំដពញពាក្យដសនាីសថុំ

 ខ. ការចថុះបញីីពន្ោរកតូវការឯក្សារដ�ចខាងដកកាម៖
 ˛ �ិខិតបញី្ញាក្់ការបង់កោក្់ពន្អ្វីច�នកទពយ ឬព័ត៌មានអ្វីច�នកទពយរបស់សហក�ស 
 ˛  ក្រណី្ឌកក្ុមហុថុនទទួ�ោន្រដកមាងវនិិដយ្រមាន�ក្ខណ្ឌ�សមបតតិក្រប់ក�ន់ (QIP)



១២

 ˛  ព័ត៌មានអ្វីំពី្រណ្ឌនីធីនា�រ (កតូវផ្ត�់ក្នាថុងរយ�ដព�១៥នថងៃនននថងៃបធីើការបនាា ប់ពីោនការ 
ទទួ�ការចថុះបញីីពន្ោរតាមទកមង់ឌីីជីថ�។ ក្នាថុងក្រណី្ឌខក្ខានមិនោនផ្ត�់ព័ត៌មាន
ដនះការផ្ះ�់ការចថុះបញីីពន្ោរកតូវោនដក្ហ�តដោយសី័យកបវតតិ។)

២ សត្រូមាប់ត្រូកុម�ុុនបរបទីស 
 ក្. ការចថុះបញីីពាណិ្ឌជីក្មមកតូវការឯក្សារដ�ចខាងដកកាម៖ 

 ˛  ប័ណ្ឌ្ណក្មមសិទ្ិកាន់កាប់ទីតាងំ  ឬកិ្ច្ចសនាជួ�ទីតាងំកបក្បអាជីវក្មម*
 ˛  រ�បថតបច្ចថុបបននាមិនដ�ីសពីរយ�ដព� ០៣ ន្ថែខ និងមាននៃផ្ាខាងដកកាយពណ៌្ឌរបស់នាយក្*
 ˛ ឯក្សារអ្វីតតសញ្ញា្ញ ណ្ឌប័ណ្ឌ្ណរបស់នាយក្*
 ˛  �ក្ខនតិក្�កក្ុមហុថុនដម*
 ˛  វញិ្ញា្ញ បនបកតកក្ុមហុថុនដម*
 ˛  �ិខិតកប្រ�់សិទ្ិន្ថែតងតាងំនាយក្ការយិ�័យតំណាង ឬនាយក្សាខា*
 ˛  ឯក្សារដយង (អាចជា�ខិតិអ្វីនថុញ្ញា្ញ តដកបីកោសន់ាមក្រណ៍្ឌរបសក់ក្មុហុថុនចាស់ អាជាញា បណ្ឌ្ណ 
ដផ្េងៗដចញដោយកក្សងួ-ស្ាប័នជំនាញ និងឯក្សារពាក្ព់័ន្ដផ្េងៗដទៀត)

 ˛ �ខិតិកប្រ�សិ់ទ្ិក្រណី្ឌអ្វីនាក្តំណាងជាអ្វីនាក្បំដពញពាក្យដសនាីសថុំ

 ខ. ការចថុះបញីីពន្ោរកតូវការឯក្សារដ�ចខាងដកកាម៖
 ˛ �ិខិតបញី្ញាក្់ការបង់កោក្់ពន្អ្វីច�នកទពយ ឬព័ត៌មានអ្វីច�នកទពយរបស់សហក�ស
 ˛  ក្រណី្ឌកក្ុមហុថុនទទួ�ោន្រដកមាងវនិិដយ្រមាន�ក្ខណ្ឌ�សមបតតិក្រប់ក�ន់ (QIP)
 ˛  ព័ត៌មានអ្វីំពី្រណ្ឌនីធីនា�រ (កតូវផ្ត�់ក្នាថុងរយ�ដព�១៥នថងៃនននថងៃបធីើការបនាា ប់ពីោនការ 
ទទួ�ការចថុះបញីីពន្ោរតាមទកមង់ឌីីជីថ� ក្នាថុងក្រណី្ឌខក្ខានមិនោនផ្ត�់ព័ត៌មានដនះ
ការផ្ះ�់ការចថុះបញីីពន្ោរកតូវោនដក្ហ�តដោយសី័យកបវតតិ។)

៣ សត្រូមាប់ស�ត្រូ�សឯកបុគ្គគ�
 ក្. ការចថុះបញីីពាណិ្ឌជីក្មមកតូវការឯក្សារដ�ចខាងដកកាម៖ 

 ˛ ប័ណ្ឌ្ណក្មមសិទ្ិកាន់កាប់ទីតាងំ  ឬកិ្ច្ចសនាជួ�ទីតាងំកបក្បអាជីវក្មម*
 ˛  រ�បថតបច្ចថុបបននាមិនដ�ីសពីរយ�ដព� ០៣ ន្ថែខ និងមាននៃផ្ាខាងដកកាយពណ៌្ឌស 
របស់មា្ច ស់សហក�ស*

 ˛  ឯក្សារអ្វីតតសញ្ញា្ញ ណ្ឌប័ណ្ឌ្ណរបស់មា្ច ស់សហក�ស*
 ˛  ឯក្សារដយង (អាចជា�ខិតិអ្វីនថុញ្ញា្ញ តដកបីកោសន់ាមក្រណ៍្ឌរបសក់ក្មុហុថុនចាស់ អាជាញា បណ្ឌ្ណ 
ដផ្េងៗដចញដោយកក្សងួ-ស្ាប័នជំនាញ និងឯក្សារពាក្ព់័ន្ដផ្េងៗដទៀត)

 ˛ �ខិតិកប្រ�សិ់ទ្ិក្រណី្ឌអ្វីនាក្តំណាងជាអ្វីនាក្បំដពញពាក្យដសនាីសថុំ



១៣

 ខ. ការចថុះបញីីពន្ោរកតូវការឯក្សារដ�ចខាងដកកាម៖
 ˛ �ិខិតបញី្ញាក្់ការបង់កោក្់ពន្អ្វីច�នកទពយ ឬព័ត៌មានអ្វីច�នកទពយរបស់សហក�ស
 ˛  ក្រណី្ឌកក្ុមហុថុនទទួ�ោន្រដកមាងវនិិដយ្រមាន�ក្ខណ្ឌ�សមបតតិក្រប់ក�ន់ (QIP)
 ˛  ព័ត៌មានអ្វីំពី្រណ្ឌនីធីនា�រ (កតូវផ្ត�់ក្នាថុងរយ�ដព�១៥នថងៃនននថងៃបធីើការបនាា ប់ពីោនការ 
ទទួ�ការចថុះបញីីពន្ោរតាមទកមង់ឌីីជីថ� ក្នាថុងក្រណី្ឌខក្ខានមិនោនផ្ត�់ព័ត៌មានដនះ
ការផ្ះ�់ការចថុះបញីីពន្ោរកតូវោនដក្ហ�តដោយសី័យកបវតតិ។)

៤ សត្រូមាប់ត្រូកុម�ុុនស�កមមសិទីិិ
 ក្. ការចថុះបញីីពាណិ្ឌជីក្មមកតូវការឯក្សារដ�ចខាងដកកាម៖ 

 ˛ ប័ណ្ឌ្ណក្មមសិទ្ិកាន់កាប់ទីតាងំ ឬកិ្ច្ចសនាជួ�ទីតាងំកបក្បអាជីវក្មម*
 ˛  រ�បថតបច្ចថុបបននាមិនដ�ីសពីរយ�ដព� ០៣ ន្ថែខ និងមាននៃផ្ាខាងដកកាយពណ៌្ឌស 
របស់អ្វីនាក្ក្រប់ក្រង, សហក្មមសិទ្ក្រ (ក្រណី្ឌសហក្មមសិទ្ក្រជារ�បវនតបថុ្រគ�) និង/ឬ 
អ្វីនាក្តំណាង (ក្រណី្ឌសហក្មមសិទ្ក្រជានីតិបថុ្រគ�)*

 ˛  ឯក្សារអ្វីតតសញ្ញា្ញ ណ្ឌប័ណ្ឌ្ណរបស់អ្វីនាក្ក្រប់ក្រង, សហក្មមសិទ្ក្រ (ក្រណី្ឌសហក្មមសិទ្ក្រ
ជារ�បវនតបថុ្រគ�) និង/ឬ អ្វីនាក្តំណាង (ក្រណី្ឌសហក្មមសិទ្ក្រជានីតិបថុ្រគ�)*

 ˛ ក្ិច្ចសនានៃនកក្ុមហុថុនសហក្មមសិទ្*ិ
 ˛  ឯក្សារដយង (អាចជា�ខិតិអ្វីនថុញ្ញា្ញ តដកបីកោសន់ាមក្រណ៍្ឌរបសក់ក្មុហុថុនចាស់ អាជាញា បណ្ឌ្ណ 
ដផ្េងៗដចញដោយកក្សងួ-ស្ាប័នជំនាញ និងឯក្សារពាក្ព់័ន្ដផ្េងៗដទៀត)

 ˛ ក្រណី្ឌសហក្មមសិទ្ក្រជានីតិបថុ្រគ�
 � �ិខិតកប្រ�់សិទ្ិពីកក្ុមហុថុនដម*
 � វញិ្ញា្ញ បនបកតកក្ុមហុថុនដម*
 � �ក្ខនតិក្�កក្ុមហុថុនដម*

 ˛ �ខិតិកប្រ�សិ់ទ្ិក្រណី្ឌអ្វីនាក្តំណាងជាអ្វីនាក្បំដពញពាក្យដសនាីសថុំ

 ខ. ការចថុះបញីីពន្ោរកតូវការឯក្សារដ�ចខាងដកកាម៖ 
 ˛ �ិខិតបញី្ញាក្់ការបង់កោក្់ពន្អ្វីច�នកទពយ ឬព័ត៌មានអ្វីច�នកទពយរបស់សហក�ស
 ˛  ក្រណី្ឌកក្ុមហុថុនទទួ�ោន្រដកមាងវនិិដយ្រមាន�ក្ខណ្ឌ�សមបតតិក្រប់ក�ន់ (QIP)
 ˛  ព័ត៌មានអ្វីំពី្រណ្ឌនីធីនា�រ (កតូវផ្ត�់ក្នាថុងរយ�ដព�១៥នថងៃនននថងៃបធីើការបនាា ប់ពីោនការ 
ទទួ�ការចថុះបញីីពន្ោរតាមទកមង់ឌីីជីថ� ក្នាថុងក្រណី្ឌខក្ខានមិនោនផ្ត�់ព័ត៌មានដនះ
ការផ្ះ�់ការចថុះបញីីពន្ោរកតូវោនដក្ហ�តដោយសី័យកបវតតិ។)



១៤

កក្សួង- 
ស្ាប័ន

កបដភ្នំទនៃនដសវា

តនៃម្លដសវា (្ិរតជាពាន់ដរៀ�)

ពន្ត�ច
ពន ្

មធីយម

ពន្ធីំ

៤ ពាន់លានដរៀ�  
< ផ្�របរ > 

១០ពាន់លានដរៀ�

ផ្�របរ > 
១០ពាន់ 

លានដរៀ�

 អ្វី្រគនាយក្- 

ោ្ឋ នពន្ោរ

ចថុះបញីីពន្ោរ ២០ ៤០០ ៤០០ ៤០០

ពន្ោ៉ា តង់ក្នាថុងមួយ 
សក្មមភាពអាជីក្មម២

២០០ ៦០០ ១,៥០០ ២,៥០០

សរថុប (្ិរតជាពាន់ដរៀ�) ២២០ ១,០០០ ១,៩០០ ២,៩០០

ោ៉ា ន់សាម ន 
សរថុប(្ិរតជាដថុលា្ល រអាដមរចិ)

៥៥ ២៥០ ៤៧៥ ៧២៥

២  ក្នាថុងដ��ដ�ដ�ីក្ទឹក្ចិតត និងជំរថុញការចថុះបញីីអាជីវក្មមក្នាថុងកបដទសក្ម្ពថុជាអ្វីនាក្ជាប់ពន្ក្រប់កបដភ្នំទកតូវបង់ពន្ោ៉ា តង់កតឹ

មន្ថែត ៥០%នៃនកោក់្ពន្ោ៉ា តង់បថុ៉ាដណា្ណ ះ សកមាប់ឆ្នា ដំំប�ងដកកាយការចថុះបញីីអាជីវក្មម។ អ្វីនាក្ជាប់ពន្នឹងកតូវបង់ដពញនៃថ្ល  

(ពីរដងនឹងតនៃម្លខាងដ�ី) ដ�ឆ្នា បំនតបនាា ប់។ 

កក្សួង-
ស្ាប័ន

កបដភ្នំទនៃនដសវា
តនៃម្លដសវា (្ិរតជាពាន់ដរៀ�)

កក្ុមហុថុន 
ម��ធីន 

កក្ុមហុថុន 
បរដទស

សហក�ស 
ឯក្បថុ្រគ�

កក្ុមហុថុន 
សហក្មមសិទ្ិ

 កក្សួង 

ពាណិ្ឌជីក្មម

បកមុងទថុក្នាមក្រណ៍្ឌ 
កក្ុមហុថុន សហក�ស

២៥ ២៥ ២៥ ២៥

ចថុះបញីីពាណិ្ឌជីក្មម ១,០១០ ១,០១០ ១៨០ ១,០១០

សរថុប (្ិរតជាពាន់ដរៀ�) ១,០៣៥ ១,០៣៥ ២០៥ ១,០៣៥

ោ៉ា ន់សាម នសរថុប 
(្ិរតជាដថុលា្ល រអាដមរចិ)

២៥៨.៧៥ ២៥៨.៧៥ ៥១.២៥ ២៥៨.៧៥

តនមលៃបសវាចុះុះបញ្ជីីីអាជីីវកមម

 ទំហនំៃនការចណំាយក្នាថុងការចថុះបញីីអាជវីក្មម 
អាចខថុស�នា ដ�តាមទកមង់សហក�ស កបដភ្នំទ 
ដសវា និងចំណាត់ថ្នានា ក់្អ្វីនាក្ជាប់ពន្ (ស�មដមី� 
តារាង ៤ តនៃម្លដសវាចថុះបញីីអាជីវក្មម)។ $$



១៥

កក្សួង-ស្ាប័ន កបដភ្នំទនៃនដសវា
តនៃម្លដសវា (្ិរតជាពាន់ដរៀ�)

រា�់ទកមង់សហក�ស

កក្សួងការង្ការ និង 
បណ្ឌះថុ ះបណាះ � 
វជីិាជីវ�

ការពិនិតយ និងទទួ�ដសចក្ះីកបកាស 
បញិីកាសហក�សពីមា្ច ស់សហក�ស

១២០

សរថុប (្ិរតជាពាន់ដរៀ�) ១២០

ោ៉ា ន់សាម នសរថុប (្ិរតជាដថុលា្ល រអាដមរចិ) ៣០

តារាង ៤ តនៃម្លដសវាចថុះបញីីអាជីវក្មម



១៦

ដំដណី្ឌរការចថុះបញីីអាជីវក្មមតាមថ្នានា �បដច្ចក្វទិាព័ត៌មានន្ថែចក្ដចញជា ៦ជំហានធីំៗ៖

០៣
ដំដណី្ឌរការចថុះបញីី

០២
ការ Log In ច��ទំព័រ Portal 

០១  

ការបដងាីត្រណ្ឌនីដ�ី  
CamDigiKey App

ចុះុះបញ្ជីីីអាជីីវកមមអ្វីែក
តាមថ្នាា��បបចុះេកវិទី�យា
ព័ត៌មាន

ផ្នែ�ែកទីី ២

ដំប�ើរការចុះុះបញ្ជីីីអាជីីវកមមតាមថ្នាា��បបចុះេកវិទី�យាព័ត៌មាន



១៧

០៦
ការទទួ�ោនអាជាញា បណ្ឌ្ណ/

វញិ្ញា្ញ បនបកតឌីីជីថ�។ 

០៥
ការពិនិតយស្ានភាព និង 

ទទួ�ោនសារជ�នដំណឹ្ឌងពី 
ក្ំហថុសដផ្េងៗក្នាថុងដំណាក្់- 

កា�នីមួយៗ 

០៤
ការទ�ទ្វាត់កោក្់

១. ការបបងើើតគ្គ�នីប�ើ CamDigiKey App៣

 ១.១.  ដោន��ត CamDigiKey App ពី App Store ឬ Play 
Store ដ�ីទ�រស័ពានៃដរបស់អ្វីនាក្។

៣  CamDigiKey ្រឺជាក្មមវធិីីទ�រស័ពាសកមាប់ដផ្ា�ងផាា ត់អ្វីតតសញ្ញា្ញ ណ្ឌតាមរយ� QR Code របស់រាជរោ្ឋ ភិ្នំោ�ក្ម្ពថុជា ន្ថែដ�
 

ភីាប់អ្វីនាក្ដកបីកោស់ដ�ដសវាក្មមរោ្ឋ ភិ្នំោ�ឌីីជីថ�របស់កបដទសក្ម្ពថុជា។ 



១៨

 ១.២.  ច��ដ�កាន់ CamDigiKey App រួចចថុចបុ�តថុង 
“ចថុះដ ម្ ះ”។

 ១.៣.  បញ្ច� �ដ�ខទ�រស័ពានៃដរបស់អ្វីនាក្ដ�ក្នាថុង App ដនាះ 
ដ�ខក្�ដស័ីយកបវតតិនឹង កតូវោនដផ្ញាីដ�កាន់ដ�ខទ�រស័ពា
នៃដរបស់អ្វីនាក្។

 ១.៤.  វាយដ�ខក្�ដដនាះច��ក្នាថុង App ដដីមបបីញី្ញាក់្ដ�ខទ�រសព័ា
នៃដរបស់អ្វីនាក្។ 

 ១.៥. បដងាីតដ�ខក្�ដផាា �់ខ្លួនចំនួន ៦ខាង់។



១៩

 ១.៦. បំដពញព័ត៌មានអ្វីតតសញ្ញា្ញ ណ្ឌរបស់អ្វីនាក្។
 ១.៧.  បំដពញនៃថងៃន្ថែខឆ្នា កំ្ំដណី្ឌត ដភ្នំទ និងទីក្ន្ថែន្លងក្ំដណី្ឌត។ 
 ១.៨. បំដពញអាសយោ្ឋ នបច្ចថុបបននារបស់អ្វីនាក្។ 
 ១.៩.  បំដពញព័ត៌មានអ្វីតតសញ្ញា្ញ ណ្ឌប័ណ្ឌ្ណ (សកមាបស់ញី្ញាតិន្ថែខមរ) 

ឬ�ិខិតឆ្ល្លងន្ថែដន (សកមាប់សញី្ញាតិបរដទស)។



២០

 ១.១០.  វាយដ�ខក្�ដមួយដផ្េងដទៀតន្ថែដ�ោនដផ្ញាីដ�កាន់សារ 
ដអ្វី�ចិកតូនិចរបស់អ្វីនាក្ដ�ក្នាថុង App ដដីមបបីញី្ញាក់្សារ

 
ដអ្វី�ចិកតូនិចរបស់អ្វីនាក្។ 

 ១.១១.  បញ្ច� �រ�បថតអ្វីតតសញ្ញា្ញ ណ្ឌប័ណ្ឌ្ណ ឬ�ិខិតឆ្ល្លងន្ថែដនរបស ់
អ្វីនាក្។

 ១.១២  ចថុច “ថតរ�ប” រចួថតរ�បរបស់អ្វីនាក្។
 ១.១៣.  រង់ចាយំ៉ា ងយ�រ ២៤ដមា៉ា ងសកមាប់ការកតួតពិនិតយ។
 ១.១៤.  អ្វីនាក្ោនបដងាតី្រណ្ឌន ីCamDigiKey ដោយដជា្រជយ័។ 



២១

២. ការ Log In ចុះូ�ទីំព័រ Portal 

 ២.១.  ច��ដ�តំណ្ឌ www.registrationservices.gov.kh ដ�ីក្ថុំពយ�ទ័ររបស់អ្វីនាក្,  
រចួចថុចដ�ីបុ�តថុង “ចថុះបញីីអាជីវក្មម” ដ�កជុងខាងសាះ នំ្ថែផ្នាក្ខាងដ�ីនៃនដ្រហទំព័រ។ 

 ២.២. ចថុចបុ�តថុង “ទ្វាញយក្ QR Code” ។ 



២២

 ២.៣.  ដសាន QR Code ន្ថែដ�អ្វីនាក្ដ�ញីជាមយួនងឹ CamDigiKey 
App ដ�ដ�ីទ�រស័ពានៃដរបស់អ្វីនាក្។

 ២.៤.  បញ្ច� �ដ�ខក្�ដផាា �ខ់្លួនចនួំន ៦ខាង់ន្ថែដ�អ្វីនាក្ោនបដងាតី
ក្នាថុង CamDigiKey App ដ�ក្នាថុង CamDigiKey App ដនាះ 
អ្វីនាក្នឹងច��ដ�កាន់ទំព័រ Portal ចថុះបញីីអាជីវក្មមក្នាថុង 
ក្ថុំពយ�ទ័រដោយសី័យកបវតតិ។ 

៣. ដំប�ើរការចុះុះបញ្ជីីី

 ៣.១. ចថុចបុ�តថុង “ចថុះបញីីអាជីវក្មម”។



២៣

 ៣.២.  ដកជីសដរសីទកមង់សហក�សន្ថែដ�សមកសបដ�នឹងសហក�សរបស់អ្វីនាក្ រួចបំដពញ 
ព័ត៌មាន និងភីាប់ឯក្សារដ�ីទកមង់ន្ថែបបបទ “ចថុះបញីីពាណិ្ឌជីក្មម” រចួចថុច “បនាា ប់”។

 ៣.៣. បំដពញព័ត៌មាន និងភីាប់ឯក្សារដ�ីទកមង់ន្ថែបបបទ “ចថុះបញីីពន្ោរ” រចួចថុច “បនាា ប់”។



២៤

 ៣.៤.  បំដពញព័ត៌មាន និងភីាប់ឯក្សារដ�ីទកមង់ន្ថែបបបទ “ដសចក្ះីកបកាសជ�នដំណឹ្ឌងដបីក្
សហក�ស” រចួចថុច “បនាា ប់”។

 ៣.៥. ពិនិតយព័ត៌មាន និងឯក្សារដ�ងីវញិ រចួចថុចបុ�តថុង “ោក្់ដសនាី”។



២៥

៤. ការទីូទាត់សងត្រូោក់

 ៤.១.  ដកជីសដរសីជដកមីសទ�ទ្វាត់សងកោក់្មួយ ន្ថែដ�ក្នាថុងដនាះមាន ABA Pay និងការទ�ទ្វាត់
 

តាមរយ�កាតឥណ្ឌទ្វាន ឬកាតឥណ្ឌពន្។ 
 ៤.២. ក្នាថុងក្រណី្ឌទ�ទ្វាត់កោក្់តាម ABA Pay, 
   ៤.២.១. អ្វីនាក្នឹងដ�ញី QR Code ដ�ដ�ីដអ្វីកក្ង់ក្ថុំពយ�ទ័រ។ 
   ៤.២.២.  ច��ដ�កាន់ ABA Mobile App រចួ log in ្រណ្ឌនីធីនា�រ ABA របស់អ្វីនាក្ដ�ី

ទ�រស័ពានៃដ។ 
   ៤.២.៣. ចថុចបុ�តថុង “ដសាន QR” ដ�ដ�ី ABA Mobile App។
   ៤.២.៤.  ដសាន QR Code ន្ថែដ�បង្កាហា ញដ�ដ�ីដអ្វីកក្ង់ក្ថុំពយ�ទ័រជាមួយទ�រស័ពានៃដ 

របស់អ្វីនាក្។ 
   ៤.២.៥. ការទ�ទ្វាត់សងកោក្់ និងការចថុះបញីីអាជីវក្មមរបស់អ្វីនាក្កតូវោនបញ្ចប់។ 
 ៤.៣.  ក្នាថុងក្រណី្ឌទ�ទ្វាត់សងកោក្់តាមកាតឥណ្ឌទ្វាន ឬកាតឥណ្ឌពន្ (Visa, Master Card ឬ 

Union Pay International)៣,
   ៤.៣.១. បំដពញព័ត៌មាន្រណ្ឌនីរបស់អ្វីនាក្ រចួចថុចបុ�តថុង “ោក្់ដសនាី”។
   ៤.៣.២. ការទ�ទ្វាត់សងកោក្់ និងការចថុះបញីីអាជីវក្មមរបស់អ្វីនាក្កតូវោនបញ្ចប់។ 

៣  រា�់ការទ�ទ្វាត់សងកោក់្តាមកាតឥណ្ឌទ្វាន ឬកាតឥណ្ឌពន្នឹងកតូវមានការបង់នៃថ្លដសវាបន្ថែន្ម (additional service 

charge) ដ�ដ�ីតនៃម្លសរថុប ២.៣%។



២៦

៥. ការពិនិត�យសាា�នភាព និងទីទីួ�ោនសារជីូនដំ�ឹងពីកំ�ុសប���ងៗកែ�ងដំណាក់កា�នីមួយៗ

 ៥.១. ដព� Log in ច��ទំព័រ Portal ចថុច “កក្ុមហុថុនរបស់ខញាថុ ំ”។

 ៥.២.  ចថុចដ�ីកក្ុមហុថុនណាមួយន្ថែដ�អ្វីនាក្ចង់តាមោនស្ានភាពសំដណី្ឌ ដនាះអ្វីនាក្នឹងដ�ញី
មានការបញី្ញាក្់ស្ានភាពសំដណី្ឌ�មែិត។ 



២៧

៦. ការទីទីួ�ោនអាជាា�ប�ណ/វិញ្ញាា�បនបត្រូតឌីីជីីថ�

 ៦.១.  ដ�ដព�ន្ថែដ�អ្វីនាក្ដ�ញីព័ត៌មានអ្វីំពីស្ានភាព�មែិតរបស់កកុ្មហុថុនអ្វីនាក្ ស�មចថុច “ទ្វាញ
យក្” ដ�ក្នាថុងន្ថែផ្នាក្វញិ្ញា្ញ បនបកត។



២៨

បសវាកមមប���ងបទីៀតបត្រូរៅពីការចុះុះ 
បញ្ជីីីអាជីីវកមម

ចង់បកមុងទថុក្នាមក្រណ៍្ឌកកុ្មហុថុនន្ថែមនដទ? ចង់បកមុងទថុក្នាមក្រណ៍្ឌកកុ្មហុថុនន្ថែមនដទ? 
អ្វីនាក្អាចបកមុងទថុក្នាមក្រណ៍្ឌកក្មុហុថុនតាមថ្នានា �
បដច្ចក្វទិាព័ត៌មានដោយក�ន់ន្ថែត Log in ច��
ទំព័រ Portal, ចថុចបុ�តថុង “បកមុងទថុក្នាមក្រណ៍្ឌ

កក្ុមហុថុន” រចួចថុចបុ�តថុង “បដងាីតនាមក្រណ៍្ឌបកមុងទថុក្” ដដីមបបីំដពញទកមង់ន្ថែបបបទជាការដកសច។ 

ក្នាថុងក្រណី្ឌចងប់កមុងទថុក្នាមក្រណ៍្ឌកសដដៀង�នា ដ�នឹងនាមក្រណ៍្ឌរបស់កក្មុហុថុនន្ថែដ�ោនចថុះបញីីរចួ 
អ្វីនាក្កតូវភីាប់�ិខិតអ្វីនថុញ្ញា្ញ តដកបីកោស់នាមក្រណ៍្ឌរបស់កក្ុមហុថុនចាស់ កបសិនដបីមាន។

ចង់ដសនាីសថុំ្រដកមាងវនិិដយ្រមាន�ក្ខណ្ឌ�សមបតតិ ក្រប់ក�ន់ន្ថែមនដទ? ចង់ដសនាីសថុំ្រដកមាងវនិិដយ្រមាន�ក្ខណ្ឌ�សមបតតិ ក្រប់ក�ន់ន្ថែមនដទ? អ្វីនាក្ក៏្អាចដសនាីសថុំ
្រដកមាងវនិិដយ្រមាន�ក្ខណ្ឌ�សមបតតិក្រប់ក�ន់ (QIP) ោនន្ថែដរដោយក�ន់ន្ថែតច��
ដ�ដ្រហទំព័រ www.registrationservices.gov.kh រួចចថុច “ដសនាីសថុំ QIP” ដ�កជុង 
ខាងសាះ នំ្ថែផ្នាក្ខាងដ�ីនៃនដ្រហទំព័រ។ អ្វីនាក្នឹងច��ដ�កាន់ទកមង់ន្ថែបបបទនៃនពាក្យដសនាីសថុំ។



២៩

ជីំនួយបផ្នែនែម

គ្គបត្រូមាងវិនិប�គ្គមាន�កខ�ៈសម�បតិិត្រូគ្គប់ត្រូ�ន់

Powered by CamDX
www.camdx.gov.kh

Online Business Registration Services

Online Business Registration Services 

registrationservices@mef.gov.kh

(+៨៥៥) ៨១ ៨៨៨ ២៩៦

(+៨៥៥) ៩៩ ៧៩៩ ៥៧៩ / ៩៨ ៧៩៩ ៥៧៩

អាស័យោ្ឋ ន: ផ្្ល�វដ�ខ ៩២, សង្កាា ត់វតតភ្នំនាំ, ខណ្ឌឌ ដ�នដពញ, រាជធានីភ្នំនាំដពញ, កបដទសក្ម្ពថុជា

www.registrationservices.gov.kh

ការជន្ថែជក្ផាា �់

ថ្នាា��ចុះុះបញ្ជីីីអាជីីវកមម
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