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បុព្វកថ 
 

ខញុំមនេសចក្ដីេ�មនស�រកី�យយ៉ងខ្ល ំង ចំេពះករេចញផ�យជផ្លូវករនូវរបយ 
ករណ៍ៃនលទធផលបឋមអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជឆន ំ២០១៤ 
ែដល្រតូវបនអនុវត្ដចប់ពីៃថងទី ១ ដល់ ៣១ ែខ មីន  ឆន ំ ២០១៤  េ�យកំណត់យកៃថងទី ១ 
ែខ មីន ឆន ំ ២០១៤ ជកលបរេិចឆទេយងៃនករអេងកត េហើយបន្រគប់ដណ្ដ ប់េពញែដនដី ៃន 
្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។ អេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជឆន ំ 
២០១៤ គឺជអេងកតេ្រជើសេរ ើសគំរ ូ និងជអេងកតមួយែដល្រតូវបនអនុវត្តរ�ងជំេរឿន២ គឺសថិត 
េនចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ ២០១១ និងជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ ២០២១។ 

 

េយង�មមូល�្ឋ ន្រគឹះ ៃនចបប់ស្ដីពីសថិតិ អេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ ២០១៤ 
មនេគលបំណងចង្រកងទិននន័យសថិតិមូល�្ឋ ន្រគឹះស្ដីពីអងគភព�ជីវកមម និងសហ្រគស 
្រគប់្របេភទែដលសថិតេនកនុងែដនដីៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។ លទធផលបឋមេនះផ្ដល់នូវ 
ព័ត៌មនស្ដីពី�ថ នភពបចចុបបននរបស់អងគភព�ជីវកមម សហ្រគសេនកនុង្របេទសកមពុជ និង 
បំេរ ើដល់អនកេ្របើ្របស់េផ�ង�ដូចជអនកេធ្វើេគលនេយបយ ម្រន្ដី�ជរ�្ឋ ភិបលទំងថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េ្រកមជតិ អងគករអន្ដរជតិ អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល ែផនកឯកជន អនកសិក���វ 
្រជវ និងៃដគូរអភិវ��ន៍េផ�ង�េទ�ត។  

 

លទធផលបឋមេនះ នឹងចូលរមួចំែណកេដើមបីសេ្រមចឲយបន នូវេគលេ�អភិវ��ន៍ 
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចចរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកនុងករគំ្រទដល់ករេធ្វើែផនករែដលមនភស្តុ�ង 
ជមូល�្ឋ ន ។ ខញុំមនជំេនឿថ��រណៈជន នឹងទទួលបនផល្របេយជន៍យ៉ងេ្រចើនពីករ
េ្របើ្របស់លទធផលបឋមេនៈឲយអស់ពីលទធភព�មែដល�ចេធ្វើេទបន។  

 

ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជបំផុត ចំេពះ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលដឹកនំ 
េ�យ សេម្ដចអគគម�េស�បតេីតេជ  ហ៊ុន ែសន  នយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន្រពះ�ជ�ច្រក 
កមពុជ ែដលបនជួយគំ្រទជបន្ដបនទ ប់ដល់អេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសកមពុជឆន ំ ២០១៤ 
ឲយទទួលបនេជគជ័យទំងករងរសមភ សន៍ និងករងរែកៃចនទិននន័យ។ ខញុំសូមែថ្លងអំណរ 
គុណចំេពះថន ក់ដឹកនំ្រកសួងែផនករ  វទិ��ថ នជតិសថិតិ  និងប�្ដ ្រកសួងពក់ព័ន្ឋ



vi

 

iv 
 

ននដូចជ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ្រកសួងឧស�ហកមមនិងសិបបកមម ្រកសួងែរនិ៉ង 
ថមពល ្រកសួងពណិជជកមម ្រកសួងម�ៃផទ  និងប�្ដ ្រកសួងពក់ព័ន្ឋ ្រពមទំង�ថ ប័ន 
េផ�ងេទៀតែដលបនជួយស្រមួល និងដឹកនំឲយអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ 
២០១៤ ទទួលបនេជគជ័យ។ 

 

ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះរ�្ឋ ភិបលៃន្របេទសជបុ៉ន និងទីភន ក់ 
ងរសហ្របតិបត្ដិករអន្ដរជតិៃន្របេទសជបុ៉ន(JICA) ែដលបនផ្ដល់ជំនួយទំងថវកិនិង 
បេចចកេទស និងសូមែថ្លងអំណរគុណដល់េ�ក ហ្វូមីហុកី ូ នហី�ុ ី ្របធនទី្របឹក� JICA 
ៃនគំេ�ងែកលម្អសថិតិផ្លូវករេនកមពុជ េ�ក ��ីហុកី ូអុីតូ េ�ក ��ីហុកី ូអុីយ៉ម៉អ៊ូឆិ 
េ�ក េយយ ី��៉� និងជំនញករ JICA េផ�ង�េទៀតៃនគំេ�ងេនះែដលបន្របឹងែ្របង 
អស់ពីកំ�ំងកយ និងកំ�ំងចិត្ដ េដើមបីសេ្រមចបនេជគជ័យកនុងករអនុវត្ដករងរអេងកត 
ចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១៤ ។ 
  

ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ ឯកឧត្ដមអភិបល ៃនគណៈអភិបល�ជធនី េខត្ត ្រពម 
ទំងអភិបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េមឃំុ េចសងក ត់ និង្របធនភូមិទំងអស់ែដលបនជួយ 
ស្រមួលកិចចកររដ្ឋបលកនុងករអនុវត្ដករងរអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ ២០១៤។ 

អេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ ២០១៤    គឺជ្របតិបត្ដិករសថិតិធំមួយកនុងចំេ�ម 
្របតិបត្ដិករសថិតិធំ�េផ�ងេទៀត េហើយករសេ្រមចបនេជគជ័យេនះ េ�យ�រមនករ 
ឧបតថមភ និងកិចចសហករយ៉ងជិតសនិទធពី្រគប់អងគភពទំងអស់។ េជគជ័យធំមួយេទៀតគឺបន 
មកពីករចូលរមួរបស់មច ស់អងគភព�ជីវកមម មច ស់សហ្រគសធុនតូច មធយម និងធំទំងអស់ 
ែដលបនចំ�យេពលេវ�ដ៏មមញឹក និងមនតំៃល ែដលបនផ្ដល់ព័ត៌មន និងបំេពញ 
ចូល��ងសំណួរអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ ២០១៤។   

 

សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជដល់ម្រន្ដីសមភ សន៍ ម្រន្ដី្រតួតពិនិតយ ម្រន្ដីវទិយ 
�ថ នជតិសថិតិនិង្រកសួងែផនករទំងអស់ ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របងនិងេ�ម ះ្រតង់កនុងករងរ 
សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជផងែដរចំេពះេ�កជំទវ ហង់ ល�ី អគគនយក 
វទិយ�ថ នជតិសថិតិ  ែដលបនដឹកនំ្របតិបត្ដិករអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ ២០១៤ 
េ�យមនជំនួយករពីេ�ក ឃនិ សវុលកខណ៍ អគគនយករងវទិយ�ថ នជតិសថិតិ េ�ក 
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�ងំ ឡងឌី ្របជននយក�្ឋ នបេចចកវទិយ ទូរគមនគមន៍ និងព័ត៌មនវទិយ េ�ក គឹម 
េណត អនុ្របជននយក�្ឋ នសថិតិសងគមកិចច េ�ក ស ូតូែនរ អនុ្របជននយក�្ឋ នសថិតិ 
េសដ្ឋកិចច និងម្រន្ដីវទិយ�ថ នជតិសថិតិេផ�ង�េទ�ត។ 

 

ជទីបញច ប់សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ ឯកឧត្ដម េ�កជំទវ េ�ក េ�ក�សីទំងអស់ 
ែដលបនចូលរមួេធ្វើឲយករងរអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ ២០១៤ ទទួលបនេជគជ័យ 
ដ៏្រតចះ្រតចង់ ។ 

 
 

្រកសួងែផនករ 
�ជជនីភនំេពញ 
ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១៤                                  

          ឆយ ថន   
         េទសរដ្ឋម្រន្ដី 

រដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងែផនករ 
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សមសភព  ៃនគណៈកមមករបេចចកេទស 
ស្រមប់អេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជ ឆន  ំ២០១៤ 

6 
 

១- ឯកឧត្តម រនិ វរីៈ រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងែផនករ  ្របធន 

២- ឯកឧត្តម ទុយ ចំេរ ើន អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងែផនករ  អនុ្របធន 

៣- ឯកឧត្តម េ� �រទិធ អនុរដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងែផនករ   អនុ្របធន 

៤-េ�កជំទវ ហង់ លី� អគគនយកវទិយ�ថ នជតិសថិតិ សមជិកអចិៃ្រន្ដយ៍                        

៥- ឯកឧត្តម េភឿក �រនិ នយកខុទទកល័យ ្រកសួងែផនករ  សមជិក 

៦- េ�ក ឆយ សតយ អគគនយករងវទិយ�ថ នជតិសថិតិ  សមជិក 

៧- េ�ក មិច កនធុល ្របធននយក�្ឋ នសថិតិេសដ្ឋកិចច វទិយ�ថ នជតិសថិតិ   សមជិក 

៨- េ�ក ចន់ សុវ�្ណ  អនុ្របធននយក�្ឋ ន ្រកសួងម�ៃផទ   សមជិក 

៩- េ�ក�សី បុ៉ល នរ�ីន់ អនុ្របធននយក�្ឋ ន ្រកសួងពណិជជកមម   សមជិក 

១០- េ�ក គី បូ�៉ អនុ្របធនករយិល័យ អគគនយក�្ឋ នពន្ឋ�រ        សមជិក 

១១- េ�ក ហុក ធី ្របធនករយិល័យ ្រកសួងឧស�ហកមម និងសិបបកមម    សមជិក 

១២- េ�ក គង់ សុភរក� ្របធននយក�្ឋ ន ្រកសួងេទសចរណ៍   សមជិក 

១៣- េ�ក សូ តូែនរ អនុ្របធននយក�្ឋ ន វទិយ�ថ នជតិសថិតិ   សមជិក 

១៤- េ�ក ឃិន សុវលកខណ៍ អគគនយករង វទិយ�ថ នជតិសថិតិ  េលខធិករ 

១៥- េ�ក F. Nishi ្របធនទី្របឹក� គំេ�ងJICA ្របចំវទិយ�ថ នជតិសថិតិ  សមជិក 

១៦- េ�ក Akihiko Ito ជំនញករ JICA ្របចំវទិយ�ថ នជតិសថិតិ  សមជិក 

១៧- េ�ក Akihito Yamauchi ជំនញករ JICA ្របចំវទិយ�ថ នជតិសថិតិ  សមជិក 

១៨- េ�ក Joji Sawada ជំនញករ JICA ្របចំវទិយ�ថ នជតិសថិតិ  សមជិក  
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តួេលខសេងខប 
 

ចំនួនេខត្ដ ១) ២៤ 

រមួបញចូ ល���នី         

ចំនួន្រសុក ខណ្ឌ  ្រកុង២) ១៩៧ 

រមួបញចូ ល ខណ្ឌ ចំនួន១២ និង្រកុងចំនួន២៦ 

ចំនួនឃំុ សងក ត់៣) ១ ៦៣១ 

រមួបញចូ ល សងក ត់ចំនួន២០៤ 

ចំនួនភូមិ៣), ៤) ១៤ ១១៩ 

ចំនួនសហ្រគសបឋម ៥១៤ ២៧៨ 

(េលើកែលងអងគភ���ីវកមម និងសហ្រគស�មចេញច ើមផ្លូវ) 

ចំនួនសហ្រគសកនុង ១គីឡូែម៉្រតកេរ ៉ ២,៨ 

ៃផទដី្រ���ជ�ច្រកកមពុជឆន ំ២០១១ (គីឡូែម៉្រតកេរ)៉ ៥) ១៨១ ០៣៥ 

ចំនួនសហ្រគសកនុងមនុស� ១០០០នក់  ៣៥,០ 

្របជ��ស្តឆន ំ ២០១៣៦) ១៤ ៦៧៦ 
៥៩១ 

្របជ��ស្តកនុងមួយសហ្រគស ២៨,៥ 

ចំនួនសហ្រគសកនុង ១០០០្រគួ�រ�មម� ១៦២,៦ 

ចំនួន្រគួ�រ�មម� ៦)     ៣ ១៦៣ 
២២៦ 

ចំនួន្រគួ�រ�មម�កនុង ១សហ្រគស  ៦,២ 

កំេណើ នសហ្រគសកនុងអំឡុងឆន ំ ២០១១ដល់ ២០១៤ ៥០ ៩១៥ 

អ្រ�កំេណើ នសហ្រគសកនុងអំឡុងឆន ំ ២០១១ដល់ ២០១៤ ១១,០ ភគរយ 
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១) ្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជមន�ជ�នី េខត្ត ចំនួន២៥ គិត្រតឹមៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១៣     
      េនេខត្ត កំពង់ចម្រតូវបនបំែបកេចញជពីរេខត្ត េខត្តកំពង់ចម និងេខត្ត តបូងឃមុំ។  

មយ៉ងវញិេទៀត អេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ២០១៤ 
្រតូវបនេរៀបចំមុនករបំែបកេខត្តេនះ េ�យេយង�មេពលេវ�កំរតិកំណត់ 
ដូេចនះេហើយអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ២០១៤ 
្រតូវបនអនុវត្តែផ្អកេទ�មករបំែបកមុនរបស់េខត្តពីរេនះ។ 

២) ចំនួន្រសុក ខណ្ឌ  ្រកុង ែផ្អក�មតំបន់រដ្ឋបលថមី ែដលបន�ក់េ�យេ្របើ្របស់ េនៃថងទី ២៥ 
ែខ  

ធនូ ឆន ំ២០១៣។ មនខណ្ឌ ចំនួន៣ ្រតូវបនបេងកើតថមីេន�ជ�នី ភនំេពញ េហើយខណ្ឌ នីមួយៗ  
ៃនខណ្ឌ ទំង៣ ្រតូវបនបំែបកេទជ ២ខណ្ឌ ។  

៣) ចំនួនឃំុ សងក ត់ ែផ្អក�មតំបន់រដ្ឋបលថមីែដលបន�ក់េ�យេ្របើ្របស់េនៃថងទី ១៨ ែខ 
ឧសភ  

ឆន ំ ២០១១។  
៤) ចំនួនភូមិេនកនុងបញជ ីខងេលើែផ្អក�មមណ្ឌ លអេងកតៃនជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ២០១១។  

ភូមិែដល មនសហ្រគសមួយយ៉ងតិចក៏្រតូវបន�៉ប់បញចូ លែដរ េហើយ ្របសិនេបើភូមិែដល  
គម នសហ្រគស ភូមិេនះមិន្រតូវបន�៉ប់បញចូ លេនកនុងបញជ ីខង េលើេទ។ 

៥) ៃផទដី្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជរមួបញចូ លៃផទបឹងទេន្ល�ប (៣.០០០គឺឡូែម៉្រតកេរ)៉ 
៦) ្របជ��ស្ត និងចំនួន្រគួ�រធមម�្រតូវបនដក្រសង់េចញពីលទធផលចុងេ្រកយៃន 
អេងកតចេន្ល ះ  

ជំេរឿន្របជ��ស្តទូេទកមពុជឆន ំ២០១៣។ 
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ែផនករ ៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន  ំ២០១៤ 

 

១. េគលបំណង ៃនអេងកត 
អេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសកមពុជឆន ំ ២០១៤មនេគលបំណងចមបងដូចជៈ 
ក)- រក� និងបេងកើនចំេណះដឹងនិងជំនញែដល្រតូវករេដើមបីេរៀបចំអនុវត្តករេធ្វើជំេរឿន     
   និងអេងកតេផ�ង��ក់ព័នធនឹងេសដ្ឋកិច្ច ។ 
ខ)- រក�និងបេងកើនចំេណះដឹង និងជំនញែដល្រតូវករ េដើមបីេធ្វើបចចុបបននកមម និងែថទំង   
   បញជ ីសហ្រគសស្រមប់េធ្វើជបញជ ីគំរៃូនករអេងកតគំរសូ្តីពី�ជីវកមម។ 

 គ) - ្របមូលព័ត៌មនស្តីពីសហ្រគស និងអងគ�ព�ជីវកមម 
ឃ)-ផ្តល់នូវទិននន័យសថិតិមូល�្ឋ នស្តីពីសហ្រគសនិង�ជីវកមមស្រមប់េរៀបចំែផនករ  
េគលនេយបយថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ៣ឆន ំបនទ ប់ពីជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ២០១៤ 

២- បទបបញញ ត្តៃិនអេងកត 
 អេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគស្រតូវបនអនុវត្ដែផ្អកេលើមូល�្ឋ នចបប់សថិតិ, ម្រ�ទី៨  
 និងទី៩។ 

៣- កលបរេិចឆទេយង និងរយៈេពលេធ្វើសមភ ស   

 អេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសកមពុជ្រតូវអនុវត្ដេនៃថងទី១ ែខ មីន ឆន ំ២០១៤។  
 រយៈេពលអេងកតមនដូចខងេ្រកមៈ 

ក) ស្រមប់សហ្រគសមនអនកចូលរមួករងរ៥០នក់េឡើងេទ ករសមភ សន៍្រតូវអនុវត្ត   
   កនុងរយៈេពល១ែខ ចប់ពីៃថងទី ០១ រហូតដល់ ៃថងទី ៣១ ែខ មីន ឆន ំ២០១៤ 
ខ) ស្រមប់សហ្រគសមនអនកចូលរមួករងរតិចជង៥០នក់ ករបញជ ក់េលើែផនទី  
   តំបន់អេងកត្រតូវបនអនុវត្តចប់ពីៃថងទី ២៣ដល់២៤ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៤ េហើយករចុះ  
   ្រសង់បញជ ីសហ្រគសគឺចប់ពី២៤ ដល់ ២៨ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៤ និងករសមភ សន៍  
   ចប់ពីៃថងទី ០១ដល់ ០៥ ែខ មីន ឆន ំ២០១៤។  

៤- តំបន់អេងកត 

 ករអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសកមពុជឆន ំ២០១៤ ្រគបដណ្ត ប់្រគប់តំបន់ទំងអស់េន  
 កនុងែដនដី្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។ 

៥- វិ�ល�ពអេងកត 

ករអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគស ្រគបដណ្ត ប់្រគប់សហ្រគសទំងអស់ែដលមន និង  
ដំេណើ រករ�ជីវកមមកនុងកលបរេិចឆទកំណត់ កនុងែដនដីៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ បុ៉ែន្ដ  
មនសហ្រគសមួយចំនួន្រតូវបនដកេចញដូចខងេ្រកមៈ 
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ក-សហ្រគសសថិតកនុងចំ�ត់ថន ក់ “ ែផនក A, កសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន�ទ” ែដល 
បនបញជ ក់េនកនុងចំ�ត់ថន ក់ស្ដង់�វស័ិយអន្ដរជតិរបស់អងគករសហ្របជជតិ Rev.4  
ខ-សហ្រគសសថិតកនុងចំ�ត់ថន ក់ “ ែផនក O, រដ្ឋបល��រណៈ និងសន្ដិសុខសងគម  
  ែដលចំបច់” ែដល មនបញជ ក់េន Rev.4 ។ 
គ-សហ្រគសេនកនុងចំ�ត់ថន ក់ ែផនក T, សកមមភពជមច ស់ករ និងេស�កមម្រគួ�រ  
  សំ�ប់េ្របើ្របស់ ខ្លួនឯង Rev.4 ។  
ឃ-សហ្រគសសថិតកនុងចំ�ត់ថន ក់“ែផនក U, សកមមភពអងគករេ្រកែដនដ់ី” ែដលមន  
  បញជ ក់េន Rev4។ 
ង- សហ្រគសដំេណើ ករ�ជីវកមមេន�មចេ�ច ើមផ្លូវ។ 

៦. ករេ្រជើេរ ើសគំរ ូ
សហ្រគស្របមណ១០,០០០ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសដូចខងេ្រកមៈ 
ក) តំបន់សមភ សន៍ចំនួន៥៤០្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ�យែផ្អក�មវធីិ��ស្តេ្រជើសេរ ើស  
   គំរេូចញពី្រគប់តំបន់អេងកតេនកនុងេខត្តទំងអស់។ 
ខ) ្រគប់សហ្រគសខន តធំ និងមធយម ែដលមនអនកចូលរមួករងរពី ៥០នក់េឡើងេទ  
   ្រតូវបនេធ្វើសមភ សន៍។ �្រស័យេហតុេនះ ចំនួនសហ្រគសមនអនកចូលរមួករងរ  
   ពី៥០នក់េឡើងេទមនចំនួន១,៦១៩សហ្រគស េនកនុងជំេរឿនសហ្រគស  
   ឆន ំ២០១១។  

៧. អងគភព្រតូវេធ្វើសមភ សន៏ 
សហ្រគសែដល្រតូវសមភ សន៍ស្រមប់អេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគស ្រតូវបនកំណត់  
�មនិយមន័យរបស់អងគករសហ្របជជតិដូចខងេ្រកមៈ   
សហ្រគសគឺជអងគភព�ជីវកមមមួយែដលសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគង ឬកមមសិទធិមួយ  
ែដលសថិតេនេ្រកមអងគភព្រសបចបប់មួយ មនសកមមភពេសដ្ឋកិចចមួយ ឬចមបងមួយ  
សថិតេនទី�ំងជក់�ក់មួយដូចជ�េ�ងច្រក េ�ងជង ្រកុមហុ៊ន ។ល។  
មយ៉ងវញិេទៀត សហ្រគស�មចេ�ច ើមផ្លូវ្រតូវបនដកេចញពីអេងកតចេន្ល ះជំេរឿន  
សហ្រគសឆន ំ២០១៤េនះ។ 

៨- សណួំរអេងកត 

 ១- ព័ត៌មនតំបន់ៈ េឈម ះ និងកូដ េខត្ត ្រសុក ខណ្ឌ័  ្រកុង ឃំុ សងក ត់ ភូមិ និង  
   មណ្ឌ លអេងកត  
២- ព័ត៌មនសហ្រគសៈ េឈម ះសហ្រគស �ស័យ�្ឋ ន េឈម ះអនកទំនក់ទំនង  
   េលខទូរស័ពទ  

 ៣.១- េភទអនកតំ�ងសហ្រគស  
៣.២- េភទ និងសញជ តិមច ស់សហ្រគស 
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 ៤.១- ករចុះបញជ ីេន្រកសួងពណិជជកមម ឬមនទីរពណិជជកមម 
៤.២- េឈម ះ្រកសួង មនទីរ ឬ�ថ ប័នេផ�ង�ែដលបនផ្ដល់�ជញ ប័ណ្ណ ឬករអនុញញ ត្ដិ  
     េដើមបីេបើកដំេណើ រករ�ជីវកមម 

 ៥-ភពជមច ស់កមមសិទធិ ៃនអងគភព�ជីវកមម សហ្រគស (លកខណៈចបប់)  
៦- េម៉ងេធ្វើករ 
៧-ឆន ំចប់េផ្ដើមេធ្វើ�ជីវកមម  

 ៨-ករកន់កប់ ្របេភទនិងៃផទ្រក�(ជែម៉្រតកេរ)៉ ៃនទីកែន្លង�ជីវកមម សហ្រគស 
 ៩-ចំនួនកមមករចូលរមួករងរជក់ែស្តង េនកនុងអងគភព�ជីវកមម សហ្រគស  
     មួយសប្ត ហ៍មុន ៃថងទី១ ែខ មីន ឆន ំ២០១៤ 
 ១១-្របេភទសកមមភព�ជីវកមមចំបងែដលអងគភព�ជីវកមម សហ្រគសបនអនុវត្ត  
          (ចំ�ត់ថន ក់�ស�ហកមម)  

១១-អងគភពេទល ទី�ន ក់ករក�្ដ ល ឬ �� 
(្របធនបទទី១២ -១៤ ស្រមប់ទី�ន ក់ករក�្ដ លែតបុ៉េ�្ណ ះ) 

១២-ចំនួន�� 
១៣-ចំនួនអនកចូលរមួករងរសរបុែដលេធ្វើករជ្របចំេនដំ�ច់ែខធនូ ឆន ំ ២០១០ ។ 
១៤-្របេភទសកមមភព�ជីវកមមចំបង និងបនទ ប់បន�ំចំបងរបស់សហ្រគស ។ 

(្របធនបទទី១៥ -២១ ស្រមប់ទី�ន ក់ករក�្ដ ល និងអងគភពេទលែតបុ៉េ�្ណ ះ) 
 ១៥-េតើសហ្រគសេនះមន�ក�រស្ដីពីករចូលរមួទុន��ងតុលយករ និង  
     របយករណ៍ចំណូលចំ�យ�េទ? 

(សំណួរទី១៦ សំេ�ដល់សហ្រគសទំងអស់ជអងគភពេទល ឬទី�ន ក់ករក�្ត លែដល 
សហ្រគស េឆ្លើយសំណួរទី ១៥ ថ “ េទ”)  

១៦-១-ចំណូលពីករលក់សរបុកនុងមួយែខឬ មួយៃថងជ្របក់េរៀល ឬដុ�្ល រ�េមរកិ  
១៦-២-ចំ�យសរបុកនុងមួយែខឬ មួយៃថងជ្របក់េរៀល ឬដុ�្ល រ�េមរកិ  
១៦-២-១-្របក់ែខឬ្របក់ឈនួលសរបុកនុងមួយែខឬមួយៃថងជ្របក់េរៀល ឬដុ�្ល រ�  
        េមរកិ  
១៦-២-២-ចំ�យេលើអគគីសនីសរបុ (ស្រមប់ជវែតបុ៉េ�្ណ ះ)  
១៦-៣-ចំនួនៃថងេធ្វើករកនុងែខកុមភៈ ឆន ំ ២០១៤  

(សំណួរទី១៧ដល់ ២១ សំេ�ដល់សហ្រគសទំងអស់ជអងគភពេទល ឬទី�ន ក់ករក�្ត ល 
ែដល សហ្រគស េឆ្លើយសំណួរទី ១៥ ថ “ មន)  

១៧- ចំនួន្រទពយសកមមសរបុេនចុងែខធនូ ឆន ំ ២០១៣ 
១៨- ចំនួនមូលនិធិមច ស់្រទពយសរបុែដលមនេនដំ�ច់ែខធនូ ឆន ំ ២០១៣ 
១៩- ចំនួនបំណុលរយៈេពលែវងសរបុែដលមនេនចុងែខធនូ ឆន ំ២០១៣ 
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២០-បំណុលរយៈេពលខ្លីសរបុែដលមនេនចុងែខធនូ ឆន ំ២០១៣ 
២១- របយករណ៍ចំណូល និងចំ�យកនុងអំឡុងឆន ំ២០១៣ �ម “មូល�្ឋ ន្របពនធ័ 
គណេនយយ” ែដលកត់្រ�ពីចំណូលនិងចំ�យេផ�ងៗកនុងអំឡុងឆន ំ ២០១៣ ។  

៩- រចនសមព័នធ 

 ជទូេទករអេងកតចេន្ល ះជំេរឿន្រតូវបនអនុវត្តដូចខងេ្រកមៈ 

១-ប�្ដ ញដ្ឋបលៈ 

អគគនយកវទិ��ថ នជតិសថិតិ ៃន្រកសួងែផនករ (អគគនយកៃនជំេរឿនសហ្រគស) 
⇒្របធនមនទីរែផនករ�ជធនី េខត្ដ ⇒អភិបល្រសុក ខណ្ឌ  ្រកុង ⇒េមឃំុ េនសងក ត់ 
⇒ ្របធនភូមិ។ 

២-ប�្ដញអេងកតៈ 

អគគនយកវទិ��ថ នជតិសថិតិ ៃន្រកសួងែផនករ (អគគនយកៃនជំេរឿនសហ្រគស) 
⇒  ម្រន្ដីស្រមបស្រមួលអេងកតជន់ខពស⇒  ម្រន្ដី្របចំតំបន់ ⇒  ជំនួយករម្រន្ដី 
្របចំតំបន់ ⇒ម្រន្ដី្រតួតពិនិតយ ⇒ម្រន្ដីសមភ សន៍ ។  

ម្រន្ដីស្រមបស្រមួលអេងកតជន់ខពស្រគប់្រគងដំេណើ រករអេងកតទំងមូល េហើយម្រន្ដី 
្របចំតំបន់មន ក់ និងជំនួយករម្រន្ដី្របចំតំបន់្រតូវបនចត់�ំងឲយទទួលខុស្រតូវេខត្ត 
មួយ និង្រគប់្រគងដំេណើ ករអេងកតទំងមូលេនកនុងេខត្តែដលទទួលខុស្រតូវ។ 

៣-ម្រន្តីស្រមបស្រមួល�ជធនី េខត្ត 

ម្រន្តីស្រមបស្រមួល�ជធនី េខត្តមន ក់ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេចញពី្រកសួង ឬមនទីរពក់ 
ព័នធពី�ជធនី េខត្តនីមួយៗ េដើមបីឲយជួយបញចុ ះបញចូ លសហ្រគសបដិេសធន៍កនុងករណី 
ចំបច់។ 

សូមពិនិតយេមើល��ងរចនសមព័នធៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគស 

១០- វិធី��ស្ដៃនករសមភ សន៍ 

 អេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ ២០១៤្រតូវអនុវត្ដ�មវធីិ��ស្ដ២យ៉ងៈ 

“ករសមភ សន៍សហ្រគស េនភូមិគំរ្ូរតូវសមភ សន៍េ�យម្រន្តីសមភ សន៍” និង“ករ 
សមភ សន៍សហ្រគសែដលមនអនកចូលរមួករងរពី៥០នក់េឡើងេទ្រតូវសមភ សន៍េ�យ 
ម្រន្តី្របចំតំបន់ និងជំនួយករម្រន្តី្របចំតំបន់”  

ក)-ករសមភ សន៍សហ្រគសេនភូមិគំរ្ូរតូវសមភ សន៍េ�យម្រន្តីសមភ សន៍  

   ម្រន្ដីសមភ សន៍មន ក់េធ្វើដំេណើ រេទកន់ភូមិ ឬមណ្ឌ លអេងកតទទួលខុស្រតូវ េហើយេធ្វើ 
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ករចុះ្រសង់បញជ ីសហ្រគសេនកនុងមណ្ឌ លអេងកត េ្រជើសេរ ើសហ្រគសចំនួន៣០ ្របសិន 
េបើមនសហ្រគសេ្រចើនជង៣០េនកនុង��ងបញជ ីសហ្រគស បនទ ប់មកសមភ សមច ស់ 
ឬអនក្រគប់្រគងសហ្រគស ឬអនក�មន ក់ែដល្រតូវបនេគ្របគល់សិទធិេ�យតំ�ង 
សហ្រគស េហើយបំេពញព័ត៌មនចូលកនុង ��ងសំណួរសហ្រគស ។ 

ខ)-ករសមភ សន៍សហ្រគសែដលមនអនកចូលរមួករងរពី៥០នក់េឡើងេទ្រតូវ  
  សមភ សន៍ េ�យម្រន្តី្របចំតំបន់ និងជំនួយករម្រន្តី្របចំតំបន់  
ម្រន្តី្របចំតំបន់ និងជំនួយករម្រន្តី្របចំតំបន់្រតូវេធ្វើដំេណើ រេទកន់សហ្រគសនីមួយ 
ែដលមនេនកនុង��ងបញជ ីសហ្រគសបឋម ែដលបនេរៀបចំេចញពីជំេរឿនសហ្រគស 
ឆន ំ២០១១ េហើយនិងព័ត៌មនេផ�ងេទៀតែដលទទួលបនពីម្រន្តីេខត្ត បនទ ប់មកសមភ ស 
មច ស់ឬអនក្រគប់្រគងសហ្រគស ឬអនក�មន ក់ែដល្រតូវបនេគ្របគល់សិទធិ េ�យតំ 
�ងសហ្រគសេហើយបំេពញព័ត៌មនចូលកនុង��ងសំណួរសហ្រគស។ 

១១-ករគូសែផនទី 

ករងរគូសែផនទី្រតូវបនអនុវត្តស្រមប់ែតភូមិឬមណ្ឌ លអេងកតគំរ ូ ែដលមន្រពំ្របទល់ 
ែ្រប្របួលេ្រកយែខមីនឆន ំ២០១១ និងភូមិឬមណ្ឌ លអេងកតគំរែូដល មនចំនួនចប់ពី១៣០ 
សហ្រគសេឡើងេទ េនកនុងជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ ២០១១ និងគូសេឡើងវញិស្រមប់ 
តំបន់អភិវ��ន៍ថមី ដូចជ តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស។  

ែផនទី្រពំ្របទល់មណ្ឌ លអេងកតគំរ ូ្រតូវបនគូសែផ្អក�មែផនីទភូមិឬមណ្ឌ លអេងកតជំេរឿន  
សហ្រគសឆន ំ ២០១១ គូសេ�យម្រន្តីវទិ��ថ នជតិសថិតិ។ 

១២-ករ��ល�ង��ងសណួំរអេងកត 

ក-ករ�កលបង��ងសំណួរមនបំណង េធ្វើេតស្តេលើ��ងសំណួរ វធីិ��ស្ដសមភ សន៍ 
�ក�រែណនំរបស់ម្រន្ដីសមភ សន៍ជេដើម េដើមបីេធ្វើឲយែផនករៃនករងរអេងកតចេន្ល ះ 
ជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ ២០១៤បនកន់ែត្របេសើរ។ 

ខ-ករ�កលបង��ងសំណួរបនអនុវត្តចំនួន១៥ភូមិេន�ជ�នីភនំេពញ កលពីៃថងទី ១៦  
ែខតុ� ឆន ំ ២០១៣ មនរយៈេពល ១១ ៃថង។  

១៣- ករ��កសផ��្វផ���នលទធផលអេងកត 
ក)-លទធផលបឋមៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសកមពុជឆន ំ ២០១៤ នឹង្រតូវផ�ព្វ    
   ផ�យេនៃថងទី ០៨ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០១៤ 
ខ)- លទធផលចុងេ្រកយៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសកមពុជឆន ំ ២០១៤ នឹង្រតូវ  
    ផ�ព្វផ�យេនែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៥។ 
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១៤- �����្វ��� 
ករេបះពុមពផ�យជេស��េ�នឹងេធ្វើជពីរ�� ទំង��ែ�មរ និង អង់េគ្លស េហើយ 
និងផ�ព្វផ�យ�ម្រ�ពនធ័េអឡិច្រតូនិចផងែដរ។ 
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របយករណក៍រ��� 
លទធផលបឋមៃនជំេរឿនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១៤ 

 
១- ចំនួនសហ្រគសសរបុេនកមពុជ េលើក�ល���ីវកមម�មចិេញច ើមផ្លូវ មនចំនួន   
    ៥១៤,២៧៨ សហ្រគស (េយង��ង ១, ្រកហ្វ ១ និងែផនទី ១) 
 

លទ្ឋផលបឋមៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ឆន ំ២០១៤ 
(CIES 2014) ផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពី�ថ នភពសហ្រគសបចចុបបននេនកមពុជកនុងដំេណើ រករអភិវ��ន៍
េសដ្ឋកិចចសងកមកិចចេ្រកយពីករេបះេឆន តសកលេន ែខកកក� ឆន ំ ២០១៣។ តួេលខសេងខបគឺមន
េគលបំណងផ�ព្វផ�យចំនួនសហ្រគសឲយបនេលឿន។ ដូេចនះលទ្ឋផលបឋម្របែហលជខុសគន
បន្តិចបន្តួចពីលទ្ឋផលចុងេ្រកយែដលនឹង្របកសផ�ព្វផ�យេនែខកុមភៈឆន ំ ២០១៥។  

្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជគិត្រតឹមៃថងទី ១ ែខ មីន ឆន ំ ២០១៤ មន ៥១៤.២៧៨ សហ្រគស 
េយង�មលទធផលបឋម ៃនលទ្ឋផលអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ 
ឆន ំ ២០១៤ ែដលបនអនុវត្តេ�យវទិយ�ថ នជតិសថិតិ (វ ជ ស) ្រកសួងែផនករ កមពុជ។ អេងកត
ចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ឆន ំ ២០១៤ ្រគបដណ្ត ប់២៤�ជ�នី េខត្ត 
េនកនុង្របេទស  និងេធ្វើករសមភ ស្រគឹះ�ថ នសហ្រគស អងគភព�ជីវកមម្របែហល ១២,០០០ 
សហ្រគស ។ ម៉យងេទៀតសហ្រគសែដលសថិតេនកនុងចំ�ត់ថន ក់វស័ិយេសដ្ឋកិចចស្តង់�រអន្តរ
(ISIC) Rev 4 ្រតូវបនដកេចញេយង�មករែណនំជអន្តរជតិកនុងករេធ្វើជំេរឿន និងអេងកតេសដ្ឋ 
កិចច, (ជំពូក ក ) ែផនកកសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន�ទ, (ជំពូក ណ) ែផនករដ្ឋបល��រណៈ 
និងករពរជតិ, (ជំពូក.ន) សកមមភពរបស់្រគួ�រេធ្វើករជនិេយជិក និងសកមមភពផលិតកមម
ទំនិញ និងផគត់ផគង់េស�កមមរបស់្រគួ�រស្រមប់េ្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួន (ជំពូក. ប) សកមមភពរបស់
អងគករ និង�ថ ប័នអន្តរជតិ។ សហ្រគសចល័តក៏្រតូវបនដកេចញផងែដរេយង�មករអនុវត្តជ 
លកខណៈអន្តរជតិ។ (េយង�ម�បសមព័ន្ឋ ៤ និង �ម�បសមព័ន្ឋ ៥) 

េនកមពុជមនសហ្រគសសរបុទូទំង្របេទស ៥១៤,២៧៨ សហ្រគស េហើយចំនួនសហ
្រគសកនុង ១០០០ នក់ គឺ ៣៥.០ សហ្រគស។ េនេពលេធ្វើករេ្រប�បេធៀបជមួយនឹង្របេទស
េផ�ង� ្របេទសជបុ៉នមនសហ្រគស ៥,៨ �ន សហ្រគស និង ៤៥,៤សហ្រគស កនុងមនុស� 
១០០០ នក់, ្របេទសេវៀត�មមនសហ្រគស សរបុ ៥.២ �ន សហ្រគស និង ៥៨,២ 
ចំែណក�្របេទស�វមនសហ្រគសចំនួន ២០៩ ពន់សហ្រគស និង៣៧,៤ កនុងមនុស� ១០០០ 
នក់។ កនុងចំេ�ម្របេទសទំង ៤ េនះ្របេទសកមពុជមនសហ្រគសទំនក់ទំនងតិចជងេធៀប
នឹងទំហំ្របជ��ស្តេទះបីជមនកំេណើ នេកើនេឡើង ។(១) 

(១) ្របភពទិននន័យ្របជ��ស្តប៉ន់�ម ន ឆន ំ២០១៤ និងជំេរឿនេសដ្ឋកិចចេន្របេទសជបុ៉នឆន ំ ២០១២ 
ករពយករណ៍្របជ��ស្ត និងជំេរឿនេសដ្ឋកិចចេន្របេទសេវៀត�មឆន ំ២០១២ និងជំេរឿន្របជ��ស្តឆន ំ 
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២០០៥ និងជំេរឿនេសដ្ឋកិចចឆន ំ ២០០៦េន្របេទស�វ។ ករកំណត់និយមន័យមនភពខុសគន បន្តិចបន្តួច
េនកនុងចំេ�ម្របេទសទំងបួន។ 

េខត្តែដលមនចំនួនសហ្រគសេ្រចើនជងេគបំផុត គឺ�ជ�នីភនំេពញ មនសហ្រគសរហូត 
ដល់េទ ៩៨,៦៤៦ សហ្រគស ឬេសមើនឹង ១៩,២% េធៀបនឹងចំនួនសហ្រគសសរបុេនកមពុជ 
េខត្តែដលមនសហ្រគសេ្រចើនបនទ ប់មក គឺេខត្តកំពង់ចម (៥៤,២២៩ ឬេសមើនឹង ១០,៥%) េខត្ត
ក�្ត លមនសហ្រគស (៣៨,៦៦៤ ឬេសមើនឹង៧,៥%) េខត្តេសៀម�បមនសហ្រគសចំនួន 
(៣៧,៦១៧ ឬ៧,៣%) និងេខត្ត�ែកវមន សហ្រគស ៣២,៧៧៨ ឬេសមើនឹង ៦,៤%)។ េខត្តទំង 
៥េនះសថិតេនកនុងតំបន់�លទំនប ឬ េន�មបឹងទេន្ល�ប, សហ្រគសជង ៥០% េធៀបនឹង
សហ្រគសសរបុទូទំង្របេទសកមពុជ។ 

�ជ��នីភនំេពញមនទំហំចំនួនសហ្រគសកន់ែតធំសេមបើម។ េនះេយើង�ចនិយយបន 
ថេ�យ�រករបំែបកេខត្តក�្ត លចំនួន ២០ ឃំុ�ក់បញចូ លមក�ជ�នីភនំេពញកលពីឆន ំំ២០១០ 
ម៉យងេទៀតក៏េ�យករអភិវ��ន៍ និងភពរកីចេ្រមើនរបស់�ជ�នីភនំេពញៃន្របេទសកមពុជ ដូចែដល
េយើងសេងកតេឃើញថ សហ្រគសែផនកលក់ដំុ និងលក់�យ ស�្ឋ គរ ផទះសំ�ក់ �រ�រ�្ឋ ន។
ល។ មនករេកើនេឡើងេ្រចើនគួរឲយកត់សំគល់ ក៏ដូចជករ�ងសង់អគរខពស់ៗជេដើម។ េ�ង
ច្រកកត់េដរខន តធំជេ្រចើនមនត្រមូវករ និងបនជួលកម្ល ំងពលកមមជេ្រចើនេនកនុងទីផ�រ
ពលកមម។ 

េខត្តកំពង់ចម េយើងសេងកតេឃើញថមនសហ្រគសលក់ដំុ និងលក់�យ ឡឥដ្ឋ និង
ម៉សីុនកិន្រសូវជេ្រចើនបែនថមពីេលើវស័ិយេសដ្ឋកិចចចមបងជេ្រចើនដូចជ េកសូ៊ ករផលិតេម�ដំឡូ
ងមី ករចិញជ ឹមសត្វពហនៈ េ�ងច្រកផលិតែសបកេជើង �ជីវកមម�រេ�ើ និងេ�ងច្រកផលិត
សេម្ល�កបំពក់ជេដើម។ បែនថមពីេនះេទៀត បង្ហ ញឲយេឃើញថ្រគឹះ�ថ នមី្រកូហិរញញវតថុបនេដើរ
តួនទីសំខន់េនកនុងសកមមភពេសដ្ឋកិចចទំងេនះ។  វថីិកនុងទី្រកុងមួយចំនួនេទើបែតចក់្រកសេក
សូ៊រចួ កនុងរយៈេពលពី ឬបីឆន ំថមីៗេនះ េហើយករផគត់ផគង់ថមពលអគគីសនីមកពី្របេទសេវៀត�ម 
្រតូវបនព្រងីកវ�ិលភព្រគបដណ្ត ប់ទូទំងេខត្តកំពង់ចម។ ភពរកីចេ្រមើនទំងេនះេនមនផល 
ប៉ះពល់ដល់ករព្រងីកវស័ិយ�ជីវកមម និងពណិជជកមមេនេឡើយ ដូចជករលំបកេធ្វើដំេណើ រ
របស់កសិករ មកពីទីជនបទមកកន់ទី្រកុងេដើមបីលក់ផលិតផលកសិកមម ឬផលិតផលសិបបកមម
ផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួក គត់ ជពិេសេនកនុងរដូវ�ងំសងួត។  

េខត្តក�្ត ល កំពង់ែផភនំេពញថមីមួយ្រតូវបន�ង់សង់េឡើងេហើយប�្ត លឲយចំនួនសហ
្រគសេនកនុងេខត្តេនះមនករេកើនេឡើងតិចតួចផងែដរ េទះបីជេខត្តេនះបនកត់ឃំុចំនួន ២០ ឃំុ 
បញចូ លមក�ជ�នីភនំេពញក៏េ�យ។ សហ្រគសែផនកពណិជជកមមលក់ដំុ និងលក់�យមនករេកើន
េឡើងេ្រចើន។ បែនថមពីេនះេទៀត�ព នែ្រពក�មក់ឆ្លងកត់ទេន្លេមគងគ និង�ព នែ្រពក�្ត មឆ្លងកត់ 
ទេន្ល�ប�ក់ដូចជេនមនផលប៉ះពល់េទចំនួនសហ្រគសេកើនេឡើងេនេឡើយ។ ផទុយេទវញិ
ករេធ្វើ�ជីវកមមែរប៉នថយចុះេនកនុងេខត្តេនះ។ 
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ទទទឹមេនះែដរ េខត្តែដលមនសហ្រគសតិចបំផុត គឺេខត្តែកប មនសហ្រគសចំនួន 
១,៦០៧ សហ្រគស ឬេសមើនឹង ០,៣% េធៀបនឹងសហ្រគសសរបុ េនះ្របែហលជឆ្លុះបញជ ំងឲយ
េឃើញករពិតថេខត្តែកបគឺជេខត្តែដលមនៃផទដីតូចបំផុតកនុងចំេ�ម�ជ�នី េខត្តទំងអស់, 
បនទ ប់មក គឺេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី មនសហ្រគសចំនួន ២,៥៩៤ សហ្រគស េសមើនឹង ០,៥%, េខត្ត
ៃប៉លិនមនសហ្រគសចំនួន ២,៩៤៥ ឬ ០,៦%, េខត្តសទឹងែ្រតងមនសហ្រគស ៤,៦០៨ សហ
្រគស ឬេសមើនឹង ០,៩% និងេខត្តឧត្តរមនជ័យមនសហ្រគស ៥,០៤២ សហ្រគស ឬេសមើនឹង 
១,០%។ េខត្តទំង ៥េនះសថិតភគខងេជើង និងភគខងេកើតៃន្របេទសកមពុជេលើកែលងេខត្ត
ែកប។ 

 

២- ដងស់ុីេតសហ្រគសកនុង ១ ��ែូម្៉រតកេរ ៉េនកមពុជ � ២,៨ សហ្រគស    
      (េយង��ង ២ ្រកហ្វ ២ និងែផនទី ២) 

េខត្តែដលមនដង់សីុេតសហ្រគសខពស់ជងេគបំផុតគឺ�ជ�នីភនំេពញ មនសហ្រគស
ចំនួន ១៦៣.៦ សហ្រគសកនុង ១គីឡូែម៉្រតកេរ ៉បនទ ប់មកេខត្តក�្ត ល (១១.៩) េខត្ត�ែកវ (៩.២) 
េខត្តៃ្រពែវង (៦.០) និងេខត្ត្រពះសីហនុ (៥.៦)។ េខត្តទំង ៥េនះ គឺសថិតេនែប៉កភគខងតបូងៃន
្របេទស េហើយសថិតេនតំបន់�លទំនប។ 

េខត្តៃ្រពែវង គឺជេខត្តមួយែដលមនម៉សីុនកិន្រសូវេ្រចើន និងមនេ�ងម៉សីុនកិន្រសូវ
ខន តធំចំនូន ៩ ែដលភគេ្រចើនកិន្រសូវស្រមប់នំេចញ។ ផ្លូវជតិេលខ ៨ េទើបែតបនចក់្រកល
េកសូ៊រចួ�ល់ រយៈេពលពី ឬបីឆន ំ ចំែណកឯ�ព នែ្រពក�ម៉ក់ឆ្លងកត់ទេន្លេមគងគក៏េទើប្រតូវបន
�ងសង់រចួថមីៗ។ ភពរកីចេ្រមើនែផនករចនសមព័ន្ឋទំងេនះេនែតបងករឲយមនផលប៉ះពល់ដល់ករ
េកើនេឡើងេ្រគះថន ក់ច�ចរណ៏េនេឡើយ។ 

េខត្ត្រពះសីហនុ មនតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស កំពង់ែផស្វ័យត និងរមណី�្ឋ ន គឺជវស័ិយ
ឧស�ហកមមសំខន់។ េខត្តេនះក៏មនេ�ងច្រកផលិតសេម្ល�កបំពក់ េ�ងច្រកផលិតែសបកេជើង េ�ង 
ច្រកផលិត្រ�េបៀរ និងឧស�ហកមមេ្របងឥន្ឋនៈ។ បែនថមពីេនះេទៀតរ�្ឋ ករទឹកស្វ័យត និងករផគត់ 
ផគង់ថមពលអគគីសនី។ 

េនកនុងខណៈេពលេនះែដរ េខត្តែដលមនដង់សីុេតសហ្រគសទបជងេគបំផុត គឺេខត្ត
មណ្ឌ លគីរមីនដង់សីុេត ០.២ កនុង១ គីឡូែម៉្រតកេរ ៉ ្រសបគន េទនឹង�ថ នភពជក់ែស្តងេខត្តេនះ
មនដង់សីុេត ្របជ��ស្តទបជងេគបំផុត។ េខត្តមណ្ឌ លគីរមីនដង់សីុេតទបបំផុតបនទ ប់ពីេខត្ត
សទឹងែ្រតង (០.៤) េខត្ត្រពះវ�ិរ (០.៤) េខត្តេកះកុង (០.៥) រឯីេខត្តរតនគីរមីនដង់សីុេត(០.៦)។ 
េខត្តទំង ៥េនះគឺសថិតេន�មែខ�បនទ ត់្រពំែដន្របេទសេផ�ងៗ។ 

េខត្តមណ្ឌ លគីរ ី វស័ិយឧស�ហកមមចំបង គឺផលិត និងលក់ែចកចយផលិតផលេ្រគ�ង
សង្ហ រមឹេធ្វើអំពីេឈើ, ស�្ឋ គរ ផទះសំ�ក់ េភជជនី�្ឋ ន �ជីវកមមលក់សមភ រៈេ្រគ�ងសំណង់ 
យន្ត�្ឋ នជួសជុលរថយន្ត និងលក់េ្រគ�ងបន្ល ស់រថយន្ត។ ករចក់្រកលថនល់េកសូ៊េនមនផល 
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ប៉ះពល់ដល់ឪកសបេងកើនកិចចករករងរជំនួញចំេពះ្របជជនេនតំបន់េនះេនេឡើយ។ ផទុយេទ 
វញិករេធ្វើ�ជីវកមមែរម៉ស និងែរែ៉ដក្រតូវបនបិទជបេ�្ត ះ�សនន។ 

 
៣.១. ចំនូនសហ្រគសកនងុមនុស� ១០០០ នក់ េនកមពុជ គឺ ៣៥.០ សហ្រគស 
(េ�ង��ង៣.១, ្រកហ្វ ៣.១, និងែផនទី ៣.១) 
 េខត្តែដលធំជងេគបំផុតកនុងលកខខណ្ឌ័ ចំនួនសហ្រគសកនុងមនុស� ១០០០ នក់ គឺ �ជ�នី 
ភនំេពញ ែដលមនសហ្រគស ៥៨.៤ សហ្រគស បនទ ប់មកេខត្តៃប៉លិន(៤៤.៨) េខត្តេកះកុង 
(៤៤.៦) េខត្តកំពង់ឆន ំង (៤៣.៦) និងេខត្ត្រពះសីហនុ (៤៣.១)។ េខត្តទំង ៥េនះគឺសថិតេនែប៉កខង 
លិច ឬែផនកក�្ត លៃន្របេទស និងសថិតេនតំបន់�លទំនប ឬេនតំបន់ជប់សមុ្រទែដលជតំបន់ 
ែដលមនករ្របកួត្របែជងេ្រចើនស្រមប់ករងរជំនួញ។ 
 

េខត្តេកះកុង មនសហ្រគសខន តធំចំនួន៩ កនុងេនះសហ្រគសខន តធំ៨ សថិតេនកនុងតំបន់ 
េសដ្ឋកិចចពិេសស។ តំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសសមន េ�ងច្រកតំេឡើរថយន្ត េ�ងច្រកផលិតេ្រគ�ង 
បន្ល ស់រថយន្ត េ�ងច្រកផលិតឧបករណ៍កី� េ�ងច្រកសករស និងេ�ងច្រកកត់េដរ។ េលើសពី 
េនះេទៀតមន កសីុណូ រមនីយ�្ឋ ន ស�្ឋ គរ េភជនីយ�្ឋ ន និងមនសហ្រគសសំខន់ៗ 
េផ�ងេទៀតជេ្រចើន។ 

 
 េខត្តកំពង់ឆន ំង វស័ិយេសដ្ឋកិចចចមបង គឺផលិតកមមកត់េដរ។ េ�ងច្រកកត់េដរជេ្រចើនបន 
ផ្តល់នូវ្របក់េបៀវត�សមរមយចំេពះអនកែដលបនចូលរួមករងរ េហើយបនេលើកកំពស់លកខខណ្ឌ
រស់េនរបស់ពួកគត់កន់ែត្របេសើេឡើង។ វស័ិយេនះបនេធ្វើឲយអនកចូលរមួករងរផ្ល ស់ប្តូរករងរ 
ពីវស័ិយចមបងទី១ េទវស័ិយចមបងទី ២ ឬវស័ិយទី៣បន្តិចម្តងៗ។ ដូចគន េនះែដរមិន្រតឹមែតសហ
្រគសខន តធំបុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្តសហ្រគសខន តតូចក៏បនេដើរតួនទីសំខន់ផងែដរកនុងករអភិវ��ន៍
េសដ្ឋកិចចេនកមពុជ។ 
 េនកនុងខណៈេពលេនះែដរ េខត្តែដលមនសហ្រគសទបបំផុតកនុងមនុស� ១០០០ នក់ 
គឺេខត្តឧត្តរមនជ័យ មន ២១.៨ សហ្រគស ទបបនទ ប់ពីេខត្ត�្វ យេរៀង (២៥.១) េខត្តៃ្រពែវង 
(២៥.៥) េខត្ត្រពះវ�ិរ (២៦.១) និងេខត្តកំពត (២៦.៩)។ មនន័យ��ចមនទីកែន្លងែដល�ច
បេងកើតសហ្រគសបនេ្រចើនែថមេទៀតេនេខត្តទំង ៥េនះ េបើេ្រប�បេធៀបេទនឹងចំនួន្របជជនេន 
កនុងេខត្តទំង ៥េនះ។ 
 
៣.២. ្រ�ជ��ស្តកនងុ ១សហ្រគសេនកមពុជ គឺ ២៨,៥ នក់  

(េ�ង��ង ៣.២, ្រកហ្វ៣,២, និងែផនទី ៣.២) 
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 េខត្តែដលមនមនុស�េ្រចើនជងេគបំផុតកនុង១សហ្រគស គឺេខត្តឧត្តរមនជ័យ មន ៤៥,៩ 
នក់កនុង ១សហ្រគស បនទ ប់មកគឺេខត្ត�្វ យេរៀង (៣៨,៨) េខត្តៃ្រពែវង (៣៩,២) េខត្ត្រពះវ�ិរ 
(៣៨,៤) និងេខត្តកំពត (៣៧,២)។ េនកនុងេខត្តទំង ៥ េនះ មនចំនួន្របជ��ស្តេ្រចើនកនុង ១
សហ្រគស េហើយេខត្តេនះេនមនកែន្លង�ចបេងកើតសហ្រគស ឬ�ជីវកមមបនបែនថមេទៀត។ 

េនកនុងខណៈេពលេនះែដរ េខត្តែដលមន្របជ��ស្តទបបំផុតគិតកនុង ១សហ្រគសដូចគន  
គឺ�ជ�នីភនំេពញ មន ១៧,១ នក់ បនទ ប់េខត្តៃប៉លិន (២២.៣) េខត្តេកះកុង (២២,៤) េខត្តកំពង់ 
ឆន ំង (២២,៩) និងេខត្ត្រពះសីហនុ (២៣,២) 
 
៤.១ ចំនួនសហ្រគសកនងុ ១០០០ ្រគួ�� េនកមពជុ គឺ ១៦២,៦សហ្រគស 
 (េ�ង��ង ៤.១, ្រកហ្វ ៤.១ និងែផនទី ៤.១) 

េខត្តែដលមនចំនួនសហ្រគសេ្រចើនជងេគបំផុតគិតកនុង ១០០០ ្រគួ�រ គឺ�ជ�នី
ភនំេពញ មន២៧៩,៧ សហ្រគស បនទ ប់មកេខត្តេកះកុង (២១២,៥) េខត្ត្រពះសីហនុ (២០៧,៧) 
េខត្តកំពង់ឆន ំង (២០៥,០) និងេខត្តៃប៉លិន (២០៣,៣)។ េខត្តទំង ៥ េនះគឺជេខត្តែដលមនភព
្របកួត្របែជងគន ស្រមប់ករងរជំនួញ។ 

េនកនុងខណៈេពលេនះែដរ េខត្តែដលមនសហ្រគសទបបំផុតគិតកនុង ១០០០ ្រគួ�រដូច
គន គឺេខត្តឧត្តរមនជ័យ មនសហ្រគស ១០០,៣ សហ្រគស បនទ ប់មកេខត្ត�្វ យេរៀង (១១០,៩) 
េខត្តៃ្រពែវង (១១៥,៣) េខត្តកំពត (១២០,៩)និងេខត្ត្រពះវ�ិរ (១២៧,២)។ េខត្តទំង ៥េនះមន
�ថ នភពសហ្រគសទបបងគួរដូចែដលបនេ្រប�បេ�ៀបេ�នឹង�ថ នភពដង់សីុេតសហ្រគសេន
កនុងេខត្តទំង ៥េនះ េលើកែលងែតេខត្ត្រពះវ�ិរ។ មនន័យថេនមនទីកែន្លង�ចបេងកើតសហ
្រគសបែនថមេទៀតេនកនុងេខត្តទំង ៥េនះ ដូចែដលបនេ្រប�បេ�ៀបេ�នឹងចំនួន្រគួ�រ។ 
 
៤.២. ចំនួន្រគួ��កនងុ ១សហ្រគសេនកមពុជ គឺ ៦,២ ្រគួ�� 
 (េ�ង��ង ៤.២, ្រកហ្វ ៤.២ និងែផនទី ៤.២) 
 េខត្តែដលមន្រគួ�រេ្រចើនជងេគបំផុត គឺេខត្តឧត្តរមនជ័យ មន ១០,០ ្រគួ�រកនុង ១ 
សហ្រគស បនទ ប់មកេខត្ត�្វ យេរៀង (៩,០) េខត្តៃ្រពែវង (៨,៧) េខត្តកំពត (៨,៣) េខត្ត្រពះវ�ិរ 
(៧,៩)។ េខត្តទំង ៥ េនះមន្រគួ�រេ្រចើនកនុង ១សហ្រគស និងមនទីកែន្លង�ចបេងកើត�ជីវកមម 
បនេ្រចើនបែនថមេទៀត។ 

េនកនុងខណៈេពលេនះែដរ េខត្តែដលមន្រគួ�រទបបំផុតគិតកនុង ១សហ្រគស គឺ�ជ�
នីភនំេពញ មន៣,៦ ្រគួ�រ បនទ ប់មកគឺេខត្តេកះកុង (៤,៧) េខត្ត្រពះសីហនុ (៤,៨) េខត្តកំពង់ឆន ំង 
(៤,៩) និងេខត្តៃប៉លិន (៤,៩)។ េខត្តទំង ៥េនះ គឺសថិតភគខងលិច ឬេនក�្ត លៃន្របេទស
កមពុជ និងសថិតេនតំបន់�លទំនប ឬតំបន់េឆនសមុទ្រ។ េខត្តទំង៥េនះមនភព្របកួត្របែជងខ្ល ំង
ស្រមប់ករងរ�ជីវកមម។ 
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៥. ចំនួនសហ្រគសបនេកើន ៥០ ៩១៥ កនងុអំឡងុឆន  ំ២០១១ ដល២់០១៤ េនកមពជុ 
(េយង�ម��ង ៥, ្រកហ្វិក៥.១, ែផនទី ៥.១និង៥.២) 

�ជ�នីភនំេពញមនកំេណើ នសហ្រគសេ្រចើនជងេគបំផុតកនុងអំឡុងឆន ំ២០១១ ដល់២០១៤ 
ែដលមន ១៣៩១៦សហ្រគស បនទ ប់មកគឺេខត្ត េសៀម�បមន ៩៦៩៤សហ្រគស េខត្តកំពង់ 
ឆន ំងមន៤៣០២សហ្រគស េខត្តេពធិ�ត់មន៣៤៨០សហ្រគស និងេខត្ត�ែកវមន២៩៦៥ 
សហ្រគស េនះេ�យ�រែតសកមមភព�ជីវកមម និងករអភិវ��ន៍េសដ្ឋកិចច សងគមកិចចរបស់េខត្ត 
ទំង៥េនះមនសភពខ្ល ំងខ្ល ។ 
 

�ជ�នីភនំេពញមន�គរពណិជជកមម ផ�រទំេនើប ផទះ និងផទះែល្វងបនេកើនេឡើងគួរឲយកត់ 
សមគ ល់ េហើយ្រសបេពលេនះែដរ ែផនកសំណង់បនរកី�លយ៉ងឆប់រហ័ស។ ្រកុមហុ៊នបនព្រងីក 
សកមមភពេសដ្ឋកិចចរបស់ពួកេគ េហើយបនបេងកើតនូវ�ខែថមេទៀតផង។ បែនថមពីេលើេនះេទៀត 
ទំងេភញ�វេទសចរណ៍ជតិ និងអន្តរជតិក៏បនេកើនេឡើងផងែដរ។ 
 

េខត្តេសៀម�ប ស�្ឋ គរ ផទះសំ�ក់ េភគជនីយដ្ឋន ក្លឹបកំ�ន្ត ម៉ស� �ងលក់ 
េភសជជៈ និង�ងេផ�ងៗេទៀតេនកនុងផ�រ�្រតីបនេកើនេឡើង មិនែតបុ៉េ�្ណ ះ ទំងេភញ�វេទសចរណ៍ 
ជតិ និងអន្តរជតិក៏បនេកើនេឡើងផងែដរ។ ផទុយេទវញិ �ជីវកមម�មចិេញច ើមផ្លូវបនថយចុះេន 
ទី្របជំុជន េហើយ�ងលក់�យ និងេ�ងម៉សីុនកិន្រសូវតូចៗក៍បនថយចុះេនតំបន់ជនបទ 
ផងែដរ។  
 

េខត្តកំពង់ឆន ំងវញិ ទំងេ�ងច្រកកត់េដរសំេលៀកបំពក់ និងេ�ងច្រកែស�កេជើង បនេបើក 
ដំេណើ រករថមីៗ េហើយបនផ្តល់នូវឪកសករងរជេ្រចើនដល់ទីផ�រពលកមម។ 
 

េខត្តេពធិ�ត់មន េ�ងច្រកខន តធំ២ ែដលបនបេងកើតេឡើងេនកនង្រសុក្រកគរ មួយគឺ 
េ�ងច្រកកត់េដរសំេលៀកបំពក់ និងមួយេទៀតគឺ្រកុមហុ៊នកិន្រសូវែដលមនលទធភពនំេចញអងករ 
េទទីផ�រអន្តរជតិ។ ជទូេទ�ជីវកមមតូចបនេកើនេឡើងេ�យ�មនករអភិវ��ន៍ទី្រកុង។ 
 

េខត្តកំពង់ចមវញិ ធនគរ និង�ជីវកមមដឹកជញជូ នបនេកើនេឡើង េលើសពីេនះេទៀត មន 
ស�្ឋ គរ េភគជនីយ�្ឋ ន យន្ត�្ឋ ន និង�ងលក់សំុ៊បង្អួចក៍េកើនេឡើងែដរ។ 
 

េខត្ត្រកេចះវញិ �ជីវកមមលក់ដំុ និងលក់�យ ស�្ឋ គរ េភគជនីយ�្ឋ ន បនេកើនេឡើង 
េ�យ�ែតមនកំេណើ នេភញ�វេទសចរ។ 
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េខត្តបត់ដំបងវញិ�ជីវកមមលក់�យ ស�្ឋ គរ និងផទះសំ�ក់បនេកើនេឡើងេនតំបន់ 
ទី្របជំុជន េលើសពីេនះមនផ�រ ផទះធំៗ និងផទះែល្វងបន�ងសង់ថមីៗ។ �ខករយិល័យមួយ 
ចំនួនក៍បនដំេណើ ករផងែដរ ែដលទី�ន ក់ករក�្ត លរបស់�េន�ជធនីភនំេពញ។ កំេណើ នេភញ�វ 
េទសចរគឺជក�្ត មួយកនុងចំេ�មក�្ត ជេ្រចើន ែដលជមូលេហតុនំឲយមនសហ្រគស �ជីវកមម 
េកើនេឡើង មយ៉ងវញិេទៀតសហ្រគសខន តមី្រកូបនធ្ល ក់ចុះេ�យ�រែតមនករេធ្វើអេន្ត ្របេវសន៍ 
េទេខត្តេផ�ងៗ ឬេទ្របេទសៃថរកករងរេធ្វើ។ េលើពីេនះ�កប�កិរយិរបស់អនកេឡើងផ�រទិញ 
មនករែ្រប្របួល ពួកគត់បនប្តូរេទទិញទំនិញ ឬផលិតផលេន�មផ�រ ឬ�ងធំៗវញិ ដូេចនះ 
េហើយ�ជីវកមម្របេភទមី្រកូបនធ្ល ក់ចុះ។ 

 
 េខត្តក�្ត លវញិ កំពង់ែផភនំេពញ្រតូវបនក៍�ងជថមី ែដលនំឲយមនកំេណើ នសហ្រគស 
តិចតួច េបើេទះបីជមនករបត់បង់នូវឃំុចំនួន២០របស់� េ�យបនកត់េចញេនឆន ំ២០១០ក៍ 
េ�យ។ ពណិជជកមមលក់ដំុ និងលក់�យគឺមនកំេណើ នេ្រចើន បែនថមពីេលើេនះេទៀត �ព នែ្រពក 
�ម៉ក់ឆ្លងកត់ទេន្លេមគងគ និង�ព នែ្រពកក្ត ម ឆ្លងកត់ទេន្លប�ក់�ក់បីដូចជមនឥទធិពល 
មួយដល់កំេណើ នសហ្រគសែដរ បុ៉ែន្តសហ្រគសែផនកែរប៉នថយចុះេទវញិេនេខត្តក�្ត ល។ 
 
 េខត្ត្រពះសីហនុ េ�ងច្រកតម�ញ ស�្ឋ គរ ផទះសំ�ក់ និងេភគជនីយ�្ឋ នបន េកើន 
េឡើង។ 
 
 េខត្តកំពត ផទះសំ�ក់ និងេភគជនីយ�្ឋ នបនេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់។ 
 
 េខត្តកំពង់សពឺ េ�ងច្រកកត់េដរសេម្ល�កបំពក់បនេកើនេឡើង បុ៉ែន្ត�ជីវកមមតូចៗបនថយចុះ 
េន�មជនបទ។ 
 
 េខត្តឧត្តរមនជ័យ ថមីៗេនះកសីុណូថមីមួយបន�ងសង់ ្រចកករយិល័យអេន្ត ្របេវសន៍ 
អន្តរជតិក៍បនេបើកដំេណើ រករ េហើយ�ជីវកមមតូចៗក៍បនេកើនេឡើងែដរ។ 
 
 េខត្តៃប៉លិន �ជីវកមមមី្រកូបនេកើនេឡើង។ 
 
 ទនទឹមគន េនះែដរ េខត្តែដលេកើនចំនួនសហ្រគសតិចជងេគគឺេខត្តែកប ែដលេកើនចំនួន ១៣៩ 
សហ្រគស បនទ ប់មកគឺេខត្តសទឹងែ្រតង េកើន ១៩៦សហ្រគស េខត្តៃប៉លិនេកើន ២៤១សហ្រគស 
េខត្តកំពង់ធំេកើន ៣៧៣សហ្រគស និងមណ្ឌ លគីរេីកើន ៣៩៩ សហ្រគស។ ប�្ត េខត្តទំងេនះ 
�ក់ដូចជមនឪកសស្រមប់វនិិេយគេនកនុងេខត្តទំងេនះ េលើកែលងែតេខត្តែកបេចញ។ 
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េខត្តេកះកុង បនថយចុះ�ជីវកមមតូចៗេនតំបន់ជនបទ �ក់បីដូចថមច ស់�ជីវកមម 
ទំងេនះបនេបះបង់េចលនូវ�ជីវកមមរបស់ពួកគត់ េហើយចប់េផ្តើមេធ្វើករេនេ�ងច�ក 
�េន�មសហ�គស�ន តធំវញិ។ 
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* លទ្ឋផលបឋមេនះែផ្អកេលើតំបន់រដ្ឋបលថមីែដលបន�ក់េ�យេ្របើ្របស់េនៃថងទី៥   
   ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១០។  
** លទ្ឋផលបឋមេនះមនបំ�ងផ�ព្វផ�យមុន នូវចំនួនសហ្រគស េហើយ  
    លទធផលេនះ�ចមន�ពខុសគន បន្តិចបន្តួចពីលទធផលចុងេ្រកយែដលនឹង្រតូវ   
    ផ�ព្វផ�យនូវែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៥។ 
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65795 0.4
38701 0.3
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122791 0.8
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72680 0.5
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1,757,223 12.0
1,121,019 7.6
729,569 5.0
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ែកប ២៣ 

ឧត្ដរមនជ័យ ២២ 

�ែកវ ២១ 

�្វ យេរៀង ២០ 

សទឹងែ្រតង ១៩ 

្រពះសីហនុ ១៨ 

េសៀមមប ១៧ 

រតនគិរ ី១៦ 

េពធិ៍�ត់ ១៥ 

ៃ្រពែវង ១៤ 

្រពះវ�ិរ ១៣ 

ភនំេពញ ១២ 

មណ្ឌ លគិរ ី១១ 

្រកេចះ ១០ 

េកះកុង ០៩ 

ក�្ដ ល ០៨ 

កំពត ០៧ 

កំពង់ធំ ០៦ 

កំពង់សពឺ ០៥ 

កំពង់ឆន ំង ០៤ 

កំពង់ចម ០៣ 

បត់ដំបង ០២ 

បនទ យមនជ័័យ ០១ 

សហរគាស 

្របជម�ស្ត 

្រកហ្វិក១. ភគរយៃនចំនួនសហ្រគសសរបុែបងែចក�មមជ�នី េខត្ត ឆន ំ ២០១៤  និង 
                ភគរយៃនចំនួន្របជម�ស្តសរបុែបងែចក�មមជ�នី េខត្ត ឆន ំ ២០១៤  

                       
(%) 

សំគល់ៈ លទធផលចុងេ្រកយៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរ�ន្របជម�ស្តទូេទកមពុជឆន ២០១៣្រតូវបនេ្របើ្របស់ ជទិននន័យមូល�្ឋ នសថិពី្របជ
ម�ស្តេនកនុង្រកហ្វិកខងេលើេនះ។ 
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II-4

0 5 10 15

ៃប៉លិន ២៤ 

ែកប ២៣ 

ឧត្ដរមនជ័យ ២២ 

�ែកវ ២១ 

�្វ យេរៀង ២០ 

សទឹងែ្រតង ១៩ 

្រពះសីហនុ ១៨ 

េសៀម�ប ១៧ 

រតនគិរ ី១៦ 

េពធិ៍�ត់ ១៥ 

ៃ្រពែវង ១៤ 

្រពះវ�ិរ ១៣ 

ភនំេពញ ១២ 

មណ្ឌ លគិរ ី១១ 

្រកេចះ ១០ 

េកះកុង ០៩ 

ក�្ដ ល ០៨ 

កំពត ០៧ 

កំពង់ធំ ០៦ 

កំពង់សពឺ ០៥ 

កំពង់ឆន ំង ០៤ 

កំពង់ចម ០៣ 

បត់ដំបង ០២ 

បនទ យមនជ័័យ ០១ 

កមពុជ 

(សហ្រគស/គីឡូែម៉្រតកេរ)៉ 

្រកហ្វិក២. ដង់សីុេតសហ្រគស ែបងែចក��ម��ជ ីេខត្តឆន  ំ២០១៤  

164
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ៃប៉លិន ២៤ 

ែកប ២៣ 

ឧត្ដរមនជ័យ ២២ 

�ែកវ ២១ 

�្វ យេរៀង ២០ 

សទឹងែ្រតង ១៩ 

្រពះសីហនុ ១៨ 

េសៀម�ប ១៧ 

រតនគិរ ី១៦ 

េពធិ៍�ត់ ១៥ 

ៃ្រពែវង ១៤ 

្រពះវ�ិរ ១៣ 

ភនំេពញ ១២ 

មណ្ឌ លគិរ ី១១ 

្រកេចះ ១០ 

េកះកុង ០៩ 

ក�្ដ ល ០៨ 

កំពត ០៧ 

កំពង់ធំ ០៦ 

កំពង់សពឺ ០៥ 

កំពង់ឆន ំង ០៤ 

កំពង់ចម ០៣ 

បត់ដំបង ០២ 

បនទ យមនជ័័យ ០១ 

កមពុជ 

(សហ្រគស) 

្រកហ្វិក៣.១ ចំនួនសហ្រគសកនុង្របជម�ស្ត១០០០នក ់ែបងែចក��ម��ន ីេខត្ត ឆន  ំ២០១៤ 

សំគល់ៈ លទធផលចុងេ្រកយៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរ�ន្របជ��ស្តទូេទកមពុជឆន ២០១៣្រតូវបនេ្របើ្របស់ ជទិននន័យមូល�្ឋ នសថិពី
្របជ��ស្តេនកនុង្រកហ្វិកខងេលើេនះ។ 
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ឧត្ដរមនជ័យ ២២ 

�ែកវ ២១ 

�្វ យេរៀង ២០ 

សទឹងែ្រតង ១៩ 

្រពះសីហនុ ១៨ 

េសៀម�ប ១៧ 

រតនគិរ ី១៦ 

េពធិ៍�ត់ ១៥ 

ៃ្រពែវង ១៤ 

្រពះវ�ិរ ១៣ 

ភនំេពញ ១២ 

មណ្ឌ លគិរ ី១១ 

្រកេចះ ១០ 

េកះកុង ០៩ 

ក�្ដ ល ០៨ 

កំពត ០៧ 

កំពង់ធំ ០៦ 

កំពង់សពឺ ០៥ 

កំពង់ឆន ំង ០៤ 

កំពង់ចម ០៣ 

បត់ដំបង ០២ 

បនទ យមនជ័័យ ០១ 

កមពុជ 

(នក់) 

្រកហ្វិក៣.២. ចំនួន្របជម�្រ្តកនុងមយួ្រហ្រគ្រែបងែចក�មម��ន ីេខត្តឆន  ំ២០១៤  

សំគល់ៈ លទធផលចុងេ្រកយៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរ�ន្របជ��ស្តទូេទកមពុជឆន ២០១៣្រតូវបនេ្របើ្របស់ ជទិននន័យ
មូល�្ឋ នសថិពី្របជ��ស្តេនកនុង្រកហ្វិកខងេលើេនះ។ 
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�្វ យេរៀង ២០ 

សទឹងែ្រតង ១៩ 

្រពះសីហនុ ១៨ 

េសៀម�ប ១៧ 

រតនគិរ ី១៦ 

េពធិ៍�ត់ ១៥ 

ៃ្រពែវង ១៤ 

្រពះវ�ិរ ១៣ 

ភនំេពញ ១២ 

មណ្ឌ លគិរ ី១១ 

្រកេចះ ១០ 

េកះកុង ០៩ 

ក�្ដ ល ០៨ 

កំពត ០៧ 

កំពង់ធំ ០៦ 

កំពង់សពឺ ០៥ 

កំពង់ឆន ំង ០៤ 

កំពង់ចម ០៣ 

បត់ដំបង ០២ 

បនទ យមនជ័័យ ០១ 

កមពុជ 

សហ្រគស

្រកហ្វិក៤.១ ចំនួនសហ្រគសកនុង១០០០ ្រគួ��រធមកងែងងចកកធ�ម�ន ីេខត្ត ឆន  ំ២០១៤  

សំគល់ៈ លទធផលចុងេ្រកយៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរ�ន្របជ��ស្តទូេទកមពុជឆន ២០១៣្រតូវបនេ្របើ្របស់ ជទិននន័យ
មូល�្ឋ នសថិពី្របជ��ស្តេនកនុង្រកហ្វិកខងេលើេនះ។ 

279
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ែកប ២៣ 

ឧត្ដរមនជ័យ ២២ 

�ែកវ ២១ 

�្វ យេរៀង ២០ 

សទឹងែ្រតង ១៩ 

្រពះសីហនុ ១៨ 

េសៀម�ប ១៧ 

រតនគិរ ី១៦ 

េពធិ៍�ត់ ១៥ 

ៃ្រពែវង ១៤ 

្រពះវ�ិរ ១៣ 

ភនំេពញ ១២ 

មណ្ឌ លគិរ ី១១ 

្រកេចះ ១០ 

េកះកុង ០៩ 

ក�្ដ ល ០៨ 

កំពត ០៧ 

កំពង់ធំ ០៦ 

កំពង់សពឺ ០៥ 

កំពង់ឆន ំង ០៤ 

កំពង់ចម ០៣ 

បត់ដំបង ០២ 

បនទ យមនជ័័យ ០១ 

កមពុជ 

(្រគួ�រ) 

្រកហ្វិក៤.២. ចំនួន្រគ�ួ�រធម�កនុងធយួសហ្រគសែបងែចក�ធម��ន ីេខត្ត ឆន  ំ២០១៤   

សំគល់ៈ លទធផលចុងេ្រកយៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរ�ន្របជ��ស្តទូេទកមពុជឆន ២០១៣្រតូវបនេ្របើ្របស់ ជទិននន័យមូល�្ឋ នសថិ
ពី្របជ��ស្តេនកនុង្រកហ្វិកខងេលើេនះ។ 
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ៃប៉លិន ២៤ 

ែកប ២៣ 

ឧត្ដរមនជ័យ ២២ 

�ែកវ ២១ 

�្វ យេរៀង ២០ 

សទឹងែ្រតង ១៩ 

្រពះសីហនុ ១៨ 

េសៀម�ប ១៧ 

រតនគិរ ី១៦ 

េពធិ៍�ត់ ១៥ 

ៃ្រពែវង ១៤ 

្រពះវ�ិរ ១៣ 

ភនំេពញ ១២ 

មណ្ឌ លគិរ ី១១ 

្រកេចះ ១០ 

េកះកុង ០៩ 

ក�្ដ ល ០៨ 

កំពត ០៧ 

កំពង់ធំ ០៦ 

កំពង់សពឺ ០៥ 

កំពង់ឆន ំង ០៤ 

កំពង់ចម ០៣ 

បត់ដំបង ០២ 

បនទ យមនជ័័យ ០១ 

(សហ្រគស) 

្រកហ្វិក៥.១ កំេណើ នសហ្រគស ែបងែចក��ម��ន ីេខត្ត  ឆន  ំ២០១១-២០១៤  

13,916 
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សទឹងែ្រតង ១៩ 

្រពះសីហនុ ១៨ 
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រតនគិរ ី១៦ 

េពធិ៍�ត់ ១៥ 

ៃ្រពែវង ១៤ 

្រពះវ�ិរ ១៣ 

ភនំេពញ ១២ 

មណ្ឌ លគិរ ី១១ 

្រកេចះ ១០ 

េកះកុង ០៩ 

ក�្ដ ល ០៨ 

កំពត ០៧ 

កំពង់ធំ ០៦ 

កំពង់សពឺ ០៥ 

កំពង់ឆន ំង ០៤ 

កំពង់ចម ០៣ 

បត់ដំបង ០២ 

បនទ យមនជ័័យ ០១ 

កមពុជ 

(%) 

្រកហ្វិក៥.២  អ្រ�កេំណើ នសហ្រគសែបងែចក��ម��ន ីេខត្ត ឆន  ំ២០១១-២០១៤  
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RkecHkMBg;FM

RBHvihar

rtn³KIrI

mNÐlKIrI

ekaHkug

)at;dMbg

sÞwgERtg

eBaFisat;

esomrab

kMBg;cam

kMBg;s<W

kMBt

éRBEvg

kMBg;qñaMg

taEkv

]tþrmanC½y

bnÞaymanC½y

sVayerog

RBHsIhnu

éb:lin

PñMeBj

Ekb

EpnTI 1> tYelxbeNþaHGasnñéncMnYnshRKas EbgEcktamextþ qñaM 2014

tYelxbeNþaHGasnñ cMnYnshRKas 
qñaM 2014

ticCag 10>000
10>000 dl; 29>999

30>000 dl; 59>999

60>000 b ¤eRcInCag
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RkecH
kMBg;FM

RBHvihar
rtn³KIrI

mNÐlKIrI

ekaHkug

)at;dMbg

sÞwgERtg

eBaFisat;

esomrab

kMBg;cam

kMBg;s<W

kMBt

éRBEvg

kMBg;qñaMg

taEkv

]tþrmanC½y

bnÞaymanC½y

kNþal
sVayerog

RBHsIhnu

éb:lin

PñMeBj

Ekb

EpnTI 2> tYelxbeNþaHGasnñéndg;suIetshRKas EbgEcktamextþ qñaM 2014

ticCag 1/0
1/0 dl; 2/9
3/0 dl; 6/9

12/0 b ¤eRcInCag

tYelxbeNþaHGasnñ dg;suIetshRKas 
qñaM 2014 ¬cMnYnshRKaskñúg 1KILÚEm:Rt
RkLa¦

7/0 dl; 11/9
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RkecHkMBg;FM

RBHvihar rtn³KIrI

mNÐlKIrI

ekaHkug

)at;dMbg

sÞwgERtg

eBaFisat;

esomrab

kMBg;cam

kMBg;s<W

kMBt

éRBEvg

kMBg;qñaMg

taEkv

]tþrmanC½y

bnÞaymanC½y

kNþal
sVayerog

RBHsIhnu

éb:lin

PñMeBj

Ekb

EpnTI 3-1> tYelxbeNþaHGasnñéncMnYnshRKaskñúgmnusS 1>000nak; EbgEcktamextþ qñaM 2014

tYelxbeNþaHGasnñ cMnYnshRKas
kñúgmnusS 1>000nak; qñaM 2014

ticCag 30/0
30/0 dl; 34/9
35/0 dl; 39/9
40/0 b ¤eRcInCag
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RkecH
kMBg;FM

RBHvihar rtn³KIrI

mNÐlKIrI

ekaHkug

)at;dMbg

sÞwgERtg

eBaFisat;

esomrab

kMBg;cam

kMBg;s<W

kMBt

éRBEvg

kMBg;qñaMg

taEkv

]tþrmanC½y

bnÞaymanC½y

kNþal
sVayerog

RBHsIhnu

éb:lin

PñMeBj

Ekb

EpnTI 3-2> tYelxbeNþaHGasnñéncMnYnmnusSkñúg 1shRKas EbgEcktamextþ qñaM 2014

tYelxbeNþaHGasnñ cMnYnmnusS kñúg 
1shRKas qñaM 2014

ticCag 30/0
30/0 dl; 34/9
35/0 dl; 39/9
40/0 b ¤eRcInCag



II-15

RkecH
kMBg;FM

RBHvihar rtn³KIrI

mNÐlKIrI

ekaHkug

)at;dMbg

sÞwgERtg

eBaFisat;

esomrab

kMBg;cam

kMBg;s<W

kMBt

éRBEvg

kMBg;qñaMg

taEkv

]tþrmanC½y

bnÞaymanC½y

kNþal
sVayerog

RBHsIhnu

éb:lin

PñMeBj

Ekb

EpnTI 4-1> tYelxbeNþaHGasnñéncMnYnshRKaskñúg 1>000RKYsarFmµta EbgEcktamextþ qñaM 2014

tYelxbeNþaHGasnñ cMnYnshRKas
kñúg 1>000RKYsarFmµta qñaM 2014

ticCag 150/0
150/0 dl; 174/9
175/0 dl; 199/9
200/0 b ¤eRcInCag
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RkecH
kMBg;FM

RBHvihar
rtn³KIrI

mNÐlKIrI

ekaHkug

)at;dMbg

sÞwgERtg

eBaFisat;

esomrab

kMBg;cam

kMBg;s<W

kMBt

éRBEvg

kMBg;qñaMg

taEkv

]tþrmanC½y

bnÞaymanC½y

kNþal
sVayerog

RBHsIhnu

éb:lin

PñMeBj

Ekb

EpnTI 4-2> tYelxbeNþaHGasnñéncMnYnRKYsarFmµtakñúg 1shRKas EbgEcktamextþ qñaM 2014

tYelxbeNþaHGanñ cMnYnRKYsarFmµtakñúg 
1shRKas qñaM 2014

ticCag 6/0
6/0 dl; 6/9
7/0 dl; 7/9
8/0 b ¤eRcInCag
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PñMBeBj

Ekb

RkecHkMBg;FM

RBHvihar

rtn³KIrI

mNÐlKIrI

ekaHkug

)at;dMbg

sÞwgERtg

eBaFisat;
kMBg;cam

kMBg;s<W

kMBt

]tþrmanC½y

esomrab

éRBEvg
kMBg;qñaMg

taEkv

kNþal

bnÞaymanC½y

sVayerog

RBHsIhnu

éb:lin

EpnTI 5-1> tYelxbeNþaHGasnñénkMeNIncMnYnshRKas kñúgkMLúgqñaM 2011 dl; 2014 EbgEcktamextþ 

 tYelxbeNþaHGasnñénkMeNInshRKas 
 kñúgkMLúgqñaM 2011 dl; 2014

ticCag 500
500 dl; 1>499

1>500 dl; 4>999

5>000 b ¤eRcInCag
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RkecH
kMBg;FM

RBHvihar rtn³KIrI

mNÐlKIrI

ekaHkug

)at;dMbg

sÞwgERtg

eBaFisat;

esomrab

kMBg;cam

kMBg;s<W

kMBt

éRBEvg

kMBg;qñaMg

taEkv

]tþrmanC½y

bnÞaymanC½y

kNþal
sVayerog

RBHsIhnu

éb:lin

PñMeBj

Ekb

EpnTI 5-2> tYelxbeNþaHGasnñénGRtakMeNInshRKas kñúgkMLúgqñaM 2011 dl; 2014 EbgEcktamextþ 

 tYelxbeNþaHGasnñénGRtakMeNInshRKas 
kñúgkMLúgqñaM 2011 dl; 2014

ticCag 5/0
5/0 dl; 9/9
10/0 dl; 19/9
20/0 b ¤eRcInCag
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* លទ្ឋផលបឋមេនះែផ្អកេលើតំបន់រដ្ឋបលថមីែដលបន�ក់េ�យេ្របើ្របស់េនៃថងទី៥   
   ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១០។  
** លទ្ឋផលបឋមេនះមនបំ�ងផ�ព្វផ�យមុន នូវចំនួនសហ្រគស េហើយ  
    លទធផលេនះ�ចមន�ពខុសគន បន្តិចបន្តួចពីលទធផលចុងេ្រកយែដលនឹង្រតូវ   
    ផ�ព្វផ�យនូវែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០១៥។ 
*** សហ្រគស�មចិេញច ើមផ្លូវ្រតូវបនដកេចញ ពីេ្រពះសហ្រគសេនះមិនបនេធ្វើ  
     សមភ សន៍េទ 
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��ង ១. ចំនួនសហ្រគស, ភគរយៃនចំនួនសហ្រគសសរុប  និងលំ�ប់ថន ក់ែបងែចក�ម
         �ជជនី េខត្ត ឆន ំ ២០១៤

លរ �ជជនី េខត្ត
ចំនួនសហ
្រគសឆន ំ
២០១៤ ១)

ភគរយៃន
ចំនួនសហ
្រគសសរុប

លំ�ប់
ចំនួន្របជ
��ស្តឆន ំ 

២០១៣  ២)

ភគរយៃនចំនួន
 ្របជ��ស្តសរុប លំ�ប់

(សហ្រគស) (%) (នក់) (%)

កមពុជ 514,278 100.0 14,676,591 100.0

01 បនទ យមនជ័័យ 21,546 4.2 10 729,569 5.0 9
02 បត់ដំបង 32,515 6.3 6 1,121,019 7.6 4
03 កំពង់ចម 54,229 10.5 2 1,757,223 12.0 1
04 កំពង់ឆន ំង 22,827 4.4 8 523,202 3.6 13
05 កំពង់សពឺ 22,258 4.3 9 755,465 5.1 8
06 កំពង់ធំ 21,006 4.1 11 690,414 4.7 10
07 កំពត 16,456 3.2 12 611,557 4.2 11
08 ក�្ដ ល 38,664 7.5 3 1,115,965 7.6 5
09 េកះកុង 5,452 1.1 19 122,263 0.8 21
10 ្រកេចះ 12,157 2.4 15 344,195 2.3 15
11 មណ្ឌ លគិរ ី 2,594 0.5 23 72,680 0.5 22
12 ភនំេពញ 98,646 19.2 1 1,688,044 11.5 2
13 ្រពះវ�ិរ 6,136 1.2 17 235,370 1.6 17
14 ៃ្រពែវង 29,521 5.7 7 1,156,739 7.9 3
15 េពធិ៍�ត់ 14,270 2.8 14 435,596 3.0 14
16 រតនគិរ ី 6,095 1.2 18 183,699 1.3 19
17 េសៀម�ប 37,617 7.3 4 922,982 6.3 7
18 ្រពះសីហនុ 10,789 2.1 16 250,180 1.7 16
19 សទឹងែ្រតង 4,608 0.9 21 122,791 0.8 20
20 �្វ យេរៀង 14,521 2.8 13 578,380 3.9 12
21 �ែកវ 32,778 6.4 5 923,373 6.3 6
22 ឧត្ដរមនជ័យ 5,042 1.0 20 231,390 1.6 18
23 ែកប 1,607 0.3 24 38,701 0.3 24
24 ៃប៉លិន 2,945 0.6 22 65,795 0.4 23

១) សហ្រគស�មចេ�ច ើមផ្លូវ្រតូវបនដកេចញពីេ្រពះសហ្រគសេនះមិនបនសមភ សន៍េទ
២) េ�ង�ម��ង ៣.២ , របយករណ៍ចុងេ្រកយ, ៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរ�ន្របជ��ស្តទូេទកមពុជឆន ំ ២០១៣
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�មង២. ដង់សីុេតសហ្រគស និង លំ�ប់ ែបងែចក�មម�ជនី េខត្តឆន ំ២០១៤ 

លរ ម�ជនី េខត្ត
ចំនួន     សហ
្រគស  ឆន ំ
២០១៤ ១)

ៃផទ្រក�ឆន ំ
២០១០ ២)

ដង់សីុេតសហ
្រគសឆន ំ 
២០១៤

លំ�ប់
ដង់សីុេត្របជ

ម�ស្តឆន ំ 
២០១៣  ៣)

លំ�ប់

(សហ្រគស) (គីឡូែម៉្រតកេរ)៉ (សហ្រគស/គីឡូែម៉្រត
កេរ)៉ (នក់/គីឡូែម៉្រតកេរ)៉

កមពុជ 514,278 181,035 2.8 81

01 បនទ យមនជ័័យ 21,546 6,679 3.2 13 109 10
02 បត់ដំបង 32,515 11,702 2.8 15 96 12
03 កំពង់ចម 54,229 9,799 5.5 6 179 6
04 កំពង់ឆន ំង 22,827 5,521 4.1 9 95 13
05 កំពង់សពឺ 22,258 7,017 3.2 14 108 11
06 កំពង់ធំ 21,006 13,814 1.5 16 50 16
07 កំពត 16,456 4,873 3.4 12 125 8
08 ក�្ដ ល 38,664 3,255 11.9 2 343 2
09 េកះកុង 5,452 10,090 0.5 21 12 22
10 ្រកេចះ 12,157 11,094 1.1 18 31 19
11 មណ្ឌ លគិរ ី 2,594 14,288 0.2 24 5 24
12 ភនំេពញ 98,646 603 163.6 1 2,799 1
13 ្រពះវ�ិរ 6,136 13,788 0.4 22 17 20
14 ៃ្រពែវង 29,521 4,883 6.0 4 237 4
15 េពធិ៍�ត់ 14,270 12,692 1.1 17 34 18
16 រតនគិរ ី 6,095 10,782 0.6 20 17 21
17 េសៀម�ប 37,617 10,299 3.7 11 90 14
18 ្រពះសីហនុ 10,789 1,938 5.6 5 129 7
19 សទឹងែ្រតង 4,608 11,092 0.4 23 11 23
20 �្វ យេរៀង 14,521 2,966 4.9 7 195 5
21 �ែកវ 32,778 3,563 9.2 3 259 3
22 ឧត្ដរមនជ័យ 5,042 6,158 0.8 19 38 17
23 ែកប 1,607 336 4.8 8 115 9
24 ៃប៉លិន 2,945 803 3.7 10 82 15

១) ស្រមប់ចំនួនសហ្រគស, េ�ង�ម១) ��ង១
២) ៃផទ្រក�េ�ង�មតួេលខេចញផ��េ��្រកសួងម�ៃផទកនុងឆន ំ ២០០៨ េលើកែលងតំបន់ដូចខងេ្រកមៈ
     ៃផទ្រក�ម�ជនីភនំេពញ និងេខត្តក�្ត ល្រតូវបនប៉ន់�ម នជបេ�្ត ��សននេ��្រកសួងែផនករ
    េ�យ�ែតករែ្រប្របួល្រពំុ្របទល់តំបន់រដ្ឋបលេន ៃថងទី ៥ វចិឆិក ឆន ំ ២០១០។
     ៃផទ្រក�ៃន្រព�មជ�ច្រកកមពុជរមួបញចូ លៃផទ្រក�បឹងទេន្ល�ប ( ៣០០០ គីឡូែម៉្រតកេរ)៉
៣) ស្រមប់្របជ�្រស្ត េ�ង�ម ២) ��ង១
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�មង៣-១. ចំនួនសហ្រគសកនុង្របជម�ស្ត១០០០នក់ ែបងែចក�មម�ជនី េខត្តឆន ំ២០១៤ 

លរ ម�ជនី េខត្ត
ចំនួនសហ
្រគសឆន ំ 
២០១៤ ១)

ចំនួន្របជ
ម�ស្តឆន ំ 

២០១៣  ២)

ចំនួនសហ
្រគសកនុង្របជ
ម�ស១០០០
នក់ឆន ំ២០១៤

លំ�ប់
ដង់សីុេត សហ

្រគស ឆន ំ២០១៤ 
 ៣)

លំ�ប់

(សហ្រគស) (នក់) (សហ្រគស) (សហ្រគស/គីឡូែម៉្រតកេរ)៉

កមពុជ 514,278 14,676,591 35.0 2.8

01 បនទ យមនជ័័យ 21,546 729,569 29.5 17 3.2 13

02 បត់ដំបង 32,515 1,121,019 29.0 19 2.8 15

03 កំពង់ចម 54,229 1,757,223 30.9 15 5.5 6

04 កំពង់ឆន ំង 22,827 523,202 43.6 4 4.1 9

05 កំពង់សពឺ 22,258 755,465 29.5 18 3.2 14

06 កំពង់ធំ 21,006 690,414 30.4 16 1.5 16

07 កំពត 16,456 611,557 26.9 20 3.4 12

08 ក�្ដ ល 38,664 1,115,965 34.6 12 11.9 2

09 េកះកុង 5,452 122,263 44.6 3 0.5 21

10 ្រកេចះ 12,157 344,195 35.3 11 1.1 18

11 មណ្ឌ លគិរ ី 2,594 72,680 35.7 9 0.2 24

12 ភនំេពញ 98,646 1,688,044 58.4 1 163.6 1

13 ្រពះវ�ិរ 6,136 235,370 26.1 21 0.4 22

14 ៃ្រពែវង 29,521 1,156,739 25.5 22 6.0 4

15 េពធិ៍�ត់ 14,270 435,596 32.8 14 1.1 17

16 រតនគិរ ី 6,095 183,699 33.2 13 0.6 20

17 េសៀម�ប 37,617 922,982 40.8 7 3.7 11

18 ្រពះសីហនុ 10,789 250,180 43.1 5 5.6 5

19 សទឹងែ្រតង 4,608 122,791 37.5 8 0.4 23

20 �្វ យេរៀង 14,521 578,380 25.1 23 4.9 7

21 �ែកវ 32,778 923,373 35.5 10 9.2 3

22 ឧត្ដរមនជ័យ 5,042 231,390 21.8 24 0.8 19

23 ែកប 1,607 38,701 41.5 6 4.8 8

24 ៃប៉លិន 2,945 65,795 44.8 2 3.7 10

១) ស្រមប់ចំនួនសហ្រគស, េ�ង�ម១) ��ង១
២) ស្រមប់្របជ��ស្ត េ�ង�ម ២)  ��ង១
៣) ស្រមប់ៃផទ្រក� េ�ង�ម ២) េ���ង២
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��ង៣-២. ចំនួន្របជ��្រ្តកនុងមួយ្រហ្រគ្រែបងែចក�ម��ជនី េខត្តឆន ំ២០១៤

លរ ��ជនី េខត្ត
ចំនួន្រហ
្រគ្រឆន ំ 
២០១៤ ១)

ចំនួន្របជ
��្រ្តឆន ំ 
២០១៣ ២)

ចំនួន្របជ
��្រ្តកនុងមួយ
្រហ្រគ្រឆន ំ

២០១៤
លំ�ប់

ដង់្ីុរេត្របជ
��្រ្ត    ឆន ំ
២០១៣ ៣)

លំ�ប់

(្រហ្រគ្រ) (នក់) (នក់) (នក់/គីឡូែម៉្រតកេរ)៉

កមពុជ 514,278 14,676,591 28.5 81

01 បនទ យមនជ័័យ 21,546 729,569 33.9 8 109 10

02 បត់ដំបង 32,515 1,121,019 34.5 6 96 12

03 កំពង់ចម 54,229 1,757,223 32.4 10 179 6

04 កំពង់ឆន ំង 22,827 523,202 22.9 21 95 13

05 កំពង់សពឺ 22,258 755,465 33.9 7 108 11

06 កំពង់ធំ 21,006 690,414 32.9 9 50 16

07 កំពត 16,456 611,557 37.2 5 125 8

08 ក�្ដ ល 38,664 1,115,965 28.9 13 343 2

09 េកះកុង 5,452 122,263 22.4 22 12 22

10 ្រកេចះ 12,157 344,195 28.3 14 31 19

11 មណ្ឌ លគិរ ី 2,594 72,680 28.0 16 5 24

12 ភនំេពញ 98,646 1,688,044 17.1 24 2,799 1

13 ្រពះវ�ិរ 6,136 235,370 38.4 4 17 20

14 ៃ្រពែវង 29,521 1,156,739 39.2 3 237 4

15 េពធិ៍�ត់ 14,270 435,596 30.5 11 34 18

16 រតនគិរ ី 6,095 183,699 30.1 12 17 21

17 េសៀម�ប 37,617 922,982 24.5 18 90 14

18 ្រពះសីហនុ 10,789 250,180 23.2 20 129 7

19 សទឹងែ្រតង 4,608 122,791 26.6 17 11 23

20 �្វ យេរៀង 14,521 578,380 39.8 2 195 5

21 �ែកវ 32,778 923,373 28.2 15 259 3

22 ឧត្ដរមនជ័យ 5,042 231,390 45.9 1 38 17

23 ែកប 1,607 38,701 24.1 19 115 9

24 ៃប៉លិន 2,945 65,795 22.3 23 82 15

១) ស្រមប់ចំនួនសហ្រគស, េ�ង�ម១) ��ង១
២) ស្រមប់្របជ��ស្ត េ�ង�ម ២)  ��ង១
៣) ស្រមប់ៃផទ្រក� េ�ង�ម ២) េ���ង២
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�មង៤-១. ចំនួនសហ្រគសកនុង១០០០្រគួ�ររធម� ែបងែចក�ធមជជនី េខត្តឆន ំ២០១៤

លរ មជជនី េខត្ត
ចំនួនសហ
្រគសឆន ំ 
២០១៤ ១)

ចំនួន្រគួ�រ
រធម�ឆន ំ 
២០១៣ ២)

ចំនួនសហ
្រគសកនុង

១០០០្រគួ�រ
រធម�ឆន ំ២០១៤

លំ�ប់

ចំនួនសហ
្រគសកនុង
្របជម�ស្ត
១០០០នក់
ឆន ំ២០១៤ ៣)

លំ�ប់

(សហ្រគស) (្រគួ�រ) (សហ្រគស) (សហ្រគស)

កមពុជ 514,278 3,163,226 162.6 35.0

01 បនទ យមនជ័័យ 21,546 161,423 133.5 19 29.5 17

02 បត់ដំបង 32,515 230,304 141.2 15 29.0 19

03 កំពង់ចម 54,229 403,628 134.4 18 30.9 15

04 កំពង់ឆន ំង 22,827 111,355 205.0 4 43.6 4

05 កំពង់សពឺ 22,258 157,982 140.9 16 29.5 18

06 កំពង់ធំ 21,006 149,404 140.6 17 30.4 16

07 កំពត 16,456 136,148 120.9 21 26.9 20

08 ក�្ដ ល 38,664 238,435 162.2 13 34.6 12

09 េកះកុង 5,452 25,658 212.5 2 44.6 3

10 ្រកេចះ 12,157 73,050 166.4 11 35.3 11

11 មណ្ឌ លគិរ ី 2,594 15,251 170.1 9 35.7 9

12 ភនំេពញ 98,646 352,702 279.7 1 58.4 1

13 ្រពះវ�ិរ 6,136 48,242 127.2 20 26.1 21

14 ៃ្រពែវង 29,521 255,960 115.3 22 25.5 22

15 េពធិ៍�ត់ 14,270 96,284 148.2 14 32.8 14

16 រតនគិរ ី 6,095 36,178 168.5 10 33.2 13

17 េសៀម�ប 37,617 189,708 198.3 6 40.8 7

18 ្រពះសីហនុ 10,789 51,955 207.7 3 43.1 5

19 សទឹងែ្រតង 4,608 25,359 181.7 8 37.5 8

20 �្វ យេរៀង 14,521 130,972 110.9 23 25.1 23

21 �ែកវ 32,778 200,099 163.8 12 35.5 10

22 ឧត្ដរមនជ័យ 5,042 50,266 100.3 24 21.8 24

23 ែកប 1,607 8,378 191.8 7 41.5 6

24 ៃប៉លិន 2,945 14,483 203.3 5 44.8 2

១) ស្រមប់ចំនួនសហ្រគស, េ�ង�ម១) ��ង១
២) េ�ង�ធ�មង ២.២ ,របយករណ៍វភិគ េលខ ១០, ៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរ�ន្របជម�ស្តទូេទកធពុជឆន ំ ២០១៣
៣) ស្រមប់្របជ��ស្ត េ�ង�ម ២) េ���ង១
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��ង៤-២. ចំនួន្រគួ�ររធម�កនុងធួយសហ្រគសែបងែចក�ធ��ជនី េខត្តឆន ំ២០១៤

លរ ��ជនី េខត្ត
ចំនួនសហ
្រគសឆន ំ 
២០១៤ ១)

ចំនួន្រគួ�រ
រធម�ឆន ំ
២០១៣ ២)

ចំនួន្រគួ�រ
រធម�កនុងធួយ
សហ្រគសឆន ំ

២០១៤
លំ�ប់

ចំនួន្របជ
��ស្តកនុង
ធួយសហ
្រគសឆន ំ
២០១៤ ៣)

លំ�ប់

(សហ្រគស) (្រគួ�រ) (្រគួ�រ) (នក់)

កមពុជ 514,278 3,163,226 6.2 28.5

01 បនទ យមនជ័័យ 21,546 161,423 7.5 6 33.9 8
02 បត់ដំបង 32,515 230,304 7.1 10 34.5 6
03 កំពង់ចម 54,229 403,628 7.4 7 32.4 10
04 កំពង់ឆន ំង 22,827 111,355 4.9 21 22.9 21
05 កំពង់សពឺ 22,258 157,982 7.1 9 33.9 7
06 កំពង់ធំ 21,006 149,404 7.1 8 32.9 9
07 កំពត 16,456 136,148 8.3 4 37.2 5
08 ក�្ដ ល 38,664 238,435 6.2 12 28.9 13
09 េកះកុង 5,452 25,658 4.7 23 22.4 22
10 ្រកេចះ 12,157 73,050 6.0 14 28.3 14
11 មណ្ឌ លគិរ ី 2,594 15,251 5.9 16 28.0 16
12 ភនំេពញ 98,646 352,702 3.6 24 17.1 24
13 ្រពះវ�ិរ 6,136 48,242 7.9 5 38.4 4
14 ៃ្រពែវង 29,521 255,960 8.7 3 39.2 3
15 េពធិ៍�ត់ 14,270 96,284 6.7 11 30.5 11
16 រតនគិរ ី 6,095 36,178 5.9 15 30.1 12
17 េសៀម�ប 37,617 189,708 5.0 19 24.5 18
18 ្រពះសីហនុ 10,789 51,955 4.8 22 23.2 20
19 សទឹងែ្រតង 4,608 25,359 5.5 17 26.6 17
20 �្វ យេរៀង 14,521 130,972 9.0 2 39.8 2
21 �ែកវ 32,778 200,099 6.1 13 28.2 15
22 ឧត្ដរមនជ័យ 5,042 50,266 10.0 1 45.9 1
23 ែកប 1,607 8,378 5.2 18 24.1 19
24 ៃប៉លិន 2,945 14,483 4.9 20 22.3 23

១) ស្រមប់ចំនួនសហ្រគស, េ�ង�ម១) ��ង១
២) ស្រមប់ចំនួន្រគួ�រធមម�, េ�ង�ម២) ��ង�-១
៣) ស្រមប់្របជ��ស្ត េ�ង�ម ២) ��ង១
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�មង�. ចំនួន កំេណើ ន និងអ្រ�កំេណើ នៃនសហ្រគសែបងែចក�មម�ជនី េខត្ត
        ឆន ំ២០១១ និង ២០១៤ 

លរ ម�ជនី េខត្ត
ចំនួនសហ
្រគសឆន ំ 
២០១៤  ១)

ចំនួនសហ
្រគសឆន ំ 
២០១១  ២)

កំេណើ ន
កនុងឆន ំ 
២០១១-
២០១៤

លំ�ប់
អ្រ�

កំេណើ នកនុង
ឆន ំ ២០១១-
២០១៤

លំ�ប់

(សហ្រគស) (សហ្រគស) (សហ្រគស) (%)

កមពុជ 514,278 463,363 50,915 11.0

01 បនទ យមនជ័័យ 21,546 20,407 1,139 10 5.6 17
02 បត់ដំបង 32,515 31,227 1,288 9 4.1 20
03 កំពង់ចម 54,229 52,234 1,995 6 3.8 21
04 កំពង់ឆន ំង 22,827 18,525 4,302 3 23.2 3
05 កំពង់សពឺ 22,258 21,765 493 18 2.3 23
06 កំពង់ធំ 21,006 20,633 373 21 1.8 24
07 កំពត 16,456 15,561 895 14 5.8 16
08 ក�្ដ ល 38,664 37,661 1,003 12 2.7 22
09 េកះកុង 5,452 4,685 767 16 16.4 8
10 ្រកេចះ 12,157 10,302 1,855 7 18.0 6
11 មណ្ឌ លគិរ ី 2,594 2,195 399 20 18.2 5
12 ភនំេពញ 98,646 84,730 13,916 1 16.4 7
13 ្រពះវ�ិរ 6,136 5,028 1,108 11 22.0 4
14 ៃ្រពែវង 29,521 27,738 1,783 8 6.4 15
15 េពធិ៍�ត់ 14,270 10,790 3,480 4 32.3 2
16 រតនគិរ ី 6,095 5,271 824 15 15.6 9
17 េសៀម�ប 37,617 27,923 9,694 2 34.7 1
18 ្រពះសីហនុ 10,789 9,870 919 13 9.3 13
19 សទឹងែ្រតង 4,608 4,412 196 23 4.4 19
20 �្វ យេរៀង 14,521 13,870 651 17 4.7 18
21 �ែកវ 32,778 29,813 2,965 5 9.9 11
22 ឧត្ដរមនជ័យ 5,042 4,551 491 19 10.8 10
23 ែកប 1,607 1,468 139 24 9.4 12
24 ៃប៉លិន 2,945 2,704 241 22 8.9 14

១) ស្រមប់ចំនួនសហ្រគស, េ�ង�ម១) ��ង១
២) សហ្រគស�មចេ�ច ើមផ្លូវ្រតូវបនដកេចញពីអេងកតេនះ
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－1－ 
 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 
Royal Government of Cambodia 

ក្កសងួផែនការ 
Ministry of Planning 

អង្ងេតចង្ ល្ ោះជងំ្រឿនសហក្ាសង្ៅក្រោះរាជាណាចក្កកម្ពជុាឆ្ន ំ ២០១៤ 
 Cambodia Inter-censal Economic Survey 2014 

តារាងសណួំរ 
Form 

សំងាតប់ែំតុ  STRICTLY CONFIDENTIAL 

រត័ម៌ានង្នោះង្ក្បើក្បាសស់រំាប់ផតង្ាលបណំងសតតិបិណងុ្ណា ោះ នងិម្និង្ក្បើក្បាស់សរំាបរ់នធដ្ឋរង្េ 
This is used only for the statistical purposes and not used for taxation. 

1- រ័តម៌ានតំបនជ់ងំ្រឿន  Area Information 

តបំន ់  Area ង្ ម្ ោះ  Name កដូ Code 

1-1 រាជធាន ី/ង្េតដ Municipality/ Province    

1-2 ក្សុក/េណឌ  /ក្កុង  District/ Khan/ Krong    

1-3  ឃុំ /សងាេ ត ់  Commune/ Sangkat    

1-4 ភូម្ិ /ម្ណឌ ល  Village/ Mondul    

1-5 ម្ណឌ លជំង្រឿន  Enumeration Area (EA)    

2-A រ័តម៌ានសហក្ាស  Establishment Information 

2-1 ង្លេសហក្ាសននសហក្ាសផដលង្ក្ជើសង្រើស 
   Establishment number of the selected establishment 

2-2A ង្ ម្ ោះសហក្ាស ឬ អនកតំណាង 
Name of establishment or representative 

2-2B ក្បង្ភេអាជីវកម្ម 
Business type 

ក្សង់រ ី“បញ្ជីសហ
ក្ាស”  from 

“Establishment 

List” 

2-1A ក្សង់រី កូង្ោនេី៦ 

from column 6 

     

ក្សង់រ ីកូង្ោនេី៧ 
from column 7 

   

2-3 អាស័យដ្ឋា នសហក្ាស  

   Address of establishment 

2-3A ែលូវង្ ម្ ោះ/ង្លេ  Street Name/No. 2-3B អារង្លេ ជាន់េី បនទប់ង្លេ ។ល។  Building No., Floor No., 
Room No., etc. 

2-3C ង្្មោះែារ ឬក្រួសារង្ៅជិតជាងង្របំែុត  Name of market, Name of nearest household etc. 

2-4 រ័ត៌មានេំ្ក់េំនង  

   Information for contact 

2-4A េូរស័រទការិយាលយ័  
Office Tel. No. 

2-4B ង្ ម្ ោះអនកេំ្ក់េំនង  
Name of contact person 

2-4C េូរស័រទអនកេំ្ក់េំនង  
Tel. No. of contact person 

   

2-B សាត នភារការសមាា សន ៍  Interviewing Situation 

បងំ្រញង្ដ្ឋយម្ន្ដនដសីមាា សន ៍ឬ ម្ន្ដនដកី្តតួរនិតិយ  Filled-in by Enumerator/Supervisor  បងំ្រញង្ដ្ឋយជនំយួការម្ន្ដនដីក្បចំតបំន ់  Filled-in by RO/ARO 

កាលបរិង្ចេេចងុង្ក្កាយននការបំង្រញតារាងសំណួរ 
Final date of Form Survey 

 កាលបរិង្ចេេបញ្ចប់ននការបំង្រញ តារាង
សំណួរ  

Date of finishing Survey 

 

2-5 ក្បង្ភេលេធែលជំង្រឿន  

Type of survey result 

រូសរងវង់ង្លេកូដ 
Circle the code 

1- បំង្រញចប ់
ង្រញង្លញ 

 Finished 

2- បដិង្សធ ទំងក្សុង 
Complete refusal 

3-បដិង្សធ ចំណុច
សំខាន់ៗ 

Serious refusal 

4- បដិង្សធចណុំច
ប ទ្ ប ់បនសំ 
Minor refusal 

ង្ ម្ ោះជំនួយការម្ន្ដនដតីំបន់់ៈ 
Name of RO/ARO:………………..………… 

ហតតង្លខា 
Signature….….………………….……… 

កាលបរិង្ចេេក្បរល ់ ”បញ្ជីសហក្ាសរិង្សស” ង្ៅង្អាយជំនយួការ/ម្ន្ដនដីក្បចំ
តំបន ់Date of handing “Special Survey List” to RO/ARO 

 

 

 

ង្ ម្ ោះម្ន្ដនដសីមាា សន៍  Enumerator: …………………………………….…. 

កាលបរិង្ចេេ  Date: …………..……  ហតតង្លខា  Signature………………... 

រនិតិយង្ដ្ឋយម្ន្ដនដកី្តតួរនិតិយង្ ម្ ោះ Checked by Supervisor: …......…..………..……. 

កាលបរងិ្ចេេ Date: ……………  ហតតង្លខា  Signature………….….……... 

 

 

 

 

ក្តឹម្នងៃេី ១ ផេ ម្ី្ ឆ្ន ំ ២០១៤ 
As of 1st March 2014 

 
ែផនក៤ : ឧបសមព័នធ 
ឧបសមព័នធ១: ��ងសំណួរសហ្រគស  .................................................................... IV-3 
ឧបសមព័នធ២: ��ងបញជ ីសហ្រគស ....................................................................... IV-11 
ឧបសមព័នធ៣: ចបប់សថិតិកមពុជ ................................................................................. IV-13 
ឧបសមព័នធ៤: ភព្រគបដណ្ដ ប់ៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១៤  
                    និងករេធ្វើបញជ ីសហ្រគសទូទំង្របេទសកមពុជឆន ំ ២០០៩ ................. IV-27 
ឧបសមព័នធ៥: ភព្រគបដណ្ដ ប់ៃនជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១១ .................. IV-28 
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3- លកខណ់ៈសាំលន់នអនកតំណាង 
   ឬមាច សស់ហក្ាស  
Characteristics of Representative and 
Owner of Establishment 

3-1 ង្ភេអនកតំណាងសហក្ាស  

    Sex of Representative 

1- ក្បុស  Male 

 

2- ក្ស ី  Female  

3-2 ង្ភេមាច ស់សហក្ាស  

    Sex of Owner 

1- ក្បុស  Male 

 

2- ក្ស ី  Female  

3-3 សញ្ជជ តិមាច ស ់សហ
ក្ាស 
 Nationality of 

Owner 

1- ផេមរ  Cambodian 

2- ចិន  Chinese 

3- ង្វៀតណាម្  Vietnamese 

4- កូង្រ៉េ  Korean 

5- ជបណុន  Japanese 

6- នង  Thai 

7- មាណ ង្េសុី  Malaysian 

8- នតវ៉េ ន់  Taiwanese 

9- ក្បង្េសអាសា៊ា នង្ែសងៗ  Other ASEAN Countries 

10- ក្បង្េសអុ៊ឺរ៉េុប   EU Countries 

11- ក្បង្េសអាសុីង្ែសងៗ  Other Asian Countries 

12- ក្បង្េសអាសុមី្ជឈឹម្បព៌ូ  Middle East Countries 

13- ក្បង្េសអាង្ម្រកិ  United State of America 

14- ង្ែសងៗសូម្បញ្ជជ ក ់  Others 
        Specify nationality 

 

 

4- ការចោុះបញ្ជងី្ៅភាន កង់ាររដាបាល និង ង្ ម្ ោះក្កសងួ ឬសាត បន័ផដលែដលអ់ាជាា បណ័ ឬការអនញុ្ជា តសក្មាបដ់ងំ្ណើរការអាជវីកម្ម 
Registration at Administrative Agencies and Names of Ministries or Agencies regarding License or Approval for the Business Operation 

4-1 ការចុោះបញ្ជីង្ៅក្កសួងពណជិជកម្ម ឬម្នទីរពណិជជកម្ម  

 Registration at the Ministry of Commerce or Provincial Department of Commerce 

1- បានចុោះបញ្ជ ី
  Registered 

2- ម្ិនបានចុោះបញ្ជ ី
  Not registered 

 

4-2 ង្ ម្ ោះក្កសួង ឬ សាត ប័នង្ែសងៗផដលែដលអ់ាជាា បណ័  ឬ ការអនញុ្ជា តែលូវការសំរាប់ ដំង្ណើរការ អាជីវកម្មនន
សហក្ាសង្នោះ   Names of Ministries or Agencies regarding official license or approval 

for the business operation of this establishment. 

ករណីសហក្ាសម្ិនេេួលបានអាជាា ប័ណ  ឬ ការអនុញ្ជា តែលូវការសំរាប់ដំង្ណើរ ការអាជីវកម្មង្េសូម្សរង្សរពកយថា 
“ាម ន” ង្ៅប ទ្ ត់ខាងសាដ ំេី ១។  In case of no official license or no approval, write “None” in 

the right frame No.1 

4-2A សរំាប ់វ.ជ.ស  NIS use 

only 

 
4-2B  

4-2C 
 

 

4-2D 
 

 

 

5 - ភារជាកម្មសិេធនិន សហក្ាស (ម្លូដ្ឋា នចាប់)  Ownership of Establishment (Legal Status)  

1-  
 
 
 

 

1- ក្កុម្ហ៊ាុនឯកកម្មសិេធ ិ(ម្ិនបានចុោះបញ្ជី) 
 Individual proprietor (with no registration) 

6- ក្កុម្ហ៊ាុនម្ហាជនេេួលេុសក្តូវមានកំរិត 

 Public limited company 

11- សាខាក្កុម្ហ៊ាុនបរង្េស  

Branch of a foreign company 

2- ក្កុម្ហ៊ាុនឯកកម្មសិេធ ិ(បានចុោះបញ្ជី) 
 Sole proprietor (with registration) 

7- បុក្តសម្ព័នធក្កុម្ហ៊ាុនពណិជជកម្មបរង្េស  

 Subsidiary of a foreign company 

12- សហក្ាសចំរុោះរដា  

State joint venture 

3- ក្កុម្ហ៊ាុនសហកម្មសិេធិេូង្ៅ  

 General partnership  

8- សហក្ាសរដា   State-owned organization 

(រួម្ទំងសវយ័ត including autonomy-owned organization) 

13- អងគការង្ក្ៅរដ្ឋា ភិបាល  NGO 

(Non-Governmental Organization) 

4- ក្កុម្ហ៊ាុនសហកម្មសិេធិមានកំរិត 

 Limited partnership  

9- សហក្ាសឯកបុរគលេេលួេុសក្តូវ មានកំរិត  

 Single member private limited company 

14-សហករណ ៍  

Cooperative 

5- ក្កុម្ហ៊ាុនឯកជនេេួលេសុក្តូវមានកំរិត  

 Private limited company 

10- ការិយាល័យតំណាងពណិជជកម្មក្កុម្ ហ៊ាុនបរង្េស  

Commercial representative office of a foreign company 

15- សហក្ាសង្ែសងៗ  

 Others 

 

6- ង្មាណ ងង្ធវើអាជវីកម្ម  
 
  Business Hours 
 

6-1 ង្មាណ ងង្បើកអាជីវកម្ម 
   Opening time 

           
  ង្មាណ ង  o’clock        ្េី  minutes 

    រូសរងវង ់  Circle either of  

    1- ក្រឹក  AM   2- ល្ងៃ ច  PM 
6-2 ង្មាណ ងបិេអាជីវកម្ម 
   Closing time 

            
  ង្មាណ ង  o’clock        ្េី  minutes 

    រូសរងវង ់  Circle either of 

    1- ក្រឹក  AM   2- ល្ងៃ ច  PM 
 

7- ឆ្ន ំចបង់្ែដើម្អាជីវកម្ម   Year of Starting the Business                                                      ឆ្ន ំ  YEAR 
 

  7-1 កត់ក្តាផេផដលចប់ង្ែតើម្ដំង្ណើរការអាជីវកម្ម (ផេ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២) 
 Month of Starting the Business  (Month: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12) 

     ផេ  MONTH 
 

 
 

 

 

 

……………………………….
. 
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8- ការកានក់ាបេ់កីផនលង ក្បង្ភេ នងិនែទក្កោេកីផនលងអាជវីកម្ម (ផម្ណក្តកាង្រ៉េ់ៈ ម្២)  Tenure, Kind and Area (square meters: m2) of Business Place 

8-1 ការកាន់កាប់េកីផនលងអាជីវកម្ម  
   Tenure of Business Place 

 1- កម្មសិេធផ្ទទ ល់េលួន  
    Owned 

2- ជួល 
Rented 

3- ង្ែសងៗ  Others (Specify) 
(បញ្ជជ ក ់.........................................) 

 

8-2 ក្បង្ភេ  
េីកផនលង 
អាជីវកម្ម  
Kind of   

Business 

Place 

1-អាជីវកម្មតាម្ែទោះ (កផនលងង្ធវើ អាជីវកម្មនិងកផនលងសាន ក់
ង្ៅរ៊ឺ ង្ៅ កផនលងផតម្យួ)   Home business 
(Business place and owner’s residence are 
united into one) 

2- អាជីវកម្មតាម្អារពណិជជកម្ម  
(កផនលងង្ធវើអាជីវកម្មនងិកផនលងសាន ក់ង្ៅរ៊ឺង្ែសងាន )  

Business in apartment building (Business 

place and owner’s residence are separate.) 

3-អាជីវកម្មតាម្ែារក្បនរណ ី(រួម្បញ្ចូលែារង្ៅ
កនុងអារទប)  
Business in traditional market 
(including market in low-rise building) 

 

4-អាជីវកម្មតាម្ែារេំង្នើប (អារេពស់ៗផដលមាន សហ
ក្ាសក្បតិបតដិការអាជីវកម្មង្ក្ចើនក្បង្ភេ)  Business 
in modern shopping mall (high-rise building 
where a number of establishments are 
operating) 

5-អាជីវកម្មផដលមានេីតាំងដ្ឋចង់្ដ្ឋយផេកផតឯង ឬអារ 
ម្ួយផតឯង។ ឧ. ដូចជា ង្រាងចក្ក ធ្ារ ម្នទីរង្រេយ 
សាល្ងង្រៀន វតដ។ល។  Business occupying 
exclusively one block or one building (Ex: 
Factory, Bank, Hospital, School, Pagoda etc.) 

6- ង្ែសងៗ  

  Others 

8-3 នែទក្កោេីកផនលង  
  អាជីវកម្ម  
(ផម្ណក្តកាង្រ៉េ់ៈ ម្២) 
Area of Business 

Place 
(square meters: m2) 

1- 
ង្ក្កាម្ 5 
ម្២

 

Under 
5m2 

2- 
5ម្២-ង្ក្កាម្

10ម្២
 

5m2- 
under 
10m2 

3- 
10ម្២-
ង្ក្កាម្30ម្២

 
10m2- 
under 
30m2 

4- 
30ម្២-ង្ក្កាម្ 

50ម្២
 

30m2- under 
50m2 

5- 
50ម្២-ង្ក្កាម្ 
100ម្២

 

50m2- under 
100m2 

6- 
100ម្២-ង្ក្កាម្ 
200ម្២

 
100m2- under 
200m2 

7-  
200ម្២ -
ង្ក្កា ម្ 500
ម្២

 
200m2- 
under 
500m2 

8- 
500ម្២-ង្ក្កាម្ 
1000ម្២

 
500m2- 
under 
1000m2 

9- 
1000ម្២

 
ង្េើងង្ៅ 
1000m2 
and over 

 

 

11- អងគភារង្ទល េសីាន កក់ារកណាដ ល ឬ សាខា 
 Single Unit, Head Office or Branch Office 

1- អងគភារង្ទល  Single unit 2-េីសាន ក់ការកណាដ ល Head office 3- សាខា   Branch office  

 11-1 (ករណចីង្ម្លើយជាសាខា) (In the case 
of “Branch office”) 

ង្តើេីសាន ក់ការកណាដ លសតតិង្ៅេីណា? 
Where is the Head office located? 

1- ង្ៅង្េតតផតម្ួយ  In Same Province 
2- ង្ៅង្េតតង្ែសងាន   In Other Province (បញ្ជជ ក់ .....................) 
3-ង្ៅបរង្េស  In Foreign country (បញ្ជជ ក ់.........................) 

 

ចងំ្ពោះសហក្ាសជា “សាខា” ក្តវូបញ្ចបក់ារសមាា សនក៍្តមឹ្ង្នោះ   End of Interview for “Branch Office” 

9- ចនំនួអនកចលូរមួ្ការងារជាកផ់សដងកនុងសហក្ាស ១សបាដហម៍្នុ នងៃេ ី១ ផេ ម្ី្  ឆ្ន ំ ២០១៤   Number of 
Persons Engaged Actually in this Establishment one week before 1st March 2014. 
▶ ករណីចង្ម្លើយកនុងសំណួរេ ី៦ ង្្លើយថាជា “េីសាន ក់ការកណាដ ល” (សំណួរេី១១) ចំនួនអនកចលូរួម្ការងារង្ៅកនុងសហ
ក្ាសជាសាខាម្ិនក្តូវរាប់បញ្ចលូង្េ  
▶ In the case of “Head office” (Q11), all persons engaged in its branch office(s) are 

excluded. 

          អនកចលូរមួ្ការងារ  Persons engaged 

1- សរុប  Total 
 

1=2+3 
ឬ or 

1= 4+5 

សញ្ជជ ត ិ  Nationality ង្ភេ  Sex 

2- ផេមរ  

Cambodian 

3-ជនបរង្េស     

Foreigner 

4- ក្បុស  

  Male  

5- ក្សី  

Female 

9-A  សរបុចនំនួអនកចលូរមួ្ការងារ (សរបុ ៩- A១ ដល ់៩- A៥)  
     Total number of persons engaged (Total of “9-A1 to 9-A5”) 

     

 9-A1 អនកចូលរួម្ការងារជាមាច ស់សហក្ាស  

    Individual proprietors / Sole proprietors (Self-employed proprietors) 

     

9-A2 អនកង្ធវើការងារជាសមាជិកក្រសួារង្ដ្ឋយាម នក្បាកឈ់្នួល  

        Unpaid family workers 

     

9-A3 ្យកផដលង្ធវើការេេួលក្បាក់ផេ(ម្ិនរាប់បញ្ចូល្យកផដលង្ធវើការម្ិនយកក្បាក់ផេ) 
     Paid directors (excluding unpaid directors) 

     

 9-A4 បុរគលិកង្ធវើការជាក្បច(ំអនកផដលបនដង្ធវើការង្ក្ចើនជាងម្ួយផេ)  Regular employees (those who are 

employed on a continuous basis with more than one month period) 
     

9-A5 កម្មករ/បុរគលិកង្ធវើការង្ែសងៗ “ង្ក្ៅរីបុរគលិកង្ធវើការជាក្បច”ំ 
    Other employees than “regular employees” 

     

9-B អនកចូលរមួ្ការងារង្ដ្ឋយសម័ក្រចិតដ (ក្រោះសងឃ អាចរយ ដូនជ ី។ល។) ម្ិនរាប់បញ្ចូល ង្ៅអធិការវតដផដលក្របក់្រងង្េ  

Voluntarily-engaged persons (monks, clergyman etc.) excluding chief or director who controls 

the organization. 

     

 
10- ក្បង្ភេសកម្មភារអាជវីកម្មចបំងផដលសហក្ាសក្បតបិតដកិារ  

Kind of Main Business Activities which this Establishment Only is Engaged in. 
▶សូម្រណ៌្ ង្តើសហក្ាសង្នោះង្ធវើអវី ឧ- ការលកេ់ំនិញ (លក់ដុ ំឬ លក់រាយ) ការែលិតេំនញិ ឬការជួសជុល ឬក៏ការែដល់ង្សវ

កម្ម។  
▶សូម្រណ៌្ក្បង្ភេេំនញិ ឬង្សវកម្មទំងង្នោះ  
▶ករណីចង្ម្លើយកនុងសំណួរេី១១ ង្្លើយថាជា “េីសាន ក់ការកណាដ ល” ម្ិនក្តូវរាប់បញ្ចលូសកម្មភារទំងោយរបស់សាខាង្េ. 
▶Describe all that is done in this establishment. For example, selling (to wholesalers or consumers), 
manufacturing or repairing goods, or providing services. 
▶Describe about these goods or services also. 
▶In the case of “Head office” (Q11), all activities of its branch office(s) are excluded. 

 សំរាប ់វ.ជ.ស NIS use only 
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 សណួំរខាងង្ក្កាម្រេី១ី២-១៤ ទកេ់ងផតនឹងសហក្ាស “េសីាន កក់ារកណាត ល ”  Questions 12 to 14 below refer only to establishments of “Head office”. 
 
12- ចនំនួសាខាផដលសតតិង្ៅង្ក្កាម្ការក្របក់្រងរបសេ់សីាន កក់ារកណាដ លង្នោះ  
    Number of Branch offices that establishment supervises 

 

 

13- ចនំនួអនកចលូរមួ្ការងារសរបុជាក្បចំរបសស់ហក្ាសង្ៅដណំាចផ់េធនូ ឆ្ន  ំ២០១៣ Number of the entire regular employees at the end of December 2013  
▶ “ចនំនួបរុគលកិង្ធវើការសរបុជាក្បចំ”ទំងអសង់្នោះ“ រ៊ឺរាបប់ញ្ចលូទងំបរុគលកិង្ធវើការង្ៅេសីាន កក់ារកណាដ ល នងិសាខា (េសីាន កក់ារកណាដ ល + សាខា) ▶The “entire regular 
employees” include employees of both head office and branch office(s) (namely, “Head office +Branch office(s)”) 

 

14- ក្បង្ភេសកម្មភារអាជវីកម្មចបំងរបសស់ហក្ាសទំងម្លូ ង្ដ្ឋយរាបប់ញ្ចលូទំងង្ៅេសីាន កក់ារកណាដ ល នងិសាខា (េសីាន ការកណាត ល + សាខា)  Kind of business activities of the entire entity that 
include not only those of this head office but also those of branch office(s) (namely, “Head office + Branch office(s)”) 

 
 

14-1 ក្បង្ភេសកម្មភារអាជីវកម្មចបំងរបស់សហក្ាស Kind of main business activity 
▶ង្ក្ជើសង្រើសយកសកម្មភារអាជីវកម្មណាម្ួយង្ដ្ឋយផែែកង្លើចណូំលរីការលក់ង្ក្ចើនជាងង្របំែុតឬចំនួនបុរគលកិង្ធវើការងារង្ក្ចើន
ជាងង្របំែុត។   State the main business activity in terms of largest value added or largest 
manpower input 

 សំរាប ់វ.ជ.ស NIS use only 

14-2 ក្បង្ភេសកម្មភារអាជីវកម្មចបំងេី២កនុងករណីផដលសហក្ាសង្្ោះមានសកម្មភារ២ ឬង្ក្ចើន   Kind of the 
second biggest business activity if this entity has two or more kinds of activities. 

  

 
សណួំរខាងង្ក្កាម្រេី ី១៥ -២១ សរំាបស់រួចងំ្ពោះសហក្ាសជា  “១-អងគភារង្ទល”  និង “២-េសីាន កក់ារកណាដ ល”   ផតបណងុ្ណា ោះផដលមានង្ៅកនងុសណួំរេ ី១១ 
Questions 15 to 21 are asked only to establishments of “Single unit” and “Head office”(Q11).  

15- ង្តើសហក្ាសង្នោះមានរការេកុឯកសារ តារាងតលុយការ នងិរបាយការណ ៍ចណូំល 
ចណំាយផដរឬង្េ?   Does this establishment or this entity keep Balance 
Sheet or Income Statement? 

1- មាន  Yes 
   

2- ង្េ  No 
 

 

 
សណួំរេ ី១៦ សងំ្ៅង្ៅង្លើក្រប់សហក្ាសជា “១-អងគភារង្ទល” និង “២-េសីាន កក់ារកណាដ ល” ទំងអសផ់ដលមានចង្ម្លើយថា “ង្េ” ង្ៅកនុងសណួំរេ ី១៥ ផតបណងុ្ណា ោះ  
Question 16 refers to establishments of “Single unit” and “Head office” whose response to Question 15 is “No”. 

16- ចណូំលលក ់ចណំាយក្បតបិតដកិារ និងចំននួនងៃង្ធវើការកនងុផេ កុម្ា់ៈ ឆ្ន ំ២០១៤ ។ ក្បសិនង្បើចណូំលលក ់និងចណំាយក្បតបិតដិការកនងុផេកមុ្ា់ៈ ឆ្ន ំ២០១៤ ម្និចាសល់្ងសង់្េ ក្តវូបងំ្រញ  
 ចំណូលលក់ នងិចណំាយក្បតិបតដកិារកនងុ១ផេកនលងម្ក។ ករណសីហក្ាសជា “េសីាន កក់ារកណាដ ល” ក្តវូកតក់្តាចណូំលលកន់ិងចំណាយក្បតបិតដកិារទំងមូ្ល រួម្ទំងសាខាែង ផដរ ។  

Amounts of revenues/sales and of operating expenses, and number of working days in February 2014. If the amount for 

    February 2014 is unclear, figures of past one month should be filled in. In the case of “Head office”,  

    total amount of revenues/sales and operating expenses including its branch office(s) should be filled in. 

16-1 ចំណូលលកស់រុបកនុង១ផេ ង្ៅផេកុម្ា់ៈ ឆ្ន ំ២០១៤ ឬ១ផេកនលងម្ក។ ក្បសិនង្បើចំណូល១ផេម្និចាសល់្ងស់ ក្តូវកត់ក្តាចំណូលកនងុ១
នងៃ 
Total amount of revenues/sales of one month in February 2014 or past one month. If the amount of 
one month is unclear, that of per day should be filled in. 

▶ រួម្បញ្ចូលរាល់ចំណូលេេួលបានរីសកម្មភារក្បតិបតដិការអាជីវកម្មដូចជា លក់េំនិញ ែដល់ង្សវកម្ម ។ល។ 
▶Include all income gained from operating activities such as selling of goods, providing services, etc. 

1- (១ផេ  

Per 
month) 

              

2- (១នងៃ  

 Per day) 
              

16-2 ចំណាយសរុបកនុង១ផេង្ៅផេកុម្ា់ៈ ឆ្ន ំ២០១៤ ឬ១ផេកនលងម្ក។ ក្បសិនង្បើចំណាយ១ផេម្ិនចាស់ល្ងស់ក្តវូកត់ក្តាចំណាយកនុង១នងៃ។ 
Total amount of expenses of one month in February 2014 or past one month. If the amount of one 
month is unclear, that of per day should be filled in. 

▶ រួម្បញ្ចូលរាល់ការេទូត់ចំណាយសំរាប់សកម្មភារក្បតិបតដិការអាជីវកម្មដូចជា េិញែលិតែលសំរាប់លក ់  សំភារ់ៈឬឧបករណ៍សំ
រាប់ែដល់ង្សវកម្ម នងលជួលហាង ក្បាក់ផេ និងក្បាក់ឈ្នលសក្មាប់អនកក្រប់ក្រងនិងបុរគលិក រនធដ្ឋរ។ល។ 
▶ Include all expenses for operating activities such as purchase of products for sales and costs for 

providing services, rent for shops and salaries and wages for managers and workers, tax, etc. 

1- (១ផេ  

Per 
month) 

              

2- (១នងៃ  

Per day) 
              

 16-2-1 កនុងចំង្ណាម្ចំណាយសរបុកនុង១ផេខាងង្លើ កត់ក្តាចំណាយក្បាក់ផេ និងក្បាក់ឈ្នលួសក្មាប់អនកក្រប់ក្រងនិងបរុគលិក
សរុបកនុងផេកមុ្ា់ៈ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឬ១ផេកនលងម្ក ។ ក្បសិនង្បើចំណាយក្បាក់ផេកនុង១ផេម្ិនចាស់ល្ងស ់ក្តូវកត់ក្តាចំណាយក្បាក់
ផេ និងក្បាក់ឈ្នួលកនងុ១នងៃ ។   Out of the total amount of expenses of one month, total amount of 

salaries and wages for managers and workers of one month in February 2014 or past one month. If 

the amounts of one month is unclear, that per day should be filled in. 

1- (១ផេ  

Per 
month) 

              

2- (១នងៃ  
Per day) 

              

 16-2-2 កនុងចំង្ណាម្ចំណាយសរបុកនុង១ផេខាងង្លើ  កត់ក្តាចណំាយអរគីសន ី(ជាវផតបណុង្ណា ោះ) កនុងផេកុម្ា់ៈ ឆ្ន  ំ២០១៤ ឬ១
ផេកនលងម្ក   Out of the total amount of expenses of one month, electricity cost (purchased only) of 
one month in February 2014 or past one month. 

១ផេ Per 
month               

16-3 ចំនួននងៃង្ធវើការកនុងផេកុម្ា់ៈ ឆ្ន  ំ២០១៤ 
Number of working days in February 2014 នងៃ days 

ចំង្ពោះសហក្ាសផដលមិ្នមាន “តារាងតុលយការ” ឬ “របាយការណ៍ចំណូលចណំាយ” ក្តូវបញ្ចប់ការសមាា សន៍ក្តឹម្ង្នោះ 
▶Questions to establishments with no “Balance Sheet” and “Income Statement” are over here. 

 

 

 

រំលងង្ៅសណួំរេ ី១៧   
Go to Q17 

 

សួរសំណួរេ១ី៦ ផតបណុង្ណា ោះ  
Go to Q16 

 

ង្ក្ជើសង្រើសម្យូ Select one 
ជាក្បាក់ង្រៀល់ៈ១ [in Riel]  :1 
ជាក្បាក់ដលុ្ងល រ់ៈ២ [in USD] :2 
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សណួំរខាងង្ក្កាម្រេី ី១៧-២១ សងំ្ៅង្ៅង្លើសហក្ាសជា “១-អងគភារង្ទល” នងិ “២-េសីាន កក់ារកណាដ ល” ផដលមានចង្ម្លើយថា “មាន”ង្ៅកនងុសណួំរេ ី១៥ ផតបណងុ្ណា ោះ។ Questions 17 to 21 below refer 

only to establishments of “Single unit” and “Head office” whose response to Question 15 is “ Yes”. 
ផែនកនីម្ួយៗននសំណួរទំងង្នោះក្តូវបាន ដកក្សងង្ចញរ ី“តារាង តុលយការណ៍” និង “របាយការណ៍ចណូំលចំណាយ” ង្ហើយការបំង្រញសំណួរង្នោះ  
រ៊ឺក្ាន់ផតងតចំលងឯកសាររ ី“ចំននួេឹកក្បាក់បចចុបបនន” ផដលសហក្ាសបានរកាេុកផតបណុង្ណា ោះ។ ក្បសិនង្បើអាច សមូ្ភាជ ប់ជាម្ួយនូវចាប់ងតចំលងែងផដរ។  
Each category of these questions can be extracted from “Balance Sheet” and “Income Statement”, and filled in 
by just copying from “Current Amount” of these documents which the establishment keeps. Submit the photocopy if possible. 

17- ចនំនួក្េរយសកម្មសរបុង្ៅដណំាចផ់េ ធន ូឆ្ន ំ ២០១៣ (សរបុ ១៧.១ នងិ ១៧.២)  
   Total Amount of Assets at the end of December 2013 ( Sum of 17-1 and 17-2 ) 

A0               

 
17-1 ក្េរយសកម្មរយ់ៈង្រលផវង  Non-current Assets / Fixed Assets A1               

17-2 ក្េរយសកម្មរយ់ៈង្រលេល ី (ម្ិនផម្នសរុបរ១ី៧-២-១ដល់១៧-២-៤ង្េ)  Current Assets (This is not the sum of 17-2-1 to 

17-2-4) 
A13               

សននិធ ិ
(of which)  

Inventories 

17-2-1 សននិធិ/ សដុកវតតុធាតុង្ដើម្ និងសំភារ់ៈែគត់ែគង ់   Stocks of raw materials and supplies A14               

17-2-2 សននិធិ/ សដុកេំនិញ           Stocks of goods A15               

17-2-3 សននិធិ/ សដុកែលិតែលសំង្រច       Stocks of finished products A16               

17-2-4 សននិធិ/ សដុកែលិតែលពក់កណាដ លសំង្រច  Products in progress A17               

 
 

18- ម្លូនធិងិ្ៅដណំាច ់ផេ ធន ូឆ្ន ំ ២០១៣   Equity held at the end of December 2013 A28               

 18-1  ម្ូលធន/ ម្ូលធនភារហ៊ានុ  (of which) Capital / Share capital A29               

 
 

 19- បណុំលរយ់ៈង្រលផវងង្ៅដណំាច ់ផេ ធន ូឆ្ន ំ ២០១៣   Non-current Liabilities at the end of December 2013 A36               

 19-1 បំណុលភារីជាបទ់ក់េិន  (of which) Loan from related parties A37               

 19-2 បំណុលធ្ារ និងបណុំលភារីម្ិនជាបទ់ក់េិនង្ែសងៗ  (of which) Loan from banks and other external parties A38               

 
 

 20- បណុំលរយ់ៈង្រលេលងី្ៅដណំាច់ ផេ ធន ូឆ្ន ំ ២០១៣ (ម្ិនផម្នសរុបរ ី២០-១ ដល់ ២០-៤ ង្េ)  
     Current Liabilities at the end of December 2013 (This is not the sum of 20-1 to 20-4) A41               

 20-1 សាច់ក្បាក់ដករីធ្ារង្លើសក្បាក់បង្ញ្ាើ( ឥណទនវិបារបូ៍រ)  (of which) Bank overdraft A42               

 20-2 ចំផណកចរនតននបណុំលមានការក្បាក ់  (of which) Short-term borrowing-current portion of interest bearing borrowing A43               

 20-3 រណីក្តូវសងបរុគលជាបទ់កេ់ិន (ភារីសម្័ពនធញាតិត)  (of which) Accounts payable to related parties A44               

 20-4 រណនីក្តូវសងង្ែសងៗ  (of which) Other accounts payable A45               

 
 
21- របាយការណច៍ណូំល នងិចណំាយកនងុឆ្ន ំ២០១៣ តាម្ “ម្លូដ្ឋា នក្បរនធរ័ណង្នយយ” ផដលកតក់្តារចីណូំល នងិចណំាយពករ់ន័ធកនងុរយ់ៈង្រលដចូាន  ។ 
   Amount of Revenues and Expenses in one year of Year 2013 under 
   “Accrual basis accounting”, which records revenues and related expenses in the same period. 

 
21-1 ចណូំលក្បតបិតដកិារ (សរបុរ ី២១.១.១ ដល ់២១.១.៣)  Operating Revenues (Sum of 21-1-1 to 21-1-3) B0               

 21-1-1 ការលក់ែលិតែល      Sales of products B1               

 21-1-2 ការលក់េំនញិ     Sales of goods B2               

 21-1-3 ការែដត់ែគង់ង្សវ    Supplies of services B3               

21-2 សរបុនងលង្ដើម្ក្បតបិតដកិារ (សរបុរ ី២១.២.១ ដល ់២១.២.៣)  Total of Operating Costs (Sum of 21-2-1 to 21-2-3) -               

 21-2-1 នងលង្ដើម្ែលិតែលបានលក់របស់សហក្ាសែលតិកម្ម   Cost of products sold of production enterprises B4               

 21-2-2 នងលង្ដើម្េំនិញបានលក់របស់សហក្ាសង្ក្ៅរីែលិតកម្ម  Cost of goods sold of non-production enterprises B５               

 21-2-3 នងលង្ដើម្ង្សវបានែគត់ែគង ់              Cost of services supplied B5.1               

 
 
 

ង្ក្ជើសង្រើសម្យូ  Select one 
ជាក្បាក់ង្រៀល់ៈ១ [in Riel]  :1 
ជាក្បាក់ដលុ្ងល រ់ៈ២ [in USD] :2 

 
 

ង្ក្ជើសង្រើសម្យូ  Select one 
ជាក្បាក់ង្រៀល់ៈ១ [in Riel]  :1 
ជាក្បាក់ដលុ្ងល រ់ៈ២ [in USD] :2 

 
 



IV-8
－6－ 

 

21- របាយការណច៍ណូំល នងិចណំាយកនងុឆ្ន ំ២០១៣ តាម្ “ម្លូដ្ឋា នក្បរន័ធរណង្នយយ” (ត)  
   Amount of Revenues and Expenses in a Year 2013 under “Accrual basis accounting”. (Continued)  
21-3  ចណូំលង្ែសងៗ (សរបុរ ី២១.៣ .១ ដល ់២១.៣ .១១)  Other Revenues (Sum of 21-3-1 to 21-3-11) B7               

 21-3-1 ឧបតតម្ាធន                Grants / subsidies B8               

 21-3-2 ចំណូលរីភារល្ងភបានេេួល ឬ ក្តូវេេួល    Dividends received or receivable B9               

 21-3-3 ចំណូលរីការក្បាក់បានេេួល ឬ ក្តូវេេួល     Interests received or receivable B10               

 21-3-4 ចំណូលរីសយួសារបានេេួល ឬ ក្តូវេេួល     Royalties received or receivable B11               

 21-3-5 ចំណូលរីការជួលបានេេួល ឬ ក្តូវេេួល      Rental fees received or receivable B12               

 21-3-6 ែលចំង្ណញរីការលកក់្េរយសកម្ម រយ់ៈង្រលផវង  Gain/surplus on disposal of fixed assets (capital gain) B13               

 21-3-7 ែលចំង្ណញរីការលកម់្ូលប័ក្ត ឬ សញ្ជា បណ័    Gain on disposal of securities B14               

 21-3-8 ភារចំង្ណញរីក្បតិបតដកិាររួម្ាន           Share of profit from joint venture B15               

 21-3-9 ែលចំង្ណញរីការបដូរក្បាក់សំង្រចបាន         Gain on realized currency translation B16               

 21-3-10 ែលចំង្ណញរីការបដូរក្បាក់ម្ិនទនស់ំង្រចបាន    Gain on unrealized currency translation B17               

 21-3-11 ចំណូលដនេង្េៀតង្ក្ៅរខីាងង្លើ          Other revenues B18               

21-4  ចណំាយក្បតបិតដកិារ (សរបុរ ី២១.៤.១ ដល ់២១.៤.១៩)  Operating Expenses (Sum of 21-4-1 to 21-4-19) B19               

 21-4-1 ចំណាយង្បៀវតស និងក្បាក់ឈ្នួល           Salaries expenses B20               

 21-4-2 ចំណាយង្ក្បង អរគីសនី ឧសម័ន និងេឹក      Fuel, gas, electricity and water expenses B21               

  21-4-2-1 ចំណាយអរគីសន ី(ជាវផតបណុង្ណា ោះ)      Electricity expense (purchased only) -               

 21-4-3 ចំណាយង្ធវើដំង្ណើរ និងចំណាយសាន ក់ង្ៅ     Travelling and accommodation expenses B22               

 21-4-4 ចំណាយដឹកជញ្ជូន                  Transportation expenses B23               

 21-4-5 ចំណាយង្លើការជួល                 Rental expenses B24               

 21-4-6 ចំណាយង្លើការផងទ ំនិងជួសជលុ         Repair and maintenance expenses B25               

21-4-7 ចំណាយង្លើការកំសានដសបាយ           Entertainment expenses B26               

 21-4-8 ចំណាយង្លើកំនរង្ជើងសារ ែាយពណិជជកម្ម និងចំណាយការលក ់  Commission, advertising, and selling expenses 

        Commission, advertising, and selling expenses 
B27               

 21-4-9 ចំណាយបង់រនធ និងអាករង្ែសងៗ          Other taxes expense B28               

 21-4-10 ចំណាយង្លើអំង្ណាយ                  Donation expense B29               

 21-4-11 ចំណាយង្លើង្សវក្រប់ក្រង រិង្ក្ាោះង្យាបល ់បង្ចចកង្េស និងង្សវក្បហាក់ក្បផហល  

          Management, consulting, technical, and other similar services expense. 
B30 

              

 21-4-12 ចំណាយង្លើសយួសារ               Royalty expense B31               

 21-4-13 ចំណាយង្លើបណុំលទរម្និបាន          Written-off bad debts expense B32               

 21-4-14 ចំណាយរំលស ់                   Amortization, depletion, and/or depreciation expense B33               

 21-4-15 ការង្កើនង្េើង ឬងយចុោះសំវិធានធន        Increase/decrease in provisions B34               

 21-4-16 ខាតរីការលក់ក្េរយសកម្មរយ់ៈង្រលផវង      Loss on disposal of fixed assets B35               

 21-4-17 ខាតរីការបដូរក្បាក់សំង្រចបាន            Loss on realised currency translation B36               

 21-4-18 ខាតរីការបដូរក្បាក់ម្ិនទន់់សំង្រចបាន        Loss on unrealised currency translation B37               

 21-4-19 ចំណាយង្ែសងៗ               Other expenses B38               

21-5  ចណំាយការក្បាកប់ងង់្អាយនវិសនជន      Interest expense paid to residents B40               

21-6  ចណំាយការក្បាកប់ងង់្អាយអនវិសនជន     Interest expense paid to non-residents B41               

21-7  រនធង្លើក្បាកច់ងំ្ណញ              Profit tax B43               
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21- របាយការណច៍ណូំល និងចណំាយកនងុឆ្ន ំ២០១៣ តាម្ “ម្ូលដ្ឋា នក្បរន័ធរណង្នយយ” (ត)  
   Amount of Revenues and Expenses in a Year 2013 under “Accrual basis accounting”. (Continued)  
21-8 នងលង្ដើម្ែលតិែលបានលក ់(សហក្ាសែលតិកម្ម)    Costs of Products Sold (Production Enterprise) 

 21-8-1 ចំណាយនងលង្ដើម្វតតធុាតុង្ដើម្ និងសមាា រ់ៈែគត់ែគង់ផដលបានង្ក្បើក្បាស់  Expenses on raw materials and supplies used C6               

 21-8-2 ចំណាយង្ែសងៗកនុងែលិតកម្ម            Other Production Costs C7               

 21-8-3 ក្បាក់ង្បៀវតសអនកក្រប់ក្រង និងកម្មករសក្មាប់ការែលិត   Salaries for managers and workers in the production C8               

 21-8-4 រំលស់ក្េរយសកម្មអរបូីរយ់ៈង្រលផវងដូចជាម្ូលនិធិពណិជជកម្ម   Amortization of intangible assets such as goodwill, 
license… 

C9 
              

 21-8-5 ចំណាយង្ក្បងឥនធន់ៈ និងថាម្រល          Fuel, water and power C10               

  21-8-5-1 ចំណាយអរគីសន ី(ជាវផតបណុង្ណា ោះ)  Electricity expense (purchased only) -               

 21-8-6 ការង្វចេចប់   Packaging C11               

 21-8-7 រំលស់ង្រាងចក្ក ង្ក្រឿងមាណ សុីន និងបរិកាខ ង្ែសងៗង្េៀតកនុងែលតិកម្ម  Depreciation of plants and equipment C12 
 

              

 21-8-8 ង្សវង្ ណ ការបនត និងង្សវែលិតង្ដ្ឋយសហក្ាសដនេ Sub-contract and production services costs by other 

enterprises 
C13 

              

 21-8-9 ចំណាយង្ែសងៗកនុងែលិតកម្ម    Other manufacturing costs C14               

 21-8-10 ការងារកំរុងដំង្ណើរការ ឬសតុកកំរុងែលិតង្ៅង្ដើម្ក្ា  Work in progress or stock in progress at the beginning of the 

period 
C15 

              

 21-8-11 ដក់ៈ ការងារករំុងដំង្ណើរការ ឬសតុកកំរងុែលិតង្ៅចុងក្ា   Less: Work in progress or stock in progress at the end 

of the period 
C16 

              

 21-8-12 សរុបចំណាយនងលង្ដើម្ែលិតកម្ម   Total Production Costs C17 

 

              

 21-8-13 សតុកែលិតែលសង្ក្ម្ចង្ៅង្ដើម្ក្ា   Stock of finished products at the beginning of the period C18               

 21-8-14 ដក់ៈ សតុកែលតិែលសង្ក្ម្ចង្ៅចុងក្ា   Less: Stock of finished products at the end of the period C19               

  
រិនិតយង្ដ្ឋយម្ន្ដនដីសមាា សន៍  Checked by enumerator ក្តឹម្ក្តូវ Correct   ក្បសិនង្បើក្តឹម្ក្តូវសូម្រូសរងវង់ង្លើពកយ (ក្តឹម្ក្តូវ)  If it is “correct”, circle this 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បានង្ឃើញ និងបញ្ជជ ក់ថារ័ត៌មានផដលបានបំង្រញរិតជាក្តឹម្ក្តូវ 
I certify that the information filled in the Form is accurate 

  ង្ធវើង្ៅ.........................នងៃេី.........................ផេ......................ឆ្ន ំ ២០១៤ 

Issued at …..…….……Date……………….….......... 
ហតតង្លខា/ក្តាមាច ស់សហក្ាស ឬអនកតំណាងសហក្ាស 
Signature/stamp of Establishment Owner/Manager 

……………….…...………….…………….…....... 
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 កណំតង់្ហតុ MEMORANDUM 
 

កាលបរងិ្ចេតជួសមាា ស 
Date of Visit 

លេធែល/កណំតស់ាំល់ Results/Remarks 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 កណំតស់ាំល ់ Remarks: 
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�ជជរ្ឋ ភិបលកមពុជ 
អេងកតចេន្ល ះជំេជឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន  ំ២០១៤ 

��ងបងជ សីហ្រគស 
�មភូមិ ឬ មណ្ឌ លអេងកត 

(្រតឹមៃថងទី ១ ែខ មីន ឆន ំ ២០១៤) 

 �ជ�នី េខត្ដ ្រសុក ខណ្ឌ  ្រកុង ឃំុ សងក ត់ ភូមិ កូដមណ្ឌ លអេងកត ចំនួនសហ្រគស 

េឈម ះ        
សជបុ 

្រតូវ 
សមភ សន៍ 

មនបន្តពី 
២០១១ 

ថមី 
រកមិន 
េឃើញ 

កូដ              

 
 

ល.ជ 
សហ្រគស េឈម ះសហ្រគស  

(េឈម ះ បនចុះបញជ ី  
្របសិនេបើគម ន បនចុះបញជ ីេទ 

�ក់េឈម ះមច ស់សហ្រគស)  

 

្របេភទ�ជីវកមម  
បញជ ក់សកមមភពចំបង 
របស់សហ្រគស(ឧ-ដូច
ជេភជនីយ 
�្ឋ ន  �ងលក់ទំនិញ
វត្ដ��ម 
��េរ�ន ....។ល។) 

�ស័យ�្ឋ នសហ្រគស 
(េឈម ះផ្លូវ... �គរ... ជន់ទី.... 

េលខតូប... 
្របសិនេបើមិនចបស់េទ សូម�ក់ 
�ស័យ�្ឋ នេនជិតេនះ ។ល។ ) 

ចំនួន 
អនកចូលរមួ  
ករងរ 

សហ្រគសេលខ
 

(ពី��ងបញជ ី 
សហ្រគស 

បឋម  
្របសិនេបើ 

មនសហ្រគស 
ដូចគន ) 

ល.ជ
សហ្រគស(ថមី) 
េលើកែលង 
សហ្រគស 

មនអនកចូលជមួ 
៥០នក់េឡើង 
(គូសជង្វង់េលើ 
សហ្រគស  
េ្រជើសេជ ើស) 

្របេភទលទ្ឋផល 
អេងកត 

១-ចប់េពញេលញ 
(បដិេសធ) 

២-ទំង្រសុង 
៣-ចំណុចសំខន់ៗ 
៤-ចំណុចបនទ ប់បន�ំ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 
 
 

េលខទំព័ជ ……………….. 

ចំនួនទំព័ជសជបុ…………. 

សំងត់បំផុត 

ម្រន្ដីសមភ សន៍ 

កលបជេិចឆទ...........................េឈម ះ.................................. ហតថេលខ........................ 

ពិនិតយេរ�ម្រន្ដី្រតួតពិនិតយ  

កលបជេិចឆទ...........................េឈម ះ........................... ហតថេលខ........................ 

េលខ២ខទង់ចុងេ្រក��ន្រករស់្របស់………. 

 
ែផនក៤ : ឧបសមព័នធ 
ឧបសមព័នធ១: ��ងសំណួរសហ្រគស  .................................................................... IV-3 
ឧបសមព័នធ២: ��ងបញជ ីសហ្រគស ....................................................................... IV-11 
ឧបសមព័នធ៣: ចបប់សថិតិកមពុជ ................................................................................. IV-13 
ឧបសមព័នធ៤: ភព្រគបដណ្ដ ប់ៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១៤  
                    និងករេធ្វើបញជ ីសហ្រគសទូទំង្របេទសកមពុជឆន ំ ២០០៩ ................. IV-27 
ឧបសមព័នធ៥: ភព្រគបដណ្ដ ប់ៃនជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១១ .................. IV-28 
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ែផនក៤ : ឧបសមព័នធ 
ឧបសមព័នធ១: ��ងសំណួរសហ្រគស  .................................................................... IV-3 
ឧបសមព័នធ២: ��ងបញជ ីសហ្រគស ....................................................................... IV-11 
ឧបសមព័នធ៣: ចបប់សថិតិកមពុជ ................................................................................. IV-13 
ឧបសមព័នធ៤: ភព្រគបដណ្ដ ប់ៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១៤  
                    និងករេធ្វើបញជ ីសហ្រគសទូទំង្របេទសកមពុជឆន ំ ២០០៩ ................. IV-27 
ឧបសមព័នធ៥: ភព្រគបដណ្ដ ប់ៃនជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១១ .................. IV-28 
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IV-17



IV-18



IV-19



IV-20
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IV-23



IV-24
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ភព្រគបដណ្ដ ប ់ៃនជំ���ន��្រ����្រព��ជ��្រ���ពុជឆន ំ ២០១១  

(ែផនកៃនចំ�ត់ថន ក់វស័ិយ 
ស្តង់�រអន្តរជតិ Rev/4. ១) 

្របេភទសហ្រគស 

ទី�ំង 
ជប់�ប់ 

ទី�ំងជប់�ប់ 
បុ៉ែន្ដ�ចរះុេរ ើបន 

ទី�ំង 
ចល័ត 

A កសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន�ទ 

B សកមមភព�ជីវកមមែរ ៉និងថម 

C សកមមភពផលិតកមម 

D ករផគត់ផគង់អគគីសនី ឧសម័ន ចំ�យ និង ខយល់្រតជក់ 

E 
ករផគត់ផគង់ទឹក ករងរ្រគប់្រគងទឹកស្អុយ កកសំណល់ 
និងករែកៃចនកកសំណល់   

F សំណង់ 

G 
ករលក់ដំុ និងលក់�យ ករជួសជុលយនយន្ដ 
និងេទច្រកយនយន្ដ   

H ករដឹកជញជួ ន និងស្ដុកទុក 

I 
សកមមភព�ងករ�ន ក់េន និងសកមមភពេស�ែផនក 
ចំណី�រ�រ   

J ែផនកព័ត៌មនវទិយ  និងទំនក់ទំនងទូរគមនគមន៍ 

K សកមមភពហិរញញវតថុ និងករ�ន�៉ប់រង 

L សកមមភពអចលន្រទពយ 

M សកមមភពមុខរបរវជិជ ជីវៈ វទិយ��ស្ដ និងបេចចកេទស 

N សកមមភពេស�កមមរដ្ឋបល និងេស�គំ្រទ 
O រដ្ឋបល��រណៈ និងករករពរសន្ដិសុខសងគមចំបច់ 
P ករសិក�អប់រ ំ
Q សកមមភពសុខភពមនុស� និងកិចចករសងគមកិចច 
R សកមមភពសិលបៈ េ្រគ�ងកំ�ន្ដ និងករកំ�ន្ដ 
S េស�កមមដ៏ៃទេទៀត 
T សកមមភពមច ស់ករនិងផលិតេស�កមម្រគួ�រសំ�ប់ 
U េ្របើ្របស់ខ្លួនឯងសកមមភពអងគករនិង�ថ ប័នេ្រកែដនដី

 បង្ហ ញពីភព្រគបដណ្ដ ប់ៃនជំេរ�នសហ្រគសេន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជឆន ំ២០១១។ 

១) ចំ�ត់ថន ក់ស្តង់�រវស័ិយេសដ្ឋកិចចអន្តរជតិ 
 

 
 

 
ែផនក៤ : ឧបសមព័នធ 
ឧបសមព័នធ១: ��ងសំណួរសហ្រគស  .................................................................... IV-3 
ឧបសមព័នធ២: ��ងបញជ ីសហ្រគស ....................................................................... IV-11 
ឧបសមព័នធ៣: ចបប់សថិតិកមពុជ ................................................................................. IV-13 
ឧបសមព័នធ៤: ភព្រគបដណ្ដ ប់ៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១៤  
                    និងករេធ្វើបញជ ីសហ្រគសទូទំង្របេទសកមពុជឆន ំ ២០០៩ ................. IV-27 
ឧបសមព័នធ៥: ភព្រគបដណ្ដ ប់ៃនជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១១ .................. IV-28 
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ភព្រគបដណ្ដ ប ់ៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១៤ 
និងករេធ្វីបញជ ីសហ្រគសទទូំង្របេទសកមពុជឆន ំ ២០០៩ 

(ែផនកៃនចំ�ត់ថន ក់វស័ិយ 
ស្តង់�រអន្តរជតិ Rev/4. ១) 

្របេភទសហ្រគស 

ទី�ំង 
ជប់�ប់ 

ទី�ំងជប់�ប់ 
បុ៉ែន្ដ�ចរះុេរ ើបន 

ទី�ំង 
ចល័ត 

A កសិកមម រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន�ទ 
B សកមមភព�ជីវកមមែរ ៉និងថម 
C សកមមភពផលិតកមម 
D ករផគត់ផគង់អគគីសនី ឧសម័ន ចំ�យ និង ខយល់្រតជក់

E 
ករផគត់ផគង់ទឹក ករងរ្រគប់្រគងទឹកស្អុយ កកសំណល់ 
និងករែកៃចនកកសំណល់   

F សំណង់ 

G ករលក់ដំុ និងលក់�យ ករជួសជុលយនយន្ដ 
និងេទច្រកយនយន្ដ   

H ករដឹកជញជួ ន និងស្ដុកទុក 

I សកមមភព�ងករ�ន ក់េន និងសកមមភពេស�ែផនក 
ចំណី�រ�រ   

J ែផនកព័ត៌មនវទិយ  និងទំនក់ទំនងទូរគមនគមន៍
K សកមមភពហិរញញវតថុ និងករ�ន�៉ប់រង 
L សកមមភពអចលន្រទពយ 
M សកមមភពមុខរបរវជិជ ជីវៈ វទិយ�្រស្ដ និងបេចចកេទស
N សកមមភពេស�កមមរដ្ឋបល និងេស�គំ្រទ
O រដ្ឋបល��រណៈ និងករករពរសន្ដិសុខសងគមចំបច់
P ករសិក�អប់រ ំ
Q សកមមភពសុខភពមនុស� និងកិចចករសងគមកិចច
R សកមមភពសិលបៈ េ្រគ�ងកំ�ន្ដ និងករកំ�ន្ដ
S េស�កមមដ៏ៃទេទៀត 
T សកមមភពមច ស់ករនិងផលិតេស�កមម្រគ�រសំ�ប់
U េ្របើ្របស់ខ្លនឯងសកមមភពអងគករនិង�ថ ប័នេ្រកែដនដី
 បង្ហ ញពីភព្រគបដណ្ដ ប់ៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសឆន ំ២០១៤ និង ករេធ្វើបញជ ី 

សហ្រគសទូទំង្របេទសកមពុជឆន ំ ២០០៩
១) ចំ�ត់ថន ក់ស្តង់�រវស័ិយេសដ្ឋកិចចអន្តរជតិ 

 
ែផនក៤ : ឧបសមព័នធ 
ឧបសមព័នធ១: ��ងសំណួរសហ្រគស  .................................................................... IV-3 
ឧបសមព័នធ២: ��ងបញជ ីសហ្រគស ....................................................................... IV-11 
ឧបសមព័នធ៣: ចបប់សថិតិកមពុជ ................................................................................. IV-13 
ឧបសមព័នធ៤: ភព្រគបដណ្ដ ប់ៃនអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនសហ្រគសេនកមពុជឆន ំ ២០១៤  
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