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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 
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3- លកខណ់ៈសាំលន់នអនកតណំាង 
   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 នចាប)់  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 ំចបង់្ែដើម្អាជវីកម្ម   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. 
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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 
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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  
 ចំណូលលក ់នងិចណំាយក្បតិបតដកិារកនងុ១ផេកនលងម្ក។ ករណសីហក្ាសជា “េសីាន កក់ារកណាដ ល” ក្តវូកតក់្តាចណូំលលកន់ិងចណំាយក្បតបិតដកិារទំងម្លូ 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 
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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 
              

 
 



－7－ 

 

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 

……………….…...………….…………….…....... 



－8－ 

 

 

 កណំតង់្ហតុ MEMORANDUM 

 

កាលបរងិ្ចេតជួសមាា ស 
Date of Visit 

លេធែល/កណំតស់ាំល់ Results/Remarks 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 កណំតស់ាំល ់ Remarks: 


