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អុីអនំមា ាណ្រក� ាននំ(េខម៏ូឌ) 

ំណបាេយេំខមេមនីំីមីីមីេ ំ

ាកពពព ណ នន�ព�នុ�ននពមារយ្រក� រែននព(រខមិូឌ)យរររយាពខមរមន�ព �ីម�ធ�ា 

យ្កមលហុនពរនិុចិបប ��យ្កមលហុនរ្រនចចរីខុាយារយមន �្ក ារក្�ុ្យិរចា្មមុ�ន�ទៃច�ព៥ ែខពាុលព

ឆ� �ព២០១១ ន្ពិុចិបប �ាករីខពCo.២៣៨០E/២០១១ពរដរយ្ារ្ួ  រប្ម�កពរក�ទៃច�ព៧ពែខពាុលព

ឆ� � ២០១១ពយ្កមលហុនរនចចរីួ�អ ិ័ ��យ រ្ចស នម�យ្រលកបាយា ុព�ធនគក�ា�ន្មមុ� ិុច�ទៃច�ព២១ 

ែខពយ ិ េាពឆ� �ព ២០១១កពយ្កមលហុន យារយរនានគា គិក�្់ាក  ្ រដរយ្កមលហុន AEON Sinsap (Thailand) 

Public Company Limited ែដីរនិុចិបប �រកយិរចា�ទក យ្កមលហុនរមព គ្ព AEON Co.,Ltdែដីរន 

ិុចិបប �រកយិរចារ ាិុនកចា្ននយ �ប កិាគររស្ គ្យារយ”ទ�ាគទ�្ គករិៀិកាគរកដ គីមម ាគាាក�្ទរន  ្

រធស�រួរិុ្�ីម� គៗ្ ួិមនីចនភពចចរីរនលាារពីនន្ានាិកម�រយ សិន តមករនាក 

រយ សិយរាគា កនដទមនយិាចនភព”ក 
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កិនាមម័ននយ្ គិយ្  ្

 

 

 
ភាគុនន្ 

 
រកិុ្ឆ� �២០១១ពនុ�ននមនមូីធនយ នរេ្ �ិនរន១.០០០.០០០ដុល កួរមក ្ ក យ្កមលហុនយារយរនានគ

ា គិក�្់ាក្រដរយ្កមលហុន AEON Sinsap (Thailand) Public Company Limited ែដីរន 

ិុចិបប �រកយិរចា�ទក យ្កមលហុនរមព គ្ពAEON Co., Ltdពែដីរនិុចិបប �រកយិរចារ ាិុនក 
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ពយ្កមយ រិ្ឹមរ  ី
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មុខា�ែ  ្ : �យិរនយ្កមយ រិ្ឹមរីន្�នរ្យ្ គិយ្្  

ួរុ : ៣៥ឆ� � 

យិយាត�នាកា្  ឹ : ិ មួ គិិក �ា ិ័យាែទ�្ច�ន គ្ច�ន្រកា្ីយ ចវី័រ Kansaiពយិរចារ ាិុន  

ិចពរសធនទាកកា�ក គិករនរពី៥ឆ� �មុន 

២០០៩-២០១១ព : �យិរនរក ACS Corporation Limited 

(ាក េី័រា�ត្្�ុ្យិរចា្មមុ�) 

២០០៨-២០០៩ : �យិរន�នគខមាគែទ�្ី គ្ន្ច�ទឹករកAEON Thana Sinsap  
  (Thailand) Public Company Limited  

២០០៦-២០០៨ : �រ�នររាកយិរន�នគខមាគែទ�្ី គ្ន្ច�ទឹករកAEON Thana Sinsap  
 (Thailand) Public Company Limited  

២០០5-២០០6 : �ន�្យ្ គិយ្្ែទ�្យ្ គិយ្្ា កនរក AEON Thana Sinsap  

 (Thailand) Public Company Limited  

 

រល្ពរួមពរា្ិូកា 

 

 

 

 

      
  

       
    

     
 

មុខា�ែ  ្ : �នមរីរ្ករ 

ួរុ : ៣៤ឆ� � 

យិយាត�នាកា្  ឹ :ិ មួ គិននុិ ណ ារកា្ីយ ចវី័រ Prestonពាលកដនួរមក ្   

ិចពរសធនទាកកា�ក គិករនរពី៥ឆ� �មុន 

២០១០ព- ិិមុិ្ន� : �យិរនយ ចវស នម�យ្រលកបាយាុ្មមុ� 

២០០៤-២០០៩ :យិរននរ្យិាិាតរកVisionFundស ិ័នម�យ្រលកបាយាុ 
 

មុខា�ែ  ្  : �យិរនយ្កមយ រិ្ឹមរី 

ួរុ   : ៥៣ឆ� � 

យិយាត�នាកា្  ឹ : ិ មួ គិិក �ា ិ័យាែទ�្ិច គិរកា្ីយ ចវី័រ Aichi Gakuin យិរចា រ ាិុនក 

ា�ា ិ័យានរ្យ្ គិយ្្ព� យ ចវស ន�ទ�នាម្មនរ្យ្ គិយ្្ 

ិចពរសធនទាកកា�ក គិករនរពី៥ឆ� �មុន 

១៩៩២ព- ិិមុិ្ន� : �យ្កមយ រិ្ឹមរីរក AEON Thana Sinsap (Thailand) Public  
Company Limited 

២០០៦ព- ិិមុិ្ន� : �យ្កមយ រិ្ឹមរីរក AEON (Thailand) Co.,Ltd. 

២០០៧ព- ិិមុិ្ន� : �យ្កមយ រិ្ឹមរីរក Serving (Thailand)Company Limited 

២០១១ព- ិិមុិ្ន� : �យ្កមយ រិ្ឹមរីរក Senior Managing Executive Officer,  AEON 
Credit Service Co., Ltd 

២០០១-២០១១ : �យ្កមយ រិ្ឹមរីរក ACS Capital Corporation Limited 

២០០៥-២០១១ : �យ្កមយ រិ្ឹមរីរក ACS Insurance Broker (Thailand) Company Limited 

២០០៦-២០១១ : �យ្កមយ រិ្ឹមរីរក ACS Life Insurance Broker (Thailand) 
Company Limited 

២០០៧-២០១១ : �យ្កមយ រិ្ឹមរីរកThailand Foundation 
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សររីណ្រមណ៏្្បមនបីំ

យ្កមយ រិ្ឹមរីកិាគព នុ�ននពមារយ្រក� រែននព (រខមិូឌ) ( “យ្កមលហុន”) ិ �កររាក រ កិាគព

យ្កមយ រិ្ឹមរ  ីន្ កររាក រ លកបាយាុកិាគ យ្កមលហុន ន�ទៃច� ៣១ ែខ ធ�ូ ឆ� � ២០១១ ន្ា�ក គិព

ន�ឡុ្រពីច គិព��ទៃច� ៥ ែខ ពាុលពដ គី�ទៃច� ៣១ពែខ ធ�ូពឆ� � ២០១១ក 

ា្ម�ភព �ិិ ្កិាគយ្កមលហុនមនដូិូ្រយាម  ្

• យិាិាតាកម�យ្រលកបាយាុពដូិ�ពទត គីនូយយរ គ្ �្ �ិពន្ចចរីយរ គ្ិរបាស 

• រាវ្ម�ទត គីយរ គ្ �្ �ិ្�ុ្ច�ក គ្�ាកច�ិតត គ្ពន្ា កន 

• �្ �ិមូីនធ ន្ចចរីយរ គ្ិរបាសរដរននុរលមតមិចិបាាតកិាគធនគក�ា�ន្មមុ�ពន  ្

• រាវ្ម�ួ គ្ពនល័ដ�ចរចៀាែដីយារយននុ�ា ារដរធនគក�ា�ន្មមុ� 
 
 

ីគ�ផីរីណ៏េន៏េតនយរំ

ូារយារិ គ្ពនល�នយ្កមលហុនា�ក គិាក រិក រិេច គ្ ១០០.៤២៦ដុល កួរមក ្ ពកព៤០៥ .៦២១.០០០ 

រកៀីក 

គុន៏ររងុំននងសរយនធនមនំ

មនមន �ិែក �ិករី �សកយន័តរ សីពកពព�ចុន �ិកុ្ ពន្ា�យ រនធនា�ក គិាក រិក រិេចពរ សី្ែី្ែា �ិែក �ិករី ព

ែដីយារយរនលាយាដ្ិ �្�ុ្កររាក រ លកបាយាុក 

ឥទននណ្្រំននងន៏រសងបា់ំ

មុនរពីែដីកររាក រ លកបាយាុកិាគយ្កមលហុនយារយរនរកៀិ �ិរឡស្ន្�នរ្រនចាគយ រនាក

ាម់ាិនន រដសម្�ីនដ គីាកនចួ្ះន�ាយ ធ�ួ គ្ព័នល�មររាកីុិរចីា កនួយ្ គ្ពន្ព

ាករធ�សា�យ រនធនរ សីា កនួយ្ គ្ពន្ា្្័រយារយរនរ្ម្ននុយា៍ពរលសរន្ររហ� គ្ះក គី  

ា កនួយ្ គ្យារយរនីុិរចីរលសរា�យ រនធនយារយរនរានគស� នេា្យ្ គិយគនគា�ក គិា កន 

ួយ្ គ្ពន្ា្្័រក 

រកាីិក រិេច�នកររា រ រនចពន្�នរ្ាូមរធ�សាកនចួ្ះពុ�រនដរ្ព�យពរា៍ាក រ តមររ  

ែដីួិិត៍ីរួរ �ិនរនចរ្យរ គ្�នា កនួយ្ គ្ ែដីរនីុិរចីក �ិនរនចរ្យរ គ្ 

ា�យ រនធនរ សី �ិ ុីួយ្ គ្ពន្ា្្័រពរក្�ុ្កររាក រ លកបាយាុកិាគយ្កមលហុនពមន �ិនរនមន  

យ្ គិយគនគ�សកយន័៍រនចរចក 
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ណគរពស្មកមរនរំ

មុនរពីែដីកររាក រ លកបាយាុកិាគយ្កមលហុនយារយរនរកៀិ �ិរឡស្យ្កមយ រិ្ឹមរីរនចាគយ រន

ាកនន រដសម្�ីនដ គីាកនចួ្ះពន�ាយ ធ�ួ គ្ព័នល�មររយចពា្ម�ិកន៍ព (រ សី្ែី្ែា ្ក �  

ួ គ្ព័នល�មររា កន) ែដីមនច�ន្ចចរីស� គី្�ុ្ា��ីរដសម ដូិែដីរនិ �្�ុ្ិបប �ាក 

្ រនរកិាគយ្កមលហុន ាិុែនតយារយរនរ្្ាគយតនូយា��ីែដីក �ពរ្ចុ្ះនរ្យារយចចរីរ្រនក 

រកាីិក រិេច�នកររា រ រនចពយ្កមយ រិ្ឹមរី  ាូមរធ�សាកនចួ្ះពពុ�រនដរ្ព�យពរា៍ាក រ ព

តមររពែដីួិិត៍ីរួរាក �្ ាគា��ី�នយចពា្ម�ករនរពីខ�ពរក្�ុ្កររាក រ  

លកបាយាុកិាគយ្កមលហុនមនាករ គីយិឡ� ន្ពមនភពមនាម់ាិ�សកយន័៍រនចរចក 

យនមីសសរ្ រេរេតមមំំ

រកាីិក រិេច�នកររាក រ រនចពយ្កមយ រិ្ឹមរីាូមរធស�ាកនចួ្ពពុ�រនដរ្ព�រលាុាក រ តព

មររែដីរនរ ស្ារឡស្ពន្រធ�សរួរ ាិចួ គីដ គីយ ធ�សធាវ៍រា��ីយចពា្ម�ពន្ �ិ ុីែដីព

មន់ស គិរក្�ុ្កររាក រ លកបាយាុកិាគយ្កមលហុនពែដីន�រួរមនាករ គីយិឡ�ពន្មនភពព

មនាម់ាិ�សកយន័៍រនចរចក 

ំ

៏រុីាថេេេុំននង៏រុីេផបងសំ

នាីិក រិេច�នកររាក រ រនច្  

• គ� នាកចចរីខុាយារយែដីរ ស្ារិ�ព�យចពា្ម�កិាគយ្កមលហុនព្�ុ្ាករន �ិ ុីកិាគិុ្�ី  

ដ�ច នាករិក រិេចិុ្យគ�នកររាក រ រនច ន្ 

• គ� ន �ិ ុីរះរលាុក គ្ច្ដ គីយ្កមលហុនែដីរនរ ស្ារឡស្ច គិព�ាីិក រិេច�នាក រិក រិេច

ិបម គិ ដ គីាក រិក រិេច�នកររាក រ រនចរយះព� �ិ ុីពែដីមនច�ន គ្ច�ន្�មររា្ម�ភព 

ួ  រប្ម� ធម�តកិាគយ្កមលហុនរនចរចព 

ែទ�្តមចា្ននកិាគយ្កមយ រិ្ឹមរីគ� ន �ិ ុីរះរលាុពកព �ិ ុីរទ្្ៗកិាគយ្កមលហុនែដីព

ួិពកពច�ន្ា រ�ាាព� ្ិម្�ុ្ន�ឡុ្ព១២ែខរចពិនា គិព�ិុ្ាក រិក រិេច�នកររាក រ ែដនរ្មនព

កពួិមន  ទី ាិចួ គី�សកយន័៍ពរ�រ សីាមាភពកិាគយ្កមលហុន្�ុ្ាក �ិរព�ាាព� ្ិមកិាគខរន 

រករពី �ិ ុ  ីក�្រនចា រ� �ិ ុីពាក 
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៏ររ៏ររ ួី តនយីលេគសលំ

រកាីិក រិេច�នកររាក រ រនចយ្កមយ រិ្ឹមរ  ី ាូមរធស�ាកនចួ្ ពុ�រនដរ្ព�រលាុាក រ ត 

មររែដីរនរ ស្ារឡស្ពន្  រធ�សរួរ ាិចួ គីដ គីកររាក រ លកបាយាុកិាគយ្កមលហុនែដីន�រួរព

មនាករ គីយិឡ�ពន្មនភពមនាម់ាិ�សកយន័៍រនចរចពក 

សមសធេុមននណ៏ណ្េីំ

ែទ�្តមចា្ននកិាគយ្កមយ រិ្ឹមរីពីចលទី�នយិាិាតាកកិាគយ្កមលហុនា�ក គិាក រិក រិេច   

លកបាយាុរនចមនរនក្នូយាចលពីព�យិាិាតាកពរលាុាក រ �សកយន័៍ពកពរលាុាក រ មនយិយ្ា�  

រឡសរកពរ សីាព�រនចរ�រចៀាព ទ្មនមនរ ស្ារឡស្្�ុ្ន�ឡុ្ិុ្ាក រិក រិេចពន្ាីិក រិេច  

កររាក រ �នរាុពកពរលាុាក រ តមររែដី  រធ�សរួរ ាិចួ គីដ គីយិាិាតាកកិាគយ្កមលហុន 

ា�ក គិាក រិក រិេចលកបាយា ុិិមុិ្ន�ែដីកររាក រ រនចរនរធ�សរឡស្ក 

េេេុយរណ េណយាយី៏រ នេមរគេចងេុីពយរំ

ពុ�មនរលាុាក រ តមររែដីរនរ ស្ារឡស្រយារាីិក រិេចតក្ាុីាកែដីា�កយូរួរ 

ិ � ក ែ្ា�កយូ រយះព�រលាុាក រ ែដីរនិ �្�ុ  ្ �្ ាគា�គ គីរ សីកររាក រ លកបាយា ុ

រឡសរក 

ណ្រមណ៏្្បមនបី 

ាមាភព�នយ្កមយ រិ្ឹមរ  ី រក្�ុ្ន�ឡុ្ាក រិក រិេចរនច ន្រកាីិក រិេច�នកររាក រ  

រនច ករមមន ្  

សយន្រំ

យ្កមលហុនាយន្ករ្ករ Ernst & Young រនា�ែដ្នូយវនាន រដសម្�ចចរីរ្ាកែា្ត�្�ាយន្ក 
�ទ��ម៍្រចៀាា�ក គិាក រិក រិេចិនា គិ ក 

Mr. Masao Mizuno យិរនយ្កមយ រិ្ឹមរ ំី

Mr. Daisuke Maeda ននុយិរនយ្កមយ រិ្ឹមរីពន្នរ្យ្ គិយ្  ្ 

រល្ពរួមពរា្ិូកា នមរីរ្ករ 
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ភា្មករ៏សរអមនបីំ

ពុ�មននមរីតម� គ្មនភ្្ម�កិាគយ្កមលហុនក មនមន ្ិមយពមរយព្្តមររែដីមន់ស គិ 

(្�ុ្រនចយ្កមលហុន�ភ �្មា ្) ែដី្ម�យាុ�ន ្ិមយពមរយព្្រនច ួិិ្ងីចលភពដ គីាមរ្យ្កមព

យ រិ្ឹមរីតម� គ្រួរចចរីរននូយនាយិរេរនរព�យ្កមលហុន ក កិាគសរ�យ្ម�ដ�ច ក 

អេ�ណ៏េេយនណរ៏សរអមនបីំ

្�ុ្ន�ឡុ្រពីពន្រកិុ្ាក រិក រិេចរនច  មនមន ្ិមយពមរយព្្តមររែដីមន់ស គិព (្�ុ្រនចព

យ្កមលហុន�ភ �្មា ្)ែដី្ម�យាុ�ន ្ិមយពមរយព្្រនចួិិ្ងីចលភពដ គីាមរ្យ្កមយ រិ្ឹមរី

តម� គ្រួរចចរីរននូយនាយិរេរនរតមមរធវរររទ្្ៗពដូិ�  ាកច� ភ្លហុន ក ិ័ �ព

�ិ ុីកិាគយ្កមលហុន ក កិាគសរ�យ្ម�ដ�ចក 

ពុ�មននមរីតម� គ្កិាគយ្កមលហុនរនចចរ  ីក មនាចលចចរីរននូយនាយិរេរនរតមររតម 

ករនរលាុទី�ន ្ិមានវែដីរនរធ�សរឡស្រដរយ្កមលហុន ក �មររនរ្យ្កមលហុនែដីនមរីរនច 

�ាមរ្យ្កមយ រិ្ឹមរ  ី ក ទ្ �មររយ្កមលហុនតមររែដី នមរីរនចមនទីយិរេរនរ 

លកបាយាុ�សកយន័ ៍ រ សី្ែី្ែានាយិរេរនរក�្ទរតែដីយារយរនលាយាដ្ព័ាណមន្�ុ  ្

កររាក រ លកបាយាុកំំ

របាយរណសររីីំយរគគួីខុសណេរយរ៏សរណ្រមណ៏្្បមនបីេីសរបាយរណេនរបាយេ�ុំំ

យ្កមយ រិ្ឹមរី�ន�្ចចរីខុាយារយរដសម្�រនះ កររាក រ លកបាយាុទ៍ គីនូយចដនភពពា ន្ 

យារមយារយ�នស នភពលកបាយាុកិាគយ្កមលហុននិុ្ាក រិក រិេច �ទៃច� ៣១ ែខ ធ�ូ ឆ� � ២០១១ ន្ព

ីចលទីយិាិា៍ាកលកបាយា ុរលសរន្កររាក រ �ីលូកស គិយរ គ្ា�ក គិិុ្ាក រិក រិេចក  

យ្កមយ រិ្ឹមរីយាបាពនារ សីាករកៀិ �ិកររាក រ លកបាយាុក�្រនចែដីរធ�សរឡស្រដរះ� គ្ដរ្

ន�រនា�កយូរួរ ្ 

• ននុម័ារគីនរេររ្ រនរាម់ា  ិ រដរា�កយូរួរមនាកយ និេ័រ ន្ាករានគស� ន 

រដរាមរលាុទី ន្ យិក្យិរ័ា� រលសរយារយននុយា៍រគីនរេររក�្រនច�ន ិ�ះន៍ររ 

• ននុយា៍តមិចិបាា៍ ន្រាិ្៍�ែ ន�ែដីរិ�ទឹររដរធនគក�ា�ន្មមុ� ន្ា៍្ គដកព

្ រនរ្មមុ� ក យិានរ សិមន �្លា�នាកននុយា៍ិចិបាា៍ ន្រាិ្៍�ែ ន�រលសរន  ្

ា៍្ គដកែដី�យិរេរនរដ គីាកិ �នូយភពពា ន្យារមយារយកិាគកររាក រ លកបាយាុរនច 

�្លាក�្រនច យារយរនលាយាដ្ព័ាណមនពន គី ន្ �្ ាគ �ិនរនចរ្យរ គ្្�ុ្កររាក រ  

លកបាយាុ ំ
• ក្ឹចុ្ិបប �្ រនររួររនយ្ គិយគនគន្រនះយិព័នល�នាកយ្ គិយ្្�ទា្�ុ្មន 

យិាចលភពំ
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• រកៀិ �ិកររាក រ លកបាយាុរដរដករ សីមូីដន ននកន៍កភពរ សី្ែី្ែា្�ុ្្ក � ែដីយ្កមលហុន

ករមមនួិិន៍ា្ម�ភពួរ�យ្ម�ននន្ាំ
• ិរ្ងសារគីនរេររក�្មូីា�ក គិយ្កមលហុនននុម័ាក គីាកា�រកិ ិា៍ន្ា្ម�ភពក�្ទរព

កិាគយ្កមយ រិ្ឹមរី ែដីមនាចលពីរ សីយិាិា៍ាកួរ�យ្ម� ន្ីចលទី�ន យិាិា៍ាកកិាគ 

យ្កមលហុនរលសរ ន្រនះរគីនរេររ ន្ាកា�រកិ ិា៍ក�្រនច យារយរនវុចិ�ម �្  

េា្ាម់ាិ្�ុ្កររាក រ លកបាយាុកំ

យ្កមយ រិ្ឹមរី�ន�្ចចរីខុាយារយរដសម្�រនះ ិបប �្ រនរយារមយារយ យារយរនក្ឹចុ  ្ ន្លា 

យាដ្ិ �ន�ព�ស នភពលកបាយាុកិាគយ្កមលហុន រួររនយារមយារយាមរលាុទីយ្ គិរព  ីរលសរន  ្

រនះ ិបប �្ រនរ់ាិតមយិព័នល្ រនរែដីរនិុចិបប �ក យ្កមយ រិ្ឹមរី ទ្�ន�  ្

ចចរីខុាយារយ្�ុ្ាកែទក្ឹយចពា្ម�កិាគយ្កមលហុនរលសរមវា្រចៀា ទ្យារយចាគយ រនាកាម់ា  ិ

រដសម្�ច គិសង ាគ ន្ែា�្ ក្ �្លុារិានរលសរន្ភពមនយិយ្ា�រទ្្ៗកំំ

យ្កមយ រិ្ឹមរីិ�ប គ្ះយ្កមលហុនរនននុយា៍តមី័្ាខ័ ណ ា�កយូច�រ គិននដូិែដីរនិ�ប គ្ូ  ្

រ សី្�ុ្ាករកៀិ �ិកររាក រ លកបាយា ុកំ

យរអនុម់េេីសរបាយរណេនរបាយេ�ុំ

ររស្យ្កមយ រិ្ឹមរីាូមននុម័ារ សីកររាក រ លកបាយាុែដីមនភប គិ�មរររនចទ៍ គីនូយចដនភព

ពា ន្ យារមយារយ�នកររាក រ តក្ាុីាកកិាគយ្កមលហុននិុ្ាក រិក រិេច �ទៃច� ៣១ ែខ ធ�ូ ឆ� � 

២០១១ពន្កររាក រ ីចលទី  យពមក�្កររាក រ �ីលូកស គិយរ គ្ា�ក គិិុ្ាក រិក រិេច 

រដរននុរលមតមិចិបាា៍ ន្រាិ្៍�ែ ន�កិាគធនគក�ា�ន្មមុ� ន្ា៍្ គដក្ រនរ 

្មមុ� ក 

ា�ត្�នយ្កមយ រិ្ឹមរី 

 

 

                                                _    _ 

Daisuke Maeda 

ននុយិរនយ្កមយ រិ្ឹមរីពន្នរ្យ្ គិយ្្ 

រធ�សរក កររន�ម��រព� យពចក�តិយ្្មមុ� 

�ទៃច�ំ២៨ ែខពម�ន ឆ� � ២០១២ 

ំំ
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របាយរណ រ៏សរសយន្រក្ចយពំ

 

យូនមរេពំណ្រមណ៏្្បមនបីតនំអុីអនំមា ាណ្រក� ាននំ(េខម៏ូឌ)ណបាេយេំខមេមនីំ

ីមីីមីេំ

ររស្ខអុ�រនរធ�សាយន្ម�រ�រ សីកររាក រ លកបាយាុកិាគំ នុ�ននពមារយ្រក� រែននព (រខមិូឌ) 

យរររយាពខមរមន�ព �ីម�ធ�ា ំ (“យ្កមលហុន”) ករមមន តក្ាុីាក ន�ទៃច� ៣១ំ ែខ ធ�ូ ឆ� � ២០១១ំន្ 

កររាក រ ីចលទី កររាក រ �ិែក �ិករី ្�ុ្មូីធន ន្កររាក រ �ីលូកស គិយរ គ្ ា�ក គិ 

ាករិក រិេចព��ទៃច� ០៥ំ ែខ ាុល ឆ� � ២០១១ំ ដ គីព�ទៃច�  ៣១ំ ែខ ធ�ូ ឆ� � ២០១១ំ រលសរន្ 

រគីនរេររ្ រនរា�ូនគៗ ន្ �្ ាគា�គ គីរទ្្ៗរចៀា ( ករមគ� រេះ “កររាក រ  

លកបាយាុ”)កំំ

ំ

យរគគួីខុសណេរយរ៏សរំថច ្រ់្្ក រមរេពរបាយរណេនរបាយេ�ុំ

ះ� គ្ដរ្ន�យ្កមលហុន �ន�្ចចរីខុាយារយ �ិរួចាករកៀិ �ិ ន្ ាកិ �ចដនភពពាយរ្ដ�ន 

កររាក រ លកបាយាុរដរននុរលមរ�តមា៍្ គដក្ រនរ្មមុ� រលសរន្ិចិបាា៍ ន្រគ  ី

នរេររ ែ ន�ែដីួ គ្ព័នលរិ�រដរធនគក�ា�ន្មមុ� រលសរន្ចចរីខុាយារយ ដូិគ� ទ្ែដក 

�ិរួចយិព័នលយាបាពនា�ទា្�ុ្ែដីះ� គ្ដរ្ន� ្ាះមនសកនយិរេរនរ្�ុ្ាករកៀិ �ិកររាក រ 

លកបាយា ុែដីពុ�មន �្លុាវ�្�សកយន័៍ែដីិត៍ីម្ព�ាកែ្្ិន� ក ាកភនគយិឡ�កំ ំ

ំ

យរគគួីខុសណេរយរ៏សរសយន្រក្ចយពំំ

ាកចចរីខុាយារយកិាគររស្ខអុ� គ្ិរបម�មារេិ គីរ សីកររាក រ លកបាយាុរនច រដរែទ�្រ សី 

មូីដន ន�នាកកាយន្ម�ក ររស្ខអុ�រនរធ�សាកកាយន្ម�រដរននុរលមតមា៍្ គដកនន៍ក�ា 

ា៍�ព�ាយន្ម��ន្មមុ�ក ា៍្ គដកក�្រនចា�កយូរួរ ររស្ខអុ�ននុយា៍តមា�កយូាក�នយ្មា�ីធមណ ន្រកៀិ �ិ 

ែទនាក ន្ �ិរព�ាកកាយន្ម� រដសម្�ចចរីរននូយាករនាមរលាុទ  ី រដសម្�នចួ្ះ 

កររាក រ លកបាយា ុពុ�មន �្លុាវ�្�សកយន័៍រឡសរកំ 

ាកកាយន្ម�ររស្ខអុ�ករមមន ាកននុយា៍ន�ាយ ធ�ក�្ទររដសម្�ចចរីរននូយមា៍ុត្ែដីក គ្ច្រ� 
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នរ្ិក ម ចរ្យរ គ្ ន្ាកិ �ក�្ទររក្�ុ្កររាក រ លកបាយាុ ក ក គីន�ាយ ធ�ែដីររស្ខអុ� 

រនរយរសារក សាូ្រ សី គ្ពរ្ែទ�្រ�រ សីាកយ និេ័រកិាគាយន្ក រដរក គិិបមូ ីនូយាកវរា��  ី

កនម័ររ សីភពខុាវ�្�សកយន័ត�នកររាក រ លកបាយាុ ែដីិត៍ីម្ព�ាកែ្្ិន� ក ាកភនគ 

យិឡ�ក 

្�ុ្ាកវរា��ីរ សីកនម័រក�្រនច ររស្ខអុ�រនពនារ សីយិព័នលយាបាពនា�ទា្ �ុ្ែដីួ គ្ព័នលរ�ព

នរ្ាករកៀិ �ិ ន្ ាកិ �ព�ចដនភពពាយរ្ដ�នកររាក រ លកបាយាុកិាគយ្កមលហុន រដសម្�រកៀិ �ិ 

ន�ាយ ធ�ាយន្ម�ែដីាម់ាិរ�តមាីនរចាន ាិុែន៍ាកវរា��ីក�្រនច មនែមនា�ក គិរគីព

�ិ ្្�ុ្ាកិរបម�មារេិ គីរ សីយិាចលភព�នយិព័នលយាបាពនា�ទា្�ុ្កិាគយ្កមលហុនរចក 

ាកកាយន្ម�កិាគររស្ខអុ� ទ្ករមិបមូ ីទ្ែដកនូយាកវរា��ីរ សីភពាម់ាិ�នរគីនរេររ 

្ រនរែដីរនរយ សិយរាគ ន្ំ ភពាមរលាុទ  ី �នាករានគស� ន្ រនរា�ូនគៗែដីរធ�ស 

រឡស្រដរះ� គ្ដរ្ន�យពមក�្ាកវរា��ីរ សីាកិ �យ្ គិយគនគ�នកររាក រ លកបាយាុក�្មូ កី 

ររស្ររហ� គ្ះ មា៍ុត្ាយន្ម�ែដីររស្ខអុ�រនចចរីមនី្ា នយ្ គិយគនគន  ្ ាមរលាុ 

ាមទី រដសម្��មូីដន ន្�ុ្ាកិរបម�មារេិ គីកិាគររស្ខអុ�ក 
 

មេនេេ៏ីររ៏សរសយន្រំ

តមមារេិ គីកិាគររស្ខអុ� កររាក រ លកបាយាុរនច ិ �នូយចដនភពពា ន្យារមយារយរ សី 

ស នភពលកបាយាុកិាគយ្កមលហុន ន�ទៃច� ៣១ំ ែខ ធ�ូ ឆ� � ២០១១ំ យពមក�្ីចលទី�នយិាិា៍ាក 
រលសរន្ �ីលូកស គិយរ គ្ា�ក គិាក រិក រិេចិបម គិ រដរននុរលម រ�តមា៍្ គដក្ រនរ្មមុ� 

រលសរន្ិចិបាា៍ ន្រគីាក រ ែ ន�ែដីួ គ្ព័នលរិ�រដរធនគក�ា�ន្មមុ� កំ
 

 

Maria Cristina M. Calimbas 

 

Ernst & Young (Cambodia) Ltd. 

យ្កមលហុន្ រនររ�ន� ន្ ាយន្ម�យិា់ាកាំ

រធ�សរកកររន�ម��រព� យពចក�តិយ្្មមុ� 

�ទៃច� ២៨ំែខ ម�ន ឆ� � ២០១២  
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អុីអនំមា ាណ្រក� ាននំ(េខម៏ូឌ)ំ
េចងេុីពយរំ

និុ្ាក រិក រិេចព�ទៃច�ព៣១ពែខពធ�ូពឆ� �ព២០១១ំ

 
�្ ាគព
ា�គ គី ២០១១ 

  
ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

  ( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១ ) 

យចពា្ម�  
  

ស គិយរ គ្  ៤៨១  ១.៩៤៣  

ាមាុី�មររធនគក�ា ៣ ៨៣៧.០១០ ៣.៣៨០.៦៨៣ 

ាមាុី�មររធនគករទ្្  ៗ ៤ ៥៨.៦៧៦   ២៣៦.៩៩២  

ា កនរ�នាទរន ៥  ៣៣.០០៤  ១៣៣.៣០៣  

យចពា្ម�រទ្្  ៗ ៦  ២៦.៥០៨ ១០៧.០៦៦  

និីនយចពពន្លាូិ្ក រ  ៧ ៧៧.៩៧២  ៣១៤.៩២៩  

ាកុិ យចពា្ម�  ១.០៣៣.៦៥១  ៤.១៧៤.៩១៦  

យចពន្ម�ពន្ពមូីនធមម ាគភ្លហុន    

យចពន្ម�    

្ ន�យារយា្ ៨  ៨៣.៨៦១  ៣៣៨.៧១៤  

្ ន� �ិ ុីពនល   ៤.៣៥៥  ១៧.៥៩០ 

រ�ួ គ្រ�ភ �្ួ គ្ព័នល ១៣  ៤៥.៨៦១  ១៨៥.២៣៣  

ាកុិ យចពន្ម� 
 ១៣៤.០៧៧  ៥៤១.៥៣៧  

មូីនធមម ាគភ្លហុន 
   

មូីធនែដីរនយ នរេ  ្ ៩ ១.០០០.០០០   ៤.០៣៩.០០  

ូាាុចលា�ក គិាក រិក រិេច  (១០០.៤២៦)  (៤០៥.៦២១)  

ាកុិ មូីនធមម ាគភ្លហុន 
 ៨៩៩.៥៧៤ ៣.៦៣៣.៣៧៩  

ាកុិ យចពន្ម�ពន្ពមូីនធមម ាគភ្លហុន 
 ១.០៣៣.៦៥១  ៤.១៧៤.៩១៦  
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អុីអនំមា ាណ្រក� ាននំ(េខម៏ូឌ)ំ

របាយរណីគ�ផីំ

ា�ក គិាក រិក រិេចព��ទៃច�ព៥ពែខពាុលពដ គី �ទៃច� ៣១ ែខ ធ�ូ ឆ� � ២០១១ព
 

 
�្ ាគព
ា�គ គី 

២០១១ 

  
ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

  ( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

    

�ិ ូីយិាិា៍ាក    

�ិ ូីព�ាកយរ គ្  
              ៩៥           ៣៨៤  

�ិ ូី្�យមដ�រីពន្្�យមររស្សក  
               ៦៣               ២៥៤  

�ិ ូីយិាិាតាកាកុិ   
            ១៥៨   ៦៣៨ 

    

�ិតរយិាិាតាក ១០ 
(១០០.៥៨២)  (៤០៦.២៥១)  

ូាមុនរពីិ គ្ពនល  
      (១០០.៤២៤)  (៤០៥.៦១៣)  

ពនលរ សីយរ គ្ �ិរ � ១១ 
(២)                             (៨)  

ូាាុចលា�ក គិាក រិក រិេច  
   (១០០.៤២៦)    (៤០៥.៦២១) 

ំ

ំ

ំ

ំ

ំ

ំ

ំ
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អុីអនំមា ាណ្រក� ាននំ(េខម៏ូឌ)ំ

របាយរណ ៏ររ៏ររ ួី ្ចងុមូីមនំ
ំ
ា�ក គិាក រិក រិេចព��ទៃច�ព៥ពែខពាុលពដ គី �ទៃច� ៣១ ែខ ធ�ូ ឆ� � ២០១១ 

 
 

 �្ ាគ មូីធន ូាាុចល ាកុិ  

 
ា�គ គី ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  

     

ាមាុីរកព�ទៃច�ព៥ ែខពាុលពឆ� �ព២០១១ 
    

មូីធន  
១.០០០.០០០  - ១.០០០.០០០   

ូាាុចលា�ក គិាក រិក រិេច  
- (១០០.៤២៦) (១០០.៤២៦)  

ាមាុីរកព�ទៃច�ព៣១ពែខពធ�ូពឆ� �ព២០១១  
១.០០០.០០០  (១០០.៤២៦)  ៨៩៩.៥៧៤  

ាមមូីួនគរកៀីព( �្ ាគា�គ គីព២.៣.១) ៤.០៣៩.០០០ព    (៤០៥.៦២១)   ៣.៦៣៣.៣៧៩ព 
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អុីអនំមា ាណ្រក� ាននំ(េខម៏ូឌ)ំ

របាយរណីរេូរសមរណប្រំ
ា�ក គិាក រិក រិេចព��ទៃច�ព៥ពែខពាុលពដ គីព�ទៃច�ព៣១ពែខ ធ�ូ ឆ� �ព២០១១ព

 

 
�្ ាគព
ា�គ គី 

២០១១ 

  ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

  ( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

ា្ម�ភពយិាិា៍ាក   

ូាមុនិ គ្ពនល  (១០០.៤២៤) (៤០៥.៦១៣) 

ែ្ា�កយូា�ក គិក �ី ាគ        ៣.៩៥១  ១៥.៩៥៨  

ស គិយរ គ្រយ សិយរាគ្�ុ្ា្ម�ភពយិាិាតាក
មុន �ិែក �ិករី ពយចពា្ម�ពន្ពយចពន្ម�  (៩៦.៤៧៣) (៣៨៩.៦៥៥) 

�្រនសនយចពា្ម�ពន្ពយចពន្ម�យិាិាតាក   

ពពពពពាមាុីរកធនគក�ា     (៥០.០០០)  (២០១.៩៥០) 

ពពពពពា កនរ�នាទរន  (៣៣.០០៤) (១៣៣.៣០៣) 

ពពពពពយចពា្ម�រទ្្ៗ  (២៦.៥០៨) (១០៧.០៦៦) 

ពពពពព្ ន�យារយា្  ៨៣.៨៦១  ៣៣៨.៧១៤  

ពពពពព្ ន� �ិ ុីពនល  ៤.៣៥៣  ១៧.៥៨២  

ពពពពពរ�ួ គ្រ�ភ �្ួ គ្ព័នល       ៤៥.៨៦១   ១៨៥.២៣៣   

ស គិយរ គ្ាុចលរយ សិយរាគ្�ុ្ា្ម�ភព
យិាិា៍ាក  (៧១.៩១០) (២៩០.៤៤៥) 

ិីនស គិយរ គ្ម្ព�ា្ម�ភពយ នរេ  ្    

ាកច�និីនយចពពន្លាូិ្ក រ  ៧ 
(៨១.៩២៣) (៣៣០.៨៨៧) 

ិីនស គិយរ គ្រនម្ព�ា្ម�ភពលកបាយាុ   

ស គិយរ គ្រនព�ាកររចទឹរភ្លហុន 
៩ 

១.០០០.០០០  ៤.០៣៩.០០០  

ស គិយរ គ្ន្ស គិយរ គ្ាមមូីនិុ្
ាក រិក រិេច 

៤ 
៨៤៦.១៦៧  ៣.៤១៧.៦៦៨  
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អុីអនំមា ាណ្រក� ាននំ(េខម៏ូឌ)ំ

្រេរសរគីរេីសរបាយរណេនរបាយេ�ុំំ
នាករិក រិេច�ទៃច�៣១ ែខ ធ�ូ ឆ� � ២០១១ ន្ា�ក គិាក រិក រិេចច គិព��ទៃច�ព៥ពែខ ាុល ដ គី�ទៃច� ៣១ 

ែខ ធ�ូ ឆ� � ២០១១ 
 

១.ំ រ់េ៌មនអររីណ្រមេមុនំ

នុ�ននពមារយ្រក� រែននព (រខមិូឌ) ( រេះ “យ្កមលហុន” ) រនចចរីួ�អ ិ័ ��យ រ្ចស នព

ម�យ្រលកបាយាែុដីរនិរ្ងសារឡស្ ន្ិុចិបប � រក្�ុ្យពចក�តិយ្្មមុ� កំ

ាកិរ្ងសា ន្យិាិា៍ាកំ

យ្កមលហុនពរនិុចិបប ��យ្កមលហុនរ្រនចចរីខុាយារយមន �្ក ារក្�ុ្យិរចា្មមុ�ន�ទៃច�ព០៥ 

ែខពាុលពឆ� �ព ២០១១ពិុចិបប �ាករីខពCo.២៣៨០E/២០១១ពរដរយ្ារ្ួ  រប្ម�កពរក�ទៃច�ព

០៧ពែខពាុលពឆ� �  ២០១១ យ្កមលហុនរនចចរីួ�អ ិ័ ��យ រ្ចស នម�យ្រលកបាយាុព�ធនគកព

�ា�ន្មមុ�ិុច�ទៃច�ព ២១ពែខពយ ិ េាពឆ� �ព ២០១១កពយ្កមលហុន យារយរនានគា គិក�្ព

់ាក្រដរយ្កមលហុន AEON Sinsap (Thailand) Public Company Limited ែដីរន 

ិុចិបប �រកយិរចា�ទក យ្កមលហុនរមព គ្ពAEON Co., Ltdពែដីរនិុចិបប �រកយិរចារ ាិុនក 

ា្ម�ភព �ិិ្កិាគយ្កមលហុន មនដូិូ្រយាម្ព

• យិាិាតាកម�យ្រលកបាយាុពដូិ�ពទត គីនូយយរ គ្ �្ �ិពន្ចចរីយរ គ្ិរបាស 

• រាវ្ម�ទត គីយរ គ្ �្ �ិ្�ុ្ច�ក គ្�ាកច�ិតត គ្ពន្ា កន 

• �្ �ិមូីនធពន្ចចរីយរ គ្ិរបាសរដរននុរលមតមិចិបាាតកិាគធនគក�ា�ន្មមុ�ពន  ្

• រាវ្ម�ួ គ្ពនល័ដ�ចរចៀាែដីយារយននុ�ា ារដរធនគក�ា�ន្មមុ� 
  

មូីធនយ នរេ្ំ

មូីធនែដីរនយ នរេ្កិាគយ្កមលហុន នាីិក រិេច�ទៃច� ៣១ំ ែខ ធ�ូ ឆ� �ំ២០១១ំមន �ិនរន 

១.០០០.០០០ដុល កួរមក ្ ពកព៤.០៣៩.០០០.០០០រកៀ  ីកំ

យ្កមយ រិ្ឹមរ ំី

ាមរ្យ្កមយ រិ្ឹមរ  ី រក្�ុ្ន�ឡុ្ាក រិក រិេចរនច ន្ រកាីិក រិេច�នកររាក រ  

រនចករមមននំ
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ំ

 

 

 

ច�ត�  ្

ាកេី័រ្ត៍ីកិាគយ្កមលហុនមនួា័រដន នរកនគករីខ ៣២០ំ មកយទ�យពចមុន�យ្្ព

ាង ាគិាុមុខពខ ណ ដូនរព� កររន�ម��រព� យពចក�តិយ្្មមុ�ក 

 

នរេរ ំ្

នរេរ្ក�្នាគកិាគយ្កមលហុននាីិក រិេច�ទៃច� ៣១ំែខ ធ�ូ ឆ� � ២០១១ មន �ិនរន ២៦ំ
ន គ្ក 

ំ
២.ំ េគីនេេបាាេនាពសរ្ នរសំ

២.១ំ មូីដ នតនយេរេ៏មររបាយរណេនរបាយេ�ុំ

ំ

កររាក រ លកបាយាុកិាគយ្កមលហុន យារយរនរកៀិ �ិតម យ ធ�សធា�៍ទរដសមយិយា៍សធាក៍ពកូិ រព

ិ័ ��ាកិាគ្មមុ� គ្ែខ�ករកៀីកពរកច�េា្តយ្កមលហុនរធ�សយិាិាតាកពន្ក្ឹាក្ាគយតព

្ រនរដ�ិូ្�ដុល កួរមក ្ ដូរិ�ចះ� គ្យ្ គិយ្្យ្កមលហុនពរន �្ ាគយរ គ្ដុល កួរមក ្ ព

�កូិ រិ័ � ា�ក គិាកិ �្�ុ្កររាក រ លកបាយាុកិាគខរន រដរសកែាកូិ រិ័ �ក�្ព

រនចវុចិ�ម �្ ព�ភព� គ្ែាត្ រាដន ្ិម�នយពរាតាក រ ព

ន្ាីនរចានា�ូនគៗកិាគយ្កមលហុនក 

 

យិាិាតាករយះព�កូិ រិ័ �ដុល កួរមក ្ ពយារយរនែយិា�ករី រ��ដុល កួរមក ្  រដររយ សិ

នយតិ៍ូកយរ គ្រក�ទៃរធ�សយិាិាតាកកពយចពា្ម�ពន្ពយចពន្ម�ែដីចក រ្ រយះព�ដុល កួរមក ្ ព

នាក រិក រិេចតក្ាុីាកពយារយរនែយិា�ករី �ដុល កួរមក ្ រដររយ សិនយតិតូកយរ គ្រក  

ាករិក រិេចតក្ាុីាកកព �្ក ា �ីរនៀ្�នែយិា�ករី នយតិតូកយរ គ្យារយរនិ �្�ុ្កររ

ាក រ ីចលទីក 

Mr. Masao Mizuno យិរនយ្កមយ រិ្ឹមរ ំី

Mr. Daisuke Maeda ននុយិរនយ្កមយ រិ្ឹមរីពន្ពនរ្យ្ គិយ្  ្ 

រល្ពរួមពរា្ិូកា នមរីរ្ករ 
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ឆ� �សករពសពនលំ

កររាក រ លកបាយាុយារយរនិ �ែទ�្រ សីឆ� �សករពសពនលដ�ិូ្ែដីច គិរទតសមព��ទៃច�ព៥ពែខព

ាុលពដ គីព�ទៃច�  ៣១ ែខពធ�ូពឆ� �ព ២០១១កព ាក រិក រិេចសករពសពនលរយារៗកិាគយ្កមលហុន 

គ្ច គិរទ៍សមពព��ទៃច� ១ំែខពម្ក ន្ិបម គិ �ទៃច� ៣១ំែខ ធ�ូក 
 

២.១.១ ាកិ �កររាកលកបាយា ុ

កររាក រ លកបាយាុកិាគយ្កមលហុន យារយរនរកៀិ �ិរដរននុរលមតមាត្ គដក្ រនរព

្មមុ�ពន្ពិចិបាាតន្រាិ្ត�ែ ន�ែដីួ គ្ព័នលកិាគធនគក�ា�ន្មមុ�ក 

កររាក រ លកបាយាុែដីភប គិ�មររន្ាករយ សិយរាគពយារយរនរធ�សរឡស្ា�ក គិន�្ែដីមន

�ិរ ចដរ្ន�ព�រគីាក រ , ន�ាយ ធ�ពន្ាកននុយាតនរកិាគ្ រនរ្មមុ�ពយពមក�្មនមន  

�ិ ្ិ �ព�ស នភពលកបាយាុពន្ពីចលទីយិាិាតាកពន្ព �ីលូកស គិយរ គ្រដរ

ននុរលមតមរគីាក រ ្ រនរ ន្ ាកននុយាតនរែដីចចរីស� គី�ចូរ�រកយិរចា

រទ្្រយះព�យពចក�តិយ្្មមុ�ក 

រគីនរេររ្ រនរិ �ូ្រយាមយារយរនយ្កមលហុនននុយាត�យិច�្�ុ្ន�ឡុ្ាក រ

ិក រិេចក 
 

២.២ំ េសម្រីយនននមរ់ាាេនាពំននងំយរបា នរសក នសរ្ នរសំ

្�ុ្ាកននុយាតនររគីនរេររ្ រនរពយ្កមលហុនរនរយ សិយរាគាកយ និេ័រពន្ពរានគស� នព

្�ុ្ាក �្ ាគចរ្យរ គ្ែដីចចរីស� គី្�ុ្កររាក រ លកបាយាុដូិូ្រយាម  ្

២.២.១ ាក់ាកាិុច�នា��ីកិាគា កនរ�នាទរន 

រពីរកៀិ �ិកររាក រ លកបាយាុព្ុ ភព�នា កនយារយរនយាបាពនាពន្ពវរា��ីរដសម្�

�្ ាគ �ិតាគះ� គ្ពន្ព �្ក ា់ាកាិុច�នា��ីពដូិមន្�ុ្ព �្ ាគា�គ គីព២.៣.៧.១ក 

២.៣ំ េសម្រីសេង�៏តនេគីនេេបាាេនាពសរ្ នរសំ

២.៣.១ ាកែយិា�ករី កូិ រិ័ �ិករចា 

 កូិ រិ័ �្�ុ្ាកិ �ន្យិាិាតាកកិាគយ្កមលហុន គ្ពដុល កួរមក ្ កព 

ាកែយិា�ករី ព�ដុល កួរមក ្ រ��រកៀីព គ្ា�ក គិាករយ សិយរាគកិាគះ� គ្ដរ្ន�ែា ាិុរត� ចពន្ព

ែទ�្រ សីមូីដន ននយតព ១ដុល កួរមក ្  រា�សនរ្ ៤.០៣៩រកៀីពែដីរនរិ�ទឹររដរ  

ធនគក�ា�ន្មមុ�កពាកែយិា�ករី រនចពមនយារយរនរ្រ�រយ សិយរាគ�ាកិ �រួរព

ចរ្យរ គ្�រកៀីក�្់ាក្ពកព �ិែី្�រកៀី្�ុ្នយតរទ្្រចៀារឡសរក 
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២.៣.២ ាក់ាកាិុច�នា��ីយចពលកបាយា ុ

យ្កមលហុនរានគយិម រកៀ្ក គីាីិក រិេចតក្ាុីាកះពរាសមនន� ចន�ត្ាា �ីរនៀ្ព

តមររួិនចួ្ះពយចពា្ម�លកបាយាុរន់ាកាិុច�នា�មកពយចពា្ម�លកបាយាុា�កយូព

រួរែ្ា�ករី ា��ីពយិានរ សិមនន� ចន�ត្ិចាគលាគតមររែដី�ីចលទី�នព

រលាុាក រ ូាិ គ្មររក ទ្រយ សិនរនរ ស្ារឡស្ិនា គិព�យចពា្ម�យាបយរនចចរីស� គីពរលសរព

ាកូាិ គ្រនចនរ្ ាិចួ គីដ គីាកពវ្ក រ �ីលូកស គិយរ គ្នរពីនន្ាកិាគយចពា្

ម�លកបាយាុែដីួិរានគស� នរនពាយរ្ដក 

ន� ចន�ត្�នាក់ាកាិុច�នា កនករមមនាកតមដនន�្ខម�យិដមមុខនរ្ិ�  

លកបាយាុពមនមនីចលភព  ក រី�សានរ្ាកចូកាគាកយរ គ្ពកពយរ គ្រដសម , លាា្្័រធនពកព

ាកែ្ែយិ ច�ក គ្លកបាយាុកពរ សីាព�រនចរ�រចៀាពករមមនាការ្ងាែដីិ �ះពាករ គ្ិុចព

�ីលូកស គិយរ គ្ នរពីនន្ាួិវាគែយ្រនដូិ�ាកែយិយិបី�នាកចូកាគពកពស នភពព

រាដន ្ិមែដីួ គ្ព័នលនរ្ីចលភពចូកាគកពេា្តម�ពយ្កមលហុនយារយននុយាតាកចាគះ� គ្ព

ា កនពន្ពា�យ រនធននិ្ិកមរដររេ្តមធនគក�ា�ន្មមុ�ពដូិមន្�ុ្ �្នាគព

ា�គ គីព២.៣.៧.១ក 

២.៣.៣  ាកាាគ្្កិ្ក រ លកបាយា ុ

យចពា្ម�លកបាយា ុ ន្យចពន្ម�លកបាយា ុ យារយរនាាគ្្គ�  រលសរ �ិនរនចរ្យរ គ្ាុចលយារយ 

រនិ �្�ុ្តក្ាុីាកែា្�ុ្្ក � ពែដីមនាចល់ាិិច គិ  រដសម្�ាាគ្្ចរ្យរ គ្ 

ែដីយារយរនចចរីស� គី រលសរមន �ិ ្ចូកាគតមមូីដន នាុចល កពី គ្យចពា្ម�  ន្ 

ចូកាគ �ិ ុីរករពីចនារមគ� រនចក �ចូរ�រនចមនែមន�្ក � កិាគ ្ិមយពមរយព្្ាាគ្  ្

រឡសរ រលសរយចពា្ម� ន្ �ិ ុីួ គ្ព័នលយារយរនិ �ព�ចរ្យរ គ្ដុី្�ុ្តក្ព

ាុីាកក 

២.៣.៤ មាានវ 

ាក �ិតររ�រ សីមាានវ យារយរន ្ាិបមូ ីរ�្�ុ្កររាក រ ីចលទីពតមនយតរទកព

់ាិតមរទករយល�នាកររីក 

២.៣.៥ ស គិយរ គ្ពន្ស គិយរ គ្ាមមូ  ី

ា�ក គិរគី �ិ ្កររាក រ �ីលូកស គិយរ គ្ ស គិយរ គ្ ន្ស គិយរ គ្ាមមូី ករមមន 

ស គិយរ គ្ាុចល ាមាុីរកធនគក្ ន�ិកនត ន្ ាកយ នរេ្ករនរពីខ� ែដីរិ៍ូក� 

ស គិយរ គ្រនឆ គិកល័ា ន្� គ្ល គ្ ្�ុ្ករនរពី ៣ែខ ក ាិ�្ករនរពីដ គ្យរ គ្ព

ិរបាស ន្ែដីរិ៍ូក�ស គិយរ គ្រលសរវមនែមន�កនម័រែដីធៃនគធៃក រករពីា��ី 

កិាគវែយិយិបីរចក 
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២.៣.៦ យរ គ្ិរបាសរកធនគក 

 យរ គ្ិរបាសរកធនគកនន យារយរន្ាគយតតមា�មរដសម ក 

 

២.៣.៧ ា កនរួរនាទរន 

ក គីា កនរួរនាទរន យារយរនិ �្�ុ្តក្ាុីាក �ចរ្យរ គ្រដសម រដរដ្ 

រិ�នូយា កនែដីយារយរនីុិរច  ីន្ា�យ រនធន �ិរួចា កនរាគិ គ្ក ំ

ា កនយារយរនីុិរចី រករពីែដីយ្កមលហុនក �ពរ្េា្ិចាគលាគះ ា កនមនួិ 

យិមូីម្យ �រនក ាកយិមូីរនម្យ ��នា កនែដីយារយរនីុិរច  ី ក រន 

រធ�សា�យ រនធនរក្�ុ្ាក រិក រិេចមុន  ៗ នរ្ិនរចរ្យរ គ្�នា�យ រនធនា�ក គិា កនរាគ 

ិ គ្រក្�ុ្កររាក រ ីចលទីក 

 

ក គីា កនែដីរនចាគះ� គ្�ា កនរយាមា៍្ គដក ា្្័រ ក រាគិ គ្ គ្�ា កន

មនដ�រ ស កាកក 

 

២.៣.៧.១ ាករធ�ស �ិតាគះ� គ្ពន្ពា�យ រនធនរ សីា កនរាគិ គ្ 

យ្កមលហុនននុយា៍តមាក �្ ាគន�ព� �ិតាគះ� គ្ា កនពន្រធ�សា�យ រនធនែដីាយមរយរដរ  

ធនគក�ា�ន្មមុ�តមយិាារីខពធ ៧-០២-១៨៦ពិុច�ទៃច�ព១៣  ែខព្�ា ពឆ� �  ២០០២កព

យិាារនចាយមរយ រួរយ រ្ចស នម�យ្រលកបាយាុក�្នាគពរធ�ស �ិតាគះ� គ្ា កនកិាគខរន�ព៤ 

ះ� គ្កព �្ក ានិ្ិកមច�រ គិព�នាករធ�សា�យ រនធនចូរ�ពន្� គ្ល គ្យារយរនរធ�សរឡស្រដរែទ�  ្

រ សីាករធ�ស �ិតាគះ� គ្ា កនមនករមបមូ ីយចពា្ម�ពែដីរនានវដ គ្ិ�ម �ដូិូ្  

រយាមព្ 

�ិតាគះ� គ្ �ិនរនែទៃែដីលរាាី �្ ាគា  ្ ា�យ រនធន 

ា កនព(ាិ�្ព១ ឆ� �) 

ា កនធម�ត គ� ន ០% 

 ា កនរយាមា៍្ គដក ព�ព៣០�ទៃពកពរយ សិន�្ព ាិុែន៍ពាិ�្ព៦០�ទៃ ១០% 

 ា កន� គិា្្័រ ព�ព៦០�ទៃពកពរយ សិន�្ព ាិុែន៍ពាិ�្ព៩០�ទៃ ៣០% 

 ា កនរាគិ គ្ ៩០�ទៃពកពរយ សិន�្ ១០០% 
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ា កនព(រយ សិន�្ព១ ឆ� �) 

ា កនធម�ត គ� ន ០% 

 ា កនរយាមា៍្ គដក ព�ព៣០�ទៃពកពរយ សិន�្ព ាិុែន៍ពាិ�្ព១៨០�ទៃ ១០% 

 ា កន� គិា្្័រ ព�ព១៨០�ទៃពកពរយ សិន�្ព ាិុែន៍ពាិ�្៣៦០�ទៃ ៣០% 

 ា កនរាគិ គ្ ៣៦០�ទៃពកពរយ សិន�្ ១០០% 

 

ាករធ�សា�យ រនធន� គ្ល គ្យារយរន្ ន�ភ្ករ �នា កនែដីរកា គីយារមរពីែដ  ី

ា កនយារយរនចាគះ� គ្ពរដរមន ្ាិបមូ ីាកយរ គ្ិ្�កពរលសរាាគ� �ិតរកពាកយរ គ្  

ា�ក គិា កនមនដ�រ ស កាកពមនយារយរន ្ាិ្�ករឡសរក 

ា កនយារយរនរធ�សា�យ រនរ�្�ុ្កររាក រ ីចលទីរពីែដីា កនទុាាី �្ ាគ 

ចូកាគព ១៨០�ទៃា�ក គិា កនករនរពីព ១ឆ� �ពកពាិ�្ពរលសរទុាាី �្ ាគព ៣៦០�ទៃ 

ា�ក គិា កនករនរពីរយ សិន�្ព ១ឆ� �កពា កនយារយរនីុិរចីព គ្យារយរនដ្រិ�ព�

ិ តុ� ា កនរកា គីពន្ាករធ�សា�យ រនធនក 

ា កនទុាាី �្ ាគ 

ននុរលមតមយិាាកិាគធនគក�ា�ន្មមុ�ព រីខព B៧-០០-៥១K ិុច�ទៃច�ព១៧ពែខព្ុម�នពឆ� �ព

២០០០ពា កនទុាាី �្ ាគយារយរន �្ ាគះ�ពា កនរកា គីាកុិ ក�្នាគែដី

ក�្យរ គ្រដសមន្ាកយរ គ្រនទុា �្ ាគរដរមនមនាកា�ករី រ សីី្ាខ ណ ចូកាគកព�ចូរ�ព

ា កនមនយារយរនននុ�ា ារួរែ្ា�ករី រ សីី្ាខ ណ ចូកាគរឡសរក  

េា្តម�្�ុ្្ក � ្យមពា កនយារយរនរ្ននុ�ា ារួរែ្ា�ករី មររដ្្�ុ្មររខរិ  

ា កនកពាកពនវករពីនាិកម គ្ពយារម ៥ែខពន្ព៥០%�នា កនាកុិ ក 

ាករធ�សា�យ រនធន� គ្ល គ្ យារយរន្ ន�ភ្ករ�ន ា កនែដីរកា គីយារមរព  ី

ា កនយារយរនចាគះ� គ្ពរដរមន ្ាិបមូ ីាកយរ គ្ិ្�កកពា�យ រនធនយារយរន្ាគយត្�ុ្  

្ ន�យ្កមលហុនពន្ា�យ រនរ�្�ុ្កររាក រ ីចលទីរពីែដីា កនយារយរនចាគះ� គ្  

រយាមាត្ គដកកពាកយ ភ្រ សីា កនទុា �្ ាគមនិ �្�ុ្ �្ ាគា�គ គីរីខព៥ក 

 

២.៣.៨  និីនយចពពន្លាូិ្ក រ  

និីនយចពពន្លាូិ្ក រ  យារយរនិ ���ទរដសម រដរដ្រិ�នូយាករយ សិយរាគយិច��ទៃ 

ដ្ក �ី ាគិ្�ក ន្ា�យ រនធនរ សីាក់ាកាិុច�ន�ទ (្របសិរ សិមន)ក ាករ ាគិ៍ូកួរុាីព

រយ សិយរាគ ក �ពរ្ចុ្យារយរនិ �ពព�ាកិ៍ូកាីិក រិេច ក យ ធ�សធាក៍ �ី ាគរួររនាម់ា  ិ

រលសរ ននុយា៍ដូិ�ាករ ាគិ៍ូកាករានគស� ន្ រនរែដកកំំ
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 ក �ី ាគ 

ក �ី ាគ�ននិីនយចពន្លាូិ្ក រ យារយរន្ នតមយ ធ�សធារ៍ា�សភ្រ សីួរុា  ី

រយ សិយរាគ រានគស� ន�នយចពា្ម�ក�្នាគរនចពែដី �្ ាគដូិូ្រយាម ្ំ

  ាកែ្ �ីនកនគកមាានវ    ៣-១០ឆ� � 

  លាូិ្ក រ ព័ាណមនយ ចវពន្្ុ�ពូកច័ក  ៣-៥ឆ� � 

  លាូិ្ក រ ាក េី័រ    ២-៣ឆ� � 

រយ្គ្ា ក រមពន្រយ្គ្ិក ាា ក   ៥ឆ� � 

 

យិរមច�ននិីនយចពពន្លាូិ្ក រ  យារយរនដ គិចចរីស� គីពរករពីី គ្រិ�  ក រករពី 

មនមនពនាយិរេរនរនន្ា  ែដីយារយរនក �ពរ្ចុ្ព�ាករយ សិយរាគវរនចក ាក �ិរ � ក 

ូារ សីាកដ គិពចចរីស� គីយចពា្ម�  (ែដីយារយរន្ ន� �ិនរនខុាគ� កវ្ចរ្យរ គ្ព

ែដីចចរីរនព�ាកី គ្ាុចល ន្ា�មពា្ រនរកិាគយចពា្ម�រនច) យារយរនចចរីព

ស� គី្�ុ្ “ �ិ ូីួរ�យ្ម�រទ្្ៗរចៀា“ពរក្�ុ្កររាក រ ីចលទី្�ុ្ឆ� �ែដីយចពា្ម�ព

រនច យារយរនដ គិចចរីស� គីកំំ

 
២.៣.៩ យរ គ្ិរបាសរកធនគក 

 យរ គ្ិរបាសរកធនគកនន យារយរន្ាគយតតមា�មរដសម ក 

២.៣.១០ ្ ន�យារយចចរ រីទ្្  ៗ

្ ន�យារយចចរីរទ្្ៗករមក�្យចពា្ម�រទ្្ៗយារយរន្ាគយតរ�តមា�ម ែដីក �ពរ្ចុ្ះ 

យិមូីរនក ាករានគស� នពយារយរធ�សរឡស្ា�ក គិ �ិ ុី� គិា្្័រ  រដរែទ�្រ សីាកពនា

សករឡស្យ �ព �ិរួចិក ម ពរកា គីនាីិក រិេចតក្ាុីាកក 

 

២.៣.១១ យរ គ្ិរបាសតមិច គិ 

យរ គ្ិរបាសតមិច គិា�ក គិា្ម�ភពក គ្ច្រ�នរ្យ្កមលហុន យារយរនក្ឹចុ្រកធនគក�ាព

�ន្មមុ� ់ាិតមិច គិា៍�ព�ធនគកន្យ រ្ចស នលកបាយាុ�នយពចក�តិយ្្មមុ� ន្យារយ

រន �្ ាគ�ភ្ករព�នរដសមចុននិ្ិកមកិាគយ្កមលហុន  ន្យរ គ្ិរបាសកិាគនាទរនពែដី

ាយមរយរដរធនគក�ា�ន្មមុ�ក 
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២.៣.១២ ាកចចរីស� គី �ិ ូីពន្ព �ិតរ 

�ិ ូីយារយរនចចរីស� គីរករពីែដីវច�ន្ះនាយិរេរនររាដន ្ិមែដីួ គ្ព័នល� 

មររយិាិា៍ាក នរ្លូកិូីម្្�ុ្យ្កមលហុនរលសរ �ិនរនចរ្យរ គ្�ន �ិ ូីរនចួិរធ�សាក 

វាគែយ្ រ្ករួរររហ� គ្រនក 

្- �ិ ូីព�ាកយរ គ្ កព �ិតរ ំ

�ិ ូីាកយរ គ្រនម្ព�ាកា កនពន្ាមាុី�មររធនគក�ាពន្ធនគកព

រទ្្ៗយារយរនចចរីស� គីរដរែទ�្រ សីមូីដន និ្�កកពរពីែដីា កនមររា រ  

�ា កនមនដ�រ ស កាកពាកយរ គ្យារយរនពរកចុ្រលសរយារយរនចចរីស� គីរដរែទ�្  

រ សីមូីដន នស គិយរ គ្ក  

�ិតរយារយរនចចរីស� គីរដរែទ�្រ សីមូីដន និ្�កក 

ំខ- �ិ ូី្�យមដ�រីពន្្�យមររស្សក 

យ្កមលហុនចចរីរន �ិ ូីព�្�យមដ�រីពន្្�យមររស្សករ�តមយិរមចរាវ្ម�ទត គី  

រ�រួរនាទរនភ្រយ សិនចចរីរនព�ដ�រ ស កាកា កនពន្ាន្�ក 

�ិ ូី្�យមដ�រីពន្្�យមររស្សកយារយរនចចរីស� គីរដរែទ�្រ សីមូីដន នស គិ  

យរ គ្ក 

២.៣.១៣ ភ �្ួ គ្ព័នល 

ភ �្ែដីចាគចុ្ះព�ភ �្ួ គ្ព័នលីុចយតយ្កមលហុនមនីចលភពយ្ គិយ្្រា គី  កពយិរេីព

រ សីភ �្រទ្្រចៀាពកពមនាចលពីេា្ា�ូនគ្�ុ្ាករធ�សរាិ្៍�ា�រកិ ិា៍ែទ�្លកបាយាុន្ព

យិាិា៍ាក ទាុររ�យ � យិានរ សិយ្កមលហុន ន្ភ �្រនចាារករយាមាកយ្ គិយ្្ករមមររពកព

ទ្មនាចលពី�ា�ូនគកំំ

ភ �្ួ គ្ព័នល ួិ� កូិ យន័៍ិុ្�ី ក ន�ាិុ្�ី រលសរ ទ្រនករមិបមូ ីទ្ែដកនូយពិុ្�ីរាា�ចលព

រក្�ុ្ាមរ្យ្បសកទ្ែដកក ភ �្ួ គ្ព័នលយារយែដីរន �្នាគ្�ុ្មយត ៤៩ំន្ំ៥០ំ �និច គិព

ា៍�ព�ធនគកំន្យ រ្ចស នលកបាយាុ�នំយពចក�តិយ្្មមុ�ំករមមន្ំ

្. ក គីិុ្�ីក�្ទរតពែដីានគា គិរដររា គីពកពយិរេីនូយភ្លហុនពេា្រកិព
តាគព១០ំភ្ករ�នមូីធន ក ាចលររចរឆ� ាំ

ខ.  ក គីយ្កមលហុនក�្ទរតពែដីយ្កមលហុនានគា គិរដររា គីពកពយិរេីពនូយភ្លហុនព
េា្រកិតាគព១០ំភ្ករ�នមូីធន ក ាចលររចរឆ� ារក្�ុ្យ្កមលហុនំ



 

23 

 

្.  ក គីិុ្�ីក�្ទរត ែដីិូីករម្�ុ្នមរី ្ិមពាកចាគែិ ំ្ាកយ្ គិយ្្ ដរ្ន� ក 

ាកយាបាពនា�ទា្�ុ្ន្ំ

ឃ.   ក គីាយន្កូ្រយះ 

 
២.៣.១៤ ពនលរ សីយរ គ្ �ិរ � 

 ពនល្�ុ្យគំ

ពនល្�ុ្យគរ សីយចពា្ម� ន្យចពន្ម� ា�ក គិាក រិរិេចយគមុនពន្ិិមុិ្ន�យារយរនវាគែយ្ព

�ចរ្យរ គ្ ែដីយារយរនក �ពរ្ចុ្ះ យារយរនយិមូីម្យ � កពយារយិ គ្រួរួ�អ ធកពនលដកក  

នយតពនល ន្ិច គិពនលែដីយារយរនរយ សិពរដសម្�្ នចរ្យរ គ្ក�្រនច  គ្�នយត ន្ិច គិពនល 

ែដីមនាុពីភពពកលូាដ គីាី កិ រិេច�នតក្ាុីាកកំ

 ពនលពនវកំ

ពនលពនវកយារយរន្ ន រដររយ សិយ ធ�សធា៍ិ � ុីាុីាក រ សី �ិនរនខុាគ� ិរត៍ចួាន� 

នាីិក រិេច�នតក្ាុីាក កវ្មូីដន នពនល�នយចពា្ម� ន្ �ិ ុី រលសរន្ា�មពាព

្ រនរកិាគពរ្វ្�ុ្កររាក រ លកបាយាុកំ

ពនលពនវករ សីយចពន្ម�យារយរនចចរីស� គីរ សីព �ិនរនខុាគ� ិរត៍ចួាន�ព� គិពនលក�្នាគព

រ សី្ែី្ែារករពីពនលពនវករ សីយចពន្ម� រ ស្ារឡស្ព�ាកចចរីស� គីរកយគដ�ិូ្�នយចពព

ា្ម� ក �ិ ុីរក្�ុ្យិាិា៍ាកពែដីរករពីរនច  វមនរចាចលពីដ គីយរ គ្ �ិរ �ព

តមយ ធ�សធា៍្  រនរ ន្យរ គ្ �ិរ � កពូា� គិពនលក 

ពនលពនវករ សីយចពា្ម�យារយរនចចរីស� គីា�ក គិភពខុាគ� ិរត៍ចួាន�ក�្នាគែដីព

ួិាាគិនររនកលូាដ គីច�ល�មររ ែដីវច�ន្ះយរ គ្ �ិរ �� គិពនលនរ្ួិមនរដសម្�ព

ាាគ្្�មររភពខុាគ� ិរត៍ចួាន� ែដីួិរយ សិយរាគរន រ សី្ែី្ែារករពីព

ពនលពនវករ សីយចពា្ម� រ ស្ារឡស្ព�ាកចចរីស� គីនយគដ�ិូ្�នយចពា្ម� ក �ិ ុីព 

្�ុ្យិាិា៍ាក ែដីរករពីយិាិា៍ាករនច មនមនាចលពីដ គីយរ គ្ �ិរ �ពតមយ ធ�  

សធា៍្  រនរ ន្យរ គ្ �ិរ � កពូា� គិពនលក 

ា�មពា្ រនរ�នពនលពនវករ សីយចពា្ម� យារយរនពនារឡស្យ �ពនាីិក រិេចព

ាុីាកន�មររៗ រលសរន្យារយរនាាគិនរម្យារមច�ល�មររ ែដីវមនច�ន្ះមនយរ គ្ព

�ិរ �ព� គិពនលយ្ គិយគនគនរ្ួិទ៍ គីរួរយចពា្ម�ក�្នាគ  កពមររែទ�្ួិស៍កម្ព

យ �នរពីនន្ាក ពនលពនវករ សីយរ គ្ �ិ ូីពនវករ សីយចពា្ម� ែដីមនយារយរនចចរីព
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ស� គីរនច គ្យារយរនវរា�មរឡស្យ �នាីិក រិេច�នាុីាកន�មររ  ៗ រលសរយារយរនចចរីព

ស� គីែា ច�ល�មររែដីវច�ន្ះយរ គ្ �ិរ �� គិពនលន រពីនន្ានរ្រធ�សរួរពនលពនវកព

រ សីយចពា្ម�រនច ួិយារយរនរ្យាី គិម្យ �ក 

២.៣.១៥ ា�យ រនធនរ សី �ិ ុ  ី

ា�យ រនធនរ សី �ិ ុី យារយរនចចរីស� គីរករពីែដីយ្កមលហុនមនាាព� ្ិមតមទូយិច គិ 

ិិមុិ្ន�ែដី�ីចលទី�នយពរា៍ាក រ ព�នា�ាាីរលសរវច�ន្�មនីចលភពែដីាយមរយព

រួរមន �ីលូករិ� ទីយិរេរនររាដន ្ិម្�ុ្ាក �ិរព�នូយាាព� ្ិមរនច រលសរាកព

រានគស� នព�និក ម រនចយារយរនរធ�សរឡស្កំ

ា�យ រនធនយារយរនយាបាពនារឡស្យ �នាីិក រិេចន�មររៗ�នតក្ាុីាក រលសររធ�សាកព

ែ្ាយមរយ រួរ់ាិរ�នរ្ាករានគស� នី�ិ �ទុានរពីិិមុិ្ន�ក រករពីា�មពរពីរយល  

�នស គិយរ គ្មន ាចលពី�សកយន័ ៍ ិក ម ា�យ រនធនព គ្�ា�មិិមុិ្ន��នាក �ិតរព

ែដីក �ពរ្ចុ្រដសម្�ចូកាគ �ិ ុីកំ

៣.ំ សមេុីពេេមកគរនេនតន្មិុនំ
  
 

 
២០១១ 

 ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 ( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

្ ន�ិកន ៍   ៧៨៧.០១០  ៣.១៧៨.៧៣៣   
យរ គ្ិរបាសរនរ សីរដសមចុន        ៥០.០០០     ២០១.៩៥០  

 ៨៣៧.០១០  ៣.៣៨០.៦៨៣  

 

រេ្តមយិាាកិាគធនគក�ា�ន្មមុ�រីខ ធ៧-០០-០៦ ាត�ព�ាកទត គីួ�អ ិ័ �ព

ដ គីយ រ្ចស នម�យ្រលកបាយាុពិុច�ទៃច�  ១១ំ ែខព ម្ក ឆ� � ២០០០ំ យ្កមលហុនាយមរយរួរក្ឹព
យរ គ្ិរបាសរនរ សីរដសមចុនាមមូីនរ្ព៥ % �នរដសមចុនិុចិបប �រកធនគក�ា�ន្មមុ�កព

យរ គ្ិរបាសរនចមនននុ�ា ារួររយ សិយរាគា�ក គិយិាិាតាកយិច��ទៃរចព ាិុែនតយ្កមលហុនួិដ្ព

ម្យ �រនរករពីយ្កមលហុនិបន គិយិាិាតាករកយិរចា ្មមុ�រដរា�័យ្ ិាតក 

យរ គ្ិរបាសរនរដសមចុនពចចរីរនាកយរ គ្ព៣% ្�ុ្មររឆ� �ពខ នែដី្ ន�ិកនតមនចចរីព

រនាកយរ គ្រឡសរកំំ
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៤.ំំ សមេុីពេេមកគរេផបងំ
 

 ២០១១ 

 ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 ( �្ ាគា�គ គីរីខំ២.៣.១)ំ

្ ន�ិកន-៍ដុល កួរមក ្  
៥៨.៦៧៦  ២៣៦.៩៩២  

យរ គ្ិរបាសរកធនគកករមមន្ ន�ិកនតរកធនគក្�ុ្់ាក្ពែដីគ� នាកយរ គ្ក 

ា�ក គិរគី �ិ ្កររាក រ �ីលូកស គិយរ គ្ស គិយរ គ្ពន្ស គិយរ គ្ាមមូីករមិបមូ ីព  ្

 ២០១១ 

 ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 ( �្ ាគា�គ គីរីខំ២.៣.១)ំ

ស គិយរ គ្្�ុ្�ដ ៤៨១ ១.៩៤៣ 

្ ន�ិកនតរកធនគក�ា ៧៨៧.០១០ ៣.១៧៨.៧៣៣ 

្ ន�ិកនតរកធនគករទ្្ 
៥៨.៦៧៦ ២៣៦.៩៩២ 

 ៨៤៦.១៦៧ ៣.៤១៧.៦៦៨ 

ំ

៥.ំ ឥទនេេអេនតនយនំ

 ្-ា កនរ�នាទរនយារយរនចាគះ� គ្ដូិូ្រយាម  ្

  
  ២០១១ 

 ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 ( �្ ាគា�គ គីរីខំ២.៣.១)ំ

ា កនរ�នាទរន ២៩.៤៧៥  ១១៩.០៥០  

ា កនរ�នរេរ្ ៣.៥២៩  ១៤.២៥៣  

 ៣៣.០០៤  ១៣៣.៣០៣  
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ាកយ ភ្ិែនមរ សីា កនរ�នាទរនយារយរន �្ ាគដូិូ្រយាមនំ

ខ-ំាកចាគះ� គ្ ា� ុ� ា កន ដូិូ្រយាម ្ 

ំ
   

 ២០១១ 

 ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 ( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

ា កនធម�តព្ព 
  

មនយាុរន 
- -  

គ� នយាុរន 
ពពព៣៣.០០៤ពព ១៣៣.៣០៣ព 

ា កនរយាមា៍្ គដកព្ 
  

មនយាុរន 
- - 

គ� នយាុរន 
- - 

ា កន� គិា្្័រព្ 
  

គ� នយាុរន 
- - 

មនយាុរន 
- - 

ា កនរាគិ គ្ព្ 
  

គ� នយាុរន 
- - 

មនយាុរន 
- - 

ា កនាកុិ ព 
ពពពព៣៣.០០៤ព ពពពពព១៣៣.៣០៣ព 

 

 
ាកយ ភ្�ន្ុ ភពា កនាត្ គដកពរេ្រ� �្  ាគា�គ គីរីខព១៤ .១ ាត�ព�កនម័រ 
ា កនក 
ំ
្-ា�ក គិាកយ ភ្ា� ុ� ា កនដ គីាី �្ ាគ រេ្រ� �្ ាគា�គ គីរីខ១៥ា៍�ន�ព� 

ាកយ ភ្ស គិយរ គ្រ់ាបីក 

ឃ- ាកយ ភ្ា� ុ� ា កនតមំនវានរនំច�ន គ្ច�ន្ំន្ំកូិ រយាុដូិូ្រយាម្ 
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 ២០១១ 

 ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 ( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

ស នភពនវានភព  ្   

នវានរន ព៣៣.០០៤ពពពព ពពពពព១៣៣.៣០៣ពព 

ននវានរន - - 

 ៣៣.០០៤ ពពពពពពព១៣៣.៣០៣ 

ច�ន គ្ច�ន្ព  ្   

ភ �្ួ គ្ព័នល -  -  

មនែមនភ �្ួ គ្ព័នល ៣៣.០០៤ ១៣៣.៣០៣ 

 ៣៣.០០៤ ១៣៣.៣០៣ 

តមកូិ រិ័ �ព  ្   

ដុល កួរមក ្  ៣៣.០០៤ ១៣៣.៣០៣ 

 
នយតាកយរ គ្យិច�ឆ� �ដូិូ្រយាម  ្

  
 ២០១១ 

រ្ាតិុ្�ី ២៤% - ៣៤.៨០% 

 
៦.ំំ ណគរពស្មកេផបងសំំ

 
 ២០១១ 

 

ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

( �្ ាគា�គ គីរីខំ២.៣.១)ំ

យរ គ្្ គ្រ សីាកររីពន្យរ គ្្ គ្រទ្្  ៗ        ១៦.៧៥៩          ៦៧.៦៩០  

យរ គ្ិ គ្មុន ៩.៦៦៤  ៣៩.០៣៣  

ាកយរ គ្យារយចចរី ៨៥  ៣៤៣  

 

           ២៦.៥០៨  ១០៧.០៦៦  
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៧.ំំ អមីនណគរពំននងេេ�ូ៏្រណ ំ
 

 ាកែ្ក �ីនក 

នគក 

ា ក រមពន  ្
រយ្គ្ �ិួ គ្ 

លាូិ្ក រ ព
ាក េី័រ 

លាូិ្ក រ  

ពាណមនយ ចវព
ន្្ុ�ពូច័ក 

ាកុិ  

 

 

ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  

ា�មរដសមព  ្

     រក�ទៃច�ព៥ ែខពាុលពឆ� �ព២០១១ 

     ាកច�ិែនម ៧.៧៧៦ ៦.៥៥៧ ៦.៧៨៩ ៦០.៨០១ ៨១.៩២៣ 

រក�ទៃច�ព៣១ពែខពធ�ូពឆ� �ព២០១១ ៧.៧៧៦ ៦.៥៥៧ ៦.៧៨៩ ៦០.៨០១ ៨១.៩២៣ 

      ក �ី ាគិ្�កព្ 

     រក�ទៃច�ព៥ ែខពាុលពឆ� � ២០១១ - - - - - 

ក �ី ាគយិច�ឆ� � ២៦៧ ៥៣៩ ៨៨២ ២.២៦៣ ៣.៩៥១ 

រក�ទៃច�៣១ពែខពធ�ូពឆ� �ព២០១១ ២៦៧ ៥៣៩ ៨៨២ ២.២៦៣ ៣.៩៥១ 

      ា�មពា្ រនរ  ្

     
រក�ទៃច�ព៣១ពែខពធ�ូពឆ� �ព២០១១ ៧.៥០៩ ៦.០១៨ ៥.៩០៧ ៥៨.៥៣៨ ៧៧.៩៧២ 

ាមមូីួនគរកៀ  ី

( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១)   ៣០.៣២៩   ២៤.៣០៧  ២៣.៨៥៨  ២៣៦.៤៣៥  ៣១៤.៩២៩  

៨.ំ ានីណេរយសងំ
 

 

២០១១ 

 

ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 

( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

និីនយចពពន្លាូិ្ក រ  ពពពពពពពពពពពពពព៥៦.៥២៣ព ២២៨.២៩៦ពព 

ដ�រ�ររចដុ� 
ពពពពពពពពពពពពព២៤.៤១០ព ពពពព៩៨.៥៩២ព 

រទ្្ៗ 
ពពពពពពពពពពពពព២.៩២៨ព ពពពពពពព១១.៨២៦ព 

 

ពពពពពពពពពពពព៨៣.៨៦១ព ពពពពពពពពព៣៣៨.៧១៤ព 
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៩.ំំ មូីមនំ

 
 ២០១១ 

 ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 ( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

   

ររចទឹរន្ិ គ្ក�្់ាក  ្ ១.០០០.០០០ ៤.០៣៩.០០០ 

 
១០.ំ មរណាណ៏េន៏េតនយរំ

 

 

ា�ក គិាក រិក រិេចច គិព�ព�ទៃច�ព៥ពាុលពដ គី�ទៃច�ព៣១ពធ�ូព
២០១១ 

 

ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 

( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

�ិតរិុ្� ី្ 
៥៣.៤២១  ២១៥.៧៦៧  

�ិតរមុនយិាិាតាក 
៩.៦៦៤ ៣៩.០៣៣ 

�ិតររធ�សដ�រ ស ក 
៦.៤៥៦ ២៦.០៧៦ 

�ិតរទឹរួ  រប្ម� ៥.៩៦៥ ២៤.០៩៣ 

�ិតរយ �ប រ�យន ៤.៦៧៩ ១៨.៨៩៨ 

�ិតរក �ី ាគ ៣.៩៥១ ១៥.៩៥៨ 

�ិតរររីនគក ៣.៥២០ ១៤.២១៧ 

ា�ភកនាក េី័រ ន្ ររចពុមម ២.៨៩៣ ១១.៦៨៥ 

�ិតរររារុី ន្ ែទក� ២.៣៧៥ ៩.៥៩៣ 

�ិតរេនរនត ១.៩០៨ ៧.៧០៦ 

�ិតរចូក្មន្មនរ ១.៤៦១ ៥.៩០១ 

�ិតរចរ្រមស្ ១.១២០ ៤.៥២៤ 

�ិតររទ្្ៗ ៣.១៦៩ ១២.៨០០ 

 

១០០.៥៨២  ៤០៦.២៥១  

ំ ំ
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១១.ំ រន�េីសណប្រមរេេំ

ពនលរ សីយរ គ្ �ិរ �កិាគយ្កមលហុនា�ត្រដរពនលនិ្ិកមា�ក គិាក រិក រិេចក  

ីខាយិាាពនលកិាគយ្កមលហុន គ្� ្ម�យាុ�នាកយាបាពនាកិាគន្�នរ្ដន នពនលដកក 

ាររីខ ិ �្�ុ្កររាក រ លកបាយាុួិមនាកែយិយិបីរករពីរយារពខ ចែដីព

មនាកា�រកិិុ្រយាររដរន្�នរ្ដន នពនលដកពរដរសកែាាកននុយាតនរិច គិ  ន្ព

ិចិបាាតពនលដកមនាកិ្់សររទ្្ៗគ� ក 

 

នយតពនលែដីននុយាតនរ 

រេ្តមិច គិសករពសពនល �នយពចក�តិយ្្មមុ� យ្កមលហុនមនាាព� ្ិមិ គ្ពនលរ សីព

យរ គ្ �ិរ �នយតពនល ២០% �នយរ គ្ �ិរ �� គិពនលកំំ

រយះព�ពនលរ សីយរ គ្ �ិរ �ព

ន�្� គិពនលរកយិរចា្មមុ�យារយ� គិពនលនិ្ិកមដ គិរដរែឡ្មររពរចៀាកពពនលនិ្ិកម គ្ព

�ពនលយិច�ឆ� �ែដីរា�សព១ភ្ករ�នទីកិកាកុិ �មររពនលក�្នាគរ សី្ពែី្ួ្ករ សីា��ីព

ិែនមរដរមន ្ាះន�្� គិពនល �ិរ �ពកពូាកពពនលនិ្កមា�ក គិាក រិក រិេចច គិព��ទៃច�ព

៥ពែខាុលពដ គីព�ទៃច�ព៣១ពែខពធ�ូពឆ� �ព២០១១ពយារយរន �្ ាគរ្ព១%ព�ន �ិ ូីក 

 

១២.ំ យរធកមរណាំ

យ្កមលហុនររីួគករយាម ្ិមយពមរយព្្មាានវយិាិាតាករដរមនាករន �ិតរដូ  ិ

ូ្រយាម្ 

ំ

 

២០១១ 

 ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 ( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

   
្�ុ្ន�ឡុ្រពីព១ ឆ� � 

         ១៩.២០០           ៧៧.៥៤៩  

ច គិព�ព២ពឆ� �ពដ គីព៣ឆ� �          ១២.៨០០           ៥១.៦៩៩  

 

         ៣២.០០០     ១២៩.២៤៨    

 

ំ ំ
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១៣.ំ ណ៏េន៏េរនយរំននងសមេុីពរ៏សរភាីព្ររ់ន�ំ ំ

្- ាមាុី�មររភ �្ួ គ្ព័នល 
ភ �្ួ គ្ព័នល យិាិា៍ាក ២០១១ 

  ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

  ( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

ACS Capital Corporation Limited រទាកយចពា្ម�      ២៣.៩២៨        ៩៦.៦៤៥   

AEON Credit Service Co., Ltd ចូកាគ �ិតររ�នរា         ២១.៩៣៣       ៨៨.៥៨៨  

         ៤៥.៨៦១  ១៨៥.៥៣៣  

  

ខ- នាយិរេរនរកិាគយ្កមយ រិ្ឹមរីយ្កមលហុនំ

 នាយិរេរនរកិាគយ្កមយ រិ្ឹមរីករមិបមូ ីក�្នាយិរេរនររទ្្ៗកិាគយ្កមយ រិ្ឹមរ

ីា�ក គិពាក រិក រិេចមន �ិនរនព៣២.៩៨៣ដុល កួរមក ្ ពកព១៣៣.២១៩.០០០រកៀីក 
 

១៤.ំ យរណា៏រណាងកននម់ាេនរបាយេ�ុំំ

ា្ម�ភពយ្កមលហុនំ វុចិ�ម �្ ព�កនម័រលកបាយាុ�រយ សិនំ ្ំកនម័រា កនំកនម័រ 

ច�ទឹកំ (ករមមនំ កនម័រកូិ រិ័ �ំ កនម័រនយតាកយរ គ្ ន្ កនម័រ�ទ)ំ ន្ 

កនម័រស គិយរ គ្រ់ាបីកំ ាកចចរីរ្កនម័រំ គ្�ា�ូី�នួ  រប្ម�លកបាយាុំ
រលសរកនម័រយិាិា៍ាក គ្�កនម័រ មររែដីមនួិររៀាករិ ំរពីរធ�សួ  រប្ម�កំំ

យ្កមលហុនពមនរនរយ សិយរាគកិ្ក រ លកបាយាុរដក �រយច�យព ដូិ� ្ិមានវាកិ៍ូកយរ គ្ិករចាំន្ 

្ិមានវច គិសង ាគនយតាកយរ គំ្ រដសម្�យ្ គិយ្្ាកយិដមកនម័រ កិាគខរនរឡសរក 

យ្កមលហុន មន �ិ ្ននុយា៍តមិចិបាា៍កិាគធនគក�ា�ន្មមុ� ា�ក គិរគី �ិ ្ 

យ្ គិយ្្ កនម័រលកបាយាុកំ មវា្រចៀាយ្កមលហុន ទ្ចចរីស� គីះ ាកននុយា៍នរី�ិ �ទុា� 

ី្ា ននន៍ក�ារ សីាកយ្ គិយ្្កនម័រ យារយរនននុយាតរួររនរព�រី�កំ យ្កមយ រិ្ឹ 

មរីរនិរ្ងសាែទ�្ យ្ គិយ្្កនម័រ រដសម្�ិរ្ងសារួរមនយព�ែដនយ សីភព 

�នាកចចរី រ្កនម័រា�ក គិយ្កមលហុន ន្នរ្តារមសីា្ម�ភពក�្ទរយិឆ�  ្

នរ្យព�ែដនក�្រនចក  

 យ្កមលហុនមនយចពា្ម� ន្យចពន្ម�លកបាយាុូ្រយាម ្ 
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 ២០១១ 
 ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 ( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

យចពា្ម�លកបាយា ុ   

ស គិយរ គ្្�ុ្�ដ ពពពពពពពពពពពព៤៨១ព ពពពពពពពពពពពព១.៩៤៣ព 

ាមាុីរកធនគក�ា �ន្មមុ� ពពពពពព៨៣៧.០១០ព ពពពពពព៣.៣៨០.៦៨៣ព 

ាមាុីរកធនគករទ្្ៗ ពពពពពពព៥៨.៦៧៦ព ពពពពពពពព២៣៦.៩៩២ព 

ា កនរ�នាទរន ពពពពពពព៣៣.០០៤ព ពពពពពពពព១៣៣.៣០៣ព 

យចពា្ម�រទ្្ៗ ពពពពពព១៦.៨៤៤ព ពពពពពពពពពព៦៨.០៣៣ព 

ាកុិ យចពា្ម�លកបាយាុក�្នាគ ពពពពពព៩៤៦.០១៥ព ពពពពពព៣.៨២០.៩៥៤ព 

   

យចពន្ម�លកបាយា ុ   

្ ន�យារយា្ ពពពពពពព៨៣.៨៦១ព ពពពពពពពព៣៣៨.៧១៤ព 

រ�ួ គ្រ�ភ �្ួ គ្ព័នល ពពពពពពព៤៥.៨៦១ព ពពពពពពពព១៨៥.២៣៣ព 

ាកុិ �ិ ុីលកបាយាុក�្នាគ ពពពពព១២៩.៧២២ព ពពពពពពព៥២៣.៩៤៧ព 

យចពា្ម�លកបាយាុាុចល ពពពពពព៨១៦.២៩៣ព ពពពពពព៣.២៩៧.០០៧ព 

១៤.១ំកននម់ាឥទនំំ

យ្កមលហុនយិដមនរ្ពកនម័រា កន  ែដី�កនម័រែដីភ �្ួ គ្ព័នននរ្ួិរធ�សរួរ 

មនាកូាិ គ្លកបាយាុ �ិរួចយ្កមលហុន រដរាកមនននុយា៍នូយាាព� ្ិមក កនម័រា កន 

គ្�កនម័រា�ូនគ �ិទុាា�ក គិួ  រប្ម�កិាគយ្កមលហុនក ាកយិដមា កន រ ស្ារឡស្� 

ា�ូនគ្�ុ្ា្ម�ភពទ៍ គីយរ គ្្មម�ែដីន�រួរមនាកទ៍ គីា កន ដ គីនាទរន�រយ សិនកព

ាកយ្ គិយ្្កនម័រា កនននុយាតរដរែទ�្យ្ គិយ្្កនម័រពកិាគយ្កមលហុនកំ

្-ាកវាគែយ្កនម័រា កនំ

យ្កមលហុនវរា�មព�ីចលភព�នាកមនា្ �ិ ុ  ី កិាគិុ្�ីែដីួ គ្ព័នន រដររេ្ព

រ�រ សីរគីនរេររន�ាយ ធ�ពន្ពាកននុយាតនរា កនក�្ទរក 

 ខ-ាកយាបាពនាែដន �្ ាគ�នកនម័រំន្រគីនរេររច គិសង ាគំ
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យ្កមលហុនរធ�សយិាិា៍ាកទ៍ គីា កនំ រួររ�កូិ យន័៍ិុ្�ីំ រក្�ុ្យពចក�តិយ្្មមុ�កំ

យ្កមលហុនយ្ គិយ្្ �្ ាគំ ន្យាបាពនានូយាកយិមូីទតុ�កនម័រា កនំ រករពីត ទ្ 

រដរែដីកនម័រា កនំ យារយរន �្ ាគនា៍ា�ា  កំ �ិនរនកនម័រ ា កនធ�  ៗ

យារយរន �្ ាគរដរធនគក�ា�ន្មមុ� �ា កនក�្មូី ទ៍ គីរួររ�ន�្ចចរ  ី

យិរេរនរតម� គ្ំ ែដីមន �ិនរនចរ្យរ គ្រ សីា ២% �នា កនិុ្�ី ន្ំ៣% ា�ក គិ 

ា កន�យ្កមំ �នយចពាម្ាតកិាគយ្កមលហុន រដរននុរលមតមយិាារីខ ធ៧-០៧-

១៦៣ រិ�ទឹររដរធនគក�ា�ន្មមុ�ក 

្-រគីនរេររ�នាក់ាកា�ទយចពា្ម�ំ ន្ា�យ រនធន 

យ្កមលហុនយារយរនា�កយូរួរននុយា៍តម �ិតាគះ� គ្ា កន ែដីយារយរន �្ ាគ ន្រធ�ស 

ា�យ រនធន់ាិតមយិាាួ គ្ព័នល ដូិែដីរនលាយាដ្ ្�ុ្ �្ ាគា�គ គីរីខ 

២.៣.៧.១ក 

ឃ-ំា កនំន្ិុរកយិកនំ 

ា កនំន្ិុរកយិកន យារយរនារ្ាិដូិូ្រយាម ្ 

 

២០១១ 

 ដុល កួរមក ្  ាមមូីួនគរកៀី 

 

( �្ ាគា�គ គីរីខព២.៣.១) 

   ា កន ន្ិុរកយិកន មនលរា �្ ាគ 
ន្ មនរាគិ គ្ា��ី (្)        ៣៣.០០៤          ១៣៣.៣០៣  

ា កន ន្ិុរកយិកន លរា �្ ាគ 
ែាមនរាគិ គ្ា��ី (ខ) - - 

ា កន ន្ិុរកយិកនរាគិ គ្ម� គ្  ៗ(្) - - 

ា កន ន្ិុរកយិកនាកុិ  ៣៣.០០៤  ពពពពពពពព១៣៣.៣០៣ 

 

ា�ក គិរគី �ិ ្�នា�យ រនធនា កន ាកយិមូីម្យ �ព�យចពិ�ម � (រ សី្ែី្ស គិយរ គ្) 

រដរក �ពរ្ចុ្ មនយារយរនរ្ម្ពចកតរឡសររដរែទ�្តមា�កយូាកកិាគធនគក�ា�ន្មមុ� ក 

ព្ - ា កនំន្ិុរកយិកនំមនលរា �្ ាគំន្ំមនរាគិ គ្ា��ី 
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ា កន ន្ិុរកយិកនមនលរា �្ ាគ មនយារយរនចាគចុ្ះរាគិ គ្ា��ីរឡសរ ីុចយត 

តមនពណាមនរទ្្រចៀា ិ �ព�ភពទាុរគ� ក 

 ខ- ា កនំន្ិុរកយិកនំលរា �្ ាគ ាិុែនតមនរាគិ គ្ា��ី 

ា កន ន្ិុរកយិកនលរា �្ ាគកររពីាិ�  ្ ៣០�ទៃ មនយារយរនចាគចុ្ះរាគ 

ិ គ្ា��ីរឡសរ ីុចយតតមនពណាមនរទ្្ៗរចៀា ិ �ព�ភពទាុរគ� ក 

្- ា កនំន្ិុរកយិកនំរាគិ គ្ា��ីម� គ្ៗ 

រេ្តមយិាារីខ ធ៧-០២-១៨៦ ិុច�ទៃច� ១៣ ែខ ្�ា  ឆ� � ២០០២ ាត�ន�ព�ាកចាគះ� គ្ 

ន្ា�យ រនធនរ សី �ិ ុីួយ្ គ្ន្ �ិ ុីា្្័រ ា កនន្ិុរកយិកនលរា �្ ាគ 

ករចរពីរយ សិន�្ ៣០�ទៃ យារយរនចាគចុ្ះរាគិ គ្ា��  ី រលសរ �្ក ានិ្ិកម�នាករធ�ស 

ា�យ រនធន� គ្ល គ្ ា�ក គិាករាគិ គ្ា��ីយារយរនរធ�សរឡស្ែទ�្តមាកចាគះ� គ្ែដ  ី

ួ គ្ព័នល ីុចយតតមនពណាមនរទ្្រចៀា ិ �ព�ភពទាុរគ� ក 

 

១៤.២ំកននម់ាគីផបរំ

យ្កមលហុន យិដមនរ្រ សីាករីិរឡស្នូយកនម័រច�ទឹកែដី�កនម័រពរធ�សរួរា�មព

ច�ទឹកាម់ាិ ក �ីលូកស គិយរ គ្ននន្ាកិាគកិ្ក រ លកបាយាុពមនាកែយិយិបីព

រដរសកែាែយិយិបី ្�ុ្ា�មច�ទឹកក កនម័រច�ទឹក រ ស្ារឡស្ព� �ិែក �ិករី �ននយតាកយរ គ្ 

ន្ កូិ រិ័ � ែដីក�្នាគរនចពយារយរនិ ��ាក �ិែក �ិករី ច�ទឹកព� គ្ល គ្  ន្ចូរ�ព

រលសរនរ្�ាកែយិយិបី ្�ុ្ �្ក ានាកភព�ននយត ក ា�មច�ទឹក ដូិ�នយតាកយរ គ្ 

ាកពនវកពា កន នយតិ៍ូកយរ គ្ិករចាពន្ា��ីមូីនធមម ាគលហុនកំ

យ្កមលហុនមនរយ សិយរាគកិ្ក រ លកបាយាុរដក �រយច�យ ដូិ� ្ិមានវច គិសង ាគ ាកិ៍ូកយរ គ្ ិករចា 

ន្ ្ិមានវច គិសង ាគនយតាកយរ គ្ រដសម្�ច គិសង ាគនូយាករីិរឡស្�នកនម័រក�  ្រនចរចកំ

១.កនម័រិ៍ូកយរ គ្ិករចាំ

យ្កមលហុន រធ�សួរ�យ្ម�្�ុ្យពចក�តិយ្្មមុ� រលសររធ�សយិាិា៍ាកកូិ រិ័ ��រយ សិន 

យិរមច ន្យារយយិដមនូយកនម័រកូិ រិ័ �រទ្្គ� �ដ�ិូ្ពក គ្ច្ នរ្កូិ រិ័ �ដុល កព

ួរមក ្ កំ
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កនម័រិ៍ូកយរ គ្ិករចាំ រ ស្ារឡស្ព�យិាិា៍ាកួ  រប្ម�នន្ាំ ន្ំ យចពា្ម� ន្ 

យចពន្ម�ំ ែដីយារយរនចចរីស� គី�កូិ រិ័ �មររែដីមនែមន�កូិ រិ័ �មុខក 

កិាគយ្កមលហុនកំ

ាមាុីកូិ រិ័ ��នយចពា្ម�ំ ន្យចពន្ម�រនិ៍ូក�កូិ រយា ុរទ្្រយះព�កូិ រិ័ � 

ដុល កួរមក ្ ំែដីមនា�ូនគ ា�ក គិាក រិក រិេច�ទៃច� ៣១ ែខធ�ូំឆ� � ២០១១ក ដូរិ�ចគ� ន 

ាកយ ភ្រ សីាកែយិយិបីរឡស្ិុចតា�ក គិកនម័រនយតកិាគកូិ រិ័ �ិករចាយារយរនរ សី្រ្

ម្ិ �រចក 

២-កនម័រា�មំ  

យ្កមលហុនមនយារយយិដម �ិរួចកនម័រ�ទមូីិ័យារច ព�រយួចយ្កមលហុនមនរនានគា គិ 

យ នរេ្តមររែដីរនចាគះ� គ្រក្�ុ្តក្ាុីាក មូីិ័យាែដីួិី គ្រន ក 

មូីិ័យា�ា�មច�ទឹកាម់ាិែដីយារយចចរីស� គីះ �ិរ � ក ូាក 

៣-កនម័រនយតាកយរ គ្ 

កនម័រនយតាកយរ គ្តម �ីលូកស គិយរ គំ្ គ្�កនម័រែដី �ីលូកស គិយរ គ្នន្ា 

�នកិ្ក រ លកបាយា ុនរ្ែយិយិបីរដរសកែាាកែយិយិបីនយតាកយរ គ្ច�ទឹកក កនម័រ 

នយតាកយរ គ្តមា�មច�ទឹកំ គ្�កនម័រែដីា�ម�នកិ្ក រ លកបាយា ុ នរ្ែយិយិបីំ

រដរសកែាាក ែយិយិបីនយតាកយរ គ្ច�ទឹកកំ ា��ីិែនមាកយរ គ្ ួិរ ស្នរឡស្ 

រដរសកែាាកែយិយិបីំ ន្ួិិនរាកូា្�ុ្យពរាតាក ទ  រករពី �ិែក �ិករី ែដីមន 

ក �ពរ្ចុ្រ ស្ារឡស្កំ រកដ�ត គ្ាីរនចំ ះ� គ្ដរ្ន�យ្កមលហុនមនមនរគីនរេររ 

តមរររដសម្�ដ គ្ �្ ាគរ សី �្ក ាមនយារយគ� �នាក �្ ាគ�ទនយតាកយរ គ្រឡស្យ �រួរ 

រករយាមាកយ្ គិយ្្រឡសរកំ រកចេា្តំះ� គ្ដរ្ន��ធម�តំ ទ្យាបាពនារមសីរ សីភព 

មនយារយគ� រនចែដកំក 

កនម័រនយតាកយរ គ្ំ រ ស្ារឡស្ព�ីចលភព�នាកែយិយិបី្�ុ្នយតាកយរ គ្នរ្រចាចលព  ី

ដ គីីចលភពយរ គ្ �ិរ �នរពីនន្ាំ កំ ា�មច�ទឹក�នកិ្ក រ លកបាយាុកំ យ្កមលហុន 

យារយយិដមនរ្កនម័រនយតាកយរ គំ្ �ីចនទី�នភពមនយារយគ� �នាក �្ ាគ�ទនយត 

ាកយរ គ្សក�ទ��កិាគយចពា្ម�ំ ន្ �ិ ុីកំ យ្កមលហុនយ្ គិយ្្កនម័ររនចរដរ 
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ទ�ូកទ�្ ាក �្ ាគ�ទយចពា្ម�ំ ន្ យចពន្ម�រឡស្យ � តមករនរុចលសធាយ៍្ គិយ្  ្

កនម័រកំ

តក្រនចករមមនំ កិ្ក រ លកបាយាុកិាគយ្កមលហុន ែដីិ ��ា�មពាំ រកៀិតមយិរមច 

កិាគ ្ិមានវំែដីយារយរន �្ ាគ�ទរឡស្យ �ំក ទ្តមាីនយសនតកិាគពរ្វកំ

យ្កមលហុនពុ�មនយចពា្ម� ន្ យចពន្ម�លកបាយាុែដីមននយតាកយរ គ្ែយិយិបីរចក 

ាមាុី�មររធនគក�ា�ន្មមុ� ាមាុី�មររធនគករទ្្ៗក្ �ិ ូីរននយត

ាកយរ គ្រទក្�ុ្ន�ឡុ្រពី�នាកដ គ្យរ គ្ ា កនរ�នាទរន ចចរីរននូយនយតាក

យរ គ្រទកតមករាមាុីែដីរកា គីរ សីី្ាខ័ ណ យពមរយព្្គ�  ក 

 

១៤.៣ំកននម់ាសមរណប្របាណសងីំំ

កនម័រស គិយរ គ្រ់ាបីំ គ្�កនម័រែដីយ្កមលហុនមនួិមនីចលភពា្ �ិ ុ  ី

កិាគខរនែដីួ គ្ព័នលនរ្ �ិ ុីលកបាយា ុរករពី �ិ ុីលកបាយាុក�្រនចដ គីាី �្ ាគ 

ា្ ន្យ្កមលហុនមនួិមនីចលភព �ិរព�នូយមូីនធយ្ គិយគនគរ�រួរនាទរន រករពី 

ពរ្រ្ម្ដ្យរ គ្ក មូីរលាុក�្រនច រធ�សរួរយ្កមលហុនខ្ូន្�ុ្ាក �ិរព�ាាព� ្ិមា  ្

យរ គ្ិរបាសរូននាទរន រួររនកនគរពីរយល 

ន្ខ្ូន្�ុ្ាក �ិរព�ាាព� ្ិមទត គី្មម�ក 

ះ� គ្ដរ្ន�កិាគយ្កមលហុនយាបាពនាស គិយរ គ្រ់ាបីកិាគ តក្ាុីាកំ ន្យ្ គិយ្្ 

ាកយិមូីទតុ� ន្ព័ាណមន�នាីនយសនតកិាគ �ិ ុីកំាកយាបាពនាំន្ាកករាក រ មន 

ី្ា ន�ស នភពស គិយរ គ្យិច��ទៃំ ន្រកៀិ �ិ �្រក្ា�ក គិ�ទៃិ នា គិ ារ៍លរិនា គំិ ន្ ែខ 

ិនា គិរដរក �ពរ្ចុ្ព�រយួចករនរពីក�្រនច�ាក រិក រិេច្នរចដទា�ូនគា�ក គិាកយ្ គិយ្្

ស គិយរ គ្រ់ាបីកំ ះ� គ្ដរ្ន�យាបាពនា �ិែក �ិករី កិាគមម ាគយរ គ្ិរបាសា�ូនគ ំៗ ន្ 

ាករកៀិ �ិន�ព�ាកដ្យរ គ្កិាគពរ្រ្កំ

តក្្�ុ្ �្ ាគា�គ គីរីខ ១៤ គ្�ាកយ ភ្ព�យចពា្ម�ំ ន្យចពន្ម� កិាគយ្កមលហុន

តមាីនយសនតែដីួ គ្ព័នលំ រដរែទ�្ រ សីាក រិក រិេចរកា គីនាីិក រិេចាុីាកំ

រ�នរ្ាីិក រិេចំាីនយសនតែដី� គិ ្ិមានវំកំតមាករានគស� នំកំ
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១៤.៤ េតមមគីផបរតនណគរពស្មកេនរបាយេ�ុំ ននងំណគរពអ្មកេនរបាយេ�ុំ ំ

ា�មច�ទឹកំ គ្� �ិនរនចរ្យរ គ្ែដីយចពា្ម�ួិយារយរនិ៍ូកំ កំ យចពន្ម�យារយរនចូកាគតម 
មូីដន នធម�តកំា�មច�ទឹកមនួិរធ�សរ�រនក គ្ច  ្រ�នរ្ែទ�្ដទា�ូនគ �នយចពា្ម�ំ ន្ 

យចពន្ម�លកបាយាុកិាគយ្កមលហុនំ រដរសកែាា�មច�ទឹកែដីួ  ិ រទា្្រា ាគរនមនមន 

រនចរចកំ រលាុរនចា�មច�ទឹក យារយរនែទ�្រ សីាកាន�ាយ្ គិយ្្�រយ សិនរដររេ្តម 
ព័ាណមន�នមូីដន នយចពា្ម� ន្យចពន្ម�ក តមចា្ននកិាគះ� គ្ដរ្ន�ា�មពា 

 ្ រនរ�នយចពា្ម�ំ ន្យចពន្ម�លកបាយា ុ ែដីមន្�ុ្តក្ាុីាក គ្�ាករានគ 

ស� ន ដទាមរលាុទី�នា�មច�ទឹកកំ ្�ុ្ាករធ�សាកវរា��ីរនចំ ះ� គ្ដរ្ន�ាន�ាគះ 

ា កនំ រ�នាទរនយារយរនក្ឹចុ្ដ គីាីនយសនត�មររនរ្ា�មច�ទឹក រា�សនរ្ា�មពា

្ រនរ�នយរ គ្រួរខម�រ�នាទរនំ ែដីយារយរនរធ�សាកែ្ា�កយូា�យ រនធនា�ក គិា កន 

រាគិ គ្ំយិានរ សិមនក 
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១៥.ំ កននម់ាសមរណប្របាណសងី  

 តក្ូ្រយាមិ �ព�ួរុាី�នយចពា្ម�  ន្ យចពន្ម�លកបាយាុ�នយ្កមលហុន ែទ�្តមរនរពីរកា គី ្�ុ្ាកចូកាគា្ក 
  

 

កលូាដ គី ១ែខ >១-៣ ែខ >៣-១២ ែខ  >១ -៥ឆ� � រ សីាព� ៥ ឆ� � 

គ� ន �្ ាគ 

ាីនយសនត ាកុិ  

 

ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  ដុល កួរមក ្  

ន�ទៃច� ៣១ែខ ធ�ូ ឆ� � ២០១១ 

       យចពា្ម�  

       ស គិយរ គ្្�ុ្�ដ 
៤៨១   -       -    -                -    -                           ៤៨១  

ាមាុីរកធនគក�ា�ន្មមុ� 
                    ៧៨៧.០១០  -        -                            -                -                       ៥០.០០០                     ៨៣៧.០១០  

ាមាុីរកធនគករទ្្ៗ  
                      ៥៨.៦៧៦  -     -                            -                -                              -                        ៥៨.៦៧៦  

ា កនរ�នាទរន 
៤០៨  ៥.១៨៥  ២១.៦៣៩  ៥.៧៧២  -  

-  
                     ៣៣.០០៤  

យចពា្ម�រទ្្ៗ 
               ៨៥  - -         ១៦.៧៥៩              -                      -            ១៦.៨៤៤  

ាកុិយចពា្ម�ក�្នាគ 
៨៤៦.៦៦០  ៥.១៨៥  ២១.៦៣៩  ២២.៥៣១              -    ៥០.០០០      ៩៤៦.០១៥  

យចពន្ម� 

       ្ ន�យារយា្ 
                             -           ៨៣.៨៦១                            -                            -                -                              -                         ៨៣.៨៦១  

រ�ួ គ្រ�ភ �្ួ គ្ព័នល 
  ៤៥.៨៦១                    -                      -                      -                -                      -            ៤៥.៨៦១  

ាកុិយចពន្ម�ក�្នាគ ៤៥.៨៦១ ៨៣.៨៦១ - - - -      ១២៩.៧២២  

�្លាស គិយរ គ្រ់ាបីាុចល-
ដុល កួរមក ្  ៨០០.៧៩៩  (៧៨.៦៧៦) ២១.៦៣៩  ២២.៥៣១              -         ៥០.០០០       ៨១៦.២៩៣  

ាមាុី-ួនគរកៀ  ី
( �្ ាគា�គ គីព២.៣.១) ៣.២៣៤.៤២៧  (៣១៧.៧៧២) ៨៧.៤០០  ៩១.០០២              -    ២០១.៩៥០  ៣.២៩៧.០០៧  
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១៦.ំ ណរ្េរនយរណ េណយាយី៏រ នេមរគេុីពយរ ំំ

រយះព�ាកលាយាដ្ូ្រ សីពរក្�ុ្កររាក រ លកបាយាុនាីិក រិេច�នកររាក រ រនចព

គ្មនមនយពរា៍ាក រ ែដីរនរ ស្ារឡស្រយារ�ទៃច�  ៣១ពែខ  ធ�ូពឆ� �  ២០១១ពរលសរមនាចលពី  

ូ �្រ សីស នភពលកបាយាុកិាគយ្កមលហុនពម្យារម�ទៃច�  ៣១ពែខ ធ�ូពឆ� � ២០១១ក 
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