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 ជំពូកទ១ី  ការស្វវងយលព់ីទីផារ 
 

មេម ៀនទី១  សារៈសំខានន់នក្របខណ័្ឌ ទផី្សារ 

 

 

  

 

 ចង្វវ កផ់លិតកមម  
 

 
 

 
១. វញ្ញា ណវំខាន់ៗ ននវកមមភាពទផីារ 
ត ើតេដឌកចិ្ ចគជឺាអ្វី  ?                
តេដឌកចិ្ ចគជឺាការេិកាស្រាវរជាវអំ្ពីរតបៀបដដលបគុគលររុមរគួារតច្េះលលលកតររើរាេូនវូធននដនដដលនន
តៅកបុងការផលិ តច្ញជាផលិផល នងិបតងក ើ តេវាកមមតផេងៗ តដើមផីបំតពញនវូតេច្កថរី ូវការឥ រពំដដលរបេូ 
មនេុេ។ 
I.ច្រូពនយលពីូេកមមភាពទផីារត ើននតោលតៅយ៉ាងដូច្តមថច្? 

- េកមមភាពទផីារ  គជីាច្ង្វវ កឫូេកមមភាពទងំឡាយដដលដេឋងត ើងតោយបគុគលអ្ងគភាពអាជីវកមមឬអ្ងគ 
ភាពមិនយករាកចូ្តំនញតដើមផីបំតពញ រមូវការនងិច្ណំងច្ណូំលច្ ិ ថអ្ ថិជិនតាមរយៈការតោេះដូរតៅវញួតៅ 
មកតោយតេរើ។  
 - តោលតៅ  គជឺាការអ្នវុ ថតដើមផីេតរមច្នវូវ ទុបំណង អ្បកបតរមើទផីាររ ូវាគ លអំូ្ពីច្រ ួលកខណៈនងិ 
 រមូវការរបេូអ្ ថិជិន ឪ្យបានច្ាេូ តដើមផីតរៀបច្ផំលិ ផលឬតេវាកមមឪ្យរ ូវតៅតាមតេច្កឋរី ូវការនងិច្ណំង ូ
ច្ណូំលច្ ិ ថអ្ ថិជិន។ 
២.វកមមភាពទផីារបឋម 
       គជឺាេកមមភាពដដលេិកាស្រាវរជាវពីផលិ ផលមួយរ ូវការនងិការផារភាជ បតូៅនងឹផលររតយជនជ៍ាតរច្ើន 
ររតភទតដើមផីឪ្យ លមលរបេូ ឫតេវាកមមននការតកើនត ើងជាលំោបូៗ ។  

ឧទហរណ៍  ការតររើរាេូតៅកបុងររតទេកមុុជា Internet buy phone and Computer (2G, 3G, 4G) 
 

II.ដដើមផឪី្យតម្មលផលិតផលមួយមានការដ ើនដ ើងដតើរតូវផារភ្ជជ បដ់ៅនិងផលររដោជនអ៍្វីខ្ លះ?ច្លូពនយល?ូ 
 ១.ផលររតយជនត៍ររើរាេូ   េរនបបំូតពញ រមូវការតររើរាេូរបេូមនេុេ 
 ២.ផលររតយជនទ៍រមង ូ    រូបាស្តេថផលិ ផល នងិច្ណំាបអូារមមណ៍របេូអ្ ថិជិន 
 ៣.ផលររតយជនទ៍កីដន លង   កដនលងដដលតៅជិ អ្ ថិជិនកបុងការទនំាកទូនំង 

សេចក្ដីត្រូវការ ការសេញចិរត 

ការសត្រើត្ាេ់ 

ការបរងបចក្ 

ការផលិរ 



 
រ ៀបរ ៀងរោយសាស្រ្សាា ចា យ :  ឌី ចាន់រឌឿន                                                                                                      Tell 010 99 2006 

 

សេដ្ឋកិច្ចវិទា 
 

2 

 

 ៤.ផលររតយជនត៍ពលតវលា  តគផគ ផូគងតូៅច្តំពលដដលននផលិ ផលដដលតគកពំងុរ ូវការ 
 ៥.ផលររតយជនព៍័ ន៌ន     អ្ ថិជិនបានទទលួព័ ន៌នអំ្ពីទកីដន លង នងិននផលិ ផលដដលតគរ ូវការ 
 ៦.ផលររតយជនរូ៍បារមមណ៍  អ្ ថិជិនបានត ើញ នងិបានឭពីផលិ ផលដដលរ ូវការ              
 ៧.ផលររតយជនក៍មមេិទ ន     ការតផធរផលិ ផលមកជាកមមេិទ នរបេូខ្ លនួតាមរយៈរាក ូ
+រូបារមមណ៍ គជឺាលំនាផំលូវច្ ិ ថដដលឆលុេះបញ្ច ំងពីវ ទុទងំឡាយពុំទនតូកើ ននកបុងបទពិតាធន ៍នងិមិនទនពិូ ជាការ 
ស្រេលមពីរូបរាងគ។ 
+ររ យការមមណ៍ គជឺាលំនាផំលូវច្ ិ ថឆលុេះបញ្ច ំងទងំស្រេុងតៅលកខណៈវ ទុឬបា ភុ ូដដលរររពឹ ថផ្ទធ លតូលើឥន្រន ធើ។ 
៣. មខុង្វររបវវ់កមមភាពទផីារ (បរិយាកាវជំនញួ) 
III.ត ើមខុ្ង្វររបេូេកមមភាពទផីារននអ្វីខ្ លេះ?ច្រូពនយលពីូច្ណុំច្នមួីយៗ? 

១. មខុ្ង្វរតោេះដូរទញិ នងឹ តេវាលក ូ
  ២. មខុ្ង្វរដច្កចាយ នងឹ ដឹកជញ្ជូ ន (ឥណទន រាកកូមចី) 

៣. មខុ្ង្វរេរមបេរមួល 
 ៤. មខុ្ង្វរររមូលព័ ន៌នរវាងអ្បកលក ូអ្បកទញិ គណុភាព នងិច្រកួលកខណៈច្ណំងច្ណូំលច្ ិ ថរបេូដដល 

អ្ ថិជិនអាច្ទកុច្ ិ ថបាន។ 
៥.មខុង្វរតឆលើយ បតៅនងិ រមូវការរបេូេងគម (េងគមទទលួាគ លពីូ លមលខ្ លនួ) 

៤. ធាតវុខាន់ៗ ននគោលគនំិតវកមមភាពទីផារ 
IV.ដតើធាតសំុខាន់ៗ ម្នដោលគនិំតស មមភ្ជពទផីារមានអ្វីខ្ លះ? ចរូពនយល ់? 

១ ការកណំ  ូរមូវការរពមទងំការតពញច្ ិថរបេូអ្ ថិជិនតធវើដផនការេមមភាព ដច្កចាយ នងិលក ូ 
២ ការបតងក ើ ផលិ ផល នងិការលកេូរនបបំូតពញការផគ ផូគងតូលើទផីារឱ្យច្តំោលតៅ  
៣ ការច្តំនញរយៈតពលតវង ដដលជារយៈតពលរទរទងអូាជីវកមម។  

V.ដតើអ្ងគភ្ជពអ្ជីវ មមរតូវដ្វើដចូដមឋចដដើមផអី្នវុតថដោលគនិំតស មមភ្ជពទផីារ ? 
+គោលគំនិតវកមមភាពទីផារ 

 ១. កណំ ឲ្យបាននវូទនំញិ តេវាកមម ដដលបំតពញ រមូវការអ្ ថិជិន 
 ២. បតងក ើនផលិ ផលេរនបផូគ ផូគង    

៣ .ររ បិ ថកិារ 
VI. ត ើការវវួ ថេកមមភាពទផីារឆលងកា បូ៉ានុាម នដំណាកកូាលអ្វីខ្ លេះ ? ច្រូពនយលពីូច្ណុំច្នមួីយៗ? 
៥.ការវិវតតននវកមមភាពទីផារ 

+វកមមភាពទផីារមានបីដណំាកក់ាល 
១).ដំណាកកូាលដបបត្ុេះតៅរកផលិកមម ននវេួវករននយទុ នាស្តេថផលិ កមម 
២).ដំណាកកូាលដបបត្ុេះតៅរកការលក ូផេពវផាយការលកទូនំញិ តេវាតលើេកមមភាពទនំញិ 
៣).ដំណាកកូាលដបបត្ុេះតៅរកកាស្រាវរជាវឪ្យត ើញនវូ រមូវការរបេូអ្ ថិជិនរគបមូខុ្ង្វរអ្បកទផីារ 
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៦.យទុធសាស្តវតវកមមភាពទីផារ 
ជាគនលេឹះពីការបំតពញច្ណំងចូ្ណូំលច្ ិ ថរបេូអ្ ថិជិនតោយការយកច្ ិ ថទកុោកតូលើធននដនអាជីវកមមបតងក ើនការ 
លក ូនងិយកឈនេះទផីារច្រមុេះ (ទផីាយតេរើ) ទផីារររគ ូររដជងរួមទងំ លមល នងិគណុភាព។ 
VII.ត ើយទុ នាស្តេថេកមមភាពទផីារជាអ្វី  ? ត ើវាននេកមមភាពច្បំងៗប៉ានុាម នយ៉ាង?ច្រូពនយលពីូច្ណុំច្នមួីយៗ? 

+ វកមមភាពចបំងមានពីរយា៉ា ង 
 ១ ការកណំ ទូផីារតោលតៅ  ការតរៀបច្យំទុ នាស្តេថេកមមភាពទផីារតោយររុងររយ ័ប 
 ២ ការបំតពញេកមមភាពទផីារច្រមុេះជាេកមមភាពតឆលើយ បច្តំ េះ រមូវការដលអូ្ ថិជិន។ 

ក) កណំ ផូលិ ផលរ ូវផលិ នងិបតងក ើ កបុងការផគ ផូគងផូលររតយជនអ៍្ ថិជិនកបុងតោលតៅ  
 ខ្) ដច្កចាយដឹកនាផំលិ ផលតៅដលលូដអ្ ថិជិនររតភទទនំញិដដលអ្បកតររើរាេូតាមតោលតៅ។ 
 គ) កណំ លូថលេតរមច្ច្ ិ ថតៅ លមលេមស្រេបទផីារ គណុភាពអាច្ទទលូយកបាន។ 
  ) ផេពវផាយផថលព័ូ ន៌នជ ុំវញួ ននោកលូកចូ្ទំផីារតោលតៅលកផូ្ទធ លផូាយ ណិជជកមមទនំាកទូនំង 
ានដរណៈ នងិជំរញុការលក ូ(អ្ ថិជិនជាតេថច្)។ 
៧.គវចក្ដវីននិដ្ឋា ន  
ទផីារននារៈេំខានតូលើការផថលជូតរមើេដលអូ្ ថិជិនកបុងការតរជើេតរ ើេលថលនងិគណុភាពជាច្បំងដដលអាជីវក 
កបុងការបតងក ើ មខុ្របរ នងឹ រករាកចូ្តំណញ។ កបុងររបខ្ណ័ឍ ទផីារតទេះបីជាអ្ ថិជិនចា ទូកុតោលតៅជាផលិ  
ផលកត៏ោយកអ៏្ ថិជិនរ ូវននតេរើភាពកបុងការរករាកចូ្តំណញពីការតររើរាេូផងដដរ។ អ្ ថិជិនបានគ ិថា 
រាកចូ្ណំាយរបេូតគមិនរ ឹមដ ផថលអូ្ ទររតយជនអំ៍្ពីការតររើរាេូ នងិតលើកកមេូុជីវភួាពរពមទងំការផលិ  
។ រមូវការនន ច្ណីំអាហារ នងិរបេតររើរាេូរួមទងំយនជំនេីតហើយរបេូទងំតនាេះននការនាចំ្លូមកររតទេ  
កមុុជាដូច្ជា ររតទេលថ ជប៉ានុ តវៀ ណាម កតូរ ច្និ នងិេហរដឌអាតមរកួ ។ 
 
  
 
 
 

Please try to study hard and good luck for you every time! 
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 គមគរៀនទី២  ទីផ្សារនងិការកាត់ចណំណ្រទផិ្សារ 

 
១.ទីផារនិងរុគភទទផីារ 
I.ដូច្តមថច្ដដលតៅថាការកា ចូ្ដំណកទផីារ ? ត ើតគកា ចូ្ដំណកទផីារតោយរតបៀបណា? 
តៅកបុងការកា ចូ្ដំណកទផីារគជឺាការររមូលផឋុរំពមទងំការយកច្ ិ ថទកុោកតូៅតលើអ្ ថិជិន។ 

+គគកាតច់ំស្ណកទផីារគដ្ឋយវីធីពីរយា៉ា ង 
   ១. កា តូាមតថរៈតវលាកណំ តូលើភមិូាស្តេថ ររជាាស្តេថ ាទ នភាពផលូវច្ ិ ថ នងិឥរយួបថ 
   ២. កា ដូបងដច្ក លមលទផីារលនអ្តថរតាមររតភទ 

១.១. ទីផារ 
- ដបបរុាណគជឺាការយកកដនលងជាកដេថងតច្ញនវូដំតណើ រការតោេះដូរទនំញិការលក ូនងិកដនលក តហើយរវាង 

អ្បកទញិ នងិអ្បកលកជួូបោប  (លំនាតំាមររលពណីបរុាណ)។ 
- ដបបទតំនើប គជឺាកដនលងេមរភមិូអាជីវកមមរតវៀងអាជីវករ នងឹររុមហ នុររតមើលតមើល រមូវការរបេូអ្ ថិជិន 

នងិការវាយ លមលអាជីវកមមរបេូខ្ លនួ (ផារទតំនើប)។ 
១.២. រុគភទទផីារ 

-  ទផីារតររើរាេូអ្បកទញិតររើរាេូបានទញផលររតយជនផ៍្ទធ លពីូផលិ ផលដដលបានទញិនងិតដើមផីលកតូៅវញួ 
-  ទផីារឧេាហកមម អាជីវករឬររុមហ នុដដលទញិផលិ ផលេរនបតូររើក បុងការផលិកមម នងិររ បិ ថលិកវូញួ។ 

១.៣. ទីផារគោលគៅ 
+យទុធសាស្តវតកនងុការគរជើវគរើវទីផារគោលគៅមានពីរ 
១. រ ូវចា ទូកុទផីារជាអ្ងគរភាពដ មួយ 
២. តរជើេតរ ើេទផីាររងមួយតដើមផីតធវើជាទផីារតោលតៅ 

II.ច្រូកណំ ជំូហរទផីារតោលតៅននអ្វីខ្ លេះ? 
 - កណំ ជំូហរជាកលូាកកូ បុងទផីារ 
 - កណំ ថូាត ើច្ដំណកណាជាតោលតៅរបេូតយើង 
 - យលពីូផលិ ផលដដលអ្ ថិជិនននតោលតៅកបុងការតររើរាេូ 
 - បតងក ើ ផលិផលដដលតឆលើយ បតៅនងិ រមូវការអ្ ថិជិន 
 - វាយ លមលជំហរនងិរូបារមមណ៍របេូអ្ ថិជិនច្តំ េះផលិ ផលរបេូខ្ លនួតៅនងិគរូររក ួររដជង 
២. ការកាតច់ំស្ណកទីផារនិងរុវិទធភាព 

២.១ និយមនយ័ការកាតច់ំស្ណកទផីារនងិរុវិទធភាព 
ការកា ចូ្ដំណកទផីារនងិររេិទ នភាពគនឺននយ័ថាជាការររមូលផថុ ំនងិ ការយកច្ ិ ថទកុោកតូលើររុមអ្ ថិជិនណា 
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មួយតាមរទឹេថីរបេូ តលាក គលហីវ ។ 
២.២ ការអនវុតតការកាតច់ំស្ណកទផីារនងិរុវិទធភាព 

 -ការតរជើេតរ ើេអ្តថរេរនបកូារកា ចូ្ដំណក 
 - ភមិូាស្តេថ  បំនរូរតទេ (Km2) ដងេុីត  (នាកkូm2) អាកាេនដ  ុ
 - ររជាាស្តេថ អាយ ុតភទ ទហំំរគួារ រាកចូ្ណូំល អាជីប ភមិូាស្តេថអ្បរូ ំាេនា ជា ាិេន(៍ដេផកេ តមូ) 
 េញ្ជ  ។ិ 
 - ាទ នភាពផលូវច្ ិ ថ វណតៈេងគម បគុ គលិកលកខណៈ នងិដបបបទលនការរេូតៅ 
 - ឥរយួបថឪ្កាេលនការទញិដេវងរកផលររតយជនក៍ារតររើរាេូនងិតជឿជាកតូលើផលិ ផល 

២.៣ រុវទិធភាពននការកាតច់ំស្ណកទីផារ 
 ១ ការតរជៀ ច្លូទផីារ 
 ២ ការអ្ភវិឌណផលិ ផល 
 ៣ ការអ្ភវិឌណទផីារ 
 ៤ ការពតរងើកឱ្យបានទលូាយ 
៣. ការកំណតជ់ហំរទផីារគោលគៅ  
ជំហរទផីារតោលតៅគជឺាផលិ ផលដ មួយគ ដូដលននតររៀបជាងគរួររក ួររដជងកបុងេនថអិារមមណ៍អ្ ថិជិន។ 

៣.១. ជំហានកនុង   ការកំណតជ់ហំរ 
១. កណំ ច្ដំណកទផីារជាកលូាក ូ ២ ការេតរមច្ច្ ិ ថ 
៣. អ្បកតររើននទនំកុច្ ិ ថ   ៤ ផលិ ផលរ ូវនងិ រមូវការ  ៥ ការវាយ លមលជំហាន 

 ៣.២ វិធីសាស្តវតកំណតជ់ំហរទផីារគោលគៅ 
១. បង្វា ញលកខណៈលនផលិ ផល ២. បង្វា ញលថលនងិគណុភាព ៣. បង្វា ញវធួតីររើរាេូ  
៤. រាបរូរតភទអ្បកតររើរាេ  ៥. បង្វា ញភាពននតររៀបតលើលដគរូររគ ូររដជង 
៤. បរិយាកាវវកមមភាពទផីារ 
ការបតងក ើនផលិ ផលឫររ បិ ថកិារមនុនងឹតច្ញយកតៅលកតូហើយបរយួកាេកណំ តូោយកនល ងំខាងតរៅដដលជា 
បរយួកាេជំនញួដដលដបងដច្កជាពីរគ៖ឺ 
  ១. បរយួកាេមីររូ ២. បរយួកាេន៉ា ររូ។ 

៤.១ ការរុកតួរុស្ជង 
+ការរុកតួរុស្ជងរមួមានរុស្ជងមិនផី្ដចម់ខុនឹងការផី្ដចម់ខុ  
ក) អ្ ថិជិនបតងក ើ ឥរយួបថកបុងការទញិយកមកលក ូ
ខ្) អ្នថរការើ ជាការផគ ផូគងវូ ទុនដ តុដើមដលកូារផលិ នងឹដកលច្ ន។ 
៤.២ បរិយាកាវវកមមភាពទផីារ 

 III. ត ើបរយួកាេេកមមភាពទផីារដច្កតច្ញជាប៉ានុាម នននអ្វីខ្ លេះ ? ច្រូពនយលពីូច្ណុំច្នមួីយៗ? 
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+បរិយាកាវវកមមភាពទីផារស្ចកគចញជាពរី 

 ១.បរិយាកាវមីរកូវកមមភាពទីផារស្ដលមានការរតួតពិនិតយ  
 ក).ការររគ ួររដជងដដលររដជងមិនផ្ទថ ច្មូខុ្ ការផ្ទថ ច្មូខុ្ នងិការររគ ួររដជងេទុ នាធ។ 
 ខ្).អ្ ថិជិន អ្បករ ូវយលពីូច្ ិ ថាស្តេថ បគុ គលិកលកខណៈ នងិឥរយួបថកបុងការទញិរបេូ។ 
 គ).អ្នថរការើ(Intermediary)ររុមហ នុយលពីូភាពឯករាជយ នងឹការផគ ផូគងវូ ទុនដ តុដើមនងិដផនកទទលួលក។ូ 
 ២.បរិយាកាវមា៉ា រកូវកមមភាពទីផារ 

ក.) បរយួកាេររជាាស្តេថននររជាជន ទហំំដងេូុី ត  ជា ាិេន ៍អាជីព នងឹ ការបំលាេូទលំីតៅោឌ ន។ 
ខ្). បរយួកាេតេដឌកចិ្ ចទតួៅការផ្ទល េូផឋូរលនច្ណូំលរបេូអ្បកតររើរាេូផលិ ផល។ភាពរទឹងលនតេដឌកចិ្ ចតធវើ 

ឪ្យននអ្ ផិរណាអ្រតាការរាកតូកើនអ្ ថិជិនមិនហានខ្ ចយីកមកតធវើទនុ។ កតំណើ នលនតេដឌកចិ្ ចអ្បកដដលអ្នវុ ថ 
ទផីារននការតកើនត ើងលនអ្ ថិជិនតររើរាេូផលិ ផល។ 

គ). តោលនតយបាយនងិច្ាបរូបេូរោឌ ភបិាលននដូច្ជាតោលនតយបាយារតពើពនន(នាតំច្ញនាចំ្លូ)ការ 
យកពននខ្េូុតលើការនាចំ្លូរបេូររុមហ នុ។ 

 ) បរយួកាេនតយបាយ ជាអ្តថរភាពនតយបាយផលិ ករអ្បកទញិបា បូងទូនំកុច្ ិ ថក បុងការតធវើេកមមភាព 
ទផីារ។ 

ង).បរយួកាេេងគមនងិវរផធម ៌ការដររររួលលន រមូវការ នងិេកមមភាពទផីារដដលននការផ្ទល េរូឋូ រ 
 រមូវការរបេូអ្ ថិជិន។ 
 IV. ត ើតយើងរ ូវតធវើដូច្តមឋច្ខ្ លេះតដើមផីបតងក ើននវូតេដឌកចិ្ ចជា តិៅកបុងររតទេកមុុជាឪ្យននេនធុេះតកើនត ើង ? 

រ ូវការផលិ ផលទនំញិ នងឹ តេវាកមមតដើមផីផគ ផូ គងនូវូតលើទផីារទផីារតររើរាេូននអ្បកលក ូអ្បកទញិ 
 (Seller and Buyer) ទផីារឧេាហកមម (តរាងច្ររឧេាហកមម) តហើយច្តំោលតៅតៅររតទេកមុុជារួមទងំ 
ការបតងក ើ ទផីារមួយេមស្រេបចូ្តំ េះាទ នភាពររជាជននងិការកណំ  ូលមលទនំញិជាកលូាក។ូ 
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សមសរៀនទី៣         ឥរយិាបថរបសអ់្នរបក្បើក្ាស ់  

 

១. ឥរិយាបថអនកគរុីរូវ ់
១.១ អនកគរុីរូវច់ងុគរកាយ (អនកទិញគហយីយកគរុីស្តមងី) 
១.២ អនកគរុីរូវអ់ាជើវិកមម (ទញិគហយីយកគៅលកគ់ដើមបយីករូកច់ំគណញ) 

អ្ប ដររើរាសគ់ជឺាដដំ ើ រការសដរមចចតិថរបសអ់្តជិិជនរមូមាន តថ ដដលមានឥទិ នពលដលក់ារសដរមចចតិថទញិ 
និងការដររើរាសផ់លិតផលឫដសវា។ 
I.ដតើឥរោិបជអ្ប ដររើរាសម់ានប៉ុន្មម នររដភទអ្វីខ្ លះ?មានអ្តទនយ័ដចូដមឋច ? ចរូពនយល ់? 
    +ការគរុីរូវម់ានពីររុគភទ   
១. អ្ប ដររើរាសច់ងុដរកាយគដឺររើរាសដ់ោយផ្ទធ ល ់បុងការបំដពញដសច ឋរីតូវការដផេងៗ 
ដចូជាដោះស្រាយការដស្រសចឃ្លល ន និងការដ្វើដដំ ើ រ ការដសលៀ ពា  ់ជំរ ាា  ដ់ៅដដលមិនដមនជាអាជីវ មម។  
២. អ្ប ដររើរាសអ់ាជីវ មម គអឺ្ប ទញិទនិំញឫដសវាដដើមផដីររើរាស ់បុងការផលិតទនិំញឫដសវាសរមាបល់ វ់ញិ។ 
២.លដំ្ឋបន់នតរមវូការតាមរទវឹីីគោក អារូហាំ មា៉ា វលូ (Abraham Maslow)  

១  រមូវការខាងេរើរៈ ច្ណីំអាហារ ទកឹ ទាីន កអូាស្រេ័យ,(ផធេះ) 
២  រមូវការេនថេិខុ្ ការរេូតៅររកបតោយេវុ ទភិាព 
៣  រមូវការខាងេងគម ននមិ ថ តេនហា ភាពជាកមមេិទ ន 
៤  រមូវការការតោរព ច្ងឱ្យតគតោរពស្រេលាញូ ទទលូាគ លខូ្ លនួ 
៥  រមូវការឪ្យេតរមច្បំណង ភាពពិ លនេកាឋ នពុលខ្ លនួឯង 

៣. កមាល ងំជំរញុឪ្យមានការទិញ  
 ជាឥទ នផិលណាមួយដដលជំរញុឪ្យអ្តជិិជនចងទញិទនិំញឫដសវា មមដោយខានមិនបាន។ 

៣.១. កមាល ំងជំរញុគដ្ឋយភាពរំគើបចិតត 
ជាមលូដេតដុដលន្មឪំ្យមានការទញិដោយដររើអារមម ៍( តថ បញចុ ះតម្មលនិងដជមរបសដ់េើយមានទនំ្ម ទ់នំងលអ)។ 

៣.២. កមាល ំងជំរញុគដ្ឋយភាពវមគហតផុល (រកុមហ នុម៉ាតូ ូHONDA Dream) 

ជាមូលដេតមុ្នការទញិដោយដផអ ដលើការពិត(របសដ់ររើរាសប់ានយរូ ជាបម់ា ំមានការសនេសំំម្ចខ្ ពសរ់េ័សទាន ់
ចតិថ)ដេើយដដលមានការនិយមដរចើន។ 

៣.៣ កមាល ងំជំរញុគដ្ឋយការោំរទ 
ដគដពញចតិថដសវាដន្មះដោយមានតម្មលទាបគ ុភ្ជពលអដសវា មមលអបុគគលិ សាិតាា លជាមួយដផញៀវបានលអរពម 
ទាងំងាយស្រសួលរ ទញិដដលជា (ISO)។ 
៤. ឥរិយាបថកនុងការទញិ 
 II. ដតើមុននិងសដរមចចតិថទញិផលិតផលអ្វីមួយឪ្យសមនឹងតរមូវការដតើដយើងរតូវដ្វើដចូដមឋចខ្ លះ ? 
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 ១. រតូវគតិពីភ្ជពរតូវការឬតរមូវការជាចបំង នឹងកាដររើរាស ់ 
 ២. ពិតជាទនិំញដដលមានគ ុភ្ជពលអ 
 ៣. តម្មលផលិតផលសមរមយ និងផថលផ់លររដោជនអ៍្វីខ្ លះ 
 ៤. ររភពម្នទនិំញ (ផលិតផលដៅររដទសណារ ុមេុ៊នណាជាអ្ប ផលិត) 
៥. រតូវមានការគរុៀបគធៀបផលិតផល នងិគវវាគផេងៗ 

៥.១. ស្បបស្ផនននដំគណីរការវគរមចចិតតរបវអ់តិថជិន 
 ).ដសវងយលពី់តរមូវការ (ដតើអ្តជិិជនរតូវការអ្វីចដំពាះមុខ្) 
ខ្).ការស្រាវរជាវពត័ម៌ានដដើមផ ី ំតត់រមូវការ(ពត័ម៌ានពិតដដលពា ព់ន័ននិងបញ្ហា ញឫតរមូវការអ្តជិិជន 
គ).ជដរមើសម្នតរមូវការ (ការដរជើសដរ ើសមួយណាលអជាងដដើមផយី ម ដររើរាស)់ 
ឃ).ការសដរមចចិថ(ការទញិយ ដតមឋងដោយចបាសសា់សស)់ 
ង).ការវាយតម្មលដរកាយដពលទញិលទ នផលម្នការសដរមចចតិថ 

អ្ប ទញិវាយតម្មលភ្ជពដពញចតិថរបសខ់្ លនួដៅដពលដររើរាសផ់លិតផលឫដសវា មមដដលបានទញិរចួ។ 
  +                      
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

៦. រុគភទននការវគរមចចិតត 
III.ដតើររដភទម្នការសដរមចចតិថមានប៉ុន្មម ន? អ្វីខ្ លះចរូដរៀបរាប?់ 

+ រុគភទននការវគរមចចិតតមានបី 
 ១. ឥរោិបជដឆលើយតបតមទមាល ប ់(ចងទ់ញិដរពាះផ្ទល បទ់ញិដររើរចួដេើយដោយសវរ័រវតថ)ិ 
 ២. ការសដរមចចតិថដោយាធ  ដ់សធើរ (ផ្ទល បដររើ Lux ដតចងដរូដៅដររើ Protect) 
 ៣. ការសដរមចចតិថដោយទាូសយ (សដរមចចតិថភ្ជល មដទាះម្ជលមិនាគ លពី់មុន ដ៏ោយ) 
 
 

                                             

                       

                                    

                       ក ុំព្យូទ័រ) 

                                

៥ 

៤ 

៣ 

២ 

១ 



 
រ ៀបរ ៀងរោយសាស្រ្សាា ចា យ :  ឌី ចាន់រឌឿន                                                                                                      Tell 010 99 2006 

 

សេដ្ឋកិច្ចវិទា 
 

9 

 

 
៧.ឥទិធពលននការវគរមចចិតត 
ការសដរមចចតិថរបសអ់្តជិិជនជាជំនយួោ៉ងដរចើនដលអ់្ប ដ្វើស មមភ្ជពដៅដលើទផីារ បុងការ  ំតផ់លិតផល 
ឫដសវាឪ្យរតូវតមតរមូវការរបសអ់្តជិិជនមានដចូជា៖ 
១. បុគគលិ ល ខ ះ (អ្ប ខ្ លះចលូចតិថភ្ជពទានសមយ័ដដលមួយចនំនួដទៀតចលូចតិថដបបបុរា ) 

 ២. វ តៈសងគម (ដបបបទម្នការរសដ់ៅ និងគ ុតម្មលម្នជំដនឿរបសម់នសុេ) 
៣. បរោិកាសវរផ្ម(៌ជំដនឿាសន្មអា រផ រិោិរបសម់នសុេដដលមានពីជំន្មនមួ់យដៅជំន្មនមួ់យដទៀត) 

 ៤. រ ុមពិដរោះ (តរមូវឪ្យដររើផលិតផលដន្មះ រ ាទាំសប ់គ ុតម្មល និងអា រផ រិោិម្នអ្ងគភ្ជព) 
៨.គវចក្ដតវននដិ្ឋា ន  
 រាលស់ មមភ្ជពទផីារ ផលិត រ ដដើមផទីទលួដជាគជយ័ បុងអាជីវ មមបានរតូវដតាគ លឥ់រោិបជម្នអ្តជិិជន 
ដោលដៅរបសខ់្ លនួដដើមផយី ដៅដររើរាស ់និង ផគតផ់គងឪ់្យរតូវតមតរមូវការន្មដពលបចចរផនបដនះ(បដបិទឬ តម 
ាទ នការ)។ 
 

 

 

គរៀនគរចីនគក្ដនរទពយ 
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    ៀ   ៤    ផ្សលតិផ្សល 

  

១.                  នធ 
១.                     (Produce) ? 
   + Produce                                            មូ                         
       សរមាប ់បុងស្រសុ  និងន្មដំចញដៅដរៅររដទសដម្ទដទៀត (គ ុភ្ជព និងតម្មលម្នផលិតផល)។ 
២.                                                 
 +                  ផលិតផលមួយ               ដនលង                         
         តថ                               ដលើ                        
       ការដពញនិយមដររើដរចើនទាងំ បុងនិងដរៅររដទស។ 
 .             

៣.                          ដតើមានអ្វីខ្ លះ? ចរូដរៀបរាប?់  
+                                                                   

                                                                        ។  
   +                
 -                                                                  
 -                                           
 -    ជ ួ     ជា      ដ                នឹង ដសវា                         
 -                          បន័  ពី      និង                              
           ។ 
 -                                                       ។ 
 .                    ច     

 .១.            
៤.                                        
៥.                                                   ខ្ លៈ? 
 ចគមលីយ 
៤.    យ                               នឹង                                      
         ។  
៥.                   ជា                                            
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              ។ 
 .                 

 .១.                
      រ ត ់                                            ជាសំ              
                                        ។ 
៦.                                                        នី      

 .                
                  រ ួ                 ដស្រស        
                                                 
      មាា                        ុពំយូទរ័ ...... ) 
                                              
 ចគមលីយ 

 .                              
  - ដផា                                                              ផលិតផល   
                                                        ន។់ 
  -ដផា                                                                    ។ 
 .                   
                                                                                 
                         ។ 
                                                                              
                 ។ 
                                                 
                                                                      
  គរួ              ដ្វើឱ្យ                                        ។ 
  +        អ្ន ់                                               ។ 
៦.                        

៨.                                           រ     ? 
 .                        

៧.                                    
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ចគមលីយ 

  -                 គ      ត                                 ។ 
  -                                                                     ។ 
  -       ន្មឱំ្យ                                                                 
ដោ    នឹង     មូ ព ័                                           ជមី              
  ដលើទផីារ។     ចងាវ   ់                      មាល ងំ                រមួទាងំ            
           និ          ការមានដសទរភ្ជពនដោបាយ។ 
 .              
I.                                                                       
II.                            ដភ ជជៈ          ។ 
 

សនឿយមុនស្េណុកសស្ោយ 
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    ៀ       ការកំណតត់ម្លៃ 

១.          )  
                                                                            

       ។                           វា                            ខ              
                                      ខ         ។                           
                                     ។ 
I.ត ើមូលតហ អុ្វីបានជាកេិកមមតៅកមុុជា លមលកេិផលោម ន នល ភាពតលើទផីារតោេះដូរ? 
 +ដផនកវេ័ួយកេិកមមដដលននេកោនពុល៨០%លនលផធដីទងំមូល(១៨១ ០៣៥Km2)  
 ១.នតយបាយ (របបលនការដឹកនា(ំយកខ្ លនួឯងជាធ)ំ នងិបដិបទេងគម) 
 ២.តេដឌកចិ្ ច (កេិកមមោម នទផីារេរនបលូក ូនងិ ឧេាហកមមតរៅររតទេកបុងររតទេ) 
 ៣.ធននដន (អ្បកបតច្ ចកតទេ នងិអ្បកអ្នវុ ថ,កមមករ) 
  
 .                             
I.           ខ្ លះ                          
    -                                       ន ិ  តណញតរច្ើន         ខ                  
                        )។ 

-                                      ខ             បញ្ចុ េះ                         
                                        )។ 

-                                                        )។ 
-                  (                                                         

                                                                                   
                  ។ 
 .                       
                                  នអ្វីខ្ លេះ               

+            ពីរ       ក ់ 
                                 ខ          ដវ   
ក).ការររក ួររដជង(លថលេរនបរូេូរានតលើទផីាររហ ូដលលូថលនាមំខុ្) 

 -លថលនាមំខុ្(លថលកណំ តូោយអ្ងគភាពគអឺាច្ថាខ្េូុបំផ ុនងិទបបំផ ុ) 
 -លថលោប នការររដជង(ការកណំ តូលើមូលោឌ នភាពររតេើ) 

ខ្).ការលកមិូនររក ួ(បញ្ជ កតូាមលកខខ្ណឍ បរនួណលនការលក ូនងិភាគហ នុទផីារ) 
 គ).រាកចូ្តំណញ(តគកណំ លូថលក បុងករម ិខ្េូុលមូនងឹអាច្ាឋ ររួច្នវូច្ណំាយ)  
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 -អ្ បិរនកមមរាកចូ្តំណញ ដេវងរករាកចូ្តំណញឱ្យបានខ្េូុ(ទញិតថាកលកលូថល)។ 
 -ការស្រេងទូនុវនួតិយគ លថលរ ូវបានកណំ តូដើមផីនដនារាកចូ្តំណញតាមអ្រតាដដលបានតរោងទកុជាមនុ។ 
     រាកចូ្តំណញេរបុ 
+រូបមនថ   អ្រតាស្រេងទនុវនួតិយគ  =    x100 
     មូលធនវនួតិយគ 
២                                                    ណូ                       

                  ។                                                                    
                                  វ  )។  
៤.ោរកណំត់កស្មតិតស្មូវោរ 

- ការកណំ កូរម ិលថលតផេងៗោប  នងិបដរមបរមួលលនភាពយឺ លន រមូវការដដលដរររមួលតៅតាមទនំញិលន 
ការ  ំតរ់វាងចដំ ញ ច ូំល និងចណំាយ។ 

-   យ       គរួ    ួ                                 រ                        
              )។ 
 
  +រូបមនថ                  =                   ៖      រមួ        
  

 
    
 

 
 

 
៤.១.ការគរជើវគរើវវិធសីាស្តវតកំណតន់ថល 

  ១.      ត ់                           ត ់        មួយចបាសសា់សស ់ 
២.                                                      និ       ដចញ។  
+                =         +          
 

 

 

TC (Total Costs) = FC (Fixed Costs) + VC (Variable Costs) 
 

 
 

                     

P1 

    

P2 

Q2 Q1 

               

P1 

P2 

Q1 Q2 
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   ៀ   តនមលគលវីគិតជាភាគរយ 

១.                                                              
 .                         =                                 
-      សរមាច ់                               ។ 
ចណំា ំ               និង                                                 
-ចណំាយដជរ ការចណំាយដៅរ ារដដដលដដលមិនអាស្រសយ័ដៅតមបរមិា ទនិំញផលិតផល ។ 
-ចណំាយអ្ដជរ ការចណំាយដដលដររររួលគអឺាស្រសយ័ដៅតមបរមិា ទនិំញលផលិតផល។ 
-ការចណំាយសរបុដសមើនឹងច ូំលសរបុដគដៅថាជាច ុំចស្រសងដ់ដើម ដគគ ន្មតម៖ 

        ច្ណំាយតថរេរបុ 
+រូបមនថ ច្ណុំច្ស្រេងតដើម(Break Even Pont)  =     

        លថលលកមួូយឯកតា - ច្ណំាយអ្តថរមួយឯកតា 
 
 
 
 
 
 

 
      ១                                  យដរគឿង     ៤០០$                    ៤១០$ ។ 
                                ប៉ុ    ? 
    ចរូ                %         ? 
      ២ ដាស វ៉ានោ់បានទញិដសៀវដៅមួយ ាលតម្មល៤០០០ដរៀលដបើោតទ់ញិ៤ បាសលដន្មះដគបញចុ ះតម្មល 
មួយ បាសល៥%។ 
  ) ដតើដាស វ៉ានោ់ រតូវបងល់យុដៅឱ្យដគចនំនួប៉ុន្មម ន? 
 ខ្) ដតើលយុដដលរតូវបងដ់ន្មះចនំនួប៉ុន្មម ន%? 
ចគមលីយ 

+                                                  =                -            
      ៤១០ - ៤០០ =១០$ 
                          =                         ៖                         %  

 ១០ ៖ ៤០០ = ០,០២៥ = ២,៥% 

110 

100 

80 

50 

50 80 100 110 ររិមាណរត្រូវការ 

ចំណាយអសេរ(5$ក្នុងរួយឯក្តា) 

ចំណាយអសេរេរុរ 

ថ្េៃ(10$ក្នុងរួយឯក្តា) 

ចំសណញ 

ចំណចុត្េង់ស ើរ(BEP) 
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                        =                       ៖        
+                 %          = ១០ ៖ ៤១០ = ០,០២៤ =២,៤% 
                                      ២,៥% 

                       %             ២.៤% 
                                                  ពវ                       

             ។  
៥.                       
III .              ប៉ុ                      
  ១.                                                                            
  ២.                     តម្មល                                                 
                   នឹង             ដទៀត                            ។  

៥.១.ការវាយតនមលនថលរុកតួរុស្ជង 
ការដងឹពីគរូរដជង  ំតម់្ជលផលិតផលដចូដមថចការដងឹពីភ្ជពមានដររៀបជាងគរូរដជងនិងារៈសំខានដ់ដល 

ផឋលដ់ៅឱ្យអ្តជិិជន។ 
៥.២.ការគរជើវគរើវគោលនគយាបាយកណំតន់ថល 

IV.ដតើការដរជើសដរ ើសដោលនដោបាយ  ំតម់្ជលមានប៉ុន្មម នដេើយរតូវផាភ្ជជ ដៅនឹងអ្វី?មានអ្វីខ្ លះចរូដរៀបរាប?់ 
+                           ផា                      ត ់  មាន៖  
 ).ម្ជលសំរ ុ ជាម្ជលដដល  ំតទ់ាបជាងគរូរដជងបំ ងដដ ើ មអ្រតទផីារឱ្យបាន្តំមដដលអាចដៅរចួ 
ខ្).ម្ជលចរំាញ់ជារា ច់ដំ ញអ្តបិរមា បុងរយៈដពលខ្ ល ី
គ).ម្ជលចតិថាស្តសថ ការសដរមចចតិថសមដេតផុល 
ឃ).ម្ជលតមការទទលួអារមម ៍ ការ  ំតត់មការឱ្យតម្មលពីអ្តជិិជន 
ង).ម្ជលផាយល  ់(ផេពវផាយពា ិជជ មម វទិយុ ទរូទសេន ៍កាដសត ......អ្ប ចះុទផីារ) 

                                                   ដ ូ                       
                      ។                                                       
        និង       ។ 

 
 End for Lesson  
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ជំពូកទី២   ហរិញ្ញវតថុនិងធនាគារ 
 
សមសរៀនទី១   សាថ ាប័នហិរញ្ញវតថ ុ

១.នយិមន័យ  
 ហិរញ្ដ វ ទុនងិ ធនាោរ គជឺាាទ បន័ហិរញ្ដ វ ទុឬ ន៉ា ររូតេដឌកចិ្ ចដដលននការរគបរូគងាច្រូាកកូារដច្កចាយ 
ផគ ផូគងរូូបិយវ ទុ នងិឥណទន(តផធររាក,ូទទលួរាក,ូផឋលកូាររាក)ូគ ិតៅតលើការរការលំនងឹតេដឌកចិ្ ចឱ្យននដំ 
តណើ រការ នងិោប នអ្ ផិរណាតលើទផីារតេដឌកចិ្ ច។ 
 ច្ដំណករច្ ចនាេមុន័ហិរញ្ដ វ ទុ គរឺរព័ននរគបដូណឋ បតូលើាទ បន័ហិរញ្ដ វ ទុ ក បុងតនាេះននដូច្ជា ធនាោរកណាឋ ល, 
ធនាោរ  ណិ ជជកមម, ធនាោរអ្ភវិឌណន ៍នងិាទ នបន័មីររូហិរញ្ដ វ ទុ,ផារភាគហ នុ ។ តហើយាទ បន័ ទងំតនេះអាច្ 
តច្ញនវូតោលការ ដូច្ជា រាកបូតញ្ដើ ជារូបិយវ ទុ អ្ច្លនរទពយ(ផលងដូីផធេះ ច្កំា នងិដីដស្រេ...... ) 
តហើយនងិឥណតទយយនដនារា៉ាបរូង នងិរទពយេនា រៈ (ឡាន ម៉ាូ  ូេខុ្ភាព ការេិកានងិ ការរកការង្វរ)។ 
រច្ ចនាេមុន័ហិរញ្ដ វ ទុគជឺារតបៀបលនការតរៀបច្ ំនងិកណំ តូោលនតយ បាយនយិ កមម (ច្ាប)ូ តដើមផីេរមួលដល ូ
ការ ដំតណើ ការបាន ទទលួផលររតេើរត ើង។តហើយរច្នាេមុន័ដដលរឿង នដំំតណើ រ ការលអអាច្ទនល យ រពំដដនលន 
េវ័យហិរញ្ដរផទនរួមទងំ អាច្តកៀងគរធនាោរមកពីតរៅររតទេជាលដគរួេរនបបំូតពញតេច្កឋរី ូវការដផនក 
ហិរញ្ដ វ ទុ។ ដូច្តនេះតេដឌកចិ្ ចនងិអាច្តរ ើកច្តរមើនតៅបានលេុះរតាដ ននការច្លូរួមពីររព័ននហិរញ្ដ វ ទុ។ 
i. ដូច្តមថច្ដដលតៅថាតោលនតយបាយហិរញ្ដ វ ទុ, ឥណតទយយភាគហ នុ, េមុន័ នហិរញ្ដ វ ទុេហរោេនងិឥណ 
តទយយហិរញ្ដ វ ទុ។ច្រូពនយល?ូ   
 -គោលនគយាបាយហិរញ្ាវតថុ គជឺាម៉ារ ូដសដឌ ចិចដដលរគបរ់គង និងផគតផ់គងរបិូយវតទុ និងឥ ទានគតិជាររពន័ន 
េិរញដ វតទុដដលដដំ ើ រការដសវានិងការពាោមរ ារឱ្យដសដឌ ចិចទផីារមានលំនឹងលអ។ 
 - រចនាវមពន័ធហិរញ្ា វតថុវហរោវ គជឺាររពន័នដដលរគបដ់ ឋ បដ់លើាទ បន័េិរញដ វតទុ បុងដន្មះមានដចូជា 
្ន្មោរជាត ិនិង្ន្មោរអ្ភវិឌ្ណ ដចូជា ACLYDA, ANZ, ABA, CANADIYA…………………។ 
 - ឥណគទយយភាគហ នុ គជឺាមូលបន័ដដលផឋលសិ់ទ នដិលម់ាច សភ់្ជគេុ៊នឫអ្ប ដដលកានប់ ័តបំ ុល បុងការទាម 
ទារបំ ុលដោយតរមូវឱ្យរ ុមេុ៊នាជីវ មមទទួាតស់ងភ្ជគាសភដដលរ ុមេុ៊នបានជំពា ឬ់ការរា រ់ពមទាងំ 
រា  ់មចីដដលដលដ់ពលសង។ 
   - ឥណគទយយហិរញ្ា វតថុ គជឺាបំ ុលឬកាតពវ ចិចរបសា់ជីវ មមរតូវទទួាតស់ងដ់លម់ាច សរ់ ុមេុ៊ននិងការរា  ់
រពមទាងំរា ដ់ដើមម្នបំ ុលដដលជាប ់រមិតហានិភយ័។ 
២. ដំគណីរការរុពន័ធហរិញ្ាវតថុនងិការផគលគ់វវាកមមវំខាន់ៗ  
ii. ដតើររពន័នារដពើពនននិងររពន័នេិរញដ វតទុមានតនួ្មទអី្វីខ្ លះ? ដេើយររពន័នដសវា មមមានប៉ុន្មម ននិងមានតនួ្មទអី្វីខ្ លះ?  
 ររពន័នារដពើពនន មានតនូ្មទរីគបរ់គងពន័នោរនិងចណំាយរបសរ់ោឌ ភបិាល បុងការអ្ភវិឌ្ណនដ៍សដឌ ចិចជាតតិម 
រយៈការអ្នវុតថគដរមាងដផនការ(ដ្វើផលូវជបល,់ ាព ន, ររយទយទ ឹ )។ដេើយរា រ់រមូលពនន គបឺានម ពីររជាពលរដឌ 
និងរ ុមេុ៊នសេរោសឬដរាងចរ ដផេងៗដៅដលើការន្មចំលូនិងន្មដំចញ។ 
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ររពន័នេិរញដ វតទុ មានតនួ្មទដី ៀងគររា ប់ដញដើ ដោយសម ័ចតិថពីអ្តជិិជនដេើយដៅឱ្យសេរោសឬអ្ងគភ្ជភដដើមផ ី
ដ្វើការវនិិដោគទនុ។ 
 +រុពន័ធហិរញ្ាវតថុមានគវវាពីរ  
 ទី១ ការគរៀបចំមគធោបាយទទូាត ់
ជាមដ្ាបាយទទួាតដ់ដលមានការដររររួលោ៉ងឆាបរ់េ័សពីការដោះដរូរវាងទនិំញនឹងទនិំញដោយដររើរាសរ់រ 
ពន័នេិរញដ វតទុដេើយមិនរតឹមដតយ ដោះដរូនិងរ ោសរា ប់៉ុដណាត ះដទប៉ុដនថដជមទាងំជាមួយឥ ដទយយេិរញដ វតទុ
បានដទៀតផង។និងជាទដួៅពា ិជជ មម បុងររដទសមានការរ ើ ចដរមើនទលំូទាូសយពីពា ិជជ មម បុងស្រសុ ដៅដល ់
អ្នថរជាត។ិ 
 ទី២ ការគកៀងគរមលូលិធិ 
គជឺាដសវា មមររមូលរា ដ់ោយសមរ័គចតិថ(ការធាន្មរ៉ាបរ់ង)ដរកាមរបូភ្ជពជារទពយសមផតថបិដងើ ើនទនិបផលរទពយស មម 
និងការពារនវូ រមិតហានិភយ័(ដពលររដទសជបួវបិតថដិសដឌ ចិច)ដេើយររពន័នេិរញដ វតទុ បុង្ន្មោរដបងដច ្ន 
ធានសរមាបដ់្វើ រវនិិដោគ។  
៣. ស្បសភទផ្ផែងៗស្ថថ បន័ហរិញ្ញវតថុនងិតួនាទ ី
iii.ដតើដគដច ាទ បន័េិរញដ វតទុជាប៉ុន្មម នររដភទ?អ្វីខ្ លះ? ាទ បន័េិរញដ វតទុជា៦ររដភទគ ឺ
 ទី១ ធនាោរកណីាល មានទនួ្មទទីទលួខ្សុរតូវរគបរ់គងច់នំនួឥ ទាន 
និងរបិួយវតទុសរបុ បុងររពន័នទាងំមួលនិងរគបរ់គង ាទ បន័េិរញដ វតទុ(ដោរពតមចបាសប)់ និងមានភ្ជពរងឹមាដំេើយរមួ 
ទាងំរគបរ់គងការរា ដ់ដលរមួចដំ  រគបរ់គងអ្តផិរណា។ 
 ទី២ ធនាោរពាណិជជគឺជាាទ បន័េិរញដ វតទុ្ំៗ  ដដលទទលួនវូបដញដើតមតរមូវការរា  ់ដដលមានតម  ំត ់
និងរា  ់បដញដើសនេ ំ។ ដេើយ មចីរបស់្ ន្មោរពា ិជជភ្ជគដរចើន មចីរយៈដពលខ្ ល ីប៉ុដនថឥ ូវ្ន្មោរពា ិជជបាន 
ដ ដររកាផឋល ់េិរញដរផទានរយៈដពលដវងវញិ(ដៅតមសេរោស រ ុមេុ៊ន )។ 
 ទី៣ ធនាោរអភិវឌឍន ៍ដរចើនមានដៅ បុងររដទស ពំងុអ្ភវិឌ្ណដដលាទ បន័បានបំដពញតនួ្មទតីចិទចួ បុងការ
ររមូលរា ប់ដញដើ  ។ ជាទដូៅ្ន្មោរអ្ភវិឌ្ណនព៍ុំសវូបានទទលួដជាគជយ័ បុងការររមូលទនុដទដលើ ដលងដតទនុ 
ដដលបានម ពីរដឌ MFI (ាទ បន័មីរ ូេិរញដ វតទុ)។ 
 ទី៤ រកុមហ នុធានារ៉ាបរ់ងនិងរកុមហ នុគផេងៗ ការធាន្មដលើរទពយសមផតថ ិសខុ្ភ្ជពនិងអាយជុីវតិ (រ ុមេុ៊ន 
សុីឈាួល)។តសិនាេិរញដ វតទុ បុងបរមិា   ំតស់រមាបអ់្នវុតថដៅតមទេំំម្នាចរ់ា ធ់ាន្មដដលអ្តជិិជនរតូវ
បងដ់ៅដលរ់ ុនេុ៊ន ។ 
 ទី៥ ទីផារមលូបរ័ត គជឺាររដភទេិរញដ វតទុដដលមិនឆលងកាតា់ទ បន័េិរញដ វតទុដតទនំ្ម ទ់នំងផ្ទធ លជ់ាមួយនិងការ 
ផឋល ់មចីដៅដលអ់្តជិិជនសរមាបក់ារវនិិដោគ(ការទញិភ្ជគេុ៊ន)មាននយ័ថាការចរូរមួចដំ ម្នការោ ទ់នុ 
សរមាបដ់បើ អាជីវ មមរមួោប ។ 
 ទី៦ បណីាលស្ផេងៗ  
ឥ ទានពា ិជជ មមគជឺាេិរញដ វតទុមួយដដលសេរោសមួយទញិទនិំញដសវាពីសេរោសមាននយ័ថាអ្ប ទញិ 
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បានខ្ ចរីា ពី់សេរោសអ្ប ល ដ់ដលអ្ប ល មិ់នទានប់ានតទួាតម់្ជលទនិំញ និងដសវាភ្ជល មៗម្នររពន័នឱ្យខ្ ចរីា  ់
ដរៅផលូវការ គជឺាការដលង (តងុដទៀន) ការចងការរា ពី់មាប  ដ់ៅមាប  ដ់ោយពុំមានចបាសបអ់្នញុ្ហដ ត។ 
៤.សហដ្ឋឋ រច្នាេមព័នធននស្បព័នធហរិញ្ញវតថ ុ 
iV. ដដើមផធីាន្មដជាគជយ័ដតើាទ បន័េិរញដ វតទុរតូវមានដេោឌ រចន្មសមពន័នោ៉ងណាខ្លះដលើររពន័នេិរញដ វតទុ? 
  រតូវររមូលពត័ម៌ាន,មានសវន (អ្ប ចះុរតួតពិនិតយ )ដោលការចបាសបម់ាន ចិចសនាេិរញដ វតទុ, និយត មម, និង 
ការពិនិតយ ដលើេិរញដ វតទុឱ្យបានចបាសសា់សសរ់គបដ់ពលដវាស(មានររពន័នរគបរ់គងទន័បនយ័ាចរ់ា )់។ 
ពត័ម៌ានម្នររពន័នគ ដនយយ និងសវន ,  ចិចសនាេិរញដ វតទុ ការខ្ ចមីានការ  ំតមិ់នរតូវសងមុនការ  ំត ់
បទបញ្ហជ បរមូងររយត័បជាវធិានការដដលដចញដោយ្ន្មោរដដើមផរីគបរ់គងររពន័នររតបិតថកិារម្នេិរញដ វតទុ,អ្រត 
ការរា ជ់ាម្ជលគតិដៅដលើររពន័នដសដឌ ចិចរបសអ់្តជិិជន ការ  ំតក់ាររា  ់សមស្រសបដៅច ួំលចណំាយ, 
ការបដងើើនទផីារ េិរញដ វតទុមានរយៈ ដពលខ្ លចីដំពាះររដទស ពំងុអ្ភវិឌ្ណនិងរយៈដពលដវងសរមាបរ់រដទសអ្ភវិឌ្ណ 
ដេើយដៅតមាទ នភ្ជពនដោបាន។ 
+គណគនយយភាព គេំឺតៅតៅតលើការទទលួខ្េុរ ូវច្តំ េះេកមមភាពទងំឡាយរបេូខ្ លនួឬកជ៏ាអ្បក ណំាងរបេូ 
អ្ងគការខ្ លនួតដើមផីទទលួខ្េុរ ូវច្តំ េះេកមមភាពទងំឡាយរបេូអ្ងគការ។ទទលួខ្េុរ ូវច្តំ េះរាលភូាគ ីកព័ូននេំ
ខាន ូៗ ទងំអ្េូអ្ងគការមួយរ ូវោកបូញ្ចូ លោប នវូ នល ភាព ការច្លូរួម ការវាយ លមលយនថការ វា៉ា  នងិការតឆលើយ 
 បនានាតៅកបុងតោលនតយបាយន ីវិធួកីារអ្នវុ ថទងំឡាយតៅរគបកូរំ ួដំណាកកូាលលនការតធវើតេច្កថេីតរមច្ 
ច្ ិ ថនងិការអ្នវុ ថទងំអ្េូ។ 
+វវនកមម ជាការពិន ិយផលូវការមួយតលើាទ នភាពហិរញ្ដ វ ទុ ឬគណនរីបេូបគុ គលណានប កឬូរបេូអ្ងគការមួយ។ 
េវនកមមអាច្រួមននផងដដរនវូការពិន ិយតលើការបំតពញលកខណឍ នានា ច្ាប(ូPolicy)នងិបទបញ្ដ តិផេៗ។ 
+វវនកមមរមួ ជាការពិន ិយរគបគូណននីងិហិរញ្ដ វ ទុទងំអ្េូរួមោប តៅតពលដ មួយ។ 
 
 
 

គរៀនមយួពីរបីគបីគរៀនអវីគរៀនឱ្យរូកដ 
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សមសរៀនទី២   រូបិយវតថនុងិហិរញ្ញបបទាន 

 
១.នយិមន័យច្ាបអ់នតរជាត ិ
 ហិរញ្ដ វ ទុតៅតលើពីភពតលាកការយកច្ ិ ថទកុោកនូងិផគ ផូគងថវកួារបដច្ ចកតទេតដើមផីរការលំនងឹលនតេដឌកចិ្ ច
តៅតាម េហរោេ នងិ អ្ងគការដដលបានទទលួជំនយួតផេងៗរ ូវេទិ តៅតរកាមលកខខ្ណឍ រគបរូគងតោយេំណាញូ 
ដដលបានកណំ តូោយច្ាប។ូ  
 ច្ាបតូៅកបុងទេវ យទ២ី០ ច្ាបអូ្នថរជា តិៅថា (ច្ាបរូរជាជា )ិ គជឺាច្ាបដូដលរគបរូគងទនំាកទូនំងស្រេប 
ច្ាប ូរវាងជាមួយររតទេជា  ិឬរដឌទងំឡាយ។ ដូច្តនេះច្ាបគូជឺាបញ្ដ  ដិដលកណំ ឱូ្យតធវើតាមតោយមិនរាចាក 
លនតោលការណ៍ដដលបានោកតូច្ញតោយច្ាប។ូ 
២.នយិមនយ័ច្ាប់អនតរជាត ិ
  ច្ាបអូ្នថរជា រិដឌររតទលមួយរ ូវនន ដូច្ជាទកឹដី,ររជាពលរដឌ, រោឌ ភបិាល,អ្ធបិត យយភាពឬេម ទភាព 
តដើមផីនន ទនំាកទូនំងអ្នថរជា តិោយឯករាជយ (មិនេទិ តៅតរកាមអ្ណានគិមររតទេដលទ)។ 
I. ដូច្តមឋច្ដដលតៅថាច្ាបអូ្នថរជា ?ិ What dose mean International laws ? 
ច្ាបអូ្នថរជា ជិាច្ាបដូដលរគបរូគងទនំាកទូនំងស្រេបចូ្ាបរូវាងរដឌនងិបគុ គលិកអ្នថរជា តិផេងៗតទៀ នននយ័ថា 
អ្ងគភាពដលទតទៀ តរៅពីរដឌ ដូច្ជាអ្ងគការអ្នថរជា ជិាានដរណៈ រដឌអាជីវកួមម ដដលេទុ នេឹងជាអ្ងគច្ណុំច្លន 
ច្ាបអូ្នថរជា ។ិ 
៣. មនួិធិរបូយិវតថុអនតរជាត ិ
 ៣.១.មលូនធិិរបូិយវតថអុនតរជាតជិាអវី? 
II.ដតើាទ បន័មូលនធិរូិបិយវ ទុអ្នថរជា ជិាអ្វី ? តហើយាទ បន័តនេះនន នួាទអី្វីខ្ លេះ? 
ាទ បន័មូលនធិរូិបិយវ ទុអ្នថរជា ជិាអ្ងគការអាយអឹ្មដអ្ហវ (IMF) មួយដដលននេនជិ ១៨៧ ររតទេតដើមផីតធវើ 
ការេហការររ បិ ថកិាររូបិយវ ទុពិភពតលាក នងិតរៀបច្នំវូតថរភាពហិរញ្ដ វ ទុេរមបេរមួល ណិជជកមមអ្នថរ 
ជា  ិតលើកកមេូុភាពននការង្វរតធវើ នងិនរិន ថរភាពតេដឌកចិ្ ច នតយបាយដដលននតៅកបុពិភពតលាក ាទ បន័តនេះ 
ននទនួាទផីឋលរូាកកូមចីតលើររតទេដដលជាេនជិ ទងំឡាយដដលជួបវបួ ថអិ្ លុយភាព។ 
III.ត ើររតទេកមុុជាបានច្លូរួមជាេនជិ របេូ IMF លថង ដខ្ ប្ ំណា? ត ើននកតូាប៉ានុាម នលាន ? 
 -ររតទេកមុុជាបានច្លូរួមជាេនជិ របេូ IMF លថង៣១ ដខ្ធបូ ប្ ំ១៩៦៩ ននកតូាររនណ ៨៧.៥០លាន តអ្េ 
ឌីអ្រ័។ 
IV.ច្រូតរៀបរាបពីូការផថលហិូរញ្ដរផទនរបេូ IMF ដលកូមុុជា? 
     - ផថលនេ ៣០០៥.៣  នតូតានឫ៩៦.៦លានតអានេ៍គ ិរ ឹមដខ្មករា ប្ ំ២០១០។ លថងទ០ី១ ដខ្គមុាៈ ប្ ំ២០១០ 
ធនារបេូអាអឹ្មដអ្ហវ(IMF)តកើនដល១ូ០៥០លានដលុាល រតាមទផីារឥ ូវផថលរូាកកូមចីដដលននការរាកេូរផទន
ទប។ 
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៤.រចនាវមពន័ធរគបរ់គងនិងការង្វររុាំំនថៃ 
 ៤.១ រចនាវមពន័ធរគបរ់គងរបវអ់ាយអឹមស្អហវ 
 v. ត ើតគដច្ករច្នាេមុន័ នតៅកបុង អាយអឹ្មដអ្ហវជាប៉ានុាម ន? តគដច្ក IMF ជាបី 
 ទី១ ររុមររឹកាភបិាលជាអ្ងគភាពខ្េូុបំផ ុដដលអាច្តធវើតេច្កឋេីតរមច្ដដលននេនជិ ២៤នាកដូដលតរជើេ 
តរ ើេពីេនជិ អ្ភបិាល ពី១៨៧ររតទេតោយការតបាេះត ន្  េរនប ូណំាងររតទេទងំអ្េូ។ 
 ទី២ ររុមររឹការរ បិ ថ ិគជឺាររ ភិមិូរបេូររុមររឹកាភបិាល ដដលរ ូវតរជើេតរ ើេតោយររុមររឹកាភបិាលតនេះ 
 ណំាងររតទេទងំ១៨៧ររតទេ ។ 
 ទី៣ នាយករគបរូគងដឹកនារំគបរូគងមួយរូប ដដលជាអ្បកនាមំខុ្បគុ គលិក នងិជាររនដនររុមររឹការរ បិ ថ។ិ  
ជាគណៈកនម ធកិាររគបរូគងរ ួ ពិន ិយកចិ្ ចការរបេូបគុ គលិក នងិការផាយ, នងិអ្ងគការតរៅរោឌ ភបិាល។ 
 ៤.២. ោរងារស្បចនំថៃរបេអ់ាយអមឹផ្អហវ 
  រ ូវឃ្ល តំមើលាទ នភាពតេដឌកចិ្ ចរបេូររតទេដដលជាេនជិ  (ជាទរីរឹកា) ពរងើកច្តំណេះដឹង នងិផថលបទពិ 
តាធ នងិតធវើការជាមួយអ្ងគការអ្នថរជា និានា តដើមផីជំរញុការរ ើកច្តរមើន នងិកា បូនទយភាពររើររ។ 
៥. ជនំយួបផ្ច្ចកសទេនងិហរិញ្ញបបទាន 
  vi. ដូតមថច្ដដលតៅថាជំនយួដផនកបតច្ ចកតទេ នងិហិរញ្ដរផទន? 
 -ជំនយួតផនកបតច្ ចកតទេ ការផថលជូាេនា រៈ (Computer)  នងិដំបូនាម នតោលនតយបាយដលរូរតទេទងំឡាយនងិ 
ការវភួាគការលួ លាេូរើកច្តរមើនតៅកបុងទផីារហិរញ្ដ វ ទុ។ 
 -ហិរញ្ដរផទន គជឺាបូលនធិរូិបិយវ ទុអ្នថរជា  ិIMF ។ 
៦. ស្បសទេកមពជុានិងអងគោរមលួនធិិរបូិយវតថអុនតរជាត ិ
 ៦.១ ជំនយួបសច្ចកសទេ  
 About the IMF the International Monetary Fund (IMF) is an organization of 187 countries, working to 

foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high 

employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. 

 តៅលថងទ៣ី១ដខ្ធបូរ ប្ ំ១៩៦៩ ដដលននកតូា របេូកមុុជាបរនួណ៨៧.៥០ លានតអ្េឌីអ្រ័។ដលូូ្ ប ំ១៩៩៨ 
ររុមររឹកាកមុុជាជា ណំាងតោយតលាក អាបឌូលុកាន ីឥណឍូ តនេុី  ឡាវ ន៉ា ត េុី  ភនូ តនបា៉ាល ូេិងាបូរ ើ ទងុការ 
នងិតវៀ ណាម ។បច្ ចរផនបនាយររ បិ ថថិ ម ីដដល ណំាងឱ្យររតទេ ខាងតលើ តលាស្រេើ តក ល ងុតហរតាគណុ ជាជន ជា  ិ
លថ។ តាមនរតាទ៤ី អ្ងគការIMF ននភាគកចិ្ ចពិភាកាតទ វភាគជីាមួយេនជិ ទងំឡាយតរៀងរាលូ្ ប ំ។ តៅលថងទ១ិ៨ 
ដខ្វចួ្ ចកិា ប្ ំ២០០៩ IMF មូលនធិរូិបិយវ ទុបានបូកេរបុការអ្នវុ ថកចិ្ ចពិភាកាជាមួយកមុុជាននតលខ្ ០៩/១៣១។  
តហើយរូបិយវ ទុកមុុជាគរឺាកតូរៀល នងិកណំ តូោយររព័ននអ្រតារឋូ ររាក។ូ តៅ ប្ ំ១៩៩៣ ររតទេកមុុជាទទលូ 
ជំនយួ ឧប ថមាពី IMF េរនបេូរមបេរមួលផ្ទល េូរឋូ រររព័ននរគបរូគង។ 
ជំនយួបដចច ដទស (IMF) បានផឋលដ់ផា វសិយ័រដឌបាលនិងរគបរ់គងារដពើពនន,សទិតជិញជ ី ងទទូាតនិ់ងវសិយ័ដផេងៗ។  
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សមសរៀនទី៣ ការសក្របសក្រលួបោលនបយាាយម ាក្រូបសដ្ឋរិចច 

    
 តោលនតយបាយន៉ា ររូតេដឌកចិ្ ច គជឺាយទុ នាស្តេថក បុងការកណំ នូវូតោលបំណងនងឹនដនារាលដូំតណើ ការតលើផលិ  
កមមលនកតំណើ នតេដឌកចិ្ ច(ភាពននកាង្វរតធវើ) ដដលននអ្ ផិរណាករម ិទបនងិននតោលបំណងតធវើកដំណទរមង ូ
តេដឌកចិ្ ចនងិហិរញ្ដ វ ទុាទ បន័ច្ាប ូ លុាការ ដផនករដឌបាលានដរណៈ។  
១.ការវរមបវរមលួគោលនគយាបាយមា៉ា រកួគវដាកិចច 
 ១.១.នយិមនយ័ 
 គជឺាលខ្ណ័ឍ តេដឌកចិ្ ច ដដលេរមួលដលនូ៉ា ររូតេដឌកចិ្ ចក បុងការបតងក ើ ឥទ នពិលតៅតលើតថរភាពតេដឌកចិ្ ចតាមរយៈ 
តោនតយបាយរោឌ ភបិាល។ 
 ១.២.សារៈវខំាន ់
 i. ត ើារៈេំខានលូនការេរមបេរមួលតោលនតយបាយន៉ា ររូតេដឌកចិ្ ចតដើមផីអ្វី  ? 
ារៈេំខានលូនការេរមបេរមួលតោលនតយបាយន៉ា ររូតេដឌកចិ្ ចតដើមផីនដនាឱ្យបានកតំណើ នតេដឌកចិ្ ចលអររតេើរ 
នងិររកបតោយច្រីភាព(នរិន ថរភាព)ភាពេទិ តថយូអ្ដងវង។ 
 ១.៣.បណីាគោលនគយាបាយមា៉ា រកូគវដាកិចច (Macroeconomic Polocy) 
ន៉ា ររូតេកចិ្ ច (Macroeconomics) គជឺាការេិកាដដលតផ្ទថ  តៅតលើតេដឌកចិ្ ចរបេូររតទេទងំមូលខ្េុពីមីររូតេដឌ 
កចិ្ ចដដលតផ្ទថ  េំខានតូៅតលើបគុ គល រគួារ រ ឿររុមហ នុនមួីយៗ។ 
ទមួីយគ ឺច្ងយូលពីូមូលតហ  ុ(Causes) នងិផលវបួាក (Consequences) លនបដរមរមូលច្ណូំលជា កិបុងរយៈតពលខ្ ល ី
(Short-run fluctuations or business cycle)។  
ទពីីរគ ឺច្ងយូលអំូ្ពីកតាថ ដដលកនំ កូាររ ើកច្តំរ ើនតេដឌកចិ្ ចជា រិយៈតពលដវង (Long-run economic growth)  
ន៉ា ររូតេដឌកចិ្ ចដដលរ ូវេរមបេរមួលនន តោលនតយបាយារតពើពនន,តោលនតយបាយរូបិយវ ទុនងិតោល 
នតយបាយទនំាកទូនំងតេដឌកចិ្ ចអ្នថរជា ។ិ ច្ដំណកហិរញ្ដរផទនជាច្នំយួថវកួារដដលផឋលជូាជំនយួដដលេរនប ូ
កដំណទរំងលូថលតេដឌកចិ្ ច(ជំនយួកកាបា ររហម)ដដលបានមកពីេរផុរេជនកបុងនងិតរៅររតទេ។ 
Ii. ត ើការផឋលហិូរញ្ដរផទនរទរទងឱូ្នភាពលនតេដឌកចិ្ ចថវកួាររបេូរដឌននលនយ៉ាងដូច្តមឋច្? 
 -ការផឋលហិូរញ្ដរផទនរទរទងឱូ្នភាពលនតេដឌកចិ្ ចថវកួាររបេូរដឌននលនថាការបតងក ើនរូបិយវ ទុតដើមផីឱ្យននច្រា 
ច្រណ៍កបុងទផីារនងិជំនយួតររើរាេូទនុបរមុងេរនបផូថលជូាកមចីក បុងនងិតរៅររតទេ។ដដលបានផឋលហិូរវ ទុតធវើយ៉ាង
ណាច្ណូំលតេូើរនងិច្នំាយេរបុដដលតររើរាេូកបុងការចាយច្តំោលតៅលនខ្ ធងថូវកួារ។ 
២.ការរំលកឹអំពីគោលបំណងននគោលនគយាបាយមា៉ា រកូគវដាកិចច 
តាមាទ នភាពតេដឌកចិ្ ចក បុងនងិតរៅររតទេតាមករមឹ លនការអ្ភវិឌណតេដឌកចិ្ ចការកណំ ទូេិតៅតោនតយបាយ 
របេូរោឌ ភបិាល(អ្រតានកិមមភាព)រការអ្រតាអ្ ផិរណាកា បូនទយអ្ លុយភាពជញ្ជី ងទទូ ឱូ្យទបបំផ(ុច្រីភាព)រគ
បរូគងអ្រតារឋូររាកឱូ្យននលកខណៈររគ ួររដជងជំរញុឱ្យទនំញិតលើទផីារននការកណំ លូថលទនំញិនងិតេវាមួយ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9E%B8%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%98%E1%9E%B8%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
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ជាកលូាកបំូផ ុបតងក ើនទនុបរមុងឱ្យតេូើនងិ៣ដងលន លមលនាតំច្ញទនំញិនងិតេវាកា បូនទយភាពររើររ នងិនដនានន 
េមធមក៌ារតររើរាេូរាកចូ្ណូំលេតរមច្ឱ្យបាននវូកតំណើ នតេដឌកចិ្ ចខ្េូុ(ច្រីភាព)។ 
 ២.១.បទពិគសាធកនងុវហរដាអាគមរិកគធៀបនងឹបណីារុគទវអឺរ ៉ាបុនិងរុគទវចិន 
  េហរដឌអាតមរកួជាទផីារពលកមមននការដក រមូវតោយតេរើតាម រមូវការផគ ផូគងតដើមផីបំតពញតៅនងិ 
កតណើ  ររជាជន។ ច្ដំណកររតទេច្និ េតរមច្បានកតំណើ នតេដឌកចិ្ ចដដលមិននដល បនូនពីមនុដលតូៅ១០%កបុង 
រយៈតពលមួយទេេវ េរ ៍។ 
 ២.២.ករណីបរជយ័ននគោលនគយាបាយ 
iii.ត ើករណីអ្វីខ្ លៈដដល ដដលបណាឋ លឱ្យតោលនតយបាយទទលូនវូបរាជយ័? 
កងវៈេម ទភាពកបុងការរគបរូគងតេដឌកចិ្ ចដដលមិនបានតឆលើយ បតៅនងឹការដររររួលភាល មៗច្ណុំច្តខ្ាយលនឧបករ
ណ៍ខ្ លនួឯង(អ្េម ទភាព)េនុធនតយបាយ ភាពរឿងេឹុកដផនករច្នាេមុន័ឬទផីារមិនននការអ្ភវិឌណ។ 
៣.ការផលីហ់ិរញ្ា ុបទានរទរទងឱ់្ភាពថវិការដា 
 ៣.១.ចំណូលោរគពពីនធ 
 តោលនតយបាយន៉ា ររូតេដឌកចិ្ ច ពីរតបៀបផឋលហិូរញ្ដ ររផទនរទរទងឱូ្នភាពថវកួារដឌដដលរដឌបានដច្ងច្ាេូថា 
ច្ណូំលេរបុរ ូវតេូើនងឹច្ណំាយេរបុ។  
iv. ត ើតៅកបុងររតទេកមុុជាច្ណូំលថវកួាននប៉ានុាម នររតភទ? អ្វីខ្ លេះច្រូពនយល?ូ 
 +ចំណូលថវិកាមានបីរុគភទ 
 ទី១.ចំណូលវរគពីពនធ  
 -  ពននតលើផលទនុរាកចូ្តំណញ(រាកតូបៀវ Sន,៍ េហរោេ)ពននតលើតប កិភណ័ឍ  (ររថាបរូតា,ការតផធរមរ ក) 
 - ពននលផធក បុងតលើរទពយេមផ ថ(ិការយកពននតលើការេងផូធៈ ២០០០០$) 
 -  ច្ណូំលារតពើពននតផេងៗ (ផ្ទកពិូនយ័អ្បកជាបតូទេបញ្ដ ថ)ិ 
 ទី២.ចំណូលមិនស្មនជាសារគពីពនធ 
ផលទនុលនរទពយេមផ ថរិបេូរដឌ(ផលលរពតឈើ , តនាទតរាងរច្ក ,អាកាេច្រណ៍) ច្ណូំលមិនដមនជាារតពើពនន 
តផេងៗ (លររេណីយ,៍ ទរូគមនាគមន,៍ វទួយុ, ការផេពវផាយ, ាទ នទ ូ នងិច្ណូំលពីកតូា )។  
 ទី៣.ចំណូលមលូធន 
ច្ណូំលលផធក បុង(ការលករូទពយេមផ ថរិដឌ, ដីធល,ី ច្ណូំលពីការខ្ ចបីរតទេ)ច្នំយួពីបរតទេ IMF (លដគេូររ បិ ថកិារ) 
កមចីពីបរតទេ(លដគតូទ វភាគ ីនងិពហភុាគ)ី។ 
 ៣.២.ចណំាយថវិកាគៅកនុងរុគទវកមពជុា 
 ក).ច្ណំាយជាររចាកំារច្ណំាយថវកួារដច្កតច្ញជាពីរ គទឺ១ីរដឌបាលេុីវលួដដលជាច្ណំាយតលើរាក ូ
តបៀវ េរ,៍ នងិរដឌបាល។ ទ២ី េនថេិខុ្នងិតយនដ ច្ណំាយតលើរាកតូបៀវ េរ,៍ នងិេ វធុ។ 
 ខ្).ច្ណំាយការាកកូាររាកតូលើរាកកូមចីក បុងនងិតរៅររតទេដដលបានផឋលដូលរូរតទេដដលបានតធវើជាលដគ(ូេ
មុន័ នមិ ថ)។ 
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 ៣.៣.ឱ្នភាពថវិកា 
ឱ្នភាពថវកួាគជឺាច្នំនួថវកួាដដលរដឌបានចាយតលើេច្ណូំល។ តហើយឱ្នភាពថវកួារននបីររតភទគ៖ឺ 
 ទ១ី. ការបតងក ើ រូបិយវ ទុ  
 ទ២ី. កមចីក បុងនងិតរៅររតទេ  
 ទ៣ី. ច្នំយួពីលដគរួអ្បកផថលលូនតទ វភាគ ីនងិ ពហភុាគ។ី 
៤.ការបគងកីតរបូយិវតថុនងិអតិផរណា 
 តៅតពលននឱ្នភាពថវកួាការបតងក ើ រូបិយវ ទុ(ការតបាេះពមុលុយុបដនទម)តដើមផីតធវើការទទូ ចូ្ណំាយនងិការតររើ 
រាេូពីការយកពនន។ 
៥.រុគទវអុីតាលីការផលីហ់ិរញ្ា ុបទានវរមាបរ់ទរទងថ់វិកាជាតិ 
 ចាបពីូទេវ េរ ៏្ ប ំ៨០ តេដឌកចិ្ ចអ្ុីតាលី តកើន្បរូហេ័ ដដលបានមកពីការេនេកំ បុងស្រេុកដ បានតោេះស្រាយ 
ឱ្នភាពានដរណៈនងិកតំនើនបំនលុានដរណៈយ៉ាងខ្េូុ។ដ ខាងរដឌផឋលហិូរញ្ដរផទនតដើមផីរទរទងឱូ្នភាពទងំ 
តនេះតាមរយៈឯកជន តោយអ្ភវិឌណរច្នាេមនុនហិរញ្ដ វ ទុររតទេ នងឹជួយទកទូញរាកេូនេពីំឯកជនតរច្ើនត ើង 
េរនបរូទរទងបំូណុលានដរណៈ។  ការតបើកច្ហំដផនកហិរញវ ទុបានជួយតេដឌកចិ្ ចឱ្យននលំហរូច្លូមួលធនកបុង 
ដខ្ ឧេភា ប្ ំ១៩៩០ នងិននការកា បូនទយឱ្នភាពារតពើពនន។  
៦.កំគណីនគវដាកិចចនិងការបគងកីតរបូយិវតថុរុគទវបា៉ា គីសាថ ន 
iv. ត ើររតទេបា៉ាគាីទ នបានជបូវបួ ថឱិ្យនភាពតោយារអ្វី ? 
កងវៈេម ទភាពតលើនតយបាយបនងិរគបរូគងរដឌតលើការច្ណំាយច្រនថអ្ ទររតយជនប៍គុ គលបានចាករូគឹៈយ៉ាងន ំ  
,ការច្ណំាយតៅតលើវេ័ួយការ រជា ចិ្ណំាយតលើការរាកតូរច្ើន(ជាបបំូណុល)។ 
៧.វិបតិតបំណុលគរៅរុគទវកនងុទវវតេរឆ៍្ន ំ៨០ 
 ឱ្នភាពទងំតនេះបានបង្វា ញយ៉ាងខាល ងំនាច្ងុេ វ េរ ៍្ ប ំ៧០ដល៨ូ០ ដំបូងរ ូវបានរទរទងតូោយហិរញ្ដបទនពី 
េំណាកធូននដនបរតទេតហើយអ្រតារឋូ ររាកតូ ើងលថល ។ទបីញ្ច បូ្ ប ំ១៩៩២ ររតទេបុិច្េុីច្បានររកាេថាខ្ លនួោប ន 
លទ នភាពេងបំូណុលតពលតនាេះលំហរូមួលធនកប៏ានផ្ទអ កដំតណើ ការដដរ។ដូច្តនេះការបរងួមេរតពើពននរ ូវតធវើទន ធមឹ 
ោប  នងិបញ្ចុ េះលថលរូបិយវ ទុ។ 
៨.ហិរញ្ាបទានតាមរយៈការគរុីរូវទ់នុបរមងុ 
 ការកមចីរាកពីូបរតទេ គជឺាការតររើរាេូទនុបរមុង ផឋលហិូរញ្ដបទនតដើមផីរទរទងឱូ្នភាពរូបិយវ ទុេរនប ូ
តឆលើយ បតៅនងឹភាពននអាេនប។ 

 
សបើសៅឱ្យសេស្េលាញស់បើសៅឱ្យសេរលកឹ 
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សមសរៀនទី៤  ទំនារទ់ំនងបោលនបយាាយបសដ្ឋរចិច 

 
 យ៉ាងណាមិញររតទេមួយដដលអាច្ឱ្យតេដឌកចិ្ ចដំតណើ រការលអបាន គអឺាស្រេ័យតលើការតរៀបច្នំវូតោលន 
តយបាយកបុងនងិតរៅររតទេ(ការនាតំច្ញនាចំ្លូ)នងិការផឋតលើហិរញ្ដរផទនតៅតពលដដលររតទេមួយននវបួ ថ ិ
ឱ្នភាពលនតេដឌកចិ្ ចរពមទងំការបំលាេូរឋូ រកលំណទរំងលូន ណិជជកមម។  
១.អវជីាគោលនគយាបាយគវដាកិចច? 
 គជឺាេកមមភាពដដលោកតូច្ញតោយរោឌ ភបិាលដដលរររពឹ ថក បុងវេ័ួយតេដឌកចិ្ ចជា និងិអ្នថរជា ។ិតហើយតោ
លនតយបាយបានរគបដណឋ បរូរព័ន នកណំ អូ្រតាការរាកនូងិថវកួារោឌ ភបិាលនងិតោលនតយបាយរបេូគណបកេ 
 +រុគភទននគោលនគយាបាយ 
តោលនតយបាយេទិរកមមន៉ា ររូតេដឌកចិ្ ចតោលនតយបាយ ណិជជកមម(កចិ្ ចរពមតរពៀង,ពននអាករ)តោលនតយបាយកំ
ដណទរមងរូរពននចាេូនយិ កមម (Regularize) តធវើឱ្យរ ឹមរ ូវតាមច្ាបតូោលនតយបាយតលើអ្ច្លនរទពយ(ដីេងផូធេះ 
ផ្ទល េ)ច្ាបតូលើការររគ ួររតជងតលើ ណិជជកមមតោលនតយបាយឧេាហកមម។ 
i.ត ើតគបតងក ើ តោលនតយបាយមនុដំបូងតគតៅររតទេណា? តហើយបតងក ើ អ្វីមនុតគ? 
 តោលនតយបានដដលបតងក ើ មនុដំបូងតគតៅររតទេ តអ្េេុីប តដើមផីយកមកអ្នវុ ថច្តំ េះតេដឌកចិ្ ចក បុងការរក 
ធននដនេរនបផូគ ផូគង។ូនងិបតងក ើ រូបិយវ ទុមនុតគតដើមផីឱ្យរោឌ ភបិាលអាច្ររមូលរូបិយវ ទុតាមរយៈការររមូលពនន 
ii.ដូច្តមឋច្ដដលតៅថាតោលនតយបាយន៉ា ររូតេដឌកចិ្ ច?តហើយននារៈេំខានដូបណាខ្លេះ?ច្រូពនយល?ូ 
 តោលនតយបាយន៉ា ររូតេដឌកចិ្ ចគជឺាការតរៀបច្តំថរភាពតេដឌកចិ្ ចជា ឱិ្យននលំនងឹរពមទងំតររើនវូបតច្ ចកតទេ 
ទតំនើបតាមបដិបទ។តហើយវាននារៈេំខានដូច្ជារទរទងបូរាួទ ន ការអ្ភវិឌណ នងិររតទេក ុពំងុអ្ភវិឌណេរនប ូ
តៅររ បិ ថ។ិ  
២.គោលបំណងននទនំាកទ់នំងគោលនគយាបាយគវដាកិចច 
iii.ត ើតោលនតយបាយទនំាកទូនំងតូេដឌកចិ្ ចតរៅររតទេននតោលបំណងអ្វី ? 
  +មានគោលបំណង 
ការផឋលហិូរញ្ដរផទនេរនបរូទរទងឱូ្នភាពារតពើពននការតរៀបច្កំារត ើងច្េុះលនអ្រតារឋូ ររាក(ូរូបិយវ ទុ)កដំណទ
រមងតូោលនតយបាយ ណិជជកមម នងិតោលនតយបាយកបុងស្រេុក។ 
 ២.១.អរតាុតូររូកន់គយាបាយរបូយិវតថុនងិសារគពីពនធ 

- វថិរកមម គជឺាររេិទ នភាពលនអ្រតារឋូ ររាកមួូយដដលរទរទងោូប តៅវញួតៅមក(ភាពនងឹនរ)។ 
 - ភាវបូនីយកមម ទផីាមូលបន័ទញិភាគហ នុនងិការទនំាកទូនំងផេពវផាយជាររពននតអ្ ិច្រ ូនចិ្ការអ្នវុ ថ 
តោលនតយបាយារ តពើពននគជឺាការតធវើឱ្យអ្រតាការរាកតូលើរាកបូតញ្ដើ តកើនត ើងនងិនាឱំ្យ រមូវការរូបិយវ ទុថយ 
ច្េុះតហើយម៉ាាងតទៀ វានាឱំ្យបតញ្ដើ ដដលនាឱំ្យឥណទនធនោរននលទ នភាពរទរទងេូកមមភាពតេដឌកចិ្ ចទផីារបាន។  
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 ២.២.គោលនគយាបាយរបូិយវតថុកនុងរុគទវនងិគវដាកិចចគរៅរុគទវ 
  តៅររតទេយូតហាគ ាល វ ើ ការបញ្ចុ េះលថលលនរូបិយវ ទុ គជឺាតហ ផុលលនអ្ ផិរណា ដដលបណាឋ លឱ្យបា តូៅ 
តេទរភាពលថល។  ច្ដំណកតៅររតទេន៉ា ត េុី  តបើកច្ហំរនវូតោនតយបាយនាតំច្ញរបេូរដឌ នងិននការររឈម 
មខុ្ច្តំ េះធនាោរកណាឋ លយ៉ាងតនេះតធវើឱ្យបរាួទ នតេដឌកចិ្ ចមួយដដលននការអ្ភវិឌណដផនកឯកជននងិការវនួតិយគ 
បរតទេ។  
 ២.៣. កំស្ណទរមងព់ាណិជជកមមនិងគវដាកិចចកនុងរវុក  
   ដំ ទរមងព់ា ិជជ មមរតូវបានសរមបសរមួលនឹងដោលនដោបាយដសដឌ ចិច បុងស្រសុ ។ ការបញជុ ះតម្មល 
របិូយវតទុនិងន្មឱំ្យម្ជលទនិំញពា ិជជ មមបានដ ើនដ ើងដត បុងរយៈដពលខ្ ល ីដេើយភ្ជវបូនីយ មមន្មចំលូ ក៏ានដ់តមាន 
បញ្ហា ដរចើន។ 
iii.ដតើ ដំ ទរមងព់ា ិជ មមដោលនដោបាយ បុងស្រសុ មានអ្វីខ្ លះ? 
  ) ររសិទ នភ្ជពម្នដោលនដោបាយពា ិជជ មម គសឺទិរភ្ជពម្នម៉ារ ូដសដឌ ចិចមានលំនឹង(រទឹសឋីវទិ)ូ ដាសេវី ដសើ  
(១៩៦៧-១៩៤៤៧)វធិាការ ដំ ទរមងព់ា ិជជ មមគអឺាស្រសយ័ដលើការបដរមបរមួលម្ជលនឹងពុំបានទទលូដជាជយ័ដទ 
(អាដមរ ិយ ពននរគបា់រដពើ)។  
 ខ្) ឥទ នពិលម្ន ដំ ទរមងព់ា ិជជ មមដលើច ូំលជវកិារ ដៅទសវតេរឆ៍ាប ៨ំ០ររដទសដ នោ៉បានដ្វើ ដ ទ 
រមង ់ដោយបដងើើនអ្រតពននមួយចនំនួដេើយច ូំលបានដ ើនដ ើង (ការវនិិដោគដរចើន) ។ 

 ការលបុបំបាតក់ារដលើ ដលងពននដដើមផបីដងើ ើនច ូំលពនន 
 ការបញជុ ះតម្មលរបិូយវតទុ (ជំរញុការន្មដំចញ) ប៉ុដនថការន្មចំលូនឹងរងដ់រោះ (អាា៊ន) ។ 

 ៤.១.ការវរមបវរមលួរបវស់ាថ បន័រដា 
  ទេំំម្នការសរមបសរមួលដោលនដោបាយម៉ារ ូដសដឌ ចិចគអឺាស្រសយ័ដលើការវតិថម្នររវតថាស្តសថ។ 
ការរគបរ់គងម៉ារ ូដសដឌ ចិចនឹងអំ្ណាចដលើររពននដោលនដោបាយដដលមានដៅ និង ដនលងការដបងដច ការទទ ួ
លខ្សុរតូវម្ផធ បុងរបសរ់ោឌ ភបិាលចដំ  ដសដឌ ចិចទផីារ រ សងួេិរញដ វតទុ។ 
 ៤.២.េំរនូនោរេស្មបេស្មលួ 
v.ដតើដគដច គរំមូ្នការសរមបសរមួលជាប៉ុន្មម ន?អ្វីខ្ លៈ? 
 ទី១ អ្ប   ំតដ់ោលនដោបាយដពញដលញមាននយ័ថាោ ្ន្មោរ ណាឋ លសទិតដៅដរកាមរបសរ់ដឌ 

 ការពា រ ៍ 
 ការវភិ្ជគបដរមបរមួលដោនដោបាយ 
 ការសដរមចរបសរ់ សងួ 

 ទី២ អ្ប   ំតដ់ោលនដោបាយពីរដោយោម នការសរមបសរមួលោប  
 ទី៣ អ្ប តណំាងដោលនដោបាយពីរដដលមានការសរមបសរមួលោប ជដជ រ ដេតផុល 
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៤.៣.អភិរកមតាមសាថ នភាពគវដាកិចច 
vi. ដតើរតូវដ្វើ ដំ ទរមង ់បុងស្រសុ ដចូដមថចដដើមផឱី្យមានការអ្ភវិឌ្ណម្នដសដឌ ចិច? 

 រតូវមានទនំ្ម ទ់នំងជាមួយររដទសដផេងៗដោយដសរ ើ 
 ដ្វើការពរងើ ដោលនដោបាយរគបា់រដពើពនន 
 មានអ្ប ដ ឹន្មរំរ បដោយគ ុ្ម ៌
 មានការពរងឹង ររពនន្ ន្មោរ 
 ការការចលូវនិិដោគដរចើនរគបវ់សិយ័ 

 បន្មធ បពី់ចបស់ង្រ្ងាគ មរគបប់ណាឋ លររដទសដលើស លដាស បានដ្វើការ ដ ទរមងម់្នររពននដសដឌ ចិចនិង
ដោល នដោបាយម្នការរគបរ់គងដៅតមររពននជមីដដលមានការររគតូររដជងដលើទផីារអ្នថរជាត។ិ 
ររដទសដដលសទិតដៅអ្នថរកាលពីដសដឌ ចិចដផនការរតូអ្នវុតថតមរដបៀបឯ ជន ដេើយរដឌមានន្មទសីខាន ់បុងការ 
ជំរញុការអ្ភវិឌ្ណដដលដផអ ដលើដោលនដោបាយរបសរ់ោឌ ភបិាល។ 
 ៤.៤.រុគភទននហិរញ្ាុបទានដើ 

-ដសីរផទានសងគម ចិច ជាររដភទដដីដលផថលដ់ោយរោឌ ភបិាលដៅឱ្យអ្ប វនិិដោគ(សេរោស្ំៗ )ព ួន្មយ 
ទនុ សរផទានរយៈដពលដវងរេូតដល៩់៩ឆាប ។ំ 

-ដសីរផទានដសដឌ ចិច ជាររដភទដដីដលផថលដ់ោយរោឌ ភបិាលដៅឱ្យររជាពលរដឌដដលមានជីវភិ្ជព រ ើរ  
ខ្ វះទជីំរ  សរមាបរ់រ បរបបរ សុី ដដលជារយះដពលខ្ ល។ី 
 

រវម់យួជាតិធាតមុយួាំន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
រ ៀបរ ៀងរោយសាស្រ្សាា ចា យ :  ឌី ចាន់រឌឿន                                                                                                      Tell 010 99 2006 

 

សេដ្ឋកិច្ចវិទា 
 

28 

 

   ជំពកូទី៣   គោលនគយាបាយរបូិយវតថុនិងហិរញ្ាវតថសុាធារណៈ 
 
   គមគរៀនទី១  បោលនបយាាយរូបិយវតថ ុ

 
  យទុ នាស្តាថ ចតដុកា រាជរោឌ ភបិាល មពុជា បុងដណំា ក់ាលទ២ី (សដមថច េុ៊នដសន រាជរោឌ ភបិាល មពុជា 
ម្ជងទ ី២៦ ដខ្ ញ្ហដ  ឆាប ២ំ០០៨)  សរបុរមួគដឺដើមផឱី្យមាននវូអាអ្វីដដលជាអ្ភបិាល ចិចលអ បុងដន្មះមាន៖ 
+ អ្ភបិាល ចិចលអមាន   ដំ ទរមង ់បុងវសិយ័សំខាន់ៗ  មានដចូជា ដំ ទរមងច់បាសប ់និងររពន័នយតុថិ្ ម ៌ដំ  
ទរំង ់រដឌបាលាធារ ៈ និង ដំ ទរមង ់ង មាល ងំររោបអ់ាវុ្ ។ 

 យទុធសាស្តសាត ចតគុកាណរជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាមាន៤ 
 ១.ការដលើ សធួយវសិយ័ សិ មម 
 ២.ការបនថាឋ រ ៍និង ាងដេោឌ រចន្មសមពន័នរបូវនថ 
 ៣.ការអ្ភវិឌ្ណវសិយ័ឯ ជន និងការងារ 
 ៤.ការ ាងសមតទភ្ជពនិងការអ្ភវិឌ្ណ្នធានមនសុេ 
+យទុ នាស្តសថចតដុកា  គដឺដើមផ ីដំ ើ ន ការងារ សម្ម ៌និងររសិទ នភ្ជព។ដេើយចតដុកា យទុ នាស្តសថនីមួយៗ 
មានមុំយទុ នាស្តសថ ៤ោ៉ងគ៖ឺ  
 +ចតគុកាណទី១ការគលកីវទយួវិវយ័កវកិមម 

 ការដលើ  មពសផ់លិតភ្ជព និងភ្ជវបូនីយ មម សិ មម  
  ដំ ទរំងដ់ី្ ល ីនិងដបាសសមាអ តមីន 
  ដំ ទរមងជ់លផល 
  ដំ ទរមងម់្រពដឈើ  

 +ចតគុកាណទី២ការបនតសីារន៍ិងកសាងគហដ្ឋា រចនាវមពន័ធរបូវនត 
 ការបនថាឋ រនិង  ាងដេោឌ រចន្មសមពន័នគមន្មគមន(៍ផលូវដោ  ផលូវទ ឹ និងផលូវអាកាស) 
 ការរគបរ់គង្នធានទ ឹ និងររពន័នធារាាស្តសថ 
 ការអ្ភវិឌ្ណវសិយ័ថាមពល 
 ការអ្ភវិឌ្ណបដចច វទិាពត័ម៌ានគមន្មគមន ៍

 +ចតគុកាណទី៣ការអភិវឌឍវិវយ័ឯកជន និងការង្វរ 
 ការពរងឹងវសិយ័ឯ ជន និងការទា ទ់ាញការវនិិដោគ 
 ការបដងើើតការងានិងការធាន្មល ខ ឍ ការងារលអជនូដល ់មម រនិងនិដោជិ  (Employee) 
 ការដលើ សធួយសេរោស្នុតចូ និងម្យម 
 ការដរៀបចរំរពន័នសវុតទភិ្ជពសងគមសរមាបម់ង្រ្នថើ បុគគលិ   មម រ 
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 +ចតគុកាណទី៤ការកសាងវមតថភាពនងិការអភិវឌឍធនធានមនវុេ 
 ការពរងឹងគ ុភ្ជពវសិយ័អ្បរ់ ំ 
 ការដលើ  មពសវ់សិយ័សខុាភបិាល 
 ការអ្នវុតថដោលនដោបាយសមភ្ជពដយនឌ្រ័ 
 ការអ្នវុតថដោលនដោបាយជាតរិរជាជន 

១.របូយិវតថ ុ
របិូយវតទុ គជឺាវតទុដដលដគទទលូាគ លជ់ាទដូៅ (Money) សរមាបច់ណំាយការទទូាតប់ំ ុល បុងបរបិទសងគម។ 
 មុខ្ងាររបសរ់បិូយវតទុ(រា )់មាន៖ 

  ១.មដ្ាបាយដោះដរូ 
  ២.ឯ តម្នគ នី 
  ៣.សថងោរម្នការសងរ់ា  ់
  ៤.  ំតត់ម្មល 
២.លកាណៈវំខានន់នគោលនគយាបាយរបូិយវតថ ុ
ដោលនដោបាយរបិូយវតទុគជឺាការផថលមួ់យដដលមាន រមិត(អ្តបិរមា)ដដលររតបិតថដិលើទផីារដផា េិររផទាន។ 
នឹងការបដញច ញរបិុយវតទុតមរយៈ្ន្មោរដដលមានផារភ្ជជ បជ់ាមួយ្ន្មោរ ណាឋ ល ដដលដគចាបដ់ផឋើមអ្នវុតថពី 
ស.ត.វ ទ១ី៩ ដដលមានបំ ងរ ារតម្មលរបិូយវតទុដោយដផអ ដលើសថងោ់រមាសសទុ ន។ 
 +គោលនគយាបាយរបូយិវតថមុានទរមងពីរ  
  ១.ដោលនដោបាយរបិូយវតទុកាតប់នទយ, 
   ២.ដោលនដោបាយរបិូយវតទុដបបបដងើើន។ 
៣.ការផគតផ់គងរ់បូិយវតថ ុ
 ការផគតផ់គងរ់បិូយវតទុគជឺាបរមិា របិូយវតទុសរបុ(ការគរទ ុ)ដដលមាន បុងដសដឌ ចិចដៅដណំា ក់ាលណាមួយ 
ចាបប់ាច។់ របិូយវតទុមានររដភទជា មូលរផទានបរ័ត (របិូយវតទុ មើល)់។ 
៤.តរមូវការរបូិយវតថ ុ
 តរមូវការរបិូយវតទុជាច ំង ់បុងទ ុោ រ់បិូយវតទុសរមាបដ់ររើរាស ់បុងទរមងជ់ារ ោសរ់ា ឬ់បដញជ ើ ្ន្មោរ 
ដដលរតូវបានការរា  ់ពីដរពាះតរមូវការរបិូយវតទុគរទ ុនវូតម្មល ដដើមផដី្វើចរាចរ ៍។ 
៥.ឧបករណគ៍ោលនគយាបាយរបូយិវតថ ុ
 ៥.១.គោលនគយាបាយអរតាការរូក ់

 ដោលនដោបាយអ្រតការរា រ់បិូយវតទុ 
 ឧប រ ៍ដោលនដោបាយរបិូយវតទុមានពីរគកឺារដររើរាសរមួមានដោលនដោបាយអ្រតការរា ក់ារ 

ផឋលេិ់រញដរផទាននវូមាន រមិត (ដោលនដោបាយដបើ ចេំ) អ្រតរឋូររា  ់។  
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ដោលនដោបាយអ្រតការរា  ់ជាភ្ជវបូនីយ មមដសដឌ ចិចនិងដោលដៅអ្ភវិឌ្ណនដ៍ោលនដោបាយេិរញដ វតទុ 
ដដលរររពឹតថជាមួយោប (អ្នថរការ ើ)រវាអ្ប សនេរំា និ់ងវនិិដោគនិ។  
 ទី១ ដោលនដោបាយអ្រតការរា  ់
 ទី២ កាតពវ ចិចទនុបរមុងនិងររតបិតថកិារដលើទផីារដសរ ើ 
 ៥.២.កាតពវកិចចទនុបរមងុនិងរុតិបតិតការទីផារគបីកចហំ 
 ជាឥ ទានដដលមាន រមិតអ្តបិរមាដដលជាទនុបរមុងដដើមផសីដរមចឱ្យបាននវូលទ នផលមួយ។ 
+គ ុវរិផតថមិ្នការដររើរាសទ់នុបរមុងដដលជះឥទ នពលដលើការផគតផ់គងរ់បិូយវតទុមាន៖ 

- កាតប់នទយសកាឋ នពុលម្នការផថល ់មចីដដល្ន្មោរបានោ  ់េិំតររតបិតថកិារម្នររមពន័ន 
- មាន មមសិទ នឯ ជនមួយដៅ បុង្ន្មោរ 

+បុនេិរញដរផទាននិងបុនអ្រផហារជាដរគឿងដលើ ទ ឹចតិថ្ ន្មោរពា ិជជ មម បុងការផថលឥ់ ទានតមមដ្ា 
បាយពីរោ៉ងគ ឺ
 ១.មូលនិ្រិតូវបានផឋលជ់ាតម្មលទាបជាងអ្រតតម្មលដ ល្ន្មោរបងរ់ា ប់ដញដើ ។ 
 ២.លទ នភ្ជពម្នទនុបរមុងអាចបដងើើនសមតទភ្ជពរបស់្ ន្មោរផឋល ់មចីបដនទម។ 
៦.លហំរូរបូិយវតថុកនងុគវដាកិចចគបីកចហំ 
 លំេូររបិូយវតទុ បុងដសដឌ ចិចដបើ ចេំដ ើតដ ើងដោារការឱ្យសេរោសខ្ ចមូីល្នពីបរដទសដោយដសរ ើ។ 
ដោលនដោបាយរបិូយវតទុ បុងស្រសុ បដងើើតមានអ្តផិរណារតូវមានការទទូាតអ់្រតរឋូររា ដ់ដើមផរី ាលំនឹងម្ជល 
ដសដឌ ចិច បុងនិងដរៅររដទស។ ពា ព់ន័នជាពិដសសដន្មះគរឺរដទសដដលបានដបើ គ នីមូល្ន បុងបរមិា ដ ៏
ដរចើនដដលតរមូវការរបិូយប ័បរដទស។  
 ៦.១.ការវរមបវរមលួឧបករណគ៍ោលនគយាបាយ 
 ដៅសេរដឌអាដមរចិ  និងអា ឺមង៉ បានរ ារលំនឹងម្នរបិូយវតទុដដល  ំតដ់ោយរ ុមររឹ ាទនុបរមុងម្ន 
សេពន័ន។ មាននយ័ថា្ន្មោរ ណាឋ លមានសវយ័ភ្ជព បុងការទញិល មូ់លបរ័តរោឌ ភបិាល។ 
 ៦.២.យនតការកំណតអ់រតាុីូររូក ់
 យនថការអ្រតរឋូររា  ់ ំតដ់ៅដលើទផីារតមតរមូវការម្នការផគតផ់គងរ់បិូយវតទុ។ ទាងំដនះអាចដបងដច ជា  
តថ រយៈដពលដវង, ម្យម និងរយៈដពលខ្ ល។ី  

 រយៈដពលដវងដដលមានឥទ នពិលដលើអ្រតរឋូររា  ់ 
 រយៈដពលម្យមដដលផ្ទល សរ់ថូរតរមូវការនិងការផគតផ់គងរ់បិូយវតទុរមួមាន គរនីចរនថ ,គរនីមូល្ន,អ្រត 

ការរា ។់  
 រយៈដពលខ្ លកីារផ្ទល សរ់ថូរតរមូវការនិងការផគតផ់គងរ់បិូយវតទុជា តថ ចតិថាស្តសថ (ឈមួញរឋូររា )់ 
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   គមគរៀនទី២   ក្ទឹសដនីនអ្ក្ាបដរូក្ារ់និងទីផ្សាររូបិយវតថ ុ
 
១.រទឹវីីននអរតាុីូររូក ់
 ១.១ រទវឹីីពាណិជជកមមកណំតអ់រតាុីូររូក ់
 ជាអ្រតរឋូររា រ់បសរ់រដទសមួយបងាា ញពីតម្មលរបិូយវតទុររដទសដន្មះដ្ៀបនិងរបិូយប ័តបរដទសបងាា ញឱ្យ 
ដងឹនិងមួយឯ តរបិូយវតទុមានតម្មលដសមើនឹងប៉ុន្មម នដបើដ្ៀបនឹងរបិូយប ័ត បុងស្រសុ ។ 
 ដបើតម្មលន្មចំលូដលើសតម្មលន្មដំចញអ្រតរឋូររា និ់ងដ ើនដ ើង(រា ដ់េើម) ដពលរា  ់បុងស្រសុ ដេើមដន្មះដ្វើ 
ឱ្យម្ជលទនិំញន្មដំចញកានដ់តចះុដថា សរមាបក់ារល ដ់ៅបរដទស ចដំ  ឯទនិំញន្មចំលូវញិកានដ់តម្ជល។ 
 ១.២.រទវឹីីវមមលូននកមាល ងំទញិ 
  គជឺាអំ្ពីលំនឹងអ្រតរឋូររា រ់យៈដពលដវងដោយដ្ៀបដលើ  រមិតម្នម្ជលរបសរ់រដទសពីរ។ ដបើររដទសអា 
ដមរ ិល ដ់ររងមូយលីតម្មល១$ ដន្មះដៅររដទសដខ្ មរគលឺ ត់មអ្រត រថូររា ១់$ដសមើរ ៤០០០ដរៀល/១$។ 
 ឧទាេរ ៍ 
ររសិនដបើកាបូបាព យដៅសេរដឌអាដមរ ិមួយម្ជល ១០ដាុសល រ ដេើយដៅ មពុជាការបូបាព យតម្មល៤០.០០០ដរៀ 
លដន្មះអ្រតរថូររា ដ់រៀលនិង ដាុសល ររតូវដសមើ 

40.000
4.000 / $

10
E R  មាននយ័ថារគបទ់និំញដដលបានល  ់

ដៅទ ីដនលងដផេងៗោប ដតតម្មលដសមើរោប ដបើល ដ់ៅសេរដឌអាដមរ ិ ៥$ ដន្មះដៅស្រសុ ដខ្ មរគដឺសមើរ ២០.០០០៛ ។ 
ដោយមិនគតិពីដសវាដ ឹជញជូ ន និងពនន ន្មចំលូឫន្មដំចញដេើយទនិំញអ្វី អ៏ាចយ ដៅល ប់រដទសបានដដរ។ 

 ១.៣.រទវឹីីរបូយិវតថកុណំតអ់រតាុីូររូក ់
 រទឹសឋីរបិូយវតទុ  ំតអ់្រតរឋូររា ម់ានដចូជា៖ 

 ការដររៀបដ្ៀបតម្មលរបិូយវតទុររដទសពីរ 
 អ្រតរឋូរា រ់តូវដ្ៀបនិងឥទ នពិលម្នការន្មដំចញន្មចំលូ 
 អ្រតរឋូររា ដ់ ើនដ ើងដន្មះដ្វើឱ្យលយុ បុងស្រសុ ធាល  ច់ះុ 
   ំតប់រមិា ម្នតរមូវការផគតផ់គងា់ចរ់ា  ់
 ររតបិតថកិារាចរ់ា ផ់គតផ់គងរ់យៈដពលដវង 
   ំតត់ម្មលទនិំញទដូៅនិងអ្រតរឋូររា  ់

 ១.៤.វមតលុយរទពយវមបតិត 
 ជាការ  ំតដ់ៅអ្រតរឋូររា ត់មការផគតផ់គងាចរ់ា  ់បុងររដទសដ ើនដ ើងដ្វើឱ្យអ្រតការរា ធ់ាល  ចះុ 
ដន្មះន្មឱំ្យតរមូវការរបិូយប ័ត បុងររដទសពុំសវូមាន ដបជាដៅចាបយ់ របិូយវតទុអ្នថរជាតឬិបរដទវញិ។ 
ដន្មះនឹងន្មឱំ្យជញជ ី ងព ិជជ មមមានល ខ ះវជិ ជមាន ដេើយអ្រតការរា ធ់ាល  ច់ះុ។ 
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២.ទីផារបូិយបណ័ណ នងិអរតាការរូក ់
  ទផីារបិូយប ័តជាទផីារបុគគល រ ុមេុ៊ន ្ន្មោរទញិនិងល ន់វូរបិូយប ័ត។ ដដើមផបីានរបិូយប ័តរ ុមេុ៊ន 
រតូវដៅទញិដៅតម្ន្មោរពា ិជជ មម និង ដនលងរឋូររា ឯ់ ជន ដេើយអ្រត រឋូររា រ់តូវដតដររររួល។ ដដើមផ ី
ដ្វើឱ្យបរមិា តរមូវការនិង ការផគតផ់គងរ់បិូយប តមានតលុយភ្ជពនិងោប  ដដលមិនមានបដរមបរមួលដន្មះ្ន្មោរ 
ព ិជជ មមរតូវមចីលយុពី្ន្មោរ ណាថ លវញិ។ 
 ២.១. អរតាុីូររូកក់នងុការទទូាតភ់ាល មៗនិងកនងុការទទូាតគ់ៅនថៃមខុ 
 រាលក់ារទទូាតនិ់ងទទលួរបិូយប ័តរតូបឱ្យរយៈដពលពីរម្ជង ដរកាយពីបានរពមដរពៀងោប រចួ។ អ្រតរឋូររា ម់ាន 
ន្មទ ីបុងការអ្ភវិឌ្ណររដទសនិងទនំ្ម ទ់នំងដសដឌ ចិចទាងំ បុងនិងដរៅររដទស តមរយៈពា ិជជ មមរយៈដពលខ្ ល។ី 
 ឧទាហរណ១៍  

  E ជាអ្រតរថូររា  ់ដដើមផបីាន១$ ដគរតូវចណំាយ៤២០០៛ ដន្មះ 4200
4200 / $

1$
E R   

 បុងការវនិិដោគមួយដដលដដល  ំតត់មតរមូវការដដលដររើអ្រតរថូររា ទ់ទូាតដ់ៅម្ជងមុនចាបពី់១ដខ្ដៅ៦ដខ្ ។  
 ឧទាហរណ២៍ 
  ដាស  ចាន ់រតូវទទូាតទ់និំញជាាចរ់ា  ់ដរៀល៤០០០ាសនដរៀល  បុងរយះដពលបីដខ្ខាងមុខ្ ។ ដោយអ្ 
រតការរថូររា ៤់០០០៛/$ ដន្មះោតរ់តូវចណំាយអ្ស ់១.០០០.០០០$ ។ ដតររសិនដបើអ្រតរថូររា ធ់ាល  ច់ះុរតឹម  
៣.៥០០៛/$ ដន្មះដាស  ចាន ់និងរតូវចណំាយ ដត១.១៤២.៨៥៧.១៤$។  ដដើមផ ីុឱំ្យមានហានិភយ័ដនះ ដយើយអាច 
វនិិដោគតម ចិចសនា(Hedging) ដោយមានតម្មលរថូររា ដ់ជរ ដដលទទូាតជ់ារា ដ់រៀល ដទាះជារបិូយប តដាុសល រ 
ចះុឫ  ដ៏ ើង។ 4000000

1,000.000 / $
4000

E R   
ោ៉ងណាមិញដបើរោឌ ភបិាលសរមាចច់តិថដបាះរា ប់ដនទមទ ុសរមាបច់ណំាយ ដន្មះឈមួញបានទទលូដ ឹំ ដទាះបី 
ជាមិនទានច់រាចរ ៍ដដ៏ោយ ដតនិងមានការដ ើតដ ើងនវូអ្តផិរណា ។     
ដចូដនះឈមូញនិងបដញច ញរបិូយវតទុជាតជិបដ ថើ រៗ ដដើមផផីថូរយ រា ដ់ាុសល រអាដមរ ិ ដ្វើឱ្យរា ដ់េើមភ្ជល ម។  

 ២.២.ជញ្ជ ីងទទូាតន់ិងអរតាុីូររូក ់
 អ្រតរឋូររា គ់ជឺាតម្មលរបសរ់បិូយប ័តមួយដ្ៀបដៅនិងរបិូយប ័តររដទសដម៏្ទដទៀត។ ជញជ ី ងទទូាត ់ជាការ  
រតស មមភ្ជពណា ិជជ មមរបសរ់រដទសមួយដលើទនិំញដសវានិងរទពយស មមេិរញដ វតទុជាមួយនិងពិភពដាស ។  
ឧទាេរ ៍    បុងការទនំ្ម ទ់នំងព ិជជ មមអាដមរ ិជាមួយនិង ជប៉ុន ររសិនដបើអ្រត រថូររា ដ់យន៉ដ្ៀបដៅនិង 
ដាុសល រដ ើនដ ើង ដន្មះជប៉ុននឹងកាតប់នទយការន្មចំលូទនិំញពីសេរដឌអាដមរ ិ និងបដងើើនការន្មដំចញដៅសេរដឌ 
អាដមរ ិវញិ។ 
 និយមនយ័ ជញជ ី ទទូាតជ់ាការ តរ់តស មមភ្ជពព ិជជ មមរបសរ់រដទសមួយដលើ ទនិំញ ដសវា មម រពមទាងំ 
រទពយស មមេិរញដ វតទុជាមួយនិងររដទសដម៏្ទដទៀតដលើ ពិភពដាស  ដដលមានការ តរ់តដទ វភ្ជគនីវូគ នីដដល 
តណំាងឱ្យររតបិតថកិារដសដឌ ចិចដដលបានដ ើនដ ើង។ ដន្មះរាលររតបិតថកិារពា ិជជ មមអ្នថរជាតរិតូវដត រតទាងំ 
សងខាង ឥ ទាន (Credit) និងឥ ពនន (Debit) ម្នគ នីជញជ ី ទទួាតដ់េើយផលបូ ទាងំពីរតូវដតដសមើោប  ។ 
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 +គណនីរមូមានគណនទីំនិញ 
- គ នីដសវា ជាស មមភ្ជព ជាបព់ា ព់ន័នពា ិជជ មម និងដសវាដ្វើររតបិតថកិារជាមួយបរដទស ដទសចរ ៍ 

សយូារម្ជលដដើមររតបិតថកិារ ចនំ្មយធាន្មរ៉ាបរ់ង។  
- គ នីច ូំល វនិិដោគ  គជឺាការវនិិដោគរបសស់េរោសដ្វើររតបិតថកិារជាមួយបរដទស ។ 
- គ នីដផធរឧបដតភ្ជគ ី គជឺាការផថលរ់បសភ់្ជគមួីយដៅភ្ជគមួីយដទៀត (អំ្ណាច ដា្ននិវតថន)៍       

ឧទាេរ ៍ 
មានអ្ប ដោជិ ជនដខ្ មរមាប  ដ់ៅសេរដឌអាដមរ ិដផញើរា ម់ ឱ្យរគួាររបសខ់្ លនួដៅ មពុជាដន្មះជាការដផធរ ឧបដត 
ភ្ជគ ីដពាលគជឺញជ ី ងទទួាតរ់បសស់េរដឌអាដមរ ិ តរ់តលំេូដចញម្នមូល្នដោយពុំមានទទលួអ្វីជា ងទទូាត ់
ដ ើយ។  
 ២.៣.ទំនាកទ់ំនងរ់វាងអរតាុីូររូកន់ិងជញ្ជ ងីទទួាត ់
 អ្រតរឋូររា ម់ានការដររររួដោយារបរមិា តរមូវការ និងការផគតផ់គងាចរ់ា ដ់ដលចរាចរ ៍ដលើទផីារ 
ដេើយវាមានឥទ នពិលោ៉ងខាល ងំដលើ្រុ ចិចពា ិជជ មមនិងជញជ ី ងទទួាត។់ជញជ ី ងទទួាតជ់ារបាយការ ៍ដដលររមួលផឋុ ំ 
ទនិបនយ័ទាងំអ្សម់្នគ នីចរនឋរនិងគ នីមូល្នរបសរ់រដទសម្នដណំា ក់ាលារដពើពនន ដោយរលិំចសមត ុ
លយ ការបរដិចឆទ។ 
ឧទាហរណ ៍សេរដឌអាដមរ ិ បានន្មដំចញរា ដ់ាុសល រសរមាបទ់ផីារបរដទសដដើមផទីទួាតត់ម្មលទនិំញដេើយជា 
មួយោប ដន្មះដដរ ការន្មដំចញរបសស់េរដឌអាដមរ ិ បដងើើនឱ្យមានតរមូវការអ្រតរថូររា ប់រដទសដដើមផរីថូររា  ់
ដាុសល រសរមាបទ់ទួាតទ់និំញ ។  
៣.ការរុកតួរុស្ជងជាអនរីជាតិនិងអរតាុីូររូក ់
 ជាគ នីចរនឋរ គជឺាផលបូ ម្នជញដីពា ិជជ មម ជញជ ី ងដសវារា ច់ ូំល (ម្ជលឈាូលផលូវអ្នថរជាត ិម្ជលឈាូលដ្វើ 
ដដំ ើ រ  ដសវា ពំងុដផរដដលទទូាតដ់ៅឱ្យអ្និវាសជន)  ដសវាាងសង ់(ការទទូាតឱ់្យអ្ប ដ ៉ការដៅតមគដរមាង)។ 
 វនិិដោគបរដទស មានន្មទសំីខានណ់ាសស់រមាបដ់សដឌ ចិច ដតវា ជ៍ះឥទ នពិលដៅដលើអ្រតរថូររា ដ់ដរ ដដល 
មានការរថូរពីរបូបីយប តមួយដៅមួយដទៀត។ ដចូដនះ ជញជ ី ទទូាត ់ឫសមតលុយរមួ ដសមើនឹងសមតលុយគ នី 
ចរនថបូ  និងសមតលុយមូល្ន(ការបដងវវនិិដោគឯ ជន)។ 
 ៣.១.មលូដ្ឋា នមា៉ា រកូគវដាកិចចនិងអរតាុីូររូក ់
 ការផគតផ់គងរ់បិូយវតទុគអឺ្រតរឋូររា  ់បុងដណំា ក់ាលនីមួយៗអាស្រសយ័ដលើវដថ្ រុ ចិច។ ដបើ បុងវសិយ័ស លភ្ជវបូ 
នីយ មមដសដឌ ចិចររសិនណាការន្មដំចញរបសរ់រដទសមួយមានចនំនួដ ើនដ ើងដន្មះមាននយ័ថាររដទសមួយដទៀ
តរតូវន្មចំលូ។  
ឧទាេរ ៍ការន្មចំលូសមាា រះចដំ  ឯ ដ ើ នរា ច់ ូំលរបសព់លរដឌនីមួយៗជំរញុឱ្យការន្មចំលូទនិំញដររើ
រាសកាន ់ដតខាល ងំដ ើង។  បុង រ ីដនះ អ្រតរថូររា ម់ាននិន្មប ការធាល  ច់ះុ ដោយារដតមានឱ្នភ្ជពជញជ ី ង 
ទទូាតនឹ់ងន្មមំ នវូការកាតប់នទយផលិតផល បុងស្រសុ នឹងកាតបនទយការន្មចំលូ។  
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 ៣.២.អរតាការរូកន់ិងអរតាុីូររូក ់
 តរមូវការរបិូយវតទុដដើមផវីនិិដោគ គអឺ្រតការរា ប់ដញដើ ដលើទផីាររបិូយវតទុនិងបដញដើ រា ដ់ដលផឋលរ់ា  ់ម្រម 
ដរចើន ដដលសរមាបវ់និិដោគរយៈដពលខ្ ល។ី 
 ៣.៣.តនួាទីអរតាុីូររូកក់នុងការអភិវឌឍគវដាកិចច 
  ) ផលបះ៉ពាលដ់ៅដលើដសដឌ ចិចដរៅររដទសមាន 

 អ្រតរឋូររា ម់ានឥទ នពិលដលើទនំ្ម ទ់នំងដសដឌ ចិចតមរយៈពា ិជជ មម 
 ការដររររួលអ្រតការរា និ់ងតម្មលទនិំញ 
 អ្រតរឋូររា ម់ានឥទ នពិលដៅដលើលំេូរដចញ 

 ខ្) ផលបះ៉ពាលដ់ៅដលើដសដឌ ចិច បុងររដទសមាន៖ 
 ការដររររួលអ្រតរឋូររា  ់
 សនធុះដ ើនដ ើងម្នការផគតផ់គងរា  ់
 ការធាល  ចះុម្នរបិូយវតទុ 

 ៣.៤.រុពន័ធរបូយិវតថុអនតរជាតិ 
ររពន័នរបិូយវតទុអ្នថរជាតជិាបទបញដតថ ិឧប រ ៍រដបៀបរបប និងការចាតដ់ចងដដើមផទីទូាតម់្ជលអ្នថរជាត។ិ 
 អ្រតរឋុររា ដ់ជរនិងដ ើងចះុ 
 ររពន័នចងភ្ជជ បដ់ តរមូវ 
 ររពន័នអ្រតរឋុររា អ់្ដ ឋ តមាន  ំត ់
 ររពន័នអ្រតរឋុររា ដ់ោយដសរ ើ(តមររដភទរទពយសមផតថ)ិ 
 ររពន័នយ មាស 
 ).ររពន័នយ មាសជាសឋងោ់រ (១៨៨០-១៩៥១) 
ដដំ ើ រការយ មាសជាសឋងោ់រពីឆាប ១ំ៩៨០ដល១់៩១៤ ។ដេើយដៅឆាប ១ំ៩១៤ដ ើតសង្រ្ងាគ មដាស ដលើ ទ១ីដ ើត 

ដ ើងររពន័នយ មាសជាសឋងោ់ររតូវបានបញច ប។់  
 ខ្).ររពន័នយ មាសនិងរបិូយប ័តជាសឋងោ់រ 
 ដរកាយសង្រ្ងាគ មដាស ដលើ ទ២ី១៩៤៤ សេរដឌអាដមរ ិចរ ភពអ្ងដ់គលស និងររដទស៤២ដរៀបចសំនបិសីទដៅ 
រររតីវិដូររពន័នអ្នឋរជាត)ិ។ 
 គ).មេនថរាយម្នររពន័នរររតីនិវដូសេរដឌអាដមរ ិយ រា ដ់ាុសល រ ដរូជាមាស តម្មល៣៥ដាុសល និងរា ដ់ាុសល  
អាដររើរាសដ់លើអ្នថរជាតដិេើយបដញជ ើ រា ដ់ាុសល ផឋលក់ាររា ផ់ធុយពីមាសដដលមិនផឋលក់ាររា ។់ 
 ឃ).អ្រតរឋូររា ដ់ជរអ្រតរឋូររា ដ់ជរអាចដជៀសការដ ើងចះុម្នអ្រតរឋូររា រ់រចាមំ្ជង ដលក់ារវនិិដោគទនុ 
រពមទាងំផលិត មម។ 
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 គមគរៀនទី៣   ក្បព័នធសំបយាគរវាងអ្ក្ាបតរូក្ារ ់

  
១. រុពន័ធអរតាុតូររូកវ់ំគយាគ 
 ១.១. ចគនាល ោះការគ ីងចោុះននអរតាុតូររូក ់
 ដតើររពន័នអ្រតរថូររា សំ់ដោគដជរនិង អ្រតរថូររា ឥ់ដជរមាននយ័ដចូដមថច? 
ឧទាេរ ៍ ររពន័នរររតីនិវដូអ្នញុ្ហដ ឱ្យអ្រតរថូររា ដ់ ើងឫចះុ បុងចដនលះមួយភ្ជគរយដលើឫដរកាមតម្មលរបូបីយវតទុ 
 ១.២. រុពន័ធចងភាជ បអ់ាចស្កតរមូវបាន 
  ដដើមផដី តរមូវឱ្នភ្ជពជញជ ី ងទទូាត ់ឫ ដំ ើ នម្ជលរបិូយវតទុឱ្យដ ើងដដើមផដី តរមូវភ្ជពដលើស។  
 ១.៣. រុពន័ធចងភាជ បរ់លនូ 
  គអឺ្នញុ្ហដ តឱ្យម្ជលរបិូយវតទុអាចដររររួល(ដ ើងឫចះុ) បនថិចៗតមដណំា ក់ាលៗ ។  
 ១.៤. រុពន័ធអរតាុតូររូកអ់ស្ណីកមានការរគបរ់គង 
 ដតើររពន័នអ្រតរថូររា អ់្ដ ឋ  មានការរគបរ់គងដចូដមថច? 
  ររពន័នអ្រតរថូររា អ់្ដ ឋ  មានការរគបរ់គង តរមូវឱ្យ្ន្មោ ណាឋ លមានភ្ជរ ចិចដ្វើអ្នថរាគមនដ៍ៅដលើ 
ទផីាររថូររា  ់(អ្រតរថូររា រ់យះដពលខ្ ល)ី និងនិន្មប ការ(អ្រតរថូររា រ់យះដពលដវង)។ អ្នញុ្ហដ តឱ្យម្ជលរបិូយវតទុអ្ 
ដ ថ  ដោយដសរ ើដៅតមាទ នភ្ជពទផីារ(អាស្រសយ័ដៅនិងតរមូវការម្នការផគតផ់គង)់្ន្មោរ ណាឋ លជាអ្ប ដ ដររ 
អ្រតរថុររា ។់  និងនិន្មប ការដ ើងឫចះុរបសទ់ផីារ។  
 ១.៥.រុពន័ធអរតាុតូររូកអ់ស្ណីកគដ្ឋយគវរើ 
 ដតើអ្រតរថូររា រ់តូវបាន  ំតដ់ោយាអ្វី? 
  ដ ថ  ដោយដសរ ើគអឺ្រតរថូររា រ់តូវ  ំតដ់ោយតរមូវការការផគតផ់គងរ់បិូយវតទុដៅតមាទ នភ្ជពទផីា។ 
 បុង រ ីដនះរោឌ ភបិាល បានដ្វើអ្នថរាគមន ៍និងដ្វើឱ្យ្ន្មោរ ណាថ លអាចដឆលើយតបោ៉ងមានររសិភ្ជព។ 
២. ការគផ្ដត តការយកចតិតទកុដ្ឋកគ់ៅគលីគោលនគយាបាយអរតាុតូររូក ់
  គជឺាដផនការស មមភ្ជពរបសរ់ោឌ ភបិាល រតូវបាន  ំតទ់ ុដដើមផរីគបរ់គង រមិតអ្រតរថូររា ម់្នរបិូយ 
ប ័តអ្នថរជាតបិរមុងដដលតមើលទ់ ុដោយ្ន្មោរ ណាឋ ល និង ដដើមផទីញិរបិូយប ័ត។  
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គមគរៀនទី៤   ហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ 

១.គវចក្ដតគផីើម 
 គជឺាការសិ ាអំ្ពីថាដតើវសិយ័រដឌបាល (េិរញដរផទាន) ការអ្បរ់សំខុ្ភ្ជព សនថិសខុ្ ការដ ឹជញជូ ន។ េិរញដ វតទុ 
ាធារ ះគជឺាស មមភ្ជពនិង មដ្ាបាយេិរញដរផទានទាងំអ្សរ់បសរ់ដឌ។  
I.ដតើររដទម្នការយ ពនននិងការររមូលពននមានល ខ ះដចូដមថច? 
 ការយ ពននគដឺដើមផយី ដៅដបើ រា ដបៀវតថដលម់ង្រ្នថើរដ ឌនិងយ ដៅដររើរាសដ់លើសរមាបផ់លររដោជនរ៍មួ 
ដដលមិនបំដរ ើឱ្យបុគគលណាមាប  ដ់ ើយ។  The taxes salaries for government officials and public health 

service the poo។ 
 +រុគភទពនធស្ដលរតវូយកគដ្ឋយពនធដ្ឋរ 
  ១.ការដបើ រា ដ់បៀវតន ៍(salaries) 
  ២.ការល ដរូរ សុី  
  ៣.ដលើដី្ ល ីនិងផធះ 
  ៤.ផលរបប 
  ៥.រា ច់ដំ ញ ( INCOM) 
២.គោលនគយាបាយសារគពីពនធ 
 +ថវិការមានតនូាទ ី

- ផគតផ់គង 
- ដបងដច  
- ដសទរភ្ជពវបូនីយ មម 
- ជវកិារជាលិខ្គិតយិតុថ ិ

 ដចូដនះជវកិារជាឧប រ ៍មួយោ៉ងសំខានស់រមាបដ់្វើអ្នថរាគមនដ៍លើដផា ដោលនដោបាយ ម៉ារ ូដសដឌ ចិច 
និងជាចងើូតតរមងទ់សិ បុង ចិចការណាដដលដសដឌ ចិចទផីារខ្ វះចដន្មល ះរពមទាងំមិនដដំ ើ រការររ បដោយររសិទ ន ិ
ភ្ជព និងចរីភ្ជព។  
 +គោលនគយាបាយសារគពីពនធមានពីរយា៉ា ង 
  ទ១ី ការ  ំតច់នំ្មយ ជវកិារដដលបានអ្នមុត័(ដោធា, ដ្វើផលូវជបល,់ សខុ្ភ្ជព) 
  ទ២ី ការ  ំតអ់្នវុតថវ ិ្ ចី ូំលនិង ចនំ្មយ(យ ពន័ន, េិរញដរផទាន) 
៣.វិធានចាបថ់វិកាគៅកមពជុា 
 ៣.១. ថវិការរុាំំឆ្ន  ំ
 ជវកិារជាតរិតូវបានអ្នមុត័សរមាបរ់យះដពលមួយឆាប  ំដោយាទ បន័និតរិផញដតថ ិ។ ចដំ  រយះដពល២ដៅ៣ 
ឆាប  ំនិងដៅដល៥់ឆាប  ំវាមមានការលំបា  បុងការរតូតពិនិរតដោយដររើរយះដពលយរូនិងោប នររសិទ នភិ្ជព។  
 ដោលការជវកិារររចាឆំាប  ំរតូវបានអ្នមុត័ដោយាទ បន័នីតបិញដត(ិរដឌសភ្ជព) និងអ្នតុថនា៍ទ បន័និតរិរតបិតថ ិ
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(រោឌ ភបិាល) ។ 
  ) ឥ ទានអ្នញុ្ហដ តបដនទមសរមាបរ់យះដពលតចិជាងមួយឆាប  ំ
អ្នវុតថជវកិាររាចាឆំាប មំាន ងវះខាតឥ ទាន ាទ បន័និតរិរតិថអាបដនទមឥ ទាន។  

- ការអ្នវុតថចបាសបេិ់រញដ វតទុដ តរមូវ ន្មយ រដឌមង្រ្នថើអាចដសាើសុំរដ ឌសភ្ជ ដដើមផអី្នមុត័ជវកិា េិរញដ វតទុ 
ជវកិារររចាឆំាប បំដនទម ឫបនទយ។ 

- ការបដនទមឥ ទានដោយរោឌ ភបិាលផ្ទធ ល ់
 រ ីមានការចាបំាចន់្មធ ន ់និងដដើមផបីដរមើផលររដោជនជ៍ាតរិោឌ ភបិាល បដនទមឥ ទាន រតូវឆលងកាតដ់ោបល ់
យលរ់ពមពីរដឌសភ្ជ ដេើយរោឌ ភបិាលរតូវដ្វើរបាយការបញ្ហជ  ច់បាសសា់សសជ់នូសភ្ជ។ 
 ខ្) ឥ ទានអ្នមុត័បដនទមសរមាបរ់យះដពលដរចើនជាងមួយឆាប  ំ
 + អំពីចំណូល 
  ការររមូលច ូំលារដពើពនន ដដលអ្នញុ្ហដ តឱ្យររមួល បុងល ខខ្ ឍ និងតមដបបបទស្រសបតមចបាសបេិ់ 
រញដ វតទុ និងដោយនិត ិមមរពមទាងំបទបញ្ហជ ដដលមានជា្រមាន។  
 +ពីចណំាយ 

- ចណំាយជាចរនថ - ចណំាយជាមូល្ន  - ចណំាយដលើដសវាការររំដាសះបំ ុល  
 ៣.២. ថវិកាស្តមយួ 
 ជាដកាលការ ៍ជវកិារដតមួយនិងសរបុ  ដោលការ ៍ដតមួយដនះគជឺាផលបូ ម្នសមាសធាតទុាងំអ្ស ់ទាងំ 
ខាងច ូំល ទាងំខាងចណំាយ ដោយមិនមានការកាត ់ងដ ើយ  បុងដដំ ើ រការវមិជឈការេិរញដ វតទុបដងើើនជវកិារ 
រាជធានី ដខ្តថ រ ុង ស្រសុ  ខ្ ឍ  ជវកិាឃុំសងាើ ត ់ឫជវកិាររ ុមេុ៊នរដឌដដលជានិតបុិគគលជវកិាម្នវទិាាទ នឬា ល 
វទិាលយ័ដដលដបើ បដរងៀនយ រា (់ាាសឯ ជន) នឹង ដ្វើឱ្យមានការកាតប់នទយច ូំលនិងចនំ្មយជវកិារដឌ។  
 + គោលការណឯ៍កភាពថវិកាផតលគ់ណុវមបតិត 

- អាចឆលុះបញ្ហច ងំឱ្យដឃើញចបាសសន់វូតលុយភ្ជពជវកិា 
- ការររមូលផថុ ំដលើឯ ារដតមួយ 
- ទបា់ើ តក់ារអ្នវុតថគ នីខាងដរៅជវកិា(រដឌសភ្ជ)  

 ៣.៣.គោលការណឯ៍កគទវននថវិកា 
ជវកិាររតូវបានផថលដ់ៅឱ្យរ សងួ ាទ បន័រដឌ និងាទ បន័ាធារ ះសរមាបរ់រតបិតថកិារជា ា់ស ។់  
 +ការស្បងស្ចកឥណទានជាពីរ 
  ទ១ី ឥ ទានដដលដច ឱ្យតមរ សងួ ាទ បន័រដឌ និងាធារ ះ 
  ទ២ី ឥ ទានដដលដច មាតកិាចណំាយជវកិា និងឯ ដទសជវកិា៣ដទៀតគ ឺ

- ដមាឃភ្ជពឥ ទាន 
- ការដផធរឥ ទាន 
- ការបដងវឥ ទាន 
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  ). ដមាឃភ្ជពឥ ទាន ដដើមផឱី្យរ សងូនិមួយៗយ ដៅដររើរាស។់ ប៉ុដនថដបើឥ ទានដន្មះមិនរតូវមុខ្សញ្ហដ  
ដររើរាសម់្នឆាប ដំទ និងរតូវលបុដចាល ដោយររកាសរដឌមង្រ្នថើរ សងូដសដឌ ចិចនិងេិរញដ វតទុ។ មា៉ងដទៀតដបើ បុង រ 
 ីការរមូលច ូំលមិនបានរគបរ់ោនឥ់ ទានទាងំដន្មះនឹងរតូវបានផថលដ់ ើងវញិអាស្រសយ័។ 

- ាទ នភ្ជពម្នការររមូលផថុ ំច ូំល 
- ដសច តថសីដរមចរបសរ់ដឌមង្រ្នថើរ សងូដសដឌ ចិចនិងេិរញដ វតទុ 
- ដសច ថសីដរមចរបសទ់សីថីការគ ៈរដឌមង្រ្នថើ 
- រដឌមង្រ្នថើរ សងូដសដឌ ចិចនិងេិរញដ វតទុរតូវជនូដ ឹំងដលន់្មយ រដឌមង្រ្នថើអំ្ពីការអ្នវុតថឥ ទាន 

 ខ្). ការដផធរឥ ទាន 
  ការដផធរឥ ទានពីរ សងួមួយដៅាទ បន័ាធារ ៈ ថាប  រ់រហា រ់រដេលោប  និងដោយាភ្ជពចាបំាច ់
 បុងការពរងឹងរចន្មសមពន័នឫរដឌបាលរបសរ់ដឌ។ អាចរររពឹតថបានដោយអ្នរុ ឹតយ ដដលមានការដផធរឥ ទានដនះ 
មិនមានការដ ដររមុខ្ចណំាយ។  
 គ). ការបដងវរឥ ទាន 
  ការបដងវឥ ទានថាប  រ់រហា រ់រដេលោប   បុងរងវងរ់បសរ់ សងួមួយ ឫាទ បន័ដររពីឥ ទានជាមូល្ន 
(សរមាបវ់និិដោគ)ដៅឥ ទានចនំ្មយចរនថ(សរមាបដ់ដំ ើ រការរដឌបាល)រតុវបានអ្នញុ្ហដ តររកាសដោយដសដឌ 
 ចិចនិងេិរញដ វតទុ។ 
 ៣.៤.វកលភាពថវិកា 
គជឺាជវកិាដដលមិនរតូវបាបកាត ់ងនិង រតូវោ ប់ញជូ លោប  បុងដបយទរតន្មោរដតមួយដដលវធិានការដច ជាពីរ៖ 
  ). វធិានការមិនកាត ់ង  
  - ររតបិតថកិាររគបច់ ូំលដ ចណំាយជវកិារដឌរតូវបងាា ញដោយទ ឹរា ដ់លុ(មិនទានក់ាត ់ង)។ 
  - ររតបិតថកិាររគបច់ ូំលដ ចណំាយជវកិារដឌមិនរតូវបងាា ញដតសមតលុយការដន្មះដទ(កាត ់ងរចួ) 
 ខ្) វធិានមិនចាតដ់ចង 
  - រាលច់ណំាយ បុងចបាសបជ់វកិារតូវបានចាតទ់ ុជាចណំាយចាបំាចស់រមាបផ់លររដោជនរ៍ដឌ។ 
ដេើយគនីពិដសសរតន្មោរមាន៣ររដភទគ ឺ
  ១. គ នីដច ចាយ ២. គ នីបុដរររទាន  ៣. គ នីពា ិជជ មម 
ដេើយផធុយដលើគ នីពិដសសរបសរ់ដឌរតន្មោររតូវ 

- សរបុចណំាយគតិគរួចួដេើយ -  បុងរយៈដពលរគបរ់គង - សមតលុយឥ ទាន 
- ហាមឃ្លតមិនឱ្យចះុដលើគ នីពិដសសរតន្មោរ 

 គ នីពិដសសរបសរ់តន្មោរមាន គជឺាគ នីចេំនិងដល រតន្មោរទ ុសរមាប ់ 
- សរបុចណំាយគតិគរូចួដេើយ - រយៈដពលរគបរ់គង - សមតលុយឥ ទាន 
-  ចិចការច ូំលដោយដ    - បងាា ញចណំាយរបសរ់ដឌ 
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   ជំពកូទី៤  រុគភទអាជើវកមមនិងរុពន័ធពាណិជជកមមពភិពគោក 
 
   គមគរៀនទី១  បោលនបយាាយពាណ្ជិ្ជររមបក្ៅក្បបទស 

 
១.គណុរុគយាជនព៍ាណិជជកមមគរៅរុគទវ 

ការដ្វើដសដឌ ចិចដរៅររដទសនិង បុងររដទសគដឺដើមផ ី្ ន្មផលររដោជនជ៍ាត ិនិងតលុយភ្ជពម្នដសដឌ ចិច។ 
 ១.១.រទវឹតីពាណិជជកមមអនតរជាតិ 

 ) រទឹសថីពា ិជជ មម (ឧតថមភ្ជពោចខ់ាត) 
ឧទាេរ ៍ ររដទស ( ) មានឧតថមភ្ជពោចខ់ាត បុងការផលិតដមៅដ ូំងមីរ ើឯររដទស (ខ្) មានឧតថមភ្ជពោច ់
ខាត បុងការផលិតម៉ាសុីន សិ មម (រត ទ់រ័, ដោយនថ, ម៉ាសុីភជូរាស, ម៉ាសុីនសធុងស្រសូវ រចូតកាត ់ោ ំនិង បាចជី.....) 
ររដទស  និង ខ្ ចដំ ញបានដរចើនររសិនណាខ្លនួដ្វើស មមដោយផលិតដតទនិំញដដលខ្ លនួមានឧតថមភ្ជពដេើយ 
យ ដៅដោះដរូឱ្យោប ដៅវញិដៅម ។  
  ខ្) រទឹសថីពា ិជជ មម (ឧតថមភ្ជពដ្ៀប) 
ឧទាេរ ៍ ររដទស (ខ្) មានដ្ៀបជាងដលើ ររដទស ( )  បុងការផលិតទនិំញទាងំពីមុខ្ រ៏រដទសទាងំពីរអាចដ្វើជំ 
នញួជាមួយោប បានដោយទទលូផលររដោជនដ៍រៀងៗខ្ លនួ។  
  គ) គ ុររដោជនក៍ារដ្វើពា ិជជ មមដរៅររដទស 
 - បដងើើនការផលិត និងដររើរាសប់ានដរចើន 
 - អាចបំដពញតរមូវការោប ដៅវញិដៅម បាន 
 - មានភ្ជពខាល សំរមាបរ់រដទសរបសខ់្ លនួ 
 ១.២.ឥទធពិលននពនធនាចំលូនិងនាំគចញគៅគលីអនកគរុីរូវ 
  ការយ ពននដលើ ទេំំម៉ាសុីនរជយនថ និងដសរ ើឆាប មំ្នការផលិត ដន្មះររដទសនិមួយនិងដតងដ្វើនិយត មមដលើ 
វសិយ័ពា ិជជ មមដរការរដទសដោយបដងើើតជាពននន្មដំចញ និងន្មចំលូដដលជាឧប រ ៍នដោបាយពា ិជជ មម។ 
ដេើយការយ ពននន្មចំលូគដឺោលបំ ងកាតន់ទយការន្មចំលូម្នផលិតផល បុងស្រសុ របសរ់រដទសដន្មះ។  
២. គោកនគយាបាយពាណិជជកមមនិងកំស្ណទរមង ់
 - ការររ តួររដជងដលើទផីារ បុងស្រសុ  
 - ដលើ ទ ឹចតិថឱ្យសេរោសនិងរដបៀបផលិតផលជមី 
 - ផគតផ់គងទ់និំញដរចើនោ៉ងសរមាបជ់ំដរ ើសអ្តជិិជន 
 ២.១.ការោំពារនយិមនងិពាណិជជកមមគវរើ 
 -ការនិយមដររើផលិតផល បុងស្រសុ  
 -ការដររើរបសដ់រៅស្រសុ  
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 ២.២. ទវេនខវុឆគង 
   ) ទញិទនិំញ បុងស្រសុ រ ារបិូយវតទុ បុងស្រសុ  
ឧទាេរ ៍ ជនជាតអិាដមរចិកាមំាប  ទ់ញិ វទិយុ ពីររដទសជប៉ុន ដន្មះោតនិ់ងបានវទិយុ ចដំ  ររដទសជប៉ុនបាន 
រា ដ់ាុសល រអាដមរ ិ។ ដតដបើោតទ់ញិវទិយុដដលដ្វើដៅររដទសអាដមរ ិដន្មះោតនិ់ងបានវទិយុដេើយរា ដ់ាុសល រ 
របសោ់ត ់ស៏ទិតដៅ បុងររដទសអាដមរ ិដដដល។  
 ខ្). រមិតខ្សុោប ម្នផលិតភ្ជព  ំត ់រមិតម្នការររគតួររដជង 
  ).អ្រតពននគយមិនបានតរមូវដដើមផឱី្យម្ជលដដើមមានសមតលុយ 
 ឃ).ទសេនទានសំខានៗអំ្ពីការោពំារមានដតន្មម 
 ង)ការោពំារររ បដោយររសិទ នភ្ជព ច)ម្ជលដដើម្នធាន បុងស្រសុ  ឆ)ភ្ជពលំដអ្ៀងម្នរបបពា ិជជ មម 
 ២.៣. ទ ឹហករណស៍្ដវមានខលឹមសារមយួចនំនួ 
   ).ការទញិទនិំញស្រសុ រ ាបានការងារដ្វើសរមាបរ់រជាជន 
  ខ្).ការោ  ់េិំតពា ិជជ មមនឹងមានពិពិ្ មមដសដឌ ចិចជាត ិ
  គ)ររដទសន្មន្មមានតរមូវការ ចិចោពំារឧសាេ មម 
  ឃ)ការោ  ់េិំតដលើការន្មចំលូអាចកាតប់នទយម្ជលទនិំញ 
៣.វិធានការគោលនគយាបាយពាណិជជកមមកនងុកមមវិធកីំស្ណតរមវូ 
 ដសរ ើពវបូនីយ មម ម្នពា ិជជ មមដសរ ើដពញដលញមួយ ដដលរតូវរមួបញចូ ល បុងការលបុបំបាតភ់្ជពលំដអ្ៀង 
ដដររឆាងំនិងដោលនដោបាយពា ិជជ មមដៅតមតបំន។់ 
 ៣.១. ការគលកីទកឹចតិតចំគពាោះការនាំគចញ 
  ) ការកាតប់នទយរបាងំការន្មដំចញ បុងការដ្វើ ដំ តរមូវមាន 
  - ការោ  ់េិំតដលើបរមិា ន្មដំចញ 
  -   ការោ  ់េិំតដលើវតទុធាតដុដើមដដលរតូវន្មចំលូ 
  - ពននដលើការន្មដំចញ 
 ខ្)ការកាតន់ទយភ្ជពលដអ្ៀងររឆាប ងំនឹងការន្មដំចញ បុងរបបពា ិជជ មម 
  ការទទលូយ អ្រតរថូររា ដ់ស៏មស្រសបនិង ការោ  ់េិំតដលើការន្មចំលូរពមទាងំជយួជំរញុការន្មដំចញ 
ដេើយការឧបតទមា្ នចដំពាះការន្មដំចញ។  
 ៣.២.គវរើភាវបូនយីកមមននការនាំចលូ 
  ) ការដ្វើឱ្យាមញដចដំពាះការោ  ់េិំតខាងបរមិា មាន  
  -មានការហាមឃ្លតោចខ់ាត -តរាងរាយមុខ្ទនិំញមិនចបាសសា់សសរ់តូវបានរថូរផ្ទល សជ់ាញឹ ញាប ់
  -ដណំា ក់ាលបន្មធ បម់ានការផថលអ់ាជាញ ប ័ត  
 ខ្) ការលបុបំបាតក់ារោ  ់េិំតខាងបរមិា ដលើការន្មចំលូដដលោប នការររគតួររដជង 
  -ការោ  ់េិំតដលើការន្មចំលូដដលោប នការររគតូររដជង -ដររើរាសឧប រ ៍ទបាើ តលំ់េូរចលូ 
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 គ) ការកាតប់នទយររសិទ នភ្ជពការោពំារផលិតផលជំនសួឱ្យការន្មចំលូការដបើ ចេំរពា ិជជ មមទនិំញដដើមផ ី
ររគតូររដជងជាមូយបរដទសជា្មមតដបើផលិតផល បុងស្រសុ ដតឯងឬរមួោប ផ្ទថ ចម់ុខ្ដដលោរំទពីមូលនិ្រិបិូយវតទុ 
អ្នថរជាតបិានផថលា់រះសំខានផ់លិតផល បុងស្រសុ ។  
 ៣.៣.គជាគជយ័ និងការបគងកីតគំនិតគៅកនុងអាជើវកមម  
 ដាស  ជ ីសិាស(អ្គគន្មយ រ មុេុ៊ន CBM) ជាសេរគិនវយ័ដ មងមាប   ់ដដលបានពរងើ អាជីវ មមរបសខ់្ លនួឥត
ឈបឈ់រ ដដលរបររបសស់េរគិនដនះមានគនិំតដៅនឹងផបតគ់និំត របសព់ ួបសចិមររដទស។ ដាស  មានអាជីវ មម
ជាដរចើន រមួមានទាងំហាងល ស់ុីឌី្ដភ្ជជនីយោឌ នការវនិិដោគដលើវសិយ័ភ្ជពយនថ និងពត័ម៌ានវទិា។  
   ដាស មានររវតថដិផា ាទ បតយ មម ដតើដេតអីុ្បានជាដាស  មានគនិំតដបើ របរដនះ? 
 ការងាររ សុី ដបើដយើងោម នបទពិដា្ដទ ដយើងរតូវដសវងរ វា ដេើយមុខ្របរដៅដពលដយើងចាបដ់ផថើមដៅដលើ
ទផីារ វាមានដរចើនោ៉ង តងំពីល រ់ត នួ ល ប់ដនល រេូតដលជ់ំនញួគ ួដជ អាស្រសយ័ដៅដលើដដើមទនុ។ ប៉ុដនថដយើង
ដឃើញមុខ្របរល ស់ុីឌី្ មានភ្ជពងាយស្រសួល ដោយារថាដពលដយើងចាបដ់ផថើមជាង១០ឆាប មុំន ដយើងអាចទញិពី
ស្រសុ ដរៅម តម្មល១ដាុសល រ ម ដលស់្រសុ ដខ្ មរដយើងល ២់ដាុសល រ ឬ២,៥ដាុសល រ។ មាននយ័ថា ពា ិជជ មមដន្មះវាសម
ស្រសប។ វាជាមុខ្របរមួយដដលងាយស្រសួលបំផតុ។ 

-ត ើតោកមានគំនិ យ៉ា ងត ៉ាចបានជាតោក តៅត ើកហាងលក់ ហូ អាហារប   សិិច ប្ តេសិ? 

ដយើង ដដើរដៅស្រសុ ដរៅដរចើន ដយើងចណំាយដពលដរចើនដដើមផដីសវងយលពី់ទផីារ គដឺយើងដមើលដៅដលើររដទសជុំវញិ
ខ្ លនួដយើង ដចូ ដវៀតណាម ម្ជ ម៉ាដ សុី សិងាបុរ ើ។ តរមូវការម្នររជាជនដៅទទូាងំពិភពដាស  វវិតថដៅតមស ល
ភ្ជវបូនីយ មម។ 

- ត ើអ ិថជិនប្ តេេណាចូលហូ អាហារតៅហាងរ ស់ិតោក? 

ភ្ជគ ដរចើនជាយវុជន ដគដៅថា «មនសុេទដំនើប»។ មាននយ័ថា ោតប់ានទទលួឥទ នពិលវរផ្មពី៌ខាងដរៅដរចើន 
ោតប់ានទទលួការដរៀនសរូតដរចើន ដចូជាការដរៀនភ្ជាអ្ងដ់គលស ដដលដៅ បុងដមដរៀនដន្មះ មាននិោយពីមាូប
អាហារទាងំអ្សដ់នះ។ រគួារខ្ លះ ឪ្ព ុមាថ យទទលួឥទ នពិលពី នូ ដេើយោតម់ ញុាទំាងំរគួារ ដតភ្ជគដរចើនគយឺវុ
វយ័។ 

- តោកត ើលត ើញឱកាសិអាជវីក មមានលកខណៈយ៉ា ងដចូត េច ត ើត ៀ ពីដំ ូង និង ចចុ បនន? 

ដយើង និោយបានថា ដយើងដបើ ដបូំងដគ ដយើងមានឱ្កាសដរចើនដដរ ដោយារមិនមានការររដជង ដតហានិភយ័
ដៅមានខ្ លះដដរ ដរពាះរបសដ់នះដៅជមីដថាម ងដៅដ ើយ ដេើយអ្តជិិជនមាន  ំត។់ រេូតដលដ់យើងដបើ ហាងទពីីរ 
និងទបីី ដទើបការទទលួាគ លប់ានរោនដ់បើ។ ដតដរកាយៗម   ម៏ានហាងដផេងៗដទៀតជាដរចើន ដេើយការររ តួ
ររដជង ម៏ានដរចើនដៅតមេាឹ ងដដរ។ 
ហាង ភាគតប្ចើនត ើកតៅតា ផ្សារេំតនើ ឬេីកបនែងទានស់ិ ័យ ត ើមានន័យយ៉ា ងត ៉ាច? 

តម រ ឹតយរ ម ដយើងដបើ រតងណ់ា ប៏ានដដរ វាអ្តម់ាន  ំតដ់ទ។ ប៉ុដនថវាសំខានរ់តងថ់ា វាមាន ទសេនៈមួយ
ដផា ទផីារថា ដបើដយើងចងដ់បើ ដភ្ជជនីយោឌ នដបបេាឹ ង ទតីងំេាឹ ងសំខានណ់ាស។់ ដគនិោយបីពា យ គ ឺ«ទតីងំ ទី
តងំ និង ទតីងំ»។ ទតីងំគរឺគបដ ថ បដ់លើអ្វីៗទាងំអ្ស។់ យទុ នាស្តសថដដលដយើងរតូវដបើ  សំខានជ់ាងដគគទឺតីងំ ដ្វើ

http://www.postkhmer.com/index.php/business/interview/67510-2011-10-26-18-28-52
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ឲ្យដគឆាបដ់ឃើញ ដគដឃើញដេើយងាយចា ំដេើយទតីងំដគជិះកាតរ់ាលម់្ជង ដតដបើដយើងដរជើសដរ ើសផារទដំនើបដោយ
ារដ មងៗដៅទដីន្មះដរចើន។ 
ការ ត េជាា ចិ េរ ស់ិតោកនឹងត វើឲ្យអាជវីក មតនេះលបីតៅថ្នន ក ់ ំ ន់ប  េង ត ើតពលតនេះតោកកំពុងសិថិ តៅចំណចុណាតហើយ? 

ដយើងមានគដរមាងតងំពីឆាប ២ំ០០៧ និង ២០០៨ ម ដមលះ៉ ប៉ុដនថ វបិតថដិសដឌ ចិចដ្វើឲ្យបះ៉ពាលមិ់នរតឹមដតរ ុម
េុ៊នខ្ ញុមួំយ ដទ គរឺ ុមេុ៊នដរចើនដដរ។ ខ្ ញុទំទលួាគ លថ់ា រ ុមេុ៊នខ្ ញុបំះ៉ពាលដ់ដរ តងំពីការចណំាយរបសអ់្តជិិជន 
តងំពីគដរមាងពរងើ របសរ់ ុមេុ៊នដយើងខ្ ញុ។ំ ដពលដន្មះ ដយើងមានម្ដគដូរៅររដទសដរតៀមដ្វើជាមួយដយើង រចួដគ ៏
ផ្ទអ  វញិ។ ោ៉ងណា ដ៏ោយ ដយើងដរតៀមដ្វើដរចើនដៅឆាប ២ំ០១២ ដដលអ្វីៗសទិត បុងគដរមាងទាងំអ្ស។់ ដលើស
ពីដន្មះដយើង ដ៏រតៀមពរងើ អាជីវ មមបដនទមដទៀតដដរ ដោយន្មយំ យីដហានំបុង័មួយពីររដទស ដូរ ៉ដេើយនឹងដបើ 
ដៅអំ្ ុងដខ្ដមា ឬ ឧសភ្ជ ឆាប ដំរកាយ។ ដយើង ដ៏រតៀមយ យីដហា របសដ់យើងដៅដរៅររដទសផងដដរ។ 

តោកមាន អាជវីក ម តប្ចើន ដចូជា លកសីុ់ិឌី តភាជនីយដ្ឋា ន តោងភាពយនេ និង ព័ ៌មាន វទ្យេ  ត ើ ុខរ រណា ួយតជាគជ័យជាងតគ? 

ផថល ់ច ូំលររហា រ់រដេលោប ។ ដផា អាហារផថលច់ ូំលដរចើន ដត វ៏ាដៅមានបុគគលិ ដរចើនដដរ «ទ ូ
្ដំកាថ ង្»ំ។ ដតCIDC រគបរ់គងដលើបដចច វទិា មានបុគគលិ តចិជាង ដតព ួដគមានជំន្មញខ្ ពសជ់ាង ដចូដនះវា រ៏តូវ
ការចណំាយ្ដំដរ។ រ ុមេុ៊ន CBM Corperation មានហាងររមា  ៣០គមឺាន BB World, Pizza World, និង T&C 
នឹងមានទតីងំដៅតមាាសដរៀនអ្នថរជាតមួិយចនំនួ ដេើយជមីៗ ដយើងបានដបើ ដភ្ជជនីយោឌ ន ដ ម្ ះ «ភមិូមាូប
ដខ្ មរ»។  
សិប្មា ់ ៉ាុន្មម នឆ្ន ំតៅ ុខឬកនុងរយៈតពលបវង ត ើតោកត ើលត ើញថ្ន ុខរ រណា ួយកនុងចំតណា តន្មេះនឹងលូ ោស់ិលអ ជាងតគ? 

ឱ្កាសទាងំអ្ស ់ដលើមុខ្របរដដលដយើងដរជើសដរ ើសសទុ នដតរតូវការ ាង និងអ្ភវិឌ្ណដវងឆាង យ។ ដយើងរពឹំង
ថា អ្តជិិជនដយើងមួយដផា ្នឹំងបានម ពីររជាជនមានរា ច់ ូំល ម្យម។ ស្រសុ ដខ្ មរដយើងនិោយឲ្យចដំៅ
ដយើងមានបញ្ហា បនថិចដដរ។ ទាងំរោឌ ភបិាល និងវសិយ័ឯ ជន ពំងុដតដ ដររ គដឺយើងមានអ្ប រ  និង អ្ប មាន ោច់
ោប ដមនដទនដតមថង។ អ្ប មានចងច់ាយមួយម្ជង១ ០០០ដាុសល រ ប៏ានដដរ ដតដបើអ្ប រ រ មួយដាុសល រចាយមិនបានផង
។ ររសិនដយើងដមើលស្រសុ ដគដដលអ្ភវិឌ្ណបានរោនដ់បើ គដឺគមានរា ច់ ូំលមួយម្ជង៤ដៅ៥ដាុសល រជាម្យម។ 
អ្ុីចងឹ ោតម់ានលទ នភ្ជពចណំាយដៅដលើ ការេូបច ុ ការទញិរបសដ់ររើរាសប់ានដចូដគដចូឯង។ ដចូដនះអ្វីដដល
ដយើងរងច់ាគំអឺ្វីដដលដយើងដ ដររសងគមដយើងទាងំមូល េាឹ ង គដឺ្វើដមច៉ទាញអ្ប រ ឲ្យដ ើងម រ រា ច់ ូំលបាន
៥ដាុសល រ មួយម្ជង។ ដពលេាឹ ងដេើយ ជាដពលដដលមុខ្របរដយើងទាងំអ្សម់ានអ្តជិិជនដរចើន។ ជាសរបុម  មុខ្
ជំនញួដដលលអបំផតុ គមុឺខ្ជំនញួដដលដយើងទាញយ ររជាជនដរចើន ររជាជនដដលមាន រមិតជីវភ្ជពម្យម។ 
តគគិ ថ្នតោកកំពុងតជាគជ័យត ើតោកធ្លែ  ់មានឧ សិគគបដរតេ តហើយតោកមានជំហរតដ្ឋេះប្ាយយ៉ា ងដូចត ៉ាេច? 

ខ្ ញុអំ្តហ៊់ាននិោយថា ខ្ ញុដំជាគជយ័ដព ដន្មះដទ ខ្ ញុអំាចចាតទ់ ុថា ជាដមាទនភ្ជពរបសដ់យើងមួយដដរ 
ដេើយដយើងគតិថាដៅមានការងារដរចើនដទៀតរតូវដៅមុខ្។ ឧបសគគចមផងជាងដគគឺ្ នធានមនសុេ។ ដយើងទទលួ
ាគ លទ់ាងំអ្សោ់ប ដៅស្រសុ ដខ្ មរដយើង ដយើងរតូវការការអ្បរ់មួំយដដលមានសថងោ់របនថិចដទៀត។ ខ្ ញុគំតិអ្ុីចងឹ។ ដយើង
 ដ៏ៅមាន ងវះខាតដរចើន ដរពាះខ្ វះការដរជាមដរជង ខ្ វះការសេការោប ដរចើន។ ការទទលួបានេិរញដ ចិចដដើមផដី្វើមុខ្



 
រ ៀបរ ៀងរោយសាស្រ្សាា ចា យ :  ឌី ចាន់រឌឿន                                                                                                      Tell 010 99 2006 

 

សេដ្ឋកិច្ចវិទា 
 

43 

 

របរ លំ៏បា ដដរ ដពលខ្ លះដយើងខ្ វះខាតដដើមផបីំដពញបដនទម ដេើយដយើងលំបា រ ដៅ បុងស្រសុ  រេូតដៅរ ដៅ
ដរៅររដទស ម៏ានដដរ។ 

- ត ើឱកាសិរកសីុិតៅក ពជុាមានលកខណៈប្ កួ ប្ បជងតពកតេតៅតពល ចចុ បនន? 

សរមាប ់ការដមើលស្រសុ ដរៅ ការវភិ្ជគ ស្រសុ ដខ្ មរដៅមានឱ្កាសដរចើនសរមាបស់េរគិនវយ័ដ មងដដលចង ់
ចាបយ់ មុខ្របរ។ ដតរោនដ់តថា ដយើងខ្ វះសេរគិនដដលមានការពាោម អំ្ ត ់និងការបដងើើតគនិំតម្ចាររឌិ្ត 
ឲ្យខាល ងំជាងដគ។ មាប  ់ៗ ចលូចតិថដ្វើតមោប ។ មាប  ដ់បើ ហាងកាដេវ  ដ៏បើ តមោប ។ បាននយ័ថា មនសុេចាបដ់ផថើមដ្វើ
អ្វី ដពលដឃើញដគដជាគជយ័។ ោតអ់្តប់ានចលូរមួដ្វើអ្វីឲ្យដរល ។ ដនះជាដរឿង  ខ្ វះខាតគនិំតម្ចាររឌិ្ត ដពលេាឹ ងការ
ររ តួររដជង ដ៏រចើនដដរ។ 

- ត ើតោកគិ ថ្នកតាេ អវតី វើឲ្យតោកតជាគជ័យ? 

ការពាោមសំខានដ់មនដទន ដេើយបនថដទៀតគកឺារដផ្ទថ តការយ ចតិថទ ុោ ឲ់្យខាល ងំ។ ដចូជាការចាបដ់ផថើមបដចច 
វទិា ពីដបូំង គោឺម នអ្ប ណាាគ លដ់ទ ដេើយ ចណំាយដពលដរចើនផាយពា ិជជ មម ដ្វើ មមវ ិ្ ជីមីៗ។ ដបើមិនអ្ុីចងឹដទ 
ដយើងនឹងបរាជយ័។ ខ្ ញុមិំនមានររវតថដិផា អាហារ Fast Food ដតខ្ ញុអំាចដ្វើវាឲ្យដជាគជយ័បាន។ ខ្ ញុោំម នររវតថជិាអ្ប ពត័៌
មានវទិាដទ ដតខ្ ញុអំាចដ្វើឲ្យវាដជាគជយ័បាន។ ដយើងរតូវគតិថា អ្វីអាចដ្វើឲ្យមុខ្របរទាងំអ្សប់ានទទលួដជាគជយ័
បាន។ ដនះជាដរឿងដដលដ្វើឲ្យដយើងជាមនសុេមានឱ្កាស។ ការមិនយ ចតិថទ ុោ ដ់ៅដលើវា វា ច៏ះុដខ្ាយដៅតម
េាឹ ងដដរ៕ 

៣.៤.រូកស់្ខ២ពានដ់ោុល គបីកអាជើវកមម  
និោយដៅមានមិនដរចើនដទ ឬររដេលជាមិនមានផង ដដលបុគគលិ ជានខ់្ ពសរ់បសអ់្ងគការអ្នថរជាតមួិយដៅ
 មពុជា ដបាះបងក់ារងារដដលមានរា ដ់ខ្២ពានដ់ាុសល រដៅបដងើើតអាជីវ មម ដអ្តចាយ។ ដន្មះគ ឺដាស  មាន លជុយ។ 
មូលដេតអុ្វីបានជាដាស មិនចាបយ់ របរដផេងពីដនះ? ដនះជាការពនយលរ់បសដ់ាស ។កាលពីឆាប ២ំ០០៤ ខ្ ញុបំាន
បដរមើការងារជាជំនយួការមង្រ្នថើ មមវ ិ្  ីដៅវទិាាទ នាធារ ៈរដឌអ្នថរជាត(ិIRI) ម ដលឆ់ាប ២ំ០០៧ ខ្ ញុកំាល យជា
ររធានមង្រ្នថើ មមវ ិ្ ។ី ដៅឆាប ២ំ០០៩ ខ្ ញុបំានដៅបដរមើការងារជាររធានដផា ទផីារដៅរ ុមេុ៊នាប៊ូមួយនិងការងារ
ចងុដរកាយដៅឆាប  ំ២០១០ ជាអ្ប រគបរ់គងការាងសងដ់ៅអ្ោរសេគមនអឺ៍្រ ៉បុ ដដលមានរា ដ់បៀវតេរជ៍ាង២
ពានដ់ាុសល រ បុងមួយដខ្។ 

-  ូលតហ ុអវបីានជាតោកចា ់យកការត វើអាជវីក មតដ្ឋយខែួនឯងតហើយតបាេះ ងក់ារងារ? 

ខ្ ញុ ំគតិថា ដបើ អាជីវ មមខ្ លនួឯងដ្វើឲ្យមានគនិំតម្ចាររឌិ្តខ្ ពស។់ ដបើនិោយដៅវាជាឱ្កាសផងដដរ និងជាអ្ន្មគត
មួយផង ដរពាះថា ដសដឌ ចិច ពំងុដតដដើរ ដេើយររដទសជាតដិយើង ពំងុដតរ ើ ចដរមើន។ ខ្ ញុចំងម់ាននយ័ថា ដពល
ដសដឌ ចិចរ ើ ចដរមើន និងមានផលិតផលដ ម្ចាកានដ់តដរចើន។ ខ្ ញុមំានគដរមាងន្មដំចញជរ័ដដ ដៅដរៅររដទសដេើយ
បន្មធ បខ់្ ញុមំាននឹងាងសងដ់រាងចរ ដ ម្ចាាល សធិ  បុង ដពលឆាប់ៗ ដនះ។ 

- តោកត ើកអាជវីក មតនេះតំាងពីតពលណា ក? តផ្សេើ ត ើងតដ្ឋយេុន ៉ាុន្មម ន និង រកកចតប្ ើន ដល់កប្ ិ ណាបដរ? 

ខ្ ញុ ំបានដបើ អាជីវ មមដនះតងំពីចងុឆាប ២ំ០០៧ម ដមលះ៉។ ដបូំងដ ើយមានទនុដតជាង២ពានដ់ាុសល រ ម៉ូតមួូយដរគឿង 
និងរុ ៉ឺម ៉មួយដរគឿងប៉ុដណាត ះដដើមផដីររើសរមាបដ់ ឹជញជូ នរបសរ់បរ ដអ្តចាយ។ ខ្ ៈដពលដន្មះ ខ្ ញុបំានឲ្យរអូនស្រសើ

http://www.postkhmer.com/index.php/business/interview/67154-2011-10-19-19-29-54
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របសខ់្ ញុជំាអ្ប ដមើលការខ្សុរតូវ ចដំ  ខ្ ញុជំាអ្ប ផថលទ់នុ និងដឆលៀតដពលជយួផងដដរដៅដពលទដំនរពីការងារ លះុ
ម ដលដ់ខ្មីន្មឆាប ២ំ០១១ ខ្ ញុបំានាសឈបពី់ការងារម រគបរ់គងដលើអាជីវ មមដនះផ្ទធ លដ់តមថង។ដបើគតិពីឆាប ២ំ០០៧  
រេូតម  ដលឆ់ាប ២ំ០១០ ដយើងមានទនុជាង១០មឺុនដាុសល រ  បុងដន្មះមានរជយនថដ ឹទនិំញ៥ដរគឿង និងមាន មម រ 
៣០ន្ម ។់ 

- តោកសិតប្ ចចិ េចា ់យកអាជវីក មតនេះត ើមានប្  ិក មប  ណាពី ិ េេកិេ និងអនកតៅជុ ំវទ្យញតោក? 

ដពល ដដលខ្ ញុសំដរមចចតិថចាបយ់ អាជីវ មមដនះពីដបូំងមិតថភ ិថ របសខ់្ ញុដំគាថ បឮ់ដគភ្ជញ  ដ់ផអើលដដរ ដេើយភ្ជគ
ដរចើនដគដសើច! ប៉ុដនថដគដសើចដន្មះមិនមានបំ ងចអំ្ ដទ ដោយរោនដ់តដគតតិថាជាគនិំតមួយដរល  និងជមី ដេើយ
ដរកាយម ដគ ន៏្មោំប អ្បអ្រាទរ។ 

- អវគីឺជាភាពតផ្សេងគ្នន រវាងការងារពី ុន និងការត វើអាជវីក មផ្ទា ល់ខែួន? 

ការ ដ្វើអាជីវ មមទាមទារការទទលួខ្សុរតូវ និងការសដរមចចតិថខ្ ពស ់ដេើយអ្វីដដលដយើងរតូវដ្វើគមិឺនមានអ្ប ណា
រាបដ់យើងដ ើយ ដដូចាះដយើងរតូវដងឹថាម្ជងដនះដយើងរតូវដ្វើអ្វីខ្ លះ ចណំាយដលើអ្វីខ្ លះ ដតើការចណំាយដន្មះវាចដំ ញ
ដដរឬដទ? ដតដបើដយើងដ្វើខ្សុ គវឺាទា ទ់ង នឹងលយុ និងអ្ន្មគតរបសដ់យើង ដពលដន្មះគដឺយើងរតូវដលួដតមថង ដេើយ
ដបើដយើងសដរមចចតិថរតូវគរឺតូវ ដដូចាះដយើងរតូវររុងររយត័ប។ដបើដយើងបដរមើការងារឲ្យដគវញិ ដយើងមានដមរាបពី់ដលើ
។ ជា ដ់សថង ដបើដយើងសដរមចចតិថដលើគដរមាងអ្វីមួយ ដយើងអាចដ្វើដ ើងវញិបាន ដេើយដយើងដៅដតមានរា ដ់ខ្ 
ដយើងដៅដតមានលយុដោយោម នការរពួយបារមា។ 

- តោកអាចតប្ ៀ ត ៀ ពីចំណូលកនុងអំ ុងតពល តប្ ើការងារ និងការត វើអាជវីក មផ្ទា ល់ខែួនបានតេ? 

ការ ដ្វើអាជីវ មមដយើងរតូវការទនុបងវលិ ដដូចាះដយើងពិបា នឹងដររៀបដ្ៀបនឹងច ូំលការងារពីមុន ដោយារដត
មុខ្របររ សុីដនះមានការចលូរមួដរចើនពីបងរអូនរបស ់ខ្ ញុ ំដដលទាមទារដររើ មាល ងំ ដរចើនដតដបើខ្ ញុដំ្វើការវញិច ូំល
បានម គបឺានដតខ្ ញុមំាប  ឯ់ង  ដតខ្ ញុសំងឃមឹថាដពលខាងមុខ្វា នឹងលអជាងការងារពីមុន។ 

- តហ ុអវតីោក ិនចា ់យកអាជវីក មតផ្សេង? ដូចជាតភាជនីយដ្ឋា ន? 

ដោយ ារដតខ្ ញុមិំនសវូមានទនុរគបរ់ោនស់រមាបដ់្វើអាជីវ មម ដផេង ចដំ  អាជីវ មមដនះរតូវការ ទនុតចិដដល
ដបូំងដ ើយខ្ ញុមំានទនុរតឹម២ពានដ់ាុសល រ។ 
ដបើដយើង ដបើ ដភ្ជជនីយោឌ នដយើង រតូវការទនុដរចើន ដេើយដបើដយើងដ្វើរតូវដន្មះដយើងនឹងចដំ ញដរចើន។ ដតដោយ
ដ  អាជីវ មមដអ្តចាយដនះ មានហានិភយ័តចិតចួបំផតុ ដរពាះវាជាផលិតផលវវិតថ ជាពិដសសរបសដ់អ្តចាយ
ដនះ មិនដចះសលដ់ន្មះដទ គមឺានដគរតូវការដរចើន។ ខ្ ញុគំតិថាសរមាបអ់្ប  ដដលមានវយ័ដ មងអាច ររ ប អាជីវ មម
ដដលមានទនុតចិ បន្មធ បម់ ដយើងអាចពរងើ បដនទមដទៀតបាន រចួដេើយដយើងអាចរ  លយុបដនទមតមរយៈដយើង
ាគ លដ់គ ឬ រ៏ ម្ដគបូដនទម។ 

- ត ើតោកមានសិហការជា ួយប្ក ុហ ុនតផ្សេងបដរឬតេ ឬកំពុងបសិវងរកដដគតូផ្សេងបដរ? 

ការ ដបើ អាជីវ មមដនះមិនមានការចលូរមួទនុពីរ ុមេុ៊នណាមួយដៅដ ើយ ដទ ប៉ុដនថឥ ូវដនះដយើង  ពំងុដតដសវង
រ ម្ដគវូនិិដោគដដលមានទនុម ចលូរមួជាមួយដយើង។ 
តោកយល់ថ្ន ការត វើអាជវីក ម ួយេេួលបានតជាគជ័យទា ទារនូវអវីខែេះ? 
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ការ រ សុីសំខានប់ំផតុគកឺារសដរមចចតិថ ដេើយដយើងរតូវដតហ៊ាន កាលណាដយើងហ៊ានមាននយ័ថា ដយើងយលពី់
ាទ នភ្ជពចបាសស ់បន្មធ បម់ ដទៀតដយើងរតូវដមើលទនុ របសដ់យើង ដបើសិនដយើងខាតដយើងរតូវឈរដជើងបានរយៈដពល
ប៉ុន្មម ន? ឧទាេរ ៍ ដបើដបើ ដភ្ជជនីយោឌ នមួយ ដបើដយើងមិនមានទនុសរមាបទ់បពី់៦ដខ្ដៅ១ឆាប ដំទ ដពលល មិ់ន
ោចដ់ាះ គដឺយើងដៅមិនរចួដ ើយ។ 
មុខ្របរដអ្តចាយវញិ ដពលចាបដ់ផថើមដបូំងវាមិនមានបញ្ហា  ដចាទដន្មះដទ ប៉ុដនថដយើងរតូវការមនសុេ ដដលដយើងទ ុ
ចតិថ ដចូជាអ្ប ចះុដៅទញិរបសដ់យើងរតូវដចះតម្ជល ដរពាះដអ្តចាយចដំ ញតចិតចួ ដដូចាះខ្ ញុគំតិថា ្នធានមនសុេ
 ជ៏ា តថ សំខានស់រមាបឲ់្យដយើងទទលួបានដជាគជយ័ ដដរ។ 

- តពលអន្មគ ត ើតោកមានគតប្មាងពប្ងីកអាជវីក មតនេះឬមានគំនិ ចង ់េូរអាជវីក មតនេះបដរ រឺតេ? 

ដយើង  ពំងុដតមានគដរមាងពរងើ អាជីវ មមដនះឲ្យកានដ់តរ ើ ចដរមើន  ប៉ុដនថដយើង ម៏ានគនិំតដបើ  អាជីវ មមដផេងៗ
ដទៀតដដរន្មដពលអ្ន្មគត៕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
រ ៀបរ ៀងរោយសាស្រ្សាា ចា យ :  ឌី ចាន់រឌឿន                                                                                                      Tell 010 99 2006 

 

សេដ្ឋកិច្ចវិទា 
 

46 

 

គមគរៀនទី២  សហក្ោសរចនាសរព័នធនិងការក្បរូលផ្សដ ុ ំ

  
១.វហរោវសាធារណៈ 
 គជឺាសេរោសដដលមានដដើមទនទាងំអ្សឫ់ភ្ជគដរចើនជារបសរ់ដឌ។មានដចូជា 

- រគឹះាទ នាធារ ៈដដលមានល ខ ះដសដឌ ចិច 
- រ ុមេុ៊នរដឌ 
- រ ុមេុ៊នរដឌដដលកានក់ាបដ់ោយមាន៥១%ម្នដដើមទនុ 
- សេរោសាធារ ៈគបុឺគគលដដលមានសវយ័ភ្ជពេិរញដ វតទុសេរោសដដលសទិតដៅដរកាមអាណា 

ពាបាលរ សងួឫអាជាញ ្រ។ 
 -ការរតួតពិនិរតរបសរ់ដឌ 
 -ការរតួតពិនិរតនិងអ្្កិារ ចិចរបសរ់ សងួឫាទ បន័ពា ព់ានស់មាជិតរ ុមរពឹ ាភបិាលររធានអ្គគន្មយ  ។ 
ដដើមផបំីដពញមុខ្ងារ ុមរពឹ ាភបិាល 

- សដរមចគដរមាងអ្ភវិឌ្ណនស៍េរោស 
- វាយតម្មល 
- សដរមចគដរមាងជវកិា 
-   ំតរ់ចន្មសមពន័នរបសស់េរោស 

អ្នមុត័តយុលយការម្ដម្ជលាធា ៈ សេរោសរតូវផថលជ់នូទសីថីការគ ះរដឌមុង្រ្នថើរ សងួដសដឌ ចិចនិ ងេិរញដ វតទុ។ 
-   ំតដ់េតរុរជុំរ ុមររឹ ាភបិាល 
- របាយការសថីពីស មមភ្ជព 
- ជវកិារសរមាបរ់ររពឹតថដៅ ដដលឯ ាមិនឱ្យដលើសពី១៥ម្ជងដទ។ 

២.វហរោវរគួសារ 
  ជាសេរោសដដលរតូវបានទទលូបនថរពីជំន្មនមួ់យដៅជំន្មនមួ់យដទៀត(ដ រ ថ ិ៍)ចដំ ះបនថរពីឱ្ព ុមាថ យ។ 
 +ការវនេំរូក ់ 
ខ្ ៈ ដពលដដលដសដឌ ចិចពិភពដាស  ពំងុធាល  ច់ះុទនិំញដសធើររគបរ់រដភទដៅដលើទផីារដបរជាដ ើងម្ជល ដ្វើឱ្យការ
ចណំាយ កានដ់តមានការដ ើនដ ើងដទាះ ោ៉ងណាអ្ប អាចសនេរំា ដ់ដើមផរីទរទងដសដឌ ចិចរគួារបានតមវ ិ្  ី
ដចូខាងដរកាម...។ 
    ២.១.គរៀបចបំញ្ជ ចីំណាយរុាំំស្ខនិងរុាំំឆ្ន  ំ
អ្ប អាចរគបរ់គងការចាយវាយបាន ដោយដ្វើបញជ ី ចណំាយឱ្យបានដងឹថា បុងមួយដខ្អ្ប មានរា ច់ ូំលនិង
ចណំាយប៉ុន្មម ន? ដេើយររសិនដបើកាតម់្ជលចាយវាយជាររចាដំចញដេើយដន្មះដតើអ្ប ដៅមានរា ស់លដ់ដរឬអ្ត?់ 
វ ិ្ ដីនះ អាចជយួឱ្យអ្ប រ វ ិ្ កីាតប់នទយការចាយវាយដរចើនដលើសតរមូវការ។ 
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២.៣.ាំយវាយកុំឱ្យគលីវគគរមាង 
ដៅដពលដដលអ្ប ដរៀបចបំញជ ី ម្ជលចណំាយររចាដំខ្ រចួដេើយដន្មះ អ្ប គរួអ្នវុតថតមគដរមាងដន្មះដដើមផ ីរគបរ់គង 
ការចាយវាយ ុឱំ្យដលើសពីគដរមាងដដល បានដរតៀមទ ុដេើយរតូវរ ាទ ុវ ិ ើយបរត ឬសរដសរ  តរ់តទ ុនវូការ 
ចាយវាយររចាមំ្ជង ដដើមផឱី្យដងឹជានិចចថាអ្ប ចាយវាយដរចើន ឬតចិ រមិតណា? 
    ២.៤.គរុទីំនិញនិងគវវាកមមស្ដលគោកជាងមនុ 
វ ិ្ មួីយដទៀត បុងការសនេរំា ដ់ន្មះ គកឺារ ដររៀបដ្ៀបតម្មលទនិំញ និងដសវា មមដដលអ្ប ដររើរាសជ់ាររចាដំៅ 
នឹង ដនលងដផេង ដចូជាម្ជលដសវាទរូសព័ធម្ដដដលបចចុរផនបមានដរចើនជដរមើសនិងមានតម្មលកានដ់តសមរមយរពមទាងំ 
កាតប់នទយការដមើលទរូទសេន ៍ ដ៏ចូជាកាតប់នទយការចណំាយតចូតច ដដលមិនចាបំាច។់ 
      ២.៥.មនិរតវូទញិទនំិញ គរពាោះស្តគគកពំងុបញ្ចុ ោះតនមល 
ន្មរ ើភ្ជគដរចើនចលូចតិថដដើរទញិអី្វ៉ានពិ់ដសសដៅដពលដដលដគ ពំុងបញចុ ះតម្មលប៉ុដនថ បុងអំ្ ុងដពលដនះអ្ប រតូវគតិ 
ឱ្យបានចបាសសសិ់នថាទនិំញដន្មះចាបំាចស់រមាបអ់្ប ដដរឬអ្ត?់ ររសិនដបើមិនចាបំាចដ់ទដន្មះគរួដតទ ុរា វ់ញិ 
ររដសើរជាង។ 
    ២.៦.តាមដ្ឋនពត័ម៌ានគវដាកិចចជារុាំ ំ
ដៅដពលដដលអ្ប មានការយលដ់ងឹដផា ដសដឌ- ចិចដរចើនដន្មះអ្ប រា ដជាអាចដចះរ វ ិ្ សីនេ-ំរា ជ់ាង្មមត 
ដចូជា ការោ ទ់នុដដលមានដរោះថាប   ់តចិ ឬដផញើរា រ់យៈដពលខ្ ល ីប៉ុដនថ បានការរា ខ់្ ពស ់ជាដដើម។ 
មា៉ងវញិដទៀតររសិនដបើអ្ប កាតប់នទយការទញិទនិំញមួយចនំនួដន្មះអ្ប នឹងអាចមានរា ស់លក់ានដ់តដរចើន 
ជាមិនខានដេើយដៅដពលដដលអ្ប មានរា ស់លអ់្ប អាចយ រា មួ់យចដំ  ដៅោ ទ់នុរ សុីដដើមផឱី្យមាន 
ការលតូាសសដ់ផលផ្ទើ ទទលួបាន ម្រមកានដ់តដរចើន។ 
    ២.៧.គរៀបចំពធិីជបគ់លៀងតចូជាងមនុ 
 បុងជីវតិរបសអ់្ប  ររដេលជាអាចរតូវមានដរៀបចពិំ្ជីបដ់លៀង ដៅម្ជងសំខាន់ៗ  ដចូជាដរៀប-មងគលការម្ជងខ្បួ 
 ដំ ើ ត៘ កាលពីមុនអ្ប អាចនឹងដរៀបចពិំ្ជីបដ់លៀង  បុងរទងរ់ទាយ្ ំប៉ុដនថ ខ្ ៈដដលដសដឌ ចិច ពំងុធាល  ់
ចះុដបបដនះអ្ប គរួ ដរៀបចពិំ្ជីបដ់លៀងដដលមានរទងរ់ទាយតចូ ជាងមុនរោនដ់តអាចឱ្យរ ុមរគួារមាន ភ្ជពរ ើ  
រាយ  ដ់ៅថ ដៅបានដេើយ ពុំចាបំាចអ់្ុឹ ្ ឹ ្ដំុដំព ដទ៕ 
 ២.៨.វំណំុគរឿងវហរោវ 
 ជាឯ ារដដលផថលន់វូល ខ ះទដូៅម្នសេរោសឫាទ បរត ដដលបាននិោពី្នធាននិងេតទពលិ និង 
អំ្ពីការរ ើ ចដរមើនផលិតភ្ជពម្នពល មមការដររើរាសដ់ពលដវាសម្នពល មម រពមទាងំរា ដ់បៀវតយរជ៍ាម្យមររចា ំ
ដខ្ ដដលដររើ្នធាននិងទេំំមូលលិ្ ិរបសស់េរោស។ 
 ២.៩.វហរគិវ (Enterprise) 
 - ជាអ្ប បដងើើតចាបដ់ផថើមដរៀបចនំវូសេរោស(រ ុមេុ៊ន)ពា ិជជ មមនិង ចិចការជំនញួដេើយជាបុ គលដ់ដល 
ដ្វើការដលើមុខ្ជំនញួដោយមិនគតិដៅដលើរា ដ់បៀវតយរ។៍  
 - ដ្វើការជាអ្នថរការ ើនវូ បុង ចិចការជាជំនញួ(ជាមុសេឆាល តដវ)មុខ្ជំនញួទទលូដជាគជយ័ 
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៣.រចនាវមពន័ធវហរោវធនុតចូនិងវហគមនគ៍វដាកិចចអុឺរ ៉ាបុ 
 ៣.១.រចនាវមពន័ធវហរោវធនុតចូ 
 - មានបុគគលិ តចិជាង១០០ន្ម  ់
 - ទេំំអាជីវ ិមម រទពយសមផតថ ិធាន្មរ៉ាបរ់ងចណំាយ ចនំនួទ ឹរា ដ់ផញើនវូធាន្មោរ ដកាលដៅនិងភ្ជរ ចិចរបស ់
សេរោស្នុតចូ (small enterprise) 
  )រា ច់ដំ ញ ខ្) ផគតផ់គងដសវា មម គ) ការអ្ភវិឌ្ណន ៍
៤.ការទទលូខវុរតវូចគំពាោះវងគម 
 ជាការការពារសិទ នរិរដោជនអ៍្ប រគបរ់គង បុគគលិ  អ្តជិិជននិងមហាជន ។ 
ការដរជើសដរ ើសរបសអ់្តជិិជន ដដលរតូវដររើរាសផ់លិតផលទាងំយទយដដលមានល ខ ះលអ(សវុតថភិ្ជព) និងការ 
ដឆលើយតបសំ ូមពររបសព់ដួគដេើយមានទនំ ុចតិថនិងល ប់ានទនិំញជាដរចើន(ទរូសព័ធសុីម២) ។ 
៥.គណុធមអ៌ាជើវកមម  
 ដជៀសវាងការររ តួររដជងោប ដដលមិនមានររដោជន ៍ដងឹពីទនំលួខ្សុរតូវចដំពាះសងគម និងការដោរពដកាល 
ការ ៍ សីល្ម ៌(ដាម ះរតង ទនំ ុចតិថ.....)។ 
  ) សេគមនដ៍សដឌ ចិចដៅអ្ុឺរ ៉បុ (EEC) 
 បដងើើតដៅឆាប ១ំ៩៥៧ ដោយររដទស៦ដៅអ្ុឺរ ៉បុខាងលិច  បុងដន្មះមាន ររដទសបារាងំ អាលលឺមង៉ ់អ្ុីតលី 
ដបលេេ ិ េូ ង ់និងលចុសំបួរ ។ 
 ខ្)សេរោសវនិិដោគនិតបុិគគលសញ្ហជ តដិខ្ មរ ឫនិតបុិគគលសញ្ហជ តបិរដទស រតូវបានអ្នញុ្ហដ តឱ្យវនិិដោគ។  
៦. វហរគិនភាពនិងរូកច់ំគណញ 
  +មខុង្វរវំខាន់ៗ របវវ់ហរគិន 

- ដ ៀងគរ តថ ផលិត មម 
- ទទលួយ ភ្ជពររជរុរថាន 
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គមគរៀនទ៣ី  ក្បព័នធពាណ្ិជ្ជររមពិភពបោរ 

 
១.អងគការពាណិជជកមមពភិពគោក (WTO) 
 អ្ងគការពា ិជជ មមពិភពដាស ដៅថា World Trade Organization (WTO)បានបដងើើតដ ើងម្ជងទ១ីដខ្ម រាឆាប  ំ
១៩៩៥ ។  អ្ងគការដនះមានទនំលួខ្សុរតូវរតួតពិនិតយដមើលររពន័នពា ិជជ មមពេុភ្ជគនិីងងបដងើើតចបាសបលិ់ខ្តិបទ 
ោឌ នដេើយ WTO មានយនថការដោះស្រាយវវិាទផងដដរ។ 
 +គោលបំណងរមួរបវ ់WTO  

- ផថលដ់សរ ើភ្ជព សវុតថភ្ជព 
- ភ្ជពចបាសសា់សសស់រមាបស់េរោស 
- ផថលល់ទ ធភ្ជពដលស់េរោសឧសាេ មមនិងពា ិជជ មមដដើមផទីទលូបានសិទ នចិបាសសា់សស ់
- ជំរញុឱ្យររដទសជាសមាជិ អ្នវុតថនវូដោលនដោបាយពា ិជជ មមដសរ ើនិងដបើ ចេំរទផីារ 
- ដលើ  មពស ់រមិតជីវភ្ជព 
- ធាន្មឱ្យមានការងារដ្វើនិង ពរងើ ផលិ មម 
- ការដររើរាស់្ នធានពិភពដាស មានររសិទ នភ្ជព 
- ជំរញុការអ្ភវិឌ្ណនិងការការពារបរាិទ ន ររ បដោយចរីភ្ជព និងដោយទទលូបាបររដោជនដ៍ោយ 

ដផអ អ្នដុរោះពនន(MFN) Most Favoured  Nation)។ 

២.រុពន័ធអងគការពាណិជជកមមពិភពគោកនងិការវិវតតគវដាកិចចជាវកល 
 ២.១ ការវិវតតរុពន័ធពាណិជជកមមពហភុាគី 

-  ជា រមងវធិានអ្នថរជាតដិដលទាមទារឱ្យបណាថ លររដទសជាសមាជិតដោរពតម ដដលជាដោដៅជាមូលោឌ ន 
ជំរញុបណាថ  

-     លររដទសអ្នតុថនដោបាយព ិជជ មមដសរ ើនិងដបើ ចេំរ។  
 ២.២.ការបគងកីតកិចចរពមគរពៀងទគូៅវតីពពីនធគយនងិពាណិជជកមម(GATT) 

- ដដលបានបដងើើតដ ើងដៅឆាប ១ំ៩៤៨ជាតរាងពននគយនិងពា ិជជ មម (General Agreement Tarrifs and 

Trade ) វធិានការរបស។់ 
- GATT រតូវអ្នវុតថដលើបទបញ្ហដ ជមីៗពិដសសសរមាបដ់ោះស្រាយបញ្ហា ពា ិជជ មមរបសប់ណាថ លររដទ ពំុង  
អ្ភវិឌ្ណ។  

 ២.៣. កិចចរុជុំគៅអ រូហូាគ យវតីពកីារចរាំពាណិជជកមម 
-  ចិចររជុំដៅអ្៊រូហូាគ យសថីពីការចរចារពា ិជជ មមពីឆាប ១ំ៩៨៦ដល១់៩៩៤។ ចិចររជុំដៅអ្៊រូហូាគ យបានអ្នមុត័ 

វធិានពា ិជជ មមដលើដសវានិងទដិ ឌភ្ជពពា ិជជ មមពា ព់ន័ននឹងចបាសសថីពី មមសិទ នបិញ្ហដ ។ 
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 ២.៤. រុពន័ធពាណិជជកមមពិភពគោក 
  )ការចរចារតមុូលដៅអ្៊រូហូាគ យដខ្ ញ្ហដ ឆាប ១ំ៩៨៦  ចិចររជុំដៅអ្៊រូហូាគ យមាន ចិចរពមដរពៀងសំខាន់ៗ  ដចូជា 

-  ចិចរពមដរពៀងពេុភ្ជគសីថីពីពា ិជជ មមដលើទនិំញ 
-  ចិចរពមដរពៀងទដូៅដលើដសវា មម 
-  ចិចរពមដរពៀងពី មមសិទ នបីញ្ហដ  

 ២.៥. លកាណោះពិគវវននកិចចរពមគរពៀងអងគការពាណិជជកមមពភិពគោក 
  ) ដោលបំ ងនិងដោលការ ៍ម្ន ចិចរពមដរពៀងពេុភ្ជគសីថីពីពា ិជជ មមការបដងើើតររពន័នពា ិជជ មម 
ដសរ ើ និងដបើ ចេំដដលពា ិជជ មមជាមួយោប ដោយដផអ ដលើល ខខ្ ឍ ការររ តួររដជងដោយសតុថិ្ ម ៌
(ដសរ ើភ្ជវបូនីយ មម)។ 
 ខ្)វធិានជាមួលោឌ នបួនោ៉ងសរមាបក់ារការពារឧសាេ មម បុងស្រសុ តមរយៈពននគយ  
  ១.ការចងភ្ជជ បព់ននគយ 
  ២.រររពឹតថ ិមមម្នររចាជំាតដិដលទទលួបានការអ្នដុរោះបំផតុ (MFN) 
  ៣.វធិានរររពឹតថ ិមមជាត ិ
 គ)វធិានការអ្នវុតថទដូៅ 
  ១.ការ  ំតម្ជល  
  ២.ការអ្នវុតថ  
  ៣.ការដចញអាជាញ ប ័ត  
 ឃ)វធិានដផេងៗដទៀត 
  ១.ការផថលឧ់បតទមា្ នដោយរោឌ ភបិាល 
  ២.វធិានការ្មមត 
 ង) វធិានដដលរគបរ់គងការដររើរាសឧ់បតទមា្ នឧបតទមា្ នដ្វើឱ្យបះ៉ពាលដ់លស់ ខខ្ ឍ ម្នការររ តួររដជង បុង 
ពា ិជជ មម គរឺតូវមានការបះ៉ប៉ូវ និងហាមឃ្លតឫ់ោ  ់រមឹតដលើវ ិ្ ឧីបតទមា្ នដដជាដេតបុះ៉ពាលដលព់ា ិជជ មម 
៣.កមពុជានងិអងគការពាណិជជកមមពីភពគោក 
ដដំ ើ រការម្នការដ្វើសមាេរ  មមដសដឌ ចិច ពា ិជជ មមពិភពដាស ដៅម្ជងទ៣ី០ ដខ្ដខ្ា ឆាប ២ំ០០៤ 
ដដលអ្នមុត័របសស់នបីសីទថាប  រ់ដឌមង្រ្នថើដលើ ទ៥ី ម្នWTO ដៅទរី ុងកានគ់នុម្នររដទស (Misico)។ 
 ៣.១.គណុវុបតិតនងិគនុវិបតិត 
  ក).គណុវមបតិត 
  ១.ននាទ នភាពតលើកមខុ្ន កូ បុងថានេះជាលដគ ួណិជជកមម 
  ២.ទទលូបានការអ្នតុរោេះពីររតទេជាេនជិក 
  ៣.ពរងើកទផីារនាតំច្ញ 
  ៤.ជំរញុភាពទកទូញូ 
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  ៥.ការអ្នវុ ថតោលការណ៍អ្ភបិាលកចិ្ ចលអ 
  ៦.ជួយរកានរិនថភាពឧេាហកមមកា តដរ 
  ៧.តលើកកមេូុការតោរពេិទ ធរិបេូកមមករ 
  ខ).គណុវិបតិត 
  ១. ច្ណំាយតដើមផីទទលួេិទ នជិាេនជិក 
  ២. បា បូងចូ្ណូំលថវកួាជា  ិ
  ៣. កាល យជាទផីារេរនបផូលិ ផល 
  ៤. បា បូងកូារការ រច្តំ េះផលិ ផល 
  ៥. មិនទននូនេម ទភាពរគបរូោន(ូធននដនមនេុេ) 
 ៣.២.កតូានំាគចញនងិឧវាហកមមកាតគ់ដរកមពុជាគរកាយឆ្ន ំ២០០៥ 
ប្ ំ១៩៩២-១៩៩៦ ឧេាហកមមកា តដរននការតរៀកច្តរមើន ប្ ំ១៩៩៤កមដលូ្ ប ំ២០០១កមុុជាបានទទលូគតរនង 

(៣៤៧)ដដលននទនុេរបុ(៤៣៩.៦៩២.៨២៩$) 
៤.កំស្ណទរមងព់ាណីជជកមមគរៅរុគទវគៅកមពុជា 

  ទ១ី បនថតធវើេនហរណកមមតេដឌកចិ្ ចតៅកមុុជាតេដឌកចិ្ ច បននូងិពិភពតលាក ច្លូកបុង(េនជិកអាា ន) 
នងិេនជិកអ្ងគការ ណិជជកមមពិភពតលាក។ 
  ទ២ី អ្នមុ ័ររម ណិជជកមម បតងក ើ  បន ូណិជជកមមតេរើ តធវើឯកជនបូនយីកមមេហរោេរដឌនងិតេរើ 
ភាវូបនយីកមម ណិជជកមមតរៅររតទេ។  
  ទ៣ី រោឌ ភបិាលបតងក ើ  បន ូណិជជកមមតេរើតៅទរីរុវេីហន ុជាការកណំ យករានដនភីបតំពញររុងរពេះ 
េីហន ុនងិតេៀមរាបជាប៉ាូលកតំណើ នតេដឌកចិ្ ច។ បានអ្នវុ ថអ្ន ុបនតូមគង ូបានររជ ុំតលើកទ១ីតៅដខ្វចួ្ ឆកិា 
ប្ ំ២០០២ នងិផថួច្តផថើម បនអូ្ភវិឌណរ ើតកាណ (កមុុជា តវៀ ណាម ឡាវ នងិលថ) យាុស្តេថេហររ បិ ថកិារតេដឌ 

កចិ្ ចរវាងកមុុជា ឡាវ មីយ៉ាន៉ា នងិលថ។ទ៤ីរោឌ ភបិាលតផ្ទថ  តលើការតធវើឯកជនបូនយីកមមររុមហ នុរដឌដផនក ណិជជកមម 
តរៅររតទេ។ទ៥ី តធវើតេរ ើភាវូបនយីកមម ណិជជកមមតរៅររតទេមនុ ប្ ំ១៩៩៣អ្នវុ ថអ្រតាពននទបជាមួយររតទេ 
អ្ុឺ រ ៉ាបុខាងតកើ េំណាងលអននដលតូលាកអ្បករគបតូពល(តរៀនលថងមិនរគបតូរៀនយបបូដនទម)តរៀនរគបតូពលតវលារគ
ប ូទកីដន លងនងិតរៀនតពញមួយជីវ ួ 
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    គមគរៀនទី៤   រដ្ឋនិងណផ្សនរករជ្ន 

 
១.វិភាគទានរបវគ់ោក ហេគូហេហវ អា  ័វ េមូពីទរ័ 
 តលាក ហេូតហេហវ អា  ័េ េូមពីទរ័តកើ តៅ ប្ ំ១៨៨៣ តៅទរីរុងរទូដយេឆ(៍Triesch)លនររតទេ Moravia។ 
តៅ ប្ ំ១៩០៩ តលាកននអាជីពបតរងៀនតៅេកលវទួាលយ័តឆនវី ួ(Czerniwitz) នងិជាររនដនដផនកតេដឌកចិ្ ចតៅ 
េកលវទួាលយ័រកាេ(Craz) តហើយតៅ ប្ ំ១៩៣៩ជាតេដឌកចិ្ ចវទួ។ូ 
២.ការគធវីអនតរគនរ៍បវរ់ដាកនងុគវដាកិចច 
  គជឺាការវនួតិយគផ្ទធ លនូងិការតធវើតោលនតយបាយនងិអ្ភបិាលកចិ្ ចលលអ។  
 ២.១ ការគធវីគោលនគយាបាយ 

  គរឺដឌនននាទ ីតមើលតលើបរាួទ ន េទិរភាពន៉ា ររូតេដឌកចិ្ ច នងិារតពើពនន តេទរភាពរូបិយវ ទុ នងិរកាឱ្យនន 
ជំតនឿទកុច្ ិ ថពីានដរណេះជនតៅតលើហិរញ្ដ វ ទុ នងឹ តជៀេវាងការដររររួលតោលនតយបាយ។  
៣.ការវិនិគយាគផ្ដទ ល ់

 - ការអ្ភវិឌណធននដនមនេុេ 
 - តហោឌ រច្នាេមុន័របវនថការទកទូញការវនួតិយគឯកជនច្លូ 
 ៣.១.អភិបាលកិចចលអ 
  នូាទរីដឌ ការអ្នវុ ថការតររើរាេូេិទ នអំិ្ណាច្ដបងដច្កធននដនេងគម នងិធននដនតេដឌកចិ្ ចតោលតៅការ 
អ្ភវិឌណ។  
 ៣.២.កំស្ណទរមងរ់ចនាវមពន័ធនិងការគរៀបចំគោលនគយាបាយកនុងរុគទវកពំងុអភិវឌឍ 
 ៣.៣. កំស្ណទរមងច់ាប ់ 
  + កំស្ណទំរងក់នុងរវុក 

  - ការលបុបំបា តូចាលលកខខ្ណឍ  រមូវអាជាញ បន័ណតវនួតិយគ 
  - កដំណទរំងរូរព័ន នរគបរូគងពនន 
  - ការលបុបំបា កូាររគបរូគងលថល 
  - តេរើភាវូបនយីកមមដផនកហិរញ្ដ វ ទុ 
  - ការលបុបំបា បូទបញ្ជ េថីពីទផីារពលកមម 
 ៣.៤ ការគរៀបចំគោលនគយាបាយ 
 ត ើការតរៀបច្តំោលនតយបាយននប៉ានុាម នដំណាកកូាល? អ្វីខ្ លេះ? 
  ក)តោលនតយបាយោ ំរនយិម ខ្)ររេិទ នភាពលនអ្នថរគមនត៍លើកេធួឧេាហកមម 
  គ)តោលនតយបាយ ជំនយួការនាចំ្លូនងិ ជំរញុកការនាតំច្ញ ជំនញួលនការនាតំច្ញនងិការនាចំ្លូ 
   )បទពិតាធតោនតយបាយជំរញុការនាតំច្ញរបេូកមុុជា។ 
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    ជំពកូទី៥  គវដាកិចចទីផារនិងផលិតកមម 
 
   គមគរៀនទី១   ក្បព័នធបសដ្ឋរចិច 

 
១ គវចក្ដតគផតើមននការវកិាគវដាកិចច 
 មនេុេដ ងដ ននទនំាកទូនំងជាមួយនងិមនេុេទងំពួងជាមួយធមមជា ។ិ 
ទនំាកទូនំងតនេះបតងក ើ ឱ្យនន រមូវការតផេងៗ កបុងជីវ ភាពរេូតៅ។  រមូវការចាបំាច្ដូំបួងរបេូមនេុគ ឺអាហារ 
ជរមក នងិេំ តលៀកបំ ក។ូ តរៅពីតនេះកន៏ននវូ រមូវការតផេងៗ តទៀ ដដរដដលតគ រ ូវខ្សំ្រាវរជាវ នងិរេួះរករគប ូ
មតធាបាយតដើមផីផ លិ  រទពយ នងិ តេវាកមម។ េកមមភាពទងំតនាេះតៅថា (បា ភុ ូលនដំតណើ រវវួឌណនត៍េដឌកចិ្ ច) ។ 
ច្ដំណកេំភារេះរតររើរាេូដដលរ ូវបាន លកនូងិ ទញិរ ូវបានតគតៅថា (កមមវ ទុលនតេដឌកចិ្ ច)។  
២ វញ្ញា ណទគួៅននគវដាកិចច 
 តេដឌកចិ្ ចននកតំណើ  ររនណជាង២០០ ប្ ំមកតហើយតោយារវារោបដណថ បតូលើររនដនបទររតភទ។ 
តេដឌកចិ្ ចមួយច្នំនួបានបតងក ើ  ត ើងនវូរទើេថីតេដឌកចិ្ ចជាតរច្ើន តបើតទេះជាពួកោ នូនគនំ ិដខ្ វងោប កត៍ោយ។  
េញ្ដ ណតេដឌកចិ្ ចកច៏ាបនូនកតំណើ  ត ើងតាងំពីតពលតនាេះមក។ 
៣.នយិមនយ័គវដាកិចច 
 តេដឌកចិ្ ច ជាការេិកាពីរតបៀបដដលបគុគលរគួារេងគមតច្េះលលលកតររើរាេូនវូធននដនដដលននកបុងការ 
ផលិ  (ទនំញិ នងិតេវាកមម) តដើមផីបតរមើតេច្កថរី ូវការឥ រពំដដនរបេូមនេុេ។ 
៤.រុគភទគវដាកិចច  

 ១.គវដាកិចចទីផារគវរើ 
 ជាររព័ននតេដឌកចិ្ ចដដលកមមេិទ នឫ កតាថ ផលិ កមមមួយភាគធ ំជាកមមេិទ នរបេូឯកជន តហើយតគននេិទ ធរគប ូ
យ៉ាង កបុងការេតរមច្ច្ ិ ថដំតណើ រការអាជីវកមម។  

 ២.គវដាកិចចបញ្ញច  
 ជាររព័ននតេដឌកចិ្ ចដដលកមមេិទ ធឫិកតាថ ផលិ កមមតេធើរដ ទងំអ្េូរបេូរដឌតហើយរាលរូរ បិ ថអិាជីវកមមេពវដប
បយ៉ាង រដឌជាអ្បករគបរូគង។ូ 

 ៣ គវដាកិចចចរមុោះ 
 ជាររព័ននតេដឌកចិ្ ចដដលននលាយបញ្ចូ លោប រវាងតេដឌកចិ្ ចទផីារតេរើនងិតេដឌកចិ្ ចបញ្ជ នយិមនយ័វទួាាស្តេថ
តេដឌ កចិ្ ចវទួាាស្តេថ តេដឌកចិ្ ចជាវទួាាស្តេថដដលេិកាស្រាវរជាវរកវធួតីោេះស្រាយបញ្ា តររើរាេូធននដនដដល 
តយើងនន នងិរគបរូគងច្ង្វវ កផូលិ មមឱ្យច្តំពល តវលាច្ទំកីដនលងនងិររកបតោយររេិទ នភាពខ្េូុតដើមផីតេច្កថរី ូវ 
ការរបេូមនេុេ។  
 -ការអ្ភវិឌណេងគម នងិផលប៉ាេះ លចូ្តំ េះបរាួទ នធមមជា និងិេងគម 
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 -ការអ្ភវិឌណេងគម នននយ័ថាជាការតធវើឱ្យេងគមទទលួការផគ ផូគងទូងំដផនកេនា រេះ (ច្ណីំអាហារ ជរមកេំូតលៀ 
កបំ ក)ូ នងិាូរ  ី(ពណាត លយ័ ារេះមនធ ីរមយណីោឌ ន )ការអ្ភវិឌណរគបរូូបភាពដ ងបងកឱ្យននផលប៉ាេះ ល ូ
ដូច្ជា៖ 
១) ផលប៉ាេះ លចូ្តំ េះបរាួទ ន 
 -ធននដនដដលតររើរាេូរួច្មិនអាច្តកើ ត ើងវញួបានតទ 
 -បរាួទ ននងឹកានដូ កខ្ វក ូនងិបា បូងលូរពតឈើជរមកេ វលរព 
២)ផលប៉ាេះ លចូ្តំ េះបរាួទ នេងគមខ្ ជេះខាជ យថវកួារតៅតលើការកាំនថដដលពុំចាបំាច្កូា បូនទយការេនេុំរបេូ។ 

 
 
 

    អណុេេស្ាប់ច្ូររមួេកិា 
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គមគរៀនទី២  ក្បវតតិផ្សារភាគហ ៊ុ ន 

 
១.រទឹវតទីីផារភាគហ នុ 
 
 ទផីារភាគហ នុ ននររវ ឋតិាងំពីយូរយរណាេូមកតហើយ។ ទផីារតនេះតកើ ននពីេកមមភាព លន ការតោេះដូរ 
តលើក ដំបូង តៅតលើផលិ  ផលកេិកមម  នងិផលិ ផលតផេងៗតទៀ  ។ ទផីារភាគហ នុតកើ ត ើងដំបូងត្ូេះថាទ ី
ផារភាគ ហ នុអា ំដេធោដដលរ ូវបានបតងក ើ តោយររុម ហ នុត្ូេះ  The Dutch East India Company តៅភាគខាង 
តជើងលនររតទេ ឥណាឍ តៅកបុង ប្ ំ១៦០៨។ ឧបករណ៍ហិរញ្ដ វ ទុដដល តធវើការជួញដូរ ដំបូង តៅកបុងទផីារភាគហ នុ 
 អាដំេធោតំនេះគ ឺបណ័តភាគហ នុ (Share) របេូររមហ នុតនេះ។  ការវវួ ឋនខ៍ាងដផនកខាងនតយបាយបានតធវើឲ្យរាជរោឌ  
ភបិាល ររតទេហ ូង ូខ្ដំេវងរក នវូររភព ទនុ ថមីៗ ។ 
ភាពរួមោប លនេកមមភាពទងំតនេះ នងិកងវេះខា ទនុពីកដនលងមួយ តៅកដនលងមួយ បានជំរញុឲ្យ ននការតច្ញផាយ នវូ 
មូលបរ  របេូាទ បន័រោឌ ភបិាល ធនាោរ ររុមហ នុនដនារា៉ាបរូ ៉ាង នងិេហរោេរួមទនុមួយច្នំនួតទៀ ជាពិតេេ 
ររុមហ នុ  ណិជចកមមធំៗ  តដើមផីតធវើ ឱ្យ ននេញ្ច ័យតលើធននដន នងិតគៀរគរធននដនហិរញ្ដ វ ទុពីររភពតផេង េំរាប ូ
យកមកពរងើកនវូមខុ្ជំនញួរបេូតគ កដ៏ូច្ជាររដមររមូលអ្បកដដលនន ាច្រូាកកូ បុងលដ ឲ្យច្លូរួមកបុងេកមម 
ភាព វនួតិយគ  នងិតធវើតអាយ ាច្ ូរាកនូន ច្លនាកានដូ ខាល ងំតៅ កបុងច្រនឋ តេដឌកចិ្ ច កដ៏ូច្ជា តធវើតអាយេកមម 
ភាពលនជំនញួកាន ូដ ននភាពរេូរតវ ើកដថមតទៀ  ។ ការចាបតូផឋើមពីការតធវើជំនញួដដលននស្រាបតូាមរយៈវកួយ័ 
បរ  នងិររោេរាក ូវាគកឺារផ្ទល េូរឋូ រដស៏្រេបច្ាប ូនងិង្វយស្រេួលតៅតពលននការកតកើ ត ើងលនទផីារភាគហ នុ 
។ទផីារភាគហ នុតៅកបុងទរីរុងញូវយ ៉ាក រ ូវបានបតងក ើ ត ើងកបុង ប្ ំ ១៧៩២ តៅតពលដដល ណិជចករ នងិ អ្នឋរការើ
តជើារ (Brokers)ច្នំនួ ២៤នាកបូានេំតរច្ច្ ិ ឋយកកលំរតជើងារ តៅតពលដដលតដើរ ជួាភាប កងូ្វរេំរាបអូ្បកជំនញួ 
តៅកបុងកចិ្ ចការជំនញួ របេូ តគគផឺថលមូតធាបាយ ង្វយស្រេួល នងិ្បរូហេ័ នងិជាទតីពញច្ ិឋតៅឲ្យោប តៅ វញួ 
តៅមកតលើច្រាច្រទនំញិ នងិ តេវារបេូ អ្បកជំនញួទងំតនាេះ។ ពួកតគបានតធវើការជួញដូរតៅ តរកាមតដើមតឈើ  មួយ 
តៅផលូវ វ ៉ាលស្តេធើ  (Wallstreet) តលខ្៦៨ ជាររចា ំតទើប បតងក ើ ឲ្យនន ទផីារមួយដដលននត្ូេះថា វ ៉ាលស្តេធើ  
 (Wallstreet) រហ ូមកដលតូព លបច្ចរុផន បតនេះ តៅេហរដឌអាតមរកួ។ បនាធ បមូក មូលបរ របេូរោឌ ភបិាល រ ូវបាន 
បតងក ើ  នងិរ ូវបាន ោកឱូ្យ ជួញដូរ នងិននហ នុរបេូធនាោរ  នងិហ នុរបេូររុម ហ នុ នដនារា៉ាបរូ ៉ាង ទងំតនេះបាន 
បដនទមតលើបរនួណលនររ បិ ឋ ិការជួញដូរកានដូ រ ើកដថម តទៀ ។ កបុង ប្ ំ ១៨១៧ អ្នឋរការើ តជើង ារ(Brokers) 
តៅកបុងទរីរុងញូវយ ៉ាកបានេំតរច្ច្ ិ ឋចា ដូច្ងជាផលូវការ នវូររុមររឹកាេំរាបទូផីារភាគហ នុ បនាធ បមូកទ ីផារ ភាគ 
ហ នុបានរ ើកច្តំរ ើនជាមួយនងឹ ឧេាភាវូបនយីកមមរបេូអាតមរកួដដរ។ 
តៅ ប្ ំ ១៨១៣ ទផីារភាគហ នុតៅទរីរុងញូវយ ៉ាក បានអ្នមុ ័នវូត្ូេះបច្ ចរុផន បរបេូខ្ លនួគ ឺទផីារភាគហ នុញូវយ ៉ាក
 (New York  Stock Exchange)។ 

កបុងតពលលនេន្រង្វគ មេុីវលួកន៏នទផីារភាគហ នុមួយច្នំនួតទៀ រ ូវបានបតងក ើត ើង តហើយទផីារភាគហ នុមួយកបុងច្ ំ
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តណាមទផីារ ភាគហ នុ ទងំតនាេះ ដដលចា ទូកុជាអ្បកនាមំខុ្តគគ ឺទផីារភាគហ នុ អាតមរកួ (American Stock 

Exchange) គជឺាទផីារភាគហ នុធទំពីីរតៅេហរដឌអាតមរកួ នាតពលបច្ចរុផន បតនេះ។  
េន្រង្វគ មតលាកតលើកទពីីរ បានជេះឥទ នពិលជាអ្វជួចននជាតរច្ើនដល ូការវវួ ឋនល៍នទផីារភាគហ នុ។ 
 ជាកដូេឋង ររតទេអាលលឺម៉ាង ូទផីារភាគហ នុទរីរុងដប កឡាងំបានបា បូងនូវូ នួាទដីេ៏តមផើម របេូខ្ លនួបនាធ បពីូេ
ន្រង្វគ ម។ ម៉ាាងតទៀ ទផីារមូលបរ  ជប៉ានុរ ូវបានតគតធវើ តអាយននបំលាេូរឋូ រទងំស្រេុងបនាធ ប ូពីេន្រង្វគ ម តលាក 
តលើកទពីីរ តៅ តពលច្ាបមូូលបរ ថមមួីយច្នំនួរ ូវបាន តាក ូដ ងត ើង  តោយយកគរូំតាម េហរដឌអាតមរកួ។ 
ការអ្ភវិឌណនមួ៍យតផេងតទៀ តរកាយេន្រង្វគ មតលាកតលើកទពីីរ គជឺាការចាបអូារមមណ៍របេូរោឌ  ភបិាលលន ររតទេ 
កពំងុអ្ភវិឌណនក៍ បុងការតររើរាេូទផីារភាគហ នុ តដើមផីេំរបេំរួលការផឋលហិូរញ្ដរផទនដលកូារវនួតិយគ។តាងំពី
តពលតនាេះមក ននររតទេជារច្ើន បានតមើលត ើញពី អ្ ទររតយជនល៍នទផីារ ភាគហ នុ តហើយកចាបតូផឋើម ខ្ ិខ្ ំ
បតងក ើ ជាទផីារតនេះត ើង។ 
នាតពលបច្ចរុផន បតនេះ តេធើរដ រគបរូរតទេអ្ភវិឌណនទ៍ងំអ្េូ ននទផីារភាគហ នុ នងិបណាឋ ររតទេ កពំងុអ្ភវិឌណ
ន ៍តផេងៗតទៀ កក៏ពំងុខ្ ិខ្បំតងក ើ ទផីារតនេះត ើងដដរដូច្ករណីររតទេកមុុជានាតពលបច្ចរុផន បតនេះដដលកពំងុដ 
ខ្ បេះដខ្ នងបតងក ើ ឱ្យននទផីារហ នុតនេះត ើងជាររតយជនត៏េដឌកចិ្ ចនងិការរ ើកច្តំរ ើនរបេូររតទេ។ 
២.តនួាទី នងិ សារៈវខំានន់នទផីារមលូបរតគៅកនុងរុពន័ធគវដាកិចច  
តយងតាមការេិកាស្រាវរជាវតលើរបាយការណ៍កមមេិកាបញ្ច ប ូការេិកា េថីពី “ការយលដូឹងរបេូររជាជនតៅទ ី
ររុងភបតំពញពីទផីារមូលបរ ” ារណាបញ្ច បកូារេិកាេថី ពី “កមុុជា នងិ ទផីារភាគហ នុ” នងិតេៀវតៅ េិកា 
ស្រាវរជាវេថីពី “បិរញ្ដរផទនរបេូររុមហ នុ ណិជជកមមតាមរយៈទផីារមូលបរ ”។ 
ទផីារមូលបរ នន នួាទយី៉ាងេំខានតូៅកបុងតេដឌកចិ្ ច។ ទផីារតនេះជាររភព ហិរញ្ដរផទនថមមួីយ បនាធ បពីូររភព 
ហិរញ្ដរផទនផ្ទធ លខូ្ លនួ នងិររភពហិរញ្ដរផទន តាមរយៈធនាោរ។ ហិរញ្ដរផទន គជឺាច្លករដច៏្បំង ដដលនដនា 
ដលគូតរនង វនួតិយគរបេូវេ័ួយឯកជន នងិវេ័ួយានដរណៈ ឱ្យអ្នវុ ថតៅមខុ្បាន។ 
ការអ្នវុ ថគតរនងវនួតិយគ ចាបំាច្រូ ូវការនវូហិរ ញ្ដរផទន។ គតរនងវនួតិយគនងឹរ ូវបង្វអ ក ូររេិនតបើហិរញ្ដ  
រផទនននមិនរគបរូោនេូរនបកូារវនួតិយគតនាេះតទ។ ហិរញ្ដរផទន េំតៅដលមូូលធនតហើយ មូលធនដដលផថល ូ
តាមរយៈហិរញ្ដរផទនផ្ទធ លខូ្ លនួននទហំំ ចូ្ច្ដំណកមូល ធន ដដល ផថលតូាមរយៈហិរញ្ដរផទនតោររតយលតាម 
រយៈធនាោរតរច្ើននន ឥណររ ទិនរយៈតពលខ្ ល។ី 
ទផីារមូលបរ តធវើឱ្យននលំហរូាច្រូាកពីូភាប កងូ្វរតេដឌកចិ្ ចដដលននមូលធនតរច្ើន ឬតៅេលទូតំនរ តៅឱ្យភាប ក ូ
ង្វរតេដឌកចិ្ ចដដលននមូលធន ចិ្ ឬ ខ្ វេះតដើមទនុ ក បុងការច្ណំាយដលកូារវនួតិយគរបេូខ្ លនួ។ 
ទផីារមូលបរ កបុងនយ័តនេះនងឹតធវើឱ្យននការអ្ភវិឌណនត៍េដឌកចិ្ ចតាមរយៈការផថលទូនុដលកូារពរងើកេកមមភាពលន
ការវនួតិយគរបេូវេ័ួយឯកជន ការវនួតិយគរបេូវេ័ួយានដរណៈ កដ៏ូច្ជាផថលទូនុដលគូតរនងវនួតិយគថម ី
ដដលននេកាថ នពុល។ ការផថលទូនុដលូកូារពរងើកេកមមភាពលន ការវនួតិយគតនេះ នងឹ តធវើឱ្យននកតំណើ នរ ួ ដ ររ 
តេើរតលើផលិ  ភាពលនផលិ កមម ទងំទនំញិ នងិតេវាកមម។ 
ច្ដំណកការផថលទូនុដលគូតរនងវនួតិយគថមដីដលននេកាថ នពុល គបឺតងក ើនភាពេំបូរដបប លនផលិ  កមមទងំទនំញិ 
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នងិតេវាកមម។ ការផថលទូនុតនេះផងដដរ តធវើឱ្យករម ិេកមមភាព វនួតិយគតៅកបុងររតទេ តកើនត ើង ដដលវាអាច្ 
ជួយបតងក ើ នវូការង្វរថមដីលរូរជាជនត លគវឺាអាច្ផថលចូ្ណូំលបដនទមកបុងការជួយបតងក ើនករម ិជីវភាពរបេូររជា
ជនបាន មួយករមិ តទៀ ។ទដិឌភាពជារួមលន នួាទ ីនងិារៈេំខានលូនទផីារមូលបរ កបុងររព័ននតេដឌកចិ្ ច តាមអ្ ទ 
នយ័ ខាងតលើ៖េរនបវូេ័ួយឯកជន៖ ទផីារមូលបរ ផឋលជូាទកីដនលងេរនប ូោកលូកមូូលបរ  ដដលជំរញុឱ្យអ្បក 
ដដលនន រមូវការ មូល ធន )ររុមហ នុតបាេះផាយមូលបរ  (េរនបពូរងើកនវូេកមមភាពអាជីវកមមរបេូខ្ លនួ អាច្ធ
ការការតបាេះផាយលក ូមូលបរ កមមេិទ ន ិឬមូលបរ បំណុលលកតូៅឱ្យអ្បកដដលផគ ផូគងមូូលធន 

)អ្បកវនួតិយគានដរណៈ (ក បុងការតកៀរគរមូលធនតដើមផីបំតពញ រមូវការរបេូខ្ លនួ។ បដនទមពីតនេះតទៀ  
ទផីារមូលបរ ផឋលឱូ្កាេវនួតិយគដលរូរុមហ នុតបាេះផាយ មូលបរ ដដលននទហំំ ចូ្ ឱ្យតបាេះផាយលកមូូលប
រ តដើមផីតកៀរគរមូលធន េរនបបំូតពញឱ្យននលទ នភាពរគបរូោនកូ បុងការតធវើអាជីវកមមរបេូខ្ លនួបានផងដដរ។ 
កតាថ តនេះតធវើឱ្យននភាពរើកច្តំរ ើនលនវេ័ួយវនួតិយគជាតរច្ើន ដដលជំរញុឱ្យ ការផគ ផូគងទូនំញិ នងិតេវាកមមតឆលើយ ប 
បានតៅ នងឹ រមូវការកបុង នងិតរៅររតទេ កដ៏ូច្ជាផថលកូារង្វរតធវើដលរូរជាជន ដដលតធវើឱ្យររជាជននន ច្ណូំលប 
ដនទម េរនបតូលើក កពំេូករម ិជីវភាពរបេូពួកោ ឱូ្យននភាពេមរមយលអររតេើរនងិបតងក ើនការតររើរាេូរបេូ 
ពួកោ ។ូ ត ល គតឺធវើឱ្យ រមូវ ការទនំញិ នងិតេវាកមម ក បុងររតទេកាន ូដ តកើនតរច្ើនត ើង ជាបនថបនាធ ប។ូ  
ទងំតនេះ បញ្ជ កថូាទផីារមូល បរ តធវើឱ្យររព័នន តេដឌកចិ្ ចននការអ្ភវិឌណនដ៍ថមមួយករម ិតទៀ ។ 
-  វេ័ួយានដរណៈ រោឌ ភបិាលអាច្បតងក ើនតដើមទនុមួយច្នំនួ តាមរយៈការតបាេះផាយលកមូូលបរ រដឌ នងិការររ 
មូលពននពី មូលបរ ដដលតធវើការជួញដូរកបុងទផីារ មូលបរ ជាតដើម តដើមផីតឆលើយ បតៅនងឹ ច្ណំាយា នដរណៈ 
នងិគតរនង អ្ភវិឌណន ៍តៅកបុងររតទេ កបុងទេិតៅេរមបេរមួល នងិ តធវើឱ្យេកមមភាព តេដឌកចិ្ ចរររពឹ ថតៅបាន 
តោយរលូន។ បដនទមពីតនេះ ទផីារមូលបរ តធវើឱ្យ រោឌ ភបិាលអាច្តកៀរគរទនុយកមកាឋ រ នងិកាងតហោឌ រច្នា 
េមុន័ នតៅកបុង ររតទេ តដើមផីជួយេរមួលដលកូាររេូតៅររចាលំថងរបេូររជាជន កដ៏ូច្ជាការអ្ភវិឌណនរ៍រតទេជា  ិ
កបុងទេិតៅកា បូនទយភាពររើររ ក បុងទេិតៅ តដើមផីតឆលើយ បតៅនងឹ រមូវការេងគម នងិេខុ្នុលភាពានដរណៈ
ជាតដើម។ ជាពិតេេ តោលបំណង របេូទ ីផារមូលបរ  គតឺធវើជាឧបករណ៍តោលនតយបាយហិរញ្ដ វ ទុរបេូរាជ 
រោឌ ភបិាលកបុងការរគបរូគង រ ួ ពិន ិយនងិ  រមងទូេិ តេដឌកចិ្ ចបានមួយច្ដំណក។ 
អ្បកវនួតិយគេនដរណៈអាច្តររើរាេូមូលធន ដដលតគបានេនេទំកុ ឬមូលធន តៅទតំនររបេូពួកោ  ូ
តដើមផីដេវង រកច្ណូំលបដនទម។ ឧទហរណ៍ វនួតិយគនិអាច្ទញិ មូលបរ បំណុល តដើមផីទទលួបានការរាក ូនងិ 
វនួតិយគនិអាច្ទញិ មូលបរ កមមេិទ ន ិតដើមផីទទលួបានភាគលាភ ដដលជាច្ដំណក លនរាកចូ្តំណញបានពីេកមម 
ភាពអាជីវកមម របេូររុមហ នុតបាេះ ផាយលកមូូលបរ  នងិទទលួ បានច្តំណញមូលធន ដដលបានពីការលក ូមូល  
មូលបរ បានកបុង លមលខ្េូុជាង លមលទញិរបេូខ្ លនួពីមនុជាតដើម (តេច្កថេីមអឹ ពីតហ ផុលលនការទញិ)។       
កតាឋ តនេះផងដដរដូច្បានតរៀបរាបខូាងតលើ គតឺធវើឱ្យននាច្រូាកនូនេកមមភាពកបុងតេដឌកចិ្ ច ត លាច្រូាកេូនេ ំ
នងិតៅទតំនររ ូវបដងវរមខុ្រពួញតៅរកការវនួតិយគ ដដលជំរញុឱ្យននររេិទ នភិាពតេដឌកចិ្ ចកានដូ ខ្េូុ។ 
ទផីារមូលបរ នន នួាទ ីតធវើឱ្យននលំហរូាច្រូាកពីូការេនេតំៅកាន ូការវនួតិយគមួយ ដដលនងឹផឋលាូរៈ េំ 
ខានចូ្តំ េះតេដឌកចិ្ ច តបើោម នទផីារមូលបរ  ាច្រូាកនូងឹរ ូវទកុទតំនរ ឬរកច្ណូំលបាន ចិ្។ 
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តៅតពលោម នទផីារមូលបរ  អ្បកវនួតិយគានដរណៈរការាកេូនេំរបេូពួកតគទកុជាតហ តុធវើឱ្យឱ្កាេរក 
ច្ណូំល បដនទមរបេូពួកោ រូ ូវបា បូង ូតធវើឱ្យ រមូវការផលិ ផលទនំញិ នងិតេវាកមម ននេនធុេះយ ឹ។ 
មា៉ាងវញួតទៀ  ទផីារមូលបរ ក ៏ជំរញុឱ្យននលំហរូមូលធន ពីអ្បកដដល មិនននឱ្កាេ វនួតិយគតៅអ្បកដដល 
ននឱ្កាេវនួតិយគ ដដលតធវើឱ្យននររេិទ នភិាព តៅកបុងតេដឌកចិ្ ច។ លេុះតបើ ោម នទផីារតនេះតទ ឱ្កាេវនួតិយគររ 
េិទ នភាព ទងំតនាេះនងឹតៅជាបោូងំ។ ការជាបោូងំតនេះតធវើឱ្យបា បូងឱូ្កាេបតងក ើ ការង្វរជនូររជាជន។ 
មា៉ាងតទៀ ត ើញថា ទផីារមូលបរ ននទនំាកទូនំង ជា មួយតេដឌកចិ្ ចយ៉ាងជិ េនិ  តបើោម នទផីារមូលបរ រោឌ ភ ិ
បាលបានបា បូងនូវូឧបករណ៍តោលនតយបាយហិរញ្ដ វ ទុដរ៍រេិទ ន ិភាពមួយកបុងការ រមងទូេិតេដឌកចិ្ ចជា ។ិ 
តហើយតលើេពីតនេះតៅតទៀ  ទផីារមូលបរ កន៏ងឹជំរញុឱ្យននការតោរព ច្ាបកូានដូ តរច្ើន ជាពិតេេគកឺារតោរ 
ព ច្ាបពូននោ នងិបតងក ើនការច្េុះបញ្ជី   ណិជជកមមស្រេបច្ាបរូបេូររុមហ នុមួយច្នំនួដដលពាយមររកបអាជីវ 
កមមក បុងទរមងតូេ ដឌកចិ្ ចតរៅររព័នន តរ េះថាអាជីវកមមររតភទតនេះមិនអាច្តច្ញវកួយ័បរ ឬលិខ្ ិាន មផលូវការ 
តផេងៗ ដដលជា រមូវការរបេូ ររុមហ នុ តបាេះផាយ កបុងការតធវើឱ្យនន នល ភាពព័ ន៌នហិរញ្ដ វ ទុបានតទ។ 
តាមអ្ ទនយ័ដដលបកស្រាយខាងតលើតនេះ ទផីារមូលបរ  គជឺាច្លករលនការរួមច្ដំណកកបុងការអ្ភវិឌណនរ៍រព័នន 
តេដឌ កចិ្ ចយ៉ាងពិ រាកដ។ 
៣.រចនាវមពន័ធ នងិតរមវូការជាមលូដ្ឋា នវរមាបដ់ំគណីរការ ទីផារមលូបរត  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទផីារមូលបរ របេូររតទេនមួីយ  ៗតៅតលើពិភពតលាកននភាពខ្េុដរលកពីោប  ដូច្តនេះវាននរច្នាេមុន័ ន  
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នងិ រមូវការ មូលោឌ នេរនបដូំតណើ រការទផីារមិនដូច្ោប តទ។ ទផីារមូលបរ ខ្ លេះបតងក ើ ត ើងតោយាទ បន័ឯករាជយ 
ដដលមិនេទិ តៅតរកាមការរ ួ រតា របេូរដឌត ើយ   ដដលតគតៅថាទផីារតរៅររព័នន៦។ ទផីារតនេះតធវើការបតងក ើ ត ើង 
នវូច្ាប ូនងិន ីវិធួតីផេងៗេរនបទូញិ -លកមូូលបរ  ឬ បតងក ើ យនថការរគបរូគង នងិរ ួ ពិន ិយការទញិទផីារមូលបរ -

លកមូូលបរ តៅកបុងាទ បន័តោយ ផ្ទធ ល។ូ ខ្ លេះតទៀ រ ូវបាន បតងក ើ ត ើងតោយេទិ តរកាមការរ ួ រតារបេូរដឌ 
ដដលតគតៅថាទផីារររ សិ្រេុ ។ តៅតលើទផីារតនេះរដឌបានតធវើការបតងក ើ ត ើងនវូច្ាប ូនងិន ីវិធួតីផេងៗេរនបទូញិ-
លកមូូលបរ  ឬបតងក ើ យនថកាេរនបរូរគបរូគង នងិរ ួ ពិន ិយការទញិ -លកមូូលបរ  កដ៏ូច្ជារគបរូគង នងិរ ួ ពិន ិយ
តលើបណាថ ាទ បន័ កព័ូនននងឹទផីារមូលបរ  ទងំអ្េូមិនថាាទ បន័រដឌ ឬាទ បន័ឯកជន។ ច្ាប ូនងិន ីវិធួកី បុងទផីារ 
មូលបរ ររតភទតនេះ កអ៏ាស្រេ័យផងដដរតៅតាមរដឌ នមួីយៗ។ កតាថ ទងំតនេះ នាឱំ្យទរមងលូនរច្នាេមុន័ នរបេូទផីារមូលប 
រ ររតទេនមួីយ  ៗននលកខណៈខ្េុដរលក ពីោប ខ្ លេះៗផងដដរ។ 

បច្ចរុផន បតៅបណាថ ររតទេភាគតរច្ើន ទផីារមូលបរ េទិ តៅតរកាមការរ ួ រតារបេូរដឌ។ 
រដឌបានបតងក ើ នវូគណៈកមមការមូលបរ  ឬអាជាញ ធរមូលបរ េរនបរូគបរូគង នងិរ ួ ពិន ិយទផីារមូលបរ ។ 
បណាឋ ាទ បន័ កព័ូននទងំអ្េូតលើទផីារ មូលបរ មិនថា ាទ បន័រដឌ ឬឯកជន គរឺ ូវដ តោរពតៅតាមតោល ការណ៍លន 
ច្ាប ូនងិន ី វិធួតីផេង  ៗដដលបានដច្ងតោយគណៈកមមការមូលបរ េរនបដូំតណើ រការទញិ - លកមូូលបរ ទងំអ្េូ 

តៅតលើទផីារមូលបរ ។ អាស្រេ័យតហ តុនេះ រមូវការជាមូលោឌ ន េរនបដូំតណើ រការទផីារមូលបរ អាស្រេ័យតៅតលើ 
ការកណំ រូបេូគណៈកមមការមូលបរ  ឬច្ាប ូនងិ ន ីវិធួតីផេងៗ ដដលកណំ តូោយរដឌនមួីយៗប៉ាតុណាត េះ។ 
៤.រុគភទននទីផារមលូបរត  

ទផីារមូលបរ ននតរច្ើនររតភទ។ តគអាច្តធវើច្ណំា ថូាប កទូផីារមូលបរ បានតរច្ើន ររតភទតោយតយងតៅ 
តាម ឥណររ ទិន )ទផីារមូលធនេរនបមូូលបរ រយៈតពលដវង នងិទផីាររូបិយវ ទុេរនបមូូលបរ រយតពលខ្ លី (

តយងតាមររតភទលនមូលបរ  )ទផីារមូលបរ កមមេិទ ន ិទផីារមូលបរ បំណុល នងិទផីារឧបករណ៍តដរ ើតវទវី (
តយងតាមចារ ួលកខណៈគ យិ ុ ថលនទផីារ )ទផីារររ សិ្រេុ  នងិទផីាររលំងបញ្ជ  នងិតយងតាមររតភទលនទី  )ផារដំបូង 

នងិទផីារបនាធ បូ( ។ 
ទផីារមូលបរ  ដដលតរោងនងឹោកឱូ្យដំតណើ រការដំបូងតៅកមុុជានាតពល ខាងមខុ្  តបើកណំ តូាមចារ ួលកខ 

ណៈ គ យិ ុ ថលនទផីារ វាជាទផីារររ សិ្រេុ  តបើកនំ តូាមឥណររ ទិន វាជាទផីារមូលធនតបើកណំ តូាមររតភទលន 
មូលបរ  វាជាទផីារមូលបរ កមមេិទ ន ិនងិតបើកណំ តូាម ររតភទលនទផីារវាជាទផីារដំបូងនងិទផីារបនាធ បផូងដដរ។ 
៥.នយិមនយ័ទីផារមលូបរត  

៥.១.និយមនយ័ 
ទផីារមូលបរ មិនរ ូវបានកណំ យូ៉ាងជាកលូាកតូនាេះតទ តោយារ ដ ការអ្ភវិឌណនយ៍៉ាងតលឿនលនវេ័ួយ 

តនេះ ប៉ាដុន ថជាទតូៅ ទផីារមូលបរ រ ូវបាន តគឱ្យនយិមនយ័ថា ជាកដនលងេរនបកូារទញិ -លកមូូលបរ ។ 
 វេ័ួយ ឯកជន )ររុមហ នុ (រ ូវការទនុេរនបគូតរនងការ   វនួតិយគនានា របេូខ្ លនួ តហើយវេ័ួយានដរណៈ 

កដ៍ូច្ជាតោលនតយបាយ )ោឌ ភបិាលរ( ងគតរនងនានាឬេរនបតូោេះស្រាយនវូតោលនតយបាយថវកួារ រូបិយវ ទុក បុ  
នងិរោឌ ភបិាលដដលរ ូវការទនុទងំការ រមងទូេិតេដឌកចិ្ ចរបេូជា និងឹតបាេះផាយលកមូូលបរ ជាឯកជាន 
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ឬជាានដរណៈដដលររុមហ នុអាច្តបាេះផាយ លកភូាគហ នុ (Stock or Share) ឬ កយថម ីតគតៅថាមូល បរ កមម េិទ ន ិ
(Equities Securities) នងិ េញ្ដ បណ័ត (Bond) ឬ កយថម ីតគតៅថាមូល បរ បំណុល (Debt Securities) 
រ ើឯរោឌ ភបិាលអាច្ តបាេះផាយលកបូានដ មូលបរ បំណុលប៉ាតុណាត េះ។មូលបរ ដដលតបាេះផាយ ទងំតនេះនងឹរ ូវ បាន 
តគោកលូកតូៅតលើទផីារមូលបរ ។ មូលបរ ដដលតបាេះផាយលក ូតោយររុមហ នុ នងិរោឌ ភបិាល ទងំតនាេះ 
ននភាជ បនូងឹផលររតយជនហិ៍រញ្ដ វ ទុ នងិផលររតយជនមិ៍ន ដមនហិរញ្ដ វ ទុ តាមររតភទលនមូលបរ  នមួីយៗ។ 
ផលររតយជនទ៍ងំតនាេះជាច្ណំាបអូារមមណ៍របេូអ្បកវនួតិយគានដរណៈដដលននមូលធនតរច្ើនតហើយតធវើការនួិ
តយគបដនទមតោយការទញិមូលបរ ទងំតនាេះ ជាជាងការទកុ មូលធនឱ្យតៅទតំនរតចាល។  
មូលបរ ដដលតបាេះផាយទងំតនាេះ នងឹរ ូវបានអ្បកវនួតិយគានដរណៈជួញដូរជាបនថបនាធ បតូៅតលើទផីារមូលបរ  
ជាបនថតទៀ  តរ េះដ  ផលររតយជនដ៍ដលននភាជ បនូងឹវា ឬ រមូវការទនុរបេូអ្បកវនួតិយគានដរណៈដដលជា អ្បក 
កានកូាបមូូលបរ ទងំតនាេះ។ 

តដើមផីឱ្យយលកូានដូ ច្ាេូអំ្ពីទផីារមូលបរ  គរផីគរួដេវងយលតូាម ររតភទទផីារមូលបរ  ជាការររតេើរ 
តដើមផី បតញ្ច ៀេរាលកូារភន័ ថរច្ ំតផេងៗ តរ េះដ  ការបកស្រាយខ្េុៗោប លនទផីារតនេះ។ 

ការទញិ -លកមូូលបរ  ជាភាារបរតទេ គឺ “Buying and Selling Securities” េំតៅដលកូារទញិ
លកមូូលបរ តៅតលើទផីារមូលបរ ទងំមូលរបេូអ្បកច្លូរួមកបុងទផីារមូលបរ ។ ការ 

េំតៅដលកូារទញិតាមរគបូការទញិ តោយផ្ទធ លូ ឬការទញិតាមររព័ននតអ្ ិច្រ ូនចិ្ ការនដនាទញិ ឬច្េុះត្ូេះេុំ  
ទញិ )ការតធវើបរវួេួកមម (នងិការបញ្ជ ទញិជាតដើម...។ ច្ដំនកឯ   ការលកវូញួ េំតៅដលកូារលកតូោយរគបរូូភាព 
ដូច្ោប  ដូច្ជាការលកតូោយផ្ទធ ល ូឬការលកតូាមររព័ននតអ្ ិច្រ ូនចិ្ ការតធវើេំតណើ លកជូាឯកជន ឬានដរណៈ 
នងិការបញ្ជ លកជូាតដើម។ ដូច្តនេះ ការទញិ -លកមូូលបរ  នននយ័ទលំូទលូាយណាេូ ខ្ ញុបំាទនងឹតលើយកដ ការទញិ-
លកមូូលបរ របេូអ្បកវនួតិយគានដរណៈតៅតលើទផីារមូលបរ ដដលតរោង នងឹោក ូឱ្យដំតណើ រការ 

តៅកមុុជាប៉ាតុណាត េះ ការទញិ-លកមូូលបរ មតនេះរ ូវដបងដច្កជាពីមរតៅតា  ទផីារដំបូង នងិទផីារបនាធ ប ូ
ឬររុមហ នុផារមូលបរ កមុុជា។ 

   - តៅតលើទផីារដំបូងេរនបអូ្បកវនួតិយគានដរណៈ ននដ ការច្េុះត្ូេះេុំទញិមូលបរ  
ឬតធវើបរវួេួកមម មូលបរ  (Subscription) ប៉ាតុណាត េះ។ 

  - ច្ដំណកឯតៅតលើររុមហ នុផារមូលបរ កមុុជាវញួ េរនបអូ្បកវនួតិយគានដរណៈននការបញ្ជ ទញិ 
នងិបញ្ជ លក ូផងដដរ។ ការបញ្ជ ទញិ លកតូនេះ ជាការជួញដូរមូលបរ  ) Securities Trading) ។      
៦.អវីគៅជាទីផារមលូបរត?  

ជាបឋមគរួដេវងយលពីូ កយបតច្ ចកតទេមួយច្នំនួជាមនុេិន ដូច្ជា     ទផីារ (Market) នងិររុមហ នុផារ 
(Exchange) ទផីារភាគហ នុ ឬទផីារ មូលបរ  (Stock Market or Securitise Mardet) នងិ ររុមហ នុផារភាគហ នុ ឬររុម 
ហ នុផារមូលបរ  (Stock Exchange or Securites Exchange)។ ទផីារគជឺាទកីដនលងណាមួយ ឬយនថការណាមួយដដល 
អ្បកលក ូនងិអ្បកទញិអាច្ជួបោប  តដើមផីតោេះដូរនវូទនំញិ នងិតេវាកមមតាម លមលរពមតរពៀងោប មួយជាកលូាក។ូ 
ច្ដំណកររុមហ នុផារជាទកីដនលង ជាកលូាក ូដដលផថល ូយនថការ ឬរ ូវបានតគតរៀបច្ ំត ើងេរនប ូឱ្យ អ្បកលក ូ
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នងិអ្បកទញិជួបោប  តដើមផីតោេះដូរនវូទនំញិ នងិតេវាកមមតាម  លមល រពមតរពៀង ោប មួយជាកលូាក។ូ ដូច្តនេះ កាលណា 
តគនយិយអំ្ពីទផីារមូលបរ  គជឺាទកីដនលងណាមួយ ដដលផថលយូនថ ការេរនបអូ្បកលក ូនងិអ្បក ទញិឱ្យជួបោប  
តដើមផីតោេះដូរនវូមូលបរ តាម លមលរពមតរពៀងោប មួយជាកលូាក។ូ  ទផីារមូលបរ នននយ័ េំតៅតលើ វេ័ួយមូល 
បរ តៅកបុងររតទេតនាេះទងំមូល។ ច្ដំណកកាលណាតគនយិយពី ររុមហ នុ ផារមូលបរ  តគេំតៅ តលើកដនលង 
ដដលផថលយូនថការជាកលូាក ូឬរ ូវបាន តរៀបច្តំ ើងេរនបឱូ្យអ្បកលក ូនងិអ្បកទញិជួបោប  តដើមផីតោេះដូរនវូមូល 
បរ  តាម លមលរពមតរពៀង ោប មួយជាកលូាក។ូ ឧទហរណ៍៖ 

 -  ទផីារមូលបរ តៅេហរដឌអាតមរកួៈ េហរដឌអាតមរកួននររុមហ នុផារ មូល - បរ មួយច្នំនួ តៅកបុង     
ទផីារមូល បរ របេូខ្ លនួដូច្ជា ររុមហ នុផារភាគហ នុ ញូយ ៉ាក (New York Stock Exchange or NYSE) 
ររុមហ នុផារភាគហ នុ អាតមរកួ (American Stock Exchange or AMEX)។ 

- ទផីារមូលបរ តៅររតទេជប៉ានុៈ ជប៉ានុននផារមូលបរ មួយច្នំនួតៅតលើទផីារ មូលបរ របេូ ខ្ លនួផងដដរ 
ដូច្ជា ររុមហ នុផារភាគហ នុ កូយូ (Tokyo Stock Exchange) ររុមហ នុផារភាគហ នុណាកយូ៉ា  (Nagoya Stock 

Exchange) នងិររុមហ នុផារមូលបរ អូ្ាកា (Osaka Securities Exchange) ។ 
- ច្ដំណកទផីារមូលបរ តៅកមុុជា រាជរោឌ ភបិាលកមុុជាបាននងឹកពំងុតរៀបច្ ំតហើយតោយ េហការជាមួយររុម 

ហ នុ ផារកតូរ ៉ា )Korea Exchange or KRX) តដើមផីបតងក ើ ទផីារ មូលបរ ដំបូងតៅ កមុុជា គ ឺររុមហ នុផារមូលបរ  
កមុុជា (Cambodia Securities Exchange or CSX ) ។ 

 
 
 

វមូជនូពរដលគ់ោកអនកជបួស្តវំណាងលអរគបគ់ពលគវោ 
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គមគរៀនទ៣ី គណ្នាក្ារ់ក្តវូបង់ក្បចណំខនិងបបង កើតារាងបង់របំោោះ 

 
១. កេច  ី(loan) 

អ្បកពិ ជាគ ិដលកូារច្ងការរាកជូាមិនខាន! កមចីជាទនុដដលអ្បកននទនុផឋលឲូ្យអ្បកដដលនន រមូវការ 
កបុងលកខខ្ណឍ ដដលកមចីនងឹរ ូវេងវញួនាលថងកណំ មួូយ ។ ជាការពិ ណាេូ រាលកូមចីដ ងននការរាក ូតហើយ
ការរាកតូនេះតហើយដដលជាកតាថ ជំរញុឲ្យលំហរូលនទនុតរកាមរូបភាព ជាកមចីអាច្រររពឹ ថតៅបាន ។ តនេះជារគឹេះ
ដេំ៏ខានលូនកតំណើ នតេដឌកចិ្ ច តរ េះបគុ គលដដលននគតរនងវនួតិយគដដលរ ូវការទនុនងឹអាច្ទទលួបានវាយកតៅ
តររើរាេូបាន ។ 

 

គណនាការរាកឥូលូវអ្បកបានដឹងថាការរាកតូនេះតហើយជាតោលច្មផងលនកមចី ។ ច្េុះអ្បកដឹងថាតាមរយៈ
រតបៀបបងកូាររាកតូផេងៗ តគអាច្ចា ថូាប កកូមចីជាប៉ានុាម នតទ? ច្ណំា ថូាប ក ូនងិរតបៀបដេវងរករាករូ ូវបងរូរចាដំខ្
លនកមចីបងរូតំលាេះ ។ 
២.ចណំាតោ់ន កក់មច ី
    +និយមនយ័កមច ី

ដដលតៅថាកមចីជា កយបតច្ ចកតទេមួយច្នំនួដដលតគតររើរាេូកបុងវេ័ួយហិរញ្ដ វ ទុ ។ 
៣.រូកគ់ដើម (Principal)  

គជឺារាកដូដលអ្បកខ្ ចពីីនច េូបំណុល ។ 
៤.អរតាការរូក ់(Interest Rate)  

គជឺាអ្រតាលនរាកតូដើមដដលអ្បកេនាបងដូលនូច េូបំណុល ចា ទូកុបានថាជាលថលខ្ ចរីាក ូ។ អ្រតាការរាកូ
អាច្រ ូវបញ្ជ កចូ្ាេូ (ឧ. 6% ក បុងមួយ ប្ ំ) ឬបងកបកូ បុងកមចីេរបុ (ឧ. អ្បកខ្ ចរីាកចូ្នំនួ 1.000.000៛ នងិេនាេងវញួ
ច្នំនួ 1.150.000៛ ក បុងរយៈតពលមួយ ប្ ំ ។ 

 អ្រតារាកកូ បុងករណីតនេះគ ឺ(1.150.000៛ – 1.000.000៛)/1.000.000៛ = 15%) ។ ជាទតូៅ កបុងររតទេភាគតរច្ើន 
ច្ាបកូណំ ឲូ្យធនាោរ(Bank) ឬាទ បន័ហិរញ្ដ វ ទុ (MFI) ដដលផថលកូមចី បញ្ជ កចូ្ាេូលាេូអំ្ពីអ្រតាការរាកតូនេះ ។ 
ការបញ្ជ កជូាទតូៅននរូបរាងជា អ្រតាការរាករូរចាំ្ ប ំ APR (Annual Percentage Rate) ។ 
៥.ការរូក ់ (Interest)  

រាកដូដលរ ូវបងជូាររចា ំជាលថលលនការខ្ ចទីនុ ។ ឧ. កមចី 1.000.000៛ អ្រតាការរាក ូ6% កបុងមួយ ប្ ំ នន
ការរាករូ ូវបងរូរចាំ្ ប ំច្នំនួ 60.000៛ រ ូវជា 5.000៛ ររចាដំខ្ ។ 
 

http://kumnit.com/wp-content/uploads/2012/05/fotolia_3605262_XS.jpg
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៦.កាលបរិគចេទឥណរុទាន (Maturity Date) 
 កាលបរតួច្ ឆទដដលរាកតូដើមរ ូវទទូ េូងវញួផ្ទឋ ច្ ូ។ 

៧-ចំណាតោ់ន កក់មចី 
៧.1.កមចសីាមញ្ា  (Simple Loan) 

  កមចីតនេះននលកខណៈង្វយជាងតគ គកឺារបងរូាករូររពឹ ថតៅដ មឋងគ គូតឺៅកាលបរតួច្ ឆទ
ឥណររទន ដដលអ្បករ ូវបងទូងំតដើម នងិការរាកជូាមួយោប ដ មឋង ។ ប៉ាដុន ឋវធួេីងរតបៀបតនេះននហានភិយ័លនការ
មិនទទលួបានរាកតូដើម វញួខ្េូុ ។ 

៧.2-កមចកីាររូកវ់ទុធ (Interest-Only Loan) 

 កមចីតនេះននលកខណៈតពញនយិមតៅកមុុជា កបុងច្តំណាមកមចីឯកជន ។ វាខ្េុពីកមចីទមួីយរ ងអូ្បករ ូវបង ូ
ការរាករូរចាដំខ្ ដ បងដូ ការរាកបូ៉ាតុណាត េះមិនននការរតំលាេះរាកតូដើមត ើយ ។ អ្បកររកបរបរច្ងការរាកូ
ឯកជន តរជើេតរ ើេវធួេីងរាកដូបបតនេះតរ េះការរាកឋូ ិតៅករម ិខ្េុូតថរ រហ ូដលឥូណររទន  ផិ វានន
ហានភិយ័ខ្េុូដដរ ។ 

៧.3- កមចបីងរំ់គោោះ (Amortized Loan)  

ការបងរូតំលាេះជាវធួទីតូៅកបុងកមចីធនាោរ ឬាទ បន័ហិរញ្ដ វ ទុតផេងៗតទៀ  ។ ដូច្អាច្យលបូានពីត្ូេះលន
កមចីររតភទតនេះ រាកដូដលអ្បកបងជូាររចាដំលធូនាោរតនាេះននមួយដផនកជាការរាក ូតលើកមចី នងិមួយដផនកតទៀ 
េរនបបូងរូតំលាេះរាកតូដើម ។ តទេះរាករូ ូវបងជូាររចានំនបរនួណតរច្ើនជាងកបុងវធួ ីតផេងៗកត៏ោយ ការបង ូ
រតំលាេះជួយកា បូនទយការរាករូ ូវបងជូាបនថបនាធ បឲូ្យ កានដូ  ចិ្តៅៗ តពលកានដូ ខ្ ិតៅដលឥូណររទន ។ 
ឯេរនបនូច េូបំណុលវញួ វាកជ៏ាវធួេីងដដលននហនភិយ័ទបជាងតគផងដដរ អាច្ចា បូានថាជាតហ តុធវើឲ្យវា
ទទលួការតពញនយិមយ៉ាងខាល ងំនា បណាឋ ធនាោរ នងិាទ បន័ហិរញ្ដ វ ទុនានា ។ 

 

៨. គណនានិងវំណងត់ារងបងរំ់គោោះ (កមចបីងរំ់គោោះ) 
+វធួេីងបងរូតំលាេះតនេះដដរកន៏ន ៣ វធួដីថមតទៀ គ៖ឺ 

ក. រាករូ ូវបងនូនបរនួណតថរតរៀងរាលដូខ្ តៅបានមា៉ាងតទៀ ថា ធនលាភ (Annuity) 
ខ្. រាករូតំលាេះតលើរាកតូដើមតថរតរៀងរាលដូខ្ 
គ. រាករូតំលាេះតថរកបុងបរនួណទបេរនបរូយៈតពលកណំ មួូយ តោយទកុរាកតូដើមភាគធដំដលតៅ

េលេូរនបបូងផូ្ទឋ ច្តូៅច្ងុកាល ឥណររទន (រាកបូា ងុ ឬ Balloon Payment) ។ 
កបុងច្តំណាមវធួទីងំតនេះ វធួចី្ងុតរកាយតគមិនទទលួបានការតពញនយិមតៅតលើពិភពតលាកតទ តរៅពីតៅ 

េ.រ.អា តហើយការកណំ រូាករូ ូវបងកូដ៏ររររួលយ៉ាងខាល ងំតៅតាម នច េូកមចី ។ 
េរនបវូធួពីីរតផេងតទៀ  ខ្ ញុនំងឹតលើកយកឧទហរណ៍ង្វយមួយមកបង្វា ញជាជំនយួ ។ 
ឧទហរណ៍៖ រាកកូមចី=50.000.000៛   អ្រតាការរាក ូ(APR)=12%  រតំលាេះរយៈតពល 2 ប្ ំ បងរូរចាដំខ្។ 
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៨.១.រូករ់តូវបងរ់ុាំសំ្ខគថរ (ធនោភ) 

កបុងវធួតីនេះ រាករូតំលាេះននបរនួណតថរ ។ ធនលាភ អ្បកអាច្គណនាតាមរយៈរូបមនឋដូច្ខាងតរកាម ។  
ដដលA: ទកឹរាករូ ូវទទូ រូរចាដំខ្ (ធនលាភ) 
D: រាកតូដើមេរបុ 
i: អ្រតាការរាករូរចាដំខ្       
n: ច្នំនួដខ្េរបុ        

កបុងឧទហរណ៍តនេះ   D=50.000.000៛   
i=12%/12=1% ក បុងមួយដខ្      
n=2 ប្ ំ x 12ដខ្ = 24ដខ្តនាេះ                   
តពលរកធនលាភបានតហើយ អ្បករ ូវបតងក ើ តារាងរតំលាេះដូច្ខាងតរកាម៖ 

 

កបុងតារាងតនេះ អ្បករ ូវចាបតូផឋើមតមើលពីជួរេម លុយរាកតូដើម ។ តៅតពលការបងរូតំលាេះចាបតូផថើម គដឺខ្ទេូីនយ 
េម លុយរាកតូដើមគ ឺ50.000.000៛ ។ បនាធ ប ូអ្បករ ូវបំតពញធនលាភច្លូកបុងជួររាករូ ូវបងរូរចាដំខ្ ចាបពីូដខ្ទី
មួយ ។ តនេះជារាកដូដលអ្បករ ូវបងរូរចាដំខ្ ដដលរួមននរតំលាេះរាកតូដើម នងិការរាក ូ។ ការរាកតូេូើរនងឹ
េម លុយរាកតូដើមគណុនងឹអ្រតាការរាករូរចាដំខ្ អាច្គណនាបានយ៉ាងស្រេួល ដ ដររររួលតរៀងរាលដូខ្តាម
េម លុយរាកតូដើម ។ រតំលាេះរាកតូដើមអាច្គណនាបានតោយយករាករូ ូវបងរូរចាដំខ្ដក ការរាកដូដលបានរក
ត ើញតច្ញ ។ ឯេម លុយរាកតូដើមគតឺេូើរនងឹរាកតូដើមពីដខ្មនុដកនងឹរតំលាេះ រាកតូដើម ។ អ្បកតធវើដបបតនេះ
រហ ូដលដូខ្ទ២ី៤ ដដលេម លុយរាកតូដើមតេូើរេូនយ ជាការបញ្ច បេំូណងបំណុលបានរ ឹមរ ូវ ។ 
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៨.២-រូករំ់គោោះរូកគ់ដើមគថរ 

 

វធួតីនេះខ្េុពីវធួមីនុរ ងរូាករូតំលាេះរាកតូដើមតថរ ដ រាករូ ូវបងរូរចាដំខ្មិនតថរត ើយ ។ រាករូតំលាេះរាកតូដើម
តេូើរនងឹរាកតូដើមដច្កនងឹច្នំនួដខ្េរបុ ឯរាករូ ូវទទូ រូរចាដំខ្តេូើរនងឹរាករូតំលាេះតនេះបូកនងឹ ការរាក ូ។ 
ច្ដំណកយនថការលនតារាងរតំលាេះននភាពដូច្ោប នងឹតារាងមនុដដរ ។ 
រតំលាេះរាកតូដើម = 50.000.000៛/24ដខ្ = 2.083.334៛ ។ 
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គមគរៀនទី៤    ក្បវតតិទីផ្សាររូលបក្ត  

 
តយងតាមការេិកាស្រាវរជាវតលើរបាយការណ៍បញ្ច បកូារេិកាេថីពី “កមុុជា នងិ ទផីារភាគហ នុ” ារណា 

បញ្ច បកូារ េិកាេថីពី “ការយលដូឹងរបេូររជាជនតៅកបុង ររុងភបតំពញពីទផីារមូលបរ ”នងិឯការដកស្រេង ូ
តច្ញពីតគហទព័ំរេថី ពី “Stock Exchange”, “Stock Market”។ 

ទផីារភាគហ នុ  ) (Stock Market) ននររវ ថតិាងំពីយូរយរណាេូមកតហើយ។ 
បច្ ចរុផន បទផីារតនេះរ ូវបានតគតធវើបច្ ចរុផន បកមមតៅជាទផីារមូលបរ  (Securities Market)។ 
ទផីារភាគហ នុតររើរាេូរយៈតពលអ្េូរាបេូ វ េកបុងការវ ួ ថនរ៍ហ ូកាល យតៅជាទផីារមូលបរ ដូច្បច្ ចរុផន ប។ 
ប៉ាដុន ថររតទេជាតរច្ើនតៅដ តពញនយិមកបុងការតររើរាេូ កយ “ទផីារភាគហ នុ” ជាជាង ”ទផីារមូលបរ ” ដដដល។ 

ទផីារភាគហ នុតកើ ត ើងដំបូងររដហលជាតៅតពលដដលភាគហ នុរបេូ The Dutch East India Company 
រ ូវបានតគជួញដូរតៅតលើទផីារ អាដំេធោ ំ(Amsterdam Market)។ ររុមហ នុ The Dutch East India Company 
បតងក ើ តៅ ប្ ំ ១៦០២ តហើយវាជាររុមហ នុ ដំបូងតគដដលតបាេះផាយលកភូាគហ នុ 
តដើមផីររមូលទនុេរនបកូារវនួតិយគរបេូខ្ លនួ។ 
ភាគរយលនផលច្តំណញរបេូររុមហ នុរ ូវបានផថលជូនូដលអូ្បកទញិតោយអាស្រេ័យតៅនងឹភាគហ នុដដលនន។ 
ភាគហ នុតនេះរ ូវបានតគជួញដូរជាបនថបនាធ ប ូរហ ូ តលច្តច្ញការជួញដូរតៅតលើ ររុមហ នុផារអាដំេធោ ំ
(Amsterdam Exchange)។ តហើយតរកាយមក ឧបករណ៍ហិរញ្ដ វ ទុេំបូរដបបតផេងៗរ ូវបានតធវើការទញិ -លកតូៅ 
តលើ ទផីារអាដំេធោំ (Amsterdam Market) តនេះ។ 

ររុមហ នុផារភាគហ នុ )Stock Exchange) តៅកបុងទរីរុងញូយ ៉ាករ ូវបាន បតងក ើ ត ើងកបុង ប្ ំ ១៧៩២ តៅតពល 
ដដល ឈួូញតជើងា (Brokers) ច្នំនួ ២៤ នាក ូបានេតរមច្ច្ ិ ឋយកកលំរតជើងាតៅតពលដដលពួកតគតដើរ ជួាភាប ក ូ
ង្វរេរនបមូនេុេតផេងៗតទៀ កបុងការតធវើជំនញួ។ ពួកតគបានតធវើការជួញដូរជាតរច្ើនតៅតរកាមតដើមតឈើ មួយតៅ 
វ ៉ាលស្តេធើ  (Wall Street) ជាររចាតំទើបបតងក ើ ឱ្យននទផីារមួយត្ូេះថា វ ៉ាលស្តេធើ  មកដលបូច្ ចរុផន បតនេះ តៅេហរដឌ 
អាតមរកួ។ 

ឧបករណ៍ ហិរញ្ដ វ ទុរបេូរោឌ ភបិាលបានបតងក ើ នវូមូលោឌ នរគឹេះលនការតធវើការជួញដូរជាតលើកដំបូងតហើយ 
ភាគហ នុ របេូធនាោរ នងិររុមហ នុនដនារា៉ាបរូង បានបដនទមតលើបរនួណលនររ បិ ឋកិារលនការជួញដូរបដនទម 
តទៀ ។  ក បុង ប្ ំ ១៨១៧ ឈួូញតជើងាតៅកបុងទរីរុងញូយ ៉ាក បានេតរមច្ច្ ិ ឋចា ដូច្ងជាផលូវការនវូររុមររឹកាេំរាប ូ
ទផីារភាគហ នុ បនាធ បមូកទផីារ ភាគហ នុបានរើកច្តំរ ើនជាមួយ នងឹឧេាហបូនយីកមមរបេូអាតមរកួដដរ។ តៅ ប្ ំ 
១៨៦៣ ររុមហ នុផារភាគហ នុ តៅទរីរុងញូ យ ៉ាក បានអ្នមុ ័នវូត្ូេះបច្ ចរុផន បរបេូខ្ លនួ គ ឺររុមហ នុផារភាគហ នុ 
ញូយ ៉ាក (New York Stock Exchange)។ កបុងតពលលនេន្រង្វគ មេុីវលួ ររុមហ នុផារភាគហ នុ មួយច្នំនួបដនទមតទៀ  
រ ូវ បានតគបតងក ើ ត ើង តហើយររុមហ នុផារ ភាគហ នុ មួយកបុងច្តំណាមផារភាគហ នុទងំតនាេះដដលចា ទូកុជា 
អ្បកនា ំមខុ្តគគ ឺររុមហ នុផារភាគហ នុអាតមរកួ (American Stock Exchange) គជឺាររុមហ នុផារ ភាគហ នុធទំ ី២ 
តៅេហរដឌអាតមរកួនាតពលបច្ចរុផន បតនេះ។ 
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ទផីារភាគហ នុននការវវួ ថនខ៍ាល ងំតរកាយេន្រង្វគ មតលាកតលើកទ ី២។ េន្រង្វគ មតលាកតលើកទ ី២បានជេះឥទ នពិល 
ជាវជួជននជាតរច្ើនដលកូារវវួ ឋនរ៍បេូទផីារតនេះ តរ េះតរកាយពីររតទេទងំអ្េូតង ើបពីេន្រង្វគ មហិរញ្ដរផទន 
ជាបញ្ា ររឈមមួយ ដធ៍ងនធូងរ។ រោឌ ភបិាលលនររតទេមួយច្នំនួននការចាបអូារមមណ៍កបុងកាតររើរាេូទផីារភាគ 
ហ នុ តរ េះការវវួ ឋនខ៍ាងដផនក នតយបាយតរកាយេន្រង្វគ មបានតធវើឱ្យរោឌ ភបិាលខ្ ំដេវងរកនវូររភពទនុថមីៗ  េរនប ូ
រទរទងកូារច្ណំាយច្រនថ នងិច្ណំាយ មូលធនរបេូខ្ លនួ តហើយទផីារភាគហ នុជាជតរមើេររភពហិរញ្ដរផទនដល៏អ 
មួយ។ មា៉ាងតទៀ តដើមផីតធវើឱ្យ ាច្រូាកនូនច្ល នាវលួត ើងច្េុះកានដូ ខាល ងំតៅកបុងច្រនឋតេដឌកចិ្ ច កដ៏ូច្ជាតធវើឱ្យ 
េកមមភាពលនជំនញួកានដូ ននភាពរេូរតវ ើកដថមតទៀ កបុងទេិ តៅតលើកកពំេូ កតំណើ នតេដឌកចិ្ ចដដលតទើបតង ើប 
ផ ុពីេន្រង្វគ មទផីារភាគហ នុ កជ៏ាតោលនតយបាយដល៏អមួយេរនបរូោឌ ភ ិបាលផងដដរ។ ធនាោរ ររុមហ នុនដនា 
រា៉ាបរូង នងិេហរោេរួមទនុមួយច្នំនួតទៀ  ជាពិតេេររុមហ នុ ណិជជកមមធំៗ  កខ៍្ វេះ ររភពទនុថមីៗ ដដរេរនប ូ
យក មករទរទងកូារច្ណំាយ នងិពរងើកនវូមខុ្ជំនញួរបេូតគ ជាតហ តុធវើឱ្យទផីារភាគហ នុ ជាជតរមើេររភពហិរញ្ដ  
រផទនដល៏អមួយដលពួូកតគបដនទមតលើ ររភពហិរញ្ដរផទនផ្ទធ លខូ្ លនួ នងិររភពហិរញ្ដរផទនតោយររ តយលតាមរ 
យៈធនាោរ។ ភាពរួមោប លន រមូវការទងំតនេះ ទផីារភាគហ នុកានដូ តរច្ើនរ ូវបានតគបតងក ើ តដើមផីតធវើេញ្ជ ័យតលើ 
ធននដន នងិតកៀរគរនវូធននដនហិរញ្ដ វ ទុពីររភពតផេងៗ។ ការតធវើេញ្ជ ័យតលើធននដន នងិតកៀរគរនវូធននដនហិរ 
ញ្ដ វ ទុពីររភព តផេងៗទងំតនេះតធវើត ើង តាមរយៈការតបាេះផាយលកឧូបករណ៍ហិរញ្ដ វ ទុ តោយផថលផូលររតយជន ៍
ហិរញ្ដ វ ទុ នងិមិនដមន ហិរ ញ្ដ វ ទុដលអូ្បកលក ូអ្បកទញិ នងិអ្បកទញិតហើយលកវូញួផងដដរ។ 
ឧបករណ៍ហិរញ្ដ វ ទុទងំតនាេះរ ូវបានតគជួញដូរតៅតលើទផីារ ភាគហ នុជាបនថបនាធ ប។ូ តាងំពីតពលតនាេះមកន
នររតទេជាតរច្ើន  តផេងៗតទៀ បានតមើលត ើញពីអ្ ទររតយជនល៍នទផីារ ភាគ ហ នុតៅបណាថ ររតទេទងំតនាេះ 
តហើយចាបតូផឋើមខ្ ិខ្បំតងក ើ ជាទផីារតនេះ ត ើងផងដដរ។ 

ទផីារភាគហ នុបានអ្ភវិឌណនយ៍៉ាងតលឿន ដដលឧបករណ៍ហិរញ្ដ វ ទុជាតរច្ើនដូច្ជា េញ្ដ បណ័ត បច្ ចរុផន ប 
ទផីារមូលបរ ននតៅររតទេអ្ភវិឌណនត៍េធើរដ ទងំអ្េូ នងិ ននតៅររតទេកពំងុអ្ភវិឌណមួយច្នំនួតហើយ 
ររតទេកពំងុអ្ភវិឌណមួយច្នំនួតផេងៗតទៀ  កក៏ពំងុដ ខ្ ិខ្បំតងក ើ ទផីារតនេះត ើងផងដដរ។ 
ទផីារមូលបរ ដដលធំៗ ជាងតគននតៅកបុង េហរដឌអាតមរចួ្ ច្ររភពអ្ងតូគលេ ជប៉ានុ ឥណាឍ  ច្និ កាណាោ អា ឺ 
ម៉ាង ូបារាងំ កតូរ ៉ាខាង ផូង នងិហ ូង។ូ 
១.គវចក្ដតគផតើម 

១.១.ទផីារមលូបរត  
កបុងតោលនតយបាយរបេូរាជរោឌ ភបិាលកមុុជា តរកាមការដឹកនារំបេូ េតមថច្ អ្គគមហាតេនាប តី តជា ហ នុ 

ដេន កបុងការអ្ភវិឌណនវ៍េ័ួយហិរញ្ដ វ ទុ នងិ តេដឌកចិ្ ច តៅកមុុជា៖ “ច្កខុវេ័ួយ នងិ ដផនការ អ្ភ ិវឌណនវ៍ ួេ័យ ហិរ 
ញ្ដ វ ទុេរនបូ្ ប ំ ២០០១-២០១០ រ ូវបានបតងក ើ ត ើង តហើយដដលរ ូវ បានតធវើបច្ ចរុផន ប កមមតៅជា “យទុ នាស្តេថអ្ភ ិ
វឌណនហិ៍រញ្ដ វ ទុេរនបូ្ ប ំ ២០០៦-២០១៥។ តោយដផអកតលើ “យទុ នាស្តេថអ្ភ ិ វឌណន ៍ ហិរញ្ដ វ ទុេរនបូ្ ប ំ ២០០៦-
២០១៥  តនេះ ទផីារមូលបរ  តៅ កមុុជា នងឹរ ូវបតងក ើ នាតពលដខ៏្ លខីាងមខុ្១។ ជាការពិ វេ័ួយហិរញ្ដ វ ទុ ជានដ  ុ
មួយ យ៉ាងេំខានតូៅកបុង តខ្ឿនតេ ដឌកចិ្ ច របេូ ររតទេមួយ។ ភាពរឿងន ំនងិរេូរតវ ើក លនវេ័ួយតនេះ ជួញជរមុញ 

../../ThulSiborann/Desktop/5%20á��á��á��á��á��á��á�¸á��á��á��á�¾á��.docx#_ftn1
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ការអ្ភវិឌណនល៍នវេ័ួយឯកជន រពមទងំនដ នាឱ្យបាន កតំណើ ន តេដឌកចិ្ ចមួយ ររកបតោយច្រីភាព។ ជាមួយ ោប  តនេះ 
ដដរ ទផីារមូលបរ  ជាប៉ាូលមួយ កបុងច្តំណាមប៉ាូល េំខាន ូៗ នានា លន វេ័ួយហិរញ្ដ វ ទុ។ រាជរោឌ  ភបិាល កមុុ ជាផថួច្ 
តផថើមបតងក ើ  ទផីារមូលបរ តនេះត ើង ក បុងទេិ តៅបំតពញច្តនាល េះខ្ វេះខា  លនវេ័ួយហិរញ្ដ វ ទុ របេូកមុុជា ជា ពិ 
តេេតលើវេ័ួយហិរញ្ដ វ ទុ មិនដមនធនាោរ។ នននយ័ថា ទផីារមូលបរ  តនេះរ ូវបាន តគបតងក ើ  ត ើងតដើមផី៖ 

- ផថលនូវូជតរមើេថមមួីយតទៀ កបុងការតធវើហិរញ្ដរផទនតោយផ្ទធ ល ូ បដនទមតលើជតរមើេ ហិរញ្ដរផ ទនតោយ ររ 
តយលតាមរយៈធនាោរ ដលគូតំរាងវនួតិយគនានា ដដលជា កនល ងំ ច្ល ករលន កតំណើ ន តេដឌកចិ្ ចជា ។ិ 

- ផថលនូវូជតរមើេថមមួីយតទៀ កបុងការវនួតិយគដលអូ្បកវនួតិយគានដរណៈ ដដល ននបំណង ដេវងរករាកចូ្ ំ
ណូល បដនទមតផេងៗតទៀ តរៅពីកាលានវុ ថភាព វនួតិយគ ដដលកពំងុននស្រាបកូបុងវេ័ួយធនាោរ នងិមីររូ ហិរ 
ញ្ដ វ ទុ កដ៏ូច្ជា កបុង វេ័ួយតផេងៗតទៀ នាតពលបច្ចរុផន បតនេះរបេូពួកតគផងដដរ។ 

ទផីារមូលបរ ជាវេ័ួយថមមួីយេរនបរូរតទេកមុុជានាតពលបច្ចរុផន បជាពិតេេតៅតពលដដលររតទេ កមុុជា 
តររើរាេូ កយ “ទផីារមូលបរ ” ជំនេួឱ្យ កយ “ទផីារភាគហ នុ”។ ទផីារមូលបរ  នងិទផីារភាគហ នុនន នយ័ដ  
មួយ រោនដូ ទផីារភាគហ នុរ ូវបានតធវើបច្ ចរុផន បកមមតៅជាទផីារមូលបរ ប៉ាតុណាត េះ។ ទផីារ មូលបរ  េំតៅដល ូទ ី
ផារ ឬទកីដនលងជួញដូរមូលបរ  ឬររព័ននដដលផថលមូតធាបាយលនការតធវើេំតណើ លក ូតផធរ ឬេវីការ ទញិ -លកមូូល 
បរ ២។ ររជា ជន កមុុជាភាគតរច្ើនពុំបានាគ ល ូ នងិយលដូឹងច្ាេូអំ្ពីទផីារមូលបរ តនាេះតទ។ ត ើអ្វីជា ទ ី ផារ 
មូលបរ ? ត ើារៈ ររតយជន ៍អ្វីខ្ លេះដដលអាច្ទញតច្ញពីទផីារតនេះ? ត ើទផីារ តនេះនន ដំតណើ រ ការ រពម ទងំ 
ការរររពឹ ថតៅយ៉ាងណាខ្លេះ? ត ល ច្តំណេះ ដឹងរបេូ អ្បកវនួ ិ តយគ ានដរ ណៈតលើ ទផីារមូលបរ តនេះ 
តៅននករម ិ នងិជាបញ្ា ររឈមដេំ៏ខាន ូ ដដលទមទរ ឱ្យនន នវូយនថកា រតផេងៗ តដើមផី ផេពវផាយ ររកប 
តោយររេិទ នភិាពអំ្ពីទផីារតនេះ។ ច្តំណេះដឹងរបេូអ្បកវនួតិយគានដរណៈគជឺាលកខខ្ណឍ អាទភិាពេរនបវូឌណ 
នាការលនទផីារមូលបរ តនេះនាតពលអ្នាគ ។ 

១ គណៈកនម ធកិារេរនបតូោលនតយបាយហិរញ្ដ វ ទុនងិតេដឌកចិ្ ច )២០០៧( , យទុ នាស្តេថអ្ភវិឌណន ៍វេ័ួយហិរញ្ដ  
វ ទ ុ ប្ ំ២០០៦-២០១៥។ 

២ ច្ាបេូថីពីការតបាេះផាយ នងឹការជួញដូរមូលបរ មហាជន 
 

២.គណិតវិទោហិរញ្ាវតថុគវដាកិចច (Mathematics of finance Economic) 

 ១). ការរាកតូទលនងិការរាកផូកួប ( Compound Interest) 
 ២). ធនលាភឬ េំនងររចារំោ (Annuities) 
  I. េញ្ដ ណ នងិ ររតភទការរាក ូ
 ២.១.ការរូក ់(Interest) 
 ជារាកដូដលអ្បកតររើទនុ(អ្បកខ្ ច)ីរ ូវបងតូអាយនច េូទនុ(អ្បកតអាយខ្ ច)ីតដើមផីតររើរាេូទនុតនេះកបុងរយៈតពលមួយកំ
ណ ។ូ វាជារាកចូ្តំនញបានមកពីទកឹរាកដូដលោកតូអាយខ្ ចកី បុងរយៈតពលមួយកណំ ។ូ 
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 ២.២ អរតាកការរូក ់ (Interest Rate) 
  ជាផលតធៀបរវាងការរាកដូដលបងកូ បុងមួយ ប្ ំ នងិទនុដដលបានខ្ ច។ី អ្រតាកការរាកគូ ិជា% ឬជាច្នំនួ 
ទេេភាគ 0.05។ 
 ឧទាហរណ៍ អ្រតាការរាក ូ5% = 0.05 
 ២.៣ រុគភទននការរូក ់

  ត ើអ្រតាការរាកនូនប៉ានុាម នររតភទ? អ្រតាការរាកនូន២ររតភទគ ឺការរាកតូទល នងិការរាកផូគួប 
៣.ការរូកគ់ទាល (Simple Interest) 

 ៣.១ និយមនយ័ (Definition) 

  គជឺាការរាកដូដលគ ិតលើរាកតូដើម(ដដលបានខ្ ច)ី ក បុងរគបរូយៈតពល។ ការរាករូបេូរយៈតពលនមួីយៗ 
មិនបានបួកបញ្ចូ លជាមួរាកតូដើម តដើមផីយកការតៅរោតរកាយត ើយ។ 
 ៣.២របូមនតររោះ 
       I:ការរាកកូ បុងរយៈតពល nខួ្ប ឬnរោ 
   I Co n i     Co: រាកវូនួតិយគរោដំបូង(រាកតូដើម) 
       i: អ្រតាការរាក ូ
       n: រយៈតពលដដលបានវនួតិយគ 
  ឯកតារបេូ n គ ឺ ប្ ំ ឆនេ រ ើនេ ដខ្ តហើយដូច្ឯកតារបេូ i ។ កបុងករណីឯកតារបេូn នងិ i មិនដូច្ោប  
តគរ ូវបំដលងដូច្ខាងតរកាម 
  ក) I គ ិតាម ប្ ំ n គ ិតាមដខ្ . .

12

Co n i
I   

  ខ្) I គ ិតាម ប្ ំ n គ ិតាមលថង . .

365

Co n i
I   

  គ) I គ ិតាម ប្ ំ n គ ិតាមលថង  . .

30

Co n i
I   

ឧទហរណ៍ តគឧយ I=24% កបុងមួយ ប្ ំ ។ គណនាការរាករូបេូរាកតូដើម 250.000.000Riel កបុងរយៈតពលមួយ ប្ ំ 
  ក) 60 លថង ខ្) 7លថង គ) 2 ប្ ំ 

ចគមលីយ 
  គណនា I=60 day 250000000 60 0.24

10000000R
360

I iel
 

   

  គណនា I=7 day 250000000 7 0.24
35000000R

12
I iel

 
   

  គណនា I=2 Year 250000000 2 0.24 120000000RI iel     
  ៣ ច្នំនូរាកដូដលទទលូបាន ឬលថងអ្នាគ (Future Value) 
តបើតគតររើរាេូរាកតូដើម Co តដើមផីយកការ ជាមួយអ្រតាការរាករូរចាំ្ ប ំ i ក បុងរយៈតពល n ប្ ំតនាេះតៅច្ងុ ប្ ំ 
នមួិយ តគបាន  
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  ប្ ំទ1ី ការរាក ូCo x i 
  រាកដូដលទទលូបាន Co x (Co x i)= Co(1+i) 
  ប្ ំទ2ី 
  ការរាកូ្ ប ំទ១ី   Co x i 
  ការរាកូ្ ប ំទ២ី  Co x i 
  ការរាកូ្ ប ំទ៣ី  Co x (Co x i)+Co(1+i)=Co(1+2i) 
  ជាទតូៅតៅច្ងុ ប្ ំទ ីn រាកដូដលទទលូបាន ឬលថលអ្នាគ គ ឺ (1 )Cn Co i   
ឧទហរណ៍ តលាក(ក) បានខ្ ចរីាកតូគច្នំនួ20000000Riel កបុងរយេះតពល 39 month ជាអ្រតាការរាករូរចា ំ ប្ ំ១២% ។ 
គណនាលថងអ្នាគ តាមការរករាកតូទល។  

ចគមលីយ 
  ៣៩ដខ្=៣ ប្ ំ ៣ដខ្ 1

3
12

 ប្ ំ 1
3

4
 ប្ ំ 

  ដូច្តនេះលថងអ្នាគ  
3

1 1
20000000R (1 3 0.12) 27800000R

4 4
C iel iel     

 
៤. ការរូកផ់គួប (Compound interest) 
 +នយិមនយ័  
 ការរាកផូគួប គជឺាររតភទការរាកដូដលតររើក បុងភារកចិ្ ចហិរញ្ដ វ ទុរយៈតពលតវង។ ដូច្តនេះការរាករូបេូ 
រោមនុបានរ ូវបូកបញ្ចូ លជាមួយរាកតូដើម តដើមផីយកការតៅរោបនាធ ប ូ(រាកតូដើមរថូ រតាមរយៈតពលច្ងការ) ។ 
ក បុងការរាកផូគួប នងិការរាកបូតងក ើ ការរាក។ូ  
 ៤.១ -របូមនតររោះ 
  តបើតគតររើរាេូរាកតូដើម Coតដើមផីយកការ ជាមួយអ្រតាការរាករូរចាំ្ ប ំ I តាមការរាកផូគួប ក បុងរយៈតពល 
n ប្ ំតនាេះតៅ ច្ងុ ប្ ំនមួីយៗ តគបាន 
  C1 = Co + Coi = (1+i) 
  C2 = C1 + C1i = C1(1+i) = Co(1+i)2 
  C3 = C2 + C1i = C2(1+i) = Co(1+i)3 

ជាទគូៅ  Cn = Co(1+i)n  i អ្រតាការរាក ូ
      n រយៈតពល 
      Cn រាកតូដលទទលូបានឬ  លមលអ្នាគ  
តដើមផីតោេះស្រាយលំហា តូោយតររើរូបមនថរគឹេះ ដគតររើតារាហិរញ្ដ វ ទុ តររើន៉ាេុីនគ ិតលខ្( Calculator) 
ឬតររើតលាការើ ។  
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ឧទហរណ៍ តគវនួតិយគរាក១ូ០០០០០០០ Riel កបុងរយេះតពល៣ ប្ ំ 
តាមការរាកផូគូបជាមួយអ្រតាការរាក៩ូ%កបុងមួយ ប្ ំ។ គណនាលថងអ្នាគ ។ 
  តគនន 
  C0 = 10000000, i = 9% = 0.09  
  

3

3 3(1 ) 10000000(1 0.09) 12950290C Co i      
  រាកដូដលទទលូបានគ ឺ១២៩៥០២៩០Riel 
៥. គណនានថៃអនាគតគបីរយៈគពលវិនិគយាគមនិស្មនជាចំននួគត ់
ឧទហរណ៍ តបើកតគោករូាក$ូ2000តៅកបុងនដនាោរមួយកបុងរយៈតពល៧ ប្ ំ ៣ដខ្ ជាមួយអ្រតាការរាករូរចាំ្ ប ំ៥% 
តាមការ រាកផូគួប ត ើតគនងឹទទលូបានរាកបូ៉ានុាម ន? 
  តគនន C0 =200 ,i=5%=0.05  
  N=7 ប្ ំ៣ដខ្ 3

7
12

 ប្ ំ 1
7

7
 ប្ ំ=7.25 

  នាតំអាយ 7.25 7.25

7.25 (1 ) 2000(1 0.05C Co i     
  តគអាច្គណនា 7.25C តាមតរច្ើនរតបៀបដូច្ជា 
 រគបៀបទី១ មា៉ា វុីនគិតគលខ 
  7.25

7.25 2000 1.05 2848.74C     
 រគបៀបទី២គរុីគោការើត 
  7.25 7.25

7.25 (2000 1.05 ) 2000 1.05LgC Lg Lg Lg     
  (1000 2) 7.25 1.05Lg Lg    
  3 2 7.25 1.05 3 0.3010 7.25 0.0212Lg Lg        
  ម៉ាងទូេីលន 7.25LgC គ ឺ4547 
  តាមតារាង ច្នំនួដដលរ ូវនងឹម៉ាងទូេីតនេះគ ឺ2844+5=2849 
  នាតំអាយ 7.25 2849C   
  
 រគបៀបទី៣គរុីតារងហិរញ្ាវតថុទី១ 
  កបុងតារាងនន លំលរបេូ (1 )ni  ដដល n ជាច្នំនួគ  ូ
  7 7

7.25 2000 1.05 (2000 1.05 )(0.05 0.25)C       
  
   7C   ការរាកតូទល៣ដខ្របេូ 7C  

  72814.20 351775 1.05 2849.38     
  តាមតារាងហិរញ្ដ វ ទុទ១ី 71.05 1.4071  
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 រគបៀបទី៤គរុីតារងហិរញ្ាវតថុទី១ និងគធវីអំាងស្ទរប៉ាឡូាវយុង 
  អ្នគុមន ៍(1 )ni  ជាអ្នគុមនត៍កើន ដូតច្ នេះ  
  7. 7.25. 8C C C    
  

7

7 2000 1.05 2814.20C     
  

8

8 2000 1.05 2954.91C     
 កបុងមួយ ប្ ំ( ប្ ំទ៧ី - ប្ ំទ៨ី)រាកតូកើនបាន 

 8 7

7.25

2954.91 2814.20 35.18 2849.38

2849.38

C C

C

    

  
 រគបៀបទី៥ គរុីតារងហិរញ្ាវតថុទី១ និងទីវទួន 
 តាមអ្ុិច្េផ ៉ាូណងដូេយល a a a       

 តគបាន 

7.25 7 0.25

7.25

7 3/12

2000 1.05 2000 1.05 1.05

2000 1.05 1.05

2000 1.407100 1.01227

2848.73

C     

  

  



 

៥. គណនានថលអនាគតកនុងករណីស្ដលអរតា I ោន នគៅកនងុតារងហិរញ្ាវតថ ុ
ឧទហរណ៍   ’ and  ” ជាអ្រតាការរាកដូដលននកបុងតារាងហិរញ្ដ វ ទុតហើយ I ជាអ្រតាការរាកកូ បុលំហា ដូដល  

 ’ <   <  ”។ តដើមផីគណនា លមលរបេូ (1 )ni តគតធវើអាងំដទរប៉ាូឡាេយុនតោយដផអកតលើ លមលដដល 
(1 ')ni នងិ (1 ")ni ។ច្រូតមើលឧទហរណ៍ខាងតរកាមតនេះ 
ឧបន តគោករូាក ូC0 = $60000 តៅកបុងធនាោរ ជាមួយអ្រតាការរាកផូគួប ០០.០៤។ គណនាC5 

តាមតារាងតយើងបាន 

5

5

(1 ) 1.0425 1.231347( ' 4.15%)

(1 ") 1.0425 1.26182( " 4.50%)

" ' 4.40 4.25 0.15%

n

n

i i

i i

i i

   

   

   
 

- តបើអ្រតា  ’ តកើន0.25% តនាេះ (1 ")ni តកើន  (1 ")ni - (1 ')ni  

- តបើអ្រតាI តកើន១% តនាេះ 
5(1 ')i តកើន

 
5 51 (1 ) 0.014835

' " 0.25%

i i

i i

  


  
- តបើអ្រតាI តកើន0.15% តនាេះ 

5(1 ')i
 តកើន 0.15% 

 
5 5

5 5

5

5

1 (1 ) 0.014835
0.15 0.008901

' " 0.25%

(1 0.044) 1.044 1.0425 0.008901 1.240248

6000 1.044 6000 1.24.0248 7441.49

i i

i i

C
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 តគអាច្គណនាតោយតររើតលាការើ ឬ ន៉ាេុីនគ ិតលខ្។  
៦. គណនានថលអនាគតចគំពាោះការរូកគ់ទាល នងិការរូកផ់គួប 

តគោករូាក ូ10 000 000តរៀល កបុងធនាោមួយអ្រតាការរាកផូគួប(ររចាំ្ ប ំ១២%) ។ គណនាលថងអ្នាគ កបុង 
រយេះតពតលា ១ ប្ ំ ២ ប្ ំ នងិ៧ដខ្ ។ 

ក). តាមការរាកតូទល 
ខ្). តាមការរាកផូកួប  

ចគមលីយ 
ក)ការរាកតូទល (1 )nC Co ni   

១ ប្ ំ លថងអ្នាគ គ ឺ
1 (1 ) 10000000(1 0.12)

11200000

C Co ni

Riel

   

  

២ ប្ ំ លថងអ្នាគ គឺ
2 (1 2 )

10000000(1 2 0.12)

2400000

C Co i

Riel

 

  


 

៧ដខ្ លថងអ្នាគ គ ឺ
2/12

7 7
(1 ) 10000000(1 0.12)

12 12

10700000

C Co i

Riel

   


 

ខ្)ការរាកផូកួប (1 )n

nC Co i   

១ ប្ ំ លថងអ្នាគ គឺ
2

1 (1 ) 10000000(1 0.12)

11200000

C Co i

Riel

   

  

២ ប្ ំ លថងអ្នាគ គឺ
2

2 (1 ) 10000000(1 0.12)

12544000

C Co i

Riel

   

  

៧ដខ្ លថងអ្នាគ គឺ
7/12 7/12

2/12 (1 ) 10000000(1 0.12)

10683425.19

C Co i

Riel

   

  

 េំោល ូតបើតគវនួតិយគរាកជំូននួដូច្ោប តាមការរាកតូទល នងិ តាមការរាកផូកួប តគេតងក ត ើញថា 
- លថងអ្នាគ របេូការរាកតូទល ខ្េូុជាងលថងអ្នាគ របេូ ការរាកផូកួប ររេិនតបើរយេះតពល 

តរកាយមួយ ប្ ំ។ 

- លថងអ្នាគ របេូការរាកតូទល 
ទបជាងលថងអ្នាគ របេូការរាកផូកួបររេិនតបើរយៈតពលតលើេមួយ ប្ ំ។ 

- លថងអ្នាគ របេូការរាកតូទលនងិ លថងអ្នាគ របេូការរាកផូកួបតេូើោប ររេិនតបើរយៈតពល 
វនួតិយគមួយ ប្ ំ។ 
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Compound interest 

 

 Simple interest 

 

 

 

 

 

 

 

៧. គណនានថលបចចុុបនន (Present Value) កនុងករណីស្ដល N មិនស្មនជាចំននួគត ់

  ពីរូបមនថ (1 )

(1 )

n

n o

n

o n

C C i

C C i

 

   
ឧទហរណ៍ ឧបនថា  លំលអ្នាគ  Cn = $8000រយៈតពលច្ងការ n=4 ប្ ំ ៨ដខ្ អ្រតាការរាក ូ
 I =0.045 ផកួបររចាំ្ ប ំ។ គណនា លមលបច្ ចរុផន បCo ។ 

ចគមលីយ 

 តយើងបាន n=4 ប្ ំ៨ដខ្ 
8 2

4 4
12 3

  ប្ ំ= 4.667 ប្ ំ ,i =0.045 

 នាតំអាយ 
4.667800(1 0.045)oC  

 
 ១)តររើន៉ាេុីនគ ិតលខ្II 

0 4.667

800 8000
6514.45

1.045 1.22804
C


  

 
២) តររើតារាងហិរញ្ដ វ ទុII 

តារាងទIីI បង្វា ញពី លមលរបេូ    
(1 )ni

ដដលNជាច្នំនួគ  ូ
41.045 0.838561 

 51.045 0.802451 
 

 
4.667 4 4 51.045 1.045 0.667(1.045 1.045 )     

 

 
0

0838561 0.667(0.838561 0.802451)

0.814476

8000 0.814476 6515.81C

  



  

 

 តររើតារាងទIីI នងិទIីេធួន  តយើងនន 8 4
4 5

12 12
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8 4

4
512 121.045 1.045 1.045

0.802451 1.01478


 

 
 

 800 0.802451 1.01478 6514.50oC      
 ៤តររើតលាការើ  

4.667800 1.045

1000 8 4.667 1.045

3 0.9030 4.667 0.0191

1.045 0.0191163

oLgC

Lg Lg Lg

Lg

 

  

   



 

 LgCo = 3.8139, ម៉ាងទូេីលន LgCo គ ឺ8139 

 តាមតារាង ច្នំនួដដលរ ូវនងឹម៉ាងទូេីតនេះគ ឺ
6501 14 6515

6515oC

 

  
៧. អរតាការរូកវ់មមលួ  (Equivalent Rate) 

a) អរតាវមមលួកនុងការរូកគ់ទាល 
អ្រតាការរាកពីូរដដលរ ូវោប នងឹរយេះតពល(Period)ពីរខ្េុោប  បានរ ូវចា ទូកុថាេមមួលោប តបើផលតធៀប 

របេូវាតេូើនងឹផលតធៀបលនរយៈតពលវនួតិយគទងំពីរ គ ឺតបើ i ជាអ្រតាការរាករូរចាំ្ ប ំ ik ជាអារតាការរាកកូ បុង 
មួយខួ្បឬមួយរោ( ចិ្ជាង១ ប្ ំ) តនាេះi នងិik េមមូលោប តបើ  

 k

k

i i
i

i k
    

ឧទហរណ៍ អ្រតាការរាក2ូ4%កបុងមួយ ប្ ំ នងិអ្រតាការរាក1ូ2% កបុងមួយឆនេេមមូលោប តរ េះ 

 
24% 12

2
12% 6

i
   

b) អរតាវមមលូកនុងការរូកផ់កួប 
អ្រតាការរាកពីូរតដលរ ូវនងឹរយៈតពលពីរខ្េុោប  េមមូលោប  លេុះរតាដ  លមលអ្នាគ របេូវាតេូើោប  

(រាកតូដើមឬ លមលបច្ ចរុផន បតេូើោប ) ។ 
ឧបមាោ Co បានរ ូវវនួតិយគកបុងរយេះតពល n រោជាមួយអ្រតាការរាក ូi តគបាន  

 0(1 )n

nC C i    
 មា៉ាតទៀ តបើCo បានរ ូវវនួតិយគតពលkKរោជាមួយអ្រតាការរាក ូik  

តគបាន 0(1 )n

KC C i  i នងិ k េមមួលោប  តបើ n kC C  ឬ 0 0(1 ) (1 ) (1 ) (1 )n k n kC i C i i i        

(1 ) 1 (1 ) 1
k n

n k
k ki i i i        

ឧទហរណ៍ តគតអាយអ្រតាការរាក ូi=24% កបុងមួយ ប្ ំ ។ រកអ្រតាេមមួលកបុងរយៈតពល១ឆនេ១រ ើនេ 
នងិ១ដខ្។  
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- 1ឆនេ 6ដខ្=1/2 ប្ ំ =>
1

2
1

2

(1 0.24) 1 11.3553%i      

- 1ឆនេ 3ដខ្=1/4 ប្ ំ =>
1

4
1

4

(1 0.24) 1 5.525%i      

- 1ឆនេ 1ដខ្=1/12 ប្ ំ =>
1

12
1

12

(1 0.24) 1 1.8088%i      
៨. អរតាការរូកម់ធយម(កនងុការរូកផ់កបួ) 
ឧបនថា តគយករាកចូ្នំនួ $15000 តៅច្ងការតាមអ្រតាការរាកផូកួបដូច្ខាងតរកាម 

 8% ប្ ំក បុងរយៈតពល២ ប្ ំដំបូង 
 9% ប្ ំ ក បុងរយៈតពល៣ ប្ ំបនាធ ប 
 11% ប្ ំ ក បុងរយៈតពល៤ ប្ ំច្ងុតរកាយ 

1. រករាកទូងំអ្េូដដលតគទទលូបានតៅច្ងុ ប្ ំទ៩ី  
2. រកអ្រតាការរាកមូធយមកបុងមួយ ប្ ំ 

រគបៀបគដ្ឋោះរសាយ 
១. រករាកទូអំ្េូដដលតគទទលូបានតៅច្ងុ ប្ ំទ៩ី  

31 2

9 0 1 2 3(1 ) (1 ) (1 )
nn n

C C i i i   
 

2 3 415000(1 8%) (1 9%) (1 11%)

$343961.76

   

  

២ រកអ្រតាការរាកមូធយមកបុងមួយ ប្ ំ ដដល 1 2 kn n n n  
អ្រតាការរាកមូធយមកបុងមួយ ប្ ំគ ឺ

2 3 49 (1 8%) (1 9%) (1 11%) 1 9.6%i        

៩. ការរូកផ់កួបបនតបនាទ ប(Continuous Compounding Interest) 
ររេិនតបើធនាោរតលើកទកឹច្ ិ ថដលអូ្បកតផញើរបេូខ្ លនួ 
តគអាច្អ្នវុ ថនត៍ោលនតយបាយការរាកកូផកួបជាតរច្ើនដងកបុងមួយ ប្ ំ 
 (ឧទហរណ៍ m ដងកបុង១ ប្ ំ)។ ក បុងករណីតនេះអ្រតាការរាកកូ បុងមួយតលើកៗ 

 គ ឺi/m ដូច្តនេះ លមលអ្នាគ តៅជា 0 (1 )mn

n

i
C C

m
 

 
 កាលណា 

m
តនាេះ លមលអ្នាគ តៅតាម 

 0

1
lim 1

m

i
in

n a oC C C e
m



 
      
  
    

1
lim 1a e




 
   
   

ដដល e= 2.71828 ជាតោលលនតលាការើ តនដពរ ដូច្តនេះ កាលណា m នន លមលធតំនាេះតគនន 0

in

nC C e 
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ឧទហរណ៍ តគតផញើរាក ូ១០០០០០០Riel កបុងធនាោរមួយជាមួយអ្រតាការរាក ូ8% កបុងរយេះតពល២៥ ប្ ំតាម 
តោលនតយយបាយផកួបការរាកបូនថបនាធ ប។ូ គណនា លមលអ្នាគ  

 តរកាយពីតផញើបាន២៥ ប្ ំ តគនងិទទលូបានរាក ូ
20.08

0 7389000e

nC C e Riel  
 

លំហា អូ្នវុ ថ 
I) តលាក A បានតអាយតលាកB ខ្ ចរីាក ូ80000Riel តាមការរាកតូទល ជាមួយអ្រតាការរាកTូ% កបុងមួយ ប្ ំ ។  
២ ប្ ំតរកាយតលាក A ររមូលទងំតដើមទងំការ រូច្ោកតូអាយ តលាកB ខ្ ចតីទៀ តាមការរាកតូទលជាមួយអ្រតា 
(T+2)% កបុងមួយ ប្ ំ។ ៣ ប្ ំតរកាយពីោកតូអាយខ្ ចតីលើកទពីីរ តលាកA ររមូលបានរាកទូអំ្េូ (ទងំតដើមទងំការ) 
១៣០៥៦០ Riel។ កណំ អូ្រតាការរាក ូT 

 រាកតូដើម ឬរាកដូដលតអាយខ្ ចតីលើកទ១ី 0 80000C   
 រាកដូដលតអាយខ្ ចតីលើកទ២ី 2 0(1 2 ) 80000(1 2 )C C t t     
 រាកដូដលបានទទលូបាន( ប្ ំទ៥ី) 5 2(1 3 )C C t   

តោយ t=(t+2)%=t+0.02 
 8000(1 2 ) 1 3 0.02

80000(1 2 )(1.06 3 )

t t

t t

     

  
 

តាមេន កិមម រាកដូដលទទលូបានគ ឺ130560 តគបាន
 

2

2

80000(1 2 )(1.06 3 ) 130560 6 5.12 1.06 1.632

6 5.12 0.572 0

t t t t

t t

      

     
េមីការតនេះនន 2 2(5.12) 4 6 0.572 39.9424 (6.32)        

ឬេលនេមីការគ ឺ

5.12 6.32
0

12

5.12 6.32
0.1

12

t

t

 
 

 
 

(តចាល)ដូច្តច្េះអ្រតាការរាកគូ ឺt=10% 

រំលឹក  

-សិ ីការដឺតប្កេី២មានោង  
2 0( #0)ax bx c a  

 

-ឌីសិប្គី ីណង់ 

2 4b ac  
 

-ត ើ
0 
សិ ីការមានឫសិពីរកតផ្សេងគ្នន  1,2

2

b
x

a

  


 

-ត ើ
0 
សិ ីការមានឫសិឌុ   1 2

2

b
x x

a
  

 

-ត ើ
0 
សិ ីការគ្នន នឫសិ 
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II) កណំ អូ្រតាការរាកដូដលតធវើឱ្យលថលអ្នាគ តេូើនងឹរាដំងលថលបច្ ចរុផន ប (រាកតូដើម) ក បុងរយៈតពល៨ ប្ ំ 
(មូលធនកមមរាលូ្ ប ំ)។ 
  តាង Co ជាលថលបច្ ចរុផន ប i ជាអ្រតាការរាក ូ

  តាមេមម កិមម 
8 0

8 8

0

8

5

(1 ) (1 ) 5

5 1 1.2228 1 0.2228

C C

C i i

i



    

     
 

  ដូច្តនេះ អ្រតាការរាក ូi = 22.28% 
III) តគនវនួតិយគទនុ $125000 តាមអ្រតាការរាកផូកូប១៩% កបុងមួយ ប្ ំ ។ 
កនំ រូយៈតពលវនួតិយគតដើមផីឱ្យលថលអ្នាគ  តេូើនងឹ $500.000។ 

ចគមលីយ 
តាមេមម កិមម តយើងនន i = 22.28%, i =19%  

  តាង n ជារយៈតពល(គ ិជា ប្ ំ) 

  

0 (1 ) 125000(1 0.19) 500000

125000(1.19) 500000

500 4 0.6020
(1.19) 4 7.973

125 1.19 0.0755

n n

n n

n

n

C C i But C

Lg
i n

Lg

    

 

      

 

  ដូច្តនេះ n = 7.973 ប្ ំ ឬ n =7 ប្ ំ 350 លថង។ 
IV) ឧបនថាតគវនួតិយគរាក ូ$5000 ក បុងអ្រតាការរាក ូ13.5% / ប្ ំ  ផកួបបនថបនាធ ប។ូ  
  ១) រកលថងអ្នាគ  តបើតគវនួតិយគ៩ដខ្ 
  ២) ត ើតគរ ូវវនួតិយគប៉ានុាម ន ប្ ំ តដើមផីឱ្យលថលអ្នាគ តេូើនងឹ ២ដងលនរាកតូដើម?  

ចគមលីយ 
  ១) រកលថងអ្នាគ  

  អ្រតាការរាកកូ បុង ១ដខ្គ ឺ
13.5

1.125%
12

i    

  លថងអ្នាគ  រយៈតពល៩ដខ្
0.01125 9 0.101125

9 500 5000

$5532.76

C e e 

  
  ២) រយៈតពល 
  តាង nជារយៈតពលគចិ្ជា ប្ ំ 
  លថងអ្នាគ កបុងរយៈតពល n ប្ ំ  
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C
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  ដូច្តនេះ n = 5.134 ប្ ំ =5 ប្ ំ49លថង 
 
លហំាតអនវុតត 

I) រកការរាកេូរបុដដលបានពីការោកឱូ្យតគខ្ ចតីាមអ្រតាការរាកតូទលដូច្ខាងតរកាម  
ទនុ(Riel) អរតាការរូក ់ រយោះគពលខច ី
100 000 000 1.8%/Month  120 Day 

150 000 000 10.8%Year 68 Day 

180 000 000 1.5%Month  75 Day 

 

II) ធនាោរ ANZ បានឱ្យតលាក A នងិតលាកB ខ្ ចរីាកមួូយច្នំនួ។ ច្នំនួរាកដូដលតលាកAខ្ ច ីតលើេរាកដូដល 
តលាក Bខ្ ចចី្នំនួ$1000 រយេះតពលខ្ ច8ី ដខ្ជាមួយអ្រតាការរាក1ូ2%កបុង១ ប្ ំ។ តលាកB ខ្ ចកី បុងរយៈតពល៦ ដខ្ជាមួយ 
អ្រតាការរាកកូ បុង១ ប្ ំ ១០%។ ដលលូថងេង ការរាកដូដលតលាក A រ ូវបងតូេូើនងឹ ២ ដងលនការរាករូបេូតលាកB 
។ រករាកដូដលតលាកA and B បានខ្ ចពីីធនាោរ នងិការរាកដូដលពូកោ រូ ូវបង(ូគ ិតាមការរាកតូទល)។  
III) តគឱ្យរាក$ូ20 000តៅមនេុេពីរនាកខូ្ ច ី។ អ្រតាការរាកេូរនបអូ្បកទ១ី គtឺ% េរនបទូ២ី     (t +1)%។ 
ច្នំនួររចាំ្ ប ំដដលទទលួពីអ្បកទ១ី គ$ឺ1080នងិពីអ្បកទ២ីគ$ឺ800។ រករាកដូដលពូកោ បូានខ្ ច ី
នងិអ្រតាការរាក(ូគ ិតាមការរាកតូទល) ។  
IV) តលាក A បានឱ្យតលាក B ខ្ ចរីាក$ូ10 000 ក បុងរយេះតពល១០ ប្ ំ ជាមួយអ្រតាការរាករូរចាំ្ ប ំ៩%។  
១). គណនាលថងអ្នាគ តាមការរាកផូកួប(មូលធនកមមរាលូ្ ប ំ) 
២). គណនាលថលអ្នាគ តាមការរាកតូទល  
៣). ត ើតគរ ូវតររើរយេះតពលប៉ានុាម ន តដើមផីឱ្យលថលអ្នាគ តាមការរកាបកតូទល តេូើនងិ លថងអ្នាគ តាមការរាក ូ
ផកួប? ៤) ត ើតគរ ូវតររើរយេះតពលប៉ានុាម ន តដើមផីឱ្យអ្នាគ តាមការរាកផូកួប តេូើនងឹលថងអ្នាក តាមការរាកតូទល? 
៥) ត ើតគរ ូវយកអ្រតាការរាកតូទលតេូើនងឹ ប៉ានុាម ន តដើមផីឱ្យលថលអ្នាគ តាម ការរាកតូទលតេូើនងឹលថលអ្នាគ  
តាមការរាកផូកួបកបុងរយេះតពល១០ ប្ ំ?  
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V) មូលធនមួយ រ ូវបានកោកឱូ្យតគខ្ ចរីយេះតពល៣ ប្ ំជាមួយអ្រតាការរាកផកួប២% កបុងរ ើនេ។ដលតូពល 
កនំ  ូតគទទលូបានរាកទូអំ្េូ$10 000។ រករាកតូដើមដដលបានោកឱូ្យខ្ ច។ី  
VI) តលាកA បានខ្ ចរីាកពីូតលាកB ច្នំនួ$10 000 កបុងអ្រតា 4.25% កបុង១ ប្ ំ ។ រករាកដូដលតលាកAរ ូវេង ូ 
១) តបើតលាកAខ្ ច7ី ប្ ំ ២) តបើតលាកA ខ្ ច ី11 ប្ ំ 5ដខ្។ 
VII) តគយករាកចូ្នំនួ100 000Riel តៅតផញើធនាោរមួយរយេះតពល៥ ប្ ំ តគទទលូបានរាកេូរបុ  
(ទតំដើមទកំារ)228 775.77Riel ។ គណនាអ្រតាការរាករូរចាំ្ ប ំ។  
VIII) មនេុេនម កបូានោករូាកកូ បុងគណនេីនេ(ំSaving account)ច្នំនូ $20 000។ មួយ ប្ ំតរកាយ 
ោ បូានោកបូដនទម$20 000តទៀ ។ មួយ ប្ ំតរកាយពីការោករូាកេូនេតំលើកទពីីរ ោ ទូទលូបានរាកទូងំអ្េូ $47 
721.54។ រកអ្រតាការរាករូរចាឆំនេតោយដឹងថា ការរាករូ ូវបានគ ិកបុង១ឆនេមថង។  
IX) តលាក ចានតូឌឿន បានោករូាកកូ បុងគណនេីនេំតាមការរាកផូកួប -$20 000ជាមួយអ្រតាការរាកtូ ក បុងមួយ ប្ ំ 
-$50 000ជាមួយអ្រតាការរាកtូ’ ក បុងមួយ ប្ ំ ៤ ប្ ំតរកាយមក តលាកចានតូឌឿនបានរាកេូរបុ(ទងំតដើមទងំការ) $109 
199.13។ ររេិនតបើោ ោូកេរបុ$112 159.56 ។គណនាអ្រតាការរាកtូ and t’។ 
X)  ណិជជករនម កចូ្ ចរីាក$ូ300 000 ពីធនាោរ តាមអ្រតាការរាកផូកួបដូច្ខាងតរកាម +7% 
ប្ ំក បុងរយេះតពល៤ ប្ ំដំបូង +7.5%កបុងមួយ ប្ ំរយេះតពល២ ប្ ំបនាធ ប ូ+8%/ ប្ ំក បុងរយេះតពល២ ប្ ំច្ងុតរកាយ។ ១) 

រករាកដូដល ណិជជករតនាេះរ ូវេងតៅច្ងុ ប្ ំទ១ី០។ ២) រកអ្រតាការរាកមូធយមកបុងមួយ ប្ ំ 
តដើមផីឱ្យរាកដូដលរ ូវេងតៅច្ងុ ប្ ំទ១ី០ មិនដររររូល។  
XI) តគយករាកចូ្នំនូ$10 000តៅវនួតិយគតាមអ្រតាការរាក1ូ3.5% កបុងមួយ ប្ ំផកួបបនថបនាធ ប។ូ 
១)រករាកទូងំអ្េូ(ទងំតដើមទងំការ) ដដលតគទទលូបានតបើកតគវនួតិយគ២ ប្ ំ។ ២) 
ត ើតគរ ូវតររើរយេះតពលប៉ានុាម ន តដើមផីឱ្យរាកដូដលតគទទលួបានតេូើនងឹពីរដងលនរាកតូដើម?  
XII) ត ើតគរ ូវតររើរយេះតពលប៉ានុាម ន (គ ិជា ប្ ំ) តដើមផីឱ្យតគច្តំនញបានរាក$ូ300 ពីការវនួតិយគរាក$ូ700 
កបុងអ្រតាការរាក1ូ1.9% ផកួបបនថបនាធ បោូប ? 
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ជំពកូទី៦   ការរូក ់

គមគរៀនទី១   ធនោភឬសណំ្ងក្បចកំ្ោ  (ANNUITIES) 

 

១.នយិមនយ័  
១) Annuities គជឺាររតភទលនខ្ ធងរូាកដូដលបង ូ(ឬេង) 
តាមការលកណំ កូ បុងច្តនាល េះរយេះតពលតេូើោប ។ច្តនាល េះរយេះតពល(តេូើោប ) នមួីយៗតៅថា រោ ឬកាល ដដលជាទតូៅ 
គ១ឺ ប្ ំ។  

+ធនោភមយួកំនតប់ានកាលណាគគសាគ ល ់
- ច្នំនូលតលើកលនការបងរូាកឬូ ការេង n 
- ទកឹរាកដូដលបងមួូយតលើកៗ a 
- ច្តនាល េះតពលលនកាល ច្តនាល េះរយេះតពលបងរូាកពីូបនថោប ( ប្ ំ,ឆនេ, រ ើនេ....) 
- លថងបងរូាកតូលើកដំបូង 

២.ធនោភស្ចកគចញជាពីរ 
 ធនលាភតថរ(Constant Annuities) រាកដូដលបងកូ បុងមួយតលើៗតេូើោប   
 ធនលាភដររររូល(Variable Annuities) រាកដូដលបងកូ បុងមួយតលើកៗមិនតេូើោប តទ។ 

៣.គោលបំណង 
ធនលាភមួយរ ូវបានអ្នវុ ថនជ៍ាមួយនងិតោលបំណង 

- ឬមួយបតងក ើ ទនុមួយច្នំនួ 
- ឬមួយរតំលាេះជាបតណឋើ រៗនវូបំណុលមួយច្នំនួ 

+ លថងអ្នាគ  (Future Value) 

១).ធនោភបងច់ងុរោ (Ordinary annuity)  
   1      2                  n-1    n   

ប្គ្នេី១  ប្គ្នេី២  ប្គ្នេីn-1            ប្គ្នេីn  

លថងអ្នាគ របេូេវុី ធនលាភមួ គជឺាផលបូកលថងអ្នាគ របេូធនលាភទឡំាយគ ិរ ឹមលថងទទួ ចូ្ងុតរកាយបងអេូ
។ តាង ak ជារាកដូដលរ ូវបងតូៅតលើទ ីK(K=1n) 

 i អ្រតាការរាក ូ
 n រយេះតពល 
 Vn លថងអ្នាគ  
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រោ ឬកាល រយៈគពលគធវីមលួធនកមម(គិតគៅរោទnី) នថៃអនាគត 

1 

2 

3 

n-1 

n 

(n-1) 

(n-2) 

(n-3) 

1ប្គ្ន 

០ប្គ្ន 

1

1(1 )na i 
 

2

2 (1 )na i 
 

3

3(1 )na i 
 

1(1 )na i 
 

0(1 )n na i a   

1 2 3

1 2 3 1(1 ) (1 ) (1 ) ..... (1 )n n n

n n nV a i a i a i a i a  

         
 

1

(1 )
n

n k

n k

k

V a i 



 
 

ជាពិតេេតបើ 1 2 ...... na a a a    តនាេះរូបមនថខាងតលើតៅជា 
1 2 3(1 ) (1 ) (1 ) ..... (1 )n n n

n nV a i a i a i a i a            
(1 ) 1n

n

i
V a

i

 
 ជាលថលអ្នាគ របេ Constant annuities បងចូ្ងុរោ 

ឧទហរណ៍ តដើមផីបតងក ើ ទនុ ,អាជីវកួរនម កបូានោករូាកេូនេំក បុងគណនតីរៀងរាលចូ្ងុ ប្ ំនវូ ទកឹរាកតូថច្នំនួ 100 
00Riel ។ ច្រូរាកពីូច្នំនទកឹរាកកូ បុងគណនតីនេះតៅតពលតដោ ោូករូាកតូលើកទ៦ី តោយដឹងថា អ្រតាការ រាក ូ
ផកួបររចាំ្ ប ំគ ឺ26%៕  

តយើយបាន a = 1000 000 , n = 6 ,i = 26%=0.26 ទកឹរាកកូ បុងគណនតីៅតពលអាជីវកួរោកតូលើកទ៦ី 
6 6(1 ) 1 (1 0.26) 1

100000 11544246.7
0.26

n

i
V a Rail

i

   
    

២).ធនធានោភគដើមរោ(Annuity Due) 
   0  1      2      n-1   

ប្គ្នេី១    ប្គ្នេី២   ប្គ្នេី3   ប្គ្នេីn  

តាងV’ជាលថលអ្នាគ  តនាេះតគបាន 1 2 3

1 2 1' (1 ) (1 ) (1 ) ..... (1 ) (1 )n n n

n n nV a i a i a i a i a i  
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1

1

' (1 )
n

n k

n k

k

V a i  



 
 

ជាពិតេេតបើ
1 2 ...... na a a a   តនាេះតគបាន 

1 2 2

1' (1 ) (1 ) ...... (1 ) (1 ) (1 )n n

n nV a i a i a i a i a i           
(1 ) 1

' (1 )
n

n

i
V a i

i

 
 

(Constant Annuities បងតូដើមរោ) 

ឧទាហរណ ៍ តលាកចានបូានោករូាក ូ 200000តរៀល តៅកបុងគណនេីនេតំៅលថង១/១តរៀងរាលូ្ ប ំចាបពីូ ប្ ំ១៩៩០។ 
ច្រូរាបពីូទកឹរាកដូដលតលាក ចាន ូទទលូបានតៅលថងទ ី៣១ /១២/១៩៩៩ ររេិនតបើអ្រតាការរាក ូររចាំ្ ប ំ តេូើ  នងឹ 
២២%។  

ចំគមលីយ 
តយើយនន a= 200 000, n= 10, i=22% =0.22 
រាកដូដលចាន ូទទលូបានគ ិរ ឹមលថង៣១/១២/១៩៩៩  

10 10(1 ) 1 (1 0.22) 1
' (1 ) 200000(1 0.22)

0.22

6992409.38

n

i
V a i

i

Rail

   
   


 

៣). លថងអ្នាគ របេូធនលាភតថរបងចូ្ងុរោ គ ិរ ឹម D កាលតរកាយការបងតូលើកតរកាយបងអេូ 
  a a   a 

 
  0 1 2   n 1 2 D 
       Vn 

Vn តកើ ត ើងពីការបងរូាកចូ្នំនួ n តលើកដដលមួយតលើកៗននច្នំនួតថរ។ តរកាយពីការបងតូលើកទnី 
អ្បកបងពូ ុំបានបងបូដនទម ឬកដ៍ករាកតូនាេះតទ គតឺគទកុេរនបយូកការរាករូយេះតពល d 
កាលតទៀ ជាមួយអ្រតាការរាកដូដល។ តបើ d

nV   ជាលថលអ្នាគ ដដលរ ូវរកតនាេះ    
(1 ) 1

(1 )
d

d d

n n n

i
V V i but V a

i

 
  

(1 ) 1 (1 ) 1 (1 ) 1
(1 )

n d n d n d
d d

n

i i i
V a i a

i i i

        
    

 
   

ឧទហរណ៍ លថងអ្នាគ ៦ ប្ ំ បនាធ បពីូការបងរូាកតូលើកទ១ី២ លនធនលាភតថរ ដដលការបងមួូយតលើៗ ននទកឹរាក ូ
ច្នំនួ $1000 ជាមួយអ្រតាការរាករូរចាំ្ ប ំ១០%គ ឺ 



 
រ ៀបរ ៀងរោយសាស្រ្សាា ចា យ :  ឌី ចាន់រឌឿន                                                                                                      Tell 010 99 2006 

 

សេដ្ឋកិច្ចវិទា 
 

84 

 

ចគមលីយ 
តគបាន 10% 0.1, 1000$i a    

12 12
6 6 6

12

12

(1 ) 1 (1.1) 1
(1 ) 100 .(1.1)

0.1

(3.1384 1)
100 1.7716

0.1

37883.89 37884

i
V a i

i

  
  


 

 
 

៤. នថលបចចុុ បនន  (Present value) 

៤.១ធនោភបងច់ងុរោ 
គជឺាផលបូកលថលបច្ ចរផនបលនធនលាភទឡំាយគ ិតៅរ ងចូ្នំចុ្គល ូមនុលថងបងតូលើកដំបូងមួយកាល 

  

  Vo 1 2   n  
 

1 2

0 1(1 ) (1 ) ...... (1 )n

nV a i a i a i        

 0

1

(1 )
n

k

k

k

V a i 



 
 

 ជាពិតេេ តបើ  1 2 3...... na a a a a                            
           តនាេះតគបាន      1 2

0

1 (1 )
(1 ) (1 ) ..... (1 )

n
n i

V a i a i a i a
i

    
         

 0

1 (1 )ni
V a

i

 
  

ឧទហរណ៍:   រកលថលបច្ ចរុផន បលន១៥ ធនលាភតថរ ដដលការបងមួូយតលើកៗ ននទកឹរាក៣ូ៧៥០០០Riel ជាមួយ 
អ្រតាការរាក១ូ៦%។  

ចគមលីយ 
  តយើងនន a= 375000 n=15 i= 16%=0.16 លថងបច្ ចរុផន បគ ឺ 

15

0

1 (1 0.16)
375000

0.16

37500 5.57546 2090797.50

V

Riel

 
 

  
 

 ២)ធនលាភតដើមរោ 

 
0 1 (1 )

0 1 2

1

0

1

(1 ) (1 ) ..... (1 )

(1 )

n i

n
k

k

i

V a i a i a i

V a i

  

 



      

   

 តបើ  1 2 ...... na a a a              
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1 2 1

0

0

(1 ) (1 ) ..... (1 )

1 (1 )
(1 )

n

n

V a a i a i a i

i
V a i

i

          

 
                  

៤.២ ការរំគោោះ (Amortization) បំណុលជាបគណីីៗតាមការលកំនត ់
ការរតំលាេះបំណុល គជឺាការកា បូនទយបំណុលតោយការេងវញួជាបតណឋើ រៗ 

នវូការរាកនូងិរាកតូដើមផីទទូ បំូណុលឱ្យអ្េូតាមកាលដដលបានកនំ ជូាមនុ។ រាកដូដលកនូបំណុលេងតរៀង 
រាលូ្ ប ំ បតងក ើ បានជាេវុី លនធនលាភរតំលាេះបំណុល 1 2, ...... na a a ។ 
ឧទហរណ៍ តលាកA បានឱ្យតលាកBខ្ ចរីាក ូ100 000 000Riel  ក បុងរយេះតបល៥ ប្ ំ។ តាមកចិ្ ចេនា តលាកB រ ូវ 
េងបំណុលតនេះតរៀងរាលចូ្ងុ ប្ ំ នវូទកឹរាកតូថរ ជាមួយអ្រតាការរាក ូ១៥%កបុងមួយ ប្ ំ។ 
កណំ រូាកដូដលតលាកB រ ូវេងកបុង១ ប្ ំៗ រួច្រាបពីូការរាកទូងំអ្េូដដលតលាក B រ ូវបង។ូ  

ចគមលីយ 
រាកដូដលតលាកB រ ូវេងកបុង១ ប្ ំ 

តាមរូបមនថ 
0

0

1 (1 )

1 (1 )

n

n

Vi
V a a

ii

i





 
  

 

 

តគបាន 

100000000
29831556.12

3.352155
a  

 

ដូច្តនេះ ក បុងមួយ ប្ ំតលាកB រ ូវេង ២៩៨៣១៥៥៦.១២Riel  

I= (២៩៨៣១៥៥៦.១២.១២x៥)- ១០០០០០០០០= ៤៩១៥៧៧៨០.៦០Riel  

តារាងរតំលាេះបំណុល (Amortization Schedule) 

តារាងរតំលាេះបំណុល គជឺាតារាងមួយដដលតគបតងក ើ ត ើងតដើមផីតាមោនាទ នភាពរបេូបំណុលនងិការេង 

បំណុល កបុងមួយ ប្ ំៗ។ តារាងតនេះអាឱ្យតគដឹងអំ្ពី។  

-បំណុលតៅតដើមរោ 

-ការរាកដូដលរ ូវបងកូ បុងមួយរោៗ 

-ទកឹរាកេូរនបរូតំលាេះបំណុលកបុងរោ 

-ទកឹរាកដូដលបានបងកូ បុងមួយរោៗ 

ឧទហរណ៍  ច្រូេងតូារាងរតំលាេះបំណុលលនការខ្ ចរីាកមួូយ ដដលននទកឹរាកចូ្នំនួ ៨០០០០០Riel 

កបុងរយេះតពល៤ ប្ ំក បុងអ្រតាការរាក៦ូ% ដដលរ ូវេងវញួតោយ Annuities តថរ។  
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ចគមលីយ 

 តៅច្ងុ ប្ ំនមួិយៗ តគរ ូវេងច្នំនូa ដដល 

 

0
0

1 (1 )

1 (1 )

n

n

Vi
V a a

ii

i





 
  

 

 

 កបុងតនាេះ 

0 800000, 6% 0.06, 4

800000
230873.17

3.465106

V i n

a

   

  
 

ដូច្តនេះ តៅច្ងុ ប្ ំនមួិយៗ តគរ ូវេងច្នំនួ a = 230873.17Riel  

+តារងរំគោោះបំណុល 

ឆ្ន ំ បំណុលចងុឆ្ន ំ ការវងមយួគលីកៗ ការរូក ់ វំណងរូកគ់ដើម 

0 800000 230873.17   

1 617126.83 230873.17 48000 182873.17 

2 423281.27 230873.17 37027.61 193845.56 

3 217804.97 230873.17 25.398.88 205476.30 

4 0 230873.17 13.068.30 217804.87 

សិរុ   923492.68 123492.79 799999.9 = 800 000 

កណំ ចូ្ណំា ំ(Not) តគអាច្េងតូារាងរតំលាេះបំណុលតោយស្រេងយូកដ កាលឬ ប្ ំេំខាន ូៗ មួយច្នំនូប៉ាតុណាត េះតោយ 

តររើរូបមនថ  ។ បំណុលតដើម ប្ ំទ ី

  

( 1)1 (1 ) n p

p

i
V a

i

   
 

  
ឧទហរណ៍ គេូតារាងរតំលាេះបំណុលតៅ ប្ ំទ៣ី៦,៣៧,៣៨ លនការខ្ ចរីាកមួូយដដលននទកឹរាក2ូ0000000Riel 

តោយដឹងថា អ្រតាការរាករូរចាំ្ ប ំតេូើ  ២% តហើយេំណងច្ងុ ប្ ំក បុមួយតលើកៗននទកឹរាកតូេូើោប ក បុងរយេះតពល 

៤០ ប្ ំ។  

ចគមលីយ 

 តយើងនន           
0 20000000, 2% 0.02, 40V i n     
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ទកឹរាកដូដលបងមួូយតលើកៗគ ឺ
0

40

20000000 20000000
731115.7

1 (1 ) 1 (1 0.02) 27.35545

0.02

n

V
a

i

i

 
   

   

 

36 36

731115.7 4.71346 3446084.60

3446084.6 0.02 68921.70I V i

  

      
ដូច្តនេះ តគបានតារាងរតំលាេះដូច្ខាងតរកាម 

   

ឆ្ន ំ បំណុលគដើមឆ្ន ំ ការវងមយួគលីកៗ ការរូក ់ វំណងរូកគ់ដើម 

36 344084.60 731115.70 68921.70 662194 

37 344084.60

 

731115.70

 

55677.80 675437.90 

38 344084.60

 

731115.70

 

42169 688946.70 

៥.មលូនិធិទទូាតប់ំណុល (Sinking Fund) 

កបុងររ បិ ថបំិណុល V0ដ ងដ ននច្នំនួតរច្ើន, ដូច្តនេះតដើមផីបង្វក រភាពខ្ វេះខា ដផនកហិរញ្ដ វ ទុកនូបំណុ(អ្បកខ្ ច)ី 

បានតរៀបច្រំាកតូនេះតោយការតធវើវនួតិយ(ឬេនេ)ំតាមកាលកនំ មួូយនវូទកឹរាក ូa’តាមអ្រតា ការរាក ូ ’ 

តៅកបុងគណនមួីយតោយដ កកបុងតោលបំនងបតងក ើ ទនុមួយ(ននច្នំនួតេូើនងឹបំណុលV0)តដើមផីេងបំណុល។ 

ដូច្តនេះ Sinking Fund ឬ មួលនធិទិទូ បំូណុលគជឺាខ្ ធងរូាកដូដលតគបានេនេំយ៉ាងតទៀងទ  ូ(ជាមួយនងឹទកឹរាក ូ

តថរ) ក បុងរយេះតពលមួយកណំ តៅតៅកបុងគណនមួីយតោយដ កេរនបេូងបំណុល ឬនដនាតលើការរតំលាេះរទពយ 

េមផ ថតិផេៗតៅតពលអ្នាគ ។  

ឧទហរណ៍ តដើមផីេងបំណុលកបុងរយេះតពល៦ ប្ ំខាងមខុ្ ដដលននទកឹរាកេូរបុតេូើ  $800000 

ររនដនររុមហ នុ មួយបានបតងក ើ មួលនធិរិតំលាេះបំណុលមួយដដលបានផថលកូាររាក៨ូ% កបុមួយ ប្ ំ។  

  ត ើតគរ ូវោករូាកបូ៉ានុាម នតៅច្ងុ ប្ ំនមួិយៗតៅកបុងមូលនធិតិនេះ? 

ររនដនររុមហ នុរ ូវការរាក ូ$800000កបុងរយេះតពល៦ ប្ ំខាងមខុ្តដើមផីឱ្យបានរាកដូដលននច្នំនួដូច្ខាងតលើោ  ូ

រ ូវោករូាកចូ្នំនួ a តៅកបុងមូលនធិរិបេូោ ។ូ 
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ចគមលីយ  

  6

(1 ) 1

(1 ) 1

200000 800000
109052.31

(1.08) 1 7.335929

0.08

n

n
n n

Vi
V a a

ii

i

 
  

 

  
  

ដូច្តនេះ រាលចូ្ងុ ប្ ំររនដនររុមហ នុរ ូវោករូាកកូ បុងមូលនធិេិរនបរូតំលាេះបំណុលច្នំនូ$109052.31។ 

ឧទហរណ៍  តដើមផីនងិបំ កបូតច្ ចកវទួាថម ីររុមហ នុរ ូវការខ្ ចរីាកតូគច្នំនួ$45000 តាមអ្រតាការរាក១ូ៦% 

ផកួបររ ចាំ្ ប ំ។ តាមកចិ្ ចេនាររុមហ នុរ ូវេងបំណុលតនេះកបុងរយេះតពល៥ ប្ ំខាងមខុ្។ 

តដើមផីការ រការខ្ វេះរាកកូ បុងការេងបំណុល 

ររុមហ នុបានោករូាកចូ្នំនូតថរតៅកបុងមូលនធិរិតំលាេះតរៀនរាលចូ្ងុ ប្ ំ(ការោកតូលើកដំបូង តធវើត ើងតៅច្ងុ ប្ ំ 

ដដលបានខ្ ច)ិ ដដលផថលកូាររាករូរចាំ្ ប ំ១២%។  

 គណនាទកឹរាកដូដលរ ូវោកតូៅកបុងមូលនធិ ិនងិតធវើតារាងកាលវភួាគ(Sinking fund Schedule) ។  

ចគមលីយ 

  បំណុលដដលរ ូវេងកបុងរយេះតពល៥ ប្ ំខាងមខុ្ននច្នំនូ 

  

5

5 45000(1 0.16) 94515.40V   

 
តដើមផីឱ្យបានរាកដូដលននច្នំនួដូច្ខាងតលើ ររុមហ នុរ ូវោករូាកកូ បុងមូលនធិមូិយតលើកៗ ច្នំនួ 

5

5

94515.40
14877.65

(1 0.12) 1 6.352847

0.12

V
a a   

 

 
+តារង (Sinking fund Schedule) 

ឆ្ន ំ តំនលកនុងបញ្ជ ី ចំនាយរំគោោះ រូកក់នុងមលូនិធិ ចំនលូការរូក ់

0 12500    
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1 10857.40 1642.60 1642.60  

2 9083.39 
1642.60

 

3416.61 131.14 

3 7167.46 
1642.60

 

5332.54 273.33 

4 5098.26 
1642.60

 

7401.74 426.60 

5 2863.52 
1642.60

 

9636.48 592.14 

6 450 
1642.60

 

12050 770.92 

វំោល ់ច្តំ េះធនលាភឬ េំនងររចារំោដររររួល(Variable annuities) 

លថលអ្នាគ លនធនលាភបងចូ្ងុរោដររររួលតាមេវុី នពវន ថ 
(1 )n

n

i r nr
V a

i i i

  
   

   aជាេំណលតូលើកទ១ី, rជាតរេងុ 

លថលបច្ ចរុផន បលនធនលាភបងចូ្ងុ្វរោដររររួលតាមេវុី នពវន ថ 

0

1 (1 )
(1 )

n
ni r nr

V a i
i i i

   
    

   
លថលអ្នាគ នងិលថលបច្ ចរុផន បលនធនលាភបងនូងុរោដររររួលតាមេវុី ធរណីនរ  

0

(1 )

(1 )

(1 )
(1 )

(1 )

n n

n

n n
n

q i
V a

q i

q i
V a i

q i



 


 

 
 

   qជាតរេងុលនេវុីធរណីនរ  
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លំហាតម់ានដំគណាោះរសាយ 

I.ច្រូរាបពីូទកឹរាកដូដលរ ូវតផញើមួយតលើកៗកបុងគណនេីនេដំដលផថលអូ្រតាការរាក១ូ៩% កបុងមួយ ប្ ំ ក បុងបំនង 

បតងក ើ មួលធនមួយ ននទកឹរាកចូ្នំនួ 50000000Riel តៅតពលដដលតគតផញើរាកតូលើកទ៥ី។   

ចគមលីយ 

តយើយនន 

5 50000000, 19% 0.19, 5V i n            

 តាមរូបមនថ 
(1 ) 1n

n

i
V a

i

 
  តគទញបាន 5

50000000 50000000
6852508.53

(1 ) 1 (1.19) 1 7.296598

0.19

n

n

V
a a

i

i

  
  

       ដូច្តនេះ តរៀងរាលូ្ ប ំ តគរ ូវតផញើរាកចូ្នំនួ685208.53Riel។
 

តរៀងរាលចូ្ងុឆនេ តគោករូាកតូផញើធនាោរច្នំនួ 5000000Riel កបុងរយេះតពល6 ប្ ំ។ 

តៅច្នុ ប្ ំទ6ីតគទទលូបានរាកេូរបុច្នំនូ100000000Riel ។ គណនាអ្រតាការរាកកូ បុងមួយឆនេ។ 

 ចគមលីយ 

តយើយនន a= 5000000,n=6ឆ្ន ំ=១២ឆនេ,V12=100 000 000     

 តាមរូបមនថ             

 

12

12

(1 ) 1i
V a

i

 
  តគបាន 

12

12

(1 ) 1
100000000 5000000

(1 ) 1
20

i

i

i

i

 
 

 
 

     

 តាមតារាងតគបាន 8%<i<9% ដដល         

 

12

12

(1 ) 1
8% 18.97713

(1 ) 1
9% 20.14072

i
i

i

i
i

i

 
  

 
  

 ដូច្តនេះ អ្រតាការរាកកូ បុងមួយឆនេគ ឺ   

 
12(1 ) 1

8% ( ) 8.88%
20.14072 18.97713

i
i

 
  


 

II.តគតផញើរាកតូរៀងរាលូ្ ប ំ មួយតលើកៗ ននទកឹរាក2ូ0000Riel  ដដលផថលអូ្រតាការរាក8ូ% កបុងមួយ ប្ ំ ។ 

តៅតលើច្ងុតរកាយលនការោករូាកតូគទទលូបានរាកេូរបុ 200000Riel ។ កនំ ចូ្នំនួតលើកលនការោករូាក។ូ  
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 របូមនត             

  តគបាន

(1 ) 1 (1 ) 1n n

n
n

Vi i
V a

i a i

   
          

 
200000 (1 ) 1 (1 ) 1

10
20000 0.08 0.08

n ni i
Or

   
         

 តាមតារាង តគទញបាន 7<n<8 ប៉ាដុន ថnជាច្នំនួគ ដូូតច្ នេះតយើងរ ូវយកn=7ឫ n=8   
 ច្តំលើយទ១ី តបើយក n=7 តគរ ូវបតងក ើ ការតផញើរាកតូៅតលើកច្ងុតរកាយ  តាងX ជាទកឹរាកដូដលរ ូវបតងក ើ  
តគបាន            

 

8(1.08) 1
200000 20000 '

0.08

21543.94

20000 21543.94 41543.94

x

x


  

 

  
         

 ដូតច្ នេះ ការោករូាក6ូតលើកដំបូងននច្នំនួតេូើោប  ដដលមួយតលើកៗ ននទកឹរាក២ូ០០០០Rail នងិតលើទ៧ី 
ននទកឹរាក៤ូ១៥៤៣.៩៤។           

ច្តំលើយទ២ី  
តបើយក n=៨ តគរ ូវបនទយការតផញើរាកតូៅតលើកច្ងុតរកាយ(តលើកទ៨ី)  តាងX ជាទកឹរាកដដលរ ូវបនទយ តគបាន   
          

 

8(1.08) 1
200000 20000 '

0.08

200000 10.63663 '

212732.60 '

' 212732.60 200000 12732.60

20000 12732.60 7267.40

x

x

x

x


  

  

 

   

  

        

 ដូតច្ នេះ ការោករូាក៧ូតលើកដំបូងននច្នំនួតេូើោប ដដលមួយតលើកៗ ននទកឹរាក២ូ០០០០Riel 
នងិតលើទ៨ីននទកឹរាក៧ូ២៦៧.៤០Riel។

 
III.បំណុលមួយននទកឹរាក៨ូ០០០០០Riel រ ូវេងតោយ១២េំនងររចាំ្ ប ំតថរ។ អ្រតាការរាក៩ូ%។  

១). រកបំណុលតរកាយពីការេងបំណុលតលើកទ៧ី  

២). គេូតារាងរតំលាេះបំណុលតៅ ប្ ំទ៨ី 
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ចគមលីយ       

១) រកបំណុលតរកាយពីការេងបំណុលតលើកទ៧ី  េំណងមួយតលើកៗននទកឹរាកaូដដល 
 

0

5 12

800000 800000
111720.53

1 (1 ) 1 (1 ) 7.160725

0.09

V
a

i i

i

 
   

   

     
 រកបំណុលតរកាយពីការេងតលើកទ៧ីគ ឺ  

5 5

8

1 (1 ) 1 (1.09)
11720.53

0.09

111720 3.889151434498.01R

i
V a

i

iel

   
   

          
២)គេូតារាងរតំលាេះបំណុលតៅ ប្ ំទ៨ី        

    

 

េឆ្ន ំ រំណលុស ើរឆ្ន ំ ការេងរួយសលើក្ៗ ការត្ាក់្ េំនងត្ាក់្ស ើរ 

8 434498.01 1117210.53 39104.82 72615.71 

 

លំហាតអ់នវុតត 

I) គណនាលថលអ្នាគ លូនធនលាភ (Future Value Of annuity) ររេិនតបើការោករូាកមួូយតលើកៗតធវើត ើងតៅរាលចូ្ងុ 
ប្ ំ។  

1) $100កបុងមួយ ប្ ំ រយេះតពល៥ ប្ ំជាមួយអ្រតាការរាក១ូ២%ផកួបររចាំ្ ប ំ។ 
2) $1500កបុងមួយ ប្ ំ រយេះតពល៤ ប្ ំជាមួយអ្រតាការរាក១ូ៥%ផកួបររចាំ្ ប ំ។ 

II) គណនាលថលអ្នាគ លនធនលាភ (Future Values of annuity)ររេិនតបើកការោករូាកមួូយតលើកៗ តធវើត ើងតៅ 
រាល ូតដើម ប្ ំ។  

1) $1200កបុងមួយ ប្ ំ រយេះតពល៥ ប្ ំជាមួយអ្រតាការរាក១ូ0%ផកួបររចាំ្ ប ំ។ 
2) $1500កបុងមួយ ប្ ំ រយេះតពល4 ប្ ំជាមួយអ្រតាការរាក១ូ5%ផកួបររចាំ្ ប ំ។ 

III) គណនាលថលអ្នាគ លនធនលាភ (Present Values of annuity)ររេិនតបើកការោករូាកមួូយតលើកៗតធវើត ើងតៅរាល ូ
ច្ងុ ប្ ំ។ 

1) $700កបុងមួយ ប្ ំ រយេះតពល៥ ប្ ំជាមួយអ្រតាការរាក1ូ0%ផកួបររចាំ្ ប ំ។ 
2) $1150កបុងមួយ ប្ ំ រយេះតពល៥ ប្ ំជាមួយអ្រតាការរាក1ូ7%ផកួបររចាំ្ ប ំ។ 

IV) តលាកចាន ូបានោករូាកតូផញើធនាោរតរៀងរាលូ្ ប ំតៅលថង1/12ដដលមួយតលើកៗ ននច្នំនួ$10000។ អ្រតាការរាក ូ
ររចាំ្ ប ំគ ឺ១០%។ 

លថងតផញើតលើកដំបូង  1/12/1992 
លថងតផញើតលើកច្ងុតរកាយ  1/12/2007 
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រករាកដូដលតលាក ចាន ូនន 
a) តៅលថង 1/12/2007 
b)  តៅលថង 1/12/2008 
c) តៅលថង 1/12/2012 

I) a) រក មលលតៅ15/10/92លនេវុី េំនងររចាំ្ ប ំមួយ ដដលេំនងមួយតលើកៗ តេូើនងឹ12500Rail ។ 
េំណងតលើកដំបូងតៅលថង15/10/93 នងិតៅច្ងុតរកាយតៅលថង15/10/2007។អ្រតាររចាំ្ ប ំ១០.៥០% 
b) លកខខ្ណឍ ខ្ូច្ខាងតលើ, រក លមលេវុី េំនងររចាំ្ ប ំតៅលថង15/10/1990។ 

VI) អាជីវករនប កខូ្ ចរីាកតូគច្នំនួ ១០០លានតរៀន តហើយរ ូងេងវញួតរៀងរេលចូ្ងុ ប្ ំ ច្នំនួ៣២៥ 
លានតរៀន(តថរ), ការេងតលើកទមួីយ តធវើត ើងបនាធ បពីខ្ ចបីានមួយ ប្ ំ។ តបើអ្រតាររចាំ្ ប ំi=25% 
កនំ រូយេះតពលដដលរ ូវេង។ 
VII) េខុ្បានយករាកមួូយច្នំនួតៅវនួតិយគ ច្នំលួពីវនួតិយគទងំអ្េូគ ឺច្ងុ ប្ ំទ១ី ច្នំនូ១០ ០០០ ០០០០៛ 
 - ច្ងុ ប្ ំទ២ី ច្នំនូ១២៥ ០០០ ០០០៛ 
 - ច្ងុ ប្ ំទ៣ី ច្នំនូ១៥០ ០០០ ០០០៛ 
 អ្រតាការរាកកូ បុងការវនួតិយគតនេះ១២%កបុង១ ប្ ំ។ ច្រូគណនា 
 ក).រាកតូដើម 
 ខ្).រាកទូងំអ្េូដដលេខុ្ទទលូបានតៅច្ងុ ប្ ំទ៣ី 
VII) េហរោេមួយខ្ ចរីាកតូគ ៥០០លានតរៀន តាមលកខខ្ណឍ ដូច្ខាងតរកាម 

- េងការរាកតូរៀងរាលចូ្ងុ ប្ ំ ជាមួយអ្រតាររចាំ្ ប ំ១៥% 
- ច្ងុ ប្ ំទ១ី០ េងរាកតូដើមទងំអ្េូ 
តដើមផីេងបំណុលតនេះ េហរោេបានបតងក ើ មួលនធិរិតំលាេះបំណុលមួយ 
ដដលផថលកូាររាកតូាមអ្រតា១២% កបុង១ ប្ ំ។ ការបងរូាកតលើកទមួីយ(បងចូ្ងុ ប្ ំ) 
តៅកបុងមួលនធិតិធវើត ើងបនាធ បពីូខ្ ចបីានមួយ ប្ ំ (ការបងមួូយតលើកៗននទកឹរាកតូេូើៗោប )។  
១)កនំ រូាកដូដលរ ូវបងកូ បុងមូលនធិមួិយតលើកៗ 
២)កនំ កូាររាកពិូ រាកដតដលេហរោេរ ូវទទលូបាន។ 

XI) ររុមហ នុAបានខ្ ចរីាកពីូធនាោរមួយច្នំនួ$1 000 000 តាមអ្រតាការរាក១ូ០% (ផកួបររចាំ្ ប ំ)រយេះតពល ៣ ប្ ំ 
តោយតៅតរៀងរាលចូ្ងុ ប្ ំនមួិយៗ ររុមហ នុបានេងនវូទកឹរាកតូថរ។  

១) ត ើតៅតរៀងរាលចូ្ងុ ប្ ំនមួីយៗ ររុមហ នុរ ូវេងច្នំនួប៉ានុាម ន? 
២) ត ើតៅតរៀងរាលចូ្ងុ ប្ ំនមួីយៗ ររុមហ នុបានេងប៉ានុាម នតលើការរាក ូ
នងិប៉ានុាម នតៅតលើការកា បូនទយលនបំណុល(ច្រូតធវើតារាងរតំលាេះបំណុល)?  
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X) វធួាីស្តេថ Sinking Fund (ឈរលតលើមូលោឌ នOrdinary Annuity ដដលផឋលកូាររាក៨ូ%/ ប្ ំ) រ ុវបានតគតររើរាេូ 
តដើមផីដករតំលាេះរទពយេកមមពី លមលទញិរបេូវា $40 000នងិនន លមលកាកេំណល$ូ5000តរកាយរយេះតពល៤ ប្ ំ។ 
គណនាច្នំាយរតំលាេះររចាំ្ ប ំ នងិតរៀបច្តំារាងរតំលាេះ(Depreciation Schedule)។ 
XI) េវុី លន១០ េំនងររចារំោមួយ(េងច្ងុរោ)បានរ ូវេងតាមលកខខ្ណឍ ដូច្ខាងតរកាម 

- េងតលើកដំបូងច្នំនូ60 000តរៀល 
- េំនងច្ងុតរកាយៗតកើនតលើេមនុច្នំនួ5000តរៀល 
- អ្រតាការរាកកូ បុងមួយរោគ៥ឺ% 
គណនាលថលអ្នាគ ។ 

XIII) តរាងច្ររAបានទញិន៉ាេុីនមួយពីតរាងច្ររB។ ននវធួទីទូ រូាកចូ្នំនួ៣ដូច្ខាងតរកាម  
- ទ១ីតបើទទូ ភូាល មតរាងច្ររAរ ូវបង1ូ500លានតរៀល 
- ទ២ី បង៨ូ៥០លានតរៀលតៅច្ងុ ប្ ំទ២ី នងិ៨៥០លានតរៀល តៅច្ងុ ប្ ំទ៥ីបនាធ បពីូលថងទញិ។ 
- ទ៣ីកបុងមួយ ប្ ំបង៣ូ៥០តរៀល កបុងរយេះតពល៥ ប្ ំ (បងតូលើកទ១ីបនាធ បពីូទញិបាន១ ប្ ំ) 

ត ើតរាងច្រកាA គរួទទូ រូាកតូាមវធួនីា តបើអ្រតាការរាកកូ បុង១ ប្ ំតេូើ៨%។ 
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  គមគរៀនទី២  គណ្ៈររមការរូលបក្តរពជុា  

១.គើផារភាគហ នុជាអវី? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

តេធើរដ  រាលលូថង តគដ ងដ ឮព័ ន៌នអំ្ពី “ផារភាគហ នុ”។ ផារភាគហ នុត ើងលថល, ផារភាគហ នុច្េុះលថល, 
ផារភាគហ នុដួលោដំូង, កមុុជាជិ តបើកផារភាគហ នុ ។ល។ ផារភាគហ នុ គជឺាតរឿងេុូគាូញ ដដលពិបាកនងឹ
ពនយលឲូ្យលមអិ អ្េូកបុងរយៈតពលខ្ ល។ី តបើនយិយឲ្យខ្ ល ីាមញ្ដ  តហើយស្រេួលាថ ប ូផារភាគហ នុ គជឺាកដនលងដដល
តគទញិភាគហ នុ។  
២-គើការលកច់ោុះភាគហ នុគីជាអវ?ី 
  ភាគហ នុ គជឺាច្ដំណកតដើមទនុ ដដលតគោកចូ្លូតៅកបុងររុមហ នុណាមួយ។ តៅតពលដដលររុមហ នុច្តំណញ 
នច េូភាគហ នុកប៏ានច្តំណញ តហើយតបើររុមហ នុខា  នច េូភាគហ នុកខ៏ា ។ ការច្តំណញ ឬខា តនេះ វាេននរ 
តៅនងឹច្ដំណកភាគហ នុដដលខ្ លនួនន។ តបើននភាគហ នុតរច្ើន តពលច្តំណញ កច៏្តំណញតរច្ើន តហើយតពលខា  ក ៏
ខា តរច្ើន។ររុមហ នុខ្ លេះ តគយកភាគហ នុមួយដផនកតៅោកលូក ូតៅតលើទផីារភាគហ នុ។ ប៉ាដុន ថ មិនដមនរគបដូ 
ររុមហ នុទងំអ្េូអាច្លកភូាគហ នុបានតទ។ ទលដូ ជាររតភទររុមហ នុ ដដលច្ាបកូណំ ថូាអ្នញុ្ដ  ឲ្យលកូ
ភាគហ នុបាន តទើបអាច្ច្េុះភាគហ នុលកបូាន។ 
៣-គើអនកទិញភាគហ នុអាចទទលួបានផលចំគណញអវខីលោះ? គហីយអាចខាតបងអ់វីខលោះ? 

កាលណាអ្បកណាទញិភាគហ នុរបេូររុមហ នុណាមួយ អ្បកតនាេះនងឹកាល យជានច េូហ នុរបេូររុមហ នុតនាេះ តហើយ
ននេិទ នដិូច្នច េូហ នុតផេងតទៀ ដដរ ដូច្ជា េិទ នតិបាេះត ន្  តរជើេតរ ើេេនជិកររុមររឹកាភបិាលររុមហ នុ 
ជាតដើម។ រោនដូ ថា អ្បកណាននភាគហ នុតរច្ើន ននេំត ងតបាេះត ន្  តរច្ើន អ្បកននភាគហ នុ ចិ្ ននេំត ង
 ចិ្។តៅតពលដដលររុមហ នុរកេុីបានច្តំណញលយុ តហើយតគយកលយុច្តំណញតនេះមកដច្កោប  នច េូភាគហ នុ
ទងំអ្េូទទលួបានច្ដំណករាកចូ្តំណញតនេះ ស្រេបតៅតាមភាគហ នុដដលខ្ លនួនន។ តបើននភាគហ នុ ១ % បាន

ច្តំណញ ១% ។ ប៉ាដុន ថ តបើររុមហ នុខា វញួ កខ៏ា តៅតាមច្ដំណកភាគហ នុតនេះដដរ។ 
៤-គហតអុវបីានជាមានអនកគលងភាគហ នុខលោះចំគណញ ឬកខ៏ាតរបម់ុឺនឬរហតូដលរ់បោ់នដោុល រកនុង
មយួប៉ារពចិស្ភនក? 

អ្បកតលងភាគហ នុដបបតនេះ ទញិភាគហ នុមិនដមនទកុចាទំទលួច្ដំណកលយុច្តំណញពីររុមហ នុតទ គទឺញិមក 
តដើមផីលកតូៅវញួ យកច្តំណញភាល មៗ។ កបុងករណីតនេះ ភាគហ នុ រ ូវកាល យតៅជាទនំញិ ដដលតគលកតូច្ញ ទញិ
ច្លូ ដូច្ទនំញិដដលតគលកតូៅតលើទផីារធមមតាដដរ។ 
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ឧទហរណ៍៖ តពលខ្ ញុឮំដំណឹងអំ្ពីតរឿងជំងផឺ្ទថ ាយអា កពំងុដ រ ើករាលោលត ើង តៅមុិច្េុិច្ ខ្ ញុវំភួាគតៅ ត ើញថា 
ជំងតឺនេះជាជំងឆឺលងខាល ងំ ដដលអាច្រាលោលតៅររតទេតផេងៗតទៀ ។ តដើមផបីង្វក រក ុឲំ្យជំងតឺនេះឆលងរាលោល តគ
រាកដជារ ូវនាោំប ចាកវូា៉ាកាូងំ។ អ្ុីច្ងឹ ររុមហ នុផលិ វា៉ាកាូងំរាកដជាលកវូា៉ាកាូងំបានតរច្ើន តហើយច្តំណញ
លយុតរច្ើន។ដលតូពលតនាេះភាគហ នុររុមហ នុផលិ វា៉ាកាូងំ រាកដជាត ើងលថលកបពូពកតរ េះ អ្បកណាកច៏្ងទូញិ
ភាគហ នុតនេះដដរ។ដូតច្ នេះ ខ្ ញុកំរ៏រមូលទញិភាគហ នុររុមហ នុតនេះទកុទនតូពលតៅតថាក។ តពលដដលភាគហ នុតនេះ 
ត ើងលថល ខ្ ញុកំល៏កតូច្ញតៅវញួភាល ម យកច្តំណញ។ ខ្ ញុតំច្េះដ បនថតធវើអ្ុីច្ងឹរហ ូតៅ ជាមួយររុមហ នុតផេងតទៀ កត៏ធវើ
ដូច្ោប  !ជួនកាលទញិតពលតនេះ មួយតន៉ា ងតរកាយត ើងលថលលកតូៅវញួភាល មកន៏ន។ 

ផធុយតៅវញួ តបើការវភួាគរបេូខ្ ញុខំ្េុ ភាគហ នុមិនត ើងលថល ស្រាបដូ ច្េុះលថលតៅវញួ ខ្ ញុកំខ៏ា បងតូៅតាមតនាេះ 
ដដរ។ តបើេិនជាខ្ ញុដំឹងខ្ លនួទន ូតពលត ើញភាគហ នុចាបចូ្េុះបនថចិ្ ខ្ ញុរំរញាបលូកតូច្ញភាល មៗ ខ្ ញុខំា ដដរ ដ ខា 
 ចិ្។ កប៏៉ាដុន ថ តពលខ្ លេះ ខ្ ញុមិំនច្ងលូកតូច្ញភាល មតទ អ្ងគុយចាតំមើល ដររងវាត ើងមកវញួ។ តបើវាត ើងមកវញួដមន
វារោន ូប៉ាដុន ថ តបើវាតច្េះដ ច្េុះតៅតទៀ  តហើយខ្ ញុតំច្េះដ ចា ំដលតូពលមួយវាច្េុះទបខាល ងំ បានខ្ ញុលំកតូច្ញ តពលតនាេះខ្ ញុំ
កខ៏ា  ងុច្ងុអ្ុីច្ងឹតៅ។ 

េូមបញ្ជ កថូា ការតលងភាគហ នុដបបតនេះ គជឺាតរឿងររថយុររថានបំផ ុ។ ជួនកាល ច្តំណញមក ខា តៅវញួ
អ្េូតៅវញួភាល មកន៏ន។ ខា ទងំតដើមអ្េូតៅតទៀ កន៏ន តររៀបដូច្តៅនងឹការភាប លដូលផងដូតច្ នេះដដរ។ ការ
តលងភាគហ នុរតបៀបតនេះឯង ដដលតពលខ្ លេះ តធវើឲ្យផារភាគហ នុដួលោដំូង តហើយតពលខ្ លេះបតងក ើ តៅជាវបួ ថិ
ហិរញ្ដ វ ទុ េតពញពិភពតលាកកន៏ន។ 
៥-គើអវីគៅជាមលូគហតសុ្ដលនំាឲ្យភាគហ នុគ ងីនថលឬចោុះនថល? 

តោយារដ ភាគហ នុ រ ូវតគយកមកទញិដូរយកច្តំណញ ដូច្ទនំញិធមមតា អ្ុីច្ងឹ ភាគហ នុត ើងលថល ឬកច៏្េុះលថល 
វាតោរពតៅតាមច្ាបទូផីារធមមតា ត លគ ឺវាអាស្រេ័យតៅតលើផគ ផូ គង ូនងិ រមូវការ។ គអឺ្បកទញិ -លកូភាគហ នុតនេះ
ឯង ដដលជាអ្បកកណំ លូថល។ តបើននអ្បករកទញិតរច្ើន មិនេូវននអ្បកច្ងលូក ូវាកត៏ ើងលថល។ តបើននអ្បកលកតូរច្ើន 
មិនេូវននអ្បកទញិ វាកន៏ដល កលូថល។ 
អ្បកតលងភាគហ នុ តគនាោំប លក ូឬកន៏ាោំប ទញិ គវឺាអាស្រេ័យតៅតលើការវភួាគរបេូអ្បកតលងនប កូៗ  ដដលតគ
តមើលតៅថា ត ើភាគហ នុរបេូររុមហ នុណាមួយនងឹត ើងលថល ឬច្េុះលថល? តហើយការវភួាគតនេះ តគតធវើត ើងតៅតលើ
តហ កុារណ៍តផេងៗ ដដលទកទូងនងឹររុមហ នុតនេះ (េូមតមើលឧទហរណ៍ខាងតលើ អំ្ពី ររុមហ នុផលិ វា៉ាកាូងំ នងិ
រគុនផ្ទថាយ។ 

ឧទហរណ៍ មួយតទៀ  តពលខ្ លេះ រោនដូ ននតលច្ឮដំណឹងរ លៗមកថា អ្ុី ស្រាដអ្លច្ងតូររើកនល ងំទព័
វាយររហារតលើតអ្ៀរ ៉ាង ូភាគហ នុរបេូររុមហ នុតររងកច៏ាបនូដល កចូ្េុះរគឹប កន៏ន។ 
៦-គៅគពលស្ដលគគនយិាយោ ភាគហ នុគនោះ ឬភាគហ នុគនាោះ មាន ១០០០ Points ឬក ៏២០០០ Points  
គើមាននយ័ោគម៉ាច? 

តបើ១០០០ ឬ២០០០ Points តនេះ មិនដមនជាលថលភាគហ នុតទ រោនដូ ជាេនធេេនដ៍ ប៉ាតុណាត េះ។ េនធេេនរ៍បេូ
ភាគហ នុតនេះ កណំ តូោយររុមហ នុ ដដលននជំនាងខាងហនឹង។ តគតររើរាេូេនធេេនភ៍ាគហ នុ  តដើមផីតាមោន
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តមើល អំ្ពីការវវួឌណលនទផីារភាគហ នុ។ ឧបនថា តពលចាបតូបើកលកតូពលរពឹក ភាគហ នុនន ១០០០ Point តហើយ
ស្រាបដូ  លថងរតេៀល វាច្េុះមកតៅរ ឹម ៩០០ នននយ័ថា ភាគហ នុនដល កចូ្េុះ ១០០ Points តេូើនងឹ ១០%  នននយ័ថា 
ភាគហ នុវាតកើនត ើង ១០%។ 

អ្វី ដដលេំខាន ូគមិឺនដមនច្នំនួ Point ១០០០, ២០០០ ឬក ៏៣០០០ នតូនេះតទ។ អ្វី ដដលតគតាមោនខាល ងំជាងតគ គឺ
ភាគរយ ដដលអាច្ឲ្យតគដឹងថា ភាគហ នុតៅកដនលងណាមួយ វាតកើនត ើង ឬកន៏ដល កចូ្េុះ? តបើតកើនៗប៉ានុាម ន? តបើច្េុះ
ៗប៉ានុាម ន? រ ូវទញិ ឬករ៏ ូវលក?ូ លកឥូ ូវ ឬមួយកច៏ាបំនថចិ្តទៀ ? 
 

៧-គើគធវីគម៉ាចគដើមបីឲ្យដឹងោភាគហ នុ ស្ដលគយីងមានគៅនឹងនដ គិតជាលយុ មានតនមលប៉ានុាម ន? 
វាអាស្រេ័យថា ត ើតយើងននភាគហ នុររុមហ នុអ្វី? ភាគហ នុរបេូររុមហ នុនមួីយៗនន លមលខ្េុៗោប ។ 

តាមការពិ  ភាគហ នុមួយ មិនត ើងលថល ឬច្េុះលថលភាល មៗ ដូច្ដដលតយើងត ើញតៅតលើទផីារភាគហ នុតទ។ ឧបនថា 
ររុមហ នុមួយននតដើមទនុ ១លានដលុាល រ តហើយដបងដច្កជា១លានភាគហ នុ។ អ្ុីច្ងឹ ១ភាគហ នុ គលឺថល១ដលុាល រ តហើយ
តៅដ ១ដលុាល រអ្ុីច្ងឹរហ ូ តលើកដលងដ ដលតូពលណាមួយ តគបតងក ើនតដើមទនុររុមហ នុតនេះដល ូ២លាន តពល
តនាេះ តទើបលថលភាគហ នុត ើងដល ូ២ដលុាល រកបុងមួយហ នុ។ តបើគណនាតាម លមលភាគហ នុដបបតនេះ មិនននអ្វី
េុូគាូញតនាេះតទ។ ១ហ នុលថល១ដលុាល រ តបើតយើងនន១ នហូ  នុ គតឺេូើនងឹ១ នដូលុាល រ។ 

កប៏៉ាដុន ថ  លមលភាគហ នុ តៅតលើទផីារភាគហ នុវាខ្េុពី លមលហ នុ ដដលររុមហ នុច្េុះបញ្ជី លក។ូ  លមលភាគហ នុ 
តៅតលើទផីារភាគហ នុ ដររររួលត ើងច្េុះភាល មៗ មិនតទៀងទ តូនាេះតទ។ ដូតច្ នេះ  លមលភាគហ នុ ដដលអ្បកណានប កនូន
កបុងលដ វាដររររួលតៅតាមតពលតវលា។ ឧបនថា ខ្ ញុនំនភាគហ នុររុមហ នុ តូាល ូច្នំនួ ១ នហូ  នុ។ តាម លមលតលើ
ទផីារ តៅតពលតនេះ តន៉ា ងតនេះ ភាគហ នុ តូាល ូលថល១០ដលុាល រ ក បុង១ហ នុ។ អ្ុីច្ងឹ ខ្ ញុនំន១ នហូ  នុ វាតេូើនងឹ ១មុឺន
ដលុាល រ។ កប៏៉ាដុន ថ ដរាបណាខ្ញុមិំនទនលូកភូាគហ នុទងំតនេះតច្ញផ ុពីលដតទ ១មុឺនដលុាល រតនេះ រោនដូ ជា លមលតលើ
ររោេប៉ាតុណាត េះ។ កនលេះតន៉ា ងតរកាយវាអាច្រលាយបា តូៅអ្េូកន៏ន ឬកវ៏ាអាច្តកើនត ើងរហ ូដលតូៅ២មុឺនកថ៏ា
បាន។ 
៨-គើពាកយោ “ទីផារមលូបរត” និង “ទីផារភាគហ នុ” ជាពាកយស្តមយួ ឬកព៏ាកយពីរមាននយ័ខវុោន ? 

នយិយឲ្យរ ឹមរ ូវដមនដទន  កយពីរតនេះនននយ័ខ្េុោប ។ តាមពិ  ភាគហ នុរោនដូ ជាដផនកមួយប៉ាតុណាត េះ លន
មូលបរ ។ តរៅពីភាគហ នុ តៅននមូលបរ តផេងតទៀ  ដដលតគយកមកតធវើការទញិ -ដូរ  តៅតលើទផីារមូលបរ 
ដដរ ដូច្ជា មូលបរ បំណុល មូលបរ ជាវ ទុនដ តុដើម ឬជារូបិយវ ទុ ។ល។ នងិ។ល។ 

តោយារ ដ ពីដំបូងត ើយ ភាគហ នុ គជឺាររតភទមូលបរ  ដដលតគទញិ -លកូតរច្ើនជាងតគ។ តទើបតយើងច្ណំាំ
ដ នយិយ “ផារភាគហ នុ” ជាបនូ រូហ ូមក។ ប៉ាដុន ថ តបើតាមភាាបតច្ ចកតទេរ ឹមរ ូវ តគរ ូវតៅថា “ទផីារ

មូលបរ ”។ 
៩-វំណួរបីគទៀត  
១)ត ើមនេុេររតភទណា ដដលអាច្ច្លូរួមកបុង ទផីារមូលបរ័ បាន? 
២)  ត ើមនេុេននលយុប៉ានុាម ន)ជាអ្រផបរន (ច្លូរួមកបុងផារមូលបរ័ បាន ? 
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៣  .តបើេិនតយើង ជាររជាជនមួយធមមតា )មិនេទិ តៅតរកាម ាទ បន័ ឬ អ្ងគការន ា នា  (ត ើតយើងអាច្បតងក ើ  ភាគហ នុ 
មួយបានតទ? ចាបំាច្រូ ូវននអ្វីខ្ លេះ? 

 

   
ករមងវំណួរចគមលីយ 

1- គណៈកមមការមូលបរ កមុុជា គជឺាអ្វី? 
គណៈកមមការមូលបរ កមុុជា  )គ.ម.ក(.  ជាាទ បន័ដដលននមខុ្ង្វររគបរូគង រ ួ ពិន ិយទផីារមូលបរ  រគបរូគង 
បណាថ ររ បិ ថកិរមូលបរ  ររុមហ នុមូលបរ  ររុមហ នុតបាេះផាយមូលបរ  នងិេំតៅការ រ អ្បកវនួតិយគមូល 
បរ  រពមទងំនដនាឲ្យននការជួញដូរមូលបរ ររកបតោយេណាថ បនូដប បូ នងិរ ឹមរ ូវតៅកបុងវេ័ួយមូលបរ លន 
រពេះរាជាណាច្ររ កមុុជា។ 
2គណៈកមមការមូលបរ តកើ ត ើងតៅតពលណា? 
គណៈកមមការមូលបរ កមុុជារ ូវបានបតងក ើ ត ើងតោយច្ាបេីូថពីការតបាេះផាយ នងិការជួញដូរមូលបរ មហាជន 
ដដលរ ូវបានររកាេឲ្យតររើតៅលថងទ ី១៩ ដខ្ លុា ប្ ំ២០០៧។ ការតរៀបច្ ំនងិការរររពឹ ថតៅលន គ .ម.ក .
ដដលរ ូវបានតធវើត ើងតោយអ្នតុឡាមតាមអ្នរុរឹ យេថីពីការតរៀបច្នំងិការរររពឹ ថតៅលនគណៈកមមការមូលបរ  
កមុុជា 
ដដលរ ូវបានររកាេឲ្យតររើតៅលថងទ ី២៣ ដខ្កកកោ ប្ ំ២០០៨។ 
3ត ើអ្វី តៅជាតោលតៅ នងិតោលបំណងទតូៅលន គ .ម.ក. ? 
គណៈកមមការមូលបរ កមុុជា )គ.ម.ក(.ននតោលតៅ នងិតោលបំណងដូច្ខាងតរកាម៖  
• រគបរូគង នងិរ ួ ពិន ិយទផីារមូលបរ  រួមទងំទផីារមូលបរ រដឌលនរពេះរាជាណាច្ររកមុុជា 
• កណំ លូកខខ្ណឍ  តដើមផីផថលកូារអ្នញុ្ដ  ជនូររ បិ ិថករទផីារមូលបរ  ររ បិ ិថករររព័ននផ្ទ ទូ នូងិ   
ទទូ មូូលបរ  នងិររ បិ ថកិររកាទកុមូលបរ ។ 
• កណំ លូកខខ្ណឍ តដើមផីផថលអូាជាញ បណ័តជនូររុមហ នុមូលបរ  នងិភាប កងូ្វររបេូររុមហ នុមូលបរ  
• តលើកកមេូុ នងិជរមុញដលកូារតោរពតាមលកខខ្ណឍ លនច្ាប ូនងិបទរផញ្ដ ិថដដល កព័ូនននានា 
• បតងក ើ  នងិរកាទនំកុច្ ិ ថអ្បកវនួតិយគតោយការ រេិទិ នរបេូអ្បកវនួតិយគ នងិនដនាឲ្យននការតបាេះ       
ផាយមូលបរ ររកបតោយេណាថ បនូដប ប ូនងិរ ឹមរ ូវ។ 
• ជរមុញការអ្ភវិឌណនទ៌ផីារមូលបរ  
• តោេះស្រាយវវួាទនានា ដដល កព័ូនននងឹវេ័ួយមូលបរ  
• បង្វក រ នងិោកទូណឍ កមមច្តំ េះបទតលូើេនានាដដលផថលផូលប៉ាេះ លដូលទូផីារមូលបរ  នងិអ្បកវនួតិយគ។  
4ត ើវាួលភាពនយិ កមមលន គ .ម.ក .ននទហំំយ៉ាងដូច្តមថច្ ? 
គណៈកមមការមូលបរ ននេម ទកចិ្ ច នងិេិទិ នអំ្ណាច្តពញតលញកបុងការតរៀបច្នំវូបទរផញ្ដ ិថនានាដដល កព័ូនន 
វេ័ួយមូលបរ ។ 
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5ត ើច្ាប ូនងិបទរផញ្ដ ិថអ្វី ដដលបង្វា ញពីេម ទកចិ្ ចរបេូ គ .ម.ក. ? 
េម ទកចិ្ ចរបេូ គ .ម.ក.  ននបញ្ដ ថតៅកបុងច្ាបេីូថពីការតបាេះផាយ 
នងិការជួញដូរមូលបរ មហាជនច្ាបេីូថពីមូលបរ  រដឌ អ្នរុរឹ យេថី ពីការអ្នវុ ថច្ាបេីូថពីការតបាេះផាយ 
នងិការជួញដូរមូលបរ មហាជនអ្នរុរឹ យេថី ពីការតរៀបច្ ំនងិការរររពឹ ថ តៅលនគណៈកមមការមូលបរ កមុុជា 
នងិបទរផញ្ដ ិថដលទតទៀ ដដលបញ្ដ ថក បុងររកាេនានា កព័ូនន 
នងឹវេ័ួយមូលបរ ។ 
6ត ើនរណាជាររនដន នងិេនជិកលន គ .ម.ក. ? 
គណៈកមមការមូលបរ កមុុជាននររនដនមួយរូប នងិេនជិកច្នំនួ ៨រូប។ ររនដនលន គ .ម.ក .ជារដឌមន្រន ថើ   ររេួង 
តេដឌកចិ្ ច នងិហិរញ្ដ វ ទុ។ 
គ .ម.ក .ននេនជិក៨រូបដូច្ខាងតរកាម៖  
១  . ណំាងររេួងតេដឌកចិ្ ច នងិហិរញ្ដ វ ទុ  ០១រូប 
២  . ណំាងធនាោរជា កិមុុជា  ០១រូប 
៣  . ណំាងររេួង ណិជជកមម  ០១រូប 
៤  . ណំាងររេួងយ ុថធិម៌  ០១រូប 
៥  . ណំាងទេីថីការគណៈរដ ាឌមន្រន ថើ ០១រូប 
៦  .អ្គគនាយកលន គ.ម.ក.  ០១រូប 
៧  .អ្បកជំនាញដដលននបទពិតាធនវ៍េ័ួយមូលបរ  ០២រូប 
7ត ើរច្នាេមុន័ នអ្ងគការចា តូាងំរបេូ គ .ម.ក .ននទរមងយូ៉ាងដូច្តមថច្ ? 

គ .ម.ក      . ដឹកនាតំោយអ្គគនាយក០១រូប ដដលននឋានៈ នងិបពុវេិទិ នតេូើនងឹរដឌតលខាធកិារ នងិននអ្គគនាយករដឌ                                                  
មួ   មួយច្នំនួជាជំនយួការ។ នននាយកោឌ នច្ណុំេះច្នំនួ៦គ ឺ
ដ ១.នាយកោឌ នស្រាវរជាវ បណថុ េះបណាថ លអ្ភវិឌណនទ៍ផីារមូលបរ នងិទនំាកទូនំងអ្នថរជា  ិ
 ២.នាយកោឌ នរគបរូគងការតបាេះផាយលកមូូលបរ ,  
                              ៣.នាយកោឌ នរ ួ ពិន ិយទផីារមូលបរ              
 ៤.                          ៤.នាយកោឌ នរ ួ ពិន ិយអ្នថរការើមូលបរ   
                               ៥.នាយកោឌ នកចិ្ ចការគ យិ ុនងិហិរញ្ដនាយកោឌ នរដឌបា  
                                ៦.អ្ងគភាពេវនកមមលផធក បុងដដលមិនេទិ  
       តៅតរកាមការដឹកនា ំគ.ក.ម នងិរគបរូគងរបេូរដឌមន្រន ថើររេួងតេដឌកចិ្ ចនងិហិរញ្ដ វ ទុនងិជាររនដនលន គ.គ.ម។  
       
     8-ត ើគណៈកមមការមូលបរ កមុុជាននទតីាងំតៅកដនលងណា? 

 គណៈកមមការមូលបរ កមុុជាននទតីាងំតៅផធេះតលខ្៩៩ ផលូវតលខ្ ៥៩៨ េង្វក  ភូបតំពញថីម ខ្ណ័ឍ ដេនេខុ្ រាជនដ       
 នភីតំពញ។ 
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១០- គណុេមផ ថ ិនងិ គណុវបួ ថរិបេូទផីារមូលបរ ដលតូេដឌកចិ្ ចជា  ិ
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គមគរៀនទ៣ី  សហក្គិនចំណាន ឬក្គបម់ោ ាស៊ុទឋណតក្កាលមស 

 

 
 

១.រុវតតគោករម វឈូងុ 
 

 

តលាក គមឹ វូឈងុដដលជាររនដនាទ បនកិលនបណថុ ំ េហរោេ តឌវូ បាននពិនឌតរឿងតនេះត ើងកបុងតោលបំណង
ដច្ករដំលកបទពិតាធនរ៍បេូតលាក ច្តំ េះយវុជនកតូរ ៉ា នងិយវុជនកបុងពិភពតលាកទងំមូល។ តេៀវតៅេហរគិន 
ច្ណំាន ឬរគបនូោ៌េទុ ឌដ រកាលនេបង្វា ញអំ្ពីការរ ិេះរេួះពិចារណាតៅតលើ រពឹ ថកិារណ៍បច្ ចរុផន បដដលននជាអាទ ិ៍
ឧររិដឌកមម អ្ ទររតយជនល៍នការេិកាការង្វរ នងិមខុ្ ដំណងរបេូស្រេើថក បុងេងគមជា ។ិល។ ម៉ាាងតទៀ  តេៀវតៅ
តនេះកប៏ង្វា ញផងដដរអំ្ពីរតបៀបចា ដូច្ងរគបរូគងររកបតោយលកខណៈ ថមទីងំស្រេុងដ ននររេិទ ឌភាព។ 
រាកដណាេូថា តេៀវតៅតនេះ រមូវជាបឋមច្តំ េះយវុជនកតូរ ៉ា ប៉ាដុន ថតលាកគមឹ វូឈងុយលថូា តទេះជា តៅកបុងររ 
តទេណា ឬកពំេូវឌណនភាពខ្េុោប ក បុង ររតទេនមួីយៗកថយីវុជនណាករ៏ ូវការដំបូនាម នរ ូវការតគជួយដណនា ំផលូវ 
ដដរ។ តគរ ូវការភាពាវហាប ូនងិថាមពលតដើមផីររឈមមខុ្ តាងំនងឹាទ នភាពអាថក៌បំាងំកបុងការដេវងរកតជើង
តម ថម។ី យវុជនរ ូវការដថមតទៀ នវូតេច្កថេីងឃឹម នងិគតរនងការេរនបអូ្នាគ ។ រ ឿ ដ េំខានជូាងតនេះតៅ
តទៀ  យវុជនននច្ណំងនូងឹពរងើកទេេនៈដន៏នផលររតយជនក៍ បុងករណីទទលួខ្េុ រ ូវតដើមផីតធវើឲ្យននអ្នា គ  
នងិឲ្យពិភពតលាកលអររតេើរ។ ពុំននអ្វី ដដលតធវើព ុំបានតនាេះតទ កាលណាតបើ តគទកុច្ ិ ថ តាងំច្ ិ ថ នងិតជឿជាក។ូ 
កាលណាអ្បកននការទកុច្ ិ ថ នងិននគនំ ិរាកដនយិមតនាេះ ោម នអ្វី ជំទេូជាឧបេគគត ើយ។ ននឱ្កាេតរច្ើន
ណាេូដដលលាកខូ្ លនួបំពួនអាតាម រងចូាឲំ្យអ្បករកត ើញ ប៉ាតុណាត េះ។ 
២.ជើវិតគបីកទាវ រចំគពាោះ 

- ជនណាដដលននគនំ ិរាកដនយិម 
- ជនណាដដលននការទកុច្ ិ ថ នងិជំតនឿ 
- ជនណាដដលតច្េះជំនេះ្កជីវ ួយ៉ាងាវហាប។ូ 

តលាក គមឹ វូឈងុ ននតដើមកតំណើ  ររើររោម នរទពយតទ ប៉ាដុន ថ តលាកននការស្រេលម ននគនំ ិគ ិគរូ ននការតាងំច្ ិ ថ
យ៉ាងតនេះម ុតោយតជឿជាក ូគបួផេ ំនងិគនំ ិេទុដិឌនយិម។ល។ តលាកកប៏ានកាល យតៅជាេហរគិនច្ណំានមួយរូប
លនររតទេកតូរ ៉ាខាង ផូង។ តេៀវតៅរបេូតលាកជាតមតរៀនជីវ ួដល៏អពិ ៗដដលតលាកគមឹ ខ្ូវន ីអ្  ីាស្តាថ ចារយ
លនមហាវទួាលយ័ ណិជជាស្តេថ តៅទរីរុងភបតំពញបានតពញច្ ិថដររេរមួលជាភាាដខ្រូ បនាធ បពីូតេៀវតៅតនេះ
បានដររជាភាាអ្នថរជា រួិច្តៅតហើយ។ 
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៣.គើភាពសាគ លឱ់្កាវវហរគិនជាអវ ី? 
 ការាគលនូងិការឆកយូកឱ្កាេកបុងការបតងក ើ មខុ្របរជំនញួគជឹាកតាថ េំខានេំូរាបេូហរគនិភាព។ពីជំហាន លនការ 
ចាបតូផថើមបតងក ើ អាជីវកមមរហ ូដលកូាររគបរូគងអាជីវកមមរ ូវបានអ្បកេិកាស្រាវរជាវនងិបណខិ  ភាគតរច្ើនពិភាគា
នងិរកដំតណាេះស្រាយពីបញ្ា នានា។កប៏៉ាដុន ថររនដនបទដដលខ្ ញុបំានតលើកយកមកតពលតនេះគតឹផ្ទថ  ដ តលើ ការជំហាន
លនការចាបតូផថើម  េហរគនិភាព ឬ អាជីវកមម ។ 
មនុនងឹតយើងេំតរច្ច្ ិ ថ បតងក ើ មខុ្ជំនញួអ្វី មួយ តយើងគរួដ យកច្ ិ ថទកុោកតូលើការេំ ឹងរកឱ្កាេវា។ តនេះវានន 
នយ័ថា ការរកឱ្កាេ នងិ ការាគលឱូ្កាេ គជឺាកតាថ េំខាន ូ។  
៤.ភាពសាគ លឱ់្កាវអាចវំគរចបានគដ្ឋយកតាត ៤យា៉ា ង  

១) ភាពត ឿនឲ្យដឹងេហរគនិ  
២) ច្តំណេះដឹងដំបូង  
៣) បណាថ ញេងគម  
៤) បគុគលិកលកខណៈ  

កតាថ ទងំ៤តនេះននទនំាកទូនំងយ៉ាងវជួជននរវាងោប  នងិ ោប  ។ ជាពិតេេ ភាពត ឿនឲ្យដឹងេហរគនិ គជឺាកតាថ តោល 
លនកតាថ  ៣ តផេងតទៀ ដដលបានតរៀបរាបតូនេះ ។ 

- តពលននច្តំណេះដឹងដំបូងតរច្ើន តនាេះនាតំអាយ ការាគ លឱូ្កាេ កន៏នតរច្ើនដដរ ។ 
- តពលននបណាថ ញេងគមតរច្ើន តនាេះនាតំអាយ ការាគលឱូ្កាេ កន៏នតរច្ើនដដរ ។ 
- បគុគលិកលកខណៈ ននទនំាកទូនំងជាមួយ ការាគ លឱូ្កាេ ។ 

៤.១.ភាគោភ  
តយងតាមការេិកាស្រាវរជាវតលើារណាបញ្ច បកូារេិកាេថីពី (កមុុជា នងិ ទផីារភាគហ នុ” អ្ ទបទ េិកា ស្រាវ 
រជាវេថី ពី)យនថការលនការដបងដច្កភាគលាភកបុង វេ័ួយមូលបរ ”១០ ៖ 

៤.២.និយមនយ័ននភាគោភ 
ភាគលាភគជឺាច្ដំណកជាទរមងតូផេងៗដដលររុមហ នុតបាេះផាយមូលបរ បានតធវើការដបងដច្កឱ្យភាគហ នុកិតាមក
រម ិលនភាគកមមរបេូខ្ លនួតៅកបុងតដើមទនុផ្ទធ លរូបេូររុមហ នុ។ 
ច្ដំណកដដលចា ទូកុថាជាភាគលាភរ ូវដផអកតាមលកខខ្ណឍ តោយពុំគ ិថាររុមហ នុននឬោម នរាកចូ្ណូំលឬរាក ូ 
ច្តំណញច្រនថត ើយ។ច្តំ េះភាគហ នុធមមតាមួយច្ដំណកលនភាគលាភនងឹរ ូវកា ទូកុេរនបបូងពូននជនូរដឌនងិច្ំ
ដណកដដលតៅេលនូងឹរ ូវររគលឱូ្យភាគហ នុកិ។ទហំំរបេូភាគលាភទកទូងតៅនងឹបរនួណមូល-
បរ កមមេិទ នដិដលកពំងុច្រាច្រណ៍តៅតលើទផីារមូលបរ ។ តទេះយ៉ាងណា ភាគលាភជាទតូៅននទហំំតរច្ើនជាង ទហំំ 
លនការរាកេូនេតំហ តុនេះវាតៅដ ទកទូញ វនួតិយគនិជាងជ តរមើេ វនួតិយគមួយច្នំនួដូច្ជា ការោក ូរាក ូតៅ 
ធនាោរតដើមផីយក ការរាកជូាតដើម។ 
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      ៤.៣.គោលបំណងននការទទូាតភ់ាគោភ 
តោលបំណងលនការទទូ ភូាគលាភវាអាស្រេ័យនងឹតោលនតយបាយភាគលាភរបេូររុមហ នុតបាេះផាយមូលបរ ។ 
តោលនតយបាយលនការទទូ ភូាគលាភតនេះ អាស្រេ័យតលើកតាថ តរច្ើនយ៉ាងននដូច្ជា ាទ នភាព ឱ្កាេ  រូំវការ ដផន 
ការ នងិតោលនតយបាយតផេងៗរបេូររុមហ នុជាតដើម។  
ររុមហ នុដដលមិនបានទទូ ភូាគលាភអាច្ជាេញ្ដ ណបញ្ជ កថូាររុមហ នុននអ្តាធនភាពហិរញ្ដ វ ទុ ឬមិននន 
រាកចូ្តំណញកបុងដំតណើ រការអាជីវកមមរបេូខ្ លនួ។តបើតទេះបីជាររុមហ នុមិនននអ្តាធនភាពហិរញ្ដ វ ទុឬនន 
រាកចូ្តំណញកបុងដំតណើ រការអាជីវកមមរបេូខ្ លនួកត៏ោយករ៏រុមហ នុកពំងុររថយុតធវើអាជីវកមមរបេូខ្ លនួតោយ ររឈ 
មតៅនងឹហានភិយ័ ដដលរ ូ វបាន តគយលតូ ើញថា  ររុមហ នុននអ្តាធនភាព ហិរញ្ដ វ ទុ ឬ មិននន រាក ូច្ ំ
តណញកបុងដំតណើ រការអាជីវកមមរបេូខ្ លនួ។       
ជាពិតេេររុមហ នុរ ូវបានតគគ ិថាពុំបានទកុររតយជនវ៍នួតិយគនិឬភាគហ នុកិជាធ ំ ដដលទបំីផ ុភាគហ នុកិ អាច្ 
បញ្ច ប ូ ការវនួ ិ តយគនងិលកមូូលបរ កមមេិទ នរិបេូខ្ លនួ។ច្រនថធមមតា តៅតពលររុមហ នុមិនបានទទូ ភូាគលាភ 
លថលរបេូមូលបរ កមមេិទ នតិៅតលើ ទផីារនងឹនដល កចូ្េុះ។ 
ប៉ាដុន ថតៅតពលររុមហ នុទទូ ភូាគលាភមិនននច្រនថណាមួយដដលនដនាថាលថលរបេូមូលបរ កមមេិទ នតិៅតលើទផីារ
នងឹត ើងលថលតនាេះតទ។ទងំតនេះបណាថ លមកពីទរមងលូនការទទូ ភូាគលាភរបេូររុមហ នុនងិមូលតហ ដុដលនាឱំ្យន
ន ការទទូ ភូាគលាភ ជាទរមងទូងំអ្េូតនាេះ។ 

៤.៤. ដំគណីរការននការទទូាតភ់ាគោភ  
ការេំតរច្ច្ ិ ថក បុងការទទូ ភូាគលាភគរឺ ូវតធវើត ើងតោយររុមររឹកាភបិាលរបេូររុមហ នុតបាេះផាយមូលបរ ។ររុ
មររឹកាភបិាលរ ូវររជ ុំពិភាកាោបយ៉ាងម៉ា ចូ្ មូនុនងឹររកាេទទូ ភូាគលាភតៅកានភូាគហ នុកិរបេូខ្ លនួតរ េះតៅ
តពល ដដលភាគ លាភរ ូវបានររកាេវានងឹកាល យជាបំណុលរបេូររុមហ នុដដលររុមហ នុនងឹមិនអាច្ដកដររ ឬលបុ 
តចាលការទ ូទ តូនេះតោយង្វយ ស្រេួលតនាេះតទ។ ររុមររឹកាភបិាលនងឹររកាេ នវូតពលតវលាកាល បរតួច្ ឆទ តផេងៗ 
ដដល កព័ូនននងឹការទទូ  ូ ភាគលាភ។ 
តៅតពលការទទូ ភូាគលាភបានររកាេដំតណើ រការលនការទទូ ភូាគលាភនងឹរ ូវបានតធវើតៅតាមដំណាកនូងិតាម
កាលបរតួច្ ឆទដដល បានកណំ យូ៉ាងជាកលូាក។ូ ខាងតរកាមតនេះជាន ីវិធួកី បុងដំតណើ រការលនការទទូ ភូាគលាភ៖ 

៤.៥.កាលបរិគចេទរុកាវ ជាកាលបរតួច្ ឆទដដលររុមររឹកាភបិាលេំតរច្នងិររកាេពីការទទូ ភូាគលាភ។ 
តៅកបុង ការ ររកាេតនេះ កាលបរតួច្ ឆទររកាេបញ្ជី ត្ូេះភាគហ នុកិដដលរ ូវទទលួបានភាគលាភ ឬេិទ ននិងិកាលប 
រតួច្ ឆទទ ូទ នូងឹរ ូវបាន ររកាេ ឱ្យដឹង។ ឧទហរណ៍ តៅលថងទ ី១ ដខ្ មករា ររុមររឹកាភបិាលបានររកាេ ថា នងឹ ទូ
ទ ភូាគលាភ ២០០០តរៀលកបុង១មូលបរ តៅដថងទ១ីដខ្កមុាៈតៅឱ្យភាគហ នុកិ       ទងំអ្េូដដលននកបុងបញ្ជី ត្ូេះ
ភាគហ នុកិដដលរ ូវទ ទលួ បានភាគលាភ ឬេិទ នតិៅលថងទ ី១៥ ដខ្ មករា។ 

      ៤.៦. កាលបរិគចេទអុិចឌីវីដឹនដ ៍
 ជាកាលបរតួច្ ឆទដដលេរនបកូណំ  ូ អ្ ថេញ្ដ ណភាគហ នុកិ ដដលនងឹ រ ូវ បាន ក រូតាទកុ តៅកបុងកាល 

បរតួច្ ឆទររកាេបញ្ជី ត្ូេះភាគហ នុកិដដលរ ូវទទលួបានភាគលាភ ឬេិទ ន ិនវូេិទ នតិព ញ តលញ ជាផលូវ ការតដើ មផី 
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រាកដថាភាគលាភនងឹរ ូវបាន ទទូ ឱូ្យខ្ លនួតទេះបី ភាគហ នុកិលក ូ មូល បរ  កមម េិទ នរិបេូ ខ្ លនួតហើយ កត៏ោយ 
ដ ការលករូបេូពួកោ រូ ូវបញ្ជ កថូាពួកោ នូនមូលបរ កមមេិទ នមិនុកាលបរតួច្ ឆទអ្ុិច្ឌីវ ើដឹនដត៍ហើយោ  ូ លក ូ
តរកាយ កាលប រតួច្ ឆទ អ្ុិច្ ឌីវ ើដឹនដ។៍ ក បុងរូបភាព អ្បកទញិ ររេិន តបើោ  ូទញិមូល បរ កមម េិទ នមិនុ កាល បរតួច្ ឆទ 
អ្ុិច្ឌីវ ើដឹនដ ៍តនាេះោ នូងឹ ននេិទ ន ិទទលួ បាន ភាគលាភពីររុម ហ នុ ររេិនតបើ ោ មិូន លក ូវាវញួ មនុកាល បរ ួ
តច្ ឆទអ្ុិច្ឌីវ ើដឹនដដ៍ដដល។ ប៉ាដុន ថររេិនតបើោ  ូទញិមូលបរ  កមមេិទ ន ិតរកាយកាល បរតួច្ ឆទ អ្ុិច្ ឌីវ ើដឹនដ ៍តនាេះ  ោ  ូ
ោម នេិទ នទិទលួបាន ភាគលាភពីររុមហ នុតទ។ កាលបរតួច្ ឆទអ្ុិច្ឌីវ ើដឹនដត៍នេះ បតងក ើ  ត ើងតោយ ររ បិ ថកិរទផីារ 
មូលបរ  តោយននរយៈតពល ១ លថងលនលថងតធវើការមនុកាល បរតួច្ ឆទររកាេបញ្ជី ត្ូេះភាគ ហ នុ ដដលរ ូវទទលួ 
បានភាគលាភ ឬេិទ ន។ិ តាមការររកាេខាងតលើ លថងទ ី ១៤ ដខ្ មករា គជឺាកាលបរតួច្ ឆទអ្ុិច្ឌីវ ើដឹនដ។៍ េរបុ តេច្ 
កថមីកតៅច្តនាល េះកាលបរតួច្ ឆទររកាេនងិកាលបរតួច្ ឆទ អ្ុិច្ឌីវ ើដឹនដមូ៍ល បរ    កមមេិទ ននិងឹ រ ូវបាន តធវើ ការជួញ 
ដូរតោយននភាគលាភដូច្តនេះលថលរបេូមូលបរ កមមេិទ នតិកើនត ើងតឆលើយ បនងឹទហំំភាគលាភដដលនងឹរ ូវទទូ ។ូ 
ច្ដំណកឯតៅកាលបរតួច្ ឆទ  អ្ុិច្ឌីវ ើដឹនដ ៍ ជាលថងចាបតូផថើមទមួីយ ដដលមូលបរ កមមេិទ ននិងឹរ ូវបានជួញ ដូរតោយ 
ោម ន ភាគ លាភ តៅតលើទផីារមថងតទៀ  ជាតហ តុធវើឱ្យលថលរបេូមូលបរ កមមេិទ ននិដល កចូ្េុះ តឆលើយ ប នងឹទហំំ របេូ 
ភាគលាភ ដដលនងឹ រ ូវទ ូទ  ូផង ដដរ។ 
- កាលបរតួច្ ឆទររកាេបញ្ជី ត្ូេះភាគហ នុកិដដលរ ូវទទលួ បានភាគលាភ ឬេិទ ន ិជាកាលបរតួច្ ឆទ ដដលររុម ហ នុ 
តរៀបច្តំ្ូេះ ភាគហ នុកិរបេូខ្ លនួ គ ឺ ភាគហ នុកិដដលនន មូលបរ  កមមេិទ នតិៅកាលបរតួច្ ឆទអ្ុិច្ឌីវ ើដឹនដ ៍ ដដល 
ននេិទ នជិាផលូវការតពញតលញ កបុងការទទលួបានការទទូ ភូាគលាភដលខូ្ លនួ។ អ្បកដដលនន ត្ូេះកបុងបញ្ជី ត្ូេះ
ភាគហ នុកិដដលរ ូវទទលួបានភាគលាភ ឬេិទ ន ិ នងឹរ ូវបានររុមហ នុទទូ ភូាគលាភឱ្យតៅកាលបរតួច្ ឆទទូ ។ូ តាម 
ការ ររកាេកាលបរតួច្ ឆទររកាេបញ្ជី ត្ូេះភាគហ នុកិ ដដលរ ូវទទលួបាន ភាគលាភ ឬេិទ ន ិគ ឺតធវើតៅលថងទ ី១៥ ដខ្ 
មករា។ 

៤.៧. កាលបរិគចេទទទូាត ់ 
ជាកាលបរតួច្ ឆទ ដដលភាគលាភនងឹរ ូវទទូ  ូតៅឱ្យភាគហ នុកិ ដដលននត្ូេះកបុងបញ្ជី ត្ូេះភាគហ នុកិ ដដល រ ូវ 

ទទលួបានភាគលាភ ឬេិទ ន ិ ដដលតធវើត ើងកបុងកាល បរតួច្ ឆទររកាេបញ្ជី ត្ូេះភាគហ នុកិដដល រ ូវទទលួ បានភាគ 
លាភឬេិទ នដិដលននេិទ នតិពញតលញកបុងការទទលួបានការទទូ ភូាគលាភ។ តាមការររកាេខាងតលើកាលបរតួច្ ឆទទ ូ

ទ  ូ គតឺៅលថងទ ី១ ដខ្ កមុាៈ។ 
៥.ភាន កង់្វរទទូាត ់

ភាប កងូ្វរទទូ  ូ េំតៅដលបូគុ គលដដលទទលួបានការទទលួាគ ល ូ ឱ្យផថលតូេវាកបុងនាម        ររុមហ នុ តបាេះ 

ផាយមូល បរ តៅតលើការទទូ ភូាគលាភការរាករូាកតូដើមឬការទទូ តូផេងៗតទៀ ដដលរ ូវផថលឱូ្យនច េូមូលបរ  
កមមេិទ នដិដល កព័ូនឍ តៅតាមការដណនារំបេូររុមហ នុតបាេះផាយមូលបរ ។ អ្បកវនួតិយគា នដរ ណៈដដល ទទ ួ

លបានការទទូ ភូាគលាភអាច្តបើករាកពីូភាប កងូ្វរទទូ តូនេះ។ េរនបកូារទទូ ភូាគលាភជាាច្រូាក ូ ភាប កងូ្វរ 

ទទូ អូាច្ ទទូ ភូាគលាភជារូបិយវ ទុ ដដលជាធមមតាទទូ  ូតាមរយៈ ររព័ន ន បញ្ជូ នមូលនធិ ិតអ្ ិច្រ ូនចិ្ ឬជាមូល រផ 
ទនបរ ។ទរមងតូផេងៗលនការទទូ ភូាគលាភ ភាគលាភ រ ូវបានដច្កជាទរមងតូផេង  ៗដដលទរមងទូងំតនេះននដូច្ជា៖ 
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៥.១ភាគោភជាសាចរ់ូក ់
ភាគលាភជាាច្រូាក ូ គជឺាច្ដំណកលនរាកដូដលរកបានតោយររុមហ នុ តបាេះផាយមូលបរ  តហើយររុមហ នុបាន 

ទទូ  ូច្ដំណកតនេះតៅឱ្យភាគហ នុកិ។ រាកដូដល ររុមហ នុរកបាន ននតរកាមរូបភាព ២ យ៉ាង គរឺាក ូច្តំណញ ពីដំ តណើ រ 
ការអាជីវកមមរបេូររុមហ នុនងិរាកដូដលរកបានកបុងតពល      ជំរេះបញ្ជី រលំាយររុមហ នុទងំស្រេុងឬដផនកណាមួយរបេូររុ
មហ នុ។ ភាគលាភជាាច្រូាករូ ូវបានទទូ ជូារូបិយវ ទុ ជាធមមតាតាមរយៈររព័ននបញ្ជូ នមូលនធិតិអ្ ិច្រ ូនចិ្ ឬជា មូល 
រផទនបរ ។ ឧទហរណ៍ ររុមហ នុមួយបានររកាេថានងឹដបងដច្កភាគលាភជាាច្រូាក ូ ២,០០០តរៀល កបុង១មូលបរ  
កមមេិទ ន ិ ររេិនតបើភាគហ នុកិនន ១,០០០ មូលបរ កមមេិទ ន ិ ដូច្តនេះ ភាគហ នុកិនងឹទទលួបានភាគលាភេរបុ ២,០០០ x 
១,០០០  =២ ,០០០,០០០ តរៀល តោយមិនទនដូកពននកា ទូកុ។ 

តៅតពលររុមហ នុរកបានរាកចូ្តំណញពីដំតណើ រការអាជីវកមមរបេូខ្ លនួរាកចូ្តំណញទងំតនេះអាច្រ ូវបានតររើ រាេូ 
តរកាមរូបភាព២យ៉ាងគវឺនួតិយគរាកចូ្តំណញតៅកបុងអាជីវកមមវញួ  (វនួតិយគបនថ  ដបងដច្កឱ្យភាគហ នុកិជាភាគលាភ។ 

ជាទតូៅររុមហ នុរកាទកុមួយច្ដំណក លនរាកចូ្ំងតណញនិ ង ដបងដច្កច្ដំណករាក ូច្តំណញដដលតៅេលជូាភាគលាភ 
។ភាគលាភជាាច្រូាកជូាច្ដំណកលនរាកចូ្តំណញដដលររុមហ នុអាច្ទទូ តូៅឱ្យភាគហ នុកិ តាមកាលក ំ ណ  ូ តទៀង 
ទ  ូ    (េនយិក  ឬតលើមូលោឌ នមួយដងជាតោល ។ភាគលាភជាាច្រូាកតូនេះរ ូវបានដបងដច្កជា៣ររតភទ គ ឺ ភាគលាភ 
ជាាច្ ូរាក ូយ៉ាងតទៀងទ  ូភាគលាភបដនទម នងិភាគលាភពិតេេ។ ភាគលាភទងំតនេះ តធវើឱ្យលថលរបេូមូល បរ កមម េិទ ន ិ
កពំងុ ជួញ ដូរ តកើន ត ើងលថលតរកាយ កាលបរតួច្ ឆទររកាេ នងិ នដល កចូ្េុះលថលមកវញួច្តំ េះការជួញដូរទងំឡាយណា ដដល 
តធវើតរកាយកាល បរតួច្ ឆទ អ្ុិច្ឌីវ ើដឹនដ ៍ )ករណីកតាថ តផេងៗមិនដររ ររួល តហើយននរយៈតពលខ្ លី (។ ការដររររួលលថលរបេូ
មូលបរ កមមេិទ នកិ បុងករណីតនេះ ពុំទន ូ ននវធួាីស្តេថណាដដលអាច្កណំ បូាន ត ើយពី វធួគីណនា លថលត ើង ច្េុះឱ្យ 
េរុរិ បំផ ុតនាេះតទ តរ េះដ លថលមូលបរ កមម េិទ ន ិទកទូងនងឹកតាថ តរច្ើនយ៉ាង។ ប៉ាដុន ថតោយេនម  យកភាគលាភ ជាកតាថ ដ  
មួយគ លូនការដររររួលលថលរបេូមូលបរ កមមេិទ ន ិ ជាទតូៅ តរកាយបរតួច្ ឆទររកាេភាគលាភ លថលរបេូមូល បរ កមម 
េិទ នអិាច្តកើនដលលូថលថមមួីយ ដដលបានពីលថល បច្ ចរុផន បលនមូលបរ  កមមេិទ នកិ បុង កាល បរតួច្ ឆទររកាេបូកនងឹភាគលាភ  
(Pកាលរតួច្ ឆទររកាេ 

+D)នងិអាច្នដល កចូ្េុះមកវញួដលលូថលថមមួីយតទៀ ដដលបានមកពីលថលបច្ ចរុផន បលនមូលបរ កមមេិទ នកិ បុងកាលបរតួច្ ឆទអ្ុិ
ច្ឌីវ ើដឹនដដ៍កនងឹភាគលាភ (Pកាលរតួច្ ឆទអ្ុិច្ឌីវ ើដឹនដ ៍- D)។ 

តៅតពលររុមហ នុរកបានរាកពីូការជំរេះបញ្ជី រលំាយររុមហ នុរបេូខ្ លនួ ឬដផនក ណាមួយរបេូររុមហ នុខ្ លនួ ភាគលា 
ភជាាច្រូាក ូ ដដល ជាច្ដំណកលនរាករូកបានទងំតនេះ រ ូវបានតគឱ្យត្ូេះថា “ភាគលាភកេយ័ធន”។ ខ្ ញុបំាទ មិនបាន 
េិកាេុីជតរៅពី ការដររររួលលថលលនមូលបរ  កមមេិទ នកិ បុងករណីភាគលាភកេយ័ធនតនេះតៅត ើយតទ ប៉ាដុន ថ ជាមូលោឌ ន 
លថលមូលបរ កមមេិទ នកិ បុងករណីតនេះ អាស្រេ័យតលើទេេនៈ របេូបគុ គល កដ៏ូច្ជា ាទ បន័ តៅតលើ មូលតហ  ុ លនការទទូ  ូ
របេូររុមហ នុ។ 

ការទទូ ភូាគលាភជាាច្រូាក ូ តធវើឱ្យននការថយច្េុះនវូមូលធន នងិរាកចូ្តំណញរកាទកុរបេូររុមហ នុ 
តលើកដលង ដ ការ ទទូ  ូតលើភាគលាភកេយ័ធន ប៉ាតុណាត េះ ដដលររដហលជាអាច្តធវើឱ្យ ថយច្េុះមូលធន េរនប ូេងបំ ណុល 
របេូររុមហ នុ។ 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=200791352408701491&postID=1127316973982986743
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៥.២. ភាគោភជាសាចរ់ូកយ់ា៉ា ងគទៀងទាត ់
ររុមហ នុតបាេះផាយមូលបរ  ទទូ ភូាគលាភជាាច្រូាកយូ៉ាងតទៀងទ  ូ តៅកានភូាគហ នុកិ ររចារំ ើនេ ររចា ំ

ឆនេ នងិររចាំ្ ប ំជាតដើម ។ ប៉ាដុន ថជាទតូៅររុមហ នុទទូ រូរចារំ ើនេ គ ឺនននយ័តេូើនងឹតធវើការទទូ  ូ៤ ដង កបុង ១ ប្ ំ។ 
តេទរភាពកណំ  ូ រតារយៈ តពលយូរមួយលនការដបងដច្កភាគ-លាភយ៉ាងតទៀងទ  ូ បាន បង្វា ញពីេញ្ដ ណជាវជួជ ននពី 
តេទរភាពហិរញ្ដ វ ទុរបេូររុមហ នុ កដ៏ូច្ជាតេច្ កថទីកុច្ ិ ថ តៅតលើទេេនៈវេ័ួយអ្ នាគ កបុងការរគប ូ រគង របេូ ររុម 
ហ នុ។ ប៉ាដុន ថតៅតពល ររុមហ នុទទូ នូ ូវច្ដំណក ដត៏រច្ើន លន រាករូកបានជាភាគលាភ វាអាច្ជាេញ្ដ ណមួយ ដដល បង្វា ញ 
ថាររុមហ នុអាច្ពុំននគតរនង ដដលននលទ នភាពច្តំណញរគបរូោន ូេរនបូ ររុមហ នុរបេូខ្ លនួត ើយ ដដល កតាថ តនេះ តធវើ 
ឱ្យននការតចាទេួរពីលទ នភាព រ ើកច្តរមើនរយៈតពលដវងរបេូររុមហ នុតនាេះ។ តទេះយ៉ាងតនេះកថ ី ការទទូ ភូាគ លាភ យ៉ាង 
តទៀងទ តូនេះ គទឺកទូញការចាបអូារមមណ៍យ៉ាងខាល ងំពីវនួតិយគនិ ដដលេមលឹងរករាកចូ្ណូំល តាមកាល កណំ  ូតទៀងទ  ូ

)ដូច្ជានវិ ថជន (តហើយខ្ណៈតពលអាច្ការ រ    ការខា បងនូវូមូលធន ឬរាកតូដើមទនុរបេូខ្ លនួបាន។ 
ដូច្តនេះ ការទទូ ភូាគលាភតធវើឱ្យវនួតិយគនិេរាយច្ ិថ តរ េះដ តធវើឱ្យវនួតិយគនិមួយច្នំនួននទនំកុច្ ិ ថ ឬ បាន 

ច្តំណញពីការវនួ ិតយគរបេូខ្ លនួ។ តោយាមញ្ដ វនួតិយគនិមួយច្នំនួយល-ូត ើញថា ការទទូ ភូាគលាភ ជារង្វវ េូ ក បុង 
ការវាេូដវងេខុ្ភាព ហិរញ្ដ វ ទុ របេូ ររុមហ នុ តហើយវនួតិយគនិមួយច្នំនួតទៀ ពឹងដផអក តលើការទទូ  ូភាគលាភ ជា ច្ ំ
ណូលបដនទម។  

៥.៣.ភាគោភពិគវវនិងភាគោភបស្នថម 
ររុមហ នុតបាេះផាយមូលបរ អាច្ទទូ ភូាគលាភបដនទមពីតលើភាគលាភ ជាាច្រូាកយូ៉ាង តទៀងទ តូៅកាន ូភាគហ  ុ

នកិរបេូខ្ លនួ។ ការទទូ ភូាគលាភបដនទមតនេះ មិនរ ូវបាននដនាថានងឹរ ូវ បានទទូ មូថងតទៀ  តៅតពល អ្នាគ  តនាេះតទ។ 
ច្ដំណ កឯភាគលាភពិតេេននលកខណៈស្រេតដៀងោប  នងឹភាគលាភបដនទមដដរ ប៉ាដុន ថវារ ូវបាន តគតធវើ ការទ ូទ  ូដ មថង ប៉ា ុ
តណាត េះ តហើយនងឹ មិនតធវើការទទូ មូថង តទៀ ត ើយ។ 

ររុមហ នុដដលននដំតណើ រការ កព័ូននតោយផ្ទធ លជូាមួយនងឹវដថអាជីវកមម បាននយ័ ថាររុមហ នុអាច្បតងក ើ ឱ្យ នន 
ភាព តលើករម ិកបុងការលកជូាមធយម នងិ ននភាព តលើករមិ លនរាកចូ្ ំតណញជាមធយម របេូខ្ លនួ តៅតាម វដថរបេ ូអាជីវ 
កមម។ តៅតពលវបួលុកមម តេដឌកចិ្ ច ឬ ប្ ំដដលររុមហ នុនន  េម ទភាពរករាកបូានខាល ងំ ររុមហ នុអាច្ដបងដច្ក រាករូក 
បាន តលើករមិ មធយមខ្ លេះទងំតនេះជាភាគលាភបដនទម ឬភាគលាភពិតេេ បដនទមពីតលើភាគលាភជាាច្រូាកយូ៉ាងតទៀង 
ទ ដូលភូាគហ នុកិ តដើមផីឱ្យភាគហ នុកិ របេូខ្ លនួេរាយច្ ិថ។ េរនបវូនួតិយគនិមួយច្នំនួ ការទទូ ភូាគលាភបដនទម 
ឬ ភាគលាភពិតេេកបុងទហំំធមួំយជាេញ្ដ ណជាវជួជននមួយបញ្ជ កពីូតេទរភាពហិរញ្ដ វ ទុនងិទេេនៈ     វេ័ួយអ្នាគ 
ច្ាេូលាេូរបេូររុមហ នុ។ 
ប៉ាដុន ថជាដដដលផងដដរេរនបវូនួតិយគនិខ្ លេះពួកោ អូាច្គ ិថាវាជាេញ្ដ ណដដលបញ្ជ កថូាររុមហ នុពុំននគតរនងដដល
នន លទ ន ភាពច្តំណញរគបរូោនេូរនបរូរុមហ នុរបេូខ្ លនួ។ េរបុតេច្កថមីក រាលព័ូ ន៌នខ្ លេះ ដដលររុមហ នុផេពវផាយ 
វាកាល យ ជាេញ្ដ ណ ដដលននទនំាកទូនំងតោយផ្ទធ ល ូដដលទកទូញនវូច្ណំាបអូារមមណ៍របេូ វនួតិយគនិតៅ តាម 
ទេេនៈ នងិផប គូនំ ិ របេូវនួតិយគនិនមួីយៗ។ 
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៥.៤.  ភាគោភកេយ័ធន  
តៅតពលររុមហ នុតបាេះផាយមូលបរ រកបានរាកពីូការជំរេះបញ្ជី រលំាយររុមហ នុទងំស្រេុងឬដផនកណាមួយរបេូ

ររុមហ នុ ភាគ លាភជាាច្រូាក ូដដលជាច្ដំណកលនរាកទូងំតនេះរ ូវបានតគឱ្យត្ូេះថា “ភាគលាភកេយ័ធន”។ ររុម ហ នុ 
អាច្លកតូោេះ ទល័នវូ រទពយេកមមរបេូខ្ លនួជាាច្រូាក ូ រួច្តធវើការទទូ  ូ តៅភាគហ  ុ នកិរបេូ ខ្ លនួនវូច្ ំ ដណក ដដល 
តៅេល។ូ ប៉ាដុន ថផធុយ តៅវញួ តនាេះររុមហ នុដដលខាល ងំលមូខ្ លេះ ឬររុមហ នុដដលតធវើទតំនើបភាវូបនយីកមមខ្ លេះ អាច្តធវើ ការ ទទូ  ូ
ជាភាគលាភតៅឱ្យភាគហ នុកិ របេូ ខ្ លនួ បនាធ បពីូការលកកូារយួលយ័ ឬដផនកណាមួយ របេូខ្ លនួ ដដល មិនផថល ូច្ ំតណញ ឬ 
ចាេូដដលមិនននគណុវឌណ នងិ ផថលអូ្ ទ ររតយជនរ៍គបរូោនេូរនបដូំតណើ រការរបេូររុមហ នុ។ 

៥.៥. ភាគោភជាមលូបរតកមមវិទធ ិ
ភាគលាភរ ូវបានទទូ ឱូ្យភាគហ នុកិក បុងទរមងជូាមូលបរ កមមេិទ ន ិ ភាគលាភ តនេះតៅថា “ភាគលាភជាមូល បរ  

កមមេិទ ន”ិ។ភាគលាភជាមូលបរ កមមេិទ នមិិនរ ូវបានទទូ ជូារូបវយួវ ទុតនាេះតទ។ការទទូ ភូាគលាភជាមូលបរ កមមេិទ នភិា
ពជានច េូកមមេិទ ន ិ ឬភាគកមមរបេូភាគហ នុកិពុំនន   ការដររររួលត ើយ។ ការទទូ ភូាគលាភជាមូលបរ កមមេិទ នតិនេះ 
គតឺធវើឱ្យបរនួណ មូលបរ  កមមេិទ នរិបេូ ភាគហ នុកិដដលរ ូវទទលួបានភាគលាភននការតកើនត ើង តហើយការ ទទូ  ូ
ភាគលាភ ជាមូលបរ កមម េិទ នតិនេះ មិនតធវើ ឱ្យ លមលេរបុលន មូលបរ កមម េិទ នរិបេូ ភាគហ  ុនកិនន ការដររ ររួល ត ើយ។ 
កបុងនយ័ាមញ្ដបាននយ័ថា ភាគហ នុកិននបរ ួនណ មូលបរ កមមេិទ ន ិក បុងលដតកើនត ើងតរច្ើនជាងមនុ  លមល េរបុ របេូ 
មូលបរ កមមេិទ នតិថរតទេះបីលថលរបេូ មូលបរ កមមេិទ ននិមួីយ  ៗនងឹនដល កចូ្េុះតរកាយកាល បរតួច្ ឆទ ររកាេ កត៏ោយ។ ជាធមម 
តាភាគលាភជាមូលបរ កមមេិទ ន ិ គ ឺ រ ូវទទូ ឱូ្យតោយគ ិជា ភាគរយ តធៀបនងឹបរនួណមូលបរ កមមេិទ ន ិ ដដល ភាគ 
ហ នុកិកានកូាបមូនុតពល ទទូ ភូាគលាភ ។ ភាគលាភជាមូលបរ  កមមេិទ នតិនេះ មិនរ ូវបាន កា ទូកុ ច្ដំណក ខ្ លេះេរនប ូបង ូ
ពននត ើយ។ 

៥.៦. ភាគោភជារទពយវមបតិត 
ភាគលាភជារទពយេមផ ថ ិ គភឺាគលាភរ ូវបានទទូ ឱូ្យភាគហ នុកិក បុងទរមង ូជារទពយេកមម។ នននយ័ថា ភាគលាភ 

ររតភទ តនេះតកើ ត ើងតៅតពលររុមហ នុ ដបងដច្កជាទនំញិ ឬតេវាកមម “ជា  ររតភទលនរទពយេមផ ថ”ិ តៅកានភូាគហ នុកិ
ជំនេួឱ្យការ ទទូ  ូ ភាគលាភជាាច្រូាក ូ ឬជាមូលបរ            កមមេិទ ន។ិ ភាគលាភ ជារទពយេមផ ថ ិ អាច្នន កបុងទរមង ូ
រូបីណាមួយ តហើយរ ូវបានតគ ក រូតាតាម លមល ទផីាររបេូវាតៅកាលបរតួច្ ឆទររកាេលនការទទូ ភូាគលាភ។ វាដូច្ជា 
ទរមងលូនការទទូ  ូភាគលាភជា ាច្ ូរាកដូដរ ភាគលាភជារទពផេមផ ថជិាបពូននតាម លមលទផីាររបេូវា តៅកាល បរតួច្ ឆទ 
ររកាេលនការទទូ ភូាគលាភ។ លថលមូលប រ កមម េិទ ននិនច្រនថររហាក ូររដហលនងឹការ ទទូ ភូាគ លាភជាាច្ ូរាកយូ៉ាង 
តទៀងទ  ូភាគលាភពិតេេ នងិភាគលាភបដនទមដដរ។ ភាគលាភទជារទពយេមផ ថតិធវើឱ្យលថលរបេូមូលបរ កមមេិទ ន ិ កពំងុ 
ជួញដូរតកើនត ើងលថលតរកាយកាលបរតួច្ ឆទររកាេ នងិ នដល កចូ្េុះលថលមកវញួ ច្តំ េះការជួញ ដូរទងំឡាយណាដដល តធវើ 
តរកាយកាលបរតួច្ ឆទអ្ុិច្ឌីវ ើដឹនដ ៍ ករណីកតាថ តផេងៗមិនដររបប្ រួល តហើយនន រយៈតពលខ្ ល។ី 
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៥.៧. ភាគោភកនុងទរមងគ់ផេងៗគទៀត 
ភាគលាភកបុងទរមងតូផេង តៗទៀ តនេះ រ ូវបានទទូ ឱូ្យភាគហ នុកិក បុងទរមងជូារទពយ េកមមហិរញ្ដ វ ទុតៅ តាម លមលទ ី

ផារ របេូវា ឬ តពលខ្ លេះជាទរមងលូនេិទ នណិាមួយ ដដលផថលតូោយររុមហ នុ តបាេះផាយមូលបរ ។ ខ្ ញុបំាទពុំបានេិ កា េុី  
ជតរៅ តលើការទទូ ភូាគលាភកបុងទរមងតូផេង តៗទៀ តនេះតទ។ 
៦.ភាគហ នុធមមតា និងភាគហ នុបរិុមា  

៦.១.ភាគហ នុធមមតា 
ភាគហ នុធមមតា  ជាឧបករណ៍កមមេិទ ន ិអ្បកដដលទញិវានងឹកាល យជានច េូមួយដផនក ឬកាល យជា   ភាគហ នុកិលនររុមហ នុ 

តបាេះ ផាយមូលបរ ។ មូលបរ កមមេិទ នតិនេះរ ូវបាន តៅថា ភាគហ នុធមមតា តរ េះតដើមផីផ្ទថ ច្លូកខណៈោច្តូោយដ ក 
ដដលនន ខ្េុោប  ជាមួយនងឹភាគហ នុបរុនួ។ 

៦.២.លកាណៈននភាគហ នុធមមតា 
នច េូភាគហ នុធមមតាននេិទ នតិបាេះត ន្  េតរមច្រាលរូរ បិ ថកិាររបេូររុមហ នុ។នច េូភាគហ នុធមមតាននឥទ នពិល 

តលើអាជីវកមមរបេូររុមហ នុ តាមរយៈេិទ នតិបាេះត ន្   ក បុងការេតរមច្ច្ ិ ថតលើទេិតៅ នងិតោលន តយបាយ របេូររុម 
ហ នុ រពមទងំ តរជើេតរ ើេររុមររឹកាភបិាលជាតដើម។នច េូភាគហ នុធមមតាទងំអ្េូរបេូររុមហ នុតធវើការតបាេះត ន្   តដើមផី 
តរជើេតរ ើេររុម ររឹកា ភបិាល។ បនាធ បមូក ររុមររឹកាភបិាលនងឹតធវើការតរជើេតរ ើេ អ្បករគបរូគងររុមហ នុ ដដលជា អ្បក 
រគបរូគងររុមហ នុជាអ្ច្លិន្រន ថ។ អ្បករគបរូគងតនេះ នន នួាទទីទលួខ្េុរ ូវក បុងការបតងក ើនផលររតយជនរ៍បេូភាគហ នុកិ តាម 
រយៈការបតងក ើន លថលរបេូមូលបរ កមម េិទ ន ិ កដ៏ូច្ជាអាច្តធវើតអាយររុមហ នុនន  លទ នភាពទទូ ភូាគលាភ យ៉ាងតទៀង ទ  ូ
ដលភូាគហ នុកិជាតដើម។ 

តៅកបុងករណីររុមហ នុកេយ័ធន នច េូភាគហ នុធមមតានងឹទទលួបានការទទូ េូង តរកាយនច េូភាគហ នុបរុនួ នច េូ 
េញ្ដ បណ័ត នងិនច េូបំណុលជាតដើម។ ប៉ាដុន ថតទេះយ៉ាងណា នច េូភាគហ នុធមមតាទទលួ បានច្តំណញពីដំតណើ រ ការអា ជីវ 
កមមរបេូររុមហ នុជាងនច េូភាគហ នុបរុនួ នងិនច េូេញ្ដ បណ័ត តោយអាស្រេ័យតៅតាមាទ ន ភាពអាជីវ កមមរបេូ ររុម 
ហ នុ តបាេះផាយ។ 

នច េូភាគហ នុធមមតាអាច្ទទលួបានការទទូ ភូាគលាភដររររួល នងិករម ិច្តំណញ មូលធនមួយខ្េូុ តៅ តពល 
ពួក តគលកភូាគហ នុរបេូខ្ លនួ តៅតាមាទ នភាពអាជីវកមមជាកដូេថង របេូររុមហ នុដដលតបាេះផាយ។ ប៉ាដុន ថ ររុម ហ នុ តបាេះ 
ផាយ មូលបរ ោម នកា ពវកចិ្ ច ផលូវច្ាបណូាមួយកបុងការបង ូ   ភាគលាភតៅឱ្យភាគហ នុកិត ើយ។ ឥណររ ទិន របេូភាគ 
ហ នុធមមតា គោឺម នកណំ តូទ តហើយទទលួបានការទទូ េូងតូរកាយតគបងអេូ នងិ បំណុលននកណំ  ូ នននយ័ ថាតៅ 
តពលររុមហ នុកេយ័ធន នច េូភាគហ នុធមមតា នងឹទទលួបានការទទូ េូងតរកាយតគ ឬករួ៏មច្ដំណក ខា បង ូនន ករមិ  
រ ឹម លមលភាគហ នុ ដដលខ្ លនួបាន ទញិប៉ាតុណាត េះផងដដរ។ ច្ណំាកំារទទូ េូងតរកាយតគតនេះមិនដមន ទទូ តូាម  លមល 
លនភាគហ នុតនាេះតទ ប៉ាដុន ថទទូ  ូតាមច្ ំដណក លនភាគហ នុដដលននតធៀបនងឹេំណល ូដដលេល ូពីការទទូ  ូេង ដល ូ
នច េូភាគហ នុបរុនួ។ ដូច្តនេះ លមលទទូ  ូអាច្ធជំាង  លមល ភាគហ នុររេិន តបើេំណល ូពីការទទូ េូង ដល ូនច េូ ភាគ 
ហ នុបរុនួ ធជំាង លមលមូលធនយីកមម ឬ លមលភាគហ  ុនធមម តាេរបុ។ 
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៦.៣.ភាគហ នុបរិុមា 

ភាគហ នុបរុនួ ជាមូលបរ កមមេិទ នពិិតេេមួយ ដដលននលកខណៈទងំពីរ គលឺកខណៈជាឧបករណ៍កមមេិទ នផិង 
នងិ ឧបករណ៍ បំណុលផង។ ជាទតូៅវារ ូវបាន តគតៅថា ឧបករណ៍កនូកា ។ូ មូលបរ កមម េិទ នតិនេះនន ត្ូេះ ថាភាគ ហ នុ 
បរុនួ តរ េះនច េូភាគ ហ នុតនេះនងឹទទលួបានការទទូ ភូាគលាភមនុនច េូ ភាគហ នុធមមតា ប៉ាដុន ថជា ទតូៅ នច េូភាគ ហ នុតនេះ 
ពុំននេិទ ន ិក បុងការតបាេះត ន្   ត ើយ។ តៅតពលររុមហ នុ កេយ័ធន តហើយលក ូ រទពយេកមម របេ ូខ្ លនួ តនាេះ នច េូ ភាគ 
ហ នុបរុនួ ទទលួបានច្ដំណក ទទូ េូង ការខ្ូច្ខា មនុនច េូភាគហ នុធមមតា។ មា៉ាងតទៀ  ភាគហ នុបរុនួ អាច្នន លកខណេះ 
ដដលអាច្រថូ រតៅជា ភាគហ នុធមមតាបាន ដដល កខណៈតនេះកណំ តូោយលកខខ្ណឍ ដដល ននច្េុះកបុង     បណ័តភាគហ នុ ឬវញួ្ដ  
បនបរ ភាគហ នុតៅតពលតបាេះផាយលក ូ   ។ 

ជាទតូៅភាគហ នុបរុនួតនេះននលកខណៈររហាករូរដហលនងឹេញ្ដ បណ័តដដរ តរ េះវា រ ូវបានររុមហ នុ តធវើច្ ំ
ណា ថូាប កបំូណុល ផថលចូ្ណំា ថូាប កឱូ្យ។ តហើយដដលជាទតូៅច្ណំា ថូាប ក ូរបេូភាគ ហ នុបរុនួ ទងំតនេះ រ ូវបាន តគចា  ូ
ថាប ក ូទបជាង េញ្ដ បត័ន្រណុាេះដ ភាគលាភរបេូភាគហ នុ របេូវាមិនរ ូវ បាននដនាថា នងឹទទូ  ូតអាយនច េូ កមម េិទ ន ិដូច្ 
ការរាករូបេូេញ្ដ បណ័តត ើយ។ 

៦.៤.លកាណៈននភាគហ នុបរុិមា 
ភាគហ នុបរុនួ ជាមូលបរ កមមេិទ នពិិតេេមួយដដលអាច្ននលកខណៈតផេង  ៗោប រួមបញ្ចូ លោប  តហើយ លកខណៈ ទងំ 

តនេះខ្ លេះ ពុំ  ននដូច្ភាគហ នុធមមតាត ើយ។ ជាទតូៅ នច េូភាគហ នុបរុនួនន អាទភិាពកបុង ការទទលួបានការ ទទូ ភូាគ លាភ 

មនុនច េូភាគហ នុធមមតា។ ភាគលាភរបេូភាគហ នុបរុនួពុំននការនដនាថាវាអាច្នងឹរ ូវបានររុមហ នុ ទទូ  ូ តនាេះ តទ 
ប៉ាដុន ថររេិនតបើររុម ហ នុតធវើការទ ូទ  ូភាគលាភ ររុមហ នុរ ូវ តធវើការទទូ មូនុតគ តៅតអាយនច េូ ភាគហ នុ បរុនួ តាម 
អ្រតាភាគលាភតថរមួយ ដដល បានកណំ តូលើបណ័ត ភាគហ នុបរុនួ មនុតពលររុមហ នុ តធវើការទទូ  ូភាគលាភ ឱ្យនច េូ 
ភាគហ នុធមមតា។ ភាគហ នុបរុនួអាច្នន ឬោម នលកខណៈ បងគរលនភាគលាភរបេូខ្ លនួ។ ររេិនតបើភាគ ហ នុបរុនួនន  
លកខណៈបងគរលនភាគលាភរបេូខ្ លនួ បាននយ័ថាតៅតពល ររុមហ នុពុំ  បានតធវើការទទូ  ូភាគលាភឱ្យ ពួកតគតៅកាលបរតួច្ ឆទ 
ដដលបានកណំ ពីូ ការទទូ យូ៉ាងតទៀងទ  ូ ដដលននច្េុះ តៅតលើបណ័ត ភាគ ហ នុបរុនួ តនាេះតៅតពល 

ការទទូ ភូាគលាភតលើកតរកាយ ររុមហ នុរ ូវតធវើការទទូ ភូាគលាភចាេូតនេះដដល មិនបានជាមួយ នងឹភាគ លាភថម ីដដល 

រ ូវបាន។ ឧទហរណ៍ កបុងកាលបរតួច្ ឆទ “ក”  ររុមហ នុតបាេះផាយរ ូវទ ូទ ភូាគ លាភឱ្យនច េូ ភាគហ នុបរុ ួនដ ដប ជាមិន 
បានទទូ  ូ តនាេះតៅកាលបរតួច្ ឆទ “ខ្”  ររុមហ នុតបាេះផាយរ ូវទទូ តូទ វគណុ )ក+ខ្( ដលនូច េូ ភាគហ នុបរុ ួនេិន 

មនុដបងដច្កភាគលាភតៅនច េូភាគហ នុធមមតា។ 
នច េូភាគហ នុបរុនួននអាទភិាពកបុងការទទលួបានការទទូ េូងការខ្ូច្ខា  តៅ តពលររុម ហ នុកេយ័ ធនមនុ 

នច េូភាគ ហ នុធមមតា។ការទទូ េូងការខ្ូច្ខា  តនេះគអឺាច្ទទូ  ូតេូើ លមលតដើម របេូភាគហ នុ តៅតពល វាតបាេះ ផាយ 

លកតូ លគតឺាម លមលចារ ឿក លនភាគហ នុបរុនួ ររេិនតបើតៅតរកាយតពលទទូ ដូលនូច េូេញ្ដ បណ័ត នងិនច េូបំណុល 

េំណល ូតៅ ននទហំំតេូើ  ឬធជំាង ទហំំ លមលេរបុតដើមរបេូភាគហ នុបរុនួ តៅតពលតបាេះផាយលក។ូ 
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៦.៥.លកាណៈគផេងៗគទៀត 
- ភាគហ នុបរុនួអាច្រថូ រតៅជាភាគហ នុធមមតា តៅតពលវាបំតពញ តាមលកខខ្ណឍ ដដលបាន ច្េុះកបុងបណ័ត ភាគហ នុ បរុ ួ

នតនាេះ។ 
-    ភាគហ នុបរុនួអាច្រ ូវបានររុមហ នុតបាេះផាយវាកណំ លូកខខ្ណឍ  នងិកណំ  ូឥណររ ទិនររមូលទញិ វាវញួ បាន  
- លកខណៈមា៉ាងតទៀ ភាគហ នុបរុនួអាច្ទទលួបានភាគលាភតាមអ្រតាតថរតធៀបនងឹ លមលចារ ឿករបេូភាគហ នុខ្ លនួ 

តហើយអ្រតាតថរតនេះកអ៏ាច្នងឹរ ូវបានដក រមូវតៅតាមអ្រតាដររររួលតៅតាមអ្រតាការរាក ូ កដ៏ូច្ជាអ្រតា រថូររាក ូ ជា 

តដើមផងដដរ។ 
- ច្ណុំច្ច្ងុតរកាយគនឺច េូភាគហ នុបរុនួពុំននេិទ នកិ បុងការតបាេះត ន្  ត ើយ ប៉ាដុន ថ អាច្ននលកខខ្ណឍ កណំ  ូ តផេង 

កបុង ភាគហ នុបរុនួតនាេះ ដដលផថលេិូទ នដិល ូនច េូភាគហ នុក បុងការតបាេះត ន្   ដូច្ជាតៅតពលដដល នច េូភាគហ នុបរុនួ 

មិនរ ូវបានររុម ហ នុទទូ ភូាគលាភឱ្យតរច្ើនដងជាបោូប ជាតដើម។ 
លកខណៈដដលបានតលើកត ើងទងំអ្េូខាងតលើនងឹននកណំ យូ៉ាងច្ាេូតលើភាគហ នុបរុនួ។ 

៦.៦.មលូបរតកមមវទិធ ិ 
តយងតាមការេិកាស្រាវរជាវតលើ ឯការដកស្រេងពីូតគហទព័ំរេថីពី ”Stock”, “Common Stock”, “Preferred Stock” 
ារណាបញ្ច បកូារេិកាេថីពី “កមុុជា នងិ ទផីារភាគហ នុ” តេៀវតៅេិកាស្រាវរជាវេថីពី “ហិរញ្ដរផទនរបេូររមុហ នុ 
 ណិជជកមមតាមរយៈទផីារមូលបរ ” នងិច្ាបេូថី ពីេហរោេ ណិជជកមម៨៖ 

មូលបរ កមមេិទ ន ិ េំតៅតៅតលើភាគហ នុដដលអាច្ននររតភទតផេងៗោប ។ ររុមហ នុតបាេះផាយមូលបរ នងឹ
លកវូាឯកជន ឬជាានដរណៈ តរ េះដ វាជាមតធាបាយ េរនបរូរុមហ នុក បុងការបតងក ើនទនុ េរនប ូការច្ណំាយ តលើេ 
កមមភាព  ណិជជ កមមរបេូ ពួកតគ។ មូលបរ កមមេិទ ន ិជាឧបករណ៍ហិរញ្ដ វ ទុ ដដលអ្បកទញិវានងឹកាល យជា នច េូ កមម 
េិទ ន ិឬភាគហ នុកិ តហើយនន េិទ នទិទលួ យកផលររតយជនពី៍ច្ណូំល នងិរទពយេកមម របេូររុម ហ នុតបាេះ ផាយ មូល 
បរ ។ ត ល គ ឺ មូលបរ កមមេិទ នផិ ថលឱូ្យភាគ -ហ នុកិនវូេកាថ នពុលេរនបកូតំណើ នមូលធននាតពលអ្នាគ  
កដ៏ូច្ជាទទលួបានការទទូ  ូភាគលាភជាតដើម ប៉ាដុន ថររមុហ នុោម ន កា ពវកចិ្ ចផលូវច្ាបណូាមួយកបងុការទទូ  ូភាគលាភឱ្យ    
។ ផលររតយជនទ៍ងំតនេះ អាច្ជាបពូននកា ទូកុ តៅតាមការកណំ  ូនានារបេូច្ាបលូនររតទេនមួីយៗផងដដរ។ 

មូលបរ កមមេិទ ន ិ  ណំាងពីភាពជានច េូកមមេិទ នតិៅកបុងររុមហ នុ នននយ័ថា ភាគហ នុកិនន េិទ នមួិយ ច្នំនួ 
ដូច្ជា ច្លូ រួមតបាេះត ន្  តរជើេតរ ើេររុមររឹកាភបិាល ជាតដើមេរនប ូរគបរូគង អាជីវកមមរបេ ូររុមហ នុ តបាេះ ផាយ 
មូលបរ ។ ថវ ីផិ ដ ភាគ ហ នុកិ ជានច េូកមមេិទ នតិៅររុមហ នុដមន ប៉ាដុន ថ    ពួកោ នូនបំណុលននកណំ  ូនននយ័ថា 
ពួកោ អូាច្ខា បង ូ រ ឹម លមល ដដលោ វូនួតិយគជាមួយររុមហ នុប៉ាតុណាត េះ តោយមិនប៉ាេះ ល ូដលរូទពយ ផ្ទធ ល ូខ្ លនួ 
តផេងពីតនេះរបេូពួកោ តូ ើយតៅតពល  ររុមហ នុកេយ័ធន ឬរ ូវបាន រលំាយេរនបទូទូ េូងបំណុល។ 

ការទញិ -លកមូូលបរ កមមេិទ នជិាការវនួតិយគ តហើយការវនួតិយគតលើមូលបរ  កមមេិទ ន ិ ជា   ការវនួ ិ តយគ 
រយៈ តពល ដវងនងិផាភាជ បជូាមួយហានភិយ័ខ្េូុ។ បាននយ័ថាភាគ ហ នុកិមិន ដមនរ ឹម រួមច្ដំណក កបុងការទទលួ 
បានតជាគជយ័តនាេះតទ គ ឺ រួមច្ដំណកផងដដរកបុងបរាជយ័របេូអាជីវកមមលន ររុមហ នុ។ តៅតពល ររុម ហ នុកេយ័ ធន 
ភាគហ នុកិជាបគុ គលច្ងុតរកាយតគដដលទទលួបានេំណងលនការខ្ូច្ខា របេូខ្ លនួបនាធ បពីូនច េូេញ្ដ បណ័តនងិនច េូបំ 

../../ThulSiborann/Desktop/á��á��á�¶á��á��á�¶á��á��á��/á��á��á��á��á��/6%20á��á��á��á�¼á��á��á�¸%20á�¡.docx#_ftn1


 
រ ៀបរ ៀងរោយសាស្រ្សាា ចា យ :  ឌី ចាន់រឌឿន                                                                                                      Tell 010 99 2006 

 

សេដ្ឋកិច្ចវិទា 
 

112 

 

ណុលជាតដើម។ មូលបរ កមមេិទ ននិនតរច្ើនររតភទ ប៉ាដុន ថជាទតូៅមូលបរ កមមេិទ នរិ ូវបានដបងដច្កជា ២ ររតភទគ ឺ
ភាគហ នុធមមតានងិភាគហ នុបរុនួ។

 
 
 

     - ណូ លីោ )២០០៦( , កមុុជា និង ទីផារភាគហ នុ, ភបតំពញ:  ាលកវទួាលយ័ភមិូនធន ីាិស្តេថ នងិវទួា ាស្តេថ 
តេដឌកចិ្ ច, ទពំ័រ ១៥ -១៩  
     - ាស្តាថចារយ ញាន វណតៈ )២០០៩( , “ហិរញ្ដរផទនរបេូររុមហ នុ ណិជជកមមតាមរយៈទីផារមូលបរ ”, ភបតំពញ, 
ទពំ័រ ៧២ -៧៦  
     - ច្ាបេូថី ពីេហរោេ ណិជជកមម, នរតា ១៤៣ -១៦០  
តៅកមុុជា កបុងច្ាបេូថី ពីេហរោេ ណិជចកមមបានដច្ងថា ររុមហ នុអាច្ររកាេមិនតធវើការដបងដច្កភាគលាភបាន  
ររេិនតបើ ររុមហ នុននមូលតហ េុមតហ េុមផលតដើមផីតធវើឱ្យតគតជឿថា ររុមហ នុោម នលទ នភាព េងបំណុល ដូច្ 
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ដដលបាន កណំ  ូ ឱ្យេងតនាេះតទតរកាយពីការដបងដច្កភាគលាភ នងិ លមលដដលអាច្បា៉ានាូូនបាន លនរទពយ េមផ ថ ិ
របេ ូ ររុមហ នុ ចិ្ ជាងច្នំនួេរបុលនបំណុល នងិតដើមទនុ ររកាេរបេូភាគហ នុរគបរូរតភទ។ កបុងអ្ ទនយ័តនេះររុម 

ហ នុតបាេះផាយ ននកា ពវ កបុង ការដបងដច្កភាគលាភ ររេិនោម នតហ  ុផលណាមួយ េទិ កបុង ច្តំណាម តហ ផុល មិន 
ររកាេដបងដច្កដដលបានកណំ ខូាងតលើ។ 

តហ អុ្វីអ្បកវនួតិយគានដណៈវនួតិយគតលើទផីារ មូលបរ ?  
៦.៧. វរមាបក់ារវិនិគយាគគលីទផីារមលូបរតកមមវិទធិ 
ការវនួតិយគជាការបណាថ កទូនុតដើមផីបតងក ើនទនុ ឬរពឹំងថានងឹទទលួបានរាកចូ្តំណញ ឬរាកចូ្ណូំលពីការបណាថ ក ូ

ទនុរបេូ ខ្ លនួមកវញួ។ ការវនួតិយគកបុងនយ័ទផីារមូលបរ  េំតៅដលកូារទញិ -លកូ មូលបរ ។ ខ្ ញុបំាទេូម តលើកយ 
កករណី លនការវនួតិយគ តលើមូលបរ  កមមេិទ នមិកតធវើការបង្វា ញដ ប៉ាតុណាត េះ តរ េះវាជាមូលបរ  ដដលនងឹ រ ូវបានតគ 
ទញិ -លកដូំបូងតៅកមុុជានាតពលខាងមខុ្ តៅតលើទផីារមូលបរ ដដលតរោងនងឹោកដូំតណើ រការ។ 
ការវនួតិយគតលើមូលបរ កមមេិទ នជិាការ      វនួតិយគមួយ ដដលអាច្ ផថលចូ្តំណញ បានកបុងករំ ួមួយ ខ្េុូជាងការ វនួ ិ
តយគដល៍ទតទៀ  ដ វាកន៏ន ហានភិយ័ខ្េូុផងដដរ។ 

អ្ ទររតយជនល៍នការវនួតិយគតលើមូលបរ កមមេិទ ននិនដូច្ជា៖ 
- អ្បកវនួតិយគានដរណៈអាច្ទញិ -លកមូូលបរ បាភាល ម  ៗតរ េះ វា នន េនធនយីភាពខ្េូុ ជាងឧបករណ៍ ហិរញ្ដ  

វ ទុ តផេងតទៀ ។ 
- អ្បកវនួតិយគានដរណៈអាច្ទទលួបានភាគលាភ ដដលជាច្ដំណកលនរាក ូច្តំណញ បានពីេកមមភាព អាជីវ 

កមម របេូ ររុមហ នុដដលតបាេះផាយ។ 
- អ្បកវនួតិយគានដរណៈអាច្ទទលួបានច្តំណញមូលធន ដដលបានពីការលក ូ មូលបរ បានកបុង លមលខ្េូុជាង 

 លមលទញិ របេូខ្ លនួពីមនុ )ច្តំណញមូលធនកបុងករណី វនួតិយគកបុងទផីារមូលបរ កមុុជា(  
- អ្បកវនួតិយគានដរណៈ ដដលវនួតិយគតលើមូលបរ កមមេិទ ន ិនងឹកាល យជាភាគហ នុកិលនររុមហ នុតបាេះ ផាយ 

មូលបរ  តហើយរ ូវបានតគផថលេិូទ ន ិកដ៏ូច្ជាអ្ ទររតយជនត៍ផេងៗតៅកបុងេកមមភាពអាជីវកមមរបេូររុមហ នុផងដដរ។ 
ប៉ាដុន ថការវនួតិយគតលើមូលបរ កមមេិទ នទិមទរឱ្យអ្បកវនួតិយគានដរណៈ៖ 
-  ននការររុងររយ ័បខ្េូុ តរ េះលថលរបេូមូលបរ ដររររួលរហេ័ ដដលអាច្តធវើឱ្យ អ្បកវនួតិយគា នដរណៈ 

ច្តំណញ ឬខា បងកូ បុងទហំំធភំាល មៗ។ 
តទេះយ៉ាងតនេះកថរីរេិនតបើអ្បកវនួតិយគានដរណៈអាច្រគបរូគងនងិរ ួ ពិន ិយការវនួតិយគរបេូខ្ លនួជាររចាជំាពិ

តេេតាមោនរាលព័ូ ន៌នដដលជាេញ្ដ ណណាមួយជេះឥទ នពិលដលកូរម ិបដរមបរមួលលថលលនមូលបរ របេូោ ពួូ
កោ អូាច្ននលទ ន ភាព ទទលួបានតជាគជយ័តរច្ើនកបុងការវនួតិយគតលើទផីារមូលបរ របេូខ្ លនួ។ 

អ្បកវនួតិយគានដរណៈជាទតូៅគរួដេវងយលពីូមូលបរ កមមេិទ នជិាមនុេិន។ េរនបព័ូ ន៌ន នងិវធួ ី ាស្តេថ 
លមអិ កបុង ការវនួតិយគ ខ្ ញុបំាទេូមតលើក យកតៅបកស្រាយកបុង Blog តរកាយៗតទៀ ។ 
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៧.រុវតិតរបវទ់ផីារភាគហ នុ MICRO FINANCE  INSTITUTION (MFI) 

ទផីារភាគហ នុ ននររវ ឋតិាងំពីយូរយរណាេូមកតហើយ។ ទផីារតនេះតកើ ននពីេកមមភាព លន ការតោេះដូរ តលើកដំ 
បូងតៅតលើផលិ ផលកេិកមម  នងិផលិ ផលតផេងៗ តទៀ  ។ ទផីារភាគ ហ នុតកើ  ត ើង ដំបូង ត្ូេះថា  ទផីារ ភាគ 
ហ នុអាដំេធោ ដដលរ ូវបានបតងក ើ តោយ ររុមហ នុត្ូេះ  The Dutch East India Company តៅភាគខាង តជើងលន ររ 
តទេ ឥណាឍ តៅកបុង ប្ ំ១៦០៨។ 

ឧបករណ៍ហិរញ្ដ វ ទុដដលតធវើការជួញដូរដំបូង តៅកបុងទផីារភាគហ នុ អាដំេធោតំនេះគ ឺបណ័តភាគហ នុ (Share) 

របេូររុម ហ នុតនេះ។  ការវវួ ឋនខ៍ាងដផនកខាងនតយបាយ បានតធវើ ឲ្យរាជរោឌ ភបិាល ររតទេហ ូង ូខ្ដំេវងរក នវូររភព 
ទនុថមីៗ ។ភាពរួមោប លនេកមមភាពទងំតនេះ នងិកងវេះខា ទនុពីកដនលងមួយ តៅកដនលងមួយ បានជំរញុឲ្យននការតច្ញផានវូ 
មូលបរ  របេូាទ បន័រោឌ ភបិាល ធនាោរ ររុមហ នុនដនារា៉ាបរូ ៉ាង  នងិេហរោេរួមទនុមួយ ច្នំនួតទៀ  ជាពិ តេេររុម 
ហ នុ  ណិជចកមម ធំៗ  តដើមផីតធវើ ឱ្យ ននេញ្ច ័យតលើធននដន នងិតគៀរគរធននដនហិរញ្ដ វ ទុ ពីររភព តផេងៗ េំរាប ូយក 
មកពរងើក នវូមខុ្ជំនញួ របេូតគ កដ៏ូច្ជាររដមររមូលអ្បកដដលនន ាច្រូាកកូ បុងលដ  ឲ្យច្លូរួមកបុង េកមមភាព វនួ ិ
តយគ នងិតធវើតអាយ ាច្ ូ រាក ូ នន ច្លនាកានដូ ខាល ងំតៅកបុងច្រនឋ តេដឌកចិ្ ច កដ៏ូច្ជា តធវើតអាយេកមម ភាព លន 
ជំនញួកាន ូដ ននភាពរេូ រតវ ើក ដថមតទៀ ។  ការចាបតូផឋើមពីការតធវើជំនញួដដលននស្រាប ូតាមរយៈ វកួយ័ បរ   នងិ 
ររោេរាក ូវាគកឺារផ្ទល េូរឋូ រ ដស៏្រេប ច្ាប ូនងិ ង្វយស្រេួលតៅតពលននការកតកើ ត ើងលនទផីារភាគហ នុ ។ 

ទផីារភាគហ នុតៅកបុងទរីរុងញូវយ ៉ាក រ ូវបានបតងក ើ ត ើងកបុង ប្ ំ ១៧៩២ តៅតពលដដល ណិជចករ នងិ អ្នឋរការើតជើ
ារ (Brokers)ច្នំនួ ២៤នាក ូបានេំតរច្ច្ ិ ឋយកកលំរ តជើងារ តៅតពល ដដលតដើរ ជួាភាប ក ូង្វរេំរាបអូ្បកជំនញួ តៅ 
កបុងកចិ្ ចការជំនញួរបេូ តគគផឺថលមូតធាបាយ ង្វយស្រេួល នងិ្បរូហេ័ នងិជាទតីពញច្ ិឋតៅឲ្យោប តៅវញួតៅមក 
តលើច្រាច្រទនំញិ នងិ តេវា របេូ អ្បកជំនញួទងំតនាេះ។  ពួកតគបានតធវើការជួញដូរ តៅតរកាមតដើមតឈើ  មួយតៅផលូវ 
 វ ៉ាលស្តេធើ  (Wallstreet)តលខ្៦៨ ជាររចាតំទើបបតងក ើ ឲ្យនន ទផីារមួយដដលននត្ូេះថា វ ៉ាលស្តេធើ   (Wallstreet)  រហ ូ
 មក ដលតូពលបច្ចរុផន បតនេះតៅេហរដឌអាតមរកួ។ បនាធ បមូក មូលបរ របេូរោឌ ភបិាលរ ូវបានបតងក ើ  នងិរ ូវ បាន 
ោកឱូ្យជួញដូរ នងិននហ នុរបេូធនា ោរ នងិហ នុរបេូ ររុមហ នុ នដនារា៉ាបរូ ៉ាង ទងំតនេះបានបដនទម តលើបរ ួនណលន 
ររ បិ ឋកិារជួញដូរកានដូ រ ើកដថមតទៀ ។  

កបុង ប្ ំ ១៨១៧ អ្នឋរការើតជើងារ (Brokers)តៅកបុងទរីរុងញូវយ ៉ាក បានេំតរច្ច្ ិ ឋចា ដូច្ងជាផលូវការ នវូររុមររឹកាេំរា
បទូផីារភាគហ នុ  បនាធ បមូកទផីារភាគហ នុបានរើកច្តំរ ើនជាមួយនងឹ ឧេាភាវូបនយីកមមរបេូអាតមរកួដដរ។ 

តៅ ប្ ំ ១៨១៣ ទផីារភាគហ នុតៅទរីរុងញូវយ ៉ាក បានអ្នមុ ័នវូត្ូេះបច្ ចរុផន បរបេូខ្ លនួគ ឺទផីារភាគហ នុញូវយ ៉ាក  
(New York Stock Exchange)។ កបុងតពលលនេន្រង្វគ មេុីវលួ កន៏នទផីារភាគហ នុមួយ ច្នំនួតទៀ រ ូវបាន បតងក ើ ត ើង 

 តហើយទផីារភាគហ នុមួយ កបុងច្តំណាមទផីារភាគហ នុ ទងំតនាេះ ដដលចា ទូកុជាអ្បកនាមំខុ្តគគ ឺ ទផីារភាគហ នុ 
 អាតមរកួ (American Stock Exchange) គជឺាទផីារភាគហ នុ ធទំពីីរ តៅេហរដឌអាតមរកួ នាតពលបច្ចរុផន ប តនេះ។  
េន្រង្វគ ម តលាកតលើកទ ីពីរ បាន ជេះ ឥទ នពិលជាអ្វជួច នន ជាតរច្ើនដល ូការវវួ ឋនល៍នទផីារភាគហ នុ។ ជាកដូេឋង ររតទេ 
អាលលឺម៉ាង ូទផីារ ភាគហ នុ ទរីរុង ដប កឡាងំបានបា បូងនូវូ នួា ទដីេ៏តមផើម របេូ ខ្ លនួបនាធ បពីូេ ន្រង្វគ ម។ ម៉ាាង 
តទៀ ទផីារមូលបរ  ជប៉ានុរ ូវបានតគតធវើ តអាយននបំលាេូរឋូ រទងំស្រេុងប នាធ បពីូេន្រង្វគ មតលាកតលើកទពីីរ តៅ តពល 

http://www.prasac.com.kh/
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ច្ាបមូូលបរ ថមមួីយច្នំនួ រ ូវបាន តាកដូ ងត ើង  តោយយកគរូំតាម េហរដឌអា តមរកួ។ ការអ្ ភវិ ឌណន ៍មួយ តផេង 
តទៀ  តរកាយេន្រង្វគ មតលាក តលើកទ ីពីរ គជឺាការចាបអូារមមណ៍ របេូរោឌ ភបិាលលនររតទេកពំងុអ្ភវិឌណន ៍ក បុងការ តររើ 
រាេូ  ទផីារភាគ ហ នុ តដើ មផី េំរបេំរួលការផឋល ូហិរញ្ដរផទនដលកូារវនួតិយគ។ 

 តាងំពីតពលតនាេះមកននររតទេជារច្ើនបានតមើលត ើញពីអ្ ទររតយជនល៍នទផីារភាគហ នុ តហើយកចាបតូផឋើមខ្ ិខ្ ំ
បតងក ើ ជាទផីារតនេះត ើង។នាតពលបច្ចរុផន បតនេះ តេធើរដ រគបរូរតទេអ្ភវិឌណនទ៍ងំអ្េូ ននទផីារភាគហ នុ នងិបណាឋ
ររតទេ កពំងុអ្ភវិឌណន ៍តផេងៗតទៀ កក៏ពំងុខ្ ិខ្បំតងក ើ ទផីារតនេះត ើងដដរដូច្ករណីររតទេកមុុជានាតពលបច្ចរុផន ប
តនេះដដលកពំងុដ ខ្ បេះដខ្ នងបតងក ើ ឱ្យននទផីារហ នុតនេះត ើងជាររតយជនត៏េដឌកចិ្ ចនងិការរ ើកច្តរមើនរបេូររតទេ។ 

 ១) ផារភាគហ នុគជឺាអ្វី ? ( What is stock exchange?)  
 ២) ផារេញ្ដ បណ័តគជឺាអ្វី ? (What is bond market? )  
 ៣) ទផីារមូលបរ ជាអ្វី ? (What is securities market?) 
 ៤) អ្ងករការើផារភាគហ នុគជឺាអ្វី ? (What are intermediaries of securities exchange? 

៨.គណៈកមមការមលូរតកមពុជា (Government ) 

គណៈកមមការមូលរ កមុុជាតៅកា ថូា គ.ម.ក រ ូវបានបតងក ើ ត ើងតរកាយពីច្ាបមូូលបរ រដឌ នងិច្ាប ូ
េឋីពីការ តបាេះផាយ នងិ ជួញដូរមូលបរ មហាជនបានអ្នមុ ័រួច្។ គ.ម.ក នន តោលតៅរគបរូគងវេ័ួយមូលបរ  
កបុងរពេះរាជាណាច្ររកមុុជា កបុងតោលបំណងច្លូរួមច្ដំណក ដលកូារអ្ភវិឌណតេដឌកចិ្ ចជា  ិនងិេងគម តាមរយៈការ
តកៀរគរមូលធនពី ានដរណជន ឫអ្បកវនួតិយគមូលបរ  តដើមផីតឆលើយ បតៅនងឹ រមូវការហរញួ្ដ វ ទុេរនបកូារវ ួ
នតិយគតៅកមុុជា។ត ើផារភាគហ ជុាអ្វី?  
ផារភាគហ នុ ជាាទ បន័ ដដលផថលតូេវានងិកដនលងទផីារេំរាប ូឈួូញកណាថ លជួញដូរេថុក នងិ  ណិជជករតធវើ  
ណិជជកមម ភាគហ នុ, កចិ្ ចេនា(bonds), Options and Futures, and Commodities។ អ្បកទញិ នងិ អ្បកលកតូធវើ ណិជជ 
កមមជាមួយោប កបុងក ំងុតពលកណំ ជូាកលូាកមួូយ កបុងលថងតធវើការ។ ផារភាគហ នុ តច្ញតោលការណ៍ នងិ បទបញ្ជ  
តអាយតៅ ររុមហ នុ នងិ អ្បកជួញដូរហ នុ ដដលជាប ូកពូនន។័ 
ច្តំ េះររុមហ នុដដលតធវើ ណិជជកមមបានតលើផារភាគ ហ នុ រ ូវច្េុះបញ្ជី េិន ដដលតគតៅថា "listed" ត ើទផីារ
មូលបរ ជាអ្វី?  

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%98%E1%9E%BC%E1%9E%9B%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9F%84%E1%9F%87%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%99_%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84_%E1%9E%87%E1%9E%BD%E1%9E%89%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E2%80%8B%E1%9E%98%E1%9E%BC%E1%9E%9B%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E2%80%8B%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9F%84%E1%9F%87%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%99_%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84_%E1%9E%87%E1%9E%BD%E1%9E%89%E2%80%8B%E1%9E%8A%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E2%80%8B%E1%9E%98%E1%9E%BC%E1%9E%9B%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E2%80%8B%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9E%BC%E1%9E%9B%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A&action=edit&redlink=1
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 ទផីារមូលបរ  គជឺាកដនលងេរនបតូធវើការជួញដូរមូលបរ  នងិឧបករណ៍ហិរញ្ដ វ ទុដលទតទៀ  ។ តាមនយិម
នយ័ច្ាបេូថី ពីការតបាេះផាយ នងិការជួញដូរមូលបរ មហាជន «េំតៅដលទូផីារ ឬទកីដនលងជួញដូរមូលបរ  ឬ
ររព័ន នដដលផថលមូតធាបាយលនការតធវើេំតណើ លក ូតផធរ ឬតធវើការទញិ-លកមូូលបរ » ឧបករណ៍ហិរញ្ដ វ ទុដដល 
ដ ងដ រ ូវបានជួញដូរតលើទផីារតនេះ រួមននមូលបរ កមមេិទ ន ិមូលបរ បំណុល នងិឧបករណ៍នេិេនធជា។ 
៩.ផារវញ្ញា បណ័ណ គឺជាអវី?  

ទផីារេញ្ដ បណ័ត គជឺាការេិកា អ្បកស្រាវរជាវ នងឹតធវើដផនការ អ្បកតធវើការេំតរច្ច្ ិ ថ កដ៏ូច្ជា ររបជា 
ពលរដឌ កមុុជា តយើងទងំអ្េូោប  តដើមផីទទលួបានតៅភាពតជាគជយ័តលើទផីារ។ ថាត ើផារេញ្ដ បណ័តគជឺាអ្វី? 
ការវនួតិយគទនុតលើេញ្ដ បណ័ត គណុេមផ ថ ិនងិគណុវបួ ថលិនការទញិលកេូញ្ដ បណ័តមូលតហ អុ្វីខ្ លេះបានជានន 
ការផថល ូហិរញរផទន នុជាបំណុល តាមរយៈការលកេូញ្ដ បណ័តតនេះ តហើយត ើននលកខខ្ណៈពិតេេៗ ររតភទ 
នងិច្ណំា ថូាប ករូបេូេញ្ដ បណ័តដូច្តមថច្ខ្ លេះ?  
១០.ដំគណីរការននការទិញដរូមលូបរត 
 ការវភួាគតៅតលើទផីា,ការវភួាគតលើហិរញ្ដ វ ទុ,ត ើវាននភាពខ្េុោប ពីការតលងដលផងេុីេង(ការតលង ងុ
តទៀន)យ៉ាងដូច្តមឋច្? ត ើយ ុាស្រេលនការវនួតិយគតលើទផីាមូលបរ  ?ត ើរ ូដឹងអ្វីខ្ លេះ? ររេិនតបើខ្ ញុេំរនច្ចូ្ ិ ថយក 
លយុតៅវនួតិយគតលើទផីារមូលបរ  ត ើខ្ ញុវំនួតិយគតលើភាគហ នុឫវនួតិយគតលើេញ្ដ បរ តហើយខ្ ញុគំរូដ វនួតិយគ 
តវងឬរយេះតពលខ្ ល?ី 
១១.គណុវមបតិតវញ្ញា បរតនឹងមលូបរតកមមវិទធិ 

+គណុវមបតិតមលូបរតកមមវិទធិ 
 -អ្រតាលនរាកចូ្តំនញោម នដដនកណំ  ូ
 -អាជីវកួមមរបេូររុមហ នុននការតកើនត ើងពីមួយ ប្ ំតៅមួយ ប្ ំមូលបរ កមមេិទិ នកប៍ន ថរត ើងលថលផងដដរ 
 -អ្បកកានមូូលបរ នងិទទលូបានភាពលាភររចាំ្ ប ំដដលផឋលតូោយររុមហ នុ 
 -អ្បកកានមូូលបរ តនេះននភាគហ នុមួយច្ដំនករបេូររុមហ នុ ដ តបើននមូលបរ កមមេិទ នតិរច្ើននននយ័ថា 
តយើងននភាគហ នុតរច្ើនជាងតគតនាេះតយើងនងិកាល យជានច េររុមហ នុ ដ តបើតយើងនន ចិ្វញួតយើងអាច្តបាេះ
 ត ន្  តរជើេតរ ើេអ្បករគបរូគងដដលតយើងតពញច្ ិថ។ 

+គណុវិបតិតននមលួបរតកមមវិទធិ 
 -តបើតយើងទញិមូលបរ ររុមហ នុដដលននដផនកហិរញ្ដ វ ួ ទុមិនលអឬ អ្បករគបរូគងោប នេមទ ភាព 
 -ទញិច្តំពលតេដឌកចិ្ ចនដល កចូ្េុះតនាេះមូលបរ កមមេិទ ធនិងិរ ូវនដល កលូថលផងដដរ 

+គណុវមបតិតវញ្ញា បរត (Bond) 

តបើតយើងទេិញ្ដ បរ មួយនននយ័ថាតយើងតអាយលយុតៅររុមហ នុតនាេះខ្ ចតីហើយទទលូបានមកវញួនវូការរាករូរចាំ
ប្ ំនងិតដើទងំអ្េូតៅតពលអាយកុាលកនំ  ូតទេះបីររុមហ នុច្តំនញឫខា ករ៍រុមហ នុរ ូវទទលូកា ពវកចិ្ ចតនេះ។ 
+គណុវិបតិតវញ្ញា បរត 
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ររុមហ នុរកេុីខា ពីមួយ ប្ ំតៅមួយ ប្ ំឬខ្ ចបំីណុលតគកានដូ តរច្ើនត ើងៗហេូពីេមទ ភាពដដលមិនអាច្េងបាន
តធវើឱ្យអ្បកកានេូញ្ដ បរ កបុលដ។ 
ឧទហរណ៍តបើតយើងទញិេញ្ដ បរ កបុងលដរបេូររុមហ នុមួយ លមល$១០០០០ តហើយទទលូបានការ រាក៧ូ% កបុងមូយ 
ប្ ំ។លច្ដន ូអ្វីនវូ៣ ប្ ំតរកាយមកតយើងរ ូវការលយុជាបនាធ ន ូតហើយរ ូវេរាច្ចូ្ ិ ថលកេូញ្ដ បរ  តនេះមនុការកនំ  ូ

តនាេះតយើង នងិលកកូ បុង  លមលទបជាង$10000 តដើមផឱ្យតគទញិេញ្ដបរ  តយើងបាន។ 
តោយេនាទ នភាពររុមហ នុរកេុី  ខា ចូ្ ំករូាក ូតគតរច្ើន (ននហានភិយ័)។ 
 -តពលការរាកតូៅតលើទផីារខ្េូុជាងការរាកដូដលផថលតូោយអ្ញ្ដ បរ  
ឧទហរណ៍ 
តយើងទញិអ្ញ្ដ បរ របេូររុមហ នុមួយ លមល$10000តហើយទទលូបានការរាក៧ូ%កបុងមូយ ប្ ំ។រយេះតពល៣ ប្ ំតរកា
យមក តយើងរ ូវការលយុជាបនាធ ន ូច្ងលូកអូ្ញ្ដ បរ តនេះតច្ញតៅឱ្យអ្បកវនួតិយគតផេងតទៀ តៅតលើទផីារមូល 
បរ  ។ 
ោបជូនូឥធនាោរស្រេុកតលើត ើងការរាក៨ូ%កបុងមួយ ប្ ំេរនបអូ្ ធិជិនដដលននគតណនយយកបុងធនាោរ។ 
កបុងករនតីនេះអ្ប វនួ ិតយគ ររក ជាយកលយុតៅោកកូបុងធនាោរតហើយ តរ េះវាបានការរាកតូលើពី៧% ដដលផថល ូ
តោយេញ្ដ បរ របេូតយើងតនាេះ តយើងអាច្លកបូានកបុង លមលទបជា លមលតដើមដដលបានទញិ(ហានភិយ័)តកើ នតៅ 
តពលដដលតយើងលកេូញ្ដ បរ មនុការកនំ បូ៉ាតុនាេះ។តបើតយើងទកុតនាេះររុមហ នុរ ូវទញិយក លមលតដើមតពញ 
១០០%ៗ។ 
១២.វញ្ញា បរតអាផតូជាមលូបរតកមមវិទធបិាន 

េរនបរូរតទេអ្ភវិឌណន ៍ននអ្យកុកាលពី១ដខ្រហ ូដល៣ូ០ ប្ ំ ។ 
+វរបុគវក្ដត  

វាអាស្រេ័យតៅតលើ រមូវការនងិ េោឌ នភាពហិរញ្ដ វ ទុរបេូមនេុេនម ក ូៗ ។ 
ោ ច្ងយូកការរាកតូថរតនាេះោ នូងិមិនច្ងររថយុតនាេះោ នូងិទញិេញ្ដ បរ រ ើឯអ្បកខ្ លេះតទៀ ោ ចូ្ងបានការរា
កចូ្តំនញខ្េុូដដលផថលតូោយអ្ញ្ដ បរ នងិទទលូយកហានភិយ័ខ្ លេះតនាេះោ នូងិទញិមូលបរ កមមេិទ នតិទេះជាវនួ ិ
តយគតវញ ឬខ្ លកី ៍តោយកត៍យើងរ ូវដឹងពីាទ នភាពតេដឌកចិ្ ចនងិហិរញ្ដ វ ទុឱ្យច្ាេូលាេូមនុនងិេតរមច្ ិ ថវនួតិយគ  

ត ើតដើមផីកា នូ ទយហានភិយ័មនុដដលតយើងទញិឫកត៍យើងលកមូូលបរ ត ើតយើងរ ូវពិនរិ តលើច្នំចុ្អ្វីខ្ លេះ? 
តធវើយ៉ាណាតទើបដឹងថាទញិមូលបរ មួយណា?តពលណារ ូវទញិ, លក ូ,ទកុ។ 
វធួដីដលតយើងតររើថាររុមហ នុណាដដលតយើងគរូដ វនួតិយគជាមួយត ើមូលបរ កមមេិទ ធណិាដដលបានតបាេះផាយ, 
នន លមល េរមយឫអ្ ,ូ តគរ ូវវភួាគតៅតលើកកតាថ ធំៗ ច្នំនួ៣គ ឺ

១)កតាថ តេដឌកចិ្ ច នងិនតយយ តៅតលើវេ័ួយជំនញូដដលននេកោនពុល(វេ័យកេិកមម តទេច្រណ៍) 
អ្ច្លនរទពយ  ទ៣ីេិកាតៅតលើររុមហ នុតបាេះផាយតៅតលើទផីារមូលបរ  ។ 
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 ឧទហរណ៍ 
តេដឌកចិ្ ចច្នដល កចូ្េុះនងិនតយបាយោប តថរភាពតទេះបីជាររុមហ នុតនាេះននអ្បដឹកនាពូំដកយ៉ាងណាកត៍ោយននផលិ ផ
លលអៗ  កច៍្នំលូពីការរកេុីកន៍ដល កច្េុះដដតជៀេមិនធ ុប៉ាដុន ថ នតយបាយននតថរភាពេនថេិខុ្លអ។ ររដលកតមើកមុុជា 
ជាជរកុស្រេូវ តបើកនិជាអ្ងករនាតំច្ញឱ្យតរច្ើនវាមិនខ្ វេះតទអ្បកដដលច្ងទូញិ (វេ័ួយកេិកមមននេកកោនពុល) 
តនាេះរោឌ ភបិាលជំរញុតលើតថថារច្នាេមនុន, តរាងន៉ាេុីនកនិស្រេូវ តនាេះររុនហ នុរកេុីអ្ងករច្េុះត្ូេះទផីារមូល 
បរ ។ វភួាគតៅតលើររុមហ នុតបាេះផាយទផីារមូលបរ ររេិភាពលនការតធវើការ, ការលកដូូរ, ការរគប ូរគងនន 
 នល ភាពឬតទ? ការដ ងតាងំតាមដផនក ននេមទ ភាពជាច្បំងឫ ោកពូូកបងមអូន,នងិច្នំាយររុមហ នុរ ឹមរ ូវឫ 
អ្ ?ូ វាជាកតាថ កនំ នូវូេមទ ភាបនងិររេិទ នភិាពតបើការរគបរូគងមិនលអរាកចូ្តំនញកមិ៍នអាច្េធុេះត ើងតៅ 
មខុ្បានតលឿន ដដរ។ តនាេះមូលបរ កមមេិទ នកិមិ៍នអាច្ត ើងលថលផងដដរ ផធុយតៅវញួ តបើររុមហ នុននររេិទ ន ិ
ភាពលអតហើយ(េញ្ដ វជួជននមួយេរនបវូនួតិយគ)តមើលលំអិ្ តៅតលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដ វ ទុរបេូររុមហ នុតដើមផី
ដឹងពីច្នំលូ ច្ណំាយនងិបំណុលដដលររុមហ នុននត ើវាខ្េូុជាងអ្វី ដដលររុមហ នុរកបានតទ? តហើយការលករូបេូ 
ររុមហ នុតៅ ប្ ំតរកាយៗតទៀ តៅមខុ្ឬអ្ ?ូ    ត ើររុមហ នុបានដបងដច្កភាពលាភតទៀងទ តូៅដលអូ្បកានមូូល 
បរ កមមេិទ នឬិអ្ តូបើ ប្ ំតរកាយៗររុមហ នុនងិននការតកើនត ើងខ្េុបូានតេច្កថថីារាកចូ្តំនញនងិននការតកើនត ើ
ងតរៀឯច្នំាយវញួមិនននការដររររួលតនាេះជាេញ្ដ ឱ្យតយើងទញិមូលបរ ររុមហ នុតនាេះបដនទមតទៀ ។ 
តបើពាករណ៍តៅត ើញថាននការនដល កចូ្េុះតនាេះតយើងគរូដ ចាបលូកមូនុតពលមូលបរ កមមេិទ នតិនេះនដល កលូថល។ 
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គមគរៀនទី៤  ណផ្សនររីក្រូហិរញ្ញវតថនុងិធនាោរ 

 

១.មរីកហូិរញ្ា វតថុ គឺជាកនូគសាកាតប់នថយភាពរក្ដរក 

 

កចិ្ ចររជ ុំរ ួ ពិន ិយកមមវធួដីកទរមង ូការរគបរូគងហិរញ្ដ វ ទុ ានដរណៈររចាំ្ ប ំMFIs suffered difficult 2009 ។ 
រាកកូមចី មិនដំតណើ រការ តកើនត ើង២,៣% រ ើឯរាកចូ្តំណញ រគឹេះាទ នហិរញ្ដ វ ទុនដល ក ូច្េុះរហ ូដលតូៅ២ខ្ ធងធូនា 
ោរ៣ តរោង នងឹផឋលរូាក២ូ៣លានដលុាល រ េរនបកូារររមូលទញិ ស្រេូវ នងិទតំនើបភាវូប នយីកមម ន៉ាេុីន 
កនិ ស្រេូវតៅកមុុជា គណៈកមមការ មូលបរ  កមុុជាអ្នមុ ័ តលើតេច្កឋរី ងររកាេអំ្ពីការលកមូូលបរ  រោឌ ភ ិ
បាល អ្េះអាងថា បានេរមួលដលដូផនកឯកជនខាល ងំទងំខាងរដឌបាលមីររូហិរញ្ដ វ ទុ។ 
 គជឺាកនូតាកា បូនទយភាពររើររ លុាការ ុំខ្ លនួស្តេថើតម ងុទនីដដលតបាកលយុ អ្បកផារទលួទពូំងជិ  
៣ លាន ដលុាល រច្និេនាផឋលជំូនយួ នងិរាកកូមចីជាង ១ នលូានដលុាល រដលកូមុុជា 

ត ើមីររូឥណទន ឬមីររូហិរញ្ដរផទនជាអ្វី? 
ត ើ Specialised Bank គជឺាអ្វី? 
ត ើ Commercial Bank គជឺាអ្វី? 
ត ើ Microfinance គជឺាអ្វី  

 

២.គវវាកមម 
+ឥណទានជាគវវារូកក់មច ី
 ផថលឥូណទនដលរូរជាជនរគបលំូោបថូាប ក ូក បុងការបតងក ើ  នងិពរងើកអាជីវកមមរគបរូរតភទ នងិជួយេំ រួល 

នវូកងវេះខា តផេងៗ 
+ឥណទាន ស្ចកគចញជា៥រុគភទ ៖ 
១ .SECURE LOAN កមចីននេវុ ទភិាព (ននឯការរលងដូី /ផធេះ(  
២ .VEHICLE LOAN កមចីយនយនថ (ននកា រគើម៉ាូ ូ /ឡាន(  
៣ .PERSONAL LOAN កមចីលកខណៈបគុ គល (ននឯការរលងដូី /ផធេះ ដ បងតូថរ(  
៤ .NEGOCIATION LOAN កមចីតាមការច្រចារ (តធវើការច្រចារតាម រូំវការអ្ ថិជិន( 
៥ .DAILY LOAN កមចីររចាលំថង (ឯការថ ច្លំង នងឹបងរូរចាលំថង /េាថ ហ៍(  

៣.គោលការណ ៍
៣.១.គដើមបខីចីចងការរូកជ់ាឥណទាន អតិថិជនរតូវភាជ បម់កជាមយួ 

អ្ ថេញ្ដ ណបណ័ត នងិតេៀវតៅរគួាររូបថ  ៤x6 ច្នំនួ ២េនលកឹ ទងំអ្បកខ្ ច ីនងិអ្បកនដនា។  
យដខ្ច្ងុតរកា   រ ូវននរាកចូ្ណូំលរគបរូោនកូ បុងការេងរ  ប ូននមខុ្របររ ឹមរ ូវស្រេបតាមច្ាបរូដឌ 
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ននវ ទុោកបូញ្ច ំជាច្លនវ ទឬុអ្ច្លវ ទុដដលនន លំល២ដងលនរាកកូមចី ននអាយចុាបពីូ១៨ ប្ ំត ើងទងំអ្បកខ្ ច ី
ច្ងការរាកនូងិអ្បកនដនា ននតករថិ៍ត្ូេះលអទងំអ្បកខ្ ចចី្ងការរាកនូងិអ្បកនដនាអ្បកនដនារ ូវននរាកចូ្ណូំលរគបូ
រោន។ូ 

៣.២.រយៈគពលឥណទាន 
 រាកកូមចីននរយៈតពល ១ -២ ដខ្ននទហំំឥណទន ចាបពីូ 50ដលុាល ររហ ូដល5ូ000,00ដលុាល រ 
 រាកកូមចីននរយៈតពល ៣ -២៤ដខ្ ននទហំំឥណទន ចាបពីូ 50ដលុាល ររហ ូដល5ូ000,00ដលុាល រ 

៣.៣.រគបៀបវងរូក ់
  បងរូាកកូារ នងិរាកតូដើមជាតរៀងរាលដូខ្ 
  បងរូាកកូារ តរៀងរាលដូខ្ នងិផ្ទថ ច្រូាកតូដើមនងិរាកកូារតៅច្ងុរោ 
   បងរូាកកូារ មួយរយៈ នងិចាបតូផថើមបងរូតំលាេះ 

  +េំោលកូរណីបងផូ្ទថ ច្ ូអ្ ថិជិនអាច្ទទលួបាន70%លនការរាកដូដលតៅេល ូ )ចាបពីូ 3ដខ្បនាធ បករណីបង ូ
រាកតូលើេពីកបុងតារាងបងរូាក ូច្នំនួតនាេះរ ូវក រូតាទកុេំរាបបូញ្ចូ លតៅកបុងដខ្បនាធ ប។ូករណីបង ូចិ្ជាង 
កបុងតារាងបងរូាក ូតនាេះរាកដូដលជំ ក ូរ ូវបូកបញ្ចូ លតៅកបុងរាកតូដើមដខ្បនាធ ប ូរួច្គណុនងឹអ្រតាការរាក ូ
ករណីខ្កខា មិនបានបងតូាមកាលកណំ  ូរ ូវផ្ទកពិនយ័1ដលុាល រកបុង1លថង ដ តបើច្នំនួតនាេះតរច្ើនជាង1000,00ដលុាល រ 
រ ូវគណុនងឹ0.15% លនរាកតូដើមតៅេល។ូ 

៣.៤.រុគភទអាជើវកមមស្ដលអនញុ្ញា តិគអាយខចីរូក ់
  កេិកមម 
  ផលិកមម 
  េិរផកមម 
  តេវាកមម 
  អាជីវកមម )អ្បកលកដូូរ(  
  អាជីវកមម )អ្បកតធវើជំនញួ(  
  អាជីវកមម )អ្បកបំតរ ើតេវាកមមស្រេបច្ាបូ(  
  កមមករ ជាង ។ល។ 
  បគុគលិកមន្រនថើរាជការរ ឹមរ ូវ 
  បគុគលិកការង្វរឯកជនស្រេបច្ាប ូ

+េំោល៖ូ ការផថលឥូណទនគឺ ននេិទ និមិនអ្នញុ្ដ  ិតអាយខ្ ចីរាកបូាន។ 
៣.៥ .គោលការណផ៍តលឥ់ណទាន 

        ននអាយចុាបពីូ១៨ ប្ ំត ើងតៅ ដដលននអ្ ថេញ្ដ ណបណត័ ជាេំោល ូ
        រ ូវតជៀេវាងការផថលតូអាយច្តំ េះអ្ន ីជិន នងិជនពិការេ  ិ
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        ននដី ផធេះ អ្ោរ ម៉ាូ  ូឡាន ឬកអ៏្ច្លនរទពយ នងិេិទ នកិានកូាបតូផេងៗ តដើមផីតររើរាេូបញ្ច ំតោយនច េូ 
កមមេិទ ន រេូតៅទកីដនលងដដល តខ្មរា អាច្ននលទ នភាពតៅដល ូនងិ រូំវតអាយននលិខ្ ិបញ្ច កពីូ អាជាញ ធរដដនដី 
តករ ថ ិ៍ត្ូេះលអ អ្ ថច្រ ួលអ ររវ ថលិអ នងិននបំណងនងឹេងរាក ូវ ទុបញ្ច ំរ ឿងន ំនងឹអាច្ទទលួយកបានដូច្ជា អ្ោរ 
នងិរទពយេមផ ថឬិកមមេិទ នជំនេួ តផេងៗតទៀ មិនននបំណងផ្ទល េូរថួ រទកីដន លងរហ ូទលដូ បំណុល បានេង រួច្ 
រាលតូហើយឥណទន គ ឺរូំវតអាយននការអ្េះអាង បញ្ច កពីូអ្បកខ្ ចរីាកដូដលដឹងឮតោយអាជាញ ធរ ដដនដីនន េម 
 ទភាពរគបរូោនតូដើមផីេងបំណុលដដលទទលួបាន ពីរាកចូ្តំណញដដលននេវុ ទភិាពតផេងៗតទៀ ននជំនាញ 
តររើរាេូាច្រូាកតូាមផលូវច្ាបអូាជីវកមមដដលនននរិនថភាពតដើមផីបង្វា ញភាពដដលអាច្រករាក ូ ច្តំណញបាន 
០១ ប្ ំកន លងមកេ បិញ្ដ លអ នងិពុំដដលននបញ្ា េ បិញ្ដ ពីមនុអាទភិាពផថលជូនូតៅអ្ ថិជិនដដល ននររវ ថ ិ
េងឥណទនលអពីមនុមក។ 
េំោល៖ូ តខ្មរាមិនននតោលការណ៍យកកលំរឈនួ លកលំរតជើងារឬកលំរកា ទូកុមនុណាមួយតទ )នននយ័ថា 
៖តបើេំតរច្តអាយខ្ ចី1000,00ដលុាល រ តនាេះអ្ ិថិជននឹងទទលួបានរាក1ូ000,00ដលុាល រ។ 

៣.៦.គោលការណម៍និអាចផតលឥ់ណទាន 
        េកមមភាពអាជីវកមម ទងំឡាយណាដដល កព័ូននការតធវើទណឍ កមម ឬកជ៏ារូបរាង តកងររវញ័្ច ជាលកខណៈ បងខ ិ 
បងខតំលើស្រេើថតភទ កលំាងំពលកមម នងិពលកមមកនុរេកមមភាពអាជីវកមម ដដល កព័ូនននងឹការផលិ  ជួញដូរអាវធុ 
រោបរូតំេវ នងិជា ផិធុេះការផលិ  ឬកក៏ារជួញដូរតភេជជេះអាលកូលុតផេងៗ )មិនរួមបញ្ចូ លស្រា នងិស្រាតបៀរ  ការ 
ផលិ  ឬកក៏ារជួញ ដូរថាប ជំក ូដដលននការហាមឃ្ ពីូរាជរោឌ ភបិាល។ 
េកមមភាពអាជីវកមម ដដល កពូ័ន នការជួញដូរេ វលរពដដលបានបញ្ដ ិថតោយច្ាប ូCITESេកមមភាពអាជីវកមម 
ដដល កព័ូនននងឹការជួញដូរ ឬផលិ េំភារៈវទួយុកមមេកមមភាពអាជីវកមម ដដល កព័ូនននងឹការជួញដូរ ឬផលិ  
ជា គិមីីដដលននតរោេះថាប ក។ូ 
        ការតធវើអាជីវកមម កាបបំូផ្ទល ញលរពតឈើ តធវើតនាទខ្េុច្ាបឬូកក៏ារទញិឧបករណ៍កាបលូរពរ ូពិក 

 តដើមផីតររើរាេូតៅកបុង េកមមភាពអាជីវកមម ដដល កព័ូនននងឹការជួញដូរផលិ ផលដដលផធុកតៅតោយ 
PCBsការផលិ  ឬេកមមភាពអាជីវកមមដដល កព័ូនននងឹការជួញដូរថាប  ំេំលាបេូ វលអិ  
នងិេំលាប ូណិជា ដិដល បានបញ្ដ ថតិោយច្ាបអូ្នថរជា កិារផលិ ឬេកមមភាព អាជីវកមមដដលបំផ្ទល ញដលសូ្រេ 
ទបអូូ្ហេូន ដដលហាមឃ្ ជូាលកខណៈអ្នថរជា កិារបងេំូណាញូតនាទ តៅកបុងបរាួទ នេមរុទននររដវង 
តលើេពី ២គ ូីដម៉ារ តៅ៥Km។ 
៤.អរតាការរូក ់

1) ការផថលឥូណទន ននអ្រតាការរាក ូ5 ររតភទ 
  កមចីចាបពីូ 50ដលុាល រ ដល ូ499ដលុាល ររយៈតពល 3ដខ្ អ្រតាការរាក ូ5% 
  កមចីចាបពីូ 500ដលុាល រ ដល ូ999ដលុាល ររយៈតពល 3ដខ្ អ្រតាការរាក ូ4% 
  កមចីចាបពីូ 1,000ដលុាល រ ដល ូ1,999ដលុាល ររយៈតពល 3ដខ្ អ្រតាការរាក ូ3% 
  កមចីចាបពីូ 2,000ដលុាល រ ដល ូ5,000ដលុាល ររយៈតពល 3ដខ្ អ្រតាការរាក ូ2.5% 

http://hontakeo.blogspot.com/2012/02/blog-post_6468.html
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  កមចីចាបពីូ 50ដលុាល រ ដល ូ5,000ដលុាល ររយៈតពល ចិ្ជាង 3ដខ្ អ្រតាការរាក ូ10% 
2) រតបៀបគណនាការរាករូ វូបង ូ

I = P X i X N / 360 ដដល 
I = ការរាករូ ូវបង ូ
P =ច្នំនួទកឹរាកតូដើមជាកដូេថង 
i =អ្រតាការរាកកូ បុងមួយ ប្ ំ 
N =ច្នំនួលថងដដលរ ូវេងការ 
360 =  ច្នំនួលថងគ ិកបុង១ប្ ំ  

ឧទហរណ៍៖ មីងកខ្ ចរីាកពីូតលាក ព  ហនុ ច្នំនួ 1000.00ដលុាល រ ជាមួយអ្រតាការរាក ូ3% លនរយៈតពល 12ដខ្។ 
ដូតច្ នេះការរាករូ ូវបងគូ ឺ=1000.00ដលុាល រ x 3% x 12 x 30 / 360=30ដលុាល រ )េំរាបដូខ្ទី 1) 
េំោល៖ូ(Not) 
 ការផថលឥូណទន គឺននេិទ និផ្ទល េូរថូ រអ្រតាការរាកបូានតៅតាមភាពជាកដូេថង។ 

3)      រតបៀបគណនា រាកកូមចី 
ឧទហរណ៍៖ មីងកខ្ ចរីាកពីូតលាក ព  ហនុ ច្នំនួ 1000.00ដលុាល រ ជាមួយអ្រតាការរាក ូ៣ % លនរយៈតពល 12ដខ្។ 

ដខ្ទ1ី  
-យក 1000.00 ដច្ក )៖ ( 12 = 83.33ដលុាល រ )រាកតូដើមរ ូវបងកូ បុងមួយដខ្(  
-យក 1000.00 គណុ (x) ៣ =30.00ដលុាល រ )ការរាកូ(  
-យក 83.33ដលុាល រ បូក (+)30.00ដលុាល រ=113.33ដលុាល រ )រាករូ ូវបង ូ(  
-ដូតច្ នេះ អ្បករ ូវបងដូខ្ទ1ីគ ឺ=113.33ដលុាល រ 
ដខ្ទ2ី  
-យក 1000.00ដលុាល រ ដក )-( 83.33ដលុាល រ = 916.67ដលុាល រ )រាកតូដើមតៅេលូ(  
-យក 916.67ដលុាល រ គណុ )x)3%= 27.50ដលុលាល រ )ការរាកូ(  
-យក 83.33ដលុាល រ បូក (+)27.50ដលុាល រ =110.83ដលុាល រ )រាករូ ូវបង ូ(  
-ដូតច្ នេះ អ្បករ ូវបងដូខ្ទ2ីគ ឺ=110.83ដលុាល រ 

តធវើដូច្ោប រហ ូដលដូខ្ទ1ី2 
ដខ្ទ1ី2  
-យក 166.67ដលុាល រ ដក )-( 83.33ដលុាល រ = 83.33ដលុាល រ )រាកតូដើមតៅេលូ(  
-យក 83.33ដលុាល រ គណុ x 3% = 2.49ដលុាល រ )ការរាកូ(  
-យក 83.33ដលុាល រ បូក (+)2.49ដលុាល រ =85.82ដលុាល រ )រាករូ ូវបង ូ(  
-ដូតច្ នេះ អ្បករ ូវបងដូខ្ទ1ី2 គ ឺ = 85.83ដលុាល រ 
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4)      រតបៀបគណនា រាកកូមចីតាមលថង 
I = P X i X N / 360 ដដល 
I = ការរាករូ ូវបង,ូP =ច្នំនួទកឹរាកតូដើមជាកដូេថង 
i =អ្រតាការរាកកូ បុងមួយ ប្ ំ,N =ច្នំនួលថងដដលរ ូវេងការ 
360 =  ច្នំនួលថងគ ិកបុង១ប្ ំ  
ដខ្ទ1ី  
-យក 1000.00 ដច្ក )៖( 12= 83.33ដលុាល រ )រាកតូដើមរ ូវបងតូរៀងរាលដូខ្(  
-យក)1000.00ដលុាល រ x 3% x 12 x 30) ៖ 360 = 30ដលុាល រ )ការរាកូ(  
-យក83.33ដលុាល រ បូក (+)30.00ដលុាល រ = 113.33 ដលុាល រ )រាករូ ូវបង ូ(  
-ដូតច្ នេះ អ្បករ ូវបងដូខ្ទ1ីគ ឺ=113.33ដលុាល រ 
ដខ្ទ2ី  
-យក 1000.00ដលុាល រ ដក )-( 83.33ដលុាល រ=916.67ដលុាល រ )រាកតូដើមតៅេ ល(ូ 
-យក)916.67ដលុាល រ x 3% x 12 x 30)៖360=27.50ដលុាល រ )ការរាកូ(  
-យក83.33ដលុាល រ បូក (+)27.50ដលុាល រ =110.83ដលុាល រ )រាករូ ូវបង ូ(  
-ដូតច្ នេះ អ្បករ ូវបងដូខ្ទ2ីគ ឺ=110.83ដលុាល រ 

តធវើដូច្ោប រហ ូដលដូខ្ទ1ី2 
ដខ្ទ1ី2  
- យក 166.67ដលុាល រ ដក )-( 83.33ដលុាល រ=83.33ដលុាល រ )រាកតូដើមតៅេលូ(  
- យក)83.33ដលុាល រ x 3% x 12 x 30)៖360=2.49ដលុាល រ )ការរាកូ(  
- យក83.33ដលុាល រ បូក (+)2.49ដលុាល រ =85.82ដលុាល រ )រាករូ ូវបង ូ(  
- ដូតច្ នេះ អ្បករ ូវបងដូខ្ទ1ី2គ ឺ=85.83ដលុាល រ 

៥.ហិរញ្ាវតថ ុSITEs 
a)  រគេឹះាទ នមីររហិូរញ្ដវ ទ ុ(Microfinance) 

 ាទ បនា លីមី ធ ី (Sathapana) តធវើតអាយជីវ ួររតេើរត ើង រគឹេះាទ នមីររូហិរញ្ដ វ ទុ រាាក ូ
(PRASAC) រ ើកច្តំរ ើនទងំអ្េូោប  អ្រមឹ  (AMRET) តៅជាមួយអ្បក តដើមផីអ្បក ធនាោភមិូ )តខ្មបូខ( អិ្លធឌីី) TPC 
 ងុហាវ ង មីររូហិរញ្ដ វ ទុកមុុជារគឺាទ នមីររូហិរញ្ដ វ ទុ តររឌី  (CREDIT) Empering Lives 
ន៉ា កេូុីន៉ា  មីររូហិរញ្ដ វ ទុ( Maxima),វ ើេិនហាវ ន ូតខ្មបូខ (Visionfund) 
េីលានធិលីីមីធ ី (Seilanithih),អ្ភវិឌណនត៍េដឌកចិ្ ចជនបទកមុុជា (CBIRD) 
ហតាទ កេិករ លីមី ធ ី (HKL)កានដូ ទកុច្ ិ ថ កានដូ ច្តំរ ើន 
តអ្ អឹ្ម តខ្ )តខ្មបូខ( AMK ឥណទនអ្ភវិឌណនរ៍រជាជន លីមី ធ ី អ្ុី .តអ្.ភី EAP េុី -តអ្ជ-េុី  លីមី ធ ី) CHC)  
ន្រហគិនតេនរ ល ន៉ាយររូហាវ យដនន (GREEN) Farmer Finance Ldf., (FF)។ 

http://hontakeo.blogspot.com/2012/02/blog-post_6468.html
http://khemraloan.wordpress.com/2009/12/01/%e1%9e%8f%e1%9e%bemicrofinance-%e1%9e%82%e1%9e%ba%e1%9e%87%e1%9e%b6%e1%9e%a2%e1%9f%92%e1%9e%9c%e1%9e%b8/
http://www.sathapana.com/english1/default.aspx
http://www.prasac.com.kh/index.php
http://www.prasac.com.kh/index.php
http://www.amret.com.kh/
http://www.tpc.com.kh/Default.asp
http://www.credit.com.kh/
http://www.maxima.com.kh/
http://www.visionfund.com.kh/site/
http://www.seilanithih.com.kh/
http://www.cbird.com.kh/
http://www.hkl.com.kh/
http://www.amkcambodia.com/
http://eapcredit.com.kh/
http://www.chcmfi.com/
http://www.green.com.kh/
http://www.ffinance.com.kh/
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  េហគមមូលនធិេិហភាពអ្ភវិឌណនក៍េិករ (FUDF) 
-  Intean Poalroath Rongroeurng (IPR) 

-  TONG FANG MICRO FINANCE LTD. (TFMF) វាយេុី  ភ ីន៉ាយររូហាវ ដនន 

៦.ររោះសាថ នមីរកហូិរញ្ាវតថុបាទនដកវិករវរមាបជ់យួដលវ់ិវយ័កវិកមម 
៦.១.ធនាពាណិជជ(Commercial Bank)   

ធនាោរវឌណនៈអាេុីច្កំា (ូABA)    ធនាោរកមុុជាអាេុីច្កំា (ូCAB)  ធនាោរកាណាឌីយ៉ា ររុមហ នុអ្នាមិក អ្.ក 
(Canadia)ធនាោរកមុុជា ណិជជ ច្កំា (ូCCB)  ធនាោតមគងគកមុុជា មហាជនទទលួខ្េុរ ូវននករំ ួ(Mekong) 
ធនាោរកមុុជាានដរណៈ ច្កំា (ូCampubank) ធនាោ ណិជជទមួីយាខាភបតំពញ)FCB)ធនាោរ ណិជជកមមតរៅររ 
តទេលនកមុុជា(TFB) ធនាោរររុងលថមហាជនាខាភបតំពញ(KTBP) ធនាោរតម ដប ង ាខាភបតំពញ(May 
Bank)ាជីវកមមធនាោរ េិងាបរុ ើច្កំា  ូ)SBC) ធនាោរេហ ណិជជ ររុមហ នុអ្នាមិក      )ក.អ្( ( UCB)
ធនាោរវឌណនៈ (Vattanac Bank) ធនាោរតអ្េុីលីោ ភអិី្លេុី  (Acleda Bank Plc) ធនាោរ តអ្ អ្ុិនហេ ិ រ ៉ាូយ៉ាល ូ
កមុុជា (ANZ)ធនាោរ តខ្មខ្ូ លីមី ធ ី(Camko) ធនាោរ េុិនហានដខ្រូ(SKB) ធនាោរ វ ើអាយភអី្ុិលធឌីី  (VIP Bank 
LTD)ធនាោរ វនួតិយគរងុតរឿង(PIB)ធនាោរជប៉ានុន៉ា រ ៉ាូហាន(ូMJB)ធនាោរ គកូមិនកមុុជាភអិី្លេុី  (KBC)ធនាោរ 
ប ូយងុដខ្រូ  (BKB)ធនាោរ ភបតំពញ ណិជជ (PPCB)ធនាោរ អ្ងគរកាពីតាល ូ  (ACB) ធនាោរ អូ្តអ្េតខ្ (OSK) 
ធនាោរឯកតទេ  (Specialized Bank) 

  ធនាោរអ្ភវិឌណនជ៍នបទ(RDB)ធនាោរឯកតទេ ភតីអ្ច្ដអ្េអឹ្មអ្ុី  ច្កំា  ូ(PHSME) ធនាោរវនួតិយគទមួីយ                                   
(FISB)ធនាោរឯកតទេ អានក ូ(ANCO)  ធនាោរឯកតទេ តខ្មបូខនឌីតវ ុបតមន(CDSB)  ធនាោរឯកតទេ 
តប េ(Best)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yspmicrofinance.com.kh/
http://hontakeo.blogspot.com/
http://khemraloan.wordpress.com/2009/12/01/%e1%9e%8f%e1%9e%be-commercial-bank-%e1%9e%82%e1%9e%ba%e1%9e%87%e1%9e%b6%e1%9e%a2%e1%9f%92%e1%9e%9c%e1%9e%b8/
http://www.ababank.com/
http://www.cab.com.kh/
http://www.canadiabank.com.kh/
http://www.canadiabank.com.kh/
http://www.ccb-cambodia.com/
http://www.mekongbank.com/
http://www.campubank.com.kh/
http://www.fcb.com.kh/
http://www.ftbbank.com/
http://www.ftbbank.com/
http://www.ktbp.com.kh/
http://www.maybank2u.com/
http://www.maybank2u.com/
http://www.sbc-bank.com/
http://www.ucb.com.kh/
http://www.vattanacbank.com/
http://www.acledabank.com.kh/
http://www.anzroyal.com.kh/
http://www.anzroyal.com.kh/
http://www.camkobank.com/
http://www.pibank.com/
http://www.maruhanjapanbank.com/
http://www.ppcb.com.kh/
http://www.angkorcapitalbank.com/
http://www.osk.com.kh/
http://khemraloan.wordpress.com/2009/12/01/%e1%9e%8f%e1%9e%be-specialised-bank-%e1%9e%82%e1%9e%ba%e1%9e%87%e1%9e%b6%e1%9e%a2%e1%9f%92%e1%9e%9c%e1%9e%b8/
http://www.rdb.com.kh/
http://www.rdb.com.kh/
http://www.phsmebank.com,kh/
http://www.fibank.com.kh/
http://www.fibank.com.kh/
http://www.ancoholdings.com/
http://www.cdb.com.kh/
http://www.bestbank.com.kh/
http://www.bestbank.com.kh/
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គមគរៀនទី៥   នីតិវធីិជ្ួញដូ្ររូលបក្ត 

 

១.នីតិវិធពីាកព់ន័ធរុតិបតិតការជញួដរូមលូបរត 
១.១. ការគបកីគណន ី
o អ្តជិិជនរតូវដបើ គ នីវនិិដោគជាមួយដអ្សុីលីោ សុីឃយួរ ឹ្  ីភអិី្លសុី ដដលជាសមាជិ របសរ់ ុមេុ៊ន

ផារមូលបរត មពុជា )ផ.ម. (. ។ 
o មុននឹងដបើ គ នីវនិិដោគ អ្ប វនិិដោគរតូវមានគ នីសនេំ /គ នីចរនថ ជាមួយ្ន្មោរ ដអ្សុីលីោ  

ភអិី្លសុី។ 
២.ការដ្ឋកប់ញ្ញជ  (វំគណីទិញមលូបរតលក)់ 
ការបញ្ហជ ទញិ /ល ់នីមួយៗ អាចរតូវបានបញជូ នចលូ បុ ងររពន័នរបស ់ផ .ម.  .លះុរតដត  ៖ 

o បញ្ហជ ល  ់៖ អ្ប វនិិដោគរតូវមានមូលបរតរគបរ់ោន ់(100%)  បុងគ នីមូលបរត 
o បញ្ហជ ទញិ ៖ អ្ប វនិិដោគរតូវមានាចរ់ា រ់គបរ់ោន ់(100%) សរមាបរ់រតបិតថកិារ 

ការលបុបញ្ហជ ទញិ /ល ់  អាចដ្វើបានដតចដំពាះបញ្ហជ ដដលមិនទានរ់តូវបានអ្នវុតថប៉ុដណាត ះ 
៣.ការអនវុតតការជញួដរូនិងការជនូដំណឹង 

-ររពន័នជញួដរូរបស ់ផ. .ម និងអ្នវុតថដលើសំដ ើ ដដលបានទទលួដោយ  ំតត់មដោល ការ ៍ដដញម្ជល 
បន្មធ បម់ រតូវជនូដ ឹំងសថីពីលទ នផលដៅសមាជិ ពា ព់ន័ន ដដលសមាជិ ទាងំដន្មះនឹងជនូដ ឹំងពត័ម៌ានជញួដរូ
ដនះដៅអ្ប វនិិដោគ របសព់ ួដគ ។ 
៤.ការទទូាត ់

- ផ .ម. .  អ្នវុតថររតបិតថកិារដោយបញ្ហជ  ពី់ការបនេុទ ននវូចនំនួាចរ់ា  ់និងមូលបរតដដលជាកាតពវ ចិចរតូវ
ទទូាត ់
៥.ការរកាទកុមលូបរត 

- ររតបិតថ ិររ ាទ ុមូលបរត ជាអ្ប រ ាទ ុមូលបរត និងដផធរមូលបរតដដលបានជញួដរូដៅ ផ .ម. . ។ 
1. ជាទដូៅ ដតើរ ុមេុ៊នមូលបរតមានប៉ុន្មម នររដភទ មានល ខខ្ ឍ តរមូវ និងស មមភ្ជពអាជីវ មមអ្វីខ្ លះ ? 

េនគមររជាជា អិាេុីអាតគនយឬ៍តៅកា ថូា អាា ន តរោងនងឹបតងក ើ េហគមនរួ៍មតៅកបុង ប្ ំ២០១៥ខាងមខុ្
តនេះ។ ការបតងក ើ េហគមនរួ៍មតនេះនងឹតបើកផលូវតអាយររតទេជាេនជិកទងំអ្េូអាច្ ច្រាច្រទនំញិតោយោម នពនន
គយតហើយររជាជនអាច្តធវើដំតណើ រពីររតទេមួយ តៅររតទេមួយតផេងតទៀ តោយតេរើនងិអាច្តធវើការកបុង
ររតទេណាកប៏ាន ដដរ។ ប៉ាដុន ថេំណួរដដលកពំងុតចាទេួរត ើងគថឺាត ើររតទេកមុុជានងឹអាច្ទទលួ បានផលតរច្ើន
ពីេហគមនរួ៍មតនេះឬផធុយតៅវញួកមុុជាខា តរច្ើនជាង ច្តំណញ?េនគមររជាជា អិាេុីអាតគនយឬ៍តៅកា ថូា 
អាា ន រ ូវបានបតងក ើ ត ើងតៅ ប្ ំ១៩៦៧តៅកបុងររតទេលថ។ េនជិកចាេូរបេូអាា ននន៦ររតទេកបុងតនាេះ
នន៖ ររតទេលថ ររុុយតណ ឥណឍូ តនេុី  េិងាបរុ ើ ន៉ា ត េុីនងិហវីលីពីន។ រ ើឯេនជិក៤ថមនីន៤ររតទេ
ដូច្ជា៖តវៀ ណាម ឡាវ ភនូនងិររតទេកមុុជា។ កមុុជាគជឺាកនូតៅរបេូអាា នដដលបានេតរមច្ច្ ិ ថច្លូជា

http://hontakeo.blogspot.com/2012/02/blog-post_3722.html
javascript:slidedown(%22faq8%22);
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េនជិក តរកាយតគតៅ ប្ ំ១៩៩៩។រហ ូមកដលូ្ ប ំ២០១២តនេះ ននរយៈតពល១៣ ប្ ំតហើយដដលររតទេររើររ
កមុុជាបានកាលយជាេនជិក តពញេិទ នរិបេូេនគមអាា ន។ កបុងរយៈតពល១៣ ប្ ំតនេះ ររតទេកមុុជាបានតធវើជា
ររនដនអាា នពីរដង។ តលើកទមួីយតៅ ប្ ំ ២០០២នងិតលាកទពីីរតៅ ប្ ំ២០១២តនេះ។ ប្ ំ២០១២ គជឺា ប្ ំដដល
ររតទេកមុុជាដឹកនាកំចិ្ ចររជ ុំកពំូលអាា នមថងតទៀ  តៅដខ្តមាខាងមខុ្តនេះ។ កចិ្ ចររជ ុំកពំូល តមដឹកនាអំាា ន
មិនទនចូាបតូផថើមតៅត ើយតទប៉ាដុន ថកចិ្ ចររជ ុំ ថាប ករូដឌមន្រន ថើនានារបេូអាា នបានចាបតូផថើមត ើងជាបនថបនាធ ប។ូ 
 កចិ្ ចររជ ុំកពំូលតមដឹកនាអំាា នតៅ ប្ ំ២០១២តនេះគជឺាតរឿងេំខាន ូមួយប៉ាដុន ថអ្វី ដដលេំខានជូាងតនេះតៅតទៀ តនាេះ
គេឺនគមអាា នទងំមូល តរោងនងឹបតងក ើ េហគមនអ៍ាា នរួមតៅ ប្ ំ២០១៥ខាងមខុ្តនេះ។ នននយ័ថា 
តពលតនាេះ ការច្រាច្រណ៍ទនំញិនងិមនេុេអាច្រររពឹ ថត ើងតោយោម នពននគយនងិ តោយោម នទោិឌ ការរវាងររតទេ
ជាេនជិក។ គនំ ិបតងក ើ េហគមនអ៍ាា នរួមតនេះគជឺាគនំ ិលអប៉ាដុន ថេំណួរជា តរច្ើនបានតលើកត ើងថា ត ើកមុុជា
ដដលជាររតទេររើររជាងតគមួយតៅអាា នអាច្ទញររតយជន ៍បានតរច្ើនឬកខ៏ា ររតយជនត៍រច្ើនតៅវញួពី
េហគមនអ៍ាា នរួមតនេះ? 
  
ទកទូងតៅនងឹេំណួរតនេះ អ្បកវភួាគេងគមមួយច្នំនួបានពនយលថូា ររតទេកមុុជាររឈមនងឹការខា បងតូរច្ើនជាង
ការទញបានផលររតយជនម៍ក វញួ។ ខា បងតូរច្ើនពីតរ េះររតទេររើររកមុុជាមិនទននូនេម ទភាព រគបរូោន ូ
ក បុងការផលិ ។ តពលតនាេះ ទផីារកមុុជាអាច្កាលយតៅជាទផីាររបេូផលិ ផលលនររតទេជាេនជិក អាា ន។ រ ើឯ
ផលិ ផលដខ្រូររដហលជាពិបាកឈរតជើងតៅតលើទផីាររបេូខ្ លនួដថម តទៀ ។ តហើយតនេះមិនទនទូងំនយិយអំ្ពី
ការនាតំច្ញតៅតរៅផង។ អ្បកវភួាគនានានយិយថា តោយារ លមលលថលនងិេថងោូរតផេងៗតៅនន ករម ិ 
ផលិ ផលដខ្រូពិ ជាពិបាកនាតំច្ញតៅកានទូផីារលនេនជិកអាា ន ដលទតទៀ ។ង្វកមកនយិយពីបញ្ា លំហរូ
ធននដនមនេុេវញួ។ តៅ ប្ ំ២០១៥ខាងមខុ្តនេះ ររជាជនកបុងេនគមអាា នទងំមូលជាតោលការណ៍នងឹអាច្តធវើ
ដំតណើ រតោយ ោម នទោិឌ ការរវាងររតទេនងិររតទេ។ តលើេពីតនេះតៅតទៀ  លំហរូពលកមមពីររតទេមួយតៅ
ររតទេមួយនងឹអាច្តធវើត ើងតោយតេរើ។ ច្ណុំច្តនេះគជឺាកថកីងវលរូបេូររជាជនកមុុជា។ 
អ្បកវភួាគជាតរច្ើនបាននយិយថា កនល ងំពលកមមដខ្រូពិ ជាមិនអាច្ររក ួររដជងជាមួយកនល ងំពលកមមលន ររតទេ
លថ ន៉ា ត េុី  េិងាបរុ ើ ររតទេឥណឍូ តនេុី  តវៀ ណាមឬររុុយតណបានតទ។ ពីតរ េះអ្បកជំនាញលនររតទេទងំតនាេះ 
ននច្តំណេះដឹងជំនាញខ្េុជូាងធននដនមនេុេដខ្រូ។ អ្ុីច្ងឹ តៅតពលអាា នននេហគមនរួ៍ម តពលតនាេះ អ្បក
ជំនាញបរតទេទងំតនាេះនងឹននឳកាេកានដូ តរច្ើន នននយ័ថា ពួកតគអាច្មកដតណឋើ មការង្វរតៅកបុងររតទេ
កមុុជាបដនទមតទៀ ។ រ ើឯ អ្បកជំនាញដខ្រូររដហលជាពិបាកនងឹតៅដតណថើ មការង្វរតៅកបុងររតទេតគ ណាេូ។ 
ច្តំណេះដឹងជំនាញរបេូដខ្រូតៅននករម ិជាតរឿងមា៉ាង ប៉ាដុន ថតរឿង មា៉ាងតទៀ  គតឺោយារ លមលេញ្ដ បរ ដខ្រូ
តៅមិនទនរូ ូវបានតគតអាយ លមលតៅត ើយ។ 
េរបុតេច្កថមីកវញួ ក បុងរយៈតពលខ្ ល ីររតទេកមុុជាពិ ជាបា បូងរូរតយជនខ៍្ លេះពីការបតងក ើ េហគមនរួ៍មតនេះ 
ប៉ាដុន ថអ្បកវភួាគនានាអ្តាទ ធរិាយថា កបុងរយៈតពលដវង ររតទេររើររកមុុជាពិ ជានងឹទទលួបានផលរ លបមូកវញួ។ 
ផលរ លបមូកវញួតនាេះគតឺកើ ត ើងតាមរយៈការខ្ ិខ្រំរឹង ដររងរបេូ ររតទេកមុុជាកបុងបរបួទការររក ួររដជង
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ជាេកល។ 
ការររក ួររដជងកា ដូ ខាល ងំនងឹជំរញុតអាយររតទេទនតូខ្ាយកមុុជា កានដូ ននទកឹច្ ិ ថរ តូាមតគ។ មា៉ាងតទៀ  
កមុុជានងឹទទលួបានបទពិតាធនពី៍លំហរូធននដនមនេុេពីររតទេដលទ កបុងអាា ន។ ទងំអ្េូតនេះគជឺាច្ណុំច្
វជួជននរបេូកមុុជាកបុងរយៈ តពលដវង៕ 
៣. ផារមលូបរតកមពជុានឹងាំបគ់ផតើមជនួដរូជាសាធារណៈ 

ផារមូលបរ កមុុជា ននទតីាងំតៅកបុងអ្ោរកាណាឌីយ៉ា   
មហ នុរដឌច្នំនួ៣   តរោងនងឹោកតូអាយជួញដូរមូលបរ របេូខ្ លនួជាានដរណៈ នន៖ 

១-រោឌ ករទកឹេវយ ័ភបតំពញ  
២-ទរូគមនាគមនក៍មុុជា 

 ៣- កពំងដូផេវយ ័កពំងតូាម 
តលាក ោ  ឈន ូរដឌមន្រន ថើររេួងតេដឌកចិ្ ចនងិហិរញ្ដវ ទ ុនងិជាររនដនគណៈកមមការមូលបរ កមុុជាបានបញ្ជ កកូាល
ពីប៉ានុាម នលថងមនុតនេះថាការយ ឺ យ៉ាវកបុងការបតងក ើ ទផីារមូលបរ នាតពលកនលងមកគមិឺនដមន តកើ ត ើងតោយារ
អ្េម ទភាពឬតោយខ្ វេះការតរថជាា ច្ ិ ថរបេូរាជរោឌ ភបិាល តនាេះតទ ប៉ាដុន ថវាបងកត ើងតោយកតាថេ ានមុ ័មួយច្នំនួ
កបុងតនាេះននការ តរៀបច្ចំ្ាបនូានាជាតដើម។   
ការពនារតពលជាតរច្ើនតលើកតរច្ើនា របេូរោឌ ភបិាលកមុុជាកបុងការបតងក ើ ផារមូលបរ តនេះញំុាងតអាយនន ការ
រេួះគនជូាតរច្ើនពីេំណាកមូជឈ ោឌ ននានាតៅកបុងររតទេកមុុជា។ ប៉ាដុន ថតលាក ោ  ឈន ូរដឌមន្រន ថើររេួងតេដឌកចិ្ ចនងិ
ហិរញ្ដ វ ទុបានពនយលបូកស្រាយវញួថា ការពនារតពលតវលាជួញដូរតៅកបុងររុមហ នុផារមូលបរ កមុុជា មិនរ ូវ
ចា ទូកុជាការខា បងតូពលតវលាតទ ។ 
ផធុយតៅវញួ ការពនារតពលតនេះ វាបានផថលនូវូតពលតវលាបដនទមតទៀ ដលភូាគ ីកពូ័ន នទងំឡាយដូច្ជា 
គណៈកមមការមូលបរ កមុុជា កបុងការគ ិគរូតអាយបានលអិ លអនអំូ្ពីររបខ្ណ័ឍ គ យិ ុ ថនិងិកដ៏ូច្ជា យទុ ននាការ
ទកទូញវនួតិយគនិកបុងស្រេុកនងិតរៅស្រេុក តដើមផីច្លូរួមតៅកបុងទផីារតនេះ ។ តលាក ោ  ឈន ូបានេងក ធូងន ូ
ថា៖”តយើងមិនច្ងតូដើរតៅមខុ្១ជំហាន តហើយតដើរថយតរកាយ២ជំហានតនាេះតទ”។ 
កាលពីប៉ានុាម នលថងមនុតនេះ ររុមហ នុផារមូលបរ កតូរ ៉ាដដលជាលដគរូវនួតិយគជាមួយររុមហ នុ មូលបរ កមុុជាតនាេះ
តទើបផថលជំូនយួតអ្ររង ូទរូទេេនទ៍ហំំធ ំ៦ដម៉ារ  គណុ ៨ ដម៉ារ ោកតូាងំតៅតលើេួនច្ារផលូវតភាល េះខាង ផូងវនួន
កាណាឌីយ៉ា  តដើមផតីធវើការផេពវផាយព័ ន៌នរបេូររុមហ នុផារមូលបរ កមុុជា។ 
គរួក េូនគ លថូា ផារមូលបរ កមុុជាតរោងនងឹោកតូអាយជួញដូរតៅកបុងតពល្បូៗ  ខាងមខុ្តនេះតហើយប៉ាដុន ថ
ានដរណជនាមញ្ដនងិអ្បកជំនាញមួយច្នំនួធតំៅ កមុុជាតៅមិនទនយូលដូឹងតរច្ើនពីររ បិ ថកិារផារភាគហ នុ
តៅត ើយ តទ៕ 
 ត ើអ្វី តៅជាពននតលើការជួញដរូផលិ ផលហិរញ្ដវ ទ?ុ  
៤. ហិរញ្ាវតថុគៅទរីកុង ងុដរ៍ុគទវអងគ់គលវ  
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កាលពីលថងេរុរ ៦មករា កនលងតៅតនេះ តលាកនកីឡូា ាកហូេុី ររនដនាធបិ បីារាងំ បានររកាេថា បារាងំនងឹ
បតងក ើ ពននតលើការជួញដូរផលិ ផលហិរញ្ដ វ ទុដ នប កឯូង តទេះបីររតទេតផេងតទៀ  កបុងេហភាពអឺ្រ ៉ាបុមិនឯក 
ភាពោប កត៏ោយ។ ការបតងក ើ ពននតនេះអាច្នងឹជាេំណំុតរឿងច្មផងមួយ កបុងជំនបួរវាងតលាកាកហូេុី នងិតលាក ស្រេើ
ដមរកលិ ររមខុ្រោឌ ភបិាលអាលលឺម៉ាង ូតៅលថងច្នធតនេះ។ ត ើពននតលើផលិ ផលហិរញ្ដ វ ទុគជឺាអ្វី? បតងក ើ តដើមផីអ្វី? 
 
គនំ ិបតងក ើ ពននតលើការជួញដូរផលិ ផលហិរញ្ដ វ ទុបានចាបកូតំណើ  ត ើង កាលពី ប្ ំ១៩៧២ ពីតេដឌវទួ ូអាតមរកួ 
នប ក ូគតឺលាកតជមេ៍  បូ នី (James Tobin) ាស្តាថ ចារយតេដឌកចិ្ ច តៅេកលវទួាលយ័ Yale នងិេកលវទួាលយ័ 
Harvard (េហរដឌអាតមរកួ) នងិជាជយ័លាភ ីនរង្វវ នណូូដបលតេដឌកចិ្ ច តៅ ប្ ំ១៩៨១។ 
តហ ដុូតច្ នេះតហើយតទើបតគនាោំប ររេិទ ននិាមថា “ពនន បូ នី”។តាមគនំ ិពីដំបូង តលាក បូ នី ច្ងឲូ្យ បតងក ើ ពននតនេះតៅ 
តលើដ ទផីាររូបិយវ ទុដ ប៉ាតុណាត េះ។ តោលតៅច្មផង គតឺដើមផីករម ិេកមមភាពជួញដូរដបប Speculative ដដល 
ជាតដើមច្ម បងកឲ្យននអ្េទិរភាពតៅកបុងទផីាររថូ ររាកអូ្នថរជា ។ិ ច្ដំណកលយុដដលបានពីការររមូលពននតនេះតគ 
អាច្យកតៅតររើរាេូ ជាជំនយួដល ូររតទេ កពំងុអ្ភវិឌណ។ តរកាយមក គនំ ិរបេូតលាក បូ នីរ ូវបានតគយក 
តៅពរងើកបនថតៅតលើការជួញដូរឧបករណ៍ហិរញ្ដ វ ទុតផេងៗ ដូច្ជា ភាគហ នុ មូលបរ បំណុល នងិផលិ ផល តដរ ើ 
តវទវី (Derivatives) ជាតដើម។ ការយកពននតលើផលិ ផលហិរញ្ដ វ ទុ នននយ័ថា តៅតពលដដលននការទញិលកូ
ផលិ ផលហិរញ្ដ វ ទុ (រូបិយវ ទុ បរតទេ ភាគហ នុមូលបរ  បំណុល នងិផលិ ផលតដរើវាទវី ជាតដើម) តគរ ូវបងពូនន 
តាមអ្រតាមួយកណំ  ូ(០,១% ០,៥% ឬ១% លន លមលផលិ ផល) ដូច្កបុងករណីទញិលកផូលិ ផល តៅតលើទផីារ ធមម 
តាដដរ។ជាទតូៅ តគេតងក ត ើញថា ការទញិដូរតេធើដ រគបមូខុ្ទនំញិដ ងដ ននពនន។ េូមផីដ ការទញិច្ណីំអា 
ហារ នងិរបេូរបរតររើរាេូររចាលំថងរ ូវបងពូននដដរ គពឺននតលើ លមលបដនទម។ 
ច្ដំណកការទញិដូរផលិ ផលហិរញ្ដ វ ទុវញួ មិនរ ូវបានតគយកពននតនាេះតទ ដដលជាតហ តុធវើឲ្យននការរេួះគនថូា 
ជាតរឿងមិនយ ុថធិម។៌ អ្បកររើររ ចូ្តាច្រោនដូ ទញិមាូបអាហារករ៏ ូវបងពូនន។ 
ច្ដំណកឯអ្បកជួញដូរផលិ ផលហិរញ្ដ វ ទុ ដដលននទកឹរាករូហ ូដលរូាបលូានដលុាល រ ដបរជាមិនបងពូននតៅវញួ។ 
វបួ ថហិិរញ្ដ វ ទុ ប្ ំ២០០៨ នងិវបួ ថរិាកបំូណុលអឺ្រ ៉ាបុ តៅតពលបច្ចរុផន បតនេះ បានតធវើ ឲ្យច្លនាោរំទ ពននតលើផលិ  
ផលហិរ ញ្ដ វ ទុតកើ ននកានដូ  ខាល ងំត ើងដថមតទៀ ។ អ្បកដដលោរំទ ដូច្ជាតៅបារាងំជាតដើមយលថូាពននតនេះមិន 
រ ឹមដ អាច្ជួយរកាេទិរភាពហិរញ្ដ វ ទុតនាេះតទប៉ាដុន ថ លយុដដល បានពីការររមូលពនន តនេះអាច្នងឹ ជួយកា បូនទយ 
ឧនភាពថវកួារបេូរដឌតទៀ ផង។គណៈកមមការ អឺ្រ ៉ាបុបាន តេនើឲ្យបតងក ើ ពននតលើផលិ  ផលហិរញ្ដ វ ទុ តៅកបុងររប 
ខ្ណ័ឍ េហភាពអឺ្រ ៉ាបុទងំមូល។ េំតណើ តនេះបានទទលួនវូការោរំទពីេំណាករូរតទេអាលលឺម៉ាង ូបារាងំ នងិអ្ុីតាលី។ 
កប៏៉ាដុន ថ អ្ងតូគលេ ដដលននតេដឌ កចិ្ ចពឹងដផអកខាល ងំតលើ វេ័ួយ ហិរញ្ដ វ ទុបានជំទេូយ៉ាងោច្អូ្ហង្វក រ។ 
កាលពីលថងេរុរ តលាកនកីឡូាាកហូេុ ីបានររ កាេថាបារាងំនងឹបតងក ើ ពននតលើផលិ ផលហិរញ្ដ វ ទុដ នប កឯូងតទេះ 
បីោម នការឯកភាពោប កបុង េហភាព អឺ្រ ៉ាបុក ៏តោយ។ កប៏៉ាដុន ថ អាលលឺម៉ាង ូនងិអ្ុីតាលីវញួហាក ូដូច្ជាមិនច្ង ូតដើរតាម 
ផលូវរបេូតលាកាកហូេុតីនេះតទ តោយតៅទទចូ្ទមទរឲ្យននពនន ក បុងររបខ្ណ័ឍ េហភាពអឺ្រ ៉ាបុ 
ឬយ៉ាងតហាច្ណាេូ កបុងររបខ្ណ័ឍ ររតទេចាយលយុអឺ្រ ៉ាូ (១៧ររតទេ)។ តគបារមាថាររេិនតបើពនន តលើផលិ ផល 
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ហិរញ្ដ វ ទុមិនរ ូវបតងក ើ តៅរគបរូរតទេតទតនាេះ អ្បកជួញ ដូរផលិ ផលហិរញ្ដ វ ទុនងឹរ តូច្ញពីររតទេននពនន 
តៅរកេុីតៅកបុងររតទេដដលអ្ ពូនន។ ក បុងករណីតនេះ ររតទេដដលបតងក ើ ពននតលើផលិ ផលហិរញ្ដ វ ទុនងឹរ ូវ
ទទលួរងនវូការខ្ូច្ខា  ខាល ងំ។ រាកចូ្ណូំលមកពីការររមូលពននកប៏ាន ចិ្។ មូលធនករ៏ ូវហរូតច្ញតៅកានរូរតទេ
តផេង។ ការបិទទវ រឈបរូកេុីរបេូធនាោរ នងិាទ បន័ ហិរញ្ដ វ ទុកអ៏ាច្បណាថ លឲ្យររជាជនបា បូង ូការង្វរតធវើ។ 
េទិរភាពហិរញ្ដ វ ទុកមិ៏នរាកដថាអាច្នដនាបាន តរ េះ តបើវបួ ថហិិរញ្ដ វ ទុតកើ ត ើង តៅររតទេតផេង វាតៅដ  
អាច្រាល ោលមកដល ូវញួជាដដដល។បទពិតាធនជ៍រូច្ តូនេះ ររតទេេ យុដអ្ នដល បបូានឆលងកា រួូច្មកតហើយ។ 
កាលពី ប្ ំ១៩៨៤ េ យុដអ្ បានេតរមច្ បតងក ើ ពនន តលើការជួញដូរភាគហ នុ តោយកណំ អូ្រតា ០,៥%។ កប៏៉ាដុន ថ 
រោនដូ ប៉ានុាម នេាថ ហត៍រកាយការបតងក ើ ពននតនេះ េកមមភាពជួញដូរមូលបរ តៅ េ យុដអ្ បាននដល កចូ្េុះរហ ូដល ូ
តៅ ៨៥%។ លយុដដលបានពីការររមូលពននតនេះ ដដលពីដំបូងតគបា៉ានរូរនណថានងឹអាច្បាន ១៥០០ លានកបុង មួយ 
ប្ ំទបំីផ ុ បានរ ឹមដ  ៥០លានប៉ាតុណាត េះ។ រោឌ ភបិាលេ យុដអ្ កប៏ានេតរមច្លបុពននតនេះតចាលវញួតៅ ប្ ំ១៩៩១ 

។តៅតពលតនេះ ររតទេធំៗ មួយច្នំនួ ដូច្ជា អាតមរកួ អ្ងតូគលេ កាណាោ ច្និ នងិឥណាឍ ជាតដើមេទុ នដ ររ្ំង នងឹ 
ការបតងក ើ ពននតលើផលិ ផលហិរញ្ដ វ ទុ៕ 
៥.ទីផារមលូបរតពនធដ្ឋរវហភាពអឺរ ៉ាបុ  

១.អាា ន (ASEAN) ននលផធដី៤.៤៦៤.៣២២ Km2 
២.អាា នបតងក ើ ដំបូងននររតទេច្នំនួ៥ តៅទរីរុងបាងកក (ររតទេឥណឍូ តនេុី ,ន៉ា ត េុី ,ភលីីពីន, 

េិងាបរុ ើ នងិលថ )លថងទ០ី៨ ដខ្េីហា ប្ ំ១៩៦៧ ។  
៣.ររតទេច្លូជាេនជិ បនថបនាធ ប ូរពុយតនទ៦ី(០៨ មករា ១៩៨៤),តវៀ ណាមទ៧ី(២៨ កកកោ ១៩៩៥) 

,ឡាវទ៨ី(២៥ កកកោ ១៩៩៧),មីយ៉ាននូ៉ា (ភនូ)ទ៩ី(២៤ កកកោ ១៩៩៧),កមុុជាទ១ី០(៣០ តមា ១៩៩៩)។ 
៦ .ការគធវីវហរុតិបតិតការគលីសាម រើគវមភីាពគលីវិវយ័ 

 តេដឌកចិ្ ច(កេិកមម ឧេាហកមម គមនាគមន ៍តទេច្រណ៍  ណិជជកមម) 
 វទួាាស្តេថ បតច្ ចកតទេ វរផធម ៌នងិការង្វររដឌបាល 
  ដំហរកា េនថភិាព េនថេិខុ្ក បុង បំន ូររកានខូាជ បខូ្ ជនួនវូធមមនញុហេររជាជា ។ិ 
  ដំហរកាកចិ្ ចររ បិ ថកិារជាមួយអ្ងគការ 

៧.អាសា នមានគោលបណំង 
 បថរកា តលើកមេូុេនថភិាព េនថេិខុ្ នងិេទិរភាព  
 តលើកមេូុភូាពរ ឿងនលំន បំន ូ
 ជា បំនដូដលោប នអាវធុនយុតកលដអ្ រ នងិអាវធុររលយ័តលាក យ ុថធិម ៌ររជាធបិត យយ  
 បតងក ើ ទផីាររួមមួយ 
 កា បូនទយភាពររើររ 
 ពរងឹងលទ នរិរជាធបិត យយ 
 ររេិទ នភិាពការតឆលើយ ប នងិតោលការណ៍ (ការគរំាមកដំហង ឧររដិឌកមមឆលងដដន ) 

http://www.khmer.rfi.fr/tag/3524
http://www.khmer.rfi.fr/tag/3524
http://www.khmer.rfi.fr/tag-189
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 តលើកេធួយការណ៍អ្ភវិឌណររកបតោយនរិនថរភាព 
 ការអ្ភវិឌណធននដនមនេុេ(ការអ្បរូ)ំ 
 តលើកមេូុភាពេខុ្ដមុរមនា 
 ពរងឹងេហររ បិ ថកិារតលើការកាងបរាួទ ន 
 យកច្ ិថទកុោកតូលើររជាជនអាា ន 
 ដថរកា នួាទេីនូលដេ៏កមមភាពអាា ន 

៨.អាសា នមានគោលការណ ៍

 តោរពឯករាជយភាព អ្ធបិត យយភាព េមភាព បូរណភាពទកឹដី នងិអ្ ថេញ្ដ ណជា លិនរដឌ 
 ច្លូរួមការតរឋច្ជាញ ច្ ិ ថ នងិការទទលួខ្េុរ ូវរួមោប  
 បដិតេធនវូអំ្តពើ ល្ ន ន ការគរំាមកដំហង 
 មិនរជា ដរជកកចិ្ ចការលផធក បុងអាា ន 
 តោរពេិទ ធរិបេូរដឌេនជិ  
 តលើកកមេូុការពិតរោេះតយបល ូ
 ររកាននូវូន ីរិដឌ អ្ភបិាលកចិ្ ចលអ 
 តោរពតេរើភាពជាមូលោឌ ន តលើកេធួយការ រេិទ នមិនេុេ 
 តលើកកមេូុធមមនញុ 
 មិនច្លូរួមកបុងតោលនតយបាយ 
 តោរពវរផធមត៌ផេងោប  
 ភាពជាេនូលរបេូអាា ន 
 ររកានភូាជ បនូវូវនួដន ណិជជកមមពហភុាគ ី
+ចកាវុិវយ័របវរ់កវងួអបរំ់ យវុជន និងក្ដឡា 

រាជរោឌ ភបិាលលន ររតទេកមុុជាកប៏ានខ្ ិខ្អំ្ភវិឌណនធននដនមនេុេតដើមផីបតងក ើ តលផឿនដលកូារអ្ភវិឌណនេ៍ងគម 
នងិតេដឌកចិ្ ច។ មា៉ាងវញួតទៀ  រាជរោឌ ភបិាលលនកមុុជា នងិេនគមនអ៍្នថរជា បិានកពំងុតធវើការជាមួយោប តដើមផី 
ទទលួតជាគជយ័តលើវេ័ួយអ្បរូតំដើមផីេំតរច្តោលតៅ ប្ ំ២០១៥។កាងអ្ភវិឌណនធ៏ននដនមនេុេររកបតោយ 
គណុភាព នងិគណុធមរ៍រតេើរបំផ ុតលើរគបដូផនកតដើមផីកាងេងគមកមុុជាតអាយកាលយជាេងគម រ ើកច្តរមើនដផអក 
តលើច្តំណេះដឹងនងិច្តំណេះតធវើជាមូលោឌ ន។ 
៩. គបវកកមមរបវរ់កវងួអបរំ់ យវុជន នងិក្ដឡា 
តដើមផីេតរមច្បានតាមច្កខុខាងតលើ ររេួងអ្បរូ ំយវុជន នងិកឡីាននតបេកកមមដឹកនា ំរគបរូគងនងិអ្ភវិឌណនវ៍ ួ
េ័យអ្បរូ ំយវុជន នងិកឡីា លនរពេះ រាជាណាច្ររកមុុជាតអាយតឆលើយ បតៅនងិ រមូវការអ្ភវិឌណនត៏េដឌកចិ្ ចេងគម 
កចិ្ ច វរផធមរ៍បេូកមុុជា នងិការរ ើកច្តរមើនតៅកបុង បំន ូនងិ េកល តលាក។ 
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តបេកកមមរយេះតពលដវងរបេូររេួងអ្បរូ ំយវុជន នងិកឡីា េំតៅនដនាថា យវុជន នងិកនុរកមុុជារគបរូូបនន 
ឪ្កាេតេូើភាពោប  តដើមផីទទលួ ការអ្បរូរំរកបតោយគណុភាពស្រេបតាមរដឌធមមនញុ្ដ  នងិការតផថជាា ច្ ិ ថរបេូរាជ 
រោឌ ភបិាល ច្តំ េះេននេិញ្ដ របេូអ្ងគការេហររជា ជា េិថី ពី េិទ នកិនុរត ល គតឺោលការណ៍មិនតរ ើេតអ្ើងពី 
ាទ នភាពេងគម ទតីាងំ ភមិូាស្តេថ ពូជាេន ៍ាេនា ភាា តយនឌរ័ នងិកាយេមផទ។តោលបំណងដច៏្មផង 
របេូររេួងអ្បរូ ំយវុជន នងិកឡីា នងឹបណថុ េះាូរ យីវុជន យវុ កីមុុជា រគបរូូមឲ្ននតនទ នភាពជា  ិននេីល 
ធមល៌អ នងិគណុភាពខ្េូុ រពមទងំននេទុដិឌនយិមច្តំ េះររតទេជា  ិនងិររជាពលរដឌរបេូខ្ លនួ។ 

កបុងដំណាកកូាលលនការអ្នវុ ថដផនការតនេះ ររេូងអ្បរូ ំយវុជន នងិកឡីា បានកណំ តូោល នតយបាយធំៗ  
ននដូច្ខាងតរកាមៈ 
១០. ធានាលទធភាពទទលួគវវាអបរំ់រុកបគដ្ឋយវមធមវ៌ំរបរ់ុជាជនកមពុជារគបរ់បូ 
តលើកកពំេូគណុភាព នងិររេិទ នភិាពតេវាអ្បរូអំ្ភវិឌណនាទ បណ័ត 
នងិកាងេម ទភាពេរនបតូធវើវមួជឈការង្វរអ្បរូ។ំ 

ក. ធានាលទធភាពទទលួគវវាអបរំ់រុកបគដ្ឋយវមធម ៌
តោលតៅអ្ភវិឌណនអាច្េតរមច្ឲ្បានជាទតូៅការអ្បរូមូំលោឌ នរយៈតពល៩ ប្ ំ កបុងតនាេះននច្ ំ
ណុច្ដូច្ខាងតរកាមៈ 

១.នដនាឲ្កនុរទមងអ្េូបានបញ្ច បកូារេិកាករំ ួបឋមេិកា 
២.លបុបំបា វូេួមភាពតយនឌរ័កបុងមូលោឌ ន 
៣.ការបនទយវេួមភាព ឬគនល  តយនឌរ័ទងំទរីរុង នងិជនបទ កបុងការផថលតូេវាអ្បរូ ំមធយមេិកាទ ុ ិ

យភមិូ នងិឧ ថមេិកា 
៤.ពរងើកលទ នភាពទទលួតេវាអ្បរូេំំរាបយូវុជនយវុ មីកពីរគួារររើររតាមរយៈការបតងក ើ ការផថលអូាហារូ

បករណ៍េំរាបេិូការរើ ររម នងិការាងេងាូលាតរៀនបដនទម។ 
៥.កា បូនទយបនធុកច្ណំាយរបេូនតាបិតា។ 
ខ. បគងកីនរុវទិធភាព និងគណុភាពគវវាអបរំ់ 

*តដើមផីនដនាដលកូារដកលំអ្រេថងោូ នងិគណុភាពតេវាអ្បរូរំ ូវតរៀបច្រំរបខ្ណ័ឍ អ្ភបិាលកចិ្ ច នងិតរៀបច្ាំទ បណ័ត 
ឲ្ននររ េិទ នភិាពននការទទលួខ្េុរ ូវខ្េូុជាងមនុេិន ទងំតៅថាប កកូណាថ ល តខ្ ថ ររុង ស្រេុក ខ្ណ័ឍ  ននិងាលា 
តរៀន។ បតងក ើនរង្វវ នតូលើកទកឹច្ ិ ថ នងិននការដូជនូរគូបតរងៀនផារភាជ បជូាមួយនងិ លទ នផលបំតពញការោ ដកលំអ្រ 
គណុ ភាពបតរងៀន នងិតរៀនេូរ ទទូងំររតទេបតងក ើនេវ័យភាពររ បិ ថកិារនងិការទទលួខ្លុរ ូវរបេូាលាតរៀន 
នងិរគេិះាទ នបណថុ េះបណាថ លកបុងការតររើរាេូថវកួារ នងិការេតរមច្ច្ ិ ថតលើកមមវធួនីានា*អ្នវុ ថតោលន តយបាយ 
កមមវធួេិីកាថម*ីតលើកកពំេូការអ្ភវិឌណនរ៍គូបតរងៀនទងំការបណថុ េះបណាថ ល នងិវរួរឹ ការ*ពរងឹងគណុភាពបតរងៀន  
នងិតរៀន*បតងក ើន នល ភាព នងិដកលំអ្រការ ពិន ិយតាមោនការបំតពញការង្វរ នងិការទទលួខ្េុរ ូវរបេូរគូប 
តរងៀន ាលាតរៀន នងិរគិេះាទ នឧ ថម េិកា។ 
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គ.ការអភិវឌឍនស៍ាថ នបណ័ណ  និងការកសាងវមតថភាពវ 

ការដកលំអ្រ ការបំតពញ ការង្វររបេូអ្បក កពូ័ន នទងំអ្េូដដលបានច្លូរួមកបុងការផថលតូេវាអ្បរូនំនារៈ 
េំខានបំូផ ុ តដើតមផើេ តរមច្ច្ណុំច្តៅដដលបានកណំ កូ បុងដផនការយទុ នាស្តេថវេ័ួយ អ្បរូ។ំ 
ររេួងកពំងុដ ផថលអូាទភិាព តោលនតយបាយកបុងការររគេូអំ្ណាច្ នងិ ការទទលួខ្េុរ ូវ កានដូ តរច្ើនតៅឲ្ថាប ក ូ
តខ្ ថ ររុង ស្រេុក ខ្ណ័ឍ   ុំ  េង្វក   ូនងិាលាតរៀន។ នាយកោឌ ននានាតៅថាប ក ូកណាថ លរ ូវអ្នវុ ថ តោលនតយបាយ 
នងិ យទុ នាស្តេថដដលបានបតងក ើ ត ើង រពមទងំការពិន ិយតាមោន ការអ្នវុ ថកមមវធួជីាររចា។ំ 
ការង្វរជាអាទភិាពលនដផកការយទុ នាស្តេថវេ័ួយអ្បរូ ំ២០០៦ ២០១០ គរឺ ូវពរងឹងនងិពរងើកវនួដនការកាងេម ទ 
ភាពកបុងការរគបរូគងតេវា អ្បរូ ំតៅថាប កតូខ្ ថ ស្រេុក នងិេលាតរៀន។ 
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ជំពកូទី៧   រូកគ់រៀលរុគទវកមពុជា 
 

គមគរៀនទី១  រូបិយវតថ ុ  
១.មខុង្វរបូយិវតថ ុ

១.១.គើរបូយិវតថុមានមខុង្វរអវីខលោះ?គហយីរបូយិវតថុជាអវី? 

រូបបិយវ ទុគជឺាអ្វីៗដដលតគទទលូាគ លតូហើយជាមតធាបានេរនបតូោេះដូរទតូៅដដលជាមតធាបានតោេះដូរ
តនាេះតគតររើតៅតពលតោេះដូរទនំញិ នងិតេវាកមម។កបុងនយ័មួយតទៀ គជឺាមតធាបាយទទូ ាូគ លជូាេកលតូៅកបុង 
ទផីារជា និងិអ្នថរជា ។ិ  
 ១.២.គដើមកំគណីតរបូិយវតថ ុ

រូបិយវ ទុពីតដើមននតដើមកតំណើ  ពីវ ទុរបេេូនន លមល ដូច្ជាាុន,នេ,រាក,ូ តពជយ .........។ច្ដំណករូបិយវ ទុ 
ររោេូរាកវូញួននតាងំពី កកូណាឋ លេ វ េទ១ី៧។ 
 ១.៣.រុគភទននរបូយិវតថ ុ
I.ត ើររតភទលនរូបិយវ ទុដច្កតច្ញជាប៉ានុាម នររតភទ?អ្វីខ្ លេះ? 

តយងតៅតាមររវ ថាស្តេថរហ ូមកដលបូច្ ចរផនបតគដបងដច្ករូបិយវ ទុជាបីដផនគ៖ឺ 
ទ១ី ររតភទទនំញិ(Goods) 
ទ២ី ររតភទតលាហនដ នុន លមល(Precious metals) 
ទ៣ី ររោេរាក(ូPaper Money) 

 ១.៤.មខុង្វរននរបូយិវតថ ុ
 +របូិយវតថមុានមខុង្វរ 

 ក)មតធាបាយតោេះដូរ(Medium of Exchange) 
 ខ្)ឯកតាវាេូ លមល(Unit of Account) 
 គ)មខុ្ង្វរេនម ច្ ចយ័(Store of Value) 
  )រូបិយវ ទុអ្នថរជា (ិInternational Currency) 

១.៥.លកាណោះពិគវវននរបូិយវតថ ុ
 ១-បរនួណ ចិ្ នន លមលខ្េូុ ង្វយស្រេួលយកតាមខ្ លនួ 
 ២-ជាវ ទុដដលកា រូជាកបានតោយមិនបា បូង ូលមល 
 ៣- លមលននតេទរភាព  ៤-អាច្រកាទកុបានយូមិនខ្ូច្ 

២.សាថ បន័ហិរវតថុនងិធនាោរ 
II.ត ើាទ បន័ហិរញ្ដ វ ទុនន នូាទអី្វីខ្ លេះ? 

២.១សាថ បន័ហិរវតថ ុ
ក)ធនាោរកណាត លមានតនូាទី 
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 រគបរូគងឥណទននងិរូបិយវ ទុេរបុ 
 រគបរូគង នងិរ ូ ពិន យហិរញ្ដ វ ទុេដលទ 
 រគបរូគងអ្រតាការរាកតូដើមផីរួមច្ដំណករគបរូគងអ្ ផិរណា 
ខ្)ធនាោរ ណិជជកមមដដលបតងក ើនរាកបូតញ្ដើ តាមការកណំ  ូនងិរាកបូតញ្ដើ បនេំ 
គ)ធនាោរអ្ភវិឌណនរ៍ ូវផថលរូទពយេកមមរយេះតពលតវងតៅឱ្យវនួតិយគនិ 
២.២ការបគងកតីរបូិយវតថុនិងអតិផរណា 

តៅកបុងតពលននឱ្ណភាពថវកួារការបតងក ើ រូបិយវ ទុគជឺាការបតងក ើ ឧបកណ៍ហិរញ្ដបទនេរនបបំូតពញច្តនាល េះខ្ វេះ
ខា ។តហើយតៅតពរដឌបតងក ើ រូបិយវ ទុថម ីរដឌអាច្តររើវាតដើមផីទញិទនំញិឫតេវាកបុងការទទូ ចូ្ណំាយតផេងៗតទៀ  
ដូច្ោប នងិការតររើរាេូច្ណូំលថវកួារដដលបានយកពនន។ 
៣.គោលនគយាបាយរបូយិវតថនុិងហរញ្ញា វតថសុាធារណៈ 

៣.១គោនគយាបាយរបូយិវតថ ុ
 គោនគយាបាយរបូិយវតថុស្ចកគចញជាពីរគឺ 

១ តោនតយបាយរូបិយវ ទុបតងក ើន ២ តោនតយបាយរូបិយវ ទុកា បូនទយ 
៣.២.រទឹវតីននអរតាុតូររូក ់នងិទផីាររបូិយវតថុ 

អ្រតារថូររាករូបេូររតទេមួយបង្វា ញពី លមលរូបិយបណ័តរបេូររតទេតនាេះតធៀបតៅនងិរូបិយបណ័តបរតទេ។អ្
រតារថូ ររាកនូនលំនងឹកបុងករណីដដលវាននឥទ នពិលតៅតលើ លុយភាពលនទនំញិនាតំច្ញ នាចំ្លូ។តបើទនំញិនាចំ្លូ 
តលើេទនំញិនាចំ្លូតនាេះអ្រតាការរាកនូងឹតកើនត ើង(រាកតូហើម)តហើយតៅតពលរាកកូ បុងស្រេុកតហើមនាឱំ្យ លមលនា ំ
តច្ញច្េុះតថាកឫនដល កលូថលរ ើឯទនំញិនាចំ្លូរ ួដ លថលត ើង ទងំតនេះតធវើឱ្យការនាតំច្ញតកើនត ើងនងិការនាចំ្លូនដល កចូ្េុះ។ 
ជាការពិ ណាេូតៅកបុងទផីាររូបិបណ័តបរតទេដដលជាទផីារបគុ គល ររុមហ នុធនាោរនងិទញិនងិលករូូបិបណ័ត 
នន ការតកើនត ើងតៅតៅតពលបរតទេមកទេេនាកាំនថ។ ដូច្តនេះរាលការទញិ លករូបិបណ័តបរតទេការទទូ  ូ
នងិទទលូរ ូវតធវើត ើងតៅរយេះតពលខ្ ល។ី  
៤.រូកគ់រៀលកមពុជា 
រាកតូរៀលកមុុជា(Riel)តរៀកននន ិេញ្ដ (រ)ដដលតគយកមកតររើតៅ ប្ ំ១៩៥៣នងិ ប្ ំ១៩៧៥ នងិននររវ ថ៖ 
តៅ ប្ ំ១៩៥៣នងិ ប្ ំ១៩៧៥ាទ បនតបេកមមតៅកមុុជាឡាវ តវៀ ណាមបានតច្ញផាយតៅររោេូរាកតូរៀល។ 
តៅកបងុតពលតនាេះដដរឡាវ នងិររតទតវៀ ណាមខាង ផូងបានតច្ញនវូររោេូរូាក ូដងុនងិរាកកូបិ។ 
វំនរូរសាវរជាវ 
១. ច្រូតរៀបរាបជំូហា នដំតណើ រការផថលរូាកកូមចីនមួីយឱ្យបានលំអិ្ ? នងិតរៀបរាបដូំតណើ រការវាយ លមលឥណទណ? 
២.ច្រូតរៀបរាបពីូដំតណើ រការរគបរូគងឥណទន?នងិតរៀបរាបតូោលនតយបាយឥណទនដដលអ្បកបានាគ ល?ូ 
៣.ដូច្តមថច្ដដលតៅថាហានភិយ័ឥណទន?ននអ្វីខ្ លេះ?ត ើវាននផលប៉ាេះ លយូ៉ាងដូច្តមថច្ច្តំ េះធនាោរ? 
៤.ដូច្តមថច្ដដលតៅថាឥណទនយ ឺយ៉ាវ(Loan Delinauency)?ច្រូពនយល?ូ 
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គមគរៀនទី២   អាសា ាន (Asian) 
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វំណួរ  កយអាា ននននយ័ថាេនគមនរ៍រជាជា អិាេុីអាតគនយត៍ហើយ កយតនេះតគេរតេរកា ថូាASEAN 
(The Association of South East Asian Anations) ដដលបានបតងក ើ ត ើងដំបូងបងអេូតៅទរីរុងបាងកកនាររតទេ 
លថតៅលថងទ០ី៨ដខ្េីហា ប្ ំ១៩៦៧តហើយននររតទេច្នំនូ៥ដដលបានច្លូរួមតៅអាេុីអាតគនយ ៍ឥណឍូ តនេុី  
ន៉ា ត េុី  ហវីលីពីន េឹងាបូរ ើ នងិររតទេលថ។ 
វំណួរ បពុវតហ ដុដលបណាថ លឱ្យបតងក ើ អាា ន (Asian) 
 ១.គវដាកិចច  
 -ដំតណើ រអ្ភវិឌណនត៍េដឌកចិ្ ចកពំងុដ តធវើដំតណើ យ៉ាងតលឿនត្ុេះតៅមជឈិមបូ ៌ 
 -ររតទេអឺ្រ ៉ាបុ តគននេនគមតេដឌកចិ្ ចអឺ្រ ៉ាបុដដលជាទផីាររួមដេំ៏ខានតូាងំពី ប្ ំ១៩៥១។ 
 -ររមូលផថុទំផីារអាេុីអាតគនយត៍ដើមផីការអ្ភវិឌណរួម នងិការររមូលគរូរដជងតលើទផីារអ្នថរជា ។ិ 
 ២.បពុវគហតនុគយាបាយ 
 -ននការររឈមមខុ្ោកោូប រវាងរលុកតេរើ នងិរលុកេងគមនយិម 
 -មតនាគមវជួាជ ក ុមំនុេីថរាលោលយ៉ាងខាល ងំជាពិតេេតៅអាេុី  
 -រូបរួមោប ជាេនគមតដើមផីការ រខ្ លនួផងនងិតដើមផីទបាូក  កូាររាលោលលនលទ នកិ ុមំនុេីថ 
 ៣.គទវចរណ ៍
 -ការននលំហរូច្លូលនតភងៀវបរតទេជា និងិអ្នថរជា  ិ
 -ពរងឹងវេ័ួយការទ ូជាមួយបណាឋ លររតទេជាមហាមិ ថ 
 ៤.វិវយ័អបរំ់ 
 -ការបនល េូរថូ ររគ ូនងិ េិេេ 
 -រតបៀបលនការបណថុ េះបណាថ លនងិការរោបរូគង 
  

ជើវិតមានបញ្ញហ រតូវរុឹកាជាមយួអនកគតិបណឌ ិត 
 
 
 


