
អង្គហេតុចម្បង្ និង្ការសរហសរពាក្យបណ្ត ឹង្
ឧទ្ទេសនាមទ្ោយ៖ ទ្មធាវី មាស ស ៊ីថន

ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហារសព្ត
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ព្រព្រឹតតទ្ៅនថៃទ៊ី ២០ ខែ ស៊ីហា ឆ្ន ាំ២០១៥



ទព្មងន់នពារយរណត ងឹ

ព្រមន៊ីតិវិធ៊ីរដ្ឋរបទ្វណ៊ីបានទ្ធវើការខរងខចររណត ឹងជារ៊ីព្រទ្េទ គឺ ៖

1. រណត ឹងទាមទារទ្ោយផ្តល់តាវកាលិរ

2. រណត ឹងទាមទារទ្ោយរញ្ជា រ់

3. រណត ឹងទាមទារទ្ោយរទ្ងកើត រតូរ ឬ រំលត់នូវទាំនារ់ទាំនងគតិយ តត ។

រាល់ការោរ់ពារយរណត ឹងទ្ៅត លាការ ចារ់តព្មូវទ្ោយទ្ធវើជាលាយល័រខអរសរ

ឧទ្ទេសនាមទ្ោយ៖ ទ្មធាវី មាស ស ៊ីថន
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ចាំណ ចខដ្លព្តវូសរទ្សរនងុពារយរណត ងឹ

អន ទ្លាមតាមមាព្តា ៧៥ ននព្រមន៊ីតិវិធ៊ីរដ្ឋរបទ្វណ៊ី ខចរទ្ចញជារ៊ីរខផ្នរ គឺខផ្នរខដ្លព្តូវសរទ្សរោច់ខាត មាព្តា ៧៥-២ និងខផ្នរមិនោច់ខាត មាព្តា ៧៥-

៣ ។

ចាំណ ចោច់ខាត

(រ). អតតសញ្ជា ណភាគ៊ី

(ែ). ែលឹមសារននសាលព្រមខដ្លទាមទារទ្ោយត លាការទ្ចញ និងអងគទ្េត ចាំបាច់រញ្ជា រ់ការទាមទារ

ឧទ្ទេសនាមទ្ោយ៖ ទ្មធាវី មាស ស ៊ីថន
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ចាំណ ចមិនចរ់រងខាំ (មាព្តា ៧៥-៣ ននព្រមន៊ីតិវធិ៊ីរដ្ឋរបទ្វណ៊ី)

អងគទ្េត ខដ្លជាមូលទ្េត ននការទាមទារ

និងអងគទ្េត សាំខាន់ៗទ្ដ្ើមប៊ីរញ្ជា រ់ការទាមទារ

ឧទ្ទេសនាមទ្ោយ៖ ទ្មធាវី មាស ស ៊ីថន
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រ. អតតសញ្ាណភាគ៊ី

រូរវ័នតរ គគល ៖ ព្តូវសរទ្ស ទ្ ម្ ះ និងោសយោឋ ន ភាគ៊ី ព្រមទាាំងទ្ ម្ ះ និងោសយោឋ នននអនរតាំណាងខដ្លចារ់បានរាំណត់ ។

ន៊ីតិរ គគល ៖ នាមររណ៍ ឬទ្ ម្ ះ និងទ៊ីតាាំងននទ៊ីសាន រ់ការននន៊ីតិរ គគល និងោសយោឋ នននអនរតាំណាងខដ្លចារ់បានរាំណត់ ។

ឧទ្ទេសនាមទ្ោយ៖ ទ្មធាវី មាស ស ៊ីថន
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ការទាមទារ ែលឹមសារខដ្លទ្ដ្ើមទ្ចទទាមទារទ្ោយត លាការទ្ចញ

ការអះោង

Kg1 Kg2                  Kg3

ការរញ្ជា រ់
Ev1 IF1     IF2      IF3                 Ev3

Ev(1)      Ev(2)       Ev(3)

អងគទ្េត ចាំបាច់
រញ្ជា រ់ការទាមទារ
អងគទ្េត ចាំបាច់
រញ្ជា រ់ការទាមទារ

រចនាសមព័នធននពារយរណត ឹងជាលាយលរខណ៍អរសរ
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ឧទ្ទេសនាមទ្ោយ៖ ទ្មធាវី មាស ស ៊ីថន

Kg អងគទ្េត ខដ្លជាមូលទ្េត ននការទាមទារ

IF អងគទ្េត សាំខាន់ៗខដ្លទារទ់ងនឹងអងគទ្េត ខដ្លជាមលូទ្េត ននការទាមទារ

EV េសតុតាងខដ្លទារទ់ងនឹងអងគទ្េត ខដ្លជាមូលទ្េត ននការទាមទារ



ឧទ្ទេសនាមទ្ោយ៖ ទ្មធាវី មាស ស ៊ីថន
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ែ. ែលឹមសារននសាលព្រមខដ្លទ្ដ្ើមទ្ចទទាមទារទ្ោយត លាការទ្ចញ

១. រង្គគ រ់ឲ្យច ងចទ្មលើយ Y រង់ព្បារ់ចាំនួន ៥០០០$ ទ្ៅទ្ដ្ើមទ្ចទ X

២. រង្គគ រ់ឲ្យច ងចទ្មលើយ Y រង់ការព្បារ់ចាំនួន ៥% រនុងមួយឆ្ន ាំ ននទឹរព្បារ់ ៥០០០$ ទ្ៅទ្ោយទ្ដ្ើមទ្ចទ X ចរ់រ៊ីនថៃទ៊ី០១ ខែមររា ឆ្ន ាំ២០១៤ រេូតដ្ល់សងព្គរ់ ។

៣. ព្បារ់ព្រោរ់រត៊ីជារនេុរររស់ច ងចទ្មលើយ

៤. សាលព្រមទ្នះោចអន វតតជារទ្ណាត ះោសននបាន
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ឧទ្ទេសនាមទ្ោយ៖ ទ្មធាវី មាស ស ៊ីថន

គ.អងគទ្េត ចាំបាច់ទ្ដ្ើមប៊ីរញ្ជា រ់នូវការទាមទារ

1. ទាមទារព្បារ់ទ្ោយខផ្ែរតាមរិចចសនាែច៊ីររិទ្ភាគ

2. កាលររិទ្ចេទននរិចចសនា ១-១-២០១៤

3. គូភាគ៊ីននរិចចសនា X និង Y

៤. ព្បារ់ទ្ដ្ើម ៥០០០$

៥. ការរាំណត់សងមរដ្ល់ ១-១-២០១៥



សូមអរគ ណចាំទ្ពាះការយរចិតតទ រោរ់សាត រ់ររស់ទ្លារអនរ !
សូមមានសាំណាងលែ ! !  
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