




-i- 
 

 

សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីឆ្ន ាំ២០១២ ដ្លឆ់្ន ាំ២០១៤) 

 

១- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្ ហ៊ា ន សាហុ៊ីប  ប្បធាន 
២- លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្ ប្ពរុំ លេវ ៊ី          អនុប្បធាន 
៣- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្ ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    រមាជិក 
៤- លលកបណ្ឌិ ត្ លឆង វណ្ណណ រេិធ     រមាជិក 
៥- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្ ជួរ គារ ៊ី   រមាជិក 
៦- លលក រ៊ាូ ម៉ាង ់           រមាជិក 
៧- លលក លហង ប៊ាុនរុង    រមាជិក 
៨- លលក ល ឿន រុត្ថថ       រមាជិក 
៩- លលក សាន លចង        រមាជិក 
១០- លលក ឃមឹ វចិឆិកា       ជុំនួយការខាងភាសា 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ii- 
 

 

សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្លខ់ែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤) 

 

១- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្ ហ៊ា ន សាហុ៊ីប  ប្បធាន 
២- លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្ ប្ពរុំ លេវ ៊ី          អនុប្បធាន 
៣- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្ ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    រមាជិក 
៤- លលកបណ្ឌិ ត្ លឆង វណ្ណណ រេិធ     រមាជិក 
៥- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្ ជួរ គារ ៊ី   រមាជិក 
៦- លលក រ៊ាូ ម៉ាង ់           រមាជិក 
៧- លលក លហង ប៊ាុនរុង    រមាជិក 
៨- លលក ល ឿន រុត្ថថ       រមាជិក 
៩- លលក សាន លចង        រមាជិក 
១០- លលក គឹម វុេធ៊ី   រមាជិក 
១១- លលក ឃមឹ វចិឆិកា       ជុំនួយការខាងភាសា 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-iii- 
 

សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្លខ់ែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៥) 

 

១- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្   ហ៊ា ន សាហុ៊ីប   ប្បធាន 
២-  លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្  ប្ពរុំ លេវ ៊ី          អនុប្បធាន 
៣- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្  ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    អនុប្បធាន 
៤- លលកបណ្ឌិ ត្  លឆង វណ្ណណ រេិធ     រមាជិក 
៥- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្   ជួរ គារ ៊ី           រមាជិក 
៦- លលក  រ៊ាូ ម៉ាង ់            រមាជិក 
៧- លលក   លហង ប៊ាុនរុង    រមាជិក 
៨- លលក   ល ឿន រុត្ថថ        រមាជិក 
៩- លលក   សាន លចង        រមាជិក 
១០- លលក  គឹម វុេធ៊ី            រមាជិក 
១១- លលក  អឹុម រុខ ៊ី  រមាជិក 
១២- លលក ម៉ាន វុត្ថថ    រមាជិក 
១៣- លលក ឃមឹ វចិឆិកា       ជុំនួយការខាងភាសា 

 
 
 
 
 
 
 



-ii- 
 

 

សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្លខ់ែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤) 

 

១- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្ ហ៊ា ន សាហុ៊ីប  ប្បធាន 
២- លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្ ប្ពរុំ លេវ ៊ី          អនុប្បធាន 
៣- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្ ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    រមាជិក 
៤- លលកបណ្ឌិ ត្ លឆង វណ្ណណ រេិធ     រមាជិក 
៥- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្ ជួរ គារ ៊ី   រមាជិក 
៦- លលក រ៊ាូ ម៉ាង ់           រមាជិក 
៧- លលក លហង ប៊ាុនរុង    រមាជិក 
៨- លលក ល ឿន រុត្ថថ       រមាជិក 
៩- លលក សាន លចង        រមាជិក 
១០- លលក គឹម វុេធ៊ី   រមាជិក 
១១- លលក ឃមឹ វចិឆិកា       ជុំនួយការខាងភាសា 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-iii- 
 

សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៤ ដ្លខ់ែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៥) 

 

១- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្   ហ៊ា ន សាហុ៊ីប   ប្បធាន 
២-  លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្  ប្ពរុំ លេវ ៊ី          អនុប្បធាន 
៣- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្  ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    អនុប្បធាន 
៤- លលកបណ្ឌិ ត្  លឆង វណ្ណណ រេិធ     រមាជិក 
៥- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្   ជួរ គារ ៊ី           រមាជិក 
៦- លលក  រ៊ាូ ម៉ាង ់            រមាជិក 
៧- លលក   លហង ប៊ាុនរុង    រមាជិក 
៨- លលក   ល ឿន រុត្ថថ        រមាជិក 
៩- លលក   សាន លចង        រមាជិក 
១០- លលក  គឹម វុេធ៊ី            រមាជិក 
១១- លលក  អឹុម រុខ ៊ី  រមាជិក 
១២- លលក ម៉ាន វុត្ថថ    រមាជិក 
១៣- លលក ឃមឹ វចិឆិកា       ជុំនួយការខាងភាសា 

 
 
 
 
 
 
 



-iv- 
 

 
សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ ដ្លខ់ែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧) 

 

១- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្   ហ៊ា ន សាហុ៊ីប   ប្បធាន 
២-  លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្  ប្ពរុំ លេវ ៊ី          អនុប្បធាន 
៣- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្  ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    អនុប្បធាន 
៤- លលកបណ្ឌិ ត្  លឆង វណ្ណណ រេិធ     រមាជិក 
៥- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្   ជួរ គារ ៊ី           រមាជិក 
៦- លលក  រ៊ាូ ម៉ាង ់            រមាជិក 
៧- លលក   លហង ប៊ាុនរុង    រមាជិក 
៨- លលក   ល ឿន រុត្ថថ         រមាជិក 
៩- លលក   សាន លចង         រមាជិក 
១០- លលក ម៉ាន វុត្ថថ    រមាជិក 
១១- លលក  អឹុម រុខ ៊ី   រមាជិក 
១២- លលក  គ៊ី លររ ៊ីវឌ្ឍន ៍   រមាជិក 
១៣- លលក ឃមឹ វចិឆិកា       ជុំនួយការខាងភាសា 

 
 
 
 
 
 

 

-v- 
 

 
 

សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដ្លខ់ែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨) 

 

១- លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្  ប្ពរុំ លេវ ៊ី   ប្បធាន 
២- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្រភាចារយ  ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    អនុប្បធាន  
៣- លលកបណ្ឌិ ត្ លឆង វណ្ណណ រេិធ       រមាជិក    
៤- លលកបណ្ឌិ ត្  គ៊ី លររ ៊ីវឌ្ឍន ៍   រមាជិក 
៥- ឯកឧត្តម សារុន រ៉ា ឌ្៊ី             រមាជិក 
៦- លលកបណ្ឌិ ត្ មិន ប្បររបញ្ញា រេិធិ           រមាជិក 
៧- លលក   រ៊ាូ ម៉ាង ់     រមាជិក 
៨- លលក លហង ប៊ាុនរុង            រមាជិក 
៩- លលក   ល ឿន រុត្ថថ        រមាជិក 
១០- លលក ម៉ាន វុត្ថថ     រមាជិក 
១១- លលកប្រ៊ី កកវ លខមរ   រមាជិក 
១២- លលកបណ្ឌិ ត្ ឈមឹ ផានណ់្ណ   រមាជិក 
១៣- លលកបណ្ឌិ ត្ ហុង វណ្ណៈ   រមាជិក 
១៤- លលក ឃមឹ វចិឆិកា                 ជុំនួយការខាងភាសា 
 
 
 

 



-iv- 
 

 
សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ ដ្លខ់ែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧) 

 

១- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្   ហ៊ា ន សាហុ៊ីប   ប្បធាន 
២-  លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្  ប្ពរុំ លេវ ៊ី          អនុប្បធាន 
៣- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្  ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    អនុប្បធាន 
៤- លលកបណ្ឌិ ត្  លឆង វណ្ណណ រេិធ     រមាជិក 
៥- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្   ជួរ គារ ៊ី           រមាជិក 
៦- លលក  រ៊ាូ ម៉ាង ់            រមាជិក 
៧- លលក   លហង ប៊ាុនរុង    រមាជិក 
៨- លលក   ល ឿន រុត្ថថ         រមាជិក 
៩- លលក   សាន លចង         រមាជិក 
១០- លលក ម៉ាន វុត្ថថ    រមាជិក 
១១- លលក  អឹុម រុខ ៊ី   រមាជិក 
១២- លលក  គ៊ី លររ ៊ីវឌ្ឍន ៍   រមាជិក 
១៣- លលក ឃមឹ វចិឆិកា       ជុំនួយការខាងភាសា 

 
 
 
 
 
 

 

-v- 
 

 
 

សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ ដ្លខ់ែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨) 

 

១- លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្  ប្ពរុំ លេវ ៊ី   ប្បធាន 
២- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្រភាចារយ  ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    អនុប្បធាន  
៣- លលកបណ្ឌិ ត្ លឆង វណ្ណណ រេិធ       រមាជិក    
៤- លលកបណ្ឌិ ត្  គ៊ី លររ ៊ីវឌ្ឍន ៍   រមាជិក 
៥- ឯកឧត្តម សារុន រ៉ា ឌ្៊ី             រមាជិក 
៦- លលកបណ្ឌិ ត្ មិន ប្បររបញ្ញា រេិធិ           រមាជិក 
៧- លលក   រ៊ាូ ម៉ាង ់     រមាជិក 
៨- លលក លហង ប៊ាុនរុង            រមាជិក 
៩- លលក   ល ឿន រុត្ថថ        រមាជិក 
១០- លលក ម៉ាន វុត្ថថ     រមាជិក 
១១- លលកប្រ៊ី កកវ លខមរ   រមាជិក 
១២- លលកបណ្ឌិ ត្ ឈមឹ ផានណ់្ណ   រមាជិក 
១៣- លលកបណ្ឌិ ត្ ហុង វណ្ណៈ   រមាជិក 
១៤- លលក ឃមឹ វចិឆិកា                 ជុំនួយការខាងភាសា 
 
 
 

 



-vi- 
 

 

សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែកមុ្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដ្លខ់ែសម្សា ឆ្ន ាំ២០១៨) 

 

១- លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្  ប្ពរុំ លេវ ៊ី   ប្បធាន 
២- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្រភាចារយ  ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    អនុប្បធាន  
៣- លលកបណ្ឌិ ត្ លឆង វណ្ណណ រេិធ       រមាជិក    
៤- លលកបណ្ឌិ ត្  គ៊ី លររ ៊ីវឌ្ឍន ៍   រមាជិក 
៥- លលកបណ្ឌិ ត្ មិន ប្បររបញ្ញា រេិធិ           រមាជិក 
៦- លលក រ៊ាូ ម៉ាង ់     រមាជិក 
៧- លលក  លហង ប៊ាុនរុង            រមាជិក 
៨- លលក  ល ឿន រុត្ថថ        រមាជិក 
៩- លលក ម៉ាន វុត្ថថ     រមាជិក 
១០- លលកប្រ៊ី កកវ លខមរ   រមាជិក 
១១- លលកបណ្ឌិ ត្ ឈមឹ ផានណ់្ណ   រមាជិក 
១២- លលកបណ្ឌិ ត្ ហុង វណ្ណៈ   រមាជិក 
១៣- លលក ឃមឹ វចិឆិកា        ជុំនួយការខាងភាសា 

 
 
 

 
 

-vii- 
 

 

សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ ដ្លប់ច្ចុបបន្ន) 

 

១- លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្  ប្ពរុំ លេវ ៊ី   ប្បធាន 
២- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្រភាចារយ  ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    អនុប្បធាន  
៣- លលកបណ្ឌិ ត្ លឆង វណ្ណណ រេិធ       រមាជិក    
៤- លលកបណ្ឌិ ត្ គ៊ី លររ ៊ីវឌ្ឍន ៍   រមាជិក 
៥- លលកបណ្ឌិ ត្ មិន ប្បររបញ្ញា រេិធិ           រមាជិក 
៦- លលក រ៊ាូ ម៉ាង ់     រមាជិក 
៧- លលក លហង ប៊ាុនរុង            រមាជិក 
៨- លលក   ល ឿន រុត្ថថ        រមាជិក 
៩- លលក ម៉ាន វុត្ថថ     រមាជិក 
១០- លលកប្រ៊ី កកវ លខមរ   រមាជិក 
១១- លលកបណ្ឌិ ត្ ឈមឹ ផានណ់្ណ   រមាជិក 
១២- លលកបណ្ឌិ ត្ ហុង វណ្ណៈ   រមាជិក 
១៣- លលកបណ្ឌិ ត្ យនិ លឆងរ៊ាន  រមាជិក 

១៤- លលក ឃមឹ វចិឆិកា                  ជុំនួយការខាងភាសា 

 
 
 

 



-vi- 
 

 

សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែកមុ្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ ដ្លខ់ែសម្សា ឆ្ន ាំ២០១៨) 

 

១- លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្  ប្ពរុំ លេវ ៊ី   ប្បធាន 
២- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្រភាចារយ  ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    អនុប្បធាន  
៣- លលកបណ្ឌិ ត្ លឆង វណ្ណណ រេិធ       រមាជិក    
៤- លលកបណ្ឌិ ត្  គ៊ី លររ ៊ីវឌ្ឍន ៍   រមាជិក 
៥- លលកបណ្ឌិ ត្ មិន ប្បររបញ្ញា រេិធិ           រមាជិក 
៦- លលក រ៊ាូ ម៉ាង ់     រមាជិក 
៧- លលក  លហង ប៊ាុនរុង            រមាជិក 
៨- លលក  ល ឿន រុត្ថថ        រមាជិក 
៩- លលក ម៉ាន វុត្ថថ     រមាជិក 
១០- លលកប្រ៊ី កកវ លខមរ   រមាជិក 
១១- លលកបណ្ឌិ ត្ ឈមឹ ផានណ់្ណ   រមាជិក 
១២- លលកបណ្ឌិ ត្ ហុង វណ្ណៈ   រមាជិក 
១៣- លលក ឃមឹ វចិឆិកា        ជុំនួយការខាងភាសា 

 
 
 

 
 

-vii- 
 

 

សមាសភាព 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរសសដ្ឋកិច្ច 
(ពីខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ ដ្លប់ច្ចុបបន្ន) 

 

១- លលកប្រ៊ីបណ្ឌិ ត្  ប្ពរុំ លេវ ៊ី   ប្បធាន 
២- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត្រភាចារយ  ហុ៊ីង ថូរ៉ា ករុ់៊ី    អនុប្បធាន  
៣- លលកបណ្ឌិ ត្ លឆង វណ្ណណ រេិធ       រមាជិក    
៤- លលកបណ្ឌិ ត្ គ៊ី លររ ៊ីវឌ្ឍន ៍   រមាជិក 
៥- លលកបណ្ឌិ ត្ មិន ប្បររបញ្ញា រេិធិ           រមាជិក 
៦- លលក រ៊ាូ ម៉ាង ់     រមាជិក 
៧- លលក លហង ប៊ាុនរុង            រមាជិក 
៨- លលក   ល ឿន រុត្ថថ        រមាជិក 
៩- លលក ម៉ាន វុត្ថថ     រមាជិក 
១០- លលកប្រ៊ី កកវ លខមរ   រមាជិក 
១១- លលកបណ្ឌិ ត្ ឈមឹ ផានណ់្ណ   រមាជិក 
១២- លលកបណ្ឌិ ត្ ហុង វណ្ណៈ   រមាជិក 
១៣- លលកបណ្ឌិ ត្ យនិ លឆងរ៊ាន  រមាជិក 

១៤- លលក ឃមឹ វចិឆិកា                  ជុំនួយការខាងភាសា 

 
 
 

 



-ix- 
 

បុពវកថា 
 

ប្ករមប្បឹកាជាតិ្ភាសាកខែរ (ក.ជ.ភ.ខ.) ននរជបណ្ឌិ ត្យរភាកមពុជាមានភារកិចច
ករែងរកឯកភាពជូនភាសាកខែរ ទុំងអកខរវរិុេធ ទុំងអុំណ្ណន និងពាកយលពចន៍។ េនទឹមនឹងការ
ករែងរកឯកភាពលនេះ  ប្ករមប្បឹកាជាតិ្ភាសាកខែរ ក៏មានតួ្នាេ៊ីបលងក៊ីត្បលចចករពទថែ៊ីៗកដល
ទក់េងនឹងជុំនាញលផេងៗផងកដរ។ 

វរិ័យលរដឋកិចចជាវរិ័យចមបងមួយកនុងការអភិវឌ្ឍរងគមជាតិ្។ ការរិកា
ប្សាវប្ជាវនិងកចករ ុំកលកចុំលណ្េះដឹងអុំព៊ីបញ្ញា និងជុំនាញលរដឋកិចច គឺជាសារៈរុំខាន់មួយ
និងត្ប្មូវឱ្យមានបលចចករពទរប្មាប់លប្ប៊ីប្ារ់កនុងភាសាកខែរជាចាុំាច់។ កនលងមក  ឥរេរជន 
កដលមានចុំលណ្េះដឹងជុំនាញខាងវរិ័យលរដឋកិចច ានបលងក៊ីត្បលចចករពទលរដឋកិចច និង 
លប្ប៊ីប្ារ់ត្ថមលេធភាពនិងត្ប្មូវការលរៀងៗខលួន។   

បលចចករពទលរដឋកិចចកដលលរន៊ីលោយគណ្ៈកមែការវេិាសាស្តរតលរដឋកិចច លហ៊ីយប្តូ្វ
ានប្បជុុំអនុម័ត្លោយប្ករមប្បឹកាជាតិ្ភាសាកខែរ និងានលាេះពុមពផាយកនុងរទទ នុប្កមលនេះ 
ពិត្ជាមានសារៈរុំខាន់ណ្ណរ់រប្មាប់លប្ប៊ីប្ារ់កនុងការរិកានិងករែងយល់ព៊ីវេិាសាស្តរត 
លរដឋកិចចជាភាសាកខែរ និងរមួចុំកណ្កយ៉ា ង ុំល ងកនុងការករែងរកឯកភាពជូនភាសាជាតិ្លយ៊ីង។  
 

                                          នថៃ             កខ     ឆ្ន ុំកុរ ឯករ័ក ព.រ.២៥៦៣ 
                                              រជធាន៊ីភនុំលពញ នថៃេ៊ី       កខ      ឆ្ន ុំ២០១៩ 

   
                                                           របធាន្រាជបណឌិ តយសភាកម្ពជុា 

 
 
 

                                                                          បណ្ឌិ ត្រភាចារយ សែុ ទ្យូច្ 
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កឣច ី
អ. loan 
បាឥ. emprunt (m.) 
 

  របាកឬ់វំឞិញដដឦបាឞខ្ចីហ ឤីររូឧវូទារស់ងឧញិ 
តាឣឦកខខ្ណ្ឍ នឞកិចចសឞា។ 

កឣមភាឡ 
អ. employment 
បាឥ. employ (m.) 

  ភាឡមាឞកាឥងាឥហឝវីហកីរហ ងីកបុងស្ថទ ឞភាឡដដឦ 
ឣឞុសសមាប ក់ររស់ឤឤុហឝវីកាឥ  មាឞសឣរទភាឡ  
មាឞសំណ្ងហឝវីកាឥសវះដសវងឥកកាឥងាឥហឝវីឞិងឤច 
ឥកកាឥងាឥហឝវីបាឞ។  
ឧ. រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦមាឞហោឦឞហោបាឤទាកទ់ាញ 
ឞិងហថឦ់កាឥហឦីកវឹកចិរថដឦ់ឧសិ័ឤឯកជឞឱ្យ 
ឧឞិិហោរ ហដីឣផសីហងកីឞអរតាកឣមភាឡ។ 
 

កឣមសវិន ិ
អ. property rights /     
    ownership 
បាឥ. propriété (f.) 
 

  សិវនិហឡញហឦញជាមាច ស់ហឦីរវឡយ។   សិវនិហឞះ 
ឥួឣសញ្ចូ ឦទាងំសិវនិហរសីរបាស់ សិវនិអារស័ឤហឦ 
ឞិងសិវនិចារដ់ចងហឦីរវឡយ។ 

ក 



2 

 

កឣមសវិនកិឥ 
អ. owner 
បាឥ. propriétaire (n.) 
 

  ឥូសឧឞថសុរគឦឬឞីរិសុរគឦដដឦមាឞសិវនិហឡញ 
ហឦញជាមាច ស់កឣមសិវនិហឦីរវឡយ។ 

កនរឣហជីងស្ថ 
អ. commission 
បាឥ. commission (f.) 
 

  ភារឥឤនឞនលលវំឞិញឬអរទរសហោជឞ(៍វំឞិញ ឥសស់ 
របាក.់..) ដដឦភាប កង់ាឥវិញឦកឬ់ ភាប កង់ាឥដនវ 
ហវៀរររូឧបាឞវវួឦកបុងវំនាកវំ់ឞងកាឥងាឥហនាះ។ 

កមាល ងំចឦកឥ 
អ. driving force 
បាឥ. force mortice  

  ហោឦឞហោបាឤ ឧធិាឞកាឥ ឬ កមាល ងំ (ចំហណ្ះដឹង 
សឣរទភាឡររសរ់រងកមាល ងំ ឡឦកឣម សហចចកឧវិា...) 
ដដឦមាឞឥវនិឡឦឬជំឥុញឱ្យមាឞឦំឞឹងឬកំហណី្ឞ
ហសដឌកិចច។  
ឧ. ហោឦឞហោបាឤសថីឡីកាឥជំឥុញហឦិរកឣមរសូឧ 
ឞិងកាឥនាហំចញអងកឥ ជាកមាល ងំចឦកឥដដឦជំឥុញឱ្យ 
អងកឥកឣពុជាមាឞវីហាឥកាឞដ់រឝំវូលាឤ ឞិងមាឞភាឡ 
រសកួររសដជងហៅហឦីវីហាឥអងកឥឡិអឡហលាក។ 
 

កមាល ងំឡឦកឣម 
អ. labor force 
បាឥ. force de travail 

  រកុឣឣឞុសសដដឦមាឞកាឥងាឥហឝវីឞិងកំឡុងដសវងឥក 
កាឥងាឥហឝវីហៅកបុងរសហវសឣួឤឬរំសឞ់ឣួឤ កបុង 
ឥឤៈហឡឦឣួឤជាកល់ាក។់ 
  កមាល ងំឡឦកឣមរឺជាធារុឣួឤដ៏សំខាឞ់នឞកតាថ  
ហឦិរកឣមឥសស់រសហវសឣួឤ។ 
ឧ. ឧសិ័ឤវាឤឞអណ្ឍ ឞិងការហ់ដឥសហឣលៀកសំពាកហ់ៅ 
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កឣពុជាបាឞរសូសឤកកមាល ងំឡឦកឣមជាហរចីឞឡីវី 
ជឞសវ។ 
 

កឦឤុិរ 
អ. turmoil 
បាឥ. trouble (m.) 

  ភាឡចលាចឦ ឬ ភាឡឥហំជីសឥជួំឦនឞស្ថទ ឞភាឡ 
ហសដឌកិចចឞិង ឥិញ្ដឧរទុ។  
ឧ. អបកឧភិារមាឞកាឥរឡួឤបាឥឣភថា ហសដឌកិចចដដឦ 
ឡឹងដហែកហឦីកាឥហឦិរហរសង អាចរសឈឣឞឹងកឦិឤុរ 
ហៅហឡឦដដឦរនឣលហរសងឞិងឧសម័ឞធាល កចុ់ះ។ 
 

កសកិឣមតាឣកិចចសឞា 
អ. contract farming 

  ហឦិរកឣមកសិកឣមដហែកហឦីកិចចសឞាឥវាងអបកហឦិរ 
ឞិងអបកវិញកសិហឦដដឦបាឞរឡឣហរឡៀងោប ហៅ
ហឦីសឥមិាណ្ហគរហ់គង ់រុណ្ភាឡកសិហឦ នលលកសិហឦ 
ហឡឦហឧលា វិញ ឦក ់កាឥហថឦ់សហចចកហវស ឡូជ ជី 
ហដីឣវុឞ ជាហដីឣ។ 
 

កាតាឦកីឥ 
អ. catalyst 
បាឥ. catalyseur (m.) 

  ឤឞថកាឥ រសឡឞ័ន កឣមឧឝីិ រហរមាង សកឣមភាឡ ឬកិចច 
រឡឣហរឡៀងដដឦជំឥុញឱ្យសកឣមភាឡហសដឌកិចច ឬ 
ឝុឥកិចចឣួឤឤចឈាឞដឦ់ហោឦហៅឆាស់ឥ ័ស
ជាងឣុឞ។  
ឧ. កាឥជំឥុញសហងកីរឱ្យមាឞរំសឞហ់សដឌកិចចឡិហសស 
ជាកាតាឦីកឥហឝវីឱ្យកាឥឧឞិិហោរផ្ទធ ឦ់ឡីសឥហវស ូឥ
ចូឦឣកកឣពុជាកាឞដ់រហរចីឞហ ងី។ 
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កាឥជឦួ 
អ. rent 
បាឥ. location (f.) 
 

  កិចចរឡឣហរឡៀងជួឦឥវាងកឣមសិវនិកឥឞិងអបកជួឦ
តាឣឦកខខ្ណ្ឍ ដដឦបាឞកំណ្រ។់ 

កាឥសងាា ញជាស្ថធាឥណ្ៈ 
អ. road show 

  ឤុវននាកាឥសងាា ញឥសស់រកុឣ ុ៊ឞហបាះហាឤឣូឦសររ 
ហដីឣផីទាក់ទាញកាឥចាស់អាឥឣមណ៍្ឥសស់ឧឞិិហោរិឞ
ដដឦមាឞសកាថ ឞុឡឦឞិងស្ថធាឥណ្ជឞវូហៅ ឞិង 
ហដីឣផសីហងកីរររឣូឧកាឥចំហពាះឣូឦសររដដឦររូឧហបាះ
ហាឤជាស្ថធាឥណ្ៈហឦីកដំសូង។ 
 

កាឥហុសហ ងី 
អ. emergence 
បាឥ. émergence (f.) 

  កាឥហឦចហ ងី ឬ កាឥចាសហ់ហថីឣសងាា ញឡីសកាថ ឞុឡឦ 
ហសដឌកិចច ឥសស់រសហវសឬរំសឞ់ដដឦហវីសមាឞ 
កំហណី្ឞហសដឌកិចចខ្ពស់ឣិឞធាល សម់ាឞឡីឣុឞឣកហដ្ឋឤ
ស្ថឥកាឥឥកីចហរឣីឞនឞពាណិ្ជជកឣម ឧសា កឣម 
សំណ្ង ់ហវសចឥណ៍្៘ 
 

កាឥហធុះហ ងី 
អ. boom 
បាឥ. boom (m.) 

  ដំហណី្ឥឥកីចហរឣីឞខាល ំង ដំហណី្ឥឦូរលាស់ខាល ំង 
ដំហណី្ឥសធុះហ ងី ឬ កំហណី្ឞោ៉ងឆាស់ឥ ័សនឞ 
ហសដឌកិចចកបុងឣួឤឥឤៈហឡឦដខ៏្លី។ 
សឞធុះហសដឌកិចចសំហៅហឦីកាឥហកីឞហ ងីឞូឧហឦិរភាឡ 
កាឥឦក់ របាក់ឈបួឦ ឞិងររឣូឧកាឥហកីឞហ ីងកបុង 
ឥឤៈហឡឦឣួឤដខ៏្លី។  
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ឧ. កាឥហធុះហ ងីនឞហសដឌកិចចឡិអឡហលាកហៅអំ ុង 
ហដីឣឆាប ១ំ៩២០ បាឞដសថងហ ងីតាឣឥឤៈកំហណី្ឞ 
នឞហឦិរហឦកបុងរសុកសឥុស ហឦិរកឣម ឞិង ករឣិរ 
ជីឧភាឡឥស់ហៅ។ 
 

កាឥោិឦឤ័រំណាង 
ឝនាោឥសឥហវស 
អ. foreign bank 
    representative office 
បាឥ. bureau représentant 
    de banque étrangère 
 

  វីភាប ក់ងាឥរំណាងឥសស់ឝនាោឥសឥហវសមាឞ 
ឣុខ្ងាឥរស្ថឧរជាឧវីហាឥ  ទាក់វងអរិលិជឞ 
ទាក់ទាញឧឞិិហោរិឞ ឞិង ឣិឞហឝវី រសរិសរថិកាឥ 
ឝនាោឥហដ្ឋឤផ្ទធ ឦ់។ 

កាឥោិឦឤ័ឥណ្ទាឞ 
អ. credit bureau 
បាឥ. bureau de crédit 

  រកុឣ ុ៊ឞហថឦ់ឡរ័ម៌ាឞ ឥិញ្ដឧរទុ ឧសកឥណ៍្ឧភិារ 
វិឞបឞ័ឤ ឞិង ឥបាឤកាឥណ៍្ឥណ្ទាឞហៅដឦ់ 
ររឹះស្ថទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុ។ 
 

កាលាឞុឧរថភាឡ 
អ. opportunity 
បាឥ. opportunité (f.) 

  កាឦ:ហវស:ដស៏ឣរួឥឬដំហណី្ឥឧឧិឌណររូឧហឡឦហឧលា 
ឱ្កាសដដឦអឞុហរោះសរមាសច់ាសឤ់ករសហោជឞ៍
អំឡីកិចចកាឥអវីឣួឤ ឬ រុណ្សឣផរថិអវីឣួឤដដឦកំឡុង 
ហឦចហ ងី កស៏៉ុដឞថ កាឥទាញឤករសហោជឞហ៍នាះរឺ 
អាចរសឈឣឞឹងហាឞិអឤ័ហ ឤីចាបំាចរ់រូឧហសថជាញ
ចិរថោ៉ងឣុរមា ំឞិង មាឞឝឞធាឞររស់រោឞ់ហវីស 
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ហរអាចទាញឤករសហោជឞហ៍នាះបាឞ។  
ឧ. ឧសិរថិហសដឌកិចចឡិអឡហលាកឆាប ២ំ០០៨-២០០៩ 
ហថឦ់កាលាឞុឧរថភាឡដឦ់កឣពុជាសរមាស់អអិឧឌណ
ឧសិ័ឤកសិកឣមដម៏ាឞសកាថ ឞុឡឦឥសស់ខ្លួឞ។ ហដីឣផ ី
សហរឣចកិចចកាឥហឞះ កឣពុជាររូឧកាឥទាងំឝឞធាឞឣឞុសស 
ទាំងឝឞធាឞ ិឥញ្ដឧរទុោ៉ងហរចីឞសឞនឹកសនាន ស់
សរមាស់ឧ ឞិិ ហោរហឦី ហ ដ្ឋឌ ឥចនាសឣព័ឞន ឥូស ឧឞថ  
ចាបំាចឥ់សស់ខ្លួឞ។ កបុងឞឤ័ហសដឌកិចចហរសីហសឞឹំង 
នលលហដីឣ(opportunity cost) ពាកយហឞះមាឞឞឤ័ថា 
ជានលលហដីឣកាលាឞុឧរថភាឡ ដដឦសំហៅដឦ់នលលហដីឣ 
នឞជហរឣីសឦែហហសងហវៀរ ដដឦររូឧបាឞហបាះសងហ់ចាឦ។  
  ពាកយហឞះ ហរសីកបុងហោឦហៅធានាឱ្យបាឞឞូឧ 
រសសិវនភាឡនឞកាឥហរសីរបាស់ឝឞធាឞដដឦមាឞ។ 
  កាលាឞុឧរថភាឡកបុងកាឦៈហវសៈខ្លះអាចររូឧបាឞ
ហរហរសីជាហឧឧចឞសឡធជាឣួឤឞឹងពាកយ«ឱ្កាស»ស៉ុដឞថ 
ជាវូហៅ ហរហរសីពាកយ«ឱ្កាស»សរមាសស់ញ្ជជ កឡី់ 
ហឡឦហឧលាឬកាឦៈហវសៈឝឣមតាស៉ុហណាត ះ។  
ឧ. នលៃហឞះហឣឃរស ះឦែ។ ដូហចបះវាជាឱ្កាសឦែ 
សរមាសក់សិកឥហាឦរសូឧអងកឥឥសស់ខ្លួឞ។ 
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កិចចវីហាឥ/ម៉ាឃឝីិង 
អ. marketing 
បាឥ. marketing (m.) 

  សំណំុ្នឞសកឣមភាឡសុរគឦ ស្ថទ សឞ័ ឬ រកុឣ ុ៊ឞ 
នានាកបុងកាឥសហងកីររនឣល កាឥហសឡវហាឤ កាឥជំឥុញ 
កាឥហដ្ឋះដូឥ ឞិងកាឥហថឦ់ឞូឧអវីដដឦមាឞរសហោជឞ៍ 
ដឦ់អរិលិជឞ នដរូ ឞិងសងគឣទាងំឣូឦ។ 
 

កិចចវីហាឥកាឥ/ីកាឥម៉ីាឃឝីិង 
អ. marketer 
បាឥ. marketeur (m.) 

  អបកហឥៀសចំឞិងអឞុឧរថឤុវននាកាឥកិចចវីហាឥ។ 

កិចចវីហាឥចរឣុះ/ម៉ាឃឝីិងចរឣុះ 
អ. marketing mix 
បាឥ. marketing mix  

  ឣហឝាបាឤកិចចវីហាឥឬម៉ាឃឝីិងទាងំឡាឤដដឦ 
ស រោសហរសីរបាស់ ហដីឣផីសហរឣចឞូឧកាឥឦក់ 
ហឦិរហឦឥសស់ខ្លួឞហៅវីហាឥហោឦហៅ។ 
  ធារុនឞកិចចវីហាឥចរឣុះឬម៉ាឃឝីិងចរឣុះ ជាវូហៅ 
មាឞសួឞរឺ ហឦិរហឦ (Product) នលល(Price) 
វីកដឞលង(Place) ឞិង  កាឥជំឥុញហសឡវហាឤ 
(Promotion)ដដឦហៅថា Pសួឞ "Four Ps"។ 
 

កិចចវីហាឥចឦរ័/ ម៉ាឃឝីិង 
 ចឦរ័ 
អ. mobile marketing 
បាឥ. marketing mobile 
 

  សំណំុ្សកឣមភាឡកិចចវីហាឥហដីឣផហីសឡវហាឤអំឡី 
ហឦិរហឦដឦ់អរិលិជឞតាឣឥឤៈឧសកឥណ៍្ចឦ័រ
ឥសស់អបកវវួឦ។ 
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កិចចវីហាឥឌីជីលឦ/ ឌីជីលឦ 
ម៉ាឃឝីិង 
អ. digital marketing 
បាឥ. marketing 
      numérique  
 

  សំណំុ្សកឣមភាឡកិចចវីហាឥហដីឣផហីសឡវហាឤអំឡី 
ហឦិរហឦហដ្ឋឤហរសីរបាស់សហចចកឧវិាឌីជីលឦ។ 

កិចចសរឣួឦពាណិ្ជជកឣម 
អ. trade facilitation 

  កាឥហឝវីឱ្យដំហណី្ឥកាឥពាណិ្ជជកឣមអឞថឥជារិមាឞភាឡ 
ស្ថឣញ្ដ កាឞដ់រងាឤរសួឦ ឞិងមាឞសុខ្ដុឣឞីឤកឣម 
តាឣឥឤៈហោឦកាឥណ៍្ ឧធិាឞកាឥ អអិរកឣ ឬ  
ឞីរិឧឝីិ។ឦ។ 
 

កំុឣ៉ូឌីឝី 
អ. commodities 

  ឧរទុធារុហដីឣឬហឦិរហឦកសិកឣមសឋឣដដឦអាច 
វិញឬឦកហ់ៅហឦីវីហាឥ។ 
 

កូឞសណុំ្ឦ 
អ. debtor 
បាឥ. débiteur (m.) 
 

  សុរគឦដដឦររូឧសងសំណុ្ឦ។ 
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រកុឣ ុ៊ឞពាណិ្ជជកឣមសឥហវស 
អ. foreign commercial 
    company 
បាឥ. société commerciale 
       étrangère 
 

  រកុឣ ុ៊ឞដដឦសហងកីរហ ងីហរកាឣចាសន់ឞរសហវស 
ណាឣួឤ ហ ឤីបាឞហបាះវីតាងំហឝវីពាណិ្ជជកិចចហៅ 
ហរៅរសហវសហនាះ។ 

រកុឣ ុ៊ឞអរិសឞា ឥិញ្ដឧរទុ 
អ. financial leasing 
     company 
បាឥ. société de bail 
       financier  
 

  ឞីរិសុរគឦដដឦហថឦ់ជូឞអរិលិជឞឞូឧកាឥហរសីរបាស់ 
ឞិងអារស័ឤហឦឡីចឦឞឧរទុណាឣួឤហដ្ឋឤឤក
នលលឈបួឦ។ 

រកឣុ ុ៊ឞឣហាជឞវវឦួ 
ខុ្សររូឧមាឞករឣិរ 
អ. public limited 
    company (PLC)  
បាឥ. société anonyme 
    (S.A) 

  រកុឣ ុ៊ឞឣូឦឝឞឣួឤរសហអវសហងកីរហ ងីឞិងចុះ 
សញ្ជ ីតាឣចាស់ ដឹកនា ំ ឞិងររស់ររងហដ្ឋឤរកុឣ 
រសឹកាអិបាឦ ដដឦកបុងហនាះមាឞសមាសភាឡជា 
អអិបាឦោ៉ងរិច៣ឥូស។ រកុឣ ុ៊ឞរសហអវហឞះ 
មាឞសិវនិ ហបាះហចញឞូឧឣូឦសររ សរមាស់ឦក់ 
ជាស្ថធាឥណ្ៈ។ មាច ស់ភារ ុ៊ឞមាប ក់ៗ វវួឦខុ្ស 
ររូឧចំហពាះសំណុ្ឦរកុឣ ុ៊ឞររឹឣដរចំឞួឞភារ ុ៊ឞ
ដដឦខ្លួឞមាឞកបុងរកុឣ ុ៊ឞស៉ុហណាត ះ។ 
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រកឣុ ុ៊ឞឣូឦឝឞ 
អ. limited company 

  រកុឣ ុ៊ឞវវួឦខុ្សររូឧមាឞករឣិរ សហងកីរហដ្ឋឤ 
ឦកខឞថិកៈឞិងជាឞីរិសុរគឦដ្ឋចហ់ដ្ឋឤដ កឡីមាច ស់
ភារ ុ៊ឞ ហ ឤីមាច ស់ភារ ុ៊ឞវវួឦខុ្សររូឧររឹឣ 
ចំឞួឞភារ ុ៊ឞដដឦខ្លួឞបាឞវិញ។ រកុឣ ុ៊ឞ ហឞះ  
ររស់ ររងឞិងដឹកនាំហដ្ឋឤរកុឣរសឹកាអិបាឦ។ 
 

រកុឣ ុ៊ឞស កឣមសវិន ិ
អ. partnership 
បាឥ. société de personnes 

  រកុឣ ុ៊ឞវវួឦខុ្សររូឧោម ឞករឣិរ សហងកីរហ ងី 
ហដ្ឋឤកិចចសឞា ដដឦមាឞសុរគឦ២នាកហ់ ងីហៅ 
ឞិងជាឞីរិសុរគឦដដឦឣិឞដ្ឋចហ់ដ្ឋឤដ កឡីមាច ស់។ 
រកុឣ ុ៊ឞហឞះររសរ់រងហដ្ឋឤស កឣមសិវនិកឥវូហៅ
ទាងំអស់។ 
 

រកុឣ ុ៊ឞស កឣមសវិនវូិហៅ 
អ. general partnership 
បាឥ. société en nom 
      collectif (SNC) 

  រកុឣ ុ៊ឞស កឣមសិវនិឣួឤរសហអវដដឦហកីរហ ងី 
ឡីកិចចសឞាឥវាងសុរគឦ២ឬហរចីឞនាក ់ ដដឦដ្ឋកឥ់ឣួ 
ោប ឞូឧរវឡយសឣផរឋិ ចំហណ្ះដឹង ឬ សកឣមភាឡឥសស់ 
សុរគឦទាងំហនាះ ហដីឣផីរសកសពាណិ្ជជកិចចឥួឣកបុង 
ហោឦសំណ្ងឥករបាក់ចំហណ្ញ ហ ីឤសមាជិក 
ទាងំអស់ជាស កឣមសិវនិកឥវូហៅ។ 
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រកុឣ ុ៊ឞស កឣមសវិនមិាឞ 
ករឣិរ 
អ. limited partnership 
បាឥ. société en commandite 

  រកុឣ ុ៊ឞស កឣមសិវនិឣួឤរសហអវដដឦហកីរហ ងី 
ឡីកិចចសឞាឥវាងស កឣមសិវនិកឥវូហៅមាប កឬ់ហរចីឞ
នាក់ ដដឦមាឞសុរគឦមាប ក់ររូឧបាឞអឞុញ្ជដ រឱ្យ 
ររសរ់រងឞិងមាឞការឡវកិចចហៅកបុងរកុឣ ុ៊ឞជាឣួឤ
ស កឣមសិវនិកឥមាឞករឣិរមាប កឬ់ហរចីឞនាកហ់វៀរ 
ដដឦមាឞការឡវកិចចសង់ភារវុឞចូឦហៅកបុងរកុឣ ុ៊ឞ
ស កឣមសិវនិហនាះ។ 
 

រកឣុ ុ៊ឞឯកជឞវវឦួខុ្ស 
ររូឧមាឞករឣិរ (ឯ.ក) 
អ. private limited 
    company (Co., Ltd) 
បាឥ. société à 
     responsabilité limitée 
    (SARL) 

  រកុឣ ុ៊ឞឣូឦឝឞឣួឤរសហអវដដឦសហងកីរហ ងីឞិង 
ចុះសញ្ជ ីតាឣចាស់ មាឞសមាជិកភារ ុ៊ឞចាស់ឡី 
២នាកឥ់ ូរដឦ់៣០នាក ់ ហ ឤីសមាជិកមាប ក់ៗ  
វវួឦខុ្សររូឧចំហពាះសំណុ្ឦរកុឣ ុ៊ឞររឹឣដរ 
ចំឞួឞភារ ុ៊ឞដដឦខ្លួឞបាឞដ្ឋក់ហដីឣវុឞកបុង 
រកុឣ ុ៊ឞស៉ុហណាត ះ ឞិង ឣិឞអាចឦកភ់ារ ុ៊ឞជា 
ស្ថធាឥណ្ៈបាឞ។ 
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ខិ្រថសណ្ត 
អ. notice-leaf 
បាឥ. tract (m.) 

  សណ្តរកដ្ឋសហបាះឡុឣពហ ងីហដីឣផហីសឡវហាឤដំណឹ្ង 
ឱ្យរសជាជឞអឞុឧរថតាឣ ហរចីឞបាចឡីឤឞថហហាះ ឬ 
ហបាះឡុឣពហដ្ឋឤរកុឣរសឆាងំ ហរចីឞបាចហៅហឡឦឤស។់ 
ខិ្រថសណ្តហរចីឞមាឞវំ រំសដ ឦសឞលឹកហសៀឧហៅ
សឥហសឥ។ 
 

ខ្ច ី
អ. borrow 
បាឥ. emprunter (v.) 
 

  ឤកឥសស់ឥសឥឬរបាកឡី់ហរឣកហរសីរបាស់ ហ ឤីសង 
ហៅឧញិ។ 

ដខ្សចងាវ ករ់នឣល 
អ. value chain 

  ដំហណី្ឥកាឥឬហស៊ឥនីឞសកឣមភាឡដដឦររូឧបាឞ
ហរសីរបាស់សរមាស់សហងកីរ ឞិងសដឞទឣរនឣលហៅហឦី 
កាឥហឦិរ ឬ កាឥដកនចបហឦិរហឦហៅររសដំ់ណាក់ 
កាឦនឞដខ្សចងាវ កហ់ឦិរកឣមទាងំឣូឦ។  
ឧ. ហដីឣផមីាឞហរសៀសហឦីនដរូរសកួររសដជង រកុឣ ុ៊ឞ 
ឣួឤររូឧសិកាឱ្យចាស់អំឡីដខ្សចងាវ ក់រនឣលនឞ 
ហឦិរហឦឥសស់ខ្លួឞ។ 
 

ខ 
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ដខ្សចងាវ កហ់ឦរិកឣម 
អ. production chain 
បាឥ. chaîne  de 
      production  

  ដំណាកន់ានាដដឦររូឧកាឥសរមាសសំ់ដសលងឧរទុធារុ
ហដីឣហៅជាហឦិរហឦពាក់កណាថ ឦសហរឣច ឬ 
ហឦិរហឦសហរឣចសរមាសអ់បកហរសីរបាស់។ 
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រណ្ឞី 
អ. account 
បាឥ. compte (m.) 

  សញ្ជ ី ឬ តារាងកររ់តារបាកចំ់ណូ្ឦ ចំណាឤ ឞិង 
រវឡយ។  
ឧ. ឣន្តឞថីរាជកាឥររូឧហសីករណ្ឞីសរមាស់ករ់រតា 
ហសៀឧរសឥឥ៍សស់ខ្លួឞហៅកបុងឝនាោឥពាណិ្ជជ ឬ ស្ថទ សឞ័ 
 ឥិញ្ដឧរទុណាឣួឤ។ 
 

រណ្ហឞឤយ 
អ. accounting 
បាឥ. comptabilité (f.) 

  កាឥករ់រតាជារសឡ័ឞនឞិងររស់រជុងហរជាឤអំឡី 
រសរិសរថិកាឥ ិឥញ្ដឧរទុ ឥសស់រកុឣ ុ៊ឞ អងគភាឡ ឬ 
ស្ថទ សឞ័ណាឣួឤ។ 
 

រណ្ហឞឤយកឥ 
អ. accountant 
បាឥ. comptable (n.) 

  សុរគឦដដឦមាឞរុណ្ឧុឌណកិបុងកាឥករ់រតាឞិងកាឥ 
ឥកាសញ្ជ ីចំណូ្ឦ ចំណាឤ កាឥហឥៀសចំឥបាឤកាឥណ៍្ 
 ឥិញ្ដឧរទុសរមាសស់ឧឞកឣមឞិងឧភិាររណ្ឞី ឞិងកាឥ 
ហថឦ់ ហោសឦ់ហឦីសញ្ដរថិឡឞននានា ឞិងឱ្កាស 
ឧឞិិហោរ។ 
 

គ 
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រណ្ហឞឤយភាឡ 
អ. accountability 
បាឥ. responsabilité (f.) 

  ភាឡអាចវវួឦខុ្សររូឧបាឞ ភាឡអាចរណ្នាបាឞ 
ឬភាឡអាចឡឞយឦ់បាឞ។  កបុ ងឞ័ឤវូលាឤ 
«រណ្ហឞឤយភាឡ»រឺជាវសសនាទាឞឣួឤនឞរកឣ
សីឦឝឣឞិ៌ងអអិបាឦកិចច(ethic and governance) 
ដដឦមាឞអរទឞ័ឤវូឦំវូលាឤ ឞិង អាចររូឧបាឞ 
ហរហរសីទាងំហៅកបុងឧសិ័ឤស្ថធាឥណ្:  ឧសិ័ឤឯកជឞ 
ឞិងសងគឣសុីឧឦិ។ កបុងឞឤ័ហឞះ«រណ្ហឞឤយភាឡ» 
រឺសំហៅហៅហឦីកាឥវវួឦស្ថគ ឦ់ឞិងកាឥវវួឦខុ្ស
ររូ ឧចំ ហពាះសកឣមភាឡ  កាឥសហរឣចចិរថ  ឞិង  
ហោឦឞហោបាឤ ដដឦបាឞអឞុឧរថហៅកបុងរួនាវី 
ភាឥកិចច  ឞិងដដឞសឣរទកិចចឥសស់ខ្លួឞ។ 
 

ោពំាឥឞិឤឣ 
អ. protectionism 
បាឥ. protectionnisme (m.) 

  សកឣមភាឡ ឬ ហោឦឞហោបាឤឥសស់ឥដ្ឋឌ អិបាឦ 
ចំហពាះពាណិ្ជជកឣមអឞថឥជារិកបុងហោឦសំណ្ងជួឤ
ហរជាឣដរជងហឦិរហឦ ឬ ហសវាកបុងរសុក មាឞជាឤវិ៍ 
កាឥករឣិរឬកាឥឥរឹរផរឹកាឥនាចូំឦ កាឥដ្ឋកឡ់ឞនហៅ 
ហឦីហឦិរហឦនាចូំឦ កាឥកំណ្រកូ់តា ឧធិាឞកាឥ  
ឥដឌបាឦ កាឥឧសរទឣភឝឞ៘  
ឧ. រសហវសកំឡុងអអិឧឌណហៅដរជួសរសវះឞឹងសញ្ជា  
រសឈឣកបុងកាឥនាហំចញកសិហឦហៅរសហវសអអិឧឌណ  
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ដដឦអឞុឧរថហោឦឞហោបាឤោពំាឥឞិឤឣតាឣឥឤៈ 
កាឥកំណ្រអ់រតាឡឞនខ្ពស់ហឦីកាឥនាចូំឦកសិហឦ។ 
 

ររឹះស្ថទ ឞឣីរកូ ឥិញ្ដឧរទុ 
អ. microfinance 
     institution 
បាឥ. institution de 
      microfinance 

  ររឹះស្ថទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុឬស្ថទ សឞ័ ឥិញ្ដឧរទុឯកជឞមាឞ 
ឯកហវសកបុងកាឥហថឦ់របាក់កឣចីខាប ររូចសរមាស់ 
រកុឣឬសុរគឦមាឞចំណូ្ឦទាស ឞិងស រោស 
ឝុឞរូច ហ ឤីមាឞហដីឣវុឞអសផសឥមារឣកឦហ់ៅ 
ឝនាោឥជារិរិចជាងរបាករ់ឣកឦ់ឥសស់ឝនាោឥ 
ពាណិ្ជជ។ 
 

ររឹះស្ថទ ឞឣីរកូ ឥិញ្ដឧរទុ 
វវួឦរបាកស់ហញ្ដ ី
អ. microfinance deposit 
    taking institution 

  ររឹះស្ថទ ឞឣីរកូ ឥិញ្ដឧរទុដដឦវវួឦកាឥអឞុញ្ជដ រឡី 
ឝនាោឥកណាថ ឦឱ្យហថឦ់ហសវាវវួឦរបាកស់ហញ្ដី។ 

ររឹះស្ថទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុ/ 
ស្ថទ សឞ័  ឥិញ្ដឧរទុ 
អ. financial institutions 
បាឥ. institution financière 
      /établissement 
      financier  
 

  ស្ថទ សឞ័ស្ថធាឥណ្ៈឬឯកជឞ ដដឦមាឞរុណ្ឧុឌណ ិ
ររស់រោឞ់ហដីឣផីហថឦ់ហសវា ិឥញ្ដឧរទុដឦ់អរិលិជឞ 
ដូចជា ហសវារបាកក់ឣចី ហសវារបាកស់ហញ្ដី ហសវាជួញ 
ដូឥឣូឦសររ ហសវាធានារ៉ាសឥ់ង ហសវាឥសសសឞថិសុខ្ 
សងគឣ ហសវាឧឞិិហោរជាហដីឣ។ 
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ររឹះស្ថទ ឞឥណ្ទាឞជឞសវ 
អ. rural credit institution 

  ររឹះស្ថទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុមាឞឯកហវសកបុងកាឥហថឦ់របាក ់
កឣចីខាប ររូចហៅជឞសវ ហ ឤីមាឞហដីឣវុឞអសផសឥមា 
រឣកឦ់ហៅឝនាោឥជារិរិចជាងរបាករ់ឣកឦ់ឥសស់
ររឹះស្ថទ ឞឣីរកូ ឥិញ្ដឧរទុ។ 
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ចងកាឥ 
អ. borrow/lend (at interest) 
បាឥ. emprunter/prêter 
    (avec intérêt) 
 

  ឱ្យខ្ចីរបាក់ឬខ្ចីរបាក់ហដ្ឋឤមាឞកាឥរបាកហ់ៅតាឣកាឥ 
រឡឣហរឡៀងោប ឥវាងអបកឱ្យខ្ចីឞិងអបកខ្ចី។ 

ចឦឞកាឥ 
អ. momentum 

  ឞិនាប កាឥហកីឞហ ងី ឬ លឤចុះជាសឞថសនាធ សឞូ់ឧនលល ឬ 
សឥមិាណ្នឞឣូឦសររឬវំឞិញដដឦររូឧបាឞជួញដូឥ 
កបុងឥឤៈហឡឦឣួឤ។  
ឧ. កំហណី្ឞហសដឌកិចចកឣពុជាឞឹងសឞថមាឞចឦឞកាឥ 
កបុងឥងវង៧់%ចាសឡី់ឆាប ២ំ០១៥រហៅ ខ្ណ្ៈហឡឦ 
ដដឦកឣពុជាហៅឥកាបាឞឞូឧសទិឥភាឡឞហោបាឤ 
ឞិងសឞថអឞុឧរថកាឥដកវរឣងសុ់ីជហរៅ។ 
 

ចីឥភាឡ 
អ. sustainability 
បាឥ. durabilité (f.) 

  ភាឡសឞថមាឞជាដរាសនឞដំហណី្ឥកាឥអវីឣួឤហដ្ឋឤ 
ឣិឞកំណ្រឥ់ឤៈហឡឦ។ ភាឡសឞថមាឞជាដរាសហឞះ 
ររូ ឧ ឥួឣសញ្ចូ ឦទាំងកាឥ ឥកាបាឞឞូ ឧស ឥសិ្ថទ ឞ  
ទាងំរុណ្ភាឡនឞជីឧភាឡឥស់ហៅឥសស់ឣឞុសស។  
ឧ. ហដីឣផធីានាកំហណី្ឞហសដឌកិចចរសកសហដ្ឋឤ ចីឥភាឡ 
ហោឦឞហោបាឤហសដឌកិចចររូឧហាឥភាជ ស់ជាឣួឤឞឹង 

ច 
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កាឥអអិឥកសសឥសិ្ថទ ឞ ឞិង កាឥររស់ររងឝឞធាឞ 
ឝឣមជារិ។ 
 

រចកដសងដចក 
អ. distribution channel 
បាឥ. chaîne de distribution 
      /canal de 
      distribution  
 

  ហលូឧដដឦវំឞិញឞិងហសវាររូឧបាឞដចកចាឤហដ្ឋឤ 
រិរចាសឡី់ហរកាឤកាឥហឦិរឥ ូរដឦ់កាឥហរសីរបាស់។ 
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ជឧភាឡ 
អ. dynamics 
បាឥ. dynamique (f.) 
 

  កមាល ងំជំឥុញឱ្យមាឞសឞធុះនឞកំហណី្ឞហសដឌកិចចដដឦ 
ឆលុះសញ្ជច ងំឡីកាឥដរសរសួឦឥឥោិសលវីហាឥ សកឣមភាឡ 
ឝុឥកិចច កាឥងាឥ ហឦិរកឣម កាឥឧឞិិហោរជាហដីឣ។ 

ជឧភាឡរសជាស្ថន្តសថ 
អ. demographic dynamics 
បាឥ. dynamique 
      démographique  
 

  ស្ថទ ឞភាឡរសជាស្ថន្តសថដដឦនាឱំ្យ ឬ ហឝវីឱ្យសកឣមភាឡ 
សងគឣ-ហសដឌកិចចមាឞកាឥឧឧិឌណ។ 

 

 

 

 

 

ជ 
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នដអឥូស 
អ. invisible hand 

  ហោឦកាឥណ៍្ហសដឌកិចចវីហាឥដដឦដំហណី្ឥកាឥហដ្ឋឤ 
រួអងគ ឬ ភាប ក់ងាឥជាហរចីឞឥឣួមាឞ អបកវិញ អបកឦក់ 
អបកហឦិរ៘ ហដ្ឋឤហសឥហីៅកបុងវីហាឥរសកួរ 
រសដជង ហដ្ឋឤដហែកហឦីអរទរសហោជឞផ៍្ទធ ឦ់ខ្លួឞ ឞិង 
ឡំុមាឞអឞថរារឣឞឥ៍សស់ឥដឌ។  
ឧ. ហរកាឤឡីឡិអឡហលាកជួសរសវះឞូឧឧសិមាព ឝ 
ហសដឌកិចចឝៃឞឝ់ៃឥនាវសឧរសឥវី៍៣នឞសរឧរសឥវី៍២០
រសហវសនានាហឦីឡិអឡហលាកបាឞឈសរ់សកាឞឤ់ក
ហសដឌកិចចដសសនដអឥូស ហដ្ឋឤឥដឌចាសហ់ហថីឣអឞថរារឣឞ៍ 
កបុ ងហសដឌកិចច តាឣឥឤៈកាឥដ្ឋក់ហចញឞូឧហោឦ 
ឞហោបាឤម៉ារកូហសដឌកិចច ឞិងសវសញ្ដរិថនានា។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដ 
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ឋានាឞុរកឣកឣម/ឋានាឞុរកឣ 
ឞីឤកឣម 
អ. hierarchization 
បាឥ. hiérarchisation (f.) 
 

  កាឥដសងដចកឬ  ហឥៀសចំតាឣឋានាឞុរកឣ។ 
កាឥដសងដចកឬកាឥហឥៀសចំជាឋានាឞុរកឣ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឋ 



23 

 

 

រមាល ភាឡ 
អ. transparency 
បាឥ. transparence (f.) 

  សឥោិកាសនឞកាឥហសីកវូលាឤដឦ់កាឥចូឦឥឣួ 
កាឥតាឣដ្ឋឞ កាឥឡិឞិរយ ឞិងកាឥហឋឦ់ហោសឦ់ 
ររស់រជុងហរជាឤក៏ដូចកាឥរសកួររសដជងហដ្ឋឤ 
សឣឝឣ ៌ ហដ្ឋឤឦកខណ្ៈហសមីភាឡឞិងឤុរថិឝឣ។៌ 
សឥោិកាសនឞកាឥរសកូររសដជងដដឦមាឞឦកខណ្ៈ
ហសមីភាឡឞិងឤុរថិឝឣ៌ អឞុញ្ជដ រឱ្យរួអងគទាំងអស់ 
មាឞឱ្កាសដូចោប ហដីឣផកីាឥចូឦឥឣួ រសសិឞហសីហរ 
មាឞសំណ្ងចូឦឥឣួ។  
ឧ. រមាល ភាឡនឞកាឥអឞុឧរថលឧកិាឃុ ំសងាក រ់ អឞុញ្ជដ រ 
ឱ្យរសជាឡឦឥដឌអាចចូឦឥួឣតាឣដ្ឋឞររួរឡិឞិរយ 
អំឡីដំហណី្ឥកាឥរហរមាងអអិឧឌណឞហ៍ៅតាឣឣូឦដ្ឋឌ ឞ 
ឥសស់ខ្លួឞ។ 
 

រណំាងដហបកឦក ់
អ. sale representative 
បាឥ. représentant des 
      ventes/représentant 
      commercial 
 

  អបកទាកវ់ងអរិលិជឞ ដដឦមាឞសឣរទភាឡឤឦ់ 
ឞូឧអវី ដដឦអបកវិញចង់បាឞឡឞយឦ់ឞីរិឧឝីិនឞកាឥ 
វិញ ឞិងធានាដឦ់ដំហណី្ឥកាឥឦក់ឱ្យបាឞឥឦូឞ។ 

ត 
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រំសឞហ់សដឌកិចចឡិហសស 
អ. special economic zone 
បាឥ. zone économique 
     spéciale  

  រំសឞដ់ដឦររសរ់រងហដ្ឋឤចាស ់ ឞិង សវសញ្ដរិថ 
ហដ្ឋឤដ កឡីរំសឞ់ដនវហវៀរ ហៅកបុងរសហវស 
ដរឣួឤ ជាឡិហសស ហដីឣផទីាកទ់ាញកាឥឧឞិិហោរ 
ផ្ទធ ឦ់ឡីសឥហវស។  
  ជាវូហៅ រកុឣ ុ៊ឞដដឦឧឞិិហោរហៅកបុងរំសឞ់ 
ហសដឌកិចចឡិហសស វវួឦបាឞកាឥហឦីកវឹកចិរថ 
ហហសងៗដូចជាកាឥហឦីកវឹកចិរថដហបកឡឞនដ្ឋឥ ឞិង 
ឡឞនរឤ។ 
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នលល 
អ. price 
បាឥ. prix (m.) 
 

  ចំឞួឞរបាកន់ឞរនឣលវំឞិញឬហសវាហចញឣកឡីកាឥ
ហដ្ឋះដូឥ។ 

នលលករឣិរ 
អ. fixed price 
បាឥ. prix fixe  
 

  នលលវំឞិញឬហសវាដដឦឣិឞអាចរនលលបាឞ។ 

នលលហដីឣ 
អ. cost 
បាឥ. coût (m.)/prix de 
       revient 
 

  ចំឞួឞរបាកចំ់ណាឤហដីឣផហីឦិរជាវំឞិញឬហសវា 
ដូចជាចំណាឤហៅហឦីឧរទុធារុហដីឣ ឣូឦឝឞ 
កមាល ងំឡឦកឣម ឞិងស ររិឞភាឡ។ 

នលលហាឥ 
អ. market price 
បាឥ. prix (m.) de marché 
 

  នលលវិញឬឦកជ់ាវូហៅនឞវំឞិញឬហសវាហៅហាឥ។ 

នលលបារ 
អ. price floor 

  នលលអសផសឥមាដដឦដ្ឋក់ហចញហដ្ឋឤស្ថទ ស័ឞ  
ស្ថធាឥណ្ៈហៅហឦីកាឥកំណ្រន់លលឦកវំ់ឞិញ ឬ ហសវា 
ហៅកបុងវីហាឥ។  
ឧ. រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦកឣពុជាធាល សប់ាឞកំណ្រន់លលបារ 

ថ 



26 

 

ចំហពាះហសវាវូឥរឣនារឣឞ ៍ ហដីឣផកីាឥពាឥកាឥឦក ់
សងខូចនលល។ 
 

នលលឡិតាឞ 
អ. price ceiling 

  នលល អ រិ ស ឥ មា ដដ ឦ ដ្ឋ ក់ ហច ញ ហដ្ឋ ឤ ស្ថទ ស័ឞ  
ស្ថធាឥណ្ៈហៅហឦីកាឥកំណ្រន់លលឦកវំ់ឞិញ ឬ ហសវា 
ហៅកបុងវីហាឥ។  
ឧ. ហឡឦមាឞវឹកជំឞឞ់ ឥដឌបាឞកំណ្រ់នលលឡិតាឞ 
ហៅហឦីនលលឦកអ់ងកឥ ហដីឣផហីចៀសវាងកាឥហឝវីឧហិចេវកឣម 
កបុងវីហាឥ។ 
 

នលលឦក ់
អ. selling price 
បាឥ. prix de vente  
 

  នលលវំឞិញឬហសវាដដឦដ្ឋកឦ់កហ់ៅហឦីវីហាឥ។ 

នលលឦកផ់្ទថ ច ់
អ. sale price 
បាឥ. prix soldé  
 

  នលលវំឞិញឬហសវាដដឦឦក់ហដ្ឋឤមាឞកាឥសញ្ចុ ះ
នលលឥួច។ 
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វសសឞឦ៍វនភាឡ 
អ. predictability 
បាឥ. prévisibilité (f.)/ 
       prédictibilité (f.) 
 

  ភាឡអាចប៉ាឞ់រសមាណ្វុកជាឣុឞឞូឧស្ថទ ឞភាឡ 
ហសដឌកិចចឞិង ឥិញ្ដឧរទុ។ 

ទាឤជជទាឞ 
អ. endowment 
បាឥ. dotation (f.) 

  ឞឤ័ ឥិញ្ដឧរទុ : ឣូឦឞិឝិ ឬ រវឡយសឣផរថិដដឦហថឦ់ 
ជាវុឞហៅស្ថទ សឞ័ សុរគឦ ឬ រកុឣ សរមាសហ់ោឦហៅ 
ជាកល់ាកអ់វីឣួឤ។  
ឧ. រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦកឣពុជាបាឞហថឦ់ទាឤជជទាឞហៅ 
ឝនាោឥអអិឧឌណឞជ៍ឞសវហដីឣផជំីឥុញហឦិរកឣមរសូឧ 
ឞិងកាឥនាហំចញអងកឥហៅហរៅរសហវស។ 
ឞឤ័ហសដឌកិចច : ឝឞធាឞ ឬ កតាថ ហឦិរកឣមដដឦ 
រសហវសឣួឤមាឞសរមាសហ់រសីរបាស់ ឬ ហឦិរវំឞិញ 
ឞិងហសវាកឣម។  
ឧ. ឝឞធាឞឝឣមជារិរឺជាទាឤជជទាឞឥសស់កឣពុជា 
ដដឦចូឦឥឣួទាកទ់ាញឧឞិិហោរិឞកបុងឞិងហរៅរសុក 
ឱ្យឣកឧឞិិហោរហៅកបុងរសហវស។ 
 

ទ 
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វុឞចុះសញ្ជ ី 
អ. registered capital / 
    authorized capital 
បាឥ. capital enregistré  
 

  វុឞហលូ ឧកាឥដដឦរកុឣ ុ៊ឞមាឞហៅហឡឦចុះសញ្ជ ី  
ពាណិ្ជជកឣម។ 

រវឡយ 
អ. wealth 
បាឥ. richesse (f.) 
 

  រនឣលរវឡយសកឣមដដឦមាឞហរកាឤឡីដកហចញឞូឧ 
សំណុ្ឦដដឦជំពាកហ់រ។ 

រវឡយសកឣម 
អ. assets 
បាឥ. actifs (m. pl.) 

  របាក់ឞិងអវីៗហហសងហវៀរដដឦជាកឣមសិវនិឥសស់ 
ឥូសឧឞថសុរគឦឬឞីរិសុរគឦ ហ ីឤដដឦអាចវូទារ់ 
សំណុ្ឦ ហរសីរបាស់ វវួឦអរទរសហោជឞ ៍ឞិងសហងកីឞ 
របាកច់ំណូ្ឦបាឞ។ 
 

រវឡយសកឣមចឥឞថ 
អ. current assets 
បាឥ. actifs à court terme / 
      actifs courants 
 

  រវឡយសកឣមដដឦអាចសំដសលងជារបាក់បាឞកបុង 
ឥឤៈហឡឦឣួឤខួ្សហឦិរកឣមឬកបុងឥឤៈហឡឦឣិឞ
ហឦីសឡីឣួឤឆាប ។ំ 

រវឡយសកឣមឥូសី 
អ. tangible assets 
បាឥ. actifs corporels/     
      actif tangible 
 

  រវឡយសកឣមដដឦមាឞឥូស ឥឣួមាឞរវឡយសកឣមចឥឞថ 
ឞិងរវឡយសកឣមអចឦ័រ។ 
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រវឡយសកឣមអចឦរ័ 
អ. fixed assets 
បាឥ. immobilisations/ 
     actifs immobilisés 
 

  រវឡយសកឣមដដឦអាចសំដសលងជារបាក់បាឞកបុង 
ឥឤៈហឡឦហរចីឞខួ្សហឦិរកឣមឬកបុងឥឤៈហឡឦហឦីស 
ឡីឣួឤឆាប ។ំ 

រវឡយសកឣមអឥូសី 
អ. intangible assets 
បាឥ. actif incorporel/actif 
    intangible 

  រវឡយសកឣមដដឦឣិឞមាឞឥូស ដូចជាកឣមសិវនិសញ្ជដ  
រសកាសឞីឤសរររកកកឣម ពាណិ្ជជសញ្ជដ  សិវនិអបក- 
ឞិឡឞន ឞិងសិវនិរសហាករ់សដ ឦ ឧឝីិស្ថន្តសថឝុឥកិចច 
ជាហដីឣ។ 
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ឝនាោឥ 
អ. bank 
បាឥ. banque (f.) 

  ររឹះស្ថទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុដដឦមាឞឞីរិសឣផទាឡិហសស 
កបុងកាឥហឥសីឤករសរិសរថិកាឥដូចខាងហរកាឣហឞះជា
ឣុខ្ឥសឥ៖  
- កាឥហថឦ់ឥណ្ទាឞររសរ់សហអវចំហពាះស្ថធាឥណ្- 
ជឞហដ្ឋឤមាឞកនរឣ រាស់សញ្ចូ ឦទាងំឥណ្ទាឞ 
អរិសឞាឞិងកាឥសឞាតាឣ រទហឦខា  
- កាឥវវួឦរបាក់សហញ្ដី ឣិឞមាឞឣុខ្សញ្ជដ ហរសីឡី 
ស្ថធាឥណ្ជឞ  
- រសរឡឹរថិកឣមឞិងកាឥដ្ឋកឱ់្យអរិលិជឞហរសីរបាស់ឞូឧ 
ឣហឝាបាឤវូទារជ់ាឥូសិឤឧរទុឬជាឥូសិឤសណ្ត។ 
 

ឝនាោឥកណាថ ឦ 
អ. central bank 
បាឥ. banque centrale  

  ឝនាោឥស្ថធាឥណ្ៈដដឦមាឞសឣរទកិចចផ្ទថ ចឣុ់ខ្
ហឦី៖  
- កាឥកំណ្រ់ហោឦឞហោបាឤឥូសិឤឧរទុ ឞិងកាឥ 
ររសរ់រងចំឞួឞឥណ្ទាឞសឥុស  
- កាឥររសរ់រងឞិងកាឥររួរឡិឞិរយររឹះស្ថទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុ  
តាឣឥឤៈកាឥហចញរសកាសសវសញ្ជជ ឞិងហសចកថី  
ដណ្នាហំហសងៗ។ 
 

ធ 
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ឝនាោឥពាណិ្ជជ 
អ. commercial bank 
បាឥ. banque commerciale 
      
 

  ឝនាោឥឯកជឞដដឦវវួឦបាឞអាជាញ សណ្តឡី 
ឝនាោឥកណាថ ឦ ហដីឣផីហឝវីរសរិសរថិកាឥដសវងឥក 
របាកច់ំហណ្ញ។ 

ឝនាោឥឯកហវស 
អ. specialized bank 
បាឥ. banque spécialisée 
       
 

  ឝនាោឥដដឦអឞុឧរថដររសរិសរថិកាឥឣួឤតាឣជំនាញ
ជាក់លាក់កបុងចំហណាឣរសរិសរថិកាឥទាំងសីឥសស់ 
ឝនាោឥ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

នាឤកដហបកឦក ់
អ. sale director 
បាឥ. directeur de vente 

  អបកររស់ររងមាប ក់កបុ ងចំហណាឣអបកររស់ររង  
ទាងំឡាឤដដឦវវួឦសឞធុកហឥៀសចំឤុវនស្ថន្តសថឦក ់
ឞិងវវួឦខុ្សររូឧចំហពាះដំហណី្ឥកាឥឦកក់បុងអងគភាឡ
អាជីឧកឣម។ 
 

ឞិកឣមភាឡ 
អ. unemployment 
បាឥ. chômage (m.) 

  ភាឡោម ឞកាឥងាឥហឝវីហកីរហ ងីកបុងស្ថទ ឞភាឡដដឦ 
ឣឞុសសមាប កដ់ឦ់ឤឤុហឝវីកាឥ មាឞសឣរទភាឡ ឞិង 
មាឞសំណ្ងហឝវីកាឥ បាឞខិ្រខំ្ដសវងឥកកាឥងាឥហឝវី ស៉ុដឞថ 
ឡំុឤចឥកកាឥងាឥបាឞ។  
ឧ. សចចុសផឞបហឞះ ឞិកឣមភាឡហៅកឣពុជាបាឞលឤចុះ 
រួឥឱ្យករស់មាគ ឦ ់ ខ្ណ្ៈហឡឦដដឦមាឞរកុឣ ុ៊ឞ 
ឧឞិិហោរបាឞសហងកីរកាឥងាឥជាហរចីឞ។ 
 

ឞិឣិរថសញ្ជដ  
អ. logo 
បាឥ. logo (m.) 
 

  ឥូសឥចនាកាចក់ផូឥ(មាឞឬោម ឞអកសឥ)សរមាសជ់ា 
ឞិឣិរថឥូសនឞស្ថទ សឞ័ អងគកាឥ ឬ រកុឣ ុ៊ឞណាឣួឤ។ 

ឞិឥឞថឥភាឡ 
អ. continuity 
បាឥ. continuité (f.) 

  ភាឡដដឦឤចហកីរមាឞជាសឞថសនាធ សឥ់រដ្ឋច ់ ឬ 
ឦវនភាឡនឞកាឥហរសីរបាស់ជាសឞថសនាធ សឥ់រដ្ឋចន់ឞ
ឝឞធាឞហសដឌកិចចឬ ឥិញ្ដឧរទុ ហដ្ឋឤឡំុរិរសញ្ចូ ឦ 
កាឥឥកាបាឞ ឬ កាឥឡរងីកបាឞឞូឧរុណ្ភាឡ ឞិង 

ន 
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ឧឌណឞភាឡ។ 
ឧ. កាឥសងាូឥកាកសំណ្ឦ់ឡីហរាងចរកចូឦហៅកបុង 
សធឹងហឝវីឱ្យបារឞិ់ឥឞថឥភាឡសរមាសក់ាឥហរសីរបាស់វឹក 
ឞិងឥសឥហឞស្ថវ។ 
 

ឞីរិសឣផទា 
អ. rehabilitation 
បាឥ. réhabilitation (f.) 

  កាឥស្ថថ ឥ កាឥកស្ថង ឬកាឥដកឦឣែឱ្យមាឞភាឡរសរករី 
ហ ងីឧញិឞូឧរកុឣ ុ៊ឞ ស្ថទ សឞ័ ឬ ហ ដ្ឋឌ ឥចនាសឣពឞ័ន 
សងគឣ ហសដឌកិចច ដដឦហខ្ធចខាធ ំខូ្ចខារ។  
ឧ. ជំឞួឤអអិឧឌណឞ៍នានាបាឞឥួឣចំដណ្កោ៉ង 
សំខាឞក់បុងកាឥស្ថថ ឥឞីរិសឣផទាហសដឌកិចចកឣពុជា 
ហ ងីឧញិ។ 
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សញ្ជច  ំ
អ. pawn 
បាឥ. mettre en gage 
 

  ដ្ឋករ់វឡយជាលបូឥសរមាសធ់ានាឤករបាកក់ឣចី។ 

សដ្ឋ 
អ. banderol, streamer 
បាឥ. banderole (f.) 

  ផ្ទធ ំងសំឡរ់ ដដឦហរសឥហសឥអកសឥជាពាកយ  
សុភាសិរ ពាកយហស្ថល ក ឬ ពាកយអវីហហសងៗសរមាស់ 
កាឞដ់ ជាកផួឞ ឬ ចងសឞនឹងវវឹងហលូឧ : ហឝវសីដ្ឋ 
កាឞ់សដ្ឋ  ឤកសដ្ឋ ហៅចងសឞនឹ ង ហឦីហលូ ឧ។  
(ឧចនាឞុរកឣសហឣថច ជួឞ ណារ)។ 
 

សដិហឥណា 
អ. disinflation 
បាឥ. désinflation (f.) 
 

  កាឥធាល កចុ់ះនឞអរតាអរិហឥណា។ 

សណ្តឝនាោឥ 
អ. bank draft 
បាឥ. traite bancaire/lettre 
      de change bancaire 

  ឧសកឥណ៍្វូទារឣួ់ឤរសហអវ ដដឦឝនាោឥពាណិ្ជជ 
ហចញឱ្យអរិលិជឞ ហដីឣផឱី្យអបកកាឞស់ណ្តហនាះអាច 
ដករបាក់កបុងចំឞួឞជាក់លាក់ឣួឤឡីរណ្ឞីឥសស់ 
ឝនាោឥហនាះ ដដឦមាឞហៅឝនាោឥអឞថឥកាឥ  ី      
ឬឝនាោឥហហសងហៅឯហរៅរសហវស។  ជាវូហៅ 
សណ្តឝនាោឥររូឧបាឞហរហរសីជាឧសកឥណ៍្សុឧរទភិាឡ 
ឣួឤហដីឣផវូីទាររ់បាកហ់ៅហរៅរសហវស។ 

ប 
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សណ្តសងរ់បាកឣុ់ឞ/ការសង់
របាកឣុ់ឞ 
អ. prepaid card 
បាឥ. carte prépayée 
 

  សណ្តឣួឤរសហអវដដឦហរហរសីសរមាសវូ់ទារន់លលវំឞិញ 
ឬហសវាជាកល់ាកជំ់ឞួសកាឥវូទារជ់ារបាក់ ហរកាឤឡី 
ហរសញ្ចូ ឦរបាកជ់ាឣុឞកបុងរណ្ឞី។ 

សណ្តរសកាស 
អ. leaflet  
បាឥ. dépliant (m.)/  
       prospectus (m.) 

  សឥោិឤសណ្តជារកដ្ឋសឬសឞលឹកហឝវីអំឡីឧរទុធារុ
ហហសងៗដដឦបាឞហបាះឡុឣព ឞិងឥចនាហ ីងឣួឤ ឬ 
ហរចីឞវំឡ័ឥសរ់ជាឡីឥសីហបរ់ (ជាឡិហសសdépliant) 
សរមាសដ់ចកជូឞហដ្ឋឤឣិឞរិរនលលហដីឣផហីថឦ់ឡរ័ម៌ាឞ
អំឡីអវីឣួឤ។ 
 

សណ្តឥណ្ទាឞ 
អ. credit card 
បាឥ. carte de crédit 

  សណ្តហរសីសរមាសវូ់ទារន់លលវំឞិញឬហសវាតាឣចំឞួឞ 
របាកដ់ដឦឝនាោឥបាឞកំណ្រ ់ ហ ឤីវូទារឱ់្យហៅ 
ឝនាោឥឧញិហៅហឡឦហរកាឤ។ 
 

សណ្តឥណ្ឡឞន 
អ. debit card 
បាឥ. carte de débit 

  សណ្តហរសីសរមាសវូ់ទារន់លលវំឞិញឬហសវាតាឣចំឞួឞ 
របាកដ់ដឦមាឞហៅកបុងរណ្ឞីឥសស់មាច ស់សណ្ត។ 

សណ្តហអឝីអឹឣ/ការហអឝីអឹឣ 
អ. ATM card 
បាឥ. carte GAB 

  សណ្តដដឦអរិលិជឞហរសីជាឣួឤម៉ាសុីឞហអឝីអឹឣ/ 
ម៉ាសុីឞរសរិសរថិកាឥឝនាោឥសវ័ឤរសឧរថសរមាសហ់ឝវី
រសរិសរថិកាឥជាឣួឤឝនាោឥតាឣរសឡឞ័នហអ ចិររូឞិក។ 
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សណាថ ក ់
 
 

  ហថឦ់របាកឬ់វំឞិញឞិងវវួឦរបាកឬ់វំឞិញ ដដឦ 
ហរកាឤឣកអបកវវួឦរបាកឬ់វំឞិញហនាះររូឧសង 
តាឣចំឞួឞឞិងហឡឦកំណ្រត់ាឣកាឥរឡឣហរឡៀង។ 
 

សឥកិាឥណ៍្ 
អ. context  
បាឥ. contexte (m.) 

  កាឥណ៍្ទាំងឡាឤដដឦហកីរឣុឞឞិងហរកាឤ  
រឡឹរថិកាឥណ៍្ឣួឤ។ 
  ពាកយហឞះហរសីខុ្សឡីសឥសិវដដឦសំហៅដឦ់ខ្លឹឣស្ថឥ 
ណាឣួឤដដឦររូឧហឦីកហ ងីឞូឧឡីឣុខ្ឬឡីហរកាឤ
ហសចកឋីឣួឤ។ 
  កបុងឞឤ័ហសដឌកិចច«សឥកិាឥណ៍្»ហរសីសំហៅសងាា ញ 
កាឥណ៍្ណាឣួឤដដឦហកីរហ ងីហៅជំុឧញិរឡឹរថិកាឥណ៍្ 
ឣួឤ។  
ឧ.  កបុ ងស្ថម ឥ រី ហឞះ  កឣម ឧ ឝីិឞ ហោបាឤឥសស់  
រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦកឣពុជាសរមាស់ឞីរិកាឦវី៤នឞឥដឌ 
សភាររូឧបាឞហឥៀសចំហ ងីហៅហឦីឣូឦដ្ឋឌ ឞសំខាឞ់ៗ  
ដូចរហៅ៖ 
កាឥវាឤរនឣលដកឡិហស្ថឝឞ៍ហឦីកាឥអឞុឧរថហៅកបុង 
ឞីរិកាឦវី៣កឞលងឣក  ឞិង កាឥវាឤរនឣល ហឦី  
សឥកិាឥណ៍្ ឞិង សញ្ជា រសឈឣទាងំឡាឤទាងំកបុង 
ករឣិរជារិ ទាងំកបុងករឣិរអឞថឥជារិ ទាងំកបុងហឡឦ 
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សចចុសផឞប ទាងំកបុងឥឤៈហឡឦឣឝយឣ(ខាងឣុខ្)។ 
ហដ្ឋឤដ ក«សឥសិវ»ហរសីហោងហៅតាឣហសចកឋី
ណាឣួឤ។  
ឧ. តាឣឥឤៈឥហសៀសវាឥៈនឞអងគសឞបិសីវរកសួង 
ឧសា កឣមដឥ ឞិ៉ងថាឣឡឦឞឹងហឝវីសវសងាា ញ 
អំឡីសឥសិវ ឞិងស្ថទ ឞភាឡឧសិ័ឤដឥហ៉ៅកឣពុជាជូឞ 
អងគសឞបិសីវទាងំឣូឦឱ្យកាឞ់ដររជាសចាស់ដលឣ
ហវៀរអំឡីចាស ់ ឦិខិ្រសវដ្ឋឌ ឞ ឞិងស្ថទ ឞភាឡនឞ 
កាឥររសរ់រងឞិងកាឥអអិឧឌណដឥហ៉ៅកឣពុជា។ 
 

សឥោិសឞបកឣម 
អ. inclusiveness 
បាឥ. inclusion (f.) 

  ឧធិាឞកាឥ ឬ ហោឦឞហោបាឤដដឦរាសស់ញ្ចូ ឦ ឬ 
ហថឦ់ឦវនភាឡដឦ់អបកពាក់ឡ័ឞនទាំងអស់ហដីឣផី 
វវួឦបាឞអរទរសហោជឞហ៍សដឌកិចចឡីដំហណី្ឥកាឥនឞ
កាឥអឞុឧរថ រហរមាងកឣមឧឝីិ ឬ ហោឦឞហោបាឤ។  
ឧ. កាឥសងកឦកខណ្ៈឱ្យជឞឡិកាឥមាឞកាឥងាឥហឝវីជា 
សឥោិសឞបកឣមនឞដំហណី្ឥកាឥអអិឧឌណសងគឣ ហសដឌកិចច។ 
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សឥោិសឞបកឣម ឥិញ្ដឧរទុ 
អ. financial inclusiveness 
បាឥ. inclusion financière 
       

  ហសវាកឣម ឥិញ្ដឧរទុដដឦររូឧបាឞហររិររូឥដឦ់រកុឣ
ភាររិច ឞិងរកុឣងាឤឥងហរោះ បាឞវវួឦចំដណ្ក 
ហឦ ឬជាឧធិាឞកាឥ ឬហោឦឞហោបាឤ ដដឦរាស ់
សញ្ចូ ឦ ឬ ហថឦ់ឦវនភាឡដឦ់អបកពាកឡ់ឞ័នទាងំអស់ 
ហដីឣផវីវួឦបាឞអរទរសហោជឞ៍ ឥិញ្ដឧរទុឡីដំហណី្ឥ
កាឥនឞកាឥអឞុឧរថរហរមាង កឣមឧឝីិ ឬ ហោឦឞហោបាឤ។  
ឧ. កាឥឡរងីកឧសិ្ថឦភាឡនឞហសវាឣីរកូ ិឥញ្ដឧរទុ  
ដឦ់ជឞសវ ជាសឥោិសឞបកឣម ឥិញ្ដឧរទុ មាឞឦកខណ្ៈ 
កាឞដ់រវូឦំវូលាឤ។ 
 

សឥោិសកាសឧឞិិហោរ 
អ. investment climate 

  ឦកខខ្ណ្ឍ ទាងំឡាឤដដឦមាឞឥវនិឡឦហឦីកាឥ 
សហរឣចចិរថឥសស់ឧឞិិហោរិឞ។ ឦកខខ្ណ្ឍ ទាងំហនាះ 
មាឞដូចជា សឞថិភាឡ សឞថិសុខ្ សទិឥភាឡម៉ារកូហសដឌកិចច 
ឧរកិដឌកឣម  អសទិ ឥភាឡឞហោបាឤ ភាឡរកីរក 
កមាល ងំឡឦកឣម ហ ដ្ឋឌ ឥចនាសឣពឞ័ន ោរំវរសឡឞ័នឤុរថិឝឣ៌ 
ចាស ់សវសញ្ដរិថជាហដីឣ។  
ឧ. កាឥឥកាបាឞឞូឧសឞថិភាឡ សទិឥភាឡឞហោបាឤ 
ឞិងហសដឌ កិចច  ឞិងកាឥ ហឝវី ឱ្យ រស ហសី ឥ ហ ីងឞូ ឧ  
ហ ដ្ឋឌ ឥចនាសឣព័ឞនហលូ ឧ  ស្ថព ឞ ឞិង រសឡ័ឞនចាស់ 
បាឞហឝវីឱ្យសឥោិកាសឧឞិិហោរហៅកឣពុជាកាឞដ់រ
មាឞភាឡឦែរសហសីឥហ ីងកបុ ងកាឥទាក់ទាញ 
ឧឞិិហោរឡីសឥហវស។ 
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សឥសិ្ថទ ឞអឞុហរោះ 
អ. favorable environment 

  ឦកខណ្ៈ ឬ ឦកខខ្ណ្ឍ អំហណាឤហឦសរមាស់ 
ដំហណី្ឥកាឥឝុឥកិចច។  
ឧ. សទិឥភាឡឞហោបាឤឞិងសទិឥភាឡម៉ារកូហសដឌកិចច 
ជាសឥសិ្ថទ ឞអឞុហរោះសរមាស់កាឥរសកសឤជីឧកឣម
ហៅកឣពុជា។ 
 

សង៉ក់ារ 
អ. placard  
បាឥ. pancarte (m.) 

  ផ្ទល កហឝវីឡីហឈឬីរកដ្ឋសរកាស់។ឦ។ ដដឦហៅហឦី 
ហនាះមាឞសឥហសឥអកសឥសរមាសហ់ឦីកសងាា ញឡរ័៌មាឞ
ទាកវ់ងឞឹងអវីឣួឤ។ 
 

ប៉ាណូ្ 
អ. billboard/hoarding 
បាឥ. panneau (m.) 

  ផ្ទធ ងំរាសហសមី(ហឝវីឡីហឈ ី ហលា : ...) ដដឦហរហរសី 
សរមាសច់ាឥឬសឥហសឥឡីហឦ។ី 
ហរហរចីឞភាជ ស់ឬឡយួឥប៉ាណូ្ឞឹងជញ្ជជ ងំអោឥដដឦ 
មាឞឣឞុសសហចញចូឦហរចីឞឱ្យហរដឹងអំឡីអវីឣួឤ។ 
 

ស៉ូឦកំហណី្ឞហសដឌកិចច 
អ. economic growth pole 

  វីកដឞលងរសឣូឦហថុ ំសកឣមភាឡហសដឌកិចច ពាណិ្ជជកឣម 
សរមាសជំ់ឥុញកំហណី្ឞហសដឌកិចច។  
ឧ. កឣពុជាមាឞស៉ូឦកំហណី្ឞហសដឌកិចច៤កដឞលងរឺ 
រាជធាឞីអបំហឡញ ហខ្រថហសៀឣរាស ហខ្រថរឡះសី ឞុ 
ឞិងអូឣិភារឦស្ថឞ។ 
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សុឡវឦកខខ្ណ្ឍ  
អ. precondition 
បាឥ. condition préalable 

  ឦកខខ្ណ្ឍ ចាបំាច់ដដឦររូឧមាឞជាឣុឞ សរមាស់ 
ធានាដឦ់ដំហណី្ឥកាឥចាសហ់ហថីឣកាឥហកីឞហ ងី ឞិង 
កាឥឥកីឦូរលាស់នឞហសដឌ កិចច ឞិង ិឥញ្ដ ឧរទុ ។  
  សុឡវឦកខខ្ណ្ឍ ហឞះ មាឞសឞថិភាឡ សទិ ឥភាឡ 
ឞហោបាឤ សទិឥភាឡម៉ារកូហសដឌកិចច សទិឥភាឡ 
សងគឣ៘  
ឧ. សឞថិភាឡឞិងសទិឥភាឡឞហោបាឤ ជាសុឡវឦកខខ្ណ្ឍ  
សរមាសជំ់ឥុញកំហណី្ឞហសដឌកិចច។ 
 

សុហឥសកឣម 
អ. proactive 

  ដដឦហឝវីសកឣមភាឡជាឣុឞឬកាឥហររៀឣជាឣុឞ ហដីឣផ ី
សងាក ឥ សរឣុង កាឥពាឥ សហញ្ច ៀស ឬ វសវ់ឦ់ឞឹងហឦ 
ឧបិាកអឧជិជមាឞនឞឧសិរថិហសដឌកិចចឞិង ឥិញ្ដឧរទុ ឬ ហដីឣផ ី
ទាញឤកអរទរសហោជឞឡី៍ដំហណី្ឥឧឧិរថនឞហសដឌកិចច
ឞិង ឥិញ្ដឧរទុ។  
ឧ. កាឥដ្ឋកហ់ចញឞូឧ “ហោឦឞហោបាឤអអិឧឌណឞ៍ 
ឧសិ័ឤឧសា កឣមកឣពុជា ឆាប ២ំ០១៥-២០២៥” 
ជាសកឣមភាឡដដឦមាឞឦកខណ្ៈសុហឥសកឣម ហដីឣផ ី
ឥឣួចំដណ្កដឦ់កាឥឥកាកំហណី្ឞហសដឌកិចចខ្ពស់រសកស
ហដ្ឋឤចីឥភាឡ ឞិងសឥោិសឞប ខ្ណ្ៈហឡឦដដឦ 
ហសដឌកិចចហៅអាសុីកំឡុងឦូរលាស ់ ជាឡិហសសហៅ 
ហឡឦដដឦស រឣឞ៍ហសដឌកិចចអាស៊្ថឞឞឹងររូឧ 
ចាសហ់ហថីឣឡីឆាប ២ំ០១៦។ 
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សុឦ 
បាឥ. prêter/emprunter à  
      usure 

  ហថឦ់របាក់ឬហថឦ់វំឞិញឞិងវវួឦរបាក់ឬវំឞិញ
ហរៅរសឡ័ឞន ដដឦហរកាឤឣកកូឞសំណុ្ឦហនាះររូឧ 
សងរបាក់ឬ វំ ឞិញហនាះឣួឤជាឡីឥតាឣហឡឦ  
កំណ្រ ់ឞិង តាឣកាឥរឡឣហរឡៀង។ 
 

ហសឡាឝិកាឥ 
អ. cashier 
បាឥ. caissier (m.) 

  អបកវវួឦខុ្សររូឧរសរិសរថិកាឥវវួឦរបាក់ឞិង 
សហញ្ចញរបាកហ់ៅកបុងស្ថទ សឞ័ឥដឌ រកុឣ ុ៊ឞឯកជឞ 
ជាហដីឣ។ 
 

សណុំ្ឦ 
អ. debt 
បាឥ. dette (f.) 
 

  របាក ់វំឞិញ ហសវា ឬការឡវកិចចសឥុសដដឦអបកជំពាក់ 
ររូឧសងតាឣឦកខខ្ណ្ឍ នឞកិចចសឞា។ 

សណុំ្ឦស្ថធាឥណ្ៈ 
អ. public debt 
បាឥ. dette publique  

  សំណុ្ឦជាការឡវកិចចដដឦឥដ្ឋឌ អិបាឦឥសស់រសហវស 
ឣួឤររូឧវូទារ់សងហៅតាឣឦកខខ្ណ្ឍ ឞិងកាឦ- 
សឥហិចេវជាកល់ាក។់ សំណុ្ឦស្ថធាឥណ្ៈហកីរហ ងី 
ហដ្ឋឤស្ថឥឱ្ឞភាឡ លឧកិាឥសស់ឥដ្ឋឌ អិបាឦ។ 
 

រសរិសរថកិឥដហបកឦក ់
អ. sale executive 
បាឥ. responsable de vente / 
      cadre commercial/ 
      cadre de vente 

  សុរគឦិករឞលឹះសរមាស់កាឥទាក់វងឥវាងអងគភាឡ 
អាជីឧកឣមឞិងអរិលិជឞហដីឣផីហឆលីឤរសសំណួ្ឥឞិង 
សំណូ្ឣឡឥ សងាា ញហឦិរហឦលមីៗ តាំងឡិឡ័ឥណ៍្ 
ឞិងហថួចហហថីឣរំឞិរលមីកបុងកាឥឦកហ់ឦិរហឦ។ 
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រសធាឞរកឣុដហបកឦក ់
អ. sale team leader 
បាឥ. chef d’équipe de 
       vente 

  អបកដឹកនារំកុឣអបកឦក់ ដដឦវវួឦភាឥកិចចផ្ទធ ឦ់ឡី 
រសធាឞដហបកឦក ់ ហដីឣផហីឝវីឱ្យសហរឣចបាឞហោឦហៅ 
កាឥឦក់រសចាំនលៃឞិងវវួឦបាឞកាឥហឡញចិរថឡី 
អរិលិជឞ។ 
 

រសធាឞដហបកឦក ់
អ. head of sales 
បាឥ. chef de vente 
 

  អបកវវួឦខុ្សររូឧដហបកឣួឤនឞកាឥឦក ់ ហ ឤីសទិរ 
ហៅហរកាឣអបកររសរ់រងដហបកឦក។់ 

រសហអវឧវិា 
អ. typology 
បាឥ. typologie (f.) 

  ឧវិាស្ថន្តសថនឞកាឥដសងដចកហៅតាឣរសហអវវូហៅ 
ហដីឣផីស រឣួឦដឦ់កាឥ ហឝវី ឧ ភិារ នឞរលភាឡ  
សមុរស្ថម ញ។ 
 

រសវាស ់
 
 

  ចូឦ ុ៊ឞឥកសុី ហដ្ឋឤភារីមាខ ងមាឞឥសស់រវឡយ 
ភារីមាខ ងហវៀរមាឞកមាល ងំឡឦកឣមឞិងឣហឝាបាឤ
ហហសងៗ វវួឦអឞុឧរថកាឥងាឥ ហ ឤីដសងដចកហឦ 
រសហោជឞត៍ាឣកាឥរឡឣហរឡៀង។ 
 

រសសវិនភាឡ 
អ. effectiveness 
បាឥ. efficacité (f.) 

  ករឣិរ ឬ សឣរទភាឡដដឦសហរឣចបាឞជាឦវនហឦ 
តាឣកាឥហរោងវុក ឬ តាឣហោឦសំណ្ងនឞកាឥ 
អអិឧឌណសងគឣហសដឌកិចច។  
ឧ. ឥដ្ឋឌ អិបាឦកឣពុជាអឞុឧរថលឧកិាហដ្ឋឤភាឡរសុង 
រស  របតាឣឥឤៈកាឥសហងកីឞរសសិវនភាឡនឞចំណាឤ
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ចឥឞថ ហដីឣផឥីកាឱ្ឞភាឡឱ្យសទិរហៅកបុងករឣិរដដឦ 
ឤចធានាសទិឥភាឡម៉ារកូហសដឌកិចចបាឞ។ 
 

របាក ់
អ. cash 
បាឥ. monnaie (f.) 
 

  ឥូសិឤឧរទុមាឞវរឣងឥ់ូសឧឞថជារកដ្ឋសឞិងកាស។ 

របារិហភារ 
អ. collateral 
បាឥ. collatéral (m.) 

  រវឡយសឣផរថិឬឧរទុមាឞរនឣលដដឦអបកខ្ចីរបាក់ដ្ឋក់ 
រឣកឦ់ជាកាឥធានា។  
ឧ. អរិលិជឞដដឦខ្ចីរបាក់ឡីឝនាោឥពាណិ្ជជហៅ 
កឣពុជាររូឧដ្ឋករ់ឣកឦ់អចឦឞឧរទុហឝវីជារបារិហភារ។ 
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ហឦរិហឦ 
អ. product 
បាឥ. produit (m.) 

  វំឞិញឬហសវាដដឦបាឞសហងកីរហ ងីហដីឣផសំីហឡញ 
ររឣូឧកាឥអរិលិជឞហដ្ឋឤអាចឥួឣសញ្ចូ ឦទាំង  
ឡរ័ម៌ាឞអំឡីធារុហស ំអរទរសហោជឞ ៍ឦកខណ្ៈឡិហសស 
ឥហសៀសហរសីរបាស់។ឦ។ 
 

ហឦរិហឦកបុងរសកុសឥុស    
  (ហ.ស.ស.)  
អ. gross domestic 
   product (GDP) 
បាឥ. produit intérieur brut 
   (PIB) 
 

  រនឣលសឥុសនឞវំឞិញឞិងហសវាដដឦបាឞហឦិរហដ្ឋឤ 
រសជាជឞកបុ ងរសហវសណាឣួឤកបុ ងឥឤៈហឡឦ  
ឣួឤឆាប ហំដ្ឋឤឣិឞរាសស់ញ្ចូ ឦរនឣលនឞរបាកចំ់ណូ្ឦ
បាឞឡីសឥហវសហវ។ 

ហឦរិហឦជារិសឥុស 
   (ហ.ជ.ស.) 
អ. gross national product 
    (GNP) 
បាឥ. produit national brut 
    (PNB) 
 
 

  រនឣលសឥុសនឞវំឞិញឞិងហសវាដដឦបាឞហឦិរហដ្ឋឤ 
រសជាជឞនឞរសហវសណាឣួឤកបុងឥឤៈហឡឦឣួឤឆាប ។ំ 

ផ 



45 

 

ដហឞកាឥអាជីឧកឣម/ 
ដហឞកាឥឝុឥកិចច 
អ. business plan 
បាឥ. projet commercial  

  ឯកស្ថឥជាលាឤឦកខណ៍្អកសឥឡិឡណ៌្នាអំឡីជំហាឞ 
ចាបំាចទ់ាំងំអស់ ហដីឣផចីាសហ់ហថីឣឞិងរសរិសរថិកាឥ 
អាជីឧកឣមឱ្យបាឞហជារជឤ័។ ចំណុ្ចសំខាឞ់ៗ នឞ 
ដហឞកាឥអាជីឧកឣមមាឞដូចជា ហោឦសំណ្ង 
ហោឦហៅ សកឣមភាឡ ឝឞធាឞឣឞុសស លឧកិាដដឦ 
ររូឧចំណាឤជាហដីឣ។ 
 

ផ្ទធ ងំ 
 
 

  សឞធះឝំ រសទាសឝ់ ំនហធ : ជញ្ជជ ងំឣួឤផ្ទធ ងំ។ 
(ឧចនាឞុរកឣសហឣថច ជួឞ ណារ)។ 

ផ្ទល ក 
បាឥ. plaque (f.) 

  សឞលឹកហឝវីអំឡីហលា ៈ ហឈ ីឬ ឥសស់ហហសងៗហវៀរ 
ដដឦមាឞឦកខណ្ៈឥងឹ សំដសរ៉ ហសថីង រូចជាងផ្ទធ ងំ 
ឞិង មាឞរាងហហសងៗ ស៉ុដឞថជាវូហៅហរចីឞមាឞរាង 
ចរុហកាណ្សរមាសហ់រសីកររ់តាសមាគ ឦ់ហឦខ្ឥលឤឞថ 
ហទាចរកោឞឤឞថ ររីចរកោឞឤឞថ ហរ ដ្ឋឌ ឞ 
រួនាវី កដឞលងហឝវីកាឥ។ឦ។ 
 

ផ្ទល កពាណិ្ជជកឣម 
អ. publicity hoarding 
បាឥ. panneau-réclame 

  ផ្ទល កដដឦហរដ្ឋកហ់សឡវហាឤពាណិ្ជជកឣមហៅតាឣ 
វីស្ថធាឥណ្ៈ ហៅតាឣលបឦ់ដដឦមាឞចរាចឥណ៍្ 
ហរចីឞជាហដីឣ ដូចជា ផ្ទល កពាណិ្ជជកឣមវឹកសឥសុិវន 
ឧតីាឦ់ រស្ថហសៀឥអងគឥជាហដីឣ។ 
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ផ្ទល កឤហីហា 
អ. signboard 
បាឥ. enseigne (f.) 
 

  ផ្ទល កដដឦដ្ឋក់ហៅហឦីទាវ ឥចូឦហៅហាងវំឞិញ 
ហភាជឞីឤដ្ឋឌ ឞជាហដីឣ។ 

ហាឥកតាថ ហឦរិកឣម 
អ. production factor 
    market 

  ហាឥដដឦវិញឬឦក់កមាល ងំឡឦកឣម ឣូឦឝឞ 
ហឦិរហឦដកនចបឥចួ ឧរទុធារុហដីឣ ឞិង ស ររិឞភាឡ។  
ឧ. ហាឥកតាថ ហឦិរកឣមឥសស់កឣពុជាសំខាឞ់ៗឡឹង 
ដហែកហឦីឝឞធាឞឝឣមជារិ ឞិង កមាល ងំឡឦកឣម។ 
 

ហាឥហឦរិហឦ 
អ. product market 

  ហាឥដដឦហឦិរហឦសហរឣចឬហសវាររូឧបាឞវិញ 
ឞិងឦក។់  
ឧ. ស ឥដឌឤហឣឥ៉កិជាហាឥហឦិរហឦវាឤឞអណ្ឍ  
ឥសស់កឣពុជា។ 
 

ហាឥឥូសិឤសណ្ត 
អ. currency market 
បាឥ. marché de devises 
       

  ហាឥអឞថឥជារិសរមាសហ់ដ្ឋះដូឥឥូសិឤសណ្តហហសងៗ 
ឞិងជួឤកំណ្ររ់នឣលឥសស់ឥូសិឤឧរទុឣួឤហឝៀសឞឹង 
ឥូសិឤឧរទុឣួឤហវៀរ។  
ឧ. របាក់ដុលាល ឥអាហឣ៉ឥកិជាឥូសិឤឧរទុអឞថឥជារិដដឦ 
មាឞកាឥជួញដូឥហរចីឞសំហុរហៅកបុងហាឥឥូសិឤសណ្ត។ 
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ឡឞន 
អ. tax 
បាឥ. impôt (m.) 

  របាកដ់ដឦឞីរិសុរគឦឬឥូសឧឞថសុរគឦជាសក់ារឡវកិចច 
ររូឧសង់ជូឞឥដឌតាឣកាឥកំណ្រ់ សរមាស់ចំណាឤ 
ស្ថធាឥណ្ៈ។ 
 

ឡឞនរឤ 
អ. custom duty 
បាឥ. droits de douane 
 

  ឡឞនឤកហឦីវំឞិញនាំហចញ នាំចូឦ ឬឆលងការ់ 
រសហវសណាឣួឤ។ 

ឡឞនដ្ឋឥ 
អ. taxation 
បាឥ. imposition (f.)/ 
      impôts (m.) 
 

   ១- រសឡឞ័ននឞកាឥរសឣូឦឡឞនឥសស់ឥដ្ឋឌ អិបាឦឡីអបក 
ជាសឡ់ឞន សរមាសច់ំណាឤស្ថធាឥណ្ៈ។  
  ២- ឡឞនររសរ់សហអវ។ 

ឡឞនរសហោឦ/ឡឞនឣិឞចំហពាះ 
អ. indirect tax 
បាឥ. impôt indirect 
 

  ឡឞនហឦីវំឞិញឞិង/ឬហសវា ដដឦអបកហរសីរបាស់ចុង 
ហរកាឤសងជូ់ឞឥដឌ តាឣឥឤៈអបកហគរហ់គង។់ 

ឡឞនផ្ទធ ឦ/់ឡឞនចហំពាះ 
អ. direct tax 
បាឥ. impôt direct 
 

  ឡឞនហឦីរបាកចំ់ណូ្ឦ ចឦឞរវឡយ អចឦឞរវឡយ... 
ដដឦអបកជាសឡ់ឞនររូឧសងហ់ដ្ឋឤផ្ទធ ឦ់ជូឞឥដឌ។ 

ព 
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ឡឞនហឦឈីបឦួហធះឞិងដី 
អ. tax on property rental 
បាឥ. impôt sur le loyer 

  ឡឞនរសឣូឦឡីកឣមសិវនិកឥឬសិវនិឧឞថឥសស់កឣមសិវនិកឥ 
ដដឦកំណ្រ់ហឦីកាឥជួឦហធះ អោឥ ហរាងចរក 
ហរាងជាង ឃ្ល ងំ រឡឣទាងំដីឝលីដដឦោម ឞសំណ្ង់ 
ជាហដីឣ រិរជាភារឥឤនឞរបាកឈ់បួឦដុឦ។ 
 

ឡឞនហឦរីបាកចំ់ណូ្ឦ 
អ. income tax  
បាឥ. impôt sur le revenu  

  ហៅកឣពុជា ឡឞនដដឦររូឧបាឞកំណ្រហ់ឦីអបកជាស់ 
ឡឞនឞិវាសឞជឞចំហពាះរបាក់ចំណូ្ឦរសអឡកបុ ង  
រសហវសឞិងរបាក់ចំណូ្ឦរសអឡសឥហវស ស៉ុ ដឞថ  
ចំហពាះអឞិវាសឞជឞ ឡឞនហឦីរបាកចំ់ណូ្ឦ កំណ្រ ់
ដរហឦីរបាកចំ់ណូ្ឦរសអឡកបុងរសហវសស៉ុហណាត ះ។ 
 

ឡឡុះ 
អ. bubble 
បាឥ. bulle (f.) 

  សភាឡនឞនលលវំឞិញ ហសវា ឬ ឣូឦសររ ដដឦហកីឞ 
ហ ងីខ្ពស់ ួសឡីករឣិរនលល ឬ សកាថ ឞុឡឦឡិររបាកដ 
ឥសស់វំឞិញ ហសវា ឬ ឣូឦសររហនាះកបុងឥឤៈហឡឦ 
ជាកល់ាកឣ់ួឤ។  
ឧ. នលលដីហៅវីហាឥអចឦឞរវឡយកឣពុជាបាឞហកីឞ 
ហ ងីជាឥហសៀសឡឡុះហៅចហនាល ះឆាប ២ំ០០៧-២០០៨ 
កបុងខ្ណ្ៈហឡឦដដឦររឣូឧកាឥអចឦឞរវឡយមាឞ
កាឥហកីឞហ ងីោ៉ងរំ ុក។ 
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ពាណិ្ជជនាឣ 
 
 

  ហឈាម ះឬសញ្ជដ សមាគ ឦ់ឬជាហឈាម ះឞិងសញ្ជដ  
សមាគ ឦ់សរមាសស់ញ្ជជ កឞិ់ងសមាគ ឦ់ឦកខណ្ៈខុ្សៗ
ោប នឞស រោសឞីឣួឤៗ។ 
 

ឡិឡិឝភាឡ 
អ. diversity 
បាឥ. diversité (f.) 

  ភាឡវីនវ ភាឡចរឣុះហហសងោប  ភាឡហហសងោប នឞឣូឦដ្ឋឌ ឞ 
ហសដឌកិចច។ 
  ឡិឡិឝភាឡហសដឌកិចចជាហសដឌកិចចដដឦមាឞភាឡចរឣុះ 
ហហសងោប នឞឧសា កឣម ឧសិ័ឤនានា ករឣិរជំនាញ 
ឞិង ករឣិរកាឥងាឥសរមាស់ហឝវីឱ្យហសដឌកិចចមាឞ 
ឧសិ្ថឦភាឡឝំជាងឣុឞ រសហសីឥជាងឣុឞ។  
ឧ. ឡិឡិឝភាឡហសដឌកិចចកឣពុជាឣិឞររឹឣដរដហែកហៅ 
ហឦីឧសិ័ឤកសិកឣម ឞិង វាឤឞអណ្ឍ ស៉ុហណាត ះហវ ស៉ុដឞថ 
ដលឣទាងំហផ្ទថ រហៅហឦីឧសិ័ឤហវសចឥណ៍្ ឞិងសណំ្ង ់
ហងដដឥ ហវីសហឝវីឱ្យហសដឌកិចចមាឞឣូឦដ្ឋឌ ឞកំហណី្ឞ 
ឝំវូលាឤជាងឣុឞ។ 
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អរិកៈ 
អ. lessee 
បាឥ. locataire (m.)/ 
      preneur à bail  
 

  ភារីមាខ ងនឞអរិសឞាដដឦសឞាថាឞឹងសងន់លលឈបួឦ 
ហដីឣផជីាលបូឥឞឹងកាឥវវួឦបាឞឞូឧសិវនិហរសីរបាស់ឞិង
អារស័ឤហឦឡីចឦឞឧរទុណាឣួឤឥសស់អរិសរី។ 

អរិសរី 
អ. lessor 
បាឥ. bailleur (m.) 

  ភារីមាខ ងនឞអរិសឞាដដឦសឞាថាឱ្យអរិកៈហរសី 
ឞិងអារស័ឤហឦឡីឧរទុណាឣួឤហដ្ឋឤឤកនលល 
ឈបួឦ។ 
 

អរិសឞា 
អ. lease 
បាឥ. bail (m.) 

  ១- កិចចសឞាដដឦភារីមាខ ងជួឦឧរទុណាឣួឤឱ្យ 
ភារីមាខ ងហវៀរ ហដីឣផីហរសីរបាស់ឞិងអារស័ឤហឦ 
ហដ្ឋឤឤកនលលឈបួឦតាឣឦកខខ្ណ្ឍ ដដឦបាឞកំណ្រ។់  
  ២- រសរិសរឋិកាឥដដឦអរិសរីចុះកិចចរឡឣហរឡៀង 
ជាឣួឤអរិកៈ កបុងហនាះអរិកៈររូឧបាឞហឋឦ់សវិនិឱ្យ 
កាឞក់ាសឞិ់ងហរសីរបាស់ចឦឞឧរទុកបុងឥឤៈហឡឦឣួឤ
ហដ្ឋឤកាឥសងន់លលឈបួឦតាឣរោឬតាឣរនឣលសឣឣូឦ។ 
អរិសឞាររូឧឥឣួសញ្ចូ ឦទាងំអរិសឞាសឞឋហងដដឥ។  
(ចាសស់ឋីឡីអរិសឞា ឥិញ្ដឧរទុមារតា៤) 
 

ភ 
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អរិសឞាសឞថ 
អ. sublease 
បាឥ. sous-bail (m.) 

  កិចចសឞាដដឦអរិកៈដំសូងបាឞជួឦរវឡយសកឣម
ឡីអរិសរី ឥចួហ ឤីជួឦសឞថឱ្យអរិកៈឣួឤហវៀរ ហដ្ឋឤ 
កបុងហនាះអរិសឞាដំសូងហៅមាឞសុឡឦភាឡដដដឦ។ 
 

អរិសឞា ឥិញ្ដឧរទុ 
អ. finance lease 
បាឥ. prêt financier/bail  
      financier  
 

  អរិសឞាដដឦអរិកៈសញ្ជជ កច់ាស់លាស់ឞូឧចឦឞ 
ឧរទុឞិងហរជីសហឥសីអបកហគរហ់គងហ់ដ្ឋឤខ្លួឞឯង ហ ឤី 
អរិសរីវិញចឦឞឧរទុតាឣកិចចរឡឣហរឡៀងហដីឣផជួីឦ
ឱ្យអរិកៈ។ 

ភារ ុ៊ឞ 
អ. share 
បាឥ. action (f.) 

  ឯកតានឞកឣមសិវនិដដឦរំណាងចំដណ្កនឞហដីឣវុឞ
ឥសស់រកុឣ ុ៊ឞ។  
ឧ. ររឹះស្ថទ ឞឣីរកូ ឥិញ្ដឧរទុឣួឤមាឞមាច ស់ភារ ុ៊ឞ 
ចំឞួឞ១០នាក់ ដដឦមាប ក់ៗកាឞក់ាស់ភារ ុ៊ឞ១០% 
នឞហដីឣវុឞសឥុស។ 
 

ភាឡឝឞ ់
អ. resilience 
បាឥ. résilience (f.) 

  ភាឡមាទំានំឞឣូឦដ្ឋឌ ឞកំហណី្ឞហសដឌកិចច ដដឦឤច 
រសឈឣបាឞហៅឞឹងហឦសះ៉ពាឦ់នឞកាឥដរសរសួឦ 
សឥោិកាសហសដឌកិចចឞិង ឥិញ្ដឧរទុ។  
ឧ. កឣពុជាចាបំាចរ់រូឧឡរងីក ឞិង ឡរងឹងឣូឦដ្ឋឌ ឞ 
នឞកំហណី្ឞហសដឌកិចចសដឞទឣហវៀរហដីឣផីសហងកីរបាឞ  
ឞូឧភាឡឝឞ់សរមាស់រសឈឣឞឹងឧសិរថិហសដឌកិចចឞិង 
 ឥិញ្ដឧរទុហៅហឡឦអនាររ។ 



52 

 

ភាឡឤចហឆលឤីរសបាឞ 
អ. responsiveness 

  ឦវនភាឡឤចហដ្ឋះរស្ថឤបាឞចំហពាះហាឞិអឤ័ 
ឬ ឧសិរថិហសដឌកិចចឞិង ឥិញ្ដឧរទុ។  
ឧ. ហោឦឞហោបាឤឡរងីករសឡឞ័នធារាស្ថន្តសថជា 
ភាឡអាចហឆលីឤរសបាឞឞឹងហរោះឝឣមជារិ ដូចជា 
ហរោះរាងំសៃួរ ឞិងហរោះវឹកជំឞឞហ់ង។ 
 

ភាឡឤចវុកចិរថបាឞ 
អ. reliability 
បាឥ. fiabilité (f.) 

  ឦកខណ្សឣផរថិឥសស់សុរគឦ រកុឣ ុ៊ឞ អងគភាឡ 
ឤជីឧកឣម សទិរិ...ដដឦហឝវីឱ្យកិចចកាឥរសរឡឹរថហៅ 
បាឞរសកសហដ្ឋឤភាឡអាចហជឿជាកប់ាឞ។ 
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ឣជឈកាឥ 
អ. centralization 
បាឥ. centralisation (f.) 

  កាឥររសរ់រង ឞិង សិវនិអំណាចហឝវីហសចកថីសហរឣច 
នានាខាងដហបកហសដឌកិចច ឞិង ិឥញ្ដឧរទុសទិរហឦី 
ថាប កដឹ់កនាកំំឡូឦនឞឥចនាសឣពឞ័នររសរ់រង។  
ឧ. រាឦ់កាឥសញ្ជជ វិញឦកស់ឞលឹក ុ៊ឞហៅកឣពុជាររូឧ 
ហឝវីហ ងីជាឦកខណ្ៈឣជឈកាឥ ហរញ្ះដំហណី្ឥកាឥហឞះ 
រសឣូឦហថុ ំដរហៅកបុងហាឥឣូឦសររកឣពុជាស៉ុហណាត ះ។ 
 

ម៉ាក 
 
 

  សញ្ជដ ដដឦហឣីឦហឃញី ហ ឤីអាចសមាគ ឦ់ឦកខណ្ៈ 
ខុ្សោប នឞវំឞិញឬហសវានឞស រោសឞីឣួឤៗ។ 
ម៉ាកដដឦហរសីរបាស់សរមាសវំ់ឞិញហៅថា ពាណិ្ជជ 
សញ្ជដ  ហ ីឤម៉ាកដដឦហរសីរបាស់សរមាស់ហសវា 
ហៅថា ហសវាសញ្ជដ ។ 
 

ម៉ារកូម៉ាឃឝីិង/ម៉ារកូកិចចវីហាឥ 
អ. macromarketing / 
    macro-marketing/macro 
    marketing 
បាឥ. macromarketing (m.)/ 
     macro-marketing (m.) 

សំណំុ្សកឣមភាឡឞិងដំហណី្ឥកាឥកិចចវីហាឥនឞវំឞិញ 
ឬហសវាកបុងករឣិររសហវសឬសងគឣជារិហដ្ឋឤមាឞ
កាឥខុ្សវវួឦ ររូឧសងគឣ។ 

ម 
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ម៉ារកូហសដឌកិចច 
អ. macroeconomics 
បាឥ. macroéconomie (f.) 

  ដហបកឣួឤនឞឧវិាស្ថន្តសថហសដឌកិចចសិកាអំឡីរសឡឞ័ន
ហសដឌកិចចជារិទាងំឣូឦ ដដឦហផ្ទថ រហៅហឦីចំណូ្ឦ 
ជារិ កំហណី្ឞហសដឌកិចច ឞិកឣមភាឡ អរិហឥណា ជាហដីឣ។ 
 

ម៉ាសុឞីវវួឦរបាកស់ហញ្ដ ី
អ. cash deposit machine 
    (CDM) 
បាឥ. machine de dépôt 
     en espèces 
 

  ម៉ាសុីឞហអ ចិររូឞិកសវ័ឤរសឧរថដដឦអឞុញ្ជដ រ
ឱ្យអរិលិជឞដ្ឋករ់បាកស់ហញ្ដីចូឦកបុងរណ្ឞីបាឞ 
ររសហ់ឡឦហឧលាហដ្ឋឤកាឥហរសីរបាស់សណ្តហអឝីអឹឣ 
(ការហអឝីអឹឣ)ឞិងហឦខ្សមាៃ រផ់្ទធ ឦ់ខ្លួឞ។ 

ម៉ាសុឞីហអឝីអឹឣ/ម៉ាសុឞី 
រសរិសរថកិាឥឝនាោឥសវឤ័រសឧរថ 
អ. automatic teller 
      machine (ATM) 
បាឥ. guichet automatique 
      bancaire (GAB) 
 

  ម៉ាសុីឞហអ ិចររូឞិកសវ័ឤរសឧរថដដឦអរិលិជឞ 
អាចហឝវីរសរិសរថិកាឥដករបាក ់ដ្ឋករ់បាក ់ ហហធឥរបាក់ 
វូទារ។់ឦ។ បាឞររសហ់ឡឦហឧលាហដ្ឋឤកាឥហរសីរបាស់ 
សណ្តហអឝីអឹឣ(ការហអឝីអឹឣ)ឞិងហឦខ្សមាៃ រ ់
ផ្ទធ ឦ់ខ្លួឞ។ 

ឣីរកូម៉ាឃឝីិង 
អ. micromarketing/micro 
    marketing 
បាឥ. micromarketing/
    micro marketing 
 

  សំណំុ្សកឣមភាឡឞិងដំហណី្ឥកាឥកិចចវីហាឥឥសស់ 
ស រោសណាឣួឤ អំឡីហឦិរហឦឬហសវាឥសស់ 
ខ្លួឞហឆាព ះហៅរកុឣអរិលិជឞជាកល់ាក។់ 
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ឣីរកូស រោស 
អ. micro enterprise 
បាឥ. micro-entreprise 

  ស រោសដដឦមាឞវុឞសឣឣូឦសឥុសរិចជាង 
២០០លាឞហឥៀឦ ឬ មាឞសុរគឦិកហឡញហម៉ាងរិច 
ជាង១០នាក់ ឬមាឞហឦឥសឥរសចាំឆាប ំរិចជាង 
២៥០លាឞហឥៀឦ។ 
  រួហឦខ្ហឞះហរសីកបុងឧសិ័ឤឧសា កឣមឞិងសិសផកឣម 
ដដឦមាឞអរតាសថូឥរបាក ់១ដុលាល ឥ ហសមីឞឹង៤ ០០០ 
ហឥៀឦ។ 
 

ឣីរកូហសដឌកិចច 
អ. microeconomics 
បាឥ. microéconomie (f.) 

  ដហបកឣួឤនឞឧវិាស្ថន្តសថហសដឌកិចចសិកាអំឡីឥឥោិសល 
ឥសស់សុរគឦ រកុឣ ុ៊ឞឬស្ថទ សឞ័ដដឦពាកឡ់ឞ័នហៅ 
ឞឹងជហរឣីសឞិងកាឥសហរឣចចិរថកបុងកាឥហឆលីឤរស 
ឞឹងនលលវំឞិញឞិងររឣូឧកាឥកបុងវីហាឥ។ 
 

ឣូឦឝឞ 
អ. capital 
បាឥ. capital (m.) 

  ហដីឣវុឞ ឬ ឝឞធាឞទាងំឡាឤដដឦឥឣួចំដណ្ក 
ដឦ់ហឦិរកឣម ឬ កាឥឧឞិិហោរ។ ឣូឦឝឞជារនឣល 
ឝឞធាឞ ឬ ភារ ុ៊ឞឥសស់មាច ស់  ុ៊ឞ ឬ រកុឣ ុ៊ឞឣួឤ 
សរមាសស់ហងកីរ ឬ ឡរងីកហឦិរកឣម ឬកាឥឧឞិិហោរ។  
ឧ. រកុឣ ុ៊ឞឥដ្ឋឌ កឥវឹកសវឤ័ររកុងអបំហឡញបាឞ 
សហងកីឞឣូឦឝឞជាស្ថចរ់បាកចំ់ឞួឞ១៥% តាឣឥឤៈ 
កាឥហបាះហាឤឦក់ ឣូឦសររជាស្ថធាឥណ្ៈ  
ហៅដខ្ហឣស្ថ ឆាប ំ២០១២ ហដីឣផីឡរងីករហរមាង 
ឧឞិិហោរឥសស់ខ្លួឞ។ 



56 

 

ឣូឦឝឞឞិឤឣ 
អ. capitalism 
បាឥ. capitalisme (m.) 

  រសឡឞ័នហសដឌកិចចឣួឤដដឦហៅកបុងហនាះឣហឝាបាឤ 
ហឦិរកឣមជាកឣមសិវនិឥសស់មាច ស់វុឞឯកជឞដដឦ
ហឝវីរសរិសរថិកាឥហដីឣផដីសវងឥករបាកចំ់ហណ្ញ។ 
  

ឣូឦឝឞឣឞុសស 
អ. human capital 

  សណ្ថុ ំ នឞសឣរទភាឡ ចំហណ្ះដឹង ជំនាញ សវឡិហស្ថឝ 
ឞិង ភាឡនចបរសឌិរឥសស់ឣឞុសសដដឦឤចហឦិរ 
ហចញជារនឣលហសដឌកិចចបាឞ។  
ឧ. រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦកឣពុជាបាឞហថឦ់ឤវិភាឡខ្ពស់ហឦី 
កាឥអអិឧឌណឣូឦឝឞឣឞុសសតាឣឥឤៈកាឥឡរងឹង 
រុណ្ភាឡឧសិ័ឤអសឥ់ ំ សណ្ថុ ះសណាថ ឦសឣរទភាឡ 
ឞិង ជំនាញឧជិាជ ជីឧៈឥសស់ឤុឧជឞ ឞិង សុរគឦិក 
កឣមកឥ។ 
 

ឣូឦសផទាឞសររ/ដសក 
អ. cheque 
បាឥ. chèque (m.) 

  សណ្តហបាះឡុឣពហដ្ឋឤររឹះស្ថទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុណាឣួឤ
ដដឦហៅហឡឦមាច ស់រណ្ឞីចុះ រទហឦខាហឦី  
សណ្តហនាះ ររឹះស្ថទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុស្ថឣីររូឧវូទាររ់បាក់ 
ឱ្យអបកររូឧវវួឦហៅតាឣឦកខខ្ណ្ឍ ។ 
 

មាច សស់ណុំ្ឦ 
អ. debtee 
បាឥ. créancier (m.) 
 

  សុរគឦដដឦហរររូឧសងសំណុ្ឦ។ 
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ឤឞថកឣម 
អ. mechanization 
បាឥ. mécanisation (f.) 
 

  កាឥហរសី របាស់ ហររឿងឤឞថកបុ ងហឦិរកឣម  ឞិង  
ហសវាកឣម។ 

ឤឞថូសឞីឤកឣម 
អ. mechanization 
បាឥ. mécanisation (f.) 

  ដំហណី្ឥកាឥហឥៀសចំឱ្យមាឞកាឥហរសីរបាស់ហររឿងឤឞថ
កបុងដំហណី្ឥកាឥហឦិរកឣម ឞិងហសវាកឣមជំឞួសកាឥ 
ហរសីកមាល ងំឣឞុសស ឬ សរវ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

យ 
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ឥរនាោឥជារិ 
អ. national treasury 
បាឥ. trésor national 
 

  ស្ថទ ស័ឞជារិវវួឦសឞធុ កជាហសឡាឝិកាឥឞិង  
រណ្ហឞឤយកឥស្ថធាឥណ្ៈ។ 

ឥបាងំឝុឥកិចច 
អ. business barrier 

  កតាថ រារាងំ ឬ ឧសសរគដឦ់អងគភាឡអាជីឧកឣមកបុង 
កាឥចូឦកបុងវីហាឥ ឬហចញឡីវីហាឥ។ កតាថ ទាងំហនាះ 
មាឞដូចជា កាឥចំណាឤចាសហ់ហថីឣឤជីឧកឣម នលលហដីឣ 
ហឦិរកឣម ឦកខខ្ណ្ឍ ចាស ់ សវសញ្ដរិថ កាឥរសកួរ 
រសដជងកឣមសិវនិសញ្ជដ  ករឣិរសហចចកឧវិាជាហដីឣ។  
ឧ. កាឥចំណាឤខ្ពស់ហឦីកាឥចាសហ់ហថីឣហសីកឤជីឧកឣម 
ជាឥបាងំឝុឥកិចចឣួឤ ដដឦហឝវីឱ្យចំឞួឞរកុឣ ុ៊ឞហកីឞ 
ហ ងីរិចរួចហៅកបុងរសហវស។ 
 

ឥបាងំឣិឞដឣឞឡឞន 
អ. non-tariff barriers 

  កតាថ រារាងំ ឬ ឧសសរគហរៅឡីឡឞន ដដឦឥរឹរផរិកាឥ 
ហឝវីពាណិ្ជជកឣមអឞថឥជារិ មាឞដូចជាសវដ្ឋឌ ឞសថងដ់្ឋ 
រុណ្ភាឡ អនាឣឤ័ឞិងសឥសិ្ថទ ឞ កាឥសំហឡញដសស 
សវរឤ កូតា ជាហដីឣ។ 
 

រ 
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ឥហសៀងឧសា កឣម 
អ. industrial corridor 

  វីតាងំអូឣិស្ថន្តសថជាកល់ាកឣួ់ឤដដឦជារចកឬហលូឧ 
សរមាស់រភាជ ស់វំនាក់វំឞងឥវាងរសហវសឬរំសឞ់ 
នានាហដីឣផជំីឥុញកាឥអអិឧឌណឧសា កឣម។ 

ឥូសិឤសណ្ត 
អ. currency 
បាឥ. devise (f.) 

  ឥូសិឤឧរទុនឞរសហវសឣួឤដដឦរិរហដ្ឋឤហឝៀសឞឹង 
ឥូសិឤឧរទុនឞរសហវសហហសងហវៀរ។ ជាវូហៅ ពាកយហឞះ 
ហរសីសរមាសច់ងែុឦសងាា ញឥូសិឤឧរទុ ឥសស់រសហវសហរៅ 
ដដឦឣិឞដឣឞជាឥូសិឤឧរទុជារិ។  
ឧ. ឥូសិឤសណ្តសំខាឞ់ៗ ហៅរសហវសកឣពុជាសចចុសផឞប 
មាឞ ដុលាល ឥ អឺឥ ៉ូ ហឤឞ៉ ...។ 
 

ឥូសិឤឧរទុ 
អ. money 
បាឥ. monnaie (f.) 

  ឧសកឥណ៍្ហលូឧកាឥដដឦហចញហាឤហដ្ឋឤឝនាោឥ
ជារិ ឞិង វវួឦស្ថគ ឦ់ហដ្ឋឤឥដ្ឋឌ អិបាឦឥសស់រសហវស 
ឣួឤហរសីរបាស់សរមាសវ់ាស់ដឧងរនឣល ហដ្ឋះដូឥ ឞិង 
សឞស។ំ  
  ឥូសិឤឧរទុ មាឞដូចជា កាកហ់លា ៈ រកដ្ឋសរបាក ់
 ឣូឦសផទាឞសររ ជាហដីឣ។ 
ឧ. របាកហ់ឥៀឦជាឥូសិឤឧរទុឥសស់រឡះរាជាណាចរក 
កឣពុជា។ 
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ឦកខណ្ៈសញ្ជដ  
អ. badge 
បាឥ. insigne (m.) 
 

  ផ្ទល កសញ្ជដ សមាគ ឦ់សកថិឤស រួនាវី។  
ឧ. ឦកខណ្ៈសញ្ជដ នឞអបកហសីកឤឞថហហាះ។ 

ឦុឤរាស ់
 
 

  របាកដ់ដឦជាវូហៅអបកខ្ចីររូឧសងជាចំដណ្កៗហសមី 
ហឥៀងរាឦ់នលៃទាងំហដីឣ ទាងំកាឥ ហៅមាច ស់ឦុឤតាឣ 
កាឥរឡឣហរឡៀង។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ល 
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ឧកិាឥភាឡហាឥ 
អ. market distortion 
បាឥ. distorsion du marché 
       
 

  ដំហណី្ឥខុ្សឡីសភាឡហដីឣ ឬ វរឣងហ់ដីឣនឞដំហណី្ឥកាឥ 
ហាឥ ហដ្ឋឤស្ថឥអឞថរារឣឞ៍ឥសស់ឥូសឧឞថសុរគឦ ឬ 
ឞីរិសុរគឦណាឣួឤ។ 

ឧចិេឞិធភាឡ 
អ. severability 
បាឥ. divisibilité (f.)/ 
     séparabilité (f.) 
 

  ភាឡនឞកាឥអាចអឞុឧរថបាឞនឞរហរមាងឧឞិិហោរ 
ហទាះសីជារសកាឥណាឣួឤនឞកិចចរឡឣហរឡៀងឧឞិិហោរ 
ហនាះ ឣិឞអាចអឞុឧរថបាឞកហ៏ដ្ឋឤ។ 

ឧតិាទ ឥកឣម 
អ. expansion 
បាឥ. expansion (f.)/ 
      augumentation (f.) 

  កាឥសហងកីឞ កាឥសដឞទឣ កាឥឡរងីកវំ ំ ចំឞួឞ ឬ 
សឥមិាណ្ចំណាឤ។កបុងឧសិ័ឤហសដឌកិចច«ឧតិាទ ឥកឣម»
មាឞឞឤ័ថា កាឥសហងកីឞ ឬកាឥហកីឞហ ងីនឞករឣិរ 
ចំណាឤហដីឣផីសហងកីឞសកឣមភាឡហសដឌកិចច ឞិង 
វំឞិញ ឞិងហសវាកឣម ហៅកបុ ងវីហាឥ។ ជាវូហៅ  
ឧតិាទ ឥកឣមហសដឌកិចច(economic expansion) ហកីរហ ងី 
ហៅខ្ណ្ៈហឡឦដដឦមាឞកាឥដរសរសួឦឞូឧចងាវ ក់ 
ហឦិរកឣមឞិងកាឥហរសីរបាស់ឝឞធាឞសរមាសជំ់ឥញុ 
ឱ្យហសដឌកិចចហងីសហ ងីឧញិឞិងមាឞកាឥឥកីចហរឣីឞ។  
 

វ 
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  ឧតិាទ ឥកឣមហសដឌកិចចអាចហកីរហ ីងហដ្ឋឤស្ថឥកតាថ  
ខាងកបុងដូចជា ហោឦឞហោបាឤស្ថឥហឡីឡឞន 
ហោឦឞហោបាឤឥូសិឤឧរទុ។ឦ។ ឞិង កតាថ ខាងហរៅ 
ដូចជា កាឥដរសរសឦួអាកាសធារុ សហចចកឧវិា។ឦ។ 
ឧ. កឣពុជាហឝវីឧតិាទ ឥកឣមហសដឌកិចចឥសស់ខ្លួឞ ហដ្ឋឤសហងកីឞ 
ចំណាឤលឧកិាជារិហៅហឦីឧសិ័ឤកសិកឣម ឞិង 
ធារាស្ថន្តសថ សរមាសឡ់រងីកហឦិរហឦកសិកឣម ឞិង 
ឣូឦដ្ឋឌ ឞកំហណី្ឞហសដឌកិចច។ 
 

ឧឣិជឈកាឥ 
អ. decentralization 
បាឥ. décentralisation (f.) 

  កាឥហហធឥសិវនិអំណាច ឝឞធាឞ ឥិញ្ដឧរទុ ឞិងកាឥ 
វវួឦខុ្សររូឧឡីស្ថទ ស័ឞថាប ក់ហឦីហៅស្ថទ ស័ឞថាប ក់ 
ហរកាឣហដីឣផីសំហឡញឣុខ្ងាឥ ឞិងភាឥកិចចនានា។  
ឧ. កាឥដ្ឋកឱ់្យអឞុឧរថឞូឧដហឞកាឥឤុវនស្ថន្តសថលឧកិា 
លឧកិាកឣមឧឝីិឞិងអងគភាឡលឧកិា មាឞហោឦសំណ្ង 
ផ្ទល ស់សថូឥជាសហណ្ថី ឥៗឞូឧរសឡឞ័នររសរ់រងលឧកិាកឣពុជា
ឡីកាឥហផ្ទថ រហឦីធារុចូឦឞិងឣជឈកាឥ ហៅហផ្ទថ រហឦី 
ឦវនហឦ ឞិង ឧឣិជឈកាឥដដឦររូឧសហរឣចឱ្យបាឞ 
ហៅឆាប ២ំ០២០។ 
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ឧសិមាព ឝ 
អ. depression 
បាឥ. dépression (f.) 

  កាឥធាល កចុ់ះដុឞដ្ឋសនឞហសដឌកិចច ដដឦសណាថ ឦឱ្យ 
ហឦិរហឦកបុងរសុកសឥុសធាល កចុ់ះខាល ងំ ឞិងអាចអូស 
សនាល ឤកបុងឥឤៈហឡឦដឧងដដឦកបុងហនាះ កាឥហគរហ់គង់ 
ឞិងររឣូឧកាឥមាឞកាឥលឤចុះោ៉ងខាល ងំហសីហឝៀសឞឹង 
ដំណាកក់ាឦហហសងហវៀរនឞឧដឋហសដឌកិចច។  
ឧ. ឧសិមាព ឝឝៃឞឝ់ៃឥនឞហសដឌកិចចឡិអឡហលាកបាឞហធុះ 
ហ ីងហៅឆាប ១ំ៩២៩ហរកាឤកាឥដួឦឥឦំនឞហាឥ 
 ុ៊ឞឥសស់អាហឣឥ៉កិ។ 
 

ឧសិ ឣជឈកាឥ 
អ. deconcentration 
បាឥ. déconcentration (f.) 

  កាឥហហធឥឣុខ្ងាឥឣួឤចំឞួឞឥសស់ស្ថទ សឞ័ថាប កហ់ឦីហៅ
ស្ថទ សឞ័ថាប កហ់រកាឣឱ្យវវួឦខុ្សររូឧហឦីកាឥររសរ់រង 
កាឥចារដ់ចង ឞិងកាឥហរសីរបាស់ឝឞធាឞហសដឌកិចច 
ឞិង ិឥញ្ដ ឧរទុ  កបុ ងនាឣស្ថទ ស័ឞថាប ក់ហឦី ហនាះ។  
ឧ. រកសួងហសដឌកិចចឞិង ិឥញ្ដឧរទុបាឞហឝវីឧសិ - 
ឣជឈកាឥជូឞឣឞធីឥហសដឌកិចចឞិង ិឥញ្ដឧរទុរាជធាឞី 
ហខ្រថ ឞូឧឣុខ្ងាឥររួរឡិឞិរយកាឥចំណាឤលឧកិាឥសស់ 
អងគភាឡឥដឌថាប ករ់ាជធាឞី ហខ្រថ កបុងនាឣរកសួង។ 
 

ហឧវឤរិភាឡ 
អ. sensitivity 
បាឥ. sensibilité (f.) 

  ភាឡងាឤដរសរសួឦនឞសកឣមភាឡហសដឌកិចចហៅហឡឦ 
ដដឦមាឞកាឥហកីរហ ីងឞូឧហ រុសចច័ឤអវីឣួឤ 
(រហរមាងកាឥហោឦឞហោបាឤ...)។  
ឧ. កំហណី្ឞហសដឌកិចចមាឞហឧវឤរិភាឡហដ្ឋឤស្ថឥ 
សដរឣសរឣួឦអរតាកាឥរបាក ់ឬ អរតាអរិហឥណា។ 
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សកិថសវិនភិាឡ 
អ. efficiency 
បាឥ. efficacité (f.) 

  កាឥរសរឡឹរថហៅឬកាឥសំហឡញកាឥងាឥដដឦសឞសសំំនច 
ចំណាឤហឡឦរិច។  
  កាឥរសរឡឹរថហៅ ឬ កាឥសំហឡញកាឥងាឥដដឦខិ្រខំ្ 
រសឹងដរសងរិចរួចដរវវួឦបាឞឦវនហឦោស់ 
រសហសីឥ។  
ឧ. សកថិសិវនិភាឡនឞសហចចកឧវិាហកីរហ ងីហៅហឡឦ 
ដដឦកាឥហកីឞហ ងីនឞសឥមិាណ្ហឦិរហឦឣិឞររូឧ
កាឥឧរទុធារុហដីឣសដឞទឣហវៀរហដីឣផហីឦិរ។ 
 

សហងខសកឣម 
អ. recession 
បាឥ. récession (f.) 

  កាឥធាល កចុ់ះនឞហសដឌកិចចដដឦសណាថ ឦឱ្យហឦិរហឦ 
កបុងរសុកសឥុសធាល កចុ់ះឞិង អូសសនាល ឤកបុងឥឤៈហឡឦ 
៦ដខ្ហៅ១ឆាប ។ំ  
ឧ. ឧសិរថិ ឥិញ្ដឧរទុហៅឤសុីកបុងឆាប ១ំ៩៩៧ ហឝវីឱ្យមាឞ 
សហងខសកឣមហសដឌកិចច។ 
 

ស 
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សងគរិភាឡ 
អ. consistency 
បាឥ. consistance (f.) 

  កាឥរាសអ់ាឞោប  កាឥឥសួឥឣួរំឞិរោប  កាឥជួសរសសឡវោប  
ហសចកឋីហស្ថម ះហសមីហៅឧញិហៅឣកឥកោប ។ 
  កបុងឞ័ឤហសដឌកិចច ពាកយហឞះហរសីសំហៅដឦ់ភាឡ 
ចុះសរឣុងោប ឥវាងឧឧិឝិភាឡហហសងោប ។  
ឧ. រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦវវួឦស្ថគ ឦ់ឞូឧភាឡចាបំាចន់ឞ 
កាឥធានាសងគរិភាឡនឞឋានាឞុរកឣ រួនាវី ខ្លឹឣស្ថឥ 
ឞិង ឦំដ្ឋសឦ់ំហដ្ឋឤនឞកាឥអឞុឧរថឥវាង«ឤុវនស្ថន្តសថ 
ចរុហកាណ្»ជាឣួឤឞឹង«ដហឞកាឥឤុវនស្ថន្តសថ 
អអិឧឌណឞជ៍ារិ»កដូ៏ចជាឤុវនស្ថន្តសថអអិឧឌណឞត៍ាឣ 
ឧសិ័ឤរឡឣទាងំជាឣួឤឞឹងឯកស្ថឥដដឦមាឞ 
ឦកខណ្ៈជាដហឞកាឥហោឦឞហោបាឤកឣមឧឝីិ 
ឧឞិិហោរឞិងលឧកិាជារិ។ 
 

សញ្ជដណ្សដ័ 
 
 

  ដំបាឥឬសឞធះស្ថព ឞ(់…) ដូហចបះពាកយហឞះកឣិ៏ឞអាច 
ររសដណ្ថ សហ់ឦី«សដ្ឋ»បាឞដដឥ : រួឥហឤងីឤកពាកយ 
«ឥូសសញ្ជដ »ឧញិហដីឣផរីរសដណ្ថ សហ់ឦីសញ្ជដ ហហសងៗ
ដដឦមាឞ«សដ្ឋ»ហង ហ ឤីឥូសសញ្ជដ មាឞ : ផ្ទល ក 
ឤហីហា, ផ្ទល កពាណិ្ជជកឣម, ពាណិ្ជជនាឣ, ម៉ាក, 
ឞិឣិរថសញ្ជដ , ឦកខណ្សញ្ជដ , សដ្ឋ, សង៉ក់ារ, 
ប៉ាណូ្, អា វ៊ីស, សផ ៉ុរ, សណ្តរសកាស, អកសឥចាឥកឹ 
ហៅតាឣវីស្ថធាឥណ្ៈ។ឦ។ 
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សឞិទាឞកឣមចំណាឤ 
អ. expenditure 
rationalization 

  កាឥឧភិារឡិចាឥណាហដ្ឋឤសឣហ រុហឦកបុងកាឥ 
សហរឣចចិរថហឦីឣុខ្ចំណាឤណាឣួឤ។ ចំហពាះ 
លឧកិាជារិសឞិទាឞកឣមចំណាឤ រឺជាចំណាឤ 
រសកសហដ្ឋឤរសសិវនភាឡខ្ពស់ ធានាបាឞឞូឧសទិឥភាឡ 
ម៉ារកូហសដឌកិចច ឞិងឞិឥឞថឥភាឡស្ថឥហឡីឡឞន។ 
 

សឞិទាឞភាឡ 
អ. rationality 
បាឥ. rationalité (f.) 

  ហោឦកាឥណ៍្ ឬភាឡសឣហ រុហឦដដឦឈឥហឦី 
ឣូឦដ្ឋឌ ឞនឞកាឥឡិចាឥណា មរច់រឞិ់ងររឹឣររូឧ។ 
ឧ. កបុងកាឥររស់ររងលឧកិាឥដ្ឋឌ អិបាឦចាបំាច់ររូឧ 
មាឞសឞិទាឞភាឡចំហពាះចំណាឤតាឣឥឤៈកាឥ 
ហឝវីឤវិភាឧូសឞីឤកឣមលឧកិានឞចំណាឤចឥឞថឞិង 
ចំណាឤឣូឦឝឞ។ 
 

សឞលកឹ ុ៊ឞ 
អ. stock 
បាឥ. stock (m.)/ 
       valeurs (f. pl.) 

  សណ្តឣួឤរសហអវមាឞរនឣលកំណ្រឣ់ួឤដដឦហបាះ
ហាឤហដ្ឋឤរកុឣ ុ៊ឞស្ថជីឧកឣម  ឬ រកុឣ ុ៊ឞ 
ឣហាជឞវវួឦខុ្សររូឧមាឞករឣិរ ឞិង ជាវូហៅ 
អាចជួញដូឥហៅហឦីវីហាឥ ឥិញ្ដឧរទុ។  
ឧ. រនឣលសឞលឹក ុ៊ឞឥសស់រកុឣ ុ៊ឞឥដ្ឋឌ កឥវឹកសវឤរ័ 
រកុងអបំហឡញបាឞហកីឞហ ីងជិរ៥០%ហៅនលៃដំសូង
នឞកាឥដ្ឋក់ឦក់ជាហលូ ឧកាឥហៅហឦីហាឥឣូឦសររ 
កឣពុជា។ 
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ស រោស 
អ. enterprise 
បាឥ. entreprise (f.) 

  អងគភាឡឬររឹះស្ថទ ឞដដឦមាឞហោឦហៅដសវងឥក
របាកច់ំហណ្ញ ឥឣួមាឞ ស រោសស្ថធាឥណ្ៈ 
ឞិងស រោសឯកជឞ ឥឣួទាងំររឹះស្ថទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុ 
ឞិងស រោសឝុឞរូចឞិងឣឝយឣ រឡឣទាងំឣីរកូ 
ស រោសហងដដឥ។ 
 

ស រោសឝុឞរូច 
អ. small enterprise 
បាឥ. petite entreprise 

  ស រោសដដឦមាឞវុឞសឣឣូឦចហនាល ះឡី២០០
លាឞហឥៀឦហៅហរកាឣ ២៥០លាឞហឥៀឦ ឬមាឞ 
សុរគឦិកហឡញហម៉ាងចហនាល ះឡី១១ដឦ់៥០នាក់ ឬ 
មាឞហឦឥសឥរសចាឆំាប ចំាសឡី់២៥០លាឞហឥៀឦដឦ់
៧០០លាឞហឥៀឦ។  រួ ហឦខ្ហឞះហរសីកបុ ងឧសិ័ឤ  
ឧសា កឣមឞិងសិសផកឣម ដដឦមាឞអរតាសថូឥរបាក់ 
១ដុលាល ឥ ហសមីឞឹង៤ ០០០ ហឥៀឦ។ 
 

ស រោសឝុឞឝ ំ
អ. large enterprise 
បាឥ. grande entreprise 

  ស រោសដដឦមាឞវុឞសឣឣូឦចាសឡី់២ ០០០ 
លាឞហឥៀឦហ ីងហៅ ឬមាឞសុរគឦិកហឡញហម៉ាង 
ហឦីសឡី១០០នាក់ឬមាឞហឦឥសឥរសចាំឆាប ហំឦីស 
ឡី២ ០០០ លាឞហឥៀឦ។ 
រួហឦខ្ហឞះហរសីកបុងឧសិ័ឤឧសា កឣមឞិងសិសផកឣម  
ដដឦមាឞអរតាសថូឥរបាក ់១ដុលាល ឥ ហសមីឞឹង៤ ០០០ 
ហឥៀឦ។ 



68 

 

ស រោសឝុឞឣឝយឣ 
អ. medium enterprise 
បាឥ. moyenne entreprise 

  ស រោសដដឦមាឞវុឞសឣឣូឦចហនាល ះឡី២៥០
លាឞហឥៀឦហៅហរកាឣ២ ០០០លាឞហឥៀឦ ឬមាឞ 
សុរគឦិកហឡញហម៉ាងចហនាល ះឡី៥១ដឦ់១០០ នាក់ 
ឬមាឞហឦឥសឥរសចាឆំាប  ំ ចាសឡី់៧០០លាឞហឥៀឦ 
ដឦ់២ ០០០ លាឞហឥៀឦ។ រួហឦខ្ហឞះហរសីកបុង 
ឧសិ័ឤឧសា កឣមឞិងសិសផកឣម ដដឦមាឞអរតាសថូឥ 
របាក ់១ដុលាល ឥ ហសមីឞឹង៤ ០០០ ហឥៀឦ។ 
 

ស រោសស្ថធាឥណ្ៈ 
អ. public enterprise 
បាឥ. entreprise publique 

  ស រោសមាឞហដីឣវុឞទាងំអស់ឬភារហរចីឞជា 
ឥសស់ឥដឌមាឞវរឣង់ជាររឹះស្ថទ ឞស្ថធាឥណ្ៈមាឞ 
ឦកខណ្ៈហសដឌកិចច រកុឣ ុ៊ឞឥដឌ ឞិងរកុឣ ុ៊ឞចរឣុះ 
ដដឦកបុងហនាះ ឥដឌកាឞក់ាសហ់ឦីសឡី៥០% នឞហដីឣ 
វុឞរកុឣ ុ៊ឞឬសិវនិហបាះហឆាប រ។ 
 

ស រោសឯកជឞ 
អ. private enterprise 
បាឥ. entreprise privée  

  អងគភាឡអាជីឧកឣមឣិឞដឣឞជាកឣមសិវនិឥសស់ឥដឌ 
ដដឦសហងកីរហ ងីហដីឣផដីសវងឥករបាកចំ់ហណ្ញ។ 



69 

 

ស រោសឯកសុរគឦ 
អ. sole proprietorship 
បាឥ. entreprise 
      individuelle 

  ស រោសអាជីឧកឣមដដឦជាកឣមសិវនិ១០០%ឥសស់ 
ឥូសឧឞថសុរគឦណាមាប ក។់  
(កបុងចាសស់ថីឡីស្ថឥហឡីឡឞន សថ ី រសឡឞន ឞិងកូឞកបុង 
សឞធុកររូឧចារវុ់កជាឥូសឧឞថសុរគឦដរមាប ក)់ 
 

ស រោសឯកសុរគឦវវឦួ 
ខុ្សររូឧមាឞករឣិរ 
អ. single member private 
     limited company  
បាឥ. entreprise 
     unipersonnelle à 
     responsabilité limitée 
     (EURL) 
 

  រកុឣ ុ៊ឞឯកជឞវវួឦខុ្សររូឧមាឞករឣិរដដឦ 
មាឞមាច ស់ភារ ុ៊ឞដរមាប ក។់ 

ស ររិឞភាឡ 
អ. entrepreneurship 
បាឥ. esprit d’entreprise 
       

  សឣរទភាឡឞិងឆឞធៈ ហដីឣផសីហងកីរ ចារ់ដចង ឞិង 
ររសរ់រងអាជីឧកឣមណាឣួឤដដឦអាចមាឞហាឞិអឤ័ 
កបុងហោឦសំណ្ងវវួឦបាឞរបាក់ចំហណ្ញឞិង 
ធានាបាឞឞូឧសុខុ្មាឦភាឡសងគឣ។  ចឥរិនឞ  
ស ររិឞភាឡកំណ្រហ់ដ្ឋឤឞវាឞុឧរថឞ៍ ឞិង កាឥរសឈឣ 
ឞឹងហាឞិអឤ័។ 
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ស ថាឣឡឦ/សថំាឣឡឦ 
អ. synergy 
បាឥ. synergie (f.) 

  កាឥហឝវីកិចចកាឥឥឣួោប  ឬ កាឥឥឣួសញ្ចូ ឦកមាល ងំោប ឥវាង 
រសហវស រកុឣ ុ៊ឞ ស្ថទ សឞ័ ភាប កង់ាឥ ឬ សុរគឦឡីឥ ឬ 
ហរចីឞឞឹងវវួឦបាឞឦវនហឦខ្ពស់ជាងហឦសូកនឞ
ឦវនហឦឥសស់រសហវស រកុឣ ុ៊ឞ ស្ថទ សឞ័ ភាប កង់ាឥ 
ឬសុរគឦឞីឣួឤៗសញ្ចូ ឦោប ។  
ឧ. កាឥហកីឞហ ងីនឞភាឡទាកទ់ាញឧឞិិហោរ ឞិង 
ហវសចឥណ៍្កបុងរំសឞអ់ាស៊្ថឞ រឺជាឦវនហឦនឞ 
ស ថាឣឡឦ/សំថាឣឡឦដដឦហកីរហចញឡីកាឥ 
ហឝវីសមា ឥណ្កឣមកាឞដ់រជិរសបិវនកបុងចំហណាឣ 
រសហវសជាសមាជិក។ 
 

ស្ថកឦភាឧូសឞីឤកឣម 
អ. globalization 
បាឥ. mondialisation (f.)/ 
      globalisation (f.) 

  កាឥឥកីចហរឣីឞនឞវំនាកវំ់ឞងជាស្ថកឦហឦីឧសិ័ឤ 
ហសដឌកិចច សងគឣកិចច ឧសផឝឣ៌ ឞិងឞហោបាឤ 
ហដ្ឋឤស្ថឥកាឥឥកីចហរឣីឞនឞរសឡ័ឞនសហចចកឧវិា 
វូឥរឣនារឣឞ ៍ ឞិងកាឥអឞុឧរថឞូឧហសឥភីាឧូសឞីឤកឣម 
ហសដឌកិចចឞិងពាណិ្ជជកឣម។ 
  កាឥណ៍្ហឞះដសឋងហ ីងតាឣឥឤៈពាណិ្ជជកឣម  
កាឥឧឞិិហោរសឥហវស កាឥហហធឥសហចចកឧវិា ឦ ូំឥនឞ 
ឣូឦឝឞឞិងកមាល ងំឡឦកឣម។  
ឧ. ឡិអឡហលាកសចចុ សផឞបហឞះបាឞឈាឞចូឦហៅ 
ឤុរសឣឤ័នឞស្ថកឦភាឧូសឞីឤកឣម។ 
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សឞិិវនភាឡ 
អ. cohesion 
បាឥ. cohésion (f.) 

  ភាឡហាឥភាជ សោ់ប  ភាឡអាចឥឣួឥស់ជាឣួឤោប  ឞិង 
ស្ថឣរគីភាឡ កបុងចំហណាឣរសហវស ស្ថទ ស័ឞ ឬ 
សុរគឦ។  
ឧ. សមារឣឤស៊្ថឞកំឡុងឡាោឣការ់សឞទឤ  
រមាល រនឞកាឥអអិឧឌណហៅកបុ ងចំហណាឣរសហវស  
សមាជិក ហដីឣផកីាល ឤជាស រឣឞឣួ៍ឤដដឦមាឞ 
សិឞិវនភាឡឤចឥឣួឥស់ជាស រឣឞម៍ាឞវាសនាដរ
ឣួឤ។ 
 

សុខ្ដុឣឞីឤកឣម 
អ. harmonization 
បាឥ. harmonisation (f.) 

  កាឥដកសរឣួឦភាឡហហសងៗោប  ឞិង/ឬ ភាឡឣិឞសុី 
ចងាវ កោ់ប ដដឦពាកឡ់ឞ័នឞឹងកាឥវាស់ដឧង ឧឝីិស្ថន្តសថ 
ឞីរិឧឝីិ កាឦឧភិារ ឦកខណ្ៈសហចចកហវស ឬ រសឡឞ័ន 
ហដីឣផីហឝវីឱ្យមាឞឯកភាឡ ឬ មាឞភាឡសឣរសស 
សរមាសទ់ាងំអស់ោប ។ 
 

ហសញ៉ឥចិ 
អ. seigniorage  
បាឥ. seigneuriage (m.) 

  របាកចំ់ណូ្ឦដដឦឥដ្ឋឌ អិបាឦបាឞឡីកាឥហបាះឡុឣព 
ឥូសិឤឧរទុ ជាឡិហសសរឺភាឡខុ្សោប ឥវាងនលលហដីឣនឞ 
កាឥហឦិរឥូសិឤឧរទុ ឞិងនលលចាឥកឹហៅហឦីឥូសិឤឧរទុ  
ហនាះ។ 
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ហសដឌកិចចហរៅរសឡឞ័ន 
អ. informal economy 
បាឥ. économie informelle 
       

  រសឡឞ័ននឞកាឥហឝវីពាណិ្ជជកឣម ឬ កាឥហដ្ឋះដូឥវំឞិញ 
ឞិង ហសវា ដដឦចាស់ឣិឞររឣូឧឱ្យចុះសញ្ជ ី។  
  ហសដឌកិចចហរៅរសឡ័ឞនហថឦ់ឞូឧកាឥសហងកីរឣុខ្ឥសឥ 
កាឥងាឥហឝវី ឞិងរបាក់ ចំណូ្ឦ ស៉ុដឞថ អាចសងកឱ្យ 
មាឞហឦឧបិាកកបុងកាឥររសរ់រងសឥសិ្ថទ ឞ សុឧរទភិាឡ 
ចំណី្ អាហាឥ កាឥរសឣូឦឡឞន ជាហដីឣ។  
ឧ. កាឥឦកដូ់ឥតាឣដងហលូឧជាហសដឌកិចចហរៅរសឡឞ័ន។ 
 

ហសដឌកិចចនសរង 
អ. green economy 
បាឥ. économie verte  

  ហសដឌកិចចដដឦឈឥហឦីឣូឦដ្ឋឌ ឞនឞកាឥហរសីរបាស់ 
ឝឞធាឞឝឣមជារិរសកសហដ្ឋឤចីឥភាឡ ឞិង ឣិឞសះ៉ពាឦ់ 
ឝៃឞឝ់ៃឥដឦ់សឥសិ្ថទ ឞ(ឝឣមជារិ ឣឞុសស ឧសផឝឣ)៌។ 
 

ហសដឌកិចចឡុវន ិ
អ. knowledge economy 

  ហសដឌកិចចដដឦរសឡឞ័ននឞកាឥហរសីរបាស់ ឞិងហឦរិកឣម 
ដហែកហឦីឣូឦឝឞសញ្ជដ ។  
ឧ. ហសដឌកិចចឡុវនិបាឞឞិងកំឡុងឥឣួចំដណ្កោ៉ងឝំ 
កបុងសកឣមភាឡហសដឌកិចចឥសស់រសហវសអអិឧឌណ។ 
 

ហសឥភីាឡហសដឌកិចច 
អ. economic freedom 
បាឥ. liberté économique 
       

  ហសឥភីាឡកបុងកាឥហរជីសហឥសី ឞិងកាឥហឝវីហសចកថី 
សហរឣចចិរថកបុងកាឥហឦិរ កាឥឦក់ កាឥវិញ ឞិង 
កាឥហរសីរបាស់ ហដ្ឋឤហោឥឡសិវនិអបកដនវ។  
ឧ. ហៅកបុងហសដឌកិចចវីហាឥ អរិលិជឞមាឞហសឥភីាឡ 
ហសដឌកិចចហឡញហឦញ ហរញ្ះហរឤចវិញឦក់អវីក៏ 
បាឞហដ្ឋឤោម ឞកាឥកំ រិកំណ្រ។់ 
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ហសវាឝនាោឥចឦរ័/ 
ឝនាោឥកិចចចឦរ័ 
អ. mobile banking 
បាឥ. service bancaire 
      mobile  

  ហសវាហថឦ់ហដ្ឋឤឝនាោឥឬររឹះស្ថទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុដដឦ 
អឞុញ្ជដ រឱ្យអរិលិជឞអាចហឝវីរសរិសរថិកាឥ ឥិញ្ដឧរទុ
ឡីចមាៃ ឤហដ្ឋឤហរសីរបាស់ឧសកឥណ៍្ហអ ចិររូឞិក
ចឦ័រ ដូចជា វូឥសឡធនដ កំុឡយូវឥ័ ជាហដីឣ ឞិងហដ្ឋឤ 
ហរសីកឣមឧឝីិឥសស់ឝនាោឥឬររឹះស្ថទ ឞ ឥិញ្ដឧរទុហនាះ។ 
 

សផ ៉ុរ 
អ. spot 
បាឥ. spot (m.) 
 

  អរទសវខ្លីសរមាសហ់ឃ្សនាពាណិ្ជជកឣម, អសឥ់,ំ...។ 

ស្ថល ក 
 
 

  សំសុររជាកំណ្ររូ់ចៗ ជាហររឿងសមាគ ឦ់ហឈាម ះ 
ជាហដីឣ; ហឆាប រ; វីឧ; ខាប ច ់: សឥហសឥស្ថល ក, សិវ ស្ថល ក 
ជាសមាគ ឦ;់ ចាសស់្ថល ក; ដ្ឋកស់្ថល កជាសមាគ ឦកំុ់ឱ្យ 
រច ។ំ (ឧចនាឞុរកឣសហឣថច ជួឞ ណារ) 
  ហដ្ឋឤហោងហៅហឦីឞិឤឣឞ័ឤនឞពាកយខាងហឦី 
«ស្ថល ក»ឣិឞអាចហរសីជំឞួស«ផ្ទល ក»បាឞហវ ឡីហរពាះ 
វាជា«កំណ្រ់រូចៗ»ឥឯី«ផ្ទល កសញ្ជដ »ដដឦមាឞ 
ឦកខណ្:ឥងឹឣិឞអាចររសដណ្ថ សហ់ឦ«ីសដ្ឋ»ដដឦ
មាឞឦកខណ្:វឞប់ាឞហ ឤី។ 
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 ឥិញ្ដសផទាឞ 
អ. financing 
បាឥ. financement (m.) 

  កាឥហឋឦ់ ឥិញ្ដឧរទុ កាឥឱ្យខ្ចី កាឥហឋឦ់របាក ់កាឥហឋឦ់ 
វុឞ ឬ កាឥហឋឦ់ឱ្យឞូឧឝឞធាឞសរមាស់រវរវង់  
ដំហណី្ឥកាឥអឞុឧរថរហរមាងឝុឥកិចចណាឣួឤ។ 
  ដំហណី្ឥនឞកាឥហឝវី ឥិញ្ដសផទាឞ រឺជាសព់ាកឡ់ឞ័នទាងំ 
អបកហឋឦ់ឞិងអបកវវួឦឬអបកសុំខ្ចី។ 
  ដូហចបះកបុងកាឥអឞុឧរថជាកដ់សឋងពាកយ« ឥិញ្ដសផទាឞ» 
រឺសំហៅដឦ់កាឥហឋឦ់ឞិងកាឥវវួឦរបាកឬ់ឣូឦឞិឝិ
សរមាសោ់រំវដំហណី្ឥកាឥរហរមាងឝុឥកិចចអវីឣួឤ។ 
  តាឣវសសនាទាឞវំហឞីសពាកយ« ិឥញ្ដសផទាឞ» 
មាឞឡីឥរសហអវរឺ  ិឥញ្ដសផទាឞរវឡយមាច ស់ឞិង 
 ិឥញ្ដសផទាឞសំណុ្ឦ(equity financing and 
debt financing)។ 
   ឥិញ្ដសផទាឞរវឡយមាច ស់ រឺ សំហៅដឦ់កាឥហកៀឥរឥ 
ឝឞធាឞ ឥិញ្ដឧរទុតាឣឥឤៈកាឥហបាះហាឤឞិងឦក់
ឞូឧឣូឦសរររវឡយមាច ស់ (equity securities) 
ដូចជា សឞលឹក ុ៊ឞជាហដីឣ។ 
   ចំដណ្កឯ ឥិញ្ដសផទាឞសំណុ្ឦ រឺសំហៅដឦ់កាឥ 
ហកៀឥរឥឝឞធាឞ ិឥញ្ដឧរទុ  តាឣឥឤៈកាឥហបាះឡុឣព  
ហាឤឞិងឦក់ឞូឧឣូឦសររសំណុ្ឦ(debt  
securities)ដូចជា សញ្ជដ សណ្ត ឞិង សណ្តសំណុ្ឦ 
ដនវហវៀរហៅកបុងវីហាឥ ឥិញ្ដឧរទុឬហាឥវុឞ។ 

ហ 
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 ឥិញ្ដសផទាឞផ្ទធ ឦ ់
អ. direct financing 
បាឥ. financement direct 
 

  កាឥហឋឦ់ឝឞធាឞ ឥិញ្ដឧរទុឡីអបកហថឦ់ហៅអបកវវួឦ 
ហដ្ឋឤឣិឞចាបំាចឆ់លងការអ់ឞថឥកាឥ ីឥិញ្ដឧរទុ។ 

 ឥិញ្ដសផទាឞឣិឞផ្ទធ ឦ ់
អ. indirect financing 
បាឥ. financement indirect 
 

  កាឥហឋឦ់ឝឞធាឞ ឥិញ្ដឧរទុឡីអបកហថឦ់ហៅអបកវវួឦ 
តាឣឥឤៈអឞថឥកាឥ ីឥិញ្ដឧរទុ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 ូ សុសីធកិ 
អ. logistics 

  ដំហណី្ឥកាឥ ឬ សកឣមភាឡនឞកាឥររសរ់រងឝឞធាឞ 
(ឣាូស អាហាឥ សមាភ ឥ: សឥកិាខ ឥ សរវ។ឦ។) ហដ្ឋឤ 
វវួឦឥកាវុក ឞិង សញ្ជូ ឞហៅកាឞវី់តាងំណាឣួឤ 
ដដឦហរររឣូឧ។  
  ដំហណី្ឥកាឥ ឬ សកឣមភាឡកបុងរសឡ័ឞន ូ សុសីធិក 
មាឞកាឥហឧចខ្ចស់ កាឥដឹកជញ្ជូ ឞ កាឥសថុកវុកកបុង 
ឃ្ល ងំ ជាហដីឣ។  
ឧ. រកុឣ ុ៊ឞ ឌីហអចអិឦ(DHL)ជារកុឣ ុ៊ឞ 
ឦំដ្ឋសឡិ់អឡហលាកដដឦវវួឦហឝវីហសវា ូ សុសីធិក
ហដ្ឋឤវវួឦហឥៀសចំដឹកជញ្ជូ ឞវំឞិញឆលងឡីរសហវស 
ឣួឤហៅរសហវសហហសងហវៀរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ឡ 
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អកសឥចាឥកឹ 
អ. notice-board  
បាឥ. écriteau (m.) 
 

  អកសឥដដឦហរចាឥហៅហឦីហខាល ងទាវ ឥ, កាឦស្ថព ឞ, 
ហោឦសីមាជាហដីឣ។ 

អងគភាឡលឧកិា 
អ. budget entity 
បាឥ. entité budgétaire (f.) 

  អងគភាឡឬស្ថទ សឞ័ដដឦវវួឦបាឞសិវនិររសរ់រង 
ចារដ់ចងលឧកិាឡីអងគឞីរិសញ្ដរិថ ឬ ជាអងគភាឡដដឦ 
វវួឦបាឞអាណ្រថិកិចចចាស់លាស់ហដីឣផីអឞុឧរថ 
សកឣមភាឡកាឥងាឥ ហឥៀសចំ ររសរ់រង ឞិងររួរឡិឞិរយ 
កាឥអឞុឧរថលឧកិា។ 
 

អរិហឥណា 
អ. inflation 
បាឥ. inflation (f.) 
 

  កាឥហកីឞហ ងីនឞករឣិរនលលជាវូហៅឥសស់វំឞិញឞិង 
ហសវាកបុងរសហវសឬរំសឞ ់ កបុងឥឤៈហឡឦជាកល់ាក ់
ណាឣួឤ។ 

អរិហឥណាជាលម/ីសុនារិហឥណា 
អ. reinflation 
បាឥ. réinflation (f.) 
 

  កាឥហកីឞហ ងីឧញិនឞអរតាអរិហឥណា។ 

អរិហឥណា ួសហ រុ/   
អឝិកហឥណា 
អ. hyperinflation 
បាឥ. hyperinflation (f.) 

  កាឥហកីឞហ ងីខាល ងំហ ឤីហឦឿឞកបុងឥឤៈហឡឦខ្លី 
ដដឦឣិឞអាចររសរ់រងបាឞនឞអរតាអរិហឥណា។ 

អ 
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អរិឡឦកឣម 
អ. labor intensive 

  ដំហណី្ឥកាឥ ឬ ឧសា កឣមដដឦទាឣទាឥឞូឧចំឞួឞ 
កមាល ងំឡឦកឣមដ៏ហរចីឞហវីសអាចហឦិរវំឞិញឬ 
ហសវាបាឞ។  
ឧ. រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦមាឞហោឦសំណ្ងជំឥុញដកដរស 
ឞិងហឝវីវំហឞីសកឣមឥចនាសឣពឞ័នឧសា កឣមកឣពុជា 
ឡីអរិឡឦកឣមហៅជាឧសា កឣមដហែកហឦីជំនាញ។ 
 

អរិហឥក 
អ. surplus excess 
បាឥ. surplus (m.) 

  អវីដដឦហឦីសឡីកាឥកំណ្រ ់ភាឡហរចីឞនរក ភាឡឡិហសស 
ចំឞួឞសដឞទឣ...។ 
  កបុងឞ័ឤហសដឌកិចច«អរិហឥក»ហរសីសំហៅដឦ់ភាឡ 
ហឦីសនឞចំឞួឞ។  
ឧ. សនាធ សឡី់បាឞដ្ឋកឱ់្យអឞុឧរថកឣមឧឝីិដកវរឣងក់ាឥ 
ររសរ់រង ឥិញ្ដឧរទុស្ថធាឥណ្:ឥចួឣក រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦ 
សហរឣចបាឞជាឣូឦដ្ឋឌ ឞឞូឧ«ភាឡហជឿវុកចិរថនឞ 
លឧកិា»តាឣឥឤ:កាឥសហងកីឞចំណូ្ឦ ឞិងកាឥហឝវី 
ឧចិាឥណ្កឣមចំណាឤ ជាឡិហសសសហងកីឞបាឞឞូឧ 
អរិហឥកនឞលឧកិាជារិដដឦអឞុញ្ជដ រឱ្យសហងកីឞវុឞ 
ឧឞិិហោរស្ថធាឥណ្:ហឦីហ ដ្ឋឌ ឥចនាសឣពឞ័នសងគឣ 
ហសដឌកិចចកបុងហោឦហៅឡរងឹងឞិងឡរងីកហសវា 
ស្ថធាឥណ្: ឞិងការស់ឞទឤភាឡរកីរកឥសស់រសជាជឞ។ 
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អសផហឥណា/សឥរិថហឥណា 
អ. deflation 
បាឥ. déflation (f.) 

  កាឥធាល ក់ចុះនឞករឣិរនលលជាវូហៅឥសស់វំឞិញឞិង 
ហសវា កបុងរសហវសឬរំសឞ ់ កបុងឥឤៈហឡឦជាក់លាក់ 
ណាឣួឤ  កបុ ង ហឡឦដដឦអ   អរិហឥណាធាល ក់
ចុះហរកាឣសូឞយភារឥឤ។ 
 

អសផហឥណាកឥ/ហដផ្ទល វ័ឥ/ 
សឥរិថហឥណាកឥ 
អ. deflator 
បាឥ. déflateur (m.) 
 

  អរតាអរិហឥណាដដឦហរសីជារួដចកហដីឣផសំីដសលង
នលលវំឞិញឞិងហសវាឡីចំឞួឞណូ្ឣីណាឦ់ហៅចំឞួឞ 
ឡិរ។ 

អហ រុកអឤ័ 
អ. panic 
បាឥ. panique (f.) 

  កាឥបារស់ងវំ់ឞុកចិរថភាល ឣៗឥសស់ស្ថធាឥណ្ជឞ
ហឦីរសឡឞ័ន ឥិញ្ដឧរទុ។  
ឧ. អហ រុកអឤ័នាឱំ្យឝនាោឥឞិងរកុឣ ុ៊ឞឤជីឧកឣម 
វវួឦសរាជឤ័ រនឣលភារ ុ៊ឞធាល កចុ់ះ។ 
 

អាកឥហឦរីនឣលសដឞទឣ (អ.រ.ស.) 
អ. value added tax (VAT) 
បាឥ. taxe sur la valeur 
     ajoutée (T.V.A.) 

  ឡឞនរសហោឦឣួឤរសហអវដ្ឋកហ់ឦីវំឞិញឬហសវា 
ណាឣួឤហៅហឡឦដដឦរនឣលររូឧបាឞសដឞទឣហៅ 
ររសដំ់ណាកក់ាឦនឞដខ្សចងាវ កហ់គរហ់គងឡី់ចំណុ្ច 
ហឦិរកឣមហៅដឦ់ចំណុ្ចឦក។់ 
 

អាជីឧកឥសថូឥរបាក ់
អ. money changer 

  អបករសកសឣុខ្ឥសឥសថូឥរបាកដ់ដឦមាឞអាជាញ សណ្ត។ 
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អា វ៊ីស 
អ. poster 
បាឥ. affiche (f.) 

  ផ្ទធ ងំហបាះឡុឣពដដឦបាឞឥចនាហ ងីជាអកសឥសុវន ឬ 
ជាឥូសភាឡសុវនឬក៏ជាអកសឥហងឞិងឥូសភាឡហង 
សរមាសដ់្ឋក់ជាសឞឹ់ងជញ្ជជ ងំឬហៅវីកដឞលងស្ថធាឥណ្ៈ 
សរមាស់ទាក់ទាញចំណាស់អាឥឣមណ៍្អបកឆលងការ់ 
ហដីឣផឱី្យដឹងអំឡីហោឦសំណ្ងនឞអបកហសឡវហាឤ។ 
 

អបកររសរ់រងដហបកឦក ់
អ. sales manager 
បាឥ. chef des ventes 

  អបកអឞុឧរថឤុវនស្ថន្តសថឦកហ់ដ្ឋឤកំណ្រហ់ោឦហៅ 
ករឣិរចំឞួឞនឞកាឥឦក ់ ហឥៀសចំដហឞកាឥឦក ់ ឧភិារ 
វិឞបឞឤ័ ហឥៀសចំសណ្ថុ ះសណាថ ឦឥហសៀសឦក់ កំណ្រ់ 
វីតាងំឦក ់ឞិងររួរឡិឞិរយសមាជិករកុឣអបកឦក។់ 
 

អបកជាសឡ់ឞន 
អ. taxpayer 
បាឥ. contribuable (n.) 
 

  ឥូសឧឞថសុរគឦឬឞីរិសុរគឦដដឦជាសក់ារឡវកិចចសង ់
ឡឞនជូឞឥដឌ។ 

អបកដំហណី្ឥកាឥររិឤភារី/ 
រសរិសរឋកិឥររិឤភារី 
អ. third-party processor 
បាឥ. processeur tiers 
 

  ឥូសឧឞថសុរគឦឬឞីរិសុរគឦដដឦឝនាោឥបាឞរសរឦ់ 
សិវនិឱ្យហឝវីរសរិសរថិកាឥហឦីឣួឤឬហរចីឞដហបកនឞហសវា
រសរិសរថិកាឥវូទាររ់បាកឥ់សស់ឝនាោឥ។ 
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អបកររួរឡិឞិរយដហបកឦក ់
អ. sale supervisor 
បាឥ. superviseur de vente 

  អបកវវួឦខុ្សររូឧសនាធ សឡី់រសធាឞដហបកឦក ់ ដដឦ 
វវួឦសឞធុកអឞុឧរថដហឞកាឥឦក់ ឞិងររស់ររង 
សុរគឦិកដហបកឦកក់បុងអងគភាឡអាជីឧកឣម។ 
 

អបកសរឣសសរឣឦួដហបកឦក ់
អ. sale coordinator  
បាឥ. coordinateur de vente 

  អបកវវួឦខុ្សររូឧសរឣសសរឣឦួរកុឣអបកឦក ់
មាឞភាឥកិចច ររស់ររងហឡឦហឧលាឦក់ សំហឡញ 
ឯកស្ថឥសំខាឞ់ៗ  ហថឦ់ ឞិងវវួឦឡ័រ៌មាឞ  
ពាក់ឡ័ឞនកាឥឦក់ ឞិងហដ្ឋះរស្ថឤសញ្ជា នានា 
ដដឦហកីរហចញឡីអរិលិជឞ។ 
 

អបកឯកហវសដហបកឦក ់
អ. sale specialist 
បាឥ. spécialiste de vente 

  អបកឦក់វំ ឞិញផ្ទធ ឦ់ ដដឦមាឞចំហណ្ះដឹង 
សហចចកហវសចាស់លាស់អំឡីហឦិរហឦ។ 

ឥណ្ទាឞ 
អ. credit 
បាឥ. crédit (m.) 

  ១- ឧឝីិដដឦអបកខ្ចីវវួឦបាឞរបាក ់វំឞិញ ឬហសវា 
ហដ្ឋឤឤឦ់រឡឣវូទារ់សងជាឣួឤឞឹងកាឥរបាក់ 
តាឣកាឦសឥហិចេវជាកល់ាកន់ាហឡឦអនាររ។  
  ២- របាក ់ វំឞិញ ឬហសវាសរមាសឱ់្យហរខ្ចីហ ឤី 
ដដឦអបកខ្ចីឤឦ់រឡឣវូទារ់សងជាឣួឤឞឹងកាឥ 
របាកត់ាឣកាឦសឥហិចេវជាកល់ាក់នាហឡឦអនាររ។ 
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ឥណ្ទាឤក 
អ. creditor 
បាឥ. créditeur (m.) 
 

  សុរគឦដដឦមាឞឥណ្ទាឞកបុងរណ្ឞីណាឣួឤ។ 
(សហចចកសឡធឝនាោឥ) 

ឧរថឣភាឡដ្ឋចខ់ារ 
អ. absolute advantage 
បាឥ. avantage absolu  

  សឣរទភាឡឥសស់រសហវស រកុឣ ុ៊ឞ ឬ សុរគឦ កបុង 
កាឥហឦិរ វំ ឞិញឬហសវា  ដដឦមាឞនលល ហដីឣ  
ហឦិរកឣមទាសជាងរសហវស រកុឣ ុ៊ឞ ឬ សុរគឦ 
ហហសងហវៀរ។  
ឧ. ស ឥដឌអាហឣ៉ឥកិមាឞឧរថឣភាឡដ្ឋច់ខារកបុង 
កាឥហឦិរហរសង ឡីហរពាះស ឥដឌអាហឣ៉ឥកិមាឞ 
សឣរទភាឡហឦិរហរសងដដឦមាឞនលល ហដីឣទាស 
ជាងរសហវសឣិុកសុិក។ 
 

ឧរថឣភាឡរសករួរសដជង 
 អ. competitive advantage 
បាឥ. avantage compétitif 
       

  សឣរទភាឡឥសស់រសហវស រកុឣ ុ៊ឞ ឬ សុរគឦ ដដឦ 
មាឞហរសៀសឈបះហឦីរូរសកួររសដជង កបុងកាឥហរជៀរ 
ចូឦវីហាឥ សហងកីឞវំ ឦំក ់សហងកីឞរបាកចំ់ហណ្ញ 
ឞិងឥកាអរិ លិជឞបាឞហរចីឞជាងរូ រសកួរ  
រសដជង។  
  ឧរថឣភាឡដសសហឞះឤចសហរឣចបាឞតាឣឥឤៈ 
ឥចនាសឣព័ឞន  នលល ហដីឣ  រុណ្ភាឡ ហស្ថអណ្ភាឡ 
ហឦិរហឦ រសឡ័ឞនដចកចាឤ ឞិងកាឥោំរវឥសស់ 
អរិលិជឞ។  
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ឧ. រសហវសហឧៀរណាឣមាឞឧរថឣភាឡរសកួររសដជង 
ហឦីកាឥនាហំចញអងកឥហៅកាឞវី់ហាឥអងកឥឡិអឡហលាក 
ឡីហរញ្ះអងកឥហឧៀរណាឣមាឞនលលហដីឣហឦិរកឣមទាស 
កាឥហឧចខ្ចស់ឦែ ឞិងហកឥ ថ ិ៍ហឈាម ះហៅហឦីវីហាឥអងកឥ 
ឡិអឡហលាក។ 
 

ឧរថឣភាឡហរសៀសហឝៀស 
អ. comparative advantage 
បាឥ. avantage comparé 
       

  សឣរទភាឡឥសស់រសហវស រកុឣ ុ៊ឞ ឬ សុរគឦ កបុង 
កាឥហឦិរ វំ ឞិញឬហសវាដដឦមាឞនលល ហដីឣ  
កាលាឞុឧរថភាឡទាសជាងរសហវស រកុឣ ុ៊ឞ ឬ 
សុរគឦហហសងហវៀរ។ 
  ឧរថឣភាឡហរសៀសហឝៀសហថឦឦ់វនភាឡឱ្យរកុឣ ុ៊ឞ 
ឦក់វំឞិញឬហសវាកបុងរនឣលទាស ជាងរូរសដជង 
ឥសស់ខ្លួឞ ឞិងវវួឦបាឞរបាកចំ់ហណ្ញករឣិរខ្ពស់។  
ឧ. រសហវសកឣពុជាមាឞឧរថឣភាឡហរសៀសហឝៀសកបុង 
កាឥហឦិរអងកឥសឥរីាងគជាងរសហវសកូដឧរ៉។ 
 

ឧសរទឣភឝឞ 
អ. subsidy 
បាឥ. subvention (f.) 

  ឝឞធាឞដដឦឥដ្ឋឌ អិបាឦហថឦ់ឱ្យស្ថទ សឞ័ រកុឣ ឬ 
សុរគឦ ជាវូហៅកបុងឥូសភាឡជា ឥិញ្ដសផទាឞឞិង/ឬ 
កាឥអឞុហរោះឡឞន ហដីឣផីហឦីកកឣពស់សឣរទភាឡ 
រសកួររសដជង សុខុ្មាឦភាឡសងគឣ ឬ ហឦរសហោជឞ៍ 
ស្ថធាឥណ្ៈ។  
ឧ. រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦបាឞហថឦ់ឧសរទឣភឝឞតាឣឥឤៈ 
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កាឥហឦីកដឦងឡឞននាំចូឦជីកសិកឣម ហដីឣផីជួឤ 
សរមាឦសឞធុកកសិកឥ។ 
 

ឯកហវសឞីឤកឣម 
អ. specialization 
បាឥ. spécialisation (f.) 

  ឤឞថកាឥ ឬ សកឣមភាឡដដឦនាឱំ្យឈាឞហៅដឦ់ 
ចំហណ្ះដឹង ជំនាញ ឧឝីិស្ថន្តសថ ឬ សហចចកហវស 
កបុងកាឥហឦិរហឦិរហឦជាកល់ាកឣួ់ឤ ដដឦមាឞ 
រសសិវនភាឡហឦិរខ្ពស់ជាងឣុឞ។  
ឧ. រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦឞឹងសឞថជំឥុញកាឥហឝវីឯកហវសឞីឤកឣម 
ដដឦដហែកហឦីកាឥអអិឧឌណឧវិាស្ថន្តសថ សហចចកឧវិា 
ឞិងឞវាឞុឧរថឞ៍ សំហៅសហងកីឞរសសិវនភាឡហឦិរ 
ឞិងកាឥរសកួររសដជង។ 
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