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១. ករពិពណ៌នអំពមីុខវិជជ  
 មុខវជិជ វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ ផ្តល់ឱកសឲយនិស ិតថន ក់បរញិញ ប្រត
ជន់ខពស់សិក មូល ្ឋ នសំខន់ៗៃនករសរេសរែបបសិក  រមួមនវធីិ
បេងកើត្របធនបទ្រ វ្រជវ ករផ្តល់្របភពឯក រ និងករលួចគំនិត
អនកដៃទ។ និស ិតក៏នឹងសិក ផងែដរពី្របេភទៃនវធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ 
វធីិ ្រស្តសរេសរនិេកខបបទ និងរេបៀបសរេសរកិចចករ្រ វ្រជវេផ ង
េទៀត។ គុណភពៃនករសរេសរែបបសិក  ែដល ចឲយេគេជឿជក់ 
្របកបេ យលកខណៈវទិយ ្រស្ត និងឡូសិុកគឺជករចំបច់ស្រមប់
ករសិក ក្រមិតខពស់។ 

 និស ិតត្រមូវឲយេ្រត មខ្លួនជេ្រសច េពលគឺ នអតថបទពក់ព័នធ
ឲយបនេ្រចើន និងែស្វងយល់ បែនថម មុននឹងចូលេរៀនកនុងថន ក់។ ករ
ពិភក គន អំពីខ្លឹម រេមេរៀនេនកនុងថន ក់គឺជករចំបច់។ េ្រកពី
ករពិភក គន េនកនុងថន ក់ និស ិតមន ក់ៗត្រមូវឲយេធ្វើកិចចករ្រ វ្រជវ
េរៀងៗខ្លួន។ ្របធនបទៃនកិចចករ្រ វ្រជវគឺជ្របធនបទែដល
និស ិតេ្រជើសេរ ើសេ យេសរ។ី និស ិតគបបីេ្រត មខ្លួនគិតពី្របធន
បទ ែដលខ្លួនគិតថមន រៈសំខន់េនកនុងសងគម គួរឲយចប់

រមមណ៍ និងមន្របេយជន៍ស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវេ្រកយៗ
េទៀត។ 

២. វតថុបណំង 
 មុខវជិជ វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវមនេគលបំណងឲយនិស ិតយល់ដឹង
អំពីរេបៀប្រ វ្រជវ ករផ្តល់ ្របភពឯក រ និងករសរេសរ្របកប 
េ យ្រកមសីលធម៌ខពស់កនុងករសិក ្រ វ្រជវ។ 
 េ្រកយពីេរៀនមុខវជិជ េនះចប់ និស ិត ច៖ 

 បញជ ក់បនពីរេបៀបផ្តល់្របភពឯក រេនេពលសរេសរ 
េយង។ 
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 េជៀស ងករលួចគំនិតអនកដៃទ។ 
 វភិគបញ្ហ ស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវបនល្អ។ 
 ្រ វ្រជវ និងសរេសរ្របកបេ យលកខណវទិយ ្រស្តមន

គុណភព និងគួរឲយេជឿជក់បន។ 

៣. រង្វ យតៃម្ល 
 រង្វ យតៃម្លនិស ិតស្រមប់មុខវជិជ នីតិ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ 
រមួមន៖ 

 ពិនទុវត្តមន៖  ១០% (និស ិត្រតូវេរៀនយ៉ង
តិច១២េពលេទើបអនុញញ តឲយ
្របឡងបញច ប់) 

 ពិនទុកិចចករ្រ វ្រជវ៖    ៤០% 
 ពិនទុ្របឡងពក់ក ្ត លវគគ៖  ែផ្អកេលើពិនទុរង្វ ន់ជេរៀង

ល់េពលចប់េផ្តើម 
 ពិនទុ្របឡងបញច ប់៖   ៥០% 

 េទះជយ៉ង ក៏េ យ ភគរយៃនករ ក់ពិនទុ ចនឹងែ្រប
្របួលេទ ម ថ នភពជក់ែស្តងៃនថន ក់េរៀន េទ មករសេ្រមច
ចិត្តរបស់ ្រ ្ត ចរយបេ្រង ន។ 

៤. ែផនករបេ្រងៀន 
 ែផនករបេ្រង នមុខវជិជ វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ ែចកេចញជ១៨
សប្ត ហ៍ ែដលកនុងេនះនិស ិត្រតូវចំ យេពល១សប្ត ហ៍ េដើមបីែចក
រែំលកបទពិេ ធន៍ពីគន មរយៈករេឡើងេធ្វើបទបង្ហក ញកិចចករ្រ វ
្រជវ។ ែផនករបេ្រង នលំអិតមនដូចតេទ៖ 
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សប្ត ហ៍ ខ្លឹម រេមេរៀន េផ ងៗ 
1 េសចក្តីេផ្តើមចំេពះវធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ

 អតថន័យៃនករ្រ វ្រជវ 
 ករ្រ វ្រជវែបបសិក  
 េហតុអ្វីបនជ្រតូវករករ

្រ វ្រជវ?

និស ិតទទួលបននូវ
េគលករណ៍មួយ 
ចំនួនពីករសិក  
ស្រមប់មុខវជិជ  
វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ 

2 ករបេងកើត្របធនបទ
 បញ្ហ ្រ វ្រជវ 
 សំណួរ្រ វ្រជវ 
 សមមតិកមម

និស ិត្រតូវបន 
្របគល់កិចចករ 
្រ វ្រជវ 

3 ករបេងកើត្របធនបទ “តចប់”
 អនុវត្តន៍

និស ិត្រ វ្រជវ 

4 វធីិ ្រស្តសរេសរនិេកខបបទ
 ករេរៀបចំមតិក េសចក្តីេផ្តើម

និងេសចក្តីសននិ ្ឋ ន
5 វធីិ ្រស្តសរេសរនិេកខបបទ (តចប់)

 ករេសរសេងខបេសចក្តី 
 អនុវត្តន៍

 

6 ករផ្តល់្របភពឯក រ    
 សមគ ល់េ្រកមទំព័រ 

សមគ ល់ចុងអតថបទ សមគ ល់ 
កនុងអតថបទ គនថនិេទទស 
ឯក រេយង 

 ករផ្តល់្របភពឯក រទក់ 
ទងនឹងេសៀវេភ

 

7 ករផ្តល់្របភពឯក រ  (ត)  
 សមគ ល់េ្រកមទំព័រ 

សមគ ល់ចុងអតថបទ សមគ ល់ 
កនុងអតថបទ គនថនិេទទស 
ឯក រេយង 

 ករផ្តល់្របភពឯក រ     
ទក់ទងនឹង្របភពេផ ងៗ
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8 ករផ្តល់្របភពឯក រ (តចប់)
 សមគ ល់េ្រកមទំព័រ 

សមគ ល់ចុងអតថបទ សមគ ល់ 
កនុងអតថបទ គនថនិេទទស 
ឯក រេយង និងអនុវត្តន៍

9 ករលួចគំនិតអនកដៃទ
 េគលករណ៍សំខន់ៗចំេពះ

ករលួចគំនិតអនកដៃទ
10 ករលួចគំនិតអនកដៃទ (ត)

 កំហុសផទ ល់ខ្លួនកនុងករេយង
េទនឹង្របភពអនកដៃទ

11 ករលួចគំនិតអនកដៃទ (តចប់)
 អនុវត្តន៍

និស ិត្របគល់កិចចករ
្រ វ្រជវ

12 ករបេងកើតសំណួរ
ករេ្របើ្របស់កល   

 

និស ិតេ្រត មេធ្វើបទ
បង្ហ ញកិចចករ
្រ វ្រជវ

13 ករសរេសរកថខណ្ឌ
 ្របេយគចមបង 
 ្របេយគគំ្រទ 
 ្របេយគសននិ ្ឋ ន

14 ្របេភទៃនវធីិ្រ វ្រជវ
 ករ្រ វ្រជវែបបបរមិណ 
 ករ្រ វ្រជវែបបគុណភព

15 បទបង្ហ ញកិចចករ្រ វ្រជវ និស ិតេឡើងេធ្វើ 
បទបង្ហ ញ

16 បទបង្ហ ញកិចចករ្រ វ្រជវ “ត” និស ិតេឡើងេធ្វើ 
បទបង្ហ ញ

17 បទបង្ហ ញកិចចករ្រ វ្រជវ “តចប់” និស ិតេឡើងេធ្វើ 
បទបង្ហ ញ

18 រង្វ យតៃម្ល  និងបញច ប់េមេរៀន
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ករបេងកីតសំណួរ 
 
 េនែផនកេនះ និស ិត ចេរៀបចំក្រមងសំណួរេដើមបីេធ្វើករសមភ ស ឬ 
ចុះសួរេ យផទ ល់។ សំណួរែដលេ្របើញឹកញប់ជងេគគឺសំណួរពហុេ្រជើស 
េរ ើស និងមនសំណួរេបើកមួយចំនួនេដើមបីទទួលបននូវេយបល់របស់អនក 
ែដល្រតូវេគសមភ ស។ 
 ែផនកេនះេផ្ត តជចមបងេទេលើសំណួរបិទ សំណួរេបើក និងសំណួរ 
្រ វ្រជវ។ 

សំណួរបិទ 
 សំណួរបិទជសំណួរែដលត្រមូវឲយេឆ្លើយជកេន មពកយេទល ឬខ្លីៗ 
ឬក៏ ចេឆ្លើយបទ ឬចស។ មនលកខណៈមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖1 
 

 ផ្តល់ឲយនូវចេម្លើយែដលជករពិត ឬអងគេហតុ។ 
 ងយ្រសលួេឆ្លើយ។ 
 ចេឆ្លើយបនេលឿន។ 
 រក នូវករ្រតួតពិនិតយរ ងកិចចសនទន និងអនកសួរ។ 

 
 សំណួរបិទមនរេបៀបេ្របើ្របស់ងយ្រសួល មិនចង់ដឹងពីេហតុផល 
លំអិត សមុគ ម ញេទ។ ជសំណួរែដលេគចូលចិត្តេ្របើេនេពលេផ្តើមន 
េពលដំបូង។ 

                                                      
1  http://changingminds.org/techniques/questioning/open_closed_questions.htm
ទស នចុងេ្រកយៃថងទី០៥ មក  ២០១១។ 
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- សំណួរបិទេធ្វើឲយអនកេឆ្លើយងយេឆ្លើយ និងមិនបងខំឲយអនកេឆ្លើយេធ្វើករ 
ត្រត ងេហតុផលរបស់ខ្លួនេទ។ 
 ែខធនូឆន ំេនះ កសធតុេន្របេទសកមពុជ្រតជក់លមម។ េតើពិត
ែមនេទ? 

 េតើអនកេ្រកកេនេម៉ងបុ៉នម នកលពី្រពឹកមិញ? 
 េតើអនកបនរស់េនឯ  កលពីមុនេពលមករស់េនភនំេពញ? 
 េតើអនកបនចប់េផ្តើម គ ល់គត់ ំងពីឆន ំ ? 
 េតើអនកបនេទេលងសហរដ្ឋ េមរកិជមួយអនក ? 
 េតើអនកេឈម ះអ្វី? 
 េតើអនកមន្រសុកកំេណើ តេនឯ ? 

- សំណួរបិទត្រមូវឲយអនកេឆ្លើយផ្តល់នូវចេម្លើយបទ ឬចស េហើយ មិន 
ត្រមូវឲយផ្តល់េហតុផលេទ។ 

 េតើអនកចូលចិត្តេទេលងមត់សមុ្រទឬេទ? 
 េតើអនក្រតូវករជំនួយពីខញុំេទ? 
 េតើករចរចរ ងរដ្ឋម្រន្តីរ ង្របេទសទំងពីរបនបញច ប់េហើយឬ 
េន? 

 េតើអនកចង់បនបនទប់មនែ្រគពីរឬ? 
- សំណួរបិទក៏ ចដឹងពីគំនិតរបស់អនកេឆ្លើយ ថេតើមនគំនិតវជិជមន 
ឬអវជិជមនចំេពះអ្វីមួយ េទះជ្របេភទចេម្លើយបទ ឬចសក៏េ យ។ 

 េតើអនកសបបយចិត្តនឹងករដឹកនំរបស់្របធនធិបតីថមីឬេទ? 
 េតើអនកចូលចិត្តករបេ្រង នរបស់គត់ឬ? 
 េតើអនកេពញចិត្តនឹងករបំភ្លឺរបស់ខញុំឬេទ? 
 េតើអនកចង់រកអនកផ្តល់េស ថមីឬ? 
 េតើករបេ្រង នរបស់គត់េលឿនេពកឬ? 
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សំណួរេបីក 
 សំណួរេបើកជ្របេភទសំណួរែដល្រតូវករចេម្លើយែវង ឬេយបល់
របស់អនកេឆ្លើយ។ េបើកចំហឲយអនកេឆ្លើយយល់េឃើញ មគំនិតរបស់ខ្លួន។ 
 ជទូេទ សំណួរេបើកមនលកខណៈដូចខងេ្រកម៖2 
 

 សួរអនកេឆ្លើយឲយគិត និងឆ្លុះបញច ំង។ 
 ផ្តល់ឲយអនកនូវគំនិត និង រមមណ៍។ 
 ្រតួតពិនិតយករសនទនចំេពះអនកេឆ្លើយ។ 

 
- សំណួរេបើកជជីកសួរអនកែដល ង ត់េសង ម េដើមបីឲយមនេយបល់។ 

 េតើអនកបនេធ្វើអ្វីខ្លះេនចុងសប្ត ហ៍កន្លងេទ? 
 េតើអនកមនយុទធវធីិេរៀនយ៉ងដូចេម្តច? 
 េតើអនកបនរពំញកេមេរៀនអ្វីខ្លះកលពី ្រតីកន្លងេទ? 
 េតើគត់មកេរៀនេ យ រអ្វី? 

- សំណួរេបើកែស្វងរកនូវត្រមូវករ ចំណង់ចំណូលចិត្ត ឬបញ្ហ របស់ 
អនក មន ក់។ 

 េតើក ្ត អ្វីខ្លះែដលជួយអនកឲយេរៀនពូែក? 
 េហតុអ្វីបនជេមេរៀនេនះសំខន់ ស់ចំេពះអនក? 
 េហតុអ្វីបនជអនកមិនចូលចិត្តគត់? 
 េតើអ្វីែដលេធ្វើឲយអនកេទេរៀនទន់េម៉ង? 
 េតើអ្វីខ្លះជឧបសគគកនុងករសិក របស់អនក? 

- សំណួរេបើកេធ្វើឲយមនុស ទទួល គ ល់វ ិ លភពៃនបញ្ហ ែដល្រតូវ 
ែស្វងរកដំេ ះ្រ យ។ 

                                                      
2  http://changingminds.org/techniques/questioning/open_closed_questions.htm
ទស នចុងេ្រកយៃថងទី០៥ មក  ២០១១។ 
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 េតើមនអ្វីនឹងេកើតេឡើង ្របសិនេបើេមឃេភ្ល ង? 
 េបើអនកេទេលងេកះេព្រជៃថងទី២២ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ េតើមនអ្វី 

េកើតេឡើង? 
 ្របសិនេបើករ្របកស្រទពយសមបត្តិ្រតូវបនេធ្វើជ ធរណៈ េតើ 

មនអ្វីនឹងេកើតេឡើង? 
 េតើមនអ្វីនឹងេកើតេឡើងចំេពះេ ក សំ ង េពលគត់េចញ 

េទេ្រកែតមន ក់ឯង? 
- សំណួរេបើកេធ្វើឲយមនុស មន រមមណ៍ល្អ្របេសើរ ឬធូរ្រ លកនុងចិត្ត 
បនទ ប់ពី្រតូវបនេគសួរទក់ទងនឹងសុខភព ឬទក់ទងនឹងកង្វល់របស់េគ 
ចំេពះខ្លួន។ 

 េតើសុខភពរបស់អនកយ៉ងដូចេម្តចេហើយ បនទ ប់ពីបនេទស្រមក 
ពយបលេន្របេទសេវៀត មមួយរយៈកន្លងមក? 

 េតើជីវភពរបស់អនកយ៉ងដូចេម្តចែដរ ំងពីមករស់េនកែន្លងថមី? 
 អនក ក់ដូចជ្រសងូត្រសងកចិត្ត េតើមនអ្វីេកើតេឡើង? 
 េតើអនកមនភពកក់េក្ត យ៉ង ែដរ ំងពីេរៀបករជមួយនង 

មក? 
 បនទ ប់ពីបនចកេចញពី្រគួ រភរយិរបស់អនក េតើអនកមនេសច 

ក្តីសុខទុកខយ៉ង ? 
 េតើដំ ំរបស់អនកេនេលើដីែដលេទើបនឹងទិញល្អយ៉ង ែដរ? 

 

សំណួរ្រ វ្រជវ 
 សំណួរ្រ វ្រជវជសំណួរែដលត្រមូវឲយេធ្វើករ្រ វ្រជវមុននឹងផ្តល់ 
ចេម្លើយ។ ក៏ឋិតកនុង្របេភទសំណួរេបើកែដរ ែតមនលកខណៈទូលំទូ យ 
ែដលករេឆ្លើយត្រមូវឲយផ្តល់នូវទឡ្ហីករណ៍ចបស់ ស់ និងេកើតេចញពីករ 
្រ វ្រជវជក់ ក់។ 
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 សំណួរ្រ វ្រជវបញជ ក់ពីអ្វីែដលករសិក នឹងេធ្វើកអេងកត ឬមន 
បំណងនឹងេធ្វើឲយចេ្រមើន។ 3  សំណួរ្រ វ្រជវ្រតូវជក់ចបស់ និងមិន្រតូវ 
ចេង្អ តេពក និងទូ យេពក។ ជទូេទ សំណួរ្របេភទេនះ្រតូវមនធតុ 
អេថរែដល ចេធ្វើពិេ ធន៍ ឬ្រ វ្រជវបន។ ្រតូវបញជ ក់ចបស់ថេតើ 
ករ្រ វ្រជវ្រតូវចប់េផ្តើមពី ។ 

 េតើករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចជំរញុេសដ្ឋកិចចជតិែខមរយ៉ងដូច 
េម្តច? 

 េតើករមិនពក់មួកសុវតថិភពេពលេបើកបរមូ៉តូមនផលប៉ះពល់អ្វី 
ខ្លះេទេលើជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ? 

 េតើករេន ទខុសចបប់េនរដូវបិទឡូតិ៍េន ទមនទំនក់
ទំនង ដូចេម្តចេទនឹងធរ្រតីេនរដូវស្រមក? 

 េតើអ្រ េបះបង់ករសិក េនក្រមិតបឋមសិក ជះឥទធិពលដល់ 
សងគមជតិយ៉ងដូចេម្តច? 

 េតើករចុះបញជ ីដីធ្លីេ យដំុ ជួយជំរញុដល់ករ្របមូលពនធេលើដីធ្លី 
យ៉ងដូចេម្តច? 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 http://www.sahs.utmb.edu/pellinore/intro_to_research/wad/res_ques.htm   
ទស នចុងេ្រកយៃថងទី០៦ មក  ២០១១។ 
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លកខណៈៃនករសរេសរ 
 
 ករសរេសរែបបសិក ទមទរឲយអនកសរេសរ េចះេ្របើ្របស់
កល្រតឹម្រតូវ។ ចំេពះកថខណ្ឌ នីមួយៗ ជទូេទមនធតុផ ំចំនួន
៣គឺ ្របេយគចមបង ្របេយគគំ្រទ និង្របេយគសននិ ្ឋ ន។ ករសរ
េសរក្រមិត្រ វ្រជវ មនលកខណៈខុសគន ពីករសរេសរែតងេសចក្តី
េនក្រមិតចំេណះទូេទ ែដលេនទីេនះ សិស ចេរៀប ប់អ្វីមួយេទ

មករយល់េឃើញ និងចំេណះដឹងែដលពួកេគមន េ យមិន
ចំបច់បញជ ក់្របភពអ្វីេឡើយ។ ចំែណកករសរេសរក្រមិត្រ វ្រជវ
វញិ ត្រមូវឲយអនកសរេសរ េចះេ្របើ្របស់ព័ត៌មនែដលេគទទួលបន 
េទ មលកខណៈវទិយ ្រស្ត និងមនភពសមេហតុផល។ បញ្ហ េនះ 
អនក្រ វ្រជវគួរែស្វងយល់ឲយបនចបស់ ស់ពីរេបៀបៃនករសរេសរ 
និងករេរៀបចំគំនិតេដើមបីបញជ ក់នូវអំណះអំ ងរបស់ខ្លួន។  
 គួរកត់សមគ ល់ថ ករសិក ្រ វ្រជវេទេលើអ្វីមួយ មិនែមន
្រគន់ែតជករផ្តល់ព័ត៌មនែត បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ្រតូវមនករបងកប់នូវ
គំនិតរបស់អនក្រ វ្រជវកនុងករពិភក ។ ពិតែមនេហើយ ករសិក
្រ វ្រជវ្រតូវេធ្វើេឡើងេទ មដំ ក់កលសំខន់ជេ្រចើន ដូចជ៖ 

 ករែស្វងរកឯក រ និង្របភពព័ត៌មនពក់ព័នធេផ ងៗែដល
ចជបទសមភ សជេដើម 

 ករេរៀបចំឯក រឲយ្រតូវគន នឹងដំេណើ រេរឿង 
 ករវភិគ 
 ករេធ្វើេសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
 ករចូលរមួចំែណកដល់សងគម (អនុ សន៍) 

 
 េទះជយ៉ង ក៏េ យ អនកសិក ្រ វ្រជវគបបីេចះឲយបន
ចបស់ ស់ពីរេបៀបេ្របើ្របស់កល េនកនុង្របេយគនីមួយៗរបស់
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ខ្លួន និង្រតវូផ្តល់្របភពជក់ ក់ចំេពះអំណះអំ ង ឬព័ត៌មន
ែដល្រតូវបនេយង។ 
 

ករេ្របើ្របសក់ល 
 ជទូេទ កលសំខន់ៗេនកនុងករសរេសរែបបសិក រមួមន 
បចចុបបននកល និងអតីតកល។ 
 

បចចុបបននកល 

1.1.1. ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលកំពុងេនជធរមន 
 ជទូេទ េគេ្របើបចចុបបននកល ចំេពះករេយងេទេលើចបប់ និង
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន ែដលកំពុងេនជធរមន។ 
1.1.2. េសៀវេភ និងករសិក ្រ វ្រជវេផ ងៗែដលមនឆន សំរេសរ

ចបស់ ស់ 
 ជទូេទ កល េគសរេសរេឈម ះអនកនិពនធ ឬេឈម ះអនក
្រ វ្រជវអ្វីមួយែដលមនបញជ ក់កលបរេិចឆទចបស់ ស់ ្រតូវេ្របើ
បចចុបបននកល។ 
 

អតីតកល 

1.1.3. ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលកំែលងេនជធរមន 
 ជទូេទ ចំេពះករេយងេទេលើចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត
នន ែដលែលងេនជធរមន ឬអស់សុពលភព្រតូវេ្របើអតីតកល។ 
1.1.4. េឈម ះអនកនិយយេនេពល មួយ 
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 ជទូេទ កល េគសរេសរេឈម ះអនក មន ក់ែដលបនមន
្រប សន៍េនេពល មួយ ចបស់ ស់ ្រតូវេ្របើអតីតកល។ 
 

ករសរេសរកថខណ្ឌ  
 ជទូេទ កថខណ្ឌ នីមួយៗ្រតូវមនធតុផ ំចំនួន៣គឺ ្របេយគ
ចមបង ្របេយគគំ្រទ និង ្របេយគសននិ ន ន។  

្របេយគចមបង 

 ្របេយគចមបងគឺជ្របេយគែដលមនលកខណៈ មួយដូច
ខងេ្រកម៖ 

 គួរឲយចប់ រមមណ៍ 
 គួរឲយឆងល់ 
 គួរឲយចង់ដឹង ចង់ ម ន 
 មិនេជឿ 
ឧទហរណ៍  

- ករកត់ក្តីេ ក កំងហគិច ៊ វ េ ឌុច េ យអងគជំនំុជ្រមះ 
វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជកលពីៃថងទី២៦ ែខកកក  
ឆន ំ២០១០ បនបញច ប់េទ្របកបេ យក្តីច្រមូងច្រមស។ 

- ដំេ ះ្រ យបញ្ហ ជេម្ល ះ្រប ប់ វធុ្រពំែដនកមពុជ-
ៃថ បនអូសបន្ល យេពលយ៉ងយូរគួរឲយសង ័យ។ 

- ករខិតខំ្របឹងែ្របងចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈជ្របព័នធ
របស់កមពុជ ំងពីឆន ំ២០០២មក បនទទួលលទធផលតិច
តួចេនេឡើយ។ 
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្របេយគគំ្រទ 
 ្របេយគគំ្រទផ្តល់អំណះអំ ងដល់្របេយគចមបង។ ច 
ផ្តល់នូវភស្តុ ង ្របភព ឬទឡ្ហីករណ៍េផ ងៗ េដើមបីករពរ គំ្រទដល់
្របេយគចមបង។ ជទូេទ ្របេយគគំ្រទមនេ្រចើនជងមួយ។ 

ឧទហរណ៍  
- គំ្រទេទនឹង្របេយគចមបង “ករកត់ក្តីេ ក កំងហគិច

៊ វ េ ឌុច េ យអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករ
កមពុជកលពីៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ បនបញច ប់
េទ្របកបេ យក្តីច្រមូងច្រមស” ្របេយគគំ្រទ ច្រតូវ
បនសរេសរដូចខងេ្រកម៖ 
 មតិមួយចំនួនបនេលើកេឡើងថ ករ ក់េទសឌុច
ចំនួន៣៥ឆន ំេនតិចតួចេនេឡើយ េពលគឺមិនសមេទ

មអំេពើែដលគត់បន្រប្រពឹត្ត។ ឌុចែដលបនសម្ល ប់
មនុស អស់ជង១៧០០០នក់ េនកនុងអំឡុងេពលខ្លួនេម
គុកស២១ សមែតទទួលេទសអស់មួយជីវតិ។ ចំែណក
មតិពីជនរងេ្រគះមួយចំនួនេទៀតបនេលើកេឡើងថ ករ

ក់េទសេនះ គឺជករល្អេហើយ េ្រពះ បនេធ្វើជេម
េរៀនដល់អនកដឹកនំែខមរជំនន់េ្រកយៗ កំុឲយ្រប្រពឹត្តអំេពើ 
អមនុស ធម៌តេទេទៀត។ េមធវ ី និងអនកចបប់ននបន
ផ្តល់ករយល់េឃើញរបស់ពួកេគេផ ងៗគន ។  
 

្របេយគសននិ ្ឋ ន 
 ្របេយគសននិ ្ឋ នគឺជ្របេយគែដលសននិ ្ឋ នេទេលើអ្វីែដល
បនេលើកេឡើងខងេលើ។  
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ករបេងកើត្របធនបទ 
 
 ករបេងកើត្របធនបទស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវ មន រៈ
សំខន់ស្រមប់អនក្រ វ្រជវ កនុងករែស្វងរកអ្វីមួយែដលខ្លួនចង់េ ះ
្រ យ។ ចូរចំថ ករងរ្រ វ្រជវមិនែមន្រគន់ែតជករផ្តល់
ព័ត៌មនែតបុ៉េ ្ណ ះេទ េពល ្រតូវមនករបងកប់នូវគំនិតរបស់អនក    
និពនធ ឬអនក្រ វ្រជវទក់ទងេទនឹងព័ត៌មនេនះ។ ព័ត៌មនែដល
្របមូលបនមន រៈសំខន់ស្រមប់អនក្រ វ្រជវ ថេតើពួកេគនឹង
េ្របើព័ត៌មនទំងេនះេ យរេបៀប ។ ព័ត៌មនែដលនឹង្រតូវបន
យកេទេ្របើគួរមកពី្របភពេផ ងៗ ដូចជ មរយៈេសៀវេភ កែសត 
ទស នវដ្តី (magazine) េជើនណល (journal) េគហទំព័រ និង្របភព     
េផ ងៗេទៀត។ េបើ្រ វ្រជវ្រតឹមក្រមិតកិចចករ្រ វ្រជវែដល្រតូវករ
រយៈេពល៤ ឬ៥សប្ត ហ៍ អនក្រតូវរក្របធនបទតូចលមមេទ មេពល
េវ េនះ។ េបើ្រ វ្រជវ្រតឹមនិេកខបបទថន ក់អនុបណ្ឌិ ត ្របធនបទ
្រតូវសមលមមេទ មេពលេវ ២ឆន ំៃនករ្រ វ្រជវេនះ េពលគឺ
ធំជង្របធនបទៃនកិចចករ្រ វ្រជវ។ េបើ្រ វ្រជវ្រតឹមក្រមិត
និេកខបបទបណ្ឌិ ត ្របធនបទេនះ្រតូវធំជងនិេកខបបទអនុបណ្ឌិ តេទ
េទៀត។ 
 
 ជទូេទ ្របធនបទ្រ វ្រជវមនលកខណៈដូចខងេ្រកម៖ 

1. ចបស់ 
2. មិនទូ យេពក មិនចេង្អ តេពក េពលគឺលមម ច្រ វ្រជវ

បន 
3. មនអេថរ ច្រ វ្រជវបន ឬពិេ ធបន 
4. ជកេន មពកយ 
5. គួរឲយចប់ រមមណ៍ 
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 កនុងករបេងកើត្របធនបទ្រ វ្រជវ អនក្រតូវគិតពីបញ្ហ ្រ វ្រជវ 
សំណួរ្រ វ្រជវ និងសមមតិកមម។ 
 
 បញ្ហ ្រ វ្រជវ 
 អនកេមើលេឃើញបញ្ហ អ្វី?  
 ឧទហរណ៍ អនកបនសេងកតេឃើញកុមរកមពុជែដលកំពុងេ្របើ
្របស់េ្រគ ងេញ នបនេបះបង់េចលករសិក ។ កុមរទំងេនះ
មិនមនចំេណះដឹងខពង់ខពស់េទ ពួកេគមួយចំនួនបងកបញ្ហ េនកនុង
សងគមយ៉ងេ្រចើន។ អនកចង់េ ះ្រ យបញ្ហ េនះ មរយៈករសិក
្រ វ្រជវ។ 
 
 សណួំរ្រ វ្រជវ 
 ្រតូវែតចបស់ មិនទូ យេពក មិនចេង្អ តេពក េពលគឺលមម ច
្រ វ្រជវ្រជវបន សមរមយ េទ មេពលេវ កំណត់។  
 ឧទហរណ៍ មរយៈបញ្ហ ខងេលើ េយើង ចបេងកើតសំណួរដូច
ខងេ្រកម៖ 
 “េតើករទប់ ក ត់ករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នរបស់កុមរកមពុជ នឹង
ជួយេលើកកមពស់វស័ិយអប់រ ំរបស់ពួកេគយ៉ងដូចេម្តចែដរ?” 
 
 សមមតិកមម 
 ជចេម្លើយ្រពងទុកេទនឹងសំណួរខងេលើ។  
 ឧទហរណ៍ ទក់ទងនឹងសំណួរ្រ វ្រជវខងេលើ េយើង ច
បេងកើតសមមតិកមមដូចខងេ្រកម៖ 
 “ករទប់ ក ត់ករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នរបស់កុមរកមពុជជួយឲយ
ពួកេគលះបង់គំនិតេបះបង់េចលករសិក ។” 
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ករផ្តល្់របភពឯក រ 
(Citation) 

 

 េនកនុងពិភពសិក  ល់ករ្រ វ្រជវ ករនិពនធ និងករផលិត ន ៃដ 
េផ ងៗ ករបញជ ក់នូវ្របភពឯក រេដើមេដើមបីផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់អនក ន 
គឺជករចំបច់។  
 ករែស្វងយល់ពីរេបៀបសរេសរអំពីករផ្តល់្របភពឯក រ ជករ 
សំខន់ ស់។ អនកគួរដឹងថ មនរេបៀបសរេសរជេ្រចើនេនកនុងពិភព 
សិក េនះគឺ ្រស័យេទ មត្រមូវកររបស់ កលវទិយល័យ  និង 
របស់េ ងពុមពេផ ងៗ។ រេបៀបសរេសរធំៗមនដូចជ រេបៀបជីកេ គ  
(Chicago Style) រេបៀបសមគមចិត្តវទិយ េមរកំិង (APA Style: 
American Psychological Association Style) រេបៀបសមគមភ  
ទំេនើប (MLA Style: Modern Language Association Style) និងរេបៀប
េសៀវេភេខៀវ (Bluebook Style) ជេដើម។ 
 េសៀវេភេនះនឹងេលើកយករេបៀបសរេសរមួយមកបង្ហ ញ គឺរេបៀប 
ជីកេ គ  (Chicago Style) 4  ែដលបនេបះពុមពេនឆន ំ២០០៣េ យ

កលវទិយល័យ រព័ត៌មនជីកេ គ  (University of Chicago Press) 
េ្រពះរេបៀបសរេសរេនះ ចនឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់្រគប់មុខវជិជ ទំងអស់ 
រមួទំងវទិយ ្រស្តសងគម វទិយ ្រស្តធមមជតិ វស័ិយចបប់ និងេសដ្ឋកិចច 
ជេដើម។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ឧទហរណ៍ទំង យៃនករផ្តល់ 
្របភព មិន្រតូវបនដក្រសង់េចញពីេសៀវេភខងេលើេនះទំង្រសុងេទ។ 

                                                      
4 The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and 
Publishers [កបួនសរេសរជីកេ គ ៖ មគគុេទទសសំខន់ស្រមប់អនកនិពនធ អនកែកស្រមលួ 
និងអនកេបះពុមព], 15th ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2003), 643-

728។ 
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ខញុំសូមជូនឧទហរណ៍អំពីករផ្តល់្របភពកនុងេសៀវេភជភ ែខមរ េដើមបី 
ឲយមនភពងយ្រសួលដល់ករអនុវត្តជក់ែស្តង ស្រមប់អនកទំង យ 
ែដលមនចំ ប់ រមមណ៍កនុងករសរេសរអំពីករផ្តល់្របភពឯក រ េទ 
មកបួនខន ត្រតឹម្រតូវ។ ឧទហរណ៍មួយចំនួន្រតូវបនដក្រសង់ពីេសៀវេភ 

ឬ្របភពចបស់ ស់ែដល ចរកបនេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បុ៉ែន្ត 
ឧទហរណ៍ខ្លះេទៀតមិនែមនឧទហរណ៍ពិតជក់ែស្តងថ បនដក្រសង់
េចញពីេសៀវេភ ឬ្របភព មួយេឡើយ។ 
 គួរកត់សមគ ល់ថករផ្តល់្របភពឯក រគឺជករផ្តល់ឱកសដល់អនក

នេដើមបីែស្វងរក្របភពឯក រេដើម ែដលជអំណះអំ ងកនុងករ 
្រ វ្រជវ ឬកនុងករពិភក ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ដូេចនះ មនរេបៀបសរេសរ 
េផ ងៗជេ្រចើនអំពីករផ្តល់្របភពឯក រ ្រស័យេទ មចំណង់ចំណូល 
ចិត្តរបស់អនកនិពនធ ឬអនក្រ វ្រជវ ឬេទ មត្រមូវកររបស់ កល  
វទិយល័យ ឬ ថ ប័ននន។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ល់ករផ្តល់  
្របភពឯក រ ែដលមនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ស្រមប់ឲយអនក នែស្វង 
រក្របភពឯក រេដើមបន គឺចត់ទុកថ ចយកជករបនេហើយ។ 
 េដើមបីស្រមួលដល់ភពសីុសង្វ ក់គន រ ងករផ្តល់្របភពជភ ែខមរ 
និងភ អង់េគ្លសេនកនុងេសៀវេភេនះ ខញុំនឹងេ្របើសញញ វណ្ណយុត្តមួយ 
ចំនួនរបស់ែខមរ ដូចជសញញ ចុចពីរ “:” េ្របើជសញញ ែភនកមន់ “៖” សញញ  
ចុចមួយចុងេ្រកយេគ “.” េ្របើជសញញ ខណ្ឌ ែខមរ “។” វញិ។ បុ៉ែន្ត មន 
សញញ វណ្ណយុត្តមួយចំនួនេទៀត មិន្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរេទ ដូចជសញញ  
េកប ស “,” សញញ ចុចមួយ “.” េ្រកពីសញញ ចុចមួយខងេលើ។ ករេធ្វើែបប 
េនះនឹងផ្តល់ភពងយ្រសលួ េ្រពះថេនេពលេគបកែ្រប ជភ  
អង់េគ្លស នឹងមិនមនករផ្ល ស់ប្តូរខ្ល ំងេទ។ 
 សមគ ល់េ្រកមទំព័រ (Foot-note = N) ឬសមគ ល់ចុងអតថបទ (End-note 
= N) គឺជករផ្តល់្របភពឯក រែដលមនព័ត៌មនលំអិត។ េគេ្របើសមគ ល់ 
េ្រកមទំព័រ េន្រគប់ទំព័រនីមួយៗែដលមន  េដើមបីស្រមួលដល់អនក ន 
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ចពិនិតយេមើល្របភពភ្ល មៗ េ យមិនចំបច់េបើកេទទំព័រ េផ ង។ 
រឯីសមគ ល់ចុងអតថបទវញិក៏ដូចគន នឹងសមគ ល់េ្រកមទំព័រែដរ ្រគន់ែតេគ 
សរេសរ េនខងចុងអតថបទវញិ។ េបើេគចង់ នព័ត៌មនទក់ទងេទនឹង 
សមគ ល់ចុងអតថបទេនះ េគ្រតូវេទេមើល េនខងេ្រកយអតថបទ។ ករ 
សរេសរសមគ ល់ចុងអតថបទ ចមនេនខងចុងែផនក ចុងជំពូក ចុងេមេរៀន 
ឬចុងេសៀវេភែតម្តង។ សមគ ល់ម៉យងេទៀតគឺសមគ ល់កនុងអតថបទ (Text-
note = T)។ ជទូេទ េគសរេសរកត់បំផុត ពីេ្រពះ ឋិតេនកនុងកថខណ្ឌ  
ជមួយអតថបទែតម្តង។ េនេពលេគេ្របើសមគ ល់ជទ្រមង់សមគ ល់កនុង 
អតថបទ េគ្រតូវែតត្រមូវ ច់ខតឲយមនគនថនិេទទស ឬឯក រេយង។ 
 ចំណុចសំខន់របស់សមគ ល់េ្រកមទំព័រ និងសមគ ល់ចុងអតថបទគឺថ 
្រគប់សមគ ល់ទំងពីរេនះមិនែមនសុទធែតជករផ្តល់្របភពឯក រេទ។  

ចជករផ្តល់ព័ត៌មនបែនថម ករពនយល់ចំណុច មួយលំអិត ឬករ 
ស្រមយអក រកត់ជេដើម។ បុ៉ែន្ត ្រគប់សមគ ល់កនុងអតថបទសុទធែតជករ 
ផ្តល់្របភពឯក រ។ េនកនុងករសរេសរជទ្រមង់សមគ ល់កនុងអតថបទ ក៏ 
ចមនសមគ ល់េ្រកមទំព័រ ឬសមគ ល់ចុងអតថបទែដរ បុ៉ែន្តសមគ ល់ទំងពីរ 

េនះមិនែមនជករផ្តល់្របភពឯក រេទ េពលគឺ ្រគន់ែតជករពនយល់ 
បែនថម ឬករផ្តល់ព័ត៌មនបែនថមែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 គនថនិេទទស (Bibliography = B) ឬឯក រេយង/ឯក រពិេ្រគះ 
(Reference = R) ជករសរបុ្របភពឯក រេយងទំងអស់ែដលបនេយង 
េនកនុងករពិភក ខងេលើ។ មិនមនព័ត៌មនលំអិតពីទំព័រេយង ឬ 
ម្រ េយងេទ។ កនុងចំេ មករសរបុ្របភពឯក រេយងទំងពីរេនះ 
េគ ចេ្រជើសេរ ើស យក្របេភទៃនករសរេសរមួយ ក៏បន មិនមន 
ភពខុសគន េទ ្រគន់ែត េបើេ្រជើសេរ ើស្របេភទមួយ  ្រតូវសរេសរេទ 

មទ្រមង់របស់ េដើមបីឲយមនភពដូចគន ។ ជទូេទ ឋិតេនខង 
េ្រកយអតថបទ ឬេនខងចុងេសៀវេភ។  
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1. េសៀវេភ 
1.1. អនកនិពនធែតមន ក់ 
 ន ៃដែដលមនអនកនិពនធែតមន ក់ េនកនុងសមគ ល់េ្រកមទំព័រ េគ្រតូវ 
សរេសរេឈម ះអនកនិពនធភជ ប់េ យេកប សខងេ្រកយ បនទ ប់មកចំណង 
េជើងេសៀវេភេ យេ្របើអក រេ្រទត េហើយ ក់កនុងរង្វង់្រកចកកែន្លងេបះពុមព 
ភជ ប់េ យសញញ ែភនកមន់ “៖” និងេឈម ះេ ងពុមព រួចេកប សេ យ 

ក់ឆន ំេបះពុមព បនទ ប់ពីរង្វង់្រកចកបិទមក្រតូវ ក់េកប សមួយ និងេលខ 
ទំព័ររបស់  រចួបញច ប់េ យសញញ ខណ្ឌ ។  
 ចំេពះគនថនិេទទស និងឯក រេយងវញិមិនមនរង្វង់្រកចកេទ េហើយ 
្រគប់េកប សែដលកត់ផ្ត ច់ែផនកនីមួយៗ ្រតូវដូរជសញញ ចុចវញិេលើកែលង 
ែតេកប សបញជ ក់េទេលើែផនក មួយែតបុ៉េ ្ណ ះ។  
 ករ្រសង់ជភ អង់េគ្លស េឈម ះអនកនិពនធ្រតូវសរេសររេបៀបបចចឹម 
្របេទស។ េនកនុងសមគ ល់េ្រកមទំព័រ េគសរេសរេឈម ះអនកនិពនធេ យ 
េផ្តើមនូវនមខ្លួនរបស់អនកនិពនធ និងបញច ប់េ យនម្រតកូល។ រឯីេនកនុង 
គនថនិេទទសវញិ េឈម ះអនកនិពនធ្រតូវេផ្តើមេ យនម្រតកូលរចួេកប ស និង 
ចុងេ្រកយនមខ្លួនអនកនិពនធ េហើយបញច ប់េ យសញញ ខណ្ឌ “។” ែតម្តង។ 
ចូរកត់សមគ ល់ថមិនមនសញញ រង្វង់្រកចកេទ ចំេពះឯក រេយង និង 
គនថនិេទទស។ 
 
 
 
 
 
 
 

្រកបមុខ 
េសៀវេភេនះ  
មនព័ត៌មន 
្រគប់្រគន់  
ស្រមប់ផ្តល់ 
្របភព។ 

វិទយ ្រស្តរដ្ឋបល 
Administrative Science 

 
េបះពុមពេលើកទី១ ឆន ំ២០០៧ 

កណ្ឌ ទី១ 
 

 បណ្ឌិ ត យ បូរ ី
             Say Bory 

ប ្ណ គរអងគរ 
Editions Angkor

្រកបមុខេសៀវេភ 
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 

ឆន ំេបះពុមពផ យ 
 
េឈម ះអនកនិពនធ 
 
េឈម ះេ ងពុមព 
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 ករសរេសរទ្រមង់ N, T, B, R មនដូចខងេ្រកម៖ 
N:   1. យ បូរ,ី វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, 

២០០៧), ១៥៣។ 
T: ( យ បូរ ី២០០៧, ១៥៣) 
B:  យ បូរ.ី វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៧។ 
R: យ បូរ.ី ២០០៧. វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ។ 
 
 េសៀវេភែដលមនចំណងេជើងធំ និងចំណងេជើងរង 
 េសៀវេភខ្លះមនចំណងេជើងពីរគឺមួយជចំណងេជើងចមបង (ចំណង 
េជើងេម ឬចំណងេជើងធំ) និងមួយេទៀតជចំណងេជើងរង ឬចំណងេជើង 
តូច។ កនុងករណីេនះចំណងេជើងទំងពីរ្រតូវខណ្ឌ ែចក ច់ពីគន េ យ 
សញញ  “៖” េដើមបីឲយងយ្រសួលេមើលឲយេឃើញចបស់ថមួយជចំណង 
េជើងធំ និងមួយេទៀតជចំណងេជើងរង។ 

153
 
 
 
 
 
កកកកកកកកកកកកកកកក 
កកកកកកកកកកកកកកកក 
កកកកកកកកកកកកកកក។ 

ទំព័រេយង

កែន្លងេបះពុមពមិនេឃើញមនេន 
េលើទំព័រ្រកបមុខ ឬទំព័រ មួយ 
េឡើយ បុ៉ែន្ត្រតូវបនេគ គ ល់ថ 
ឋិតេនភនំេពញ។ 
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រនិ ឆក 
បណ្ឌិ តេសដ្ឋកិចចនេយបយ 

្រពំែដន 
ៃន្របេទសកមពុជ 

ជមួយប ្ត ្របេទសៃន 
អតីតសហព័នធឥណ្ឌូ ចិន 
វ-េវៀត ម (កូ ងំសីុន និងអ ្ណ ម) 

 
 
 
 
 
 
ឥ្រនទេទវ ី

មជឈមណ្ឌ លសិក ៃនប ្ត ្របេទសេនចុងបូព៌ៃន សីុ េគនយ៍
 

្រពំែដនៃន្របេទសកមពុជ 
ជមួយប ្ត ្របេទសៃនអតីតសហព័នធឥណ្ឌូ ចិន 

្របេទសកមពុជ វ និងេវៀត ម (កូ ំងសីុន និងអ ្ណ ម) 
េ យ 

រនិ ឆក 
បណ្ឌិ តេសដ្ឋកិចចនេយបយ 

 

រមភកថ របស់ 
សេម្តចនេ ត្តម សហីន ុ
្រពះ្របមុខរដ្ឋៃន្របេទសកមពុជ 

និងរបស់ 
េ ក PAUL REUTER 

 

េបះពុមពផ យេលើកទី២ ជេខមភ េ យ 
ឥ្រនទេទវ ី

្រកបមុខេសៀវេភ
េឈម ះអនកនិពនធ 
ចំណងេជើងធំ 

 
ចំណងេជើងរង ឬ 
ចំណងេជើងតូច 

 
 

 
េឈម ះេ ងពុមព 

ទំព័រទី២បនទ ប់ពី្រកបមុខ 
 

ចំណងេជើងរង ចយកដូច 
េនកនង្រកបមុខក៏បន 

 
ឥ្រនទេទវ ី

 
ឯក រែ្របស្រមលួជេខមរភ េ យ ឥ្រនទេទវ ីេបះពុមពផ យ 
្រ វ្រជវ និងនិពនធេ យ    រនិឆក 
ែ្របស្រមួលជេខមរភ េ យ    កឹម យ៉ន 
េរៀបេរៀង និងែកស្រមួលេ យ    េទៀ  េថន 
រចន និង តួេសៀវេភ    ជ សុភព, ជ វុ ថ  
កុមពយូទ័រ     ផត សុភ័្រក្ត 

 
ឆន ំ២០០៤ េបះពុមពចំនួន៥០០០ចបប់ 

េបះពុមពេនកមពុជ េ យេ ងពុមពឥ្រនទេទវ ី
រក សិទធិ្រគប់យ៉ង 

ទំព័រទី៣បនទ ប់ពី្រកបមុខ
 

ឆន ំេបះពុមពផ យ 
ទីកែន្លងេបះពុមព (ឥ្រនទេទវ ី្រតូវ 
បនេគ គ ល់ថមនទី ំងេន 

ភនំេពញ 
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N:   2. រនិ ឆក, ្រពំែដនៃន្របេទសកមពុជ៖ ជមួយប ្ត ្របេទស 

ៃនអតីតសហព័នធឥណ្ឌូ ចិន ្របេទសកមពុជ វ និងេវៀត ម (កូ
ំងសីុន និងអ ្ណ ម) (ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០៤), ៣៣។ 

T: ( រនិ ឆក ២០០៤, ៣៣) 

B:  រនិ ឆក. ្រពំែដនៃន្របេទសកមពុជ៖ ជមួយប ្ត ្របេទសៃន
  អតីតសហព័នធឥណ្ឌូ ចិន ្របេទសកមពុជ វ និងេវៀត ម 
  (កូ ំងសីុន និងអ ្ណ ម). ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០៤។ 

R: រនិ ឆក. ២០០៤. ្រពំែដនៃន្របេទសកមពុជ៖ ជមួយប ្ត
  ្របេទសៃនអតីតសហព័នធឥណ្ឌូ ចិន ្របេទសកមពុជ វ និង
  េវៀត ម (កូ ំងសីុន និងអ ្ណ ម). ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ។ី 

 
 
 
 
 េសៀវេភែដលមិនមនេឈម ះេ ងពុមព 
 េសៀវេភខ្លះមិនមនេឈម ះេ ងពុមពេទ ែតមនេឈម ះកែន្លងេបះពុមព 
ផ យ កនុងករណីេនះេគ ចសរេសរែតេឈម ះកែន្លងេបះពុមពផ យ និង 
ឆន ំេបះពុមពផ យេនកនុងសញញ រង្វង់្រកចកក៏បន។ គួរកត់សមគ ល់ថេគ 
្រតូវេ្របើសញញ េកប ស េដើមបីផ្ត ច់េឈម ះកែន្លងេបះពុមពផ យ និងឆន ំេបះ 
ពុមពផ យ។ 

ចំណងេជើងរង្រតូវសរេសរ
ទំងអស់េបើមនរង្វង់្រកចក
្រតូវសរេសរចូលែដរ ចំណងេជើងធំ

រក ទុករង្វង់្រកចក ដូចេន 
កនុងចំណងេជើងេដើម្រ ប់
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ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 
 
េឈម ះអនកនិពនធ 
 
ករេបះពុមពេលើកទី 
(ករេបះពុមពេលើកទី១ មិនចំ 
បច់បញជ ក់ក៏បន) 

ឆន ំេបះពុមពផ យ 

 

ថ ប័នរដ្ឋបល 

ៃន 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 

 
 

 

ឯកឧត្តម ឥន េយឿន 

 

ថ ប័នរដ្ឋបល 
ៃន 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 

 

 

ឯកឧត្តម ឥន េយឿន 
 

រក សទិធិ្រគប់យ៉ង 
េបះពុមពេលើកទី១ 

ឆន ២ំ០១១ 

ទំព័រ្រកបមុខ

ទំព័រទី២បនទ ប់ពី្រកបមុខ

ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 
 
 
 
េឈម ះអនកនិពនធ 
 

(្រកបមុខេនះមន
ព័ត៌មនមិន្រគប់្រគន់
េទ)
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មនែតកែន្លងេបះពុមព ែតមិនមនេ ងពុមព 

 
 
N:   3. ឥន េយឿន, ថ ប័នរដ្ឋបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

(ភនំេពញ, ២០១១), ១០។ 

T: (ឥន េយឿន ២០១១, ១០) 

B:  ឥន េយឿន. ថ ប័នរដ្ឋបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ. ភនំេពញ,  
     ២០១១។ 

R: ឥន េយឿន. ២០១១. ថ ប័នរដ្ឋបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ .  
   ភនំេពញ។ 
 
 េសៀវេភែដលមិនមនេឈម ះេ ងពុមព និងកែន្លងេបះពុមពផ យ 

កនុងករណីេសៀវេភខ្លះែដលមិនមនទំងេឈម ះេ ងពុមព និងកែន្លង 
េបះពុមពផ យ េគ្រតូវសរេសរែតឆន ំេបះពុមពផ យេនកនុងរង្វង់្រកចកែត 
ម្តងជករេ្រសច។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

បរមងរេនពីមុខេឈម ះមិនចំបច់
់

 

្របវត្តិ ្រស្តែខមរ  
និង 

ករធ្ល ក់ចុះៃនអរយិធម៌អងគរ 
 

 

 
 
 

ជ ស ំ
 
 

ឆន ២ំ០០៤ 

ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 
 
េឈម ះអនកនិពនធ 
 

ឆន ំេបះពុមពផ យ 
(មិនមនកែន្លងេបះពុមព 
និងេឈម ះេ ងពុមពេទ) 
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N:   4. ជ សំ, ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ និងករធ្ល ក់ចុះៃនអរយិធម៌អងគរ 

(២០០៤), ២០៣។ 

T: (ជ សំ ២០០៤, ២០៣) 

B:  ជ សំ. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ និងករធ្ល ក់ចុះៃនអរយិធម៌អងគរ. ២០០៤។ 

R: ជ សំ. ២០០៤. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ និងករធ្ល ក់ចុះៃនអរយិធម៌អងគរ។ 

1.2. អនកនិពនធពីរនក់ 
 ដូចគន នឹងអនកនិពនធមន ក់ែដរ ឯក រែដលមនអនកនិពនធពីរនក់ ្រតូវ 
សរេសរេឈម ះអនកនិពនធទំងពីរេ យភជ ប់នឹងឈន ប់ “និង”។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មនែតឆន ំេបះពុមព េហើយមិនមន
េឈម ះេ ងពុមព និងកែន្លងេបះពុមពេទ 

 

ែប៉ន សវុណ្ណ  
ជីវ្របវត្តិសេងខប និង បុព្វេហតុ 

ជតិមតុភូមិកមពុជ 
 

 

 
 
 

 
 
 

េ យ  ែប៉ន សវុណ្ណ  និង នង វុន 

ចំណងេជើងធំ
 
ចំណងេជើងរង 
 
 
 
 
 
 
េឈម ះអនកនិពនធ 

ទំព័រ្រកបមុខ
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ទំព័រទី៣បនទ ប់ពី្រកបមុខ

 

ែប៉ន សវុណ្ណ  
ជីវ្របវត្តិសេងខប និង 
បុព្វេហតុជតិមតុភូមិ

កមពុជ 
 

 

 
 
 

េបះពុមពេលើកទី១ 
េនទី្រកងុសីុ ថុល រដ្ឋ ៉ សីុងេ ន សហរដ្ឋ េមរកិ 

ចំណងេជើងធំ
ចំណងេជើងរង 
(ទំហំអក រដូចគន  ច 
ែញកមិនចបស់េឡើយ 
េបើែផ្អកេលើែតទំព័រេនះ) 
 
មិនមនេឈម ះអនកនិពនធ 
េទេនទំព័រេនះ 
 
 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
(ទំព័រេនះមនព័ត៌មន 
មិន្រគប់្រគន់េឡើយ) 

ទំព័រទី២បនទ ប់ពី្រកបមុខ

និពនធេ យ េ ក ែប៉ន សុវណ្ណ 
 េ ក នង វនុ 
េរៀបចំ្រកបេសៀវេភេ យ េ ក អូ៊ច ចិ្រត 
េបះពុមពផ យេ យ េ ងពុមពចកខុវស័ិយែខមរ 
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េឈម ះអនកនិពនធ
 
េឈម ះេ ងពុមព 
 
 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
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N:   5. ែប៉ន សុវណ្ណ និងនង វុន, ែប៉ន សុវណ្ណ៖ ជីវ្របវត្តិ និង 
បុព្វេហតុជតិមតុភូមិកមពុជ ( ៉ សីុងេ ន៖ ចកខុវស័ិយែខមរ, ២០០២), 
១៩៧។ 

T: (ែប៉ន សុវណ្ណ និងនង វនុ ២០០២, ១៩៧) 

B:  ែប៉ន សុវណ្ណ និងនង វនុ. ែប៉ន សុវណ្ណ៖ ជីវ្របវត្តិ និងបុព្វេហតុ
  ជតិមតុភូមិកមពុជ. ៉ សីុងេ ន៖ ចកខុវស័ិយែខមរ, ២០០២។ 

R: ែប៉ន សុវណ្ណ និងនង វនុ. ២០០២. ែប៉ន សុវណ្ណ៖ ជីវ្របវត្តិ និង 
  បុព្វេហតុជតិមតុភូមិកមពុជ. ៉ សីុងេ ន៖ ចកខុវស័ិយែខមរ។ 

  
1.3. អនកនិពនធបីនក់ 
 ដូចគន នឹងអនកនិពនធពីរនក់ែដរ ឯក រែដលមនអនកនិពនធបីនក់ 
្រតូវសរេសរេឈម ះអនកនិពនធទំងបីេរៀងគន េ យមនសញញ េកប ស និង 
ចុងេ្រកយភជ ប់នឹងឈន ប់ “និង”។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

នេយបយែខមរ 
 

 

 

េ ម សន 
សំ ង ផន់  

សួស លី 
 

ប ្ណ គរអងគរ 

ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 
 

េឈម ះអនកនិពនធ 
 

 
 
េឈម ះេ ងពុមព

ទំព័រ្រកបមុខ 
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N:   6. េ ម សន, សំ ង ផន់  និងសួស លី, នេយ 

បយែខមរ (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០២), ៦៧។ 

T: (េ ម សន, សំ ង ផន់  និងសួស លី ២០០៣, ៦៧) 

B:  េ ម សន, សំ ង ផន់  និងសួស លី. នេយបយ
  ែខមរ. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០២។ 

R: េ ម សន, សំ ង ផន់  និងសួស លី. ២០០២. 
  នេយបយែខមរ. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ។ 

1.4. អនកនិពនធេ្រចើនជងបីនក់ 
 ចំេពះេសៀវេភែដលមនអនកនិពនធេ្រចើនជងបីនក់ ្រតូវសរេសរ 
េឈម ះអនកនិពនធទី១ និងភជ ប់េ យកេន មពកយ “និងេផ ងេទៀត”។ បុ៉ែន្ត 
ចំេពះគនថនិេទទស និងឯក រេយង ្រតូវសរេសរ យេឈម ះអនកនិពនធ 
ទំងអស់េរៀងគន េ យមនេកប ស និងចុងេ្រកយមនសញញ ខណ្ឌ  “។” 
ស្រមប់បញច ប់។ 

និពនធេ យ៖ េ ម សន
   សំ ង ផន់  

       សួស លី 
 
 
© 2002 
 
េបះពុមពផ យេ យ 
ប ្ណ គរអងគរ 
 

ភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ទំព័រទី២បនទ ប់ពី្រកបមុខ 

េឈម ះអនកនិពនធ 
 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
 
 

 
េឈម ះេ ងពុមព 
 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
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រដ្ឋបលថន ក់មូល ្ឋ ន 
 

េហង មុននីរតន 
េ ម សន 
សំ ផន់  
គន លី 

 
ប ្ណ គរអងគរ 

 
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 
 
េឈម ះអនកនិពនធ 
(លំ ប់្រតូវបនចត់ទុក 
ថជេលខេរៀងតគន ) 
េឈម ះេ ងពុមព

 
 
 
© 2012 

 
 
េបះពុមពផ យេ យ 
ប ្ណ គរអងគរ 
 

ភនំេពញ កមពុជ 

ទំព័រទី២បនទ ប់ពី្រកបមុខ

ទំព័រទី២បនទ ប់ពី្រកបមុខ 

 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
 
 

 
 
េឈម ះេ ងពុមព 
 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
(ទំព័រទំងពីរេនះេទើប  
ផ្តល់ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ 
ស្រមប់ករផ្តល់្របភព) 
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េ្របើពកយ “និងេផ ងេទៀត” េ យមិនចំបច់ 
េរៀប ប់េឈម ះអនកនិពនធេផ ងេទៀតេទេនកនុង
្រគប់ទ្រមង់ៃនសមគ ល់ទំងអស់ 

្រតូវេរៀប ប់េឈម ះអនកនិពនធទំងអស់េនកនុង 
គនថនិេទទសនិងឯក រេយង 

 
 
 
 
N:  7. េហង មុននីរតន និងេផ ងេទៀត, រដ្ឋបលថន ក់មូល ្ឋ ន (ភនំេពញ៖    
 ប ្ណ គរអងគរ, ២០១២), ១២៥។ 
T: (េហង មុននីរតន និងេផ ងេទៀត ២០១២, ១២៥) 
B:  េហង មុននីរតន, េ ម សន, សំ ផន់  និងគន លី. រដ្ឋបល  
   ថន ក់មូល ្ឋ ន. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០១២។ 
R: េហង មុននីរតន, េ ម សន, សំ ផន់  និងគន លី. ២០១២.  
   រដ្ឋបលថន ក់មូល ្ឋ ន. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ។ 
 
 
 

 
 ចំែណកេសៀវេភរបស់េ ក អុ៊ន ង ែដលមនអនកនិពនធេផ ង 
េទៀតមិនមនេឈម ះេ ងពុមពេទ ដូេចនះេយើង្រតូវរលំងេឈម ះេ ងពុមព។ 
 
 
 
 
 
N:  7. អុ៊ន ង និងេផ ងេទៀត, ្រគឹះរបស់ទស នវជិជ  (ភនំេពញ,
 ២០០៦), ៥០។ 
T: (អុ៊ន ង និងេផ ងេទៀត ២០០៦, ៥០) 

េ្របើពកយ “និងេផ ងេទៀត” េ យមិនចំបច់ 
េរៀប ប់េឈម ះអនកនិពនធេផ ងេទៀតេទេនកនុង
្រគប់ទ្រមង់ៃនសមគ ល់ទំងអស់ 
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្រតូវេរៀប ប់េឈម ះអនកនិពនធទំងអស់េនកនុង 
គនថនិេទទសនិងឯក រេយង 

B:  អុ៊ន ង, ប៉ន់ វុ ថ , េខម  វន, ឈត បុ៊នថង និងឈុន ផេវង៉.
  ្រគឹះរបស់ទស នវជិជ . ភនំេពញ, ២០០៦។ 

R: អុ៊ន ង, ប៉ន់ វុ ថ , េខម  វន, ឈត បុ៊នថង និងឈុន ផេវង៉. 
  ២០០៦. ្រគឹះរបស់ទស នវជិជ . ភនំេពញ។ 

 
 
 
 
1.5. ន ៃដឥតមនេឈម ះអនកនិពនធ (មិន គ ល់េឈម ះអនកនិពនធ) 
 ចំេពះេសៀវេភែដលឥតមនេឈម ះអនកនិពនធ ឬអនកនិពនធអនមិក 
េនគនថនិេទទស និងឯក រេយង្រតូវសរេសរេន្រតង់េឈម ះអនកនិពនធនូវ 
ពកយ “អនកនិពនធអនមិក”។ េបើអនកនិពនធអនមិកេ្រចើនតៗគន  ្រតូវឆូត 
បនទ ត់ជំនួសកែន្លងអនកនិពនធអនមិកេផ ងេទៀតេរៀងគន  េពលគឺដូចគន  
េទនឹងេឈម ះអនកនិពនធដូចគន ជេ្រចើនែដរ។ បុ៉ែន្ត ចំេពះសមគ ល់េ្រកម 
ទំព័រវញិ មិនចំបច់សរេសរ “អនកនិពនធអនមិក” េទ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ជីវតិេឆព ះេទរកេជគជយ័ 
 

 
 
 

២០០១ 
ភនំេពញ 

េសៀវេភេនះមិនមន 
េឈម ះអនកនិពនធេទ 
 
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
មិនមនេឈម ះេ ងពុមព 
 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
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 ឧទហរណ៍ទី១ 
N:   8. ជីវតិេឆព ះេទរកេជគជ័យ (ភនំេពញ, ២០០១), ៨០។ 
T: (អនកនិពនធអនមិក ២០០១, ៨០) 
B:  អនកនិពនធអនមិក. ជីវតិេឆព ះេទរកេជគជ័យ. ភនំេពញ, ២០០១។ 
R: អនកនិពនធអនមិក. ២០០១. ជីវតិេឆព ះេទរកេជគជ័យ. ភនំេពញ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ឧទហរណ៍ទី២ 
N:   9. ចំណងមិត្តភពកមពុជ េវៀត ម និង វ (ភនំេពញ, ២០១១), 

១៥៩។ 
T: (អនកនិពនធអនមិក ២០១១, ១៥៩) 
B:  អនកនិពនធអនមិក. ចំណងមិត្តភពកមពុជ េវៀត ម និង វ.  
   ភនំេពញ, ២០១១។ 
R: អនកនិពនធអនមិក. ២០១១. ចំណងមិត្តភពកមពុជ េវៀត ម និង 
   វ. ភនំេពញ។ 
 

 
 
ចំណងមិត្តភពកមពុជ 
េវៀត ម និង វ 

 
 
 

២០១១ 
ភនំេពញ 

េសៀវេភេនះមិនមន 
េឈម ះអនកនិពនធេទ 
 
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
មិនមនេឈម ះេ ងពុមព 
 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
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 ឧទហរណ៍ទី៣ 
N:   10. វស័ិយករងរេនកមពុជ និងករេកើនេឡើងៃនេសដ្ឋកិចចជតិ 

(ភនំេពញ, ២០០៣), ៤៣។ 

T: (អនកនិពនធអនមិក ២០០៣, ៤៣) 

B:  អនកនិពនធអនមិក. វស័ិយករងរេនកមពុជ និងករេកើនេឡើងៃន 
   េសដ្ឋកិចចជតិ. ភនំេពញ, ២០០៣។ 

R: អនកនិពនធអនមិក. ២០០៣. វស័ិយករងរេនកមពុជ និងករេកើន 
   េឡើងៃន េសដ្ឋកិចចជតិ. ភនំេពញ។ 

 កនុងករណីសរេសរកនុងគនថនិេទទស ឬឯក រេយងែដលមនអនកនិពនធ 
អនមិកេ្រចើន ្រតូវឆូតបនទ ត់មួយពីេ្រកមអនកនិពនធអនមិកខងេលើ 1 tab 
រចួេ្របើសញញ ចុច “.”។ ករតេ្រម បលំ ប់អកខរ្រកមេនេពលេនះ គឺែផ្អក 

មតួអក រៃនចំណងេជើងេសៀវេភ។ 
 

 
 
វិសយ័ករងរេនកមពជុ 
និងករេកើនេឡើងៃន 

េសដ្ឋកចិចជត ិ
 
 

២០០៣ 
ភនំេពញ 

េសៀវេភេនះមិនមន 
េឈម ះអនកនិពនធេទ 
 
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
មិនមនេឈម ះេ ងពុមព 
 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
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បនទ ត់េនះបញជ ក់ថអនកនិពនធអនមិកដូចខងេលើែដរ
បុ៉ែន្តលំ ប់ៃនករ ក់តេ្រម បគន េនះគឺ មលំ ប់ 
អក រែដល្រតូវេផ្តើមេចញពី “ចំណង = ច” បនទ ប់មក 
“ជីវតិ = ជ” និងចុងេ្រកយគឺ “វស័ិយ = វ” េរៀងគន ។

លំ ប់ៃនករ ក់តេ្រម បគន េនះគឺ មលំ ប់អក រែដល
្រតូវេផ្តើមេចញពី “ចំណង = ច” បនទ ប់មក “ជីវតិ = ជ” និង 
ចុងេ្រកយគឺ “វស័ិយ = វ” េពលគឺ មិន ្រស័យនឹង 
លំ ប់ៃនឆន ំេបះពុមពេទ។

 ឧទហរណ៍ៃនករសរបុបញជ ី្របភពឯក រេនកនុងគនថនិេទទស ពក់ 
ព័នធនឹងេសៀវេភែដលមនអនកនិពនធអនមិកមនដូចខងេ្រកម៖ 

គនថនិេទទស 
អនកនិពនធអនមិក. ចំណងមិត្តភពកមពុជ េវៀត ម និង វ. ភនំេពញ, 
 ២០១១។ 
   . ជីវតិេឆព ះេទរកេជគជ័យ. ភនំេពញ, ២០០១។ 
   . វស័ិយករងរេនកមពុជ និងករេកើនេឡើងៃនេសដ្ឋកិចចជតិ. 

 ភនំេពញ, ២០០៣។ 
 
 
 
 
 

 ឧទហរណ៍ៃនករសរបុបញជ ី្របភពឯក រ េនកនុងឯក រេយង 
ពក់ព័នធនឹងេសៀវេភែដលមនអនកនិពនធអនមិក 
 

ឯក រេយង 
អនកនិពនធអនមិក. ២០១១. ចំណងមិត្តភពកមពុជ េវៀត ម និង វ.  
  ភនំេពញ។ 
   . ២០០១. ជីវតិេឆព ះេទរកេជគជ័យ. ភនំេពញ។ 
   . ២០០៣. វស័ិយករងរេនកមពុជ និងករេកើនេឡើងៃនេសដ្ឋកិចច 

ជតិ. ភនំេពញ។ 
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1.6. ន ៃដឥតមនេឈម ះអនកនិពនធ (េឈម ះអនកនិពនធេគ គ ល់) 
 ្របសិនេបើេសៀវេភែដល្រតូវយកមកេយង មិនមនសរេសរេឈម ះ 
អនកនិពនធ ឬេឈម ះអនកនិពនធ្រតូវបនេគលុបេចល បុ៉ែន្តេឈម ះអនកនិពនធ 
េនះ្រតូវបនេគ គ ល់ ឬប៉ន់ ម នបន ្រតូវសរេសរេឈម ះអនកនិពនធេនះ 
េនកនុងសញញ ឃន ប “[  ]”។ 
 

 ឧទហរណ៍ៃនេឈម ះអនកនិពនធែដល្រតូវបនេគ គ ល់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
N:   11. [េព សុក], ករអប់រ ំ និងករអភិវឌ េនកមពុជ (ភនំេពញ, 

២០០៩), ៩៣។ 
T: ([េព សុក] ២០០៩, ៩៣) 
B:  [េព សុក]. ករអប់រ ំនិងករអភិវឌ េនកមពុជ. ភនំេពញ, ២០០៩។ 
R: [េព សុក]. ២០០៩. ករអប់រ ំនិងករអភិវឌ េនកមពុជ. ភនំេពញ។ 

ឃន បេនះមនន័យថេឈម ះអនកនិពនធៃនឯក រេយង្រតូវ
បនអនកេយង គ ល់។ 

 
  
ករអប់រ ំនិងករអភវិឌ  

េនកមពជុ 
 
 
 

២០០៩ 
ភនំេពញ 

េសៀវេភេនះមិនមនេឈម ះ 
អនកនិពនធេទ ែត្រតូវបនេគ 

គ ល់ថនិពនធេ យេ ក 
េព សុក 
 
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
មិនមនេឈម ះេ ងពុមព 
 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
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 ឧទហរណ៍ៃនេឈម ះអនកនិពនធែដល្រតូវបនេគ ម ន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N:   12. [េព េ ?], កររកីដុះ លស ្ឋ គរេនកមពុជ (២០០៦), 

៧៦។ 

T: ([េព េ ?] ២០០៦, ៧៦) 

B:  [េព េ ?]. កររកីដុះ លស ្ឋ គរេនកមពុជ. ២០០៦។ 

R: [េព េ ?]. ២០០៦. កររកីដុះ លស ្ឋ គរេនកមពុជ។ 
 

1.7. េសៀវេភែដលមិនមនេឈម ះអនកនិពនធ ែតមនេឈម ះអនកែ្របស្រមួល 
 េនេពលគម នេឈម ះអនកនិពនធេនេលើ្រកបមុខេសៀវេភ បុ៉ែន្តមនែត 
េឈម ះអនកែ្របស្រមួល អនកេរៀបេរៀង អនកែកស្រមួល អនកចង្រកង ឬអនក 

ឃន បេ យមនសញញ សួរេនះមនន័យថេឈម ះអនកនិពនធ 
ៃនឯក រេយង្រតូវបនអនកេយង ម ន។ 

 
  
កររកីដុះ លស ្ឋ គរ 

េនកមពជុ 
 
 
 
 

២០០៦ 

េសៀវេភេនះមិនមនេឈម ះ 
អនកនិពនធេទ ែត្រតូវបនេគ 

ម នថនិពនធេ យេ ក 
េព េ  
 
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
មិនមនេឈម ះេ ងពុមព និង 
កែន្លងេបះពុមពផ យេទ 
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បកែ្របេនេលើ្រកបៃនេសៀវេភេនះ េយើង្រតូវសរេសរេឈម ះអនកទំងេនះ 
ជំនួសេឈម ះអនកនិពនធេ យ្រគន់ែតេ្របើពកយ “ែ្របស្រមួល” “ែកស្រមួល” 
“ចង្រកង” ឬ“បកែ្រប” េនពីេ្រកយេឈម ះ។ បុ៉ែន្តចំេពះសមគ ល់កនុងអតថបទ 
មិនចំបច់េ្របើពកយទំងេនះេទ។ 
 

 ឧទហរណ៍ៃនេសៀវេភែដលមនេឈម ះអនកែ្របស្រមួល 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ែស្វងរកបញញ មទស នៈអនក្របជញ 
  

បញញ ញណ 
របសែ់អនែស្តន 

 
 

Albert Einstein 
 

គឹម ចន់  
ែ្របស្រមួល 

ទំព័រ្រកបមុខ
 
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 
 
េឈម ះអនកែ្របស្រមួល 
(មិនមនេឈម ះអនកនិពនធេទ) 
 

 
 

 
១.បញញ ញណរបស់ែអនែស្តន 
២.េរឿងចស់យកមិកគិត ជថមី 

 
េរៀបេរៀងេ យ៖  គឹម ចន់  

 
េបះពុមពេលើកទី១ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៨ 
េនេ ងពុមពឥ្រនទីមស 

ទំព័រទី៣បនទ ប់ពី្រកបមុខ 
 
 
េ្របើពកយេរៀបេរៀងេ យ 
ែដលខុសពីទំព័រ្រកបមុខេ្របើ 
ពកយែ្របស្រមួល (គួរេ្របើ 
ពកយែ្របស្រមួលេ យវញិ) 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
េឈម ះេ ងពុមព 
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N:  13. គឹម ចន់ , ែ្របស្រមួល, បញញ ញណរបស់ែអនែស្តន  
 (ភនំេពញ៖ ឥ្រនទីមស, ២០០៨), ២៧។ 
T: (គឹម ចន់  ២០០៨, ២៧) 
B:  គឹម ចន់ , ែ្របស្រមួល. បញញ ញណរបស់ែអនែស្តន. ភនំេពញ៖  
   ឥ្រនទីមស, ២០០៨។ 
R: គឹម ចន់ , ែ្របស្រមួល.២០០៨.បញញ ញណរបស់ែអនែស្តន. 
  ភនំេពញ៖ ឥ្រនទីមស។ 
 

 ឧទហរណ៍ៃនេសៀវេភែដលមនេឈម ះអនកេរៀបេរៀង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េសចក្តីេផ្តើមៃននីតិែខមរ 
INTRODUCTION TO CAMBODIAN LAW 

 

  អនកេរៀបេរៀង 
  េក  មុយថង 
  មុនី វរីៈ 
  ៉ ន់ ច័នទ  

       អនកស្រមបស្រមួល 
 មីុ វចិិ្រត 
 ៃក  វជិជ ៉  
 គង់ ជួរ 
ប ្ណ គរ អងគរ 

ទំព័រ្រកបមុខ
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 

េឈម ះអនកេរៀបេរៀង 
 
េឈម ះអនកស្រមបស្រមួល 
(មិនចំបច់កនុងករផ្តល់ 
្របភពេទ) 
េឈម ះេ ងពុមព 

 
រក សិទធិ្រគប់យ៉ង 

© Copyright 
  ISBN-10: 99950-59-36-3 
  ISBN-13: 978-99950-59-36-1 

ប ្ណ គរ អងគរ 
2007 

ទំព័រទី៣បនទ ប់ពី្រកបមុខ 
 
 
េឈម ះេ ងពុមព 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
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N:   14. េក មុយថង, មុនី វវីៈ និង ៉ន់ ច័នទ , េរៀបេរៀង, េសចក្តី 
េផ្តើមៃននីតិែខមរ (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៧), ៦១។ 

T: (េក មុយថង, មុនី វវីៈ និង ៉ន់ ច័នទ  ២០០៧, ៦១) 
B:  េក មុយថង, មុនី វវីៈ និង ៉ន់ ច័នទ , េរៀបេរៀង. េសចក្តីេផ្តើមៃន 
   នីតិែខមរ. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៧។ 
R: េក មុយថង, មុនី វវីៈ និង ៉ន់ ច័នទ , េរៀបេរៀង. ២០០៧. េសចក្តី 
   េផ្តើមៃននីតិែខមរ. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ។ 
 

 ឧទហរណ៍ៃនេសៀវេភែដលមនេឈម ះអនកែកស្រមួល 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N:   15. កុយ ចំ ន, ែកស្រមួល, សមគម្របជជតិ សីុ េគនយ៍ 
និងេសដ្ឋកិចចតំបន់ (ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០១១), ៣០៨។ 

T: (កុយ ចំ ន ២០១១, ៣០៨) 
B:  កុយ ចំ ន, ែកស្រមួល. សមគម្របជជតិ សីុ េគនយ៍និង 
   េសដ្ឋកិចចតំបន់. ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០១១។  
R: កុយ ចំ ន, ែកស្រមួល. ២០១១. សមគម្របជជតិ សីុ េគនយ៍ 
   និងេសដ្ឋកិចចតំបន់. ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ។ី 

 
សមគម្របជជតិ សុ ី 
េគនយ ៍និងេសដ្ឋកចិចតបំន ់

   
 

កុយ ចំ ន 
ែកស្រមួល 

ឥ្រនទេទវី 
ភនំេពញ  
២០១១ 

ទំព័រ្រកបមុខ
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 

េឈម ះអនកែកស្រមួល 
 
េឈម ះេ ងពុមព 
 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
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 ឧទហរណ៍ៃនេសៀវេភែដលមនេឈម ះអនកចង្រកង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
N:   16. ជ រតនៈ, ចង្រកង, ្របវត្តិសេងខបតំ ង ្រស្តពីឆន ំ១៩៩៣ 

ដល់ឆន ំ២០០៨ (ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០១០), ៨០។ 
T: (ជ រតនៈ ២០១០, ៨០) 
B:  ជ រតនៈ, ចង្រកង. ្របវត្តិសេងខបតំ ង ្រស្តពីឆន ំ១៩៩៣ដល់ឆន ំ 
   ២០០៨. ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០១០។  
R: ជ រតនៈ, ចង្រកង. ២០១០. ្របវត្តិសេងខបតំ ង ្រស្តពីឆន ំ១៩៩៣ 
   ដល់ឆន ំ២០០៨. ភនំេពញ៖ សុខ ប។ 

 
្របវត្តសិេងខបតំ ង ្រស្ត 
ពីឆន ១ំ៩៩៣ ដលឆ់ន ២ំ០០៨ 

 
ជ រតនៈ 
ចង្រកង 

សខុ ប 
ភនំេពញ  

 
២០១០ 

ទំព័រ្រកបមុខ
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 

េឈម ះអនកចង្រកង 
 
េឈម ះេ ងពុមព 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 

 
 
 

រក សិទធិ្រគប់យ៉ងេ យ 
េ ងពុមព សខុ ប 

២០១០ 

ទំព័រទី៣បនទ ប់ពី្រកបមុខ 
 
 
េឈម ះេ ងពុមព 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
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 ឧទហរណ៍ៃនេសៀវេភែដលមនេឈម ះអនកបកែ្រប 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N:   17. ជ វសុិទធ, បកែ្រប, ្របព័នធេបះេឆន តពិភពេ ក (ភនំេពញ៖ 

ប ្ណ គរអងគរធំ, ២០០១), ៩៨។ 
T: (ជ វសុិទធ ២០០១, ៩៨) 
B:  ជ វសុិទធ, បកែ្រប. ្របព័នធេបះេឆន តពិភពេ ក. ភនំេពញ៖ ប ្ណ - 
   គរអងគរធំ, ២០០១។  
R: ជ វសុិទធ, បកែ្រប. ២០០១. ្របព័នធេបះេឆន តពិភពេ ក. ភនំេពញ៖ 
   ប ្ណ គរអងគរធំ។ 
 

1.8. អនកែកស្រមួល ឬអនកបកែ្របបែនថមេទេលើេឈម ះអនកនិពនធ 
 ចំេពះ ន ៃដែកស្រមួល ចង្រកង ឬបកែ្របរបស់អនកនិពនធ មួយ 
្រតូវសរេសរេឈម ះអនកនិពនធមុន រចួចំណងេជើង បនទ ប់មក្រតូវសរេសរ 
ពកយថ “ែកស្រមួល” “ចង្រកង” ឬ “បកែ្រប” ពីមុខេឈម ះអនកែកស្រមួល 
ចង្រកង ឬបកែ្រប។ បុ៉ែន្ត េនកនុងគនថនិេទទសវញិ ្រតូវសរេសរ “ែកស្រមួល 

 
្របព័នធេបះេឆន ត 
ពិភពេ ក 

 
បកែ្របេ យ ជ វសុិទធ 

ប ្ណ គរអងគរធំ 
ភនំេពញ  

 
២០០១ 

ទំព័រ្រកបមុខ
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 

េឈម ះអនកបកែ្រប 
 
េឈម ះេ ងពុមព 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
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េនកនុងសមគ ល់េ្របើែតពកយ “ែកស្រមួល” រចួេឈម ះ 
អនកែកស្រមួល 

េ យ” “ចង្រកងេ យ” ឬ“បកែ្របេ យ” េនពីមុខេឈម ះវញិ។ ្របសិន 
េបើមនទំងេឈម ះអនកែកស្រមួលផង និងេឈម ះអនកបកែ្របផង្រតូវសរេសរ 
េទ មលំ ប់ដូចគន នឹងទំព័រ្រកបខងមុខេគបង្អស់។ គួរកត់សមគ ល់ថ 
េឈម ះអនកបកែ្រប្រតូវបនសរេសរទំងអស់ េទះបីជមនចំនួនបុ៉នម ន 
នក់ក៏េ យ។ 

 ឧទហរណ៍ៃនេសៀវេភែដលមនេឈម ះអនកែកស្រមួល បែនថមេលើ 
េឈម ះអនកនិពនធ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N:   18. េច សន, ដំបូនម នែខមរ, ែកស្រមួល េទព សំ ង (ភនំេពញ៖ 

សុខ ប, ២០០០), ៩៩។ 
 
 
 
 

T: (េច សន ២០០០, ៩៩) 

 

ដំបូនម នែខមរ 
 
 

េច សន 
ែកស្រមួលេ យ  
េទព សំ ង 
សខុ ប 
ភនំេពញ  

 

២០០០ 

ទំព័រ្រកបមុខ
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
េឈម ះអនកនិពនធ 
 
េឈម ះអនកែកស្រមួល 
េឈម ះេ ងពុមព 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
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េនកនុងគនថនិេទទសេ្របើពកយ “ែកស្រមួលេ យ” 
រចួេឈម ះអនកែកស្រមួល 

ខុសពីគនថនិេទទស េនកនុងឯក រេយងេ្របើពកយ 
“ែកស្រមួល” រចួេឈម ះអនកែកស្រមួល 

B:  េច សន. ដំបូនម នែខមរ. ែកស្រមួលេ យ េទព សំ ង. 
  ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០០០។ 
 
 
 
 
R: េច សន. ២០០០. ដំបូនម នែខមរ. ែកស្រមួល េទព សំ ង. 
  ភនំេពញ៖ សុខ ប។ 
 
 
 
 
 

 ឧទហរណ៍ៃនេសៀវេភែដលមនេឈម ះអនកបកែ្រប បែនថមេទេលើ 
េឈម ះអនកនិពនធ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េដវឌិ ឆណ្ឌ ល័រ 
(David Chandler) 
 
 
្របវត្តិ ្រស្តែខមរ 

 
 

 
 
 

េចញផ យេលើកទី២ 

ទំព័រ្រកបមុខ
េឈម ះអនកនិពនធ 
 
 
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 
 
 
ករេបះពុមពផ យេលើកទី 
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ទំព័រទី៣បនទ ប់ពី្រកបមុខ

ទំព័រទី៣បនទ ប់ពី្រកបមុខ

 
រក សិទធិ គ.ស. ២០០០ 
េបះពុមពេលើកទី១ េនសហរដ្ឋ េមរកិ 
 
រក សិទធិកនុងករបកែ្រប និងេចញ 
ផ យជភ ែខមរ©គ.ស. ២០០៥ 
 
េបះពុមពេន្របេទសកមពុជ 
េ យេ ងពុមព JSRC 

ឆន ំេបះពុមពេលើកទី១
 
 
 
ឆន ំេបះពុមពេលើកទី២ 
 
 
េឈម ះទីកែន្លង និងេឈម ះ 
េ ងពុមព 

េដវឌិ ឆណ្ឌ ល័រ
(David Chandler) 

 
្របវត្តិ ្រស្តែខមរ 

 
បកែ្របពីភ អង់េគ្លសេ យ 

ជិន ចនន , ្របក់ សុ ្ណ ៉ , 
ម៉ម វ ្ណ រ,ី េសង េ ត 

 
 

A History of Cambodia 

េឈម ះអនកនិពនធ 
 
ចំណងេជើងេសៀវេភជ 
ភ ែខមរ 
េឈម ះអនកបកែ្រប 
 
 

ចំណងេជើងេដើមជភ  
អង់េគ្លស
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N:   19. David Chandler, ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ, បកែ្រប ជិន ចនន , ្របក់ 

សុ ្ណ ៉ , ម៉ម វ ្ណ រ ី និងេសង េ ត (ភនំេពញ៖ JSRC, ២០០៥), 
៩០។ 

T: (David Chandler ២០០៥, ៩០) ឬ (Chandler ២០០៥, ៩០) 
B:  Chandler, David. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ. បកែ្របេ យ ជិន ចនន , ្របក់ 
  សុ ្ណ ៉ , ម៉ម វ ្ណ រ ីនិងេសង េ ត. ភនំេពញ៖ JSRC, 
  ២០០៥។ 
R: Chandler, David. ២០០៥. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ. បកែ្រប ជិន ចនន ,  
  ្របក់ សុ ្ណ ៉ , ម៉ម វ ្ណ រ ីនិងេសង េ ត. ភនំេពញ៖ JSRC។ 
 
 ចូរកត់សមគ ល់ថ េនេពលសរេសរេឈម ះជភ អង់េគ្លសេនកនុង 
គនថនិេទទស និងឯក រេយង្រតូវេផ្តើមេ យេគត្តនម រចួេកប ស បនទ ប់ 
មកនមផទ ល់ខ្លួន។ ចំែណកេនកនុងសមគ ល់េ្រកមទំព័រ ្រតូវសរេសរនម 
និងេគត្តនម។ 
 

 ឧទហរណ៍ៃនេសៀវេភែដលមនេឈម ះអនកែ្របស្រមួល និងអនកែក 
ស្រមួលបែនថមេទេលើេឈម ះអនកនិពនធ 
 
 កនុងករណីេឈម ះអនកែ្របស្រមួល និងអនកែកស្រមួលេផ ងគន  ឬអនក 
បកែ្រប និងែកស្រមួលេផ ងពីគន  េនកនុងសមគ ល់ ្រតូវខណ្ឌ ែចកគន េ យ 
សញញ េកប ស “,” បុ៉ែន្តេនកនុងគនថនិេទទស និងឯក រេយង ្រតូវខណ្ឌ  
ែចកគន េ យសញញ ចុចមួយ “.”។ 
 

េនកនុងសមគ ល់អនកបកែ្រប ឬអនកែកស្រមួលេ្រចើន 
នក់ក៏េ យ្រតូវសរេសរេឈម ះទំងអស់ 
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ពកយ “ែ្របស្រមួល” និង “ែកស្រមួល” ្រតូវបន 
សរេសរេរៀងគន េន្រកបមុខៃនេសៀវេភ 

សញញ ចុចមួយ “.” ខណ្ឌ ែចក “ែ្របស្រមួលេ យ” និង
“ែកស្រមួលេ យ” ច់េចញពីគន  េនកនុងគនថនិេទទស 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N:   20. Claude Mouchot, េសដ្ឋកិចចនេយបយ, ែ្របស្រមួល Im 

François, ែកស្រមួល Plang Kimsie (គម នកលបរេិចឆទ), ១៥០។ 
 
 
 
T: (Mouchot គម នកលបរេិចឆទ, ១៥០) 
B:  Mouchot, Claude. េសដ្ឋកិចចនេយបយ. ែ្របស្រមួលេ យ Im  
  François. ែកស្រមួលេ យ Plang Kimsie. គម នកលបរេិចឆទ។ 
 
 
 
 

សញញ េកប ស “,” ខណ្ឌ ែចក “ែ្របស្រមួល” និង
“ែកស្រមួល” ច់េចញពីគន

 
េសដ្ឋកិចចនេយបយ 

Claude Mouchot 
 

ែ្របស្រមួលេ យ 
Im François 

ែកស្រមួលេ យ 
Plang Kimsie 

ចំណងេជើងេសៀវេភជ 
េឈម ះអនកនិពនធេសៀវេភេដើម 
 
 
េឈម ះអនកែ្របស្រមួល 
 
េឈម ះអនកែកស្រមួល 
 

(មិនមនកលបរេិចឆទេបះពុមព 
ផ យ និងេ ងពុមព) 
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កនុងភ អង់េគ្លសេគ ចសរេសរអក រកត់
បកែ្រប = trans. និងែកស្រមួល = ed.  

R: Mouchot, Claude. គម នកលបរេិចឆទ. េសដ្ឋកិចចនេយបយ. ែ្រប 
  ស្រមួល Im François. ែកស្រមួល Plang Kimsie។ 
 
 
 
 
 កនុងករណីេឈម ះអនកបកែ្រប និងអនកែកស្រមួលែតមួយ គឺេគ្រតូវ 
សរេសរជប់គន ែតម្តង។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N:   21. Rigoberta Menchú, Crossing Borders [ករឆ្លងកត់្រពំែដន], 

trans. and ed. Ann Wright (New York: Verso, 1999), 14។ 
 
 
 
 

សញញ ចុចមួយ “.” ខណ្ឌ ែចក “ែ្របស្រមួល” និង 
“ែកស្រមួល” ច់េចញពីគន  េនកនុងឯក រេយង 

 
Crossing Borders 

By Rigoberta Menchú 
 

Translated and Editted by 
Ann Wright 

 
Verso 

New York 
1999 

ចំណងេជើងេសៀវេភ 
េឈម ះអនកនិពនធ 
 
 
េឈម ះអនកបកែ្រប  
និងែកស្រមួល 
 

េឈម ះេ ងពុមព 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
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T: (Menchú 1999, 14) 
B:  Menchú, Rigoberta. Crossing Borders [ករឆ្លងកត់្រពំែដន].  
  Translated and edited by Ann Wright. New York: Verso, 1999។ 
 
 
 
 

R: Menchú, Rigoberta. 1999. Crossing Borders [ករឆ្លងកត់្រពំែដន].  
  Trans. and ed. Ann Wright. New York: Verso។ 
 
 

 
1.9. េឈម ះអនកែកស្រមួលសំខន់ជងេឈម ះអនកនិពនធ 
 ្របសិនេបើេឈម ះអនកែកស្រមួល ឬអនកបកែ្របសំខន់កនុងករពិភក  
ជងេឈម ះអនកនិពនធេដើម េសៀវេភេនះ ចនឹង្រតូវសរេសរេឈម ះអនកែក 
ស្រមួល ឬអនកបកែ្របជំនួសឲយកែន្លងេឈម ះអនកនិពនធវញិ។ គួរកត់សមគ ល់ 
ថ េឈម ះអនកនិពនធ្រតូវឋិតេនេ្រកយេឈម ះចំណងេជើងេ យេ្របើពកយ  
“េ យ” េនបនទ ប់ពីសញញ េកប ស “,”។ 
 
 
 

 
N:  22. ជ េ , ែកស្រមួល, ដំេណើ រជីវតិេឆព ះេទរកភពេជគជ័យ,  
 េ យ សំ យ (ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០០៣), ៧៦។ 
 
 

េនកនុងឯក រេយង េគេ្របើពកយដូចកនុងសមគ ល់ែដរគឺ
“Trans. and ed.”

េនកនុងគនថនិេទទស េគេ្របើពកយេពញ គឺ “Translated 
and edited by”

អនកែកស្រមួល ឬអនកបកែ្របែដលសំខន់កនុង
ករពិភក ជងអនកនិពនធេដើម

េឈម ះអនកនិពនធ
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T: (ជ េ  ២០០៣, ៧៦) 
B:  ជ េ , ែកស្រមួល. ដំេណើ រជីវតិេឆព ះេទរកភពេជគជ័យ, េ យ 
   សំ យ. ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០០៣។ 
R: ជ េ , ែកស្រមួល. ២០០៣. ដំេណើ រជីវតិេឆព ះេទរកភពេជគជ័យ, 
   េ យ សំ យ. ភនំេពញ៖ សុខ ប។ 
 
1.10. អនកនិពនធៃនបុព្វកថ ឬេសចក្តីេផ្តើម 
 អនកនិពនធៃនបុព្វកថ ឬេសចក្តីេផ្តើមចំេពះេសៀវេភែដលសរេសរេ យ 
អនកនិពនធេផ ង ្រតូវសរេសរចូល្របសិនេបើបុព្វកថ ឬេសចក្តីេផ្តើមេនះ 
សំខន់ចំេពះករពិភក ។ 
 

N:  23. អុ៊ន ង និងេផ ងេទៀត, ្រគឹះរបស់ទស នវជិជ , ជមួយនឹង 
 េសចក្តីេផ្តើមេ យ វនុ េវត៉ (ភនំេពញ, ២០០៦), ២។ 
T: (អុ៊ន ង និងេផ ងេទៀត ២០០៦, ២) 
B:  អុ៊ន ង, ប៉ន់ វុ ថ , េខម  វន, ឈត បុ៊នថង និងឈុន ផេវង៉. 
  ្រគឹះរបស់ទស នវជិជ , ជមួយនឹងេសចក្តីេផ្តើមេ យ វនុ េវត៉.  
  ភនំេពញ, ២០០៦។ 
R: អុ៊ន ង, ប៉ន់ វុ ថ , េខម  វន, ឈត បុ៊នថង និងឈុន ផេវង៉.  
  ២០០៦. ្រគឹះរបស់ទស នវជិជ , ជមួយនឹងេសចក្តីេផ្តើមេ យ វនុ េវត៉. 
  ភនំេពញ។ 
 
1.11. អងគករ ឬ ថ ប័នជអនកនិពនធ 
 ្របសិនេបើ ន ៃដែដលបេងកើតេឡើងមនែតេឈម ះអងគករ ឬ ថ ប័ន 
េយើង្រតូវសរេសរេឈម ះអងគករ ឬ ថ ប័នេនះេន្រតង់កែន្លងអនកនិពនធ។ 
ជេរឿយៗ េគែតងសេងកតេឃើញេឈម ះអងគករ ឬ ថ ប័នេនះជអនកេបះ
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ពុមពផ យែតម្តង។ កនុងករណីេនះ ្រតូវសរេសរេឈម ះអងគករ ឬ ថ ប័
នេនះ ជំនួសេឈម ះេ ងពុមព។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
វិមជឈករេនកមពុជ 

 
 
 

មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម 
 
 

២០០៥ 

ទំព័រ្រកបមុខ
 

ចំណងេជើងេសៀវេភជ 
 
 
 
េឈម ះ ថ ប័នេបះពុមពផ យ 
ចត់ទុកថជេឈម ះអនកនិពនធ 
 
 

ឆន ំេបះពុមពផ យ 

 
 
 

© 2005 
 
 

េបះពុមពផ យេ យ 
មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម 

ភនំេពញ កមពុជ 

ទំព័រទី២បនទ ប់ពី្រកបមុខ 
 

 
 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
 
 
េឈម ះ ថ ប័នេបះពុមពផ យ 
ចត់ទុកថជេឈម ះអនកនិពនធ 
ផង និងេឈម ះេ ងពុមពផង 
 

កែន្លងេបះពុមពផ យ
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N:  24. មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម, វមិជឈករេនកមពុជ (ភនំេពញ៖  
 មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម, ២០០៥), ២៥។ 
T: (មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម ២០០៥, ២៥) 
B:  មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម. វមិជឈករេនកមពុជ.  ភនំេពញ៖ មជឈមណ្ឌ ល 
   អភិវឌ ន៍សងគម, ២០០៥។ 
R: មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម. ២០០៥. វមិជឈករេនកមពុជ. ភនំេពញ៖  
   មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម។ 
 

1.12. ន ៃដជភ បរេទស 
 ្របសិនេបើ ន ៃដជភ បរេទស ្រតូវបនេ្របើេនកនុងករពិភក  
្រតូវសរេសរេឈម ះអនកនិពនធេដើម រចួចំណងេជើងេ្រទតជភ បរេទស 
េ យបែនថមករបកែ្របេនកនុងឃន បជអក រ្រតង់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Dale and  
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េឈម ះេ ងពុមព
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N:  25. Peter F. Dale និង John D. McLaughlin, Land Administration  

 [រដ្ឋបលដីធ្លី] (New York: Oxford University Press, 1999), 34។ 
T: (Dale, Peter F. និង John D. McLaughlin 1999, 34) ឬ 
 (DaleនិងJohn 1999, 34) 

B:  Dale, Peter F. និង John D. McLaughlin. Land Administration  

  [រដ្ឋបលដីធ្លី]. New York: OxfordUniversity Press, 1999។ 
R: Dale, Peter F. និង John D. McLaughlin. 1999. Land Administration  

   [រដ្ឋបលដីធ្លី]. New York: Oxford University Press។ 
 
1.13. ន ៃដេដើមបូកនឹង ន ៃដបកែ្របែដលបនេបះពុមពផ យ 
 ចំេពះករេយងឯក របកែ្របែដលបនេបះពុមពផ យ េហើយេបើ 
ឯក រេដើមផ្តល់ចំ ប់ រមមណ៍ដល់អនក នជង េយើង ចអនុវត្ត 

មចំណុច1.8ខងេលើ។ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើេយើងេយងទំងឯក រេដើម 
ទំងឯក របកែ្រប ែតឯក របកែ្របផ្តល់ចំ ប់ រមមណ៍ដល់អនក ន 
ជង េយើង្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម។ 

OXFORD 
UNIVERSITY PRESS 

 
 

Published in the United States 
by Oxford University Press Inc., New York 
©Peter Dale and John Mclaughlin 1999 

 
First published 1999 
ISBN 0-19-823390-6 

 
 

ទំព័រទី៤បនទ ប់ពី្រកបមុខ
េឈម ះេ ងពុមព 
 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 

 
េឈម ះេ ងពុមព 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
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បែនថមពកយ “ជ ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ” មនន័យថ
ឯក របកែ្របផ្តល់ចំ ប់ រមមណ៍ដល់អនក នជង

កែន្លងេបះពុមព និងេ ងពុមពែដលបន 
េបះពុមពផ យឯក របកែ្រប

កែន្លងេបះពុមព និងេ ងពុមពែដលបន
េបះពុមពផ យឯក រេដើម

 
 
 
N:   26. David Chandler, History of Cambodia (Boulder: 

Westview Press, 1992) បកែ្រប ជិន ចនន , ្របក់ សុ ្ណ ៉ , ម៉ម 
វ ្ណ រ ី និងេសង េ ត ជ ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ (ភនំេពញ៖ JSRC, 
២០០៥), ៩០។ 

 
 
 
 
 
 ឬ   
   27. David Chandler, ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ, បកែ្រប ជិន ចនន , ្របក់ 

សុ ្ណ ៉ , ម៉ម វ ្ណ រ ី និងេសង េ ត (ភនំេពញ៖ JSRC, ២០០៥), 
៩០។ ឯក រេដើម្រតូវបនេបះពុមពផ យជ History of Cambodia 
(Boulder: Westview Press, 1992)។ 

  
 
 
 

T: (David Chandler ២០០៥, ៩០) 
B:   Chandler, David. History of Cambodia. Boulder: Westview Press, 

1992. បកែ្រប ជិន ចនន , ្របក់ សុ ្ណ ៉ , ម៉ម វ ្ណ រ ីនិងេសង 
េ ត ជ ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ (ភនំេពញ៖ JSRC, ២០០៥)។ 

 ឬ 

កែន្លងេបះពុមព និងេ ងពុមពែដលបន 
េបះពុមពផ យឯក រេដើម
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 Chandler, David. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ, បកែ្របេ យ ជិន ចនន , ្របក់ 
   សុ ្ណ ៉ , ម៉ម វ ្ណ រ ីនិងេសង េ ត. ភនំេពញ៖ JSRC,  
   ២០០៥។ ឯក រេដើមសរេសរជ History of Cambodia 

   (Boulder: Westview Press, 1992)។ 

R: Chandler, David. 1992. History of Cambodia. Boulder: Westview  

   Press. បកែ្រប ជិន ចនន , ្របក់ សុ ្ណ ៉ , ម៉ម វ ្ណ រ ីនិងេសង 
   េ ត ជ ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ (ភនំេពញ៖ JSRC, ២០០៥)។ 
 ឬ 
 Chandler, David. ២០០៥. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ, បកែ្រប ជិន ចនន ,  
   ្របក់ សុ ្ណ ៉ , ម៉ម វ ្ណ រ ីនិងេសង េ ត. ភនំេពញ៖ JSRC។ 
   ឯក រេដើមសរេសរជ History of Cambodia (Boulder:  

   Westview Press, 1992)។ 

1.14. ឯក របកែ្របមិនបនេបះពុមពផ យ 
 ្របសិនេបើឯក របកែ្របមិន្រតូវបនេបះពុមពផ យេទ េហើយេយើង 
េយងេទេលើឯក របកែ្របេនះ ្រតូវសរេសរេឈម ះចំណងេជើងជអក រ 
ែខមរ េ យបញជ ក់ភ េដើមេនកនុងឃន បផងដូចជ “ជភ អង់េគ្លស” 
“ជភ ប ងំ” ជេដើម។ 
 
N:   28. សុខ សំ ង, រដ្ឋបលដីធ្លី [ជភ អង់េគ្លស] (Oxford: 

Oxford University Press, 1999), 34។ 
T: (សុខ សំ ង ១៩៩៩, ៣៤) 
B:  សុខ សំ ង. រដ្ឋបលដីធ្លី [ជភ អង់េគ្លស]. Oxford: Oxford  

   University Press, 1999។ 

R: សុខ សំ ង. ១៩៩៩. រដ្ឋបលដីធ្លី [ជភ អង់េគ្លស]. Oxford:  

   Oxford University Press។ 
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1.15. ជំពូក ឬែផនកខ្លះេនកនុងេសៀវេភែដលមនអនកនិពនធែតមន ក់ 
 ្របសិនេបើេយើងចង់េយងេទេលើជំពូក ឬែផនក មួយជក់ ក់ 
េនកនុងេសៀវេភែដលមនអនកនិពនធែតមួយ ្រតូវសរេសរេឈម ះជំពូក ឬែផនក 
េនះជអក រឈរធមម េនកនុងអពភន្តរសញញ  េលើកែលងែតេនកនុងឯក រ 
េយង េយើងមិនចំបច់ ក់កនុងអពភន្តរសញញ េឡើយ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
គន្លឹះសខំន់ស្រមប់ 
ជីវិតេជគជ័យ 

 
 
 

សុខ ប 
ភនំេពញ 
២០០៧ 

ជំពូកទី៣ 
ជីវតិ នងិករពិត 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

57 

ទំព័រ្រកបមុខ
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 
 

 
េឈម ះេ ងពុមព 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

 
90 

ជំពូកទី៣ ឋិតេនទំព័រ57 ទំព័របញច ប់ជំពូកទី៣ឋិតេនទំព័រ90 
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N:  29. កន សន, “ជីវតិ និងករពិត,” ជំពូក៣ េនកនុង គន្លឹះសំខន់ 
 ស្រមប់ជីវតិេជគជ័យ (ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០០៧), ៥៧-៥៨។ 
T: (កន សន ២០០៧, ៥៧-៥៨) 
 
 
 
 
B:  កន សន. “ជីវតិ និងករពិត.” ជំពូក៣ េនកនុង គន្លឹះសំខន់ស្រមប់ 
  ជីវតិេជគជ័យ, ៤៦-៩០. ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០០៧។ 
 
 
 
 
R: កន សន.២០០៧. ជីវតិ និងករពិត. ជំពូក៣ េនកនុង គន្លឹះសំខន់ 
  ស្រមប់ជីវតិេជគជ័យ, ៤៦-៩០. ភនំេពញ៖ សុខ ប។ 
 

1.16. េសៀវេភែដលចង្រកងេ យអនកនិពនធេ្រចើន 
 េនេពលេយើងេយងេទេលើេសៀវេភ ែដលចង្រកងេ យអនកនិពនធ 
េ្រចើនេទ មែផនករបស់  េយើង្រតូវសរេសរេឈម ះអនកនិពនធរបស់ែផនកេនះ  
រចួចំណងេជើងរបស់ េនកនុងអពភន្តរសញញ  ែតកនុងឯក រេយងមិនបច់ 

ក់កនុងអពភន្តរសញញ  បនទ ប់មកេ្របើពកយ “េនកនុង” រចួសរេសរចំណងេជើង 
ជអក រេ្រទតរចួេ្របើពកយ “ែកស្រមួល” បុ៉ែន្តេនកនុងគនថនិេទទសេ្របើពកយ 
“ែកស្រមួលេ យ” បនទ ប់មកេឈម ះអនកែកស្រមួល។ 

េនកនុងសមគ ល់ និងគនថនិេទទស្រតូវ
ក់ចំណងេជើងកនុងអពភន្តរសញញ  

េនកនុងគនថនិេទទស្រតូវ ក់ចំណងេជើង
កនុងអពភន្តរសញញ  

េនកនុងឯក រេយងមិនចំបច់
ក់ចំណងេជើងកនុងអពភន្តរសញញ េទ 
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N:  30. ស សន និងសំ សុខ, “ជីវតិ និងករតសូ៊,” េនកនុង ខ្លឹម រ 

 ៃនជីវតិ, ែកស្រមួល ផត់ យ (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៩), 
៩៧។ 

 
ខ្លឹម រៃនជីវិត 

 
ែកស្រមួលេ យ 

ផត់ យ 
 

ប ្ណ គរអងគរ 
ភនំេពញ 
២០០៩ 

ជំពូកទី៣ 
ជីវតិ នងិករតស៊ ូ

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក
កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

84 

ទំព័រ្រកបមុខ
ចំណងេជើងេសៀវេភ 
 
 
េឈម ះអនកែកស្រមួល 

 
េឈម ះេ ងពុមព 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក
កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកក 

 
105

ជំពូកទី៣ ឋិតេនទំព័រ84 ទំព័របញច ប់ជំពូកទី៣ឋិតេនទំព័រ105 
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េនកនុងគនថនិេទទស ្រតូវេ្របើ
ពកយ“ែកស្រមួលេ យ” 

េនកនុងគនថនិេទទស និងឯក រ 
េយង្រតូវសរបុចំនួនទំព័រេ យ
សរេសរទំព័រែដលជំពូកចប់េផ្តើម
និងបញច ប់ 

T: (ស សន និងសំ សុខ ២០០៩, ៩៧) 
B:  ស សន និងសំ សុខ. “ជីវតិ និងករតសូ៊.” េនកនុង ខ្លឹម រៃនជីវតិ, 

ែកស្រមួលេ យ ផត់ យ, ៨៤-១០៥. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, 
២០០៩។ 
 
 
 
 

R: ស សន និងសំ សុខ. ២០០៩. ជីវតិ និងករតសូ៊. េនកនុង ខ្លឹម 
រៃនជីវតិ, ែកស្រមួល ផត់ យ, ៨៤-១០៥. ភនំេពញ៖ 

ប ្ណ គរអងគរ។ 
 
 
 
 

សមគ ល់៖ ល់ ន ៃដែដលមនលកខណៈដូចចំណុច1.16 ខងេលើ ឯក រ 
ចង្រកងពីសននិសីទែដលមនអនកនិពនធេផ ងៗេទ មែផនកនីមួយៗ េយើង 
្រតូវអនុវត្ត មចំណុចខងេលើេនះែដរ។ 
N:  31. Nakagawa Kasumi, “កិចចសហកររ ង ថ ប័នរដ្ឋ និងែផនក  
 ឯកជនេដើមបីទប់ ក ត់ Sexual harassment,” េនកនុង សិកខ  
 ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងែផនកឯកជនេលើករ 
 ប្រញជ បេយនឌ័រ (ភនំេពញ៖ ្រកសួងកិចចករនរ,ី ២០០៩), ៤៤។ 
T: (Kasumi ២០០៩, ៤៤) 
B:  Kasumi, Nakagawa. “កិចចសហកររ ង ថ ប័នរដ្ឋ និងែផនកឯកជន  
   េដើមបីទប់ ក ត់ Sexual harassment,” េនកនុង សិកខ ស្តីពី 
  កិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងែផនកឯកជនេលើករ 

ជំពូក ឬែផនក “ជីវតិ និងករតសូ៊” 
ចប់េផ្តើមេនទំព័រ៨៤ និងបញច ប់ 
េនទំព័រ១០៥
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  ប្រញជ បេយនឌ័រ, ៣៦-៤៥. ភនំេពញ៖ ្រកសួងកិចចករនរ,ី ២០០៩។ 
R:  Kasumi, Nakagawa. ២០០៩. កិចចសហកររ ង ថ ប័នរដ្ឋ និងែផនក 
   ឯកជនេដើមបីទប់ ក ត់ Sexual harassment, េនកនុង សិកខ  
   ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងែផនកឯកជនេលើ  
   ករប្រញជ បេយនឌ័រ, ៣៦-៤៥. ភនំេពញ៖ ្រកសួងកិចចករនរ។ី 
 

2.  សំបុ្រត និងឯក រទំនក់ទំនងេផ ងៗែដលបន្របមូលេបះពុមព 
2.17. អនកសរេសរ 
 ករេយងេទនឹងសំបុ្រត កំណត់េហតុ ឬឯក រទំនក់ទំនងេផ ង 
េទៀតែដលបនេបះពុមពផ យ្រតូវចប់េផ្តើមេ យេឈម ះអនកេផញើ និងអនក 
ទទួល េទ មលំ ប់របស់  បនទ ប់មកកលបរេិចឆទ និងេពលខ្លះកែន្លង 
សរេសររបស់ ។ ចំណងេជើងៃនេឈម ះក្រមងឯក រេបះពុមពេនះ្រតូវ 
សរេសរដូចចំណងេជើងេសៀវេភែដរ។ អនកែកស្រមួល កែន្លងេបះពុមព 
និងេឈម ះេ ងពុមព ្រតូវសរេសរជបន្តបនទ ប់ដូចកនុងករណីេសៀវេភែដរ។ 
ចំេពះសំបុ្រត េយើងមិនចំបច់សរេសរពកយ “សំបុ្រត” េទ បុ៉ែន្ត ល់ 
ឯក រទំនក់ទំនងេផ ងេទៀត្រតូវសរេសរ បនទ ប់ពីេឈម ះអនកទទួលេ យ 
មនសញញ េកប ស “,”។  
 

 ករណីសំបុ្រត 
N:  32. សុខ សំ ង សរេសរេទកន់ បន េហង, កំពត, ១៣ មក   

 ២០០៩, េនកនុង ក្រមងសំបុ្រតរបស់េ ក សុខ សំ ង ឆន ំ២០០៩, 
ចង្រកងេ យ ទិត េ  (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០១០), ១៦០។ 

T: (សុខ សំ ង, សំបុ្រត) 
B:  សុខ សំ ង. សុខ សំ ង សរេសរេទកន់ បន េហង, កំពត,  
  ១៣ មក  ២០០៩. េនកនុង ក្រមងសំបុ្រតរបស់េ ក សុខ  
  សំ ង ឆន ំ២០០៩, ចង្រកងេ យ ទិត េ . ភនំេពញ៖  
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  ប ្ណ គរអងគរ, ២០១០។ 
R: សុខ សំ ង. ២០១០. ក្រមងសំបុ្រតរបស់េ ក សុខ សំ ង  
  ឆន ំ២០០៩, ចង្រកង ទិត េ . ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ។ 

 
ករណីកំណត់េហតុ 

N:  33. ងំ ត សរេសរេទកន់ សុខ កំ ន្ត, កំណត់េហតុ, ២៧ 
 វចិឆិក ១៩៩៩, េនកនុង ក្រមងកំណត់េហតុនយក ្ឋ នែផនកររបស់ 
្រកសួងអប់រឆំន ំ១៩៩៩, ចង្រកងេ យេ ក ចន់ សំណប់ (ភនំេពញ៖ 
ប ្ណ គរអងគរ, ២០១០), ១៦០។ 

T: ( ងំ ត, កំណត់េហតុ, ១៩៩៩) 
B:  ងំ ត. ងំ ត សរេសរេទកន់ េកើត កំ ន្ត, កំណត់េហតុ,  

២៧ វចិឆិក ១៩៩៩. េនកនុង ក្រមងកំណត់េហតុនយក ្ឋ ន 
ែផនកររបស់្រកសួងអប់រឆំន ំ១៩៩៩, ចង្រកងេ យេ ក ចន់  

  សំណប់. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០១០។ 
R: ងំ ត. ២០១០. ក្រមងកំណត់េហតុនយក ្ឋ នែផនកររបស់ 
  ្រកសួងអប់រឆំន ំ១៩៩៩, ចង្រកងេ យេ ក ចន់ សំណប់.  
  ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ។ 

 

3.  ករេបះពុមព 
3.18. ករេបះពុមពបន្តបនទ ប់េ្រកពីករេបះពុមពេលើកទី១ 
 េនេពលករេបះពុមពបន្តបនទ ប់េផ ងពីករេបះពុមពេលើកទី១ ្រតូវបន 
សរេសរេយង ្រតូវសរេសរ “េបះពុមពេលើកទីបន្តបនទ ប់េនះ” ឬ“េបះពុមព 
េឡើងវញិ” េនបនទ ប់ពីចំណងេជើង។  
 ជទូេទ ចំនួនេលើកៃនករេបះពុមពឋិតេនខងមុខៃន្រកបទំព័រ ឬទំព័រ 
បនទ ប់ៃនេសៀវេភ។ េបើ ឋិតេនទំព័របនទ ប់ េនះ ្រតូវបនេគសរេសរេឡើង 
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វញិជមួយនឹងឆន ំេបះពុមពេនកែន្លងទំព័ររក សិទធិ។ េគេ្រចើនេ្របើពកយ 
“េបះពុមពេលើកទី៣” ឬ“េបះពុមពែកស្រមួលេឡើងវញិ” ឬ“េបះពុមពេឡើងវញិ” 
ជេដើម។ 
 ពកយថ “េបះពុមពេលើកទី២, េបះពុមពេលើកទី៣” ជេដើម មនន័យថ 
ករេបះពុមពេនះ គឺមនករែកស្រមួលឲយ្របេសើរជងករេបះពុមពេលើក 
មុន។ ចំែណកឯពកយ “េបះពុមពែកស្រមួលេឡើងវញិ” មនន័យដូចគន នឹង 
ករេបះពុមពេលើកទី២ ឬទី៣ែដរ គឺមនករែកស្រមួលឲយ្របេសើរជងករ 
េបះពុមពេលើកមុន បុ៉ែន្ត្រគន់ែតមិនបនេ្របើពកយ “េបះពុមពេលើកទី...” 
បុ៉េ ្ណ ះ។ ចំេពះពកយ “េបះពុមពេឡើងវញិ” មនន័យថ ករេបះពុមពេនះ 
ដូចគន េបះបិទនឹងករេបះពុមពេលើកមុន េពលគឺមិនមនករស្រមួលអ្វី 
េឡើយ។ 
 

 ឧទហរណ៍េសៀវេភែដល្រតូវបនេបះពុមពេលើកទី៣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
នីតិរដ្ឋបលទូេទ 

Droit Administratif General 
 
 

េបះពុមពេលើកទី៣ 
 

បណ្ឌិ ត យ បូរ ី
          Say Bory

 

នីតិរដ្ឋបលទូេទ 
Droit Administratif General 

បណ្ឌិ ត យ បូរ ី
SAY BORY 

 
េបះពុមពេលើកទី៣ 

©2002 
េបះពុមពផ យេ យ ប្លុស ំ ឡូទឹស 

ទំព័រ្រកបមុខ ទំព័រទី៣បនទ ប់ពី្រកបមុខ 

ករេបះពុមពេលើកទី៣ េឈម ះអនកនិពនធ           េឈម ះេ ងពុមព 
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N:  34. យ បូរ,ី នីតិរដ្ឋបលទូេទ, េបះពុមពេលើកទី៣ (ភនំេពញ៖  
 ប្លុស ំឡូទឹស, ២០០២), ១៩១។ 
T: ( យ បូរ ី២០០២, ១៩១) 
B:  យ បូរ.ីនីតិរដ្ឋបលទូេទ, េបះពុមពេលើកទី៣. ភនំេពញ៖ ប្លុស ំ 
  ឡូទឹស, ២០០២។ 
R: យ បូរ.ី ២០០២. នីតិរដ្ឋបលទូេទ, េបះពុមពេលើកទី៣. ភនំេពញ៖  
   ប្លុស ំឡូទឹស។ 
 
 ឧទហរណ៍េសៀវេភែដល្រតូវបនេបះពុមពែកស្រមួលេឡើងវញិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N:  35. សំ សន, នីតិរដ្ឋធមមនុញញ, េបះពុមពែកស្រមួលេឡើងវញិ 
 (ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០០៣), ១០១។ 
T: (សំ សន ២០០៣, ១០១) 
B:  សំ សន. នីតិរដ្ឋធមមនុញញ, េបះពុមពែកស្រមួលេឡើងវញិ. ភនំេពញ៖  
  សុខ ប, ២០០៣។ 

 
នីតិរដ្ឋធមមនុញញ  

 
សំ សន 

 
េបះពុមពែកស្រមួលេឡើងវញិ 

េ យ សុខ ប 
ភនំេពញ 
២០០៣ 

ទំព័រ្រកបមុខ
ចំណងេជើងេសៀវេភ 

 
េឈម ះអនកនិពនធ 

 
េឈម ះេ ងពុមព 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
ឆន ំេបះពុមពផ យ 
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R: សំ សន. ២០០៣. នីតិរដ្ឋធមមនុញញ, េបះពុមពែកស្រមួលេឡើងវញិ.  
  ភនំេពញ៖ សុខ ប។ 
 

 ឧទហរណ៍េសៀវេភែដល្រតូវបនេបះពុមពេឡើងវញិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េអៀវ េកើស 
 

ភ ែខមរ 
ករលបងពិនិតយេ យរកេហតុផល 

 
 

ភនំេពញ 
ករផ យរបស់ពុទធ សនបណ្ឌិ តយ 

ពុទធសក ជ ២៥៤៥ 

ទំព័រ្រកបមុខ
េឈម ះអនកេរៀបេរៀង 
ចំណងេជើងធំ 
ចំណងេជើងរង 

 
 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
េឈម ះេ ងពុមព 
ឆន ំេបះពុមពផ យជពុទធសក ជ 

ភ ែខមរ 
ករលបងពិនិតយេ យរកេហតុផល 

 

េអៀវ េកើស 
អនកេរៀបេរៀង 

េបះពុមពេឡើងវញិចំនួន៥០០ចបប់ 
 

ភនំេពញ 
ករផ យរបស់វទិយ ថ ន 
ពុទធ សនបណ្ឌិ តយ 

ព.ស. ២៥៤៥   គ.ស.២០០១ 

ទំព័រទី២បនទ ប់ពី្រកបមុខ 
ចំណងេជើងធំ និងចំណងេជើងរង 
(ទំហំអក របុ៉នគន  ពិបកែញក) 
េឈម ះអនកេរៀបេរៀង 

 
េបះពុមពេឡើងវញិ 
កែន្លងេបះពុមពផ យ 
េឈម ះេ ងពុមព 
ឆន ំេបះពុមពផ យជ្រគឹះសក ជ 
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ឆន ំេបះពុមពភគទី១ ភគទី១ ទំព័រេយង

N:  36. េអៀវ េកើស, េរៀបេរៀង, ភ ែខមរ៖ ករលបងពិនិតយេ យរក
 េហតុផល, េបះពុមពេឡើងវញិ (ភនំេពញ៖ វទិយ ថ នពុទធ សន
 បណ្ឌិ តយ, ២០០១), ១៨-១៩។ 
T: (េអៀវ េកើស ២០០១, ១៨-១៩) 
B:  េអៀវ េកើស, េរៀបេរៀង. ភ ែខមរ៖ ករលបងពិនិតយេ យរក  
  េហតុផល, េបះពុមពេឡើងវញិ. ភនំេពញ៖ វទិយ ថ នពុទធ សន 
  បណ្ឌិ តយ, ២០០១។ 
R: េអៀវ េកើស, េរៀបេរៀង. ២០០១. ភ ែខមរ៖ ករលបងពិនិតយេ យ 
  រកេហតុផល, េបះពុមពេឡើងវញិ. ភនំេពញ៖ វទិយ ថ នពុទធ សន 
  បណ្ឌិ តយ។ 
 

4. ន ៃដែដលមនេ្រចើនភគ 
4.19. ករេយងទំងមូលេទេលើ ន ៃដែដលមនេ្រចើនភគ 
 េនេពល ន ៃដែដលមនេ្រចើនភគ ្រតូវបនសរេសរេយងទំងមូល 
ចំនួនសរបុៃនភគេនះ្រតូវសរេសរបនទ ប់ពីចំណងេជើង។ កនុងករណីមន 
អនកែកស្រមួល ្រតូវសរេសរេឈម ះអនកែកស្រមួលចូលបនទ ប់ពីពកយ “ែក 
ស្រមួល” ចំេពះសមគ ល់ ឬឯក រេយង និងពកយ “ែកស្រមួលេ យ” 
ចំេពះគនថនិេទទស។ ្របសិនេបើភគទំងអស់េនះ្រតូវបនេបះពុមពបន្ត 
បនទ ប់េនឆន ំេផ ងគន  ្រតូវ ក់ឆន ំេបះពុមពភគដំបូង និងភគបញច ប់របស់ 
។ 

 

 ចំេពះសមគ ល់ 
N:  37. កង រ ៉,ូ ដំេណើ រេជគជ័យៃនជីវតិ, ែកស្រមួល ចន់  
 (ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០០៤), ១៖ ១៨២។ 
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ឆន ំេបះពុមពភគទី១ 

ឆន ំេបះពុមពភគទី២

ឆន ំេបះពុមពភគទី២ 

ឆន ំេបះពុមពភគទី៣

ភគទី២ 

ភគទី១ 

ភគទី២

ភគទី៣

ទំព័រេយង 

ទំព័រេយង 

ទំព័រេយង 

ទំព័រេយង 

ទំព័រេយង 

  38. កង រ ៉,ូ ដំេណើ រេជគជ័យៃនជីវតិ, ែកស្រមួល ចន់  
 (ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០០៤), ២៖ ២៦។ 
 
 
 

  39. េព ចំ ប់, យុទធ ្រស្តេជគជ័យ, ែកស្រមួល រនុ នរ ី
 (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ១៩៩៩), ១៖ ២០៥។ 
 
 
  40. េព ចំ ប់, យុទធ ្រស្តេជគជ័យ, ែកស្រមួល រនុ នរ ី
 (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០០), ២៖ ២០០។ 
 
 
  41. េព ចំ ប់, យុទធ ្រស្តេជគជ័យ, ែកស្រមួល រនុ នរ ី
 (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០២), ៣៖ ២៤០។ 
 
 
  42. េព ចំ ប់, យុទធ ្រស្តេជគជ័យ, ែកស្រមួល រនុ នរ ី
 (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៣), ៤៖ ១៦៥។ 
 
 
T: (កង រ ៉ ូ២០០៤, ១៖ ១៨២) 
 (កង រ ៉ ូ២០០៤, ២៖ ១៨២) 
 (េព ចំ ប់ ១៩៩៩, ១៖ ២០៥) 
 (េព ចំ ប់ ២០០០, ២៖ ២០០) 
 (េព ចំ ប់ ២០០២, ៣៖ ២៤០) 

ឆន ំេបះពុមពភគទី៤ ភគទី៤
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ឆន ំេបះពុមពភគទី១េនឆន ំ១៩៩៩ 
និងភគទី៤េនឆន ំ២០០៣ 

ចំនួនភគសរបុមន២ភគ ឆន ំេបះពុមពភគទំងពីរគឺឆន ំ២០០៤ 

ចំនួនភគសរបុមន៤ភគ 

 (េព ចំ ប់ ២០០៣, ៤៖ ១៦៥) 
 
 ចំេពះគនថនិេទទស និងឯក រេយង 
B:  កង រ ៉.ូ ដំេណើ រេជគជ័យៃនជីវតិ, ែកស្រមួលេ យ ចន់ ,  
  ២ភគ. ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០០៤។ 
 
 
 
 េព ចំ ប់, យុទធ ្រស្តេជគជ័យ, ែកស្រមួលេ យ រនុ នរ,ី ៤ 
  ភគ. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ១៩៩៩-២០០៣។ 
 
 
 
 
 
R: កង រ ៉.ូ ២០០៤. ដំេណើ រេជគជ័យៃនជីវតិ, ែកស្រមួល ចន់ , 
  ២ភគ. ភនំេពញ៖ សុខ ប។ 
 េព ចំ ប់. ១៩៩៩-២០០៣. យុទធ ្រស្តេជគជ័យ, ែកស្រមួល រនុ 
  នរ,ី ៤ភគ. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ។ 
 
4.20. ករេយងេទេលើភគ មួយជក់ ក់ៃន ន ៃដែដលមនេ្រចើនភគ 
 ចំេពះករេយងេទេលើភគ មួយចបស់ ស់ េនកនុងសមគ ល់ 
េ្រកមទំព័រ ឬសមគ ល់ចុងអតថបទ ្រតូវបញជ ក់ែតភគេនះេ យមនបញជ ក់ 
ទំព័រ។ ចំែណកេនកនុងគនថនិេទទស ឬឯក រេយង ្រតូវបញជ ក់ែតភគ 
ជក់ ក់ មួយេនះជករេ្រសច េ យមិនចំបច់បញជ ក់ភគសរបុ 
ដូចេនកនុងចំណុច 4.19 ខងេលើេទ។ 
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ចំណងេជើងេសៀវេភ
ែដលមនេ្រចើនភគ

េលខភគែដលេយង 

ចំណងេជើងភគ 

ចំណងេជើងេសៀវេភ
ែដលមនេ្រចើនភគចំណងេជើងភគ 

N:  39. ន សំ ង, ែកស្រមួល, យុទធ ្រស្តឈនះៗ  (ភនំេពញ៖  
 ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៨), ៤៖ ១៨២។ 
 
 

 
  40. រនុ រសមី, ទំពំងសនងបញស ី, ភគ២, វយ័ជំទង់ (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរ 
 អងគរ, ២០០៤), ១៩០។ 
 
 
 
 
 

T: ( ន សំ ង ២០០៨, ៤៖ ១៨២) 
 (រនុ រសមី ២០០៤, ២៖ ១៩០) 
B:  ន សំ ង, ែកស្រមួល. យុទធ ្រស្តឈនះៗ. ភគ៤. ភនំេពញ៖  
  ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៨។ 
 រនុ រសមី. ទំពំងសនងបញស .ី ភគ២, វយ័ជំទង់ (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, 
  ២០០៤។ 
R: ន សំ ង, ែកស្រមួល. ២០០៨. យុទធ ្រស្តឈនះៗ. ភគ៤.  
  ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ។ 
 រនុ រសមី. ២០០៤. វយ័ជំទង់. ភគ២ ៃនទំពំងសនងបញស .ី ភនំេពញ៖  
  ប ្ណ គរអងគរ។ 
 
 
 
 

ភគ៤ជភគែដលេយង 

េលខភគែដលេយង 
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សញញ េកប សរចួេឈម ះេគហទំព័រ មនន័យថឯក រ 
ែដលេយងេនះគឺដក្រសង់យកែតពីអិុនធឺណិត 

េនកនុងគនថនិេទទស និងេនកនុងឯក រេយង េគេ្របើសញញ ចុច រចួ 
េឈម ះេគហទំព័រ មនន័យថឯក រែដលេយងេនះគឺដក្រសង់ 
យកែតពីអីុនេធើែណត

5. េសៀវេភេអឡិច្រតូនិក 
5.21. េសៀវេភែដលចុះផ យែតេនកនុងអិុនធឺណិត 
 េនេពលេយងេទេលើេសៀវេភែដល ចរកបន មរយៈអិុនធឺណិត 
េទ មេគហទំព័រែដលេយើង ចទុកចិត្តបន រេបៀបៃនករសរេសរេយង 
្រតូវសរេសរដូចគន នឹងេសៀវេភែដលបនេបះពុមព េ យ្រគន់ែតបញជ ក់ 
េឈម ះេគហទំព័ររបស់េសៀវេភេនះខងេ្រកយព័ត៌មនរបស់េសៀវេភ។
ជមួយគន េនះែដរ េដើមបីបញជ ក់ចបស់ពីកលបរេិចឆទៃនករដកយកឯក រ 
ឬថតចម្លងយកឯក រេនះ គបបីបញជ ក់កលបរេិចឆទៃនករដកយក ឬថត 
ចម្លងយកឯក រកនុងរង្វង់្រកចក។ 
 

N:  41. វន៉ វ ៉នុ, ករេរៀបចំែផនទីចង្អុលបង្ហ ញផ្លូវ (បត់ដំបង៖ សូរយិ, 
 ២០១០), ១៩៧, http://www.soriya.com/book (ថតចម្លងៃថងទី១៧ 
 វចិឆិក ២០១០)។ 
 
 
 
 

T: (វន៉ វ ៉នុ ២០១០, ១៩៧) 
B:  វន៉ វ ៉នុ. ករេរៀបចំែផនទីចង្អុលបង្ហ ញផ្លូវ. បត់ដំបង៖ សូរយិ, 
  ២០១០. http://www.soriya.com/book (ថតចម្លងៃថងទី១៧  
  វចិឆិក ២០១០)។ 
 
 
 
 
R: វន៉ វ ៉នុ. ២០១០. ករេរៀបចំែផនទីចង្អុលបង្ហ ញផ្លូវ. បត់ដំបង៖ សូរយិ. 
  http://www.soriya.com/book (ថតចម្លងៃថងទី១៧ វចិឆិក ២០១០)។ 
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េ្របើពកយ “ ចរកបនេន”  រចួេឈម ះេគហទំព័រ មនន័យថ្របភពេនះ  
ដក្រសង់េចញពីេសៀវេភេបះពុមព ែត ចរកបនេន មអីុនេធើែណត 

ទំងគនថនិេទទស និងឯក រេយង្រតូវេ្របើសញញ ចុចេនពីមុខពកយ 
“ ចរកបនេន”។

 គួរកត់សមគ ល់ថ ករផ្តល់្របភពេចញពីេគហទំព័រ ចនឹងទន់េខ យ 
េ យេហតុថ ្របភពេនះ ចនឹងែលងមនេនកនុងេគហទំព័រេនេពល 

មួយ។ ដូេចនះ ករផ្តល់ព័ត៌មនពីេ ងពុមព និងព័ត៌មនេផ ងៗេទៀត 
ពក់ព័នធនឹងឯក រជករសំខន់។ 
 
5.22. េសៀវេភែដលបនេបះពុមព និង ចរកបនេន មអិុនធឺណិត 
 េនេពលេយងេទេលើេសៀវេភែដលបនេបះពុមព េហើយេសៀវេភ 
េនះ ចរកបនេន មអិុនធឺណិត ្រតូវេ្របើពកយ “ ចរកបនេន” ឬ “ក៏
ចរកបនេន” រចួេឈម ះៃនេគហទំព័ររបស់ ។ 

 

N:  42. វន៉ វ ៉នុ, ករេរៀបចំែផនទីចង្អុលបង្ហ ញផ្លូវ (បត់ដំបង៖ សូរយិ, 
 ២០១០), ១៩៧, ចរកបនេន http://www.soriya.com/book (ថត 
ចម្លងៃថងទី៣០ វចិឆិក ២០១០)។ 
 
 
 

T: (វន៉ វ ៉នុ ២០១០, ១៩៧) 
B:  វន៉ វ ៉នុ. ករេរៀបចំែផនទីចង្អុលបង្ហ ញផ្លូវ. បត់ដំបង៖ សូរយិ, ២០១០. 

ចរកបនេន http://www.soriya.com/book (ថតចម្លងៃថងទី 
៣០ វចិឆិក ២០១០)។ 

R:  វន៉ វ ៉នុ. ២០១០. ករេរៀបចំែផនទីចង្អុលបង្ហ ញផ្លូវ. បត់ដំបង៖ សូរយិ. 
ចរកបនេន http://www.soriya.com/book (ថតចម្លងៃថងទី៣០ 

វចិឆិក ២០១០)។ 
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6. េជើនណល ទស នវដ្តី និងកែសត (Periodicals) 
 ជទូេទ មនព័ត៌មនចំបច់មួយចំនួនកនុងករេយងេទេលើេជើនណល 
(Journals) ទស នវដ្តី (Magazines) និងកែសត (Newspapers) ច 
្រតូវបនផ្តល់ឲយដូចខងេ្រកម៖ 

 េឈម ះអនកនិពនធ 
 ចំណងេជើង និងចំណងេជើងរងៃន្របធនបទ 
 ចំណងេជើងៃនេជើនណល ទស នវដ្តី និងកែសត 
 ព័ត៌មនទក់ទងនឹងេលខផ យ (េលខភគ េលខេរឿង កលបរេិចឆទ 

ជេដើម) 
 ទំព័រែដល្រតូវេយង 
 េឈម ះៃនេគហទំព័រ 
 

6.23. េជើនណល (Journals) 
 ករេយងេទេលើេជើនណល ្រតូវសរេសរេឈម ះអនកនិពនធ រចួចំណង 
េជើងេនកនុងអពភន្តរសញញ  បនទ ប់មកេឈម ះៃនេជើនណលជអក រេ្រទត និង 
េលខភគរបស់េជើនណល េ យបញជ ក់ពីកលបរេិចឆទេបះពុមពរបស់ 
េជើនណលេនកនុងរង្វង់្រកចក ចុងេ្រកយេ យមនបញជ ក់ទំព័រ។ ជទូេទ 
េន្របេទសកមពុជមិនទន់មនេជើនណលលបីលបញេនេឡើយ។ ដូេចនះ 
កនុងឧទហរណ៍ខងេ្រកម ខញុំនឹងេលើកយកឧទហរណ៍ៃនេជើនណលបរេទស 
មកបង្ហ ញែតបុ៉េ ្ណ ះ េ យអនុវត្ត មវធីិជីកេ គ  (Chicago Style) 
្រគន់ែតបកែ្របចំណងេជើង្របធនបទេនកនុងសញញ ឃន ប។ 
 គួរកត់សមគ ល់ថ ពកយ “Journals” កនុងន័យខងេលើេនះ ពិបកនឹង 
រកពកយជភ ែខមរេ្របើឲយចំ ស់។ េនកនុងឯក រ “េគលនេយបយ 
ស្តីពីករអភិវឌ ករ្រ វ្រជវកនុងវស័ិយអប់រ”ំ ែដលេចញេ យ្រកសួងអប់រ ំ
យុវជន និងកី  េនែខកកក  ឆន ំ២០១០ មនេ្របើពកយ “ទស នវដ្តី្រ វ 
្រជវ” ែដល ចែ្របជភ អង់េគ្លស “research journal”។ ចំែណក 
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អនុ្រកឹតយស្តីពីករបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បណ្ឌិ ត េលខ១៥១អន្រក/បក ែដល 
េចញេ យ ជរ ្ឋ ភិបលេនៃថងទី០៦ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ មនេ្របើពកយ 
“ទស នវដ្តីវទិយ ្រស្ត ឬទស នវដ្តីេបះពុមពេ យសមគមវជិជ ជីវៈ” ែដល 
ែ្របេទជភ អង់េគ្លសថ “scientific journal or journal published 
by professional association”។ ភ ែខមរក៏មនពកយទស នវដ្តី ែដល 
បកែ្របជភ អង់េគ្លសថ “magazine”។ ដូេចនះេដើមបីេជៀស ងករភន់ 
្រចឡំគន  ខញុំេ្របើពកយ “journal” ជសំេឡងភ ែខមរ “េជើនណល” េដើមបី 
ឲយមនភពងយ្រសួលកនុងករយល់ មន័យេដើមរបស់ ែតម្តង។ េន 
េពលមនករេ្របើពកយឯកភពគន ជភ ែខមរ េយើង ចដូរមកេ្របើពកយ 
េនះវញិ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

87 A.J.I.L. 1, *  
 

Copyright (c) 1993 The American Society of 
International Law 

American Journal of International Law 

January, 1993 

87 A.J.I.L. 1 
 
LENGTH: 24409 words 
 
ARTICLE: THE CAMBODIA SETTLEMENT 
AGREEMENTS 
 
NAME: Steven R. Ratner * 
 
BIO:  
* International Affairs Fellow, Council on Foreign 
Relations, and Attorney-Adviser ... 

SUMMARY: 
  ... First, it explicates the agreements to convey their 
structure and content. ... 

TEXT: 
 [*1]  On October 23, 1991, representatives of 
nineteen states participating in the Paris Conference 
on Cambodia signed a set of accords ... 

េឈម ះេជើនណល 

កលបរេិចឆទេបះពុមព 
េជើនណល 

ចំណងេជើង្របធនបទ 

អនកនិពនធ្របធនបទ 

ជីវ្របវត្តិអនកនិពនធ 
្របធនបទ 

ករសេងខប្របធនបទ 
េ យស្វ័យ្របវត្តិ 

េលខេជើនណល 

ខ្លឹម រ្របធនបទ 
ចប់េផ្តើមទំព័រទី១ 

ទំព័រ្របធនបទចប់េផ្តើម 
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ចំណងេជើងៃនេជើនណល េលខេជើនណល

ទំព័រេយងេនបនទ ប់
ពីសញញ ចុចពីរ 

ចំណងេជើង្របធនបទេនកនុងអពភន្តរសញញ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N:  43. Steven R. Ratner, “The Cambodian Settlement Agreements”  

 [កិចច្រពមេ្រព ងដំេ ះ្រ យកមពុជ], American Journal of 
International Law  87 (មក  1993): 18។ 
 
 

T: (Ratner 1993, 18) 

Building upon the United Nations efforts in 
Namibia and Central America, it may be the 
harbinger  [*41]  of an enhanced United Nations 
role in the resolution of regional conflicts, as 
envisioned under chapter VI of the Charter. 246 
With the end of the Cold War, the United Nations 
has moved... 
 

Legal Topics:  

For related research and practice materials, see the 
following legal topics: 
 

FOOTNOTES: 
 

n1 For the texts, see Letter dated 30 October 
1991 from the Permanent Representatives of 
France and Indonesia to the United Nations 
addressed to the Secretary-General, UN Doc. 
A/46/608-S/23177, Annex (1991), reprinted in 31 
ILM 180 (1992). The signatory states to the Paris 
accords are Australia, Brunei, Cambodia, Canada, 
China, France, India, Indonesia, Japan, Laos, 
Malaysia, the Philippines, Singapore, the USSR, 
the United Kingdom, the United States, Vietnam 
and Yugoslavia. 

.... 

ទំព័រចុងេ្រកយៃន 
្របធនបទ

េលខសមគ ល់
េ្រកមទំព័រ

សមគ ល់េ្រកមទំព័រ 
េលខសមគ ល់េ្រកម 
ទំព័រ្រតូវបនេគ ក់ 
េនខងចុងអតថបទ  
ស្រមប់ែតេជើនណល 
ែដលេគផ យេនកនុង 
េគហទំព័រ Lexisnexis 
ែតបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្តេន
កនុងេជើនណលែដល
្រតូវបនេបះពុមពផ យ 
សមគ ល់េ្រកមទំព័រ្រតូវ 
បន ក់េន មទំព័រ
នីមួយៗ 
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ទំព័រចប់េផ្តើម និងទំព័របញច ប់របស់ 
្របធនបទេនបនទ ប់ពីសញញ ចុចពីរ 

ចំណងេជើង្របធនបទេនកនុងអពភន្តរសញញ
េលើកែលងែតកនុងឯក រេយង 

ចំណងេជើងៃន 
េជើនណលជ 
អក រេ្រទត 

េលខេជើនណល
្រតូវសរេសរ្រតង់ 

កនុងឯក រេយងចំណងេជើង្របធនបទ 
មិនចំបច់ ក់េនកនុងអពភន្តរសញញ េទ 

កនុងឯក រេយងេគរក ទុកែខ និងៃថងេន 
កែន្លងដែដលេពលគឺយកែតឆន ំេទ ក់ 
ចេន្ល ះេឈម ះអនកនិពនធ និងចំណងេជើង 

 
 
 
 
B:  Ratner, Steven R. “The Cambodian Settlement Agreements”   

[កិចច្រពមេ្រព ងដំេ ះ្រ យកមពុជ]. American Journal of 
International Law  87 (មក  1993): 1-41។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R: Ratner, Steven R. 1993. The Cambodian Settlement Agreements  
[កិចច្រពមេ្រព ងដំេ ះ្រ យកមពុជ]. American Journal of 
International Law  87 (មក ): 1-41។ 
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ឆន ំេបះពុមព 
េជើនណល 

ទំព័រចប់េផ្តើម
្របធនបទ 

ទំព័រចប់េផ្តើម
្របធនបទ 
កនុងអតថបទ 

េលខសមគ ល់េ្រកមទំព័រ 

េឈម ះអនកនិពនធ 
ៃន្របធនបទ 

េលខេជើនណល ចំណងេជើងៃនេជើនណល
ជអក រកត់ 

ទំព័របញច ប់ៃន្របធនបទកនុងអតថបទ 

 េជើនណលេនកនុងេគហទំព័ររបស់ Lexisnexis េមរកំិង ្រតូវបនេគ 
សេងខបកនុងទ្រមង់ដូចខងេ្រកមេនះ េដើមបីងយ្រសួលយល់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Brooklyn J. Int'l L. 465, * 
 

Copyright (c) 1997 Brooklyn Law School 
Brooklyn Journal of International Law 

 
   1997 

 
23 Brooklyn J. Int'l L. 465 

 
LENGTH:20972 words 
 
ARTICLE:RATIONALES FOR RURAL LAND 
REDISTRIBUTION IN SOUTH AFRICA 
 
NAME: Lauren G. Robinson * 
.... 
TEXT: 
 [*465]  
 
We, the people of South Africa, recognize the 
injustices of our past... of each person.1!
.... 
[*504] not immediately address 
comprehensive land reform, but... 
.... 
FOOTNOTES: 
 

n1 S. Afr. Const. preamble. 

ចំណងេជើងៃនេជើនណល 
ជអក រេពញ 
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ចំណងេជើងៃនេជើនណល
ជអក រេ្រទត 

េលខេជើនណល
ទំព័រេយង 
េនបនទ ប់ពី 
សញញ ចុចពីរ 

ទំព័រចប់េផ្តើម និងទំព័របញច ប់របស់ 
្របធនបទេនបនទ ប់ពីសញញ ចុចពីរ 

ចំណងេជើង្របធនបទេនកនុងអពភន្តរសញញ  េឈម ះអនកនិពនធ

បកែ្របចំណងេជើង 
្របធនបទេនកនុង [  ] 

េ្របើរង្វង់្រកចក េ្រពះេដើមបីកំុឲយ 
្រចឡំនឹងេលខេជើនណល 

 ករផ្តល់្របភពទក់ទងនឹងេជើនណលខងេលើ ្រតូវបនអនុវត្តដូចខង 
េ្រកម៖ 
 
 
 
 
 
 
N:  44. Lauren G. Robinson, “Rationales for Rural Land 

Redistribution in South Africa” [សនិទនភពស្រមប់ករែបងែចក 
ដីេនជនបទេឡើងវញិេន ្រហ្វិកខងតបូង], Brooklyn Journal of 

International Law 23 (1997): 478។ 
 
 

 
 
 
 

T: (Robinson 1997, 478) 
B:  Robinson, Lauren G. “Rationales for Rural Land Redistribution 
  in South Africa” [សនិទនភពស្រមប់ករែបងែចកដីេនជនបទ  
  េឡើងវញិេន ្រហ្វិកខងតបូង], Brooklyn!Journal of Interna- 

  tional Law 23 (1997): 465-504។ 
 
 

 

កលបរេិចឆទេបះពុមព-
ផ យេជើនណល
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R: Robinson, Lauren G. 1997. Rationales for Rural Land Redistributionin  
  South Africa [សនិទនភពស្រមប់ករែបងែចកដីេនជនបទ 

េឡើងវញិេន ្រហ្វិកខងតបូង], Brooklyn Journal of Interna-

tional Law 23: 465-504។ 
 
 
 
 

6.24. កែន្លងេបះពុមពេជើនណល 
 ្របសិនេបើេជើនណល  ែដល ចនំឲយមនករភន់្រចឡំជមួយ 
នឹងេជើនណលេផ ងេទៀតែដលមនចំណងេជើងដូចគន  ឬ្របសិនេបើ ច 
នឹងមិន្រតូវបនេគ គ ល់ ្រតូវបែនថមេឈម ះៃនកែន្លង ឬ ថ ប័នែដលេជើនណល 
េនះ្រតូវបនេគេបះពុមពេនកនុងរង្វង់្រកចក បនទ ប់ពីចំណងេជើង។ ដូចគន  
នឹងចំណុចខងេលើេនះែដរ ខញុំនឹងផ្តល់ជូនឧទហរណ៍ៃនេជើនណលបរេទស 
ែដល្រតូវករបញជ ក់កែន្លងេបះពុមពរបស់េជើនណល េដើមបីកំុឲយមនករ 
ភន់្រចឡំនឹងេជើនណលេផ ងេទៀត។ 
 

N:  45. Marvin P. Garrett, “Language and Design in Pippa 
 Passes” [ភ  និងករគូរប្លង់េន្រកុងភីប៉ែភសសីុស], Victorian
 Poetry (West Virginia University) 13, no. 1 (1975): 50។ 
T: (Garrett 1975, 50) 
B:  Garrett, Marvin P. “Language and Design in Pippa Passes.”  

[ភ  និងករគូរប្លង់េន្រកុងភីប៉ែភសសីុស]. Victorian Poetry 
(West Virginia University) 13, no. 1 (1975): 47-60។ 

R: Garrett, Marvin P. 1975. Language and design in Pippa Passes.  
[ភ  និងករគូរប្លង់េន្រកុងភីប៉ែភសសីុស] Victorian poetry 
(West Virginia University) 13. No. 1: 47-60។ 

ទំព័រចប់េផ្តើម និងទំព័របញច ប់របស់្របធនបទ 
ខណ្ឌ ែចកេលខេជើនណលេ យសញញ ចុចពីរ
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 ចំេពះេជើនណលែដលបនចុះផ យកនុង្របព័នធេអឡិច្រតូនិក ្រតូវ 
បញជ ក់េឈម ះេគហទំព័រ ឬេឈម ះេអឡិច្រតូនិកផង។ 
 

N:  46. Bernard Testa និង Lamont B. Kier, “Emergence and  
 Dissolvence in the Self-Organisation of Complex Systems” [ករ 
េលចេឡើង និងកររ យបត់េនកនុងករេរៀបចំខ្លួនឯងៃន្របព័នធ 

ំញុំ], Entropy 2, no.1 (មីន 2000)៖ 17, http://www.mdpi.org 
/entropy/papers/e20100001.pdf។ 

T: (Testa 2000, 17) 

B:  Testa, Bernard និង Lamont B. Kier. “Emergence and  
Dissolvence in the Self-Organisation of Complex Systems” 
[ករេលចេឡើង និងកររ យបត់េនកនុងករេរៀបចំខ្លួនឯងៃន 
្របព័នធ ំញុំ]. Entropy 2, no. 1 (មីន 2000)៖ 1-25, http://www. 
mdpi.org/entropy/papers/e20100001.pdf។ 

R: Testa, Bernard និង Lamont B. Kier. 2000. Emergence and  
Dissolvence in the Self-Organisation of Complex Systems 
[ករេលចេឡើង និងកររ យបត់េនកនុងករេរៀបចំខ្លួនឯងៃន 
្របព័នធ ំញុំ]. Entropy 2, no. 1 (មីន)៖ 1-25, http://www. 
mdpi.org /entropy/papers/e20100001.pdf។ 

 
6.25. ទស នវដ្តី (Magazines) 
 ករេយងេទេលើទស នវដ្តី ្រតូវ ក់េឈម ះអនកនិពនធ រចួចំណង 
េជើងរបស់អតថបទេនកនុងអពភន្តរសញញ  រចួេឈម ះរបស់ទស នវដ្តីជអក រ 
េ្រទត បនទ ប់មកកលបរេិចឆទេបះពុមពផ យ និងទំព័រេយង។ ្របសិនេបើ 
ទស នវដ្តីែដលេគ គ ល់ទូលំទូ យ ឬទស នវដ្តីែដលមនេឈម ះ 
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ចំណងេជើងទស នវដ្តី ឆន ំេបះពុមពទី១៣ េលខទស នវដ្តី

ចបស់ ស់ មិនចំបច់េ្របើពកយទស នវដ្តីេទ។ ផទុយេទវញិ ្របសិនេបើ 
ទស នវដ្តីេគមិនសូវ គ ល់ ឬេបើគម នពកយទស នវដ្តីពីមុខេទ ចនឹងេធ្វើ
ឲយមនករភន់្រចឡំ ្រតូវរក ទុកពកយទស នវដ្តី។ 
 
N:  47. គំ េហង, “េនេពលែដលេគចត់ទុកបឹងទេន្ល បសំខន់,”  

 ្របជ្របិយ, ឆន ំទី១៣ េលខ៤០០, ២១-៣១ តុ  ២០០៧, ១១-១២។ 
 
 
 

T: (គំ េហង ២០០៧, ១១-១២) 

B:  គំ េហង. “េនេពលែដលេគចត់ទុកបឹងទេន្ល បសំខន់.”  
  ្របជ្របិយ, ឆន ំទី១៣ េលខ៤០០, ២១-៣១ តុ  ២០០៧។ 

R: គំ េហង. ២០០៧. េនេពលែដលេគចត់ទុកបឹងទេន្ល បសំខន់.  
  ្របជ្របិយ, ឆន ំទី១៣ េលខ៤០០, ២១-៣១ តុ ។ 
 
 ្របសិនេបើពកយ “ទស នវដ្តី” ចំបច់ស្រមប់បែនថមេទេលើេឈម ះ 
របស់ េដើមបីឲយអនក នដឹងចបស់ថ ជទស នវដ្តី េយើង ចសរេសរ 
ពកយ “ទស នវដ្តី” េនពីមុខេឈម ះរបស់ បន។ 
 
 ចំេពះករេយងេទេលើទស នវដ្តី មេគហទំព័រ ្រតូវ ក់េឈម ះ 

សយ ្ឋ នរបស់េគហទំព័រេនះផង។ 
N:  48. ទស នវដ្តីអងគរធំ, “្រស្តី២នក់ដូរប្តីគន ,”http://www.angkor 

 thommagazine.com/index.php?page=economy_society_life) (ទស ន 
ចុងេ្រកយ ១៨ វចិឆិក ២០១០)។ 

 

ទំព័រ 
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6.26. កែសត (Newspapers) 
 ករេយងេទេលើកែសត ្រតូវសរេសរេឈម ះរបស់អនកនិពនធ (្របសិនេបើ 

គ ល់) និងចំណងេជើងអតថបទេនកនុងអពភន្តរសញញ  បនទ ប់មកចំណងេជើង 
កែសតជអក រេ្រទត និងបញច ប់េ យកលបរេិចឆទៃនករេបះពុមព 
ផ យ។ ្របសិនេបើកែសតមនបញជ ក់េលខ ឆន ំ ឬែផនក ្រតូវ ក់េលខ ឆន ំ 
ឬែផនករបស់  េនពីមុខកលបរេិចឆទ រចួបញជ ក់េលខទំព័រ។ 
 ជទូេទ ករេយងេទេលើកែសតេ្រចើនែតសរេសរចូលេនកនុងសមគ ល់ 
េ្រកមទំព័រ ឬសមគ ល់ចុងអតថបទ ឬសមគ ល់កនុងអតថបទែតបុ៉េ ្ណ ះ។  
N:  49. េម៉ងៃឆ, “អនកជំនញ្រពំែដនមិនអនុញញ តឲយមនករចូលពិនិតយ 

កែន្លងេបះបេងគ ល្រពំែដនេទ,” រសមីកមពុជ, ឆន ំទី១៨ េលខ៥៣៤៧, 
១០ វចិឆិក ២០១០, ទំព័រក១-២។ 

T: (េម៉ងៃឆ ២០១០) 
 

 េនកនុងសមគ ល់កនុងអតថបទ ្របសិនេបើករេយងមនេ្រចើនចំេពះអនក 
និពនធែតមួយែដលមនកលបរេិចឆទេបះពុមពេផ ងពីគន  ្រតូវសរេសរ ៃថង 
ែខ ឆន ំ ៃនករេបះពុមពផ យេនះ។ 
 

T: (េម៉ងៃឆ ១០ វចិឆិក ២០១០) 
 (េម៉ងៃឆ ១៩ វចិឆិក ២០១០) 
 
 ្របសិនេបើកនុងេហតុផល មួយ ករេយងកែសត្រតូវករសរេសរ 
ចូលេនកនុងគនថនិេទទស និងឯក រេយង េគ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម៖ 
 
B:  េម៉ងៃឆ. “អនកជំនញ្រពំែដនមិនអនុញញ តឲយមនករចូលពិនិតយកែន្លង 

េបះបេងគ ល្រពំែដនេទ.” រសមីកមពុជ, ឆន ំទី១៨ េលខ៥៣៤៧, ១០ 
វចិឆិក ២០១០។ 
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R: េម៉ងៃឆ.២០១០. អនកជំនញ្រពំែដនមិនអនុញញ តឲយមនករចូល 
ពិនិតយកែន្លងេបះបេងគ ល្រពំែដនេទ. រសមីកមពុជ, ឆន ំទី១៨ េលខ
៥៣៤៧, ១០ វចិឆិក។ 

 
 បុ៉ែន្ត កនុងករណីមិនមនេឈម ះអនកនិពនធ ្រតូវសរេសរែតេឈម ះកែសត 
និងឆន ំេនកនុងសមគ ល់កនុងអតថបទ។ 
 
N:  50. រសមីកមពុជ, “ភនំេភ្លើង Merapi បេងកើតបនជពិភព្របេផះ,” ឆន ំទី 
 ១៨ េលខ៥៣៤៧, ១០ វចិឆិក ២០១០, ទំព័រគ១។ 
T: (រសមីកមពុជ ២០១០) 
B:  រសមីកមពុជ. “ភនំេភ្លើងMerapi បេងកើតបនជពិភព្របេផះ.” ឆន ំទី១៨ េលខ 
  ៥៣៤៧, ១០ វចិឆិក ២០១០។ 
R: រសមីកមពុជ. ២០១០. ភនំេភ្លើង Merapi បេងកើតបនជពិភព្របេផះ. ឆន ំទី 
   ១៨ េលខ៥៣៤៧, ១០ វចិឆិក។ 
 
 កនុងករណីែដលដក្រសង់ពីកែសត មរយៈេគហទំព័រ ្រតូវបញជ ក់េឈម ះ 
េគហទំព័រេនះផង។ 
 
N:  51. េកះឯក ជយ, “េ កនដកមមផទុះមីនេ ន កសិករជិះេគយន្ត 

 ១៤នក់ ្ល ប់ទំងអស់,” េកះសន្តិភព, ១៨ វចិឆិក ២០១០, http://koh 

santepheapdaily.com.kh/article/20101117-190753.html (បន 
ចូលេមើលចុងេ្រកយ ១៨ វចិឆិក ២០១០)។ 

T: (េកះឯក ជយ ២០១០) 
B:  េកះឯក ជយ. “េ កនដកមមផទុះមីនេ ន កសិករជិះេគយន្ត១៤នក់ 
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្ល ប់ទំងអស់.” េកះសន្តិភព, ១៨ វចិឆិក ២០១០, http://kohsante 
pheapdaily.com.kh/article/20101117-190753.html (បនចូល 
េមើលចុងេ្រកយ ១៨ វចិឆិក ២០១០)។ 

R: េកះឯក ជយ. ២០១០. េ កនដកមមផទុះមីនេ ន កសិករជិះេគយន្ត 
១៤នក់ ្ល ប់ទំងអស់. េកះសន្តិភព, ១៨ វចិឆិក, http://kohsante 

pheapdaily.com.kh/article/20101117-190753.html (បនចូល 
េមើលចុងេ្រកយ ១៨ វចិឆិក ២០១០)។ 

 
*** ្រពឹត្តិប្រត 
 ចំេពះករផ្តល់្របភពទក់ទងនឹង្រពឹត្តិប្រតគឺដូចគន នឹងេជើនណល ឬ 
ទស នវដ្តីែដរ េពលគឺចំណងេជើងអតថបទ ជអក រ្រតង់េនកនុងរង្វង់
្រកចក េឈម ះ្រពឹត្តិប្រត ជអក រេ្រទត រចួព័ត៌មនទក់ទងនឹងេលខរបស់ 
្រពឹត្តិប្រត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ធនគរជតិៃនកមពុជ 
 

្រពឹត្តិប្រត្របច្ំរតីមស 
 
 
 

 
េលខ១២ 

្រតីមសទី២ ឆន ំ២០០៥ 
 

េចញផ យ មរយៈ្របកសេលខ ធ១-០២-
១២៦ ្រប.ក ចុះៃថងទី០២ ែខេម  ឆន ំ២០០២

ទំព័រ្រកបមុខ
ថ ប័នផ យ្រពឹត្តិប្រត 

េឈម ះ្រពឹត្តិប្រត 
 
 
 
 
 
េលខ្រពឹត្តិប្រត 
 

ឆន ំេបះពុមពផ យ 
្រពឹត្តិប្រត 
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N:   51. ធនគរជតិៃនកមពុជ, ្រពឹត្តិប្រត្របចំ្រតីមស, េលខ១២ 

(២០០៥), ៥០។ 

T: (ធនគរជតិៃនកមពុជ ២០០៥) 

B:  ធនគរជតិៃនកមពុជ. ្រពឹត្តិប្រត្របចំ្រតីមស, េលខ១២ (២០០៥)។ 

R: ធនគរជតិៃនកមពុជ. ២០០៥. ្រពឹត្តិប្រត្របចំ្រតីមស, េលខ១២។ 
 

7. បទសមភ ស និងទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួន 
 េនកនុងទ្រមង់ែបប ក៏េ យ ចំេពះបទសមភ ស ឬទំនក់ទំនង 
ផទ ល់ខ្លួន េឈម ះរបស់អនកែដល្រតូវេគសមភ ស ឬេគសួរ្រតូវសរេសរមុនេគ 
េហើយេឈម ះរបស់អនកសមភ សេគ្រតូវសរេសរបនទ ប់។ 
 

្រពឹត្តិប្រតធនគរជតិៃនកមពុជ                  េលខ១២ ្រតីមសទី២ ឆន ំ២០០៥

 
ទំព័រសកិ  

ករយកអតិផរ ជេគលេ ចមបង 
 

        មនិយមន័យ កកកកកកកកកកកកកកកក
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 
 

50

ចំណងេជើង្របធនបទ 
គម នេឈម ះអនកនិពនធ  
ដូេចនះករផ្តល់្របភព 
្រតូវ ក់ែតេលខទំព័រ 
ជករេ្រសច។

ទំព័រទី៥០  
ជទំព័រេយង 

ខ្លឹម រែដលេយើង 
េយង
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7.27. បទសមភ សផ្លូវករ 
 បទសមភ សែដលមិនបនេបះពុមពផ យ 
 ជទូេទ ចំេពះបទសមភ សែដលមិនបនេបះពុមពផ យ េគ្រតូវ 
សរេសរេនកនុងសមគ ល់េ្រកមទំព័រ សមគ ល់ចុងអតថបទ ឬសមគ ល់កនុង 
អតថបទេ យក្រមនឹងេ្របើ េនកនុងគនថនិេទទស ឬកនុងឯក រេយង។ ករ 
ផ្តល់្របភពឯក រគួរ ប់បញចូ លេឈម ះអនកែដលេគសមភ ស េឈម ះអនក 
សមភ សេគ ព័ត៌មនបញជ ក់ខ្លីៗ្របសិនេបើ ច កែន្លង ឬ/និងកលបរេិចឆទ 
ៃនបទសមភ ស និងសំេ ឯក រ ឬកែសតសំេឡង េបើមន។ កនុង 
ករណីចំបច់ ្រតូវសំុករអនុញញ តដក្រសង់សំដីពីអនក្រតូវេគសមភ ស។ 
 

N:  52. កង ចន់ (្របធននយក ្ឋ នែផនករៃន្រកសួងអប់រ ំយុវជន  
 និងកី ), បទសមភ សេ យ ែកវ សំ ង, ១៨ វចិឆិក ២០០០។ 

  53. ទូច រចន, បទសមភ សេ យ ចក់ ជំេនរ, េខត្តៃប៉លិន, ២៣ ធនូ 
២០០៩។ 

  54. កង ចន់ (្របធននយក ្ឋ នែផនករៃន្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី ), បទសមភ សផទ ល់ខ្លួន (ែខ ត់ថតសំេឡងេនជមួយអនក 
និពនធ)។ 

 
T: (កង ចន់, បទសមភ សេ យ ែកវ សំ ង) 
 (ទូច រចន, បទសមភ សេ យ ចក់ ជំេនរ) 
 (កង ចន់, បទសមភ សផទ ល់ខ្លួន) 
 
 បទសមភ សែដលមិនបង្ហ ញេឈម ះអនក្រតូវេគសមភ ស 
 កនុងបទសមភ សជមួយនឹងអនកែដលចង់មិនឲយេគបេញចញេឈម ះ ឬ 
អនកែដលអនកនិពនធមិនចង់បង្ហ ញេឈម ះ ច្រតូវបនសរេសរ មទ្រមង់ 
អ្វីក៏បន។ អវត្តមនៃនេឈម ះ ច្រតូវបញជ ក់ដូចជ “្រគប់បទសមភ ស្រតូវ 
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បនេធ្វើេឡើងេ យសមង ត់” ឬ “អនកនិពនធសំុមិនបេញចញេឈម ះអនក្រតូវេគ 
សមភ ស” ជេដើម។ 
 

N:  55. បទសមភ សជមួយនឹងបុគគលិកអងគករ ្ត រកមពុជ, ១២ តុ  
២០០៩។ 

N:  56. បទសមភ សផទ ល់ខ្លួនជមួយនឹងបុគគលិក កលវទិយល័យ 
ភូមិនទភនំេពញ (បទសមភ ស្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យសមង ត់), ១២ តុ  
២០០៩។ 

 

 បទសមភ សែដលបនេបះពុមពផ យ ឬផ យ មវទិយុ ទូរទស ន៍ 
 ចំេពះបទសមភ សែដល្រតូវបនេគេបះពុមពផ យ ឬផ ព្វផ យ ម 
រយៈវទិយុ ទូរទស ន៍ ្រតូវចត់ទុកជ្របធនបទេនកនុងទស នវដ្តី ឬជំពូក 
េនកនុងេសៀវេភ។ 
 

N:  57. គឹម រតន, បទសមភ សេ យ រស់ វនុ, ទូរទស ន៍ជតិកមពុជ, ២០ 
កញញ  ២០០៩។ 

T: (គឹម រតន, បទសមភ ស) 

B: គឹម រតន. បទសមភ សេ យ រស់ វនុ. ទូរទស ន៍ជតិកមពុជ. ២០ 
  កញញ  ២០០៩។ 

R: គឹម រតន. ២០០៩. បទសមភ សេ យ រស់ វនុ. ទូរទស ន៍ជតិកមពុជ. 
  ២០ កញញ ។ 
 

8. ឯក រមិនបនេបះពុមពផ យ និងបនេបះពុមពផ យមិនផ្លូវករ 
8.28. ចំណងេជើង  
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 ចំណងេជើងៃន ន ៃដែដលមិនបនេបះពុមពផ យ េទះបីជេសៀវេភ 
និេកខបបទ សនទរកថ ឬក៏អ្វីក៏េ យមិន្រតូវសរេសរជអក រេ្រទតេទ។ េន 
កនុងសមគ ល់ ឬគនថនិេទទស ្រតូវសរេសរចំណងេជើងេនះេនកនុងអពភន្តរសញញ  
បុ៉ែន្ត េនកនុងឯក រេយង មិនចំបច់ ក់េនកនុងអពភន្តរសញញ េឡើយ។ 
ចូរកត់សមគ ល់ថ ទំងេនកនុងសមគ ល់ គនថនិេទទស និងឯក រេយង 
ចំណងេជើងៃន ន ៃដមិនបនេបះពុមពផ យ ឬេបះពុមពផ យមិនផ្លូវករ 
្រតូវសរេសរជអក រ្រតង់។ 

N:   58. ជ ម , “សំ បេយងដី”  (ឯក រថតចម្លង, ២០១០), 
២៣។ 

   59. កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច, 
“ព័ត៌មនស្តីពី្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់” 
(េបះពុមពេចញពីកំុពយូទ័រ, ថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត, កលវទិយល័យ 
ភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច, ២០១០), ៦។ 

B: ជ ម . “សំ បេយងដី.” ឯក រថតចម្លង, ២០១០។ 

 កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច.“ព័ត័- 
  មនស្តីពី្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់.” 
  េបះពុមពេចញពីកំុពយូទ័រ, ថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត, កលវទិយ 

ល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច, ២០១០។ 

R: ជ ម . ២០១០. សំ បេយងដី.  ឯក រថតចម្លង។ 

 កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច. ២០១០. 
   ព័ត៌មនស្តីពី្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់.  

  េបះពុមពេចញពីកំុពយូទ័រ, ថន ក់េ្រកយបរញិញ ប្រត, កលវទិយ 
ល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច។ 
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8.29. និេកខបបទ 
 ករេយងេទេលើនិេកខបបទ ្រតូវសរេសរ្របេភទៃននិេកខបបទថេតើជ 
និេកខបបទថន ក់អនុបណ្ឌិ ត ឬនិេកខបបទថន ក់បណ្ឌិ ត ថ ប័នសិក  និងកល 
បរេិចឆទេនពីេ្រកយចំណងេជើងៃននិេកខបបទ។ 
 

N:  60. លឹម ហុង, “ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ,” (និេកខបបទ 
អនុបណ្ឌិ ត, កលវទិយល័យចំេរ ើនពហុវជិជ , ២០០៩), ១៣៤-១៣៥។ 

T: (លឹម ហុង ២០០៩, ១៣៤-១៣៥) 
B: លឹម ហុង. “ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ.”  និេកខបបទអនុបណ្ឌិ ត,  
  កលវទិយល័យចំេរ ើនពហុវជិជ , ២០០៩។ 
R: លឹម ហុង. ២០០៩. ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ. និេកខបបទ 
  អនុបណ្ឌិ ត, កលវទិយល័យចំេរ ើនពហុវជិជ ។ 
 
 កនុងករណីគម នកលបរេិចឆទ ្រតង់កែន្លងឆន ំផលិត ្រតូវ ក់ថ “គម ន 
កលបរេិចឆទ”។ 
 
N:  61. េឡង េយ៉ង, “ករចុះបញជ ីដីធ្លីេនកមពុជ” (និេកខបបទបណ្ឌិ ត, 

កលវទិយល័យចំេរ ើនពហុវជិជ , គម នកលបរេិចឆទ), ១៣៩។ 
T: (េឡង េយ៉ង គម នកលបរេិចឆទ,១៣៩) 
B: េឡង េយ៉ង. “ករចុះបញជ ីដីធ្លីេនកមពុជ.” និេកខបបទបណ្ឌិ ត, កល 
  វទិយល័យចំេរ ើនពហុវជិជ , គម នកលបរេិចឆទ។ 
R: េឡង េយ៉ង. គម នកលបរេិចឆទ. ករចុះបញជ ីដីធ្លីេនកមពុជ.  
  និេកខបបទបណ្ឌិ ត,  កលវទិយល័យចំេរ ើនពហុវជិជ ។ 
 
8.30. េមេរៀន ឯក រេធ្វើបទបង្ហ ញ និងឯក រដូចេផ ងេទៀត 
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 ចំេពះករេយងេទេលើេមេរៀន ឯក រេធ្វើបទបង្ហ ញ និងឯក រដូច 
េផ ងេទៀត ្រតូវ ក់្របេភទឯក រ ទីកែន្លង និងកលបរេិចឆទៃនករបេ្រង ន 
ឬករេធ្វើបទបង្ហ ញបនទ ប់ពីចំណងេជើងរបស់ ។ ចំណងេជើង្រតូវ ក់េន 
កនុងអពភន្តរសញញ  ចំេពះសមគ ល់ និងគនថនិេទទស ែតមិន្រតូវ ក់អពភន្តរ 
សញញ េទ ចំេពះឯក រេយង។ 
 

 េមេរៀនចង្រកងស្រមប់បេ្រង ននិស តិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N:  62. ជួន សុ៊នេឡង, “នីតិរដ្ឋបបេវណី” (េមេរៀនស្រមប់ថន ក់បរញិញ ប្រត 

ឆន ំទី២, ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច,  ១៩៩៩-
២០០០), ៦៨។ 

T: (ជួន សុ៊នេឡង ១៩៩៩-២០០០, ៦៨) 

ម វទិយល័យនិតី ្រស្ត    បរញិញ ប្រតនីតិ ្រស្តឆន ំទី២ 
និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 

 

នីតិរដ្ឋបបេវណី 
 

េរៀបេរៀងេ យ 

ជួន ស៊នុេឡង 

តុ ករកំពូល 

 
ឆន ំសិក ១៩៩៩-២០០០ 

©រក សិទធិ្រគប់យ៉ង 

ចំណងេជើងមុខវជិជ  
ែដលបនចង្រកងជ 
ឯក រេមេរៀន 
 
 
 
េឈម ះ ្រ ្ត ចរយ 
 
 
េមេរៀនចង្រកងស្រមប់ 
ឆន ំសិក  (គួរ ក់ឆន ំ 
ចង្រកងវញិេទើប្របេសើរ) 
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B: ជួន សុ៊នេឡង. “នីតិរដ្ឋបបេវណី.” េមេរៀនស្រមប់ថន ក់បរញិញ ប្រតឆន ំទី 
 ២, ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច, 

  ១៩៩៩-២០០០។ 
R: ជួន សុ៊នេឡង. ១៩៩៩-២០០០. “នីតិរដ្ឋបបេវណី.” េមេរៀនស្រមប់ថន ក់ 

បរញិញ ប្រតឆន ំទី២, ម វទិយល័យនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្ត
េសដ្ឋកិចច។ 

 
ឯក រេធ្វើបទបង្ហ ញ 

 
N:  63. ជួង ជ, “្របវត្តិ ្រស្តែខមរសម័យអងគរ” (បទបង្ហ ញេនកនុងសននិសីទ

ជតិ, កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ, ១០ ឧសភ ២០១០)។ 

T: (ជួង ជ ២០១០) 

B: ជួង ជ. “្របវត្តិ ្រស្តែខមរសម័យអងគរ.” បទបង្ហ ញេនកនុងសននិសីទជតិ,  
  កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ, ១០ ឧសភ ២០១០។ 

R: ជួង ជ. ២០១០. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរសម័យអងគរ. បទបង្ហ ញេនកនុង 
  សននិសីទជតិ, កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ, ១០ ឧសភ។ 
 
 កិចច្របជំុ 
 

N:  64. ជ មុនីរត័ន, “េសដ្ឋកិចចជតិែខមរឆន ំ២០១០” (ឯក របង្ហ ញេន កនុង
កិចច្របជំុ្របចំឆន ំ, ស ្ឋ គរភនំេពញ, ១៤ ឧសភ ២០០៩)។ 

T: (ជ មុនីរត័ន ២០០៩) 

B: ជ មុនីរត័ន. “េសដ្ឋកិចចជតិែខមរឆន ំ២០១០.”  ឯក របង្ហ ញេន កនុងកិចច 
  ្របជំុ្របចំឆន ំ, ស ្ឋ គរភនំេពញ, ១៤ ឧសភ ២០០៩។ 
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R: ជ មុនីរត័ន. ២០០៩. េសដ្ឋកិចចជតិែខមរឆន ំ២០១០. ឯក របង្ហ ញេន  
  កនុងកិចច្របជំុ្របចំឆន ំ, ស ្ឋ គរភនំេពញ, ១៤ ឧសភ។ 
 ឯក រពិភក  (Working Papers) និងឯក រមិនបនេបះពុមពផ យ 
េផ ងេទៀត 

 ឯក រពិភក  
 េនកមពុជ ឯក រពិភក ្រតូវបនេបះពុមពេ យវទិយ ថ នបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជែដលមន សយ ្ឋ ន #៥៦ 
ផ្លូវេលខ៣១៥ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនំេពញ។ 
 ចំណងេជើងរបស់ឯក រពិភក ្រតូវសរេសរជអក រ្រតង់។ េនកនុង 
សមគ ល់ និងគនថនិេទទស ្រតូវ ក់ចំណងេជើងឯក រពិភក កនុងអពភន្តរ 
សញញ  បុ៉ែន្តកនុងឯក រេយង មិនចំបច់ ក់កនុងអពភន្តរសញញ េទ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ពណិជជកមមផលតិកមមៃ្រពេឈើេនកមពុជ 
ករ្របឈម ករគំ មកំែហង  
និងឱកសល្អសំ ប់ជ័រទឹក 

 
 

ឯក រពិភក េលខ២៨ 
 

្រពំ តុ  និង Bruce McKenney 
 
 

វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ 

ទំព័រ្រកបមុខ
 
ចំណងេជើងធំ 
ចំណងេជើងរង 
 
 
 
េលខឯក រពិភក  
 
េឈម ះអនកនិពនធ 
 
 
្រគឹះ ថ នេបះពុមពផ យ 
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ថ ប័នេបះពុមពផ យ កែន្លងេបះពុមពផ យ 

កលបរេិចឆទ 
េបះពុមពផ យ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N: 65. ្រពំុ តុ  និង Bruce McKenney, “ពណិជជកមមផលិតផលៃ្រពេឈើ  
 េនកមពុជ៖ ករ្របឈម ករគំ មកំែហង និងឱកសល្អសំ ប់ជ័រទឹកេន
 កមពុជ,” (ឯក រពិភក េលខ២៨, វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង្រ វ  
 ្រជវេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ, ភនំេពញ, ែខធនូ ២០០៣), ១៥។ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ពណិជជកមមផលតិកមមៃ្រពេឈើេនកមពុជ 
ករ្របឈម ករគំ មកំែហង  
និងឱកសល្អសំ ប់ជ័រទឹក 

 
 

ឯក រពិភក េលខ២៨ 
 

្រពំ តុ  និង Bruce McKenney 

 
វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ 

ែខធនូ ឆន ំ២០០៣ 

ទំព័រ្រកបមុខ
 
ចំណងេជើងធំ 
ចំណងេជើងរង 
 
 
 
េលខឯក រពិភក  
 
េឈម ះអនកនិពនធ 

្រគឹះ ថ នេបះពុមពផ យ 
 

កលបរេិចឆទ 
េបះពុមពផ យ 
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T: (្រពំុ តុ  និងBruce McKenney ២០០៣, ១៥) 
B: ្រពំុ តុ  និងBruce McKenney. “ពណិជជកមមផលិតផលៃ្រពេឈើេន  
  កមពុជ៖ ករ្របឈម ករគំ មកំែហង និងឱកសល្អសំ ប់ជ័រទឹកេន 
  កមពុជ.”  ឯក រពិភក េលខ២៨, វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង 
  ្រ វ្រជវេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ, ភនំេពញ, ែខធនូ ២០០៣។ 

R: ្រពំុ តុ  និងBruce McKenney. ២០០៣. ពណិជជកមមផលិតផលៃ្រពេឈើ  
  េនកមពុជ៖ ករ្របឈម ករគំ មកំែហង និងឱកសល្អសំ ប់ជ័រទឹក  
  េនកមពុជ. ឯក រពិភក េលខ២៨, វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល  
  និង្រ វ្រជវេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ, ភនំេពញ, ែខធនូ។ 
 
 ឯក រមិនបនេបះពុមពផ យ 
 ចំណងេជើងឯក រមិនបនេបះពុមពផ យ ្រតូវសរេសរដូចគន នឹង
ចំណងេជើងរបស់ឯក រពិភក ែដរ។ ្របសិនេបើឯក រេនះជឯក រ 
ថតចម្លង ឬេបះពុមពេចញពីកំុពយូទ័រ ្រតូវបញជ ក់េនកនុងសញញ រង្វង់្រកចក 
ផង។ (សូមេមើល8.28 ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម)។ 
 
N: 66. ណំុ វ ្ណ , “អភិបលកិចចេនថន ក់េ្រកមជតិ” (ឯក រថត 

ចម្លង, ២០១១), ១៣៩។ 

T: (ណំុ វ ្ណ  ២០១១, ១៣៩) 

B: ណំុ វ ្ណ . “អភិបលកិចចេនថន ក់េ្រកមជតិ.” ឯក រថតចម្លង,  
  ២០១១។ 

R: ណំុ វ ្ណ . ២០១១. អភិបលកិចចេនថន ក់េ្រកមជតិ. ឯក រថត  
  ចម្លង។ 
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េបើដឹងកែន្លងេបះពុមពេចញពីកំុពយូទ័រ
េយើង ចបញជ ក់ បន

N: 67. ជ ពិេសដ្ឋ, “អំ ច្របជជន និងអំ ចរដ្ឋ” (េបះពុមព  
េចញពីកំុពយូទ័រ, កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្ត  
េសដ្ឋកិចច, ២០០១), ២៩៣។ 
 
 
 

T: (ជ ពិេសដ្ឋ ២០០១, ២៩៣) 
B: ជ ពិេសដ្ឋ. “អំ ច្របជជន និងអំ ចរដ្ឋ.” េបះពុមពេចញពី 

 កំុពយូទ័រ, កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្ត  
 េសដ្ឋកិចច, ២០០១។ 
R: ជ ពិេសដ្ឋ. ២០០១. អំ ច្របជជន និងអំ ចរដ្ឋ. េបះពុមព  
  េចញពីកំុពយូទ័រ, កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និង 
  វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច។ 
 

9. របយករណ៍ និងលិខិតេបះពុមពផ យេផ ងៗ 
 របយករណ៍ និងលិខិតេបះពុមពផ យេផ ងៗ ្រតូវបនចត់ទុក 
សំខន់ដូចជេសៀវេភែដរ។ ទិននន័យចំេពះអនកនិពនធ និងេ ងពុមព ច 
នឹងមិនដូចកនុងករណីេសៀវេភេទ បុ៉ែន្តព័ត៌មន្រគប់្រគន់េផ ងេទៀត ច 
នឹង្រតូវផ្តល់េដើមបីបញជ ក់្របេភទឯក រ។ 
 
N:  68. ែកប ជុតិម, របយករណ៍ស្តីពីករងរេរៀបចំ និងអភិវឌ ន៍ 

សហគមន៍, េលខ៦០៩របក/្រក (ភនំេពញ៖ ្រកុងភនំេពញ, ០៨ 
សី  ២០០៦), ៦។ 

T: (ែកប ជុតិម ២០០៦, ៦) 
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B: ែកប ជុតិម. របយករណ៍ស្តីពីករងរេរៀបចំ និងអភិវឌ ន៍សហគមន៍. 
េលខ៦០៩របក/្រក. ភនំេពញ៖ ្រកុងភនំេពញ, ០៨ សី  
២០០៦។ 

R: ែកប ជុតិម. ២០០៦. របយករណ៍ស្តីពីករងរេរៀបចំ និងអភិវឌ ន៍ 
សហគមន៍. េលខ៦០៩របក/្រក. ភនំេពញ៖ ្រកុងភនំេពញ, ០៨ 
សី ។ 

N:  69. ្វ យ សីុថ, របយករណ៍ឆមសទី១ឆន ំ២០០៧ស្តីពីសកមម- 
ភព និងលទធផលករងររបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី, 
េលខ១៩៨/០៧/រប/អជដ (ភនំេពញ៖ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ 
ដីធ្លី, ២៤ សី  ២០០៧), ២។ 

T: ( ្វ យ សីុថ ២០០៧, ២) 
B: ្វ យ សីុថ. របយករណ៍ឆមសទី១ឆន ំ២០០៧ស្តីពីសកមមភព និង  
  លទធផលករងររបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី. 
  េលខ១៩៨/០៧/រប/អជដ. ភនំេពញ៖ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យ 
  ទំនស់ដីធ្លី, ២៤ សី ២០០៧។ 
R: ្វ យ សីុថ. ២០០៧. របយករណ៍ឆមសទី១ឆន ំ២០០៧ស្តីពី 
  សកមមភព និងលទធផលករងររបស់ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យ 
  ទំនស់ដីធ្លី, េលខ១៩៨/០៧/រប/អជដ. ភនំេពញ៖ ជញ ធរជតិ 
  េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី, ២៤ សី ។ 
 

N: 70. ធនគរពិភពេ ក, Making Services Work for Poor  
 People: Overview  [បេងកើតេស ឲយដំេណើ រករស្រមប់អនក្រក៖  
 ទិដ្ឋភពទូេទ], World Develpment Report 2004 (Washington  
 D.C.: World Bank, 2003), 9។ 
T: (ធនគរពិភពេ ក ២០០៣, ៩) 
B: ធនគរពិភពេ ក. Making Services Work for Poor People: 
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េលខចបប់ភូមិបលម្រ េយង 

  Overview [បេងកើតេស ឲយដំេណើ រករស្រមប់អនក្រក៖ ទិដ្ឋភព 
  ទូេទ]. World Develpment Report 2004. Washington D.C.:  
  World Bank, 2003។ 
R: ធនគរពិភពេ ក. 2003. Making Services Work for Poor  
  People: Overview [បេងកើតេស ឲយដំេណើ រករស្រមប់អនក្រក៖  
  ទិដ្ឋភព ទូេទ]. World Develpment Report 2004. Washington  
  D.C.: World Bank។ 
 

10. ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
10.31. ចបប់/្រពះ ជ្រកម 
 ករេយងចំេពះចបប់ែខមរ ្រតូវសរេសរេឈម ះចបប់ រចួេលខរបស់  
និងកលបរេិចឆទ្របកសឲយេ្របើ។ ្របសិនេបើេឈម ះចបប់ែវងេពក េគ ច 
ក់េឈម ះ កត់ខ្លី ( មករយល់េឃើញរបស់អនកនិពនធ) រចួេហើយ ចេ្របើ 

េឈម ះែដលសរេសរកត់េនះេនសមគ ល់េ្រកយៗេទៀត (សូមេមើលចំណុច 
11.1 ខងេ្រកមបែនថម)។ 
 គួរកត់សមគ ល់ថ េនកនុងគនថនិេទទស និងឯក រេយងមិនមនអ្វីខុស 
ែប្លកគន េទ ចំេពះករេយងេទេលើចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត។ 
 
N: 71. ចបប់ភូមិបល, េលខ នស/រកម/០៨០១/១៤, ៣០ សី  ២០០១,  

ម្រ ៥។ 
 
 
 

T: (ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១, ម្រ ៥) 

B,R:  ចបប់ភូមិបល, េលខ នស/រកម/០៨០១/១៤, ៣០ សី  ២០០១។ 

កលបរេិចឆទ្របកស
ឲយេ្របើចបប់ភូមិបល 
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េលខ្រកម កលបរេិចឆទ្របកសឲយ
េ្របើ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី

ម្រ េយងពីម្រ
៤៤៧ដល់៤៥៣

កលបរេិចឆទ្រពះម ក ្រត 
យ្រពះហស្តេលខ 

N: 72. ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី, េលខ នស/រកម/០៧០៦/០២១, ០៦  
កកក  ២០០៦, ម្រ ៤៤៧-៤៥៣។ 
 
 
 
 

T: (្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី, ម្រ ៤៤៧-៤៥៣) 

B,R: ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី, េលខ នស/រកម/០៧០៦/០២១, ០៦ កកក  
២០០៦។ 

 
10.32. ្រពះ ជ្រកឹតយ 
 ដូចគន នឹងចបប់ែដរ ្រតូវសរេសរេឈម ះ្រពះ ជ្រកឹតយ (េបើមន) រចួេលខ 
របស់  និងកលបរេិចឆទ្របកសឲយេ្របើ។ 
 
 ឧទហរណ៍ៃន្រពះ ជ្រកឹតយមនេលខ 
 
N: 73. ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រតត/០២០៦/០៩៧, ២៦ កុមភៈ ២០០៦,  

ម្រ ៣។ 
 
 
 
 

T: (្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រតត/០២០៦/០៩៧, ម្រ ៣) 

B,R:  ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រតត/០២០៦/០៩៧, ២៦ កុមភៈ ២០០៦។ 
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កលបរេិចឆទ្រពះម ក ្រត 
យ្រពះហស្តេលខ 

េលខ្រពះ ជ្រកឹតយ េឈម ះ្រពះ ជ្រកឹតយ 

 ឧទហរណ៍ៃន្រពះ ជ្រកឹតយគម នេលខ 
 
 ្របសិនេបើ្រពះ ជ្រកឹតយគម នេលខ្រតូវសរេសរពកយ “គម នេលខ” េន 
ពីេ្រកយ្រពះ ជ្រកឹតយ។ 
 
N: 74. ្រពះ ជ្រកឹតយគម នេលខ, ០១ វចិឆិក ១៩៩៣, ម្រ ២។ 
 ្រពះ ជ្រកឹតយេនះមនេគលបំណងបេងកើតតំបន់ករពរធមមជតិ ដូេចនះ 
េនកនុងសមគ ល់កនុងអតថបទេគ ចេ្របើពកយ “្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើត 
តំបន់ករពរធមមជតិឆន ំ១៩៩៣” ក៏បន។ 
 
T: (្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើតតំបន់ករពរធមមជតិឆន ំ១៩៩៣, ម្រ ២) 
 ឬ 
 (្រពះ ជ្រកឹតយគម នេលខ, ម្រ ២) 

B,R:  ្រពះ ជ្រកឹតយគម នេលខ, ០១ វចិឆិក ១៩៩៣។ 
 
 ឧទហរណ៍ៃន្រពះ ជ្រកឹតយមនេឈម ះ ឬចំណងេជើង 
 
N: 75. ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករទទួល គ ល់គុណភពអប់រឧំត្តមសិក ,  

េលខ នស/រកត/០៣០៣/១២៩, ៣១ មីន ២០០៣, ម្រ ៩។ 
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េឈម ះអនុ្រកឹតយ

េលខអនុ្រកឹតយកលបរេិចឆទែដល 
នយករដ្ឋម្រន្តីបនចុះ 
ហតថេលខេលើអនុ្រកឹតយ ម្រ េយង

T: (្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៣០៣/១២៩, ម្រ ៩) 
 ឬ 
 (្រពះ ជ្រកឹតយេលខ១២៩ ឆន ំ២០០៣, ម្រ ៩) 

B,R:  ជ្រកឹតយស្តីពីករទទួល គ ល់គុណភពអប់រឧំត្តមសិក , េលខ នស/ 
  រកត/០៣០៣/១២៩, ៣១ មីន ២០០៣។ 
 
10.33. អនុ្រកឹតយ 
 ដូចគន នឹងករេយងចំេពះចបប់ែដរ ្រតូវសរេសរចំណងេជើងអនុ្រកឹតយ 
រចួេលខរបស់  និងកលបរេិចឆទ្របកសឲយេ្របើអនុ្រកឹតយេនះ។ េដើមបីងយ 
្រសួលកនុងករផ្ត ច់េចញពីគន រ ងអក រកត់ “អន្រក” និង “បក” ែដល ជ
ទូេទេគេ្របើសញញ ចុចមួយដូចជ “អន្រក.បក” េ យែឡក ឯក រេនះ 
េ្របើសញញ  “/” ជំនួសវញិ ដូចជ “អន្រក/បក”។ ដូចគន េនះែដរចំេពះលិខិត 
បទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗេទៀតក៏េ្របើសញញ  “/” ែដរ។ 
 
 
 
N: 76. អនុ្រកឹតយស្តីពីករ ក់បញច ំករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈ 

េពលែវង ឬសិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, េលខ១១៤អន្រក/បក, ២៩  
សី  ២០០៧, ម្រ ១០។ 

 
 
 
 
 
T: (អនុ្រកឹតយេលខ១១៤អន្រក/បក, ម្រ ១០) 
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B,R:  អនុ្រកឹតយស្តីពីករ ក់បញច ំករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង   
ឬសិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, េលខ១១៤អន្រក/បក, ២៩ សី  
២០០៧។ 

 
N: 77. អនុ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំងសមសភពគណៈកមមករសមប- 

ទនដីសងគមកិចចថន ក់ជតិ, េលខ៣៤អន្រក/បក, ១២ ឧសភ ២០០៣។ 

T: (អនុ្រកឹតយេលខ៣៤អន្រក/បក ឆន ំ២០០៣) 

B,R: អនុ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំងសមសភពគណៈកមមករសមបទនដី 
  សងគមកិចចថន ក់ជតិ, េលខ៣៤អន្រក/បក, ១២ ឧសភ ២០០៣។ 
 
N: 78. អនុ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំងសមសភពរបស់ ជញ ធរជតិ  

េ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី, េលខ១៦៨អន្រក/តត, ១៤ មីន ២០០៦។ 

T: (អនុ្រកឹតយេលខ១៦៨អន្រក/តត)  
 

 េបើមនអនុ្រកឹតយដូចគន  ែតឆន ំខុសគន ្រតូវបញជ ក់ឆន ំផង ដូចជ 
 (អនុ្រកឹតយេលខ១៦៨អន្រក/តត ឆន ំ២០០៦) 
 
B,R: អនុ្រកឹតយស្តីពីករែតង ំងសមសភពរបស់ ជញ ធរជតិេ ះ- 

្រ យទំនស់ដីធ្លី, េលខ១៦៨អន្រក/តត, ១៤ មីន ២០០៦។ 
 
10.33. ្របកស ចរ េសចក្តីែណនំ េសចក្តីសេ្រមច និងបទបញជ  
 ចំេពះករេយងេទេលើ្របកស ចរ េសចក្តីែណនំ េសចក្តី 
សេ្រមច បទបញជ  និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ង េៗទៀត ្រតូវសរេសរ 
េឈម ះរបស់  បនទ ប់មកេលខ រចួបញច ប់េ យកលបរេិចឆទចុះហតថេលខ 
្របកសឲយេ្របើ។ 
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 ្របកស 
 
N:  79. ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនំអនុវត្តអនុ្រកឹតយស្តីពីសមប- 

ទនដីសងគមកិចច, េលខ២០០ដនស/្របក, ១៩ វចិឆិក ២០០៣, ្របករ៣។ 

T: (្របកសេលខ២០០ដនស/្របក, ្របករ៣) ឬ 

 (្របកសេលខ២០០ដនស/្របក ឆន ំ២០០៣, ្របករ៣) 

B,R: ្របកសស្តីពីេគលករណ៍ែណនំអនុវត្តអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដី 
សងគមកិចច, េលខ២០០ដនស/្របក, ១៩ វចិឆិក ២០០៣។ 

N:  80. ្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពីេ ហុ៊យេស សំណង់, េលខ០៣៣ 
សហវ/្របក, ១២ មក  ២០០៦, ្របករ២។ 

T: (្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ០៣៣សហវ/្របក, ្របករ២) ឬ 

 (្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ០៣៣សហវ/្របកឆន ំ២០០៦, ្របករ២) 

B,R:្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពីេ ហុ៊យេស សំណង់, េលខ០៣៣ សហវ/
្របក, ១២ មក  ២០០៦។ 

 
 ចរ 
N:  81. ចរែណនំស្តីពីករចុះបញជ ីអគរ និងកបលដីសហកមមសិទធិ, 

េលខ០១ដនស/អកគដ/សរណន, ២១ កញញ ២០០៥។ 

T: ( ចរែណនំេលខ០១ដនស/អកគដ/សរណន) 

B,R: ចរែណនំស្តីពីករចុះបញជ ីអគរ និងកបលដីសហកមមសិទធិ, េលខ
០១ដនស/អកគដ/សរណន, ២១ កញញ ២០០៥។ 
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 េសចក្តីែណនំ 
 

N:  82. េសចក្តីែណនំស្តីពីវធិនករទប់ ក ត់ករកប់ នដីៃ្រព និងករ 
េចញលិខិតបញជ ក់ករទិញលក់ដីកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ, េលខ០០១ 
សណន, ០៩ មក  ២០០៧។ 

T: (េសចក្តីែណនំេលខ០០១សណន) 

B,R: េសចក្តីែណនំស្តីពីវធិនករទប់ ក ត់ករកប់ នដីៃ្រព និងករេចញ 
លិខិតបញជ ក់ករទិញលក់ដីកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ, េលខ០០១ 
សណន, ០៩ មក  ២០០៧។ 
 

 េសចក្តីសេ្រមច 
N:  83. េសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកើត្របព័នធទទួលពកយបណ្តឹ ង 

ស្រមប់គេ្រមងេរៀបចំែដនដី និងរដ្ឋបលដីធ្លី, េលខ៤២សសរ, ២៣ 
តុ  ២០០៦។ 

T: (េសចក្តីសេ្រមចេលខ៤២សសរ) 

B,R: េសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកើត្របព័នធទទួលពកយបណ្តឹ ងស្រមប់ 
  គេ្រមងេរៀបចំែដនដី និងរដ្ឋបលដីធ្លី, េលខ៤២សសរ, ២៣ តុ  
  ២០០៦។ 
 
 បទបញជ  
 
N:  84. បទបញជ ស្តីពីករព្រងឹងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ, េលខ 

០២បប, ១៣ មិថុន ២០០៥។ 

T: (បទបញជ េលខ០២បប) 
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B,R: បទបញជ ស្តីពីករព្រងឹងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ, េលខ០២បប, ១៣ 
  មិថុន ២០០៥។ 
 

10.34. លិខិតគតិយុត្ត 
 ចំេពះករេយងេទេលើលិខិតគតិយុត្ត្រតូវសរេសរពកយ “លិខិតរបស់” 
រចួេឈម ះមច ស់របស់លិខិត ( ចជេឈម ះ ថ ប័ន ឬរបូវន្តបុគគល) បនទ ប់ 
មកេ្របើពកយ “ស្តីពី” រចួកមមវតថុរបស់លិខិតេនះ។ េបើលិខិតមនេលខ្រតូវ 
ក់េលខលិខិតេនះ និងកលបរេិចឆទរបស់ ។ 

 
N:  85. លិខិតរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌ស្តីពីករអនុវត្ត ល្រកម ឬ ល 

ដីក ថ ពរពក់ព័នធនឹងករេផទរអចលនវតថុ, េលខ៣៣០កយ/រប, ០៣ 
មីន ២០០៦។ 

T: (លិខិតេលខ៣៣០កយ/រប) 

B,R: លិខិតរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌ស្តីពីករអនុវត្ត ល្រកម ឬ លដីក  
  ថ ពរពក់ព័នធនឹងករេផទរអចលនវតថុ, េលខ៣៣០កយ/រប, ០៣  
  មីន ២០០៦។ 
 
 ករណីអនកទទួលលិខិតសំខន់កនុងករពិភក ្រតូវសរេសរ “លិខិត 
របស់...េផញើជូន...” េបើមនកមមវតថុចបស់ ស់្រតូវបញជ ក់ផងក៏បន។ 
 
N:  86. លិខិតរបស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីទី១េផញើជូនសេម្តចនយក 

រដ្ឋម្រន្តីទី២, េលខ៩១៨ខុទទ/៩៥, ១៦ មិថុន ១៩៩៥។ 

T: (លិខិតេលខ៩១៨ខុទទ/៩៤) 

B,R: លិខិតរបស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីទី១េផញើជូនសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី 
  ទី២, េលខ៩១៨ខុទទ/៩៥, ១៦ មិថុន ១៩៩៥។ 
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11. ករេយងដូចគន នឹងករេយងមុនៗ 
11.1. ្របភពទី១ 
 ្របភពទី១ដូចជចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន្រតូវសរេសរ 
េឡើងវញិទំងអស់ ្របសិនេបើេយងេនសមគ ល់េ្រកយៗេទៀត េទះបីជ 
េយងជប់ៗគន ក៏េ យ។  
 ្របសិនេបើលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដល្រតូវបនេយងេនះ ែវងេពក 
េគ ច ក់េឈម ះ ស្រមប់ងយេ  កនុងករេយងកនុងទ្រមង់ជសមគ ល់ 
េ្រកមទំព័រ ឬសមគ ល់ចុងអតថបទជបន្តបនទ ប់េទៀតេ យេ្របើពកយថ 
“ចប់ពីេពលេនះតេទេ ថ...” ឬ“ចប់ពីេពលេនះតេទ...” “ពីេពលេនះ 
តេទេ ថ...” ឬ“ពីេពលេនះតេទ...”។ 
 
 ឧទហរណ៍ៃនករេយង្របភពទី១ ែដលមនេលខសមគ ល់ជប់គន  
បន្តបនទ ប់ េហើយេយងេទនឹង្របភពដូចគន ។ 
 
N:  19. ចបប់ស្តីពីហិរញញវតថុស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ំ២០០៦, េលខនស/ 
 រកម/១២០៥/០៤០, ៣០ ធនូ ២០០៥, ម្រ ៦ (ពីេពលេនះតេទេ   
 ថចបប់្រគប់្រគងហិរញញវតថុ)។ 

  20. ចបប់្រគប់្រគងហិរញញវតថុ, ម្រ ៣។ 

  21. ចបប់្រគប់្រគងហិរញញវតថុ, ម្រ ៤។ 

  22. ចបប់្រគប់្រគងហិរញញវតថុ, ម្រ ១០។ 
 

N: 3. អនុ្រកឹតយស្តីពីករ ក់បញច ំករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈ 
េពលែវង ឬសិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, េលខ១១៤អន្រក/បក, ២៩  

 សី  ២០០៧, ម្រ ១០ (ពីេពលេនះតេទអនុ្រកឹតយេលខ១១៤អន្រក 
 /បក)។ 
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  4. អនុ្រកឹតយេលខ១១៤អន្រក /បក, ម្រ ៨។ 

  5. អនុ្រកឹតយេលខ១១៤អន្រក /បក, ម្រ ១០។ 
 

 ឧទហរណ៍ៃនករេយង្របភពទី១ ែដលមនេលខសមគ ល់េន ច់  
ពីគន  េហើយេយងេទនឹង្របភពដូចគន ។ 
 

N:  59. ចបប់ស្តីពីកិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ,  
 េលខនស/រកម/១២៩៦/៣៦, ២៤ ធនូ ១៩៩៦, ម្រ ៩ (ពីេពលេនះ
 តេទេ ថចបប់បរ ិ ថ នឆន ំ១៩៩៦)។ 

  76. ចបប់បរ ិ ថ នឆន ំ១៩៩៦, ម្រ ៥។ 

  82. ចបប់បរ ិ ថ នឆន ំ១៩៩៦, ម្រ ៨។ 

N: 60. អនុ្រកឹតយស្តីពីករ ក់បញច ំករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈ 
េពលែវង ឬសិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, េលខ១១៤អន្រក/បក, ២៩  

 សី  ២០០៧, ម្រ ១០ (ពីេពលេនះតេទអនុ្រកឹតយេលខ១១៤អន្រក 
 /បក)។ 

  64. អនុ្រកឹតយេលខ១១៤អន្រក/បក, ម្រ ៨។ 

  78. អនុ្រកឹតយេលខ១១៤អន្រក/បក, ម្រ ១០។ 
 

N: 13. េសចក្តីែណនំស្តីពីវធិនករទប់ ក ត់ករកប់ នដីៃ្រព និងករ 
 េចញលិខិតបញជ ក់ករទិញលក់ដីកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ, េលខ០០១  
 សណន, ០៩ មក  ២០០៧ (ពីេពលេនះតេទេ ថេសចក្តីែណនំ 
 េលខ០០១សណន២០០៧)។ 

  69. េសចក្តីែណនំេលខ០០១សណន២០០៧។ 

  98. េសចក្តីែណនំេលខ០០១សណន២០០៧។ 
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11.2. ្របភពទី២ 
 ករេយងេទនឹង្របភពទី២ដូចជេសៀវេភ ឬឯក រ្រ វ្រជវដូចគន  
ជបន្តបនទ ប់េនកនុងអតថបទែតមួយ េគមិនចំបច់សរេសរ្របភពេនះ 
េពញេទៀតេទ េនេពលផ្តល់្របភពេ្រកយៗេទៀត។ េគ ចសរេសរខ្លីជង 
មុនេ យ្រគន់ែត ក់េឈម ះអនកនិពនធ និងែផនកខ្លះៃនចំណងេជើងេសៀវ 
េភក៏បន។ េគ ចេ្របើពកយ “ដូច” រចួ ក់សមគ ល់េលខសមគ ល់ែដល 
ដូចេនះ។ ឧទហរណ៍ “ដូច១២”។ កនុងករណីែដលសមគ ល់េនខងេលើ 
ជប់គន ែតម្តង ្រតូវេ្របើពកយ “ដែដល”។ ្របសិនេបើទំព័រក៏ដូចគន េទៀតមិន 
ចំបច់បញជ ក់ទំព័រេឡើយ បុ៉ែន្តេបើទំព័រខុស្រតូវបញជ ក់េលខទំព័រេនះ។ 
 បុ៉ែន្ត ចំេពះករេយងេទនឹងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលជ្របភព 
ទី១ េគមិន្រតូវេ្របើពកយ “ដូច” ឬ“ដែដល” េនះេទ គឺយ៉ងេ ច ស់ 
្រតូវសរេសរេឈម ះលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ែដល្រតូវបនេ េ យសេងខប 
េនះែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ករអនុវត្តទំងេនះគឺេធ្វើែតេទេលើសមគ ល់េ្រកមទំព័រ 
ឬសមគ ល់ចុងអតថបទែតបុ៉េ ្ណ ះ ចំែណកឯគនថនិេទទស និងឯក រេយង 
មិន្រតូវបនអនុវត្តេឡើយ។ 
 

N:  62. អុ៊ន ង និងេផ ងេទៀត, ្រគឹះរបស់ទស នវជិជ , ជមួយនឹង 
 េសចក្តីេផ្តើមេ យ វនុ េវត៉ (ភនំេពញ, ២០០៦), ២។ 

  75. ដូច៦២, ទំព័រ៨៩។ 
 
 
 
 
 
  89. ដូច៦២, ទំព័រ៦៥។ 
N:  63. អុ៊ន ង និងេផ ងេទៀត, ្រគឹះរបស់ទស នវជិជ , ជមួយនឹង 

េលខៃនសមគ ល់ទី៧៥ និង៨៩្រតូវបនេយងដូចគន  
នឹងេលខសមគ ល់ទី៦២ មិនចំបច់សរេសរេឡើងវញិ  
េទ គឺេ្របើែតពកយ “ដូច + េលខែដលដូច” ជករ 
េ្រសច។ 
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េលខៃនសមគ ល់ទី៦៤ និង៦៥្រតូវបនេយងេរៀងគន  
ដូចនឹងេលខសមគ ល់ទី៦៣។ កនុងករណីេនះ ្រតូវេ្របើ 
ពកយ “ដែដល, ទំព័រែដលេយង (្របសិនេបើចំបច់)” 
ជករេ្រសច។ 

 េសចក្តីេផ្តើមេ យ វនុ េវត៉ (ភនំេពញ,២០០៦), ២។ 
  64. ដែដល, ទំព័រ៨។ 
  65. ដែដល, ទំព័រ១៥។ 
 
 
 
 

 66. យ បូរ,ី វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, 
២០០៧), ១៥៣។ 

  67. ជ េ , ែកស្រមួល, ដំេណើ រជីវតិេឆព ះេទរកភពេជគជ័យ,  
េ យ សំ យ (ភនំេពញ៖ សុខ ប, ២០០៣), ៧៦។ 
 68. ដូច៦៦។ 
 
 
 

 
  69. ដូច៦៣, ទំព័រ១។ 
 
 
 
 
 

12. អនុវត្តន៍ករផ្តល់្របភពឯក រ 
12.1. អនុវត្តន៍ករផ្តល់្របភពជសមគ ល់េ្រកមទំព័រ 

េលខៃនសមគ ល់ទី៦៨ ដូចនឹងេលខសមគ ល់ទី៦៦ េយើង្រតូវេ្របើ 
ពកយ “ដូច + េលខៃនសមគ ល់ែដលដូច, ទំព័រែដលេយង (្របសិន 
េបើចំបច់)” ជករេ្រសច។ សមគ ល់េនះ េយងទំព័រដូចគន នឹង 
សមគ ល់ទី៦៦ែដរ។

េលខៃនសមគ ល់ទី៦៩ ដូចនឹងេលខសមគ ល់ទី៦៥ ែតេលខសមគ ល់ 
៦៥ ដូចេលខសមគ ល់៦៤ និង៦៣តគន ។ េ យេលខសមគ ល់ទី 
៦៣មន្របភពព័ត៌មនលំអិត េយើង្រតូវេ្របើពកយ “ដូច + េលខៃន
សមគ ល់ទី៦៣, ទំព័រែដលេយង (្របសិនេបើចំបច់)”។
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 ខងេ្រកមេនះ ជឧទហរណ៍ៃនករផ្តល់្របភព មទ្រមង់ជសមគ ល់ 
េ្រកមទំព័រេនកនុងអតថបទដក្រសង់មួយ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ងំពីឆន ំ១៩៩២មក អនកកន់កប់ដីមនជេ្រមើសកនុងករចុះបញជ ីដី 
របស់ពួកេគ មរយៈនីតិវធីិចុះបញជ ីដីេ យសម័្រគចិត្ត (ករចុះបញជ ីដីធ្លី
មនលកខណៈ ច់េ យដំុ) េដើមបីទទួលបននូវករករពរប័ណ្ណេភគៈ 
េលើអចលនវតថុ។ ្របែហល៦០០.០០០ប័ណ្ណេភគៈ្រតូវបនចុះបញជ ីរចួ 
គិតរហូតដល់ែខេម  ឆន ំ២០១០។1 ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ ផ្តល់
ជបែនថមនូវនីតិវធីិេ យែឡកមួយ គឺករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈជ
្របព័នធ ែដល មរយៈេនះ ជញ ធរមនសមតថកិចចចុះបញជ ីដីទំងអស់
េនកនុងតំបន់ែដលបនកំណត់ េហើយជលទធផលផ្តល់នូវប័ណ្ណកមម
សិទធិេពញេលញស្រមប់មច ស់ដីនីមួយៗ។2 មរយៈករអនុវត្តជក់
ែស្តងករចុះបញជ ី ដីមនលកខណៈជ្របព័នធគឺសមុគ ម ញ និងមន
ដំេណើ រករយឺត។ រហូតមកដល់ែខេម  ឆន ំ២០១០ មនតួេលខ
្របែហលែត១,៣ នប័ណ្ណគត់ ្រតូវបនចុះបញជ ី មរយៈករចុះបញជ ីដី
មនលកខណៈជ្របព័នធ េហើយជសរបុ គិតមកដល់ែខេម  ឆន ំ២០១០ 
្របែហល១,៩ នប័ណ្ណ (គិតទំងប័ណ្ណេភគៈ)3 ្រតូវបនចុះបញជ ី កនុង
ចំេ មកបលដីែដលបនប៉ន់្របមណចំនួន១០ កបលដី។4 

     
1. លិខិតរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ េផញើជូន កល 
វទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច, េលខ៤៩៨ដនស/សដភ, 
១៦ មិថុន ២០១០ (ពីេពលេនះតេទ លិខិតរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី)។ 
2. ចបប់ភូមិបលកមពុជ, េលខ នស/រកម/០៨០១/១៤, ៣០ សី  ២០០១, 
ម្រ ២២៩។ 
3. លិខិតរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី។ 
4. េសៀក វ ្ណ  (្របធននយក ្ឋ នអភិរក សុរេិយដី), បទសមភ សផទ ល់ខ្លួន, 
០៣ ធនូ ២០០៨។  
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សមគ ល់កនុងអតថបទ 

12.2. អនុវត្តន៍ករផ្តល់្របភពជសមគ ល់កនុងអតថបទ 
 ខងេ្រកមេនះ ជឧទហរណ៍ៃនករផ្តល់្របភព មទ្រមង់ជសមគ ល់ 
កនុងអតថបទែដលដក្រសង់េចញពីអតថបទខងេលើ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ងំពីឆន ំ១៩៩២មក អនកកន់កប់ដីមនជេ្រមើស 
កនុងករចុះបញជ ីដីរបស់ពួកេគ មរយៈនីតិវធីិចុះបញជ ី 
ដីេ យសម័្រគចិត្ត (ករចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈ ច់
េ យដំុ) េដើមបីទទួលបននូវករករពរប័ណ្ណ 
េភគៈេលើអចលនវតថុ។ ្របែហល៦០០.០០០ប័ណ្ណ
េភគៈ ្រតូវបនចុះបញជ ីរចួគិតរហូតដល់ែខេម  
ឆន ំ២០១០ (លិខិតរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូ
នីយកមម និងសំណង់ េផញើជូន កលវទិយល័យភូមិនទ 
នីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច, ២០១០)។ ចបប់ 
ភូមិបលឆន ំ២០០១ ផ្តល់ជបែនថមនូវនីតិវធីិេ យ 
ែឡកមួយ គឺករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈជ្របព័នធ  
ែដល មរយៈេនះ ជញ ធរមនសមតថកិចច ចុះបញជ ី 
ដីទំងអស់េនកនុងតំបន់ែដលបនកំណត់ េហើយជ 
លទធផលផ្តល់នូវប័ណ្ណកមមសិទធិេពញេលញ ស្រមប់ 
មច ស់ដីនីមួយៗ (ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១, ម្រ  
២២៩)។ មរយៈករអនុវត្តជក់ែស្តង ករចុះ 
បញជ ីដីមនលកខណៈជ្របព័នធ គឺសមុគ ម ញ និង 
មនដំេណើ រករយឺត។ រហូតមកដល់ែខេម  ឆន ំ 
២០១០ មនតួេលខ្របែហលែត១,៣ នប័ណ្ណ 
គត់្រតូវបនចុះបញជ ី    មរយៈករចុះបញជ ីដីមន 

1 



វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ និងករសរេសរែបបសិក  

បណ្ឌិ ត ប់ ផលធី 104

សមគ ល់ 
កនងអតថបទ 

ករផ្តល់ 
្របភពមន  
ចំនួន៤ដង  
បុ៉ែន្ត្របភព 
សរបុមន  
ចំនួនែត៣ 
បុ៉េ ្ណ ះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

លកខណៈជ្របព័នធ េហើយជសរបុគិតមកដល់ែខ
េម  ឆន ំ២០១០ ្របែហល១,៩ នប័ណ្ណ (គិត 
ទំងប័ណ្ណេភគៈ) (លិខិតរបស់្រកសួងេរៀបចំែដន 
ដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ េផញើជូន កល វទិយ
ល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច, 
២០១០) ្រតូវបនចុះបញជ ី កនុងចំេ មកបល ដី
ែដលបន ប៉ន់្របមណ ចំនួន១០ នកបលដី 
(េសៀក វ ្ណ , បទសមភ សផទ ល់ខ្លួន)។ 
 

ឯក រេយង 
ចបប់ភូមិបលកមពុជ, េលខ នស/រកម/០៨០១/ 
 ១៤, ៣០ សី  ២០០១។ 
លិខិតរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម  

និងសំណង់ េផញើជូន កលវទិយល័យភូមិនទ 
នីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច, េលខ 
៤៩៨ដនស/សដភ, ១៦ មិថុន ២០១០។ 

េសៀក វ ្ណ  (្របធននយក ្ឋ នអភិរក សុរេិយ  
 ដី). ២០០៨. បទសមភ សផទ ល់ខ្លួន, ០៣ ធនូ។  
 
 

2 
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13. អនុវត្តន៍ករតេ្រម បបញជ ្ីរបភពឯក រ 
13.1. ករតេ្រម ប្របភពកនុងគនថនិេទទស 
 ខងេ្រកមេនះ ជឧទហរណ៍ៃនករផ្តល់្របភពែដលមនចំនួនេ្រចើន 
(៣០សមគ ល់) េហើយេយើងតេ្រម ប កនុងគនថនិេទទស។ ឧទហរណ៍ៃន 
សមគ ល់ទំងេនះ ្រតូវបនដក្រសង់េចញពីកនុងឯក រខងេលើេនះទំង 
អស់ េដើមបីងយ្រសួលកនុងករយល់ ពីេ្រពះ សុទធែតមនករសរេសរកនុង 
ទ្រមង់ជគនថនិេទទសរចួជេ្រសច។ 

សមគ ល់េ្រកមទំព័រ ឬសមគ ល់ចុងអតថបទ 
1. យ បូរ,ី វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៧), 
១៥៣។ 
2. ្រតឹង ង, ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ៖ ពីេដើមដល់ករេបះបង់្រកុងអងគរ (ភនំេពញ, 
១៩៧៣), ១០។ 
3. រនិ ឆក, ្រពំែដនៃន្របេទសកមពុជ៖ ជមួយប ្ត ្របេទសៃនអតីត 
សហព័នធឥណ្ឌូ ចិន ្របេទសកមពុជ វ និងេវៀត ម (កូ ំងសីុន និង 
អ ្ណ ម) (ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០៤), ៣៣។ 
4. ចបប់ភូមិបល, េលខ នស/រកម/០៨០១/១៤, ៣០ សី  ២០០១, ម្រ ១៥ 
(ពីេពលេនះតេទេ ថ ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១)។ 
5. ែប៉ន សុវណ្ណ និងនង វនុ, ែប៉ន សុវណ្ណ៖ ជីវ្របវត្តិ និងបុព្វេហតុជតិ 
មតុភូមិកមពុជ ( ៉ សីុងេ ន៖ ចកខុវស័ិយែខមរ, ២០០២), ៩៧។ 
6. ដែដល, ទំព័រ១៩៨។ 
7. ដូច២, ទំព័រ១៤០។ 
8. ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី, េលខ នស/រកម/០៧០៦/០២១, ០៦ កកក  
២០០៦, ម្រ ៤៤៧-៤៥៣ (ពីេពលេនះតេទេ ថ ្រកមរដ្ឋនីតិវធីិរដ្ឋ
បបេវណីឆន ំ២០០៦)។ 
9. ដូច២, ទំព័រ១៨០។ 
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10. អុ៊ន ង និងេផ ងេទៀត, ្រគឹះរបស់ទស នវជិជ  (ភនំេពញ, ២០០៦), 
៥០។ 
11. ជីវតិេឆព ះេទរកេជគជ័យ (ភនំេពញ, ២០០១), ៨០។ 
12. វស័ិយករងរេនកមពុជ និងករេកើនេឡើងៃនេសដ្ឋកិចចជតិ (ភនំេពញ, 
២០០១), ៤៣។ 
13. ដូច១០, ទំព័រ៥៥។ 
14. ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១, ម្រ ១៥។ 
15. ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រតត/០២០៦/០៩៧, ២៦ កុមភៈ ២០០៦, ម្រ ៣។ 
16. ដូច២, ទំព័រ១០២។ 
17. ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីឆន ំ២០០៦, ម្រ ១៦២។ 
18. ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីឆន ំ២០០៦, ម្រ ១៤៧។ 
19. ដូច៥, ទំព័រ៦៤។ 
20. David Chandler, ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ, បកែ្រប ជិន ចនន , ្របក់ សុ ្ណ
៉ , ម៉ម វ ្ណ រ ីនិងេសង េ ត (ភនំេពញ៖ JSRC, ២០០៥), ៩០។ 

21. ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១,  ម្រ ៤២។ 
22. ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណីឆន ំ២០០៦, ម្រ ១៦៤។ 
23.្រពះ ជ្រកឹតយគម នេលខ, ០១ វចិឆិក ១៩៩៣, ម្រ ២។ 
24. ដូច១, ទំព័រ១៥។ 
25. ដែដល, ទំព័រ២១៣។ 
26. ដូច២០, ទំព័រ១៩៩។ 
27. អនុ្រកឹតយស្តីពីករ ក់បញច ំករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង 
ឬសិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, េលខ១១៤អន្រក/បក, ២៩ សី  ២០០៧, 
ម្រ ១០។ 
28. យ បូរ,ី នីតិរដ្ឋបលទូេទ, េបះពុមពេលើកទី៣ (ភនំេពញ៖ ប្លុស ំឡូទឹស, 

២០០២), ៩០។ 

29. ដូច១០, ទំព័រ៩២។ 
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30. ដូច៥, ទំព័រ១៩០។ 
 
 េ យគនថនិេទទសជបញជ ីៃន្របភពឯក រ ដំបូងេយើង្រតូវដក្រសង់ 
យកឯក រ ែដលមន្របភពេផ ងគន ។ កនុងឧទហរណ៍ខងេលើេនះ 
មន្របភពេផ ងគន ចំនួន១៤ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ បនទ ប់មក េយើង ចចត់ថន ក់ 
បញជ ីឯក រេទ ម្របេភទរបស់  ដូចជ “ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ ន 
គតិយុត្ត” “េសៀវេភ” “របយករណ៍” ជេដើម។ 
 េនកនុងឧទហរណ៍ខងេលើេនះ មន្របេភទបញជ ី្របភពឯក រែត២ 
គឺ “ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត” និង “េសៀវេភ” ដូេចនះេយើងតេ្រម ប 
ដូចតេទេនះ។ 
 

គនថនិេទទស 
 
ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី, េលខ នស/រកម/០៧០៦/០២១, ០៦ កកក  
 ២០០៦។ 

ចបប់ភូមិបល, េលខ នស/រកម/០៨០១/១៤, ៣០ សី  ២០០១។ 

្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រតត/០២០៦/០៩៧, ២៦ កុមភៈ ២០០៦។ 

្រពះ ជ្រកឹតយគម នេលខ, ០១ វចិឆិក ១៩៩៣។ 

អនុ្រកឹតយស្តីពីករ ក់បញច ំករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ 
 សិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, េលខ១១៤អន្រក/បក, ២៩ សី   
 ២០០៧។ 
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េសៀវេភ 
Chandler, David. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ. បកែ្របេ យ ជិន ចនន , ្របក់ 
 សុ ្ណ ៉ , ម៉ម វ ្ណ រ ីនិងេសង េ ត. ភនំេពញ៖ JSRC, ២០០៥។  

្រតឹង ង. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ៖ ពីេដើមដល់ករេបះបង់្រកុងអងគរ. ភនំេពញ,  
 ១៩៧៣។ 

ែប៉ន សុវណ្ណ និងនង វនុ. ែប៉ន សុវណ្ណ៖ ជីវ្របវត្តិ និងបុព្វេហតុជតិ 
 មតុភូមិកមពុជ. ៉ សីុងេ ន៖ ចកខុវស័ិយែខមរ, ២០០២។ 

យ បូរ.ី នីតិរដ្ឋបលទូេទ, េបះពុមពេលើកទី៣. ភនំេពញ៖ ប្លុស ំឡូទឹស,  
 ២០០២។ 

  . វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៧។ 

រនិ ឆក. ្រពំែដនៃន្របេទសកមពុជ៖ ជមួយប ្ត ្របេទសៃនអតីត 
 សហព័នធឥណ្ឌូ ចិន ្របេទសកមពុជ វ និងេវៀត ម (កូ ំងសីុន 
 និងអ ្ណ ម). ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០៤។ 

អុ៊ន ង, ប៉ន់ វុ ថ , េខម  វន, ឈត បុ៊នថង និងឈុន ផេវង៉.  
   ្រគឹះរបស់ទស នវជិជ . ភនំេពញ, ២០០៦។ 

អនកនិពនធអនមិក. ជីវតិេឆព ះេទរកេជគជ័យ. ភនំេពញ, ២០០១។ 

  . វស័ិយករងរេនកមពុជ និងករេកើនេឡើងៃនេសដ្ឋកិចច 
 ជតិ. ភនំេពញ, ២០០១។ 
 

 ករតេ្រម ប្របភពឯក រខងេលើេនះ គឺ្រតូវេធ្វើេឡើង មលំ ប់ 
អកខរ្រកម េពលគឺ Chandler = ឆ, ្រតឹង ង = ត, ែប៉ន សុវណ្ណ = ប៉, 

យ បូរ ី= ស, រនិ ឆក = ស, អុ៊ន ង = អ, អនកនិពនធអនមិក = 
អ។ 
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 កនុងករណីខងេលើ េយើងេឃើញមនអក រដូចគន មួយចំនួន។ កនុងករ 
ចត់លំ ប់េលខេរៀងរបស់  េបើ មន្រសៈដូចគន  េយើង្រតូវេមើលតួអក រ 
បនទ ប់។ កនុងឧទហរណ៍ខងេលើ គឺអក រ យ េនពីមុខ អក រ រ ដូេចនះ 

យ បូរ ី្រតូវឋិតេនមុខ រនិ ឆក។ ចំែណក អ វញិ េគ្រតូវគិតអក រ 
អ ្របកបជមួយ្រសៈសិន បនទ ប់មកេទើបជមួយពយញជ នៈ េពលគឺ អុ៊ន 
្រតូវេនពីមុខ អនក ដូេចនះេហើយបនជ អុ៊ន ង ្រតូវបនសរេសរេនពី 
មុខអនកនិពនធអនមិក។ 
 
13.2. ករតេ្រម ប្របភពកនុងឯក រេយង 
 េដើមបីងយ្រសួលកនុងករបង្ហ ញ ខញុំសូមេលើកយកឧទហរណ៍ខង 
េលើមកពិភក ។ ចំេពះចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ករតេ្រម ប 
បញជ ី្របភពេនកនុងឯក រេយង គឺដូចគន នឹងេនកនុងគនថនិេទទសែដរ។ 
ចំែណកករតេ្រម បបញជ ី្របភពឯក រដៃទេទៀត គឺកនុងឯក រេយង 
្រតូវ ក់ឆន ំេបះពុមពផ យេនចេន្ល ះេឈម ះអនកនិពនធ និងេឈម ះចំណង 
េជើងឯក រ។ ដូេចនះេយើងបនបញជ ីេឈម ះ្របភពឯក រកនុងទ្រមង់ជ 
ឯក រេយងដូចខងេ្រកម។ 
 

ឯក រេយង 
 
ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី, េលខ នស/រកម/០៧០៦/០២១, ០៦ កកក  
 ២០០៦។ 

ចបប់ភូមិបល, េលខ នស/រកម/០៨០១/១៤, ៣០ សី  ២០០១។ 

្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រតត/០២០៦/០៩៧, ២៦ កុមភៈ ២០០៦។ 

្រពះ ជ្រកឹតយគម នេលខ, ០១ វចិឆិក ១៩៩៣។ 
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អនុ្រកឹតយស្តីពីករ ក់បញច ំករេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬ 
 សិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, េលខ១១៤អន្រក/បក, ២៩ សី   
 ២០០៧។ 
 

េសៀវេភ 
Chandler, David. ២០០៥. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ. បកែ្របេ យ ជិន ចនន ,  
 ្របក់ សុ ្ណ ៉ , ម៉ម វ ្ណ រ ីនិងេសង េ ត. ភនំេពញ៖ JSRC។ 

្រតឹង ង. ១៩៧៣. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ៖ ពីេដើមដល់ករេបះបង់្រកុងអងគរ. 
 ភនំេពញ។ 

ែប៉ន សុវណ្ណ និងនង វនុ. ២០០២. ែប៉ន សុវណ្ណ៖ ជីវ្របវត្តិ និងបុព្វ 
 េហតុជតិមតុភូមិកមពុជ. ៉ សីុងេ ន៖ ចកខុវស័ិយែខមរ។ 

យ បូរ.ី ២០០២. នីតិរដ្ឋបលទូេទ, េបះពុមពេលើកទី៣. ភនំេពញ៖  
 ប្លុស ំឡូទឹស។ 

  . ២០០៧. វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ។ 

រនិ ឆក. ២០០៤. ្រពំែដនៃន្របេទសកមពុជ៖ ជមួយប ្ត ្របេទស 
 ៃនអតីតសហព័នធឥណ្ឌូ ចិន ្របេទសកមពុជ វ និងេវៀត ម  
 (កូ ំងសីុន និងអ ្ណ ម). ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ។ី 

អុ៊ន ង, ប៉ន់ វុ ថ , េខម  វន, ឈត បុ៊នថង និងឈុន ផេវង៉.  
   ២០០៦. ្រគឹះរបស់ទស នវជិជ . ភនំេពញ។ 

អនកនិពនធអនមិក. ២០០១. ជីវតិេឆព ះេទរកេជគជ័យ. ភនំេពញ។ 

  . ២០០១. វស័ិយករងរេនកមពុជ និងករេកើនេឡើងៃនេសដ្ឋកិចច 
 ជតិ. ភនំេពញ។ 
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ករលចួគំនិតអនកដៃទ 
(Plagiarism) 

 
 េនែផនកេនះ អនកនឹងែស្វងយល់អំពីករសរេសរែដល្របកបេ យ 
គុណភព េ យេជៀស ងករលួចគំនិតអនកដៃទ។ េសចក្តីេ ម ះ្រតង់កនុង 
ករសិក មន រៈសំខន់ ស់ស្រមប់ករ្រ វ្រជវទំង យ ពី 
េ្រពះ ន ៃដ ែដលេកើតេចញពីករ្រ វ្រជវេនះ ក្ល យេទជ្របភពដ៏ 
សំខន់ និង ចេជឿជក់បនស្រមប់ករ្រ វ្រជវេ្រកយៗេទៀត។ ករ 
បញជ ក់ចបស់ពីរេបៀបៃនករដក្រសង់សំដីទំង្រសុង េនកនុងករពិភក  
ជករចំបច់ េដើមបីឲយអនក នយល់ដឹងចបស់អំពីករ្រ វ្រជវ ថេតើជ 
គំនិត ឬពកយេពចន៍ផទ ល់ខ្លួនរបស់អនក្រ វ្រជវ ឬអនកនិពនធ។  
 គម នចបប់ មួយ ក់េទសទណ្ឌ ចំេពះអនកលួចគំនិតរបស់េគ ឬ 
លួច ន ៃដេគ ក់ចូលកនុង ន ៃដរបស់ខ្លួនេនេឡើយេទ នេពលបចចុបបនន។ 
េ យែឡក ចំេពះករេលមើសនឹងកមមសិទធិបញញ កនុងករេធ្វើ ជីវកមម ដូចជ 
ករលួចេបះពុមពផ យ ន ៃដរបស់េគយកេទេធ្វើ ជីវកមម ្រតូវបនចបប់ 
កមមសិទធិបញញ ្រគប់្រគងយ៉ងចបស់ ស់។ េន្របេទសេជឿនេលឿន 
្របជពលរដ្ឋរបស់េគេគរពចបប់កមមសិទធិបញញ យ៉ងមឺុងម៉ត់ បុ៉ែន្ត េន 
្របេទសកំពុងអភិវឌ  បញ្ហ ៃនករេគរពចបប់កមមសិទធិបញញ  េនមនក្រមិត 
េនេឡើយ។ េទះជគម នចបប់ ក់េទសទណ្ឌ  ពក់ព័នធនឹងករលួចគំនិត 
របស់អនកដៃទយ៉ង ក៏េ យ េនកនុងពិភពសិក  បញ្ហ ៃនករលួច 
គំនិតេគ ឬលួចែផនកខ្លះៃន ន ៃដរបស់េគមក ក់បញចូ លកនុង ន ៃដរបស់ 
ខ្លួនេ យមិនបនបញជ ក់ពី្របភពរបស់  គឺជបទេលមើសនឹងវន័ិយសិក ។ 

កលវទិយល័យ ឬ ថ ប័នសិក ទំង យមនតួនទីសំខន់ ស់ 
កនុងករសេ្រមច ក់ទណ្ឌ កមមេលើបញ្ហ េលមើសនឹងវន័ិយសិក េនះ េពល 
គឺ កលវទិយល័យ ចសេ្រមចដកយកសញញ ប្រត ែដលបន្របគល់ឲយ 
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និស ិតមកវញិ ្របសិនេបើនិស ិតែដលបនសរេសរនិេកខបបទ ្រតូវបនេគ 
រកេឃើញថបនលួចគំនិតរបស់អនកដៃទយ៉ងធងន់ធងរ ក់ចូលកនុងនិេកខបបទ 
របស់ខ្លួន។ ចំែណកឯ ្រ ្ត ចរយបេ្រង នវញិមនសិទធិេពញេលញ កនុង 
ករសេ្រមចេលើកិចចកររបស់និស ិតែដលលួចគំនិតរបស់េគ េ យមិន 
បនបញជ ក់្របភព។ ល់កិចចករទំងេនះ ្រ ្ត ចរយមនសិទធិ្រគប់្រគន់ 
កនុងករមិន ក់ពិនទុឲយ ក់ពិនទុធ្ល ក់ ឬត្រមូវឲយនិស ិតេនះេរៀនេឡើងវញិ។  
 ករលួចចម្លងគន េនេពល្របឡង ឬេនេពលេធ្វើកិចចករផទះឬកិចចករ 
្រ វ្រជវ ឬករែដលនិស ិតទទួលបនផលសិក ពីអនកដៃទ ក៏្រតូវបន 
ចត់ទុកថជករេលមើសនឹងវន័ិយសិក ផងែដរ។ ពិនទុែដលនិស ិតទទួល 
បនពីករសិក គឺជលទធផលៃនករសិក ែដល្រតូវបនេគចត់ទុកថ ជ 

ករ ស់សទង់សមតថភពបញញ ែផនកសិក ។ ្របសិនេបើលទធផលេនះបន
មកេ យ រេគ េនះ ក៏មិនឆ្លុះបញច ំងពីសមតថភពែផនកចំេណះដឹង 
របស់និស ិតេឡើយ។ េបើសងគមមួយេពរេពញេទេ យបញ្ហ ទំងេនះ 
េនះសងគមទំងមូល នឹង្របឈមមុខចំេពះករែស្វងរកសមតថភពពិត 
េ យែស្តងេចញពីភស្តុ ងៃនករសិក ស់។ េគក៏ ចនិយយបន
ផងែដរថ សងគមេនះេពរេពញេទេ យករអប់រែំដលគម នគុណភព។ 
ដូេចនះ េដើមបីសេ្រមចបនេគលេ េនះ ្រ ្ត ចរយគួរពិន័យចំេពះ 
និស ិតែដលបន្រប្រពឹត្តនូវកំហុសទំងេនះឲយបនយ៉ងតឹងែតងបំផុត។ 
ជមួយគន េនះែដរ ្រ ្ត ចរយខ្លួនឯងផទ ល់ក៏គបបីមនវធិន្រតឹម្រតូវ និង 
ជក់ ក់កនុងករ ក់ពិនទុដល់និស ិតទំង យ េដើមបីឲយពួកេគទទួល 
បននូវសមធម៌កនុងករសិក ។ 
 េទះជយ៉ង ក៏េ យ េនកនុងករសិក ្រ វ្រជវ អនក្រ វ្រជវ 
ឬអនកនិពនធែតងពឹងពក់េលើឯក រ្រ វ្រជវមុនៗ េដើមបីជមូល ្ឋ នកនុង 
ករវភិគេទេលើអ្វីមួយ។ កនុងករណីេនះ អនក្រ វ្រជវ ឬអនកនិពនធ មន 
សិទធិេពញេលញ កនុងករដក្រសង់សំដីទំង្រសុងៃនែផនក មួយែដល 
ពក់ព័នធនឹងករ្រ វ្រជវរបស់ខ្លួន ឬ្រគន់ែតេយងេទនឹងែផនក មួយ 
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េ យមិនចំបច់សំុករអនុញញ ត េលើកែលងែតមនបញញត្តិ មឃត់ 
ជក់ែស្តងពី្របភពេដើមេនះែតម្តង។ ល់ករដក្រសង់សំដីទំង្រសុង ឬ
េយង្របភពអនកដៃទ្រតូវែតបញជ ក់្របភពេដើមរបស់េគចបស់ ស់ េបើ 
ពំុេនះេទ ្រតូវខុសនឹងវន័ិយសិក ។ 
 វធីិដក្រសង់សំដីទំង្រសុង និងវធីិេ្របើពកយេពចន៍ផទ ល់ខ្លួនេ យ 
េយងេទនឹង្របភព មួយ េដើមបីេជៀស ងករលួចគំនិតអនកដៃទ ្រតូវ 
បនេលើកយកមកបញជ ក់លំអិតេនែផនកេនះ។  
 

1. េគលករណសំ៍ខន់ៗ ចំេពះករលចួគំនិតអនកដៃទ  

1.1. ករដក្រសងសំ់ដីទំង្រសុង 
រេបៀបៃនករ្រសង់សំដីទំង្រសុងែចកេចញជពីរ៖ 
- សំដីទំង្រសុងេនកនុងអពភន្តរសញញ  គឺជសំដីទំង្រសុងែដលខ្លីៗ 

ចជកេន មពកយ ឬលបះែដល ចឋិតេនកនុងកថខណ្ឌ ជ 
មួយគន បន។ 

- សំដីទំង្រសុងមិនេនកនុងអពភន្តរសញញ  គឺជសំដីទំង្រសុងែដល 
ែវងៗ ចជកថខណ្ឌ មួយ ឬេ្រចើន។ ករណីខ្លះសំដីទំង្រសុង 
្របេភទេនះ ចជលបះែដរ ែដលអនក្រ វ្រជវ ឬអនកនិពនធគិតថ 
មន រៈសំខន់ ស់ េហើយចំបច់្រតូវែតផ្ត ច់ ឲយេចញពី 

កថខណ្ឌ ខងេលើ េដើមបីងយ្រសួលកនុងករពិភក ។ កនុងករ 
សរេសរសំដីទំង្រសុង្របេភទេនះ េគ្រតូវេធ្វើយ៉ង ក៏េ យឲយ 
ែតអនក ន ងយេមើលថ មិនែមនជកថខណ្ឌ ែដលជសំដីផទ ល់ 
របស់អនកសរេសរេទ។ ជទូេទ េគ្រតូវសរេសរ េ យរលំងមួយ 
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បនទ ត់ពីកថខណ្ឌ ខងេលើ និងខងេ្រកម រចួ្រតូវរលំងមួយtab 
ខងេឆ្វង និងខង ្ត ំ រឯីទំហំអក រ ចតូចបន្តិចក៏បន។ 

 តេទេនះ ករេ្របើពកយថករ្រសង់សំដីទំង្រសុងេ យ ក់េនកនុង 
អពភន្តរសញញ  សំេ េទេលើករ្រសង់សំដីទំង្រសុងេនកនុង្របេភទទំងពីរ 
ខងេលើ។ 
 

1.1.1. ករដក្រសង់សំដីទំង្រសុងេ យ ក់កនុងអពភន្តរសញញ  បុ៉ែន្តមិន 
បនបញជ ក់្របភព 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ពកយទំង យេនកនុងអពភន្តរសញញ ខងេលើេនះគឺជសំដីទំង្រសុង 
ែដល្រតូវបនសរេសរ្រតឹម្រតូវ មកបួនខន តេហើយ បុ៉ែន្ត មនកំហុស 

 

 

“                                            ” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

សំដីទំង្រសុងេនះ 
មិនបនបញជ ក់ 
្របភពេទ។ 
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បេចចកេទសេ យមិនបនបញជ ក់្របភព។ ដូេចនះ ករសរេសរ មលំនំ 
ដូចខងេលើេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកថជករលួចគំនិតអនកដៃទ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ដូចបំណក្រ យខងេលើែដរ សំដីទំង្រសុងខងេលើេនះ ្រតូវបន 
សរេសរ្រតឹម្រតូវ មកបួនខន តេហើយ បុ៉ែន្ត មនកំហុស្រតង់មិនបន 
បញជ ក់្របភព។ ដូេចនះេហើយ ករសរេសរដូចលំនំខងេលើេនះ្រតូវបន 
េគចត់ទុកថជករលួចគំនិតអនកដៃទ។ 
 
 ខងេ្រកមេនះ ជឧទហរណ៍ៃនករលួចគំនិតអនកដៃទ។ 

 

 
 
 
 

រលំងមួយបនទ ត់ 

រលំងមួយបនទ ត់ 

ចូលកនុងខង 
្ត ំ 1 tab 

 

 

               

                               

 

 

 

 

                                                

 

 

 

ចូលកនុងខង 
េឆ្វង 1 tab 

សំដីទំង្រសុង 

   A.Leclère បនសរេសរថ “...្រពះករុ  ្រពះអងគដួង ចង់ដឹងអំពីេគលបំណង 
របស់ប ងំ និងចង់ដឹងថេតី្របសិនជប ងំ្រគន់ែតគិតគូរេធ្វីករសងសឹកនូវ 
ករ្របមថ ែដលពួកអ ្ណ មបនេធ្វីមកេលីពួកេគ េដីមបីរក ទុកនូវចំណុចមួយ 
ៃនេឆនរសមុ្រទែតបុ៉េ ្ណ ះ ឬក៏េធ្វីសញជ ័យេលីទឹកដីកូ ងំសីុនេ្រកម”... ។
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្របភព៖ េទៀ េថន, េរឿង ៉ វៃនទឹកដីកមពុជេ្រកម ឬអតីតកូ ំងសីុន 

(ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០៥), ៩៩។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(្របភព៖ រនិ ឆក, ្រពំែដនៃន្របេទសកមពុជ៖ ជមួយប ្ត ្របេទសៃន 

អតីតសហព័នធឥណ្ឌូ ចិន ្របេទសកមពុជ វ និងេវៀត ម (កូ ំងសីុន 

និងអ ្ណ ម) (ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០៤), ១៦៥។) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ រនិ ឆក, ្រពំែដនៃន្របេទសកមពុជ៖ ជមួយប ្ត ្របេទសៃន 

អតីតសហព័នធឥណ្ឌូ ចិន ្របេទសកមពុជ វ និងេវៀត ម (កូ ំងសីុន 

និងអ ្ណ ម) (ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០៤), ៩១។ 

   “ចប់ពីបេងគ លេលខ ៨៣ ែដលសថិតេនចមង យ ១២៨ ម ពីេ្រតីយខងេឆ្វងៃនទេន្ល 
េមគងគេលី ្រពំែដនបនេដីរជែខ ្រតង់ េទបេងគ លេលខ ៨៤ េនេ្រតីយខង ្ត ៃំនទេន្ល 
េ យឆ្លងកត់ មេដីម Cay gao (Cai gao ជភ េវៀត មែដលែ្របថ 
េដីម្រតែបក) បនទ ប់មកេទៀត េ យេធ្វីដំេណីរេទទិសខងលិច េដីរ មែខ កច់ឆ្លង 
កត់ មបេងគ លេលខ៨៥ និងេលខ ៨៦ េ្រតីយខងេឆ្វងៃន ៉ ច កូ ឡូវ (Rach Co Lau)  
និងបេងគ លេលខ ៨៧ រ ងេដីម ្វ យពីរេដីម េនេលីេ្រតីយខងេឆ្វងៃន ៉ ច់ ប ម 
រហូតដល់បេងគ លេលខ ៨៨ កនុងលកខណៈទុកឲយ្របេទសកមពុជនូវភូមិទងំ យ ពី 
បេងគ លេលខ ៨៨ េទមត់ពមៃន ៉ ច់ ប ម ជមួយនឹងទេន្លខងេ្រកម”។ 

 េ ក្រក េ ម មនកម្ល ងំកងទ័ពដ៏សំខន់បងគួរ េដីមបធីនអំ ចរបស់ខ្លួន 
េនេលីទឹកដីែដលខ្លួនទទួលបនទុក “ៃថងទី៣ ែខមិថុន េ ក De Larclause បនសេ្រមច 
េទេធ្វីករបញជ ក់ដល់ទីកែន្លងនូវព័ត៌មនទងំ យ ែដលេគបន យករណ៍ជូនេ ក 
និង្របឹងែ្របងេធ្វីឲយពួកេគេគរព ្រពមទងំបនចប់្របធនខ្លះ ែដលេគបនឲយករណ៍ ថ 
ជេមដឹកនៃំនចលនេនះ ។ េ ក្រក េ មបនេសនីឲយនយទ នែដលបញជ  
បនទ យេន ៃត និញ គឺេ កអនុេសនីយឯ៍ក Pinault ជមួយនិងទ នអមករពរ 
ចំនួន១៥នក់ និងពលបល្រតីមន ក់ផង និងេ កបនបញជូ នបញជ េទេមកមពុជ គឺ លូ 
ខ ហូម ឲយ ក់េនេ្រកមកិចចកររបស់េ កនូវមនុស ចំនួន ១៥០ នក់ េនកនុង 
ចំេ មមនុស របស់ខ្លួនែដលមន វុធ...”។ 
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្របភព៖ នួន សុធិមន្ត, ចបប់ករទូត (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរធំ, ២០០៤), 

៧៧។ 
 

 ន ៃដខងេលើេនះជករលួចគំនិតអនកដៃទ េ្រពះអតថបទែដលបន 
ក់កនុងអពភន្តរសញញ  មិនបនបញជ ក់្របភពេទ។ េនះគឺជករេលមើសនឹង 

វន័ិយសិក យ៉ងធងន់ធងរ ដូេចនះ អនក្រ វ្រជវទំង យគួរេជៀស ង 
បញ្ហ េនះ។ 
 

 េដើមបីេជៀស ងករលួចគំនិតអនកដៃទ ករសរេសរដូចខងេលើេនះ 
្រតូវែតបញជ ក់្របភព េទះជករ្រសង់សំដីតិច ឬេ្រចើនក៏េ យ។ របូភព 
ខងេ្រកមេនះ បញជ ក់ពីករ្រសង់សំដីទំង្រសុង្រតឹម្រតូវ មកបួនខន ត 
េ យមិនែមនជករលួចគំនិតអនកដៃទេទ េ្រពះេគមនបញជ ក់្របភព 
្រតឹម្រតូវ។ 
 
 

   -េធ្វជីបត់បង់សតិ (Pretend irrationality): ជួនកល ចបំភ័យគូស្រតូវ 
េ យេធ្វីជមន ម រតីមិនធមម ។ អតីតទី្របឹក ចបប់េសតវមិន េ កCharles 
Colsonបនរលឹំកថ ្របធនធិបតី េមរកិនិច សុន មន ថ៌កំបងំសំ ប់ 
េជគជ័យ (The Secret of succes)។ េយង មេ ក Colson បនឱយដឹងថ 
េ កនិច សុនពយយមបញចុ ះបញចូ លសហភពសូេវៀតឱយ ក់សំពធបែនថមេលី 
េវៀត មខងេជីងឱយយល់្រពម មសំេណីរសន្តិភពរបស់ េមរកិ េ យែណន ំ
េ កហនិរ ី ឃសីុីងហគ័រ (Henry Kissinger) ឱយជួបទូតសូេវៀតេ ក Anatoly 
Dobrynin េហីយ្របប់គត់ថ េ ក្របធនធិបតីបនបត់បង់សតិេហីយ 
េហយីគត់(Kissinger) មិនដឹងថ ច ងំ្របធនធិបតីបនឬអត់... េហយីថ 
េ កនិច សុន ចេ្របី វុធធំៗ (នុយេក្លែអ៊រ?) េនេវៀត មខងេជីង ។ 
េ កឃីស សុីនហគ័របន្តេទៀតថ “ េ កនិច សុន បនេធ្វីអ្វីែប្លក ែដលគត់ 
ពិបកយល់...”។ 
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 ខងេ្រកមេនះ ជឧទហរណ៍ៃនភព្រតឹម្រតូវកនុងករ្រសង់សំដីទំង 
្រសុង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ យ បូរ,ី វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៧), 

១៣៥។ 

្រពះ ជ្រកឹតយេលខ ជស/រកត/១២៩៧/២៧៣ ចុះៃថងទី០១ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៧ ស្តីពី 
េគលករណ៍រមួៃនករេរៀបចំមុខងរ ធរណៈរបស់រដ្ឋ បនែចងថ :  

 “្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករសីុវលិទងំអស់ ្រតូវែបងែចកជ ៤ ្របេភទក ខ គ 
និង ឃ ែដលកំណត់េឡងី េ យេយងេទ មល័កខខ័ណ្ឌ អបបបរម ៃនករ 
បណ្តុ ះប ្ត ល សំ ប់បញចូ លកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  និងកំរតិ ននុ្រកម ៃនតំែណងរបស់ 
្រកបខ័ណ្ឌ  ។ ្រកបខ័ណ្ឌ នីមួយៗ ចបំច់្រតូវចត់បញចូ លេទកនុង្របេភទ មួយៃន 
្របេភទទងំ៤ មលកខន្តិកៈេ យែឡករបស់ខ្លួន។” (ម្រ ២) 

រលំងមួយបនទ ត់ 

រលំងមួយបនទ ត់ 

ចូលកនុងខង 
្ត ំ 1 tab 

 

 

 “                                            ”1 

 

 

 

 

                                               2 

 

 

    
1. ្របភព។ 
2. ្របភព។ 

ចូលកនុងខង 
េឆ្វង 1 tab 

សំដីទំង្រសុង 
អក រ ចតូច 
ជងបន្តិច 
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 ករបញជ ក់ ន ៃដខងេលើេនះ ក់ដូចជទ្រមង់សមគ ល់កនុងអតថបទ 
េ យ ក់ម្រ ២េនកនុងរង្វង់្រកចក។ បុ៉ែន្តេបើគម នករបញជ ក់ខងេលើ 
ពី្របភពរបស់ េទ ករ ក់ម្រ ២េនកនុងរង្វង់្រកចកមិន្រគប់្រគន់េទ។ 
េទះជមិនមនលកខណៈ្រតឹម្រតូវ មទ្រមង់ជសមគ ល់កនុងអតថបទក៏េ យ 
ក៏ ន ៃដខងេលើេនះមិនែមនជករលួចគំនិតអនកដៃទេទ េ្រពះអនក ន 

ចែស្វងរក្របភពេដើមរបស់ បន។ 

 

 
 
 
 
 
 
្របភព៖ យ បូរ,ី នីតិរដ្ឋបលទូេទ, េបះពុមពេលើកទី៣ (ភនំេពញ៖ ប្លុស ំ 
ឡូទឹស, ២០០២), ៩០។ 

 

 ន ៃដខងេលើេនះ មិនែមនជករលួចគំនិតអនកដៃទេទ ថ្វីតបិតែត 
អនកនិពនធមិនបញជ ក់្របភពេនកនុងទ្រមង់ជសមគ ល់េ្រកមទំព័រ ឬសមគ ល់ 
កនុងអតថបទក៏េ យ ពីេ្រពះករបញជ ក់្របភព្រតូវបនេរៀប ប់េនកនុង 
អតថបទ្រ ប់ េនែផនកខងេលើ។ 
 
 សមគ ល់  
 កន្លងមក េយើងសេងកតេឃើញថ ករសរេសរជភ ែខមរមួយចំនួន 
េនកនុងេសៀវេភក្តី េនកនុងឯក រេផ ងៗេទៀតក្តី មនភពេផ ងៗគន េទ 
មករយល់េឃើញរបស់អនកនិពនធ ឬអនក្រ វ្រជវ។ េគែតងសេងកតេឃើញ 

ករ្រសង់សំដីទំង្រសុង្រតូវបនសរេសរេឡើង មទ្រមង់េផ ងៗ ដូចជ 

ម្រ  ១ កយខ័ណ្ឌ ទី ១ ៃនចបប់េនះែចងថ : “ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជអងគករនីតិ្របតិបត្តិ មនភរកិចចកំណត់ និងអនុវត្តនេយបយរបស់រដ្ឋ ្រសប មេគល- 
ករណ៍ែដលែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ។ ជរ ្ឋ ភិបលធនករអនុវត្តចបប់ និងដឹកនកិំចចករទូ-
េទរបស់រដ្ឋ េលីកែលងែតកិចចករអ្វីែដលជសមត្វកិចចរបស់អងគករនីតិបញញត្តិនិងអងគករ 
តុ ករ។ ...” ។ 
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សរេសរជអក រដិតពណ៌េខម ជងេគ ជអក រេ្រទត ជ្របេភទអក រេផ ង 
ឬទំហំអក រធំជងក៏មន។  
 
 ចូរកត់សមគ ល់ថ កនុងករ្រសង់សំដីទំង្រសុង អនកនិពនធ ឬអនក្រ វ 
្រជវមនសិទធិេពញេលញកនុងករ្រសង់ែតសំដី ែដលមន រៈសំខន់ 
និងចំបច់កនុងករពិភក ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ដូេចនះសំដី មិនសូវសំខន់ ឬ 
មិនទក់ទងនឹងករពិភក  េគ ចរលំង េចល។ រេបៀបៃនកររលំងគឺ 
សញញ ចុចបី ស្រមប់សមគ ល់កររលំងពកយ សញញ ចុចបួនេនកនុងបនទ ត់ 
ែតមួយ ស្រមប់សមគ ល់កររលំងកថខណ្ឌ ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“                  …                      ”1 

 

 

 

 

 

 

 

    
1. ្របភព។ 

សំដីទំង្រសុង 

រលំងពកយខ្លះែដល
មិនពក់ព័នធនឹងករ
ករពិភក  
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 ដូចគន េនះែដរ អនកនិពនធ និងអនក្រ វ្រជវក៏មនសិទធិកនុងករែក 
ត្រមូវពកយេពចន៍ៃនសំដីទំង្រសុង ែដល្រតូវបនសរេសរខុសអកខ វរិទុធ 
ចូលកនុងអតថបទរបស់ខ្លួន េ យ្រគន់ែត ក់េនកនុងសញញ ឃន បជករ 
្រគប់្រគន់។ ពកយេនកនុងសញញ ឃន ប ក៏្រតូវបនេ្របើស្រមប់ករបែនថម 
ពកយែដលអនកនិពនធ ឬអនក្រ វ្រជវយល់ថេដើមបីឲយ្រគប់ន័យ្រតឹម្រតូវ 
េនកនុងករ្រសង់សំដីទំង្រសុង។ 
 

 សំដីទំង្រសុងេ យមិនមនករែកត្រមូវ 
 
 
 
 

 

 េដីមបធីនឱយមន្របសិទធភពកនុងករអនុវត្តសិទធអំិ ច និងក ព្វកិចចរបស់តុ  
ករឱយបនល្អ្របេសីរ រមួចំែណកដល់ករែថរក សន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ ករអភិវឌ ន៍ 
្របេទសជតិ ក៏ដូចជករេលីកកមពស់ដល់ករេគរពសិទធិមនុស  សិទធិ្របជពលរដ្ឋ 
កនុងនមជ្របេទសហតថេលខៃនកតិកសញញ ស្តពីីសិទធិសីុវលិ និងនេយបយ... 

រលំងកថខណ្ឌ ខ្លះ 
ែដលមិនពក់ព័នធ 
នឹងករពិភក  

 

 

                                             

 

 

     …. 

 

                                               1 

 

 

    
1. ្របភព។ 

សំដីទំង្រសុង 
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 េនះជករែកត្រមូវៃនសំដីទំង្រសុងខងេលើ េដើមបីឲយមនភព្រសបគន  
េទ មអកខ វរិទុធៃនអតថបទទំងមូល។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សំដីទំង្រសុងេ យមិនមនករែកត្រមូវ 
 
 
 
 
 េនះជករែកត្រមូវៃនសំដីទំង្រសុងខងេលើ េ យបែនថមពកយខ្លះ 
េដើមបីឲយមនអតថន័យ្រតឹម្រតូវ។ 
 
 
 
 
 
 

អក រេដីម្រតូវបនសរេសរជ  
“ករអភិវឌ ន៍”  

 េដីមបធីនឱយមន្របសិទធភពកនុងករអនុវត្តសិទធអំិ ច និង[កតព្វកិចច]របស់ 
តុ ករឱយបនល្អ្របេសីរ រមួចំែណកដល់ករែថរក សន្តសុិខ ស ្ត ប់ធន ប់ [ករ 
អភិវឌ ] ្របេទសជតិ ក៏ដូចជករេលីកកមពស់ដល់ករេគរពសិទធិមនុស  សិទធិ 
្របជពលរដ្ឋ កនុងនមជ្របេទសហតថេលខៃនកតិកសញញ ស្តពីីសិទធិសីុវលិ និង 
នេយបយ... 

អក រេដីម្រតូវបនសរេសរជ  
“ក ព្វកិចច” ែដលជកំហុសអកខ វរិុទធ 

 នយករដ្ឋបល្រតូវែតង ងំេ យ្រកសួងម ៃផទ។ នយករដ្ឋបលមនគណ-
េនយយ ចំេពះគណៈអភិបល និង្រកុម្របឹក ។ 

 នយករដ្ឋបល្រតូវ[បន]ែតង ងំេ យ្រកសួងម ៃផទ។ នយករដ្ឋបលមន 
គណេនយយ ចំេពះគណៈអភិបល និង្រកុម្របឹក ។ 

្រតូវបនបែនថមេទេលីអតថបទ
េដីមែដលមិនមនពកយេនះេទ 
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 សំដីទំង្រសុងែដលមិនទន់បនរលំង 
 
 
 
 
 
្របភព៖ ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១, ម្រ ១៤។ 
 
 េនះជសំដីទំង្រសុងែដល្រតូវបនរលំងពកយខ្លះមិនពក់ព័នធនឹង 
ករពិភក  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ្រទពយមួយចំនួនរបស់រដ្ឋ ឬរបស់សមូហភពែដនដី ធរណៈែដល្រតូវបន ក់ 
េនេ្រកមរបបគតិយុត្តពិេសស គឺជ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈរបស់នីតិបុគគល ធ-
រណៈ។ ្រទពយមួយចំនួនេទៀត្រតូវ្រគប់្រគងដូចកមមសិទធិឯកជននិង ចជកមមវតថុៃន 
កិចចករជំនួញ គឺជ្រទពយសមបត្តឯិកជនរបស់នីតិបុគគល ធរណៈ។ 

 ្រទពយមួយចំនួនរបស់រដ្ឋ ឬរបស់សមូហភពែដនដី ធរណៈែដល្រតូវបន ក់ 
េនេ្រកមរបបគតិយុត្តពិេសស គឺជ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈរបស់នីតិបុគគល ធ-
រណៈ។ ្រទពយមួយចំនួនេទៀត . . . គឺជ្រទពយសមបត្តឯិកជនរបស់នីតិបុគគល ធ-
រណៈ។ 

សញញ ចុចបី “. . .” េនះបញជ ក់ 
ថពកយខ្លះ្រតូវបនរលំងេហយី 
ពីេ្រពះ មិនសូវសំខន់ និងមិន 
ពក់ព័នធនឹងករពិភកយ។ 
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 សំដីទំង្រសុងែវងែដលជកថខណ្ឌ មួយ ឬេ្រចើន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្របភព៖ ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១, ម្រ ៥៦។ 
 

 ខងេ្រកមេនះជសំដីទំង្រសុងែដលមនកថខណ្ឌ េ្រចើន ែដលកនុង 
េនះ កថខណ្ឌ ខ្លះ្រតូវបនរលំង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 សិទធិរបស់សមបទនិកេលីដីែដលបនផ្តល់ជសមបទនកនុងកំលុងេពលៃនសមបទន 
គឺជសិទធិែដលទទួល គ ល់ដូចកមមសិទធកិរ េលីកែលងែតករេផទរសិទធិ។ សមបទនិក 
មនសិទធិជពិេសសកនុងករករពរ ថ នភពរបស់ខ្លួនេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច។ 
 សមបទនិក ចករពរដីែដលបនផ្តល់ជសមបទនឲយខ្លួនចំេពះករទ្រនទ ន ឬ 
ករប៉ះពល់ េទះជ មរូបភព ក៏េ យ។ 
 សមបទនិក ចទញយកនូវផលិតផលពីដីរបស់ខ្លួនេធ្វកីរេរៀបចំ ដុំះ្រសប ម 
េគលបំណងៃនសមបទន។ សមបទនិកមិន ចែកែ្របេគលបំណងៃនសមបទន 
េធ្វីឲយប៉ះពល់ដល់រចនសមព័នធធមមជតិ និងេធ្វី ជីវកមមែដលមនលកខណៈជករ 
បំផ្ល ញេនចុងបញច ប់ៃនសមបទនបនេឡយី។ 

 សិទធិរបស់សមបទនិកេលីដីែដលបនផ្តល់ជសមបទនកនុងកំលុងេពលៃនសមបទន 
គឺជសិទធិែដលទទួល គ ល់ដូចកមមសិទធកិរ េលីកែលងែតករេផទរសិទធិ។ សមបទនិក 
មនសិទធិជពិេសសកនុងករករពរ ថ នភពរបស់ខ្លួនេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច។ 
 . . . . 
 សមបទនិក ចទញយកនូវផលិតផលពីដីរបស់ខ្លួនេធ្វកីរេរៀបចំ ដុំះ្រសប ម 
េគលបំណងៃនសមបទន។ សមបទនិកមិន ចែកែ្របេគលបំណងៃនសមបទន 
េធ្វីឲយប៉ះពល់ដល់រចនសមព័នធធមមជតិ និងេធ្វី ជីវកមមែដលមនលកខណៈជករ 
បំផ្ល ញេនចុងបញច ប់ៃនសមបទនបនេឡយី។ 

សញញ ចុចបនួ “. . . .” េនះបញជ ក់ថកថខណ្ឌ ខ្លះ្រតូវ 
បនរលំងេហយី ពីេ្រពះ មិនសូវសំខន់ និងមិន 
ពក់ព័នធនឹងករពិភកយ។ 
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1.1.2. ករដក្រសង់សំដីទំង្រសុងេ យមិន ក់កនុងអពភន្តរសញញ  បុ៉ែន្ត 
បញជ ក់្របភព 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សំដីទំង្រសុង 
 
 
 
 
 
្របភព៖ ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១, ម្រ ៤២។ 

 បុគគលទងំ យែដលមិនបនចុះបញជ ីេភគៈ្រសបចបប់របស់ខ្លួន េ យេហតុមិន 
បនដឹង ឬេ យេធ្វស្របែហស អនកេនះេនែតមនសិទធិ្រតូវបនករពរ មអំ ច 
ៃនម្រ ២៩ ម្រ ៣០ និងម្រ ៣១ៃនចបប់េនះ។ 

សំដីទំង្រសុងមិន
េនកនុងអពភន្តរសញញ  
ែតបញជ ក់្របភព 

 

 

                 !!!!!!                        1  

 

 

 

 

 

 

1. ្របភព។ 
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 ្របេយគទី២ជសំដីទំង្រសុង ែតមិន្រតូវបន ក់េនកនុងអពភន្តរសញញ  
េទ េទះមនបញជ ក់្របភពក៏េ យ ជករលួចគំនិតអនកដៃទ។ 
 

1.1.3. ករដក្រសង់សំដីទំង្រសុងេ យែផនកខ្លះេនកនុងអពភន្តរសញញ  និង 
ែផនកខ្លះេនេ្រកអពភន្តរសញញ  េទះមនបញជ ក់្របភពក៏េ យ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចបប់ភូមិបលកមពុជឆន ២ំ០០១ មនចរតិអធយ្រស័យដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនែដល 
ខកខនមិនបនចុះបញជ ីដីរបស់ខ្លួនេនមុនចបប់ភូមិបលចូលជធរមន េនែតមន 
សិទធិែដល្រតូវបនករពរេ យចបប់ដែដល។ បុគគលទងំ យែដលមិនបនចុះ 
បញជ ីេភគៈ្រសបចបប់របស់ខ្លួន េ យេហតុមិនបនដឹង ឬេ យេធ្វស្របែហស អនក 
េនះេនែតមនសិទធិ្រតូវបនករពរ មអំ ច ៃនម្រ ២៩ ម្រ ៣០ និង 
ម្រ ៣១ៃនចបប់េនះ។1 

1. ចបប់ភូមិបលឆន ២ំ០០១, ម្រ ៤២។ 

ែផនកខ្លះៃនសំដី 
ទំង្រសុងេន 
កនុងអពភន្តរសញញ  

ែផនកខ្លះៃនសំដី 
ទំង្រសុងេន 
េ្រកអពភន្តរសញញ  

សំដីទំង្រសុង 

 

 

“                 !!!!!!                     ”1 

 

 

 

 

 

 

 

    
1. ្របភព។ 
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 សំដីទំង្រសុង 
 
 
 
 
 
 ខងេលើេនះជសំដីទំង្រសុង ែដល្រតូវបនដក្រសង់េចញពីេសៀវ- 
េភវទិយ ្រស្តរដ្ឋបល ទំព័រ១៥៣ និពនធេ យបណ្ឌិ ត យ បូរ ី
េបះពុមពេនឆន ំ២០០៧។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ជមួយ ្រស្ត្របជ ម្រន្តី ជករ្របេភទ  ្រកបខ័ណ្ឌ  ឬ នន្តរស័ក្តកំិរតិ  
ក៏េ យ រែមងែតមន ម រតីថ ខ្លួនេនកនុង្រកុមសងគមមួយ េ យែឡកនិងខពស់ជង 
្រស្តធមម  ពីេ្រពះ្រកុមខ្លួនមនអំ ច ធរណៈ សំ ប់្របតិបត្តិករ េទះបីកនុង 
កំរតិបុ៉ ្ណ  ក៏េ យ។ 

 ”ជមួយ ្រស្ត្របជ ម្រន្តី ជករ្របេភទ  ្រកបខ័ណ្ឌ  ឬ នន្តរស័ក្ត[ិក្រមិត] 
ក៏េ យ រែមងែតមន ម រតីថខ្លួនេនកនុង្រកុមសងគមមួយ េ យែឡកនិងខពស់ 

ជង ្រស្តធមម ” ពីេ្រពះ្រកុមខ្លួនមនអំ ច ធរណៈ [ស្រមប់]្របតិបត្តិករ 
េទះបីកនុង[ក្រមិត]បុ៉ ្ណ ក៏េ យ។1 

 
     
1. យ បូរ,ី វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល (ភនេំពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៧), ១៥៣។ 

ទងំអស់ខងេ្រកមេនះជសំដីទងំ្រសុង បុ៉ែន្តែផនក 
ខ្លះេនកនុងអពភន្តរសញញ  និងែផនកខ្លះេទៀតេនេ្រក 
អពភន្តរសញញ េទវញិ ដូេចនះ ជករលួចគំនិតអនក 
ដៃទ។ 
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1.2  ករេ្របើ្របសព់កយេពចន៍ខ្លួនឯងេ យេយងេទេលើ្របភព 
អនកដៃទ ែតមិនបញជ ក់្របភព 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ឯក រេដើម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 កល គុណភពៃនករសិក និងករអប់រចុំះអន់ សមតថភពម្រន្តីក៏ចុះអន់ 
េខ យេទ មហនងឹែដរ។ យុជីវតិនគររងឹម ំឬមិនរងឹមក៏ំ ្រស័យេទេលីគុណ 
ភពៃនករសិក  និងករអប់របំណ្តុ ះប ្ត លេនះ។ េគមិន្រតូវេលងេសីចនឹង 
បញ្ហ េនះេឡយី។ េបីេគយកអនកឥតមនសញញ ប័្រត្រតឹម្រតូវ មជំនញ ឬក៏យក 
ចំេណះវជិជ តិចជងសិស  េទបេ្រងៀន បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈម្រន្តី ជករ 
េ យ្រគន់ែតសំ ងេទេលី នៈនេយបយ កនុងបក េនះ េគ្របកដជនឹង 
ផលិតបនែតម្រន្តីែដលគម នសមតថភពជមិនខនេឡយី។ សញញ ប័្រតនឹងមន 
តៃម្ល លុះ្រ ែត្រគូមនតៃម្លខងចំេណះវជិជ យ៉ងពិត្របកដែដរ។ 

ពកយេពចន៍ខ្លួនឯងេ យ
េយងេទេលើ្របភពអនកដៃទ 

 

 

                 !!!!!!                      
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្របភព៖ យ បូរ,ី វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, 
២០០៧), ១០០។ 
 ខងេ្រកមេនះ ជករេ្របើពកយេពចន៍ខ្លួនឯងេ យេយងេទេលើ 
្របភពដៃទ ែតអនកសរេសរមិនបនបញជ ក់្របភពេដើម ដូេចនះ ជករលួច 
គំនិតអនកដៃទ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 កនុង្របអប់ខងេ្រកមេនះ អនកនិពនធបនេ្របើពកយេពចន៍ផទ ល់ខ្លួន 
េ យេយងេទេលើ្របភពអនកដៃទ ែតមិនបនបញជ ក់្របភពេដើម ដូេចនះ 
្រតូវបនេគចត់ទុកថជករលួចគំនិតអនកដៃទ។ 

 
 
 

   េនឆន  ំ១៨៧៣ ផល្របេយជន៍របស់កូ ងំសីុនេ្រកមទងំមូល ែដលរមួមនេខត្ត 
ចូវ ដុក ្រតូវែតេដីរមុខផល្របេយជន៍របស់្របេទសែដលសថិតេនេ្រកមករករពរ។ 

 គុណភពៃនករអប់រមំនទំនក់ទំនងយ៉ងសំខន់េទនឹងករអភិវឌ ្របេទសជតិ។ 
កល ករអប់រមិំនមនគុណភព េគមិន ចក ងម្រន្តីែដលមនសមតថភព 
េឡយី។ 

លបះទី២េនះជពកយេពចន៍ខ្លួនឯងេ យេយងេទេលើ្របភព
យ បូរ,ី វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, 

២០០៧), ១០០។ បុ៉ែន្តករសរេសរេនះមិនបនបញជ ក់្របភព 
េទ ដូេចនះ ជករលួចគំនិតអនកដៃទ។ 

លបះទី១េនះជគំនិតរបស់អនកសរេសរ េហើយលបះ
េនះ ចេដើរតួនទីជ្របេយគចមបងផង។ 
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្របភព៖ រនិ ឆក, ្រពំែដនៃន្របេទសកមពុជ៖ ជមួយប ្ត ្របេទសៃន 

អតីតសហព័នធឥណ្ឌូ ចិន ្របេទសកមពុជ វ និងេវៀត ម (កូ ំងសីុន 

និងអ ្ណ ម) (ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០៤), ១៦៥។ 

 

  
 
 
 
 
 
្របភព៖ េក មុយថង, មុនី វរីៈ និង ៉ន់ ច័នទ , េរៀបេរៀង, េសចក្តីេផ្តើមៃន 

នីតិែខមរ (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៧), ៥៤។ 

 

 
 
 
 
 
្របភព៖ េក មុយថង, មុនី វរីៈ និង ៉ន់ ច័នទ , េរៀបេរៀង, េសចក្តីេផ្តើមៃន 

នីតិែខមរ (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៧), ៥៥។ 
 

 
 
 
 
 
 

   រឯី ករទរយកពនធ រេផ ងៗក៏បនេកីតមនផងែដរ េដីមបីចំ យខងេស  
ធរណៈេនះ ឱយបនជេទៀងទត់ ។ ករទរយកពនធ រេនសម័យេនះ ្រតូវបនេគេធ្វី 

េឡងីដូចជ : 
 -ពនធេលីខ្លួន 
 -ពនធេលីផលិតផល ដូចជ ្រសូវ សករ េ្រមច និង សត្តឃដ 
 -ពនធេលីសកមមភពអសីលធម៌ ដូចជ េ្រគឿង្រសវងឹ ែលបង េភៀន 

   ចប់ ងំពីសតវត រទី៍១៦ មនកររកីចំេរនីខ្លះកនុងករេរៀបចំ្របព័នធតុ ករេនះ េបី 
េទះបីេគេនែតយល់ថ ្រពះ ជគឺជអនកផ្តល់យុត្តិធម៌ក៏ពិតែមន ។ ្រពះ ជបនេរៀបចំ 
បេងកីតឱយមនជ ជំរះក្តី េហយីេបីសិនជ្រពះម ក ្រតជអនកកត់ក្តីេ យ្រពះអងគ 
ឯងវញិ ្រទង់ ចេកះេ  ម្រន្តី ឬ េច្រកមែដលបនជំនំុជំរះេនដំ ក់កលដំបូងមក 
កសួរ ។ 

   េនកនុងសម័យកលេនះ េ យ រមនបញ្ហ ែដល្រពះបទចនទ ជ មិន្រពមេលីក 
សួយ រ ករេទថ្វ យេស្តចេសៀម ក៏បនេធ្វីឱយេស្តចេនះេលីកទ័ពមកឈ្ល នពនមកេលី 
្របេទសកមពុជម្តងេហយីម្តងេទៀត ែត្រតូវទទួលករប ជ័យយ៉ង ម៉ស ជពិេសសេន 
េពលេនះកងទ័ពេសៀម្រតូវបនកងទ័ពែខមរ ប្រងក បឱយដកថយេទ្របេទសខ្លួនវញិ ឯខ្លះ 
េទៀតក៏បនចប់ខ្លួនជេឈ្លយីសឹកេន្រកុងម នគរេនះ ។ េ យ រេជគជ័យេនះេហយី 
ែដលនឱំយ ជករែខមរេនជំនន់េនះបនប្តូរេឈម ះទីេនះថ “េខត្តេសៀម ប” វញិ ។ 
 



វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ និងករសរេសរែបបសិក  

បណ្ឌិ ត ប់ ផលធី 131

្របភព៖ េក មុយថង, មុនី វរីៈ និង ៉ន់ ច័នទ , េរៀបេរៀង, េសចក្តីេផ្តើមៃន 

នីតិែខមរ (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៧), ៧៣។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ ្រតឹង ង, ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ៖ ពីេដើមដល់ករេបះបង់្រកុងអងគរ 
(ភនំេពញ, ១៩៧៣), ១៨១។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ជទូេទ េគសេងកតេឃញី ជសមបត្តិ្រតូវបនបន្តពីបិ ជក ្រត្រទង់ ជយេទបុ្រត បន 
េសចក្តីថេនេពលែដល្រពះបិ េ យទិវងគតេទ ឬក៏ ក់ ជយ គឺបុ្រតចបង្រតូវមនសិទធិេឡងី 
េ យ ជយសនង េហយី្របសិនេបីបុ្រតចបង្រតូវសុគតមុនេ យ ជយ គឺបុ្រតបនទ ប់មនសិទធិ  
េ យ ជយសនង្រពះបិ ។ េ យេហតុេនះេហយីេទីបេយងីេឃញី ្រពះន ណ៍ ជ េឡងី 
េ យ ជយសនង្រពះ បរម ជទី ២ េចពញយ៉ត  ្រពះ ស ថ ទី១ េ យ ជយសនង្រពះបរម ជ 
ទី៤ ឯ្រពះបរម ជទី៤ បនេ យ ជយសនងពី្រពះចនទ ជ េ្រពះបុ្រតចបងនម ម ធិបតី 
បនសុគតមុនេ យ ជយ ( ម ជពង វ រខ្លះថ្រតូវ្រពះធរណី្រសូប) ។ 
 

  ជករពិត កំេនីនេសដ្ឋកិចចនសតវត ទី២០ បនឈនដល់ 
ដំ ក់កលមួយែដលគួរេ យ្រពួយបរមភេនឆន ១ំ៩៩៨ មនកំេនីន 
រហូតដល់េទ ៣៩.០០០.០០០ នដុ ្ល  េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង 
លទធផលឆន ១ំ៩០០ខុសគន ១៧ដង។ ផលិតផលឧស ហកមមកនុងអំឡុង 
េពលេនះ  បនេកីនេឡីងចំនួន៥០ដង  េហីយទំហំ៤ភគ៥ៃនទំហំ 
េនះ េកីនេឡងីចប់ពីឆន ១ំ៩៥០មក។ ជលទធផល្រគន់ែតកនុងអំឡុង 
េពល៧៥ឆន េំគ្រតូវករថមពពលេលីសពីមុន១១ដង (េ្របងេលីសពី 
១០០ដង) ែដកែថប-២៥ដង លុយមីញូ៉ម-២ពន់ដង។ល។ ទងំ 
អស់េនះគឺជទំងន់យ៉ងធងន់ធងរ ស្រមប់បរយិកសជីវតិេនេលីែផនដី 
និងសមបត្តិធមមជតិ  ែដលនំេ យប៉ះពល់បរ ិ ្ឋ ន  ដូចែដលបន 
និយយពីេលីរួចមកេហីយ។ េសដ្ឋកិចចសកលេ ក និងបរ ិ ថ ន 
សកលេ កសថិតេនកនុងទំនក់ទំនងនឹងគន យ៉ស្អិតរមួត។ 
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្របភព៖ េដៀប សុផល, បញ្ហ ្របឈមមុខេនកនុងទំនក់ទំនងអន្តរជតិ 

េ្រកយស្រងគ ម្រតជក់ (ភនំេពញ៖ សុខ ភ, ២០០៧), ២២៤។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ េដៀប សុផល, បញ្ហ ្របឈមមុខេនកនុងទំនក់ទំនងអន្តរជតិ 

េ្រកយស្រងគ ម្រតជក់ (ភនំេពញ៖ សុខ ភ, ២០០៧), ២៩៣។ 

 

 
 
 
 
 
្របភព៖ ហង់ ជួន រ ៉នុ, ្រប ទ្រពះវ ិ រ (ភនំេពញ៖ ្រពះវ ិ រ, 
២០០៩), ២១។ 

 
 

 ឧទហរណ៍ទំងអស់ខងេលើេនះ េ យមិនគិតពីកំហុសអកខ វរិុទធ 
ជករលួចគំនិតអនកដៃទ ពីេ្រពះព័ត៌មនទំង យ្រតូវបនេយង ឬដក 
្រសង់ពី្របភពដៃទ ែតមិនបនបញជ ក់្របភពេនះ។ គួរកត់សមគ ល់ថ េទះ 

  មទិននន័យនទសវត ឆន ៨ំ០ េគបនេឃញី្របេទស “South” 
ចំនួន២៥្របេទស មនកំរតិេសដ្ឋកិចចខពស់ ែដលមន្របជជន២៤,៩%  
ៃន្របជជន្របេទសតតីយេ កទងំអស់។ ចំេពះ្របេទសែដលេគ 
ចត់ទុកកំរតិមធយមកនុងចំេ ម្របេទស “South” មន៥៤្របេទស 
ែដលកនុងេនះមន្របជជន២៤,៩% េហយីទំហេំសដ្ឋកិចចមនកំរតិ 
២,៤ទបជងកំរតិទី១។ រឯី្រកុមទីបី ៣៦្របេទសមន្របជជន 
៦០,៨% មនកំរតិេសដ្ឋកិចច៥,៤ដងទបជង្រកុមទីមួយ។ េនពក់ 
ក ្ត លទសវត ឆន ៩ំ០ ចំណូលមធយមរបស់្របជជន្រកុម្របេទសទី១ 
(១៩្របេទស-្របជជន១២,៥%) មនកំរតិខពស់ជង្រកុមទី២ចំនួន 
២,៩ដង េហយីខពស់ជង្រកុមទីបីចំនួន១២,២ដង។ 

   រចនបថ ្រប ទអែណ្ត ត មនរយៈកលជំនន់រចនបថ ៃ្រពេកមង ែដរ ។ េ្រកយពី្រពះបទ 
ភវវរ មន័ទី ២ េ យទិវងគតេទ ្រពះបទ ជយ័វរ មន័ទី ១ (៦៥៧-៦៨១) ែដលជបុ្រតបនេឡងីេ យ ជយ 
េនមុនឆន  ំ៦៥៧ ។ ្រពះអងគបនព្រងីក និងព្រងឹងអំ ចរបស់្រពះអងគេនកនុងឥណ្ឌូ ចិនភគខងតបូង ។ េគេឃញី 
មននូវសិ ចរកឹ និង្រប ទជេ្រចីនែដលបន ងសងេ់នកនុងរជជកលេនះ ។
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បីអនកនិពនធ ឬអនក្រ វ្រជវ អះ ងថខ្លួនបនសរេសរអតថបទខងេលើ 
េ យេ្របើគំនិតរបស់ខ្លួនឯងក៏េ យ ក៏េនែតជកំហុសដែដលេនកនុង 
ពិភពសិក  ពីេ្រពះគំនិតខ្លួនឯង្រតូវមនមូល ្ឋ នចបស់ ស់។ មិន 
ដូចគន នឹងករសរេសរេរឿងែបប្របេ មេ កេទ ែដលកនុងេនះអនកនិពនធ 
ែតងេធ្វើយ៉ង ឲយអនក នជក់ចិត្ត ចប់ រមមណ៍ និងចង់ ម ន ច់ 
េរឿងរហូតដល់ចប់ េ យមិនចំបច់បញជ ក់ពី្របភពអ្វីេឡើយ។ 

2.  កំហុសផទ លខ់្លួនកនងុករេយងេទេលើ្របភពអនកដៃទ 
2.1.  កំហុសផទ លខ់្លួនៃនករ្រសង់សដំីទងំ្រសុង 
 េពលខ្លះ អនកនិពនធ ឬអនក្រ វ្រជវដក្រសង់សំដីរបស់េគមិនបន 
្រតឹម្រតូវេទ េពលគឺមនកំហុសមួយចំនួនដូចជបត់ពកយ ខុសអកខ វរិទុធ 
ឬបត់បនទ ត់ មួយជេដើម េ យមិនមនសញញ មួយចបស់ ស់ 
បញជ ក់ដល់អនក ន។ កំហុសែបបេនះមិនឋិតេនកនុងករលួចគំនិតអនក 
ដៃទេទ ជកំហុសផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកនិពនធ ឬអនក្រ វ្រជវែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 ឯក រេដើម 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ ែប៉ន សុវណ្ណ និងនង វនុ, ែប៉ន សុវណ្ណ៖ ជីវ្របវត្តិសេងខប និង 
បុព្វេហតុជតិមតុភូមិកមពុជ ( ៉ សីុងេ ន៖ ចកខុវស័ិយែខមរ, ២០០២), 
១៣៦-១៣៧។ 

 េពលខញុ ំបន ្ត ប់ដំណឹងដ៏ែសនរនធត់េនះ ខញុ ំបនរត់េភៀសខ្លួនេទ្រជកេកនឯ 
្រកុង ណូយ ្របេទសេវៀត មរចួេទេហយី ៗ េពលេនះខញុ ំេឃញីរ ្ឋ ភិបលៃន 
ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េគបន ក់ែតងពិធីជប់េលៀងអបអរជ័យ 

ជំនះ ១៧ េម  ១៩៧៥ របស់បដិវត្តកមពុជ។ ចំេពះរូបខញុេំនេពលេនះមនករតូច 
ចិត្ត ចំេពះករេធ្វីពិធីអបអរ ទរ និងជូនពរជ័យជំនះរបស់បដិវត្តកមពុជ ពីេ្រពះ 
េជគជ័យរបស់្របជជនបដិវត្តកមពុជជ្របេទសមយួេផ ងគន  េតីេហតុអ្វីបនជ 
រ ្ឋ ភិបលៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត មជប់េលៀងអបអរ ទរជ័យជំនះ 
េនះ ែដលមិនែមនជជ័យជំនះរបស់េគេ ះ?។ បុ៉ែន្តខញុ ំយល់ថ េនះជទស នៈ 
របស់រ ្ឋ ភិបលសងគមនិយមេវៀត មេទ រឯី្រចកទ្វ ឈចឺប់ និង្រពត់និ ស 
របស់្របជពលរដ្ឋកមពុជបនកំពុងធ្ល ក់មកេលី្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស េហយី 
មនែត្របជពលរដ្ឋកមពុជខ្លួនឯងេទែដលជអនកយល់ករឈចឺប់របស់ខ្លួន ចបស់ 
ជងជន ទងំអស់។ 
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 ខងេ្រកមេនះជករដក្រសង់សំដីទំង្រសុងេចញពី្របភពខងេលើ 
បុ៉ែន្តមនកំហុសអេចតនរបស់ខ្លួន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ន ៃដខងេលើេនះ ្រតូវបនែកត្រមូវអកខ វរិទុធឲយបន្រតឹម្រតូវ ដូចជ 
ពកយេដើមសរេសរ “ទ្វ " ែកមកជ “ទ្វ រ” ែដលជពកយ្រតឹម្រតូវ។ អនក-
និពនធបនសរេសរ្រតឹម្រតូវ មទ្រមង់សំដីទំង្រសុង និងបញជ ក់្របភព 
ចបស់ ស់ បុ៉ែន្តបនចម្លងេឡើងវញិេ យបត់១បនទ ត់េដើមរបស់  គឺ 

 េ កែប៉ន សុវណ្ណបនចកេចញេទ្របេទសេវៀត មរចួេហយីេនេពល 
ែដលរបបកមពុជ្របជធិបេតយយបនចូលកន់កប់អំ ចេនៃថងទ១ី៧ ែខ 
េម  ឆន ១ំ៩៧៥។ គត់បនេមីលេឃញីយ៉ងេ្រចីនពីទស នៈរបស់រ ្ឋ ភិបល 
ៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម និងទុកខេ កៃន្របជពលរដ្ឋែខមរ។ 
 

េពលខញុ ំបន ្ត ប់ដំណឹងដ៏ែសនរនធត់េនះ ខញុ ំបនរត់េភៀសខ្លួនេទ្រជក 
េកនឯ្រកុង ណូយ ្របេទសេវៀត មរចួេទេហយីៗ េពលេនះខញុ ំ 
េឃញីរ ្ឋ ភិបលៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េគបន ក់ 
ែតងពិធីជប់េលៀងអបអរជ័យជំនះ ១៧ េម  ១៩៧៥ របស់បដិវត្ត 
កមពុជ។ ចំេពះរូបខញុ ំេនេពលេនះមនករតូចចិត្ត ចំេពះករេធ្វីពិធី 
អបអរ ទរ និងជូនពរជ័យជំនះរបស់បដិវត្តកមពុជ ពីេ្រពះរ ្ឋ ភិបល 
ៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត មជប់េលៀងអបអរ ទរជ័យជំនះ 
េនះ ែដលមិនែមនជជ័យជំនះរបស់េគេ ះ?។ បុ៉ែន្តខញុ ំយល់ថ េនះ 
ជទស នៈរបស់រ ្ឋ ភិបលសងគមនិយមេវៀត មេទ រឯី្រចក[ទ្វ រ]ឈ ឺ
ចប់ និង្រពត់និ សរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជបនកំពុងធ្ល ក់មកេលី 
្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស េហយីមនែត្របជពលរដ្ឋកមពុជខ្លួនឯង 
េទែដលជអនកយល់ករឈចឺប់របស់ខ្លួន ចបស់ជងជន ទងំអស់។1 

     
1. ែប៉ន សុវណ្ណ និងនង វនុ, ែប៉ន សុវណ្ណ៖ ជីវ្របវត្តិសេងខប និងបុព្វេហតុ 
ជតិមតុភូមិកមពុជ ( ៉ សីុងេ ន៖ ចកខុវស័ិយែខមរ, ២០០២), ១៣៦-១៣៧។ 
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បត់ពកយ “េជគជ័យរបស់្របជជនបដិវត្តកមពុជជ្របេទសមួយេផ ងគន  
េតើេហតុអ្វីបនជ” េន្រតង់បនទ ត់ទី៦ ៃនឯក រេដើម។ ដូេចនះ ករ្រសង់ 
សំដីេដើមខងេលើេនះមិនែមនជករលួចគំនិតរបស់អនកដៃទេទ ែត ្រគន់ 
ជកំហុសផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកនិពនធែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 
 ឯក រេដើម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ ្រតឹង ង, ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ៖ ពីេដើមដល់ករេបះបង់្រកុងអងគរ 
(ភនំេពញ, ១៩៧៣), ៣៧។ 
 
 ខងេ្រកមេនះជករដក្រសង់សំដីទំង្រសុងេចញពី្របភពខងេលើ 
មនកំហុសអេចតនមួយេកើតេឡើង។ 
 
 
 

គ. ឥ ្ឌ បនេចញពីតបំន់ ខ្លះ? 

 េរឿងេនះពិបកបញជ ក់ េ្រពះេ្រកពីអតថបទ៣សរេសរជភ ទមិឡេហយី 
ែដលមនកលកំណត់ថមីៗេនះ េគេឃញីមនែតឯក រជសំ្រស្តឹតែដលជភ  
េគេ្របីទូេទេន្របេទសឥ ្ឌ ។ េបីេគពិនិតយឯក រឥ ្ឌ ែដលទក់ទងនឹងករ 
េធ្វីន ចរណ៍ កំណត់េហតុរបស់អនកេធ្វីដំេណីរចិនេឈម ះទីកែន្លង អក របុ ណ 
បុ ណវតថុ េគនឹងេឃញីថពិតែមនេហយីថ្របេទសឥ ្ឌ ខងតបូងជពិេសស 
តំបន់ Kanchi (Conjeveram) បនចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករផ យ 
អរយិធម៌ឥ ្ឌ េន សីុ េគនយ ៍ែតតំបន់េផ ងៗេទៀតៃន្របេទសឥ ្ឌ  (ខពង់ ប 
ទក ណិ លទំនបទេន្លគងគ  និងឥ ្ឌ ភគពយពយ) សុទធែតបនចូលរមួ 
ចំែណកតិចឬេ្រចីនកនុង្រពឹត្តិករណ៍ខងេលីទងំអស់។ 
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 ន ៃដខងេលើេនះមនករដក្រសង់សំដីទំង្រសុងេនកនុងអពភន្តរសញញ  
េចញពី្របភព “្រតឹង ង, ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ៖ ពីេដើមដល់ករេបះបង់្រកុង 
អងគរ (ភនំេពញ, ១៩៧៣), ៣៧” និងបញជ ក់្របភពេដើមេនះ្រតឹម្រតូវ។ បុ៉ែន្ត 
េបើពិនិតយេផទ ងផទ ត់នឹងសំេ ឯក រេដើម េគេឃើញមនកំហុស្រតង់ 
ពកយ “ឥ ្ឌ ខងេជើង” េនកនុងឯក រថមីេនះ មិនមនេនកនុងឯក រ 
េដើមេទ េពលគឺមនែតពកយ “ឥ ្ឌ ខងតបូង” វញិ។ អនកនិពនធបន 
សរេសរេ យមនកំហុសអេចតនេលើពកយេនះែតម្តង។ ដូេចនះ ជកំហុស 
ផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកនិពនធ មិនែមនជករលួចគំនិតអនកដៃទេទ។ 
 

បញ្ហ ្របវត្តិ ្រស្ត្របេទស សុី េគនយម៏នទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនទិ 
ជមួយ្របេទសឥ ្ឌ  ដូចមនបញជ ក់កនុង ន ៃដ ្រតឹង ង ថ “េបីេគពិនិតយ 
ឯក រឥ ្ឌ ែដលទក់ទងនឹងករេធ្វីន ចរណ៍ កំណត់េហតុរបស់អនកេធ្វី 
ដំេណីរចិនេឈម ះទីកែន្លង អក របុ ណ បុ ណវតថុ េគនឹងេឃញីថពតិែមន 
េហយីថ្របេទសឥ ្ឌ ខងេជីង ជពិេសសតំបន ់ Kanchi (Conjeveram) 
បនចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករផ យ អរយិធម៌ឥ ្ឌ េន សីុ េគនយ ៍
ែតតបំន់េផ ងៗេទៀតៃន្របេទសឥ ្ឌ  (ខពង់ បទក ណិ លទំនបទេន្លគងគ  
និងឥ ្ឌ ភគពយពយ) សុទធែតបនចូលរមួចំែណកតិចឬេ្រចីនកនុង្រពឹត្តិករណ៍ 
ខងេលីទងំអស់។”1 

 
     
1. ្រតឹង ង, ្របវត្តិ ្រស្តែខមរ៖ ពីេដើមដល់ករេបះបង់្រកុងអងគរ (ភនំេពញ, 
១៩៧៣), ៣៧។ 
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2.2.  កំហុសផទ លខ់្លួនៃនករេ្របើពកយេពចន៍ផទ លខ់្លួនេ យេយង 
េទនឹង្របភពដៃទ ប៉ុែន្តេយងខុស 
 េពលខ្លះ ករេយងេទេលើ្របភពឯក រដៃទេ យេ្របើពកយេពចន៍ 
ផទ ល់ខ្លួន ចខុសនឹងអតថន័យៃន្របភពេដើមរបស់  េទះជមនបញជ ក់ 
្របភពេដើមចបស់ ស់ក៏េ យ។  ជកំហុសផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកនិពនធ ឬ 
អនកសរេសរ េពលគឺមិនែមនជករលួចគំនិតអនកដៃទេទ។ ករេយង 
ែបបេនះ ចប ្ត លមកពីអនកេយងយល់អតថន័យេដើមមិនចបស់ េហើយ 
ក៏េ្របើពកយេពចន៍ែដលមិនមនអតថន័យដូចគន េទវញិ។ េដើមបីេជៀស ង 
បញ្ហ េនះ អនកនិពនធ ឬអនក្រ វ្រជវ ចេ្របើសំដីទំង្រសុងជំនួសវញិ េទើប 

ច្របកដបនថ ករេយងគឺមិនខុសនឹងអតថន័យៃន្របភពេដើម។ 
 
 ឯក រេដើម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
្របភព៖ េអៀវ េកើស, ភ ែខមរ៖ ករលបងពិនិតយេ យរកេហតុផល, 
េបះពុមពេឡើងវញិ (ភនំេពញ៖ ពុទធ សនបណ្ឌិ តយ, ២០០១), ១៨។ 

 វចននុ្រកម ជចបប់ែដលេយងី្រតូវ្របតិបត្តិ ម គឺសរេសរឲយ្រតូវ មទងំ 
អស់គន ។ ករណ៍ែដល្រតូវសរេសរ មវចននុ្រកមេនះ េយងីទងំអស់គន ្រតូវែតេធ្វី 
េទ េ យេគរពដល់វន័ិយ (discipline)។ វន័ិយ្រតង់េនះមន រៈសំខន់ដល់ 
ជតិជេ្រចីន េ្រពះថេបីេយងីេនែតសរេសររូបពកយ មចិត្តេរៀងខ្លួន េផ ងគន េទ 
មវត្ត ម ដូចពីេដីម ភ េយងីនឹង ប់ថជភ ស្រមប់ជតិមយួពំុ 

បន; ជតិេយងីក៏នឹង ប់ថជ្របជជតិ (nation) មយួពំុសម។ េហតុេនះសូម 
ឲយបងប្អូនរមួជតិទងំ យ ពយយមសរេសរពកយ មរូបែដលមនកនុងវចន-
នុ្រកមឲយបនជរេបៀបដូចគន ទងំអស់ េហយីសូមឲយមនេសចក្តីខម សេអៀនកនុងចិត្ត 
កល េបីសរេសរភ្ល ត់ប្ល តខុសពីរូបពកយកនុងវចននុ្រកម ដបតិសរេសរខុសដូេចនះ 
ជេហតុសំែដងឲយេឃញីថ េយងីខ្វះេសចក្តសិីក ។ ខញុ ំសងឃមឹថមុខជបងប្អូន 
ទងំ យគង់ទុកករសរេសររូបពកយេ យ្រតឹម្រតូវ មវចននុ្រកមេនះ . . .។ 
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 ខងេ្រកមេនះជករេ្របើពកយេពចន៍េ យខ្លួនឯង េ យេយងេទ 
នឹង្របភព “េអៀវ េកើស, ភ ែខមរ៖ ករលបងពិនិតយេ យរកេហតុផល, 
េបះពុមពេឡើងវញិ (ភនំេពញ៖ ពុទធ សនបណ្ឌិ តយ, ២០០១), ១៨” បុ៉ែន្ត 
េយងខុសមិន្រតឹម្រតូវ ម្របភពេដើម។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ្របភពែដលេយងេនកនុងលបះទី៣េនកនុង ន ៃដខងេលើេនះគឺេយង 
ឯក រេដើមរបស់េ ក េអៀវ េកើស កនុងេសៀវេភែដលមនចំណងេជើង 
ថ “ភ ែខមរ” និងចំណងេជើងរង “ករលបងពិនិតយេ យរកេហតុផល” 
េបះពុមពេឡើងវញិេនឆន ំ២០០១ េ យពុទធ សនបណ្ឌិ តយ ទំព័រទី១៨។ 
េបើពិនិតយជក់ែស្តងេទេលើឯក រេដើម បនទ ត់ទី៦ដល់ទី១០ ្រតូវបន 
សរេសរដូចតេទេនះ “េហតុេនះសូមឲយបងប្អូនរមួជតិទំង យពយ- 
យមសរេសរពកយ មរបូែដលមនកនុងវចននុ្រកម ឲយបនជរេបៀបដូច 
គន ទំងអស់ េហើយសូមឲយមនេសចក្តីខម សេអៀនកនុងចិត្ត កល េបើ 

 អក រ ្រស្តែខមរនេពលបចចុបបននេនះ ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំ 
ពីសំ ក់អនកអភិរក អក រ ្រស្តែខមរ ជពិេសស ជបណ្ឌិ តយសភ។ េទះជ 
យ៉ង កេ៏ យ េគែតងសេងកតេឃញីននិន ករអក រ ្រស្តែខមរ េនកនុង 
េសៀវេភសិក ចំេណះទូេទមនភពមិន្រសបគន នឹងនិនន ករអក រ ្រស្តែខមរ 
ែដលេរៀបចំចង្រកងេ យ ជបណ្ឌិ តយសភ។ ទក់ទងនងឹបញ្ហ េនះ េ ក 
េអៀវ េកីស មនសំណូមពរឲយ្របជពលរដ្ឋែខមរេចះខម សេអៀនផង្របសិនេបីខ្លួន 
សរេសរពកយខុសពីវចននុ្រកម េបពុីំេនះេទ ពួកេគនឹង្រតវូចត់ទុកថជជន 
មិនេចះអក រ។1 

 
     
1. េអៀវ េកើស, ភ ែខមរ៖ ករលបងពិនិតយេ យរកេហតុផល, េបះពុមព 
េឡើងវញិ (ភនំេពញ៖ ពុទធ សនបណ្ឌិ តយ, ២០០១), ១៨។ 
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សរេសរភ្ល ត់ប្ល តខុសពីរបូពកយកនុងវចននុ្រកម ដបិតសរេសរខុសដូេចនះ 
ជេហតុសំែដងឲយេឃើញថ េយើងខ្វះេសចក្តីសិក ។” អតថន័យៃនពកយ 
េនកនុងអពភន្តរសញញ មិនមនន័យថ “េ ក េអៀវ េកើស មនសំណូមពរ 
ឲយ្របជពលរដ្ឋែខមរេចះខម សេអៀនផង ្របសិនេបើខ្លួនសរេសរពកយខុសពី 
វចននុ្រកម េបើពំុេនះេទ ពួកេគនឹង្រតូវចត់ទុកថជជនមិនេចះអក រ” 
េនះេទ គឺេ ក េអៀវ េកើស ្រគន់ែតចង់និយយថ អនកែដលមិនបន 
សរេសរ មវចននុ្រកមជពួកែដលមិនបនែស្វងយល់អក រ ្រស្តែខមរ 
ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ដូេចនះ ករេយងេ យេ្របើពកយេពចន៍ខ្លួនឯងខងេលើេនះ 
គឺខុសនឹងអតថន័យេដើម ជកំហុសផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកនិពនធ ឬអនក្រ វ 
្រជវ មិនែមនជករលួចគំនិតអនកដៃទេទ។  
 

 េដើមបីេជៀស ងករេយងេ យេ្របើពកយេពចន៍ផទ ល់ខ្លួនខុស េគ 
ច្រសង់ ជសំដីទំង្រសុងែតម្តងក៏បន ដូចេលើកេឡើងខងេ្រកមេនះ 

ែតម្តង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សមគ ល់ 

 អក រ ្រស្តែខមរនេពលបចចុបបននេនះ ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំ 
ពីសំ ក់អនកអភិរក អក រ ្រស្តែខមរ ជពិេសស ជបណ្ឌិ តយសភ។ េទះជ 
យ៉ង ក៏េ យ េគែតងសេងកតេឃញីនិនន ករអក រ ្រស្តែខមរ េនកនុង 
េសៀវេភសិក ចំេណះទូេទមនភពមិន្រសបគន នឹងនិនន ករអក រ ្រស្តែខមរ 
ែដលេរៀបចំចង្រកងេ យ ជបណ្ឌិ តយសភ។ ទក់ទងនងឹបញ្ហ េនះ េ ក 
េអៀវ េកីស មនសំណូមពរឲយ្របជពលរដ្ឋែខមរឲយ “ពយយមសរេសរពកយ ម 
រូបែដលមនកនុងវចននុ្រកមឲយបនជរេបៀបដូចគន ទងំអស់ េហីយសូមឲយ 
មនេសចក្តីខម សេអៀនកនុងចិត្ត កល េបីសរេសរភ្ល តប់្ល តខុសពរីូបពកយ 
កនុងវចននុ្រកម ដបតិសរេសរខុសដូេចនះ ជេហតុសំែដងឲយេឃញីថ េយងីខ្វះ 
េសចក្តីសកិ ។”1 

     
1. េអៀវ េកើស, ភ ែខមរ៖ ករលបងពិនិតយេ យរកេហតុផល, េបះពុមព 
េឡើងវញិ (ភនំេពញ៖ ពុទធ សនបណ្ឌិ តយ, ២០០១), ១៨។ 
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 ចំេពះករេយងេទេលើ្របភពដៃទ េ យេ្របើពកយេពចន៍ផទ ល់ខ្លួន 
អនកនិពនធ ឬអនក្រ វ្រជវគបបី នឲយយល់នូវអតថន័យេដើមរបស់ ឲយបន 
ចបស់ ស់ជមុនសិន េដើមបីេជៀស ងនូវកំហុសផទ ល់ខ្លួនកនុងករេ្របើ 
្របស់ពកយេពចន៍របស់ខ្លួន េ យេយងេទេលើ្របភពដៃទេនះ។ ករ 
េយងេទេលើឯក របរេទស េ យេ្របើពកយេពចន៍ខ្លួនឯង អនកនិពនធ 
ឬអនក្រ វ្រជវគបបី នឲយយល់អតថន័យចបស់ និងពិនិតយេមើលសទិសន័យ 
របស់ កនុងវចននុ្រកមឲយបនជក់ចបស់សិន ្របសិនេបើចំបច់ ថេតើ 

ចេ្របើន័យមួយ ឲយសម្រសបេទនឹងអតថន័យេដើមរបស់  ជំនួសនូវ 
ពកយ មួយែដលចំបច់។ 
 ចំេពះសំដីទំង្រសុងែដល្រតូវបនដក្រសង់េចញពី្របភពេដើម ជ 
ភ បរេទស គបបីបញជ ក់ថឯក រេនះបកែ្របេ យអនក ។ េបើ 
បកែ្របេ យខ្លួនឯង ្រគន់ែត ក់េនកនុងសញញ ឃន បថ [បកែ្រប] ឬេបើ 
បកែ្របេ យអនកេផ ង ្រតូវសរេសរកនុងសញញ ឃន បថ [បកែ្របេ យ + 
េឈម ះអនកបកែ្រប] ដូចជ [បកែ្របេ យ េនត រតន] ជេដើម។ 
 
 សំដីទំង្រសុងេ យេយងេទេលើ្របភពជភ បរេទស 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ពកយ្រទពយ្រតូវបនេគផ្តល់និយមន័យេផ ងៗគន ។ េ ក James 
Penner យល់ថ “្រទពយ្រតូវបនេគពពិណ៌នថជបណ្តុ ំ ៃនសិទធេិផ ងៗគន  
ដូចជសិទធិកនក់ប់ សិទធិេ្របី្របស់ សិទធិេ្របអីស់ សិទធិកេមទចេចល សិទធិចត់ 
ែចង សិទធិឲយេគ សិទធិឲយេគខច ីសិទធិលក់ជេដមី [បកែ្រប]។”1 រឯី Black’s Law 
Dictionary ផ្តល់និយមន័យ្រទពយកនុងន័យទ១ីជ “សិទធិកន់កប ់ េ្រប្ីរបស់ 
និង ្រស័យផលនូវ្រទពយកណំត់ មួយ; សិទធិកមមសិទធ ិ[បកែ្រប]។”2  
     
1. James E. Penner, The Idea of Property in Law [គំនិតៃន្រទពយកនុងចបប់] (New 
York: Oxford University Press, 1997), 1-2។ 
2. Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, េបះពុមពេលីកទ៨ី (St. Paul, Minn: 
West Group, 2004), 1252។ 
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 ករសរេសរពកយបកែ្របកនុងសញញ ឃន បដូចឧទរហណ៍ខងេលើេនះ 
មនន័យថអនកនិពនធ ឬអនក្រ វ្រជវៃនឯក រេនះជអនកបកែ្របេ យ 
ខ្លួនឯងផទ ល់។  
  
 បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើអនកបកែ្របជអនកេផ ង េគ្រតូវសរេសរដូចខងេ្រកម 
េនះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ករបញជ ក់ពីេឈម ះអនកបកែ្របដូចខងេលើេនះ គឺជទេង្វើមួយល្អបំផុត 
កនុងពិភពសិក  ពីេ្រពះ ទមទរឲយមនេសចក្តីេ ម ះ្រតង់កនុងករសិក  
ឬគុណធម៌ៃនករសិក ្រ វ្រជវ ែដល្រតូវកររពំញកដល់មច ស់េដើម ឬ 
សំែដងនូវករដឹងគុណ ឬអរគុណដល់មច ស់េដើម ល់េពល ែដលករ 
ពិភក ពក់ព័នធនឹង ន ៃដរបស់េគ។ 
 

 

 ពកយ្រទពយ្រតវូបនេគផ្តល់នយិមន័យេផ ងៗគន ។ េ ក James 
Penner យល់ថ “្រទពយ្រតូវបនេគពពិណ៌នថជបណ្តុ ំ ៃនសិទធេិផ ងៗគន  
ដូចជសិទធិកនក់ប់ សិទធិេ្របី្របស់ សិទធិេ្របអីស់ សិទធិកេមទចេចល សិទធិចត់ 
ែចង សិទធិឲយេគ សិទធិឲយេគខច ីសិទធិលក់ជេដមី [បកែ្របេ យ ជ ផនិត]។”1 
រឯី Black’s Law Dictionary ផ្តល់និយមន័យ្រទពយកនុងន័យទី១ជ “សិទធិ 
កន់កប់ េ្របី្របស់ និង ្រស័យផលនូវ្រទពយកំណត់ មួយ; សិទធិកមមសិទធិ 
[បកែ្របេ យ កន សំ ង]។”2  
     
1. James E. Penner, The Idea of Property in Law [គំនិតៃន្រទពយកនុងចបប់] (New 
York: Oxford University Press, 1997), 1-2។ 
2. Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, េបះពុមពេលីកទ៨ី (St. Paul, Minn: 
West Group, 2004), 1252។ 
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ករសរេសរសេងខបេសចក្ត ី
(Writing an Abstract) 

 
សេងខបេសចក្តីៃននិេកខបបទ គឺជេសចក្តីសេងខបដ៏ខ្លីមួយែដល

ពនយល់ពីអំណះអំ ងចមបង ្របធនបទ ឬរបកគំេហើញ។ ជទូេទ 
សេងខបេសចក្តីផ្តល់ឲយអនក ននូវករបញជ ក់ខ្លីមួយ អំពីខ្លឹម រៃន
និេកខបបទ។ អនក នេសទើរែតមិនចំបច់េមើលេនកនុងនិេកខបបទទំងមូល 
េដើមបីយល់នូវអ្វីែដល្រតូវបននិយយេនកនុងសេងខបេសចក្តីេនះ។  

សេងខបេសចក្តីគួរែតខ្លី េហើយងយ្រសួលយល់ និងងយ ន។ 
ជធមម  សេងខបេសចក្តី ចមនមួយទំព័រ ឬតិចជង។ េគ ចសរ
េសរ ែតមួយកថខណ្ឌ  ឬ៤កថខណ្ឌ  ្រស័យេទ មត្រមូវកររបស់ 
អតថបទ។  

 
កនុងករណីសរេសរែតមួយកថខណ្ឌ  ្រតូវែវងបន្តិច េហើយ្រតូវ

្រគបដណ្ត ប់វតថុបំណង និងវ ិ លភពៃនករ្រ វ្រជវ វធីិ ្រស្ត
្រ វ្រជវ លទធផល និងអនុ សន៍។ 

 
កនុងករណីសរេសរឲយងយ ន េគ្រតូវសរេសរជ៤កថខណ្ឌ េទ

មែផនកនីមួយៗ េពលគឺ៖ 
កថខណ្ឌ ទី១ វតថុបំណង និងវ ិ លភពៃនកិចចករ្រ វ្រជវ 
សរេសរពីវតថុបំណងៃនករ្រ វ្រជវ។ អ្វីែដលអនកពយយមែស្វង

រក។  
ឧទហរណ៍ េគលបំណងៃនករសិក េនះគឺេដើមបី... (េធ្វើ

អត្តសញញ ណ, ែស្វងរក, បញជ ក់ ជេដើម) 
   េគលបំណងៃនករ្រ វ្រជវេនះគឺេដើមបី... 
កថខណ្ឌ ទី២ ករពិពណ៌នអំពីវធីិ ្រស្តែដលបនេ្របើកនុង 
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ករ្រ វ្រជវ 
និយយពីវធីិៃនករ្រ វ្រជវែដលអនកបនេធ្វើ។ ្របសិនេបើករ

្រ វ្រជវទមទរឲយមនករសមភ ស ឬករសទង់មតិ ្រតូវបញជ ក់អនក
ែដល្រតូវសមភ ស ចំនួន និងមូលេហតុនំឲយមនករសមភ ស។ 

ឧទហរណ៍ ក្រមងសំណួរចំនួនមួយរយែសសិប្របំបួន
្រតូវបនសួរដល់អនក ំងទីលំេនថមី។  

កថខណ្ឌ ទី៣ ករសេងខបៃនលទធផល (របកគំេហើញ) 
សរេសរពីអ្វីែដលអនកបនរកេឃើញេនកនុងករ្រ វ្រជវរបស់អនក 

មិនែមនជគំនិតផទ ល់ខ្លួនេទ។ 
ឧទហរណ៍ លទធផលៃនករ្រ វ្រជវេនះបនបង្ហ ញថ 

្របព័នធចុះបញជ ីដីធ្លីេនកមពុជមិនទន់េជគជ័យេនេឡើយេទ។ អំ ច 
្របមូលផ្តុំកនុងករសេ្រមចេចញប័ណ្ណ មរយៈករចុះបញជ ី ដីធ្លីមន 
លកខណៈ ច់េ យដំុ បនេធ្វើឲយ្របព័នធចុះបញជ ីដីកន់ែតមននីតិវធីិ
សមុគ ម ញ េ្របើរយៈេពលែវង និងចំ យខពស់ ដូេចនះេហើយ បន

ងំអនកកន់កប់ដីមិនឲយចូលរមួកនុងករចុះបញជ ីដីរបស់ពួកេគ។ 
កថខណ្ឌ ទី៤ អនុ សន៍ 

ចទញនូវេសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង/ឬផ្តល់អនុ សន៍។ 
ឧទហរណ៍ មរយៈរបកគំេហើញខងេលើ ករ្រ វ្រជវេនះ

បនេលើកេឡើងនូវអនុ សន៍ មួយចំនួន។  
 
គួរកត់សមគ ល់ថ ករសរេសរសេងខបេសចក្តី្រតូវបនេធ្វើេឡើងេន

េ្រកយេពលសរេសរនិេកខបបទរចួ ចំែណកកលែដល្រតូវេ្របើគឺអតីត
កល។ េគមិនេ្របើសព្វនមបុរសិៈ ដូចជ “ខញុំ” ឬ “េយើង” េទ ែតេគេ្របើ 
“អនកនិពនធ” ជំនួសវញិ។ ជមួយគន េនះែដរ សេងខបេសចក្តីមិន្រតូវសរ
េសរជអក រកត់េទ បុ៉ែន្តេបើេគ្រតូវករេ្របើពកយេនះេ្រចើនដងបន្តបនទ ប់ 
េគ ចសរេសរជអក រេពញមួយសិន េ យបញជ ក់អក រកត់របស់

 រចួេ្រកយមកេទើបេគ ចេ្របើអក រកត់េនះបន។ 

បណ្ឌិ ត ប់ ផលធី 
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ករសរេសរនិេកខបបទ 
 
 និេកខបបទនីមួយៗគួរមនេសចក្តីេផ្តើម ករពិភក  េសចក្តី
សននិ ្ឋ ន និងអនុ សន៍។ េគ ច ក់េសចក្តីេផ្តើមេនកនុងជំពូក
ទី១ក៏បន។ ករពិភក គឺជ ច់េរឿងខ្លឹមៃននិេកខបបទទំងមូល 
េពលគឺ ចសរេសរជេ្រចើនជំពូកក៏បន។ ករបក្រ យ      
អំណះអំ ង និងលទធផលៃនករសិក គឺឋិតកនុងជំពូកទំង
េនះ។ រឯីេសចក្តីសននិ ្ឋ ន ច ក់េនកនុងជំពូកមួយេផ ងេទៀត
ក៏បន។ 
 
 ជទូេទ និេកខបបទ ចមនរចនសមព័នធដូចខងេ្រកម៖ 

 
ជេ្រមើសទី១ 
 
្រកបមុខ 
េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 

រមភកថ 
សេងខបេសចក្តី 
េសចក្តីែថ្លងអំណះអំ ង (េទ ម កលវទិយល័យ) 
មតិក 
បញជ ី ង (េបើមន) 
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អក រកត់ (េបើមន) 
េសចក្តីេផ្តើម 
ជំពូកទី១ 
ជំពូកទី២ 
ជំពូកទី៣ 
. . . .  
េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
អនុ សន៍ 
គនថនិេទទស/ឯក រេយង 
ឧបសមព័នធ (េបើមន) 
 
 

ជេ្រមើសទី២ 
 
្រកបមុខ 
េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 

រមភកថ 
សេងខបេសចក្តី 
េសចក្តីែថ្លងអំណះអំ ង (េទ ម កលវទិយល័យ) 
មតិក 
បញជ ី ង (េបើមន) 
អក រកត់ (េបើមន) 
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ជំពូកទី១ េសចក្តីេផ្តើម 
ជំពូកទី២ 
ជំពូកទី៣ 
. . . .  
ជំពូកទី៦  េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន៍ 
គនថនិេទទស/ឯក រេយង 
ឧបសមព័នធ (េបើមន) 
 
 
្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  ត្រមូវឲយេសចក្តីេផ្តើម្រគបដណ្ត ប់
ចំណុចដូចតេទ៖ 
 លំនំបញ្ហ  
 ចំេ ទបញ្ហ ៃនករ្រ វ្រជវ 
 េគលបំណងៃនករ្រ វ្រជវ 
 ែដនកំណត់ និងវ ិ លភពៃនករ្រ វ្រជវ 
 រៈសំខន់ៃនករ្រ វ្រជវ 
 រចនសមព័នធៃនករ្រ វ្រជវ 
 េយើង ចបញចូ លវធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវេនកនុងេសចក្តីេផ្តើមេនះ 
ក៏បន េ យេរៀប ប់្រតួសៗនូវវធីិ ្រស្តែដលេយើង្រ វ្រជវ។ 
 


