










-1- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I- កម្រងច្បាប់ទាកទ់ងនងឹ 
ម្កុរម្បកឹាជាតិភាសាខ្មែរ(ក.ជ.ភ.ម.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 

 

 



-4- 

 

 



-5- 

 

 



-6- 

 

 



-7- 

 

 



-8- 

 

 



-9- 

 

 
 



-10- 

 

 



-11- 

 

 



-12- 

 

 



-13- 

 

 



-14- 

 

 
 



-15- 

 

 



-16- 

 

 



-17- 

 

 
 



-18- 

 

 



-19- 

 

 
 



-20- 

 

 



-21- 

 

 



-22- 

 

 



-23- 

 

 



-24- 

 

 



-25- 

 

 



-26- 

 

 



-27- 

 

 



-28- 

 

 



-29- 

 

 



-30- 

 

 



-31- 

 

 



-32- 

 

 



-33- 

 

 



-34- 

 

 



-35- 

 

 



-36- 

 

 



-37- 

 

 
 



-38- 

 

 



-39- 

 

 



-40- 

 

 
 
 
 
 



-41- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- សរិទធផល 
ននម្កុរម្បកឹាជាតភិាសាខ្មែរ 
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II.១-  បច្ច្បេកសព្ទច្សនើច្ោយគណៈករែការម្បវតតិវទិា 
 

១- ប្រជាជាតិសហសុខុមាល 

អ. Commonwealth of  
     Nations 
បារ. Pays du  
      Commonwealth 

   អង្គការអន្តររដ្ឋា ភិបាលនិ្ង្មិន្មមន្រដ្ឋា ភិបាលមែលរងង្កើតង ើង្ងដ្ឋយរណ្តត រែា 
និ្ង្មែន្ែើទាំង្៥៣ ភាគងប្រើន្ជាអតើតអាណ្តនិ្គមអង់្ងគេស ចារ់ពើពាក់កណ្តត ល 
សតវតសរទ៍ើ២០ តាមរយៈងសរកតើមលេង្ការណ៍ទើប្កុង្ ុង្ែ៍ឆ្ន ាំ១៩៤៩។ 
   ពាកយ «សហសុខុមាល» ងរញមកពើពាកយ «សហ» (Common) និ្ង្ 
«សុខុមាលភាព»(Well-being)។ និ្មិតតរូរនន្អង្គការងន្េះ គឺមហាកសប្តើ ងអលើ- 
ហាមរតទើ២ មែលជាប្រមុខនន្ប្រជាជាតិសហសុខុមាល។ សមាជិកន្ើមយួៗ 
មិន្មាន្កាតពវកិរចផ្េូវរារ់ងៅងលើសមាជិកែនទងទ និ្ង្មាន្ងោលន្ងោបាយ 
ការររងទសផ្ទា ល់ខេួន្ រ ុមន្តររួរមួោន  ងដ្ឋយសារភាសា ប្រវតតិសាស្រសត វរបធម៌ ប្រជា-
ធិរងតយយ សិទធិមនុ្សស និ្ង្ន្ើតិរែា។ ប្រជាជាតិសហសុខុមាលប្គរែណត រ់ងលើ 
ទឹកែើជាង្ ២៩ ៩៥៨ ០៥០ គើ ូមម ប្តប្កឡា គឺ២០ភាគរយនន្នផ្ាែើពិភព 
ងោកទាំង្មូល។ 
 
 
 
 
 
 
     

២- រែាឯករាជយ 
     សហសុខុមាល 
អ. Commonwealth of   
     Independent States  
បារ. Communauté d'États   
       Indépendants 

អង្គការអន្តររដ្ឋា ភិបាលរងង្កើតង ើង្ងៅនលៃទើ៨ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩១ ងដ្ឋយ 
សាធារណរែារាំន្ួន្១២នន្អតើតសហភាពសាធារណរែាសង្គមនិ្យមសូងវៀត គឺ 
អាងមន្ើ(Arménie) អាមស៊ែនរហសង់្(Azerbaïdjan) ងរឡារុស (Biélorussie) 
ហ៊ែសកហសុើ(Georgie) កាហាក់សាា ន្(Kazakhstan) ងកៀហសុើគើសាា ន្ (Kir-
ghizistan) ម ុលដ្ឋវ ើ(Moldavie) អ៊ែូសងរគើសាា ន្ (Ouzbékistan) រុសសុើ 
(Russie) តាហសុើគើសាា ន្(Tadjikistan) តួកងម ន្ើសាា ន្(Turkménistan) 
និ្ង្អ៊ែុយមប្កន្(Ukraine) ងប្កាយងពលែលួរលាំនន្សហភាពសាធារណរែាសង្គម 
និ្យមសូងវៀត ងៅឆ្ន ាំ១៩៩១។  
សាធារណរែារាំន្ួន្៣ងទៀតនន្អតើតសហភាពសាធារណរែាសង្គមនិ្យម 

សូងវៀតងៅសមុប្ទបាល់ទិកមិន្បាន្រូលរមួងទ គឺងអសតូន្ើ(Estonie) ង តូន្ើ 
(Lettonie) និ្ង្លើទុយអាន្ើ(Lituanie)។ ហ៊ែសកហសុើបាន្ែកខេួន្ងរញងៅឆ្ន ាំ 
២០០៩ រន្ទា រ់ពើសស្ររគ មងៅអូងសទើខាង្តបូង្(Géorgie se retire en 2009 
à la suite de la Guerre d’Ossétie du Sud)។ អ៊ែុយមប្កន្បាន្ែកខេួន្ 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Arm%C3%A9nie/106142
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Azerba%C3%AFdjan/106992
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Bi%C3%A9lorussie/108867
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Kazakhstan/127185
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Kirghizistan/127547
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Kirghizistan/127547
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Moldavie/133596
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Ouzb%C3%A9kistan/136646
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Russie/141833
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Tadjikistan/145746
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Turkm%C3%A9nistan/147697
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Ukraine/147832
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/G%C3%A9orgie/121178
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_Guerre_d%27Oss%C3%A9tie_du_Sud
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ងរញងៅឆ្ន ាំ២0១៤ រន្ទា រ់ពើឯករាជយនន្ប្គើងម (l'Ukraine annonce sa 
sortie de la CEI en 2014 à la suite de l'indépendance de la 
Crimée)។ ម ុង្ងហាគ លើជារែាសងង្កតការណ៍។ អង្គការងន្េះមាន្ទើសាន ក់ការងៅ 
ទើប្កុង្មើន្(Minsk, Biélorussie) មាន្ងោលរាំណង្ងធវើឱ្យប្រងសើរង ើង្នូ្វ 
កិរចសហប្រតិរតតិការមផ្នកពាណិជជកមម ហរិញ្ញវតាុ និ្ង្សន្តិសុខតាំរន់្។  
 
 
 
 
 
 
 
 

៣- សមាគតរែា 
អ. Associated state 
បារ. Etat associé 

រែាអធិរងតយយ មែលបាន្រុេះហតាងលខាងលើអនុ្សញ្ញញ ភាពជានែគូជាមយួរែា 
មយួមែលធាំជាង្ឬមាន្ប្រជាជន្ងប្រើន្ជាង្ ងហើយខេួន្កាេ យជាសមាជិកមែលជាទូងៅ 
រែាធាំប្រគល់ែល់រែាតូរនូ្វអធិរងតយយភាពកនុង្កិរចការការពារជាតិ និ្ង្កិរចការ
ររងទស។ ងៅកនុង្កិរចប្ពមងប្ពៀង្ ងគមិន្ងប្រើពាកយ «អាណ្តពាបាល»ងទ។  
ឧទហរណ៍ ងៅកនុង្ប្ករខណឌ នន្សហភាពបារា ាំង្ (Union française) 

ឥណឌូ រិន្បារា ាំង្(កមពុជា ឡាវ កូសាាំង្សុើន្ អណ្តា ម និ្ង្តុង្កឹង្) មាន្សមាគត 
រែារាំន្នួ្៣រមួោន ជាមយួបារា ាំង្ (មែលមាន្តាំមណង្រែាមស្រន្តើខាង្ទាំន្ទក់ទាំន្ង្
ជាមយួរណ្តត សមាគតរែាពើឆ្ន ាំ១៩៥០ងៅ១៩៥៥)។ រ ុមន្ត តាមប្ពឹតតន័្យ 
(ភាពជាក់មសែង្) ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជាបាន្កាេ យជាសមាគតរែាពិតប្បាកែ 
ងៅមខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៥៣ និ្ង្បាន្ែកខេួន្ងរញពើសហភាពបារា ាំង្ងប្កាយកិរច 
ប្ពមងប្ពៀង្ប្កុង្ហសមឺណវ ងៅមខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤។ 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_de_2014_en_Crim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_de_2014_en_Crim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minsk
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Bi%C3%A9lorussie/108867
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៤- អាណ្តពាបាល 
អ. Protectorate 
បារ. Protectorat 

រររងកើតពើកិរចប្ពមងប្ពៀង្ មែលរែាពើរងធវើការមរង្មរកសមតាកិរចមិន្ងសមើោន ។ 
រែាអាណ្តពាបាល(Etat protecteur) ទទលួខុសប្តូវទាំង្ប្សុង្កនុង្កិរចការ 
អន្តរជាតិ។ រែាងប្កាមអាណ្តពាបាល(Etat protégé) រន្តប្គរ់ប្គង្រែាងៅ 
ងប្កាមការប្តួតពិនិ្តយពើរែាអាណ្តពាបាលងៅកនុង្រែាបាលមយួមររ ងៅថា 
«រែាបាលមិន្ផ្ទា ល់» (Administration indirecte)។ 
ឧទហរណ៍ ងៅសម័យបារា ាំង្(១៨៦៣-១៩៥៣) ប្រងទសបារា ាំង្ជារែា  

           អាណ្តពាបាល ឯប្រងទសកមពុជាជារែាងប្កាមអាណ្តពាបាល។ 
៥- រែាអាណ្តពាបាល 
អ. Protecting State 
បារ. Etat Protecteur / 
      Puissance protectrice 

រែាមែលទទលួខុសប្តូវទាំង្ប្សុង្កនុង្កិរចការអន្តរជាតិកនុង្ឋាន្ៈជាអនកតាំណ្តង្ 
នន្រែាងប្កាមអាណ្តពាបាល និ្ង្ប្តួតពិនិ្តយងលើរែាបាលនផ្ាកនុង្នន្រែាងប្កាម
អាណ្តពាបាល។ 
ឧទហរណ៍ ងៅសម័យអាណ្តពាបាលបារា ាំង្ ប្រងទសបារា ាំង្ កនុង្ឋាន្ៈ 

ជារែាអាណ្តពាបាល ជាអនកតាំណ្តង្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជាកនុង្ការរុេះហតាងលខា 
ងលើកិរចប្ពមងប្ពៀង្ន្ទន្ទជាមយួរដ្ឋា ភិបាលងសៀមងៅឆ្ន ាំ១៩០៤ មែលតប្មូវឱ្យ 
ងសៀមប្រគល់មកឱ្យកមពុជានូ្វងខតតមេូនប្ពនិ្ង្ទងន្េរងៅ មែលមាន្ប្បាសាទប្ពេះ-
វហិារងៅកនុង្ងន្ទេះ និ្ង្ងៅឆ្ន ាំ១៩០៧ មែលតប្មូវឱ្យងសៀមប្រគល់មកឱ្យកមពុជា 
នូ្វងខតតងសៀមរារ បាត់ែាំរង្ និ្ង្សិរ ើងសាភ័ណ។ ងៅងពលមែលបារា ាំង្ប្រគល់ 
ឯករាជយមកឱ្យកមពុជាងៅឆ្ន ាំ១៩៥៣ ប្រងទសកមពុជាទទលួសិទធិរន្តពើបារា ាំង្ 
ងដ្ឋយសារកិរចប្ពមងប្ពៀង្ទាំង្ងន្ទេះងៅមាន្សុពលភាព (ងៅជាធរមាន្)ទាំង្ 
អស់ មែលនល(មុន្ឆ្ន ាំ១៩៣៩ ងៅថា ងសៀម)ប្តូវមតទទលួសាគ ល់ជារន្ត។ 

៦- រែាងប្កាមអាណ្តពាបាល 
អ. Protected State 
បារ. Etat Protégé 

រែាមែលរន្តការប្គរ់ប្គង្រែាររស់ខេួន្តងៅងទៀត មតសាិតងៅងប្កាមការប្តួត 
ពិនិ្តយពើរែាអាណ្តពាបាលងៅកនុង្រែាបាលមយួមររ ងៅថា «រែាបាលមិន្ 
ផ្ទា ល់» (Administration indirecte)។ 
ឧទហរណ៍ ងៅសម័យអាណ្តពាបាលបារា ាំង្ ងៅថាន ក់ជាតិ ប្រងទសកមពុជា 

មែលជារែាងប្កាមអាណ្តពាបាលប្តូវបាន្ប្គរ់ប្គង្ងដ្ឋយគណៈរែាមស្រន្តើមយួ 
ងៅថា កុង្សើយង៍សន្ទរតើ(Conseil des Ministres) មែលមាន្មស្រន្តើជាន់្ខពស់
៥រូរ គឺអគគមហាងសន្ទ យមរាជ ប្កឡាងហាម រប្កើ និ្ង្វ ាំង្។ ងៅថាន ក់ងប្កាម
ជាតិ មាន្រែាបាលមខមរថាន ក់ងខតត ប្សុក ឃុាំ មែលប្គរ់ប្គង្ងដ្ឋយមស្រន្តើមខមរងប្កាម 
ការប្តួតពិនិ្តយពើអាជាា ធរបារា ាំង្។ ប្ពេះរាជប្រកាសងរញពើប្ពេះរាជាមខមរអាររូល 
ជាធរមាន្រញ្ញតតិ(មាន្សុពលភាព)ទល់មតមាន្ការរុេះហតាងលខាអមពើងោក 
ងរសុើែង់្ជាន់្ខពស់បារា ាំង្។ 
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៧- អាណ្តនិ្គម 
អ. colony 
បារ. colonie 

១- ទឹកែើមែលកាន់្ការ់និ្ង្ប្គរ់ប្គង្ផ្ទា ល់ងដ្ឋយមហាអាំណ្តរររងទស  
ណ្តមយួ។  
ឧទហរណ៍ កូសាាំង្សុើន្(ងៅឥណឌូ រិន្) ជាអាណ្តនិ្គមររស់បារា ាំង្ 
               (ងៅអឺរ  ុរ) ចារ់ពើឆ្ន ាំ១៨៥៩ែល់ឆ្ន ាំ១៩៤៩។                       
២- ទឹកែើកាន់្ការ់និ្ង្ប្គរ់ប្គង្ផ្ទា ល់ងដ្ឋយប្រជាជាតិមយួ មែលងៅងប្ៅពើ  

ប្ពាំមែន្ររស់ខេួន្ និ្ង្ងៅមតផ្ារភាជ រ់ជាមយួមាតុធាន្ើ ងដ្ឋយរកាទាំន្ទក់ទាំន្ង្ 
ជិតសនិទធខាង្ន្ងោបាយនិ្ង្ងសែាកិរច។    
ឧទហរណ៍ អាណ្តនិ្គមទាំង្១៣ងៅអាងម រកិខាង្ងជើង្។ 

៨- អាណ្តនិ្គមទាំង្១៣ 
អ. The Thirteen colonies 
បារ. Les Treize colonies  
 

អាណ្តនិ្គមរាំន្ួន្១៣មែលបាន្ផ្ទែ រ់ខេួន្ងរញពើរប្កភពអង់្ងគេស ងហើយ  
មែលបាន្ផ្តល់កាំងណើ តែល់សហរែាអាងម រកិ។  
អាណ្តនិ្គមទាំង្ងន្ទេះសាិតងៅងននរខាង្ងកើតនន្ទវើរអាងម រកិខាង្ងជើង្ មែល  

បាន្ររួរមួោន ងៅឆ្ន ាំ១៧៧៥ និ្ង្បាន្រុេះហតាងលខាងលើងសរកតើប្រកាសឯករាជយ 
ងៅឆ្ន ាំ១៧៧៦ ងែើមបើផ្ទត រ់ខេួន្ងរញពើរប្កភពអង់្ងគេស។ អាណ្តនិ្គមទាំង្ 
១៣ងន្ទេះ គឺវ ើហសុើន្ើ(Virginie) មា សាឈូសិត (Massachusetts) ញូវងហម 
ងសៀរ(New Hampshire) ងម រ ើង ន្ (Maryland) កូណិកទើកត់(Connec-
ticut) រ  ូែនអង ន្(Rhode Island) ងែលើមវរ(Delaware) ការ  លូើន្ខាង្ងជើង្ 
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(Caroline du Nord) ការ  ូលើន្ខាង្តបូង្(Caroline du Sud) ញូវងហស ៊ែសុើ 
(New Jersey) ញូវយ ក(New York) ងផ្ន្សុើលវ ន្ើ(Pennsylvanie)
និ្ង្ហស ៊ែកហសុើ (Géorgie)។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៩- មាតុធាន្ើ 
អ. Metropolis 
បារ. Métropole 

មែន្ែើមយួជាសនូលនន្រណ្តត មែន្ែើររស់ខេួន្មែលសាិតងៅខាង្ងប្ៅឬងៅឯ
ន្ទយសមុប្ទ។  
ឧទហរណ៍ ៖ 

- ប្រងទសបារា ាំង្ជាមាតុធាន្ើនន្មែន្ែើឯន្ទយសមុប្ទររស់ខេួន្ ែូរជា នូ្មវល  
កាង  ែូន្ើ(Nouvelle-Calédonie) រ ូលើងន្សុើបារា ាំង្ (la Polynésie   
française)។ 

- រប្កភពអង់្ងគេសជាមាតុធាន្ើនន្អាណ្តនិ្គមទាំង្១៣ងៅអាងម រកិខាង្ងជើង្ 
មុន្ឯករាជយនន្សហរែាអាងម រកិងៅឆ្ន ាំ១៧៧៦។ 

- រណាសារឯន្ទយសមុប្ទ(Archives d’outre-mer) នន្ឥណឌូ រិន្បារា ាំង្ 
មាន្តមកល់ទុកងៅឯទើប្កុង្អិរហសង់្ ប្រូវ  ង់្(Aix-en-Provence) ងៅភាគ 
ខាង្តបូង្ប្រងទសបារា ាំង្មែលសាិតកនុង្មាតុធាន្ើ។ 
 

១០- ពាក់កណ្តត ល    
        អាណ្តនិ្គម 
អ. semi-colony 
បារ. semi-colonie 

ប្រងទសមែលមាន្ឯករាជយខាង្ន្ងោបាយ(ខុសពើអាណ្តនិ្គម) រ ុមន្តសាិតងៅ 
ងប្កាមការប្គរ់ប្គង្ខាង្ងសែាកិរចពើប្រងទសរប្កពតតិនិ្យមមយួឬងប្រើន្។ 
ឧទហរណ៍ ប្រងទសរិន្ ជារែាពាក់កណ្តត លអាណ្តនិ្គមងៅរុង្សតវតសរ ៍ 
                ទើ១៩  ងដ្ឋយរណ្តត ប្រងទសរប្កពតតិនិ្យមែូរជា រប្កភពអង់្-  
                   ងគេស អាលេឺម ង់្ រុសសុើ បារា ាំង្ និ្ង្ជរ ុន្ បាន្មកមរង្មរកប្រងទស   
               រិន្ជាតាំរន់្ឥទធិពលររស់ងគ ងៅសម័យងន្ទេះ។ 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/francais/
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រូរកាំរេុកកាំមរេង្ខាង្ន្ងោបាយររស់បារា ាំង្ មែលររា ញអាំពើការមរង្មរក 
ប្រងទសរនិ្ ងដ្ឋយរណ្តត មហាអាំណ្តរររងទស ងៅរុង្សតវតសរទ៍ើ១៩ 

១១- ពាក់កណ្តត ល 
       អាណ្តនិ្គមនិ្យម 
អ. semi-colonialism 
បារ. semi-colonialisme 

សាា ន្ភាពនន្រណ្តត រែាងៅរុង្សតវតសរទ៍ើ១៩និ្ង្ងែើមសតវតសរទ៍ើ២០ មែល  
ប្តូវបាន្ប្រងទសរប្កពតតិនិ្យមដ្ឋក់(សមាព ធ)រញ្ចូ លប្បាក់មូលធន្ពាណិជជកមម 
និ្ង្ឥទធិពលន្ងោបាយ រ ុមន្តងៅរកាឯករាជយររស់ខេួន្ខាង្គតិយុតត(តាមផ្េូវរារ់)។  
ឧទហរណ៍  រិន្ មពកស(អុើរ  ង់្) ងសៀម អាហវហាក ន្ើសាា ន្ ងយមម ន្ និ្ង្ ងអតយូពើ  
                    ជាប្រងទសមែលសាិតកនុង្សាា ន្ភាពពាក់កណ្តែ លអាណ្តនិ្គម  
                    និ្យម ន្ទរុង្សតវតសរទ៍ើ១៩និ្ង្ងែើមសតវតសរទ៍ើ២០។     
    (ជាពាកយមែលងប្រើងដ្ឋយ ងោក ង ន្ើន្ និ្ង្ង  ងសទុង្) 

១២- អាណ្តនិ្គមកមម 
អ. Colonization 
បារ. colonisation 

ការងធវើអាជើវកមមខាង្ផ្លប្រងោជន៍្ងដ្ឋយទញយកនូ្វរូរធាតុងែើម កមាេ ាំង្ 
ពលកមម ទើតាាំង្យុទធសាស្រសត កមន្េង្រស់ងៅ។ល។ ពើមែន្ែើមយួសប្មារ់ជាផ្ល 
ប្រងោជន៍្រាំងពាេះមាតុធាន្ើររស់ខេួន្តាមរយៈរែាអាំណ្តរ មែលយកពន្ធដ្ឋរ 
ជនួ្កាលពើនិ្គមជន្ ជនួ្កាលពើប្កុមហ៊ែុន្ន្ទន្ទ មែលងធវើអាជើវកមមងលើធន្ធាន្ 
មរ  ឬធន្ធាន្ងផ្សង្ងទៀត។ 

 

 
 
 
 
 
            
 
 

 
មផ្ន្ទើររា ញអាំពើអាណ្តនិ្គមកមមងៅអាសុើ ឆ្ន ាំ១៩១៤ 
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១៣- និ្រាណ្តនិ្គមកមម 
អ. Decolonisation 
បារ. Décolonisation 

ែាំងណើ រការមែលប្រងទសឬតាំរន់្ណ្តមយួជាទឹកែើអាណ្តនិ្គមទទលួបាន្ 
មកវញិនូ្វឯករាជយជាតិ។ 
និ្រាណ្តនិ្គមកមមបាន្ចារ់ងផ្តើមពើឆ្ន ាំ១៩៤៥។ ការរុេះទន់្ងខាយនន្រណ្តត  

មាតុធាន្ើងៅទវើរអឺរ  ុរបាន្អនុ្ងប្ោេះែល់រណ្តត រលន្ទជាតិនិ្យមកនុង្ការទមទរ 
ឯករាជយររស់ខេួន្។ ការប្រឆ្ាំង្ររស់សហរែាអាងម រកិ និ្ង្ររស់សហភាព 
សាធារណរែាសង្គមនិ្យមសូងវៀតរាំងពាេះអាណ្តនិ្គមកមមនិ្ង្ការរងង្កើតអង្គការ 
សហប្រជាជាតិ សុទធមតជាសមាសធាតុអនុ្ងប្ោេះែល់ការរ ាំងដ្ឋេះខេួន្នន្ប្រជាជន្ 
មែលប្តូវងគប្តួតប្តា។ មិន្ែល់១ភាគ៤នន្សតវតសរផ៍្ង្ រណ្តត មាតុធាន្ើងៅទវើរ 
អឺរ  ុរ បាន្បាត់រង់្អាណ្តនិ្គមសឹង្មតទាំង្អស់។ 
 
 
 
 
 
 
                         
                      
                        

មផ្ន្ទើឆ្ន ាំ១៩៤៥ មុន្និ្រនិ្គមកមម 
 

១៤- សហភាពឥណឌូ រិន្ 
អ. Indochinese Union 
បារ. Union indochinoise  
 

សហភាពមយួមែលមាន្រែារាំន្នួ្៥គឺ កមពុជា កូសាាំង្សុើន្ តុង្កឹង្ ឡាវ និ្ង្ 
អណ្តា ម ងៅងប្ជាយឥណឌូ រិន្ មែលប្គរ់ប្គង្ងដ្ឋយបារា ាំង្។ ង ម្ េះជាផ្េូវការ 
នន្សហភាពឥណឌូ រិន្ងន្េះប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅឆ្ន ាំ១៨៨៧ និ្ង្ប្តូវជាំន្សួ 
ងដ្ឋយង ម្ េះមយួលមើងៅថា«សហព័ន្ធឥណឌូ រិន្» ចារ់ពើឆ្ន ាំ១៩៤៦ រហូតែល់ 
មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤(កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កុង្ហសមឺណវសតើពើការរញ្ច រ់ ជងមាេ េះងៅ 
ឥណឌូ រិន្ Accords de Genève sur la cessation des hostilités en 
Indochine, juillet 1954)។ ង ម្ េះងប្ៅផ្េូវការគឺឥណឌូ រិន្បារា ាំង្(Indochine 
Française)។ សហភាពឥណឌូ រិន្ មាន្អាណ្តនិ្គមមយួង ម្ េះកូសាាំង្សុើន្ 
និ្ង្ អាណ្តពាបាលរាំន្ួន្រនួ្ គឺកមពុជា អាណ្តា ម(ងវៀតណ្តមកណ្តត ល) 
តុង្កឹង្ (ងវៀតណ្តមខាង្ងជើង្) និ្ង្ឡាវ។ 



-50- 

 

     
 

១៥- ឥណឌូ រិន្បារា ាំង្ 
អ. French Indochina 
បារ. Indochine française  
 

ទឹកែើអតើតរប្កភពអាណ្តនិ្គមបារា ាំង្ មែលមាន្ប្ទពយសមបតតិ និ្ង្ប្រជាជន្ 
ងប្រើន្ជាង្ងគ(កនុង្រាំងណ្តមទឹកែើមែលប្គរ់ប្គង្ងដ្ឋយបារា ាំង្)។ ជនួ្កាល ង ម្ េះ 
ងប្ៅផ្េូវការនន្ទឹកែើអតើតរប្កភពអាណ្តនិ្គមបារា ាំង្ ប្តូវបាន្ងគងៅប្តឹមមត 
«ឥណឌូ រិន្» ែូរជា «សស្ររគ មឥណឌូ រិន្» ងលើកទើ១(១៩៤៦-១៩៥៤) ជាងែើម។ 
ង ម្ េះផ្េូវការគឺ សហភាពឥណឌូ រិន្(១៨៨៧-១៩៤៦) និ្ង្សហព័ន្ធឥណឌូ រិន្ 
(១៩៤៦-១៩៥៤)។ រមន្ាមងលើរែាទាំង្ប្បាាំ(កូសាាំង្សុើន្ កមពុជា អណ្តា ម 
តុង្កឹង្ និ្ង្ឡាវ) ឥណឌូ រិន្បារា ាំង្ប្គរ់ប្គង្ទឹកែើមួយមផ្នកររស់រិន្ ងៅកនុង្ 
ងខតតកាវ ង្ទុង្សពវនលៃ គឺកាវ ង្រូវវ ន់្(នកសមុប្ទកាវ ង្រូវ) មែលបារា ាំង្បាន្ជលួ
ពើរិន្ ពើឆ្ន ាំ១៨៩៨ ែល់១៩៤៥។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

១៦- សហភាពបារា ាំង្ 
អ. French Union 
បារ. Union française 

   អង្គការន្ងោបាយនន្ប្រងទសបារា ាំង្និ្ង្រប្កភពអាណ្តនិ្គមររស់ខេួន្មែល 
ប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងដ្ឋយរែាធមមនុ្ញ្ញសាធារណរែាទើ៤ និ្ង្ងៅកនុង្ងន្ទេះមាន្ 
មាតុធាន្ើ ទឹកែើឯន្ទយសមុប្ទ(អតើតអាណ្តនិ្គម ចារ់ពើឆ្ន ាំ១៩៤៦) និ្ង្
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 សមាគតរែា(អតើតអាណ្តពាបាល ចារ់ពើឆ្ន ាំ១៩៤៩)។ សាធារណរែាទើ៤ជា 
រររសាធារណរែាបារា ាំង្ ពើឆ្ន ាំ១៩៤៦ែល់១៩៥៨ រន្ទា រ់ពើងពលរ ាំងដ្ឋេះប្រងទស 
បារា ាំង្ពើការកាន់្ការ់ររស់អាលេឺម ង់្សម័យណ្តសុើពើឆ្ន ាំ១៩៤១ែល់១៩៤៥។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូរសញ្ញញ សហភាពបារា ាំង្ឆ្ន ាំ១៩៤៦ និ្ង្ប្បាក់១រាសសហព័ន្ធឥណឌូ រិន្ 
 

១៧- ឥណឌូ រិន្  
អ. Indochina 
បារ. Indochine 

   ឧរទវើរមយួនន្ទវើរអាសុើ សាិតងៅខាង្តបូង្ប្រងទសរិន្ និ្ង្ខាង្ងកើតប្រងទស 
ឥណ្តឌ  មែលងៅកនុង្ងន្ទេះមាន្ប្រងទសកមពុជា ងវៀតណ្តម ឡាវ នល ភូមា និ្ង្ងប្ជាយ 
មលកាក ។ 
ពាកយឥណឌូ រិន្ ប្តូវងគសមាគ ល់ជាងរឿយៗថាជាទឹកែើអតើតរប្កភពអាណ្តនិ្គម 

បារា ាំង្ មែលមាន្រែារាំន្នួ្៥(កូសាាំង្សុើន្ កមពុជា អណ្តា ម តុង្កឹង្ និ្ង្ឡាវ)។ 
ជនួ្កាល ងគងប្រើពាកយ«ឥណឌូ រិន្អង់្ងគេស» (Indochine britannique)  
ងែើមបើសមាគ ល់ប្រងទសភូមាសម័យអាណ្តនិ្គម។ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
១៨- រែិវតតន៍្មខសើហា 
អ. August Revolution 
បារ. Révolution d’Août 

   រណ្តត ប្ពឹតតិការណ៍មែលបាន្ងកើតង ើង្ងៅភាគខាង្ងជើង្ងវៀតណ្តម រន្ទា រ់ពើ 
ពលប្រហារររស់ជរ ុន្ងៅឥណឌូ រិន្ ន្ទនលៃទើ៩ មខមើន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៤៥ រហូតែល់ 
ការប្រកាសឯករាជយងៅនលៃទើ២ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៤៥ ងៅទើប្កុង្ហាណូយ និ្ង្ 



-52- 

 

ការប្រកាសរងង្កើតសាធារណរែាប្រជាធិរងតយយងវៀតណ្តម។   
    ប្ពឹតតិការណ៍ទាំង្ងន្េះបាន្ប្រប្ពឹតតងៅជាពិងសស ងៅភាគខាង្ងជើង្ងវៀតណ្តម 
ពើតាំរន់្ប្ពាំមែន្រិន្ងវៀតណ្តម(កាវបាង្និ្ង្ឡាង្សឺន្)ងៅែល់ប្កុង្ហាណូយ និ្ង្ 
ហាយហវុង្។ រែិវតតន៍្ងន្េះបាន្ន្ទាំឱ្យងវៀតមិញង ើង្កាន់្អាំណ្តរ និ្ង្ជារាំណុរ 
ងផ្តើមមយួនន្សស្ររគ មឥណឌូ រិន្ងលើកទើ១។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

១៩- សាធារណរែាប្រជា- 
       ធិរងតយយងវៀតណ្តម 
អ. Democratic Republic  
     of Vietnam 
បារ. République  
      Démocratique  
      du Vietnam 
 

    រែាមួយងៅឧរទវើរឥណឌូ រិន្ មែលងគងៅជាទូងៅថា«ងវៀតណ្តមខាង្ងជើង្» និ្ង្ 
មាន្អតាិភាពពើឆ្ន ាំ១៩៤៥ែល់ឆ្ន ាំ១៩៧៦ ជាឆ្ន ាំមែលប្តូវបាន្រតូរង ម្ េះមកជា
សាធារណរែាសង្គមនិ្យមងវៀតណ្តម រន្ទា រ់ពើងវៀតណ្តមខាង្ងជើង្រាាំង្ឈនេះ 
ងវៀតណ្តមខាង្តបូង្ងៅឆ្ន ាំ១៩៧៥។ ងោក ហូ ជើមិញ មែលជាងមែឹកន្ទាំរែិ-
វតតន៍្ងវៀតណ្តមបាន្ប្រកាសឯករាជយ ងៅនលៃទើ២ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៤៥ ងៅទើប្កុង្ 
ហាណូយ និ្ង្បាន្ប្រកាសរងង្កើតសាធារណរែាប្រជាធិរងតយយងវៀតណ្តម។  
ប្រងទសបារា ាំង្មែលបាន្រងង្កើត«រែាងវៀតណ្តម» (កូសាាំង្សុើន្ អណ្តា ម និ្ង្  
តុង្កឹង្)ងៅឆ្ន ាំ១៩៤៩ងន្ទេះ មិន្បាន្ទទលួសាគ ល់ឯករាជយងន្េះងទ។ សស្ររគ ម  
ឥណឌូ រិន្ងលើកទើ១(បារា ាំង្រាាំង្នឹ្ង្ងវៀតមិញ) មែលបាន្ផ្ាុេះង ើង្ងៅឆ្ន ាំ១៩៤៦ 
ងន្ទេះ ប្តូវបាន្រញ្ច រ់ងដ្ឋយកិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កុង្ហសមឺណវឆ្ន ាំ១៩៥៤ មែល  
សាធារណរែាប្រជាធិរងតយយងវៀតណ្តមជាភាគើមយួងៅកនុង្ងន្ទេះ។ 
 

២០- រែាងវៀតណ្តម 
អ. State of Vietnam 
បារ. L’Etat du Vietnam 

រែាមយួងៅឧរទវើរឥណឌូ រិន្ មែលរងង្កើតងដ្ឋយបារា ាំង្ងៅឆ្ន ាំ១៩៤៩ងដ្ឋយ 
មាន្ការរញ្ចូ លោន រវង្កូសាាំង្សុើន្(ប្កុង្នប្ពន្គរ) អណ្តា ម(ប្កុង្ងវ  )និ្ង្តុង្កឹង្ 
(ប្កុង្ហាណូយ) និ្ង្ជាសមាគតរែានន្សហភាពបារា ាំង្(១៩៤៩- ១៩៥៤)។  
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 រ ុមន្ត កនុង្ររកិារណ៍នន្សស្ររគ មប្តជាក់ ងោក ហូ ជើមិញ បាន្ប្រកាស 
ឯករាជយភាគខាង្ងជើង្ងវៀតណ្តម ងៅនលៃទើ២ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៤៥ ងៅទើប្កុង្ 
ហាណូយ និ្ង្បាន្ប្រកាសរងង្កើតសាធារណរែាប្រជាធិរងតយយងវៀតណ្តម។  
ងៅកនុង្សន្និសើទប្កុង្ហសមឺណវឆ្ន ាំ១៩៥៤ ងវៀតណ្តមមាន្ពើរភាគើងៅរូល-

រមួគឺ រែាងវៀតណ្តម(ោាំប្ទងដ្ឋយបារា ាំង្) និ្ង្សាធារណរែាប្រជាធិរងតយយ 
ងវៀតណ្តម(ោាំប្ទងដ្ឋយរិន្និ្ង្សហភាពសាធារណរែាសង្គមនិ្យមសូងវៀត)។ 

 

២១- សស្ររគ មកូងរ   
អ. Korean War 
បារ. Guerre de Corée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   សស្ររគ មពើនលៃទើ២៥ មខមិលុន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៥០ែល់នលៃទើ២៧ មខកកកដ្ឋឆ្ន ាំ១៩៥៣ 
រវង្សាធារណរែាកូងរ  (កូងរ  ខាង្តបូង្) និ្ង្សាធារណរែាប្រជាមានិ្តប្រជាធិរ-
ងតយយកូងរ  (កូងរ  ខាង្ងជើង្)។ ងៅកនុង្សស្ររគ មងន្េះ កូងរ  ខាង្តបូង្មាន្ការោាំប្ទពើ 
អ.ស.រ.មែលមាន្ស.រ.អា.ជាកមាេ ាំង្ធាំជាង្ងគ និ្ង្ងៅងពលមែលសាធារណរែា 
ប្រជាមានិ្តរិន្មិន្ទន់្រូលជាសមាជិកងៅង ើយ។ កូងរ  ខាង្ងជើង្មាន្ការោាំប្ទ 
ពើសាធារណរែាប្រជាមានិ្តរិន្និ្ង្សហភាពសាធារណរែាសង្គមនិ្យមសូងវៀត។ 
ប្រងទសជរ ុន្បាន្ប្គរ់ប្គង្ឧរទវើរកូងរ  ពើឆ្ន ាំ១៩១០រហូតែល់សស្ររគ មងោក
ងលើកទើ២។ រន្ទា រ់ពើររាជ័យនន្សស្ររគ មប្រងទសជរ ុន្ងៅមខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៤៥ 
ងន្ទេះ សហរែាអាងម រកិនិ្ង្សហភាពសាធារណរែាសង្គមនិ្យមសូងវៀតបាន្មរក 
ោន កាន់្ការ់ឧរទវើរកូងរ  ងៅសង្ខាង្មខសប្សរទើ៣៨នន្អឌ្ឍងោលខាង្ងជើង្ងដ្ឋយ 
កង្កមាេ ាំង្អាងម រកិកាន់្ការ់ខាង្តបូង្និ្ង្កង្កមាេ ាំង្សូងវៀតកាន់្ការ់ខាង្ងជើង្។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

២២- សន្នសិើទប្កងុ្ហសមឺណវ  
        ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Geneva Conference  

សន្និសើទមែលបាន្ប្រប្ពឹតតងៅរងន្ទេ េះពើនលៃទើ២៦ មខងមសាែល់នលៃទើ២១ មខ 
កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ងៅប្កុង្ហសមឺណវ ប្រងទសសវុ ើស ងែើមបើងដ្ឋេះប្សាយរញ្ញា  
សស្ររគ មកូងរ   និ្ង្សាា រន្ទសន្តិភាពងៅឥណឌូ រិន្ង ើង្វញិ(ងែើមបើរញ្ច រ់សស្ររគ ម 
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     of 1954 
បារ. Conférence de  
      Genève de 1954 
 

ឥណឌូ រិន្ងលើកទើ១)។  អនកតាំណ្តង្នន្៥ប្រងទស មែលបាន្រូលរមួពើងែើមែល់ 
ររ់ងន្ទេះមកពើសហរែាអាងម រកិ  សហភាពសាធារណរែាសង្គមនិ្យមសូងវៀត 
រប្កភពអង់្ងគេស សាធារណរែាប្រជាមានិ្តរិន្ និ្ង្បារា ាំង្។  
      រាំមណកអនកតាំណ្តង្នន្ប្រងទសែនទងទៀតបាន្មករូលរមួមតកនុង្កិរចពិភាកា 
ងលើរញ្ញា មែលពាក់ព័ន្ធរ ុងណ្តា េះ។ សប្មារ់រញ្ញា កូងរ   មាន្អនកតាំណ្តង្កូងរ  ខាង្ 
តបូង្និ្ង្កូងរ  ខាង្ងជើង្បាន្រូលរមួ។ សប្មារ់រញ្ញា ឥណឌូ រិន្ មាន្អនកតាំណ្តង្ 
ប្រងទសកមពុជា សាធារណរែាប្រជាធិរងតយយងវៀតណ្តម រែាងវៀតណ្តម និ្ង្ឡាវ 
បាន្រូលរមួ។ ការពិភាកាងលើជងមាេ េះឥណឌូ រិន្បាន្ចារ់ងផ្តើមងៅនលៃទើ៨ មខឧសភា 
គឺមយួនលៃរន្ទា រ់ពើបារា ាំង្រាាំង្ចាញ់ងវៀតមិញងៅងែៀន្ងរៀន្ភូ។ សន្និសើទងន្េះ 
បាន្រញ្ច រ់ងៅងដ្ឋយោម ន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្(ររាជ័យ)សែើពើរញ្ញា កូងរ   មតបាន្្ន្ 
ែល់កិរចប្ពមងប្ពៀង្សែើពើឥណឌូ រិន្មែលងៅថាកិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កុង្ហសមឺណវ។ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

២៣- សន្នសិើទប្កងុ្ហសមឺណវ  
       សតើពើកូងរ   
អ. Geneva Conference  
    on Korea 
បារ. Conférence de  
      Genève sur la Corée 
 

    សន្និសើទមែលបាន្ប្រប្ពឹតតងៅរងន្ទេ េះពើនលៃទើ២៦ មខងមសាែល់នលៃទើ២១ មខ 
កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ងៅទើប្កុង្ហសមឺណវ ប្រងទសសវុ ើស ងែើមបើងដ្ឋេះប្សាយរញ្ញា  
សស្ររគ មកូងរ  ។ សន្និសើទងន្េះបាន្រញ្ច រ់ងៅងដ្ឋយោម ន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្អវើង ើយ។ 
កនុង្រាំងណ្តមរុពវងហតុនន្ររាជ័យងន្ទេះមាន្៖ អនកតាំណ្តង្កូងរ  ខាង្តបូង្បាន្ងសនើ 
ថា រដ្ឋា ភិបាលកូងរ  ខាង្តបូង្ ជារដ្ឋា ភិបាលងពញរារ់មតមយួគត់ងៅកូងរ  ថា ការ 
ងបាេះងឆ្ន តងប្កាមការប្តួតពិនិ្តយពើអ.ស.រ.នឹ្ង្ប្តូវងធវើងៅកូងរ  ខាង្ងជើង្ថាកង្ទ័ព 
រិន្ប្តូវែកងរញនិ្ង្ថាកង្កមាេ ាំង្អ.ស.រ. (ជាភាគើប្រយុទធកនុង្សស្ររគ មងន្ទេះ) 
នឹ្ង្ប្តូវសាិតងៅជាកមាេ ាំង្ន្គរបាល។ អនកតាំណ្តង្កូងរ  ខាង្ងជើង្បាន្ងសនើថា ការ 
ងបាេះងឆ្ន តនឹ្ង្ប្តូវងធវើទូទាំង្ប្រងទសកូងរ   កង្កមាេ ាំង្ររងទសទាំង្អស់ប្តូវែកងរញ 
ងៅងពលឆ្រ់ៗ ថាការងបាេះងឆ្ន តប្តូវងរៀររាំងដ្ឋយគណៈកមមការកូងរ  ទាំង្ប្សុង្ 
មែលមាន្រាំន្នួ្ងសមើោន ពើកូងរ  ខាង្ងជើង្និ្ង្ខាង្តបូង្ ងែើមបើរងង្កើន្ទាំន្ទក់ទាំន្ង្ខាង្ 
ងសែាកិរច និ្ង្វរបធម៌ រវង្កូងរ  ទាំង្ពើរ។ ងន្េះជារុពវងហតុមយួរាំន្នួ្ មែលន្ទាំឱ្យ 
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សន្និសើទខាង្ងលើររាជ័យ។ 
២៤- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កងុ្ 
        ហសមឺណវសតើពើឥណឌូ រិន្ 
អ. Geneva Accords on  
     Indochina 
បារ. Accords de Genève  
      sur l’Indochine 

   កិរចប្ពមងប្ពៀង្រាំន្ួន្៣សតើពើការរញ្ច រ់ប្រទូសរា យភាពងៅកមពុជា ងៅឡាវ និ្ង្ 
ងៅងវៀតណ្តម មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅនលៃទើ២០ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
ងៅប្កុង្ហសមឺណវ ប្រងទសសវុ ើស ងែើមបើសាា រន្ទសន្តិភាពងៅឥណឌូ រិន្ង ើង្វញិ 
និ្ង្ងែើមបើរញ្ច រ់សស្ររគ មឥណឌូ រិន្ងលើកទើ១(ឆ្ន ាំ១៩៤៦-១៩៥៤)។ 
  

២៥- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កងុ្ 
       ហសមឺណវសតើពើការ 
       រញ្ច រ់ប្រទូសរា យ 
        ភាពងៅកមពុជា 
អ. Geneva Accord on  
    the Cessation of  
     Hostilities in 
     Cambodia, 
បារ. Accord de Genève  
   sur la cessation des  
   hostilités au Cambodge  

កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កុង្ហសមឺណវ (មាន្៥ជាំពូកនិ្ង្៣៣មាប្តា) មែលមាន្ 
ភាគើកមពុជានិ្ង្ភាគើពាក់ព័ន្ធែនទងទៀតរូលរមួរុេះហតាងលខាងៅនលៃទើ២០ មខ 
កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ និ្ង្រូលជាធរមាន្ងៅនលៃទើ២៣ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤។ 
កិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះ មាន្មរង្ជាអាទិ៍អាំពើ៖  

- ងោលការណ៍និ្ង្លកខខណឌ អនុ្វតតការឈរ់បាញ់ោន  
- ន្ើតិវធិើនន្ការែកកង្កមាេ ាំង្ប្រដ្ឋរ់អាវុធររងទសងរញពើទឹកែើកមពុជា  
- កង្កមាេ ាំង្ប្រដ្ឋរ់អាវុធមខមរមែលមាន្ងែើមកាំងណើ តងៅកមពុជា និ្ង្រប្មាមមិន្ឱ្យ  
 រញ្ចូ លកង្ទ័ពលមើ រុគគលិកងោធា សពាវ វុធនិ្ង្ប្ោរ់រ ាំងសវ និ្ង្មូលដ្ឋា ន្ងោធា 
- គណៈកមមការរប្មុេះប្តួតពិនិ្តយអន្តរជាតិ 
- ការអនុ្វតតកិរចប្ពមងប្ពៀង្។ 

២៦- រទឈរ់បាញ់ោន ងៅ  
        កមពុជាតាមកិរចប្ពម  
        ងប្ពៀង្ប្កងុ្ហសមឺណវ 
អ. Cease-fire in Cambodia  
    by virtue of Geneva   
    Accord  
បារ. Cessez-le-feu au  
     Cambodge en vertu  
     de l’Accord de Genève 

រទរញ្ញតតិមែលមាន្មរង្ងៅកនុង្ជាំពូក១នន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កុង្ហសមឺណវសតើពើ
ការរញ្ច រ់ប្រទូសរា យភាពងៅកមពុជា មែលកនុង្ងន្ទេះ ភាគើកនុង្ជងមាេ េះងៅកមពុជា 
ប្ពមងប្ពៀង្ោន ថា ការឈរ់បាញ់ោន ទូទាំង្កមពុជាទាំង្ប្សុង្ និ្ង្ែាំណ្តលោន នឹ្ង្ប្តូវ 
អនុ្វតតងៅងមា ង្៨ប្ពឹក(ងមា ង្កនុង្ប្សុក) ងៅនលៃទើ៧ មខសើហា ឆ្ន ាំ១៩៥៤។  
មាន្ការឯកភាពោន ថា ងមា ង្កនុង្ប្សុក យកតាមងមា ង្ងៅងរ កាាំង្ មែលមាន្ 

មរង្ងៅកនុង្ជាំពូក១សតើពើងោលការណ៍និ្ង្លកខខណឌ អនុ្វតតការឈរ់បាញ់ោន ។ 

២៧ - ការែកកង្កមាេ ាំង្  
         ប្រដ្ឋរ់អាវធុររងទស 
         ងរញពើទឹកែើកមពុជា  
         តាមកិរចប្ពមងប្ពៀង្  
         ប្កងុ្ហសមឺណវ 
អ. Withdrawal of Foreign  

  រទរញ្ញតតិមែលមាន្មរង្កនុង្មាប្តា៤ ជាំពូក២នន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កុង្ហសមឺណវ 
សតើពើការរញ្ច រ់ប្រទូសរា យភាពងៅកមពុជា មែលមរង្ជាអាទិ៍ថា ការែកងរញពើ 
ទឹកែើកមពុជានឹ្ង្ប្តូវអនុ្វតតរាំងពាេះ៖                                                                                   
១- កង្កមាេ ាំង្ប្រដ្ឋរ់អាវុធនិ្ង្រុគគលិកងោធាប្រយុទធនន្សហភាពបារា ាំង្។                 
២- អង្គភាពប្រយុទធប្គរ់ប្រងភទមែលបាន្រូលមកកនុង្ទឹកែើកមពុជាពើរណ្តត   
     ប្រងទសែនទឬពើរណ្តត តាំរន់្នន្ឧរទវើរ។                                                                         
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    Armed Forces from the  
     territory of Cambodia  
     by virtue of Geneva  
      Accord 
បារ. Retrait des forces  
      armées étrangères du   
     territoire du Cambodge  
     en vertu de l’Accord de  
      Genève 

៣- យុទធជន្ររងទសទាំង្អស់(ឬជន្ជាតិមខមរ មែលមិន្ងកើតងៅកមពុជា)  
     ងៅកនុង្អង្គភាពងោធាណ្តក៏ងដ្ឋយឬមាន្មុខររប្គរ់ប្គង្ងៅកនុង្រាល់  
     អង្គការន្ងោបាយឬងោធា រែាបាល ងសែាកិរច ហរិញ្ញវតាុ ឬសង្គមកិរច  
     មែលបាន្ងធវើការងដ្ឋយមាន្ទាំន្ទក់ទាំន្ង្ជាមយួនឹ្ង្អង្គភាពងោធា  
     ងវៀតណ្តម។ 
 

២៨- កង្កមាេ ាំង្ប្រដ្ឋរ់អាវធុ 
        មខមរតាមកិរចប្ពមងប្ពៀង្  
        ប្កងុ្ហសមឺណវ 
អ. Khmer Armed Forces  
    by virtue of Geneva  
    Accord 
បារ. Forces Armées  
       Khmères en vertu  
       de l’Accord de  
        Genève 

  រទរញ្ញតតិមែលមាន្មរង្កនុង្មាប្តា៥ ជាំពូក៣នន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កុង្ហសមឺណវ 
សតើពើការរញ្ច រ់ប្រទូសរា យភាពងៅកមពុជា មែលមរង្ថា ភាគើទាំង្ពើរសន្ាថា 
កនុង្រយៈងពល៣០នលៃ រន្ទា រ់ពើរទរញ្ញជ នន្រទឈរ់បាញ់ោន ប្តូវបាន្ប្រកាស 
ងន្ទេះ កង្កមាេ ាំង្តស៊ែូមខមរ(មខមរឥសសរៈ)ប្តូវរ ាំសាយងៅនឹ្ង្កមន្េង្ ងហើយកនុង្ងពល 
ែាំណ្តលោន ងន្ទេះ ទហាន្នន្កង្ងោធពលងខមរភូមិន្ានឹ្ង្មិន្ងធវើសកមមភាព 
ប្រទូសរា យនឹ្ង្កង្កមាេ ាំង្តស៊ែូមខមរង ើយ។  
តាមងសរកតើប្រកាសររស់គណៈប្រតិភូកមពុជា ងៅឯសន្និសើទប្កុង្ហសមឺណវ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាមែលមាន្រាំណង្ធាន្ទនូ្វសុខែុមភាពកនុង្រាំងណ្តមប្រជា-
ជន្នន្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កងន្ទេះ ងរតជាា ថានឹ្ង្ចាត់រាល់វធិាន្ការចាាំបារ់ងែើមបើងធវើ 
សមាហរណកមមប្រជាពលរែាទាំង្អស់ ងៅកនុង្សហគមន៍្ជាតិងដ្ឋយោម ន្ការ 
ងរ ើសងអើង្ ធាន្ទផ្តល់នូ្វសិទធិនិ្ង្ងសរ ើភាពែូរមាន្មរង្ងៅកនុង្រែាធមមនុ្ញ្ញ និ្ង្
អេះអាង្ថា ប្រជាពលរែាទាំង្អស់អាររូលរមួងដ្ឋយងសរ ើ ជាអនកងបាេះងឆ្ន តឬជា
ងរកខជន្កនុង្ការងបាេះងឆ្ន តសកលងដ្ឋយសមាៃ ត់(មាប្តា៦)។ 
 

២៩- អពាប្កឹតភាពកមពុជា 
       តាមកិរចប្ពមងប្ពៀង្ 
       ប្កងុ្ហសមឺណវ 
អ. Cambodian neutrality  
     by virtue of Geneva  
     Accord 
បារ. Neutralité du  
      Cambodge en vertu   
     de l’Accord de Genève 
 

អពាប្កឹតភាពមែលជារទរញ្ញតតិមាន្មរង្កនុង្មាប្តា៧ ជាំពូក៣នន្កិរចប្ពម 
ងប្ពៀង្ប្កុង្ហសមឺណវសតើពើការរញ្ច រ់ប្រទូសរា យភាពងៅកមពុជា មែលមាន្ខេឹមសារ 
ថា ងដ្ឋយអនុ្ងោមតាមងសរកតើប្រកាសររស់គណៈប្រតិភូកមពុជា ងៅងមា ង្ 
២៤:០០ ន្ទនលៃទើ២០ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ងៅឯសន្និសើទប្កុង្ហសមឺណវនន្ 
ថាន ក់រែាមស្រន្តើការររងទសងន្ទេះ‹រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជានឹ្ង្មិន្រូលរមួកនុ ង្កិរចប្ពម 
ងប្ពៀង្ណ្តមយួជាមយួប្រងទសែនទង ើយ ប្រសិន្ងរើ កិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះតប្មូវ 
ឱ្យកមពុជារូលងៅកនុ ង្សមព័ន្ធភាពងោធាមយួ មែលមិន្ប្សរនឹ្ង្ងោលការណ៍នន្ 
ធមមនុ្ញ្ញសហប្រជាជាតិឬងោលការណ៍នន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្សតើពើការរញ្ច រ់ប្រទូស 
រ  ៉៉ យភាព ឬែរារណ្តសន្តិសុខររស់ខេួ ន្មិន្ប្តូវបាន្គាំរាមកាំមហង្ងន្ទេះ 
ឬក៏តប្មូវ ឱ្យរងង្កើតមូលដ្ឋា ន្ងៅងលើទឹកែើកមពុជាសប្មារ់កង្កមាេ ាំង្ងោធា
មហាអាំណ្តរររងទស។ល។›› 
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- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះ មាន្មរង្កនុង្ជាំពូក៣សតើពើរប្មាមមិន្ឱ្យរញ្ចូ លកង្ទ័ព 
លមើ រុគគលិកងោធា សពាវ វុធនិ្ង្ប្ោរ់រ ាំងសវ និ្ង្មូលដ្ឋា ន្ងោធា។ 

- ងដ្ឋយមផ្ែកងលើកិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះ អពាប្កឹតភាពកមពុជាប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ 
ងដ្ឋយរារ់ធមមនុ្ញ្ញនលៃទើ១២ មខមករា ឆ្ន ាំ១៩៥៧។ 

៣០- គណៈកមមការប្តតួ 
        ពិនិ្តយអន្តរជាតិងៅ    
        កមពុជា តាមកិរចប្ពម  
        ងប្ពៀង្ប្កងុ្ហសមឺណវ 
អ. International Control  
    Commission in  
    Cambodia by virtue of  
    Geneva Accord 
បារ. Commission  
     Internationale de  
    Contrôle au Cambodge  
     en vertu de l’Accord de  
     Genève 
 

  គណៈកមមការអន្តរជាតិមែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្តាមរទរញ្ញតតិមាន្មរង្កនុង្ 
មាប្តា១១ មាប្តា១២ និ្ង្មាប្តា១៣ កនុង្ជាំពូក៤នន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កុង្ 
ហសមឺណវសតើពើការរញ្ច រ់ប្រទូសរា យភាពងៅកមពុជា ងែើមបើទទលួរន្ាុកកនុង្ការ 
ឃ្េ ាំងមើលនិ្ង្ប្តួតពិនិ្តយការអនុ្វតតរទរញ្ញតតិនន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្សតើពើការរញ្ច រ់ 
ប្រទូសរា យភាពងៅកនុង្ប្រងទសកមពុជា។  

សមាសភាពនន្គណៈកមមការងន្េះ មាន្អនកតាំណ្តង្នន្រែាែូរតងៅ៖  
កាណ្តដ្ឋ ឥណ្តឌ  និ្ង្រ ូ ូញ។ គណៈកមមការងន្េះនឹ្ង្ែឹកន្ទាំងដ្ឋយអនកតាំណ្តង្ 
ប្រងទសឥណ្តឌ និ្ង្មាន្ទើសាន ក់ការកណ្តត លងៅភនាំងពញ(មាប្តា១១)។  

គណៈកមមការអន្ែរជាតិងន្េះនឹ្ង្រងង្កើតប្កុមអធិការកិរចអរល័ត និ្ង្រល័ត 
មែលមាន្សមាសភាពរាំន្ួន្ងសមើោន នន្មស្រន្តើមែលចាត់តាាំង្ងដ្ឋយរែាន្ើមយួៗែូរ 
មាន្មរង្ខាង្ងលើ។ ប្កុមអរល័តនឹ្ង្មាន្ទើសាន ក់ការងៅរាំណុរែូរតងៅ៖ 
ភនាំងពញ កាំពង់្ចាម ប្កងរេះ សាវ យងរៀង្ កាំពត។ រាំណុរនន្ទើតាាំង្ទាំង្ងន្េះអារ 
ផ្ទេ ស់រតូរងៅនលៃងប្កាយងដ្ឋយកិរចប្ពមងប្ពៀង្រវង្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និ្ង្គណៈ-
កមមការអន្តរជាតិ(មាប្តា១២)។ 

មុខររនន្គណៈកមមការងន្េះ ងផ្ទត តជាពិងសសងលើ៖ ការប្តួតពិនិ្តយងលើការែក  
កង្កមាេ ាំង្ររងទសប្សរតាមរទរញ្ញតតិនន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្សតើពើការរញ្ច រ់ប្រទូស-
រា យភាពនិ្ង្ងមើលឱ្យរាស់ថាប្ពាំមែន្ប្តូវបាន្ងគងោរព ប្ពមទាំង្ប្តួតពិនិ្តយការ 
ងដ្ឋេះមលង្ងឈេើយសឹកនិ្ង្ជន្សុើវលិមែលជារ់ពន្ធន្ទោរ។ល។ 

៣១- ការអនុ្វតតកិរចប្ពម  
        ងប្ពៀង្ប្កងុ្ហសមឺណវ    
         ងៅកមពុជា 
អ. Implementation of Geneva  
     Accord in Cambodia 
បារ. Exécution de l’Accord  
       de Genève au  
       Cambodge 

  ការអនុ្វតតមែលមាន្មរង្ជារទរញ្ញតតិកនុង្មាប្តា៣១ ជាំពូក៥នន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្ 
ប្កុង្ហសមឺណវសតើពើការរញ្ច រ់ប្រទូសរា យភាពងៅកមពុជា មែលតប្មូវឱ្យរណ្តត  
ហតាងលខើនន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះនិ្ង្អនករន្តកនុង្មុខររររស់ខេួន្ ទទលួខុសប្តូវ  
រាំងពាេះការងោរពនិ្ង្ការដ្ឋក់ជាធរមាន្នូ្វខទាំង្ឡាយនិ្ង្រទរញ្ញតតិនន្កិរចប្ពម 
ងប្ពៀង្ងន្េះ ងហើយងមរញ្ញជ ការកង្ទ័ពនន្ភាគើទាំង្ពើរនឹ្ង្ងធវើការសប្មរសប្មួល 
ជាចាាំបារ់ងែើមបើធាន្ទការអនុ្វតតងពញងលញនូ្វរទរញ្ញតតិនន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះ 
ងដ្ឋយរុគគលិកងោធាទាំង្អស់មែលងៅងប្កាមរញ្ញជ ររស់ពកួងគ។ 

៣២- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កងុ្  
       ហសមឺណវសតើពើការ    
        រញ្ច រ់ប្រទូសរា យភាព  

  កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កុង្ហសមឺណវ(មាន្៧ជាំពូកនិ្ង្៤១មាប្តា)មែលមាន្ភាគើឡាវ
និ្ង្ភាគើពាក់ព័ន្ធែនទងទៀតរូលរមួរុេះហតាងលខាងៅនលៃទើ២០មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
និ្ង្រូលជាធរមាន្ងៅនលៃទើ២២ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ (ងមា ង្២៤ ងមា ង្ងៅ 
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       ងៅឡាវ 
អ. Geneva Accord on   
     the Cessation of  
     Hostilities in Laos, 
បារ. Accord de Genève  
      sur la cessation des  
      hostilités au Laos 

ប្កុង្ហសមឺណវ)។ 
កិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះ មាន្មរង្ជាអាទិ៍ថា ទប្មាាំែល់ងពលមាន្ែាំងណ្តេះប្សាយ 

ន្ងោបាយ រណ្តត អង្គភាពប្រយុទធនន្«បា ងលតឡាវ»(Pathet Lao)មែលបាន្ 
សាន ក់ងៅតាមរណ្តត តាំរន់្ប្រមូលផ្តុ ាំរងណ្តត េះអាសន្នងន្ទេះ នឹ្ង្ប្តូវងៅងៅកនុង្ងខតត 
ផុ្ង្សាលើ និ្ង្សាមងន្ឿ ងលើកមលង្មតរុគគលិកងោធាណ្តមែលរង់្រ ាំសាយងៅ
នឹ្ង្កមន្េង្(មាប្តា១៤)។  
រញ្ញា ប្រងទសឡាវប្តូវបាន្យកងៅងដ្ឋេះប្សាយមែង្ងទៀតងៅឯសន្និសើទប្កុង្

ហសមឺណវពើមខឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៦១ែល់មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៦២ មែលមាន្សងមែរ 
ប្ពេះប្រមុខរែា ន្ងរាតតម សើហនុ្ ជាប្រធាន្សន្និសើទ។ 

«បា ងលតឡាវ» ជាអង្គការ និ្ង្រលន្ទន្ងោបាយកុមមុយន្ើសតងៅប្រងទស 
ឡាវមែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅពាក់កណ្តត លសតវតសរទ៍ើ២០ ងហើយបាន្ង ើង្ 
កាន់្អាំណ្តរងៅឆ្ន ាំ១៩៧៥ រន្ទា រ់ពើសស្ររគ មសុើវលិងៅប្រងទសឡាវ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣៣- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កងុ្ 
        ហសមឺណវសតើពើការ 
        រញ្ច រ់ប្រទូសរា យ  
        ភាពងៅងវៀតណ្តម 
អ. Geneva Accord on the  
     Cessation of Hostilities  
      in Vietnam, 
បារ. Accord de Genève  
      sur la cessation des  
      hostilités au Vietnam 
 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្ប្កុង្ហសមឺណវ(មាន្៦ជាំពូកនិ្ង្៤៧មាប្តា) មែលមាន្ភាគើ
ងវៀតណ្តម និ្ង្ភាគើពាក់ព័ន្ធែនទងទៀតរូលរមួរុេះហតាងលខាងៅនលៃទើ២០ មខ
កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ និ្ង្រូលជាធរមាន្ងៅនលៃទើ២២ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
(ងមា ង្២៤ ងមា ង្ងៅប្កុង្ហសមឺណវ)។ 
កិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះ មាន្មរង្ជាអាទិ៍ថា មខសប្ពាំមែន្ងោធារងណ្តត េះអាសន្ន 

មយួនឹ្ង្កាំណត់ឱ្យកង្កមាេ ាំង្នន្ភាគើទាំង្ពើរប្តូវប្រមូលផ្តុ ាំងៅសង្ខាង្នន្មខសងន្េះ 
រន្ទា រ់ពើការែកលយររស់ខេួន្ ងដ្ឋយកង្កមាេ ាំង្នន្ងោធាប្រជាជន្ងវៀតណ្តម 
ងៅខាង្ងជើង្មខសប្ពាំមែន្ ឯកង្កមាេ ាំង្នន្សហភាពបារា ាំង្ងៅខាង្តបូង្(មាប្តា១)។ 
តាមរយៈកិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះ ប្រងទសងវៀតណ្តមប្តូវបាន្មរង្មរកជាពើរតាម 

មខសប្សរទើ១៧(ងវៀតណ្តមខាង្ងជើង្កុមមុយន្ើសែ ឯងវៀតណ្តមខាង្តបូង្ងសរ ើ)។ 
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៣៤- អវសាន្កិរចនន្សន្ន-ិ 
       សើទប្កងុ្ហសមឺណវ 
       សតើពើឥណឌូ រិន្ 
អ. Final Act of the Geneva      
     Conference on  
     Indochina 
បារ. Acte final de la  
      Conférence de Genève  
       sur lˈIndochine 
 

ឯកសាររុង្ងប្កាយនន្សន្និសើទប្កុង្ហសមឺណវ មែលបាន្ប្រប្ពឹតតងៅពើនលៃទើ 
២៦ងមសាែល់នលៃទើ២១ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ងៅទើប្កុង្ហសមឺណវនន្ប្រងទស 
សវុ ើស ងែើមបើសាា រន្ទសន្តិភាពងៅឥណឌូ រិន្ង ើង្វញិ(ងែើមបើរញ្ច រ់សស្ររគ មឥណឌូ - 
រិន្ងលើកទើ១) មែលមាន្អនកតាំណ្តង្នន្ប្រងទសរាំន្ួន្៩បាន្រូលរមួ គឺសហរែា
អាងម រកិ សហភាពសូងវៀត រប្កភពអង់្ងគេស សាធារណរែាប្រជាមានិ្តរិន្ បារា ាំង្ 
កមពុជា សាធារណរែាប្រជាធិរងតយយងវៀតណ្តម រែាងវៀតណ្តម និ្ង្ឡាវ។ 
ងៅកនុង្ឯកសាររុង្ងប្កាយងន្េះ មាន្ងសរកតើប្រកាសរុង្ងប្កាយ រុេះនលៃទើ២១ 

មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ សតើពើការសាា រន្ទសន្តិភាពងៅឥណឌូ រិន្ង ើង្វញិមែលងៅ 
កនុង្ងន្ទេះមាន្ងសរកតើប្រកាសររស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជារាំន្នួ្ពើរងសរកតើប្រកាស 
ររស់រាជរដ្ឋា ភិបាលឡាវរាំន្នួ្ពើរ និ្ង្ងសរកតើប្រកាសររស់រដ្ឋា ភិបាលបារា ាំង្ 
រាំន្នួ្ពើរ។ 

៣៥- ងសរកតើប្រកាសររស់ 
       រដ្ឋា ភិបាលកមពុជាកនុង្ 
       អវសាន្កិរចនន្សន្ន-ិ  
       សើទប្កងុ្ហសមឺណវ  
       សតើពើឥណឌូ រិន្ 
អ. Declaration of  
  Cambodian Government  
   in the Final Act of the  
    Geneva Conference on  
    Indochina 

ងសរកតើប្រកាសរាំន្នួ្ពើរ មែលងៅកនុង្ងសរកែើប្រកាសទើ១មាន្ខេឹមសារថា 
រាជរដ្ឋា ភិបាលនន្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា ងដ្ឋយមាន្នន្ាៈរង់្ធាន្ទឱ្យមាន្ 
សុខែុមភាពនិ្ង្ឯកភាពសប្មារ់ប្រជាជន្នន្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កងន្ទេះ ប្រកាស 
ងរតជាា រិតតររស់ខេួន្ចាត់វធិាន្ការសមប្សរងែើមបើងធវើសមាហរណកមមប្រជាពល-
រែាទាំង្អស់ងដ្ឋយោម ន្ការងរ ើសងអើង្ ឱ្យរូលកនុង្សហគមន៍្ជាតិ និ្ង្ធាន្ទនូ្វ  
សិទធិនិ្ង្ងសរ ើភាព ែូរមាន្មរង្ងៅកនុង្រែាធមមនុ្ញ្ញនន្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា។ 
ពលរែាទាំង្អស់អាររូលរមួងដ្ឋយងសរ ើ ជាអនកងបាេះងឆ្ន ត និ្ង្ជាងរកខជន្កនុង្ 
ការងបាេះងឆ្ន តទូងៅ និ្ង្ងដ្ឋយសមាៃ ត់។  
ងសរកែើប្រកាសទើ២មាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាងរតជាា មិន្ 

រូលរមួកនុង្ន្ងោបាយ េ្ ន្ពាន្ណ្តមយួនិ្ង្មិន្អនុ្ញ្ញញ តឱ្យយកទឹកែើកមពុជា 
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បារ. Déclaration du  
      Gouvernement du  
      Cambodge dans l’Acte   
      final de la Conférence    
      de Genève sur  
       lˈIndochine 

ងប្រើប្បាស់ ងែើមបើរងប្មើងោលន្ងោបាយមររងន្ទេះង ើយ។ 

៣៦- ងសរកតើប្រកាសររស់ 
       រដ្ឋា ភិបាលបារា ាំង្កនុង្    
       អវសាន្កិរចនន្សន្នសិើទ 
       ប្កងុ្ហសមឺណវសតើពើ 
        ឥណឌូ រិន្ 
អ. Declaration of French  
    Government in the  
    Final Act of the Geneva  
    Conference on Indochina 
បារ. Déclaration du  
    Gouvernement français  
    dans lˈActe final de la  
    Conférence de Genève  
    sur lˈIndochine 

ងសរកតើប្រកាសរាំន្នួ្ពើរ មែលងៅកនុង្ងសរកែើប្រកាសទើ១មាន្ខេឹមសារថា 
រដ្ឋា ភិបាលនន្សាធារណរែាបារា ាំង្ប្រកាសថា ខេួន្សុខរិតតែកកង្ទ័ពងរញពើ 
ទឹកែើកមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម តាមការងសនើសុាំររស់រដ្ឋា ភិបាលពាក់ព័ន្ធនិ្ង្
កនុង្ងពលមែលប្តូវកាំណត់ងដ្ឋយកិរចប្ពមងប្ពៀង្ជាមយួនឹ្ង្រដ្ឋា ភិបាលទាំង្ងន្េះ 
ងលើកមលង្មតកនុង្ករណើ មែលតាមកិរចប្ពមងប្ពៀង្ររស់ភាគើទាំង្ពើរ កង្ទ័ពបារា ាំង្ 
មយួរាំន្ួន្នឹ្ង្អារប្តូវបាន្រកាទុកឱ្យងៅកនុង្រណ្តត រាំណុរកាំណត់និ្ង្រយៈងពល 
កាំណត់មយួ។  
ងសរកែើប្រកាសទើ២មាន្ខេឹមសារថា ងៅកនុង្ែាំងណ្តេះប្សាយរាល់រញ្ញា មែល 

ទក់ទង្នឹ្ង្ការសាា រន្ទង ើង្វញិ និ្ង្ការពប្ងឹ្ង្សន្តិភាពងៅកនុង្ប្រងទសកមពុជា 
ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម រដ្ឋា ភិបាលនន្សាធារណរែាបារា ាំង្នឹ្ង្ប្តូវមផ្ែកងលើការ
ងោរពឯករាជយនិ្ង្អធិរងតយយ ឯកភាពនិ្ង្រូរណភាពទឹកែើនន្ប្រងទសកមពុជា 
ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម។ 

៣៧- ងសរកតើប្រកាសររស់ 
       រដ្ឋា ភិបាលឡាវកនុង្  
        អវសាន្កិរចនន្សន្នសិើទ  
       ប្កងុ្ហសមឺណវសតើពើ     
        ឥណឌូ រិន្ 
អ. Declaration of Laos  
   Government in the Final  
   Act of the Geneva  
 Conference on Indochina 
បារ. Déclaration du  
    Gouvernement du Laos  
    dans lˈActe final de la  
    Conférence de Genève  
    sur lˈIndochine 

ងសរកតើប្រកាសរាំន្នួ្ពើរ មែលងៅកនុង្ងសរកែើប្រកាសទើ១មាន្ខេឹមសារថា 
រាជរដ្ឋា ភិបាលនន្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កឡាវ ងដ្ឋយមាន្នន្ាៈរង់្ធាន្ទឱ្យមាន្សុខ-
ែុមភាព និ្ង្ឯកភាពសប្មារ់ប្រជាជន្នន្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កងន្ទេះ ប្រកាសងរតជាា  
រិតតររស់ខេួន្ចាត់វធិាន្ការសមប្សរ ងែើមបើងធវើសមាហរណកមមប្រជាពលរែាទាំង្ 
អស់ងដ្ឋយោម ន្ការងរ ើសងអើង្ ឱ្យរូលកនុង្សហគមន៍្ជាតិ និ្ង្ធាន្ទនូ្វសិទធិនិ្ង្ 
ងសរ ើភាព ែូរមាន្មរង្ងៅកនុង្រែាធមមនុ្ញ្ញនន្ប្ពេះរាជាណ្តរប្ក។ ពលរែាទាំង្ 
អស់អាររូលរមួងដ្ឋយងសរ ើ ជាអនកងបាេះងឆ្ន តនិ្ង្ជាងរកខជន្កនុង្ការងបាេះងឆ្ន ត 
ទូងៅ និ្ង្ងដ្ឋយសមាៃ ត់។ 
ងសរកែើប្រកាសទើ២មាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា រាជរដ្ឋា ភិបាលឡាវងរតជាា មិន្ 

រូលរមួកនុង្ន្ងោបាយ េ្ ន្ពាន្ណ្តមយួ និ្ង្មិន្អនុ្ញ្ញញ តឱ្យយកទឹកែើឡាវ 
ងប្រើប្បាស់ងែើមបើរងប្មើងោលន្ងោបាយមររងន្ទេះង ើយ។ 

៣៨- អពាប្កឹតភាព 
អ. Neutrality 
បារ.Neutralité 

ងោលន្ងោបាយប្រកាន់្យកងដ្ឋយរែាមយួ មែលមិន្រូលរមួកនុង្សស្ររគ ម 
ណ្តមយួ មែលមាន្ការពាក់ព័ន្ធនឹ្ង្រែាពើរឬងប្រើន្។ រែាអពាប្កឹតប្តូវបាន្ហាម 
ឃ្ត់មិន្ឱ្យរូលរមួកនុង្សមព័ន្ធភាពងោធាណ្តមយួឬប្រគល់ទឹកែើររស់ខេួន្ឱ្យ
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មហាអាំណ្តរណ្តមយួមែលជាគូប្រយុទធងន្ទេះងប្រើប្បាស់។ រ ុមន្ត រែាអពាប្កឹត
មាន្សិទធិកនុង្ការការពារខេួន្ ងដ្ឋយមងធាបាយងោធាប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្ការរ ាំងោភ 
រាំពាន្ងលើអពាប្កឹតភាពររស់ខេួន្។ 

៣៩- អពាប្កឹតភាព 
       អរិនស្រន្តយ ៍
អ. perpetual 
    (permanent)  
     Neutrality 
បារ. Neutralité  
       perpétuelle 
     (permanente) 

    ងោលជាំហរនន្ប្រងទសមែលមិន្ប្តឹមមតសាិតងៅជាអពាប្កឹតកនុង្ងពលសស្ររគ ម 
រ ុងណ្តា េះងទ រ ុមន្តមលមទាំង្មិន្រូលរមួកនុង្សមព័ន្ធភាពងោធាកនុង្ងពលសន្តិភាព 
ផ្ង្មែរ។ ប្រងទសមែលប្រកាន់្ជាំហរែ៏រាស់ោស់ងន្េះ គឺប្រងទសសវុ ើសតាាំង្ពើ 
ឆ្ន ាំ១៨១៥។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

៤០- អពាប្កឹតភាព 
       អរិនស្រន្តយន៍ន្ប្រងទស  
       សវុ ើស 
អ. Perpetual Neutrality  
    of Switzerland 
បារ. Neutralité perpétuelle  
      de la Suisse 

អពាប្កឹតភាពមែលប្តូវបាន្កាំណត់ងៅនលៃទើ២០ មខមើន្ទ ឆ្ន ាំ១៨១៥ ងៅកនុង្ 
សមាជប្កុង្វ ើមយ ន្ (Vienna Congress/Congrès de Vienne) នន្ប្រងទស 
អូប្ទើស ងដ្ឋយរណ្តត មហាអាំណ្តរជាហតាងលខើនន្សន្ធិសញ្ញញ ប្កុង្បា រ ើស។ ជា 
លទធផ្ល ប្រងទសសវុ ើសជារែាអធិរងតយយ មែលបាន្ទទលួនូ្វលកខន្តិកៈជារែា 
អពាប្កឹតចារ់ពើនលៃទើ២០ មខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ១៨១៥ មែលធាន្ទនូ្វរូរណភាពទឹកែើ 
និ្ង្ភាពមិន្អាររ ាំងោភបាន្នន្ទឹកែើររស់ខេួន្។ 
សមាជប្កុង្វ ើមយ ន្ ជាសន្និសើទអនកតាំណ្តង្ការទូតនន្រណ្តត មហាអាំណ្តរអឺរ  ុរ 

មែលបាន្ប្រប្ពឹតតងៅងៅប្កុង្វ ើមយ ន្ ពើមខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៨១៤ ែល់មខមិលុន្ទ 
ឆ្ន ាំ១៨១៥។ រណ្តត ប្រងទសមែលមាន្ជ័យជមនេះងលើអធិរាជណ្តរ ូង អុង្ទើ១ 
(បារា ាំង្) បាន្រមួប្រជុាំងែើមបើដ្ឋក់លកខខណឌ សន្តិភាពនិ្ង្កាំណត់ប្ពាំមែន្ប្រងទស 
ន្ទន្ទងៅទវើរអឺរ  ុរ។ 
សន្ធិសញ្ញញ ប្កុង្បា រ ើសនលៃទើ៣០ មខឧសភា ឆ្ន ាំ១៨១៤ ងធវើការកាំណត់ប្ពាំមែន្ 

នន្ប្រងទសបារា ាំង្ រន្ទា រ់ពើការដ្ឋក់រាជយនន្អធិរាជណ្តរ ូង អុង្ទើ១។ 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_de_Vienne
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៤១- អពាប្កឹតភាព 
       តាមឱ្កាស 
អ. Occasional Neutrality 
បារ. Neutralité  
      occasionnelle 

    ងោលជាំហរនន្រែាមែលមិន្រូលរមួកនុង្ប្រទូសរា យភាពណ្តមយួ ងពាលគឺកនុង្ 
ឱ្កាសមែលជងមាេ េះងន្ទេះកាំពុង្ប្រប្ពឹតតងៅ។ 
ឧទហរណ៍ អពាប្កឹតភាពតាមឱ្កាសនន្ប្រងទសកមពុជា ងៅកនុង្សស្ររគ ម 

ឥណឌូ រិន្ងលើកទើ២(ឆ្ន ាំ១៩៥៤-១៩៧៥)។ អពាប្កឹតភាពកមពុជា មែលប្តូវបាន្ 
រងង្កើតង ើង្ងដ្ឋយរារ់ធមមនុ្ញ្ញនលៃទើ១២ មខមករា ឆ្ន ាំ១៩៥៧ងន្ទេះ មលង្ប្តូវ 
បាន្ប្រកាន់្យកងៅឆ្ន ាំ១៩៦៥ ងៅងពលមែលរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបាន្ផ្ទត រ់ 
ទាំន្ទក់ទាំន្ង្ការទូតជាមយួសហរែាអាងម រកិ និ្ង្រកងៅរកសាធារណរែាប្រជា 
មានិ្តរិន្ និ្ង្សហភាពសូងវៀតជាពិងសស។ 

 

៤២- ឯករាជយកមពុជាកនុង្ 
       សហភាពបារា ាំង្ 
អ. The Independence of  
     Cambodia in the    
     French Union 
បារ. Lˈindépendance du  
      Cambodge au sein  
      de lˈUnion française 

ឯករាជយកមពុជាមែលប្តូវបាន្ប្រកាសងៅនលៃទើ១៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៤៨ ងៅ  
ប្កុង្ភនាំងពញ ងដ្ឋយឧតតមងសន្ើយ ៍ងរេសូ(Général Blaizot) មែលរាំងពញ  
មុខររជាសនង្ការជាន់្ខពស់បារា ាំង្ងៅឥណឌូ រិន្។ តាមងសរកតើប្រកាសងន្េះ  
កមពុជាកាេ យជារែាឯករាជយ រ ុមន្តជាសមាជិកនន្សហភាពបារា ាំង្។ 
ចារ់ពើរុង្មខតុោ ឆ្ន ាំ១៩៤៥ គឺរន្ទា រ់ពើសស្ររគ មងោកងលើកទើ២ តាំមណង្ ជា

អគគងទសាភិបាលឥណឌូ រិន្ ប្តូវជាំន្សួងដ្ឋយតាំមណង្ជាសនង្ការជាន់្  
ខពស់បារា ាំង្ងៅឥណឌូ រិន្វញិ។ 
 

៤៣- សន្ធសិញ្ញញ បារា ាំង្-កមពុជា  
       នលៃទើ៨ មខវរិឆកិា  
       ឆ្ន ាំ១៩៤៩ 
អ. Franco-Cambodian  
    Treaty of 8 November 1949 
បារ. Traité franco-  
      cambodgien du 8  
      novembre 1949 

សន្ធិសញ្ញញ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខារវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា ន្ទប្កុង្បា រ ើស 
ងៅនលៃទើ៨ មខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៤៩ មែលមាន្២០មាប្តា។ មាប្តា១មរង្ថា 
«សាធារណរែាបារា ាំង្ទទលួសាគ ល់ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជាថាជារែាឯករាជយ។ 
ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជាអេះអាង្ជាលមើនូ្វការរូលជាសមាជិកររស់ខេួន្កនុង្ 
សហភាពបារា ាំង្កនុង្ឋាន្ៈជាសមាគតរែា»។ 
ឯកសារខេេះងប្រើពាកយ «កិរចប្ពមងប្ពៀង្បារា ាំង្-កមពុជា នលៃទើ៨ មខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ  

១៩៤៩»(Accord franco-cambodgien du 8 Novembre 1949)។ 
    តាមសន្ធិសញ្ញញ ងន្េះ សហភាពរូរិយវតាុនិ្ង្គយ (Union monétaire et  
douanière) បាន្ភាជ រ់កមពុជាជាមយួសមាគតរែាងផ្សង្ងទៀតងៅឥណឌូ រិន្ គឺ  
ងវៀតណ្តម(ខាង្តបូង្)និ្ង្ឡាវ។ ផ្លប្រងោជន៍្មែលប្រងទសកមពុជាបាន្  
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ទទលួ ងន្ទេះមាន្ែូរជា ៖ 
១- អនកអង្គមាច ស់ ពើង្ពាង្ យុគន្ធរ មែលជាមាត យមើង្ររស់សងមតរប្ពេះ 
       ន្ងរាតតម សើហនុ្ បាន្កាេ យជាអនុ្ប្រធាន្សភានន្សហភាពបារា ាំង្។     
២- ប្រងទសកមពុជាមាន្សិទធិរុេះកិរចប្ពមងប្ពៀង្អន្តរជាតិទក់ទង្នឹ្ង្ផ្ល  
     ប្រងោជន៍្ផ្ទា ល់ខេួន្។  
៣- ប្ពេះមហាកសប្តមខមរមាន្ការទទលួសាគ ល់តាមអង្គរារ់ពើរែារាំន្នួ្៣៥  
     មែលមាន្សហរែាអាងម រកិនិ្ង្រប្កភពអង់្ងគេសងៅកនុង្ងន្ទេះប្ពេះអង្គ     
     បាន្ដ្ឋក់សាា ន្ទូតងៅកនុង្ប្រងទសមយួរាំន្ួន្ងហើយប្រងទសកមពុជាបាន្     
     រូលរមួងដ្ឋយងពញសិទធិងៅកនុង្សន្និសើទប្កុង្សាន្ស្រហាវ ន្សុើសកូ ន្ទនលៃទើ៨  
       មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៥១ ងដ្ឋយបាន្រុេះហតាងលខាងលើសន្ធិសញ្ញញ សន្តិភាព   
      ជាមយួប្រងទសជរ ុន្។ 
ងទេះជាោ ង្ងន្េះកតើ ក៏បារា ាំង្ងៅរកាសមតាកិរចមយួរាំន្នួ្ ងដ្ឋយផ្ទត រ់មុខ 

ែូរជា រញ្ញជ ការខាង្កង្កមាេ ាំង្ប្រដ្ឋរ់អាវុធ ខាង្សន្តិសុខ ជាងែើម។ 
 

៤៤- ឯករាជយងវៀតណ្តមកនុង្ 
       សហភាពបារា ាំង្ 
អ. The Independence of  
     Vietnam in the French  
     Union 
បារ. Lˈindépendance du  
      Vietnam  au sein de  
      lˈUnion française 
 

ឯករាជយងវៀតណ្តមមែលបាន្មកពើកិរចប្ពមងប្ពៀង្បារា ាំង្-ងវៀតណ្តម ន្ទនលៃ 
ទើ៨ មខមើន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៤៩ ងហើយមែលតាមកិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះ ងវៀតណ្តមកាេ យជា 
រែាឯករាជយ រ ុមន្តជាសមាជិកនន្សហភាពបារា ាំង្។  
ប្ពេះងៅងៅដ្ឋយ(Bao Dai)មែលបាន្រុេះហតាងលខាងលើកិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះ 

ជាមយួប្រធាន្ទធិរតើបារា ាំង្ងោក វុ ាំង្សង់្ អូរ ើយ ូល (Vincent Auriol) ប្តូវ 
បាន្ងលើករន្តុរជាន្ទយករែាមស្រន្តើនន្រែាងវៀតណ្តម។ 

៤៥- ឯករាជយឡាវកនុង្ 
       សហភាពបារា ាំង្ 
អ. The Independence of  
     Laos in the French  
     Union 
បារ. Lˈindépendance du  
       Laos au sein de  
       lˈUnion française 

ឯករាជយឡាវមែលបាន្មកពើកិរចប្ពមងប្ពៀង្បារា ាំង្-ឡាវ ន្ទនលៃទើ១៩ មខកកកដ្ឋ 
ឆ្ន ាំ១៩៤៩ ងហើយមែលតាមកិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះ ឡាវកាេ យជារែាឯករាជយ រ ុមន្ត
ជាសមាជិកនន្សហភាពបារា ាំង្។  
ប្ពេះរាជាណ្តរប្កឡាវសន្ាថានឹ្ង្ដ្ឋក់រមួនូ្វមងធាបាយទាំង្អស់ររស់ខេួន្

ជាមយួសមាជិកែនទងទៀតនន្សហភាពបារា ាំង្ ងែើមបើធាន្ទនូ្វកិរចការពារសហ-
ភាពទាំង្មូល។ រាំមណករដ្ឋា ភិបាលនន្សាធារណរែាបារា ាំង្ទទលួរន្ាុកសប្មរ 
សប្មួលមងធាបាយទាំង្ងន្េះ និ្ង្ែឹកន្ទាំន្ងោបាយសប្មារ់ធាន្ទនូ្វកិរចការពារ 
ងន្េះ។ 

៤៦- សន្នសិើទអន្តររែា  
       ប្កងុ្រ ូ ឆ្ន ាំ១៩៥០  
អ. Interstate Conference  

សន្និសើទមែលបាន្ប្រប្ពឹតតងៅងៅប្កុង្រ ូ(Pau) ប្រងទសបារា ាំង្ ពើនលៃទើ២៩ 
មខមិលុន្ទែល់នលៃទើ២៧ មខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៥០ ងដ្ឋយមាន្ការរូលរមួពើអនកតាំណ្តង្ 
រដ្ឋា ភិបាលបារា ាំង្ កមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម សតើពើរងរៀរងផ្ារអធិរងតយយមក 
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     in Pau 1950 
បារ. Conférence inter- 
      Etats à Pau en 1950 
 

ប្រងទសទាំង្រើងៅឥណឌូ រិន្ ងដ្ឋយមាន្អតារទនន្កិរចប្ពមងប្ពៀង្រតុភាគើរាំន្នួ្ 
១០៖ 
១- នប្រសណើ យនិ៍្ង្ទូរគមន្ទគមន៍្ 
២- ការប្តួតពិនិ្តយអងន្ទត ប្រងវសន៍្ 
៣- មផ្ន្ការររកិាខ រ 
៤- រររន្ទវររណ៍សមុប្ទនិ្ង្ទងន្េងៅងលើទងន្េងមគង្គនិ្ង្ន្ទវររណ៍ទងន្េ   
    រូលងៅកាន់្កាំពង់្មផ្ប្កុង្នប្ពន្គរ 
៥- ពិធើសារទក់ទង្នឹ្ង្ការងប្រើប្បាស់និ្ង្អាជើវកមមកាំពង់្មផ្ប្កុង្នប្ពន្គរ 
៦- សហភាពគយ 
៧- ពាណិជជកមមងប្ៅប្រងទស 
៨- រណតូ រ 
៩- វទិាសាា ន្ងបាេះពុមពធន្រប្ត 
១០- រតន្ទោរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

៤៧- អនុ្សញ្ញញ អន្តររែា  
        មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០  
អ. Interstate     
     Conventions  
    in December 1950 
បារ. Conventions inter- 
      états en décembre  
      1950 
 

អនុ្សញ្ញញ និ្ង្ពិធើសារសរុររាំន្នួ្១០មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅ៖ 
- ប្កុង្នប្ពន្គរ នលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងវៀតណ្តម 
(ខាង្តបូង្) ងែើមបើអនុ្វតតកិរចប្ពមងប្ពៀង្បារា ាំង្-ងវៀតណ្តម នលៃទើ៨  
មខមើន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៤៩(ជារែាឯករាជយកនុង្សហភាពបារា ាំង្)។ 

- ប្កុង្ភនាំងពញ នលៃទើ២៥ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា ងែើមបើ 
អនុ្វតតកិរចប្ពមងប្ពៀង្បារា ាំង្-កមពុជា នលៃទើ៨ មខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៤៩(ជា 
រែាឯករាជយកនុង្សហភាពបារា ាំង្)។ 

- ប្កុង្ងវៀង្រន្ាន៍្ នលៃទើ២៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ឡាវ ងែើមបើ
អនុ្វតតកិរចប្ពមងប្ពៀង្បារា ាំង្-ឡាវ នលៃទើ១៩ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៤៩(ជា 
រែាឯករាជយកនុង្សហភាពបារា ាំង្)។ 
    អនុ្សញ្ញញ ទាំង្១០ងន្េះមាន្ខេឹមសារែូរៗោន សប្មារ់កមពុជា ឡាវ និ្ង្  
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ងវៀតណ្តមសតើពើ៖  
១- នប្រសណើ យនិ៍្ង្ទូរគមន្ទគមន៍្ 
២- ការប្តួតពិនិ្តយអងន្ទត ប្រងវសន៍្ 
៣- មផ្ន្ការររកិាខ រ 
៤- រររន្ទវររណ៍សមុប្ទនិ្ង្ទងន្េងៅងលើទងន្េងមគង្គនិ្ង្ន្ទវររណ៍     
     ទងន្េរូលងៅកាន់្កាំពង់្មផ្ប្កុង្នប្ពន្គរ 
៥- ពិធើសារទក់ទង្នឹ្ង្ការងប្រើប្បាស់និ្ង្អាជើវកមមកាំពង់្មផ្ប្កុង្នប្ពន្គរ 
៦- សហភាពគយ 
៧- ពាណិជជកមមងប្ៅប្រងទស 
៨- រណតូ រ 
៩- វទិាសាា ន្ងបាេះពុមពធន្រប្ត 
១០- រតន្ទោរ។ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

៤៨- អនុ្សញ្ញញ សតើពើ 
       នប្រសណើ យនិ៍្ង្ 
       ទូរគមន្ទគមន៍្ងៅ 
       ឥណឌូ រិន្ ឆ្ន ាំ១៩៥០ 
អ. Convention on  
     Transmissions in  
     Indochina in 1950 
បារ. Convention sur les  
      transmissions en  
      Indochine en 1950 

  អនុ្សញ្ញញ ទើ១កនុង្រាំងណ្តមអនុ្សញ្ញញ និ្ង្ពិធើសារសរុរទាំង្១០មែលប្តូវបាន្ 
រុេះហតាងលខាងៅ៖ 

- ប្កុង្នប្ពន្គរន្ទនលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងវៀត 
ណ្តម(ខាង្តបូង្) 

- ប្កុង្ភនាំងពញន្ទនលៃទើ២៥ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា 
- ប្កុង្ងវៀង្រន្ាន៍្ន្ទនលៃទើ២៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ឡាវ ងហើយ 
មែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា ការងរៀររាំនិ្ង្ការងធវើអាជើវកមមនប្រសណើ យ ៍និ្ង្ 
ទូរគមន្ទគមន៍្ងៅកនុង្ប្រងទសកមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម គឺជាសមតាកិរច 
ររស់រដ្ឋា ភិបាលនន្រែាន្ើមួយៗមែលមាន្សាា រ័ន្ជាតិផ្ទា ល់ខេួន្(មាប្តា១)។ 

៤៩- អនុ្សញ្ញញ សតើពើការប្តតួ 
      ពិនិ្តយអងន្ទត ប្រងវសន៍្ 
       ងៅឥណឌូ រិន្ ឆ្ន ាំ១៩៥០ 

អនុ្សញ្ញញ ទើ២កនុង្រាំងណ្តមអនុ្សញ្ញញ និ្ង្ពិធើសារសរុរទាំង្១០ មែលប្តូវ 
បាន្រុេះហតាងលខាងៅ៖ 

- ប្កុង្នប្ពន្គរន្ទនលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងវៀតណ្តម  
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អ. Convention on the  
     Control of Immigration  
     in Indochina in 1950 
បារ. Convention sur le  
   contrôle de l’immigration  
  en Indochine en 1950 

(ខាង្តបូង្) 
- ប្កុង្ភនាំងពញន្ទនលៃទើ២៥ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា  
- ប្កុង្ងវៀង្រន្ាន៍្ន្ទនលៃទើ២៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ឡាវ ងហើយ 
មែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា តាមរទរញ្ញជ ជាធរមាន្ងៅឥណឌូ រិន្ កនុង្ 
មផ្នកអងន្ទត ប្រងវសន៍្ អនុ្សញ្ញញ ងន្េះពាក់ព័ន្ធនឹ្ង្រណ្តត ជន្ មែលប្តូវរញ្ចូ ល 
ងៅកនុង្ប្រងភទជន្អងន្ទត ប្រងវសន៍្អាសុើមែលមាន្ឯកសិទធិនិ្ង្ងៅកនុង្ប្រងភទ 
ជន្អងន្ទត ប្រងវសន៍្អាសុើររងទស(មាប្តា១)។ មផ្នកអងន្ទត ប្រងវសន៍្ងន្េះសាិត 
ងៅកនុង្សមតាកិរចររស់រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម មែលមាន្ 
សាា រ័ន្ជាតិផ្ទា ល់ខេួន្(មាប្តា២)។  
   ប្រសិន្ងរើមាន្ការចាាំបារ់ ប្តូវមាន្ការងរៀររាំសន្និសើទ ងែើមបើកាំណត់ 
រទរញ្ញជ សប្មារ់ការងរញរូលនន្ជន្អងន្ទត ប្រងវសន្៍ងៅតាមប្ពាំមែន្នន្ 
ប្រងទសកមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម(មាប្តា៣)។ 
សនង្ការដ្ឋា ន្ជាន់្ខពស់បារា ាំង្នឹ្ង្អារងសនើរដ្ឋា ភិបាលជាតិទាំង្៣ឱ្យមាន្

ការរងណត ញជន្អងន្ទត ប្រងវសន៍្ងរញ ប្រសិន្ងរើងគយល់ថា មាន្ការចាាំបារ់ 
រាំងពាេះសន្តិសុខនន្កង្ទ័ពសហភាពបារា ាំង្(ឧរសមព័ន្ធ)។ 

៥០- អនុ្សញ្ញញ សតើពើមផ្ន្ការ 
       ររកិាខ រងៅឥណឌូ រិន្ 
       ឆ្ន ាំ១៩៥០ 
អ. Convention on  
    Equipment Plan in  
    Indochina in 1950 
បារ. Convention sur le  
    plan dˈéquipement en   
    Indochine en 1950 

អនុ្សញ្ញញ ទើ៣កនុង្រាំងណ្តមអនុ្សញ្ញញ និ្ង្ពិធើសារសរុរទាំង្១០ មែលប្តូវ 
បាន្រុេះហតាងលខាងៅ៖ 

- ប្កុង្នប្ពន្គរន្ទនលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងវៀតណ្តម 
(ខាង្តបូង្)  

- ប្កុង្ភនាំងពញន្ទនលៃទើ២៥ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា  
- ប្កុង្ងវៀង្រន្ាន៍្ន្ទនលៃទើ២៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ឡាវ ងហើយ 
មែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា ការសិកា ការអនុ្ម័ត និ្ង្ការអនុ្វតតមផ្ន្ការ 
កសាង្ង ើង្វញិទាំងន្ើរភាវូរន្ើយកមម និ្ង្ររកិាខ រនន្ប្រងទសកមពុជា ឡាវ 
និ្ង្ងវៀតណ្តម គឺជាសមតាកិរចនន្រែាទាំង្ងន្េះ។ រដ្ឋា ភិបាលន្ើមួយៗអារ 
រងង្កើតសាា រ័ន្ជាតិខាង្មផ្ន្ការផ្ទា ល់ខេួន្(មាប្តា១)។ សាា រ័ន្មផ្ន្ការ មែល 
កាំពុង្ែាំងណើ រការងៅប្កុង្នប្ពន្គរប្តូវលុរងចាល(មាប្តា២)។ គណៈកមមការ 
មផ្ន្ការររកិាខ រមយួប្តូវរងង្កើតង ើង្ងដ្ឋយមាន្រាំន្នួ្សមាជិកងសមើោន  មែល 
ចាត់តាាំង្ងដ្ឋយប្រងទសកមពុជា បារា ាំង្ ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម(មាប្តា៣)។  

        សមតាកិរចនន្គណៈកមមការងន្េះមាន្ជាអាទិ៍ ការផ្តល់រាល់ព័ត៌មាន្រងរចក- 
        ងទសមែលមាន្ប្រងោជន៍្រាំងពាេះការសិកា និ្ង្ការងរៀររាំរណ្តត មផ្ន្ការ  
        ជាតិងៅ ែល់រដ្ឋា ភិបាលនន្ប្រងទសកមពុជា បារា ាំង្ ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម  
        (មាប្តា៤)។ 
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៥១- អនុ្សញ្ញញ សតើពើរររ 
       ន្ទវររណ៍ងៅឥណឌូ រិន្    
       ឆ្ន ាំ១៩៥០ 
អ. Convention on the  
    Regime of Navigation  
    in Indochina in 1950 
បារ. Convention sur le  
    régime de la navigation  
    en Indochine en 1950 

អនុ្សញ្ញញ ទើ៤ (សតើពើរររន្ទវររណ៍សមុប្ទនិ្ង្ទងន្េងលើទងន្េងមគង្គ និ្ង្ 
ន្ទវររណ៍ទងន្េងៅកាន់្កាំពង់្មផ្ប្កុង្នប្ពន្គរ) កនុង្រាំងណ្តមអនុ្សញ្ញញ  និ្ង្ 
ពិធើសារសរុរទាំង្១០ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅ៖ 

- ប្កុង្នប្ពន្គរ ន្ទនលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងវៀតណ្តម 
(ខាង្តបូង្) 

- ប្កុង្ភនាំងពញ ន្ទនលៃទើ២៥ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា 
- ប្កុង្ងវៀង្រន្ាន៍្ ន្ទនលៃទើ២៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ឡាវ  

ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា ែង្ទងន្េងមគង្គទាំង្មូល នែររស់វមែលងធវើ 
ន្ទវររណ៍បាន្ មខនង្និ្ង្មាត់ពាមររស់វមែលសាិតងៅងលើទឹកែើកមពុជា ឡាវ 
និ្ង្ងវៀតណ្តម រណ្តត កាំពង់្មផ្មែលងៅតាមផ្េូវទឹកទាំង្ងន្េះ ជាពិងសស កាំពង់្មផ្ 
ប្កុង្ភនាំងពញ រណ្តត ផ្េូវទឹករូលងៅកាន់្កាំពង់្មផ្ប្កុង្នប្ពន្គរ ងៅកាន់្សមុប្ទ … 
ប្តូវងរើករាំហងដ្ឋយងសរ ើនិ្ង្ប្គរ់ងពល ងដ្ឋយប្រងទសកមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម 
រាំងពាេះរាល់ភាគើនន្អនុ្សញ្ញញ ងន្េះ និ្ង្រាំងពាេះប្រងទសែនទងទៀតនន្សហភាពបារា ាំង្ 
មែលអារងប្រើប្បាស់វងដ្ឋយងសមើភាព(មាប្តា១)។ 

៥២- ពិធើសារទក់ទង្នឹ្ង្    
       ការងប្រើប្បាស់និ្ង្  
        អាជើវកមមកាំពង់្មផ្    
         ប្កងុ្នប្ពន្គរ 
         ងៅឆ្ន ាំ១៩៥០ 
អ. Protocol concerning  
    the use and operation  
    of the port of Saigon in  

ពិធើសារងទល កនុង្រាំងណ្តមអនុ្សញ្ញញ និ្ង្ពិធើសារសរុរទាំង្១០ មែលប្តូវ 
បាន្រុេះហតាងលខាងៅ៖ 

- ប្កុង្នប្ពន្គរន្ទនលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ 
រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងវៀតណ្តម(ខាង្តបូង្)  

- ប្កុង្ភនាំងពញន្ទនលៃទើ២៥ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា  
- ប្កុង្ងវៀង្រន្ាន៍្ន្ទនលៃទើ២៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ឡាវ  

ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា ការងប្រើប្បាស់និ្ង្អាជើវកមមកាំពង់្មផ្ពាណិជជ 
កមមប្កុង្នប្ពន្គរ នឹ្ង្កាេ យជាកមមវតាុនន្អនុ្សញ្ញញ ងទវភាគើ មែលប្តូវងធវើងៅងពល 
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    1950 
បារ. Protocole relatif à  
      lˈutilisation et  
      lˈexploitation du port  
      de Saigon en 1950 

ងប្កាយនិ្ង្ងពលែាំណ្តលោន  ងដ្ឋយងវៀតណ្តមជាមួយកមពុជា បារា ាំង្ និ្ង្ឡាវ។ 
អនុ្សញ្ញញ ទាំង្ងន្េះមែលនឹ្ង្យករទរញ្ញតតិនន្ពិធើសារររចុរបន្នងដ្ឋយមាន្

ការយល់ប្ពម ចារ់ពើងពលងន្េះងៅងធវើជាមូលដ្ឋា ន្ងន្ទេះ នឹ្ង្មាន្ខេឹមសារែូរៗ 
ោន ។ ងទេះជាោ ង្ងន្េះកតើ ក៏រណ្តត មូលងហតុងោធានឹ្ង្មាន្មតងៅកនុង្កិរចប្ពម 
ងប្ពៀង្រវង្ងវៀតណ្តម និ្ង្បារា ាំង្មតរ ុងណ្តា េះ។ 

៥៣- អនុ្សញ្ញញ សតើពើ 
        សហភាពគយងៅ    
        ឥណឌូ រិន្ ឆ្ន ាំ១៩៥០ 
អ. Convention on  
    Customs Union in  
    Indochina in 1950 
បារ. Convention sur 
    lˈunion douanière en   
    Indochine en 1950 

អនុ្សញ្ញញ ទើ៥ កនុង្រាំងណ្តមអនុ្សញ្ញញ និ្ង្ពិធើសារសរុរទាំង្១០ មែលប្តូវ
បាន្រុេះហតាងលខាងៅ៖ 

- ប្កុង្នប្ពន្គរន្ទនលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ 
រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងវៀតណ្តម(ខាង្តបូង្)  

- ប្កុង្ភនាំងពញន្ទនលៃទើ២៥ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា  
- ប្កុង្ងវៀង្រន្ាន៍្ន្ទនលៃទើ២៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ឡាវ  

ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា សាា រ័ន្សហព័ន្ធគយងៅឥណឌូ រិន្ប្តូវលុរ 
ងចាល(មាប្តា១)។ ការរងង្កើតន្ើតិកមមនិ្ង្រទរញ្ញជ  ការងរៀររាំនិ្ង្រែាបាលនន្ 
សាា រ័ន្គយ ការប្រមូលពន្ធដ្ឋរ សប្មារ់រណ្តត រែាជាសមាជិកនន្សហភាពគយ 
គឺជាសមតាកិរចងរៀង្ខេួន្ នន្រែាកមពុជា រែាឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តម(មាប្តា២)។ 
រែាកមពុជា រែាឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តម រងង្កើតសហភាពគយររស់ខេួន្(មាប្តា៣) 
ងហើយមិន្ប្តូវមាន្របាាំង្គយងៅតាមប្ពាំមែន្រមួនន្ប្រងទសងៅកនុង្សហភាពគយ 
ងន្ទេះងទ(មាប្តា៤)។ 

៥៤- អនុ្សញ្ញញ សតើពើពាណិជជ 
       កមមងប្ៅប្រងទស ងៅ 
       ឥណឌូ រិន្ ឆ្ន ាំ១៩៥០ 
អ. Convention on Foreign  
    Trade in Indochina in  
    1950 
បារ. Convention sur le  
    commerce extérieur en  
    Indochine en 1950 

អនុ្សញ្ញញ ទើ៦ កនុង្រាំងណ្តមអនុ្សញ្ញញ និ្ង្ពិធើសារសរុរទាំង្១០ មែលប្តូវ
បាន្រុេះហតាងលខាងៅ៖ 

- ប្កុង្នប្ពន្គរន្ទនលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងវៀតណ្តម 
(ខាង្តបូង្)  

- ប្កុង្ភនាំងពញន្ទនលៃទើ២៥ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា 
- ប្កុង្ងវៀង្រន្ាន៍្ន្ទនលៃទើ២៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ឡាវ  

      ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា អង្គការនិ្ង្សាា រ័ន្មែលមាន្លកខណៈ  
សហព័ន្ធ ែូរខាង្ងប្កាមងន្េះប្តូវលុរងចាល៖ 

• គណៈកមមការកណ្តត លខាង្ផ្គត់ផ្គង់្និ្ង្រណតូ រពាណិជជកមម 
• គណៈកមមការអរិនស្រន្តយខ៍ាង្រណតូ រសប្មារ់កនុង្និ្ង្ងប្ៅប្រងទស 
• ទើចាត់ការពាណិជជកមមងប្ៅប្រងទស 
• ការោិល័យមកលមែកមមវធិើន្ទាំងរញ 
• គណៈកមមការកណ្តត លខាង្តនមេ។ល។ 

មុខការនិ្ង្សមតាកិរចនន្អង្គការនិ្ង្សាា រ័ន្ទាំង្ងន្េះសាិតងៅងប្កាមឱ្វទនន្ 
រដ្ឋា ភិបាល កមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម(មាប្តា១)។ រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា បារា ាំង្ 
ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តមប្ពមងប្ពៀង្ោន ងធវើសុខែុមន្ើយកមមកនុង្ងោលន្ងោបាយ 
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ពាណិជជកមមងប្ៅប្រងទសររស់ខេួន្ឱ្យប្សរងៅតាមរណ្តត កិរចប្ពមងប្ពៀង្រវង្ 
ប្រងទសបារា ាំង្ និ្ង្ប្រងទសទាំង្រើងៅឥណឌូ រិន្ សតើពើងសរ ើភាពពាណិជជកមម ជាងែើម 
(មាប្តា២និ្ង្មាប្តា៣)។ 

៥៥- អនុ្សញ្ញញ សតើពើរណតូ រ 
       ងៅឥណឌូ រិន្ ឆ្ន ាំ១៩៥០ 
អ. Convention on  
     Exchange in  
     Indochina in 1950 
បារ. Convention sur les   
     changes en   
     Indochine en 1950 

អនុ្សញ្ញញ ទើ៧ កនុង្រាំងណ្តមអនុ្សញ្ញញ និ្ង្ពិធើសារសរុរទាំង្១០ មែលប្តូវ 
បាន្រុេះហតាងលខាងៅ៖ 

- ប្កុង្នប្ពន្គរន្ទនលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ 
រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងវៀតណ្តម(ខាង្តបូង្)  

- ប្កុង្ភនាំងពញន្ទនលៃទើ២៥ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា 
- ប្កុង្ងវៀង្រន្ាន៍្ន្ទនលៃទើ២៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ឡាវ  

ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា មន្ាើរឥណឌូ រិន្ខាង្រណតូ រតាមររន្ទសមព័ន្ធ 
ងពលងន្ទេះ ប្ពមទាំង្ប្គរ់អង្គការ និ្ង្សាា រ័ន្ឧរសមព័ន្ធ ជាពិងសស ការោិល័យ 
អនុ្ញ្ញញ តងលើការទិញ ប្តូវលុរងចាលតាមលកខខណឌ ែូរមាន្មរង្ងៅកនុង្អនុ្-
សញ្ញញ ងន្េះ(មាប្តា១)។ ន្ទយកដ្ឋា ន្ខាង្រណតូ រប្តូវរងង្កើតង ើង្ងៅកនុង្វទិា-
សាា ន្ងបាេះពុមពធន្រប្ត នន្រែាកមពុជា រែាឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តម(មាប្តា៣)។ 

៥៦- អនុ្សញ្ញញ សតើពើវជិាជ សាា ន្ 
       ងបាេះប្បាក់ងៅឥណឌូ រិន្  
       ឆ្ន ាំ១៩៥០ 
      (សម័យររចុរបន្ន ងគងប្រើ  
         វទិាសាា ន្វញិ) 
អ. Convention on the  
    Emission Institute in  
    Indochina in 1950 
បារ. Convention sur  
    lˈInstitut d’Emission     
   en Indochine en 1950 
 
 
 
 
 
 

អនុ្សញ្ញញ ទើ៨កនុង្រាំងណ្តមអនុ្សញ្ញញ និ្ង្ពិធើសារសរុរទាំង្១០មែលប្តូវ
បាន្រុេះហតាងលខាងៅ៖ 

- ប្កុង្នប្ពន្គរន្ទនលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងវៀតណ្តម  
(ខាង្តបូង្)  

- ប្កុង្ភនាំងពញន្ទនលៃទើ២៥ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា 
- ប្កុង្ងវៀង្រន្ាន៍្ន្ទនលៃទើ ២៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្ និ្ង្ឡាវ  

ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា ប្គឹេះសាា ន្មួយមែលមាន្ង ម្ េះថា វទិាសាា ន្
ងបាេះប្បាក់ប្តូវរងង្កើតង ើង្ងៅកនុង្រែាកមពុជា រែាឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តម(មាប្តា១)។ 
វទិាសាា ន្ងបាេះប្បាក់មាន្ភាន ក់ររងៅប្កុង្បា រ ើស ប្កុង្ហាណូយ ប្កុង្ងវ   និ្ង្ងៅ 
កនុង្ប្កុង្ែនទងទៀតមែលប្កុមប្រឹកាភិបាលយល់ថាចាាំបារ់(មាប្តា២)។ 
ប្កដ្ឋសប្បាក់មែលងបាេះពុមពងដ្ឋយវទិាសាា ន្ងន្េះមាន្ង ម្ េះថា ងរៀល(Piastres) 
(មាប្តា៣)។ 
 
 
 
 

 
៥៧- អនុ្សញ្ញញ សតើពើ 
        រតន្ទោរងៅឥណឌូ រិន្  
        ឆ្ន ាំ១៩៥០ 

អនុ្សញ្ញញ ទើ៩ កនុង្រាំងណ្តមអនុ្សញ្ញញ និ្ង្ពិធើសារសរុរទាំង្១០មែលប្តូវ បាន្
រុេះហតាងលខាងៅ៖ 

- ប្កុង្នប្ពន្គរន្ទនលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងវៀតណ្តម 
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អ. Convention on the  
    treasure in Indochina  
    in 1950 
បារ. Convention sur le  
      trésor en Indochine  
      en 1950 

(ខាង្តបូង្)  
- ប្កុង្ភនាំងពញន្ទនលៃទើ២៥ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជា  
- ប្កុង្ងវៀង្រន្ាន៍្ន្ទនលៃទើ២៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្បារា ាំង្និ្ង្ឡាវ  

ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា អង្គការនិ្ង្សាា រ័ន្ហរិញ្ញវតាុមែលមាន្លកខណៈ 
សហព័ន្ធប្តូវលុរងចាល ជាពិងសស រតន្ទោរឥណឌូ រិន្ និ្ង្ទើចាត់ការរតន្ទោរ
(មាប្តា១)។ រែាកមពុជា រែាឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តម តាមរយៈសាា រ័ន្ជាតិខាង្ 
រតន្ទោរ ធាន្ទនូ្វការអនុ្វតតលវកិាជាតិងរៀង្ៗខេួន្។ សមតាកិរចនន្សាា រ័ន្ជាតិខាង្ 
រតន្ទោរ ោតសន្ធឹង្ងៅងលើទឹកែើងរៀង្ៗខេួន្នន្រែាកមពុជា រែាឡាវ និ្ង្រែាងវៀត-
ណ្តម(មាប្តា២)។ 
 

៥៨- អនុ្សញ្ញញ សតើពើការ 
       ងបាេះប្បាក់ងៅឥណឌូ រិន្  
       ឆ្ន ាំ១៩៥១ 
អ. Convention on the  
    Emission in Indochina  
    in 1951 
បារ. Convention sur  
      lˈEmission en  
      Indochine en 1951 

អនុ្សញ្ញញ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅប្កុង្បា រ ើស ន្ទនលៃទើ១៦ មខធនូ ឆ្ន ាំ 
១៩៥១ ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា ជាការអនុ្វតតតាមមាប្តា៣នន្អនុ្-
សញ្ញញ អន្តររែា សតើពើវទិាសាា ន្ងបាេះប្បាក់ងៅឥណឌូ រិន្ឆ្ន ាំ១៩៥០ងន្ទេះ ប្រងទស 
កមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តមប្រគល់សិទធិងបាេះធន្រប្ត ងៅឱ្យវទិាសាា ន្ងបាេះប្បាក់ 
នន្រែាកមពុជា រែាឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តម ចារ់ពើនលៃទើ១ មខមករា ឆ្ន ាំ១៩៥២ 
តងៅ។ រដ្ឋា ភិបាលបារា ាំង្នឹ្ង្ចាត់វធិាន្ការែកយកឯកសិទធិងបាេះប្បាក់ពើធន្ទោរ
ឥណឌូ រិន្ ងៅនលៃទើ៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥១(មាប្តា១)។ ទើសាន ក់ការនន្វទិាសាា ន្ 
ងន្េះសាិតងៅប្កុង្ភនាំងពញ រាំមណកឯរណ្តត សាខាថាន ក់ជាតិប្តូវរងង្កើតងៅកនុង្ 
រាជ/រែាធាន្ើនន្ប្រងទសកមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម(មាប្តា២)។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ប្បាក់កាក់១០ងសន្ ២០ងសន្ ៥០ងសន្ ឆ្ន ាំ១៩៥៣ 
 

៥៩- សន្នសិើទរតុភាគើ 
       ប្កងុ្បា រ ើសទក់ទង្នឹ្ង្ 
       ឥណឌូ រិន្ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 

 សន្និសើទមែលបាន្ប្រប្ពឹតតងៅងៅប្កុង្បា រ ើស ចារ់ពើនលៃទើ២៦ មខសើហា ែល់  
នលៃទើ២៩ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ងដ្ឋយមាន្ការរូលរមួពើអនកតាំណ្តង្នន្រដ្ឋា ភិបាលបារា ាំង្ 
កមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម ងហើយបាន្្ន្ងៅែល់កិរចប្ពមងប្ពៀង្ និ្ង្អនុ្-



-71- 

 

អ. Quadripartite  
    Conference of Paris  
    concerning Indochina     
    in 1954 
បារ. Conférence  
      quadripartite de Paris     
      concernant  
      lˈIndochine en 1954 

សញ្ញញ ន្ទន្ទ ងែើមបើប្រគល់ឯករាជយទាំង្ប្សុង្មកឱ្យរែាកមពុជា រែាឡាវ និ្ង្រែា 
ងវៀតណ្តម។ កិរចប្ពមងប្ពៀង្និ្ង្អនុ្សញ្ញញ ទាំង្ងន្ទេះ មាន្ជាអាទិ៍៖ 

- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្នឹ្ង្ការងផ្ារសាា រ័ន្រូរិយវតាុ                                             
- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្នឹ្ង្រណតូ រ                                                                    
- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្នឹ្ង្ពាណិជជកមមងប្ៅប្រងទស                                                                            
- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្នឹ្ង្និ្រាករណ៍អនុ្សញ្ញញ សតើពើសហភាពគយ                            
- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្នឹ្ង្រររន្ទវររណ៍ងលើទងន្េងមគង្គនិ្ង្ផ្េូវរូល 
កាំពង្៉់មផ្នប្ពន្គរ     

- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្នឹ្ង្ការងប្រើប្បាស់និ្ង្អាជើវកមមកាំពង់្មផ្នប្ពន្គរ                      
- កិរចប្ពមងប្ពៀង្រវង្ងវៀតណ្តមនិ្ង្កមពុជា សតើពើការងប្រើប្បាស់កាំពង់្មផ្  
ពាណិជជកមមនប្ពន្គរ 

- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្នឹ្ង្មផ្ន្ការររកិាខ រ                                                          
- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្នឹ្ង្ការប្តួតពិនិ្តយអងន្ទត ប្រងវសន៍្                                        
- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្នឹ្ង្នប្រសណើ យនិ៍្ង្ទូរគមន្ទគមន៍្                                               
- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្នឹ្ង្ប្កុមភូមិសាស្រសតឥណឌូ រិន្                                              
- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្នឹ្ង្ការមរង្មរកប្ទពយសមបតតិសាធារណៈនន្ 
ឥណឌូ រិន្។ 
 

៦០- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្ 
       នឹ្ង្ការងផ្ារសាា រ័ន្ 
       ររិូយវតាុងៅឥណឌូ រិន្  
       ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Agreement concerning  
  the transfer of monetary  
  institutions in Indochina   
  in 1954 
បារ. Accord relatif au  
  transfert des institutions  
 monétaires en Indochine  
 en 1954 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្មយួ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទ 
រតុភាគើប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤) 
ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា ររររូរិយវតាុ មែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ 
ងដ្ឋយអនុ្សញ្ញញ អន្តររែា ន្ទមខវរិឆិកានិ្ង្មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ និ្ង្មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥១ 
ងៅកនុង្ទឹកែើនន្រែាកមពុជា រែាឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តមងន្ទេះ នឹ្ង្ប្តូវរញ្ច រ់ងៅ 
នលៃទើ៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤។ ចារ់ពើនលៃទើ១ មខមករា ឆ្ន ាំ១៩៥៥ ឯកសិទធិងបាេះ 
ប្បាក់ មែលជាមុខការររស់វទិាសាា ន្ងបាេះប្បាក់រងង្កើតង ើង្ងដ្ឋយមាប្តា១នន្ 
អនុ្សញ្ញញ អន្តររែា ន្ទមខវរិឆិកានិ្ង្មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ងន្ទេះនឹ្ង្ប្តូវែកងរញពើសាា រ័ន្ 
ងន្េះ(មាប្តា១)។ រែាន្ើមួយៗកនុង្រាំងណ្តមរែាទាំង្៣មាន្អធិរងតយយងពញងលញ 
កនុង្ការកាំណត់ររររូរិយវតាុងៅងលើទឹកែើររស់ខេួន្ ជាពិងសស កនុង្ការចាត់តាាំង្ 
ឱ្យប្គឹេះសាា ន្មយួទទលួឯកសិទធិងបាេះប្បាក់ ងែើមបើអនុ្វតតតាមមាប្តា១ខាង្ងលើ 
ងន្េះ មុន្នលៃទើ១ មខមករា ឆ្ន ាំ១៩៥៥ (មាប្តា២)។ 

 
៦១- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្   
       នឹ្ង្រណតូ រងៅឥណឌូ រិន្  
       ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្មយួ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទ 
រតុភាគើប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤) 
ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា អនុ្សញ្ញញ សតើពើរណតូ រមែលប្តូវបាន្រុេះហតា- 
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អ. Agreement concerning  
    the Exchange in  
    Indochina in 1954 
បារ. Accord relatif aux  
    changes en Indochine  
    en 1954 

ងលខាងៅមខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា សាធារណរែាបារា ាំង្ 
ប្ពេះរាជាណ្តរប្កឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តមងន្ទេះប្តូវចាត់ទុកជានិ្រាករណ៍(មាប្តា១)។ 
មន្ាើរឥណឌូ រិន្ខាង្រណតូ រប្តូវលុរងចាលចារ់ពើនលៃទើ១ មខមករា ឆ្ន ាំ១៩៥៥។ 
សមតាកិរចខាង្រណតូ រនឹ្ង្ប្តូវងផ្ារងៅឱ្យរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម 
ចារ់ពើកាលររងិរឆទែូរោន ងន្េះ(មាប្តា២)។ 

៦២- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្ 
       នឹ្ង្ពាណិជជកមមងប្ៅ    
       ប្រងទសងៅឥណឌូ រិន្  
       ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Agreement concerning  
    the External trade in  
    Indochina in 1954 
បារ. Accord relatif au  
    commerce extérieur en  
    Indochine en 1954 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្មយួ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទ 
រតុភាគើប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤)     
ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា អនុ្សញ្ញញ សតើពើពាណិជជកមមងប្ៅប្រងទស 
មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅមខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា 
សាធារណរែាបារា ាំង្ ប្ពេះរាជាណ្តរប្កឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តមងន្ទេះប្តូវទុកជា 
និ្រាករណ៍(មាប្តា១)។ រាល់អង្គការនិ្ង្សាា រ័ន្ែូរខាង្ងប្កាម មែលប្តូវបាន្ 
រងង្កើតង ើង្ងដ្ឋយអនុ្សញ្ញញ ងន្េះប្តូវលុរងចាល៖                                                                     

- គណៈកមមការវជិាជ ជើវៈ                                                                                   
- កិរចប្រជុាំន្ទយកពាណិជជកមមងប្ៅប្រងទស                                                            
- គណៈកមមការសិកាខាង្ពាណិជជកមមងប្ៅប្រងទស                                                
- សន្និសើទអន្តររដ្ឋា ភិបាល                                                                               
- សន្និសើទសហភាពបារា ាំង្(មាប្តា២)។  

   ងែើមបើធាន្ទនិ្រន្តរភាពកនុង្ការផ្គត់ផ្គង់្ែល់រែាកមពុជា រែាឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តម 
ងន្ទេះ ប្តូវមាន្ការរញ្ញជ ក់ថា៖                                                                                 
 ក- ឥណទន្សប្មារ់វស័ិយន្ទាំរូលនន្តាំរន់្ប្បាក់ែុោេ រ នឹ្ង្ប្តូវរកា  
     ទុករហូតែល់នលៃទើ៣០ មខមិលុន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៥៥។ 
 ខ- ឥណទន្សប្មារ់វស័ិយន្ទាំរូលនន្តាំរន់្ប្បាក់មសាលើង្(Sterling)  
               នឹ្ង្ប្តូវរញ្ច រ់កនុង្កាលររងិរឆទែូរោន ងន្េះ(មាប្តា៤)។ 
 

៦៣- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្ 
       នឹ្ង្និ្រាករណ៍អនុ្សញ្ញញ  
       សតើពើសហភាពគយងៅ 
       ឥណឌូ រិន្ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Agreement concerning  
  the abolition of the  
  Customs Union  
  Convention in Indochina  
  in 1954 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្មយួ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទ 
រតុភាគើប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤) 
ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា អនុ្សញ្ញញ អន្តររែាសតើពើសហភាពគយ មែល  
ប្តូវបាន្រុេះហតាងលខា ងៅមខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា 
សាធារណរែាបារា ាំង្ ប្ពេះរាជាណ្តរប្កឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តមងន្ទេះ ប្តូវទុកជា 
និ្រាករណ៍(មាប្តា១)។ រាល់អង្គការនិ្ង្សាា រ័ន្ែូរខាង្ងប្កាមងន្េះ ក៏ប្តូវលុរ 
ងចាលមែរ៖                                                                                     

- គណៈកមមការសិកាខាង្គយ                                                                         
- សន្និសើទអន្តររដ្ឋា ភិបាល                                                                               
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បារ. Accord relatif à  
    lˈabrogation de la  
    convention sur lˈunion  
   douanière en Indochine  
   en 1954 

- កិរចប្រជុាំន្ទយកថាន ក់ជាតិខាង្គយ                                                                   
- គណៈសងង្កតការណ៍នន្សហភាពគយ                                                              
- គណៈកមមការសុខែុមន្ើយកមមខាង្រដ្ឋា ករ(មាប្តា២)។    

    ងែើមបើរកាសហប្រតិរតតិការជិតសនិទធរវង្ប្រងទសកមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម 
ងន្ទេះ អនុ្សញ្ញញ ងទវភាគើន្ទន្ទនឹ្ង្កាំណត់នូ្វទាំន្ទក់ទាំន្ង្អន្ទគតររស់ប្រងទស 
ទាំង្រើកនុង្វស័ិយគយ(មាប្តា៤)។ 
 

៦៤- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្ 
       នឹ្ង្រររន្ទវររណ៍ងៅ 
       ឥណឌូ រិន្ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Agreement concerning  
 the Regime of Navigation  
 in Indochina in 1954 
បារ. Accord relatif au  
    régime de la navigation  
    en Indochine en 1954 
 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្មយួ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទ 
រតុភាគើប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤) 
ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា អនុ្សញ្ញញ សតើពើរររន្ទវររណ៍សមុប្ទ និ្ង្ 
ទងន្េងៅងលើទងន្េងមគង្គ និ្ង្ន្ទវររណ៍ទងន្េរូលងៅកាំពង់្មផ្ ប្កុង្នប្ពន្គរ 
មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅមខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា 
សាធារណរែាបារា ាំង្ ប្ពេះរាជាណ្តរប្កឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តមងន្ទេះ ប្តូវទុកជា 
និ្រាករណ៍(មាប្តា១)។ រែាទាំង្រើគឺកមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម ជាអនកសងប្មរ 
កនុង្ការរុេះហតាងលខាងលើអនុ្សញ្ញញ សប្មារ់ន្ទវររណ៍ងៅងលើទងន្េងមគង្គ និ្ង្ 
ងៅងលើរណ្តត ផ្េូវរូលងៅកាំពង់្មផ្ប្កុង្នប្ពន្គរ ងៅតាមសាា ន្ភាពងដ្ឋយម ក 
និ្ង្កនុង្ផ្លប្រងោជន៍្រមួររស់ខេួន្(មាប្តា២)។ 

 

៦៥- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្ 
      នឹ្ង្ការងប្រើប្បាស់និ្ង្  
      អាជើវកមមកាំពង់្មផ្នប្ព  
      ន្គរ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Agreement concerning  
    the use and operation  
    of the port of Saigon in  
    1954 
បារ. Accord relatif à  
      lˈutilisation et à  
      lˈexploitation du port  
      de Saigon en 1954 
 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្មយួ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទ 
រតុភាគើប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤)      
ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា ពិធើសារទក់ទង្នឹ្ង្ការងប្រើប្បាស់និ្ង្អាជើវ 
កមមកាំពង់្មផ្នប្ពន្គរ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅមខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០រវង្ 
ប្រងទសកមពុជា បារា ាំង្ ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តមងន្ទេះប្តូវទុកជានិ្រាករណ៍(មាប្តា១)។                                               
តាមសាា ន្ភាពងដ្ឋយម កនិ្ង្កនុង្ផ្លប្រងោជន៍្រមួររស់ខេួន្ រែាទាំង្រើ គឺ 

កមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម ជាអនកសងប្មរកនុង្ការរុេះហតាងលខាងលើអនុ្សញ្ញញ មយួ 
រវង្ងវៀតណ្តមនិ្ង្កមពុជា និ្ង្ងលើអនុ្សញ្ញញ មយួងទៀតរវង្ងវៀតណ្តម និ្ង្ឡាវ 
ងែើមបើកាំណត់អាំពើរងរៀរ ងប្រើប្បាស់កាំពង់្មផ្នប្ពន្គរ(មាប្តា២)។ 

 

៦៦- អនុ្សញ្ញញ រវង្ងវៀតណ្តម 
     និ្ង្កមពុជាសតើពើការងប្រើ       
      ប្បាស់កាំពង់្មផ្ពាណិជជ   

អនុ្សញ្ញញ មយួមែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទរតុភាគើ 
ប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩ ធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤) ងហើយមែលមាន្ 
ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា កាំពង់្មផ្ពាណិជជកមមនប្ពន្គរ រមួទាំង្សាខានិ្ង្ផ្េូវរូល មែល 
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      កមមនប្ពន្គរ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Convention between  
   Vietnam and Cambodia  
   on the use of the  
   commercial port of  
   Saigon in 1954 
បារ. Convention entre le  
  Vietnam et le Cambodge  
  sur lˈutilisation du port  
  de commerce de Saigon  
  en 1954 

រងង្កើតបាន្ជាកាំពង់្មផ្ពាណិជជកមមសវយត័នប្ពន្គរ រារ់ទាំង្មផ្នកសមុប្ទងឆ្ព េះ 
ងៅសមុប្ទអន្តរជាតិងន្ទេះ នឹ្ង្ប្តូវងរើករាំហប្គរ់ងពលងវោងដ្ឋយងសរ ើ ងដ្ឋយ 
ងវៀតណ្តម រាំងពាេះពាណិជជកមមកមពុជា ងដ្ឋយងោរពតាមរទរញ្ញតតិនិ្ង្រទរញ្ញជ  
ជាធរមាន្ ជាពិងសស ខាង្ន្គរបាល គយ ន្ទវររណ៍ និ្ង្សន្តិសុខ(មាប្តា១)។ 
ងែើមបើផ្តល់ភាពរយប្សួលែល់ពាណិជជកមមកមពុជា ជាពិងសសការប្រមូលផ្តុ ាំទាំនិ្ញ 
ងវៀតណ្តមនឹ្ង្ផ្តល់ទើកមន្េង្ងដ្ឋយម កមយួងៅកនុង្ររងិវណនន្កាំពង់្មផ្នប្ពន្គរ 
សប្មារ់ពាណិជជកមមងន្េះ(មាប្តា៤)។ 

៦៧- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្ 
       នឹ្ង្មផ្ន្ការររកិាខ រងៅ 
       ឥណឌូ រិន្ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Agreement concerning  
      the equipment plan in  
      Indochina In 1954 
បារ. Accord relatif au plan   
      dˈéquipement en  
      Indochine en 1954 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្មយួ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទ 
រតុភាគើប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤) 
ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា អនុ្សញ្ញញ សតើពើមផ្ន្ការររកិាខ រមែលប្តូវបាន្ 
រុេះហតាងលខាងៅមខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា សាធារណរែា 
បារា ាំង្ ប្ពេះរាជាណ្តរប្កឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តមងន្ទេះ ប្តូវទុកជានិ្រាករណ៍ 
(មាប្តា១)។ គណៈកមមការមផ្ន្ការររកិាខ រប្តូវលុរងចាល(មាប្តា២)។ ការរិទរញ្ជ ើ 
ររស់គណៈកមមការមផ្ន្ការររកិាខ រនឹ្ង្ប្តូវងធវើតាមមរររទ មែលកាំណត់ងដ្ឋយ 
ពិធើសារភាជ រ់ជាមយួកិរចប្ពមងប្ពៀង្ងន្េះ ងហើយនឹ្ង្ប្តូវរញ្ច រ់ងៅនលៃទើ៣១ មខធនូ 
ឆ្ន ាំ១៩៥៤។ មរររទនន្ការរិទរញ្ជ ើ មែលទក់ទង្នឹ្ង្រុគគលិកមរង្ជាអាទិ៍ថា 
រុគគលិកបារា ាំង្នឹ្ង្ប្តូវប្រគល់ឱ្យអគគសនង្ការបារា ាំង្ងៅឥណឌូ រិន្ ចារ់ពើនលៃទើ១ 
មខមករា ឆ្ន ាំ១៩៥៥ រាំមណកឯរុគគលិកងវៀតណ្តមនឹ្ង្ប្តូវប្រគល់ឱ្យរដ្ឋា ភិបាល 
ងវៀតណ្តមចារ់ពើនលៃទើ១ មខមករា ឆ្ន ាំ១៩៥៥មែរ។ 

 

៦៨- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្ 
      នឹ្ង្ការប្តតួពិនិ្តយ 
      អងន្ទត ប្រងវសន៍្ងៅ    
      ឥណឌូ រិន្ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Agreement concerning  
    the Immigration control  
    in Indochina in 1954 
 
បារ. Accord relatif au  
 contrôle de lˈimmigration  
 en Indochine en 1954 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្មយួ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទ 
រតុភាគើប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤)  
ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា អនុ្សញ្ញញ សតើពើការប្តួតពិនិ្តយអងន្ទត ប្រងវសន៍្  
មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅមខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា 
សាធារណរែាបារា ាំង្ ប្ពេះរាជាណ្តរប្កឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តមងន្ទេះ ប្តូវទុកជា 
និ្រាករណ៍(មាប្តា១)។ សនង្ការជាន់្ខពស់បារា ាំង្ងៅឥណឌូ រិន្បាន្រងង្កើតសាា រ័ន្ 
កណ្តត លខាង្អងន្ទត ប្រងវសន៍្ ងៅនលៃទើ១៥ មខមិលុន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៤៩ និ្ង្បាន្ប្រគល់ 
ឱ្យរដ្ឋា ភិបាលងវៀតណ្តមប្គរ់ប្គង្ ងៅនលៃទើ២៨ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥០។ រដ្ឋា ភិបាល 
កមពុជា ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តម នឹ្ង្អារយកមកកាន់្ការ់ង ើង្វញិនូ្វសាំណុាំ ឯកសារ 
រមេង្នន្ជន្អងន្ទត ប្រងវសន៍្ មែលបាន្មកងៅងលើទឹកែើររស់ខេួន្ ប្រសិន្ងរើងគ 
រង់្បាន្(មាប្តា២)។  
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៦៩- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្ 
      នឹ្ង្នប្រសណើ យនិ៍្ង្ 
      ទូរគមន្ទគមន៍្ងៅ 
      ឥណឌូ រិន្ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Agreement concerning  
    the transmissions in  
    Indochina in 1954 
បារ. Accord relatif aux  
    transmissions en 
    Indochine en 1954 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្មយួ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទ 
រតុភាគើប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤) 
ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា អនុ្សញ្ញញ សតើពើនប្រសណើ យនិ៍្ង្ទូរគមន្ទ-
គមន៍្ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅមខធនូឆ្ន ាំ១៩៥០ រវង្ប្រងទសកមពុជា បារា ាំង្ 
ឡាវ និ្ង្ងវៀតណ្តមងន្ទេះប្តូវទុកជានិ្រាករណ៍(មាប្តា១)។      

៧០- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្ 
      នឹ្ង្ប្កមុភូមិសាស្រសត 
      ឥណឌូ រិន្ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Agreement concerning  
     the Geographical Service  
     of Indochina in 1954 
បារ. Accord relatif au  
    service géographique  
    de lˈIndochine en 1954 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្មយួមែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទ 
រតុភាគើប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៥៤)  
      ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា អនុ្សញ្ញញ សតើពើវទិាសាា ន្ភូមិសាស្រសត  
ឥណឌូ រិន្ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅមខងមសា ឆ្ន ាំ១៩៥២ងន្ទេះ ប្តូវទុកជា 
និ្រាករណ៍(មាប្តា១)។ ប្កុមភូមិសាស្រសតឥណឌូ រិន្នឹ្ង្ប្តូវរ ាំសាយ ងហើយប្តូវងធវើការ 
មរង្មរកប្ទពយសមបតតិរមួរវង្រែាកមពុជា រែាឡាវ និ្ង្រែាងវៀតណ្តម។ កាលររងិរឆទ 
នន្ការរ ាំសាយនិ្ង្ការរញ្ច រ់នន្ការរិទរញ្ជ ើប្តូវកាំណត់ប្តឹមនលៃទើ៣១ មខមើន្ទ ឆ្ន ាំ 
១៩៥៥។ រដ្ឋា ភិបាលបារា ាំង្នឹ្ង្ធាន្ទខាង្ហរិញ្ញកិរច និ្ង្ែាំងណើ រការនន្ប្កុម 
ភូមិសាស្រសតឥណឌូ រិន្ រហូតងៅែល់កាលររងិរឆទងន្ទេះ (មាប្តា២)។ 
 

៧១- កិរចប្ពមងប្ពៀង្ទក់ទង្ 
      នឹ្ង្ការមរង្មរកប្ទពយ  
      សមបតតិរមួនន្ឥណឌូ រិន្  
      ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
អ. Agreement concerning  
    the sharing of property  
    in the common domain  
    of Indochina in 1954 
បារ. Accord relatif au  
    partage des biens du  
    domaine commun  de  
    lˈIndochine en 1954 
 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្មយួមែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅងពលរញ្ច រ់សន្និសើទ 
រតុភាគើប្កុង្បា រ ើស(ពើនលៃទើ២៦ មខសើហាែល់នលៃទើ២៩មខធនូឆ្ន ាំ១៩៥៤)  
ងហើយមែលមាន្ខេឹមសារជាអាទិ៍ថា ងគប្តូវងធវើការមរង្មរករាល់រលន្ប្ទពយ និ្ង្ 
អរលន្ប្ទពយមែលជារ់រន្ាុក ឬ ប្តូវបាន្សាង្សង់្កនុង្ន្ទមអតើតវស័ិយរមួនន្ 
ឥណឌូ រិន្ ងដ្ឋយងប្រើឥណទន្នន្អតើតលវកិាទូងៅសហព័ន្ធ ឬរមួ។  
ងគប្តូវងធវើការមរង្មរកផ្ង្មែរ រាល់រលន្ប្ទពយនិ្ង្អរលន្ប្ទពយមែលបាន្មក 
ងដ្ឋយឥតគិតនលេ កនុង្ន្ទមវស័ិយែូរោន ងន្េះ។ រាល់ប្ទពយសមបតតិនន្វស័ិយសាធារណៈ 
ប្តូវដ្ឋក់ងៅងប្ៅការមរង្មរក(មាប្តា១)។  ងែើមបើសប្មួលែល់ការមរង្មរក 
រលន្ប្ទពយសប្មារ់ការងប្រើប្បាស់ធមមតា(ែូរជាសរា រមិ វតាុ) នឹ្ង្ប្តូវែកងរញ 
ពើការមរង្មរក ងហើយនឹ្ង្កាេ យជាកមមសិទធិររស់រែាមែលកាន់្ការ់វតាុទាំង្ងន្ទេះ 
ងៅកនុង្ងពលមរង្មរកងន្េះ(មាប្តា២)។        
ការមរង្មរកនឹ្ង្ងធវើតាមភាគរយ ែូរខាង្ងប្កាមងន្េះ៖                                                                                       
- សប្មារ់ប្រងទសកមពុជាគឺ ១៩,៧៥%                                                                         
- សប្មារ់ប្រងទសឡាវគឺ ៦%                                                                                   
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- សប្មារ់ប្រងទសងវៀតណ្តមគឺ ៧៤,២៥% (មាប្តា៤)។        
៧២- ងសអាតូ :  
       អង្គការសន្ធសិញ្ញញ  
       អាសុើអាងគនយ ៍
អ. SEATO: Southeast Asia  
    Treaty Organisation 
បារ. Organisation  
      du Traité de lˈAsie du  
      Sud-Est 

អង្គការអន្ែរជាតិមយួសប្មារ់កិរចការពាររមួងៅអាសុើអាងគនយរ៍ងង្កើតង ើង្
ងដ្ឋយសន្ធិសញ្ញញ ការពាររមួអាសុើអាងគនយឬ៍កតិកាសញ្ញញ  ប្កុង្មា ន្ើល(ប្រងទស 
ហវើលើពើន្) មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខាងៅនលៃទើ៨ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៥៤។ សាា រ័ន្ 
ផ្េូវការររស់ងសអាតូប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅកនុង្កិរចប្រជុាំនន្នែគូសន្ធិសញ្ញញ ងៅ 
ទើប្កុង្បាង្កក ន្ទនលៃទើ១៩ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩៥៥។ ងោលរាំណង្រមបង្នន្អង្គការ 
ងន្េះ គឺងែើមបើទរ់សាក ត់ការពប្ង្ើកលទធិកុមមុយន្ើសតងៅអាសុើអាងគនយរ៍ន្ែងទៀត។ 
ទើសាន ក់ការររស់អង្គការងន្េះសាិតងៅទើប្កុង្បាង្កកប្រងទសនល។ សមាជិក 

ររស់អង្គការងន្េះមាន្ អូស្រសាែ លើ បារា ាំង្ នូ្មវលងស ង់្ បា គើសាា ន្ ហវើលើពើន្ នល 
អង់្ងគេសនិ្ង្សហរែាអាងម រកិ។ ងសអាតូប្តូវបាន្រ ាំសាយងៅនលៃទើ៣០ មខមិលុន្ទ 
ឆ្ន ាំ១៩៧៧។ 

 
                  ទង់្ររស់អង្គការសន្ធិសញ្ញញ អាសុើអាងគនយ។៍ 

៧៣- សន្នសិើទប្កងុ្បាន្ឌុ្ង្  
       ឆ្ន ាំ១៩៥៥ 
អ. Bandung Conference  
    of 1955 
បារ. Conférence de  
      Bandung de 1955 
 

សន្និសើទអាសុើ-អាស្រហវកិខាន តធាំជាងលើកែាំរូង្មែលបាន្ប្រប្ពឹតតងៅពើនលៃទើ១៨ 
ែល់នលៃទើ២៤ មខងមសា ឆ្ន ាំ១៩៥៥ ងៅប្កុង្បាន្ឌុ្ង្ ប្រងទសឥណឌូ ងណសុើ 
ងដ្ឋយមាន្ការរូលរមួពើរណ្តត រែាអាសុើ-អាស្រហវកិ មែលភាគងប្រើន្ងទើរទទលួបាន្ 
ឯករាជយ។ ប្រងទសរាំន្នួ្២៩ មែលបាន្រូលរមួកនុង្សន្និសើទប្កុង្បាន្ឌុ្ង្ តាំណ្តង្ 
ជិត១ភាគ៤នន្នផ្ាភពមផ្ន្ែើ និ្ង្មាន្ប្រជាជន្សរុររាំន្នួ្១ ៥០០ោន្ន្ទក់។ 
សន្និសើទងន្េះប្តូវបាន្ងរៀររាំងដ្ឋយប្រងទសឥណឌូ ងណសុើ ភូមា បា គើសាា ន្ ប្សើ-
លរក  និ្ង្ឥណ្តឌ  ងដ្ឋយមាន្ងោលរាំណង្រងង្កើន្សហប្រតិរតតិការខាង្ងសែា-
កិរច និ្ង្វរបធម៌អាសុើ-អាស្រហវកិ ប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្លទធិអាណ្តនិ្គមនិ្យមមររលមើ ប្ពមទាំង្ 
ពិភាកាអាំពើសន្តិភាព និ្រាណ្តនិ្គមកមម និ្ង្តនួ្ទទើររស់តតិយងោកងៅកនុង្ 
សស្ររគ មប្តជាក់។ សន្និសើទងន្េះ គឺជាជាំហាន្ែ៏សាំខាន់្មយួងឆ្ព េះងៅកាន់្រលន្ទ
មិន្រូលរកសសមព័ន្ធ។ ងែើមបើប្បារពធខរួងលើកទើ៥០នន្សន្និសើទងន្េះ ប្រមុខរែានិ្ង្ 
រដ្ឋា ភិបាលនន្រណ្តត ប្រងទសអាសុើ-អាស្រហវកិបាន្រូលរមួកនុង្កិរចប្រជុាំកាំពូលអាសុើ- 
អាស្រហវកិលមើមយួពើនលៃទើ២០ែល់នលៃទើ២៤ មខងមសា ឆ្ន ាំ២០០៥ ងៅទើប្កុង្ 
ហាកាតា និ្ង្បាន្ឌុ្ង្។ សន្និសើទងន្េះបាន្រញ្ច រ់ងដ្ឋយការរងង្កើតភាពជានែគូ 
យុទធសាស្រសតអាសុើ-អាស្រហវកិលមើ(NAASP: New Asian–African Strategic 
Partnership)។ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Seato.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Asian%E2%80%93African_Strategic_Partnership
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Asian%E2%80%93African_Strategic_Partnership
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ទង់្ជាតិកមពុជាមែលប្តូវបាន្ងប្រើងៅកនុង្សន្និសើទប្កុង្បាន់្ឌុ្ង្ឆ្ន ាំ១៩៥៥ 
ងៅរកាទុកមកែល់សពវនលៃ ងៅកនុង្សារមន្ាើរនន្សន្និសើទអាសុើ-អាស្រហវកិ។ 

៧៤- សន្ធសិញ្ញញ សាាំង្មស៊ែ  
        មុា ាំង្អង់្ង  ឆ្ន ាំ១៩១៩ 
អ. Treaty of Saint- 
     Germain-en-laye 1919 
បារ. Traité de Saint- 
      Germain-en-laye 1919 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្សន្តិភាពមែលបាន្រុេះហតាងលខាងៅនលៃទើ១០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ 
១៩១៩ រវង្ប្កុមប្រងទសសមព័ន្ធមិតតមែលឈនេះកនុង្សស្ររគ មងោកងលើកទើ១ និ្ង្
ប្រងទសអូប្ទើស មែលតប្មូវឱ្យរ ាំោយរប្កភពអូប្ទើស-ហុង្ប្គើងដ្ឋយទទលួសាគ ល់ 
រែាឯករាជយមយួរាំន្នួ្ ែូរជា ហុង្ប្គើ ងនកូសេូវ គើ រ ូ ូញ យូងហាគ សាេ វ ើ ប្កូអាសុើ 
មស៊ែរ៊ែើ។ សន្ធិសញ្ញញ ងន្េះ រូលជាធរមាន្ងៅនលៃទើ១៦ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩២០។  

៧៥- សន្ធសិញ្ញញ  
       ណឺយើងសៀមសន្ 
អ. Treaty of Neuilly-sur-  
     Seine  
បារ. Traité de Neuilly-sur-  
       Seine 

កិរចប្ពមងប្ពៀង្សន្តិភាពមែលបាន្រុេះហតាងលខាងៅនលៃទើ២៧ មខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ 
១៩១៩ រវង្ប្កុមប្រងទសសមព័ន្ធមិតតមែលឈនេះកនុង្សស្ររគ មងោកងលើកទើ១និ្ង្
ប្រងទសរ៊ែុលហាក រ ើ មែលតប្មូវឱ្យប្រងទសរ៊ែុលហាក រ ើប្រគល់ទឹកែើមែលខេួន្បាន្
ែងណតើ មយកកនុង្សស្ររគ មងោកងលើកទើ១ងៅឱ្យរាជាណ្តរប្ករើ គឺមស៊ែរ៊ែើ ប្កូអាសុើ 
និ្ង្សេូងវន្ើ(មែលងប្កាយមកកាេ យជាយូងហាគ សាេ វ ើ) និ្ង្ប្រងទសប្កិកវញិ និ្ង្មាន្ 
លកខខណឌ តប្មូវមយួរាំន្នួ្ងទៀត។ 

៧៦- រលន្ទមិន្រូល 
       រកសសមពន័្ធ 
អ. Non-Aligned Movement  
    (NAM) 
បារ. Mouvement des non- 
      alignés 

   រលន្ទនន្រណ្តត រែាមែលមិន្រូលរមួជាផ្េូវការឬមិន្ប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្រេុកងោកងសរ ើ 
ឬរេុកសង្គមនិ្យម។ អង្គការងន្េះប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅកនុង្ឆ្ន ាំ១៩៦១ ងៅប្កុង្ 
Belgrade ប្រងទសយូងហាគ សាេ វ ើ។ រិតាសាា រនិ្កនន្រលន្ទមិន្រូលរកសសមព័ន្ធគឺ 
ងោក ងណរុ (Nehru) នន្ប្រងទសឥណ្តឌ  ងោក ស៊ែូកាណូ (Sukarno) នន្ 
ឥណឌូ ងណសុើ ងោក ទើតូ(Tito)នន្យូងហាគ សាេ វ ើ ងោក ណ្តមស៊ែ (Nasser) នន្ 
ងអហសុើរ និ្ង្ងោក អិន្ប្គូមា (Nkrumah)នន្ប្រងទសហាកណ្ត។ រលន្ទងន្េះ 
បាន្ប្រកាន់្យកផ្េូវកណ្តត លសប្មារ់ប្រងទសកាំពុង្អភិវឌ្ឍ ងៅរងន្ទេ េះរេុកងោក
ខាង្លិរនិ្ង្ងោកខាង្ងកើតកនុង្សម័យសស្ររគ មប្តជាក់។ 

 រលន្ទមិន្រូលរកសសមព័ន្ធបាន្ប្រកាន់្យកងោលការណ៍៥ោ ង្គឺ៖ 
១- ការងោរពរូរណភាពទឹកែើនិ្ង្អធិរងតយយងៅវញិងៅមក 

http://1.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/STOoRYnWMmI/AAAAAAAAKVU/7-PpcoMqB6U/s1600-h/Bandung+flags+(Michael+Hayes,+PPP).jpg
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២- ការមិន្ េ្ ន្ពាន្ោន ងៅវញិងៅមក 
៣- ការមិន្ងប្ជៀតមប្ជករូលកិរចការនផ្ាកនុង្ងៅវញិងៅមក 
៤- សមភាពនិ្ង្ផ្លប្រងោជន៍្ងៅវញិងៅមក 
៥- សន្តិសហវជិជមាន្។ 
     ងៅឆ្ន ាំ២០១២ រលន្ទមិន្រូលរកសសមព័ន្ធមាន្សមាជិក១២០ប្រងទស។ 
 

    
 

៧៧- សន្តសិហវជិជមាន្ 
អ. Peaceful coexistence 
បារ. Coexistence  
      pacifique 

ប្ទឹសតើមែលប្តូវបាន្តាក់មតង្ង ើង្ និ្ង្អនុ្វតតងដ្ឋយសហភាពសូងវៀតងៅ 
រាំណុរងៅន្ទន្ទ កនុង្កាំលុង្ងពលសស្ររគ មប្តជាក់និ្ង្ប្តូវបាន្ប្រកាន់្យកងដ្ឋយ 
រណ្តត រែាសង្គមនិ្យមងប្កាមឥទធិពលសូងវៀត មែលថាពកួងគអាររស់ងៅងដ្ឋយ 
សុខសាន្ែជាមយួរេុកមូលធន្និ្យម។ ងោលការណ៍ងន្េះផ្ាុយងៅនឹ្ង្ងោល-
ការណ៍ មែលថាលទធិកុមមុយន្ើសត និ្ង្មូលធន្និ្យមមិន្អាររស់ងៅជាមយួោន  
កនុង្សន្តិភាពបាន្។ សហភាពសូងវៀតបាន្អនុ្វតតងោលការណ៍ងន្េះកនុង្ទាំន្ទក់ 
ទាំន្ង្ជាមយួងោកខាង្លិរ ជាពិងសស រវង្រណ្តត ប្រងទសនន្អង្គការសន្ធិ-
សញ្ញញ អាតេង់្ទិកខាង្ងជើង្មែលងៅកាត់ថា អូតង់្(OTAN: Organisation du 
traité de lˈAtlantique nord)និ្ង្រណ្តត ប្រងទស
នន្កតិកាសញ្ញញ វ សូវ ើ(Pacte de Varsovie)។ 

 

៧៨- រញ្ចសើោនន្ 
       សន្តសិហវជិជមាន្ 
អ. Five Principles of  
    Peaceful Coexistence 
បារ. Cinq principles de la   
      coexistence pacifique 

   ងោលការណ៍រាំន្នួ្៥មែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ជាមូលដ្ឋា ន្ប្គឹេះកនុង្ទាំន្ទក់ទាំន្ង្ 
រវង្ប្រងទសឥណ្តឌ និ្ង្សាធារណរែាប្រជាមានិ្តរិន្ ងៅឆ្ន ាំ១៩៥៤មែលមរង្ពើ៖ 
១- ការងោរពរូរណភាពទឹកែើនិ្ង្អធិរងតយយងៅវញិងៅមក 
២- ការមិន្ េ្ ន្ពាន្ោន ងៅវញិងៅមក 
៣- ការមិន្ងប្ជៀតមប្ជករូលកិរចការនផ្ាកនុង្ងៅវញិងៅមក 
៤- សមភាពនិ្ង្សហប្រតិរតតិការងែើមបើផ្លប្រងោជន៍្ងៅវញិងៅមក 
៥- សន្តិសហវជិជមាន្។ 

៧៩- អង្គការសន្ធសិញ្ញញ  
       អាតេង់្ទិកខាង្ងជើង្ 

  សមព័ន្ធភាពងោធាអន្តររដ្ឋា ភិបាលរវង្រែាជាងប្រើន្ងៅអាងម រកិខាង្ងជើង្និ្ង្អឺរ  ុរ 
មផ្ែកងលើសន្ធិសញ្ញញ អាតេង់្ទិកខាង្ងជើង្ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខា ន្ទនលៃទើ៤ 
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       (អង្គការអូតង់្) 
អ. North Atlantic Treaty  
    Organization 
បារ. Organisation du traité  
      de lˈAtlantique nord 

មខងមសា ឆ្ន ាំ១៩៤៩ កនុង្សម័យសស្ររគ មប្តជាក់(ឆ្ន ាំ១៩៤៥-១៩៩១)។ 
អង្គការងន្េះបាន្រងង្កើតប្រព័ន្ធការពាររមួមយួមែលរែាជាសមាជិកប្ពមងប្ពៀង្ 

ោន រាំងពាេះកិរចការពារងៅវញិងៅមកកនុង្ការងនេើយតរងៅនឹ្ង្ការវយប្រហារណ្តមយួ 
ពើខាង្ងប្ៅ។ សមាជិករាំន្ួន្រើ(សហរែាអាងម រកិ ប្រងទសបារា ាំង្ និ្ង្អង់្ងគេស) 
ជាសមាជិកអរិនស្រន្តយន៍ន្ប្កុមប្រឹកាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមែលមាន្ 
សិទធិជាំទស់/សិទធិខាា ស់ និ្ង្ជារែាមែលមាន្អាវុធនុ្យងកេមអ៊ែរជាផ្េូវការ។ ទើសាន ក់ការ 
កណ្តត លនន្អង្គការងន្េះសាិតងៅប្កុង្ប្ពុរមសល ប្រងទសមរលហសុកិ។ 
ររចុរបន្នងន្េះ អង្គការអូតង់្មាន្ប្រងទសជាសមាជិករាំន្នួ្២៨។ ងៅងពល 

រងង្កើតកនុង្ឆ្ន ាំ១៩៤៩ មាន្សមាជិកសាា រនិ្ករាំន្នួ្១២គឺ មរលហសុកិ កាណ្តដ្ឋ 
ដ្ឋណឺមា ក សហរែាអាងម រកិ បារា ាំង្ អុើសេង់្ អុើតាលើ លុរសាំរ ួ ន័្រមវស ហូ ង់្ 
ព័រទុយហាគ ល់ និ្ង្រប្កភពអង់្ងគេស។ ងប្កាយមកមាន្រណ្តត ប្រងទសមួយរាំន្ួន្ 
ងទៀតបាន្រូលរមួជាសមាជិកគឺ ប្កិកនិ្ង្តកួគើ(១៩៥២) អាលេឺម ង់្(១៩៥៥)  
ងអសា ញ(១៩៨២) សាធារណរែាមនក ហុង្ប្គើ និ្ង្រ ូ ូញ(១៩៩៩) រ៊ែុលហាគ រ ើ 
ងអសតូន្ើ ង តូន្ើ លើទុយអាន្ើ(Estonie, Lettonie, Lituanie) រូមា ន្ើ សេូវ គើ 
សេូងវន្ើ(២០០៤) អាល់បាន្ើ និ្ង្ប្កូអាសុើ(២០០៩)។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៨០- កតិកាសញ្ញញ វ សូវ ើ 
អ. Warsaw Pact  
បារ. Pacte de Varsovie 

អង្គការងោធានន្រណ្តត ប្រងទសសង្គមនិ្យមងៅអឺរ  ុរកណ្តត លនិ្ង្ខាង្ងកើត 
មែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅឆ្ន ាំ១៩៥៥ ងែើមបើងនេើយតរនឹ្ង្អង្គការអូតង់្(រងង្កើត 
ងៅឆ្ន ាំ១៩៤៩ កនុង្សម័យសស្ររគ មប្តជាក់)។ ងៅកនុង្អង្គការងន្េះមាន្សហភាព 
សូងវៀត និ្ង្រែារណរសូងវៀតរាំន្ួន្៧ងទៀត គឺអាល់បាន្ើ រ៊ែុលហាក រ ើ ហុង្ប្គើ រ ូ ូញ 
អាលេឺម ង់្ខាង្ងកើត រូមា ន្ើ និ្ង្ងនកូសេូវ គើ។ ទើសាន ក់ការកណ្តត លនន្អង្គការងន្េះ 
សាិតងៅប្កុង្វ សូវ ើ ប្រងទសរ ូ ូញ។ 
កតិកាសញ្ញញ ការពាររមួងន្េះ ជាមផ្នករាំងពញរមន្ាមខាង្ងោធានន្ប្កុមប្រឹកា 

ជាំន្យួងសែាកិរចងៅវញិងៅមក(Comecon: Conseil d'assistance  économique 
mutuelle) មែលជាអង្គការងសែាកិរចតាំរន់្នន្រែាសង្គមនិ្យមងៅអឺរ  ុរកណ្តត ល 



-80- 

 

និ្ង្ខាង្ងកើត(រងង្កើតង ើង្ងៅប្កុង្មូសគូ កនុង្ឆ្ន ាំ១៩៤៩)។ ការរងង្កើតកតិកា 
សញ្ញញ វ សូវ ើ ក៏ប្តូវបាន្ចាត់ទុកថាសាិតងៅងប្កាមការជាំរុញពើសហភាពសូងវៀត 
ងែើមបើរកាការប្តួតពិនិ្តយងលើកង្កមាេ ាំង្ងោធាងៅអឺរ  ុរកណ្តត លនិ្ង្ខាង្ងកើត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៨១- ប្កមុប្រឹកាជាំន្យួ 
       ងសែាកិរចងៅវញិ 
       ងៅមក(កូងមកុង្) 
អ. Council for Mutual  
     Economic Assistance     
     (Comecon) 

បារ. Conseil  
      d'assistance  
      économique mutuelle 

អង្គការងសែាកិរចមែលមាន្អតាិភាពពើឆ្ន ាំ១៩៤៩ែល់ឆ្ន ាំ១៩៩១ ងប្កាមការ 
ែឹកន្ទាំររស់សហភាពសូងវៀតមែលមាន្រណ្តត ប្រងទសនន្រេុកខាង្ងកើតរមួជាមយួ 
រែាសង្គមនិ្យមមយួរាំន្នួ្ងៅកមន្េង្ងផ្សង្ងទៀតកនុង្ពិភពងោក។ អង្គការងន្េះ 
ប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងដ្ឋយសហភាពសូងវៀតជាការងនេើយតរនឹ្ង្៖ 

- មផ្ន្ការមា សាល់(Marshall Plan) មែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅអឺរ  ុរ  
  ខាង្លិរ ងៅឆ្ន ាំ១៩៤៧។  
- អង្គការអឺរ  ុរសប្មារ់សហប្រតិរតតិការងសែាកិរច(Organisation  

       européenne de coopération économique) មែលប្តូវបាន្រងង្កើត  
      ង ើង្ងៅអឺរ  ុរខាង្លិរ ងៅឆ្ន ាំ១៩៤៨(មែលជាការងផ្តើមងៅកាន់្សហគមន៍្  
       ងសែាកិរចអឺរ  ុរ ងៅឆ្ន ាំ១៩៥៧)។ 
 

៨២- មផ្ន្ការមា សាល់ 
អ.  Marshall Plan 
បារ. Plan Marshall 

     មផ្ន្ការមែលមាន្ង ម្ េះជាផ្េូវការថា កមមវធិើសាត រអឺរ  ុរង ើង្វញិប្តូវបាន្រងង្កើត 
ង ើង្ងៅឆ្ន ាំ១៩៤៧ ងប្កាមការផ្តួរងផ្តើមគាំនិ្តពើសហរែាអាងម រកិ និ្ង្យកតាម 
ង ម្ េះររស់ងោករែាមស្រន្តើការររងទស ហសក មា សាល់(George Marshall) 
ងែើមបើជយួអឺរ  ុរខាង្លិរឱ្យកសាង្ងសែាកិរចង ើង្វញិរន្ទា រ់ពើការរញ្ច រ់សស្ររគ ម 
ងោកងលើកទើ២។  
មផ្ន្ការងន្េះប្តូវអនុ្វតតសប្មារ់រយៈងពលរនួ្ឆ្ន ាំ មែលចារ់ងផ្តើមងៅនលៃទើ៨ 

មខងមសា ឆ្ន ាំ១៩៤៨។ ងៅងពលចារ់ងផ្តើម ប្រងទសរាំន្ួន្១៦បាន្ទទលួជាំន្យួ 
ពើមផ្ន្ការងន្េះ។ ងោលងៅនន្សហរែាអាងម រកិកនុង្មផ្ន្ការងន្េះ មាន្ជាអាទិ៍ ការ 
កសាង្តាំរន់្មែលប្តូវបាន្រាំផ្េិររាំផ្ទេ ញងដ្ឋយសស្ររគ មង ើង្វញិ ការែករបាាំង្ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Marshall
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ពាណិជជកមមងរញ និ្ង្ការទរ់សាក ត់ការរ ើករាលដ្ឋលនន្លទធិកុមមុយន្ើសត។ 
 

 
 
 
 
 
 

រូរសញ្ញញ នន្កមមវធិើសាែ រអឺរ  ុរង ើង្វញិ 
៨៣- អង្គការសហប្រតិរតត ិ 
       ការងសែាកិរចអឺរ  រុ 
 អ. Organisation for  
     European Economic         
     Cooperation  
បារ. Organisation  
      européenne de  
      coopération  
      économique 

អង្គការមែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅនលៃទើ១៦ មខងមសា ឆ្ន ាំ១៩៤៨ ងដ្ឋយ 
មាន្រន្ាុកកនុង្ការមរង្មរកឥណទន្ មែលផ្តល់ឱ្យងដ្ឋយមផ្ន្ការមា សាល់(Marshall 
Plan)កនុង្រាំងណ្តមប្រងទសអឺរ  ុរខាង្លិរ។ អង្គការងន្េះបាន្រមួរាំមណកែល់ការ 
ងធវើងសរ ើភាវូរន្ើយកមមពាណិជជកមម និ្ង្ការពប្ងឹ្ង្នូ្វការសប្មរសប្មួលងសែាកិរច 
រវង្រណ្តែ ប្រងទសសមាជិក។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ប្រងទសអឺរ  ុរខាង្លិរ មែលទទលួជាំន្យួពើមផ្ន្ការមា សាល់ 
៨៤- មផ្ន្ការម ូ ូតូវ 
អ. Molotov Plan   
បារ. Plan Molotov 

  ប្រព័ន្ធមែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងប្កាមឥទធិពលសហភាពសូងវៀតងៅឆ្ន ាំ១៩៤៧ 
ងែើមបើផ្តល់ជាំន្យួជួយកសាង្រណ្តត ប្រងទសងៅអឺរ  ុរកណ្តត លនិ្ង្ខាង្ងកើតង ើង្ 
វញិនិ្ង្ជាការរែិងសធជាំន្ួយពើមផ្ន្ការមា សាល់(Marshall Plan)កនុង្រាំណង្ 
ទរ់សាក ត់ឥទធិពលររស់សហរែាអាងម រកិងៅងលើរណ្តត ប្រងទស មែលជាសមព័ន្ធ-
មិតតររស់សហភាពសូងវៀត។ 
មផ្ន្ការងន្េះ យកតាមង ម្ េះររស់ងោករែាមស្រន្តើការររងទសសូងវៀត វា ងនសាេ វ 

ម ូ ូតូវ(Vyacheslav Molotov) ងហើយមាន្ប្រងទសរូលរមួរាំន្នួ្៧ គឺរ ូ ូញ 
ងនកូសេូវ គើ អាលេឺម ង់្ខាង្ងកើត ហុង្ប្គើ រ៊ែុលហាក រ ើ រូមា ន្ើ និ្ង្សហភាពសូងវៀត។ 
មផ្ន្ការម ូ ូតូវ បាន្កាេ យជាអង្គការកូងមកុង្(Comecon)ងៅឆ្ន ាំ១៩៤៩។ 

៨៥- វ ាំង្ន្ន្មែក 
អ. Iron Curtain   

ប្ពាំមែន្រងឹ្មាាំមែលភាគខេេះមាន្កាំមពង្ ងហើយមែលបាន្មរកទវើរអឺរ  ុរងៅជា
តាំរន់្ពើរងផ្សង្ោន  ចារ់តាាំង្ពើងពលរញ្ច រ់សស្ររគ មងោកងលើកទើ២ រហូតែល់ងពល 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%A2%E1%9E%BA%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%94
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%9B%E1%9E%BE%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9E%B8%E1%9F%A2
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បារ. Rideau de fer រញ្ច រ់សស្ររគ មប្តជាក់(១៩៤៥-១៩៩១)។  
ភាគើទាំង្សង្ខាង្នន្វ ាំង្ន្ន្មែកបាន្ខិតខាំអភិវឌ្ឍងសែាកិរចអន្តរជាតិ និ្ង្ 

សមព័ន្ធមិតតងោធាមតងរៀង្ៗខេួន្ : អង្គការងសែាកិរច‹កូងមកុង្›ជាមយួនឹ្ង្កតិកា 
សញ្ញញ វ សូវ ើសាិតងៅខាង្ងកើតនន្វ ាំង្ន្ន្មែក មាន្សហភាពសូងវៀតជាសមាជិក
ែ៏សាំខាន់្ ងហើយអង្គការអូតង់្ជាមយួនឹ្ង្សហគមន៍្អឺរ  ុរសាិតងៅខាង្លិរនន្
វ ាំង្ន្ន្មែក មាន្សហរែាអាងម រកិជាសមព័ន្ធមិតតែ៏រងឹ្មាាំ។ 
កាំមពង្ប្កុង្មររឡាាំង្គឺជាសកខើភាពមយួគរួឱ្យកត់សមាគ ល់ មែលបាន្ងែើរតជួា

និ្មិតតរូរែ៏យូរនន្វ ាំង្ន្ន្មែក។ ពាកយ ‹វ ាំង្ន្ន្មែក› ប្តូវបាន្ងធវើឱ្យមាន្ប្រជា-
ប្រិយភាពងដ្ឋយសារសុន្ារកថាររស់ងោក វ ើន្សតុន្ ឈឈួើល (Winston 
Churchill) មែលបាន្មលេង្ន្ទនលៃទើ៥ មខមើន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៤៦។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៨៦- កាំមពង្មររឡាាំង្ 
អ. Berlin Wall   
បារ. Mur de Berlin  

កាំមពង្ប្កុង្មររឡាាំង្ជារបាាំង្ងរតុង្(កមពស់៣,៦ម.និ្ង្ទទឹង្១,២ម.) មាន្ 
ការោមលាត មែលបាន្មរង្មរកប្កុង្មររឡាាំង្ទាំង្រូរវន្ត ទាំង្មងន្ទគមវជិាជ  
ពើឆ្ន ាំ១៩៦១ែល់ឆ្ន ាំ១៩៨៩។ កាំមពង្ងន្េះប្តូវបាន្សាង្សង់្ងៅរាប្តើនលៃទើ១២ 
នេង្រូលនលៃទើ១៣ មខសើហា ឆ្ន ាំ១៩៦១ ងដ្ឋយសាធារណរែាប្រជាធិរងតយយ 
អាលេឺម ង់្(អាលេឺម ង់្ខាង្ងកើត)កនុង្រាំណង្រារា ាំង្ប្រជាជន្អាលេឺម ង់្ខាង្ងកើតមិន្
ឱ្យនេង្ងៅអាលេឺម ង់្ខាង្លិរ។ 
អាលេឺម ង់្ខាង្លិរបាន្ងៅកាំមពង្ងន្េះថា ‹កាំមពង្នន្ភាពអាមា ស់› រាំមណក 

អាលេឺម ង់្ខាង្ងកើតវញិបាន្ងៅ‹កាំមពង្ការពារប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្ហាវ សុើស›។ កាំមពង្ 
ងន្េះជានិ្មិតតរូរនន្អឺរ  ុរមយួ មែលប្តូវបាន្មរង្មរកងដ្ឋយវ ាំង្ន្ន្មែក និ្ង្ប្តូវ 
បាន្ងរើកជាផ្េូវការកនុង្មខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៨៩ ងហើយប្តូវបាន្វយរ ាំលាំជាផ្េូវការ 
ចារ់ងផ្តើមងៅនលៃទើ១៣ មខមិលុន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៩០ និ្ង្រងង្ាើយងៅឆ្ន ាំ១៩៩២។ 

https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%80%E1%9E%BB%E1%9E%84&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%9C%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E2%80%8B%E1%9E%9C%E1%9F%89%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E2%80%8B%E1%9E%9F%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9F%80%E1%9E%8F
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E2%80%8B%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%BC&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%82%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%8D%E1%9E%A2%E1%9E%BA%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%94&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%80
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%87%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84%E2%80%8B%E1%9E%94%E1%9F%8A%E1%9F%82%E1%9E%9A%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%93_%E1%9E%86%E1%9E%BA%E1%9E%88%E1%9E%B8%E1%9E%9B&action=edit&redlink=1
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៨៧- សស្ររគ មប្តជាក់ 
អ. Cold War   
បារ. Guerre froide 

 

   ការប្រឈមមុខោន រវង្មហាអាំណ្តរកនុង្រេុកងោកខាង្ងកើត(សហភាពសូងវៀត 
និ្ង្រណ្តត រែារណរ) និ្ង្មហាអាំណ្តរកនុង្រេុកងោកខាង្លិរ(សហរែាអាងម រកិ 
សមព័ន្ធមិតតអូតង់្ …)ចារ់ពើងពលរញ្ច រ់សស្ររគ មងោកងលើកទើ២ កនុង្ឆ្ន ាំ១៩៤៥ 
រហូតែល់ងពលែលួរលាំនន្សហភាពសូងវៀតកនុង្ឆ្ន ាំ១៩៩១។  
ពាកយ ‹ប្តជាក់› ប្តូវបាន្ងប្រើងដ្ឋយសារមតមិន្មាន្ការប្រយុទធោន មាន្ប្ទង់្ 

ប្ទយធាំងដ្ឋយផ្ទា ល់រវង្ភាគើទាំង្ពើរងន្ទេះងទ ងទេះរើជាមាន្សស្ររគ មធាំៗតាមតាំរន់្ 
ន្ទន្ទ(ែូរជាសស្ររគ មងៅងលើឧរទវើរកូងរ  និ្ង្ឥណឌូ រិន្) ងៅថា សស្ររគ មតាមរយៈ 
អនកតាំណ្តង្(Proxy war)  មែលបាន្ោាំប្ទងដ្ឋយភាគើទាំង្ពើរងន្ទេះក៏ងដ្ឋយ។ 

             
 

៨៨- សាោបារាាំង្រុង្ 
       រូព៌ាប្រងទស 
អ. École Française   
    dˈExtrême-Orient 
   (French School of the  
     Far East) 
បារ. École Française  

   សាា រ័ន្មយួមែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅឆ្ន ាំ១៨៩៨ងៅប្កុង្នប្ពន្គរ(នសហគន្) 
ងែើមបើសិកាប្សាវប្ជាវមផ្នករុរាណវតាុវទិាងៅឥណឌូ រិន្។ តាមរយៈសាោបារាាំង្ 
រុង្រូព៌ាប្រងទស អនកប្សាវប្ជាវជាងប្រើន្បាន្ចារ់ងផ្តើមងធវើការររប្សាវប្ជាវររស់ 
ខេួន្ងដ្ឋយផ្ទា ល់ងៅងលើទឹកែើអាសុើ គឺែូរអវើមែលងគធាេ រ់ងធវើកន្េង្មកងៅប្កុង្ 
អាមលន្(ប្កិក) ប្កុង្រ  ូម(អុើតាលើ) និ្ង្ប្កុង្មគរ(ងអហសុើរ)ងន្ទេះមែរ។  
ងៅឆ្ន ាំ១៩០២ សាោងន្េះបាន្រតូរទើតាាំង្ពើប្កុង្នប្ពន្គរ (នសហគន្) ងៅ 

ហាណូយ និ្ង្បាន្ពប្ង្ើកការសិកាប្សាវប្ជាវមររវទិាសាស្រសតកនុង្ការរុករកមផ្នក 

https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_war
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      dˈExtrême-Orient    
         (EFEO) 
 

រុរាណវតាុវទិា ប្ពមទាំង្បាន្ងផ្ទត តការសិកាងៅងលើការប្រមូលឯកសារទាំង្ឡាយ 
មែលសរងសរងដ្ឋយនែ(សោិចារកឹ សប្តា ប្កាាំង្ ជាងែើម) អភិរកសប្បាសាទ
រុរាណ ជាងែើម។ ទន្ាឹមនឹ្ង្ងន្ទេះងគក៏បាន្ប្សាវប្ជាវងៅងលើប្រវតតិសាស្រសត អរយិ-
ធម៌នន្រណ្តត ប្រជាជាតិអាសុើទាំង្ឡាយ ចារ់ពើប្រងទសឥណ្តឌ រហូតែល់ប្រងទស 
ជរ ុន្។ តាមរយៈការប្សាវប្ជាវមររវទិាសាស្រសតងន្េះ សាោបារាាំង្រុង្រូព៌ាបាន្ 
្ន្ងៅរងង្កើតសារមន្ាើរជាតិប្រវតតិសាស្រសត ងវៀតណ្តម និ្ង្សារមន្ាើរងផ្សង្ៗ 
ងទៀតងៅឆ្ន ាំ១៩០៧ ែូរជា សារមន្ាើរប្កុង្ដ្ឋណ្តង្ នប្ពន្គរ(នសហគន្) ងវ   
ភនាំងពញ បាត់ែាំរង្។ល។ ងហើយសាោបារាាំង្រុង្រូព៌ាក៏ទទលួរន្ាុកអភិរកស 
ប្បាសាទអង្គរវតតផ្ង្មែរ។ អនកប្សាវប្ជាវលបើៗ នន្សាោងន្េះរមួមាន្ លវើ ហវើណូ 
(Louis Finot), ហសក សឺមែស(Georges Coedès), មរ៊ែណ្ត ងស្រហាគ លើងយ 
(Bernard Groslier), ហសង់្ ហវើលើយ ូហា(Jean Filliozart) ជាងែើម។ 
អនកប្សាវប្ជាវមយួរាំន្ួន្នន្សាោងន្េះបាន្ចាកងរញពើកមពុជា ងដ្ឋយរង្ខាំងៅនលៃ 
កនុង្មខងមសា ឆ្ន ាំ១៩៧៥។ សាោបារាាំង្រុង្រូព៌ាងៅភនាំងពញបាន្ងរើកទវ រង ើង្ 
វញិងៅឆ្ន ាំ១៩៩២។ 

 

៨៩- រណសរិសររួរមួជាតិ 
       កមពុជា 
អ. National United Front  
    of Kampuchea  
បារ. Front Uni National du  
       Kampuchea(FUNK) 

រលន្ទតស៊ែូមែលរងង្កើតងៅនលៃទើ២៣ មខមើន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៧០ ងៅប្កុង្ងរ កាាំង្ 
ែឹកន្ទាំងដ្ឋយសងមតរ ន្ងរាតតម សើហនុ្ រមួជាមយួប្កុមមខមរប្កហម ប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្ 
រររសាធារណរែាមខមរ។  
ន្ទមខឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៧០ រណសិរសងន្េះក៏បាន្រងង្កើតជារាជរដ្ឋា ភិបាលររួរមួ 

ជាតិកមពុជា(Royal United National Government of Kampuchea  
(GRUNK)) មែលមាន្សងមតរ ន្ងរាតតម សើហនុ្ ជាប្រមុខរែា សងមតរ មរ ន្ 
នុ្ត ជាន្ទយករែាមស្រន្តើ និ្ង្ ងខៀវ សាំផ្ន្ ជាឧរន្ទយករែាមស្រន្តើ រែាមស្រន្តើការពារ 
ជាតិនិ្ង្ជាងមរញ្ញជ ការកង្ទ័ពរដ្ឋា ភិបាលររួរមួជាតិកមពុជា។ ចារ់ពើងពលងន្ទេះ 
ងហើយ មែលប្រងទសកមពុជាមាន្រដ្ឋា ភិបាលពើរគឺ រដ្ឋា ភិបាលនន្រររសាធារណ-
រែាមខមរ ងៅប្កុង្ភនាំងពញនិ្ង្រដ្ឋា ភិបាលនិ្រងទសងៅប្កុង្ងរ កាាំង្ ែឹកន្ទាំងដ្ឋយសងមតរ 
ន្ងរាតតម សើហនុ្។ 

 

៩០- រដ្ឋា ភិបាលរប្មេុះកមពុជា  
      ប្រជាធិរងតយយ 
អ. Coalition Government of  
    Democratic Kampuchea 
បារ. Gouvernement de  
    coalition du Kampuchea  
    démocratique 

រដ្ឋា ភិបាលមយួមែលប្តូវបាន្រងង្កើតងៅនលៃទើ២២ មខមិលុន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២ ងៅ 
ប្កុង្គូឡាឡាាំពួ ប្រងទសមា ង សុើ ងែើមបើរកាភាពប្សររារ់ររស់រដ្ឋា ភិបាលងន្េះ 
ងៅអ.ស.រ.ប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្វតតមាន្កង្ទ័ពងវៀតណ្តមងៅកមពុជា និ្ង្រររសាធារណរែា 
ប្រជាមានិ្តកមពុជា។ រដ្ឋា ភិបាលរប្មុេះងន្េះមាន្រើភាគើរូលរមួ : កមពុជាប្រជាធិរ
ងតយយ ហវ៊ែ៊ុន្សុិន្រិុរ និ្ង្រណសិរសរ ាំងដ្ឋេះប្រជាពលរែាមខមរ។ រដ្ឋា ភិបាលងន្េះមាន្ 
សងមតរ ន្ងរាតតម សើហនុ្ ជាប្រធាន្ សងមែរ សឺន្ សាន្ ជាន្ទយករែាមស្រន្តើ និ្ង្ 
ងោក ងខៀវ សាំផ្ន្ ជារែាមស្រន្តើការររងទស និ្ង្ប្តូវបាន្រញ្ច រ់ងៅឆ្ន ាំ១៩៩៣។  
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៩១- រណសរិសជាតិរ ាំងដ្ឋេះ  
      ប្រជាពលរែាមខមរ 
អ.  Khmer People’s  
  National Liberation Front 
បារ. Front National de  
      Liberation du Peuple  
      Khmer 

រលន្ទតស៊ែូមយួមែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ជាផ្េូវការងៅនលៃទើ៩ មខតុោ ឆ្ន ាំ 
១៩៧៩ ងៅកនុង្ជាំរ ាំជាយមែន្មខមរ-នល មែលមាន្កមាេ ាំង្ប្រដ្ឋរ់អាវុធប្រមាណ 
២០០០ន្ទក់ មកពើ១៣ប្កុមរមួរញ្ចូ លោន (ឧកញ  ងមឿង្ ពស់មវក រលន្ទមខមរ 
អិុសាេ ម រលន្ទជាតិនិ្យម ឧកញ  សឺន្ គុយ ជាងែើម)។ រណសិរសងន្េះបាន្ 
កាេ យជាគណរកសន្ងោបាយងៅនលៃទើ២១ មខឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៩២ មែលមាន្
ង ម្ េះថា «គណរកសប្រជាធិរងតយយងសរ ើនិ្យមប្ពេះពុទធសាសន្ទ» ងហើយបាន្ 
រូលរមួកនុង្ការងបាេះងឆ្ន តឆ្ន ាំ១៩៩៣ និ្ង្ទទលួបាន្អាសន្ៈរាំន្នួ្១០។ 

                      
                    សាេ កសញ្ញញ រណសិរសជាតិរ ាំងដ្ឋេះប្រជាពលរែាមខមរ 

៩២- រកសពលករកមពុជា 
អ. Cambodia Workersˈ 
    Party 
បារ. Parti des travailleurs  
      du Kampuchea 

ង ម្ េះរកសមែលប្តូវបាន្រែូរពើរកសប្រជាជន្រែិវតតន៍្មខមរតាមរយៈមហាសន្និ-
បាតររស់រកសងៅនលៃទើ៣០ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៦០ ងៅកនុង្ររងិវណសាា ន្ើយរលងភេើង្ 
ប្កុង្ភនាំងពញមកបរវតតន្ទគវន្ត។  
ងោលរាំណង្រកសងន្េះមាន្រុពវងហតុធាំជាង្ងគគឺការតស៊ែូប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្រប្កពតតិ

អាងម រកិ រររសកតិភូមិ និ្ង្វណាៈជិេះជាន់្ ប្ពមទាំង្ងធវើសកមមភាពងែើមបើតស៊ែូវណាៈ 
និ្ង្រែិវតតន៍្សង្គម។ គាំនិ្តងន្េះងកើតង ើង្ងដ្ឋយការប្រមូលកមាេ ាំង្ងរញពើសាោ 
រងប្មើន្វជិាជ និ្ង្សាោពើរងទៀតគឺកមពុជរុប្តនិ្ង្សុតតន្តប្រើជាឥន្ា មែល សា ុត ស 
ធាេ រ់បាន្រងប្ង្ៀន្។ កនុង្រកសមែលមាន្ង ម្ េះលមើងន្េះ រ ុល ពត (សា ុត ស) 
មាន្រាំណង្រន្ាយឥទធិពលររស់ងវៀតណ្តម ងប្ពាេះងគបាន្ងមើលងឃើញថា រកសលមើ
មិន្និ្ោយពើសាមគគើភាពឥណឌូ រិន្ ឬអន្តរជាតិនិ្យម វណាៈអធន្(ការរង្បារ់ 
វណាៈអធន្ជាអន្តរជាតិរវង្កមពុជា ងវៀតណ្តម ឡាវ)ងទ មតងគនិ្ោយថា ខិតខាំ 
សងប្មរឱ្យបាន្ឯករាជយងពញងលញ កសាង្ងសែាកិរចជាតិមយួ ងហើយសាា រន្ទ 
ជាតិកមពុជាមួយឯករាជយអធិរងតយយ និ្ង្សមបូររុង្ងរឿង្។ សមាសភាពអនកែឹកន្ទាំ 
សាំខាន្់ៗរមួមាន្ ទូ សាមុត ជាងលខារកស ន្នួ្ ជា ជាអនុ្ងលខារកស សា ុត 
ស ជាសមាជិកលាំដ្ឋរ់ទើ៣ និ្ង្ ងអៀង្ សារ ើ ជាសមាជិកគណៈកមាម ធិការមជឈមិ 
រកស។ រន្ទា រ់ពើ ទូ សាមុត បាត់ខេួន្ងៅឆ្ន ាំ១៩៦២ មហាសន្និបាតវសិាមញ្ញ 
ររស់រកសប្តូវបាន្ប្បារឰងធវើង ើង្ងៅមខកុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩៦៣ និ្ង្បាន្ងប្ជើសតាាំង្ 
រ ុល ពត ជាងលខារកស រាំមណក ន្នួ្ ជា មែលមាន្តាំមណង្ខពស់ជាង្ រ ុល ពត 
ងៅកនុង្រកសមិន្ប្តូវបាន្ងប្ជើសងរ ើសងទ ងដ្ឋយងហតុថា ន្នួ្ ជា មាន្ជារ់សារ់ញតិ 
ជាមយួជន្កបត់រកស សុើវ ងហង្។ 
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៩៣- គណរកសរងប្មើន្ 
       ជាតិមខមរ 
អ.Progressive Democratic  
    Party(Kanapac  
    Chamroeun Cheat  
    Khmer) 
បារ. Parti Démocrate  
       Progressiste 

គណរកសមែលរងង្កើតង ើង្ងប្កាមការោាំប្ទពើសងមតរ ន្ងរាតតម សើហនុ្ ងៅមខ 
ងមសា ឆ្ន ាំ១៩៤៦។ គណរកសងន្េះែឹកន្ទាំងដ្ឋយប្ពេះអង្គមាច ស់ ន្ងរាតតម ម ុង្តាណ្ត 
មែលជាប្រធាន្ ងហើយមាន្ ន្ទល ងសមើក(រែូន្ ន្ទល មផ្េង្), អូ ងឈឿន្, ជា ជិន្ 
កុក, មុើ ណូសើ, សាំ ងធៀវ, រ ុន្ វូថាញ់ និ្ង្ លើ គឹមឃុត ជាសមាជិក។ គណរកស 
ងន្េះទទលួររាជ័យផ្ាួន្ៗទាំង្កនុង្ការងបាេះងឆ្ន តសភាធមមនុ្ញ្ញងៅឆ្ន ាំ១៩៤៦ ទាំង្ 
កនុង្ការងបាេះងឆ្ន តសភាជាតិងៅឆ្ន ាំ១៩៤៧។ មកែល់ឆ្ន ាំ១៩៥១ គណរកស 
ងន្េះ ក៏មលង្មាន្សកមមភាពកនុង្ឆ្កន្ងោបាយកមពុជា។ 

៩៤- មខមរឥសសរៈ 
       (មខមរឯករាជយ) 
អ. Khmers Issarak 
បារ. Khmers Issarak 
 

រលន្ទតស៊ែូមខមរប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅឆ្ន ាំ១៩៤០ងៅប្កុង្បាកកែឹកន្ទាំងដ្ឋយ 
អនកឯករាជយនិ្យម រ ុក គុន្ ងប្កាមការោាំប្ទររស់នល កនុង្ងោលរាំណង្ប្រមូល 
ផ្តុ ាំកមាេ ាំង្អនកតស៊ែូមខមរងែើមបើទមទរឯករាជយពើរររអាណ្តពាបាលបារា ាំង្។ ងៅមខ 
វរិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៤០ ងដ្ឋយមាន្ការោាំប្ទពើប្រងទសនល និ្ង្ជរ ុន្ ប្កុមអនកជាតិ 
និ្យមងន្េះបាន្រូលកាន់្ការ់ងខតតពើរ គឺបាត់ែាំរង្និ្ង្ងសៀមរារ។ រលន្ទងន្េះ 
បាន្រ ាំោយខេួន្ងពលមែលជរ ុន្ចាញ់សស្ររគ មងោកងលើកទើ២ ន្ទឆ្ន ាំ១៩៤៥។ 

 

៩៥- រណសរិសមខមរឥសសរៈ 
អ. United Issarak Front  
បារ. Front uni Issarak 

រលន្ទតស៊ែូមាន្និ្ន្ទន ការកុមមុយន្ើសត រងង្កើតង ើង្ងៅនលៃទើ២០ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ 
១៩៤២ ងៅប្កុង្ភនាំងពញ ងដ្ឋយអាចារយ ងមៀន្(សុឺង្ ង្ ុកមិញ) និ្ង្អាចារយ សុក 
(ទូ សាមុត) មែលជាអតើតប្ពេះសង្ឃ និ្ង្ងប្កាយមកមាន្ការរូលរមួពើពកួអនក 
ជាតិនិ្យម ែូរជា បា រ ឈនឺ្ ន្នួ្ ែងួ្ និ្ង្អាចារយ មហម ងរៀវ ជាងែើម។ រណសិរស 
ងន្េះរងង្កើតង ើង្មាន្ងោលរាំណង្ប្រមូលផ្តុ ាំកមាេ ាំង្អនកតស៊ែូរ ាំងដ្ឋេះជាតិកនុង្ប្រងទស 
កមពុជាផ្ទា ល់ ងែើមបើប្រយុទធប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្រររអាណ្តពាបាលបារា ាំង្។ រន្ទា រ់ពើមាន្ 
ឧរបតតិងហតុទមាេ ក់ប្ោរ់មរកងៅប្កុង្ភនាំងពញឆ្ន ាំ១៩៤៥ រលន្ទងន្េះក៏បាន្រ ាំោយ 
ខេួន្ ងហើយអនកែឹកន្ទាំរលន្ទងន្េះបាន្រត់ងភៀសខេួន្ងៅរូលរមួជាមួយរលន្ទតស៊ែូ 
ងវៀតមិញ។ 

 

៩៦- រកសកុមមុយន្ើសត 
       ឥណឌូ រិន្ 
អ. Indochinese  
    Communist Party 
បារ. Parti Communiste  
      Indochinois 

រកសមែលបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅប្កុង្ហុង្កុង្ ងដ្ឋយងោក ងង្វៀន្ អាយគួក 
(ហូជើមិញ) ងៅនលៃទើ៣ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩៣០ កនុង្ងោលរាំណង្ប្រមូលផ្តុ ាំរលន្ទ 
តស៊ែូកុមមុយន្ើសតកនុង្តាំរន់្ឥណឌូ រិន្ មតងដ្ឋយសារអនករូលរមួកនុង្រកសងន្េះសុទធ-
មតជាជន្ជាតិងវៀតណ្តម ងហើយងដ្ឋយសារមតឥណឌូ រិន្ជាអង្គភាពងសែាកិរច 
មតមយួ(A single economic unit) ងហតុងន្េះ ប្កុង្ម ូសគូ(សហភាពសូងវៀត) 
បាន្មណន្ទាំឱ្យងរៀររាំរងង្កើតរកសកុមមុយន្ើសែងដ្ឋយម កៗងៅប្រងទសកមពុជានិ្ង្
ឡាវមលមងទៀត។ សមាជិករកសែាំរូង្ៗ មែលបាន្រូលរមួទាំង្ងៅកមពុជា ទាំង្ 
ងៅឡាវ ភាគងប្រើន្ជាជន្ជាតិងវៀតណ្តមមែលងធវើការងៅកនុង្រមាក រងៅស៊ែូររស់
បារា ាំង្។ ងៅឆ្ន ាំ១៩៥១ រកសកុមមុយន្ើសតឥណឌូ រិន្ប្តូវបាន្ជាំន្សួងដ្ឋយការរងង្កើត 
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រកសររស់ជាតិងរៀង្ៗខេួន្រាំន្នួ្៣គឺ រកសពលករងវៀតណ្តម(Workersˈ Party 
of Vietnam) រកសប្រជាជន្រែិវតតន៍្មខមរ(Khmer Peopleˈs Revolutionary 
Party) និ្ង្រកសប្រជាជន្ឡាវ(Laotian Peopleˈs Party)។ 

៩៧- មខមរឥសសរៈ 
អ. Khmer Issarak 
បារ. Khmers Issarak 

រុគគលឬប្កុមមែលបាន្កាន់្អាវុធប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្បារា ាំង្ កនុង្ការតស៊ែូងែើមបើឯករាជយ 
ពើឆ្ន ាំ១៩៤៥ែល់ឆ្ន ាំ១៩៥៣ ងហើយមាន្និ្ន្ទន ការន្ងោបាយនិ្ង្មងន្ទគមវជិាជ  
ងផ្សង្ៗពើោន ។  
ងដ្ឋយមាន្ការោាំប្ទពើរដ្ឋា ភិបាលនល ប្កុមខេេះប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅងពល 

ងោក សុឺង្ ង្ ុកថាញ់ ប្តូវបាន្ចារ់ខេួន្ងៅឆ្ន ាំ១៩៤៥។ ងប្កាយពើការងដ្ឋេះមលង្ 
ងោក សុឺង្ ង្ ុកថាញ់ បាន្រងង្កើតប្កុមមួយមែលមាន្ង ម្ េះជាផ្េូវការថា «ឥសសរៈ 
ប្រជារលន្ទ»កនុង្មខមើន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៥២ ងហើយមែលអនកផ្ង្ងៅថា រលន្ទ 
ប្រជាជន្ងសរ ើ។ 
ប្កុមមខមរឥសសរៈងវៀតមិញ ជាប្កុមមែលបាន្ទទលួការរណតុ េះរណ្តត លនិ្ង្ 

អាវុធពើពកួកុមមុយន្ើសតងវៀតណ្តមងៅឆ្ន ាំ១៩៤៨។ រន្ទា រ់ពើបារា ាំង្បាន្ប្រគល់ 
ឯករាជយ(មិន្ទន់្ងពញងលញ)ឱ្យប្រងទសកមពុជាងៅឆ្ន ាំ១៩៤៩ ពកួឥសសរៈ 
មយួរាំន្ួន្ែូរជា ងោក ដ្ឋរ ឈួន្ បាន្រុេះរូលជាមយួប្ពេះមហាកសប្ត ប្ពេះ-
បាទន្ងរាតតម សើហនុ្ ងៅសល់មតពកួ សុឺង្ ង្ ុកថាញ់ ជាអនកសាធារណរែាងសរ ើ 
និ្ង្ពកួឥសសរៈមែលោាំប្ទងដ្ឋយងវៀតមិញ។ 

៩៨- មខមរងសរ ើ 
អ. Khmer Serei 
បារ. Khmer Serei 

    រលន្ទតស៊ែូមយួមែលងលរង ើង្តាាំង្ពើមខមើន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៥២ ងដ្ឋយមាន្ង ម្ េះ 
ថា រលន្ទប្រជាជន្ងសរ ើ ែឹកន្ទាំងដ្ឋយងោក សុឺង្ ង្ ុកថាញ់។ រលន្ទងន្េះបាន្ 
ែូរង ម្ េះថា មខមរងសរ ើ ងៅងប្កាយឆ្ន ាំ១៩៥៥ និ្ង្ភាគងប្រើន្មាន្មខមរងប្កាមជា 
សមាជិក។ អង្គភាពមខមរងសរ ើ ទទលួការរណតុ េះរណ្តត លនិ្ង្ោាំប្ទងដ្ឋយនល ងហើយ 
ទទលួសពាវ វុធពើសហរែាអាងម រកិងែើមបើប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្កុមមុយន្ើសតនិ្ង្សងមតរន្ងរាតតម 
សើហនុ្។ ងៅរុង្ឆ្ន ាំ១៩៦៩ ពកួមខមរងសរ ើប្រមាណ៨០០ន្ទក់ បាន្រុេះរូលជាមយួ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា។ រលន្ទងន្េះបាន្រ ាំសាយងៅឆ្ន ាំ១៩៧០ ងហើយកង្ទ័ព 
ររស់ងគប្តូវបាន្រញ្ចូ លងៅកនុង្កង្កមាេ ាំង្នន្សាធារណរែាមខមរ។ 

៩៩- មខមរប្កហម 
អ. Khmer Rouge 
បារ. Khmer Rouge 

ប្កុមមខមរងនវង្និ្យម(អនកមាន្និ្ន្ទន ការកុមមុយន្ើសត) មែលសងមតរប្ពេះ ន្ងរាតតម 
សើហនុ្ បាន្ងៅងៅរុង្ទសវតសរទ៍ើ៦នន្សតវតសរទ៍ើ២០។ ពើឆ្ន ាំ១៩៧០ែល់ 
ឆ្ន ាំ១៩៧៥ មខមរសាធារណរែាបាន្ងៅប្កុមងន្េះថា មខមរកុមមុយន្ើសត។ ចារ់ពើឆ្ន ាំ 
១៩៧៥មក ពាកយមខមរប្កហម មាន្ន័្យថាពកួ រ ុល ពត។ 

១០០- សាធារណរែាមខមរ 
អ. Khmer Republic 
បារ. République Khmère  
 

រររន្ងោបាយមយួមែលប្តូវបាន្ប្រកាសងៅនលៃទើ៩ មខតុោ ឆ្ន ាំ១៩៧០ 
ងែើមបើរញ្ច រ់ររររាជាធិរងតយយងៅកមពុជា។ រររងន្េះមាន្អតាិភាពជាង្៤ឆ្ន ាំ 
កន្េេះ និ្ង្ប្តូវបាន្ផ្តួលរ ាំលាំងដ្ឋយពកួមខមរប្កហម ងៅនលៃទើ១៧ មខងមសា ឆ្ន ាំ 
១៩៧៥។ ងមែឹកន្ទាំសាំខាន់្ៗនន្រររងន្េះមាន្ ងោក លន់្ ន្ល់ ប្ពេះអង្គមាច ស់ 
សុើសុវតាិ សិរ ើមតៈ ងោក អិុន្ តាាំ ងោក  ុង្ រូងរ  ត ជាងែើម។ 



-88- 

 

១០១- ងវៀតមិញ 
អ. Viet Minh 
បារ. Viet Minh 

រលន្ទសមព័ន្ធងែើមបើឯករាជយងវៀតណ្តម រងង្កើតង ើង្ងៅនលៃទើ១៩ មខឧសភា 
ឆ្ន ាំ១៩៤១ ងែើមបើរប្ងួ្ររប្ងួ្មកមាេ ាំង្កុមមុយន្ើសតនិ្ង្អនកជាតិនិ្យមងវៀតណ្តម 
កនុង្ការប្រយុទធប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្មហាអាំណ្តរអាណ្តនិ្គមបារា ាំង្និ្ង្ពកួជរ ុន្។ 
សមាសភាពរូលរមួកនុង្រលន្ទងន្េះភាគងប្រើន្មកពើរកសកុមមុយន្ើសតឥណឌូ រិន្។ 
រលន្ទងវៀតមិញ មែលមាន្ងោក វ  ូ ងង្វៀន្ោ រ់(Vo Nguyen Giap) ជាងម 
រញ្ញជ ការកង្ទ័ពបាន្កាេ យជាប្កុមតស៊ែូប្រដ្ឋរ់អាវុធ ចារ់ពើឆ្ន ាំ១៩៤៦ែល់ឆ្ន ាំ 
១៩៥៤។ រលន្ទងវៀតមិញបាន្រញ្ច រ់ងប្កាយសន្និសើទប្កុង្ហសមឺណវឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
ងៅងពលមែលប្រងទសងវៀតណ្តមប្តូវបាន្មរង្មរកជាពើរគឺងវៀតណ្តមខាង្តបូង្
និ្ង្ងវៀតណ្តមខាង្ងជើង្។  

១០២- មខមរងវៀតមិញ 
អ. Khmer Vietminh 
បារ. Khmer Vietminh 
 

រលន្ទតស៊ែូមខមរមាន្និ្ន្ទន ការកុមមុយន្ើសតនិ្ង្រលន្ទមខមរឥសសរៈន្ទន្ទមែល ប្តូវ 
បាន្ងៅងដ្ឋយសងមតរប្ពេះន្ងរាតតម សើហនុ្ ងហើយមែលមាន្សមព័ន្ធភាពជាមួយ 
រលន្ទតស៊ែូងវៀតមិញ កនុង្ការទមទរឯករាជយពើមហាអាំណ្តរអាណ្តនិ្គមបារា ាំង្ 
និ្ង្បាន្រន្តការតស៊ែូររស់ខេួន្ប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្រាជរដ្ឋា ភិបាលររស់ប្ពេះអង្គងប្កាយពើ
សន្និសើទអន្តរជាតិប្កុង្ហសមឺណវឆ្ន ាំ១៩៥៤។  
ងមែឹកន្ទាំសាំខាន់្ រៗរស់មខមរងវៀតមិញ គឺងោក សុឺង្ ង្ ុកមិញនិ្ង្ងោក ទូ សាមុត 

ងហើយអនករូលរមួកនុង្រលន្ទងន្េះភាគងប្រើន្ជាមខមរងប្កាម(មខមរកមពុជាងប្កាម)។ 
១០៣- គណៈជាតិមុតតោ-  
         ហាមជឈមិន្គរមខមរ 
អ. Khmer Peopleˈs   
    Liberation Committee  
(Kana Cheat Mouta Keaha     
   Mocchim  Nokor Khmer)  
បារ. Comité de Libération  
      du Peuple Khmer 

រលន្ទតស៊ែូរងង្កើតង ើង្ងៅនលៃទើ១ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩៤៨ ងដ្ឋយងោក ដ្ឋរ 
ឈនួ្ កនុង្ងខតតបាត់ែាំរង្ មាន្ងោលរាំណង្ប្រមូលផ្តុ ាំកមាេ ាំង្អនកតស៊ែូមខមរឯករាជយ 
និ្យម ងែើមបើទមទរឯករាជយពើរររអាណ្តពាបាលបារា ាំង្។ រលន្ទតស៊ែូងន្េះ 
មាន្សមព័ន្ធភាពជាមយួងោធានល និ្ង្ងពលខេេះមាន្សមព័ន្ធភាពជាមយួរលន្ទតស៊ែូ 
កុមមុយន្ើសត។ ងៅរុង្ឆ្ន ាំ១៩៤៨ រលន្ទងន្េះមរកជារនួ្ប្កុម គឺ មួយប្កុមែឹកន្ទាំ 
ងដ្ឋយងោក ដ្ឋរ ឈនួ្ និ្ង្រើប្កុមងទៀតែឹកន្ទាំងដ្ឋយប្កុមងនវង្និ្យម។ ងៅឆ្ន ាំ 
១៩៤៩ រលន្ទងន្េះបាន្រញ្ច រ់ងពលងោក ដ្ឋរ ឈួន្ រុេះរូលជាមយួសងមតរ 
ប្ពេះន្ងរាតតម សើហនុ្។ 

១០៤- គណៈកមាម ធិការមខមរ 
        សាង្ជាតិ 
អ. Khmer National  
    Liberation Committee  
    (Kana Kamathikar  
      Khmer Sang Cheat) 
បារ. Comité National  
       Khmer de Libération 

រលន្ទតស៊ែូមែលរតូរង ម្ េះពើគណៈជាតិមុតតោហាមជឈមិន្គរមខមរ ងៅងែើម ឆ្ន ាំ 
១៩៤៩ ែឹកន្ទាំងដ្ឋយងោក ោវ មកវ មុន្នើ និ្ង្មាន្ប្ពេះអង្គមាច ស់ ន្ងរាតតម រ័ន្ា-
រង្សើ ជាងមរញ្ញជ ការកង្ទ័ពនន្រលន្ទតស៊ែូងន្េះ កនុង្ងោលរាំណង្រន្តការតស៊ែូររស់ 
ខេួន្ប្រឆ្ាំង្រររអាណ្តពាបាលបារា ាំង្។ សមាសភាពសាំខាន្់ៗនន្រលន្ទងន្េះ 
មាន្មយួរាំន្នួ្ជាប្កុមសាត ាំនិ្យម មយួរាំន្នួ្ងទៀតជាប្កុមងនវង្និ្យម និ្ង្មួយ 
រាំន្នួ្ងផ្សង្ងទៀតជាប្កុមជាតិនិ្យម ងហើយមាន្មូលដ្ឋា ន្តស៊ែូងរៀង្ៗខេួន្។ ងៅឆ្ន ាំ 
១៩៥២ ប្ពេះអង្គមាច ស់ ន្ងរាតតម រ័ន្ារង្សើ បាន្ែឹកន្ទាំកមាេ ាំង្ ជិតមយួពាន់្ន្ទក់រុេះ 
រូលជាមយួរលន្ទទមទរឯករាជយររស់សងមតរប្ពេះន្ងរាតតម សើហនុ្។ រលន្ទ 
ងន្េះបាន្រញ្ច រ់ងៅងពលមែលងោក ោវ មកវមុន្នើ បាន្ងៅរូលរមួជាមយួរណ-
សិរសមខមរឥសសរៈ។ 
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១០៥- រណសរិសមខមរឥសសរៈ 
        (សមាគមមខមរឥសសរៈ) 
អ. United Issarak Front  
    (Samakum Khmer  
      Issarak) 
បារ. Front uni Issarak 
      (Samakum Khmer  
        Issarak) 

សមាគមមែលរងង្កើតង ើង្កនុង្មខងមសា ឆ្ន ាំ១៩៥០ ងៅកាំពង់្ងសាមងលើ កនុង្ 
ងខតតកាំពត ងដ្ឋយប្កុមមខមរឥសសរៈន្ទន្ទ ែឹកន្ទាំងដ្ឋយ ងោក សុឺង្ ង្ ុកមិញ ជា 
ប្រធាន្ ងោក ចាន់្ សម័យ និ្ង្ងោក ទូ សាមុត ជាអនុ្ប្រធាន្។ ងោលរាំណង្ 
សាំខាន់្នន្ការរងង្កើតសមាគមងន្េះគឺងែើមបើសប្មរសប្មួល និ្ង្ោាំប្ទែល់រលន្ទ 
តស៊ែូន្ទន្ទមែលប្រឆ្ាំង្នឹ្ង្រររអាណ្តពាបាលបារា ាំង្។ ងៅមុន្ឆ្ន ាំ១៩៥៤ 
សមាគមងន្េះបាន្ប្តួតប្តាទឹកែើប្រមាណពាក់កណ្តត លនន្ប្រងទសកមពុជា និ្ង្ 
បាន្រ ាំសាយងៅឆ្ន ាំ១៩៥៤ ងប្កាយសន្និសើទអន្តរជាតិប្កុង្ហសមឺណវ។ 

១០៦- រុណយទឹក  
អ. Water Ceremony 
បារ. Cérémonie des Eaux 
 

ពិធើមយួមែលបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅឆ្ន ាំ១៩៥៩ ន្ទសម័យសង្គមរាស្រសតនិ្យម 
ងដ្ឋយបាន្កាំណត់ងធវើងៅនលៃណ្តមួយនន្មខមើន្ទងរៀង្រាល់ឆ្ន ាំ ងែើមបើងរៀររាំពិធើរ ាំលឹក 
គុណែល់ទឹកមែលបាន្ផ្ែល់អតាប្រងោជន៍្រាំងពាេះប្រជាជន្កមពុជាកនុង្ការដ្ឋាំែុេះ 
ប្រករងដ្ឋយងភាគផ្លន្ទន្ទ។ ពិធើរុណយងន្េះងធវើង ើង្មិន្មមន្សប្មារ់មតទឹក 
ធមមជាតិរ ុងណ្តា េះងទ រ ុមន្ែងគងធវើង ើង្ងែើមបើរ ាំលឹកគុណប្រភពទឹកទាំង្ឡាយមែល 
ងកើតង ើង្ងដ្ឋយកិរចការហតាកមមជាតិ និ្ង្លទធផ្លន្ងោបាយទឹកររស់រដ្ឋា ភិ-
បាលកនុង្ឆ្ន ាំន្ើមយួៗផ្ង្មែរ។ 

 

១០៧- រុណយទងន្េ 
អ. River Festival 
បារ. Festival du Fleuve  
 

ប្ពឹតតិការណ៍មែលបាន្រងង្កើតង ើង្ចារ់តាាំង្ពើឆ្ន ាំ២០១៤ ងដ្ឋយប្កសួង្ងទស- 
ររណ៍ មែលបាន្កាំណត់យកសបាត ហ៍ទើ១ឬទើ២រាំន្ួន្៣នលៃនន្មខមើន្ទងរៀង្រាល់ 
ឆ្ន ាំ ងែើមបើងរៀររាំពិធើរុណយតាមងវន្នន្រណ្តែ ងខតតជារ់ែង្ទងន្េ កនុង្ងោលរាំណង្ 
រាំផុ្សរលន្ទមហាជន្ឱ្យរូលរមួកនុង្ការររអភិរកស និ្ង្អភិវឌ្ឍធន្ធាន្ទងន្េ 
ប្រករងដ្ឋយនិ្រន្តរភាព និ្ង្រូលរមួសងប្មរយុទធសាស្រសតពិពិធកមមងទសររណ៍ 
តាមរយៈការរងង្កើតប្ពឹតតិការណ៍ងទសររណ៍លមើៗសប្មារ់រណ្តែ ងខតតតាមែង្ទងន្េ 
នន្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា។  

 

១០៨- ទាំន្ទក់ទាំន្ង្បារា ាំង្ 
         កមពុជាកនុង្រជជកាល 
         ប្ពេះបាទអង្គែងួ្ 
អ. Franco-Cambodian  
     relations during the  
     reign of Ang Duong 
បារ. Relations franco- 
      cambodgiennes sous  
     le règne de Ang Duong 

ទាំន្ទក់ទាំន្ង្រវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជាពើឆ្ន ាំ១៨៥៣ែល់ឆ្ន ាំ១៨៥៦ រងង្កើតង ើង្ 
ងដ្ឋយប្ពេះបាទអង្គែងួ្និ្ង្ប្ពេះងៅអធិរាជបារា ាំង្ ណ្តរ ូង អុង្ទើ៣ (Napoléon III)។  
ប្ពេះបាទអង្គែងួ្បាន្ង ើង្ប្គង្រាជសមបតែិងៅឆ្ន ាំ១៨៤៨។ ប្ពេះអង្គជាប្ពេះ 

មហាកសប្តមខមរែាំរូង្ មែលបាន្ផ្ែួរងផ្ែើមគាំនិ្តរង់្ឱ្យបារា ាំង្មកជួយការពារប្រងទស 
កមពុជាឱ្យផុ្តពើឥទធិពលររស់ប្រងទសជិតខាង្ទាំង្ពើរ គឺប្រងទសអណ្តា ម និ្ង្ 
ជាពិងសសប្រងទសងសៀម។ 
ទាំន្ទក់ទាំន្ង្ររស់ប្ពេះបាទអង្គែងួ្ងែើមបើរញ្ច រ់ឥទធិពលងសៀមមកងលើកមពុជា

បាន្ចារ់ងផ្តើមងៅឆ្ន ាំ១៨៥៣ ងដ្ឋយការរញ្ជូ ន្មស្រន្តើជាន់្ខពស់មខមរពើររូរង ម្ េះ 
កុយ និ្ង្ មរ ន្(មែលមាន្មខសងោហតិពើជន្ជាតិព័រទុយហាគ ល់)ងៅកាន់្សិង្ា-
រុរ ើជាសមាៃ ត់ ងែើមបើន្ទាំប្ពេះរាជសារលិខិតងៅជូន្មស្រន្តើកុង្ស៊ែុលបារា ាំង្ មែលប្តូវ 
រញ្ជូ ន្រន្តងៅថាវ យប្ពេះងៅអធិរាជបារា ាំង្ ណ្តរ ូង អុង្ទើ៣(Napoléon III)។  
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រន្ទា រ់មក ងោក សាល ែឺ ម ុង្ទើញើ(Charles de Montigny) អនកការទូត 
បារា ាំង្ មែលបាន្មកែល់កាំពង់្មផ្កាំពត ងៅនលៃទើ១៨ មខតុោ ឆ្ន ាំ១៨៥៦ងន្ទេះ 
បាន្តាក់មតង្អតារទអនុ្សញ្ញញ ពាណិជជកមម និ្ង្សាសន្ទ ងែើមបើសាា រន្ទទាំន្ទក់ 
ទាំន្ង្ជាមយួកមពុជា។ រ ុមន្តងដ្ឋយមាន្ការោរសង្កត់ពើងសៀម ប្ពេះបាទអង្គែងួ្ 
មិន្បាន្ោង្ងៅឡាយប្ពេះហសតងលខាងលើអនុ្សញ្ញញ ងន្ទេះង ើយ។ ងន្េះជាការ 
រ ុន្រ ង្ងលើកែាំរូង្ររស់ប្ពេះរាជាមខមរ កនុង្ការរញ្ច រ់ឥទធិពលងសៀមមកងលើកមពុជា 
រ ុមន្តមិន្បាន្សងប្មរ។ 

១០៩- លខិិតប្ពេះបាទអង្គែងួ្ 
     ថាវ យប្ពេះងៅណ្តរ ូង -    
     អុង្ទើ៣ ឆ្ន ាំ១៨៥៣ 
អ. Letter from Ang Duong  
    to Napoleon III in 1853 
បារ. Lettre de Ang Duong à  
      Napoléon III en 1853 

លិខិតប្ពេះបាទអង្គែួង្ងលើកទើ១ថាវ យប្ពេះងៅអធិរាជណ្តរ ូង អុង្ទើ៣ 
(Napoléon III) មែលមាន្ខេឹមសារថា ‹ពកួងរសករពវជិតបារា ាំង្បាន្ប្បារ់ 
ឱ្យងយើង្ែឹង្ថា អធិរាជបារា ាំង្មាន្រិតតសរបុរសរាំងពាេះប្គរ់ប្រជាជាតិ ប្ពេះអង្គជយួ 
ការពារប្រជាជាតិទាំង្ងន្ទេះ ងែើមបើធាន្ទសាិរភាពនិ្ង្សុខុមាលភាព ងដ្ឋយមិន្ងធវើ 
ឱ្យរ េះពាល់ែល់ផ្លប្រងោជន៍្ជន្មាច ស់ប្សុក និ្ង្ថា អធិរាជបារា ាំង្លែនិ្ង្ពុាំ 
មាន្ការរ ុន្រ ង្ែូរប្ពេះមហាកសប្តែនទងទៀតនន្ទវើរអឺរ  ុរ មែលគិតមតជិេះជាន់្ 
ប្រងទសែនទ។ ងដ្ឋយងហតុងន្េះ ងយើង្មាន្ងសរកតើរ ើករាយនឹ្ង្រង្សមព័ន្ធភាពមយួ 
រងឹ្មាាំជាមយួប្ពេះងៅអធិរាជមែលនឹ្ង្ងធវើឱ្យប្រងទសររស់ងយើង្ធាំនិ្ង្សមបូណ៌ 
ងែើមបើងសរកតើរុង្ងរឿង្ររស់ប្រងទសងយើង្›។ 

១១០- លខិិតប្ពេះបាទអង្គែងួ្ 
     ថាវ យប្ពេះងៅណ្តរ ូង អុង្ 
     ទើ៣ ឆ្ន ាំ១៨៥៦ 
អ. Letter from Ang Duong  
    to Napoleon III in 1856 
បារ. Lettre de Ang Duong à  
      Napoléon III en 1856 

លិខិតប្ពេះបាទអង្គែួង្ងលើកទើ២ថាវ យប្ពេះងៅអធិរាជណ្តរ ូង អុង្ទើ៣ 
(Napoléon III) មែលមាន្ខេឹមសារថា ‹ចារ់ពើឆ្ន ាំ១៨៤៦ ងសតរងៅកូសាាំង្សុើន្ 
បាន្ប្រកាសថា រណ្តត ងខតតមែលងគយកបាន្ពើកមពុជាងន្ទេះ មិន្ប្តូវសាត រ់ររគ រ់ 
ខាុ ាំនិ្ង្មិន្ប្តូវរង់្សួយសាអាករមកឱ្យខាុ ាំងទៀតងទ។ ងលើសពើងន្េះ ងគបាន្រារា ាំង្ 
មិន្ឱ្យងធវើពាណិជជកមមងៅ កនុង្ប្រងទសខាុ ាំរមួទាំង្ងៅតាមកាំពង់្មផ្ន្ទន្ទផ្ង្មែរ។ 
ងន្េះងហើយ ជាសាា ន្ភាពជាក់មសតង្នន្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា។ សូមប្ពេះអង្គប្ទង់្ 
ប្ជារនូ្វងខតតទាំង្ងន្ទេះ  មែលមាន្ង ម្ េះែូរតងៅ៖ ងខតតែូន្នណ មែលបាន្បាត់ 
ជាង្២០០ឆ្ន ាំមកងហើយ រ ុមន្តងខតតជាងប្រើន្ងទើរបាន្បាត់ងពលលមើៗងន្េះគឺ ងខតត 
នប្ពន្គរ លង់្ងហា ផ្ារមែក ងមសរ ប្ពេះប្តពាាំង្ អុង្ម  ប្កមនួ្ស ទឹកងមម  ពាមឬ 
ហាងទៀង្ ងកាេះប្តល់ និ្ង្ងកាេះប្តឡារ។ ប្រសិន្ងរើងដ្ឋយនរែន្យ ពកួអណ្តា ម 
ប្រគល់ងខតតណ្តមួយថាវ យប្ពេះអង្គ សូមប្ពេះអង្គកុាំទទួល ពើងប្ពាេះគឺជាងខតតររស់ 
កមពុជាងទ។ សូមប្ពេះអង្គងមតាត ករុណ្តែល់ខាុ ាំនិ្ង្ប្រជាជន្ខាុ ាំផ្ង្ ងែើមបើរញ្ច រ់នូ្វ 
ការបាត់រង់្ងន្េះ›។ 

១១១- អនុ្សញ្ញញ ពាណិជជកមម  
     និ្ង្សាសន្ទ ឆ្ន ាំ១៨៥៦ 
អ. Commercial and Religious  
    Convention of 1856 

អនុ្សញ្ញញ មែលប្តូវបាន្តាក់មតង្ងដ្ឋយងោក សាល ែឺ ម ុង្ទើញើ(Charles de 

Montigny) អនកការទូតបារា ាំង្ កនុង្ងពលសាន ក់ងៅឯកាំពង់្មផ្កាំពត ចារ់ពើនលៃទើ៧ 
មខតុោ ឆ្ន ាំ១៨៥៦ ងែើមបើសាា រន្ទទាំន្ទក់ទាំន្ង្គតិយុតតរវង្បារា ាំង្និ្ង្កមពុជាជា 
ងលើកែាំរូង្។ ងដ្ឋយសារមាន្ការោរសង្កត់ពើងសៀម ប្ពេះបាទអង្គែួង្មិន្បាន្ 
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បារ. Convention  
      Commerciale et  
      Religieuse de 1856 

ោង្ពើឧែុង្គងៅកាំពត ងែើមបើឡាយប្ពេះហសតងលខាងលើអនុ្សញ្ញញ ងន្េះងទ។ ងៅ 
នលៃទើ១៨ មខតុោ ឆ្ន ាំ១៨៥៦ ងោក សាល ែឺ ម ុង្ទើញើ បាន្ រុេះហតាងលខាងលើ 
អនុ្សញ្ញញ ងន្េះមតមាន ក់ឯង្ ររួងផ្ាើមកថាវ យប្ពេះបាទអង្គែងួ្ងៅរាជវ ាំង្ឧែុង្គ មុន្ 
នឹ្ង្រន្តែាំងណើ រងៅកាន់្អណ្តា ម។ ែូងរនេះ ប្ពេះរាជរាំណង្ រង់្សាា រន្ទសមព័ន្ធភាព 
ជាមយួបារា ាំង្ងៅងពលងន្ទេះប្តូវទទលួររាជ័យ ងប្ពាេះប្ពេះបាទអង្គែួង្មិន្បាន្ 
ឡាយប្ពេះហសែងលខាងលើអនុ្សញ្ញញ ងន្ទេះងទ។ 
អនុ្សញ្ញញ ពាណិជជកមមនិ្ង្សាសន្ទមែលមាន្រាំន្ួន្១៤មាប្តាងន្ទេះមាន្មរង្ 

ជាអាទិ៍ថា ន្ទវរមាាំង្និ្ង្ន្ទវជាំន្ញួបារា ាំង្នឹ្ង្រូលមកកាន់្កាំពង់្មផ្ទាំង្អស់ 
នន្កមពុជាងដ្ឋយងសរ ើ ងដ្ឋយមិន្ប្តូវរង់្ពន្ធ និ្ង្ប្តូវចាត់ទុកែូរជាន្ទវររស់ 
កមពុជានិ្ង្ររស់ប្ពេះរាជាផ្ទា ល់ប្ពេះអង្គ(មាប្តា៥)។ 

១១២- សន្ធសិញ្ញញ បារា ាំង្- 
         កមពុជា នលៃទើ១១  
          មខសើហា ឆ្ន ាំ១៨៦៣  
អ. Franco-Cambodian  
   Treaty of 11 August 1863 
 
បារ. Traité Franco- 
    Cambodgien du 11 août  
    1863 
 

សន្ធិសញ្ញញ អាណ្តពាបាលបារា ាំង្មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខា ងៅនលៃទើ១១ 
មខសើហា ឆ្ន ាំ១៨៦៣ ងៅប្ពេះរាជវ ាំង្ឧែុង្គរវង្ប្ពេះបាទន្ងរាតតម និ្ង្ងោក 
ឧតតមន្ទវ ើ ែឺឡាប្កង់្ឌ្ើមយ (De la Grandière) មែលជាងទសាភិបាលបារា ាំង្ 
ងៅកូសាាំង្សុើន្(Gouverneur de la Cochinchine)។ សន្ធិសញ្ញញ មែលមាន្ 
រាំន្ួន្១៩មាប្តាងន្ទេះមាន្មរង្ជាអាទិ៍ថា ប្ពេះងៅអធិរាជបារា ាំង្ផ្តល់នូ្វកិរចការពារ 
ររស់ខេួន្រាំងពាេះប្ពេះរាជាកមពុជា(មាប្តា១)។ ប្ពេះងៅអធិរាជបារា ាំង្ មែលទទលួ 
សាគ ល់អធិរងតយយនន្ប្ពេះរាជាកមពុជាងន្ទេះ សន្ាថានឹ្ង្ជយួរកាសណ្តត រ់ធាន រ់ 
និ្ង្ភាពសៃរ់សាៃ ត់ងៅកនុង្ប្រងទស ប្ពមទាំង្ការពារកមពុជាទល់នឹ្ង្រាល់ការវយ 
ប្រហារពើខាង្ងប្ៅ ជយួកមពុជាកនុង្ការទរពន្ធដ្ឋរពាណិជជកមម និ្ង្ផ្តល់នូ្វភាព 
រយប្សួលកនុង្ការសាា រន្ទគមន្ទគមន៍្រវង្កមពុជានិ្ង្សមុប្ទ(មាប្តា១៦)។ 

១១៣- សន្ធសិញ្ញញ បារា ាំង្- 
         ងសៀម នលៃទើ១៥  
           មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៨៦៧ 
អ. Franco-Siamese Treaty   
       of 15 July 1867 
បារ. Traité Franco-Siamois  
       du 15 juillet 1867 

សន្ធិសញ្ញញ ែាំរូង្រវង្បារា ាំង្និ្ង្ងសៀម មែលមាន្ខេឹមសារែូរតងៅ៖ 
- ប្ពេះរាជាងសៀមទទលួសាគ ល់ជាឱ្ឡារកិនូ្វរររអាណ្តពាបាលររស់ប្ពេះ
ងៅអធិរាជបារា ាំង្ងលើប្រងទសកមពុជា(មាប្តា១)។ 

- សន្ធិសញ្ញញ មែលបាន្រុេះហតាងលខាងៅមខធនូ ឆ្ន ាំ១៨៦៣ រវង្ប្ពេះរាជា-  
ណ្តរប្កងសៀម និ្ង្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា ប្តូវប្រកាសជាងមាឃៈ  
ងដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលងសៀមមិន្អារងលើកយកមកអេះអាង្ងៅងពលអន្ទគត 
កនុង្កាលៈងទសៈណ្តក៏ងដ្ឋយ(មាប្តា២)។ 

- ប្ពេះរាជាងសៀមមលង្ទទលួរាល់សួយសារអាករ វតាុអនុ្សាវរ ើយឬ៍សញ្ញញ  
ងផ្សង្ៗងទៀតនន្ភាពជារាំណុេះពើសាំណ្តក់ប្រងទសកមពុជាសប្មារ់ប្ពេះអង្គ 
ឬអនកសនង្រាជយទាំង្ឡាយតពើប្ពេះអង្គ។ រាំមណកប្ពេះងៅអធិរាជបារា ាំង្វញិ  
សន្ាថានឹ្ង្មិន្ែងណតើ មយករាជាណ្តរប្កងន្េះ(ងសៀម)ងៅរញ្ចូ លកនុង្ 
ទឹកែើជាកមមសិទធិររស់ខេួន្ងៅកូសាាំង្សុើន្ង ើយ(មាប្តា៣)។  

     - ងខតតបាត់ែាំរង្និ្ង្អង្គរ(ងសៀមរារ)នឹ្ង្សាិតងៅកនុង្រាជាណ្តរប្កងសៀម។  
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      ប្ពាំប្រទល់នន្ងខតតទាំង្ងន្េះនិ្ង្ងខតតងផ្សង្ៗងទៀតងៅជារ់អាណ្តងខតតងសៀម  
       មែលសពវនលៃងន្េះ(ឆ្ន ាំ១៨៦៧)មាន្ការទទលួសាគ ល់ ងៅវញិងៅមកងន្ទេះ  
       នឹ្ង្ប្តូវកាំណត់ងដ្ឋយរងរគ លប្ពាំមែន្ឬងដ្ឋយសញ្ញញ ងផ្សង្ៗងទៀត ងៅងពល  
        ឆ្រ់ៗងដ្ឋយគណៈកមមការមួយមាន្សមាសភាពន្ទយទហាន្ងសៀម និ្ង្  
        មខមរងដ្ឋយមាន្វតតមាន្ និ្ង្ជាំន្យួពើន្ទយទហាន្បារា ាំង្ មែលចាត់តាាំង្  
        ងដ្ឋយងទសាភិបាលកូសាាំង្សុើន្។ ងៅងពលមែលមាន្ការកាំណត់ប្ពាំមែន្  
        ររួងហើយងន្ទេះ មផ្ន្ទើជាក់ោក់មយួនឹ្ង្ប្តូវគូរងដ្ឋយន្ទយទហាន្  
        បារា ាំង្(មាប្តា៤)។ 

១១៤- អនុ្សញ្ញញ បារា ាំង្- 
         កមពុជា នលៃទើ១៧  
         មខមិលុន្ទ ឆ្ន ាំ១៨៨៤ 
អ. Franco-Cambodian  
    Convention of 17 June  
    1884 
បារ.Convention Franco- 
      Cambodgienne du 17  
      juin 1884 

អនុ្សញ្ញញ មែលប្តូវបាន្រុេះហតាងលខា ងៅនលៃទើ១៧ មខមិលុន្ទ ឆ្ន ាំ១៨៨៤ 
ងៅប្ពេះរាជវ ាំង្ភនាំងពញ រវង្ប្ពេះបាទន្ងរាតតម និ្ង្ ងោក សាល លមសុន្ 
(Charles Thomson) មែលជាងទសាភិបាលបារា ាំង្ងៅកូសាាំង្សុើន្។  
អនុ្សញ្ញញ មែលមាន្រាំន្ួន្១១មាប្តាងន្ទេះ មាន្មរង្ជាអាទិ៍ថា៖  

- ប្ពេះរាជាកមពុជាទទលួយករាល់កាំមណទប្មង់្រែាបាល តុោការ ហរិញ្ញវតាុ 
និ្ង្ពាណិជជកមម មែលរដ្ឋា ភិបាលសាធារណរែាបារា ាំង្យល់ថា នឹ្ង្មាន្ 
ប្រងោជន៍្ែល់ែាំងណើ រការអនុ្វតតរររអាណ្តពាបាលររស់ខេួន្ ងៅងពល  

 អន្ទគត(មាប្តា១)។ 
- ប្ពេះរាជាកមពុជានឹ្ង្រន្តប្គរ់ប្គង្រែានិ្ង្ែឹកន្ទាំរែាបាល ែូរកនុង្អតើតកាល  
 ងលើកមលង្មតការកប្មិតន្ទន្ទមែលមាន្មរង្ងៅកនុង្អនុ្សញ្ញញ ងន្េះ  
 (មាប្តា២)។  
- មស្រន្តើមខមរនឹ្ង្ងៅរន្តប្គរ់ប្គង្អាណ្តងខតតងប្កាមការប្តួតពិនិ្តយពើអាជាា ធរ  
 បារា ាំង្ ងលើកមលង្មតកិរចការណ្តមែលទក់ទង្នឹ្ង្ការងធវើរញ្ជ ើនិ្ង្ការទរ  
 ពន្ធដ្ឋរ ពន្ធគយ វភិាគទន្មិន្ផ្ទា ល់ សាធារណការ និ្ង្ជាទូងៅ កិរចការ 
មែលតប្មូវឱ្យមាន្ការែឹកន្ទាំមតមយួ ឬការងប្រើប្បាស់វសិវករឬភាន ក់ររអឺរ  ុរ 
(មាប្តា៣)។ 

- ទសភាពប្តូវលុរងចាល ងៅងលើនផ្ានន្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជាទាំង្មូល  
 (មាប្តា៨)។ 

១១៥- កុង្សើយង៍សន្ទរតើ 
អ. Council of Ministers 
បារ. Conseil des Ministres 

   ប្កុមប្រឹការែាមស្រន្តើឬគណៈរែាមស្រន្តើមខមរ មែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្តាមប្ពេះរាជ 
ប្រកាសរុេះនលៃទើ១១ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៨៩៧ ងហើយមែលមាន្រែាមស្រន្តើ៥រូរគឺ អគគ-
មហាងសន្ទ យមរាជ ប្កឡាងហាម រប្កើ និ្ង្វ ាំង្ និ្ង្មាន្ភារកិរចពិនិ្តយនិ្ង្ 
អនុ្វតតរារ់ប្ពមទាំង្ងធវើការសិកាងលើកាំមណទប្មង់្ឬការផ្ទេ ស់រតូរមែលអារនឹ្ង្
ងកើតមាន្។ ប្កុមប្រឹកាងធវើការសងប្មរងដ្ឋយមិន្មាន្វតតមាន្ររស់ប្ពេះរាជាមខមរងៅ 
ងប្កាមអធិរតើភាពររស់ងរ  សុើែង់្ជាន់្ខពស់ រន្ទា រ់មកដ្ឋក់ថាវ យប្ពេះរាជាមខមរនូ្វ 
វធិាន្ការន្ងោបាយនិ្ង្រែាបាល មែលមាន្ប្រងោជន៍្រាំងពាេះប្រងទស។ 
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១១៦- ការែកលយររស់    
          ងសៀមពើភូមិភាគ    
          ឦសាន្កមពុជា 
អ. Siamese withdrawal  
     from North-East   
     Cambodia 
បារ. Retrait siamois du  
     Nord-Est du  
      Cambodge 

ការែកលយររស់ងសៀមពើទឹកែើកមពុជា ពើតាំរន់្នេូង្ងលើងៅឆ្ន ាំ១៨៩០ និ្ង្ពើ 
ងប្តើយខាង្ងកើតទងន្េងមគង្គនន្ងខតតសាឹង្មប្តង្ងៅឆ្ន ាំ១៨៩៣។ ងខតតមណឌ លគិរ ើ 
ររចុរបន្ន ពើមុន្មាន្ង ម្ េះថាតាំរន់្នេូង្ងលើ  ជាតាំរន់្មែលមាន្ប្រជាជន្តិរនន្ 
ប្រងទសកមពុជា។ ងៅរងន្ទេ េះឆ្ន ាំ១៨៦៦និ្ង្១៨៧៥ ប្ពេះបាទន្ងរាតតមបាន្ចារ់ 
ងផ្តើមពប្ងឹ្ង្អាំណ្តរមខមរងៅតាំរន់្នេូង្ងលើ ងហើយងៅឆ្ន ាំ១៨៨៤ ងៅហាវ យងខតត 
មខមរមាន ក់បាន្ងៅប្គរ់ប្គង្ងៅមប្សខាុម។  ងៅពាក់កណ្តត លទើ២នន្សតវតសរ ៍
ទើ១៩ងន្ទេះមែរ  ពកួងសៀមបាន្រន្តការលុកលុយងៅកនុង្តាំរន់្ងន្ទេះ។ 
ការែកលយងដ្ឋយរង្ខាំររស់ងសៀមងរញពើតាំរន់្ងន្ទេះ មាន្ប្រវតតិែ៏អសាច រយមយួ។ 

ងមរញ្ញជ ការងសៀមមាន ក់មែលរញ្ញជ ទហាន្ឡាវ៣៧០ន្ទក់ ទហាន្ងសៀម២២ 
ន្ទក់និ្ង្ែាំរ ើ១៤កាល បាន្ងបាេះទើតាាំង្ងៅតាំរន់្បាន្ែន្(គឺភូមិងកាេះងៅរមាៃ យ 
៣០គើ ូមម ប្តខាង្ងកើតប្ពាំមែន្ងខតតមណឌ លគិរ ើសពវនលៃនិ្ង្កនុង្ទឹកែើងវៀតណ្តម
សពវនលៃ) ងៅមខកុមភៈ ឆ្ន ាំ១៨៩០។ ងោកអនុ្ងសន្ើយឯ៍កបារា ាំង្ង ម្ េះ គុយងរ  
(Cupet) មែលអមែាំងណើ រងដ្ឋយទហាន្មខមរមាន ក់ ប្តូវបាន្រញ្ជូ ន្ងៅកាន់្ទើងន្ទេះ 
ងែើមបើរញ្ឈរ់ែាំងណើ រររស់ទ័ពងសៀម។ ងោកអនុ្ងសន្ើយឯ៍កបាន្រញ្ញជ ដ្ឋរ់ 
ណ្តត់ឱ្យទ័ពងសៀមប្ត រ់ងប្កាយវញិ។ ទ័ពងសៀមបាន្ងោរពតាម ងដ្ឋយែក 
លយងប្កាយងឆ្ព េះងៅកាន់្សាឹង្មប្តង្ ងៅងប្កាមការវយប្រហារពើអនកភូមិ មែល 
ងៅរង្ចាាំអាំពើអាំងពើងឃ្រងៅររស់ងសៀម ងហើយងៅឆ្ន ាំ១៨៩៣ ទ័ពងសៀមបាន្ 
នេង្ផុ្តទងន្េងមគង្គជាសាា ពរងៅទិសខាង្លិរ តាមរយៈសន្ធិសញ្ញញ បារា ាំង្-ងសៀម 
រុេះនលៃទើ៣ មខតុោ ឆ្ន ាំ១៨៩៣។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១១៧- ការែកលយររស់  
          ងសៀមពើភូមិភាគ  
          ឧតតរកមពុជា 
 

ការែកលយររស់ងសៀមពើទឹកែើកមពុជា ងរញពើងខតែមេូនប្ពនិ្ង្ទងន្េរងៅ មែល 
សាិតងៅងប្តើយខាង្លិរនន្ទងន្េងមគង្គនិ្ង្មែលមាន្ «ប្បាសាទប្ពេះវហិារ» ងៅ 
កនុង្ងន្ទេះ តាមរយៈអនុ្សញ្ញញ បារា ាំង្-ងសៀម នលៃទើ១៣ មខកុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩០៤។ 
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អ. Siamese withdrawal  
     from North Cambodia 
បារ.  Retrait siamois du  
       Nord du Cambodge 

 
 

មផ្ន្ទើខាង្ងលើងន្េះររា ញពើការែកលយររស់ទ័ពងសៀមងរញពើទឹកែើមខមរងៅ
ភូមិភាគឦសាន្ ខាង្ងជើង្ និ្ង្ពាយព័យ ជា៤ែាំណ្តក់កាលគឺ៖  

- ងៅឆ្ន ាំ១៨៩០ ែកពើនេូង្ងលើ  
- ងៅឆ្ន ាំ១៨៩៣ ែកពើងខតែសាឹង្មប្តង្  
- ងៅឆ្ន ាំ១៩០៤ ែកពើងខតែមេូនប្ពនិ្ង្ទងន្េរងៅ និ្ង្ 
- ងៅឆ្ន ាំ១៩០៧ ែកពើងខតែបាត់ែាំរង្ ងសៀមរារ និ្ង្សិរ ើងសាភ័ណ។ 

១១៨- ការែកលយររស់     
          ងសៀមពើភូមិភាគ  
          ពាយព័យកមពុជា 
អ. Siamese withdrawal    
    from North-West  
    Cambodia 
បារ. Retrait siamois du  
      Nord-Ouest du  
      Cambodge 

ការែកលយររស់ងសៀមពើទឹកែើកមពុជាងរញពើងខតែបាត់ែាំរង្ ងសៀមរារ និ្ង្ 
សិរ ើងសាភ័ណ តាមរយៈសន្ធិសញ្ញញ បារា ាំង្-ងសៀមនលៃទើ២៣ មខមើន្ទ ឆ្ន ាំ១៩០៧។ 
រន្ទា រ់មក បារា ាំង្បាន្ថាវ យងខតែទាំង្៣ងន្ទេះមកសងមែរប្ពេះបាទសុើសុវតាិ ងៅ 
នលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩០៧។  
រូរសាំណ្តកសងមែរប្ពេះសុើសុវតាិ ងៅវតែភនាំ រាជធាន្ើភនាំងពញ ងដ្ឋយមាន្រូរ 

ងទពធើតា៣អង្គកាន់្ងជើង្ពាន្៣មកថាវ យមែលតាំណ្តង្ងខតតទាំង្៣រ ាំលឹកពើការ
ថាវ យនូ្វងខតែទាំង្៣ងន្ទេះរាំងពាេះប្ពេះអង្គងៅនលៃទើ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩០៧។ រូរ 
សាំណ្តកងន្េះសាិតងៅវតែភនាំមរ កខាង្តបូង្(សងមាព ធងៅឆ្ន ាំ១៩០៩)។ 
 

 
 
 
 

 
១១៩- ការអរ់រ ាំមររផ្េូវការ 
អ. Official education 
បារ. Enseignement officiel 

   ការអរ់រ ាំងៅកនុង្សាោបារាាំង្-មខមរ ងៅសម័យអាណ្តពាបាលបារា ាំង្ មែលមាន្ 
កមមវធិើសិកាជាភាសាបារាាំង្និ្ង្ជាភាសាមខមរចារ់ពើរឋមសិកាែល់មធយម 
សិកា។ 
    ការអរ់រ ាំមររផ្េូវការងន្េះមាន្លកខណៈជាប្រព័ន្ធ គឺចារ់ពើសាោរឋមសិកា 
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ជាន់្ែាំរូង្(Ecole primaire élémentaire) មែលមាន្៣ថាន ក់(ទើ១២ ទើ១១ 
និ្ង្ទើ១០) សាោរឋមសិការាំងពញវជិាជ (Ecole primaire complémentaire) 
មែលរមន្ាម៣ថាន ក់ងទៀត(ទើ៩ ទើ៨ និ្ង្ទើ៧) អនុ្វទិាល័យមែលមាន្៤ថាន ក់ 
(ទើ៦ ទើ៥ ទើ៤ និ្ង្ទើ៣) និ្ង្វទិាល័យមែលរមន្ាម៣ថាន ក់ងទៀត(ទើ២ ទើ១និ្ង្ 
ទើរញ្ច រ់)។ ងៅប្កុង្ភនាំងពញ ការអរ់រ ាំផ្េូវការកនុង្សាោបារាាំង្-មខមរបាន្ចារ់ងផ្តើម 
ពើអនុ្វទិាល័យអាណ្តពាបាលមែលប្តូវបាន្រងង្កើតង ើង្ងៅឆ្ន ាំ១៨៩៣។   
    អនុ្វទិាល័យងន្េះបាន្កាេ យជាសាោរឋមសិកាជាន់្ខពស់ (សាោប្ពេះ- 
សុើសុវតាិ) ងៅឆ្ន ាំ១៩០៥ និ្ង្បាន្ង ើង្ជាអនុ្វទិាល័យប្ពេះសុើសុវតាិងៅឆ្ន ាំ 
១៩១១ និ្ង្បាន្កាេ យជាវទិាល័យងៅឆ្ន ាំសិកា១៩៣៥-១៩៣៦។  

 
 
 
 
 
 
 
 

១២០- ការអរ់រ ាំមររប្រនពណើ   
អ. Traditional education 
បារ. Enseignement  
      traditionnel 

   ការអរ់រ ាំងៅកនុង្សាោវតតមកមប្រលមើ (Ecole de pagode rénovée) ងៅ 
ប្រងទសកមពុជា កនុង្សម័យអាណ្តពាបាលបារា ាំង្ មែលមាន្កមមវធិើសិកាជាភាសា 
មខមរ ងៅតាមវតតអារាម មាន្ថាន ក់ងរៀន្រមួោន  (មលង្ងរៀន្ងដ្ឋយម កៗតាមកុែិ 
ប្ពេះសង្ឃ) មាន្កមមវធិើសិការាស់ោស់ប្រចាាំឆ្ន ាំ(ងពលសិកានិ្ង្វសិសមកាល) 
មាន្ប្ពេះសង្ឃជាប្គូរងប្ង្ៀន្ មាន្សិសសជាងកមង្ប្រុស និ្ង្មាន្រយៈងពលមតរើឆ្ន ាំ 
ងហើយមែលប្តូវបាន្ចាត់ទុកថាជាការអរ់រ ាំមររប្រនពណើ មែលមាន្ការមកទប្មង់្ 
ងៅសម័យបារា ាំង្និ្ង្រន្តមកសម័យឯករាជយ។ 
     រន្ទា រ់ពើមាន្ការរងង្កើតសាោវតតមកមប្រលមើងៅឆ្ន ាំ១៩០៨[ងៅងខតតកាំពង់្ចាម 
ប្ពេះរាជប្រកាសរុេះនលៃទើ១០ មខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩១១ តប្មូវឱ្យងរៀន្ភាសាមខមរងៅ 
ប្គរ់វតតអារាមទូទាំង្ប្រងទស។ ឪពុកមាត យមែលមាន្កូន្ប្រុសប្គរ់អាយុ៨ឆ្ន ាំ 
ប្តូវរញ្ជូ ន្កូន្ឱ្យងៅងរៀន្ងៅសាោវតត។ ចារ់ពើឆ្ន ាំ១៩១២ អនកមិន្ងោរពតាម 
ប្ពេះរាជប្រកាសងន្េះប្តូវទទួលការពិន័្យ។ សាោវតតមកមប្រលមើមាន្ងជាគជ័យពិត 
ប្បាកែងៅងខតតកាំពតពើឆ្ន ាំ១៩២៤ែល់ឆ្ន ាំ១៩៣០ និ្ង្ មាន្ការអភិវឌ្ឍទូទាំង្ 
ប្រងទសចារ់ពើឆ្ន ាំ១៩៣១។ ចារ់ពើឆ្ន ាំសិកា១៩៣៥-១៩៣៦ ងកមង្ប្សើជាងប្រើន្ 
ន្ទក់ប្តូវបាន្អនុ្ញ្ញញ តឱ្យរូលងរៀន្ងៅកនុង្សាោវតតមកមប្រលមើជាងលើកែាំរូង្ 
(សាោ មែលរងប្ង្ៀន្ងដ្ឋយប្ពេះសង្ឃ)។ 
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១២១- ការអរ់រ ាំមររសាសន្ទ 
អ. Religious education  
បារ. Enseignement  
      religieux 

     ការអរ់រ ាំងៅកនុង្សាោររយិតតិឬសាោបាលើងៅប្កុង្ភនាំងពញ ចារ់ងផ្តើមងៅ 
ឆ្ន ាំ១៩១៤ កនុង្សម័យអាណ្តពាបាលបារា ាំង្ សប្មារ់រណតុ េះរណ្តត លប្ពេះ-
សង្ឃពុទធសាសន្ទងៅកនុង្ប្រងទសកមពុជា មផ្នករាំងណេះទូងៅ ជាពិងសសភាសា 
បាលើ និ្ង្ពុទធសាសន្ទ។ សាោររយិតតិងៅប្កុង្ភនាំងពញ មែលប្តូវបាន្រងង្កើត 
ងដ្ឋយប្ពេះរាជប្រកាសរុេះនលៃទើ២៤ មខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩១៤ងន្ទេះ បាន្កាេ យជាសាោ 
ររ-ិយតតិជាន់្ខពស់ឬសាោបាលើជាន់្ខពស់ងៅឆ្ន ាំ១៩២២។ ងៅឆ្ន ាំ១៩៣៣ 
មាន្ការរងង្កើតសាោបាលើរង្ (Ecole élémentaire de Pali) ងៅទូទាំង្ 
ប្រងទស។ សាោបាលើជាន់្ខពស់បាន្មប្រង ម្ េះមកជា ពុទធិកវទិាល័យប្ពេះ 
សុរាប្មឹត ងៅឆ្ន ាំ១៩៥៥។ ពុទធិកឧតតមសិកាបាន្ចារ់ងផ្តើមងៅងពលរងង្កើត 
ពុទធិកសាកលវទិាល័យប្ពេះសើហនុ្រាជ ងៅឆ្ន ាំ១៩៥៤។ 

១២២- មខមរន្ើយកមមកនុង្តាំរន់្ 
         ដ្ឋរ់ប្សោលកមពុជា 
អ. Khmerization in remote  
       areas of Cambodia  
បារ. Khmérisation dans les  
      régions éloignées du  
      Cambodge 
 

     សកមមភាពផ្សពវផ្ាយភាសានិ្ង្វរបធម៌មខមរងៅកាន់្តាំរន់្ដ្ឋរ់ប្សោលនន្ 
ប្រងទសកមពុជា តាមរយៈសាោវតតមកមប្រលមើងៅសម័យអាណ្តពាបាលបារា ាំង្។ 
សាោវតតមកមប្រលមើ ងប្ៅពើជយួរណតុ េះរណ្តត លកូន្កសិករមខមរ ងៅតាំរន់្វល 
រារកណ្តត ល ក៏បាន្ផ្តល់ផ្លប្រងោជន៍្ខាង្ន្ងោបាយែល់រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 
តាមរយៈសកមមភាពផ្សពវផ្ាយភាសានិ្ង្វរបធម៌មខមរងៅកាន់្តាំរន់្ដ្ឋរ់ប្សោល 
នន្ប្រងទសកមពុជា។ ងៅឆ្ន ាំ១៩៣៤ ប្ពេះសង្ឃ៨អង្គបាន្និ្មន្តពើប្កុង្ភនាំងពញងៅ 
សងមាព ធវតតមយួងៅកនុង្រ ុសតិ៍ រឺ  ូ ង់្(Poste Le Roland) កនុង្តាំរន់្នេូង្ងលើ 
(ងខតតមណឌ លគិរ ើសពវនលៃ) ងហើយគង់្ងៅទើងន្ទេះងែើមបើរងប្ង្ៀន្ភាសានិ្ង្វរបធម៌ 
មខមរែល់ជន្ជាតិពនង្។ កនុង្ងពលែាំណ្តលោន ងន្ទេះ ប្ពេះសង្ឃ២អង្គគង់្ងៅវតតអង្គ 
សុភើ ប្សុកកាំពង់្ប្តារ ងខតតកាំពត បាន្និ្មន្តងៅងខតតងកាេះកុង្ ងែើមបើរងង្កើតសាោ 
វតតមកមប្រលមើ និ្ង្រងប្ង្ៀន្ភាសាមខមរងៅទើងន្ទេះ។ ងៅកនុង្ងខតតបាត់ែាំរង្ តាមែង្ 
សាឹង្មង្គលរុរ ើ(ររចុរបន្ន សាឹង្ងន្េះកាត់រូលមកងខតតរន្ទា យមាន្ជ័យ) ប្ពេះសង្ឃ 
បាន្រងប្ង្ៀន្ភាសាមខមរែល់សិសសជន្ជាតិឡាវនិ្ង្ងសៀម។ សកមមភាពមខមរ 
ន្ើយកមមងន្េះក៏បាន្ងធវើងៅកនុង្រាំងណ្តមជន្ជាតិសមប្ម និ្ង្កយួងៅងខតតកាំពង់្ធាំ 
ប្ពមទាំង្ជន្ជាតិងសាៀង្និ្ង្ពនង្ងៅងខតតប្កងរេះ ងៅកនុង្សម័យងន្ទេះមែរ។ 

១២៣- មា សុើន្រុេះហតាងលខា 
អ. Signing Machines 
បារ. Machines à signer 

     ពាកយររស់សងមតរប្ពេះន្ងរាតតម សើហនុ្ ងៅឆ្ន ាំ១៩៧២ មែលបាន្ងៅប្ពេះ 
រាជាមខមរទាំង្ឡាយ ជាអាទិ៍ប្ពេះបាទមុន្ើវង្ស ងៅសម័យអាណ្តពាបាលបារា ាំង្ 
ពើឆ្ន ាំ១៨៨៤ែល់ឆ្ន ាំ១៩៤៥ មែលចាាំមតឡាយប្ពេះហសតងលខាងលើលិខិតរទ-
ដ្ឋា ន្គតិយុតត  មែលកុង្សើយង៍សន្ទរតើងៅងប្កាមងរ  សុើែង់្ជាន់្ខពស់បារា ាំង្បាន្ 
ងរៀររាំថាវ យ។  
រាំងពាេះប្រវតតិវទូិ ជាអាទិ៍ឯកឧតតមរណឌិ តសភាចារយ ស៊ែន្ សាំណ្តង្ យល់ 
ងឃើញថា មា សុើន្រុេះហតាងលខាងន្េះ មសែង្ពើប្ពេះមហាកសប្តមខមរមែលប្ោន់្មត 
ឡាយប្ពេះហសតងលខាងលើលិខិតផ្េូវការងដ្ឋយមិន្បាន្អាន្ ចារ់ពើឆ្ន ាំ១៨៩៧ 
រហូតែល់ឆ្ន ាំ១៩៤៥។  
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១២៤- សាោវតតមកមប្រលមើ 
អ. Renovated pagoda  
    school  
បារ. Ecole de pagode  
    rénovée  

      សាោងរៀន្ងៅកនុង្វតត មែលបាន្អរ់រ ាំសិសសប្រុសមខមរតាមមររប្រនពណើ  
រ ុមន្តមាន្ការមកទប្មង់្ ងែើមបើឱ្យការអរ់រ ាំងន្ទេះមាន្ប្រសិទធភាពជាង្មុន្។ សាោ 
វតតមកមប្រលមើងៅប្រងទសកមពុជាមែលបាន្ចារ់ងផ្តើមពើសម័យអាណ្តពាបាលបារា ាំង្ 
ងហើយរន្តមកែល់សម័យឯករាជយមាន្ថាន ក់ងរៀន្រមួោន (មលង្ងរៀន្ងដ្ឋយម កៗ 
តាមកុែិប្ពេះសង្ឃ)មាន្កមមវធិើសិការាស់ោស់ប្រចាាំឆ្ន ាំ(ងពលសិកា វសិសម- 
កាល ...) មាន្ប្ពេះសង្ឃជាប្គូរងប្ង្ៀន្ មាន្សិសសជាងកមង្ប្រុស មាន្ថាន ក់ទើ១២ 
ទើ១១ និ្ង្ទើ១០ និ្ង្ងរៀន្មតងពលរងសៀលពើងមា ង្២ងៅងមា ង្៥កន្េេះ។ 

១២៥- សាោវតតមកមប្រលមើ  
         ងៅងខតតកាំពង់្ចាម 
អ. Renovated pagoda  
    school of Kampong  
    Cham province 
បារ. Ecole de pagode  
  rénovée de la province  
  de Kampong Cham 

សាោវតតមកមប្រលមើងៅងខតតកាំពង់្ចាមបាន្ចារ់ងផ្តើមកនុង្ឆ្ន ាំ១៩០៨ ងៅងខតត 
កាំពង់្ចាម ងដ្ឋយសារមស្រន្តើបារា ាំង្២ន្ទក់គឺ ងោករូែូវ ាំង្(Baudoin) ជាងៅ-
ហាវ យងខតត និ្ង្ងោកងមើងន្ើប្ទើងយ(Menetrier) ជាន្ទយកសាោទើរមួងខតត
(សាោទកសណិ)។ ងដ្ឋយមាន្ការោាំប្ទពើប្ពេះសង្ឃ និ្ង្ប្រជាកសិករមខមរ 
សាោវតតមកមប្រលមើងៅងខតតកាំពង់្ចាម មាន្ការរ ើករងប្មើន្ោ ង្ងលឿន្ ងដ្ឋយសារ 
សាោងៅជិតផ្ាេះ កូន្មខមរប្សុកមប្សរមាក រអារងរេះអកសរ ងរេះងលខ ងរេះប្រវតតិ-
សាស្រសត និ្ង្វរបធម៌មខមរ សមលមមអារកសាង្ជើវភាពរស់ងៅបាន្សមរមយកនុង្ 
សង្គមប្រនពណើ និ្យមងន្េះ។ រ ុមន្ត ទន្ាឹមនឹ្ង្ងន្េះ បារា ាំង្បាន្ដ្ឋក់រញ្ចូ លភាសា 
បារា ាំង្ងៅកនុង្កមមវធិើសិកា និ្ង្ចាត់ឱ្យប្គូរងប្ង្ៀន្ជាប្គហសាងៅងធវើអធិការកិរច 
ងលើការរងប្ង្ៀន្ររស់ប្ពេះសង្ឃ។ គឺរាំណុរទាំង្ពើរងន្េះងហើយមែលន្ទាំឱ្យប្ពេះសង្ឃ 
មលង្ោាំប្ទ ងហើយសាោងន្េះក៏ប្តូវរញ្ច រ់ងៅងខតតកាំពង់្ចាមងៅឆ្ន ាំ១៩១៦។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

សាោទកសណិ 

១២៦- សាោវតតមកមប្រលមើ 
         ងៅងខតតកាំពត 
អ. Renovated pagoda school  
     of Kampot province 
បារ. Ecole de pagode  
     rénovée  de la province  
     de Kampot 

សាោវតតមកមប្រលមើងៅងខតតកាំពតបាន្ចារ់ងផ្តើមង ើង្វញិ កនុង្ឆ្ន ាំ១៩២៤ ងៅ
ងខតតកាំពត ងដ្ឋយសារងោកងមើងន្ើប្ទើងយ(Menetrier) មែលបាន្ផ្ទេ ស់ងៅងៅ 
ងខតតងន្េះ។ ងដ្ឋយមផ្ែកងលើរទពិងសាធន៍្ពើកាំពង់្ចាមងន្ទេះ សាោវតតមកមប្រលមើ 
មាន្មតកមមវធិើសិកាជាភាសាមខមររ ុងណ្តា េះ មាន្អធិការបារា ាំង្មែលងរេះភាសា 
មខមរ និ្ង្មាន្ការរណតុ េះរណ្តត លគរុងកាសលយែល់ប្ពេះសង្ឃជាប្គូរងប្ង្ៀន្ជាមុន្ 
ងៅកនុង្ «សាោអនុ្វតតន៍្» (Ecole dˈApplication) សប្មារ់ប្ពេះសង្ឃ មែល 
មាន្ន្ទយកសាោជាប្គូរងប្ង្ៀន្មកពើសាោផ្េូវការ(មាន្ទាំង្សើលធម៌ និ្ង្ 
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ជាំន្ទញវជិាជ ជើវៈខពស់)។ សាោអនុ្វតតន៍្បាន្ចារ់ងផ្តើមពើវតតជុាំងប្គៀល និ្ង្បាន្ 
រន្តងៅវតតសាំខាន់្ៗែនទងទៀត ងៅកនុង្ងខតតកាំពត។ សាោវតតមកមប្រលមើមាន្ងជាគ 
ជ័យពិតប្បាកែងៅងខតតកាំពត ពើឆ្ន ាំ១៩២៤ែល់ឆ្ន ាំ១៩៣០។ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    វតតជុាំងប្គៀល ជាសាោអនុ្វតតន៍្             មផ្ន្ទើររា ញអាំពើសាោអនុ្វតតន៍្      
        សប្មារ់ប្ពេះសង្ឃែាំរូង្             ន្ទន្ទងៅងខតតកាំពត 
 

១២៧- សាោវតតមកមប្រលមើ  
         ទូទាំង្ប្រងទស 
អ. Renovated pagoda  
    school through  out   
    Cambodia 
បារ. Ecole de pagode  
       rénovée dans tout  
       le pays 

សាោវតតមកមប្រលមើបាន្ចារ់ងផ្តើមកនុង្ឆ្ន ាំ១៩០៨ ងៅងខតតកាំពង់្ចាម និ្ង្ប្តូវ 
រញ្ច រ់ងៅឆ្ន ាំ១៩១៦។ សាោវតតមកមប្រលមើបាន្ចារ់ងផ្តើមង ើង្វញិកនុង្ឆ្ន ាំ១៩២៤ 
ងៅងខតតកាំពត និ្ង្មាន្ងជាគជ័យងៅងខតតងន្ទេះ ពើឆ្ន ាំ១៩២៤ែល់ឆ្ន ាំ១៩៣០។ 
ចារ់ពើឆ្ន ាំ១៩៣១ មាន្ការរងង្កើតសាោវតតមកមប្រលមើ ងៅទូទាំង្ប្រងទស។ ងកមង្ប្សើ 
ជាងប្រើន្ន្ទក់ ប្តូវបាន្អនុ្ញ្ញញ តឱ្យរូលងរៀន្ងៅកនុង្សាោវតតមកមប្រលមើ ជាងលើកែាំរូង្ 
ចារ់ពើឆ្ន ាំសិកា១៩៣៥-១៩៣៦។ កមមវធិើសិកាងៅសាោវតតមកមប្រលមើបាន្ផ្តល់ 
ជាពិងសសែល់សសិសនូ្វរាំងណេះែឹង្មែលមាន្ប្រងោជន៍្សប្មារ់ជើវភាពប្រចាាំនលៃ 
ែូរជា ការងរេះអាន្និ្ង្សរងសរ ការងរេះគិតងលខ ការងរេះងប្រើររវ ស់ររវ ល់ន្ទន្ទ 
ការងរេះសរងសរលិខិតងផ្សង្ៗ(ការតវ  ការទិញែូរ រាំណុល…)។ ងប្ៅពើងន្េះ 
មាន្កមមវធិើរងប្ង្ៀន្ប្រវតតិសាស្រសតមខមរពើងពលចារ់ងផ្តើមងជាគជ័យនន្ប្ពេះមហាកសប្ត  
មែលបាន្កសាង្អង្គរ រុពវងហតុនន្ការធាេ ក់រុេះ កិរចខិតខាំររស់បារា ាំង្ងែើមបើជយួ 
សងស្ររគ េះមខមរឱ្យផុ្តពើងប្ោេះមហន្តរាយ និ្ង្ការកសាង្មាតុភូមិមខមរង ើង្វញិឱ្យ 
បាន្ធាំ និ្ង្សមបូណ៌រុង្ងរឿង្។      

១២៨- រណាសារដ្ឋា ន្ជាតិ  
         កមពុជា  
អ. National Archives of  
    Cambodia 
បារ. Archives Nationales  
      du Cambodge 

មជឈមណឌ លតមកល់ឯកសារងែើម(រណាសារ)នន្ប្ពេះរាជាណ្តរប្កកមពុជា 
ចារ់តាាំង្ពើរររអាណ្តពាបាលបារា ាំង្រហូតមកែល់ររចុរបន្ន។  
រទរញ្ញតតិងៅនលៃទើ១៩ មខតុោ ឆ្ន ាំ១៩១១ មែលងរញងដ្ឋយងោកងរសុើែង់្ 

ជាន់្ខពស់បារា ាំង្ងៅកមពុជាបាន្រងង្កើតរណាសារដ្ឋា ន្ជាផ្េូវការ។ តាមរយៈងោក 
រ ូល រ៊ែូងែ(Paul Boudet) ងៅឆ្ន ាំ១៩១៧និ្ង្ឆ្ន ាំ១៩១៨ រទរញ្ញតតិន្ទន្ទប្តូវ 
បាន្រងង្កើតង ើង្សប្មារ់ងរៀររាំរាំណ្តត់ថាន ក់ឯកសារងៅតាមវស័ិយសប្មារ់តមកល់ 
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 ទុកងៅប្កុង្ភនាំងពញ ងៅប្កុង្ហាណូយ និ្ង្ប្កុង្បា រ ើស។ សពវនលៃរណាសារប្កុង្ 
បា រ ើសប្តូវតមកល់ទុកងៅ រណាសារដ្ឋា ន្ឯន្ទយសមុប្ទ(Archives dˈOutre-
Mer) ងៅទើប្កុង្អិុរអង់្ប្រូវ  ង់្(Aix-en-Provence) 
មែលសាិតភាគខាង្តបូង្នន្ប្រងទស បារា ាំង្។ 
 អោររណាសារដ្ឋា ន្ជាតិប្តូវបាន្សាង្សង់្ងៅមខធនូ ឆ្ន ាំ១៩២៤ និ្ង្បាន្ 

ដ្ឋក់ឱ្យងប្រើប្បាស់ងៅមខតុោ ឆ្ន ាំ១៩២៦ ងហើយសពវនលៃមាន្ទើតាាំង្ងៅខាង្ 
លិរវតតភនាំ ងប្កាយរណ្តា ល័យជាតិ។ ពើឆ្ន ាំ១៩៥៤ែល់ឆ្ន ាំ១៩៧៥ រណាសារ- 
ដ្ឋា ន្សាិតងប្កាមការប្គរ់ប្គង្ររស់រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា។ រណាសារដ្ឋា ន្ជាតិប្តូវ 
បាន្ងរៀររាំជាមជឈមណឌ លតមកល់ឯកសារជាតិង ើង្វញិ ចារ់ពើឆ្ន ាំ១៩៨០ែល់ 
ររចុរបន្ន។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

១២៩- សារមន្ាើរជាតិ 
 អ. National Museum of  
     Cambodia 
បារ. Musée national du  
      Cambodge 
 

   មជឈមណឌ លប្រមូលផ្តុ ាំសមបតតិវរបធម៌ និ្ង្ប្រវតតិសាស្រសតនន្ប្រងទសកមពុជាមែល 
ប្តូវបាន្ចារ់ងផ្តើមងរៀររាំងៅឆ្ន ាំ១៩០៥ ងៅកនុង្ប្ពេះររមរាជវ ាំង្។ ងៅឆ្ន ាំ១៩១៤ 
ងោកហសក ងស្រហាគ លើងយ(George Groslier) បាន្ទទលួភារកិរចពើអគគងទសា-
ភិបាលឥណឌូ រិន្ និ្ង្ប្ពេះមហាកសប្តមខមរឱ្យែឹកន្ទាំការសាង្សង់្សារមន្ាើរជាតិ
ងៅទើតាាំង្ររចុរបន្ន។ រន្ទា រ់មក ការសាង្សង់្បាន្ចារ់ងផ្តើមងៅឆ្ន ាំ១៩១៧ ងហើយ 
ពិធើសងមាព ធបាន្ប្រប្ពឹតតងៅងៅនលៃទើ១៣ មខងមសា ឆ្ន ាំ១៩២០ ងប្កាមប្ពេះរាជា-
ធិរតើភាព ប្ពេះបាទសងមតរសុើសុវតាិ និ្ង្មាន្ង ម្ េះថា សារមន្ាើរ អាល់មរ៊ែ សារ  ូ 
(Musée Albert Sarraut) មែលជាង ម្ េះររស់អគគងទសាភិបាលឥណឌូ រិន្ពើ 
ឆ្ន ាំ១៩១១ែល់ឆ្ន ាំ១៩១៤ ងដ្ឋយសារមតគុណរាំណ្តរ់ររស់ងោកកនុង្ការរញ្ជូ ន្ 
វតាុរុរាណ មែលជាសមបតតិវរបធម៌មខមរពើទើប្កុង្នប្ពន្គរមកតមកល់ទុកងៅភនាំងពញ 
វញិ។ មុន្ងពលសងមាព ធ សារមន្ាើរងន្េះមាន្ង ម្ េះថា សារមន្ាើរប្កុង្កមពុជាធិរតើ។ 
ងៅឆ្ន ាំ១៩៥០  សារមន្ាើរងន្េះបាន្រតូរង ម្ េះមកជាសារមន្ាើរជាតិនន្កមពុជា និ្ង្បាន្ 
មប្រកាេ យជាសារមន្ាើរវតាុរុរាណងៅងប្កាយឆ្ន ាំ១៩៧៩។ ចារ់ពើឆ្ន ាំ១៩៩៦មក  
សារមន្ាើរងន្េះបាន្រតូរង ម្ េះមកជាសារមន្ាើរជាតិនន្កមពុជាវញិរហូតែល់សពវនលៃ។ 
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១៣០- ងរសុើែង់្ជាន់្ខពស់ 
 អ. Résident supérieur/ 
     Resident Superior 
បារ. Résident supérieur 

មស្រន្តើបារា ាំង្ថាន ក់ជាតិខពស់រាំផុ្តជាអនកតាំណ្តង្ផ្េូវការនន្រដ្ឋា ភិបាលបារា ាំង្ប្រចាាំ
ងៅប្រងទសកមពុជា ន្ទសម័យអាណ្តពាបាលបារា ាំង្។  
មស្រន្តើមែលជាអនកតាំណ្តង្រដ្ឋា ភិបាលបារា ាំង្ងៅប្រងទសកមពុជាកនុង្រររអាណ្ត- 

ពាបាលបារា ាំង្ មាន្ររជាលាំដ្ឋរ់ែូរតងៅ៖ 
- អនកតាំណ្តង្រររអាណ្តពាបាល(Représentant du Protectorat) ពើ 
ឆ្ន ាំ១៨៦៣ែល់ឆ្ន ាំ១៨៨៥ ែូរជាងោក ឌូ្ដ្ឋែឺឡាងស្រហគ(Doudart de 
Lagrée) ជាងែើម។ 

- អគគងរសុើែង់្(Résident général)ពើឆ្ន ាំ១៨៨៥ែល់ឆ្ន ាំ១៨៨៩ ែូរជា  
ងោក ពិរងក(Piquet) ជាងែើម។ 

- ងរសុើែង់្ជាន់្ខពស់(Résident supérieur) ពើឆ្ន ាំ១៨៨៩ែល់ឆ្ន ាំ១៩៤៥ 
ែូរជាងោក ងហាគ ងជ(Gautier) ជាងែើម។ 
រ ុមន្តកនុង្ឯកសារផ្េូវការជាភាសាមខមរ ររងពញររស់ងរសុើែង់្ជាន់្ខពស់មែល 

ប្តូវបាន្ងប្រើកនុង្លិខិតផ្េូវការងៅសម័យងន្ទេះ(ឧ.ងខតតប្កាតឆ្ន ាំ១៩០៦) គឺ«ងោក 
 ងឺរ  សុើែង្ត់ សូងរ រ ើយុ ឺ ែឺឡាងរពូពេិក បារា ាំង្មសសា កនុង្ប្កុង្កមពុជា»(Résident 
supérieur de la République française au Cambodge)។   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

លិខិតងៅហាវ យប្សុកងខតតប្កាតងផ្ាើជូន្ងោកងរសុើែង់្ជាន់្ខពស់ងៅភនាំងពញសតើពើ    
    ការចារ់អាងភៀន្ងៅងខតតងកាេះកុង្ កនុង្មខវរិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩០៦ជាភាសាមខមរ 

១៣១- ងរសុើែង់្រមួងខតត 
អ. Résident de France 
បារ. Résident de France 
 

មស្រន្តើបារា ាំង្ថាន ក់ងប្កាមជាតិមែលប្គរ់ប្គង្ងលើទើងរសុើែង់្ (Circonscription 
résidentielle)មែលមាន្ងខតតមួយរាំន្នួ្ងៅងប្កាមឱ្វទ(មុន្ឆ្ន ាំ១៩២១) និ្ង្ 
ប្សុកមយួរាំន្នួ្ងៅងប្កាមឱ្វទ(ងប្កាយឆ្ន ាំ១៩២១)។ ងៅនលៃទើ១១ មខធនូ ឆ្ន ាំ 
១៩២១ វស័ិយរែាបាលប្តូវបាន្ងរៀររាំង ើង្វញិតាមរយៈប្ពេះរាជប្រកាសងលខ 
១០២ងដ្ឋយមាន្ការរងង្កើតខណឌ  ងៅរងន្ទេ េះប្សុក និ្ង្ឃុាំ ងពាលគឺរែាបាលថាន ក់ 
ងខតតមាន្៖ ងខតត ប្សុក ខណឌ  ឃុាំ។ រ ុមន្តងគបាន្លុរខណឌ ងរញវញិងៅឆ្ន ាំ១៩៣៤។  
ងប្កាយឆ្ន ាំ១៩២១ ពាកយទើងរសុើែង្ ់ មែលប្គរ់ប្គង្ងដ្ឋយបារា ាំង្ប្តូវបាន្ងប្រើ 
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ជារន្ត រ ុមន្តពាកយងខតត(Province) មែលប្គរ់ប្គង្ងដ្ឋយងៅហាវ យប្សុកប្តូវបាន្ 
រតូរមកជាពាកយប្សុក(Srok)(មែលប្គរ់ប្គង្ងដ្ឋយងៅហាវ យប្សុក)។ 
ររររស់ងរសុើែង់្រមួងខតតមែលប្តូវបាន្ងប្រើកនុង្លិខិតផ្េូវការងន្ទេះគឺ«ងរសុើែង់្

បារា ាំង្ …» (Résident de France …)។  
ឧ. ងោក ងឺរសុើែង់្ែឺស្រហវង់្ កាំពត។ 
 

 
 

 
 

 
 

១៣២- ងៅហាវ យប្សកុ 
          ងប្កាមអាណ្ត- 
         ពាបាលបារា ាំង្ 
 អ. Governor/ Chauvai- 
      Srok under the   
      French Protectorate 
បារ. Gouverneur/ Chauvai- 
       Srok sous le  
       Protectorat français 
 

មស្រន្តើមខមរថាន ក់ងប្កាមជាតិប្គរ់ប្គង្ងលើងខតតមែលងៅងប្កាមឱ្វទទើងរសុើែង់្ 
(មុន្ឆ្ន ាំ១៩២១) និ្ង្ប្គរ់ប្គង្ងលើប្សុក(ងប្កាយឆ្ន ាំ១៩២១)។ ងៅនលៃទើ១១ 
មខធនូ ឆ្ន ាំ១៩២១ វស័ិយរែាបាលប្តូវបាន្ងរៀររាំង ើង្វញិតាមរយៈប្ពេះរាជប្រកាស 
ងលខ១០២ងដ្ឋយមាន្ការរងង្កើតខណឌ  ងៅរងន្ទេ េះប្សុក និ្ង្ឃុាំ ងពាលគឺរែាបាល 
ថាន ក់ងខតតមាន្៖ ងខតត ប្សុក ខណឌ  ឃុាំ។ រ ុមន្តងគបាន្លុរខណឌ ងរញវញិងៅឆ្ន ាំ 
១៩៣៤។ ងប្កាយឆ្ន ាំ១៩២១ ពាកយទើងរសុើែង្ ់ មែលប្គរ់ប្គង្ងដ្ឋយបារា ាំង្ប្តូវ 
បាន្ងប្រើជារន្ត រ ុមន្ត ពាកយ ងខតត(Province) មែលប្គរ់ប្គង្ងដ្ឋយងៅហាវ យប្សុក 
ប្តូវបាន្រតូរមកជាពាកយប្សុក(Srok)(មែលប្គរ់ប្គង្ងដ្ឋយងៅហាវ យប្សុក)។ 
ឧ. មុន្ឆ្ន ាំ១៩២១ ងគងៅថា ងៅហាវ យប្សុកមខប្តងកាេះកុង្ ។ 
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១៣៣- ទើងរសុើែង់្ 
 អ. Residentˈs 
     Circumscription  
បារ. Circonscription  
       résidentielle 
 

មែន្ែើរែាបាលថាន ក់ងប្កាមជាតិ មែលប្គរ់ប្គង្ងដ្ឋយងរសុើែង់្បារា ាំង្ងដ្ឋយ 
មាន្ងខតតមយួរាំន្ួន្ងៅងប្កាមឱ្វទ(មុន្ឆ្ន ាំ១៩២១) ឬ ប្សុកមយួរាំន្ួន្(ងប្កាយ 
ឆ្ន ាំ១៩២១)។  
មែន្ែើរែាបាលងន្េះក៏មាន្ង ម្ េះថាទើរមួងខតតងរសុើែង្ ់ផ្ង្មែរ មែលងៅ  

សម័យកាលងន្ទេះមាន្សរងសរជាទើរមួមខប្តងរសុើែង្ស ់ខេេះមែរ។  
ឧ. «ទើរមួមខប្តងរសុើែង្ស ់សាឹង្មប្តង្» ងៅឆ្ន ាំ១៩១២។ 
 

 

 
 

១៣៤- ងខតតមខមរងប្កាម 
         អាណ្តពាបាល 
         បារា ាំង្ 

មែន្ែើរែាបាលថាន ក់ងប្កាមជាតិ(រងរៀររាជាក ររែាបាលប្សុកអាយយ) ប្គរ់ប្គង្ 
ងដ្ឋយងៅហាវ យប្សុកមែលជាមស្រន្តើមខមរ (មុន្និ្ង្ងប្កាយឆ្ន ាំ១៩២១)។ ទាំហាំនន្ 
មែន្ែើងន្ទេះងៅែមែល រ ុមន្តមុន្ឆ្ន ាំ១៩២១ ងគងៅថាងខតត ងហើយងប្កាយឆ្ន ាំ 

ទើរមួមខប្តងរសុើែង្ស ់សាងឹ្មប្តង្ 
 



-103- 

 

អ.Cambodian province  
     under the French  
     Protectorate 
បារ. Province  
      cambodgienne sous le  
      Protectorat français 
 
 

១៩២១ ងគងៅថាប្សុក។ 
ឧទហរណ៍ ងៅឆ្ន ាំ១៩១៧ ប្រងទសកមពុជាមាន្៥១ងខតត។ ងខតតទាំង្៥១ងន្ទេះ  
                ប្តូវបាន្មរង្មរកជា៦ប្រងភទ ែូរខាង្ងប្កាម៖ 
១- ងខតតផុ្តងលខ មាន្៣ គឺបាត់ែាំរង្ តបូង្ឃមុ ាំ និ្ង្បាភនាំ។ 
២- ងខតតងលខ១ មាន្៦ គឺកាំពង់្សាវ យ ងពាធិ៍សាត់ កាំពង់្ងសៀម កាំពត រ ាំែលួ  
     និ្ង្សាំងរាង្ទង្។ 
៣- ងខតតងលខ២ មាន្៧ គឺងសៀមរារ ប្ទាំង្ បាទើ ពារា ាំង្ នប្ពមវង្ ប្សើសន្ធរ 
     និ្ង្បារាយណ៍។ 
៤- ងខតតងលខ៣ មាន្១០ គឺរន្ទា យមាស សាវ យទរ ភនាំងពញ សិរ ើងសាភ័ណ 
     រោងរែៀរ ងជើង្នប្ព កណ្តត ល  សាឹង្ ងកៀន្សាវ យ ភនាំប្សួរ និ្ង្ងលើកមែក។ 
៥- ងខតតងលខ៤ មាន្១២ គឺគង្ពិសើ នប្ពករាស រមាសមហក លមង្វក ងសាា ង្ 
     សុើធរកណ្តត ល សន្ាុក មុខកាំពូល សាឹង្មប្តង្ ោវ ឯម រររូិណ៌ និ្ង្សាឹង្ប្តង់្។ 
៦- ងខតតងលខ៥ មាន្១៣ គឺប្កងរេះ កាំពង់្មលង្ កាំពង់្ងសាម ខារ់កណ្តត ល 
     ពញឮ ជើមប្កង្ អន្េង់្រាជ នេូង្  ប្កគរ មូលបា ងមាក ទងន្េរងៅ មេូនប្ព និ្ង្    
     ងកាេះកុង្។ 

១៣៥- សស្ររគ មបារា ាំង្- 
         ងសៀម ឆ្ន ាំ១៨៩៣ 
អ. Franco-Siamese  
     War of 1893 
បារ. Guerre franco- 
      siamoise de 1893 
 

ការប្រយុទធោន ងដ្ឋយងប្រើន្ទវរវង្ទហាន្ងជើង្ទឹកបារា ាំង្និ្ង្ងសៀមងៅបា ក់
ណ្តម(Paknam) ជាមាត់ពាមនន្ទងន្េងមណ្តម(ទងន្េងៅប្បាោ ) កនុង្រាប្តើ 
នលៃទើ១៣ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៨៩៣ មែលងៅកនុង្ងន្ទេះ ន្ទវបារា ាំង្ពើរងប្គឿង្ គឺ 
អាាំង្កុង្សតង់្និ្ង្កូមម ត(Inconstant et Comète) បាន្ទមាេ យរបាាំង្ន្ទវ 
ងសៀម ងៅបា ក់ណ្តមនិ្ង្ទងន្េងមណ្តម ងហើយរន្តែាំងណើ រងៅមុខងៅរតងៅមុខ 
សាា ន្ទូតបារា ាំង្ ងៅប្កុង្បាង្កក កនុង្នលៃរុណយជាតិបារា ាំង្ នលៃទើ១៤ មខកកកដ្ឋ 
ឆ្ន ាំ១៨៩៣។  

ជាផ្លវបិាកនន្សស្ររគ មងន្េះ ងៅនលៃទើ៣០ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៨៩៣ បារា ាំង្  
បាន្ដ្ឋក់ឱ្សាន្វទឱ្យងសៀមែកលយពើងប្តើយខាង្ងកើតទងន្េងមគង្គពើទឹកែើរិន្ 
រហូតែល់ទឹកែើកមពុជាភាគខាង្ងជើង្(ងខតតសាឹង្មប្តង្)និ្ង្បាន្ទមទរឱ្យងសៀម
សង្ការរង់្ខាតមែលរង្កង ើង្រាំងពាេះរែាបារា ាំង្ជាទឹកប្បាក់២ោន្ស្រហវង់្។ 
ងៅនលៃងន្ទេះមែរ ប្ពេះរាជាកមពុជាបាន្ដ្ឋក់សាំងណើ ជាោយលកខណ៍អកសរងៅរដ្ឋា -
ភិបាលបារា ាំង្ងែើមបើទមទរយកមកវញិនូ្វងខតតងសៀមរារនិ្ង្បាត់ែាំរង្មែល
ងសៀមបាន្កាន់្ការ់ពើងពលមុន្។ ជ័យជមនេះររស់បារា ាំង្ងន្េះបាន្ជេះឥទធិពល 
ោ ង្ខាេ ាំង្ងៅងលើសន្ធិសញ្ញញ បារា ាំង្-ងសៀមនលៃទើ៣ មខតុោ ឆ្ន ាំ១៨៩៣ មែល 
តប្មូវឱ្យងសៀមប្រគល់«ងខតែសាឹង្មប្តង្» មកឱ្យកមពុជាវញិ ងដ្ឋយប្តូវែកលយពើ 
ងប្តើយខាង្ងកើតទងន្េងមគង្គនិ្ង្ពើងកាេះទាំង្ឡាយនន្ទងន្េងន្េះ។ 

រន្ទា រ់ពើជ័យជមនេះររស់បារា ាំង្ងលើងសៀម ងៅបា ក់ណ្តម ងៅនលៃទើ១៣ មខ  
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កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៨៩៣ងន្ទេះ បារា ាំង្បាន្កាន់្ការ់«រន្ារុរ ើ» រយៈងពល១១ឆ្ន ាំ (១៨៩៣- 
១៩០៤)។ ប្កុង្រន្ារុរ ើ(Chanthaburi) ឬ រន្ារ៊ែុន្(Chanta-boun) ជាកមន្េង្ 
សាំរតនន្ន្ទវពាណិជជកមមសមុប្ទ ងៅពាក់កណ្តត លផ្េូវពើប្កុង្នប្ពន្គរងៅប្កុង្ 
បាង្កកនិ្ង្សាិតងៅប្រករូលមប្ពករន្ារុរ ើរមាៃ យប្រមហល២៤គ.ម.ពើងននរសមុប្ទ។  

         
 

១៣៦- ទើងរសុើែង់្ប្កាត 
         និ្ង្ងកាេះកុង្ 
អ. Residence of Krat  
     and Koh Kong  
បារ. Résidence de Krat       
      et Koh Kong 
 

ងខតតមខមររាំន្នួ្ពើរគឺប្កាតនិ្ង្ងកាេះកុង្ ងៅជារ់ជាមយួោន ងៅថា «ទើងរសុើែង់្ 
ងខតតប្កាតនិ្ង្ងកាេះកុង្»(Résidence de Krat et Koh kong) សាិតងៅ 
ងប្កាមការប្គរ់ប្គង្ររស់ងៅហាវ យងខតតបារា ាំង្មតមាន ក់កនុង្ឆ្ន ាំ១៩០៤-១៩០៦។ 
ងៅឆ្ន ាំ១៩០៤ បារា ាំង្បាន្ងបាេះរង់្«រន្ារុរ ើ»ងែើមបើកាន់្ការ់«ប្កាត»(Krat) ឬ 
«ប្តាត»(Trat) មែលសាិតងៅប្រមហល៦០គ.ម.ខាង្តបូង្រន្ារុរ ើជាំន្សួវញិ។ 

ងោក ម ូមរ  ល(Morel) ជាងរសុើែង់្ជាន់្ខពស់បារា ាំង្ងៅកមពុជា និ្ង្ជាអនក  
តាំណ្តង្ងោក រូ(Beau) ជាអគគងទសាភិបាលឥណឌូ រិន្ អមែាំងណើ រងដ្ឋយ 
ងោក សុើម ុង្(Simon) ជាងៅហាវ យងខតតបារា ាំង្លមើ និ្ង្ប្ពេះអង្គមាច ស់សុធារសជា 
តាំណ្តង្ប្ពេះរាជាមខមរ បាន្ងធវើែាំងណើ រងៅកាន់្«ប្កាត» ងែើមបើរូលរមួកនុង្ «ពិធើ 
ប្រគល់ទឹកែើប្កាតពើងសៀមមកបារា ាំង្»ងៅឆ្ន ាំ១៩០៤។  
 (ប្រភព : La France au Siam, Le Petit Journal illustré du 26 Février 1905)  

 

          
ងខតតរន្ារុរ ើ និ្ង្ប្កាត                           
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ទើងរសុើែង់្ងខតតប្កាតនិ្ង្ងកាេះកុង្ 

 

១៣៧- ការងោគយល់ោន  
          ងដ្ឋយសុទធរិតត 
          បារា ាំង្-អង់្ងគេស 
អ. Franco-British Entente  
    cordiale 
បារ. Entente cordiale  
      franco-britannique 
 

ការប្ពមងប្ពៀង្ោន រវង្បារា ាំង្និ្ង្អង់្ងគេសមែលមាន្អតាិភាពពើឆ្ន ាំ១៩០៤ 
ែល់ឆ្ន ាំ១៩១៤ងែើមបើទុកកមាេ ាំង្ងៅទរ់ទល់នឹ្ង្អាលេឺម ង់្មែលបាន្ពប្ង្ើកកមាេ ាំង្ 
ងោធាោ ង្សងមបើម ងៅមុន្សស្ររគ មងោកងលើកទើ១។ 

ការប្រកតួប្រមជង្ោន រវង្មហាអាំណ្តរអាណ្តនិ្គមធាំពើរ គឺអង់្ងគេស និ្ង្  
បារា ាំង្ ងៅអាសុើអាងគនយ(៍ឆ្ន ាំ១៨៩៦-១៩០៤) បាន្ផ្តល់ឱ្កាសឱ្យប្រងទសងសៀម 
កាេ យជា«រែាប្ទន្ទរ់»(Buffer State/État tampon)ងៅរងន្ទេ េះមហាអាំណ្តរ 
អាណ្តនិ្គមទាំង្ពើរងន្េះ។ ការមែលបារា ាំង្រុញប្ចាន្ឱ្យងសៀមែកលយពើប្រងទស 
កមពុជានិ្ង្ឡាវងន្ទេះ ន្ទាំឱ្យមាន្ការប្រឆ្ាំង្ពើអង់្ងគេសមែលរង់្ឱ្យងសៀមងៅឯក-
រាជយសប្មារ់ពាណិជជកមមនិ្ង្យុទធសាស្រសតររស់ខេួន្(អង់្ងគេស)។ ការប្រកតួប្រមជង្ 
ងន្េះបាន្រញ្ច រ់ងៅឆ្ន ាំ១៩០៤ ងដ្ឋយសារន្ងោបាយការររងទសលមើររស់បារា ាំង្ 
និ្ង្អង់្ងគេសមែលងៅថា «ការងោគយល់ោន ជាមិតតភាព»(Entente cordiale)។ 

«ការងោគយល់ោន ងដ្ឋយសុទធរិតត»ងន្េះ ងផ្តើមងរញពើគាំនិ្តររស់ងោក 
 ងតអូហវើល ងែលកាងសស (Théophile Delcassé) ជារែាមស្រន្តើការររងទស 
បារា ាំង្តាាំង្ពើឆ្ន ាំ១៨៩៨ (ែូងរនេះងហើយបាន្ជាងគងប្រើពាកយបារា ាំង្ថា Entente 
cordialeងន្េះនិ្ង្មិន្ងប្រើពាកយអង់្ងគេសថា Cordial understanding ងទ)។ 

តាមការងោគយល់ោន ជាមិតតភាពងន្េះ បារា ាំង្និ្ង្អង់្ងគេសមលង្ប្រកតួ 
ប្រមជង្ោន កនុង្រញ្ញា អាណ្តនិ្គម ងែើមបើប្រមូលកមាេ ាំង្ងៅទរ់ទល់នឹ្ង្អាលេឺម ង់្ 
មែលពប្ង្ើកកមាេ ាំង្ងោធាោ ង្សងមបើមងៅមុន្សស្ររគ មងោកងលើកទើ១។ 

ងដ្ឋយសារការងោគយល់ោន ងន្េះ បារា ាំង្យកបាន្ងខតតងសៀមរារ បាត់ែាំរង្ 
និ្ង្សិរ ើងសាភ័ណពើងសៀមមកវញិ ងៅឆ្ន ាំ១៩០៧ ងដ្ឋយោម ន្ការជាំទស់ពើអង់្ងគេស។  

https://www.britannica.com/biography/Theophile-Delcasse
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១៣៨- ឃុាំមប្សជិេះ 
អ. Srè Chis Commune 
បារ. Commune de Srè  Chis  

     ង ម្ េះឃុាំមយួងៅកនុង្ប្សុកសាំរូរ(សមបូណ៌)ងខតតប្កងរេះ រងង្កើតង ើង្ងដ្ឋយ 
ប្ពេះរាជប្រកាសរុេះនលៃទើ៧ មខងមសា ឆ្ន ាំ១៩៣៦ មែលងៅកនុង្ឃុាំងន្ទេះមាន្សតូរ 
អនុ្សាវរ ើយជ័៍យជមនេះររស់កង្ងោធពលងខមរភូមិន្ាងលើកង្ទ័ពងវៀតមិញ ងៅ 
កនុង្មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ងៅងពលមែលសន្និសើទប្កុង្ហសមឺណវ ងែើមបើសាា រន្ទ
សន្តិភាពងៅឥណឌូ រិន្ង ើង្វញិ កាំពុង្ប្រប្ពឹតតងៅងៅប្រងទស សវុ ើសពើនលៃទើ២៦ 
មខងមសា ែល់នលៃទើ២១ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤។  

រាំងពាេះង ម្ េះឃុាំងន្េះ ងៅកនុង្ឯកសារផ្េូវការងផ្សង្ៗងទៀតមាន្ការងប្រើពាកយ 
មប្សជិស មប្សជជិស និ្ង្មប្សងជជស ។  

              
 

១៣៩- សតូរអនុ្សាវរ ើយ ៍
           ជ័យជមនេះងៅមប្សជិេះ 
អ. Victory Memorial at          
     Srè Chih 

សតូរមែលប្តូវបាន្កសាង្ង ើង្ងៅឆ្ន ាំ១៩៦២ ងៅឃុាំមប្សជិេះ ប្សុកសាំរូរ 
(សមបូណ៌)ងខតតប្កងរេះ ងែើមបើរ ាំលឹកអនុ្សាវរ ើយន៍ន្ជ័យជមនេះររស់កង្ងោធពល- 
ងខមរភូមិន្ាងលើកង្ទ័ពងវៀតមិញ ងៅកនុង្មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ងៅងពលមែល 
សន្និសើទប្កុង្ហសមឺណវងែើមបើសាា រន្ទសន្តិភាពងៅឥណឌូ រិន្ង ើង្វញិកាំពុង្ប្រប្ពឹតត 
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បារ. Mémorial de la 
      victoire à Srè Chih  

ងៅងៅប្រងទសសវុ ើសពើនលៃទើ២៦ងមសា ែល់នលៃទើ២១ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤។  
ប្រតិរតតិការសឹករុង្ងប្កាយងៅឃុាំមប្សជិេះ មែលបាន្ជ័យជមនេះងន្ទេះបាន្ 

ប្រប្ពឹតតងៅងៅនលៃទើ១៦ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ងៅងប្កាមរញ្ញជ ការររស់ងោក 
វរងសន្ើយឯក សូ កាាំខូយ(ងមរញ្ញជ ការតាំរន់្ងោធាមខមរប្រចាាំងខតតប្កងរេះនិ្ង្ 
សាឹង្មប្តង្) អមងដ្ឋយងោកអនុ្ងសន្ើយប្តើ អ៊ែុម សាវុធ(ងមរញ្ញជ ការកង្អនុ្-
ងសន្ទធាំ) និ្ង្ន្ទយទហាន្បារា ាំង្មែលរញ្ញជ ងលើទហាន្មខមរពើរកង្អនុ្ងសន្ទធាំ 
(Compagnie)។ សតូរងន្េះសាិតងៅជិតមប្ពកងប្គៀង្ មែលហូរកាត់ឃុាំមប្សជិេះ។ 
ងប្កាយមក ងោក សូ កាាំខូយ ជាប្រធាន្ទធិរតើសតើទើនន្រររសាធារណរែាមខមរ 
ងៅងែើមមខងមសា ឆ្ន ាំ១៩៧៥។  

                             
សតូរអនុ្សាវរ ើយជ័៍យជមនេះងៅមប្សជិេះ 

(រូរលត រ័ន្ាវ ើរៈ នលៃទើ១៩ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០១៧) 
១៤០- ការរូលងៅកាន់្ 
         នេូង្ងលើ 
អ. Penetration of the Upper  
    Chhlong 
បារ. Pénétration du Haut 
      Chhlong 

ែាំងណើ រការពប្ង្ើកការប្គរ់ប្គង្ររស់បារា ាំង្ងៅកាន់្ភូមិភាគឦសាន្នន្ប្រងទស 
កមពុជាពើឆ្ន ាំ១៩២៩ែល់ឆ្ន ាំ១៩៣៥  តាមរយៈសកមមភាពន្ទន្ទ ែូរជា  ការងធវើ 
ផ្េូវលាំពើសនួលរូលងៅតាំរន់្នេូង្ងលើ(ងខតតមណឌ លគិរ ើសពវនលៃ) ការងធវើប្រតិរតតិការ 
ងោធា  ការរញ្ចុ េះរញ្ចូ លអូសទញទឹករិតត និ្ង្ការងធវើមខមរន្ើយកមមរាំងពាេះប្រជា-
ជន្ងៅតាំរន់្ងន្ទេះមែលមាន្ជន្ជាតិពនង្ជាពិងសស។ 
ប្ពឹតតិការណ៍សាំខាន់្ៗមែលពាក់ព័ន្ធមាន្ែូរជា៖ 

- ងៅនលៃទើ២៦ មខឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៣១ មស្រន្តើប្រតិភូបារា ាំង្ងៅសនួល (Délégué  
   de Snuol) ង ម្ េះហាក ទើយ(៍Gatille) មែលទទលួភារកិរចងធវើផ្េូវរូលងៅកាន់្  
    នេូង្ងលើ ប្តូវបាន្សមាេ រ់ងដ្ឋយជន្ជាតិពនង្ងៅរ ុសតិ៍ហាក ទើយ(៍Poste Gatille)។ 
- ងៅឆ្ន ាំ១៩៣៣ ន្ទង្ ស៊ែូសាន្ ការឺុង ស(Suzanne Karpeles) ជាអគគ-  
   ងលខាធិការនន្ពុទធសាសន្រណឌិ តយ និ្ង្ប្ពេះភិកខុ ហតួ តាត ជាសាស្រសាត ចារយ  
   សាោបាលើជាន់្ខពស់ បាន្ងៅកាន់្តាំរន់្នេូង្ងលើងៅងពលមែលតាំរន់្ងន្ទេះ  
    មិន្ទន់្មាន្សន្តិភាពទាំង្ប្សុង្ងៅង ើយ ងែើមបើងរៀររាំកមមវធិើរងប្ង្ៀន្ភាសា  
    មខមរែល់ជន្ជាតិងែើមភាគតិរងៅទើងន្ទេះ ងដ្ឋយចារ់ងផ្តើមពើរ ុសតិ៍  ឺរ  ុល ង់្  
    (Poste Le Rolland)។  
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- ងៅនលៃទើ២៧ មខមិលុន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៣៤ ប្ពេះសង្ឃ៨អង្គបាន្និ្មន្តពើភនាំងពញងៅ  
    កាន់្រ ុសតិ៍  ឺរ  ុល ង់្ ងែើមបើងរៀររាំសងមាព ធវតតមយួងៅទើងន្ទេះនិ្ង្ចារ់ងផ្តើម  
    រងប្ង្ៀន្ភាសាមខមរ។ 

      
     មផ្ន្ទើផ្េូវងៅកាន់្តាំរន់្នេូង្ងលើ ឆ្ន ាំ១៩៣១-៣៥ 

 

II.២- បច្ច្បេកសព្ទច្សនើច្ោយគណៈករែការភូរិវទិា 
 

១- កសរិសុកមម 
អ. pastoral farming 
បារ. agro-pastoral (m.) 
 

    ការដ្ឋាំែុេះនិ្ង្ការរិញ្ច ឹមសតវជាហវូង្ងៅតាមវលងមម ធមមជាតិតាមមររកសិ-
កមមរិញ្ច ឹមងពាេះ។ 

២- រសុកមមងោររ 
អ.nomadic herding 
បារ.transhumance (f.) 
 

 
ការរិញ្ច ឹមហវូង្សតវតាមមររសម័យងែើមងដ្ឋយមនុ្សសរល័តទើកមន្េង្រស់ងៅ  
ងែើមបើន្ទាំហវូង្សតវងៅរកវលងមម ឬកមន្េង្មែលមាន្រាំណើ អាហារ។ ជាទូងៅ ការ  
រិញ្ច ឹមហវូង្សតវប្រងភទងន្េះមាន្ងៅតាំរន់្សៃួតមហង្ឬងសាើរហតួមហង្(តាំរន់្វល
ខារ់)។  
 

៣- កសកិមមនប្ពែុត 
អ. slash and burn  
    agriculture 
បារ. agriculture itinérante  
       sur brûlis(m.)/  
        agriculture(f.) par la  
        hache et par le feu 
 

 ការដ្ឋាំែុេះររស់សហគមន៍្ជន្ជាតិងែើមភាគតិរងៅតាំរន់្នប្ពសាតងដ្ឋយការ 
ការ់នប្ពងហើយែុតនិ្ង្ដ្ឋាំែាំណ្តាំជារមាក រវលិជុាំ។ 
ឧ. ែាំណ្តាំនប្ពែុតររស់ជន្ជាតិងែើមភាគតិរងៅភូមិភាគឦសាន្ងៅកមពុជា។ 
 

៤- កសកិមមនឹ្ង្កមន្េង្/  
     កសកិមមនិ្សនិ្ន 
អ. sedentary agriculture 
បារ. agriculture sédentaire 
 

ការដ្ឋាំែុេះមែលកសិករងធវើងៅកមន្េង្ែមែលៗនិ្ង្ជាងរៀង្រាល់ឆ្ន ាំកនុង្ភូមិសាស្រសត
ណ្តមយួ។ 
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៥- កសកិមមងោររ/ 
     កសកិមមរល័ត 
អ. nomadic farming 
បារ. agriculture nomade 
 

ការដ្ឋាំែុេះនិ្ង្ការរិញ្ច ឹមសតវងដ្ឋយការផ្ទេ ស់រតូរទើកមន្េង្ងៅតាមលកខខណឌ ភូមិ-
សាស្រសត (ទឹក ែើ ងមម  រែូវ ...)។  
 

៦- កសឧិសាហកមម 
អ. agro-industry 
បារ. agro-industrie 

សាំណុាំ នន្សហប្ោសឧសាហកមមមែលផ្តល់នូ្វឧរករណ៍និ្ង្សមាភ រៈកសិកមម 
(ជើ ថាន ាំពុលកសិកមម ងប្គឿង្រប្ក)និ្ង្សហប្ោសឧសាហកមមមែលមកនរន ងវរខចរ់  
និ្ង្រងង្កើតលកខខណឌ ឱ្យកសិផ្ល(ឧសាហកមមកសិរាំណើ អាហារ)។ 
 

៧- រែិវតតន៍្កសកិមម 
អ. agricultural revolution 
បារ. révolution agricole   

  ការផ្ទេ ស់រតូរោ ង្ឆ្រ់រហ័សរងរៀរដ្ឋាំែុេះនិ្ង្ការរិញ្ច ឹមសតវងែើមបើរងង្កើន្ងសបៀង្  
ឱ្យបាន្ងប្រើន្ កនុង្ងោលរាំណង្ងដ្ឋេះប្សាយងសរកតើប្តូវការររស់ប្រជាជន្មែល  
មាន្រាំន្នួ្ងប្រើន្ជាង្មុន្។ 
 

៨- រែិវតតន៍្នរតង្ 
អ. green revolution 
បារ. révolution verte   
      /agriculture (f.) par la  
       hache et par le feu 

ការផ្ទេ ស់រតូរោ ង្ឆ្រ់រហ័សនូ្វរងរចកងទសដ្ឋាំែុេះ តាមរយៈអតិផ្លកមមែូរជា  
ការងប្ជើសងរ ើសពូជែាំណ្តាំ ការររក ត់ពូជ រងរៀរដ្ឋាំ ធារាសាស្រសត ការងប្រើជើនិ្ង្ថាន ាំ    
ជាងែើម  ងែើមបើទទលួបាន្ទិន្នផ្លខពស់។ រែិវតតន៍្ងន្េះបាន្ចារ់ងផ្តើមងៅប្រងទស   
មិុកសុិកងៅកនុង្ទសវតសរទ៍ើ៥នន្សតវតសរទ៍ើ២០។ 

៩- ជើវភូមិវទិា 
អ. biogeography 
បារ. biogéographie (f.) 

 ការសិកាតាមមររវទិាសាស្រសតអាំពើរបាយភាវៈរស់(មនុ្សស សតវ និ្ង្រុកខជាតិ)  
និ្ង្សាា ន្ប្រព័ន្ធងៅតាមភូមិសាស្រសត និ្ង្រុពវងហតុមែលន្ទាំឱ្យមាន្របាយខុសៗ 
ោន ។ 
 

១០- ពពកួ 
អ. population 
បារ. population 

រណតុ ាំ សតវឬរុកខជាតិងប្រើន្កនុង្ប្រងភទមតមួយ មែលរស់ឬែុេះងៅជាមយួោន កនុង្ 
តាំរន់្ណ្តមយួ។ ឧទហរណ៍ ពពកួងផ្ាតទឹកសារជាមរឆជាតិមយួប្រងភទ 
មែលរស់ងៅទងន្េងមគង្គកមពុជាមផ្នកខាង្ងលើ។ 
 

១១- រកុខជាតិធមមជាតិ 
អ. natural vegetation 
បារ. vegetation naturelle 

រណតុ ាំ រុកខជាតិមែលែុេះលូតោស់តាមធមមតា ងដ្ឋយពុាំមាន្ការរាំផ្េិររាំផ្ទេ ញ 
ឬការមកមប្រងដ្ឋយមនុ្សស។  

១២- នប្ព 
អ. forest  
បារ. forêt (f.) 

  កមន្េង្មែលមាន្រុកខជាតិតូរធាំែុេះរប្មុេះោន  ប្ពមទាំង្ររា ញនូ្វសណ្តា ន្ររស់ 
វងផ្សង្ពើមជឈដ្ឋា ន្ជុាំវញិ។ 
 

១៣- នប្ពងឈើ 
អ. wood forest        
បារ. forêt des bois (f.) 
 

កមន្េង្មែលរុកខជាតិែុេះតាមធមមជាតិឬងដ្ឋយការដ្ឋាំមែលកនុង្ងន្ទេះងែើមងឈើ 
មាន្រាំន្ួន្ងប្រើន្ងលើសលរ់។ 
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១៤- នប្ពែុេះង ើង្វញិ 
អ. secondary forest 
បារ. forêt secondaire 

នប្ពលមើមែលែុេះ លូតោស់ង ើង្ ងប្កាយពើនប្ពងែើមប្តូវបាន្ការ់ងដ្ឋយមនុ្សស
និ្ង្/ឬរាំផ្ទេ ញងដ្ឋយងភេើង្ងនេះ ...។ 
 

១៥- នតហាក  
អ. taiga 
បារ. taÏga (f.) 

តាំរន់្មែលជាជើវមណឌ លងៅរងន្ទេ េះជើវមណឌ លទុន្ប្ដ្ឋនិ្ង្សតិរ មែលមាន្ធាេ ក់  
    ទឹកកកសាំ ើងៅតាំរន់្អឺុរា សុើនិ្ង្អាងម រកិខាង្ងជើង្ ងហើយមាន្ែុេះនូ្វប្រងភទ 
នប្ពអមបូរប្សល់មែលមាន្សាំណុាំ សេឹករាង្សាជើនិ្ង្មាន្ពណ៌នរតង្ប្គរ់រែូវ។ 
 

១៦- នប្ពប្ជេុះសេកឹ 
អ. deciduous forests 
បា. forêt décidue 

ប្រងភទនប្ពមែលប្ជុេះសេឹកតាមរែូវ  ងហើយែុេះងៅតាំរន់្អាកាសធាតុប្តូពិកឬ 
 តាំរន់្អាកាសធាតុប្តជាក់រង្គួរ។ 
 

១៧- នប្ពនរតង្ជានិ្រច 
អ. evergreen forest  
បារ. forêt à feuilles 
      persistantes 

ប្រងភទនប្ពមែលមាន្សេឹកពណ៌នរតង្ងៅប្គរ់រែូវ។ 
 
 
 

១៨- នប្ពប្តពិូក 
អ. tropical forest 
បារ. forêt tropicale 
 

ប្រងភទនប្ពមែលសមបូណ៌ងដ្ឋយងែើមងឈើរប្មុេះនិ្ង្មាន្សេឹកពណ៌នរតង្ 
ងៅតាំរន់្មែលមាន្សើតុណា ភាពខពស់និ្ង្មាន្កមពស់ទឹកងភេៀង្ប្រចាាំឆ្ន ាំខពស់ 
ងពាលគឺងៅតាំរន់្មែលមាន្អាកាសធាតុប្តូពិកនិ្ង្ងអកាវ ទ័រ។ 
នប្ពប្តូពិកមាន្នប្ពសតុក  នប្ពមូសុង្ នប្ពងកាង្កាង្ ...។   

១៩- នប្ពសតុក 
អ. dense forest 
បារ. forêt dense 

ប្រងភទនប្ពមែលមាន្រុកខជាតិប្ទុរប្ទុល  ងប្រើន្ជាន់្ និ្ង្មាន្ប្រងភទរុកខជាតិ 
មរេកៗោន  ែុេះងៅតាំរន់្ប្តូពិកនិ្ង្តាំរន់្ងផ្សង្ងទៀត។  

 
២០- នប្ពងអកាវ ទ័រ         
អ. equatorial rainforest  
បារ. forêt pluviale  
      équatoriale (f.) 

ប្រងភទនប្ពសតុកមែលែុេះងៅតាំរន់្ប្តូពិកនន្អាកាសធាតុងអកាវ ទ័រ  មែលមាន្ 
រុកខជាតិងប្រើន្ថាន ក់ែុេះរន្តរន្ទា រ់ោន  ងហើយអារមាន្កមពស់រហូតែល់៦០មម ប្ត។  
 
 

២១- នប្ពងកាង្កាង្ 
អ. mangrove swamp 
បារ. mangrove/forêt de  
     palétuviers (f.) 
 

ប្រងភទនប្ពប្តូពិក ែុេះងៅតាំរន់្ងននរសមុប្ទ(វលភក់ ែើសណត  ខពរ ពាម 
ខាង្ងប្កាយផ្នូកខារ់) មែលមាន្រលកសមុប្ទងខាយ។ នប្ពប្រងភទងន្េះែុេះ 
លូតោស់លែ ជាពិងសស ងៅតាំរន់្អាសុើខាង្តបូង្និ្ង្ខាង្ងកើត។ នប្ពប្រងភទ 
ងន្េះមាន្ងែើមងកាង្កាង្ភាគងប្រើន្រាំផុ្តនិ្ង្រុកខជាតិងផ្សង្ៗងទៀតែុេះោយ ាំ។ 

២២- នប្ពមូសុង្ 
អ. monsoon forest 
បារ. forêt de mousson 

    ប្រងភទនប្ពប្តូពិកនិ្ង្ប្រងភទនប្ពប្ជុេះសេឹក ែុេះងៅតាំរន់្អាកាសធាតុមូសុង្ 
(មាន្ខយល់មូសុង្វសានិ្ង្ខយល់មូសុង្ប្បាាំង្)។  នប្ពមូសុង្ែុេះងៅតាំរន់្អាសុើ 
អាងគនយនិ៍្ង្ភាគឦសាន្នន្ប្រងទសឥណ្តឌ ។ 
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២៣- នប្ពងមឌ្ើមទរា ងណ 
អ. mediterranean  
    forest/ chaparral 
បារ. forêt méditerranéenne 
     /chaparral 
 

ប្រងភទនប្ពនរតង្ជានិ្រច មាន្ពពកួងែើមមសន្ អូលើវ និ្ង្ងឈើងផ្សង្ៗងទៀត  
នន្អមបូរប្សល់  មែលមាន្ែុេះងៅអាង្ងមឌ្ើមទរា ងណ(ទវើរអឺរ  ុរ) ភូមិភាគងប្ជាយ 
ភាគខាង្តបូង្នន្ទវើរអាស្រហវ៊ែ ិក និ្ង្ភាគនិ្រតើនន្ប្រងទសអូស្រសាត លើ។ 
 
 

២៤- នប្ពមា គើ 
អ. maquis 
បារ. maquis(m.) 

ប្រងភទនប្ពងឈើតូរៗស៊ែុរប្ទុរ  ងកើតងរញពើនប្ពងៅអាង្ងមឌ្ើមទរា ងណមែល  
ងរររលឹងដ្ឋយសារការការ់ឆ្ក រនិ្ង្ងភេើង្ងនេះ និ្ង្ែុេះងៅងលើែើសុើលើស ែូរជា នប្ព 
ងៅភាគខាង្តបូង្ប្រងទសបារា ាំង្ជាងែើម។ 
 

២៥- នប្ពហាក រ ើក 
អ. garrigue/garigue 
បារ. garrigue/garigue (f.) 

ប្រងភទនប្ពមិន្សូវស៊ែុរប្ទុរសមបូរងដ្ឋយគុងមាព តរុកខជាតិរន្ទេ និ្ង្ពពកួងមម   
មែលងកើតងរញពើនប្ពងៅអាង្ងមឌ្ើមទរា ងណមែលងរររលឹងដ្ឋយសារការការ់ឆ្ក រ 
និ្ង្ងភេើង្ងនេះ និ្ង្ែុេះងៅងលើែើលមកាំងបារ។  
 

២៦- នប្ពសាន រ់ 
អ. thicket, bush 
បារ. fourré (m.) 
 

ប្រងភទនប្ពែុេះញឹកប្រងជៀតោន ស៊ែុរប្ទុរ សមបូរងដ្ឋយពពកួវលេិ សបូវ មប្តង្ និ្ង្ 
ងែើមងឈើតូរៗរប្មុេះ ែុេះងប្កាមងែើមងឈើធាំៗខេេះ។ 

២៧- នប្ពរងបាេះ 
អ.  
បារ. forêt de clairière 
 

ប្រងភទនប្ពែុេះរងង្វើលៗ ដ្ឋរ់ៗពើោន  ឬែុេះងដ្ឋយែុាំៗ មែលជានប្ពធមមជាតិឬ  
ជានប្ពមែលងៅងសសសល់ពើការការ់ឆ្ក រងែើមបើតាាំង្ទើលាំងៅនិ្ង្ដ្ឋាំែាំណ្តាំ។ 
 

២៨- គុងមាព ត 
អ. bush 
បារ. buisson (m.) 

ប្រងភទគុមពងឈើតូរៗ កូន្ឫសសើនប្ព ងប្ពរ ទស្រន្ទា ន្ងខតត  ែាំរង្យកស សបូវ 
ងមម  ...  មែលែុេះផ្តុ ាំោន មយួែុាំៗ។ 

២៩- នប្ពែង្សាងឹ្  
អ. gallery forest, 
    riparian forest 
បារ. forêt-galerie(f.) 

ប្រងភទនប្ពមែលែុេះតាមរងណ្តត យផ្េូវទឹកែូរជា ទងន្េ សាឹង្ ជាងែើម។  
 

៣០- នប្ពគុងមាព ត 
អ. scrubland, shrubland 
បារ. brousse (f.) 

ប្រងភទនប្ពមែលមាន្ងែើមងឈើរាយៗែុេះោយ ាំនឹ្ង្គុងមាព ត ងៅកនុង្តាំរន់្      
ប្តូពិក។ 

៣១- នប្ពរន្ទម 
អ. easily-flooded forest 
បារ.forêt inondable(f.) 

ប្រងភទនប្ពមែលែុេះកនុង្ទាំន្ទររឹង្ឬកមន្េង្មែលមាន្ទឹកលិរតាមរែូវកាល។ 
ឧទហរណ៍ នប្ពែុេះងៅតាំរន់្មាត់រឹង្ទងន្េសារជានប្ពរន្ទម។ 
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៣២- វលងសាម ង្ 
អ. savanna/ savana/  
    savannah  
បារ. savane (f.) 

មផ្នកមយួនន្មណឌ លជើវៈែើងោក មាន្ែុេះពពួកងមម ងផ្សង្ៗងៅតាំរន់្ងៅត មែល 
មាន្រែូវប្បាាំង្មវង្(ភាគកណ្តត លនន្ទវើរអាស្រហវ៊ែិកភាគខាង្តបូង្នន្ទវើរអាងម រកិ)។  
វលងសាម ង្អារមាន្ងែើមងឈើងប្រើន្ឬតិរែុេះោយ ាំជាមួយពពួកងមម ងៅ 

តាមកមពស់ទឹកងភេៀង្មែលខុសៗោន តាមតាំរន់្។  ពពួកងមម ងៅវលងសាម ង្លូត 
ោស់ងៅរែូវងភេៀង្និ្ង្ងប្កៀមសវិតឬររ់ងៅរែូវប្បាាំង្។ 
  ឧ. វលងសាម ង្ងៅទវើរអាស្រហវ៊ែិកភាគកណ្តត ល(ប្រងទសងកន្ោ )។ 

៣៣- វលសតរិ 
អ.steppe  
បារ.steppe (f.) 

មផ្នកមួយនន្មណឌ លជើវៈែើងោក មាន្ែុេះពពួកងមម ទរៗនិ្ង្អារមាន្គុងមាព ត  
ខេេះៗ  ងៅតាំរន់្អាកាសធាតុប្តជាក់ខាេ ាំង្កនុង្សិសិររែូវនិ្ង្សៃួតងៅវសាន្រែូវ  
ែូរជា ងៅភាគកណ្តត លនន្ទវើរអាសុើ ងៅតាំរន់្អាកាសធាតុមកបរប្តូពិកនន្ទវើរ 
អាងម រកិខាង្តបូង្(ប្រងទសអាហសង់្ទើន្) ជាងែើម។ 

៣៤- ទុន្ប្ដ្ឋ 
អ.tundra 
បារ.toundra(f.) 

មផ្នកមយួនន្មណឌ លជើវៈែើងោកងៅតាំរន់្រ ូលមែលមាន្សណ្តា ន្ែើមាន្ 
លកខណៈជាភនាំទរៗ  វលទាំន្ទរ  ងហើយមាន្ែុេះរុលេប្ពឹកសទរៗ មសេ និ្ង្  
លើមកន្។ 

៣៥- ភពមផ្ន្ែើ 
អ. Earth's planet 
បារ. Planète  térrestr (f.) 

     ភពមែលមាន្ជើវតិរស់ងៅនន្ប្រព័ន្ធប្ពេះអាទិតយជាភពទើ៣មែលមាន្ងៅជិត 
ប្ពេះអាទិតយរន្ទា រ់ពើភពពុធនិ្ង្ភពសុប្ក។ មផ្ន្ែើជាភពោម ន្ពន្េឺ គឺទទលួពន្េឺ 
និ្ង្កង ត ពើប្ពេះអាទិតយ។ មផ្ន្ែើជាមា សរងឹ្មយួធាំ មាន្រាង្ងអលើរសូអុើត (សាំមរ ត 
រន្តិរប្តង់្រ ូលទាំង្២)។ មផ្ន្ែើមាន្នផ្ាប្កឡា៥១០ោន្គើ ូមម ប្តកាងរ   មាន្ 
កាាំពើផ្ចិតងៅរ ូល៦ ៣៥៧គើ ូមម ប្តនិ្ង្ពើផ្ចិតងៅងអកាវ ទ័រ ៦ ៣៧៨ គើ ូមម ប្ត 
និ្ង្មខសងអកាវ ទ័រ ៤០ ០៧៧គើ ូមម ប្ត។ មផ្ន្ែើវលិជុាំវញិខេួន្ឯង្ (រង្វិលខាា ល់) 
ងហើយវលិជុាំវញិប្ពេះអាទិតយ(រង្វិលជុាំ)។ ភពមផ្ន្ែើមាន្មណឌ លលម មណឌ លទឹក 
មណឌ លអាកាស និ្ង្មណឌ លជើវៈ។ 

៣៦- សាំរកមផ្ន្ែើ 
អ. Earth's crust/ The 
    crust of the Earth 
បារ. croûte terrestre/  
      écorce terrestre/  
       croûte de la Terre 

ប្សទរ់ងប្ៅរាំផុ្តនន្មផ្ន្ែើមាន្កប្មាស់ពើ៥គើ ូមម ប្តងៅ១០០គើ ូមម ប្ត។ 
សាំរកមផ្ន្ែើមរកងរញជាពើរ គឺសាំរកទវើរនិ្ង្សាំរកងប្កាមមហាសមុប្ទ  ងហើយ 
ែង់្សុើងតសាំរកងប្កាមមហាសមុប្ទធៃន់្ជាង្ែង់្សុើងតសាំរកទវើរ។ 

៣៧- សាំរកទវើរ 
អ.continental crust 
បារ. croûte continentale 

     មផ្នកមយួនន្សាំរកមផ្ន្ែើមែលជាទវើរ មាន្កប្មាស់ជាមធយម៣០គើ ូមម ប្ត  
សមបូរងដ្ឋយលមប្កាន្ើត។ 

៣៨- សាំរកងប្កាមមហាសមុប្ទ 
អ. oceanic crust 
បារ. croûte océanique  

មផ្នកមយួនន្សាំរកមផ្ន្ែើមែលងៅងប្កាមមហាសមុប្ទ មាន្កប្មាស់ជាមធយម      
៧គើ ូមម ប្ត  សមបូរងដ្ឋយលមបាសាល់។  
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៣៩- ប្សទរ់ម ង់្តូ 
អ. mantle 
បារ. manteau (m.) 

    ប្សទរ់លមមែលងៅរងន្ទេ េះសាំរកមផ្ន្ែើនិ្ង្សនូលមផ្ន្ែើ មាន្កប្មាស់ពើ៣៥ 
គើ ូមម ប្តងៅ២ ៩០០គើ ូមម ប្ត។   
 

៤០- មណឌ លលម 
អ. lithosphere 
បារ. lithosphère (m.) 

    មណឌ លរងឹ្មែលផ្សាំង ើង្ងដ្ឋយសាំរកមផ្ន្ែើនិ្ង្ប្សទរ់ខាង្ងលើរាំផុ្តនន្ 
ម ង់្តូ មាន្កប្មាស់ពើ៧០គើ ូមម ប្តងៅ១៣០គើ ូមម ប្ត។ 

 
៤១- មណឌ លទឹក 
អ. hydrosphere 
បារ. hydrosphère (f.)   

   មណឌ លមែលផ្សាំង ើង្ងដ្ឋយទឹកងលើែើ ទឹកកនុង្ែើ និ្ង្ទឹកងប្កាមែើ ទាំង្ទប្មង់្ 
រាវ ទាំង្ទប្មង់្រងឹ្។ 
 

៤២- មណឌ លអាកាស/    
       ររោិកាស 
អ. atmosphere 
បារ. atmosphère (f.) 

   មណឌ លមែលផ្សាំង ើង្ងដ្ឋយលាយឧសម័ន្(អាសូត អុកសុើមសន្ ឧសម័ន្កប្ម) 
រាំហាយទឹក ពពក អាងអរ  ូសូល ឧសម័ន្ផ្ាេះកញ្ច ក់។ល។  មែលប្គរែណត រ់ជុាំវញិ 
មផ្ន្ែើ។  
 

៤៣- មណឌ លជើវៈ/ 
       ជើវមណឌ ល 
អ. biosphere 
បារ. biosphère(f.) 

    មណឌ លមែលផ្សាំង ើង្ងដ្ឋយប្រព័ន្ធងអកូ ូសុើន្ទន្ទ និ្ង្សារពាង្គកាយរស់ 
ទាំង្អស់មែលមាន្ងៅងលើឬកនុង្ែើ(ជើវមណឌ លែើងោក) កនុង្ទឹក និ្ង្ងៅកនុង្ 
ររោិកាស រមួទាំង្សារធាតុសរ ើរាង្គររ់ែូរជា សាំរាម កាកសាំណល់រន្ាុេះភនាំ 
ងភេើង្ សារធាតុសរ ើរាង្គកនុង្ែើ កងមារកមាើកនុង្សមុប្ទ ជាងែើម។ 
 

៤៤- ភូមិមាប្តវទិា 
អ. geodesy 
បារ. géodésie(f.) 

    វទិាសាស្រសតមែលសិកាពើការវស់មវង្រាង្និ្ង្វមិាប្តឬមផ្នកណ្តមយួនន្មផ្ន្ែើ  
រមួទាំង្ែង់្សុើងត កាំងណ្តង្នផ្ាមផ្ន្ែើ។ល។  
 

៤៥- អឌ្ឍងោល 
អ. hemisphere 
បារ. hémisphère(m.) 

    មផ្នកពាក់កណ្តត លនន្មផ្ន្ែើខណឌ មរកងដ្ឋយមខសងអកាវ ទ័រ។  
មផ្ន្ែើប្តូវបាន្មរកជាអឌ្ឍងោលខាង្ងជើង្និ្ង្អឌ្ឍងោលខាង្តបូង្។ 
 

៤៦- មខសងអកាវ ទ័រ 
អ. equator 
បារ. équateur (m.) 

    រង្វង់្សន្មតមែលមាន្រយៈរមាៃ យងសមើោន ពើរ ូលទាំង្ពើរ ងហើយមែលមរក  
មផ្ន្ែើជាអឌ្ឍងោលពើរងសមើោន (អឌ្ឍងោលតបូង្ អឌ្ឍងោលងជើង្)។ 
 

៤៧- មខសប្សរ 
អ. parallel  
បារ. parallèle (m.) 

    រង្វង់្សន្មតមែលប្សរនឹ្ង្មខសងអកាវ ទ័រ។ 
 

៤៨- រយៈទទឹង្   
អ. latitude 
បារ. latitude (f.) 

    រយៈរមាៃ យគិតជាែឺងប្ករវង្ទើតាាំង្ណ្តមយួងលើនផ្ាមផ្ន្ែើនិ្ង្មខសងអកាវ ទ័រ  
ងហើយមាន្តនមេងសមើនឹ្ង្ររវ ស់នន្មុាំផ្ចិតមផ្ន្ែើមែលរងង្កើតងដ្ឋយរន្ទា ត់មែល 
កាត់តាមទើតាាំង្ងន្ទេះភាជ រ់ងៅនឹ្ង្ផ្ចិតមផ្ន្ែើនិ្ង្រេង់្ងអកាវ ទ័រ។ 
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៤៩- មខសរងណ្តត យ 
អ. meridian 
បារ. méridien(m.) 

    កន្េេះរង្វង់្សន្មតនន្មផ្ន្ែើមែលភាជ រ់រ ូលទាំង្ពើរ។ 
 

៥០- មខសរងណ្តត យងោល/ 
       មខសរងណ្តត យស្រហគើន្វរិ 
អ. prime meridian 
បារ. méridien origine 

     មខសរងណ្តត យមែលកាត់តាមមន្ាើរសងង្កតស្រហគើន្វរិ(Greenwich) នន្ទើប្កុង្ 
 ុង្ែ៍ប្រងទសអង់្ងគេស  ងហើយប្តូវបាន្សន្មតជាមខសរងណ្តត យមែលមាន្រយៈ 
រងណ្តត យ០០។ 

៥១- រយៈរងណ្តត យ 
អ. longitude  
បារ. longitude(f.) 

   រយៈរមាៃ យគិតជាែឺងប្ករវង្ទើតាាំង្ណ្តមយួងលើនផ្ាមផ្ន្ែើនិ្ង្មខសរងណ្តត យ 
ងោល  ងហើយមាន្តនមេងសមើនឹ្ង្ររវ ស់នន្មុាំផ្ចិតមផ្ន្ែើមែលរងង្កើតងដ្ឋយរន្ទា ត់ 
មែលកាត់តាមទើតាាំង្ងន្ទេះភាជ រ់ងៅនឹ្ង្ផ្ចិតមផ្ន្ែើនិ្ង្រេង់្មខសរងណ្តត យងោល។ 
 

៥២- មខសប្តពិូក 
អ. tropic  
បារ. tropique (m.) 

    មខសប្សរមែលមាន្រយៈទទឹង្២៣០២៧’ ងៅសង្ខាង្មខសងអកាវ ទ័រ។  
 

៥៣- សុលសាើស 
អ. solstice 
បារ. solstice (m.) 

    ងពលងវោមែលប្ពេះអាទិតយសាិតងៅងលើងហសន្ើតប្តង់្មខសប្តូពិកខាង្ងជើង្ 
មែលកនុង្ងពលងន្ទេះ រសមើប្ពេះអាទិតយមាន្កប្មិតងៅត រាំផុ្តនិ្ង្ងពលនលៃមាន្រយៈ 
ងពលមវង្រាំផុ្តងៅនលៃទើ២១ឬ២២ មខមិលុន្ទ ងៅថា សុលសាើសមខមិលុន្ទ(ងៅ 
អឌ្ឍងោលខាង្ងជើង្) និ្ង្ងពលងវោមែលប្ពេះអាទិតយសាិតងៅងលើងហសន្ើតប្តង់្ 
មខសប្តូពិកខាង្តបូង្ មែលកនុង្ងពលងន្ទេះ រសមើប្ពេះអាទិតយមាន្កប្មិតងៅត រាំផុ្ត 
និ្ង្ងពលនលៃមាន្រយៈងពលមវង្រាំផុ្តងៅនលៃទើ២១ឬ២២មខធនូ ងៅថា សុលសាើស 
មខធនូ(ងៅអឌ្ឍងោលខាង្តបូង្)។ 
 

៥៤- ងហសន្ើត 
អ. zenith 
បារ. zenith (m.) 

   រាំណុរនន្មសវ៊ែងមឃមែលសាិតងៅងលើរន្ទា ត់ឈររាំពើងលើកាលររស់អនកសងង្កត 
ឬរាំពើងលើទើតាាំង្ណ្តមយួ។ 

៥៥- មស៊ែវងមឃ 
អ. celestial sphere 
បារ. sphère céleste 

    មស៊ែវសន្មតងៅជុាំវញិមផ្ន្ែើ មាន្ផ្ចិតរមួជាមយួនឹ្ង្ផ្ចិតមផ្ន្ែើ មែលរមួមាន្ 
ប្ពេះអាទិតយ ប្ពេះរន្ា និ្ង្ភពងផ្សង្ងទៀត។ 

៥៦- ណ្តងែៀ 
អ. nadir 
បារ. nadir (m.) 

   រាំណុរមយួនន្មសវ៊ែងមឃងៅងលើរន្ទា ត់ផ្ចិតឈរ មែលឈមនឹ្ង្ងហសន្ើត។ 
 

៥៧- អង់្ទើរ ូត 
អ. antipode 
បារ. antipode (m.) 

   ទើកមន្េង្មួយនន្មផ្ន្ែើ មែលឈមនឹ្ង្ទើមន្េង្មយួងទៀតតាមរន្ទា ត់ផ្ចិត។ 
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៥៨- រង្វង់្រ ូល 
អ. polar circle 
បារ. cercle polaire 

   រង្វង់្មែលប្សរនឹ្ង្មខសងអកាវ ទ័រ ងហើយមាន្រយៈទទឹង្៦៦០៣៣’ ងៅសង្ 
ខាង្មខសងអកាវ ទ័រ។ រង្វង់្រ ូលខាង្ងជើង្ងៅថា រង្វង់្រ ូលអាកទិក ឯរង្វង់្រ ូល 
ខាង្តបូង្ងៅថា រង្វង់្រ ូលអង់្តាកទិក។ 

៥៩- មលវង្ងមា ង្ 
អ. time zone 
បារ. fuseau horaire 

    រាំមណកនន្នផ្ាមផ្ន្ែើងៅរងន្ទេ េះមខសរងណ្តត យពើរ  មែលងគកាំណត់ងមា ង្ែូរៗ 
ោន ងៅប្គរ់ទើកមន្េង្។ ងគមរកមផ្ន្ែើជា២៤មលវង្ងមា ង្។ 

៦០- មលវង្ងមា ង្ងោល 
អ. prime time zone 
បារ. fuseau horaire de base 

    មលវង្ងមា ង្មែលមខសរងណ្តត យងោលពុេះរាំពាក់កណ្តត ល។ 
 

៦១- ងមា ង្សកល 
អ. Greenwich Mean Time  
  (GMT)/Universal Time(UT) 
បារ. heure GMT/ 
      temps universel(TU) 

   ងមា ង្មែលសាិតងៅកនុង្មលវង្ងមា ង្ងោល សប្មារ់ចារ់ងផ្តើមរារ់ងមា ង្ងៅងលើ  
សកលងោក។ 
 

៦២- ងមា ង្ផ្េូវការ 
អ. legal time 
បារ. heure légale/  
      temps légal 

   ងមា ង្មែលប្តូវបាន្កាំណត់ឱ្យងប្រើងៅកនុង្ប្រងទសមួយងដ្ឋយងធៀរនឹ្ង្ងមា ង្ 
សកល។ 
 

៦៣- ងមា ង្កនុង្ប្សកុ/ 
       ងមា ង្តាំរន់្ 
អ. local time 
បារ. heure locale 

   ងមា ង្ងៅកមន្េង្ងផ្សង្ៗនន្ប្រងទសមយួងប្ៅពើងមា ង្ផ្េូវការនន្ប្រងទសងន្ទេះ។ 
 
 

៦៤- រង្វលិខាា ល់មផ្ន្ែើ 
អ. Earth's rotation 
បារ. rotation de la Terre 

   រលន្ទមផ្ន្ែើវលិជុាំវញិអ័កសររស់ខេួន្ពើលិរងៅងកើត។   

៦៥- រង្វលិជុាំមផ្ន្ែើ 
អ. Earth's revolution 
បារ. révolution de la Terre 

   រលន្ទមផ្ន្ែើវលិជុាំវញិប្ពេះអាទិតយតាមគន្េង្ជាងអលើរ។ 

៦៦- ងអលើរ 
អ. ellipse 
បារ. ellipse (f.) 

    មខសងកាង្រិទមែលផ្លរូករមាៃ យពើប្គរ់រាំណុរររស់វងៅនឹ្ង្កាំណុាំ ទាំង្ពើរ 
ជារាំន្នួ្ងលរ។ 

៦៧- នលៃតារាគតិ  
អ. sidereal day 
បារ. jour sidéral 

    រយៈងពល២៣ងមា ង្ ៥៦ន្ទទើ ៤,១វនិ្ទទើនន្រង្វិលខាា ល់មផ្ន្ែើងែើមបើបាន្មយួ 
ជុាំខេួន្ឯង្ងដ្ឋយមផ្ែកងលើការគណន្ទតាមតារាសាស្រសត។ 
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៦៨- នលៃសុរយិគតិ 
អ. solar day 
បារ. jour solaire 

    រយៈងពល២៤ងមា ង្ងកើតង ើង្ងដ្ឋយរលន្ទតាមងឃើញនន្ប្ពេះអាទិតយមែល 
ងធវើែាំងណើ រងរញពើងលើមខសរងណ្តត យណ្តមួយរហូតែល់ងលើមខសរងណ្តត យែមែល
ងន្េះវញិ។ 

៦៩- ឆ្ន ាំប្តពិូក/ឆ្ន ាំសុរយិគតិ 
អ. tropical year/ 
    solar year 
បារ. année tropique/ 
      année solaire/ 
      année équinoxiale 

    រយៈងពលងកើតង ើង្ងដ្ឋយរលន្ទតាមងឃើញនន្ប្ពេះអាទិតយមែលងធវើែាំងណើ រ 
ងរញពើសមរាប្តើណ្តមយួរហូតែល់សមរាប្តើងន្ទេះវញិ។ 
 

៧០- សមរាប្តើ 
អ. equinox 
បារ. équinoxe 

    ងពលមែលប្ពេះអាទិតយសាិតងៅរាំពើងលើមខសងអកាវ ទ័រ ន្ទាំឱ្យលិរងវោនលៃនិ្ង្យរ់ 
ងសមើោន ងៅងលើនផ្ាមផ្ន្ែើងៅនលៃទើ២១ មខមើន្ទនិ្ង្នលៃទើ២៣ មខកញ្ញញ  ជាងរៀង្រាល់ 
ឆ្ន ាំ។ 

៧១- ឆ្ន ាំសុើវលិ/ឆ្ន ាំប្រតិទិន្ 
អ. calendar year 
បារ. année civile/ 
      année calendaire 

   រយៈងពលគិតចារ់ពើនលៃទើ១ មខមករា ែល់នលៃទើ៣១ មខធនូ មែលមាន្៣៦៥នលៃ 
ងលើកមលង្មតឆ្ន ាំរស្រង្គរ់មែលមាន្៣៦៦នលៃ។ 
 

៧២- ឆ្ន ាំតារាគតិ 
អ. sidereal year 
បារ. année sidérale 

    រយៈងពល៣៦៥នលៃ ៦ងមា ង្ ៩ន្ទទើ និ្ង្៩,៥វនិ្ទទើ គិតតាមរង្វិលខាា ល់និ្ង្ 
រង្វិលជុាំនន្មផ្ន្ែើងែើមបើបាន្មួយជុាំប្ពេះអាទិតយងដ្ឋយមផ្ែកងលើការគណន្ទតាមតារា  
សាស្រសត។ 

៧៣- ឆ្ន ាំរស្រង្គរ់ 
អ. leap year 
បារ. année bissextile 

    រយៈងពល៣៦៦នលៃគិតចារ់ពើនលៃទើ១ មខមករា ែល់នលៃទើ៣១ មខធនូ មែលកនុង្ 
ងន្ទេះមខកុមភៈមាន្២៩នលៃ ងហើយជាទូងៅងកើតមាន្ង ើង្ងរៀង្រាល់រនួ្ឆ្ន ាំមតង្។ 
 

៧៤- ប្រព័ន្ធប្ពេះអាទិតយ 
អ. solar system 
បារ. système solaire 
 

១-           សមូហកមមនន្ប្ពេះអាទិតយនិ្ង្ភពន្ទន្ទមែលមាន្គន្េង្ងៅជុាំវញិប្ពេះអាទិតយ។  
    ប្រព័ន្ធប្ពេះអាទិតយមាន្ភពប្បាាំរើគឺ ភពពុធ ភពសុប្ក ភពមផ្ន្ែើ ភពអរគ រ  
    ភពប្ពហសបតិ៍ ភពងមរ ៍ភពអ៊ែុយរា នុ្ស និ្ង្ភពណិរទូន្។ 
២- សាំណុាំ មែលមាន្ប្ពេះអាទិតយនិ្ង្អង្គន្ភាងៅជុាំវញិ។ អង្គន្ភាទាំង្ងន្ទេះមាន្ 
    ភពរាំន្ួន្៨ ភពតូរ ផ្ទក យែុេះកន្ាុយ ឧតុធាតុ និ្ង្កងមារងផ្សង្ៗកនុង្អន្តរភព។ 

៧៥- ភពប្រព័ន្ធប្ពេះអាទិតយ 
អ. solar system planets 
បារ. planètes du système    
     solaire 

   ភពទាំង្ឡាយមែលវលិជុាំវញិប្ពេះអាទិតយ មាន្ពុធ សុប្ក មផ្ន្ែើ អរគ រ   
ប្ពហសបតិ៍ ងមរ ៍ អ៊ែុយរា នុ្ស និ្ង្ណិរទូន្។ ភពទាំង្ងន្េះមរកជា២ប្កុម គឺ 
ប្កុមមែលងៅជិតប្ពេះអាទិតយ(ពុធ សុប្ក មផ្ន្ែើ និ្ង្អរគ រ)ជាភពតូរងហើយ 
ខាន រ់ មាន្ប្រងភទសិោមែលមរេកៗោន និ្ង្មាន្សាំរកភពរងឹ្ និ្ង្មយួប្កុម 
ងទៀតមែលងៅឆ្ៃ យពើប្ពេះអាទិតយ(ប្ពហសបតិ៍ ងមរ ៍ អ៊ែុយរា នុ្ស និ្ង្ណិរទូន្) 
ជាភពធាំងហើយមិន្សូវខាន រ់។ 
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៧៦- អង្គន្ភា 
អ. celestial bodies  
បារ. corps célestes 

   អង្គទាំង្ឡាយមែលមាន្ងៅកនុង្លាំហអវកាស ែូរជាផ្ទក យ ភព រូរធាតុ 
អន្តរផ្ទក យ(ឧសម័ន្និ្ង្កងមារងផ្សង្ៗ) កាាំរសមើអវកាស ជាងែើម។ 

៧៧- ភព  
អ. planet 
បារ. planète 

តារា/អង្គន្ភាមែលោម ន្កាាំរសមើ។ 
 

៧៨- អង្គងមឃ(អង្គន្ភា 
      នន្ប្រព័ន្ធប្ពេះអាទិតយ) 
អ. celestial bodies of  
     the solar system  
បារ. corps célestes du  
       système solaire 

    អង្គទាំង្ឡាយមែលងៅកនុង្ងមឃ ែូរជាប្ពេះអាទិតយ ភព រូរធាតុន្ទន្ទ 
(ឧសម័ន្និ្ង្កងមារងផ្សង្ៗ) កាាំរសមើអវកាស ជាងែើម មែលសាិតងៅកនុង្មែន្លាំហ 
នន្ប្រព័ន្ធប្ពេះអាទិតយ។ 
 

៧៩- ភពលែតិ 
អ. minor planet  
បារ. petite planète 

   ភពមែលមាន្អង្កត់ផ្ចិតមិន្ងលើសពើ១ ០០០ គើ ូមម ប្ត។  
ភពងសមរ  ស(Cérès)ជាភពមែលធាំជាង្ងគកនុង្រាំងណ្តមភពលែិតៗ មាន្អង្កត់ 
ផ្ចិតប្រមហល៩៤៥គើ ូមម ប្ត។ 

៨០- ភពមផ្ន្ែើ 
អ. Planet Earth  
បារ. Planète Terre 

    ភពទើ៣មែលងៅជិតប្ពេះអាទិតយរន្ទា រ់ពើភពសុប្កនិ្ង្ភពពុធ មែលមាន្ 
រមាៃ យប្រមាណពើ១៤៧,១ងៅ១៥២,១ោន្គើ ូមម ប្តពើប្ពេះអាទិតយ ងៅតាម 
ការមប្រប្រួលនន្អិរសង់្ប្ទើសុើងតររស់ងអលើរ។  
ភពមផ្ន្ែើវលិជុាំវញិខេួន្ឯង្(រង្វិលខាា ល់)និ្ង្វលិជុាំវញិប្ពេះអាទិតយ(រង្វិលជុាំ) 
តាមគន្េង្ជាងអលើរ។ ភពមផ្ន្ែើមាន្រណរមតមួយគឺប្ពេះរន្ា។ 

៨១- គន្េង្មផ្ន្ែើ 
អ. earth’s orbit 
បារ. orbite de la Terre 

   គន្េង្មែលមាន្រាង្ជាងអលើររងង្កើតង ើង្ងដ្ឋយរង្វិលជុាំររស់មផ្ន្ែើ។  

៨២- អិរសង់្ប្ទើសុើងត 
អ. eccentricity 
បារ. excentricité (f.) 

   ផ្លងធៀររវង្រមាៃ យងលរពើមផ្ន្ែើមែលសាិតងៅងលើគន្េង្ររស់ខេួន្ងៅនឹ្ង្ 
រាំណុរនឹ្ង្ពើរនន្អ័កសធាំ និ្ង្ប្រមវង្អ័កសធាំងន្ទេះ។ 

៨៣- ភូរល 
អ. ecliptic 
បារ. écliptique 

រេង់្នន្គន្េង្មផ្ន្ែើ។ រេង់្នន្គន្េង្មផ្ន្ែើនិ្ង្រេង់្នន្ងអកាវ ទ័ររងង្កើតបាន្ររវ ស់មុាំ 
២៣០២៧́ ងដ្ឋយទងប្មតអ័កសរ ូលនន្មផ្ន្ែើ។ 

៨៤- មផ្ន្ែើ 
អ. the Earth 
បារ. la Terre 

    អង្គងមឃមយួនន្ប្រព័ន្ធប្ពេះអាទិតយមែលមាន្ជើវតិរស់ងៅ។  
មផ្ន្ែើោម ន្ពន្េឺខេួន្ឯង្ងទ គឺទទលួពន្េឺពើប្ពេះអាទិតយ។ វជាមា សមយួធាំរងឹ្ មាន្ 
រាង្ងអលើរសូអុើត(សាំមរ តរន្តិរប្តង់្រ ូលទាំង្២) មាន្នផ្ាប្កឡា៥១០ោន្ 
គើ ូមម ប្តកាងរ   មាន្កាាំពើផ្ចិតងៅរ ូល៦ ៣៥៧គើ ូមម ប្ត និ្ង្ពើផ្ចិតងៅងអកាវ ទ័រ 
៦ ៣៧៨គើ ូមម ប្ត មាន្មខសងអកាវ ទ័រ៤០ ០៧៧គើ ូមម ប្ត។ មផ្ន្ែើមាន្មណឌ ល 
លម មណឌ លទឹក មណឌ លអាកាស និ្ង្មណឌ លជើវៈ។ 
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៨៥- សកល 
អ. universe 
បារ. univers 

    សាំណុាំ នន្អវើៗមែលមាន្អតាិភាពកនុង្កាលអាកាសែូរជា ភព ផ្ទក យ ធូលើ    
ជាងែើម។ 

៨៦- រប្កវល 
អ. universe 
បារ. Univers 

   សាំណុាំ នន្អង្គន្ភានិ្ង្ហាក ឡាក់សុើទាំង្អស់ ងដ្ឋយគិតទាំង្លាំហមែលវសាិត 
ងៅផ្ង្។ 

៨៧- ភូងោល 
អ. globe 
បារ. globe terrestre 

   មស៊ែវមែលមាន្មផ្ន្ទើពិភពងោកពាសភាជ រ់ជាមយួ ងហើយតាំណ្តង្ឱ្យមផ្ន្ែើ 
ទាំង្មូល។ 

៨៨- ន្ភងោល 
     (នុ្រ-ភៈ-ងោល) 
អ. celestial globe  
បារ. globe celeste 

   មស៊ែវមែលមាន្មផ្ន្ទើងមឃពាសភាជ រ់ជាមយួ ងហើយតាំណ្តង្ឱ្យមស៊ែវងមឃ។ 

៨៩- រាំងណ្តលមផ្ន្ទើសាស្រសត 
អ. map projection 
បារ. projection 
      cartographique 

   រងរចកងទសមែលអារឱ្យតាង្នផ្ាមផ្ន្ែើទាំង្មូលឬងដ្ឋយមផ្នកងៅងលើនផ្ារារនន្ 
មផ្ន្ទើ។ 
រាំងណ្តលមផ្ន្ទើសាស្រសតមាន្រើប្រងភទសាំខាន់្  ៗ គឺរាំងណ្តលសុើឡាាំង្ រាំងណ្តល 
ងកាន្ និ្ង្រាំងណ្តលអាសុើមុត។ 
 

៩០- ហាកឡាក់សុើ 
អ. galaxy 
បារ. galaxie 

    សាំណុាំ ែ៏ធាំនន្ផ្ទក យនិ្ង្ធាតុងផ្សង្ៗងទៀត(ភព ឧសម័ន្អន្តរផ្ទក យ ប្រងហាង្ងមម  
ជាងែើម) ងហើយសាិតងៅកនុង្សាំណុាំ ជាមយួោន បាន្ងដ្ឋយសារបាតុភូតនន្កមាេ ាំង្ 
ទាំន្ទញងៅវញិងៅមក។  
 

៩១- ផ្េូវឡាក់ងត 
អ. Milky Way 
បារ. Voie lactée 

   ហាក ឡាក់សុើមែលមាន្រាង្ជាគូទខយង្ ងហើយមាន្ប្រព័ន្ធប្ពេះអាទិតយសាិតងៅ 
កនុង្ងន្ទេះ។  
 

៩២- តារា 
អ. star 
បារ. astre 

   អង្គន្ភាធមមជាតិណ្តមួយងៅកនុង្លាំហអវកាស(ភព ផ្ទក យ រណរធមមជាតិ 
...)។ 

៩៣- ផ្ទក យ 
អ. star 
បារ. étoile 

   តារាមែលរងញ្ចញកាាំរសមើងដ្ឋយខេួន្ឯង្។ 
 
 

៩៤- តារាវទិា 
អ. astronomy 
បារ. astronomie 

   វទិាសាស្រសតសិកាអាំពើទើតាាំង្ រលន្ទ ទប្មង់្ និ្ង្ការវវិតតនន្អង្គន្ភា។  
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៩៥- តារានិ្ករ 
អ. constellation 
បារ. constellation 
 

   ប្កុមផ្ទក យងៅកនុង្មស៊ែវងមឃ មែលផ្គុ ាំោន រងង្កើតបាន្ងៅជារាង្ែូរជាវតាុឬសតវ  
អវើមយួ។ 
ឧ. ផ្ទក យប្កងពើ ផ្ទក យោមន្ង្គ័ល ផ្ទក យកូន្មាន់្ ....។ 

៩៦- អាសុើមុត 
អ. azimuth 
បារ. azimut 

   មុាំងៅកនុង្រេង់្ងែកមែលផ្គុ ាំង ើង្ងដ្ឋយអង្កត់ភាជ រ់ពើរាំណុរសងង្កតងៅរាំងណ្តល 
ផ្ទក យណ្តមយួងៅងលើងជើង្ងមឃនិ្ង្រន្ទា ត់ទិសខាង្ងជើង្ភូមិសាស្រសត ងដ្ឋយគិត 
តាមប្ទនិ្រន្ទ កិា។ 
 

៩៧- រាំងណ្តលងកាន្ 
អ. conical projection 
បារ. projection conique  

   រាំងណ្តលមផ្ន្ទើសាស្រសតមួយប្រងភទមែលងកើតង ើង្ងដ្ឋយរាំងណ្តលរាំណុរ 
ងផ្សង្ៗនន្នផ្ាមផ្ន្ែើងៅងលើងកាន្មែលមាន្កាំពូលងៅងលើអ័កសមផ្ន្ែើ ងហើយមែល 
ដ្ឋក់ឱ្យរ េះនឹ្ង្មផ្នកណ្តមួយនន្នផ្ាមផ្ន្ែើ តាមវធិើធរណើ មាប្តរាស់ោស់។  
 

៩៨- រាំងណ្តលអាសុើមុត 
អ. azimuthal projection 
បារ. projection azimutale 

   រាំងណ្តលមផ្ន្ទើសាស្រសតមួយប្រងភទមែលងកើតង ើង្ងដ្ឋយរាំងណ្តលរាំណុរ 
ងផ្សង្ៗនន្នផ្ាមផ្ន្ែើងៅងលើរេង់្មែលដ្ឋក់ឱ្យរ េះនឹ្ង្មផ្នកណ្តមយួនន្នផ្ាមផ្ន្ែើ 
តាមវធិើធរណើ មាប្តរាស់ោស់។  
 

៩៩- រាំងណ្តលសុើឡាាំង្ 
អ. cylindrical projection 
បារ. projection cylindrique 

   រាំងណ្តលមផ្ន្ទើសាស្រសតមួយប្រងភទមែលងកើតង ើង្ងដ្ឋយរាំងណ្តលរាំណុរ 
ងផ្សង្ៗនន្នផ្ាមផ្ន្ែើងៅងលើសុើឡាាំង្មែលដ្ឋក់ឱ្យរ េះនឹ្ង្មខសងអកាវ ទ័រឬមផ្នកងផ្សង្ៗ 
នន្នផ្ាមផ្ន្ែើ តាមវធិើធរណើ មាប្តរាស់ោស់។  
 

១០០- មាប្តដ្ឋា ន្ 
អ. scale 
បារ. échelle 

   ខាន តមែលជាផ្លងធៀរនន្ប្រមវង្តាង្ងៅងលើមផ្ន្ទើនិ្ង្ប្រមវង្ពិតងៅងលើនផ្ា 
មផ្ន្ែើ។ 

១០១- ងសៀវងៅមផ្ន្ទើ 
អ. atlas 
បារ. atlas 

   កប្មង្មផ្ន្ទើភូមិសាស្រសត។  
 

១០២- ងលខរយៈកមពស់ 
អ. spot elevation/ 
    spot height  
បារ. cote d’altitude 

   ងលខដ្ឋក់មកបររាំណុរណ្តមយួងៅងលើមផ្ន្ទើងែើមបើរញ្ញជ ក់ពើរយៈកមពស់ប្តង់្ 
រាំណុរងន្ទេះ។  

១០៣- មខសកមពស់ 
អ. contour line 
បារ. courbe de niveau 

    មខសងកាង្រិទជិតងៅងលើមផ្ន្ទើភាជ រ់រាំណុរទាំង្អស់មែលមាន្រយៈកមពស់ 
ងសមើោន នន្សណ្តា ន្ែើ។ 

១០៤- រងន្ទេ េះកមពស់ 
អ. contour interval 
បារ. intervalle de contour 

   រមាៃ យឈរងសមើៗោន គិតពើមខសកមពស់មយួងៅមខសកមពស់មយួងទៀត។  
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១០៥- រយៈកមពស់ 
អ. altitude 
បារ. altitude   

   រមាៃ យឈរនន្ទើតាាំង្ណ្តមយួងធៀរនឹ្ង្កប្មិតទឹកសមុប្ទ។  

១០៦- ននូតកមពស់ 
អ. hachure 
បារ. hachure  

   គាំនូ្សឆ្ម រៗមែលងគគូសងៅងលើមផ្ន្ទើងែើមបើតាង្រាំងណ្តតនន្សណ្តា ន្ែើ។ 
គាំនូ្សកមពស់ញឹកងហើយខេើ តាង្រាំងណ្តតខាេ ាំង្ គាំនូ្សកមពស់ឃ្េ តៗោន ងហើយមវង្ 
តាង្ជប្មាលមែលមិន្ងចាតខាេ ាំង្។ 
 

១០៧- សញ្ញញ សន្មត 
អ. conventional sign 
បារ. signe conventionnel 

   សញ្ញញ មែលដ្ឋក់ងៅងលើមផ្ន្ទើងែើមបើតាង្អវើៗងៅងលើនផ្ាែើឬងៅងប្កាមែើ ែូរជា 
ភនាំ រឹង្ ផ្េូវមែក ទើប្រជុាំជន្ជាងែើម។  
សញ្ញញ សន្មតទាំង្អស់ងៅងលើមផ្ន្ទើមយួ ងៅថាកាំណត់ពន្យល់។ 
  

១០៨- កូអរងដ្ឋងណ 
         ភូមិសាស្រសត 
អ. geographic coordinates 
បារ. coordonnées 
      géographiques 

   ប្រព័ន្ធទិន្នន័្យ(រយៈទទឹង្ រយៈរងណ្តត យ រយៈកមពស់)ឱ្យែឹង្ទើតាាំង្មយួងលើ 
មផ្ន្ែើ។ 

១០៩- សណ្តា ន្ែើ 
អ. relief  
បារ. relief   

   ទប្មង់្ងផ្សង្ៗោន ខាង្មផ្នកលកខណៈរូរ(ខពស់ ទរ ...)នន្នផ្ាមផ្ន្ែើ។ 

១១០- មផ្ន្ទើឋាន្ងលខា 
អ. topographic map 
បារ. carte topographique 

    មផ្ន្ទើមាប្តដ្ឋា ន្ធាំ(មាប្តដ្ឋា ន្មែលមាន្ភាគមរង្តូរជាង្ឬងសើម១០០ ០០០) 
មែលងគគូរងែើមបើររា ញឱ្យរាស់នូ្វអវើៗមែលមាន្ងៅងលើមផ្នកណ្តមយួនន្នផ្ាែើ 
ែូរជា ភនាំ ផ្េូវទឹក ទើប្រជុាំជន្ជាងែើម។ 
 

១១១- ឋាន្ងលខាសាស្រសត 
អ. topography 
បារ. topographie 

  រងរចកងទសងប្រើសប្មារ់តាង្ងលើរេង់្នូ្វទប្មង់្ងផ្សង្ៗោន ងៅងលើនផ្ាែើ ែូរជា ភនាំ 
ទាំន្ទរ និ្ង្អវើៗងផ្សង្ងទៀតមែលងកើតង ើង្ងដ្ឋយធមមជាតិឬសិរបនិ្មមិត។ 
 

១១២- ខយល់មូសុង្ 
អ. monsoon 
បារ. mousson 

   ខយល់រែូវងៅតាំរន់្រយៈទទឹង្ប្តូពិក មាន្រររងទៀង្ទត់ងហើយរក់ពើសមុប្ទ 
មកទវើរងៅរែូវវសាងដ្ឋយន្ទាំមកជាមយួនូ្វទឹកងភេៀង្ និ្ង្រក់ពើទវើរងៅសមុប្ទ 
ងៅរែូវប្បាាំង្ងដ្ឋយន្ទាំមកនូ្វខយល់សៃួតងហើយប្តជាក់។  
ខយល់មូសុង្មាន្ងៅទវើរអាសុើ(ខាង្តបូង្និ្ង្ខាង្ងកើត) អូស្រសាត លើភាគខាង្ ងជើង្ 
ទវើរអាស្រហវកិ(ខាង្ងកើតនិ្ង្ខាង្លិរ) ទវើរអាងម រកិ(តាំរន់្អាមា សូន្) ជាងែើម។ 
  

១១៣- រែូវ 
អ. season 
បារ. saison 

   រយៈងពលនន្ឆ្ន ាំកាំណត់ងដ្ឋយលកខខណឌ អាកាសធាតុសាំខាន់្ៗ(សើតុណា ភាព 
សុរយិការ កាំណកអាកាស) មែលមាន្សភាពងសាើរមតងលរ។ 
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១១៤- រែូវប្បាាំង្ 
អ. dry season 
បារ. saison sèche 

    រែូវមួយកនុង្រាំងណ្តមរែូវទាំង្ពើរនន្តាំរន់្អាកាសធាតុប្តូពិកមែលមាន្កាំណក 
អាកាសតិរនិ្ង្សើតុណា ភាពខពស់ ងហើយតាំរន់្ណ្តមែលសាិតងៅកាន់្មតឆ្ៃ យ 
ពើងអកាវ ទ័រ លិរងវោររស់រែូវងន្េះកាន់្មតមវង្។  
 

១១៥- រែូវវសា 
អ. rainy season/ 
    wet season 
បារ. saison des pluies/  
      saison humide 

    រែូវមួយកនុង្រាំងណ្តមរែូវទាំង្ពើរនន្តាំរន់្អាកាសធាតុប្តូពិកមែលមាន្កាំណក 
អាកាសងប្រើន្និ្ង្សើតុណា ភាពទរ  ងហើយតាំរន់្ណ្តមែលសាិតងៅកាន់្មត 
ឆ្ៃ យពើងអកាវ ទ័រ លិរងវោររស់រែូវងន្េះកាន់្មតខេើ។  
 

១១៦- និ្ទឃរែូវ 
អ. spring 
បារ. printemps 
 

    រែូវមួយកនុង្រាំងណ្តមរែូវទាំង្រនួ្នន្តាំរន់្អាកាសធាតុប្តជាក់រង្គួរមែលរន្ត 
ពើសិសិររែូវនិ្ង្រញ្ច រ់ងៅងពលចារ់ងផ្តើមវសាន្រែូវ សើតុណា ភាពមធយមប្រមាណ 
១០OC ងហើយផ្ទក ងឈើចារ់ងផ្តើមរ ើក។ 
ងៅអឌ្ឍងោលខាង្ងជើង្ និ្ទឃរែូវចារ់ពើនលៃទើ២០ឬ២១ មខមើន្ទរហូតែល់ 
នលៃទើ២១ឬ២២ មខមិលុន្ទ។ រាំមណកឯងៅអឌ្ឍងោលខាង្តបូង្វញិ និ្ទឃរែូវ 
ចារ់ពើនលៃទើ២២ឬ២៣ មខកញ្ញញ ែល់នលៃទើ២២ឬ២៣ មខធនូ។  
 

១១៧- វសាន្រែូវ 
អ. summer 
បារ. été  

    រែូវមួយកនុង្រាំងណ្តមរែូវទាំង្រួន្នន្តាំរន់្អាកាសធាតុប្តជាក់រង្គួរ មែលរន្ត 
ពើនិ្ទឃរែូវនិ្ង្រញ្ច រ់ងៅងពលចារ់ងផ្តើមសរទរែូវ និ្ង្មាន្សើតុណា ភាពខពស់ 
ជាង្រែូវងផ្សង្ងទៀត។   
ងៅអឌ្ឍងោលខាង្ងជើង្ វសាន្រែូវចារ់ពើនលៃទើ២១ឬ២២ មខមិលុន្ទែល់នលៃ 
ទើ២២ឬ២៣ មខកញ្ញញ ។ រាំមណកឯងៅអឌ្ឍងោលខាង្តបូង្វញិ វសាន្រែូវ 
ចារ់ពើនលៃទើ២២ឬ២៣ មខធនូែល់នលៃទើ២០ឬ២១ មខមើន្ទ។ 
 

១១៨- សរទរែូវ 
អ. autumn/fall 
បារ. automne 

    រែូវមួយកនុង្រាំងណ្តមរែូវទាំង្រួន្នន្តាំរន់្អាកាសធាតុប្តជាក់រង្គួរ មែលរន្ត 
ពើវសាន្រែូវនិ្ង្រញ្ច រ់ងៅងពលចារ់ងផ្តើមសិសិររែូវ សើតុណា ភាពមធយមទរ 
ជាង្និ្ទឃរែូវ និ្ង្មាន្សេឹកងឈើប្ជុេះ។ 
ងៅអឌ្ឍងោលខាង្ងជើង្ សរទរែូវចារ់ពើនលៃទើ២២ឬ២៣ មខកញ្ញញ ែល់នលៃទើ២១ 
ឬ២២ មខធនូ។ រាំមណកឯងៅអឌ្ឍងោលខាង្តបូង្វញិ សរទរែូវចារ់ពើនលៃទើ២០ 
ឬ២១ មខមើន្ទែល់នលៃទើ២១ឬ២២ មខមិលុន្ទ។ 
 

១១៩- សសិរិរែូវ 
អ. winter 
បារ. hiver 

    រែូវមួយកនុង្រាំងណ្តមរែូវទាំង្រួន្នន្តាំរន់្អាកាសធាតុប្តជាក់រង្គួរ មែលរន្ត 
ពើសរទរែូវនិ្ង្រញ្ច រ់ងៅងពលចារ់ងផ្តើមនិ្ទឃរែូវ មាន្សើតុណា ភាពប្តជាក់ 
ជាង្រែូវងផ្សង្ងទៀត និ្ង្មាន្ធាេ ក់ទឹកកកសាំ ើ។  
ងៅអឌ្ឍងោលខាង្ងជើង្ សិសិររែូវចារ់ពើនលៃទើ២១ឬ២២ មខធនូែល់នលៃទើ២០ 
ឬ២១ មខមើន្ទ។ រាំមណកឯងៅអឌ្ឍងោលខាង្តបូង្វញិ សិសិររែូវចារ់ពើនលៃទើ 
២១ឬ២២ មខមិលុន្ទែល់នលៃទើ២២ឬ២៣ មខកញ្ញញ ។  
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១២០- ពពក 
អ. cloud 
បារ. nuage(m.) 

   ទប្មង់្ងែើមនន្កាំណកអាកាស អមណត តកនុង្ររោិកាស មាន្ពណ៌សឬប្រងផ្េះ 
មែលផ្គុ ាំង ើង្ងដ្ឋយប្ោរ់ទឹកលែិតៗមែលមាន្អង្កត់ផ្ចិតពើ៥ងៅែល់៥០មើប្កុង្ 
ឬងដ្ឋយប្កាមទឹកកកតូរៗ ឬងដ្ឋយប្ោរ់ទឹកលែិតៗនិ្ង្ប្កាមទឹកកកតូរៗ។  
 

១២១- ពពកអន្ទេ យ 
អ. stratus 
បារ. stratus 

   ប្រងភទពពកមែលសាិតងៅរយៈកមពស់ទរ ប្រមាណពើ៦០០ងៅ២ ១០០ម. 
មាន្រាង្អន្ទេ យ ពណ៌ប្រងផ្េះ សាិតងៅងប្កាមរាំផុ្តងរើងធៀរងៅនឹ្ង្ពពកែនទងទៀត 
និ្ង្រង្កឱ្យមាន្ងភេៀង្រលឹមងរាយនសប។ 
 

១២២- ពពកនសប 
អ. cirrus 
បារ. cirrus (m.) 

   ប្រងភទពពកមែលសាិតងៅរយៈកមពស់ខពស់ជាង្ងគងរើងធៀរនឹ្ង្ពពកែនទងទៀត  
ប្រមាណពើ៥ ០០០ងៅ១៤ ០០០ម. ផ្សាំង ើង្ងដ្ឋយប្ោរ់ទឹកកក មាន្សណ្តា ន្ 
ែូរជានសបពណ៌ស មិន្រណ្តត លឱ្យមាន្កាំណកអាកាសងទ។ 
 

១២៣- ពពកផ្ទក នសព 
អ. cumulus 
បារ. cumulus  

   ប្រងភទពពកមែលមាន្សណ្តា ន្ែូរផ្ទក នសពពណ៌ស/ខាត់ណ្តពណ៌ស បាត 
ររស់វសាិតងៅរយៈកមពស់ប្រមាណជា២ ០០០ម. មាន្កប្មាស់ងប្រើន្គើ ូមម ប្ត 
មិន្រណ្តត លឱ្យមាន្កាំណកអាកាសងទ។ 

 

II.៣- បច្ច្បេកសព្ទច្សនើច្ោយគណៈករែការសខុាភិបាល 
 

១- ែាំងណើ រមាន្រែូវ   
អ. menstruation  
បារ.menstruation(f) 

ែាំងណើ រហូរ្មពើសបូន្ររស់ស្រសតើ មាន្រយៈងពលធមមតាពើ៣ងៅ៧នលៃ តាមវែត 
រែូវ(cycle menstruel)។ 

២- ការមាន្រែូវ 
អ. menorrhea 
បារ. ménorrhée (f.) 

ការហូរ្មនិ្ង្សារធាតុងផ្សង្ៗពើកនុង្សបូន្ររស់ស្រសតើងៅងពលមាន្រែូវ។ 
 

៣- រ ាំហូរពើសបូន្ 
អ. metrorrhea  
បារ. métrorrhée (f.) 

ការហូរសារធាតុរាវមែលអារជាទឹករ ាំអិល(mucus/glaire) ទឹកងភាេ េះ(liquide 
amniotique) ឬកងមារកមាើងផ្សង្ៗពើកនុង្សបូន្។ 

៤- អង់្ែូងមប្ទើយ ូស 
អ. endometriosis  
បារ. endométriose (f.)     

វតតមាន្ជាលិកាភាន សកនុង្សបូន្(endomètre)ងៅទើតាាំង្ខុសប្រប្កតើ ែូរជា 
ងៅកនុង្នែសបួន្(trompe de Fallope) សារ់ែុាំសបូន្(myomètre) ឬងៅងប្ៅ 
សបូន្ជាងែើម។ 

៥- អង់្ែូងមប្ទើយ ូម  
អ. endometrioma  
បារ. endométriome (m.)    

ែុាំពកសេូត(tumeur b́enigne)នន្ភាន សកនុង្សបូន្(endomètre) មែលមាន្ 
រាង្មូលៗមាន្ងប្សាមែូរណូឌូ្ល(nodule)។ 

៦- អមូប្ត 
អ. anuria  
បារ. anurie (f.)   

   អាការៈោម ន្ទឹកងន្ទមកនុង្ងបាេ កងន្ទម។  
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៧- ជាំងឺ្សារ់ែុាំ 
អ. myopathy/myopathia 
បារ. myopathie (f.) 

   ជាំងឺ្ប្គរ់ប្រងភទនន្ប្រព័ន្ធសារ់ែុាំ។  

៨- ពកសារ់ែុាំ  
អ. myoma 
បារ. myome (m.) 

   ែុាំពកសេូត(tumeur b́enigne)ងកើតង ើង្ពើជាលិកាសារ់ែុាំមិន្ប្រប្កតើ។ 
 

៩- ែុាំពកភាន ស      
អ. epithelioma 
បារ. épithéliome/  
      épithélioma (m.) 

   ែុាំពកការ(tumeur maligne)ងកើតង ើង្ពើជាលកិាភាន ស(tissu d'épithélium) 
មិន្ប្រប្កតើររស់សរ ើរាង្គមែលជាមហារ ើក។  

១០- ប្កិន្សារ់ែុាំ  
អ. myosclerosis 
បារ. myosclérose (f.)    

   អាការៈប្កិន្ សវិត និ្ង្រញួតូរខុសប្រប្កតើនន្សារ់ែុាំ។  

១១- ជាំងឺ្ផ្សតិ/មើកូស 
អ. mycosis  
បារ. mycose (f) 

   ជាំងឺ្មែលរង្កង ើង្ងដ្ឋយងមងរាគជាពពកួផ្សតិ(champignon)។  

១២- មើកូវទិា   
អ. mycology 
បារ. mycologie (f.) 

 វទិាសាស្រសតសិកាពើជាំងឺ្មែលរង្កងដ្ឋយងមងរាគជាពពកួផ្សតិ(champignon)។ 
 

១៣- ររាសតិវទិា 
អ. parasitology 
បារ. parasitologie (f.) 

 វទិាសាស្រសតសិកាពើពពួកររាសិត(parasite)។  
 

១៤- ងកាសកិាវទិា 
អ. cytology 
បារ. cytologie (f.) 

 វទិាសាស្រសតសិកាពើងកាសិកា(cellules)ប្គរ់ប្រងភទ។  

១៥- ជាលកិាវទិា 
អ. histology  
បារ. histologie (f.)    

 វទិាសាស្រសតសិកាពើជាលិកា(tissus)ប្គរ់ប្រងភទ។  

១៦- ែុាំពកវទិា/អុង្កូវទិា 
អ. oncology  
បារ. oncologie (f.) 

 វទិាសាស្រសតសិកាពើែុាំពក(tumeurs)នន្ជាលិកា(tissus)ងផ្សង្ រៗរស់សរ ើរាង្គ។  

១៧- មហារ ើកវទិា 
អ. cancerology 
បារ. cancérologie (f.) 

   វទិាសាស្រសតសិកាពើជាំងឺ្មហារ ើក   វធិើសាស្រសតការពារនិ្ង្ពាបាល។  
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១៨- មូប្តពាបាល 
អ. urotherapy   
បារ. urothérapie (f.) 

   វធិើងវជជសាស្រសតវភិាគនិ្ង្ពាបាលជាំងឺ្ប្រព័ន្ធទឹកងន្ទម។  

១៩- ងពទយពាបាល 
អ. therapist  
បារ. thérapeute (m.) 

   អនកងវជជសាស្រសតមែលមាន្រាំងណេះជាំន្ទញកនុង្ការពាបាលជាំងឺ្។ 
 

២០- អាប្កបូា តូវទិា 
អ. acropathology  
បារ. acropathologie (f.) 

   វទិាសាស្រសតសិកាពើជាំងឺ្ងៅមផ្នករុង្នន្សព៌ាង្គកាយ(extrémité de  
lˈorganisme)។  

២១- វរិរូភាព 
អ. malformation   
បារ. malformation (f.) 

   លកខណៈខុសប្រប្កតើពើកាំងណើ តនន្សរ ើរាង្គណ្តមយួររស់សព៌ាង្គកាយ។  
 
 

២២- ប្សរួប្សាល់  
អ. acute    
បារ. aigu,-uë(adj.) 

មែលមាន្អាការៈឈទឺន់្ហន់្ងហើយធៃន់្ធៃរផ្ាុយនឹ្ង្អាការៈរុា ាំនរ  (chroni- 
que)។  

២៣- ការកមន្ធក/អារ់ែុកមម 
អ. abduction   
បារ. abduction (f.) 

រលន្ទសរ ើរាង្គមែលទញងរញងៅខាង្ងប្ៅខុសពើទប្មង់្ងែើម។ 

២៤- ការររួរូល/អាត់ែុកមម 
អ. adduction   
បារ. adduction (f.) 

រលន្ទសរ ើរាង្គមែលទញពើងប្ៅរូលកនុង្ខុសពើទប្មង់្ងែើម។  
 

២៥- ឈ ឺ 
អ. ache  
បារ. mal (m.) 

អាការៈមិន្ប្សួលនន្សរ ើរាង្គណ្តមយួ។  
 

២៦- ភាពជូរ/អាសុើែភាព  
អ. acidity    
បារ. acidité (f.) 

កប្មិតជាតិអាសុើែឬជាតិជូរងៅកនុង្លាយមយួមែលមាន្pH ងប្កាម៧។  
 

២៧- អាគូសាកិ  
អ. acoustic    
បារ. acoustique (adj.)   

មែលជាប្រព័ន្ធសរនសប្រសាទមែលទក់ទង្ោន រវង្ប្តងរៀកនិ្ង្ខរួកាល។  

២៨- រូល 
អ. afferent  
បារ. afférent (adj.) 

មែលន្ទាំសារធាតុអវើមយួរូលងៅកនុង្សរ ើរាង្គ។  
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២៩- ងរញ  
អ. efferent  
បារ. efférent (adj.) 

មែលន្ទាំសារធាតុអវើមយួងរញពើសរ ើរាង្គងៅងប្ៅ។  

៣០- អាយុ  
អ. age  
បារ. âge (m.) 

រយៈងពលនន្ជើវតិរស់ងៅររស់រុគគលណ្តមយួចារ់ពើនលៃងកើតែល់ងពលណ្ត 
មយួឬែល់នលៃសាេ រ់។  

៣១- សមែតិខេះ 
អ. agglutination  
បារ. agglutination (f.) 

ការសែិតខេះជារ់ោន ររស់ងកាសិកាឬមើប្កូសព៌ាង្គកាយងដ្ឋយសារអន្តរកមម រវង្
អង់្ទើមហសន្និ្ង្អង់្ទើករងៅងពលជរួោន ។  

៣២- មរណ្តសន្នកាល/ 
        អាងហាគ ន្ើ 
អ. agony  
បារ. agonie (f.) 

ែាំណ្តក់កាលសេ្មមុន្សាេ រ់ររស់អនកជាំងឺ្ងដ្ឋយសារកង្វេះអុកសុើមហសន្ 
ងៅរិញ្ច ឹមខរួកាល។  

៣៣- ងផ្ឿក  
អ. albinism  
បារ. albinisme (m.)/  
      albinie (f.) 

អាការៈោម ន្ជាតិពណ៌ងម ឡាន្ើន្(pigment de la mélanine)នន្មសបក  
(មភនក សក់ ងរាម ...)ពើកាំងណើ ត ងពញទាំង្ខេួន្ឬមផ្នកណ្តមួយនន្សព៌ាង្គកាយ។  

៣៤- មនុ្សសងផ្ឿក 
អ. albino  
បារ. albinos (m.) 

មនុ្សសមែលោម ន្ជាតិពណ៌ងម ឡាន្ើន្(pigment de la mélanine)ងៅ 
មសបក(មភនក សក់ ងរាម ...)ពើកាំងណើ ត។  

៣៥- ែាំងណើ រប្ជេុះងរាម/ 
        អា ូងរ សុើ  
អ. alopecia  
បារ. alopécie (f.) 

   អាការៈប្ជុេះងរាម សក់ ខេេះៗឬអស់រលើង្ងៅមផ្នកណ្តមយួនន្សព៌ាង្គកាយ។  

៣៦- ករវ ក់/អាម ូរ  សូ 
អ. amaurosis  
បារ. amaurose (f.) 

   អាការៈង្ងឹ្តងមើលមិន្ងឃើញររស់មភនក មតររន្ទសមព័ន្ធប្ោរ់មភនកងៅធមមតា។  

៣៧- អាមើរ  
អ. amoeba    
បារ. amibe (f.) 

ររាសិតឯកងកាសិកាមាន្កាល ែង្ខេួន្ និ្ង្កន្ាុយ អារងធវើរលន្ទបាន្
ោ ង្រហ័ស  មែលជាភាន ក់រររង្កជាំងឺ្មលួ្ម(dysentérie amibienne)។  

៣៨- ោន្សងស្ររគ េះ 
អ. ambulance  
បារ. ambulance (f.) 

   មងធាបាយែឹកជញ្ជូ ន្មែលមាន្រាំពាក់ឧរករណ៍ងវជជសាស្រសត ងែើមបើជយួសងស្ររគ េះ 
រន្ទា ន់្ែល់អនកជាំងឺ្  អនកររួស ជន្រង្ងប្ោេះងផ្សង្ៗ ឬែឹកសាកសព។  
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៣៩- អាំពូតាសយុង្   
អ. amputation  
បារ. amputation (f.) 
 

   ការកាត់ងចាលតាមវធិើងវជជសាស្រសតនូ្វមផ្នកណ្តមួយនន្អវយវៈឬសរ ើរាង្គខាង្ងប្ៅ។ 

៤០- ងរសរិសយុង្ 
អ. resection   
បារ. résection (f.) 
 

    ការកាត់ឬប្រឹរតាមវធិើងវជជសាស្រសតនូ្វមផ្នកសរ ើរាង្គខាង្កនុង្ណ្តមយួឬសរ ើរាង្គ 
ទាំង្មូលរន្ទា រ់មកប្តូវងែរភជិតឬងែរតភាជ រ់ឱ្យមាន្ែាំងណើ រការង ើង្វញិ។  

៤១- ព័ត៌មាន្ជាំងឺ្  
អ. anamnesis  
បារ. anamnèse (f.) 
 

ែាំណឹង្សតើពើសាា ន្ភាពជាំងឺ្មែលអនកជាំងឺ្ឬសមាជិកប្គួសារងរៀររារ់ភាេ មៗប្បារ់ 
ប្គូងពទយ។  
 

៤២- ជាំន្យួកមាេ ាំង្/ 
        អាណ្ត រឹសុើ  
អ. analepsia/analepsis   
បារ. analepsie (f.) 
 

   វធិើងធវើឱ្យអនកជាំងឺ្មាន្កមាេ ាំង្ពលាំង ើង្វញិងប្កាយងពលជាសេះងសបើយ។ 

៤៣- ឱ្សលជាំន្យួកមាេ ាំង្/ 
        អាណ្ត រឹទិក  
អ. analeptic  
បារ. analeptique (m) 
 

   សារធាតុឱ្សលឬរាំណើ អាហារពិងសសមែលងធវើឱ្យមាន្កមាេ ាំង្ង ើង្វញិ និ្ង្ 
ងធវើឱ្យមាន្រ ាំងញរប្រព័ន្ធប្រសាទកណ្តែ លឬសរ ើរាង្គែនទងទៀតររស់សព៌ាង្គកាយ។  

៤៤- អាណ្តហវ៊ែើឡាសុើ 
អ. anaphylaxis  
បារ. anaphylaxie (f.) 

   ប្រតិកមមនន្សរ ើរាង្គងៅនឹ្ង្សារធាតុពើងប្ៅតាមការងលរ ការចាក់ ការហតិ ឬ 
ការរ េះពាល់ មែលរង្កជាងរាគសញ្ញញ ងផ្សង្ៗែូរជា ង ើង្កន្ាួលរមាស់ងលើ មសបក  
កណ្តែ ស់ ឬអាររណ្តែ លឱ្យសាុក(choc) និ្ង្/ឬរហូតែល់សាេ រ់ក៏មាន្។ 
  

៤៥- កាយវភិាគវទិា/ 
        អាណ្តតូមើ 
អ. anatomy  
បារ. anatomie (f.) 

   វទិាសាស្រសតសិកាអាំពើររន្ទសមព័ន្ធនន្សរ ើរាង្គមនុ្សសនិ្ង្សតវ។ 
 

៤៦- អាងណប្វ ើស  
អ. aneurysm  
បារ. anévrisme/  
      anévrysme (m) 

   អាការៈរ ើកងបា ង្ភាន សសរនស្មមែលរង្កឱ្យងកើតមាន្ជាអាងតរ  ូម។  

៤៧- អង់្ហសុើន្ 
អ. angina  
បារ. angine (f.)   

    អាការៈឈចឺារ់ខាេ ាំង្កាេ រណ្តត លមកពើការកស្រន្ទត ក់សារ់ែុាំ(spasme)ងៅប្តង់្ 
រាំណុរណ្តមយួនន្សរ ើរាង្គ។  
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៤៨- គាំន្ទាំង្សន្ទេ ក់/ 
        អង់្គើ ូស 
អ. ankylosis/(joint)    
    stiffness 
បារ. ankylose (f.) 

   អាការៈោាំង្សន្ទេ ក់ពុាំអារងធវើរលន្ទសកមមឬអកមមបាន្រង្កងដ្ឋយសារ់ែុាំ ឬ 
ពរួសារ់ែុាំនន្សន្ទេ ក់ងន្ទេះប្កិន្រងឹ្ ឬងដ្ឋយមូលងហតុរោករលួយសន្ទេ ក់។  
 
 

៤៩- ភាពមិន្ប្រប្កតើ/   
       អណូមា លើ  
  អ. anomaly  
បារ. anomalie (f.) 

   លកខណៈខុសមរេកពើធមមតានន្សរ ើរាង្គណ្តមយួររស់សព៌ាង្គកាយ។ 

៥០- បារមភ 
អ. worry  
បារ. inquiétude (f.) 

   អាការៈខវល់ខាវ យកនុង្រិតតអាំពើងហតុការណ៍មែលអារឬមិន្អារងកើតមាន្ង ើង្។  

៥១- លរ់អារមមណ៍ 
អ. anxiety  
បារ. anxiété (f.) 

   អាការៈតរ់ប្រមល់ផ្េូវរិតតរហូតែល់ងរេះែូង្ងែើរញរ់និ្ង្មរកងញើស។ 

 ៥២- តាំណឹង្រិតត/អង់្ហគ័ស 
អ. anguish  
បារ. angoisse (f.) 

   អាការៈទង្គឹេះរិតត តាន្តឹង្និ្ង្លរ់អារមមណ៍ធៃន់្ធៃរ  មែលរ េះពាល់រហូតែល់ 
ប្រព័ន្ធ្មរត់ ប្រព័ន្ធផ្េូវែងង្ាើម ...។  
 

៥៣- អាកប្តសូ                
អ. arthrosis  
បារ. arthrose (f.) 

    អាការៈខូរសន្ទេ ក់រុា ាំនរ  ងដ្ឋយោម ន្ងរាគសញ្ញញ រោកមែលរង្កឱ្យសន្ទេ ក់ងន្ទេះរុេះ
ងខាយឬោាំង្។  ជាទូងៅ អាការៈងន្េះងប្រើន្ងកើតងៅសន្ទេ ក់ជង្គង់្ឬសន្ទេ ក់ប្តោក 
រាំងពាេះមនុ្សសមាន្វយ័ងលើសពើ៥០ឆ្ន ាំង ើង្ងៅ។ 

៥៤- ជាំងឺ្ធូលើសតួ/    
    ផ្នមឺ ូកូន្ើញ ូស  
អ. pneumoconiosis  
បារ. pneumoconiose (f.) 

   ជាំងឺ្សួតរុា ាំនរ  ម ាង្មែលរង្កងដ្ឋយកាំណកធូលើ(ផ្ង់្ សារធាតុមរ  ឬសារធាតុគើមើ 
...)ងៅកនុង្សួត តាមការែកែងង្ាើមប្សូររូលកនុង្រយៈងពលយូរ។  

៥៥- អាងសបសតូស 
អ. asbestosis  
បារ. asbestose (f.) 

    ជាំងឺ្ធូលើសួតម ាង្រង្កង ើង្ងដ្ឋយការែកែងង្ាើមប្សូររូល ផ្ង់្អាម ាង់្(amiante)  
ផ្ង់្មា ងញសយូមសុើលើកាត(silicate de magnésium) ផ្ង់្មែកអុកសុើែ(oxyde  
de fer) ... មែលងប្រើកនុង្ឧសាហកមម។ 

៥៦- អាងតរ  មូ  
អ. atheroma  
បារ. athérome (m.) 

១- គើសែ(kyste)ងកើតង ើង្ងដ្ឋយសារកាំណកខាុេះនន្មុន្(acné)។ 
២- កាំណកសារធាតុខាេ ញ់ងៅភាន សកនុង្នន្អាកមទមែលរង្កឱ្យង ើង្សមាព ធ្ម។  

៥៧- កប្មិន្អាកមទ/ 
        អាកមទរ ើយ ូសងកេរ  សូ 

១- អាការៈប្កាស់រងឹ្និ្ង្បាត់ភាពយតឺ(élasticité) នន្អាកមទ  មែលរង្កង ើង្  
     ងដ្ឋយអប្តាកាល់សយូមង ើង្ខពស់កនុង្ររន្ត្ម មែលភាគងប្រើន្ងកើតង ើង្   
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អ. arteriosclerosis    
បារ. artériosclérose (f.) 

     រាំងពាេះមនុ្សសវយ័រាំណ្តស់។ 
២- អាការៈប្កាស់រងឹ្នន្មផ្នកណ្តមយួឬងប្រើន្នន្អាកមទ មែលរង្កង ើង្ងដ្ឋយ 
     កាំណកសារធាតុខាេ ញ់អាងតរ  ូមសាិតងៅកនុង្អាកមទរយៈងពលយូរ មែលរង្កឱ្យ  
     ងៅជាអាងតរ  ូសងកេរ  ូស(athérosclérose)។ 

៥៨- ររមួតូរ/អងប្តសុើ 
អ. atresia   
បារ. atrésie (f.) 

    អាការៈរមួតូរនន្រាំពង់្ឬរន្ធររស់សរ ើរាង្គ  មែលមាន្លកខណៈជាវរិូរភាពពើ 
កាំងណើ តឬងប្កាយកាំងណើ ត ងហើយមែលងធវើឱ្យមុខររសរ ើរាង្គងន្ទេះលយរុេះឬបាត់រង់្។  

៥៩- លប ឺ
អ. audition  
បារ. audition (f.) 

   ការសាត រ់ឮនន្ងសាតវញិ្ញញ ណ។  

៦០- សាំដ្ឋរ់សាង់្ 
អ. auscultation    
បារ. auscultation (f.) 

   ការសាែ រ់សាំង ង្សរ ើរាង្គកនុង្សព៌ាង្គកាយ ែូរជា សួត ងរេះ ែូង្ ងពាេះងវៀន្ ជាងែើម 
ងែើមបើងធវើងរាគវនិិ្រឆ័យងដ្ឋយងប្រើប្តងរៀកផ្ទា ល់ឬងដ្ឋយងប្រើឧរករណ៍ងវជជសាស្រសត។  

៦១- អូតូកាេ វ    
អ. autoclave  
បារ. autoclave (m.) 

   ទូឬឆ្ន ាំង្ពិងសសសប្មារ់ងធវើងសតរ ើលកមមសមាភ រៈងវជជសាស្រសតឬសមាភ រៈងផ្សង្ៗ 
ងដ្ឋយងប្រើរាំហាយទឹកមែលមាន្កង ែ និ្ង្សមាព ធខពស់។  

៦២- សលយកមមសព/  
        អូតុរសុើ          
 អ. autopsy   
បារ. autopsie (m.) 

   វធិើវេះកាត់សាកសពងដ្ឋយអនកជាំន្ទញងវជជសាស្រសតងធវើងកាសលយវរ័ិយងែើមបើរក 
មូលងហតុនន្មរណភាពឬងែើមបើប្សាវប្ជាវវទិាសាស្រសតងវជជសាស្រសត។  

៦៣- បាសុើយ/៍បាសុើ 
អ. bacillus  
បារ. bacille (m.) 

   ពពកួបាក់ងតរ ើឯកងកាសិកាមាន្រាង្ែូរកូន្ែាំរង្  មែលអាររស់ងៅកនុង្ែើ ទឹក 
ខយល់ សព៌ាង្គកាយ ...។  

៦៤- បាសុើយ/៍បាសុើរងរង្ 
       បាសុើយ/៍បាសុើកុក  
អ. tuberculosis bacillus  
បារ. Bacille de la  
      tuberculose/  
      Bacille de Koch (m.)   

   បាក់ងតរ ើមា ង្មែលរង្កងរាគរងរង្រាំងពាេះមនុ្សសនិ្ង្សតវ។ បាក់ងតរ ើងន្េះរកងឃើញ 
ងៅគ.ស.១៨៨២ ងដ្ឋយជន្ជាតិអាលេឺម ង់្ង ម្ េះ រ  ូមររកុក(Robert Koch)។  

៦៥- បាសុើយ/៍បាសុើឃេង់្            
     បាសុើយ/៍បាសុើហង់្សនិ្  
អ. Hansen’s bacillus  
បារ. bacille de  
      Hansen (m.) 

   បាក់ងតរ ើមា ង្មែលរង្កងរាគឃេង់្។ បាក់ងតរ ើងន្េះរកងឃើញងៅគ.ស.១៨៧៣
ងដ្ឋយជន្ជាតិន័្រមវសង ម្ េះ ហង់្សិន្(Gerhard Armauer Hansen)។  
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៦៦- ងរងសងហស(វ ក់សាាំង្) 
អ. bacillus Calmette-  
    Guérin(vaccine)   
បារ. BCG(vaccin)/ 
     bacille bilié  
     Calmette-Guérin 
    (vaccin)(m.)    

   វ ក់សាាំង្ការពារងរាគរងរង្មែលរកងឃើញងៅរងន្ទេ េះគ.ស.១៩០៤-១៩២៨ 
ងដ្ឋយជន្ជាតិបារា ាំង្ង ម្ េះងោក អាល់មរ៊ែរកាល់មម ត(Albert Calmette) និ្ង្ 
ងោក កាមើ(យ)៍ងហគរុា ាំង្(Camille Guérin)។  

៦៧- ការសាៃ រ 
អ. yawning  
បា. bâillement (m.) 

    ការហាមាតង់ដ្ឋយអងរតន្ទែកែងង្ាើមរូលោ ង្ខាេ ាំង្និ្ង្រងញ្ចញខយល់រន្តិរ 
មែង្ៗមកវញិ។ សកមមភាពងន្េះងកើតមាន្ងៅងពលអស់កមាេ ាំង្ ង្ងុ្យងែក ឬធុញ 
លរ់។ 

៦៨- លង់្  
អ. sac/bag  
បារ. sac (m.) 

    ររកិាខ រងវជជសាស្រសតជាងសាង្មា ង្សប្មារ់ប្តង្លាំហូរសារធាតុរាវ ខាុេះ ឬោមក 
មែលហូរងរញពើសព៌ាង្គកាយ។  

៦៩- កងន្ទា រងពទយ/ 
       បាសាាំង្ងពទយ  
អ. bedpan 
បារ. bassin de lit (m.) 

   ររកិាខ រងវជជសាស្រសតជាកងន្ទា រមាន្ប្ទង់្ប្ទយសាំមរ តសប្មារ់ឱ្យអនកជាំងឺ្រងន្ទា រង់្ 
ងៅងលើមប្គ។  
 
 

៧០- មាត់មនរ/មនរមាត់  
អ. cleft lip/cleft palate   
បារ. bec-de-lièvre (m.)  

   វរិូរភាពពើកាំងណើ តមែលររូរមាត់និ្ង្/ឬប្កអូមមាត់ខាង្ងលើ មាន្សណ្តា ន្ជា  
រង្វេះប្រហ។  
 

៧១- រង់្រុ ាំ  
អ. band  
បារ. bande (f.) 

    រន្ាេះនសប ងោហធាតុ ឬ បាេ សាិកទន់្ងប្រើកនុង្ងវជជសាស្រសត សប្មារ់រុ ាំព័ទធសរ ើរាង្គ 
ណ្តមយួ។ 
 

៧២- ការរុ ាំរង់្  
អ. bandage  
បារ. bandage (m.) 

វធិើរុ ាំររសួឬែាំងៅងដ្ឋយងប្រើរង់្រុ ាំងែើមបើទរ់ឱ្យនឹ្ង្ឬទរ់លាំហូរ្ម។  

៧៣- ការប្តាាំ     
អ. balneation  
បារ. balnéation (f.) 

វធិើពន្េិរសព៌ាង្គកាយមយួមផ្នកឬទាំង្មូលកនុង្ទឹកឬកនុង្សូលុយសយុង្ងផ្សង្ៗ 
កនុង្ងោលរាំណង្ពាបាល។  
 

៧៤- ការប្តាាំពាបាល 
អ. balneotherapy 
បារ. balnéothérapie (f.) 

វធិើពាបាលជាំងឺ្ងដ្ឋយការប្តាាំ។ 
 

៧៥- តុលយភាព  
អ. balance 
បារ. balance(f.) 

សាា ន្ភាពលាំនឹ្ង្រវង្ធាតុន្ទន្ទងៅកនុង្ភាវៈរស់ ែូរជាលាំនឹ្ង្អប្តាងអ រិប្តូ-
លើត(électrolyte) អាសុើែ-បាស(acide-base)។ 
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II.៤- បច្ច្បេកសព្ទច្សនើច្ោយគណៈករែការទសសនវិជាា  
 

១- អសុទធរិតត 
អ. bad faith 
បារ. mauvaise foi 
 

   លកខខណឌ មយួមែលមនុ្សសមាន ក់រមង្វរការយល់ងឃើញររស់ន្រណ្តមាន ក់ងទៀត 
ងរញពើការណ៍ពិត ឬអាំណ្តរងប្ជើសងរ ើសនិ្ង្ជងប្មើសន្ទន្ទកនុង្កប្មិតណ្តមយួ 
មែលងគែឹង្ថាវមាន្។ លកខខណឌ ងន្េះកត់សមាគ ល់ងដ្ឋយ ហសង់្ រ ូល សាប្ត 
(Jean-Paul Sartre)។ 

២- ការបាត់សវយ័ប្គរ់ប្គង្ 

អ. ecstasy 
បារ. extase 

  សភាពមយួមែលការទទួលែឹង្ងដ្ឋយញណធមមតាឈរ់ែាំងណើ រការមយួរយៈ 
ងហើយប្រធាន្មររជាែឹង្ពើភាពអសាច រយជាង្មុន្ប្រករងដ្ឋយភាពសរាយរ ើករាយ 
រ ុមន្តរន្ទា រ់មកអវើមែលប្រធាន្ែឹង្ងន្ទេះ មិន្អារទទលួែឹង្បាន្ជាធមមតាងន្ទេះងទ។ 
មា ង្ងទៀត ការបាត់សវ័យប្គរ់ប្គង្ជាសភាពខាង្ខរួកាល ជាធមមតារង្កងដ្ឋយ 
ការនេង្កាត់រទពិងសាធន៍្គមពើរនិ្យមប្ជុលខាង្សាសន្ទ ការងប្តកប្តអាលផ្េូវងភទ 
ឬការងញៀន្ងប្គឿង្ងញៀន្ ... កនុង្ងន្ទេះ ងពលខេេះ រុគគលបាន្បាត់សវ័យប្គរ់ប្គង្និ្ង្ 
សមបជញ្ញៈ ងដ្ឋយសារមតការប្គរែណែ រ់ពើងវទន្ទរមមណ៍ោ ង្ខាេ ាំង្។ 

៣- សតានុ្មតិភាព/ 
     វតាុវស័ិយភាព 

អ. objectivity  
បារ. objectivité 

   អតាិភាពពិតនន្អវើមយួមែលមិន្មផ្ែកងលើរាំណ្តរ់អារមមណ៍ឬគាំនិ្តររស់មនុ្សស។ 
ឧទហរណ៍ទើ១ រសជាតិជូរនន្មផ្េអាំពិលគឺជាសតានុ្ម័តិភាព។ 
ឧទហរណ៍២ សរចភាពងៅកនុង្ងហតុការណ៍មួយគឺជាសតានុ្ម័តិភាព។ 

៤- អតតងន្ទមតិភាព/ 
     ប្រធាន្វស័ិយភាព  
អ. subjectivity 
បារ. subjectivité 

   អតាិភាពនន្អវើមយួងដ្ឋយមផ្ែកងលើទសសន្ៈឬអារមមណ៍ររស់រុគគលជាជាង្មផ្ែកងលើ 
ងហតុការណ៍ខាង្ងប្ៅឬភសតុតាង្។ 
ឧទហរណ៍  ការយល់ថាប្ពេះអាទិតយរេះងៅទិសខាង្ងកើតនិ្ង្លិរងៅទិសខាង្លិរ  
               គឺជាអតតងន្ទមតិភាពររស់មនុ្សស។ 

៥- អែាង្គកិមគគ 
អ. eightfold path 
បារ. octuple sentier 

   ផ្េូវមែលប្រករងដ្ឋយអង្គប្បាាំរើមែលជាមជឈមិារែិរទ(ផ្េូវកណ្តែ ល)បាន្ែល់ 
សើល សមាធិ រញ្ញញ  ជាផ្េូវប្រតិរតតិងែើមបើរ ាំងដ្ឋេះខេួន្ឱ្យងរញផុ្តពើងសរកតើទុកខ។ អង្គ 
ររស់អែាង្គិកមគគទាំង្៨មាន្៖ 
១- សមាម ទិែាិ គាំនិ្តយល់ងឃើញប្តូវ គឺគាំនិ្តយល់ងឃើញថា ងធវើរុណយបាន្  
     រុណយ ងធវើបារបាន្បារជាងែើម។ សមាទិែាិងន្េះងទៀតងសាត គឺសាំងៅ  
     យករញ្ញញ យល់ងឃើញប្រនព គឺងឃើញនូ្វអរយិសរចទាំង្រនួ្ មាន្ទុកខសរច  
     សមុទយសរច និ្ងរាធសរច និ្ង្មគគសរច។ 
២- សមាម សង្កងរា ប្តិេះរេិះប្តូវ គឺប្តិេះរេិះងរញចាកកាម ប្តិេះរេិះែល់ការមិន្  
     ពាបាទ ងៅថាអពាបាទ និ្ង្ការប្តិេះរេិះមិន្ជាងហតុងរៀតងរៀន្អនកែនទ     
     (អវហិងិ្ា)។  
៣- សមាម វចា សមែើនិ្ោយប្តូវ បាន្ែល់វចាងរៀរចាកវរើទុរចរតិ៤។  
៤- សមាម កមមងន្ទែ  ការររប្តូវ បាន្ែល់ការររមែលងវៀរចាកនូ្វទុរចរតិទាំង្៣  
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     ឬការររទាំង្ទាំង្ឡាយណ្ត មែលមិន្មាន្ងទស ងហើយផ្ែល់ប្រងោជន៍្  
     ែល់ខេួន្និ្ង្សង្គម។ 
៥- សមាម អាជើងវ ការរិញ្ច ឹមជើវតិប្តូវ ងរើប្គហសាបាន្ែល់ការលេះរង់្នូ្វជាំន្ញួ   
     ខុសទាំង្៥(មិចាឆ ជើវ) ងរើរពវជិតបាន្ែល់ការលេះរង់្នូ្វបារធម៌៥ និ្ង្  
     អងន្សន្ៈ២១ ជាងែើម។ 
៦- សមាម វោងមា ការពាោមប្តូវ បាន្ែល់ការពាោមកនុង្សាា ន្ទាំង្៤  
     មាន្កមាច ត់រង់្នូ្វអាំងពើអាប្កក់ និ្ង្ពាោមងធវើអាំងពើលែ។ 
៧- សមាម សតិ រឭកប្រនព គឺរឭកកនុង្សតិរបដ្ឋា ន្៤។ 
៨- សមាម សមាធិ តាាំង្រិតតខាជ រ់ប្រនព គឺរងប្មើន្កនុង្្ន្៤។    
 អែាង្គិកមគគមិន្មមន្ជាការអភិវឌ្ឍប្តង់្ភេឹង្ែូររន្ទា ត់ងន្ទេះងទ រ ុមន្តជាការ 

រាំមរកធាតុខុសៗោន មែលងគប្តូវការងែើមបើឱ្យជើវតិរស់ររួផុ្តពើងសរកតើទុកខបាន្។  
      អែាង្គិកមគគឬងៅមា ង្ងទៀតថា មជឈមិរបែិរទ(ផ្េូវកណ្តត ល)ក៏បាន្។ 
ឧទហរណ៍ ប្ពេះសង្ឃទូន្ទម ន្ឱ្យពុទធររស័ិទយកអែាង្គិកមគគ ងធវើជាមាោ៌ជើវតិ។ 
 

៦- សុឃ្ត 

អ. euthanasia 
បារ. euthanasie 

    ការប្រតិរតតិនូ្វការរញ្ច រ់ជើវតិអនកជាំងឺ្ងដ្ឋយងរតន្ទ ងែើមបើរាំបាត់ការឈចឺារ់ 
ខាង្ផ្េូវកាយនិ្ង្ផ្េូវរិតត។  

៧- ទសសន្វជិាជ រសចមិ 
     ប្រងទស 
អ. western philosophy 
បារ. philosophie  
      occidentale 

   សាន នែនិ្ង្គាំនិ្តនន្ពកួរសចិមប្រងទស(រណ្តែ ប្រងទសអឺរ  ុរនិ្ង្អាងម រកិ)ប្តូវ 
បាន្ងគរងង្កើតង ើង្ងដ្ឋយកការគិតមររទសសន្វជិាជ សែើពើអរយិធម៌រសចិមប្រងទស 
ជាពិងសស អរយិធម៌មែលចារ់ងផ្ែើមងដ្ឋយទសសន្វជិាជ ប្កិករុរាណ។ 
    ទសសន្វជិាជ រសចិមប្រងទសខុសោន ពើទសសន្វជិាជ រូព៌ាប្រងទសនិ្ង្ទសសន្វជិាជ  
អងន្ទត ប្ោម។ 
 

៨- សើលវជិាជ អសតរិរូ  
អ. metaethics 
បារ. méta-éthique 

   សើលវជិាជ មយួប្រងភទមែលសិកាអាំពើប្រភពនិ្ង្អតាន័្យនន្រញ្ញតតិទសសន្វជិាជ  
សើលធម៌។ 

៩- សើលវជិាជ និ្ោម  
អ. normative ethics 
បារ. ethique normative  

  សើលវជិាជ មយួប្រងភទមែលទក់ទង្នឹ្ង្ការសងប្មរអាំពើសែង់្ដ្ឋឬខាន តគាំរូសើលធម៌ 
មែលកាំណត់ថា ឥរោិរលណ្តមយួប្តឹមប្តូវគរួនឹ្ង្ងធវើតាមនិ្ង្ឥរោិរលខុសនគង្ 
មែលគរួងជៀសវង្។ 
 

១០- សើលវជិាជ អនុ្វតតន៍្ 
អ. applied ethics 
បារ. ethique appliquée 

   សើលវជិាជ មយួប្រងភទមែលទក់ទង្នឹ្ង្ការវភិាគជាក់ោក់អាំពើរញ្ញា វទរបែិវទ 
(រញ្ញា រប្មូង្រប្មាស)ខាង្សើលធម៌ ែូរជា ការរ ាំលូតកូន្ ការសមាេ រ់ទរក សិទធិ-
សតវ កង្វល់ខាង្ររសិាា ន្ ការសមាេ រ់មនុ្សសមែលមាន្ជាំងឺ្ធៃន់្ងមើលមិន្ជា សើលធម៌ 
សុខាភិបាល សើលធម៌ជាំន្ួញ ការប្សឡាញ់ងភទែូរោន  សើលធម៌រមួងភទ ការកាត់ 
ងទសប្រហារជើវតិ និ្ង្សស្ររគ មររមាណូ ជាងែើម។ 
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១១- កាតា រិសុើស 
អ. katalepsis 
បារ. katalepsis 

    តាមទសសន្វទូិអត់ធមត់និ្យម មាន្ន័្យថា មូលរែិញ្ញញ រមបង្មររមងន្ទគមវជិាជ  
ងដ្ឋយចាត់ទុកថាសភាពរិតតររស់អនកណ្តមាន ក់ជារ់ពាក់ព័ន្ធងៅនឹ្ង្ការយល់ែឹង្ 
និ្ង្ការទទលួយករញ្ញតតទិសសន្វជិាជ មូលដ្ឋា ន្ន្ទន្ទ។ 
តាមភាសាប្កិក ពាកយ កាតា រិសុើស មាន្ន័្យថា ការចារ់យក។ 
 

១២- វរបធម៌សាា រ័ន្ 
អ. organizational  
     culture 
បារ. oulture  
      organisationnelle 

    ឥរោិរលរមួររស់មស្រន្តើនិ្ង្រុគគលិក មែលជាមផ្នកមួយររស់សាា រ័ន្និ្ង្ជាតនមេ 
មែលមនុ្សសរង្ភាជ រ់ងៅនឹ្ង្ការររឬអាំងពើររស់ពកួងគ។ វរបធម៌ងន្េះ រមួមាន្ 
តនមេ ទសសន្វស័ិយ និ្ោម ភាសា ការររ ប្រព័ន្ធសញ្ញញ  ជាំងន្ឿ និ្ង្ទមាេ រ់ររស់ 
សាា រ័ន្។ វរបធម៌សាា រ័ន្ជេះឥទធិពលងលើរងរៀរមែលមនុ្សសនិ្ង្ប្កុមន្ើមយួៗងធវើ 
អន្តរកមមជាមយួោន  ងលើអតិលិជន្និ្ង្ងលើអនកពាក់ព័ន្ធងផ្សង្ងទៀត។  
ឧទហរណ៍ សមាជិកលមើនន្សាា រ័ន្ន្ើមយួៗ មតង្មតប្តូវបាន្ងគរងប្ង្ៀន្អាំពើវរបធម៌ 
               សាា រ័ន្ ជាពិងសស រងប្ង្ៀន្អាំពើគាំរូនន្ឥរោិរលនិ្ង្ការកាំណត់រមួ  
                មែលទក់ទង្ងៅនឹ្ង្វធិើនន្ការយល់ងឃើញ ការគិតនិ្ង្ការមាន្អារមមណ៍  
               អាំពើការររ។  
 

១៣- ឥរោិរលសាា រ័ន្ 
អ. organizational  
     behavior 
បារ. comportement  
      organisationnel 

 

វស័ិយមយួនន្ការសិកាងដ្ឋយអងង្កតងលើផ្លរ េះពាល់មែលងកើតងរញពើឥរោិ-
រលររស់រុគគលមាន ក់ៗ ប្កុមន្ើមយួៗ និ្ង្ររន្ទសមព័ន្ធន្ទន្ទងៅកនុង្សាា រ័ន្មយួ។  
    វស័ិយនន្ការសិកាងន្េះជារ់ពាក់ព័ន្ធជាមយួមុខវជិាជ ជាងប្រើន្ រមួមាន្ សង្គមវទិា 
រិតតវទិា ទាំន្ទក់ទាំន្ង្ ការប្គរ់ប្គង្ ប្ទឹសែើសាា រ័ន្ និ្ង្ធន្ធាន្មនុ្សសវទិា។   
ងលើសពើងន្េះងទៀត វក៏អារសាំងៅងៅរកសាា រ័ន្វទិាឬវទិាសាស្រសែសាា រ័ន្ងទៀតផ្ង្។ 
ឥរោិរលសាា រ័ន្មាន្ឫសគល់ងៅកនុង្រិតតវទិាឧសាហកមមនិ្ង្រិតតវទិាសាា រ័ន្។ 
 

១៤- សន្ាែិាភាព 
អ. acquaintance 
បារ. connaissance 

វធិើមែលប្រធាន្យល់ែឹង្ពើកមមវតាុតាមរយៈរទពិងសាធន៍្ផ្ទា ល់និ្ង្ភាេ មៗ។  
សន្ាិែាភាពមាន្លកខណៈផ្ាុយពើការពិពណ៌ន្ទ មែលកនុង្ងន្ទេះកមមវតាុនន្ការ  

ពិពណ៌ន្ទប្តូវបាន្ងគសាគ ល់តាមរយៈអន្តរការណ៍នន្ការសន្និដ្ឋា ន្។   
កមមវតាុសន្ាិែាភាពងកើតង ើង្តាមរយៈទិន្នន័្យខាង្វញិ្ញញ ណ ការរង្ចាាំ និ្ង្  

រញ្ញតតិទូងៅ ែូរជា ភាពប្កហម ភាពមូល ជាងែើម។  
សញ្ញញ ណនន្សន្ាិែាភាពប្តូវបាន្ងគងប្រើងែើមបើកាំណត់ប្ពាំមែន្អវើមែលងយើង្អារ

ែឹង្តាមរយៈការសងង្កតងឃើញភាេ មៗ។ 
(ពាកយងន្េះងគងប្រើកនុង្ពុទធិវទិា) 
 

១៥- ភាន ក់ររ 
អ. agent 
បារ. agent 

    មនុ្សសមែលប្រករងដ្ឋយវចិារណញ្ញញ ណនិ្ង្ជាប្រធាន្នន្អាំងពើ មែលអារ  
សងប្មររិតតងធវើឬមិន្ងធវើអាំងពើណ្តមយួ ងហើយអារពិចារណ្តរកវធិើនិ្ង្អនុ្វតតវធិើ  
ងន្ទេះ ងែើមបើជាំរុញឱ្យមាន្ការផ្ទេ ស់រែូរ។   
(ពាកយងន្េះងប្រើកនុង្ទសសន្វជិាជ សតើពើអាំងពើនិ្ង្សើលវជិាជ )។ 
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១៦- ទាំងន្ទរ 
អ. tendency 
បារ. tendance 
 
 
 

ទិែាភាពនន្ការប្រប្ពឹតតររស់មនុ្សសមាន ក់ៗ មែលររា ញតាមវធិើជាក់ោក់  
ណ្តមយួ ងហើយជាកមាេ ាំង្រលករខាង្ផ្េូវរិតតរាស់ោស់តប្មង់្ងៅរកងោល  
រាំណង្ជាក់ោក់ណ្តមយួ។  
តាមធមមជាតិររស់មនុ្សស ទាំងន្ទរសុទធមតជាកមាេ ាំង្ពិតប្បាកែ ងហើយសុទធមត 

មាន្ងោលរាំណង្ជាក់ោក់។ តាមវទិាសាស្រសត ងោលរាំណង្ទាំង្ឡាយពុាំមមន្ 
ងកើតង ើង្ងដ្ឋយឯកឯង្ងន្ទេះងទ ផ្ាុយងៅវញិ វសុទធមតមាន្ប្រភពររស់វ។ 

 

១៧- នន្ាៈ 
អ. will 
បារ. volonté 
    
 

អាំណ្តរនន្រិតតកនុង្ការងប្ជើសងរ ើសរាំណង់្ខាេ ាំង្រាំផុ្តកនុង្រាំងណ្តមរាំណង់្ជាងប្រើន្ 
មែលមាន្កនុង្ខណៈងពលមួយនន្ការសងប្មររិតត មែលមសែង្ង ើង្តាមរយៈសកមម- 
ភាពជាក់ោក់ណ្តមយួ។  
នន្ាៈមិន្សាំងៅងលើរាំណង់្ជាក់ោក់ណ្តមយួងទ រ ុមន្តសាំងៅងលើសមតាភាព 

កនុង្ការប្រប្ពឹតតប្រករងដ្ឋយការសងប្មររិតតរាំងពាេះរាំណង់្ររស់រុគគលណ្តមាន ក់។  
ងៅកនុង្ទសសន្វជិាជ  នន្ាៈសាំខាន់្ណ្តស់កនុង្ន្ទមជាមផ្នករាស់ោស់មួយនន្រិតត 

រមួជាមយួនឹ្ង្វចិារណញ្ញញ ណនិ្ង្ការយល់ែឹង្។ នន្ាៈប្តូវបាន្ចាត់ទុកថាសាំខាន់្ 
ងៅកនុង្សើលវជិាជ  ងដ្ឋយសារមតតនួ្ទទើសនូលងៅកនុង្ការជយួមនុ្សសមាន ក់ឱ្យប្រប្ពឹតត 
ប្រករងដ្ឋយរាំណង្។ 

 

១៨-  និ្មិតតសតវ 
អ. animal symbolicum 
បារ. animaux  
      symbolicum 

    តាមទសសន្ៈររស់ងោក កាសុើរ(ឺErnst Cassirer) និ្មិតតសតវ សាំងៅងៅងលើ 
មនុ្សសមែលមាន្លកខណៈពិងសសររស់ខេួន្អាប្ស័យងៅងលើសមិទធផ្លងដ្ឋយមិន្ 
អាប្ស័យងលើរូរកាយនិ្ង្សាម រតើងន្ទេះងទ។ 

១៩- ន្រក 
អ. hell 
បារ. enfer 

តាមលទធិប្គិសែសាសន្ទ ន្រកជាងោកឬសភាវៈសប្មារ់អនកសាង្បារមែល 
មិន្ភាា ក់រឭក ងប្កាយងពលពកួងគសាេ រ់ងៅ ងហើយអនកសាង្បារទាំង្ងន្ទេះប្តូវកាត់ 
ផ្ទត រ់ពើអាទិងទព និ្ង្ទទលួរង្ទណឌ កមមងផ្សង្ៗផ្ង្មែរ។ 
តាមទសសន្ៈពុទធសាសន្ទ ន្រកជាទើអបាយភូមិឬអងធាងោកមែលមាន្រងដែ  

ជាលាំងៅនន្សតវមាន្បារងៅរង្ទុកខតាមកមាេ ាំង្កមមមែលខេួន្ងធវើ។ 
 

២០- ទ ាើករណ៍រុពវងហតុ 
        ទើមយួ 
អ. first cause argument 
បារ. argument de la  
      cause première 

ទ ាើករណ៍មយួនន្ទ ាើករណ៍រុរាណសតើអាំពើអតាិភាពររស់អាទិងទព។ 
ងហតុការណ៍ន្ើមយួៗងៅកនុង្ពិភពធមមជាតិ មាន្រុពវងហតុររស់វ។ ងទេះ រើជា 

ោ ង្ណ្តក៏ងដ្ឋយ ងគមិន្អាររកងឃើញរុពវងហតុែាំរូង្រាំផុ្តមែរ គឺងគប្ោន់្មតអារ 
ប្ត រ់ងៅរករុពវងហតុន្ទន្ទ ងដ្ឋយពន្ទេ តលយងប្កាយរន្តរន្ទា រ់រ ុងណ្តា េះ។ ងែើមបើ 
រញ្ឈរ់ការប្ត រ់ពន្ទេ តលយងប្កាយងន្េះ ងយើង្ប្តូវមតសន្មតថា អវើជារុពវងហតុ 
ទើមយួ។ រុពវងហតុទើមយួងន្េះប្តូវបាន្ងគសន្មតថាជាសកមមភាពនន្ការរងង្កើតររស់ 
អាទិងទព។ 
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២១- សគ៌ួ 
អ. heaven 
បារ. ciel 

    ងោកឬភពនន្សន្តិនិ្ង្សុភមង្គលែ៏ឧតតមមែលងគងជឿថា រុគគលលែនឹ្ង្បាន្ងៅ 
ងកើតងៅងប្កាយងពលងគសាេ រ់ងៅ។  
អារ ើសតូតឱ្យនិ្យមន័្យពាកយ «សួគ»៌ រើោ ង្ងផ្សង្ៗោន ៖ 
១- មណឌ លមែលសាិតងៅរុង្រាំផុ្តនន្រប្កវល។  
២- ងមឃឬសួគ៌តាមន័្យទូងៅ។  
៣- រប្កវលទាំង្មូលមែលជាសទិសន័្យនឹ្ង្ងោកធាតុ។  
ងៅកនុង្ប្រនពណើ ប្គិសតសាសន្ទ សួគ៌គឺជាកមន្េង្រប្មុង្ទុកសប្មារ់មនុ្សសបារ 

មែលប្ពេះបាន្សងស្ររគ េះងប្កាយងពលសាេ រ់។ តាមន័្យងន្េះ សួគជ៌ាភពមែលអាទិងទព 
និ្ង្អស់ងទវតាសាិតងៅ។ 

 

២២- អន្ន្តភាព 
អ. eternity  
បារ. éternité 

លកខណៈមយួកនុង្រាំងណ្តមលកខណៈងផ្សង្ៗររស់អាទិងទព មែលប្តូវបាន្ងគ 
រកប្សាយបាន្តាមរងរៀរពើរោ ង្ខុសោន ។  
រងរៀរទើ១ អាទិងទពគឺជាអន្ន្ត ងដ្ឋយសារមតអាទិងទពមិន្រង្ងដ្ឋយងពល 

ងវោ។ អតាិភាពររស់អាទិងទពងៅងប្ៅងពលងវោឬមិន្រាំណុេះងពលងវោ, អាទិ-
ងទពោម ន្ងពលកាំណត់ រ ុមន្តអាទិងទពជាអនករងង្កើតងពល។ ងដ្ឋយសារមតអាទិងទព 
មិន្ងៅកនុង្ងពលងវោ រាល់ប្ពឹតតិការណ៍មែលងកើតង ើង្កនុង្ងពល រាំងពាេះប្ទង់្ គឺ 
ងកើតង ើង្ែាំណ្តលោន ។ ខណៈ ‹ឥ ូវ› ររស់ងយើង្សមាគ ល់ងពលងវោនិ្ង្វតាុ 
អតាិភាពកនុង្ងពលមប្រប្រួល រ ើឯ ‹ឥ ូវ› ររស់អាទិងទព ឋតិងឋរ មិន្មប្រប្រួល 
និ្ង្មិន្អារងធវើឱ្យមប្រប្រួល។  
រងរៀរទើ២ អាទិងទពមាន្ងោកិយភាព ងពាលគឺមាន្អតើតកាល ររចុរបន្នកាល 

និ្ង្អន្ទគតកាល រ ុមន្តប្ពេះអង្គជាអន្ន្តភាព ពើងប្ពាេះអាទិងទពមតង្មតមាន្អតាិភាព 
ងៅកនុង្អតើតកាល មាន្អតាិភាពងៅកនុង្ររចុរបន្នកាល និ្ង្នឹ្ង្មតង្មតមាន្អតាិភាព 
ងៅកនុង្អន្ទគតកាល។ អន្ន្តភាពងសមើនឹ្ង្រាំន្នួ្សរុរនន្កាលទាំង្រើ(អតើតកាល 
ររចុរបន្នកាល និ្ង្អន្ទគតកាល)។ 
     (ពាកយងន្េះ ងគងប្រើកនុង្អសតិរូរវជិាជ និ្ង្ទសសន្វជិាជ អាំពើសាសន្ទ)។ 
 

២៣- ហឋងោគ 
អ. hatha-yoga 
បារ. hatha-yoga 

មផ្នកមួយនន្ប្រព័ន្ធទសសន្វជិាជ ងោគៈមែលជាការហវកឹហាត់និ្ង្លត់ែាំរាង្កាយ 
និ្ង្រិតតឱ្យមាន្តុលយភាព ងដ្ឋយងប្រើវធិើងផ្សង្ៗែូរជា កាងធវើសមាធិ ការហាត់ 
ប្បាណ ជាងែើម ងហើយមែលមាន្កប្មិតប្សាលជាង្ប្រព័ន្ធវធិើងោគៈងផ្សង្ៗងទៀត។ 

 

២២- តនមេងសាភ័ណ 

អ. aesthetic value 
បារ. valeur esthétique 

លកខណៈន្ទន្ទមែលងធវើឱ្យសាន នែសិលបៈមយួលែ ឬងជាគជ័យ ែូរជា តុលយភាព 
ភាពទក់ទញ ប្រណើ តភាព ភាពរស់រងវ ើក ភាពសុើររវ ក់ ភាពងពញងលញ ឬឯក-
ភាព ងពាលគឺជាអវើមែលជួយឱ្យសាន នែសិលបៈមយួមាន្ «ងសាភណភាព» ងហើយ 
មែលខុសពើអវើមែលផ្ែល់ប្រងោជន៍្ សរចភាព និ្ង្សើលកុសលររស់សាន នែងន្ទេះ។ 
(រញ្ញតតិងន្េះ ងគងប្រើងៅកនុង្ងសាភណវជិាជ )។ 
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២៥- សពាវវិទ 

អ. logomachy 
បារ. logomachie 

   ការមខវង្គាំនិ្តោន អាំពើការងប្រើប្បាស់ពាកយ។  
 

២៦- វភិាគ 
អ. analysis 
បារ. analyse 

   ែាំងណើ រនន្ការគិតងដ្ឋយរាំមរករញ្ញា ទាំង្មូលងៅជាសមាសភាគររស់វ និ្ង្  
ទាំន្ទក់ទាំន្ង្រវង្សមាសភាគទាំង្ងន្ទេះ។ 

២៧- អាតូមនិ្យម  
អ. atomism  
បារ. atomisme 
 

១- ប្ទឹសែើរុរាណររស់ងែម ូប្គើត(Democrite/Democritus) ងអពើគ ួ(Epicure/  
     Epicurus) និ្ង្លុយមប្កស(Lucrèce/Lucretius) មែលថារុណាភាគសុទធ  
     លែិតរាំផុ្ត មិន្អាររាំមរកតងៅងទៀតបាន្និ្ង្មិន្អាររាំផ្ទេ ញបាន្ គឺជាសមាស-  
     ភាពមូលដ្ឋា ន្នន្រប្កវលទាំង្មូល។  
២- ប្ទឹសែើមែលថា សាា រ័ន្ តនមេ និ្ង្លាំន្ទាំសង្គម ងកើតង ើង្ពើអាំងពើនិ្ង្ប្រងោជន៍្  
      ររស់រុគគលមាន ក់ៗ។ 
 

២៨- ររូតាំណ្តង្ 
អ realistic statue 
បារ. statue réaliste 
 

    រូរភាពមែលប្រតយការមមណ៍ផ្តល់ឱ្យអង្គរង្ចាាំ(លាំនឹ្ក) ងៅងពលមែលមនុ្សស 
បាន្ជរួប្បាប្ស័យផ្ទា ល់ជាមយួអង្គវតាុជាងប្រើន្ងលើក ងហើយបាន្ផ្តិតសាេ កសាន ម 
ររស់វរូលងៅកនុង្ខរួកាលមនុ្សស ងប្កាយមកអង្គរង្ចាាំររា ញង ើង្វញិនូ្វ 
លកខណៈពិងសសមយួរាំន្នួ្ ងពលមែលមនុ្សសមិន្ងៅផ្ទា ល់ជាមយួអង្គវតាុ។ 
 

២៩- ការរងង្កើតលមើ 
អ. creativity  
បារ. créativité 
 

ជាទូងៅ ការរងង្កើតលមើសាំងៅយកការរងង្កើតអវើមយួមែលលមើ មែលរមួទាំង្វតាុរូរើ 
និ្ង្គាំនិ្ត។ ការរងង្កើតលមើប្តូវបាន្ងគងប្រើោ ង្ទូលាំទូោយងៅកនុង្សកមមភាពររស់ 
មនុ្សស រ ុមន្ត វមាន្សារៈសាំខាន់្ងដ្ឋយម កងៅកនុង្ការរងង្កើតសិលបៈ។ ការរងង្កើត 
លមើររា ញនូ្វភាពលមើ និ្ង្ពាក់ព័ន្ធជាមយួការរងង្កើតអវើមួយមែលខុសពើអវើមែលបាន្ 
រងង្កើតពើមុន្ រ ុមន្ត វក៏ពប្ង្ើកងៅហសួពើអវើមែលប្ោន់្មតជាភាពលមើ។ 
(ពាកយងន្េះងគងប្រើងៅកនុង្ងសាភណវជិាជ )។ 
 

៣០- គតិរណឌិ តប្រតិរតត ិ
អ. practical Wisdom 
បារ. sagesse  
      pratique (f.) 

រងរចកសពាររស់អារ ើសតូត(Aristote/Aristotle)សប្មារ់ការពិចារណ្តមែលន្ទាំ
ងៅែល់សកមមភាពប្រតិរតតិ ងពាលគឺសាំងៅងៅែល់គុណធម៌មែលងកើតងរញពើ 
ការពិចារណ្តអាំពើការអនុ្វតតប្តឹមប្តូវនូ្វការយល់ែឹង្ទូងៅ និ្ង្ការយល់ែឹង្ខាង្ 
ប្ទឹសែើសើលធម៌រាំងពាេះករណើ ជាក់មសែង្ងដ្ឋយម កៗ។  
អារ ើសតូត និ្ោយថា គតិបណ្ឌិ តប្រតិរតតិ គឺជាសភាពពិតនិ្ង្សមងហតុផ្លនន្ 

សមតាភាពកនុង្ការងធវើអាំងពើណ្តមយួ ងដ្ឋយគិតែល់ផ្លលែនិ្ង្អាប្កក់រាំងពាេះមនុ្សស។ 
(រញ្ញតិតងន្េះងគងប្រើងៅកនុង្ទសសន្វជិាជ ប្កិករុរាណ សើលវជិាជ  និ្ង្ទសសន្វជិាជ  

សតើអាំពើអាំងពើ [គតិរណឌិ តប្រតិរតតិ=ការពិចារណ្ត=ការយល់ែឹង្=រញ្ញញ =ងហតុផ្ល 
ប្រតិរតតិ=ការប្រុង្ប្រយត័ន])។ 
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៣១- ការយល់សរត ិ/សុរិន្ 
អ. dream 
បារ. rêve (m.) 

    ងស៊ែរ ើ(ែាំងណើ ររន្តោន )នន្រូរភាព គាំនិ្ត ងវទន្ទរមមណ៍ និ្ង្ឥស្រន្ាើោរមមណ៍មែលជា 
ធមមតាងកើតង ើង្ងដ្ឋយអងរតន្ទងៅកនុង្រិតតកនុង្រយៈងពលនន្ែាំណ្តក់កាលណ្តមយួ 
នន្ែាំងណក។ 
លវើងរើខេឹមសារនិ្ង្ងោលរាំណង្នន្ការយល់សរតិមិន្ប្តូវបាន្ងគយល់ែឹង្ងពញ

ងលញក៏ងដ្ឋយ ក៏ការយល់សរតិបាន្កាេ យងៅជាប្រធាន្រទនន្ការសន្មតមររវទិា 
សាស្រសត ងហើយវក៏ជាប្រធាន្រទនន្រាំណ្តរ់អារមមណ៍ខាង្ទសសន្វជិាជ និ្ង្សាសន្ទ 
តាាំង្ពើមាន្ការកត់ប្តាងៅកនុង្ប្រវតតិសាស្រសត។  
     ការសិកាមររវទិាសាស្រសតអាំពើការយល់សរតិប្តូវបាន្ងគងៅថា សុរិន្វទិា 
(oneirology)។ 

៣២- រាជានិ្យម 
អ. royalism 
បារ. royalisme (m.) 

    ទសសន្ៈមែលោាំប្ទងោលការណ៍ែឹកន្ទាំងដ្ឋយកសប្តឬសន្តតិវង្សណ្តមយួនិ្ង្ 
ជាំងន្ឿរាំងពាេះអាំណ្តរធមាម នុ្រូរររស់រែាបាលរាជាធិរងតយយឬកសប្ត។ 

៣៣- វជិជមាន្និ្យម 
អ. positivism 
បារ. positivisme (m.) 

   ប្រព័ន្ធគាំនិ្តទសសន្វជិាជ មែលរងង្កើតង ើង្ងដ្ឋយទសសន្វទូិបារា ាំង្ង ម្ េះ អូហគូកុង្ 
(Auguste Comte) រ ុមន្ត ឫសគល់ររស់វងរញមកពើស្រហវង់្សុើសបបខឹន (Francis 
Bacon)។ សាម រតើរមួររស់វជិជមាន្និ្យមគឺថា ទសសន្វជិាជ គរួមតងផ្ទត តការយករិតត 
ទុកដ្ឋក់មតងៅងលើអវើមែលរទពិងសាធផ្តល់ឱ្យជាក់មសតង្ និ្ង្គរួមតងរៀសវង្ពើការ 
គិតមររសន្មតមែលងៅហសួពើរទពិងសាធ។ ែូងរនេះ វជិជមាន្និ្យមចាត់ទុកការ 
សិកាអាំពើវធិើវទិាសាស្រសតថាជាកិរចការរមបង្ររស់ខេួន្ និ្ង្ររា ញខេួន្ឯង្ថាជា 
ប្រងភទនន្ទសសន្វជិាជ អាំពើវទិាសាស្រសត។ 
     (ពាកយងន្េះងគងប្រើងៅកនុង្ទសសន្វជិាជ អាំពើវទិាសាស្រសត ពុទធិវទិា ទសសន្វជិាជ អាំពើ  
វទិាសាស្រសតសង្គម និ្ង្ទសសន្វជិាជ អាំពើសាសន្ទ)។ 

៣៤- រិតាធិរងតយយ 
អ. paternalism 
បារ. paternalisme (m.) 

     រងរៀរនន្ការប្គរ់ប្គង្និ្ង្ការែឹកន្ទាំរែាមែលមាន្លកខណៈប្សងែៀង្នឹ្ង្ការ 
ប្គរ់ប្គង្ររស់ឪពុកងៅងលើកូន្ឬការប្គរ់ប្គង្មែលមាន្លកខណៈរមួផ្សាំរវង្ការ
ងប្រើអាំណ្តរជាមយួនឹ្ង្ការទទលួខុសប្តូវកនុង្ការងមើលមលសមាជិកមែលសាិតងៅ
ងប្កាមការប្គរ់ប្គង្ររស់ខេួន្។  
ងៅកនុង្សើលវជិាជ  ពាកយងន្េះមាន្ន័្យថា ជាការងប្ជៀតមប្ជករូលងៅកនុង្ងសរ ើភាព 

ររស់អនកណ្តមាន ក់ងដ្ឋយងជឿថា ការងប្ជៀតមប្ជកងន្ទេះ គឺងែើមបើងលើកកមពស់កុសល 
ររស់អនកងន្ទេះឬការពារអនកងន្ទេះពើងប្ោេះថាន ក់មែលងកើតង ើង្ ងទេះរើការងប្ជៀតមប្ជក 
ងន្ទេះរង្កឱ្យមាន្ការជាំទស់ឬការតវ ពើរុគគលមែលប្តូវបាន្ងគងប្ជៀតមប្ជកងសរ ើភាព 
ងន្ទេះក៏ងដ្ឋយ។  
ររចុរបន្ន រិតាធិរងតយយប្តូវបាន្ជាំទស់ងដ្ឋយទសសន្ៈងសរ ើនិ្យម ងដ្ឋយងគ 

យល់ថា ជាការងធវើឱ្យបាត់រង់្ងសរ ើភាព សវ័យភាព និ្ង្សិទធិរុគគល។ 
    (ពាកយងន្េះងគងប្រើងៅកនុង្សើលវជិាជ និ្ង្ទសសន្វជិាជ ន្ងោបាយ)។ 
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៣៥- ការសប្មេុះសប្មលួ 
អ. compromise 
បារ. compromis (m.) 
 
  

    ការប្ពមងប្ពៀង្មយួមែលសងប្មរង ើង្ងដ្ឋយភាគើពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការររចា 
រមួោន  រន្ទា រ់ពើភាគើន្ើមយួៗបាន្ងធវើសមបទន្មយួរាំន្នួ្ងរញពើការទមទរែាំរូង្ៗ 
ររស់ខេួន្ ងែើមបើអារទទលួយកបាន្ទាំង្អស់ោន ។  
ការសប្មុេះសប្មួលមផ្ែកងលើមូលដ្ឋា ន្ មែលភាគើន្ើមួយៗងធវើសហប្រតិរតតិការ 

កនុង្ការងដ្ឋេះប្សាយរញ្ញា ជាជាង្ការងធវើឱ្យខូរទាំន្ទក់ទាំន្ង្។   
     (ពាកយងន្េះងគងប្រើងៅកនុង្សើលវជិាជ និ្ង្ទសសន្វជិាជ ន្ងោបាយ)។ 
 

៣៦- ងសរ ើនិ្យមកាេ សុកិ/ 
     ងសរ ើនិ្យមមរររុរាណ 
អ. classic liberalism 
បារ. libéralisme  
      classique 

    មងន្ទគមវជិាជ ន្ងោបាយមា ង្និ្ង្ជាមមកធាង្មយួនន្ងសរ ើនិ្យមមែលោាំប្ទ 
ងសរ ើភាពពលរែាងៅងប្កាមន្ើតិរែានិ្ង្ងផ្ទែ តងលើងសរ ើភាពខាង្ងសែាកិរច។     
     ងសរ ើនិ្យមកាេ សុិកទក់ទង្ោ ង្ជិតសនិទធងៅនឹ្ង្ងសរ ើនិ្យមនិ្ង្ងសរ ើនិ្យម 
ខាង្ងសែាកិរច។ 
     ងៅងែើមសតវតសរទ៍ើ១៩ងសរ ើនិ្យមកាេ សុិកប្តូវបាន្អភិវឌ្ឍងដ្ឋយឈរងលើគាំនិ្ត 
ររស់ទសសន្វទូិនន្សតវតសរមុ៍ន្ៗជាការងនេើយតរងៅនឹ្ង្ន្គរូរន្ើយកមមនិ្ង្រែិវតតន៍្ 
ឧសាហកមមងៅអឺរ  ុរនិ្ង្សហរែាអាងម រកិ។ 
     រុគគលលបើលាញមែលគាំនិ្តររស់ពួកោត់បាន្រមួរាំមណកងៅកនុង្ងសរ ើនិ្យម 
កាេ សុិក រមួមាន្ រន្  ក(John Locke), តូមា ស ងជហវ័រសាន់្ (Thomas 
Jefferson), ហសង់្ បារទើសតសាយ(Jean-Baptiste Say), តូមា ស មា ល់លឹស 
(Thomas Malthus) និ្ង្ងែវ ើែ រ ើកាែូ (David Ricardo)។ 
      ងសរ ើនិ្យមកាេ សុិកប្តូវបាន្ែកប្សង់្ងរញពើប្ទឹសែើងសែាកិរច (Economics) 
ររស់អាដ្ឋម សមើត(Adam Smith) ជាំងន្ឿងលើរារ់ធមមជាតិ (Natural law) ប្ទឹសែើ 
ផ្លប្រងោជន៍្និ្យម(Utilitarianism) និ្ង្ភាពរ ើករងប្មើន្ (Progress)។ 
 

៣៧- ងោលជាំហរ 
អ. attitude (position) 
បារ. l'attitude (position) 

សភាពនន្ការយល់ប្ពមឬការមិន្យល់ប្ពមខាង្គាំនិ្ត ការងពញរិតតឬការមិន្ 
ងពញរិតត មែលទក់ទង្នឹ្ង្ងវទន្ទរមមណ៍និ្ង្អារមមណ៍ ងហើយមែលផ្ាុយងៅនឹ្ង្ 
ជាំងន្ឿ។ 
ជាំងន្ឿទក់ទង្នឹ្ង្ងហតុការណ៍និ្ង្ការគិត រាំមណកឯងោលជាំហរវញិទក់ទង្ 

នឹ្ង្ការវយតនមេនិ្ង្ការងនេើយតរខាង្ងវទន្ទរមមណ៍។ 
មនុ្សសមែលមាន្ជាំងន្ឿែូរោន  អារមាន្ងោលជាំហរខុសោន  ឬក៏មនុ្សសមែល 

មាន្ងោលជាំហរែូរោន អារមាន្ជាំងន្ឿខុសោន រាំងពាេះកមមវតាុមតមយួ។ ែូងរនេះ ការខុស 
ោន រវង្ងោលជាំហរនិ្ង្ជាំងន្ឿ ែូរោន ងៅនឹ្ង្ការខុសោន រវង្តនមេនិ្ង្ងហតុការណ៍។ 
សើលវជិាជ អតតងន្ទម័តិអេះអាង្ថា ងោលជាំហរទក់ទង្ងដ្ឋយផ្ទា ល់នឹ្ង្ងហតុផ្លជាំរុញ 
និ្ង្ឥរោិរល និ្ង្អេះអាង្ថា ការវនិិ្រឆ័យខាង្សើលវជិាជ និ្ង្ខាង្តនមេគឺជារញ្ញា នន្ 
ងោលជាំហរជាជាង្រញ្ញា នន្ការគិត។ 
(ពាកយងន្េះងប្រើងៅកនុង្សើលវជិាជ និ្ង្ទសសន្វជិាជ សែើពើអាំងពើ)។ 
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៣៨- អាជាា   
អ. authority 
បារ. autorité 
 

     សិទធិអាំណ្តរមែលកាន្់ការ់ងដ្ឋយមនុ្សសមាន ក់ សាា រ័ន្មួយ ឬរែាមយួងែើមបើ 
ងរញរញ្ញជ ឱ្យងោរព។ សិទធិងន្េះរញ្ញជ ក់ពើកាតពវកិរចមួយមែលអនកងៅងប្កាមររគ រ់ 
នន្អាជាា ងន្េះប្តូវមតងោរពនិ្ង្អនុ្វតតតាម។ 
អាជាា គឺជាប្រងភទមយួនន្អាំណ្តរ រ ុមន្តអាំណ្តរទាំង្អស់មិន្មមន្សុទធមតជា 

អាជាា ងទ។ ប្រងភទអាំណ្តរមយួរាំន្ួន្ប្ោន់្មតជាកមាេ ាំង្រងិ្ខតរង្ខាំ ងហើយវមិន្មាន្ 
ធមាម នុ្រូរភាពងទ។ អាជាា អារប្គរ់ប្គង្មតតាំរន់្និ្ង្មនុ្សសមយួរាំន្នួ្មែលសាិតងៅ 
ងប្កាមមែន្សមតាកិរចររស់ខេួន្ រ ុមន្តមិន្មមន្ប្គរ់ប្គង្តាំរន់្និ្ង្មនុ្សសងផ្សង្ងទៀត 
មែលសាិតងៅងប្ៅមែន្សមតាកិរចររស់ខេួន្ងទ។    
វសិាលភាពនិ្ង្ប្ពាំមែន្នន្អាជាា ររស់រែាទមទរឱ្យមាន្ការពន្យល់។ 

     (ពាក្យបនេះបគប្បើកនុង្រររិទទសសន្វជិាជ ន្ងោបាយនិងទសសន្វជិាជ អំពើរារ់)។ 
 

៣៩- អាជាា និ្យម 
អ. authoritarianism 
បារ. l'autoritarisme (m.) 
 

ទសសន្ៈន្ងោបាយមយួមែលយល់ថា ប្រជាពលរែាប្តូវមតងោរពអាជាា ធរជា 
ដ្ឋរ់ខាត ងដ្ឋយមិន្អនុ្ញ្ញញ តឱ្យសួរងែញងដ្ឋលង ើយ។ 
កនុង្ការប្រតិរតតិ ងៅកនុង្ប្រព័ន្ធន្ងោបាយផ្ទែ រ់ការមយួ រដ្ឋា ភិបាលមាន្អាំណ្តរ 

ឥតប្ពាំមែន្និ្ង្ខវេះការររគ រ់រញ្ញជ ប្តឹមប្តូវតាមរែាធមមនុ្ញ្ញ។ អាជាា ធរអារសងប្មរ 
រិតតងដ្ឋយមិន្ចាាំបារ់ពិងប្ោេះងោរល់ឬររចាជាមយួអនកមែលទទលួផ្លរ េះពាល់ 
ពើការអនុ្វតតងសរកែើសងប្មររិតតងន្ទេះង ើយ។ សង្គមមររងន្េះប្តូវបាន្ប្គរ់ប្គង្ 
ងដ្ឋយមនុ្សសមាន ក់ឬមនុ្សសមយួប្កុមជាជាង្ងដ្ឋយរារ់។ 
     (ពាកយងន្េះងគងប្រើកនុង្រររិទទសសន្វជិាជ ន្ងោបាយ) 
 

៤០- អសារនិ្យម  
អ. nihilism 
បារ. nihilisme (m.) 
 

១- ទសសន្ៈមែលយល់ថា ជាំងន្ឿនិ្ង្តនមេជាប្រនពណើ ោម ន្ងហតុផ្លនិ្ង្ថា  អតាិភាព  
     ោម ន្ន័្យនិ្ង្ោម ន្ប្រងោជន៍្ ។  
២- ទសសន្ៈមែលរែិងសធនូ្វមូលដ្ឋា ន្សតានុ្ម័តិន្ទន្ទនន្សរចភាព ជាពិងសស  
     សរចភាពខាង្សើលធម៌។ 
៣- ទសសន្ៈមែលងជឿថា ប្គរ់អង្គការសាសន្ទនិ្ង្ន្ងោបាយអាប្កក់ណ្តស់ ឬ  
     ជាប្រព័ន្ធគាំនិ្តមយួមែលថាោម ន្ងោលការណ៍ឬជាំងន្ឿណ្តមែលមាន្ន័្យ ឬ  
     អារជាការណ៍ពិតបាន្ងទ។ 
ឧទហរណ៍ ពួកអសារនិ្យមខាង្សើលធម៌យល់ថា សើលធម៌ោម ន្អតាិភាពពើ  
               ធមមជាតិងទ។ 
 

៤១- អន្តរកមមនិ្យម 
អ. interactionism 
បារ. interactionnisme        
             (m.) 

     ទសសន្ៈររស់ពកួទវិកនិ្យមមែលអេះអាង្ថា លវើងរើរិតតនិ្ង្កាយជាសារធាតុពើរ 
ដ្ឋរ់ងដ្ឋយម កពើោន ក៏ងដ្ឋយ ក៏វជេះឥទធិពលងលើោន ងៅវញិងៅមកតាមទាំន្ទក់ទាំន្ង្ 
ងហតុផ្ល។ រិតតនិ្ង្កាយជាធាតុពើរឯករាជយពើោន  រ ុមន្តងៅកនុង្ជើវតិទាំង្មូល កាយ 
និ្ង្រិតតមាន្អន្តរកមមជាមយួោន ។ 
     (ពាកយងន្េះងគងប្រើកនុង្រររិទអសតិរូរវជិាជ និ្ង្ទសសន្វជិាជ អាំពើរិតត) 
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៤២- ប្ពលងឹ្ 
អ. soul 
បារ. âme  

មផ្នកអរូរធាតុមែលងគសន្មតថាមាន្វតតមាន្មតងៅកនុង្ភាវៈរស់រ ុងណ្តា េះ។  
ងដ្ឋយសារមតហាក់ែូរជាោម ន្ភាពខុសោន ខាង្រូរធាតុរវង្ភាវៈរស់ងៅកនុង្ 

ខណៈនន្ជើវតិមែលងហៀរនឹ្ង្សាេ រ់និ្ង្រាង្កាយមែលងទើរនឹ្ង្សាេ រ់លមើ  ៗ ងទើរទសសន្- 
វទូិជាងប្រើន្តាាំង្ពើសម័យបាេ តុង្(Plato)បាន្អេះអាង្ថា ប្ពលឹង្គឺជាសមាសភាគ 
អរូរធាតុររស់ភាវៈរស់។ ងដ្ឋយងហតុថាមាន្មតវតាុរូរធាតុរ ុងណ្តា េះមែលមាន្ទើ 
រញ្ច រ់ ងទើរបាេ តុង្ចាត់ទុកថា ភាពអរូរធាតុររស់ប្ពលងឹ្ជាមូលដ្ឋា ន្នន្អមតភាព 
ររស់ប្ពលឹង្។ ទាំង្បាេ តុង្ ទាំង្អារ ើសតូត មិន្បាន្គិតថា មាន្មតមនុ្សសងទមែល 
មាន្ប្ពលឹង្៖ អារ ើសតូត អេះអាង្ថា ប្ពលឹង្ក៏មាន្រាំងពាេះសតវនិ្ង្រុកខជាតិមែរ ពើងប្ពាេះ 
សតវនិ្ង្រុកខជាតិសុទធមតររា ញមុខររខេេះជាភាវៈមាន្ជើវតិ។ ខុសពើបាេ តុង្ អារ ើសតូត 
រែិងសធការចាកងរញនន្ប្ពលឹង្ពើអមបូរមយួងៅអមបូរមយួងទៀតឬពើរាង្កាយមយួ
ងៅរាង្កាយមយួងទៀត រន្ទា រ់ពើការសាេ រ់។ ោត់សង្សយ័រាំងពាេះសមតាភាពចាក 
ងរញពើរាង្កាយររស់ប្ពលឹង្ថា ងតើប្ពលឹង្អារចាកងរញងដ្ឋយរលូន្ងៅមាន្ជើវតិ 
និ្ង្រាំងពញមុខររងដ្ឋយោម ន្រាង្កាយបាន្មែរឬងទ។ 
រុងឺណ ងែកាត (René Déscartes) អេះអាង្ថា មាន្មតមនុ្សសងទមែលមាន្ 

ប្ពលឹង្ និ្ង្អេះអាង្ថាធមមជាតិអរូរធាតុររស់ប្ពលឹង្អាររងង្កើតងសរ ើភាពបាន្ ងទេះរើ 
ជារាង្កាយររស់មនុ្សសសាិតងៅ ឬមិន្សាិតងៅងប្កាមការកាំណត់ររស់រារ់រូរ-
ធាតុក៏ងដ្ឋយ។ 

៤៣- ភាវៈមនុ្សស 
អ. human being 
បារ. être humain 
 

រាំងពាេះអារ ើសតូត(Aristotle) «ភាវៈមនុ្សស» គឺជាសតវប្រករងដ្ឋយវចិារណ-
ញ្ញញ ណ។ រាំងពាេះរុងឺណងែកាត(René Déscartes)  «ភាវៈមនុ្សស» មិន្មមន្ជា 
សរ ើរាង្គមតមយួងទរ ុមន្តវជារន្សាំនន្ធាតុខុសោន ពើរគឺរិតតនិ្ង្កាយ។ ងទេះរើជាមាន្ 
ភាពខុសោន កនុង្ការកាំណត់រញ្ញតតិភាវមនុ្សសរវង្អារ ើសតូតនិ្ង្រុងឺណងែកាតក៏ងដ្ឋយ 
ក៏អនកទាំង្ពើរបាន្ចាត់ទុកថា វចិារណញ្ញញ ណ គឺជាលកខណៈសាំខាន់្នន្ភាវមនុ្សស។  
ភាវមនុ្សសប្តូវបាន្ងគងប្រើជាសទិសន័្យជាមយួពាកយ «មនុ្សស» មែលងគ 

យល់ថា ជាភាវៈមយួមែលមាន្សិទធិមិន្អារែកហូតបាន្ ងពាលគឺសិទធិរស់រាន្ 
មាន្ជើវតិ និ្ង្សិទធិមាន្ងសរ ើភាព ប្ពមទាំង្ជាភាវៈមយួខពស់ជាង្សតវងផ្សង្ៗមែល 
មិន្មមន្ជាមនុ្សស។  
ទសសន្វជិាជ សើលធម៌សហសម័យមាន្ទាំងន្ទររង់្ផ្ទត រ់ «មនុ្សស» ងរញពើ «ភាវៈ- 

មនុ្សស» ងដ្ឋយងជឿថា «មនុ្សស» គឺជាភាវៈមែលមាន្សវ័យញណ រាំមណកឯ 
«ភាវៈមនុ្សស» ប្ោន់្មតជាសមាជិកនន្ពូជងែើមររស់មនុ្សស គឺអូម ូសាពាង្ 
(Homosapiens) រ ុងណ្តា េះ។ 
    (ពាកយងន្េះងគងប្រើងៅកនុង្អសតិរូរវជិាជ  សើលវជិាជ  និ្ង្ទសសន្វជិាជ អាំពើរិតត)។ 
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