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- ព្បធាន.....................: ឯកឧតេមបណឌិ តសភាចារយ ព្ពរុំ ម៉ល់ 
- អនុព្បធាន............... : ម្ោកជុំទាវបណឌិ តសភាចារយ ខលូត ធីតា, ឯកឧតេមបណឌិ តសភាចារយ តិច    
                                  សុំណាង, ឯកឧតេមបណឌិ តសភាចារយ សុ៊៊ុំ ឈុុំបុ៊ន, ឯកឧតេមបណឌិ ត ច័នទ  
                                  សុំណពវ, ឯកឧតេមបណឌិ តសភាចារយ អីុវ ច័ន, ឯកឧតេម ឈន ម្អៀម,  
                                  ឯកឧតេម សូ មុយម្ឃៀង 
- អគគម្លខាធិការ.......... : ឯកឧតេមបណឌិ ត សន ម្ៅ 
- អគគម្លខាធិការរង...... : ឯកឧតេម បុ៊ត សុម្ម៉ត, ឯកឧតេមបណឌិ ត សុ៊៊ុំ ឈុុំឡុង, ឯកឧតេមបណឌិ ត ជួរ គារ ី
 

គ្រុមការងារ 
១- គ្រុមអ្នរផ្ទៀងផ្ទទ ត់ 

 - ឯកឧតេមបណឌិ ត ច័នទ សុំណពវ  អនុព្បធានក.ជ.ភ.ខ. 
- ឯកឧតេមបណឌិ ត ជរួ គារ ី  អគគម្លខាធិការរងក.ជ.ភ.ខ.ទទលួបនទុកសផនកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិង  

 បណេុ ះបណាេ ល 
- ម្ោក ម្ស ម្អឿន   ព្បធានសផនកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 

២- គ្រុមអ្នរចាត់ការទូផៅ 
- អគគម្លខាធិការននអគគម្លខាធិការដ្ឋឋ នក.ជ.ភ.ខ. 
- អគគម្លខាធិការរងននអគគម្លខាធិការដ្ឋឋ នក.ជ.ភ.ខ. 
- មន្រនេីជុំនយួការននអគគម្លខាធិការដ្ឋឋ នក.ជ.ភ.ខ. 

៣- គ្រុមអ្នរផរៀបច ំ
- ឯកឧតេមបណឌិ ត ជរួ គារ ី អគគម្លខាធិការរងក.ជ.ភ.ខ.ទទលួបនទុកសផនកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិង  

                               បណេុ ះបណាេ ល 
- ម្ោក ម្ស ម្អឿន  ព្បធានសផនកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
- ឯកឧតេម ល ីសុធីរត័ន  មន្រនេីជុំនយួការសផនកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
- ម្ោកបណឌិ ត ជូ ច័នទដ្ឋរ ី មន្រនេីជុំនយួការសផនកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
- ម្ោកព្ស ីតិប សុណីា  មន្រនេីជុំនយួការសផនកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
- ម្ោក ឡុង សុរនិទ  មន្រនេីជុំនយួការសផនកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
- ម្ោក ហតួ រ៉ា   មន្រនេីជុំនយួការសផនកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
- ម្ោក ម្សក ចុំម្រនី  មន្រនេីជុំនយួការសផនកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
- ម្ោកព្សីបណឌិ ត ហ៊ន សុទធនា មន្រនេីជុំនយួការសផនកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
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I- កម្មងច្បាប់ទាកទ់ងនងឹ 
ម្កុមម្បកឹាជាតិភាសាខ្មែរ(ក.ជ.ភ.ម.) 
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II- សមិទធផល 
ននម្កុមម្បកឹាជាតភិាសាខ្មែរ 
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II.1- សកិ្ខា សាលា សដពី ី«ក្ខរបម្បើម្ាសភ់ាសាខ្មែរតាមម្បព័នធផសពវផាយ» 
       II.1.1- រាយក្ខរណ៍ននសកិ្ខា សាលា សដពី ី«ក្ខរបម្បើម្ាសភ់ាសាខ្មែរតាម   
                 ម្បព័នធផសពវផាយ»   

 
កាលពីថ្ងងព្ពហស្ផតិ៍ ទី២៥ ខែតុលា ឆ្ប ាំ២០១២ នៅសាលព្រជុាំររស់្សាកលវទិាល័យភូមិន្ធភបាំនពញ 

មណ្ឍ ល២ ព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរ (ក.ជ.ភ.ែ.) បាន្ស្ហការជាមួយព្កស្ួងព័ត៌មាន្ន វ្ីស្ិកាា សាលាមយួ ស្ឋីអាំពី 
«ក្ខរបម្បើម្ាសភ់ាសាខ្មែរតាមម្បព័នធផសពវផាយ»។  

ស្កិាា សាលានន្េះមាន្វាគ្ែិន្ចាំន្នួ្០៥នាក់ អបកស្ព្មរស្ព្មួលចាំន្នួ្០២នាក់ និ្ង នភញៀវចូលរមួចាំន្នួ្ 
៥៥៥នាក់(មកពីព្កស្ួងព័ត៌មាន្ ចាំន្នួ្៣២៥នាក់, ព្ពឹទនស្ភា, រដឌស្ភា, ព្កុមព្រឹកា្មែនុ្ញ្ដ, ព្កស្ួងនិ្ងសាទ រ័ន្ 
នានាចាំន្នួ្៤៨ នាក់ និ្ង ក.ជ.ភ.ែ.ចាំន្នួ្១៨២នាក់)។    

រនាធ រ់ពីការអាន្របាយការណ៍្ររស់្ឯកឧតថមរណ្ឍិ ត សន បៅ អគ្គនលខា្ិការថ្ន្ក.ជ.ភ.ែ. និ្ង សុ្ន្ធរ- 
កថាសាវ គ្មន៍្ររស់្ឯកឧតឋមរណ្ឍិ តស្ភាចារយ ម្ពុុំ មល៉ ់ព្រធាន្ក.ជ.ភ.ែ. រចួមក  ឯកឧតឋម បមៀវ ក្ខញារទីធ រដឌមន្តន្ថ ី
ព្កស្ួងព័ត៌មាន្បាន្ខងែងសុ្ន្ធរកថានរីកស្ិកាា សាលាស្ឋីពី«ក្ខរបម្បើម្ាសភ់ាសាខ្មែរតាមម្បព័នធផសពវផាយ» 
ជូន្អងគពិ្ី។ ខងែងនៅកបុងឱកាស្ននាេះ ឯកឧតឋមមាន្ព្រសាស្ន្៍ថា រណ្ដឋ អបកផ្ឋល់ព័ត៌មាន្ទាំងឡាយព្តូវខត 
ស្រនស្រ និ្យាយ និ្ង ផ្ឋល់ព័ត៌មាន្ឱយបាន្ព្តឹមព្តូវ នដីមផឱីយអបកអាន្ អបកសាឋ រ់ អបកទស្សនាអាចទទលួព័ត៌មាន្ 
បាន្ព្តឹមព្តូវ។ នោលរាំណ្ងររស់្រាជរដ្ឋឌ ភិបាលចង់ឱយការនព្រីព្បាស់្ភាសាខែែរមាន្ឯកភាពោប  ជាពិនស្ស្ ព្រព័ន្ន 
ផ្សពវផ្ាយខតមឋង។ ស្ពវថ្ងងនន្េះ ព្រនទស្កមពុជាមាន្សាទ នី្យទូរទស្សន៍្ចាំន្នួ្១៣, សាទ នី្យវទិយុចាំន្ួន្១០១ និ្ង 
អងគភាពសារព័ត៌មាន្ជានព្ចីន្នទៀត។ ឯកឧតឋមបាន្ដ្ឋស់្នតឿន្ដល់អបកមាន្តួនាទីផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្ទាំងឡាយ 
ព្តូវខតទក់ទងមកព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរ នៅនពលខដលែែួន្មិន្ចាស់្លាស់្កបុងការនព្រីពាកយណ្ដមយួ។  
ឯកឧតឋមបាន្ស្ាំណូ្មពរដល់ព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរឱយចងព្កងនិ្ងនបាេះពុមពនូ្វឯកសារខដលែែួន្បាន្អនុ្ម័តរចួជា 
ព្ពឹតថិរព្តឬនស្ៀវនៅ នដីមផឱីយអបកផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្ទាំងអស់្ងាយព្ស្ួលស្ិកាព្សាវព្ជាវ។ ជាមយួោប ននាេះខដរ 
ឯកឧតឋមរដឌមន្តន្ថីបាន្ផ្ឋល់អនុ្សាស្ន៍្មយួចាំន្នួ្ដល់ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ ព្គ្រ់សាទ នី្យទូរទស្សន៍្និ្ងវទិយុទាំងអស់្ 
ព្រមូលផ្ឋុ ាំោប រនងកីតជាស្មាគ្មពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្មយួន ងី នដីមផងីាយព្ស្ួលកបុងការទក់ទងោប និ្ងខចករ ាំខលករទ- 
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ពិនសា្ន៍្ឱយោប នៅវញិនៅមក។ ឯកឧតឋមរដឌមន្តន្ថីបាន្រញ្ជជ ក់ថា អបកកាខស្តនិ្ងទស្សនាវដឋី នគ្មាន្ស្មាគ្ម 
ររស់្នគ្រចួនហយី។   

នៅកបុងដាំនណី្រការថ្ន្អងគស្ិកាា សាលា រទរងាា ញទីមួយ ស្ឋីអាំពី ‹ការព្រព្ពឹតថនៅររស់្ ក.ជ.ភ.ែ.› វាគ្ែិន្ 
ឯកឧតថមរណ្ឍិ ត សន បៅ រងាា ញថា៖  

មុន្នឹ្ងមាន្ព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរ នយងីមាន្គ្ណ្ៈកមាែ ្ិការជាតិភាសាខែែរ (គ្.ជ.ភ.ែ.) ខដលបាន្ 
រនងកីតន ងីតាមរយៈអនុ្ព្កឹតយនលែ១៨ អន្ព្ក.រក ចុេះថ្ងងទី០៥ ខែមីនា ឆ្ប ាំ២០០៧។ គ្ណ្ៈកមែការនន្េះបាន្ 
រាំនពញភារកិចចររស់្ែែួន្រហូតមកដល់ឆ្ប ាំ២០១១នដ្ឋយអនុ្ម័តបាន្លទនផ្ល ា្ំៗជានព្ចីន្។ ឯកឧតថមរណ្ឍិ តបាន្ 
រញ្ជជ ក់ពីទិស្នៅថ្ងងមុែររស់្ក.ជ.ភ.ែ.ថា នឹ្ងនរៀរចាំពាកយខដលបាន្អនុ្ម័តរចួនបាេះពុមពជាស្ទធ នុ្ព្កមនៅតាម 
មុែជាំនាញនី្មយួៗ នដីមផរីនព្មីដល់ការនព្រីព្បាស់្ឱយមាន្ឯកភាព ទាំងអការាវរិុទននិ្ងអាំណ្ដន្ និ្ង ការរនងកីតពាកយ 
ជានដីម។ 

វាគ្ែិន្ទីពីរ ឯកឧតឋមរណ្ឍិ តស្ភាចារយ ម្ពុុំ មល៉ ់ ន វ្ីរទរងាា ញស្ឋីអាំពី ‹សារបាន្និ្ងស្មិទនផ្លថ្ន្ក.ជ.ភ.ែ.›។ 
ឯកឧតឋមរណ្ឍិ តស្ភាចារយបាន្រ ាំឭកពីសាវតារថ្ន្ការអភិវឌ្ណអកសរសាន្តស្ថខែែរ ខដលបាន្ឆែងកាត់ដាំណ្ដក់កាលស្ាំខាន់្ៗជា 
ព្រវតថិសាន្តស្ថ។ ដាំណ្ដក់កាលទីមយួ គឺ្ការនកីតន ងីថ្ន្ព្កុមជាំនុ្ាំនរៀរចាំវចនានុ្ព្កមខែែរ នៅឆ្ប ាំ១៩១៥, រនាធ រ់មក 
នៅឆ្ប ាំ១៩៣៤ គឺ្ការនកីតន ងីថ្ន្គ្ណ្ៈកមែការវរផ្ម៌ និ្ង នៅឆ្ប ាំ១៩៦៧ គ្ណ្ៈកមាែ ្ិការជាតិអចិថ្ន្តន្ថយ ៍
ថ្ន្នែមរយាន្កមែ (ដាំណ្ដក់កាលទីមយួ)បាន្នកីតន ងី។ គ្ណ្ៈកមាែ ្ិការជាតិនន្េះបាន្រន្ថរហូតមកដល់រររ 
សាធារណ្រដឌខែែរខដលជាដាំណ្ដក់កាលទីពីរ។ រឯី គ្.ជ.ភ.ែ.ព្តូវបាន្រនងកីតន ងីនៅកបុងឆ្ប ាំ២០០៧ តាមរយៈ 
ការនរៀរចាំស្ន្បិស្ីទជាតិចាំន្ួន្រីនលីកររស់្វទិាសាទ ន្ភាសាជាតិថ្ន្រាជរណ្ឍិ តយស្ភាកមពុជា។  គ្ណ្ៈកមាែ ្ិការ 
ជាតិនន្េះបាន្ដាំនណី្រការរហូតមកដល់ឆ្ប ាំ២០១១ នទីររាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជារនងកីតឱយមាន្ក.ជ.ភ.ែ.នន្េះន ងី 
ជាំន្សួ្គ្.ជ.ភ.ែ.នដីមផពីព្ងីកនិ្ងពព្ងឹងការខស្វងរកការឯកភាពកបុងភាសាខែែរឱយកាន់្ខតមាន្ព្រស្ិទនភាព។ ចាំនពាេះ 
ភារកិចចររស់្គ្.ជ.ភ.ែ.ដាំណ្ដក់កាលទីមយួបាន្អនុ្ម័ត៖ -យកវចនានុ្ព្កមខែែរនបាេះពុមពព្ោទី៥ន វ្ីជាមូលដ្ឋឌ ន្  
កបុងការស្រនស្រអការាវរិុទន, -នោលការណ៍្រនងកីតពាកយ/កមចីពាកយ, -ការស្រនស្រអកសរខែែរកបុងការកត់ព្តាសូ្រររនទស្, 
-ពាកយស្មាគ ល់ន ែ្ េះព្រនទស្ រាជ/រដឌធានី្, -ពាកយខដលគ្ណ្ៈកមែការរនចចកស្ពធទាំង៨បាន្នស្បី, -រទរញ្ជជ ថ្ផ្ធ 
កបុងថ្ន្គ្.ជ.ភ.ែ., -នដ្ឋេះព្សាយរញ្ជា នផ្សងៗខដលព្កស្ួង សាទ រ័ន្ អងគភាពមួយចាំន្នួ្បាន្នស្បីមក ដូចជា ការ 
ពន្យល់ពាកយ ការខព្រពាកយ ការរនងកីតពាកយ នោរមងារ។ល។ និ្ង នដ្ឋេះព្សាយស្ាំណួ្រររស់្មហាជន្ខដលមាន្ 
ចមងល់ពីរញ្ជា អកសរសាន្តស្ថបាន្ភាែ មៗ តាមរយៈអង់ខតន្ខដលគ្.ជ.ភ.ែ.បាន្រនងកីត។   

ឯកឧតឋមបាន្រញ្ជជ ក់ថា ស្ិកាា សាលានាថ្ងងនន្េះមាន្នោលរាំណ្ងផ្សពវផ្ាយអវីខដលក.ជ.ភ.ែ.ស្នព្មច 
បាន្ជូន្ដល់រងរអូន្ទាំងអស់្ខដលមាន្តនួាទីផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្បាន្យល់ដឹងពីការនព្រីព្បាស់្ភាសាខែែរ ពីនព្ពាេះ 
ពកួនគ្មាន្ឥទនិពល ា្ំន្ងខាែ ាំងណ្ដស់្នៅនលីសាធារណ្ជន្កបុងការនព្រីព្បាស់្ភាសាខែែរ តាមរយៈពាកយស្មឋីនិ្ង 
ការស្រនស្រ(អការាវរិុទន)។ ទន្ធឹមនឹ្ងននាេះ ឯកឧតឋមរណ្ឍិ តយស្ភាចារយបាន្រងាា ញពីទិស្នៅររស់្ក.ជ.ភ.ែ.ថា នៅថ្ងង 
មុែ ក.ជ.ភ.ែ. នឹ្ងនបាេះពុមពស្ទធ នុ្ព្កមនូ្វពាកយតាមជាំនាញនី្មយួៗ ខដលែែួន្បាន្អនុ្ម័តរចួ។  

វាគ្ែិន្ទីរី ឯកឧតឋម ន ៉ៅ  អាយុទន រទរងាា ញស្ឋីអាំពី ‹ស្ិលផៈថ្ន្ការនិ្យាយររស់្ពិ្ីករ និ្ង ពិ្ីការនីិ្› 
ជាដាំរូង ឯកឧតឋមបាន្នកាតស្រនស្ីរអាំពីកិចចស្ហព្រតិរតថិការរវាង ក.ជ.ភ.ែ.និ្ងព្កស្ួង ព័ត៌មាន្ខដលបាន្ផ្ឋួចនផ្ឋីម  
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ឱយមាន្ស្ិកាា សាលានន្េះន ងី នដីមផជីាទុន្មយួកបុងការរមួចាំខណ្កលុររាំបាត់មតិរេិះគ្ន់្ថា ‹ែែួន្ជាខែែរ ស្រនស្រនិ្ង 
និ្យាយខែែរមិន្ព្តឹមព្តូវ›។ ឯកឧតឋមមាន្ព្រសាស្ន៍្ថា ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ មិន្ខមន្ជាសាន្តសាថ ចារយនទ រ៉ៅុខន្ថពិ្ីករ 
ពិ្ីការនីិ្បាន្រាំនពញតនួាទីជាអបកនិ្យាយរាល់ថ្ងងនៅកាន់្អបកសាឋ រ់ អបកទស្សនាព្គ្រ់ព្ស្ទរ់វណ្តៈចាំន្នួ្១៤លាន្ 
នាក់ នៅទូទាំងព្រនទស្។ ឯកឧតឋមបាន្រងាា ញពីចាំណុ្ចវជិជមាន្និ្ងអវជិជមាន្ររស់្ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ ដូនចបេះថា៖ 

- ចាំណុ្ចអវជិជមាន្ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ែែេះនិ្យាយមិន្ទន់្ព្តឹមព្តូវ និ្យាយែុស្រនរៀរ បាន្ព្តឹមខតរងាា ញ 
ស្ព្មស់្រ៉ៅុនណ្ដត េះ។  

-  ចាំណុ្ចវជិជមាន្ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ ព្តូវនចេះនរៀរចាំែែួន្ឱយបាន្លអ នស្ែៀកពាក់ស្មព្ស្រនៅតាមកមែវ ិ្ ី, ព្តូវ 
នចេះនរៀរចាំឫកពារឱយបាន្ស្មរមយមិន្ឆ្គ ាំឆគង, និ្យាយស្ឋីព្តូវស្មរមយនៅតាមកមែវ ិ្ ី ព្តូវនចេះព្រមូលផ្ឋុ ាំអារមែណ៍្ឱយ 
បាន្ចាស់្លាស់្និ្ងមាន្ការនជឿជាក់នលីែែួន្ឯង។ 

ឯកឧតឋមបាន្ផ្ឋល់អនុ្សាស្ន៍្ដូនចបេះថា៖ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ទាំងអស់្ព្តូវហវកឹហាត់និ្យាយនៅនព្ៅឆ្ក 
ជាមុន្ឱយបាន្នព្ចីន្ដង, ចាំន្នួ្នលែឬតនួលែព្តូវស្រនស្រជាអកសរ នដីមផងីាយអាន្, រាល់ការនិ្យាយនិ្ងការន វ្កីាយ 
វកិារនផ្សងៗព្តូវព្រុងព្រយត័បព្គ្រ់នពល, មិន្ព្តូវយកឱកាស្ស្ព្មាកពីរឬរីនាទីកបុងកមែវ ិ្ ីររស់្ែែួន្នៅនិ្យាយនលង 
នស្ីចននាេះនទ។ ចាំនពាេះពាកយណ្ដមិន្យល់ព្តូវនរីកវចនានុ្ព្កមខែែរនមីល ឬ ស្រួមកព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរ។ 

 

រទអន្ថរាគ្មន៍្ទីរនួ្ ស្ឋីអាំពី‹ ន ែ្ េះព្រនទស្ រាជ/រដឌធានី្› ឯកឧតឋមរណ្ឍិ ត ច័ន្ធ ស្ាំណ្ពវ អនុ្ព្រធាន្ 
ព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរបាន្នលីកន ងីថា ៖ ទិដឌភាពទូនៅ រុពវរុរស្ខែែរបាន្យល់ដឹងពីបាតុភូត្មែជាតិ ររក 
គ្ាំនហញីវទិាសាន្តស្ថ ភាសាវទិា ជានដីម នហយីបាន្រនងកីតពាកយតាមវ ិ្ ីកមាែ យឬវ ិ្ ីនផ្សងនទៀត។ ចាំនពាេះការែចីពាកយ 
ពីររនទស្មកនព្រីកបុងភាសាខែែរ នស្ធីរខតកាែ យនៅជាយន្ថការមយួខដលជាំន្សួ្ឱយការរនងកីតពាកយងែីនដីមផខីស្ឋងពីរញ្ដតថិ 
ខដលនកីតនចញពីររកគ្ាំនហញីងែីៗកបុងវស័ិ្យនានា ជាពិនស្ស្ ខផ្បកវទិាសាន្តស្ថនិ្ងរនចចកវទិា មាន្ពាកយ កុាំពយូទ័រ 
ព្ពីន្្័រ អីុន្្ឺណិ្ត អីុខមល ។ល។ ចាំនពាេះការស្រនស្រនិ្ងនៅន ែ្ េះព្រនទស្មយួចាំន្នួ្បាន្រនងកីតរញ្ជា ចព្មូង 
ចព្មាស្និ្ងែវេះឯកភាពនៅកបុងការនព្រីព្បាស់្ ដូចជា ព្រនទស្ស្វុសី្ នគ្ខររជានៅ ស្វុសី្ឺខ ន្, ព្រនទស្សុ្ីរ នគ្ខររ 
ជានៅ ថ្ស្ព្រឺស្, ព្រនទស្ស្ិងារុរ ី ខររជានៅ សាាំងកាព,ួ ព្រនទស្កូតឌី្វរ័ ខររជានៅ អាយវរឺែូីស្ ។ល។ 
ឯកឧតឋមបាន្រញ្ជជ ក់ថា រចចុរផន្ប គ្.ជ.ភ.ែ.បាន្អនុ្ម័តន ែ្ េះព្រនទស្ រាជ/រដឌធានី្ និ្ង ការកាំណ្ត់ស្ញ្ជដ ពយញ្ជន្ៈ 
ស្ព្មារ់កត់ព្តាសូ្រថ្ន្ពាកយកបុងភាសាររនទស្នដ្ឋយឈរនលីមូលនភទ អ/អ៊ ជាផ្ែូវការនហយី។ 

 

រទអន្ថរាគ្មន៍្ទីព្បាាំ ស្ឋីអាំពី‹ស្ីល្ម៌ររស់្ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ថ្ន្វទិយុនិ្ងទូរទស្សន៍្›  នលាកជាំទវ ចាន់្ ្ី 
បាន្នលីកពីទាំនាក់ទាំន្ងរវាងអបកនិ្យាយ និ្ង អបកសាឋ រ់/អបកទស្សនាថា ព្រស្ិន្នរីអបកនិ្យាយមិន្លអនដ្ឋយែវេះ 
ស្ីល្ម៌ន វ្ីឱយអបកសាឋ រ់និ្ងអបកទស្សនាទទលួយកមិន្បាន្ ផ្ធុយនៅវញិ ព្រស្និ្នរីអបកនិ្យាយព្រករនៅនដ្ឋយ 
ស្ីល្ម៌លអ រ៉ៅុខន្ថអបកទស្សនា អបកសាឋ រ់មិន្យកចិតថទុកដ្ឋក់ អាចន វ្ីឱយអបកនិ្យាយបាក់កមាែ ាំងចិតថ។ ពិ្ីករ ពិ្ី- 
ការនីិ្ព្តូវយល់អាំពីនោលរាំណ្ងមយួចាំន្នួ្ររស់្អបកសាឋ រ់និ្ងអបកទស្សនា។ កបុងកមែវ ិ្ ីកមាន្ថ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ព្តូវ 
នចេះនិ្យាយនដីមផរីនងកីតររយិាកាស្រកីរាយ ការនិ្យាយព្តូវព្ស្រនឹ្ងែែឹមសារកមែវ ិ្ ី មិន្ព្តូវនិ្យាយយូរនពក នាាំឱយ 
អបកសាឋ រ់ អបកទស្សនា្ុញព្ទន់្ននាេះនទ។ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្មិន្ព្តូវយកនរឿងព្រឌិ្តឬពាកយចចាមអារា៉ៅមមកនិ្យាយ 
ខដលនាាំឱយរងកចលាចលដល់ស្ងគម។ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ព្តូវនចេះនិ្យាយផ្ឋល់នូ្វចាំនណ្េះដឹង ទស្សន្ៈលអៗ ដល់អបក 
សាឋ រ់និ្ងអបកទស្សនា។ នលាកជាំទវបាន្នលីកពីចាំណុ្ចលអនិ្ងចាំណុ្ចមិន្លអកបុងការអាន្ឯកសារដូនចបេះថា៖  ចាំណុ្ច 
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លអ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្និ្យាយចរ់តាមនពលនវលាកាំណ្ត់ មាន្អតទន័្យព្ស្រតាមខផ្ន្ការខដលបាន្នព្តៀមទុក នព្រី 
ភាសាបាន្ស្មរមយ។ ចាំណុ្ចមិន្លអ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ និ្យាយឬអាន្ស្មែឹងនៅរកអបកទស្សនា/អបកសាឋ រ់តិចតួច មិន្ 
មាន្អារមែណ៍្ចូលជាមយួអបកសាឋ រ់/អបកទស្សនា។ នលាកជាំទវក៏បាន្ផ្ឋល់អនុ្សាស្ន៍្ថា ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ព្តូវអាន្ 
ឱយបាន្នព្ចីន្ចរ់ជាមុន្ស្ិន្ មុន្នឹ្ងន ងីអាន្, អតទរទព្តូវនកៀរនឹ្ងព្កដ្ឋស្រងឹ ព្រស្ិន្នរីអតទរទស្រនស្រនល ី
ព្កដ្ឋស្ទន់្ ព្តូវនចេះនព្រីស្ាំន ង កាយវកិារ នស្ែៀកពាក់ តុរខតងែែួន្ឱយបាន្ស្មរមយ, ពាកយនពចន៍្ ខដលនិ្យាយ 
នចញនៅ ព្តូវមាន្អតទន័្យែែឹមសារលអ អាចឱយអបកសាឋ រ់/អបកទស្សនាយកជាគ្តិបាន្។  

 

រនាធ រ់ពីរទរងាា ញររស់្ររស់្វាគ្ែិន្ ស្មាជិក ស្មាជិកាថ្ន្អងគស្ិកាា សាលាបាន្ស្ួរនូ្វស្ាំណួ្រជានព្ចីន្នៅ 
កាន់្វាគ្ែិន្និ្ងអបកជាំនាញខាងអកសរសាន្តស្ថ នដីមផនី វ្ីការរកព្សាយ និ្ង ពន្យល់នូ្វពាកយនិ្ងការនព្រីព្បាស់្ពាកយមយួ 
ចាំន្នួ្ នដីមផឱីយពកួនគ្នព្រីព្បាស់្ភាសាខែែរបាន្ព្តឹមព្តូវនិ្ងខលងមាន្ការភាន់្ព្ច ាំ។ 

 

នលាកជាំទវរណ្ឍិ តស្ភាចារយ ែែូត ្ីតា ទីព្រឹកាផ្ទធ ល់ស្នមថចនតនជា ហ៊៊ុន ខ្សន នាយករដឌមន្តន្ថីថ្ន្ព្ពេះ 
រាជាណ្ដចព្កកមពុជា, ព្រធាន្រាជរណ្ឍិ តយស្ភាកមពុជា និ្ង ជាអនុ្ព្រធាន្ព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរ (ក.ជ. ភ.ែ.) 
បាន្អាន្របាយការណ៍្រូកស្រុរររស់្ស្ិកាា សាលាខដលមាន្ែែឹមសារដូចតនៅ៖ 

វាគ្ែិន្មាប ក់ៗបាន្រងាា ញពីការនព្រីព្បាស់្ភាសាខដលព្តឹមព្តូវ មាន្ទាំងរនរៀរកបុងការអាន្ ការនិ្យាយ ការ 
ស្រនស្រ ការនៅន ែ្ េះព្រនទស្ព្តឹមព្តូវដល់អងគស្ិកាា សាលាទាំងមូល។ កបុងរយៈនពលមយួថ្ងងនន្េះ អងគស្ិកាា សាលា 
ទទលួបាន្អនុ្សាស្ន៍្ស្ាំខាន់្ៗមយួចាំន្នួ្ពីស្មាជិក ស្មាជិកា ខដលមាន្នស្ចកឋី ដូចខាងនព្កាម៖ 

 
១- ក.ជ.ភ.ែ. គ្រផនីរៀរចាំកមែវ ិ្ ីផ្សពវផ្ាយពីការនព្រីភាសាខែែរតាមវទិយុ ទូរទស្សន៍្ និ្ង ន វ្ីស្ិកាា -  
     សាលាស្ឋីពីភាសាខែែរឱយបាន្ញឹកញារ់។ 
២-  កបុងការនិ្យាយនិ្ងការស្រនស្រ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ អបកសារព័ត៌មាន្ព្តូវអនុ្វតថតាមវចនានុ្ព្កមខែែរ  
      ររស់្ស្នមថចព្ពេះស្ងឃរាជ ជួន ណាត នបាេះពុមព ឆ្ប ាំ១៩៦៧-១៩៦៨  ជាមូលដ្ឋឌ ន្, វចនានុ្ព្កម  
     អការាវរិុទនថ្ន្ភាសាខែែរររស់្វទិាសាទ ន្ភាសាជាតិនិ្ងរនចចកស្ពធនានាខដលក.ជ.ភ.ែ.បាន្អនុ្ម័ត។ 
៣- ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ អបកសារព័ត៌មាន្ ព្តូវអាន្ និ្យាយ និ្ង ស្រនស្រន ែ្ េះព្រនទស្ រាជ/រដឌធានី្   
      នៅនលីពិភពនលាកតាមនស្ចកថីស្នព្មចររស់្ក.ជ. ភ.ែ.។ 
៤-  នស្បីព្កស្ួងព័ត៌មាន្ នមតាថ ឧស្ាហ៍រណ្ថុ េះរណ្ដថ លពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ឱយបាន្ញឹកញារ់។ 
៥-  ការរនងកីតពាកយងែី (ពាកយខតមយួមា៉ៅ ត់)គ្រួនព្រីពាកយខែែរ ព្រនស្ីរជាងនព្រីពាកយបាលី។ 
៦-  គ្រួរកអបកជាំនាញអកសរសាន្តស្ថជយួអបកស្រនស្រអកសរខារា៉ៅ អូនែ។ 
៧-  ក.ជ.ភ.ែ.និ្ងព្កស្ួងព័ត៌មាន្ គ្រួខរងខចក ពាកយ<<ផ្ទែ ក>>និ្ង<<សាែ ក>>ឱយបាន្ដ្ឋច់  
 នដ្ឋយខ កពីោប ។ 
៨- ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ ព្តូវនចេះព្សាវព្ជាវនិ្ងនព្រីពាកយកបុងការនិ្យាយឱយបាន្ព្តឹមព្តូវតាមាននានុ្ព្កម  
     កបុងស្ងគមខែែរឱយបាន្ព្តឹមព្តូវ។  
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អងគស្ិកាា សាលាបាន្រិទនៅនវលាលាង ចថ្ងងដខដល នព្កាមអ្ិរតីភាពដ៏ែពង់ែពស់្ររស់្ឯកឧតថមឧរនាយករដឌ 
មន្តន្ថី ស៊ុម អាន រដឌមន្តន្ថីទទលួរន្ធុកទីស្ថីការគ្ណ្ៈរដឌមន្តន្ថី និ្ង ជាព្រធាន្កិតថិយស្ព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរ 
ព្ពមទាំងមាន្ខចកវញិ្ជដ រន្រព្តជូន្ស្ិកាា កាមទាំងអស់្ខដលបាន្ចូលរមួស្ិកាា សាលានន្េះផ្ងខដរ។ 

ឯកឧតឋមរណ្ឍិ តយស្ភាចារយ ឧរនាយករដឌមន្តន្ថីបាន្ខងែងនៅកបុងឱកាស្រិទអងគស្ិកាា សាលានន្េះដូនចបេះថា 
ការនព្រីព្បាស់្ពាកយនពចន៍្និ្ងអការាវរិុទនបាន្ព្តឹមព្តូវ ពិតជារមួចាំខណ្កយា៉ៅ ងស្ាំខាន់្កបុងការខងរកាវរផ្ម៌និ្ង 
អតថស្ញ្ជដ ណ្ជាតិ។ យា៉ៅ ងណ្ដមិញ ការនព្រីព្បាស់្ភាសា រមួមាន្ ការនព្រីពាកយនពចន៍្និ្ងអការាវរិុទននៅតាមព្រព័ន្ន 
ផ្សពវផ្ាយមិន្បាន្ស្មព្ស្រឬព្បាស្ចាកពីការពិត វានឹ្ងអាចកាែ យជាអាវុ្មុែពីរ។ ឯកឧតឋមរន្ថនទៀតថា ភាសា 
ព្តូវបាន្នគ្យកនៅនព្រីព្បាស់្ទក់ទងោប កបុងព្គ្រ់រូរភាព។ ចាំខណ្កឯការនព្រីព្បាស់្ភាសាតាមព្រព័ន្នផ្សពវផ្ាយ 
អាចជេះឥទនិពលមិន្លអដល់ផ្បត់គ្ាំនិ្ត ចិតថសាន្តស្ថ សាែ រតីស្ងគម និ្ង តថ្មែវរផ្ម៌ជាតិ ក៏ដូចជាអាចរណ្ដឋ លឱយ 
រ៉ៅេះពាល់យា៉ៅ ង ង្ន់្ ង្រដល់រញ្ជា ស្ណ្ដឋ រ់ធាប រ់សាធារណ្ៈ ស្ន្ថិសុ្ែនិ្ងសុ្វតទិភាពស្ងគម។ ផ្ធុយនៅវញិ ព្រស្ិន្នរី 
ការនព្រីព្បាស់្ពាកយស្មឋីព្រករនដ្ឋយស្ចចភាពនិ្ងវជិាជ ជីវៈែពស់្ អាចរមួចាំខណ្កយា៉ៅ ងស្ាំខាន់្ដល់ការពព្ងឹងសាែ រតី 
ជាំនន្ឿទុកចិតថនិ្ងការនលីកកមពស់្នមាទន្ភាពជាតិ។ ឯកឧតឋមមាន្ព្រសាស្ន៍្រន្ថនទៀតថា ការនព្រីព្បាស់្ភាសាតាម 
ព្រព័ន្នផ្សពវផ្ាយមាន្តនួាទីយា៉ៅ ងស្ាំខាន់្កបុងការអរ់រ ាំរណ្ឋុ េះរណ្ដឋ លនិ្ងរនងកីន្ស្មតទភាពយល់ដឹងឱយកាន់្ខតទូលាំ
ទូលាយខងមនទៀតដល់ព្រជាពលរដឌ។ ឯកឧតឋមមាន្ស្ាំណូ្មពរនិ្ងផ្ទឋ ាំនផ្ញីដល់ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ អបកន វ្ីអតាទ - 
្ិរាយតាមព្រព័ន្នផ្សពវផ្ាយទាំងអស់្ព្តូវរន្ថយកចិតថទុកដ្ឋក់ែពស់្និ្ងព្រុងព្រយត័បជារ់ជានិ្ចចចាំនពាេះការនព្រី 
ព្បាស់្ភាសាជាតិឱយបាន្ព្តឹមព្តូវ។ ទាំងអស់្ោប ព្តូវែិតែាំព្រឹងខព្រងនរៀន្សូ្ព្តនិ្ងហវកឹហាត់កបុងការនព្រីព្បាស់្ភាសា 
ខែែរឱយកាន់្ខតព្រនស្ីរន ងីខងមនទៀត ជាពិនស្ស្រាល់ការនព្រីព្បាស់្នូ្វស្ាំន្នួ្នវាហារស្ពធ ព្តូវខតសុ្សី្ងាវ ក់នៅនឹ្ង 
រររិទនិ្ងសាច់នរឿងខដលែែួន្កាំពុងនិ្យាយ។ ទន្ធឹមនឹ្ងននាេះខដរ ឯកឧតឋមក៏បាន្អាំពាវនាវដល់ព្គ្រ់ព្កស្ួង សាទ រ័ន្ 
រដឌបាលខដន្ដីព្គ្រ់លាំដ្ឋរ់ថាប ក់និ្ងព្រព័ន្នផ្សពវផ្ាយទាំងអស់្ សូ្មរន្ថពព្ងឹងកិចចស្ហព្រតិរតថិការជាមយួនឹ្ងព្កុម 
ព្រឹកាជាតិភាសាខែែរឱយកាន់្ខតទូលាំទូលាយខងមនទៀត នដីមផឱីយការនព្រីភាសានិ្ងអកសរខែែរកាន់្ខតរលូន្នៅមុែ និ្ង 
មាន្ការឯកភាពោប ជាចរន្ថខតមយួ។ 
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         II.1.2- ស៊ុនទរកថាសាវ គមន៍របសឯ់កឧតតមបណឌិ តយសភាចារយ ម្ពុុំ ម៉ល ់ 
ម្បធានម្កុមម្បឹកាជាតិភាសាខ្មែរ (ក.ជ.ភ.ម.) 

ក្នុងពធិីបបើក្សិក្ខា សាលា សតីពី «ក្ខរបម្បើម្ាសភ់ាសាខ្មែរតាមម្បព័នធផសពវផាយ» 
ថ្ងៃព្ពហសបតិ៍ ទី២៥  ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១២ បៅសាក្លវិទាលយ័ភូមិនទភនាំបពញ មណ្ឌ ល២ 

3 

 
ខ្ញុំព្រះករញណា  ខ្ញុំបាទ ខ្ញុំ 
 

- សូ្មព្ការថាវ យរងគាំ ៖ 
·       ព្ពេះមុនី្នកាស្ល ហ៊៊ុល ស៊ុវណណ  រាជាគ្ណ្ៈថាប ក់នទ អនុ្គ្ណ្ែណ្ឍ ឫស្សខីកវ ស្មាជិកនងរ-  
  ស្ភាស្ងឃ ព្ពេះនៅអ្ិការវតថទលួសុ្វណ្ដត រាម និ្ង ជាឧតថមទីព្រឹកាថ្ន្ក.ជ.ភ.ែ. ជាទីស្កាក រៈ, 
·  ព្ពេះនតជព្ពេះគុ្ណ្ យស ហ៊៊ុត នែមចានរា ព្រធាន្ស្ថីទីស្មាគ្ម្មែទូត និ្ង ជាព្រធាន្មូលនិ្្ិ    
   ពុទនសាស្នាខែែរ-វតថ្មែរងស ីជាស្មាជិក ក.ជ.ភ.ែ. ជាទីស្កាក រៈ, 
· ព្ពេះនតជព្ពេះគុ្ណ្ព្គ្រ់ព្ពេះអងគ ជាទីស្កាក រៈ, 

- សូ្មនោរព ៖ 
· ឯកឧតឋមកិតថិនស្ដ្ឋឌ រណ្ឍិ ត គាត ឈន់ ឧរនាយករដឌមន្តន្ថី រដឌមន្តន្ថីព្កស្ួងនស្ដឌកិចចនិ្ងហរិញ្ដវតទុ     
  និ្ងជាឧតឋមទីព្រឹកា ក.ជ.ភ.ែ. ជាទីនោរព, 
· ឯកឧតថម បមៀវ ក្ខញារទីធ រដឌមន្តន្ថីព្កស្ួងព័ត៌មាន្ ជាទីនោរព, 
· ឯកឧតឋម នលាកជាំទវ នលាក នលាកព្ស្ី នភញៀវកិតិថយស្ ជាទីនោរព, 
· ឯកឧតឋម នលាកជាំទវ នលាក នលាកព្ស្ី អបកសារព័ត៌មាន្ អបកស្រនស្រទស្សនាវដថី អបកដាំន ងីអកសរ  
  តាមកញ្ច ក់ទូរទស្សន៍្ តាមខារា៉ៅ អូនែ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ ជាទីនោរពរារ់អាន្, 
· ឯកឧតថម នលាកជាំទវ នលាក នលាកព្ស្ី អនុ្ព្រធាន្ ទីព្រឹកា អគ្គនលខា្ិការ អគ្គនលខា្ិការរង    
  ព្រធាន្ ស្មាជិក និ្ង ស្មាជិកាថ្ន្គ្ណ្ៈកមែការរនចចកស្ពធនានា មន្តន្ថីអគ្គនលខា្ិការដ្ឋឌ ន្ថ្ន្    
  ក.ជ.ភ.ែ. ជាទីនមព្តី, 
 

អង្គរធិីទុំង្មលូ ជាទីគោររ, 
 

ថ្ងងនន្េះ ជាថ្ងងវនិស្ស្វសិាលថ្ព្កខលង នដ្ឋយឯកឧតថម បមៀវ ក្ខញារទីធ រដឌមន្តន្ថីព្កស្ួងព័ត៌មាន្ផ្ឋល់ 
កិតថិយស្ដល់ក.ជ.ភ.ែ. ព្ពមអនញ្ជ ីញជាអ្ិរតីកបុងឱកាស្នរីកស្ិកាា សាលាស្ថីពី «ការនព្រីព្បាស់្ភាសាខែែរតាមព្រព័ន្ន 
ផ្សពវផ្ាយ» នរៀរចាំន ងីនដ្ឋយមាន្កិចចស្ហការជាមយួ ព្កស្ួងព័ត៌មាន្។ 

កបុងនាមក.ជ.ភ.ែ. ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំបាទ ែញុ ាំ សូ្មស្ខមថងោរវកិចចនោរពសាវ គ្មន៍្ចាំនពាេះអងគស្ិកាា សាលា 
ទាំងមូលនដ្ឋយរីតិនសាមន្ស្ស និ្ង សូ្មជព្មារអងគស្ិកាា សាលា នមតាថ ព្ជារថា រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបាន្រនងកីត ព្កមុ 
ព្រឹកាជាតិភាសាខែែរ នដីមផអីភិរកសនិ្ងអភិវឌ្ណភាសាខែែរនយងី ជាពិនស្ស្ ឱយរកឯកភាពកបុងការនព្រីព្បាស់្ពាកយ  
និ្ងអការាវរិុទន។ 
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អង្គសកិ្ខា សាលាទុំង្មលូជាទីគោររ,  
 

ស្នមថចអគ្គមហានស្នារតីនតនជា រណ្ឍិ តស្ភាចារយ ហ៊៊ុន ខ្សន នាយករដឌមន្តន្ថីថ្ន្ព្ពេះរាជាណ្ដចព្ក 
កមពុជា និ្ង ជាគ្រុគ្ណ្ថ្ន្ក.ជ.ភ.ែ. ខតងខតមាន្ចាំណ្ដរ់អារមែណ៍្ែពស់្នលីការឯកភាព កបុងភាសាខែែរ នដ្ឋយស្នមថច 
ខតងខតជាំរុញគ្.ជ.ភ.ែ.(ខដលបាន្កាែ យនៅជា ក.ជ.ភ.ែ.) ឱយន វ្ីកិចចការរកឯកភាពជូន្ភាសានយងីនិ្ងែាំផ្សពវ- 
ផ្ាយលទនផ្លររស់្ែែួន្ឱយបាន្ទូលាំទូលាយ។ 

នយងីទាំងអស់្ោប បាន្ដឹងនហយីថា ការែវេះឯកភាពកបុងការនព្រីព្បាស់្ភាសា នកីតមាន្រារ់ស្ិរឆ្ប ាំកន្ែង 
មកនហយី នហយីការរកការឯកភាពមិន្អាចស្នព្មចបាន្ភាែ មៗននាេះនទ នហតុនន្េះ នហយីនទីរក.ជ.ភ.ែ. ន វ្ីការងារជា 
ជាំហាន្ៗ នដ្ឋយយកចិតថទុកដ្ឋក់ែពស់្និ្ងព្រុងព្រយត័បរាំផុ្ត។ ទក់ទងនឹ្ងការរកឯកភាពជូន្ភាសាខែែរ ឯកឧតថម 
រណ្ឍិ តស្ភាចារយ ស៊ុម អាន ឧរនាយករដឌមន្តន្ថី រដឌមន្តន្ថីទទលួរន្ធុកទីស្ថីការគ្ណ្ៈរដឌមន្តន្ថី និ្ង ជាព្រធាន្ 
កិតថិយស្ ក.ជ.ភ.ែ. មាន្ព្រសាស្ន៍្ កបុងពិ្ីនរីកស្ម័យព្រជុាំនលីកទី១ថ្ន្ក.ជ.ភ.ែ. ដូចនន្េះ «កបុ ងករណី្ខដលមាន្
ការយល់មិន្ព្ស្រ ោប ទាំង នវយាករណ៍្ ស្ាំនណ្រ អាំណ្ដន្ និ្ង រញ្ជា ពាក់ព័ន្ននផ្សងៗនទៀតកបុ ងការនព្រីព្បាស់្ភាសា 
និ្ងអកសរខែែរ ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំ សូ្មឱយមាន្ការជខជកោប ឱយបាន្លអិតលអន់្កបុ ងព្ករែណ្ឍ ក.ជ.ភ.ែ. ជាជាងន វ្ីការរក 
ព្សាយជាសាធារណ្ៈនដ្ឋយអតថវស័ិ្យភាព»។ នដីមផសុី្ែដុមនី្យកមែ កបុងការនព្រីព្បាស់្ភាសា ក.ជ.ភ.ែ. បាន្ផ្សពវ 
ផ្ាយស្មិទនផ្លររស់្ែែួន្តាមព្ពឹតថិរព្ត តាមស្ន្បិស្ីទកាខស្ត តាមការចុេះផ្ាយកបុងសារព័ត៌មាន្ តាមរយៈកិចច 
ស្ហព្រតិរតថិការជាមយួព្កស្ួងអរ់រ ាំ តាមនគ្ហទាំព័រ ជានដីម។ 

ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំបាទ ែញុ ាំ សូ្មជព្មារជាងែីមថងនទៀត ចាំនពាេះអងគស្ិកាា សាលាទាំងមូល នមតាថ ព្ជារថា ស្ិកាា  
សាលានន្េះខដលមាន្កិចចស្ហការជាមយួព្កស្ួងព័ត៌មាន្នន្េះមាន្រាំណ្ងផ្សពវផ្ាយ តនួាទី ភារកិចច និ្ង លទនផ្ល 
ររស់្ក.ជ.ភ.ែ. ជូន្ឥស្សរជន្ព្គ្រ់មជឈដ្ឋឌ ន្ ជាពិនស្ស្ អបកសារព័ត៌មាន្ អបកស្រនស្រទស្សនាវដឋ ី អបកដាំន ងីអកសរ 
តាមកញ្ច ក់ទូរទស្សន៍្ តាមខារា៉ៅ អូនែ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ ថ្ន្វទិយុនិ្ងទូរទស្សន៍្ទាំងរ៉ៅុនាែ ន្ ខដលមាន្ឥទនិពលយា៉ៅ ង 
ា្ំន្ងនលីសាធារណ្ជន្ កបុងការនព្រីព្បាស់្ភាសាខែែរ ទាំងខាងអការាវរិុទន ទាំងខាងការនព្រីព្បាស់្ និ្ងការអាន្ពាកយ 
នពចន៍្ នទេះជាពាកយខែែរសុ្ទនសា្កថី ឬ ពាកយកមចីកថី។ 
 ក.ជ.ភ.ែ.នឹ្ងរន្ថស្ហការជាមយួព្កស្ួងព័ត៌មាន្ ព្កស្ួងអរ់រ ាំ និ្ង ព្កស្ួងដថ្ទនទៀត នដីមផផី្សពវផ្ាយ 
លទនផ្លររស់្ែែួន្ឱយបាន្ទូលាំទូលាយ  នដីមផឱីយការនព្រីព្បាស់្ភាសាខែែរមាន្ការឯកភាពដូចអរយិភាសាកបុងនលាកខដរ។  

ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំបាទ ែញុ ាំ មាន្សុ្ទិដឌិនិ្យមយា៉ៅ ងមុតមាាំថា នព្កាមការដឹកនាាំររស់្ស្នមឋចអគ្គមហានស្នា 
រតីនតនជា រណ្ឍិ តស្ភាចារយ ហ៊៊ុន ខ្សន នាយករដឌមន្តន្ថីថ្ន្ព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជា និ្ងជាគ្រុគ្ណ្ថ្ន្ 
ក.ជ.ភ.ែ. នដ្ឋយមាន្ឯកឧតថមរណ្ឍិ តស្ភាចារយ ស៊ុម អាន ឧរនាយករដឌមន្តន្ថី រដឌមន្តន្ថីទទលួរន្ធុកទីស្ថីការ
គ្ណ្ៈរដឌមន្តន្ថី និ្ងជាព្រធាន្កិតថិយស្ ក.ជ.ភ.ែ. ខដលជាអាណ្ដពាបាលថ្ន្អងគភាពនន្េះ នហយី ខដលខតងខត
ោាំព្ទនិ្ងខណ្នាាំនយងីែញុ ាំជានិ្ចចកាលននាេះ ភាសាខែែរនឹ្ងរកីចនព្មីន្រុងនរឿង កបុងការឯកភាពតាមនស្ចកឋីរ៉ៅងព្បាថាប ររស់្ 
នយងីទាំងអស់្ោប ។ 

នៅទីរញ្ច រ់ ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំបាទ ែញុ ាំ សូ្មព្រនគ្ន្ពរនិ្ងជូន្ពរ ចាំនពាេះ ព្ពេះនតជព្ពេះគុ្ណ្ ឯកឧតថម នលាក 
ជាំទវ នលាក នលាកព្ស្ី នាងកញ្ជដ  សូ្មព្រករនឹ្ងនស្ចកឋីសុ្ែ នស្ចកឋីចនព្មីន្ មាន្ព្ពេះជនាែ យុយនឺ្យូរដរារ 
នរៀងនៅ។                                                                       

                                                                                            សមូអរព្រះគញណ និង្ សមូអរគញណ!       
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          II.1.3- ស៊ុនទរកថារបសឯ់កឧតតម បមៀវ ក្ខញារទីធ រដ្ឋមន្តនតីម្កសងួព័ត៌មាន 

ក្នុងឱក្ខសបបើក្សិក្ខា សាលា សតីពី «ក្ខរបម្បើម្ាសភ់ាសាខ្មែរតាមម្បព័នធផសពវផាយ» 
បរៀបចាំបោយព្ក្ុមព្រឹក្ាជាតិភាសាខែែរ(ក្.ជ.ភ.ែ.) សហក្ខរជាមួយព្ក្សួងព័ត៌មាន 

ថ្ងៃព្ពហសបតិ៍ ទី២៥ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១២ បៅសាក្លវិទាលយ័ភូមិនទភនាំបពញ មណ្ឌ ល២ 

3 
 
ម្៊ុុំម្ពះករ ៊ុណា ម្៊ុុំ 

- សូ្មព្ការថាវ យរងគាំព្ពេះនងរានុ្នតទរៈព្គ្រ់ព្ពេះអងគ 
- សូ្មនោរព ៖ 

 · ឯកឧតឋមរណ្ឍិ តស្ភាចារយ ម្ពុុំ ម៉ល ់ទីព្រឹការាជរដ្ឋឌ ភិបាល និ្ង ជាព្រធាន្ថ្ន្ក.ជ.ភ.ែ. 
 · ឯកឧតឋមរណ្ឍិ តស្ភាចារយ នលាកជាំទវរណ្ឍិ តស្ភាចារយ ឯកឧតឋមរណ្ឍិ ត ឯកឧតឋម នលាកជាំទវ នលាក  
       នលាកព្ស្ ីជាអនុ្ព្រធាន្ ទីព្រឹកា អគ្គនលខា្ិការ អគ្គនលខា្ិការរង ស្មាជិក ស្មាជិកាថ្ន្ក.ជ.ភ.ែ.   
      និ្ងស្មាជិក ស្មាជិកាថ្ន្គ្ណ្ៈកមែការរនចចកស្ពធនិ្ងខផ្បកនផ្សងៗថ្ន្អគ្គនលខា្ិការដ្ឋឌ ន្ក.ជ.ភ.ែ. 
 · ឯកឧតឋម នលាកជាំទវ នលាក នលាកព្ស្ីនភញៀវកិតថិយស្ ស្មាជិក ស្មាជិកាថ្ន្អងគស្ិកាា សាលា  
      ជាទីនមព្តី! 
 

 ថ្ងងនន្េះ ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំ មាន្កិតថិយស្ដ៏ែពង់ែពស់្រាំផុ្តនដ្ឋយបាន្មកចូលរមួ ជាអ្ិរតី នរីកស្ិកាា សាលា 
ស្ថីពី «ក្ខរបម្បើម្ាសភ់ាសាខ្មែរតាមម្បព័នធផសពវផាយ» នរៀរចាំនដ្ឋយ ក.ជ.ភ.ែ. និ្ង នដ្ឋយមាន្កិចច 
ស្ហការយា៉ៅ ងជិតស្បិទនជាមួយព្កស្ួងព័ត៌មាន្ នៅសាលព្រជុាំសាកលវទិាល័យភូមិន្ធភបាំនពញ មណ្ឍ ល២ នានពលនន្េះ។ 
 កបុងនាមរាជរដ្ឋឌ ភិបាលថ្ន្ព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជា ខដលមាន្ស្នមថចអគ្គមហានស្នារតីនតនជា រណ្ឍិ តស្ភា- 
ចារយ ហ៊៊ុន ខ្សន ជាព្រមុែ និ្ង ជាគ្រុគ្ណ្ថ្ន្ ក.ជ.ភ.ែ. និ្ង កបុងនាមែែួន្ែញុ ាំផ្ទធ ល់ ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំ សូ្មស្ខមឋង 
នូ្វនស្ចកថីនកាតស្រនស្ីរដ៏នសាែ េះ ចាំនពាេះ ក.ជ.ភ.ែ.និ្ងព្កស្ួង ព័ត៌មាន្ខដលបាន្នរៀរចាំស្ិកាា សាលានន្េះន ងី នហយី 
ខដលមាន្វាគ្ែិន្ជាអបកជាំនាញស្ាំខាន់្ៗ មកន វ្ីរទរងាា ញពីស្ីល្ម៌ ស្ិលផៈថ្ន្ការនិ្យាយ និ្ង ការនព្រីព្បាស់្ 
ភាសាខែែរ ទាំងខាងអការាវរិុទន ទាំងខាងការអាន្ន ែ្ េះព្រនទស្និ្ងរាជ/រដឌធានី្ ជានដីម ជូន្ដល់អបកចូលរមួទាំង 
អស់្ ជាពិនស្ស្ អបកសារព័ត៌មាន្ អបកស្រនស្រទស្សនាវដឋី អបកដាំន ងីអកសរតាមកញ្ច ក់ទូរទស្សន៍្ តាមខារា៉ៅ អូនែ 
ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ទាំងអស់្ខដលអនញ្ជ ីញចូលរមួនៅទីនន្េះ។ 
 នព្កាយពីបាន្សាឋ រ់របាយការណ៍្ស្នងារររស់្ក.ជ.ភ.ែ. ខងែងនដ្ឋយឯកឧតថមរណ្ឍិ ត សន បៅ អគ្គ- 
នលខា្ិការថ្ន្ក.ជ.ភ.ែ. និ្ង សុ្ន្ធរកថាសាវ គ្មន៍្ររស់្ឯកឧតថមរណ្ឍិ តស្ភាចារយ ម្ពុុំ ម៉ល ់ ព្រធាន្ក.ជ.ភ.ែ. 
រចួមក ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំ យល់ន ញីថា ភាសាខែែរបាន្រកីចនព្មីន្ ខាែ ាំងតាមលាំដ្ឋរ់លាំនដ្ឋយ រហូតដល់ស្ម័យ 
ស្នមថចព្ពេះស្ងឃរាជ ជួន ណាត។ នព្កាយឆ្ប ាំ១៩៧៩ ភាសាខែែរមាន្ការរកីចនព្មីន្កាន់្ខតរហ័ស្ រ៉ៅុខន្ថ ការ 
រកីចនព្មីន្នន្េះបាន្នាាំមកជាមយួនូ្វភាពចព្មូងចព្មាស្ផ្ងខដរ គឺ្កងវេះឯកភាពនលីអការាវរិុទនថ្ន្ពាកយមយួចាំន្នួ្និ្ង 
ការនព្រីព្បាស់្ពាកយជានព្ចីន្ស្ព្មារ់រញ្ដតថិខតមយួ នហយី រាជរដ្ឋឌ ភិបាលខដលមាន្ស្នមថចអគ្គមហានស្នារតីនតនជា 
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ហ៊៊ុន ខ្សន ជាព្រមុែ និ្ង ខដលខតងខតយកចិតថទុកដ្ឋក់នឹ្ងភាសាជាតិបាន្រនងកីតឱយមាន្គ្ណ្ៈកមាែ ្ិការជាតិ 
ភាសាខែែរ(គ្.ជ.ភ.ែ.) នៅឆ្ប ាំ២០០៧ ខដលបាន្កាែ យនៅជាព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរ(ក.ជ.ភ.ែ.) នៅឆ្ប ាំ២០១១។ 
ឥ ូវនន្េះ ក.ជ.ភ.ែ.បាន្រាំនពញភារកិចចររស់្ែែួន្យា៉ៅ ងស្កមែកបុងការខស្វងរកឯកភាពជូន្ភាសាខែែរ ទាំងកបុងការ 
ស្រនស្រ ការរនងកីតពាកយ ការែចីពាកយ និ្ង តាមរយៈការអនុ្ម័តពាកយរនចចកនទស្នានាកន្ែងមកនន្េះ ជាពិនស្ស្ 
ននាេះ គឺ្ការស្រនស្រអការាវរិុទនតាមវចនានុ្ព្កមខែែរ។ 
 ការនរៀរចាំស្ិកាា សាលាស្ថីពី «ក្ខរបម្បើម្ាសភ់ាសាខ្មែរតាមម្បព័នធផសពវផាយ» នាឱកាស្នន្េះ 
ពិតជាមាន្សារព្រនយាជន៍្យា៉ៅ ង ា្ំន្ងកបុងការរន្តញ្ជជ រការនព្រីព្បាស់្ភាសាខែែរ ដល់ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ អបកសារ- 
ព័ត៌មាន្ អបកស្រនស្រទស្សនាវដថី។ល។ 
 ជាការពិតនហយី កបុងភាសាជាតិសាស្ន៍្ណ្ដក៏ដូចកបុងភាសាជាតិសាស្ន៍្ណ្ដខដរ ពាកយងែីៗខតងខតព្តូវ 
បាន្រនងកីតន ងី នៅនពលស្ងគមមាន្ការអភិវឌ្ណ នហយី ពាកយែែេះក៏ព្តូវសាែ រ់នៅវញិ នៅនពលខដលស្ងគមឈរ់ព្តូវ 
ការ។ ចាំនពាេះស្ងគមខែែរក៏ដូនចបេះខដរ កបុងនពលរចចុរផន្ប ស្ងគមនយងីកាំពុងខតមាន្ការអភិវឌ្ណនជឿន្នលឿន្នៅមុែ 
ឥតឈរ់ឈរតាមរយៈរនចចកវទិានានា។ ការរនងកីតពាកយងែី ការែចីពាកយ។ល។ ទមទរឱយមាន្នោលការណ៍្ 
ចាស់្លាស់្ មាន្កផួន្ខាប តព្តឹមព្តូវ នដីមផឱីយការនព្រីព្បាស់្ភាសាមាន្ឯកភាព នហយី កិចចការទាំងនន្េះគឺ្ជាភារកិចច 
ររស់្ ក.ជ.ភ.ែ. នន្េះឯង។ 
 កន្ែងមក ក.ជ.ភ.ែ.បាន្ព្តួស្ព្តាយផ្ែូវឱយមាន្ឯកភាពខាងអការាវរិុទន អាំណ្ដន្ និ្ង មាន្នោលការណ៍្ 
រនងកីតពាកយ ខតរុគ្គលនិ្ងសាទ រ័ន្មួយចាំន្ួន្ ជាពិនស្ស្ សាទ រ័ន្ផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្ ដូចជា ទូរទស្សន៍្ កាខស្ត 
ជានដីម នៅពុាំទន់្បាន្អនុ្វតថឱយបាន្ស្មព្ស្រតាមអវីៗ ខដល ក.ជ.ភ.ែ. បាន្ផ្សពវផ្ាយនៅន យី។ 
 នយងីដឹងនហយីថា វស័ិ្យព័ត៌មាន្និ្ងនសាតទស្សន៍្បាន្រាំនពញតនួាទីររស់្ែែួន្កបុងការផ្ឋល់ព័ត៌មាន្ ផ្ឋល់ 
ការអរ់រ ាំ រណ្ឋុ េះសាែ រតី ផ្ឋល់ការកមាន្ថស្រាយ ជូន្ព្រជាជន្នៅព្គ្រ់តាំរន់្ ទូទាំងព្រនទស្ នព្កាមពាកយនសាែ ក 
«ខ្បែក បលឿន ទ៊ុកច្បិតតាន បៅទីណា បពលណាក៏ាន»។ ដូនចបេះ សាទ រ័ន្ផ្សពវផ្ាយ ដូចជា កាខស្ត 
ទស្សនាវដឋី ការអាន្តាមវទិយុ ទូរទស្សន៍្ព្តូវខតព្រុងព្រយត័បែពស់្កបុងការរាំនពញភារកិចចររស់្ែែួន្។ 
 តាមរយៈស្ិកាា សាលានៅថ្ងងនន្េះ ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំ ស្ងឃមឹថា រងរអូន្អបកសារព័ត៌មាន្ ពិ្ីករ ពិ្ីការនីិ្ 
អបកដាំន ងីអកសរតាមទូរទស្សន៍្ តាមខារា៉ៅ អូនែបាន្យល់កាន់្ខតចាស់្អាំពីរញ្ជា អកសរសាន្តស្ថខែែរ តាមរយៈរទ- 
រងាា ញររស់្វាគ្ែិន្នយងីទាំងរ៉ៅុនាែ ន្កបុងរយៈនពលមយួថ្ងងនន្េះ។ 
 ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំ ស្ងឃមឹយា៉ៅ ងមុតមាាំថា នព្កាមការដឹកនាាំដ៏ ែ្ ស្ថ្វររស់្ស្នមឋចអគ្គមហានស្នារតីនតនជា 
រណ្ឍិ តស្ភាចារយ ហ៊៊ុន ខ្សន ក.ជ.ភ.ែ.ខដលស្នមថចបាន្រនងកីតន ងីនឹ្ងស្នព្មចបាន្នូ្វការឯកភាពស្ព្មារ់
ភាសាខែែរ។ 
 នៅទីរញ្ច រ់ ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំ សូ្មព្រនគ្ន្ពរ និ្ង សូ្មព្រស្ិទនពរជ័យ ចាំនពាេះព្ពេះនតជព្ពេះគុ្ណ្ ឯកឧតថម 
នលាកជាំទវ នលាក នលាកព្ស្ី នាងកញ្ជដ  សូ្មជួរព្រទេះខតនឹ្ងពុទនពរ៤ព្រការ គឺ្ អាយុ វណ្តៈ សុ្ែៈ ពលៈ  កុាំរី ន ែៀង 
ឃ្លែ តន យី។ 
 ែញុ ាំព្ពេះករុណ្ដ ែញុ ាំ សូ្មព្រកាស្នរីកស្ិកាា សាលា ស្ថីពី «ក្ខរបម្បើម្ាសភ់ាសាខ្មែរតាមម្បព័នធផសពវ 
ផាយ» ចារ់ពីនពលនន្េះតនៅ។                                                                  
                                                                                             សូមអរព្ពះគុណ្ និង សូមអរគុណ្! 
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          II.1.4-        របសឯ់កឧតដមបណឌិ តសភាចារយ ស៊ុម អាន   
                 ឧបនាយករដ្ឋមន្តនដី រដ្ឋមន្តនដទីទួលបនទ៊ុកទីសដកី្ខរគណៈរដ្ឋមន្តនដ ី          
                                                 កន៊ុងពិធី                   
                                                    ” 

            ថ្ងងទី២៥ ខែ    ឆ្ប ាំ២០១២ 

3 
                                                  
 ឯកឧតឋម                                                                  
 ឯកឧតឋម នលាកជាំទវ                    អស់្នលាក នលាកព្សី្                          
                                    ជាទី        
 

                                                                               
        អស់្នលាក នលាកព្ស្ី                                                           
                                                              ”                   

                                                                     
                                                                                      
                                                                                      
                                                                               
                                                                 

                                                                          
                                                                                
                                                                                 
                                                                               
      ”  

                                                                         
                                                                          - 
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                                               ! 

                                                                     
                                                                                       
                                                                           
                                                                         
                                                                       
                                                                         
                                                                            
                                                                          
                                                                         
                                                                          ”      
                                                                               
                                                                              
                                             

                                                              - 
                                                                       
                                                                      
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                           
                                                                         
                                                                                      
                                                                          
                                                                                      
                                                                           
                                                             

                                               ! 

                                                                 - 
                                                                           ” 
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                                    អប                                             
                                                                             
                                                                                - 
                                                        

                ែញុ ាំ       ែញុ ាំ                                       
                                                                                
                                                                             
                                                                            
                                                                                        
                                                                                    
                                                                           
                                                                            
                                                                      ពិភព- 
    ជានដីម   

 

                                                                          
                                                                          
                                                                         
                                                                          
                                                                                  
                                                              ស្ហការឱយបាន្លអជាមយួ             
          តាម     ការខណ្នាាំ     ផ្សពវផ្ាយ                                   
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II.2- បបច្បេកសពទបសនើបោយគណៈកមែក្ខរមួយច្បុំនួន 
II.2.1- អការាវិរ ៊ុទធនងិនយិមនយ័ 
II.2.1.1- បបច្បេកសពទននគណៈកមែក្ខរវទិាសាន្តសតនបោាយនងិក្ខរទូត 

 

១- ន្នយាបាយការ ៉ៅតុន្ងិដាំរង 
អ.   carrot and sstick policy 
បារ. politique de la carotte  
       et du baton 
 

ន្នយាបាយនព្រីព្បាស់្ការទូតផ្ងន្ិងកមាែ ាំងផ្ងកបុងនពលខតមួយ តាមព្គ្រ់រូរភាពខដល 
អាចន្វីនៅបាន្ រមួមាន្ ការចរចា ការផ្ថល់ជាំន្ួយ ការដ្ឋក់ទណ្ឍ កមែនស្ដឌកិចច ការផ្ទថ ច់ 
ទាំនាក់ទាំន្ងការទូត ន្ងិ ការនព្រីកមាែ ាំងនយាធា ជានដីម។ 
ឧ. ន្នយាបាយការ ៉ៅុតន្ិងដាំរងររស់្អងគការស្ហព្រជាជាតិចាំនពាេះព្រនទស្អុីរ ៉ៅង់អាំពីរញ្ជា   
    អាវុ្នុ្យនកែខអ៊រ។ 
 

២- ន្នយាបាយចព្មេុះពណ៌្ 
អ.   multi-colored politics 
បារ. politique multicolore 
 

ន្នយាបាយខដលទទលួយកមននាគ្មវជិាជ ន្នយាបាយព្គ្រ់ន្និាប ការ កបុងទសិ្នៅរងាា ញ 
ពិភពនលាកថា ែែួន្មិន្នរសី្នអងីន្ិនាប ការន្នយាបាយ។ 
ឧ. នព្កាយពីការរនងកតីរកសស្មព័ន្ននស្អាតូ នៅថ្ងងទី០៨ ខែកញ្ជដ  ឆ្ប ាំ១៩៥៤ ព្រនទស្  
    កមពុជាបាន្ព្រកាស្ជាព្រនទស្អពាព្កឹតយ មនិ្ចូលរកសស្មព័ន្ន នព្កាមន្នយាបាយ  
    នន្េះ ព្រនទស្កមពុជាបាន្នព្រីព្បាស់្ន្នយាបាយចព្មេុះពណ៌្ នដមីផអីាចទទួលបាន្  
    ជាំន្ួយពីចិន្ រុស្សុ ីអានម៉ៅរកិ ...។ 
 

៣- ជកីនមែ ជកីទាំងរញស្ 
អ.   To get to the root of the    
        problem 
បារ. combattre le mal à la  
        racine  
 
 
 

ពាកយនព្រីព្បាស់្ជាសាកលកបុងរររផ្ទថ ច់ការ។ នដ្ឋយខ កកបុងស្ងគមខែែរ ពាកយនន្េះបាន្យក 
មកនព្រនីពញន្ិយមន្ិងអនុ្វតថកបុងរររកមពុជាព្រជា្ិរនតយយ(១៩៧៥-១៩៧៩)។ 
តាមន័្យព្តង់ នដីមផកុីាំឱយនមែ ដុេះសាជាងែ ី នគ្ព្តូវជីកយកទាំងរញស្។ តាមន័្យន្នយា- 
បាយ នរីនគ្យល់ថា ព្កុមណ្ដឬរុគ្គលណ្ដមួយខដលជាគូ្ព្រខជងឬគូ្ព្រឆ្ាំងមិន្នពញ 
ចិតថនៅន្ឹងមននាគ្មវជិាជ ររស់្នគ្ ព្តូវនគ្កនមធចនចាលទាំងអស់្ នដីមផកុីាំឱយព្រឆ្ាំងតរត 
មកវញិ។ 
ឧ. នៅឆ្ប ាំ១៩១៧ រដិវតថន៍្រុស្សុបីាន្អនុ្វតថន្នយាបាយជីកនមែ ជីកទាំងឫស្ខដលបាន្  
    ស្មាែ រ់រាជវងសនស្ថចតារទាំងពូជ។ 
 

៤- សាវ សុ្បីាយលារមាត់ពខព 
 

លផចិកលររស់្អបកន្នយាបាយឬព្កុមណ្ដមួយខដលរាំភាន់្ការពិត នដ្ឋយយកកាំហុស្ 
ររស់្ែែួន្នៅទមាែ ក់ដ្ឋក់ឱយអបកដថ្ទ ខដលមិន្បាន្ព្រព្ពឹតថកាំហុស្ននាេះ។ 
 

៥- ន្នយាបាយច័កកច័ន្ 
  

ព្រនភទន្នយាបាយមួយខដលនគ្នរៀរចាំន ងីនដ្ឋយមាន្ពហុមននាគ្មវជិាជ  នដីមផសី្នព្មច
នោលនៅណ្ដមួយររស់្អបកន្នយាបាយ ដូចជា ការរនងកីតរដ្ឋឌ ភិបាលឬចលនាន្នយា-
បាយចព្មុេះពណ៌្។  
ឧ. នព្កាយពីការដួលរលាំរររកមពុជាព្រជា្ិរនតយយឆ្ប ាំ១៩៧៩ ព្កុមអបកតសូ៊្ព្តីភាគ្ ី 
    ខដលមាន្ន្ិនាប ការន្នយាបាយច័កកច័ន្បាន្ររួរមួោប ព្រឆ្ាំងន្ឹងរររសាធារណ្រដឌ  
    ព្រជាមាន្ិតកមពុជា។ 
 

៦- អបកន្នយាបាយផ្ទក រកី 
     ព្គ្រ់រដូវ 

អបកន្នយាបាយណ្ដ ខដលយកនទពនកាស្លយ ស្មតទភាព រនចចកនទស្ យុទនវ ិ្ ី យុទន- 
សាន្តស្ថ ន្ិង ទស្សន្វស័ិ្យ នដីមផសី្នព្មចបាន្ជ័យជមបេះព្គ្រ់ស្ម័យកាល។ 
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៧- អបកន្នយាបាយ 
     ព្ពេះអាទតិយ  
អ. sun politician 

អបកន្នយាបាយទាំងឡាយណ្ដខដលព្គ្រ់ព្គ្ងអាំណ្ដច នហយី នៅកបុងកាលៈនទស្ៈណ្ដ
មួយ ខដលបាន្បាត់រង់អាំណ្ដចននាេះនៅ កបុងរយៈនពលនព្កាយមកនទៀត ក៏បាន្ចារ់យក
អាំណ្ដចមកវញិ។ អបកន្នយាបាយព្រនភទនន្េះ នគ្នៅថា អបកន្នយាបាយព្ពេះអាទិតយ។ 
 

៨- អបកន្នយាបាយអស្ថងគត 
 
 

ឥស្សរជន្ន្នយាបាយទាំងឡាយណ្ដខដលទទួលនជាគ្ជ័យកបុងន្នយាបាយ នហយីក៏ 
ររាជ័យនៅវញិ។ 
ឧ. រររកមពុជាព្រជា្ិរនតយយដឹកនាាំនដ្ឋយ រ៉ៅុល ពត បាន្ដួលរលាំ នៅថ្ងង៧ មករា   
    ឆ្ប ាំ១៩៧៩ នហយី រ៉ៅុល ពត ក៏រញ្ច រ់ជីវតិន្នយាបាយររស់្ែែួន្។ 
 

៩- ន្នយាបាយអតថឃ្លត 
អ. suicidal politics 
បារ. politique suicidaire 

រុគ្គលឬព្កុមរកសន្នយាបាយណ្ដមួយខដលនគ្រនងកីតន ងីោែ ន្មូលដ្ឋឌ ន្រងឹមាាំ នហយី 
ព្តូវទទួលររាជ័យន្ិងបាត់ន ែ្ េះពកីបុងរញ្ជ ីគ្ណ្រកសន្នយាបាយនៅវញិ នព្កាយពីមាន្ 
ការព្រកួតព្រខជង។ 
 

១០- ពភិពនលាកមយួភូមមិយួ 
 អ. one world one village 
បារ. un monde, un village 

ពាកយនពញន្ិយម ខដលនគ្នព្រីព្បាស់្កបុងស្ម័យសាកលភាវូរន្ីយកមែ ស្ាំនៅនៅនលី
ទាំនាក់ទាំន្ងររស់្មនុ្ស្សកាន់្ខតមាន្ភាពងាយព្ស្ួល   ន្ិង ឆ្រ់រហ័ស្ ឯឥទនិពលន្ិងផ្ល 
រ៉ៅេះពាល់ ក៏មាន្ភាពរាលដ្ឋលយា៉ៅ ងឆ្រ់រហ័ស្ពាស្នពញពិភពនលាកខដរ កបុងវស័ិ្យ 
ទាំងឡាយ ដូចជា ន្នយាបាយ នស្ដឌកិចច ស្ងគម វរផ្ម៌ ររសិាទ ន្ ព័ត៌មាន្ រនចចកវទិា 
ការអរ់រ ាំ ជានដីម។ 
ឧ. វរិតិថនស្ដឌកិចចនៅចុងឆ្ប ាំ២០០៨ បាន្ន្វីឱយរ៉ៅេះពាល់ដល់នស្ដឌកិចចទូទាំងពិភព  
    នលាក។ 
 

១១- ជាំងតឺឯួក 
អ. egotism 
បារ. égotisme (m.) 

ទស្សន្:អតាែ ន្ិយម រុគ្គលន្យិម ខដលព្រកាន់្ថា មាន្ខតែែួន្នទខដលលអដ្ឋច់នគ្ នលីស្ 
នគ្ ផុ្តនគ្ ជាអបកស្ាំខាន់្ឬអសាច រយជាងនគ្ ព្រស្ិន្នរីពុាំមាន្វតថមាន្ររស់្ែែួន្នទ ពុាំមាន្ 
ន្រណ្ដនផ្សងអាចជាំន្ួស្ែែួន្បាន្ន យី។ 
 

១២- យុទនសាន្តស្ថដុតឱយនខាែ ច 
       នរាចឱយនៅ 
 

យុទនសាន្តស្ថររស់្អបកន្នយាបាយ ខដលរុញឬរងាអ ក់រញ្ជា ណ្ដមួយឱយររាជ័យ នហយី 
រងាា ញរញ្ជា ននាេះឱយសាធារណ្ជន្នមីលន ញី នដីមផឆីក់យកអាំណ្ដចឬយកនព្រៀរខាង 
ន្នយាបាយ។ មា៉ៅងវញិនទៀត នដីមផចីារ់កាំហុស្ឬទមាែ ក់ន្រណ្ដមាប ក់នចញពីតាំខណ្ង នគ្ 
ក៏នព្រីវ ិ្ ីនន្េះផ្ងខដរ។ 
 

១៣- នៅហាវ យន ងីរុណ្យ 
       ែុន្ន ងីស្កឋ ិ
     

ការន ងីរុណ្យឬឥទនិពលតាមរយៈនៅហាវ យនាយររស់្ែែួន្។ ជា្មែតា កាលណ្ដនៅ-
ហាវ យនាយន ងីរុណ្យ ែុន្ខដលជាមន្តន្ថីន្វីការនព្កាមឱវាទខតងខតន ងីស្កឋតិាមានន្ៈ 
ែែេះៗឬយា៉ៅ ងនហាចណ្ដស់្ក៏បាន្ទទួលឥទនិពលពីនមែែេះៗខដរ។  

១៤- យុទនសាន្តស្ថព្ពញួមយួ 
      បាញ់បាន្ស្តវពរី        
អ.   kill two birds with  
          one stone 
បារ. faire d’ une pierre    
          deux coups 

ភាពរុិន្ព្រស្រ់ររស់្អបកន្នយាបាយ កបុងការនដ្ឋេះព្សាយរញ្ជា អវីមួយ នដ្ឋយនព្រីមន្ា- 
បាយខតមួយ នហយី អាចនដ្ឋេះព្សាយរញ្ជា ពីរឬនព្ចីន្ ឬ ផ្ថួលគូ្ព្រខជងពីរឬនព្ចីន្បាន្។   
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១៥-                     
 . information control 
 រ. contrôle des  
      informations  

                    ព័ត៌មាន្ខដល                              
     នដ្ឋយ    ចារ់                  វៈ        ររស់្   ន្ី   ៗ  
                   ព្រព័ន្ន       នៅ     មួយចាំន្ួន្                  
              ការ          ព័ត៌មាន្ពី         រុ ឹ  
 

១៦-                 
   political science 
 រ. science politique 

        ស្ងគមមួយខររ       ជាព្រព័ន្ន                  ន្ិងអាំពី    
                               នពាលគ្ ឺ                 
                                                - 
                
                                                មួយ  
      ចុង     រ ៍ ២០  
 

១៧-            
   politician 
 រ. politicien 

                                                  
            រនព្មី         ស្ងគមជាត ិ 
ឧ. ស្មាជិកព្ពឹទនស្ភា ស្មាជកិរដឌស្ភា ស្មាជិករដ្ឋឌ ភិបាលជាអបកន្នយាបាយ។ 
 

១៨-               
 . political player  
 

                                             ន្នយាបាយ          
                                                    
ររស់្ែែួន្។ 
 .            ន្នយាបាយ                     
 

១៩-                 
   political supporter 
 រ. supporteur politique 

                                    នដ្ឋយ                 
           រៈ                                     
 . លទនផ្លថ្ន្ការនបាេះនឆ្ប តនព្ជីស្នរសី្តាំណ្ដងរាន្តស្ថ ចាំន្ួន្អស្ន្ៈខដល ទទួលបាន្  
     រញ្ជជ ក់ពីស្ាំន ងថ្ន្អបកោាំព្ទន្នយាបាយ។ 
 

២០-            
   government 
 រ. gouvernement (m.) 

                                                           
   ន្ិង                                                      
                                                               
                         
   ចលនាតសូ៊្ររស់្ខែែរព្កហមផ្ឋួលរ ាំលាំរដ្ឋឌ ភិបាលសាធារណ្រដឌខែែរ ព្រករនដ្ឋយនជាគ្  
    ជ័យនៅថ្ងងទី១៧ ខែនមសា ឆ្ប ាំ១៩៧៥។ 
 

២១-            
   sovereignty 
 រ. souveraineté (f.) 

                                                                    
                                                          
                                                                
                                                            
   ជយ                                                  
          
   នព្កាយពីបាន្ទទួលឯករាជយពីបារា ាំងនៅថ្ងងទី៩ ខែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ១៩៥៣ ព្រនទស្កមពុជា  
    មាន្អ្ិរនតយយភាពនពញនលញ។ 
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២២-             
 . constitution  
 រ. constitution (f.) 

                                                                    - 
                                                            -
                                         ន្ិង                         - 
                     
                             កមពុជា          ឱយ                 
                         ១៩៤៧                            

២៣-          
   diplomat  
 រ. diplomate (m.) 

                                                           
      មី           នៅ                       
                                                         
                    ការងារ                                - 
                           ១៩៩១     ១៩៩៣  
                                                  នម៉ៅ         
                              នម៉ៅ                            -  
                                                               
                                   ១៩៩៧  

២៤-                       
                           
    ambassador 
 រ. ambassadeur (m.) 

       ខាង                                                  
           
   ពីឆ្ប ាំ២០០៥ ដល់ ២០០៨                                   
                             នម៉ៅ                        
 

២៥-                   
                          
   absolute diplomatic       
      immunity 
បារ. immunité diplomatique  
      absolue 

                                                           
                                                             - 
                                                            
                     អនញ្ជ ីញ          ស្ិ             
 

២៦-            
     embassy  
   រ. ambassade (f.)  

១-                                             
២-                                           
៣-                                   
៤-                              
៥-                                     មែ  ទូត          
 

២៧-                
     diplomatic mission 
   រ. mission  
        diplomatique 

 

                      មួយ      ធាន្ីថ្ន្                          
                                                           
          ១៥          ១៩៩៦                         ជាមួយ 
                                                  នរស្កកមែ          
                      ២០           
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២៨-                   
    diplomatic immunity 
 រ. immunit é diplomatique  

                           ឱយ                               
                     ឱយ                                   
                                                     
               
  

២៩-                       
     diplomatic privilege  
  រ. privilèges diplomatiques 
 

          ខដល              ជូន្                              
                                                              
                                                                 
      រៈ                                               ការរង់ 
ពន្នជារន្ធុកររស់្រដឌមាច ស់្ផ្ធេះ  
 

៣០-            
   Consulate 
បារ. consulat (m.) 
   
   

                                                    ៗ        
                                                               
                                                        
                                                       
                                                           
                                                       - 
                         សាម ី  
 

៣១-            
    chargé d' affaires 
  រ. chargé d' affaires 

១- ព្រមុែនរស្កកមែការទូតថាប ក់ទី៣ នៅជាអចិថ្ន្តន្ថយអ៍មព្កស្ួងការររនទស្។ 
២- ស្មាជិកនរស្កកមែការទូតទទួលរន្ធុកទទលួែុស្ព្តូវជាព្រមុែនរស្កកមែការ  
    ទូតស្ឋីទី កបុងករណី្អវតថមាន្ររស់្ព្រមុែនរស្កកមែការទូត។ 
៣- តាមព្កមរដឌព្រនវណី្មាន្ន័្យថា មន្តន្ថីការទូតខដលទទលួភារកិចចជាមន្តន្ថីអព្តានុ្- 
     កូលដ្ឋឌ ន្ព្រចាាំសាទ ន្ទូត។ 
                                                                
                 នដ្ឋយ                                     
         
            o  ndiarto                                       
           នណ្                                           
                         urrachman  erip                         
        នណ្                                              
 

៣២-            
    treaty  
  រ. traité (m.)  

                                                               
                                 វា                             
                                                               
នព្ៅ                                                                
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                              ersailles     ១៩១៩                
                            ១        ១៩១៤-១៩១៨            
                                                           
                                                             
                                                         
                         ន្ិ            
 

៣៣-                
   international     
       convention  
បារ. convention  
       internationale     
   

                                                      
                                   ៖  
-                                                         
                                                    
                                
-                                                          
                       
                                                               
       ១៩៥១                                                             
           កា            ១៩៤៦                                    
          ១៩៦១  
 

៣៤-                    
   diplomatic intervention  
  រ. intervention  
       diplomatique 

                                                          
                                                       ហ ិ      
           នទ នហយី  ទព្មង់     ៤            
១-         inquir                               ណ៍្         
២-             good offices   ការ                          
                                   
៣- ស្នាន ន្កមែ  ediation   ការ                                   
                                                        
                                                               
                                                                   
៤-   ស្ព្មុេះស្ព្មួល(conciliation)៖ ន្ីតិវ ិ្ ីខដលព្តូវបាន្រនងកីតន ងី នដ្ឋយគ្ណ្ៈ  
     កមែការមួយ ខដលទទលួបាន្ការទុកចិតថន្ិងមាន្ការឯកភាពពីភាគ្ីជនមាែ េះ នដីមផ ី 
     តព្មង់ទិស្ភាគ្នីានាកបុងការខស្វងរកដាំនណ្ដេះព្សាយមយួ ខដលមិន្ចងកាតពវកិចច     
     ន្ិង នដីមផផី្សេះផ្ាជនមាែ េះរវាងភាគ្ីនានា។ 
 

៣៥- ផ្ទឋ ច់ការ 
 អ. absolute 
 បារ. absolu 
 

- រញ្ដតថិខដលខស្ថងពរុីគ្គលខដលន្វីន ងីនដ្ឋយមិន្ចាំណុ្េះនៅនលីអវីមយួ។ 
- រញ្ដតថិខដលខស្ថងពកីារោែ ន្ការខរងខចកអាំណ្ដច។ 
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៣៦-             
  .  absolutism 
 រ. absolutism (m.) 

ទព្មង់ដកឹនាាំរដឌខដលអាំណ្ដចដកឹនាាំស្ទតិនៅកបុងកណ្ដថ រ់ថ្ដមនុ្ស្សមាប ក់នូ្វអាំណ្ដចទាំងរី 
គ្ឺ អាំណ្ដចន្ីតរិញ្ដតថិ អាំណ្ដចន្ីតិព្រតរិតថិ ន្ងិ អាំណ្ដចតុលាការ។ 
ឧ. ររររាជាន្ិយមផ្ទថ ច់ការ។ 

៣៧-               
អ. absolute government 
បារ. gouvernement absolu 

                                                         
                                                            
                                             តាមលទនិព្រជា្ិរ-
នតយយនស្រពីហុរកស                                 ន យី   
                          ផ្ទថ ច់ការ                                 
                      

៣៨-               -  
            
អ.   international  
      declaration 

បារ. déclaration  
       internationale 

                                          ៖ 
១-                                                       ។  
២-                                                       
         ។  
៣- កបុងករណី្មួយចាំន្ួន្                               ការអនុ្វតថជា  
       ន្ថរ                              ទាំនន្ៀម     អន្ថរជាតិ ន្ងិ ចារ់  
     អន្ថរជាតិទូនៅ                        
 . -                 ពី                                    
           ភាជ                        
    -                                                         ១៩៥៧  

៣៩-                
អ.    amendment  
បារ. amendement (m.) 

                  រទដ្ឋឌ ន្ន្ិងមាព្តាថ្ន្ចារ់រដឌ្មែនុ្ញ្ដ                  
                                        
                ១៩៩៣ថ្ន្ព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជា ព្តូវ                       
                               ១           ២៨          អ       
           ១៤           ១៩៩៤        ២        ៤          ១៩៩៩   
          ៣        ២           ២០០១        ៤        ៨         
       ២០០៤        ៥        ១៨          ២០០៥           ៦  
           ២          ២០០៦  

៤០-         រ          
     legislative  
បារ. législative (f.) 
 

- អាំណ្ដចកបុងការតាក់ខតង ន្ងិ អនុ្ម័តចារ់។  
ឧ. នៅកបុងព្រនទស្នស្រពីហុរកស ដូចនៅកបុងព្រនទស្កមពុជា អាំណ្ដចន្ីតិរញ្ដតថិ ព្តូវ  
    បាន្ព្រគ្ល់ជូន្រដឌស្ភា ន្ងិ  ព្ពឹទនស្ភា។ 
-                                                               
                                                   
      ៩០                                                  
                                                                  
                                  ៩៩                          - 
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៤១-                       
 អ. executive power 
បារ. pouvoir executif 

    មួយកបុងចាំនណ្ដមអាំណ្ដចទាំងរីររស់្រដឌ             ព្រតិរតថិតាមចារ់ 
ន្ិង              
ឧ.              អាំណ្ដចន្ីតិព្រតិរតថសិ្ាំនៅដល់            ខដលជា       
                                 មួយរូរ                      
                                                       

៤២-           
  . judiciary power 
 បារ. pouvoir judiciaire  

    មួយកបុងចាំនណ្ដមអាំណ្ដចទាំងរីររស់្រដឌ             ជព្មេះកថី។  
      ១២៨                               ឆ្ប ាំ ១៩៩៣   ខចង   
                     ត ិ                                 
    អាំណ្ដចតុលាការព្គ្រដណ្ថ រ់នៅនលីនរឿងកថីទាំងអស់្ រមួទាំងនរឿងកថីរដឌបាលផ្ង។  
                                                                  
         

៤៣- ស្ទិន ិ          
 . autodetermination 
 រ. autodetermination (f.)      

ស្ិទនិកបុង                                                       
       
 . ព្ស្រតាមសាែ រតីរដឌ្មែនុ្ញ្ដថ្ន្ព្ពេះរាជាណ្ដកមពុជាឆ្ប ាំ១៩៩៣               
              ស្ិទនិ                                                 
ឧ. នៅឆ្ប ាំ២០០២  ព្រជាជន្ទម័ីរខាងនកីតបាន្នព្រីព្បាស់្ស្ទិនសិ្វ័យស្នព្មចកបុងការរនងកីត  
     រដឌឯករាជយមួយនដ្ឋយែែួន្ឯង។ 
 

៤៤-                  
 . autarky   
 រ. autarcie (f.)       

                                                            
                                    
                               ១៩២៩                          
                           
 

៤៥-             
   passport 
    passeport (m.) 

ឯកសារផ្ែូវការខដលរញ្ជជ ក់អាំពីអតថស្ញ្ជដ ណ្ន្ិងស្ញ្ជជ តិររស់្ពលរដឌ ខដលអាជាញ ្រ  
មាន្ស្មតទកិចចផ្ថល់ឱយស្ព្មារ់ន្វីដាំនណី្រនៅររនទស្ នព្កាមការោាំពារររស់្រដ្ឋឌ ភិបាល  
សាមី។ 

៤៦-                  
   diplomatic passport 
    passeport  
      diplomatique 

           ខដលអាជាញ ្រមាន្ស្មតទកចិចផ្ថល់ឱយមន្តន្ថី                      
                        តាមការកាំណ្ត់ររស់្រដឌន្ីមួយៗ  
   នយាងអនុ្ព្កឹតយនលែ២០២ អន្ព្ក-រក ចុេះថ្ងងទ០ី៣ ខែ្បូ ឆ្ប ាំ២០០៨ ររស់្រាជ  
    រដ្ឋឌ ភិបាលក                                                     
                                                              
        ទន                                        ១៨           
          

១-                                         ព្ត ិ      
                         
២-                                                      
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៣-                                                 
                  
៤-                                 
៥-                                                             -  

                                                            
                                                  

៦-                                         
៧-                                                   
៨-                                                   
៩-                                       ដឌ            
                                                  
១០-                                               
                                                         

                     
១១-                                                    
                                                           
១២-                                                            
                        
១៣- លិែិតឆែងខដន្ការទូតនចញថាវ យន្ិងព្រនគ្ន្ស្នមថចព្ពេះអគ្គមហាស្ងឃ  
        រាជា្ិរតី ស្នមថចព្ពេះស្ងឃរាជទាំងពីរគ្ណ្ៈ ន្ិង មន្តន្ថីស្ងឃខដលមាន្ងារ    
        ជាស្នមថច។ 

៤៧-                   
   service passport 
  . passeport de service 

           ខដលអាជាញ ្រមាន្ស្មតទកចិចផ្ថល់ឱយមន្តន្ថីរាជការទូនៅ            
       ជាផ្ែូវការ        តាមការកាំណ្ត់ររស់្រដឌន្មីួយៗ   
   នយាងតាមអនុ្ព្កឹតយនលែ៦៨ អន្ព្ក ចុេះថ្ងងទី២៥ ខែតុលា ឆ្ប ាំ១៩៩៤        
        ព្ក                                                       
                                         

១-                                    
២-                                                     
៣-                                              
                              
៤-                                                   
                                         
៥-                                          
៦-                                              
៧-                                             
៨-                                                        
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៩-                                                          
                    
១០-                       មន្តន្ថ ី                    ណ្  
                

៤៨-                 
    normal passport 
     passeport normal 

           ខដលអាជាញ ្រមាន្ស្មតទកចិចផ្ថល់ឱយពលរដឌខែែរទាំងពីរនភទ        ន្វី 
ដាំនណី្រនៅ      តាមការកាំណ្ត់ររស់្រដឌន្ីមួយៗ  
   នយាងតាមអនុ្ព្កឹតយនលែ៦៨ អន្ព្ក ចុេះថ្ងងទ២ី៥ ខែតុលា ឆ្ប ាំ១៩៩៤          
      ព្ក                                                        
               ១៨                                  
                  ១៨                                               
            ណ៍្                                 
 មាគ                                                     ម ី     
                  ១២                                    -  
                                                                 
         
 

៤៩-              
 . self-goverment 
 រ. libre-administration 

               ស្វ័យត                                 ន្       
ឧ.                                                

៥០-            
 . colonialism 

 រ. colonialism (m.)    

ទព្មង់នដ្ឋយខ ក     ព្រព័ន្នន្នយាបាយឬលទនិ ន្ិង ការអនុ្វតថជាក់ខស្ថង      
         មហា           រ ឹ                        
            ន្ិង ព្រជាជន្                            ។  
          ១១          ១៨៦៣                          
                               ជា                            
                                                        -  
                          ១៧             ១៨៨៤  

៥១-          
  . protectorate 

  រ. protectorat (m.)    

   គ្តិយុតថនដ្ឋយស្ន្និស្ញ្ជដ មួយ   រដឌឬទកឹដីមយួ ព្តវូបាន្   ឱយ          
        ន្ិង ការការពារ        នទៀតខដលមាន្អាំណ្ដចខាែ ាំងជាង។            
                                      ែែួន្          
          ១១          ១៨៦៣       មក                  
                               ន្ឹង             

៥២-           
     chancellor 
 រ. chancelier (m.) 

 ព្រមុែរដ្ឋឌ ភិបាលថ្ន្ព្រនទស្មួយចាំន្នួ្។ 
         ដកឹនាាំរដ្ឋឌ ភបិាលថ្ន្                ងារជា          

៥៣-         
    nation  
  . nation (f.) 

            រស់្នៅនលទីឹកដីមួយ  ស្ទិតនៅនព្កាមការព្គ្រ់ព្គ្ងររស់្រដ្ឋឌ ភបិាលមយួ  
          ភាសាផ្ែូវការ  មួយ មាន្វរផ្ម៌ដូចោប ឬនផ្សងៗោប                   
                                   ខដលរស់្នៅជាមួយោប      
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        .               ១៩៩១    ត            វ ី                 - 
       ៦              ខស៊្   ៣៦        ២០%, អាល់បាន្៩ី      នវ  ៨    
        ដ្ឋវ ន្៦                  ២ ៦    

 

៥៤-           
  . capitalism 

  រ. capitalism (m.)     

       ន្នយាបាយន្ិង            តាមរយៈននាេះ ឯកជន្នរៀរចាំន្ិងព្គ្រ់ព្គ្ងវស័ិ្យ  
ពាណិ្ជជកមែន្ងិឧស្ាហកមែ។ 

៥៥-         
    colony 

    colonie (f.) 

                                                      
            
                 ជា                        ១៨៨៤      ១៩៥៣  
 

៥៦-       
   independence 

    indépendance (f.) 

                       ន្ងិ                                  
                         
                                          ៩             ១៩៥៣  

៥៧-        
 .  nationality 

 រ. nationalité (f.) 

 

   ត                                                     
                                                             
 ញ្ជជ                                                      
ស្ញ្ជជ តូរន្យីកមែ                                               - 
                                                   

  .                                   ១៩៧០-១៩៧៩            
                                                   នម៉ៅ     
                                                នម៉ៅ         
                             

 

៥៨- អាណ្ដន្គិ្មន្យិមខររងែ ី 
 អ.  neo-colonialism 
 បារ. néo-colonialisme(m.) 

ទព្មង់ងែីថ្ន្អាណ្ដន្ិគ្មន្យិមខដលនព្រីស្មាព ្ខផ្បកនស្ដឌកិចច ន្នយាបាយ វរផ្ម៌ ឬ  
ស្មាព ្នផ្សងៗនទៀត នដ្ឋយព្រនទស្ខដលមាន្អាំណ្ដចខាែ ាំងជាង នដីមផពី្តួតព្តាឬមាន្ឥទនិ-  
ពលនៅនលីព្រនទស្ខដលមាន្ការអភិវឌ្ណតចិតចួ។ 
 

៥៩- អពាព្កឹតនិ្យម 
 អ.  neutralism 
បារ. neutralism (m.) 

លទនឬិព្រព័ន្នន្នយាបាយខដលព្រនទស្មយួព្រកាន់្យកនោលការណ៍្អពាព្កតឹកបុងទាំនាក់ 
ទាំន្ងជាមួយព្រនទស្ណ្ដមយួ ឬ ព្កមុព្រនទស្ណ្ដមួយកបុងនោលរាំណ្ងនគ្ចពីការនព្ជៀត 
ខព្ជកររស់្ព្រនទស្មហាអាំណ្ដចន្ងិនដីមផរីកាស្ន្ឋភិាព។ លទនិនន្េះបាន្នាាំមកដល់ការ 
រនងកតីចលនាមិន្ចូលរកសស្មព័ន្ន។ 
 
 

៦០- អនុ្ស្សរណ្ៈថ្ន្ 
       ការនយាគ្យល់ោប  
 អ. memorandum of 
       understanding 
បារ. mémorandum d'entente 

លិែិតូរករណ៍្អន្ឋរជាតិទាំងឡាយណ្ដខដលមាន្ទព្មង់ជាលិែិតនទល នហយីមនិ្តព្មូវ 
ឱយមាន្ការផ្ឋល់ស្ចាច រ័ន្។ 
ឧ. អនុ្ស្សរណ្ៈថ្ន្ការនយាគ្យល់ោប រវាងរដ្ឋឌ ភិបាលថ្ន្ព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជា ន្ងិ  
    រដ្ឋឌ ភិបាលថ្ន្ព្ពេះរាជាណ្ដចព្កថ្ង ស្ឋីពកីារវាស់្ខវងន្ងិែណ្ឍ ព្ពាំស្មីាព្ពាំខដន្នោក  
    ចុេះថ្ងងទ១ី៤  ខែមងុិនា  ឆ្ប ាំ២០០០ ។ 
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៦១- លែិិតរឋូរសារ 
 អ. exchange of notes 

 បារ. échange (m.)  
         de notes (f.) 

លិែិតព្ពមនព្ពៀងរវាងភាគ្ីរដឌនានា ខដលមាន្លកាណ្ៈមនិ្ដូចកិចចព្ពមនព្ពៀងឬស្ន្ន-ិ 
ស្ញ្ជដ នទ។ លែិិតរឋូរសារអាចជាការព្ពមនព្ពៀងរវាងរដឌ ន្ងិ រដឌមុន្នពលស្នព្មចន្វីកចិច  
ព្ពមនព្ពៀងឬស្ន្នសិ្ញ្ជដ នៅជាំហាន្រនាធ រ់នទៀត។  
ឧ. អបកតាំណ្ដងឱយរដឌមយួស្រនស្រលិែតិរឋូរសារន្វីនៅរដឌមួយនទៀត កបុងលិែតិននាេះ មាច ស់្  
    លិែិតនលីកន ងីព«ីែ» ទាំងឡាយខដលែែួន្មាន្រាំណ្ងចង់រនងកតីន ងី។ ព្រស្និ្នរ ី 
     ភាគ្មីាា ងនទៀតយល់ព្ពមតាម«ែ» ទាំងឡាយននាេះ នគ្ន្ងឹនឆែីយតរជាលិែិតរឋូរសារ  
     មួយមកវញិ។ 

៦២- ចលនាមិន្ចូលរកស 
      ស្មពន័្ន 
   non-aligned movement 
 រ. mouvement des  
      non-alignés 

ន្ិនាប ការន្នយាបាយថ្ន្     កាំពុងអភិវឌ្ណមួយចាំន្ួន្ ខដលព្រកាស្ថាមិន្ចូលកបុង  
រែុកន្នយាបាយណ្ដមយួ។  
                                      ដ (Belgrade       ១៩៦១ 
                                          Sosip Broz Tito             
     Jawaharlal Nehru                   Gamal Abdel Nasser     - 
         Kwame Nkrumah              នណ្    Achmed Sukarno     
              Haile Selassie             រាំ             
                                                            
                                                        
                                                       - 
                                                       

៦៣- អាំនពីព្រល័យ 
       ពូជសាស្ន៍្ 
អ. genocide 
បារ. genocide (m.) 

អាំនពីមួយកបុងចាំនណ្ដមអាំនពីដូចខាងនព្កាម នហយី ខដលបាន្ព្រព្ពឹតថកបុងនោលរាំណ្ង 
រាំផ្ែិចរាំផ្ទែ ញទាំងព្ស្ុង ឬ មយួខផ្បកថ្ន្ព្កុមជាតិ ជាតិពន្នុ ពូជសាស្ន៍្ ឬ សាស្នា  
ណ្ដមួយ ដូចជា៖ 
      - ការន្វីមនុ្ស្សឃ្លតនៅនលីស្មាជិកថ្ន្ព្កុម 
      - ការន្វីឱយររួស្យា៉ៅ ង្ងន់្្ងរដល់រូររាងកាយឬស្តិរញ្ជដ ស្មាជិកថ្ន្ព្កុម 
      - ការន្វីនដ្ឋយនចតនាឱយព្កុមនន្េះ ទទួលរងនូ្វសាទ ន្ភាពរស់្នៅមួយខដលនរៀរចាំ  
         ន ងីស្ព្មារ់រាំផ្ែចិរាំផ្ទែ ញរាងកាយទាំងព្ស្ុងឬមយួខផ្បក 
      - ការដ្ឋក់នូ្វវធិាន្ការនានា ខដលរាំណ្ងរារា ាំងមិន្ឱយមាន្ការផ្ថល់កាំនណី្តទរក 
      - ការរញ្ជូ ន្កុមារនដ្ឋយរងាាំ ពីព្កុមមួយនៅឱយព្កុមមួយនទៀត។ 
 

៦៤-ឧព្កិដឌជន្ស្ន្តងាគ ម  
 អ. war criminal 
 បារ. criminel de guerre 

ជន្ណ្ដខដលបាន្ព្រព្ពឹតឋឧព្កដិឌកមែស្ន្តងាគ ម។  
 

៦៥- ស្ន្តងាគ មព្តជាក់  
 អ. cold war  
 បា. guerre froide (f.) 

ការព្រឈមមុែតឹងខតងនលីវស័ិ្យការទូត នស្ដឌកចិច ចិតថសាន្តស្ថ នព្ចីន្ជាងការនព្រ ី 
អាវុ្រវាងព្កុមព្រនទស្នស្រនី្យិមឬមូល្ន្ន្ិយម ន្ិង ព្រនទស្ស្ងគមន្យិម ឬ  
កុមែុយន្សី្ថ នព្កាយស្ន្តងាគ មនលាកនលីកទី២។ 

៦៦- ហាវ សុ្សី្និ្យម 
    fascism 
  រ. fascism (m.) 

លទនិឬព្រព័ន្នន្នយាបាយខដលនាាំនៅដល់ការរនងកីតរររផ្ទថ ច់ការជាតិន្ិយមព្ជុល ការ  
កាថ រ់អាំណ្ដចនដ្ឋយព្កុមអបកជាំន្ួញ ខដលដឹកនាាំនដ្ឋយ មសូលូីនី នៅកបុងឆ្ប ាំ១៩២២  
នៅព្រនទស្អុីតាលី។ 
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៦៧-         
  .  rightism  
  រ. droitisme (m.) 

              វជិាជ                                        
                                                       - 
        ព្រថ្ពណី្                                         
                                តាមខររខាងនលី  
 . កបុងអាំ ុងស្តវតសរទ៍ី១៩ ការខរងខចកន្ិនាប ការនឆវងន្ិយម ន្ិង សាថ ាំន្ិយម គ្ឺស្ាំនៅ  
   នលីការខរងខចករវាងអបកោាំរររសាធារណ្រដឌន្ិយម ន្ិង អបកោាំព្ទររររាជាន្ិយម។ 

៦៨-          
    vietcong 
បារ. viet-cong (m.) 

យុទនជន្កុមែុយន្សី្ថ ខដលតសូ៊្នៅព្រនទស្នវៀតណ្ដមខាងតផូងកបុងចននាែ េះឆ្ប ាំ១៩៥៤  
ដល់ឆ្ប ាំ១៩៧៥។ 

៦៩-          
អ. vietminh 
បារ. viet-minh (m.) 

                                                         
១៩៤១           ព្រ         កុ      ស្ថ                         
                                           

៧០-              
 អ.  accidental war 
បារ. guerre  
    accidentelle (f.) 

ន័្យទ១ី ៖ ស្ន្តងាគ មខដលនកីតន ងីជាយថានហតុឥតនព្ោងទុកខផ្អកនលីមូលដ្ឋឌ ន្ពីរ   
              ទី១ កាំហុស្ខាងរនចចកនទស្ ន្ិង ទី២ ការយល់ែុស្ ឬ ការវាយតថ្មែ  
              សាទ ន្ភាពែុស្។ 
ន័្យទ២ី ៖                                                
                                 ឱយ                             
                       

៧១-              
                   
 អ. amnesty international  
 បារ. amnistie 
       international (f.) 

អងគការនន្េះន្វី                                               
                                                     
                      ៗចាំន្នួ្       
-   មួយ៖                  រ  
-   ពីរ  ៖                   រាល់ទព្មង់                           
-          រ ី   ៖ ខស្វងរក           ភាព                       ចាំនពាេះ        
                បា          
                             ដ៍                            
                                                          
១៩៧៨                                                ថ្ន្        
     ថ្ន្    នម៉ៅ                ន្តហវកិ            ១៩៧៧             
                         
 

៧២-        
    អ. credentials  
   បារ. lettres de créance 

                ថ្ន្រដឌមយួ                   ររស់្ែែួន្               ព្រមុែរដឌ  
ថ្ន្                               
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II.2.1.2-  បបច្បេកសពទននគណៈកមែក្ខរវបបធម ៌
 

១- ព្សាក់ ន្.  
 
 

ខាប តឯកតាខែែរពីរុរាណ្ខដលដ្ឋក់អវីៗតព្មួតនលោីប  នហយី ចងរុ ាំឱយនៅកបុងដុាំខតមួយ
ដូចជាស្ករខផ្ន្ឬចាន្ ជានដមី។ ចាំនពាេះព្សាក់ស្ករខផ្ន្  នគ្ែចរ់ចងរុ ាំនដ្ឋយស្ែឹកនតាប ត 
មាន្ ១០ខផ្ន្ឬ២០ខផ្ន្ ឬ ក៏នព្ចីន្ជាងនន្េះ នៅមយួព្សាក់។ រឯីចាន្វញិ នគ្ចងរុ ាំ 
ចាំន្ួន្ ១០ឬចាំន្ួន្១២ នៅមយួព្សាក់ខដរ។ 
ឧ. ស្ករខផ្ន្ពីរព្សាក់, ចាន្រីព្សាក់ ។ 
 

២- រាំពង់ ន្. (រាំពង់ឫស្ស)ី 
 

ខាប តរងាវ ល់ខែែរពីរុរាណ្ ន្វីពរីាំពង់ឫស្សពី្ស្ុក នព្រីស្ព្មារ់វាលទឹកនតាប ត ខដលមាន្
ចាំណុ្េះរវាង ២លីព្ត នៅ ៣លពី្ត។  
          ពីរ       
ព្រដ្ឋរ់ឬឧរករណ៍្ន្វពីីរាំពង់ឫស្ស ីនព្រីស្ព្មារ់វាល់វតទុរាវ ដូចជា ទឹកនតាប ត ជានដមី។ 
 

៣- កនញ្ជ ី ន្. 
 

ខាប តរងាវ ល់ខែែរពីរុរាណ្ ស្ព្មារ់វាល់ព្ោរ់្ញ្ដជាត ិវតទុលអតិៗ ជានដីម ខដលតាញ
នដ្ឋយរននាធ េះរញស្សខីាងនលីមាន្រាងមូល នៅថា មាត់កាថ រ់ ន្ឹងរននាធ េះនតថ  ខាងនព្កាម
រារនៅថាបាត។   
ឧ. អងករមួយកនញ្ជ ី។ 
 

៤- លអ ីន្. 
 

ខាប តរងាវ ល់ខែែរពីរុរាណ្ ដូចកនញ្ជ ីខដរ ខតមាន្រាងនស្ែីនលីនស្ែីនព្កាម ស្ព្មារ់វាល់ព្ោរ់
្ញ្ដជាតិ វតទុលអិតៗ ជានដីម។  
ឧ. ព្ស្ូវមួយលអ។ី 
 

៥- កនាថ ាំង ន្. 
 

ខាប តរងាវ ល់ខែែរពីរុរាណ្ (មាន្រាងដូចលអី )ស្ព្មារ់វាល់ព្ោរ់្ញ្ដជាត ិមាន្ព្ស្ូវ 
អងករជានដីម ជារងាវ ល់អនុ្ភាគ្ ខដលមាន្ចាំណុ្េះពីរភាគ្ឬរភីាគ្ ឬក៏រួន្ភាគ្ថ្ន្នៅ។ 
អបកែែេះនៅថា ែញងឹ។ ឧ. ព្ស្ូវរីកនាថ ាំង។ 
 

៦- តក់ ន្. ខាប តរងាវ ល់ខែែរពីរុរាណ្ ន្វីពីព្តនឡាកដូងតក់ ឬដូងនកថៀរ ឬក៏ដូងស្ថ មាន្ទាំហាំតូច
ជាងនា រិន្ថិច នព្រសី្ព្មារ់វាល់អងករ។ ជួន្កាលនគ្នៅ នា តូិចក៏បាន្។  
ឧ. អងកររីតក់។ 
 

៧- កមផង់ ន្. ខាប តរងាវ ល់ខែែរពីរុរាណ្ នព្របីាតថ្ដទាំងពីរផ្គុ ាំោប នហយីផ្ទង រ ន្វីឱយដក់រន្ថិច ស្ព្មារ់
កផង់ព្ោរ់្ញ្ដជាតតូិចៗឬវតទុអវីៗមាន្ទាំហាំតូចលអិតៗ ឬក៏ម៉ៅដឌៗ ដ្ឋក់នពញងបក់បាត
ថ្ដទាំងពីរននាេះ។  
ឧ. អងករពីរកមផង់។ 
 

៨- ទូកថ្ដ ន្. ខាប តរងាវ ល់ខែែរពីរុរាណ្ នព្របីាតថ្ដមាា ងដ្ឋក់ផ្ទង រន្វឱីយដក់រន្ថិច ស្ព្មារ់ចូកវាល់ព្ោរ់ 
្ញ្ដជាតិតូចៗឬវតទុអវីៗមាន្ទាំហាំតូចលអតិៗ ឬក៏ម៉ៅដឌៗ ដ្ឋក់នពញងបក់បាតថ្ដននាេះ។   
ឧ. ព្ោរ់លងមយួទូកថ្ដ។ 
 

៩- កាថ រ់ ន្. ខាប តរងាវ ល់ខែែរពីរុរាណ្ នព្រីព្មាមថ្ដមាា ងររួព្កនសាររិទ ស្ព្មារ់ចារ់ព្ោរ់្ញ្ដជាតិ 
តូចៗឬវតទុអវីៗមាន្ទាំហាំតូចលអតិៗ ឬក៏ម៉ៅដឌៗ។   
ឧ. អងករមួយកាថ រ់។ 
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១០- ចឹរ ន្. ខាប តរងាវ ល់ខែែរពីរុរាណ្ នព្រីចុងព្មាមថ្ដមាា ងររួព្រួមផ្គុ ាំោប  ចផចិព្ោរ់្ញ្ដជាតតូិចៗ 
ឬវតទុអវីៗមាន្ទាំហាំតូចលអតិៗ ឬក៏ម៉ៅដឌៗ។   
ឧ. អាំរិលមយួចរឹ។ 
 

១១- ល ីន្. ខាប តខែែរពីរុរាណ្ ខដលមាន្ទមងន់្ ១/១០ហុ៊ន្  ព្រមាណ្ ០,០៣៧៥ព្កាម។  
ឧ. មាស្រលីី។ 
 

១២- តយ ន្. 
 

ព្រដ្ឋរ់ឬឧរករណ៍្ន្វពីីរាំពង់ឫស្ស ីនព្រីស្ព្មារ់វាល់វតទុរាវ នហយី ខដល        
១/៤ លីព្ត ឬ ១/២លីព្ត។  
          ជូរឬខផ្អមពីរ តយ  

 

II.2.1.3-  បបច្បេកសពទននគណៈកមែក្ខរវិច្បិម្តសលិបៈ 
 

១-         
  . decoration 

     ornement 

                                                           
                          
                                                  

២-                
 

កាច់    នព្រីព្បាស់្     លមអសាទ រតយកមែ                          
                                                         
          កព្មិត           
                                       ជាទូនៅនៅ       ជញ្ជជ ាំ    តា  
វតទុ      ឬ ឧរករណ៍្នព្រពី្បាស់្ព្រចាាំថ្ងង                   ខែស ទឹក     រញ្ឈរ  
ន្ិង ព័ទនវណ័្ឍ  (ព័ទនជុាំ)។ 

 
៣-    សូ្ល៍ ន្.  
     
     

                          លមអសាទ រតយកមែ                  
               ឬខវងព្ស្ចួ          ផ្ទធ ាំង                    ជាផ្ចិត 
                                                  
    តថ        ព្ពេះ                             ន្ធ ព្ពេះ     ព្ពេះ    ព្ពេះ 
ព្ព      ព្ពេះ     ព្ពេះ      ព្ពេះ          ហុ។ 
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                       « ពវសូ្ល៍                                 
                      
 

 
៤-        
     
     

          ថ្ន្                                            ណ្ឋ   
                         នផ្សងៗ ដូច                            
       
   ព្ពាំដាំរូលផ្ធេះ ព្ពាំដាំរូលអោរ។ 
 

៥-              
     
     

កាច់លមអដាំរូលអោរមួយព្រនភទ   ទព្មង់                             
        យា     (អបកព្ស្ុកែែេះនៅកាច់នន្េះថា កាច់ ខភបកមាន់្)។ 

            រ៉ៅព្រ                     ថ្ន្        
 

៦-    នខាែ      
   
   

                ខដលមាន្ទព្មង់នផ្សងៗ ស្ព្មារ់តុរខតងលមអនៅនលីនខាែ ងទវ រ ឬ
នោរុរៈ                          ។    មពុជា ជាទូនៅ បាាំងនខាែ ង 
នព្ចីន្                 (រចចុរផន្បសាទ រតយកររចនាឱយមាន្ទព្មង់នផ្សងៗ     
      នខាែ                                         
    បាាំងនខាែ ងវតថជីបាល ស្ទិតកបុងភូមិជីបាល  ុាំជីបាល ព្ស្ុកព្ស្ីស្ន្នរ នែតថកាំពង់ចាម។ 

         
៧-         ន្. 
      
      

                              ខររ                 ន្ឹង    
                                     
      ខែែ នៅ   ខរ៉ៅកដាំរូល                     ។ 
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៨-        
    mortar 
 បារ. mortier (m.) 

   មា៉ៅង        ដូចជា                                     
                             
    បាយអរុរាណ្ មាន្ធាតុផ្សាំដូចជា              រ            

៩- បាយអនោម័យ  . 
        

                       ដឌ                            ព្ស្ស់្     
       
 

១០-            . 
 

   មា៉ៅងខដល   ព ី                                                 
                       
    ពុមព      រ                           លាយ     រន្ថនទៀត  
 

១១-         
   color/colour 
បារ. couleur (f.) 

លកាណ្ៈស្មាគ ល់វតទុឬបាតុភូតខដលកាំណ្ត់នដ្ឋយចកាុវញិ្ជដ ណ្តាមរយ:ពន្ែឺជាព្រនភទ 
នផ្សងៗ ដូចជា ព្កហម នលឿង នែៀវ ជានដីម។  
                    ចព្មុេះ     

១២-   រន់្វរផ្ម៌    
    cultural area 
 បារ. air culturelle (f.) 
 

                                ឱយ                    
 .                                                    

១៣- ររវិតថន៍្វរផ្ម៌     
 

ការខព្រព្រួលភស្ថុតាងរុរាណ្វតទុវទិា នដ្ឋយសារស្កមែភាពមនុ្ស្ស នាស្ម័យនព្កាយៗ 
ដូចជា ការជីកកកាយ ការជសួ្ជុល ការនព្រីព្បាស់្ ន្ិង ស្កមែភាពនផ្សងៗនទៀត។ 

១៤-                       
    culture-historical  
      approach 
 បារ. approch (f.)  

      culturo-historique 

       

រនរៀរស្ិកាព្សាវព្ជាវរុរាណ្វតទុវទិានដ្ឋយនព្រីវ ិ្ ីអនុ្មាន្រមួ កបុងការរកព្សាយអាំពីគ្ាំរូ 
វរផ្ម៌ន្ិងស្ងគមមនុ្ស្សនៅកបុងអតីតកាល នដ្ឋយខផ្អកនលភីស្ថុតាងរុរាណ្វតទុវទិាខដល 
បាន្រកន ញី ឬ នដ្ឋយខផ្អកនលីការរកព្សាយររស់្អបកព្សាវព្ជាវមុន្ៗ។ 

 រនរៀរស្ិកាព្សាវព្ជាវរុរាណ្វតទុវទិានដ្ឋយនព្រីវ ិ្ ីអនុ្មាន្រមួកបុងការរកព្សាយអាំព ី
គ្ាំរូវរផ្ម៌ន្ងិស្ងគមមនុ្ស្សនៅកបុងអតីតកាល នដ្ឋយខផ្អកតាមភស្ថុតាងរុរាណ្វតទុវទិា 
ខដលបាន្រកន ញី ឬ នដ្ឋយខផ្អកតាមការរកព្សាយររស់្អបកព្សាវព្ជាវមុន្ៗ។ 
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១៥-              
                 
    landscape archaeology 
 បារ. paysage (m.) 
        archéologique 

 រុរាណ្វតទុវទិាខដលស្ិកាអាំពីស្ាំណ្ល់ស្កមែភាពន្ងិទាំនាក់ទាំន្ងររស់្មនុ្ស្សជា 
លកាណ្ៈរូរីន្ងិអរូរជីាមួយន្ងឹររសិាទ ន្ខដលស្ទតិជុាំវញិភូមាិនន្ឬកបុងទីកខន្ែងណ្ដមួយ 
នដីមផរីកព្សាយអាំពីវរផ្ម៌ សាស្នា ស្ងគមន្នយាបាយ នស្ដឌកិចច ខដលមាន្កបុង  
ស្ម័យអតីតកាល។ 

១៦-                    
                 
   cognitive archaeology/ 
     structural archaeology 
បារ. archéologie cognitive  

 រុរាណ្វតទុវទិាខដលនព្រីវ ិ្ សីាន្តស្ថខររព្ទឹស្ថីររស់្រុរាណ្វតទុវទិាខដលនព្រសី្ព្មារ់ 
ព្សាវព្ជាវន្ិងរកព្សាយអាំពីទាំនាក់ទាំន្ងវរផ្ម៌ររស់្មនុ្ស្សនដ្ឋយខផ្អកនលមូីលដ្ឋឌ ន្ 
កផួន្ខាប តថ្ន្ទាំនន្ៀមទមាែ រ់ ព្រថ្ពណី្នផ្សងៗ។ 

១៧-                          
            
    prehistoric archaeology 
 បារ. archeologie (f.)  
       préhistorique 

     

រុរាណ្វតទុវទិាខដល        ស្ងគមវរផ្ម៌ន្ងិររសិាទ ន្ ខដលនកីតមាន្ន ងី       
                                                        
                                                                
                        
                                    នៅសាទ ន្ីយលាអ ងសាព ន្ ន្វឱីយនយងីយល់  
    ដឹងន្ិងរកព្សាយបាន្ថា ខែែរនយងីបាន្តាាំងទលីាំនៅកបុងតាំរន់្ននាេះ តាាំងពីព្បាាំពីរ  
    ពាន់្ឆ្ប ាំមុន្ព្គ្សិ្ថស្ករាជ។ 

១៨-                   -   
            
   historic archaeology 
 បារ. archeologie (f.)  
       historique   

 រុរាណ្វតទុវទិាខដល        ព្រវតថិសាន្តស្ថ           ភ                   
                                            កបុងស្ម័យកាល  
   ជាតសិាស្ន៍្មួយមាន្អកសរ ស្ព្មារ់កត់ព្តា។ 

១៩-     វតទុ    នព្កាមទកឹ /        
            វតទុ         

   underwater archaeology 

បារ. archéologie sous-marine  

                                                      
                    ។ល។                                  ង់ខផ្  
                                                               
                                 
             វតទុ                                           
    ព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជា                                      
                                            ២០០៧  
 

២០-                    
   salvage archaeology/ 
    rescue archaeology/ 
   preventive archaeology  
បារ. archéologie (f.) de  
       sauvetage (m.) 

               ព្សាវព្ជាវន្ិងព្រមូល                                 
                                                       
                                     ន្ន                   
                                                  
                         គ្គិ                                  
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២១-            
   salvage excavation  

បារ. fouille (f.) de  
     sauvetage (m.) 

                                                           
                                            ឱយ              
             

២២-              
               
   industrial archaeology 

បារ. archéologie (f.) 
      industrielle 

                                                           
         ស្ាំណ្ង់ឧស្ាហកមែកខន្ែងស្ែខដកឬខរ ៉ៅនផ្សងៗនទៀត            
                                                       កមែ 
               
 

២៣-           
 

                          យកខដក។           ពាកយនន្េះ             
                                                                
             នទៀត                                      
   ព្កុមអបកព្សាវព្ជាវរាជរណ្ឍិ តយស្ភាកមពុជា                           
                                                                    
              

២៤-         
 

                     នព្រីស្ព្មារ់រញ្ចូលែយល់នៅកបុង     ។  
ឧ. តាមការព្សាវព្ជាវ       ៣        

-        ១                       ២,៥    .    ៣,៥    .  
-        ២                  ៤,០    .    ៦,០    . 
-        ៣                         ៧,០    . នៅ ៤០    .។ 

 

២៥-              
                     
   urban archaeology 
បារ. archeology (f.) urbaine 

                                                     ាន  
        នៅកបុងព្កងុ              ខដល                       
                 
 

២៦-   ពិនិ្តយ នងកត 
                       
      archaeological     
       reconnaissance 
  បារ. reconnaissance   
        archéologique 

ការស្ិកាពិន្តិយស្នងកតជាព្រព័ន្នជាដាំរូងនដីមផកីាំណ្ត់ទីតាាំង កាំណ្ត់អតថស្ញ្ជដ ណ្ 
ន្ិង កត់ព្តារបាយទីតាាំងសាទ ន្យីរុរាណ្វតទុវទិាខដលមាន្នៅនលីន្ិងកបុងដកីបុងររសិាទ ន្ 
ថ្ន្ភូមិសាន្តស្ថ្មែជាតិ។ 

២៧- ការអនងកតថ្ផ្ធនល ីន្. 
   surface survey 
បារ. enquête de surface 

                                ការ               វតទុគ្ាំនហញី        
                                     វតទុ ជានដីម              
ថ្ផ្ធ    សាទ ន្ីយ      

២៨-                
     cultural layer 
បារ. strate culturelle (f.) 

ព្ស្ទរ់ដីខដលមាន្ស្ាំណ្ល់ស្កមែភាពមនុ្ស្ស មាន្     រុរាណ្វតទុ           
                                                              ឱយ 
                   ស្ម័យកាលន្ីមួយៗដ្ឋច់នដ្ឋយខ កៗពីោប ។  
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II.2.1.4-  បបច្បេកសពទននគណៈកមែក្ខរវិទាសាន្តសតនិងបបច្បេកវទិា 
 

១- កូដវទិា ន្.  
     cryptography   
  បារ. crypographie (f.) 

ការស្ិកាពីវ ិ្ រីាំខរែងទិន្បន័្យនៅជាកូដ។  
 

២- កូដការ ន្.  
     encodement      
  បារ. encodage (m.)  

ការរាំខរែងទនិ្បន័្យខដលបាន្រញ្ចូ ល (ដូចជា អកសរ ស្ញ្ជដ  ពាកយរញ្ជជ ) នៅជាកូដ 
ឬនៅកបុងទព្មង់ជានលែ (១ ឬ 0) ខដលអាចសាគ ល់បាន្នដ្ឋយកុាំពយូទ័រ។  

៣- អារ់នដត ន្.  
     update 
 បារ. mise (f.)  à jour 

ការរខន្ទមព័ត៌មាន្ លកាណ្ៈទព្មង់ងែ ី ចូលនៅកបុងកមែវ ិ្ ឬីផ្លិតផ្លខដលបាន្នចញ 
ផ្ាយរចួ ឬ ខដលមាន្ព្សារ់។  
 

៤- វសិ្ដិឌកមែ (អារ់នព្កដ)ន្.  
     upgrade 
 បារ. actualisation (f.) 

ការជាំន្ួស្ស្មាស្ភាគ្ចាស់្ថ្ន្ព្រព័ន្ន(ផ្លិតផ្លកមែវ ិ្ ី)នដ្ឋយស្មាស្ភាគ្ងែីរាំផុ្ត។
  

៥- ព្កាហវ  / ព្ការ 
 អ. graph 
 បារ. graphe (m.) 

ស្មព័ន្នវតទុខដលនកតីនចញពចីាំណុ្ចកាំពូលមួយនៅចាំណុ្ចកាំពូលមួយនទៀតន្ងិខែស 
ខដលភាជ រ់កាំពូលចូលោប ។ 

៦- គ្ាំនូ្ស្តាង 
 អ. graphic 
 បារ. graphique (m.) 

គ្ាំនូ្ស្ខដលរនងកតីនដ្ឋយដាំនណី្រការមយួ ដូចជា ការគូ្ស្ ការនបាេះពុមព។ 

៧- ព្កាហវកិ  ន្. 
 អ. graphics 
 បារ. infographie (f.) 

ទព្មង់ រូរភាព រនាធ ត់ ខដលនគ្អាចរងាា ញនលីនអព្កង់នបាេះពុមពកបុងទព្មង់ជារូរភាព ឬ 
ស្ញ្ជដ ។  
 

៨- ការរ៉ៅេះទងគចិ  ន្.  
 អ. collision 
 បារ. collision (f.) 

ការព្រនព្ជៀតោប ថ្ន្ស្ញ្ជដ ពីរឬនព្ចីន្នៅកបុងរណ្ដថ ញមួយ ខដលអាចន្វឱីយទិន្បន័្យ 
មាន្ភាពនលអៀងឬបាត់រង់។ 

៩- ខកស្ព្មលួ  កិ. 
 អ. edit 
 បារ. éditer 

ផ្ទែ ស់្រឋូរ ខកតព្មូវ ឬ ខកខព្រអវមីួយ (ឃ្លែ ឬក៏សុ្ស្ខវរ...)។  

១០- រញ្ជជ រ់ចូល ន្. 
  អ. login / logon  
  បារ. entrée (f.) dans  
         la système 

 ដាំនណី្រភាជ រ់ចូលនៅកបុងកមែវ ិ្ ី កុាំពយូទ័រ រណ្ដថ ញកុាំពយូទ័រ ឬ នៅកបុងតាំរន់្សុ្វតទិភាព 
ណ្ដមួយ តាមរយៈអតថនាមន្ងិនលែស្មាង ត់។  
 

១១- រណ្ដថ ច់នចញ  ន្.  
  អ. logoff / logout 
  បារ. sortie (f.) du système 

ការផ្ទថ ច់ ឬ រញ្ច រ់ពីការចូលកបុងកមែវ ិ្ ី កុាំពយូទ័រ រណ្ដថ ញកុាំពយូទ័រ។   
 
 



-74- 

 

១២- ការពនន្ែឿន្ / ស្ាំទុេះ ន្. 
   អ. acceleration 
   បារ. accélération (f.) 

ការន្វីឱយស្ធុេះនលឿន្។ (នព្រីនៅឧតថមស្ិកា) 
    
    

១៣- កាតពនន្ែឿន្  ន្. 
   អ. accelerator card       
   បារ. carte  accélératrice 

កាតស្ព្មារ់ពនន្ែឿន្ដាំនណី្រការកុាំពយូទ័រឱយបាន្នលឿន្ជាងមុន្។ 
 

១៤- កាណ្ដល់ ន្. 
   អ. channel 
   បារ. canal (m.) 

១- គ្ន្ែងឬស្ផុចិនអ ចិព្តូមា៉ៅ នញទិកខដលនគ្នរៀរចាំនព្រីកបុងលកាណ្ៈពិនស្ស្ណ្ដមួយ។ 
២- ព្ស្ទរ់មយួថ្ន្រូរភាពខដលនគ្អាចនព្រីនដ្ឋយខ កឬនព្រីស្ព្មារ់រនងកីត  
    អវីខដលនគ្ចង់បាន្។ 

១៥- កាណ្ដល់ទិន្បន័្យ  ន្. 
   អ. data channel 
   បារ. canal de données 

កាណ្ដល់ថ្ន្កុាំពយូទ័រខដលនព្រីនៅនពលរញ្ជូ ន្ទនិ្បន័្យពឧីរករណ៍្មួយនៅឧរករណ៍្ 
មួយនទៀត។ 
 

១៦- កាណ្ដលកូ់ដស្មាង ត ់ ន្. 
   អ. encrypted channel 
   បារ. canal encrypté?  

កាណ្ដល់ថ្ន្កុាំពយូទ័រខដលកូដស្មាង ត់ព័ត៌មាន្ឆែងកាត់រវាងឧរករណ៍្ពីរ។ 
 
 

១៧- កែក ន្. 
   អ. clock 
   បារ. horloge (f.) 

នព្គ្ឿងមួយខដលរនងកតីស្ញ្ជដ នទៀងទត់ន្ងិចាស់្លាស់្ នដមីផនីព្រីព្បាស់្កបុងនោល 
រាំណ្ងអវីមួយ ដូចជាការកាំណ្ត់នពលនវលា។ 
 

១៨- កែូន្ ន្. 
   អ. clone 
   បារ. clone (m.) 

កុាំពយូទ័រមួយខដលព្តូវបាន្ចមែងនចញពីកុាំពយូទ័រនដមី ខតដាំនណី្រការដូចោប នរេះរិទ។ 
 

៨- ព្កាម  ន្. 
   អ. crystal 
   បារ. cristal (m.) 

ដុាំថ្ន្សារធាតុខដលបាន្កាែ យជារងឹនដ្ឋយមាន្ព្ទង់ព្ទយនស្ែីសាច់។ 
(នព្រីនៅឧតថមស្កិា) 

១៩- ខែសការ   ន្. 
   អ. cable  
   បារ. câble (m.) 

រណ្ថុ ាំ ស្រថ្ស្ខែសខដលដ្ឋក់នៅកបុងរាំពង់ការពារមយួ។ 
 

២០- ខែសទិន្បន័្យ  ន្. 
   អ. data stream 
   បារ. flux de données ? 

ទិន្បន័្យខដលរញ្ជូ ន្រន្ថោប មថងមួយថ្រ មថងមួយថ្រ។ 
 

២១-  រមឹ ន្. 
អ. margin 
បារ. marge (f.) 

 ខផ្បកទាំនន្ររវាងជាយទាំព័រឬតារាង ន្ិង អតទរទ។ 
     

២២- គ្មនាគ្មន៍្  ន្. 
អ. communication 
បារ. communication (f.) 

ការរញ្ជូ ន្ឬរថូរព័ត៌មាន្នៅវញិនៅមក ពឧីរករណ៍្មយួនៅឧរករណ៍្មួយ។ 
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២៣- គ្មនាគ្មន្ទ៍និ្បន្យ័  ន្. 
អ. data communication 
បារ. communication de 

données  

គ្មនាគ្មន៍្ខដលស្មាគ ល់នៅនលីការរញ្ជូ ន្ទិន្បន័្យជាលកាណ្ៈឌ្ជីីងល។ 
 
 

២៤- គូ្ស្រនាធ ត់ពីនព្កាម កិ  .  
អ. underline 
បារ. souligner 

ដឹករនាធ ត់ពីនព្កាមអកសរខដលរនាធ ត់ទាំងននាេះ អាចជារនាធ ត់នទលឬនព្ចនី្។  
 

២៥- ចុច  កិ. 
អ. click / press 
បារ. cliquer 

ស្ងកត់នហយីខលងឆបុចថ្ន្ឧរករណ៍្ចងអុល (ដូចជា កណ្ថុ រ រិ៊កចងអុល...) នដ្ឋយមិន្ 
ផ្ទែ ស់្ទ។ី 
 

២៦- ចុចផ្ធួន្ កិ. 
អ. double-click 
បារ. double-cliquer 

ស្ងកត់នហយីខលងឆបុចថ្ន្ឧរករណ៍្ចងអុល (ដូចជា កណ្ថុ រ រិ៊កចងអុល...) ពីរដង  
ភាែ មៗ នដ្ឋយមិន្ផ្ទែ ស់្ទី។ 

២៧- ចមែង  កិ. 
អ. copy 
បារ. copier 

ផ្ថិតយកខផ្បកែែេះឬទាំងមូលថ្ន្អតទរទ ររូភាព ព័ត៌មាន្ ឬ ឯកសារណ្ដមួយឱយ 
ដូចោប ន្ងឹចារ់នដមី។ 
 

២៨- អាក់នស្ស្  ន្. 
អ. access 
បារ. accès (m.) 

១- ការរញ្ជូ ន្ទិន្បន័្យនៅវញិនៅមកកបុងនមម៉ៅូរ។ី 
២- លទនភាពកបុងការចូលនៅនព្រីព្រព័ន្នកុាំពយូទ័រ ឬ កមែវ ិ្ ីកុាំពយូទ័រ។ 
 

២៩-  ស្កិទ័រ  ន្. 
អ. sector 
បារ. secteur (m.) 

ខផ្បកតូចរាំផុ្តថ្ន្ឧរករណ៍្ផ្ធុកទិន្បន័្យ។ 

៣០- ខឈត  ន្. 
អ. chat 
បារ. le bavardage(m.) 

ការស្ន្ធនាោប នលង នដ្ឋយនព្រអីកសរ  ស្ាំន ង...តាមរយៈរណ្ដថ ញកុាំពយូទ័រ  រណ្ដថ ញ  
ស្កល ឬ អុនី្្ណិឺ្ត។ 
 

៣១- ជញ្ជជ ាំងនភែងី ន្. 
អ. firewall 
បារ.  pare-feu (m.) 

ព្រព័ន្នសុ្វតទិភាព (ហាដខវរ សុ្ស្ខវរ) ខដលព្តួតពិន្ិតយលាំហូរទិន្បន័្យពីកុាំពយូទ័រមួយ 
នៅកុាំពយូទ័រមយួនទៀតឬពីរណ្ដថ ញកុាំពយូទ័រមួយនៅរណ្ដថ ញកុាំពយូទ័រ មួយនទៀត ឬ ព ី
អុីន្្ណិឺ្ត ព្រឆ្ាំងន្ឹងអាក់នស្ស្ែុស្ចារ់(Access) ពីខាង នព្ៅ ឬ ព្រឆ្ាំងន្ឹង 
ការែូចហាដខវរ នៅកខន្ែងណ្ដមួយ។ 
  

៣២- នព្ជៀង ន្.ឬ គុ្. 
អ. italic  
បារ. italique (m.) 

ន្.  ព្រនភទតអួកសរខដលនព្ទតឬនផ្អៀងនៅខាងសាថ ាំ។ 
 គុ្.  ខដលនព្ទតនៅខាងសាថ ាំ។ 

៣៣- ជាំន្យួ ន្. 
អ. help 
បារ.  aide(f.)  

អនុ្គ្មន៍្(ខររជាំន្ួយ), នស្ចកថីពន្យល់ខណ្នាាំអវីៗស្ព្មារ់ស្ព្មួលការនព្រកីមែវ ិ្ ។ី 
 



-76- 

 

៣៤- ន ែ្ េះខដន្ ន្. 
អ. domain name 
បារ. nom du domaine (m.) 

នាមឬអាស្យដ្ឋឌ ន្ស្ព្មារ់ស្មាគ ល់សាទ រ័ន្កបុងរណ្ដថ ញអុីន្្ឺណិ្ត។ ជាទូនៅ មាន្ 
ទព្មង់ Server.Organization.Type ខដលកបុងននាេះ Type ស្មាគ ល់ឱយព្រនភទសាទ រ័ន្ 
Organization ស្មាគ ល់ឱយន ែ្ េះសាទ រ័ន្ ន្ងិ Server ស្មាគ ល់ឱយនស្វូរករណ៍្ររស់្ 
សាទ រ័ន្។ ឧទហរណ៍្កបុងយូអអិល http://www. rac-academy.edu.kh ន ែ្ េះ 
ខដន្គ្ឺ rac-academy.edu.kh ឬ www.rac-academy.edu.kh។  

៣៥- ដ្ឋល កិ.ឬ ន្. 
 អ. dial 
 បារ.  composer 

កិ. រនងកីតតាំណ្ភាជ រ់កុាំពយូទ័រន្ងឹឧរករណ៍្ទូរគ្មនាគ្មន៍្។  
ន្. ឧរករណ៍្រញ្ចូលទនិ្បន័្យររស់្កុាំពយូទ័រខដលរងកលកាណ្ៈឱយអបកនព្រីព្បាស់្  
     រញ្ចូលតថ្មែបា៉ៅ រា៉ៅ ខម៉ៅព្ត។ វាជាព្រនភទមយួថ្ន្ឧរករណ៍្ផ្ថល់តថ្មែសាក ខល។ 
 

៣៦- ខដន្ ន្. 
អ. domain 
បារ. domaine (m.) 
 

១- ព្កុមកុាំពយូទ័រ ន្ិង ព្កុមឧរករណ៍្កបុងរណ្ដថ ញមយួ ខដលព្គ្រ់ព្គ្ងនដ្ឋយ  
     នស្វូរករណ៍្ ខដលមាន្ចារ់ន្ិងន្ីតិវ ិ្ ីរមួ។  
២- ស្ាំណុ្ាំ តថ្មែខដលអាចមាន្ស្ព្មារ់មូលទិន្បន័្យ ដូចជានលែកូដតាំរន់្ថ្ន្  
     ព្រព័ន្នទូរស័្ពធ។  

៣៧- ថាស្ ន្. 
អ. disk 
បារ.   disque (m.)  

ឧរករណ៍្មាន្រាងជារន្ធេះមូលនស្ថីង ន្វីពីនលាហធាតុឬបាែ ស្ធិក... នដ្ឋយនព្រីខដន្  
មា៉ៅ នញទិក អុរទកិ... ស្ព្មារ់ផ្ធុកទិន្បន័្យ ព័ត៌មាន្ជាអចិថ្ន្តន្ថយ។៍  
ឧទហរណ៍្ ថាស្ចនព្មៀង ថាស្វនីដអូ។ 
 

៣៨- ដិតព្កាស់្ គុ្. 
អ. bold 
បារ. gras 

ខដលដិតចាស់្ព្កាស់្នលីស្ពី្ មែតា។ 

៣៩- ឌី្ជីងល គុ្.ឬ ន្. 
អ. digital 
បារ.  numérique 

 គុ្. ខដលទក់ទងន្ងឹនព្គ្ឿងខដលតាំណ្ដងឱយទិន្បន័្យ អាំពែទុីតជានលែ។ 
 ន្. ស្ញ្ជដ ខដលតាំណ្ដងនដ្ឋយនលែ។ 

៤០- តព្មឹម កិ. 
  អ. align 
  បារ. aligner   

នរៀរអតទរទឱយព្តឹមោប ខាងនឆវង សាឋ ាំ នលី នព្កាម ស្ងខាង ឬ ចាំកណ្ដឋ ល។  
    
  

៤១- តារាង ន្. 
 អ. table 
 បារ. tableau (m.) 

រញ្ជ ីទិន្បន័្យតនព្មៀរតាមជួរនដកន្ិងជួរឈរភាគ្នព្ចីន្ែណ្ឍ នដ្ឋយព្កឡារនាធ ត់។ 
 

៤២- បាហវ័រ ន្. 
អ. buffer 
បារ.tampon (m.) 

ទីតាាំងរនណ្ដថ េះអាស្ន្ប (ជាទូនៅ នរ ៉ៅម RAM)ខដលនព្រសី្ព្មារ់ផ្ធុកទនិ្បន័្យកបុងនពល 
កាំពុងរញ្ជូ ន្ឬដាំនណី្រការរវាងឧរករណ៍្ពីរខដលមាន្នលផឿន្នផ្សងោប ។ 

៤៣- ងត ន្. 
   អ. folder / directory 
   បារ. dossier(m.) 

កខន្ែងផ្ធុកឯកសារកបុងកុាំពយូទ័រ។ 
 

៤៤-ព្ទនិ្ច ន្. 
 អ. cursor 
បារ. curseur(m.) 

១- ស្ញ្ជដ ពិនស្ស្មយួនៅនលីនអព្កង់ មាន្រូរស្ណ្ដឌ ន្ដូចជា កាលព្ពួញ, រនាធ ត់,  
    ព្រអរ់, ចតុនកាណ្... នលាតភែឹរខភែតៗ។ 
២- ស្ញ្ជដ ព្ពួញឬរូរខដលផ្ទែ ស់្ទីនលីនអព្កង់តាមចលនាកណ្ថុ រ។  
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៤៥- នទវទិស្ ន្.ឬ គុ្. 
   អ. duplex 
  បារ. duplex (m.) 

ន្. ការរញ្ជូ ន្ទិន្បន័្យ(គ្មនាគ្មន៍្)រវាងព្រព័ន្នឧរករណ៍្ពរីកបុងទិស្នៅនៅវញិ 
    នៅមក។       
 គុ្. ថ្ន្នទវទិស្។ 

៤៦- នទវទិស្នពញនលញ ន្. 
 អ. full-duplex 
 បារ. plein duplex 

 នទវទិស្កបុងនពលខតមួយព្ពមោប ។ 
 

៤៧- ធាតុចូល ន្. 
   អ. input 
   បារ. entrée (f.) 

ព័ត៌មាន្ខដលបាន្រញ្ចូលនៅកបុងកុាំពយូទ័រ ឬ នៅកបុងកមែវ ិ្ ី ស្ព្មារ់ដាំនណី្រការ 
ឬរកាទុក។ 
 

៤៨- ធាតុនចញ ន្. 
   អ. output 
  បារ.  sortie (f.) 

ព័ត៌មាន្ខដលកុាំពយូទ័របាន្រនងកតីនចញ នដ្ឋយការគ្ណ្នាឬដាំនណី្រការ។ 
 

៤៩- ទូរគ្មនាគ្មន៍្ ន្. 
 អ. telecommunication 
 បារ.telecommunication(f.) 

គ្មនាគ្មន៍្ខដលស្មាគ ល់នៅនលីការរញ្ជូ ន្ពីចមាង យនូ្វទនិ្បន័្យ ស្ាំន ង វនីដអូ ន្ងិ 
ព័ត៌មាន្នផ្សងៗ ទាំងអាណ្ដ ូកន្ិងឌ្ីជីងល ។ 

៥០- នាាំនចញ កិ 
អ. export 
បារ. exporter 

រនងកីតឯកសារព្រនភទងែីមយួនចញពីទនិ្បន័្យកបុងឯកសារនដមីខដលកាំពុងនព្រ។ី 
 

៥១- នាាំចូល កិ. 
អ. import 
បារ. importer  

ទញយកទនិ្បន័្យថ្ន្ឯកសារព្រនភទនផ្សងនទៀតដ្ឋក់កបុងកមែវ ិ្ ីខដលកាំពុងនព្រ។ី 
 

៥២- នទវទសិ្ពាកក់ណ្ដថ ល ន្. 
អ. half-duplex 
បារ. semi-duplex (m.) 

ការរញ្ជូ ន្ទនិ្បន័្យ(គ្មនាគ្មន៍្)រវាងព្រព័ន្នឧរករណ៍្ពីរកបុងទិស្នៅនៅវញិនៅមក 
កបុងនពលនផ្សងោប ។ 
  

៥៣- ឯកទិស្ ន្. ឬ គុ្. 
 អ. simplex 
 បារ. simplex (m.) 

ន្. ការរញ្ជូ ន្ទនិ្បន័្យ (គ្មនាគ្មន៍្) 
តាមទិស្នៅខតមួយគ្ត់ពឧីរករណ៍្រញ្ជូ ន្នៅឧរករណ៍្ទទលួ។  
    ឧទហរណ៍្ : ការផ្ាយតាមព្រព័ន្នទូរទស្សន៍្ ឬ វទិយុ។ 
 គុ្. ថ្ន្ឯកទសិ្។ 

៥៤- រិទភាជ រ់ កិ. 
  អ. paste 
  បារ. coller  

រនញ្ចញទិន្បន័្យខដលបាន្ចមែងទុកឬកាត់ទុកភាជ រ់មកព្តង់ព្ទន្ិច។ 

៥៥- រិទ(ឯកសារ) កិ. 
   អ. close 
  បារ.  fermer 

រញ្ឈរ់ការនព្រីព្បាស់្ឯកសារខដលបាន្នរីក។ 

៥៦- នរីក (ឯកសារ) កិ. 
 អ. open 
បារ. ouvrir 

ទញយកឯកសារខដលមាន្ព្សារ់មកនព្រីព្បាស់្។ 
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៥៧- ស៊្ក  កិ.         
 អ. insert 
បារ. insérer 

ដ្ឋក់អវីមួយ (វតទុ ទិន្បន័្យ…  ចូលនៅកបុងអវីមយួនផ្សងនទៀត។ 
 

៥៨- ព្រព័ន្នគ្មនាគ្មន៍្ ន្. 
អ. communication system 
បារ. système de    
      communication (f.) 

រណ្ថុ ាំ ស្មាស្ធាតុគ្មនាគ្មន៍្ ខដលមាន្ហាដខវរ សុ្ស្ខវរ ន្ងិ កាណ្ដល់។ 

៥៩- រូ៊ត កិ. 
អ. boot 
បារ. initialiser  

នរីក ឬ នរកីកុាំពយូទ័រន ងីវញិ នហយី ដ្ឋក់ព្រព័ន្នព្រតិរតថិការឱយដាំនណី្រការ។ 

៦០- ព្រតិរតថ ិកិ. 
 អ. execute / run 
បារ. exécuter 

 ១- ន្វីស្កមែភាពឬន្វីកចិចការ ខដលកាំណ្ត់ឬរញ្ជជ នដ្ឋយកមែវ ិ្ ីកុាំពយូទ័រ។  
 ២- ទញយកកូដថ្ន្កមែវ ិ្ ីរញ្ចូ លនៅកបុងនមម៉ៅូរ ីរនាធ រ់មករាំនពញកិចចការននាេះ    
      (នៅកបុងភាសាស្រនស្រកមែវ ិ្ )ី។  

៦១- រញ្ជជ រ់ ន្. 
  អ. link 
  បារ. lien (m.) 

១- កាណ្ដល់រវាងនព្គ្ឿង ឬ ឧរករណ៍្ពីរកបុងព្រព័ន្នគ្មនាគ្មន៍្។ 
២- ការភាជ រ់ផ្ទធ ល់នៅអាស្យដ្ឋឌ ន្ (នវរ… មួយនទៀត តាមរយៈការរងាា ញជា 
     ពាកយ ព្រនយាគ្ រូរភាព ឬ ន្ិមិតថស្ញ្ជដណ្ដមួយ។ 
៣- ខផ្បកមួយថ្ន្កមែវ ិ្ ីកុាំពយូទ័រខដលរញ្ជូ ន្បា៉ៅ រា៉ៅ ខម៉ៅព្តទាំងឡាយនៅខផ្បកនផ្សងៗ 
     ោប ថ្ន្កមែវ ិ្ ីននាេះ។ 

 

II.3- អការាវិរ ៊ុទធនងិអុំណាន 
 

គ្ណ្ៈកមែការអការាវរុិទនន្ងិអាំណ្ដន្ថ្ន្ ក.ជ.ភ.ែ. បាន្នស្បមីក ក.ជ.ភ.ែ. ឱយកាំណ្ត់សូ្រអាន្ថ្ន្ពាកយ «កមព៊ុជា», 
«នាយកោឋ ន», «ម្បនពណី», ន្ិង ពាកយខដលមាន្ «ទសស- / -ទសសន»៍ ទាំងអស់្។  

នព្កាយពីបាន្ជខជក ពភិាកា ផ្ថល់នយារល់ោប នៅវញិនៅមកយា៉ៅ ងលអតិលអន់្នៅនលីស្ាំនណី្ររស់្គ្ណ្ៈកមែការនន្េះ 
រចួមក អងគព្រជុាំររស់្ ក.ជ.ភ.ែ.បាន្អនុ្ម័តដូចតនៅ៖ 

១- ពាកយ «កមព៊ុជា»  នយងីអាន្ថា [កាាំ ពុ ជា], 
២- ពាកយ «នាយកោឋ ន»  នយងីអាន្ថា [នា យក់ កាឌ ន្], 
៣- ពាកយ «ម្បនពណី»  នយងីអាន្ថា [ព្រ ថ្ព ន្]ី, 

៤- ពាកយខដលមាន្ «ទសស- / -ទសសន»៍ ទាំងអស់្ នយងីអាន្ថា [ទស់្- / -ទស់្], 
 ឧទហរណ៍្ៈ 
     - ពាកយ «ទសសនៈ» នយងីអាន្ថា [ទស់្ ស្ៈ ន្៉ៅៈ], 
             «ទសសនទ៍ាយ» នយងីអាន្ថា [ទស់្ ទយ],   
               «ទសសនយីភាព» នយងីអាន្ថា [ទស់្ ស្ៈ ន្ ីយៈ ភារ], ...។   
     - ពាកយ «ទូរទសសន»៍ នយងីអាន្ថា [ទូ រៈ ទស់្],  
               «បសាតទសសន»៍ នយងីអាន្ថា [នសា តៈ ទស់្], ...។ 
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III- សុំបណើ ពមីជឈោឋ នខាងបម្ៅ 
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III-1- បបច្បេកសពទបសនើបោយបលាក Michel Antelme 
 

 នលាក Michel Antelme បាន្នស្បីមក ក.ជ.ភ.ែ. ឱយជយួរកខព្រជាផ្ែូវការនូ្វពាកយមយួចាំន្ួន្ជាភាសាបារាាំងមក 
ជាភាសាខែែរ។ 

នព្កាយពពីិភាកាោប យា៉ៅ ងលអិតលអន់្រចួមក អងគព្រជុាំបាន្ស្នព្មច ដូចតនៅ៖ 
 

១- អនិ្ស្សរវាទ 
អ.   Agnosticism 
បារ. Agnosticisme (n.m.) 

លទនិខដលចាត់ទុកររមតទ (l’absolu) ថាជាអវីខដលពុទនិររស់្នយងីមិន្អាចយល់បាន្  
ឬលទនិខដលព្ចាន្នចាលការជញ្ជ ឹងគ្ិតតាមខររររមតទវជិាជ ថា ឥតព្រនយាជន៍្។ 

 
២- ាននានុ្ព្កមកមែ/ 
     ាននានុ្ព្កមនី្យកមែ  
អ. hierarchization  

បារ.hiérarchisation  (n.f.) 

ការខរងខចកឬនរៀរចាំតាមាននានុ្ព្កម។             
ការខរងខចកឬការនរៀរចាំជាាននានុ្ព្កម។                                

៣- ព្រនភទវទិា  
   អ.  typology 
  បារ. typologie (n.f.) 

វទិាសាន្តស្ថថ្ន្ការខរងខចកនៅតាមព្រនភទទូនៅ នដីមផសី្ព្មួលដល់ការន្វីវភិាគ្ថ្ន្តង- 
ភាពស្ែុគ្សាែ ញ។ 

៤- សូ្ចនា 
   អ. index 
 បារ. index (n.m.)    

តារាងអការព្កមថ្ន្ពាកយរនចចកស្ពធខដលទក់ទងនៅន្ឹងព្រធាន្រទន្ិងន ែ្ េះ  ខដលនគ្ 
 ដកព្ស្ង់ពីនស្ៀវនៅណ្ដមួយ...  នដីមផឱីយងាយរកន ញី។ 

៥- អ៊ ចឹីង(គុ្.កិ.) 
    អ. sic 
  បារ. sic (adv.) 

ពាកយខដលនគ្ដ្ឋក់កបុងវង់ព្កចក រនាធ រ់ពឃី្លែ ឬស្ាំន្ួន្នវាហារខដលនគ្ដកព្ស្ង់នដ្ឋយឥត 
ខកខព្រ  នទេះរីឃ្លែ ឬស្ាំន្ួន្នវាហារននាេះហាក់ដូចជាខរែកក៏នដ្ឋយ។ 

៦- ព្រតិចារកឹអកសរ   
   អ. transliteration 
  បារ.translittération (n.f.) 

ការកត់ព្តាអកសរមួយនៅអកសរមួយថ្ន្ព្រព័ន្នអការព្កមថ្ន្ភាសាណ្ដមយួនៅព្រព័ន្ន 
អការព្កមថ្ន្ភាសាណ្ដមួយនទៀត។ 

 
III-2- សុំបណើ របសប់លាក ភាព វិច្បិម្ត 

 

នលាក ភាព វចិិព្ត បាន្នស្បីមក ក.ជ.ភ.ែ. ឱយជួយរកព្សាយពាកយដូចខាងនព្កាម ៖ 
១- នតីពាកយ«ពាកយរណ្ថឹ ង» ន្ងិ «ពាកយរថឹង» មួយណ្ដព្តឹមព្តូវ? 
២- នតីពាកយ«ព្រ ង់ថ្ដ» ន្ិង «បា៉ៅ ន្ថ្ដ» មួយណ្ដព្តឹមព្តូវ? 
៣- ពាកយ «អស្ន្ាណូ្»។ 

នព្កាយពីពិភាកាោប យា៉ៅ ងលអិតលអន់្រចួមក អងគព្រជុាំបាន្ស្នព្មច ដូចតនៅ៖ 
១-  «ពាកយរណ្ថឹ ង» ន្ិង «ពាកយរថឹង»។ ដាំរូងនគ្នព្រីខត «ពាកយរថឹង»នទ រ៉ៅុខន្ថ «ពាកយរណ្ថឹ ង» ព្តូវបាន្នគ្នព្រ ី 
      នៅតុលាការ។ អាព្ស័្យនហតុនន្េះ ពាកយទាំងពីរនន្េះអាចនព្រីបាន្ដូចោប ។  
២- ពាកយ«ព្រ ង់ថ្ដ» ន្ិង «បា៉ៅ ន្ថ្ដ» មិន្មាន្ពាកយណ្ដមយួែុស្ឬព្តូវនទ រ៉ៅុខន្ថ នគ្នព្រីកបុងនផ្សងោប  ៖ 
     - ព្រ ង់ថ្ដ គ្ផឺ្ទធ ាំងស្ាំពត់ខដលនដរជារាងរាំពង់ស្ព្មារ់ស៊្កឬពាក់នៅនដីមថ្ដ នហយី អាចនដ្ឋេះនចញបាន្។ 

         - ចាំនពាេះពាកយ «បា៉ៅ ន្ថ្ដ» មាន្ន័្យពីរខររ : 
• បា៉ៅ ន្ថ្ដ ជានព្គ្ឿងលមអមួយព្រនភទខដលតុរខតងរចនានដ្ឋយ តផូង អងាក ាំ ឌ្ិន្ ស្ព្មារ់រាំពាក់ព្តង់កាំភួន្ថ្ដ  
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   ថ្ន្តួស្ខមថងកបុង នលាា ន្បាសាក់ ន្ងិ នលាា ន្យនីក។ 
• បា៉ៅ ន្ថ្ដ ស្ាំនៅនលផី្ទធ ាំងស្ាំពត់ខដលនគ្នដរភាជ រ់ឬខាធ ស់្នៅនលីថ្ដអាវ។ 

៣- ចាំនពាេះពាកយ អស្ន្ាណូ្ ព្តូវន្ឹងពាកយបារា ាំង «électron» អងគព្រជុាំសុ្ាំឱយនព្រីពាកយ «នអ ចិព្តងុ» តាម  
                នែមរយាន្កមែវញិ។  

III-3- សុំបណើ របសឯ់កឧតតមបទសរដ្ឋមន្តនតី យមឹ ណ៊ុ លឡា 

ឯកឧតថមនទស្រដឌមន្តន្ថី យមឹ ណុ្លឡា បាន្នស្បីសុ្ាំនរៀរចាំព្រជុាំមន្តន្ថីជាំនាញររស់្ព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរជាមួយ 
គ្ណ្ៈកមែការសាងស្ង់អោរសារមន្ធីរស្ពវទស្សន៍្អងគរនៅនែតថនស្ៀមរារ(Angkor Panorama Museum) ន្ិង អាជាញ ្រ 
អរសរា នដីមផពីនិ្ិតយ ន្ងិ ខកតព្មូវកាំហុស្អការាវរុិទននលីន ែ្ េះព្បាសាទមយួចាំន្នួ្កបុងអោរសារមន្ធីរស្ពវទស្សន៍្អងគរ។  

នព្កាយពីពិភាកាោប យា៉ៅ ងលអិតលអន់្រចួមក អងគព្រជុាំបាន្ស្នព្មច ដូចតនៅ៖           

ល.រ. ប ែ្ ះជាភាសាខែែរ ប ែ្ ះជាអក្សរឡាតាំង 
១ ម្ាសាទាគង 

ព្ពេះមហាកសព្ត : ឥន្តន្ធវរ ែន័្ទ១ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍៩ី 
រចនារង : ព្ពេះនោ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

២ ម្ាសាទនម្ជ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ឦសាន្វរ ែន័្ទ១ី 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍៧ី 
រចនារង : ស្មផូណ៌្ថ្ព្ពគុ្ក 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

៣ ម្ាសាទម្ពះបគា 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ឥន្តន្ធវរ ែន័្ទ១ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍៩ី 
រចនារង : ព្ពេះនោ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 

 

៤ ភនុំគូខ្លន 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទី២ 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍៩ី 
រចនារង : គូ្ខលន្ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 

 

៥ ម្ាសាទោយព័នធ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ឦសាន្វរ ែន័្ទ១ី 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍៧ី 
រចនារង : ស្មផូណ៌្ថ្ព្ពគុ្ក 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
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៦ ម្ាសាទបតា 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទី២ 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍៩ី 
រចនារង : គូ្ខលន្ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 

 

៧ ម្ាសាទត៊ុប 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី៣ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 

 

៨ ម្ាសាទបនាទ យឆ្មែ រ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ នដមីស្តវតសរទ៍ី១៣ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 

 

៩ ម្ពះលានជលដ់្ុំរ ី
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 

 

១០ ម្ាសាទម្ពហែកលិ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

 

១១ ម្ាសាទតានន 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

 

១២ ម្ាសាទម្ប ី
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ នដមីស្តវតសរទ៍ី១៣ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 

 

១៣ ម្ពះលានបសដច្បគមែង ់
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី  
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ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

១៤ ម្ាសាទតាបសាម 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

 

១៥ ម្ាសាទតាម្ពហែ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ នដមីស្តវតសរទ៍ី១៣ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

 

១៦ ម្ាសាទម្ពះម័ន 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 

 

១៧ ម្ាសាទនាគព័នធ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

 

១៨ ម្សះម្សង ់
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

 

១៩ កាលសាព ន 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ឧទយាទិតយវរ ែន័្ទ២ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី១ នដមីស្តវតសរទ៍ី១២ 
រចនារង : បាពួន្ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

២០ ម្ាសាទតាខ្កវ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៥ី សូ្រយវរ ័ែន្ទី១  
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ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី០ នដមីស្តវតសរទ៍ី១១ 
រចនារង : ឃ្លែ ាំង 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

២១ ម្ាសាទឃ្ែ ុំង 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៥ី សូ្រយវរ ័ែន្ទី១ 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី០ នដមីស្តវតសរទ៍ី១១ 
រចនារង : ឃ្លែ ាំង 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

២២ បមប៊ុណយខាងបកើត 
ព្ពេះមហាកសព្ត : រានជន្តន្ធវរ ែន័្ 
ស្ម័យកាល : ពាក់កណ្ដឋ លស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : ខព្ររូរ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

២៣ ម្ាសាទបនាទ យម្ស ី
ព្ពេះមហាកសព្ត : រានជន្តន្ធវរ ែន័្ 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : ខព្រររូ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 

 

២៤ ម្ាសាទាពនួ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ឧទយាទិតយវរ ែន័្ទ២ី 
ស្ម័យកាល : ពាក់កណ្ដឋ លស្តវតសរទ៍១ី១ 
រចនារង : បាពួន្ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

២៥ វិមានអាក្ខស 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៥ី រានជន្តន្ធវរ ែន័្ទី២ សូ្រយវរ ័ែន្ទី១  
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី០ នដមីស្តវតសរទ៍ី១១ 
រចនារង : ឃ្លែ ាំង 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

២៦ ម្ាសាទខ្ម្បរបូ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : រានជន្តន្ធវរ ែន័្ 
ស្ម័យកាល : ពាក់កណ្ដឋ លស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : ខព្ររូរ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

២៧ ម្ាសាទាទជ៊ុុំ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : រានជន្តន្ធវរ ែន័្ 
ស្ម័យកាល : ពាក់កណ្ដឋ លស្តវតសរទ៍១ី០ 
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រចនារង : ខព្ររូរ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

២៨ ម្ាសាទម្កចាប ់
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៤ី 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : នកាេះនករ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

២៩ ម្ាសាទាយន័ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

 

៣០ ម្ាសាទបម្ក្ខលបគា 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

 

៣១ ម្ាសាទបនាទ យនម្ព 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ នដមីស្តវតសរទ៍ី១៣ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

 

៣២ ម្កុមម្ាសាទម្ពះពធិូរ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : សូ្រយវរ ែន័្ទី២ ជ័យវរ ័ែន្ទ៨ី 
ស្ម័យកាល : នដីមស្តវតសរទ៍ី១២ ដល់ស្តវតសរទ៍ី១៣ 
រចនារង : បាពួន្ ន្ងិ អងគរវតថ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

៣៣ ម្ាសាទបនាទ យសុំខ្រ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : សូ្រយវរ ែន័្ទី២ 
ស្ម័យកាល : នដីមស្តវតសរទ៍ី១២ 
រចនារង : អងគរវតថ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

៣៤ ម្ាសាទធមែននទ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : សូ្រយវរ ែន័្ទី២ 
ស្ម័យកាល : នដីមស្តវតសរទ៍ី១២ 

 



-87- 

 

រចនារង : អងគរវតថ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

៣៥ បខាែ ងទាវ រទបនែអ៊ុុំ (ទាវ រខាងតបងូ) 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ នដមីស្តវតសរទ៍ី១៣ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

 

៣៦ ម្ាសាទបនាទ យកដ ី
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ នដមីស្តវតសរទ៍ី១៣ 
រចនារង : អងគរវតថ 
សាស្នា : ពុទនសាស្នា 
 

 

៣៧ ម្ាសាទបៅសាយបទវតា 
ព្ពេះមហាកសព្ត : សូ្រយវរ ែន័្ទី២ 
ស្ម័យកាល : ពាក់កណ្ដឋ លស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : អងគរវតថ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 

 

៣៨ ម្ាសាទអងគរវតត 
ព្ពេះមហាកសព្ត : សូ្រយវរ ែន័្ទី២ 
ស្ម័យកាល : នដីមស្តវតសរទ៍ី១២ 
រចនារង : អងគរវតថ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

៣៩ ម្ាសាទវតតអធាវ រ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : សូ្រយវរ ែន័្ទី២ 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី១ 
រចនារង : អងគរវតថ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

៤០ ម្ាសាទនាងបមែ  
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៤ី 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : នកាេះនករ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

៤១ ម្ាសាទថនឹង 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៤ី 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : នកាេះនករ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
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៤២ ម្ាសាទម្កវាន ់
ព្ពេះមហាកសព្ត : ហស៌្វរ ែន័្ទ១ី ឦសាន្វរ ័ែន្ទ២ី 
ស្ម័យកាល : នដីមស្តវតសរទ៍ី១០ 
រចនារង : បាខែង 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 

 

៤៣ ម្ាសាទប ី
ព្ពេះមហាកសព្ត : យនសាវរ ែន័្ទ១ី 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : បាខែង 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

៤៤ ម្ាសាទភនុំាខ្មង 
ព្ពេះមហាកសព្ត : យនសាវរ ែន័្ទ១ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍៩ី នដីមស្តវតសរទ៍ី១០ 
រចនារង : បាខែង 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 

 

៤៥ បនាទ យពីរជាន ់
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៤ី 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : នកាេះនករ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

៤៦ ម្ាសាទម្ាុំ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៤ី 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : នកាេះនករ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

៤៧ ម្ាសាទធុំ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៤ី  
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : នកាេះនករ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

៤៨ ម្ាសាទបកសចីា ុំម្កុង 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ហស៌្វរ ែន័្ទ១ី រានជន្តន្ធវរ ័ែន្ទី២ 
ស្ម័យកាល : ពាក់កណ្ដឋ លស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : បាខែង ខព្ររូរ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
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៤៩ ម្ាសាទកដីសរូ 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ហស៌្វរ ែន័្ទ១ី 
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍៩ី ន្ងិ ស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : ព្ពេះនោ ខព្ររូរ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 

 

៥០ ម្ាសាទលនល 
ព្ពេះមហាកសព្ត : យនសាវរ ែន័្ទ១ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍៩ី 
រចនារង : បាខែង 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 

 

៥១ 

មនទីរបពទយ  / អាបរាគយសាលា 
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៧ី 
ស្ម័យកាល : ចុងស្តវតសរទ៍១ី២ 
រចនារង : បាយន័្ 
សាស្នា : ព្ពេះពុទនសាស្នា 

 

៥២ 

- ម្ាសាទបងឹមាលា  
ព្ពេះមហាកសព្ត : សូ្រយវរ ែន័្ទី២ 
ស្ម័យកាល : នដីមស្តវតសរទ៍ី១២ 
រចនារង : អងគរវតថ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 
 

 

៥៣ 

ម្ាសាទបក្ខះបករ         
ព្ពេះមហាកសព្ត : ជ័យវរ ែន័្ទ៤ី       
ស្ម័យកាល : ស្តវតសរទ៍១ី០ 
រចនារង : នកាេះនករ 
សាស្នា : ព្ពហែញ្ដសាស្នា 

 

 

 

III-4- សុំបណើ របសម់្កសងួវបបធម៌និងវិច្បិម្តសលិប: 
 

ព្កស្ួងវរផ្ម៌ន្ងិវចិិព្តស្លិផ:បាន្នស្បីមក ក.ជ.ភ.ែ. ឲ្យជយួរកព្សាយពាកយ «លផុកកនតា» ។ 
នព្កាយពីពិភាកាោប យា៉ៅ ងលអិតលអន់្រចួមក អងគព្រជុាំបាន្ស្នព្មចថា ពាកយ«លផុកកនតា»នន្េះជាពាកយខែែរសុ្ទន គ្ជឺាការ 

ផ្សាំរវាងពាកយ លផុក + នតា > លផុកកនតា។ ពាកយ លុក > លផុក មាន្ន័្យថា ការវាយលុក ផ្សាំន្ឹងពាកយ នតា មាន្ន័្យថា 
នដីរនទរៗ នដីរឱន្ៗ ឬ ជាស្តវនតា ។ 

 

III-5- សុំបណើ របសប់លាកបណឌិ ត ធ៊ុយ ចាន់ធួន 
 

នលាករណ្ឍិ ត ្ុយ ចាន់្្ួន្បាន្នស្បីមក ក.ជ.ភ.ែ. ឲ្យជយួកាំណ្ត់ន ែ្ េះឧទាន្ជាតិ «ឧទានជាតិសបមតច្ប 
បតបជា ហ៊៊ុន ខ្សន ឫសសមី្តឹប» ។ 

 

នព្កាយពពីិភាកាោប យា៉ៅ ងលអិតលអន់្រចួមក អងគព្រជុាំបាន្ស្នព្មចយកន ែ្ េះឧទាន្នន្េះថា «ឧទានរាជបណឌិ តយ 
សភាកមព៊ុជាបតបជាខ្សន ឫសសមី្តឹប»។ 
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III-6- សុំបណើ របសឯ់កឧតតម ខ្ង៉ត បូរ ីនាយរងម៊ុទទក្ខលយ័ 
          សបមដច្បអគគមហាបសនាបតីបតបជា ហ៊៊ុន ខ្សន  
ឯកឧតថម ខង៉ៅត រូរ ីនាយរងែុទធកាល័យស្នមឋចអគ្គមហានស្នារតីនតនជា ហុ៊ន្ ខស្ន្ បាន្នស្បីមក ក.ជ.ភ.ែ. ឲ្យ 

ជួយពិន្តិយន្ិងកាំណ្ត់ចាំណ្ងនជីងនស្ៀវនៅព្រវតថិថ្ន្វមិាន្ស្ន្ថិភាព។ ឯកឧតថមមាន្ស្ាំនណី្ចាំន្ួន្៤ ដូចខាងនព្កាម៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

នព្កាយពីពិភាកាោប យា៉ៅ ងលអិតលអន់្រចួមក អងគព្រជុាំបាន្ស្នព្មចយកចាំណ្ងនជីង ដូចខាងនព្កាម៖  
 

 
 
 
 
 
 

 

III-7- សុំបណើ របសឯ់កឧតតម ហ៊៊ុន ម៉ានី 
 

ឯកឧតថម ហុ៊ន្ មា៉ៅ ន្ី បាន្នស្បមីក ក.ជ.ភ.ែ. សុ្ាំការផ្ថល់នយារល់ន្ងិរកព្សាយអតទន័្យថ្ន្ន ែ្ េះកមែវ ិ្ ី «អងគរ 
សន្តរា នត»។ 

នព្កាយពីពិភាកាោប យា៉ៅ ងលអិតលអន់្រចួមក អងគព្រជុាំបាន្ស្នព្មចយកពាកយ «អងគរសន្តរា នត» ន្ិង នដ្ឋយផ្ថល់ 
ន្ិយមន័្យ ដូចខាងនព្កាម៖ 

«អងគរសន្តរា នត» ជាពាកយផ្សាំរវាងពាកយ «អងគរ» ន្ិង «ស្ន្តងាក ន្ថ» ៖  
- អងគរ ជាពាកយនព្រីកាែ យមកពីពាកយ ន្គ្រ ខដលមាន្ន័្យថា ព្កងុ, រាជធាន្ ី (ជួន្ ណ្ដត វចនានុ្ព្កមខែែរ ទាំព័រ  

             ១៥៧៣)។ 
- ស្ន្តងាក ន្ថ  មាន្ន័្យថា ដាំនណី្រឃ្លែ តចាកទ,ី ការ្ន្ចូលដល់, ដាំនណី្រខដលព្ពេះអាទិតយចរចូលដល់ទីចរួជុាំ  

             រាស្ិចព្ក គ្ឺដាំនណី្រខដលនដីមន្ិងចុងថ្ន្រាស្ិចព្កចួរោប  នពញព្គ្រ់ជាមួយឆ្ប ាំ (ដាំនណី្ដ្ឋច់ឆ្ប ាំចាស់្ផ្ទែ ស់្ឆ្ប ាំងែ)ី  
            (ជួន្ ណ្ដត វចនានុ្ព្កមខែែរ ទាំព័រ១២៣៧)  ដូនចបេះ «អងគរសន្តរា នត» កបុងន័្យថា ការចូលរមួអរអរសាទរ  
            ពិ្ីរុណ្យចូលឆ្ប ាំងែី ព្រថ្ពណី្ជាតិ នៅទីព្កុងវរផ្ម៌ព្រវតថិសាន្តស្ថ អងគរ ថ្ន្ព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជា ។ 

 

វមិាន្ស្ន្ថភិាព 
ទសី្ឋកីារនាយករដឌមន្តន្ថ ី
ថ្ន្ព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជា 

ន្ងិ មជឈមណ្ឍ លស្ន្បសិ្ទីអន្ថរជាត ិ
 

ព្តមីាស្ទ០ី៤ ឆ្ប ាំ២០១០ 

 

 

វមិាន្ស្ន្ថភិាព 
ទសី្ឋកីារនាយករដឌមន្តន្ថ ី
ថ្ន្ព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជា 

ន្ងិ មជឈមណ្ឍ លស្ន្បសិ្ទីអន្ថរជាត ិ
(ឆ្ប ាំ២០១០) 

 

ព្តមីាស្ទ០ី៤ ឆ្ប ាំ២០១០ 
  

វមិាន្ស្ន្ថភិាព 
ទសី្ឋកីារនាយករដឌមន្តន្ថ ី
ថ្ន្ព្ពេះរាជាណ្ដចព្កកមពុជា 

 

ព្តមីាស្ទ០ី៤ ឆ្ប ាំ២០១០ 
 

 

វមិាន្ស្ន្ថភិាព 
ទសី្ឋកីារនាយករដឌមន្តន្ថ ី

 

ព្តមីាស្ទ០ី៤ ឆ្ប ាំ២០១០ 
 

 

 
 

វិមានសនតិភាព 
ទីសដកី្ខរនាយករដ្ឋមន្តនតី 

 

ព.ស. ២៥៥៤  -  គ.ស. ២០១០ 
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IV- លមិតិទុំនាក់ទុំនង 
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សុំណួរតាមអ៊ុីខ្មលរបសប់លាក ធន់ រទិធី 
 
Date : Mon, 17 Jun 2013 

From : ្ន់្ រទិនី <thonnrithy@hotmail.com> 

To : info@nckl.gov.kh 

 

Subject: www.nckl.gov.kh: ការនព្រីព្បាស់្ពាកយ និ្ង 
 
នន្េះជាអីុខមលសាកស្ួរមយួចារ់តាមរយៈ http://www.nckl.gov.kh/ ពី: 
្ន់្ រទិនី thonnrithy@hotmail.com 
 
សូ្មនោរពចូលមកព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរ 
 
ែញុ ាំបាទមាន្នស្ចកថីនព្តកអរណ្ដស់្ ខដលបាន្សាគ ល់នគ្ហទាំព័រនន្េះខដលែញុ ាំបាន្ទន្ធឹងជាយូរមកនហយី។ ែញុ ាំមាន្    
ចមងល់ជានព្ចីន្កបុងការនព្រីព្បាស់្ពាកយនពចន៍្ខែែរនយងី។ ថ្ងងនន្េះែញុ ាំបាទសូ្មស្ួរស្ាំណួ្រមយួ គឺ្ពាកយ និ្ង។  
នតីគ្រួស្រនស្រថា៖ 
 
ក- នចកនិ្ងមាប ស់្, 
ែ- នចក និ្ងមាប ស់្, 
គ្- នចក និ្ង មាប ស់្, 
 - មយួណ្ដក៏បាន្ 
 
ែញុ ាំបាទស្ងឃមឹថានឹ្ងបាន្យល់ចាស់្កបុងនពលឆ្រ់ៗនន្េះ។ 
 
សូ្មអរគុ្ណ្ 
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សុំណួរតាមអ៊ុីខ្មលរបសប់លាក Nathan Wells 
 

Date : Sat, 11 May 2013 

From : Nathan Wells <sungkhum@gmail.com> 

To : info@nckl.gov.kh 

 

Subject: www.nckl.gov.kh: Question on the spelling of Email in Khmer 
 

នន្េះជាអីុខមលសាកស្ួរមយួចារ់តាមរយៈ http://www.nckl.gov.kh/ ពី: 
Nathan Wells sungkhum@gmail.com 
 

To Whom it May Concern, 
 

Should "email" be written as អីុខមល or អ៊ ីខមល? 
With with old KhmerOS Khmer Unicode fonts it was អីុខមល, but now with the new Google web fonts for 
Khmer, it must be written as អ៊ ីខមល .I was under the impression that អ៊ ីខមល is the correct way (as the 
author of the fonts has told me), but I wanted to write and ask if the Council has made any decision 
about this spelling. 
 

Thank you, 
Nathan Wells 
for sbbic.org 
 
ច្បបមែើយតាមអ៊ុីខ្មលរបសក់.ជ.ភ.ម.តបបៅបលាក Nathan Wells  
 
Date : Thu, 29 Aug 2013 

From : info@nckl.gov.kh 

To : Nathan Wells <sungkhum@gmail.com> 

 

Subject: Re: www.nckl.gov.kh: Question on the spelling of Email in Khmer 
 
ចាំនពាេះស្ញ្ជដ ព្តីស្ពធនិ្ងមូស្ិទន្ថ នវយាករណ៍្ខែែរបាន្ស្នព្មចជាំន្សួ្ស្ញ្ជដ នន្េះនដ្ឋយស្ញ្ជដ រុកនជីង(ុុ)វញិ 
នរីមាន្នទីស្ខាងនលីដូចព្ស្ៈ ុិ ុី ុឹ ុឺ... នលីកខលងខតជាមយួពយញ្ជន្ៈែែេះខដលមាន្នព្រីជាមយួព្តីស្ពធផ្ង 
និ្ងមូស្ិកទន្ថផ្ង : ឧ. រ៉ៅ ុី > រីុ ខត រី៊ នៅដខដល។ ចាំនពាេះ E-mail នគ្អាចអនុ្វតថកផួន្នវយាករណ៍្បាន្ គឺ្ 
អីុខមល(ខដលនគ្នព្រីជាទូនៅ)។ 
 
ត.រ. ព្រធាន្ថ្ន្ក.ជ.ភ.ែ. 
ព្រធាន្ខផ្បកនបាេះពុមព ផ្សពវផ្ាយនិ្ងរណ្ថុ េះរណ្ដថ ល 
 
នស្ នអឿន្ 
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សុំណួរតាមអ៊ុីខ្មលរបសប់លាក យ៊ុន ប៊៊ុនបធៀង 

 
Date : Tue, 25 Jun 2013 

From : យុន្ រុ៊ន្ន្ៀង <ybunthieng@gmail.com> 

To : info@nckl.gov.kh 

 

Subject: www.nckl.gov.kh: អកសរសាន្តស្ថខែែរ 
 
នន្េះជាអីុខមលសាកស្ួរមយួចារ់តាមរយៈ http://www.nckl.gov.kh/ ពី: 
យុន្ រុ៊ន្ន្ៀង ybunthieng@gmail.com 
 
សូ្មឱយព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរផ្សពវផ្ាយឯកសារទាំងឡាយឱយបាន្ទូលាំទូលាយជាងនន្េះនទៀត នព្ពាេះមាន្  
មនុ្ស្សតិចណ្ដស់្ខដលបាន្ដឹងអាំពីការខកខព្រែែេះខដលទក់ទងនឹ្ងអកសរខែែរ។ 
 
ច្បបមែើយតាមអ៊ុីខ្មលរបសក់.ជ.ភ.ម.តបបៅបលាក យ៊ុន ប៊៊ុនបធៀង 

 
Date : Thu, 29 Aug 2013 

From : info@nckl.gov.kh 

To : យុន្ រុ៊ន្ន្ៀង <ybunthieng@gmail.com> 

 

Subject: Re: www.nckl.gov.kh: អកសរសាន្តស្ថខែែរ 
 
ព្កុមព្រឹកាជាតិភាសាខែែរ(ក.ជ.ភ.ែ.)បាន្ខចកព្គ្រ់មជឈដ្ឋឌ ន្នូ្វព្ពឹតថិរព្តមយួនលែៗ រ៉ៅុខន្ថបាន្តិចកបុងមួយ 
កខន្ែងៗ។ ក.ជ.ភ.ែ.មាន្នគ្ហទាំព័រមួយ ខដលអាចរញ្ជូ ន្ឯកសារនៅព្គ្រ់ទិស្ទី(ទាំងកបុងនិ្ងនព្ៅព្រនទស្) 
រ៉ៅុខន្ថវាអាចរនព្មីបាន្ខតសាធារណ្ជន្ខដលមាន្ចាំនណ្េះវជិាជ ែពស់្ នចេះនរីកនគ្ហទាំព័រ។ នព្ៅពីព្ពឹតថិរព្តនិ្ង  
នគ្ហទាំព័រ ក.ជ.ភ.ែ.ក៏បាន្នបាេះពុមពកូន្នស្ៀវនៅរារ់មឺុន្ចារ់ខចកផ្សពវផ្ាយអការាវរិុទនព្តឹមព្តូវទក់ទងនឹ្ង 
៣០៨ពាកយនៅព្គ្រ់មជឈដ្ឋឌ ន្(នលីកខលងខតនៅព្កស្ួងអរ់រ ាំ យុវជន្និ្ងកីឡាខដលបាន្ចាត់ខចងផ្ទធ ល់)។  

រន្ថិចនទៀត ក.ជ.ភ.ែ.នឹ្ងដ្ឋក់លក់ស្ទធ នុ្ព្កមតាមជាំនាញនៅព្គ្រ់រណ្ដត ោរ ា្ំៗ។ 
 
ត.រ. ព្រធាន្ថ្ន្ក.ជ.ភ.ែ. 
ព្រធាន្ខផ្បកនបាេះពុមព ផ្សពវផ្ាយនិ្ងរណ្ថុ េះរណ្ដថ ល 
 
នស្ នអឿន្ 
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V- សមត៊ុលយ 
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តារាងសមត៊ុលយរវាងច្បុំណូលនងិច្បុំណាយ 
ថវិក្ខសបប៊ុរសជន 

3 
 

 នដីមផឱីយមាន្តមាែ ភាព ក.ជ.ភ.ែ. សូ្មចុេះផ្ាយនូ្វស្មតុលយថ្ន្ងវកិាខដលទទលួបាន្ពីស្រផុរស្ជន្ដូច
មាន្ខាងនព្កាម  ៖ 
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