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វិចរណកថ 

 

េនសតវត ទី៣មុនគ.ស. ្រពះេចអធិ ជៃនម ្របេទសឥ ្ឌ  េ ក ្រពះអងគបនគ្ំរទេ យេសចក្តៃីថ្លថនូរ 
នូវឱ ទរបស់្រពះពុទធទកទ់ងនឹងអេំពីៃនបញញត្តិេលីផទ ងំសិ ែដលមនខ្លឹម រថ ៖ 

« េគមិន្រតូវេលីកតេមកងី សនខ្លួនឯង េហយីផ្តនទ សនដៃទេទៀតេទ ។ ប៉ុែន្តេគ្រតូវេលីកតេមកីង សនដៃទ
េទៀតកនុងេហតុផលេនះ ឬេហតុផលេនះ ។ មរយៈអំេពីេនះ េគ ចជួយ សនខ្លួនឯងកន់ែត រកីធំធត់ជមួយគន េនះ
េគក៏ ចជយួ សនដៃទឱយរកីចេ្រមីនែដរ ។ ផទុយេទវញិេបេីគេធ្វែីតអំេពី ្រកក់េផ្តសផ្ត ស មនិគបបចីេំពះ សនដៃទ 
េនះេគ្របកដជជីកផនូរកប់ សនខ្លួនឯងជពំុខន ។ នរ មន ក់ែដលេគរព េលីក តេមកីងែត សនខ្លួនឯងនិងផ្តនទ
សនដៃទេ យអះ ងថេគមនភក្តភីពចំេពះ សនខ្លួនឯង  អនកេនះ ្របកដជពំុបនេលីកតេមកីង សនខ្លួន

ឯងេទ ។  ប៉ុែន្តេបេីគេធ្វីដូេចនះេគ្របកដជ បផំ្ល ញយ៉ងធងនធ់ងរចំេពះ សនខ្លួនឯង ។ » 
ដូេចនះករ្រសុះ្រសួលគន គឺជអ្វីែដលល្អ និង្រតមឹ្រតូវ ទងំអស់គន គបបី ្ត ប ់ និងពិចរ ពីឱ ទៃន សនដៃទ

េទៀតផងែដរ ។ 
េយងី្រតូវខតិខំែស្វងយល់ មិន្រតឹមែតឱ ទេ្របៀន្របេ របស់ សនបុ៉េ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តក្៏រតូវែស្វងយល់ ឱ ទ

េ្របៀន្របេ របស់្របេទសជតិ  គចឺបប់ទងំេលីទិដ្ឋភពនេយបយ  វបបធម៌  សងគម  ទងំេលីទិដ្ឋភពេសដ្ឋកិចចផងែដរ ។ 
ករអត់ឱន ករេ្របស្របណី  និងករយល់ដឹង្រតមឹ្រតូវរបស់្រពះពុទធ សន ចប់ ងំព្ីរគដំបូងរហូតមក ដល់

បចចុបបននេនះ គឺជឧត្តមគតិដៃ៏ថ្លថ្ល ៃនវបបធម៌ និងអរយិធម ៌របស់ សនេនះ ។ េហតុដូេចនះេទបីេគមិនេឃញី មន សូមបី
ែតករេធ្វីទុកខបុកេមនញ ឬករបង្ហូរឈមកនុងន័យជំរុញ្របជជនឱយេជឿ្រពះពុទធ សនឬកក៏រេឃសន កនុងរយៈេពលជង
២៥០០ឆន កំន្លងេទេនះ។ សព្វៃថងេនះទ្វីប សីុមនពុទធ សនិក្របមណជង ៥០០ ន នក់។ 

េគេចទជសំណូរថ េតី្រពះពុទធ សនជ សន ឬជទស នវជិជ  ។ មពិត េគចង់ថ អ្វីក៏បនែដរ ។ ្រពះពុទធ
សនេនែតជ្រពះពុទធ សនដែដល ។ ្ល កសញញ ្រពះពុទធ សនែដលផ រភជ ប់នឹងករេ្របៀន្របេ របស់្រពះពុទធ 

ពុំមនអ្វីជសំខន់េនះេទ ។ េឈម ះែដលេគេ ថ្រពះពុទធ សន មិនមនអ្វីជ រវន្តេទ េ្របៀបបីដូចជផក  េទះបី
កុ បក្តី ម្លិះក្តី  ែត រៈសំខនរ់បស់  គឺក្លិន្រកអូបែដលមនអតថន័យ រវន្តបំផុត ។ 

៧មក  ១៩៧៩ ្របេទសជតិបនរចួផុតពីរបប្របល័យពូជ សន៍ ។ ្របជជនបនរស់ នមនជីវតិេឡងីវញិ 
ទនទឹមនឹងករកេកីត្រពះពុទធ សន ឥ ្ល ម សន ្រគិស្ត សន ... ែដល សនកិទងំអស់បននឹងកំពុងរស់េនជ
មួយគន  េ យសុខដុមរមន េ្រកមេគលនេយបយ្រតមឹ្រតូវរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជអំព ីជំេនឿ សន ៕ 

 
 

គណៈកមម ធកិរក ្ដ ល 
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ទំនុកសែម្តងបំណងល្អចំេពះកនូ 
ទំនុកេ្រចៀងមួយែបប ជសែ្រមកឆនទៈរបស់ម្ត យឪពុកែដលប៉ងឱយកូន្រសីរបស់ខ្ឡូនបនសេ្រមច្របេយជន៍ល្អ ក៏ប

្ត លឱយេ្រចៀង មនខ្លមឹ រេដីមថៈ 
 សក ទ៍ផក កំពីងពយួ កូន្រសីែតមួយ 

 ទុកឱយចិនេឆ បងគ បផ់ទះេកប ង 
 េ្រគឿងេឈ្ីរសេ   ទុកឱយចិនេឆ 

          េធ្វីដេងខ ធំ។ 
 ទំនុកសែម្តងចំេពះគូសង រ  

ទំនុកេ្រចៀងមួយែបប ជសែ្រមកឆនទៈរបស់បុរសអនកចង់បន្រស្តី មួយែដលខ្លួន្រតូវចតិ្ត ក៏ប ្ត លឱយេ្រចៀង 
មនខ្លមឹ រេដីមថៈ 

េំអយី្រសី  ំ  ្រពះពុទធេ កផ្ត  ំ
ថឱយ េំ យបង  បង េំពធិ៍មួយ 
ពុំទន់បនឆ្លង  ឱយ េំ យបង 
  ឆ្លងេពធិ៍ពរីនក់។   

ទំនុកសែម្ដងសណួំររបសប់ុរស 
ទំនុកេ្រចៀងមួយែបប ជសែ្រមកចិត្តសែម្តងរបស់បុរសអនកចង់បន្រស្តី ែដលខ្លួន្រស ញ់កប៏ ្ត លឱយ

េ្រចៀងជពកយដណ្តឹ ងសួរ្រស្តីេនះ មនខ្លឹម រេដមីថៈ 
 ្រសីស្រទលុក  មុខមត់្របមិ្របីយ 
 េបបីងចូលស្តី  ្រសី្រពមឬេទ ? 
មករសេងកតទនុំកេ្រចៀងស្រមបបុ់រសនងិស្រមប់្រស្តីែខមរេយងីសម័យបុ ណេឃញីថែប្លកគន ខងបុរសេ្រចីន

េ្របីទំនុកសំែដងេសចក្តលួីងេ ម្រសី ដូច្រសង់ទំនុកខ្លះមកេពលេហយីខងេលី ចំែណកខង្រស្តីវញិេ្រចីនែតេ្របីទំនុក 
សំែដងេសចក្តីបន្តុះបង្អ ប់បុរសជដ បមនឧទហរណ៍ ដូច្រសងម់កេពលេ យសេងខបេទេនះ៖ 

ទំនុកសែម្ដងេសចក្តបីង្អ ប ់
 ទំនុកេ្រចៀងមួយែបប ជសែ្រមកចិត្តរបស់្រស្តីែដលដឹងថបុរស ្រតូវករខ្លួន ែតខ្លួនមិន្រតូវករនឹងបុរសេនះក៏
ប ្ត លឱយេ្រចៀងសែម្តងេសចក្តបីន្តុះបង្អ ប់ មនខ្លឹម រេដមីថៈ 
   ្របុសេអីយ ្របុស្របណ!  េឃញី្រសីចង់បនមនិេមលីមឌ 

គនេ់មលីេទមុខដូចកញចប់ធតុ គន់េមលីមរយទដូចែឆកេ្រកមផទះ។ 

ចេ្រមៀង និង រ្របេយជន៍(ត) 
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ទំនុកសែម្ដងេសចក្តីរះិគន់ 
ទំនុកេ្រចៀងមួយែបប ជសែ្រមកចិត្តរបស់បុរស ឬ្រស្តី ែដល្របកបេ យេសចក្តីរះិគន់ មនខ្លឹម រេដមីថៈ 
 - កញច ញ់េចកេអយី! េ តទំចុងក្ត ត 
 េមម៉យ ប់ប្រត េ ក្រគូចង់សឹក ។ 
 - បសកេទឃត ់ េ ក្រគូថេទ 
 ចងប់នកូនេគ េនខងេជីងក្តី ។ 
 - េ ក្រគូចង់សឹក ្របញឹកខ្ល ងំ ស់ 
 បួសយូរខ្ល ចចស់ ខនបន្របពនធ ។ 
 - ្រទលុកៗេអីយ! កុំេធ្វីបបេ ក 
 កំេ ះគរេគក ទុកេ កេធ្វីបុណយ ។ 

ទំនុកសែម្ដងេសចក្តីេ ភជករចំអក 
ទំនុកេ្រចៀងមួយែបប ជសែ្រមកចិត្តរបស់បុរសែដលេពលេផ្ត ះផ្តងនឹង្រសី េ យេសចក្តេី ភ ជករចំអក មន

ខ្លឹម រេដីមថៈ 
  ្រសីេអយីបងនឹក សុីបយ្រសូបទឹក ្របេំគមកន្លះ 
  ្របពំរីឆន ងំដី ្របបំឆីន ងំខទះ ្របេំគមកន្លះ 
   សុីេ ះរមូល ។ 

ទំនុកសែម្ដងេសចក្តីេ្រតក្រត ល 
 ទំនុកេ្រចៀងមួយែបប ជសែ្រមកចិត្តរបស់បុរសែដលេពលេផ្ត ះផ្តងនឹង្រសី្ត េ យតេ្រមក មនខ្លឹម រេដីមថៈ 
   ឱ! ម្លប់ដូងេអីយ ! ែដលបងអងគុយ  បងអត់ងងុយ 
   ច្ំរសីរៃវ   រៃវរចួេហយី  បំេពញសណ្ត ង ់
   ទ្រមែំខ្រតង់  នអូំនចូលេគង ។ 

ទំនុកសែម្ដងេសចក្តសីរេសើរ 
ទំនុកេ្រចៀងមួយែបប ជទំនុកសែម្តងេសចក្តីសរេសីរ នងិេ្របៀបេធៀប ឱយអនក ្ត ប់េកតីគំនតិដល់ នៈទបខពស់

របស់ខ្លួន ថមិនែមនមនែតខ្លួនមន ក់ឯង្រគន់ជងេគេទ មនេគឯេទៀត្រគន់េបីែដរ មនខ្លឹម រេដមីថៈ 
  អញថភនំ្រសួច  ្រសួចអីែតឯង 
  មនភនកំែ្រមង  ែវងេហយី្រសួចផង ។ 

ទំនុកសែម្ដងបំណង និងជំេនឿ 
ទំនុកេ្រចៀងមួយែបប ជទំនុកសែម្តងបំណង និង ជំេនឿកនុងអំេ យទន មនខ្លឹម រេដីមថៈ 
  ឱ!សត្វមេ រ ី យសីុំែផ្លៃ្រជ េធ្វបុីណយទនអ្វ ី
  ឱយៃ្រជែផ្លេទៀត ៃ្រជែផ្លពីមុន ែផ្លេចលបង់េសៀត 
  ឱយៃ្រជែផ្លេទៀត ក់ទនសព្វសត្វ។ល។ 

ទងំបទទងំទំនុកេ្រចៀងមេ រ ីគរួចត់ទុកជចេ្រមៀងថន កខ់ពស់មួយែបបរបស់ែខមរឥតនរ ែកែ្របបន ែដល ម ភ
ប ងំេ ថចេ្រមៀងក្ល សិុចរបស់ែខមរ ។ (េនមនត) 

ដក្រសង់េ យេ ក ែចមផន 
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៤.ករអប់រ ំេន្របេទសេអហ ុបីបុ ណ 
េអហ ុបីបុ ណ ែដលជ្របេទសមួយមនអរយិធម៌ដំបូងបង្អស់កនុងពិភពេ កេនះ បនអភិវឌ ដូចជ្របជជន

សម័យេដីមេផ ងេទៀត ជវបបធម៌្រជលងភន ំ និងទេន្ល។ េ យ រែតទកឹ ែដលកំពុងែត្រទ្រទងដ់ល់ជីវតិៃនទេន្លនីលេនះ 
្រកុមកសិកមមបនបេងកីតករ ងំទលំីេនជភូមិតូចៗ េរៀបចំេទជ ជ ច្រក មកុលសមពន័ធ េន ម្រចងំទេន្ល។េន
្របែហលជ៣០០០ឆន មុំនគ.ស. ជ ច្រកទងំេនះបនព្រងីកខ្លួនឱយេទជច្រកភពដ៏ធំមួយែដល មពតិក្ល យេទ
ជ្របេទសែដលជមជឈមណ្ឌ លសក្ត នុពលខងនេយបយ និងករេរៀបចំដ៏ខពង់ខពស់។ 

េ កធតុែដលមិនែ្រប្របួល 
េគលករណ៍នេយបយ និង សនេអហ ុបីដសំ៏ខន់ អះ ងថ ផ ៉ អុង (Pharaon)ែដលជ ជធិ ជ

(Emperor) េនះមន្របភពពី ទិេទព។ បញញត្តិៃន ជធិ ជភពផ្តល់នូវសថិរភពខងនេយបយ អប់រ ំ វបបធម៌ និង
សងគមេទដល់ច្រកភពេអហ ុបីេ យផ្តល់នូវមូល ្ឋ ន្រគឹះយល់្រសប មអភិធមមជតិ ។ ចេំណះដឹង និងតៃម្ល្រតូវបនេគ
េមីលេឃញីថ ជករឆ្លុះបញច ងំេ កធតុអនន្តមនិផ្ល ស់ប្តូរ នងិមនរេបៀបេរៀបរយ ។ បញញត្តៃិនបព្វជិត ជក៏ផ្តល់ផងែដរ
នូវ នៈយ៉ងខពស់ៃនវរីជន ែដលជបព្វជិត និងអំ ចដ៏ខ្ល ងំេនកនុងេអហ ុបី ។្របព័នធអប់រពំ្រងឹង នៈ និងអំ ច
េ យបេងកីតឆម វំរជន ែដលជបុព្វជិតៃនវបបធម៌របស់រដ្ឋ។ 

៤-១ ករយកចិត្តទុក កខ់ង សន និង ច្រក 
ទក់ទនិនឹងករអបរ់ជំនជតិេអហ ុបីមនទំនកទំ់នងនឹងេ កីយ ៍និងមិនែមនេ កីយ ៍។ េទះបីជមនអភិធមម

ជតិពមុីន ពួកេគក៏បនអភវិឌ បេចចកវទិយ េដីមបនីទឹំកទេន្លនីល និងេរៀបចំ ថ បន្រប ទពី ៉ មីតដេ៏្រចីន។េដមីបី
្រគប់្រគងនងិករពរច្រកភពដ៏ធទូំ យរបស់េគ ពួកេគបនសិក ជំនញកនុងករ្រគប់្រគងរដ្ឋ (statecraft)និងករយក
ចិត្តទុក ក់របស់ពួកេគ េលីកររក សពមិនឱយរលួយ (mummification)ែដលបននឱំយពួកេគសិក េវជជ ្រស្ត កយ
វភិគវទិយ និងករអបស់ព (embalming)។ ជនជតិេអហ ុបី ក៏បនអភិវឌ ផងែដរនូវ្របពន័ធៃនករសរេសរអក រ គអឺក រ
រូប(hieroglyphic script)ែដលជួយឱយពកួេគបេងកីតនិងេផទរវបបធមក៌រសរេសរអក រ ។ 

ក- េរៀន ម្រពះវិ រ និង ងំ 
ច្រកភពេអហ ុបី ទមទរឱយមនករយិធិបេតយយែដលមនករអប់រ ំ េដមីប្ីរបមូល នងិកត់្រ បនទុក ។ ្រតមឹឆន ំ

២៧០០ មុនគ.ស. ជនជតិេអហ ុបីមន្របព័នធ េរៀន ម្រពះវ ិ រ និង ងំយ៉ងធំទូ យ ។ មុខងរ េរៀន
មួយ គ្ឺរតូវបណ្តុ ះប ្ត លមនុស ឱយេចះបេងកីតករកត់្រ (scribes)ែដលភគេ្រចីនៃនពួកេគគឺជបព្វជិតកនុងករ ន 
និងសរេសរ។ េរៀនជែផនកមួយៃន គរជេ្រចីនផ្តុ ំគន េន ម្រពះវ ិ រ ែដលេធ្វីឱយរកីចេ្រមនីដល់ទំនក់ទំនងយ៉ង
ជិតសនិទធរ ងករអបរ់កំនុង្របព័នធនិង សន1 ។េ្រកយេពលទទលួបនករអបរ់ជំេលីកដំបូងេកមង្របុសបនសិក អក រ
្រស្ត ែដលសម្រសបេទនងឹវជិជ ជវីៈនេពលអនគតរបស់ពួកេគ ។ េរៀនជន់ខពស់ពិេសសបនបេងកីតេឡងី

ស្រមប់បព្វជិតពិត្របកដ ម្រន្តរី ្ឋ ភិបលនិង្រគូេពទយ ។ 
ខ-ករអប់រមំនុស ឱយេចះកត់្រ  
េនកនុង េរៀនែដលបង្ហ តម់នុស ឱយេចះកត់្រ សិស េរៀនសរេសរអក ររូប មករចម្លងឯក រេនេលី 

្រក សមយង៉ ែដលផលិតេចញពីេដីមែ្រតងឬបបុសែដលដុះេន មដងទេន្លនីល ។ ្រគូេ ឱយសិស កត់្រ នូវអ្វីែដលេគ 

                                                      
1James  Mulhem, A History of Education, A Sosial Interpretation (New York: Ronald Press, 1959 ),pp.55-79 

 

្របភពៃនករអប់រកំនងុពិភពេ ក (ត) 
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បនឮ។  េគលេ គ្ឺរតូវបេងកីតេឡងីវញិនូវករកត់្រ អតថបទឱយបន្រតឹម្រតូវដូចេដីម។  ជញឹកញបសិ់ស ែ្រសកសួរ    
ដែដលៗនូវអតថបទខ្លីៗ រហូតដល់េគចបំនចបស់ ស់ ។អនកទងំ យែដលបនេរៀនពូែក្រតូវបនសិក គណិតវទិយ

្រស្ត សន កំ ពយ អក រសិលប ៍េវជជ ្រស្ត និង ថ បតយកមម ។ 
៤-២ វិ ទជ្របវត្តិ ្រស្តរបសេ់អហ ុបី 
ក-ករបក្រ យ ម្របៃពណី 
តួនទេីអហ ុបីបុ ណកនុងករបេងកីតអរយិធម៌េ កខងលិច បនក្ល យេទជវ ិ ទ ។ េនឆន ៣ំ៣២មុនគ.ស.

្របេទសេអហ ុបី្រតូវបនចូលលុកលុយេ យម ជ ឡចិសង់ (Alexander the Great)និងបនបេងកីតជអរយិធម៌
េហែលន (Hellenistic) ែដល្រតូវបនបេងកតីេ យវបបធម៌្រកិចបុ ណ។ ករបក្រ យ្របវត្តិ ្រស្តេ យសនមត គថឺ
អរយិធម៌េអហ ុបីបុ ណ ជករកន់អំ ចផ្ត ច់ករដ៏យូរ េហយីេករដែំណលវបបធម៌ចមបង គឺវមិន ថ បតយកមមដ៏ធេំធង
របស់ខ្លួន ។  ករបក្រ យេនះបនបង្ហ ញឱយេឃញីវបបធម៌របស់្រកិច ជពិេសស្របជធិបេតយយ្រកុង ែថន ជទីកែន្លង
ចប់កេំណីតៃនអរយិធម៌េ កខងលិច ។  

ខ.្រទឹស្តីរបស់បឺណល (Bernal’sTheory) 
ករបក្រ យ្របកបេ យវ ិ ទជខ្ល ងំេ យបឺណល(Martin Bernal)2អះ ងថ ជនជត្ិរកិចបនខចីបញញត្តិជ

េ្រចីនអំពីរ ្ឋ ភិបល ទស នវជិជ  សិលបៈ និងវទិយ ្រស្តពីេអហ ុបីបុ ណ ។ េលីសពីេនះេទៀត ជនជតិេអហ ុបីមនទី ងំ
ភូមិ ្រស្ត េន ្រពិចខងេជីង គឺជជនជតិ ្រពិច និងជ្របភពវបបធមេ៌ កខងលិច គឺជជនជតិ ្រពចិេនះឯង ។ 
ថ្វីេបីេគបនទទួល គ ល់អន្តរកមមរ ងជនជតិេអហ ុបីនិង្រកិច កររះិគន់របស់បឺណល(Bernal) អះ ងករសងកត់យ៉ង
ធងន់ៃនឥទធពិលរបស់េអហ ុបី េទេលី្រកិចបុ ណ។ េនេពលែដល្របវត្តិវទូិបន្តពិភក បញ្ហ េនះរបកគំេហញីែដល្រគន់ែត
ជករ ទ បសទង់េនះ ចង្អុលបង្ហ ញថ ទំនក់ទំនងេអហ ុបី-្រកចិ ជពេិសសេនេកះែ្រកត(Crete)នយំកមកេ្របី្របស់
េ យជនជតិ្រកចិ េទជចេំណះដឹងជនជតេិអហ ុបី ដូចជ គណិតវទិយ េហយីនិងទ្រមង់សិលបៈេអហ ុបី។ 

គ.អតីតកលជ្របភពៃនអំ ច 
 វ ិ ទ្របវត្តិ ្រស្តែដលគួរឱយចង់ដងឹ មនខ្លឹម រជមេនគមវជិជ ដសំ៏ខន់ អនក ក៏េ យែដលបនបក្រ យពី
អតីតកល ទទូលបនឥទធិពលៃនករបភំ្លឺឱយចបស់ ស់ នងិបេងកីតរូប ងដល់បចចុបបនន។ កនុងករណីពេិសសវ ិ ទមន
ទំនកទំ់នងដល់ករពិភក នេពលបចចុបបនន អំពមីជឈមណ្ឌ ល ្រពិចនិយម នងិកមមវធិសិីក ពីទ្វីប ្រពិចេន េរៀន
ទងំ យ។ េនែផនកបនទ ប់មកេទៀត េយងី្រតឡប់េទេមីលជនជត្ិរកិចបុ ណ ថេតីទទួលបនឥទធិពលេ យផទ ល់ ឬ
មិនផទ ល់ េ យជនជតិេអហ ុបី ជនជតិ្រកិចបន្តកររក ទីកែន្លងដ៏សំខន់កនុង្របវតិ្តៃនករអបរ់។ំយ៉ង ក៏េ យ ចូរ
រក កនុងចិត្តថ វបបធម៌ជ្របវត្តភិគេ្រចីនបំផុត បនខចីពីគន េទវញិេទមក មរេបៀបជេ្រចីនែបបេហយីេដមីកំេណីតៃន
គំនិតជនជតិ្រកិច ច្រតូវបនរកេឃញីេនេអហ ុបី ឬកែន្លងេផ ងេទៀត ។ 

      (េនមនត) 
(បកែ្របពីេសៀវេភ Foundations of Education-Allan C. Orstein et al 1996 - USA) 

អនុបណ្ឌិ តសូសុធីរ 
 

 
 

 

 

                                                      
2Martin Bernal, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization: The Fabrication of Ancient Greece 1785 -1985 (New Brunswick, N. J.,: 
Rutgers University Press,1987 ),pp.2-3 
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II. សកមមភព និង សកមមភពចមបង 

១. លំនៃំនករបណ្តុ ះប ្ត លនិងករអភវិឌ បតុភូតចិត្ត និងបុគគលិកលកខណៈរបស់សិស  គឺលំនទំទួលយក
បទពិេ ធសងគម្របវត្តិ េហយីបែំប្លងេទជសមបត្តិផទ ល់ខ្លួន។ 

ឧទហរណ៍ ៖ អនកេរៀនគូរដបូំងសិក ព្ីរគូ េនេពលែដលេគេចះគូរេហយីេគ ចគូរេ យខ្លួនឯង « ចេំណះ 
ដឹងផទ ល់ខ្លួន »។ លំនេំនះ្រប្រពឹត្តេទកនុងទំនក់ទំនងមនុស នងិមនុស  មនុស និងធមមជត ិមនុស និងសងគមរ ងមនុស  
ជំននមុ់ន និងមនុស ជំននេ់្រកយ មនុស នងិខ្លួនឯង «ឥរយិបថរបសម់នុស  » ។ 

កនុងទំនក់ទនំងេនះ ទំនក់ទំនងរ ង្រគូ និងសិស មន រៈសំខន់ជងេគ ។ 
ទ្រមង់សកមមភពរបស់សិស  មនចរតិលកខណៈដូចតេទ 
- ្រគប់សកមមភពទងំអស់ត្រមងេ់ឆព ះេទរកេគលេ មយួជនចិច « វតថុ ឬ បតុភូត បញញត្តិ ទំនក់ទំនង ... 

េដមីប ីបំេពញត្រមូវករែផនកសមភ រៈ ម រតីរបស់ខ្លួននងិសងគម » ។ 

- សកមមភពនីមួយៗ នឹងបនេទដល់េគលេ មយួជក់ ក់ ។  
- រចនសមព័នធរបស់សកមមភពនីមយួៗមន៖ 

 សកមមភពនីមួយៗ ្រតូវបនបេងកតីេឡងីេ យអំេពីេ្រចីនេហយីអំេពី្រតូវបនកំណត់េ យចលន។ 
ឧទហរណ៍ ៖ សកមមភពបេ្រងៀនមនអេំពេី្រចីនដូចជ េរៀបចំេមេរៀន(កចិចែតងករបេ្រងៀន) ពនយល់េម

េរៀន ែកកិចចករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លសិស  ...។ 
 បេ្រងៀនេមេរៀនមួយ គឺមនចលនេ្រចីនដូចជ សរេសរ លុបក្ត រេខៀន សេងកតសិស  ដកឹនសំិស  ។ 

២. ដំ ក់វយ័នមីួយៗ មនសកមមភពចមបងមួយ ។ គឺជសកមមភពមួយែដលមនុស ្រតូវេ្របីេពលេវ េ្រចីន
េដមីបសីេ្រមច និងបេងកីតលកខណៈចតិ្តថមីៗេទៀត។ 

ឧទហរណ៍៖ េនមេត្តយយសិក  ែលបងជសកមមភពចមបងរបស់កុមរ ។ េនបឋមសិក សកមមភពសិក  ជ
សកមមភពចមបងរបស់កុមរេ យេហតុថ េនចុងដំ ក់េនះ  «ចប់ថន ក់ទី ៤ » កុមរ ចចប់េចះគិតេហយី ។ េនវ ័
យជំទង់ទំនក់ទំនងក្ល យជសកមមភពចមបងមួយកនុងចំេ មសកមមភពចមបងទងំ យែដលជទំង្់រតូវេរៀបចំខ្លូនឆ្លង
ចូលដល់យុវវយ័ ។ 

និយយរមួ ល់សកមមភព្របចៃំថង្រតូវបនបែំប្លងជមូល ្ឋ នៃនបតុភូតចិត្តរបស់េកមង េនដំ កៃ់នករ 
អភវិឌ នីមយួៗ ។ 
 

 

ករបណ្ដុ ះចិត្តេទជសកមមភព (តចប់) 
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III. ទ្រមង់សកមមភពរបស់សិស េនមធយមសិក  
 ជំទង់មនសកមមភពេ្រចីនដូចជៈ 

- សកមមភពសិក  
- សកមមភពពលកមម 
- សកមមភពែលបង។ 
កនុងេនះសកមមភពសិក  និងទនំក់ទំនងជសកមមភពចមបង។ 
១. សកមមភពសិក  
កនុង ចំេណះទូេទ សកមមភពទងំអស់ ត្រមងេ់ឆព ះេទរកេគលបំណងជក់ ក់មួយ គឺផ្តល់ឱយមនុស

ជំនន់េ្រកយនូវសមតថភព កនុងករទទួលយកបទពិេ ធសងគម្របវត្តិៃនមនុស ជតិ។ ចេំណះដឹង ជលទធផលចុងេ្រកយ
ៃនករសិក  ។  

កនុងករសិក េគ្រតូវេ្របីលំនចំិត្តជេ្រចនីដូចជ ឥ្រនទីយរមមណ៍ ្របតយក រមមណ៍ ប្រមុង្របយត័ន រូបរមមណ៍ករគិត 
និងភ  ... ែដលជលកខខណ្ឌ ចបំច់េដីមបទីទលួយកចេំណះដឹង ។   

ចំេណះដងឹ្រតូវេលចេឡងីេ យ រករគតិពចិរ របស់មនុស  កនុងករគិតពតីថភពប នុមត័ េ្រកមទ្រមង់
េផ ងៗ ែដល្របកបេ យចរតិលកខណៈសមបូរែបប ។ 

ជទូេទចេំណះដឹងមនរចនសមពន័ធដូចតេទ ៖ 
- រូបភពៃនបតុភូតែដលេគសិក      
- បញញត្តិ 
- សមបទ នងិករបុនិ្របសប់     
- ករព្រងឹងចំេណះដងឹ 
- ករសិក  និងកររកីចេ្រមីនៃនបញញ ។ 
២. សកមមភពទំនក់ទំនង 
េនដំ ក់វយ័ជំទង់ ជនិចចកលជំទង់ចូលចតិ្តេធ្វីសកមមភព។ ទំនក់ទំនងជមយួមិត្តភក្តិមន រៈសំខន់

ស់ចំេពះជំទង់ ។ គឺចបេ់ផ្តមីេចញពីសកមមភពេនះេហយី ែដលជំទង់ក្ត បប់ននូវខ្លឹម រៃនជីវតិពិត្របកដ លកខ-ន្តិ
កៈ លកខណវនិិចឆ័យរបស់សងគម ចំេណះដងឹ ចបបស់ងគមសុជីវធម៌ ...។ 

សកមមភពដៃទេទៀត ក៏្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនងឹទំនក់ទំនងេនះែដរ ។ សកមមភពទំនក់ទំនង ក្ល យេទជ
កម្ល ងំចលករយ៉ងសំខន់ ្រពមទងំ្រគបដណ្ត បក់ម្ល ងំដៃទេទៀត ។ 

៣. សកមមភពពលកមម 
សកមមភពពលកមមគផឺ្តល់ចំេណះដងឹ និងសមបទជមូល ្ឋ នចបំច់ដល់សិស ។ សកមមភពពលកមម គឺជទ្រមង់

មួយៃនសកមមភពសិក  ។  
មយង៉េទៀត សកមមភពពលកមម  គឺជទ្រមង់ៃនសកមមភពសិក  ។ សកមមភពពលកមមសែម្តងេឡងី មរូបភព

េ្រចីនដូចជសកមមភពសងគម ករចូលរមួកនុងចលនយុវជន។ 
៤. សកមមភពែលបង 
ជំទង់ចប់េផ្តីម ត់េលងកី និង ត់្របណ ។ េ្រកពេីនះ ជំទង់ចូលរមួកនុងករសែម្តងសិលបៈ កមមវធិេីដរីកំ

ន្ត ករចូលេទទស ននូវសិលបៈនន ឬករ ននូវអតថបទកំ ន្ត ...។ 
ឯក រនយក ្ឋ នបណ្ដុ ះប ្ដ ល និងវ្ិរកឹតករ 
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              េសចក្តីេផ្តើម 

មនុស សត្វក្តី កលេបីបនេទជម បិ  ឬេមបេហយីេនះ គមឺនអតថន័យ នងិភរកចិចដូចៗគន  ។ េនេពល
េនះអនកជអនក្រគប្់រគងដ៏កំពូលកនុងជីវតិរបស់អនក និង្រកុម្រគួ រផទ ល់ ។ អនកនឹងមនកិចចករ ប់មិនអស់ ជកតព្វកិចច
ស្រមប់្រទ្រទង់សមជកិរបស់ខ្លួន ។ កនុងេនះកិចចករអប់រ ំជកតព្វកិចច្រគឹះ ។ ល់អំេពីទងំ យែដលកំពុងសកមមទងំ
ផ្លូវកយ ច ចតិ្ត ជសកមមភពអប់រយ៉ំងជក់្របកដ ស់ ។ 

ពីេ្រពះអ្វ?ី េតីអនកមនបនគិត ឬសេងកតេឃញីថ សកមមភពអបរ់ ំរបស់អនកេទេលីបុ្រតធី  មនលទធផលយ៉ង
? អ្វីខ្លះវជិជមន? អ្វខី្លះអវជិជមន? េតីេសចក្តី្របថន េនកនុងជេ្រមដងួចតិ្តគំនិតរបស់អនកពិតជទទលួបនផលវជិជមន 

ជមួយនឹងសកមមភពបង្ហ ញេចញរបស់អនកែដរឬេទ? េតនីរ មន ក់ែដលមិន្របថន ចង់បនឱយបុ្រតធី ្របកបេ យ
គន្លងធម ៌និងឧត្តុង្តឧត្តម ? េតីេធ្វដូីចេម្តចេទ ?  

ពកយគន្លឹះ 
ដំបូងេយងីគួរសិក ែស្វងយល់នូវពកយអប់រ ំនិង្រគួ រម បិ  បុ្រតធី  ។ 
អប់រ ំ (កិ) អប់បង្ហបែ់ផ ង  ឬបង្ហប់ចំ យ ។ ពកយេ្របៀប ត់ចិត្ត បង្វឹកចិត្ត ជួសជុលចំេពះវជិជ ឬកិរយិ

មរយទហ្វកឹ ត់ឱយ ទ ត់ជនំញជងមុន ែកឱយបនល្អជលំ ប់ ខ្ំរបឹងបំេពញឧបនិស័ យឱយបរបូិណ៌ ខំក ងសន ំ
បុណយកុសល រក ទុកពុំឱយមនហមង មិនឱយមនថន ងំថន ក់ (វចននុ្រកមែខមររបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជួន ត)។ 

្រគួ រ(ន) ្រតកូល ឬ្របជុំ្រតកូលមនុស  គឺម បិ  បុ្រ  បុ្រតី (វចននុ្រកមែខមររបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជ 
ជួន ត)។ 

បុ្រតធី  (ន) បុ្រ  និង បុ្រត ីឬ កូន្របុស កូន្រសី ។ 
អបរ់ ំជពកយពីរមត់ ងយនឹង ន ស់ ែតន័យរបស់ េសមីនងឹទំហ ំ ៃនជីវតិរបស់េយងីមន ក់ៗ  ។ ពីេ្រពះករ

អប់រ ំជប់ជំពក់ស្អិតលមួតេទនងឹសកមមភពរបស់មនុស  សត្វ ែដលកំពុង្រប្រពឹត្តេទ។ សកមមភពអប់រ ំ ែស្តងេចញពីទេង្វី
ពីរយ៉ងគឺ  

១. ពកយសម្តី   ២. កយវកិរ 
ពកយសម្តីបនមកពីពកយ និងសម្ត ីែមនឬ ? 
ពកយ មនេ្របី្របស់កនុងករនយិយផង និងកនុងករសរេសរផង ។ ចំេពះពកយ េទះថតិកនុងករនិយយ ឬ សរ

េសរក្ត ី គឺជកេន មន័យមួយកញចបម់នខ្លឹម រជក់្របកដ។ រឯីសម្តី ជសូរៃនភ ែតប៉ុេ ្ណ ះ នងឹ ចពុមំនន័យ
េពញេលញនិងមនទមងន់ន័យេទ មសូរសពទ (ធងន់ ្រ ល...)។ ពកយ និងសម្តីេនះេធ្វ្ីរបតិបត្តិករកនុងេពលែតមួយជប់
ជមួយគន  េនេពលែដលអនកនិយយ េគេ ថពកយសម្ត ីឬសម្តី ។ 

ពកយ (ន) ភ  សម្ត ី្របេយគសម្ត ី.............(វចននុ្រកមែខមររបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជួន ត)។ 
សម្តី(ន)ពកយែដលស្តី ែដលនយិយ ភ ..........(វចននុ្រកមែខមររបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជជួន ត ។ 
ពកយសម្តីែដលបននិយយមនសូរសំេឡង មខ្លឹម រ ឬ មអតថនយ័ៃនពកយ ។ ជនួកលអនក ្ត ប់សម្តីន័យ

ពកយរបស់េគមនិបន ែតសូរសំេឡងេធ្វីឱយអនកកត់យល់បន េគ្រចេ តខឹង ឬេគមនភពសនិទធ ន លរសួ យ ។ 
ពកយសម្តីែដលបននិយយេចញមក េតីមនសូរសំេឡង មខ្លឹម រន័យៃនពកយែដរឬេទ ? ចេម្លីយ ថិតេន 

េលីេ កអនក កលបងេ យខ្លួនឯង េនេពលេនះែតម្តង ឧទហរណ៍ បទ! ចស ! ែម៉! កូន!(ែបប្រសទន់ និង ែបប
គំេ ះគំេរយី)។  

ម បិ  ពំុែមនជតុ ករ ពំុែមនជឆម គុំកែត
ជអនកនផំ្លូវស្រមប់បុ្រតធី
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១. ពកយសម្តីកនងុករអប់រកំនូ 
១.១. អំពសូីរសំេឡង 

 -  សូរសំេឡង ចនងឹមនេ្រចនីយ៉ង េ្រចីនែបបបទ មករកត់សមគ ល់កនុងករេ្របេីនកនុង្រគួ រ ចមន
សូរែបប្រសឡះ និងមិន្រសឡះ តិច ខ្ល ងំ តឹង (តឹងសរៃសក)្រគលរ ឆម រ (េញ៉វ)្រកអួន ្រកេ  .......។ ល ។ 

េដមីបជីផល្របេយជនពិ៍ត្របកដ កនុងករេធ្វសីកមមភពអប់របុំ្រតធី េតីេយងីគួរគបប ី គ ល់ យល់ និងេធ្វអី្វីខ្លះ
មរយៈសូរសំេឡងេនះ ។ 

 -  េតីបនសេងកតចបស់ ស់ពីទុកខកង្វល់របស់ខ្លួន ចំេពះករ្រគប្់រគងបុ្រតធី េហយីឬេន ? 
 ករអប់រ ំ គជឺមូល ្ឋ ន្រគឹះមួយកនុងករ្រគប់្រគងបុ្រតធី  ។ េនះជទុកខកង្វល់មួយរបស់េយងីជម បិ  

ែដល្រតូវមនកររះិគិតនិងកតស់មគ ល់យ៉ងជក់ ក់ ។  
 - េតគីួរគបបែីស្វងយល់ដឹងអំពីចរតិលកខណៈរបស់បុ្រតធី ជមុនែដរឬេទ?  
 កនុងដំេណីរករអបរ់ ំចបំច់្រតូវែត គ ល់ចបស់អំពចីរតិលកខណៈ និង គ ល់សមតថភពរបស់បុ្រតធី ។ចំេពះ

ចរតិលកខណៈរបស់បុ្រតធី ្រគប់រូបមិនដូចគន េឡយី សូមបកូីនេភ្ល ះក៏ខុសគន ែដរ ។ េ កអនកេនះេហយីែដល្រតូវ គ ល់
ចបស់ចរតិលកខណៈ និង គ ល់សមតថភពរបស់បុ្រតធី ពីេ្រពះ េនជិតដតិបំផុតជមួយពកួេគ ។ 

 កនុងទេង្វីពកយសម្តមីនឥទធពិលសំខន់កនុងករអប់របុំ្រតធី  មនិគបបយីល់រលំងបនេឡយី។ 
 - េតអីនកមនបនគិតថពកយសម្តី  (គំ មកំែហង គំហក ឬ ភពសនិទធ ន ល ែផ្អមែល្ហម ) ែដលអនកធ្ល ប់

បនទទលួរង នងិគតិថ កក់េក្ត  ឬកភ័៏យខ្ល ច ឬមមិងមមងំ ? េតីេយងីគួរគបបេី្របីពកយសម្ត ី និងសូរសំេឡងយ៉ង  
ចំេពះបុ្រតធី របស់េយងី? 

 ឥឡូវេនះ ចូរេយងី កលបងវភិគ នងិេ្រជីសេរសីវធិី ្រស្តកនុងករនិយយជមួយកូន។ 
 - សូមគិតថ ល់ករនិយយស្តីជមយួកូន គសុឺទធែតផ រភជ ប់អតថន័យអប់រទំងំអស់ ។ 
 - ករេសីច ករញញឹម និងករនយិយ ប់រកគន  េតីមនន័យអប់រែំមនឬ ? 
 - េតីអនកបនសេងកតេឃញីថ ពកយសម្តីែផ្អមែល្ហម េ យបង្ហ ញេហតុផលចបស់ ស់កនុងករនិយយអបរ់ ំ

កូនទទលួបនលទធផលយ៉ង ខ្លះ ? (ផលបះ៉ពល់ជវជិជមន និងអវជិជមន)។ 
 - េតីអនកមនែដលគំហកកែំហងកូនែដរឬេទ? ឬកគួ៏រេ្របីពកយកំែហងយ៉ងអសុេ ះ េនេពលែដលអនកខឹង

នឹងបុ្រតធី ? េ្រកយមកអនកែដលបនសេងកតេឃញីថ អនកបនទទួលផលយ៉ង ខ្លះ?( កលបងគិត ឬរលំឹក) 
េគស្អប់ េគខឹង េគ្របមថ ែមនឬេទ ? េតីអនកេពញចិត្ត ឬកភ៏យ័រនធត់? អ្វខី្លះែដលអនកទទួលយកពំុបន ជូរចត់ ងងឹតសូនយ 
គួរេផទរទេង្វីេនះេទកូនែដរឬេទ? 

េគ យដំអនកគម ន្រ ្របណី េគេជរ្របេទចផ្ត  េគគម នសន្តិភពចំេពះអនក េគមិនបង្ហ ញ មិនពនយល់ពីេហតុ
ផល េគចប់បងខឱំយទទលួនូវអ្វែីដលពុំែមនជករពិតរបស់េយងី េតេីយងីទទួលយកនូវភពកកេ់ក្ត ែដរឬេទ?  

្របសិនេបីេយងីយល់ថេទ  េតីេយងីគរួេជៀស ងករ្រប្រពឹត្ត ឬេផទរេហតុផលេនះ េទឱយកូនជទី្រស ញ់បំផុត
របស់េយងីែដរឬេទ? 

គម ននរ មន ក់ចង់ឱយេហតុផល ្រកក់ធ្ល ក់េទេលីបុ្រតធី េនះេឡយី ។ សូមបេីមមន់រស់ មសភវគតិក៏
ករពរកូនរបស់ េនេពលមន សនន ឬស្រតូវមកេបៀតេបៀនែដរ ។ 

        (េនមនត)    
េ ក េផង ែកន 
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២. បណិំន (skills) 
ចំេណះដងឹែតមួយមុខមិន្រគប់្រគនស់្រមប់ឱយក្ល យជអនកដឹកនពូំែកបនេទ។ ទនទឹមនងឹចំេណះដឹង េយងី្រតូវ

មនបណិំន ទងំេនះ ចែចកជពីរែផនកគ ឺ បណិំនវជិជ ជីវៈ(Professional skills) និងបំណិនទនំកទ់ំនង (Inter
personal skills)។ 

២.១.  បំណិនវជិជ ជវីៈ( Professional skills) 
ដូចេយងីបននិយយខងេដីម ដឹកនខុំសព្ីរគប់្រគង។ ដឹកនគំឺមន្របឌតិញណ ដឹកនគឺំេលីកកមពស់ករែ្រប

្របួល មែបបៃចន្របឌិត ដកឹនគំឺគតិ្រគប់្រជុងេ្រជយ... ។ េដីមបសីេ្រមចបននូវទិសេ េនះ នយក ្រតូវមនបណិំន
សំខន់ៗមួយចំនួនដូចជ បំណិនេ ះ្រ យបញ្ហ  បណិំនបេ្រងៀន បំណិនបេងកីតនូវគនំិតថមីៗ  បំណិនព្រងីកនូវគំនតិល្ៗអ  
និងបំណិនេ្របី្របស់បេចចកវទិយព័ត៌មន ។ 

ក. បំណិនេ ះ្រ យបញ្ហ (Problem solving skills) 
បញ្ហ គឺជឧបសគគែដល ងំេយងីមនិឱយសេ្រមចនូវទិសេ របស់េយងីបន។ បននយ័ថ រ ងទី ងំែដលេយងី

កំពុងសថិតេន និងទែីដលេយងី្រតូវេទដល់េនះមនចមង យមួយែដល មរយៈចមង យេនះ មនឧបសគគែដលេយងី្រតូវ
ពុះពរ ។ េ ះ្រ យបញ្ហ បនន័យថ ដកេចញនូវឧបសគគទងំេនះេហយី កជ់ំនួសវញិនូវមេធយបយេផ ងេទៀតែដល
មិនែមនជឧបសគគ។ េធ្វីយ៉ងេនះបនលុះ្រ ែតេយងីយល់ថ  េតអី្វីជឧបសគគេនះេហយីេតី ចដក េចញ ឬជំនសួ
េ យរេបៀប ។ ខងេ្រកមេនះជលំនមំួយចនួំនែដលគួរពិចរ  ។ 

 សូមចប់េផ្តីមេ យេធ្វីអត្តសញញ ណកមមៃនបញ្ហ  ពិនិតយឱយបនដិតដល់ចេំពះឧបសគគនន។ ចជបញ្ហ
ថវកិ បញ្ហ សមភ រៈ បញ្ហ មនុស ។ល។ បនទ បព់ីបនេធ្វីអត្តសញញ ណកមម នងិវភិគឧបសគគទងំេនះេហយី េយងី ច
េមលីេឃញីថ េតីឧបសគគ ច្រតូវដកេចញបន ឧបសគគ ច្រតូវជំនួសបនេ យលទធភពេផ ងៗ។ បនទ ប់មក
េយងី ចេធ្វីែផនករនងិអនុវត្តែផនករេនះ។ សូមពិនិតយេមីលនូវបញ្ហ សត្វេគចូល េរៀន ហ្វូងេគទងំេនះ បំ
ផ្ល ញដំ រំបស់សិស បេនទ របងក់នុងទីធ្ល  បំផ្ល ញសួនចបររបស់សិស  ។ េយងីេឃញីថ េគចូល េរៀនគឺបញ្ហ  
េហយីទិសេ របស់ េរៀន គបឺញឈបកំុ់ឱយមនេគចូល េរៀនេទៀត។ ផ្លូវែដលេទកន់ទិសេ េនះមនឧបសគគជ
េ្រចីនដូចជ េរៀនពុំមនរបង សហគមន៍ េរៀនជសហគមន៍្រកី្រកពុំ ចមនលទធភពជួយរមួចំែណកេធ្វរីបង
បនពំុមនទំនកទ់ំនងល្អរ ង េរៀននិងសហគមន៍ ្រគូបេ្រងៀនមន្របកេ់បៀវត តិចតួចបងខំឱយគត់រកមុខរបរបែនថម 
មិន ចជយួយមករពរ េរៀនបន។ ករវភិគបញ្ហ ទងំេនះ ចននំយក េរៀនឈនេទដល់ករគិតេឃញី 

អភិវឌ ចំេណះដឹង និងបំណិន(ត) 



  ទស នវដ្ដ្ីរគបូេ្រងៀនេលខ ៤៣   ទំព័រ13 

 
 

 
នូវវធិលុីបបំបត់េចលនូវឧបសគគខ្លះនងិេ្របីមេធយបយខ្លះេដមីបជំីនសួឧបសគគមួយចំនួន។នយក ែដលៃវឆ្ល ត  
ចពិភក ជមួយ្រគូបេ្រងៀននិងសិស នុសិស ក ងរបង ែដលមិនចំ យ្របក់េ្រចីន។ជំនួសករេធ្វីរបងថម 

គត់េធ្វីរបងរស់េ យ េំដីមេឈ ី ។ កររកកូនេឈមីិនជករលំបក។ សិស ចផ្តល់កូនេឈបីនឬ េរៀន ច
ក ងថន លបណ្តុ ះកូនេឈកីនុង ែដលជឱកសឱយសិស ចេរៀនបនែថមេទៀតពីវទិយ ្រស្ត គណិតវទិយ ភ
។ល។ចំេពះឧបសគគស្តីពីកង្វះករចូលរមួពីសហគមន៍ នយក ចលុបបំបត់េ យករ ក់ទក់ជិតសនិទធជមួយ 
សមជិកសហគមន៍ ជបួនិយយជមួយពកួគត់ និងអេញជ ីញពួកគត់ឱយចូលេធ្វទីស នកិចច េរៀន។ បនទ បព់ីបនេធ្វី 
អត្តសញញ ណកមមឧបសគគទងំេនះេហយី នយក ្រតូវេធ្វែីផនករស្រមប់េធ្វីសកមមភព ។ ែផនករនិងសកមមភព 
សំខន់ ស់ ។ មននយក ជេ្រចីនែដលរែមងមន រមមណ៍ធ្ល ក់ទឹកចិត្ត េនេពលែដលគត់េឃញីបញ្ហ ្រតូវេ ះ
្រ យ េហយីពុំដឹងេធ្វអី្វីក៏រង់ចកំរែណនពំីថន កេ់លី។ ្របករល្អបផុំតគឺនយក មិន្រតូវខ្ល ចបញ្ហ ។ ្រតូវគតិថ បញ្ហ
រែមងេកីតេឡងីជធមម ស្រមប់អនកអនុវត្តករងរ េហយីបញ្ហ ទងំអស់សុទធែត ចេ ះ្រ យបន ពេិសស ចំេពះ
មនុស ែដលេ្រសកឃ្ល ននូវករ កលបងគំនិតថមីៗ និងែដលេមលីេឃញីបញ្ហ ថ ជឱកសស្រមប់ព្រងីកចំេណះ ដឹង
របស់ខ្លួន ។ គបបេីមលីេទបញ្ហ កនុងផ្លូវវជិជមន។ បញ្ហ លំបកប៉ុន  ឱកសេរៀនក៏មនេ្រចីនប៉ុនេនះ។ ្រតូវយល់ ថ
ដំេ ះ្រ យសថិតេនចំេ មពួកេយងីជអនកអនុវត្តផទ ល់ មនិែមនពីខងេ្រកេទ។ 

េធ្វអីត្តសញញ ណកមមបញ្ហ     វភិគបញ្ហ   េធ្វែីផនករ  អនុវត្ត 
 

 ខ. បំណិនបេ្រង ន(Teaching skills) 
 េគលបំណងសំខន់របស់ េរៀនគឺ សិស េរៀន េហយីេដីមបជីួយសិស ឱយេរៀនបន្របកបេ យ្របសិទធភព 
នយក មនភរកិចចជួយ្រទ្រទង្់រគូបេ្រងៀនកនុងលំនេំធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវសមតថភពបេ្រងៀនរបស់ខ្លួន។ ភរកចិចេនះ
ទមទរឱយ្រគបន់យក ទងំអស់មនសមតថភពខពស់។ ទងំខងចេំណះដឹងនិងបំណិនេលីវធិបីេ្រងៀន និងេធ្វី
បចចុបបននភពនូវសមតថភពទងំអស់េនះជ្របច ំ។ េដមីបបីនយ៉ងេនះពួកគត់្រតូវែតេរៀន។ ពកួគត់្រតូវែតគិតថ ពីមួយ
ៃថងេទមយួៃថង ភរកិចចរបស់ពួកគត់ កន់ែតពបិកនិងសមុគ ម ញ ដូចេនះគត់្រតូវែតបេងកីនសមតថភពផទ ល់ខ្លួនជ្របច។ំ 
កុំគបបយីល់ថ េយងីចស់ហួសករេរៀន ។ កនុង្រសីហេិ បេទសែដល្រតូវបកែ្របពីភ សំ្រសកឹតេ យ្រពះម វរិយិបណ្ឌិ
េ  ប៉ង ខត់ មនលបះមួយេពលថ « ្របសិនេបអីនកែស្វងរកចំេណះ អនក្រតូវគតិថ អនកមិនចស់ មិន ្ល ប ់ ប៉ុែន្ត
្របសិនេបីអនកែស្វងរកធម៌ អនកនងឹ្រតូវ្រមឹតយុ្រកបួចកយកេទឥឡូវេហយី »។ ជនយក ្រតូវបង្ហ ញគំរូជអនកេរៀនជ
និចច ជអនកេរៀនមួយជីវតិ។ 
 នយក ចេរៀន មរយៈករសេងកត្រគូបេ្រងៀនសិស ។ករសេងកតករបេ្រងៀនមិនែមនបន្រតឹមែតជករ
ជួយ្រគូបេ្រងៀនកនុងលំនពំ្រងកីសមតថភពរបស់គត់ប៉ុនេនះេទប៉ុែន្ត ជឱកសផងែដរស្រមប់នយក ដក្រសង់
បននូវបទពិេ ធន៍ថមីៗៃនករបេ្រងៀន នងិេរៀនសូ្រតពីគំនិតថមីៗផងែដរ។ វធិផី្លូវករៃនករេរៀន គកឺរេទចូលរមួសិកខ

ែដលេរៀបចេំ យថន ក់្រគប់្រគងខងេលី ឬេ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលនន ។ករបំប៉នទងំេនះ ចផ្តល់ជូន
នយក នូវគំនិតថមីៗ  េហយីជលទធផលជួយនយក ឱយទទលួបននូវបេចចកេទសថមីៗែថមេទៀត។ នយក

ជេ្រចីនមិនចូលចតិ្តសិកខ  ។ គត់ែតងេគចេវះពីសិកខ នន េទះបីជគត់មនឱកសនឹងេទចូលរមួ
ក្តី។េ យ រពុំមនឱកស កលបងគំនិតថមីៗេនះ ពីមួយៃថងេទមួយៃថង ពួកគត់ក៏ធ្ល ក់េទកនុងអតីតកល េហយីមន
ករលំបកកនុងកររកគំនិតនិងេធ្វីកែំណលំអ។ មិនែតប៉ុេ ្ណ ះគត់ក៏បនឱយបុគគលិកនិងសិស របស់គត់េមីលេឃញីថ 
គត់មនិឱយតៃម្លករសិក េទ។ 
 វធិមីួយេទៀតែដល្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងករេរៀនគឺ ករែចករែំលកបទពេិ ធន៍និងបំណិនរ ងគន និងគន ។
េនះគឺករជែជកតតួជមួយគន  ករ្របជុំ ករពិភក េ ះ្រ យបញ្ហ ។ នយក ជេ្រចីនែតងបង្ហ ញមុខេន្រគប់ 
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កែន្លងៃន េរៀន ល់ៃថងេធ្វីករ។ គត់ជួបនិយយជមួយម បិ សិស  សិស  និង្រគូបេ្រងៀន... គត់្របជុំជមួយ
បុគគលិករបស់គត់ និងចូលរមួកនុងករ្របជំុ្រកុមបេចចកេទស។ េនះជឱកសជួយឱយគត់ ចបេងកនីសមតថភពនិងបំណិន
របស់គត់ជប់ជនិចច េហយីពីមួយៃថងេទមយួៃថង គត់ក៏បនក្ល យជនយក មួយរូបែដលជួយបេងកីនសមតថភព
បេ្រងៀនរបស់្រគូបនកនែ់ត្របកបេ យ្របសិទធភព។ ្របករែដលគួរឱយ ្ត យេនះគឺ កន្លងមកមននយក មួយ
ចំនួនបនបត់បង់នូវឱកសេនះេ យគត់ចំ យេពល ក់ខ្លួនែតកនុងករយិល័យរបស់គត់ មនិជួបបុគគលិកេ្រកម
ឱ ទ មិនចូលរមួ្របជំុជមួយ្រកុមបេចចកេទស ។ គត់ែតងេលីកេឡងីថ ករងរបេ្រងៀននងិេរៀនជករទទូលខុស្រតូវរបស់
នយករង ែដលគត់ទទលួបនទុកបេចចកេទស។ គត់យល់ខុសទងំ្រសុង!  
 វធិែីដលល្អបំផុតស្រមប់បេងកីនសមតថភពរបស់ខ្លួនេនះ គឺករបេ្រងៀនអនកដៃទ។ ជករពិត ស់ថ េបីេយងី
ចង់េរៀនអ្វីេនះ វធិីែដលល្អបំផុត គបឺេ្រងៀនអ្វីេនះដល់េគ។ េ យបេ្រងៀនេគ ឬរែំលកបទពេិ ធន៍ជមួយេគេនះ ករ
យល់ដឹងរបស់េយងីក៏កនែ់តចបស់េឡងី ក្រមិតចំេណះដឹងរបស់េយងីក៏េកីនេឡងី ចបេ្រងៀនបនកនែ់តល្អ េហយី
េ យបន្តបេ្រងៀនជប់ជនិចចេនះ េយងីក៏េរៀនបនេ្រចីនេឡងីៗ ល់ៃថង។ េនះជលំនៃំននរិន្តរភពៃនករេរៀន។ 
 

 
 
 
 

 
 គ. បេងកើតតថភពថមីៗ (Creating new realities) 
 ជទូេទ នយក េ្រចីនមនករញេញីតញេញីមកនុងករ កលបងរកលទធភពថមកីនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ។ 
ជនិចចជកលេគរង់ចអំនុ សនព៍ីថន ក់ដកឹនខំងេលី ឬអនុវត្តវធិីែដលេគេមីលេឃញីថ ជវធិលី្អកន្លងមកឬចម្លង ម
បុគគលទងំ យែដលធ្ល ប់មនេជគជ័យ។ ប៉ុែន្ត្រគប់បញ្ហ មិនែមនសុទធែតដូចគន េនះេទ។ មនបញ្ហ ជេ្រចីនែដលេកតី
េឡងីេ យមិនបនគិតទុកជមុន េហយីទមទរនូវដំេ ះ្រ យពិេសស េ យែឡករបស់ខ្លួន។ បទពិេ ធឬេមេរៀន
ពីអតីតកលមិនែមនជនិចចកល ជេមេរៀនមន្របសិទធភពស្រមប់បចចុបបនន េហយីេលីសពីេនះេមេរៀនទងំេនះ ចមិន
សម្រសបេទនឹងតថភពៃនបញ្ហ  ។ េដីមបបីនជអនកដឹកន្ំរបកបេ យ្របសិទធភព នយក ្រតូវែត ៊ នបេងកីតនូវ
លទធភពថមីៗ កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ។ វធិដ៏ីល្អស្រមប់ករងរេនះ េគគបបី កលបងេឆ្លយីនូវសំណួរ មនអ្វេីកតីេឡងី
្របសិនេប.ី..? 
 ឃ.ព្រងីកនូវគំនតិែដលមនរចួេហើយ (Expanding on existing ideas) 
 អនកដឹកនពូំែក គឺជអនកែដលពូែកលួចគំនិត។ គត់សិក េមេរៀនពី្របវត្តិ ្រស្ត េហយីែស្វងរកគំនតិ ែដល
ចស្រមបស្រមួលជមួយនឹង ថ នភពបចចុបបនន។ េធ្វីែបបេនះ ខួរកបលរបស់េគរែមងេពរេពញេទេ យគំនិត និងយុទធ
្រស្តល្ៗអ  េហយីេនេពល ែដល ជបួ្របទះនូវបញ្ហ អ្វីមួយគត់ ចេ ះ្រ យបញ្ហ េនះបនភ្ល ម ្របកបេ យ

ភពឈ្ល សៃវេ យេ្របី្របស់េមេរៀនែដលគត់បនទទួលពីអនកដៃទ។ « លួចគំនិត » មនិែមនជករលំបក។ េយងី ច
រកេឃញីគំនិតល្ៗអ ្រគប់ទីកែន្លងកនុងេសៀវេភ កនុងកែសត កនុងទស នវដី្ត កនុងករអនុវត្ត កនុង េរៀន េន េផ ង
េទៀត កនុង្របេទស េន្របេទសដៃទេទៀត។  េយងី ចរុករកគំនិតទងំេនះេ យ ន សេងកតឬៃចន មបរបិទរបស់េយងី។ 
នយក មួយចំននួមនទម្ល ប់្របមូលគំនតិេ យកត់យកអតថបទែដលគត់េមលីេឃញីថមន្របេយជន៍យកេទ
រក ទុកកនុងសំណំុឯក រមួយែដលជ « ឃ្ល ងំគំនិតល្ៗអ  » របស់គត់។ (េនមនត)  

េ ក អុវី រក់ី 

បេ្រងៀន

ក្រមិតចំេណះដឹងេកនី េរៀន 
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េវយយករណ៍ 
 
 
 

 
េន និង នូវ 

ពកយទងំេនះ េផ ងគន េ យអកខ វរិុទធនងិវធីិេ្របីដូចខងេ្រកមេនះ 
១-េនជកិរយិស័ពទនិងជ យតនិបតស័ពទ។ 

ក- ជកិរយិស័ពទ : ខញុេំនកនុងសងក ត់ទឹកថ្ល ។ គត់េនកនុងសងក ត់ទេន្លប ក់ 
ខ- ជ យតនិបតស័ពទ : េគេ្របីេរៀងខងេដីមនមស័ពទបញជ ក់ទីឬេពល។ 
ឧ- េន្រកុងភនេំពញ មនអគរខពស់ៗេ្រចីន ។  
- សូមអេញជ ីញបងប្អូនញតមិិត្ត េទពិ េភជន រេនេគហ ្ឋ នខង្រសីេនៃថងទី១៥មីន េនេវ េម៉ង ៤
ង ច ។ 

២- នូវ ជ យតនិបតស័ពទ និងជសនធ នស័ពទ ។ 
ក- ជ យតនិបតស័ពទ េគេ្របេីរៀងពីខងេដីមនមស័ពទែដលជកមមបទរងអំេពីៃនកិរយិស័ពទ ។ ជួនកលេរៀង
បនទ ប់ផទ ល់កិរយិស័ពទ ជនួកលបនទ ប់ឃ្ល ែដលែ្រជកចូលមក ដូច ៖ 
ឧ- ្រពះសងឃទទួលនូវេទយយទន ែដលជនអនកមនសទធ ្របេគន េហយីនិមន្តេទវត្តវញិ ។ 
- ្រពះបទសេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហនុវរ ័មន ្រពះ ជៃន្របេទសកមពុជ បន្រទង់្រពះ ជទនដល់្របជ
្រស្ត របស់្រពះអងគ នូវរដ្ឋធមមនុញញ ្របកបេ យលទធ្ិរបជធិបេតយយ េនៃថងទី៦ ែខឧសភ ឆន ១ំ៩៤៧ ។ 
ខ- ជសនធ នស័ពទ េគេ្របីជំនសួពកយថ និង។ 
ឧ- នមឺុនសព្វមុខម្រន្តី នូវ្របជ ្រស្តទងំអស់ មនេសចក្តេី មនស  សបបយកនុង្រពះ ជពិធីបុណយអំុទូក លយ
្របទីប ។ 

្រតូវ 
ខងេ្រកមេនះបង្ហ ញឱយេឃញីថ េតីេគេ្របីពកយ « ្រតូវ » កនុងករណីយ៉ង ខ្លះ?  

១-្រតូវជគុណស័ពទ កល េបី បញជ ក់នមស័ពទ ។ 
ឧ. ករចិញច ឹមជវីតិ្រតូវ ជផ្លូវដ៏្របេសីរមយួ េ កេ ថអរយិមគគ ។ 

២- ្រតូវេគេ្របីជក.ិវ ិ។ ឧ. េ ក្រគូថ្រតូវ ។ 
៣- ្រតូវេគេ្របីជករិយិនុេ្រគះេរៀងពខីងេដមីកិរយិស័ពទ បញជ ក់នូវករចបំច់ ឬ ករខនមនិបន។ 

ឧ. េគ្រតូវេរៀនសរេសរឱយបន្រតមឹ្រតូវ ។ 
ជួនកលេគេ្របីជមួយពកយថ « ែត » ជ « ្រតូវែត» ។ 
ឧ. ពលរដខមន ក់ៗ  ្រតូវែតបង់ពនធជូន ជករ ។ 

ែដល- មិនែដល  
ពកយទងំពីរេនះេយងីេ្របីេដីមបបីញជ ក់ពីករធ្ល ប់េធ្វអីំេពីអ្វីមួយពីមុនមក ជួនកលេគេ្របីពកយថ ធ្ល ប់ មិនធ្ល ប់ ជំ

នួស។ 
ឧ. បងែដលអេញជ ីញេទអងគរវត្តឬេទ ? ខញុែំដលេទែដរ!  
ប្អូន្រសីខញុ ំមិនែដលេទអងគរវត្តេទ ។ ខញុ ំធ្ល បឮ់េឈម ះគត់ែដរ ែតខញុ ំមិនធ្ល បេ់រៀនជមួយគត់េទ ។ គត់មិនែដល

អេញជ ីញេទវត្តេ យៃដទេទ េទ។ 

 

រេបៀបេ្របើពកយ(ត)
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ញកឹញយ  ញយៗ  េរឿយៗ 

ពកយទងំេនះជកិ.វ ិ បញជ ក់ពីករ្រប្រពឹត្តេទេរឿយៗ ៃនករិយិស័ពទ ជួនកលេ្របីពកយ ជ ឬ យ៉ង េរៀងពីខង
េដីម ដូចជ ជញឹកញយ   ជេរឿយៗ  យ៉ងេរឿយៗ ....... ។ល។ ជួនកលេយងីេ្របីពកយ ញឹក ែតឯង ដូចជ ្រស ញ់កុំ
េទញឹក េបីរឭកសឹមេទម្តងៗ ។ 

ក៏ 
ពកយ  ក៏  មិនែមនជពកយឥតន័យដូចពកយ ដ៏ េទ ។កនុងភ ែខមរ េយងីេ្របីពកយ ក៏ េនះជេរឿយៗ ។ ក៏ជ

សនធ នស័ពទមនន័យេ្រចនីយ៉ងដូេចនះ ៖ 
១- មននយ័ថ េបី ។ ឧ. េបីេយងីេន   េទអុីចឹង  េទកេ៏ទ ។  
២- មននយ័ថ េហយី រចួេហយី  េពលេនះ ។ ឧ. ្រពះពុទធក្៏រទងអ់នុញញ តឱយភិកខុេ្របី្របស់កឋនិចវីរេរៀងមក។ 
៣- មននយ័ថ េទះបី  េបីទុក ជ  សូមបែីត។ ឧ. េបីទុកជយ៉ង ក៏េ យ កខ៏ញុ ំេរៀនតេទេទៀតែដរ។ 
៤- មននយ័ថ បនេ្រចីនយ៉ង េគេធ្វបីនេ យមេធយបយេ្រចីនយ៉ង ។ 

ឧ. េគេទេសៀម ប ម នក៏បន មយន្តេ ះក៏បន មកប៉ល់ទកឹក៏បន។ 
៥- ក.៏........ ែដរ បញជ ក់នូវករដូចគន   ៃនមនុស ឬរបស់ ។ 

ឧ. ្របពនធគត់នយិយភ អងេ់គ្លសល្អ ស់ គត់ក៏នយិយភ អង់េគ្លសល្អ ស់ែដរ ។ 
ផទះេនះកល៏្អែដរ ។ នេនះកេ៏លឿនែដរ ។ 
កនុងករណីេនះក៏េគេរៀបខងេដីមកិរយិស័ពទ គុណស័ពទឬកិ.វ ិេហយីែដរេគេរៀបបនទ ប់ភ្ល មឬបនទ ប់កមមបទ 
ឧ. ខញុ ំក៏េរៀនែដរ ។ 
- ខញុក៏ំេរៀនេវយយករណ៍ែដរ ។ 
- េសៀវេភេនះកៃ៏ថ្ល ស់ែដរ ។ 
- នឡកិេនះក៏េដរីេលឿនែដរ ។ 

(េនមនត) 
េ កែចម ផន 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

អសេងខយយ 
 នថ អៈសងៃ់ខ ប ( គ ុ) ែដលេ្រចីន បព់ុំអស ់ែដល បព់ុំបន    
្របមណពុំអស ់េ្រចីនជអសេងខយយ ។ នមេឈម ះសំខយចនំនួមួយរយ
ែសនម កថន ( មន ១៤០សនូយ ) ។ អសេងខយយអបបេមយយ េ្រចីន ប ់
ពុំបន ម នឬេ្រប ប្របដចូពុំេកើត ... មនផ និសង  ជអសេងខយយ
អបបេមយយ ។ 
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េនកនុង េរៀននីមយួៗ ្រគូទងំអស់្រតូវរបួរមួគន ជ្រកុមមួយ ែដលមនសន្ត នចិត្ត ម រតី មនឧត្តមគតដូិចគន
កនុងករបេ្រមី្របេយជន៍សិស នុសិស ។ ករជួយគន េទវញិេទមក រ ង្រគូនិង្រគូ ជ្របភពមួយជួយឱយសិស រកីចេ្រមនី
យ៉ងងយ្រសួល។ប៉ុែន្តករណ៍េនះមិនទន្់រគប្់រគនេ់ទ។ បរយិកសល្អែដលជួយឱយសិស រកីចេ្រមីនបន្រសួលេនះ 
្រស័យេ យ េរៀន និង្រគួ រសិស មនសហ្របតិបត្តិករល្អែដរ។  

្រគូមន ក់ៗ្រតូវដឹងថ ម បិ សិស មនករទុកចិត្ត មនករកកេ់ក្ត េលី្រគូជទីបំផុត េនេពលែដលគត់យកកូន
មក្របគល់ឱយ្រគូ។ ែតឪពុកម្ត យសិស វញិក៏្រតូវដឹងថ េរៀនមិន ចជំនួស្រគួ រសិស បនេឡយី។ េរៀន
្រគនែ់តជជំនួយរបស់្រគួ រប៉ុេ ្ណ ះ ។ ឪពុកម្ត យសិស គរួែតយល់ពីករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនកនុងវសិ័យេនះ។ ដូច
េនះ េគ្រតូវពនយល់ម បិ សិស ឱយយល់ពីេគលបំណងៃន េរៀន េពលគឺ េរៀនមិនែមន្រគន់ែតផ្តល់នូវ
ចំេណះវជិជ ដល់សិស  េដមីបសីញញ ប្រត កែន្លងេធ្វីករ ជករ នងិ ្របក់កសប៉ុេ ្ណ ះេទ ែតជងេនះេទេទៀត េរៀន
មនេគលបំណងបណ្តុ ះសិស ឱយមន្របជញ  សតិសមបជញញៈ និងឆនទៈមុតម ំ។ 

ដូេចនះ្រគូ្រតូវែតឱយព័ត៌មនេផ ងៗដល់្រគួ រ ដូចជចរយិ ករ្រប្រពតឹ្តរបស់សិស  ែដលជសញញ ែប្លកៗ េហយីេធ្វី
ដូចេម្តចកុំឱយមន្របតកិមមេកីតេឡងី។ ចំេពះេរឿងេនះ ្រគូ្រតូវបំភ្លឺពយយមេធ្វឱីយម បិ សិស  យល់ពីវធិអីបរ់េំផ ងៗ

ែដល ចដឹកនសិំស ឱយេដីរកនុងផ្លូវល្អបន។ ្រគូែដលបនបំេពញនូវសកមមភពខងេលីេនះ េឈម ះថ ជអនកបន
បំេពញកិចចមួយដ៏ធេំហយីសំខន់ ផ្តល់េទឱយសិស និងម បិ សិស  ។  

េតេីនកនុងឱកស ខ្លះ អនកអបរ់ ំ ចនឹង្រប្រស័យទកទ់ងយ៉ងជតិសនិទធជមួយនឹងឪពុកម្ត យសិស ? 
ឪពុកម្ត យសិស  នងិ្រគូ្រតូវែត គ ល់គន  ។ ែតករ្រគន់ែតជួបគន មួយេពលៗេនះមិនទន់្រគប់្រគនេ់ទ។ េដីមបី

គ ល់ យល់នូវេកមងមន កឱ់យបនចបស់ ស់ េហយីដឹកនំ (Comprendre un enfant et le guider)េយងីេ ងែត
គ ល់្រគួ រេនះពិត្របកដ គ ល់លកខខណ្ឌ ៃនកររស់េនធមម របស់្រគួ រេនះ េហយី្រតូវេធ្វីករសិក ្រ វ្រជវរះិរក

េហតុេភទសញញ  ែដលេធ្វឱីយេកមងេនះ មនវបិត្តិខងផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត។ 
ខញុ ំសុំេបកីវង់្រកចក េហយីនិយយអពំីសិស ែដល្រគូឱយេឈម ះថខជលិ។ អ្វីែដលេគេ ថេកមងខជលិ គេឺកមងែដល 

មិនេធ្វីករ ឬ េធ្វីករមិន្រគប់្រគន់ ។ េតេីកមងឈេឺរៀនមិនេកីត េហយីខំ្របឹងេទ េរៀនជេកមងខជិលែដរឬេទ?េកមងែដល
មិនទន់យល់ករពនយល់របស់្រគូ េធ្វីកិចចករមិនេកតីជេកមងខជិលែដរឬេទ? េកមងមន ក់រវល់រតម់៉ូតូឌុបេនេពលយប់ េហយី
មិនបនេរៀនេមេរៀន េតី្រគូ ចទុកថេកមងេនះជេកមងខជិលែដរឬេទ? 

ចំេពះ្រគូេន ម្រសុកែ្រសចំករ េនកនុងឱកសេដីរេទកនុងភូមមិ្តងៗ ្រគូមន ក់ៗនឹង ចទក់ទងសួរសុខទុកខ
្រគួ ររបស់សិស  េហយីេឆ្ល តយកព័ត៌មនេផ ងៗ ែដលចត់ទុកថ មនតៃម្លចំេពះករែណនតំ្រមង់ផ្លូវមួយដ៏្របេសីរៃន
ករខិតខំ្របឹងែ្របងអប់ររំបស់សិស េយងី ។ េនះចេំពះ្រគូ ែដលយល់ថ សកមមភពែបបេនះមន្របេយជន៍ដល់សិស  
និងឪពុកម្ត យសិស ។ 

ករជបួគន បុ៉េណ្ណះ េនែតមិនទន់្រគប់្រគន់េទៀត ។ ្រគូ ចមនមេធយបយមួយេទៀតគឺករេផញី្រពឹត្តបិ្រត្រសង់ពិនទុ
ឬ េសៀវេភទំនក់ទនំងសិស េនះែដរ បុ៉ែន្តមនិទន់បនល្អេនេឡយីេទ ។ 

្រពតឹ្តិប្រត្រសង់ពិនទុ មិនែមនសំខនេ់ន្រតង់លកខខណ្ឌ បញជ ក់លទធផលៃនករបូកពនិទុេទ ែតសំខន់កនុងករឱយដ-ំ 
ណឹងដល់ម បិ សិស  អំពីកចិចករ ចរយិរបស់សិស េហយីជពិេសសនូវមូលវចិរែប្លកៗៃនភពេជឿនេលឿន និងភព 
អន់ថយរបស់សិស ។  

េរៀនជមជឈ ្ឋ នផ យនវូវិជជ ទូេទ(ត) 
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ឪពុកម្ត យសិស ្រតូវែតេទេធ្វីទស នកិចចដល់ េរៀន ។ រឯី េរៀនវញិក៏្រតូវសបបយចិត្ត ្រតូវែតមនករ
ទទួលេ យ ក់ទក់ េនេពលឪពុកម្ត យសិស ចូលមកដល់។ ឪពុកម្ត យសិស ្រតូវែតយកចិត្តទុក ក់នឹង េរៀន 
យកចតិ្តទុក ក់នឹងកិចចករែដលេគបនេធ្វីកនុង េរៀន។ 
 េដមីបឱីយឪពុកម្ត យសិស យល់ គ ល់នូវ រ្របេយជន៍ៃនជវីភពកនុង េរៀន េគ្រតូវបេងកីនករទក់ទងរ ង
ឪពុកម្ត យសិស នងិសិស  េ យមេធយបយេរៀបចំ ្រតសីេមសរ មែបបមនុស េពញវយ័ែដលចត់ែចងេ យ្រគូនិង
សិស នុសិស  ។ មយង៉េទៀតេដីមបហី្វកឹហ្វនឺបង្ហ ត់បេ្រងៀនជនទងំេនះេគ្រតូវ្របរពធេធ្វីសននិសីទេផ ងៗ ឬ ករ នអតថ
បទជ ធរណៈ(Lectures Publiques)។ 
 េគ្រតូវគិតេធ្វីយ៉ងដូចេម្តចឱយមនករទក់ទងេ យផទ ល់េហយីបេងកីតឱយមនកររបួរមួ្របជុំៃនម បិ សិស  
ជែជកែវកែញកពិភក ពីបញ្ហ អប់រសំំខន់ៗ ែដលមនលកខណៈជ ធរណៈ។ ទងំអស់េនះ្រប្រពឹត្តេទបនែតកនុង
ករណី្រគូទងំអស់របួរមួ មគគី េហយីមន ក់ៗមនករដឹង យល់ ឬ េជឿជក់េលីភពសំខន់ៃនេបសកមមរបស់ខ្លួន ដូចជរក
មេធយបយបងកបេងកតី និងេរៀបចំសននិសីទ ឱយមនលកខណៈ្រសប មត្រមូវករផទ ល់ៃនជនទងំេនះ។ 
 មយង៉េទៀត គ្ឺរតូវេធ្វឱីយ េរៀនេទជចណំងយ៉ងរស់រេវកី ចងភជ ប់យុវជនេនេពលែដលចប់ករសិក និងជ
ទីកែន្លងជួបជុំគន  នងិឱកសរឭំកនូវអនុស វរយីសិ៍ក រមួគន ៃនយុវជនទងំេនះ។ រឯីករអបរ់េំធ្វីឱយយុវជនមនករជប់
ជំពក់ ្រស ញ់ភូមិកំេណីតរបស់ខ្លួន ក៏អនុវត្តនូវវធីិរេបៀបេនះែដរ ។ 
 េបេីយងីេធ្វីទងំេនះបន េរៀក៏ដូចជវត្ត ម គជឺទកីែន្លងែដល្រគួ រនន ចមកជួបជុំបនកនុង
ឱកសេផ ងៗ ។ ដូចេនះ េយងីេឃញីថ េរៀនមនមុខងរេហៀរហសួពី្រកបខណ្ឌ តូចចេង្អ តពីេ្រពះថ កនុងករផ ព្វ
ផ យេចញេទ្រគប់ទិសទី នូវកិតិ្តគុណដល់សងគមមនុស ទូេទ េរៀនែ្របេទជវតថុធតុមួយស្រមប់ផ្តល់ជីវតិ ។ 
 េនចេំពះែភនកអនក្រសុកមុខងររបស់្រគូជអនកបេ្រងៀននិងជអនកអប់រ ំ បនេធ្វឱីយ្រគួ រមនកិតយនុភពមនកិត្តិ
នមដខ៏ពង់ខពស់។ ដូចេនះ្រគូ្រតូវែតេចះេធ្វឱីយកិតយនុភពេនះមនតៃម្ល េដីមបទុីកជ្របេយជន៍ដល់អនក្រសុក ។ ចំេពះអនក
្រសុក េគែតងចត់ទុក្រគូជអនកដឹកនខំងបញញ  ខងចរយិ និងខងសងគម ។ ្រគូបនទទួលករអប់រមំ្តងរចួេហយី កបុ៉៏ែន្ត
មុខងររបស់្រគូ បងខំ្រគូឬត្រមូវ្រគូឱយអបរ់ខំ្លួនឯងតេទមុខេទៀត ។ ករអប់រខំ្លួនឯងតេទេទៀតេនះ េធ្វឱីយេគេឃញីថ ករ្រប
្រពឹត្តិរបស់្រគូ មនិខុសគន ពីករទូនម ន្របេ របស់ខ្លួនេធ្វីឱយេគេឃញីថ ្រគូជគរូំ្របៃពមួយ្រគប់វស័ិយទងំអស់ ។ មធមម
អនកទងំ យ មនកតិ្តិនមជវរជន(L’ELITE) ៃន្របេទសជតិ ។ 
 េនឱកសខ្លះ ្រគូេឆ្ល តេទេ ះ្រ យេ យផទ ល់ខ្លួន នូវបញ្ហ េផ ងៗៃនសងគមែដលមនេចទេឡងីេនជុំវញិខ្លួន
្រគូ ែតករេធ្វីករេ ះ្រ យមនលកខណៈរមួ ។ 
 ករណីយកិចចរបស់្រគូ គ្ឺរតូវបំភ្លនូឺវ រ្របេយជន៍ដល់សហគមន៍ េ យមិន ងំខ្លួនជេច ្វ យនយ េហយីមិន
្រតូវេធ្វីករកត់មុខអនកទទលួខុស្រតូវ ។ 
 កិចចករចបំច់ៃនសងគម ែដលអនកអប់រ្ំរតូវទទូលបនទុក ៖ 
 ឧទហរណ៍ ៖ ែណនអំនក្រសុកឱយេចះេ្របីបងគន់អនម័យ េចះ េំដីមេឈសី្រមប់ឱយម្លប់ដល់ផទះ េចះ េំដមីផក ជ
េ្រគឿងលម្អដល់ផទះ ចូលចិត្ត្របតិបត្តិ មកបួនអនម័យ (Les Regles d’hygene)ែណនអំនក្រសុកឱយេចះេធ្វជីីេ្រកល«ជី
ចមេ៍គឬជីកំប៉ុស » កំុេធ្វីេ្រកលេគេនេ្រកមផទះ ។ ែណនអំនក្រសុកឱយេចះជួយគន េទវញិេទមកដូចសមយ័ម នគរ 

ឱយយល់នូវ្របេយជន៍ៃនករអភិវឌ  ឱយព័តម៌នដល់អនក្រសុកអពំីបេចចកេទសៃនកសិកមមនិងចញិច ឹមសត្វ។ ខញុ ំសូមគូស
បញជ ក់អំពកីរចញិច ឹមសត្វ្របច្ំរគួ រអនក្រសុកខ្លះចិញច ឹមមន់ ែតករពិតវញិ អនក្រសុកទងំេនះមិនចិញច ឹមេ ះ ពេី្រពះ
គត់មិនឱយចំណី ឬ មិនែថទមំន់គតេ់ ះ ។ ខញុ ំបទសេងខបែតប៉ុេណ្ណះ នូវករែដល េរៀន ចជួយអនក្រសុកបន ។
     (េនមនត) 

េ ក ែចម ផន 
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គណិតវិទយ 

 
 
 
 
វតថុបំណង 
- នព័ត៌មនេផ ងៗ 
- សមគ ល់បរបិទ 
- ឱយអតថន័យៃនព័ត៌មន 
- ្រ វ្រជវរកព័ត៌មនែដលខ្វះ 

I. េគលបំណងរបសស់ កប័្រត 
បណ្តុ ះសិស ឱយមនចរតិេចះវភិគឱយបនហមតច់ត់ និងកុំឱយមនចរតិេជឿជកភ់្ល មចំេពះេហតុករណ៍អ្វីមួយ។ 
ចំេ ទ 
រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំមួយជិតអស់េ្របង ងំ ។  កនុងធុងេ្របងរថយន្តេនះេនសល់េ្របង ងំែត៥លី្រត ។ មក

ដល់ ថ នីយេ៍្របងឥនធនៈ អនកេបីកបរកឈ៏ប់ រចួឱយេគចកេ់្របង ងំបំេពញធុងរថយន្តរបស់គត់។ េតីកនុងធុងេ្របងរថយន្ត
េនះមនេ្របង ងំប៉ុនម នលី្រត? 
II. ករេរៀបចំរបស្់រគូ 

- ្រគូ្រតូវចម្លងចំេ ទ ក់ក្ដ រេខៀនមុនេម៉ងបេ្រងៀន។ 
- ្រគូ្រតូវេរៀបចំជមុននូវ ងេដមីបយីកេទបិទេលីក្ត រេខៀន េនេពលេធ្វីករបូកសរុប។ 

III.លនំៃំនករបេ្រងៀន 
ដំ កទ់១ី : អំ ន នងិករយល់អតថនយ័ៃនអតថបទ 
- ឱយសិស នចំេ ទេ យេសង ម ង ត់ 
- ទុកេពល្រគប់្រគន់ឱយសិស ន 
- ឱយសិស បក្រ យអតថន័យចំេ ទេ យេចទជសំណួរ (ម្តងមួយសំណួរៗ) 
« េតីកនុងចំេ ទេនះេគនិយយអំពីអ្វីខ្លះ? » 
« េតអីនក ចេ ះ្រ យចំេ ទេនះបនែដរឬេទ? េ្រពះអ្វី? » 
(មិន ចេ ះ្រ យបនេទ េ្រពះេគមិនដឹងចំណុះេ្របង ងំែដលេគបនចក់) 
- ឱយសិស េឆ្លីយឱយបនេ្រចីននកក់នុងសំណួរនីមយួៗ េ យបក្រ យពនយល់ផង 
- ឱយសិស ដៃទេទៀតេផទ ងផទ ត់ និងផគូផគងចេម្លយី  
- ឱយសិស រកព័ត៌មនែដលខ្វះ។ 
- ្រគូពនយល់បែនថមថ ៖ « េគពុំដងឹចំណុះេ្របង ងំែដលេគបនចក់ » គឺពត័៌មនែដលខ្វះ ។ 
ដំ កទ់២ី : ករ្រ វ្រជវរបសសិ់ស  
- ្រគូេរៀបចំសិស ពី ២ េទ ៤ នក់។ 
សំណូមពរ: កូនទងំអស់គន បនដងឹេហយីថ ចំេ ទេនះមនិ ចេ ះ្រ យបនេទ ដូេចនះកូន្រតូវរកឱយេឃញី

ព័ត៌មនែដលខ្វះ េដមីបបំីេពញន័យចំេ ទេនះ បនទ មម់កចូរេឆ្លីយនឹងសំណួរេ យេធ្វី្របមណវធិីផង។  
- ទុកេពល្រគប់្រគន់ឱយសិស ្រ វ្រជវរក  
- ្រគូចល័ត មជួរសិស  េដីមបពីិនតិយេមីលករងររបស់ពួកេគ។ 

ករ្រ វ្រជវរកព័ត៌មនែដលខ្វះ 
េដើមបេីឆើ្លយនឹងសណួំរ
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្របសិនេបមីនសិស ែដលពុំទន់យល់ចបស់ ស់្រគូ្រតូវយកសំណួរទងំពរីកនុងដំ កទ់ី១មកេចទសួរ 
សិស េឡងីវញិ ្រពមទងំបញជ កេ់ឡងីវញិឱយបនចបស់ ស់នូវសំណួរខងេលីេនះ 

- ឱយសិស ែដលមិនយល់េឆ្លីយឱយបនេ្រចីននក់ េដីមបឱីយេគយល់បនល្អ  ឱយសិស បន្តករ្រ វ្រជវ ។ 
ដំ កទ់៣ី : ករបូកសរបុ 
- ឱយសិស ពីរនក់េឡងីក្ត រេខៀន៖ មន ក់ នចំេ ទែដលេគបនបែនថមព័តម៌នែដលខ្វះ េហយីមន ក់េទៀតជ 

អនកេធ្វ្ីរបមណវធិ ី 
- ឱយសិស ឯេទៀតេផទ ងផទ ត់ នងិផគូផគងចេម្លីយរបស់េគនិងជួយែកលម្អ 
-ឱយសិស ដៃទេទៀតេឡងីបង្ហ ញចេម្លីយរបស់េគប៉ុែន្ត្រតូវបង្ហ ញែតចេម្លីយ ែដលេគរកេឃញីេផ ងពីអនកមុនៗ

ពុំែមនឱយបង្ហ ញចេម្លីយដែដលៗដូចគន េនះេទ ។ ្រគូ្រតូវអនុវត្ត មលំនបំេ្រងៀនខងេដមីេនះ ។ 
្រគូ្រតូវយល់ថ ចេំ ទេនះ ចមនចេម្លីយេ្រចីន ដូេចនះចបំច់្រតូវ្របមូលចេម្លយីែដលសិស បនរកេឃញី 

ទងំអស់ េ យកត់្រ េនេលី្រជុងមខ ងៃនក្ត រេខៀន ។ បនទ ប់មក្រតូវពនយល់សិស ថ ធុងេ្របងរបស់រថយន្តដឹកទំនញិធុន
ធំមួយ ចមនចំណុះេ្របង ១០០ លី្រត ជអតិបរមិ។ 

- ្រគូយក ងែដលបនេរៀបចទុំកជមុនេលីផទ ងំ្រក សធំមកបិទេលីក្ត រេខៀន រចួឱយសិស េឡងីបំេពញ ង
េនះ(ករងររមួ)េពលសិស មន ក់េឡងីបំេពញ្រតូវឱយសិស ដៃទេទៀត ម នពិនតិយ និងជួយែកលម្អ ។ 

អតថបទ                            ព័ត៌មនែដលខ្វះ ប្រមប់ជេលខ ដំេ ះ្រ យ 
រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំមួយជិតអស់េ្របង ងំ ។  
កនុងធុងេ្របងរថយន្តេនះេនសល់េ្របង ងំែត៥
លី្រត។ មកដល់ ថ នយីេ៍្របងឥនធនៈ អនកេបីកបរក៏
ឈប់ រចួឱយេគចក់េ្របង ងំបេំពញធុងរថយន្ត
របស់គត់។ 
េតកីនុងធុងេ្របងរថយន្តេនះមនេ្របង ងំប៉ុនម ន
លី្រត? 

   

-្រគូជួយែកលម្អនិងបំេពញបែនថម  
- ឱយសិស ចម្លង ងេនះចូលកនុងេសៀវេភ ។ 
ដំ កទ់៤ី : ករព្រងងឹចំេណះដឹង 
- ឱយសិស យកក្ដ រឆនួនេចញ។ 
សំណូមពរ : ចូរកូន ម ន ្ត ប់េ យ្របុង្របយត័ននូវអតថបទចេំ ទែដល្រគូ ន េហយីកត់្រ េនេលីក្ត រឆនួន 

នូវព័ត៌មនែដលខ្វះ េដីមបេីឆ្លីយនឹងសំណួរ ។ 
ចំេ ទ : េន ងលក់នំបុ័ង ម្ត យខញុ ំបនទិញនំបុង័ ២េដមី ែដលមនតៃម្ល ៥០០៛ កនុងមយួេដីម ។ េតអីនកលក់ 

នំបុ័ងបន ប់្របក់មកម្ត យខញុ ំវញិចំនួនប៉ុនម ន? 
- ្រគូ្រតូវ នចំេ ទខងេលីេនះយតឺៗ ឱយបនពីរេទបីដង 
- ឱយសិស សរេសរព័ត៌មនែដលខ្វះេនេលីក្ត រឆនួនជបុគគល 
- េដរីពនិិតយេមីលករងរសិស    - ឱយសិស េលីកក្ត រឆនួន  
- ឱយសិស េផទ ងផទ ត់និងផគូផគងចេម្លយី 
- ្រគូេធ្វកីរបូកសរុប « ្របក់ែដលម្ត យខញុ ំបនឱយេទអនកលក់ » គឺជព័ត៌មនែដលខ្វះ ។ 
- អនុវត្តដូចលំនខំងេលីេនះចំេពះចំេ ទខងេ្រកម ៖ 
ចំេ ទ : េនផ រធំថម ី បនទិញមន់ពរីទមងន់៣,៤០គ.ក។ េតី បនចំ យ្របក់អស់ប៉ុនម នេរៀល? 
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ដំ កទ់៥ី : ករសននិ ្ឋ ន 
- ្រគសួួរ : « កនុងចំេ ទទងំអស់សុទធែត ជចំេ ទែដល ចេ ះ្រ យបនែមនឬេទ ?េ្រពះអ្វី ? » 
- ឱយសិស េឆ្លីយឱយបនេ្រចីននក់ 
- ឱយសិស េផទ ងផទ តច់េម្លីយ នងិជួយែកលម្អ 
- ្រគូេធ្វីករបូកសរុបេ យសរេសរអតថបទ « គរួចងច ំ» េលីក្ត រេខៀន ។ 
 
 
 
 

 

IV-ចេម្លើយ 
អតថបទ ពត័៌មនែដលខ្វះ ប្រមប់ជេលខ ដំេ ះ្រ យ 

រថយន្តដឹកទំនិញ............................. 
................មនេ្របង ងំប៉ុនម នលី្រត? 

ចំណុះេ្របង ងំ 
ែដលគត់ចក់ 

១០០លី្រត ធុងេ្របង ងំរថយន្តេនះ
មនចណុំះ  
៩០ល+៥ល = ៩៥ល 

V- កំណត់សមគ ល ់
ករសិក ស កប័្រតេនះ បង្ហ ញឱយសិស េឃញីថ មនចំេ ទខ្លះមិន ចេ ះ្រ យបនេទ េហយី

ចំេ ទខ្លះេទៀតមនចេម្លយីេ្រចនី ។ដូេចនះេដីមបី យតៃម្លេទេលីករយល់ដឹងរបស់សិស បន េ ក្រគូអនក្រគូ្រតូវ ក់
ចំេ ទខងេ្រកមេនះឱយសិស េធ្វកីនុងថន ក់េរៀន បនទ ប់ពីករសិក ចំេ ទគំរូមយួេនះ ។  

ចំេ ទ : 
អតថបទ ព័ត៌មនែដលខ្វះ ប្រមប់ជេលខ ដំេ ះ្រ យ 

សុខមនរូបភពសត្វ៦៤សន្លឹក។ មនរូប
ភពសត្វេលីសសុខ។ េតី េនខ្វះរូបសត្វ
ប៉ុនម ន េដីមបយីកេទបិទកនុងេសៀវេភក្រមងរូប
ភពែដល ច ក់បន២០០សន្លឹក ? 

   

បូ មន្របក់ ៣២០០៛ ។ ចងទ់ិញេសៀវេភ
សរេសរ៥កបលៃថ្ល៥០០៛កនុងមយួកបលៗ និង
ទិញបិ៊ចមួយ។ េតីបូ េនសល់្របក់ប៉ុនម ន
េរៀល? 

   

េពលេចញេលង េសងេលងបញ់ឃ្លជីមួយមិត្ត
ភក្តិ ។ េលងចញ់អស់១០្រគប់។ េតីេសងេន
សល់្រគប់ឃ្លបី៉ុនម ន្រគប់ ? 

   

សុវណ្ណមន យុ៦ឆន េំ្រចីនជងប្អូន្រសី  ។ េតី
ប្អូន្រសី មន យុប៉ុនម នឆន ?ំ 

   

 

ដក្រសងេ់ យេ ក្រសី ប៊ុន រន៉ 
 
 

គួរចងច ំ: 
មនចេំ ទខ្លះេគក៏ពុំ ចេ ះ្រ យបនែដរ ពេី្រពះ ខ្វះព័ត៌មនែដលទក់ទងេទនងឹសំណួរ កនុង

កលៈេទសៈេនះ មុននងឹេ ះ្រ យចំេ ទ េគ្រតូវរកពត័៌មនែដលខ្វះេនះសិន ។ 
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(បទកកគតិ) 
 ១- ពីំដូន  ែខមរេជឿ សន  សមណេគតម  
  ្រពះអងគនផំ្លូវ េទ នឧត្តម ្របកន់្រកតឹយ្រកម 
   យសព្វទិសទី។ 
 ២- ែខមរឱយកូនបួស ជ្រពះសងឃេ្រពះ ម្របៃពណី 
  បួសសងគុណម្ត យ ឳពុកទងំេទ្វ ែថរក េករ ្ត ិ៍ 
   ្រពះពុទធ សន ។ 
 ៣- េគរព្រពះធម៌ ងអេំពលី្អ េ យកយ ច 
  លះបង់ឫកពល ស្រមួលឥរយិ មពុទធដីក 
   ្របេសីរេក មក ន្ត ។ 
 ៤- លះបងមុ់  អសុេ ះ ច លះបង់េ្រគឿងេញ ន 
  លះកិេលសកម រេំ ភបំពន សម្ល បេ់បៀតេបៀន 
   េចៀសផុតអន្ត យ ។ 
 ៥- បសួ ងខ្លួនឯង បួសេ យសែម្តង សុទធចិត្តនិងកយ 
  មនិបួសេ្រពះែត វបិត្តិេ ក ្ត យ ធមជ៌សមព យ 
   ជីវតិៃថ្លថ្ល  ។ 
 ៦- សម័យបុ ណ កូន្របុសបួសបន េលីកេឈម ះ្រគួ រ 
  ទងំកនុងពុទធច្រក ច្រកេ ក ជ្របទីបថ្ល  
   ឆ្លងផុតបបេ្រគះ ។ 
 ៧- សម័យឥឡូវ កូន្របុស្រតឹម្រតូវ ្របេសីរឥតេមះ 
  សុចរតិ្រតង់ រស់កនុងកិត្តិយស មនបុណយស័ក្តខិពស់ 
   េ្រពះមនវជិជ  ។ 
 ៨-សូមែថរក  ស្រមងំឥរយិ កនុងផ្លូវ្រតងជ់ 
  សមម ជេី  កុំឈន នីសគន  លះបង់ជួយគន  
   សងគមរុងេរឿង ។ 
     ទន ់ អីុម 
 

អនកបសួ
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« បទពកយ្របពំីរ» 
 
 ១- េបេីយងីចង់ក្ល យពលរដ្ឋល្អ ្រតូវែតេ ម ះសរ្រគប់ៗគន  
  ពួកេយងីរក នងិករពរ ្រគប់េពលេវ កុំបីខន។ 
 ២-  ចងក់្ល យសិស ល្អ្រតូវមកេរៀន ្ត ប់ពកយទូនម នកុំបីខន 
  ្ត ប់្រគូបេ្រងៀន្រគប់ៗ្របណ ទូនម នប៉ុនម នសុទធែតល្អ។ 
 ៣- េពលម្ត យឪពុកចស់ជ  ជួយេធ្វីករងរេ យេ ម ះសរ 
  េពលពកយទន់ភ្លន់និងេធ្វីល្អ េទបីរូបេយងីល្អ្រគប់ៗ គន ។ 
 ៤- េបេីយងីចង់ក្ល យជមិត្តល្អ ទឹកចិត្តេ ម ះសរ្រគប់េវ  
  ្រតូវខសិំក កុំព  ពនយល់ករងរដល់មតិ្តភក្តិ។ 
 ៥-  ពួកេយងីសិក េដីមបជីតិ ខិតខំខមីឃម ត្រគប់ៗអនក 
  ដូចទឹកអណ្តូ ងែដល្រតជក់ ពួកេយងីមន ក់ៗ្រតូវករពរ។ 
 ៦- បរ ិ ថ នេយងី ្អ តជនិចច េ្របៀបដូចជេព្រជនងិសួគ៌ 
  េយងីជកុមរ ពុំង ពួកេយងី្រគប់គន ្រតូវរក ។ 
 ៧- ដូេចនះពួកេយងីកំុជក់ម៉ មនុស ទងំ យ កុំ្របថន  
  ចសម្ល ប់ដល់កុមរ េ្រពះថន េំនះ មិនល្អេទ។ 
 ៨-  ពួកេយងីរក វបបធម៌ែខមរ មិន្រតូវេគចែកយកជតេិគ 
  ្រតូវ្រស ញ់ជតែិខមរកុំេរ ែខមរេយងីបនេផទរពដូីន ។ 
 ៩- ទឹកដីែខមរេយងី្រតូវរក  េករ ្ត ិ៍ពដូីន េរៀម ៉  
  ពួកេយងីគួរែត ថ បន ជួយេធ្វីកិចចករកុំ ក់ខន។ 
 ១០- ពួកេយងីគឺជជនជតិែខមរ រងឹមពូំែក្រគប់ៗ្របណ 
  េធ្វលី្អ្រតូវែតទទួលបន ជតិែខមរេយងីថក នល្អ្របៃព៕ 
 
 

    និពនធេ យ កុមរ ី   លី  ្រសីេព យុ ១៣ ឆន  ំ
    េរៀនេន ថន ក់ទ ី ៥ « ក » បឋមសិក អន្លង់វលិ   

  ្រសុកសែងក  េខត្តបតដំ់បង 
 
 

 
 
 
 

ពលរដ្ឋល្អ សសិ ល្អ កនូល្អ  
មិត្តល្អ េកមងល្អ 
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«បទកកគតិ» 
  ១- េតៃីថង េទ េទបីបនកូនេច ភញ ក់ដងឹរូប 
  កំុគតិែតេដក េធមចែភនកេចនះ ៉  ្រតូវេ្រកកេហយី  
    សម្លឹង្រជុងេ្រជយ។ 
  ២- រកផ្លូវេទមុខ ែ្រកងបនក្តីសុខ កូនកុំបេ ្ត យ 
   ឱយហសួកន្លង នែំត ្ត យេ្រកយ គិតគូរឱយេហយី 
    េទបីមនិេវទន។ 
  ៣- ផ្លូវេនះមន្រប ំ ចូរកូនចំ  ំ ចឱំយចបស់ថ 
   មនែត្រពះធម៌ ចនំ ម  មកបួនត្រម 
    ថបនក្តីសុខ។ 
  ៤- ្រពះពុទធ្រទង់ញណ យងចូលនិព្វ ន បនបន ល់ទុក 
   នូវពុេទធ ទ កេ់ក្ត គគុក ែដលជ្របមុខ 
    ឱយេយងីចងច។ំ 
  ៥- បញច សី  មែខមរភ  ែ្របថសីល្រប ំ
   ជពកយងយ្រសួល កនុងករចំ  ំ ែតេភ្លចប ្ត  ំ
    ែលងខចនីឹកគិត។ 
  ៦- ប តិបត កុំឱយ្របមថ សត្វមនជីវតិ 
   កំុប៉ុនកុំប៉ង កុំមនគំនិត ្របល័យជីវតិ 
    សត្វេនះឱយេ ះ។ 
  ៧- ល់អស់រូប េកតីមកេហយី  ែតងែតចងរ់ស់ 
   ទងំេយងីទងំេគ ដូចគន ទងំអស់ មិនថទបខពស់ 
    ធត់ធឬំតូច។ 
  ៨- អទនិន ទន កុំបបីំពន កុំប្លន់កុលួំច 
   កំុេកង្របវញ័ច  នែំតឱយខូច េទបតិីចតចួ 
    ្រទពយអនកដៃទ។ 
  ៩- ្រទពយេយងី្រទពយេគ រកមកហូរែហ មិនថយបៃ់ថង 
   េ យេចះគិតគូរ និងេចះលកៃល េចះទងំសំៃច 
    េទបីសល់ទុកបន។ 
         ១០-   េបីេគមកប្លន់ លួចឆក្់រទពយធន នឱំយេក្ត ្របណ 
   កំុចង់កប់ចក់ បកសងវញិថក ន េនះេទីបខ្លួនបន 
    រងំបក់ំហងឹ ។ 
 

(េនមនត) 
ដក្រសងេ់ចញពេីសៀវេភធមមជីវតិ (្រពះម  ម៉សុរនិវសុិទធ ) 

 

សលី្របងំយចមិំនេភ្លច សលី្របជំនិចចអនក ងកសុល 
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ពុទធ សនបនផ្តល់្របេយជន៍ឱយ្របជ ្រស្តែខមរដ្៏រតចះ្រតចង់ េហយី្របជ ្រស្តកសុ៍ខចិត្តឱបពុទធ សន 
យ៉ងប្តូរផ្ត ច់ ស៊ូ ្ល ប់មនិលះបង់េចល េទះបីជមន សននអនធ្រកដុន បយ៉ង ក៏េ យ ។ ពុទធ សនេថរ ទ 
បន្រជួត្រជបដល់ចិត្តេថ្លីម្របជជនែខម្រគប់ជន្់រគបថ់ន ក់ ទងំេស្តច នមឺុនសព្វមុខម្រន្តីទងំ ្រស្ត្រកី្រក កមមករ អនកមន 
អនក្រក ។ ែខមរមនចបប់ទម្ល ប ់អក រ ្រស្ត សិលបៈ សីលធម ៌ែដលបនមកពពីកយេ្របៀន្របេ ៃន្រពះសមម -សមពុទធ ដូចជ
្របជជតិភូម េសៀម  ជប៉ុន ្រសីលងក  កូេរ ៉ទីេបត៍ ។ ល ។ ែដរ ។ ងំពអីតីតកលមករហូតឥឡូវ ្របជ ្រស្តែខមរែតង
អបរ់កូំនេច មគន្លងពុទធ សន ដូចជឱយកូនេចេទេរៀនឯវត្តជេដីម ។ កូនែខមរេទះជ្រពះ ជបុ្រតក្ត ីកូននមុឺនម្រន្តីក្តី 
កូនអនកមនអនក្រកក្តី ែតងែតទទួលករសិក អប់រេំនកនុងវត្ត បុ៉ែន្តសព្វៃថង កូន្របុសមនិសូវបនបួសជភិកខុ មេណរដូចពី
េដមីេទ េ្រពះមន េកីតេនេ្រកវត្តេ្រចីនេហយី ។ េទះបីយ៉ង ក៏េនែតមនសិស េ្រចីនគន ស់ែដល្រតូវពឹង
្រស័យេនកនុងវត្ត ម ។ សូមបយុីវជនែដល ្រស័យេនផទះ កែ៏តងនគំន ចូលវត្តេដមីប្ីរប្រស័យទក់ទងនឹង្រពះសងឃ 

កនុងករភជ ប់និស័ យខ្លួនេទនឹងពុទធ សន ។ វត្ត មជមជឈ ្ឋ នអប់រផំ្លូវចតិ្តផង  ជកែន្លងស្រមប់ជួបជំុកិចចករសងគម
ផង។ ្របជ ្រស្តែខមរែតងបបួលគន ជួបជុំេនវត្ត េដីមបេីធ្វបុីណយទនខង សន ឬេធ្វបុីណយ្របៃពណីជតិជេដីម។ ករជួប
ជុំគន េនវត្តេនះ ជឱកសល្អ ស់ ស្រមប់ឱយ គ ល់គន   ឱយេចះរបួរមួេយគយល់គន  ពភិក ពិេ្រគះសនទនគន  េដីមបេី ះ
្រ យកិចចករេផ ងៗ មនសងគមកិចច េសដ្ឋកិចច រ ្ឋ ភបិល ឬកិចចករ្រគួ រជេដីម ។  

បុព្វបុរសែខមរបនបេងកីតទំេនៀមទម្ល បបុ់ណយទនេ្រចនីយ៉ងស្រមប់អបរ់សំងគមជតែិខមរឱយជប់ជមួយពុទធ ស-
ន ដូចបុណយកនប់ិណ្ឌ  បុណយកឋនិ បុណយផក  បុណយបំបសួនគ បុណយ្រសង្់រពះ បុណយេ្រ ច្រសពម បិ ចស់ទុំជ
េដមី ។ សូមបបុីណយេខម ច ពិធីេរៀបចំករកូន្របុសកូន្រសី បុណយចូលឆន ជំេដីម ក៏ចស់ទុែំខមរបញចូ លលទធពុិទធ សនទងំ
អស់ ។ 

្រពះេពធវិង័  សូរ- យ បនអធិបបយ្របេយជនពុ៍ទធ សនថ «្រគប់្របេទសទងំអស់េ្រចីនែតទទួលថ េស
ចក្តីចេ្រមនីកនុងសិលបៈវទិយបនទទួលកំេណីតពី សន ។ អនក្របជញ្របវត្តិ ្រស្ត្របេទសជប៉ុន បនសរេសរទុកកនុង
្របវត្តិ ្រស្តថ ្រពះពុទធ សន ជ សននេំសចក្តចីំេរនីមកឱយ្របេទសជប៉ុន ។ ពុទធ សនបនេបីកទ្វ រ្រប-េទសជ
ប៉ុនេ យ្រទឹស្តីមុនដំបូងបង្អស់ឱយ្របេទសជប៉ុនឈមមុខេទរកេសចក្តីេថកនីថក ន » ។  

ពុទធ សនទុកដូចជ្រគឹះ ថ នឬជម មនទីរៃនសិលបៈ ទស នវជិជ  វទិយ ្រស្តនិងសីលធម៌ ។  មនអតថបទ
ល្ៗអ េ្រចនី ស់ស្រមប់យកេទ្របតបិត្តិេដមីបរីលំត់ទុកខ នមំកនូវេសចក្តីសុខ ។ វត្ត មមិនែមន្រគន់ែតជទី្របជុំេធ្វី
បុណយទនប៉ុេ ្ណ ះេទ គឺែថមទងំជមជឈមណ្ឌ លេរៀនហតថកមមកនុងផ្លូវសិលបៈ វបបធម ៌ ដូចជេរៀនជងសំណងស់ង់វ ិ រ 

 កុដិ ផទះអនក្រសុកជេដីម ។ កល្របេទសកមពុជពុទំន់មន េរៀនជផ្លូវរដ្ឋេនេឡយី មនែតវត្តហនងឹឯង ជ
េរៀន ។ កលពីបុ ណ ្របជ ្រស្តែខមរនគំន ត់វជិជ ករពរខ្លួនេនកនុងវត្ត ជនួកល្រពះសងឃជ្រគូបង្ហ ត់គុន 

 

ពុទធ សននិងសងគមែខមរ 
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ដំបង គុន វ គុនែខល ឬសិលបៈចំបប់ ។ល។ កលមិនទន់មនមនទីរេពទយេនេឡយី វត្ត មជមនទរីេពទយេមលីជំងឺ្រប
ជ ្រស្ត េមីលទងំជំងឺកយទងំជំងចឺិត្ត។ ដូេចនះ វត្តជយួរ ្ឋ ភិបលបនយ៉ងេ្រចនី កនុងករជួយថវកិជតិ ែដល្រតូវ
ចំ យេទេលី្រកសួងសុខភបិលជតិ និង្រកសួងអប់រជំតិ ។ 

្រកុងភនេំពញជ ធនីៃន្របេទសកមពុជ មនវត្ត មធំៗ  គឺវត្តឧ ្ណ េ ម វត្តលងក  វត្ត រវន័្ត វត្តបទុមវតីជេដមី 
ជទីទទួលបនទុកៃនពួកភកិខុ មេណរ និងកុមរតូចធំបនេ្រចីន ស់ ។ វត្តនីមួយៗ មនភិកខុ មេណរសិស  និសិ ត
ែដលេចញមកព្ីរសុកេខត្តនន មកេនបញចុ ះ្រជំជមយួគន  េដីមបសិីក េរៀនសូ្រតយកចេំណះវជិជ េទ្របកបវជិជ ជីវៈចិញច ឹម
្រគួ រ ។ មិនថែតវត្តធំៗេន្រកុងភនេំពញេទ សូមបវីត្តេនទី្របជុេំខត្តននក៏ទទលួបនទុកជួយយុវជនដូចគន  ។ ពកួភិកខុែដល
មកេនកនុងវត្តទងំេនះ លុះយូរបន្តិចេទ ក៏មនសមតថភព្រគន់េបីបនេធ្វីជេមកុដិ ចទទួលចិញច ឹមភិកខុ មេណរនិង
យុវជនឱយេនេរៀនសូ្រតទល់ែតសេ្រមចករសិក  ។ ពួកសិស និស តិែដលមកេន ្រស័យ្រជកេកនកនុងវត្ត មេនះ 
ភគេ្រចីនជកូនអនកែ្រសចំករ ែដលទល់្រក្រទពយធន។ គរួឱយ ណិត សូរពួកយុវជនដ៏កសំតទ់ងំេនះពនេ់ពក េបកំុីែត
មនវត្ត្រពះពុទធ សនជទី្រជកេកន ្របែហលជមិនបនទទលួរសមីករសិក ដូចកូនអនកមន្រទពយេទ ែ្របេសចក្តីថ « 
កូនអនក្រកធនធនរស់ នេ យ របយវត្ត » ខំ្រទទំងំេវទនបំេពញករសិក រហូតសេ្រមចផល ខ្លះបន ទទលួបុណយ
សក្តិជម្រន្តីេសនបតី ខ្លះេទជអនកមនជីវភពខពងខ់ពស់ មសមគួរដល់សមតថភពរបស់ខ្លួន។ 

កូនេចអនក្រកី្រកបនទទួលេសចក្តីសេ្រងគ ះអំពីបព្វជតិពុទធ សនកិកនុងឆន នីំមួយៗមនចនួំនេ្រចីននក់ ស់ 
ដូចយ៉ងវត្តធំៗមនកុមរចំនួន ៣០០ឬ៤០០នក់។ ចំនួនពួកកុមរទងំេនះ េបីេទះជរ ្ឋ ភិបលទទលួយកេទចញិច ឹម
វញិអស់្របក់ថវកិជតមិិនតិចេទ ។ ដូេចនះ វត្តពុទធ សនេឈម ះថបនជួយស្រមលភរៈរ ្ឋ ភបិលឱយធូរ្រ លបន
េ្រចីនែដរ ្រពមទងំជួយសេ្រងគ ះកូនេចអនក្រក្ីរកែដលឥតលំេន្រជកេកន នងិ របរេិភគេនះបនេ្រចីន ស់ ។ ម្លឹ
ងេហយីេនែតមនពកយរះិគន់រកេរឿងេ យស្អបថ់ វត្តជកែន្លងចិញច ឹមេឈ្លងី ្រពះសងឃជេឈ្លងីជ្រពូនជញជក់ឈម ្រស្ត 
។  

បព្វជិតពុទធ សនមនេចអធិករ ្រគូសូ្រតជេដីម ជអនកសង្វ តខនះែខនងកនុងករដឹកនអំនកេជីងវត្ត ឱយក ង
េរៀន និងមនទរីេពទយេន្រគប់្រសុកេខត្តខណ្ឌ  រចួេហយី្របគល់ជូន ថ ប័នទងំេនះេទរ ្ឋ ភិបល សុំឱយចតក់ររក្រគូ

បេ្រងៀន មផ្លូវករ ។ េរៀនេន្របេទសែខមរ ភគេ្រចីនេកតីេឡងីេ យករ្របឹងែ្របងរបស់្រពះសងឃ ។ 
វត្ត ម េឈម ះថជកែន្លងស្រមប់ែថរក អក រ ្រស្ត សិលបៈ វបបធម៌ មគគីធមរ៌បស់្របេទសជតិ។ េគ

សេងកតេឃញីថ គមពរីត្រមកបនួចបបផ់្លូវេ កក្តផី្លូវធម៌ក្តី ែដល្របេទសែខមរេយងីមន ងំពីបុ ណរហូតឥឡូវ េ្រចីនែត
េចញមកពី្រទឹស្តី្រពះពុទធ សន ែដលមនបព្វជិតឬ្រគហស្តែដលជិតដិតនឹងវត្ត ជអនកសរេសរចង្រកងេឡងី ស្រមប់ជ
វត្ត្របតិបត្តៃិនពុទធ សនិកជន ។ 

(េនមនត) 
េរៀបេរៀងេ យ េ ម ងន  

ដក្រសងពី់េសៀវេភពន្លពុឺទធ សន 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  « របសប់នទេទ   គចឺសជ់  
     របស្់របឹងរក្រគបគ់ន  គគឺណុតៃម្លៃនជីវតិ ។ » 

េសៀវេភ៤៨ធមមទស ន ៍
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 ្រពះ ជ ជ្របមុខមយួអងគគត់ៃន្រពះសងឃែខមរទងំមូល ។  
 និកយនីមយួៗ កនុងប ្ត និកយទងំពីរ មននយកផទ ល់របស់ខ្លួន ែដលេ ថសងឃនយក ។ នយកៃន
និកយទងំពីរ មនិចំណុះគន េទវញិេទមកេទ នយកនីមយួៗយក្រពះទ័យទុក ក់ែតចំេពះ្រពះសងឃ នងិវត្តៃនគណៈ
របស់ខ្លួន ។ 

នយកៃននកិយទងំពរី ្រតូវបនែតង ងំេឡងីេ យ្រពះ ជ ។្រពះអងគបនេ្រជីសេរសីនយកទងំពរីកនុងប ្ត
ម្រន្តីសងឃជន់ខពស់ថន ក់ទងំពរី ។ 
 ម្រន្តីសងឃ្រតូវបនចតថ់ន ក់ជបួន្រកុម េ ថ ជគណៈ ។ ករដំេឡងីស័ក្តយិសដល់ នៈ ជគណៈ ្រតូវរក
ទុកថ្វ យ្រពះម ក ្រតជអនកសេ្រមច េយង មេសចក្តីេសនីសុំរបស់្រពះសងឃនយកៃននិកយទងំពរី នងិពីេយបល់
របស់ម្រន្តី្រកសួងធមមករ ។ 
 ថន ក់ ជគណៈនីមួយៗ ្រតូវបនេ្រជីសេរសីកនុង្រកុមបនទ បខ់ងេ្រកម ។ 
 េដមីបី ចែតង ងំភកិខុអងគ មយួឱយមនមុខងរ ជ ជគណៈថន ក់ច ្វ បន ភិកខុអងគេនះ ្រតូវមន យុផនួស
យ៉ងតិច ២០វស (ឆន បួំស) (វស  មកពីពកយបលីថវស ះ េភ្ល ង យុផនួស្រតូវេគគិត មរដូវេភ្ល ង) ។ 
 ករដេំឡងីកិតិ្តយសទី ននុ្រកម ្រតូវរក ទុកថ្វ យ្រពះសងឃនយកៃននិកយ មីជអនកសេ្រមច េ យមន
េសចក្តីយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងធមមករ និង សន។  
 

ងរៃនម្រន្តីសងឃ 
 េនកនុងនិកយនីមយួៗ្រកុមនីមួយៗៃន ជគណៈមនចំនួនម្រនី្តសងឃជអនកកំណត់ េហយីមនមុខងរេផ ងៗគន  
ប៉ុែន្តមន នៈេសមីគន េទវញិេទមក។  
 ្រកុមែដលខពស់ជងេគ េពលគឺ្រកុមទីមួយ(េ ថ ថន ក់ឯក) មនសមជិកបរូីប ស្រមប់គណៈម និកយនិង
មនែតសមជិក២រូបស្រមប់គណៈធមមយុត្តិ ។ 
 

ងររបសគ់ណៈទងំពីរេរៀងៗខ្លួនមនដូចតេទ 
   ម និកយ     ធមមយុត្តិ 

១. ្រពះធមមលិខតិ ១. ្រពះមងគលេទពចរយ 
២. ្រពះេពធវិង័   ២. ្រពះពុទធ ចរយ 
៣. ្រពះវនរត័ន 

 ជៃន្រកុមទីពរី(េ ថ ថន ក់េទ)មនចំនួនសមជិកចំនួន្របមំួយរូបស្រមប់គណៈម នកិយ និងសម ជិក
បីរូបស្រមប់គណៈធមមយុត្តិ ៖ 
   ម និកយ     ធមមយុត្តិ 
 ១. ្រពះម វមិលធមម ១. ្រពះម ្រពហមមុនី 
 ២. ្រពះពុទធេឃ ចរយ ២. ្រពះធមមឧត្តម 
 ៣. ្រពះធមមេឃ ចរយ ៣. ្រពះអរយិកស ប 
 ៤. ្រពះេឃសធមម 
 ៥. ្រពះ សនមុន ី
 ៦. ្រពះមុនីកុសល 

 

ននុ្រកមបព្វជិតពុទធ សនែខមរ 
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ជគណៈ្រកុមទីបី (េ ថ ថន ក់្រតី) មនចំនួនសមជិក្របមំួយរូប ស្រមប់ម និកយ នងិមនសមជិកបួន

រូបស្រមប់ធមមយុត្តិ ៖ 
   ម និកយ     ធមមយុត្តិ 
 ១. ្រពះសិរសីមមតិវង   ១. ្រពះអរយិវង  

២. ្រពះពុទធវង   ២. ្រពះញណវង  
 ៣. ្រពះ កយវង   ៣. ្រពះធមមកវវីង  
 ៤. ្រពះឧបលិវង   ៤. ្រពះម វរីវង ចរយ 
 ៥. ្រពះញណវង (ថមី) 
 ៦. ្រពះសុេមធវង  (ថមី) 
 ជគណៈៃន្រកុមទីបួន (េ ថ ថន ក់ច ្វ ) មនចំនួនសមជកិៃមភរូបស្រមប់គណៈម និកយ នងិមន
សមជិកចំននួដបព់ីររូបស្រមប់គណៈធមមយុត្តិ ៖ 
   ម និកយ      ធមមយុត្តិ 
 ១. ្រពះធមមវបិស ន ១១.្រពះវនិ័យមុនី   ១. ្រពះបទុមវង  
 ២. ្រពះសមម ធិធមម ១២.្រពះេទពស ថ    ២. ្រពះធមមមុនី 
 ៣. ្រពះញណេកសល ១៣.្រពះសីលសំវរៈ   ៣. ្រពះជីវេមធ 
 ៤. ្រពះសិរសីងគ មមុនី ១៤.្រពះគមពរីេតថរ   ៤.្រពះអរយិមុនី 
 ៥. ្រពះសិរវីសុិទធី ១៥.្រពះអរយិមគគញណ   ៥. ្រពះេទពេមលី 
 ៦. ្រពះធមមវង  ១៦. ្រពះវភិទទញណ    ៦. ្រពះធមមេតថរ 
 ៧. ្រពះញណសំវរៈ ១៧.្រពះបវរស ថ    ៧. ្រពះអម ភិរកខតិ 
 ៨. ្រពះធមមសំវរៈ ១៨. ្រពះញណវសុិទធិវង    ៨. ្រពះម ជធមម 
 ៩.្រពះឥនទមុនី ១៩.្រពះធមមវសិទធិវង    ៩. ្រពះរតនៈមុនី 
 ១០.្រពះេទពមុនី  ២០.្រពះបិដកធមម  ១០.្រពះធមម្រត័យេ ភចរយ 
     ១១.្រពះធមមវេ ត្តម 

      ១២.្រពះញណវរិយិៈ  
ននុ្រកម ក៏ជ នៈេ្រកមបនទ បៃ់ន នៈរបស់្រកុមេ្រកមេគ   (េ ថ ថន ក់ច ្វ ) ៃន ជគណៈ មនងរ

េ ថ្រពះ្រគូ,  ប ត់ ,  វនិយ័ធមម , វនិយ័ធរ , សមុហ៍ , ៃបដិករ(ងរេសៀម) នងិេលខធិករ ។ ពួកេនះ្រតូវបនស
េម្តចសងឃនយកែតង ងំ េ យេសចក្តីយល់្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងធមមករ ។ (េនមនត) 

 
េ ក គួយ សុគន 

     
 
 

 
 
 
 
 

 

បណ្ឌិ តរែមងជអនក គ ល់កល ។ 
    ពុទធសុភសិត 
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េគលនេយបយស្ដពីីេមេ គេអដស ៍
និងជំងឺេអដសេ៍នកែន្លងេធ្វើករ (តចប់) 

 
 
៤.អតថ្របេយជនជ៍កតព្វកចិច 
ក. បុគគលិកែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍គរួទទលួបនករករពរពីសងគម រមួមនអតថ្របេយជន ៍

សុវតថិភពសងគម ្រសប មចបបជ់ត ិបទបញញតិ្តេស អប់រ ំឬចបបរ់បស់ ថ បន័អប់រ ំដូចជបុគគលិកែដលមនជំងឺ ុ ំៃំរឬជំងឺ
ធងនធ់ងរេផ ងៗែដរ។ 

ខ. ្រកសួងនឹងរក ករេបកី្របក់េបៀវត រេ៍ពញេលញជូនបុគគលិកទងំអស់ែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ ដ ប
មនករបញជ ក់ពី្រគូេពទយជំនញថ បុគគលេនះមនសុខភព្រគប់្រគន់ស្រមប់េធ្វីករងរ ។ មរយៈករពភិក ជមួយ
បុគគលិក និងតំ ងរបស់បុគគលិក ថន ក់ដឹកននឹំងស្រមួល និងកត់បនថយបនទុកករងររបស់បុគគលិក ែដលចបំច់ កដូ៏ច
ជជំង ឺឬពកិរភពេផ ងៗ ឱយេន្រតឹមក្រមិត មួយែដលបុគគលេនះេធ្វេីទបនស្រមប់្រកសួង ឬកែន្លងេធ្វីករងរេផ ង
េទៀត េ យរក ករសមង ត់្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់។ 

គ. ្រកសួងនឹងបេងកីតេគលករណ៍ែណនជំក់ ក់មួយ ស្តីពីករបញឈប់បុគគលិកែដលមនិ ចេធ្វីករបន បនទ ប់
ពីេពលៃនករអនុញញ ត ឱយឈបស់្រមកេ យ រជំងឺ។ 

ឃ. ្រកសួងនឹងធនថ បុគគលិកែដលមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករែថទ្ំរគួ រមនផទុកេមេ គេអដស៍ នងិជំងឺ
េអដស៍ជពិេសសបុគគលិក្រស្តី ្រតូវទទួលបនករគ្ំរទ និងផ្តល់ករងរសម្រសប ែដល ចឱយបុគគលិក្រស្តីមនលទធភព
េមលីែថទ្ំរកុម្រគួ ររបស់ខ្លួន។ 

ង. ្រកសួងនឹងគ្ំរទបុគគលិកឱយមនលទធភពេធ្វែីតសឈមរកេមេ គេអដស៍ ករពយបលេ យថន ពំនយរជីវតិកនុង
ករពយបល និងករពយបលឥតគិតៃថ្ល មរយៈទំនកទ់ំនងរ ងអនកផ្តល់េស ែថទ ំ នងិសុខភពរបស់រ ្ឋ ភិបល និង
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល េនថន ក់មូល ្ឋ ន េនេពល ចេធ្វកីរបន ។ ្រកសួងផ្តល់ជំនយួេផ ងៗ ដូចជ េពលេវ
ឈប់ស្រមកលិខិតបទ ្ឋ ននន នងិឧបតថមភេផ ងៗ មេគលករណ៍កំណត់ ។ 

២.៩. ភពខុសគន និងសមភពេយនឌ័រ 
េ យមនករទទលួ គ ល់ថ បុរស និង្រសី្តមនជីវ ្រស្តខុសគន  េហយី្រស្តីងយរងេ្រគះកនុងករឆ្លងេមេ គេអដ

ស៍ជងបុរស ្រស្តី ច្រតូវករចបំច់នូវករគ្ំរទកនុងករទមទរសិទធិកនុងកររមួេភទ្របកបេ យសុវតថិភព េហយីជេរឿយៗ
្រស្តីជួបឧបសគគដ៏ធំេធងពីករមក់ងយ ករបត់បង់កិត្តយិស នងិករទទួលខុស្រតូវកនុង្រគួ រេ្រចនីជងបុរសេនះ 
្រកសួងនឹង ៖ 

១. ធនថករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកមនបញចូ លករយល់ដឹងអំពីេយនឌ័រ ករេលីកកមពស់ និងករគ្ំរទសិទធិេសមី
គន   ស្រមប់្រសី្តនិងករបេងកីតនីតវិធិីស្រមប់េ ះ្រ យករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ េនកនុងនិងេ្រកកែន្លងេធ្វីករ ។  

២. ធនថ អនក្រគូនិងបុគគលិកេផ ងេទៀតទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីសុខភពបន្តពូជ និងមនករេរៀបចំផ្ត
ល់ករអបរ់អំំពផី្លូវេភទ នងិសុខភពបន្តពូជដល់យុវតីកនុងនិងេ្រក េរៀន កនុង ថ នភពមយួែដលយុវតីេពញចិត្តទទលួ
ករេរៀនសូ្រតពីបុគគលិកនរ។ី  

២.១០. ករទទួលខុស្រតូវរបស់បុគគលិកសិក  និង្រកសួងចំេពះកុមរកំ្រព និងងយរងេ្រគះ្រពមទងំ្រកុម
្រគួ រ 
 េ យមនករទទលួ គ ល់ថ កុមរកំ្រពនងិងយរងេ្រគះ ជេរឿយៗមិនបនសិក  េ យ របនទុករក្របក់
ចំណូលស្រមប់ត្រមូវករជីវភពរស់េន្របចៃំថង ្រកសួង ៖ 
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១. ធនថ កុមរទងំអស់មនសិទធិទទួលបនករអប់រេំ យមិនគិតៃថ្លេ្រកមចបប់កមពុជ។ 
២. ធនថ ឱយបុគគលិកេ្រជីសេរសីកុមរកំ្រពនិងងយរងេ្រគះេដមីបផី្តល់ ររូបករណ៍ ដូចគន នឹងសិស នុ

សិស ទងំអស់ែដល្រតូវករជំនយួ េដីមបបីន្តករសិក រហូតដល់ក្រមិតមួយខពស់បំផុតេទ មលទធភពរបស់េគ រមួទងំករ
សិក េន កលវទិយល័យ។ 
 ៣. េសនីឱយបុគគលិកជួយកុមរកំ្រព និងងយរងេ្រគះ េដីមបទីទលួបនករគ្ំរទពីអនកផ្តល់ជំនយួជត ិនិងអន្តរជតិ 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល នងិេស ចិញច ឹមនន។ 

៤. ចត់វធិនករែដល ចេធ្វេីទបនទងំអស់ េដីមបបីេញច សករេបះបង់េចល េរៀនរបស់កុមរ មរយៈ
េគលករណ៍គ្ំរទសម្រសប។ 

២.១១. ករេរសីេអីង និងករមក់ងយ 
េ យមនករទទលួ គ ល់ថ េ្រកពីករខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ងំពីកមមវធិរីបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្របព័នធផ ព្វផ យ 

និង អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល កនុងករកត់បនថយករមកង់យ នងិករេរសីេអងី អនកផទុកេមេ គេអដស៍ កនុងចំេ ម
្របជជនភគេ្រចីន ្រកសួងនឹង ៖ 

១. មនិអត់ឱនឱយបុគគលិក ែដលមនករេរសីេអងីចំេពះសហករ ី យុវជន ឬ្រគួ ររបស់េគ េហយីផ្តល់ករេ្របី
្របស់ជប់ ប់ដល់បុគគលិកេនះឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថនិងករ្រប្រពតឹ្តរបស់ខ្លួន។ កនុងករណីេនែតមនករេរសីេអី
ង មិន្រពមឈប់ ្រកសួងនឹង ក់ពិនយ័រដ្ឋបល មេគលករណ៍កំណត់។ 

២.បញចូ លកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល នងិវគគបំប៉ននូវករមក់ងយ នងិករេរសីេអងីស្រមប់បុគគលិកអប់រ ំ។ 
« ម ច់ខតដល់ជន មន ក់ មែបប មួយគិតពីមុន និងេ្រកយេពលឱយចូលបំេរកីរងររមួទងំករជួល 

ករដំេឡងី នន្តរសក្តិ ករចតឱ់យបំេពញករងរ កររមួរស់កនុងសងគម េ យែផ្អកេលីករដឹងឬសង័ យថ ជនេនះឬ្រកុម
្រគួ ររបស់ជនេនះមនេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ (HIV/AIDS) ។ ្រតូវចត់ទុកថខុសចបប់ ល់ករបញឈប់ពីករងរ
ចំេពះជន មន ក់េ យែផ្អកេលីករដឹងឬសង័ យថជនេនះឬ្រកុម្រគួ រេនះមនផទុកេមេ គ េអដស៍/ជងំឺេអដស៍
(HIV/AIDS) » ។ (ចបប់ស្តីពីករបងក រ និងករ្របយុទធទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍និងជមងេឺអដស៍ជំពូកទី៨ 
ម្រ ៣៦) ។ 

 
២.១២.ករសហករ និងករ្រតួតពិនិតយ 
េ យមនករទទលួ គ ល់ថ េមេ គេអដស៍នងិជមងឺេអដស៍ ជបញ្ហ រមួរបស់្រកសួង3ប៉ុែន្តេ យយថេហតុធន

ធនេនមនក្រមិតស្រមប់ករគ្ំរទឱយបនទូលំទូ យដល់ករេ ះ្រ យបញ្ហ រមួទងំេនះ ករអនុវត្តេគលនេយបយ
ស្តីពីេមេ គេអដស៍េនកែន្លងេធ្វីករនឹងែផ្អកេលីសកមមភពដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. សហករកនុងករបេងកីតែផនករសកមមភពទងំអស់ស្រមប់ករអនុវត្តេគលនេយបយស្តីពីេមេ គេអដស៍ជ
មួយអនកផទុកេមេ គេអដស៍អនកជំងឺេអដស៍ បុគគលិកកនុងវស័ិយអបរ់ ំនិងតំ ងរបស់េគ ។ 

ខ. ្រគប់ ថ ប័ន និងនយក ្ឋ ន មនទីរអប់រទំងំអស់របស់្រកសួង្រតូវចត់ ងំបុគគលិកទំនក់ទំនងមន ក់(ឬគណៈ
កមមករស្រមប់្រកុមធំ)េដមីបសី្រមបស្រមួលដល់ករបេងកីតែផនករសកមមភពនយក ្ឋ នេដមីបអីនុវត្តេគលនេយបយ។ 

គ. នយក ្ឋ នបុគគលិក្រតូវទទួលបនទុកេមីលករខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តនេយបយនិង ម ន្រតួតពិនិតយ េ យ
ែផ្អក មេគលេ  និង ងំឌីកទ័រ។ េគលេ នងិ ងំឌកីទរ័ទងំេនះនឹង្រតូវបេងកតី ពិេ្រគះ ពភិក  និងមនករឯក
ភពយល់្រពមពីនយក ្ឋ ននន មរយៈគណៈកមម ធកិរអន្តរនយក ្ឋ ន្របយុទធនឹងេមេ គេអដស៍ និងជំងេឺអដស៍ 
ែដលមនតួនទីជអនកស្រមបស្រមួល។ 

                                                      
 3ែផនករយុទធ ្រស្តអបរ់ ំនិងកមមវធីិគ្ំរទវសិយ័អបរ់(ំឆន  ំ២០០៦- ២០១០) 
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ឃ. នយក ្ឋ នសុខភពសិក ្រតូវសហករជមួយនយក ្ឋ នពក់ព័នធេផ ងៗ េដីមបបីេងកីត និង ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប
្ត លស្តីពីេមេ គេអដស៍ និងជំងេឺអដស៍ដល់ម្រនី្ត បុគគលិក េនេពលែដលវគគបណ្តុ ះប ្ត លទងំេនះ្រតូវបែនថមេទកនុង

កមមវធិសិីក ែដលមន្រ ប់ ស្រមប់្រគូបេ្រងៀន។ 
ង. ផល្របេយជន៍នននឹងផ្តល់ជូនបុគគលិក បនទ ប់ពីមនករបញជ ក់ពី មរយៈលិខិតបញជ ក់េវជជ ្រស្ត ែដល

េនមនសុពលភព នងិមិនឱយមនករពនយរេពល ែដលប ្ត លឱយជងឺំកន់ែតមនភពលំបកែថមេទៀត។ 
« រដ្ឋ្រតូវបេងកីតកមមវធីិ ម ន្រតួតពិនិតយេមេ គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍  (HIV/AIDS) ទូលំទូ យមួយេដីមបី

កំណត់ទំហ ំភពងយ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់របស់្របជពលរដ្ឋ ករ្រប្រពឹត្តរមួេភទនងិករ ល លេមេ គ េអដស៍ / ជំងឺ
េអដស៍ (HIV/ AIDS ) ។ 

កមមវធិេីនះមនេគលបំណងេផទ ងផទ ត់ យតៃម្លពីភព្រគប្់រគន់ ្របសិទធភព និង និរន្តភពៃនវធិនករបងក រ 
និង ករ្របយុទធទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍(HIV/AIDS)េនកនុង្របេទស »។ (ចបប់ស្តីពីករ បងក រ 
និង ករ្របយុទធទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍ និង ជមងេឺអដស៍ ជំពូកទី៦ ម្រ ៣០) ។ 

ដក្រសងេ់ យេ ក េរន៉ គុណ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

អកខ វិរទុធនិងអំ ន 
 

 គណៈកមមករអកខ វរិុទធនងិអំ នៃន ក.ជ.ភ.ខ. បនេសនីមក ក.ជ.ភ.ខ.ឱយកណំត់សូរ នៃនពកយ 
«កមពុជ»   «នយក ្ឋ ន» «្របៃពណី» និងពកយែដលមន «ទស  / - ទស ន៍ » ទងំអស់ ។ 
 េ្រកយពីបនជែជក ពិភក  ផ្តល់េយបល់គន េទវញិេទមកយ៉ងល្អិតល្អន់េទេលីសំេណីរបស់គ
ណៈកមមករេនះ រចួមក អងគ្របជំុរបស់ក.ជ.ភ.ខ.បនអនុម័តដូចតេទ ៖ 
 ១. ពកយ «កមពុជ»  េយងី នថ  [ កពុំ ជ ]  
 ២. ពកយ «នយក ្ឋ ន »  េយងី នថ [ ន យក់ ក្ឋ ន ] 
 ៣. ពកយ «្របៃពណី»  េយងី នថ [ ្រប ៃព នី ] 
 ៤. ពកយែដលមន «ទស  / ទស ន៍ » ទងំអស់េយងី នថ [ -ទស់ / -ទស់ ] 
 ឧទហរណ៍ ៖ 
 ពកយ «ទស នៈ» េយងី នថ  [ ទស់ សៈ នៈ៉ ] 
  «ទស ន៍ទយ» េយងី នថ [ ទស់ ទយ ] 
  «ទស នីយភព»  េយងី នថ [ ទស់ សៈ ន ីយៈ ភព ] 
 ពកយ «ទូរទស ន៍» េយងី នថ [ ទូ រៈ ទស់ ] 
  «េ តទស ន៍» េយងី នថ [ េ  តៈ ទស់ ] ... ។ 

 
  ្រពតឹ្តិប្័រត ្រកុម្របកឹ ជតិភ ែខមរ េលខ៥ ឆន  ំ២០១៣ 
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មវចននុ្រកមសេម្ដច ជនួ ត ពកយសក ជមនន័យថ ករ ប់ៃថង ែខ ឆន  ំ ឬករ ប់្រតមឹឆន ំ មកល
កំណត់ែដល ងំទុកពីមួយេរៀងមក េ យមនបុគគលអ ច រយ ឬេ យមនេហតុអ ច រយ មួយែដលពួកជននុជនអនក
េគរព្រតូវកត្់រ ទុកមិនឱយបត់ ្រតូវេ្របីកនុងសំបុ្រតចុត ម យជេដីម បេងកីនមួយេលខេរៀង ល់ឆន ។ំ 

សក ជែដលែខមរេយងីធ្ល ប់េ្របី្របស់មន ៥ ៖ 
១-បុ ណសក ជ (ប.ស.) ២-ពុទធសក ជ (ព.ស.)  ៣-្រគសិ្តសក ជ (គ.ស.) 
៤-ម សក ជ (ម.ស.)  ៥-ចុល្លសក ជ (ច.ស.) 
១. បុ ណសក ជ ៖ ជសក ជយូរលង់ជងេគ េហយីេ យ៉ងេនះ េ្រពះពំុមនេឈម ះពិត្របកដ មួយ

ស្រមប់េ ។ ្រពះពុទធ្រទង់្របសូតេនប.ស.១២ េហយី្រទង់បរនិិព្វ នេនប.ស. ៩១។ បុ ណសក ជ ងំពីមុន
្រគិស្តសក ជ ៦៣៤ឆន ។ំ 

២. ពុទធសក ជ ៖ ្រពះពុទធ្រទង់បរនិិព្វ នេនប.ស.៩១ ៃថងអងគ រ ១៥េកីត ែខពិ ខ ឆន មំ ញ់នព្វស័ក។ ពុទធសក
ជ ប់ចប់ពីៃថង ១េ ច ែខពិ ខ ឆន  ំ ម ញ់នព្វស័ក ប.ស.៩១ េនះរហូតមក។ ពុទធសក ជ ងំពីមុន្រគិស្តសក ជ
៥៤៤ឆន ។ំ 

៣. ្រគសិ្តសក ជ ៖ ្រពះេយសូ៊ (េហ ហយុយ្រគសិ្ត) នម ្ត អនកបេងកីតលទធិ ឬ សនេ្រកែជន ឬ្រគសិ្ត េកីត
កនុងរ ងព.ស.៥៤៥ ឆន រំក ្រតីស័ក នងិទទួលមរណភពកនុងកលព.ស.៥៧៤ ឆន ខំល េទស័ក កនុង យុគ្រមប់៣០ឆន ។ំ 
្រគិស្តសក ជ ប់ចប់ពីឆន កំំេណីត្រពះេយសូ៊តមក។ 

៤.ម សក ជ ៖  ម សក ជ ងំេនប.ស.៧១៣ ្រតូវនឹងព.ស.៦២៣ ៃថងេឡងីស័ក ៃថងពុធ ១១េ ច ែខ
េច្រត ឆន េំថះឯកស័ក។ ម សក ជ ងំេ្រកយ្រគសិ្តសក ជ ៧៨ឆន ។ំ 

៥. ចុល្លសក ជ ៖ ចុល្លសក ជ ងំេនប.ស.១២៧៣ ្រតូវនឹងព.ស.១១៨៣ គ.ស.៦៣៩ និងម.ស.៥៦១។ 
កនុង្រពះ ជពង វ រែខមរ េច្រពះបទសេម្ដច្រពះអរដិ្ឋពលពហេន (្រពះេកតុម ) បន ងំម សក ជ១ កនុងកល
ពុទធសក ជ៦២៣ េហយី្រពះបទសេម្ដច្រពះបុទុមសុរយិវង  បន ងំចុល្លសក ជ១ កនុងកលពុទធសក ជ ១១៨  

 
ងេ្របៀបេធៀបកល ងំសក ជនីមួយៗ   

   
 ព.ស. គ.ស. ម.ស. ច.ស. ឆន បំចចុបបនន 

បុ ណសក ជ ៩១ ៦៣៦ ៧១៣ ១២៧៣ ២៦៤៩ 
ពុទធសក ជ ១ ៥៤៥ ៦២៣ ១១៨៣ ២៥៥៨ 
្រគិស្តសក ជ  ១ ៧៨ ៦៣៩ ២០១៤ 
ម សក ជ   ១ ៥៦១ ១៩៣៦ 
ចុល្លសក ជ    ១ ១៣៧៦ 

  
    េ ក យស់ ៊ ង 

 

អំពសីក ជ 
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V-បញជ េីឈម ះឃុំ ម្រសុក(ចុងឆន ២ំ០១១) 
ល.រ េខត្ត  ្រសកុ  ្រកុង  ឃុ ំ ល.រ េខត្ត  ្រសកុ  ្រកុង  ឃុ ំ ល.រ េខត្ត  ្រសកុ  ្រកុង  ឃុ ំ
០១ 
១ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២ 
 
 
 

 
 

៣ 
 
 
 
 

 

េខត្តបនទ យមនជ័យ 
្រសុកមងគលបូរ ីមន១៣ឃំុ 
  ១. បនទ យនង 
  ២. បត់្រតង់ 
  ៣. ចំេ ម 
  ៤. េគកបល័្លងគ 
  ៥. គយែម៉ង 
  ៦. អូរ្រប ទ 
  ៧. ភនំតូច 
  ៨. រ ត់ទឹក 
  ៩. ឫស ីេ្រកក 
១០.សំបួរ 
១១. េសឿ 
១២. ្រសះ ងំ 
១៣. ឡំ 
្រសុកភនំ្រសុក មន៦ឃំុ 
១. ំេ  
  ២. េប៉យចរ 
  ៣. ពៃន្ល 
  ៤. ព នែ្រសង 
  ៥. ្រសះជីក 
  ៦. ភនំដី 
្រសុក្រពះេន្រត្រពះ មន ៩ ឃំុ 
  ១. ឈនួរមនជ័យ 
  ២. ជប់ រ ី
  ៣. ភនំេលៀប 
  ៤. ្រប ទ 
  ៥. ្រពះេន្រត្រពះ 
  ៦. រ ល   

 
 
 
៤ 
 
 
 
 
 
 
 

៥ 
 

៦ 
 
 
 
 
 
 

 ៧ 
 
 
 
 
 
 
 
 

៨ 

៧. ទនកំ 
៨. ទឹកេជរ 
 ៩. បុសបូវ 
្រសុកអូរេ្រជ មន៧ឃំុ 
  ១.  ចង្ហ  
  ២. កូប 
  ៣. គុត្តសត 
  ៤. សំេ ង 
  ៥. សូភី 
  ៦. សឹង្ហ 
  ៧.  អូរបីជន់ 
្រកុងសិរេី ភ័ណ មន ៧សងក ត់ 
្រសុកថមពួក មន ៦ ឃំុ 
  ១. បនទ យឆម រ 
  ២. េគករេមៀត 
  ៣. ភូមិថមី 
  ៤. ថមពួក 
  ៥. េគកកឋិន 
  ៦. គំរ ូ
្រសុក ្វ យេចក មន ៨ឃំុ 
  ១. ផគ ំ 
  ២. រងគ 
  ៣. ស្ល្រកម 
  ៤. ្វ យេចក 
  ៥. ែបន 
  ៦. ផូ 
  ៧. ្រទស 
  ៨. រលួស 
្រសុកម៉ៃឡ មន៦ឃំុ 

 
 
 
 
 

 
៩ 
០២
១ 
 
 
 
 
 

 
 

 ២
 
 
 
 
 
 
 
 
៣

១. បឹងេបង 
២. ម៉ៃឡ 
៣. អូរសំព័រ 
៤. អូរ្រសេ  
៥. ទូលព្រង 
៦. គង់ 
្រកុងេប៉យែប៉ត មន ៣ សងក ត់ 
េខត្តបត់ដំបង 
្រសុកបណន់ មន ៨ ឃំុ 
  ១. កនទឺ ១ 
  ២. កនទឺ ២ 
  ៣. បយដំ  ំ
  ៤. េឈើទល 
  ៥. ែចងមនជ័យ 
  ៦. ភនំសំេព 
  ៧. សនឹង 
  ៨. ្រគម 
្រសុកថមេគល មន ១០ឃំុ 
  ១. ពូង 
  ២. មឺុន 
  ៣. អូរ គី 
  ៤. ៃ្រជ 
  ៥. អន្លង់រនុ 
  ៦. េ្រជយេ ្ត  
  ៧. បឹង្រពីង 
  ៨. េគកឃមុំ 
  ៩.បន យែ្រតង 
១០. រងូៃ្រជ 
្រកុងបត់ដំបង មន១០សងក ត់ 

្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ -ឃុ ំសងក ត់ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ឆន ២ំ០១២(ត)
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ល.រ េខត្ត  ្រសុក  ្រកុង  ឃុ ំ ល.រ េខត្ត  ្រសុក  ្រកុង  ឃុ ំ ល.រ េខត្ត  ្រសុក  ្រកុង  ឃុ ំ
៤ 
 
 
 
 

 
 
៥ 
 
 
 
 
 
 

៦ 
 
 
 
 
 
 
 

  ៧ 
 
 
 
 

 ៨ 

្រសុកបេវល មន ៨ឃំុ   
  ១. បេវល 
  ២. ខន ចរមស 
  ៣.  
  ៤. ៃ្រពខពស់ 
  ៥. អំពិល្របំេដើម 
  ៦. ក្តុល ែហន 
  ៧.  ឃ្ល ំងមស 
  ៨. បឹង្របំ 
្រសុកឯកភនំ មន ៧ឃំុ 
  ១. ែ្រពកនរនិទ 
  ២. សំេ ងកនុង 
  ៣. ែ្រពកខពប 
  ៤. ែ្រពកហ្លួង 
  ៥. ពមឯក 
  ៦.  ៃ្រពចស់ 
  ៧. េកះជី ងំ 
្រសុកេមងឫស  ីមន ៩ឃំុ 
  ១. េមង 
  ២. គរ 
  ៣. ៃ្រព ្វ យ 
  ៤. ឫស ី្រកំង 
  ៥. ៃ្រជ 
  ៦. ស់ 
  ៧. កេកះ 
  ៨. ែ្រពតូច 
  ៩. របស់មងគល 
្រសុករតនមណ្ឌ ល មន ៥ឃំុ 
  ១. េ ្ត  
  ២. អេណ្តើ កែហប 
  ៣. ផ្លូវមស 
  ៤. ែ្រតង 
  ៥. រសមីសង្ហ  
្រសុកសែងក មន ១០ឃំុ 
  ១. អន្លង់វលិ 

 
 
 

 
 
 

 

 
៩ 
 
 
 
 
 
 

១០ 
 
 
 
 
 

១១ 
 
 
 
 

១២ 
 
 

 

២. ន
៣. បុ៉ន 
៤. រក 
៥. កំពង់្រពះ 
៦. កំពង់េ្រព ង 
៧. ងំេកសី 
៨. អូរដំបង ១ 
៩. អូរដំបង ២ 
១០. វត្ត មឹម 
្រសុកសំឡូត មន ៧ឃំុ 
  ១. េគក 
  ២. កំពង់េ ព  
  ៣. អូរសំរលិ 
  ៤. សុ៊ង 
  ៥. សំឡូត 
  ៦. មនជ័យ 
  ៧. ញ់ 
្រសុកសំេពលូន មន ៦ឃំុ 
  ១. សំេពលូន 
  ២. អងគរបន 
  ៣. ្ត  
  ៤. សន្តិភព 
  ៥. េសរមីនជ័យ 
  ៦. ៃ្រជសីម 
្រសុកភនំ្រពកឹ មន ៥ឃំុ 
  ១. ភនំ្រពឹក 
  ២. េព្រជចិន្ត  
  ៣. ច្រកី 
  ៤. ប ងំធ្ល ក់ 
  ៥. អូររដួំល 
្រសុកកំេរៀង មន៦ឃំុ 
  ១. កំេរៀង 
  ២. បឹង ងំ 
  ៣.អូរ   
  ៤. ្រ ង 

 

 
១៣

 
 
 
 
 
 

១៤
 
 
 
 

 
០៣
១ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 ២
 

 

 ៥. ែសន 
  ៦. ្រកី 
្រសុកគស់្រកឡ មន៦ឃំុ 
  ១. ធិបតី 
  ២. គស់្រកឡ 
  ៣. ហប់ 
  ៤. ្រពះផុស 
  ៥. ដូនប 
  ៦. ឆន ល់មន់ 
្រសុករុកខគិរ ីមន ៥ ឃំុ 
  ១. ែ្រពកជីក 
  ២. ៃ្រព្រត ច 
  ៣. ប ក់ 
  ៤. មុខ ហ៍ 
  ៥.  ស្តុក្របវកឹ 
េខត្តកំពង់ចម 
្រសុកបធយមន ១២ឃំុ 
  ១. បធយ 
  ២. ចបរអំេព 
  ៣. ជ  
  ៤. េជើងៃ្រព 
  ៥. េម្រពីង 
  ៦. ផ្អ វ 
  ៧. សំបូរ 
  ៨. សែណ្ត ក 
  ៩. ំង្រកំង 
១០. ំង្រក ំង 
១១. ្រតប់ 
១២. ទំនប់ 
្រសុកចំករេលើ មន ៨ឃំុ 
  ១. បុសខនុរ 
  ២. ចំករអណ្តូ ង 
  ៣. ជេយ 
  ៤. ្វ េលើ 
  ៥. សពឺ 
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ល.រ េខត្ត  ្រសុក  ្រកុង  ឃុ ំ ល.រ េខត្ត  ្រសុក  ្រកុង  ឃុ ំ ល.រ េខត្ត  ្រសុក  ្រកុង  ឃុ ំ
 

 
 
៣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
៤ 
 
 
 
 
 

 
៥ 
៦ 
 

 
 
 
 
 
 

 

  ៦. ្វ យទប 
  ៧. អុង 
  ៨. ្របុក 
្រសុកេជើ ងៃ្រព មន ១០ឃំុ 
  ១. ខនុរដំបង 
  ២. េគករេវៀង 
  ៣. េផ្ត ជំុ 
  ៤. ៃ្រពចរ 
  ៥. ្រពីង្រជំុ 
  ៦. សំពងជ័យ 
  ៧. េស្តើងជ័យ 
  ៨. សូទិប 
  ៩. ្រសម៉រ 
១០. ្រតពំងគរ 
្រសុកតំែបរ មន ៧ឃំុ(េខត្តតបូងឃមុំ) 
  ១. ចុងជច 
  ២. តំែបរ 
  ៣. េគក្រសុក 
  ៤. នងេទើត 
  ៥. េស  
  ៦. ទឹកេ្រជ 
  ៧. ្រតពំង្រពីង 
្រកុងកំពងច់ម មន៤ សងក ត់ 
្រសុកកំពងេ់សៀម មន ១៥ ឃំុ 
  ១. អំពិល 
  ២. ន់ជ័យ 
  ៣. េកៀនៃ្រជ 
  ៤. គឝរ 
  ៥. េកះមិត្ត 
  ៦. េកះរក 
  ៧. េកះសំេ ង 
  ៨. េកះទនទឹម 
  ៩. ្រក  
១០. អូរ ្វ យ 
១១. រ ង 

 
 
 
៧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៨ 
 
 
 
 
 

 
៩ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ១២. រេំចក
  ១៣. ្រសក 
  ១៤. ្រទន 
  ១៥. វ ិ រធំ 
្រសុកកងមស មន១១ ឃំុ 
  ១. អងគរបន 
  ២. កង ណឹង 
  ៣. េខច  
  ៤. ពមជីកង 
  ៥. ែ្រពកកុយ 
  ៦. ែ្រពក្រកេប 
  ៧. យប៉យ 
  ៨. រក រ 
  ៩. រកគយ 
១០. េ ្ត  
១១. សូរគង 
្រសុកេកះសូទិន មន៨ ឃំុ 
  ១. កំពង់ ប 
  ២. េកះសូទិន 
  ៣. េល្វ 
  ៤. ម ភ 
  ៥. ម ខញូង 
  ៦. ពម្របេធន ះ 
  ៧. ព្រង 
  ៨. ែ្រពក នង់ 
្រសុក្រកូចឆម រមន១២ឃំុ(េខត្តតបូងឃមុំ)
  ១. ឈូក 
  ២. ជំនីក 
  ៣. កំពង់្រទស 
  ៤. េកះពីរ 
  ៥. ្រកូចឆម រ 
  ៦. បឺុស ១ 
  ៧. បឺុស ២ 
  ៨. ែ្រពក ជី 
  ៩.  រកខនុរ 
១០. ្វ យឃ្ល ំង 

 

 
១០
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១១
 
 

 
 
 
 

១២
 
 
 

 
 

១៣

១១. ្រទ  
  ១២. ទួលសនួល 
្រសុកេមមត់ មន១៤ឃំុ(េខត្តតបូងឃមុំ) 
  ១. ចន់មូល 
  ២. ជំ 
  ៣. ជំ្រកេវៀន 
  ៤. ជំ េម៉ 
  ៥. រ 
  ៦. កំពន់ 
  ៧. េមមង 
  ៨. េមមត់ 
  ៩. រងូ 
១០. រេំចក 
១១. ្រតមូង 
១២. ទន្លូង 
១៣. េ្រទ ក 
១៤. គគីរ 
្រសុកអូរ ងំឪមន៧ឃំុ(េខត្តតបូងឃមុំ) 
  ១. អំពិល ពក 
  ២. ចក 
  ៣. ដំរលិ 
  ៤. គងជ័យ 
  ៥. េមៀន 
  ៦. ្រពះធតុ 
  ៧. ទួលសូភី 
្រសុកពញែ្រកកមន៨ឃំុ(េខត្តតបូងឃមុំ)
  ១. ដូនតី 
  ២. កក់ 
  ៣. កេ ្ត ល្រជំុ 
  ៤. េកងកង 
  ៥. ែ្រកក 
  ៦. ពេពល 
  ៧. ្រតពំងផ្លុង 
  ៨. លម្លូ 
្រសុកៃ្រពឈរ មន១៥ឃំុ 
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១៤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
១៥ 

  ១. ប យណ៍ 
  ២. បឹង យ 
  ៣. ៃ្រជេវៀន 
  ៤. ខ្វិតធំ 
  ៥. គរ 
  ៦. ្រកូច 
  ៧. ្វ  
  ៨. េមៀន 
  ៩. ៃ្រពឈរ 
១០. សូរយែសន 
១១. សំេ ង 
១២. ្រសែង៉ 
១៣. ថមពូន 
១៤. តុងរ ៉ងុ 
១៥. ្រតពំង្រពះ 
្រសុក្រសីសនធរ ម១៤ឃំុ 
  ១. ប យណ៍ 
  ២. ជីបល 
  ៣. ខន រស 
  ៤. េកះអែណ្ត ត 
  ៥. មនជ័យ 
  ៦. ផទះក ្ត ល 
  ៧. ្របំយ៉ម 
  ៨. ែ្រពកដំបូក 
  ៩. ែ្រពកេពធិ 
១០. ែ្រពករេំដង 
១១. ឫស ី្រសុក 
១២. ្វ យេពធិ 
១៣. ្វ យខ ច់ភនំ 
១៤. ទង្រត ច 
្រសុកសទឹង្រតង ់មន ១២ឃំុ 
  ១. រក េ ន ត 
  ២. ដងក្ត រ 
  ៣. ខពប ងួន 
  ៤. េមសរៃ្រជ 
  ៥. អូរម្លូ 
  ៦. ពមេកះ ន  

 
 
 

 
 
១៦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១៧ 
០៤ 
 ១ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២ 

  ៧. ្រពះអណ្តូ ង 
  ៨. ែ្រពកបក់ 
  ៩. ែ្រពកកក់ 
១០. សូភស 
១១. ទួល្រពះឃ្ល ំង 
១២.  ទួលសំបួរ 
្រសុកតបូងឃមុំ មន១៤ឃំុ(េខត្តតបូងឃមុំ) 
  ១. អេញច ើម 
  ២. បឹង្រពួល 
  ៣. ជីគរ 
  ៤. ជីេ ទិ៍ទី ១ 
  ៥. ជីេ ទិ៍ទី ២ 
  ៦. ជប់ 
  ៧. គរ 
  ៨. េលង ង 
  ៩. មង់េរៀវ 
១០. ពមជី ំង 
១១. រកព្របំ 
១២. ្រសឡប់ 
១៣. ថមេព្រជ 
១៤. ទេន្លបិទ 
្រកុងសួង មន២សងក ត់(េខត្តតបូងឃមុ)ំ 
េខត្តកំពង់ឆន ងំ 

្រសុកបរបិណ៌ូ មន១១ ឃំុ 
  ១. អញច ញរងូ 
  ២. ឆនុក្រទូ 
  ៣. ចក 
  ៤. ខុនរង៉ 
  ៥.  កំពង់្រពះគគីរ 
  ៦. េមលំ  
  ៧. ផ រ 
  ៨. េព្រជចង្វ រ 
  ៩. ពេពល 
១០. ពៃន្ល 
១១. ្រតពំងចន់ 
្រសុកជលគិរ ីមន ៥ឃំុ 

 
 
 

 
៣
៤ 
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 ៦

  ១. ជល រ 
  ២. េកះថកូវ 
  ៣. កំពង់អុស 
  ៤. ពមេឆក ក 
  ៥. ៃ្រព្រគី 
្រកុងកំពងឆ់ន ងំ មន ៤សងក ត់ 
្រសុកកំពងែ់លង មន ៩ ឃំុ 
  ១. ្រចណូក 
  ២. រ 
  ៣. កំពង់េ  
  ៤. ផ្លូវទូក 
  ៥. េពធិ៍ 
  ៦. ្រប យមស 
  ៧. សំេ ងែសន 
  ៨. ្វ យរពំរ 
  ៩. ្រតងិល 
្រសុកកំពង្់រត ច មន ១០ឃំុ 
  ១. អំពិលទឹក 
  ២.ឈូកស 
  ៣. េ្រចស 
  ៤. កំពង់្រត ច 
  ៥. លែង្វក 
  ៦. អូរឫស ី 
  ៧. ពនី 
  ៨. ែសប 
  ៩. េជស 
១០. ថមឥដ្ឋ 
្រសុករ េប្អ រ មន ១៣ឃំុ 
  ១. អណ្តូ ង ន យ 
  ២. បនទ យ្រពល 
  ៣. េជើង្រគវ 
  ៤. ៃ្រជបក់ 
  ៥. េគកបនទ យ 
  ៦. ្រកំង វ 
  ៧. ព្រង 
  ៨. ្របសនឹម 
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ល.រ េខត្ត  ្រសុក  ្រកុង  ឃុ ំ ល.រ េខត្ត  ្រសុក  ្រកុង  ឃុ ំ ល.រ េខត្ត  ្រសុក  ្រកុង  ឃុ ំ
 
 
 
 

 
៧ 

   ៩. ៃ្រពមូល 
១០. រ េប្អ រ 
១១. ែ្រសថមី 
១២. ្វ យ្រជំុ 
១៣. ទឹកហូត 
្រសុក មគគីមនជ័យ មន ៩ឃំុ 
  ១. ឈនេឡើង 
  ២. ខន ឆម រ 
  ៣. ្រកំង ្វ  

៨ 

 ៤. ពម
  ៥. េសដ្ឋី 
  ៦. ្វ យ 
  ៧. ្វ យជុក 
  ៨. ែតបងខពស់ 
  ៩. ធ្លកេវៀន 
្រសុកទឹកផុស មន៨ឃំុ 
  ១. អភិវឌ ន៍ 

 ២. េជៀប 
 ៣. េចងេម៉ង 
  ៤.កបលទឹក 
  ៥. ខ្លុងពពក 
  ៦. ្រកំង គ រ 
  ៧. ំង្រក ំង 
   ៨.ទួលខពស់ 

 
(េនមនត)    េ ក្រសីគុយ ផ ្ល  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RBHraCaNacRkkm<úCa 
 
 
 

 

្រពះពុទធសក ជ(ព.ស.) 
 ជអនកកន្់រពះពុទធ សន ្រតូវដងឹអពីំករ ប់្រពះពុទធ
សក ជ (ព.ស.) ។ ពុទធសក ជចស់ ២៥៥៧ នឹង្រតូវបនេគ
ប់ជ ព.ស.ថម ី ២៥៥៨ ចប់ពីៃថង ១េ ច ែខវ ិ ខតេទ ។ 

ករ ប់ព.ស.េនះគឺ ប់េ្រកយ្រពះអងគយងចូលបរនិិព្វ ន 
របស់្រពះជមច ស់មួយៃថង គឺ ្រពះអងគយងចូលបរនិិព្វ នេន
ៃថង១៥េកើត ែខវ ិ ខ ។ ឯព.ស.ទី១ គឺ ប់ចប់ពីៃថង១េ ចែខ
វ ិ ខតេទ ។ 
 ជទូេទេយើងេ្រចើនយល់្រចឡថំ ្រពះពុទធសក ជថមីប្តូ រ
េនឱកសេពលចូលឆន ថំមី ។ 
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smaKmbuKÁliksikSaExμr  Cati sasna RBHmhakSRt 
KN³km μaFikarkNþal    esckþICUndMNwgmrNPaBRbcaMEx ]sPa qñaM2013 

elx ³ 04¼13 K>k   tagnamsmaKmbuKÁliksikSaTaMgmUlKN³kmμaFikarkNþalén s>b>s>x> 
sUmsMEdgesckþIesaksþayCaTIbMput cMeBaHkar)at;bg;CIviténmitþeyIg nigRKYsar 

ehIysUmcUlrYmkan;TukçmrN³sBaØaCamYyRKYsarénsBTaMgenaH 
 
l>r eKatþnam-nam  Gayu ePT Rkbx½NÐ GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 
k>mrN³PaBsmaCik                                                                          sBTI 
1 Em:n  yn 68 b RKU> nivtþCn RsukGgÁrbUrI extþtaEkv 23>03>13 eraKaBaF 3880 t>k 8858 
2 nUc  erom 66 b RKU> nivtþCn RsukRtaMkk; extþtaEkv 07>03>13 eraKaBaF 5583 t>k 8859 
3 G‘uk  saeGOn 73 b RKU> nivtþCn RsukéRBkb,as extþtaEkv 25>03>13 eraKaBaF 5062 t>k 8860 
4 nU   erOn 73 b RKU> nivtþCn RsuknivtþCn Rsuk)aTII extþtaEkv 03>04>13 eraKaBaF 1461 t>k 8861 
5 sux  suIfa 59 s m>b>P GnuviTüal½yGgÁemRtI RkugdUnEkv extþtaEkv 24>04>13 eraKaBaF 3202 t>k 8862 
6 QMu  ebOt 41 b mUldæan kari>Gyk> RsukbnÞayGMBil extþ]tþrmanC½y 25>06>11 eraKaBaF 182 ]>C 8863 
7 )a:n ; elIm 45 b bzm bzmeQIsøab; RsukbnÞayGMBil extþ]tþrmanC½y 30>09>11 eraKaBaF 199 ]>C 8864 
8 Qav savuF 56 b bzm kari>Gyk RkugsMerag extþ]tþrmanC½y 06>01>12 eraKaBaF 173 ]>C 8865 
9 s μay rdænI 44 b bzm bzmsikSa GMBil RsukbnÞayGMBil extþ]tþrmanC½y 25>03>12 eraKaBaF 306 ]>C 8866 

10 yn  erOn 42 b bzm bzmsikSa GUrb¤sSI RkugsMerag extþ]tþrmanC½y 24>01>13 eraKaBaF 56 ]>C 8867 
11 esk  Fnra:t; 45 s bzm bzmkþúl RsukdUnTav extþ)at;dMbg  24>02>13 eraKaBaF 439 b>b 8868 
12 m:k;  can;fa 46 b bzm bzmÉkPñM RsukÉkPñM  extþ)at;dMbg 24>03>13 eraKaBaF 4789 b>b 8869 
13 efag  b‘unsug 34 b bzm bzm Bak;Es,k Rsuk)aNn; extþ)at;dMbg 15>04>13 eRKaHfñak;cracr 11084 b>b 8870 
14 hYn  sux 23 b m>b>P mnÞIrGb;rMyuvCn nigkILa extþ)at;dMbg 12>04>13 KaMgebHdUg 11148 b>b 8871 
15 Giun  va:n;FYn 63 b bzm nivtþCn kari>EpnkarénmnÞIrGyk extþéRBEvg 04>03>13 eraKaBaF 84 B>v 8872 
16 rs;  hn 60 b bzm nivtþCn bzm )ak;edak RsukeBaF×erog extþéRBEvg 26>03>13 eraKaBaF 2022 B>v 8873 
17 Kn;  can;eFOn 55 s bzm bzm RBMu sun kþIkNþal RkugéRBEvg extþéRBEvg 15>03>13 eraKaBaF 2321 B>v 8874 
18 G‘ug   sara:t; 46 s bzm  bzm eRtak Rsuk)aPñM extþéRBEvg 09>02>13 CMgWebHdUg 4286 B>v 8875 
19 pun   favI 53 b bzm bzm cak;xøaj; RsukBamrk_ extþéRBEvg  09>02>13 xül;Kr 4948 B>v 8876 
20 eta   mYylag 64 s bzm nivtþCn bzmRtal RsukBaraMg extþéRBEvg 3 0>03>13 eraKaBaF 5971 B>v 8877 
21 cin   saerOn 40 b bzm bzmtaem:A Rsuk)aPñM extþéRBEvg 25>03>13 eRKaHfñak;cracr 7360 B>v 8878 
22 lk   Xin 82 b bzm nivtþCn mnÞIrGb;rMyuvCn nigkILa extþkMBg;FM  26>01>13 eraKaBaF 1434 k>F 8879 
23 Cwm  sIu 69 b bzm nivtþCn kariyal½y mnÞIrGb;rMyuvCn nigkILasesÞag extþkMBg;FM 15>02>13 eraKaBaF 2035 k>F 8880 
24 sat;   LÚt 29 b bzm salabzmsikSa cugéRB RsukkMBg;sVay extþkMBg;FM 18>02>13 eraKaBaF 5672 k>F 8881 
25 nU    vNÑnI 55 b bzm kari>Gyk RsukKgBisI extþkMBg;s<W 21>01>13 eraKaBaF 0249 k>s< 8882 
26 PMu   sukra: 61 s bzm nivtþCn Rsukc,armn extþkMBg;s<W 08>03>13 eraKaBaF 1051 k>s< 8883 
27 sk   sm,tþi 35 b mUldæan Gnu>KirIvn½þ RsukPñMRsYc extþkMBg;s<W 17>01>13 eraKaBaF 4485 k>s< 8884 
28 Ej:m   suPaB 55 b bzm salaKruekaslü extþkMBg;s<W 19>01>13 eraKaBaF 0071 k>s< 8885 
29 esA    sun 68 b bzm nivtþCn RsuksMeragTg extþkMBg;s<W 04>03>13 eraKaBaF 2568 k>s< 8886 
30 )a:g    epn 42 b mUldæan Gnu>GgÁemRtI RsuksMeragTg extþkMBg;s<W 23>02>13 eraKaBaF 2131 k>s< 8887 
31 hwum   saevOn 40 b bm bzmTYlsuPI RsuksMeragTg extþkMBg;s<W 07>3>13 eraKaBaF 2174k>s< 8888 
32 pat;   sIla 26 s bzm bzmsnSMkusl  RsuksMeragTg extþkMBg;s<W 27>01>13 eRKaHfñak;cracr 6281k>s< 8889 
33 er:t   fanIn 58 b bzm bzmCIebH Rsukemmt; extþkMBg;cam 22>01>13 eraKaBaF 624 k>c 8890 
34 kuc   pun 40 b mUldæan vi>bn> h>s>emmt; Rsukemmt; extþkMBg;cam 23>01>13 eraKaBaF 523 k>c 8891 
35 yk;   h‘n; 69 b mFüm nivtþCn bzm RbCakumar RkugsYg extþkMBg;cam 20>12>12 eraKaBaF 8716 k>c 8892 
36 sIv    Titü 63 b RKU> nivtþCn vi>dgTg; RsukdgTg; extþkMBt 29>03>13 eraKaBaF 2568 k>B 8893 
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37 eBC    suFI 75 b RKU> nivtþCn bzmkMBtRkug extþkMBt 05>04>13 eraKaBaF 087 k>B 8894 
38 sYr    suKIm 21 b bzm bzmCIpat kari>Gyk Rsukf μ)aMg extþekaHkug 17>03>13 xül;Kr 689 k>k 8895 
39 rs;     KaM 70 b bzm nivtþCn RsuksVayTab extþsVayerog 21>02>13 CMgWht; 3180 sV>r 8896 
40 yin    eBA 69 b bzm nivtþCn RsukrmasEhk extþsVayerog 24>02>13 CMgWQWrIgér 5010 sV>r 8897 
41 swg    ey 64 b bzm nivtþCn RsuksVayRCMu extþsVayerog 08>03>13 mharIkeføIm 438 sV>r 8898 
42 Eb:n    QMu 80 b bzm nivtþCn RsuksVayRCMu extþsVayerog 11>03>13 CraBaF 3636 sV>r 8899 
43 sIuv  smsak; 69 b bzm nivtþCn bzmsMerag RsukRBHenRtRBH extþbnÞaymanC½y 04>03>13 eraKaBaF 1852 b>C 8900 
44 sik  cam 39 b bzm bzmtavg RsukPñMRsuk extþbnÞaymanC½y 20>03>13 eraKaBaF 1732 b>C 8901 
45 Nn  s‘k; 48 b bzm bzm sVayexμA RsukPñMRsuk extþbnÞaymanC½y 31>03>13 eRKaHfñak;cracr 3060 b>C 8902 
46 nav  cnßa 48 b bzm bzm bnÞayq μar RsukfμBYk extþesomrab 01>04>13 eraKaBaF 3326 b>C 8903 
47 Kwm  cnßa 42 s m>b>P viTüal½y TYlsVayéRB raCFanIPñMeBj 20>03>13 mharIkxYrk,al 5727 P>B 8904 
48 Qun  Gwum 56 s bzm bzmsikSaRBHBnøa  raCFanIPñMeBj 26>03>13 CMgWeføIm 1172 P>B 8905 
49 sux  Fan 61 b bzm bzmGUrRksar RkugEkb extþEkb 23>03>13 elIsQam 106 x>k 8906 
50 Esm  supl 38 b bzm kari>bzm mGyk extþkNþal 10>03>13 xül;Kr 2053 k>N 8907 
51 sux    Xun 57 b bzm bzmvtþfμ I RsukmuxkMBUl extþkNþal 11>03>13 eraKaBaF 1119 k>N 8908 
52 eGom  saGIum 68 s RKU> nivtþCn bzmsVayremot RsukxSac;kNþal extþkNþal 14>03>13 eraKaBaF 3189 k>N 8909 
53 mas  esaP½NriT§ 58 s m>b>P GnuviTüal½y Gnuvtþ RkugtaexμA extþkNþal 15>03>13 eraKaBaF 3888 k>N 8910 
54 can;  suxn 75 s RKU> nivtþCn bzm TYlsVayéRB karRKb;RKgKN³km μaFikarkNþal 16>03>13 eraKaBaF 20985 K>k 8911 
55 R)ak;  panI 76 s RKU> na>sarmnÞIrCati RksYgvb,Fm’ karRKb;RKgKN³kmμaFikarkNþal 04>04>13 eraKaBaF 4501 K>k 8912 
l>r eKatþnam-nam Gayu ePT muxrbr GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 
x>mrNPaBKURskr                                                                           sBTI 
1 kul b:UlINa 39 s ksikr  Priyaelak Nn v:g; viTüa>s>G éRBsENþk RsukRTaMg 

extþtaEkv 
06>02>13 KMagebHdUg 361 t>k 5255 

2 s\Mag  j:an 58 s empÞH RbBn§elak sI sMEGl bzmBgTwk Rkug sMerag extþ]tþrmanC½y  02>08>11 eraKaBaF 81 ]>t 5256 
3 sMrit  BuT§I 50 s empÞH RbBn§elak m:un éh mnÞIrkargar extþ]tþrmanC½y 02>10>11 eraKaBaF 16 ]>t 5257 
4 Lúg  elIm 55 s empÞH RbBn§elak mas vNÑI nivtþCn Rsukcugkal; extþ]tþrmanC½y 17>02>12 eraKaBaF 159 ]>t 5258 
5 bø:g  G‘Uc 56 s empÞH RbBn§elak tUc sun nivtþCn Rsukcugkal; extþ]tþrmanC½y 18>02>12 eraKaBaF 151 ]>t 5259 
6 eTon  Fa 53 s empÞH Priyaelak G‘un eQog nivtþCn )aNn; extþ)at;dMbg 11>02>13 eraKaBaF 3370 b>b 5260 
7 eson  b‘unNa 54 b ksikr bþIGñkRKU yI Kwmh‘n bzm Gat;s‘U RsukR)asaTsMbUr extþkMBg;FM 01>02>13 eraKaBaF 1822 k>F 5261 
8 hUn  CunlI 63 b ksikr bþIGñkRKU y:y supl bzm RBHnag RsukesÞag extþkMBg;FM 16>02>13 eraKaBaF 1989 k>F 5262 
9 eTam  sYr 65 s ksikr RbBn§elakRKU mIu erOn nivtþCn bzmsMbUr  RsukesÞag extþkMBg;FM 01>02>13 eraKaBaF 2252 k>F 5263 

10 G‘ug  sara:t; 46 s bzm RbBn§elak biuc eBA Gnu> s<W Rsuk)aPñM extþéRBEvg 09>02>13 CMgWebHdUg 7128 B>v 5264 
11 cin  saerOn 40 b bzm bþIelakRsI Bt Lat; bzmbwgRBH Rsuk)aPñM extþéRBEvg 25>03>13 eRKaHfñak;cracr 4644 B>v 5265 
12  eDOk sIuNat 60 s ksikr RbBn§elak fan; éf nivtþCn Gnu> s<W Rsuk)aPñM extþéRBEvg 19>02>13 eraKaBaF 4201 B>v 5266 
13 Gwut  sarwm 55 s ksikr Priyaelak sun sarin bzmGMEBPñM Rsukc,armn extþkMBg;s<W 28>12>12 eraKaBaF 3757 k>s< 5267 
14 ehg  esm 73 s ksikr Priyaelak s‘um sava:n nivtþCn  RsuksMeragTg extþkMBg;s<W 06>02>13 eraKaBaF 2297 k>s< 5268 
15 sVay  sIuNat 69 s ksikr Priyaelak em:A sur:g nivtþCn RsukKgBisI extþkMBg;s<W 08>01>13 eraKaBaF 0764 k>s< 5269 
16 Ej:m  suPaB 55 b RKU> bþIGñkRKU Til vNÑa salaKrusekaslü extþkMBg;s<W 19>01>13 eraKaBaF 0069 k>s< 5270 
17 mas  suép 44 b ksikr bþIGñkRsI kuc BuT§avI vi>bn h>s emmt; Rsukemmt; extþkMBg;cam 29>01>13 eraKaBaF 521 k>c 5271 
18 ecg  suxa 57 s ksikr RbBn§elak G‘uc mYyEs bzmRbEseRkam  RkugsYg extþkMBg;cam 28>02>13 eraKaBaF 9454 k>c 5272 
19 RKYc  s‘at 70 s eFVIERs RbBn§elak ng sa‘n bzmsÞwg RsukBjaERkk extþkMBg;cam 21>02>13 CraBaF 6971 k>c 5273 
20 s‘U  can;Fa 45 b ksikr bþIGñkRsI lI can;FIta bzmGgÁr RsukkMBg;esom extþkMBg;cam  22>02>13 eLIgQam 168 k>c 5274 
21 sVay  suxa 53 s ksikr RbBn§elaklUg b‘unefg bzmPñMRbus RsukkMBg;esom extþkMBg;cam 28>02>13 eraKaBaF 4588 k>c 5275 
22 lwm  RTI 53 b ksikr bþIGñkRsI Gwug sIuvYc vi>ERBkdMbUk RsukRsIsn§r extþkMBg;cam 04>03>13 CMgWefIøm 7190 k>c 5276 
23 eTB   ywm 71 s empÞH RbBn§elakRKU Em:n sMpun nivtþCn bzmekaHsøa RsukQUk extþkMBt 18>03>13 eraKaBaF 2196 P>B 5277 
24 sIu   m:um 60 s empÞH RbBn§elakRKU Qwm man nivtþCn bzm GgÁKy RsukQUk extþkMBt 12>03>13 eraKaBaF 3662 P>B 5278 
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25 Ém  b‘uneFOn 58 b ÉkCn bþIGñkRKU »m supanI bzmsikSa vtþekaH raCFanIPñMeBj 22>02>13 elIsQam 3089 P>B 5279 
26 eGo  em:gha‘g 54 b ksikr bþIGñkRKU b‘U pløa bzmsikSa degáa raCFanIPñMeBj 09>03>13 CMgWRkBH 8032 P>B 5280 
27 can;   han 62 s lk;dUr RbBn§elakRKU kuy Xwm bzmsikSa c,arGMeBA raCFanIPñMeBj 20>03>13 KaMgebHdUg 783 P>B 5281 
28 )a:l;  b‘uybu‘NÑag 61 b ksikr bþIGñkRKU Lay NaDI nivtþCn xNÐTYkeKak raCFanIPñMeBj 07>03>13 eraKaBaF 1453 P>B 5282 
29 ha‘n  NaerOn 61 s empÞH RbBn§elakRKU mwug fa GnuviTüal½y Ebkcan Rsuk GgÁsñÚl extþkNþal 04>03>13 elIsQam 8460 k>N 5283 
30 R)ak;   panI 76 s RKU RbBn§elak Kwm enA karRKb;RKgKN³km μaFikarkNþal 04>03>13 eraKaBaF 4499 k>N 5284 
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RBHraCaNacRkkm<úCa 

smaKmbuKÁliksikSaExμr              Cati sasna RBHmhakSRt 

KN³km μaFikarkNþal                                                                                          

elx ³ 13¼13 K>k                 esckþICUndMNwgmrNPaBRbcaMEx mifuna qñaM2013 

tagnamsmaKmbuKÁliksikSaTaMgmUlKN³kmμaFikarkNþalén s>b>s>x> 
sUmsMEdgesckþIesaksþayCaTIbMput cMeBaHkar)at;bg;CIviténmitþeyIg nigRKYsar 
  ehIysUmcUlrYmkan;TukçmrN³sBaØaCamYyRKYsarénsBTaMgenaH 

 
l>r eKatþnam-nam Gayu ePT Rkbx½NÐ GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 
k>mrN³PaBsmaCik                                                                            sBTI 

1 eBag  QYn 63 b RKU> nivtþCn Rsuk)aTI extþtaEkv 14>04>13 eraKaBaF 8942 t>k 8913 
2 hak; suxehog 46 s bzm  bzmsikSa PñMCIsUr RsukRTaMg extþtaEkv  12>04>13 eRKaHfñak;cracr 2920 t>k 8914 
3 Rbuk  Nat 66 b RKU> nivtþCn RsukRTaMg extþtaEkv 17>04>13 CMgWebHdUg 0833 t>k 8915 
4 kwg   Kin 51 b m>b>P  GnuviTüal½yGgÁs<W RsukRTaMg extþtaEkv 22>04>13 elIsQam 0444 t>k 8916 
5 cab  esOn 60 b RKU> nivtþCn RsukRTaMg extþtaEkv 08>04>13 elIsQam 526 t>k 8917 
6 emIk  saerOn 65 b bzm nivtþCn bzmrkaCYr RsukRBHesþc extþéRBEvg 14>04>13 eraKaBaF 625 B>v 8918 
7 G‘uk   sYr 68 b bzm nivtþCn bzm éRBevor RsukkMBg;RtEbk extþéRBEvg 24>04>13 eraKaBaF 1411 B>v 8919 
8 Ca    nin 76 b bzm nivtþCn bzmesμag RsukkMcaymar extþéRBEvg 02>04>13 eraKaBaF 2690 B>v 8920 
9 ywm  sukul 54 b bzm bzm cMbk;ekag RsuksVayRCM extþsVayerog 21>03>13 CMgWmharIkeføIm 1912 sV>r 8921 

10 eBA   sarI 63 b bzm  nivtþCn RsuksVayRCM  extþsVayerog 24>03>13 CMgWmharIkbMBg;k 385 sV>r 8922 
11 hIug   sIusuvNÑa 49 b bzm bzmsikSa GgÁsVay RsuksVayTab extþsVayerog 07>04>13 CMgWRkBH 1975 sV>r 8923 
12 qay  sara: 41 b m>b>P  viTüal½y RbsUt RsuksVayTab extþsVayerog 18>04>13 CMgWRkBH 2339 sV>r 8924 
13 Ekn  Qag 73 b bzm  nivtþCn bzmeKakRsuk RsuktMEbr extþkMBg;cam 12>03>13 eraKaBaF 6178 k>c 8925 
14 Ca   kub 81 b bzm  nivtþCn bzmsÞwg RsukBjaERkk extþkMBg;cam 24>03>13 CraBaF 6968 k>c 8926 
15 eGoc   suxNa 59 s bzm  bzmBeRBg RsukcMkarelI extþkMBg;cam 23>04>13 eraKaBaF 5773 k>c 8927 
16 sux   Kn; 61 b bzm  nivtþCn bzméRBTMnb; RsukBjaERkk extþkMBg;cam 10>04>13 eraKaBaF 7004 k>c 8928 
17 muC   Rs‘un 75 b bzm  nivtþCn bzm GgÁnaram Rsukt,ÚgX μMú extþkMBg;cam 27>04>13 eraKaBaF 9150 k>c 8929 
18 taMg   suvNÑa 44 b mUldæan viTüal½y h.s sYg RkugsYg extþkMBg;cam 02>05>13 KaMgebHdUg 8819 k>c 8930 
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19 Lúb  xn 67 b RKU>  nivtþCn bzmsMerag RsukbnÞaymas extþkMBt 16>04>13 eraKaBaF 3157 k>B 8931 
20 Eg:t  ebn 67 b RKU> nivtþCn bzm vtþQUk RsukQUk extþkMBt 21>04>13 eraKaBaF 3512 k>B 8932 
21 m:m  saer:t 53 b m>b>P kari> Gyk Rsuk kMBg;Rtac extþkMBt 25>04>13 eraKaBaF 616 k>B 8933 
22 G‘ug  RKln 75 b m>T>P nivtþCn viTüal½y RBHraCsmÖÖar RkugkMBt extþkMBt 26>04>13 eraKaBaF 1091 k>B 8934 
23 G‘¿u  cnñI 25 b bzm  bzm C½y RsukbnÞayRsI extþesomrab 07>04>13 eRKaHfñak;cracr 8228 s>r 8935 
24 Xut  Pøa 70 s RKU> nivtþCn bzmdUnsVa RsukGgÁrFM extþesomrab 01>04>13 eraKaBaF 889s>r 8936 
25 Ekv  sU 59 b m>T>P viTüal½y 10mkra 1979 Rkugesomrab extþesomrab 15>03>13 eraKaBaF 221 s>r 8937 
26 va:  va:n;nI 63 b RKU> nivtþCn bzmGUr RsukRkLaj; RsukRkLaj; extþesomrab 10>03>13 eraKaBaF 1936 s>r 8938 
27 Kg;  b‘unful 56 b bzm bzmRkLaj; RsukRkLaj; extþesomrab 21>03>13 eBaHevon 2004 s>r 8939 
28 rwm  saman 61 s RKU>  nivtþCn bzmC½y Rkugesomrab extþesomrab 21>03>13 mharIkRkBH 2637 s>r 8940 
29 Eqm   s‘t; 74 b RKU>  RsukGgÁrFM extþesomrab 23>01>13 eraKaBaF 1805 s>r 8941 
30 s‘uk  Xit 71 b RKU>  nivtþCn bzmdUnRT RsukBYk extþesomrab 07>04>13 elIsQam 3196 s>r 8942 
31 Lay  ev:t 68 b RKU>  nivtþCn bzmb¤sSIeRCay RsukmuxkMBUl extþkNþal 22>03>13 eraKaBaF 1105 s>r 8943 
32 NUy  suvNÑÑa 45 b m>T>P   h .s taexμA Rkugtaex μA extþkNþal 22>03>13 CMgWeføIm 7785 k>N 8944 
33 m:m  esOg 69 b RKU> nivtþCn RkugtaexμA extþkNþal 30>03>13 eraKaBaF 6401 k>N 8945 
34 LaM  saeLA 64 b RKU>  nivtþCn Rkugtaex μA extþkNþal 07>04>13 eraKaBaF 5135 k>N 8946 
35 sn  sarI 63 b RKU>  nivtþCn RsukekaHFM extþkNþal 14>04>13 eraKaBaF 025 k>N 8947 
36 eGog  fun 59 b m>b>P GnuviTüal½y KKIrFM  RsukeKonsVay extþkNþal 18>04>13 eraKaBaF 6819 k>N 8948 
37 s‘uy  esg 40 b bzm bzm bwgRtEbkxagt,Úg x½NÐcMkarmn raCFanIPñMeBj 03>02>13 elIsQam 6687 P>B 8949 
38 Ekv  cinþa 61 s RKU>  nivtþCn viTüal½y vtþekaH x½NÐdUneBj raCFanIPñMeBj 14>04>13 eraKaBaF 3531 P>B 8950 
39 sug  Qag 65 b RKU>  nivtþCn vi>CasIum bwgekgkg x½NÐ TYleKak raCFanIPñMeBj 11>04>13 mharIk 6321 P>B 8951 
40 siun  va:n;ehg 66 b RKU>  nivtþCn bzmeKakbBa¢n; x½NÐ eBaF×EsnC½y raCFanIPñMeBj 05>04>13 eraKaBaF 471 P>B 8952 
41 ent  vDÆdanI 55 s bzm  bzm vtþekaH x½NÐdUneBj raCFanIPñMeBj 09>04>13 mharIkRKab;Qam 3088 P>B 8953 
42 esg    s‘untU 42 s bzm  bzm PñMdUneBj x½NÐdUneBj raCFanIPñMeBj 27>04>13 elIsQam 3034 P>B 8954 
43 G‘uy   qUy 71 b RKU>  nivtþCn bzmc,arGMeBATI2 raCFanIPñMeBj 06>05>13 eraKaBaF 787 P>B 8955 
44 Em:n   cMerIn 54 s m>b>P  viTüal½yRBHyuKn§r raCFanIPñMeBj 07>05>13 elIsQam 2865 P>B 8956 
45 DYg   mMu 57 b bzm  bzmRkaMgBRg x½NÐdegáa raCFanIPñMeBj 19>05>13 eraKaBaF 574 P>B 8957 
46 s¶Ün   kusl 70 b RKU>  nivtþCn kari>Gyk RsukmgÁlbUrI extþbnÞaymanC½y 04>05>13 TwkcUlsYt 0836 b>C 8958 
47 sux   PaB 39 s bzm  bzmkUndMrI Rkuge):ayEb:t extþbnÞaymanC½y 09>05>13 eraKaBaF 3630 b>C  8959 
48 sU   sarI 66 b RKU>  nivtþCn m>G>y>k extþéb:lin 05>01>13 eraKaBaF 090 b>l 8960 
49 sYs   Kwmhan 58 s bzm  bzmRkva: Rsuk)arayN_ extþkMBg;FM 20>02>13 eraKaBaF 1506 k>F 8961 
50 hug   sIum 46 b bNÑal½y  na>GPivDÆkm μviFIsikSa eRkamkarRKb;RKg K>kmμaFikarkNþal  06>03>13 eraKaBaF  8962 
51 Em:n    sara:vuF 49 b RKU>  s>viTüal½yPUminÞPñMeBj karRKb;RKg K>km μaFikarkNþal 14>04>13 CMgWeføIm 1810 K>k 8963 
52 has;   GUn 74 s RKU>  bzm vtþTYlTMBUg raCFanIPñMeBj karRKb;RKg K>kmμaFikarkNþal 06>05>13 eraKaBaF 2768 K>k 8964 
53 sux    BMu 53 b bzm  bzm bYnCYr Rsuk)aNn; extþ)at;dMbg 19>04>13 eraKaBaF 3283 b>b 8965 
54 lwm    lag 72 b RKU>  nivtþCn Rsuk)aNn; extþ)at;dMbg 20>04>13 eraKaBaF 3264 b>b 8966 
55 hug    Qwg 76 b RKU>  nivtþCn Rsuk)aNn; extþ)at;dMbg 21>04>13  eraKaBaF 3435 b>b 8967 
56 jil   exon 73 b RKU>  nivtþCn Rsukemagb¤sSI extþ)at;dMbg 22>04>13 eraKaBaF 4082 b>b 8968 
57 qay   pav 80 b RKU>  nivtþCn RsuksEgá extþ)at;dMbg 01>05>13 eraKaBaF 9581 b>b 8969 
58 Ej:m    sm,tþi 64 s m>b>P  nivtþCn RsuksEgá extþ)at;dMbg 22>03>13 eraKaBaF 5080 b>b 8970 
l>r eKatþnam-nam Gayu ePT muxrbr GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 
x>mrNPaBKURskr                                                                           sBTI
1 sux   sIufa 59 s m>b>P nag cnßa bzmsikSa GgÁemRtI RkugdUnEkv extþtaEkv  24>04>13 eraKaBaF 3341 t>k 5285 
2 sux   FI 34 s ksikr  Priyaelak ehg TUc bzm bt;rka RsuksMerag extþtaEkv 04>04>13 eraKaBaF 5386 t>k 5286 
3 hak; suxehog 46 s bzm  Priyaelak em BuT§a vi> b>r hs> PñMCIsUr RsuksMerag extþtaEkv 12>04>13 eRKaHfñak;cracr 3065 t>k 5287 
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4 tn;   P½r 66 s ksikr  RbBn§elakRKU Eb:n fan nivtþCn RsuksVayRCM extþsVayerog   11>04>13 rlaksYt 618 sV>r 5288 
5 eb:   yag 59 s ksikr  RbBn§elakRKU Ehm sMxan; nivtþCn RsuksVayRCM extþsVayerog  05>04>13 eraKaBaF 581 sV>r 5289 
6 elj   b‘unfn 30 s ksikr  RbBn§elakRKU sux PkþI bzmRckemÞs Rkug)avit extþsVayerog   13>03>13 TwkenaméRb 4416 sV>r 5290 
7 Ca   kub 81 b bzm  bþIG>s es,ag sar:n bzmsÞwg RsukBjaERkk extþkMBg;cam 24>03>13 CraBaF 6849 k>c 5291 
8 eTs   Nn 74 b ksikr  bþIG>s enA eLg bzmeKakRTa RsukéRBQr extþkMBg;cam 04>04>13 eraKaBaF 3414 k>c 5292 
9 y:an   suH 43 b ksikr  bþIG>s eTb saGg; vi>h>s eCIgqñúk Rsuk)aFay extþkMBg;cam 20>04>13 eRKaHfñak;cracr 10885 k>c 5293 

10 sn   fa 57 b ksikr  bþIG>s va; KwmGan bzmbusxñúr RsukcMkarelI extþkMBg;cam 06>04>13 RKunsn§M 9779 k>c 5294 
11 TMu   Can 71 s ksikr CUn fn bzmtaRtav Rsukt,ÚgXM μ ú extþkMBg;cam 13>04>13 eraKaBaF 9401 k>c 5295 
12 efag   TUc 72 s empÞH RbBn§elak sYs ehOn bzmGñktahag RsukkMBg;RtLac    extþkMBg;qñaMg 22>03>13 eraKaBaF 1029 k>q 5296 
13 rwm   vNÑara: 50 b ksikr  bþIGñkRsI esg suINa bzmKMrU RkugkMBg;qñaMg extþkMBg;qñaMg 24>03>13 rlakxYrk,al 1417 k>q 5297 
14 ck;   sar:um 44 s empÞH RbBn§elak twk sava:t bzmGñktahag RsukkMBg;RtLac extþkMBg;qñaMg 18>02>13 eraKaBaF 1013 k>q 5298 
15 m:m   esOg 69 b RKU>   y eyOn nivtþCn Rkugtaex μA extþkNþal 30>03>13 eraKaBaF 2266 k>N 5299 
16 Ek   y:un 56 b RKU>  bþIGñkRsI muI favI bzmtaex μA Rkugtaex μA extþkNþal 11>04>13 eraKaBaF 2265 k>N 5300 
17 TUc   s‘unhak; 36 s empÞH RbBn§elakRKU eLg KwmRs‘ag bzmRBh μnimitþ Rkuge)a:yEb:t extþbnÞaymanC½y 29>04>13 eRKaHfñak;cracr 5698 b>C 5301 
18 QYn  can;FI 31 b ksikr   bþIGñkRKU G‘U suxexn bzmtaMRksaMg RsuksnÞúk extþkMBg;FM  26>01>13 eraKaBaF 4639 k>F 5302 
19 CMu   BiciRt 46 b ksikr  bþIGñkRKU )a:t; suvNÑarI bzm bBaØaCI RsuksnÞúk extþkMBg;FM 01>03>13 eRKaHfñak;cracr 686 k>F 5303 
20 saMg   suxa 67 s empÞH RbBn§elakh‘U va: s>PUminÞPñMeBj karRKb;RKg K> km μaFikarkNþal 06>05>13 TwkenamEp¥m 1524 Kk 5304 
21 laP   GaruN 41 b empÞH  bþIGñkRKU Cin sUvn bzmbwgRBIg RsukfμeKal extþ)at;dMbg 06>04>13 KaMgebHdUg 1640 b>b 5305 
22 ti   suvNÑ 66 s empÞH  RbBn§elak esam vt nivtþCn Rsukbrevl extþ)at;dMbg 10>04>13 eRKaHfñak;cracr 3212 b>b 5306 
23 enOm  sMbUr 43 s empÞH  RbBn§elak sux sMeGOn Gnuvi>rUgéRC RsukfμeKal extþ)at;dMbg 21>04>13 elIsQam 6351 b>b 5307 
24 Lan   cin 70 s empÞH  RbBn§elak esom Epn nivtþCn bzmkUnEk¥k Rsukemagb¤sSI  26>04>13 CraBaF 3920 b>b 5308 
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RBHraCaNacRkkm<úCa 

smaKmbuKÁliksikSaExμr         Cati sasna RBHmhakSRt 

KN³km μaFikarkNþal                                                                                          

elx ³ 16¼13 K>k                 esckþICUndMNwgmrNPaBRbcaMExkkáda qñaM2013 

tagnamsmaKmbuKÁliksikSaTaMgmUlKN³kmμaFikarkNþalén s>b>s>x> 
sUmsMEdgesckþIesaksþayCaTIbMput cMeBaHkar)at;bg;CIviténmitþeyIg nigRKYsar 

ehIysUmcUlrYmkan;TukçmrN³sBaØaCamYyRKYsarénsBTaMgenaH 
 

l>r eKatþnam-nam Gayu ePT Rkbx½NÐ GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 
k>mrN³PaBsmaCik                                                                           sBTI 

1 DinNm 79 s bzm nivtþCn mnÞIrGb;rMyuvCn nigkILaextþkMBg;FM 03>05>13 eraKaBaF 4092 k>F 8971 
2 ehg   carnarI 44 s bzm bzm kMBg;eQITal RsukR)asaTsMbUr extþkMBg;FM  11>05>13 eraKaBaF 2537 k>F 8972 
3 swug  QuneLg 59 b bzm bzm eRTol Rsuk)arayN_ extþkMBg;FM 26>05>13 RkineføIm 1017 k>F 8973 
4 eLAb‘unha‘g 46 b bzm nivtþCn mnÞIrGb;rMyuvCn nigkILaextþkMBg;FM 13>05>13 eraKaBaF 44 k>F 8974 
5 Esm   suxKa 22 b bzm GnuviTüal½y nIeBC RsukkMBg;sVay extþkMBg;FM 02>05>13 eRKaHfñak;cracr 6890 k>F 8975 
6 eLg   Es 69 b bzm bzm kMBg;f μ RsuksnÞúk extþkMBg;FM 23>03>13 eraKaBaF 2969 k>F 8976 
7 eBRC   s‘unlI 67 b m>b>P nivtþCn kari> Gyk RsukfaLabrIva:t; extþsÞwgERtg 15>05>13 eraKaBaF 165 s>t 8977 
8 mas   PIrunñI 29 s m>b>P vi>h>s smÖ³bur³ RsuksMbUr extþRkecH 13>06>13 eraKaBaF 3138 Rk>c 8978 
9 TI    CIlIm 66 b bzm nivtþCn RsukERBkRbsBV extþRkecH 17>06>13 eraKaBaF 0475 Rk>c 8979 

10 rtñ½    yin 75 b RKU> nivtþCn RsuksVayRCM extþsVayerog 12>05>13 CraBaF 1783 sV>r 8980 
11 epg    suKn§ 75 b RKU> nivtþCn RsuksVayTab extþsVayerog 14>05>13 RkBH 2379 sV>r 8981 
12 esam    cnÞ½fn 53 s bzm bzm Cm<ÚRBwkSa RkugsVayerog extþsVayerog 28>05>13 RkinEs,k 2205 sV>r 8982 
13 Lúk    lIm 68 b RKU> nivtþCn Rsukbrevl extþ)at;dMbg 09>05>13 elIsQam 2970 b>b 8983 
14 Lay    esg 71 b RKU> nivtþCn kari> Gyk RsuksEgá extþ)at;dMbg 11>05>13 elIsQam 2158 b>b 8984 
15 hYtlwmehg 67 b RKU> nivtþCn kari>Gyk Rsukemagb¤sSI extþ)at;dMbg 29>05>13 eraKaBaF 3694 b>b 8985 
16 twk    saer:n 59 b bzm viTüal½y h> séRBnb; RsukéRBnb; extþRBHsIhnu 29>03>13 eraKaBaF 517 b>b 8986 
17 G‘uk    saG‘un 62 s RKU> nivtþCn RsukRtaMkk; extþtaEkv  08>05>13 eraKaBaF 2522 t>k 8987 
18 Xwg   BYy 83 b RKU> nivtþCn Rsuk)aTI extþtaEkv 06>05>13 CraBaF 1173 t>k 8988 
19 eXøak   mYg 82 b RKU> nivtþCn RsukKirIvg; extþtaEkv 17>05>13 CraBaF 4363 t>k 8989 
20 sU   b‘unfun 42 b m>b>P GnuviTüal½y Kitem:gR)asaT Rsuk)aTI extþtaEkv 19>05>13 eRKaHfñak;cracr 5963 t>k 8990 
21 sux   s‘un 68 b RKU> nivtþCn RsukRtaMkk; extþtaEkv 22>05>13 eraKaBaF 5562 t>k 8991 
22 »   ya:n; 71 b RKU> nivtþCn kari> Gb;rMeRkARbBn½§ mGyk extþkMBg;qñaMg 25>04>13 CMgWrebg 074 k>q 8992 
23 bU   sIufa 45 b mFüm viTüal½y RkugkMBg;qñaMg extþkMBg;qñaMg 17>03>13 mharIkQam 01187 k>q 8993 
24 Ehm   Pin 35 b mFüm viTüal½y RkugkMBg;qñaMg extþkMBg;qñaMg 30>04>13 elIsQam 01644k>q 8994 
25 say   yn 65 b RKU> nivtþCn bzmGUr BBUl RsukkMBg;Rtac extþkMBt 23>05>13 eraKaBaF 0614 k>B 8995 
26 rs;   supl 62 b RKU> nivtþCn Gnu> rlYs RsukTwkQU extþkMBt 27>05>13 eraKaBaF 1247 k>B 8996 
27 GIug   sara:n; 44 b m>T>P viTüal½y brivas RsukbnÞaymas extþkMBt 19>05>13 eRKaHfñak;cracr 3085 k>B 8997 
28 b‘Í   Xn 33 b bzm kari>Gyk t,ÚgX μM ú Rsukt,ÚgX μ M ú extþkMBg;cam 13>05>13 eRKaHfñak;cracr 13151 k>c 8998 
29 TYn   eqg 82 b bzm nivtþCn bzm ERBksEgá RsuksÞwgRtg; extþkMBg;cam 22>05>13 CraBaF 1542 k>c 8999 
30 Xwm    cnÞeFOn 42 b bzm bzm viharFM RsukkMBg;esom extþkMBg;cam 26>05>13 eraKaBaF 10586 k>c 9000 
31 can;  CYb  43 b m>b>P viTüal½y h>s Cm<Úv½n x½NÐdegáa raCFanIPñMeBj 30>05>13 mharIkQam 6969 P>B 9001 
32 Lúg  Pwm 74 b bzm bzmRkaMgFñg; x½NÐeBaF×EsnC½y raCFanIPñMeBj 10>06>13 TacTwk 329 P>B 9002 
33 QYn suPag 45 b bzm kari> Gyk x½NÐeBaF×EsnC½y raCFanIPñMeBj 06>06>13 mharIkRKab;Qam 7433 P>B 9003 
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34 ng    saer:t 55 b m>T>P viTüal½y bwgRtEbk raCFanIPñMeBj 08>06>13 eraKaBaF 5206 P>B 9004 
35 Xwm   va:n;fn  40 b bzm Gnu> ctumux xNÐ½b¤sSIEkv raCFanIPñMeBj 07>06>13 eraKaBaF 8559 P>B 9005 
36 qn   viciRt 40 b m>T>P viTüal½y b¤sSIEkv xNÐ½b¤sSIEkv raCFanIPñMeBj 03>06>13 KaMgebHdUg 7512 P>B 9006 
37 R)ak;   ln; 70 s bzm bzm )ak;TUk xNÐ½Esn sux raCFanIPñMeBj 28>06>13 eraKaBaF 1434 P>B 9007 
38 sat;   R)aN 72 b RKU> nivtþCn bzm GMBilTwk RsukmuxkMBUl extþkNþal 21>04>13 eraKaBaF 1347 k>N 9008 
39 s‘¿u   PYn 44 b bzm bzméRBBYc RsukGgÁsñÜl extþkNþal 11>05>13 CMgWeføIm 4879 k>N 9009 
40 rI    da 47 b m>T>P viTüal½y kMBg;PñM RsukelIkEdk extþkNþal 18>05>13 eraKaBaF 2202 k>N 9010 
41 TMu    Lan; 74 b RKU> nivtþCn bzmGgÁEsøg RsukBjaB¤ extþkNþal 08>05>13 CMgWsYt 1827 k>N 9011 
42 enA   sn 79 b RKU> nivtþCn Gnu> ERBktakUv RsukxSac;kNþal extþkNþal 30>05>13 eraKaBaF 3443 k>N 9012 
43 esA    sy 74 b RKU> nivtþCn bzm bnÞayEdk RsukelIkEdk extþkNþal 29>05>13 eraKaBaF 7188 k>N 9013 
44 sYn  fun 45 b bzm bzm kuytib RsukGgÁsñÜl extþkNþal 01>06>13 CMgWRkBH 4986 k>N 9014 
45 G‘un  er:t 65 b RKU> nivtþCn bzm)arKU RsukkNþalsÞwg extþkNþal 03>06>13 eraKaBaF 4470 k>N 9015 
46 »   sara:n; 74 s RKU> nivtþCn bzmERBktaeBA RkugtaexμA extþkNþal 07>05>13 eraKaBaF 7751 k>N 9016 
47 Qwm    suxa 63 b RKU> nivtþCn bzm vtþekaHFM RsukekaHFM extþkNþal 16>05>13 eraKaBaF 197 k>N 9017 
48 eTs   sara:vuF 70 b RKU> nivtþCn GnuviTüal½y snøúg RsukxSac;kNþal extþkNþal 14>05>13 eraKaBaF 3070 k>N 9018 
49 m:n     fn 39 b bzm bzmk,alekaH RsukekaHFM extþkNþal 21>05>13 eraKaBaF 555 k>N 9019 
50 TYn   ebov 39 b bzm bzm Tmøab; RsukRBHenRtRBH extþbnÞaymanC½y 15>05>13 cgk 1836 b>C 9020 
51 bøúg   rWueyOb 41 b m>b>P Gnu> h>s RTas RsuksVayeck extþbnÞaymanC½y 05>06>13 ebHdUgrIk 3447 b>C 9021 
52 ehob   h‘an 64 b RKU> nivtþCn bzm erageKa RsukmgÁlbUrI extþbnÞaymanC½y 06>06>13 mharIkeføIm 1072 b>C 9022 
53 Epøg   suPa 33 s m>b>P viTüal½y h>smgÁlbUrI RsukmgÁlbUrI extþbnÞaymanC½y 25>04>13 mharIkxYrk,al 4099 b>C 9023 
54 rs;   és 74 b RKU> nivtþCn bzm cMeNam RsukmgÁlbUrI extþbnÞaymanC½y 25>04>13 eraKaBaF 0964 b>C 9024 
55 ra:y   m:ak 63 b RKU> nivtþCn mGyk extþrtnKirI 11>03>13 eraKaBaF 112 r>t 9025 
56 Ek   swg 63 b RKU> nivtþCn bzmERsBkFM RsukkUnmMu extþrtnKirI 12>04>13 eRKaHfñak;cracr 253 r>t 9026 
57 Em:n    can;suxa 59 b m>b>P na> mFümsikSacMeNHTUeTA karRKb;RKgKN³kmμaFikarkNþal raCFanIPñMeBj 03>04>13 GtþXat 948 K>k 9027 
58 Ebn   esam 67 b RKU> nivtþCn bzmRtBaMgl<ak; Rsuk]dugÁ extþkMBg;s<W 25>05>13 eraKaBaF 1903 k>s< 9028 
59 jwb   nag 64 b RKU> nivtþCn bzm GgÁlMTg Rsukbresdæ extþkMBg;s<W 14>04>13 eraKaBaF 2904 k>s< 9029 
60 cinþ   yiunDI 76 b RKU> nivtþCn RsuksMeragTg extþkMBg;s<W  20>04>13 eraKaBaF 0241 k>s< 9030 
61 Tuy   saPIn 77 b RKU> nivtþCn RsukKgBisI extþkMBg;s<W 24>05>13 eraKaBaF 0376 k>s< 9031 
62 rt½ñ    sIumn 58 s bzm bzm sm,tþi]tþm RsukKgBisI extþkMBg;s<W 12>05>13 eraKaBaF 0576 k>s< 9032 
l>r eKatþnam-nam Gayu ePT muxrbr GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 
x>mrNPaBKURskr                                                                            sBTI 

1 kan;   Cuy 65 b ksikr bþIGñkRKU kan; saKuN nivtþCn bzm kMBg;fμ RsuksnÞúk extþkMBg;FM 25>03>13 eraKaBaF 2981 k>F 5309 
2 CMu   rtna 30 s empÞH RbBn§elakRKU mas Cin bzm KKIrFM Rsuk)arayN_ extþkMBg;FM 06>04>13 eraKaBaF 4757 k>F 5310 
3 erol   éq 68 s empÞH RbBn§elakRKU Eb:n saemOn nivtþCn vi> taMgeKak extþkMBg;FM 24>04>13 eraKaBaF 1650 k>F 5311 
4 vwuk   m:ac 42 b ksikr bþIGñkRKU dUt saerOn bzm Gnøg;elak RsukkMBg;sVay extþkMBg;FM 16>05>13 eraKaBaF 632 k>F 5312 
5 eBA   qun 64 s ksikr RbBn§elakRKU exov epg nivtþCn RsuksVayRCM extþsVayerog 12>03>13 CMgWsYt 1688 sV>r 5313 
6 G‘Yn   sila 56 b GPi>rg Rsuk bþIGñkRKU TIv suP½NÐ RsukCIERkg extþesomrab 05>05>13 TwkenamEp¥m 3569 s>r 5314 
7 eQOg samI 36 b ksikr bþIGñkRKU ePOn savut bzm ebg RsukGgÁrCMu extþesomrab 12>03>13 eRKaHfñak;cracr 6653 s>r 5315 
8 ha‘b   Pøúk 28 b ksikr bþIGñkRKU Lat ya: bzmeKakf μI RsukGgÁrFM extþesomrab 12>04>13 ExSePøIgqk; 7785 s>r 5316 
9 m:m   hak; 63 b ksikr bþIGñkRKU Bt sUv nivtþCn bzméRBTTwg Rkugesomrab extþesomrab 22>05>13 RkineføIm 2752 s>r 5317 

10 gin   DI 76 b ksikr bþIGñkRKU cn½Þ pløa nivtþCn Rkug)at;dMbg extþ)at;dMbg  25>03>13 eraKaBaF 418 s>r 5318 
11 eDO   pat 58 b ksikr bþIGñkRKU eBRC cinþa bzm pSarelI RkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu 06>04>13 eraKaBaF 896 s>n 5319 
12 G‘uy DI 52 b ksikr bþIGñkRKU nit saevt bzmpSarelI  RkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu 23>01>13 eraKaBaF 162 s>n 5320 
13 b‘U   supanI 29 s empÞH RbBn§elakRKU m:uk m:atak; bzmGUrRtCak;citþ RsukéRBnb; extþRBHsIhnu 03>03>13 eRKaHfñak;cracr 3510 s>n 5321
14 eqg  supl 43 s ksikr Priyaelak XøaMg sariT§i Gnu> Kitem:gR)asaT Rsuk)aTI extþtaEkv 06>05>13 eraKaBaF 1390 t>k 5322 
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15 CMu   Nn 65 s ksikr Priyaelak Tk pløI nivtþCn RsukRtaMkk; extþtaEkv 11>05>13 eraKaBaF 7186 t>k 5323 
16 G‘un  KwmGan 74 s empÞH RbBn§elakRKU Ekv suvNÑ nivtþCn bzmGgÁrC½y  extþkMBt 25>04>13 eraKaBaF 1513 k>B 5324 
17 G‘U  su‘n 73 s empÞH RbBn§elakRKU Eb:n cn  nivtþCn RsukQUk extþkMBt 12>05>13 eraKaBaF 2517 k>B 5325 
18 emoc  sarIn 57 s empÞH RbBn§elakRKU sux sari bzm RkaMgsñay RsukQUk extþkMBt 23>05>13 eraKaBaF 2406 k>B 5326 
19 LÚj  bUpa 22 s ksikr RbBn§elakRKU éq can;suPa vi> RkUcqμar RsukRkUcqμar extþkMBg;cam 17>05>13 eraKaBaF 11425 k>c 5327 
20 qn viciRt 40 b bzm bþIGñkRKU Gan cn½ÞKn§a bzm kULabTI1 raCFanIPñMeBj  03>06>13 KaMgebHdUg 7870 P>B 5328 
21 mYg suxun 46 b empÞH bþIGñkRKU BMu pU bzm éRBEvg x½NÐdegáa raCFanIPñMeBj 31>05>13 eraKaBaF 605 P>B 5329 
22 TYn ya:t 61 s empÞH RbBn§elakRKU Cin sIum nivtþCn bzméRBs<W 

x½NÐeBaF×EsnC½y raCFanIPñMeBj 
05>06>13 TacTwk 651 P>B 5330 

23 Xwm va:n;fn 40 b bzm bþIGñkRKU R)ak; sarMu bzm ctumux x½NÐb¤sSIEkv 
raCFanIPñMeBj 

07>06>13 eraKaBaF 311 P>B 5331 

24 Kg;  suxehg 56 s empÞH RbBn§elakRKU em:A b‘unefg salabNþúHbNþalviC¢aCIv³ 
Rkugtaex μA extþkNþal 

22>04>13 eraKaBaF 2361 k>N 5332 

25 sux Ekn 79 b ksikr bþIGñkRKU Eg:t sn nivtþCn bzmPUmif μI RsukelIkEdk extþkNþal 16>05>13 eraKaBaF 2119 k>N 5333

26 RsI KIm 61 s empÞH RbBn§elak G‘¿u qn nivtþCn vi>h>s ekaHcin RsukBjaB¤ extþkNþal 14>05>13 mharIklMEBg 1503 k>N 5334

27 yin er:b‘ÍNa 70 b ksikr bþIGñkRKU G‘uk qaya:vI viTüal½y C½yvr½n μTI7 RsukekonsVay 
extþkNþal 

09>05>13 eraKaBaF 8154 k>N 5335

28 Xutm:aéL 36 b ksikr bþIGñkRKU éN Kwmcam bzm RBHenRtRBH 
RsukRBHenRtRBH extþbnÞaymanC½y 

30>04>13 eraKaBaF 1932 b>C 5336 

29 Xut yYm 57 s empÞH RbBn§elakRKU Nub bYn bzm eKakRsuk RsukmgÁlbUrI 
extþbnÞaymanC½y 

14>04>13 CMgWebHdUg 2851 b>C 5337 

30 Ek cnßa 58 s empÞH RbBn§elakRKU sux sat bzmbUrI km μkr1 Rsukkacaj extþrtnKirI 16>02>13 eraKaBaF 141 r>t 5338

31 h‘U exmrinÞ 27 b RKU> bþIGñkRKU fun FarI Gnu> La)anesok Rsuk)anlug extþrtnKirI 25>03>13 eraKaBaF 640 r>t 5339

32 esg mut 48 s empÞH RbBn§elak sux sarin kari> Gyk Rsuk)anlug extþrtnKirI 25>05>13 eraKaBaF 145 r>t 5340

33 s GIum 59 b ksikr bþIGñkRKU yg; suINat bzm T½BmanC½y RsukKgBisI extþkMBg;s<W 24>03>13 elIsQam 0397 k>s< 5341

34 y:an; mMu 40 s empÞH RbBn§elak eBRC sav viTüal½y b>r h>s can;fñal 
Rsuk]tþúgÁ extþkMBg;s<W 

03>05>13 KaMgebHdUg 1615 k>s< 5342 

35 tugb‘unNat 51 b mRnþI bþIGñkRKU Esm suPI Gnu> qayqub Rkugc,armn extþkMBg;s<W 18>06>13 eraKaBaF 1227 k>s< 5343

36 em:Ab‘unENt 33 b ksikr bþIGñkRKU ePaK bUenn bzm sMbuk RsukciRtburI extþRkecH 03>05>13 eFVIGtþXat 2577 Rk>c 5344

 
emtþaRbmUlPaKTan]btßmÖRbcaM Ex kkádaqñaM 2013 [Tan;eBlevla edIm,IedaHRsayCUnRKYsarsB. 
cMNaM³ RtUvbg;R)ak;]btßmÖsBsmaCik³   62 n     40¹ ³2480¹    raCFanIPñMeBj/ éf¶TI04 Ex kkádaqñaM 2013 
sBKURskr ³  36 n     20¹ ³720 ¹    C>KN³kmμaFikarkNþal  

 PaKTanRbcaMEx                                           ³ 200¹                       GKÁelxaFikarrg 
PaKTansagsg;pÞHRKUbeRgon  ³ 300¹  

srub    ³3>700¹   
 
 

 
 

 

 

 

 



  ទស នវដ្ដ្ីរគបូេ្រងៀនេលខ ៤៣   ទំព័រ46 

 
 

 

RBHraCaNacRkkm<úCa 

smaKmbuKÁliksikSaExμr             Cati sasna RBHmhakSRt 

KN³km μaFikarkNþal                                                                

elx ³ 19¼13 K>k             esckþICUndMNwgmrNPaBRbcaMExsIha qñaM2013 

tagnamsmaKmbuKÁliksikSaTaMgmUlKN³kmμaFikarkNþalén s>b>s>x> 
sUmsMEdgesckþIesaksþayCaTIbMput cMeBaHkar)at;bg;CIviténmitþeyIg nigRKYsar 

ehIysUmcUlrYmkan;TukçmrN³sBaØaCamYyRKYsarénsBTaMgenaH 
 

l>r eKatþnam-nam Gayu ePT Rkbx½NÐ GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 
k>mrN³PaBsmaCik                                                                             sBTI 
1 kuk   swm 75 b nivtþCn  kariyal½yGb;rM RsukkeNþóg extþeBaF×sat; 18>01>13 eraKaBaF 751 B>s 9033 
2 b‘un   sux 43 b bzm nayksala bzm lac PñMRkva:j extþeBaF×sat; 04>02>13 mharIkebHdUg 1236 B>s 9034 
3 dYg   esghat; 58 b mFüm GnuRbFan kariyal½yGb;rM RsukkeNþóg extþeBaF×sat; 30>01>13 ebHdUg 1026 B>s 9035 
4 biuc   etAh‘U 73 b mFüm viTüal½y h‘un Esn nTIesdæa RsukkeNþóg extþeBaF×sat; 27>02>13 eraKaBaF 967 B>s 9036 
5 pun    Bnøk 31 b bzm bzm GUrsNþan; RsukRkKr extþeBaF×sat; 07>03>13 eRKaHfñak;cracr 3614 B>s 9037 
6 esOn  bUer:t 51 b bzm GnuRbFan kariyal½yGb;rM RsukPñMRkva:j extþeBaF×sat; 05>03>13 mharIkRbmat; 1353 B>s 9038 
7 b‘un     er:n 64 b bzm nivtþCn bzmvtþekaH Rsuk)akan extþeBaF×sat; 14>03>13 eRKaHfñak;cracr 2078 B>s 9039 
8 nYn    saerOn 65 b mFüm nivtþCn viTüal½y TacMra:t; RkugeBaF×sat; extþeBaF×sat; 18>03>13 CraBaF 034 B>s 9040 
9 ehg   cinþa 40 s bzm bzmsikSa sßanIy_ RkugeBaF×sat; extþeBaF×sat; 11>03>13 eraKebHdUg 406 B>s 9041 

10 ekaH    cMerIn 42 b mFüm viTüal½y h‘un Esn RkKr extþeBaF×sat; 28>05>13 mharIkeføIm 1489 B>s 9042 
11 esg   can;fn 58 s bzm bzmsikSa )ak;RtkYn PñMRkva:j extþeBaF×sat; 09>06>13 elIsQam 1177 B>s 9043 
12 sVay    taMg 74 b bzm nivtþCn kari> Gyk RsukRkKr extþeBaF×sat; 07>05>13 CraBaF 1681 B>s 9044 
13 dYg    h‘un 73 b bzm nivtþCn bzm kumaraCü RsukéRBQr extþkMBg;cam 04>06>13 xül;Kr 3121 k>c 9045 
14 esg  lIn 73 b bzm nivtþCn bzm BamekaHsña RsuksÞwgRtg; extþkMBg;cam 25>05>13 CraBaF 1393 k>c 9046 
15 Ehm   hwum 76 b bzm nivtþCn bzm RkUc RsukBjaERkk extþkMBg;cam 26>05>13 eraKaBaF 6990 k>c 9047 
16 QIn eqgLay 45 s mFüm vi>h>s BamCIkg Rsukkgmas extþkMBg;cam 21>05>13 CMgWmharIk 625sÞÜn k>c 9048 
17 RkUc   s‘unDI 59 b mFüm kari>Gyk Rsuk)aFay extþkMBg;cam 15>05>13 eraKaBaF 5057 k>c 9049 
18 mYk   can;dara: 30 b bzm bzmERkk RsukBjaERkk extþkMBg;cam 09>06>13 mharIkxYrq¥wg 13100 k>c 9050 
19 emOg   Kn; 77 b bzm nivtþCn bzm bwgpþwl RsukGUraMg« extþkMBg;cam 31>12>12 eraKaBaF 640 k>c 9051 
20 sM    huk 67 b bzm nivtþCn bzm BuT§a RsukGUraMg« extþkMBg;cam 09>04>13 eraKaBaF 831 k>c 9052 
21 gn;    em:ghug 39 b mFüm RbFan kari>Gyk RsukekaHsUTin extþkMBg;cam 24>06>13 eraKaBaF 10739 k>c 9053 
22 fU    yk;suI 68 s bzm nivtþCn kari>rdæ)al mnÞIrGyk extþkMBg;cam 22>06>13 eraKaBaF 4563 k>c 9054 
23 rs;    sMGul 69 b bzm nivtþCn bzm sMriT§lkçN_ RsukRBHesþc extþéRBEvg 20>05>13 eraKaBaF 394 B>v 9055 
24 vg;    san 72 b mUldæan nivtþCn kari>Gyk RsukkeRBa¢óc extþéRBEvg 17>05>13 eraKaBaF 642 B>v 9056 
25 xat;   suvNÑ 45 b mUldæan vi>h>s Bamrk_ Rsuk Bamrk_ extþéRBEvg 15>05>13 eraKaBaF 4898 B>v 9057 
26 hm   rYn 45 b bzm bzm eKaksENþk Rsuk)aPñM extþéRBEvg 25>05>13 eraKaBaF 5869 B>v 9058 
27 esam    EsVg 78 b mUldæan nivtþCn vi>jwm vNÑda BaraMg RsukBaraMg extþéRBEvg 10>05>13 CraBaF 6570 B>v 9059 
28 dYg     Nak; 45 s bzm bzm keRBa¢óc RsukkeRBa¢óc extþéRBEvg 05>07>13 RkiineføIm  937 B>v 9060 
29 Xwm    vn 65 b bzm nivtþCn bzm vtþR)asaT RsukkMBg;RtEbk extþéRBEvg 01>06>13 eraKaBaF 1960 B>v 9061 
30 cin     taMg 67 b bzm nivtþCn RtBaMgRbIy_ RsukkMcaymar extþéRBEvg 26>06>13 eraKaBaF 2604 B>v 9062 
31 can;    vasna 51 b bzm bzm sVayGnÞr RsuksVayGnÞr extþéRBEvg 15>06>132 eraKaBaF 3840 B>v 9063 
32 rI     KIm 60 b bzm nivtþCn bzm éRBRCaMg RsuksVayGnÞr extþéRBEvg 08>07>13 xül;Kr 3864 B>v 9064 
33 rs;   Em 87 b bzm nivtþCn bzm RKYs Rsuk)aPñM extþéRBEvg 05>07>13 CraBaF 7421 B>v 9065 
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34 san;   suxn 61 b RKU nivtþCn RsukRTaMg extþtaEkv  17>06>13 eraKaBaF 823 t>k 9066 
35 m:uk   Pin 80 b RKU nivtþCn RsukRTaMg extþtaEkv 21>05>13 eraKaBaF 1993 t>k 9067 
36 Eh‘l   qil 60 b RKU nivtþCn RsukRtaMkk; extþtaEkv 27>05>13 eraKaBaF 2698 t>k 9068 
37 RsI   XIvmunñIrt½ñ 38 b m>T>P vi> sux Gan éRBsENþk RsukRTaMg extþtaEkv 27>06>13 eRKaHfñak;cracr 6680 t>k 9069 
38 Qwm   )a‘n 68 b bzm nivtþCn RsukrmasEhk extþsVayerog 18>05>13 xül;Kr 1388 sV>r 9070 
39 Gn    CMu 59 s bzm bzmeRkaleKa RsuksVayRCM extþsVayerog 20>05>13 xül;Kr 345 sV>r 9071 
40 va:n;   sav:n 61 b bzm nivtþCn Rkug)avit extþsVayerog 29>04>13 elIsQam 905 sV>r 9072 
41 sM    vNÑa 39 b bzm bzm)arayN_ RsukcRnÞa extþsVayerog 22>05>13 eraKaBaF 923 sV>r 9073 
42 eRKol   Kij 41 b bzm kari>Gyk RsukcRnÞa extþsVayerog 06>06>13 TwkenamEp¥m 879 sV>r 9074 
43 esam   eQOn 60 b bzm bzm éRBePñót RsukkMBg;eraT× extþsVayerog 17>06>13 xül;Kr 2768 sV>r 9075 
44 RsIu   qayKIm 55 b bzm bzmTYlEsøg x½NÐcMkarmn raCFanIPñMeBj 23>06>13 Xatkm μ 4432 P>B 9076 
45 esogbUraN 69 b RKU nivtþCn x½NÐEsnsux raCFanIPñMeBj 25>06>13 eraKaBaF 5485 P>B 9077 
46 ehaKImRsuI 59 s bzm bzm suFars x½NÐcMkarmn raCFanIPñMeBj 22>06>13 eraKaBaF 4846 P>B 9078 
47 swug   suxum 41 b mFüm viTüal½½y RBH)aTsuraRmwt RkugkMBg;qñaMg extþkMBg;qñaMg 13>06>13 rlakefIøm 01523 k>q 9079 
48 )a:   suPavI 51 s bzm bzm éRC)ak; Rsukrlaeb¥ór extþkMBg;qñaMg 08>06>13 mharIkbMBg;k 01125 k>q 9080 
49 Ca   pløI 41 s bzm bzm RkaMglav Rsukrlaeb¥ór extþkMBg;qñaMg 15>06>13 rlakeføIm 01897 k>q 9081 
50 ys;jwl 61 b RKU nivtþCn bzmeRmam RsukGgÁrC½y extþkMBt 31>05>13 eRKaHfñak;cracr 1745 k>B 9082 
51 esghYr 65 b RKU nivtþCn viTüal½y semþc« Rkugesomrab extþesomrab 07>07>13 eraKaBaF 4755 s>r 9083 
52 hYylwmgYn 68 b RKU kari> bzm nigmetþyü mGyk extþesomrab 06>06>13 eraKaBaF 2597 s>r 9084 
53 »msuFariT§ 33 b bzm bzm eKakdUg Rkugesomrab extþesomrab 12>06>13 ExSePøIgqk;søab; 4540 s>r 9085 
54 Kg;Qg; 73 b RKU nivtþCn bzm yageTs RsuksURtniKm extþesomrab 01>07>13 ebHdUgrIk 1211 s>r 9086 
55 Kg;can;pl 59 s mRnþI na>rdæ)al karRKb;RKgKN³km μaFikarkNþal 09>07>13 eraKaBaF 1389  K>k 9087 
56 srsuIpl 58 s mRnþI na> Gb;rMkaynigkILa sisS-nisSit karRKb;RKgKN³km μaFikarkNþal 29>06>13 eraKaBaF 2550 K>k 9088 
57 ehg   lag 67 b bzm nivtþCn XMuhan;C½y RsukqøÚg extþRkecH 14>06>13 eraKaBaF 1536 Rk>c 9089 
58 erol   va:n;erOg 72 b bzm nivtþCn XMuERscar RsuksñÜl extþRkecH 16>06>13 eraKaBaF 1832 Rk>c 9090 
59 ehg   KwmlI 64 b m>b>P nivtþCn sgáat;RkecH RkugRkecH extþRkecH 22>06>13 eraKaBaF 0013 Rk>c 9091 
60 )a:   Naer:t 59 b bzm mRnþI kari>Gyk RsukERBkRbsBV extþRkecH 04>07>13 eraKaBaF 0123 Rk>c 9092 
61 can;   Bisidæ 29 s bzm bzmsVayeck XMuekaHExJr RsuksMbUr extþRkecH 08>07>13 eraKaBaF 3145 Rk>c 9093 
l>r eKatþnam-nam Gayu ePT muxrbr GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 
x>mrNPaBKURskr                                                                             sBTI 

1 pun   saerOn 55 s eFVIERs RbBn§elak sux eqg bzmQUkmas RsukRkKr extþeBaF×sat; 15>02>13 eraKaBaF 1686 B>s 5345 
2 RBhμ  saeXOn 59 b tRnþIkr bþIGñkRKU ywm can;ful salametþyü RkugeBaF×sat; extþeBaF×sat; 08>01>13 eraKaBaF 635 B>s 5346 
3 nYn   saerOn 65 b mFüm bþIGñkRKU eTB sMrYl salasßanIy_ RkugeBaF×sat; extþeBaF×sat; 18>03>13 CraBaF 393 B>s 5347 
4 em:al   saevIun 65 s empÞH RbBn§elakRKU em:A b‘unfg viTüal½yeBaF×sat; extþeBaF×sat; 10>03>13 eraKaBaF 142 B>s 5348 
5 hYn   éfLúg 69 b eBTü bþIGñkRKU kg saeGOn RkugeBaF×sat; extþeBaF×sat; 20>01>13 eraKaBaF 256 B>s 5349 
6 ehg   cinþa 40 s bzm RbBn§elakRKU mas qun salaKruekaslü extþeBaF×sat; 11>03>13 eraKebHdUg 087 B>s 5350 
7 mYr   saer:t 57 s empÞH RbBn§elakRKU Dil eFOn bzmkMBg;lYg RsukRkKr extþeBaF×sat; 15>06>13 eraKaBaF 1634 B>s 5351 
8 pn   yun 50 s sgÁmkic© RbBn§elakRKU sVay suxn vi.h‘un EsnRkKr extþeBaF×sat; 12>06>13 elIsQam 1617 B>s 5352 
9 ém:   can;FI 56 s ksikr RbBn§elak » vuT§I bzmlVa RsukéRBQr extþkMBg;cam 12>05>13 rnÞH)aj;  3146 k>c 5353 

10 eTB   TUc 64 s ksikr RbBn§elak m:m Etm bzmRkjÚg RsukBjERkk extþkMBg;cam 29>05>13 eraKaBaF 6693 k>c 5354 
11 CinKwms‘ag 56 s ksikr RbBn§elaksM cMerIn bzmERBklIv Rsukkgmas  extþkMBg;cam 18>04>13 CMgWmharIk 8216 k>c 5355 
12 Xut   esOn 57 s ksikr RbBn§elak duk pl bzmexSag RsukRsIsn§r extþkMBg;cam 11>04>13 TwkenamEp¥m 7788 k>c 5356 
13 gIKwmeGg 57 s lk;dUr RbBn§elak enA savI bzm pÞHkNþal RsukRsIsn§r extþkMBg;cam 15>05>13 TwkenamEp¥m 7577 k>c 5357 
14 cn½Þ   b¤T§I 53 b ksikr bþIGñkRsI sYn suxum v> vg;twk RsukRsIsn§r extþkMBg;cam 28>05>13 rlaksYt 10149 k>c 5358 
15 pUpløI 53 s empÞH RbBn§elak pøÚc pa bzmRbsUt  Rsuk)aFay extþkMBg;cam 28>05>13 eraKaBaF 5477 k>c 5359 
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16 mYkcan;dara: 30 b bzm bþIGñkRsI Lay BisI bzmERkk RsukBjERkk extþkMBg;cam 09>06>13 mharIkxYrk,al14392 k>c 5360 
17 eTobqay 70 b ksikr bþIGñkRsI Él kamiuc bzmTYlsUPI RsukGUraMg«  extþkMBg;cam 07>06>13 eraKaBaF 848 k>c 5361 
18 gn;em:ghug 39 b mFüm bþIGñkRsI sa‘n vuDÆI bzmsayQMu sMerag RsukekaHsUTin extþkMBg;cam 24>06>13 eraKaBaF 13072 k>c 5362 
19 épNy 66 s ksikr RbBn§elak sU Fwm bzmeBñA Rsuk)aFay extþkMBg;cam 17>06>13 CraBaF 5164 k>c 5363 
20 fUyk;sIu 68 s bzm RbBn§elak san; Kwmesg kari>rdæ)al mGyk extþkMBg;cam 22>06>13 eraKaBaF 4558 k>c 5364 
21 kUvs‘Y 63 s ksikr RbBn§elak m:uk emOn bzmsamKÁI RsukkMcaymar extþéRBEvg 26>06>13 eraKaBaF 2791 B>v 5365 
22 enthak; 67 s ksikr Priyaelak b:uk ehg nivtþCn RsukRtaMkk; extþtaEkv 05>06>13 eraKaBaF 5597 t>k 5366 
23 nUesoglI 45 s ksikr Priyaelak Giun RsUy kari>Gyk RsuksMerag extþtaEkv 29>06>13 eraKaBaF 3088 t>k 5367 
24 lwmLay 55 s ksikr Priyaelak G‘ug xun nivtþCn RsuksMerag extþtaEkv 27>06>13 eraKaBaF 3311 t>k 5368 
25 hayeGOn 63 s ksikr Priyaelak swg Nub nivtþCn Rsuk)aTI extþtaEkv 30>06>13 eraKaBaF 1924 t>k 5369 
26 lIrtn³ 72 b kmμkr bþIGñkRKU m:Uv danI viTüal½y b>r pSaredImfáÚv xN½ÐmanC½y raCFanIPñMeBj 17>06>13 eraKaBaF 4884 P>B 5370 
27 RsI   qayKIm 55 b bzm bþIGñkRKU esg suT§I xN½ÐcMkarmn raCFanIPñMeBj 23>06>13 Xatkm μ 4459 P>B 5371 
28 PIehg 62 b ksikr bþIGñkRKU hay cn½ÞqvI GFikar bzmsikSa mGyk extþéb:lin 30>06>13 eraKaBaF 172 b>l 5372 
29 ehgNUriT§ 46 b nKr)al bþIGñkRsI nYn emokRKWDI mnÞIrGb;rMyuvCn nigkILa extþsÞwgERtg 22>04>13 eraKaBaF 024 s>t 5373 
30 nfan;suvNÑ³ 62 s nivtþCn  RbBn§elak siub b‘uny:n mGyk extþsÞwgERtg 19>05>13 eraKaBaF 005 s>t 5374 
31 eBCKwmehg 57 s bzm RbBn§elakRKU G‘ug cn½ÞsaerOn bzmeGgmas RsukGgÁrC½y extþkMBt 27>05>13 eraKaBaF 1998 k>B 5375 
32 »msuFariT§ 33 b bzm bþIGñkRKU mIu sum:aLa bzmvtþbUB’ Rkugesomrab extþesomrab 12>06>13 ExSePøIgqk;søab; 4522 s>r 5376 
33 G‘ukesn 64 s empÞH RbBn§elak R)ak; G‘n RsukCIERkg extþesomrab 26>05>13 rebg 2401 s>r 5377 
34 kulsulI 74 s empÞH RbBn§elak maX Xy nivtþCn Rkugesomrab extþesomrab 06>06>13 eraKaBaF 574 s>r 5378 
35 sugdava:n; 38 s empÞH RbBn§elak QY viess na> RKb;RKgkic©karGb;rMb> bec©keTs nigviC¢aCIv³ 30>06>13 KaMgebHdUg 349 K>k 5379 
36 EkbPIruN 60 s ksikr RbBn§elak mas qn nivtþCn XMusMbUr RsuksMbUr extþRkecH 06>07>13 eraKaBaF  0820 Rk>c 5380 
37 eBRCesAr_ 68 b ksikr bþIGñkRKU R)ag suxa buKÁlik mnÞIr Gyk extþRkecH 08>07>13 eraKaBaF 0674 Rk>c 5381 
38 vgSéqlag 68 b ksikr bþIGñkRKU Kin KwmfUt bzm ERBksMerag RsukqøÚg extþRkecH 10>07>13 eraKaBaF 1374 Rk>c 5382 
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