




  ទស្សនាវដ្ដីគ្គូបេគ្ងៀនេលខ ៤៤  ទំព័រ1 

 

 

 
វិចារណកថា 

 
របាយការណ៍ពិភពលោកអំពីការពិនិត្យ «ការអប់រសំរាប់ទំងអស់គ្នា » បង្ហា ញពីការវវិត្តឈានល ើង 

ដដលរបលេសនីមួយៗបានបំលពញភារកិច្ចល ព្ ោះលៅលគ្នលលៅពិភពលោក ទក់េងនឹងការអប់រលំៅ ា្ ំ២០០០។ 
របាយការណ៍បានផតល់េ ាីករណ៍ានេមងន់លដើមបអីនុវត្តការអប់រ ំ កាុងកមមវធីិពិភពលោកននការអភិវឌឍលរកាយ 
ា្ ំ២០១៥ ។ របាយការណ៍បានលោេសួរថា លត្ើលយើងលៅដល់លគ្នលលៅដដរឬលេ? មកដល់លពលលនោះ លយើង 

លៅសល់មិនដល់ពីរ ា្ ំលេៀត្លេដត្របាយការណ៍ក៏បានបា៉ា ន់របាណដដរថា « លយើងរបដែលមិនសលរមច្ 
លគ្នលលៅលេ » ។ ដូច្លនោះ រដ្ឋា ភិបាលទំងអស់រត្ូវបលងកើនការខិត្ខំរបឹងដរបងលេវដងលដើមបអីាច្ឱ្យកុារដដល 
ង្ហយរងលរគ្នោះ លដ្ឋយភាពរកីរក លភេ េីកដនលងរស់លៅ និងកត្តត ដនេលេៀត្បានចូ្លលរៀនដូច្កុារេូលៅដដរ ។ 

លយើងវាយត្នមលរបព័នធអប់រតំ្តមរយៈសមត្ថភាពរបស់រគូបលរងៀន។ ដូច្លនោះការលលើកកមពស់សកាត នុពល
រគបូលរងៀនលដើមបីលធវើឱ្យរបលសើរគុណភាពអប់រជំាការង្ហរោំបាច់្ ។ ប៉ាុដនតរគូបលរងៀនដត្ាា ក់ឯងមិនដមនជាកត្តត
លដើមបីេេួលខុសរត្វូភារកិច្ចលនោះលេ។ របាយការណ៍បានបញ្ជា ក់ថា រគូបលរងៀនអាច្សលរមច្ការង្ហរលដ្ឋយ
លជាគជ័យដត្កាុងបរបិេអនុលរគ្នោះ គឺកមមវធីិសិកា លបៀវត្សសមរមយ ... ។  

លដើមបីសលរមច្លគ្នលលៅការអប់រលំៅបឋមសិកាកាុង ា្ ំ២០១៥ រដ្ឋា ភិបាលទំងអស់រត្ូវលរជើសលរ ើសរគូ
បលរងៀនបដនថមលេៀត្ ។ របាយការណ៍បានលលើកយុេធសាស្រសត៤យ៉ាង លដើមបីលរជើសលរ ើសរគបូលរងៀនលអ ដដល
នំឱ្យានគុណភាពអប់រគឺំ ៖ 

១. ោំបាច់្លរជើសលរ ើសរគលូដើមបីឆលុោះបញ្ជច ងំពីភាពលដ្ឋយដ កៗរបស់កុារដដលលគរត្ូវបលរងៀន ។  
២. បណតុ ោះបណ្តត លរគូបលរងៀនជាពិលសសសរាប់ជួយសិសសលខាយលៅ ា្ ំសិកាេី១ ។ 
៣. ជមាោះភាពខុសគ្នា កាុងការបលរងៀន លដ្ឋយោត់្តំ្តងរគូបលរងៀនពូដក ឱ្យលៅកាន់សាោលរៀន ង្ យ 

និង សាោលរៀនជួបការលំបាក ។ 
៤. ផតល់ឱ្យរគូបលរងៀននូវការលលើកេឹកចិ្ត្ត លដើមបីឱ្យលគសថិត្លៅកាុងវជិាា ជីវៈជារគ ូឱ្យលគគិត្ដត្បលរងៀន

សិសសលដ្ឋយគ្នម នទក់េងនឹងសាថ នភាពដនេលេៀត្ ។ 
ការដកេរមង់លគ្នលនលយបាយទមទរឱ្យានថវកិា ។ លនោះជាលែតុ្ផលដដលការង្ហរអប់រជួំបការ

លំបាកលររោះកងវោះែិរញ្ញបបទនកាុងលពលដដលជំនួយបនតធ្លល ក់ចុ្ោះលដ្ឋយនដគូអភិវឌឍខកខានបំលពញការសនា 
និងរដ្ឋា ភិបាលក៏កាត់្បនថយថវកិាលលើដផាកអប់រផំងដដរ។ សាថ នភាពលនោះត្រមូវឱ្យអំរវនវរកមលធាបាយែិរញ្ញ
វត្ថុលដើមបលីដ្ឋោះស្រសាយសមភាពននការចូ្លរមួ ដដលរត្ូវសថិត្កាុងលគ្នលលៅច្ាស់ោស់ អាច្វាស់ដវងបាន និង
អនុញ្ជញ ត្ឱ្យរដ្ឋា ភិបាលនិងនដគូអភិវឌឍអាច្ត្តមពិនិត្យវាយត្នមលនិងបំលពញបង្រងគប់ឱ្នភាពថវកិា ។ 

ា្ ំ២០១៥ ជា ា្ ំបញ្ច ប់ននដផនការអភិវឌឍសែសវត្សលលើលគ្នលលៅ « ការអប់រសំរាប់ទំងអស់គ្នា  » 
ដដលរដ្ឋា ភិបាលទំងអស់បានសនា លររោះការអប់រជំាគនលឹោះពលនលឿនរគប់លគ្នលលៅននការអភិវឌឍ ។ លដ្ឋយ
ដ កលគ្នលលៅននការអប់រសំរាប់ទំងអស់គ្នា  កមពុជារត្ូវបានវាយត្នមលនិងសងឃមឹថា នឹងសលរមច្ត្តមការរ ំ
ពឹងេុកលៅ ា្ ំ ២០១៥ ។  

«  អប់រាំត្តគឺផតល់សវ័យភាពជូនស្រសតីនិងជួយសលង្រង្ហគ ោះជីវតិ្កុារ » ។  « អប់រសំែគមន៍ គឺដកដរប
សងគម និង ធ្លនកំលណើ នលសដាកិច្ច » ។ លនោះជាសាររបស់របាយការណ៍ពិភពលោក អំពីការពិនិត្យ « ការអប់រ ំ
សរាប់ទំងអស់គ្នា  » ។ 

គណៈកម្មា ធិការកណ្ដា ល  
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ទំនុកច្ចៀងកនុងពិធីមងគលការ 
បណ្តត ចមរមៀងរបជារបិយខ្មមរទាំងអស់ ចមរមៀងខ្ដលមានទាំនុកមរចើនជាងមេ េឺចមរមៀងកនុងពិធើមងគលការ បន្ទទ ប់

មកចមរមៀងមលៀងអារកស និងមឡើងអនកតា ចមរមៀងមរៅពើមនេះមានទាំនុកបន្ទទ ប់បនសាំ ។ 
រមបៀបវារៈមងគលការខ្ដលមានមរចើនថ្នន ក់េឺ ថ្នន ក់ចូលមោង កាត់សក់ មឡើងអនកតា មលើកជាំនូន មរៀងខ្ផលមឈើ រកងុ-

ពាលើ សាំពេះមោង ចមរមើនបរតិត ោ ាំខ្មែរ បុកល័កត មធវើមធមញ មោតផ្កា ស្លល  សាំពេះោនមពលា ហូតផ្កា ស្លល  សុាំកូនមចញផទឹម មបើកបាយ
មុន (ឱយពរចងដដ) មតាងដសបចូលកនុង ស្លកមនទល (មរកាយផទឹមរចួ) មរៀបសពក មលើកសពក សាំពេះអាចារយ មហា និងផសាំ
ដាំមេក(បញ្ចុ កមចកនាំ) សុទធខ្តរតូវមរចៀងរេប់ថ្នន ក់ទាំងអស់ មហើយមានទាំនុកនិងបទជាមរចើនសរមាប់មរចៀងកនុងថ្នន ក់ទាំង
មន្ទេះ តាមលាំោប់ េឺបទស្លមោងមម មហាមមោង សាំមពាង ផ្កត់ជាយ អងគរោជ មសតចផទុ ាំ មលាមន្ទង ថ្នមន្ទង រពេះមថ្នងន្ទង
ន្ទេ ន្ទេព័នធ កនលង់ខ្រេឬជុាំខ្រេ កនលង់រត័ន កាត់មរតើយ ស្លោយអខ្េត ត កខ្នសងរកហម កខ្នសងសូរត ដាំរ ើស 
មកាល ងឬមកាល ងបខ្េត ត មរៀងខ្ផលមឈើ បាំមពរ អុាំទូក កាត់សក់ បុកល័កត មោតផ្កា ស្លល  ឬជាវផ្កា ស្លល  សាំពេះមពលា មបើកបាយមុន 
ស្លកមនទល រកាាំងមោេះរកាល មសតចមដើរ លមល មលប់ដូង អនលក់ោ ាំង ចមន្ទល  សាំមៅថ្យ និងកងមស្លយ ។ 

ចមរមៀងកនុងមងគលការខ្ដលមានមរចើនទាំនុក មរបើបទដូចមពាលមកមនេះ តាមសមងាតសពវរេប់មៅម ើញទាំនុកមលេះ 
ជាទាំនុកសខ្មតងមសចកតើសបាយ មលេះសខ្មតងមសចកតើមោរព មលេះសខ្មតងមសចកតើទូន្ទម ន ។ល។ មហើយមលេះមានរបមោជន៍មរចើន 
មលេះមានរបមោជន៍តិច ខ្ដលមិនអាចរសង់យកមកមពាលឱយសពវរេប់កនុងទើមនេះបានមរពាេះមពលមលើ ប ុខ្នតមទេះបើមានមរចើន
ដូមចនេះ ក៏ជារមួេឺមសចកតើសខ្មតងសខ្រមកចិតតរបស់ជនជាមមបារេួស្លរខ្ដលរបាថ្នន ឱយស្លមើមលួនកូនមៅជាអនកការថ្មើ បានមសចកតើ 
សុមមសចកតើចមរមើនទាំងអស់។ 

សូមរសង់ទាំនុកមលេះកនុងទាំនុកមរចៀងមងគលការ មកមពាលកនុងទើមនេះមោយសមងេប ដូចតមៅមនេះ ៖ 
  

 ទំនុកច ោមចរោង ឬ ចបើកចរោង  

ទាំនុកមរចៀងមួយខ្បប ជាទាំនុកសខ្មតងមសចកតើមោរពចាំមពាេះវតថុសកតសិិទធមិៅមពលចូលមោងការ មៅថ្នទាំនុក ហ ុម
មោង ឬមបើកមោង មានមដើមថ្ន ៖ 

មយើងមែុ ាំសុាំនមស្លា រ   មលើកហតាថ មលើសិរសើ 
បងគាំខ្កវទាំងបើ   សូមសិរ ើជ័យជមនេះ ។ 
មហើយមលងមភលងមហាមមោង  តាមទាំនងទាំមនៀមចាស់ 
មភលងមឆនើមជាមដើមអាសន៍  មបើករបកាសោស់មទវតា។ 
ដថ្ងមនេះដថ្ងមជាេជ័យ   ញាតិរបុសរសើភជុ ាំមមបា 
នឹងមរៀបមងគលការ   មលៀងអាហារពសិ្លតុ ។ 

ចេគ្មៀង និងសារគ្បេោជន(៍តចប់) 
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មហតុមនេះសូមមទវតា   នូវអនកតាបាចាស់រសុក 
ការពារឱយបានសុម   ចាកកតើទុកេភ័យទាំងឡាយ ។ 
អមញ្ជ ើញរពាយកុមារ   ដរពបពវតាទើជិតឆ្ងង យ 
ចូលមកយករស្លបាយ  មហើយខ្របកាយឱយពរជ័យ ។ 
ដល់មលាកអនកទាំងឡាយ  សុមសបាយទាំងរបុសរសើ 
រពមទាំងេូស្លវ មើ   មទើបការថ្មើកុាំបើហមង ។ 
មហាមមោងរបាាំពើរបទ   ចប់កាំេត់រតឹមមនេះមហាង 
សូមឱយអស់ញាតផិង   ជួយេឹកកងមហា យកជ័យ ។ 
ជ័យមហាងមៅជមោ  មយើងខ្រសកមហា េរមប់បើ 
កមរកើកមបើកមោងថ្មើ   មជាេសួសតើមោយជាក់ចាស់ ។ 
  

ទំនុកចបើកបាយខុន 
មានទាំនុកមរចៀងមួយខ្បប ជាទាំនុកសខ្មតងមសចកតើមោរពចាំមពាេះរតកូលមរៀមចបង សូមកូនរសើមកផទឹមសរមាប់មរចៀង

កនុងមងគលការមៅមពលមុនផទឹម េឺមពលខ្ដលកូនរបុសមកអងគុយមលើអាសនៈ កណ្តត លហវូងមមបារបុងចាាំកូនរសើមកផទមឹ មាន
មដើមថ្ន ៖ 

 បាយមុនចងដដ   អាំមបាេះមយួសរដស  ដថ្លមសមើនឹងមាស 
 ទឹកផតិលសាំរទឹធ ិ   របសិទធឱភាស   មលើកមឡើងរេវាស 
     រតដួចេចួហតថ ។ 
 ដថ្ងមនេះដថ្ងជា   ដថ្ងបានមពលា   យកពារោមសតវ 
 មពលស័ពទអកសរ   អរុេសុវតថ ិ   ពារពពកផ្កត់ 
     ពនលឺមពញវង់ ។ 
 ឮសូរេងមហើយ   អនករកាបមលើមមនើយ  របងុលុតជួញជង់ 
 ដដចាប់ស្លល ពរ   មលើរទទរមង់   ហតាថ វាតវង់ 
     ហូតោក់បើដង ។ 
 ចបងជូនឳពុក   មហើយមទើបរកាបទុក  ជូនមៅមាត យផង 
 មៅជូនមារសើ   ទើបើជូនបង   មរៀបតាមមរៀមចបង 
     ទាំមនៀមបុោេ ។ 
 ស្លល ពរទាំងបើ   ជូនមមបារសើ   ជាមរសចរេប់របាេ 
 កូនរបុសមោរព   រេប់ញាតិសន្ទត ន   ចាាំរសើកលាេ 
     មចញរបាេមកផទឹម ។ 
 អនមអើយ!រសើអន!  សុាំមបើកវា ាំងនន   ឱយអនអមទឹម 
 ដឹកដដកូនរសើ   របឹមរបិយញញឹម   រកាបម បអបផទឹម 
     ខ្នបនឹមមលាករបសុ ។ 
 

ទំនុកចបើកវាំងនន 
  អនមអើយ !រសើអន !  សុាំមបើកវា ាំងនន   សុាំអនមកផទឹម  
  តបតិមពលមថ្មើរមនេះ   ទន់មៅរពលមឹ   សុាំអនមកផទឹម  
      េូមរពងដល់មហើយ ។ 
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ទំនុកបំចពរ 
ទាំនុកមរចៀងមួយខ្បប ជាទាំនុកសខ្មតងដាំបូន្ទម ន ខ្ដលមាត យទូន្ទម នកូនរសើ សរមាប់មរចៀងកនុងមងគលការមៅមពលចង

ដដ មៅថ្ន ទាំនុកបាំមពរ មានមដើមថ្ន ៖ 
  កូនមអើយ!ចាាំមផទៀង  មាត យមរចៀងបាំមពរ   
  ពាកយឯកខ្បលកមេ   ជាមមចាប់ចាស់ ។   
  ចូរចាាំជារកឹតយ   មរពាេះតបតិរកណ្តស់ 
  ធមមតាមមផទេះ   របេះមេងមឈវងេិត ។ 
  មកើតមកជាមនុសស  មរទើសមៅេាំនតិ 
  រតូវមរៀនរេិះេិត   មមើលរពឹតតសិ្លវ មើ ។ 
  កុាំមដើរបង់មសៀត   ឃ្លល តផទេះោរតើ 
  មបើមានការអវើ   របាប់បតើឱយដងឹ ។ 
  ចូលមេងកូនឯង   កុាំខ្ថ្លងមរឿងមងឹ 
  កុាំតអករងឹតអឹង   រកញឹងរកញូវ ។ 
  យប់យន់យូរមហើយ  ន្ទងមអើយ !មេងមៅ 
  មរពាេះមពលយប់មរៅ  បតើមៅបាំមពរ ។ 
  ន្ទងមនឿយពើដថ្ង   ោម នដដទាំមនរ 
  បមរមើរត់មរ   មោយមេការមយើង ។ 
  ន្ទងមេងកាលណ្ត  កុាំផ្កង រដដមឡើង 
  មួយមទៀតកុាំមទើង   មេងទឹមកាលបតើ ។ 
  មបើជួនជាពាល់   កាន់ដល់មកសើ 
  រតូវមានសមតើ   សុាំមទសតាមការ ។ 
 ចមរមៀងរបជារបិយខ្មមរមយើង មានមរចើនទាំនុក មរចើនបទជាអមនកមលើសេេន្ទ ពុាំអាចពេ៌ន្ទឱយចប់សពវរេប់កនុង
ទើមនេះបាន ប ុខ្នតមទេះជាមរចើនដូមចាន េះ ក៏សមងាតសពវរេប់មៅម ើញថ្ន ចមរមៀងរបជារបិយខ្មមរទាំងប ុន្ទម នមទេះជាោ ងណ្ត 
ក៏សុទធខ្តទុកជាសខ្រមកចិតតរបស់របជាជនមមមរជាតទិាំងអស់ មហើយជារបស់មានរបមោជន៍មោយោ ងមៅតាមទាំនុក 
តាមបទ ខ្បលកខ្តមលេះតិចមលេះមរចើន ខ្ដលរសង់ទាំនុកមលេះមកមពាលខាងមដើមមនេះ សមងេបណ្តស់រោន់ខ្តជាឧទហរេ៍ និងជា
បទពិចារណ្តជូនបងបអូនជនរមួជាតិពិចារណ្តប ុមណ្តណ េះ សូមបញ្ច ប់រតឹមប ុមេណេះ ។ 

ដករសង់មោយមលាក ែចមផាន 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

នគិមវចនៈ 
ចមរមៀងខ្ម ែរបាតជ់ាតខិ្ម ែរបង ់  មិនឋតិមៅគងយូ់រប នុ្មម ន 
ចមរមៀងខ្ម ែររសខ់្ម ែររសប់ាន  ជនខ្ម ែរគរួមានភក្តភីាព ។ 
រក្ាចមរមៀងខ្ម ែរឱ្យមៅ   ចមរមើនតមៅជាមរៀងរាប 
ឱ្យរតឹខ្តម ពសក់្ ុុំឱ្យទាប   ក្ ុុំសាបរលាបដលអ់វសាន។ 

បណឌ ិតចាបពិន 
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៥.ការអប់រុ តាមអរិយធម៌គ្កិច និងរូូម  ងំបរុាណ 
របវតតអិប់រ ាំដនរកិច និងរ  ូមបុោេ បានបាំភលឺដល់មដើមកាំមេើ តដនបញ្ហា ខ្ដលតស ូជាមរចើន ខ្ដលរេូន្ទមពលសពវដថ្ងរតូវ

របឈមមុម។ កនុងចាំមណ្តមបញ្ហា អប់រ ាំ ជនជាតិរកិចនងិរ  ូមុា ាំង ខ្ដលបានពភិាកាេឺអវើេឺ ពិត លអ លអស្លអ ត ? អនកណ្តជា
េាំរូដ៏មានតដមលសរមាប់កុមាររតាប់តាម  ? មតើការអប់រ ាំបមងាើតពលរដឋលអឬមទ ? មតើការអប់រ ាំេួរខ្តមឆលើយតបមៅនឹងការផ្កល ស់បតូរ
ខាងសងគម មសដឋកិចច នងិនមោបាយដូចមមតច ? 

ក. ការអប់រំតាមបបប ូរបមរ(Homeric Education) 
ជាំន្ទន់មនុសសទាំងឡាយ បានមធវើឱយរ ាំមភើបនូវចាំមណ្តទសួរដនកាំណ្តពយវរិកថ្នរបស់Homerេឺ Iliad and Odysey  

មោយបានបង្ហា ញមលួន មៅរបខ្ហលឆ្ងន ាំ១២០០មុនេ.ស.វ ើរកថ្នរបស់Homerជួយឱយជនជាតិរកិចកាំេត់មលួនមេនិងវបបធម៌
របស់មេ ។ មរបៀបដូចជាពិធើទាំងឡាយ មៅកនុងសងគមមនុសសមិនទន់មចេះអាន នងិសរមសរមន្ទេះ ការពពិេ៌ន្ទេួរឱយរ ាំមភើប
ចិតតរបស់Homer ដនអនកមធវើចមាាំងជាតិរកចិរបឆ្ងាំងនឹង Trojans រតូវបានយកមកមរបើជាមោលបាំេងអប់រ ាំដ៏សាំខាន់ ៖ 

១. វាបានរកានូវវបបធម៌ តាមការមផទរវា ពើមនុសសចាស់មៅមនុសសមកមង ។ 
២. វាបានអប់រ ាំអតតសញ្ហា េវបបធម៌ជនជាតិរកចិ  មោយខ្ផអកមលើរបភពមរឿងនិទន និងរបវតតិស្លស្រសត ។  
៣. វាបមងាើតអតតចរតិយុវវយ័1 ។ 
Agamemnon, Ulysses, Achilles និងអនកចាាំងមផសងមទៀត បានមដើរតួេួរឱយរ ាំមភើបនូវទាំហាំជើវតិវរិបុរស មោយ

មរបើវរិបុរសទាំងមន្ទេះ ជាតួន្ទទើេាំរូ។ ជនជាតិរកិចមកមងៗ បានសិកាអាំពើតដមល ខ្ដលបានបមងាើតជើវតិឱយមានតដមលអាកបបកិរោិ
ខ្ដលបានរ ាំពឹងមចញវរិជនសស្រង្ហគ ម និងអនិបុេភាពអតតចរតិ ខ្ដលន្ទាំមៅដល់ការចុេះោសើរបស់មេ2។ 

ខ. ការអប់រំភាពជាពលរដឋ 
រកចិបុោេបានមធវើឱយចមរមើនដល់តួន្ទទើការអប់រ ាំ កនុងការបមងាើតពលរដឋលអ។ ដូចជាជនជាតិអាមមរចិកាាំង ទាំនងជា

មិនយល់រសបមៅមលើរូបមនតជាក់លាក់ សរមាប់អប់រ ាំពលរដឋលអ ដូចមនេះជនជាតិរកចិក៏បានពិភាកាមៅមលើបញ្ហា មនេះខ្ដរ។
មិនដូចមហាចរកភពចនិនិងមអហសុើបរកិចបុោេបានខ្ចកជាខ្ផនកតូចៗមហើយជាញឹកញាប់របកួតរបខ្ជងរដឋខ្ដលជាទើរកុង 
ដូចជាអាខ្ថ្ន នងិសា ត (Athens and Sparta) បានកាំេត់ន័យការទទួលមុសរតូវ និងសិទធពិលរដឋមុសៗោន  ។ មរកាយ
មពលមធវើការពិមស្លធជាមួយទរមង់រោឋ ភិបាលមផសងៗោន អាខ្ថ្នបានកាល យជារដឋរបជាធិបមតយយ ខ្ដលសងាត់ធងន់មៅមលើការ
ទទួលមុសរតូវជាស្លធារេៈរមួទាំងពលរដឋរបស់មលួន។ សា តជាេូរបខ្ជងរបស់អាខ្ថ្ន េឺជាការមរបើអាំណ្តចផ្កត ច់ការខាង
មោធា (Authoritarian military dictatorship) 3 ។ មដើមបើមរបៀបផទឹមរោឋ ភិបាលឱយមុសោន  រដឋជាទើរកុងនើមួយៗ មាន
របមភទដនការអប់រ ាំពលរដឋរបស់មលួន ។ 

គ. ការបចងកើតការអប់រំ និងការអប់រំកនុង្បព័នធ 
ជនជាតិរកចិទទួលស្លគ ល់ស្លរៈសាំខាន់ដនការអប់រ ាំខ្ដលកាំពុងមានអនតរកមម េឺការមធវើឱយមានការរជួតរជាប និងការ

ចូលរមួកនុងវបបធម៌ទាំងមូលរបស់រដឋជាទើរកុង ជាមួយការអប់រ ាំកនុងរបព័នធ ។ តាមរយៈការបមងាើតឱយមានការអប់រ ាំយុវវយ័ជន
ជាតិរកិចរតូវបានមរតៀមមរៀបចាំមដើមបើឱយកាល យជាពលរដឋដនសងគមរបស់មេ ។ ការអប់រ ាំកនុងរបព័នធផតល់ចាំមេេះដឹងចាាំបាច់មដើមបើ
បាំមពញកតើសងឃមឹដនជើវតិកនុងសងគមទាំងមូលខ្ថ្មមទៀត ។ ឧទហរេ៍ ពួកអាខ្ថ្នមជឿថ្ន មនុសសខ្ដលមានមសរ ើភាព ចាាំបាច់
                                                      

1 Louis Goldman, Home,Literacy, and Education,Educational Theory (Fall 1989),pp.391-400 

2 Robert Homes Beck, The Iliad: Principle and Lessons, Educational Theory (Spring 1986),pp179-195 

3Nigel M. kennel, The Gymnasium of Virtue:  Education and Culture in Ancient Sparta (Chapel Hill: 

University of South Carolina Press,1995) 
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រតូវមានការអប់រ ាំខ្ដលរបកបមោយមសរ ើភាព មដើមបើបាំមពញករេើ យកិចចពលរដឋ រពមទាំងអភិវឌឍជាបុេគល 4 ។ ផទុយមៅវញិ
សា តមរបើការអប់រ ាំកនុងរបព័នធ សរមាប់ការបេតុ េះបណ្តត លមោធា ។  
 ឃ. តួនាទីននទាសករ 
 សងគមរកចិ ជាប់ពាក់ព័នធមៅតាមខ្ផនកជាមួយទសករ ។ ភាេមរចើនដនទសករ ខ្ដលរមួបញ្ចូ លទាំងស្រសតើ និងកុមារ 
េឺជាមឈលើយសស្រង្ហគ ម ឬ អនកទាំងឡាយ ខ្ដលបានមថ្នា លមទសមោយចាប់ចាំមពាេះមសវកេតិភាព ។ មទេះបើជាទសករខ្ដល
មានការអប់រ ាំតិចតួច កូនសសិសមទលជាអនកមានកនុងរកុងអាខ្ថ្នក៏មោយ ក៏ទសករភាេមរចើន រតូវបានមេបេតុ េះបណ្តត ល 
មដើមបើឱយមចេះមធវើកសិកមម ឬបាំេិនខាងពាេិជជកមម ។ ពួកអាខ្ថ្ន មជឿជាក់ថ្ន ការអប់រ ាំរបកបមោយមសរ ើភាពសមរមយ 
សរមាប់មនុសសមសរ ើ េឥឺតមានរបមោជន៍សរមាប់ទសករ ។ ការពិភាកាសម័យទាំមនើបរវាងអនកោាំរទដនការអប់រ ាំមសរ ើ និង
វជិាជ ជើវៈ បានវលិរតឡប់មៅរកភាពមុសោន ដនពួកអាខ្ថ្ន រវាងការបេតុ េះបណ្តត លវជិាជ ជើវៈ សរមាប់ពួកទសករ នងិការអប់រ ាំ
មសរ ើ សរមាប់ពលរដឋមសរ ើ។  
 ង. ការអប់រំស្រសត ី
 កនុងសងគមរកិច ខ្ដលរេបដេត ប់មោយពួកបុរស មានខ្តស្រសតើកនុងករេើ មលើកខ្លងភាេតិចប ុមណ្តណ េះ ខ្ដលទទួល
បានការអប់រ ាំកនុងរបព័នធមលេះៗ ។ កនុងរកុងអាខ្ថ្ន ស្រសតើមានសទិធិខាងមសដឋកិចច និងរសបចាប់តាមខ្ដនកាំេត់បាំផុត មហើយស្រសតើ
ភាេតិចបាំផុត បានចូលមរៀន ។ ស្រសតើមកមងៗខ្ដលមានសាំណ្តងជាង ទទលួបានការបមរងៀនមៅនឹងផទេះពើរេូបមរងៀនសិសស
មទល ។ ស្រសតើមផសងមទៀតដូចជាបពវជិតជាស្រសតើដននិកាយស្លសន្ទមផសងៗ បានសិកាទមាល ប់ខាងស្លសន្ទ មៅស្លលាមរៀន 
តាមរពេះវហិារ ។ ផទុយមៅវញិ ស្រសតើមកមងៗរបស់ពួកសា ត ទទួលបានការបេតុ េះបណ្តត លខាងមោធា និងកើឡាកាយសមព័នធ 
មដើមបើមរៀបចាំពួកមេជាមាត យខ្ដលមានសុមភាពដនទហានសា តន្ទមពលអន្ទេត ។ 
 ៥.១. ពកួស្ូហ្វ៊ីស្ 
 មៅកនុងសតវតសទើ ៥ មុនេ.ស.មសដឋកិចចខ្ដលកាំពុងផ្កល ស់បតូរ បានន្ទាំមកនូវេាំរខូាងអប់រ ាំ និងសងគមថ្មើ មៅដល់រកិច 
ជាពិមសសអាខ្ថ្ន។ វេណៈអភិជន (Aristocracy) ខ្ដលមានវយ័ចាំណ្តស់ បានបតូរកខ្នលងមោយវេណៈពាេិជជករថ្មើ ខ្ដល
មានផលចាំមេញពើការរ ើកោលពើពួកអាខ្ថ្ន និងអាណ្តនេិមកមម ។ ការផ្កល ស់បតូរមសដឋកិចចសងគមមនេះបមងាើតបានលកេមេឌ
សរមាប់ពួកសូហវ ើស។  
 ក. ្គូបដលចដើរ្តាច់ចរ 
 ពួកសូហវ ើសខ្ដលជារកុមអនកអប់រ ាំខ្ដលកាំពុងមធវើដាំមេើ រ បានអភិវឌឍវធិើបមរងៀនថ្មើ មដើមបើបមរងៀនវេណៈពាេិជជករថ្មើ 
តាមបាំេិនការនិោយស្លធារេៈ ។ ភាពរេប់រោន់កនុងសិលបៈដនការខ្ថ្លងសុនទរកថ្នសាំខាន់ខាល ាំងណ្តស់កនុងសងគមរបជា
ធិបមតយយ ដូចជាអាខ្ថ្ន ខ្ដលវារតូវបានមេមរបើមដើមបើបញ្ចុ េះបញ្ចូ លកិចចរបជុាំ និងរពេះោជបរវិារឱយមពញចិតត 5 ។  
 ខ. ចវយ្យាករណ៍ តកកវិទ្យា និងចវោ ារសាស្រសត 
 ពួកសូហវ ើសខ្សវងរកអភិវឌឍបាំេិនទាំន្ទក់ទាំនងរបស់សិសស មដើមបើឱយមេអាចកាល យជានើតិពនធ នងិអនកោាំរទដ៏មាន
មជាេជ័យ ។ របធានបទសាំខាន់បាំផុតរបស់ពួកសូហវ ើសតកាវទិា មវយាករេ៏ នងិមវាហារស្លស្រសត េឺជារបធានបទ ខ្ដលរតូវ
បានអភិវឌឍមៅមពលមរកាយមក មៅជាសិលបៈមសរ ើ ។ តកាវទិា េជឺាវធិានដនអាំេេះអាំណ្តងដ៏រតឹមរតូវ បានបេតុ េះបណ្តត ល
និសសតិ ឱយមចេះមរៀបចាំការបង្ហា ញរបស់មេបានចាស់លាស់ មហើយនិងមវយាករេ៍ បានអភិវឌឍថ្នមពលដនការមរបើរបាស់
ភាស្លឱយមានរបសិទធភាព មវាហារស្លស្រសត ខ្ដលជាការសិកាសមតើបញ្ចុ េះបញ្ចូ ល មានស្លរៈសាំខាន់ពិមសស សរមាប់អនកខ្ថ្លង
សុនទរកថ្ន ន្ទមពលអន្ទេត ។  

             (មៅមានត)  លោកអនុបណឌិ ត្ស ូសធុីរ 
 

                                                      

4  Kevin Robb, Literacy and Paideia in Ancient Greece (New York:Oxford University Press,1994) 
5The Philosophy of the Sophists, http:www.radicalacademy.com/philosophists.htm. 
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 តាមការរស្លវរជាវរបស់ជាតិពនធុវទូិបានឱយដឹងថ្ន មៅអាសុើខាងមកើត ដាំបូងមានអាំបូរមនុសសមដើមធាំបើេឺ អាំបូរម ុង
មោឡូអុើត អាំបូរឥេឌូ មនសុើោង នងិអាំបូរមមឡាមនសុើោង  ។ អាំបូរម ុងមោឡូអុើតចុេះមកខាងតបូង បមងាើតបានជាតិមផសងៗ 
មានចិន ទើមប ជប ុន និងកូមរ  ជាមដើម ។ ចាំខ្េកអាំបូរឥេឌូ មនសុើោង និងអាំបូរមមឡាមនសុើោង ចុេះមកខាងតបូងរមួរស់ជា
សមព័នធរេសួ្លរបមងាើតបានអាំបូរមនុសសមយួរកុមថ្មើមទៀត រស់មៅជាកុលសមព័នធមផសងៗោច់ពើោន  ចាប់ពើរពាំខ្ដនរបមទសឥណ្តឌ
មៅរបមទសចនិ រហូតដល់សមុរទ(សមុរទចិនសពវដថ្ង)។ អាំបូរមនុសសថ្មើមនេះខ្ដលមរកាយមកមេឱយម ម្ េះថ្ន អាំបូរខ្មមរ-មន។ 
 ចាំខ្េកពួកឥេឌូ មនសុើោងមលេះមទៀតចុេះមៅរស់មៅមលើមកាេះទាំងឡាយដនរបមទសឥេឌូ មនសុើសពវដថ្ង  មហើយពួក
មមឡាមនសុើោងមលេះមទៀតចុេះមៅរស់មៅមលើឧបទវើបខ្ដលជារបមទសមា មឡសុើសពវដថ្ង មោយពុាំមានរមួសមព័នធបមងាើតបានជាអាំ
បូរមនុសសថ្មើមទៀតមទ  ។  ឥឡូវមយើងខ្សវងយល់ពើពាកយថ្ន ខ្មមរ-មន ។ មតើពាកយមនេះមានន័យដូចមមតចមលេះ ? មហើយអនកណ្ត
ជាអនកឱយម ម្ េះមនេះ  ? មនុសសមដើមខ្ដលជាអាំបូរខ្មមរមនេះ រស់មៅជាកុលសមព័នធ តូចធាំោច់ពើោន  មានមមមកើយរតួតរតាខ្ដល
មេឱយម ម្ េះថ្ន មមកស្រន្ទទ ញ ។ ពួកមនេះរស់មៅមលើទឹកដើខ្ដលមរៀបោប់ខាងមលើតាាំងពើយូរណ្តស់មកមហើយ ពុាំខ្ដលមានទទួល
អរយិធម៌ពើតាំបន់ណ្តមផសងមទ ។ រវាងឆ្ងន ាំ ២៣៤ ដនព.ស. មទើបមានពុទធស្លសន្ទមថ្រវាទ េឺជាសងឃខ្ដលមចញពើឥណ្តឌ មក
ផាយធម៌របស់រពេះពុទធដល់ពកួមនុសសទាំងឡាយខ្ដលរស់មៅពើរពាំខ្ដនចិនមៅឥណ្តឌ  រហូតដល់សមុរទ (សមុរទចិន) 
រពមទាំងមលើមកាេះទាំងឡាយដនរបមទសឥេឌូ មនសុើនិងមា មឡសុើសពវដថ្ងមនេះ ។ 
 ដាំបូងរកុមផាយពុទធស្លសន្ទមនេះបានចូលមៅទឹកដើរបស់កុលសមព័នធខ្ដលមៅរតង់របមទសភូមាសពវដថ្ងមនេះ ។ 
ពួកកុលមព័នធទាំងមន្ទេះបានទទលួអបអរស្លទរចាំមពាេះរពេះសងឃនិងរកុមមនុសសខ្ដលចូលមៅផសពវផាយពុទធស្លសន្ទ មោយ
មានរពេះសងឃជារបធានរពមទាំងយកចិតតទុកោក់ជួយឧបតថមភរេប់ខ្បបោ ង ។ មោយម ើញពួកកុលសមព័នធទាំងមន្ទេះមាន
មមន្ទសមញ្ចតន្ទលអដូចមនេះ រកុមមនុសសនិងរពេះសងឃខ្ដលចូលមៅផសពវផាយស្លសន្ទបានរបសិទធន្ទមពួកមន្ទេះជាភាស្ល
បាលើថ្ន «មនៈ »េឺអនកមានចតិតលអ ។ 
 មរកាយពើបេតុ េះបណ្តត លពួកមនៈមនេះឱយបានរជួតរជាបពើរទឹសតើពុទធស្លសន្ទ នងិបាំបួសជាសងឃបានមរចើន បមងាើត
ជាវតតអាោមរចួមហើយ ពួករកមុផសពវផាយពុទធស្លសន្ទក៏បនតចូលមកទឹកដើមនុសសមដើមជាបុពវបុរសខ្មមរ ខ្ដលរស់មៅរពាំខ្ដន
ចិនរហូតដល់សមុរទចនិ ។ មរកាយពើបានផសពវផាយរទសឹតើរពេះពុទធស្លសន្ទដល់កុលសមព័នធទាំងមន្ទេះជាមរចើនកខ្នលងមក 
ក៏សមងាតម ើញថ្ន ទកឹដើរបស់កុលសមព័នធខ្ដលជាបុពវបុរសខ្មមរ ជាទឹកដើមហាស្លល សមបូរមោយសមបតតិធមមជាតសិរមាប់
មនុសសរស់មៅ ក៏របសិទធន្ទមឱយម ម្ េះពួកទាំងមន្ទេះជាភាស្លបាលើថ្ន « ខេមរៈ » មានន័យថ្នជនខ្ដលសុមកាយសបាយ
ចិតត ពុាំមានមវេះខាតអវើទាំងអស់ ។ 
 ពួកអនកផសពវផាយពុទធស្លសន្ទ បានបាំបសួអនកកុលសមព័នធជារពេះសងឃ ជាបនតបន្ទទ ប់រចួចាត់រពេះសងឃទាំងមន្ទេះ
មចញផសពវផាយរពេះធម៌រេប់ទិសទើមលើទឹកដើជន មមមរៈ ។ មរៅពើបមរងៀនធម៌របស់រពេះពុទធ ពួកអនកផសពវផាយស្លសន្ទ
ទាំងមន្ទេះក៏បានបមរងៀនភាស្លផងខ្ដរដល់ពួកខេមរៈ មដើមបើង្ហយរសួលទក់ទងោន ពើកុសមព័នធមួយមៅកុលសមព័នធមួយមទៀត 
មរពាេះកុលសមព័នធនើមួយៗមានភាស្លនិោយមរៀងៗមលួនសរមាប់ទាំន្ទក់ទាំនងខ្តមៅកនុងកុលសមព័នធរបស់មលួនខ្តប ុមណ្តណ េះ ។ 
ឧទហរេ៍ ៖ បាយខ្ដលមយើងបរមិភាេសពវដថ្ង េឺកុលសមព័នធមួយមៅថ្នអវើមផសងពើកុលសមព័នធមួយមទៀត ។ មទើបខ្តពួកផសពវ
ផាយស្លសន្ទរពេះពុទធខ្ដលបមរងៀនពើពុទធរបវតតិថ្ន រពេះពុទធបានរតាស់ដឹងមរកាយពើឆ្ងន់ មធបុាយាស របស់ន្ទង
សុជាតា ជាមសដឋើធើតាមៅតាំបន់ឧរុមវលនេិម ។ មធបុាយាស េបឺាយលាយទឹក មុ ាំ ចាំមពាេះបាយមយើងបរមិភាេសពវដថ្ងោម ន
លាយទឹក មុ ាំមទ ដូចមនេះរតវូមៅថ្ន  «បាយ » បានមហើយ ។ ចាប់ពើមពលមន្ទេះមកកុលសមព័នធទាំងអស់បានឯកភាពមៅថ្ន

បុរេប្បវត ត្ិបប្បរសកម ព្ុជា ម្ុុកសដរម ្មនុាខ្មែេ 
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បាយៗ មហើយចាត់ទុកបាយជារពេះមម (កាល យពើរពេះខ្ម  ជាអនកមានេុេ) មនេះជាឧទហរេ៍មួយប ុមណ្តណ េះ មែុ ាំពុាំអាចមរៀប
ោប់អស់មទ ។ សពវដថ្ងភាស្លខ្មមរមរបើពាកយបាលើជាមរចើន ។ 
 ចាប់ពើមពលមន្ទេះមក មមមរជនបានរស់មៅមោយសុមស្លនត មានទាំន្ទក់ទាំនងោន ពើកុលសមព័នធមយួមៅកុលសមព័នធ
មួយ រស់មៅមានសណ្តត ប់ធាន ប់ មានចាប់ទមាល ប់ ជាជនមានអរយិធម៌ ។ មរកាយមកមានកុលសមព័នធមផសងបានចុេះមកពើខាង
មជើងចូលមករស់មៅជាមួយពកួមមមរៈ ។ ប ុខ្នតពកួចូលមកថ្មើមនេះ ពុាំមានសណ្តត ប់ធាន ប់ជាជនមានអរយិធម៌មទ ជាមហតុបងា
ឱយមានការរបទូសតជាមួយមមមរៈ ។ មពលមន្ទេះ  ពួកពុទធបរស័ិទខ្ដលមៅទើមន្ទេះបានមៅសរមុេះសរមួល មោយចងអុលមៅពួក
ចូលមកមៅថ្មើជា « សាមខណរ » េឺអនកចូលថ្មើពុាំទន់ស្លគ ល់ចាប់ទមាល ប់អវើមទ ចូររបរពឹតតិនូវមមតាត ធម៌ ចាំមពាេះពួកមន្ទេះ 
មហើយឱយពួកថ្មើសូមមទសពួកមមមរៈថ្ន  « េម្មខោស » ។ 
 ចាប់ពើមពលមន្ទេះមក ពួកមមមរៈមៅអនកចូលថ្មើថ្ន «ស្លមមេរៗ » មហើយពួកស្លមមេរនិោយមៅពួកមមមរៈថ្ន  
 «េម្មខោសៗ»។ មរកាយមកពាកយថ្«សាមខណរ»នូវរតឹម«សាម »មហើយពាកយ«េម្មខោស»មៅរតមឹ« េមៈ »។ 
 ចាំខ្េករពេះសងឃជាមមមរជនកាន់ខ្តមានមរចើនមឡើងៗ មហើយនិមនតផសពវផាយធម៌រពេះពុទធរេប់ទសិទើ ។ របខ្ហល
ជាមានមមមរសងឃមលេះនិមនតមៅទសសន្ទបូជនើយោឋ នមផសងៗមៅកនុងរបមទសឥណ្តឌ  មហើយបានមរជើសមរ ើសម ម្ េះនេរមួយ

មៅឥណ្តឌ  េឺ «កខម្មោ ជ:»មកោក់ម ម្ េះនេររបស់មលួន េឺ «កមោុជរដ្ឋ» ។ ម ាងមទៀត មៅរបមទសមេមានអកសរមរបើរបាស់
មមមរសងឃទាំងឡាយក៏បានមិតមាំបមងាើតតួអកសរមដើមបើកត់រតាមផសងៗ ។ មរកាយពើមានអកសរសរមាប់មរបើរបាស់មមមរសងឃ
យល់ម ើញថ្នភាស្លខ្ដលមមមរជនមរបើរបាស់សុទធខ្តភាស្លបាលើ មលាកក៏របឹងខ្របងកមាល យភាស្លបាលើមលេះឱយមកជាភាស្ល
ខ្មមរ ។ កនុងវធិើកមាល យមនេះ េយឺកតួអកសរទើពើរមកោក់ពើមរកាមតួអកសរទើមួយ ។ ឧទហរេ៍ ពាកយថ្ន « បរុស » ជាភាស្ល
បាលើ ក៏កមាល យឱយមកជា « ប្រុស » ជាមមមរភាស្ល មោយយកតួអកសរ« រ » មកោក់មរកាមតួអកសរ « ប » ។ « សិរី » 
មៅ  « ប្សី »   «ប្ីម» មៅជា  «  រតី »  « ខេមរៈ » មៅជា « ខេារ » មរកាយមកមៅជា « ខ្េារ » ។ ល ។ 
 លុេះយូរលង់មរកាយមក ខ្មមរមយើងអានភាស្លបាលើមកជាសរមាយ ឧទហរេ៍ ៖  « មនៈ »អានថ្ន « មន » 
«េមៈ » អានថ្ន « មម » «នខម្ម » អានថ្ន « នមមា » ។ ពើមដើមមានស្លលាមរៀនខ្តមៅទើរកុងមទ មមាល េះមហើយកូនអនក
រសុកខ្រសរតូវមៅមរៀនមៅវតត ។ មៅវតតមុននឹងចាប់មរៀនតួពយញ្ជនៈ រពេះសងឃតរមូវឱយមរៀន« នខម្ម ពោុា យ សិទ្ា ំ » 
(មោយអានថ្ន ៖ នមមា-ពុទ -ធា -យ-សិទធាំ)។ មពលសិសសមចេះអាន មចេះសរមសរស្លទ ត់មហើយមទើបចាប់មរៀនតួពយញ្ជនៈ ។ 
 មានមេសួរសមមតចសងឃោជ ជនួណ្តត « មតើ «នមមា »មានន័យដូចមមតច ? មលាកមានសងឃដើកាថ្ន ៖ ពើមដើមមក
សិសសមៅមរៀនមៅវតត រតូវសូរតថ្នវ យបងគាំរពេះថ្ន «នខម្ម ពោុា យ សិទ្ា ំ » ជាភាស្លបាលើ ប ុខ្នតមរកាយមកមេឈប់អាន
ជាភាស្លបាលើ ។ េឺមេអានថ្ន ន មមា ពុទ ធា យ សិទធាំ » ។ 
 មរកាយបាំផុតខ្មមរមយើងអាន «មនៈ មៅជា «មន» ,« េមៈ »មៅជា «មម »(មសៀមមៅខ្មមរមយើងថ្ន« េម »)« 
សាម » មៅជា «មសៀម » «ខេមរៈ » លៅជា « ខ្មមរ » រហូតមក ។ 
 របវតតិទឹកដើដូនតាខ្មមរចប់ខ្តប ុមេណេះ ។ មលើកមរកាយមែុ ាំនឹងជាំោបជូនពើខ្ដនដើសុវេណភូមិ ។ 
 អតថបទមនេះ មែុ ាំមធវើការសិការស្លវរស្លវមោយខ្ផអកមលើពាកយថ្ន មន  ខ្មមរ  មម  នងិសងឃដើកាមលេះៗរបស់សមមតចរពេះ
សងឃោជ ជួន ណាត។ 
 សូមបញ្ហជ ក់ ពុទធស្លសន្ទចូលមកដល់មលើទឹកដើដនមនុសសខ្ដលជាបុពវបុរសខ្មមរ របខ្ហលជា២០០ឆ្ងន ាំ មុនេ.ស. ពុទធ
ស្លសន្ទមរបើភាស្លបាលើ ដូចមនេះពាកយណ្តខ្ដលមិនខ្មនជាបាលើដូច មន មម េឺជាពាកយខ្ដលបាំដភលកនុ ងបាំេងបាំបាត់ោន
របវតតិស្លស្រសត ។ រហូតមកដល់សពវដថ្ងក៏មេមៅបនតបាំដភលពាកយដូចជា សុមខាទ័យ មៅជាសុមខាដថ្ ។ ល ។ 
           លោក េោល  ភុន 
            នវិតតជន 
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I.កញ្ញា ណសនរៅក្បទា 

១. និយមន័យ ៖  សមបទជាលកេេៈចតិតសមុេស្លម ញរបស់បុេគល ខ្ដលជាលកេមេឌ ចាាំបាច់សរមាប់បាំមពញសកមម
ភាពណ្តមយួឱយទទួលបានផលលអ ។  

ឧទហរេ៍ ៖ សសិស « ក » មានសមបទខ្ផនកេេិតវទិា ។ សិសសមនេះមានសមតថភាពអាចមធវើលាំហាត់េេិត
វទិាបានមោយរសួល មហើយរហ័សមទៀតផង។ 

សមបទមានអតថន័យធាំមធងណ្តស់ចាំមពាេះសងគម និងមនុសសរេប់រូប ។ ការអភិវឌឍសមបទរបស់បុេគលមាន ក់ៗ 
បានផតល់ដល់សងគមនូវលទធផលថ្មើៗ មលើរេប់វស័ិយ ដូចជា មសដឋកចិច វបបធម៌ វទិាស្លស្រសត បមចចកមទស សលិបៈ ... ខ្ដល
ន្ទាំឱយសងគមមានការរ ើកចមរមើន្នមឡើងោ ងឆ្ងប់រហ័ស ។ 

ឧទហរេ៍ ៖ សមបទខ្ផនកវទិាស្លស្រសត និងបមចចកមទសរបស់អនករបាជែកនុងមលាក ។ 
ម ាងមទៀត សមបទរបស់បុេគលមាន ក់ៗខ្ដលមលចមឡើង រតូវខ្តមធវើវរិកិតការឱយទន់មពលមវលា មរពាេះមនេះជា

រកឹតយរកមដនលកេមេឌ ខ្ដលន្ទាំមកនូវផលរបមោជន៍សរមាប់ខ្កលាំអបុេគលិកលកេេៈរបស់បុេគលមាន ក់ៗ ។  
ឧទហរេ៍ ៖ មបើម ើញមនុសសមាន ក់មានសាំមឡងលអ មេរតវូបេតុ េះបណ្តត លបខ្នថមមោយបង្ហា ត់មេឱយមរចៀង មដើមបើ

ឱយមេកាល យមៅជាអនកចមរមៀងខ្ដលរបកបមោយេុេភាព ... ។ 
ការបាំមពញសកមមភាពបានលអ េឺជាលទធផលដនការេួបផសាំដនសមបទមរចើនចូលោន  ។  
២. ្បចភទចផ្េងៗននសម្បទា 
តាមការអភិវឌឍសមបទ មេអាចខ្ចកសមបទជាពើររបមភទ ៖ 
ក. សម្បទាបចងកើតច ើងវិញ ៖ េឺជាសមបទរបស់បុេគលមាន ក់ៗ ខ្ដលផតល់លទធផលបានលអមៅកនុងការសិកាមៅកនុង

ការសមរមចសកមមភាពមផសងៗតាមេាំរូកាំេត់ ។  
ឧទហរេ៍ ៖ សិសសមលេះមរកាយពើបានស្លត ប់ការពនយល់របស់រេូ មេអាចពនយល់មមមរៀន រពមទាំងអាចរស្លយបញ្ហជ ក់

លាំហាត់បានដូចរេូខ្ដរ ។  
ខ. សម្បទានចន្បឌិត ៖ េឺជាសមបទរបស់មនុសសមាន ក់ៗ ខ្ដលមរបើវធិើថ្មើមៅកនុងសកមមភាព មោយទទលួបានផល

លអរបមសើរ ។ 
ឧទហរេ៍ ៖ ការនិពនធកាំណ្តពយបានលអ ការេូររូបបានលអ ។ 
កោសល្យ េជឺាសមបទមលើសកមមភាពមួយចាំននួធាំ ខ្ដលបុេគលមាន ក់ៗសមរមចបានលទធផលលអរបមសើរ ។ 

ក្បទាម បុងក្បទាគេុរោកល្យេបក់ប្គូបរប្ងៀុ 
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ចាំខ្េកកេពកោសល្យ េជឺាសមបទមួយខ្បបមានភាពសមុេស្លម ញ ខ្ដលបុេគលមាន ក់សមរមចបានលទធផលលអ
អស្លច រយ មហើយមានអតថន័យធាំមធងចាំមពាេះសងគម និងមានតដមលមិនអាចកាត់ដថ្លបាន ។ 

ឧទហរេ៍ ៖ មលាក បា ស្លា ល់ (១៦២៣- ១៦៦២) កាល យជាអនករបាជែមៅអាយុ ១៦ឆ្ងន ាំ មោយបានសរមសរ
និមកេបបទសតើអាំពើការរកម ើញមា សុើនេតិមលម ។ 

៣. មុខងារសម្បទា  
មេអាចខ្ចកសមបទជាពើររបមភទ ៖  
ក. សម្បទាទូចទៅ ៖េឺជាសមបទខ្ដលសមរមចបានលទធផលលអមៅកនុងរងវង់សកមមភាពមរចើន ។  
ឧទហរេ៍ ៖ សមបទទូមៅកនុងការសិកា ៖  - សមបទយល់ដឹង - សមបទខាងការវនិិចឆ័យ 
   - សមបទខាងការេិត - សមបទដនលាំនឹកកមម 
   - សមបទអនុវតតចាំមេេះដងឹ ។ 
ខ. សម្បទាពិចសស ៖ េឺជាសមបទខ្ដលមានអតថន័យខ្តមយួមៅកនុងរងវង់សកមមភាពពិមសសមយួ ។ 
ឧទហរេ៍ ៖ សមបទពិមសសខាងលាំនឹកកមម ដូចជា សសិសមលេះស្លត ប់កាំណ្តពយមយួចប់អាចចាាំ និងសូរតមឡើង

វញិបាន ... ។ 
៤. ការបណ្តះបណ្ាលនិងការអភិវឌ្ឍសមប្ទា 
កនុងជើវភាពរស់មៅរបចាាំដថ្ង និងកនុងការអប់រ ាំ មេខ្តងខ្តមលើកយកមកនិោយពើ « និសសយ័ធមមជាតិ » ។ប ុខ្នតោម ន

នរណ្តដឹងពើរបភពដន « និសសយ័ធមមជាត ិ»មនេះមឡើយ ។ 
ក. ចិតតវទូិមួយចាំនួន បានចាត់ទុកមកាសលយទាំងអស់ថ្ន ជាការកាំេត់មោយតាំេពូជ មហើយោម នការខ្របរបួល

មឡើយ ។ មេបានេូសបញ្ហជ ក់ខ្តមៅមលើធាតុធមមជាតិកនុងការបេតុ េះបណ្តត ល និងការអភិវឌឍដនសមបទខ្តប ុមណ្តណ េះ មហើយមេ
ទត់មចាលធាតុសងគម «ពិមសសការអប់រ ាំ»ទាំងអស់ ។ការវាយតដមលសមបទមនេះន្ទាំមៅរកការភាន់រចឡាំរបកបមោយ
មរោេះថ្នន ក់ ខ្តមេមរបើវធិើមនេះមដើមបើបមរមើផលរបមោជន៍របស់វេណៈមយួកាត ប់តូចប ុមណ្តណ េះ។ 

ខ. តាមទសសនៈចិតតវទិាបចចុបបននវញិ សមបទជាបាតុភូតចិតតខ្ដលរតូវបានបេតុ េះ នងិអភិវឌឍកនុងសកមមភាព
របស់បុេគលមាន ក់ៗ មរកាមឥទធពិលដនការអប់រ ាំ ។ 

សម្បទា េឺជាលទធផលដនសកមមភាពរបស់បុេគលកនុងលកេមេឌ សងគមរបវតតជិាក់លាក់ ។ 
ការអប់រ ាំ និងការបមរងៀន មានន្ទទើសាំខាន់កនុងការបេតុ េះបណ្តត ល និងការអភិវឌឍសមបទរបស់បុេគលមាន ក់ៗ 

ពិមសសរបស់មនុសសជាំន្ទន់មរកាយ ។ មហតុមនេះមេរតូវមលើកកមពស់េុេភាពអប់រ ាំ មោយអប់រ ាំរេូឱយមានការយល់ដឹងមពស់
ខាងសើលធម៌ និងសមតថភាព ។ 
II.ក្បទាគេុរោកល្យេបកប់្គូបរប្ងៀុ 
 សមបទេរុមកាសលយជាឆមបបមងាើតសមបទរេប់វស័ិយរបស់មនុសស ។ វ ើរជន និងអនករបាជែ មៅមលើសកលមលាក
តាាំងពើសម័យបុោេរហូតដល់សពវដថ្ង កាលណ្តមេមលើកយកមកនិោយពើស្លន ដដរបស់ោត់មន្ទេះ ោត់មិនមភលចរ ាំលឹកដល់
អាំមពើលអ ខ្ដលរេូរបស់ោត់បានខ្េន្ទាំោត់មៅជាំហានដាំបូងមទ េឺមពលខ្ដលសមបទរបស់ោត់មិនទន់រ ើកលូតលាស់
មៅមឡើយ ។ វ ើរជន និងអនករបាជែទាំងមន្ទេះ មៅខ្តនឹកម ើញរេូរបស់មេជានិចច មទេះបើមេបានសមរមចដល់ថ្នន ក់វទិាស្លស្រសត 
ឬសិលបៈកាំពូលោ ងណ្តក៏មោយ ។ 
 សមបទេរុមកាសលយ អាចមផតើមមចញពើឧតតមេតិវជិាជ ជើវៈ និងការរសឡាញ់សិសសរបស់រេ ូ។(មៅមានត) 
 

 ឯកសារនយកដ្ឋា នបណុ្ោះបណ្្តល និងវរិកឹត្ការ 
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 ១.២.មអំពពីាមយក ត្ិហីបងាប្បចថំ្ងៃ 

មហតុអវើបានជាមយើងមរបើពាកយសមតើហងិា (មរោតរោត)?  
- មេមធវើឱយអនកមងឹខ្មនឬ ? អនកមិនអាចអត់រទាំបាន មពលមន្ទេះជាក់ចាស់ណ្តស់អនករតូវខ្តមឹង ។ កាលមបើមាន 

កាំហងឹមកើតមឡើងមហើយ ពាកយសមតើ នងិសូរសាំមឡងមពញមោយភាពមរោតរោត ។ មបើដូមចនេះ មតើមានពាកយឯណ្តខ្ដលខ្ផអម
ខ្លាមមៅមកើត ? ពាកយរតូវរេបដេត ប់ោ ងមលើសលប់មៅមលើសកមមភាពខ្ដលមធវើឱយមយើងមានកាំហងឹ។ មនេះក៏អាចកាល យ
ជាសស្រង្ហគ មពាកយសមតើ ។ 

ចាំមពាេះបុរតធើតារបស់មយើងវញិ មតើេបបើមរបើពាកយសមតើហងឹាមនេះជាមយួខ្ដរឬអត់ មៅមពលអនករទាំកាំហងឹពុាំបាន ? 
មៅមពលមនេះបុរតធើតារបស់មយើងជាសរតវូរបស់អនកណ្ត កនុងសងគមរេួស្លរ ។ 

- ការមជររបមាថ្កូនមោយពាកយអសុមោេះ មតើអនកបានសមងាតម ើញ កូនទទួលលទធផលរសបតាមេតិរបស់អនក
ករមិតណ្ត? 

- អនកមានធាល ប់េិតឬក៏អាចមពាលពាកយរបមាថ្ មោយសមតើអសុមោេះដូចជា មើមនេះ អាមនេះ.... មជរសតើដូចខ្ឆាប ុេណឹ ង
មហើយមៅខ្តមិនស្លត ប់ ឬមៅខ្តោម នកាំមេើ ត .... ឬក៏ពាកយអសុមោេះធងន់ធងរជាងមនេះមទៀត ។ មតើមនេះចាត់ទុកជាអាំមពើថ្យមថ្នក 
េួរមចៀសវាង ឬោ ងដូចមមតច ?  

ពុទធស្លសនិកជន ក៏ដូចជនជាតិខ្មមររេប់រូប បានរជតួរជាបរចួមកមហើយថ្ន ការរបមាថ្ន្ទាំមកនូវមសចកតើវនិ្ទស ។ 
 ការរបមាថ្ ឬអាំមពើរបមាថ្ អាចជាសកមមភាពមានន័យសាំមៅរតង់ ឬប ុនប ង(មចតន្ទ)នងិអាចជាអាំមពើមោយភាល ាំង
ភាល ត់(អមចតន្ទ)។ 
 ក. អំចពើ្បមាថសំចដៅ្តង់ ឬបុ៉នប៉ង 
 អាំមពើមោយមចតន្ទ ខ្ដលធាល យមចញពើមបេះដូងមោយមភលើងកាំហងឹពុេះមពារ សាំមៅចាំមពាេះអនកដដទជាេូបដបិកេឱយទប
មថ្នកតាមេតិរបស់មលួន ខ្តមិនេបបើឱយមកើតមឡើងសរមាប់មាតាបិតាចាំមពាេះបុរតធើតាមន្ទេះមឡើយ។ 
 ខ. អំចពើ្បមាថចដោយអចចតនា 
 មកើតមឡើងខ្តកនុងរេសួ្លរ ពិមសសជាការរបរពឹតតរបស់មាតាបិតាចាំមពាេះបុរតធើតា ខ្ដលពុាំខ្មនជាមោលបាំេងពិត
របាកដ ។ បានមសចកតើថ្ន ការមជររបមាថ្មនេះ មដើមបើបនធូរអារមមេ៍ខ្ដលកាំពុងពុេះកមស្រញ្ហជ លមោយមភលើងកាំហងឹ ។ ការពិតោម ន
មាតាបិតាណ្តមាន ក់ចង់ឱយកូនមានស្លថ នភាពជើវតិ ដូចពាកយសមតើរបមាថ្របស់មលួនមឡើយ ។  
 មតើមលាក-អនកយល់ដូមចនេះខ្ដរឬមទ? សូមមលាក-អនកស្លកលបងពិចារណ្ត និងេូសសញ្ហា មៅកនុងរបអប់ណ្តមួយ
ខាងមរកាមមនេះ ៖  
 ពិតោ ងមនេះខ្មន   មិនដូមចាន េះមទ    
 (មពលណ្តមយួនឹងបានដឹង មោយមលួនឯងផ្កទ ល់)  ។  
 ការមជររបមាថ្របស់មាតាបិតា មទេះបើមិនរតង់ ឬអមចតន្ទកតើ មានផលប េះពាល់ោ ងធងន់ធងរ ចាំមពាេះបុរតធើតារបស់
អនក ។ ពើមរពាេះអវើ ?  
 បុរតធើតារបស់អនកមិនអាចដឹងពើជមរៅចិតត ឬេតិពិតរបស់មលាក-អនកបានមឡើយ ។ អវើខ្ដលបុរតធើតាទទួលបាន
មៅមពលមន្ទេះ េឺការមជររបមាថ្ ឬការរបមទចផ្កត ស្លមោយរតង់ ខ្តប ុមណ្តណ េះ ។ 
 ពាកយទាំមនៀមខ្មមរចារទុកថ្ន រេទូយ មាត យថ្ន វានឹងបង្ហា ញផល ២ោ ងេឺ ៖ 

មតាបិតា ពុំែមនជាតុោការ ពុំែមនជាឆ្ ំគុក
ែតជាអនកនាផំលូវស្គ្មបប់ុគ្តធីតា(ត) 
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 • ខ្ផនកជាំមនឿកនុងផលូវចតិត ចាត់ទុកថ្នពាកយសមតើមាតាបិតា ជាសមតើរពេះ ពើមរពាេះថ្នមាតាបិតា េឺជារពេះកមន្ទល ងខ្ដលថ្ិត
មៅរេប់រេងបើបាច់រកាផ្កទ ល់ ខ្ដលចាត់ទុកថ្នជាមាត់ទិពវ សមតើស័កតសិទធ ិ ។ មយើងរេប់ោន ខ្តងចង់បានការឱយពរជ័យសិរ ើ
មងគលពើមាតាបតិា ោម នរណ្តមាន ក់សុាំមាតាបតិាឱយរបមាថ្ ឬោក់បណ្តត ស្ល មទើបសបាយចិតតមន្ទេះមឡើយ ។ ខ្មន  
មិនខ្មន  សូមេូស  កនុងរបអប់ណ្តមួយ ។ ចាំមពាេះពុទធស្លសនកិជន េមឺានជាំមនឿមុតមាាំណ្តស់កនុងរបការមនេះ ។  
 • មបើមយើងវភិាេខ្ផនកមលាកយិវញិ អាំមពើពុាំេបបើដនការមជររបមាថ្ របមទចផ្កត ស្លខ្បបមនេះ ជាការដុតកមមទចផលូវកតើ
សងឃមឹ ។ បុរតធើតារបស់មលាក-អនកបានឮមហើយ របាកដជាមិនមសើចសបាយមន្ទេះមឡើយ ។ ផទុយមៅវញិ ទឹកមុមរបស់មេ 
មពារមពញមោយភាពមរកៀមរកាំ សកមមភាពរសពាប់រសមពាន ឬអាចភាពជូរចត់ជាងមនេះ នឹងអាចជាអាំមពើសថិតមៅកនុងការ
យល់រចឡាំថ្ន ជើវតិរបស់មេោម នន័យ ឬរស់ោម នន័យ មតើនងឹមានអវើមកើតមឡើង ។ របសនិមបើមលាកអនកមានអាំមពើមនេះខ្មន សូម
មលាក-អនក មធវើការសមងាត ថ្នមតើបុរតធើតា នឹងមានភាពមុសរបរកតើអវើមលេះ? ...េឺមរចើនោ ង ខ្ដលសុទធខ្តជាបញ្ហា អវជិជមាន។ 
 មលាកអនករបាជែបុោេខ្មមរទូន្ទម នថ្ន ការបាត់បង់វតថុមួយ េឺជាការបាត់បង់រស្លលមួយ ការបាត់បង់កិតតិយសមួយ 
េឺជាការបាត់បង់ធងន់មួយ រ ើឯការបាត់បង់មសចកតើសងឃមឹ េជឺាការបាត់បង់ធងន់ធងររេប់ោ ងដនជើវតិ ។ 
 ការមស្លកស្លត យដ៏ដរកខ្លងមយួ ឬភាពអាមា ស់ដនរតកូលនឹងមកើតមឡើង មៅមពលខ្ដលបុរតធើតាោម នអន្ទេត
រតចេះរតចង់ ជាមនុសសទបមថ្នក ដូចតាមការរបមាថ្របស់អនក ។ 
 ដូមចនេះមយើងជាមាតាបិតា សូមេិតថ្នរទពយខ្ដលដថ្លបាំផុតកនុងមលាក េឺរទពយកូនមនេះមហើយ ។ 
 ចាប់តាាំងពើដថ្ងដាំបូងដនការចាប់បដិសនធ ិ  រហូតបានមកជាទរក េឺមលាកអនកមានការរសឡាញ់ថ្នន ក់ថ្នម បមបាស
អខ្ងអល សមអិតសមាអ ង ោក់ន្ទមរបដព ខ្ថ្បាំប នសពវោ ង សូមបើធូលើមយួរោប់ ឬកូនរសមមាចមួយកាលមៅមលើមលួនក៏ពុាំបាន 
ចុេះមហតុមមតចមឡើយកូនធាំមពញរូបមពញោងខ្បរជារបមាថ្របមទចផ្កត ស្លមៅវញិ ។ មតើនរណ្តជាអនកបាំផ្កល ញកូនមុនមេ ? ឬក៏
ទមាល ក់កាំហុសមៅមលើសងគម ឬក៏ស្លលាមរៀន? មាតាបិតាពតិ េឺជាមនុសសមនិមេចមវេះពើកាំហុសរបស់មលួន ទទួលស្លគ ល់របស់ 
មលួន មរៀនសូរតពើកាំហុសរបស់មលួន និងមិនមធវើកាំហុសដខ្ដលៗ ។  
 ការមជររបមាថ្របស់មលាកអនកជាមាតាបិតា វាពុាំខ្មនជាសកមមភាពអប់រ ាំ ខ្តវាជាជមមាល េះមយួ។ ជមមាល េះេឺជាសស្រង្ហគ ម។ 
សស្រង្ហគ ម េឺជាការចាាំងរវាងភាេើ ២ ជាសរតូវនងឹោន ខ្ដលមានលទធផលចាញ់ឬឈនេះ។ ការមជររបមាថ្របស់មលាកអនកជា
មាតាបិតា រោន់ខ្តជាការយកឈនេះមលើបុរតធើតាខ្តប ុមណ្តណ េះ ។ ការមជររបមាថ្ ជាទេឌ កមមផលូវចិតត និងជាដាំណ្តក់កាលទល់
រចករបស់អនកអប់រ ាំ ។ ការអប់រ ាំជាការលាតរតោងបង្ហា ញមហតុផល និងផតល់ចាំមេញទាំងសងខាង។ មយើងរេប់ោន ពិតជា
មានឆនទៈដូចោន  េឺមធវើជាមាតាបិតាមានសមតថភាព កស្លងសុភមងគលកនុងរេួស្លរោ ងជាក់របាកដណ្តស់ ។ 
 សមមតចរពេះសងឃោជ ជួន  ណាត បានចារបញ្ហជ ក់ពនយល់ោ ងចាស់មៅកនុងវចន្ទនុរកមខ្មមររបស់រពេះអងគអាំពើ
ពាកយរបមាថ្ និងរបមទចផ្កត ស្ល េឺមានន័យថ្ន ៖ 
 របមាថ្ (ន.)(សាំ.)(---មា ត) ការមបៀតមបៀនមេ, ការញាាំញើមេ, ការមធវើទុកេបុកមមនញឱយមេលាំបាក, ការមមើលង្ហយ
មេ។ មរបើជាក.ិក៏បានមនុសសរបមាថ្សតវ េឺមនុសសមបៀតមបៀនសតវ ។ មនុសសរបមាថ្ចាស់ េឺមនុសសមមើលង្ហយចាស់។ រប
មាថ្កាតទនមមើលង្ហយ មបៀតមបៀនមេឱយមេខាតលាភរបមោជន៍(វចន្ទនុរកមខ្មមររបស់សមមតចរពេះសងឃោជជួន ណាត)។ 

របមទចផ្កត ស្ល (កិ) មជរមោយពាកយបូរបាច់ឱយមេវនិ្ទសអនតោយហនិមហាច ។ របមទចផ្កត ស្ល របមទចោក់បណ្តត ស្ល
ឱយមេវនិ្ទសហនិមហាច (វចន្ទនុរកមខ្មមររបស់សមមតចរពេះសងឃោជ ជួន ណាត)។ 

មតើអនកេតិថ្នេួរមជររបមាថ្របមទចផ្កត ស្ល តាមកាំហងឹខ្ដលជាអាំមពើសស្រង្ហគ មជាមួយបុរតធើតាឬោ ងណ្ត ? សស្រង្ហគ ម
ជាការភ័យខាល ចណ្តស់ និងពុាំខ្មនជាសុភមងគលកនុងរេួស្លរមន្ទេះមឡើយ។  (មៅមានត) 

           មលាក េផង ែកន 
របធានការោិល័យរដឋបាល 
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 ង. ការច្បើ្បាស់បចចេកវិទ្យាព័ត៌មាន(Using of Information Technology) 
 មៅរពមជាមយួនឹងការរ ើកចមរមើនដនបមចចកវទិា េាំនិតថ្មើៗមកើតមឡើងមរៀងោល់ដថ្ងតាមរយៈព័ត៌មានមអឡចិរតនូិច។ 
អនកដឹកន្ទាំខាល ាំងពូខ្ករតូវមចេះវធិើមរបើរបាស់បមចចកវទិាព័ត៌មាន មដើមបើមានឱកាសចាប់យកជាអចិដស្រនតយនូ៍វេាំនិតថ្មើៗ ។ 
 ២.២. បំណិនទំនាក់ទំនងអនតរបុគគល (Interpersonal Skills): 
 បានមលើកមឡើងកនុងនិយមន័យដនភាពជាអនកដឹកន្ទាំរចួមកមហើយថ្ន ភាពជាអនកដកឹន្ទាំដនការបេតុ េះបណ្តត លនិង
ជាំរុញមនុសសឱយរបឹងខ្របងមធវើការកាន់ខ្តរបមសើរមឡើង ... ។ ការមធវើការជាមួយមនុសសបេតុ េះមេ ទមទរនូវបាំេិនមោយ
ខ្ឡកមួយចាំនួនខ្ដលមយើងឱយម ម្ េះថ្ន បាំេិនទាំន្ទក់ទាំនងអនតរបុេគល (Interpersonal skills)។ បាំេិនទាំន្ទក់ទាំនង 
(Communication skills)បាំេិនបេតុ េះបណ្តត លេាំនិតអនកដដទ(Inspiring others skills)បាំេិនកស្លងទាំនុក
ចិតត(Building trust skills)បាំេិនបេតុ េះបណ្តត លសកាត នុពលរបស់អនកដដទ (Developing others’ potential skills) 
និងបាំេិនសហការ(Collaboration skills)។ 
 ក. ការ្បា្ស័យទាក់ទង (Communication): 
 អនកដឹកន្ទាំស្លលាខ្ដលលអេឺ ដឹកន្ទាំស្លលាមោយមបើកចាំហ ឥតលាក់មលៀម ។ ោត់មានការផ្កល ស់បតូរព័ត៌មានជា
មទៀងទត់ជាមួយរេប់អនកពាក់ព័នធទាំងអស់ ។ រេប់អនកពាក់ព័នធរតូវបានអមញ្ជ ើញឱយចូលរមួពិភាកាមោេះរស្លយរេប់បញ្ហា
របស់ស្លលាមោយមបើកចាំហ ។ របការមនេះបានមធវើឱយរេប់អនកពាក់ព័នធទាំងអស់មានអារមមេ៍ថ្ន មលួនជាខ្ផនកមយួរបស់
ស្លលាមរៀនមហើយមានការជាំរុញទឹកចតិតឱយកាន់ខ្តមានការរបឹងខ្របងមធវើការ។ ប ុខ្នតការផតល់រេប់ព័ត៌មានជូនរេប់អនកពាក់
ព័នធទាំងអស់ជាការង្ហរមួយពបិាក ។ កនុងស្លលាមរៀន ព័ត៌មានសាំខាន់សរមាប់ស្លលាមរៀន ដូច្មខ្ដលសាំខាន់សរមាប់
មលួនមនុសស ខ្ដរ។ កនុងមលួនមនុសស្មហូរមៅចិញ្ច ឹមរេប់ខ្ផនកដនោងកាយតាមរយៈសរដស្ម មោយខ្ឡកចាំមពាេះកនុង
ស្លលាមរៀនវញិរេប់ព័ត៌មានរតូវហូរមៅរេប់ទើកខ្នលងតាមរយៈខ្មសបមណ្តត យមួយមៅថ្ន ការរបារស័យទក់ទង (Commu-
nication) ។ ន្ទយកស្លលារតូវធាន្ទឱយរបាកដថ្ន បណ្តត ញព័ត៌មានរតូវបានមបើកចាំហជានិចចមៅរេប់ទិស ។ 
 ការរបារស័យទក់ទងអាចរបរពឹតតិមៅតាមវធិើមរចើនខ្បប។ ជាធមមតា ន្ទយកស្លលាមធវើការរបារស័យទក់ទងតាម
រយៈការរបជុាំ ។ ការរបជុាំមានមរចើនខ្បបដូចជា ការរបជុាំទូមៅ ការរបជុាំបុេគលិកកនុងស្លលា ការរបជុាំរកុមបមចចកមទស និងការ
ជួបនិោយោន តតួ (ផ្កទ ល់ជាមួយបុេគលិកមាន ក់)។ ការនិោយោន តតួមានេុេរបមោជន៍កនុងការកស្លងទាំន្ទក់ទាំនងឱយ
កាន់ខ្តជិតសនិទធ កស្លងទាំនុកចិតត ជួយឱយបានទទលួនូវព័ត៌មានរតឡប់ទន់មពល នងិបមងាើតបរោិកាសជខ្ជកោន  ។ 
ន្ទយកស្លលាមយួចាំនួន មរបើកាត រមមៀនព័ត៌មាន សរមាប់ផតល់ព័ត៌មាន ។ មនេះជាវធិើមូលោឋ នសរមាប់ផតល់ព័ត៌មាន។ បចចុបបនន 

អភិវឌ្ឍចំេណេះដ្ឹង និងបំណិន(តចប់) 
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មនេះ មានន្ទយកស្លលាជាមរចើនមរបើទូរស័ពទកនុងការរបារស័យទក់ទង មហើយមៅទើរកុង ន្ទយកស្លលាមលេះបាន្នដល់
មរបើស្លរមអឡចិរតនូិច ។ 
 វធិើរបារស័យទក់ទងមផសងៗ ខ្ដលបានមលើកមឡើងខាងមលើទមទរឱយន្ទយកស្លលាមានសមតថភាពរេឹេះមួយចាំនួន
ដូចជា សមតថភាពស្លត ប់ សមតថភាពនិោយ នងិសមតថភាពសរមសរ ។ មទេះបើោត់មានរេប់សមតថភាពទាំងអស់មនេះ
មហើយកតើ ការរបារស័យទក់ទងក៏មៅខ្តមនិទន់មានរបសិទធភាព របសិនមបើោត់រកាមលួនឱយមេពិបាកជួប សថតិមៅខ្តកនុង
ការោិយល័យបិទជតិ ។ ការរបារស័យទក់ទងក៏មានន័យផងខ្ដរថ្នមានវតតមានបង្ហា ញមុមរេប់មពលកនុងស្លលា និងមធវើ
មលួនឱយង្ហយរសួលទក់ទង ។ នោិយដល់សមតថភាពស្លត ប់ ន្ទយកស្លលាេបបើយល់ថ្ន ទនទឹមនឹងផតល់ព័ត៌មានជូន
រេប់អនកពាក់ព័នធមន្ទេះ មដើមបើដកឹន្ទាំស្លលាឱយបានរបកបមោយរបសិទធភាព ន្ទយកស្លលាក៏រតូវការមកវញិនូវព័ត៌មានន្ទន្ទ
ទក់ទងនឹងស្លលារបស់មលួនខ្ដរ ។ ព័ត៌មានទាំងមន្ទេះរតូវខ្តមស្លម េះរតង់និងរតឹមរតូវ ។ វធិើដ៏លអបាំផុតមដើមបើបានទទលួនូវ
ព័ត៌មានពើបុេគលិក មាតាបិតាសិសស និងសិសសមន្ទេះេឺ ស្លត ប់ពួកមេនិោយ ។ អនកដឹកន្ទាំលអជាអនកខ្ដលពូខ្កស្លត ប់ ។ ន្ទយក
លអស្លត ប់ោ ងយកចិតតទុកោក់នូវបុេគលកិរបស់មលួន មាតាបតិាសិសស និងសិសសរបស់មលួន ។ ស្លត ប់េឺទទួលនូវព័ត៌មានរតឡប់
ពើអនកដដទ ។ ព័ត៌មានរតឡប់អាចវជិជមាន នងិអវជិជមាន ។ ចូរកុាំខាល ចនូវព័ត៌មានអវជិជមាន ។ សូមទុកព័ត៌មានរតឡប់ទាំង
អស់ជាឱកាសសរមាប់មរៀន ។ ការបមងាើតនូវរបអប់សាំបុរតក៏ជាវធិើមួយមទៀតសរមាប់ទទលួនូវព័ត៌មានខ្ដរ ។ មោយបមងាើត
របអប់សាំបុរតមៅកនុងស្លលានិងអានមទៀងទត់នូវមលឹមស្លរសាំបុរតទាំងមន្ទេះ ន្ទយកស្លលានឹងបានទទួលនូវព័ត៌មានបខ្នថម
មទៀតទក់ទងដល់សកមមភាពរបស់មលួនក៏ដូចជាអវើៗ ខ្ដលមកើតមឡើងមៅស្លលាមរៀន។របការមនេះអាចជួយោត់ឱយមោេះរស្លយ
បញ្ហា បានទន់មពល និងរបកបមោយរបសិទធភាព ។  
 ខ. បណ្តះគំនិតអនកដនទ (Inspiring others) 
 េឺសមតថភាពបេតុ េះេាំនតិអនកដដទខ្ដលមធវើឱយអនកដឹកន្ទាំមុសពើអនករេប់រេង។ បេតុ េះេាំនិតអនកដដទមានន័យថ្ន 
ជួយអនកទាំងមន្ទេះឱយមានអារមមេ៍ថ្ន មេមានលទធភាពអាចបាំមពញកចិចការណ្តក៏បាន ។ ឧទហរេ៍ មយើងអាចបេតុ េះនូវ
េាំនិតមស្លម េះរតង់ ទុកចិតត មិតមាំ ។ ល ។ របការេួរឱយស្លត យេឺន្ទយកស្លលាជាមរចើនមមើលមៅមស្រនតើរបស់មលួន កនុងរកខ្សខ្ភនក 
អវជិជមាន ។ មយើងខ្តងឮោត់មពាលមិនលអពើបុេគលកិរបស់ោត់ ដូចជាថ្ន « រេូមនេះមជលិ រេមូន្ទេះោម នេាំនិតដចនរបឌិត រេមូាន ក់
មទៀតលងង់ទមទរឱយរបាប់រេប់កិចចការ » ។  មយើងករមឮោត់មពាលពាកយវជិជមានពើមស្រនតើរបស់ោត់ ឬពើរបការខ្ដលោត់បាន
ជួយរទរទង់មស្រនតើរបស់ោត់ណ្តស់។  ន្ទយកស្លលារតូវមជឿជាក់ថ្ន មនុសសទាំងអស់មានលទធភាពរ ើកចមរមើនបានរបសិន
មបើមេបានទទួលនូវការជួយរទរទង់រេប់រោន់ មហើយវធិើខ្ដលលអបាំផុតកនុងការជួយមនុសសឱយរ ើកចមរមើន េឺការបេតុ េះេាំនតិមេ
មោយមសចកតើមស្លម េះរតង់ ការជួយរទរទង់ និងការមជឿជាក់មលើសមតថភាពរបស់មេ។ 
 ការបេតុ េះេាំនិតមនុសសអាចមធវើមោយបង្ហា ញនូវេាំរូដល់មេ ។ មយើងអាចបេតុ េះេាំនតិមស្លម េះរតង់មោយបង្ហា ញនូវេាំរូ
មស្លម េះរតង់ ។ របសនិមបើមយើងចង់ឱយមនុសសមចេះទទួលមុសរតូវ មយើងរតូវបង្ហា ញនូវការទទួលមុសរតូវរបស់មយើង មហើយ
រ ាំខ្លកនូវការទទួលមុសរតូវជាមួយពួកមេ ។ មោយបង្ហា ញនូវទាំនុកចិតតចាំមពាេះពកួមេ  មនុសសទាំងមន្ទេះនឹងមានទាំនុកចិតត
មលើមលួនឯង និងមលើអនកឯមទៀត។ 
 ន្ទយកស្លលាក៏េបបើមរៀបចាំផងខ្ដរឱយមានការរបជុាំជាមទៀងទត់ មដើមបើបង្ហា ញនូវវឌឍនភាព ។  ការរបជុាំអាចមផ្កត ត
មលើការបង្ហា ញនូវលទធផលដនការមាំរបឹងខ្របង និងមជាេជ័យរបស់មេ ។ រតូវមលើកទកឹចិតតមេឱយមាំរបឹងខ្របងខ្ថ្មមទៀត ប ុខ្នត
រតូវមចៀសវាងកុាំសតើបមន្ទទ សពួកមេ ។ 
 គ. កសាងទំនុកចិតតចំចពោះអនកដនទ (Building trust with others): 
 មយើងបានកាំេត់និយមន័យដនភាពជាអនកដឹកន្ទាំថ្ន ភាពជាអនកដកឹន្ទាំជាការបេតុ េះនងិជាំរុញមនុសសឱយរបងឹខ្របង
មធវើការកាន់ខ្តរបមសើរមឡើង...មដើមបើឱយកុមារទាំងអស់មរៀនបានរបកបមោយមជាេជ័យ ។ ការង្ហរមនេះអាចមធវើឱយសមរមចបាន
លុេះរតាខ្តបរោិកាសទុកចតិតោន  រតូវបានកស្លងមឡើង ។ ន្ទយកស្លលារតូវខ្តបានទទួលនូវទាំនុកចតិតពើមនុសសទាំងអស់
កនុងសហេមន៍ ស្លលាមរៀន ។ កនុងស្លលាមរៀនមួយខ្ដលមនុសសទាំងអស់មានទាំនុកចិតតមកមលើន្ទយករបស់មលួនមន្ទេះ ជានចិច
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កាលពួកមេនឹងមានទាំនុកចតិតមពស់រវាងោន នឹងោន ។ ការកស្លងទាំនុកចិតតកនុងស្លលាមរៀន ជាភារកិចចស្លរវនតសរមាប់ន្ទយក
ស្លលា ។ 
 មដើមបើបានទទួលនូវទាំនុកចិតតពើមស្រនតើរបស់មលួន ន្ទយកស្លលារតូវខ្តមានទាំនុកចិតតមលើមលួនឯង ។ ជាការសាំខាន់
ណ្តស់ ខ្ដលន្ទយកស្លលារតូវបង្ហា ញថ្ន មលួនមានសមតថភាពនឹងមោេះរស្លយបញ្ហា ខ្ដលមកើតកនុងស្លលាមោយមលួនឯងមិន
ខ្មនរង់ចាាំខ្តការខ្េន្ទាំពើថ្នន ក់មលើរហូតមន្ទេះមទ ។ ន្ទយកស្លលាក៏រតូវបង្ហា ញផងខ្ដរថ្នមលួនមានឆនទៈ និងមានសមតថភាព
អាចជួយរទរទង់មេមៅោល់មពលខ្ដលមេរតូវការ។ មលើសពើមនេះមៅមទៀតន្ទយកស្លលារតូវខ្តបង្ហា ញនូវភាពមស្លម េះរតង់ជា
មួយពួកមេផងខ្ដរ ។ រតូវខ្តរកានូវពាកយសមតើរបស់មលួន នងិរតឹមរតូវជាមួយពួកមេ ។ ការរបកាន់នូវឥរោិបថ្ខ្បបមនេះជា
មួយមស្រនតើរបស់មលួន អាចឱយមស្រនតើទាំងមន្ទេះមានអារមមេ៍ទុកចិតតមកមលើន្ទយករបស់មលួន េិតថ្នអាចពងឹពាក់ោត់បាន មហើយ
អារមមេ៍ទុកចតិតោន ក៏រតូវបានកស្លង ។ 
 មដើមបើកស្លងនូវបរោិកាសទុកចិតតកនុងស្លលាមរៀន ន្ទយកស្លលាមិនរតឹមខ្តមាំមធវើការមដើមបើបានទទួលនូវទាំនុកចិតត 
ពើមស្រនតើរបស់មលួនប ុមណ្តណ េះមទ ប ុខ្នតមលួនមេផ្កទ ល់ក៏រតូវមានទាំនុកចិតតមលើមស្រនតើទាំងមន្ទេះខ្ដរ ។ ោត់រតូវមានការមជឿជាក់ថ្ន មស្រនតើ
របស់ោត់មានសមតថភាព អាចមធវើអវើៗបានទាំងអស់ មហើយរបរពឹតតមៅមលើពួកមេ របកបមោយភាពរតឹមរតូវ។ សូមចងចាាំថ្ន
មានទាំនុកចិតតមលើមនុសស អាចជួយឱយមនុសសមានអារមមេ៍ទុកចិតតមលើមលួនឯង ។ ទាំនុកចិតតអាចដឹកន្ទាំមេឱយទុកចិតតអនកដដទ 
មទៀត មហើយបន្ទទ ប់ពើមន្ទេះបរោិកាសទុកចិតតោន ក៏រតូវបានកស្លងមឡើង។  
 ប ុខ្នតមោយមហតុថ្ន មនុសសទាំងអស់មិនដូចោន មន្ទេះ វាជាកាលាំបាកកនុងការទុកចិតតមនុសសរេប់រូបនិងរបរពឹតតមិក
មលើពួកមេមោយមសមើភាព ។ ទាំងអស់ោន មិនមានករមិតយល់ដឹងមសមើៗោន មទ ។ដូចមនេះវធិើខ្ដលលអេឺ មមើលមៅពួកមេកនុងផលូវ
វជិជមាន។រតូវមានការមជឿជាក់ថ្ន  មាន ក់ៗសុទធខ្តមានការរ ើកចមរមើនបាន មហើយផតល់ជូននូវការជួយរទរទង់សមរសបជូនមស្រនតើ
ខ្ដលមានការយតឺោ វជាងមេ ។ រតូវេិតជានិចចថ្ន ទាំងអស់ោន សុទធខ្តជាខ្ផនកមយួដនសហេមន៍ស្លលាមរៀនរបស់មយើង ។ 
មយើងមិនអាចមបាេះបង់មចាលអនកណ្តមាន ក់មទ ។  
 ឃ. បណ្តះបណ្ាលនូវសកតានុពលរបសអ់នកដនទ (Developing others people potential): 
 មនុសសមាន ក់ៗសុទធខ្តមាននូវសកាត នុពលមោយខ្ឡកមរៀងៗមលួន ។ សកាត នុពលខ្ដលមិនរតូវបានបេតុ េះបណ្តត ល
មរបៀបដូចនឹងដើមួយដុាំខ្ដលមិនរតូវបានោាំដាំណ្តាំ ។ ន្ទយកស្លលារតូវខ្តរកមមធាបាយជយួរេូ សិសស និងរេួស្លរសិសសឱយ
យល់នូវសកាត នុពលរបស់មលួន ។ វធិើមួយមដើមបើបេតុ េះបណ្តត លសកាត នុពលមស្រនតើរបស់មលួនេឺ ចាំណ្តយមពលនិោយជាមួយ 
មេ ។ វាអាចជាការរបជុាំកនុងរកុម ការជយួជាបុេគលមាន ក់ៗផ្កទ ល់ ឬការរបជុាំវាយតដមល ។ មរកាយការរបជុាំរតូវខ្តមានការមធវើ
ព័ត៌មានរតឡប់ មហើយព័ត៌មានរតឡប់ រតូវខ្តមស្លម េះរតង់ និងស្លថ បន្ទ។ ោល់កាំខ្េលមអរតូវខ្តមានតុលយភាពជាមួយការ
វាយតដមលវជិជមាន ។ ការបងវឹក(coaching) ក៏ជាមមធាបាយមួយជួយមនុសសឱយអភិវឌឍនូវសកាត នុពលរបស់មេខ្ដរ ។ មា ង
មទៀតការខ្ចករ ាំខ្លកនូវបទពិមស្លធន៍ និងជាំន្ទញរបស់មលួនជាមួយមស្រនតើក៏ជួយឱយន្ទយកស្លលាអាចបមងាើតនូវសមតថភាពនិង
បាំេិនផ្កទ ល់មលួនផងខ្ដរ ។  
 វធិើខ្ដលលអមួយមទៀតេឺការមរៀនមោយសមងាតអនកដដទ ។ ន្ទយកស្លលាេបបើបមងាើនឱកាសឱយមស្រនតើរបស់មលួនមាន
ឱកាសមរៀនពើោន មៅវញិមៅមក។ ោត់អាចចាត់ខ្ចងឱយពួកមេមធវើជាដដេូ ឬអាចឱយមស្រនតើខ្ដលមានបទពិមស្លធជាអនកខ្េន្ទាំ
(mentor) មស្រនតើដខ្ទមទៀត ឬមលើកទឹកចិតតរេូឱយសមងាតការបមរងៀនោន មៅវញិមៅមក ។ 
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រេបៀបេគ្បើពាកយឫ (រឹ)ឬ (រឺ) 

 ឫ រសៈ សាំស្រសតតឹជារសសៈ (រ)ឹ ជាមុទវជ :  មានសាំមឡងមកើតកនុងកាល(ដូច រ ខ្ដរ)។ 
 កនុងភាស្លខ្មមរ ពាកយខ្ដលមេសរមសរ ជាមួយ ឫ (រ)ឹ មានមរបើខ្ត ៦មា ត់ េឺពាកយ ឫក, ឫកស, ឫកពា, ឫសដើ, 
ឫសដូង, ឫសសើ ។ មរៅពើមនេះឫមានមរបើមៅកនុងពាកយសាំស្រសាតឹដូចពាកយខ្ដលមរបើកនុងឃ្លល ខាងមរកាមមនេះ ៖ 
 មហារសមងាតរក ឫកស ដថ្ង ខ្ម ឆ្ងន ាំ ។ ដថ្ងមនេះ ជាដថ្ងជា រតូវឫកពាដ៏លអអមនក ។  
 មានរពេះមហាឫសើ១រូបមានឫទធ នុភាពដ៏ខាល ាំងពូខ្កេង់មៅខ្តកនុងដរព ។ 
 ចាំខ្េកពាកយ ឬ (រ)ឺ មានខ្តមួយពាកយមទ ។ ឧទហរេ៍ៈ មៅឬមទ ? 

 
រេបៀបេគ្បើពាកយ និង នងឹ ហនងឹ 

 -នងិនិ. (បារ. et)សរមាប់នោិយតពាកយឬតឃ្លល របេះពើមយួមៅមួយខ្ដលមានមសចកតើដាំមេើ រថ្នទាំង, រពមទាំង, 
ផង, មនេះផង, នុេះផង: អនកនងិមែុ ាំ, មោនិងរកបើ, ផទេះមនេះផទេះនុេះ

+នងិផទេះឯមណ្តេះ, សុមនងិទុកេ, មៅនិងមិនមៅ, ឱយនិងមនិឱយ, 
យកចាននងិផតលិមកផង ។ ល។  
 - នងឹ មេមរបើបានមរចើនោ ងកនុងរបមោេទូមៅ ដូចជា ៖ 
 ១. នងឹ កិ.នុ. ពាកយជាកិរោិនុមរោេះសរមាប់និោយន្ទាំមុមកិរោិសពទ របាប់អន្ទេតកាលមៅខាងមុមថ្ន មុមជា, 
របាកដជា, េង់, េង់ខ្ត :  ខ្សអកនឹងមៅផទេះអនក, មយើងេង់ខ្តនឹងបានជួបោន មទៀតកនុងដថ្ងណ្តមួយពុាំខាន ។ 
 ២. នងឹ េុ. ឬ ក.ិវ.ិ មសងៀម, មជើយ, មិនកមរមើក : អងគុយនឹងថ្ាល់ េឺអងគុយដូចមេថ្ាល់។ មិនខ្របលរបលួ, 
មិនមឡើងមនិចុេះ,  មៅដូចខ្ដល : ជាំងឺនុេះ

+មៅនឹង ។  ទឹកនងឹ េឺទឹកខ្ដលមិនមឡើង មិនរសក ឬមិនហូរ ។ 
 ៣. នងឹ អា.និ. ពាកយរបាប់ដាំមេើ រសមរមចនូវអាំមពើ, សរមាប់មរបើនិោយន្ទាំមុមន្ទមសពទ មានន័យថ្ន មោយ,
ជាមួយ, មោយស្លរ; ឰដ៏, មៅរតង់ : ដួសសមលនឹងខ្វក, ោាំបាយនឹងឆ្ងន ាំង, កាប់មឈើនងឹប ូវមៅ េឺដសួសមលមោយខ្វក, ោាំ
បាយមោយឆ្ងន ាំង, កាប់មឈើមោយប ូវមៅ; មៅនឹងមែុ ាំ, មៅនឹងមេ, មដកនងឹមេ, សុើនឹងមេ, េឺមៅជាមួយនឹងមែុ ាំ, មៅជាមួយ
នឹងមេ, មដកមោយស្លរមេ, សុើមោយស្លរមេ; ពយួរអាវនឹងដដខ្កវ, មបាេះខ្ដកមោលនងឹជញ្ហជ ាំង េឺពយួរអាវឰដ៏ដដខ្កវ, មបាេះខ្ដក
មោលមៅរតង់ជញ្ហជ ាំង ។ ល ។ 
 ៤. នងឹ អា.ន.ិ េឺកមមរងបន្ទទ ប់ពើអា.និ. ខ្ដលនោិយថ្ន នូវ េឺនូវជាទើ១ នឹងជាទើ២ មដើមបើកុាំឱយថ្ននូវទាំង ២ដង : 
ពើមសលិមញិមេបាននិោយនូវពាកយមនេះនឹងមែុ ាំថ្ន... (ពើមសលិមិញ មេបាននិោយនឹងមែុ ាំថ្ន ...) 
 ហនងឹ  វ.ិស. នុេះ : ហនងឹមហើយ នុេះមហើយ; ហនងឹឯង នុេះឯង ដាំមេើ រហនងឹ ដាំមេើ រនុេះ ។ ន.ិ (ព.ស្ល.) ដូចនងឹ; អុើចឹង, 
មអើ (អនកមាន ក់របាប់ថ្ន) : មៅកុាំខានហន៎េះ ! (អនកមាន ក់មឆលើយតបថ្ន)  ហនងឹ ! ។ ហនងឹមហើយ !  អុើចឹងមហើយ ! ។ ហនងឹឯង 
អុើចឹងឯង ! ។ មបើនិោយមានសមមលងមពស់រសួចខាល ាំង រតូវសរមសរោក់មជើងខ្កអក (+) មនេះពើមលើជា ហនឹ៎ង៎មហើយ៎! ហនឹង៎ឯង ! 
(សរមាប់សមតើស្លមញ្ា) ។ 
           

រេបៀបេគ្បើពាកយ អនក -  នាក ់
 ១. អនក (អ.ថ្. ន្ទក់) ជាន្ទមស័ពទ កាលណ្តមរបើមរៀងខាងមដើមន្ទមស័ពទ េុេស័ពទ និងករិោិស័ពទ ។  

រេបៀបេគ្បើពាកយ(ត) 
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 ក- អនក មរបើមរៀងខាងមដើមន្ទមស័ពទ ៖ អនកកើឡា  អនករកងុ  អនកជាំនួញ  អនកចាំការ  អនកខ្រស  អនកផារ  អនកភូម ិ 
អនករសុក ... ។ 
 ម- អនក មរបើមរៀងខាងមដើមេុេស័ពទ ៖ អនកធាំ  អនកតូច អនករុង  អនកឆ្ងម រ  អនកមពស់  អនកទប  អនកមលេះ  អនកណ្ត  ...។ 
 េ- អនក មរបើមរៀងខាងមដើមកិរោិស័ពទ ៖ អនកសរមសរ  អនកមធវើការ  អនកមឡើងមតាន ត  អនកមលង  អនករក  អនកមរៀន...។ 
 ២. អនក ជាន្ទមស័ពទ មរបើជាំនសួ ឬ ខាងមដើមម ម្ េះជនខ្ដលមេនិោយមៅរកកនុងទើចាំមពាេះមុម ៖ អនកអមញ្ជ ើញមៅ
ណ្តហនងឹ ? អនកសុមអមញ្ជ ើញមកពើផារវញិមហើយឬមៅ ? 
 ៣. ដដទពើមនេះមេមរបើពាកយន្ទក់ សរមាប់មរៀងខាងចុងសាំមាេុេស័ពទ និងអនិយមេុេស័ពទសរមាប់មនុសស ៖ 
មានអនកនិពនធប ុន្ទម នន្ទក់ ? មានអនកសរមសរ៣ន្ទក់ ។ 
 

រេបៀបេគ្បើពាកយ ពិក ក និង លំក ក 
 ពាកយ ពបិាកកាល យមកពើពាកយបាលើថ្នវបិាក មោយរោន់ខ្តផ្កល ស់ វ ជា ព ប ុមណ្តណ េះ ។ ពាកយថ្នវបិាកមានន័យថ្ន 
ផល េឺផលបាប ផលកមម ។ មយើងមរបើពាកយពបិាកមនេះជាេុេស័ពទ ដូចជាការពបិាក ,  កនុងការមឡើងកាំពូលភនាំមពស់ៗ ពបិាក
នឹងមធវើដាំមេើ រណ្តស់ មរពាេះមនិមានផលូវលអខ្ដលនឹងអាចមៅបាន , ខ្ដលមធវើបានមោយករម ។ 
 ពាកយថ្ន លាំបាក(តាម វ.ច. ម.មលាកថ្ន ពាកយមសៀម និងលាវ) មានន័យដូចោន នឹងពាកយថ្ន  ពិបាកខ្ដរ។ 
 ឧ. - ផលូវលាំបាកមដើរ មរពាេះមានថ្មដុាំធាំៗ រដបិរដុបមរចើន ។ 
 -មេថ្ន រករបាក់ លាំបាកកាយ សបាយចតិតតបតិមានលុយចាយ មានបាយសុើ។  
 

រេបៀបេគ្បើពាកយ គ្បស្និជា- គ្បស្និណាេបើ -គ្បស្ិនេបើ 
 ពាកយទាំងប ុន្ទម នមា ត់មនេះ េជឺានិបាតសពទ សរមាប់មរបើកនុងការនិោយមោយស្លម នថ្ន « មបើ- មបើជា » មរចើនមរៀនមៅ
ខាងមដើមឃ្លល  ឬរបមោេណ្តមោយស្លម ន ។ 
 ឧ. របសិនជា កុាំបាច់មៅមតើបានឬមទ ?  
 - របសិនណ្តមបើ កុាំអាលរបញាប់ឱយរបាក់មុនមនិជាអវើមស្លេះ ? ។ 
 - របសិនមបើ មែុ ាំឱយមៅចាាំផទេះពុាំបានឬ ? ។  
 ខ្តពាកយទាំងប ុន្ទម នមនេះ មបើពុាំបានជាេិតមន្ទេះ មរចើនខ្តភាន់រចឡាំមរបើមុសរសឡេះ  ប េះមៅមលើពាកយខ្ដលោម ន មហើយ
មុសមៅវញិ ។ 
 ឧ. មបើរបសនិណ្ត ជាសតវមលាកទាំងអស់មានអមហស្លដូចោន  កនុងសកលមលាកសមនងឹបរបូិេ៌មោយមសចកតើ
សុមស្លនតោ ងដរកខ្លង ។ 
 ឧ. មបើសិនណ្តជា អាធលកមសេះអនកមានមលបឿនមសមើោន នឹងអាមមម មសេះមែុ ាំមន្ទេះ មែុ ាំនឹងទិញអនកបានឬមទ ? 
 ឧ. មបើសិនជា មែុ ាំបានដឹងមរឿងមនេះតាាំងពើដាំបូងមក មិនបានជាមធាល យដល់ប ុមណ្តណ េះមស្លេះ ។ 
កាំេត់សមាគ ល់ ៖ ពាកយមបើរបសិនណ្ត  មបើសិនណ្ត មបើសិន ោម នមរបើមទ ។ រ ើឯពាកយខ្ដលរតូវមរបើឱយបានរតឹមរតូវ 
តាមកបួនខាន តមវយាករេ៍ ខ្ដលមលាកអនករបាជែបានខ្តងតាាំងទុកមកមហើយមន្ទេះេឺពាកយ របសិនមបើជា - របសនិណ្តមបើ  
របសិនមបើ ។ 

 
(មៅមានត) 

េោកែចម ផាន 
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 ចាំេុចសាំខាន់េ ឺរេូមិនរតូវមបាេះបង់មចាលនូវពពួកមនុសសមពញវយ័មទ ។ 
 មសចកតើដថ្លថ្នូរ ថ្ាុ ាំមថ្ាើងរុងមរឿងនងិមពញចិតត កាត់ដថ្លមនិបានដនស្លលាមរៀន េឺរតង់កាលម ើញទើភូមិខ្ដលស្លលាមរៀន
តាាំងឋតិមៅកនុងម៌ាោ ដនការរ ើកចមរមើនមរកាមការជួយចូលរមួសកមមភាពន្ទន្ទដនស្លលាមរៀន។  
 បញ្ហា ខ្ដលរេូមយើងចងចាាំមន្ទេះេឺ កុមារមកស្លលាមដើមបើមរៀន ក៏ប ុខ្នតកនុងតួន្ទទើជារេូបមរងៀន មយើងក៏រតូវមរៀនផង
ខ្ដរ។ មយើងមរៀនអវើខ្ដលថ្មើមៅជុាំវញិមលូនមយើងមដើមបើបមរងៀនសិសស ។ មយើងមរៀនមដើមបើបមរងៀនឱយកាន់ខ្តមានរបសទិធភាព 
និងឱយសសិសកាន់ខ្តចូលចិតត ។ ដូមចនេះសិសសទាំងអស់នឹងមរៀនអាំពើមរៀនអាន និងេេិតវទិា មហើយមយើងជារេក៏ូមរៀនអវើខ្ដល
ថ្មើពើសសិសរបស់មយើងខ្ដរ ។ រេូនឹងរកម ើញវធិើជមនេះោល់ការលាំបាកមនេះ មហើយមរៀបចាំឥរោិបថ្វជិជមានចាំមពាេះកុមារ នងិកនុង
ស្លថ នភាពលាំបាក ។ ការបមរងៀននឹងកាល យមៅជាការសបាយរ ើកោយ មិនខ្មនជាការង្ហរតឹងរុងឹនិងការង្ហរលាំបាកមន្ទេះមទ ។ 
 ករេើ យកិចចរបស់អនកអប់រ ាំ មចញមកពើមបសកកមមរបស់មលួន។  រេូរតូវខ្តមានចាំមេេះវជិាជ ទូលាំទូលាយសរមាប់បមរមើ
មបសកកមមមន្ទេះ មហើយរតូវមានឆនទៈដ៏រងឹបុឹងសរមាប់បមរមើឧតតមេតដ៏ិមពង់មពស់មនេះ ។ អនកអប់រ ាំមាន ក់ៗមដើមបើមធវើមលួនឱយមៅជា
«ជរងកុ » ដនចាំមេេះវជិាជ ទូមៅនិងចាំមេេះវជិាជ ខាងមុមវជិាជ ជើវៈ រតូវមានករេើ យកចិចសកិាមោយមលួនឯងឱយបានហមត់ចត់ ៖ 
េឺមសចកតើមស្លម េះរតង់ នងិមសចកតើយុតតធិម៌តរមូវឱយមធវើោ ងដូមចនេះ ។ កាលណ្តមេឈប់សកិា មេក៏រតវូឈប់បមរងៀនខ្ដរ។ 
ចាំមពាេះអនកអប់រ ាំ កនុងចាំមណ្តមមុមវជិាជ ទាំងអស់ រតូវចាត់ទុកចាំមេេះវជិាជ ខាងខ្ផនកេរុមកាសលយ ជាចាំមេេះវជិាជ ទើ ១ ។ 
 ក៏ប ុខ្នតសូមបញ្ហជ ក់ថ្ន ការមរៀនមលួនឯងសរមាប់បមរមើមបសកកមមមនេះ មិនរចឡាំនងឹការមរៀនកមមវធិើសិកាសរមាប់
របឡងយកសញ្ហា បរតមន្ទេះមទ ។ 
 មបសកកមមដនការអប់រ ាំ េឺជាកាតពវកិចចោ ងធងន់ធងរ មហើយោ ងតឹងរុងឹ មេមនិទមទរឱយរេមូាន ក់ៗ របកបមៅមោយ
េុេសមបតតិរេប់ោ ងមោយោម នេុេវបិតតិមន្ទេះមទ ។ បានមសចកតើថ្នរេូមាន ក់ៗរខ្មងមានលកេេៈទាំងពើរមនេះ ក៏ប ុខ្នត
ចាំេុចសាំខាន់មិនខ្មនឋតិមៅរតង់េុេសមបតតិខ្ដលបានមកមន្ទេះមទ េឹ ឋតិមៅរតង់ការមិតមាំរបងឹខ្របងមោយកាល ហាន
មហើយមទៀងទត់កនុងការសមរមចេុេសមបតតិមនេះ ។ 
 រេូបមរងៀនទទួលផលរបមោជន៍ដ៏សាំខាន់ពើការង្ហរបមរងៀនរបស់មលួននឹងមានឱកាសកាន់ខ្តមរចើនខ្ថ្មមទៀតមដើមបើ
ខ្សវងយល់អាំពើេាំនិតថ្មើៗ តាមរយៈទាំន្ទក់ទាំនងជាមួយអនកដដទ ទាំងកនុងនិងមរៅស្លលា ដូចជាកនុងស្លលាករមង ឬ បណ្តត ញ 
រេូបមរងៀន ។ មោយបានអនុវតតនូវេាំនិតថ្មើៗ ទាំងមនេះ រេូបមរងៀននងឹចលន្ទសសិសឱយសិសសកាន់ខ្តចូលចិតតមរៀនកាន់ខ្ត
មានេាំនតិដឆនរបឌតិ និងយកចិតតទុកោក់កនុងការមរៀនសូរត ។ មហតុដូមចនេះកុមារនងិមាតាបិតាអាចផតល់មោបល់ខ្កលមអដល់
រេូបមរងៀនវញិ មហើយរេូបមរងៀននឹងទទួលបានការោាំរទពើសហេមន៍កាន់ខ្តមរចើន មហើយនឹងទទួលបានរង្ហវ ន់នងិការមលើក
ទឹកចិតតមោយស្លរការង្ហរលអមនេះ ។ សហេមន៍នងឹមានមមាទនភាពមោយស្លរកុមារកាន់ខ្តមរចើនបានចូលមរៀនមៅស្លលា ។ 
សហេមន៍នឹងយល់ថ្ន « អនកដកឹន្ទាំសហេមន៍កនុងមពលអន្ទេត» កាំពុងទទលួបានការអប់រ ាំមដើមបើចូលរមួកនុងសកមម
ភាពសងគមកាន់ខ្តសកមម ។ សហេមន៍មមើលម ើញថ្ន បញ្ហា សងគម ដូចជាឧរកិដឋកមមតូចតាច ឬ បញ្ហា យុវវយ័នឹង
កាត់បនថយបាន។ សមាជិកសហេមន៍ទាំងអស់នងឹចូលរមួកាន់ខ្តសកមមកនុងសកមមភាពរបស់ស្លលាមរៀន មហើយបមងាើត
ទាំន្ទក់ទាំនងកាន់ខ្តលអរវាងស្លលា និងសហេមន៍ ។ មយើងបានរកម ើញថ្ន « កុមារមានមនុសសធម៌នងិមស្លម េះរតង់ជាមយួ
មនុសសចាស់» ។  
 « មសចកតើមពញចតិតចាំមពាេះមលួនឯង មនិរតវូមាននូវកនុងមលួន ពើមរពាេះវាជាឧបសេគដនភាពរ ើកចមរមើន » 
 

    េោក ែចម ផាន 

សាោេរៀនជាមជឈដ្ឋ នផាយនូវវិជាជ ទូេៅ(តចប់) 
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គណតិវទិា 
 

 
 
 
 
 
 
 
I. េោលបណំងរបស្ស់្ោកប័គ្ត 

- ជាំរុញសិសសឱយអានរបធានចាំមណ្តទ នងិសាំេួរមោយរបុងរបយត័ន។ 
- ឱយសិសសខ្សវងយល់អតថន័យរបធានចាំមណ្តទ នងិវាកយស័ពទមោយខ្ឡកខ្ដលមរបើមៅកនុងសាំេួរ ។ 
-ឱយសិសសមជៀសវាងការមធវើការង្ហរមោយមិនបានរតិេះរេិះ(automatismes) តាមរមបៀប ៖ «មបើមេសួរមែុ ាំមឆលើយ »។ 
ចាំមណ្តទ 
កបា ល់មយួផទុកអងារ ២៥០០០០េក ។ មេរចកអងារមៅកនុងបាវ បាវនើមួយៗមានទមងន់ ៥០េក ។ មេមលើកអងារ

ោក់ចូលមៅកនុងកបា ល់មោយរថ្យនតសទូច ។ រថ្យនតមនេះសទូចអស់កនុងរយៈមពល ៣ម  ៣០ន មទើបរចួោល់។ 
កនុងចាំមណ្តមសាំេួរទាំងបើខាងមរកាម ចូររកសាំេួរណ្តខ្ដលទក់ទងមៅនងឹរបធានចាំមណ្តទ ។ 
ក- មតើរថ្យនតមន្ទេះសទូចមួយមលើកបានអងារប ុន្ទម នបាវ ? 
ម- មតើកបា ល់មន្ទេះផទុកអងារបានប ុន្ទម នបាវ? 
េ- មតើមៅមវលាមមា ងប ុន្ទម នមទើបមេសទូចអងាររចួ ? 

II. ការេរៀបចរំបស្គ់្គ ូ
- រេរូតូវចមលងចាំមណ្តទោក់កាា រមមៀនមុនមមា ងបមរងៀន ឬសរមសរមលើផ្កទ ាំងរកោសធាំ មបើមានលទធភាព។ 

III.លំនាៃំនការបេគ្ងៀន 
ដាំណ្តក់ទើ១ : អាំណ្តន នងិការយល់អតថន័យដនអតថបទ 
- ឱយសិសសអានចាំមណ្តទ និងសាំេួរទាំងបើមោយមសងៀមស្លង ត់ 
- ទុកមពលរេប់រោន់ឱយសិសសអាន 
-រេូសួរមតងមួយសាំេួរៗ ៖ 
«មតើចាំមណ្តទមនេះមេនិោយអាំពើអវើមលេះ?» 
«មតើមេឱយអនកមធវើអវើមលេះ?»(មរជើសមរ ើសសាំេួររតមឹរតវូកនុងចាំមណ្តមសាំេួរទាំងបើ) 
«មតើចាំមណ្តទមនេះ មានសាំេួរប ុន្ទម ន ?» 
-ឱយសិសសមឆលើយឱយបានមរចើនន្ទក់ ចាំមពាេះសាំេួរនើមួយៗ ។ 
- ឱយសិសសមផទៀងផ្កទ ត់និងខ្កតរមូវ ។ 
សាំេូមពរ:កនុងចាំមណ្តមសាំេួរទាំងបើ ចូរមរជើសមរ ើសសាំេួរមួយខ្ដលមេអាចមឆលើយបាន។ ពើមរពាេះអវើ ? មតើវាមវេះ
អវើមលេះ? 
ដាំណ្តក់ទើ២ : ការរស្លវរជាវរបស់សសិស 
- ឱយសិសសមធវើការង្ហរជាបុេគល ជារកុម ២ន្ទក់ៗ មោយសរមសរមសៀវមៅមរពៀង។  
- ទុកមពលរេប់រោន់ឱយសិសសមោេះរស្លយ ។  

រកេឃើញស្ំណួរគ្តឹមគ្តូវ 
(ត) 

 
 

វតថុបណំង 
- បករស្លយព័ត៌មានមផសងៗ ។ 
- ភាជ ប់សាំេួរមៅនឹងព័ត៌មានជាក់លាក់ខ្ដលទក់ទងនឹងសាំេួរមន្ទេះ។ 
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- រេូមដើររតួតពិនតិយការង្ហររបស់សិសស ។ 
មបើមានសិសសមនិទន់យល់ចាស់ពើសាំេូមពរ រេូរតូវមចាទជាសាំេួរ « មតើមានបរមាប់ជាមលមខ្ដលទក់ទង
មៅនឹងសាំេួរទើ១ ឬមទ ?» 
- ឱយសិសសខ្ដលជួបការលាំបាកមឆលើយ ។  
- រេូពនយល់ នងិបាំមពញបខ្នថមចាំេុចមវេះខាត ។ 
- ឱយសិសសបនតការង្ហរ ។ 
ដាំណ្តក់ទើ៣ :ការបូកសរបុ 
- ឱយសិសសមឡើងមកបង្ហា ញសាំេួរខ្ដលមេរកម ើញមោយមធវើអាំេេះអាំណ្តងបញ្ហជ ក់ ។ 
- ឱយសិសសផគូផគងចមមលើយមផទៀងផ្កទ ត់និងខ្កតរមូវ ។ 
មបើសិសសណ្តមានចមមលើយមផសងៗមទៀត រេូរតូវឱយមេមឡើងមកបង្ហា ញចមមលើយទាំងមន្ទេះ នងិមធវើអាំេេះអាំណ្តង
បញ្ហជ ក់ផង។ 
- ឱយសិសសរតិេះរេិះពិចារណ្ត នងិមរបៀបមធៀបចមមលើយទាំងអស់របស់មេ មដើមបើរកសាំេួរណ្តខ្ដលរតឹមរតូវ ។ 
- ឱយសិសសមឡើងេូសខ្មវងកនុង មៅមុមសាំេួរខ្ដលរកម ើញមៅមលើកាត រមមៀន ។ 
- រេូបាំមពញបខ្នថមចាំេុចមវេះខាត ។ 
- ឱយសិសសមាន ក់មឡើងមកបង្ហា ញពើរមបៀបមោេះរស្លយចាំមណ្តទមោយេេន្ទផង ។ 
- ឱយសិសសមផទៀងផ្កទ ត់ផគូផគងរមបៀបមឆលើយ នងិមធវើកាំខ្េ ។ 
- រេូ និងសសិសមធវើសាំមោេ ។ 
ដាំណ្តក់ទើ៤: សននោិឋ ន 
- រេូបង្ហា ញអតថបទ « េួរចងចាាំ » មោយមរៀបោប់ពនយល់ រចួឱយសសិសចមលងអតថបទ « េួរចងចាាំ » មនេះ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV-ចេមលើយ 
 សំ្ណួរ «ខ » 
 ចាំនួនបាវអងារខ្ដលកបា ល់មន្ទេះផទុក 
 ២៥០០០០ ៥០  ៥០០០បាវ 
V- ស្មគ ល ់

មដើមបើរតួតពនិិតយ និងវាយតដមលការយល់ដឹងរបស់សសិស រេរូតូវោក់ចាំមណ្តទទាំង៤ ខាងមរកាមមនេះឱយសសិសមធវើ 
មៅកនុងថ្នន ក់ និង មៅផទេះ ។  

គួរចងចា ំ: 
ជាទូមៅរបធានចាំមណ្តទរតវូបានបញ្ច ប់មោយសាំេួរ ។ 

លាំហាត់ខ្ដលមានរបមោជន៍ 
េឺលាំហាត់ខ្ដលន្ទាំអនកឱយរសដមមៅរកសាំេួរទាំងឡាយខ្ដលមេអាចរកម ើញ មៅមពលខ្ដលលាំហាត់
មន្ទេះោម នសាំេួរ ។ មនេះេជឺាមមធាបាយមួយសរមាប់រតួតពិនិតយមលើការយល់អតថន័យដនអតថបទ ។ 
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ចាំមពាេះចាំមណ្តទទើ ២ រេូរតូវចមលងខ្តតាោងសរមាប់បាំមពញខ្តប ុមណ្តណ េះ ប ុខ្នតមេរតូវមរៀបចាំចាំមណ្តទទាំងមនេះមៅមលើ
ផ្កទ ាំងរកោសធាំជាមុន ។ 

ចាំមណ្តទ : 
១. កសិករមាន ក់លក់ដាំឡូង ១៨ បាវ ខ្ដលកនុងមួយបាវមានទមងន់ ៥០េក ។ ោត់ទុក ២៥០េកសរមាប់បរមិភាេ 
និង ១៥០េកសរមាប់មធវើពូជ ។ 
- ចូររកសាំេួរណ្តខ្ដលអនកអាចមឆលើយបាន ។ 
 ក- មតើោត់លក់បានប ុន្ទម ន ? 
 ម- មតើដាំឡូងទាំងអស់មានទមងន់ប ុន្ទម នេើឡូរកាម ? 
 េ- មតើោត់លក់អស់ប ុន្ទម នបាវ ។ 
- ចូរមោេះរស្លយចាំមណ្តទ ។ 
២.អតថបទ និងសាំេួរដនចាំមណ្តទខាងមរកាមមនេះរតូវបានោក់លាយឡាំោន  ។  
ចូរស្លកលបងមរៀបអតថបទ និងសាំេួរទាំងមន្ទេះមៅតាមលាំោប់លាំមោយ មោយយកខ្តមលមសាំេួរមកបាំមពញកនុង
តាោងខាងមរកាមឱយរតូវនឹងអតថបទ ។ 

អតថបទទើ ១ ៖ 
កញ្ច ប់កាមហវខ្ដលដថ្ល១.៣០០៛កាលពើអាទិតយមុនឥឡូវមនេះដថ្ល 
១.៤៥០៛ 

សាំេួរទើ១ ៖ 
មតើោត់មៅសល់របាក់ប ុន្ទម នមរៀល ? 

អតថបទទើ ២៖ 
ខ្មសមួយដុាំមានរបខ្វង១០០ម ។ មេលក់មលើកទើមួយ៤០ម និង
លក់មលើកទើពើរ ៣៨ម ។ 

សាំេួរទើ២ ៖ 
មតើោត់មធវើដាំមេើ រអស់រយៈមពលប ុន្ទម នមមា ង ? 

អតថបទទើ ៣ ៖ 
ពើផទេះចាន់ធើមៅស្លលាមរៀនមានចមាង យ១.២០០ម។មួយជាំហាន
របស់ចាន់ធើមានរបខ្វង ០,៤ម ។ 

សាំេួរទើ ៣ ៖ 
មតើតដមលរបស់វាមកើនមឡើងប ុន្ទម ន ? 

អតថបទទើ ៤ ៖ 
អនករសើសុកមានរបាក់៨៦.៥០០៛បានមកពើការលក់រកូច។ 
ោត់ទិញសមាភ រសកិាសរមាប់កូនោត់អស់របាក់២.៣៥០០៛ និង
ខ្សបកមជើងមួយេូខ្ដលមានតដមលមថ្នកជាងសមាភ រសកិា
៥.៥០០៛។ 

សាំេួរទើ ៤ ៖ 
មតើោត់មៅសល់ខ្មសរបខ្វងប ុន្ទម នខ្ម ត? 

អតថបទទើ ៥ ៖ 
អនកមបើកបររថ្យនតមាន ក់មធវើដាំមេើ រពើភនាំមពញមៅតាខ្កវខ្ដលមាន
ចមាង យ ៧៧េម ។ ោត់មបើកបរកនុងមលបឿន ៧០េម/ម   

សាំេួរទើ ៥ ៖ 
មតើវាមដើរប ុន្ទម នជាំហាន 
មដើមបើមៅដល់ស្លលាមរៀន? 

 
អតថបទ សាំេួរ 

១  
២  
៣  
៤  
៥  
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៣. ចូរអានអតថបទខាងមរកាម រចួតាក់ខ្តងសាំេួរឱយបានពើរ ខ្ដលទក់ទងមៅនឹងអតថបទមន្ទេះ ។  
ពូសាំជាអនកមបើកបររថ្យនតឈនួល ។ ោត់មបើកបរកនុង១ដថ្ងជាមធយម១៥០េមសរមាប់ការង្ហររបស់ោត់ ។ ោត់
មធវើការ ៦ ដថ្ងកនុងមួយអាទតិយ និង ៤៦ អាទិតយកនុងមួយឆ្ងន ាំ ។ 
 

..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
៤. ចូរអានអតថបទខាងមរកាម រចួតាក់ខ្តងសាំេួរឱយបានពើរខ្ដលទក់ទងមៅនឹងអតថបទមន្ទេះ។ 
មើងស្លរនិ លក់ផលិតផលចាំការរបស់ោត់បានរបាក់១.៩៧០.០០០៛ ។ ោត់ទិញទូរទសសន៍មួយដថ្ល 
៣៥០.០០០៛ អាេុយមួយខ្ដលមានតដមលមថ្នកជាងទូរទសសន៍ ១៩៥.០០០៛ និងសាំមលៀកបាំពាក់អស់របាក់ 
៨៥.០០០៛ ។ 

.......................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 

ដក្សង់ចដោយេោកគ្ស្ី បវនុ សារូន 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អនុសារេណាវាទ 
ចំេពាេះយុវជនអនកេៅវតត 

 

  ដហពួកយុវជនអនកកាំសត់   មបើកុាំបានវតតរជកអារស័យ 
  សមអនកនឹងឥតមានតដមល   យប់ដថ្ងហសួមៅឥតរបមោជន៍ ។ 
  េួរអនកកុាំមភលចវតតលាំមៅ   មទេះអនកមចញមៅឆ្ងង យរសមឡាច 
  េួរដឹងេុេវតតកុាំបមង្ហា ច   របមោជន៍នងិផលផតល់ពុាំខាន ។ 
  មបើមានមេសួរពើកាលមរៀន   ចាំមេេះរមបៀនទាំងប ុន្ទម ន 
  អនកកុាំនិោយបខ្ងវងោន   រតូវរបាប់ថ្នបានមចេះមរពាេះវតត ។ 
  កុាំមពាលបងអួតពកួរសើៗ   រតូវសតើតាមរតង់កុាំបាំភាល ត់ 
  បាំខ្ផលងបាំមផលើសបាំមភលចវតត   ខ្រកងមទសទញទត់ឱយវនិ្ទស ។ 
  បាយវតតជាមភាជន៍មានរពលឹង  េួរនឹករ ាំពឹងកុាំទើសទស 
  ន្ទមុឺនមស្រនតើមកពើោស្រសត   េឺោស្រសតមឡើងមៅជាមស្រនតើ ។ 
  បាយផទេះបាយវតតដូចជាោន    ចាំខ្អតអាតាម មានជើវ ើ 
  ខ្ឆអតមហើយមរៀនសូធយមចេះមមទចមទើ  មុនើមកើតមានមោយស្លរវតត ។ 
  ស្លធុ ! សូមឱយអនកបានសុម  នើរទុកេនើរភ័យសិរ ើភ័រទ 
  ជាជនសបបុរសរបស់រដឋ   មានខ្បបមានបទរបមសើរមហាង ! 
 

សមតចរពេះមហាសុមមធាធបិតើ ជួន ណាត មជាតញ្ហា មណ្ត 
ដថ្ងទើ ១៦ ឧសភា ១៩៦៣ 
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(បទពាកយរបាាំពើរ) 
 

១. មែុ ាំយល់ថ្នអានមានបួនខ្បប   មបើេិតសមងេបឱយមៅមលើ 
  អានមយួមិនចាាំបាច់េតិអវើ   មិនបាច់រកន័យអានសបាយ ។ 
 ២. អានរបមលាមមលាកមរឿងនទិន   អតថបទផងមានចុេះផសពវផាយ 
   អានមិនមចេះអត់េឺអានង្ហយ   មិនចាាំមុតិរបាយសុើជាំមៅ ។ 
 ៣. អានពើរក៏ង្ហយមហើយរហ័ស   ក៏អាចដងឹចាស់មិនសល់មៅ 
   េអឺានដាំេឹងផងោក់មរៅ   ព័ត៌មានកនុងមរៅសពវខ្បបោ ង ។ 
 ៤. រតូវអានមចាេះៗឱយបានការ   អានយករតង់ណ្តជាភសតុតាង 
   កុាំអានខ្តពាសវាសមរតងរតាង   មិនអានលអជាងន្ទាំខាតមពល ។ 
 ៥. អានបើអានរទឹងសាំឡងឹេិត   អានទាំងេាំនិតោម នរបខ្ហល 
   អានមនេះពិបាកអានរចាំខ្ដល   យូរអានយូរមពលអានរស្លវរជាវ ។ 
 ៦. អានបនួអានោ ប់ខាល ាំងជាងមេ   អានេិតរេិះមរអានមនិរពាវ 
   ឱយដឹងមុសរតូវមនិអានរពាវ   អានរសង់អានរស្លវអានមផទៀងផ្កទ ត់ ។ 
 ៧. មតើរតវូមធវើមមតចអានបានមលឿន   ស្លច់ការក៏មជឿនមកើនមិនហត់ 
   ចូរមធវើតាមកបួនលអរបាកដ   អានមានអាំេត់បានយូរផង ។ 
 ៨. មែុ ាំសូមរ ាំឭកអនកអានថ្ន    មពលចូលមេហាមោយទាំនង 
   ខ្ភនកម ើញវតថុទាំងអស់ផង   ខ្ភនកម ើញម ត់ម ងមិនសល់អវើ ។ 
 ៩. មពលមន្ទេះខ្ភនកមយើងមិនបានមផ្កត ត  វតថុមួយមស្លតឬពើរបើ 
   មមតចក៏ខ្ភនកមយើងមោយមិនភ័យ   មិនរបឹងមមើលមមើម ើញទាំងអស់ ។ 
 ១០. ឧបមាមួយមទៀតមចាលខ្ភនកមៅ   មលើមនុសសមាន ក់មៅពើមុមមស្លម េះ  
  ម ើញថ្នចាស់មកមងោម នចមន្ទល េះ   ទាំងរទពយរបស់មលើអងគរបាេ ។ 
 ១១. មសចកតើមនេះមហើយខ្ដលមយើងមរបើ   មិនមានស្លទ ក់មសទើរកនុងអាំណ្តន 
   មពលមយើងមចាលខ្ភនកោម នរ ាំខាន  ខ្ភនករបមូលបានទិដឋភាពសពវ ។ 
 ១២. ទាំងរូបអតថបទចាំេងមជើង   ទាំព័ររបាប់មយើងចាស់រេប់ដប់ 
   អកសរមូលមរជៀងដឹងមួយចប់   ដឹងដល់កាំេប់ន័យរតួសៗ ។ 

វិធីអាន 
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 ១៣. មចាលខ្ភនកពើមឆវងមៅខាងស្លត ាំ   ពាោមចងចាាំមហើយរជលួស 
  អានមដើមបន្ទទ ត់រចួបងាួស   កណ្តត លរតួសៗនូវខាងចុង ។ 
 ១៤. ពាោមអានមតងពើរបន្ទទ ត់   ចាប់ន័យរបាកដោក់មៅកនុង 
  មួរកាលអនកចាាំខ្ភនកអនករបងុ   កុាំយកទាំងរសុងមិនបានការ ។ 
 ១៥. មរជើសមរ ើសយកន័យខ្ដលចង់បាន  មិនបាច់ចង់បានដូចមទសន្ទ 
  ដូចកលមបេះមមទសកនុងចាំការ   ចបចិយកខ្ផលណ្តខ្ដលទុាំៗ ។ 
 ១៦. មេមរចើនខ្តយកវធិើមនេះ    ទុកជាចាំមេេះមិនលាំៗ  
  ចាំមេញទាំងមពលបានផលធាំ   ពិមសសនិយមអានកាខ្សត ។ 
 ១៧. ចាំមពាេះអាំណ្តនខ្ដលពបិាក   រតូវខ្តរបឹងស្លកកុាំបខ្េត ត 
  មធវើតាមមែុ ាំមទៀតនឹងដឹងមហតុ   នឹងបានឆអល់ខ្ឆអតវជិាជ ពិត ។ 
 ១៨. កតាត ចាំបងធាំជាងមេ    ោម នអវើខ្បលកមទេតឺាាំងចតិត 
  ថ្ននឹងរបឹងអានដល់ករមតិ   មិនរត់មនិមឹតមចាលវជិាជ  ។ 
 ១៩. កតាត ទើពើរក៏សាំខាន់    អនករតូវរបកាន់នូវមលមឹស្លរ 
  េអឺារមមេ៍លអរតជាក់ថ្នល    មិនមហើរមឆលឆ្ងល ចិតតនងឹន។ 
 ២០. កតាត ទើបើេបឺរសិ្លថ ន    របាកដមន្ទេះមានអវើៗលអ 
  េឺកខ្នលងស្លង ត់មនិកុេះករ    មរៀបចាំបវរមិនមទើសខ្ភនក ។ 
 
    េោក ឈា េ ៀន 

         (អេគន្ទយករង េ.ប.ច. អយក.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មតើភពខ្ផនដីមយើងមានអាយបុ នុ្មម ន ? 
 មនសុសមានវយ័ចុំណាស់បុំផតុខ្ដលរស់បានមក្ដលស់ពវថ្ងៃមនេះគ ឺមានអាយ ុ១១៤ 
ឆ្ន ុំ  ។ អម ត្ើ ក្អាចរស់បាន មលើសពី ១៥០ ឆ្ន ុំ ចុំខ្្ក្ឯរតើសមរុរ ខ្ដលមគរក្ម ើញមៅក្នងុរកឹ្
ក្ក្ មៅបាតសមរុរមៅឆ្ន ុំ ២០០៧ មៅររមរសអុីសឡង ់(Iceland)មានអាយមុលើសពី ៤០០ ឆ្ន ុំ រឯី
មដើមមឈើមួយមដើមមៅររមរសស យុខ្អត រតវូបានមគមជឿជាក្ថ់ាមានអាយរុរខ្ែល១០.០០០ឆ្ន ុំ  ។ 
ប ខុ្ន តអវីៗទា ុំងអស់មនេះហាក្ដ់ចូជាដុ្ំ ក្រ់កឹ្មៅក្នងុមហាសមរុរអញ្ចឹ ងខ្ដរ ររសិនជាមយើងម្វើការ
មររៀបម្ៀបជាមួយនងឹខ្ផនដមីយើង ខ្ដលមានអាយខុ្ដលមិនគរួឱ្យមជឿ គ ឺ៤, ៥ ពានល់ានឆ្ន ុំ (បួន
ពានរ់រុំរយលានឆ្ន ុំ) ។   
 មៅក្នងុឆ្ន ុំ ២០០៨ មៅឆក្សមរុរែតសាន ់(Hudson) ថ្នររមរសកាណាដា អនក្
ភតូពភវរិបូានរក្ម ើញក្ុ្ំ ក្ងមខ្ដលមានអាយចុាស់ជាងមគបុំផតុមៅមលើពិភពមលាក្ ។ មរកាយ
មពលយក្មៅពិមសា្នម៍ដាយវរិយុសក្មម វាក្ប៏ានបង្ហា ញឱ្យម ើញថា សុំណាក្ងមមន្មេះមានអាយុ
កាលរែតូដល៤់,២៨ពានល់ានឆ្ន ុំ ។ 
      
     អុនិធខឺ្េត  
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(បទកាកេត)ិ 
 ១. មលាកថ្នកាមម ខ្តងអារសូវមករ ត ិ៍ ន្ទាំឱយមេមឹង 
  កុាំឱយទក់ទង កុាំមាំសញ្ជ ឹង េិតពើមរឿងហនងឹ 
   ោម នបានផលអវើ ។ 
 ២. រសើពាក់ព័នធរបុស កុាំប េះឱយមស្លេះ បតើអនកដដទ 
  ន្ទាំទុកេដល់មលួន ជាមរឿងចដរង មហើយខ្សនអរបិយ ៍
   មលាកឱយមជៀសឆ្ងង យ។ 
 ៣. ឯរបុសៗវញិ មលាកឱយមជៀសមចញ រសើអនកទាំងឡាយ 
  កុាំមធវើមផតសផ្កត ស ន្ទាំឱយអនតោយ មិនបានសុមកាយ 
   ជាមរៀងរហូត ។ 
 ៤. មុស្លវាទ មកើតមឡើងមពលណ្ត ន្ទាំឱយមេមរកាធ 
  មរពាេះពាកយភូតភ និងពាកយបមញ្ហឆ ត ពុាំខ្ដលលអមស្លត 
   មេអាចមជឿបាន ។ 
 ៥. ពាកយភូតកុហក មៅខ្សនអារកក់ មេពុាំោប់អាន 
  មេខ្លងទុកចិតត មេសអប់ដល់របាេ ដល់អនកខ្ដលបាន 
   មរបើពាកយមុស្ល ។ 
 ៦. សុោមមរយ(សុោមមរយ័) អស់ទាំងរបុសរសើ មៅកនុងមលាកា 
  រពេះកុាំឱយមសព ន្ទាំមៅត ឱោ ប េះវាមពលណ្ត 
   មភលចភាល ាំងស្លម រតើ ។  
 ៧. មិនថ្នចាស់មកមង មធវើឱយវមងវង ខ្លងជារបរកតើ 
  ខ្លងស្លគ ល់ខ្ម ឪ បងបអូនរបុសរសើ បានម ម្ េះអរបើយ ៍
   មូចរទពយផទួនៗ ។ 
 ៨. សើលទាំងរបាាំមនេះ មបើអនកណ្តមចេះ រកាខាជ ប់មជួន 
  រពេះថ្នបានសុម និងបានរចួមលួន ឱៈឱកូនសងួន 
   ចូរកាន់ឱយបាន ។ 
 ៩. ដល់មពលស្លល ប់មៅ រពលឹងកូនមៅ មៅសួេ៌នពិាវ ន 
  ជាកខ្នលងសុម មលើសអស់សពវឋាន េឺសួេ៌វមិាន 
   មន្ទេះឯងមហើយណ្ត។ 
 ១០. មៅទើបញ្ច ប់ មែុ ាំសូមមោរព រពេះធម៌ដថ្លថ្នល  
  ខ្ដលមរបៀនរបមៅ ជនរេប់រូបា រតិេះរេិះសិកា 
   រ ាំលឹករពេះេុេ ។ 
 ១១. អាចជួយរ ាំមោេះ អស់ទាំងបាបមរោេះ មទេះរស្លលឬធងន់ 
  មបើមយើងកាន់បាន ខ្សនលអមពកពន់ បានសុមដល់មលួន 
   រហូតមៅមហាង ។    

ដករសង់មចញពើមសៀវមៅធមមជើវតិ (រពេះមហាមា សុរនិវសុិទធ ) 

ស្ីលគ្កំ ងាយចំាមិនេភលច ស្ីលគ្កំ ជានិចចអនកសាងកុស្ល  (តចប)់ 
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 របមទសកមពុជាមយើងធាល ប់មានអនករបាជែស្លសន្ទ អកសរស្លស្រសត វបបធម៌ របវតតិស្លស្រសតោ ងលបើលាញជាមរចើន ដូចជា
សមមតចរពេះសងឃោជជួន ណ្តត,សលមតច្ហួត តាត, មលាករេូអាចារយខ្ហម មចៀវ, សូរ ហាយ, បា ងខាត់,មមៀវ ជំុ, ចាប
ពិន,លសខ នង, កឹម តូ្, ឈឹម ស ុមន៍។ល។ ខ្ដលបានសរមសរធមមវន័ិយ នងិកបួនចាប់មសទើរោប់មិនអស់ ។ អនកនិពនធ
កាពយមឃ្លល ងក៏មានមរចើនរូបខ្ដរ ដូចោ ងឧកញ៉ាសុតតនតរបើជាឥនទ, រពេះបាទអងគ ឌួង, រកម ង ុយ, អ ូ ចុង (កូនរកមង ុយ)
ជាមដើមសុទធខ្តជាអនករបាជែនិពនធចាប់ទូន្ទម នកូនមៅខ្មមរ ឱយរបតិបតតតិាមឱវាទ ឱយរសឡាញ់របមទសជាតិ ឱយរបួរមួស្លមេគើ 
ោន ។ សូមបើខ្តអនកសិលបៈចមរមៀងទាំងឡាយ ក៏សុទធសងឹខ្តធាល ប់បានបួសមរៀនផលូវមលាកផលូវធម៌មៅកនុងវតតអាោមខ្ដរ។ ដូមចនេះ
វតតពុទធស្លសន្ទ ជារគឹោះ ជាឫសោ ងមាាំសរមាប់ការពារវបបធម៌ អកសរស្លស្រសត របវតតិស្លស្រសតរបស់របមទសជាត ិ ។ 
រោមានភ័យអាសននអនតោយឬមានការភ័នតខ្របចលាចល ឬចមាាំងោ ាំងជល មេរខ្មងយកវតត យករពេះសងឃជាទើរជកមកាន ។ 
 កាលសម័យអាណ្តនិេមបាោ ាំងរតួតរតាកូស្លាំងសុើនមន្ទេះរបមទសបាោ ាំងខ្ដលមានភារៈរោន់ខ្តជាអាណ្តពា-
បាលមលើរបមទសខ្មមរប ុមណ្តណ េះ ខ្បរជាពរងឹងឥទធិពលរបស់មលួនឱយមៅជាមមអាណ្តនិេម មរបើអាវុធយុទធភេឌ សងាត់សងានិយក
របមទសខ្មមរជារសុកចាំេុេះរបស់បាោ ាំងមៅវញិ មហើយបានបលន់លួចមកតនភេឌ របស់ខ្មមរយកមៅរបមទសបាោ ាំង ពាោមបាំ-
បាត់អកសរស្លស្រសតខ្មមរ មហើយខ្ថ្មទាំងមធវើទរុេកមមោ ងធងន់មៅមលើរពេះសងឃខ្មមរមទៀតផង ។ កាលពើដថ្ងេី ១៧ ដខកកាោ 
ា្ ំ១៩៤២ បាោ ាំងបានបញ្ហជ ឱយចាប់ផសកឹមលាករេូអាចារយ ខ្ហម មចៀវ មៅរកសួងមហាដផទ រចួបញ្ជូ នមៅោក់េុកមៅមកាេះ
រតឡាច កាត់មទសរបហារជើវតិ រមួទាំងមលាករេូ អាចារយ បា ង ខាត់ , នួន ដងួ និងមលាក បា ច ឈនឹ ផងខ្ដរ ។ 
 សូមអស់មលាកអនកអានទាំងឡាយជួយចងចាាំចាំណ្តាំទុកឱយចាស់ចុេះថ្ន របមទសកមពុជាមយើងធាល ប់រងមរោេះអនតោយ
ហនិមហាចរទពយសមបតត ិ េមពើរកបួនចាប់ និងអនករបាជែសាំខាន់ៗមរចើនមលើកមរចើនរោ មសទើរខ្តឥតរស្លកមស្លេះ។ ថ្នអាណ្ត
និេមបរមទសមៅចុេះ មេហា នបាំផ្កល ញខ្មមរ ចុេះខ្មមររកហមខ្ដលធាល ប់ហូបបាយវតតខ្ដរមន្ទេះ មមតចមឡើយ ក៏ស្លហាវហា នបាំផលិច
បាំផ្កល ញវតតអាោម រពេះពុទធរូប មកតនភ័េឌ  នងិកាប់សមាល ប់រពេះសងឃ ឥតរតារបេើ ោ ងហនងឹ ? ។ 
 មយើងដឹងមហើយថ្ន ខ្មមររកហមមិនទទលួមុសរតូវមរឿងបាំផ្កល ញសមបតតិរទពយ វតតអាោម ជើវតិខ្មមរមទ មេបបួលណ្តត់ោន
និោយោ ងរពមងើយថ្ន អវើៗទាំងអស់មរសចមលើរបវតតិស្លស្រសតកត់រតាទុកចុេះ ។ មេចូលចតិតកាច់មលួថ្ន ពុទធស្លសន្ទបង្ហា ត់
មនុសសឱយសលូតបូត បានជាខ្មមរសលូតស្លល ប់ មេយកដើជិតអស់មហើយ ។ ប ុខ្នតអនកខ្ដលកាចស្លហាវផុតមេកនុងពិភពមលាក
ដូចខ្មមររកហមមន្ទេះក៏មិនម ើញចាាំងឈនេះបរមទស មហើយយកដើមួយហតថមកឱយខ្មមរមតងណ្តមឡើយ ម ើញខ្តខ្ហកទឹកដើខ្មមរ 
ដរពមឈើខ្មមរមៅឱយបរមទសជតិខាង មហើយសមាល ប់ខ្មមរផ្កគ ប់ចតិតបរមទសមលើសមេមៅមទៀត ។ ដូមចនេះមយើងអាចយល់ចាស់ថ្ន
លទធិ ឬរទសឹតើកាចមឃ្លរមៅទាំងប ុន្ទម នកនុងមលាក ពើអតើតកាលកតើ បចចុបបនាមនេះកតើ របាកដជាពុាំខ្មនជាវធិើមោេះរស្លយបញ្ហា មទ 
ឯលទធផលមៅរតង់សូនយ ។ 

ពុទធសាស្នានិងស្ងគមែខែរ(តចប់) 
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 មសចកតើមរៀបោប់បនតិចបនតួចអាំពើមរឿងអាណ្តនេិម និងអាំមពើស្លហាវរបស់ខ្មមររកហមមនេះ របខ្ហលន្ទាំឱយអនកអានមលេះ
ទស់ចិតតមកើតមទមនសសថ្ន មម ចក៏យកមរឿងនមោបាយមៅបញ្ចូ លកនុងមរឿងពុទធស្លសន្ទោ ងមនេះ ។ 
 សូមរជាបថ្ន ពុទធធម៌ខ្ដលមៅកនុងរពេះរត័យបដិកមន្ទេះឯង ជានមោបាយរបស់រពេះសមាម សមពុទធ ខ្ដលរទង់រតិេះរេិះ
ខ្េន្ទាំពនយល់សតវមលាកឱយរបតិបតតតិាម ។ រពេះអងគជារពេះបរមស្លស្លត យល់ចាស់ដរកខ្លងកនុងវជិាជ នមោបាយ រទង់ពូខ្ក
មទសន្ទពនយល់អនកស្លត ប់ឱយឆ្ងប់យល់ មោយរទង់ទញយកដាំមេើ រជើវតិរបស់សតវមលាកពើអតើតកាល(ជាតក)មកភាជ ប់ជា
មួយជើវតិបចចុបបនន រចួខ្ថ្មទាំងពាករេ៍ដាំមេើ រជើវតិមៅអន្ទេតមទៀតផង ។ មនេះមហើយជានមោបាយកនុងការមទសន្ទដន
រពេះដ៏មានបុេយដនមយើង ។ រពេះអងគបានបង្ហា ត់បមរងៀនឧបាយកលមទសន្ទដល់រពេះសងឃស្លវក័របស់រពេះអងគ ដូចជារពេះ
ស្លរ ើបុតត រពេះមមាេគលាល ន រពេះអាននទជាមដើមខ្ដលសុទធខ្តមានបមចចកមទស មានមកាសលយកនុងការខ្េន្ទាំមនុសសមលាកខ្ដល
ជួនកាលរតូវមោេះរស្លយរបស្លន អនកកាន់លទធឬិស្លសន្ទមផសងៗ ជួនកាលរតូវមោេះរស្លយបញ្ហា ជនពាល បេឌិ ត មសតច មស្រនតើ
។ល ។ រពេះសមពុទធកតើ រពេះសងឃស្លវក័កតើ សុទធខ្តដវឆ្ងល តកនុងការរបមមើលមមើលនិសសយ័សតវខ្ដលរតូវទូន្ទម ន ឬមិនរតូវទូន្ទម ន ។ 
មនុសសមលេះខ្ដលរពមហើនមកាងកាចហួសខ្កមិនមឡើង សូមបើជារពេះញាតិរបស់រពេះអងគ ក៏រពេះអងគមរបាសមនិមកើតខ្ដរ ដូចោ ង
មទវទតតជាអនកមលងមជើងចាស់ ពាោមពាបាទ ន្ និសរពេះអងគ រហូតធាល ក់រមតត មលួនឯង ។ 
 កនុងបច្ចុបបននមនេះក៏ដូចពើអតើតកាលខ្ដរ មេខ្តងចាប់ថ្នន ក់មចាទរបកាន់ថ្ន រពេះអងគមលេះមទសន្ទនមោបាយរពេះមលាក
មទសន្ទចាំៗ ចាស់ៗ ដូចជាមរបើពាកយថ្ន រតូវរសឡាញ់ជាតិ ស្លសន៍ កុាំេបបើសមាល ប់ពូជស្លសន៍មលួន កុាំសុើសាំេូក កុាំ
លួចលាក់សមបតតិជាតិ ។ ល ។ 
 ដូចមមតចមៅថ្ន «នមោបាយ »? ពាកយកាល យមកពើពាកយបាលើថ្ន នយ+ ឧបាយ = នមោបាយ ខ្របថ្នឧបាយកនុង
ការដឹកន្ទាំ, កលលបចិកនុងការខ្េន្ទាំពនយល់ឬមមេាំនតិខ្ដលមេមផតើមមឡើងមដើមបើដឹកន្ទាំអនកដដទឱយរបរពឹតតមៅរកទើមៅោ ង
មនេះោ ងមន្ទេះរតូវនងឹពាកយថ្ន Politics ។ ពាកយមនេះ មិនខ្មនសាំមៅយកចាំមពាេះខ្តការដកឹន្ទាំរបស់រោឋ ភបិាលប ុមណ្តណ េះមទ េឺ
សាំមៅយកការដឹកន្ទាំសងគម រសុកមទស ស្លសន្ទ រេួស្លរផងខ្ដរ ។ មេឯងទាំងអស់ោន និោយថ្ន នមោបាយទឹកមភលើង , 
នមោបាយកសិកមម,នមោបាយមសដឋកចិច, នមោបាយពាេិជជកមម, នមោបាយបរមទស, នមោបាយជាត,ិ នមោបាយ
របួរមួ, នមោបាយបាំខ្បកបាំបាក់ , នមោបាយបាំផ្កល ញ , នមោបាយកស្លង , នមោបាយរ ាំលត់ទុកេស្លងសុម។ល។មនុសស
មលាកមកើតមក មទេះបើបានមរៀននមោបាយកតើ មនិបានមរៀនកតើ សុទធខ្តមានេាំនតិកិចចកលជាធមមជាតិរបស់មលួន ។ មបើោម ន
នមោបាយមទ របាកដជាមិនរេប់ េឺវកិលចរតិមន្ទេះឯង ។ មាតាបិតាមរបើនមោបាយរករទពយមកចិញ្ច ឹមបុរតធើតា មរបើ
នមោបាយសនសាំសាំដចធនធាននិង មរបើកលលបចិខ្េន្ទាំពនយល់កូនមៅឱយមដើរមៅរកផលូវរតូវ បញ្ចុ េះបញ្ចូលកូនមៅឱយរបឹង
មរៀនសូរត របកបការង្ហរជាមដើម ។ ទាំងអស់មនេះសុទធខ្តឧបាយន្ទាំមៅរកទើមៅ េឺនមោបាយមន្ទេះឯង ។ 
 

ដករសង់ពើមសៀវមៅពនលពុឺទធស្លសន្ទ 
  ក ៀបក ៀងកោយ លោកលសាម ងន 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

វជិាា    ន្មុំឱ្យមានវនិយ័ 
វនិយ័   ន្មុំឱ្យមានមសចក្តថី្ងលងនូរ 
មសចក្តថី្ងលងនូរ  ន្មុំឱ្យមានគ ុ្ ្ម ៌
គ ុ្ ្ម ៌  ន្មុំឱ្យមយើងកាលយជាមនសុសលអ។ 
    
    ស្សើែិមោបមរស 
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សភាសង្ឃ 
 មានសភាសងឃបើរបមភទ ៖ 

១. មានសភាជាន់មពស់ឬ មថ្រសភាពើរ ៖ មថ្រសភា មួយសរមាប់និកាយនើមួយៗ មហើយសថិតមៅអមសងឃន្ទយក
ដនេេៈមរៀងៗមលួន ។ 

 ២. សភាករមតិមួយឬស្លលាេេៈ ស្លលាេេៈនើមយួៗសថិតមៅអមមមេេនើមួយៗ ។ 
 ៣. សភាករមិតពើរឬស្លលាអនុេេសថិតមៅអមអនុេេ ។ 
 មថ្រសភានើមួយៗ រតូវមានរបធានមួយរូប នឹងសមាជកិរបាាំបួនរូប សរមាប់សមាគ ល់មហានិកាយនិងមានសមាជិក
របាាំរូបនិងអនុមលខាធិការមួយរូប។ សមាជិកដនសមាជកិទាំងមន្ទេះរតូវបានខ្តងតាាំងមឡើងមោយរពេះមហាកសរតតាមរយៈ
ការមសនើសុាំរបស់សងឃន្ទយក និងបន្ទទ ប់ពើមោបល់របស់រដឋមស្រនតើរកសងួធមមការ ។សមាជកិទាំងឡាយ រតូវបានមរជើសមរ ើស
យកកនុងចាំមណ្តមមស្រនតើជាន់មពស់ ។ របធានរតូវមរជើសមរ ើសយកកនុងោជាេេៈថ្នន ក់ឯក ចាំខ្េកឯមលខាធិការរតូវមរជើសមរ ើស
កនុងចាំមណ្តមរពេះភិកេុសងឃ ទើឋាន្ទនុរកម ។ 
 សភាសងឃមផសងៗទាំងមន្ទេះ រតូវមចេះដងឹកិចចការខាងស្លសន្ទោ ងម ត់ចត់ រពមទាំងយល់ដឹងអធិករេ៍ស្លសន្ទ
ភាជ ប់និងកិចចការអាណ្តចរកផង ។ 
 មថ្រសភាេឺជាស្លលាជាន់មពស់ខាងស្លសន្ទ ខ្ដលមានសមតថកិចចរតមឹរតូវតាមេនលងចាប់ មដើមបើសមរមចមោយោម ន
មបើកផលូវឧទធរេ៍នូវកិចចការទាំងឡាយខ្ដលជាកមមវតថុដនរកមដើកា(មសចកតើសមរមច)របស់ស្លលាេេកាលណ្តរកមដើកាមនេះ
រតូវបានតវា  ។ មថ្រសភាអាចរតូវបានភាេើមួយតវា  ។ មថ្រសភាអាចរតូវបានរដឋមស្រនតើរកសួងធមមការ តាមរយៈរពេះសងឃ
ន្ទយក បតងឹឱយជាំនុាំជាំរេះមរឿងថ្មើៗ បាន ។ 
 ស្លលាេេទាំងឡាយ បងាបមងាើតជាសភាករមតិទើ១ ខ្ដលមានសមតថកិចចរតមឹរតូវតាមេនលងធម៌ មដើមបើមោេះ 
រស្លយកិចចការទាំងឡាយខ្ដលជាកមមវតថុដនរកមដើកា(មសចកតើសមរមច) របស់ស្លលាអនុេេ, កាលណ្តរកមដើកាមន្ទេះរតូវ
បានភាេើណ្តមួយបដិមសធ ឬភាេើណ្តមយួមសើមរ ើបតងឹស្លជាថ្មើ ឬក៏មានមរឿងថ្មើមទៀត ខ្ដលមលាកមៅហាវ យរសុកបាន បញ្ជូ ន 
មកស្លលាេេមោយផ្កទ ល់មដើមបើពិនតិយពិចារណ្ត ។ 
 ស្លលាអនុេេទាំងឡាយ េសឺភាករមតិទើ២ ខ្ដលមានសមតថកិចចរតឹមរតូវតាមេនលងធម៌ មដើមបើពិនិតយមោេះរស្លយ
ជាដាំបូង មហើយតាមេាំនិតមផតើមដនភាេើស្លមើ ឬេាំនិតមផតើមរបស់មៅហាវ យរសុកនូវមរឿងទាំងឡាយណ្តខ្ដលបាននោិយ
ខាងមលើ មហើយខ្ដលមរឿងទាំងឡាយមន្ទេះបានមកើតមានមឡើងមន្ទេះមលើខ្ផនដើរបស់រសុក ។ 

ចមគណនិងអនុគណ 
 មមតតនើមយួៗដនរពេះោជាណ្តចរកកមពុជាបមងាើតបានជាេេ ខ្ដលដឹកន្ទាំមោយមលាករេមូមេេមានមុមង្ហរជាទើ 
ោជាេេៈ ។ 
 មលាករេូមមេេខ្ដលរតូវមឡើងផ្កទ ល់មករពេះសងឃន្ទយក រតូវសថិតមៅមរកាមអាំណ្តចរបស់រកសងួធមមការ។ មយើង
បានម ើញមហើយថ្ន មលាករេមូមេេរតូវបានសភាករមតិទើ១ េឺស្លលាេេជយួកនុងការង្ហរ។ សភាមនេះមានសមាជិកបួន
រូបេឺមលាករេូមមេេជារបធាន មលាករេបូាឡាត់េេ មលាករេូវន័ិយធរេេ នងិមលាករេូសមុហ៍េេ ។ 
 មលាករេូអនុេេជារបមុមដនរសុកនើមយួៗ ។ មលាកមានង្ហរទើឋាន្ទនុរកម សថតិមៅមរកាមអាំណ្តចផ្កទ ល់របស់
មមេេរបស់មមតត ។ 

ឋានានុគ្កមបព្ជតិពុទធសាស្នាែខែរ(តចប់) 
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 មលាករេូអនុេេ រតូវបានសភាករមិតទើពើរេឺស្លលាអនុេេជួយកនុងការង្ហរ ។ ស្លលាអនុេេមានសមាជិកបើ
រូបេឺមលាករេអូនុេេជារបធាន ,មលាករេូវន័ិយធរ , និងមលាករេូសមុហ៍ ។ 
 ចាំមពាេះេេៈធមមយុតតិ មិនមានមលាករេអូនុេេ និងមនិមានស្លលាអនុេេមទ ។ េេៈធមមយុតតិ មិនតរមូវឱយ
មានស្លលាេេមួយសរមាប់មមតតនើមួយៗមទ េឺមោយស្លរវតតធមមយុតតមិានតចិ ។ កនុងករេើ មនេះ « មលាកមៅហាវ យ
មមតតផ្កទ ល់ទទួលបនទុកមមើលការមុសរតូវ ឬកនុងករេើ ចាាំបាច់ជួយមធវើឱយមានដាំមេើ រការលអដល់វតតអាោមទាំងឡាយរបស់និ-
កាយមនេះ » ។ 
 ទើរកុងភនាំមពញបងាបមងាើតមៅជាេេៈមួយ សរមាប់េេៈនើមួយៗមោយមានមលាករេូមមេេនិងស្លលាេេ
មរៀងៗេេៈ ។ ប ុខ្នតថ្នេេៈរបស់ោជធានើមិនមានអនុេេនងិស្លលាអនុេេមទ ។  
 មលាករេូមមេេ រតូវបានខ្តងតាាំងមឡើង តាមមសចកតើសមរមចរបស់រពេះសងឃន្ទយកដនេេៈនើមយួៗមរកាយពើ
បានមសចកតើយល់រពមពើរដឋមស្រនតើរកសួងធមមការ ។ ការខ្តងតាាំងមនេះបានន្ទាំឱយមានជាសវ័យរបវតតិ នូវការដាំមឡើងឋាននតរស័កត 
ទើោជាេេៈមោយរពេះមហាកសរត ។ 
 រតូវបានខ្តងតាាំងមោយរពេះសងឃន្ទយកដនេេៈនើមយួៗ មោយមសចកតើយល់រពមពើរដឋមស្រនតើរកសួងធមមការ នងិ
តាមមសចកតើមសនើរបស់មលាករេមូមេេៈផងេឺ ៖ បាឡាត់េេ, អនុេេ, វន័ិយធរ,  សមុហ៍ ។ ក៏ដូចោន មនេះខ្ដរសរមាប់
មលខាធិការ របស់ស្លលាេេ នងិអនុមលខាធកិាររបស់ស្លលាអនុេេ ។ 

លោក គយួ សគុាន 
សាស្រ្សាា ចា យវិេាសាា នជាតិអប់ ំ 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ជីវតិមានជ់ល ់ 
 មគសមងេតម ើញថា  មពលមានជ់លគ់្នន  ខ្តងមានចាញ់នងិឈនេះ  មបើជលត់ចិរបួស
តចិ  មបើជលខ់្ល ុំងរបួសខ្ល ុំង  មែើយសរមាបអ់នក្ចាញ់អាចអស់ជីវតិក្សឹ៏ងមាន ឯអមក្ឈនេះ
ឯមណាេះវញិក្មិ៏នខ្នពីការរតវូ របួសមឡើយ ទា ុំងសងខ្ងគ្នម នបានររលួអវីមរៅពីការឈឺ
ចាបម់ន្មេះមឡើយ ឯផលររមោជនរ៍តវូធ្លល ក្ម់ៅមលើមាច សទ់ា ុំងអស ់។ 
 ោ ងណាមិញ សតវមលាក្ទា ុំងអស់  មិនចុំមពាេះខ្តមានម់រ  សូមបមីនសុស មបើគតិ
ខ្តរររសូរា យ ររក្តួររខ្ជង ចងយ់ក្ឈនេះអនក្ដថ្រមដាយគុំនតិអាររក្ម់ផសងៗ  មែើយក្ ៏
មបៀតមបៀនគ្នន មៅ  មតើមានអុំណាចណាខ្ដលរគ្ននម់បើជាងមានម់ន្មេះ ? មសចក្តពិីត គ្នម ន
បានររលួអវីមរៅពីមពៀរមវរា នងិការឈឺចាបម់ឡើយ មរពាេះរគបគ់្ននសរុ ធខ្តជាបក់្នងុររងុ
មច ចរុាជសមដូចខ្ដលរពេះមានររភាតបានរោសសខ្មតងរកុ្ក្នងុគមពីរមរុ ទក្នកិាយ ្មមបរ
គ្នថា ថា ៖ 
      « ជយ័មវរ ុំ បសវត ិ រកុ្ ខុំមសត ិ  បរាជីោ  ឧបសមន្មត  សមុុំ មសត ិែិោវ   ជយបរាជយ័ ។ » 
បគុ គលអនក្ឈនេះ ខ្តងរងនវូមពៀរ បគុ គលខ្ដលចាញ់ ខ្តងមដក្ជារកុ្ខ  ចុំខ្្ក្អនក្លេះបង ់
នវូការឈនេះ  នងិការចាញ់ជាអនក្សៃបរ់មាៃ ប ់ មែើយមដក្នវូជាសមុ ។ 
          ៥០០០ ឆ្ន ុំ 
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មវលាមនេះ សូមបរោិយអាំពើពាកយថ្ន « ជ័យមហាង ! សសួតិ៍មហាង ! ខ្មនមហាង ! » តាមឯកស្លររបស់រកុមជាំនុាំ
ទាំមនៀមទន្ទល ប់ខ្មមរ មៅពុទធស្លសនបេឌិ តយភនាំមពញ មានមសចកតើដូចតមៅ ៖ 
 ជន្ទនុជនមៅរបមទសខ្មមរ កាលមបើមានមធវើពិធើមងគលការ មវលាខ្ដលកូនរបុសរសើកាំពុងរកាបផទឹមោន  ន្ទកណ្តត ល
ទើរបជុាំពួកញាតិមតិត មានមាតាបិតាជាមដើម មដើមបើសាំពេះទទួលស្លល ពរអាំពើមមបាមន្ទេះ មលាកអាចារយខ្តងខ្រសកសួរពួកញាតិមតិត
មៅទើមន្ទេះថ្ន « ជ័យមហាង ?»  
 ពួកញាតិមតិតមឆលើយរពមោន ថ្ន « ជ័យ ! » 
 មលាកអាចារយសួរមទៀត ថ្ន  « សសួតិ៍មហាង !» 
 ពួកញាតិមតិតថ្ន  « សសួតិ៍ ! » 
 មលាកអាចារយថ្ន  « ខ្មនមហាង » 
 ពួកញាតិមតិតថ្ន  « ខ្មន ! » 
 មលាកអាចារយថ្ន  « យកអវើជាបន្ទទ ល់ » 
 ពួកញាតិមតិតថ្ន  « យកមហា ជាបន្ទទ ល់ » 
 រចួក៏តាាំងន្ទាំោន ខ្រសកមហា កងរ ាំពងមពញផទេះ៣ដង ឯមលាកអាចារយក៏មលើកមឃ្លម េះមឡើងវាយោ ងខាល ាំងឮសូរមូងៗទុក
ជាសញ្ហា ថ្ន កូនរបសុរសើេូស្លវ មើភរោិថ្មើ មានសិរ ើសួសតើជ័យមងគលមហើយ ។ 
 រមបៀបមនេះ អនកផងមៅរបមទសខ្មមរមយើង មេខ្តងមធវើរេប់ោន ោល់ខ្តមពលមរៀបមងគលការកូនរបុសរសើ ។ 
 • សាំេួរ ៖ េួរឱយឆងល់ណ្តស់ ចុេះមហតុអវើ បានជាជាតិខ្មមររបកាន់យកពាកយ « ជ័យមហាង ! សសួតិ៍មហាង ! 
ខ្មនមហាង ! » បើបទមនេះមកមធវើជារតើមុមកនុងពើធើមងគលការ ?។ 
 • មឆលើយ ៖ មរពាេះមានអតើតនទិនជាមរឿងមរពង  ខ្ដលចាស់ទុាំដាំណ្តលតៗោន មកថ្ន ៖ 
 កាលពើមរពងន្ទយ មានស្រសតើរកមុាំមាន ក់ កាំរពាឪពុក មានខ្តមាត យមិនដងឹជាមៅរសកុមទសណ្តមទ ។ ជួនជារោមន្ទេះ
រសុកមទសមកើតមរោេះអត់ឃ្លល នមោយោ ាំងមភលៀងយូរមពក ។ ន្ទងរកមុាំកាំរពាខ្តងចូលមៅដរពរកជើកដាំឡូងនិងមមើមមឈើឯមទៀត
ជាមួយអនករសុក យកមកមស្លង របរមិភាេជសួបាយខ្តសពវដថ្ងមរៀងមក ។ មវលាោរតើមយួន្ទងរកមុាំមដកលក់មៅយល់សបតិ
ម ើញថ្ន រពេះឥនទយកេជ់មយួ មានសមបុរលអណ្តស់មកហុចឱយន្ទង មហើយរបាប់ថ្ន « របស់មនេះ ជាេជ់ដាំរ ើស ចូរន្ទងខ្ថ្
រកាទុកឱយលអ ឱយេង់មៅយូរលង់មៅ ន្ទងនងឹបានជាធាំពុាំខ្លងមឡើយ » ។ រពេះឥនទរបាប់រចួក៏មភៀសមលួនបាត់មួយរ ាំមពចមៅ ។ 
លុេះរពឹកមឡើង ន្ទងរកមុាំដណ្តត ាំបាយឆអនិដសួមចប់ជាសាំេុាំ នងិទឹកមួយបាំពង់ រចួលើចបជើក ចូលមៅដរពជាមួយអនករសុកដូច
ដថ្ងមុនៗ ។ លុេះន្ទងចូលមៅកនុងដរពឆ្ងង យ រស្លប់ខ្តមម មើររសទាំងងតឹឈលប់ ផគរលាន់រេឹមៗហាក់ដូចជាធាល ក់មភលៀងភាល ម ។ 
ឯពួកចាស់ៗម ើញមម ងងតឹដូមចាន េះក៏និោយមលងថ្ន «ហ៍ចាាំអើមទៀត មយើងចាក់ទកឹបាំពង់មចាលមៅ ចាាំរតងទកឹមភលៀង
ផកឹវញិ»។ ន្ទងរកមុាំមហតុខ្តមលួនមៅមកមងមចើមសចកតើ ឮសមតើចាស់ៗដូមចាន េះ ក៏ចាក់ទឹកបាំពង់របស់មលួនមចាលអស់រលើងមៅ ។ 
តមកមិនយូរប ុន្ទម ន រស្លប់ខ្តមម ខ្របជាភលសឺ្លវ ងរសឡេះមៅវញិ ឥតរសក់មភលៀងមយួដាំេក់មស្លេះ ។ បន្ទទ ប់ពើមន្ទេះមកន្ទង
រកមុាំមរសកទកឹោ ងខាល ាំង រទាំពុាំបានក៏មដើរសវេះខ្សវងរកទឹកផកឹ មៅោច់ឆ្ងង យពើមេដល់កខ្នលងមួយ ន្ទងម ើញទឹកដក់មៅោន
មជើងដាំរ ើ ខ្ដលវាមទើបមដើរផុតមៅថ្មើៗ ន្ទងស្លម នថ្នជាទើកមភលៀង មោយមរសកខាល ាំងមពកក៏ឱនផឹកទល់ខ្តខ្ឆអត មទើបបានដឹងជា
មរកាយថ្ន ជាទឹកមន្ទមដាំរ ើ ។ ន្ទងវលិមកផទេះវញិ ក៏មានទមងន់មោយស្លរខ្តផឹកទកឹមន្ទមដាំរ ើមន្ទេះ ។ លុេះរេប់ខ្មមហើយ 
សរមាលមកជាកូនរបុសន្ទងឱយម ម្ េះ«ជ័យ» ។ ចាំមេរមរកាយមកមទៀត ន្ទងរកមុាំមន្ទេះមានបតើបានកូនរបុសមាន ក់មទៀតឱយ
ម ម្ េះ «សសួតិ៍»។ មិនយូរប ុន្ទម នបតើន្ទងអនិចចកមមមៅ ន្ទងមៅរកាចិញ្ច ឹមកូនរបុសទាំងពើរខ្តមាន ក់ឯង ។ 

េរឿងេគ្ពង ជយ័ សួ្ស្តិ៍ 



  ទស្សនាវដ្ដីគ្គូបេគ្ងៀនេលខ ៤៤  ទំព័រ34 

 

 

 ខ្ថ្លងពើរពេះមហាកសរតកនុងនេរមន្ទេះ មសតចរទង់រពេះទើវងគតមៅោម នរពេះោជបុរតា បុរតើមួយរពេះអងគនឹងមឡើងរេប់រេង
នេររពេះោជវងសមស្លេះ ។ មទើបពួកអាមាតយមុមមស្រនតើ មធវើពិធើបងួសួងផសងដាំរ ើមងគល មដើមបើខ្សវងរកអនកមានបុេយវាសន្ទ យក
មកអភិមសកមស្លយោជយកនុងនេរមន្ទេះ ។ ឯដាំរ ើមងគលមន្ទេះ មានមរហ៍ពលជាមរចើនមដើរដខ្ងាពើមរកាយ មដើរមៅដល់ផទេះមៅជ័យ 
និងមៅសសួតិ៍ ក៏លុតមជើងមុមមរទមរកាបមៅមុមផទេះមន្ទេះ ។ អាមាតយមុមមស្រនតើតាមខ្ហដាំរ ើ ម ើញអាការដូមចនេះមហើយ ក៏សមាគ ល់
ថ្ន មៅជ័យ និង មៅសសួតិ៍ជាអនកមានបុេយបារមើមរចើនអាចមស្លយោជយបាន មទើបយកមរេឿងោជយចូលមៅបាំពាក់មៅជ័យ 
មហើយអមញ្ជ ើញឱយជិេះដាំរ ើមងគល ខ្ហចូលកនុងរពេះបរមោជវា ាំងតាាំងអភិមសកមៅជ័យ ជាមសតចមស្លយោជយ អភិមសកមៅសសួតិ៍ 
ជារពេះឧបោជ កនុងមពលជាមយួោន  ។ មៅមវលាអភិមសកមន្ទេះ មសវកាមាតយមុមមស្រនតើទាំងពួងន្ទាំោន បនលសឺខ្រមកថ្ន « ជ័យ
មហាង ! សសួតិ៍មហាង! ខ្មនមហាង ! » បើដងមរសចមហើយក៏ចាក់ទកឹកលស់ទឹកស័ងេ អភិមសកសមរមចកិចចមងគលកនុងរោមន្ទេះ
ឯង ។  
 ពាកយ « ជ័យមហាង ! សសួតិ៍មហាង ! មានមរឿងមរពងរបារពធមកដូមចនេះ ។ ចាំខ្េក « ខ្មនមហាង ! » ពុាំមានមរឿងមរពង
របារពធចាំមពាេះរបូអនកណ្តមទ មហើយពុាំមានអតាថ ធបិាយឱយពសិ្លត រផង រោន់ខ្តជាពាកយខ្ដលមលាកអាចារយសួរបញ្ហជ ក់យក
មសចកតើពិតរបាកដជាមលើកទើ ៣ បខ្នថមមៅមលើពាកយ ជ័យមហាង ទើ១ សសួតិ៍មហាង ទើ២ ឱយម ើញថ្នកូនរបសុរសើខ្ដល
រកាបសាំពេះទនទមឹោន មន្ទេះ ជាអនកមានជ័យជាំនេះឈនេះមារសរតូវខ្មន ជាអនកមានសិរ ើសួសតើខ្មនៗ ឬពុាំខ្មនប ុមណ្តណ េះ ។ ពួក
ញាតិមិតតមឆលើយបញ្ហជ ក់ថ្ន  « ខ្មនពតិណ្តស់មហាង ឥតខ្កលងកាល យមទ » ។ 
 មហតុខ្តមាននិទនមរឿងមរពងដូចខ្ថ្លងមកមហើយមនេះបានជាមានពាកយ«ជ័យមហាង ! សសួតិ៍មហាង ! ខ្មនមហាង!» 
កនុងពិធើមងគលការជាប់ជាទាំមនៀមទមាល ប់រហូតមកដល់សពវដថ្ងមនេះ ។ 
 

លោកចែម ផាន  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ព្យញ្ជ នៈមយួចនំនួដែលគរួែងឹ និង  
ប្រើ្ ាសប់ព្លបកដ្រឯកសារ 

 ក្ុ្ំ តស់មាគ លពី់ពយញ្ា នៈ ឡាោុំងខ្ដលរតវូនងឹពយញ្ា នៈខ្ម ែរ  ការសរមសរជាភា
សាខ្ម ែរនវូសូរបរមរសមួយចុំននួ ខ្ដលមយើងខ្តងរររេះោមរយៈពាក្យក្មចី នងិរតវូបាន
អនមុត័កាលពីថ្ងៃពុ្ រ ី២៨  ខ្មឧសភា ឆ្ន ុំ ២០០៨  គ្ៈក្មាម ្កិារជាតភិាសាខ្ម ែរ 
(គ.ជ. ភ.ម.) ៖ 
  [g ]  ខ្ដលមយើងរតវូមររើក្មនាមពយញ្ា នៈ  [ ែគ] 
  [ f ]  ខ្ដលមយើងរតវូមររើក្មនាមពយញ្ា នៈ   [ែវ ] 
  [ z]  ខ្ដលមយើងរតវូមររើក្មនាមពយញ្ា នៈ   [ ែស] 
  [ J]  ខ្ដលមយើងរតវូមររើក្មនាមពយញ្ា នៈ   [ សា ] 
  [S] /  [z] ខ្ដលមយើងរតវូមររើក្មនាមពយញ្ា នៈ   [ ស] 

  ( គ.ជ.ភ.ម. ) 
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១ស.ម = ០,៣៩៤ អុញិ (Inch - in) ១អុិញ = ២,៥៤ ស.ម 
១ម = ៣,២៨១ ហវើត (Feet - ft) ១ហវូត (១២អុញិ) = ៣០,៤៨ ស.ម 
១ម = ១,០៩៤ ោ ត (Yard - yd) ១ោ ត = ៩១,៤៤ស.ម(៣ហវើត = ៣៦អុិញ) 

៣២ម = ៣៥ ោ ត 
១េ.ម = ០,៦២១មា យ (Mile - ml) 
៨េ.ម =៥ មា យ (របហាក់របខ្ហល) 

១មា យ=១.៦០៩,៣៤៤ ម 
(Statute mile តាមកបួនមា យ) 

១េ.ម=០,៥៤០មា យដនន្ទវាអនតរជាតិ(Nautical Mile 
International) 

១មា យ (មា យដនន្ទវាអនតរជាតិ )=១.៨៥២ ម 

១េ.ម២=០,៣៨៦១មា យកាមរ   ១មា យកាមរ   (1 Square mile) = ២,៥៩០ េ.ម២ 

= ២៥៩ហ.ត 
១រកាម = ០,០៣៥២៧មអាន(Ounce - oz)  ១មអាន =២៨,៣ រក 
១េ.ក = ២, ២០ មផ្កន (Pound - lb) ១មផ្កន = ៤៥៤ រក 
១េ.ក = ០,១៥៧ មស្លត ន (Stone) ១មស្លត ន = ៦,៣៥ េ.ក 
១ម៣    = ២២០ ហាា ឡុង (Gallon - gal) ១ហាា លឡុង = ៤,៥៤៥ លើរត (តាមអង់មេលស) 
 ១ហាា លឡុង = ៣,៧៨៥ លើរត (តាមអាមមរចិ) 

អំពីរងាវ ស្់រងាវ លែ់ខែរបុរាណ 

ប   ប្បវវងៈ 

១មោជន៍ = ៤០០សនិ  ១សិន   = ២០ពាម ១ពាម    = ៤ហតថ ១ហតថ       = ២ចាំអាម 
១ចាំអាម   = ១២ធាន ប់  ១ធាន ប់   = ៤មកបៀស ១មកបៀស  = ២រោប់រសូវ ១រោប់រសូវ = ៨តួដច 
១តួដច     = ៨ពងដច  ១ពងដច = ៨ចុងសក់ ១ចុងសក់ = ៨ធូលើ ១ធូលើ       = ៨អាេូ 
១អាេូ   = ៨បរមាេូ ។ 
ប្សូវៈ 

១០០ថ្នាំង = ៥ដឹក  ១ដឹក = ២០ថ្នាំង ១ថ្នាំង = ២មៅ              ១មៅ   = ២កន្ទត ាំង 
១កន្ទត ាំង    = ២មសុក           ១មសុក = ២មតាក  ១មតាក = ២កាំបង់           ១កាំបង់ = ២ទូកដដ 
១ទូកដដ    = ២កាត ប់           ១កាត ប់ = ២ចឹប ។ 
                                                          (រសង់មចញពើទសសន្ទវដតើ  សិកាចរក   មលម៦  ឆ្ងន ាំ ២០០៤ ) 

េតើេោកគ្គអូនកគ្គដូ្ឹងេទពីរងាវ ស្់រងាវ ល់អនតរជាត ិ
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V- បញ្ជីេឈា្ េះឃុំតាមគ្ស្ុក(ចុងឆ្ ំ២០១១) 
 
ល.រ េខតត  គ្កងុ  គ្ស្ុក  ខណឌ ឃុ ំល.រ េខតត  គ្កងុ  គ្ស្ុក  ខណឌ  ឃុំ   ល.រ  េខតត  គ្កងុ គ្ស្កុ  ខណឌ ឃុ ំ
០៥ 
០១ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ០២ 
 ០៣ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

េខតតកំពងស់្ព ឺ
្សុកបរចសដឋ    មាន ១៥ ឃុ ំ
   ១. បរមសដឋ 
   ២. កាត់ភលុក 
   ៣. នទិន 
   ៤. ភកតើ 
   ៥. ភារ ើមានជ័យ 
   ៦. ផុង 
  ៧. មពាធិអស្រងាង 
  ៨. មពាធិចាំមរ ើន 
  ៩. មពាធិរមាល 
១០. ស្លវ យចចបិ 
១១. ទលួអាំពលិ 
១២. ទលួស្លលា 
១៣. កក់ 
១៤. ស្លវ យរ ាំពារ 
១៥. រពេះខ្ម 
្កុងច្បារមន មាន ៥សងកាត់ 
្សុកគងពិសី មាន ១៣ ឃុ ំ
   ១. អងគពមពល 
   ២. ជរងុក 
   ៣. មហាឫសសើ 
   ៤. មពរជមុនើ 
   ៥. រពេះនិពាវ ន 
   ៦. ដរពញាត ិ
   ៧. ដរពវហិារ 
   ៨. រកាមកាេះ 
   ៩. សតុក 
១០. សនាំរកមពើ 
៤. រុងមរឿង 

 
 

 
០៤ 
 
 
 
 
 
០៥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

០៦ 
 
 
 

០៤ 

១១. រសង់ 
១២. ទឹកលអក់ 
១៣. វាល 
្សុកឱរ ាល់មាន ៥ ឃុ ំ
   ១. មហាងសាំេាំ  
   ២. រសមើស្លមេគើ 
   ៣. រតពាាំងមជារ 
   ៤. សខ្ងាស្លទប 
   ៥. តាស្លល 
 ្សុកឧតតុងមាន  ១៥  ឃុ ំ
   ១. ចាន់ខ្សន 
   ២. មជើងោស់ 
   ៣. ជាំពូរពឹកស 
   ៤. មកសមកានត 
   ៥. រកាាំងមចក 
   ៦. មានជ័យ 
   ៧. រពេះខ្រស 
   ៨. ដរពរកស្លាំង 
   ៩. រតាចទង 
១០. វាលពង់ 
១១. វា ាំងចាស់ 
១២. យុទធស្លមេគើ 
១៣. ដាំណ្តក់ោ ាំង 
១៤. ពាាំងលាវ  
១៥. ភនាំតូច 
្សុកភនំ្សួចមាន  ១២ ឃុ ំ
   ១. ចាំបក់ 
   ២. ជាាំសខ្ងា 
   ៣. ដាំបូករូង 
្សុក្បាសាទបាល័លងគមាន៧ឃុ ំ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
០៧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
០៨ 

 
 
 

 

៤. េិរ ើវន័ត 
៥. រកាាំងដើវា យ 
៦. មហាស្លាំង 
៧. អូរ 
៨. ដរពរ ាំដួល 
៩. ដរពមកមង 
១០. តាាំងសាំមោង 
១១. តាាំងសា 
១២. ខ្រតងរតយងឹ 
្សុកសំចរោងទងមាន ១៥ ឃុ ំ
   ១. រលាាំងចក 
   ២. កាខ្ហង 
   ៣. មទុ ាំរកាាំង 
   ៤. រកាាំងអាំពិល 
   ៥. ពាន យ 
   ៦. រលាាំងមរេើល 
   ៧. សាំមោងទង 
   ៨. សាំបូរ 
  ៩. ខ្សនដើ 
១០. សគុេះ 
១១. តាាំងរកូច 
១២. ធមមតាអរ 
១៣. រតពាាំងេង 
១៤. ទាំព័រមាស 
១៥. វលលិ៍ស 
្សុកថពង  មាន ៧ ឃុ ំ
   ១. អមលាាំង 
   ២.មមន្ទរមយ 
   ៣. របាាំបើមុម 
   ២. ចាំណ្តមរកាម 

គ្កុង គ្ស្កុ ខណឌ-ឃុ ំស្ងាក ត់ ៃនគ្ពេះរាជាណាចគ្កកមពជុា 

ឆ្ ២ំ០១២(ត) 

 



  ទស្សនាវដ្ដីគ្គូបេគ្ងៀនេលខ ៤៤  ទំព័រ37 

 

 

 
 
 
០៦ 
 ០១ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ០២ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
០៣ 

 

៥. ទ័ពមាន 
៦. វាលពន់ 
៧. ោអងគ 
េខតតកំពង់ធ ំ
្សុកបារាយណ ៍មាន ១៨ ឃុ ំ
   ១.បាក់ស្លន  
   ២. បល័លងគ 
   ៣. បាោយេ៍ 
   ៤. បឹង 
   ៥. មចើងមដើង 
   ៦. រចន្ទង 
   ៧. ឈូកមាច់ 
   ៨. ចុងដូង 
   ៩. រជលង 
១០. េេើធាំ 
១១. រកវា  
១២. អេតូ ងមពាធិ៍ 
១៣. ពរង 
១៤. សូមោង 
១៥. រសមៅ 
១៦. ស្លវ យមភលើង 
១៧. មតាន តជុាំ 
១៨. មរទៀល 
្សុកកំពង់សវាយ មាន ១១ឃុ ំ
   ១. ជ័យ 
   ២. ដាំរ ើស្លល ប់ 
   ៣. កាំពង់មោ 
   ៤. កាំពង់ស្លវ យ 
   ៥. នើមពជ 
   ៦. ផ្កត់សណ្តត យ 
   ៧. ស្លនេរ 
   ៨. ខ្តបង 
   ៩. រតពាាំងឫសសើ 
១០. កតើដូង 
១១. ដរពេុយ 
្កុងសទឹងបសនមាន  ៨សងកាត់ 
 ១២. ទូកមាសខាងមកើត 

 
 
 
 
 
 
 

០៥ 
 
 
 
 
 

០៦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
០៧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
០៨ 

 
 

   ១. ដូង 
   ២. រកោ 
   ៣. ផ្កន់មញើម 
   ៤. ស្លរោម 
   ៥. ស្លលាវស័ិយ 
   ៦. ស្លមេគើ 
   ៧. ទលួមរេើល  
្សុក្បាសាទសំបូរ មាន ៥ឃុ ំ
   ១. ឈូក 
   ២. មោល 
   ៣. សាំបូរេ៍ 
   ៤. មរសើង 
   ៥. តាាំងរកមៅ 
្សុកសណ្ាន់ មាន ៩ ឃុ ំ
   ១.មឈើទល 
   ២. ដងកាាំបិត 
   ៣. ខ្កលង 
   ៤. មានរទិធ 
   ៥. មានជ័យ 
   ៦. ងន 
   ៧. សណ្តត ន់ 
   ៨. សុចិរត 
   ៩. ទាំរ ើង 
្សុកសនទុក មាន ១០ ឃុ ំ
   ១. បឹងលាវ  
   ២. រជាប់ 
   ៣. កាំពងថ្ម 
   ៤.  កមកាេះ 
   ៥.  រកោ 
   ៦. មៅន  
   ៧. របាស្លទ 
   ៨. តាាំងរកស្លាំង 
   ៩. ទើមពា 
១០. តបូងរកមពើ 
្សុងចសទោង មាន ១៣ ឃុ ំ
   ១. បន្ទទ យមស្លទ ង 
  ៤. ខ្រសខ្ចង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ០៧ 
០១ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
០២ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ៣. ចាំណ្តមលើ 
   ៤. កាំពង់ចិនមជើង 
   ៥. កាំពង់ចិនតបូង 
   ៦. មារកង 
   ៧. ពាមបាង 
   ៨. ពពក 
   ៩. របឡាយ 
១០. រពេះដាំរ ើ 
១១. រុងមរឿង 
១២.សាំមរពាច 
១៣. រទ 
េខតតកំពត 
្សុកអងគរជ័យមាន ១១ ឃុ ំ
   ១. អងគភនាំតូច 
   ២. អងគរជ័យ 
   ៣. ចាំបុើ 
   ៤. ដាំបូកមពស់ 
   ៥. ោនមោម 
   ៦. មដើមដូង 
   ៧. មរមាម 
   ៨. ភនាំកុង 
   ៩. របភនាំ 
 ១០. សាំឡាញ 
 ១១. តានើ 
 ្សុកបនទាយមាសមាន ១៥ឃុ ំ
   ១. បន្ទទ យមាសខាងមកើត 
   ២. បន្ទទ យមាសខាងលិច 
   ៣. ដរពទមនល 
   ៤. សាំមោងមរកាម 
   ៥. សាំមោងមលើ 
   ៦. មសតចេង់ខាងមជើង 
   ៧. មសតចេង់ខាងលចិ 
   ៨. មសតចេង់ខាងតបូង 
   ៩. មតាន តចុងរសង់ 
 ១០. រតពាាំងស្លលាខាងមកើត 
 ១១. រតពាាំងស្លលាខាងលិច 
  ៩. កមន្ទថ រខាងលិច 
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០៣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
០៤ 

 ១៣. ទូកមាសខាងលិច 
 ១៤. វតតអងគខាងមជើង 
 ១៥. វតតអងគខាងតបូង 

  ្សុកឈូកមាន ១៥ ឃុ ំ
   ១. បាមនៀវ 
   ២. តាខ្កន 
   ៣. បងឹនិមល 
   ៤. ឈូក 
   ៥. ដូនយ យ 
   ៦. រកាាំងសបូវ 
   ៧. រកាាំងស្លន យ 
   ៨. មលបើក 
   ៩. រតពាាំងភាល ាំង 
 ១០. មានជ័យ 
 ១១. ន្ទោយេ៍ 
 ១២. សតវពង 
 ១៣. រតពាាំងបើ 
 ១៤. រតខ្មង 
 ១៥. មតមជាអភិវឌឍន៍ 

  ្សុកជំុគិរី មាន ៧ ឃុ ំ
   ១. មរចស 
   ២. ជាំពូវនត 
   ៣. ស្លន យអញ្ផ ិត 
 

 
 

 
០៥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

០៦ 
 
 
 

 

  ៥. ខ្រសកនុង 
   ៦. ខ្រសសាំមោង 
   ៧. រតពាាំងោ ាំង 
្សុកដងទង់មាន ១០ ឃុ ំ
   ១. ដាំណ្តក់សុរកាំ 
   ២. ដងទង់ 
   ៣. ខាជ យខាងមជើង 
   ៤. ខាជ យខាងតបូង 
   ៥. មានរទិធ ិ
   ៦. ខ្រសជាខាងមជើង 
   ៧. ខ្រសជាខាងតបូង 
   ៨. ទទុង 
   ៩. អងគរមាស 
 ១០. លាអ ង 

  ្សុកកំពង់្តាចមាន ១៤ ឃុំ 
   ១. បឹងស្លលាខាងមជើង 
   ២. បឹងស្លលាខាងតបូង 
   ៣. ដាំណ្តក់កនទួតខាងមជើង 
   ៤. ដាំណ្តក់កនទួតខាងតបូង 
   ៥. កាំពង់រតាចខាងមកើត 
   ៦. កាំពង់រតាចខាងលចិ 
   ៧. កមន្ទថ រខាងមជើង 
៨. កមន្ទថ រខាងមកើត 
 

 
 
 

 
 
០៧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

០៨ 

១០. ខ្រពករកឹស 
 ១១. ឫសសើរសុកខាងមកើត 
 ១២. ឫសសើរសុកខាងលចិ 
 ១៣. ស្លវ យទងខាងមជើង 
 ១៤. ស្លវ យទងខាងតបូង 

  ្សុកទឹកឈូមាន ១៦ ឃុ ំ
    ១. បងឹទូក 
    ២. ជុាំមរេៀល 
   ៣. កាំពង់ខ្រកង 
   ៤. កាំពង់សាំមោង 
   ៥. កមណ្តត ល 
   ៦. មកាេះតូច 
   ៧. កូនសតវ 
   ៨. មា ក់របាងគ 
   ៩.  ខ្រពកមតាន ត 
 ១០. ដរព មុ ាំ 
 ១១. ដរពថ្នង 
 ១២. សទងឹខ្កវ 
 ១៣. ថ្មើ 
 ១៤. រតពាាំងរពើង 
 ១៥. រតពាាំងសខ្ងា 
 ១៦. រតពាាំងធាំ 

  ្កុងកំពតមាន ៥សងកាត់ 

 
(មៅមានត)    មលាករសើ គយុ ផោា  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  ឈនេះ  ក្ុំែឹង  មដាយក្តមិីនមងឹតប 
  ឈនេះ  របបក្ម វក្ ់ មដាយ្មស៌ 
  ឈនេះ  ក្ុំណាញ់ មដាយអុំមណាយដល៏អ 
  ឈនេះ  ក្ែុក្ភតូភរ មដាយពាក្យសត័យ  ។ 
       ពរុ ធភាសិត   
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         RBHraCaNacRkkm<úCa 

smaKmbuKÁliksikSaExµr         Cati sasna RBHmhakSRt 

KN³kmµaFikarkNþal                                                                 

elx ³ 22¼13 K>k                 esckþICUndMNwgmrNPaBRbcaMEx kBaØa 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 

 Kwm    eGa 68 s RKU> nivtþCn bzmRbexñar RsukeCIgéRB extþkMBg;cam 19>06>13 eraKaBaF 2187 k>c 9094 

2 can;    XIm 74 b RKU> nivtþCn bzmmhalaP  RsukekaHsUTin extþkMBg;cam 24>06>13 eraKaBaF 1934 k>c 9095 

3 sYs   suIfa 58 s bzm bzmBénø Rsukt,ÚgXMµú extþkMBg;cam 05>07>13 eRKaHfñak;cracr 9136 k>c 9096 

4 efag   samut 72 b RKU> nivtþCn bzmbnh>s fñl;bMEbkRsukcMkarelIextþkMBg;cam 12>07>13 eraKaBaF 5722 k>c 9097 

5 Kwm   CinFYn 44 b bzm bzmCub Rsukt,ÚgXMµú extþkMBg;cam 12>07>13 eraKaBaF 8886 k>c 9098 

6 Cin   Rs‘ag 61 b RKU> nivtþCn bzm7mkra Rsukt,ÚgXMµú extþkMBg;cam 20>07>13 eraKaBaF 9976 k>c 9099 

7 Tun  ya:vNÑI 53 b bzm bzm maX RsuksÞwgRtg; extþkMBg;cam 12>07>13 eraKaBaF 8877 k>c 9100 

8 b‘ín   BuT§I 63 b RKU> nivtþCn RsukekaHGENþt extþtaEkv 10>06>13 eraKaBaF 5429 t>k 9101 

9 G‘¿u   esIr 64 b RKU> nivtþCn RsukRtaMkk; extþtaEkv 02>07>13 eraKaBaF 2330 t>k 9102 

10 s‘utCUlI 29 b m>b>P GnuviTüal½y vtþsrésmanbuNü RsukRTaMg extþtaEkv 24>07>13 eRKaHfñak;cracr 9337 t>k 9103 

11 hg;   sMbUr 43 b RKU> kari> Gyk RsukekaHGENþt extþtaEkv 22>07>13 eraKaBaF 2133 t>k 9104 

12 nYn  vNÑa 23 b m>b>P bzm vtþsrés RsukRTaMg extþtaEkv 26>07>13 eRKaHfñak;cracr 9720 t>k 9105 

13 xøÚt   supun 76 b bzm nivtþCn Rsukemagb¤sSI extþ)at;dMbg 01>06>13 rebg 3847 b>b 9106 

14 h‘ab  h‘t 39 b bzm bzméRCrun Rsukemagb¤sSI extþ)at;dMbg 17>06>13 eraKaBaF 6702 b>b 9107 

15 Tuy  er:t 58 b m>T>P mCÄ>KruekaslüPUmiPaK  28>06>13 eraKaBaF 5431 b>b 9108 

16 eGak  suvNÑa 67 b bzm nivtþCn Rsukemagb¤sSI extþ)at;dMbg 29>06>13 eraKaBaF 3993 b>b 9109 

17 Lúj  suFIr 61 b bzm nivtþCn RsuksEgá extþ)at;dMbg 12>07>13 mharIk 2401 b>b 9110 

18 Cas   fuk 67 b RKU> nivtþCn bzmRkaMgsñay RsukQUk extþkMBt 18>07>13 eraKaBaF 2422 k>B 9111 

19 Qun   bUy:an 25 s bzm bzmc,arGMeBA RsukTwkQU extþkMBt 22>07>13 eRKaHfñak;cracr 7365 k>B 9112 

20 nn;    nI 46 b bzm bzm)a:k;xøg kari>Gyk RsukmNÐlsIma extþekaHkug 25>07>13 eraKaBaF 021 k>k 9113 

21 Kwm  sara: 25 b bzm bzméRBxñúr Rsukva:rin extþesomrab 25>07>13 eRKaHfñak;cracr 8338 s>r 9114 

22 pøúg\  nYn 66 b RKU> nivtþCn RsukCIERkg extþesomrab 30>07>13 eraKaBaF 3518 s>r 9115 

23 nut  j:an; 71 b RKU> nivtþCn RsukBYk extþesomrab 17>08>13 eraKaBaF 3227 s>r 9116 

24 ehg  sMranþ 42 b m>T>P viTüal½y h>s vtþsVay Rkugesomrab extþesomrab 13>07>13 ebHdUgrIk 361 s>r 9117 

25 Ca  Kg; 41 b bzm bzmbUB’ Rkugesomrab extþesomrab 13>07>13 rlakeføIm 324 s>r 9118 

26 jwk  vuT§I 49 b bzm bzmsuxsanþ RsukBYk extþesomrab 18>07>13 eraKaBaF 3463 s>r 9119 

27 Kwm  pløa 32 s m>b>P Gnuvi> sVayrlM Rsuks¥ag extþkNþal 17>06>13 eraKaBaF 9792 k>N 9120 

28 jÚg  Qn 68 b RKU> nivtþCn RsuklVaÉm  extþkNþal 02>06>13 eraKaBaF 2840 k>N 9121 

29 Kwm  e)a:k 75 b RKU> nivtþCn RsukekaHFM extþkNþal 18>06>13 eraKaBaF 614 k>N 9122 

30 lI  suxn 69 b RKU> nivtþCn RsukelIkEdk extþkNþal 04>06>13 eraKaBaF 777 k>N 9123 

31 hak;  eRsg 44 b m>T>P vi>h>s GgÁsñÜl Rsuk GgÁsñÜl extþkNþal 03>07>13 CMgWeføIm 5222 k>N 9124 

32 eqg  Lay 41 b m>b>P Gnu> bnÞayExµr Rsuk]tþúgÁ extþkMBg;s<W 29>06>13 eraKaBaF 1696 k>s< 9125 

33 suin sara:y 56 b bzm mnÞIr G>y>k extþkMBg;s<W 25>06>13 eraKaBaF 054 k>s< 9126 

34 Ekb  sUkan 63 b bzm nivtþCn RsukKgBisI extþkMBg;s<W 09>08>13 eraKaBaF 0718 k>s< 9127 
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35 CMu  suPI 54 s bzm bzm cM)a: RsuksMeragTg extþkMBg;s<W 07>08>13 eraKaBaF 2438 k>s< 9128 

36 Ekv  pn 73 b bzm nivtþCn RsukPñMRsYc extþkMBg;s<W 01>08>13 eraKaBaF 1489 k>s< 9129 

37 tUc  hYt 72 b bzm nivtþCn RsukPñMRsYc extþkMBg;s<W 25>05>13 eraKaBaF 1538 k>s< 9130 

38 cin  man 59 b bzm bzmTYlRsKM RsuksMeragTg extþkMBg;s<W 12>07>13 eraKaBaF 2373 k>s< 9131 

39 G‘un  Xut 66 b bzm nivtþCn RsukCaMkSanþ extþRBHvihar 17>01>13 CMgW 078 B>h 9132 

40 eGg  supun 51 b m>b>P mnÞIrGb;rMyuvCn nigkILa extþRBHvihar 08>04>13 CMgW 020 B>h 9133 

41 )a:g  lnñI 66 b m>b>P nivtþCn Gnuvi> revog Rsukrevog extþRBHvihar 20>05>13 elIsQam 545 B>h 9134 

42 mut  b‘unerIk 59 b bzm bzm TYléRBeP£óv XMuRsy:g; RsukKUEln extþRBHvihar 08>01>13 xül;Kr 2008 B>h 9135 

43 cab   qn 71 b bzm nivtþCn bzmeragcRk RkugkMBg;esom extþkMBg;cam 02>08>13 CraBaF 3972 k>c 9136 

44 RKuy  em:t 66 s bzm nivtþCn bzmkMBg;cnøúH Rsukt,ÚgXµúM extþkMBg;cam 11>08>13 eraKaBaF 9181 k>c 9137 

45 RBM  saritmnñI 58 b bzm bzmbwgkuk RkugkMBg;esom extþkMBg;cam 18>08>13 RkineføIm 1130 k>c 9138 

46 ekA   ePOn 68 b bzm nivtþCn bzmRbexñar RsukeCIgéRB extþkMBg;cam 19>08>13 eraKaBaF 2180 k>c 9139 

47 hU    lIh‘ag 65 b bzm nivtþCn Gnuvi> ERBktang; RsukekaHsUTin extþkMBg;cam 18>08>13 eraKaBaF 1993 k>c 9140 

48 gYn   sUm½y 41 s bzm bzm TYleRcs RsukrMdYl extþsVayerog 25>06>13 eraKaBaF 2848 sV>r 9141 

49 G‘¿u   supaNarin 54 s bzm bzmRBHsIhnu RkugsVayerog extþsVayerog 05>07>13 elIsQam 2249 sV>r 9142 

50 esom  vin 71 b RKU> nivtþCn RsukrmasEhk extþsVayerog 07>07>13 RKineføIm 1371 sV>r 9143 

51 lag  )ansYg 66 b RKU> nivtþCn vi> kMBg;FM extþkMBg;FM 10>06>13 eraKaBaF 378 k>F 9144 

52 h‘ag  Nat 33 b bzm bzmxµak; RsukR)asaTblø½gá extþkMBg;FM 17>06>13 eRKaHfñak;cracr 4603 k>F 9145 

53 CYbsuvNÑmunI 31 s bzm bzmkMBg;reTH RkugsÞwgEsn extþkMBg;FM 17>06>13 eraKaBaF 5291 k>F 9146 

54 efag   vn; 64 b RKU> nivtþCn bzmmasKg; Rsuk)arayN_ extþkMBg;FM 01>07>13 eraKaBaF 1266 k>F 9147 

55 tUc    taMg 68 b RKU> nivtþCn vi> h>s taMgeKak Rsuk)arayN_ extþkMBg;FM 14>07>13 eraKaBaF 1634 k>F 9148 

56 eDob   emOn 80 b RKU> nivtþCn kari>Gyk RsukesÞag extþkMBg;FM 11>07>13 eraKaBaF 3724 k>F 9149 

57 m:b;    Cin 48 b bzm bzm BRg RsukesÞag extþkMBg;FM 19>07>13 eraKaBaF 2142 k>F 9150 

58 exov    saerOn 45 b m>b>P kari> mFümsikSacMeNHTUeTA mGyk extþéRBEvg 03>08>13 eraKaBaF 086 B>v 9151 

59 bit    er:t 65 b RKU nivtþCn kari> mFümsikSacMeNHTUeTA mGyk extþéRBEvg 31>08>13 eraKaBaF 3531 B>v 9152 

60 rs;   saguaM 71 b m>b>P nivtþCn karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal  22>07>13 eraKaBaF 1378 K>k 9153 

61 bYy    lag 71 b m>b>P nivtþCn karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 21>08>13 mharIk 1360 K>k 9154 

 

l>r eKatþnam-nam Gayu ePT muxrbr GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 

x>mrNPaBKURskr                                                                           sBTI 

1 cin   supl 57 s kmµkr RbBn§elakR)ak; sariT§ kari>GykRsukt,ÚgXµMú extþkMBg;cam 19>07>13 eraKaBaF 9946 k>c 5381 

2 hwum   suxa 41 b ksikr bþIGñkRsI em:g suxa bzmRkaMgRTmUg RsukKirIvg; extþtaEkv 07>07>13 eraKaBaF 4196 t>k 5382 

3 nYn   suvNÑ 65 b ksikr   bþIGñkRsIEb:n KwmLay bzmmgÁlmanlkçN_ RtaMkk taEkv 14>07>13 eraKaBaF 2819 t>k 5383 

4 )a:n;   enA 54 s ksikr Priyaelak G‘¿u nak; nivtþCn RsukRtaMkk; extþtaEkv 14>07>13 eraKaBaF 5563 t>k 5384 

5 Lac    nYn 74 s ksikr Priyaelak sux eqg nivtþCn Rsuk)aTI extþtaEkv 06>07>13 eraKaBaF 5359 t>k 5385 

6 Xin    GUn 48 s ksikr Priyaelak hg; sMbUr kari>Gyk ekaHGENþt extþtaEkv 01>07>13 eraKaBaF 2133 t>k 5386 

7 can    nnÞ 41 b eFVIERs bþIGñkRsI pat mMu Gnu> GUrdMbg RsuksEgá  extþ)at;dMbg 04>07>13 elIsQam 5383 b>b 5387 

8  tab  KwmQag 58 s empÞH  Priyaelak twk sUm:arI bzmKKIr RsuksEgá  extþ)at;dMbg 17>05>13 mharIk 2515 b>b 5388 

9 cab    yI 43 b empÞH bþIGñkRKU m:b; suxn bzmsamKÁI snþiPaB RsukCIERkg esomrab 27>07>13 xül;Kr 2174 s>r 5389 

10 sat    Kg; 75 b ksikr bþIGñkRKU Ca saEGm Rkugesomrab extþesomrab 05>05>13 CMgWsYt 726 s>r 5390 

11 LÚ    esOb 51 s empÞH RbBn§elak Titü sara:t; RsukBYk extþesomrab 13>07>13 elIsQam 2693 s>r 5391 

12 pan;    b‘uneFOn 44 b ksikr bþIGñkRKU mas suPa GnuviTüal½y x<b Rsuks¥ag extþkNþal 09>06>13 eraKaBaF 5671 k>N 5392 

13 Ém     va:n 78 s empÞH RbBn§elak Kg; s‘¿u nivtþCn kari>Gyk RsukekonsVay extþkNþal 17>06>13 eraKaBaF 6502 k>N 5393 

14 eXøak esokeLg 65 s empÞH RbBn§elak yIu RsWu bzm vtþeBaFi Rsuks¥ag extþkNþal 08>07>13 eraKaBaF 6148 k>N 5394 

15 Ca   yMu 68 s empÞH RbBn§elak efag gIm nivtþCn kari>Gyk RsuklMpat; extþrtnKirI  01>07>13 eraKaBaF 063 r>t 5395 
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16 mYn    rI 55 s empÞH RbBn§elak eGak elx nivtþCn RsukRBHenRtRBH extþbnÞaymanC½y 14>08>13 eraKaBaF 2001 b>C 5396 

17 Tit    sabU 45 b ksikr bþIGñkRKU sU suPI bzméRBTb; Rkug)avit extþsVayerog 16>05>13 eraKaBaF 2270 sV>r 5397 

18 Kg;     pn 68 s empÞH RbBn§elak eLam Xam nivtþCn RsukkMBg;eraT× extþsVayerog 12>07>13 elIsQam 4964 sV>r 5398 

19 las;   sy 65 s empÞH RbBn§elak saj; sar:un nivtþCn RsuksVayTab extþsVayerog 10>06>13 CMgWRkBH 5033 sV>r 5399 

20 ERbg   b‘unéN 70 s empÞH RbBn§elak ePOk vin nivtþCn mGyk extþkMBg;FM  05>06>13 eraKaBaF 3556 k>F 5400 

21 exov   saerOn 45 b bzm bþIGñkRKU KuC m:ara:n bzmkþIkNþal RkugéRBEvg extþéRBEvg 03>08>13 eraKaBaF 2331 B>v 5401 

22 bYy    lag 71 b m>b>P bþIGñkRsI bYy lag nivtþCn karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 21>08>13 mharIk 4645 K>k 5402 

23 Ta     G‘ut 66 s empÞH RbBn§elak siun sun bzmvalmøÚ RsukBjERkk extþkMBg;cam 31>07>13 eraKaBaF 6874 k>c 5403 

24 can;    lI 71 s ksikr RbBn§elak RsI erOn kari>Gyk RsukRsIsn§r extþkMBg;cam 19>07>13 eraKaBaF 7022 k>c 5404 

25 Xwm    TUc 64 b ksikr bþIGñkRsI nU suxun bzmekaHrkaeRkA RsukkMBg;esom extþkMBg;cam 15>08>13 elIsQam 3675 k>c 5405 

26 man    bu)aö 53 s empÞH RbBn§elak nI RTI bzm sMbYrmas RkugkMBg;cam extþkMBg;cam 06>08>13 CMgWeføIm 1252 k>c 5406 

27 s‘n;  b‘n;Qag 71 s ksikr RbBn§elakeNa sImsug bzmeBaFisala Rsukkgmas kMBg;cam 07>08>13 elIsQam 8651 k>c 5407 

28 vg;      suPaB 48 b eFVIcMkar bþIGñkRsI exn suxXI Gnuvi>h>s ekaHmitþ RsukkMBg;esom kMBg;cam 16>08>13 GKÁisnIqk; 4692 k>c 5408 

 

emtþaRbmUlPaKTan]btßmÖRbcaM ExkBaØaqñaM 2013 [Tan;eBlevla edIm,IedaHRsayCUnRKYsarsB. 
cMNaM³ RtUvbg;R)ak;]btßmÖsBsmaCik    ³   61 n     40 ³    2440¹    raCFanIPñMeBj/ éf¶TI05 Ex kBaØaqñaM 2013     
sBKURskr           ³   28n      20 ³    560 ¹     C>KN³kmµaFikarkNþal 

PaKTanRbcaMEx            ³   200¹        GKÁelxaFikarrg 

PaKTansagsg;pÞHRKUbeRgon        ³   300¹       

   srub  ³         = 3>500¹  

 

  
 

   RBHraCaNacRkkm<úCa 

smaKmbuKÁliksikSaExµr         Cati sasna RBHmhakSRt 

KN³kmµaFikarkNþal                                                                                                                     

elx ³ 24¼13 K>k                esckþICUndMNwgmrNPaBRbcaMEx tula 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 kul    vitß 44 b m>T>P viTüal½yc,arGMeBA x½NÐmanC½y raCFanIPñMeBj 11>8>13 Føak;BIelIIpÞH 7787 P>B 9155 

2 s‘¿u     sIufan 62 s m>b>P nivtþCn vi. h>s>b>r vtþPñM x½NÐb¤sSIEkv raCFanIPñMeBj 31>7>13 eraKaBaF 5569 P>B 9156 

3 jaN    bu‘NÑarI 54 s bzm bzmyk)aRt x½NÐmanC½y raCFanIPñMeBj 24>8>13 CMgWeføIm 13142 P>B 9157 

4 san;KwmeLg 69 b RKU nivtþCn kari>Gyk RsukekaHFM extþkNþal 27>7>13 eraKaBaF 490 k>N 9158 

5 yI es 63 b RKU nivtþCn kari>Gyk RsukekaHFM extþkNþal 06>8>13 eraKaBaF 1743 P>B 9159 

6 eGam   suxun 62 s RKU nivtþCn kari>Gyk RsukkNþalsÞwg extþkNþal 08>8>13 elIsQam 4495 k>N 9160 

7 eqg    sIupn 56 b RKU kari>Gyk RsukGgÁsñÜl extþkNþal 23>8>13 CMgWeføIm 4795 k>N 9161 

8 qaM    Kwmsy 68 s RKU nivtþþCn viTüal½y TUkmas RsukbnÞaymas extþkMBt 26>7>13 eraKaBaF 2931 k>B 9162 

9 GIug    fU 45 s bzm bzmGnøg;f¶an; RsukkMBg;Rtac extþkMBt 05>8>13 eraKaBaF 594 k>B 9163 

10 sUv    sux 68 b RKU nivtþCn kari>Gyk TwkQU RkugkMBt extþkMBt 25>7>13 eraKaBaF 368 k>B 9164 
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11 Gwum    esglI 46 s bzm bzm 7 mkra RsuksURTniKm extþesomrab 03>7>13 KaMgebHdUg 1134 s>r 9165 

12 sU    Kim 40 b bzm bzmbwgevon  RsuksURTniKm extþesomrab 03>8>13 elIsQam 6461 s>r 9166 

13 maX    ln 66 b bzm bzm vtþsþI RsuksURTniKm extþesomrab 07>8>13 TwkenamEp¥m 1433 s>r 9167 

14 hIum     y:n 68 b bzm nivtþCn bzmRkaMgsVay RsukRBHesþc extþéRBEvg 02>8>13 eraKaBaF 349 B>v 9168 

15 Lúg    Kan 66 b bzm nivtþCn bzm sMriTi§lkçN_ RsukRBHesþc extþéRBEvg 17>8>13 CMgW 393 B>v 9169 

16 )a:g    salIm 44 s bzm bzm éRBT½B  RsukRBHesþc extþéRBEvg 18>8>13 eraKaBaF 997 B>v 9170 

17 va:    sapun 67 b bzm nivtþCn RBMsun kþIkNþal RkugéRBEvg  extþéRBEvg 14>8>13 eraKaBaF 2095 B>v 9171 

18 em:A    b‘ín 83 b bzm nivtþCn bzm eragdMrI RkugéRBEvg  extþéRBEvg 2>6>13 eraKaBaF  2102 B>v 9172 

19 sux    sYsþI 65 b bzm nivtþCn bzm éRBcMkar Rsukemsag extþéRBEvg 13>8>13 KaMgebHdUg 5634 B>v 9173 

20 kwm    pan 59 b bzm bzm eBaF×erag Rsukemsag extþéRBEvg 17>8>13 eraKaBaF 5681 B>v 9174 

21 FU    saEGm 68 b bzm nivtþCn bzm Rbh‘Ut Rsukemsag extþéRBEvg 22>8>13 eraKaBaF 5732 B>v 9175 

22 Ekv    samut 71 b bzm nivtþCn bzm cn½ÞRkwsña Rsukemsag extþéRBEvg 13>8>13 eraKaBaF 5841 B>v 9176 

23 esam    Fag 73 b bzm nivtþCn kari>Gyk RsukERBkRbsBV extþRkecH 17>7>13 eraKaBaF 366 Rk>c 9177 

24 R)ag     suxa 54 s bzm mnÞIrGyk extþRkecH 02>9>13 eraKaBaF 674 Rk>c 9178 

25 Ekv      eBA 42 b bzm bzmeKalab; RsukciRtburI extþRkecH 18>9>13 eraKaBaF 967 Rk>c 9179 

26 mas      sariT§ 62 b RKU nivtþCn RsukéRBkb,as extþtaEkv 23>7>13 eraKaBaF 5023 t>k 9180 

27 mas     serOn 70 s RKU nivtþCn RsukRTaMg extþtaEkv 17>8>13 eraKaBaF 0896 t>k 9181 

28 lwm   eFOn 43 b bzm bzm sÞwgkMbut RsukGgÁrbUrI  extþtaEkv 17>8>13 eraKaBaF 3879 t>k 9182 

29 nYn     suxa 45 b bzm bzm cM)a: RsukéRBkb,as extþtaEkv 23>7>13 eraKaBaF 5133 t>k 9183 

30 can    suCati 27 s bzm bzm b‘un ra:nI RTmUg RsukKirIvg; extþtaEkv 20>8>13 eraKaBaF 8154 t>k 9184 

31 Duk     sar:um 55 s RKU viTüal½y Ca sIum taEkv RkugdUgEkv  extþtaEkv 16>8>13 eraKaBaF 0120 t>k 9185 

32 XYn    exn 67 b RKU nivtþCn RsukKirIvg; extþtaEkv 03>9>13 eraKaBaF 4548 t>k 9186 

33 vgSkeNþóg 89 b RKU kari>Gyk RkugkMBg;qñaMg extþkMBg;qñaMg  26>6>13 eraKaBaF 011 k>q 9187 

34 sn     lIm 39 b bzm bzm ERBks,Úv RkugsÞwgEsn extþkMBg;FM  16>7>13 eraKaBaF 1458 k>F 9188 

35 sUr     sMpun 72 b RKU nivtþCn bzmmanC½y RsuksNþan; extþkMBg;FM 18>7>13 eraKaBaF 2811 k>F 9189 

36 Tit     éNha‘g 73 b RKU nivtþCn m>G>y>k extþkMBg;FM 14>8>13 eraKaBaF 018 k>F 9190 

37 gY      huk 78 b RKU nivtþCn kari>Gyk Rsuk)arayN_ extþkMBg;FM 30>7>13 eraKaBaF 3623 k>F 9191 

38 Ekt    sarwm 73 b RKU nivtþCn kari>Gyk RkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu 04>9>13 eraKaBaF 849 B>s>n 9192 

39 mut      nI 41 s m>t bzm saKUra:km<úCaCb:un RkugRBHsIhnu extþRBHsIhnu 28>5>13 eraKaBaF 122 B>s>n 9193 

40 eBa     eLg 41 b m>b>P GnuviTüal½y GUrcMNar RsukéRBnb; extþRBHsIhnu 12>8>13 dac;sésxYrk, 799 B>s>n 9194 

41 Kg;     sa‘g 47 b m>b>P GnuviTüal½y éRBrMdYl RsuksVayTab extþsVayerog 28>7>13 xül;Kr 2356 s>r 9195 

42 hiun    sIuPn 27 s bzm bzm bwgxÞúm RsukrtnmNÐÐl extþ)at;dMbg 29>7>13 eRKaHfñak;cracr 10204 b>b 9196 

43 Eb:n    saem:t 60 b bzm bzm søRkam RsuksEgáá extþ)at;dMbg 24>7>13 FøayRkBH 2553 b>b 9197 

44 Lúg     nag 68 b bzm nivtþCn Gnuvi> hs> ERBkGaCI RsukRkUcqµar extþkMBg;cam 20>8>13 eraKaBaF 6511 k>c 9198 

45 sYn      viciRt 30 b bzm bzmeXøay RsukéRBQr extþkMBg;cam 27>8>13 eraKaBaF 12840 k>c 9199 

46 RTI    em:geRsog 39 b bzm bzm TkSiN RkugkMBg;cam extþkMBg;cam 03>9>13 eRKaHfñak;cracr 9720 k>c 9200 

47 y:un y:ug 63 b bzm nivtþCn kari>Gyk RsukGUraMg« extþkMBg;cam 22>8>13 eraKaBaF 875 k>c 9201 

48 Lúc Lúg 58 b bzm bzm sMbUr Rsukemmt; extþkMBg;cam 01>3>13 eraKaBaF 9939 k>c 9202 

49 qMu qun 60 b bzm nivtþCn bzm eBñA Rsukemmt; extþkMBg;cam 23>8>13 eraKaBaF 5165 k>c 9203 

50 kwb kul 38 b bzm bzm KkRkbI Rsukkgmas extþkMBg;cam 10>8>13 elIsQam 8016 k>c 9204 

51 sux suriya 60 b bzm nivtþCn bzm ERBkCIk Rsukt,ÚgXµMú extþkMBg;cam 21>9>13 elIsQam 9065 k>c 9205 

52 Tun kusl 75 b kILa naykdæan Gb;rMkay nigkILakar RKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 22>8>13 eraKaBaF 3984 K>k 9206 
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l>r eKatþnam-nam Gayu ePT muxrbr GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 

x>mrNPaBKURskr     sBTI 

1 esg  smösS 46 s bzm  bþIGñkRKU Twm tUda bzmh‘un nagbwgRtEbkxagt,Úg x½NÐman 

C½y raCFanIPñMeBj 

26>7>13 eraKaBaF 8343 P>B 5409 

2 sr     supl 52 b ksikr bþIGñkRKU em:A saerOn bzmC½yCMnH x½NÐ7mkra 

raCFanIPñMeBj 

21>7>13 elIsQam 6094 P>B 5410 

3 yin     vasna 53 b ksikr bþIGñkRKU ywm supan;Na bzmb>r>h>sERBkfµI-manC½y-

PñMeBj 

09>8>13 CMgWeføIm 12161 P>B 5411 

4 em:A      saxn 62 b ksikr bþIGñkRKU sk; KUer:t nivtþCn nayika  m>t PUmi6 x½NÐmanC½y 

raCFanIPñMeBj 

12>8>13 elIsQam 4276 P>B 5412 

5 eCt     vNÑa 51 b ksikr bþIGñkRKU esam suFmµa bzm vDÆnviC¢a x½NÐ7mkra 

raCFanIPñMeBj 

10>8>13 eraKaBaF 1512 P>B 5413 

6 b:uk     suxNa 68 s empÞH RbBn§elak G‘¿u cn nivtþCn kari>Gyk RsukxSac;kNþal 

extþkNþal 

18>6>13 eraKaBaF 3706 k>N 5414 

7 cab    sMbU 63 s empÞH RbBn§elak sat sIum bzm]Tum<r RsukkNþalsÞwg extþkNþal 12>7>13 CMgWsYt 4700 k>N 5415 

8 hiun    cMrug 34 b ksikr bþIGñkRKU Cig suxcan; viTüal½y h>s kMBg;knÞÜt RsukkNþalsÞwg 

extþkNþal 
11>7>13 elIsQam 11627 k>N 5416 

9 Rtwg    ekA 60 b ksikr bþIGñkRKU eDOk cn§I bzmsemþcRkumRBH RsukkNþalsÞwg 

extþkNþal 
17>7>13 eraKaBaF 5843 k>N 5417 

10 Kg;    b‘unnI 53 b ksikr bþIGñkRKU jÚ PYgm:alI bzm sÞwgERtg RkugsÞwgERtg extþsÞwgERtg 01>8>13 eraKaBaF 379 s>t 5418 

11 jwk     vuT§I 49 b bzm bþIGñkRKU b:m suexOn bzmsuxsanþ RsukBYk extþesomrab  18>7>13 eraKaBaF 3463 s>r 5419 

12 fM      s‘n 74 s bzm RbBn§elakRKUcab exgnivtþCnbzmvtþGUr-kMBgRtac -kMBt  28>7>13 eraKaBaF 1267 k>B 5420 

13 Em:n     sug 65 b bzm RbBn§elakRKUtak eGg nivtþCnbzm1mkraRkugkMBt -kMBt 31>7>13 eraKaBaF 2804 k>B 5421 

14 Esm    pl 64 s RKU RbBn§elakRKUEhmh‘nnivtþCnbzmsVayEp¥mkMBg;Rtac kMBt 01>8>13 eraKaBaF 650 k>B 5422 

15 jwm    fn 45 b bzm bzm vtþGUrEsøg RsukkMBg;Rtac extþkMBt 01>8>13 eraKaBaF 647 k>B 5423 

16 yam   rIm 57 s ksikr RbBn§elak eqg qUg nivtþCn bzméRBt,alRsukkeRBa¢óc 

extþéRBEvg 

17>8>13 eraKaBaF 932 B>v 5424  

17 KuC      sURt 81 s ksikr RbBn§elakva: GwmnivtþCnbzmRBHQr-kMBg;RtEbk-éRBEvg 05>8>13 eraKaBaF 6842 B>v 5425 

18 sn     esOg 43 b nKr)al bþIGñkRKU PYg m:asIu bzm 24kBaØa RkugRkecH extþRkecH 02>8>13 eRKaHfñak;cracr 2798 Rk>c 5426 

19 can;      Bisidæ 30 b bzm RbBn§elakRKU QYn suePn bzmsVayeck-sMbUr-RkecH 08>7>13 eraKaBaF 3147 Rk>c 5427 

20 ywm    er:t 70 s empÞH RbBn§elakRKU  Ek h‘ut nivtþCn Rsukrlaeb¥órextþ k>q 03>7>13 eraKaBaF 1923 k>q 5428 

21 sn      lIm 39 b bzm bþIGñkRKU dYg h‘uylIm bzm ERBks,Úv RkugsÞwgEsn extþ k>F 16>8>13 eraKaBaF 3991 k>F 5429 

22 Ekt sarwm 73 b RKU bþIGñkRKU C½y suFa nivtþCn kari>Gyk Rkug-extþRBHsIhnu  04>9>13 eraKaBaF 849 B>s>n 5430 

23 etglagehg 51 s empÞH RbBn§elakRKU dYg suFI kari>Gyk RsuksÞwghav x>RB>sIhnu 12>5>13 mharIk 2434 B>s>n 5431 

24 va:y TUc 56 s empÞH RbBn§elakRKU kul epg nivtþþCn RsukéRBnb x>RB>sIhnu 31>7>13 eraKaBaF 2808 B>s>n 5432 

25 can; suPa 57 s ksikr RbBn§elakRKU Kuy can; bzmkþIsøa RsuksVayRCM extþ sV>r 13>7>13 mharIksYt 2450 sV>r 5433 

26 Tn; saer:t 43 s empÞH RbBn§elakRKU Eh ful vi> h>s sV>RCM RsuksVayRCM extþ sV>r 30>7>13 eraKaBaF 535 sV>r 5434 

27 Kn; ya:nI 47 s empÞH RbBn§elakRKU eTB s‘an nivtþCn RsuksVayRCM extþ sV>r 25>8>13 elIsQam 601 sV>r 5435 

28 man; munñI 61 s empÞH RbBn§elakRKU mMu can; nivtþCn RkugsVayerog  extþ sV>r 25>8>13 elIsQam 026 sV>r 5436 

29 suxKwmeLg 27 b ksikr bþIGñkRKU hiun suIPn bzm bwgxÞúm RsukrtnmNÐl extþ b>b 19>7>13 eRKaHfñak;cracr 10204 b>b 5437 

30 G‘¿uyat;lI 46 b ksikr bþIGñkRKU TUc sara:t; bzm kþúldUnTav extþ)at;dMbg 22>7>13 eraKaBaF 434 b>b 5438 

31 NubenOm 68 b ksikr bþIGñkRKU pU san bzm GNþÚgecj extþ)at;dMbg 06>8>13 Føak;BIelIpÞH 1125 b>b 5439 

32 eP££óvcMerIn 52 b eFVIERs bþIGñkRKU GIU savI bzmERBkesña RsukÉkPñM extþ)at;dMbg 08>8>13 CMgWeføIm 4485 b>b 5440 

33 sYnsan 58 b eFVIERs bþIGñkRKU Duc cn½Þdara: bzmGUrRTa RsukÉkPñM extþ)at;dMbg 17>8>13 dac;sésQam 4461 b>b 5441 

34 R)ak; sarun 64 s empÞH RbBn§elakeBaC hIubzmh>sRtBaMgb¤¤sSI emmt;kMBg;cam 05>3>13 eraKaBaF 466 k>c 5442 

35 kuyesOn 74 s empÞH RbBn§elak ya:n; mu:n bzmLaM)arRsukemmt;extþkMBg;cam 26>1>13 eraKaBaF 9914 k>c 5443 
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36 m:a  saerOn 60 s empÞH RbBn§elak Kg; Nan nivtþCn na>bNþúHbNþalnigviRkwt 

karRKb;RKgK>N kNþal 

12>7>13 eraKaBaF 487 K>k 5444 

 

emtþaRbmUlPaKTan]btßmÖRbcaM ExtulaqñaM 2013 [Tan;eBlevla edIm,IedaHRsayCUnRKYsarsB. 

cMNaM³ RtUvbg;R)ak;]btßmÖsBsmaCik³   52 n   40 =2080¹    raCFanIPñMeBj/ éf¶TI08 Ex tulaqñaM 2013 

                     sBKURskr³   36n   20            =720 ¹                 C>KN³kmµaFikarkNþal 

                    PaKTanRbcaMEx    =200¹      GKÁelxaFikarrg 

                            PaKTansagsg;pÞHRKUbeRgon            = 300¹       

srub   ³                     =3>300¹   

 

 
 

 
   RBHraCaNacRkkm<úCa 

smaKmbuKÁliksikSaExµr         Cati sasna RBHmhakSRt 

KN³kmµaFikarkNþal            

elx ³  ២៧ ¼13 K>k     

    esckþICUndMNwgmrNPaBRbcaMExvicäika qñaM2013 

tagnamsmaKmbuKÁliksikSaTaMgmUlKN³kmµaFikarkNþalén s>b>s>x> 

sUmsMEdgesckþIesaksþayCaTIbMputcMeBaHkar)at;bg;CIviténmitþeyIgnigRKYsar 

ehIysUmcUlrYmkan;TukçmrN³sBaØaCamYyRKYsarénsBTaMgenaH 

 

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

k>mrN³PaBsmaCik                                                                            sBTI 

1 R)aMgQYm 61 b bzm nivtþCnbzmesþARsukfµBYk extþbnÞaymanC½y 22>09>13 eraKaBaF 2241 b>C 9207 

2 KwmePOt 65 b bzm nivtþCnbzmERsl¥ RsukfµBYk extþbnÞaymanC½y 20>09>13 elIsQam 3366 b>C 9208 

3 s‘unesrIvuDÆ 55 b bzm bzméRBcan; RsukGUreRCA extþbnÞaymanC½y 30>04>13 lg;Twk 5173 b>C 9209 

4 Binbul 75 b bzm nivtþCnXMuekaHERcgRsukciRtbUrIextþRkecH 16>09>13 eraKaBaF 0674 Rk>c 9210 

5 DIm:g; 66 b bzm nivtþCnXMudarRsukciRtbUrIextþRkecH 25>09>13 eraKaBaF 0983 Rk>c 9211 

6 rs;suxeLg 41 b m>b>P vi>h>s sñÜlRsuksñÜlextþRkecH 24>09>13 pÞúHmIn 1852 Rk>c 9212 

7 R)aMgb‘ín 63 b bzm nivtþCnRsukEqbextþRBHvihar 13>08>13 eraKaBaF 386 B>h 9213 

8 rdæevn 57 b bzm bzm rh½s RsukrevogextþRBHvihar 10>08>13 CMgW 600 B>h 9214 

9 eb:grs; 70 b m>b>P nivtþCnmGykextþRBHvihar 13>09>13 eraKaBaF 016 B>h 9215 

10 KuCsIum 43 b bzm bzmrtn³ RsukrevogextþRBHvihar 16>07>13 RKuncaj; 431 B>h 9216 

11 em:ARBin 68 b RKU> nivtþCnGnuvi>KUElnRsukKUElnextþRBHvihar 11>12>13 TwkenamEp¥m 044 B>h 9217 

12 kulsuCati 39 b m>T>P kari>GykRsulTwkQUextþkMBt 25>08>13 eraKaBaF 4251 k>B 9218 

13 EpnsUpg; 65 b RKU> nivtþCnbzmKafavgSRsukbnÞaymasextþkMBt 13>08>13 eraKaBaF 3273 k>B 9219 

14 tugvNÐIm 51 b bzm bzmeBaFisMeragRsukCMuKirIextþkMBt 22>08>13 eRKaHfñak;cracr 2383 k>B 9220 

15 CasIufU 41 b bzm bzmekaHepþARsukkMBg;RtacextþkMBt 08>09>13 eraKaBaF 596 k>B 9221 

16 nn;   ln; 74 b RKU> nivtþCnmnÞIrGb;rMyuvCnnigkILaextþkMBg;FM 02>09>13 eraKaBaF 4109 k>F 9222 

17 suk   sIufa 68 b RKU> nivtþCnna>Gyk karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 23>09>13 eraKaBaF 2575 K>k 9223 

18 edak   sUpan 85 s RKU> nivtþCn karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 25>09>13 eraKaBaF 986 K>k 9224 
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19 Kg;    samitþ 65 b RKU> nivtþCnsklPUminÞPñMeBj karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 29>09>13 TwkenamEp¥m 3398 K>k 9225 

20 kuy   pasuk 69 b RKU> nivtþCnPUminÞnitisaRsþ karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 09>09>13 eraKaBaF 1885 K>k 9226 

21 G‘Uk    sUlIm:a 57 s bzm bzméRBFMRsukkMBg;eraT× extþsVayerog 10>09>13 rebg 2558 sV>r 9227 

22 Rbwg    saeva 74 b bzm nivtþCnRsuksVayRCMextþsVayerog 12>09>13 RkBH 408 sV>r 9228 

23 Eb:n    supanñI 61 b m>b>P nivtþCnRsuksVayRCMextþsVayerog 13>09>13 CMgWeføIm 127 sV>r 9229 

24 Lac   RsI 38 s bzm bzmRtsk;Ep¥mRkugdUnEkvextþtaEkv 15>09>13 eraKaBaF 2015 t>k 9230 

25 éC    RsIum 62 b RKU> nivtþCnRsukéRBkb,asextþtaEkv 15>09>13 eraKaBaF 4642 t>k 9231 

26 kan;   yut 74 b RKU> nivtþCnRkugdUnEkvextþtaEkv 24>09>13 eraKaBaF 3568 t>k 9232 

27 Qwg   j: 58 b bzm bzmRcsRsukRTaMgextþtaEkv 28>09>13 eraKaBaF 659 t>k 9233 

28 Kg;    Kamehg 66 b bzm nivtþCnbzmKaMRbdWsRsuksVayGnÞrextþéRBEvg 07>09>13 eraKaBaF 4045 B>v 9234 

29 Giut   Qun 61 b bzm nivtþCnbzm )aRbIyRsuksIuFrbNþalextþéRBEvg 06>09>13 eraKaBaF 3175 B>v 9235 

30 R)ak;   suvI 52 b bzm bzmkUlabextþeBaF×sat; 19>06>13 mharIkeføIm 1479 B>s 9236 

31 QYg   qvI 38 s bzm bzmkUlabextþeBaF×sat; 18>07>13 elIsQam 1669 B>s 9237 

32 eBRC   suxgI 53 s bzm bzmERBjIRkugeBaF×sat; extþeBaF×sat; 31>07>13 KaMgebHdUg 430 B>s 9238 

33 Cam    sMenog 38 b m>b>P viTüal½y)akanextþeBaF×sat; 10>08>13 mharIkQam 2666 B>s 9239 

34 exg     cn§Ú 44 s bzm bzmk,alRtlacextþeBaF×sat; 02>09>13 rebg 1503 B>s 9240 

35 rs;     hUv 70 b RKU> nivtþCnbzmFøkRsukCIERkgextþesomrab 05>08>13 eLIgQam 2360 s>r 9241 

36 mwug    R)ak; 71 b RKU> nivtþCnbzmrunkNþalRsuksURtniKmextþesomrab 22>09>13 CMgWeføIm 1220 s>r 9242 

37 epg    sara:ENd 24 b m>b>P Gnuvi>Kg;nyraCFanIPMñeBj 02>09>13 RKuneBaHevon 12281 P>B 9243 

38 G‘¿u    qn 62 b m>b>P nivtþCn viTüal½y sn§rm:ukraCFanIPMñeBj 10>09>13 elIsQam 8100 P>B 9244 

39 Eb:n    qaM 76 b bzm bzmvtþRBHBuT§ raCFanIPMñeBj 17>09>13 CraBaF 1743 P>B 9245 

40 RKYc    sar:um 69 s bzm nivtþCnbzmsuFarsraCFanIPMñeBj 14>09>13 elIsQam 4844 P>B 9246 

41 sux    man 50 b m>b>P kari>Gb;rM xN½Ðdegáa raCFanIPMñeBj 17>09>13 RkineføIm 4895 P>B 9247 

42 j:an    esog 48 b bzm bzmsMbYrmasraCFanIPMñeBj 20>09>13 CMgWeføIm 13676 P>B 9248 

43 sr    PYg 67 s bzm GnuviTüal½y ctumuxraCFanIPMñeBj 28>09>13 dac;sésQam 440 P>B 9249 

44 buil    eLg 59 b m>b>P nivtþCnRsukÉkPñMextþ)at;dMbg 11>09>13 elIsQam 4392 b>b 9250 

45 nU     eFog 65 b bzm nivtþCnRsukÉkPñMextþ)at;dMbg 18>09>13 elIsQam 4727 b>b 9251 

46 sun   suKn§I 44 s bzm bzmh‘unEsnGUrcarextþ)at;dMbg 24>09>13 eraKaBaF 1163 b>b 9252 

47 tU     suxum 44 s bzm bzmvtþrkaRkug)at;dMbgextþ)at;dMbg 30>09>13 eraKaBaF 958 b>b 9253 

48 G‘uy   eqg 71 b bzm nivtþCnRsukbrevlextþ)at;dMbg 20>08>13 CraBaF 3057 b>b 9254 

49 hYy   sarIm 28 s m>b>P Gnu>h‘unEsnERtgRsukrtnmNÐlextþ)at;dMbg 07>10>13 eraKaBaF 10611 b>b 9255 

50 esg    Gan 65 b m>b>P nivtþCnRkug)at;dMbgextþ)at;dMbg 08>10>13 eraKaBaF 306 b>b 9256 

51 sun    hut 75 b RKU> nivtþCnna>Gb;rMkaynigkILa karRKb;RKgK/karkNþal 18>10>13 eraKaBaF 2533 K>k 9257 

52 Ta   eb 63 b siT§imnu>kCa nivtþCnKN³kmµaFikarsiT§mnusSkm<úCa karRKb;RKgK/k 26>10>13 eraKaBaF 3231 K>k 9258 

 

l>r eKatþnam-nam Gayu ePT muxrbr GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 

x>mrNPaBKURskr                                                                           sBTI 

1 Gwum    Kwmecn 69 s bzm RbBn§elakRKUesgpnnivtþCnXMudarRsukciRtburIextþRkecH 20>09>13 eraKaBaF 1001 Rk>c 5445 

2 Ey:    can; 43 b ksikr bþIGñkRKUEsmsM)at; bzmeKakRseLARsukCaMkSanþextþRBHvihar 08>06>13 CMgWeføIm 89 B>h 5446 

3 Ekn KwmsuexOn 51 s ksikr RbBn§elakRKUh‘UsaknbzmsßaBrRkugRBHviharextþRBHvihar 16>07>13 CMgW 192 B>h 5447 

4 eb:g    rs; 70 b m>b>P bþIGñkRKUCYrsara:tmnÞIrGb;rMyuvCnnigkILaextþRBHvihar 13>09>13 eraKaBaF 006 B>h 5448 

5 kul    suCati 39 b m>T>P bþIGñkRKUesOnsuPaBRsukTwkQUextþkMBt 25>08>13 eraKaBaF 5184 k>B 5449 

6 suk    suIfa 68 b RKU nivtþCnbþIGñkRKU RBM lkçiNana>Gyk karRKb;RKgK/kNþal 23>09>13 eraKaBaF 2575 K>k 5450 

7 eTB    vNÑa 38 s ksikr RbBn§elakRKUbzm 7mkra)asakRsuksVayRCMextþsVayerog 10>09>13 rIkebHdUg 1839 sV>r 5451 

8 Lac   RsI 38 s bzm PriyaelakehgmunñIbzmtaEkvRkugdUnEkvextþtaEkv 15>09>13 eraKaBaF 2010 t>k 5452 
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9 G‘ul    supat 71 s ksikr Priyaelak mas EqmnivtþCnRsukekaHGENþtextþtaEkv 08>09>13 eraKaBaF 2182 t>k 5453 

10 Rcwk    m:un 33 b ksikr bþIGñkRsIsa‘nsuKunbzmeBaFiGMBilRsukRTaMgextþtaEkv 02>09>13 eraKaBaF 8648 t>k 5454 

11 va:n;     ehov 69 s ksikr PriyaelakyunhUnivtþCnRsukRtaMkk; extþtaEkv 23>09>13 eraKaBaF 5579 t>k 5455 

12 Esm   sMGul 50 b ksikr bþIGñkRsIdMufavIbzmekaHGENþtRsukekaHGENþtextþtaEkv 26>09>13 elIsQam 3932 t>k 5456 

13 sat;   GIum 58 s ksikr RbBn§elakQn; eCok vi>RBH)aTneratþmRsukkeBa©óc-éRBEvg 09>09>13 eraKaBaF 962 B>v 5457 

14 sYn    saemOn 53 s ksikr RbBn§elakepgsm,tþibzméRBRBhµRsuksuIFrkNþal-éRBEvg 07>09>13 eraKaBaF 3071 B>v 5458 

15 eBRC   suFI 66 s ksikr RbBn§elakfulfnnivtþCnbzmRtBaMgERCRsukemsagéRBEvg 31>08>13 eraKaBaF 5672 B>v 5459 

16 R)ak;   suvI 52 b bzm bþIGñkRKUsYssuINatbzmGnøg;etñatextþeBaF×sat; 19>06>13 mharIkeføIm 1476 B>s 5460 

17 ekIt   RBM 68 b ksikr bþIGñkRKUsa‘ KwmrdæavIbzmyakabextþeBaF×sat; 08>07>13 rebg 1565 B>s 5461 

18 sVay   eqam 38 b mRnþIksikmµ bþIGñkRKUKaMsupanInivtþCnextþeBaF×sat; 07>07>13 eraKaBaF 388 B>s 5462 

19 Cam    sMenog 38 b m>b>P bþIGñkRKUxnXImsalaGNþúgRksaMgextþeBaF×sat; 10>08>13 mharIkQam 1882 B>s 5463 

20 esg    ehg 62 b mRnþIextþ bþIGñkRKUKwmsuFIr vi>eBaF×sat; extþeBaF×sat; 29>07>13 eraKaBaF 123 B>s 5464 

21 man    RsImMu 38 s empÞH RbBn§elakRKUG‘uksuxFi vi>keNþógextþeBaF×sat; 15>08>13 eføIm 2729 B>s 5465 

22 eGOn    eBRC 55 s empÞH RbBn§elak Can; vNÑIbzméRBFMRkugesomrabextþesomrab 15>08>13 mhariIk 3578 s>r 5466 

23 RBM      ehOn 41 b ksikr bþIGñkRKUywgvNÑIbzmsamKÁIsnþiPaBRsukCIERkgextþesomrab 01>09>13 KaMgebHdUg 2201 s>r 5467 

24 eGog    suPa 44 b mRnþIRk>pk bþIGñkRKUXYn esaP½N bzm sÞwgmanC½y raCFanIPñMeBj 18>09>13 elIsQam 1146 P>B 5468 

25 Gwum      Nag 64 s ksikr RbBn§elakrs; EhlnivtþCnbzms<anfµ raCFanIPñMeBj 19>03>13 eføIm 12410 P>B 5469 

26 Exk     qun 51 b empÞH bþIGñkRKU san sarwmbzmkaMgemm:ayextþsÞwgERtg 21>09>13 eraKaBaF 068 s>t 5470 

 

emtþaRbmUlPaKTan]btßmÖRbcaMExvicäikaqñaM 2013 [Tan;eBlevlaedIm,IedaHRsayCUnRKYsarsB. 

cMNaM³RtUvbg;R)ak;]btßmÖsBsmaCik  ³   52 n     40¹ ³    2080¹   raCFanIPñMeBj/ éf¶TI05 Ex viciäukaqñaM 2013 

sBKURskr   ³  26n       20¹ ³     520 ¹    KN³kmµaFikarkNþal  

 PaKTanRbcaMEx    ³     200¹                           GKÁelxaFikarrg 

PaKTansagsg;pÞHRKUbeRgon   ³     300¹         

  srub  ³         =3>100¹  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ផទមី ពស់ជាងមោន ត 
 សូមបខី្តក្នូផទអីាចមម៍ាន ់  មរើបដេុះមិនទានម់ពញវយ័្ុំ 
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  RBHraCaNacRkkm<úCa 

smaKmbuKÁliksikSaExµr        Cati sasna RBHmhakSRt 

KN³kmµaFikarkNþal    

elx ³  ២៧ ¼13 K>k     

     esckþICUndMNwgmrNPaBRbcaMExFñÚ qñaM2013 

tagnamsmaKmbuKÁliksikSaTaMgmUlKN³kmµaFikarkNþalén s>b>s>x> 

sUmsMEdgesckþIesaksþayCaTIbMputcMeBaHkar)at;bg;CIviténmitþeyIgnigRKYsar 

ehIysUmcUlrYmkan;TukçmrN³sBaØaCamYyRKYsarénsBTaMgenaH 

 

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

k>mrN³PaBsmaCik                                                                            sBTI 

1 GIuvcn½ 67 b RKU> nivtþCnraCbNÐitsPakm<úCa karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 26>10>13 eraKaBaF 1666 K>k 9259 

2 FUva: 83 b RKU> nivtþCn  karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 23>09>13 eraKaBaF 2717 K>k 9260 

3 suksan; 76 b RKU> nivtþCn  karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 31>10>13 eraKaBaF 1117 K>k 9261 

4 sVayful 69 b RKU> nivtþCnna>smÖÖarRTBüsm,tþirdæ karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 08>09>13 eraKaBaF 1426 K>k 9262 

5 NubTwm 70 b RKU> nivtþCnna>Gb;rMeRkARbBn½§ karRKb;RKgKN³kmµaFikarkNþal 17>11>13 eraKaBaF 040 K>k 9263 

6 m:k;vasna 57 s m>T>P ®KwHsßane)aHBumÖpSay  karRKb ;RKgN³kmµaFikarkNþal 19>11>13 eraKaBaF 3188 K>k 9264 

7 EkvvéNÑ 55 b m>b>P viTüal½y CIPU Rkug)avitextþsVayerog 16>06>13 rlaksYt 2053 sV>r 9265 

8 esam esg 70 b bzm nivtþCnRsukrmasEhkextþsVayerog 27>10>13 rlakRkBH 1398 sV>r 9266 

9 hwum)a:n; 79 b bzm nivtþCnmnÞIrGykextþsVayerog 21>10>13 elIsQam 3640 sV>r 9267 

10 EkvNat; 41 b bzm salabzmsikSa )avitextþsVayerog 08>08>13 TwkenamEp¥m 888 sV>r 9268 

11 eyaK yan 80 b bzm nivtþCnRsuksVayRCMextþsVayerog 06>10>13 CraBaF 3400 sV>r 9269 

12 eBAEqm 40 b m>b>P GnuviTüal½y fµIRsukkMBg;eraT× extþsVayerog 17>09>13 RKunQam 2482 sV>r 9270 

13 hwgeqam 59 b bzm bzmsikSasVayRCMRsuksVayRCMextþsVayerog 04>10>13 rlaksYt 1999 sV>r 9271 

14 G‘ukeb:gs‘n; 62 b bzm nivtþCnbzmekonéRCRsukkMBg;esomextþkMBg;cam 26>09>13 rlakeføIm 4044 k>c 9272 

15 G‘¿uENt 64 s bzm nivtþCnbzmCeyaRsukcMkarelIextþkMBg;cam 06>10>13 elIsQam 5616 k>c 9273 

16 Qincan;fn 58 b bzm bzmRcabRsukt,ÚgXµMúextþkMBg;cam 13>10>13 eraKaBaF 10054 k>c 9274 

17 hYtKwmesg 74 b bzm nivtþCnkari>GykRsukéRBQrextþkMBg;cam 06>10>13 eraKaBaF 3614 k>c 9275 

18 Kg;KIm 83 b bzm nivtþCnbzmRkeLagRsukéRBQrextþkMBg;cam 06>10>13 eraKaBaF 9765 k>c 9276 

19 CabQaglI 46 b mFüm vi>RBHsIhnuRkugkMBg;camextþkMBg;cam 28>10>13 TwkenamEp¥m 672 k>c 9277 

20 Eg:th‘n 75 b bzm nivtþCnbzmbusxñúrRsukcMkarelIextþkMBg;cam 27>10>13 CraBaF 5903 k>c 9278 

21 QavKav 68 s bzm nivtþCnbzmrkaxñúrRsukRkUcqµarextþkMBg;cam 05>11>13 eraKaBaF 6484 k>c 9279 

22 Ehmcnßa 42 s metþyü bzm ]tþrRkugkMBg;camextþkMBg;cam 10>11>13 mharIkeføIm 1110 k>c 9280 

23 m:an;QYn 67 b bzm nivtþCnbzmrsµIFøkRkugsYgextþkMBg;cam 17>11>13 eraKaBaF 9100 k>c 9281 

24 Kl;m:alI 63 b bzm nivtþCnbzmGMBukRsukBBjaERkkextþkMBg;cam 22>11>13 eraKaBaF 6907 k>c 9282 

25 TMueCOn 78 b bzm nivtþCnbzmTYlXøaMgRsukGUrraMg« extþkMBg;cam 11>11>13 cas;Cra 1002 k>c 9283 

26 GYnKwms‘un 66 b bzm nivtþCnXMusVayRCHRsuksñÜlextþRkecH 24>08>13 eraKaBaF 1784 Rk>c 9284 

27 biuceLg 75 b bzm nivtþCnXMusMbUrRsuksMbUrextþRkecH 04>10>13 eraKaBaF 0733 Rk>c 9285 

28 TIcan;fa 31 b bzm bzmGUrtajaNRsuksñÜlextþRkecH 16>10>13 eRKaHfñak;cr 2946 Rk>c 9286 

29 CaKImhan 45 s m>b>P viTüal½y ERBkRbsBVRsukERBkRbsBVextþRkecH 16>10>13 eraKaBaF 0626 Rk>c 9287 

30 EknsIupun 56 s m>b>P viTüal½y   CasIumtaEkvRkugdUnEkvextþtaEkv 18>09>13 eraKaBaF 0150 t>k 9288 

31 ma:kRbus 35 b m>b>P viTüal½y   suxGanfñl;bMEbkRsukRTaMgextþtaEkv 25>08>13 mharIksYt 6785 t>k 9289 

32 kUvsaemOn 65 b RKU> nivtþCnRsuk)aTIextþtaEkv 13>10>13 eraKaBaF 1622 t>k 9290 

33 Eg:tCYn 68 b RKU> nivtþCnRsukRtaMkk; extþtaEkv 28>09>13 eraKaBaF 2701 t>k 9291 
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34 swumvibul 66 b RKU> nivtþCnRsukRtaMkk; extþtaEkv 14>10>13 eraKaBaF 2790 t>k 9292 

35 e):aRs‘U 67 b RKU> nivtþCnRsukGgÁrbUrIextþtaEkv 16>10>13 eraKaBaF 3685 t>k 9293 

36 Ekvsanþ 74 b RKU> nivtþCnRsukRtaMkk; extþtaEkv 21>10>13 eraKaBaF 5558 t>k 9294 

37 swumLÚt 53 b bzm bzmsikSaGgÁsUXøaMgRsuksMeragextþtaEkv 12>10>13 eraKaBaF 2940 t>k 9295 

38 BajeFOt 58 b bzm bzmGMBilRsukRkLaj; extþesomrab 06>09>13 sMBaFQam 1983 s>r 9296 

39 eLgvirIy:a 69 s RKU> nivtþCnkari>GykRsukbnÞaymasextþkMBt 11>09>13 eraKaBaF 3490 k>B 9297 

40 eBAEtt 72 b RKU> nivtþCnbzm vtþGgÁrC½y RsukGgÁrC½y extþkMBt 04>10>13 eraKaBaF 1625 k>B 9298 

41 h‘unsupl 54 s bzm kari>yuvCnmGykextþkMBt 07>10>13 eraKaBaF 576 k>B 9299 

42 yICYg 84 b RKU> nivtþþCnsemþc h>s GgÁsþúk RsukGgÁrC½y extþkMBt 03>10>13 eraKaBaF 1467 k>B 9300 

43 eGak can;Na 27 s m>b>P GnuviTüal½y TYlGENþtRsuk)arayN_ extþkMBg;FM 15>09>13 eraKaBaF 6061 k>F 9301 

44 can;Far:Ut 23 s bzm bzmvalRBIgRsuksNþan; extþkMBg;FM 18>08>13 eLIgQam 6358 k>F 9302 

45 riutBMu 73 b RKU> nivtþCnbzmKuh_RBHFatuRsuk)arayN_ extþkMBg;FM 12>09>13 eraKaBaF 1091 k>F 9303 

46 eTBsiT§ 80 b RKU> nivtþCnmGykextþkMBg;FM 07>10>13 eraKaBaF 3557 k>F 9304 

47 RBMer:t 71 b RKU> nivtþCnmGykextþkMBg;FM 05>10>13 eraKaBaF 09 k>F 9305 

48 kukkun 43 b bzm bzmgYnesomRsukesÞagextþkMBg;FM 18>10>13 eraKaBaF 2043 k>F 9306 

49 GwmsIum 59 b bzm bzmsikSa vis½y RsukR)asaTblø½gá extþkMBg;FM 22>09>13 RkineføIm 2855 k>F 9307 

50 b‘nBuF 58 s bzm bzmkMBg;sMbYrRsukekaHFMextþkNþal 28>09>13 eraKaBaF 385 k>N 9308 

51 Ducqay 60 b RKU> nivtþCnRsukekaHFMextþkNþal 04>10>13 eraKaBaF 401 k>N 9309 

52 m:k;sun 64 b RKU> nivtþCnRsuks¥agextþkNþal 28>09>13 eraKaBaF 5703 k>N 9310 

53 ekaHsalYt 41 b bzm viTüal½y CasIumERBkGBa©ajRsukmuxkMBUlextþkNþal 06>10>13 eraKaBaF 1161 k>N 9311 

54 yab;rdæarI 57 s bzm bzmERBkGBa©ajRsukmuxkMBUlextþkNþal 02>10>13 eraKaBaF 1072 k>N 9312 

55 G‘uksun 68 b RKU> nivtþCnRsuks¥agextþkNþal 16>10>13 eraKaBaF 6209 k>N 9313 

56 TuyKwmqay 61 s RKU> nivtþCnRsukekaHFMextþkNþal 02>11>13 eraKaBaF 317 k>N 9314 

57 XInI 47 b bzm bzmkMBg;sMbYrRsukekaHFMextþkNþal 12>11>13 eraKaBaF 371 k>N 9315 

58 GwugR)a 62 b RKU> nivtþCnRsuks¥agextþkNþal 17>11>13 eraKaBaF 5589 k>N 9316 

59 s‘umcan;Na 31 s bzm bzmknÞÜtRsuksMeragTgextþkMBg;s<W 01>09>13 eraKaBaF 4416 k>s< 9317 

60 ywmeqg 43 b bzm bzmGgÁRsEg: RsuksMeragextþkMBg;s<W 09>10>13 eraKaBaF 2322 k>s< 9318 

61 LwmelOg 57 b bzm bzmGgÁtab:ukRsuk]tþúgÁextþkMBg;s<W 09>10>13 eraKaBaF 4013 k>s< 9319 

62 Kg;kan; 70 b bzm nivtþCnRsukPñMRsYcextþkMBg;s<W 01>09>13 eraKaBaF 1570 k>s< 9320 

63 hgSsaerOn 57 b bzm bzmRtBaMgEvgRsukKgBisIextþkMBg;s<W 24>09>13 eraKaBaF 4029 k>s< 9321 

64 m:nNahn 61 b mUldæan kari>Gykf<g extþkMBg;s<W 22>10>13 eRKaHfñak;cr 0870 k>s< 9322 

65 Rbuksav:un 62 b bzm nivtþCnRsuksMeragTgextþkMBg;s<W 28>10>13 eraKaBaF 2083 k>s< 9323 

66 Eccn§I 41 b m>T>P viTüal½y suxapløIextþkMBg;s<W 06>11>13 eraKaBaF 4928 k>s< 9324 

 

l>r eKatþnam-nam Gayu ePT muxrbr GgÁPaBbMerIkar éf¶ExqñaMmrN³ mUlehtu elxb½NÑ epSg² 

x>mrNPaBKURskr                                                                              sBTI 

1 eqgsIupn 56 b m>b>P bþIGñkRKUehgsuxehgbzmTwkl¥k; raCFanIPñMeBj 23>08>13 eraKaBaF 7310 P>B 5471 

2 LúgeQOb 67 s empÞH RbBn§elakRKUGwumRbwmnivtþCnRsuksEgááextþ)at;dMbg 09>10>13 Bukq¥wg 2392 b>b 5472 

3 nagpa 72 s ksikr RbBn§elakRKUkuyepgnivtþCnRsuksVayRCMextþsVayerog 27>09>13 CraBaF 1859 sV>r 5473 

4 G‘uksIupa 44 s ksikr RbBn§elakRKU R)ak; y:un bzmkMBg;RtacRsukrmasEhkextþ sV>r 15>10>13 eRKaHfñak;cr 1302 sV>r 5474 

5 y:unvNÑa 28 s ksikr RbBn§elakRKUnUsak; vi>eRcsRsukcRnÞaextþsVayerog 22>10>13 xül;Kr 4493 sV>r 5475 

6 TUcsuxum 59 s ksikr RbBn§elakRKUG‘aeqghannivtþCnRsukqøÚgextþRkecH 28>09>13 eraKaBaF 1541 Rk>c 5476 

7 G‘ucsaKIm 62 s ksikr RbBn§elakRKU NM sarunnivtþCnRsukciRtburIextþRkecH 28>09>13 eraKaBaF 1058 Rk>c 5477 

8 samsaém: 70 s ksikr RbBn§elakRKU Kg; jiúHnivtþCnRsuksñÜÜlextþRkecH 29>07>13 eraKaBaF 1772 Rk>c 5478 

9 EsdU 53 b Rk>Rb>Rs bþIGñkRKUesOFarIbzmRkecHRkugRkugRkecHextþRkecH 20>10>13 eraKaBaF 0684 Rk>c 5479 



  ទស្សនាវដ្ដីគ្គូបេគ្ងៀនេលខ ៤៤  ទំព័រ49 

 

 

10 sanKwmGan; 60 s ksikr Priyaelak G‘¿¿u sIuFrnivtþCnRsukekaHGENþtextþtaEkv 27>09>13 eraKaBaF 5418 t>k 5480 

11 Nul favI 42 s ksikr PriyaelakCuncMerIn vi>br h s PñMCIsUrextþtaEkv 14>10>13 eraKaBaF 5067 t>k 5481 

12 G‘Ucsapl 51 s empÞH RbBn§elakRKUKwm san bzmeBRCcgVar RsukGgÁrC½y extþkMBt 17>09>13 eraKaBaF 1986 k>B 5482 

13 eGakcan;Nag 27 s m>b>P RbBn§elakRKUKYnsupabzmvlø×yavRsukkMBg;sVayextþkMBg;FM 15>09>13 eraKaBaF 6062 k>F 5483 

14 ga:n eRson 41 b bzm bþIGñkRKUsugsuxerOnbzmeBAñRsuksnÞúkextþkMBg;FM 28>08>13 eraKaBaF 5457 k>F 5484 

15 ex©AsaerOn 68 b  bþIGñkRKUlwmKwmeQOnkari>GykRsukesÞagextþkMBg;FM 25>08>13 eraKaBaF 2061 k>F 5485 

16 siunKa 70 s empÞH RbBn§elakefagyanmGykextþkMBg;FM 06>10>13 eraKaBaF 3559 k>F 5486 

17 ywmNat; 60 s bzm RbBn§elakRKUhIugbUrinÞbzmGgÁBBayRsukGgÁsñÜlextþkNþal 18>09>13 CMgWebHdUg 5121 k>N 5487 

18 eRsgGa‘béN 63 s empÞH RbBn§elakRKUeGa )a:vnivtþCnRsukekaHFMextþkNþal 18>09>13 eraKaBaF 276 k>N 5488 

19 b‘nBuc 58 s bzm RbBn§elakKanlIha‘g viTüal½yekaHFM extþkNþal 28>09>13 eraKaBaF 018 k>N 5489 

20 ekaHsalYt 41 b m>T>P bþIGñkRKUln; can;FI vi>ERBkGBa©ajRsukmuxkMBUlextþkNþal 06>10>13 eraKaBaF 11260k>N 5490 

21 yab;rdæarI 57 s bzm RbBn§elakRKULúgsuxa vi>ERBkGBa©ajRsukmuxkMBUlextþkNþal 02>10>13 eraKaBaF 825 k>N 5491 

22 ehgéqEs 63 b ksikr bþIGñkRKUlµútvNÑrIbzmtaexµARkugtaexµAextþkNþal 05>09>13 eRKaHfñak;cr 2271 k>N 5492 

23 eLa em:gRKI 64 s empÞH RbBn§elakEsnvuT§IbzmBamRbCMuRsuks¥agextþkNþal 16>10>13 eraKaBaF 5973 k>N 5493 

24 saMg sIum 52 s empÞH RbBn§elakesoksa‘nbzmk¥msMNRsukelIkEdkextþkNþal 09>10>13 eraKaBaF 217 k>N 5494 

25 muCeRsOn 56 s empÞH RbBn§elak can; NUvbzmeBaFiramµaRsukekaHFMextþkNþal 03>10>13 eraKaBaF 493 k>N 5495 

26 nn;Esm 69 s empÞH RbBn§elak Lac ln; nivtþCnRsukxSac;kNþalextþkNþal 09>11>13 eraKaBaF 3410 k>N 5496 

27 G‘uksUy 78 b ksikr bþIGñkRKUnUnarInivtþCnRsukmuxkMBUlextþkNþal 24>10>13 eraKaBaF 1082 k>N 5497 

28 EGmsIum 62 s empÞH RbBn§elakva:n; vunnivtþCnRsukxSac;kNþal 14>11>13 eraKaBaF 3700 k>N 5498 

29 s‘umcan;Na 31 s bzm bzmknÞÜtRsuksMeragTgextþkMBg;s<W 01>09>13 eraKaBaF 6341 k>s< 5499 

30 esgsamYn 68 s ksikr bzmRtBaMgGgÁextþkMBg;s<W 20>08>13 eraKaBaF 2787 k>s< 5500 

31 va:n;Gun 77 b ksikr nivtþCnRsukKgBisIextþkMBg;s<W 12>09>13 eraKaBaF 0308 k>s< 5501 

32 G‘ugpan 44 s ksikr bzmCasIum»ra:l; extþkMBg;s<W 06>10>13 eraKaBaF 2473 k>s< 5502 

33 m:nNahn 61 b RKUmUldæan bzmPUmifµI f<g extþkMBg;s<W 22>10>13 eRKaHfñak;cr 0940 k>s< 5503 

34 s‘uysa‘ghak; 57 b ksikr bþIGñkRsIGa‘gNara:DIbzmERBkdMbUkRsukRsIsn§rextþkMBg;cam 06>09>13 vHkat;q¥wgxñg 7163 k>c 5504 

35 hIueGgNy 40 s GaCIvkr RbBn§elakXunsuvNÑara: kari>GykRsukcMkarelIextþkMBg;cam 18>10>13 elIsQam 5572 k>c 5505 

36 eGob sm,tþi 58 s ksikr RbBn§elakEjmEtmbzmesþAelIRsukkgmasextþkMBg;cam 18>10>13 TwkenamEp¥m 8092 k>c 5506 

37 nYYn suvNÑ 58 b ksikr bþIGñkRsIDuk m:alI bzmERBkdMbUkRsukRsIsn§rextþkMBg;cam 05>11>13 elIsQam 7162 k>c 5507 

38 G‘uk G‘a 60 b Cagm:asIun bþIGñkRsICMuNaér: kari>GykRsukGUrraMg« extþkMBg;cam 15>10>13 eLIgQam 881 k>c 5508 

 

emtþaRbmUlPaKTan]btßmÖRbcaMExFñÚqñaM 2013 [Tan;eBlevlaedIm,IedaHRsayCUnRKYsarsB. 

cMNaM³RtUvbg;R)ak;]btßmÖsBsmaCik  ³   66 n     40 =2640¹    raCFanIPñMeBj/ éf¶TI05 ExFñÚ qñaM 2013                                                       

 sBKURskr   ³  38n     20 =760 ¹             C>KN³kmµaFikarkNþal  

PaKTanRbcaMEx     =200¹                                                                       GKÁelxaFikarrg 

PaKTansagsg;pÞHRKUbeRgon    = 300¹       

   srub ³                  =3>900¹  

 
 

 
 
 
 

 






