
 1  
 

          ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
       ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត 

 
្រកសងួអបរ់ ំយវុជន និង កី  
កលវិទយលយ័ភូមិនទនីតិ ្រស្ត  

និងវិទយ ្រស្តេសដ្ឋកចិច  

េលខ៧៨០សភនវស/១២ 
 

េសចក្ដីែណន ំ
ស្ដពីីរេបៀបសរេសរ រ   

និងរបយករណ៍កមមសកិ បញចប់ករសកិ ថន ក់បរញិញ ប្រត 
 

 និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតៃន កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចចត្រមូវ 
ឲយសិក រយៈេពល៤ឆន ំេទើប ចទទួលបនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតេទ មជំនញេរៀងៗខ្លួន។ េនឆន ំ 
ទី៤ ឆមសទី២ មថន ក់នីមួយៗ និស ិតពូែក១៥ភគរយៃននិស ិត មថន ក់នីមួយៗេនឆន ំទី៣កន្លង 
េទ ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តឲយេ្រជើសេរ ើស្របធនបទ មួយេដើមបីសរេសរជ រ  ឬសរេសរជ 
របយករណ៍កមមសិក  ស្រមប់ករបញច ប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតរបស់ខ្លួន។ និស ិតេ្រកពីេនះ 
ត្រមូវឲយេរៀន៣មុខវជិជ េនឆមសទី២ និង្របឡងបញច ប់៣មុខវជិជ េនះេនចុងឆន ំសិក ។ 

 ករសរេសរ រ  ឬរបយករណ៍កមមសិក  (ពីេពលេនះតេទេ ថ ករ្រ វ្រជវ) ជ 
ករផ្តល់ឱកសឲយនិស ិតេធ្វើករ្រ វ្រជវ សិក បែនថម និងវភិគេទេលើ្របធនបទ មួយែដល 
ខ្លួនចប់ រមមណ៍ និងមន រៈ្របេយជន៍ដល់សងគម។ រយៈេពលៃនករ្រ វ្រជវ និងសរេសរ 
មន៣ែខ េពលគឺចប់េផ្តើមេនេដើមឆមសទី២ៃនឆន ំទី៤។ ករ្រ វ្រជវេនះជករ្រ វ្រជវែបប 
សិក ស្រមប់និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រត ែដលត្រមូវឲយនិស ិតមន្រកមសីលធម៌្រ វ្រជវចបស់ ស់ 
េចះែស្វងរកឯក រែដលពក់ព័នធនឹងករពិភក  េចះេលើកយកចំណុចសំខន់ ពក់ព័នធនឹង្របធនបទ 
មកេធ្វើជអំណះអំ ង ឬ/និងេរៀនរស់េនកនុងសងគមករងរ។ ន ៃដៃនករ្រ វ្រជវរបស់និស ិត 
បញជ ក់ពីសមតថភពចំេណះដឹងរបស់និស ិតបែនថមេទេលើមុខជំនញែដលបនសិក រយៈេពល៤ឆន ំ។ 

 ករ្រ វ្រជវ្រតូវមនលកខណៈជករសរេសរែបបសិក  ែដល្រតូវឆ្លុះបញច ំងពី្រគប់ទិដ្ឋភព 
េ យមន្របភពឯក រេយងគួរឲយេជឿជក់បនេ្រចើន្របេភទេផ ងគន ។ ល់ ន ៃដ្រ វ្រជវទំង 

យ ែដលមិនបនផ្តល់្របភពចបស់ ស់ េនេពលករសរេសរបនេយង ឬបនដក្រសង់ពី 
្របភព មួយ ចនឹង្រតូវបនបដិេសធ េ យ កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្ត 
េសដ្ឋកិចច។ 
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១. រេបៀបសរេសរ 

 ករ្រ វ្រជវ្រតូវមន៣ែផនកសំខន់ៗ ដូចជេសចក្តីេផ្តើម ខ្លឹម រៃនករ្រ វ្រជវ និង 
េសចក្តីសននិ ្ឋ ននិងករផ្តល់អនុ សន៍។ 

 
១.១.  េសចក្ដីេផ្ដើម  

្រតូវចប់េផ្ដើមដំបូងេឡើងនូវេសចក្ដីេរៀប ប់េផ្ដើមទូេទមួយ ែដលទក់ទងេទនឹង្របធនបទ 
េ យ្របេយល រចួ្រតូវេលើកេឡើងពីករកំណត់បញ្ហ  ករេលើកេឡើងថមីពីលកខណៈចំបច់របស់្របធន 
បទ អតថន័យវទិយ ្រស្ត និងលកខណៈជក់ែស្ដង េគលបំណងៃនករ្រ វ្រជវ ករបំេពញបែនថមថមី 
វធីិ ្រស្តៃនករ្រ វ្រជវ និងរចនសមព័នធៃនករ្រ វ្រជវ។ 
        និយយជរមួ េសចក្ដីេផ្ដើម គឺជលំនំមួយែដលបង្ហ ញដល់អនក ន ឱយែស្វងយល់ពី្របធន
បទពី វតថុបំណងរបស់អនក្រ វ្រជវ និងយល់ពីអ្វីែដលអនក្រ វ្រជវចង់បង្ហ ញ ចង់េ ះ្រ យ 
េ្របើ្របស់ វធីិ ្រស្ត េទ មលំ ប់លំេ យមួយសម្រសប និងសីុសង្វ ក់គន  ពី ច់េរឿងមួយេទ

ច់េរឿងមួយ េទៀត។ 

 ជទូេទ េសចក្តីេផ្តើម្រតូវរេំលចេចញនូវចំណុចសំខន់ៗដូចខងេ្រកម៖ 

 លនំបំញ្ហ ៃនករ្រ វ្រជវ៖ យ៉ងេ្រចើនមន២ទំព័រ ែដលកនុងេនះរមួមន៣កថខណ្ឌ គឺ៖ 

កថខណ្ឌ ទី១៖  េលើកេឡើងពីទិដ្ឋភពទូេទៃន្របធនបទ 
កថខណ្ឌ ទី២៖  េលើកេឡើងពីលកខណៈពិេសសៃន្របធនបទ 
កថខណ្ឌ ទី៣៖  េលើកេឡើងពីលំនំដំេ ះ្រ យ 
 

 ចំេ ទបញ្ហ ៃនករ្រ វ្រជវ 
្រតូវេលើកេឡើងពីភពចំបច់ និងលកខណៈអន់ថយមួយចំនួន បនទ ប់មកេទើបេចទសំណួរ

េទ េលើបញ្ហ ែដល្រតូវេ ះ្រ យ ែត្រតូវឲយសីុគន េទនឹង្របធនបទ។ ករបំផុសេឡើងនូវបញ្ហ
នន មុន នឹងឈនេទរកដំេ ះ្រ យ មួយេនកនុង្របធនបទគឺជករចំបច់បំផុត។ េន 
កនុងដំ ក់ កលដំបូងៃនករបំផុសចំេ ទបញ្ហ េនះ េយើង្រតូវែញកឲយ ច់ពីគន េនប ្ដ បញ្ហ
សំខន់ និងបញ្ហ  បនទ ប់បន ំ។ បញ្ហ ទំងពីរេនះគឺ្រតូវមនទំនក់ទំនងេទវញិេទមក និងឋិតេនជំុ
វញិ បញ្ហ សនូលមួយ  ែដលជគន្លឹះេនកនុងដំេណើ រករៃនករ្រ វ្រជវ។ 

 

 េគលបំណងៃនករ្រ វ្រជវ 
េគលបំណងៃនករ្រ វ្រជវគឺេដើមបីេធ្វើឲយមនភពរកីចេ្រមើន ដល់ែផនក មួយកនុងសងគម 

ែដលទក់ទងនឹង្របធនបទ្រ វ្រជវ។ ជទូេទ ករ្រ វ្រជវមនេគលបំណងែស្វងរកនូវមូល 
េហតុែដលនំឲយេកើតបញ្ហ អ្វីមួយ នឹងផ្តល់នូវដំេ ះ្រ យសម្រសប មួយ មរយៈករផ្តល់ 
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េយបល់ ឬអនុ សន៍េទេលើចំណុចែដល្រតូវែកលំអ។ ចូរកត់សមគ ល់ថ ន ៃដ្រ វ្រជវែបប 
សិក ្រតូវែតរមួចំែណកកនុងករអភិវឌ សងគម។ 

 

 ទំហ ំនិងែដនកំណត់ៃនករ្រ វ្រជវ 
្របធនបទ្រ វ្រជវនីមួយៗ្រតូវមនវ ិ លភព្រគបដណ្ដ ប់េទេលើែផនក  ឬ្រតឹមក្រមិត 

មួយ។ ឧទហរណ៍ ្របធនបទស្តីពី “្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគងព័ត៌មនវទិយេនកមពុជ” ទំហំ
ៃនករ្រ វ្រជវ សំេ េទេលើករ្រ វ្រជវែផនក មួយៃនព័ត៌មនវទិយ ដូចជករ្រ វ្រជវអំពី
ករេ្របើ្របស់្របព័នធអិុនធឺណិត ករទុក ក់ឯក រកនុង្របព័នធកំុពយូទ័រជេដើម។ ចំេពះករចុះកមម 
សិក និស ិត ចសំុចុះ្រ វ្រជវេន ថ ប័នរដ្ឋ សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន សហគមន៍ សងគមសីុវលិ 
អងគករអន្តរជតិ។ល។ េពលគឺ ្រស័យេទ មេពលេវ  ឬ ថ នភពជក់ែស្តង។  

ែដនកំណត់ៃនករ្រ វ្រជវគឺ្រតូវេផ្ដ តេទេលើេពលេវ  ឯក រ និងទី ំង េពលគឺេន 
ចេន្ល ះឆន ំ  ដល់ឆន ំ  ឬេនឆន ំ មួយ។  

 វិធី ្រស្ត្រ វ្រជវ 
 ត្រមូវករព័ត៌មន 

 - ្របភព/ទិននន័យចមបង (ទី១) 
 - ្របភព/ទិននន័យបនទ ប់បន ំ (ទី២) 
 ករ្របមូលព័ត៌មន 
 ដំេណើ រករៃនករេ្រជើសេរ ើសគំរូ ង 
 វធីិ ្រស្តវភិគទិននន័យ 

 រចនសមព័នធៃនករ្រ វ្រជវ 
េនកនុងរចនសមព័នធៃនករ្រ វ្រជវែដលឋិតេនកនុងេសចក្តីេផ្តើម 

េគ្រតូវសរេសរេ យេរៀប ប់ ្រតួសៗអំពីអតថន័យៃនជំពូកនីមួយៗ។ 
ឧទហរណ៍៖ 

រ េនះែចកេចញជ៤ជំពូក។ ជំពូកទី១ េរៀប ប់អំពី...។ រឯីជំពូកទី២ បក្រ យ 
អំពី...។ ជំពូកទី៣/ជំពូកបនទ ប់ ពិភក អំពី...។ ចំែណកឯជំពូកទី៤/ជំពូកចុងេ្រកយ បង្ហ ញពី...។ 

១.២.  ខ្លឹម រករ្រ វ្រជវ  
ករ្រ វ្រជវ ច្រតូវបនែចកេចញជជំពូក។ ចំនួនជំពូកមិន្រតូវបនកំណត់ជក់ ក់េទ 

បុ៉ែន្តជទូេទ មិនតិចជង៣ជំពូកេទ។ ល់ករ្រ វ្រជវ ជធមម  ្រតូវមនករបងកប់េ យ 
កររពំញកពី្រទឹស្តី លទធផល្រ វ្រជវ (ករងរ្របតិបត្តិ) និងករពិភក /ករវភិគ។ េនកនុងជំពូក 
នីមួយៗ េគ ចផ្តល់នូវសននិ ្ឋ ន មជំពូកក៏បន។ 
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េសចក្តីេផ្តើម និងេសចក្តីសននិ ្ឋ ន ច ក់បញចូ លជជំពូកក៏បន ឬមិន ក់បញចូ លជជំពូក 
ក៏បន។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េសចក្តីេផ្តើម ចំណងេជើងៃនជំពូកនីមួយៗ េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង 
ករផ្តល់អនុ សន៍្រតូវឋិតេនទំព័រថមីជនិចច។ 

១.៣.   េសចក្ដីសននិ ្ឋ ន និងករផ្តលអ់នុ សន៍  
េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងករចូលរមួជគំនិតដល់សងគម មរយៈករេលើកជេយបល់ ឬករ 

ផ្តល់អនុ សន៍គឺជែផនកដ៏សំខន់មួយៃនករ្រ វ្រជវ។ ជដំបូង ្រតូវេធ្វើកររពំញកេឡើងវញិនូវអ្វី
ែដលអនក្រ វ្រជវបនេរៀប ប់ ពនយល់ បក្រ យខងេលើ។ បនទ ប់មក ្រតូវមនអំណះអំ ង
ឲយបន ចបស់ ស់ពីលទធផលែដលទទួលបនពីករបំេពញបែនថមថមី និងករេលើកេឡើងថមីែដល 

ចឲយអនក្រ វ្រជវេធ្វើករវភិគែវកែញក និងផ្តល់ជអនុ សន៍បែនថម។  

ករសរេសរេសចក្ដីសននិ ្ឋ នពំុមនករកំណត់ចំនួនទំព័រជក់ ក់េឡើយ បុ៉ែន្តេសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
គួរមនចំនួនទំព័រ្រប ក់្របែហលេទនឹងចំនួនទំព័រៃនេសចក្ដីេផ្ដើម។ 
 
២. ទំហ្ំរក ស និង្របេភទអក រ 

 ករ្រ វ្រជវ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យនិស ិតផទ ល់ េហើយ្រតូវេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រជមេធយបយេដើមបី 
សរេសរខ្លឹម រអតថបទ្រ វ្រជវ។ ករ្រ វ្រជវ សរេសរេលើទំព័រែតមខ ងៃន្របេភទ្រក ស A4 

(21 cm × 29,7 cm) េ យេគរព មេគលករណ៍ដូចខងេ្រកម៖ 

 

២.១. ទំហ្ំរក ស (paper size): A4 (21 cm × 29,7 cm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 cm3 cm 3 cm 

-បរញិញ ប្រតធនគរ និងហិរញញវតថុ 

្រ ្ត ចរយែណនំ ... (Khmer OS System: size 8) និស ិត ... 

កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 
បរញិញ ប្រត... (Khmer OS System: size 8) 

ឧ. និស ិត ជ ជំុ ឧ. ្រ ្ត ចរយែណនំ សុខ សមបត្តិ 
ឧ. ្រ ្ត ចរយែណនំ បណ្ឌិ ត ្រជឹង ៃហ 

 ្រតូវសរេសរ Header និង Footer ចប់ពី
េសចក្តីេផ្តើម រហូតដល់អនុ សន៍ 
ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

េលខទំព័រ 
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២.២. ្របេភទ និងទំហអំក រ (Font type and font size) េ្របើ Khmer Unicode 
រេបៀប ក់ែតង ្របេភទអក រ ទំហំអក រ 

ចំណងេជើងជំពូក  Khmer OS Muol Light 12 

ចំណងេជើងរង (១.១.) Khmer OS Muol Light 11 

ចំណងេជើងរងបនទ ប ់(១.១.១.) Khmer OS Muol Light 10.5 

ចំណងេជើងរងចងុេ្រកយ (១.១.១.១.) Khmer OS Muol Light 10 

អតថបទ Khmer OS System 11 

ដក្រសង់សំដីទំង្រសុង (ទ្រមង់tap) Khmer OS System 10 

សមគ ល់េ្រកមទំព័រ (footnote) Khmer OS System 9 

Header and Footer 

្រតូវសរេសរចប់ពីេសចក្តីេផ្តើម ដល់អនុ សន៍ 

Khmer OS System 8 

ចេន្ល ះបនទ ត់ (Line Spacing) = Multiple 1.2 
 

កំណត់សមគ ល ់

- រ  
ឬរបយករណ៍្រ វ្រជវ្រតូវបនអនុញញ តឲយសរេសរចេន្ល ះពី៣០ទំព័រេទ១០០ទំព័រ។ 

- ករលួចចម្លង ន ៃដរបស់អនកដៃទមកេធ្វើជរបស់ខ្លួនមិន្រតូវបនអនុញញ តេឡើយ។ 
 

៣. ទ្រមង់គំរៃូនករ្រ វ្រជវ 

ករ្រ វ្រជវ្រតូវសរេសរឲយបន្រតឹម្រតូវ ចបស់ ស់ ្របកបេ យលកខណៈវទិយ ្រស្ត 
និងមិន្រតូវេកសលុបេឡើយ េហើយ្រតូវ ក់េលខទំព័រ េលខ ង េលខរបូ និងេលខ្រកភិក
ឲយបន ្រតឹម្រតូវ។ ទ្រមង់ៃន្រ វ្រជវ្រតូវបនទទួល គ ល់ថរចួ ល់ជ ថ ពរ លុះ្រ ែតអនក
្រ វ្រជវ សរេសរឲយបន្រតឹម្រតូវ មលំ ប់លំេ យៃនទំព័រនីមួយៗដូចខងេ្រកម៖ 

- ្រកបមុខ (េរៀបចំជគំរេូ យម្រន្តីករយិល័យ្រ វ្រជវ) 
- ្រកបបនទ ប់ (្រក សធមម  ពណ៌ស) 
- សេងខបេសចក្តី (Abstract) 
- រមភកថ 
- េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
- មតិក (្រតូវសរេសរឲយបន្រតឹម្រតូវ មលំ ប់លំេ យ) 
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- ងសមគ ល់អក រកត់ ្រតូវេរៀប មលំ ប់លំេ យអក រ (េបើមន) 
- បញជ ី ង (េបើមន) 
- បញជ ីរបូ (េបើមន) 
- បញជ ី្របអប់ (េបើមន) ឬេផ ងៗេទៀត ្របសិនេបើមន 
- េសចក្តីេផ្តើម 
- ជំពូកទី១ 
- ជំពូកទី២ 
- ជំពូកទី៣ 
- .... 
- េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងករផ្តល់អនុ សន៍ 
- ឯក រេយង/ឯក រពិេ្រគះ 
- ឧបសមព័នធ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Khmer OS Muol Light, Size =14) 

 
កលវិទយលយ័ភូមនិទនីតិ ្រស្ត  
និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 

 
 
 
 
 
 

 
េឈម ះ្របធនបទ 

 
 

 កមមសិក  ពីៃថងទី...ែខ...ដល់ៃថងទី...ែខ...ឆន ំ... 
េឈម ះ ថ ប័ន៖ ថ ប័នចុះកមមសកិ  
េរៀបេរៀងេ យ៖  ្រ ្ត ចរយែណនំ 
និស ិតេឈម ះ ក េ ក/បណ្ឌិ ត គ 
  ខ 
ថន ក់បរញិញ ប្រត... ឆន ំចូលសិក  ........... 
ជំនន់ទី...  ឆន ំសរេសររបយករណ៍... 

របយករណ៍កមមសកិ បញចប់ករសកិ  

ទំព័រ្រកបមុខ 
(េរៀបចំេ យករយិល័យ្រ វ្រជវ) 

ទំព័របនទ ប់ពី្រកបមុខ 
(ដូច្រកបមុខែដរ ្រគន់ែតអក រសេខម  

េនេលើ្រក សពណ៌ធមម ) 

ឬេបើជ រ ្រតូវសរេសរ 
រ បញច ប់ករសិក  

(Khmer OS Muol Light, Size =16) 
 

(Khmer OS Muol Light, Size =22) 

 
ឬេបើជ រ  ្រតូវសរេសរ  
្រ វ្រជវពីៃថងទី ដល់ៃថងទី 

េបើជ រ ្រតង់េឈម ះ ថ ប័នេនះ 
មិនចំបច់សរេសរេទ 

ឬេបើជ រ  ្រតូវសរេសរ ឆន ំសរេសរ រ ( Size =12) 
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 ករេរៀបចំឯក រេយង 

កនុងករណី្របភពឯក រមនេ្រចើន្របេភទ ករេរៀបចំឯក រេយង្រតូវបនែបងែចក ម 
្របេភទរបស់  ្រសប មលំ ប់លំេ យដូចខងេ្រកម៖ 

ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 

(្រតូវតេ្រម ប មលំ ប់ ននុ្រកមៃនចបប់) 

លដីក/ ល្រកម 

(្រតូវតេ្រម ប មលំ ប់ លដីក រួច ល្រកម) 

េសៀវេភ 

(្រតូវតេ្រម បេឈម ះអនកនិពនធ មលំ ប់អកខរ្រកមៃនអក រែខមរ, ដូចគន ចំេពះឯក រជភ   

បរេទស) 

ឯក រពិភក  

(្រតូវតេ្រម បេឈម ះអនកនិពនធ មលំ ប់អកខរ្រកមៃនអក រែខមរ) 

េជើនណល (journal) និងអតថបទេបះពុមពផ យេផ ងេទៀត 

(្រតូវតេ្រម បេឈម ះអនកនិពនធ មលំ ប់អកខរ្រកមៃនអក រែខមរ) 

របយករណ៍ 

(្រតូវតេ្រម បេឈម ះអនកនិពនធ មលំ ប់អកខរ្រកមៃនអក រែខមរ) 

ទស នវដ្តី កែសត និង្រពឹត្តិប្រត 

(្រតូវតេ្រម បេឈម ះអនកនិពនធ មលំ ប់អកខរ្រកមៃនអក រែខមរ) 

វទិយុ ទូរទស ន៍ 

(្រតូវតេ្រម បេឈម ះអនកនិពនធ មលំ ប់អកខរ្រកមៃនអក រែខមរ) 

ឯក រមិនបនេបះពុមពផ យ 

(្រតូវតេ្រម បេឈម ះអនកនិពនធ មលំ ប់អកខរ្រកមៃនអក រែខមរ) 

េគហទំព័រ 
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៤. ករែណនអំំពីរេបៀបផ្តល្់របភពឯក រ 

៤.១.  េសៀវេភ 

៤.១.១.  អនកនិពនធ 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 
 េឈម ះអនកនិពនធ, ចំណងេជើងេសៀវេភ (កែន្លងេបះពុមព៖ េឈម ះេ ងពុមព, ឆន ំេបះពុមព), ទំព័រេយង។ 

    អក រេ្រទត 

 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធែតមន ក់ 

 កន ភរក , េសដ្ឋកិចចជតិែខមរេនទសវត ឆន ំ១៩៦០ (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០១២), ៣៩។ 

 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធពីរនក់ 

 ន នង និងជ សន, ្របព័នធចបប់ែខមរ (ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០០), ១៤៨។ 

 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធបីនក់ 

 ភព សមបត្តិ, ហំ វនុ និង ន សំណប់, ្របវត្តិ ្រស្តែខមរសម័យេចន  (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរធំ, 
២០១០), ៥៦។ 

 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធចប់ពីបួននក់េឡើង 

 សមបត្តិ ច និងេផ ងេទៀត, ករអប់រេំនកមពុជ្របជធិបេតយយ (ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០៩), ២៣។ 

 

ករសរេសរជគនថនិេទទស  Bibliography 
 េឈម ះអនកនិពនធ. ចំណងេជើងេសៀវេភ. កែន្លងេបះពុមព៖ េឈម ះេ ងពុមព, ឆន ំេបះពុមព។ 

 យេឈម ះអនកនិពនធទំងអស់    អក រេ្រទត 

 

 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធែតមន ក់ 

 កន ភរក . េសដ្ឋកិចចជតិែខមរេនទសវត ឆន ំ១៩៦០. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០១២។ 

 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធពីរនក់ 

 ន នង និងជ សន. ្របព័នធចបប់ែខមរ. ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០០។ 

 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធបីនក់ 

  ភព សមបត្តិ, ហំ វនុ និង ន សំណប់. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរសម័យេចន . ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរធំ, 
២០១០។ 
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 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធចប់ពីបួននក់េឡើង 

  សមបត្តិ ច, សង្វ  សំ ង, រនុ ៉ , ជតិ រសមី និង ងំ សួស្តី. ករអប់រេំនកមពុជ្របជធិបេតយយ. 
ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០៩។ 

 

ករសរេសរជឯក រេយង 
 េឈម ះអនកនិពនធ. ឆន ំេបះពុមព. ចំណងេជើងេសៀវេភ. កែន្លងេបះពុមព៖ េឈម ះេ ងពុមព។ 

 យេឈម ះអនកនិពនធទំងអស់       អក រេ្រទត 

 

 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធែតមន ក់ 

 កន ភរក . ២០១២. េសដ្ឋកិចចជតិែខមរេនទសវត ឆន ំ១៩៦០. ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ។ 

 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធពីរនក់ 

 ន នង និងជ សន. ២០០០. ្របព័នធចបប់ែខមរ. ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ។ី 

 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធបីនក់   

 ភព សមបត្តិ, ហំ វនុ និង ន សំណប់. ២០១០. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរសម័យេចន . ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរ 
អងគរធំ។               

 េសៀវេភែដលមនអនកនិពនធចប់ពីបួននក់េឡើង 

 សមបត្តិ ច, សង្វ  សំ ង, រនុ ៉ , ជតិ រសមី និង ងំ សួស្តី. ២០០៩. ករអប់រេំនកមពុជ្របជ-
ធិបេតយយ. ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ។ី 

 

៤.១.២.  អនកែកស្រមួល, អនកែ្របស្រមួល, អនកចង្រកង, អនកេរៀបេរៀង, អនកបកែ្រប 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 

េឈម ះអនកែកស្រមួល, ែកស្រមួល, ចំណងេជើងេសៀវេភ (កែន្លងេបះពុមព៖ េឈម ះេ ងពុមព, ឆន ំេបះពុមព), 

ទំព័រេយង។ 

 គឹម ចន់ , ែ្របស្រមួល, បញញ ញណរបស់ែអនែស្តន (ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០០), ៣៥។ 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 

 េឈម ះអនកែកស្រមួល, ែកស្រមួល. ចំណងេជើងេសៀវេភ. កែន្លងេបះពុមព៖ េឈម ះេ ងពុមព, ឆន ំេបះពុមព។ 

 គឹម ចន់ , ែ្របស្រមួល. បញញ ញណរបស់ែអនែស្តន. ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ,ី ២០០០។ 
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ករសរេសរជឯក រេយង 
 េឈម ះអនកែកស្រមួល, ែកស្រមួល. ឆន ំេបះពុមព. ចំណងេជើងេសៀវេភ. កែន្លងេបះពុមព៖ េឈម ះេ ងពុមព។ 

 គឹម ចន់ , ែ្របស្រមួល. ២០០០. បញញ ញណរបស់ែអនែស្តន. ភនំេពញ៖ ឥ្រនទេទវ។ី 

៤.១.៣.  អងគករ ឬ ថ ប័នជអនកនិពនធ 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 
េឈម ះអងគករ ឬ ថ ប័ន, ចំណងេជើងេសៀវេភ (កែន្លងេបះពុមព៖ េឈម ះេ ងពុមព, ឆន ំេបះពុមព), ទំព័រេយង។ 

         ចត់ទុកជអនកនិពនធ     ជធមម េឈម ះអងគករ ឬ ថ ប័ន 

 មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម, វមិជឈករេនកមពុជ (ភនំេពញ៖ មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម, ២០០៥), ២៥។ 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 
េឈម ះអងគករ ឬ ថ ប័ន. ឆន ំេបះពុមព. ចំណងេជើងេសៀវេភ. កែន្លងេបះពុមព៖ េឈម ះេ ងពុម្ព។ 

 មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម. វមិជឈករេនកមពុជ. ភនំេពញ៖ មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម, ២០០៥។ 

ករសរេសរជឯក រេយង 
 មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម. ២០០៥. វមិជឈករេនកមពុជ. ភនំេពញ៖ មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍សងគម។ 

៤.១.៤.  ន ៃដជភ បរេទស 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 
េឈម ះអនកនិពនធ, ចំណងេជើងេសៀវេភ [ករបកែ្របចំណងេជើងេសៀវេភ] (កែន្លងេបះពុមព៖ 
េឈម ះេ ងពុមព, ឆន ំេបះពុមព។ 

រក េឈម ះជភ េដើម  ចំណងជភ េដើម             ចរក ទុកភ េដើម 

 Peter F. Dale និង John D. McLaughlin, Land Administration [រដ្ឋបលដីធ្លី] (Oxford: Oxford 
University Press, 1999), 34។ 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 
េឈម ះអនកនិពនធ. ចំណងេជើងេសៀវេភ [ករបកែ្របចំណងេជើងេសៀវេភ]. កែន្លងេបះពុមព៖ េឈម ះេ ង  
 ពុមព, ឆន ំេបះពុមព។ 

 Peter F. Dale និង John D. McLaughlin. Land Administration [រដ្ឋបលដីធ្លី]. Oxford: Oxford  
 University Press, 1999។ 
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សញញ េកប សរចួេឈម ះេគហទំព័រ មនន័យថឯក រ 
ែដលេយងេនះគឺដក្រសង់យកែតពីអីុនធឺណិត 

ករសរេសរជឯក រេយង 
េឈម ះអនកនិពនធ. ឆន ំេបះពុមព. ចំណងេជើងេសៀវេភ [ករបកែ្របចំណងេជើងេសៀវេភ]. កែន្លងេបះពុមព៖ 
 េឈម ះេ ងពុមព។ 

  Peter F. Dale និង John D. McLaughlin. 1999. Land Administration [រដ្ឋបលដីធ្លី]. Oxford: Oxford 
University Press។ 

សមគ ល ់  

 ចំេពះករេបះពុមពេលើកេ្រកយៗេទៀត េបើមនករេបះពុមពចប់ពីេលើកទីពីរេឡើង ្រតូវសរេសរ 
ពកយ េបះពុមពេលើកទី... េនបនទ ប់ពីចំណងេជើងេសៀវេភ។  

 ន បូ ៉ , រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិកមពុជ, េបះពុមពេលើកទី៣ (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, 
២០០៣), ១២៨។ 

 ចំេពះករេបះពុមពែកស្រមួលេឡើងវញិ ្រតូវេ្របើពកយ េបះពុមពែកស្រមួលេឡើងវញិ េនបនទ ប់ 
ពីចំណងេជើង។ 

 ន បូ ៉ , រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិកមពុជ, េបះពុមពែកស្រមួល (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, 
២០០៣), ១២៨។ 

៤.២.  េគហទំព័រ 

៤.២.១.  ករដក្រសង់ពីអិុនធឺណិតទងំ្រសុង 

 កនុងករណីែដលករេយងេចញពីអិុនធឺណិតទំង្រសុង េយើង ចសរេសរព័ត៌មនែដល្របភព 
េនះផ្តល់ឲយ រចួ ក់ សយ ្ឋ នេគហទំព័រេនះែតម្តង។ េដើមបីផ្តល់ទំនុកចិត្តបែនថមដល់អនក ន 
េយើង ច ក់ៃថងែដលចូលទស ន ឬៃថងថតចម្លង េនកនុងរង្វង់្រកចកេ្រកយេគ។ 

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

 

 

 http://www.worldservicesgroup.com/publications.asp?action=article&artid=3356 (ចូល 
ទស នៃថងទី១៥ មីន ២០១២)។ 
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េ្របើពកយ “ ចរកបនេន”  រចួេឈម ះេគហទំព័រ មនន័យថ្របភពេនះ  
ដក្រសង់េចញពីេសៀវេភេបះពុមព េហើយ ចរកបនេន មអីុនធឺណិត

ទំព័រេយងេនបនទ ប់ពី
សញញ ចុចពីរ េបើជភ  
ែខមរ េ្របើសញញ ចុចពីរ។ 

េលខេជើនណលចំណងេជើងៃនេជើនណល 

ទំព័រចប់េផ្តើម និងទំព័របញច ប់របស់ 
្របធនបទេនបនទ ប់ពីសញញ ចុចពីរ 

ចំណងេជើងៃន 
េជើនណលជ 
អក រេ្រទត 

េលខេជើនណល
្រតូវសរេសរ្រតង់ 

៤.២.២.  ករដក្រសង់ពីឯក រេបះពុមពេផ ងៗ េហើយក៏ ចរកបនេន មអុិនធឺណិត 

 កនុងករណីែដលករេយងេចញពីឯក រេផ ងៗ េហើយព័ត៌មនេនះក៏ ចរកបនេន មអិុនធឺ-
ណិត េយើងេ្របើពកយ “ ចរកបន” េនពីមុខេឈម ះៃនេគហទំព័រ។ 

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

 

 

 

៤.៣.  េជើនណល ទស នវដ្តី និងកែសត (Periodicals) 

៤.៣.១. េជើនណល (Journals) 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 

េឈម ះអនកនិពនធៃនអតថបទ, “ចំណងេជើងអតថបទ,” េឈម ះេជើនណល េលខេជើនណល (កល-
បរេិចឆទេបះពុមពេជើនណល)៖ ទំព័រេយង។ 

 Paul Thompson, “Democracy and Popular Power in Beijing” [លទធិ្របជធិបេតយយ និងអំ ច 
្របជជនេនេប៉កំង], Radical America  22 (កញញ -តុ  1988): 158។ 

 

 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 

េឈម ះអនកនិពនធៃនអតថបទ. “ចំណងេជើងអតថបទ.” េឈម ះេជើនណល េលខេជើនណល (កល-
បរេិចឆទេបះពុមពេជើនណល)៖ ទំព័រេផ្តើម-ទំព័របញច ប់។ 

 

 Thompson, Paul. “Democracy and Popular Power in Beijing” [លទធិ្របជធិបេតយយ និង
អំ ច្របជជនេនេប៉កំង]. Radical America  22 (កញញ -តុ  1988): 130-169។ 
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ទំព័រចប់េផ្តើម និងទំព័របញច ប់របស់ 
្របធនបទេនបនទ ប់ពីសញញ ចុចពីរ 

ចំណងេជើងៃន 
េជើនណលជ 
អក រេ្រទត 

េលខេជើនណល
្រតូវសរេសរ្រតង់ 

ែខ ្រតូវរក ទុក 

ឆន ំេបះពុមពទី១៣ 

េលខទស នវដ្តី

ករសរេសរជឯក រេយង 

េឈម ះអនកនិពនធៃនអតថបទ. ឆន ំេបះពុមពេជើនណល. ចំណងេជើងអតថបទ. េឈម ះេជើនណល 
េលខេជើនណល៖ ទំព័រេផ្តើម-ទំព័របញច ប់។ 

  Thompson, Paul. 1988. Democracy and Popular Power in Beijing [លទធិ្របជធិបេតយយ និង
អំ ច្របជជនេនេប៉កំង]. Radical America  22 (កញញ -តុ ): 130-169។ 

 

 

 

៤.៣.២. ទស នវដ្តី (Magazines) 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 

េឈម ះអនកនិពនធៃនអតថបទ, “ចំណងេជើងអតថបទ,” េឈម ះទស នវដ្តី, ឆន ំទី... េលខទស នវដ្តី 
ឆន ំេបះពុមពទស នវដ្តី, ទំព័រេយង។ 

 គំ េហង, “េនេពលែដលេគចត់ទុកបឹងទេន្ល បសំខន់,” ្របជ្របិយ, ឆន ំទី១៣ េលខ៤០០, 
២១-៣១ តុ  ២០០៧, ទំព័រ១១-១២។ 

 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 

េឈម ះអនកនិពនធៃនអតថបទ. “ចំណងេជើងអតថបទ.” េឈម ះទស នវដ្តី, ឆន ំទី... េលខទស នវដ្តី 
ឆន ំេបះពុមពទស នវដ្តី។ 

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

 

ករសរេសរជឯក រេយង 

េឈម ះអនកនិពនធៃនអតថបទ. ឆន ំេបះពុមពទស នវដ្តី. ចំណងេជើងអតថបទ. េឈម ះទស នវដ្តី, ឆន ំទី... 
េលខទស នវដ្តី។ 

ទំព័រេយង 

មិនមនទំព័រេយងេទ

ចំណងេជើងទស នវដ្តី
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ចំណងេជើងអតថបទមិនឋិតេនកនុងអពភន្តរសញញ េទ 

ចំណងេជើងអតថបទឆន ំេបះពុមពទី១៨ 

កលបរេិចឆទេបះពុមព

 គំ េហង. ២០០៧. េនេពលែដលេគចត់ទុកបឹងទេន្ល បសំខន់. ្របជ្របិយ, ឆន ំទី១៣ េលខ
៤០០, ២១-៣១ តុ ។ 

 

៤.៣.៣. កែសត (Newspapers) 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 

េឈម ះអនកនិពនធៃនអតថបទ, “ចំណងេជើងអតថបទ,” េឈម ះកែសត, ឆន ំទី... េលខកែសត 
ឆន ំពុមពេបះកែសត, ទំព័រេយង។ 

 េម៉ងៃឆ, “អនកជំនញ្រពំែដនមិនអនុញញ តឲយមនករចូលពិនិតយកែន្លងេបះបេងគ ល្រពំែដនេទ,” 
រសមីកមពុជ, ឆន ំទី១៨ េលខ៥៣៤៧, ១០ វចិឆិក ២០១០, ទំព័រក១-២។ 

 

 

 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 

េឈម ះអនកនិពនធៃនអតថបទ. “ចំណងេជើងអតថបទ.” េឈម ះកែសត, ឆន ំទី... េលខកែសត 
ឆន ំពុមពេបះកែសត។ 

 េម៉ងៃឆ. “អនកជំនញ្រពំែដនមិនអនុញញ តឲយមនករចូលពិនិតយកែន្លងេបះបេងគ ល្រពំែដនេទ.” 
រសមីកមពុជ, ឆន ំទី១៨ េលខ៥៣៤៧, ១០ វចិឆិក ២០១០។ 

ករសរេសរជឯក រេយង 

េឈម ះអនកនិពនធៃនអតថបទ. ឆន ំេបះពុមពកែសត. “ចំណងេជើងអតថបទ.” េឈម ះកែសត, ឆន ំទី... 
េលខកែសត។ 

 

   េម៉ងៃឆ. ២០១០. អនកជំនញ្រពំែដនមិនអនុញញ តឲយមនករចូលពិនិតយកែន្លងេបះបេងគ ល ្រពំ-
ែដនេទ. រសមីកមពុជ,  ឆន ំទី១៨ េលខ៥៣៤៧, ១០ វចិឆិក។ 

 

 

ចំណងេជើងកែសត 

មិនមនទំព័រេយងេទ 

មិនបច់ ក់េនកនុងរង្វង់្រកចក
រក ៃថងទី និងែខេនចុង

យកែតឆន ំមកេនទីេនះ
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៤.៤.  បទសមភ ស (Interviews) 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 

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

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

 កង ចន់ (្របធននយក ្ឋ នែផនករៃន្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ), បទសមភ សផទ ល់ខ្លួន (ែខ
ត់ថតសំេឡងេនជមួយអនកនិពនធ)។ 

 បទសមភ សជមួយនឹងបុគគលិកអងគករ ្ត រកមពុជ, ១២ តុ  ២០០៩។ 
 បទសមភ សផទ ល់ខ្លួនជមួយនឹងបុគគលិក កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ  
 (បទសមភ ស្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យសមង ត់), ១២ តុ  ២០០៩។ 
 

 គឹម រតន, បទសមភ សេ យ រស់ វនុ, ទូរទស ន៍ជតិកមពុជ, ២០ កញញ  ២០០៩។ 

 

 

 

៤.៥.  ឯក រមិនបនេបះពុមពផ យ 

៤.៥.១. និេកខបបទ 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 
េឈម ះនិស តិ, “ចំណងេជើងនិេកខបបទ,” (និេកខបបទបណ្ឌិ ត/បរញិញ ប្រតជន់ខពស់, េឈម ះ កលវទិយល័យ, 
ឆន ំេបះពុមព), ទំព័រេយង។  

 លឹម ហុង, “ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ,” (និេកខបបទបណ្ឌិ ត, កលវទិយល័យចំេរ ើនពហុវជិជ , 
២០០៩), ១៣៤-១៣៥។ 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 
 លឹម ហុង. “ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ.” និេកខបបទបណ្ឌិ ត, កលវទិយល័យចំេរ ើនពហុវជិជ , 

២០០៩។ 

បទសមភ សជមួយអនកមន នៈ

បទសមភ សជមួយ 
មញញជន

បទសមភ សផទ ល់ខ្លួន

បទសមភ សមិនបង្ហ ញ 
េឈម ះអនកេគ្រតូវសមភ ស 

បទសមភ សែដលបនេបះពុមពផ យ 
ឬផ យ មវទិយុ ទូរទស ន៍ 
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ករសរេសរជឯក រេយង 
  លឹម ហុង. ២០០៩. ករេ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេនកមពុជ. និេកខបបទបណ្ឌិ ត, កលវទិយល័យចំេរ ើន    

ពហុវជិជ ។ 

៤.៥.២. េមេរៀន 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 
 រស់ សីុសុវ ្ណ , “នីតិរដ្ឋបបេវណី,” (េមេរៀនស្រមប់ថន ក់បរញិញ ប្រតឆន ំទី២, កលវទិយល័យភូមិនទ  

នីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច, គម នកលបរេិចឆទ), ៦៨។ 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 
  រស់ សីុសុវ ្ណ . “នីតិរដ្ឋបបេវណី.”  េមេរៀនស្រមប់ថន ក់បរញិញ ប្រតឆន ំទី២, កលវទិយល័យភូមិនទ        

នីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច,  គម នកលបរេិចឆទ។ 

ករសរេសរជឯក រេយង 
  រស់ សីុសុវ ្ណ . គម នកលបរេិចឆទ. នីតិរដ្ឋបបេវណី. េមេរៀនស្រមប់ថន ក់បរញិញ ប្រតឆន ំទី២, កលវទិយ-

ល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច។ 

៤.៥.៣. ឯក រេធ្វើបទបង្ហ ញ 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 
 ជួង ជ, “្របវត្តិ ្រស្តែខមរសម័យអងគរ,” (បទបង្ហ ញេនកនុងសននិសីទជតិ, កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ, 

១០ ឧសភ ២០១០)។ 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 
  ជួង ជ. “្របវត្តិ ្រស្តែខមរសម័យអងគរ.” បទបង្ហ ញេនកនុងសននិសីទជតិ, កលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ, 

១០ ឧសភ ២០១០។ 

ករសរេសរជឯក រេយង 
  ជួង ជ. ២០១០. ្របវត្តិ ្រស្តែខមរសម័យអងគរ. បទបង្ហ ញេនកនុងសននិសីទជតិ, កលវទិយល័យ ភូមិនទ 

ភនំេពញ, ១០ ឧសភ។ 

៤.៥.៤. កិចច្របជំុ 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 
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កលបរេិចឆទ 
េបះពុមពផ យ

 ជ មុនីរត័ន, “េសដ្ឋកិចចជតិែខមរឆន ំ២០១០,” (ឯក របង្ហ ញេនកនុងកិចច្របជំុ្របចំឆន ំ, ស ្ឋ គរភនំេពញ,   
១៤ ឧសភ ២០០៩)។ 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 
  ជ មុនីរត័ន. “េសដ្ឋកិចចជតិែខមរឆន ំ២០១០.”  ឯក របង្ហ ញេនកនុងកិចច្របជំុ្របចំឆន ំ, ស ្ឋ គរភនំេពញ, 

១៤ ឧសភ ២០០៩។ 

ករសរេសរជឯក រេយង 
  ជ មុនីរត័ន. ២០០៩. េសដ្ឋកិចចជតិែខមរឆន ំ២០១០. ឯក របង្ហ ញេនកនុងកិចច្របជំុ្របចំឆន ំ, ស ្ឋ គរ 

ភនំេពញ, ១៤ ឧសភ។ 

៤.៥.៥. ឯក រពិភក  (Working Papers) 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 
  ្រពុំ តុ  និងBruce McKenney, “ពណិជជកមមផលិតផលៃ្រពេឈើេនកមពុជ៖ ករ្របឈម ករគំ មកំែហង 

និងឱកសល្អសំ ប់ជ័រទឹកេនកមពុជ,” ឯក រពិភក េលខ២៨, វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង 
្រ វ្រជវេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ, ភនំេពញ, ែខធនូ ២០០៣), ១៥។ 

 

 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 
  ្រពុំ តុ  និងBruce McKenney. “ពណិជជកមមផលិតផលៃ្រពេឈើេនកមពុជ៖ ករ្របឈម ករគំ ម

កំែហង និងឱកសល្អសំ ប់ជ័រទឹកេនកមពុជ.”  ឯក រពិភក េលខ២៨, វទិយ ថ នបណ្តុ ះ    
ប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ, ភនំេពញ, ែខធនូ ២០០៣។  

ករសរេសរជឯក រេយង 
 ្រពុំ តុ  និងBruce McKenney. ២០០៣. ពណិជជកមមផលិតផលៃ្រពេឈើេនកមពុជ៖ ករ្របឈម ករគំ ម

កំែហង និងឱកសល្អសំ ប់ជ័រទឹកេនកមពុជ. ឯក រពិភក េលខ២៨, វទិយ ថ នបណ្តុ ះ  
ប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ, ភនំេពញ, ែខធនូ។ 

៤.៥.៦. ឯក រមិនបនេបះពុមពផ យ 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 
   ណំុ វ ្ណ , “អភិបលកិចចេនថន ក់េ្រកមជតិ” (ឯក រថតចម្លង, ២០១១), ១៣៩។ 

ថ ប័នចត់ទុកជេ ងពុមពចំណងេជើងឯក រពិភក  
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កលបរេិចឆទ្របកស
ឲយេ្របើចបប់ភូមិបល

ម្រ េយង 

ករណី្រពះ ជ្រកឹតយ 
គម នេលខ េយើង ច 
េ្របើពកយគម នេលខ 

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

ករសរេសរជឯក រេយង 
 ណំុ វ ្ណ . ២០១១. អភិបលកិចចេនថន ក់េ្រកមជតិ. ឯក រថតចម្លង។ 

៤.៦. របយករណ៍ 

 ករផ្តល្់របភពជទ្រមង់សមគ លេ់្រកមទំព័រ (footnote) ឬសមគ លចុ់ងអតថបទ (endnote) 
 ែកប ជុតិម, របយករណ៍ស្តីពីករងរេរៀបចំ និងអភិវឌ ន៍សហគមន៍, េលខ៦០៩របក/្រក (ភនំេពញ៖ 

្រកុងភនំេពញ, ០៨ សី  ២០០៦), ៦។ 

ករសរេសរជគនថនិេទទស 
 ែកប ជុតិម. របយករណ៍ស្តីពីករងរេរៀបចំ និងអភិវឌ ន៍សហគមន៍. េលខ៦០៩របក/្រក. ភនំេពញ៖ 

្រកុងភនំេពញ, ០៨ សី  ២០០៦។ 

ករសរេសរជឯក រេយង 
  ែកប ជុតិម. ២០០៦. របយករណ៍ស្តីពីករងរេរៀបចំ និងអភិវឌ ន៍សហគមន៍. េលខ៦០៩របក/្រក. 

ភនំេពញ៖ ្រកុងភនំេពញ, ០៨ សី ។ 

៤.៧. ចបប់ និងលខិិតបទ ្ឋ នគតិយតុ្ត 

៤.៧.១. ចបប់/្រពះ ជ្រកម 

  ចបប់ភូមិបល, េលខ នស/រកម/០៨០១/១៤, ៣០ សី  ២០០១, ម្រ ៥។ 

 

 

៤.៧.២. ្រពះ ជ្រកឹតយ 

 ្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រតត/០២០៦/០៩៧, ២៦ កុមភៈ ២០០៦, ម្រ ៣។ 

 ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើតតំបន់ករពរធមមជតិឆន ំ១៩៩៣, ម្រ ២។ ឬ  

 ្រពះ ជ្រកឹតយគម នេលខ, ០១ វចិឆិក ១៩៩៣, ម្រ ២។ 

 

 

េលខចបប់ភូមិបល
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េលខអនុ្រកឹតយ 

៤.៧.៣. អនុ្រកឹតយ 

  អនុ្រកឹតយស្តីពីករ ក់បញច កំរេផទរនូវសិទធិេលើករជួលរយៈេពលែវង ឬសិទធិេលើសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, 
េលខ១១៤អន្រក/បក, ២៩ សី  ២០០៧, ម្រ ១០។ 

 

 

៤.៧.៤. ្របកស 

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

៤.៧.៥. ចរ 

 ចរែណនំស្តីពីករចុះបញជ ីអគរ និងកបលដីសហកមមសិទធិ, េលខ០១ដនស/អកគដ/សរណន, ២១ 
កញញ ២០០៥។ 

៤.៧.៦. េសចក្តីែណន ំ

 េសចក្តីែណនំស្តីពីវធិនករទប់ ក ត់ករកប់ នដីៃ្រព និងករេចញលិខិតបញជ ក់ករទិញលក់ដីកនុង 
តំបន់ករពរធមមជតិ, េលខ០០១ សណន, ០៩ មក  ២០០៧។ 

៤.៧.៧. េសចក្តីសេ្រមច 

 េសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកើត្របព័នធទទួលពកយបណ្តឹ ង ស្រមប់គេ្រមងេរៀបចំែដនដី និងរដ្ឋបល
ដីធ្លី, េលខ៤២សសរ, ២៣ តុ  ២០០៦។ 

៤.៧.៨. បទបញជ  

 បទបញជ ស្តីពីករព្រងឹងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ, េលខ០២បប, ១៣ មិថុន ២០០៥។ 

៤.៧.៩. េសចក្តីជូនដំណឹង 

 េសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករផ្អ កជបេ ្ត ះ សនននូវករេចញវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុ ឬ 
ប័ណ្ណសមគ ល់សិទធិកន់កប់អចលនវតថុេលើដីៃ្រពេឈើ្រគប់្របេភទ, េលខ០៩សជណ/សដ, ៤ កកក  ២០០៦ 

៤.៧.១០. លខិិត ជញ ធរមនសមតថកិចច 

 លិខិតរបស់្រកសួងយុត្តិធម៌ស្តីពីករអនុវត្ត ល្រកម ឬ លដីក ថ ពរពក់ព័នធនឹងករេផទរអចលន
វតថុ, េលខ៣៣០កយ/រប, ០៣ មីន ២០០៦។ 

ម្រ េយង កលបរេិចឆទែដល 
នយករដ្ឋម្រន្តីបនចុះ 
ហតថេលខេលើអនុ្រកឹតយ 



 20  
 

៤.៧.១១. ល្រកម/ លដីក 

 ល្រកម ដំបូង ជធនីភនំេពញ, េលខ៤០ “ឈ” ចុះៃថងទី០៥ ឧសភ ២០១០។ 

 លដីកតុ ករកំពូល, េលខ២៣១ ចុះៃថងទី០៨ សី  ២០១០។ 

 

 ្រ ្ត ចរយែណនំ មនភរកិចចែណនំនិស ិតអំពីរេបៀបសរេសរ និងករផ្តល់្របភពឯក រ 
ដូចមនេនកនុងេសចក្តីែណនំេនះ។ 

 និស ិតថន ក់បរញិញ ប្រតៃន កលវទិយល័យភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច្រតូវអនុវត្ត 
មេសចក្តីែណនំេនះកនុងករសរេសរ រ  ឬរបយករណ៍កមមសិក បញច ប់ករសិក ។ 

 េសចក្តីែណនំេនះមន្របសិទធភពអនុវត្តចប់ពីឆន ំសិក ២០១២-២០១៣តេទ។ 

 

                    ជធនីភនំេពញ ៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១២ 

          កលវិទយធិករ 
         ហតថេលខ និង្រ  
                យក់ ង៉ុយ 

           បនេឃើញ និងឯកភព 
      ជធនីភនំេពញ ៃថងទី៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១២ 

            ជ. ្រកុម្របឹក ភិបល 
             ្របធន 
          ហតថេលខ 
         ពិត ចំ ន 

    ចម្លងជូន 

- ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
- ្រគប់សមជិក្រកុម្របឹក ភិបល សភនវស 
- អគគនយក ្ឋ នឧត្តមសិក  
- នយក ្ឋ នឧត្តមសិក  

    “េដើមបីជូន្រជប” 
- ្រគប់អងគភពចំណុះ សភនវស 

    “េដើមបីមុខករ” 
- ឯក រ-កលបបវត្តិ 


