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- គរគុណ................... : សម្មេចអគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហុ៊ន សសន នាយករដ្ឋមន្រនេី 
  ននព្ពះរាោណាចព្កកមពុោ 

- ព្បធានកិតេយិស........ : ឯកឧតេមបណឌិ តសភាចារយ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនេី រដ្ឋមន្រនេីទទលួបនទុក  
  ទីសេីការគណៈរដ្ឋមន្រនេី ោព្បធានកិតេិយសនិងអាណាពាបាល ក.ជ.ភ.ខ.  

- ព្បធាន.................... : ឯកឧតេមបណឌិ តសភាចារយ ព្ពរុំ ម៉ល់ 
- អនុព្បធានព្បចាុំការ... : ឯកឧតេមបណឌិ តសភាចារយ តិច សុំណាង និង ឯកឧតេមបណឌិ ត ម្ៅ សុ៊ន  
- អនុព្បធាន................ : ម្ោកជុំទាវបណឌិ តសភាចារយ ខលូត ធីតា, ឯកឧតេមបណឌិ តសភាចារយ សុ៊៊ុំ ឈុុំបុ៊ន,  

                                            ឯកឧតេមបណឌិ ត ច័នទ សុំណពវ, ឯកឧតេម ឈន ម្អៀម, ឯកឧតេម សូ មុយម្ឃៀង  
                                            និង ឯកឧតេមបណឌិ ត ជរួ គារ ី

- អគគម្លខាធិការ.......... : ឯកឧតេមបណឌិ ត សន ម្ៅ 
- អគគម្លខាធិការរង...... : ឯកឧតេមបណឌិ ត សុ៊៊ុំ ឈុុំឡុង, ឯកឧតេម បុ៊ត សុម្ម៉ត និង ឯកឧតេម ម្ោ ម្គឿន 
 

គ្រុមការងារ 
 

១- គ្រុមអ្នរផ្ទៀងផ្ទទ ត់ 
 

 

- ឯកឧតេមបណឌិ ត ច័នទ សុំណពវ  អនុព្បធានក.ជ.ភ.ខ. 
- ឯកឧតេមបណឌិ ត សុ៊៊ុំ ឈុុំឡុង   អគគម្លខាធិការរងក.ជ.ភ.ខ.ទទលួបនទុកសផែកម្បាះពុមព ផសពវផាយ  
                               និងបណេុ ះបណាេ ល 
- ម្ោក ម្ស ម្អឿន   ព្បធានសផែកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
 

 

២- គ្រុមអ្នរចាត់ការទូផៅ 
 

 

- អគគម្លខាធិការននអគគម្លខាធិការដ្ឋឋ នក.ជ.ភ.ខ. 
- អគគម្លខាធិការរងននអគគម្លខាធិការដ្ឋឋ នក.ជ.ភ.ខ. 
- ព្ករមសមាជិកជុំនួយការននអគគម្លខាធិការដ្ឋឋ នក.ជ.ភ.ខ. 

 

៣- គ្រុមអ្នរផរៀបច ំ
 

 

- ម្ោក ម្ស ម្អឿន  ព្បធានសផែកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
- ម្ោកបណឌិ ត បី៊ សុខគង់ សមាជិកជុំនួយការសផែកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
- ម្ោក សកវ លសីណត  សមាជិកជុំនួយការសផែកម្បាះពុមព ផសពវផាយនិងបណេុ ះបណាេ ល 
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II- សមិទធផល 
ននម្កុមម្បកឹាជាតភិាសាខ្មែរ 
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II.១- បច្ច្បេកសពទ អកខរាវិរទុធនិងអំណាន អនមុ័តច្ោយក.ជ.ភ.ម. 
II.១.១- បច្ច្បេកសពទច្សនើច្ោយគណៈកមែការសខុាភិបាល 

 

១- អរាមរណៈទារកមុនកកើត 
អ. prenatal mortality rate  
បារ. taux (m.)de  
     mortalité (f.) prénatale  

អរាននទារកដដលស្លល ប់កបុងនផធម្ដឋ យមុនកពលសរម្ដល។ 
ឧ. ស្រសថើម្ដនគភ៌រតូវកៅពិនិតយនផធក ោះជាមយួរគូកពទយជំនាញ កដើមផើកាត់បនទយ  
     អរាមរណៈទារកមុនកកើត។ 

២-       ណៈ    
                
 . perpartum mortality rate  
  . taux (m.) de  
    mortalité (f.) per-partum  

                               
ឧ.                     សកស្រ គ្ ោះទារកកពលសរម្ដល               
             ឱ្យ     ណៈ          ថយចុោះ  

៣-      ណៈ    
               
 . postpartum mortality  rate  
  . taux(m.) de  
  mortalité (f.) post-partum /    
  taux (m.) de   mortalité (f.)  
       postnatale 

               កៅ             
ឧ.                                     រណៈ     
              

៤-      ណៈ    
 . mother mortality rate 
  . taux (m.) de       
      mortalité (f.) maternelle  

     ស្រសថើម្ដនគភ៌           អំឡុង         
ឧ. កដើមផើកាត់បនទយអរាមរណៈម្ដា ស្រសថើម្ដនគភ៌រតូវពិកររោះជាមយួរគូកពទយ  
    ាមការកំណត់ ជាពិកសស ស្រសថើដដលម្ដនជំងឺរបចកំាយធងន់ធងរ ដូចជា   
     ជំងឺទឹកកនាមដផែម ជំងឺកបោះដូង ជំងឺកឡើងសម្ដា ធឈាម ជំងឺសួត ជាកដើម។ 

៥-            
 . family planning 
  . planning familial(m.)/ 
    planification familiale (f.) 

គករម្ដងឱ្យម្ដនកូនាមករលបំណង ដូចជា ការពនារកំកណើ ត ការអប់រ ំ 
សុខភាព ការទប់កំកណើ ត ជាកដើម កដើមផើកាត់បនទយការប ោះ ល់ដល់សុខភាព 
ម្ដថ យ និង កូន រពមទាងំកសដឌកិចចរគួស្លរ។ 
 

៦- ការពនារកំកណើ ត / 
      កុងរាសបិសយុង   
 . contraception 
  . contraception  (f.) 

        មិនឱ្យម្ដនកំណ            ម្ដឋ យ  
ឧ.                                               ពនារ  
    កំកណើ ត  

៧- ឱ្សថពនារកំកណើ ត / 
       កុងរាសបិទើហ្វ  
 . contraceptive 
  . contraceptif  (m.) 

                         ម្ដនកំណគភ៌         ម្ដថ យ  
ឧ.              ពនារកំកណើ ត     រតូវ                     - 
         កដើមផើបក ច្ ៀសផលវបិាកទាងំឡាយពើការករបើរបាស់ឱ្សថកនាោះ  
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៨-     
 . sterile 
  . stérile (adj.) 

        បងកកំកណើ ត                            
ឧ.                                      ដដល        
            និង/          

៩-       
 . sterility 
  . stérilité (f.) 

ការ     បងកកំកណើ ត                            
ឧ.                 ឱ្យ      ឪពុកម្ដថ យ ឬ វរិូបភាពទារក  

១០- ឥតអារ /         
 . fertile 
  . fertile (adj.) 

                                        
ឧ. ស្រសថើឥតអារអាចបងកកំកណើ តបានចប់ពើវយ័កពញរកមំុរហូ្តដល់កពលអស់រដូវ។  

១១- ភាពឥតអារ/            
 . fertility 
  . fertilité (f.) 

លទនភាព/សមផទារបស់មនុសស សតវ និង រុកខជាតិ អាចបនថពូជ   ដដល 
ចំក ោះមនុសស គឺចប់ពើកពលកពញរកមំុ រហូ្តដល់កពលអស់រដូវ។ 

១២-  អារនើយកមម 
អ. sterilization 
បារ. stérilisation (f.) 

            ឱ្យ      ដល់បុរសឬស្រសថើ  
ឧ. វធិើវោះកាត់ចងនដសផូនជាអារនើយកមមមួយដបបដល់ស្រសថើ។ 
 

១៣-                   
 . sterilization  
  . stérilisation  (f.) 

         មើរកូសរ ើរាងគ                          ...  
ឧ.                            ឱ្យ                           
(infection)  

១៤-         
 . nidation 
  . nidation (f.) 

ការាងំទើរបស់អណឍ ៈ(œuf fécondé)ទំ         ននសផូន ដដល      
ម្ដន                       កំណ        
ឧ.                   នើដាសយុងអាចកកើតម្ដនកៅនដសផូន ឬ កបុងឆិទធដាឌ ន  
    ក ោះ (cavité abdominale) ដដលបងកឱ្យកៅជាគភ៌ករៅសផូន។ 

១៥- ការផ្ដឋ ច់គភ៌  
 អ.  conceptus interruption 
 បារ. interruption de  
        conception (f.) 

ការប ច្ ប់ការអភិវឌណគភ៌កៅកបុងនផធកដាយកចតនា។ 
ឧ. ការរលូំតកូនជាវធិើមយួកបុងការផ្ដឋ ច់គភ៌។ 
 

១៦-  រដូវស្រសថើ   
 អ. menstruation / period 
 បារ. règles /    
       menstruation (f.) 

ការធ្លល ក់ឈាមពើសផូនរបចដំខរបស់ស្រសថើកបុងវយ័បនថពូជ ករៅពើកពលម្ដនគភ៌ 
ដដលជាធមមា ម្ដនរយៈកពលពើ៣កៅ៧នថង។ 
ឧ. កកមងរសើដដលម្ដនរដូវស្រសថើជាកលើកដំបូងបញ្ជជ ក់ថា កកមងរសើកនាោះកពញ  
    រកមំុ។ 

១៧- វដថរដូវ  
 អ. menstrual cycle 
 បារ. cycle menstruel (m.) 

ខបួរដូវរបស់ស្រសថើចប់កផឋើមពើស្រសថើកពញរកមំុ(puberté) រហូ្តដល់វយ័អស់រដូវ 
(ménopause)។ មយួខបួរដូវម្ដនរយៈ កពល២៨នថង រាប់ចប់ពើនថងទើ១ននរដូវ 
រហូ្តដល់នថងទើ២៨ននខួបនើមយួៗ។ 
ឧ. អវតថម្ដនរបស់វដថរដូវជាករាគសញ្ជដ មួយបញ្ជជ ក់ថា ស្រសថើកនាោះម្ដនបញ្ជា   
    សុខភាព។ 
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១៨- ការរាងំរដូវ  
អ. amenorrhea  
បារ. aménorrhée (f.) 

ការបាត់រដូវរបស់ស្រសថើកបុងវយ័បនថពូជដដលម្ដនលកខណៈមិនរបរកតើ។ 
ឧ. ការម្ដនវបិតថិផលូវចិតថ កងវោះអាហារូបតទមភ ការម្ដនជំងឺធងន់ធងររបចកំាយ ឬ  
    ការម្ដនគភ៌ បងកឱ្យស្រសថើម្ដនការរាងំរដូវ។ 

១៩- រដូវលបំាក 
អ. dysmenorrhea 
បារ. dysménorrhée (f.) 

ការឈចុឺកចប់ដផបកខាងករកាមននក ោះកបុងរយៈកពលដដលស្រសថើម្ដនរដូវ។ 
ឧ. កៅកពលម្ដនរដូវលំបាក ស្រសថើអាចករបើឱ្សថបនទយការឈចឺប់បាន។ 

២០- ការធ្លល ក់ស/ឡកូឺករ    
អ. leukorrhea 
បារ. leucorrhée (f.) / 

     pertes blanches (f. pl.) 

អាការៈធ្លល ក់រអិំលពណ៌សាមផលូវបនថពូជរបស់ស្រសថើកបុងចកនាល ោះ កពលម្ដនរដូវ  
កពលម្ដនគភ៌ កពលបំកៅកូន និង ករកាយកពលអស់រដូវ។  
ឧ. ការធ្លល ក់សម្ដនពណ៌កផសងករៅពើពណ៌ស និង កលិនខុសធមមា រពមទាងំម្ដន  
   រម្ដស់ទាវ រម្ដស ជាអាការៈបញ្ជជ ក់ពើការរលាកឬម្ដនជំងឺរបដាប់បនថពូជស្រសថើ។ 

២១- រដូវតចិ/អូលើកហាក កមណូករ     
អ. oligomenorrhea 
បារ. oligoménorrhée (f.) 

អាការៈធ្លល ក់ឈាមរដូវស្រសថើកបុងបរមិ្ដណតិចតួចខុសធមមា។ មូលកហ្តុបងកឱ្យ 
ម្ដនរដូវតិចគឺ វបិតថិលំនឹងអ័រម ូន វបិតថិផលូវចិតថ កងវោះអាហារូបតទមភ និង ជំងឺមយួ 
ចំននួកទៀត។ 

២២-  រដូវករចើន/កមណូរា ហ្សុើ  
អ. menorrhagia /  
     hypermenorrhea 
បារ. ménorragie/ 
     hyperménorrhée (f.) 

អាការៈធ្លល ក់ឈាមរដូវស្រសថើកបុងបរមិ្ដណករចើន និង ជនួកាលម្ដនរយៈកពលដវង 
ខុសធមមា ដដលអាចបណ្ដឋ លមកពើវបិតថិកំណកឈាម វបិតថិលំនឹងអ័រម ូន ឬ  
ទុយម័រកបនើញរបស់សផូន។ ស្រសថើធ្លល ក់រដូវករចើនបងកឱ្យម្ដនអាការៈកសលកស្លល ងំ  
អស់កម្ដល ងំជារបច ំដដលតរមូវឱ្យអបកជំងឺកនាោះកៅពិកររោះជាមយួរគូកពទយ  
ឯកកទស។ 
 

២៣- លហូំ្រឈាមពើសផូន /  
        កមរតរូា ហ្សុើ         
អ. metrorragia 
បារ. métrorragie (f.) 

អាការៈធ្លល ក់ឈាមពើកបុងសផូនករៅពើកពលម្ដនរដូវ។ 
ឧ. ជំងឺសផូនភាគករចើនបងកឱ្យម្ដនកមរតូរា ហ្សុើ។ 

២៤- រដូវដំបូង/កមណ្ដក  
អ. menarche  
បារ. ménarche (m.) /  
       ménarchie (f.) 

ដំកណើ រធ្លល ក់រដូវដំបូងរបស់ស្រសថើរកមំុ។ 
ឧ. ស្រសថើរកមំុអាចម្ដនរដូវដំបូងចប់ពើអាយុ៩កៅ១៦ឆ្ប ។ំ 

២៥- ការអស់រដូវ/កមណូប ូស  
អ. menopause  
បារ. ménopause (f.) 

ដំកណើ រឈប់ធ្លល ក់ឈាមរដូវរបស់ស្រសថើ ដដល ជាទូកៅ អាចចប់កផឋើមពើអាយុ  
៤៥ឆ្ប ដំល់៥៥ឆ្ប ។ំ 
ឧ. ការអស់រដូវរបស់ស្រសថើបញ្ជជ ក់ថា ស្រសថើកនាោះពំុអាចម្ដនលទនភាពបនថពូជបាន  
    កទៀតកឡើយ។ 

២៦-  ដំុពក/ទុយម័រ  
អ. tumor   
បារ. tumeur(f.) / 
      néoplasme (m.)         

ការដុោះស្លច់មិនរបរកតើននជាលិកាកផសងៗរបស់សរ ើរាងគ។ 
ឧ. អបកជំងឺដដលម្ដនដំុពករតូវកៅពិកររោះជាមយួរគូកពទយសលយស្លស្រសថ 
(chirurgien)។ 
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២៧-  ដំុពកកបនើញ/ 
       ទុយម័រកបនើញ 
អ. benign tumor 
បារ.tumeur bénigne (f.)   

ការដុោះស្លច់មិនរបរកតើននជាលិកាជាដំុពកសលូតដដលពំុទាន់ម្ដនលកខណៈកាច 
ស្លហាវ។ 
ឧ. ដំុពកខាល ញ់ធមមាអាចជាដំុពកកបនើញ ប ុដនថ កដើមផើសុវតទិភាព អបកជំងឺរតូវ  
    កៅពិកររោះជាមយួនឹងរគូកពទយវោះកាត់។ 

២៨-  ដំុពកម្ដ លើញ/ 
       ទុយម័រម្ដ លើញ 
អ. malign tumor  
បារ. tumeur maligne (f.) 

ការដុោះស្លច់មិនរបរកតើននជាលិកាជាដំុពកកាចដដលម្ដនលកខណៈកាចស្លហាវ 
ដដលបងកជាជំងឺមហារ ើក(cancer)។ 
ដំុពកម្ដ លើញអាចកកើតកៅរគប់សរ ើរាងគទាងំអស់ននស ៌ងគកាយ។ 

២៩- គើសថ  
អ. cyst  
បារ. kyste (m.) 

ដំុពកកបនើញ (tumeur bénigne) ជាស្លរធ្លតុរាវរុពំទនជំុវញិកដាយករស្លម 
ដដលរម នទំនាក់ទំនងនឹងជាលិកាខាងករៅ។ 
ឧ. គើសថអាចកកើតម្ដនកៅរគប់សរ ើរាងគទាងំអស់ ដដលទាមទារឱ្យអបកជំងឺរតូវកៅ 
 ពិកររោះជាមយួរគូកពទយវោះកាត់។ 

៣០- ដំុពកខាល ញ់/លើប ូម  
អ. lipoma   
បារ. lipome (m.)    

ដំុពកកបនើញ (tumeur bénigne) ននជាលិកាខាល ញ់ម្ដនករស្លមរុពំទនជំុវញិ 
ដដលរម នទំនាក់ទំនងនឹងជាលិកាខាងករៅ។ 
ឧ. លើប ូមជាដំុពកដដល្យរសួលកធវើករាគវនិិចឆ័យនិងពាបាល ប ុដនថ វាអាច  
    វវិតថកៅជាជំងឺមហារ ើកដំុខាល ញ់។ 

៣១- ដំុពករកកពញ/  
        អាកដណូម  
អ. adenoma 
បារ. adénome (m.) 

ដំុពកកបនើញននរកកពញណ្ដមយួដដលម្ដនរចនាសមា័ននដូចរកកពញកនាោះនិង 
ម្ដនករស្លមរុព័ំទនយ ងម្ដ ំកហ្ើយ ម្ដនសកមមភាពកសករកសយុង(sécrétion)  
ខាល ងំកាល ជាងធមមា។ 
ឧ. អាកដណូមរកកពញទើរ  ូអុើដ(thyroïde)ដដលម្ដនកសករកសយុងអ័រម ូនទើរ  ុកសុើន  
     (thyroxine)ករចើនកលើសធមមា តរមូវឱ្យម្ដនការវោះកាត់យកកចញ។ 

៣២- ណូឌូល  
អ. nodule  
បារ. nodule (m.) 

ដំុពកកបនើញននជាលិកាដដលម្ដនរាងមូលតូចៗ រកឡាច់ចុោះកឡើងកៅកពលកយើង 
ស្លធ ប ជាពិកសស ដំុពកកបនើញននជាលិការកកពញឡាហំ្វ៍ (glande lympha-
tique)។ 

៣៣-  អង់ហ្សុើយ ូម 
អ. angioma  
បារ. angiome (m.) 

ដំុពកកបនើញននសរនសឈាម(vaisseau sanguin) និង សរនសឡាហំ្វ៍ 
(vaisseau lymphatique)ពើកំកណើ ត ម្ដនលកខណៈរ ើករវាម  ជនួកាល ដុោះលយ 
កចញករៅសរ ើរាងគ។ 

៣៤- កអម ង់ហ្សុើយ ូម  
អ. hemangioma   
បារ. hemangiome (m.) 

អង់ហ្សុើយ ូមននសរនសឈាម(vaisseau sanguin)។ របជាជនដខមរនិយម 
កៅ កអម ង់ហ្សុើយ ូមកៅកលើដសផកដដលម្ដនលកខណៈពកតូចៗ ថាជាកនប ដុោះ
ពណ៌រកហ្ម។ 

៣៥- ដំុពកសរនសឡាហ៍ំ្វ/ 
       ឡាហំ្វង់ហ្សុើយ ូម  
អ. lymphangioma  
បារ. lymphangiome (m.) 

អង់ហ្សុើយ ូម (angiome) ននសរនសឡាហ៍ំ្វ(vaisseau lymphatique) 
ម្ដនលកខណៈ កហ្ើមទន់រជាយ ដដលករចើនកកើតកៅថបក់ខាងកលើឆែឹងដងកាបិំត។ 



-25- 

 

៣៦- ហ្ ្វើរបមូ 
អ. fibroma  
បារ. fibrome (m.) 

ដំុពកកបនើញននជាលិកាសនាន ន(tissu  conjonctif) ដដលអាចកកើតម្ដនកៅ 
រគប់សរ ើរាងគននស ៌ងគកាយ។ 

៣៧- ហ្ ្វើរបមូសផូន  
អ. uterus fibroma  
បារ. fibrome utérin (m.)   

ដំុពកកបនើញននជាលិកាសនាន នរបស់សផូន។  
ឧ. ហ្ ្វើរបូមសផូន ជាជំងឺដដលតរមូវឱ្យវោះកាត់យកកចញជាចបំាច់ កដើមផើកជៀស- 
    វាងការវវិតថកៅជាមហារ ើកសផូន។ 

៣៨-  រលាកម្ដត់សផូន / 
       ដស្វ ើសុើត  
អ. cervicitis  
បារ. cervicite (f.)   

អាការៈអាងំហ្វចិសយុងននម្ដត់សផូនដដលបណ្ដឋ លមកពើ ផសតិ, បាក់កតរ ើ, ... ម្ដន 
លកខណៈរលាករកហ្ម ធ្លល ក់ស ជួនកាលបងកឱ្យរម្ដស់និងឈផឺាដផបកខាងករៅ 
ននរបដាប់បនថពូជ និង អាចបងកឱ្យធ្លល ក់ឈាមតិចៗកៅកពលរមួស វ្ ស។ 

៣៩- រលាកសផូន/កមរទើត  
អ. metritis   
បារ. métrite (f.)   

អាការៈរលាកជាទូកៅននជាលិកាសផូនចប់ពើភាប សកបុងននសផូន (muqueuse 
utérine)រហូ្តដល់ស្លច់ដំុននសផូន(muscle utérin)។ 
ឧ. កមរទើតជាអាងំហ្វចិសយុងធងន់ធងរ តរមូវជាចបំាច់ឱ្យអបកជំងឺកៅជបួនឹង  
    រគូកពទយឯកកទសករាគស្រសថើកដើមផើពិនិតយនិងពាបាល។ 

៤០- ភាប សកបុងសផូន/  
                 
 . endometrium  
  . endomètre (m.)      

     ជាលិកាដដល សនផធខាង               និងនដសផូន(trompe 
de fallope)  
ឧ.                         (nidation)      ដដលទំ            

៤១- រលាកភាប សកបុងននសផូន       
       / អង់ដូកមរទើត  
អ. endometritis  
បារ. endométrite (f.) 

អាងំហ្វចិសយុងរសទាប់កបុងននសផូន(endomètre) នដសផូន (trompe de 
fallope)ដដលម្ដនលកខណៈរសួចរស្លល់ឬរុានំរ   ជាពិកសស អាចកកើតម្ដន ករកាយ 
កពលសរម្ដល ករកាយកពលរលូតកូន ឬ ករកាយកពលដាក់កងកបុងសផូន។ 
ឧ. អង់ដូកមរទើតទាមទារឱ្យម្ដនការពាបាលរតឹមរតូវ កដើមផើកជៀសវាងនូវផល  
     វបិាកករចើនយ ង ដូចជា ការសធោះបំពង់នដសផូន ការបងកឱ្យម្ដនភាពអារ ឬ  
    ការម្ដនគភ៌ករៅសផូន។ 

៤២- ពាបាលវទិា/  
        វទិាស្លស្រសថពាបាល  
អ. therapeutics   
បារ. thérapeutique (f.)   

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើវធិើពាបាលនិងដថទាកំដើមផើឱ្យអបកជំងឺជាសោះកសផើយ។ 
 

៤៣-  ជើវវទិា   
អ. biology   
បារ. biologie (f.)    

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើភាវៈម្ដនជើវតិ(មនុសស សតវ និង រុកខជាតិ)។     

៤៤- ជើវគើមើវទិា  
អ. biochemistry  
បារ. biochimie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើសម្ដសធ្លតុនិងរបតិកមមគើមើកបុងភាវៈម្ដនជើវតិ។ 
ឧ. ការសិកាលមែិតពើការរលំាយអាហារកៅកបុងខលួន មនុសស សតវ ជាដផបកមយួ  
    ននជើវគើមើវទិា។    
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៤៥- មូរតវទិា  
អ. urology   
បារ. urologie (f.)   

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើរបព័ននទឹកកនាម ជំងឺ និង វធិើពាបាល។ 
 

៤៦- វកកំវទិា 
អ. nephrology 

បារ. néphrologie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើជំងឺ និង វធិើពាបាលវកកំ។ 

៤៧- ជំងឺវទិា/បា តូវទិា  
អ. pathology   
បារ. pathologie (f.)   

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើជំងឺរគប់របកភទកដើមផើរកមូលកហ្តុ ករាគវនិិចឆ័យ និង វធិើ  
ពាបាល។ 

៤៨- សលយវទិា  
អ. surgery   
បារ. chirurgie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើវធិើពាបាលជំងឺកដាយវោះកាត់ ចក់នឹងមជុល ឬ ទាញ 
តរមង់។ 

៤៩- សរ ើរវទិា 
អ. physiology  
បារ. physiologie (f.)   

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើ មុខ្រ សកមមភាពននជាលិកា និង សរ ើរាងគរបស់ភាវៈ 
ម្ដនជើវតិ។ 

៥០- ចិតថពាបាល    
អ. psychotherapy   
បារ. psychothérapie (f.)  
      /traitement  
       psychique (m.) 

វធិើស្លស្រសថពាបាលជំងឺកដាយ ការអប់រ ំសរមួលផលូ វចិតថ កបុងករលបំណង  
បននូរអារមមណ៍អបកជំងឺ។ 

៥១- គើមើពាបាល   
អ. chemotherapy  
បារ. chimiothérapie (f.) 

វធិើស្លស្រសថពាបាលជំងឺកដាយការករបើស្លរធ្លតុគើមើ។ 

៥២- វទិយុពាបាល  
អ. radiotherapy  
បារ. radiothérapie (f.)   

វធិើស្លស្រសថពាបាលជំងឺកដាយករបើការំសមើវទិយុសកមម។ 
ឧ. ការពាបាលកដាយករបើការំសមើកូបាល់(cobalt)ជាដផបកមយួននវទិយុពាបាល  
    ជំងឺមហារ ើក។ 

៥៣- សលយពាបាល 
អ. surgical operation   
បារ. opération chirurgicale(f.) 

វធិើស្លស្រសថពាបាលជំងឺកដាយការវោះកាត់់់ ការចក់នឹងមជុល ឬ ការទាញតរមង់  
កដាយនដ។ 
 

៥៤-  ចលនាពាបាល /  
       គើកណពាបាល 
អ. kinesitherapy   
បារ. kinésitherapie (f.) 
      cinésithérapie (f.) 

វធិើស្លស្រសថពាបាលជំងឺកដាយហ្តទចលនាកដើមផើរកំោចសរ ើរាងគ ដូចជា ការ  
រចបាច់ ការចុច... ឬ ករបើឧបករណ៍កផសងៗ។ កនលងមក កគធ្លល ប់ករបើ កយកនោះ 
ថា ការពាបាលកដាយចលនា ។ 
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៥៥- សរ ើរពាបាល/  
       ហ្វ្ើសយូពាបាល  
អ. physiotherapy   
    (physical therapy)   
បារ. physiothérapie (f.) 
      (physicothérapie) 

វធិើស្លស្រសថពាបាលជំងឺកដាយករបើភាប ក់្ររូប(Agents physiques) ធមមជាតិ 
ឬ សិបផនិមិមត។ 
ឧ. ការសែំកាលនឹងទឹកកកជាសរ ើរពាបាលមយួដបបកបុងការពាបាលអាការៈ  
    ឈកឺាល។ 

៥៦- រតមូ្ដ   
 អ. trauma  
 បារ. trauma (m.) 

របសួធងន់ធងរខាងផលូវកាយឬផលូវចិតថដដលបងកកដាយកររោះថាប ក់ឬវបិតថិកផសងៗ។ 
 

៥៨៧- រតមូ្ដ ទើស 
អ. traumatism 
បារ. traumatisme (m.) 

ភាពរររំរផលូវកាយឬផលូវចិតថដដលបងកកឡើងកដាយកររោះថាប ក់ឬវបិតថិធងន់ធងររុានំរ   
កផសងៗ។ 

៥៨- រតមូ្ដ តូវទិា  
អ. traumatology 
បារ. traumatologie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើ មូលកហ្តុ ករាគវនិិចឆ័យ និង វធិើពាបាលរបសួផលូវកាយ 
ឬផលូវចិតថរគប់របកភទ។ 

៥៩-   ចល់ /             
 . retention  
  . rétention (f.)   

            ដដល                    ឱ្យ       
         (រងឹ រាវ ឬ ឧសម័ន)       
ឧ.              មូ                             ចល់     
    រតង់            ងកឱ្យម្ដន          

៦០- រកសួ(កវជជស្លស្រសថ)  
អ. stone/calculus  
បារ. calcul (m.) 

ដំុកំណកស្លរធ្លតុកំកបារកកកើតកបុងសរ ើរាងគ មនុសស សតវ។ 
ឧ. ការចុកតរមងកនាមភាគករចើនបងកកឡើងកដាយស្លរការសធោះរកួសកបុងតរមង  
    កនាមឬបំពង់ទឹកកនាម(uretère)។ 

៦១-          /              
 . renal stone /  
    kidney stone / 
    renal lithiasis  
  . calcul rénal (m.) / 
      lithiase rénal (m.) 

ដំុកំណកស្លរធ្លតុកំកបារកកកើតកបុងតរមងកនាមដដល   ងកឱ្យ          
   មូ   និង អាច   ឱ្យ                

៦២- ការចុកវកកំ /    
       ការចុកតរមងកនាម   
អ. renal colic 
បារ. colique rénale      
    colique néphrétique (f.) 

អាការៈឈចុឺកចប់យ ងរសួចរស្លល់កៅចកងកោះដផបកខាងកឆវងឬស្លឋ  ំ ដដលម្ដន
លកខណៈឈចឺក់ចុោះករកាមកៅរករបដាប់បនថពូជខាងករៅឬនផធខាងកបុងននកលល  
កដាយស្លរការសធោះផលូវទឹកមូរតដដលភាគករចើនបណ្ដឋ លមកពើម្ដនរកួស។ 
ឧ. ការចុកតរមងកនាមខាងស្លឋ អំាចរចឡជំាមយួនឹងការចុកកថលើម(colique  
    hépatique) ប ុដនថ ការចុកកថលើមម្ដនអាការៈឈចឺក់មករកស្លម ស្លឋ ។ំ  
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៦៣- ការចុកក ោះ/កូលកិ  
អ. colic 
បារ. colique (f.)   

អាការៈឈចុឺកចប់កបុងឆិទធដាឌ នក ោះ (cavité abdominale)។ 
ឧ. កបុងករណើ សធោះក ោះកវៀនធំ អបកជំងឺម្ដនការចុកក ោះយ ងខាល ងំកាល ។ 

៦៤- កនាមឈាម  
អ. hematuria  
បារ. hématurie (f.) 

វតថម្ដនគុលិកាឈាមរកហ្មកបុងទឹកកនាមដដលជាការបញ្ជជ ក់អំពើជំងឺរបព័នន 
ទឹកមូរត។ 

៦៥- កនាមខធុោះ  
អ. pyuria  
បារ. pyurie (f.)   

វតថម្ដនខធុោះកបុងទឹកមូរតដដលបងកឱ្យទឹកមូរតកនាោះលែក់  ដដលជាអាការៈបញ្ជជ ក់ 
អំពើអាងំហ្វចិសយុង(infection)របព័ននទឹកមូរត។ 

៦៦- សា ស់ 
អ. spasm  
បារ. spasme (m.) 

អាការៈឈចុឺកចប់ភាល មៗកដាយស្លរការកស្រនាថ ក់ស្លច់ដំុកដាយឯកឯង។ 
ឧ. សា ស់បំពង់ខយល់អាចបងកឱ្យសធោះដកងាើម។ 

៦៧- ខធុោះតរមងកនាម /ខធុោះវកក ំ
        /កពាកណស្រហ្វឿស 
អ. pyonephrosis / 
     renal empyema 
បារ. pyonéphrose (f.)  
      empyème rénal (m.) 

អាការៈរលាកកដាយម្ដនខធុោះដក់កបុងវកកំ(តរមងកនាម)ដដលបងកឱ្យម្ដនការ 
ចុកចប់កៅចកងកោះ និង ម្ដនខធុោះកបុងទឹកមូរត។ 

៦៨- អុើរដកូណស្រហ្វឿស  
អ. hydronephrosis  
បារ. hydronéphrose (f.)   

អាការៈចល់ទឹកកនាមកបុងវកកំ(តរមងកនាម)ដដលរម នអាងំហ្វចិសយុង កដាយ 
ស្លរការសធោះបំពង់ទឹកកនាម(uretère)ដូចជា កបុងករណើ ម្ដនរកួសឬទុយម័រ។ 

៦៩- ខធុោះបងាួរកនាម / កបលណូករ     
អ. blennorrhea 
បារ. blennorrhée (f.)   

អាការៈម្ដនខធុោះហូ្រាមបងាួរកនាម(urètre)ដដលជាករាគសញ្ជដ មយួបណ្ដថ ល 
មកពើការរលាកកៅផលូវទឹកមូរត។ 

៧០- របកមោះទឹកបាយ   
អ. blennorrhagia/gonorrhea  
បារ. blennorragie (f.) / 
       gonorrhée (f.) 

ជំងឺមា ងដដលម្ដនអាការៈហូ្រខធុោះយ ងករចើនាមបងាួរកនាមកដាយស្លរអាងំ- 
ហ្វចិសយុងននបាក់កតរ ើកហាគ ណូកូក(gonocoque)។ 
ជំងឺរបកមោះទឹកបាយភាគករចើនឆលងាមការរមួកភទកដាយពំុបានរបុងរបយតប។ 

៧១- កនាមទាស់ / ឌើសរួ ើ  
អ. dysuria  
បារ. dysurie (f.) 

អាការៈឈចឺប់និងពិបាកកៅកពលកនាម កដាយមូលកហ្តុរលាកបងាួរឬកបាល ក 
កនាម ដដលបណ្ដឋ លមកពើកងវោះអនាម័យននរបព័ននទឹកមូរតនិងរបដាប់បនថពូជ 
ខាងករៅ។ 

៧២- កនាមតិច / អូលើគរួ ើ  
អ. oliguria   
បារ. oligurie (m.) 

អាការៈថយចុោះបរមិ្ដណទឹកកនាមដដលបក ច្ញមកករៅករកាម៥០០មិលលើលើរត 
កបុងរយៈកពល២៤កម្ដ ង  ដដលជាករាគសញ្ជដ ននជំងឺតរមងកនាម ជំងឺកហ្ើម និង 
ការបាត់បង់លំនឹងកអឡចិរតូលើត (electrolyte) កបុងចរនថឈាម។ 
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៧៣- កនាមញឹក / ប ូឡាគយរួ ើ  
អ. pollakiuria  
បារ. pollakiurie (f.) 

អាការៈកនាមញឹកោប់ ប ុដនថ កនាមមថងៗម្ដនបរមិ្ដណតិច ដដលជាករាគសញ្ជដ  
ននជំងឺរបូស្លថ ត(prostate)និងការរលាកកបាល កកនាម(vessie)។ 

៧៤- កនាមករចើន / ប ូលើយរួ ើ   
អ. polyuria 
បារ. polyurie (f.) 

អាការៈកកើនបរមិ្ដណទឹកកនាមដដលបក ច្ញមកករៅកលើសពើ៣លើរតកបុងរយៈ- 
កពល២៤កម្ដ ង។ 

៧៥- ការរាកកនាមយប់ /  
       ណុកតរួ ើ 
អ. nocturia / enuresis  
បារ. énurèse / énurésie  
      (f.) / nocturie (f.) 

អាការៈកហ្ៀរទឹកកនាមកដាយមិនដឹងខលួន ភាគករចើន កពលកដកលក់កៅកពល 
យប់។ 

៧៦- បំណ្ដក់ឆែងឹចំហ្  
អ. open fracture 
បារ. fracture ouverte (f.)   

បំណ្ដក់ឆែឹងកដាយម្ដនរយោះស្លច់និងធ្លល យដសផកកៅចំកដនលងបាក់កនាោះ ដដល 
បងកឱ្យម្ដនការហូ្រឈាមកចញមកករៅ។ 

៧៧- បំណ្ដក់ឆែងឹបិទ   
អ. closed fracture 
បារ. fracture fermée (f.) 

បំណ្ដក់ឆែឹងកដាយរម នរបួសឬធ្លល យដសផក ដដលអាចបងកឱ្យម្ដនកំណកឈាម 
(hématome)កៅរតង់កដនលងកនាោះ។ 

៧៨- បំណ្ដក់ឆែងឹឯកឯង 
អ. spontaneous fracture 
បារ. fracture spontanée (f.) 

បំណ្ដក់ឆែឹងបណ្ដថ លមកពើកររោះថាប ក់តិចតចួមិននឹកស្លម នដល់ដដលកគជបួ 
របទោះភាគករចើនកៅកលើស្រសថើវយ័ចំណ្ដស់ និង ឆែឹងផុយរសួយ (ostéopénie)។ 

៧៩- បំណ្ដក់ឆែងឹម្ដនជំងឺ 
អ. pathologic fracture  
បារ. fracture     
      pathologique (f.)    

បំណ្ដក់ឆែឹងចំក ោះឆែឹងដដលកំពុងម្ដនជំងឺរុានំរ   ដូចជា រកបងឆែឹង មហារ ើកឆែឹង ឬ 
ទុយម័រកផសងៗរបស់ឆែឹង។ 
ឧ. បំណ្ដក់ឆែឹងម្ដនជំងឺរកបងឆែឹងខបង(mal de pott)  អាចកធវើឱ្យកជើងអបកជំងឺ  
    ទាងំសងខាងស្លល ប់សឋូក(paraplégie)។ 

៨០- ការរមលួសនាល ក់  
អ. distortion  
បារ. distorsion (f.) 

របសួមា ង ដដលកធវើឱ្យសនាល ក់វលិខុសរបរកតើ បណ្ដឋ លឱ្យយរលើហាក ម ង់  
(ligament) ព័ទនជំុវញិឱ្យឈចឺប់ និង មិនអាចកធវើចលនាសកមមបាន។  
ការរមលួសនាល ក់មិនទាមទារឱ្យម្ដនការវោះកាត់កទ ប ុដនថ រតូវកធវើការពាបាល  
កដាយអបសនាល ក់ និង ផឋល់ឱ្សថបំបាត់ការឈចឺប់។ 

៨១- កអម្ដ តូម  
អ. hematoma  
បារ. hématome (m.) 

កំណកឈាមជាដំុៗកៅកបុងជាលិកាឬកបុងសរ ើរាងគកដាយមិនម្ដនរដហ្កដសផក 
បណ្ដថ លមកពើរបសួសរនសឈាមឬការប ោះទងគិចធងន់ធងរ។ 

៨២- ការខាធ  ំ/ កុងទុយសយុង   
អ. contusion  
បារ. contusion (f.) 

របួសមា ងដដលបណ្ដឋ លមកពើកររោះថាប ក់ធងន់ធងរកធវើឱ្យកខធចជាលិកាកបុង  
សរ ើរាងគណ្ដមយួ ប ុដនថ មិនម្ដនរដហ្កដសផកឬករស្លមពទនជំុវញិ។ 
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៨៣- ភាពជា ំ 
អ. ecchymosis   
បារ. ecchymose (f.) 

អាការៈម្ដនគុលិកាឈាមរជាបចូលកបុងជាលិការគបដណឋ ប់ ដដលបងកកឡើង   
កដាយរតូម្ដ  ឬ កដាយការរជាបឈាមកចញពើសរនសបឋូរ/សរនសកាពើដល  
(capillaires)។ 

៨៤- លហូំ្រឈាម 
អ. hemorrhage/ bleeding 
បារ. hémorragie (f.) 

អាការៈម្ដនឈាមហូ្រកចញពើសរនសឈាមដាច់ឬរបសួ។ 

៨៥- ការកកឈាម   
អ. blood coagulation /    
    blood-clotting 
បារ. coagulation   
      sanguine (f.) 

បដរមបរមួលឈាមពើរាវកៅ ក់កណ្ដឋ លរងឹ ដដលអាចកកើតម្ដនកៅកបុង ឬ  
ករៅសរនសឈាម។ 
 

៨៦- ឈាមខន់/កំណកឈាម    
អ. blood clot 
បារ. caillot sanguin(m.) 

ដំុឈាមដដលបានមកពើការកក សរម្ដប់បិទសរនសឈាមដាច់ឬរបសួ និង ប្ឈប់ 
លំហូ្រឈាម។ 
 

៨៧- មុខរបសួ  
អ. wound    
បារ. plaie (f.) 

អាការៈដាច់រដហ្កឬបាត់បង់ជាលិការគបដណឋ ប់ស ៌ងគកាយឬសរ ើរាងគ ដដល  
បងកកឡើងកដាយការប ោះទងគិច។ 

៨៨- ការកស្រនាថ ក់ស្លច់ដំុ  
អ. muscle contraction 
បារ. contraction     
       musculaire (f.) 

អាការៈទាញក ឆ្ ក់ននស្លច់ដំុដដលរកំោចកដាយរបព័ននរបស្លទ ឬ កដាយ  
មូលកហ្តុកផសងៗ។ 

៨៩- កុងរាក់ទរួស្លច់ដំុ  
អ. muscle contracture   
បារ. contracture     
      musculaire (f.) 

អាការៈកស្រនាថ ក់ស្លច់ដំុយ ងរងឹជាអចិនស្រនថយក៍ដាយមូលកហ្តុស្លច់ដំុទទលួការ 
ឈចឺប់ឬរកំោចយ ងខាល ងំកាល ។ 

៩០- ការរលាកស្លច់ដំុ  
អ. myositis   
បារ. myosite (f.) 

អាការៈរលាកជាលិកាស្លច់ដំុដដលបណ្ដឋ លមកពើអាងំហ្វចិសយុង(infection) 
កផសងៗ ដូចជា អាងំហ្វចិសយុងកដាយស្លរបាក់កតរ ើ ស្លថ ហ្ ្វើឡូកូក (staphy-  
locoque)។ 

៩១- ការឈសឺ្លច់ដំុ  
អ. myalgia/myodynia  
បារ. myalgie/myodynie (f.) 

អាការៈឈចុឺកចប់កៅកបុងស្លច់ដំុកដាយស្លរមូលកហ្តុករចើនយ ង ដូចជា ការ 
ឈសឺ្លច់ដំុកពលម្ដនជំងឺផ្ដថ ស្លយធំ(grippe)។ 

៩២- កកមាយស្លច់ដំុ 
អ. myasthenia   
បារ. myasthénie (f.)   

អាការៈចុោះកខាយកម្ដល ងំចលនាស្លច់ដំុបណ្ដឋ លមកពើមូលកហ្តុករចើនយ ង។ 
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៩៣- មើញ ូ តូនើ  
អ. myotonia   
បារ. myotonie (f.) 

ការកស្រនាថ ក់ស្លច់ដំុឬរបព័ននស្លច់ដំុកដាយកម្ដល ងំស្លច់ដំុផ្ដធ ល់ ឬ កដាយរកំោច 
ពើខាងករៅបណ្ដឋ លឱ្យស្លច់ដំុកនាោះកឡើងរងឹមយួរយៈកពលខលើ។ 

៩៤- មើញ ូស្លកូម  
អ. myosarcoma  
បារ. myosarcome (m.) 

មហារ ើកស្លច់ដំុទាងំពើររបកភទគឺស្លច់ដំុឆបូត(mucle strié) និង ស្លច់ដំុរលើង 
(muscle lisse) ដដលម្ដនលកខណៈកាចស្លហាវកដាយស្លរការរ ើករាលដាល 
កកាសិកាមហារ ើកកលឿនាមរយៈចរនថឈាមនិងចរនថឡាហំ្វ៍។ 

៩៥- កាសុើណូម 
អ. carcinoma     
បារ. carcinome (m.) 

មហារ ើកជាលិកាភាប ស(épithélium)ដដលរគបកលើសរ ើរាងគណ្ដមយួ ប ុដនថ មិន 
កាចស្លហាវដូច មើញ ូស្លកូម (myosarcome) កទ។ 

៩៦- កមាស្លថ ស 
អ. metastasis   
បារ. métastase (f.) 

ការរ ើករាលដាលកកាសិកាមហារ ើក  បាក់កតរ ើ  វ ើរុស ឬ បរាសិត ាមចរនថឈាម 
ឬចរនថឡាហំ្វ៍កចញពើចំណុចកដើមកៅសរ ើរាងគដនទកទៀត។ 

៩៧- ក ោះ  
អ. abdomen   
បារ. abdomen (f.) 

ដផបកននដងខលួនសទិតកៅចកនាល ោះរទូងនិងឆែឹងរតរក  ដដលកបុងកនាោះ ម្ដនរបព័នន 
រលំាយអាហារ  របព័ននទឹកមូរត  និង សរ ើរាងគដនទកទៀត។ 

៩៨- សរមបូ 
អ. absorption  
បារ. absorption (f.)   

កបុងសរ ើរវទិាគឺជាការចូលស្លរធ្លតុពើខាងករៅកៅកបុងសរ ើរាងគណ្ដមយួកដាយពំុ 
បងកឱ្យម្ដនរតូម្ដ ។ 
ឧ. សរមូបអុកសុើដហ្សនចូលកបុងថង់សួត(alvéole)។ 

៩៩- កររោះថាប ក់    
អ.  accident   
បារ. accident (m.) 

កហ្តុការណ៍ជាវបិតថិដដលកកើតកឡើងបនាធ ន់ឬកដាយនចដនយ។ 
ឧ. កបុងករណើ សម្ដា ធឈាមកឡើងខាស់  អបកជំងឺអាចម្ដនកររោះថាប ក់សរនស  
     ឈាមកបុងខរួកាល (accident vasculaire cerebral : AVC)។     

១០០-  មុន  
អ. acne   
បារ. acné (f.) 

ជំងឺដសផកម្ដនលកខណៈរលាកនិងម្ដនខធុោះកៅកបុងរកកពញកញើស(glande 
sébacée)ឬរកកពញគល់ករាម(glande pilosébacée)  ជាពិកសស កៅ 
ដសផកមុខនិងខបង ប ុដនថ បាតនដឬបាតកជើងពំុម្ដនកកើតមុនកទ។ 

១០១-ការចក់មជុលវទិា-  
        ស្លស្រសថ /អាគុយពង់ទរួ 
អ. acupuncture 
បារ. acupuncture (f.) 

វធិើចក់មជុលឆ្ម រចូលាមដសផកចំដខសកម រ ើឌើយង(méridien)ននសរ ើរាងគ ដដល  
ឈ ឺកបុងករលបំណងរកករាគវនិិចឆ័យឬកធវើការពាបាលជំងឺរុានំរ  មយួចំននួ ាម  
កផួនកវជជស្លស្រសថបុរាណចិន។ 

១០២-  អាគូទុយម ង់ 
អ. acquired tolerance 
បារ. accoutumance (f.) 

បាតុភូតននសរ ើរាងគមិនកឆលើយតបនឹងការករបើឱ្សថ  ករគឿងពុល  ឬ ករគឿងកញៀន 
ដដលតរមូវឱ្យករបើពើករមិតទាបកៅខាស់  កដើមផើទទលួបាននូវរបសិទនភាព។ 
ឧ. អាគូទុយម ង់ថាប ងុំយកដកតរមូវឱ្យដំកឡើងបរមិ្ដណឱ្សថកទើបទទលួបាន  
    របសិទនភាព។ 
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១០៣- ការកញៀន  
អ. addiction   
បារ. addiction/pharmaco- 
            dépendance (f.) 

អាការៈដដលមនុសសឬសតវមិន្យកបាោះបង់បាននូវស្លរធ្លតុកញៀន(drogue) 
ដដលធ្លល ប់បានករបើរចួកហ្ើយ។ 
ឧ. អាកភៀននិងកញ្ជឆ កធវើឱ្យម្ដនការកញៀនដដលមិន្យកបាោះបង់បាន  
    ករកាយកពលករបើវាយូរមកកហ្ើយ។ 

១០៤- អាប់ដស   
អ. abscess  
បារ. abcès (m.)   

ការបងកខធុោះកៅកបុងជាលិកាដដលរលួយខូចកដាយស្លរកមករាគ។ 
ឧ. អាប់ដសកថលើមបណ្ដថ លមកពើបរាសិតដដលជាអាមើបកឈាម ោះ អង់ាមឺបា  
    អុើសថូលើទើកា(entamœba histolytica)។ 

១០៥- ភាពកឡើងខាល ញ់ 
អ. adiposis   
បារ. adipose/adiposité (f.) 

កំកណើ នននស្លរធ្លតុខាល ញ់កឡើងខាស់កៅកបុងជាលិកាដដលជាទូកៅបងកឱ្យធ្លត់។ 

១០៦- អាសុើត/ទាចទឹក  
អ. ascites  
បារ. ascite (f.) 

វតថម្ដនទឹកនិងកអឡចិរតូលើតកៅកបុងភាប សក ោះបណ្ដឋ លមកពើមូលកហ្តុ  
ករចើនយ ង ដូចជា រកិនកថលើម រកបងភាប សក ោះ ជំងឺកបោះដូង...។   

១០៧- ជំនាប់សែតិ/អាកដរ  ង់ 
អ. adhesion  
បារ. adhérence (f.)   

អាការៈសែិតជាប់រប រវាងសរ ើរាងគពើរឬករចើនកៅកបុងកដនលងណ្ដមយួននស្ល ៌ងគ 
កាយកដាយមូលកហ្តុកផសងៗ។ 
ឧ. អស់រយៈកពលយូរ ករកាយពើការវោះកាត់កបុងក ោះ ករណើ ខលោះ អាចកកើតម្ដន  
    ជំនាប់សែិតននក ោះកវៀន។ 

១០៨- ការមិនករសកទឹក /  
          អឌើបសុើ  
អ. adipsia  
បារ. adipsie (f.) 

លកខណៈធមមជាតិរបស់មនុសសមយួចំននួតូច ដដលមិនចង់ផឹកទឹកកបុងរយៈ- 
កពលខលើឬដវង(នថងឬសបាថ ហ៍្) ប ុដនថ មិនដមនជាជំងឺកទ។ 
 

១០៩- អាករដណ្ដលើន 
អ. adrenaline  
បារ. adrénaline (f.) 

អ័រម ូនមា ងដដលបក ច្ញកដាយរកកពញសួករ  ណ្ដល់ (glande surrénale)។  
កគអាចផលិតអាករដណ្ដលើនសិបផនិមមិតបានកដើមផើករបើកបុងដផបកកវជជស្លស្រសថ។ 

១១០-  វយ័កុម្ដរ / បឋមវយ័ 
អ. childhood 
បារ. enfance (f.) 

វយ័របស់មនុសសចប់ពើនថងកកើតរហូ្តដល់វយ័ជំទង់។ 

១១១- វយ័ជំទង់ 
អ. adolescence 
បារ. adolescence (f.) 

វយ័របស់មនុសសចប់ពើវយ័កុម្ដររហូ្តដល់កពញវយ័។ 

១១២- កពញវយ័ / មជឈមិវយ័  
អ. adult 
បារ. adulte (m.) / (f.) 

វយ័របស់មនុសសចប់ពើវយ័ជំទង់រហូ្តដល់វយ័ចស់។ 

១១៣- វយ័ចស់/ បចឆមិវយ័ 
អ. old age  
បារ. vieillesse (f.) 

វយ័របស់មនុសសចប់ពើកពញវយ័កឡើងកៅ។ 
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II.១.២-  បច្ច្បេកសពទច្សនើច្ោយគណៈកមែការកសកិមែ 
 

១- វគគើស្លស្រសថ    
អ. taxonomy 
បារ. taxonomie /  
      taxinomie (f.) 

វទិាស្លស្រសថដដលសិកាអំពើចំណ្ដត់ថាប ក់ភាវៈរស់/ស ៌ងគកាយរស់កដាយដផែកកលើ 
ចរតិលកខណៈរមួ។  
 

២- រជជៈ  
អ. kingdom 
បារ. règne (m.) 

ដផបកធំបំផុតននវគគើស្លស្រសថ។ រជជៈម្ដនពើររបកភទ គឺ រជជៈរុកខជាតិ (règne végétal) 
និង រជជៈសតវ (règne animal)។ 
ឧ. រសូវសទិតកបុងរជជៈរុកខជាតិ ករសទិតកបុងរជជៈសតវ។ 

៣- ស្លខា  
អ. phylum  
បារ. embranchement (m.) 

ដផបកសំខាន់ននវគគើស្លស្រសថសទិតកៅបនាធ ប់ពើរជជៈ។ 
ឧ. រសូវសទិតកបុងស្លខាម្ដ ញ ូលើយ ូហ្វើា (magnoliophyta)។ 

៤- ថាប ក់  
អ. class 
បារ. classe (f.) 

ដផបកសំខាន់ននវគគើស្លស្រសថសទិតកៅបនាធ ប់ពើស្លខា។ 
ឧ.  មនុសសសទិតកបុងថាប ក់ មុ្ដមំ្ដ លើយ  (mammalia)។ 

៥- លដំាប់  
អ. order 
បារ. ordre (m.) 

ដផបកសំខាន់ននវគគើស្លស្រសថសទិតកៅបនាធ ប់ពើថាប ក់។ 
ឧ. សដណថ កកសៀងសទិតកបុងលំដាប់ហាវ បាល(fabales)។ 

៦- សនាឋ ន 
អ. family 
បារ. famille (f.) 

ដផបកសំខាន់ននវគគើស្លស្រសថសទិតកៅបនាធ ប់ពើលំដាប់។ 
ឧ. វ ើរុសជំងឺអុតកាថ មសទិតកបុងសនាថ ន ពើគ័រណ្ដវ ើរ ើកដ (picornaviridae)។ 

៧- ពកួ  
អ. genus 
បារ. genre (m.) 

ដផបកសំខាន់ននវគគើស្លស្រសថសទិតកៅបនាធ ប់ពើសនាថ ន។ 
ឧ. សដណថ កបាយសទិតកបុងពកួ វ ើោ  (vigna)។ 

៨- របកភទ 
អ. species 
បារ. espèce (f.) 

ដផបកតូចបំផុតននវគគើស្លស្រសថ។ 
ឧ. លងសទិតកបុងរបកភទ កសស្លមូម អាងំឌើកូម (sesamum indicum)។ 

៩- អុើរប្ើត 
អ. hybrid  
បារ. hybride (m.) 

សតវឬរុកខជាតិដដលជាលទនផលននការប ក្ ត់ពូជរបកភទដូចរប ឬខុសរប ។  
ឧ.របកភទដូចរប ៖  
    ១- រជូកពូជឡង់រដាស(Landrace)ប ក្ ត់ជាមយួរជូកពូជយ កកសៀ  
         (yorkshire) ផថល់ជំនាន់ករកាយឡង់យ ក(landyork)។ 
    ២- ពូជកមម របាសារ ើយ  រូសុើកសយៀងសុើស(bracchiaria ruziziensis)ឬរូសុើ  
         ប ក្ ត់ជាមយួរបាសារ ើយ រប្ើសង់ា(bracchiaria brizantha)ឬម្ដ រា ន់ឌូ  
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        ផថល់ជំនាន់ករកាយរបាសារ ើយ អុើរប្ើតឬមូឡាតូ2(bracchiaria hybrid)។ 
ឧ.របកភទខុសរប ៖  
      ១- លាកឈាម លប ក្ ត់ជាមយួកសោះញើផថល់ជំនាន់ករកាយ មូកឡ (mulet)។ 
      ២- កសោះកឈាម លប ក្ ត់ជាមយួលាញើផថល់ជំនាន់ករកាយបារដូ(bardot)។     
     មូកឡនិងបារដូជាអុើរប្ើត។ ជាទូកៅ អុើរប្ើតមិនអាចបនថពូជបានកទ ឬ អារ 
ដតអុើរប្ើតញើអាចបនថពូជកបុងករណើ ករម។ 

១០- កលូន  
អ. clone 
បារ. clone (m.) 

រកុមកកាសិកាដដលបកងកើតកចញពើការបំដបកជាបនថបនាធ ប់ននកកាសិកាមយួបាន 
ជាឯកតថៈដូចកបោះបិទនឹងឯកតថៈកដើម។ 

១១- ការកលូន  
អ. cloning 
បារ. clonage (m.) 

វធិើឬដំកណើ រការបនថពូជអកភទរបស់រកុមកកាសិកាដដលកកើតកចញពើការបំដបក 
ជាបនថបនាធ ប់ននកកាសិកាមួយបានជាឯកតថៈដូចកបោះបិទនឹងឯកតថៈកដើម។ 

១២- ការបនថពូជ 
អ. reproduction/  
    breeding 
បារ. reproduction (f.) 

ដំកណើ រការបកងកើតជំនាន់ករកាយរបស់ភាវៈរស់កៅកបុងរបកភទដូចរប ។ 
ការបនថពូជរបរពឹតថកៅកដាយកភទឬអកភទាមវធិើកផសងៗ។ 

១៣- ការបនថពូជកភទ 
អ. sexual reproduction 
បារ. reproduction(f.)     
      sexuée  
     (amphimicie/mixie) 

ដំកណើ រការបកងកើតជំនាន់ករកាយរបស់រុកខជាតិឬសតវកដាយម្ដនការបងកកំកណើ ត 
និង បណថុ ំ ដហ្សន(gènes) ដដលភាជ ប់មកាមឯកតថៈកផសងៗរប ។ 
 

១៤- ការបនថពូជអកភទ 
អ. asexual reproduction 
បារ. reproduction(f.)  
      asexuée   

ដំកណើ រការបកងកើតជំនាន់ករកាយរបស់រុកខជាតិឬសតវដដលរបរពឹតថកៅពើឯកតថៈ 
ដតមយួ ជនួកាល ាមរយៈការបំដបកខលួនពើកំកណើ តឬធមមជាតិឬរពឹតថិការណ៍  
នចដនយ ជនួកាល ាមរយៈការដុោះពនលក ការដបកដខបងដដលបកងកើតឯកតថៈជាករចើន 
ដូចរប សុទនស្លធនឹងឯកតថៈកដើម។ វធិើបនថពូជកនោះកកើតម្ដនចំក ោះ បាក់កតរ ើ រុកខ-  
ជាតិ សតវឥតឆែឹងកងរបកភទតូច និង សតវរបកភទធំខលោះៗ ដដលកកើតម្ដនកបុង  
ករណើ តិចតួចននពហុ្អំរប្ើយ ុង។ 

១៥- ការប ក្ ត់ពូជ 
អ. crossbreeding  
បារ. croisement  (m.) 

ដំកណើ រការននការកធវើឱ្យកាន់ដតរបកសើរកឡើងនូវការបកងកើតជំនាន់ករកាយរបស់សតវ 
ឬរុកខជាតិកបុងរបកភទដតមយួឬកផសងរប កដាយការករជើសករ ើសកមបាឬពូជាម  
បំណង។ 

១៦- ការបងកកំកណើ ត 
អ. fertilization 
បារ. fécondation  (f.) 

ជំនបួឬការរលាយចូលរប រវាងហាក ដម តកឈាម ល(អង់កតរ  ូសូអុើត anthérozoïde 
រុកខជាតិឬដសាម្ដ តូសូអុើត spermatzoïde សតវ) និង ហាក ដម តញើ(អូអូដសវ្រ 
oosphère រុកខជាតិ ឬ អូវុល ovule សតវ) កដើមផើបកងកើតសុើកូត zygote។ 
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១៧-  អុើរប្ើតកមម 
អ. hybridization 
បារ. hybridation (f.) 

ដំកណើ រការប ក្ ត់ពូជរវាងរុកខជាតិពើរឬសតវពើរដដលម្ដនរបកភទដូចរប ឬ 
ខុសរប ។ 
 

១៨- ដំណកដា ំ
អ.transplantation 
បារ. transplantation (f.) 

១- ការដកអំរប្ើយ ុងឬសរ ើរាងគពើភាវៈរស់មយួកៅដាក់នឹងភាវៈរស់មយួកទៀត ដូចជា   
   ការយកអំរប្ើយ ុងពើសតវញើមយួកៅដាក់កបុងរបដាប់បនថពូជសតវញើមួយកទៀត។  
២- ការដករុកខជាតិកៅដាកំឡើងវញិ ចំក ោះរសូវ កគកៅថា ការសធូង។ 

១៩- បាណកសតវ 
អ. insect 
បារ. insecte (m.) 

សតវលែិតរម នឆែឹងខបងម្ដនដងខលួនកង់ៗដចកជាបើដផបក កាល រទូង និង ក ោះ 
ម្ដនកជើងបើគូ ពុកឬអង់ដតនមយួគូ កហ្ើយ ជាទូកៅ ម្ដនស្លល ប។ 
ឧ. រសកម្ដច មូស កមអំកៅ រុយ ឃមុ ំ... ជាបាណកសតវ។ 

២០- ថាប សំម្ដល ប់សតវលែតិ 
អ. insecticide 
បារ. insecticide (m.) 

   ស្លរធ្លតុឬផលិតផលទាងំឡាយករបើរបាស់សរម្ដប់សម្ដល ប់សតវលែិត។ 
ឧ. សុើបដពរ អាល់ហាវ (cyper alpha 5ND)ជាថាប សំម្ដល ប់សតវលែិតកៅកលើបដនល។ 
 

២១- បាណកាសើ 
អ. insectivore 
បារ. insectivore (m.) 

រុកខជាតិនិងសតវទាងំឡាយណ្ដដដលសុើសតវលែិតជាអាហារ។ 
ឧ. បំពង់រសកម្ដច/ផ្ដក បំពង់(népenthès) កដងកប រតកចៀកកា.ំ.. ជាបាណកាសើ។ 

២២- តិណ្ដសើ 
អ. herbivore 
បារ. herbivore 

សតវសុើកមម និង/ឬរុកខជាតិជាអាហារ។ 
ឧ. ករ រកបើ ពដព កចៀម កសោះ ... ជាតិណ្ដសើ។ 
 

២៣- ស វ សើ  
អ. omnivore 
បារ. omnivore (m.) 

សតវសុើអាហាររគប់របកភទម្ដនស្លច់ រុកខជាតិ ជាកដើម។ 
ឧ. រជូកជាស វ សើ។ 
 

២៤- មំស្លសើ/មំស្លហារសតវ 
អ. carnivore 
បារ. carnivore (m.) 

សតវសុើស្លច់ជាអាហារ។ 
ឧ. ខាល  កា...ជាមំស្លសើ។ 

២៥- រ ំ  
អ. prey  
បារ. proie (f.) 

សតវដដលជាចំណើ អាហាររបស់សតវដនទកទៀត។ 
ឧ. ខាល ចប់ឈលូសសុើជាអាហារ។ ឈលូសជារ ំរបស់ខាល ។ 

២៦- សតវរ ំ 
អ. predator 
បារ. prédateur (m.) 

សតវដដលសុើស្លច់សតវដនទជាអាហារ។ 
ឧ. ឆ្ម ចប់កណឋុ រសុើជាអាហារ។ ឆ្ម ជាសតវរ ំ។ 

២៧- រកុខរ ំ 
អ. carnivorous plants 
បារ. plante carnivore (f.) 

រុកខជាតិដដលចប់សតវជាអាហារ។ 
ឧ. រុកខជាតិបំពង់រសកម្ដច(népenthès)ជារុកខរ ំ។ 
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២៨- ធមួល   
អ. host 
បារ. hôte (m.) 
 

ភាវៈរស់ដដលបរាសិតរស់កៅករៅឬកបុងខលួនភាវៈរស់កនាោះកដាយករបើវាជាជរមក 
និង/ឬជារបភពអាហារ។ 
ឧ.១- ករជាធមួលរបស់ដដងក។ 
ឧ.២- ខយង លើមកណ (lymnée) ជាធមួលរបស់ ហាវ សយូឡា (fasciola)។ 

២៩- បរាសតិ 
អ. parasite 
បារ. parasite (m.) 

ភាវៈរស់ដដលរស់កៅកដាយស្លរកគកដាយបឺត-រសូបយកអាហារពើធមួល។ 
ឧ.១- ដដងកជាបរាសិតរបស់ករ។ 
ឧ.២- បក ដ្ើដកែកជាបរាសិតរបស់រុកខជាតិ។ 

៣០- បរាសតិកបុង  
 អ. endoparasite  
បារ. endoparasite (m.) 

បរាសិតដដលរស់កៅកបុងធមួល។ 
ឧ. ពកួដងកូវ/រពូនហាវ សយូឡា (fasciola) ជាបរាសិតកបុងដដលរស់កៅកបុងកថលើម។ 

៤០- បរាសតិករៅ 
អ. ectoparasite 
បារ. ectoparasite(m.) 

បរាសិតដដលរស់កៅករៅធមួល។ 
ឧ.១- នចជាបរាសិតករៅ។ 
ឧ.២- បក ដ្ើដកែកជាបរាសិតករៅ។ 

៤១- ស្លរបហូ្វ្ើត  
អ. saprophyte  
បារ. saprophyte (m.) 

ភាវៈរស់ដដលរស់កៅអារស័យកដាយស្លរធ្លតុសរ ើរាងគ្ប់ឬផុយរលួយ។ 
ឧ. ផសតិចំកបើងជាស្លរបូហ្វ្ើតសទិតកបុងរបកភទ វូលវា រ ើកយឡា វូវា កសអា (volvariella  
     volvacea )ពកួ volvariella សនាថ ន ភលុយកតអាកសអា(pluteaceae) ។ 

៤២- កអពើហ្វ្ើត 
អ. epiphyte 
បារ. épiphyte (m.) 

រុកខជាតិដដលអារស័យនឹងរុកខជាតិដនទកទៀត  ដត មិនរសូបយកស្លរធ្លតុចិ ច្ ឹម 
ពើរុកខជាតិកនាោះកទ។  
ឧ. អ័រគើកដនិងប របកជាកអពើហ្វ្ើត។ 

៤៣- សហ្របាណ  
អ. symbiosis  
បារ. symbiose (f.) 

ភាវៈរស់ពើរឬករចើនរបកភទដដលរស់កៅជាមយួរប កហ្ើយទាញរបកយជន៍ពើរប  
កៅវញិកៅមក។ 
ឧ.១- ទំនាក់ទំនងរវាងស្លរាយ (coccomyxa) និងផសតិ (omphalina)  
        ជាសហ្របាណ។ 
ឧ.២- ទំនាក់ទំនងរវាងរតើសមុរទ (clownfish)និងស្លរាយសមុរទ (sea  
         anemone) ជាសហ្របាណ។ 
 

៤៤- លើដកន  
អ. lichen 
បារ. lichen 

រុកខជាតិសហ្របាណដដលកកើតកឡើងពើស្លរាយតូចលែិតនិងផសតិសរនសឆ្ម រៗ 
រសកដៀងនឹងដសល ដដលដុោះនិងកធវើរសមើសំកយគជាមយួរប ។ 
ឧ. លើដកនរគូសថូស (crustose lichen) ដុោះកៅកលើជញ្ជជ ងំ។ 
 

៤៥- ស្លរាយ  
អ. algae 
បារ. algue (f.) 

វារជិាតិមយួរបកភទរម នឫស រម នកដើម ម្ដនាល់(thalle)  អាចកធវើរសមើ 
សំកយគបាន។  
ឧ. សធើកហ្្សអូកលូនើញ ូ ម កអសធើវា ល់ (stigeoclonium aestivale) ជាស្លរាយ  
    មយួរបកភទ។ 
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៤៦- វបផកមម 
អ. culture/cultivation/ 
     husbandry 
បារ. culture (f.) 

ការដាដុំោះឬការចិ ច្ ឹម។ 
 

៤៧- វបផកមមរសវូ  
អ. rice cultivation 
បារ. riziculture (f.) 

ការដារំសូវ។ 

៤៨- បសុវបផកមម        
អ. animal husbandry 
បារ. élevage (f.) 

ការចិ ច្ ឹមសតវ។ 

៤៩- ស្លកវបផកមម/ 
     វបផកមមដំណ្ដសំនួ 
អ. horticulture 
បារ. horticulture (f.) 

ដំណ្ដចំារ(បដនល ដផល ផ្ដក )។ 
 

៥០- មចឆវបផកមម  
អ. pisciculture 
បារ. pisciculture (f.) 

ការចិ ច្ ឹមរតើ។ 

៥១- វារ ើវបផកមម 
អ. aquaculture 
បារ. aquaculture (f.) 

ការដារំុកខជាតិ ឬ ការចិ ច្ ឹមសតវកបុងទឹក។ 
 

៥២- មធុវបផកមម 
អ. apiculture/bee keeping 
បារ. apiculture (f.) 

ការចិ ច្ ឹមឃមុ។ំ 
 

៥៣- របពលវបផកមម 
អ. intensive culture 
បារ. culture intensive (f.) 

ការកធវើកសិកមមាមបកចចកកទសកដើមផើទទលួបានទិនបផលខាស់។ 
 

៥៤- វបផកមមកៅសូ្  
អ. heveaculture 
បារ. hévéaculture (f.) 

ការដាកំៅសូ្។ 

៥៥- ជើវវទិា  
អ. biology 
បារ. biologie (f.) 
 

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើភាវៈរស់។ 
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៥៦- សតថវទិា 
អ. zoology 
បារ. zoologie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើសតវនិងអតថចរតិរបស់សតវ។ 

៥៧- បាណកវទិា        
អ. entomology 
បារ. entomologie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើសតវលែិត។ 

៥៨- រកុខវទិា  
អ. botany 
បារ. botanique (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើរុកខជាតិ។ 
 

៥៩- កអកូវទិា/កអកូឡូសុើ  
អ. ecology 
បារ. écologie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើទំនាក់ទំនងរវាងភាវៈរស់និងភាវៈរស់កបុងបរសិ្លទ ន។ 
 

៦០- សុខុម្ដកាស  
អ. microclimate 
បារ.  microclimate (f.) 

ធ្លតុអាកាសកំណត់ននទើាងំតូចណ្ដមយួដដលខុសពើអាកាសធ្លតុជំុវញិ។ 
ឧ. កៅកបុងចារបដនលនសាកកាថ ប សុខុម្ដកាសសមរសបរតូវម្ដនពើ២៩-៣០ 
    អងាកស។ 

៦១- បកសើវបផកមម 
អ. aviculture 
បារ. aviculture (f.) 

ការចិ ច្ ឹមបកសើ។ 

៦២- កកាកសយយវបផកមម 
អ. sericulture 
បារ. sériciculture (f.) 

ការចិ ច្ ឹមដងកូវនាង។ 

៦៣- មុទធិវបផកមម 
អ. viticulture 
បារ. viticulture (f.) 

ការដាទំំ ងំបាយជូរ។ 
 

៦៤- ដើវទិា/ធរណើ វទិា 
អ. pedology 
បារ. pédologie (f.) 

វទិាស្លស្រសថដដលសិកាពើ របវតថិ កំណកំកណើ ត ការវវិតថ លកខណៈរូប-គើមើ 
លកខណៈជើវស្លស្រសថ និង ចំដណកថាប ក់ដើ។ 

៦៥- របូស្លស្រសថ/ សណ្ដឌ នវទិា/ 
      ទរមង់វទិា  
អ. morphology 
បារ. morphologie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាពើ ទរមង់ រូបរាងទូកៅ និង រចនាសមា័ននននភាវៈរស់និងភាវៈ 
រម នជើវតិ។  
ឧ. រូបស្លស្រសថរសូវម្ដន ឫស កដើម សលឹក។ 

៦៦- មើរកបុវទិា 
អ. microbiology 
បារ. microbiologie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាពើមើរកុប។ 
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៦៧- ដសល 
អ. moss 
បារ. mousse (f.) 

រុកខជាតិមយួរបកភទតូចលែិត រម នផ្ដក  ដុោះកបុងមជឈដាឌ នកសើម (កលើដើ កលើកឈើ 
កលើថម)។ 
ឧ. ដសលរពើយ ូម ឡាវ ើហ្វើលូម(bryum laevifilum) ជាដសលកៅកលើកដើមកឈើ។ 
 

៦៨- មើរកបុ/កមករាគ  
អ. microbe 
បារ. microbe(m.) 

ភាវៈរស់តូចលែិតដដលកគអាចកមើលកឃើញដតកដាយស្លរមើរកូទសសន៍ ដូចជា  
ពកួរបូតូសូដអ្ បាក់កតរ ើ ផសតិហ្វុងហ្ស ្ើ(fungi) វ ើរុស ។ល។  
ឧ. មើរកុបអាបតូវ ើរុស (aphthovirus) បងកជំងឺអុតកាថ ម(FMD)។ 
 

៦៩- ជលវទិា 
អ. hydrology 
បារ. hydrologie (f.) 
 

វទិាស្លស្រសថសិកាអំពើទឹកកៅកលើដផនដើ កបុងបរយិកាសនិងកៅភពដនទ កដាយ 
ម្ដនការសិកាពើ កំណកំកណើ ត ចលនាាមរយៈ វដថទឹក របាយ លកខណៈរូប 
លកខណៈគើមើ និង លកខណៈកមកានិករបស់ទឹក រពមទាងំអនថរកមមរវាងទឹកនិង 
ភាវៈរស់។ 

៧០- កនស្លទ  
អ. fishery 
បារ. pêcherie (f.) 

មុខរបរ សកមមភាព ដដលទាក់ទងនឹងការរបមូលផលមចឆជាតិ។ 
 

៧១- វនវទិា 
អ. forestry 
បារ. foresterie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាពើការដាដុំោះការដថទា ំនិង ការកធវើអាជើវកមមនរពកឈើ។ 

៧២- ដំណ្ដចំំណើ សតវ  
អ. forage 
បារ. fourrage (f.) 

កមម និងបដនលសរម្ដប់ឱ្យសតវសុើ។ 

៧៣- ផែកកមម   
អ. silage 
បារ. ensilage (m.) 

កមម ផ្ដែ ប់កធវើជាចំណើ សរម្ដប់ឱ្យសតវសុើ។ 

៧៤- សតវទំ កអៀង  
អ. ruminant 
បារ. ruminant (m.) 

ពពកួសតវដដលម្ដនរកពោះករចើនថត (ថតបនួ ចំក ោះ ករ កចៀម ពដព និង ថត 
បើ ចំក ោះ អូដឌ ដដលរម នក ោះរសទាប់ កហ្ើយ ថតទាងំអស់ ម្ដនទំនាក់ទំនង 
នឹងរប ) សុើនិងផធុកចំណើ កបុងរកពោះមយួរយៈកពល  រចួដកែចំណើ កនាោះមកទំ ស្ល 
កឡើងវញិ។ 
 

៧៥- សតវរកពោះកទាល  
អ. monogastic animal 
បារ. monogastique (f.) 

ពពកួសតវដដលម្ដនរកពោះដតមយួ។ 
ឧ. រជូក ទនាយ កសោះ ជាកដើម ជាសតវរកពោះកទាល។ 

៧៦- អាកាសធ្លតុវទិា  
អ. climatology 
បារ. climatologie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាពើអាកាសធ្លតុនិងបាតុភូតរបស់វា។ 
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៧៧- ឧតុនិយម/ឧតុភូតវទិា 
អ. meteorology 
បារ. mètèorologie (f.) 

វទិាស្លស្រសថសិកាពើបាតុភូតបរយិកាស ជាពិកសស ពាករណ៍អាកាសធ្លតុ។ 
 

៧៨- កកសរតស្លស្រសថ  
អ. agronomy 
បារ. agronomie (f.) 

ដផបកមយួននកសិកមមដដលសិកាពើទំនាក់ទំនងរវាង ដំណ្ដ ំដើ អាកាសធ្លតុ និង 
បកចចកកទសននការដាដុំោះ។ 

៧៩- កសកិមម  
អ. agriculture 
បារ. agriculture (f.) 

ការដាដុំោះនិងការចិ ច្ ឹមសតវ។ 

៨០- ថាប កំសកិមម 
អ. pesticide 
បារ. pesticide (f.) 
 

ស្លរធ្លតុសរម្ដប់ការ រដំណ្ដនិំងកភាគផលរបឆ្ងំនឹង បរាសិត ផសតិ កមម  
និង សតវលែិតចនរង។ 
ឧ. សុើបឺុរ  ង់ cyperan (cypermethrin) ជាថាប កំសិកមមករបើសរម្ដប់សម្ដល ប់  
    សតវលែិតចនរង (មម្ដចកាប ត មម្ដចកខៀវ)។ 

៨១- ថាប កំម្ដច ត់ផសតិ 
អ. fungicide 
បារ. fongicide (m.) 

ថាប កំសិកមមមយួរបកភទសរម្ដប់កម្ដច ត់ឬសម្ដល ប់ផសតិចនរង។  
ឧ. កាបង់សុើម (cabenzim), ម ង់កហាគ ដសប (mengozeb) ជាថាប កំម្ដច ត់  
    ផសតិចនរង។  
 

៨២- ថាប កំម្ដច ត់កមម  
អ. herbicide 
បារ. herbicide (m.) 

ថាប កំសិកមមមយួរបកភទសរម្ដប់កម្ដច ត់ឬសម្ដល ប់កមម ចនរង។ 
ឧ. ករបទើឡាកលរ (pretilachlor) និង ដឺកាត់កដ(2,4D) ជារបកភទថាប កំម្ដច ត់កមម   
    កបុងដំណ្ដរំសូវ។ 

៨៣- ថាប កំម្ដច ត់សបិផើសតវ  
អ. molluskicide 
បារ. molluscicide(m.) 

ថាប កំសិកមមមយួរបកភទសរម្ដប់កម្ដច ត់ឬសម្ដល ប់សិបផើសតវចនរង។  
ឧ. នើកលូស្លមើដ (niclosamide) ជាថាប សំរម្ដប់កម្ដច ត់ឬសម្ដល ប់សិបផើសតវ  
    ដូចជា ខយងរកហ្មបំផ្ដល ញរសូវ។ 
 

៨៤- ថាប កំម្ដច ត់សតវកកករ 
អ. rodenticide 
បារ. rongicide/ 
      rodenticide (m.) 

ថាប កំសិកមមមយួរបកភទសរម្ដប់កម្ដច ត់ឬសម្ដល ប់ពពកួសតវកកករ ដូចជា កណថុ រ 
កំរបុក ជាកដើម។ 
ឧ. ហ្វូស្លសឺទើម (phosacetim) ជាថាប កំម្ដច ត់ឬសម្ដល ប់សតវកកករ។ 

៨៥- ថាប សំម្ដល ប់មើរកបុ 
អ. disinfectant 
បារ. désinfectant (m.) 

  ថាប កំសិកមមមយួរបកភទសរម្ដប់កម្ដច ត់ឬសម្ដល ប់មើរកុប។ 
ឧ. ហ្វរម្ដ ល់ដឺអុើដ (formaldehyde) ២% ករបើសរម្ដប់កម្ដច ត់ឬសម្ដល ប់ វ ើរុស  
    បាក់កតរ ើ និង ភាប ក់្រចមលងករាគនានា។ 

៨៦- ជំងឺកប សថរជកូ 
អ. classical swine  
    fever / hog cholera 

ជំងឺឆលងបងកកដាយវ ើរុសសទិតកបុងសនាឋ ន ផ្ដល វ ើវ ើរ ើកដ (flaviviridae) ពកួ កប សថ វ ើរុស 
(pest virus)។ ជំងឺកនោះកកើតចំក ោះរជូករគប់វយ័ដដលម្ដនអរាឈនិឺងស្លល ប់ 
ខាស់។ ករាគសញ្ជដ សំខាន់ៗម្ដនដូចជា កឡើងកកដឋ  រគុន ទល់លាមក រាគ  
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បា peste porcine  
    classique (f.) 

ដភបកម្ដនពពឹក ស្លប មរកហ្មអុចៗកៅចុងរតកចៀក រចមុោះ សរ ើរាងគបនថពូជ និង  
ក ោះ។ 

៨៧- ធូបនកមម 
អ. fumigation 
បារ. fumigation (f.) 

ការបងាុយដផសងឬឧសម័នគើមើសម្ដល ប់សតវលែិតឬមើរកុប។ 

៨៨- ធូបកនាសថ 
អ. fumigant 
បារ. fumigant (m.) 

ស្លរធ្លតុចំហាយឬដផសងករបើសរម្ដប់កម្ដច ត់ឬសម្ដល ប់សតវលែិតនិងមើរកុប។ 
ឧ.  កម ទើល របូមើដ (methyl bromide) ជាធូបកនាសថ។ 

៨៩- ជំងឺរតកចៀកកខៀវ 
អ. porcine respirating  
    and reproductive    
    syndrome (PRRS)/  
    blue ear disease 
 

ជំងឺឆលងបងកកដាយវ ើរុសអាដទវ ើរុស (artervirus) សទិតកបុងសនាឋ ន  អាដទរ ើវ ើរ ើកដ 
(arteriviridae) កកើតចំក ោះរជូក ជាពិកសស កមរជូក កមរជូកកផើម និង កូន 
រជូក។ ករាគសញ្ជដ សំខាន់ៗម្ដនដូចជា កឡើងកកដឋ  មិនសុើចំណើ  មិនផឹកទឹក 
កហ្ៀរសកំបារ ពិបាកដកដកងាើម កហ្ើមសួត ម្ដនស្លប មជាសំ្លវ យកលើខលួន ជាពិកសស 
កៅកលើរតកចៀក។ ជំងឺកនោះកធវើឱ្យកមរជូករលូតកូន មិន្យរកកឈាម ល កូនកកើត 
មុនកពលកំណត់ កូនកកើតមកកខាយ និង អរាស្លល ប់ខាស់។ 

៩០- ជំងឺស្លទឹករជកូ  
អ. swine pasteurellosis 
បារ. pasteurellose 
      porcine (f.) 

ជំងឺឆលងបងកកដាយបាក់កតរ ើបា សធ័ររុឡឺាមុលតូសុើដា (pasteurella multocida) 
កកើតចំក ោះរជូក។ ករាគសញ្ជដ សំខាន់ៗម្ដនដូចជា កឡើងកកដឋ  កហ្ើមសួត កែក 
កហ្ៀរសំកបារ និង ដកដកងាើមោប់។ 

៩១- ជំងឺផ្ដឋ ស្លយបកសើ 
អ. highly pathogenic  
    avian influenza  
    (HPAI) / bird flu /   
    avian influenza /    
    towl plague 

ជំងឺឆលងបងកកដាយវ ើរុសអាងំភលុយអង់ស្ល (influenzavirus) សទិតកបុងសនាឋ ន 
អ័រតូមើសូវ ើរ ើកដ (orthomyxoviridae) កកើតចំក ោះបកសើ និង ករណើ ខលោះឆលងមក 
មនុសស។ ចំក ោះបកសើករាគសញ្ជដ សំខាន់ៗម្ដនដូចជា កហ្ៀរសំកបារ កហ្ើមកាល 
កហ្ើមមុខ កហ្ើមសិរ កហ្ើមណង់ កជើងម្ដនពណ៌កខៀវឬស្លវ យ កហ្ើយ លាមក 
ដរបពើពណ៌ធមមាកៅស រចួកៅពណ៌នបតង។ កបុងករណើ រសួចរស្លល់ខាល ងំ សតវ 
ស្លល ប់កដាយមិនប ា្ ញករាគសញ្ជដ ចាស់លាស់។ 

៩២- ជំងឺរទើសា ្ើដណឡូស 
អ. trichinellosis  
បារ. trichinellose 

ជំងឺបងកកដាយបរាសិតរទើសា ្ើដណឡា (trichinella) សទិតកបុងសនាឋ ន រទើសា ្ើ- 
ដណលើកដ (trichinellidae) របកភទរទើសា ្ើដណឡាកសាៀរា លើស (trichinella 
spiralis)។ ជំងឺកនោះកកើតចំក ោះ មនុសស រជូក កណឋុ រ ខាល ឃមុ ំ និង ថនិកសតវ 
ដដលជាមំស្លហារសតវមយួចំននួកទៀត។ ករាគសញ្ជដ សំខាន់ៗម្ដនដូចជា កឡើង 
កកដឋ  រគុន លាិតនលា រម្ដស់ដសផក ស្លច់ដំុកឡើងរងឹ ឈកឺៅកពលដដលកយើងប ោះ 
វា។ ជំងឺកនោះឆលងពើសតវកៅមនុសសាមរយៈការបរកិភាគស្លច់សតវម្ដនផធុកកូន 
រពូនរទើសា ្ើដណឡា កហ្ើយ ដដលចមែិនមិនឆែិនលែ។ 

៩៣- ជំងឺចុងអងកររជកូ 
អ. cysticercosis in swine  

ជំងឺបងកកដាយបរាសិតមា ងជាកតោ  (taenia) សទិតកបុងសនាឋ នកតនើអុើកដ 
(taeniidae) របកភទកតោ  សូលើកយម (taenia solium) ម្ដនសណ្ដឌ នជា 
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បារ. cysticercose du  
      porc/ladrerie (f.) 

គើសថ សទិតកៅកបុង ស្លច់ដំុកបោះដូង ស្លច់ដំុ សនធោះរទូង អណ្ដឋ ត ថាា ល់ និង  
ស្លច់ដំុននសរ ើរាងគដនទកទៀត។ ជំងឺកនោះកកើតចំក ោះរជូកនិងមនុសស។ ជាទូកៅ  
ចំក ោះ រជូក វាមិនប ា្ ញករាគសញ្ជដ កទ។ 

៩៤- ជំងឺចុងអងករករ-រកបើ 
អ. cysticercosis in  
    cattle and buffalo  
បារ. cysticercose   
     bovine/ladrerie (f.) 

ជំងឺបងកកដាយបរាសតិមា ងជាកតោ  (taenia) សទិតកបុងសនាឋ នកតនើអុើកដ 
(taeniidae) របកភទស្លហ្សុើណ្ដា (taenia saginata) ម្ដនសណ្ដឌ ន 
ជាគើសថសទិតកៅកបុង ស្លច់ដំុកបោះដូង ស្លច់ដំុស្លម  ស្លច់ដំុាមសរ ើរាងគមយួចំននួ 
កទៀត អណ្ដឋ ត កថលើម លំដពង។ ជំងឺកនោះឆលងពើសតវមកមនុសសាមរយៈការ 
បរកិភាគស្លច់សតវម្ដនគើសថដដលចមែិនមិនឆែិនលែ ករកាយមកគើសថក៏វវិតថកៅជា 
កតោ ស្លហ្សុើណ្ដា រស់កបុងក ោះកវៀនមនុសស។ 

៩៥- ជំងឺតុកហ្សូការា / 
       ជំងឺតុកសូការា  
អ. toxocariasis  
បារ. toxocarose 

ជំងឺបងកកដាយបរាសិតតុកសូការា  (toxocara) សទិតកបុងសនាឋ ន តុកសូការ ើកដ 
(toxocaridae)។ ចំក ោះ ករ រកបើ កចៀម   បងកកដាយ របកភទតុកសូការា វ ើទូ- 
ឡូរ  ូម (T. vitulorum)  ដឆកបងកកដាយតុកសូការា កានើស (T. canis) និង ឆ្ម  
បងកកដាយតុកសូការា កាទើ (T. Cati)។ ករាគសញ្ជដ ម្ដនដូចជា កឡើងកកដឋ  កែក 
ច វ្ ក់ដកងាើមខលើ ពិបាកដកដកងាើម រលាក និង រម្ដស់ដសផក ឈកឺ ោះ  រាក 
កខាយ សញុល អន់ចំណើ  ទល់លាមក កហ្ើមក ោះករកាយកពលកៅទឹកកដាោះកម កភើ 
លាមកម្ដនលាយឈាមពណ៌រកកដឬកនម ។ 

៩៦- ជងំកឺមាស្រសថើងហ្សុើឡូស 
អ. metastrongylosis 
បារ. métastrongylose (f.) 

ជំងឺបងកកដាយរពូនកមាស្រសថើងហ្សុើលូស (metastrongylus) សទិតកបុងសនាឋ ន 
កមាស្រសថើងហ្សុើលើកដ (metastrongylidae)។  ជំងឺកនោះករចើនកកើតចំក ោះរជូក 
ជាពិកសស កូនរជូក និង មិនសូវកកើតម្ដនចំក ោះកចៀម ពដព។ រពូនកមាស្រសថើង- 
ហ្សុើលូសរស់កៅកបុងទងសួត។ ករាគសញ្ជដ សំខាន់ៗ ម្ដនដូចជា រលាកទងសួត 
កហ្ើមសួត កែក កសលកស្លល ងំ រកនិ រកធធំ្លត់ កបុងករណើ ធងនធ់ងរបណ្ដឋ លឱ្យសតវស្លល ប់។ 
 

៩៧- ជំងឺសុើសថូសូម  
អ. schistosomiasis  
បារ. schistosomiase (f.) 

ជំងឺបងកកដាយរពូនសុើសថូសូម្ដ  (schistosoma) សទិតកបុងសនាឋ ន សុើសថូសូម្ដ - 
ទើកដ (schistosomatidae)។  ជំងឺកនោះកកើតចំក ោះ ករ រកបើ កចៀម ពដព  
កសោះ រជូក ដឆក ឆ្ម  និង មនុសស។ រពូនសុើសថូសូម្ដ  រស់កៅកបុងសរនសដវ  នធំ ដវ  ន 
ក ោះកវៀន និង ដវ  នននភាប សកសើមរចមុោះ។ ករាគសញ្ជដ សំខាន់ៗម្ដនដូចជា រាក 
មលួ កខាោះទឹក កហ្ើម សគម កសលកស្លល ងំ។ 

៩៨- ជំងឺកតឡាសុើយ / 
    កតឡាសុើយ សុើស 
អ. thelaziasis 
 

ជំងឺបងកកដាយរពូនកតឡាសុើយ (thelazia) សទិតកបុងសនាឋ ន កតឡាសុើអុើកដ 
(thelaziidae) រស់កៅកបុងរននទឹកដភបក។  ជំងឺកនោះកកើតចំក ោះ ករ រកបើ កចៀម 
ពដព កសោះ។  ករាគសញ្ជដ សំខាន់ៗម្ដនដូចជា  កហ្ៀរទឹកដភបក  ដភបកចញ់ពនលឺ 
ដភបកកឡើងរកហ្ម  ដភបកលែក់  កហ្ើមរតបកដភបក  ឈដឺភបក  រគវ ើកាល ។ 
 

៩៩- ជំងឺរប្យុដសឡា/ 
          រប្យុដសឡូស 

ជំងឺឆលងដដលបងកកដាយបាក់កតរ ើរបុ្យដសឡា(brucella) សទិតកបុងសនាឋ ន  
របុ្យដសឡាកសអា(brucellaceae)។ ជំងឺកនោះកកើតចំក ោះ ករ រកបើ រជូក  
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អ. brucellosis        
បារ. brucellose (f.)  
 

កចៀម ពដព ដឆក និង មនុសស។ ចំក ោះសតវ ករាគសញ្ជដ សំខាន់ៗម្ដនដូចជា  
រលាកសនាល ក់ រលូតកូន កូនកកើតមក្ប់ ជនួកាល រស់ដតម្ដនសុខភាពកខាយ 
ពិការ ្ប់កៅកពលផ្ដឋ ច់កដាោះ។ ចំក ោះសតវកម ម្ដនហូ្រខធុោះកចញពើសរ ើរាងគបនថ 
ពូជ ដំកៅសផូន រលាក រកកពញកដាោះ។ ចំក ោះសតវបា កហ្ើមពងស្លវ ស មិនរក 
ញើ។ ជំងឺកនោះឆលងពើសតវមកមនុសសាមរយៈការប ោះ ល់ឬបរកិភាគស្លច់សតវ ឬ 
ផលិតផលសតវដដលផធុកកមករាគឬម្ដនជំងឺ។ 

១០០- ជំងឺស្លល់ម ូដណឡា/ 
          ស្លល់ម ូដណឡូស 
អ. salmonellosis        
បារ. salmonellose (f.)
  
 

ជំងឺឆលងបងកកដាយបាក់កតរ ើស្លល់ម ូដណឡា(salmonella) សទិតកបុងសនាឋ ន 
អង់កតរ  ូបាក់កតរ ើយ កសអា(enterobacteriaceae)។ ជំងឺកនោះកកើតចំក ោះសតវ 
រសុករគប់របកភទនិងមនុសស ជាពិកសស សតវជំទង់និងសតវកផើម។ ករាគសញ្ជដ  
សំខាន់ៗម្ដនដូចជា រាករូស រលូតកូន រលាកសនាល ក់និងផលូវដកងាើម។ ជំងឺកនោះ 
ឆលងពើសតវមកមនុសសាមរយៈការប ោះ ល់ឬបរកិភាគស្លច់សតវ ឬ ផលិតផល 
សតវដដលផធុកកមករាគឬម្ដនជំងឺ។ 

១០១- ជំងឺករឆកួត 
អ. BSE (Bovine Spongiform  
     Encephalopathy)       
បារ. ESB/(Encephalopathie  
    Spongiforme Bovine) 

ជំងឺឆលងថមើកកើតចំក ោះករ ដដលកគរកកឃើញដំបូងកៅរបកទសអង់កគលសកបុងឆ្ប  ំ 
១៩៨៦។ ភាប ក់្របងកជំងឺកៅមិនទាន់ស្លគ ល់ចាស់ ដតកគដឹងថាសទិតកបុង  
របព័ននសរនសរបស្លទនិងដភបក។ ករាគសញ្ជដ សំខាន់ៗម្ដនដូចជា កស្រនាថ ក់ស្លច់ដំុ  
ជំហ្រករទតករទាត ដំកណើ រខុសរបរកតើ កាលសំយុងចុោះ ករកាកឈរកដាយ  
ពិបាក និង ម្ដនរបតិកមមខាល ងំចំក ោះមជឈដាឌ នកៅជំុវញិ ដូចជា ឆ្ប់ភ័យខាល ច  
ឆ្ប់កផែើលកឆលឆ្ល  ឬ កាចខុសធមមា។ 

១០២- តិណជាតិ 
អ. herb 
បារ. herbe (f.) 

របកភទរុកខជាតិដដលតកួដើមរម នស្លច់កឈើ ទងសលឹកទន់ និង ជាទូកៅ សលឹកពណ៌ 
នបតង អាចករបើជា ចំណើ អាហារ ឱ្សថ ឬ ករគឿងរកអូប។ 
ឧ. កចក ក ត រសូវ អំកៅ លាុង ជើរបដនលរគប់មុខ រពមទាងំកមម ...ជាតិណជាតិ។ 

១០៣- រសវូ 
អ. rice        
បារ. riz (m.)  
 

តិណជាតិដដលម្ដនកឈាម ោះវទិាស្លស្រសថ អូរ ើស្ល ស្លទើវា  (oryza sativa) សនាថ ន 
ស្រហាក មើកណអា/ប ូអាកសអា (gramineae/poaceae) សទិតកបុងរបកភទ អូរ ើស្ល 
ស្លទើវា  (oryza sativa) ដុោះកលើដើករកឬដើលិចទឹក ដដលកគដាកំៅតំបន់កៅឋ  
កសើម កហ្ើយ ររប់របស់វាករបើជាអាហារសំខាន់សរម្ដប់មនុសសនិងសតវ។ 

១០៤- ក ត 
អ. maize 
បារ. maïs (m.) 
 

តិណជាតិដដលម្ដនកឈាម ោះវទិាស្លស្រសថ កសៀម្ដ អុើស (zea mays) សទិតកបុង 
របកភទកសៀម្ដ អុើស (zea mays) សនាថ នស្រហាក មើកណអា/ប ូអាកសអា(gramineae 
/poaceae) ដុោះកៅកលើដើករក ដដលកគដាកំៅកលើដើករកកបុងតំបន់កៅថ និង 
រតជាក់បងគួរ។ ររប់វាករបើជាអាហារសរម្ដប់មនុសសនិងសតវ។ 

១០៥- មម្ដចកាប ត 
អ. brown planthopper        
 
 

សតវលែិតចនរងបំផ្ដល ញដំណ្ដរំសូវនិងដំណ្ដកំផសងៗកទៀត ដដលម្ដនកឈាម ោះជា 
វទិាស្លស្រសថ នើឡាបា វា ា លុយហ្សង់ (nilaparvata lugens) សទិតកបុងសនាឋ ន 
ដដលហាវ សុើកដ (delphacidae) របកភទនើឡាបា វា ា លុយហ្សង់ (nilaparvata 
lugens)។ សតវកនោះម្ដនរាងតូច កសឋើងរបដវងពើ៤កៅ៥មិលលើដម រត សមផុរកាប ត 
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កហ្ើយ ម្ដនពើររបកភទគឺ របកភទស្លល បដវងនិងរបកភទស្លល បខលើ។ ពងវាពណ៌ស 
រាងដូចដផលកចករបដវងរបដហ្ល១មិលលើដម រត។ កូនោស់ម្ដនទំហ្តូំចលែិត ពណ៌ 
កលឿងខចើឬកាប តខចើ។ មម្ដចកាប តកពញវយ័ និង កូនរបស់វាចុចជ ជ្ ក់យករសពើ 
ដំណ្ដរំសូវនិងដំណ្ដកំផសង កៗទៀត  កសធើរដតរគប់ដំណ្ដក់កាលលូតលាស់ ជាពិកសស 
កៅមុនកពលកចញផ្ដក ។ 

១០៦- មម្ដចនបតង  
 អ. green leafhopper 
 
 

សតវលែិតចនរងបំផ្ដល ញដំណ្ដរំសូវនិងដំណ្ដកំផសងៗកទៀតសទិតកបុងសនាឋ ន សុើកា- 
ដដលើកដ (cicadellidae) ពកួកណហ្វូកតទិច (nephotettix)។ កមកពញវយ័ 
ម្ដនពណ៌នបតងភលឺ។ ពងរបស់វាម្ដនរាងមូលរទដវង ពណ៌សឬកលឿងខចើ បនាធ ប់ 
មកដរបជាពណ៌កាប តនិងស្លប មអុចពណ៌រកហ្ម។ កូនមម្ដចនបតងម្ដនពណ៌ 
កលឿងខចើម្ដនបនាល តូចៗកៅកលើខបងដផបកខាងករកាយ។ មម្ដចនបតងចុចជ ជ្ ក់ 
រុកខរសសលឹករសូវកៅកសធើររគប់ដំណ្ដក់កាលលូតលាស់ ជាពិកសស កៅមុនកពល 
រសូវកចញផ្ដក ។ (កគនិយមកៅ មម្ដចនបតង ថា មម្ដចកខៀវ)។ 

១០៧- មម្ដចពរពសុ 
អ. zigzag leafhopper        
  
  
 

សតវលែិតចនរងបំផ្ដល ញដំណ្ដរំសូវដដលម្ដនកឈាម ោះវទិាស្លស្រសថ រុសុឺើលើយ  ឌ័រ- 
ស្លលើស (recilia dorsalis) សទិតកបុងសនាឋ នសុើកាដដលើកដ(cicadellidae) 
របកភទ រុសុឺើលើយ  ឌ័រស្លលើស (recilia dorsalis)។ ស្លល បរបស់មម្ដចពរពុស 
កពញវយ័ម្ដនរាងកងិកកងក់។ កមរបស់វាពងរាយមយួៗកៅកលើរសទបសលឹក កហ្ើយ 
កូនោស់ម្ដនពណ៌កាប តកលឿង។ វាចុចជ ជ្ ក់រុកខរសសលឹករសូវកៅកសធើររគប់ 
ដំណ្ដក់កាលលូតលាស់ ជាពិកសស កៅមុនកពលរសូវកចញផ្ដក ។ សតវលែិត 
ចនរងកនោះចុចជ ជ្ ក់រុកខរសរសូវផ្ដធ ល់  កហ្ើយ កធវើឱ្យចុងសលឹករសូវសងួត សលឹកទាងំ 
មូលកាល យជាពណ៌ទឹករកូច ឯដគមសលឹករមូរ កធវើឱ្យរសូវកកើតជំងឺមយួចំនួនដដល 
បងកកដាយពពួកវ ើរុស។ មម្ដចពរពុសអាចបំផ្ដល ញដំណ្ដកំផសងៗកទៀតដដរ។ 

១០៨- ដងកូវសុើរងូកដើម 
អ. rice yellow stem borer 
  
 

សតវលែិតចនរងបំផ្ដល ញដំណ្ដរំសូវ ដដលម្ដនកឈាម ោះវទិាស្លស្រសថ កសៀប ូហាវ ហាក  
អាងំដស្ទុយឡាស (scirpophaga incertulas) សទិតកបុងសនាឋ នរកាមប្ើកដ 
(crambidae) របកភទកសៀប ូហាវ ហាក  អាងំដស្ទុយឡាស (scirpophaga 
incertulas)។ ដងកូវកនោះកកើតពើកមអំកៅពណ៌កលឿង។ វាកចោះសុើរូងចូលកៅ 
កបុងកដើមឬករួរសូវកផើម កធវើឱ្យរសូវ្ប់បណឋូ លនិងសកក។ ដងកូវកនោះបំផ្ដល ញកដើម 
រសូវខាល ងំជាងកគ កបុងចំកណ្ដមដងកូវសុើរូងកដើមរសូវដនទកទៀត។ ដងកូវសុើរូងកដើម 
អាចបំផ្ដល ញដំណ្ដកំផសងៗកទៀតដដរ។ 

១០៩- ដងកូវទ័ពរសវូ 
 អ. rice armyworm 
  

សតវលែិតចនរងបំផ្ដល ញដំណ្ដរំសូវនិងធ ដ្ជាតិកផសងៗកទៀតដដលម្ដនកឈាម ោះ 
វទិាស្លស្រសថ មើធើមណ្ដ កសបា រា ា (mythimna separata) សទិតកបុងសនាឋ ន 
ណុកទវើកដ (noctuidae) របកភទមើធើមណ្ដ កសបា រា ា (mythimna separata)។ 
ដងកូវកនោះកកើតពើកមអំកៅ ដដលពងជាគំនរៗ ពើ៨០០ កៅ ១ ០០០ ពង។ វាសុើ 
សំណ្ដប សលឹករសូវ និង គល់ករួរសូវខចើ។ 
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១១០- រទើបរសវូ  
អ. rice thrips 
 

សតវលែិតចនរងបំផ្ដល ញដំណ្ដរំសូវកៅដំណ្ដក់កាលលូតលាស់ដំបូងដដលម្ដន 
កឈាម ោះវទិាស្លស្រសថ សថង់កសាតូរទើប ប្ើហ្វ័រមើស (stenchaetothrips biformis) 
សទិតកបុងសនាឋ នរទើពើកដ (thripidae) របកភទ សថង់កសាតូរទើប ប្ើហ្វ័រមើស 
(stenchaetothrips biformis)។ រទើបខលោះម្ដនស្លល ប ខលោះកទៀតរម នស្លល ប។ 
រទើបរសូវកពញវយ័ម្ដនរបដវងពើ១កៅ២មិលលើដម រត។ វាពងកលើសលឹករសូវ។ រទើប 
ម្ដនស្លល បនិងរទើបរម នស្លល ប កពលកទើបោស់ម្ដនពណ៌សរម នស្លល ប រចួដរបជា 
ពណ៌រកកដកៅកពលកពញវយ័។ វាជ ជ្ ក់សលឹករសូវ កធវើឱ្យសលឹករសូវសងួត រចួកាល យ 
ជាពណ៌កាប ត។ កពលរាងំសងួត វាបំផ្ដល ញរសូវនិងសំណ្ដបកដាយកធវើឱ្យសលឹករមូរ។ 
រទើបរសូវអាចបំផ្ដល ញដំណ្ដកំផសងៗកទៀតដដរ។ 
 

១១១- ដងកូវបំពង់ 
            កាត់សលកឹរសវូ 
អ. rice caseworm 
 
 

សតវលែិតចនរងបំផ្ដល ញដំណ្ដរំសូវដដលម្ដនកឈាម ោះវទិាស្លស្រសថ នើមហ្្វុយឡា 
ដឺពុនាលើស (nymphula depunctalis) សទិតកបុងសនាឋ ន ពើរា លើកដ (pyra-
lidae) របកភទនើមហ្្វុយឡា ដឺពុនាលើស (nymphula depunctalis)។ 
កៅដំណ្ដក់កាលលូតលាស់ដំបូង កមអំកៅពងតករមៀបជាជរួ ឬ ជាក ច្ុ ំកៅកលើ 
នផធសលឹករសូវដផបកខាងករកាមប របោះទឹក។ កូនដងកូវដដលោស់ម្ដនលកខណៈពិកសស 
អាចរស់កៅកបុងទឹកបានកដាយស្លរការដកដកងាើមយកអុកសុើដសនពើទឹកាម 
ករាមដដលម្ដនកៅកលើដងខលួនវា។ កូនដងកូវសុើកាត់បំផ្ដល ញសលឹកនិងកដើមរសូវខចើៗ 
រុជំាបំពង់កៅដរសដដលម្ដនទឹក។ ដងកូវកនោះអាចបំផ្ដល ញដំណ្ដកំផសងកទៀតដដរ។ 
 

១១២- ដងកូវមូរសលកឹរសវូ  
អ. rice leaffolders 
បារ. leaffolders de riz (m.) 
  
 

សតវលែិតចនរងបំផ្ដល ញដំណ្ដរំសូវដដលម្ដនកឈាម ោះវទិាស្លស្រសថ ខាប ហាវ ឡូរកូសុើស 
កមឌើណ្ដលើស (cnaphalocrocis medinalis) សទិតកបុងសនាឋ ន រកាមប្ើកដ 
(crambidae) របកភទខាប ហាវ ឡូរកូសុើស កមឌើណ្ដលើស (cnaphalocrocis 
medinalis)។ កូនដងកូវកទើបោស់ (larvae) និង ដងកូវកពញវយ័សុើបំផ្ដល ញ  
ជាលិកាសលឹករសវូ  បណ្ដឋ លឱ្យកចញជាឆបូតពណ៌សថាល ដវងៗ កហ្ើយ សងួត។ មុននឹង 
កាល យកៅជាដឹកកដឿ ដងកូវកនោះមូរសលឹករសូវឱ្យម្ដនរាងជាបំពង់កដាយទឹកម្ដត់ដូច 
សរនសសូរត។ ការវវិឌណកៅជាកមអំកៅរបរពឹតថកៅកៅកបុងសលឹករមូរកនោះ។ ដងកូវកនោះ 
អាចបំផ្ដល ញដំណ្ដកំផសងកទៀតដដរ។ 
 

១១៣- មូសបលុង  
អ. gall midge/ 
    rice gall midge 
បារ. cécidomyie  (f.) 

សតវលែិតចនរងបំផ្ដល ញដំណ្ដរំសូវដដលម្ដនកឈាម ោះវទិាស្លស្រសថ អ័រកសអូលើយ  
អ័ររ ើកស (orseolia oryzae) សទិតកបុងសនាឋ នសឺសុើដូមើអុើអុើកដ (cecidomyiidae) 
របកភទអ័រកសលើយ  អ័ររ ើកស (orseolia oryzae)។ មូសបលុងកឈាម លកពញវយ័ 
ម្ដនពណ៌កលឿងកាប តនិងម្ដនម្ដឌតូចជាងមូសបលុងញើ ដដលម្ដនក ោះពណ៌ 
រកហ្ម។ មូសបលុងញើពងបានពើ១០០ កៅ ២០០ពង។ វាពងកលើសលឹករសូវនិង 
ម្ដនជើវតិរតឹមដត៤កៅ៥នថងប ុកណ្ដត ោះ។ ដងកូវដដលកទើបោស់ម្ដនពណ៌សរសអាប់។ 
ភាគករចើន វាលាក់ខលួនកបុងកដើមរសូវនិងសុើបំផ្ដល ញបណឋូ លកដើមរសូវកដាយកធវើឱ្យ 
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សលឹករសូវរមូរកហ្ើយម្ដនរាងដូចសលឹកខធឹមបារាងំ។ មូសបលុងអាចសុើបំផ្ដល ញដំណ្ដ ំ
រសូវចប់ាងំពើដំណ្ដក់កាលសំណ្ដបរហូ្តដល់ចុងប ច្ ប់ននដំណ្ដក់កាល 
ដបកគុមា។ មូសកនោះអាចបំផ្ដល ញដំណ្ដកំផសងកទៀតដដរ។ 
 

១១៤- រសងឹរសវូ 
 អ. rice bug/  
     rice ear bug 
បារ. bug de riz (m.) 
 

សតវលែិតចនរងបំផ្ដល ញដំណ្ដរំសូវដដលម្ដនកឈាម ោះវទិាស្លស្រសថ កឡបតូកូរ ើស្ល 
អូរា តូរ ើយូស (leptocorisa oratorius) សទិតកបុងសនាឋ នអាលើឌើកដ (alydidae) 
របកភទកឡបតូកូរ ើស្ល អូរា តូរ ើយូស (leptocorisa oratorius)។ រសឹងកពញវយ័ 
ម្ដនពណ៌នបតងកាប ត ម្ដនកជើងដវងៗ និង ម្ដនបកណ្ដថ យដងខលួនរបដហ្ល 
១៥មិលលើដម រតនិងទទឹងរបដវង៣មិលលើដម រត។ រសឹងកទើបោស់រហូ្តដល់កពញ 
វយ័ចុចជ ជ្ ក់បំផ្ដល ញររប់រសូវ  ជាពិកសស ពើដំណ្ដក់កាលកចញផ្ដក រហូ្តដល់ 
ដំណ្ដក់កាលដាក់ទឹកកដាោះ។ វាបំផ្ដល ញររប់រសូវកៅកពលរពឹករពលឹមនិងកពល 
លាង ច រចួលាក់ខលួនកៅកដនលងមលប់។ អបករសុកនិយមកៅ រសឹងរសូវ ថា រសឹងជ ជ្ ក់ 
ទឹកកដាោះ ឬ រសឹង ឬ រតឹង។ រសឹងអាចបំផ្ដល ញដំណ្ដកំផសងកទៀតដដរ។ 
 

១១៥- រទើបា ណូសូម  
អ. trypanosomosis /   
    trypanosomiasis 
បារ. trypanosome /   
      trypanosomiase 

ជំងឺបងកកដាយបរាសិតរបូតូសូដអ្សទិតកបុងរបកភទរទើបា ណូសូម្ដ  (trypanosoma) 
សនាឋ នរទើបា ណូសូម្ដ ទើកដ(trypanosomatidae)ដចកជាករចើនរបកភទដូចជា 
កត.វ ើវ់ាក់ (T. vivax), កត. កុងកហាគ ឡង់ (T. congolense), កត. កអវ  ង់សុើ (T. 
evansi), កត. ស្វ                                                ើស (T. suis), កត. កអគើដពឌូម (T. equiperdum) , កត. 
រពុយកសអុើ (T. brucei)។ រទើបា ណូសូមននរបកភទនើមយួៗ បងកជំងឺចំក ោះ 
របកភទសតវកផសងៗរប និងមនុសស។ ជំងឺកនោះឆលងកដាយស្លររុយឬរកបាមខាបឺំត 
ឈាម។ ករាគសញ្ជដ ម្ដនដូចជា កឡើងកកដឋ ខលួនពើ៣៩,៥ កៅ ៤០oc កហ្ើមកូន 
កណឋុ រ កសលកស្លល ងំ កខាយអស់កម្ដល ងំ ករសកទឹកខាល ងំ ទឹកកនាមពណ៌ ទឹករកូច 
រលូតកូន ភាពសុ្លចុំោះកខាយ សតវអាច្ប់ភាល មៗ។ 
 

១១៦- អាណ្ដបាល សមូស 
អ. anaplasmosis /    
    anaplasmiasis 
បារ. anaplasmose (f.) 

ជំងឺបងកកដាយបរាសិតសទិតកបុងសនាឋ ន អឺលើសាកសអា(ehrlichiaceae) ពកួ 
អាណ្ដបាល ស្លម  (anaplasma) កកើតចំក ោះ ករ រកបើ កចៀម ពដព ដឆក កសោះបងកង់ 
កាឋ ន់ឈលូស ករបើស អូដឌ ប ុដនថ ករជាសតវដដលរងការរាតតាតខាល ងំជាងកគ 
ជាពិកសស ករកពញវយ័។ ចំក ោះ ករ ជំងឺកនោះបងកកដាយបរាសិតម្ដនពើររបកភទ 
គឺ របកភទអា. ម្ដ រហ្សុើណ្ដល់ (A. marginale) និង អា. សង់រាល់ (A. centrale)។ 
ចំក ោះកចៀម បងកកដាយបរាសិតរបកភទអា. អូវ ើស (A. ovis)។ បរាសិតរស់កបុង 
ករលិការកហ្មរបស់ករនិងចមលងកៅដដងកាមរយៈការខាបឺំតឈាម។ កៅកបុង 
ស្លរ ងគកាយ ដដងកបរាសិតបនថពូជរ ើកលូតលាស់ជាករចើនដំណ្ដក់កាល កហ្ើយ 
ចមលងកៅសតវដនទកទៀត កដាយស្លរការខាបឺំតឈាមសតវកនាោះ។ ករៅពើដដងក 
រុយបឺតឈាម រកបាមនិងមូស ក៏ជាភាប ក់្រចមលងជំងឺកនោះដដរ។ ករាគសញ្ជដ ម្ដន 
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ដូចជា កឡើងកកដឋ ខលួនពើ៤០កៅ៤១oc ភាប សកសើមកសលកឬជនួកាលពណ៌កលឿង 
ករលិការកហ្មពណ៌ករបឿងៗ ឈាមរាវ ចំននួករលិការកហ្មចុោះថយខាល ងំ 
មិនឃ្លល នចំណើ ឬមិនសុើចំណើ ដតមឋង រាករូស ចុោះសគមកលឿន រាងកាយរទុឌករទាម 
ខាល ងំ និង កងវោះករលិការកហ្មបណ្ដឋ លឱ្យសតវកកើតជំងឺខាន់កលឿង។ 
 

១១៧- កអគើណូកុកកូស  
អ. echinococcosis/  
    hydatidosis /  
    hydatiddisease  
 បារ. échinococcose 
 

ជំងឺបងកកដាយបរាសិតរពូនសំដប តសទិតកបុងសនាឋ ន កតនើអុើកដ (taeniidae) 
ពកួកអគើណូកុកគូស (echinococcus)។ ជំងឺកនោះកកើតចំក ោះ មនុសស ដឆក ដឆក- 
ចចក រជូក កណឋុ រ ករ កចៀម ពដព កសោះ និង អូដឌ។ រពូនធំកពញវយ័រស់កៅកបុង 
ក ោះកវៀនននធមួលចុង កដាយបក ច្ញសុ្តាមរយៈលាមកមកមជឈដាឌ នខាងករៅ។ 
បនាធ ប់មក សុ្តកនោះរតូវបានកលបចូលាមរយៈទឹក ចំណើ កដាយធមួលកណ្ដឋ ល 
រចួោស់កបុងក ោះកវៀនតូច កហ្ើយបក ច្ញអុងកូដស្វ (oncosphère) ដដលករជៀត 
ចូលាមភាប សក ោះកវៀន បនាធ ប់មក ករជៀតចូលសរ ើរាងគកផសងៗ ជាពិកសសសួត 
កថលើម និង ខរួកាល។ កៅទើកនាោះ អុងកូដស្វកាល យជាគើសថ។  
ធមួលចុងឆលងជំងឺកដាយស្លរសុើចំណើ ដដលម្ដនគើសថទាងំកនាោះ។ កៅកបុងក ោះកវៀន 
គើសថធំលូតលាស់ កហ្ើយកាល យជារពូន។ 
 

១១៨- ស្រសថបិតូកុកកូសរជកូ 
អ. streptococcus in     
    swine 
បារ. streptocoque (m.) 

ជំងឺបងកកដាយបាក់កតរ ើសទិតកបុងសនាឋ នស្រសថិបតូកុកកូកាកសអា (streptococca- 
ceae) ពកួស្រសថិបតូកុកគូស (streptococcus) របកភទស្រសថិបតូកុកគូស សវ ្ើស 
(streptococcus suis) ជាបាក់កតរ ើរកាមបូក ដចកជាករចើនកសរ  ូទើប។ កសរ  ូទើប 
ដដលកធវើឱ្យរជូកឈឺ្ ប់ ម្ដនពើររបកភទគឺ streptococcus suis របកភទទើ១ 
និងរបកភទទើ២។ របកភទទើ១កកើតចំក ោះកូនរជូកកទើបកកើតដល់អាយុ៨សបាឋ ហ៍្ 
ចំដណករបកភទទើ២កកើតចំក ោះរជូកធំ។ ករាគសញ្ជដ  ម្ដនដូចជា កឡើងកកដឋ ខលួន 
ពើ៤១ កៅ ៤២oc មិនសុើចំណើ  មិនសូវកធវើចលនា ពិបាកកងើបឈរកដាយស្លរ 
រលាកសនាល ក់ ឈសឺនាល ក់ ម្ដនករាគសញ្ជដ សរនសរបស្លទ របកាច់ ខាវ ក់ ថលង់ កម 
កផើមអាចរលូតកូន រលាកករស្លមខរួ កហ្ើមសួត រលាក ភាប សនិងស្លច់ដំុកបោះដូង 

និង រលាកស្លច់ដំុខរួកាល។ 
 

១១៩- បាក់កតរ ើ 
អ. bacteria 
បារ. bactérie (f.) 
 

ភាវៈរស់ឯកកកាសិកាម្ដនទំហ្តូំចរបដវងដងខលួនដរបរបួលពើ០,២កៅ២០មើរកុង 
(µm)ដដលកមើលកឃើញកដាយមើរកូទសសន៍។ វាម្ដនរាងជាដស្វរដំបងឬកកផៀស...។ 
ជាធមមជាតិរាងរបស់វាមិនដរបរបួលកទ ដតអាចដរបរបួលអារស័យនឹងមជឈដាឌ ន 
ដដលវារស់កៅ។ ជួនកាលបាក់កតរ ើម្ដនករាមឬផ្ដល ដហ្សល(flagelle) ដដលម្ដន 
មុខ្រសរម្ដប់ផ្ដល ស់ទើកបុងមជឈដាឌ នដដលវារស់កៅ។   

បាក់កតរ ើដចកជាពើររបកភទ គឺ បាក់កតរ ើរកាមបូកនិងបាក់កតរ ើរកាមដក។ 
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១២០- បាក់កតរ ើរកាមបូក 
អ. gram-positive bacteria 
បារ. bactéries gram- 
       positives (f.) 

រកុមបាក់កតរ ើដដលចប់យកពណ៌ស្លវ យ ករកាយកពលករបើវធិើដាក់ពណ៌ (gram 
staining)។ បាក់កតរ ើទាងំកនាោះម្ដនស្លថ ហ្វ្ើឡូកូក (staphylococcus) ស្រសថិបតូ-
កូក (streptococcus)កលូសរទើដយូម (clostridium) បាសុើលូស (bacillus) ។ល។ 

១២១- បាក់កតរ ើរកាមដក 
អ. gram-negative bacteria 
បារ. bactéries gram- 
       négatives (f.) 

រកុមបាក់កតរ ើដដលមិនចប់យកពណ៌ស្លវ យ ករកាយកពលករបើវធិើស្លស្រសថដាក់ 
ពណ៌(Gram staining)។ បាក់កតរ ើទាងំកនាោះម្ដនស្លល់ម ូដណឡា (salmo- 
nella)  អឺ កូលើ (E. coli) (Escherichia coli) របូ្កសឡា (brucella) និង 
កំពើឡូបាក់ដទរ (campylobacter)។ល។ 

១២២- កសរ  ទូើប 
អ. serotype/serovar 
បារ. sérotype (f.) 
 

ការដបងដចកពពកួបាក់កតរ ើ វ ើរុស ឬ មើរកូស ៌ងគកាយ កដាយដផែកកលើលកខណៈ 
អង់ទើដហ្សនរបស់ បាក់កតរ ើ វ ើរុស ឬ មើរកូស ៌ងគកាយ ទាងំកនាោះ។ 
ឧ. វ ើរុសជំងឺអុតកាថ មរតូវបានដបងដចកជា៧កសរ  ូទើបគឺ កសរ  ូទើបអា (A) អូ(O) 
អាសុើ I (ASIA I) កស (C) ស្លត I (SAT I) ស្លត II (SAT II) និង ស្លត 
III (SAT III)។ 

 

II.១.៣- បច្ច្បេកសពទច្សនើច្ោយគណៈកមែការវិច្បមិ្តសលិបៈ 
 

១- របា ំ 
អ. dance 
 

សិលផៈននការបក ច្ញកាយវកិារ ពត់កពនខលួនរបាណ វាសនដ វាសកជើង ហ្ក់ 
កលាតចក់កាច់ ឬ/និង ោក់មុខោក់ម្ដត់ ាមដបបបទនិយមកផសងៗ ដដល 
កធវើកឡើងកៅាមច វ្ ក់កភលងនិងចករមៀងកដាយបងកប់នូវមកនាសក ច្ តនា អតទន័យ 
និង មុខ្រករៀងៗខលួន។ 
 

២- កាច់ពត់នដកជើង   
 

លំហាត់បំពត់រាងកាយ នដ កជើង កនដ កកជើង រម្ដមនដ រម្ដមកជើង  រពមទាងំ ក 
កាល ចកងកោះ ដងខលួន ាមកផួន កដាយមិនម្ដនកភលងកំដរ កដើមផើឱ្យម្ដនភាព 
ទន់ភលន់ករៀងរាល់កពលរពឹក។ 
 

៣- កាច់ឆ្-ប ច្ុ ោះ  
 

កឈាម ោះកាច់បាតឬកាច់មូលដាឌ នសរម្ដប់បំពត់រាងកាយ កដើមផើបកងកើនកស្លភណ- 
ភាព និង សុរកឹតភាព ាមច វ្ ក់កភលងពិណ ទយ ឬ ាមរនាតឯក និង សកម្ដភ រ 
ឬ របសិនកបើរម នឧបករណ៍កភលង អបកហាត់ទាងំអស់ដរសកជាច វ្ ក់រពមៗរប ។ 

៤- កាច់ឆ្  
 

កឈាម ោះកាច់បាតឬកាច់មូលដាឌ នសរម្ដប់បំពត់រាងកាយ កដើមផើបកងកើនកស្លភណ- 
ភាព និង សុរកឹតភាព ាមចលនាកាច់យតឺ  ៗកដាយរបឹងសងកត់ឱ្យននួរមតួ បញ្ជជ  
រគប់សរនស រគប់សនាល ក់ និង រគប់ស្លច់ដំុ ាមច វ្ ក់កភលងពិណ ទយ ឬ ាម 
រនាតឯក និង សកម្ដភ រ ឬ របសិនកបើរម នឧបករណ៍កភលង អបកហាត់ទាងំអស់ 
ដរសកជាច វ្ ក់រពមៗរប ថា៖ ‹ចក់ ចូង ចក់ ធើង ធើងធើង ចូង ធើង›។ 

៥- កាច់ប ច្ុ ោះ  
  

កឈាម ោះកាច់បាតឬកាច់មូលដាឌ នសរម្ដប់បំពត់រាងកាយ កដើមផើបកងកើនកស្លភណ- 
ភាព និង សុរកឹតភាព ាមចលនាកលឿនរហ័្សកៅថា «ឡក» ាមច វ្ ក់ 
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កភលងពិណ ទយ ឬ ាមរនាតឯក និង សកម្ដភ រ ឬ របសិនកបើរម នឧបករណ៍ 
កភលង អបកហាត់ទាងំអស់ដរសកជាច វ្ ក់រពមៗរប ថា៖ ‹ាក់ ធើង ធើង ធើង ាក់ 
ធើង ធើង...›,  ‹ាក់ ាក់ ធើង ាក់ ធើង...›, ‹ធើង ធើង ធើង...›។ 
 

៦- កាច់ចងែុល   
  

កាច់ចងែុលម្ដនរកបៀបរាកំផសងៗ កដាយករបើរម្ដមចងែុលនដចងែុលកៅកឆវង ស្លថ  ំ
កលើ ករកាម ខាស់ ទាប ជិត ឆ្ង យ... កៅាមអតទន័យកបុងស្លច់ ករឿង។ កាច់កនោះ
ម្ដនលកខណៈដូចរុកខជាតិដុោះកចញជាពនលក។ 
 

៧- កាច់ជើប   
 

កាច់ជើបម្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើរម្ដមកមនដនិងរម្ដមចងែុលនដ រតឹចុងរម្ដមរមួ 
ភាជ ប់រប ដូចផ្ដក កនាប (កថឹបផ្ដក កបើកម្ដត់ចប) ឬ រុកខជាតិកំពុងកចញរតួយ។ 
 

៨- កាច់លា    
 

កាច់លាម្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើរម្ដមនដបនួលា កាច់ងកសធើតជាប់រប  ឯរម្ដមកម 
នដកាច់ចូលបាតនដម្ដនលកខណៈដូចសលឹកកឈើ។ 
 

៩- កាច់កជើងករបើស  
 

កាច់កជើងករបើសម្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើរម្ដមចងែុលនដភាជ ប់រម្ដមនដកណ្ដថ ល 
ទនធឹមរប  ឯរម្ដមបើកទៀតបត់របជំុភាជ ប់រប ម្ដនលំនាដូំចរុកខជាតិ កទើបដបកដមកកចញ 
ពើរប ។  
ឧ. កបុងរបាបុំរាណ អបកកដើរតតំួណ្ដងសតវករបើស ករបើកាច់កជើង  កដាយកលើកនដ  
    ទាងំ២ខាងកធវើចលនា កហ្ើយកលាតកផ្ដល តៗាមដំកណើ រសតវករបើស។ 
 

១០- កាច់គូ   
 

១- កាច់គូម្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើរម្ដមចងែុលនដនិងរម្ដមកណ្ដថ ល ចងែុល      
     ប្ឈរដញកកចញពើរប ម្ដនលំនាដូំចដមកកឈើដបកចម្ដា ម ឯរម្ដមបើកទៀត  
     បត់របជំុរប  កដាយអបករារំតូវដបរបាតនដមករកមុខរបស់ខលួន។ 
២- កាច់គូម្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើរម្ដមចងែុលនដទាងំពើរមកដាក់ផគូផគងរប  ម្ដន  
     លំនាដូំចរុកខជាតិ ម្ដនដមកពើរទនធឹមរប  កបុងន័យករបៀបកធៀប ឯរម្ដមបនួ  
     កទៀត បត់របជំុរប កដាយអបករារំតូវផ្ដក ប់បាតនដ។   
 

១១- កាច់ក ច្ុ ំរមួ   
 
 

កាច់ក ច្ុ ំរមួម្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើរម្ដមនដទាងំរបា ំ រមួរបមូលផគុ ំរប ពត់ងកសធើត 
ជិតរប  ដដលម្ដនលំនាដូំចផ្ដក រកពំុ។ 

១២- កាច់ក ច្ុ ំរ ើក   
  

កាច់ក ច្ុ ំរ ើកម្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើរម្ដមនដទាងំរបា ំ រមួរបមូលរប ពត់ងឃ្លល តពើ 
រប  ដដលម្ដនលំនាដូំចផ្ដក ចយ(ផ្ដក រ ើក)។ 
  

១៣- កាច់រកោ ំ
 

កាច់រកោមំ្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើរម្ដមនដទាងំរបាពំត់របឈមរករប ដដលម្ដន 
លំនាដូំចរកោខំាល  ឬ រកោឆំ្ម  ជាកដើម។   
  

១៤- កាច់កាថ ប់  
 

កាច់កាថ ប់ម្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើរម្ដមនដបនួកាថ ប់ ឯកមនដលាកចញ ដដលម្ដន 
លំនាដូំចកថឹបដផលកឈើ។ 
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១៥- កាច់ខងួ  
 

កាច់ខងួម្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើចុងកមនដនិងចុងរម្ដមនដកណ្ដថ លទល់ភាជ ប់រប  
កកើតកចញជារងវង់មូល ឯរម្ដមបើកទៀតកាច់ងកសធើតកឡើងដដលម្ដនលំនាដូំចដផល 
កឈើចស់។ 
 

១៦- កាច់ខងួហា  
 

កាច់ខងួហាម្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើចុងកមនដនិងចុងរម្ដមនដកណ្ដថ ល កាច់ដបរ 
រករប ជារងវង់កដាយមិនទល់ចុងរម្ដមជាប់រប ដដលម្ដនលំនាដូំចដផលកឈើទំុករបោះ។ 
 

១៧- កាច់ខងួផ្ដធ ត់  
 

កាច់ខួងផ្ដធ ត់ម្ដនរកបៀបរាកំដាយករបើចុងកមនដនិងចុងរម្ដមនដកណ្ដថ លកាច់ទល់ 
ភាជ ប់រប ជារងវង់មូល កហ្ើយ កៅកពលចុងប ច្ ប់ននស្លច់កភលង កគដតងផ្ដធ ត់លា 
រម្ដមនដកណ្ដថ លកចញពើរម្ដមកមនដ កដាយឱ្យរម្ដមកណ្ដថ លមកជាប់នឹងរម្ដម 
៤វញិ ដូចដផលកឈើទំុរជុោះ កបុងន័យថាលារប ឬដបករប  នាកពលប ច្ ប់ស្លច់ករឿង ។ 
 

១៨- កាច់ពង់  កាច់ពង់ម្ដនរកបៀបរាកំដាយកបើកនដជារងវង់។  
 

១៩- កាច់ពង់កលើ  
 
 

កាច់ពង់កលើម្ដនរកបៀបរាកំដាយឈរកជើងមយួប ជ្ ច់ជងគង់បនថិច កលើកកជើងម្ដខ ង 
កទៀតបត់កៅករកាយ និង កលើកកឡើងកលើកដាយកបើកនដជារងវង់។ 

២០- កាច់ពង់ករកាម   
 
 

កាច់ពង់ករកាមម្ដនរកបៀបរាកំដាយលុតជងគង់ កលើកកជើងម្ដខ ងបត់កៅករកាយ 
និង កលើកកឡើងកលើ កដាយកបើកនដជារងវង់។ 

២១- កាច់ពង់កឆវង 
 

កាច់ពង់កឆវងម្ដនរកបៀបរាកំដាយកបើកនដកឆវងជារងវង់។  

២២- កាច់ពង់ស្លថ  ំ កាច់ពង់ស្លថ មំ្ដនរកបៀបរាកំដាយកបើកនដស្លថ ជំារងវង់។ 
២៣- កាច់ពង់រងវង់  កាច់ពង់រងវង់ម្ដនរកបៀបរាកំដាយកបើកនដទាងំពើរខាងជារងវង់។ 
២៤- កាច់ឈរពង់ 
 

កឈាម ោះកាច់រាដំដលឈរកជើងដតម្ដខ ង កដាយប ជ្ ច់ជងគង់បនថិច ឯកជើងម្ដខ ងកទៀត 
កលើកកាច់ពង់កៅករកាយ កដាយឱ្យរបអប់កជើងកាច់កកាងកបុងលំនា-ំង។ 

២៥- កាច់ឈរពង់កជើងស្លថ  ំ កឈាម ោះកាច់រាដំដលឈរកជើងកឆវង កដាយប ជ្ ច់ជងគង់បនថិច ឯកជើងស្លថ កំលើកកាច់ 
ពង់កៅករកាយ កដាយឱ្យរបអប់កជើងកាច់កកាងកបុងលំនា-ំង។ 

២៦- កាច់ឈរពង់កជើងកឆវង 
 

កឈាម ោះកាច់រាដំដលឈរកជើងស្លថ  ំ កដាយប ជ្ ច់ជងគង់បនថិច ឯកជើងកឆវងកលើកកាច់ 
ពង់កៅករកាយ កដាយឱ្យរបអប់កជើងកាច់កកាងកបុងលំនា-ំង។ 

២៧- កាច់អងគុយពង់ 
 

កឈាម ោះកាច់រាដំដលអងគុយលុតជងគង់ដតម្ដខ ង ឯកជើងម្ដខ ងកទៀតកាច់ពង់កៅករកាយ 
កដាយឱ្យរបអប់កជើងកាច់កកាងកបុងលំនា-ំង។ 
 

២៨- កាច់អងគុយពង់កជើងស្លថ  ំ 
 

កឈាម ោះកាច់រាដំដលអងគុយលុតជងគង់កឆវង ឯកជើងស្លថ កំាច់ពង់កៅករកាយ កដាយ 
ឱ្យរបអប់កជើងកាច់កកាងកបុងលំនា-ំង។  

២៩- កាច់អងគុយ 
         ពង់កជើងកឆវង  

កឈាម ោះកាច់រាដំដលអងគុយលុតជងគង់ស្លថ  ំ ឯកជើងកឆវងកាច់ពង់កៅករកាយ កដាយឱ្យ 
របអប់កជើងកាច់កកាងកបុងលំនា-ំង។ 
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៣០- កាច់លាផ្ដង រ 
 

កឈាម ោះកាច់រាដំដលករបើរម្ដមនដបនួលា កាច់ងកសធើតជាប់រប  ឯរម្ដមកមនដកាច់  
ចូលបាតនដ កដាយផ្ដង របាតនដកឡើងកលើឬរានដកៅមុខ។ 

៣១- កាច់លាវង់កលើ 
 

កឈាម ោះកាច់កមមយួរបកភទដកកចញពើកាច់លាផ្ដង រ កដាយកលើកនដកបើកជារងវង់ 
ដាក់ចុងរម្ដមនដកសមើចុងចិក ច្ ើម។  

៣២- កាច់លាវង់កលើស្លថ  ំ
 

កឈាម ោះកាច់រកបៀបរាមំយួរបកភទ កដាយកលើកនដស្លថ កំបើកជារងវង់ ដាក់ចុងរម្ដម 
នដស្លថ កំសមើចុងចិក ច្ ើមស្លថ ។ំ 

៣៣- កាច់លាវង់កលើកឆវង 
 

កឈាម ោះកាច់រកបៀបរាមំយួរបកភទ កដាយកលើកនដកឆវងកបើកជារងវង់ ដាក់ចុងរម្ដម 
នដកឆវងកសមើចុងចិក ច្ ើមកឆវង។ 

៣៤- កាច់លាវង់កលើស្លថ កំឆវង 
 
 

កឈាម ោះកាច់រាមំួយរបកភទ កដាយកលើកនដទាងំពើរកបើកជារងវង់ ដាក់ចុងរម្ដមនដ 
ទាងំពើរកសមើចុងចិក ច្ ើមទាងំពើរ។ កាច់កនោះម្ដនលកខណៈពិកសសសរម្ដប់ករបើ 
ចំក ោះតអួងគសដមថងជាសតវស្លល បធំៗ ដូចជា សតវរគុឌ សតវកកាង ក ជាកដើម។ 

៣៥- កាច់លាវង់កណ្ដថ ល 
 

កឈាម ោះកាច់កមមយួរបកភទដកកចញពើកាច់លាផ្ដង រ កដាយកលើកនដកបើកជារងវង់ 
ដាក់ចុងរម្ដមនដកសមើចុងដកងាើម។  

៣៦- កាច់លាវង់កណ្ដថ ល 
        ស្លថ  ំ

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយកលើកនដស្លថ កំបើកជារងវង់ ដាក់ចុងរម្ដមនដស្លថ  ំ
កសមើចុងដកងាើម។ 

៣៧- កាច់លាវង់កណ្ដថ ល      
        កឆវង  

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទកដាយកលើកនដកឆវងកបើកជារងវង់ ដាក់ចុងរម្ដមនដកឆវង 
កសមើចុងដកងាើម។ 

៣៨- កាច់លាវង់កណ្ដថ ល      
        ស្លថ កំឆវង 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយកលើកនដទាងំពើរកបើកជារងវង់ ដាក់ចុងរម្ដមនដ 
ទាងំពើរកសមើចុងដកងាើម។ 

៣៩- កាច់លាវង់ករកាម  
 

កឈាម ោះកាច់កមមយួរបកភទដកកចញពើកាច់លាផ្ដង រ កដាយកលើកនដកបើកជារងវង់ 
ដាក់កនដកសមើនឹងចកងកោះ។  

៤០- កាច់លាវង់ករកាមស្លថ  ំ 
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយកលើកនដស្លថ កំបើកជារងវង់ ដាក់កនដស្លថ កំសមើនឹង 
ចកងកោះ។ 

៤១- កាច់លាវង់ករកាមកឆវង 
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយកលើកនដកឆវងកបើកជារងវង់ ដាក់កនដកឆវងកសមើ 
នឹងចកងកោះ។ 

៤២- កាច់លាវង់ករកាម 
        ស្លថ កំឆវង 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយកលើកនដទាងំពើរកបើកជារងវង់ ដាក់កនដទាងំពើរ 
កសមើនឹងចកងកោះ។ 

៤៣- កាច់ជើបផ្ដង រ 
 
 

កឈាម ោះកាច់កមមយួរបកភទ ដកកចញពើកាច់ជើប កដាយដាក់ចុងជើបកងើយកឡើង 
កលើ។  

៤៤- កាច់ជើបផ្ដង រស្លថ  ំ
 
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយដាក់ចុងជើបនដស្លថ ឱំ្យកងើយកឡើងកលើកសមើចុង- 
ចិក ច្ ើម កសមើចុងដកងាើម និង កសមើចកងកោះ។ 

៤៥- កាច់ជើបផ្ដង រកឆវង  
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយដាក់ចុងជើបនដកឆវងឱ្យកងើយកឡើងកលើកសមើចុង- 
ចិក ច្ ើម កសមើចុងដកងាើម និង កសមើចកងកោះ។ 
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៤៦- កាច់ជើបផ្ដង រស្លថ កំឆវង  
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយដាក់ចុងជើបនដទាងំពើរឱ្យកងើយកឡើងកលើកសមើចុង 
ចិក ច្ ើម កសមើចុងដកងាើម និង កសមើចកងកោះ។ 

៤៧- កាច់ជើបផ្ដក ប់  
 

កឈាម ោះកាច់កមមយួរបកភទដកកចញពើកាច់ជើប កដាយដាក់ចុងជើបឱ្យផ្ដក ប់សំយុង 
ចុោះករកាម។ 

៤៨- កាច់ជើបផ្ដក ប់ស្លថ  ំ 
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយដាក់ចុងជើបនននដស្លថ ឱំ្យផ្ដក ប់សំយុងចុោះករកាម 
កសមើចុងចិក ច្ ើម កសមើចុងដកងាើម និង កសមើចកងកោះ។ 

៤៩- កាច់ជើបផ្ដក ប់កឆវង 
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយដាក់ចុងជើបនដកឆវងឱ្យផ្ដក ប់សំយុងចុោះករកាម 
កសមើចុងចិក ច្ ើម កសមើចុងដកងាើម និង កសមើចកងកោះ។ 

៥០- កាច់ជើបផ្ដក ប់ស្លថ កំឆវង 
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយដាក់ចុងជើបនដទាងំពើរឱ្យផ្ដក ប់សំយ ុងចុោះករកាម 
កសមើចុងចិក ច្ ើម កសមើចុងដកងាើម និង កសមើចកងកោះ។ 

៥១- កាច់សពំោះរបណមយ  
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ កដាយផគុ ំរបអប់បាតនដទាងំពើរចូលរប កបុងទរមង់សំពោះ 
កហ្ើយ ដាក់កមនដកសមើចុងដកងាើម។ 

៥២- កាច់សពំោះបងួសងួ  
 

កឈាម ោះកាច់រាមំួយរបកភទ កដាយផគុ ំរបអប់បាតនដទាងំពើរចូលរប ជាបងគុ ំកបុងទរមង់ 
សំពោះ ដាក់កមនដកសមើចុងដកងាើម រចួកលើកបងគុ ំនដកឡើងកៅកលើ ដាក់កមនដរតឹមកជើង 
សក់កលើថាង ស។ 

៥៣- កាច់លនឹំង កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទ ដដលឈរឬអងគុយកដាយករបើដងខលួនកបុងលំនារំតង់ 
ប ា្ ញពើលកខណៈដអនអន ពត់កពន កដើមផើកំុឱ្យធមឹងរកទាងំ។ កាច់កនោះជា 
កស្លភណភាពមយួដ៏លែឯកកបុងរបាបុំរាណដខមរ។ 

៥៤- កាច់ភលូក  
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទដដលឈរឬអងគុយកដាយករបើដងខលួនកផែៀងរជុលហ្សួ 
កៅកឆវងឬកៅស្លថ ។ំ កាច់កនោះមិនករបើកៅកបុងរបាបុំរាណដខមរកឡើយ។ 

៥៥- កាច់តឹន 
 
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទដដលករបើចុងកជើងទាងំពើរបញ្ជជ ន់កលើឆ្ក ដកងកជើង 
ទាងំពើរទល់រប  ចុងកជើងដញកកចញករៅ កហ្ើយ កធវើចលនាជស្រ ជ្ ំ។  
ឧ. អបករាកំរបើកាច់តឹនកៅកបុងរបាមំណើ កមខលា។ 

៥៦- កាច់របធឹប 
 
 

១- កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទសរម្ដប់តយួកសដដលករបើកជើងទាងំពើរតស្រនថំ  
    កលើឆ្ក កដាយកជើងស្លថ តំស្រនថំឱ្យធងន់ខាល ងំជាងកជើងកឆវង។ 
២- កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទសរម្ដប់តសួ្លវ ដដលករបើកជើងស្លថ តំស្រនថំកលើឆ្ក  
    ឯកជើងកឆវងរុញរបអប់កជើងកៅចំកហ្ៀង និង ឱ្យរម្ដមកជើងទាងំអស់-ងកឡើង  
    កលើ កដាយដកងកជើងទល់ជាប់នឹងឆ្ក។ 
 

៥៧- កាច់កដើរ 
 

កឈាម ោះកាច់រាមំួយរបកភទកដាយករបើកជើងកឆវងកបាោះកៅមុននិងកជើងស្លថ អូំសឈូស 
កបាោះកៅមុខដកផរកជើងកឆវង កដាយឱ្យរម្ដមកជើងទាងំពើរខាងកាច់-ងកឡើងកលើ។ 
 

៥៨- កាច់រត់ 
 

កឈាម ោះកាច់រាមំយួរបកភទកដាយករបើកជើងទាងំពើររត់ឈូសកលឿនកៅមុខជា 
លកខណៈសិលផៈ កដាយឱ្យរម្ដមកជើងទាងំពើរកាច់-ងកឡើងកលើ។ 
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៥៩- ឫករបា ំ  
 

ឥរយិននតសួដមថង ដដលប ា្ ញពើទឹកមុខញញឹម កបុងន័យមកនាសក ច្ តនា និង 
ស្លវ គមន៍។ ឫករបាកំនោះម្ដនកបុងរបាជូំនពរ របាកំដនសង របាផំលិត។ 
ឧ. តនួាង (តរួសើ) និង តួនាយករាង (តរួបុស) សដមថងកបុងនាមជាម្ដច ស់ផធោះ ឬ  
    ម្ដច ស់រសុក។  

៦០- ឫកនាងង  
 
 

ឥរយិននតនួាង(តរួសើ) ដដលម្ដនអំកណ្ដយទានពើធមមជាតិ អាចសដមថងកបុង
នាមជាអបកម្ដនឋានៈខាង់ខាស់ ប ា្ ញនូវភាពមឺុងម្ដ ត់ ហ្មត់ចត់ កដាយករបើ 
កាច់សងកត់ឱ្យហាបដ់ណន លមួត ទន់ភលន់ កហ្ើយ អដណថ ត។  បញកនាងង ករចើន 
ដករសង់ពើកាច់ឆ្។   
ឧ. ឫកនាងង របស់នាងកមខលារាទំប់ទល់នឹងរកុងយកសរាមបរម្ដសូរ។  

៦១- ឫកនាងរកសរត   
 

ឥរយិននតនួាង (តរួសើ) ដដលម្ដនអំកណ្ដយទានពើធមមជាតិអាចសដមថងកបុង 
នាមជាអបកម្ដនឋានៈខាង់ខាស់ ប ា្ ញនូវកាយវកិារឆ្ល់រហ័្សរហ្នួ ដតទន់- 
ភលន់។ ឫករបស់តនួាងរកសរតករចើនដករសង់ពើកាច់ប ច្ុ ោះ។  
ឧ. បញករបស់តមួ្ដច ស់កសរតើរារំបាកំទពមកនារមយ កបុងកពលជបួជាមយួម្ដច ស់កសរា  
    ប ា្ ញនូវឫកនាងរកសរត កដាយបងកប់មកនាសក ច្ តនាទន់ភលន់។    

៦២- ឫកកឆើតឆ្យ   
 

ឥរយិននតសួដមថង ដដលប ា្ ញពើភាពសបាយ កឆើតឆ្យ កឆមើងនឆម រកអឺត  
រកកអាង។ល។ ឫកកនោះករចើនករបើកៅកបុងករឿងបរកទស។ 
ឧ. -   ឫកកឆើតឆ្យននតួនាង (តរួសើ) សដមថងកបុងនាមជារសើមិនរគប់ 
         លកខណ៍។  

- ឫកកឆើតឆ្យននតនួាយករាង (តរួបុស) សដមថងកបុងនាមជាបុរស 
ហុ្ហឺា អតួកកែងកាែ ង។ 

៦៣- កាច់កកាឋ ប 
 

កឈាម ោះកាច់រាដំដលករបើរម្ដមនដទាងំ៥កាថ ប់ កហ្ើយ កាច់កនដឱ្យកងុកកៅមុខ។  
កៅកពលរា ំមឋងកគកលើកនដកឆវងកឡើងកលើ មឋងកគកលើកនដស្លឋ កំឡើងកលើ ដដល  
ម្ដនលំនាដូំចកជើងកសោះកដើរឬផ្ដយ។ 
ឧ. កៅកបុងរបាកំរឿងរាមកករ ថ ិ៍  រតង់ឈុតរាមលកសមណ៍និងជបលកសមណ៍ជិោះកលើ     
    កសោះចាំងជាមយួហ្នុម្ដន។ 

៦៤- ននួ 
 

ឥរយិកបុងរបាបុំរាណ ដដលករបើដងខលួន កធវើចលនាបងែូសយតឺៗ របកបកដាយ 
ភាពហ្មត់ចត់ ទឹកមុខផូរផង់ និង រសស់បំរពង។ 

៦៥- រមតួ/លមតួ 
 

ឥរយិកបុងរបាបុំរាណ ដដលករបើដងខលួន កធវើចលនាកផែៀងផែងបងែូសយតឺៗ ទន់- 
ភលន់រស់រកវ ើក សែិតជាប់រប  និង ហាប់ដណន។ 

៦៦- កយឿង 
 

ឥរយិកបុងរបាបុំរាណដដលករបើ ក កធវើចលនាកផែៀងផែង បងែូសយតឺៗទន់ភលន់  
រស់រកវ ើក សែិតជាប់រប  និង ឱ្យហាប់ដណន។ 

៦៧- តកួខន  
 

អបកសដមថងជាតួពលយកសឬជាបរវិារ ដដលករចើនរាកំបុងឈុតកធវើសស្រ គ្ មធំៗ។  
ពកួកនោះទទលួភារកិចចកាន់ទង់កបុងកផួនទ័ព កហ្ើយ ក៏ម្ដនខលោះកាន់ដាវផងដដរ។ 
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តទួាងំអស់កនោះ ក់ខមុកមុខយកស ម្ដនកាលដុោះពកៗកបុងទរមង់ដូចសក់រកោញ់ 
ផធុយពើពួកពលមនុសស ដដលម្ដនកាលជតួឈបួត។  
ឧ. អបកសដមឋងតកួខនកៅកបុងករឿងរពោះជិនវងស។ 

៦៨- ចឺម  
 

តំណក់កមៅបើចំណុចជារាងរតើកកាណ ដដលកផតិកលើថាង សតរួ ហ្មណ៍កបុងរបា ំ
រ ហ្មណ៍។  

៦៩- តរួ ហ្មណ៍  
 

អបកសដមថងកបុងរបារំ ហ្មណ៍ជាតនួាង ដដលកសលៀក ក់ពណ៌សាមដបបត ួ 
នាយករាង។ តកួនោះម្ដនចឺមកលើថាង សាមដបបរពហ្ម្ ដស្លសនា។ 

៧០- តរួ ហ្មណ៍តូ     
         (កុមភណ៍)  
 

អបកសដមថងជាតួយកសរបុស ដដលម្ដនចិតថរបម្ដថចង់កបៀតកបៀនរ ហ្មណ៍កកស  
កដាយសងសយ័ថាជាមនុសសរសើ ដតទើបំផុតចាងំចញ់នាង កហ្ើយ ក៏សុំថាវ យ  
ខលួនជាកសនា កបុងលកខណៈជារ ហ្មណ៍ដដរ ដត ម្ដនរូបកាយអារកក់។ 

៧១- តឥួសើ  
 

១-  អបកសដមថងជាតាួបសមិនលែ ដដលកសលៀកសផង់ពណ៌កលឿង ស្លា យថង់  
     យមពណ៌កលឿងចស់  ក់មកុដខមុកម្ដនកំពូលរាងកនធុយរតើ នដកាន់  
     កឈើរចត់ ម្ដន ក់ពុកម្ដត់ ពុកច ក្  និង ចិក ច្ ើមពណ៌ស។  
     ឧ. តួឥសើសដមថងកបុងករឿងឥសើដាច់ឈាន។ 
២- អបកសដមថងជាតាួបសលែ ដដលកសលៀកសផង់ពណ៌កលឿង ស្លា យថង់យម  
     ពណ៌កលឿងចស់ នដកាន់កឈើរចត់  ក់មុខខមុក ដដលម្ដនម្ដត់រគហ្បឹ  
     ច ក្ ដវង ។  
     ឧ. តួឥសើសដមថងកបុងករឿងរាមកករ ថ ិ៍។ 
 

៧២- តរួាមលកសមណ៍ អបកសដមថងកបុងករឿងរាមកករ ថ ិ៍ ជាបុរតបកងកើតរបស់រពោះរាមនិងនាងសើា។   

៧៣- តជួបលកសមណ៍  អបកសដមថងកបុងករឿងរាមកករ ថ ិ៍ ជាបុរតរបស់នាងសើា ដដលរពោះមុនើឥសើជប កដើមផើ 
ជំនសួរាមលកសមណ៍ដដលស្លម នថាបាត់ និង កដើមផើបំភាន់ដភបកនាងសើា កៅកពល 
រពោះនាងយងរតឡប់មកពើកបោះដផលកឈើកបុងនរព។ បនាធ ប់មក រាមលកសមណ៍ក៏បាន 
រតឡប់មកអារសម កពលកនាោះ រពោះមុនើឥសើម្ដនបំណងចង់រលំាយជបលកសមណ៍ 
វញិ ប ុដនថ រពោះនាងសើាបានសុំឱ្យទុកទាងំពើរ។ ចំក ោះតួរាមលកសមណ៍ រគូរបា ំ
ដតងករជើសករ ើសអបកសដមថងណ្ដ ដដលម្ដនសមផុររជោះ និង តួជបលកសមណ៍ម្ដន 
សមផុររសរកំដាយស្លរជបកចញមកពើដកែលរពោះមុនើឥសើ។ 
 

៧៤- តរួ ហ្មណ៍កកស 
 

អបកសដមថងកបុងករឿងសុវណតហ្ងស រតង់ឈុតនាងកកសសុរយិងគដកលងខលួនជាបុរស 
កៅរកឱ្សថទិពវកដើមផើរបស់បថើឱ្យរស់កឡើងវញិ។ 
 

៧៥- តកួទពអបសរ  
 
 

អបកសដមថងជាតនួាងកបុងរបាបុំរាណ។ តកួទពអបសរម្ដនរបវតថិកចញមកពើករឿងកូរ  
សមុរទទឹកកដាោះ។  
ឧ. របាកំទពអបសររតូវបានដំកឡើងកបុងចកនាល ោះឆ្ប ១ំ៩៦០-១៩៦៣ កដាយសកមថច  
    រពោះមហាកសរតិយនើ សុើសុវតទិ មុនើវងស កុសុមៈ នារ ើរតប សិរ ើវឌណនា។  
     របាអំបសរ  ជាទូកៅកគនិយមកៅថា របាអំបសរា ។  
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៧៦- តនួាងនាគ  
 
 

អបកសដមថងជាតនួាងកបុងរបាកំរឿង រពោះកថាង នាងនាគ។ របាកំរឿងរពោះកថាង នាង 
នាគ រតូវបានដំកឡើងកបុងចកនាល ោះឆ្ប ១ំ៩៦៤-១៩៦៥ កដាយសកមថចរពោះមហា-
កសរតិយនើ សុើសុវតទិ មុនើវងស កុសុមៈ នារ ើរតប សិរ ើវឌណនា។ 

៧៧- តរួពោះកថាង  
 
 

អបកសដមថងជាតួនាយករាងកបុងរបាកំរឿង រពោះកថាង នាងនាគ។ របាកំរឿងរពោះកថាង  
នាងនាគរតូវបានដំកឡើងកបុងចកនាល ោះឆ្ប ១ំ៩៦៤-១៩៦៥ កដាយសកមថចរពោះ  
មហាកសរតិយនើ សុើសុវតទិ មុនើវងស កុសុមៈ នារ ើរតប សិរ ើវឌណនា។ 

៧៨- របដាប់នដ  
 

ករគឿងអល ក្ រសរម្ដប់ ក់កៅកលើ កនដកឆវងស្លថ រំបស់អបករបាបុំរាណដខមរ ដូចជា 
សលឹកកទស ចិក ច្ ៀនរកង កងញ័រនដ កស្រនធើំ កងរាក់ កងកន់ននឈុតសកមលៀក 
បំ ក់ករគឿងធំ។ 

៧៩- សលកឹកទស  
 

ករគឿងរបដាប់នដមយួរបកភទជាដខសនដដដលលមែកដាយកាច់សនលឹកជាករចើនកធវើ 
ពើកលាហ្ៈ រាងជាផលិតកបើកកសធើរ ក់កណ្ដថ លរងវង់ ដាតំផូង៣ឬ៥ររប់ ចងភាជ ប់ 
នឹងដខស ទម្ដល ក់ជារកំយលពទនជំុវញិកនដចំននួ២ដខសម្ដខ ង  សរម្ដប់ឱ្យអបករបាំ
បុរាណដខមរ ក់កៅដផបកខាងចុងផុតននកនដ។ 

៨០- ចិក ច្ ៀនរកង  
 

ករគឿងរបដាប់នដមយួរបកភទ ជាដខសនដម្ដនសណ្ដឌ នដូចចិក ច្ ៀនចករមៀកកតថ  
រាបតូចៗរកងជាដខសនដ ដាតំផូងរាយពទនជំុវញិ ចងភាជ ប់នឹងដខសកដាយដាក់កផថក
ប ឆ្ ិត របកដញរប ចំនួន៧ឬ៩វង់ សរម្ដប់ឱ្យអបករបាបុំរាណដខមរ ក់កៅកលើ 
កនដចំនួន២ដខសម្ដខ ងបនាធ ប់ពើសលឹកកទស។   

៨១- រកវលិនដ  
 
 

ករគឿងរបដាប់នដមយួរបកភទជាដខសនដកធវើពើកលាហ្ៈ ម្ដនសណ្ដឌ នដូចរុស័ឺរ 
កសាៀរា ល់ កដាយម្ដនដខសកបុងកងចងភាជ ប់សរម្ដប់ឱ្យអបករបាបុំរាណដខមរ ក់លមែ 
កលើ កនដម្ដខ ងមយួបនាធ ប់ពើចិក ច្ ៀនរកង។ កគអាចកៅករគឿងរបដាប់កនោះថា 
លួសព័នន ឬ កងញ័រនដ ។  

៨២- កស្រនធើំ  
 
 

ករគឿងរបដាប់នដមយួរបកភទជាដខសនដ ម្ដនសណ្ដឌ នជាររប់មូលតូចៗ រចនា  
កដាយទមលុោះកចញជាកាច់ចកកច័ន កាច់ពងរតើ ឬ ដាតំផូង កដាយម្ដនកចោះរនន 
កដើមផើកដាតដខសពើមយួររប់កៅមយួររប់សរម្ដប់ឱ្យអបករបាបុំរាណដខមរ ក់លមែ 
កៅកលើ កនដចំននួ២ដខសម្ដខ ងបនាធ ប់ពើកងញ័រនដ។  

៨៣- កងរាក់  
 
 

ករគឿងរបដាប់នដមយួរបកភទជាកងនដម្ដនមុខកាត់បើរជុងរាងដូចរទនុងខបង  
សតវពស់ កដាយម្ដនឆ្ល ក់កាច់ភញើសរម្ដប់ឱ្យអបករបាបុំរាណដខមរ ក់លមែកៅកលើ  
កនដ ចំនួនម្ដខ ងមយួ  ក់បនាធ ប់ពើកស្រនធើំ។ 

៨៤- កងកន់  
 
 

ករគឿងរបដាប់នដមួយរបកភទកធវើពើកលាហ្ៈ ម្ដនបនាធ រទំហ្ំរបដហ្លរបាមំួយ 
សង់ទើដម រត ជាបនធោះអងកន់ៗចំននួ៤ឬ៥កងជាប់ៗរប  សរម្ដប់តនួាយករាង តយួកស 
និង តសួ្លវ កាច់  ក់លមែជំុវញិកនដបនាធ ប់ពើកងរាក់។ 

៨៥- ចិក ច្ ៀនចករមៀកកតថ   
 
 

ករគឿងអល ក្ រនដមយួរបកភទកធវើពើកលាហ្ៈ សរម្ដប់ ក់លមែកលើរម្ដមនដ ជាពិកសស 
កលើរម្ដមនាងនដ។ កៅកលើជញ្ជជ ងំរបាស្លទអងគរវតថ កយើងកឃើញចម្ដល ក់អបសរខលោះ 
 ក់ចិក ច្ ៀនចករមៀកកតថ កៅរគប់រម្ដមនដទាងំ១០ និង កៅកបុងអំឡុងទសវតសរ ៍
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ទើ៦ននសតវតសរទ៍ើ២០ អបករារំបាអំបសរាក៏ ក់ចិក ច្ ៀនចករមៀកកតថ រគប់រម្ដមទាងំ 
១០ដដរ។ 

៨៦- របដាប់កជើង 
 

ករគឿងអល ក្ រមួយរបកភទកធវើពើកលាហ្ៈ សរម្ដប់ ក់លមែកៅកលើកកជើងកឆវង- 
ស្លថ នំនអបករបាបុំរាណដខមរ។ របដាប់កជើងម្ដនកងទងឈូកនិងកងញ័រកជើង។ 

៨៧- កងទងឈូក  
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួរបកភទកធវើពើកលាហ្ៈ ដដលដផបកខាងចុងទាងំពើរខាងទល់មុខ 
រប  រចនាដូចផ្ដក ឈូករកពំុ សរម្ដប់ ក់កៅកលើ កកជើងននអបករបាបុំរាណដខមរ។  
កងទងឈូកក៏ម្ដន ក់លមែកកជើងកូនរកមំុកបុងពិធើមងគលការដដរ។  

៨៨- រកវលិកជើង  
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួរបកភទកធវើពើកលាហ្ៈម្ដនសណ្ដឌ នដូចរុស័ឺរកសាៀរា ល់ កដាយ  
ម្ដនដខសកបុងកងចងភាជ ប់ សរម្ដប់ឱ្យអបករបាបុំរាណដខមរ ក់លមែកៅកលើ កកជើងម្ដខ ង  
មយួកៅពើករកាមកងទងឈូក។ រកវលិកជើងក៏ម្ដន ក់លមែកកជើងកូនរកមំុ  
កបុងពិធើមងគលការដដរ។ 

៨៩- ករគឿងលមែរតកចៀក 
 

ករគឿងអល ក្ រសរម្ដប់លមែកៅរតង់រតកចៀកកធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗដដលម្ដនករចើន 
ដបបដូចជា រកវលិ រកវលិពុកបងកង រយ  កាវ ។ល។ 

៩០- រកវលិពុកបងកង   
 
 

ករគឿងលមែមយួដបប ដដលភាគករចើន ក់នឹងទងរតកចៀកកធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ  
ម្ដនរាងជាកងស្កភាជ ប់មុខរប  ភាគករចើន សរម្ដប់ ក់ឱ្យកកមងរសើ។ រកវលិរបកភទ 
កនោះកគករចើនករបើកបើកមុខកពលដដលកចោះរតកចៀកដំបូង ករ ោះម្ដនទមងន់រស្លល។ 

៩១- រយ   
 
 

ករគឿងលមែមួយដបប ក់នឹងទងរតកចៀក កធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ សណ្ដឌ នរសកដៀង 
នឹងរកំយលផ្ដក រយ  ម្ដនទងដវងទម្ដល ក់ជារកំយល (ាមទម្ដល ប់អបករសុកខលោះ កៅថា 
ផ្ដក រយ ឬផ្ដក រកំយល)។ រយ  ម្ដនដូចជា រយ ដក់ រយ ផ្ដក កមធស រយ ផ្ដក រកស្លងំ 
ជាកដើម។ 

៩២- រយ ដក់  
 
 

ករគឿងលមែមយួដបប ក់នឹងទងរតកចៀកកធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ សណ្ដឌ នរសកដៀង
នឹងរកំយលផ្ដក រយ  ម្ដនទងដវងទម្ដល ក់ជារកំយល ភាជ ប់នឹងតផូងមយួររប់ ឬ 
កធវើពើកលាហ្ៈរាងមូល កយលតិកតុកៗ។ 
 

៩៣- រយ ផ្ដក កមធស 
 

ករគឿងលមែមយួដបប ក់នឹងទងរតកចៀក កធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ សណ្ដឌ នរសកដៀង 
នឹងផ្ដក កមធស ម្ដនទងដវងទម្ដល ក់ជារកំយលភាជ ប់ខាងចុង។ 
 

៩៤- រយ ផ្ដក រកស្លងំ ករគឿងលមែមយួដបប ក់នឹងទងរតកចៀក កធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ សណ្ដឌ នរសកដៀង 
នឹងផ្ដក រកស្លងំមយួឬមយួក ច្ុ ំ ម្ដនទងដវងទម្ដល ក់ជារកំយលភាជ ប់ខាងចុង។ 
 

៩៥- កបិត [កៈបិត]  
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ង ក់នឹងទងរតកចៀក កធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ ដដលដផបកខាង 
មុខ ម្ដនរកចប់ដាតំផូងមួយររប់ធំពទនកដាយររប់តផូងករចើន ភាជ ប់កៅនឹងទង 
ដវង និង ម្ដនសនធោះមយួដាច់កដាយដឡកសរម្ដប់ស្កផធប់កដើមផើកំុឱ្យរបូតកៅកពល
ករបើរបាស់។ កៅសម័យបុរាណ កគមិនកធវើសនធោះស្កផធប់កទ ប ុដនថ កគករបើរកមនួឃមុ ំ
បិទភាជ ប់រាងដូចរបាក់កាក់(កាក់+បិទ)។  កយកសៀមកៅថា ទំុហូ្។ 
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៩៦- កាវទងកខវរ  
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ង ក់នឹងទងរតកចៀក កធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ ម្ដនកាល
ដាតំផូងក ច្ុ ំ និង ម្ដនទងកកាងខុបដូចកកងវរករបើជាតមាក់។ 

៩៧- កាវទងរតង់  
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ង ក់នឹងទងរតកចៀក កធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ ម្ដនកាល 
ដាតំផូងក ច្ុ ំ ដដលម្ដនទងដវងរតកម្ដងកណ្ដថ ល ឬ ម្ដនទងដវងរតង់ភាជ ប់កដាយ
សនធោះមយួដាច់កដាយដឡកសរម្ដប់ស្កផធប់មិនឱ្យរបូតកៅកពលករបើរបាស់។ 

៩៨- រតស្លល់  
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ង ក់នឹងទងរតកចៀក កធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ ដូចជា កឈើ 
ដើដុត ភលុក ដសបង... ម្ដនសណ្ដឌ នរសកដៀងនឹងតាល់បុករសូវ ដដលម្ដនករបើ 
ាងំពើសម័យបុរាណ។ 

៩៩- កង-ក 
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ងសរម្ដប់ ក់កៅនឹងក ម្ដនសណ្ដឌ នជារងវង់ កធវើពើវតទុ
ធ្លតុកផសងៗ។ 
ឧ. ដខមរបុរាណនិយម ក់កង-ក (រូបចម្ដល ក់កៅរបាស្លទអងគរវតថ, របាស្លទ  
    បាយន័...)។ 

១០០- ដខស-ក 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ង ក់នឹងក ម្ដនសណ្ដឌ នជាដខស កធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ។ 

១០១- បកនាថ ង-ក 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ងកធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ ម្ដនសណ្ដឌ នករចើនរបកភទកៅ 
ាមការនិយម សរម្ដប់ ក់ពយួរបកនាថ កកៅនឹងកង-ក ឬ ដខស-ក។  

១០២- ជើ  
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ងកធវើពើវតទុធ្លតុកផសងៗ ម្ដនសណ្ដឌ នជាបកនាថ ងធំ ម្ដនដា ំ
តផូងចរមុោះពណ៌ សរម្ដប់ ក់ពយួរបកនាថ កកៅនឹងកង-ក ឬ ដខស-ក។  

១០៣- សូរង-ក 
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ងម្ដនសណ្ដឌ នជាបនធោះ លមែកដាយកាច់រចនាកផសងៗ 
សរម្ដប់ ក់ជំុវញិកអបកសដមថងរបាំបុរាណ កលាខ នកខាល កលាខ នយើកក កលាខ ន 
បាស្លក់...។ កាលពើសម័យបុរាណ សូរង-កកធវើពើម្ដសឬកលាហ្ៈម្ដនតនមល កដាយ 
មិនកដរភាជ ប់ជាមយួកំណ្ដត់ជារទនាប់ដូចសម័យបចចុបផនប។ 

១០៤- ស្លប ប់នដ 
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ងកធវើពើកលាហ្ៈ ម្ដនសណ្ដឌ នជាបនធោះកកាង ម្ដនដាតំផូង 
ឆ្ល ក់រកំលចកាច់រតបកឈូកអងគរឬកាច់កផសងៗ និង ម្ដនដខសកៅចុងទាងំពើរ 
ខាង សរម្ដប់ចងភាជ ប់ ក់កៅកលើកដើមនដននតនួាង។ 

១០៥- ស វ្ រព័នន  
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ងកធវើពើកលាហ្ៈឬវតទុធ្លតុកផសងៗ ម្ដនសណ្ដឌ នជាដខសឬ 
ដខសបនធោះ សរម្ដប់ ក់ដខវងកលើដងខលួនអបករបាបុំរាណ និង អបកម្ដនឋាននថរសកថិ 
កបុងរាជការកៅសម័យបុរាណ។  

១០៦- សលកឹក ធិ៍  
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ងកធវើពើបនធោះកលាហ្ៈ ម្ដនសណ្ដឌ នដូចកាច់ចកកច័ន  
(ចតុកកាណកសមើ) កដាយម្ដនរចនាជាកាច់កផសងៗ សរម្ដប់ដាក់ភាជ ប់កលើស វ្ រ 
ព័ននរតង់កដនលងដខវងកៅដផបកខាងមុខកលើចុងដកងាើម។ 

១០៧- របចយំម  
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ងកធវើពើបនធោះកលាហ្ៈ ម្ដនសណ្ដឌ នដូចកាច់ចកកច័ន  
(ចតុកកាណកសមើ) ម្ដនទំហ្តូំចជាងសលឹកក ធិ៍ កដាយម្ដនរចនាជាកាច់កផសងៗ 
សរម្ដប់ដាក់ភាជ ប់កលើស វ្ រព័ននរតង់កដនលងដខវងកៅដផបកខាងករកាយ។ 
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១០៨- ដខសកឆៀង  
 
 

ករគឿងអល ក្ រមួយយ ងកធវើពើកលាហ្ៈឬវតទុធ្លតុកផសងៗ ម្ដនសណ្ដឌ នជាដខស
ដវង សរម្ដប់តួនាង ក់កឆៀងពើកលើស្លម កឆវងចំនួន២ឬ៣ដខស កដាយទម្ដល ក់មក 
ដល់រតរកខាងស្លថ ំ។ ករគឿងអល ក្ រកនោះម្ដនករបើសរម្ដប់កូនរកមំុកបុងកពល 
ករៀបអា ហ៍្ពិ ហ៍្ដដរ។ 

១០៩- ខឹមខាត់  
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ងកធវើពើកលាហ្ៈ ម្ដនសណ្ដឌ នជាដខសរកវាត់ ដដលម្ដន  
កាលធ ំដាតំផូង និង រចនាជាកាច់កផសងៗ។ 

១១០- មកុដ  
 
 

ករគឿងអល ក្ រមយួយ ងកធវើពើម្ដសឬកលាហ្ៈកផសងៗ ឬ កធវើពើរកដាសស្លម ច់  
កហ្ើយ បនធំកាច់ខមុកឬកធវើពើកំណ្ដត់ បិទពណ៌ម្ដសដាតំផូង ដដលម្ដនកំពូលនិង 
រចនាាមកាច់កផសងៗដ៏លែវចិិរត សរម្ដប់ ក់កៅកលើកាល។  
 

១១១- ស្លម ច់  
 
 

១- បកចចកកទសមយួរបកភទកបុងសិលផៈសូនរូបកដាយករបើរកដាសប ុយឬសរនស  
     ឬ រកដាសធមមាដតរតូវញើឱ្យទក់ រចួលាបបាយម្ដ នបិទជាប់នឹងពុមាជាន់ៗ  
     កលើរប  កដើមផើយករាងអវើមយួដដលកយើងចង់បាន។  
២- បកចចកកទសមយួរបកភទសរម្ដប់កធវើឧបករណ៍ករបើរបាស់កបុងជើវភាពរបចនំថង  
     ដូចជាចន ដកវ ចនលាងនដ កាណូត ទូកម្ដ សុើន ក ា្ រ... កដាយយក  
     សរនសនើឡុងកៅពរ្យកបុងពុមារចួបិទរតួតៗកលើរប  បនាធ ប់មកបិទកាវ  
     កដើមផើយករាងអវើមយួដដលកយើងចង់បាន។ កពលសងួត កគបកឬរស់ពុមា  
     កចញ រចួតុបដតងលមែជាការករសច។ 
 

១១២- ខមុក  
 

បកចចកកទសរចនាបនាធ ប់ពើស្លម ច់រចួ កដាយយកកៅលាបពណ៌ឬបិទកាច់ាម 
តរមូវការ។ 

១១៣- មកុដនាយករាង  
 
 

ករគឿងអល ក្ រកធវើអំពើម្ដសឬកលាហ្ៈកផសងៗ ម្ដនកំពូលមយួ រម នកាំង និង  
រចនាកំពូលរតួរសួចៗចំននួ៩ជាន់ បំ ក់ផ្ដក ញ័ររគប់ជាន់ ភាជ ប់កដាយដនបជិត  
ថាា ល់ និង ករបើចនជាឃ្លប បសរម្ដប់របឱ្យជាប់។ មកុដកនោះសរម្ដប់បំ ក់ឱ្យត ួ 
កទពរបុសឬសរម្ដប់រពោះមហាកសរតករបើកៅកពលអភិកសកកឡើងរគងរាជយ កដាយ  
រចនាជាកាច់ខុសៗរប កៅាមអងគរពោះមហាកសរតនិងាមមុខ្រកផសងៗ 
ដដលរតូវករបើ។ 
 

១១៤- ផ្ដក ញ័រ 
 

ករគឿងអល ក្ រជារូបផ្ដក កធវើពើម្ដសឬកលាហ្ៈកផសងៗ ម្ដនទងកធវើកដាយលួសរញួមូរ 
ជាជាន់ៗ កដើមផើឱ្យកករកើកញ័រ សរម្ដប់បំ ក់ភាជ ប់កៅាមជាន់នើមយួៗននមកុដ។ 
 

១១៥- ដនប 
 

ដផបកមយួននមកុដ កាំង និង មកួ រាងជាបនធោះកផសងៗសំយុងចុោះរគបកលើកជើង 
សក់ទាងំពើរខាង ដដលរចនាកដាយកាច់កញ្ជច ងំ រកំយល និង កាច់កផសងៗ។ 

១១៦- កញ្ជច ងំ 
 
 

កាច់រចនាដដលម្ដនទរមង់សលឹកក ធិ៍ឬរតបកទំ ងំ ម្ដនបណថូ លកាច់រាងមូល 
រសួចចុង ឬ រាងតំណក់ទឹក ម្ដនដឆក១ជាន់ឬ២ជាន់។ កាច់កនោះម្ដនដូចជា  
កាច់កញ្ជច ងំរាយ កញ្ជច ងំដំុ កញ្ជច ងំរតបកទំ ងំ ជាកដើម សរម្ដប់លមែកលើចន 
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បលលងក មកុដ កដាយដាតំផូង បិទក ច្ ក់ឬប ច្ុ ោះភលុក។ល។ កបុងសម័យបុរាណ កគ 
និយមករបើកាច់កញ្ជច ងំច វ្ យ។ 

១១៧- កញ្ជច ងំរាយ 
 
 

កាច់រចនាដដលម្ដនទរមង់សលឹកក ធិ៍ បណថូ លម្ដនម្ដរតរាងមូលរសួចចុងឬ 
រាងតំណក់ទឹក ម្ដនដឆក១ជាន់ឬ២ជាន់។ កាច់កនោះកៅរាយដាច់ពើរប  កហ្ើយ 
ម្ដនទរមង់ខលើជាងរតបកទំ ងំ។ 

១១៨- កញ្ជច ងំដំុ 
 
 

កាច់រចនាម្ដនទរមង់សលឹកក ធិ៍ បណថូ លម្ដនម្ដរតរាងមូលរសួចចុង ឬ រាង 
តំណក់ទឹក ម្ដនដឆក១ជាន់ឬ២ជាន់ ដដលផគុ ំកឡើងកដាយកញ្ជច ងំរាយចប់ពើពើរ 
កឡើងកៅ។   

១១៩- កញ្ជច ងំរតបកទំ ងំ 
 
 

កាច់រចនាដដលម្ដនទរមង់សលឹកក ធិ៍រទដវង បណថូ លម្ដនម្ដរតរាងមូលរសួច 
ចុងឬរាងតំណក់ទឹក ម្ដនដឆក១ជាន់ឬ២ជាន់។ កាច់កនោះម្ដនទរមង់ដវងជាង 
កញ្ជច ងំរាយ និង ម្ដនទរមង់ដូចរតបកទំ ងំ ជនួកាលផគុ ំកឡើងកដាយកញ្ជច ងំរាយ។ 

១២០- កញ្ជច ងំច វ្ យ 
 
 

កាច់រចនាដដលម្ដនទរមង់សលឹកក ធិ៍ បណថូ លម្ដនម្ដរតរាងមូលរសួចចុងឬ 
រាងតំណក់ទឹក ម្ដនដឆក១ជាន់ឬ២ជាន់។  កាច់កនោះផគុ ំកឡើងកដាយកញ្ជច ងំរាយ 
លមែកលើច វ្ យកផសងៗរប ។ 

១២១- ចន  
 

ដផបកមយួននមកុដភាជ ប់នឹងដនបកកាថ បកៅករកាយឬករកាមរតកចៀក កដាយឆ្ល ក់កាច់ 
អងគរ ទរមង់កនធុយហ្ងស កាច់កញ្ជច ងំ ឬ លមែកាច់កផសងៗ ជនួម្ដនដាតំផូង។ 

១២២- មកុដតនួាង  
 
 

ករគឿងអល ក្ រកធវើអំពើម្ដសឬកលាហ្ៈកផសងៗ ម្ដនកំពូលមយួ ម្ដនកាំង និង 
រចនាកំពូលរតួរសួចៗចំននួ៧ជាន់  បំ ក់កដាយផ្ដក ញ័ររគប់ជាន់ភាជ ប់កដាយដនប 
ជិតថាា ល់និងករបើចនជាឃ្លប បសរម្ដប់របឱ្យជាប់។ មកុដកនោះសរម្ដប់ ក់ចំក ោះ 
ដតតកួទពធើាឬសរម្ដប់រពោះមហាកសរតិយនើករបើកៅកពលអភិកសកកឡើងរគង- 
រាជយ កដាយរចនាជាកាច់ខុសៗរប កៅាមអងគរពោះមហាកសរតិយនើ និង ាម 
មុខ្រកផសងៗដដលរតូវករបើ។ 

១២៣- លាក់ផ្ដក សយុំង 
 

ករមងផ្ដក ដដលចងជារកំយលភាជ ប់នឹងមកុដ សរម្ដប់តនួាយករាង ក់សំយុងកៅ 
ខាងស្លថ  ំនិង តនួាង ក់សំយុងកៅខាងកឆវង។ 

១២៤- ផ្ដក កសៀត 
 

ផ្ដក ចងមយួក ច្ុ ំឬផ្ដក ធំមយួ សរម្ដប់តនួាយករាងកសៀតកលើរតកចៀកស្លថ  ំចំដណក 
ឯតនួាងកសៀតខាងកឆវង។ 

១២៥- មកុដរាពណ៍ / 
         មកុដទសមុខ 
 
 

ករគឿងអល ក្ រកធវើពើខមុកម្ដនមុខដប់ ដដលដផបកខាងករកាមជាន់ទើ១ម្ដនមុខមយួ 
ធំកៅចំពើមុខនិងមុខបួនតូចៗកៅពើករកាយ កៅជាន់ទើ២ម្ដនមុខបនួតូចៗ  
(កៅពើមុខ ករកាយ កឆវង ស្លថ )ំ និង ជាន់ទើ៣ម្ដនមុខតូចមួយដបរមកខាងមុខ 
និងម្ដនកំពូលរសួចតូចមួយ។ 

១២៦- មកុដរាមបរម្ដសូរ / 
         មកុដរាម្ដសូរ  
 

ករគឿងអល ក្ រម្ដនទរមង់ជាមុខ ក់ ម្ដនកំពូលកាច់កនធុយហ្ងសមយួ ម្ដនវណឍ  
កាច់កញ្ជច ងំរាក់រយកំពូលរតួរសួចៗកៅកលើកាល និង ម្ដនចនភាជ ប់នឹងកជើង 
សក់កឆវងស្លថ  ំដដលកធវើពើខមុកលាបពណ៌ទឹកម្ដស។ 
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១២៧- មកុដរតបកខាល ង  
 
 

ករគឿងអល ក្ រកធវើពើម្ដសឬវតទុធ្លតុកផសងៗ ម្ដនរាងជម ហុ្្មពទនកដាយកាច់  
កញ្ជច ងំរាក់រយនិងកាច់ផ្ដក ច័នដាតំផូងកៅកលើរជុងទាងំ៤និងម្ដនចន១គូ ដផបក 
ខាងកលើរចនាកាច់កនធុយហ្ងសមួយគូនិងម្ដនបនធំតផូង រពមទាងំម្ដនកាច់កធមញ 
រណ្ដទមលុោះហុ្្មពទនជំុវញិតមួកុដ សរម្ដប់តួនាង ក់ដដលតំណ្ដងឱ្យវយ័ជំទង់។ 
 

១២៨- រាក់រយ  
 

កាច់រចនាដដលម្ដនទរមង់ករចើនរបកភទដូចជាទរមង់រតបកឈូក កញ្ជច ងំផ្ដក - 
ចន់ កកសរ កធមញរកបើ ពងរតើ... ឆ្ល ក់រាក់ រាងដដដលៗបនថបនាធ ប់រប  ។ 
 

១២៩- មកុដប ច្ រតប  
 
 

ករគឿងអល ក្ រកធវើពើម្ដសឬកលាហ្ៈកផសងៗ រចនាជាកាច់កញ្ជច ងំឬភញើកទស ម្ដន 
ឬរម នបនធំតផូងរបាដំបប (មរកត រប ល កពរជ កកណឋ ៀង មុកាឋ រ) ម្ដនរាងជា 
កាំងភាជ ប់នឹងដនបលមែកដាយរប យភាជ ប់ពើដនបកឆវងកៅដនបស្លថ កំៅដផបកខាង 
ករកាយ និង ម្ដនផ្ដក ញ័រកៅជាប់ជំុវញិដផបកខាងកលើននមកុដ។ មកុដប ច្ រតប 
សរម្ដប់បំ ក់ឱ្យតនួាយករាងកពលកៅជារពោះអងគម្ដច ស់មិនទាន់កឡើងរគងរាជយ។  
ឧ. តរួពោះកថាងរគងមកុដប ច្ រតប កៅកពលកំពុងចាំងជាមយួរពោះនាងនាគ។ 
 

១៣០- រប យ  
 

ករគឿងអល ក្ រកធវើពើម្ដសឬកលាហ្ៈកផសងៗជាដផបកមយួននមកុដប ច្ រតប ភាជ ប់ពើ 
ដនបកឆវងកៅដនបស្លថ កំៅដផបកខាងករកាយ ម្ដនសណ្ដឌ នដូចដផលរប យដសផក។ 
 

១៣១- កាងំតនួាង  
 
 

ករគឿងអល ក្ រកធវើពើម្ដសឬកលាហ្ៈកផសងៗ ដដលម្ដនទរមង់ជាបនធោះរាងកកាង 
 ក់កណ្ដថ លរងវង់ រសបាមរងវង់មុខ សរម្ដប់បាងំសក់ ក់រតង់ថាង ស កដាយម្ដន 
រូបលមែកផសងៗ ដាតំផូងរគប់ពណ៌ រ ើឯដផបកខាងចុងកាំងម្ដនឆ្ល ក់កាច់កនធុយ 
ហ្ងស។ កាំងកនោះសរម្ដប់បំ ក់ឱ្យតនួាងវយ័ជំទង់។ 
 

១៣២- មកុដអបសរា  
 
 

ករគឿងអល ក្ រកធវើពើម្ដសឬកលាហ្ៈកផសងៗម្ដនកាំងមួយលមែកដាយកាច់អងគរ 
ម្ដនចនពើរ បាងំស្លល បពើរ និង កំពូលបើ ដដលកំពូលនើមយួៗម្ដនផ្ដក បិណឍ និង
កាច់រាងមូលសំដប តចំននួពើរប្ឈរកលើរប (សរម្ដប់តឯួក) ឬ កាច់រាងមូល 
សំដប តចំននួមយួ (សរម្ដប់តរួង) ដដលលមែកដាយកាច់កផសងៗ ដូចជា ចក 
ក ច្ុ ំ រតបកឈូកបំដបក ពងរតើ ជាកដើម។ 
 

១៣៣- បាងំស្លល ប  បនធោះម្ដនរាងដូចរពុយរតើសរម្ដប់ចប់ភាជ ប់កៅចំកហ្ៀងមកុដអបសរាទាងំពើរខាង។ 
 

១៣៤- មកុដករបើស  
 
 

ករគឿងអល ក្ រកធវើអំពើម្ដសឬកលាហ្ៈកផសងៗម្ដនកំពូលរូបកាលករបើសមយួកធវើ 
ពើខមុក រម នកាំង និង រចនាកំពូលរតួរសួចៗចំននួ៦ជាន់  បំ ក់កដាយផ្ដក ញ័រ 
រគប់ជាន់ ភាជ ប់កដាយដនបជិតថាា ល់ និង ករបើចនជាឃ្លប បសរម្ដប់របឱ្យជាប់។ 
មកុដកនោះសរម្ដប់តកួរបើស។ 
 
 

១៣៥- មកុដហ្នុម្ដន 
 

ករគឿងអល ក្ រកធវើពើខមុក រចនាតរួាងជាកាលស្លវ ហាម្ដត់ កដាយកាច់កញ្ជច ងំ 
ពទនជំុវញិកាលនិងម្ដនចនរាងកនធុយហ្ងស។ 
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១៣៦- មកុដនាងនាគ  
 
 

ករគឿងអល ក្ រកធវើពើម្ដសឬកលាហ្ៈ ឆ្ល ក់ជាមកុដរាងកាលនាគបើកបើកព រ  
ម្ដនភាជ ប់ចនកដាយករបើកាច់អងគរ។ ចំដណកពើករកាយកំពូលនាគដផបកកណ្ដថ ល 
លមែកដាយកនធុយនាគ១គូពននរប  និង ម្ដនកនធុយ២អមម្ដខ ង១។ មកុដកនោះយក 
ាមលំនាមំកុដនាងកទពអបសរកៅរបាស្លទរពោះលានកសថចគមលង់បកងកើតកៅឆ្ប  ំ
២០១០។ 
 

១៣៧- កាច់កលៀម  
 

កឈាម ោះកាច់កមមយួរបកភទកបុងរបាបុំរាណដខមរ ដដលករបើចលនាកជើងចុោះកឡើង  
កឆវង ស្លឋ  ំមុខ ករកាយ កបើក និង បិទ ជាកដើម។ 
 

១៣៨- កាច់កលៀមឈរ 
           បិទស្លឋ  ំ

 រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយករបើកជើងស្លឋ កំលើកកឡើង ក់កណ្ដឋ លកដាយកាច់ក 
កជើងនិងរម្ដមកជើងកឡើងដបរកៅមុខ ឯកជើងកឆវងឈរបនថឹងអស់ដបរកៅមុខ។ 
 

១៣៩- កាច់កលៀមឈរ 
          បិទកឆវង 
  

រកបៀបរាមំួយរបកភទកដាយករបើកជើងកឆវងកលើកកឡើង ក់កណ្ដឋ ល កាច់កកជើងនិង  
រម្ដមកជើងកឡើងដបរកៅមុខ ឯកជើងស្លថ ឈំរបនថឹងអស់ដបរកៅមុខ។ 

១៤០- កាច់កលៀមឈរទាប   
          បិទស្លឋ  ំ

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយករបើកជើងស្លឋ កំលើកកឡើង ក់កណ្ដឋ ល កាច់កកជើងនិង  
រម្ដមកជើងកឡើងដបរកៅមុខ ឯកជើងកឆវងឈរប ជ្ ច់ជងគង់បនថិចដបរកៅមុខ។ 
 

១៤១- កាច់កលៀមឈរទាប 
          បិទកឆវង 
  

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយករបើកជើងកឆវងកលើកកឡើង ក់កណ្ដឋ ល កាច់កកជើង  
និងរម្ដមកជើងកឡើងដបរកៅមុខ ឯកជើងស្លថ ឈំរប ជ្ ច់ជងគង់បនថិចដបរកៅមុខ។ 

១៤២- កាច់កលៀមឈរ 
          កបើកស្លឋ  ំ 
 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយករបើកជើងស្លឋ កំលើកកឡើង ក់កណ្ដឋ លដបរកៅស្លថ  ំ
កាច់កកជើងនិងរម្ដមកជើងកឡើង ឯកជើងកឆវងឈរបនថឹងអស់ដបរកៅមុខ។ 

១៤៣- កាច់កលៀមឈរ 
          កបើកកឆវង 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយករបើកជើងកឆវងកលើកកឡើង ក់កណ្ដឋ លដបរកៅកឆវង 
កាច់កកជើងនិងរម្ដមកជើងកឡើង ឯកជើងស្លថ ឈំរបនថឹងអស់ដបរកៅមុខ។ 

១៤៤- កាច់កលៀមឈរទាប 
          កបើកស្លឋ  ំ
  

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយករបើកជើងស្លឋ កំលើកកឡើង ក់កណ្ដឋ លដបរកៅស្លថ  ំ
កាច់កកជើងនិងរម្ដមកជើងកឡើង ឯកជើងកឆវងឈរប ជ្ ច់ជងគង់បនថិចដបរកៅមុខ។  

១៤៥- កាច់កលៀមឈរទាប 
          កបើកកឆវង 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយករបើកជើងកឆវងកលើកកឡើង ក់កណ្ដឋ លដបរកៅកឆវង 
កាច់កកជើងនិងរម្ដមកជើងកឡើង ឯកជើងស្លថ ឈំរប ជ្ ច់ជងគង់បនថិចដបរកៅមុខ។ 

១៤៦- កាច់កលៀមប ឆ្ ិតស្លឋ  ំ 
 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយករបើកជើងស្លឋ កំបាោះកៅមុខប ឆ្ ិតខាងស្លថ ខំលួនបនថិច   
រចួបនាធ បខលួនចុោះ ក់កណ្ដឋ ល កដាយសងកត់ទមងន់ដងខលួនកទារកៅកលើកជើងមុខ  
កហ្ើយបកងាើបដកងបនថិច កជើងកឆវងកបាោះកៅករកាយប ឆ្ ិតខាងកឆវងខលួន រម្ដមនិង 
ជងគង់ដបរ កៅខាងកឆវង កដាយបកងាើបដកងបនថិច។ 

១៤៧- កាច់កលៀមប ឆ្ ិត 
          កឆវង 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយករបើកជើងកឆវងកបាោះកៅមុខប ឆ្ ិតខាងកឆវងខលួនបនថិច 
រចួបនាធ បខលួនចុោះ ក់កណ្ដឋ ល កដាយសងកត់ទមងន់ដងខលួនកទារកៅកលើកជើងមុខ 
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  កហ្ើយបកងាើបដកងបនថិច កជើងស្លថ កំបាោះកៅករកាយប ឆ្ ិតខាងស្លថ ខំលួន រម្ដមនិងជងគង់ 
ដបរកៅខាងស្លថ  ំកដាយបកងាើបដកងបនថិច។ 
 

១៤៨- កាច់កលៀមកផឋកកឆវង 
 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយកដននកកជើងទាងំពើរ បនាធ បខលួន ក់កណ្ដថ លដបរកៅ  
កឆវង កជើងស្លឋ បំ ជ្ ច់ជងគង់បនថិច រម្ដមនិងជងគង់ដបរកៅស្លថ  ំសងកត់ទមងន់ដងខលួន  
កទារកៅកលើកជើងស្លថ  ំឯកជើងកឆវងបនថឹងកបាោះកៅកឆវង កដាយដកងកជើងសងកត់ចុោះ  
បកងាើបចុងកជើងកឡើងកលើ។ 
 

១៤៩- កាច់កលៀមកផឋកស្លថ  ំ
  

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយកបាោះកជើងកឆវងប ជ្ ច់កៅមុខ និង កជើងស្លថ កំបាោះបនថឹង  
កៅករកាយ។ កជើងកឆវងកបាោះកៅមុខ របអប់និងជងគង់កជើងកឆវងដបរកៅមុខចំ 
ប ជ្ ច់ចុោះ ក់កណ្ដឋ លសងកត់ទមងន់ដងខលួនកទារកៅមុខបនថិច ឯដកងកជើងស្លថ  ំ 
បកងាើបកឡើងកលើ ចុងរម្ដមទប់បកនទើរកៅកលើករម្ដលកបុងលកខណៈឈរបនាធ បខលួន  
 ក់កណ្ដឋ ល។ 
 

១៥០- កាច់កលៀមកសមើ 
 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយបនាធ បខលួនចុោះ ក់កណ្ដឋ ល ឯកជើងកឆវងនិងកជើងស្លថ  ំ 
កដននកកចញបនថិច ដកងកជើងរបឈមរប  រម្ដមកជើងកឆវង ស្លថ -ំងកឡើងកលើ។ 
 

១៥១- កាច់កលៀមកសមើ 
     កឆវងមុខ 
 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយបនាធ បខលួនចុោះ ក់កណ្ដឋ ល រចួកជើងកឆវងនិងកជើងស្លថ  ំ
កដននកកចញពើរប បនថិច ដកងកជើងទរមង់របឈមរប  រម្ដមកជើងកឆវង ស្លថ -ំងកឡើង 
កលើ ប ុដនថ កជើងកឆវងកបាោះលយកៅមុខបនថិច។ 
 

១៥២- កាច់កលៀមកសមើ 
          ស្លឋ មុំខ 
  

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយបនាធ បខលួនចុោះ ក់កណ្ដឋ ល រចួកជើងកឆវងនិងកជើងស្លថ  ំ
កដននកកចញពើរប បនថិច ដកងកជើងទរមង់របឈមរប  រម្ដមកជើងកឆវង ស្លថ -ំងកឡើង 
កលើ ប ុដនថ កជើងស្លថ កំបាោះលយកៅមុខបនថិច។ 
 

១៥៣- កាច់កលៀមកដើរទា 
 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយបនាធ បខលួនចុោះ ឱ្យគូទកសមើជងគង់ កាលជងគង់ហុ្ចកៅ 
មុខទាញកចញពើរប បនថិច បកងាើបដកងកជើងកឡើង គូទកហ្ើបពើដកងកជើង កហ្ើយ 
កដើរកៅមុខ។ បញ្ជជ ក់ : កពលកដើរកទារកៅមុខ មិនឱ្យគូទសងកត់ជាប់កលើដកង  
កជើងកទ។ 
 

១៥៤- កាច់កលៀមអងគុយកអោះ 
 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយដាក់គូទអងគុយកៅករម្ដល កជើងស្លឋ កំបាោះសណថូ កកៅ 
មុខជាង ក់កណ្ដឋ ល កដាយប្ឈរជងគង់កឡើង ដកងកជើងជាប់ករម្ដល របអប់  
កជើងដបរចំកៅមុខ ឯកជើងកឆវងដូចកជើងស្លថ ដំដរ ដតកបាោះកៅមុខខលើជាងកជើងស្លថ បំនថិច។ 
 

១៥៥- កាច់កលៀមលុត 
          ជងគង់ 
  

រកបៀបរាមំយួរបកភទអងគុយលុតជងគង់ចុោះទាងំពើរ ចកនាល ោះជងគង់ឃ្លល តកចញពើរប   
សមាមដងខលួន គូទដាក់កលើដកងកជើង កដាយដកងទាងំពើរខិតជាប់រប  ចុងរម្ដម 
កជើងចុចកៅកលើករម្ដល។ 
 

១៥៦- កាច់កលៀមលុត 
          ជងគង់កឆវង 
 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយលុតជងគង់កឆវងចុោះ គូទកហ្ើបកចញពើដកងកជើងបនថិច 
កជើងស្លឋ ទំាញកបាោះកៅមុខប ឆ្ ិតស្លឋ  ំចុចចុងរម្ដមកជើងកលើករម្ដលបកងាើបដកង 
បនថិច ដងខលួនសងកត់កៅកលើកជើងស្លថ កំទារកៅមុខបនថិច។ 
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១៥៧- កាច់កលៀមលុត 
          ជងគង់ស្លឋ  ំ
 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយលុតជងគង់ស្លឋ ចុំោះ គូទកហ្ើបកចញពើដកងកជើងបនថិច  
កជើងកឆវងទាញកបាោះកៅមុខប ឆ្ ិតកឆវង ចុចចុងរម្ដមកជើងកលើករម្ដលបកងាើប  
ដកងបនថិច ដងខលួនសងកត់កៅកលើកជើងកឆវងកទារកៅមុខបនថិច។ 

១៥៨- កាច់កលៀមអងគុយ 
          កជើងមយួ 
 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយលុតជងគង់កឆវងចុោះ ដបរចំកៅមុខ ដាក់គូទអងគុយ  
សងកត់កៅកលើដកងកជើង ឯកាលជងគង់ស្លឋ ដំាក់កលើករម្ដលទាញកៅករកាយ  
កលើកបាតកជើងកឡើងកលើនិងកាច់កកជើងចុោះ។ 

១៥៩- កាច់កលៀមប ឆ្ ិត 
          ទាបស្លឋ  ំ
 

រកបៀបរាមំយួរបកភទកដាយករបើកជើងស្លថ កំបាោះប ឆ្ ិតកៅមុខខាងស្លឋ ខំលួនបនថិច 
ដកងកជើងបកងាើបកឡើង  បនាធ បខលួនចុោះ ទមងន់ដងខលួនសងកត់កលើកជើងស្លឋ  ំកទារកៅ  
មុខបនថិច កជើងកឆវងកបាោះសណឋូ កកៅករកាយប ឆ្ ិតដងខលួន រម្ដមកជើងនិងជងគង់ 
ដបរកៅខាងកឆវង ដងខលួននិងដកងកជើងបកងាើបកឡើងបនថិច។ 

១៦០- កាច់កលៀមប ឆ្ ិត 
          ទាបកឆវង 
 

រកបៀបរាមំួយរបកភទកដាយករបើកជើងកឆវងកបាោះប ឆ្ ិតកៅមុខខាងកឆវងខលួនបនថិច 
ដកងកជើងបកងាើបកឡើង  បនាធ បខលួនចុោះ ទមងន់ដងខលួនសងកត់កលើកជើងកឆវង កទារកៅ 
មុខបនថិច កជើងស្លឋ កំបាោះសណឋូ កកៅករកាយប ឆ្ ិតដងខលួន រម្ដមកជើងនិងជងគង់ 
ដបរកៅខាងស្លឋ  ំដងខលួននិងដកងកជើងបកងាើបកឡើងបនថិច។ 

១៦១- ដូនសពំត់ រកបៀបពរ្បសំពត់កធវើពើសូរតដដលទក់កធវើឱ្យកសមើស្លច់ កដាយយកកំណ្ដត់ស្លែ ត 
កផសងកទៀតកៅរជលក់ទឹក រចួពូតឱ្យអស់ទឹក កទើបយកមកជូតកផតឺដដដលៗកលើ 
សំពត់សូរតរតង់កដនលងដដលទក់ បនាធ ប់មកកទើបយកសំពត់សូរតកនាោះកៅស្ក 
នឹងសបួបញសសើឬកឈើ។ ចំដណកឯចុងម្ដខ ងកទៀតននកំណ្ដត់សំពត់ដដលទម្ដល ក់ចុោះ 
រតូវស្កកដាយអដរងបុករសូវកដើមផើទាញបនថឹងឱ្យកសមើស្លច់។ 

១៦២- បូ  ្   
 

 កយកមចើពើភាស្លឥណឍូ កណសុើម្ដនន័យថា ផ្ដក ។ កគរបទោះកឃើញម្ដនករបើ កយ 
កនោះកៅកបុងទំនុកករចៀងរបាអំបសរាននលផោះទើ២៖ ‹(...) នឹងកធវើបូ  ្ (២ដង)  
ករចើនចំននួ ដាក់ខាងជិតខលួនទើសយនា ...›។  
     កធវើ ‹បូ  ្ › សំកៅរកបៀបកធវើផ្ដក បើដបបគឺ៖ 
១- ផ្ដក រសស់ខចប់សលឹកកចក ដដលកគកកវជាកកនាធ ងរាងស្លជើដាក់ផ្ដក សរម្ដប់រសង់  
     កលិន។ កកនាធ ងកនាោះជនួកគទុកចំហ្ម្ដត់ ជនួកគបិទម្ដត់ឱ្យជិតកហ្ើយកាត់ចុង    
     រតង់កំពូលរសួចបនថិច។ 
២- ផ្ដក សរម្ដប់ខចប់កដាយនសផ ស្រសថើដខមរជំនាន់កដើមនិយមខចប់អប់ផ្ដក នឹងនសផដដល  
     ជាកំណ្ដត់កសថើងកបុើងករុ ើងៗសរម្ដប់កាន់កដើរ ឬ ដាក់កាលដំកណកសរម្ដប់  
     រសង់កលិន។ ផ្ដក រសស់ដដលកគចូលចិតថខចប់អប់ ករចើនជាផ្ដក មលិោះ ផ្ដក កុលាប  
     ផ្ដក ចមា រកហ្ម ផ្ដក រកកពន ផ្ដក កាថ ងំ្...។ ចំក ោះផ្ដក កាថ ងំ្ កបើចង់អប់ឱ្យ  
     កចញកលិនរកអូបខាល ងំ មុតឆលួ កគករចើនយកកៅករាលកភលើងកទៀនសិន។ 
៣- ផ្ដក សរម្ដប់ដាក់ជូនសព កគយកផ្ដក ករកៀមមកខចប់នឹងនសផពណ៌ស កហ្ើយ  
     រកបចួចងបូពណ៌កនម  រាងជាដំុមូល។ 
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១៦៣- សពំត់ហូ្ល  
 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត កដាយចងរធកលើកករមតូចឬធំ រចនាជា 
រូបភាពាមធមមជាតិករចើនដបបយ ង។ សំពត់ហូ្លសរម្ដប់ស្រសថើម្ដនករមតូចៗ  
ដូចជា រូបផ្ដក កមធស ផ្ដក ទទឹម សតវពើង ង សតវអកណថើ ក ជាកដើម។ សរម្ដប់បុរស 
កសលៀក កគកលើកករមធំៗម្ដន រូបសតវដំរ ើ សតវនាគ សតវហ្ងស សតវរគុឌ។ 

១៦៤- សពំត់ប ច្ពណ៌  របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរតកដាយចងរធកលើកករមម្ដនពណ៌ចប់ពើ៥ 
ឆលុោះរបកដញរប ។  
ឧ. កៅសម័យបុរាណ នាមឺុន មស្រនថើ គហ្បតើ និង អភិជន និយមកសលៀកសំពត់  
    ប ច្ ពណ៌។ សម័យបចចុបផនប កបុងពិធើបុណយជាតិ បុណយរបនពណើ  ឥសសរជន  
    គរួកសលៀកសំពត់ប ច្ ពណ៌កនោះកឡើងវញិ។ 
 

១៦៥- សពំត់ប ច្ រងគ  
 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរតកដាយចងរធកលើកករមរចនាជារូបភាព 
កផសងៗ ដដលម្ដនដខសទឹកម្ដសចំននួ៤និងទឹករបាក់១ ឬ ដខសទឹករបាក់៣និង  
ទឹកម្ដស២ កាត់ទទឹងកៅចកនាល ោះរូប។ 
 

១៦៦- សពំត់កលើកខធង់  របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរតកដាយចងរធកលើកករមរចនាជារូបភាព 
កផសងៗ ដូចជា រូបកូនហុ្ើងឬពងហុ្ើង ជាកដើម ដដលម្ដនដខសកាត់ទទឹងធំៗ។ 
 

១៦៧- ជាយជរ/មុខនាង 
          

 ដផបកលាតននជាយទាងំពើរខាងរបស់សំពត់ហូ្លមយួកផនិ ដដលម្ដនករមមយួ  
ឆបូតកៅចំកណ្ដថ លនននផធលាត។ ដខមរសុរនិធ កៅថាមុខនាង ។ 
 

១៦៨- សពំត់ផ្ដមងួ  របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ម្ដនស្លច់លាតនិងពណ៌កផសងៗ ជនួម្ដន  
បនថក់ជរកជើងនិងម្ដនបនថក់កលើនផធសំពត់។ សំពត់ដដលម្ដនបនថក់ឬជរកជើង  
តាញពើអំកបាោះសរម្ដប់កសលៀកកពលនថង។ ចំដណកសំពត់ដដលម្ដនបនថក់ឬជរ  
កជើងតាញពើដខសពណ៌ទឹកម្ដសឬទឹករបាក់ ម្ដនពនលឺដចងចងំ សរម្ដប់កសលៀក  
កៅកពលយប់។ 

១៦៩- សពំត់ផ្ដមងួពណ៌  
         រកហ្ម 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ម្ដនស្លច់លាតពណ៌រកហ្ម តំណ្ដងឱ្យ  
រពោះអាទិតយ សរម្ដប់កសលៀកកៅនថងអាទិតយ។ 
 

១៧០- សពំត់ផ្ដមងួពណ៌ 
          ស្លល ទំុ  

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ម្ដនស្លច់លាតពណ៌កលឿងទំុ តំណ្ដងឱ្យ  
រពោះចនធ សរម្ដប់កសលៀកកៅនថងចនធ។ 

១៧១- សពំត់ផ្ដមងួពណ៌ 
          ស្លវ យ 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ម្ដនស្លច់លាតពណ៌ស្លវ យ តំណ្ដងឱ្យរពោះ 
អ គ្ រ សរម្ដប់កសលៀកកៅនថងអ គ្ រ។ 
 

១៧២- សពំត់ផ្ដមងួពណ៌ 
         រតយួកលៀប 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ម្ដនស្លច់លាតពណ៌រតួយកលៀប តំណ្ដង 
ឱ្យរពោះពុធ សរម្ដប់កសលៀកកៅនថងពុធ។ 
 

១៧៣- សពំត់ផ្ដមងួពណ៌ 
          រតយួកចក 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ម្ដនស្លច់លាតពណ៌រតួយកចក តំណ្ដងឱ្យ 
រពោះរពហ្សផតិ៍ សរម្ដប់កសលៀកកៅនថងរពហ្សផតិ៍។ 
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១៧៤- សពំត់ផ្ដមងួពណ៌     
          កខៀវ 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ម្ដនស្លច់លាតពណ៌កខៀវ តំណ្ដងឱ្យរពោះ 
សុរក សរម្ដប់កសលៀកកៅនថងសុរក។ 
 

១៧៥- សពំត់ផ្ដមងួពណ៌   
          រពើងទំុ 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ម្ដនស្លច់លាតពណ៌រពើងទំុ តំណ្ដងឱ្យរពោះ 
កមរ ៍សរម្ដប់កសលៀកកៅនថងកមរ។៍ 
 

១៧៦- រកម្ដចប ុច របកភទរកម្ដតាញពើសរនសសូរត ដដលលមែកដាយពណ៌កផសងៗ កៅកលើនផធម្ដន  
សណ្ដឌ នដូចកគចផុចាមបកចចកកទសចផុចសូរតរជលក់ពណ៌ (ចប ុចជាវធិើចប់  
ចផុចរកណ្ដត់យកកៅរជលក់ពណ៌)។   

១៧៧- សពំត់អនលូញ 
 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរតឬអំកបាោះ រចនាជាឆបូតៗបកណ្ដថ យសរមុង  
ដដលម្ដនពណ៌ឆ្ល ស់រប ចប់ពើ២ពណ៌កឡើងកៅ សរម្ដប់ស្រសថើកសលៀករបចនំថង។  
សំពត់អនលូញម្ដនកឈាម ោះកផសងៗ ដូចជា សំពត់អនលូញបនថក់ សំពត់អនលូញជរកជើង  
សំពត់អនលូញបនថក់ជរកជើង សំពត់អនលូញអកស្រងកមអស្រងកម សំពត់អនលូញប ប ក  ជាកដើម។ 
 

១៧៨- សពំត់អនលូញបនថក់ 
 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរតឬអំកបាោះ រចនាជាឆបូតៗបកណ្ដថ យសរមុង  
ដដលម្ដនពណ៌ឆ្ល ស់រប ចប់ពើ២ពណ៌កឡើងកៅ កដាយម្ដនបនថក់ផ្ដក តូចៗតាញ  
ពើអំកបាោះរកំលចកលើនផធ។ 
 

១៧៩- សពំត់អនលូញ  
          ជរកជើង 
 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរតឬអំកបាោះ រចនាជាឆបូតៗបកណ្ដថ យសរមុង  
ដដលម្ដនពណ៌ឆ្ល ស់រប ចប់ពើ២ពណ៌កឡើងកៅ ដដលម្ដនការរចនារតង់ដផបក  
កជើងសំពត់កដាយតាញរកំលចពើអំកបាោះ។ 
 

១៨០- សពំត់អកស្រងកម     
         អស្រងកម 
 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរតឬអំកបាោះ រចនាជាឆបូតៗបកណ្ដថ យសរមុង  
ដដលចក់ជារកឡាបួនរជុងលែិតៗ លាយពណ៌រកហ្មនិងកនម ឆ្ល ស់រប   រសកដៀង  
នឹងសមផុរររប់អកស្រងកមអស្រងកមទំុ (កសៀមកៅ អនលូញមកាល )ំ។ 
 

១៨១- សពំត់អនលូញប ប ក របកភទសំពត់តាញពើសរនសអំកបាោះ រចនាជាឆបូតៗបកណ្ដថ យសរមុង ដដលម្ដន 
ពណ៌សឆ្ល ស់ពណ៌កនម  ស្លច់ករគើមៗ។ 
 

១៨២- សពំត់កលផើក របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ដដលតាញកលើកស្លច់កដាយសរនសអំកបាោះ 
រកំលចកាច់ជារូបសតវឬផ្ដក លែិតៗ លមែ សកពញនផធសំពត់ និង ម្ដនជរកជើងកធវើ 
ពើសរនសអំកបាោះ សរម្ដប់បុរសនិងស្រសថើកសលៀកកៅកពលនថង។ 

១៨៣- សពំត់ស្លរបាប់ របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរតម្ដនស្លច់រកាស់ធងន់ រកំលចកាច់កដាយដខស 
ទឹកម្ដសឬទឹករបាក់។ សម័យកដើម កគករបើជាសកមលៀកបំ ក់សរម្ដប់រពោះមហា-
កសរតរគងកបុងរពោះរាជពិធើ។ បចចុបផនបដខមរករបើសំពត់ស្លរបាប់ជាសកមលៀកបំ ក់ 
សរម្ដប់កូនរកមំុឬកូនកកម្ដល ោះកសលៀក ក់កបុងពិធើមងគលការ និង សរម្ដប់អបករបា ំ
បុរាណឬសិលផករកលាខ នបាស្លក់ដដលកដើរតអួងគតំណ្ដងឱ្យវណតៈខាង់ខាស់។ 
អបកខលោះកៅ ចរបាប់ ចរបាប់ ឬ ជរបាប់។ 
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១៨៤- សពំត់រកកនៀវ/ 
         សពំត់ផ្ដក កកស្រនថើយ 
 

របកភទសំពត់កធវើពើសរនសសូរតឬអំកបាោះ កដាយកវញឱ្យខាម ញ់និងតាញប ច្ូ ល 
រប  កដើមផើឱ្យម្ដនពណ៌រតបាញ់របកដញរប ដូចផ្ដក កកស្រនថើយ (ករបើពណ៌ចប់ពើ៣ 
ពណ៌កឡើងកៅ)។ 
 

១៨៥- ស្លរងុសូរត របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ម្ដនឋានលមែកដាយរកឡាចរតងគរកំលច   
ពណ៌កផសងៗ។ បុរសដខមរនិយមកសលៀកសំពត់របកភទកនោះកៅផធោះ ករ ោះរតជាក់  
និង ម្ដនលកខណៈនថលថបូរ ចំដណកស្រសថើខលោះក៏និយមកសលៀកកៅផធោះដដរ។ 
 

១៨៦- សពំត់ដរព/ដរពលាត 
 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ពណ៌សម្ដនស្លច់ជិតម ដឌរលើងរកលើប។  
សំពត់កនោះកគនិយមនាចូំលពើរបកទសចិន ពិកសស ពើទើរកុងកសៀងនហ្។ 
កពលមកដល់របកទសដខមរ កគយកសំពត់កនោះមកបញ្ជជ ន់លកថពណ៌កនម  រចួដំនឹង  
ញញួរកឈើ កដាយកម្ដល ងំបុរស។ កពលស្លកពណ៌(កហ្ើរពណ៌) កគយកសំពត់ 
កនាោះកៅរជលក់ទឹកដផលមកកលឿ រចួហាលកលើដើសងួត ដដលកគកៅថា ‹កផថកមកកលឿ›។ 
សំពត់កនោះសរម្ដប់កសលៀកកបុងជើវភាពស្លម ដ្។ 
 

១៨៧- សពំត់ដរពផ្ដក  របកភទសំពត់តាញពើសរនសសូរត ម្ដននផធពណ៌សនិងម្ដនរកំលចផ្ដក ពណ៌ស។ 
មុនកពលករបើរបាស់ កគយកសំពត់កនោះមកបញ្ជជ ន់លកថពណ៌កនម  រចួដំនឹងញញួរ  
កឈើកដាយកម្ដល ងំបុរស។ 
 

១៨៨- សពំត់ដរពអំកបាោះ 
 

របកភទសំពត់តាញពើសរនសអំកបាោះ ម្ដននផធពណ៌ស។ កគយកសំពត់កនោះមក  
បញ្ជជ ន់លកថពណ៌កនម ។ កពលស្លកពណ៌(កហ្ើរពណ៌) កគយកសំពត់កនាោះកៅ  
រជលក់ទឹកដផលមកកលឿ រចួហាលកលើដើសងួត ដដលកគកៅថា ‹កផថកមកកលឿ›។ សំពត់  
កនោះសរម្ដប់កសលៀកកបុងជើវភាពស្លម ដ្។ 
 

១៨៩- កផថកមកកលឿ បកចចកកទសរជលក់ពណ៌សំពត់ឱ្យកនម ជាមយួនឹងទឹកដផលមកកលឿ រចួហាលកលើដើ  
សងួត (រជលក់និងហាលករចើនដងរហូ្តកឡើងពណ៌កនម ាមការចង់បាន)។ 
 

១៩០- ផ្ដឌិប 
 

 កយកមចើពើភាស្លកសៀម ម្ដនន័យថា សំពត់អំកបាោះកៅ។ របកភទសំពត់ដដលកគ 
តាញពើអំកបាោះកៅឥតឱ្យបាយជូរ។ 
 

១៩១- សពំត់អំកបាោះកៅ           របកភទសំពត់ដដលដខមរតាញពើអំកបាោះកៅកដាយឱ្យបាយជូរ។  
 

១៩២-  សពំត់កទស/ 
          សពំត់កទសឯក 
 

របកភទសំពត់តាញពើអំកបាោះកៅដដលម្ដនស្លច់កសថើង ម ដឌ និង ទន់រកលាង។  

១៩៣- សពំត់កខៀន របកភទសំពត់កទសឯកឬផ្ដឌិបនាចូំលពើបរកទស ម្ដនស្លច់រងឹ នផធពណ៌កផសងៗ 
និង ម្ដនកបាោះពុមាជារូបផ្ដក លែិតៗ ដដលស្រសថើដខមរវយ័ចំណ្ដស់ ជាពិកសស កៅ កខតថ  
បាត់ដំបងនិងកសៀមរាបនិយមកសលៀកចងកផនិចូលរមួកបុងពិធើបុណយទាននានា។ 
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១៩៤- សពំត់សុងឹ របកភទសំពត់តាញពើអំកបាោះ ម្ដនកាច់ឬឆបូតទទឹងកៅាមជាយរសកដៀងរប   
នឹងសុឹងលាវ ប ុដនថ សុឹងលាវខុសរប រតង់ម្ដនកដរបដនទមជរកៅកជើងសំពត់។  
សំពត់កនោះ ដខមរករបើកបុងជើវភាពរស់កៅធមមាឬកបុងការសដមថងរបាដំគន និង របា ំ 
កកាង កនប លិន...។ កគកឃើញម្ដនសិបផកមមតាញសំពត់សុឹងដតកៅតំបន់ដរពក  
ហ្លួងកទ កបុងទសវតសរទ៍ើ៦និងទើ៧ ននសតវតសរទ៍ើ២០។  
 

១៩៥- សពំត់កផនិ របកភទសំពត់ដដលម្ដនថង់ធំខុសពើសំពត់ធមមា ម្ដនរបដវង ៣២០សង់ទើដម រត 
៣៤០សង់ទើដម រត និង ៤០០សង់ទើដម រត ដដលបត់ជាពើរាមបកណ្ដថ យកធមញ  
កឈើឱ្យសរមុងរតួតរប  កដាយមិនកដរភាជ ប់មុខ សរម្ដប់កសលៀកមូរជាយសំពត់  
ទាងំពើរខាងមកចុកកៅឆបុកកផនិ។ 
 

១៩៦- ថង់សពំត់ សំពត់ដដលបត់ជាពើរាមបកណ្ដថ យកធមញកឈើឱ្យសរមុងរតួតរប ។  
 

១៩៧- សពំត់សមលុយ របកភទសំពត់បត់ជាពើរាមបកណ្ដថ យកធមញកឈើឱ្យសរមុងរតួតរប  កដាយកដរ  
ភាជ ប់បិទមុខ សរម្ដប់កសលៀកទម្ដល ក់ជាយម្ដខ ងចុោះករកាមទាងំអស់។ 
 

១៩៨- សពំត់កផនិខលើ របកភទសំពត់សរម្ដប់កសលៀកចងកផនិកដាយចប់ជាយទាងំពើរដាក់ខាងកលើផចិត 
រកបចួចងឱ្យជាប់ រចួមូរចុងជាយទាងំពើរ វាត់កនធុយកផនិកៅករកាយ ទាញឱ្យ  
កខើចដល់គល់កលល  និង ចុកកៅឆបុកកផនិ។ ពលទ័ពបុរាណ កើឡាករលផុកកកា  
កើឡាករចំបាប់(ចម្ដល ក់កៅរបាស្លទបាយន័) អបកកឡើងកាប ត និង អបកបាចរតើ  
ជាកដើម និយមកសលៀកសំពត់កផនិខលើ។  
 

១៩៩- សពំត់កផនិកខើច របកភទសំពត់សរម្ដប់កសលៀកចងកផនិកដាយចប់ជាយទាងំពើរដាក់ខាងកលើផចិត 
រកបចួចងឱ្យជាប់ រចួមូរចុងជាយទាងំពើរ វាត់កនធុយកផនិកៅករកាយ ទាញឱ្យ  
កខើចដល់ ក់កណ្ដថ លកលល  និង ចុកកៅឆបុកកផនិ។ កៅកបុងរបាបុំរាណ សំពត់ 
កផនិកខើចករបើសរម្ដប់កសលៀកឱ្យតនួាយករាង តរួគុឌ តួយកស និង តសួ្លវ កាច់ 
ជាកដើម។ 
 

២០០- សពំត់កផនិកខា របកភទសំពត់សរម្ដប់កសលៀកចងកផនិកដាយចប់ជាយទាងំពើរដាក់ខាងកលើផចិត 
រកបចួចងឱ្យជាប់ រចួមូរចុងជាយទាងំពើរ វាត់កនធុយកផនិកៅករកាយ ទម្ដល ក់ចុង  
ជាយកផនិចុោះករកាមកាលជងគង់បនថិច និង ចុកកៅឆបុកកផនិ។ កគកសលៀកសំពត់ 
កនោះកៅកបុងពិធើាមរបនពណើ និងបុណយជាតិ។ 
 

២០១- សពំត់កផនិគឃ្លរ របកភទសំពត់សរម្ដប់កសលៀកចងកផនិកដាយចប់ជាយទាងំពើរដាក់ខាងកលើផចិត 
រកបចួចងឱ្យជាប់ រចួមូរចុងជាយទាងំពើរ វាត់កនធុយកផនិកៅករកាយ ទម្ដល ក់ចុង  
ជាយកផនិចុោះករកាមឱ្យសលុយជិតដល់កកជើង និង ចុកកៅឆបុកកផនិ។ ចស់ៗកៅ 
ជនបទរសុកដរសចម្ដក រនិយមកសលៀករកបៀបកនោះ។ 
 



-68- 

 

២០២- សពំត់កផនិចំកហ្ៀង 
 

របកភទសំពត់សរម្ដប់កសលៀកចងកផនិកដាយចប់ជាយទាងំពើរដាក់ខាងកលើផចិត 
រកបចួចងឱ្យជាប់ រចួមូរដផបកចំកហ្ៀងខាងកឆវងជាកនធុយកផនិ វាត់កៅករកាយនិង  
ចុកកៅឆបុកកផនិ ឯដផបកចំកហ្ៀងខាងស្លថ បំត់ជាភលើចុកពើមុខ រចួយកដខសរកវាត់មក  
 ក់ពើកលើ។ កបើកគកមើលសំពត់កផនិចំកហ្ៀងពើករកាយ កឃើញដូចជាទរមង់សំពត់  
កផនិ ដតកបើកគកមើលចំពើមុខ កឃើញដូចជាទរមង់សំពត់សមលុយ។ កគកឃើញកាច់  
ចម្ដល ក់កលៀនននរូបបដិម្ដកសលៀកសំពត់កផនិចំកហ្ៀងជាករចើន ាងំកៅស្លរមនធើរ- 
ជាតិភបំកពញ គឺម្ដនាងំពើ សម័យនគរភបំ សម័យកចនឡា និង សម័យអងគរ  
ជាកដើម។ 
 

២០៣- សពំត់កផនិតយួកស របកភទសំពត់សរម្ដប់តយួកស (របាបុំរាណ កលាខ ន...) កសលៀកពទនពើករកាយមក  
មុខចប់ចុងកសមើរប  រចួខាធ ស់ជាយកដាយកនាល ស់រតង់ចំណុចខាងកលើផចិត កទើប  
ចប់ចុងជាយទាងំពើរខាងជើបភលើរមួរប ឱ្យម្ដនផបត់ាមលំដាប់សមរមយរបកប 
ាមកផួនកសលៀកកផនិ កដាយយកចុកជាយកនធុយកផនិវាត់កៅករកាយ កៅកបុងដខស 
ចំណងរតង់កដនលងឆបុកកផនិ កដាយទាញស្លច់សំពត់ឱ្យកបា ងនិងហាប់ដណន  
កដើមផើរកំលចកជើងកខាទាងំពើរ។ 
 

២០៤- សពំត់កផនិតសួ្លវ កាច់ របកភទសំពត់សរម្ដប់តួស្លវ កាច់(របាបុំរាណ...)កសលៀកពទនពើករកាយមកមុខ 
ចប់ចុងកសមើរប  រចួខាធ ស់ជាយកដាយកនាល ស់រតង់ចំណុចខាងកលើផចិត កទើបចប់  
ចុងជាយទាងំពើរខាងជើបភលើរមួរប ឱ្យម្ដនផបត់ាមលំដាប់សមរមយរបកបាម 
កផួនកសលៀកកផនិ កដាយយកចុកជាយកនធុយកផនិវាត់កៅករកាយ កៅកបុងដខសចំណង 
រតង់កដនលងឆបុកកផនិ កដាយទាញស្លច់សំពត់ឱ្យកបា ងនិងហាប់ដណន កដើមផើរកំលច 
កជើងកខាទាងំពើរ និង ម្ដនបំ ក់កនធុយលមែកដាយបា ក់ឌិនកដររបឹចកងកោះពើកលើ 
រចួ ក់ដខសរកវាត់ពើកលើ។ 
           

២០៥- សពំត់កផនិតនួាយ  
          ករាង 

របកភទសំពត់សរម្ដប់តនួាយករាង(របាបុំរាណ...) កសលៀកពទនពើករកាយមកមុខ  
ចប់ចុងកសមើរប  រចួខាធ ស់ជាយកដាយកនាល ស់រតង់ចំណុចខាងកលើផចិត កទើបចប់ 
ចុងជាយទាងំពើរខាងជើបភលើរមួរប ឱ្យម្ដនផបត់ាមលំដាប់សមរមយរបកបាម 
កផួនកសលៀកកផនិ កដាយយកចុកជាយកនធុយកផនិវាត់កៅករកាយ កៅកបុងដខសចំណង 
រតង់កដនលងឆបុកកផនិ រចួទាញស្លច់សំពត់ឱ្យកបា ងនិងហាប់ដណនកដើមផើរកំលច 
កជើងកខាទាងំពើរ កហ្ើយ ទាញភលើម្ដខ ងទម្ដល ក់ចុោះកៅករកាយកកើតកចញជាកនធុយ 
កៅថា កនធុយរបា (កនធុយរតើរបា) ឬ កនធុយកផនិទម្ដល ក់។        

២០៦- កនធុយរបា កនធុយសំពត់កផនិរបស់តនួាយករាងដដលបត់ទម្ដល ក់កចញករៅ ម្ដនទរមង់ដូច 
កនធុយរតើរបា។ 
 

២០៧- របឹចកងកោះ 
 
 

បនធោះកំណ្ដត់បា ក់ឌិនមយួរបកភទ សរម្ដប់តនួាយករាង តយួកស និង តួស្លវ កាច់ 
រកវាត់ជំុវញិចកងកោះ កដាយកដររបឹកៅដផបកខាងមុខ។ 
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២០៨- កាងំសពំត់មុខ 
 
 

បនធោះកំណ្ដត់បា ក់ឌិនមយួរបកភទ សរម្ដប់តនួាយករាង តយួកស និង តួស្លវ កាច់ 
 ក់បាងំកលើសំពត់ចំពើមុខ។ 
 

២០៩- កាងំសពំត់ចំកហ្ៀង /     
        កាងំសពំត់ជាយដរគង 
 

បនធោះកំណ្ដត់បា ក់ឌិនមយួរបកភទ សរម្ដប់តនួាយករាង តយួកស និង តសួ្លវ កាច់ 
 ក់បាងំកលើសំពត់ពើចំកហ្ៀងទាងំពើរខាង។ 

២១០- កាងំសពំត់ករកាយ បនធោះកំណ្ដត់បា ក់ឌិនមយួរបកភទ សរម្ដប់តយួកស និង តសួ្លវ កាច់ ក់បាងំកលើ  
សំពត់ពើខាងករកាយ។ 
 

២១១- ដរពឡាញ់ ឡាញ់ ជាភាស្លកវៀតណ្ដម ម្ដនន័យថា រតជាក់។ 
របកភទសំពត់តាញពើអំកបាោះ ម្ដនស្លច់ម ដឌរកលើបរកលាង ម្ដនរគប់ពណ៌ 
នាចូំលពើរបកទសកវៀតណ្ដម ដដលករបើសរម្ដប់កាត់សកមលៀកបំ ក់មយួចំននួ 
កបុងរបាដំខមរ។  
 ស្រសថើវយ័កកមងនិយមករបើដរពឡាញ់កនោះកៅផធោះ ករ ោះវារតជាក់ ចំដណកស្រសថើវយ័  
ចំណ្ដស់និយមកាត់ជាសំពត់សមលុយ កសលៀកកបុងជើវភាពស្លម ដ្ ឯបុរសវយ័  
ចំណ្ដស់និយមកាត់កខាកសលៀកសរម្ដប់ចូលរមួកបុងពិធើបុណយទានកផសងៗ។  
កដាយដឡក ដរពឡាញ់ពណ៌កនម ម្ដនស្លច់រកាស់ ដតមិនសូវម្ដនគុណភាពកទ។ 

២១២- ចុកជាយ ដផបកចុងជាយននសំពត់កផនិរបស់តនួាយករាង តយួកស តសួ្លវ កាច់ ដដលបត់ជា 
ផបត់រតង់កដនលងជាយកផនិសរម្ដប់បត់កចញមកករៅរចួកដរភាជ ប់ពើកលើដខសចំណង 
ម្ដនចុងរបដវង១០សង់ទើដម រត ខុសពើកនធុយកផនិធមមាដដលកគញ ុ កចូលកបុង។ 

២១៣- កខាស្លប ប់កលល  របកភទកខាកជើងខលើចកងែៀត កដរពើកំណ្ដត់ធមមាកៅដផបកខាងកលើ ឯខាងចុងកជើង  
ម្ដនកដរភាជ ប់កដាយកំណ្ដត់លែនិងម្ដនរចនាបា ក់ឌិន សរម្ដប់តនួាយករាង ត ួ 
យកស និង តសួ្លវ កាច់ កសលៀកពើកបុងសំពត់កផនិកខើច។ 

២១៤- អាវតនួាយករាង  របកភទអាវនដបំពង់បា ក់ឌិន ម្ដនរចនាកាច់ចកកច័ន សកពញនផធអាវនិងនដអាវ។ 
កៅកពល ក់កទើបកគកដរឱ្យតឹងដណនរបឹកចញរាងចប់ពើនដរហូ្តដល់ដងខលួន។ 

២១៥- អាវតយួកស របកភទអាវនដបំពង់បា ក់ឌិន ម្ដនរចនាកាច់ចកកច័ន សកពញនផធអាវនិងនដ  
អាវ។ កៅកពល ក់កទើបកគកដរឱ្យតឹងដណនរបឹកចញរាងចប់ពើនដរហូ្តដល់  
ដងខលួន។ 

២១៦- អាវតសួ្លវ កាច់ របកភទអាវនដបំពង់បា ក់ឌិន ម្ដនរចនាកាច់កហ្ៀន សកពញនផធអាវនិងនដ  
អាវ។ កៅកពល ក់កទើបកគកដរឱ្យតឹងដណនរបឹកចញរាងចប់ពើនដរហូ្តដល់  
ដងខលួន។ 

២១៧- ឥនធធនូអាវតយួកស ករគឿងលមែកធវើពើកំណ្ដត់បា ក់ឌិន ម្ដនសណ្ដឌ នជាកាលនាគ កៅកលើស្លម អាវត ួ
យកសកបុងរបាបុំរាណ។ 

២១៨- ឥនធធនូអាវតនួាយ 
         ករាង 

ករគឿងលមែកធវើពើកំណ្ដត់បា ក់ឌិនកៅកលើស្លម អាវ ម្ដនសណ្ដឌ នជាដសបងរកបើ ដដល 
ម្ដនអំកបាោះបា ក់ចងជារាងផ្ដក ឆបុកថាប លំមែកៅដផបកខាងចុង សរម្ដប់តនួាយករាង។ 
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២១៩- រកឹស ករគឿងលមែអាវតយួកសកបុងរបាបុំរាណដដលកធវើពើកំណ្ដត់ ម្ដនរាងជាកាច់ 
ចកកច័នបនួបនធោះទំហ្បំ ុនបាតនដ លមែកដាយកាច់បា ក់ឌិនដាក់កផ្ដែ បពើកលើអាវ  
មយួកៅចំកណ្ដថ លរទូង មយួកទៀតកៅពើករកាយខបងរតង់កដនលងកបាោះនដផុតនិង 
កៅករកាមកកលៀកម្ដខ ងមយួចងរតឹកដាយបនធោះដខសបា ក់ឌិនទំហ្បំើធ្លប ប់។ កៅសម័យ  
បុរាណរកឹសកធវើពើកលាហ្ៈលមែកដាយចម្ដល ក់រូបកាលខាប។ 

២២០- កាលខាប កាច់ចម្ដល ក់បុរាណមយួរបកភទម្ដនសណ្ដឌ នជាកាលសតវ រសកដៀងរប នឹង  
កាលរគុឌ កាលរាហូ្ ជាកដើម ខា ំឬំខាជ ក់នូវច វ្ យកាច់កផសងៗ ជានិមិតថរូប 
ននភាពអមតៈនិងភាពរុងករឿង។ 

២២១- សពំត់តនួាង របកភទសំពត់ស្លរបាប់សរម្ដប់តនួាងកសលៀករាកំបុងរបាបុំរាណ កដាយកសលៀកចប់ 
ជាយបត់ភលើជាផបត់ៗទាងំពើរខាង រចួករបើដខសរកវាត់ខឹមខាត់ពទនពើកលើជាលមែ និង  
ទាញជាយសំពត់ខាងកឆវងកចញជាទរមង់ផលិត។  

២២២- អាវនដម្ដខ ង របកភទអាវកាក់កធវើពើកំណ្ដត់ស្លច់លាតពណ៌កផសងៗ ដដលម្ដនដតនដកឆវង  
សរម្ដប់តនួាង ក់ជារទនាប់នសផ។ 

២២៣- នសផ របកភទកំណ្ដត់មយួផ្ដធ ងំបា ក់ឌិនជាកាច់ចកកច័ន ម្ដនលមែកដាយរកំយល  
កៅចុងជាយម្ដខ ង ករបើកបុងរបាបុំរាណ សរម្ដប់តនួាង ក់កលើអាវនដម្ដខ ង កដាយរុ ំ 
កលើដងខលួនវាត់មកកលើស្លម កឆវង និង ទម្ដល ក់ចុងជាយមកករកាយបាងំរតឹមរតរក។ 

២២៤- ផ្ដហុ្្ម របកភទកំណ្ដត់លមែមយួផ្ដធ ងំដដលម្ដនភលើករចើននិងពណ៌កផសងៗ ករបើកបុងរបា ំ 
បុរាណ សរម្ដប់តនួាងវយ័ជំទង់ ក់រុកំលើដងខលួន កដាយវាត់មកកលើស្លម កឆវង  
ទម្ដល ក់ចុងជាយម្ដខ ងមកករកាយរតឹមរតរក។ 

២២៥- អាវតូច របកភទអាវកកវៀល នដបិុត  ក់របឹរាងជាប់ដងខលួន ម្ដនកឡវញឹកចំពើមុខ លមែ 
កដាយបា ក់ឌិនតិចតួចកៅជាយ-ក ជាយនដ និង រទូងអាវ សរម្ដប់តនួាង តួនាយ 
ករាង និង តយួកស  ក់ហាត់រានិំងសដមថង។ អបករបាខំលោះកៅអាវរបកភទកនោះថា 
អាវណយ ាមភាស្លកសៀម។       

២២៦- នដបិុត របកភទនដអាវខលើដដលកាត់ប ឆ្ ិតកដាយម្ដនដផបកខាងកលើដវងជាងដផបកខាងករកាម។ 
 

២២៧- អាវសនធោះ របកភទអាវនដខលើ កមូល កធវើពើកំណ្ដត់ធមមា ម្ដនសនធោះពើករហូ្តដល់កដើមរទូង  
ម្ដនរននកឡវចំននួ៣ សរម្ដប់តរួបុស ក់កបុងកពលហាត់។ 
 

២២៨- ផ្ដក ខលមឹចនធន៍ បនធោះអាចម៍កឈើរមូរបានមកពើការឈូសកឈើខលឹមចនធន៍ឬកឈើកផសងៗ ដដលកគ  
កាត់បិទរចនាជាផ្ដក ៤ឬ៥កៅកលើកររងឆែឹងបញសសើម្ដនរាងជាពពិល ករបើជាករគឿង  
ត វ្ យសរម្ដប់ដាក់ជាមយួដំុបូ  ្ ជូនសពមុនកពលបូជា។ 
 

២២៩- ផ្ដក ម្ដស ករគឿងលមែមយួដបបកធវើពើម្ដសឬស្លា ន់រជលក់ទឹកម្ដស ម្ដនរាងជាផ្ដក មយួក ច្ុ ំ  
ម្ដនទងមយួសរម្ដប់កាន់រាកំបុងរបាផំ្ដក ម្ដសផ្ដក របាក់ និង របាអំបសរា ជាពិកសស  
រាកំលើឆ្កអចឆរយិៈ។ បចចុបផនប កគនិយមកធវើផ្ដក កនោះពើរកដាសពណ៌ម្ដស។ 
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២៣០- ផ្ដក របាក់ ករគឿងលមែមយួដបបកធវើពើរបាក់ឬស្លា ន់រជលក់ទឹករបាក់  ម្ដនរាងជាផ្ដក មយួក ច្ុ ំ 
ម្ដនទងមយួសរម្ដប់កាន់រាកំបុងរបាផំ្ដក ម្ដសផ្ដក របាក់។ បចចុបផនប កគនិយមកធវើពើ 
រកដាសពណ៌របាក់។ 

២៣១- ឆ្កអចឆរយិៈ ទើសដមថងដដលតុបដតងលមែកដាយកដើមកឈើម្ដនដផលផ្ដក លាបលនពណ៌ទឹកម្ដស 
ឬទឹករបាក់។ កដើមកឈើទាងំអស់កនាោះកធវើពើបនធោះកាឋ រ ម្ដនលំនាាំមចម្ដល ក់កដើម 
កឈើកៅាមរបាស្លទនានា ម្ដនរបាស្លទអងគរវតថ របាស្លទបាយន័ ជាកដើម។ 
ឆ្កកនោះបកងកើតកឡើងដំណ្ដលរប នឹងសម័យរបាអំបសរាកៅទសវតសរទ៍ើ៦ននសត-
វតសរទ៍ើ២០។ 

២៣២- ឆ្កកាឋ រដបន ទើសដមថងដដលម្ដនរាងជាកាកបាទសទិតខាងកៅមុខរបាស្លទធំខលោះ សរម្ដប់អបក 
របាបុំរាណរាកំបុងពិធើកផសងៗ។ 

២៣៤- ឆ្កនិមិតថរបូ ទើសដមថងដដលម្ដនការតុបដតងដតវាងំននសរម្ដប់បិទបាងំនិងដរគលែរបណើ ត 
មយួដាក់ចំកណ្ដឋ លឆ្ក។ ដរគកនោះតំណ្ដងឱ្យ រាជវាងំ រាជបលលងក ទើដដលអងគុយ  
ឬ នរពភបំ ជាកដើម។ អបកទសសនាអាចយល់បានាមរយៈការសដមថង ការករបើ  
កាច់រា ំនិង ការករចៀងករៀបរាប់។ 

២៣៥- ឆ្កទំកនើប ទើសដមថងដដលម្ដនការតុបដតងាមលកខណៈបកចចកវជិាជ ខាស់ ាមសម័យកាល 
ទំកនើប បកងកើតបានជាទសសនើយភាពកផសងៗដ៏អស្លច រយ។ 

២៣៦- កលាខ នបាស្លក់ ទរមង់សិលផៈទសសនើយភាពរបាធំំមយួ ដដលយកកឈាម ោះាមរសុកមយួ គឺរសុក 
បាស្លក់ កបុងកខតថឃ្លល ងំននទឹកដើកមាុជាករកាម។ កលាខ នបាស្លក់ម្ដនលកខណៈ  
ពិកសសដូចជា៖ 

- កាយវកិារម្ដនភាពរហ័្សរហ្នួ, 
- ពិធើកហាមករាងករបើបទកភលងកហាមករាង, 
- រកបៀបប ា្ ញត ួតសួដមឋងក លរបាប់កឈាម ោះកដាយខលួនឯង, 
- សកមលៀកបំ ក់ម្ដនលកខណៈភលឺកផលក, 
- មុខតមួ្ដនលាបកមៅករចើន, 
- ការកាត់កងឆ្កករបើកដ ច្ ផលុ ំផ្ដឋ ច់ ឬ វាយសគររកនទើនផ្ដឋ ច់, 
- ការតុបដតងឆ្កករបើផ្ដធ ងំគំនូរ, 
- តតួលុកសដមឋងជាមយួតួឯក, 
- ឧបករណ៍តស្រនឋើករបើសគរឡុក រទ ឃមឹ ឆ្ប កឡា បា ន់…, 
- បទកភលងនិងចករមៀងករបើបទ មកហារ ើ បាស្លក់ បទបារាងំ …, 
- ដំកណើ រករឿងករចើនទាក់ទងនឹង កសឋច យកស ឥសើ…, 
- ការសដមឋងករបើកាច់ហ្ួនជាករល, 
- តយួកសកកមងដដលកទើបនឹងកចញពើករៀនសិលផស៍្លស្រសឋ តុបដតងមុខកដាយ  
មិនម្ដនចងកូម និង ម្ដនចរតិសលូត, 
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- តយួកសចំណ្ដស់ដដលកទើបនឹងកចញពើករៀនសិលផស៍្លស្រសឋ តុបដតងមុខ  
កដាយម្ដនចងកូម ម្ដនចរតិកាច និង ករបើកាច់ហ្នួខាល ងំ, 

- យកសកាន់សើលម្ដនចរតិសលូត កទាោះបើម្ដនការតុបដតងមុខកដាយម្ដន  
ចងកូមក៏កដាយ។ 
របវតថិកលាខ នបាស្លក់៖ 
 

     កាលពើដំបូង អបករសុកនារំប កៅកលាខ នកនោះថា ‹កលាខ នករទើងកឃ្លល ក› កដាយ  
កហ្តុថា សិលផករសដមថងផ្ដធ ល់កលើដើ កបុងករាងដដលសង់កឡើងកដាយយកដមក 
កឈើរបក់រគប ម្ដនទរមង់របដហ្លនឹងករទើងកឃ្លល ក។ ទនធឹមកនោះ ក៏ម្ដនដខមរករកាម 
ខលោះ កៅកលាខ នកនោះថា ‹កលាខ នយូរកករ› ករ ោះវាជាកករមរតករបស់ដខមរដដលកកើត 
កឡើងាងំពើយូរលង់មកកហ្ើយ។ កលាខ នបាស្លក់បានពរងឹងពរងើករបជារបិយ 
ភាពរបស់ខលួនយ ងឆ្ប់រហ័្ស ករ ោះអបកដឹកនានិំងអបកសដមឋងជាអបកបសួករៀន 
ពូដកខាងអកសរសិលផ ៍ ពូដកករបើ កយសមឋើ កលើកជាកំណ្ដពយ កលើកជាករមងដកវ 
និងកលើកទំនុកករចៀងកដាយឥតរ ងទុក។ ករកាយមក កលាខ នកនោះបានកាល យជា 
កមមវតទុននការរបកួតរបដជងជាមយួកលាខ ន ‹នកកលឿង› របស់កវៀតណ្ដម និង 
កលាខ ន ‹ហុ្ើ› របស់ចិន។ ដូកចបោះ អបកដឹកនាកំលាខ នបាស្លក់ក៏បានចមលងយក 
ចំណុចលែៗ ពើកលាខ ននកកលឿងនិងកលាខ នហុ្ើមកសំកយគប ច្ូ លរប  កហ្ើយសរមប 
ខលួនកៅាមកាលៈកទសៈ ដូចជា កដនលងណ្ដម្ដនដខមរកមើលករចើន សិលផករនិយយ 
និងករចៀងភាស្លដខមរ ឯកដនលងណ្ដម្ដនកវៀតណ្ដមកមើលករចើន សិលផករដខមរករបើ 
ភាស្លដខមរផង និង ភាស្លកវៀតណ្ដមផង កហ្ើយ កដនលងណ្ដដដលម្ដនចិនកមើល 
ករចើន សិលផករដខមរករបើភាស្លដខមរផង និង ភាស្លចិនដថមកទៀត។ កៅអំឡុង 
ឆ្ប ១ំ៩៣០ កលាខ នបាស្លក់កៅកមាុជាករកាមម្ដនការកពញនិយមយ ងខាល ងំ។ 
ដូកចបោះ កលាក លើ សួន កៅ ឆ្រគួន ដដលជាអបកដឹកនាបំាននារំកុមសិលផៈ 
របស់កលាកមកសដមឋងកៅកមាុជាភាគកណ្ដឋ ល គឺកៅភបំកពញនិងកៅាមកខតថ 
នានា ប ុដនថ មិនសូវទទលួបានកជាគជ័យ ករ ោះដខមរកណ្ដថ លកំពុងកៅកពញនិយម 
កលាខ នមកហារ ើនិងកលាខ នរបាកម្ដទ័យ ដដលម្ដនការរ ើកចករមើនជាយូរមកកហ្ើយ។ 
បនាធ ប់ពើបរាជ័យ កលាក លើ សួន កៅ ឆ្រគួន បានរោិះរកប ច្ូ លបកចចកកទស 
កហាោះកហ្ើរដ៏បិុនរបសប់ និង ប ច្ូ លកាច់ ‹ហ្ួន› ដដលម្ដនភាពឆ្ល់រហ័្ស 
ស្លវ ហាបក់បុងការសដមថង រចួកហ្ើយកលាកក៏បាននារំកុមសិលផៈរបស់កលាកមក 
កមាុជាកណ្ដឋ លជាថមើមឋងកទៀត កដាយកធវើដំកណើ រាមទូកប ុកចយ ម្ដនករគឿង 
សម្ដភ រៈតុបដតងឆ្កទំកនើបៗ និង ម្ដនករគឿងដំកឡើងឆ្កកលើដើក៏បានកលើទូក 
ក៏បាន។ កាថ កនោះបានកធវើឱ្យទសសនិកជនជក់ចិតថដិតអារមមណ៍យ ងខាល ងំ រហូ្ត 
កធវើឱ្យដខមរកណ្ដឋ លកៅកលាខ នកនោះថា ‹កលាខ នបាស្លក់›។ ចប់ពើកពលកនាោះមក 
កឈាម ោះ ‹កលាខ នករទើងកឃ្លល ក› ឬ ‹កលាខ នយូរកករ› រតូវបានជំនសួកដាយកឈាម ោះ 
‹កលាខ នបាស្លក់› វញិ ។ 
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២៣៨- កាច់ហ្នួ កឈាម ោះកាច់កមមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ ដដលករបើកាយវកិារហ្ក់  
កលាតរហ័្ស ស្លវ ហាប់ កៅាមច វ្ ក់កភលង និង កៅាមបកចចកកទសកាច់  
កដាយដឡកៗ ម្ដនកាច់ហ្ួននដ កាច់ហ្នួផលិត កាច់ហ្នួដំបង កាច់ហ្ួនដាវ  
កាច់ហ្ួនលំដពង កាច់ហ្ួនធបូ កាច់ហ្ួនកាបិំតខលើ កាច់ហ្នួយកស កាច់ហ្នួ  
នាគ កាច់ហ្នួកសោះ កាច់ហ្នួរគុឌ កាច់ហ្នួរាជសើហ៍្ ...។ 

២៣៩- កាច់ហ្នួនដ រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ និំង  
កជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុ កទើបករបើនដកឆវងនិងកជើង  
ស្លឋ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មកបងវិលខលួនមយួជំុកទៀត កហ្ើយ  
ជនួកាល ករបើនដស្លឋ និំងកជើងស្លថ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  ឬ ករបើនដកឆវងនិងកជើង  
កឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុកទៀត កហ្ើយ កលើកនដស្លថ លំា 
បាតនដវាត់កឡើងកលើកសមើរតកចៀក និង ហ្ក់កលាតយ ងស្លវ ហាប់កៅាមច វ្ ក់ 
កភលង។ ជនួកាល កាច់កនោះម្ដនការនចបរបឌិតកាយវកិារកៅាមកទពកកាសលយ 
ននតសួដមថងនើមយួៗ។ 

២៤០- កាច់ហ្នួផលតិ រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ កំាន់  
ផលិតនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុ កទើបករបើនដកឆវង 
កាន់ផលិតនិងកជើងស្លឋ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មកបងវិលខលួនមួយ 
ជំុកទៀត កហ្ើយ ជួនកាលករបើនដស្លឋ កំាន់ផលិតនិងកជើងស្លថ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  
ឬ ករបើនដកឆវងកាន់ផលិតនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុ 
កទៀត កហ្ើយ នដស្លថ រំលាស់កបើកផលិតកៅកលើយ ងរហ័្ស និង ហ្ក់កលាតយ ង 
ស្លវ ហាប ់កៅាមច វ្ ក់កភលង។ ជនួកាល កាច់កនោះម្ដនការនចបរបឌិតកាយវកិារ 
កៅាមកទពកកាសលយននតសួដមថងនើមយួៗ។ 

២៤១- កាច់ហ្នួដំបង រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ កំាន់  
ចុងម្ដខ ងននដំបងនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមួយជំុ កទើប  
ករបើនដកឆវងកាន់ដំបងនិងកជើងស្លឋ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មក  
បងវិលខលួនមួយជំុកទៀត កហ្ើយ ជនួកាលករបើនដស្លឋ កំាន់ដំបងនិងកជើងស្លថ រំគវាត់  
កៅមុខឱ្យប ោះរប  ឬ ករបើនដកឆវងកាន់ដំបងនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  
រចួបងវិលខលួនមយួជំុកទៀត កហ្ើយ នដស្លថ កំាន់ដំបងកបាកទម្ដល ក់កៅនឹងឆ្ក 
កហ្ើយទាញយ ងរហ័្សកៅកលើកសមើរតកចៀក និង ហ្ក់កលាតយ ងស្លវ ហាប់កៅ 
ាមច វ្ ក់កភលង។ ជួនកាល កាច់កនោះម្ដនការនចបរបឌិតកាយវកិារកៅាមកទព  
កកាសលយននតសួដមថងនើមយួៗ។ 

២៤២- កាច់ហ្នួដាវ រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ កំាន់  
ដាវនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុ កទើបករបើនដកឆវង 
កាន់ដាវនិងកជើងស្លឋ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មកបងវិលខលួនមយួ 
ជំុកទៀត កហ្ើយ ជនួកាលករបើនដស្លឋ កំាន់ដាវនិងកជើងស្លថ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  
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ឬ ករបើនដកឆវងកាន់ដាវនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុ 
កទៀត កហ្ើយ នដស្លថ កំាន់ដាវទាញយ ងរហ័្សកៅកលើកសមើរតកចៀកនិងហ្ក់កលាត 
យ ងស្លវ ហាប់កៅាមច វ្ ក់កភលង។ ជនួកាល កាច់កនោះម្ដនការនចបរបឌិតកាយ 
វកិារកៅាមកទពកកាសលយននតសួដមថងនើមយួៗ។ 
 

២៤៣- កាច់ហ្នួលដំពង រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ កំាន់  
លំដពងនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុ កទើបករបើនដ 
កឆវងកាន់លំដពងនិងកជើងស្លឋ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មកបងវិល 
ខលួនមយួជំុកទៀត កហ្ើយ ជនួកាលករបើនដស្លឋ កំាន់លំដពងនិងកជើងស្លថ រំគវាត់កៅ 
មុខឱ្យប ោះរប  ឬ ករបើនដកឆវងកាន់លំដពងនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួ 
បងវិលខលួនមួយជំុកទៀត កហ្ើយ នដស្លថ កំាន់លំដពងទាញយ ងរហ័្សកៅកលើកសមើ 
រតកចៀកនិងហ្ក់កលាតយ ងស្លវ ហាប់កៅាមច វ្ ក់កភលង។ ជនួកាល កាច់កនោះ 
ម្ដនការនចបរបឌិតកាយវកិារកៅាមកទពកកាសលយននតសួដមថងនើមយួៗ។ 
 

២៤៤- កាច់ហ្នួធបូ រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ កំាន់ធបូ  
និងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុ កទើបករបើនដកឆវងកាន់ធបូ  
និងកជើងស្លឋ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មក បងវិលខលួនមួយជំុកទៀត  
កហ្ើយ ជនួកាលករបើនដស្លឋ កំាន់លំដពងនិងកជើងស្លថ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  ឬ 
ករបើនដកឆវងកាន់ធបូនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុកទៀត 
កហ្ើយ នដស្លថ កំាន់ធបូទាញយ ងរហ័្សកៅកលើកសមើរតកចៀក និង ហ្ក់កលាតយ ង 
ស្លវ ហាប់កៅាមច វ្ ក់កភលង។ ជួនកាល កាច់កនោះម្ដនការនចបរបឌិតកាយវកិារ 
កៅាមកទពកកាសលយននតសួដមថងនើមយួៗ។ 
 

២៤៥- កាច់ហ្នួកាបិំតខលើ រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ កំាន់  
កាបិំតខលើនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុ កទើបករបើនដ 
កឆវងកាន់កាបិំតខលើនិងកជើងស្លឋ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មកបងវិល 
ខលួនមយួជំុកទៀត កហ្ើយ ជួនកាលករបើនដស្លឋ កំាន់កាបិំតខលើនិងកជើងស្លថ រំគវាត់កៅ 
មុខឱ្យប ោះរប ឬករបើនដកឆវងកាន់កាបិំតខលើនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួ 
បងវិលខលួនមយួជំុកទៀត កហ្ើយ នដស្លថ កំាន់ដាវទាញយ ងរហ័្សកៅកលើកសមើ រតកចៀក 
និងហ្ក់កលាតយ ងស្លវ ហាប់កៅាមច វ្ ក់កភលង។ ជនួកាល កាច់កនោះម្ដនការ 
នចបរបឌិតកាយវកិារកៅាមកទពកកាសលយននតសួដមថងនើមយួៗ។ 

២៤៦- កាច់ហ្នួយកស រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ និំង  
កជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប កបុងចលនាដដលប ា្ ញពើភាពម្ដនទមងន់អំណ្ដច  
និង ភាពកាចស្លហាវ រចួបងវិលខលួនមយួជំុ កទើបករបើនដកឆវងនិងកជើងស្លឋ រំគវាត់  
កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មក បងវិលខលួនមយួជំុកទៀត កហ្ើយ ជួនកាល  
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ករបើនដស្លឋ និំងកជើងស្លថ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  ឬ ករបើនដកឆវងនិងកជើងកឆវងរគវាត់  
កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុកទៀតនិងហ្ក់កលាតយ ងស្លវ ហាប់កៅ 
ាមច វ្ ក់កភលង កទើបកបើកកលៀម និង សំកាងំនដដូចឥស្រនធើកបើកស្លល ប។ ជនួកាល 
កាច់កនោះម្ដនការនចបរបឌិតកាយវកិារកៅាមកទពកកាសលយននតសួដមថងនើមួយៗ។ 
 

២៤៧- កាច់ហ្នួនាគ រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ និំង  
កជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួពត់កពនបងវិលខលួនមយួជំុ កទើបករបើនដកឆវង 
និងកជើងស្លឋ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មក ពត់កពនបងវិលខលួនមយួ 
ជំុកទៀត កហ្ើយ ជនួកាលករបើនដស្លឋ និំងកជើងស្លថ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  ឬ ករបើនដ 
កឆវងនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួពត់កពនបងវិលខលួនមយួជំុកទៀត និង 
ហ្ក់កលាតយ ងស្លវ ហាប់កៅាមច វ្ ក់កភលង កទើបកបើកកលៀម និង សំកាងំនដ 
ដូចនាគកបើកព រកចញកៅចំកហ្ៀងទាងំពើរខាង។ ជនួកាល កាច់កនោះម្ដនការ 
នចបរបឌិតកាយវកិារកៅាមកទពកកាសលយននតសួដមថងនើមយួៗ។ 
 

២៤៨- កាច់ហ្នួកសោះ រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ និំង  
កជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុ កទើបករបើនដកឆវងនិងកជើង  
ស្លឋ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មកបងវិលខលួនមយួជំុកទៀត កហ្ើយ 
ជនួកាល ករបើនដស្លឋ និំងកជើងស្លថ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  ឬ ករបើនដកឆវងនិងកជើង 
កឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួបងវិលខលួនមយួជំុកទៀត កហ្ើយ កលើកនដកាថ ប់កាច់ 
កនដកៅមុខទាងំពើរ និង ហ្ក់កលាតយ ងស្លវ ហាប់កៅាមច វ្ ក់កភលង កដាយ 
រាប់ាមកសោះលុន។ ជនួកាល កាច់កនោះម្ដនការនចបរបឌិតកាយវកិារកៅាម 
កទពកកាសលយននតសួដមថងនើមយួៗ។ 
 

២៤៩- កាច់ហ្នួរគឌុ រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ និំង  
កជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួកលាតកឡើងកលើបងវិលខលួនមយួជំុ កទើបករបើនដ 
កឆវងនិងកជើងស្លឋ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មក កលាតកឡើងកលើ 
បងវិលខលួនមួយជំុកទៀត កហ្ើយ ជនួកាលករបើនដស្លឋ និំងកជើងស្លថ រំគវាត់កៅមុខឱ្យ 
ប ោះរប  ឬ ករបើនដកឆវងនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួកលាតកឡើងកលើ 
បងវិលខលួនមួយជំុកទៀត កហ្ើយ កបើកកលៀមនិងសំកាងំនដដូចរគុឌរតដាងស្លល ប 
កដាយហ្ក់កលាតយ ងស្លវ ហាប់កៅាមច វ្ ក់កភលង។ ជនួកាល កាច់កនោះម្ដន 
ការនចបរបឌិតកាយវកិារកៅាមកទពកកាសលយននតសួដមថងនើមួយៗ។ 

២៥០- កាច់ហ្នួរាជសើហ៍្ រកបៀបសដមឋងមយួរបកភទកបុងទរមង់កលាខ នបាស្លក់ កដាយមថងករបើនដស្លឋ និំង  
កជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួកលាតបំពត់ខលួនបងវិលមយួជំុ កទើបករបើនដ 
កឆវងនិងកជើងស្លឋ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប មថងវញិ។ បនាធ ប់មកកលាតបំពត់ខលួន 
បងវិលមយួជំុកទៀត កហ្ើយ ជនួកាលករបើនដស្លឋ និំងកជើងស្លថ រំគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះ 
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រប  ឬ ករបើនដកឆវងនិងកជើងកឆវងរគវាត់កៅមុខឱ្យប ោះរប  រចួកលាតបំពត់ខលួនបងវិល 
មយួជំុកទៀត  កហ្ើយកដើរចុងកជើង បនាធ ប់មកកលាតហ្ក់កឡើងកលើ ឬ កលាតហ្ក់ពើ 
កដនលងមយួកៅកដនលងមយួកទៀតយ ងស្លវ ហាប់កៅាមច វ្ ក់កភលង។ ជនួកាល 
កាច់កនោះម្ដនការនចបរបឌិតកាយវកិារកៅាមកទពកកាសលយននតសួដមថងនើមយួៗ។ 

 

II.១.៤- បច្ច្បេកសពទច្សនើច្ោយគណៈកមែការច្សដ្ឋកិច្បេ 
 

១-ឧតថមភាពដាច់ខាត      
អ. absolute  advantage  
បារ. avantage absolu  
                (m.)  

សមតទភាពរបស់ របកទស រកុមហុ្្ន ឬ បុគគល កបុងការផលិតទំនិញឬកសវា ដដល 
ម្ដននថលកដើមផលិតកមមទាបជាង របកទស  រកុមហុ្្ន ឬ បុគគល កផសងកទៀត។ 

ឧ. សហ្រដឌអាកម រកិម្ដនឧតថមភាពដាច់ខាតកបុងការផលិតករបង ពើករ ោះ  
    សហ្រដឌអាកម រកិម្ដនសមតទភាពផលិតករបង ដដលម្ដននថលកដើមទាបជាង  
    របកទសមិុកសុិក។ 

២- ឧតថមភាពករបៀបកធៀប   
អ. comparative      
    advantage  
បារ. avantage  
      comparé (m.) 

សមតទភាពរបស់ របកទស រកុមហុ្្ន ឬ បុគគល កបុងការផលិតទំនិញឬកសវា ដដល 
ម្ដននថលកដើមកាលានុវតថភាពទាបជាង របកទស រកុមហុ្្ន ឬ បុគគល កផសងកទៀត។ 
ឧតថមភាពករបៀបកធៀបផថល់លទនភាពឱ្យរកុមហុ្្នលក់ទំនិញឬកសវាកបុងតនមលទាប 
ជាងគូរបដជងរបស់ខលួន និង ទទលួបានរបាក់ចំកណញករមិតខាស់។ 
ឧ. របកទសកមាុជាម្ដនឧតថមភាពករបៀបកធៀបកបុងការផលិតអងករសរ ើរាងគជាង  
    របកទសកូដវ  ត។ 

៣- ឧតថមភាព 
     របកតួរបដជង  
 អ. competitive  
     advantage  
បារ. avantage   
      compétitif (m.) 

សមតទភាពរបស់ របកទស រកុមហុ្្ន ឬ បុគគល ដដលម្ដនករបៀបឈបោះកលើគូរបកួត  
របដជង កបុងការករជៀតចូលទើផារ បកងកើនទំហ្លំក់ បកងកើនរបាក់ចំកណញ និង រកា  
អតិថិជនបានករចើនជាងគូរបកតួរបដជង។ ឧតថមភាពដបបកនោះឤចសករមចបាន  
ាមរយៈរចនាសមាន័ន នថលកដើម គុណភាព កស្លភណភាពផលិតផល របព័ននដចក-  
ចយ និង ការររំទរបស់អតិថិជន។ 
ឧ. របកទសកវៀតណ្ដមម្ដនឧតថមភាពរបកតួរបដជងកលើការនាកំចញអងករកៅកាន់  
    ទើផារអងករពិភពកលាក ពើករ្ោះអងករកវៀតណ្ដមម្ដននថលកដើមផលិតកមមទាប ការ    
    កវចខចប់លែ និង កករ ថ ិ៍កឈាម ោះកៅកលើទើផារអងករពិភពកលាក។ 

៤- គណនើ  
អ. account  
បារ. compte (m.) 

ប ជ្ ើឬារាងកត់រារបាក់ចំណូល ចំណ្ដយ និង រទពយ។  
ឧ. មស្រនថើរាជការរតូវកបើកគណនើសរម្ដប់កត់រាកបៀវតសររ៍បស់ខលួនកៅកបុង 
    ធនាររ ណិជជ ឬ ស្លទ ប័នហ្រិ ដ្វតទុណ្ដមយួ។ 

៥- ការផធុោះកឡើង 
   អ. boom  
  បារ. boom (m.) 

ដំកណើ ររ ើកចករមើនខាល ងំ ដំកណើ រលូតលាស់ខាល ងំ ដំកណើ រសធុោះកឡើង ឬ កំកណើ នយ ង 
ឆ្ប់រហ័្សននកសដឌកិចចកបុងមយួរយៈកពលដ៏ខលើ។ សនធុោះកសដឌកិចចសំកៅកលើការកកើន 
កឡើងនូវផលិតភាព ការលក់ របាក់ឈបួល និង តរមូវការកកើនកឡើងកបុងរយៈកពល 
មយួដ៏ខលើ។  
ឧ. ការផធុោះកឡើងននកសដឌកិចចពិភពកលាកកៅអំឡុងឆ្ប ១ំ៩២០កដើមបានដសថងកឡើង  
     ាមរយៈកំកណើ នននផលិតផលកបុងរសុកសរុប ផលិតកមម និង ករមិតជើវភាព  
     រស់កៅ។ 
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៦- ពពុោះ 
អ. bubble  
បារ. bulle (f.) 

សភាពនននថលទំនិញ កសវាឬមូលបរត ដដលកកើនកឡើងខាស់ហ្សួពើករមិតនថលឬសកាថ - 
នុពលពិតរបាកដរបស់ទំនិញ កសវាឬមូលបរតកនាោះ កបុងរយៈកពលជាក់លាក់មយួ។  
ឧ. នថលដើកៅទើផារអចលនរទពយកមាុជាបានកកើនកឡើងជារកបៀបពពុោះកៅចកនាល ោះ  
   ឆ្ប ២ំ០០៧-២០០៨ កបុងខណៈកពលដដលតរមូវការអចលនរទពយម្ដនការ   
   កកើនកឡើងយ ងគំហុ្ក។   

៧- មូលធន  
 អ. capital  
បារ. capital (m.) 

កដើមទុនឬធនធ្លនទាងំឡាយដដលរមួចំដណកដល់ផលតិកមមឬការវនិិកយគ។  
មូលធនជាតនមលធនធ្លនឬភាគហុ្្នរបស់ម្ដច ស់ហុ្្នឬរកុមហុ្្នមយួសរម្ដប់ 
បកងកើតឬពរងើកផលិតកមមឬការវនិិកយគ។  
ឧ. រកុមហុ្្នរដាឌ ករទឹកសវយត័រកុងភបំកពញបានបកងកើនមូលធនជាស្លច់របាក់ចំនួន  
   ១៥% ាមរយៈការកបាោះផាយលក់មូលបរតជាស្លធ្លរណៈ កៅដខកមស្ល  
    ឆ្ប ២ំ០១២ កដើមផើពរងើកគករម្ដងវនិិកយគរបស់ខលួន។ 

៨- កាាលើករ  
អ. catalyst  
បារ. catalyseur (m.) 

យនថការ របព័នន កមមវធិើ គករម្ដង សកមមភាពឬកិចចរពមករពៀងដដលជំរុញឱ្យសកមម- 
ភាពកសដឌកិចច ឬ ធុរកិចចមួយឤចឈានដល់ករលកៅឆ្ប់រហ័្សជាងមុន។  
ឧ. ការជំរុញបកងកើតឱ្យម្ដនតំបន់កសដឌកិចចពិកសសជាកាាលើករកធវើឱ្យការ 
    វនិិកយគផ្ដធ ល់ពើបរកទសហូ្រចូលមកកមាុជាកាន់ដតករចើនកឡើង។ 

៩- មជឈការ  
អ. centralization  
បារ. centralisation (f.) 

ការរគប់រគងនិងសិទនិអំណ្ដចកធវើកសចកថើសករមចនានាខាងដផបកកសដឌកិចចនិង 
ហ្រិ ដ្វតទុសទិតកលើថាប ក់ដឹកនាកំំពូលននរចនាសមា័ននរគប់រគង។  
ឧ. រាល់ការបញ្ជជ ទិញលក់សនលឹកហុ្្នកៅកមាុជារតូវកធវើកឡើងជាលកខណៈមជឈការ  
     ករ្ោះដំកណើ រការកនោះរបមូលផថុ ំដតកៅកបុងផារមូលបរតកមាុជាប ុកណ្ដត ោះ។   

១០-  វមិជឈការ  
អ. decentralization  
បារ. décentralisation  
                 (f.) 

ការកផធរសិទនិអំណ្ដច ធនធ្លនហ្រិ ដ្វតទុ និង ការទទួលខុសរតូវពើស្លទ ប័នថាប ក់កលើ 
កៅស្លទ ប័នថាប ក់ករកាម កដើមផើបំកពញមុខ្រនិងភារកិចចនានា ។ 
ឧ.      ឱ្យ                                                   
ម្ដនករលបំណង                                                  
                                                      ឱ្យ 
       ២ ២   

១១-  វសិហ្មជឈការ  
អ. deconcentration  
បារ. déconcentration (f.) 

ការកផធរមុខ្រមយួចំននួរបស់ស្លទ ប័នថាប ក់កលើកៅស្លទ ប័នថាប ក់ករកាមឱ្យទទលួខុស 
រតូវកលើ ការរគប់រគង ការចត់ដចង និង ការករបើរបាស់ធនធ្លនកសដឌកិចចនិងហ្រិ ដ្វតទុ 
កបុងនាមស្លទ ប័នថាប ក់កលើកនាោះ។ 
ឧ. រកសួងកសដឌកិចចនិងហ្រិ ដ្វតទុបានកធវើវសិហ្មជឈការជូនមនធើរកសដឌកិចចនិងហ្រិ ដ្-  
    វតទុរាជធ្លនើ កខតថ នូវមុខ្ររតួតពិនិតយការចំណ្ដយថវកិារបស់អងគភាព រដឌថាប ក់  
    រាជធ្លនើ កខតថ            ។ 

១២- សនិិទនភាព  
អ. cohesion  

ភាពផារភាជ ប់រប                             កបុង           
           ។ 
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បារ. cohésion (f.) ឧ. សម្ដគមឤស្្លនកំពុងពាយមកាត់បនទយគម្ដល តននការអភិវឌណកៅកបុងចំកណ្ដម  
    របកទសសម្ដជិក កដើមផើកាល យជាសហ្គមន៍មយួដដលម្ដនសិនិទនភាពឤចរមួរស់  
    ជាសហ្គមន៍ម្ដនវាសនាដតមួយ។ 

១៣- របាតិកភាគ  
អ. collateral  
បារ. collatéral (m.) 

                                                  
ឧ.                                                          
                  

១៤- ភាគហុ្្ន  
អ. share  
បារ. action (f.) 

ឯកាននកមមសិទនិដដលតំណ្ដងចំដណកននកដើមទុនរបស់រកុមហុ្្ន។ 
ឧ. រគឹោះស្លទ នមើរកូហ្រិ ដ្វតទុ   ម្ដនម្ដច ស់ភាគហុ្្នចំនួន១០នាក់ ដដលម្ដប ក់ៗ  
    កាន់កាប់ភាគហុ្្ន  %ននកដើមទុនសរុប។ 

១៥- សនលកឹហុ្្ន  
អ. stock  
បារ. stock (m.) / 
     valeurs (f. pl.) 

បណតមយួរបកភទម្ដនតនមលកំណត់មយួដដលកបាោះផាយកដាយរកុមហុ្្នស្លជើវកមម 
ឬរកុមហុ្្ន    ទទួលខុសរតូវម្ដនករមិតនិងជាទូកៅអាចជួញដូរកៅកលើ 
ទើផារហ្រិ ដ្វតទុ។  
ឧ. តនមលសនលឹកហុ្្នរបស់រកុមហុ្្ន        សវយ ័                      
        %                                                 

១៦- វសិម្ដា ធ  
អ. depression  
បារ. dépression (f.) 

ការធ្លល ក់ចុោះដុនដាបននកសដឌកិចច ដដលបណ្ដថ លឱ្យផលិតផលកបុងរសុកសរុប 
ធ្លល ក់ចុោះខាល ងំនិងអាចអូសបនាល យកបុងរយៈកពលដវង ដដលកបុងកនាោះ ការផគត់ផគង់ 
និងតរមូវការម្ដនការថយចុោះយ ងខាល ងំ កបើកធៀបនឹងដំណ្ដក់កាលកផសងកទៀត 
ននវដឋកសដឌកិចច។  
ឧ. វសិម្ដា ធធងន់ធងរននកសដឌកិចចពិភពកលាកបានផធុោះកឡើងកៅឆ្ប ១ំ៩២៩ ករកាយការ  
   ដួលរលំននផារហុ្្នរបស់អាកម រកិ។ 

១៧- សកងខបកមម  
អ. recession  
បារ. récession (f.) 

ការធ្លល ក់ចុោះននកសដឌកិចចដដលបណ្ដថ លឱ្យផលិតផលកបុងរសុកសរុបធ្លល ក់ចុោះនិង 
អូសបនាល យកបុងរយៈកពល៦ដខកៅ១ឆ្ប ។ំ  
ឧ. វបិតថិហ្រិ ដ្វតទុ កៅឤសុើកបុងឆ្ប ១ំ៩៩៧ កធវើឱ្យម្ដនសកងខបកមមកសដឌកិចច។ 

១៨- ពិពិធភាព 
អ. diversity  
បារ. diversité (f.) 

ភាពទើនទ ភាពចរមុោះកផសងរប  ភាពកផសងរប ននមូលដាឌ នកសដឌកិចច។ ពិពិធភាព 
កសដឌកិចចជាកសដឌកិចចដដលម្ដនភាពចរមុោះកផសងរប ននឧសាហ្កមម វស័ិយនានា 
ករមិតជំនាញ និង ករមិតការ្រសរម្ដប់កធវើឱ្យកសដឌកិចចម្ដនវសិ្លលភាពធំ 
ជាងមុន របកសើរជាងមុន។  
ឧ. ពិពិធភាពកសដឌកិចចកមាុជាមិនរតឹមដតដផែកកៅកលើវស័ិយកសិកមមនិងវាយន-  
    ភណឍ ប ុកណ្ដត ោះកទ ប ុដនថ ដថមទាងំកផ្ដថ តកៅកលើវស័ិយកទសចរណ៍និងសំណង់  
    ផងដដរ កទើបកធវើឱ្យកសដឌកិចចម្ដនមូលដាឌ នកំកណើ នធំទូលាយជាងមុន។ 

១៩- របសទិនភាព 
អ. effectiveness  
បារ. efficacité (f.) 

ករមិតឬសមតទភាពដដលសករមចបានជាលទនផលាមការកររងទុកឬាម 
ករលបំណងននការអភិវឌណសងគម-កសដឌកិចច។ 
ឧ. រដាឌ ភិបាលកមាុជាអនុវតថថវកិាកដាយភាពរបុងរបយតប ាមរយៈការបកងកើន  
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    របសិទនភាពននចំណ្ដយចរនថ កដើមផើរកាឱ្នភាពឱ្យសទិតកៅកបុងករមិតដដល  
    ឤចធ្លនាសទិរភាពម្ដ រកូកសដឌកិចចបាន។ 
 

២០- កមមភាព 
អ. employment  
បារ. emploi (m.) 

ភាពម្ដនការ្រកធវើកកើតកឡើងកបុងស្លទ នភាពដដលមនុសសម្ដប ក់រគប់ឤយុកធវើការ  
ម្ដនសមតទភាព ម្ដនបំណងកធវើការសវោះដសវងរកការ្រកធវើនិងឤចរកការ្រកធវើ 
បាន។ 
ឧ. រាជរដាឌ ភិបាលម្ដនករលនកយបាយទាក់ទាញ និង ផថល់ការកលើកទឹកចិតថ  
   ដល់វស័ិយឯកជនឱ្យវនិិកយគ កដើមផើបកងកើនអរាកមមភាព។ 
 

២១- ទាយជជទាន  
អ. endowment  
បារ. dotation (f.) 

ន័យហ្រិ ដ្វតទុ  : 
មូលនិធិឬរទពយសមផតថិដដលផថល់ជាទុនកៅ ស្លទ ប័ន បុគគល ឬ រកុម សរម្ដប់  
ករលកៅជាក់លាក់អវើមួយ។ 
ឧ. រាជរដាឌ ភិបាលកមាុជាបានផថល់ទាយជជទានកៅធនាររអភិវឌណន៍ជនបទកដើមផើ  
   ជំរុញផលិតកមមរសូវ និង ការនាកំចញអងករកៅករៅរបកទស។ 
ន័យកសដឌកិចច : 
ធនធ្លនឬកាថ ផលិតកមមដដលរបកទសមួយម្ដនសរម្ដប់ករបើរបាស់ ឬ ផលិត  
ទំនិញនិងកសវាកមម។ 
ឧ. ធនធ្លនធមមជាតិគឺជាទាយជជទានរបស់កមាុជា ដដលចូលរមួទាក់ទាញវនិិកយគិន  
    កបុងនិងករៅរសុកឱ្យមកវនិិកយគកៅកបុងរបកទស។ 
 

២២- មូលធនមនុសស  
អ. human capital  
 

បណថុ ំ ននសមតទភាព ចំកណោះដឹង ជំនាញ បទពិកស្លធ និង ភាពនចបរបឌិតរបស់  
មនុសស ដដលឤចផលិតកចញជាតនមលកសដឌកិចចបាន។ 
ឧ. រាជរដាឌ ភិបាលកមាុជាបានផថល់ឤទិភាពខាស់កលើការអភិវឌណមូលធនមនុសស  
    ាមរយៈការពរងឹងគុណភាពវស័ិយអប់រ ំបណថុ ោះបណ្ដថ លសមតទភាពនិង  
    ជំនាញវជិាជ ជើវៈរបស់យុវជន និង បុគគលិក កមមករ។ 
 

២៣- កម្ដល ងំពលកមម 
អ. labor force 
 

ចំនួនមនុសសរគប់អាយុកធវើការ ដដលម្ដនការ្រកធវើ និង កំពុងដសវងរកការ្រ 
កធវើកៅកបុងរបកទសមយួឬតំបន់មយួកបុងរយៈកពលមយួជាក់លាក់។  
កម្ដល ងំពលកមមគឺជាធ្លតុមួយដ៏សំខាន់ននកាថ ផលិតកមមរបស់របកទសមយួ។  
ឧ. វស័ិយវាយនភណឍ និងកាត់កដរសកមលៀកបំ ក់កៅកមាុជាបានរសូបយក  
   កម្ដល ងំពលកមមជាករចើនពើទើជនបទ។   

២៤- និរនថរភាព 
អ. continuity  
បារ. continuité (f.) 

ភាពដដលឤចកកើតម្ដនជាបនថបនាធ ប់ឥតដាច់ ឬ លទនភាពននការករបើរបាស់ជាបនថ 
បនាធ ប់ឥតដាច់ននធនធ្លនកសដឌកិចចឬហ្រិ ដ្វតទុ កដាយពំុគិតប ច្ូ លការរកាបាន ឬ 
ការពរងើកបាននូវគុណភាពនិងវឌណនភាព។ 
ឧ. ការបងាូ រកាកសំណល់ពើករាងចរកចូលកៅកបុងសធឹងកធវើឱ្យបាត់និរនថរភាព  
    សរម្ដប់ការករបើរបាស់ទឹកនិងរបរកនស្លទ។ 
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២៥- ចើរភាព  
អ. sustainability 
បារ. durabilité (f.) 

ភាពបនថម្ដនជាដរាបននដំកណើ រការអវើមយួកដាយមិនកំណត់រយៈកពល។ ភាពបនថ 
ម្ដនជាដរាបកនោះរតូវរួមប ច្ូ លទាងំការរកាបាននូវបរសិ្លទ ន ទាងំគុណភាពនន 
ជើវភាពរស់កៅរបស់មនុសស។  
ឧ. កដើមផើធ្លនាកំកណើ នកសដឌកិចចរបកបកដាយចើរភាព ករលនកយបាយកសដឌកិចច  
    រតូវផារភាជ ប់ជាមួយនឹងការអភិរកសបរសិ្លទ ននិងការរគប់រគងធនធ្លនធមមជាតិ។ 
 

២៦- ភាពសកិថសទិនិ  
    (សរម្ដប់កសដឌកិចច) 
អ. efficiency  
បារ. efficacité (f.) 

ការរបរពឹតថកៅឬការបំកពញការ្រដដលសនសំសំនច ចំណ្ដយកពលតិច។ ការ  
របរពឹតថកៅឬការបំកពញការ្រដដលខិតខំរបឹងដរបងតិចតួច ដត ទទួលបាន  
លទនផលរប់របកសើរ។  
ឧ. ភាពសកថិសិទនិននបកចចកវទិាកកើតកឡើងកៅកពលដដលការកកើនកឡើងនន  
    បរមិ្ដណផលិតផលមិនរតូវការវតទុធ្លតុកដើមបដនទមកទៀតកដើមផើផលិត។ 
 

២៧- អតិពលកមម  
អ. labor intensive 
 

ដំកណើ រការឬឧសាហ្កមមដដលទាមទារនូវចំនួនកម្ដល ងំពលកមមដ៏ករចើនកទើប  
អាចផលិតទំនិញឬកសវាបាន។     
ឧ. រាជរដាឌ ភិបាលម្ដនករលបំណងជំរុញដកដរប និង កធវើទំកនើបកមមរចនាសមា័នន  
    ឧសាហ្កមមកមាុជាពើអតិពលកមមកៅជាឧសាហ្កមមដផែកកលើជំនាញ។ 
 

២៨- ចលនការ 
អ. momentum  
 

និនាប ការកកើនកឡើងឬថយចុោះជាបនថបនាធ ប់នូវនថលឬបរមិ្ដណននមូលបរតឬទំនិញ 
ដដលរតូវបានជួញដូរកបុងរយៈកពលមួយ។  
ឧ. កំកណើ នកសដឌកិចចកមាុជានឹងបនថម្ដនចលនការកបុងរងវង់៧% ចប់ពើឆ្ប  ំ 
    ២០១៥តកៅ ខណៈកពលដដលកមាុជាកៅរកាបាននូវសទិរភាពនកយបាយ  
    និងបនថអនុវតថការដកទរមង់សុើជករដ។ 
 

២៩- សនិទានភាព 
អ. rationality 
បារ. rationalité (f.) 

ករលការណ៍ឬភាពសមកហ្តុផលដដលឈរកលើមូលដាឌ នននការពិចរណ្ដ  
ហ្មត់ចត់និងរតឹមរតូវ។ 
ឧ. កបុងការរគប់រគងថវកិា រដាឌ ភិបាលចបំាច់រតូវម្ដនសនិទានភាពចំក ោះចំណ្ដយ  
    ាមរយៈការកធវើឤទិភាវូបនើយកមមថវកិាននចំណ្ដយចរនថនិងចំណ្ដយមូលធន។ 
 

៣០- នថលពិាន 
អ. price ceiling 
 

នថលអតិបរម្ដដដលដាក់កចញកដាយស្លទ ប័នស្លធ្លរណៈកៅកលើការកំណត់នថលលក់
ទំនិញឬកសវា កៅកបុងទើផារ។  
ឧ. កពលម្ដនទឹកជំនន់ រដឌបានកំណត់នថលពិានកៅកលើនថលលក់អងករ កដើមផើ  
    កចៀសវាងការកធវើវកិចឆទកមមកបុងទើផារ។ 
 

៣១-  នថលបាត 
អ. price floor 
 

នថលអបផបរម្ដដដលដាក់កចញកដាយស្លទ ប័នស្លធ្លរណៈកៅកលើការកំណត់នថលលក់
ទំនិញឬកសវា កៅកបុងទើផារ។  
ឧ. រាជរដាឌ ភិបាលកមាុជាធ្លល ប់បានកំណត់នថលបាតចំក ោះកសវាទូរគមនាគមន៍  
    កដើមផើការ រការលក់បងខូចនថល។ 
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៣២- សហ្ថាមពល /  
        សថំាមពល       
អ. synergy 
បារ. synergie (f.) 

                    ការរមួប ច្ូ លកម្ដល ងំរប រវាង      រកុមហុ្្ន ស្លទ ប័ន 
ភាប ក់្រ      ពើរឬករចើន                     ផលបូកននលទនផល 
របស់                            ឬ            ប ច្ូ លរប ។ 
ឧ.                                                      
                    /សំថាមពល                     - 
                                    ជា       
 

៣៣- នដអរបូ 
អ. invisible hand 
 

ករលការណ៍កសដឌកិចចទើផារ ដដលដំកណើ រការកដាយតួអងគឬភាប ក់ រ្ជាករចើន រមួម្ដន 
អបកទិញ អបកលក់ អបកផលិត៘ កដាយកសរ ើកៅកបុងទើផាររបកួតរបដជង កដាយ 
ដផែកកលើអតទរបកយជន៍ផ្ដធ ល់ខលួន និង ពំុម្ដនអនថរាគមន៍របស់រដឌ។  
ឧ. ករកាយពើពិភពកលាកជួបរបទោះនូវវសិម្ដា ធកសដឌកិចចធងន់ធងរ នាទសវតសរទ៍ើ៣នន  
    សតវតសរទ៍ើ២០  របកទសនានាកលើពិភពកលាកបានឈប់របកាន់យកកសដឌកិចច  
    ដបបនដអរូប កដាយរដឌចប់កផថើមអនថរាគមន៍កបុងកសដឌកិចច ាមរយៈការដាក់កចញ  
    នូវករលនកយបាយម្ដ រកូកសដឌកិចចនិងបទប ដ្តិថនានា។ 
 

៣៤- ទើផារផលតិផល 
អ. product market 

ទើកដនលងដដលផលិតផលសករមចឬកសវារតូវបានទិញនិងលក់។     
ឧ. សហ្រដឌឤកម រកិជាទើផារផលិតផលវាយនភណឍ របស់កមាុជា។ 
 

៣៥- កវទយតិភាព 
អ. sensitivity 
បារ. sensibilité (f.) 

ភាព្យដរបរបួលននសកមមភាពកសដឌកិចច កៅកពលដដលម្ដនការកកើតកឡើងនូវ  
កហ្តុបចច័យអវើមយួ(គករម្ដងការ ករលនកយបាយ...)។  
ឧ. កំកណើ នកសដឌកិចចម្ដនកវទយតិភាពកដាយស្លរបដរមបរមួលអរាការរបាក់ ឬ  
    អរាអតិផរណ្ដ។ 
 

៣៦- ភាពធន់ 
អ. resilience 
បារ. résilience (f.) 

ភាពម្ដទំានំនមូលដាឌ នកំកណើ នកសដឌកិចច ដដលឤចរបឈមបានកៅនឹងផលប ោះ-
 ល់ននការដរបរបួលបរយិកាសកសដឌកិចចនិងហ្រិ ដ្វតទុ។   
ឧ. កមាុជាចបំាច់រតូវពរងើកនិងពរងឹងមូលដាឌ នននកំកណើ នកសដឌកិចចបដនទមកទៀតកដើមផើ  
   បកងកើតបាននូវភាពធន់សរម្ដប់របឈមនឹងវបិតថិកសដឌកិចចនិងហ្រិ ដ្វតទុ កៅកពល  
   អនាគត។ 
 

៣៧- បំណុលស្លធ្លរណៈ 
 អ. public debt 
បារ. dette publique (f.)  

បំណុលជាកាតពវកិចចដដលរដាឌ ភិបាលរបស់របកទសមយួរតូវទូទាត់សងកៅាម  
លកខខណឍ និងកាលបរកិចឆទជាក់លាក់។ បំណុលស្លធ្លរណៈកកើតកឡើងកដាយស្លរ  
ឱ្នភាពថវកិារបស់រដាឌ ភិបាល។ 
 

៣៨- តំបន់កសដឌកិចចពិកសស  
អ. special economic zone 
បារ. zone économique  
      spéciale(f) 

តំបន់ដដលរគប់រគងកដាយចាប់ និង បទប ដ្តិថកដាយដឡកពើតំបន់ដនទកទៀត  
កៅកបុងរបកទសដតមួយ ជាពិកសស កដើមផើទាក់ទាញការវនិិកយគផ្ដធ ល់ពើបរកទស។ 
ជាទូកៅ រកុមហុ្្នដដលវនិិកយគកៅកបុងតំបន់កសដឌកិចចពិកសស ទទលួបានការ  
កលើកទឹកចិតថកផសងៗ ដូចជាការកលើកទឹកចិតថដផបកពននដារនិងពននគយ។ 
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៣៩- បរសិ្លទ នអនុកររោះ  
អ. favorable  environment 
  

លកខណៈឬលកខខណឍ អំកណ្ដយផលសរម្ដប់ដំកណើ រការធុរកិចច។  
ឧ. សទិរភាពនកយបាយនិងសទិរភាពម្ដ រកូកសដឌកិចចជាបរសិ្លទ នអនុកររោះ  
    សរម្ដប់ការរបកបឤជើវកមមកៅកមាុជា។ 
 

៤០- និកមមភាព 
អ. unemployment 
បារ. chômage (m) 

ភាពរម នការ្រកធវើកកើតកឡើងកបុងស្លទ នភាពដដលមនុសសម្ដប ក់ដល់ឤយុកធវើការ  
ម្ដនសមតទភាពនិងម្ដនបំណងកធវើការ បានខិតខំដសវងរកការ្រកធវើ ប ុដនថ ពំុឤច 
រកការ្របាន។ 
ឧ. បចចុបផនបកនោះ និកមមភាពកៅកមាុជាបានថយចុោះគរួឱ្យកត់សម្ដគ ល់ ខណៈកពល  
    ដដលម្ដនរកុមហុ្្នវនិិកយគបានបកងកើតការ្រជាករចើន។ 
 

៤១- បរយិសកាស 
        វនិិកយគ  
អ. investment climate 
 

លកខខណឍ ទាងំឡាយដដលម្ដនឥទនិពលកលើការសករមចចិតថរបស់វនិិកយគិន។  
លកខខណឍ ទាងំកនាោះ ម្ដនដូចជា សនថិភាព សនថិសុខ សទិរភាពម្ដ រកូកសដឌកិចច  
ឧរកិដឌកមម អសទិរភាពនកយបាយ ភាពរកើរក កម្ដល ងំពលកមម កហ្ដាឌ រចនាសមា័នន 
ររំទ របព័ននយុតថិធម៌ ចាប់ បទប ដ្តិថ ជាកដើម។ 
ឧ. ការរកាបាននូវសនថិភាព សទិរភាពនកយបាយនិងកសដឌកិចច និង ការកធវើឱ្យ  
    របកសើរកឡើងនូវកហ្ដាឌ រចនាសមា័ននផលូវ ស្លា ន និង របព័ននចាប់ បានកធវើឱ្យ  
    បរយិកាសវនិិកយគកៅកមាុជា កាន់ដតម្ដនភាពលែរបកសើរកឡើងកបុងការ     
    ទាក់ទាញវនិិកយគពើបរកទស។ 
 

៤២- កលយុិគ      
អ. turmoil 
បារ. trouble (m.) 

ភាពចលាចល ឬ ភាពរកំជើបរជំលួននស្លទ នភាពកសដឌកិចចនិងហ្រិ ដ្វតទុ។  
ឧ. អបកវភិាគម្ដនការរពួយបារមភថា កសដឌកិចចដដលពឹងដផែកកលើការផលិតករបង  
    អាចរបឈមនឹងកលិយុគ កៅកពលដដលតនមលករបងនិងឧសម័នធ្លល ក់ចុោះ។ 
 

៤៣- កម្ដល ងំចលករ  
អ. driving force 
បារ. force motrice (f.) 

ករលនកយបាយ វធិ្លនការ ឬ កម្ដល ងំ (ចំកណោះដឹង សមតទភាពរគប់រគងកម្ដល ងំ 
ពលកមម បកចចកវទិា...) ដដលម្ដនឥទនិពលឬជំរុញឱ្យម្ដនលំនឹងឬកំកណើ នកសដឌកិចច។ 
ឧ. ករលនកយបាយសថើពើការជំរុញផលិតកមមរសូវនិងការនាកំចញអងករ ជាកម្ដល ងំ  
    ចលករដដលជំរុញឱ្យអងករកមាុជាម្ដនទើផារកាន់ដតធំទូលាយ និង ម្ដនភាព  
    របកតួរបដជងកៅកលើទើផារអងករពិភពកលាក។ 
 

៤៤- រ ំរនិយម  
អ. protectionism 
បារ. protectionnisme  
    (m.) 
 

សកមមភាពឬករលនកយបាយរបស់រដាឌ ភិបាលចំក ោះ ណិជជកមមអនថរជាតិកបុង 
ករលបំណងជយួករជាមដរជងផលិតផល ឬ កសវាកបុងរសុក ម្ដនជាឤទិ៍ ការ  
ករមិតឬការរតឹតផតឹការនាចូំល ការដាក់ពននកៅកលើផលិតផលនាចូំល ការកំណត់ 
កូា វធិ្លនការរដឌបាល ការឧបតទមភធន៘ 
ឧ. របកទសកំពុងអភិវឌណកៅដតជបួរបទោះនឹងបញ្ជា របឈមកបុងការនាកំចញ  
    កសិផលកៅរបកទសអភិវឌណ ដដលអនុវតថករលនកយបាយរ ំរនិយម  
    ាមរយៈការកំណត់អរាពននខាស់កលើការនាចូំលកសិផល។ 
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៤៥- របាងំធុរកិចច 
អ. business barrier 
 

កាថ រារាងំឬឧបសគគដល់អងគភាពអាជើវកមមកបុងការចូលកបុងទើផារឬកចញពើទើផារ។ 
កាថ ទាងំកនាោះម្ដនដូចជា ការចំណ្ដយចប់កផថើមឤជើវកមម នថលកដើម ផលិតកមម  
លកខខណឍ ចាប់ បទប ដ្តិថ ការរបកតួរបដជង កមមសិទនបិញ្ជដ  ករមិតបកចចកវទិា  
ជាកដើម ។  
ឧ. ការចំណ្ដយខាស់កលើការចប់កផថើមកបើកឤជើវកមម ជារបាងំធុរកិចចមយួ ដដល  
    កធវើឱ្យចំនួនរកុមហុ្្នកកើនកឡើងតិចតចួកៅកបុងរបកទស។ 
 

៤៦- របាងំមិនដមនពនន 
អ. non-tariff barriers 
 

កាថ រារាងំឬឧបសគគករៅពើពនន ដដលរតឹតផតិការកធវើ ណិជជកមមអនថរជាតិ ម្ដនដូចជា 
បទដាឌ នសថង់ដាគុណភាព អនាម័យ និង បរសិ្លទ ន ការបំកពញ ដបបបទគយ កូា 
ជាកដើម។ 

៤៧- ឧបតទមភធន  
អ. subsidy 
បារ. subvention (f.) 

ធនធ្លនដដលរដាឌ ភិបាលផថល់ឱ្យស្លទ ប័ន រកុម ឬ បុគគល ជាទូកៅកបុងរូបភាពជា  
ហ្រិ ដ្បផទាននិង/ឬការអនុកររោះពនន កដើមផើកលើកកមាស់សមតទភាពរបកតួរបដជង 
សុខុម្ដលភាពសងគម ឬ ផលរបកយជន៍ស្លធ្លរណៈ។ 
ឧ. រាជរដាឌ ភិបាលបានផថល់ឧបតទមភធនាមរយៈការកលើកដលងពនននាចូំលជើ  
    កសិកមម កដើមផើជយួសរម្ដលបនធុកកសិករ។ 
 

៤៨- សុខដុមនើយកមម  
អ. harmonization  
បារ. harmonisation (f.) 

ការដកសរមួលភាពកផសងៗរប  និង/ឬ ភាពមិនសុើច វ្ ក់រប ដដល ក់ព័នននឹងការ  
វាស់ដវង វធិើស្លស្រសថ នើតិវធិើ កាលវភិាគ លកខណៈបកចចកកទសឬរបព័នន កដើមផើកធវើឱ្យ  
ម្ដនឯកភាព ឬ ម្ដនភាពសមរសបសរម្ដប់ទាងំអស់រប ។ 
 

៤៩- នើតិសមផទា 
អ. rehabilitation 
បារ. réhabilitation (f.) 

ការស្លថ រ ការកស្លងឬការដកលមែឱ្យម្ដនភាពរបរកតើកឡើងវញិនូវរកុមហុ្្ន ស្លទ ប័ន 
ឬ កហ្ដាឌ រចនាសមា័ននសងគម កសដឌកិចច ដដលកខធចខាធ ខូំចខាត។  
ឧ. ជំនយួអភិវឌណន៍នានាបានរមួចំដណកយ ងសំខាន់កបុងការស្លថ រនើតិសមផទា  
    កសដឌកិចចកមាុជាកឡើងវញិ។  
 

៥០- ឯកកទសនើយកមម  
អ. specialization 
បារ. spécialisation 

យនថការឬសកមមភាពដដលនាឱំ្យឈានកៅដល់ចំកណោះដឹង ជំនាញ វធិើស្លស្រសថ ឬ  
បកចចកកទស កបុងការផលិតផលិតផលជាក់លាក់មយួ ដដលម្ដនរបសិទនភាពផលិត  
ខាស់ជាងមុន។ 
ឧ. រាជរដាឌ ភិបាលនឹងបនថជំរុញការកធវើឯកកទសនើយកមម ដដលដផែកកលើការអភិវឌណ  
    វទិាស្លស្រសថ បកចចកវទិា និង នវានុវតថន៍ សំកៅបកងកើនរបសិទនភាពផលិត និង  
    ការរបកតួរបដជង។ 
 

៥១- ភាពឤចទុកចិតថបាន 
អ. reliability 
បារ. fiabilité (f.) 

លកខណសមផតថិរបស់បុគគល រកុមហុ្្ន អងគភាពឤជើវកមម សទិតិ... ដដលកធវើឱ្យ  
កិចចការរបរពឹតថកៅបាន របកបកដាយភាពអាចកជឿជាក់បាន។ 

៥២- ទសសន៍លទនភាព 
អ. predictability 
បារ. prévisibilité (f)/ 
      prédictibilité (f) 

ភាពអាចបា ន់របម្ដណទុកជាមុននូវស្លទ នភាពកសដឌកិចចនិងហ្រិ ដ្វតទុ។   
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៥៣-  ភាពឤចកឆលើយតបបាន 
អ. responsiveness 
 

លទនភាពឤចកដាោះរស្លយបានចំក ោះហានិភ័យ ឬ វបិតថិកសដឌកិចចនិងហ្រិ ដ្វតទុ។  
ឧ. ករលនកយបាយពរងើករបព័ននធ្លរាស្លស្រសថជាភាពអាចកឆលើយតបបាននឹង 
    កររោះធមមជាតិ ដូចជា កររោះរាងំសងួត និង កររោះទឹកជំនន់ផង។ 

៥៤- បុពវលកខខណឍ  
អ. precondition 
បារ. condition préalable  
 

លកខខណឍ ចបំាច់ដដលរតូវម្ដនជាមុន សរម្ដប់ធ្លនាដល់ដំកណើ រការចប់កផថើម ការ 
កកើនកឡើង និង ការរ ើកលូតលាស់ននកសដឌកិចចនិងហ្ិរ ដ្វតទុ។ បុពវលកខខណឍ កនោះ 
ម្ដន សនថិភាព សទិរភាពនកយបាយ សទិរភាពម្ដ រកូកសដឌកិចច សទិរភាពសងគម៘  
ឧ. សនថិភាពនិងសទិរភាពនកយបាយ ជាបុពវលកខខណឍ សរម្ដប់ជំរុញកំកណើ ន  
    កសដឌកិចច។ 

៥៥- បុករសកមម  
អ. proactive 
   
 

ដដលកធវើសកមមភាពជាមុនឬការករតៀមជាមុន កដើមផើប ក្ រ បរមុង ការ រ បក ច្ ៀស 
ឬទប់ទល់នឹងផលវបិាកអវជិជម្ដនននវបិតថិកសដឌកិចចនិងហ្រិ ដ្វតទុឬកដើមផើទាញយក 
អតទរបកយជន៍ពើដំកណើ រវវិតថននកសដឌកិចចនិងហ្រិ ដ្វតទុ។ 
ឧ. ការដាក់កចញនូវ “ករលនកយបាយអភិវឌណន៍វស័ិយឧសាហ្កមមកមាុជា  
   ឆ្ប ២ំ០១៥-២០២៥”  ជាសកមមភាពដដលម្ដនលកខណៈបុករសកមម កដើមផើរមួ  
    ចំដណកដល់ការរកាកំកណើ នកសដឌកិចចខាស់របកបកដាយចើរភាព និង បរយិបនប  
    ខណៈកពលដដលកសដឌកិចចកៅអាសុើកំពុងលូតលាស់ ជាពិកសស កៅកពលដដល  
    សហ្គមន៍កសដឌកិចចអាស្្លននឹងរតូវចប់កផថើមពើឆ្ប ២ំ០១៦។ 

៥៦- បរយិបនបកមម  
អ. inclusiveness 
បារ. inclusion(f.) 

វធិ្លនការឬករលនកយបាយដដលរាប់ប ច្ូ លឬផថល់លទនភាពដល់អបក ក់ព័នន  
ទាងំអស់កដើមផើទទួលបានអតទរបកយជន៍កសដឌកិចចពើដំកណើ រការននការអនុវតថ  
គករម្ដងកមមវធិើ ឬ ករលនកយបាយ។  
ឧ. ការបងកលកខណៈឱ្យជនពិការម្ដនការ្រកធវើ ជាបរយិបនបកមមននដំកណើ រការ  
    អភិវឌណសងគម កសដឌកិចច។ 

៥៧- បរយិបនបកមម 
        ហ្រិ ដ្វតទុ 
  អ. financial    
      inclusiveness 
បារ. inclusion     
      financière (f.) 

កសវាកមមហ្រិ ដ្វតទុដដលរតូវបានកគគិតគូរដល់រកុមភាគតិចនិងរកុម្យរងកររោះ 
បានទទលួចំដណកផលឬជាវធិ្លនការឬករលនកយបាយដដលរាប់ប ច្ូ លឬផថល់ 
លទនភាពដល់អបក ក់ព័ននទាងំអស់កដើមផើទទលួបានអតទរបកយជន៍ហ្រិ ដ្វតទុពើ 
ដំកណើ រការននការអនុវតថគករម្ដង កមមវធិើ ឬ ករលនកយបាយ។    
ឧ. ការពរងើកវសិ្លលភាពននកសវាមើរកូហ្រិ ដ្វតទុដល់ជនបទ ជាបរយិបនបកមម  
     ហ្រិ ដ្វតទុ ម្ដនលកខណៈកាន់ដតទូលំទូលាយ។ 

៥៨- អងគភាពថវកិា 
 អ. budget entity 
បារ. entité budgétaire (f.) 

អងគភាពឬស្លទ ប័នដដលទទួលបានសិទនិរគប់រគងចត់ដចងថវកិាពើអងគនើតិប ដ្តិថ ឬ 
ជាអងគភាពដដលទទលួបានអាណតថិកិចចចាស់លាស់កដើមផើអនុវតថសកមមភាពការ្រ 
ករៀបចំ រគប់រគង និង រតួតពិនិតយការអនុវតថថវកិា។ 
 

៥៩- យនថកមម    
អ. mechanization 
បារ. mécanisation (f.) 

ការករបើរបាស់ករគឿងយនថកបុងផលិតកមមនិងកសវាកមម។ 
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៦០- យនថូបនើយកមម  
អ. mechanization 
បារ. mécanisation (f.) 

ដំកណើ រការករៀបចំឱ្យម្ដនការករបើរបាស់ករគឿងយនថកបុងដំកណើ រការផលិតកមមនិង  
កសវាកមមជំនសួការករបើកម្ដល ងំមនុសសឬសតវ។ 

៦១- ជវភាព  
អ. dynamics  
បារ. dynamique (f.) 

កម្ដល ងំជំរុញឱ្យម្ដនសនធុោះននកំកណើ នកសដឌកិចចដដលឆលុោះបញ្ជច ងំពើការដរបរបួល  
ឥរយិបថទើផារ សកមមភាពធុរកិចច ការ្រ  ផលិតកមម ការវនិិកយគ ជាកដើម។  

៦២- ជវភាពរបជាស្លស្រសថ  
អ. demographic dynamics 
បារ. dynamique  
     démographique (f) 

ស្លទ នភាពរបជាស្លស្រសថដដលនាឱំ្យ ឬ កធវើឱ្យសកមមភាពសងគម-កសដឌកិចចម្ដន  
ការវវិឌណ។ 
 

៦៣- កសកិមមាមកិចចសនា    
អ. contract farming 
 

ផលិតកមមកសិកមមដផែកកលើកិចចសនារវាងអបកផលិតនិងអបកទិញកសិផលដដលបាន 
រពមករពៀងរប កៅកលើ បរមិ្ដណផគត់ផគង់ គុណភាពកសិផល នថលកសិផល កពលកវលា 
ទិញ លក់ ការផថល់បកចចកកទស ពូជ ជើ កដើមទុន ជាកដើម។ 

៦៤- ប ូលកំកណើ នកសដឌកិចច 
អ. economic growth  
     pole 

ទើកដនលងរបមូលផថុ ំសកមមភាពកសដឌកិចច  ណិជជកមមសរម្ដប់ជំរុញកំកណើ នកសដឌកិចច។    
ឧ. កមាុជាម្ដនប ូលកំកណើ នកសដឌកិចច៤កដនលង គឺ រាជធ្លនើភបំកពញ កខតថកសៀមរាប  
    កខតថរពោះសើហ្នុ និង ភូមិភាគឦស្លន។ 

៦៥- រកបៀងឧសាហ្កមម 
អ. industrial corridor 

ទើាងំភូមិស្លស្រសថជាក់លាក់មយួដដលជារចកឬផលូវសរម្ដប់តភាជ ប់ទំនាក់ទំនងរវាង 
របកទសឬតំបន់នានាកដើមផើជំរុញការអភិវឌណឧសាហ្កមម។ 
 

៦៦-កិចចសរមលួ ណិជជកមម  
អ. trade facilitation 

ការកធវើឱ្យដំកណើ រការ ណិជជកមមអនថរជាតិម្ដនភាពស្លម ដ្ កាន់ដត្យរសួល  
និងម្ដនសុខដុមនើយកមម ាមរយៈករលការណ៍ វធិ្លនការ អភិរកម ឬ នើតិវធិើ។ល។ 
 

៦៧- ឡូហ្សុើសធកិ 
អ. logistics 
 

ដំកណើ រការ ឬ សកមមភាពននការរគប់រគងធនធ្លន( មាូប អាហារ សម្ដភ រ: បរកិាខ រ 
សតវ។ល។) កដាយទទលួរកាទុក និង ប ជ្ូ នកៅកាន់ទើាងំណ្ដមយួ ដដលកគ 
តរមូវ។ ដំកណើ រការឬសកមមភាពកបុងរបព័ននឡូហ្សុើសធិក ម្ដនការកវចខចប់ ការដឹក 
ជ ជ្ូ ន ការសថុកទុកកបុងឃ្លល ងំ ជាកដើម។ 
ឧ. រកុមហុ្្ន ឌើកអចអិល (DHL) ជារកុមហុ្្នលំដាប់ពិភពកលាកដដលទទលួកធវើ  
    កសវាឡូហ្សុើសធិកកដាយទទលួករៀបចំ ដឹកជ ជ្ូ នទំនិញឆលងពើរបកទសមួយកៅ  
    របកទសកផសងកទៀត។ 
 

៦៨- កសដឌកិចចនបតង  
អ. green economy  
បារ.  économie verte (f.) 

កសដឌកិចចដដលឈរកលើមូលដាឌ នននការករបើរបាស់ធនធ្លនធមមជាតិ របកបកដាយចើរ-
ភាព និង មិនប ោះ ល់ធងន់ធងរដល់បរសិ្លទ ន(ធមមជាតិ មនុសស វបផធម៌)។ 

៦៩- សនិទានកមមចំណ្ដយ  
អ. expenditure  
     rationalization 

ការវភិាគពិចរណ្ដកដាយសមកហ្តុផលកបុងការសករមចចិតថកលើមុខចំណ្ដយ  
ណ្ដមយួ។ 
ចំក ោះថវកិាជាតិ  សនិទានកមមចំណ្ដយ គឺជាចំណ្ដយរបកបកដាយរបសិទនភាព  
ខាស់ ធ្លនាបាននូវសទិរភាពម្ដ រកូកសដឌកិចច និង និរនថរភាពស្លរកពើពនន។ 
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៧០- ទុនចុោះប ជ្ ើ  
អ. registered capital / 
    authorized capital  
បារ. capital  
      enregistré (m.) 

ទុនផលូវការដដលរកុមហុ្្នម្ដន កៅកពលចុោះប ជ្ ើ ណិជជកមម។  

៧១- ការផុសកឡើង 
អ. emergence  
បារ. émergence (f.) 

ការកលចកឡើង ឬ ការចប់កផថើមប ា្ ញពើសកាថ នុពលកសដឌកិចចរបស់របកទស ឬ តំបន់ 
ដដលកទើបម្ដនកំកណើ នកសដឌកិចចខាស់មិនធ្លល ប់ម្ដនពើមុនមកកដាយស្លរការរ ើក 
ចករមើននន ណិជជកមម ឧសាហ្កមម សំណង់ កទសចរណ៍៘ 
 

៧២- ការប ា្ ញ 
        ជាស្លធ្លរណៈ  
 អ. road show 

យុទននាការប ា្ ញរបស់រកុមហុ្្នកបាោះផាយមូលបរតកដើមផើទាក់ទាញការចប់ 
អារមមណ៍របស់វនិិកយគិនដដលម្ដនសកាថ នុពលនិងស្លធ្លរណជនទូកៅ និង កដើមផើ  
បកងកើតតរមូវការចំក ោះមូលបរតដដលរតូវកបាោះផាយជាស្លធ្លរណៈកលើកដំបូង។ 
 

៧៣- កសដឌកិចចពុទន ិ
អ. knowledge economy 
 

កសដឌកិចចដដលរបព័ននននការករបើរបាស់និងផលិតកមម ដផែកកលើមូលធនបញ្ជដ ។ 
ឧ. កសដឌកិចចពុទនិបាននិងកំពុងរមួចំដណកយ ងធំកបុងសកមមភាពកសដឌកិចចរបស់  
    របកទសអភិវឌណ។ 
 

៧៤- របិូយវតទុ  
អ. money  
បារ. monnaie (f.) 

ឧបករណ៍ផលូវការដដលកចញផាយកដាយធនាររជាតិ និង ទទលួស្លគ ល់កដាយរដាឌ -
ភិបាលរបស់របកទសមយួ ករបើរបាស់សរម្ដប់វាស់ដវងតនមល កដាោះដូរ និង សនស។ំ 
រូបិយវតទុ ម្ដនដូចជា កាក់កលាហ្ៈ រកដាសរបាក់ មូលបផទានបរត ជាកដើម។  
ឧ. របាក់ករៀលជារូបិយវតទុរបស់រពោះរាជាណ្ដចរកកមាុជា។ 
 

៧៥- របិូយបណត 
អ. currency 
បារ. devise (f.) 

រូបិយវតទុននរបកទសមយួដដលគិតកដាយកធៀបនឹងរូបិយវតទុននរបកទសកផសងកទៀត។ 
ជាទូកៅ  កយកនោះករបើសរម្ដប់ចងែុលប ា្ ញរូបិយវតទុរបស់របកទសករៅដដលមិនដមន 
ជារូបិយវតទុជាតិ។ 
ឧ. រូបិយបណតសំខាន់ កៗៅរបកទសកមាុជាបចចុបផនប ម្ដន ដុលាល រ អឺរ  ូ កយ ន ...។ 
 

៧៦- ផាររបិូយបណត 
អ. currency market 
បារ. marché de  
     devises (m.) 

ផារអនថរជាតិសរម្ដប់កដាោះដូររូបិយបណតកផសងៗនិងជួយកំណត់តនមលរបស់រូបិយ- 
វតទុមយួកធៀបនឹងរូបិយវតទុមួយកទៀត។ 
ឧ. របាក់ដុលាល រអាកម រកិជារូបិយវតទុអនថរជាតិដដលម្ដនការជញួដូរករចើនបំផុត  
    កៅកបុងផាររូបិយបណត។ 
 

៧៧- ដខសច វ្ ក់តនមល 
អ. value chain 
 

ដំកណើ រការឬកស្រ ើននសកមមភាពដដលរតូវបានករបើរបាស់សរម្ដប់បកងកើត និង បដនទម 
តនមលកៅកលើការផលិត ឬ ការដកនចបផលិតផល កៅរគប់ដំណ្ដក់កាលននដខសច វ្ ក់ 
ផលិតកមមទាងំមូល។ 
ឧ. កដើមផើម្ដនករបៀបកលើនដគូរបកួតរបដជង រកុមហុ្្នមួយរតូវសិកាឱ្យចាស់អំពើ  
    ដខសច វ្ ក់តនមលននផលិតផលរបស់ខលួន។ 
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៧៨- ដខសច វ្ ក់ផលតិកមម 
អ. production chain 
បារ. chaîne (f.) de  
      production (f.) 

ដំណ្ដក់នានាដដលរតូវការសរម្ដប់បំដបលងវតទុធ្លតុកដើមកៅជាផលិតផល ក់ 
កណ្ដថ លសករមចឬផលិតផលសករមចសរម្ដប់អបកករបើរបាស់។ 
 

៧៩- កសរ ើភាពកសដឌកិចច  
អ. economic freedom  
បារ. liberté   
      économique (f.) 

កសរ ើភាពកបុងការករជើសករ ើសនិងការកធវើកសចកថើសករមចចិតថកបុង ការផលិត ការ  
លក់ ការទិញ និង ការករបើរបាស់ កដាយកររពសិទនិអបកដនទ។ 
ឧ. កៅកបុងកសដឌកិចចទើផារ  អតិថិជនម្ដនកសរ ើភាពកសដឌកិចចកពញកលញ ករ្ោះ  
    កគឤចទិញលក់អវើក៏បានកដាយរម នការកំហ្តិកំណត់។ 

៨០- កសដឌកិចចករៅរបព័នន  
អ. informal economy 
បារ. économie  
       informelle (f.) 
 

របព័ននននការកធវើ ណិជជកមមឬការកដាោះដូរទំនិញនិងកសវា ដដលចាប់មិនតរមូវឱ្យ 
ចុោះប ជ្ ើ។ កសដឌកិចចករៅរបព័ននផថល់នូវការបកងកើតមុខរបរ ការ្រកធវើ និង របាក់ 
ចំណូល ប ុដនថ អាចបងកឱ្យម្ដនផលវបិាកកបុងការរគប់រគងបរសិ្លទ ន សុវតទិភាពចំណើ  
អាហារ ការរបមូលពនន ជាកដើម។ 
ឧ. ការលក់ដូរាមដងផលូវជាកសដឌកិចចករៅរបព័នន។ 

៨១- វកិារភាពទើផារ  
អ. market distortion  
បារ. distorsion du  
       marché (f.) 

ដំកណើ រខុសពើសភាពកដើម ឬ ទរមង់កដើមននដំកណើ រការទើផារ កដាយស្លរអនថរា- 
គមន៍របស់រូបវនថបុគគលឬនើតិបុគគលណ្ដមយួ។  

៨២- ទើផារកាថ ផលតិកមម  
អ. production factor  
    market  
 

ទើផារដដលទិញឬលក់កម្ដល ងំពលកមម មូលធន ផលិតផលដកនចបរចួ វតទុធ្លតុកដើម 
និង សហ្រគិនភាព។ 
ឧ. ទើផារកាថ ផលិតកមមរបស់កមាុជាសំខាន់ៗពឹងដផែកកលើធនធ្លនធមមជាតិ និង  
    កម្ដល ងំពលកមម។ 

៨៣- អកហ្តុកភ័យ 
 អ. panic  
បារ. panique (f.) 

ការបាត់បង់ទំនុកចិតថភាល មៗរបស់ស្លធ្លរណជនកលើរបព័ននហ្រិ ដ្វតទុ។  
ឧ. អកហ្តុកភ័យនាឱំ្យធនាររនិងរកុមហុ្្នឤជើវកមមទទលួបរាជ័យ តនមល  
    ភាគហុ្្នធ្លល ក់ចុោះ។ 
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II.១.៥- បច្ច្បេកសពទច្សនើច្ោយគណៈកមែការវបបធម ៌
 

១-  ន ឬ កជើង ន 
 

របដាប់មយួរបកភទកធវើពើកលាហ្ជាតិកផសងៗ ម្ដន ស្លា ន់ ម្ដស របាក់ ឬ កធវើពើវតទុ
ឯកទៀត ដូចជា ដើដុត កឈើ ជាកដើម។ កបើកធវើពើកតថ  រ ក់ ធ្លងកាប ត កគករចើនលាប 
រមកសណ៍។ របដាប់កនោះភាគករចើនម្ដនរចនាកាច់វចិិរត ម្ដនកជើងជាទរមខាស់បនថិច 
កហ្ើយ ដផបកខាងកលើរាងមូលសំដប តឬមូលរកឡូម ករបើសរម្ដប់ដាក់របស់របរកបុង
ពិធើកផសងៗ។ 
ឧ. កគករៀបករគឿងសកាក របូជាដាក់កលើ នថាវ យរពោះ។ 
 
 
 
 
 
 

២- រស្លពក៍ 
     
 

ផថិលធំម្ដនកជើងជាទរមជាប់ឬមិនជាប់ កធវើពើ 
កលាហ្ៈឬវតទុធ្លតុនានា ករបើសរម្ដប់ដាក់ទឹក 
កបុងពិធើកផសងៗ។ 
ឧ. កគដាក់ទឹកកបុងរស្លពក៍សរម្ដប់រពោះសងឃ 
ករបាោះរពំ។ 
 

៣- កជើងរស្លពក៍ កជើងទរមផថិលកធវើពើកលាហ្ៈឬវតទុធ្លតុនានា  
ដផបកខាងកលើរាងមូលរកឡូម ដដលខលោះម្ដន 
រចនាកាច់វចិិរត ករបើសរម្ដប់រទផថិលឬដាក់ 
របស់របរកបុងពិធើកផសងៗ។  
ឧ. អាចរយករៀបផ្ដក ស្លល ដាក់កលើកជើងរស្លពក៍។ 
 

៤- តុ  កយវបផធម៌មិនសម្ដគ ល់ន័យដូចតុធមមាកទ គឺជាសម្ដភ រៈរបនពណើ របកភទជាថាស 
ម្ដនកជើងកធវើពើកលាហ្ៈ កឈើ រ ក់ ធ្លងកាប ត ជាកដើម ម្ដនរចនាកាច់វចិិរត ដដល 
ដផបកខាងកលើរាងមូលសំដប តឬមូលរកឡូម ម្ដនទំហ្ធំំជាងកជើង នករបើសរម្ដប់
ដាក់របស់របរកបុងពិធើកផសងៗ។  
ឧ. តុតមកល់រកាងំ។ 
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៥- កាក 
 

របដាប់មយួរបកភទម្ដនរាងរកឡូម (មូលឬរជុងៗ) ករៅជាងតុ ម្ដនកជើងទរម
ខាស់បនថិច កធវើពើកឈើ ធ្លងកាប ត កលាហ្ៈ ឬ ស្លម ច់ កហ្ើយ លាបរមកសណ៍ (កបើកធវើពើ
កលាហ្ៈ មិនលាបរមកសណ៍កទ) ម្ដនរចនាកាច់វចិិរត ទឹបម្ដស ដាខំយង ឬ ដាំ
ក ច្ ក់ ករបើសរម្ដប់ដាក់របស់របរកបុងពិធើកផសងៗ។  
ឧ. កគករបើកាកដាក់ករគឿងសកាក រៈកបុងពិធើបញ្ជជ ន់អារកស។ 
 
         
 
            
 
 

៦- កតៀប  
 

របដាប់មយួរបកភទម្ដនរាងមូលរកឡូម ម្ដនកជើងជាទរម ម្ដនគរមប កធវើពើកឈើ 
ធ្លងកាប ត កលាហ្ៈ ឬ ស្លម ច់ កហ្ើយ លាបរមកសណ៍(កបើកធវើពើកលាហ្ៈ មិនលាប 
រមកសណ៍កទ) ម្ដនរចនាវចិិរត ករបើសរម្ដប់ដាក់របស់របរកបុងពិធើកផសងៗ។ 
ឧ. កូនអកណថើ កកាន់កតៀបដហ្កំណត់កបុងពិធើមងគលការ។ 
 
   
 
 
 
 

៧- ថាងំដត / កាក់ 
 

របដាប់        មយួរបកភទរាងមូល ម្ដនបាត 
រាបកសមើ ដគមខាង់បនថិចដូចថាស កធវើពើកឈើ ម្ដន 
រចនាវចិិរត ករបើសរម្ដប់ដាក់បា ន់និងដពងដត។  
ថាងំដតអាចករបើសរម្ដប់ដាក់របស់របរកបុងពិធើ 
កផសងៗក៏បាន។ 
ឧ. កគករបើថាងំដតសរម្ដប់ដាក់ដផលកឈើ។ 
 

៨- ថាស 
 

របដាប់        មយួរបកភទរាងមូល ម្ដនបាតរាបកសមើ ដគមខាស់បនថិច        
        កធវើពើកលាហ្ៈកផសងៗ ជ័រ។ល។ ម្ដនរចនាវចិិរត ខលោះលាបពណ៌និងគូរ 
រូបកផសង  ៗ ករបើសរម្ដប់រទចនដាក់កភាជនាហារ ឬ ករបើដាក់របស់របរកបុងពិធើកផសង  ៗ
ជាកដើម។ បចចុបផនប ថាសម្ដនរាងកផសងៗ ដូចជា រាងរជុង រាងពងរកកពើ។ល។ 
ឧ. កូនកៅករៀបសំដណនមួយថាស ដសនដូនា។ 
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៩- សាក 
 

ថាសកឈើឬតុកឈើរាងបនួរជុងឬរាងមូល រម ន 
កជើងឬម្ដនកជើងជាទរម ករបើសរម្ដប់ដាក់ចន 
ករៀបកភាជនាហារ។ 
ឧ. ករៀបច ា្ ន់   សាក  កគនរពោះសងឃ។ 
 

១០- កំកប ោះ 
  

             មយួរបកភទរាងដូចថាស  
ម្ដនកជើងភាជ ប់ជាទរម កធវើពើកឈើបកនាធ ោះ ឫសសើ  
កតថ  រ ក់ ធ្លងកាប ត ជាកដើម លាបរមកសណ៍  
ម្ដនរចនាកាច់វចិិរត ករបើសរម្ដប់ដាក់របស់ 
របរកផសងៗ។ 
ឧ. កគករៀបករគឿងត វ្ យរពោះមយួកំកប ោះកបុង 
    ពិធើបុណយបចច័យបនួ។ 
 
 

១១- ផថលិ 
  

របដាប់        មយួរបកភទរាងមូលរកឡូម  
ខលោះម្ដនកជើងជាទរម ខលោះម្ដនគរមប និង ខលោះ 
ម្ដនកាច់រចនាវចិិរត កធវើពើកលាហ្ៈកផសងៗ  
ដូចជា ម្ដស របាក់ ស្លា ន់ លងាិន សំរទឹន ិជាកដើម  
ករចើនករបើសរម្ដប់ដងទឹកឬដាក់ទឹកករបើរបាស់។ 
ឧ. ទឹកមយួផថិល។ 

១២- កជើងអាធ្លរ 
  

របដាប់        មយួរបកភទកធវើពើកឈើ ម្ដនកជើងដខវងរប  ករបើសរម្ដប់រទគមាើរ 
ស្លស្រស្លថ កផសងៗ។ កជើងអាធ្លរទាបសរម្ដប់រទគមាើរស្លស្រស្លថ កដើមផើករៀន កគកៅថា  
«កជើងអាធ្លរករៀន»។ កជើងអាធ្លរខាស់ករចើនម្ដនកាច់រចនាវចិិរតកផសងៗ សរម្ដប់ 
រទគមាើរស្លស្រស្លថ  ដាក់ពើមុខដរគកទសន៍ កដើមផើរពោះសងឃសដមថងធមមកទសនា កគកៅ 
ថា «កជើងអាធ្លរកទសន»៍។ 
 
 
 
 
 

១៣- កាល ក់ 
 

របដាប់        មយួរបកភទម្ដន 
រាងជាបំពង់ឬម្ដនសណ្ដឌ នរបហាក ់
របដហ្លបំពង់ ម្ដនគរមប កធវើពើ 
បំពង់ឫសសើ កឈើ ស្លម ច់រកដាស ឬ  
កលាហ្ៈកផសងៗ កហ្ើយខលោះម្ដនកាច់ 
រចនាវចិិរត ម្ដនទំហ្ខុំសៗរប  ករបើ 
សរម្ដប់រចករបស់កផសងៗ ដូចជា  
លិខិត កទៀន ធូប បារ ើ មជុល។ល។  
ឧ. កាល ក់រពោះរាជស្លរ។ 
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១៤- ហ្បឹស្លល  
 

របដាប់        មយួរបកភទ ម្ដនកមាស់ទាប ម្ដនរាងមូល ឬ រាងរជុង ម្ដន  
គរមប កធវើពើកឈើ ធ្លងកាប ត ឬ កលាហ្ៈ ម្ដនកាច់រចនាវចិិរត ករបើសរម្ដប់ដាក់
ករគឿងមលូស្លល  (អបកខលោះកៅថា របអប់ស្លល  កបុងករណើ របអប់ម្ដនរាងមូល កគកៅថា 
របអប់កជើងដំរ ើ)។ 
 
 

 
១៥- ថង់រង 
 
 

 

របដាប់        មយួរបកភទ ម្ដនសណ្ដឌ នរសកដៀងនឹងហ្បិ 
ស្លល  ដតខាស់ជាង ម្ដនគរមប ម្ដនរាងបួនរជុង របាមំួយរជុង…  
កធវើពើកឈើ ធ្លងកាប ត ឬ កលាហ្ៈ ម្ដនកាច់រចនាវចិិរត ករបើ 
សរម្ដប់ដាក់រទករគឿងមលូស្លល កបុងពិធើកផសងៗ ជាពិកសស កបុង 
ពិធើអា ហ៍្ពិ ហ៍្។ 
 

១៦- ស្ង 
 

ក ច្ ប់ម្ដនសណ្ដឌ នរជលមកធវើពើសលឹកកចករសស់                           
     ម្ដនរសទាបហូ់្តកចញម្ដនពើរដបបគឺ ស្ងតូចករបើសរម្ដប់ដាក់មលូកបៀក និង  
ស្លល  ចំណិត ថាប ជំក់ឬបារ ើ     ស្ងធំ    សរម្ដប់ដាក់សលឹកមលូ ស្លល  កំកបារ ស្លល ជាវ   
ថាប ជំក់ ជាកដើម។  ចំក ោះស្ងកធវើពើកលាហ្ៈ ដូចជា ម្ដស របាក់   ស្លា ន់ ឥតម្ដន  
រសទាប់ហូ្តបានកទ កហ្ើយ កគករបើសរម្ដប់ដាក់សលឹកមលូ បារ ើ កដនសងនដ ជាកដើម។  
ឧ. យយៗកធវើស្ងដាក់មលូ ស្លល  របកគនរពោះសងឃ។ 
  
 
 
 
 
 

១៧- កលង  
 

របដាប់        មយួរបកភទ ម្ដនរាងជាបំពង់ខលើៗ ម្ដនគរមប ម្ដនសណ្ដឌ ន  
ដូចកាល ក់ កធវើពើបំពង់បញសសើ កឈើ ភលុក ឬ កលាហ្ៈ ករបើសរម្ដប់ដាក់រកមនួ ករបង 
កមៅ ឬ របស់កផសងៗ ដូចជាករគឿងអល ក្ រ ជាកដើម។ បចចុបផនប កលងម្ដនរទង់ 
រទាយករចើនយ ង ដូចជា រាងមូល រជុង ជាកដើម។ 

១៨- ដនាល ប់  
 

             មួយរបកភទ ម្ដនរាងជារបអប់ 
តូចៗ ម្ដនគរមប ម្ដនសណ្ដឌ នមូលរតកមៀច  
កធវើពើដើដុត កឈើ ភលុក ឬ កលាហ្ៈ ករបើសរម្ដប់ 
ដាក់រកមនួ កមៅ ឬ ករគឿងអល ក្      ។ 
ឧ. រកមនួមយួដនាល ប់។ 
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១៩- កុណឍើ  
 

             មយួរបកភទ ម្ដនរាងដូចថូ      ម្ដនចំពយួដូចកំកសៀវ កធវើពើ 
ដើដុត ឬ កលាហ្ៈ ដូចជា ម្ដស របាក់ សំរទឹនិ ស្លា ន់ ជាកដើម ខលោះម្ដនរចនាវចិិរត
កផសងៗ ករបើសរម្ដប់ដាក់ទឹករជួចកបុងពិធើ     ។ 

២០- លែើកៅ   
 

របដាប់ករបើរបាស់តាញពើបកនាធ ោះឫសសើម្ដនរាងរកឡូម កសធើរកសមើកលើកសមើករកាម ម្ដត់ 
មូល ម្ដនកណ្ដថ ប់កធវើពើបនធោះឫសសើ ករចើនកាឋ ប់នឹងចករមៀកកតថ  ករបើសរម្ដប់វាល់រសូវ 
ដដលមយួលែើកៅម្ដនចំណុោះកសមើនឹងមយួកៅ។ លែើកៅករបើសរម្ដប់ដាក់រសូវ អងករ ឬ 
ររប់ធ ដ្ជាតិដនទកទៀត។ អបករសុកតំបន់ខលោះកៅកាត់ថា កៅ។ 
 
 
 
 
 
 

២១- រគោុះ  
 

របដាប់ករបើរបាស់តាញពើបកនាធ ោះឫសសើ ម្ដនរាងរកឡូមកសធើរកសមើកលើកសមើករកាម ម្ដត់ 
មូល ម្ដនកណ្ដថ ប់កធវើពើបនធោះឫសសើ ករចើនកាឋ ប់នឹងចករមៀកកតថ  ម្ដនដស្មចករមៀក
បញសសើកៅពើខាងកលើ កហ្ើយ បាតខាងករកាមរាងបនួរជុងភាជ ប់នឹងចករមៀកបញសសើដខវង 
រប រទពើករកាមកៅថា កជើងរគុោះ។ រគុោះលាបជ័រទឹក ករបើសរម្ដប់ដាក់ទឹកនិងដងទឹក។ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 
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III- សណួំរនងិច្បច្មលើយ 
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សណួំរតាមអុ៊ីខ្មលរបសច់្ោក ជុំ សលូ៊ីវណណ   

Subject :  Request 

From : Chum Solivan <chumsolivan@yahoo.com> 

To : info@nckl.gov.kh 

Date : Friday, Mar. 20, 2015, 10:22 AM 

 
សមូច្ោរពជូនម្កុមម្បឹកាជាតិភាសាខ្មែរ 

 
កម្មវត្ថុ៖ សំណ ើ សំុបញ្ជា ក់ពីការដកឃ្លល កនុងភាសាខ្មមរ 
 

សូម្ណោរពជូនរកុម្របឹកាជាតិ្ភាសាខ្មមររជាប ណោយមានការលំបាកកនុងការណរបើរបាស់ការដកឃ្លល  
ណៅកនុងការណរបើរបាស់ទូណៅ ក៏ដូចជាភាពមិ្នចាស់លាស់ និង ផទុយោន កនុងការណរបើរបាស់កនុងឯកសារ 
ផលូវការជាណរចើន ម្ុំបាទសំ ូម្ពរដល់រកុម្របឹកាជាតិ្ភាសាខ្មមរឱ្យជួយបញ្ជា ក់នូវការណរបើរបាស់ការ 
ដកឃ្លល ដល់របូម្ុំ ឬ ជាសាធារ ៈ។ 
 
ណសចកតីដូចបានជរមាបណោរពជូនខាងណលើ សូម្ណលាករបធានរកុម្របឹកាជាតិ្ភាសាខ្មមរណម្ត្តត ជួយ 
សរម្ួល និង អនុញ្ជា ត្បញ្ជា ក់ជូនត្តម្ការគួរ។ 

 
សូម្ណលាករបធានណម្ត្តត ទទួលនូវណសចកតីណោរពដ៏មពង់មពស់អំពីម្ុំបាទ។ 

 
ជំុ សូលីវ ណ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nckl.gov.kh:2096/cpsess9264314710/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:info@nckl.gov.kh
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From  : info@nckl.gov.kh 

To  : chumsolivan@yahoo.com   

 
 

ម្កុមម្បឹកាជាតិភាសាខ្មែរ (ក.ជ.ភ.ម.) 

ច្ោរពជូន 

ច្ោក ជុំ សលូ៊ីវណណ   
                        < chumsolivan@yahoo.com > 

 
 

បញ្ជា ដំណកឃ្លល ជាបញ្ជា សមុគស្លម ញណ្ដស់កៅកបុងភាស្លដខមរ។ សពវនថង ការករបើដំណកឃ្លល មិនទាន់ឯកភាព 
រប កៅកឡើយ ដូកចបោះ ក.ជ.ភ.ខ.មិនអាចជូនកយបល់ជាផលូវការបានកទ។ ប ុដនថ ខញុ ំសូមដករសង់ចកមលើយរបស់ឯកឧតថម 
បណឍិ តសភាចរយរបធ្លន ក.ជ.ភ.ខ. កៅកលាក ធន់ រទិនើ កាលពើនថងរពហ្សផតិ៍ ទើ២២ ដខសើហា ឆ្ប ២ំ០១៣ ទាក់ទង 
នឹងការករបើ «និង» ដូចម្ដនតកៅកនោះ :  

«ចំក ោះការករបើ កយ «និង» ដដលជាឈាប ប់ចង វាទាក់ទងនឹងកវយាករណ៍ រកុមរបឹកាជាតិក៏កំពុងកធវើ 
កវយាករណ៍មយួកដើមផើឱ្យម្ដនសំកឡងដតមយួ ប ុដនថការកធវើកវយាករណ៍រតូវការកពលដវង។ 

 

សពវនថង កគករបើ «និង» កដាយករបើដំណកឃ្លល កផសងៗរប ។ ដូកចបោះ ខញុ ំមិនអាចកឆលើយថា ដំណកឃ្លល ដបបណ្ដ 
ជាដំណកឃ្លល ខុស ដំណកឃ្លល ដបបណ្ដជាដំណកឃ្លល រតូវ យ ងខលើបានកទ។ ខញុ ំនឹងអាចផថល់ចកមលើយផលូវការ លុោះណ្ដ 
កវយាករណ៍របស់ ក.ជ.ភ.ខ. រតូវបានកធវើចប់។ កបុងកពលរង់ច ំសូមកលាកអានអតទបទរបស់ខញុ ំសិនចុោះ (វាជាមតិ 
របស់អបករស្លវរជាវម្ដប ក់)។» 

ជូនភាា ប់ជាមួ្យនូវ : អត្ថបទខាងណលើ១ចាប់ជា PDF ។ 
 

សូមកលាកទទលួការកររពរាប់អានដ៏កស្លម ោះពើខញុ ំ។ 
 

 

 រាជធ្លនើភបំកពញ, នថងរពហ្សផតិ៍ ទើ២៣ ដខកមស្ល ឆ្ប ២ំ០១៥ 
                                         ជ.ម្បធានននម្កុមម្បឹកាជាតភិាសាខ្មែរ & ត.ប.  

      ម្បធានខ្ផនកច្បាោះពមុព ផសពវផាយនិងបណុ្ោះបណ្ាល 
                             ច្ស ច្អឿន 
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IV- លមិតិទនំាក់ទនំង  
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V- លមិតិទាក់ទងនងឹការជូនម្ពតឹ្ិបម្តច្លម៦ 
របសម់្កុមម្បកឹាជាតិភាសាខ្មែរ 
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េលខ៧ េបាះពុម�ចំនួន ១ ៥០០ច្បោប់
េបាះពុម�េនេរងពុម� សីុយូ

ផ�ះេលខ ៣៥CEo មហវថិី្រពះសុធារស សង� តទ់េន�បាសក ់ខណ� ចំករមន ភ�េំពញ
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