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សមាជិក 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរនច្ោ យ 
 

 ១- លោកបណ្ឌិ ត្ រុម ទូ្ច    ប្បធាន 

 ២- ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ អ៊ាុ ៊ុំ ប ុម   អនុប្បធាន 

 ៣- ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្រភាចារយ ររ់ ចន្ត្រត បុប្ត្ ទី្ប្បឹកា 

 ៤- លោកបណ្ឌិ ត្ គិ្ន ភា   រមាជិក 

៥- ឯកឧត្តម រូប្ត្ រុំណ្ណង   រមាជិក 

៦- លោក ឯម រុវណ្ារ    រមាជិក 

៧- លោក សាន ោង   រមាជិក 

៨- លោក ហុង វណ្ាៈ    រមាជិក 

៩- លោកស្រី លហង ដ្ឋរ ី   រមាជិក 

១០- លោកបណ្ឌិ ត្ យង់ លៅ   រមាជិក 

១១- លោកស្រី កឹម ផ្កវកលាណ្  រមាជិក 

១២- លោក ប្ពុុំ ពិសាល   រមាជិក 
 

 

ច្រៀបចំច្ ោះពុម្ពផ្សាយច្ោយ ៖ 
 

ផ្ននកល ោះពុមព នសពវនាយនិងបណ្តុ ោះបណ្ណត ល 

ននអគ្គលលខាធិការដ្ឋា នននប្កុមប្បឹកាជ្ជតិ្ភាសាផ្មែរ 
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បច្ចេកសព្ទវិទ្យាសាស្រសតនច្ោបាយ និង ការទ្យតូ 
ដែល 

គណៈកម្មា ធិការជាតិភាសាដមារ / គ.ជ.ភ.ម. 
(បចេុប្បនន ក្កុមក្ប្ឹកាជាតិភាសាដមារ / ក.ជ.ភ.ម.) 

បានអនមុត័ 
3 

 
 

១- កតិកាសញ្ញដ   
អ. pact   
បារ. pacte (m.) 

កិច្ចរពមពរពៀងមយួដដលរតូវបានពធវើពឡើងរវាង 
ភាគើពើរឬពរច្ើនឬរវាងរដឌនិងរដឌ ទាំងផលូវការ ទាំង 
មិនផលូវការ ពដើមផើពធវើអវើមយួរមួគ្នប កបុងពគ្នលបាំណង 
បពរមើផលរបពោជន៍រវាងគ្នប ពៅវញិពៅមក។  
ឧ. ពៅកបុងអាំឡុងសង្គ្រគ មពោកពលើកទើ២  
(១៩៣៩-១៩៤៥) របពទសអាលលឺម៉ង់  
អុើតាលើនិងជបុ៉នបានចុ្ុះកតិកាសញ្ញដ មយួមាន  
ព ម្ ុះថា “ កតិកាសញ្ញដ  រ ៉ូម ដប៊រឡាំង តូកយូ ”   
ពដើមផើរបួរមួកមាល ាំងពោធាគ្នប របឆាំងនឹងសហរដឌ
អាពម៉រកិ អង់ពគលស បារ ាំងនិងសហភាពសូពវៀត។ 
 
 

 

២- កមាល ាំងនពោបាយ    
អ.   political force   
បារ. force politique 
                  (f.) 

ការដសថងពច្ញឱ្យព ើញជាសាធារណៈនូវឫទន នុ-
ភាពឬសនធុុះខាងនពោបាយ ទាំងរូបើ ទាំងអរូបើ។ 
ឧ. ការដហកផួនមានមនុសសដ៏ពរច្ើនកុុះករគរគឹក  
គពរគង ពៅកបុងការពោសនាពបាុះពឆប តគឺជាការ 
បរា ញឱ្យព ើញពើកមាល ាំងនពោបាយរបស់ 
គណបកសណាមយួ។ 
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៣- កលយុិគនពោបាយ 
អ. political trouble 
បា. trouble politique 
                    (f.) 
 

សាទ នភាពច្ោច្លរជួលរច្បល់វកឹវរខាងដផបក
នពោបាយដដលបងកឱ្យមានបញ្ញា អសទិរភាព
ោ៉ងធងន់ធងរពៅកបុងសងគម។ 
ឧ. កលិយុគនពោបាយសម័យលដងវកកបុងរជជ- 
កាលរពុះសតាទ ទើ១ដដលបងកពោយទាំនាស់នពោ- 
បាយកបុងរពុះរជវងានុវងសនិងបញ្ញា សាសនា។ 

៤- ការកសាងសនថភិាព 
អ.  peace building  
បារ. recherché (f.)  
      de la paix 

ដាំពណើ រការការររពឆព ុះពៅរកវតទុបាំណងរកា 
សនថិភាពរមួគ្នប ននគូបដិបកខនិងពិភពពោក។  
ឧ. ការមិនរ ើកសាយអាវុធរបល័យពោកគឺជា 
មាគ៌្នពឆព ុះពៅរកការកសាងសនថិភាព។ 

៥- ការកាត់ពសច្កថើ    
      ឧរកិដឌកមមសង្គ្រគ ម  
អ. war crimes trials 
បារ. procès (m.)  
      de crime (m.)  
      de guerre (f.)  
 

   ការកាត់ពសច្កថើច្ាំព ុះអាំពពើទាំងឡយណា 
ដដលរតូវបានពគពោទរបកាន់ពៅពលើបទរ ាំពោភ 
ច្ាប់សង្គ្រគ មនិងទាំពនៀមទមាល ប់សង្គ្រគ មធងន់ធងរ 
និង ពគ្នលការណ៍ននច្ាប់អនថរជាតិ។ 
ឧ. ដែវចិ្ឆិកា ឆប ាំ១៩៩៤ រកុមរបឹកាសនថិសុែ  
អងគការសហរបជាជាតិបានអនុម័តពសច្កថើ    
សពរមច្ចិ្តថពលែ៩៥៥ បពងកើតសាោជរមុះកថើ  
ឧរកិដឌកមមអនថរជាតិសរមាប់កាត់ពទសពៅ 
របពទសរវ៉ាន់ោ។ សាោជរមុះកថើពនុះមានសិទនិ  
អាំណាច្កាត់ពទសបុគគលទាំងឡយណាដដល
ទទលួែុសរតូវច្ាំព ុះអាំពពើរបល័យពូជសាសន៍
និងអាំពពើរ ាំពោភបាំ នធងន់ធងរននច្ាប់មនុសសធម៌ 
អាំឡុងសង្គ្រគ មសុើវលិ ឆប ាំ១៩៩៤ កបុងរបពទស 
រវ៉ាន់ោ។ 
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៦- ការរតតួពិនិតយ 
       ព័ត៌មាន  
អ. information control 
បារ. contrôle (m.)  
      des informations  
                    (f.)  

ការអពងកតនិងតាមោនែលឹមសារព័ត៌មានដដល 
របព័ននផសពវផាយទាំងអស់របស់រដឌនិងឯកជន 
ពោយដផែកពលើច្ាប់និងរកមសើលធម៌វជិាជ ជើវៈ
សារព័ត៌មានរបស់របពទសនើមយួៗ។ 
ឧ. នាពពលបច្ចុបផនបពនុះ របព័ននផសពវផាយពៅ  
   របពទសមយួច្ាំននួសទិតពៅពរកាមការរគប់រគង   
    និងការរតួតពិនិតយព័ត៌មានពើរដឌោ៉ងតឹងរុងឹ។ 

៧- ការទូត  
អ. diplomacy  
បា. diplomacie (f.) 

ទាំនាក់ទាំនងផលូវការរវាងរដឌ និង រដឌ កបុងពគ្នល- 
បាំណងភាជ ប់ទាំនាក់ទាំនងការររជាមយួគ្នប  ដូច្ជា 
ការដសវងរកសនថិភាព  ណិជជកមម សង្គ្រគ ម  
ពសដឌកិច្ច និង វបផធម៌ ជាពដើម។ មុែររច្មផង  
របស់ការទូតគឺការច្រោពដើមផើបរា ញនូវផល 
របពោជន៍ទូពៅរបស់រដឌមួយ ឬ តួអងគមិនដមន  
រដឌ ដូច្ជា អងគការអនថរជាតិ និង ពដើមផើពោុះ- 
រសាយជពមាល ុះអវើមយួដដលពកើតមានពៅកបុង 
ទាំនាក់ទាំនងអនថរជាតិ។ 
ឧ. សង្គ្រគ មសុើវលិពៅកមពុជាដដលអូសបនាល យ  
ជិតពើរទសវតសររ៍តូវបានបញ្ច ប់តាមរយៈការពរបើ
របាស់នូវនពោបាយការទូតរបស់គូភាគើបដិបកខ 
ពៅកបុងជពមាល ុះ ដដលរមួមានភាគើរដឌកមពុជា ភាគើ
កមពុជារបជាធិបពតយយ(ហ៊វុនសុិនបិុច្ ដែមររកហម  
និង រណសិរសរបួរមួជាតិរ ាំពោុះរបជាពលរដឌដែមរ)  
ពហើយ ជាលទនផលនននពោបាយការទូតពនុះ  
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ភាគើទាំងអស់បាន្នដល់កិច្ចរពមពរពៀង
សនថិភាពមយួដដលពធវើពឡើងពៅទើរកុងប៉ារ ើសចុ្ុះ
នថងទើ២៣ ដែតុោ ឆប ាំ១៩៩១ពដើមផើបញ្ច ប់ជពមាល ុះ 
ពៅកមពុជា។ 
 

៨- ការបរងបួបរងមួជាតិ  
អ.  national  
      reconciliation      
បារ. réconciliation      
      nationale (f.)  
 

ការបរងួបបរងួមភាគើពផសងៗដដលមាននិនាប - 
ការនិងមពនាគមវជិាជ នពោបាយែុសគ្នប  ឬ ការ  
ដបកបាក់គ្នប របស់ជាតិមយួឱ្យរបួរមួគ្នប ពឡើងវញិ 
ពោយតមកល់ផលរបពោជន៍និងបញ្ញា ជាតិជាធាំ។ 
ឧ. កិច្ចរពមពរពៀងរកុងប៉ារ ើស នាឆប ាំ១៩៩១ គឺ
ជាលទនផលននការបរងួបបរងួមដែមរពរច្ើនភាគើ 
ពដើមផើបញ្ច ប់សង្គ្រគ មសុើវលិពៅកមពុជាដដលអូស 
បនាល យជាងពើរទសវតសរ។៍ 

៩- ការបពណថ ញពច្ញ 
       ពើអាំណាច្ 
អ. overthrow from a   
     position of power    
     by force 
បារ. chute (f.)  
       du pouvoir (m.)  
       par une contrainte  
                           
 

ការបងខាំនរណាមាប ក់ឬរកុមណាមយួឱ្យពច្ញពើ
តាំដណង មុែររ តនួាទើ កបុងគណបកសនពោ-  
បាយ ឬ សាទ ប័នរដឌ ពើពរ ុះពកួពគបានបាត់បង់  
ជាំពនឿទុកចិ្តថពើរកុមឬសាទ ប័នរបស់ែលួនឬពោយ-
សារដតពកួពគមិនពគ្នរពតាមលកខែណឍ ច្ាប់និង
ពគ្នលការណ៍ពផសងៗននរកុមរបស់ែលួន។ 
ឧ. ពៅនថងទើ១៨ ដែមើនា ឆប ាំ១៩៧០ សពមថច្ 
រពុះ នពរតថម សើហនុ រតូវបានពសនារបមុែ       
លន់ នល់និងអបកអងគមាច ស់ សុើសុវតទិ សិរ ើមតៈ  
បានពធវើរដឌរបហារបពណថ ញពច្ញពើអាំណាច្  
ពោយសាររពុះអងគរតូវបានពគពោទរបកាន់ថា 
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មិនអាច្រគប់រគងសាទ នភាពនពោបាយនិងវបិតថិ
ពសដឌកិច្ចពៅពពលពនាុះបាន។ 
 

១០- ការពបាុះពឆប តជា  
        កញ្ច ប់       
អ. bloc voting  
បារ. vote bloqué (m.) 

ការពបាុះពឆប តពដើមផើអនុម័តឬសពរមច្បញ្ញា ជា
ពរច្ើន កបុងពពលដតមួយ ពោយសមាជិកមាប ក់ពរបើ  
សនលឹកពឆប តឬសាំពឡងដតមួយ។ នើតិវធិើពនុះរតូវ
បានដករសង់ពើរដឌធមមនុញ្ដរបពទសបារ ាំងយក
មកដកនច្បពៅតាមបរបិទនពោបាយកមពុជា 
ដដលអបកនពោបាយដែមរយកមកពរបើពរកាយពើ
ជាប់គ្នាំងនពោបាយពើឆប ាំ២០០៣ រហូតដល់  
ដែកកកោ ឆប ាំ២០០៤។  
ឧ. ពរកាយការពបាុះពឆប តសកលពរជើសពរ ើស   
តាំណាងរង្គ្សថឆប ាំ២០០៣ គណបកសរបជាជន   
កមពុជាជាប់ពឆប តបាន៧៣អាសនៈ គណបកស 
ហ៊វុនសុិនបិុច្បាន២៦អាសនៈ និង គណបកស  
សម រងសុើ បាន២៤អាសនៈ។ ពោងតាមច្ាំនួន 
ពនុះ គ្នម នគណបកសណាមួយមានសាំពឡងរគប់ 
ច្ាំននួពើរភាគបើ ពដើមផើបពងកើតរោឌ ភិបាលដតមាប ក់់ 
ឯងបានពទ។ តាមច្ាប់រដឌធមមនុញ្ដឆប ាំ១៩៩៣ 
ការពបាុះពឆប តពរជើសពរ ើសរបធាននិងអនុរបធាន 
រដឌសភា ក៏ដូច្ជាពរជើសពរ ើសនាយករដឌមង្គ្នថើរតូវ  
ការសាំពឡងគ្នាំរទពើរភាគបើ ពទើបអាច្ពរជើសតាាំង  
បាន ពហើយ ពោយសារគណបកសហ៊វុនសុិនបិុច្  



 

6 

និង គណបកស សម រងសុើ បានបពងកើតសមព័ននភាព
អបករបជាធិបពតយយដដលមិនរពមឱ្យគណបកស
ណាមយួចូ្លជាមយួគណបកសរបជាជនកមពុជា
ពដើមផើបពងកើតរោឌ ភិបាល(ពបើចូ្ល ចូ្លទាំងអស់ 
គ្នប   ពបើពច្ញ ពច្ញទាំងអស់គ្នប )។ សាទ នភាព  
នពោបាយក៏រតូវបានកកសធុះ។ ពរកាយមក  
ដាំពណាុះរសាយច្ាំព ុះភាពទ័លរច្កបានពច្ញ
រចួ្ ពោយគណបកសហ៊វុនសុិនបិុច្រពមចូ្លរមួ 
បពងកើតរោឌ ភិបាលច្រមុុះជាមួយគណបកសរបជា-
ជនកមពុជា។    
ការពរជើសតាាំងរបធានសភា និង រោឌ ភិបាល 
អាណតថិទើ៣ តាមច្ាប់រដឌធមមនុញ្ដ តាំណាងរង្គ្សថ 
រតូវពបាុះពឆប តពរជើសពរ ើសរបធាន អនុរបធាននិង 
គណៈកមមការនានាជាមុនសិន។ ពរកាយពើពបាុះ 
ពឆប តពនុះពហើយ ពទើបពបាុះពឆប តពរជើសនាយក  
រដឌមង្គ្នថើពច្ញពើគណបកសដដលមានអាសនៈពរច្ើន 
ជាងពគកបុងរដឌសភា។ ដតពោយការបាត់ជាំពនឿទុក 
ចិ្តថពលើគណបកសនដគូ  ពគបានពធវើវពិសាធកមមរដឌ 
ធមមនុញ្ដពោយបញ្ចូ លការពបាុះពឆប តជាកញ្ច ប់
ពដើមផើសពរមច្បញ្ញា ពើរកបុងពពលដតមួយ។ 
 

១១- ការពបាុះបង់  
       តាំដណង  
 

ការពដើរពច្ញឬការោឈប់ពើមុែដាំដណង 
ពោយសារមូលពហតុពផសងៗ ដូច្ជា ការមិនពពញ  
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អ. abandonment   
     of a position  
បារ. abandon (m.)  
       d’une position/ 
      fonction 

ចិ្តថនឹងការររ ទាំហាំការររហសួពើសមតទភាព  
ឬ រងសមាព ធនពោបាយណាមយួ។ 
ឧ.បនាធ ប់ពើទទលួជ័យជមបុះពលើរបបសាធារណ- 
រដឌដែមរ ពៅនថងទើ១៧ ដែពមសា ឆប ាំ១៩៧៥មក  
របបកមពុជារបជាធិបពតយយ ដដលមានសពមថច្-  
រពុះ នពរតថម សើហនុ ជារពុះរបមុែរដឌ បានោប់  
ពផថើមពឡើងកាន់កាប់អាំណាច្ ពៅរបពទសកមពុជា 
ោប់ពើនថងទើ១៧ ដែពមសា ឆប ាំ១៩៧៥ ។ បុ៉ដនថ  
ពៅឆប ាំ១៩៧៦  រពុះអងគបានសពរមច្រពុះទ័យ  
ពបាុះបង់អាំណាច្ជារពុះរបមុែរដឌពោល។ 
ឧ. ពរកាមការដឹកនាាំរបស់ពោករបធានាធិបតើ 
បូរ ើស ដយលសុើន ពើឆប ាំ១៩៩១ដល់ឆប ាំ២០០០   
សហព័ននរុសសុើបានជបួរបទុះនូវវបិតថិនពោបាយ 
និងពសដឌកិច្ចោ៉ងធងន់ធងរ។ មូលពហតុដដលពធវើ 
ឱ្យមានវបិតថិទាំងពនុះគឺ ពោយសារការផ្តថ ច់្ែលួន 
របស់របពទសច្ាំននួ១៥ពច្ញពើសហភាពសូពវៀត 
បញ្ញា នពោបាយពៅអឺរ ៉ុបខាងពកើត ការដលួរលាំ 
ជញ្ញជ ាំងដប៊រឡាំង ការដកកងទ័ពរុសសុើពច្ញពើ   
អាហវហាក នើសាទ ន និង ការផធុុះសង្គ្រគ មមយួពៅ     
ពេពេនើ។ ដូពច្បុះពហើយ ពោយមិនអាច្ពោុះ 
រសាយវបិតថិទាំងអស់ពនុះបាន ពោករបធានា-  
ធិបតើ បូរ ើស ដយលសុើន បានពបាុះបង់តាំដណង 
របស់ែលួនជារបធានាធិបតើ ពោយពផធរអាំណាច្  
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ពៅឱ្យពោក បាល ឌើមា ពូទើន រគប់រគងអាំណាច្ 
ជាំនសួវញិ ពហើយ រង់ោាំរហូតដល់មានការពបាុះ 
ពឆប តសាជាថមើ។ 
ឧ. ពរកាយពើការពបាុះពឆប តពរជើសពរ ើសតាំណាង  
រង្គ្សថនើតិកាលទើ៣ រោឌ ភិបាលច្រមុុះមយួរតូវ  
បានបពងកើតពឡើង ដដលកបុងពនាុះ គណបកសរបជា
ជនកមពុជានិងគណបកសហ៊វុនសុិនបិុច្ បានរពម 
ពរពៀងគ្នប ពធវើជានដគូកបុងការដឹកនាាំរោឌ ភិបាល
រហូតដល់ច្ប់អាណតថិ។ បុ៉ដនថ ពរកាយមក  
ពោយសារគណបកសរបជាជន និង គណបកស  
សម រងសុើបានឯកភាពគ្នប ពធវើវពិសាធនកមមរដឌធមម-
នុញ្ដពោយដកដរបមារតាននរដឌធមមនុញ្ដសថើពើការ
ពបាុះពឆប តផថល់ពសច្កថើទុកចិ្តថបពងកើតរោឌ ភិបាល 
ពោយសាំពឡងពើរភាគបើមកពៅរតឹមដតសាំពឡង 
ហាសិបបូកមយួពនុះ គណបកសហ៊វុនសុិនបិុនក៏ 
ដលងជានដគូសាំខាន់ពៅកបុងការអនុម័តច្ាប់និង 
ការពធវើវពិសាធនកមមរដឌធមមនុញ្ដពទៀតពហើយគឺ
ច្ាំណុច្ពនុះពហើយដដលជាគាំនាបនពោបាយពធវើ
ឱ្យសពមថច្រកុមរពុះ នពរតថម រណបញទនិ ពបាុះបង់ 
តាំដណងជារបធានរដឌសភាអាណតថិទើ៣មុនពពល 
ច្ប់អាណតថិ។ 
 

១២- ការរកាសនថភិាព  
 អ. peace keeping  
  

ការរកាសនថិភាពពកើតពច្ញមកពើការពោុះរសាយ 
រវាងគូរបឈមពើរឬពរច្ើនរកុម ពហើយ ដច្កជាពើរ 
របពភទ ៖  
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បារ. maintien (m.)  
      de la paix 

ទើ១. សាំពៅពលើភាគើកងកមាល ាំងរបោប់អាវុធពើរ  
ដដលរបឈមមុែគ្នប  ពហើយបានឯកភាពរពម  
ពរពៀងពលើពគ្នលការណ៍សនថភិាព ការឈប់បាញ់ 
គ្នប  ពដើមផើពោុះរសាយរល់បញ្ញា ទាំងឡយណា 
ដដលរបឈម។ 
  ឧ. ពរកាយពើរបាសាទរពុះវហិាររតូវបានោក់  
ចូ្លជាពបតិភណឍ ពិភពពោក កាលពើនថងទើ០៧  
ដែកកកោ ឆប ាំ២០០៨ កងទ័ពនថបានចូ្លមក  
រ ាំពោភបូរណភាពទឹកដើរបពទសកមពុជា។ បញ្ញា   
ពនុះបានបពងកើតឱ្យមានការផធុុះអាវុធជាពរច្ើន  
ពលើក។ ពរកាយមក ភាគើទាំងពើរបានច្រោគ្នប   
ពដើមផើរកាសនថិភាពរវាងភាគើកងទ័ពកមពុជានិង
កងទ័ពនថពៅតាមដែសរពាំដដនរសុកជាាំកានថ 
ពែតថរពុះវហិារ។ 
ទើ២. សាំពៅពលើភាគើកងកមាល ាំងរបោប់អាវុធពរច្ើន  
រកុមដដលរបឈមមុែោក់គ្នប  ពហើយ បានឯក- 
ភាពរពមពរពៀងពលើពគ្នលការណ៍សនថិភាពបញ្ឈប់ 
ការបាញ់គ្នប  ពោយយកតួអងគណាមយួជាអាជាញ  
កណាថ ល។ 
    ឧ. ជពមាល ុះរុ ាំនរជ៉ាងពើរទសវតសររ៍វាងច្តុភាគើ  
កមពុជាបាន្នពៅរកកិច្ចរពមពរពៀងសនថិភាព 
ទើរកុងប៉ារ ើស ពោយមានអងគការសហរបជាជាតិ 
ពដើរតជួាអបកសរមបសរមួលកបុងការពោុះរសាយ។ 
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១៣- ការរត់របណាាំង  
       ស វ វធុ     
អ. arms race  
បារ. course (f.) aux  
      armements (m.) 

ការរបកតួរបដជងខាងការបពងកើតស វ វុធពោយ
ភាគើពើរោ៉ងតិច្ដដលរបឈមគ្នប  ពដើមផើឧតថម 
ភាពខាងពរគឿងស វ វុធ។  ដាំពណើ រការមូលោឌ ន 
កបុងការរត់របណាាំងស វ វុធពនុះគឺសាំពៅពៅពលើ
ដបបបទននរបតិកមមពេលើយតបរបស់ភាគើដដល
របកតួរបដជង។   ជាទូពៅ ការរបកួតរបដជងពនុះ  
ជាំរុញឱ្យមានការផធុុះពឡើងនូវអាំពពើហងិា និង    
សង្គ្រគ ម ដូច្ជាការរត់របណាាំងស វ វុធរវាង 
សហភាពសូពវៀតនិងសហរដឌអាពមរកិបានពធវើឱ្យ
របពទសតូច្ៗនិងរបពទសជិតខាងជួបរបទុះភាព 
តានតឹងនិងផធុុះសង្គ្រគ ម។ ដតផធុយពៅវញិ ការ 
របកតួរបដជងដបបពនុះក៏អាច្នាាំមកនូវការរ ើក
ច្ពរមើនជាវជិជមានជាពរច្ើនខាងដផបកវទិាសាង្គ្សថ
ផងដដរ ជាក់ដសថងដូច្ជា កបុងសង្គ្រគ មពោក 
ពលើកទើ១ ការរត់របណាាំងខាងនាវារវាងច្រកភព 
អង់ពគលស និង ច្រកភពអាលលឺម៉ង់។ 
 

១៤-ការពលើកដលងពទស    
អ. amnesty  
បារ. amnistie (f.) 

ការសពរមច្ចិ្តថមយួដដលបដិពសធ (រកពច្ញ  
ពើ)នើតិវធិើច្ាប់ឬការផថនាធ ពទសច្ាំព ុះអបក
របរពឹតថពទសកាំហុសមយួច្ាំននួ (ជាធមមតាគឺជា 
ពទសនពោបាយ)។ ការពលើកដលងពទសមាន
ន័យរបហាក់របដហលគ្នប ពៅនឹងការអភ័យពទស 
បុ៉ដនថគ្នម នន័យោក់កាំបាាំងននការអត់ឱ្នពទស 
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ដដលអនុវតថជាធមមតាពនាុះពទ។ ការពលើកដលង 
ពទសអាច្ពធវើជាទូពៅឬជាដផបកជាក់ោក់ពពញ 
ពលញឬមិនពពញពលញ។  កយពនុះរតូវបានពគ 
ពរបើជាទូពៅកបុងទាំនាក់ទាំនងច្ាំព ុះអបកពទស 
សង្គ្រគ មនិងអបកពទសមនសិការ។ អងគការពលើក 
ដលងពទសអនថរជាតិ គឺជាអងគការមិនដមនរោឌ ភិ
បាលដដលយកចិ្តថទុកោក់ច្ាំព ុះការពមើលែុស
រតូវ(ការពិនិតយពិច័្យ)ពៅពលើភាពលពមែៀងោ៉ង
ធាំពធង ពៅពលើពិភពពោក ពលើករណើ ពផសងៗ  
ដូច្ជា បុគគលមាប ក់ៗឬរកុមណាមយួ ដដលរតូវ 
ពគផថនាធ ពទស ពើពរ ុះដតទសសនៈនពោបាយ 
និងសាសនារបស់ពកួពគ។ 
 

១៥- ការសរមុុះសរមលួ  
អ.   accomodation 
បារ. conciliation (f.) 

ដាំពណើ រការដដលពធវើឱ្យតួអងគកបុងទាំនាស់ឯកភាព
ទទលួយកសាំពណើ របស់ភាគើមាខ ងពទៀតដដលមិន 
ប៉ុះ ល់ផលរបពោជន៍មូលោឌ នរបស់ពកួពគ
ទាំងសងខាង។ ការសរមុុះសរមួលរតូវសនមតថា
ជាជពមាល ុះអនថរជាតិ មិនដមនដូច្ពៅកបុងរទឹសថើ 
ដលផង ឬ ការរបកតួរបដជងដដលកបុងពនាុះ ភាគើ 
មយួឈបុះ ពហើយ ជាសវ័យរបវតថិ ភាគើមាខ ងពទៀត 
ោញ់ពនាុះពទ។ ការសរមុុះសរមួលអាច្សនមតថា
ភាពចុ្ុះសរមុងទាំងរសុងខាងផលរបពោជន៍
មិនអាច្សពរមច្បានពទ។  ដូពច្បុះ ការសរមុុះ  
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សរមួលជាច្ាំណុច្កណាថ លននបញ្ញា របឈមនិង
ការចុ្ុះសរមុងគ្នប ។  កយពនុះ ជាធមមតារតូវបាន
ពគពរបើទក់ទងនឹងផលរបពោជន៍ ដូពច្បុះមិនដមន 
គ្នម នទឡាើករណ៍ែុសេគង ឬ ការបាំភាន់ពនាុះពទ។ 
 

១៦- ការោិធិបពតយយ  
 អ. bureaucracy  
 បារ. bureaucratie(f.) 

របព័ននរដឌបាលរបស់អងគភាពមយួដដលតាមរយៈ
របព័ននពនុះ ការដបងដច្កការរររតូវបានពរៀបច្ាំ 
ជាឋានានុរកម  ពដើមផើអនុវតថនូវភារកិច្ចជាំនាញ  
ពោយឈរពលើមូលោឌ នវធិាននផធកបុង និង នើតិវធិើ 
របស់អងគភាពពនុះ។   កយពនុះរតូវបានពគពរបើ 
សាំពៅពៅពលើរដឌបាលរបស់រោឌ ភិបាល ជាពិពសស  
អាំពើមង្គ្នថើរជការពៅកបុងរោឌ ភិបាល និង ពសវា  
សាធារណៈពផសងៗ។ តាមន័យអវជិជមាន ពគដតង  
ពរបើ កយពនុះពដើមផើសមាគ ល់របព័ននរដឌបាលសាាំញុាំ 
ដដលអនុញ្ញដ តឱ្យមង្គ្នថើរជការពេលៀតយកអាំណាច្
ដដលរដឌរបគល់ឱ្យ ពដើមផើបពរមើបុពវសិទនិរបស់ែលួន 
ពហើយ ដដលពធវើឱ្យប៉ុះ ល់ដល់របពោជន៍របស់
អបកដដលសទិតពៅពរកាមការរគប់រគងរបស់ែលួន។  
ឧ. ពៅសហរដឌអាពម៉រកិ  ការោិធិបពតយយពនុះ  
បានរ ើកដុុះោលដដលពធវើឱ្យែូច្របពោជន៍របស់ 
វណតៈអធន ពហើយ បានដកហូតយកអាំណាច្ពើ   
វណតៈពនុះ។  
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១៧- កិច្ចរពមពរពៀង 
        អនថរជាតិ  
អ.   international  
      agreement  
បារ. accord  
      international (m.) 

មានន័យដូច្សននិសញ្ញដ ដដរ បុ៉ដនថមានលកខណៈ 
ផលូវការតិច្ជាងសននិសញ្ញដ ។ លកខណវនិិច្ឆ័យនន
កិច្ចរពមពរពៀង គឺ ៖ 
- រតូវបានពរបើជាពិពសសសរមាប់លិែិតូបករណ៍  
  ដដលមានលកខណៈបពច្ចកពទសឬរដឌបាល។ 
- កិច្ចរពមពរពៀងមិនទមទរឱ្យមានការផថល់ 
  សោច ប័នពើសភាពឡើយ។  
- កបុងករណើ ែលុះកិច្ចរពមពរពៀងអាច្មិនមាន 
  ទរមង់ជាោយលកខណ៍អកសរ ដូច្ជា កិច្ចរពម 
   ពរពៀងផ្តធ ល់មាត់ដដលអាច្ជាកិច្ចសនា ដដល   
   ពធវើពឡើងពោយនាយករដឌមង្គ្នថើ រដឌមង្គ្នថើការ  
   បរពទសននរបពទសមយួជាមយួនដគូរបស់ែលួន     
   ឬជាមយួរដឌដនទពទៀត។ 
ឧ. កិច្ចរពមពរពៀងទូពៅសថើពើ ណិជជកមមនិង 
    ពននគយ (General Agreement on  
    Trade and Tariff) ។ 

១៨- កុបកមម  
អ. riot  
បារ. émeute (f.) 

ការបុះពបារឬច្ោច្លពោយពរបើអាំពពើហងិាបងក 
ពឡើងពោយមនុសសមយួរកុមឬពរច្ើនរកុមពៅពពល
ពកួពគមិនពពញចិ្តថពៅពលើបញ្ញា ណាមយួ។ 
កុបកមមអាច្ពកើតពច្ញពើកូដកមមឬបាតុកមម ពៅ 
ពពលដដលកូដករឬបាតុករោប់ពផថើមដរបកាល យការ
តវ៉ាឬទមទរពោយសនថិវធិើពៅជាការតវ៉ាឬទម 
ទរពោយពរបើអាំពពើហងិា។ 
ឧ. ពៅនថងទើ២៩ ដែមករ ឆប ាំ២០០៣ កុបករ  
បាននាាំគ្នប ពធវើកុបកមមវាយបាំផ្តល ញសាទ នទូតនថ។ 
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១៩- កុមមុយនើសថ  
អ. communist  
បារ. communiste (m.) 

ពគពរច្ើនពរបើ កយពនុះជាគុណនាម ៖ របពទស 
កុមមុយនើសថ របបកុមមុយនើសថ។ របពទសកុមមុយនើសថ 
ជាសងគម ដដលរទពយផលិតកមមជាកមមសិទនិរបស់ 
សមូហភាព ពហើយ របព័ននដឹកនាាំរបពទសសទិត 
ពរកាមអាំណាច្ផ្តថ ច់្មុែរបស់បកសកុមមុយនើសថ។ 
ឧ. ពៅនថងទើ១៧ ដែតុោ ឆប ាំ១៩១៧ របពទស   
 រុសសុើបានពធវើបដិវតថន៍ផថួលរ ាំលាំរបបសកថិភូមិ  
 ពហើយបថូររបបដឹកនាាំរបពទសពៅជារបបកុមមុយ- 
នើសថវញិ។ 

២០- កូដកមម 
អ. strike 
បារ. grêve (f.) 

ការសដមថងអាកបផកិរោិរបឆាំងច្ាំព ុះពរឿង ឬ 
កិច្ចការណាមួយដដលែលួនមិនពពញចិ្តថ តាមរយៈ 
ការមិនចូ្លរមួបាំពពញភារកិច្ចអវើមួយ ការមិនចូ្ល 
ពធវើការ ការោក់ទណឍ កមមែលួនឯង ពហើយ កបុងករណើ  
ែលុះអាច្្នពៅរកការពធវើអតថោត។ 
 

២១- កាំណត់ទូត  
អ. note verbale  
បារ. note verbale (f.) 

ជាលិែិតទក់ទងផលូវការរវាងរកសួងការបរពទស
និងរកសួងការបរពទសរបស់រដឌនានាឬជាលិែិត
ទក់ទងរបស់សាទ ប័នននរដឌមយួជាមយួសាទ នទូត
បរពទស ពៅកបុងរបពទសរបស់ែលួន  ពដើមផើជាការ
ជូនដាំណឹងនិងសហរបតិបតថិការពផសងៗពទៀត។ 
 

២២- ខាល អាសុើ  
អ. asian tigers  
បារ. tigres (m.)  
      d’Asie 

 កយពនុះជានិមិតថរូបដដលនិោយសាំពៅពៅរក
រកុមពសដឌកិច្ចអាសុើដដលធាល ប់មានបទពិពសាធ 
ពជឿនពលឿនដផបកពសដឌកិច្ចោ៉ងរហ័ស ពៅកបុង 
អតើតកាលថមើៗរបស់ែលួននិងរតូវបានពគោត់ទុក 
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ថា ជារកុមគាំរូសរមាប់ពសដឌកិច្ចទើផារពសរ ើ និង  
ពសរ ើនិយមខាងពសដឌកិច្ច។ ជាធមមតា រកុមពសដឌ- 
កិច្ចអាសុើច្ាំនួនរបាាំ ដដលពគសាគ ល់ មាន ជបុ៉ន  
កូពរខ៉ាងតផូង សិងាបុរ ើ ហុងកុង និង នតវ៉ាន់។   
 របពទសដដលពគសនមតពៅជាទូពៅថា ជាកូន 
ពតា រមួមាន ឥណឍូ ពណសុើ ម៉ាពឡសុើ និង នថ។     
បនាធ ប់ពើឆប ាំ១៩៩៧ របពទសចិ្នដដលរមួបញ្ចូ ល 
ទាំងហុងកុងផងពនាុះ ពគអាច្ពណ៌នារបដូច្ពៅ
នឹងនាគ ពៅថា នាគអាសុើ ពហើយ តាមទសសនៈែលុះ  
ខាល អាសុើ ពគពៅថាជា នាគអាសុើ វញិ។ 

២៣- ពគ្នលការណ៍មិន  
       ពរជៀតដរជក  
អ.   non-interference  
      principle 
បារ.  principe (m.) de  
       non-ingérence 
                      (f.) 

ជាពគ្នលការណ៍ទូតដដលមិនអនុញ្ញដ តឱ្យរដឌ 
មយួមានសិទនិពធវើអនថរគមន៍ពៅកបុងកិច្ចការនផធកបុង 
ននរដឌមយួពទៀត ទាំងដផបកនពោបាយ ពោធា  
ពសដឌកិច្ច បពច្ចកពទស និង វបផធម៌៘  
ឧ.ពៅឆប ាំ១៩៧៥ ពគ្នលការណ៍មយួននពសច្កថើ  
ដថលងការណ៍ពៅដហលសុិនគើ បានអនុញ្ញដ តឱ្យ  
សហភាពសូពវៀតរបកាសពថាក លពទសបសចិម
របពទសដដលគ្នាំរទអបករបឆាំងឬអបករត់ពោល 
ជរួពើរបពទសកុមមុយនើសថ។ 

២៤- ពគ្នលនពោបាយ    
       ការបរពទស  
អ. foreign policy   
បារ. principe (m.) de  
    politique étrangère 
                    (f.) 

យុទនសាង្គ្សថឬដផនការដដលពរៀបច្ាំពឡើងពោយអបក 
ពធវើពសច្កថើសពរមច្របស់រដឌមួយច្ាំព ុះរដឌដនទ 
ពទៀតឬនើតិបុគគលអនថរជាតិនានា ពដើមផើសពរមច្ 
បាននូវពគ្នលបាំណងជាក់ោក់សរមាប់ជាតិរបស់ 
ែលួន។ ពគ្នលពៅនននពោបាយការបរពទសមាន 
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បើគឺ សនថិសុែជាតិ  សុែុមាលភាពពសដឌកិច្ចនិង 
អតថសញ្ញដ ណជាតិ។ សនថិសុែជាតិមានន័យថា 
គឺការការ រអធិបពតយយ បូរណភាពទឹកដើ,  
សុែុមាលភាពពសដឌកិច្ច គឺការរ ើកច្ពរមើនដផបក  
ពសដឌកិច្ច និង អតថសញ្ញដ ណជាតិ គឺការការ រ  
វបផធម៌ របនពណើ  ទាំពនៀមទមាល ប់។ 
 

២៥- ច្រកពតថនិិយម  
អ. imperialism  
បារ. impérialisme(m.) 

នពោបាយមយួននការពរបើអាំណាច្រតួតរតារបស់ 
រដឌមយួពៅពលើរដឌដនទពទៀត។ ការរតួតរតាពនុះ 
អាច្មានលកខណៈជាពសដឌកិច្ច និង ហរិញ្ដវតទុ  
ដូច្ជា ពពលដដលអាំណាច្ច្រកពតថិនិយមពលើក
ទឹកចិ្តថឱ្យមានការពរៀបច្ាំោក់ទុននិងតាាំងសហ-
រគ្នសរបស់ពគពៅកបុងរបពទសមយួពផសងពទៀត
ជាពដើម ពហើយ ទិញមកវញិនូវវតទុធាតុពដើមកបុង 
តនមលទប។ ការរតួតរតាពនុះអាច្មានទរមង់ជា 
វបផធម៌ កាលណារបពទសមយួយកភាសា ដែស  
ភាពយនថ និង រច្នាបថរបស់ែលួនពៅផសពវផាយ
ពៅបរពទស កបុងពគ្នលបាំណងបងខាំឱ្យទទលួ    
យក។ ច្រកពតថិនិយមមិនដមនសុទនដតប៉ុះ ល់ 
ជាោាំបាច់្ដល់ឯករជយនពោបាយននរបពទស
ដដលពគពរងើកែលួនពគពនាុះពទ ពើពរ ុះរបពទស 
ទាំងពនាុះអាច្រកានូវរោឌ ភិបាលរបស់ែលួន។ 
ឧ. ជនជាតិរុសសុើបានពរងើកឥទនិពលរបស់ែលួន  
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ពៅពលើរបជាជនសុើពបរ ើ តាមរយៈការពរបើនពោ- 
បាយច្រកពតថិនិយមពៅសតវតសរទ៍ើ១៩និងជន 
ជាតិជបុ៉នបានពរងើកឥទនិពលរបស់ែលួនពៅ 
របពទសចិ្នពៅឆប ាំ១៩៣៧។ 
 

២៦- ច្លនាមិនចូ្លបកស 
       សមពន័ន 
អ. non-aligned  
     movement 
បារ. mouvement (m.)  
      des non-alignés 
                        (m.) 

និនាប ការនពោបាយននរបពទសកាំពុងអភិវឌណ
មយួច្ាំនួនដដលរបកាសថាមិនចូ្លកបុងបលុក 
នពោបាយណាមយួ។  
ច្លនាពនុះរតូវបានបពងកើតជាផលូវការពៅទើរកុង 
ដបលរកាដ(Belgrade) ពៅឆប ាំ១៩៦១ ពរកាម 
គាំនិតផថួច្ពផថើមរបស់របធានាធិបតើយូពហាគ សាល វ ើ  
Sosip Broz Tito នាយករដឌមង្គ្នថើឥណាឍ   
Jawaharlal Nehru របធានាធិបតើពអហសុើប 
Gama lAbdel Nasser របធានាធិបតើហាកណា 
Kwame Nkrumah របធានាធិបតើឥណឍូ ពណសុើ 
Achmed Sukarno និង អធិរជពអតយូពើ Haile 
Selassie។ ច្លនាពនុះមានពគ្នលបាំណងធានា 
ឯករជយជាតិ អធិបពតយយ បូរណភាពទឹកដើ និង
សនថិសុែននបណាថ រដឌជាសមាជិកកបុងការតសូ៊ 
របឆាំងច្រកពតថិនិយម អាណានិគមនិយម  
អាណានិគមនិយមដបបថមើ ការរបកាន់ពូជសាសន៍ 
និយមនិងរល់ទរមង់ននការ ល្ ន ន ការកាន់
កាប់ ការរគប់រគង ការពរជៀតដរជកឬអនុតថរភាព 
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ក៏ដូច្ជាការរបឆាំងនឹងមហាអាំណាច្ និង បលុក   
នពោបាយ។  
 

២៧- ពៅហាវ យពឡើង 
      បុណយ ែុនពឡើងសកឋ ិ
 

ការពឡើងបុណយ ឬ ឥទនិពលតាមរយៈពៅហាវ យ
នាយរបស់ែលួន។ ជាធមមតា កាលណាពៅហាវ យ 
នាយពឡើងបុណយ ែុនដដលជាមង្គ្នថើពធវើការពរកាម
ឱ្វាទដតងដតពឡើងសកឋិតាមឋានៈែលុះៗ ឬ ោ៉ង
ពហាច្ណាសក់៏បានទទួលឥទនិពលពើពមែលុះៗដដរ។  
 

២៨- ច្ាប់អនថរជាតិ  
អ. internalional law  
បារ. droit internalional 
                        (m.) 

របព័ននននវធិានសថើពើសិទនិនិងភារកិច្ចរបស់រដឌនានា 
ពៅកបុងទាំនាក់ទាំនងរវាងរដឌទាំងពនាុះ។  
ច្ាប់អនថរជាតិដផែកពលើទសសនាទនននសមភាព 
និងអធិបពតយយរបស់រដឌនានានិងដផែកទាំងរសុង 
ពៅពលើការរពមពរពៀងរវាងរដឌទាំងពនាុះ។ ម៉ាង
ពទៀត ច្ាប់អនថរជាតិគឺជាសាំណុាំ ននពគ្នលការណ៍ 
និងវធិានដដលរគប់រគងពលើសិទនិនិងភារកិច្ចរបស់
រដឌនានា អងគការអនថរជាតិនានានិងមនុសសទូពៅ 
ពៅកបុងទាំនាក់ទាំនងរបស់ពួកពគពៅពលើពិភព  
ពោក។ ច្ាប់អនថរជាតិផថល់នូវមគគុពទធសន៍ 
សរមាប់សកមមភាពរបស់រដឌជាសមាជិកនិងផថល់
នូវវធិើសាង្គ្សថសរមាប់ពោុះរសាយជពមាល ុះរវាងរដឌ
នានាពោយសនថិវធិើនិងពោយពោងតាមបទោឌ ន 
ដដលបានយល់រសបទាំងអស់គ្នប ជាជាងពរបើ
កមាល ាំងបាយ។  
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   ជាទូពៅ ច្ាប់អនថរជាតិមានពគ្នលពៅរគប់  
រគងរល់សកមមភាពកបុងទាំនាក់ទាំនងអនថរជាតិ 
រវាងរដឌនិងរដឌ បុ៉ដនថ បច្ចុបផនបពនុះ ច្ាប់អនថរជាតិ 
ក៏យកចិ្តថទុកោក់កាន់ដតខាល ាំងពឡើងពៅពលើ
បុគគលនានាផងដដរ ជាពិពសស ការរបរពឹតថរបស់ 
រដឌពៅពលើបុគគលឬក៏សកមមភាពបុគគលពៅពលើរដឌ។ 
ដូពច្បុះពហើយ ទាំងបុគគល ក៏ដូច្ជារបពទសនានា 
មានកាតពវកិច្ចនិងសិទនិពៅពរកាមច្ាប់អនថរជាតិ 
នានា។ 
   ឧ. ច្ាំព ុះរបពទសជាសមាជិកននអងគការ  
សហរបជាជាតិ ពគមានច្ាប់អនថរជាតិដដល  
របពទសជាសមាជិករតូវដតពគ្នរពនិងអនុវតថពៅ 
តាមពគ្នលការណ៍ននច្ាប់ដដលបានអនុម័ត។ 
ជាក់ដសថង ពៅនថងទើ០២ សើហា ១៩៩០ ដល់នថង 
ទើ២៨ ដែកុមភៈ ១៩៩១ របពទសអុើរ៉ក់បានពធវើ 
សង្គ្រគ ម ល្ ន នរបពទសកូដវត៉ ពហើយ ពពល 
ពនាុះ ពគបានយកច្ាប់អនថរជាតិពៅពរបើ ពោយ 
អងគការសហរបជាជាតិបានោត់កងកមាល ាំងសនថ-ិ
សុែពៅបង្គ្រក បរបពទសអុើរ៉ក់ពោយពជាគជ័យ។ 
 

២៩- ពេវងនិយម  
អ. leftism  
បារ. gauchisme (m.)  
 

និនាប ការឬមពនាគមវជិាជ នពោបាយដដលនិយម 
កាំដណទរមង់រជុល និង និយមការពធវើបដិវតថន៍  
ពដើមផើផ្តល ស់បថូរសណាថ ប់ធាប ប់សងគម កបុងពគ្នល 
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 បាំណងពរងើកពសរ ើភាពនិងសុែុមាលភាពសងគម
សរមាប់របជាជន ពោយរបយុទនតសូ៊របឆាំងនឹង
វសិមភាពសងគម ពហើយ របកាន់យកពគ្នលការណ៍ 
សមភាព។ ពៅកបុងវស័ិយពសដឌកិច្ច និនាប ការ 
ពេវងនិយមរបកាន់ពគ្នលការណ៍អនថរគមន៍របស់ 
រដឌតាមរយៈការោក់បទបញ្ញជ និងជាតូបនើយកមម 
ជាពដើម។  ពគអាច្កាំណត់ពេវងនិយមបាន តាម   
រយៈការដឹកនាាំសងគម ការរគប់រគងរដឌ ពសដឌកិច្ច  
និង នពោបាយ។  
ឧទហរណ៍ ៖ 
 - មពនាគមវជិាជ ពេវងនិយមមានឥទនិពល  
   ពរកាយសង្គ្រគ មពោកទើ២។ 
 - ពៅសហរដឌអាពម៉រកិ មានគណបកសបើ គឺ  
    League for Progressive Political Action,  
    American Labor Party និង Black Panther  
    Party ដដលរបកាន់យកលទនិពេវងនិយម។ 

៣០- ជាតិនិយម  
អ. nationalism  
បារ. nationalisme(m.) 

ការពលើកតពមកើងជាតិសាសន៍ែលួនឯងឱ្យោច់្ពគ 
ការឱ្យតនមលទបជាងែលួនដល់ជាតិសាសន៍ដនទ 
ដដលជារដឌឯករជយដូច្គ្នប ។ ពលើសពើពនុះពទៀត 
ជាតិនិយមគឺជាការពធវើឱ្យមានមពនាសពញ្ចតនា 
ច្ាំព ុះជាតិោ៉ងពុុះកពង្គ្ញ្ញជ ល ការរសឡញ់ 
ជាតិរបស់ែលួនពៅកបុងមហចិ្ឆតា ពហើយ ពៅពពល 
ែលុះ រហូតដល់សែប់និងពរ ើសពអើងជាតិសាសន៍ដនទ 
ដថមពទៀត។   
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   ឧ. មុនសង្គ្រគ មពោកពលើកទើ២ ជនជាតិ  
អាលលឺម៉ង់ជាជនជាតិដដលជាតិនិយមពលើកតពមកើង 
ជាតិសាសន៍ែលួនឯងជាងពគ ដដលជាបុពវពហតុ 
នាាំឱ្យមានការរបកាន់ពូជសាសន៍និងការបពងកើត
សង្គ្រគ ម។ 

៣១- ជើកពមម ជើកទាំងបញស 
អ. to get to the root 
     of the problem 
បារ. combattre le mal  
      à la racine  
 
 
 

 កយពរបើរបាស់ជាសាកលកបុងរបបផ្តថ ច់្ការ។ 
ពោយដឡក កបុងសងគមដែមរ  កយពនុះបានយក  
មកពរបើពពញនិយម និង អនុវតថកបុងរបបកមពុជា  
របជាធិបពតយយ(១៩៧៥-១៩៧៩)។ តាមន័យ
រតង់ ពដើមផើកុាំឱ្យពមម ដុុះសាជាថមើ ពគរតូវជើកយក 
ទាំងបញស។ តាមន័យនពោបាយ ពបើពគយល់ថា  
រកុមណាឬបុគគលណាមយួដដលជាគូរបដជងឬគូ
របឆាំងមិនពពញចិ្តថពៅនឹងមពនាគមវជិាជ របស់ពគ 
រតូវពគកពមធច្ពោលទាំងអស់ ពដើមផើកុាំឱ្យរបឆាំង 
តបតមកវញិ។ 
ឧ. ពៅឆប ាំ១៩១៧ បដិវតថន៍រុសសុើបានអនុវតថនពោ 
បាយ ជើកពមម ជើកទាំងឫស ពោយបានសមាល ប់ 
រជវងសពសថច្តារទាំងពូជ។ 

៣២- ជាំងឺតឯួក 
អ. egotism 
បារ. égotisme (m.) 

ទសសនៈអាតាម និយម បុគគលនិយមដដលរបកាន់
ថា មានដតែលួនពទដដលលែោច់្ពគ ពលើសពគ ផុត 
ពគ ជាអបកសាំខាន់ឬអសាច រយជាងពគ របសិនពបើពុាំ 
មានវតថមានរបស់ែលួនពទ ពុាំមាននរណាពផសងអាច្ 
ជាំនសួែលួនបានពឡើយ។ 
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៣៣- ជាំនយួសាម រតើ  
អ.   aide-memoire  
បារ. aide mémoire (f.) 

 លិែិតដដលរបគល់ឬពផញើជូន បនាធ ប់ពើមានកិច្ច  
សនធនាការទូតមយួ ពដើមផើពជៀសវាងការយល់  
រច្ឡាំគ្នប ទក់ទងនឹងពសច្កថើដថលងពៅពពលសនធនា 
ជាមយួគ្នប ។  
 ឧ. ជាំនយួសាម រតើសថើពើការផថល់រគូបរា ត់កើឡ
របស់របពទសជបុ៉នមកបរា ត់កើឡករកមពុជា។ 
 

៣៤- តុលយភាពអាំណាច្   
អ.  balance of power  
បារ. équilibre (f.) 
      de pouvoirs (m.) 

ការដបងដច្កអាំណាច្ននរដឌនិងរដឌឬបកសសមព័នន
និងសមព័ននមិតថដដលរបឆាំងគ្នប  ពហើយ ការដបង
ដច្កពនុះមិនមានរដឌឬបកសសមព័ននណាមយួមាន
ពរបៀបជាងរដឌឬបកសសមព័ននណាមយួពទ។ 
ឧ. សហរដឌអាពម៉រកិនិងសហភាពសូពវៀតបាន  
រកាឱ្យមានតុលយភាពអាំណាច្កបុងការពរបើរបាស់ 
ច្ាំននួអាវុធនុយពកលដអ៊រពសមើគ្នប  ពៅកបុងទសវតសរ ៍
៧០-៨០ននសតវតសរទ៍ើ២០ ដដលបានជួយពធវើឱ្យ
មាននិរនថរភាពននតុលយភាពអាំណាច្ខាងពោធា។ 
 

៣៥- ទណឍ កមមច្ាប់ 
        សង្គ្រគ ម 
អ. sanctions of war   
    laws  
បារ. sanctions (f.)  
      en application (f.)  
      des lois (f.)  
      de guerre (f.)      
 

ជាវធិានការផលូវច្ាប់សថើពើការោក់ពទសច្ាំព ុះ 
អបកដឹកនាាំរដឌឬរកុមមនុសសណាមយួដដលមិន 
ពគ្នរពច្ាប់សង្គ្រគ មអនថរជាតិកបុងការពធវើសង្គ្រគ ម។ 
ច្ាប់អនថរជាតិ ជាពរឿយៗ រតូវបានពគរុិះគន់  
ពោយពហតុថា គ្នម នការោក់ទណឍ កមម។ ជាការ 
ពិតណាស់ ពបើពរបៀបពធៀបពៅនឹងច្ាប់របស់រដឌ 
ច្ាប់អនថរជាតិមានការោក់ទណឍ កមមតិច្តួច្
ណាស់។ ច្ាប់សង្គ្រគ ម ជាញឹកញប់ រតូវបាន 
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ពគរ ាំពោភបាំ ន បុ៉ដនថ ច្ាប់អនថរជាតិពុាំមាន 
មពធាបាយណាមយួ ពដើមផើបងខាំឱ្យរដឌទាំងអស់ 
របតិបតថិតាមច្ាប់ពនុះពឡើយ។ ជាទូពៅ ពៅកបុង 
ករណើ របពទសមហាអាំណាច្ជាអបកបងកសង្គ្រគ ម 
របពទសពនាុះមិនរតូវបានពគោក់ទណឍ កមមពនាុះ
ពទ។ ផធុយពៅវញិ របពទសតូច្តាច្និងទន់ពែាយ
ដតងដតទទលួរងការោក់ទណឍ កមមសង្គ្រគ ម។ 
ឧ. ពោក Slobodan Milosevic (១៩៤១- 
២០០៦) ដដលជារបធានាធិបតើសាធារណរដឌ 
ដសប៊ើ ពើឆប ាំ១៩៨៩ដល់១៩៩៧ និង ជារបធាន
សហព័ននសាធារណរដឌយូពហាគ សាល វ ើ ពើឆប ាំ១៩៩៧- 
២០០០ រតូវបានពគពោទរបកាន់ជាឧរកិដឌជន 
សង្គ្រគ ម ពហើយ រតូវបានពគកាត់ពទសតាម 
ច្ាប់អនថរជាតិសថើពើឧរកិដឌកមមសង្គ្រគ ម។ 
ទណឍ កមមសង្គ្រគ មមានដូច្តពៅ ៖  
១-ការផ្តច ញ់តប (reprisal) : ជាវធិានការដ៏
ច្ាំណាស់មយួពៅកបុងច្ាំពណាមវធិានការនានានន
ច្ាប់អនថរជាតិ។ ការផ្តច ញ់តប គឺជាមពធាបាយ
មយួពដើមផើបងខាំឱ្យបណាថ រដឌដដលព ល្ ុះគ្នប ទាំង
អស់របតិបតថិតាមវធិានននការពធវើសង្គ្រគ ម។ កបុង
ពពលថមើៗពនុះ ការផ្តច ញ់តប ជាពរឿយៗ ពធវើឱ្យរោឌ
ភិបាលមានជពមាល ុះរបតិបតថិតាមវធិានននច្ាប់
សថើពើសង្គ្រគ ម។ 
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២- ការោក់ទណឍ កមមពលើឧរកិដឌជនសង្គ្រគ ម  
(punishment of war criminals): ជនណា
ដដលមានកាំហុសពើបទឧរកិដឌសង្គ្រគ មអាច្រតូវ
បានោប់ែលួននិងកាត់ពទស។ ពរកាយសង្គ្រគ ម
ពោកពលើកទើ២ មានឧរកិដឌជនសង្គ្រគ មមួយច្ាំននួ 
រតូវបានពគ ុាំែលួន និង ជនដដលពគរកព ើញថា
មានកាំហុសពើបទឧរកិដឌកមមសង្គ្រគ ម រតូវបានពគ
កាត់ពទស។ ពៅកបុងច្ាំពណាមសវនការសថើពើបទ
ឧរកិដឌកមមសង្គ្រគ ម មានសវនការ ពៅទើរកុង 
នុយរ ៉ុមដប៊រ និង ទើរកុងតូកយូ។ 
៣- សាំណង(compensation): រដឌមានជពមាល ុះ 
មយួដដលរ ាំពោភបាំ នពលើច្ាប់នានាដដល
ទក់ទងពៅនឹងសង្គ្រគ មអាច្រតូវបានបងខាំឱ្យបង់ 
សាំណងសរមាប់ការរ ាំពោភបាំ នពនាុះ។   
 មារតា៣ននអនុសញ្ញដ ទើរកុងឡពអ នាឆប ាំ 
១៩០៧  ដច្ងថា  “ រដឌមយួដដលបានរ ាំពោភ 
ច្ាប់សង្គ្រគ មអាច្រតូវបានបងខាំឱ្យបង់សាំណង 
ច្ាំព ុះការរ ាំពោភបាំ នពនាុះ”។ 

៣៦- ទឹកដើអាណានិគម  
អ. colony 
បារ. colonie (f.) 

ទឹកដើរបស់របពទសមយួដដលមានអាំណាច្ទន់
ពែាយរតូវបានរគប់រគងពោយរដឌបរពទសមយួ 
ដដលមានអាំណាច្ខាល ាំងជាង។  
 ឧ. ពៅចុ្ងសតវតយរទ៍ើ១៩ របពទសកមពុជា ពវៀត
ណាម ឡវ គឺជាទឹកដើអាណានិគមរបស់របពទស 
បារ ាំង។ 
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៣៧- ធមមនុញ្ដ  
 អ. charter  
 បារ.  charte (f.) 

រកមឬលិែិតូបករណ៍នានាដដលមានលកខណៈ
ផលូវការកបុងការបពងកើតអងគការអនថរជាតិណាមយួ 
ឬសាទ ប័នណាមយួ។ 
   ឧ. ធមមនុញ្ដអងគការសហរបជាជាតិ ធមមនុញ្ដ 
អាជាញ ធរជាតិរបឆាំងនឹងជាំងឺពអដស៍ ធមមនុញ្ដ   
គណៈកមាម ធិការអូឡាំពិកអនថរជាតិ។ 
 

៣៨- នពោបាយ 
អ.   politics 
បារ. politique (f.) 

វធិើសាង្គ្សថ សិលផៈ បពច្ចកពទសកបុងការដឹកនាាំ  
រគប់រគងរដឌឬរោឌ ភិបាល។ តាមន័យពនុះ ពយើង
អាច្សពងកតព ើញថា  កយ នពោបាយ មាន 
ទាំនាក់ទាំនងោ៉ងជិតសបិទនពៅនឹង រដឌ មានន័យ 
ថា ពៅពពលមានរពាំសើមាឬបុរ ើ ពៅពពលពនាុះ  
ការរគប់រគងនពោបាយ គឺជាកិច្ចការដដល 
ទក់ទងពៅនឹងមនុសសពៅកបុងរដឌឬបុរ ើ។  
ឧ. ពៅពដើមសតវតសទើ១ននរគិសថសករជ របពទស 
កមពុជាបានបពងកើតពៅជារដឌ ពោយមានការរគប់ 
រគងតាមដបបនពោបាយដដលមានកសរតើ លើវ 
យើ ជារបមុែដឹកនាាំ។ 
 

៣៩- នពោបាយ 
        កលយុិគ 
អ.   chaotic politics  
បារ. politique  
      chaotique (f.) 

សាទ នភាពវកឹវរទាំងឡយដដលបពងកើតពឡើងពោយ 
អបកដឹកនាាំឬអបកនពោបាយ កបុងសម័យកាល 
ណាមួយ កបុងពគ្នលបាំណងដពណថើ មយកអាំណាច្ 
ឬពោុះដូរអាំណាច្ តាមរយៈមហាជន និង តាម
មពធាបាយពផសងៗពទៀត។   
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ឧ. ពៅនថងទើ២០ ដែមើនា ឆប ាំ២០០៣ សហរដឌ 
អាពមរ៉កិបានពធវើសង្គ្រគ មបពណថ ញពោក សាោាំ 
ហូពសន របធានាធិបតើរបពទសអុើរ៉ក់ ពច្ញពើ 
អាំណាច្ ពោយពោទរបកាន់ថាបានផលិតអាវុធ
នុយពកលដអ៊រ អាវុធគើមើនិងដឹកនាាំរបពទសផ្តថ ច់្ការ។ 
ផធុយពៅវញិ តាមរយៈរបាយការណ៍អពងកតជាក់
ដសថងរបស់ភាប ក់ររជាំនាញអងគការសហរបជា-
ជាតិ ពគពុាំបានរកព ើញភសថុតាងណាមយួបញ្ញជ ក់ 
ថា របពទសអុើរ៉ក់បានផលិតអាវុធ ដូច្ការពោទ
របកាន់ពនាុះពទ។ 

៤០- នពោបាយការ ៉តុ 
       និងដាំបង 
អ.   carrot and stick  
      policy 
បារ. politique (f.)  
      de la carotte et  
       du bâton 
 

នពោបាយពរបើរបាស់ការទូតផងនិងកមាល ាំងផង
កបុងពពលដតមយួ តាមរគប់រូបភាពដដលអាច្ពធវើ 
ពៅបាន រមួមាន ការច្រោ ការផថល់ជាំនយួ ការ 
ោក់ទណឍ កមមពសដឌកិច្ច ការផ្តថ ច់្ទាំនាក់ទាំនង  
ការទូត និង ការពរបើកមាល ាំងពោធា ជាពដើម។ 
ឧ. នពោបាយការ ៉ុត និង ដាំបងរបស់អងគការ  
សហរបជាជាតិច្ាំព ុះរបពទសអុើរង់៉អាំពើបញ្ញា
អាវុធនុយពកលដអ៊រ។ 

៤១- នពោបាយច័្កកច័្ន របពភទនពោបាយមយួ ដដលពគពរៀបច្ាំពឡើង 
ពោយមានពហុមពនាគមវជិាជ ពដើមផើសពរមច្ពគ្នល 
ពៅណាមយួរបស់អបកនពោបាយ ដូច្ជា ការ 
បពងកើតរោឌ ភិបាលឬច្លនានពោបាយច្រមុុះពណ៌។  
ឧ. ពរកាយពើការដលួរលាំរបបកមពុជារបជាធិប-  
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ពតយយឆប ាំ១៩៧៩ រកុមអបកតសូ៊រតើភាគើដដលមាន
និនាប ការនពោបាយច័្កកច័្នបានរបួរមួគ្នប របឆាំង
នឹងរបបសាធារណរដឌរបជាមានិតកមពុជា។ 
 

៤២- នពោបាយច្រមុុះ 
       ពណ៌ 
អ. multi-colored  
    politics 
បារ. politique  
      multicolore (f.) 
 

នពោបាយដដលទទលួយកមពនាគមវជិាជ នពោ- 
បាយរគប់និនាប ការ កបុងទិសពៅបរា ញពិភព 
ពោកថា ែលួនមិនពរ ើសពអើងនិនាប ការនពោបាយ។ 
ឧ. ពរកាយពើការបពងកើតបកសសមព័ននពសអាតូ ពៅ  
នថងទើ០៨ ដែកញ្ញដ  ឆប ាំ១៩៥៤ របពទសកមពុជា
បានរបកាសជារបពទសអពារកឹត មិនចូ្លបកស  
សមព័នន។ ពរកាមនពោបាយពនុះ របពទសកមពុជា
បានពរបើរបាស់នពោបាយច្រមុុះពណ៌ពដើមផើអាច្ 
ទទលួបានជាំនយួពើចិ្ន រុសសុើ អាពម៉រកិ។ 
 

៤៣- នពោបាយទន់ភលន់  
អ.   flexible politics 
បារ. politique flexible        
                      (f.) 

នពោបាយការទូតដដលពរបើរបាស់កបុងការពធវើ 
ទាំនាក់ទាំនងដដលមានលកខណៈរបុងរបយត័ប 
ពោយពធវើការសិកាសុើជពរៅពៅពលើអរយិធម៌  
របស់របពទស រកុម ឬ បុគគលពនាុះ ជាមុនសិន  
មុននឹងពធវើទាំនាក់ទាំនងពៅពលើបញ្ញា ណាមយួ។  
នពោបាយទន់ភលន់ពនុះក៏ពគអាច្ពរបើរបាស់  
សរមាប់ពធវើការពោុះរសាយនពោបាយនផធកបុង
ផងដដរ។ 
ឧទហរណ៍ ៖  
  - ការពោុះរសាយជពមាល ុះបញ្ញា ពៅមជឈមិបូ ៌  
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    សហរដឌអាពម៉រកិបានពរបើរបាស់នពោបាយ   
     ទន់ភលន់ ពដើមផើសិកាពៅពលើទាំពនៀមទមាល ប់ 
     របនពណើ របស់មជឈមិបូ ៌  ពោយមិនពរបើ 
     ច្ាប់អនថរជាតិ ឬ ការទូតទាំងរសុងពទ។ 
    - ការជាប់គ្នាំងនពោបាយពរកាយពើការពបាុះ 
       ពឆប តឆប ាំ២០០៣អស់រយៈពពល១ឆប ាំមក  
        សពមថច្នាយករដឌមង្គ្នថើ ហុ៊ន ដសន បាន  
       ពរបើរបាស់នពោបាយទន់ភលន់ ពដើមផើចូ្ល 
        ច្រោជាមយួនដគូហ៊វុនសុិនបិុច្។ 
 

៤៤- នពោបាយបងកក  
អ. frozen politics 
បារ. gel politique (m.) 

នពោបាយដដលផ្តថ ច់្ទាំនាក់ទាំនងជាមយួរបពទស 
ណាមយួ ឬ រកុមណាមយួ ដដលបានប៉ុះ ល់
ផលរបពោជន៍ដល់របពទសឬរកុមពនាុះ។ 
នពោបាយបងកកគឺមានន័យថា បញ្ឈប់ទាំនាក់ 
ទាំនងការបរពទស ការទូត និង ដផបកពសដឌកិច្ច។ 
នពោបាយពនុះពកើតពឡើងដតពៅកបុងរយៈពពល
ណាមយួដដលភាគើទាំងសងខាងមិនទន់ឯក-
ភាពឬរសុុះរសួលគ្នប ។ 
  ឧ. ពៅនថងទើ០៨ ដែសើហា ឆប ាំ២០០៨ ពរកាយ
ពើមានទាំនាស់រវាងសហព័ននរុសសុើ និង ហ៊សកហសុើ 
(Georgia)បានពធវើឱ្យសហគមន៍អឺរ ៉ុបនិងសហ- 
រដឌអាពមរកិបងកកទាំនាក់ទាំនងជាមយួរុសសុើ។ ឯ   
រុសសុើវញិបានពេលើយតបនឹងសហគមន៍អឺរ ៉ុបពោយ 
ពធវើនពោបាយបងកកវញិ តាមរយៈការផ្តថ ច់្ការ



 

29 

ផគត់ផគង់ថាមពលឧសម័ន ពោយពោទអុ៊យដរកន  
ថា បានបូមយកឧសម័នរបាសោកពើកិច្ចរពម 
ពរពៀងដដលពធវើឱ្យទាំនាស់ពនុះកាន់ដតមានសភាព 
របឈមោក់គ្នប កាន់ដតតានតឹងពឡើងរវាងរុសសុើ
និងអឺរ ៉ុបរហូតដល់នថងទើ១៨ ដែមករ ឆប ាំ២០០៩ 
ពទើបមានជាំនបួពទវភាគើរវាងនាយករដឌមង្គ្នថើអុ៊យ
ដរកននិងនាយករដឌមង្គ្នថើសហព័ននរុសសុើ  ពដើមផើពធវើ
ការពោុះរសាយបញ្ញា ពនុះ ពោយមានការចូ្លរមួ
ពើរបពទសបារ ាំង អុើតាលើ ពអសាញ៉ អាលលឺម៉ង់  
ផង។ 

៤៥-នពោបាយអតថោត 
អ. suicidal politics 
បារ. politique  
      suicidaire (f.) 

បុគគលឬរកុមបកសនពោបាយណាមយួ ដដលពគ
បពងកើតពឡើងគ្នម នមូលោឌ នរងឹមាាំ ពហើយ រតូវទទលួ 
បរជយ័នងិបាត់ព ម្ ុះពើកបុងបញ្ជ ើគណបកសនពោ 
បាយពៅវញិពរកាយពើមានការរបកួតរបដជង។ 
 

៤៦- បទោឌ នសង្គ្រគ ម  
អ.  rule of war  
បារ. droit (m.)  
      de la guerre 

 វធិានទាំងឡយណាដដលមានដច្ងពៅកបុង
ច្ាប់អនថរជាតិនិងអនុសញ្ញដ អនថរជាតិសថើពើសិទនិ 
និងកាតពវកិច្ចរបស់ភាគើ ក់ព័នននឹងសង្គ្រគ ម។ 
សិទនកិាតពវកិច្ចដដលភាគើ ក់ព័ននពៅកបុងសង្គ្រគ ម 
រតូវពគ្នរពពពលពធវើសង្គ្រគ មមានដូច្ខាងពរកាម ៖ 
១. អាំឡុងពពលមានសង្គ្រគ ម ការសមាល ប់ជន   
    សុើវលិគ្នម នអាវុធពោយពច្តនា មិនរតូវ  
       បានអនុញ្ញដ តពឡើយ។ 
២. ទហានមាខ ងមិនអាច្សមាល ប់ឬពធវើឱ្យ 
     របសួដល់ទហានមាខ ងពទៀត ដដលបាន  
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     ចុ្ុះចូ្លពហើយពនាុះពទ។ 
៣. មនធើរពពទយមិនរតូវបានប៉ុះ ល់ឬវាយ   
     របហារពទ កបុងពពលមានសង្គ្រគ ម។ 
៤. ពឈលើយសឹកមិនរតូវបានពគរបរពឹតថពោយ 
     អមនុសសធម៌ឬពធវើទរុណកមមពទ។ 
៥. ការោប់យកឬសមាល ប់ច្ាំណាប់ខាម ាំងមិន 
     រតូវអនុញ្ញដ តពឡើយ។ 
៦. ទហានរតូវ ក់ឯកសណាឌ នពដើមផើឱ្យពគ 
     បានសាគ ល់អតថសញ្ញដ ណច្ាស់ោស់  
     ពជៀសវាងការរច្ឡាំជាមយួជនសុើវលិ។ 
៧. សមរភូមិរតូវពធវើឱ្យឆង យពើតាំបន់ទើរកុង 
     ដដលមានរបជាជនរស់ពៅ។ 
៨. ពៅពពលរតូវវាយរបហារពៅពលើទើរកុង     
     រតូវទុកពពលពវោសរមាប់ជពមលៀសជន  
       សុើវលិពច្ញ។ 
៩. ជនសុើវលិសលូតរតង់រតូវទទលួការគ្នាំ រ។ 
 

៤៧- បទពលមើសសង្គ្រគ ម  
អ. war crime 
បារ. crime (m.)  
      de guerre (f.) 
 
 
 
 
 
 

ការរ ាំពោភខាងពោធាពៅពលើបទោឌ នននការពធវើ
សង្គ្រគ ម រមួមាន សកមមភាពពោរពៅ ការពធវើទុកខ  
បុកពមបញ ពៅកបុងពពលពធវើសង្គ្រគ ម។ បទពលមើស 
សង្គ្រគ មរមួមាន ៖  
១. ការពរបើរបាស់អាវុធដដលហាមោត់ 
២. ការមិនយកចិ្តថទុកោក់ដល់អបកជាំងឺ ឬ  
     អបករបសួ 

   ៣- ការរ ាំពោភបាំ នរថយនថដដលមានទង់   
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         ឬ សញ្ញដ កាកបាទរកហម  
   ៤-ការបាំ នពោយមិនពោុះដលងអបកពទស  
        ឬ ពោយបទឈប់បាញ់គ្នប   
   ៥- ការសមាល ប់ច្ាំណាប់ខាម ាំង  
   ៦- ការសមាល ប់ររគ លជនមិនដមនសុើវលិ ឬ  
        បោច មិតថ ដដលបានចុ្ុះចូ្ល 
   ៧- ការបាំផ្តល ញនាវាច្មាាំងពោយមិនបាន 
        យកអបកដាំពណើ រ ឬ បុគគលិកនាវាពៅោក់ 
        កដនលងមានសុវតទិភាព 
  ៨- ការទមាល ក់រគ្នប់ដបកពលើទើកដនលងដដល  
      គ្នម នរបាាំងការ រអវើទាំងអស់ ឬ អគ្នរនានា  
      ដដលមិនដមនជាពគ្នលពៅខាងពោធា។ 
 

៤៨- បាតុកមម 
អ. demonstration 
បា. manifestation (f.) 

អាំពពើជាក់ដសថង ការពធវើឱ្យដឹងឬឱ្យព ើញរបាកដ  
ការពលើកគ្នប ពដើរដដងាជាកផួនពដើមផើសដមថងពសច្កថើ 
មិនពពញចិ្តថច្ាំព ុះអាំពពើអវើមយួឬទទូច្សុាំរសុុះ
គ្នប ឱ្យសពរមច្ផលរបពោជន៍អវើមយួតាមពសច្កថើ
ពពញចិ្តថរបស់រកុមែលួន។ 

៤៩- បុពវសទិនកិារទូត        
អ. diplomatic  
     privileges  
បារ. privilèges  
      diplomatiqes (m.) 
 

សិទនិទាំងឡយដដលរដឌមាច ស់ផធុះផឋល់ជូនសកមម 
ភាពការរររបស់ពបសកកមមការទូតទាំងពនាុះ
ពដើមផើពោុះរសាយបាំបាត់ភាពសាាំញុាំរដឌបាល
ទូពៅពៅកបុងរដឌមាច ស់ផធុះ ដូច្ជា ការពលើកដលង 
ការបង់ពននដើរបស់សាទ នទូត ពននពលើពបៀវតសរ ៍
របស់បុគគលិកសាទ នទូត ការនាាំចូ្លសមាភ រៈ និង  
ោនជាំនិុះសរមាប់សាទ នពបសកកមមនិងបុគគលិក
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ផ្តធ ល់ែលួន ពោយការបង់ពននជាបនធុករបស់រដឌ 
មាច ស់ផធុះ។ 

៥០- ពបសកកមមការទូត   
អ. diplomatic mission 
បារ. mission  
      diplomatique (f.) 

 

សាទ នតាំណាងផលូវការរបស់របពទសមួយរបោាំពៅ 
ធានើននរបពទសមយួពទៀត ពហើយ ពបសកកមម 
ពនុះអាច្បពងកើតពឡើងបាន លុុះរតាដតមានការ 
រពមពរពៀងគ្នប ជាមុនរវាងរបពទសទាំងពើរ។ 
ឧ. ពៅនថងទើ១៥ ដែឧសភា ឆប ាំ១៩៩៦ រពុះ  
រជាណាច្រកកមពុជាបានរពមពរពៀងជាមយួ 
សាធារណរដឌកូពរ(៉កូពរខ៉ាងតផូង)ពដើមផើសាទ បនា 
ពឡើងវញិនូវពបសកកមមការទូត ដដលបានអាក់  
ខានអស់រយៈពពលជាង២០ឆប ាំមកពហើយ។ 

៥១- របជាជាតិ  
អ. nation  
បា. nation (f.) 
       

រកុមមនុសសដដលរស់ពៅពលើទឹកដើមយួសទិតពៅ 
ពរកាមការរគប់រគងរបស់រោឌ ភិបាលមយួ មាន  
សញ្ញជ តិនិងភាសាផលូវការដតមយួ មានវបផធម៌ ដូច្
គ្នប ឬពផសងៗគ្នប  ទាំពនៀមទមាល ប់របហាក់របដហល 
គ្នប  មានរបវតឋិសាង្គ្សឋទក់ទងរវាងជាតិសាសន៍ដដល  
រស់ពៅជាមួយគ្នប ។    
ឧ. មុនដែមិថុនា ឆប ាំ១៩៩១ អតើតរបពទស    
យូពហាគ សាល វ ើជារដឌសហព័ននដដលមានរបជាជាតិ
៦ជាផលូវការ រមួមាន ដស៊ប៊ើ រកូអាត អាល់បានើ   
សលូពវនើ ម៉ាពសោវ ន និង មុ៉ងពតពណរកូ ។  

៥២- ផ្តឋ ច់្ការ 
អ. absolute 

- បញ្ដតថិដដលដសថងពើបុគគលដដលពធវើពឡើងពោយ  
  មិនច្ាំណុុះពៅពលើអវើមយួ។ 
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បារ. absolu (m.) - បញ្ដតថិដដលដសថងពើការគ្នម នការដបងដច្ក  
   អាំណាច្។ 

៥៣- ផ្តឋ ច់្ការនិយម  
អ.  absolutism 
បារ. absolutisme (m.) 
 

ទរមង់ដឹកនាាំរដឌដដលអាំណាច្ដឹកនាាំសទិតពៅកបុង
កណាថ ប់នដមនុសសមាប ក់នូវអាំណាច្ទាំងបើ គឺ 
 អាំណាច្នើតិបញ្ដតថិ អាំណាច្នើតិរបតិបតថិ និង 
 អាំណាច្តុោការ។ 
ឧ. របបរជានិយមផ្តថ ច់្ការ។ 

៥៤- ពិធើសារ  
អ.  protocol 
បារ. protocole (m.) 

ឯកសារដដលមានតនមលពសមើកិច្ចរពមពរពៀង ដត  
ពិធើសារពនុះមានលកខណៈផលូវការតិច្ជាងកិច្ច- 
រពមពរពៀង។  
ពិធើសារមានឋានានុរកមដូច្តពៅ៖ 
  - ពិធើសារចុ្ុះហតទពលខា គឺជាឯកសារបនាធ ប់  
បនសាំរបស់សននិសញ្ញដ ។ ពិធើសារពនុះសរមាប់  
ពោុះរសាយបញ្ញា បនាធ ប់បនសាំនានា ដូច្ជា ការ  
បករសាយែពិពសសនានារបស់សននិសញ្ញដ  
ពោយែទាំងពនុះមិនមានបញ្ចូ លកបុងសននិសញ្ញដ  
ឬបទបញ្ដតថិននបញ្ញា បពច្ចកពទស ជាពដើម, 
  ឧ. ពិធើសារសថើពើឋានៈរបស់ជនពភៀសែលួន ឆប ាំ 
១៩៦៦។ 
  - ពិធើសារជពរមើសជាឯកសារដដលរតូវបាន  
អនុម័តកបុងនថងដតមយួជាមួយនឹងសននិសញ្ញដ ។   
ពិធើសារពនុះផថល់ឱ្យភាគើទាំងឡយដដលបាន
ចុ្ុះសននិសញ្ញដ ជាមយួគ្នប  បពងកើតនូវលទនភាព  
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រច្នាសមព័ននននកាតពវកិច្ចរវាងគ្នប  បដនទមពលើ  
កាតពវកិច្ចដដលមានកបុងសននិសញ្ញដ ,  
ឧ. ពិធើសារ នាឆប ាំ១៩៥៣ សថើពើការដកដរបអនុ-  
សញ្ញដ ទសភាព ឆប ាំ១៩២៦។ 
  - ពិធើសារពធវើវពិសាធនកមម គឺជាឯកសារមយួ  
ដដលដច្ងអាំពើបទបញ្ដតថិទក់ទងនឹងវពិសាធន- 
កមមពលើច្ាំណុច្ណាមយួ ឬ ច្ាំណុច្មយួច្ាំនួន  
ននសននិសញ្ញដ ពដើម,  
ឧ. ពិធើសារជពរមើសននទើរកុងវ ើដយនឆប ាំ១៩៦១  
សថើពើទាំនាក់ទាំនងការទូតដដលពផ្តថ តពៅពលើការ
ពោុះរសាយជពមាល ុះពោយបងខាំ។ 
 

 

៥៥- ពិភពពោកមយួ  
       ភូមិមយួ 
អ. one world one village 
បារ. un monde  
       un village 

 កយពពញនិយម ដដលពគពរបើរបាស់កបុងសម័យ  
សាកលភាវូបនើយកមមសាំពៅពៅពលើទាំនាក់ទាំនង 
របស់មនុសសកាន់ដតមានភាពរយរសួល និង 
ឆប់រហ័ស ឯឥទនិពលនិងផលប៉ុះ ល់ ក៏មាន 
ភាពរលោលោ៉ងឆប់រហ័ស សពពញពិភព
ពោកដដរ កបុងវស័ិយទាំងឡយ ដូច្ជា នពោ-  
បាយ ពសដឌកិច្ច សងគម វបផធម៌ បរសិាទ ន ព័ត៌មាន 
បពច្ចកវទិា ការអប់រ ាំ ជាពដើម។ 
ឧ. វបិតិថពសដឌកិច្ចពៅចុ្ងឆប ាំ២០០៨ បានពធវើឱ្យ  
ប៉ុះ ល់ដល់ពសដឌកិច្ចទូទាំងពិភពពោក។ 
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៥៦- ភារធារ ើ      
អ. chargé d'affaires  
បារ. chargé (m.)  
       d'affaires (f.) 

១- របមុែពបសកកមមការទូតថាប ក់ទើ៣ ពៅជា   
     អចិ្នង្គ្នថយអ៍មរកសួងការបរពទស។ 
២- សមាជិកពបសកកមមការទូតទទលួបនធុក  
      ទទលួែុសរតូវជារបមុែពបសកកមមការទូត   
      សឋើទើកបុងករណើ អវតថមានរបស់របមុែពបសក  
      កមមការទូត។ 
៣- តាមរកមរដឌរបពវណើ មានន័យថា មង្គ្នថើការ  
     ទូតដដលទទលួភារកិច្ចជាមង្គ្នថើអរតានុកូល- 
      ោឌ នរបោាំសាទ នទូត។ 
មង្គ្នឋើការទូតជាន់ែពស់ដដលមានឋានៈបនាធ ប់ពើ 
ឯកអគគរដឌទូត ពហើយ ទទួលភារកិច្ចជារបធាន  
ពបសកកមមការទូត ពោយជាំនសួឯកអគគរដឌទូត  
ពៅពពល ដដលឯកអគគរដឌទូតអវតឋមាន។  
ឧ. ពោក R. Eko Indiarto R  រតូវបាន 
ដតងតាាំងឱ្យមកពធវើជារបធានពបសកកមមការទូត
ឥណឍូ ពណសុើបពណាឋ ុះអាសនបរបោាំរពុះរជាណា
ច្រកកមពុជា  ដដលមានឋានៈជាភារធារ ើ បនាធ ប់ពើ
ឯកឧតឋម Nurrachman Oerip អតើតឯកអគគ 
រដឌទូតសាធារណរដឌឥណឍូ ពណសុើរបោាំរបពទស
កមពុជាបានបញ្ច ប់ពបសកកមមការទូតរបស់ែលួន។ 

៥៧- មូលធននិយម 
អ. capitalism 
បារ. capitalisme (m.)     

  របព័នននពោបាយនិងពសដឌកិច្ចដដលតាមរយៈ 
ពនាុះ ឯកជនពរៀបច្ាំនិងរគប់រគងវស័ិយ ណិជជ- 
កមម និងឧសាហកមម។ 



 

36 

៥៨- យុទនសាង្គ្សថដុតឱ្យ  
       ពខាល ច្ពរច្ឱ្យពៅ 

យុទនសាង្គ្សថរបស់អបកនពោបាយ ដដលរុញឬ  
បរែ ក់បញ្ញា ណាមយួឱ្យបរជ័យពហើយ បរា ញ  
បញ្ញា ពនាុះឱ្យសាធារណជនពមើលព ើញ ពដើមផើ  
េក់យកអាំណាច្ឬយកពរបៀបខាងនពោបាយ។ 
មាង៉វញិពទៀត ពដើមផើោប់កាំហុសឬទមាល ក់នរណា 
មាប ក់ពច្ញពើតាំដណង ពគក៏ពរបើវធិើពនុះផងដដរ។ 
 

៥៩- យុទនសាង្គ្សថរពញួ  
    មយួ បាញ់បានសតវពើរ        
អ. kill two birds with  
    one stone 
បារ. faire d' une pièrre  
       deux coups (m.) 

ភាពបិុនរបសប់របស់អបកនពោបាយកបុងការពោុះ 
រសាយបញ្ញា អវើមយួ ពោយពរបើមពធាបាយដតមយួ 
ពហើយ អាច្ពោុះរសាយបញ្ញា ពើរឬពរច្ើន ឬ ផថួល 
គូរបដជងពើរឬពរច្ើនបាន។   

៦០- រដឌធមមនុញ្ដ  
អ. constitution  
បារ. constitution (f.) 

ច្ាប់កាំពូលរបស់រដឌដដលរតូវបានពរបើជាមូលោឌ ន 
សរមាប់បពងកើតច្ាប់ពផសងៗ ពដើមផើរគប់រគងរដឌ។ 
ច្ាប់ពនុះកាំណត់អាំពើពគ្នលការណ៍រមួននការដបង 
ដច្កអាំណាច្ពៅកបុងការរគប់រគងរដឌ ដាំពណើ រ 
របរពឹតឋពៅននសាទ ប័នកាំពូលរបស់រដឌ និង សិទនិ 
និងការទទលួែុសរតូវជាមូលោឌ នរបស់ពលរដឌ
រគប់រូប។ 
ឧ.       រដឌធមមនុញ្ដដាំបូងននរពុះរជាណាច្រកកមពុជា  
រតូវបានរបកាសឱ្យពរបើជាផលូវការពោយរពុះបាទ 
នពរតឋមសើហនុពៅឆប ាំ១៩៤៧ បនាធ ប់ពើសភា  
ជាតិបានអនុម័តរចួ្មក។ 
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៦១- រោឌ ភិបាល    
អ. government 
បារ. gouvernement  
                     (m.) 

អងគការោត់តាាំងរបស់របជាជនពៅកបុងរដឌមួយ 
ដដលមានរច្នាសមព័ននរគប់រគងច្ាស់ោស់និង
រគប់រគងកិច្ចការនានារបស់រដឌ។ រោឌ ភិបាលគឺជា
ដផបកមួយរបស់រដឌគ្នម នលកខណៈអចិ្នង្គ្នឋយ ៍និង  
អាច្មានការផ្តល ស់បឋូរតាមរយៈបដិវតឋន៍ រដឌរបហារ  
ការពបាុះពឆប ត និង វធិើពផសងៗខាងផលូវច្ាប់។ 
ឧ. ច្លនាតសូ៊របស់ដែមររកហមផឋួលរ ាំលាំរោឌ   
ភិបាលសាធារណរដឌដែមររបកបពោយពជាគជ័យ
ពៅនថងទើ១៧ ដែពមសា ឆប ាំ១៩៧៥។   

៦២- រោឌ ភិបាលផ្តឋ ច់្ការ 
អ. absolute  
     government 
បារ. gouvernement  
      absolu (m.) 

រោឌ ភិបាលដដលដកឹនាាំពោយមនុសសមាប ក់ឬមនុសស 
មយួរកុម ពហើយ រគបដណឋ ប់ពលើអាំណាច្ទាំងបើ 
គឺ អាំណាច្នើតិបញ្ដតឋិ អាំណាច្នើតិរបតិបតឋិ និង 
អាំណាច្តុោការ។  
រោឌ ភិបាលរបពភទពនុះមិនអនុញ្ញដ តឱ្យរបជាជន
មានសិទនិពបាុះពឆប តតាមលទនិរបជាធិបពតយយ
ពសរ ើពហុបកស និង មានសិទនិបពញ្ចញមតិកបុងកិច្ច
ការរដឌពឡើយ។  
ឧ. របព័ននដឹកនាាំរដឌដបបរជានិយមផ្តថ ច់្ការនិង  
កុមមុយនើសឋនិយម ដតងដតដឹកនាាំរដឌពោយរោឌ -    
ភិបាលផ្តឋ ច់្ការ។ 

៦៣- លែិិតេលងដដន 
អ. passport 
បារ. passeport (m.) 

ឯកសារផលូវការដដលបញ្ញជ ក់អាំពើអតថសញ្ញដ ណនិង
សញ្ញជ តិរបស់ពលរដឌ ដដលអាជាញ ធរមានសមតទ 
កិច្ចផថល់ឱ្យសរមាប់ពធវើដាំពណើ រពៅបរពទស ពរកាម  
ការគ្នាំ ររបស់រោឌ ភិបាលសាមើ។ 
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៦៤- លែិិតេលងដដន 
       ការទូត 
អ. diplomatic passport 
បារ. passeport  
     diplomatique (m.) 

លិែិតេលងដដនដដលអាជាញ ធរមានសមតទកិច្ចផថល់ 
ឱ្យមង្គ្នថើការទូតនិងឥសសរជនជាន់ែពស់ សរមាប់ 
បាំពពញពបសកកមមពៅបរពទសតាមការកាំណត់ 
របស់រដឌនើមយួៗ។ 
ឧ. ពោងអនុរកឹតយពលែ២០២ អនរក-បក ចុ្ុះ 
នថងទើ០៣ ដែធបូ ឆប ាំ២០០៨របស់រជរោឌ ភិបាល 
កមពុជា លិែិតេលងដដនការទូតពច្ញថាវ យនិងជូន  
ដល់ឥសសរជនជាន់ែពស់និងមង្គ្នថើការទូតដែមរ ពៅ 
តាមលាំោប់ននឋាននថរសកថិនិងមុែតាំដណង រពម
ទាំងសហព័ទននិងកូន ដដលពៅកបុងបនធុកពៅលើវ 
ពហើយ មានអាយុពរកាម១៨ឆប ាំ ដូច្ខាងពរកាម៖ 
១- រពុះមហាវ ើរកសរត រពុះវររជមាតា រពុះមហា 
     កសរត រពុះមហាកសរតិោនើ ឬ សពមថច្រពុះ 
     រជអគគមពហសើ។ 
២- រពុះរជបុរតា រពុះរជបុរតើ រពមទាំងរពុះរជ 
      វងានុវងស ដដលបញ្ញជ ក់ពោយរកសួងរពុះ 
     បរមរជវា ាំង។ 
៣- របធាន អនុរបធាន និង សមាជិករពឹទនសភា  
     របធាន អនុរបធាននិងសមាជិករដឌសភា។ 
៤- របធាន និង សមាជិករកុមរបឹកាធមមនុញ្ដ។ 
៥- នាយករដឌមង្គ្នថើ ឧបនាយករដឌមង្គ្នថើ ពទសរដឌ    
      មង្គ្នថើ រដឌមង្គ្នថើ រពមទាំងរដឌពលខាធិការ(ដដល 
      ជារបធានសាទ ប័នរបស់រជរោឌ ភិបាល)  



 

39 

      ពទសាភិបាលធនាគ្នរជាតិននកមពុជានិង 
      អគគពលខាធិការរជរោឌ ភិបាល។ 
៦- របធានតុោការកាំពូល អគគរពុះរជ អាជាញ   
     អមតុោការកាំពូល។ 
៧- អគគពមបញ្ញជ ការននកងពោធពលពែមរភូមិនធ  
     និង អគគសបងការនគរបាលជាតិ។ 
៨- ឧតថមរបឹកាផ្តធ ល់របស់រពុះមហាកសរត និង 
     ឥសសរជនដដលមានររជាសពមថច្។ 
៩- អតើតរបធានរពឹទនសភា អតើតរបធានរដឌ  
     សភា អតើតនាយករដឌមង្គ្នថើ អតើតឧបនាយក 
     រដឌមង្គ្នថើនិងអតើតរដឌមង្គ្នថើរកសួងការបរពទស។ 
១០- នាយកែុទធកាល័យរពុះមហាកសរត នាយក 
      ែុទធកាល័យរបធានរពឹទនសភា នាយកែុទធ-  
        កាល័យរបធានរដឌសភា នាយកែុទធកាល័យ 
       នាយករដឌមង្គ្នថើ ដដលដតងតាាំងពោយរពុះ 
        រជរកឹតយ។ 
១១- របធានពិធើការរបស់រពុះមហាកសរត របធាន 
       ពិធើការរបស់របធានរពឹទនសភា របធានពិធើ- 
       ការរបស់រដឌសភា និង របធានពិធើការរបស់ 
       នាយករដឌមង្គ្នថើ។ 
១២- មង្គ្នថើការទូតោប់ពើអនុព័ននពឡើងពៅ ដដល 
       រតូវពៅពធវើការពៅសាទ នទូត និង កុងសុ៊ល 
       ពៅបរពទស។ 
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១៣- លិែិតេលងដដនការទូតពច្ញថាវ យ និង 
       របពគនសពមថច្រពុះអគគមហាសងឃរជាធិបតើ  
       សពមថច្រពុះសងឃរជ ទាំងពើរគណៈ និង   
       មង្គ្នថើសងឃដដលមានររជាសពមថច្។ 

៦៥- លែិិតេលងដដន  
        ធមមតា 
អ. normal passport 
បារ. passeport  
      normal (m.) 

លិែិតេលងដដនដដលអាជាញ ធរមានសមតទកិច្ចផថល់ 
ឱ្យពលរដឌដែមរទាំងពើរពភទ សរមាប់ពធវើដាំពណើ រពៅ 
បរពទស តាមការកាំណត់របស់រដឌនើមយួៗ។ 
ឧ. ពោងតាមអនុរកឹតយពលែ៦៨ អនរក ចុ្ុះ     
នថងទើ២៥ ដែតុោ ឆប ាំ១៩៩៤ ពៅរពុះរជាណា- 
ច្រកកមពុជា លិែិតេលងដដនធមមតាសរមាប់ផឋល់ 
ជូនពលរដឌដែមរទាំងពើរពភទដដលមានអាយុោប់ពើ 
១៨ឆប ាំពឡើងពៅសរមាប់ពធវើដាំពណើ រពៅបរពទស។ 
 កុមារអាយុតិច្ជាង១៨ឆប ាំអាច្ពសបើសុាំលិែិតេលង 
ដដនពនុះផ្តធ ល់ែលួនបាន ពបើមានការអនុញ្ញដ តជា 
ោយលកខណ៍អកសរពើឪពុកមាឋ យ ឬ អាណា-  
ពាបាលពោយមានភាជ ប់បណតសមាគ ល់រគួសារឬ 
សាំបុរតកាំពណើ តភាជ ប់មកជាមយួ កយសុាំលិែិត 
េលងដដនរបស់សាមើែលួន។ 
កបុងករណើ មានអាយុតិច្ជាង១២ឆប ាំ ពហើយ ពធវើ  
ដាំពណើ ររមួជាមយួឪពុកមាឋ យ ឬ អាណាពាបាល 
កុមារទាំងពនាុះរតូវចុ្ុះកបុងលិែិតេលងដដន ឬ ឯក-  
សារពធវើដាំពណើ ររបស់ឪពុកមាឋ យឬអាណាពាបាល។ 
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៦៦- លែិិតេលងដដន  
       ផលូវការ 
អ. service passport 
បារ. passeport (m.)    
      de service (m.) 

លិែិតេលងដដនដដលអាជាញ ធរមានសមតទកិច្ចផថល់ 
ឱ្យមង្គ្នថើរជការទូពៅសរមាប់បាំពពញពបសកកមម
ជាផលូវការពៅបរពទសតាមការកាំណត់របស់រដឌ   
នើមយួៗ។  
ឧ. ពោងតាមអនុរកឹតយ ពលែ៦៨ អនរក ចុ្ុះ  
នថងទើ២៥ ដែតុោ ឆប ាំ១៩៩៤ ពៅរពុះរជាណា-
ច្រកកមពុជា លិែិតេលងដដនផលូវការផឋល់ជូនមង្គ្នថើ 
រជការដែមរសរមាប់ដតពៅបាំពពញពបសកកមមផលូ វ
ការពៅពរៅរបពទសបុ៉ពណាត ុះ៖ 
១- សមាជិកគណៈកមាម ធិការជាតិពរៀបច្ាំការ 
     ពបាុះពឆប ត។ 
២- ទើរបឹកា ឬ ជាំនយួការមានឋានៈពសមើរបធាន 
     នាយកោឌ នដល់អនុរដឌពលខាធិការ។ 
៣- អនុរបធានសាោឧទនរណ៍អគគរពុះរជអាជាញ  
      រងសាោឧទនរណ៍ ពៅរកម រពុះរជអាជាញ   
      និង រពុះរជអាជាញ រង។ 
៤- អនុរបធានអាជាញ ធរជាតិ អនុរបធាន គណៈ- 
      កមាម ធិការជាតិ អនុរបធាន រកុមរបឹកាជាតិ  
       និង អនុរបធានសាទ ប័នថាប ក់ជាតិនានា។ 
៥- របធានសហរគ្នសសាធារណៈ និង រគឹុះសាទ ន 
       សាធារណៈរបស់រដឌ។ 
៦- មង្គ្នថើដដលមានមុែតាំដណងោប់ពើអនុរបធាន  
     ការោិល័យពឡើងពៅ។ 
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៧- មង្គ្នថើពោធានិងនគរបាលឋានៈោប់ពើវរ- 
      ពសនើយរ៍តើពឡើងពៅ។ 
៨- បុគគលិកបពរមើពសវាសាទ នពបសកកមមការទូត 
      និងកុងសុ៊លពៅពរៅរបពទស 
៩- អងគរកសអមដាំពណើ រគណៈរបតិភូថាប ក់ដឹកនាាំ 
      ជាន់ែពស់ននរពឹទនសភា រដឌសភានិងរជរោឌ - 
      ភិបាល។        
១០-លិែិតេលងដដនផលូវការរបពគនមង្គ្នថើសងឃទាំង  
      ពើរគណៈោប់ពើអនុគណពឡើងពៅ។ 

៦៧- លែិិតបឋូរសារ 
អ. exchange of notes 
បារ. échange (m.)  
      des notes (f.) 

លិែិតរពមពរពៀងរវាងភាគើរដឌនានា ដដលមាន 
លកខណៈមិនដូច្កិច្ចរពមពរពៀងឬសននិសញ្ញដ ពទ។  
លិែិតបឋូរសារអាច្ជាការរពមពរពៀងរវាងរដឌនិងរដឌ 
មុនពពលសពរមច្ពធវើកិច្ចរពមពរពៀងឬសននសិញ្ញដ
ពៅជាំហានបនាធ ប់ពទៀត។  
ឧ. អបកតាំណាងឱ្យរដឌមយួសរពសរលិែិតបឋូរសារ  
ពធវើពៅរដឌមយួពទៀត កបុងលិែិតពនាុះ មាច ស់លិែិត  
ពលើកពឡើងពើែទាំងឡយដដលែលួនមានបាំណង
ច្ង់បពងកើតពឡើង។ របសិនពបើភាគើមាខ ងពទៀតយល់  
រពមតាមែទាំងឡយពនាុះ ពគនឹងពេលើយតបជា 
លិែិតបឋូរសារមយួមកវញិ។ 

៦៨- វទិាសាង្គ្សឋ 
       នពោបាយ   
អ. political science 

វទិាសាង្គ្សឋសងគមមួយដបបដដលសិកាជារបព័នន
អាំពើជើវតិសងគមនពោបាយនិងអាំពើរគប់បាតុភូត
នពោបាយទាំងអស់ដដលពកើតមានពឡើង ព ល 
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បារ. science politique 
                       (f.)   

គឺទាំនាក់ទាំនងរវាងសាទ ប័ននពោបាយនិងអងគការ 
នពោបាយ ដដលកបុងពនាុះ មានរោឌ ភិបាល  
គណបកសនពោបាយ អងគការសងគមនានា។ 
ឧ. ពៅរបពទសរុសសុើ វទិាសាង្គ្សឋនពោបាយបាន
កាល យជាវទិាសាង្គ្សឋឯករជយមយួពៅចុ្ងសតវតសរ ៍
ទើ២០។  
 

៦៩- វពិសាធនកមម      
អ. amendment  
បារ. amendement  
                   (m.) 

ការដកដរបឬបដនទមពៅពលើបទោឌ ននិងមារតានន
ច្ាប់រដឌធមមនុញ្ដ ដូច្ជា ច្ាប់អនឋរជាតិឬរដឌ  
ធមមនុញ្ដ និង ច្ាប់កបុងរសុកមយួឬពរច្ើន។  
ឧ. រដឌធមមនុញ្ដឆប ាំ១៩៩៣ននរពុះរជាណាច្រក  
កមពុជារតូវបានពធវើវពិសាធនកមមរបាាំមយួពលើក។ 
ការពធវើវពិសាធនកមមពលើកទើ១គឺដកដរបមារតា២៨ 
ដដលរតូវបានអនុម័តពៅនថងទើ១៤ ដែកកកោ ឆប ាំ
១៩៩៤។ ពលើកទើ២ ពៅនថងទើ៤ ដែមើនា ឆប ាំ
១៩៩៩។ ពលើកទើ៣ ពៅនថងទើ២ ដែកកកោ ឆប ាំ
២០០១។ ពលើកទើ៤ ពៅនថងទើ៨ ដែកកកោ ឆប ាំ
២០០៤។ ពលើកទើ៥ ពៅនថងទើ១៨ ដែឧសភា 
ឆប ាំ២០០៥ និង ពលើកទើ៦ ពៅ នថងទើ២ ដែមើនា 
ឆប ាំ២០០៦។ 

៧០- ពវៀតកុង  
អ.  vietcong 
បារ. viet-cong 

យុទនជនកុមមុយនើសថដដលតសូ៊ពៅរបពទសពវៀត-
ណាមខាងតផូងកបុងច្ពនាល ុះឆប ាំ១៩៥៤-១៩៧៥។ 
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៧១- ពវៀតមិញ  
អ. vietminh 
បារ.viet-minh 

រណសិរសទមទរឯករជយពវៀតណាមដដលបពងកើត 
ពឡើងពោយ ហូ ជើមិញ ពៅឆប ាំ១៩៤១។          
រណសិរសពនុះរបមូលផឋុ ាំជនកុមមុយនើសថ និង អបក  
ជាតិនិយម ពហើយ កាំណត់ពគ្នលពៅពដញជន-  
ជាតិជបុ៉ននិងបារ ាំងពច្ញពើរបពទសពវៀតណាម។ 

៧២- សង្គ្រគ មនច្ដនយ   
អ. accidental war 
បារ. guerre  
       accidentelle (f.) 

ន័យទើ១ ៖ សង្គ្រគ មដដលពកើតពឡើងជាយថាពហតុ 
ឥតពរគ្នងទុកដផែកពលើមូលោឌ នពើរ -ទើ១ កាំហុស
ខាងបពច្ចកពទស និង -ទើ២ ការយល់ែុស ឬ ការ
វាយតនមលសាទ នភាពែុស។ 
ន័យទើ២ ៖ ការវាយតនមលែុសខាងដផបកការទូត  
និងពោធា ដដលកាំហុសពនុះនាាំពៅរកសាទ ន 
ការណ៍អារកក់ និង ពធវើឱ្យមានការពាករែុស  
ពៅពលើលទនផលននច្ាំណាត់ការពោធា។ 

៧៣- សង្គ្រគ មរតជាក់  
អ. cold war  
បា. guerre froide (f.) 

ការរបឈមមុែតឹងដតងពលើវស័ិយការទូត ពសដឌ-  
កិច្ច ចិ្តថសាង្គ្សថពរច្ើនជាងការពរបើអាវុធរវាងរកុម 
របពទសពសរ ើនិយមឬមូលធននិយមនិងរបពទស 
សងគមនិយមឬកុមមុយនើសថ ពរកាយសង្គ្រគ មពោក  
ពលើកទើ២។ 

៧៤- សញ្ញជ តិ  
អ.  nationality 
បារ. nationalité (f.) 
 

ច្រតិឬលកខណៈរបស់របជាជាតិមយួដដលរស់ពៅ
រមួគ្នប កបុងរកបែណឍ ននសហគមន៍មួយ ដដលមាន 
ទឹកដើ ភាសា ទាំពនៀមទមាល ប់និងពសច្កឋើប៉ងរបាថាប   
រមួ។ លកខណៈពិពសសននសញ្ញជ តិរបស់របជាជាតិ
មយួអាច្ពកើតមានពឡើងតាមរយៈកាំពណើ តឬធមម-
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ជាតិនើយកមម សញ្ញជ តូបនើយកមម អតឋសញ្ញដ ណ- 
កមម អា ហ៍ពិ ហ៍ ការសុាំកូនមកចិ្ញ្ច ឹម នើតិ-   
នើយកមមនិងការពផធរការរគប់រគងដដនដើពើរដឌមយួ
ពៅរដឌមយួពទៀត។ 
ឧ. ពៅកបុងសម័យកាលសង្គ្រគ មននរបពទសកមពុជា 
ពើឆប ាំ១៩៧០-១៩៧៩ របជាជនដែមរមយួច្ាំននួ 
បានពភៀសែលួនពៅរស់ពៅបរពទស ដូច្ជា របពទស 
បារ ាំង អាពម៉រកិ អូង្គ្សាឋ លើ។ល។ ពហើយ ពរកាយ  
មកពកួពគបានទទលួសញ្ញជ តិបារ ាំង អាពម៉រកិនិង 
អូង្គ្សាឋ លើ តាមរយៈនើតិនើយកមម។ 
 

៧៥- សននសិញ្ញដ     
អ. treaty  
បារ. traité (m.) 

កិច្ចរពមពរពៀងអនឋរជាតិដដលពធវើពឡើងរវាងរដឌ
និងរដឌ ពៅកបុងទរមង់ជាោយលកខណ៍អកសរ  
ពហើយសទិតពៅពរកាមច្ាប់អនឋរជាតិ។ វាជាកិច្ច 
រពមពរពៀងរវាងភាគើពើរឬពរច្ើន ដដលជារបធាន 
នននើតិអនឋរជាតិសាំពៅបពងកើតឱ្យមានឥទនិពល
ខាងផលូវច្ាប់ និង សទិតពៅពរៅច្ាប់អនឋរជាតិ។  
សននិសញ្ញដ រតូវពធវើពឡើងពោយសម័រគចិ្តឋពើភាគើ 
ទាំងអស់ ដដលកបុងន័យពនុះ សននិសញ្ញដ អាច្រតូវ  
បានោត់ទុកជាកិច្ចសនាគតិយុតឋ ដដលមាន 
អានុភាពអនុវតឋតាមផលូវច្ាប់ជាលកខណៈបងខាំ
ច្ាំព ុះរគប់ភាគើទាំងអស់ពហើយ ដដលមានភាព 
ែុសដបលកពើពសច្កឋើរបកាសធមមតា។ 
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ឧ. សននិសញ្ញដ សនឋិភាពទើរកុងដវកនស(Versailles) 
ឆប ាំ១៩១៩គឺជាសននិសញ្ញដ មយួដដលបានបញ្ច ប់ 
សង្គ្រគ មពោកពលើកទើ១(១៩១៤-១៩១៨) ជា
ផលូវការ។ សននិសញ្ញដ ពនុះបានបពងកើតសងគមរបជា 
ជាតិដដលបានកាំណត់ពើសិទនិកាតពវកិច្ចរបស់
មហាអាំណាច្ដដលឈបុះនិងោញ់សង្គ្រគ ម និង  
បានបពងកើតរបព័ននោប់បងខាំមួយ ដដលតាមរយៈ 
ពនុះ របជាជាតិរ ើកច្ពរមើនទទលួបានការរគប់រគង  
រសបច្ាប់ពៅពលើរបជាជនដដលសទិតពៅពរកាម
អាណានិគមរបស់ែលួន។ 

៧៦- សារតាាំង  
អ. credentials  
បារ. lettres (f.)  
      de créance (f.) 

លិែិតដដលរបមុែរដឌននរដឌមយួផឋល់ជូនឯកអគគ- 
រដឌទូតរបស់ែលួនពដើមផើរបគល់ជូនរបមុែរដឌនន  
របពទសដដលសាទ នទូតរបស់ែលួនតាាំងពៅ។ 
 

៧៧- សទិនសិវយ័សពរមច្  
អ. autodetermination 
បារ. autodétermination 

                  (f.) 

សិទនិកបុងការសពរមច្ចិ្តឋពោយឯករជយរបស់  
បុគគល រកុម សហគមន៍ សាទ ប័ន ឬ របពទស   
ណាមយួ។  
ឧ. រសបតាមសាម រតើរដឌធមមនុញ្ដននរពុះរជាណា- 
កមពុជាឆប ាំ១៩៩៣ របជាពលរដឌដែមររគប់រូបមាន 
សិទនិសវ័យសពរមច្កបុងការពរជើសពរ ើសតាំណាង   
រង្គ្សឋដដលែលួនពពញចិ្តឋ។ 
ឧ. ពៅឆប ាំ២០០២ របជាជនទើម័រខាងពកើតបាន 
ពរបើរបាស់សិទនិសវ័យសពរមច្កបុងការបពងកើតរដឌឯក-
រជយមយួពោយែលួនឯង។ 
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៧៨- ពសច្កឋើរបកាស  
        អនឋរជាតិ 
អ. international 
     declaration 
បារ. déclaration  
      internationale (f.) 

លិែិតូបករណ៍អនឋរជាតិពផសងៗដដលមានលកខណ 
វនិិច្ឆ័យ ដូច្ជា៖ 
១- រល់ពសច្កឋើរបកាសមិនអាច្ច្ងភាជ ប់ជា  
     កាតពវកិច្ចតាមផលូវច្ាប់ទាំងអស់ពនាុះពទ  
២- ពសច្កឋើរបកាសគឺរគ្នន់ដតច្ង់បរា ញឱ្យដឹង 
     ពើពគ្នលបាំណងអវើមួយរបស់ភាគើណាមួយ  
៣- កបុងករណើ មួយច្ាំនួនមានពសច្កឋើរបកាសែលុះ 
      អាច្មានឥទនិពលច្ាំព ុះការអនុវតថជាអនថរ-  
      ជាតិ ពហើយ អាច្ច្ងភាជ ប់កាតពវកិច្ចជា 
      ច្ាប់ទាំពនៀមទមាល ប់អនថរជាតិ និង ច្ាប់ 
      អនថរជាតិទូពៅ កបុងដាំណាក់កាលពរកាយ  
      មកពទៀត។ 
ឧ. - ពសច្កឋើរបកាសសកលសឋើពើសិទនិមនុសស  
ពរកាយមកបានកាល យជាច្ាប់អនឋរជាតិដដលច្ង 
ភាជ ប់របជាជាតិទាំងឡយឱ្យពគ្នរពតាម។ 
     - ពសច្កឋើរបកាសសឋើពើដរពកជើកសុ៊យពអ និង  
ការពរៀបច្ាំពដើមផើអនុវតឋ ពៅឆប ាំ១៩៥៧។ 
 

៧៩- សាឋ ាំនិយម 
អ.  rightism  
បារ. droitisme (m.) 

និនាប ការឬមពនាគមវជិាជ នពោបាយដដលនិយម 
ការរកាទុកឬអភិរកស ការដបងដច្កអាំណាច្និង 
រទពយសមផតឋិ តាមរយៈរបព័ននដដលមានរសាប់ឬ  
ការដបរពៅរកការរគប់រគងតាមដបបរបនពណើ ។ 
ពគអាច្កាំណត់ថា សាឋ ាំនិយមបាន តាមរយៈការ 
ដឹកនាាំសងគម ការរគប់រគងរដឌ ពសដឌកិច្ច និង  
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នពោបាយ តាមដបបខាងពលើ។ 
ឧ. កបុងអាំឡុងសតវតសរទ៍ើ១៩ ការដបងដច្កនិនាប - 
ការពេវងនិយមនិងសាថ ាំនិយម គឺសាំពៅពលើការ 
ដបងដច្ករវាងអបកគ្នាំរទរបបសាធារណរដឌនិយម 
និង អបកគ្នាំរទរបបរជានិយម។ 
 

៨០- សាទ នកុងសុ៊ល 
អ. consulate 
បារ. consulat (m.)  
   

ការោិល័យដដលបពងកើតពឡើងពោយរដឌមយួពៅ
កបុងរជធានើឬទើរកុងសាំខាន់ៗរបស់រដឌមយួពទៀត 
កបុងពគ្នលបាំណងជយួគ្នាំរទនិងការ ររបជា-
ពលរដឌរបស់ពគកបុងការពធវើដាំពណើ រ និង សាប ក់ពៅ 
ទើពនាុះ។ ការោិល័យពនុះទទលួបនធុកពលើការររ 
រដឌបាលសាំខាន់ៗនានា ដូច្ជា ការពច្ញទិោឌ ការ  
ឱ្យរបជាពលរដឌពៅកបុងរបពទសពនាុះ ដដលមាន 
បាំណងពធវើដាំពណើ រពៅរបពទសសាទ នកុងសុ៊ល
តាំណាងពនាុះ។ សាទ នកុងសុ៊លទាំងអស់ ពទុះបើ  
ជាពៅតាមរជធានើ ឬ ទើរកុងសាំខាន់ៗនានា    
ក៏ពោយ គឺសទិតពៅពរកាមការរគប់រគងរបស់ឯក  
អគគរដឌទូត ឬ សាទ នទូតរបស់របពទសសាមើ។ 

៨១- សាទ នទូត     
អ. embassy  
បារ. ambassade (f.)  

១- ការោិល័យឬនិពវសនោឌ នផលូវការរបស់អគគ 
     រដឌទូតពៅបរពទស។ 
២- ពគ្នលជាំហរ(ឥរោិបថ) មុែររឬការររ  
     របស់អគគរដឌទូត។  
៣- ពបសកកមមការទូត ដដលដឹកនាាំពោយអគគ-  
     រដឌទូត។ 
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៤- អគគរដឌទូតនិងបុគគលិករបស់គ្នត់។  
៥- មនុសសមយួរកុមដដលពគបញ្ជូ នឱ្យពៅ  
    បាំពពញពបសកកមមការទូតពៅឯបរពទស។ 
 

៨២- សវ័យរគប់រគង  
អ. self-goverment 
បារ. libre-administration 
                          (f.) 

រពបៀបរគប់រគងពោយសវយត័របស់បុគគល រគួសារ 
សហគមន៍ អងគការសាទ ប័ន សហរគ្នស។ 
ឧ. អគគិសនើកមពុជាទទលួបានសវ័យរគប់រគងពើ  
រជរោឌ ភិបាលកមពុជា។ 
 

៨៣- សវយ័ធនភាព         
អ. autarky   
បារ. autarcie (f.)       

របព័ននពសដឌកិច្ចបិទជិតននរបពទសមួយដដល 
មានការរគប់រគងពោយែលួនឯង ពហើយ រស់ពៅ  
ពោយពឹងដផែកពលើធនធានរបស់ែលួនផ្តធ ល់។ 
ឧ.ពរកាយវបិតឋិពសដឌកិច្ចពិភពពោកឆប ាំ១៩២៩ 
មូ៉សូលើនើបានអនុវតឋនពោបាយសវ័យធនភាព 
ពៅរបពទសអុើតាលើ។ 
 

៨៤- សាវ សុើបាយោប 
       មាត់ពដព 
 

លផចិ្កលរបស់អបកនពោបាយឬរកុមណាមួយ
ដដលបាំភាន់ការពិត ពោយយកកាំហុសរបស់ែលួន 
ពៅទមាល ក់ោក់ឱ្យអបកដនទដដលមិនបានរបរពឹតថ 
កាំហុសពនាុះ។ 
 

៨៥- ហាវ សុើសនិយម 
 អ. fascism 
 បារ. fascisme (m.) 

លទនិឬរបព័នននពោបាយដដលនាាំពៅដល់ការ
បពងកើតរបបផ្តថ ច់្ការជាតិនិយមរជុល ការកាថ ប់  
អាំណាច្ពោយរកុមអបកជាំនួញ ដដលដឹកនាាំពោយ 
មូសូលើនើ ពៅកបុងឆប ាំ១៩២២ ពៅរបពទសអុើតាលើ។ 
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៨៦- អគគរដឌទូត / អគគរជ  
       ទូត(ឯកអគគរដឌទូត/ 
       ឯកអគគរជទូត)   
អ. ambassador 
បារ. ambassadeur 
                   (m.)  
 

អបកតាំណាងខាងការទូតរបស់រដឌមយួពៅបរពទស 
ដដលមានតាំដណង(ឋាននឋរសកឋិ)ែពស់ជាងពគ
បាំផុត។ 
ឧ. ពើឆប ាំ២០០៥ដល់២០០៨ ឯកឧតឋម ជូពសព 
មូ៊សូមើលើ(Joseph Mousomely) ជាឯកអគគ-
រដឌទូតសហរដឌអាពម៉រកិរបោាំរពុះរជាណាច្រក
កមពុជា ។ 
 

៨៧- អងគការពលើកដលង  
       ពទសអនឋរជាតិ  
 អ. amnesty  
     international  
បារ. amnistie  
     internationale (f.) 

អងគការពនុះពធវើយុទននាការអនឋរជាតិកបុងការគ្នាំរទ 
ច្ាំព ុះអបកទាំងឡយណាដដលជាប់ ុាំោាំង 
ពោយជាំពនឿខាងសាសនា និង នពោបាយទូទាំង  
ពិភពពោក។ អងគការពនុះបានអនុវតឋនូវពគ្នល  
នពោបាយសាំខាន់ៗច្ាំននួបើ ៖  
- ទើមយួ៖ ពោុះដលងអបកពទសមនសិការ  
- ទើពើរ៖    បញ្ឈប់ការពធវើទរុណកមមរល់ទរមង់ 
              ទាំងអស់ រមួទាំងពទសរបហារជើវតិ   
- ទើបើ៖     ដសវងរកយុតឋិធម៌និងភាពរតឹមរតូវ  
              កបុងការកាត់ពសច្កឋើច្ាំព ុះអបកពទស  
              នពោបាយទាំងអស់។  
អងគការពនុះមានទើតាាំងពៅរកុងឡុងដ៍របពទស
អង់ពគលស មានតាំណាងពៅអងគការសហរបជា-  
ជាតិ ពហើយ បានទទលួ នររវ ន់សិទនិមនុសស 
អងគការសហរបជាតិកបុងឆប ាំ១៩៧៨។ អងគការ 
ពនុះទទលួសាគ ល់ជាផលូវការពោយសហភាពអឺរ ៉ុប 
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រកុមរបឹកាននអឺរ ៉ុប អងគការននរដឌអាពម៉រកិនិងអងគ-
ការឯកភាពអាង្គ្ហវ៊ិក និង កបុងឆប ាំ១៩៧៧ អងគការ
ពនុះបានទទលួ នររវ ន់ណូដប៊លសនឋិភាព។ 
 

៨៨- អធិការបតើ  
អ. chancellor 
បារ. chancelier (m.) 

 របមុែរោឌ ភិបាលននរបពទសមយួច្ាំននួ។ 
 ឧ. របមុែដឹកនាាំរោឌ ភិបាលននរបពទសអាលលឺម៉ង់ 
មានររជាអធិការបតើ។ 

 

៨៩- អធិបពតយយភាព1 
អ. sovereignty 
បារ. souveraineté (f.) 

អាំណាច្ែពស់បាំផុតពៅកបុងរដឌដដលមានសិទនិរគប់ 
រគង កាំណត់និងរតួតពិនិតយកិច្ចការនានារបស់រដឌ 
ពោយគ្នម នការពរជៀតដរជកពើអបកដនទ។ 
អធិបពតយយភាពននរដឌមយួមានទិដឌភាពពើរ គឺ 
ទិដឌភាពខាងកបុងនិងទិដឌភាពខាងពរៅ។ ទិដឌភាព 
ខាងកបុង គឺរដឌមានអាំណាច្ពពញពលញកបុងការ 
រគប់រគងរបជាជនទាំងអស់ពៅកបុងរដឌ។ ទិដឌភាព 
ខាងពរៅ គឺរដឌមានឯករជយភាពឬមិនច្ាំណុុះការ 
រគប់រគងរបស់បរពទសនិងទមទរឱ្យមានការ

                                            
1
 កបុងវច្នានុរកមដែមរពរៀបពរៀងពោយសពមថច្រពុះសងឃរជ ជនួ ណាត រពុះអងគបញ្ញជ កថ់ា “(...)កុាំពរបើ 
    ជា អធិបពតយយភាព  ពឡើយ ដផតិ អធិបពតយយ  ដរបថា “ ភាវៈឬភាពនន...ជាអធិបតើ ” ដូច្គ្នប នឹង    
    អធិបតិភាព  ដដរពរសច្ពៅពហើយ,(...)”។  ប៉ុដនថពបើពយើងសពងកតពៅពលើវច្នានុរកមដដដលពនុះ  
    ពយើងព ើញថា  កយដដលជានាមសពធមយួច្ាំនួន ដូច្ជា ការញុ្ដ (ពសច្កថើអាណិតអាសូរ) សាមគគើ  
    (ពសច្កថើរពមពរពៀង) ... រតូវបានអនុញ្ញដ តឱ្យពរបើជា ការញុ្ដភាព (ភាពននចិ្តថដដលមានករុណា)  
    សាមគគើភាព (ភាពននសាមគគើ) ... បាន។ កបុងភាសាដែមរបច្ចុបផនប  កយ “តមាល ភាព” ដដលមាននយ័ 
    ច្ាំថា ភាពននភាពថាល   រតូវបានពគពរបើកបុងនយ័ថា ភាពថាល  ។ 
 

ពោយពោងពៅពលើពសច្កថើខាងពលើពនុះ កាលពើនថងពុធ ទើ២១ ដែឧសភា ឆប ាំ២០១៤  រកុម  
     របឹកាជាតិភាសាដែមរ (ក.ជ.ភ.ែ.)បានអនុមត័ឱ្យពរបើ កយ អធិបពតយយភាព  ពោយមានសាំពឡង 
     គ្នាំរទ២០សាំពឡង និង មិនគ្នាំរទ៥សាំពឡង។ រ ើឯ កយ “អធិបតើភាព” វញិ  ក.ជ.ភ.ែ.ពរបើកបុងនយ័ 
     ដដលរតូវនឹងភាសាបារ ាំងថា “(sous) la présidence de …” សរមាបក់ាររបជុាំណាមយួ។ 
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ទទលួសាគ ល់ពើរដឌដនទ។ 
ឧ. ពរកាយពើបានទទលួឯករជយពើបារ ាំង ពៅនថង  
ទើ៩ ដែវចិ្ឆិកា ឆប ាំ១៩៥៣ របពទសកមពុជាមាន 
អធិបពតយយភាពពពញពលញ។ 
 

៩០- អនុសញ្ញដ អនឋរជាតិ  
អ. international     
     convention  
បារ. convention 
       internationale(f.)  
 
 

ជាទូពៅ ន័យនន កយអនុសញ្ញដ អនឋរជាតិមាន  
លកខណៈដូច្គ្នប នឹងន័យរបស់ កយសននិសញ្ញដ
ដដរ។ លកខណវនិិច្ឆ័យននអនុសញ្ញដ គឺ ៖  
- អនុសញ្ញដ មានន័យនិងោត់ទុកដូច្ជាច្ាប់  
  សនមត(ច្ាប់មានលកខណៈទូពៅនិងមានភាព  
  របាកដរបជាដដលរតូវបានរបជាជាតិទាំង  
   ឡយពលើសាកលពោកសុែចិ្តឋទទលួយក 
   ថា ជាកាតពវកិច្ចខាងផលូវច្ាប់)។ 
- អនុសញ្ញដ រតូវពបើកឱ្យមានការចូ្លរមួពើសាំណាក់  
   សហគមន៍អនឋរជាតិទាំងមូលឬពើបណាឋ រដឌ 
   នានាមយួច្ាំនួនធាំ។ 
ឧ. អនុសញ្ញដ សឋើពើការទប់សាក ត់និងការោក់  
ទណឍ កមមននឧរកិដឌកមមរបល័យពូជសាសន៍    
ឆប ាំ១៩៥១អនុសញ្ញដ សឋើពើច្ាប់សមុរទ អនុសញ្ញដ   
សឋើពើបុពវសិទនិ និង អភ័យឯកសិទនិរបស់អងគការ 
សហរបជាជាតិឆប ាំ១៩៤៦ អនុសញ្ញដ ទើរកុង      
វ ើដយនសឋើពើទាំនាក់ទាំនងការទូតឆប ាំ១៩៦១។ 
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៩១- អនុសសរណៈនន  
       ការពោគយល់គ្នប  
អ. memorandum of 
      understanding 
បារ. mémorandum 
                   (m.)  
       d' entente (f.) 

លិែិតូបករណ៍អនឋរជាតិទាំងឡយណា ដដល  
មានទរមង់ជាលិែិតពទល ពហើយ មិនតរមូវឱ្យ  
មានការផឋល់សោច ប័ន។ 
ឧ. អនុសសរណៈននការពោគយល់គ្នប រវាងរោឌ ភិ- 
បាលននរពុះរជាណាច្រកកមពុជានិងរោឌ ភិបាល 
ននរពុះរជាណាច្រកនថសឋើពើការវាស់ដវងនិងែណឍ  
រពាំសើមារពាំដដនពគ្នក ចុ្ុះនថងទើ១៤  ដែមិថុនា  ឆប ាំ 
២០០០ ។ 

៩២- អនឋរគមន៍ការទូត      
អ. diplomatic  
    intervention  
បារ. intervention  
       diplomatique (f.) 

អនឋរគមន៍មយួដដលរតូវបានពធវើពឡើងពោយអងគ-
ការសហរបជាជាតិឬអងគការអនឋរជាតិពៅពពល
មានជពមាល ុះអនឋរជាតិពកើតពឡើង។ អនឋរគមន៍ពនុះ 
មិនមានពរបើអាំពពើហងិាដូច្អនឋរគមន៍ពោធាពទ 
ពហើយមានទរមង់ច្ាំននួ៤ ដូច្ខាងពរកាម ៖ 
១- ការអពងកត(inquiry)៖ ការដសវងរកការពិត  
     ពោយអបកអពងកតការណ៍អពារកឹត។ 
២- ការសរមបសរមួល(good offices)៖ ការ 
     ពលើកទឹកចិ្តឋភាគើនានាឱ្យច្រោគ្នប ពោយ 
     របកាន់ជាំហរអពារកឹតកបុងការច្រោ។ 
៣- សនាន នកមម(Mediation)៖ ការពសបើពឡើងជា  
     ដាំពណាុះរសាយពោយពធវើជាអនឋរការ ើរវាង  
     ភាគើទាំងសងខាង។ ភាប ក់ររពនុះមានតួនាទើ 
     សរមបសរមួលឱ្យមានដាំពណាុះរសាយពោយ   
      សនឋិវធិើ បុ៉ដនឋគ្នម នអាំណាច្ោប់បងខាំឱ្យភាគើ 
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     ជពមាល ុះទទលួយកដាំពណាុះរសាយរបស់ែលួន 
      ពឡើយ។  
      តនួាទើរបស់អបកសរមបសរមួលគឺរគ្នន់ដត 
      ផឋល់ឱ្វាទដតបុ៉ពណាត ុះ។ 
៤- ការសរមុុះសរមួល(conciliation)៖ នើតិវធិើ 
     ដដលរតូវបានបពងកើតពឡើងពោយគណៈកមម- 
     ការមយួដដលទទលួបានការទុកចិ្តថនិងមាន 
     ការឯកភាពពើភាគើជពមាល ុះពដើមផើតរមង់ទិស 
     ភាគើនានាកបុងការដសវងរកដាំពណាុះរសាយ 
     មយួដដលមិនច្ងកាតពវកិច្ច និង ពដើមផើ 
     ផសុះផាជពមាល ុះរវាងភាគើនានា។ 

៩៣- អពារកឹតនិយម 
អ.  neutralism 
បារ. neutralisme(m.) 
 

លទនិឬរបព័នននពោបាយដដលរបពទសមយួរបកាន់ 
យកពគ្នលការណ៍អពារកតឹកបុងទាំនាក់ទាំនងជាមយួ 
របពទសណាមយួ ឬ រកុមរបពទសណាមយួកបុង 
ពគ្នលបាំណងពគច្ពើការពរជៀតដរជករបស់របពទស 
មហាអាំណាច្និងពដើមផើរកាសនឋិភាព។ លទនិពនុះ 
បាននាាំមកដល់ការបពងកើតច្លនាមិនចូ្លបកស 
សមព័នន។ 

៩៤- អភ័យឯកសទិន ិ
       ការទូត  
 អ. diplomatic  
      immunity 
បារ. immunité  
      diplomatiques(f.)  

សិទនិទាំងឡយដដលរដឌមាច ស់ផធុះផឋល់ឱ្យដល់
សាទ នពបសកកមមការទូតនិងបុគគលិកទាំងឡយ 
របស់ពបសកកមមការទូតពនាុះឱ្យរចួ្ផុតពើអាំណាច្ 
យុតាឋ ធិការបស់រដឌមាច ស់ផធុះពោយធានានូវភាព 
ពុាំអាច្បាំ របាំ នបាន និង ការ រដល់ការ  
អនុវតឋមុែរររបស់បុគគលិកទាំងពនាុះ។ 
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៩៥-  អភ័យឯកសទិន ិ
        ោច់្ខាតការទូត             
អ. absolute diplomatic       
     immunity 
បារ. immunité  
      diplomatique   
      absolue (f.) 

អភ័យឯកសិទនិពុាំដមនរតឹមដតមិនអនុញ្ញដ តឱ្យ 
មានការកាត់ពទសឬការអនុវតឋសាលរកមពៅពលើ 
អបកការទូតបុ៉ពណាត ុះពទ ដថមទាំងបានហាមោត់ 
ការោប់ពផឋើមនូវនើតិវធិើរពហមទណឍ ច្ាំព ុះអបកការ
ទូតផងដដរ ដូច្ជា ការពច្ញដើកាពកាុះអពញ្ជ ើញ 
អបកការទូតឱ្យមកចូ្លរមួការជាំនុាំជរមុះកឋើឬពកាុះ
អពញ្ជ ើញឱ្យមកពធវើជាកសិណសាកសើជាពដើម។ 
 

៩៦- អាណានិគម  
អ. colony 
បារ. colonie (f.) 

  របពទសឬតាំបន់មយួដដលរតូវបានរគប់រគង 
ពោយរបពទសពផសងមយួពទៀតដដលមានអាំណាច្ 
ខាល ាំងជាង។ 
ឧ. របពទសកមពុជាធាល ប់ជាអាណានិគមរបស់  
របពទសបារ ាំងពើឆប ាំ១៨៨៤ដល់ឆប ាំ១៩៥៣។ 
 

៩៧- អាណានិគមនិយម 
អ. colonialism 
បារ. colonialisme (m.)    

ទរមង់ពោយដឡកមយួននរបព័នននពោបាយ ឬ 
លទនិនិងការអនុវតថជាក់ដសថង ដដលពៅកបុងពនាុះ 
មហាអាំណាច្មានលកខណៈរងឹបឹុងពៅបាន 
ពោយសារការ ល្ ន ន ការកាន់កាប់ទឹកដើ  
និងរបជាជនននរបពទសដដលពគពៅថារបពទស 
អាណានិគម។  
ឧ. ពៅនថងទើ១១ ដែសើហា ឆប ាំ១៨៦៣ បារ ាំង  
បានោក់អាណាពាបាលពៅរបពទសកមពុជា 
តាមរយៈការចុ្ុះនូវសននិសញ្ញដ ជាមយួរពុះបាទ   
នពរតឋម។ ពរកាយមកពទៀត រូបភាពអាណាពា-  
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បាលពនុះរតូវបានដូរមកជាអាណានិគមវញិ តាម
រយៈការចុ្ុះសននិសញ្ញដ មយួថមើពទៀត ពៅនថងទើ១៧  
ដែមិថុនា ឆប ាំ ១៨៨៤។ 

៩៨- អាណានិគមនិយម  
       ដបបថមើ  
អ.  neo-colonialism 
បារ.néo-colonialisme    
                     (m.) 

ទរមង់ថមើននអាណានិគមនិយមដដលពរបើសមាព ធ 
ដផបកពសដឌកិច្ច នពោបាយ វបផធម៌ឬសមាព ធពផសងៗ  
ពទៀត ពោយរបពទសដដលមានអាំណាច្ខាល ាំងជាង 
ពដើមផើរតួតរតាឬមានឥទនពិលពៅពលើរបពទសដដល 
មានការអភិវឌណតិច្តចួ្។ 

៩៩- អាណាពាបាល   
អ. protectorate 
បារ. protectorat (m.)    

របបគតិយុតថពោយសននិសញ្ញដ មយួដដលរដឌឬ 
ទឹកដើមយួរតូវបានោក់ឱ្យពៅពរកាមការរគប់រគង 
និងការការ រននរដឌមយួពទៀតដដលមានអាំណាច្ 
ខាល ាំងជាង។  រដឌដដលពៅពរកាមអាណាពាបាល 
មានសទិនិរការោឌ ភិបាលឬរដឌបាលរបសែ់លួនបាន។       
ឧ. ពៅនថងទើ១១ ដែសើហា ឆប ាំ១៨៦៣ បារ ាំង  
បានមកោក់អាណាពាបាលពៅរបពទសកមពុជា 
តាមរយៈការចុ្ុះសននិសញ្ញដ ជាមួយនឹងរពុះបាទ  
នពរតឋម។ 

១០០- ឧរកិដឌជនសង្គ្រគ ម  
អ. war criminal 
បារ. criminel (m.) 
      de guerre (f.) 

ជនណាដដលបានរបរពឹតឋឧរកិដឌកមមសង្គ្រគ ម។  
 

១០១- ឯករជយ 
អ. independence 
បារ. indépendence(f.) 

ភាពននរដឌឬរបពទសដដលមានសិទនិនិងពសរ ើភាព
ពពញបរបូិរកបុងការរគប់រគងរបពទសែលួនឯង មិន 
ច្ាំណុុះរបពទសដនទ។ 
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ឧ. របពទសកមពុជាបានទទួលឯករជយពើរបពទស  
បារ ាំងពៅនថងទើ៩ ដែវចិិ្ឆកា ឆប ាំ១៩៥៣។ 

១០២- អាំណាច្តុោការ 
 អ. judiciary power 
 បារ. pouvoir judiciaire 
       (m.) 

អាំណាច្មួយកបុងច្ាំពណាមអាំណាច្ទាំងបើរបស់ 
រដឌដដលទទួលបនធុកជរមុះកថើ។  
ឧ. មារតា១២៨ថមើននរដឌធមមនុញ្ដននរពុះរជាណា 
ច្រកកមពុជាឆប ាំ១៩៩៣បានដច្ងថា អាំណាច្ 
តុោការធានារកាអនាគតិនិងការ រសិទនិពសរ ើ
ភាពរបស់របជាពលរដឌ។ អាំណាច្តុោការរគប 
ដណថ ប់ពៅពលើពរឿងកថើទាំងអស់ រមួទាំងពរឿងកថើរដឌ- 
បាលផង។ អាំណាច្ពនុះរតូវរបគល់ឱ្យតុោការ 
កាំពូល និង សាោជរមុះកឋើរគប់ដផបកនិងរគប់ 
ជាន់ថាប ក់។ 

១០៣-អាំណាច្នើតបិញ្ដតឋ ិ    
អ. legislative power  
បារ. pouvoir législatif  
                      (m.)  
 

- អាំណាច្កបុងការតាក់ដតងនិងអនុម័តច្ាប់។  
ឧ. ពៅកបុងរបពទសពសរ ើ ពហុបកស ដូច្ពៅកបុង  
របពទសកមពុជា អាំណាច្នើតិបញ្ដតថិរតូវបាន  
របគល់ជូនរដឌសភា និង រពឹទនសភា។ 
- អាំណាច្របស់សាទ ប័នសភាដដលមានកាតពវកិច្ច 
  បពងកើតនិងអនុម័តច្ាប់។  ពៅកបុងរបពទស    
  កមពុជាអងគការនើតិបញ្ដតឋិ(សភា)គឺមានរដឌ  
  សភានិងរពឹទនសភា។ 
ឧ. មារតា៩០ថមើននរដឌធមមនុញ្ដននរពុះរជាណា  
ច្រកកមពុជាដច្ងថា រដឌសភាជាអងគការដដលមាន 
អាំណាច្នើតិបញ្ដតឋិ ពហើយ បាំពពញភារកិច្ចរបស់
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ែលួនដូច្បានកាំណត់ពៅកបុងរដឌធមមនុញ្ដនិងច្ាប់ 
ជាធរមាន និង តាមមារតា៩៩ថមើននរដឌធមមនុញ្ដ 
បានដច្ងថា រពឹទនសភាជាអងគការដដលមាន អាំណាច្ 
នើតិបញ្ដតឋិ ពហើយ បាំពពញភារកិច្ចរបស់ែលួនដូច្ 
បានកាំណត់ពៅកបុងរដឌធមមនុញ្ដនិងច្ាបជ់ាធរមាន។ 
 

១០៤- អាំណាច្ 
          នើតិរបតិបតឋ ិ     
 អ. executive power 
 បារ. pouvoir exécutif 
                    (m.) 
      

អាំណាច្មួយកបុងច្ាំពណាមអាំណាច្ទាំងបើរបស់ 
រដឌដដលទទលួបនធុករបតិបតថិតាមច្ាប់និងអនុវតឋ 
ច្ាប់។  
ឧ. ពៅរបពទសកមពុជា អាំណាច្នើតិរបតិបតថិ  
សាំពៅដល់គណៈរដឌមង្គ្នឋើដដលជារជរោឌ ភិបាល
កមពុជាដឹកនាាំពោយនាយករដឌមង្គ្នឋើមយួរូប អម 
ពោយឧបនាយករដឌមង្គ្នឋើ រពមទាំងមានពទសរដឌ 
មង្គ្នឋើ រដឌមង្គ្នឋើ និង រដឌពលខាធិការជាសមាជិក។ 
 

១០៥- អាំពពើរបល័យ 
          ពូជសាសន៍ 
អ. genocide 
បារ. génocide (m.) 

អាំពពើមយួកបុងច្ាំពណាមអាំពពើដូច្ខាងពរកាម 
ពហើយ ដដលបានរបរពឹតថកបុងពគ្នលបាំណងបាំផលិច្  
បាំផ្តល ញទាំងរសុងឬមយួដផបកននរកុមជាតិ ជាតិ  
ពននុ ពូជសាសន៍ ឬ សាសនាណាមួយ ដូច្ជា៖ 
  - ការពធវើមនុសសោតពៅពលើសមាជិកននរកុម 
  - ការពធវើឱ្យរបសួោ៉ងធងន់ធងរដល់រូបរងកាយ  
     ឬសតិបញ្ញដ សមាជិកននរកុម 
  - ការពធវើពោយពច្តនាឱ្យរកុមពនុះទទលួរងនូវ  
     សាទ នភាពរស់ពៅមយួ ដដលពរៀបច្ាំពឡើង  
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     សរមាប់បាំផលិច្បាំផ្តល ញរងកាយទាំងរសុងឬ 
     មយួដផបក 
  - ការោក់នូវវធិានការនានា ដដលមានបាំណង  
     ររ ាំងមិនឱ្យមានការផថល់កាំពណើ តទរក 
  - ការបញ្ជូ នកុមារពោយបងខាំពើរកុមមយួពៅឱ្យ 
    រកុមមយួពទៀត។    
 

 

១០៦- អបកការទូត 
អ. diplomat  
បារ. diplomate 

អបកដដលពធវើការររទក់ទងពៅនឹងការទូត ពហើយ  
ដដលរតូវបានបញ្ជូ នពើរបពទសឬសាទ ប័នសាមើ
ណាមួយពដើមផើពៅបាំពពញការររការទូតពៅ   
បរពទស។ 
ឧ. ពោក ោ៉សូ៊សុើ អាកាសុើ ជាអបកការទូត  
តាំណាងអងគការសហរបជាជាតិដដលមានពបសក 
កមមសរមបសរមួលការររកបុងការពរៀបច្ាំការពបាុះ
ពឆប តសាកលតាមដបបរបជាធិបពតយយពៅកមពុជា 
ោប់ពើឆប ាំ១៩៩១ដល់១៩៩៣។ 
ឧ. ពោករសើ ម៉ាដឺដលន អលរបាយ អតើតរដឌ    
មង្គ្នឋើការបរពទសសហរដឌអាពម៉រកិគឺជាអបកការទូត 
ដ៏លផើលាញរបស់សហរដឌអាពម៉រកិដដលទទលួ
ពបសកកមមកបុងការបញ្ចុ ុះបញ្ចូ លសមាជិកអងគការ
ណាតូ(NATO)និងបណាឋ របពទសដដល ក់ព័នន
ឱ្យចូ្លរមួពធវើសង្គ្រគ មពៅរបពទសយូពហាគ សាល វ ើ 
ពៅឆប ាំ១៩៩៧។ 
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១០៧- អបកគ្នាំរទ 
          នពោបាយ    
អ. political supporter 
បារ. supporteur  
       politique (m.) 

ពលរដឌទាំងឡយណាដដលចូ្លរមួគ្នាំរទ ពោយ  
ផ្តធ ល់កឋើ ពោយរបពោលកឋើ ទាំងដផបកសាម រតើនិង 
សមាភ រៈច្ាំព ុះគណបកសនពោបាយណាមួយ
ដដលែលួនពពញចិ្តឋ។ 
ឧ. លទនផលននការពបាុះពឆប តពរជើសពរ ើសតាំណាង 
រង្គ្សថ ច្ាំននួអាសនៈដដលទទលួបានបញ្ញជ ក់ពើ 
សាំពឡងននអបកគ្នាំរទនពោបាយ។ 

១០៨- អបកពធវើនពោបាយ  
អ. political player 
បារ. militant politique 
                      (m.)  
  
 

ពលរដឌទូពៅដដលមានគាំនិត ទសសនៈ ច្កខុវស័ិយ  
មពនាគមវជិាជ នពោបាយ ពហើយ ពធវើសកមមភាព 
នពោបាយ កបុងបាំណងសពរមច្របពោជន៍អវើមយួ  
របស់ែលួន។ 
ឧ.សកមមជនគណបកសនពោបាយទាំងអស់ជា 
អបកពធវើនពោបាយ។ 
 

១០៩- អបកនពោបាយ   
អ. politician 
បារ. politicien (m.) 

អបកពធវើការទក់ទងនឹងការររនពោបាយឬជា 
អបកពោុះរសាយបញ្ញា នពោបាយរគប់របពភទ 
ពដើមផើបពរមើផលរបពោជន៍សងគមជាតិ។ 
ឧ. សមាជិករពឹទនសភា សមាជិករដឌសភា  
សមាជិករោឌ ភិបាល ជាអបកនពោបាយ។ 
 

១១០- អបកនពោបាយ 
         ផ្តក រ ើករគប់រដូវ 
 

អបកនពោបាយណាដដលយកពទពពកាសលយ 
សមតទភាព បពច្ចកពទស យុទនវធិើ យុទនសាង្គ្សថនិង  
ទសសនវស័ិយ ពដើមផើសពរមច្បានជ័យជមបុះរគប់ 
សម័យកាល។ 
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១១១- អបកនពោបាយ 
          រពុះអាទិតយ  
អ. sun politician 
 

អបកនពោបាយទាំងឡយណាដដលរគប់រគង 
អាំណាច្ ពហើយ ពៅកបុងកាលៈពទសៈណាមយួ  
ដដលបានបាតប់ង់អាំណាច្ពនាុះពៅ កបុងរយៈពពល 
ពរកាយមកពទៀត ក៏បានោប់យកអាំណាច្មក      
វញិ។ អបកនពោបាយរបពភទពនុះ ពគពៅថា អបក 
នពោបាយរពុះអាទិតយ។ 
 

១១២- អបកនពោបាយ  
          អសថងគត 
 

ឥសសរជននពោបាយទាំងឡយណាដដល 
ទទលួពជាគជ័យកបុងនពោបាយ ពហើយ ក៏បរជ័យ 
ពៅវញិ។ 
ឧ. របបកមពុជារបជាធិបពតយយដឹកនាាំពោយ បុ៉ល 
ពត បានដលួរលាំពៅនថងទើ៧ ដែមករ  ឆប ាំ១៩៧៩  
ពហើយ បុ៉ល ពត ក៏បញ្ច ប់ជើវតិនពោបាយរបស់ 
ែលួន។ 
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