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សាកលវិទ្យាលយ័ភមូនិ្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច 
សាកលវិទ្យាលយ័ហ្សងម់ឡូាំង លយី ៉ុង ៣ (ប្រសទ្យ្បារាំង) 

ការស្វីសេ្តប្រឡងច្លូថ្នា កប់រិញ្ញា បប្េជាន្ខ់្ព្ ន់្ីតិភមូបិាល ន្ងិសបតិកភណ្ឌ  
ជាំនាន្ ់១០ (២០១៨ - ២០២០) 
រយៈសេល ១ស  ង៣០ នាទ្យ ី

I. នីតិកាតព្វកិច្ច 
*សំណួឥឞីឣួឤៗ អាចមាឞចមឣលីឤឣួឤ ឬមរចីឞ 

 

១. ជាមោឦកាឥណ៍ កចិចសឞាឣឤួមាឞអាឞុភាឡមោឤសាឥ ៖ 

  ក. សំមណីររូឧោា  
  ខ. សវកីាឥមោឤមាឞសន្ឞែឣកាឥន្កន្រស 

  គ. សំមណី ឞិងសវីកាឥររូឧោា  ។ 

២. សិវធិមរសីរាស់គឺជា ៖ 

  ក. សវិធិអារស័ឤហឦមឦីអចឦឞឧរែុ ររឣឹករឣរិមសចកតីររូឧកាឥឥសស់មាច ស់សិវធ ិឞិងរគសួាឥ
ឥសស់ខលួឞ ។  
  ខ. សវិធិន្ដឦឣិឞអាចមហេឥាឞ។ 

  គ. សវិធិកាឞ់កាស់ឣឤួចំន្ណកនឞអោឥររឹឣករឣិរនឞមសចកតីររូឧកាឥសរមាស់កាឥឥស់មៅឥសស់
មាច ស់សវិធិអារស័ឤមៅ ឞិងរគសួាឥឥសស់ខលួឞ។ 
៣. កាឥសង្ហា ញឆឞេៈមាឞឧកិាឥៈ មោឤសាឥ ៖ 

  ក. កាឥភាឞ់រចឡ ំ

  ខ. កាឥឆមាក ឬកាឥគរមាឣកនំ្ែង 

  គ. កាឥសង្ហា ញឡ័រ៌មាឞឣិឞឡរិមោឤភាគីមាា ងមវៀរ 

  ឃ. អសឣរែភាឡឥសស់ភាគីមាា ង ។ 

៤. កិចចសឞាឦក់វញិ គឺជា ៖ 

  ក. កចិចសឞាមវវភាគ ី

  ខ. កាឥសឞាមោឤឯកមោភាគី 
  គ. រសទាឞកឣម ។ 

៥. កាឥឆាកអាចមកីរមាឞមឡងីចំម ោះកចិចសឞាឦក់វញិមោឤ ៖ 

  ក. អាកឦក់ 

  ខ. អាកវិញ 

  គ. ររិឤជឞ ។ 
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៦. អរិសឞា ររូឧមាឞអឞុភាឡ មោឤភាគីមាា ងឱ្យភាគីមាា ងមវៀរមរសីរាស់ ឞិងអារស័ឤហឦឡីឧរែុឣឤួ 
មែឤីភាគីមាា ងមវៀរ សឞាថាសង់នលលឈាួឦចំម ោះឧរែុម ោះ ៖ 

  ក. ររឣឹររូឧ 
  ខ. ឣឞិររឹឣររូឧ 
  គ. ឣឞិចាស់ ។ 

៧. រសធាឞសកតិ គឺជារឡឹរតិកាឥណ៍ ន្ដឦមកីរមឡងី ៖ 

  ក. មោឤឆឞេៈឥសស់ភាគី អាចា៉ា ឞ់សាម ឞជាឣុឞ ស៉ាុន្ឞតឣឞិអាចជឣាោះាឞ 

  ខ. មរៅឡឆីឞេៈឥសស់ភាគី ឣិឞអាចា៉ា ឞ់សាម ឞជាឣុឞ ឞងិឣិឞអាចជឣាោះាឞ 

  គ. មរៅឡឆីឞេៈឥសស់ភាគី ឣិឞអាចា៉ា ឞ់សាម ឞជាឣុឞ ស៉ាុន្ឞតអាចជឣាោះាឞ ។ 

៨. រសរិសិវធមិាឞឞ័ឤថា៖ 

  ក. សុគគឦន្ដឦវវួឦសឞតឞូឧសិវធិឡីសុគគឦដនវ។ 

  ខ. សុគគឦន្ដឦវវួឦសឞតឞូឧការឡវកចិចឡីសុគគឦដនវ។ 

  គ. សុគគឦន្ដឦវវួឦសឞតឞូឧសិវធិឞិងការឡវកិចចឡសុីគគឦដនវ។ 

  ឃ. ឣឞិន្ឣឞទាងំអស់។ 

៩. រារិមភាគគជឺា ៖ 

  ក. ជាកឣមឧរែុនឞកិចចសឞាន្ដឦររូឧាឞហាឣឃារ់មោឤចាស់។ 

  ខ. កាឥធា ដឦ់មាច ស់សណុំឦកាុងកាឥរសឣូឦឥណមវឤយឥសស់ខលួឞឣកឧញិ។ 

  គ. ការឡវកចិចន្ដឦន្ចងមៅកាុងកិចចសឞាជួឦ។ 

១០. មដីឣបរីោងំចំម ោះររឤិជឞមរៅឡអីាកន្ដឦសមងករីែុសី៉ាូន្រក កិចចសឞាែុសី៉ាូន្រកម ោះររូឧ ៖ 

  ក. មឝវីមឡងីមោឤរឡឣមរឡៀង ោម ឞឧកិាឥៈ ឞងិជាលាឤឦកាណ៍អកសឥ 
  ខ. មឝវីមឡងីមោឤឦិខិរឯកជឞ ឬមោឤឦិខិរឤថាអូរ 

  គ. មឝវីមឡងីមោឤឦិខិរឤថាអូរ 

  ឃ. ចុោះសញ្ជ ីមៅកាុងមសៀឧមៅសញ្ជ ីដីឝលី ។ 

១១. កាុងកឥណីន្ដឦកាឥសាងសង់សណំង់ន្ដឦជាស់ឞឹងដី ឬកាឥរគស់រគងសណំង់មាឞឧកិាឥៈ មែឤីាឞ
សងកឡយសឞកឣមដឦ់អាកដនវ ជាមោឦកាឥណ៍ អាកន្ដឦររូឧវវួឦខុសររូឧសងកាឥខូចខារម ោះ គ ឺ៖ 

  ក. កឣមកឥសណំង់ 

  ខ. អាករគស់រគងសណំង់ 

  គ. កឣមសិវធកិឥនឞសណំង់ 

  ឃ. សាលារកុង ។ 
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II. វបបធម៌ទូទៅ 

*សូឣមរជីសមឥសីចមឣលីឤឣួឤ ន្ដឦររឹឣររូឧ 
 

១. មរីរាសាវសឣបូឥនរឡគុកររូឧាឞចុោះសញ្ជ ីមសរិកអណឌ ឡអិឡមលាកនឞនលៃន្ខឆ្ា ណំា? 

ក. ០៦ កកកោ ២០១៧ 

ខ. ០៧ កកកោ ២០១៧ 

គ. ០៨ កកកោ ២០១៧ 

២. ាឧច ឥសស់សាធាឥណឥដឋារងំ គឺ ៖ 

  ក. ជារិ សាស  រសធាឝិសរ ី

  ខ. មសឥភីាឡ សឣភាឡ ភារឥភាឡ 

  គ. ជារិ មសឥភីាឡ សឞតិភាឡ ។ 

៣. រសមវសឣឤួណាន្ដឦឣិឞសែរិមៅកាុងវវសីអាមឣឥចិឡាវីឞ ៖ 

  ក. រសមវសឣុចិសុីកូ 

  ខ. រសមវសគុឤា 

  គ. រសមវសសូឦីឧ ី
  ឃ. រសមវសមសណាងំ 

៤. កាុងកំឡុងឆ្ា ២ំ០១៣ មរីមឣដកឹ ឥំដឋឣួឤណាន្ដឦហតួចមហតីឣគំឞិរ «ឧលិសូីររ» ឬ «ន្ខសរកវ៉ា រ់ឣួឤ ឧលិី
ឣួឤ» មៅកាុងវវីសអាសុី? 

ក. មលាក វលឌីមឣៀឥ ឡូវីឞ រសធា ឝិសរីឥូសស ី
ខ. មលាក សុី ជិឞឡងី រសធា ឝិសរីចឞិ 

គ. សមឣតច ែ ុឞ ន្សឞ  ឤកឥដឋឣន្តឞតីនឞរឡោះរជាណាចរកកឣពុជា 

ឃ. មលាក ឥូរឌីែគូ ឌុឤន្វមរឥ រសធា ឝិសរីែវឦីឡីីឞ 

៥. រកឣឥដឋសបមឧណីកឣពុជា ររូឧាឞរសកាសឱ្យមរសីមៅនលៃវ ី៖ 

  ក. ១២ កកកោ ឆ្ា  ំ២០០៥ 

ខ. ១០ ឝាូ ឆ្ា  ំ២០០៦ 

គ. ៨ ឝាូ ឆ្ា  ំ២០០៧ 

ឃ. ២៤ កញ្ញា  ២០១០  
៦. មរីឥសសឥជឞឥូសណាន្ដឦជារសធាឞរកុឣរសឹកាឝឣមឞុញ្ា៖ 

  ក. ឯកឧរតឣ ស ិឞ ឈឞិ 

  ខ. ឯកឧរតឣ អុឹឣ ឈុឞឦឹឣ 

  គ. ឯកឧរតឣ ឯក សំអុឦ  
  ឃ. ឯកឧរតឣ មែង ឧងសស ុឞឆ្រ 
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៧.  កយ «សដិឧរត» មាឞថាា ក់ កយជា ៖ 

  ក. កិឥយិា 

  ខ.  ឣ 

  គ. គុណ ឣ 

  ឃ. គុណកិឥយិា ។ 

៨. មរី ឤកឥដឋឣន្តឞតីនឞចរកអឡអង់មគលសសចចុសបឞាមាឞម ម្ ោះអវ?ី 

  ក. មលាក មដឧឌី កាមំឣឥ ៉ាូឞ 

  ខ. មលាក រូឞ ីន្សលឥ 
  គ. មលាករសីមលមឥសា មឣ៉ា 
  ឃ.មលាករសី មា៉ា កាមឥ ៉ារ ថាច់មឈ ី

៩. មរីកលឹសាឦ់ទារ់ឣួឤណាន្ដឦឈាោះ ឞឥង្ហវ ឞ់ាឦ់ទារ់ឦីកកំឡូឦមៅរសមវសារងំ? 

  ក. កលឹសា៉ា ឥសី សាងំ ន្ែសមុាងំ 

ខ. កលសឹ អា មអស ឣ៉ាូណាកូ 

គ. កលសឹ វូឦូស មអែវ សុី  
ឃ.កលឹស អូឡាឡំចិ មា៉ា សីឤ ៍

១០. សមឣតចរកឣុរឡោះឞមររតឣ ឥណឬវធិ ធាល ស់ជាអររីរគូសមរងៀឞមៅសាកឦឧវិាឦ័ឤារងំឣួឤណា? 

  ក. សាកឦឧវិាឦ័ឤ ា៉ា ឥសី សឥមាឞ ១ 

  ខ. សាកឦឧវិាឦ័ឤ វូឦូស  
  គ. សាកឦឧវិាឦ័ឤ អុចិ សង់ រសូឧ ៉ាង់ មា៉ា សីឤ ៍

  ឃ. សាកឦឧវិាឦ័ឤ ឦឤី៉ាុង ៣ 
 

  



5 
 

III. នីតិរដ្ឋធមមនញុ្ញ  
១. រឡឹវធសភាជាអងគកាឥន្ដឦសែិរមៅចណុំោះ៖ 

ក. សាែ ស័ឞឞរីិរសរសិរត ិ
ខ. សាែ ស័ឞឞរីិសញ្ារត ិ
គ. សាែ ស័ឞរុលាកាឥ 

២. គណកមាម ឝកិាឥជារិមឥៀសចកំាឥមាោះមឆ្ា រលមីមាឞសមាជកិចំឞួឞ៖ 
ក. ៧ ឥូស 
ខ. ៩ ឥូស 
គ. ១១ ឥសូ 
ឃ. ១៣ ឥូស 

៣. មយាងោឣចាស់សតីឡីកាឥរគស់រគងឥដឋាឦឃុ ំសង្ហក រ់ ឆ្ា ២ំ០០១ ឞិងចាស់សតឡីីរគស់រគងឥដឋាឦរជធាឞី 
មខរត រកុង រសុក ខណឌ  ឆ្ា ២ំ០០៨ ឥដឋាឦឣូឦោឋ ឞររូឧាឞមៅថា៖ 

ក. ឥដឋាឦថាា ក់មរកាឣជារ ិ
ខ. ឥដឋាឦឧសិែឣជឈកាឥ ឞងិឧឣិជឈកាឥ 
គ. ឥដឋាឦន្ដឞដ ី
ឃ. ឥដឋាឦចណុំោះថាា ក់ជារ ិ

៤. រកុឣរសឹកាឝឣមឞុញ្ាមាឞសមាជិក ៩ឥូសន្ដឦមរជីសោងំមចញឡី៖ 
ក. ៣ឥូស ឡីរឡោះឣហាកសររ ៣ឥូសឡីឥដឋសភា ឞិង ៣ឥូសឡីឧរតឣរកុឣរសឹកានឞអងគមៅរកឣ 
ខ. ៣ឥូស ឡីរឡោះឣហាកសររ ៣ឥូសឡីឥដឋសភា ឞិង ៣ឥូសឡី ឤកឥដឋឣន្តឞត ី
គ. ៣ឥូស ឡីរឡោះឣហាកសររ ៣ឥូសឡីឥដឋសភា ឞិង ៣ឥូសឡីរឡឹវធសភា 

៥. កាឥមសីមឥ ីឬ ឧមិសាឝឞកឣមឥដឋឝឣមឞុញ្ាអាចមឝវីមៅាឞមោឤអឞុមលាឣកាឥអឞុឣ័រោឣសមឣលង 
ក. សមឣលងភាគមរចីឞោច់ខារ ៥០ភាគឥឤ សូក ១  
ខ. សមឣលងភាគមរចីឞឡីឥភាគស ី
គ. សមឣលងភាគមរចីឞ សីភាគសឞួ 

៦. ឥដឋឝឣមឞុញ្ាជាឞិយាឣន្ដឦមាឞឧរតមាឞុភាឡមៅកាុងរសឡ័ឞធគរិឤុរត មឞោះមសីមយាងោឣ៖ 
ក. មោឦកាឥណ៍កាឥ ឥខលួឞមោឤឝមាម ឞុឥូស 
ខ. មោឦកាឥណ៍ចាស់ឝឣមជារិ 
គ. មោឦកាឥណ៍វូមៅនឞឞីរ ិ
ឃ. មោឦកាឥណ៍ឋា ឞុរកឣនឞឞីរ ិ

៧. ឥដឋឝឣមឞុញ្ាកឣពុជាឆ្ា  ំ១៩៩៣ ររូឧាឞអឞុឣ័រមោឤ 
ក. រសជាឣរ ិ
ខ. សភាឝឣមឞុញ្ា 
គ. រឡឹវធសភា 
ឃ. រឡោះឣហាកសររ 
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៨. មយាងោឣឥដឋឝឣមឞុញ្ាកឣពុជា ឥដឋាឦន្ដឞដកីឣពុជាររូឧាឞន្ចកជា 
ក. មខរត រកុង រសុក ខណឌ  
ខ. មខរត រកុង រសុក ខណឌ  ឃុ ំសង្ហក រ់ 
គ. រជធាឞ ីមខរត រកុង រសុក ខណឌ   
ឃ. រជធាឞ ីមខរត រកុង រសុក ខណឌ  ឃុ ំសង្ហក រ់ 

១០.កាឥររួរឡិឞិរយឝឣមឞុញ្ាភាឡនឞចាស់ អាចមឝវីមៅាឞ៖ 
ក. ឣុឞចាស់ឣឤួចូឦជាឝឥមាឞ 
ខ. មរកាឤចាស់ឣួឤចូឦជាឝឥមាឞ 
គ. ឣុឞ ឞិងមរកាឤចាស់ឣួឤចូឦជាឝឥមាឞ  
ឃ. ឣិឞអាចមឝវីមៅាឞមឡឤី ។ 

១១. ឥសសសភាឞិឤឣ គឺជា 
ក. ឥសសន្ដឦកាឥចារ់ោងំអណំាចមៅកាុងឥដឋមចញឡីសាែ ស័ឞឞីរិរសរិសរត ិ
ខ. ឥសសន្ដឦកាឥចារ់ោងំអណំាចមៅកាុងឥដឋមចញឡីសាែ ស័ឞឞីរិរសរិសរត ិ
គ. ឥសសន្ដឦអំណាចំសងៗសែរិមៅកាុងសាែ ស័ឞរឡោះឣហាកសររ 

១២. រជឥោឋ អិាឦកឣពុជាររូឧាឞសមងកីរមឡងីមោឤ 
ក. កាឥមាោះមឆ្ា រជាសកឦោឣអណរត ិ
ខ. កាឥមាោះមឆ្ា រអសកឦ 
គ. កាឥមាោះមឆ្ា ររសគឦ់មសចកតីវុកចរិតឡីសណំាក់សមាជកិឥដឋសភាោឣឣរ ិ៥០ភាគឥឤ សូក ១ 

១៣. មៅកាុងរសមវសារងំ កាឥមាោះមឆ្ា ររសធា ឝសិរីគឺមឝវីមឡងីោឣ៖ 
ក. កាឥមាោះមឆ្ា រជាសកឦចឞំួឞឡីឥជុ ំ
ខ. កាឥមាោះមឆ្ា រជាសកឦចឞំួឞឣួឤជុ ំ
គ. កាឥមាោះមឆ្ា រជាអសកឦឡីសំណាក់សមាជិករឡវឹធសភា 
ឃ. កាឥមាោះមឆ្ា រជាអសកឦឡីសមាជកិរកុឣរសឹកាឃុ ំមដា៉ា រឺឣ៉ាង់ ឞិងថាា ក់រំសឞ់ 

១៤. ឥដឋសែឡ័ឞធ៖ 
ក. វរឣង់ន្ដឦអឞុឧរតមៅមឦសីណតុ ំ ឥដឋជាមរចីឞន្ដឦសែរិមៅចំណុោះអណំាចឲ្យឥដឋកណាត ឦឣួឤ 

(ឧទាែឥណ៍ សែឥដឋអាមឣឥចិ) 
ខ. ជាឥដឋន្ដឦមាឞអណំាចឞមយាាឤន្រឣួឤគរ់ 
គ. ជាអងគកាឥអឞតឥជារ ិ
ឃ. ជាឥដឋន្ដឦឣឞិមាឞភាឡមឡញមឦញ រសសោឣឞីរអិឞតឥជារ ិ

១៥. សឞធិសញ្ញា ន្ដឦអឞុឧរតមៅកាុងរសវសកឣពុជាមាឞរនឣល៖ 
ក. ខពស់ជាងឥដឋឝឣមឞុញ្ា 
ខ. មសមីឥដឋឝឣមឞុញ្ា 
គ. ទាសជាងឥដឋឝឣមឞុញ្ា 
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IV. សនំួរ 
១. ដូចមឣតចន្ដឦមៅថា «សលង់ឥងឹ» ឞិង «សលង់វឞ់»  
 
ចមឣលីឤ៖…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………។ 
 
២. ចូឥឡឞយឦ់ឲ្យាឞមកាោះកាឤឞូឧអអិរកឣ (ឥមសៀស) កាុងកាឥសមងកីររជឥោឋ អិាឦកឣពុជា? 
 
ចមឣលីឤ៖…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………។                                                                             


