
 
 
 

សាកលវទិ្យាលយ័ភមូិន្ទន្ីតិសាស្រ្ត ន្ិងវិទ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច 
សាកលវទិ្យាលយ័ហ្សងម់ូឡាំង លយី ៉ុង ៣ (ប្រសទ្យ្បារាំង) 

ការស្វើសត្តប្រឡងច្លូថ្នា ក់ររញិ្ញា រប្តជាន្់ខ្ព្ ន់្តីិភូមបិាល ន្ិងសរតិកភណ្ឌ  
ជាំនាន្់ ១២ (២០១៨ - ២០២០) 

រយៈសេល ១ ន្ិង៣០ស  ង 

 

I. ន្ីតិកាតេវកិច្ច 
សំណួរនីមួយៗមានចមមលើយត្រឹមត្រវូមួយ ឬមត្ចើន 
 

១. ជាមោលការណ៍ កិចចសនាមួយមានអានុភាពមោយសារ ៖ 
  ក. សំមណើ ត្រូវោា  
  ខ. សវីការមោយមានបន្នែមការន្កន្ត្ប 
  គ. សំមណើ  និងសវីការត្រវូោា  ។ 
២. សិទ្ធិមត្បើត្ាស់គឺជា ៖ 
  ក. សិទ្ធិអាស្ស័យផលមលើអចលនវរែុ ត្រឹមកត្មិរមសចកតីត្រូវការរបស់មាច ស់សិទ្ធិ និង
ត្គួសាររបស់ខលួន ។  
  ខ. សិទ្ធិន្ែលមិនអាចមផេរាន។ 
  គ. សិទ្ធិកាន់កាប់មួយចំន្ណកននអោរត្រឹមកត្មិរននមសចកតីត្រូវការសត្មាប់ការរស់
មៅរបស់មាច ស់សិទ្ធិអាស្ស័យមៅ និងត្គសួាររបស់ខលួន។ 
៣. ការបង្ហា ញឆនេៈមានវកិារៈ មោយសារ ៖ 
  ក. ការភាន់ត្ចឡំ 
  ខ. ការឆមាក ឬការគត្មាមកំន្ែង 
  គ. ការបង្ហា ញព័រ៌មានមិនពិរមោយភាគីមាា ងមទ្ៀរ 
  ឃ. អសមរែភាពរបស់ភាគីមាា ង ។ 
៤. កិចចសនាលក់ទិ្ញ គឺជា ៖ 
  ក. កិចចសនាមទ្វភាគី 
  ខ. ការសនាមោយឯកមោភាគី 
  គ. ត្បទានកមម ។ 
៥. ការឆាកអាចមកើរមានមឡើងចំម ោះកិចចសនាលក់ទិ្ញមោយ ៖ 
  ក. អាកលក់ 
  ខ. អាកទិ្ញ 
  គ. ររិយជន ។ 
 



៦. ភរិសនា ត្រវូមានអានុភាព មោយភាគីមាា ងឱ្យភាគីមាា ងមទ្ៀរមត្បើត្ាស់ និងអាស្ស័យផលពី
វរែុមួយ មែើយភាគីមាា ងមទ្ៀរ សនាថាបង់នលលឈ្ាួលចំម ោះវរែុម ោះ ៖ 
  ក. ត្រឹមត្រូវ 
  ខ. មិនត្រឹមត្រូវ 
  គ. មិនចាស់ ។ 
៧. ត្បធានសកតិ គឺជាត្ពឹរតិការណ៍ ន្ែលមកើរមឡើង ៖ 
  ក. មោយឆនេៈរបស់ភាគី អាចា៉ា ន់សាម នជាមុន ប៉ាុន្នតមិនអាចជមាោះាន 
  ខ. មត្ៅពីឆនេៈរបស់ភាគី មិនអាចា៉ា ន់សាម នជាមុន និងមិនអាចជមាោះាន 
  គ. មត្ៅពីឆនេៈរបស់ភាគី មិនអាចា៉ា ន់សាម នជាមុន ប៉ាុន្នតអាចជមាោះាន ។ 
៨. ត្បរិសិទ្ធិមានន័យថា៖ 
  ក. បុគគលន្ែលទ្ទួ្លបនតនូវសិទ្ធិពីបុគគលែនទ្។ 
  ខ. បុគគលន្ែលទ្ទួ្លបនតនូវការពវកិចចពីបុគគលែនទ្។ 
  គ. បុគគលន្ែលទ្ទួ្លបនតនូវសិទ្ធិនិងការពវកិចចពីបុគគលែនទ្។ 
  ឃ. មិនន្មនទំាងអស់។ 
៩. ត្ារិមភាគគឺជា ៖ 
  ក. ជាកមមវរែុននកិចចសនាន្ែលត្រវូានហាមឃារ់មោយចាប់។ 
  ខ. ការធា ែល់មាច ស់បំណុលកាុងការត្បមូលឥណមទ្យយរបស់ខលួនមកវញិ។ 
  គ. ការពវកិចចន្ែលន្ចងមៅកាុងកិចចសនាជួល។ 
១០. មែើមបរីោំងចំម ោះររិយជនមត្ៅពីអាកន្ែលបមងកើរែីុប៉ាូន្រក កិចចសនាែីុប៉ាូន្រកម ោះត្រូវ ៖ 
  ក. ម្វើមឡើងមោយត្ពមមត្ពៀង ោម នវកិារៈ និងជាលាយលកាណ៍អកសរ 
  ខ. ម្វើមឡើងមោយលិខិរឯកជន ឬមោយលិខិរយថាភូរ 
  គ. ម្វើមឡើងមោយលិខិរយថាភូរ 
  ឃ. ចុោះបញ្ជ ីមៅកាុងមសៀវមៅបញ្ជ ីែី្លី ។ 
១១. កាុងករណីន្ែលការសាងសង់សំណង់ន្ែលជាប់នឹងែី ឬការត្គប់ត្គងសំណង់មានវកិារៈ 
មែើយានបងកពយសនកមមែល់អាកែនទ្ ជាមោលការណ៍ អាកន្ែលត្រវូទ្ទួ្លខុសត្រូវសងការ
ខូចខារម ោះ គឺ ៖ 
  ក. កមមករសំណង់ 
  ខ. អាកត្គប់ត្គងសំណង់ 

  គ. កមមសិទ្ធិករននសំណង់ 
  ឃ. សាលាត្កងុ ។ 
       ១២. មត្ៅពីមរ៌កន្ែលមិនត្រូវានចារ់ន្ចងោមបញ្ញរតិននមាត្ោ១២៩៩ ននត្កមរែឋបបមវណី 
ត្រូវ៖ 

ក. ធាល ក់មៅមលើអាកជិរខាង 
  ខ. ធាល ក់មៅជាត្ទ្ពយរែឋ 



  គ. ជាត្ទ្ពយរបស់សមូែភាពន្ែនែី។ 
       ១៣. គូភាគីននកិចចសនាអាណរតិគឺជា៖ 

ក. អាណរតិទាយក និងអាណរតិោែក 
  ខ. អាណរតិមាច ស់រំណាង និងអាណរតិជាប់រំណាង 
  គ. អាណរតិយុោត ្ិការ និងអាណរតិមាច ស់ត្ទ្ពយ 
 ១៤. អាជាា យុកាលមានន័យថា៖ 

ក. គឺជាអំឡុងមពលមួយកំណរ់មោយចាប់ថាត្បសិនមបើែួស គឺបមងកើរសិទ្ធិ ឬរលំរ់
សិទ្ធិណាមួយ។ 

  ខ.គឺជារយៈមពលននការអនុវរតសិទ្ធិណាមួយ។ 
  គ. គឺជារយៈមពលននការត្បត្ពឹរតបទ្មលមើស 
  ឃ.គឺជារយៈមពលននការវនិិចឆ័យរបស់រុលាការ។ 
១៥. ត្ទ្ពយសមបរតិឯកជនរបស់រែឋ ត្រូវានត្គប់ត្គងមោយ៖ 

ក. វធិាននននីរិឯកជន 
  ខ.វធិាននននីរិសាធារណៈ 
  គ. វធិាននននីរិត្ពែមទ្ណឌ  
  ឃ.វធិាននននីរិកិចចសនាលក់ ទិ្ញ 
 

II. វបប្ម៌ទូ្មៅ 
*សូមមត្ជើសមរ ើសចមមលើយមួយន្ែលត្រឹមត្រវូ 

 
១.មរើសនធិសញ្ញញ សតីពីការោក់ត្បមទ្សកមពុជាមៅមត្កាមអាណាពាាលារងំ ត្រវូានបមងកើរមឡើង
មៅឆ្ា ំណា ? 

ក. ១៨៦៧ 
ខ. ១៨៥៣ 
គ. ១៨៦៣ 

២. ការអភិវឌ្ឍរជធានីភាំមពញ (ន្ផាកនគរបូនីយកមមទី្ត្កងុ) ត្រវូអនុមលាមោម៖ 
  ក. បលង់មោលមត្បើត្ាស់ែីរជធានីភាំមពញឆ្ា ំ២០៣៥ 
  ខ. បលង់មោលមត្បើត្ាស់ែីរបស់ខណឌ ចំការមន 
  គ. មិនទាន់មានបទ្ោឋ នគរិយុរតន្ែលត្គប់ត្គងមៅមឡើយ 
៣. មរើរំបន់បួនខណឌ កាុងត្កុង (រជធានីភាំមពញ) ន្ែលមានការអភិវឌ្ឍមលចមធាល ជាងមគមានខណឌ

អវីខលោះ ? ៖ 
  ក. ចំការមន មានជ័យ ែូនមពញ និងទួ្លមោក 
  ខ. ចំការមន ែូនមពញ ៧មករ និងែមង្ហក  
  គ. ចំការមន ែូនមពញ ទួ្លមោក និងមត្ជាយចង្ហវ រ 
  ឃ. ចំការមន ែូនមពញ ទួ្លមោក និង៧មករ 



 
 
៤. មរើវធិាន នីរិសាស្តសត ត្រូវចារ់ថាា ក់មៅកាុងន្មកធានននវធិានវទិ្ាសាស្តសតមួយណា ? 

ក. វធិានវទិ្ាសាស្តសតពិរ 
ខ. វធិានវទិ្ាសាស្តសតសងគម 
គ. វធិានព័រ៌មានវទិ្ា 
ឃ. វធិានរបូវទិ្ា 

៥. មរើសាលាភូមិនេរែឋាលត្រវូានបមងកើរមឡើងមៅឆ្ា ំណា ? 
ក. ១៩៥៦ 
ខ. ១៩៦៦ 
គ. ១៩៩៣ 

៦. មរើឥសសរជនរបូណាន្ែលជាត្បធានត្កមុត្បឹកា្មមនុញ្ញ  មពលបចចុបបនា ? 
  ក. ឯកឧរតម ប ិន ឈិ្ន 
  ខ. ឯកឧរតម អឹុម ឈ្នុលឹម 
  គ. ឯកឧរតម ឯក សំអុល  
  ឃ. ឯកឧរតម មែង វងសប ុនឆ្រ 

៧.  កយ «និរករ» មានថាា ក់ កយជា ៖ 

  ក. កិរយិា 
  ខ.  ម 
  គ. គុណ ម 
  ឃ. គុណកិរយិា ។ 
៨. មរើកីឡាករមួយរបូណាន្ែលឈ្ាោះ នកីឡាករន្ែលស ុរបញ្ចូ លទី្គូត្បកួរមត្ចើនជាងមគ មៅ

កាុងត្ពឹរតិការណ៍ នរង្ហវ ន់ាល់ទារ់ពិភពមលាក ឆ្ា ំ២០១៨ ? 
  ក. កីឡាករ គីលីយា៉ាន អឹមាប់មប៉ា (ារងំ) 
  ខ. កីឡាករ ណីមា៉ា  (មត្បសីុល) 
  គ. កីឡាករ អូលីវមីយ៉ា ជីរ ៉ា ូ(ារងំ) 
  ឃ.កីឡាករ ហារ ីមខន (អង់មគលស) 
៩. មរើត្បមទ្សណាមួយកាុងចំមណាមត្បមទ្សនលឡង់ែ៍ ត្បមទ្សកាោ ត្បមទ្សអាឡឺម៉ាង់ និង

ត្បមទ្សអីុោលី ន្ែលមាននផេែី្ំជាងមគ ? 
  ក. ត្បមទ្សនលឡង់ែ៍ 

ខ. ត្បមទ្សកាោ 
គ. ត្បមទ្សអាឡឺម៉ាង់ 
ឃ.ត្បមទ្សអីុោលី 



១០. មលាក «ក» ានទ្ទួ្លមរណភាពកាលពីនលៃទី្១០ ន្ខរុលា ឆ្ា ំ២០១៨។ មរើទិ្ែឋភាពមនោះបង្ហា ញ
ពីអវីមៅមលើផលូវចាប់? 

  ក. ជាត្ពឹរតិការណ៍គរិយុរត 
  ខ. ជាកិចចគរិយុរត  
  គ. មិនមានផលវាិកអវីទំាងអស់ទាក់ទ្ងនឹងផលូវចាប់។ 
 
១១. មរើលិខិរអនុញ្ញញ រឱ្យសាងសង់ អាចត្រូវានផតល់មអាយមោយសាែ ប័នណាខលោះ ?   
  ក. រែឋាលត្កងុ ស្សកុ ខណឌ  ឃំុ និងសង្ហក រ់ 
  ខ. រែឋាលរជធានី មខរត ត្កុង ស្សុក ខណឌ  ឃំុ និងសង្ហក រ់ 
  គ. រែឋាលរជធានី មខរត មនេីរមរៀបចំន្ែនែី នគរបូនីយកមម សំណង់ និងសុរមិយាែី

ត្កងុ ស្សកុ ខណឌ  
  ឃ.ត្កសួងមរៀបចំន្ែនែី នគរបូនីយកមម សំណង់ រែឋាលរជធានី មខរត មនេីរមរៀបចំ

ន្ែនែី នគរបូនីយកមម សំណង់ និងសុរមិយាែីត្កុង ស្សុក ខណឌ  
១២. មរើទី្លានចាក់សំរមែមង្ហក អាចទ្ទួ្លផេុកសំរមានត្បមាណប៉ាុ ម នមោនកាុងមួយនលៃ ? 

ក. ត្បមាណ ២៥០០ មោន កាុងមួយនលៃ 
ខ. ត្បមាណ៣០០០ មោន កាុងមួយនលៃ 
គ. ត្បមាណ ៥០០ មោន កាុងមួយនលៃ 
ឃ.ត្បមាណ ១០០ មោន កាុងមួយនលៃ 

១៣. មរើត្បមភទ្ត្ទ្ពយសមបរតិរបស់រែឋណាមួយន្ែលអាចយកមកម្វើអាជីវកមមាន (លក់-ែូរ-
ជួល) ?  
ក. ត្ទ្ពយសមបរតិឯកជនរបស់រែឋ 
ខ. ត្ទ្ពយសមបរតិសាធារណៈរបស់រែឋ 
គ. ចមមលើយ «ក» និង «ខ» ខាងមលើ 
 ១៤. មរើត្ាសាទ្ប េ យឆ្ម រ សែិរមៅកាុងមខរតណា ? 
ក. មខរតារ់ែំបង 
ខ. មខរតកំពង់្ំ 
គ. មខរតប េ យមានជ័យ 
ឃ.មខរតមសៀមរប 
 ១៥. មរើត្កសួងមួយណាន្ែលទ្ទួ្លបនេុកអភិវឌ្ឍន៍លំមៅឋានសមរមយមៅកមពុជា? 
ក. ត្កសួងមរៀបចំន្ែនែី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ 
ខ. ត្កសួងបរសិាែ ន 
គ. ត្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ 
ឃ. ត្កសួងមហានផេ 
 
 



 ១៦. មរើរុលាការយុរតិ្ម៌អនតរជារិ មានទី្សាា ក់ការកណាត លមៅកាុងទី្ត្កងុមួយណា? 
ក. ទី្ត្កុងា៉ា រសី 
ខ. ទី្ត្កុងរ ៉ាមូ 
គ. ទី្ត្កុងត្បចុន្សល 
ឃ.ទី្ត្កុងអំាន្សេរោម 
 ១៧. មរើផលិរផលមា៉ាក Gucci ជាផលិរផលរបស់ត្បមទ្សមួយណា? 
ក. ត្បមទ្សអីុោលី 
ខ. ត្បមទ្សារងំ 
គ. ត្បមទ្សអាឡឺម៉ាង់ 
ឃ.សែរែឋអាមមរចិ 
 ១៨. OPEC (អូបិុច) ជាម ម្ ោះការ់ន្ែលមគសំមៅមៅមលើសាែ ប័ន៖ 
ក. សាែ ប័នននត្បមទ្ស ំចូលន្រ ៉ា មាស និងរបូង 
ខ. សាែ ប័នននត្បមទ្ស ំចូលមត្បង 
គ. សាែ ប័នននត្បមទ្ស ំមចញមត្បង 
ឃ.គណមមការសែភាពអឺរ ៉ាបុន្ែលឃាល ំមមើលបញ្ញា សិទ្ធិមនុសសមៅកមពុជា 
 ១៩. សែភាពអឺរ ៉ាបុ មានត្បមទ្សជាសមាជិកចំនួន៖ 
ក. ២៨ ត្បមទ្ស 
ខ. ២៧ ត្បមទ្ស 
គ. ២៦ ត្បមទ្ស 
ឃ.២៥ ត្បមទ្ស 
 ២០. វសិមរិភាពមុខង្ហរមានន័យថា៖ 
ក. ការន្ែលមិនអាចបំមពញមុខង្ហរពីរកាុងមពលន្រមួយាន 
ខ. ការមិនអាចមានភរយិា ឬសាវ មីពីរានកាុងមពលន្រមួយ 
គ. លទ្ធភាពកាុងការបំមពញមុខង្ហរមត្ចើនាន 
ឃ.ការារ់បង់សិទ្ធិឯកជន 
 
III. រដ្ឋ្មមន្៉ុញ្ា  ន្ងិន្ីតិរដ្ឋបាល 

ចូរមត្ជើសមរ ើសចមមលើយត្រឹមត្រូវន្រមួយគរ់ 
១. អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធាៃ-ីខេត្តត្ត្ូវបាៃ៖ 

ក. តត្ងតាំងខោយរដ្ឋបាលថ្នា ក់កណ្តត ល 
េ. ខបាោះខនា ត្ខត្ជសីតាំងខោយត្កុមត្រឹការាជធាៃី-ខេត្ត 
គ. ខបាោះខនា ត្ខោយត្កុមត្រកឹាឃ ាំ-សង្កា ត្់ (អសកល) 
 
 
 



២. គណកម្មា ធកិារជាត្ិខរៀរចាំការខបាោះខនា ត្ថ្ាីម្មៃសម្មជកិចាំៃួៃ៖ 
ក. ៧ រូរ 
េ. ៩ រូរ 
គ. ១១ ររូ 
ឃ. ១៣ រូរ 

៣. ខត្ីខៅខេត្តរន្ទា យម្មៃជយ័ ម្មៃរដ្ឋបាលត្កុងចាំណ ោះឱ្យរដ្ឋបាលខេត្តចាំៃៃួរ  ន្ទា ៃ? 
ក. ១ 
េ. ២ 
គ. ៣ 
ឃ.៤ 

៤. ត្កុមត្រឹកាធមាៃ ញ្ញម្មៃសម្មជិក ៩រូរតដ្លខត្ជីសតាំងខចញពី៖ 
ក. ៣រូរ ពីត្ពោះមហាកសត្ត្ ៣រូរពីរដ្ឋសភា ៃិង ៣រូរពីឧត្តមត្កុមត្រឹកានៃអងគខៅត្កម 
េ. ៣រូរ ពីត្ពោះមហាកសត្ត្ ៣រូរពីរដ្ឋសភា ៃិង ៣រូរពីន្ទយករដ្ឋមន្តៃត ី
គ. ៣រូរ ពីត្ពោះមហាកសត្ត្ ៣រូរពីរដ្ឋសភា ៃិង ៣រូរពីត្ពទឹ្ធសភា 

៥. រដ្ឋធមាៃ ញ្ញនៃរដ្ឋមួយអាចៃឹងអសស់ ពលភាពអៃ វត្ត ខៅខពលតដ្ល៖ 
ក. ម្មត្តណ្តមយួនៃរដ្ឋធមាៃ ញ្ញត្ត្ូវបាៃខធវីវខិោធៃកមា 
េ. ខៅខពលខបាោះខនា ត្មតងៗ 
គ. ខៅខពលរររៃខោបាយនៃរដ្ឋខន្ទោះត្ត្ូវបាៃផ្តូរ ៃិងជាំៃសួខោយរររៃខោបាយខផ្សងមួយខទ្ៀត្ 

៦. លិេិត្រដ្ឋបាលខចញខោយត្កុមត្រឹការាជធាៃី ខេត្ត ត្កុង ត្សុក េណឌ អាចត្ត្ូវបាៃតកតត្រខោយ៖ 
ក. ត្កមុត្រឹកាទាំងខន្ទោះ ខ ងីវញិរន្ទា រ់ពមី្មៃសាំខណីររសអ់ភិបាល ឬត្កសួងមហានផ្ា 
េ. ខមឃ ាំ ឬខៅសង្កា ត្់ ត្ពមទាំងត្រជាពលរដ្ឋទូ្ខៅ 
គ. មៃិអាចត្ត្ូវបាៃតកតត្រខ យី 
ឃ.រដ្ឋសភា 

៧. រដ្ឋធមាៃ ញ្ញកមព ជានា ាំ ១៩៩៣ ត្ត្ូវបាៃអៃ មត័្ខោយ 
ក. ត្រជាមត្ ិ
េ. សភាធមាៃ ញ្ញ 
គ. ត្ពទឹ្ធសភា 
ឃ. ត្ពោះមហាកសត្ត្ 
 

៨. ខោងតមរដ្ឋធមាៃ ញ្ញកមព ជា រដ្ឋបាលតដ្ៃដ្កីមព ជាត្ត្ូវបាៃតចកជា 
ក. ខេត្ត ត្កុង ត្សុក េណឌ  
េ. ខេត្ត ត្កុង ត្សុក េណឌ  ឃ ាំ សង្កា ត្ ់
គ. រាជធាៃី ខេត្ត ត្កុង ត្សុក េណឌ   
ឃ. រាជធាៃី ខេត្ត ត្កុង ត្សុក េណឌ  ឃ ាំ សង្កា ត្ ់



១០. ការត្ត្តួ្ពិៃតិ្យធមាៃ ញ្ញភាពនៃចារ់ អាចខធវីខៅបាៃ៖ 
ក. ម ៃចារ់មយួចូលជាធរម្មៃ 
េ. ខត្កាយចារ់មួយចូលជាធរម្មៃ 
គ. ម ៃ ៃិងខត្កាយចារម់ួយចូលជាធរម្មៃ  
ឃ. មៃិអាចខធវីខៅបាៃខ យី ។ 

១១. រររសភាៃិយម គឺជា 
ក. រររតដ្លការចាត្់តាំងអាំណ្តចខៅកា ងរដ្ឋខចញពីោា រៃ័ៃីត្ិរញ្ញត្ត ិ
េ. រររតដ្លការចាត្់តាំងអាំណ្តចខៅកា ងរដ្ឋខចញពីោា រៃ័ៃីត្ិត្រត្ិរត្ត ិ
គ. រររតដ្លអាំណ្តចាំរងៗសាតិ្ខៅកា ងោា រ័ៃត្ពោះមហាកសត្ត្ 

១២. រាជរោឋ ភបិាលកមព ជាត្ត្ូវបាៃរខងាីត្ខ ងីខោយ 
ក. ការខបាោះខនា ត្ជាសកលតមអណត្ត ិ
េ. ការខបាោះខនា ត្អសកល 
គ. ការខបាោះខនា ត្ត្រគល់ខសចកតីទ្ កចតិ្តពីសាំណ្តកស់ម្មជកិរដ្ឋសភាតមមត្ិ ៥០ភាគរយ រូក ១ 

១៣. ខៅកា ងត្រខទ្សបារា ាំង ការខបាោះខនា ត្ត្រធាន្ទធរិត្ីគឺខធវីខ ងីតម៖ 
ក. ការខបាោះខនា ត្ជាសកលចាំៃួៃពីរជ ាំ 
េ. ការខបាោះខនា ត្ជាសកលចាំៃួៃមួយជ ាំ 
គ. ការខបាោះខនា ត្ជាអសកលពីសាំណ្តក់សម្មជិកត្ពទឹ្ធសភា 
ឃ. ការខបាោះខនា ត្ជាអសកលពីសម្មជកិត្កុមត្រឹកាឃ ាំ ខដ្បា ត្ឺម ង់ ៃិងថ្នា ក់ត្ាំរៃ ់

១៤. រដ្ឋសហពៃ័ធ៖ 
ក. ទ្ត្មង់តដ្លអៃ វត្តខៅខលរីណត ាំ រដ្ឋជាខត្ចីៃតដ្លសាតិ្ខៅចាំណ ោះអាំណ្តចឲ្យរដ្ឋកណ្តត លមួយ 

(ឧទហរណ៍ សហរដ្ឋអាខមរចិ) 
េ. ជារដ្ឋតដ្លម្មៃអាំណ្តចៃខោបាយតត្មួយគត្ ់
គ. ជាអងគការអៃតរជាត្ ិ
ឃ. ជារដ្ឋតដ្លមៃិម្មៃភាពខពញខលញ ត្សរតមៃីត្អិៃតរជាត្ ិ

១៥. សៃធិសញ្ញញ តដ្លអៃ វត្តខៅកា ងត្រទ្សកមព ជាម្មៃត្នមៃ៖ 
ក. េពស់ជាងរដ្ឋធមាៃ ញ្ញ 
េ. ខសាីរដ្ឋធមាៃ ញ្ញ 
គ. ទរជាងរដ្ឋធមាៃ ញ្ញ 
 

១៦. ការច ោះរញ្ជ ីអត្តៃ កូលោឋ ៃ គឺជាសមត្ាកិចចររស់៖ 
ក. ខមឃ ាំ ខៅសង្កា ត្ ់
េ. ខសាៀៃឃ ាំ សង្កា ត្ ់
គ. អភិបាលរាជធាៃី ខេត្ត 
 



១៧. ត្ពាំត្រទ្ល់រដ្ឋបាល គឺជា៖ 
ក. ការកាំណត្់អាំពីត្ពាំត្រទ្ល់រវាងរដ្ឋបាលន្ទន្ទខៅថ្នា ក់ខត្កាមជាត្ិ (ឃ ាំ ក ៃិងឃ ាំ េ) 
េ. ការកាំណត្់អាំពអីធិរខត្យយភាព ៃិងសវ័យភាពររស់ខេត្តៃីមួយៗ 
គ. ម្មៃៃ័យដូ្ចត្ពាំតដ្ៃរវាងរដ្ឋៃិងរដ្ឋ 

១៨. ត្កុមត្រឹកាឃ ាំ សង្កា ត្់ ត្ត្ូវបាៃខបាោះខនា ត្ខ ងីខរៀងរាល់៖ 
ក. ០៤ នា ាំមតង 
េ. ០៥ នា ាំមតង 
គ. ០៦ នា ាំមតង 

១៩. ត្គោឹះោា ៃោធារណៈរដ្ឋបាល គឺជា៖ 
ក. ៃតី្ិរ គគលឯកជៃ 
េ. ៃតី្ិរ គគលោធារណៈ 
គ. មៃិម្មៃរ គគលភាពគត្ិយ ត្ត ខត្រោះរខងាីត្ខ ងីខោយត្កសួងោា រ័ៃតដ្លជាអាណ្តពាបាល 

២០. ត្ពោះមហាកសត្ត្នៃត្ពោះរាជាណ្តចត្កកមព ជា ត្ត្ូវបាៃ៖ 
ក. សាងរាជយខោយសវ័យត្រវត្ត ិ
េ. ត្រជាពលរដ្ឋតេារទាំងពីរខភទ្ 
គ. ខត្ជសីតាំងខោយត្កុមត្រកឹារាជសមបត្ត ិ
 
 

IV. ្ាំន្ួរ 
១. ដូ្ចខមតចតដ្លខៅថ្ន សិទ្ធជិួលអចិនន្តៃតយ?៍ ខត្ីភត្ិកៈសទិ្ធិជួលអចិនន្តៃតយអ៍ាចត្ទ្ពយខៅរញ្ញច ាំបាៃតដ្រឬខទ្ ៃិង
ខោយវធិីណ្ត? ចូរពៃយល់។ 
ចខមៃីយ៖…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………។ 



 
២. ចូរខរៀររារ់អាំពីភាពេ សគ្នា រវាងខភាគៈ ៃងិកមាសិទ្ធ។ិ 
 
ចខមៃីយ៖…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………។                                                                             
៣. ខត្ីរដ្ឋអាចច ោះកិចចសៃាជាមួយរ គគល ឬត្កមុហ  ៃបាៃតដ្រឬខទ្? ចូរពៃយល់ខោយផ្តលឧ់ទហរណ៍ជាក់តសតង 
ោ ងខហាចណ្តស់រ។ី 
ចខមៃីយ៖…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………។ 
 


