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រនរ�ក�ននូរទ 

 រគទរំយិ 
 េគាលករ េ៍េនេបេង�េតងបេងងដីង្ បី៍លកានានក�រ្េប្៍លកតកេតក ៍្បវ�្ដម
កីលករ ា៍្ាស្កនត់៍្ត្�្តថ ា់នករិ្នា�ស៍់ជាត់្៍៍ាា្្កាវេ្តរល័ង
តថរេលេតៀ ានានេេការ៍ ម៍ �មម �ន ានត្ទ�ន ៍ប្គ័�នជាត់ាតនសដ
តរប់េកលន់ក រស�្ ៍្បល៍រកស�្ិ  

 

 ធនវតធ្វធនរស�ររន 

 កីលករ ា៍្ាស្ (Research Report) គឺស ថ៍ ្ងា៍្ាស្ថ្ងដាកនត់៍្ត្�្នងា 

ដ្៍ ទ៍់ម៍លថា�តកេតក្រ្ងា៍នរស ា់ ឬ លកនរេនពនន៍នដថ្ង ៍ប្ម៍�្ដមតាមន់
ាេបល៍័្�រេេាថ័បនងថា្្ក៍្តរ េហងនងាទា់ប៍កបងាេតកនត់៍្ត្�្ិ  
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រនរ�ក�ននូរទ 

 កីលករ ា៍្ាស្ ា�ត្ម៍ារ៍ា៍ នួ ប�្ានរង័� ២០ រនវក (ដ្៍រន់នប�រ ា
រ៍្អកដេត រនវកនថមបលរកគ័ រនវកលរេលរ�ប ម�្ល ងា៍កេួប ៍្ប
ឧនតដាវ ទ៍) េេគ្�តន់នងពរនរាង១ ងា់ពរនរានប� ន់នងាា�ត្ា៍្ាស្កជេនា
នួ ប�្ាារ៍ា៍  ១ នជា ម៍េិ   

 ៍្ត្�្ ា�ត្តកេតកកីលករ ា៍្ាស្េាងាន្៍នដានងា ម៍លកងា
�ននងាគតងកាបរ េបសដលការ�់កនត់៍ាា្្កាវ ិ  
 កីលករ ា៍្ាស្ ា�ត្ី៍វ�្ដម ៍្ប េា់ន្ ន៍័ នួ បហ�់្ា�់នងាគតងកាបរ 
៍្បន្៍្�្តេាដាេេាាយដានកា្ន័ឹេន�ឹាកនត់៍ាា្្កាវិ ានត្៍ 
ាទងាវ�្ដមនបង ពតេនាេព៍ដ្៍ម៍តដ�ន�នាគន់ាគ៍់េ ដ្៍ល៍័រិ�ឲ្
េនាេព៍េរ�ងលកានតបនប� ន់េតង ិ 
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 ករ្ សរ ស្របធរន ធនិនីសែធៃិ្រស្វស 
 ៍្ត្�្ា�ត្នត�បកាាន្៍នា៍្ាស្េេជេា៍ងប េហងាន្៍នា៍្ាស្ា�ត្ ាតន
េប៍កបងងាេតងកនត់ជមា៍ិ 

 ៍្ត្�្ា�ត្នត�បកាងាន៍មប ឬ លប��នា៍្ាស្នងាទា់បេប៍កបាន្៍នកនត់ជមា៍ 
េហងម៍លកា់ានដនងាាយដានកា្ន័ឹេន�ឹាកនត់៍ាា្្កាវកនត់៍ាា
្្កាវិ ារេពេាន្៍ននងាដ្៍ �ាដត្រ្ម៍ងាន៍មប ឬ លប��នា៍្ាស្ា�ត្ត័រលក
ល៍័រិ�នងាាយដានកា្ន័ឹេន�ឹាកនត់៍ាា្្កាវិ 

 

 ទស�់ យ� រ្ សរ ស្្រយពសឹ ំ
 ងកាបរា�ត្ម៍ាាដតងារដី ដ៍ត្ល្ស្ស ពង្ជ ពរបពទា់បេប៍កបាន្៍នា៍្ាស្ 
ម៍តរិនា�នប្ � ៍ប្ម៍នន្េ៍រេាងពរបពកនត់ជមា៍ នួ ប�ា្ ២ ឆថ រ ឬម៍
តរិនា�នករិ្នា�ស៍់ជាត់ ៍ប្ម៍នន្េ៍រេាងពរបពកនត់ជមា៍ នួ ប�ា្ ៥ ឆថ រិ  ាគត
ងកាបរា�ត្ម៍លកា់ានដនងាាយដានកា្ន័ឹេន�ឹាកនត់៍ាា្្កាវិ 
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ករ្ សរ ស្របធរនរធនិ្្រយពសឹ ំ
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កព�សនដ�រធនិកននទទ់ុស្រសរសវ្ ្រយពសឹ ំ
្បលកល៍័្�រេគាលករ តឹងកីលករ ា៍្ាស្ ឲ្ម៍ានត្ទ�នជាត់ 
 ងកាបរ៍ ្ត្�្ាតនសដេគាលករ តរងនងកីលករ ា៍្ាស្ េងងដីង្ បី៍ រ៍្ាទងា
្៍ ៍្េាេននងងានានេេេសគពវ 

 ា�ត្ វ�្ដមង ៍ប្េា់ន្៍ ន័េាងកីលករ ា៍្ាស្កនត់៍្ត្�្ ាតនសដាាេជ្ ្៍ ា្ិវង
តាមន់ងងវ�្ដមកីលករ ា៍្ាស្ 

 ា�ត្ ារាកាដានព័រង្ន�ង្េគាលករ តរងនងកីលករ ា៍្ាស្ 
 ានកា្៍្ត្�្ ៍្បងា�នេាងលកេាពងតេក ងតាន្៍នា៍្ាស្ 
 េកៀនារនង៍លកានកា្៍្ត្�្ារ៍ ា៍ ៤ េាងា នួ ប�ា្ េហងាថ័បដាេាងាៗម៍កជេនា

នួ ប�្ា ៣០បង នងេនាតន់េងរងដតកេតកកហរ�ងា់េនាលកពក៍្េាេនន 
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ករ្ សរ ស្របធរនរធនិ្្រយពសឹ ំ
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 ងរា់លកានកា្៍្ត្�្េេ និ ា់ម�់ ឬ លាាេរ លា្កាតនសដនង៍លក 
 ងរា់លកានកា្៍ត្្�្លរនងេគាលករ តឹងនងកីលករ ា៍្ាស្ េងងដីងឲ្៍្ត្�្ី៍
ា់ា្ត់ ៍្បម៍ �នបាត្ាាថ័បលកតកេតកកីលករ ា៍្ាស្ 

 ងរា់លកានកា្៍ត្្�្ឲ្ម៍តដ�ន�នេនពេាពេងងដីងា័េា៍្ាស្ ៍ប្តកេតក
កីលករ ា៍្ាស្ ានានេេេសគពវ 

 ងរា់លកានកា្៍្ត្�្ដ្៍ ឲ្ាីតតានងាាដតងារដីាថ័បតាដ�្នា៍្ាស្ទរបលត់ 
 ានគា់កីលករ តរងនងងរេង ក្ ្្ �រ៍ រ្៍លកា៍្ាស្កនត់៍្ត្�្ េបឲ្ាាយដានកា្ន
័ឹេន�ឹាេេេនាា�ត្លក  

 ានកា្៍្ត្�្ាថ័បលកេរ�ងនង៍លក តាដនតាដ្ា ន្៍ �្្តាដ្�នា៍្ាស្ ៍ប្លក្ ្្ �រ
រ៍លកតកេតក ៍ប្ងរា់េួនា់េងងដីងនាាដលកីលករ ា៍្ាស្ ាតនសដេគា
លករ តរងនងកីលករ ា៍្ាស្កនត់៍ាា្្កាវិ 
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ករ្ សរ ស្របធរនរធនិ្្រយពសឹ ំ
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 កននទទ់ុស្រសរសវធនស់ ន 
 ា�ត្ ល៍័្�រេគាលករ កីលករ ា៍្ាស្ រ្ម៍ានត្ទ�នជាត់ 
 ា�ត្ េាពងតេក ងតាន្៍ន ៍ប្ងាន៍មប ឬ លប��នា៍្ាស្ ៍ប្ាគតងកាបរ ាតនសដេគា
លករ តរងនងកីលករ ា៍្ាស្  

 ា�ត្ េតថងត័រា្ជ្�ា័េាដ្ត្ា្នង៍ាា្្កាវ ៍្បេរ�ងលកាីាតវទា់បសដាលថា
ាគន់ាគប ងាន៍មប ឬ លប��នេងងដីងត័រលកា់ានដេាងលកា័េា៍្ាស្ាន្៍នកនត់ជមា៍
ឲ្ម៍ានត្ទ�នជាត់ 

 ដ្៍ ា�ត្ាាាាដមប ពាា ឬ នកបពា់លថាង្ា័េា៍្ាស្ ៍ប្តកេតកកីលករ ា៍្ាស្ 
ពរ ា៍តឲ្ជមា៍េតង 

 ា�ត្ ា័េា៍្ាស្ តកេតក ៍ប្េីេន័ដាេតៀ្េេកីលករ ា៍្ាស្ាតនសដេគា
លករ តរងនងកីលករ ា៍្ាស្  

 ា�ត្ ាា�្រ័ាេា់ រ៍ ន់លកនបរ ៍ប្ល៍័្�រសដនង៍លកានកា្កនត់ាគតងកាបររ្ម៍
ានត្ទ�នជាត់ 
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ភសនដ�រធនិកននទទ់ុស្រសរសវធនស់ ន 
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កននទទ់ុស្រសរសវធនស់ ន 
 ា�ត្េគកនាាដតងារដីាថ័បលរត័បេនាតកេតកកីលករ ា៍្ាស្ ងរាម៍នាបេេាថ័បានលក ១២ 
 ា�ត្ត័រា្ន់ាគតងកាបរេេ និ ា់ម�់ ឬ លាាេរ លា្ក ឲ្ី៍ដា្ថៃដ័៍េនាានព័រានកា្ាថ័បាកង
ម៍រ័កជតរី ា់ 

 ា�ត្េរ�ងា្ា�លកនងាាគតងកាបរី ៍នបរ ឲ្ី៍ទ៍់េនាេ្ល 
 ា�ត្េតថងត័រា្ជ្�ល៍័រិ�លកា៍្ាស្នងងាន៍មប ឬ លប��ននងាា័េា៍្ាស្ េងងដីង�ស ន់សដាេតៀ្េេ 
កីលករ ា៍្ាស្  

 ា�ត្ាាជ័តា�ត្េាងាទងា្៍លកតកេតកកីលករ ា៍្ាស្េេជមា៍ងប  
 ដ្៍ា�ត្ង្ន�ង្ ឬ ាា់ងរកេរ�ងព្ពសាដ្នងថា�ដា្៍កីលករ ា៍្ាស្េេគ្៍លកល៍័រិ� 
នង៍ាា្្កាវិ 
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ភសនដ�រធនិកននទទ់ុស្រសរសវធនស់ ន 
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 សនដ�សធិយពសឹ ំ
 េាលនងម៍លកងា�នគថ  ាគតងកាបរ ៍្ប៍្ត្�្ ា�ត្ ា័េាា្�ត៍កានដេានៀបគថ េេារេពេ
ដ័ជន័គ�ា្ាាាន៍ន័ាតថ ា់នករិ្នា�ស៍់ជាត់ េាងលកងកាបរាន្៍នា៍្ាស្កហរ�
ងា់ាន់ ៍្បេសគពវិ  

-12- 

សនដ�សធិយពសឹ ំ
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 ករស្សុដំុុ្រស្វស 
 ៍្ត្�្ា�ត្េតថងត័រា្ជ្�នង៍ាា្្កាវងេងងដីងត័រលកា់ានដនងាន្៍ងាន៍មបងឬងលប��នតាមន់

ា័េា៍្ាស្ាតនសដាន្៍នកនត់ជមា៍ិ 
 ៍្ត្�្ា�ត្េតថងត័រា្ជ្�នង៍ាា្្កាវងេងងដីងត័រលកា់ានដនងាន្៍ងាន៍មបងឬងលប��នតាមន់

ា័េា៍្ាស្ាតនសដាន្៍នកនត់ជមា៍ិ 
 

 សមសបុ�វកយក ្រស្វស 
 កីលករ ា៍្ាស្ម៍ង៥ងពរនរាគឺង៖ 
 ពរនរាងង១ង៖ងេតាាឹងេងឹងដ  ពរនរាងង២ង៖ងក រាកាាកតឹង 
 ពរនរាងង៣ង៖ងាទងា្៍លកា៍្ាស្ងងងងងងងពរនរាងង៤ង៖ងលក្�្គារ័ា មុ របង៍្បារ័ាេជ្ 
      ពរនរាងង៥ង៖ងេតាាឹងត៍ថ្េ ៍ង៍្បលកងឹា់ល៍័៍ត រ៍ 
 

 ៍្ត្�្ា�ត្តកេតក ៍្បេីេន័ដា ឬ ាបាាបកីលករ ា៍្ាស្ ាតនសដាដប់នននន្៍កី
លករ ា៍្ាស្នងាម៍នាបពរ៍េេាថ័បឧនតដាវ៍ទ “គ” ិ  
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 កពពទ�វកយក ្រស្វស 
 ៍្ត្�្អាន ា្កលកា៍្ាស្ ៍្បតកេតកកីលករ ា៍្ាស្ី៍ា័េាសន�ម៍ឧនតគ� ឬ ឧនន្េហ�័

តដាតន�ដាិ លកត័រន ា្កលកា៍្ាស្ ៍្បតកេតកកីលករ ា៍្ាស្ម៍កជេនាដ្៍េាងតនង 
១២ នជ េតង ា�ត្ាតនសដកជេនាាដ្្រ្ងត្ា្្៍ងាេត៍ងដាៗិ 

 

 ្សតសទីធតម្ រស្វស 
 ម៍្ ្៍ វ តងារដី េ៍្េា�ប់ ៍្បអានីា្ក ្ួ ាលេេាថ័បលរត័បា័េា៍្ាស្េេាថ័បលប��ន ៍្បតកេតក 

កីលករ ា៍្ាស្ 
 ម៍�មម �នាថ័បលកា៍្ាស្ ៍្បនបង ពាទងា  
 ពាមននងេគានរប ាាេជ្៍លកា៍្ាស្ ងាននេពា់ ៍្បាទងាដ័៍៍កបតាកតរា ក ឬ េា់ឲ្ 

៍ក�មថ ា់នរេនពាាដបតរា ក 
 កា្លកតមៃ �់ ានដទរបលា់ល�រតរិន័គ�ាាថ័បលកតកេតក ៍្បាថ័បេនារលករ និ ា់ម�់លរនង 

លកា៍្ាស្េេន្�ា្ន�េបេាង្៍ថ វ៍នងាពា់នវ៍ទ៍កបេគានរប្៍លកា៍្ាស្ េាងានាបន� 
ម៍លកល៍័រិ�នន័េ�េ េ  

 េគកនត្ទ្ម� ត់ងាន៍មប ឬ ម� ត់លប��នាថ័បលកេីេន័ដាង្នងាទងា្៍លកា៍្ាស្  
 ម៍នតរ័សបនរស ា់នងលរេលរ�ប ឬ េតាារងត៍ថ្េ ៍ទរបំនងាី៍េាងាេតងបិ 
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 ទស�យៈសនធនដ�្វស្មរវង� វយតៃរ 
 ន្៍ន័កប� �្ដម្៍ាាេជ្ ្៍ ្ាិវ៍ងដាៗរន់

នប�រ ាទរបកាបនង៍្បលាេរ្ក័្ទិ  
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ង� វយតៃ�វកយក ្រស្វស 

ាាេជ្ ្៍ ្ាិវ ន្៍ន័ល�្នកម ន្៍ន័ 

១. េតាារងេងរងដ 
− ារបរនរង  
− ារេ�នរង ង 
− េគានរប 
− នង៍ារ�់ង៍្ប្ ្៍ ា�នង 
− ្រ្ង៍្តឹា៍្ាស្ 
− កាបតដាវ៍ទ្៍កីលករ ា៍្ាស្ង  

២. ក រាកាាកតរង 
៣. ាទងា្៍លកា៍្ាស្ 
៤. លក្�្គារ័ា មុ របង៍្បារ័ាេជ្ 
៥. េតាារងត៍ថ្េ ៍ង៍្បលកងរា់ល៍័៍ត រ៍ 

  
 
 

   ២០% 
 
 

 
១៥% 
១០% 
៤០% 
១៥% 

 

ន្៍ន័តក័ន ១០០%  
 

 ក្រ្ទវ�វកយក ្រស្វស 
 ៍្ត្�្ា�ត្េីេន័ដាងឬងាបាាបេតៀ្េេកី

លករ ា៍្ាស្ារ៍ា៍ង៣ងា្ន់ង៍្បងា៍កង
Soft Copy នងាម៍លកងា�ននងាគតងកាបរង
៍្បាន្៍ងាន៍មបងឬងលប��នា៍្ាស្ានគា់
ពរ៍លក ្ួ ាវតថ ា់េាលនករិ្នា�ិងារេពេ
៍្ត្�្នងាានគា់េតៀ្េេកីលករ
ា៍្ាស្�ឺងដ្៍ាតនសដលានកេ្ាិារ�់
េេ៍ាា្្កាវា�ត្ាាជ័តា�ត្េាង
ាទងាេេជមា៍ងបិង 
 



USEA 

 ទនទផទយធ�វកយក ្រស្វស 
 កីលករ ា៍្ាស្ងនងាា�ត្ី៍វ�្ដមតសន ់ា័េាសន�ាាី៍ន្ ន៍័តនន់ងង៧០ង�គ

កេតងបេបិង៍្ត្�្ា�ត្នាាដលេតៀ្េេកីលករ ា៍្ាស្សដលកនបរកនត់៍ ាា
្្កាវងេហងានគា់េតៀ្េេនងាងនាាដលកាាារ ា៍៍ង៣ងា្នង់៍្បងា៍កងSoft Copy េបឲ្
លក ្ួ ាវតថ ាេ់ាលនករិ្នា�ដ្៍ឲ្េាងតនងង២ងត រី ហរងេនងដ្៍ងរេតថ េេងន្ ន៍័នងាាា
ី៍ា�ត្ត�័់ាស៍្រាករ ិង 
 

 ក្រ្ពពពរនរទិសរធនិសនបធកយ �ទ 
 លកានម៍ ឬ តរងនេបន តេេ និ ា់ម� ់ឬ សលាាេរ លា្ក  
 ដ្៍ល៍័រិ�ឲ្ានតបនប�នល់កតា្្ 
 ដ្៍ានគា់តរិនា�នប�នល់កត្ា្ 
 ា័នេឈ្េេាពនង៍ាា្្កាវេេយ�ាាេជប ិ 
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