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ក.ទំនកកទំំនងកទរទ 
កិច�ងកងកទរទ Diplomacy: 

-ពក្ Diplomacy ជាភាសេដមរបសជជនជនិ្សកជជែដលសាត
យេាជជលមរមជ់រម ា់ ករាម រស់ដភដេន់ូ ្សកដស�សីេយួៗ 
លសនជតករប់សស់ដជវតូដមរបសួស�កយាយដស�េយួា�មូាេផជស កុះ
ាជរយេពកាសះ ល៏សរស យេជាភាូរាតសម់់ូាសយាកយ 
(English  Language Diplomacy ្សកាភ្បែដ់សសាយ្ ន �ិរដ
េ់ជ/រដរដេ់ជ )  
*សនយេសាយៈ ន �ិរដេ់ជតគជជបក ្សកដវ លិរវ�ុជាេុូរដ
េវនរេវសូាសនដជជន លសិ់កដេួ វិ្ប់់ូមេែ សនូ់សជមនេិ
ាស ុូរដរដពដសនូាិនដភិជាេមជជនសីេយួៗស 
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ជទដបក ៈ ជាេមេមុជាយូ  ់សរដ ន់ កាយជវតូភណ សេ់ជដមរ
បសួស ជដវាេដាេម(US) ាយរដ ន់ កាយភណ សេ់ជ ្សក់ស
ជវតូាេេីានះសនូេេួកាសាជតបាយដមរបសួសាយជាេម ជជន
ាយូ ៏់ សរដាិនដភិ�ូ្សដស  
-ាជុាី�លសជរដ ន់ កាយជវតូភណ សេ់ជេាីនះ់សាសាជតបាយ សនូ
ាធ��កនជាេមជជនាយូ ់សរដាិនដភិ? 
*ពកនិ �រដរេ់ជាសះ ជជែដលសាត�កសនយេសាយជមាសផូេ  ស់ិជាយៈ 
១-ាជនិ�រដេ់ជាសះជជែដលសាតដជរេុជាី�?  
-និ�រដេ់ជាសះ ជជែដលសាតដជរេុ្ជេាធនលយេយួ មជ់ររដ
ដជរ្ ិូរដិដដ ដវូជជជជនននាេុូសនិសាុ Diplomacy is 
the means of conducting negotiations between nationsស 
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វជិា កករខ� SCHOLARS:   
 លសវបជរាជណសាយយ់សរដវបជរពកាសះ ្ជយុេិភ�មន
សនូយុេិដ នធី មជ់រជជជជនននាជជលមរាេាសកាតិដដេ ្ជ
់ុាតា ះស 
 The strategies and tactics nations use when they negotiateស  
.ុូសាយាសះ រដរដរដេ់ជដេួ់សរដាដផ វិាេកសា់លយ ្សក
ជជជជននន   ជជែដ្ជាសុដជនាសេីី �ក់សយេនិសកាយាកជាេមសរេ
ាេផជស 
 Diplomacy involves formulating the policies that nations 
follow to influence other nations. 
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២-ងករកទរទៈទ 
 តគជសវាប ដរដរសរដាធ�េវនរេវសូេ ដវនននូ ដស�នននេដយៈ
ជវតូដមរបសួសស 
  Diplomacy is the process of conducting among states 
through officially recognized representativesស  
 េវនរេវសូាសះ តគ់សជរជជដវដវូដស�សនូដស� ាដយ់ស
ជវតូយារដេ់ជដមរាត ជារដពដ�កជា់បសកដមរដស� សនូ
ជារជរសណយរសបា ស់ ះស 
  The communication is almost continuous among state 
interests an their representatives, of diplomats, protect state 
interests and reduce conflictស 
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៣-កិច�ងកទរទៈ 

 -នេសាយមេាយាសេ មវាដាករដជលជមាយទរេូជ�ស់ដរដ
្សកដស�នន លសាសុដជនស់ដេវនរេវសូន �ិរដដាេមដមរាត ស់ិជ
រដរស មរន់ដូនាតាដស�េ់ជ ស់ិជរដរម់ សភដនេដយៈជវតូភណ ស
េ់ជជ�ស់ដជ�ស់ដរដដមរបសួស សនូន់ សរដិ់កដេួាដយរ ករជេយួេ ស 

  In its traditional sense, Diplomacy refers to the formal 
practices and methods whereby states conduct their foreign 
relations, including the exchange of ambassadors, the 
dispatch of messages among official representatives, and 
the participation in face-to-face negotiations 
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៤-ងករកងកទរទៈ តគជមេែាសុូរដដជរ្ ិូេវនរេវសូដវូជាេម
នន Diplomacy  is the activity of managing relations between different 
countriesស 

+និ �រដរដេ់ជៈ តគជជជនជននស់ដរដាធ�េវនរេវសូដវូដស�សនូ ដស�នេដយៈជវតូនជ
�ស់ដរដដមរបសួសស 
  The practice of conducting relations between states through 
official representativesស 
 និ�រដរដេ់ជអិដេួរ�់ កសវាប ដរដេវនរេវសូរដដាេមទវូ ាមរ ដេួ
រ�់ ករដាដផិវាេកសា់លយជសេទវូ រដជជនជននរដ�ូ្សដ 
Diplomacy may involve the entire foreign process, policy formulation as 
well as execution. 
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+ុូសាយេ់ុយៈ  រដរដេ់ជសនូសា់លយរដដាេមជជនេយួតគ់ស
សាយស់ិេ  In the broad sense, nation diplomacy and foreign policy 
are the sameស 
+នេសាយេន់ូាេផជពក្ រដេ់ជ Diplomacy តគជរដាសុដជនយាជ
ជលមរស់ដាសភស មរដ សនូរដដកស់ដរដេវនរេវសូជ�ស់ដរដដវូដស�សនូដស� 
្សកជជរសរសិៃរាសនដជជនស 

+់សាដ នជម ដបសះ លស�កសនយេសាយ្ រដេ់ជតគជសវាប ដរដ្សកនេ    
ដយៈាសះ ដស�សនូជួាូាាសនដជជនដសរេាេផជ ាធ�រដេវនរជេយួេ សនូ ់ស
េវនមរសនូ េ នេដយៈរដិដដាដយមសននដ នធី Diplomacy is the process 
by which state and other international actors pursue official 
international relations, Reconciling competing and conflicting 
interests through peaceful negotiationស 
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+មដុជដេួនិ �រដេ់ជៈ តគជេវនរេវសូនូសា់លយជ�ស់ដរដ

ដវូដដ� ិនលកសនូដដ� ិនលកយសន់យាដយភេរេ  តគជរដាសុដជន
ស់ដសា់លយរដដាេម Diplomacy, official, political contact 
among governments or the carrying out of foreign policyស 

+ពកា ាូេ់ជ Diplomatic Corps មវាដាយាកេ�សនីរដេ់ជសនូ

ុតាកនេ់ជទវូ ាមរ ្សកវាសយមេែាសរដេ់ជាេាក េឹសីដស�
ជ �់ មរ�ះស 
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+សា់លយរដដាេមForeign Policy តគជយុេិភ�មនយជ្�សរដ

មេែាស្សកលសាដផ វិាំូ ាដយាាដផ វិាេកសា់លយ
ដមរដស�េយួ មជ់រាធ�េវនរេវសូជេយួដស�េយួាេផជយសីជនុតាក
ាសនដជជននន ុូវបូមជេិាេកាដជរុ រដមរបសួស ្សកជ
តុបជា់បសកដមរជាេមជជន A strategy or planned course 
of action development by the decision makers of a state vis-
a-vis other states or international entities, aimed at achieving 
specific goals defined in terms of national interestsស  
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្ប ទមសម យមនងសសម  
•ជាេមេយួម ាូេេយួ ជមនសាជាេមេយួជជែដរដាិនដភិសកាយេុប 
វជជែដ្ជ់សរដជតរជតូាយាដយី់សិៃរាសេីី ាិផមវូស់ដាស
េែ សមតន ររ រស ់់ូតេនយរដេវនរេវ សូដវូដស�សនូដស� វជជែដ
ាដផ វិាំូនេីួស ន ជ្សកេេួកភា ករជាសនដជជន ាយីួស
ន ជរសរដដជរ្ ិូជតរជតូេវនរេវសូាសះ ាតាហ្ ិៃររដេ់ជស 
ិៃររដេ់ជ តគជ់េា េយួសក៏ដជាមដាេុូេវនរេវសូជ�ស់ដរដ
ដវូជាេមបុមៗេ  សនូបសជជន្សក់សដីធេាបុមៗេ ....ស 
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១-្បវទតិិំទំនកកទំំ នងកទរទ 
HISTORY OF DIPLOMATIC RELATIONS 

-ាជេវនរេវសូរដេ់ជាសះលសដរា�នេសីាសកតេ?  

 េវនររដេ់ជានះ េនស្េសាេ្ជាជ់សុូមេាយេវាសាសះ
ាេ េវនរេវសូរដេ់ជាសះ លសាជាំូនវូ សីយ់ដ់ដតមរេ
ាយ ្ជាេាសកានះ េសុមមេនសលសាហរដេវនរេវសូទវូ ាសះ ្
ជេវនរេវសូរដេ់ជាំយស សួាតាធ�េវនរេវសូជេយួេ  នេរដ
ដវលិរដមរសួាតាដយេនសប�ករ្ ាជជជែដាធ��កជមិៃរាសះយិៃរ
ានះាំយស 
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 េវនរេវសូរដេ់ជាសះ ជ្កជាជ់សាំូនវូ សីមេាយ
េុសុាដជដជននភ�មនេាេសះ់ ជមាសក្សកេសុមមដមរាេុូដ់ូ ិវ        
( Cave dwellers ) យករាឃយ្ វជរដ់សជា់បសក ស់ដាី�្សក
ាតិូរលសាម ររដេវនរេវសូស រដេ់ជលសដរវាប ជាំូនវូ សី
រដដាជ់សដស�េាេ់សះស ដស�មេាយុរប្សក់សាដយធេាាបេស
ាកេស់សជាេមជនិ ជាេមយតណ  ជាេម និសសន 

 វិ្បូជាេម្បែដាយូ  តគជជជជជនេយួ់សដ ាយ វិតមរ
ាេអមីុ�ូ្សដ ាា់ូនេូភដជដជននភ�មន និសុរបលស
�ម រ្  ិជិសសតដិវយសតដ�់បស (Funan) ់សេវនរេវសូជ
េយួិជ  ិស និស សនូយតណ ្សកជជាេមបនជនូដមរបសួស..ស 
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២-ស បនទំនកកទំំនងកទរទ 
Establishment of Diplomatic Relations 

 ក.ងករបក ់តផសប នេផទទំនកកទំំនងកទរទៈ 
.ជេ់ាយរដាូបជយាម រេវនរេវសូរដេ់ជដវូសនូដស�អិាធ�ាំូនេ
ក�បៈី់់ូ់សស់ិនូាជរេាសះ 

 -នេដយៈរដជជែដដ ់់ដេ នូសា់លយរដដាេម 

 -នេដយៈរដ្ជជ្កភណ សាស�ីែរសសា់លយរដ ដាេមរស
ដស�ទវូ សដីស 

 -នេដយៈរដបួយនាសនរតេសកសជីាេមេីីយជាេម ់សយេនិសក
តេយួស 
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•ឧទករណ ៈ  

 ់សជាេមេយួិូាម រេវនរេវសូរដេ់ជជ េយួជាេមេយួ
ាេផជ ្ជបសួសេនសាិយេុបាដយរ ករាេ ាដយុស�ាជុា�មូៗសឹ៏ូ�ក
ជាេមេយួាេផជ្សកមនេិសនូជាេមានះ �កបយួនមជេរះមជេ្កយ
ិដដដ់ជសករជាេមទវូ សីដ ភសាយា បូជេវនរេវសូរដេ់ជជ
េយួេ ស  

់ុ្សន ាសក �ិុីសាសះ រដាម រេវនរេវសូរដេ់ជជេយួេ  តគេនស
់ស�� កវលាេ ជាេមាតាជ ិសាមដ្ជទវូ ាមរ អិាម រេវនរ
េវសូរដេ់ជជេយួេ លសស ាយរដាម រេវនររដេ់ជជេសរ្ ជ្�ដ
ាករជុ�វមី់់ូៈ 
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 ១-េឹសី 

  ២-ជជសកដស�  

 ៣-ដដ� ិនលក 

•ជេ់ាយេុសដរា�នេភូ យាម រេវនរេវសូរដេ់ជជនេយួតេយួន ាជ 

ដដ� ិនលកជជែដ់សរដជជ្ជសនសនជកាេកាវសីាី�? 

•េុសដរា�នេភូ យាម រេវនរេវសូរដេ់ជជនេយួតេយួន  ដដ� ិនលក
ជជែដ់សរដ នជជ្ជសនសនជកាេកាវសីនជនសុ់កាស (Legitimacy) រដេ់ជាសនដ
ជជនដមរជាេមយដដ� ិនលកេយួានះជេុសមនស ាជដដ� ិនលកានះយ
ជាេមានះជមិៃរ យ់សរដេវជេសីជជសកដស�្ សដយាេ? ស់ាិះ េុស
សឹូាម ររដេវនរេវសូសា់លយសនូរដេ់ជតេយួ ាតជជែដមនក់់ូ 
កេដនជសីជាេមយដដ� ិនលកស ច្បកងកទរទទទទទ   ទម ៉សិមពិិ 16 



ែបបបទិំងកទទមួសង ួកកពិ 
Modes of Recognition 

•រដេេកួភា ករដស�់សក�បៈសីដជាិេតគ រដេេកួភា ករនេជសឹជន
រដបក  De facto Recognition សនូរដេេកួភា ករនេ�ស់ដិៃរ De 
jure Recognition. 

 ក.ងកទទមួ សង ួកលស្សមទិតងករណ ៈ  

 -់សសាយ្ ដស�េយួេេួកភា ករដស�េយួាេផជាដយភដដស�ានះ

់សរជុមវនសរៗ ដមរដស� យអិសន់យលសេន់ូាេផជ្ រដេេួក
ភា ករនេជសឹជននរដបក  តគជរដេេួកភា ករនេដយៈ វិបូេវនរ
េវសូធេែន ្ជេនសលសភូេវនរេវសូនេ�ស់ដេ់ជាេស 
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 រ.ងកទទមួសង ួកលស់ខរវច្បកៈ 
 ស់ិាេនិ ្សកាហ្នរដេេកួភា ករនេ�ស់ដិៃរ? 
 -មវាដាយាកដស�េយួយដដ� ិនលក�ីែេយួ ជរដេេួកភា ករនេ
�ស់ដិៃរានះ ជជេែដ�កដស�េយួាសះ់សក�បៈាសយាកយមេជម
ជេយួម់បនដមរមតេសកាសនដជជន ្សកអិរ� យ�កាឃយ្ 
ជរដេេួកភា ករនេ�ស់ដិៃរិ វាពះដស�យដស�ិនលកតេយួានះ អិ 
ាធ�ាំូុូក�បបណ ី់់ូស 

 -ា់នេជេឹមីនភ�ភន ដដក (Pro H.A SMITH) លសសន់យ្ 
េសនាភធជរ្ មនូដមរជាេមាូរាតសម លសរ� យ្រដេេកួ
ភា ករនេ�ស់ដិៃរិ វាពះដស�យដដ� ិនលក�ីែតេយួានះស 
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+ក�បបណ ទវូ ីរសរដេេកួមាករដស�ៈ 

១-ដស�សនូដដ� ិនលកានះ រនលសជាដយដ នដដបន�េ បស់ដាមណដ 

ាសសនូាសាិនរ�សនយកេយួ a reasonable assurance of stability 
and permanenceស 

២-ដស�យដដ� ិនលក ាដយ់សរដេវជេជេ់ាយសីមវតរជជសកដស�
់់ូាជិស The state or government  should command the 
general support of the population)ស 

៣-ដស�យដដ� ិនលកានះ់សមេជណន �ិវាសយលសស់ដរជស�ន �ិជាសនដ
ជជន International obligations)ស 
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ត.ាសបុមេ ដវូរដេេកួភា ករនេជសឹជននរដបក  សនូ រដេេកួភា ករ
នេ�ស់ដិៃរ Distinction between de facto and de jure 
recognition:  

-រដេេួកភា ករនេ�ស់ដិៃរអិាសាសយាកយ លសាដយរ� យ�ក
ាឃយស់ដេវនរេវសូនូរដេ់ជស ់ុ្សន ាសបុមេ ដវូរដេេួកភា ករនេ
ជសឹជននរដបក  សនូរដេេួកភា ករនេ�ស់ដិៃរ ្ជូ្ជសវាប ដរដាយនេកវនវ
់សស់សជាយៈ ាេាសក្សកដស�េយួេេួកភា ករាដយដដ� ិនលកេយួ េុស
ូដមរ(េុសាត)្ជូ្ជវបជរ្  រដេេួកភា ករនេជសឹជននរដបក  ន រេ
ាេផជាេាសក្សកដដ� ិនលកានះ ់សក�បៈាសយាកយាយនេតជន
យុជន ាយរដេេួកភា ករានះ លសវបជរ្  ជរដេេួកភា ករនេ�ស់ដ
ិៃរស 
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•ាេាសក្សកដស�េយួេេួកភា ករាដយដដ� ិនលកេយួ េុស ដូមរ

(េុសាត)្ជូ្ជវបជរ្  រដេេកួភា ករនេជសឹជននរដបក  ន រេ

ាេផជាេាសក្សកដដ� ិនលកានះ ់សក�បៈាសយាកយាយនេ

តជនយុជន ាយរដេេកួភា ករានះ លសវបជរ្  ជរដេេួកភា ករ

នេ�ស់ដិៃរស 

   នកកន៉ច្បកោំតកជទៈិ រដេេកួភា ករដស�សនូដដ� ិនលក 

ជ�� សម៏វនសរវ�ុជាេុូរដេវនរេវសូដស�សនូដស�ស ាយរដ

េេកួភា ករាសះាេផជាភជ វុយំវជេយួេ សម៏ែុតភែ យរស

សា់លយ ិៃរាសនដជជនសនូិៃរុូជាេម(Municipal Law)ស  

 

ច្បោប់ករទទទទ   ទម៉ ស៊ម៊ពិ 21 



ាេាសក្សកាត្�ដក យ�នកររដេេួកភា ករដស�នន ្ជូ្ជេេួក
ភា ករយេនិសករដសនដដតនូសា់លយ ាជ ិសជូរដសនដដត
នូ�ស់ដិៃរស ់ុ្សន ាទះជ់់ូតាាដយ អសុនាសនូ�ស់ដិៃរ
្ជូ្ជ់សាជិសជូនូសា់យស រដេេកួភា ករដស�េយួ់សសាយ
្ ដស�ានះជជែដលសាតរររ�់ កាយុូយជម់បនរសមតេសកាសនដ
ជជន (់សាសបុមេ ដវូរដេេកួភា ករដស�សនូរដេេកួភា ករដដ� ិន
លកេយួ) ស រកតដស�ជជែដលសាតេេួកភា ករានះ សនូរស យាយជ
ម់បនេយួរសមតេសកាសនដជជន ាយល៏សនសូរជរនេដយៈរដ
េេកួភា ករាសះ្សដស  
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ជេយួេ ាសះ មតេសកាសនដជជនអិវបជរលស្ ដស�្សកជជែដលស
េេួកភា ករ់សក�បៈមវនសរៗ រសដស�េយួ ាដយ់សមេជណាសាសយ
ាកយសនូ់សនសៈ ាសេីី វាសយរជស� និ�ជាសនដជជនដមរបសួសស 

.ជទដបក ៈ ជមនសា់សម�រា េមីុដ នកាេុូដស�េយួ ដ់ជសករ់ស
រដាធ�សនដជនសក តគដដ� ិនលកដស�ានះ ជជែដ្ជរស មរន់ដយ់ស្ជជ្ក ាជដស�
សរេាេផជជជែដាធ�ាមិនីមាជេិិនជន្  ាជតួដេេួកភា ករដដ� ិនលកានះ
យ់់ូត? ្ជជមនសា់សរដរស មរន់ដុូដដ� ិនលកានះ ជជសឹជនន
ាយជមនេដស�សុរេ  សនូនេដយៈសា់លយមសននដ នធី ដដ� ិនលកានះ
អិសនូេេួកលសរដេេួកភា ករសដីស�សរេាេផជ ាដយេនសដវលិរ់ ស
រដរស មរន់ដាី�្ សដស ្ជាទះជ់់ូតា៏ដយ េុសសនូេេួកភា ករដដ�
ិនលកតេយួ ដស�នន្ជូ្ជតនជត់ដសករិវបុិមវនសរៗ  ិវសួសសី 
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+ វិបុិមវនសរៗ សីដមជ់ររដេេកួភា ករដស�តគៈ  

១-ាជដដ� ិនលក�ីែានះ ់សរដាេដសសនូរដេវជេសីមវតរ ជជ
សកដស�្សដយាេ? 

២-ាជដដ� ិនលក�ីែានះ ់សម�េ ាេម ះាយេុបដាសា និរ�សនយក យ់ស
ាមណដាសយ់ដា្ �ូូយ់់ូត? 

*រកតដស�សរេាេផជៈ ់សដស�សរេាេផជាេកាឃយ្ ដដ� ិនលក
�ីែានះ ់សរដេវជេសីមវតរជជសកដស�ាត ាជ ិសាយ់ស
ាមណដាស ដស�ននសឹូ�នកររដេេកួភា ករ វិាពះដដ� ិនលកានះស 

ច្បកងកទរទទទទទ   ទម ៉សិមពិិ 24 



*មនេនដិមរដស�នេិៃរាសនដជជនៈ State Rights 

១-មនេនិរសូរបកាស 

២-មនេិនរសមេាសនូ�ស់ដិៃរ 

៣-មនេនិរដពដបសួស 

*ាដនិ �ដមរដស� STATE DUTIES 

១-ាិផមវូសីរដាសនរតេសកាដយជដរអដុធ សនូេនសាជជដរ     
អដុធាេុូជាេមសរេាេផជស 

២-ាិផមវូរដ បូាំូស់ដបា ស់ ះមីុដកីាេុដស�សរេាេផជ 

៣-ាេដសស់ដរកររជស�ន �ិមសិនម�េ នន 
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៤-ាិផមវូរដវសុកេឹ សនូ្សសអរម 

៥-ាដះជភយបា ស់ ះននាដយមសននដ នធី 

*យុនន ធនរដដមរដស� STATE JURISDICTION 

១-ដស�់ សយុនន ធនរដរន ិរេុបាកជជសកដស� សនូជេសកមេីជននាេុូជសវ្សស
ជជនដមរបសួសស 

២-ារដេ់ជសនូេី្សសូ រដេ់ជ ជជែដដួិ �ុជសីយុនន ធនរដរសដស� �់ មរ�ះស 

៣-ដស�អិនវបសជជនដមរបសួស ្សកលសជជសឹជនេាកែមាេដាេមេ
រជរាទម(ុូេឹសី)ស 

៤-ដស�អិរជរាទមបសដាេម ្សកលសជជសឹជនេាកែមាេុូេឹសី
ដមរបសួសាយនេសីជនដ នធី សនូេដ� សិៃរដមរបសួស(STANDARD) េនស្េស
នេសីជនដ នធីជាេមដមរបសាកែមាំយស 
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៥-ដស�អិដឹា់មជេសកមេីជននដមរបសដាេមសរតាធ�ាំូាសេីី
ាជេ�កជា់បសកភរដបៈ ាដយ់សវបូមេជមាយនេ
ាសកាដុស 

*រដេេួកភា ករស់ដិកនជយុេិជេវូ  សនូរដេេួកភា កិកន
ដ វាដះជជន Recognition if Belligerency and Recognition of 
National Liberation Moment. 

-រដដរា�នេា បូជេវនរេវសូរដេ់ជៈ  

  រដាម រេវនរេវសូរដេ់ជដវូដស�សនូ ដស� ាជាតអិាធ�ាំូ នេក�
បៈាី�បសះ? ជេ់ាយរដា បូជយ រដាម រេវនរេវសូរដេ់ជដវូដស�សនូ
ដស� ាតអិាធ�ាំូនេក�បៈី់់ូស់ិនូាជរេៈ 
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-នេដយៈរដជជែដដ ់់ដេ នូសា់លយរដដាេម 

-នេដយៈរដ្ជជ្កភណ សាស�ីែរសសា់លយរដដាេមរសដស�
ទវូ សីដៈ 

-នេដយៈរសរដបយួនាសនរតេសកសីជាេមេី៣យជាេម់សយេនិសក
តេយួស 

.ជទដបក ៈ ជាេមេយួិូរាម រេវនរេវសូរដេ់ជជេយួជាេម
េយួាេផជ្សកមនេិជេយួសនូជាេមានះ�កបួយនមជេមជេ្កស 
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•ាជរដា� រេវនរេវសូរដេ់ជ់សជេនជាី�បសះ ្សកជជែដវាសយ?  រដា� រ
េវនរេវសូរដេ់ជ់សជេនជសីដ់់ូ្សកនជជែដវាសយានះ 

-រដាភណ សេ់ជ (Embassy) ជវតូដស�ដរេ់ជ់សមសៈជូនាតាដស�
េ់ជតគ្ ាម រេវនរេវសូរដេ់ជាសះ់សជេនជបមមរស 

-រដាភណ សាមេែ (Legation) ជវតូដស�ដរេ់ជ់សមសៈទ
ជូូាតារបេ់ជ ស់ិជមសៈជជឹេាជមនជ Envoy យា៏ដរដាីដយភដ
ុស�ាជុា�មូៗស 

.ាវសីម់បនាមេែរដេ់ជៈ 
-ាជ់សា ររដ្�ាី�បសះដជរ្  ជម់បនរាមេែរដេ់ជានះ? 
-ា រ្ សកអិដជរេុ្ ជម់បនរដេ់ជានះ់សៈ េជសីនាជេរដ

រដរដាេុូភណ សាមេែសីេយួៗ ាត�កាភែ ះ្ ម់បនាមេែ 
Member of the missionស  
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•ុូជបបណ រសិៃររដេ់ជ ាជាតអិ្ូ្ិម់បនរដេ់ជទវូ ាសះាយនេកវដរ
្ រជ់នុែ សជរេ? 

•ុូជបបណ រសិៃររដេ់ជ ាតអិ្ូ្ិម់បនរដ េ់ជទវូ ាសះាយនេកវដរ
្ រជសួជរេ 

១-ជេុបាមេែរដេ់ជៈ Head of the diplomatic mission ់សូាតាដស�េ់ជយូ
ាតារបេ់ជស 

២-ម់បនរសជរេុតាកនេ�សនរីដេ់ជៈ Member of the diplomatic staff ស់ិជេី
ជឹក ាកនធនរដយាសុសាសសិ 

៣-ម់បនរសជរេុតាកដស�លកសនូ ាិ�ាេមៈ Member of the administrative and 
technical staff ស់ិជាដជរមវុជជ ់សុតាកន តបាសជយកស 

៤-ម់បនរសជរេុតាកនាជេៈ Member of service staff ស់ិជា់ ាាជេ ាិ
មបមៈស 
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រ-ោំសីស៉ររកិំ បមកកសមងកទរទ 
•ជេ់ាយ-ភណ សាមេែរដេ់ជ ្សកជជែដាូបជាំូជដវជាេមសីេយួៗ្ស់ស
េុបរដស់ិនូាជរេៈ 

ក-ស៉ររកទំំ ន Representation 
 ជវតូ�កដស�ដរេ់ជ SENDING STATE លសេជដវាេដស�ជ �់ មរ�ះ 
Receiving state ាសេីី មជេមជេ្កសកររដដរេ់ជដវូដស�ទវូ សីដស ជេ់ាយ 
រដដរេ់ជាសះ យរករមេែាសាម ររដេវនរេវសូជ�ស់ដរដ ដវូដដ� ិនលកជ
�់ មរ�ះ សនូដដ� ិនលករសដស�ដរេ់ជ ជជែដាធ�ាំូនេដយៈភណ សេ់ជដមរដស�ដរេ់ជ 

្សក់សាេជដវុូដស� �់ មរ�ះស 
-ារកតាតេនសេេួកភា ករេ ាសយាកយាេ តគាតេនសទសរាមេែ�ក
សករជេនជភណ សេ់ជាំយ ាតាជិសាជជឹេភណ សេវនរេវសូ/ភណ សជវតជេុស
មនសស 
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រ.ស៉ររកងកក្ប ្រំណកបមកជទិៈ PROTECTION OF STATE INTERESTS 

    រដពដ�កជា់បសកដមរជជន 

 រដពដស�ដមរបសួសាេុូដស�ជ �់ មរ�ះ 

 នេដយៈរដិដដជេយួដដ� ិនលករសដស� �់ មរ�ះ 

+ោសំីទមនទីីកោអងកពិៈ 

-ូាតាដស�េ់ជ ជា្ជស់ដាេកានលយដមរជជន សនូជា
សសកករសីាេកសា់លយដមរជាេម �់ មរ�ះ Ambassador is an 
interpreter of Nation Policy. 
អ.ស៉ររកចករ NEGOTIATION 
 ារដេ់ជ់សេុបរដាធ�រដិដដាករដរដមវនសរៗ េយួ វិសសួ 
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ដដ� ិនលកដមរបសួសលសជតករ�កាធ�រដមាជេិនិ�រដាី�េយួស់ិជ 

 -រដិដដ្�សា់លយ 

 -ាមស�និ�  

 -ដីធេា 

 -ាិ�ាេម 

 ាជេុបរដរដិដដាសះ ់សភដមវនសរ្ សដយាេ? េុបរដរសរដ
ិដដាសះ ់សភដមវនសរនស វូ តមរាជពះ់សាជណជា់បសក មជ់រ 
ជាេមជជនស ាដស�រសាតីតេយួ ់សាស់្ិដដរដរដរដេ់ជ 
លសកដ េតីរសដស�ានះ សនជជេេួកលសស់ដាជណជា់បសកសនូ�កជន
ា់បសកសករសកដស�ដមរាតាជិសយអិាដះជភយ�� ននលស...ស 
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+ ងកចករចំំា នទជងកកក្ប ្រំណម្ចបកជទិ 

Negotiations Aim at Bringing National Interests 

 អ.ស៉ររក់តួកសាទតចំ Reporting/ Information  

 េុបា�នករសាជា់ ស ជជែដ់សាដន �ិជិេីូាសេីី ្ម�ូយករ
នេជតរេាធនលយទវូ ាមរ ាវសីក�បបណ សនូរដដីិាជេសុូដស�
�់ មរ�ះ ាសេីី រយរដបក ប់សាយដដ� ិនលកដមរបសួសបវដុយេវនរេវសូៈ 

 -ាមស�ន �ិ 

 -ដីធេា 

 -ា �ិាេម 
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+ សាជា់ សសនូ េនសសាយនតគជដជណុរជុាសេរសសា់លយរដដដាេម 
Information and data are the raw materials of foreign policy. 

 ាជុាី�លសជាតដជរេុ្ សាជា់ សសនូេនសសាយតគជដជណុរជុាសេ 
រសសា់លយរដដាេមាយដ នយ? 

 សាជា់ សសនូេនសសាយតគជដជណុរជុាសេរសសា់លយរដដដាេមៈ 

 -រដេួកលសស់ដសាជា់ សសនូេនសសាយ ិៃមរុមរជរុ រជជឹេ
ជជែដតេយួ លសរ� យស់ដិនដអិវមរមូរលសជតរដមាយ.... 
វិបុិាសះាយ ាតអិដជរេុ្ សាជា់ សសនូេនសសាយតគជដជណុរជុ

ាសេរសសា់លយរដដដាេមស 
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 មដុាមិនីេ សាជា់ សតគជជេីរសរដាធ�ាមិនមីាជេិេយួស៏
ជជឹេជជែដ    

     េែ ស វិាបះសឹូ 

     េែ សរដដីិាជេស 

     េែ សរដេវនរេវសូ 

     េែ សរដេេួកលសស់ដាជណជា់បសក 

 ន-ស៉ររករំក ៉ុ ទំនកកទំំ នួង 

 េ�សនាីរដេ់ជជជែ់ សេុបរដមវនសរៗ ាី�បសះដវូដដ� ិនលកទវូ សីដ? (ដស�
�់ មរ�ះ)ស េ�សនរីដេ់ជជជែដ់សេុបរដមវនសរៗ េយួាេផជ តគាធ�់ ់ ូត

ាូបជេវនរេវសូរដេ់ជ �ករសរ្ ជជាមដាំូជេយួដស�ជ �់ មរ�ះ  ាសេីី
ជតុបជា់បសកសកររដាិនដភិាមស�និ� ដីធេា ដ នេនភ�មនស 

ស់ា ិះនាេែ សសាជា់ ស 
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ោំសីស៉ររកងកទរទ? 

 ជេ់ាយ ាដន �ិសនូេុបរដន �ិរដេ់ជដេួ់សៈ 

 -ាា បូជសនូរយរដបក  

 -រដិដដដសវាតះជភយ 

 -រដសសកកសនូរដពដាេកសា់លយដមរជជន ( វិាពះជន
ាេមជេនជនសនូមជជែដ) 

 -បសួរកអិាធ�ជាាសនរតេសក ុូាដេូដ នជននតេយួ វិាពះ
ជនាេមនេសរាបកយល៏ស្សដស 
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 ១-ងកសិំនចក ំំេបំំ ពទីេិំស ំទរទ 

 ាជ់សាី�បសះ េនសអិ់សរដដ វាុិវពសាយាកេីដ� សភណ សេ់ជ 
រសដស�ាតីលស? 

 ាដយាសុាុេនេ់ជន៣១ រសាសុម�េ េីជរូដ ន្ យសេ វ
១៩៦៣ មនីសីរដេវនរេវសូរដេ់ជស តន េីដ� សដមរភណ សេ់ជេនស
ជជែដដ វាុិវពសលសាំយស 

 ស់ា ិះ អជជ ធដរសដស�ជ �់ មរ�ះ េនសអិាយុូ្�តេយួរស
េីដ� សដមរាមេែភណ សេ់ជ ្សកលសាជជលមរដិរេុបមជ់រ 
ាមិនីជជែដរដរដដមរភណ សេ់ជាេស 
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 ា់ូាសុម�េ េីជរូដ ន្ យសេ វ១៩៦៣លសវបជរាវសីជនួេីសនូ 
មសៈដមរេ�សនីជវតូាមេែ (Consuls) ់សមនេនិជររជន  
្កេ សនូា ររដរដេ់ជ ់ុ្សន េនសលសេេកួាិាយូមនេនិដ ន់ដបក  
�កលសាសយាកយ ដួិ �ុជសីយុនន ធនរដសីដស� �់ មរ�ះាំយស ាក្កូ 
្ជេ�សនីជវតូាមេែ (Consuls) រដេ់ជដ់ានះ លសវាសយរដន
រដុូមសៈជជវតូរដេ់ជស 

 ្�ដនេាេករដបក ិៃរជេ់កដ� សជតឹះ រសាសុម�េ ជរូ     
ដ ី្ យស មនីាវសីេវនរេវសូរដេ់ជ ល៏ស�មស��កយ់សក�បៈេ់កវ
េ់ុយាយសករដស�ទវូ យ ្សកជាតីរសាសុម�េ ាសះ  
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២- ប៉ស�មទិិ�ំិនោេា ីកមទិិ�ស�ំតីងកទរទ 

 ុស�មនេនសិនូ ាិាយូមនេនរិដេ់ជ តគជមនេនសិនាមមទវូ យ ្សក

ដស�់ � មរ�ះ �នករាយ�កដស�ដរេ់ជាមេែមណនជាេាកេឹសីដមរនបសួស់ស

េ�សនីរដេ់ជ ា ររដរជ់ជសនូុតាកនរសជវតូានមេែានះស 

ក-ប៉ស�មទិិ�ៈ 

 -មវាដាយាកមនេនិ់ សជិេីូនជាេនាសន 

 -មវាដាយាកមនេនទិវូ យ ្សកដស�់ � មរ�ះលស�នករ�កដស�ដរ

េ់ជ មជេមជេ្កមជ់រមេែាសរដរដដមរាមេែរដេ់ជានះ 

ាសេីី ាដះជភយស់ដមែុជតភែ យដស�លកេ់ាយជេយួដស�់ � មរ�ះ ស់ិជរដ 

ាក្កូ 
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 -ូរសសិសីធីសដមរភណ សេ់ជ 

 -សសិាកជលរាផដដជមុតាន 

 -រដនវិ ់ម ស់ ដាជជលមរុូដ នមាយ 

 -រដនវិ ់ក់សបវសនះមជ់រភណ សាមេែ សនូ 

 -ុតាកនរ ករបសួសាដយសុវលសូរសសិតយ 

រ-ោេា ីកមទិិ�ៈ -មវាដាយាកមនេនិទវូ យ ្សកដស�ជ �់ មរ
�ះលស�នករ�កភណ សាមេែរដនេ់ជ សនូុតាកនដមរាមេែ
រដេ់ជានះ ដួិ �ុជសីាវតិយុនន ធនរដដមរដស� �់ មរ�ះ ាដយរន
លសស់ដ ាសសុវអិវ ពជវពសលស សនូជជែដលសរដពដសកររដាសុដជន
េុបរដដមរុតាកនទវូ ានះស 
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 ប�ា កកៈ 

 -ាទះីេ�សនរីដេ់ជទវូ ានះ លសជជសឹជនេាកែម្តា៏ដយ៏
អជជ ធដ្សកជដស�់ � មរ�ះ េែ សមនេនាិវតិដរឃុវឃវូ ដ់ាតលសាំយ 
ាយជុុរដរសដស�់ � មរ�ះាេផជាភជ េ៏ែ សមនេនរិជរនីាដេូជសែេបណ បស
ានះ ាដយេែ សរដយករជសេសីដស�ដរេ់ជលស្សដ (់សសតដលកយុជននធេា)ស 

 -ជេ់ាយ ុូមេែាសេាកែមជរ្ មនូ ាតសនល្ូ្ិ�កលស
ិៃមរុមរដិរជមំះសីេ  ស់ដមនេនទិវូ សីដាសះតមរ ាជពះវ់សក�បៈ
ជមាសផូេ ាសស 

 -ា់ូនេិៃរាសនដជជន ដស�ដរេ់ជសីេយួៗ ់សមនេនាិសយាកយ
អិមាជេិេនសេេួកយ យាលះូរាដកុស�មនេនាិិាយូមនេនដិមរា
រដេ់ជបសួស( Waiver of immunities and privileges) ាេាសកតល៏សស 
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 Article 32 Para1: The immunity from jurisdiction of 
diplomatic agents and of persons enjoying immunity 
under Article 37 may be waived by the sending State. 

 រដាលះូរុស�មនេនិសនូាិាយូមនេនិ្ាសះ ាត្ជូ្ជមា បូជន
ាឃយាជ់សាំូជយឹឹរ វិាពះដបី្សការដេ់ជានះ 
លសជជសឹជនេាកែមធ�សរធ�ដ យជជសឹជនាវាសេុ �ិដ នជតេយួា�មូាេផជ 
្សកជលមដសីមីកធេាសីិៃរជជន-ាសនដជជន ជសនាមមស់ិជា
រដេ់ជរសជសះរជតិជរ�ស 

ចំកករីស�ំតីងកទរទិត្បរ ំនោនក អខមៈ 

 វំុូ្បមីរ េ វ១៩៩១ ាេជសះរជតិជាូរាតសម ជម
ាសកានះ ់សា ររដតយUK ជជ្ជសនសនជកាឃយ់សភដជជនេន់ូ- 
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ាជតគូាយ�សាដ ់់ាីុស( Heroine) ជ់ស៦០ត.ស 

 ាជវមន ារដេ់ជដ់ានះដួិ �ុជាវសីយុនន ធនរដរសដស� �់ មរ�ះ 
លស្សដយាេ? សីាជពះាី�? 

 -ា ររដមេជណន �ិតយដមរUK លសឃជរបសួសេ�សនីរដេ់ជដមរ
រ� ់ រ ាេាសក្សកេ�សនីដ់ានះ លសេសករអរម់សដ� សាសនដ
ជជន Heathrow International Airport ុូជរូំុូស 

 ា់ សរដឃជរបសួសេ�សនរីដេ់ជដមររ� ់ រនូាក ាជដស�ាតី
ដរេ់ជ់សជជនេែានសយជាី�បសះ វិាពះេាកែមាសះ?  

 ជេយួជជនេែរដានសយជ វិាពះេាកែមាសះ តគាសេីី �ម រ
សីបវដជេវូ ដមរបសួស វិាពះរដបយួនស់ដាជតគូាយ�សាយដស�ាតីដរ 
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េ់ជលសមាជេិកុាដកស់ដាិាយូមនេនិ (របដដ� ិនលករ�) ដមរ 
េ�សនីរដេ់ជានះ ាសេីី ជាសរយជម្ក�កជុុរដជាេមាូរាតសម  
់សមនេនិបវសុវបជេះ រជរាទមបសាកែមានះលសសន 

 អ-ងកក មចសំ� Tax Exempt[on 

 ា ររដេ់ជសនូម់បនរសជត្ភដរដេ់ជ ់សមនេនិដួិ សសិទវូ  
យដមរដស� �់ មរ�ះ ស់ិជសសិាកាកជលរិ វប់ក សសិ�ស់ដស ជសេជ 
េយួេ ាសះ ាត់សមនេនិ�ូ្សដុូរដនវិ ់កាដយដួិ សសិតយ វិាពះដជណុ 
សនូជដបក េយួ វិសសួ មជ់រាជជលមររដរដភណ សាមេែសនូ
រដរដរ ករបសួសស 
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 ាជុាី�លសជារដេ់ជ េ�សនីារដេ់ជ ុតាកនជត្ភដរស
ភណ សាមេែរដេ់ជ់សុស�មនេនិសនូាិាយូមនេនិ? 

 -ា់ូនេាសុម�េ មនីសីរដេ់ជជរូដ ី្ យស ុតាកនរដេ់ជសនូ
ម់បនរសជត្ភដដមរាត សុវ់សសុវ់សមនេនិដួិ សសិសនូអដទវូ យ 
់សស់ិនូាជរេៈ 

 -សសិេនសរ ករ INDIRECT TAX  

 សសិេនសរ ករ តគជសសិទវូ យត ្សកាជរសសិ េនស្េស
ជាជជែដូូរាដយរ ករសសិានះាយប់សដស�ាេ ្សកជធេែនជជែដលស 
រ�់ ក បូរាយុូជរេសរសេវសនយដួិ ាយាយស 
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ប-សសាិកសីធីស�ះមវ្ូៈ 

 -សសាិកសីធីស�ះមវ្ូទវូ យ ្សកមណនជាេុូេឹសីដមរដស� �់ មរ
�ះ ្សកជេែមនេនិូ បសដមរេ�សនីរដេ់ជានះ ាយសុវជជែដលស ាជជលមរ
ជ�ស់ដរដ មជ់ររដរដភណ សាមេែ ្សកេ�សនីរដេ់ជ ានះាជេរដាំ
យស 

ត-សសាិកជលរិ វប់កៈ 

 -សសាិកជលរិ វប់ក ្សកលសសីរដដមីុាធ�ពបន បមេែយាធ�ដ នសន 
ា់តេុសរ ករបសួសា�មូៗ ស់៏ិជសសាិកជេសកមេីជនន ាដ នេិដជទវូ  យ
្សក់សាេុូេឹសីរសដស�់ � មរ�ះ ្សកេ�សនីរដេ់ជានះជជែដ េួកលសស 
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ឃ-សសអិដាកជរេសាមវេែសនាមមា�មូៗ 

  -ាី�ាយជសសិអដាកជរេសាមវេែសនាមម? 

 .សសិអដាកជរេសាមវេែសនាមមា�មូៗ ស់ិជជរេសជ្រជន 
រដិុះរម ី ជរេសាករ�សជសុសយសនារះស ជេយួរដាក្កូនូ
ាកាសះ ដស�ជ �់ មរ�ះ លស�នករស់ដាជណជា់បសកាដយរ ករសករេ�សនី
រដេ់ជទវូ ានះ�ូ្សដស វិ្បជសះរជតិជេមុជាយូ ល៏ស
មាជេិសុវយជរេសាមវ មជ់ររដេកសន េមមនជលភេុូ
ដ នាដបា ាូដ វិសសួ$20 ់ រៗ  សីារដេ់ជសនូជត្ភដដមរាតស 
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 ា់ូជរដ៤១ ុូវកបបណ េី១ រសាសុម�េ ជរូ ដ ី្ យស មនីាវសី

េវនរេវសូរដេ់ជៈ 

 -េ�សនីរដេ់ជ េនសជជែដលសដរិ ូយឃុវបសួសាដយដូរដវរដរជរ 
ាទមាំយ ាក្កូ្ជ់សេាកែមជជនស�េែជរ្ មនូធ�សរធ�ដ 
ាយជមនេាមិនីមាជេិដមរអជជ ធដជុុរដ់សមេជណន �ិៈ 

 ១-ាដយេែ សរដាធ��កះ់ពករ សករុស�មនេនិសនូាិាយូមនេនិ
ដមរាត ាយុតាកទវូ ាមរ្សក់សុស�មនេនិានះ ់សដបីន �ិ
ាេដសិៃរសនូ�ម ដមរដស� �់ មរ�ះស ុតាកទវូ ានះ ៏់ សដបី
ន �ិេនសាជប�ជ្ជបន �ិរដរ�ុូដមរដស�ានះ្សដស 
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 -េ�សនីរដេ់ជ េនសជជែដរម់ សាយរសរសសិនេដ យ់សរដដរ

វនជាកមនេនិាមដាីសរ ករបសួស ាក្កូ្ជ់សាមិនីមាជេិាិយ
េសីជុុរដស 

 ២-ន �ិរដដមរដស�្សកដរេ់ជ ជជែដជតករ�កាមេែេ់ជ
ាដះជភយជេយួដស� �់ មរ�ះ ជជែដាដះជភយជេយួជមួូរដ
ាេមនរសដស� �់ មរ�ះយនេដយៈជមួូាសះ យជេយួជមួូតេយួ
សរេាេផជ ្សកជជែដជសេាជស�ូេ ាេាសកាជរយាេផជស 

 -ាដបី់សបនឹ ូជសែេបណ ជេវូ សឹូ�សនីរដេ់ជ ាយ េ�សនីដ់

ានះជជែដ្ជាិយរ� យេុប វិាពះអជជ ធដ់សមេជណនិ �ស ់ុ្សន បនឹ ូទវូ

ានះ េនសជជែដ�កះ់ពករសកររដាសុដជនរដរដេ�សនីរដេ់ជាំយស 
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ា់សរដឃជរយរដឃុវឃវូ សករេ�សនីរដេ់ជ អិ�ក់សរដសសនដ
ាសក ជជែដ្ជមណនាេុូជេនជាីដ់វ�ុជស 

 ៣-េីមសាមេែ សនូេនសជជែដាជជលមរនេដ់ាសតេយួ 
្សកេនសមេជមេុបរដាមេែ ស់ិ្សកលស្ិូុូាសុម�េ
ាសះយុូីួន ជសរេាេផជ រសិៃរាសនដជជនេ់ាយយុូន �ិជសេាជស�ូ
សនាមម្សកាេជធដ់សដវូដស�ដរេ់ជសនូដស� �់ មរ�ះស 

 ស់ា ិះ ុូាដេូជសែេបណ ធ�សរធ�ដ េ�សនីរដេ់ជជជែដលសឃជរបសួសយ 
ឃុវបសួសាដយដូរមដនរដ ាយជជែដលសរជរាទមដរសសិនេដ�ូ 
្សដស េ�សនីសនូុតាកនរដេ់ជេនសមណនជាេាជរេរសយុនន ធនរដជុករដយ 
ដស�លករសដស� �់ មរ�ះាំយុូាសកវាសយរដរដជ�ស់ដរដដមរបសួសស 
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អ-ំីទិវិធែីទនលនំ្បសរ៉ បមកកសមងកទរទ 
 -សីជនដ នធីរសរដ្ជូនវូ  ជេុបាមេែរដេ់ជជជែដវាសយ
ក�បបណ វិសសួសួ់់ូជេយួដស� �់ មរ�ះ: 

 ១-ដស�ដរេ់ជជជែដាជបមាដ មា�បសជេុបាមេែ ាយដរ
មវាប ាយដស� �់ មរ�ះស 

 ២-ដស� �់ មរ�ះជជែដ�នកររដយករជសេ Agreement សករា�បស
ានះ (ុូដបី់សរដសនាមធ ដស�ដរេ់ជជជែដាជបមាដ មា�បស�ីែ
េយួាេផជស 

 ៣-ដស�ដរេ់ជជជែដាិយភដនវូ ជេុបាមេែ 

 ៤-ដស� �់ មរ�ះជលដសិេេកួភដនវូ  Credential Letter. 
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 ១-ងករបក ់តផស បមកកសមងកទរទ 

 ា់ូនេាសុម�េ ជរូដ ី្ យស មនីាវសីរដេវនរេវសូរដេ់ជ ដស�ទូ
យ្សកជាតីរសាសុម�េ ាសះ លសរេជននុូជរដ២្ៈ រដាូបជ
េវនរេវសូរដេ់ជដវូតន ដស�ទវូ សីដ សនូរដរម់ សាមេែេ់ជា និរ�សន
យក ាធ�ាំូាដយ់ស�កជា់បសកដវូដស�ជ �់ មរ�ះសនដស�ដរេ់ជស 

 -ាជេុបរដរសាមេែេ់ជ់ស់ុនែ ស? ាីីបសះ? 

 -េុបរដរសាមេែេ់ជ ់សជអេនតគ 

 ១-ជវតូ�កដស�ដរេ់ជ ជដវាេដស�់ � មរ�ះ 

 ២-រដពដ�កជា់បសកដមរដរេ់ជ សនូរដពដអបន បសបសួសាេ 
ុូដស�់ � មរ�ះ ុូជបបណ ិៃរាសនដជជនលសាសុ�េ ជស 

ច្បកងកទរទទទទទ   ទម ៉សិមពិិ 53 



 ៣-ិដដដជដដ� ិនលកដស� �់ មរ�ះ 

 ៤-ជជែដ្ម�ូយករជតរវាធនលយជមិៃរ ាវសីក�បបណ សនូរដ 
ាិនដភិរសជសឹជននរដបក ុូដស� �់ មរ�ះ សនូរយរដបក ាដេូាសះប់សាយដដ�  
ិនលកដមរដស�ដរេ់ជស 

 ៥-បវដុយេវនរេវសូាមស�ន �ិ ដីធេាសនូដ នេនភ�មន ដវូដស�ដរ
េ់ជសនូដស� �់ មរ�ះស 

 ប-េែ សេីរេជននតេយួុូាសុម�េ ាសះ សនូជជែដជភយ
្ រេឃជរស់ដរដវាសយេុនរដាំយ(ជរដ៣ាសុម�េ មនីសីរដ
េវនរេវសូរដេ់ជ)ស 
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 *នេាសុម�េ រដេ់ជ ដស�ដរេ់ជជជែដរម់ សាភែ ះសនូជដជននដ់

រសា�បសជេុបាមេែជម �់ ជរាយដស� �់ មរ�ះ ាសេីី មុវរដយករ
ជសេជេុសមនសសន ាេាសក្សកលសេេួកមវាប ាសះាយ ដស� �់ មរ
�ះសនសនជកជភដនជជដាយាកុតាកនក�បៈរសបសានះស ា្�ដនេ
រដមនកសនូរដសនសនជកាសះ ដស� �់ មរ�ះអិសនាមធមវាប ដមរដស�ិូរ
ដរេ់ជាសះ ាដយសុវ់ស�ម រសីេ់កាជុាី�ាំយ ុូដបី្សកដស�
�់ មរ�ះយករ្ ា�បសជេុបាមេែរដេ់ជានះ សុវអិេេួក

យលសស 
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ឋនំ៉្ក្សិំស�ំតីងកទរទៈ 
Diplomatic Titles and order of rank 

 ា់ូនេាសុម�េ មនីាវសីេវនរេវសូរដេ់ជេ វ១៩៦១សុ៏វលស
វបជរ�កលសិៃមរុមរ ាវសីមនសុជេរសេ�សនីរដេ់ជាសះាំយស 
ឈដាកាេករដបក ិៃរដ នយ ដស�សីេយួៗអាិយ្េយ េីរេជនន
ាដផូៗបសួស មជ់រ្ ជរដ្ូ្ិែនសុជរេ�សនីរដេ់ជដមរ បសួស្ជ
់ុាតា ះស  
 -់ុ្ សន ាដយ្ំាេផជ ជេ់ាយាត្ូ្ិេ�សនីរដេ់ជនេ
មនសុជេ់សស់នូាជរេាសះ: 
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+ីកោអងកពទិរទវិសសម�ំិនបំ សុមសទ�សៈ 
 -ជរសាមេែរដេ់ជ Ambassador extraordinary and 
plenipotentiary. 

 -ាតាេីជឹកសនូេីជឹកាេភណ សេ់ជ 

 -ាតាាកនធនរដេី១ 

 -ាតាាកបធនរដេី២ 

 -ាតាាកបធនរដេី៣ 

 -ាសនសាសិ 

 * វិាពះាុសាសិដ នយា់រៈ 

 -ាសុសាសិា់រ ជេ់ាយាតអិ់សមនសុជេបមមរដ់ជសករ- 
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េីជឹកអ៏ិលស វអជមាយាយនេមសសនដមានដមរេ�សនា់រ
ានះ់សជភរ..ស 

 ាតអិ្ជូនវូ េ�សនីរដេ់ជទវូ ានះ មជ់រជតរមសៈទវូ
ាមរល៏សយន៏វូ នវូ េយួេ�សនីេយួ វិសសួ្ជ់ុាតា ះ ាយនេភណ ស
ាសជរន្មនូស ភណ សាមេែសីេយួៗ អិ់សុតាកនាជ ិសយជនិ
អជមាយាយនេជួនេីាសនដជជនុូេសា់លយ សនូាមស�ន �ិដមរ
ដស� �់ មរ�ះ វិាពះដស�ដរេ់ជស ភណ សេ់ជេយួាតអិាជេ�សនីភណ សេ់ជ
្ជសីដនរល៏ស្សដ ស់ិជភណ សេ់ជដមរេមុជជដវាេភរដបដស� 
ាន CHZECH REPUBLIC យអិ់សសករ វិសសួររដយនរ ស់ិជ
ភណ សេ់ជUSA ជដវាេេីជរូេ់មា់ជាេមដុមមុជីាសេស 
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អ១- មក�ីសិំងក ធ�ផពំ រផ ក 
 -ាទះីេ�សនរីដេ់ជ់សុស�មនេនេ់ិកវេ់ុយា៏ដយ ា៏េាសកបសះ 
ជសនាមមាេាសក់សម�រា េជជជជរ ាតមាូបជាឃយ់សជាេមេយួ
វិសួសលសជេនជាមដាីសសនូរដាធ�សវាប ដដមរេ�សនីេ់ជ ាជរេាកម្ រដន

ពដមសននមុប រដពដមុដជណនាសប់សេ�សនីទវូ ានះ(ា់ូជរដ២៦ ាសុម�េ
ជរូដ ន្ យសមនីាវសីរដេវនរេវសូរដេ់ជ)ស 
 ១-ទីស ំ បមកកសម/ទីស ំទរទ DIPLOMATIC PERMISS 
 -េីភណ សាមេែដេួ់សសីធីសសនូ ាេដ ាសេីី មជ់រាជេរដសករ
ាមេែរដេ់ជ ាដយរររ�់ កទវូ សនាដមសភណ សដមរជេុប ាមេែ
រដេ់ជាសះ�ូ្សដ Residence of the head diplomatic mission. 
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 ២-ងក្រក ងំងកទរទ Diplomatic asylums 

 ា់ូនេាសុម�េ ជរដ ី្ យស ដស�ដរេ់ជេនសជជែដាសុ�េ ជ�កាជ 

ភណ សាមេែដមរបសួស ាទះីុូដ់ាសតា៏ដយ ្សក់ស  
ក�បៈេនសមេជមាយសឹូេុបរដរសាមេែរដេ់ជ ស់ិ្សក
់ស្ិូុូាសុម�េ ជរូដ ី្ យស យន៏េេវាសផេេ ស់ រជជនានះ     
ាំយស 

 ជេ់ាយរដជបារសរដេ់ជ តគជរដាសុ�េ ជសីដស�ដរេ់ជាេ 
្សកលសាសុ�េ ជ�កសកដស�ដមរបសួស យសកដស�ដាេមភ រាេជប
ារសុូេីភណ សេ់ជ ាសេីី �នករស់ដមុដជណនាសយាតិ�ុជសីរដនេដរបសួស 

ាដយអជជ ធដរសដស� �់ មរ�ះស 
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៣-ោំ៉ម�� ្ក្នវីែ ំៈ 

 -ាសុម�េ ជរូដ ី្ យសលសវបជរ្  រករាបា ភ មវបុវ ូ
ភដយកនបនជានសយនសូទរេូដមរភណ សេ់ជ េនសអិជជែដលសវពជ
វពសលសាេ លសាមិនី្ អជជ ធដដស� �់ មរ�ះេែ សមនេនិាវតិ្ន 
ានដ ជជ្ជសនសនជកយស់ជ ាទះជុូរកៈាេមៈតយដបី្ត
ា៏ដយស 

 ុូដបីាសះ រដជជ្ជសនសនជកសនូ្នានដាដយដស� �់ មរ�ះអិ
ាធ�ាំូាយលស កុះជន្ជ់សដជន់សដមរដស�ដរេ់ជានះយ់សដជនន
់សជវតូដមរាត (ា់ូជរដ២៧វកបបណ េី៣រសាសុម�េ ាសះ) 
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ឃ-ងក�ា បកំិនផត ចកទនំកកទំំនងកទរទ 
Establishment and Severance of Diplomatic Relations 
 ្�ដនេាេករដបក ិៃរាសនដជជន មជ់រតន ជាេមូ 
របកទវូ យ ់សមនេនិាសយាកយុូរដេេួក សនូរម់ សារដេ់ជ 
ដមរបសួសាយរសរជាេមសរេ សនូេេួកយារដេ់ជសីជាេមសរេ 
េជាេមបសួសដ នយស 

 ់ុ្ សន ាសេីី ភសាយសករសវតររកេយួាសះ ជាេមទវូ សីដ
ជជែដា បូជេវនរេវសូរដេ់ជជេុសមនសសន រដេេកួភា ករដស�េយួសនូ 
រដា បូជេវនរេវសូរដេ់ជ វជ�� សីដ្សកជជែដាសដេសឹេេ  ់ស
សាយ្ ាដស�េយួជរមេេួកភា ករដស�េយួាេផជ ានះរដា បូជ
េវនរេវសូរដេ់ជសឹូាជ់សជម�ាយជដជននស 
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 -ាដយ្ំាេផជ រដន់ដេវនរេវសូរដេ់ជាដយាដយេនស់ស
រដជរមេេួកភា ករាយដ នយាយេ ាតអិដជរេុ្ជរដេេួក
ភា ករេយួាដយ�ស់ដរដយាដយម �់ ជរ? 

 . ជាេករដបក �ស់ដិៃរ រដន់ដេវនរេវសូរដេ់ជាដយេនស

់សរដជរមេេួកភា ករាយដ នយាយេ ាតអិដជរេុ្ ជរដ
េេកួភា ករេយួាដយេនស�ស់ដរដយាដយម �់ ជរស 

 ារដេ់ជទវូ យ ាធ�រដរដដមរបសួស់ជសករិរអបជនន 

ាមេែដមរបសួស្សដ វអជមាយាយាករដវបជរដមរដស�ដរេ់ជស 
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១-ស៉ំម�រង ស ំក ួផកទី២ 

 ាេេុសម�រា េាុាកេី២ ារកត់សរន ិរេវនរេវសូ 
រដេ់ជ ជជែដលសាតដជរេុ្ ជម�េ េយួុូរដជរមម�រា េជ   
េយួសន កុះាជរេេ ន រសីម�រា េាុាកេី២ជជែដលសរ�រ 
រដរន ិរេវនរេវសូរដេ់ជ ល៏សរ� យស់ដរដេនសិុះមជេរូេ ់់ូ 
នស វូ  ដវូជាេមសីដាេុូេសា់លយាសនដជជនស ់សសាយ្ រដ 
រន ិរេវនរេវសូរដេ់ជ តគជេាធនលយេយួ មវាដាយាករដេ
ម បូជរសីមវតរជាេមេយួ ាយាកជាេមេយួាេផជ ាសេីី �កន
ជាេមេយួានះ ាិះរស មរន់ដបវដដមរបសួស សឹូរេេវជេនសៈ
សា់លយបសួសស 
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២-្បមទិ��សកកន៉ងកទំនកកទំំនងកទរទ 
 The Rules of Effective Diplomacy 
  ទផរដរដេ់ជដជរេុតគជាី�? 

 រដរដេ់ជតគជមនកីៈេយួ មជ់ររដិូាម រមេមាសិាស ជ
េយួតន ជាេមជម់បនទវូ យ ាេុូមតេសកាសនដជជន 
ាយេ៏ែ សដ់េសនតិៃមរុមរ ាសេីី ាធ��កលសេេួកាជតបាយុូ 
រដាធ�េវនរេវសូរដេ់ជាំយស វ៏់ ស វិបុិមវនសរៗ វិសួស៧់់ូ 
្សកអិាធ��កេវនរេវសូរដេ់ជាសះ់សជមនេិាសស់ិជាយៈ 

 ១-ជជែដ់សក�បៈជរុ រ Be realistic 

 ២-ាិផមវូជរសរស់ដេជន់សះដមរបសួស  

 Avoid being dogmatic 
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៣-ជជែដាិះ្ម�ូយកររដសនជសីាតី �់ ូាេផជ Understand the other 
side. 

៤-ជជែដ្ម�ូដ�កជា់បសកដេួ Search for common interests. 

៥-ជជែដាិះមជេមជេ្ក វិាពះ��  ្សកអិាធ�ាយលស 
Compromise on non vital issues. 

 ៦-ជជែាិះាជរធែជរ Be patient. 

 ៧-ជជែដេុជិមជ់របសួសូូន សនូមជ់រាតី �់ ូាេផជមជ់រ 
ាិយលស Leave avenues of retreat open/ leave yourself and 
your opponent an out/ leave an opponent room to retreat with 
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៣-ងករកងកទរទ 
 ាជរដរដរដេ់ជន់សាី�បសះមជ់ររដិដដ? 

 -រដរដេ់ជ់សរជុ�មវមវនសរៗ ី់់ូៈ 

 ១-រដិដដ Negotiation 

 ២-រដ�នករម�េ នសនូ Signaling 

 ៣-ាធ�មេែាសរដេ់ជជភរដបៈ and public Diplomacy 

៤-សកមំំ ំកកកន៉ងក ្បផ�សទThe importance of Language 

 ារដេ់ជ្សក់សអបីស ាជាតលសតនជាវសីរដាជាភជជឹេ
ជជែដ សនូ់សជា់បសកជអេនាសិេីូុូរដេវនរេវសូរដេ់ជាេ?  
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 ជេ់ាយ ារដេ់ជ្សក់សអបីស ាត្ជូ្ជតនជសកររដាជ
ជលមរាភត្សកជជឹេជជែដ សនូ់សជា់បសកជអេនាសិេីូ
េយួុូរដេវនរេវសូរដេ់ជស 

 -រដាជជលមរាភេនសលសជជឹេជជែដ េនសជជឹេ្ជនជជា់បសក 
ា់តា ះាេ បសួរកអិ បូេសនរយេយួ្�ធវសករដស�ដរេ់ជបសួស
ូូាេផជ�ូស មដុាមិនីេ ារដេ់ជរសរ្ ជ់សមសៈបមមរ រករ 
រដាជជលមរាាភ់សរដជរូជយាជរសរ្ ជនស វូ ាំូ ាជពះ
ាភដមរ ្ រសឹនវ វលសនសុះ�� វូាវសីេនស�ាសសា់លយដមរជ 

ាេមានះ្ជេនូស 
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 ាជ ្ រសឹនវអិសន់យមនីលសនេ្ជ និជនសឹាឃយានះាេ? 

 -ស់ា ិះ ្ រសឹនវេនសអិសន់យលសនេ្ជ និជនសឹាឃយយ
នេ្ជវឹូរ ករបសួសលស ារកត ្ រសឹនវសន់យស់ិាេនិ ាត
ជជែដ្ជាធ�ស់ិាី�្សក ្ រនវលសសន់យានះស ារកតសន់យ 
ាយេនសលសាសុដជននេមេន ីវលសនសុះ�� វូសីាភាេកយយាធ��ក 
េសុមមេ់ាយលជរូរបវាសេ្ជេនូស 

 បសួរក មេនី់ សជមនេិាសជរដមដាមដាយាេផជ សីាជពះ
មេនាីសន់យាសះ ់សាិជនាដយរ ករ ដ ីូ រដមដាមដដ នយ បួសន
រកាតាជាភរដេ់ជាជ ិស (ាភស់យសនជជ់សជរេសេនសអិ 

រជររ�សលស ទវូ ុូបីដាសធេែនទវូ ុូដ នមាយរដេ់ជ)ស 
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 -មេនតីគជ វិបុិេយួ់់ូដាមនស វូ ាំូ ាេាសកជាេមេយួ់ស

ដ នជននជេយួជាេមេយួាេផជស 

 -មេនី្  រសឹនវ វលសនសុះ�� វូ សីរដសនជ ាយ់ស�កះ់ពករ
សករាសរេាេផជ ទវូ េនជនមន េភិ កសនូមជជែដស 

 -មេនេីយួ់់ជរ អិរស យាយជមជជែដ សនូរស យាយជេនជនលស 

 ់ុ្សន ពកមេនាីជជលមរុូដ នមាយរដេ់ជដ នយ េនសអិស់ជ លស
ាេស ់សពកេយួឃស ាពក្ “លេ” ់សសាយ្ “ជ្ក” ាេាសកា
រដេ់ជសន់ យ្ “ជ្ក”  ់សសាយ្ “ាេ”   ាមនសារដេ់ជសន់យ

្ “ាេ” េនស្េសជារដេ់ជាំយស When a diplomat says yes he 

means perhaps he means no; when he says no he is no diplomat. 
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ួ�បនកម្ចបកក ៈ សួរខ ី  ពផសី្ចំ រុក ៈ សួែវន 

Make short-term Sacrifice for greater long-term gains 

ក-ងកចករងកទរទនច ធ�ផ ធផនលសក ៈវិធសី�មតសីក  ្ នៈ 

 ១-រដិដដាដយរ ករ Direct negotiation 

 -ាសកបសះ រដិដដាដយរ ករ់សជា់បសក់ ់ ូាជ ិស វអិ 
ជតរជតូភណ សរដបក សនជជេយួជសឹជននរដបក ជរ្ មនូ ាដយាិផមវូ 
លសរដយករជិំវេ  យរដជភយេនសជជឹេជជែដ នេដយៈាតីេីី 
ាយេន់ូាេផជ់សក�បៈេរដាម ុូរដមាជេិលសសវាតះ
ជភយស 
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 ២-រដិដដាដយជា់ក Indirect negotiation 
 ាជរដិដដាដយជា់កាសះ ាតអិាធ�ាយលសាេ? ់សាី�ជ
ជមតាុូសវាប រដិដដាដយជា់កាសះ? 

 -ាសកបសះ រដិដដាដយជា់កសាសះ េនសអិាធ�ាី�ាយលស ាំយ 
ាដយភដនន េយួ វិសួសស់ិនូាជរេ 

ាសេនសិុះមជេរូេ រសាតីទវូ មូនូ 

ាតីសីេយួៗិូរកជជនាសាដផូៗបសួស 

 ាតជជែដរដាតីេីីជាសនដរដ ីអិនវាទសកររដិដដាដយរ ករ 

 រដិដដាដយជា់កាសះ អ៏ិនវបួយន�កាតីសីេយួៗាិផម �ុជ
សីាសអ់់មដមរបសួស ាេាសកមវាប ដមរបសួសជជែដលសសនាមធាដក
ាដយាតតេយួស 
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 ាជរដិដដនេដយៈាសនដរដាីសះ់សជមនេិាស្សដយាេ? 

 -ាសកបសះ រដិដដនេដយៈាសនដរដ ីវដជឹ្ជាធ��ក�� រសរ់ ស 
មាសធវាំូៗ ាាសនដរដាីនះ់ស់សេនសាភែ ះជជូរយិូរវ្
វលរាតីទវូ មូនូស ារជុសនជាតរយរដបក សីាសសឹមសុកអ 
ជរតេយួដមរាតីទវូ មូនូានះ សួាតសឹូរស យាយជមជជែដ
ជេយួេ ុូជរដេនសកដតេយួជសុវនស(មជជែដមីុភិរុជភេ
សនូេ )ស 

 -ាទះជ់់ូតា៏ដយ រ៏ដិដដនេដយៈាសនដរដាីសះ តគជ 
េាធនលយេសួ៏់ សជមនេិាស ាយាេ់សជជជនយាសដ់ជេ 
សករមស�រ��ាសះស 
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កំរទកមចង ួកៈ 

 យុេិដ នធីុរដិដដ់សសួ់់ូៈ 

 ១-រដតវរេវ្ូ ជរដវិនវិាយ់សជមនេិាសជរដ �ូនជ
 �ូវយេន់ូាេផជ ាតាហ្រដាជធេាាធន  

 ២-រដដរាទម មវាដរដរុ៊សាេិាមស�ន �ិ  

 ៣-រដមសន តគជធេាជជជរ នេដយៈរដាកេឹ និជនសនូរដ  
�នករជបវសយួ�ូ្សដស 

 ៤-រដ�នករជដរ� សរ មវាដសកររដ�នករជបវសយួ 
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 រ-ងកចករងកទរទចំសីកក្សទិអរៈ 
១-រដិដដជេនជបមមរៈ High Level Diplomacy 
 ាសកបសះ ាតជជែដរដរដិដដជេនជបមមរ ាេអិាដះជភយ 
�� លសស ់ុ្សន ាសកបសះាេផជរដាធ�េវនរេវសូជេនជជសរបមមរ េនស
លសេេកួាជតបាយាេស 

  ាជុាី� លសរដិដដេវនរេវសូជេនជជសរបមមរេនសអិេេួក
លសាជតបាយានះ? 

 -រដេវនរេវសូជេនជជសរបមមរ េនសលសេេកួាជតបាយាេ 
សីាជពះ រដិដិជេនជជសរបមមរាសះ វ់សេេ�សរាករដាសុដជន សនូរដ 
មាជេិ្សកជជែដជជសឹជននេ ាយាេុូដបីបសះ�� េយួ វិសសួ ា
តី �់ ូាេផជេនសយករ្ ដវលិរជជែដរដរដិដដជេនជបមមរាំយស 
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 េពលខ�ះភគ មី េកេរៀេសេចចមរចចលបូោរច់ត េដេគ្ស្ូោរបប់ប់

យកចមរចកកដកោពគកេបដលេកកពរេេបបបេេណ ះ 

 ២-រដិដដជេនជទៈ LOW LEVEL DIPLOMACY 

 -រដិដដជេនជទេ វលសបយួននវាយដរដិដដជេនជបមមរ 
ាយា់សរដរបាយានះ វសឹូេនស់សរដះ់េ ាូនិ់់ូនស វូ ាយ
សកររដេវនរេវសូដវូាតីទវូ មូនូ យាធ��កលរេុប់ជរសករ   
ាតីតេយួាំយស ាយរដិដដជេនជាសះ ាសុ�េ ជ�កាតីទវូ  
មូនូអិាធ�រដមនកេ  សនូសនដដតាក�� ននលសកដនជកដសរ 
សនូជតរជបរូាជជយស 
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ងកចករចំួកនរៈសីក  ្ នៈ 
 ១-រដិដដរដេ់ជជភរដបៈននPUBLIC DIPLOMACY 

 ន �ិរដរដេ់ជជេ់ាយ ាតាជ ិសាតាធ�ជក�បៈភរដបៈ 
ាសេីី រដពដសនូេេកួលស�កជា់បសកមជ់រជាេជជនស 

 ជទដបក ៈ  

 -រដិដដេ ាវសីរដដ វាុិជសវ្សស សីមវតរជាេមបនជនូ 
េាក់ដបាសេឹសី ាយរដិដដជភរដបៈ្ាសះ ់សជ 
ា់បសកមជ់រជាេជជន សនូ់សាសនដជជនលសសឹូដទវូ ាមរេ ស 
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២-រដិដដរដេ់ជជក�បៈូបសPrivate Diplomacy 

 -និរដេយួ វិសួស អ៏ិាធ�ាំូជក�បៈូបសយាធ�ាំូ
ជម �់ ជរ យរដពដ�កជា់បសកដមរជាេមជជន�ូស  

 ជទដបក ៈ រដិដដេ ាសេីី េនយយករា �ិដ នេន ាធ�ាំូ 
មជ់រាជតគូមព� ដុធយរដិដដ ាសេីី មរដេ ុូរដ�រប ជរេ 
ជជនស�បសាសនដជជរជាសេស 

 ស់ា ិះ ន �ិរដរដេ់ជ ជជែដទេទដស់ដរដេស ជវូរដមជ់រាេសឹ
ជាេមេយួកដវ�ុជស 

ិរាេាដផសេី១ 
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