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១. មហាសននិបាត្របចាំឆ្ន ាំរបសគ់ណ្ៈមមធាវី មដ្ើមបមីបាោះមឆ្ន ត្មរជ្ើសតាំង
របធានគណ្ៈមមធាវីអាណ្ត្តទិី ១១ និងពិធីមផទរត្ាំខណ្ងរបធានគណ្ៈ-
មមធាវ ី   

 

មហាសននិបាត្របចាំឆ្ន ាំ 
 សក្សមមភាពមហាសនបិបាតរបចឆំ្ប មំលើក្សទី២១ របរពឹតថមៅមៅនថងទី១៦ ដខតុលា ឆ្ប ២ំ០១៦ 
របស់គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងការមបាះមឆ្ប តមរជើសតាងំរបធានគណៈមមធាវ ី
អាណតថិទី ១១ មៅសណាឌ ោរ មរសីុ៉ដង ់សុខាភបមំពញ។ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
ពិធីមផទរត្ាំខណ្ងរបធានគណ្ៈមមធាវ ីអាណ្ត្តិទ១ី០ ជ្នូរបធានគណ្ៈមមធាវ ី
អាណ្ត្តទិី១១ 

មៅនថងទ១ី៩ ដខមក្សរា ឆ្ប ២ំ០១៧ គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានមរៀបចំ 
ពិធីមផធរតំដណងរបធានគណៈមមធាវ ីអាណតថិទី១០ ជូនរបធានគណៈមមធាវ ីអាណតថិទ១ី១ ពិធី
ដចក្សវញិ្ដ បនបរតសមផោខាងវជិាជ ជីវៈមមធាវដីល់សិសសមមធាវជីំនានទ់ី១៣ ទ១ី៤ និងពិធីដចក្ស-
វញិ្ដ បនបរតសុរក្សតឹការវជិាជ ជីវៈមមធាវសីរមាបម់មធាវចូីលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី តាមមារតា៣២ 
ននចាបស់ថីព ីលក្សេនថិក្សៈមមធាវ ីរពមោងំពធិីជបម់លៀង អ្បអ្រសាទររបធានគណៈមមធាវអីាណតថិ
ទី១១ មរកាមអ្ធបិតភីាពរបស់ឯក្សឧតឋមមទសរដឌមស្រនឋី ឱ្ម យិុនមទៀង របធានអ្ងគភាពរបឆ្ងំអ្ំមពើ-

https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/75-%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%86%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/75-%E1%9E%98%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%86%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8
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ពុក្សរលួយ។ ពិធីមនះមានការអ្មចជ ើញចូលរមួពីសមាជិក្សរាជរោឌ ភបិាល សាទ បន័ពាក្សព់ន័ន របធាន
សាទ បន័តុលាការ និងអ្យយការរាជធាន-ីមខតថ សិសសមមធាវ ី និងមមធាវដីដលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី
តាមមារតា ៣២ សរបុរបមាណ ៤៥០របូ។ 

សិសសមមធាវជីយ័លាភ ី ជំនានទ់ី១៣ ទី១៤ រពមោងំមមធាវចូីលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី
តាមមារតា៣២ ននចាបស់ថីពី លក្សេនថិក្សៈមមធាវដីដលរតូវទទួលវញិ្ដ បនបរតមានចំនួនសរបុ ៣៤៥របូ។ 
បនាធ បព់ចីបព់ិធីដចក្សវញិ្ដ បនបរត គណៈមមធាវបីានមរៀបចំពធិីជបម់លៀងអ្បអ្រសាទររបធានគណៈ
មមធាវអីាណតថិទ១ី១ មោយមានការចូលរមួពីសំណាក្សស់មាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមមធាវ ី និង
មភញៀវក្សិតថិយសោ៉ងមរចើន មរកាមបរោិកាសសបាយរកី្សរាយ។ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
២. មោលនមោបាយមូលនិធិសខុុមាលភាពមមធាវី 

មៅនថងទី១៣ ដខមនីា ឆ្ប ២ំ០១៧ គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សមក្សមពុជាបានមចញ   
មសចក្សថីសមរមចមលខ ១០០/សសគម/១៧ សថីពី មោលនមោបាយមលូនិធិសុខុមាលភាពមមធាវ។ី 
មោលនមោបាយមនះមានមោលបំណងមដើមផជីួយ សរមាលបនធុក្ស ិរចដ វតទុ ដល់មមធាវ ី និងរក្សរម-
រគួសារមមធាវដីដលទទួលរងទុពវលភាព ឬមរណភាព រពមោងំមដើមផបីងាា ញសាមគគីភាព និងការ
យក្សចិតថទុក្សោក្សរ់បស់សមាជិក្សោងំអ្ស់ននគណៈមមធាវ ី ចំមពាះរក្សរមរគួសារមៅក្សបុងរោមានទុក្សេ- 
លំបាក្ស។ 
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មោលនមោបាយមូលនិធិសុខមាលភាពមនះ បានក្សណំតនូ់វលក្សេខណឍ ដដលមមធាវអីាច
ទទួលបាននូវមូលនិធិមានដូចខាងមរកាមមនះ ៖ 

 មមធាវកី្សមមសិក្សាដដលបងវ់ភិាគោនមោយសម័រគចិតថ មៅក្សបុងអ្ំ ុងមពលមធវើក្សមម
សិក្សា 

 មមធាវដីដលបានរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវរី ូតដល់នថងទទួលមរណភាព ឬ ទុពវលភាព 
 មមធាវដីដលសំុមនិរបក្សបវជិាជ ជវីៈ និងមមធាវដីដលមៅមរៅបចជ ី ម ើយដដលបាន
បងវ់ភិាគោនរគបត់ាមចនំួនដដលតរមូវមោយគណៈមមធាវ ី

 មមធាវដីដលរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវបីានសមរមចមនិបាចឲ់្យបងវ់ភិាគោន។ 
 
ខាងមរកាមជាខលមឹសារលំអ្ិតននមោលនមោបាយមូលនិធសុិខុមាលភាពមមធាវ៖ី 
 

មោលនមោបាយមលូនិធសិខុុមាលភាពមមធាវី 
 

ខផនកទី ១ 
បទបបញ្ញត្ិតទូមៅ 

 
របការ ១. មោលបាំណ្ង 

មោលនមោបាយមនះមានមោលបំណងមដើមផជីួយ សរមាលបនធុក្ស ិរចដ វតទុ ដល់មមធាវ ី
និងរក្សរមរគួសារមមធាវដីដលទទួលរងទុពវលភាព ឬមរណភាព រពមោងំមដើមផបីងាា ញសាមគគីភាព 
និងការយក្សចិតថទុក្សោក្សរ់បស់គណៈមមធាវចីំមពាះមមធាវ ី និងរក្សរមរគសួារមមធាវមីៅក្សបុងរោមាន
ទុក្សេលំបាក្ស។ 
របការ ២. ទិសមៅ 

មោលនមោបាយមនះមានទសិមៅមដើមផអី្នុវតថមសចក្សថីសមរមចរបស់រក្សរមរបឹក្សាគណៈ
មមធាវមីៅក្សបុងក្សចិចរបជុំរក្សរមរបកឹ្សាមៅនថងទី២៦ ដខមក្សរា ឆ្ប ២ំ០១៧ ឲ្យមានរបសិទឌភាពខពស់។ 
របការ ៣. វិសាលភាព 

មោលនមោបាយមនះអ្នុវតថចំមពាះមមធាវ ី និងរក្សរមរគសួារមមធាវដូីចមានដចងមៅក្សបុង
មោលនមោបាយមនះ។ 
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របការ ៤. និយមន័យននទុពវលភាព 
ដដលមៅថាទុពវលភាព គឺសភាពផលូវកាយ ឬផលូវសាម រតីមានវកិារៈខាល ងំ មធវើឲ្យមមធាវសីាមី

មនិអាចបំមពញការងារជាមមធាវតីមៅមទៀតបាន មោយមានការបញ្ជ ក្សព់ីមវជជបណឍិ តដដលមាន
ការទទួលសាគ ល់តាមចាប។់ 

 

ខផនកទី ២ 
បុគគលខដ្លមានសទិធទិទួលអត្ថរបមោជ្ន៍ននមលូនធិិសខុុមាលភាពមមធាវ ី

  

របការ ៥. មមធាវ ី
រសបតាមលក្សេណៈវនិិចឆ័យដដលក្សំណត់ក្សបុងដផបក្សទី៣ ននមោលនមោបាយមូលនិធិ

សុខុមាលភាពមមធាវមីនះ មមធាវដីដលទទួលទុពវលភាព ឬមរណភាព រតូវទទួលអ្តទរបមោជន៍
ននមូលនិធិសុខុមាលភាពមនះមោយផ្ទធ ល់។  
របការ ៦. សាច់ញាត្ិរបសម់មធាវី  

សាចញ់ាតិផ្ទធ ល់របស់មមធាវដីដលទទួលមរណភាព រតូវទទួលអ្តទរបមោជនន៍នមូល  
និធិសុខុមាលភាពជំនួស រសបតាមលក្សេខណឍ  និងនតីិវធិីដដលដចងក្សបុងមោលនមោបាយមូល-  
និធិសុខុមាលភាពមនះ។ 

សាចញ់ាតិផ្ទធ ល់របស់មមធាវ ី ម ើយទទួលមរណភាពរតូវទទួលអ្តទរបមោជនន៍នមូល- 
និធិសុខុមាលភាពជនំួសរសបតាមលក្សេខណឍ  និងនីតិវធិីដដលដចងក្សបុងមោលនមោបាយមូលនិធ ិ
សុខុមាលភាពមនះ។ 
របការ ៧. បុគគលខដ្លបាត្់បង់សទិធ ិ

មមធាវដីដលមនិអាចទទួលអ្តទរបមោជនន៍នមូលនិធិសុខុមាលភាពមមធាវគីឺ ៖ 
- មមធាវដីដលរតូវបានហាមឃាតម់និឲ្យរបក្សបវជិាជ ជីវៈរ ូតមក្សទល់នថងមរណភាព ឬ 
ទុពវលភាព។ 

- មមធាវដីដលមធវើអ្តថឃាត ឬបមងេើតទុពវលភាពមោយមចតនា។ 
 

ខផនកទី ៣ 
លកខណ្ៈវិនិចឆយ័មដ្ើមបកីាំណ្ត្់បុគគលខដ្លមានសទិធទិទលួអត្ថរបមោជ្ន៍ 

  

របការ ៨. លកខណ្ៈវនិចិឆ័យ 
មមធាវដីដលរតូវទទួលបានអ្តទរបមោជនន៍នមូលនិធិសុខមាលភាពមមធាវ ីរតូវបំមពញ 

នូវលក្សេខណឍ ដូចខាងមរកាមមនះ ៖ 



សក្សមមភាពគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា 
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 មមធាវកី្សមមសិក្សាដដលបងវ់ភិាគោនមោយសម័រគចិតថ មៅក្សបុងអ្ំ ុងមពលមធវើក្សមម
សិក្សា។ 

 មមធាវដីដលបានរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី ឬបង់វភិាគោនរ ូតដល់នថងទទួល
មរណភាព ឬទុពវលភាព។ 

របការ ៩. ផលរបមោជ្ន៍ខដ្លមមធាវីរត្ូវទទលួបាន 
មមធាវដីដលទទួលទុពវលភាព ដដលមានលិខិតបញ្ជ ក្សព់ីមវជជបណឍិ ត រតូវទទួលបានអ្តទ-

របមោជនន៍នមូលនិធិសុខុមាលភាពមមធាវចីំនួន ៨.០០០.០០០ (របាបំីលាន) មរៀល។ 
មមធាវដីដលទទួលមរណភាព ដដលបញ្ជ ក្ស់មោយលិខិតមរណភាព រតូវទទួលបាន 

អ្តទរបមោជនន៍នមូលនធិិសុខុមាលភាពមមធាវចីំនួន ១២.០០០.០០០ (ដបព់ីរលាន) មរៀល។ 
របការ ១០. អត្ថរបមោជ្ន៍ខដ្លសាច់ញាត្ិរត្វូទទលួបាន 

ស ពទ័ន ឬកូ្សនរបស់មមធាវ ីដដលទទួលមរណភាព ដដលមានលិខិតបញ្ជ ក្សម់រណភាព 
រតូវទទួលបានអ្តទរបមោជនន៍នមូលនធិិសុខុមាលភាពមមធាវកី្សបុងចំននួ ៤.០០០.០០០ (បនួលាន) 
មរៀលក្សបុងមាប ក្ស់ៗ ។ 

មបើស ពទ័ន ឬកូ្សនរបស់មមធាវ ី ជាមមធាវដីដរ ស ពទ័ន ឬកូ្សនមនាះ អាចទទួលបានដត
អ្តទរបមោជនន៍នមូលនធិិមមធាវកី្សបុងឋានៈខលួនជាមមធាវដីដលរតូវទទួលអ្តទរបមោជនប៍៉មុណាត ះ។ 

ស ពទ័ន ឬកូ្សនរបស់អ្តីតមមធាវជីាមរណជន មនិអាចទទលួអ្តទរបមោជនន៍នមូលនធិិ
សុខុមាលភាពមមធាវបីានមទ។ 
របការ ១១. ការមសើមរ ើចាំនួនអត្ថរបមោជ្ន ៍

រក្សរមរបឹក្សាននគណៈមមធាវអីាចមសើមរ ើបមងេើនចំនួនអ្តទរបមោជន៍ននមូលនិធិសុខុមាល
ភាពមមធាវកី្សបុងរយៈមពល ០២ (ពីរ)ឆ្ប មំថង។ 

ការបមងេើនមនះរតូវដផាក្សមលើលទនភាពននមូលនធិិសុខុមាលភាពមមធាវ។ី 
 

ខផនកទី ៤ 
នីត្ិវធិីននការមសនើសុាំអត្ថរបមោជ្ន ៍

 
របការ ១២. ការដាក់ពាកយមសនើសុាំអត្ថរបមោជ្ន ៍

ជនដដលមានសិទនិមសបើសំុអ្តទរបមោជនន៍នមូលនិធិសុខុមាលភាពមមធាវបីានគ ឺ៖ 
- មមធាវដីដលមានទុពវលភាពផ្ទធ ល់ ក្សបុងក្សរណីដដលមមធាវមីនាះអាចចុះ តទមលខា ឬ 
ផថិតមមនដមលើពាក្សយសំុបានមោយខលួនឯង។ 



រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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-  ស ពទ័ន ឬកូ្សន ក្សបុងក្សរណីដដលមមធាវមីានទុពវលភាពមនិអាចចុះ តទមលខា ឬ ផថតិ- 
មមនដមលើពាក្សយសំុបានមោយខលួនឯង។ 

- ស ពទ័ន ឬកូ្សន ក្សបុងក្សរណីដដលមមធាវដីដលរតូវទទួលអ្តទរបមោជនប៍ានទទួល
មរណភាព។ 

ពាក្សយមសបើសំុរតវូភាជ បម់ក្សជាមយួនូវ ៖ 
 លិខិតបញ្ជ ក្សទុ់ពវលភាព (ក្សបុងក្សរណីទុពវលភាព) មោយមវជជបណឍិ តដដលមានការ
ទទួលសាគ ល់។ 

 លិខិតបញ្ជ ក្សម់រណភាព (ក្សបុងក្សរណីមរណភាព) ដដលមចញមោយអាជាញ ធរមាន
សមតទក្សិចច។ 

 លិខិតសមាគ ល់ទំនាក្សទ់ំនងគតិយុតថរវាងអ្បក្សមសបើសំុ និងមមធាវដីដលរតូវទទួលអ្តទ-
របមោជន ៍មានជាអាទិ៍ សំបរុតអាពា ៍ពិពា ៍ សំបុរតក្សំមណើ ត។ 

 ពាក្សយមសបើសំុអ្តទរបមោជនរ៍តវូោក្សចូ់លមក្សការោិល័យរដឌបាលននគណៈមមធាវ ី រចួ
ម ើយរតូវបចជូ នមក្សជាបនាធ នដ់ល់អ្គគមលខាធិការននគណៈមមធាវ ី មដើមផរីតួតពិនតិយ 
មមើលថា មមធាវសីាមរីតូវតាមលក្សេខណឍ ននការទទួលបានអ្តទរបមោជនន៍នមូលនធិិ
សុខុមាលភាពមមធាវ ី រពមោងំលក្សេខណឍ  ិរចដ វតទុដដលមានដចងក្សបុងដផបក្សទី៣ នន
មោលនមោបាយមនះ។ 

 អ្គគមលខាធិការរតូវមធវើមូលវចិរណ៍ មលើការមសបើសំុមដើមផោីក្សជូ់នរបធានននគណៈ-
មមធាវមីធវើការសមរមច។ 

របការ ១៣. ការសមរមចផតលអ់ត្ថរបមោជ្ន ៍
របធានគណៈមមធាវកីារសមរមចមលើពាក្សយសំុអ្តទរបមោជនម៍ោយដផាក្សមលើលក្សេខណឍ

ខាងមរកាម៖ 
 ចំនួនអ្បផបរមាននមូលនិធិដដលរតូវបរមរងទុក្ស។   
 សកាថ នុពលននការមសបើសំុ។ 
របធានអាចពនារការសមរមចផថល់អ្តទរបមោជនម៍ៅមពលណាមយួ របសិនមបើមូលនធិិ

សុខុមាលភាពមមធាវរីសរតចុះមក្សដល់ចនំួនអ្បផបរមាដដលរតូវបរមរងទុក្ស ឬសកាថ នុពលននការ
មសបើសំុមៅក្សបុងមពលណាមយួ មធវើឲ្យមូលនិធិសុខុមាលភាពមមធាវមីនិអាចរក្សាចំនួនអ្បផបរមានន
មូលនិធិបរមរងទុក្សរបស់ខលួនបាន។ 

 
 



សក្សមមភាពគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា 
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ខផនកទី ៥ 
ការកាំណ្ត្់ចាំននួអបបបរមាននមូលនិធិខដ្លរត្វូបរមងុទកុ 

 
របការ ១៤. ការរគប់រគងមលូនិធ ិ

មៅមដើមឆ្ប សំារមពើពនននីមយួៗ រក្សរមរបឹក្សាននគណៈមមធាវរីតូវក្សំណត់ចំនួនអ្បផបរមា
ននមូលនិធិដដលរតូវបរមរងទុក្ស មោយពិចរណាមៅមលើសកាថ នុពលននការមសបើសំុអ្តទរបមោជន ៍
មៅក្សបុងឆ្ប កំ្សនលងមក្ស។ ជាដបំូង ចនំួនអ្បផបរមាននមូលនិធិដដលរតូវបរមរងទុក្ស ោ៉ងមហាច-
ណាស់មានចំននួ ៤.៥០០.០០០៛ (បនួលានរបារំយពានម់រៀល)។ 

របធានគណៈមមធាវ ី រតូវមរៀបចំរបាយការណ៍សថីពីការចណំាយ និងការចតដ់ចងមលូ-  
និធិមនះជូនរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវជីាមរៀងរាល់ឆ្ប ។ំ 
របការ ១៥. របភពមូលនិធ ិ  

ចំនួនទកឹ្សរបាក្សន់នមូលនធិិមនះរតូវបានមក្សពីការកាតរ់បាក្សភ់ាគោនសមាជិក្សភាពរបស់ 
មមធាវមីាប ក្ស់ៗចំនួនបីដុលាល រអាមមរកិ្សក្សបុងមួយរតីមាស និងចំនួនមួយរយដុលាល រអាមមរកិ្សពី
របាក្ស់ឧបតទមភចំនួន ២.០០០ ដុលាល រអាមមរកិ្ស ពីមមធាវដីដលចូលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវតីាម
លក្សេខណឍ មារតា ៣២ ននចាបស់ថីពីលក្សេនថកិ្សៈមមធាវ ីមដើមផបីចចូ លមៅក្សបុងមូលនធិិមនះ។ 

សបផុរសជនក្សអ៏ាចផថល់អ្ំមណាយសរមាបម់ូលនិធិមនះផងដដរ។ 
 

ខផនកទី ៦ 
ការមធវើវិមសាធនកមម នងិការចលូជាធរមានននមោលនមោបាយមលូនធិិ

សខុុមាលភាពមមធាវ ី
 

របការ ១៦. ការមធវើវិមសាធនកមម  
ការមធវើវមិសាធនក្សមមននមោលនមោបាយមូលនធិិសុខុមាលភាពមមធាវអីាចមធវើមៅបាន 

លុះរតាដតមានសំម ងោរំទពីរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវចីនំនួពីរភាគបីននរក្សរមរបកឹ្សាោងំមូល។ 
របការ ១៧. ការចូលជាធរមាន 

មោលនមោបាយមូលនិធិសុខុមាលភាពមមធាវមីនះ ចូលជាធរមានបនាធ បព់ីរក្សរមរបឹក្សា
ននគណៈមមធាវបីានអ្នុមត័មោយសំម ងភាគមរចើនមោយមធៀប និងចបព់ីនថងរបកាសោក្សឲ់្យ
អ្នុវតថជាផលូវការមោយរបធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ 
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របការ ១៨. ការអនុវត្តន៍ 
 អ្គគមលខាធិការ របធាននាយោឌ នបុគគលិក្សរដឌបាល និង ិរចដ វតទុ និងមមធាវរីតូវអ្នុវតថ
មសចក្សថីសមរមចមនះតាមមខុការមរៀងៗខលួន ចបព់ីនថងចុះ តទមលខាមនះតមៅ។ 
 

                         
                       
 

           ល 
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៣.ទាំនាក់ទាំនងជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ 

       ៣.១ ទាំនាកទ់ាំនងជាត្ ិ
ការចូលជ្ួបសខមតងការគួរសម និងពិភាកាការងារជាមួយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តនតី
រកសងួយតុ្តិធម ៌ 

មៅរពឹក្សនថងទី២៧ ដខមមសា ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី
ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានដឹក្សនារំបតិភូគណៈមមធាវ ី០៦របូ មានមលាក្សមមធាវ ីលីវ សុវណាត  
មលាក្សរសីមមធាវ ី មៅ ក្សញ្ដ  មលាក្សមមធាវ ី វ៉ា ពសីិ មលាក្សមមធាវ ី ជូ ចនធ់រ៉ីា ជាសមាជិក្ស-
សមាជិការក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ីមលាក្សមមធាវ ីរព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ី
និងមលាក្សមមធាវ ី យុង ផ្ទនតិ  អ្នុរបធាននាយក្សោឌ នការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្សននគណៈមមធាវ ី
ចូលជួបសដមថងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមយួឯក្សឧតថមរដឌមស្រនថីរក្សសួងយុតថិធម ៌ពាក្សព់ន័ន
នឹងការងារការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្ស ការដក្សទរមងរ់បពន័នចាប ់និងតុលាការ រពមោងំក្សចិចស ការ
មផសងៗមទៀត។ 
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សកមមភាពមោករបធាន និងរបត្ភិូគណ្ៈមមធាវីចុោះពិភាកាការងារជាមួយ 
របធានសាោដ្ាំបូងមខត្ត  
                 ឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈ
មមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានដឹក្សនារំបតិភូគណៈមមធាវ ី រមួមានមលាក្សមមធាវ ី ជូ ចនធ់រ៉ីា 
មលាក្សមមធាវ ី វ៉ា ពសីិ សមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី មលាក្សមមធាវ ី លីវ សុវណាត  របធាន
នាយក្សោឌ នការពារក្សឋីជូនជនរក្សីរក្ស មលាក្សមមធាវ ី យុង ផ្ទនតិ អ្នុរបធាននាយក្សោឌ នការពារក្សឋី
ជូនជនរក្សីរក្ស នងិមលាក្សមមធាវ ីយឹម សារ ីនាយក្សមជឈមណឍ លបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ ីមធវើ
ដំមណើ រមៅកានស់ាលាដំបងូមខតថ        មខតថក្សំពងឆ់្ប ងំ មខតថមពាធិ៍សាត ់មខតថបាតដ់បំង មខតថ
បនាធ យមានជយ័ មខតថមសៀមរាប និងមខតថក្សំពងធ់ំ មដើមផរីបជុំពិភាក្សាជាមយួរបធាន       
មខតថ ពាក្សព់ន័ននងឹការមរៀបចំតុមមធាវមីៅក្សបុងបនធបស់វនាការ ការផឋល់ទិនបនយ័ពាក្សព់ន័ន  ងការ
ការពារក្សឋីជូនជនរក្សីរក្ស រពមោងំក្សិចចស ការមផសងៗមទៀត។ 
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ការជ្ួបសខមែងការគួរសម  
 មៅរពឹក្សនថងទ០ី១ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី

ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានអ្នុញ្ដ តឲ្យមលាក្សរបធានសមាគម  ងរ់កីាពីតងក់្សមពុជា និង
រក្សរមការងារចូលជួបសដមឋងការគួរសម និងអ្បអ្រសាទរ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល ដដលបាន
ជាបជ់ារបធានគណៈមមធាវអីាណតថិទ១ី១។ ក្សបុងជំនួបសដមឋងការគួរសមមនះផងដដរ សមាគម
 ងរ់កីាពីតងប់ានមសបើសំុបនឋក្សិចចស ការជាមយួគណៈមមធាវ ី ក្សបុងការពរងឹងសមតទភាពមមធាវ ី
ក្សបុងវស័ិយរព មទណឍ  តាមរយៈការមធវើសិកាេ សាលារមួោប មោយអ្មចជ ើញវាគមិន មានបទពិមសាធន៍
មធវើបទឧទធសនាម។ 

 មឆលើយតបនឹងសំមណើ មនះ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវបីានដថលងការ
មកាតសរមសើរ ចំមពាះសមាគម ងរ់កីាពីតងក់្សមពុជា ដដលបានជួយ គណៈមមធាវកី្សនលងមក្ស និង  
បនឋស ការលារវាងគណៈមមធាវ ីនិងវស័ិយឯក្សជន។ 

     ៣.២ ទាំនាក់ទាំនងអនតរជាត្ ិ
ជ្ាំនួបពិភាកាការងារ រវាងរបធានគណ្ៈមមធាវី ជាមួយត្ាំណាងសមាគម
ចាប់ និងពាណិ្ជ្ជកមម     ទីរកុងម ុងពលឺមីយ  របមទសបារាំង  

 មៅនថងទី០១ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មៅទសីាប ក្សក់ារគណៈមមធាវ ីមលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល 
របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាអាណតថិទ១ី១ បានជួបពិភាក្សាការងារជាមយួ
តំណាងសមាគមចាប ់និងពាណិជជក្សមម    ទីរក្សរងម៉ុងពឺលីមយ ៉របមទសបារាងំ មដើមផមីរៀបចំសិកាេ -
សាលាផ្ទល ស់បឋូរទសសនោនរវាង នីតិវទូិក្សមពុជា និងនតីិវទូិ បារាងំ សឋីពីយនឋការមោះរសាយវវិាទ
ពាណិជជក្សមមដដលនងឹមរោងមធវើម ើងមៅនថងទី១៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មៅសាក្សលវទិាល័យ
ភូមនិធនតីិសាស្រសឋ និងវទិាសាស្រសឋមសដឌក្សិចច។ ក្សិចចពិភាក្សាមនះបានបចចបម់ៅមវលាមម៉ាង ៩:៣០
នាទី នានថងដខឆ្ប ដំដដល។ 
 

សកមមភាពកចិចរបជ្ុាំពិភាកា ពាក់ព័នធនឹងកចិចសហ្របត្ិបត្តិការរវាងគណ្ៈ
មមធាវី ននរពោះរជាណាចរកកមពុជា និងអងគការ JICA  

  នថងទី១១ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សអ្គគមល    រ    អ្គគមលខាធិការរង  គណៈមមធាវ ី
បានជួបរបជុំពិភាក្សាការងារជាមយួមលាក្ស ធយជឹ ិ ោ៉សឹ ិុខុ របធានទីរបឹក្សាចាបន់នគមរមាង
អ្ភវិឌណនរ៍ប  ននចាប ់និងតុលាការ អ្មមោយទីរបឹក្សាចាប ់នងិទីរបឹក្សាមរៀបចគំមរមាង (អ្ភបិាលក្សិចច)។ 

 

https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/82-%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%BD%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9F%82%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%82%E1%9E%BD%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%98
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/81-meeting_president_france
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/81-meeting_president_france
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/86-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%A2%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A-jica
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/86-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%9F%E1%9E%A0%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%A2%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A-jica
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សកមមភាពកនងុសកិាខ សាោសតពីី ការផ្លល សប់តូរទសសនោនរវាងនីត្ិវទិូកមពជុា 
និងនីត្វិិទូបារាំង  
    នថងទី១៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មៅស សាល G1 ននសាក្សលវទិាល័យភូមនិធនីតិសាស្រសថ 
និងវទិាសាស្រសថមសដឌក្សិចច មលាក្សមមធាវ ីរព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ីបានចូល
រមួសិកាេ សាលាសថីព ីការផ្ទល ស់បថូរទសសនោនរវាងនតីិវទូិក្សមពុជា និងនតីិវទូិបារាងំ មរកាមអ្ធិបតីភាព 
ឯក្សឧតថម អ្ងគ វងសវឌានា រដឌមស្រនថីរក្សសួងយុតថិធម ៌និង   ឯក្សឧតថម អាឡាងំ  វតាងំ ភារៈធារសីាទ នទូត
បារាងំរបចកំ្សមពុជា ដដលសិកាេ សាលាមនះមរៀបចំម ើងមរកាមក្សិចចស ការរបស់គណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា សាក្សលវទិាល័យភូមិនធនីតិសាស្រសថ និងវទិាសាស្រសថមសដឌក្សិចច និង
សមាគមចាប ់ នងិពាណិជជក្សមម សាធារណរដឌបារាងំ។ ក្សបុងឱ្កាសមនាះដដរ គណៈមមធាវនីន   
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានទទួលនូវមមោយ ននក្សិចចស របតិបតថិការសរមាបក់ារចូលរមួ
ចំដណក្សផសពវផាយចាបព់ាណិជជក្សមម។ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/89-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8-%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9E%BC%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/89-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%84%E1%9E%9F%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8-%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%84%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9E%BC%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84
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សកមមភាពកចិចរបជ្ុាំពិភាកាការងារ រវាងគណ្ៈមមធាវីននរពោះរជាណាចរក
កមពុជា និងគណ្ៈរបត្ភិមូកពីរបមទសជ្ប ុន  

  នថងទ២ី១ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល  របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានជួបរបជុំពិភាក្សាការងារជាមួយមលាក្សសាស្រសាថ ចរយដផបក្សចាប់ 
MATSUO Hiroshi ននសាក្សលវទិាល័យ KEIO (University Law School) អ្មមោយស ការ ី
មួយចំនួន។ អ្ងគរបជំុបានពិភាក្សាមផ្ទថ តមលើសក្សមមភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈមមធាវកី្សបុងការ    
ផថល់ការបណថុ ះបណាថ លដល់មមធាវ,ី ការផសពវផាយឲ្យសាធារណជន  បានសាគ ល់ពីតួនាទីរបស់មមធាវ ី
មៅក្សបុងសងគម និងការរគបរ់គងវជិាជ ជីវៈមមធាវ។ី 

 
កិចចរបជ្ុាំពិភាកាការងារ រវាងគណ្ៈមមធាវីននរពោះរជាណាចរកកមពុជា និង
សមាគមមមធាវីោម នរពាំខដ្ន សាធារណ្រដ្ឋបារាំង  

  នថងទ២ី៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សអ្គគមលខា   រ មលាក្សអ្គគមលខាធិការរង  គណៈមមធាវ ី
បានជួបរបជុំពិភាក្សាការងារជាមយួមលាក្សរសី Magali Doisy អ្បក្សសរមបសរមួលក្សមមវធិីននសមាគម 

https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/90-meeting_bakc_japan
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/90-meeting_bakc_japan
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/96-meeting_bakc_france
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/96-meeting_bakc_france
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មមធាវោីម នរពំដដន។ អ្ងគរបជុំបានពិភាក្សាមផ្ទថ តសំខាន់មលើសក្សមមភាពរបស់គមរមាងមៅមខតថ
បាតដ់ំបង រមួមានការផថល់ការពិមរោះមោបល់ដផបក្សចាប ់នងិការការពារក្សថីក្សបុងសំណំុមរឿងរព មទណឍ   
នាមពលក្សនលងមក្ស និងដផនការអ្នុវតថបនថសរមាបក់្សចិចស របតិបតថិការរវាងសាទ បន័ោងំពរី។ 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
កិចចរបជ្ុាំពិភាកាការងាររវាងគណ្ៈមមធាវី និងអងគការ JICA  
         នថងទី២៨ ដខកុ្សមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន     
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សអ្គគមលខាធិការ និងមលាក្សអ្គគមលខាធិការរងគណៈមមធាវ ី
បានជួបរបជុពំិភាក្សាការងារជាមយួអ្បក្សតណំាងននអ្ងគការ JICA អ្ំពីការមរៀបចំសិកាេ សាលាក្សបុង 
វស័ិយរដឌបផមវណីមៅគណៈមមធាវ។ី 
 
កិចចរបជ្ុាំពិភាកាការងាររវាងគណ្ៈមមធាវី និងការោិលយ័ឧត្តមសនងការ
អងគការសហ្របជាជាត្ិទទួលបនទុកសទិធិមនុសសមៅកមពុជា  
   នថងទី២៨ ដខកុ្សមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន 
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សអ្គគមលខាធិការ និងមលាក្សអ្គគមលខាធិការរងគណៈមមធាវ ី

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/120-meeting_bakcwithun
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/121-meeting_jicawithbakc
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/121-meeting_jicawithbakc


សក្សមមភាពគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា 
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បានជួបរបជុំពិភាក្សាការងារជាមយួមស្រនថីសិទនិមនុសស និងមស្រនថីដផបក្សចាបន់នការោិល័យឧតថមសបង
ការអ្ងគការស របជាជាតិទទួលបនធុក្សសិទនិមនុសសមៅក្សមពុជា។ 
 

 
 
ជ្ាំនួបពិភាកាការងាររវាងគណ្ៈមមធាវី ជាមួយមោក Andrew Ianuzzi  

  នថងទ២ី៨ ដខមមសា ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សមមធាវ ី រព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ី
បានទទួលជបួពិភាក្សាការងារជាមយួ Andrew Ianuzzi អ្តីតស មមធាវអី្នថរជាតិននអ្ងគជំនុ-ំ
ជរមះវសិាមចដក្សបុងតុលាការក្សមពុជាពាក្សព់ន័ននិងក្សចិចស ការមរៀបចំសិកាេ សាលា។ 
 
ជ្ាំនួបពិភាកាការងាររវាងគណ្ៈមមធាវី ជាមួយអងគការ Destination Justice  

  រពឹក្សនថងទ២ី៨ ដខមមសា ឆ្ប ២ំ០១៧ មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវ ី
ននរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំមលាក្សមមធាវ ី រព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ី
បានទទួលជបួពិភាក្សាការងារជាមយួអ្ងគការ Destination Justice ពាក្សព់ន័ននិងក្សិចចស ការ 
មរៀបចំសិកាេ សាលា រពមោងំក្សិចចស ការមផសងៗមទៀត។ 
 

ការចុោះទសសនកិចចសកិារបសស់ាន្តសាែ ចរយ  និងរកុមនសិសតិ្ចាប់មកពីរបមទស 
អូរសាែ ល ី 

  នថងទី០២ ដខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៧ មៅទីសាប ក្សក់ារគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា  

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/145-meeting_bakcwithandrewlanuzzi
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/146-meeting_bakcwithdestinationjustice
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/148-meeting_bakc_with_australia
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/148-meeting_bakc_with_australia
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មលាក្សមមធាវ ីរព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ីមលាក្សមមធាវ ីលីវ សុវណាត  របធាន
នាយក្សោឌ នការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្សននគណៈមមធាវ ី រពមោងំបុគគលិក្សគណៈមមធាវបីានទទួលជួប
ជាមយួសាស្រសាថ ចរយ និងរក្សរមនិសសតិចាបម់ក្សពីរបមទសអ្ូស្រសាថ លីដដលបានចុះមក្សមធវើទសសនក្សិចច
សិក្សាសាក្សសួរពត័ម៌ានពាក្សព់ន័ននឹងវជិាជ ជីវៈមមធាវមីៅរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងរបតិបតថិការ
ការពារក្សថីជូនជនរក្សីរក្សរបស់គណៈមមធាវ។ី 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
៤. មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្តុ ោះបណាត លវិជាជ ជ្ីវៈមមធាវី 
សកមមភាពកិចចរបជ្ុាំពភិាកា ពាកព់័នធនឹងការងារមជ្ឈមណ្ឌ លបណ្តុ ោះបណាត ល
វិជាជ ជ្វីៈមមធាវ ី 

មៅនថងទី០៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា អាណតថិទ១ី១ បានជបួរបជុពំិភាក្សាការងារជាមយួមលាក្សមមធាវ ីយឹម សារ ី
នាយក្សមជឈមណឍ លបណឋុ ះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ ីមោយមានការចូលរួមពីមលាក្សមមធាវ  ី  
រព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការ អ្គគមលខាធិការរងននគណៈមមធាវ ី អ្គគមលខាធិការ
មជឈមណឍ លបណឋុ ះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី របធានមណឍ លចាប ់ រពមោងំមស្រនថីពាក្សព់ន័នមយួ
ចំនួនមទៀត។ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/83-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%88%E1%9E%98%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%9B%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8
https://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/83-%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%8B%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%93%E1%9E%B9%E1%9E%84%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%88%E1%9E%98%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%9B%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9F%87%E1%9E%94%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9F%88%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8
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អ្ងគរបជុំបានពិភាក្សាមៅមលើរមបៀបវារៈដូចខាងមរកាម៖ 
១-របាយការណ៍សក្សមមភាពការងាររបស់មជឈមណឍ លបណឋុ ះបណាឋ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ។ី 
២-ដផនការសក្សមមភាព នងិទសិមៅអ្នុវតថបនថសរមាបឆ់្ប ២ំ០១៧។ 
៣-បញ្ា មផសងៗ។ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ពិធីមបើកបមវសនកាលសរមាប់វគគបណ្តុ ោះបណាត លវជិាជ ជ្វីៈមមធាវជី្ាំនាន់ទី ១៥  
     មៅនថងទ០ី១ ដខមនីា ឆ្ប ២ំ០១៧ មៅមជឈមណឍ លបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ ីបានមរៀបចំ 
ពិធីមបើក្សបមវសនកាលសរមាបវ់គគបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវជីំនានទ់ ី១៥ មរកាមអ្ធិបតីភាព
ដខ៏ពងខ់ពស់របស់មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា។ 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/123-open_learn_lawyer_promtotin15


រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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ការសមាា សន៍មរជ្ើសមរ ើសរគូបមរងៀនមុខវជិាជ  ការវិភាគរកមរពហ្មទណ្ឌ  និង
រកមនតី្ិវធិីរពហ្មទណ្ឌ មៅមជ្ឈមណ្ឌ លបណ្តុ ោះបណាត លវិជាជ ជ្វីៈមមធាវ ី 

មៅនថងទី០៨ ដខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៧ មៅទសីាប ក្សក់ារគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា 
មលាក្សមមធាវ ីរព ម វចិរិតអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមមធាវ ីនិងសមាជិក្ស-សមាជិការក្សរមរបឹក្សា
គណៈមមធាវកី្សបុងនាមជាគណៈក្សមមការសមាភ សន ៍ បានមធវើការសមាភ សនស៍មាជកិ្ស-សមាជិកាគណៈ-
មមធាវដីដលបានោក្សព់ាក្សយមសបើសំុបមរងៀនមុខវជិាជ  ការវភិាគរក្សមរព មទណឍ  និងរក្សមនីតិវធិីរព មទណឍ  
ដល់អ្បក្សដដលចូលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវតីាមមារតា៣២ ននចាបស់ថីពីលក្សេនថិក្សៈមមធាវ ីមៅមជឈមណឍ ល 
បណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ។ី 

 

ការបណ្តុ ោះបណាត ល សកិាខ សាោសតពីីការរគប់រគងសាំណុ្ាំ មរឿង និងរមបៀបសរមសរ 
សាំអាងមហ្ត្ ុ 

មៅនថងទី២៤ និង២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មៅសណាឌ ោរកាបំូឌីោ៉ណា សមាជិក្ស-សមាជិកា 
គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានចូលរមួសិកាេ សាលាសថីពីការរគបរ់គងសំណំុមរឿង 
និងរមបៀបសរមសរសំអាងម តុ ស ការមរៀបចំមោយសាលាឧទនរណ៍ និងអ្ងគការ IRZ ដដល
ទទួលជំនួយពីរក្សសួងយុតថិធមន៌នស ពន័នអាលលឺមង៉។់ អ្ងគសិកាេ សាលាមនះមធវើម ើងមដើមផដីចក្សរដំលក្ស 
នូវបទពិមសាធនព៍ីអ្បក្សជំនាញការចាបន់នស ពន័នអាលលឺមង៉ ់ ដល់មៅរក្សម មស្រនថីរគបរ់គងរដឌបាល 
ក្សបុងរបពន័នតុលាការ និងភាគីពាក្សព់ន័ន ឲ្យយល់ដឹងពីរមបៀបរគបរ់គងសំណំុមរឿងតាមរបពន័នពត័ម៌ាន 
វទិា រមបៀបតាក្សដ់តងសាលរក្សម និងសាលដីកា របក្សបមោយគុណភាព។ 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/92-seminar_manage_case
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វគគបណ្តុ ោះបណាត លសតពី ី“សទិធិការពារខលនួតមផលវូត្ុោការ”  

មៅនថងទី០៩ ដខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៦ គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា បានស ការ
ជាមយួសមាគម  ងរ់ ី កាពតីង ់ ក្សមពុជា មរកាមជំនួយឧបតទមភពសីាទ នទូតបារាងំរបចមំៅក្សមពុជា 
មរៀបចំវគគបណថុ ះបណាថ លសឋីព ី “សិទនកិារពារខលួនតាមផលូវតុលាការ” មរកាមអ្ធិបតីភាពមលាក្សមមធាវ ី
សួន វសិាល  របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងឯក្សឧតថមបណឍិ ត មថង ចន័ធសងាវ រ 
ភារធាររីបចសំមាគម ងរ់កីាពីតងក់្សមពុជា អ្នុរដឌមលខាធកិារ និងជានាយក្សខុទធកាល័យននរក្សសួង 
មរៀបចំដដនដី នគរបូនីយក្សមម និងសំណង ់ មោយមានការចូលរមួពីវាគមនិដដលមានបទពមិសាធន៍
យូរឆ្ប កំ្សបុងវស័ិយចាប ់និងយុតាថ ធិការ រមួមានមលាក្សមមធាវ ី លីវ សុវណាត  មលាក្សរពះរាជអាជាញ រង  
លី សុផ្ទណា និងមលាក្សមៅរក្សម Marcel LEMONDE។ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ការបណ្ែុ ោះបណាែ លបញ្ចប់វគគសរុកតឹ្ការចាំមពាោះមមធាវីចលូរបកបវិជាជ ជ្ីវៈ
មមធាវីតមមារត ៣២  
     មៅនថងទី០៥ ដខមក្សរា ឆ្ប ២ំ០១៧ គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាមរៀបចំការ
បណឋុ ះបណាឋ លបចចបវ់គគសុរក្សឹតការចំមពាះការចូលរបក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវ ី តាមមារតា៣២ននចាប ់
សឋីពីលក្សេនថិក្សៈមមធាវ ី វគគទ២ី មៅទីសាប ក្សក់ារគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា មោយ
មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាជារគឧូមទធសនាម។ 
 

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/100-trainee_bakc_henricapitant
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/106-training_finished_lawyer_article32
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/106-training_finished_lawyer_article32
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៥. មផសងៗ 
ការចូលរមួរ ាំខលកទកុខដ្លរ់កមុរគួសារសព របសម់ោកមមធាវ ីការ សាវុត្ថ  

  នថងទី២៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦ មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីន
រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា សមាជិក្ស-សមាជិការក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី រពមោងំសមាជិក្ស-
សមាជិកាគណៈមមធាវ ីបានមធវើដំមណើ រមៅចូលរមួពិធីបណុយសពរបស់មលាក្សមមធាវ ី ការ សាវតុទ 
មៅផធះមលខ ៤៤១G ផលូវមលខ ១០២R២ ភមូទិួលសដងេ សងាេ តទ់ួលសដងេ ខណឍ ឫសសដីក្សវ រាជធានី
ភបមំពញ ដដលមលាក្សបានទទលួមរណភាពកាលពីនថងសុរក្ស ទី២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៦។  

 
របធាន នងិសមាជ្កិ គណ្ៈមមធាវីននរពោះរជាណាចរកកមពុជាបានអមញ្ជ ើញ
ដាក់ករមងផ្លា មោរពវញិ្ញញ ណ្កខនធសព សមមតចវិបលុបញ្ញញ  សខុ អាន  

មៅនថងទី១៧ ដខមនីា ឆ្ប ២ំ០១៧ របធាន សមាជិក្ស-សមាជិការក្សរមរបឹក្សា សមាជិក្ស-
សមាជិកាគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា រពមោងំបុគគលិក្សបានអ្មចជ ើញោក្សក់្សរមងផ្ទេ
មោរពវញិ្ដ ណក្សេននសព សមមថចវបិុលបញ្ដ  សុខ អាន ដដលតមេល់ទុក្សមៅផធះមលខ ៧០ ផលូវ
២១៤ សងាេ តប់ឹងរាងំ ខណឍ ដូនមពញ រាជធានីភបមំពញ។ មយើងខញុ ំោងំអ្ស់ោប  សូមមោរពបងួសួង
ឲ្យដួងរពលឹងសមមថចវបិុលបញ្ដ  សុខ អាន មៅកានសុ់គតភិពកុ្សំបីមឃលៀងឃាល តម ើយ។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/95-%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%85%E1%9E%BC%E1%9E%9B%E1%9E%9A%E1%9E%BD%E1%9E%98%E1%9E%9A%E1%9F%86%E1%9E%9B%E1%9F%82%E1%9E%80%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%81%E1%9E%8A%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BD%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%96-%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%92%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%B8-%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A-%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9C%E1%9E%BB%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%90
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ពិធសីរូត្មនែ មរបាោះរពាំ មលើករស ីកនងុឱកាសបណុ្យចលូឆ្ន ាំរបនពណី្ជាត្ិ  
  នថងទ០ី៦ ដខមមសា ឆ្ប ២ំ០១៧ មៅទីសាប ក្សក់ារគណៈមមធាវ ីមលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល 

របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា សមាជិក្ស-សមាជិការក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី
សមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមមធាវ ីរពមោងំបុគគលិក្សគណៈមមធាវ ីបានមរៀបចំពិធីសូរតមនឋមរបាះរព ំ
មលើក្សរាសី ក្សបុងឱ្កាសបុណយចូលឆ្ប រំបនពណីជាតិ ឆ្ប រំកា នពវស័ក្ស ព.ស ២៥៦១។ 
 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

ពិធីអបអរសាទរទិវាអនតរជាត្ិនារ ី៨ មនីា ខបួមលើកទី ១០៦  
 មៅនថងទ១ី០ ដខមនីា ឆ្ប ២ំ០១៧ មវលាមម៉ាង ០៣:០០នាទីរមសៀល គណៈមមធាវនីន

រពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជាបានមរៀបចំពិធីអ្បអ្រសាទរទវិាអ្នថរជាតិនារ ី៨ មនីា ខួបមលើក្សទ ី១០៦ 
មរកាមរបធានបទ “ស្រសថី មដើមផសុីខសនថភិាព នងិវឌណនភាព” មរកាមអ្ធិបតីភាពមលាក្សមមធាវ ី    
សួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងមលាក្សជំោវ និងមានការ
អ្មចជ ើញចូលរមួជាក្សិតថិយសពសំីណាក្សម់លាក្សជំោវ ចន ់សុោន វ ីរដឌមលខាធិការរក្សសួងយុតថិធម ៌និង
ឯក្សឧតថម ជវី សុងហាក្ស ់ អ្នុរបធានរក្សរមរបកឹ្សាអ្បក្សចាបទ់ីសថីការគណៈរដឌមស្រនថ ី សមាជិក្ស-
សមាជិការក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី សមាជិក្ស-សមាជិកាគណៈមមធាវ ី រពមោងំបុគគលិក្សស្រសថីនន  
គណៈមមធាវ។ី 

http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/142-program_invatation_monk_khmer
http://www.bakc.org.kh/index.php/12-contents/128-3march_party


រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប ២ំ០១៧ 
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     បនាធ បព់ីបងាា ញនូវរបវតថសិិទនិនារ ី អានរពះរាជសារសមមថចដម ៉ និងមតិសំមណះសំណាលរចួ
មក្ស មលាក្សមមធាវ ីសួន វសិាល របធានគណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងមលាក្សជំោវ  
បានផថល់ក្សិតថិយសជូនវតទុអ្នុសាវរយីជ៍ាសំពតផ់្ទមងួ ជូនដល់មមធាវសី្រសថីោងំអ្ស់ដដលបាន
ចូលរមួ នងិបុគគលិក្សស្រសថីននគណៈមមធាវ។ី បនាធ បម់ក្សមទៀត មលាក្សមមធាវ ី សួន វសិាល របធាន  
គណៈមមធាវនីនរពះរាជាណាចរក្សក្សមពុជា និងមលាក្សជំោវ បានអ្មចជ ើញមភញៀវដដលបានចូលរមួោងំ
អ្ស់ពិសាអាហារសាមគគ ី មដើមផអី្បអ្រសាទរទិវាអ្នថរជាតនិារ ី ៨មនីា ខួបមលើក្សទី ១០៦ មនះ។ 
ក្សមមវធិីជបម់លៀងបានរបរពតឹថមៅមរកាមបរោិកាសសបាយរកី្សរាយ ដដលឆលុះបញ្ច ំងពីការផថល់
តនមលដល់មមធាវសី្រសថី និងបុគគលិក្សស្រសថីោងំអ្ស់ននគណៈមមធាវ៕ី 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  

គណ្ៈកមមការរពឹត្តិបរត្ 
 

១-ឯកឧត្តម សនួ វិសាល  ចងហាវ ងការផាយ 

២-មោកមមធាវី កយុ នាម  និពនធនាយក 

៣-មោកមមធាវ ី          មលខាធកិារ 

 
 

នាយកដាឋ នរសាវរជាវ មបាោះពុមព និងផសពវផាយ 
 

១-មោក ខក ប នុមធឿន   របធាននាយកដាឋ ន 

២-មោកមមធាវី មសង សខុឃមី អនុរបធាននាយកដាឋ ន 

៣-មោកមមធាវ ី នម  ចន័ទសត្ា អនុរបធាននាយកដាឋ ន 

៤-មោក វា  សាំរតិ្   របធានការ.ិ រពតឹ្តិបរត្ 

៥-កញ្ញញ  គណុ្ ថាវ ី   មលខារដ្ឋបាល 

៦-មោករស ីរ ីសផុោល    បណាា រកស 

៧-មោក ហួ្ត្ សវុណ្ា    បុគគលកិសមរ័គចតិ្ត 
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