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សូមអរគុណ! 
 

                                          ៃថងសុ្រក ៤េ ច ែខភ្រទបទ ឆន  ំច នព្វស័ក ព.ស ២៥៦២ 
   ជធនីភនេំពញ ៃថងទី២៨ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨ 
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កមពុជ 

 
េ យេមធវ្ីរពូ សីុថនP0F

 
១. េសចក្តេីផ្តើម 

េ យេមើលេឃើញករវវិឌ ថមីៗគួរឲយកតស់មគ ល់ កនុងឧស ហកមមធន ៉ បរ់ងេនកមពុជ 
អនកនិពនធនឹងេលើកយកចំណុចសំខន់ៗ ចំនួនពីរ ែដលកំពុងទកទ់ញចំ ប់ រមមណ៍របស់

ធរណជន និង្របតិបត្តិករធន ៉ បរ់ង។ ចំណុចទីមយួគឺទកទ់ងនឹងទិដ្ឋភពទូេទៃនវស័ិយ
ធន ៉ បរ់ង និងចំណុចទីពីរពកព់ន័ធនឹងករធន ៉ បរ់ង យុជីវតិែដលជវស័ិយដសំ៏ខនែ់ដល
កំពុងជះឥទធិពលេទេលើឧស ហកមមធន ៉ បរ់ងទងំមូល។ ករធន ៉ បរ់ង យុជីវតិគឺមន
ភពថមីេថម ងជងេគ កនុងចំេ ម ជីវកមមធន ៉ បរ់ងេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េបើេ្រប ប
េធៀបេទនឹងករធន ៉ បរ់ងទូេទ (ឧទហរណ៍៖ រថយន្ត ករដឹកជញជូ ន អគគីភយ័ ករ ្ឋ ន
សំណង។់ល។) និងករធន ៉ បរ់ងខន តតូច (ករធនអតិបរម្រតឹម៥.០០០ដុ ្ល រ េមរចិ)។  

ករធន ៉ បរ់ង យុជីវតិបនចបដំ់េណើ រករជផ្លូវករេនឆន  ំ២០១២ ជមយួនឹង្រកុម
ហុ៊ន Cambodia Life ែដលមនករប ្ដ កទុ់នពី ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និង្រកុមហុ៊នបរេទស 
(បនទ បម់ក្រតូវបនទិញយក១០០%េ យ្រកុមហុ៊ន Royal Group) និងេ្រកយបន្តិចមកគឺ
្រកុមហុ៊ន Manulife ែដលជ្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង យុជីវតិ និងែផនកេស កមមហិរញញ វតថុលំ ប់
ពិភពេ កមកពី្របេទសក  បនចបេ់ផ្តើមដំេណើ រករជផ្លូវករ។  

 
 
 

                                                 
 េ កេមធវ ី ្រពូ សីុថន ជេមធវេីន្រកុមេមធវ ីGCL ្រកុមហុ៊នេមញូ៉ យហ្វ៍ នងិ ្រ ្ត ចរយចបបធ់ន ៉ បរ់ង
េន កលវទិយល័យនីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកចិច។ េ្រកយបញចបក់រសិក េន ភមូនិទរដ្ឋបល នងិ

កលវទិយល័យនរ័តុន េ កបនចូលបេ្រមើករងរេនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី រហូតដល់េពលេ កចូល្របកប
វជិជ ជីវៈេមធវ។ី េ កបនបញចបអ់នុបណ្ឌិ តចបបេ់ន កលវទិយល័យជតយិ៉ូកូ ម៉ (ជប៉ុន) េនឆន ២ំ០១១។ 
្រគបម់តេិយបល់ និង ល់ពត័ម៌នេនកនុងអតថបទេនះគជឺទស នៈ និងករ្របមូលពត័ម៌នផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកនិពនធ 
េ យមនិបនឆ្លុះបញច ំង ឬបង្ហ ញពេីគលនេយបយ  ឬទស នៈរបស់ ថ បន័ែដលអនកនិពនធេធ្វើករេឡើយ។ បែនថម
េលើេនះ អតថបទេនះកម៏និែមនជេយបល់ែផនកចបបេ់ឡើយ។ អនកេ្របើ្របស់អតថបទេនះ្រតូវទទួលខុស្រតូវេ យខ្លួន
ឯងចំេពះផលវបិកននែដលេកើតេឡើងេ យ រករេ្របើ្របស់អតថបទេនះ។ 
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២. ទដិ្ឋភពទូេទៃនឧស ហកមមធន ៉ បរ់ង  
បុព្វ ភធន ៉ បរ់ងសរុបP1F

1
Pេនឆន  ំ២០១៧ មនចំនួន១៤២,៩ នដុ ្ល រ េមរកិ គឺ

មនករេកើនេឡើង ២៦% ពី ១១៣,៥ នដុ ្ល រ េមរកិកលពីឆន  ំ ២០១៦។ ចំនួន្រកុម
ហុ៊នធន ៉ បរ់ងកម៏នករេកើនេឡើងផងែដរពី្របមណ ៤៤ ្រកុមហុ៊នកនុងឆន ២ំ០១៦ រហូតដល់
ជិត ៦០ ្រកុមហុ៊នេនឆន ២ំ០១៧P2F

2
P េ យបេងកើតករងរបនមនិតិចជង ៥.០០០ នកេ់ឡើយ។ 

េ យមនអ្រ ធន ៉ បរ់ងតិចជង ១% ៃន GDP សរុបកនុងឆន ២ំ០១៧ កមពុជេនែតបន្តសថិត
កនុងជួរ្របេទសែដលមនករអភវិឌ វស័ិយធន ៉ បរ់ងក្រមតិទបជងេគេនកនុងប ្ដ ្របេទស
ជសមជិក ៊ ន។  

 
ល.រ ្របេភទ្រកុម

ហុ៊ន 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(សី ) 

1 ធន ៉ បរ់ង
យុជីវតិ 

 2 3 3 4 5 9 

2 ធន ៉ បរ់ង
ទូេទ 

6 6 6 6 7 7 12 

3 ធន ៉ បរ់ង
បន្ត 

1 1 1 1 1 1 1 

4 ធន ៉ បរ់ង
ខន តតូច 

1 2 2 3 8 7 8 

5 ភន កង់រធន
៉ បរ់ង 

2 3 6 9 10 13 18 

                                                 
1  បុព្វ ភធន ៉ បរ់ងគឺជចំនួនទកឹ្របកអ់តថិិជន្រតូវបងេ់ទ្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង េដើមបទីទួលបនករធន។ 
2 តួេលខេនះ បប់ញចូ លនូវ្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង យុជីវតិ ្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ងទូេទ ្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ងខន តតូច 

្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ងបន្ត ភន កង់រធន ៉ បរ់ង េជើង រធន ៉ បរ់ង និង្រកមុហុ៊ន យតៃម្ល នយ័ធន ៉ បរ់ង។ 



  
វស័ិយធន ៉ បរ់ង និងករធន ៉ បរ់ង យុជីវតិេនកមពុជ 
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6 េជើង រ
ធន ៉ បរ់ង 

1 1 1 3 7 9 12 

7 យតៃម្ល
នយ័ន ៉ បរ់ង 

    1 2 2 

សរុប U11 U15 U19 U25 U38 U44 U62 

្របេភទ នងិចនួំន្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង រមួទងំអន្តរករធីន ៉ បរ់ង (ភន កង់រ នងិេជើង រធន ៉ បរ់ង) េនកមពុជ 
(្របភព៖ ករ្របមលូពត័ម៌នរបស់អនកនពិនធ) 

 
េដើមបយីល់កនែ់តចបស់វស័ិយធន ៉ បរ់ងេន្របេទសកមពុជ េយើងនឹងពិនិតយេលើទិដ្ឋ

ភពសំខន់ៗ មយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖  
ទី១.ឧស ហកមមធន ៉ បរ់ងបនចបដំ់េណើ រករ ងំពីជង២០ឆន មុំនមកេម្លះ៉ ជមយួ

នឹង ជីវកមមធន ៉ បរ់ងទូេទ (ឧទហរណ៍: ករធនេលើរថយន្ត ករដឹកជញជូ ន អគគីភយ័ 
ករ ្ឋ នសំណងជ់េដើម) េហើយវស័ិយេនះដំបូងៗ្រតូវបនផ្ត ចមុ់ខ េ យ្រកុមហុ៊នរដ្ឋេឈម ះ 
Caminco កនុងរយៈេពល្របមណ ១០ ឆន  ំកនុងអំលុងទស វត នទី៍៩០ ។  

ទី២.វស័ិយធន ៉ បរ់ង យុជីវតិមនករលូត ស់យ៉ងឆបរ់ហ័ស េបើេទះបីជេទើប
ែតចបដំ់េណើ រករ ងំពីឆន ២ំ០១២ មកក្តី។ កនុងចំេ មបុព្វ ភធន ៉ បរ់ងដុលសរុបេនឆន ំ
២០១៧ ែដលមនចំនួន១៤២,៩ នដុ ្ល រ េមរកិ បុព្វ ភធន ៉ បរ់ង យុជីវតិមន
ចំនួន ៦៧,៥ នដុ ្ល រ េមរកិ (េកើនេឡើង ៥៦% ពីឆន ២ំ០១៦) ខណៈែដលបុព្វ ភធន
៉ បរ់ងទូេទមនករេកើនេឡើងែត ៧% ពីឆន  ំ២០១៦ (បុព្វ ភធន ៉ បរ់ងដុលចំនួន ៧៥,៤ 
នដុ ្ល រ េមរកិកនុងឆន  ំ ២០១៧)។ បែនថមេលើេនះសនទុះៃនចំនួន្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង យុ

ជីវតិ និងករវនិិេយគរបស់្រកុមហុ៊នទងំេនះ គឺមនករេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ងំក្ល បំផុត។ េគរពឹំង
ទុកយ៉ងមុតមថំ វស័ិយធន ៉ បរ់ង យុជីវតិនឹងមនបុព្វ ភធន ៉ បរ់ងសរុបេ្រចើនជង    
វស័ិយធន ៉ បរ់ងទូេទេនរង្វងឆ់ន ២ំ០១៨-២០១៩ ខងមុខេនះ។ 
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ចំនួន្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ងទូេទ នងិ្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង យុជីវតិេន ៊ ន ២០១៦ 
(្របភព៖ ASEAN Insurance Council, 2017) 

 
ទី៣.ករេដើរទនទឹមគន ៃនកររកីចេ្រមើនៃនវស័ិយេនះជមយួនឹងដំេណើ រករក ងអភវិឌ

្រកបខណ្ឌ ចបប ់ និងបទបបញញ តិ្តេ យនិយត័ករ។ ដូចែដល ្រ ្ត ចរយមយួរូបេនសហរដ្ឋ     
េមរចិជំនញចបបធ់ន ៉ បរ់ងបនមន្រប សនថ៍ “្រកបខណ្ឌ ចបប ់ និងបទបបញញ តិ្តកនុង    

វស័ិយធន ៉ បរ់ងគឺ េពរេពញេ យអនទ កែ់ដលមនភពសមុ្រគ ម ញ និងពិបកយល់”។ 
បែនថមេលើេនះ កដូ៏ចជេនប ្ត ្របេទសនន ករេ្របើ្របស់បេចចកស័ពទកនុងចបប ់និងបទបបញញ តិ្ត 
នន ្រពមទងំកិចចសនយធន ៉ បរ់ងគឺ មនលកខណៈបេចចកេទស និងត្រមូវឲយមនអនកជំនញ
ជួយ ពនយល់។ 

ទី៤.្របពន័ធតុ ករ និងេ ះ្រ យវ ិ ទេនមនក្រមតិ ែដល ចេធ្វើឲយអតិថិជនមន
ករពិបកេជឿជកក់នុងករទទួលបនភពយុត្ដិធម ៌ ឬែដលភគី ចទទួលយកបន េនេពល
មនវ ិ ទធន ៉ បរ់ង មយួេកើតេឡើង។ ករធន ៉ បរ់ងជករទិញផលិតផលអរូបីេ យ
មនករសនយផ្តល់សំណងេនេពលអនគត ជមយួនឹងកិចចសនយជ យលកខណ៍អក ររ ង
្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង និងអនកទិញ។ េ យេហតុដូចេនះេហើយ អតិថិជនចបំចច់ងប់នភព
េជឿជក ់ និង្របកដ្របជថ ្របសិនេបើ្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ងមនិរក ករសនយរបស់ខ្លួន ពូក
គត់ ចងកេទរក ថ បន័ចបបឯ់ក ជយ ឬ ថ បន័ ជញ ក ្ដ លែដលមនសមតថកិចច និងមន



  
វស័ិយធន ៉ បរ់ង និងករធន ៉ បរ់ង យុជីវតិេនកមពុជ 
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សមតថភពេដើមបែីស្វងរកដំេ ះ្រ យ។ករយល់ដឹងមនក្រមតិ រមួទងំលកខណៈបេចចកេទស 
និងភពសមុ្រគ ម ញៃនវស័ិយេនះ ចជឧបសគគស្រមបក់រេ ះ្រ យវ ិ ទធន ៉ បរ់ងែដល
ចទទួលយកបនេ យភគី ។ 

ទី៥.កង្វះករយល់ដឹងរបស់ ធរណជនទូេទជំុវញិករធន ៉ បរ់ង ែដលត្រមូវឲយ
មនករវេិយគទុនេ្រចើនេទេលើករអបរ់ ំ ទីផ រ និងយុទធនករផ ព្វផ យខ្ល ងំ ជពិេសស
ស្រមបវ់ស័ិយធន ៉ បរ់ង យុជីវតិែដលករធនមនរយៈេពលែវង ្រពមទងំពកព់ន័ធនឹងករ
វភិគ និងករេរៀបចំែផនករហិរញញ វតថុស្រមបអ់តិថិជន មុននឹងករសេ្រមចចិត្តទិញផលិតផល

មយួ។  
ទី៦.កង្វះធនធនមនុស កនុង្រសុក េ យ រែតវស័ិយេនះេទើបែតមន យុជង ២០ 

ឆន  ំ(េ្រប បេធៀបេទនឹង្របេទសននកនុងតំបនែ់ដលមន យុពី ៥០ ឬ១០០ ឆន មុំន) និងកង្វះ
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លេនកនុង កលវទិយល័យ ឬ ថ បន័អបរ់ឯំកេទសជំនញនន...។ ករ
ធន ៉ បរ់ងគឺជវស័ិយពិេសសកនុងចំេ មវស័ិយហិរញញ វតថុ េហើយ្របេទសកមពុជមនិសូវមន
បុគគលិកជំនញកនុងែផនកេផ ងៗដូចជ ករជំនញគណន យតៃម្ល និភយ័ (actuary) ករ
យតៃម្លករធន ៉ បរ់ង (underwriting) ករ្របតិបត្តិផ្លូវចបប ់ (legal-compliance) ែផនក

្រគប្់រគង និភយ័ ែផនក្របតិបត្តិករ (operations) ែផនកទីផ រ-លក។់ល។ 
ទី៧.ករធន ៉ បរ់ងជកតព្វកិចចនេពលបចចុបបននមនែតបី្របេភទប៉ុេ ្ណ ះ៖  
១. កតព្វកិចចធន ៉ បរ់ងភរៈទទួលខុស្រតូវយនយន្ត ឬធន ៉ បរ់ងតតិយជន (ភគ

េ្រចើនស្រមបយ់នយន្ត្របកប ជីវកមម ដឹកជញជូ នអនកដំេណើ រ ឬយនយន្តរបស់្រកុមហុ៊ន      
អងគករ សមគមល។ល)។ P3F

3
P  

២. កតព្វកិចច ភរៈទទួលខុស្រតូវករ ្ឋ ន (ភគេ្រចើនស្រមបក់រ ្ឋ ន ងសងក់្រមតិ
មធយម និងធំ) េដើមបកីរពរផល្របេយជនត៍តិយជនែដលរស់េនជំុវញិ ឬេធ្វើដំេណើ រឆ្លងកត ់ឬ
ែកបរករ ្ឋ ន។P4F

4 

                                                 
3 ចបបស់្តីព ីករធន ៉ បរ់ងឆន ២ំ០១៤ និង ្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីព ីកតព្វកិចចធន ៉ បរ់ងទទួលខុស្រតូវយនយន្ត

ឬតតយិជន េលខ៦៥៣ ចុះៃថងទី១៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០០២ 
4 ចបបស់្តីព ីករធន ៉ បរ់ងឆន ២ំ០១៤ និង ្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីព ីកតព្វកិចចភរៈទទួលខុស្រតូវករ ្ឋ ន េលខ

៦៥៥ ចុះៃថងទ១ី៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០០២ 



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី៣ េលខ១៨ ែខកកក -កញញ  ឆន ២ំ០១៨ 
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៣. កតព្វកិចចធន ៉ បរ់ងករដឹកជញជូ នអនកដំេណើ រ (សំេ ដល់យនយន្ត្របកប ជីវ
កមមដឹកជញជូ ន អនកដំេណើ រ មផ្លូវេគក ទឹក ទេន្ល...)។ មច ស់យនយន្តែដលេបើកបរកនុងលកខណៈ
ឯកជន (មនិ្របកប ជីវកមម ឬករដឹកជញជូ នអនកដំេណើ រ) គឺពំុទនម់នករត្រមូវឲយទិញករធន
៉ បរ់ងេឡើយ។ P5F

5
P  

ទី៨.ជេ្រមើសវនិិេយគស្រមប្់រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ងគឺេនមនក្រមតិ។ វស័ិយធន
៉ ប់រងជពិេសសករធន ៉ ប់រង យុជីវតិ បនេដើរយ៉ងសំខន់កនុងករ្រទ្រទង់ដល់វស័ិយ  
មូលប្័រត ផ រហុ៊ន េ ធន អចលន្រទពយ និងករអភវិឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធជេដើម។ ្រកុមហុ៊ន
ធន ៉ បរ់ង្រតូវករវនិិេយគកនុងវស័ិយទងំេនះែដលជេរឿយៗ មន និភយ័ទប និង ច
ធនបននូវ្របកចំ់េណញសម្រសបេដើមបធីនេសថរភពហិរញញ វតថុ និងករផ្តល់សំណងេផ ងៗ     
នេពលអនគតស្រមបអ់តិថិជន។ 

 
៣. វស័ិយធន ៉ បរ់ង យុជវីតិ 

ករធន ៉ បរ់ង យុជីវតិ បននិងកំពុងេដើរតួនទីឈនមុខកនុងកររក កំេណើ ន ករ
ព្រងីកទីផ រថមីៗ ភពៃចន្របឌិតៃនផលិតផល េស កមម ករចូលរមួផ្តល់េយបល់ដល់ករ
អភវិឌ ្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តិ ករ្របតិបត្តិ ជីវកមមេ យសីលធម ៌ ករបេងកើតករងរ និងករអបរ់ ំ
ទីផ រ។ល។ ករចបេ់ផ្ដើមៃនវស័ិយធន ៉ បរ់ង យុជីវតិកប៏ននមំកនូវប ្ដ ញែចកចយថមី
ែដលមនេឈម ះថ ប ្ត ញែចកចយធន ៉ បរ់ង មរយៈធនគរ (Bancassurance)P6F

6
P និង 

ទី្របឹក ធន ៉ បរ់ងែដលយកលំន្ំរសេដៀងគន នឹងគំរូ AgencyP7F

7
P េន មប ្ត ្របេទស សីុ

នន្រពមទងំករអបរ់្ំរបជជនកមពុជពីករសន ថំវកិ និងករេរៀបចំែផនករហិរញញ វតថុស្រមប់
អនគត្រគួ រ កដូ៏ចជករអបរ់ពីំរេបៀបរបបរស់េនេផ្ត តេលើសុខភព កី ។ល។ ទងំេនះ

                                                 
5 េយង៖ ចបបស់្តីពកីរធន ៉ បរ់ងឆន ២ំ០១៤ នងិ ្របកសអន្តរ្រកសួងស្តីពកីតព្វកិចចធន ៉ បរ់ងករដកឹជញជូ នអនក

ដំេណើ រេលខ៦៥៤ ចុះៃថងទ១ី៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០០២ 
 

6 Bancassurance គឺជប ្ត ញែចកចយផលិតផលធន ៉ បរ់ងែដលកំពុងេពញនិយម និងរកីចេ្រមើនបំផុត
ស្រមប្់រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង យុជីវតិ និងធនគរ េន មប ្ត ្របេទសននេន សីុ និង ៊ ន។ 

7 Agency គជឺប ្ត ញែចកចយផលិតផលែដលធំជងេគស្រមប្់រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង យុជីវតិេនទូទងំ សីុ 
និង ៊ ន។ ជទូេទ Agents េធ្វើករលកផ់លិតផលធន ៉ បរ់ងេ យ្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ងែតមយួប៉ុេ ្ណ ះ
េដើមបកីៃ្រមេជើង រ និង្របកត់បសនងនន។  



  
វស័ិយធន ៉ បរ់ង និងករធន ៉ បរ់ង យុជីវតិេនកមពុជ 
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មនិទន់ បប់ញចូ លដល់ផល្របេយជនែ៍ផនកេសដ្ឋកិចច និងសងគមេផ ងេទៀតែដលវស័ិយេនះបន
និងកំពុងចូលរមួចំែណក (ករ្រទ្រទងដ់ល់វស័ិយហិរញញ វតថុេផ ងេទៀត ដូចជធនគរមូលប្័រត 
ផ រហុ៊ន េ ធន អចលន្រទពយ ករអភវិឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ករជួយ ស្រមលបនទុកហិរញញ វតថុ
របស់្រគួ រជនរងេ្រគះ និងករចូលនិវត្តនជ៍េដើម)។ 

 
គំនូសបង្ហ ញពបី ្ត ញែចកចយធន ៉ បរ់ង មរយៈធនគរ (Bancassurance) 

 
េនកមពុជ មនក នុវត្ដភពជេ្រចើនស្រមប្់រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង យុជីវតិ េហើយ

ស្រមប់រយៈេពលែវង វស័ិយេនះនឹងក្ល យេទជ្រគឺះដ៏សំខន់ស្រមប់េខឿនេសដ្ឋកិចចជតិ    
្រសេដៀងេទនឹងអ្វីែដលបនេកើតេឡើង េនកនុងប ្ដ ទីផ រជេ្រចើនែដលបុព្វ ភធន ៉ បរ់ង
យុជីវតិបនរចួចំែណក្របែហល ៤ ភគរយៃន GDP ពិភពេ ក (Swiss Re 1/2012)។ 

េយង មអងគករ OECD (២០០១) បនរកេឃើញថករេកើនេឡើងនូវស្ដង់ រស់េនរបស់
្របជជន(េ យ រកំេណើ នេសដ្ឋកិចចដរ៏ងឹម)ំ គឺជលកខខណ្ឌ ចបំចែ់ដលមនិ ចខ្វះបន
ស្រមបក់រអភវិឌ វស័ិយធន ៉ បរ់ង យុជីវតិ។ េនះជករណីល្អមយួស្រមបក់មពុជែដលមន
កំេណើ នេសដ្ឋកិចចជមធយម្របែហល ៨ភគរយ ចេន្ល ះឆន  ំ២០០០ រហូតដល់ឆន  ំ២០១០ និង
្របែហល ៧ភគរយចេន្ល ះឆន  ំ ២០១១ រហូតដល់បចចុបបនន និងឆន បំន្តបនទ ប។់ ករសិក
្រ វ្រជវកប៏នបង្ហ ញថ លកខខណ្ឌ ៃនករអភវិឌ ឧស ហកមមធន ៉ បរ់ង យុជីវតិឲយមន
កររកីចេ្រមើនយ៉ងឆបរ់ហ័សផងែដរ ដូចជកំេណើ នដរ៏ងឹមៃំនវស័ិយធនគរ និងវស័ិយធន
៉ បរ់ងទូេទ ករេកើនេឡើងៃន្របជជនេពញកម្ល ងំករងរ (១៥-៦៤) ែដលមនចំនួន ៦៤% 

Bancassurance 



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី៣ េលខ១៨ ែខកកក -កញញ  ឆន ២ំ០១៨ 
 

 
8 
 

ៃន្របជជនសរុប កំេណើ ន្របកចំ់ណូលរបស់្របជជន និងកររកីចេ្រមើនៃនវស័ិយមូលប្័រត
ផ រហុ៊ន។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ករពយករណ៍កំេណើ ន្របជជនកមពុជរហូតដល់ឆន  ំ២១០០ 
(្របភព៖អងគករពលកមមអន្តរជត)ិ 

 
ចប់ ងំពីករេបះជំ នចូលកនុងទីផ រកមពុជមក ប ្ដ ្រកុមហុ៊នធន ៉ បរ់ង យុ

ជីវតិបនវនិិេយគ្របកយ៉់ងេ្រចើនសនធឹកសនធ បេ់ទេលើែផនកធនធនមនុស  និងយុទធនករ
ផ ព្វផ យេដើមបបីេងកើតចំ ប់ រមមណ៍ថមីមយួស្រមប ់ ត្រមូវករេស ធន ៉ បរ់ងដល់ ធ-  
រណជន ជពិេសសគឺ្របជជនមនចំណូលមធយម និងធូរធរលមមែដលមនលទធភពកនុងករ
េរៀបចំែផនករហិរញញ វតថុនេពលអនគត។ ្រកុមហុ៊នទងំេនះបនវនិិេយគយ៉ងេ្រចើនេទេលើ
ករេ្រជើសេរ ើស បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក ករផ ព្វផ យ មរយៈផទ ងំប៉ណូ ពណិជជកមម
ទូរទស ន ៍ខិតបណ័្ណ ផ ព្វផ យ ករផ ព្វផ យ មឌីជីថល ប ្ត ញសងគម និងករេរៀបចំសិកខ

អបរ់េំនកនុង្រកុងភនេំពញ និង មប ្ដ េខត្ដសំខន់ៗ ែដលអនុញញ តឲយមនទំនកទំ់នង
េ យផទ ល់ជមយួ ធរណជន។ បែនថមេលើេនះេទៀត េ យ្រកុមហុ៊នទងំេនះមនប ្ដ ញ
ែចកចយផលិតផលដធំ៏ និងទូទងំ្របេទស (ដូចជ ៃដគូធនគរធំៗ្របច្ំរបេទសកមពុជ និងទី
្របឹក ធន ៉ ប់រង ប់ពន់នក់) េនះ នឹងមិនែមនជករលំបកេទស្រមប់្រកុមហុ៊នធន
៉ បរ់ង យុជីវតិកនុងករអបរ់អំតិថិជន ព្រងីក ជីវកមម និងផ ព្វផ យពី ្ល កយេី របស់ខ្លួន
េទដល់ ធរណជនទូទងំ្របេទស។  



  
វស័ិយធន ៉ បរ់ង និងករធន ៉ បរ់ង យុជីវតិេនកមពុជ 
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៤. េសចក្ដសីននិ ្ឋ ន 
 ឧស ហកមមធន ៉ បរ់ង យុជីវតិជវស័ិយមយួ កនុងចំេ មវស័ិយជទីរពឹំងេនកនុង

េសដ្ឋកិចចកមពុជ ែដលមនិ្រគនែ់តចូលរមួចំែណកដល់កំេណើ នេសដ្ឋកិចចប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ដែថម
ទងំជួយ ដល់សងគម្រគួ រកមពុជ (ជពិេសសករជួយ ស្រមលបនទុកហិរញញ វតថុរបស់្រគួ រជន
រងេ្រគះ និងករចូលនិវត្តន)៍ និងចូលរមួចំែណកស្រមួលបនទុករបស់ ជរ ្ឋ ភបិលបនមយួ
ក្រមតិកនុងករករពរសំ ញ់សុវតថិភពសងគម។ បញ្ហ ្របឈមបចចុបបននមយួចំនួនទំនងជនឹង
មនិ ងំដល់វនិិេយគិនកនុង្រសុក និងេ្រក្រសុកកនុងករប ្ត កទុ់នព្រងីក ជីវកមមកនុងវស័ិយ
េនះេទ។ ក ្ត មយួកនុងចំេ មក ្ដ ជ្រមុញករសេ្រមចចិត្ដែបបេនះគឺអតថ្របេយជនពី៍ករចប់
េផ្តើម ជីវកមមបនមុនេគ េ យ រពួកេគ ចមនភពងយ្រសួលេ្រចើនកនុងករកំណតែ់បប
ែផន្របតិបត្តិករ ជីវកមម ករេ្រជើសេរ ើសទីផ រស្រមបកំ់េណើ ន ករកំណត្់របេភទផលិតផល 
ករចបៃ់ដគូែចកចយ និងករបំេពញ មេសចក្ដីរពឹំងរបស់អតិថិជន។ មូលេហតុមយួេទៀតគឺ
ទកទ់ងេទនឹងលកខខណ្ឌ ្របជ ្រស្តល្អ េពលគឺករេកើនេឡើងនូវ្របកចំ់ណូលរបស់បុគគល 
មន ក់ៗ  និងកំ ំងពលកមមសម្រសបស្រមបក់រងរ ចំែណកឯភព្រកី្រកវញិបននិងកំពុងធ្ល ក់
ចុះជលំ បពី់មយួឆន េំទមយួឆន ។ំ កំេណើ នេសដ្ឋកិចចដរ៏ងឹម ំ និងសថិតេថរ ងំពីឆន ២ំ០០០ 
រហូតមក ជក ្ដ សំខនម់យួេទៀតែដលគ្ំរទដល់ទស នវស័ិយអនគតភ្លឺ ្វ ងស្រមបវ់ស័ិយ
ធន ៉ បរ់ង យុជីវេិនកមពុជ។ េលើសពីេនះេទៀត ្របសិនេបើេគ្រកេឡកេមើលជំុវញិេនកនុង
តំបន ់ ទំនងជមនែតកមពុជែដល ជរ ្ឋ ភបិលេធ្វើនិយត័ករវស័ិយធន ៉ បរ់ង និងនិយត័ករវស័ិយ 
ធនគរមនភពវជិជមន េបើកចំហរ និងគ្ំរទខ្ល ងំក្ល ចំេពះកររកីចេ្រមើនៃនវស័ិយឯកជន។  
 ជមយួនឹងចបបស់្តីពីករធន ៉ បរ់ង (២០១៤) និងយុទធ ្រស្តអភវិឌ វស័ិយហិរញញ វតថុ 
(២០១៦-២០២៥) េគរពឹំងថនឹងមនេរឿងល្អមយួចំនួនេកើតេឡើង កនុងរយៈេពល្របឆំន ខំង     
មុខ។ បទបបញញ តិលម្អតិ (អនុ្រកឹតយ ្របកស និង ចរនន) នឹង្រតូវបនេចញស្រមបអ់នុវត្ត
ចបបស់្តីពីករធន ៉ បរ់ង (២០១៤) ែដលនឹងមនទំេនរករពរអតិថិជន និងជ្រមុញកំេណើ ន  
វស័ិយធន ៉ បរ់ង។ េយើងករ៏ពឹំងទុកថ នឹងមនករបន្តអភវិឌ ប ្ដ ញែចកចយផលិតផល
ធន ៉ បរ់ង ភពៃចន្របឌិតៃនផលិតផលនិងករេ្របើ្របស់្របពន័ធឌីជីថលស្រមបល់កេ់ស កមម
អតិថិជន។ េយង មយុទធ ្រស្តអភវិឌ វស័ិយហិរញញ វតថុ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ នឹង
េរៀបចំព្រងឹងសមតថភព ថ បន័និយត័ករធន ៉ បរ់ងឲយកនែ់តមន្របសិទធិភព និងបេងកើតឲយ
មនវទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង្រ វ្រជវជំនញធន ៉ បរ់ងេនកមពុជ។ 





 

 
 

  
 
      
 

 
 
 
 
 

ែផនកពណិជជកមម
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ជេ្រមើសចបប់របសគ់ូភគី កនងុមជឈត្តករពណិជជកមម 
 

េ យេមធវ ីគឹម ន8F

  
 
១. េសចក្តេីផ្តើម   អតថបទេនះេធ្វើករពិភក អំពីបញ្ហ ទកទ់ងនឹងជេ្រមើសចបបរ់បស់គូភគីេនកនុងអំទបុង
េពលេធ្វើកិចច្រពមេ្រព ង និងេពលមនទំនស់ែផនកពណិជជកមម។ មនិថជមជឈត្តករកនុង្រសុក ឬ 
មជឈត្តករអន្តរជតិេទ គូភគី្រតូវករ្រពមេ្រព ងគន ជមុនអំពីចបបែ់ដលពួកេគនឹងេ្របើ្របស់កនុង
មជឈត្តករពណិជជកមម េពលទំនស់េកើតេទបើង។ ជទូេទ េនេពលែដលគូភគីបនេ្រជើសេរ ើស
ចបប ់ និងវធិន មយួរចួេហើយ មជឈត្តករនឹងេ្របើ្របស់ មចបបេ់នះ។ េនេពលែដល       
មជឈត្តករខកខនមនិបនេ្របើ្របស់ចបប ់ និងវធិនែដលគូភគីបន្រពមេ្រព ង ករជំទស់នឹង
មជឈត្តវនិិចឆយ័ ចេកើតេទបើង េ យមជឈត្តករ ចទទួលរងករេចទ្របកនថ់អនុវត្តហួសពី
អំ ចរបស់ខ្លួន ឬថនីតិវធីិមជឈត្តករមិន្រសបនឹងករ្រពមេ្រព ងរបស់គូភគី។ P9F

8
P េ យ

េហតុថ ស្វ័យភពរបស់ភគីជេគលករណ៍សំខនេ់នកនុងមជឈត្តករអន្តរជតិ េសរភីពរបស់
ភគីកនុងករេ្រជើសេរ ើសចបប ់ ឬវធិនែដលនឹងចូលរមួសេ្រមចែផនកសិទធិ រធតុ និងកំណតពី់
កតព្វកិចចេនកនុងទំនស់របស់ខ្លួន P10F

9
Pជេរឿងមនិ ចរលំងបន។  បែនថមេលើេនះ អតថបទេនះនឹង

េធ្វើករពិភក  អំពីបញ្ហ ែដលេកើតេទបើង េនេពលែដលគូភគីខកខនមនិបន្រពមេ្រព ងេលើ
ចបប ់និងវធិនេដើមបអីនុវត្តមុនេពលមនទំនស់េកើតេទបើង។   

េនេពលបន្តបនទ ប ់ េបើគម នករ្រពមេ្រព ងរបស់គូភគីេទ េនេពលទំនស់េកើតេទបើង    
មជឈត្តកមមនឹងេ្រជើសេរ ើសចបបអ់នុវត្តេ យខ្លួនឯង។ មជឈត្តកមមមនអំ ច េនកនុងករេ្រជើស
េរ ើសចបបម់កអនុវត្តេនេពលែដលករ្រពមេ្រព ងរបស់គូភគីេលើជេ្រមើសចបបម់និ ចសេ្រមច 

                                                 
 េមធវ ីគមឹ ន បនបញចបថ់ន កអ់នុបណ្ឌិ ត ែផនកចបបេ់សដ្ឋកិចចអន្តរជត ិពសីកលវទិយល័យ Victoria University 

of Wellington (VUW) ្របេទសណូេវល៉េហ ទបង។់ បចចុបបននេ កកជ៏េបកខជនមជឈត្តករពណិជជកមម ៃន
មជឈមណ្ឌ លជត ិ ៃនមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម (ម .ជ.ម. )។ េ កេមធវ ីគមឹ ន ្របកបវជិជ ជីវៈចបបេ់ដើមបី
កតប់នថយឧបសគគននេនកនុងករេធ្វើពណិជជកមម។ 

8 ម្រ  ៥ (១) (គ និងឃ) ៃនអនុសញញ ទី្រកុងញូ៉ យក៉ ស្តីពកីរទទួល គ ល់ និងអនុវត្តមជឈត្តវនិិចឆយ័បរេទស េធ្វើ    
េទបើងេនៃថងទី ១០ ែខមថុិន ឆន ១ំ៩៥៨។ ្របេទសកមពុជបនទទួល គ ល់ អនុសញញ ទី្រកុង ញូ៉ យក៉ េនៃថងទី
០៥ ែខមក  ឆន ១ំ៩៦០ (www.treaties.un.org)។ អនុសញញ េនះមនសមជិកចនួំន១៥០្របេទសជងគិត
មក្រតមឹឆន ២ំ០១៨េនះ ។ 

9 Choosing the Law or Rules of Law to govern the substantive rights of the Parties, (2014) 26SACLJ, Page 
911, SACLJ stands for Singapore Academy of Law Journal 
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បន។ អំ ចទងំេនះេកើតេចញពី ចបបស់្តីពីនីតិវធីិេនកនុង្របេទស ែដលមជឈត្តកមម្រតូវបន
េធ្វើេទបើង (Lex arbitri) ឬវធិនរបស់ ថ បន័មជឈត្តករកនុង្របេទសេនះ។ ជតួយ៉ងចបបស់្តីពី    
មជឈត្តករែផនកពណិជជកមមៃន្របេទសកមពុជ បនែចងថ “េវទិករមជឈត្តកមម ចេ្របើ្របស់ចបប់

ែដលយល់ថ ចអនុវត្តបន កនុងករណីែដលភគីវ ិ ទមនិបនេធ្វើករកំណតេ់លើ្របពន័ធចបប ់
េទេនះ។”P11F

10
P ចបបស់្តីពីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមមជចបប់ រធតុ ប៉ុែន្តកជ៏ចបបែ់ដលែចងពី

នីតិវធីិែដរ។ េ យែទបកវធិន ៃនមជឈមណ្ឌ លជតិៃន មជឈត្តករែផនកពណិជជកមមនឹង្រតូវអនុវត្ត
េ យមជឈត្តករ ្របសិន េបើគូភគីែដលបនេ្រជើសេរ ើសេធ្វើមជឈត្តកមមេនកនុង្របេទសកមពុជ 
មនិបនេ្រជើសេរ ើសវធិនមកអនុវត្តមុនេពលសវនកររបស់ខ្លួនេទេនះ។ ជធមម េពលគូភគី
បនេ្រជើសេរ ើសចបប់ មយួ េវទិកមជឈត្តករនឹងអនុវត្តចបបេ់នះ។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ េន
េពលែដលភគីមនិបនេ្រជើសេរ ើសជេ្រមើសចបបេ់ យចបស់ ស់ ឬេ យ្របេយលេទ 
(Expressed or implied) េវទិកមជឈត្តករ ្រតូវែតសេ្រមចថ “ចបបកិ់ចចសនយសម្រសប ” 
ែដល ចអនុវត្តបនេលើ រធតុៃនទំនស់។ P12F

11
P  

 
២. ជេ្រមើសចបបរ់បស់គូភគ ី

ក. ចបប្់រគប្់រគងកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ 
ចបប្់រគប្់រគង រធតុៃនវ ិ ទ គឺជវធិនចបបែ់ដល្រគប្់រគងទំនស់ែដលេកើត

េចញពីកិចចសនយ។ ចបបអ់នុវត្តេលើ រធតុកំណតពី់សិទធិ និងកតព្វកិចចរបស់គូភគីែដល    
បះ៉ពល់ដល់សកមមភពែដល្រតូវគិតទុកមុន សំណងែបប រធតុែដលមន ្របេភទៃនករខូច
ខតែដល ចជួសជុលបន ករករពរពីករខូចខត ករគណនពីចំនួនៃនករខូចខត      
រមួទងំរេបៀបៃនករបង្ហ ញភស្តុ ង។ P13F

12
P ចបប្់រគប្់រគងកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តកររបស់កមពុជ គឺ

ចបបស់្តីពីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម ែដលកនុងចបបេ់នះបនត្រមូវឲយបញញត្តិៃន កិចច្រពមេ្រព ង
្រតូវេធ្វើេទបើងជ យលកខណ៍អក រ។ េទះបីជចបបេ់នះត្រមូវឲយមនល័កខខណ័្ឌ សរេសរកិចច
្រពមេ្រព ងជ យលកខណ៍អក រ ែដលជល័កខខណ័្ឌ ចបស់ ស់ និងងយ្រតួតពិនិតយថមន
កិចច្រពមេ្រព ង ករកំណតថ់កិចច្រពមេ្រព ងមយួមនសុពលភពឬេទ ្រតូវករពឹងែផ្អកេលើចបប់
មយួចំនួនែដលពកព់ន័ធេនកនុងយុ ្ត ធិករកមពុជ។ ជតួយ៉ងចបបែ់ដលេ ះ្រ យបញ្ហ ទូេទ 
ស្តីពីសុពលភពៃនកិចចសនយេនកនុងទំនកទំ់នងឯកជនគឺ្រកមរដ្ឋបបេវណី ៃន្របេទសកមពុជ 
                                                 
10 ម្រ  ៣៦.២ ៃនចបបស់្តីពមីជឈត្តករែផនកពណិជជកមម 
11 Kluwer Law International, 2013, 30 J. Int. Arb.6, P 634, Para 2 
12 Choosing the Law or Rules of Law to govern the substantive rights of the Parties, (2014) 26SACLJ, Page 

912, SACLJ stands for Singapore Academy of Law Journal 
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ែដលមនែចងពីករ្រពមេ្រព ង(consent) និងេគលករណ៍ៃនចបបកិ់ចចសនយ។ េយើង ច
និយយថ ចបបស់្តីពីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម េ ះ្រ យេលើល័កខខណ័្ឌ ទ្រមងៃ់នែផនក      
សុពលភពៃនករ្រពមេ្រព ង មយួ ចំែណកចបបដ់ៃទេទៀតជពិេសស ្រកមរដ្ឋបបេវណី 
េ ះ្រ យេលើល័កខខណ័្ឌ រធតុថមនសុពលភពឬេទ។  

ធតុផ ៃំន ”ករ្រពមេ្រព ង” ជែផនកែដលេគេ្របើញឹកញបបំ់ផុតេដើមបសី្រមចពីសុពល
ភព ៃនកិចច្រពមេ្រព ង។ ករ្រពមេ្រព ងជេរឿយៗមនទកទ់ងនឹង យុ សមតថភពកនុងករេធ្វើ
កិចចសនយ និងភពជតំ ងកនុង្រកុមហុ៊នមយួជេដើម។ គូភគីភគេ្រចើនេលើកពីល័កខខណ័្ឌ  
“សុពលភព” ៃនកិចចសនយេនកនុងេពលចបេ់ផ្តើមនីតិវធីិមជឈត្តកមម និងេនេពលែដលភគីែដល
ចញ់ពយយមជំទស់េលើេសចក្តីសេ្រមចមជឈត្តករែដលបនេធ្វើេហើយ។ P14F

13
P ភគីែដលចញ់ ច 

ពយយមបដិេសធមជឈត្តវនិិចឆយ័េនកែន្លង ឬ្របេទសែដលេធ្វើមជឈត្តករជមុនសិន។ បនទ បម់ក 
េគ ចជំទស់ករអនុវត្តមជឈត្តករេនកនុងយុ ្ត ធិករ ែដល្រតូវអនុវត្តមជឈត្តវនិិចឆយ័េនះ។ P15F

14
P  

ខ. ចបប្់រគប្់រគងនីតិវធីិមជឈត្តករពណិជជកមម 
្របេទសកមពុជអនុវត្ត មចបបស់្តីពី មជឈត្តករពណិជជកមមរបស់ខ្លួនែដលបនយកគ្រមូ 

ទងំ្រសុងពីចបបគ់្រមូ UNCITRAL  ស្តីពីមជឈត្តករពណិជជកមមអន្តរជតិ។  ចរកិលកខណៈ
របស់ដំេណើ រករមជឈត្តករពណិជជកមមមនទំនកទំ់នងជមយួនីតិវធីិ។ ្របេទសែដលបន     
អនុមត័ចបបរ់បស់ខ្លួនេ យមនិយកគ្រមូ មចបបគ់្រមូ UNCITRAL របស់អងគករសហ្របជ
ជតិ ចេធ្វើចបបែ់ដលលម្អតិខ្ល ងំេលើករេ្របើ្របស់នីតិវធីិកនុងេវទិកមជឈត្តករ។ P16F

15 
ករេ្រជើសេរ ើសយកទីកែន្លង ឬ សនៈមជឈត្តករ ឧទហរណ៍ ភនេំពញ/្របេទសកមពុជនំ

ឲយចបបស់្តីពីមជឈត្តករពណិជជកមមៃន្របេទសកមពុជអនុវត្តេលើនីតិវធីិៃនមជឈត្តករេនះ។ េនះ
មននយ័ថ េដើមបសីេ្រមចបនេគលបំណងផ្លូវចបប ់ៃនករេ ះ្រ យ មរយៈមជឈត្តករ េគ
្រតូវេធ្វើនីតិវធីិមជឈត្តករេនទីកែន្លង មយួ(Place)។ ករអនុវត្តេគលករណ៍ lex arbitri េធ្វើ
ឲយបះ៉ពល់ ថ នភពពីរយ៉ង ១.ដំេណើ រករនីតិវធីិមជឈត្តករ ែដលរមួមនក ្ត ដូចជករបេងកើត
មជឈត្តករ សំេណើ ឲយតុ ករបងគ បប់េញចញឯក រ ទ្រមងៃ់នេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់េមធវ ី
និងភស្តុ ង និងលកខណៈៃនករសួរេដញេ ល ក ។ី ២. ករសេ្រមចេទេលើបញ្ហ បនទ ន់

                                                 
13 The Prinicples and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, p 65, Para 3. 
14 ជកែ់ស្តង ម្រ  ៤២ ៃនចបបស់្តីពមីជឈត្តករែផនកពណិជជកមម (២០០៦) ៃនកមពុជ ែចងថ េសចក្តសីេ្រមចេលើ

ករប្តឹងជទំស់ ករទទួល គ ល់ និងករ កឲ់យអនុវត្តមជឈត្តវនិិចឆយ័ជសមតថកិចចរបស់ ឧទធរណ៍ៃន        
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

15 The Prinicples and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, p 64, Para 2. 
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បងខំ និងមេធយបយទងំទបយស្រមបប់ដិេសធមជឈត្តវនិិចឆយ័។ P17F

16
P េនកនុង ថ នភពជកែ់ស្តង      

ទីកែន្លង (Seat) ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យ ថ បន័មជឈត្តករជំនួសឲយគូភគី េនេពលែដល       
គូភគីមនិបនេ្រជើសេរ ើសេ យខ្លួនឯងេទ។ សថិតកនុង ថ នភព កេ៏ យ ករសេ្រមចេ្រជើស
េរ ើសេនះ មនិមននយ័ថ ល់នីតិវធីិទងំអស់ចបំច្់រតូវែតេធ្វើេទបើងេនកែន្លងែតមយួទងំអស់
េទ។ េ យេហតុថ គូភគី ចេធ្វើករ្របជំុ និងសវនករេនទីកែន្លងេផ ង ឬេន្របេទសេផ ង
ែដលងយ្រសួលដល់ពួកេគ។ ករផ្ល ស់ប្តូរទី ងំែផនកភូមិ ្រស្តែបបេនះមនិេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់ទី
កែន្លងគតិយុត្ត (Seat) េទបើយ។ P18F

17
P ទីកែន្លង (Seat) ែដលភគីបន្រពមេ្រព ងគន េ្រជើសេរ ើសពី

ដំបូង្រតូវគម នករបះ៉ពល់េទបើយ។  
គ. ចបប្់រគប្់រគងកិចចសនយ (ចបប់ រធតុ) 
គូភគីេ្រជើសេរ ើសចបប្់រគប្់រគងករបក្រ យកិចចសនយ ឬជចបប់ រធតុៃនកិចច

សនយ។ ជធមម គូភគីេ្រជើសេរ ើសចបប់ រធតុមយួៃនរដ្ឋរបស់ភគី មយួៃនកិចចសនយ
ស្រមបព់្រងង និងេ ះ្រ យទំនស់ែដលេកើតេចញពី ឬមនទំនកទំ់នងជមយួកិចច        
សនយ។ P19F

18
P ជួនកលគូភគី ចេ្រជើសេរ ើស ចបបចំ់ណុចក ្ត លមយួែដលចបបេ់នះមនករ

ទទួល គ ល់ជអន្តរជតិ ជតួយ៉ងេគ ចេ្រជើសេរ ើសអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីកិចច
សនយស្រមបក់រលកទំ់និញអន្តរជតិ (CISG) ជចបប់ រធតុ្រគប្់រគងទំនស់ េលើករទិញ
លកទំ់និញឆ្លង្របេទស។ េទះបីជគូភគីេ្រជើសេរ ើសចបបអ់ន្តរជតិគំរូ មយួកេ៏ យ កេ៏គគួរ
េ្រជើសេរ ើសចបបជ់តិ មយួេដើមបបំីេពញភពខ្វះខតៃនទំនកទំ់នងកនុងកិចចសនយ។ ករខ្វះ
ខតេនះកនុងែផនកទិញលកទំ់និញ ចមនដូចជ ខ ស្តីពីសុពលភពៃនកិចចសនយ ឬផលបះ៉
ពល់របស់កិចចសនយេលើទំនិញែដល្រតូវលក។់ P20F

19
P ជតួយ៉ង ្រកមរដ្ឋបបេវណីៃន្របេទសកមពុជ

ឆន ២ំ០០៧ មន ខ លម្អតិជេ្រចើនែដលេ ះ្រ យទំនកទំ់នងៃនករទិញលក។់ P21F

20
P   

ផទុយពីទិដ្ឋភពពីរេទៀត (ចបប្់រគប្់រគងកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ និងចបប្់រគប្់រគងនីតិ
វធីិមជឈត្តករពណិជជកមម) ទកទ់ងនឹងកិចច្រពមេ្រព ងមជឈត្តករ និងនីតិវធីិៃនករេធ្វើមជឈត្តករ 

                                                 
16 Choosing the Law or Rules of Law to govern the substantive rights of the Parties, (2014) 26SACLJ, Page 

912, Para 4, SACLJ stands for Singapore Academy of Law Journal 
17 ករពនយល់ចបស់ ស់ មនេនកនុងេរឿងក្តី Union of India v. McDonnel Douglas Corp., [1993] 2 Lloyd’s 

Rep. 48. 
18 The Prinicples and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, p 69, Para 3. 
 
19 The Prinicples and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, p 69, Para 3. 
20 គនថីទី៥ ជំពូកទ១ី ស្តីពកីរលក ់ទិញ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ២០០៦ មន៥០ម្រ  (ពមី្រ  ៥១៥ ដល់ម្រ

៥៦៥) ចេ្របើ្របស់បនកនុងទនំកទ់នំងលកទ់ញិ។  



ជេ្រមើសចបបរ់បស់គូភគី កនុងមជឈត្តករពណិជជកមម  
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វធិនស្តីពីករសេ្រមចេលើករអនុវត្តចបបេ់លើកិចចសនយមនែចងកនុងម្រ ២៨ ៃនចបបគ់្រមូ  
អងគករសហ្របជជតិ (UNCITRAL)។ ម្រ េនះពនយល់ថ គូភគីមនេសរភីពកនុងករ
េ្រជើសេរ ើសចបប្់រគប្់រគងទំនស់ េហើយមជឈត្តករមនកតព្វកិចចេធ្វើ មជេ្រមើសរបស់គូភគី។P22F

21
P 

ម្រ ៣៦ ៃនចបបស់្តីពីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម ៃន្របេទសកមពុជ ត្រមូវឲយេវទិកសេ្រមចពី
វ ិ ទមយួេទ មវធិនៃនចបបែ់ដលេ្រជើសេរ ើសេ យភគីវ ិ ទ និងែដលអនុវត្តបនចំេពះ   
កមមវតថុៃនវ ិ ទេនះ។  

ផទុយេទវញិ កនុងករណីែដលគូភគីខកខនមនិបនេ្រជើសេរ ើសចបប់ រធតុស្រមប់
េ ះ្រ យទំនស់កិចចសនយរបស់ខ្លួនេទ េវទិកនឹងសេ្រមចពីចបបែ់ដលសម្រសបស្រមប់
េ ះ្រ យែផនក រធតុៃនទំនស់េនះ។ P23F

22
P  េនេពលែដលេវទិកេ្របើ្របស់វធិនទំនស់

ចបបេ់ដើមបសីេ្រមចជេ្រមើសចបប ់ េគ ចេ្របើវធីិ២ជំ ន។ ជំ នទី១៖ េគ្រតូវសេ្រមចថ
វធិនទំនស់ចបបរ់បស់្របេទស មយួែដលេគ្រតូវេ្របើ និងជំ នទី២៖ េ យអនុេ ម
មវធិនទំនស់ចបបទ់ងំេនះ េគ្រតូវសេ្រមចេតើចបប់ ែដល្រគប្់រគងេលើកិចចសនយ។P24F

23
P 

ម្រ ៣៦ ៃនចបបស់្តីពីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមមកមពុជបនកំហិតមនិឲយបក្រ យេ យ
សំ ងេលើភពផទុយគន ៃនចបបេ់ទបើយ (Conflict of Laws Rule) េនេពលែដលេវទិកបន
កំណតយ់កចបប ់ ឬ្របពន័ធចបបៃ់ន្របេទស មយួែដល្រតូវយកេទបក្រ យ។ ដូេចនះកនុង
ករសេ្រមចេនះ េវទិក ចរមួគន វភិគេលើទ្រមងខ់្លះៃនទំនស់ចបប។់ េ្រកពីេនះ មនិថជករ
េ្រជើសេរ ើសចបបេ់ ះ្រ យវ ិ ទេ យគូភគីេទ ឬត្រមូវករសេ្រមច មចបបរ់បស់កមពុជ      
មជឈត្តករ “្រតូវយកចិត្តទុក កដ់ល់ទម្ល បែ់ផនកពណិជជកមមែដលអនុវត្តបនចំេពះមុខជំនួញ
េនះ”។ P25F

24
P ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី ឆន ២ំ០១១ របស់្របេទសប ងំ កត៏្រមូវឲយមជឈត្តករេ្របើករ

គិតគូរដល់ទម្ល បែ់ដលេគេ្របើ្របស់កនុងពណិជជកមម។ P26F

25 
វធីិបក្រ យមយ៉ងេទៀតេនះគឺ ករបក្រ យេ យផទ ល់ (Direct Approach) ែដល

ជវធីិមយួត្រមូវឲយេវទិករមជឈត្តករេ្របើ្របស់ ចបប់ រធតុរបស់រដ្ឋែដលវ ិ ទែដលជកមមវតថុ

                                                 
21 សូមេមើលម្រ  ២៨ ៃនចបបគ់្រមអូងគករសហ្របជជត ិ(UNCITRAL), Julian D.M. Lew, Applicable Law 

in International Commercial Arbitration 69 (1978); Cindy G.Buys, Validity and Effects of 
Contracts in the Conflict of Laws, 79:59 St. John’s L.Rev. (2005) 

22 ម្រ  ៣៦ (២) ៃនចបបស់្តីពមីជឈត្តករែផនកពណិជជកមមរបស់្របេទសកមពុជ 
23 The Prinicples and Practice of International Commercial Arbitration, Margaret L. Moses, p77, Para 1. 
24 ម្រ  ៣៦.៤ ៃនចបបស់្តីពមីជឈត្តករែផនកពណិជជកមម 
25 ម្រ  ១៥១១ ៃន្រកមនីតវិធិីរដ្ឋបបេវណី ឆន ២ំ០១១ របស់្របេទសប ងំ 



 
្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី៣ េលខ១៨ ែខកកក -កញញ  ឆន ២ំ០១៨ 
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ៃននីតិវធីិមជឈត្តករមនទំនកទំ់នងបំផុត។ P27F

26
P េយើងសេងកតេឃើញថ េនេពលែដលចបប ់ និង

វធិន្របេទសកមពុជត្រមូវឲយេ្របើវធីិបក្រ យតឹងែតង ដូច្របេទស សីុខ្លះ P28F

27
P ្របេទសខ្លះេទៀត

កនុង សីុែដរ បនអនុញញ តឲយេ្របើវធីិបក្រ យេ យផទ ល់(Direct) កនុងករសេ្រមចពីចបប់
សម្រសបស្រមប់េ ះ្រ យទំនស់កិចចសនយ។ P29F

28
P ជឧទហរណ៍ចបប់មជឈត្តកររបស់

្របេទសម៉េទបសីុែចងថ កនុងករណីអវត្តមនៃនករេ្រជើស ងំចបបេ់ យគូភគី េវទិក្រតូវេ្របើ
្របស់ចបប់ មករកំណត់ មវធិនទំនស់ចបបៃ់ន្របពន័ធម៉េទបសីុ។ P30F

29
P ផទុយពីវធីិបក្រ យ

េ យផទ ល់ (Direct Approach) របស់ចបបម៉់េទបសីុ ចបបស់្តីពីមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម
របស់កមពុជ ត្រមូវឲយេវទិក “េ្របើ្របស់ចបប់ ែដលយល់ថ ចអនុវត្តបន” េ យមនិ ក់
ក្រមតិផទ ល់ឲយេ្របើ្របស់ ែតចបបទ់កទ់ងនឹងកិចចសនយរបស់្របេទសកមពុជេទបើយ។  

 
៣. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន  

 ជេ្រមើសចបបរ់បស់គូភគី ទកទ់ងនឹងករេ្រជើសេរ ើសចបប្់រគប្់រគងកិចច្រពមេ្រព ង   
មជឈត្តករ ចបប្់រគប្់រគងនីតិវធីិមជឈត្តករពណិជជកមម និងចបប្់រគប្់រគងកិចច
សនយ (ចបប់ រធតុ)។ 

 ជេ្រមើសចបប ់ និងវធិនជមុនរបស់ភគី េដើមបី កជូ់នឲយេវទិកមជឈត្តករេ្របើ
្របស់ កនុងករដឹកននីំតិវធីិមជឈត្តកររបស់ខ្លួន កតប់នថយនូវភពសមុ្រគ ម ញែផនក
នីតិវធីិ េនេពលបន្តបនទ បេ់នកនុងេពលេលើកេទបើងពីបញ្ហ ចបបេ់នចំេពះមុខ
េវទិកនដំ កក់លដំបូងៗ និងេនដំ កក់លបន្តបនទ បដូ់ចជេ្រកយេពល
េចញមជឈត្តវនិិចឆយ័ និងេពលអនុវត្តមជឈត្តវនិិចឆយ័េន មយុ ្ត ធិករ មយួ។  

 ដំេណើ រករនីតិវធីិមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម ែដលេកើតេចញពីករ្រពមេ្រព ងគន
សុទធ ធរបស់ភគី គឺជធតុសំខន ់ ៃនករេចញវមិជឈត្តវនិិចឆយ័មយួែដល ច
េគរពបនេគលករណ៍យុត្តិធម ៌ ឆបរ់ហ័ស មន្របសិទធិភព និងេ យមនិ        

                                                 
26 ឧទហរណ៍ែដលមន្របសិទធិភពបំផុតអពំ ីវធិីបក្រ យេ យផទ ល់ គឺមនែចងេនកនុងចបបម់ជឈត្តករជប៉ុន េន

កនុងម្រ ៣៦.២ (ចបបេ់លខ ១៣៨ ៃនឆន ២ំ០០៣)  
27 Kluwer Law International, 2013, 30 J. Int. Arb.6, P 635, Para 1 ឧទហរណ៍ ្របេទសសឹង្ហបុរ ីហុងកុង កូេរ ៉    

ហ្វីលីពនី ណូវេសេលន និងអ្ូរ ្ត លី 
28 Kluwer Law International, 2013, 30 J. Int. Arb.6, P 635, Para 1 &2 ្របេទសជប៉ុន ្របេទសចនិ ្របេទសឥ ្ឌ  

្របេទសម៉េលសីុ  
29 ម្រ  ៣០.៤ ចបបម់ជឈត្តកររបស់្របេទសម៉េទបសីុ (២០០៥)  



ជេ្រមើសចបបរ់បស់គូភគី កនុងមជឈត្តករពណិជជកមម  
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បង្អង។់ P31F

30
P កនុងករណីែដលគូភគីមនិបន្រពមេ្រព ងេ្រជើសេរ ើសចបបេ់ទ មជឈត្តករ

្រតូវ្របឈមនឹងករសេ្រមច មចបបប់ញញត្តិ ែដលែផ្អក មេគលករណ៍ទំនស់
ចបប ់(Conflict of Laws) និង េគលករណ៍េ យផទ ល់ (Direct Approach)។ 
េនេពលែដលម្រ ៣៦ ៃនចបបក់មពុជកំណតពី់ករេ្របើវធីិទំនស់ៃនចបប ់ ្រសប
ជមយួករអនុវត្តកនុង្របេទសមយួចំនួនកនុងតំបន ់ មជឈត្តករគួរគិតពីជំ នទងំពីរ
ទកទ់ងនឹងករវភិគេលើទំនស់ចបប ់ ជំ នទី១៖ េគ្រតូវសេ្រមចថវធិនទំនស់
ចបបរ់បស់្របេទស មយួែដលេគ្រតូវេ្របើ និងជំ នទី២៖ េ យអនុេ ម
មវធិនទំនស់ចបបទ់ងំេនះ េគ្រតូវសេ្រមច េតើចបប់ ែដល្រគប្់រគងេលើ

កិចចសនយ។ េនកនុងករសេ្រមចេ្រជើសេរ ើសចបបេ់ យមជឈត្តករ មជឈត្តករ ច
ពិចរ េទេលើទំេនៀមទំ បព់ណិជជកមមននែដលពកព់ន័ធ ។ មូលេហតុគឺថ 
េន្រគបក់រណីទងំអស់ េវទិកមជឈត្តកមម នឹង្រតូវអនុវត្តចបប ់ និងវធិនែដលគូភ
គីបនេ្រជើសេរ ើស ឬចបប ់ និងវធិន ែដលមជឈត្តករបនេ្រជើសេរ ើស ជករវនិិចឆយ័
េលើបញញ ត្តិនន ែដលមនេនកនុងកិចចសនយពណិជជកមមែដលជកមមវតថុ ៃន           
ទំនស់។ P32F

31
P  

                                                 
30 វធិន ៦ ៃនវធិនស្តីពមីជឈត្តកររបស់មជឈមណ្ឌ លជតៃិនមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

េធ្វើេនៃថងទី១១ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ បនផ្តល់ករែណនខំ្លះអពំេីគលករណ៍េនះ។  
31 ម្រ  ៣៦.៤ ៃនចបបស់្តីពមីជឈករែផនកពណិជជកមម នងិវធិន១៧.៣  ៃនវធិនស្តីពមីជឈត្តកររបស់មជឈមណ្ឌ ល

ជតៃិនមជឈត្តករែផនកពណិជជកមម ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនត្រមវូឲយមជឈត្តករ យកចិត្តទុក កដ់ល់ទម្ល ប់
ែផនកពណិជជកមម  េនកនុងករេធ្វើមជឈត្តវនិិចឆយ័ ែដលករេធ្វើមជឈត្តវនិិចឆយ័េនះ្រតូវេធ្វើេទបើងឲយ្រសបនឹងល័កខខណ័្ឌ
ៃនកិចចសនយ។ 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ករបក្រ យចបប ់
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ករបក្រ យចបប់ 
 

េ យេមធវ ីមស បូ ៉  និង ្របក ់សំ ង33F

 
 
១. េសចក្តេីផ្តើម 
 េនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ មនអំ ចបី្របេភទ ែដលែចងត្រមូវឲយមនឯក ជយ   
ពីគន ។ 34F

32 េនះគឺអំ ចនីតិ្របតិបត្តិ ជរបស់រ ្ឋ ភបិល ជអនកអនុវត្តចបប។់ អំ ចតុ ករ 
ែដលតុ ករមន ដូចជអំ ចបក្រ យចបប ់និងអំ ចនីតិបញញត្តិរបស់សភ ែដលមន
តួនទីេធ្វើចបប។់ ជសតយនុមត័ មនុស ្រគបរូ់ប មនិមនចំេណះដឹងទូលំទូ យ និង្រគប្់រជុង
េ្រជយេទ។ េនះដូចគន ែដរស្រមប ់សមជិកសភ េទះបីជពួកគតប់នសិក ចបប ់ និងមន
សញញ ប្រតចបបក់្តី។ ្រស័យេហតុេនះ ចបបរ់បស់សភ ពិតជមនិរចួពីភពមនចេន្ល ះខ្វះ
ខត (legal loopholes)។ េតើអនក ជអនកបក្រ យចបប?់ េតើករបក្រ យមនវ ិ ល
ភពក្រមតិ  និងវធីិ ្រស្តបក្រ យអ្វី នឹង្រតូវបនយកមកេ្របើ? 
 អតថបទេនះ ពយយម្រ យបំភ្លបឺញ្ហ េនះ េ យចបេ់ផ្តើមករពិនិតយេលើ្រទឹស្តីមយួ
ចំនួនេធ្វើករវភិគ និង កេ់ចញនូវេសចក្តីសននិ ្ឋ នជបឋមរមួនឹងអនុ សន្៍របសិនេបើមន។
  
២. ខ្លមឹ រ 

២.១. ករអនុវត្តជអន្តរជត ិ
 ជដំបូង សូមពិនិតយេមើលនូវខ្លឹម រដក្រសងៃ់នបទបបញញត្តិចំនួនពីរ។ ទីមយួ ម្រ  ២ 
ៃនកតិកសញញ ស្តីពី សិទធិ្របជពលរដ្ឋ និងនេយបយ៖  

“រដ្ឋជភគីៃនកតិកសញញ េនះ ្រតូវធន និងេគរព នូវសិទធិរបស់ជន្រគបរូ់ប 
េនកនុងែដនដី និងេ្រកមយុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួន....”។ 35F

33 

                                                 
 េមធវ ី មស បូ ៉  ជសមជិកគណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សមជិក្រកុម្របឹក ជញ ក ្ត ល មជឈត្តករ

ពណិជជកមម នងិ ្រ ្ត ចរយចបប។់ និង ្របក ់សំ ង ជនិស តិបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ ៃន កលវទិយល័យបញញ
្រស្ត ។ 

32រដ្ឋធមមនុញញឆន  ំ១៩៩៣ របស់កមពុជ, ម្រ  ៥១។ 
33 Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its 

territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, International 
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, UN, Treaty Series, Vol. 999, p. 171. 
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អនុសញញ ស្តីពី ចបបស់នធិសញញ ៖ “សនធិសញញ  ្រតូវបក្រ យ េ យសុទធ
ចិត្តអនុេ ម មភ ធមម  ផ្តល់ដល់ពកយៃនសនធិសញញ  កនុងបរបិទសនធិ
សញញ  និងកនុងខ្លឹម រៃនកមមវតថុ និងេគលបំណង”។ 36F

34 
កនុងករណីសិក  ម្រន្តី ជកររបស់្របេទស ក បនមកបំេពញករងរ េនកនុង្របេទស

កមពុជ េហើយបនបំពរបំពនសិទធិមនុស េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ្របជជនកមពុជ បនប្តឹងេទ
តុ ករ ្របេទស ក ។ រ ្ឋ ភបិល្របេទស ក តំ ងេ យ ជញ ធរ បនករពរខ្លួនេនមុខ
តុ ករ ្របេទស ក បនអះ ងថ សូមឲយតុ ករ ទម្ល កប់ណ្តឹ ងេនះេចលេទ េ យ រ 
ម្រ  ២ ៃនកតិកសញញ ខងេលើ ែដល្របេទស ក អនុវត្តចំេពះែតករបំពនសិទធិេនកនុងែដន
ដី្របេទស ក និង េ្រកមយុ ្ត ធិករ្របេទស ក ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ពកយ “និង” បញជ កខ់្លឹម រេនះ។ 
្របេទស ក បក្រ យរេបៀបេនះ គឺអនុេ ម មម្រ  ៣១ ដក្រសងខ់ងេលើ ែតេផ្ត តេទ
េលើអតថនយ័ធមម របស់ពកយ “និង” ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

េមធវតំី ងឲយពលរដ្ឋកមពុជ េនចំេពះតុ ករ្របេទស ក បនតបថ េគល
បំណងៃនសនធិសញញ  សិទធិមនុស  គឺករករពរ សិទធិ និងេសរភីពបុគគល េទះបីករបំពនសិទធិ
េកើតេនទី កេ៏ យ បុគគល្រតូវែតទទួលបនយុត្តិធម ៌ េហើយ ជញ ធរ្រតូវែតទទួលខុស្រតូវ។ 
សិទធិមនុស អនុវត្តេ្រកែដនដី (extraterritorial application of human rights norm)។37F

35 
មនិទំនងជភគី្របេទស ក ទទួលយកករអះ ងេនះ្រសួលៗេពកេទ េហើយពិតជ

មន អំណះអំ ងេឆ្លើយតប។ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី េមធវរីបស់ជនរងេ្រគះ ចពិនិតយឯក
រកត្់រ  ្របវត្តិៃនករចរចរ (drafting record history) ខ្លឹម រៃនម្រ  ២ េនះ េដើមបី

បង្ហ ញពីេចតនរបស់អនកេរៀបចំ កតិកសញញ នូវអតថនយ័ៃនពកយ “និង”។ មរយៈករពិនិតយ 
គត់ ចរកេឃើញថ ១. មនិមនករពិភក នូវអតថនយ័ៃនពកយេនះ។ ២. ពកយ “និង” មន
អតថនយ័ េសមើនឹងពកយ “ឬ” និង ៣. ពកយ “និង” មននយ័ថ អ្វីមយួបូកនិងអ្វីមយួ។ ស្រមប់
ចំណុចទី៣ ខ្លឹម រៃនម្រ  ២ ត្រមូវថ េដើមបឲីយរដ្ឋទទួលខុស្រតូវនូវអំេពើរបស់ ជញ ធរែដល
រេំ ភសិទធិមនុស  លុះ្រ អំេពើេនះ េកើតមនេនកនុងែដនដី និងេ្រកមយុ ្ត ធិករ។ មខ្លឹម

                                                 
34 A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms 

of the treaty in their context and in the light of its object and purpose, article 31, the Vienna Convention 
on the Law of Treaties, 1969, UN Treaty Series, Vol 1155, p. 331, Articles 31-33 (VCLT, 1969). 

35 See generally, Cedric Ryngaert, Clarifying the Extraterritorial Application of the European Convention on 
Human Rights, 28 (74) International and European Security Law, 2012; Oona A. Hathaway, Human 
Rights Abroad: When Do Human Rights Treaty Obligations Apply Extraterritorially? Arizona State Law 
Journal, 2011. 
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រម្រ  ៣១ ដក្រសងខ់ងេលើ ចំណុចទី៣ (“និង” មននយ័ថ អ្វីមយួបូកនិងអ្វីមយួ) នឹង
មនិទទួលយកេទ េ យ រករបក្រ យយកខ្លឹម រពកយ េ យមនិបនពិចរ នូវបរបិទ 
និងេគលបំណងៃនសនធិសញញ ។ ដូចេនះ ជំហរទី១ និង ២ ្រតូវបន្របកនយ់ក េ យ រថ 
េគលបំណងៃនសនធិសញញ ស្តីពី សិទធិមនុស  គឺករេគរព និងធននូវសិទធិេសរភីពមនុស  
ទមទរឲយមនករបក្រ យទូ យ។ បែនថមពីេលើេនះ ករមនិបននិយយដល់ខ្លឹម រៃន
ពកយ “និង” កនុងអំឡុងេពលពិភក ខ្លឹម រៃនម្រ  ២ គ្ំរទនូវលទធផលបក្រ យទូ យ 
មេគលបំណងៃនសនធិសញញ ។ 38F

36  
ទំនកទំ់នងរ ងខ្លឹម រ និងខ្លឹម រកំណត្់រ ្របវត្តិេធ្វើសនធិសញញ  ្រតូវបនេលើក

េឡើងេ យតុ ករយុត្តិធមអ៌ន្តរជតិ។  េ្រកយពីបក្រ យខ្លឹម រម្រ ពកព់ន័ធ េហើយ
សននិ ្ឋ នថ បញជ  ឬ វធិនករបេ ្ត ះ សនន (interim measure) របស់ខ្លួន មនចរតិចងជ
កតព្វកិចចដល់ភគីជេម្ល ះ តុ ករយុត្តិធមអ៌ន្តរជតិ េយងេទដល់កំណត្់រ ៃនករពិភក
េលើម្រ ពកព់ន័ធ ែដលមនិមននិយយ (unclear) អំពីចរតិៃនវធិនករបេ ្ត ះ សនន បន
អះ ងថ ករមនិបនពិភក េនះ មនិែខ្វងនឹង កររកេឃើញរបស់ខ្លួនេឡើយ ដូចេនះវធិនករ
ករពរមនចរតិចងជកតព្វកិចច។ 39F

37 កនុងនយ័េនះ ្របសិនេបើរដ្ឋមនិបនេគរព រដ្ឋនឹងបំពន
កតព្វកិចច។ 
 ម្រ កនុងសនធិសញញ  ស្តីពីចបបស់នធិសញញ  បនែចងឲយពិនិតយេមើលនូវ ថ នភព 
(ជំហររបស់រដ្ឋ) េនេពលអនុមត័សនធិសញញ  ្រពមទងំករអនុវត្តេ្រកយមករបស់រដ្ឋ។ 40F

38 កនុង
សំណំុេរឿងសនមតខ់ងេលើ េគ្រតូវពិនិតយេមើលជំហររបស់្របេទស ក ថេតើកន្លង្របេទសេនះ 
បនបក្រ យ ពកយ “និង” មននយ័យ៉ង ?។ 

ខងេលើ ជ្រទឹស្តី កប៏៉ុែន្ត ករអនុវត្តជកែ់ស្តងពកព់ន័ធនឹងករបក្រ យសនធិសញញ  
េ យរដ្ឋមនភពខុសគន ជខ្ល ំង។ ្របេទសខ្លះ កនុងករបក្រ យសនធិសញញ សិទធិមនុស  

                                                 
36 States Parties are required by article 2, paragraph 1, to respect and to ensure the Covenant rights to all 
persons who may be within their territory and to all persons subject to their jurisdiction. This means that a 
State party must respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or 
effective control of that State Party, even if not situated within the territory of the State Party, Human Rights 
Committee, General Comment No. 31 on the Nature and the General Obligation Imposed on States Parties to 
the Covenant, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004, para.10. 
37 The Rules of the International Court of Justice, at www.icj-cij.org/documents. LAGRANT Case (Germany 

v. United States of America), Summary of 27 June 2001 Judgment, pp. 195-196, at www.icj-cij.org 
38 VCLT, supra note 3, Article 31. 
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អះ ងថ មនកររពឹំងទុក្រសបចបប ់ (legitimate expectation)P41F

39
P ថ ករចូលជភគីសនធិ-

សញញ មយួ រដ្ឋ ឬរ ្ឋ ភបិលនឹងអនុវត្តសនធិសញញ េនះ េ យសុទធចិត្ត (good faith)។ P42F

40
P 

្រស័យេហតុេនះ តុ ករ្រតូវបក្រ យចបបជ់តិយ៉ង ឲយអនុេ ម មចបបអ់ន្តរជតិ 
(presumption of conformity)។ េនះ ជពិេសស ស្រមបក់របក្រ យនូវសនធិសញញ  ែដល
មនិទនក់្ល យជែផនកមយួៃនចបបជ់តិ (unin-corporated treaties) របស់្របេទស Common 
Law។ 43F

41 ជំហរែដលថ ករបក្រ យចបប ់ ជតិឲយ្រសបនឹងចបបអ់ន្តរជតិ កជ់ជំហរ       
ទូេទ។ P44F

42
P  កនុងករបក្រ យ ្របសិនេបើករបក្រ យ េចញជ ខ្លឹម រពីរ ខ្លឹម រែដល្រសប 

ឬេកៀកកិតនឹងកតព្វកិចចអន្តរជតិគួរ្រតូវបន្របកនយ់ក។ 45F

43 តុ ករៃន្របេទសខ្លះនឹង្របកន់
យកខ្លឹម រ្រតងៃ់នពកយ េទះបីមនអតថនយ័ផទុយនឹងេគលបំណង ឬកតព្វកិចចកនុងសនធិសញញ
ក្តី េ យែផ្អកថ ជេចតនរបស់សភ ែដលត្រមូវឲយតុ ករបក្រ យយ៉ងេនះ។ 46F

44 េនះ
ទំនងជ តុ ករមនិចងបំ់ពននូវតួនទីរបស់សភ ម្រទឹស្តីៃនករែបងែចកអំ ច។ 47F

45 កនុង 

                                                 
39 Id.,  
40 Id., article 27, VCLT, supra note 3. 
41 David Sloss, the Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement, A Comparative Study, 2009, p. 5. 

្របកនយ់កនូវករសនមតរ់េបៀបេនះ េនេពលែដលចបបជ់តមិនខ្លមឹ រមនិចបស់ សូមេមើល David Sloss, 

Domestic Application of Treaties, 2011,p.14 http://digitalcommons.law .scu.edu/facpubs/635. 
42 Gib van Ert, Canada, p. 188 in David Sloss, the Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement, A 

Comparative Study, 2009។្រកុម្របឹក ធមមនុញញកមពុជ េសចក្តីសេ្រមចេលខ ០៩២/០០៣/២០០៧ កបធ.ច
ចុះៃថងទី ១០ ែខ កកក  ឆន  ំ២០០៧ បង្ហ ញពទីំនកទ់ំនង រ ងចបបក់មពុជ នងិសនធិសញញ ។ េទះបីជយ៉ងេនះ
ក្តី មនភពមនិចបស់ ថ កមពុជ ្របកន ់ យកករសនមតដូចេនះែដរឬេទ េ យ រ ្រកុម្របកឹ  ្រគនែ់ត
អះ ងថ តុ ករ្រតូវេ្របើចបប ់ ែដល បប់ញចូ ល សនធិសញញ  ែដលកមពុជទទួល គ ល់។ យល់េឃើញថ ជ
េគលករណ៍ កនុងករជំនុជំ្រមះក្ត ី េច្រកមពំុែមន្រគនែ់តែផ្អកេទេលើម្រ ៨ ៃនចបបស់្តីព ី ថ នទមងនេ់ទសៃន
បទឧ្រកដិ្ឋែតមយួេនះេទេដើមបផី្តនទ េទសេលើឧ្រកដិ្ឋជន ប៉ុែន្តេច្រកម្រតូវែផ្អកេលើចបប។់ ពកយថចបបខ់ងេលើ
េនះ មននយ័ថ ចបបជ់ត ិ រមួមនរដ្ឋធមមនុញញ  ែដលជចបបក់ំពូល ចបបទ់ងំ យែដលេនជធរមន េហើយ
នងិចបបអ់ន្តរជត ិ ែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនទទួល គ ល់រចួមកេហើយ ជពេិសសអនុសញញ ស្តីពសិីទធិ
កុមរ។ 

43 Nihal Jayawickrama, India, in David Sloss, the Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement, A 
Comparative Study, 2009, p. 249. 

44 Gib van Ert, Canada, p. 189 in David Sloss, the Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement, A 
Comparative Study, 2009. 

45 Andreas L. Paulus, Germany, p.215 in David Sloss, the Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement, 
A Comparative Study, 2009. 
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វស័ិយសិទធិមនុស  សិទធិជវធិន ទមទរឲយមនករបក្រ យឲយទូ យ។ ផទុយេទវញិ ករ
ក្រមតិសិទធិគឺជករណីេលើកែលង ែដលទមទរឲយករក្រមតិសិទធិ  ្រតូវបក្រ យឲយចេង្អ ត។ 48F

46 
តុ ករ្របេទសប ងំ មនអំ ចបក្រ យសនធិសញញ  និងសំុេយបល់យល់

េឃើញពី្រកសួងករបរេទស កនុងករណី្របេយជន៍ ធរណៈ ចមន និភយ័ កនុងករបក
្រ យសនធិសញញ  (public interest is at stake)។49F

47 តុ ករនឹងបក្រ យសនធិសញញ  ក៏
ប៉ុែន្តតុ ករនឹងេសនើសំុេយបល់របស់រ ្ឋ ភបិល េហើយេយបល់េនះ ច្រតូវបនេគរពេ យ
តុ ករ (deference)។ P50F

48
P  

គំនិតជតិនិយម (nationalist approach) មនឥទធិពលដល់ករបក្រ យរបស់
តុ ករ្របេទសខ្លះ ដូចជ េមរកិ ឬ អីុ្រ ែអល។ 51F

49 េនះកនុងនយ័ថ  ចបបជ់តិ នឹង្រតូវបន
ផ្តល់តៃម្លខពស់ជងកនុងេពលមនទំនស់រ ងបទបបញញត្តិចបបជ់តិ និងចបបអ់ន្តរជតិ ឬករបក
្រ យថ សនធិសញញ មនិផ្តល់សិទធិដល់បុគគលជជនរងេ្រគះ េធ្វើពកយបណ្តឹ ងសំុសំណងពីអំេពើ
របស់ ជញ ធរ ែដលបំពនកតព្វកិចច កនុងសនធិសញញ ពកព់ន័ធ។  
 បញ្ហ បនទ ប ់ ថេតើអនក ជអនកកំណតវ់ធីិ ្រស្តបកែ្រប មយួ? េនកនុងនីតិវធីិ
ចំេពះមុខតុ ករ ចបបែ់ដលអនុវត្ត (applicable law) និងវធីិ ្រស្តបក្រ យ 
(interpretative approach) មយួែដលនឹង្របកនយ់ក ពិតជពកព់ន័ធយ៉ងខ្ល ងំនឹងលទធ
ផលៃនក្តីក្ត ។ំ ្រស័យេហតុេនះ រដ្ឋជភគីជេម្ល ះ ពិតជ្របឹងខ្ល ងំ ស់កនុងករអនទងឲយ
តុ ករយកចបប ់ ឬវធីិបក្រ យែដលខ្លួនចងប់ន។ ភគី ចគិតថ វធីិបក្រ យ ម
ម្រ  ៣១ ៃនសនធិសញញស្តីពីចបបស់នធិសញញ  ចនឲំយមន និភយ័ដល់ខ្លួន។ ដូចេនះ     
ភគីអះ ងថ រដ្ឋខ្លួនមនិែមនជភគីៃនសនធិសញញ េនះេទ។ តុ ករ ចអះ ងតបវញិថ 

                                                 
46 ‘There are other general legal principles for interpretation that should also be considered, such as the 

interpretative principle that limitation provisions shall be construed and applied in a restrictive way’, 
interpretation of human rights treaties, available at http://www.humanrights.is/en/human-rights-
education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/part-i-the-concept-of-human-
rights/interpretation-of-human-rights-treaties. 

47 Pierre Michel Eisemann and Raphaele Rivier, France, p. 270 in Duncan B. Hollis, Merritt R. Blakeslee 
and L. Benjamin Ederington, National Treaty Law and Practice, Dedicated to the Memory of Monroe Leigh, 
2005. 
48 John Dugard, South Africa, pp. 471-472 in David Sloss, the Role of Domestic Courts in Treaty 

Enforcement, A Comparative Study, 2009. 
49 David Sloss, the Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement, A Comparative Study, 2009, p. 28.  
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វធិនបក្រ យ ែចងកនុងសនធិសញញ េនះ ជវធិនទំេនៀមទម្ល បអ់ន្តរជតិ ចងកតព្វកិចចេ យ
ស្វ័យ្របវត្តិ (automatically binding) េ យមនិចបំចចូ់លជភគី ឬទទួលយកេទ។ 52F

50 
 

២.២. ករអនុវត្តរបស់តុ ករកនុង្រសុក 
 ្របេទសខ្លះ មនចបប ់ឬបទបបញញត្តិែណនសំ្រមបក់របក្រ យចបប។់ 53F

51 ដូចគន នឹង
ករអនុវត្តកនុងករបក្រ យសនធិសញញ ែដរ តុ ករនឹងពិនិតយេមើលអតថនយ័ៃនពកយជដំបូង 
េគលបំណង និងវធិនដៃទ ឬ ្រទឹស្តីមយួចំនួនេទៀត ែដលពកព់ន័ធជេ្រកយ។ 
 ជករពិត ស់ ្របសិនេបើពកយេពចនខ៍្លឹម រចបស់ តុ ករនឹង្របកនយ់កខ្លឹម

រេនះ។ ឧទហរណ៍ បទបបញញត្តិបនែចងថ ជន មន កនឹ់ងមនេទស ្របសិន េបើេបើកបរ
រថយន្ត កនុងទី្រកុងេលើសពី៤០គីឡូែម្៉រតកនុងមយួេម៉ង។ 54F

52 ្របសិនេបើពកយ ៃនចបបច់បស់
ស់ ដូចេនះមនិចបំចប់ក្រ យពកយទងំេនះ...។ ពកយទងំេនះែតឯង បង្ហ ញេចតនដ៏

ជក់ ករ់បស់អនកេធ្វើចបប។់ 55F

53កនុងករណីមនិចបស់ តុ ករខ្លះ ដូចជអងេ់គ្លស អនុវត្តនូវ
វធិន Mischief Rule។ 56F

54 
 ឧទហរណ៍ចបបប់នែចងថ នររីកសីុផ្លូវេភទ ែដលេបយៃដេ បុរសេន មដងផ្លូវ 
នឹងទទួលេទស។ ចមនករបក្រ យថ មនេទសលុះ្រ នរេីនះ ឈរេនេលើដងផ្លូវ 
មនិែមនឈរេនេលើយមុ៉ខកនុងផទះ េបយៃដេ បុរសេទ។ មវធិន Mischief ករបក្រ យ
ចេង្អ តរេបៀបេនះ នឹងមនិទទួលយកេទ។ សភពិចរ ថ អំេពើេពសយចរបងករផលវបិកកនុង
សងគមេ្រចើន ដូចជបះ៉ពល់ដល់ស ន បធ់ន ប ់ ឬសីលធម៌ ធរណៈ ដូចេនះសភេធ្វើចបប់

                                                 
50 David Kretzmer, Israel, p.278, in David Sloss, the Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement, A 
Comparative Study, 2009; Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties set forth, 
respectively, the general rule of interpretation and the rule on supplementary means of interpretation. These 
rules also apply as customary international law, the United Nations, Report of the Office of Legal Affairs,  
legal.un.org/ilc/reports/2016/english/chp6.pdf 
 
51 Australia, Interpretation Act 1901 (Cth), s 15AB (2)(d). 
52 ម្រ ៦២ ៃនចបបស់្តីព ីច ចរណ៍ផ្លូវេគកឆន  ំ២០១៤៖  ម្រន្តនីគរបលច ចរណ៍ផ្លូវេគកមនសិទធដិកបណ្ណ េបើក

បរពយួរទុក ...ចំេពះបទេលមើស មយួដូចខងេ្រកម...២. េបើកបរេ យេលប នេលើសចបព់ ី ៤០ (ែសសិប) 
គឡូីែម្៉រតកនុងមយួេម៉ងេឡើងេទ ពេីលប ន ែដលបនកំណតក់នុងចបបេ់នះ។  

53 If the words of the statute are in themselves precise and unambiguous, then no more can be necessary than 
to expound those words in their natural and ordinary sense. The words themselves alone do, in such a 
case, best declare the intention of the lawgiver, see Sussex Peerage Case (1884) 8 ER 1034.  

54Ian Mcleod, Legal Method, 5th Ed., 2005, pp. 253-263.  
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េដើមបបំីេពញចេន្ល ះខ្វះខតកនុងឯក រចបបមុ់ន កនុងបំណងេដើមបលុីបបំបតទ់ងំ្រសុងៃនអំពី
េពសយចរ។ ្រស័យេហតុេនះ ករេបយៃដរបស់្រស្តីេពសយចរ េទះបីេនទី  កម៏ន
េទសែដរ។57F

55 វធិនេនះ ្រសេដៀងគន នឹង វធិនបក្រ យ មេគលបំណងែដរ កប៏៉ុែន្តវធិន
ចុងេ្រកយេនះ តុ ករនឹងពិនិតយេមើលខ្លឹម រកនុងចបប ់េដើមបរីកនូវបំណងចបប។់ វធិនទងំ
ពីរេនះ ប្តុ ំបញចូ លគន ទំនងជនឹងបេងកើតនូវវធិនបក្រ យទូ យ (broad interpretation)។ 58F

56 
វធិនបក្រ យទូ យ ត្រមូវឲយមនករេយងដល់បទ ន នគតិយុត្តិទូលំទូ យ របស់ជតិ ឬ 
អន្តរជតិ។ តុ ករកំពូលកមពុជ កនុងេរឿងដល៏បលីបញមយួ បន្របកនយ់កវធីិ ្រស្តបក
្រ យទូ យ៖  

“ចេម្លើយ រភពមនិ្រតូវជភស្តុ ង កប់នទុកសំខនេ់ទ... ម ម រតីម្រ
១៤ ចំណុចទី៣ ឆ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិ្របជពលរដ្ឋ និង
នេយបយបនកំណតថ់ជនជបេ់ចទ្រគបរូ់បមនសិទធិមនិឲយនរ បងខិត
បងខំឲយេឆ្លើយ កកំ់ហុសេលើខ្លួនឯង ឬទទួល រភពនូវកំហុសែដលមនិ
្រតឹម្រតូវេនះេទ ែដលបទ ្ឋ នអន្តរ ជតិ េនះ ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យរដ្ឋ
ធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ម្រ  ៣១...។ ចេម្លើយ រភពមនិសីុ
សង្វ កគ់ន េទនឹងេដើមកំេណើ តៃនភស្តុ ង និងទំនងជេធ្វើឲយបះ៉ពល់សុចចរតិ
ភពៃនដំេណើ រករេរឿងក្តីផងែដរ។ ... មសំ ងេហតុចុងេ្រកយៃន េសចក្តី
សេ្រមចេលខ ០៩២/០០៣/២០០៧ កបធ.ច ចុះៃថងទី ១០ ែខកកក  ឆន  ំ
២០០៧ របស់្រកុម្របឹក ធមមនុញញ  បនសំ ងថ េច្រកមជំនំុជ្រមះក្តីែផ្អក
េលើចបប ់ជតិរមួមនរដ្ឋធមមនុញញ  និងចបបអ់ន្តរជតិ ែដល្រពះ ជ ច្រក
កមពុជទទួល គ ល់...។ ម្រ  ៦៩ ៃនលកខន្តិកៈទី្រកុងរ ៉ូមស្តីពីតុ ករ
្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិ (ែដលកមពុជជភគី) បនកំណតថ់ ភស្តុ ងែដល
ទំនងជ្របឆងំដល់នឹងបងកពយសនកមម ដល់ភពសុចចរតិៃនដំេណើ រករក្តី     

                                                 
55 Smith v. Hughes [1960] 1 WLR 830, see E-Lawresources, http://www.e-lawresources.co.uk/Smith-v-

Hughes-%5B1960%5D.php. 
56 Nick Park, A Broad and Generous Interpretation of Human Rights, available at 
http://www.vox.ie/001/2017/1/30/a-broad-and-generous-interpretation-of-human-rights. Nachova and et al. 
v. Bulgaria, European Court of Human Rights, Application Nos. 43577/98; 43579/98, Judgement of 26 
February 2004, para. 168. 
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មនិ្រតូវទទួលយកបនេឡើយ។ ...ភស្តុ ងជចេម្លើយ រភពែបបេនះមនិ
ចមនតៃម្លជភស្តុ ង កប់នទុកបនេឡើយ។ 59F

57 
្រសេដៀងគន េនះ តុ ករក បនអះ ង៖ វធីិ ្រស្តទំេនើបកនុងករ
បក្រ យចបប ់ ែដលអនុេ ម មវធីិេនះ ពកយៃនចបប្់រតូវបនពិចរ-

កនុងបរបិទទងំ្រសុង និងខ្លឹម រ មនយ័ធមម  និងេវយយករណ៍្រសប
នឹងទ្រមងៃ់នចបប ់េគលបំណងៃនចបប ់្រពមទងំេចតនរបស់សភ” 60F

58 
 េ្រកពីវធិនខងេលើ តុ ករនឹងពិចរ  នូវ្រទឹស្តីពកព់ន័ធមយួចំនួនេទៀត ដូចជ 
ននុ្រកមៃនចបប ់ (ចបបធ់មមនុញញជចបបកំ់ពូលខពស់ជងចបបទ់ងំ យ) 61F

59 ករបក្រ យ
ចបប្់រពហមទណ្ឌ  តឹងរងឹមនិ មសទិសភព។ “កនុងេរឿង្រពហមទណ្ឌ  ចបប្់រតូវបក្រ យយ៉ង
តឹងរងឹ។ េច្រកមមនិ ចព្រងីកវ ិ លភពអនុវត្ត ឬ្រប្រពឹត្ត មសទិសភពបនេឡើយ”។ 62F

60 
េហើយករណីមនទិល ្រតូវផ្តល់្របេយជនដ៍ល់ជនសង យ័។ “វមិតិសង យ័ ្រតូវបនជ្របេយជន៍
ដល់ជនជបេ់ចទ”។ 63F

61 ទំនក ់ ទំនងរ ងចបបពិ់េសស និងចបបទូ់េទ (lex specialis v. lex 
generalis) P64F

62
P ចបបេ់កើតមុន និងេកើតេ្រកយ (lex postia) P65F

63
P ពកយសំែដងនូវកតព្វកិចច 

(shall)P66F

64
P ឬអនុ សន ៍ (should)P67F

65
P ពកយមន ដូចជ(such as) ែដលបង្ហ ញពីឧទហរណ៍។ 

ម្រ ទី២ ៃនកតិកសញញ  សិទធិ្របជពលរដ្ឋ និងនេយបយ បនែចងនូវមូលេហតុៃនករ
េរ ើសេអើង ដូចជ េភទ សន ែតមនិបន កប់ញចូ ល ពិករភពជមយួេហតុេទ។ 68F

66 គណៈ   

                                                 
57 លដីកតុ ករកំពូល សំណំុេរឿង្រពហមទណ្ឌ  លដីកេលខ ២៣៩ ចុះៃថងទី ២៥ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១៣។ 
58 The so called modern approach to statutory interpretation, according to which the words of an Act are be 

read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme 
of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament, see Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) 
[1998] 1 SCR 27, at para. 21. 

59 Cambodian Constitutional Council, Decision no. 092/003/2007, supra note 11; 1993 Cambodian 
Constitution, Article 131. 

60 2009 Cambodian Criminal Code, Article 5. 
61 1993 Cambodian Constitution, Article 38, supra note 28. 
62 Ashika Singh, the United States, the Torture Convention, and Lex Specialis: the Quest for A Coherent 

Approach to the CAT in Armed Conflict, 47 (3) Columbia Human Rights Law Review, 2016, p. 141; 
Alejandro Lorite Escorihuela, Humanitarian Law and Human Rights Law: the Politics of Distinction, 
19(2) Michigan State Journal of International Law, 2011, p.360. 

63 Emily S. Bremer, the Dynamic Last-In-Time Rule, Ind. Int’L & Comp. L. Rev, 2012, p. 31. 
64 LAGRANT Case (Germany v. United States of America), Summary of 27 June 2001 Judgment, pp. 195-

196, at www.icj-cij.org; 
65 Id. 
66 Article 2:1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all 

individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present 
Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other 
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កមម ធិករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ បនអះ ងថពកយ ដូចជ (such as)  ជពកយ
មនខ្លឹម រទូ យេក្ត បមូលេហតុពិករភពផងែដរ។ 69F

67 
ករបក្រ យខ្លឹម រៃនពកយេពចន ៍ក្៏រតូវពិនិតយ ពកយកនុងចេងក មពកយ ឧទហរណ៍ 

កេំភ្លើងខ្លី ឬែវងក្តី សុទធែតជ វុធ ចសម្ល បមុ់នស បន។ 70F

68 ឯក រចបបម់នភពវវិត្ត 
(living instrument) ែដល្រតូវបក្រ យត្រមូវ ម ថ នភពបចចុបបនន។ េនះជ្រទឹស្តី ផ្តួច      
េផ្តើមេ យតុ ករសិទធិមនុស អឺរ ៉ុប ថសិទធិមនុស មនករវវិត្ត (dynamic) បក្រ យម្រ  
៣ ែដលែចង មឃតអំ់េពើទរុណកមម បប់ញចូ លករ មឃតប់ញជូ នជន មយួេទជួប
អំេពើទរុណកមម។ ករបក្រ យេនះ េឆ្លើយតបនឹងេទករបក្រ យរបស់ អងេ់គ្លសថម្រ  
៣ ( មឃតអំ់េពើទរុណកមម) ៃនសនធិសញញ  សិទធិមនុស អឺរ ៉ុប មនិបនែចង មបញជូ ន 
ឧ្រកិដ្ឋជនេទជួប និភយ័ ៃនអំេពើទរុណកមមេទ។ 71F

69 
កនុងករបក្រ យ តុ ករ្របេទសខ្លះ បនពិចរ េលើករអនុវត្ត ឬករបក្រ យ

របស់តុ ករបរេទសផងែដរ។ េនកនុងេសចក្តីសេ្រមច េលើេរឿងក្តីបតយបន័េសនើេ យសហរដ្ឋ
េមរកិ ដល់្របេទស ក  តុ ករកំពូលរបស់ ក  បនពិចរ យ៉ងសីុជេ្រម

ពកព់ន័ធជមយួនឹងចបបស់នធិសញញ  ល្រកមរបស់តុ ករអន្តរជតិ និងរបស់ជតិ ្រពមទងំ
ឯក រេផ ងៗេទៀត ែដលជបទ់កទិ់ន ជមយួករ មឃតេ់ទស្រប រជីវតិ។ តុ ករ
កំពូលរបស់ក  បនរកេឃើញនូវនិនន ករទូេទៃនករលុបេចល ឬករមនិេ្របើេទស
្រប រជីវតិ។ ែផ្អក មគំេហើញេនះ តុ ករបនត្រមូវឲយរ ្ឋ ភបិលក  សំុករធនពី
សហរដ្ឋ េមរកិ មនិឲយេ្របើេទស្រប រជីវតិេលើជន ែដលក បញជូ នេទវញិ េនកនុង្រគប់

                                                                                                                                     
opinion, national or social origin, property, birth or other status, see ICCPR, supra note 2. The English 
will be “such as”non-exhaustive, see prohibited grounds of non-discrimination, available at 
http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/comparative-analysis-of-selected-case-
law-achpr-iachr-echr-hrc/the-right-to-equality-and-non-discrimination/prohibited-grounds-of-
discrimination. 

67 Article 2(2) lists the prohibited grounds of discrimination as “race, colour, sex, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”. The inclusion of “other status” 
indicates that this list is not exhaustive and other grounds may be incorporated in this category.  The 
express grounds and a number of implied grounds under “other status” are discussed below, see the 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/GC/20, 10 June 2009, para. 15. 

68 Jacob Scott, Codified Canons and the Common Law of Interpretation, 98(341) the Georgetown Law 
Journal, 2010, p. 354. 

69 Soering v. the United Kingdom, No. 14038/88 [1989] ECHR 14 (July 7, 1989), para. 101. 
 



 
 

្រពឹត្តិប្រតេមធវ្ីរតីមសទី៣ េលខ១៨ ែខកកក -កញញ  ឆន ២ំ០១៨ 

 
32 
 

ករណីបតយបន័ទងំអស់ ពកព់ន័ធេទស្រប រជីវតិ។ 72F

70 តុ ករ ទមទរយ៉ងេនះ នឲំយមន
ករផ្ល ស់ប្តូរទម្ល ប ់ ែដលរ ្ឋ ភបិលក  សំុនូវករធន កំុឲយមនេទស្រប រជីវតិ កនុង
ែតករណីចបំច ់ និងពិេសសែតប៉ុេ ្ណ ះ ។ ករទមទរដូចេនះ គឺេដើមបឲីយសម ្រសប មខ្លឹម 

រែដលទមទរ កនុងសនធិសញញ បតយបន័រ ងក  និងសហរដ្ឋ េមរកិP

 
Pជួយ  បេញជ សកំុ

ឲយមនកររេំ ភសិទធិមនុស  និងជពិេសស កំុឲយមនកររេំ ភចបបរ់បស់ ក  ែដល
លុបេចលេទស្រប រជីវតិ។ 73F

71 តុ ករ្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិស្រមបអ់តីតយូេ គ ្ល វ ី កនុង
ករពិចរ ថ េតើករបងខំ (duress) ជមូលេហតុឲយរចួផុតពីករទទួលខុស្រតូវ្រពហមទណ្ឌ កនុង
បទមនុស ឃដបនេធ្វើករអេងកតនូវចបប ់ និង ល្រកមរបស់្របេទសមយួចំនួន ដូចជ     
សហរដ្ឋ េមរកិ ម៉េឡសីុជេដើម។ 74F

72 
 
៣. សេងខប 
  ជករេឆ្លើយតបនឹងចេន្ល ះខ្វះខតៃនចបប ់ តុ ករជតិ និងអន្តរជតិ មនអំ ច
បក្រ យចបប ់ ក្់របកនយ់កនូវវធីិ ្រស្តបក្រ យទូ យ (េគលបំណងៃនសនធិ
សញញ  និងចបប)់។ េចតនរបស់អនកេធ្វើចបប់ កម់និ្រតូវបនផ្តល់តៃម្ល េនះដូចគន ៃនខ្លឹម រ
ៃនឯក រកំណត្់រ ៃនករេធ្វើចបប។់ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី ឯក រទងំេនះ និងេចតន ក៏
្រតូវបនពិចរ ផងែដរ។ តុ ករពិចរ នូវពកយេពចនក៍នុងបរបិទ និងបំណងៃនចបប ់   
ពិនិតយម្រ ជេ្រចើនែដលពកព់ន័ធ សូមបមី្រ កនុងចបបេ់ផ ងក្តីកនុងេចតនរកឲយេឃើញនូវខ្លឹម

រពិតអពយ្រកឹត មនិអយុត្តិធមខ៌្ល ងំេពកចំេពះភគី មយួ ែដលេធ្វើឲយទងំអនកចញ់ និង
ឈនះសុទធែតទទួលយកបន។

                                                 
70 Human Rights Committee, Judge v. Canada, CCPR/C/78/D/829/1998, 13 August 2003; Supreme Court of 

Canada, United States v. Burns, [2001] 1 SCR 283, para. 91.  
71 Supreme Court of Canada, United States v. Burns, [2001] 1 SCR 283, para. 131.  
72 Prosecutor v. Erdemovic´, Case No. IT-96-22-A, Joint Separate Opinion of Judge McDonald and Judge 
Vohrah, ¶¶ 57–58 (Int’l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Oct. 7, 1997), at http://www.icty.org/x/cases/ 
erdemovic/acjug/en/erd-asojmcd971007e.pdf, see as well, Neha Jain, Comparative International Law at the 
ICTY: The General Principles Experiment, 109 Am. J. Int'l L. 486 (2015), available at 
http://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/427. 
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១. ទំនកទ់ំនងជត ិនិងអន្តរជតិ 
 ១.១ ទំនក់ទំនងជតិ 

សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តៃីនកមពុជ បនេសនើដល់គណៈេមធវកីមពុជ ជួយ 
ព្រងយេមធវេីទ មប ្ត េខត្ត និងទីជនបទេដើមបជួីយ ករពរក្តដីល់្របជពលរដ្ឋមនជីវភព
្រកី្រកមនិមនលទធភពជួលេមធវកីរពរ ឬមនិសូវយល់ពីបញ្ហ ផ្លូវចបប ់

សំេណើ របស់សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនេធ្វើេឡើងកនុងេពលែដលសេម្តចអនុញញ តឲយ
គណៈេមធវកីមពុជ ដឹកនេំ យេ កេមធវ ីសួន វ ិ ល ្របធនគណៈេមធវកីមពុជចូលជួប       
សែម្តងករគួរសមន្រពឹកៃថងទី២៧ ែខសី  ឆន ២ំ០១៨េនះេនវមិនសន្តិភព។ 

ពកព់ន័ធបញ្ហ េនះ េ កេមធវ ីសួន វ ិ ល បនគូសបញជ កថ់ បចចុបបននគណៈេមធវ ី
កំពុងេធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួ្រកសួងយុត្តិធម ៌ េដើមបជួីយ ដល់ពលរដ្ឋ្រកី្រកកដូ៏ចជេរៀបចំ
្របពន័ធទិនននយ័ ម នករណីនីមយួៗផងែដរ។ 

េនកនុងជំនួបសែម្តងករគួរសមន្រពឹកៃថងេនះែដរ េ កេមធវ ី សួន វ ិ ល កប៏ន
ជ្រមបសេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន ផងែដរអំពីសមទិធផលករងរមយួចំនួនរបស់គណៈេមធវ ី   
កមពុជ ែដលសេ្រមចបននេពលកន្លងមក កដូ៏ចជកំពុងេធ្វើនេពលបចចុបបនន។ 

េបើ មេ ក ៊ ង សុផែល្លត ជំនួយករផទ ល់សេម្តចេតេជ បន្របបឲ់យដឹងថ េន
កនុងជំនួបេនះ េ កេមធវ ីសួន វ ិ ល បនជ្រមបសេម្តចេតេជថ គណៈេមធវ ីបនេធ្វើករ
ែកទ្រមងយ៉់ងេ្រចើន ជពិេសសេលើវស័ិយរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ កដូ៏ចជវស័ិយអបរ់ផំងែដរ។ 
េ កបន្តថ គណៈេមធវ ីបនេធ្វើករែកទ្រមងក់រងរ េដើមបេីធ្វើយ៉ង ឲយសម្រសបេទ ម
បរបិទេនកមពុជផង និងអន្តរជតិ នេពលបចចុបបននផង េហើយកប៏េ្រង នេមធវកីមពុជ នូវ
បេចចកេទសករពរក្ដីផង។ 

េ កេមធវ ី សួន វ ិ ល កប៏នេគរព យករណ៍ជូនសេម្តចេតេជ អំពីកិចចសហ
្របតិបត្តិករេលើឆកអន្តរជតិ ជមយួគណៈេមធវអីន្តរជតិ ែដលបនដឹកនកិំចច្របជំុេហើយនឹង
េរៀបចំកិចច្របជំុសមគមេមធវ ី ៊ ន េនកមពុជ នេពលខងមុខ។ 

សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន បន ្វ គមនចំ៍េពះរបយករណ៍ ែដលបនេលើកេឡើង
េ យ េ កេមធវ ី សួន វ ិ ល េហើយកប៏នែណនដំល់គណៈេមធវកីមពុជថ ល់ករែក
ទ្រមងទ់ងំ យែដលគណៈេមធវ ី នឹងេធ្វើ្រតូវេធ្វើឲយ្រសប មចបបរ់បស់្រពះ ជ ច្រក    
កមពុជផង និង មនិយមអន្តរជតិផង។ សេម្តចេតេជ កប៏នែណនឲំយគណៈេមធវកីមពុជ   
ពិនិតយេមើលចំណុចមយួចំនួន ែដលែលងសម្រសបេទ មកលៈេទសៈ េ្រពះថគណៈេមធវ ី
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បនបេងកើតេឡើង ងំពីឆន ១ំ៩៩៥មក ែដលចំណុចមយួចំនួនមនិសម្រសប មបរបិទសងគមន
េពលបចចុបបននេនះេទ។ 
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ជំនួបពិភក ករងររ ងេ កេមធវ ី សួន វ ិ ល ្របធនគណៈេមធវជីមយួឯក
ឧត្តម យូ ប៊នុេឡង ្របធន ឧទធរណ៍ និងឯកឧត្តម អ៊កុ វុធ អគគ្រពះ ជ ជញ អម
ឧទធរណ៍ 

នៃថងចន័ទ ១១េកើត  ែខទុតិយ ឍ  ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២៣ 
ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ េន ឧទធរណ៍-ម អយយករ េ កេមធវ ីសួន វ ិ ល ្របធនគ
ណៈេមធវ ីបនជួបពិភក ករងរជមយួឯកឧត្តម យូ ប៊ុនេឡង ្របធន ឧទធរណ៍ និង
ឯកឧត្តម អ៊ុក វុធ អគគ្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍ េដើមបជីែជកពិភក ករងរស្តីពី កិចច
សហ្របតិបត្តិករេលើវស័ិយយុត្តិធម។៌ 

 
រេបៀ រៈៃនជំនួបកិចចពិភក ករងរេនះេផ្ត តេលើ្របធនបទស្តីពី៖ 
១) ករផ្តល់នីតិសមបទដល់េមធវ ី
២) ករចត់ ងំេមធវកីនុងេរឿងជន្រកី្រក 
៣)កិចចសហ្របតិបត្តិកររបស់េមធវ ី កនុងអំឡុងេពលដំេណើ រករេរឿងក្តីេន      
ឧទធរណ៍។ 
 
កិចចជំនួបពិភក ករងរេនះបនលទធផលដូចខងេ្រកម៖ 
១) ឯកឧត្តម្របធន ឧទធរណ៍សេ្រមចជេគលករណ៍ គឺ្រតូវ កតុ់េមធវឲីយេសមើ
នឹងអគគ្រពះ ជ ជញ  និង្រពះ ជ ជញ អម ឧទធរណ៍។ 
២) ឯកឧត្តម្របធន ឧទធរណ៍បនែណនឲំយេច្រកម ទុកេពលេវ សមរមយ
ស្រមបេ់មធវេីធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍កនុងករករពរកូនក្តីរបស់ខ្លួន េនកនុងេពលសវន
ករ។ 
៣) ឧទធរណ៍នឹងផ្តល់ជូននូវករយិល័យមយួស្រមប្់របតិភូគណៈេមធវកីនុងករ
េធ្វើករងររបស់ខ្លួន។ 
៤) ឧទធរណ៍នឹងេកះេ េមធវចីត់ ងំ យ៉ងេ ច ស់១ែខកន្លះមុនកល
បរេិចឆទ សវនករ។ ល់ករចត់ ងំេមធវជីបនទ ននឹ់ងមនិឲយមនេទៀតេឡើយ។  
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១.២ ទំនក់ទំនងអន្តរជត ិ
62Tកិចច្របជំុកំពូលរបស់្របធនគណ:េមធវ ីៃនសមគមចបប ់្របចតំំបន់ សីុេនទី្រកុង 

Canberra ្របេទសអូ្រ ្ត លី 62T 

កលពីៃថង្រពហសបតិ៍ ៦េ ច និងៃថងសុ្រក ៧េ ច ែខទុតិយ ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ពុទធ
សក ជ ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី០២-០៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១៨   េ កេមធវ ី កុយ នម អគគ
េលខធិកររង េ ក្រសីេមធវ ីលឹម ចន័ទលី  និងេ ក្រសីេមធវ ីេ  កញញ  តំ ងគណ:
េមធវ ី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនចូលរមួកិចច្របជំុកំពូលរបស់្របធនគណ:េមធវ ី ៃន
សមគមចបប ់ ្របចតំំបន់ សីុេនទី្រកុង Canberra ្របេទសអូ្រ ្ត លី ែដលមនសមជិក
ចំនួន១៧ ្របេទសចូលរមួ ។ 
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62T  

តំ ងកមពុជបនចូលរមួកិចច្របជំុសមគមចបប់ ៊ នេន្របេទសសិង្ហបុរ ី
នៃថងទីពុធ ១៣េកើត និងៃថង្រពហសបតិ៍ ១៤េកើត ែខទុតិយ ធ ឆន ចំ សំរទិធស័ក ព.ស. 

២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២៥-២៦ ែខកកក  ឆន  ំ ២០១៨ េ កេមធវ ី ្រពហម វចិិ្រតអកខ  អគគ-  
េលខធិករៃន គណៈេមធវបីនចូលរមួកនុងម សននិបតៃន សមគមចបប់ ៊ នែដលបន
្រប្រពឹត្តិេទ្របេទសសិង្ហបុរ។ី 
 

 



 
សកមមភពគណៈេមធវ្ីរបច្ំរតីមសទី៣ ឆន ២ំ០១៨ 

 

41 
 

 
 

២. កិចច្របជុំៃផទកនងុ 
ករ្របជំុបុគគលិកេដើមប្ីរតួតពិនិតយករងរែដលបន កជូ់នស្រមបក់រេរៀបចំសននបិត    
នៃថង្រពហសបតិ៍ ១១េកើត ែខភ្រទបទ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២០ 

ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ី េ្រកមអធិបតីភព េ កេមធវ ី ្រពហម វចិិ្រត
អកខ  អគគេលខធិករ បនដឹកនកិំចច្របជំុបុគគលិក េដើមប្ីរតួតពិនិតយ និងេរៀបចំករងរស្រមប់
ម សននិបតេ្រជើសេរ ើស្របធនគណៈេមធវ ី ណត្តិទី១២ និងសមជិក្រកុម្របឹក ភបិល
ណត្តិទី៩ កិចច្របជំុេនះមនករចូលរមួបុគគលិក្រគបអ់ងគភពទងំអស់ៃនគណៈេមធវរីមួទងំ

េ កអគគេលខធិរងៃនគណៈេមធវផីងែដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

  
62T 
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កិចច្របជំុបុគគលិកគណៈេមធវ្ីរបចែំខកញញ  
នៃថងចន័ទ ៨េ ច ែខ្រ ពណ៌ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី៣ ែខកញញ  

ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ី េ្រកមអធិបតីភពេ កេមធវ ី សួន វ ិ ល ្របធន  
គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងេ កេមធវ ី ្រពហម វចិិ្រតអកខ   អគគេលខធិករ
បនដឹកនកិំចច្របជំុបុគគលិក េដើមប្ីរតួតពិនិតយករងរ្របចែំខ និងេលើកទិសេ ករងរស្រមប់
េរៀបចំម សននិបត្របចឆំន ២ំ០១៨ ។  
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62Tកិចច្របជំុបុគគលិកពិនិតយករងរ្របចែំខសី 62T 
នៃថង្រពហសបតិ៍ ៨េ ច ែខបឋម ធ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី៥ 

ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ី េ កេមធវ ី សួន វ ិ ល ្របធនគណៈ- 
េមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជនិងេ កេមធវ ី្រពហម វចិិ្រតអកខ  អគគេលខធិករបនដឹកនំ
កិចច្របជំុបុគគលិក េដើមប្ីរតួតពិនិតយករងរ្របចែំខ និងេលើកទិសេ ករងរ្របចែំខថមី។ កិចច
្របជំុេនះករចូលរមួបុគគលិក្រគបអ់ងគភពទងំអស់ៃន គណៈេមធវរីមួទងំេ កអគគេលខធិរង
ៃន គណៈេមធវផីងែដរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
៣. កិចច្របជុំគណៈកមមករជំនញ 

៣.១ កិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករកិចចករករងរៃនគណៈេមធវ ី
នៃថងសុ្រក ៩េ ច ែខបឋម ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី៦ ែខ

កកក  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ីបនេរៀបកិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករកិចចករ
ករងរៃនគណៈេមធវ។ី លទធផលែដលទទួលបនគឺគណៈកមមករបនេរៀបចំែផនករស្រមប់
ផ ព្វផ យចបប ់ មរយៈវទិយុ ទូរទស ន ៍ និង្រពឹត្តិប្រត េហើយគណៈកមមករកិចចករករងរនឹង
មនកិចច្របជំុេរៀង ល់ ២ែខម្តង។ 
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កិចច្របជំុគណៈកមមករកិចចករករងរ្របចែំខសី  
េនៃថងសុ្រក ១៤េ ច ែខទុតិយ ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី

១០ ែខសី  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ីបនេរៀបចំកិចច្របជំុសមជិកគណៈកមម-
ករកិចចករករងរ ៃនគណៈេមធវ ី ជេលើកទី២។ លទធផលែដលទទួលបនគឺ អងគ្របជំុបន
សេ្រមចេ្រជើសេរ ើសសមជិកគណៈកមមករបែនថម និងបនកំណត្់របធនបទស្រមបផ់ ព្វផ យ
ចបប ់ មទូរស នេ៍នេពលខងមុខ។ 
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៣.២ កិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករកិចចករពណិជជកមមៃនគណៈេមធវ ី
កិចច្របជំុគណៈកមមករកិចចករពណិជជកមម្របចែំខកកក  
េនៃថងសុ្រក ១េកើត ែខទុតិយ ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី១៣ 

ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវបីនេរៀបចំកិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករកិចច
ករពណិជជកមមៃនគណៈេមធវ។ី លទធផលែដលទទួលបនគឺ គណៈកមមករបនេរៀបចំែផនករ
ស្រមបផ់ ព្វផ យចបប ់ មរយៈវទិយុ ទូរទស ន ៍និង្រពឹត្តប្រត។ 
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កិចច្របជំុគណៈកមមករកិចចករពណិជជកមម្របចែំខសី  
េនៃថងសុ្រក ៧េ ច ែខទុតិយ ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី៣ 

ែខសី  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវបីនេរៀបចំកិចច្របជំុសមជិក-សមជិកគណៈ 
កមមករកិចចករពណិជជកមមជេលើកទី២ៃនគណៈេមធវ។ី 

េនកនុងដំេណើ រៃនកិចច្របជំុគណៈកមមករកិចចករពណិជជកមមេនះ េ ក្រសីេមធវ ី 
យូ សួនទី ្របធនគណៈកមមករបនេធ្វើបទបង្ហ ញ អំពី្របធនបទស្រមបេ់ធ្វើករផ ព្វផ យ
ចបបេ់ន មទូរទស នន៍េពលខងមុខ។  
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៣.៣ កិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករកិចចករ្រពហមទណ្ឌ ៃនគណៈេមធវ ី
េនៃថងសុ្រក ៨េកើត ែខទុតិយ ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២០ 

ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ី បនេរៀបចំកិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករ
្រពហមទណ្ឌ ៃនគណៈេមធវ។ី 

លទធផលែដលទទួលបនគឺ បនេរៀបចំបទបញជ ៃផទកនុងស្រមបស់មជិកគណៈកមមករ 
កំណតនូ់វ្របធនបទជអតថិភពស្រមបេ់ធ្វើករស្រមបផ់ ព្វផ យចបប ់ មរយៈវទិយុ ទូរទស ន ៍
និង្រពឹត្តប្រត។  
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៣.៤ កិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករកិចចកររដ្ឋបបេវណី ៃនគណៈេមធវ ី
ករ្របជំុគណៈកមមករកិចចកររដ្ឋបបេវណី្របចែំខកញញ  
េនៃថងអងគ រ ១េ ច ែខភ្រទបទ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២៥ ែខ

កញញ  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ី បនេរៀបចំកិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករកិចច
កររដ្ឋបបេវណី ៃនគណៈេមធវ។ី សមជិក-សមជិកៃនគណៈកមមករបនជែជកពិភក អំពី 
ែផនករស្រមបេ់ធ្វើវេីដអូផ ព្វផ យចបប ់ និងពិភក េមេរៀនស្ដីពី សន្តតិកមម ែដល្រតូវេលើយក
មកេធ្វើបទបង្ហ ញ មទូរទស ន ៍។ 

ករ្របជំុគណៈកមមករកិចចកររដ្ឋបបេវណី្របចែំខសី  
េនៃថងអងគ រ ១១េ ច ែខទុតិយ ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី៧ 

ែខសី  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវបីនេរៀបចំកិចច្របជំុសមជិក-សមជិកគណៈ
កមមករកិចចកររដ្ឋបបេវណីជេលើកទី២ៃនគណៈេមធវ។ី 

 េនកនុងកិចច្របជំុគណៈកមមករកិចចកររដ្ឋបបេវណីេនះ គឺបនជែជកពិភក គន យ៉ង
លម្អិតអំពីខ្លឹម រអតថបទែដល្រតូវផ យេនកនុង្រពឹត្តិប្រតេមធវនីេពលខងមុខ។ សមជិក    
គណៈកមមករនឹងចូលរមួផ ព្វផ យចបប់ មវទិយុផងែដរ។ 
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េនៃថងអងគ រ ២េ ច ែខ្រ ពណ៌ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី២៨   
ែខសី  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ី បនេរៀបចំកិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករ
កិចចកររដ្ឋបបេវណី ៃនគណៈេមធវ។ី សមជិក-សមជិកៃនគណៈកមមករបនជែជកពិភក
អំពីែផនករស្រមបេ់ធ្វើវេីដអូផ ព្វផ យចបប ់ និងពិភក េមេរៀនស្ដីពី នីតិវធីិអនុវត្តេ យបងខំ
េនកនុងសំណំុេរឿងរដ្ឋបបេវណី។ 
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ករ្របជំុគណៈកមមករកិចចកររដ្ឋបបេវណី្របចែំខកកក  
េនៃថងអងគ រ ១២េកើត ែខទុតិយ ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី

២៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ីបនេរៀបចំកិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករ 
កិចចកររដ្ឋបបេវណី ៃនគណៈេមធវ។ី លទធផលែដលទទួលបនគឺ គណៈកមមករបនសេ្រមច
េរៀបចំឲយមនបទបញជ ៃផទកនុងស្រមបគ់ណៈកមមករកិចចកររដ្ឋបបេវណី និងេរៀបចំែផនករសកមម
ភព ស្រមបផ់ ព្វផ យ មរយៈសិកខ  វទិយុ ទូរទស ន ៍និង្រពឹត្តិប្រត េហើយគណៈកមម-
ករកិចចកររដ្ឋបបេវណី និងមនកិចច្របជំុេរៀង ល់មយួែខម្តង។ 
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៣.៥ កិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករកិចចករសិទធមិនុស  និងចបបអ់ន្តរជតិ 
កិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករកិចចករសិទធមិនុស  និងចបបអ់ន្តរជតិ ជេលើកទី២ 
េនៃថង ទិតយ ១៤េ ច ែខ្រ ពណ៌ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ពុទធសក ជ ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថង

ទី០៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ីបនេរៀបចំកិចច្របជំុសមជិកគណៈកមម-
ករកិចចករសិទធិមនុស  និងចបបអ់ន្តរជតិជេលើកទី២ េ្រកមករដឹកន្ំរបជំុេ យេ កេមធវ ី
គង ់សំអុន ្របធនគណៈកមមករ។ 

េនកនុងកិចច្របជំុ សមជិក-សមជិករគណៈកមមករបនពិភក េលើករែកស្រមួលបទ
បញជ ៃផទកនុង ែផនករសកមមភពករងរែដលទកទ់ងនឹងករេធ្វើជ គមិន ស្រមបសិ់កខ  
ករបណ្ដុ ះប ្ដ លេមធវចូីល្របកប មម្រ ៣២ ករេធ្វើជ គមិនកនុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស នប៍យន័ 
ករសរេសរអតថបទ កចូ់ល្រពឹត្តិប្រតគណៈេមធវ ីករ យតៃម្លពីករយល់ដឹងរបស់សហភ  
អំពីសិទធិមនុស  និងចបបអ់ន្តរជតិ  ករេទទស នៈកិចចេនេ្រក្របេទស បញ្ហ ករសរេសរ     

រ របស់សហភ េនតុ ករកំពូល និងទក់ទងករកំណត់ចំនួនសមជិកចូលរួច      
សិកខ  ។ 
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62Tកិចច្របជំុសមជិកគណៈកមមករកិចចករសិទធមិនុស  និងចបបអ់ន្តរជតិ្របចែំខសី  
េនៃថងេ រ ៍៨េ ច ែខទុតិយ ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី៤ 

ែខសី  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ី បនេរៀបចំកិចច្របជំុសមជិក-សមជិក      
គណៈកមមករសិទធិមនុស  និងចបបអ់ន្តរជតិ ៃនគណៈេមធវ។ី 

លទធផលែដលទទួលបន គឺអងគ្របជំុបនសេ្រមចឲយសមជិកេធ្វើេសចក្តី្រពងបទបញជ
ៃផទកនុង កំណត្់របធនបទស្រមបេ់ធ្វើករ្រ វ្រជវ និង បនេរៀបចំែផនករស្រមបផ់ ព្វផ យ 
មរយៈវទិយុ ទូរទស ន ៍និង្រពឹត្តិប្រត។ គណៈកមមករនឹងជួប្របជំុេរៀង ល់ពីរែខម្តង។ 
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62៤62T. ករផ ព្វផ យចបប់ មរយៈ សកិខ  ឬទូរទស ន ៍
៤.១ ករផ ព្វផ យចបប់ មរយៈ សកិខ  
េ កេមធវ ី ្រពហម វចិិ្រតអកខ  អគគេលខធិករគណៈេមធវបីនេធ្វើបឋកថស្តីពី 

“ដំេណើ រករ ម ក្តកីនុងសំណំុេរឿង្រពហមទណ្ឌ ” ជូនដល់សិកខ កមបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តនីគរបល
យុត្តធិមជំ៌ននទី់១០ េនបណ្ឌិ តសភនគរបលកមពុជ 

េនៃថងចន័ទ ១០េ ច ែខទុតិយ ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ពុទធសក ជ ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថង
ទី០៦ ែខសី  ឆន  ំ២០១៨ េ កេមធវ ី្រពហម វចិិ្រតអកខ  អគគេលខធិករគណៈេមធវបីន
េធ្វើបឋកថស្តីពី “ដំេណើ រករ ម ក្តីកនុងសំណំុេរឿង្រពហមទណ្ឌ ” ជូនដល់សិកខ កមបណ្តុ ះប ្ត ល 
ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធមជំ៌ននទី់១០ េនបណ្ឌិ តសភនគរបលកមពុជ។ 

 
សិកខ េ្រកម្របធនបទ "ករចូលរមួរបស់អនកអនុវត្តចបប ់និង ថ បន័ហរិញញ វតថុកនុង

ករ្របឆងំករជួញដូរមនុស ” 
នៃថង្រពហសបតិ៍ ៥ េកើត ែខ្រ ពណ៌ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី

១៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៨ គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សហករជមយួអងគករេសរ ី
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ភព សីុ (Liberty Asia) និងអងគករតម្ល ភពកមពុជ បនេរៀបចំសិកខ  េ្រកម្របធន
បទស្តីពី “ករចូលរមួរបស់អនកអនុវត្តចបប ់ និង ថ បន័ហិរញញ វតថុកនុងករ្របឆងំករជួញដូរមនុស ” 
េនស ្ឋ គរ នេ់វ េ្រកមអធិបតីភពេ កេមធវ ី ្រពហម វចិិ្រតអកខ  អគគេលខធិករៃន     
គណៈេមធវ។ី  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេរៀបចំសិកខ ស្តីពី “ករលកេ់ យបងខំ
ចំេពះអចលនវតថុ” 

េ្រកមកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ងគណៈេមធវៃីន ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សហពន័ធ      
គណៈេមធវជីប៉ុន (JFBA) និងនយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ៃន្រកសួងយុត្តិធមជ៌ប៉ុន 
(ICD) េនៃថង្រពហសបតិ៍ ៤េ ច ែខ្រ ពណ៌ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី៣០ 
ែខសី  ឆន ២ំ០១៨ េនទី ន កក់រគណៈេមធវ ីេ្រកមអធិបតីភពេ កេមធវ ីសួន វ ិ ល 
្របធនគណៈេមធវបីនេរៀបចំសិកខ ស្តីពី“ករលកេ់ យបងខំចំេពះអចលនវតថុ”  

េនកនុងសិកខ េនះកម៏ន ្រ ្ត ចរយជតិ និងអន្តរជតិចូលរមួេធ្វើបទបង្ហ ញផង 
ែដរ េនកនុង87Tេនះរមួមនេ កេមធវ ីអីុវ ប៉ូលី ្របធនគណៈកមមករកិចចកររដ្ឋបបេវណីៃនគណៈ
េមធវ ីេ កេមធវ ីSATO Naoshi ្រ ្ត ចរយ និងជេមធវរីបស់ FJBA េ ក្រសីេមធវ ី     
Ms. SUZUKI Ichiko ្រ ្ត ចរយ និង ជេច្រកមៃន  នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
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87Tៃន្រកសួងយុត្តិធមជ៌ប៉ុន (ICD) និងេ កេមធវ ីYOSHIZAWA Tosghiyuki េមធវ ីJFBA។ 
េនរេសៀលៃថងេនះផងែដរ េ កេមធវ ី សួន វ ិ ល ្របធនគណៈេមធវ ី និងសហ

ករបីនចូលរមួពិ រ រ គគីជមយួភគីជប៉ុន េដើមបជីែជកពីកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង    
គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជជមយួ និងសហពន័ធគណៈេមធវជីប៉ុន (JFBA) និង
នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករ អន្តរជតិៃន ្រកសួងយុត្តិធមជ៌ប៉ុន (ICD) ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

សិកខ ស្តីព“ីករលកេ់ យបងខំចំេពះអចលនវតថុ” 
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៤.២ ករផ ព្វផ យចបប់ មរយៈ ទូរទស ន ៍
េនៃថងទី៣០ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៨ េ កេមធវ ីកុយ គនធ ីនិងេ កេមធវ ីពិន វណ្ណ ៈ 

សមជិកគណៈកមមករចបបព់ណិជជកមមៃន គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនចូល
កមមវធីិចបបអំ់ពី "ភតិសនយហិរញញ វតថុ" េន ថ នីយប៉ុស្តិ៍បយន័ BTV ។  

សហភ ចចូលេមើលសកមមភពៃនករ គមិនបន មរយៈ េគហទំពរ័សងគមផ្លូវករ
របស់គណៈេមធវ ីសូមចុចតំណភជ បខ់ងេ្រកម៖  

https://web.facebook.com/BAKCCambodia/videos/2469573489781285/ 
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0 B៥.េសចក្តជីូនដំណឹង និងេសចក្តីសេ្រមចេផ ងៗកនងុ្រតីមសទ៣ី 
62Tេសចក្តីជូនដំណឹងអំពីករទទួលយកបណ័្ណ សមគ ល់ខ្លួនេមធវ្ីរបេភទថមីែដលមនសុពល
ភព០៥ឆន  ំ
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62T62Tលិខិតអេញច ើញសមជិក-សមជិកគណៈេមធវចូីលរមួម សននិបតេលើកទី ២៣
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េសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករ កព់កយេសនើសំុឈរេឈម ះជេបកខជន្រកុម្របឹក គណៈ

េមធវ ី ណត្តិទី ០៩ 
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េសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ករ កព់កយេសនើសំុឈរេឈម ះជេបកខជន្របធនគណៈេមធវ ី
ណត្តិទី១២ 
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េសចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីករផ្តល់នូវ សយ ្ឋ ន េលខទូរស័ពទ រេអេឡច្រតូនិច 
(Email) និងរូបថត ស្រមបេ់ធ្វើបចចុបបននភពបញជ ីេឈម ះេមធវឆីន ២ំ០១៨ 
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សូមជូនដំណឹងអំពីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពី ករ្របគល់-ទទួលសិទធិស្រមបក់រេបះេឆន ត
េ្រជើស ងំ្របធនគណៈេមធវ ី ណត្តិទី១២ (២០១៨-២០២០) និងករេបះេឆន តេ្រជើស ងំ
្រកុម្របឹក គណៈេមធវ ី ណត្តិទី៩ (២០១៨-២០២១) 
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សូមជូនដំណឹងអំពីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករទទួល គ ល់េបកខជនឈរេឈម ះ 

សូមជូនដំណឹងអំពីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពី ករទទួល គ ល់េបកខជនឈរេឈម ះ្របធន     
គណៈេមធវ ី ណត្តិទី១២ (២០១៨-២០២០) និង េបកខជនឈរេឈម ះ្រកុម្របឹក គណៈ
េមធវ ី ណត្តិទី៩ (២០១៨-២០២១) និងករជូនដំណឹងអំពីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករេឃសន
េបះេឆន តេ្រជើស ងំ្របធនគណៈេមធវ ីនិង្រកុម្របឹក គណៈេមធវ។ី 
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េសចក្តីអំពវនវសំុករសហករពីសហភ កនុងផ្តល់នូវករឧបតថមភគំ្រទជថវកិ ឬ     
សមភ រៈេដើមបឲីយដំេណើ រករម សននិបតគណៈេមធវ្ីរប្រពឹត្តេទេ យកិត្តិយស និង្របកប
េ យេសចក្តីៃថ្លថនូរ 
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េសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ករអេញជ ើញសមជិក-សមជិកគណៈេមធវចូីលរមួកនុងពិធីជប់
េលៀងអបអរ ទរម សននិបតេលើកទី២៣ របស់គណៈេមធវ ី
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េសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករ កសំ់ណូមពរ ឬញញត្តិេនេពលម សននិបតេលើកទី២៣ 
របស់គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
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៦. េសចក្តជីូនដំណឹងអំពីសកិខ អន្តរជត ិ
េសចក្តីជូនដំណឹងអំពីសននិសិទសមគមចបប់ សុី LAWASIA 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី និងសហភ ចចុះេឈម ះ េ យខ្លួន

ឯង មរយៈ សយ ្ឋ ន Link ខងេ្រកមៈ 
Uhttps://lawasia.eventsair.com/31st-conference-2018/localregistration/Site/RegisterU 

ស្រមបឯ់កឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី និងសហភ  ែដលចងចូ់លរមួ
េធ្វើជ គមិនកនុងសននិសិទ LAWASIA សូមចូលកនុងតំណភជ បដូ់ចខងេ្រកមេនះ៖ 
Uhttp://ecomms.lawasia.asn.au/cv/4609ff7fa17e4e86b032adf82d9ad2ba798fc9e7/p=7231258U 
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េសចក្ដីជូនដំណឹងសននិសីទស្ដីពី "េធ្វីឲយករ្របកបវជិជ ជីវៈរបស់េ កអនកេទជសកល ៖ 
ឱកស និងករ ្របឈម" ( Globalizing Your Practice: Opportunities and Challenges) 

គណៈេមធវៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជមនកិត្តិយស សូមជ្រមបជូនសមជិក-
សមជិកគណៈេមធវឲីយបន្រជបថ េ្រកមកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិរ ងគណៈ- េមធវ ី
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ, គណៈេមធវអីន្តរជតិ (International Bar Association) និង 
សមគមចបប់ សីុ (LAWASIA), 

គណៈេមធវអីន្តរជតិនឹងេរៀបចំសននិសីទមយួែដលមនចំណងេជើងថ “េធ្វើឲយករ
្របកបវជិជ ជីវៈរបស់េ កអនកេទជ កល៖ ឱកស និង ករ្របឈម" (Globalizing Your 
Practice: Opportunities and Challenges)។ សននិសីទេនះនឹង្រប្រពឹត្តេទមយួៃថង គឺេនៃថង
្រពហសបតិ៍ ៨ េ ច ែខអស ុជ សំរទឹធិស័ក ពុទធសក ជ ២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី០១ ែខវចិឆិក      
ឆន ២ំ០១៨ េនស ្ឋ គរ សូហ្វ៊ីែតល (Sofitel) ទី្រកុងេសៀម ប។ 
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គណៈកមមករ្រពឹត្តិប្រត 
 

១-ឯកឧត្តម សនួ វិ ល  ចង ្វ ងករផ យ 

២-េ កេមធវី កយុ នម  និពនធនយក 

៣-េ កេមធវី លវី សវុ ្ណ  េលខធិករ 

 
នយក ្ឋ ន្រ វ្រជវ េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 
១-េ កេមធវី ែក ប៊នុេធឿន ្របធននយក ្ឋ ន 

២-េ កេមធវី េសង សខុឃមី អនុ្របធននយក ្ឋ ន 

៣- េ ក្រសេីមធវី លមឹ ច័នទលី   អនុ្របធននយក ្ឋ ន 

៤-េ កេមធវី  ៃម៉ ចន័ទសតយ អនុ្របធននយក ្ឋ ន 

៥-េ ក ឃមឹ ចន់េធឿន  អនុ្របធននយក ្ឋ ន 

៦-េ កេមធវី ៉  សរំតិ  ្របធនករ.ិ ្រពឹត្តិប្រត 

៧-េ កេមធវី ហួត សវុណ្ណ  បុគគលកិសម្័រគចតិ្ត 

៨-េ ក េបង៉ វចិឆិក  ្របធនករ.ិព័ត៌មនវទិយ 

៩-េ ក ថ ប៊ុនៃថ   បុគគលកិេចចកេទស 

១០-េ ក ខន សេុខង  បុគគលកិសម្័រគចតិ្ត 

១១-េ ក េ្រសង សហីប៊នុនតុ បុគគលកិសម្័រគចតិ្ត 

    ១២-េ ក ជុំ ប៉នុ យ  បុគគលកិ ត់ករ 

    ១៣.េ ក នួន ៉    បុគគលកិ ត់ករ 
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ឧបតថមភករេបះពុមពផ យេ យ 
 

សេម្តចវិបលុេសនភក្តី យ ឈុ ំ
េ កេមធវី រនិ េដណូ ៉  

DFDL  
គណៈេមធវី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ


