
រាជបណ្ឌិ តសភាវិជ្ជា ជីវៈតុលាការ
ROYAL ACADEMY FOR JUDICIAL PROFESSIONS
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មាតិកា

7
សាវតា រ.ប.វ.ត.

១. បបសកកម្ម រចនាសម្ព័ន្ធ ន្ិងតួនាទីភារកិចច របស់ រ.ប.វ.ត.

២. ការបរៀបចំកម្មវិធីបណ្ត ុះបណ្្តលវិជ្ជា ជីវៈបៅក្កម្ នន្រ.ប.វ.ត.

៣. ចកខតវិស័យនន្ការបណ្ត ុះបណ្្តលចាប់ពាណិជាកម្ម
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សាវតា រ.ប.វ.ត.

- រាជបណ្ឌិ តសភាវជិ្ជា ជីវៈតុលាការ ត្តូវបានបង្កីតង ី្ ងោយត្រះរាជត្រឹតយងេខ នស/ររត/
០១០៥/០១៩ ចុះថ្ងៃទី២១ ខខមររា ឆ្ន ាំ២០០៥ សថិតងៅងត្កាមការត្រប់ត្រ្របស់ទីសដី
ការរណ្ៈរដ្ឋមន្តនរី

- រាជបណ្ឌិ តសភាវជិ្ជា ជីវៈតុលាការ ត្តូវបានងទេរការត្រប់ត្រ្មរងៅងត្កាមការត្រប់ត្រ្ 
របស់ត្រសួ្យុតរិធម៌ តាមត្រះរាជត្រឹតយងេខ នស/ររត/១០១៣/១០៥៨ ចុះថ្ងៃទី
០៥ ខខរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣
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១. បបសកកម្ម រចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទីភារកិចច
 បបសកកម្ម
- ងរៀបចាំការត្ប ្ត្បខជ្ងត្ជីសងរសី
- ងរៀបចាំការបណ្រុ ះបណ្តរ េវជិ្ជា ជីវៈដ្ាំបូ្ដ្េ់សិសសងៅត្រម សិសសអាជ្ជា សាលា សិសសសារការ ី
និ្សិសសត្រឡាបញ្ា ី ខដ្េបានងត្ជីសងរសីងមី

- ទទួេបនេុរបណ្រុ ះបណ្តរ េបឋម និ្បនរ ត្រមទា្ំ ងធវីវតិ្រឹតការ ជូនដ្េ់ងៅត្រម ត្រះរាជ
អាជ្ជា អាជ្ជា សាលាសារការ ីនិ្ត្រឡាបញ្ា ី ខដ្េរាំរុ្បាំងរញការយីរមម។
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 រចនាសម្ព័ន្ធ
 សាលាភូមនិេងៅត្រម (រមមវធិីសិរារយៈងរេ ២៧ខខ)
 សាលាភូមនិេអាជ្ជា សាលា (រមមវធិីសិរារយៈងរេ ២៤ខខ)
 សាលាភូមនិេសារការ ី(រមមវធិីសិរារយៈងរេ ៣០ខខ)
 សាលាភូមនិេត្រឡាបញ្ា ី (រមមវធិីសិរារយៈងរេ ១២ខខ)
 អរគងេខាធកិារោឋ ន (ទទួេបនេុររដ្ឋបាេ និ្ហរិញ្ញវតថុ ត្រមទា្ំ រិនិតយ និ្
សត្មបសត្មួេការងាររវា្សាលាភូមិនេវជិ្ជា ជីវៈទា្ំ បួន)
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 តួនាទីភារកិចចរបសរ់ាជបណ្ឌិ តសភាវិជ្ជា ជីវៈតុលាការ

 ងរៀបចាំខទនការងមថ្នការបណ្រុ ះបណ្តរ េវជិ្ជា ជីវៈងៅត្រម អាជ្ជា សាលា 
សារការ ីនិ្ត្រឡាបញ្ា ី

 ងរៀបចាំ និ្អនុមត័ខទនការសរមមភារអភិវឌ្ឍនង៍ៅរនុ្ រ.ប.វ.ត
 រាំណ្តខ់បបបទថ្នការត្ប ្ត្បខជ្ងត្ជីសងរសីសិសសងៅត្រម 
សិសសអាជ្ជា សាលា សិសសសារការ ីនិ្សិសសត្រឡាបញ្ា ី
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 តួនាទីភារកិចចរបសរ់ាជបណ្ឌិ តសភាវិជ្ជា ជីវៈតុលាការ (ត)

 ទាំនារទ់ាំន្ងធវីរិចចសហត្បតិបតរិការអនររជ្ជតិ រនុ្ការបណ្រុ ះបណ្តរ េវជិ្ជា ជីវៈ
ងៅត្រម អាជ្ជា សាលា សារការ ីនិ្ត្រឡាបញ្ា ី

 អនុមត័បទបញ្ជា ថ្ទេរនុ្ និ្ត្រមសីេធម៌
 អនុមត័រងត្ោ្ងវកិាត្បចាំឆ្ន ាំ
 ទទេួភាររិចចងទស្ងទៀតរីត្រសួ្យុតរិធម៌
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២. ការបរៀបចំកម្មវិធីបណ្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជវីៈបៅក្កម្ នន្រ.ប.វ.ត.

ក. ការបណុ្្ុះបណ្្តលបឋម្ (រយៈងរេ ២៧ខខ)
- ម ូឌុ្េ ១ “សិកាា គាររិភារដ្ាំបូ្” (រយៈងរេ ១ខខ)
- ម ូឌុ្េ ២ “សិកាា គាររិភារជាំនាញរមួ” (រយៈងរេ ៨ខខ)៖ សិរាសុីជងត្ៅអាំរី នីតិរដ្ឋបបងវណី្ និ្នីតិ

ត្រហមទណ្ឌ (សារធាតុ និ្នីតិវធីិ)
- ម ូឌុ្េ ៣ “រមមសិរារមួ” (រយៈងរេ ៦ខខ៖ ខទនរអយយការ ចាំនួន ២ខខ និ្ខទនរតុលាការ ចាំនួន ៤ខខ)
- ម ូឌុ្េ ៤ “សិកាា គាររិភារឯរងទសរមម៖ ងៅត្រមអាសនៈ និ្ងៅត្រមអយយការ” (រយៈងរេ ៤ខខ)
- ម ូឌុ្េ ៥ “រមមសិរាឯរងទសរមម” (រយៈងរេ ៦ខខ)
- ម ូឌុ្េ ៦ “សិកាា គាររិភារបញ្ចប៖់ បារឋរថា ត្ប ្ត្តួតរិនិតយចាំងណ្ះដឹ្្ ត្ប ្បញ្ចបម់ ូឌុ្េ និ្

ត្ប ្បញ្ចបក់ារបណ្រុ ះបណ្តរ េ” (រយៈងរេ ៤ខខ)
- ម ូឌុ្េចេត័ “បាឋរថា”

8



២. ការបរៀបចំកម្មវិធីបណ្ត ុះបណ្្តលវជិ្ជា ជវីៈបៅក្កម្ នន្រ.ប.វ.ត. (ត)

ខ. ការបណុ្្ុះបណ្្តលបន្្
- វរគសុត្រឹតការ៖ សាំងៅដ្េ់ការបណ្រុ ះបណ្តរ េ  ងៅត្រមអាសនៈ ងៅត្រមអយយការ ត្រឡាបញ្ា ី អាជ្ជា
សាលា សារការ ី និ្ អនរត្បរប វជិ្ជា  ជីវៈចាប់ និ្តុលាការ ដ្ថ្ទៗ ងទៀតខដ្េរាំរុ្ត្បរបវជិ្ជា ជីវៈ ងហយី
ត្តូវបានអងញ្ា ីញមរ ទទួេការបណ្រុ ះបណ្តរ េបនរ (ត្បការ៤-៣ ថ្នបទបញ្ជា ថ្ទេរនុ្ រ.ប.វ.ត.)។
• វរគបណ្រុ ះបណ្តរ េរយៈងរេខលី៖ វរគបណ្រុ ះបណ្តរ េ សិកាា សាលាសននិសីទ
• វរគបណ្រុ ះបណ្តរ េរយៈងរេមធយម៖ វរគបាំងរញបខនថមចាបង់មី និ្ការបណ្រុ ះបណ្តរ េត្រូបងងាគ េ។

- វរគវតិ្រឹតការ៖ សាំងៅដ្េ់ការបណ្រុ ះបណ្តរ េ ងៅត្រមអាសនៈ ងៅត្រមអយយការ ត្រឡាបញ្ា ី និ្ អនរ
ត្បរប វជិ្ជា  ជីវៈចាប់ និ្តុលាការ ដ្ថ្ទៗ ងទៀតខដ្េរាំរុ្ត្បរបវជិ្ជា ជីវៈ ងហយីត្តូវបាន ងត្ជីសងរសី ងអា
យមរទទួេការបណ្រុ ះបណ្តរ េ នូវវជិ្ជា ជីវៈ ចាប់ និ្តុលាការងមីមួយងទស្ងទៀត ខុសរីវជិ្ជា ជីវៈ ងដី្ម របស់
ខលួន (ត្បការ៤-៤ ថ្នបទបញ្ជា ថ្ទេរនុ្ រ.ប.វ.ត.)។
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៣. ចកខតវិស័យនន្ការបណ្ត ុះបណ្្តលចាប់ពាណិជាកម្ម

 តត្មូវការបណ្រុ ះបណ្តរ េ អាំរី ចាប់ពាណិ្ជារមម សត្ោប់មន្តនរអីនុវតរចាប់៖ 
• ចាប់ពាណិ្ជារមម 
• វធិាន និ្នីតិវធីិសត្ោប់ងោះត្សាយវវិាទពាណិ្ជារមម

 ខទនការបណ្រុ ះបណ្តរ េ៖
• បណ្រុ ះបណ្តរ េត្រូបណ្រុ ះបណ្តរ េជាំនាញងៅត្រមពាណិ្ជារមម (ជ្ជតិ និ្អនររជ្ជតិ)
• ងៅត្រមរាំរុ្បាំងរញការយិរមមតាមសាលាជត្មះត្រប់ជ្ជន់ថាន រ់ សរុប ចាំនួន ៣២៩
នារ់ ខដ្េអាចត្តូវបានទទួេការបណ្រុ ះបណ្តរ េ នឹ្អាចកាល យជ្ជងៅត្រមជាំនាញ
ពាណិ្ជារមមសត្ោប់បងត្មីការងៅតុលាការពាណិ្ជារមមនាងរេអនារត
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៣. ចកខតវិស័យនន្ការបណ្ត ុះបណ្្តលចាប់ពាណិជាកម្ម

ខទនការបណ្រុ ះបណ្តរ េ (ត)
• ងរៀបចាំខទនការបណ្រុ ះបណ្តរ េឆ្ន ាំ២០២៣-២០២៤ សត្ោប់សិកាា កាមជ្ជអាទិភារងេី
ត្បធានបទ៖
១- ចាប់ពាណិ្ជារមមអាទិភារ ចាំននួ ៤ វរគ (២-៥ថ្ងៃ) x សិកាា កាម ចាំននួ ៥០នារ់/វរគ (រនុ្មយួឆ្ន ាំ)
២- ការត្រប់ត្រ្សាំណុ្ាំ ងរឿ្ ចាំននួ ៤ វរគ (២-៥ថ្ងៃ) x សិកាា កាម ចាំននួ ៥០នារ់/វរគ (រនុ្មយួឆ្ន ាំ)
៣- ការសរងសរងសចរដីសងត្មចងរឿ្រដពីាណិ្ជារមម ចាំននួ ៤ វរគ (២-៥ថ្ងៃ) x សិកាា កាម ចាំននួ ៥០
នារ់/វរគ (រនុ្មយួឆ្ន ាំ)
៤- ត្បធានបទជ្ជអាទិភារមយួចាំននួខដ្េពារ់រ័នធនឹ្ជាំនាញងៅត្រមពាណិ្ជារមម ចាំននួ ២ វរគ (២-៥
ថ្ងៃ) x សិកាា កាម ចាំននួ ៥០នារ់/វរគ (រនុ្មយួឆ្ន ាំ)
៥- ងរៀបចាំវរគវតិ្រឹតការងៅត្រមជាំនាញពាណិ្ជារមម (រយៈងរេ៣ខខ ងៅ៦ខខ)
៥- ងរៀបចាំច្ត្រ្ងសៀវងៅបងត្្ៀន ងសៀវងៅងមងរៀន និ្ងសៀវងៅររណី្សិរា
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៣. ចកខតវិស័យនន្ការបណ្ត ុះបណ្្តលចាប់ពាណិជាកម្ម (ត) 

• ការបណ្រុ ះបណ្តរ េជនបងងាគ េ ចាំនួន ២៥នារ់៖
 ងរៀបចាំវរគបណ្រុ ះបណ្តរ េជាំនាញងៅត្រមពាណិ្ជារមម ដ្េ់ត្រុមជនបងងាគ េ ចាំនួន ៤ ដ្្/១ឆ្ន ាំ 
 សិកាា សាលារិងត្គាះងោបេ់អាំរីការងទេៀ្ផ្ទេ តឯ់រសារបងត្្ៀន (ងសៀវងៅបងត្្ៀន និ្ររណី្
សិរា) ពាររ់ន័ធជាំនាញពាណិ្ជារមម (ឯរសារងរៀបចាំងោយ ADB) ចាំនួន ៤ ដ្្/១ឆ្ន ាំ 

 វរគបណ្រុ ះបណ្តរ េបងចចរងទស និ្ររុងកាសេយ ដ្េ់ជនបងងាគ េ ងោយខទែរងេីឯរសារ
បងត្្ៀន និ្ងសៀវងៅររណី្សិរា ចាំនួន ៤ ដ្្/១ឆ្ន ាំ

• រមមវធិីសិរាេមែិតនឹ្ត្តូវបានងរៀបចាំសត្ោប់ការបណ្រុ ះបណ្តរ េសិសសងៅត្រមពាណិ្ជា
រមម ខដ្េត្តូវបានងត្ជីសងរសី។
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៣. ចកខតវិស័យនន្ការបណ្ត ុះបណ្្តលចាប់ពាណិជាកម្ម (ត)

វធិសីាន្តសរ៖ 
• បង្កីតឱ្យោនឯរសារបងត្្ៀនសត្ោប់ត្រូបណ្រុ ះបណ្តរ េ ត្រមទា្ំ បាំពារ់ 
បងចចរងទស និ្ររុងកាសេយបងត្្ៀនដ្េ់ត្រូបណ្រុ ះបណ្តរ េ

• បង្កីតឱ្យោនងសៀវងៅងមងរៀន និ្ររណី្សិរា សត្ោប់សិកាា កាម និ្សិសស
• ការអនុវតរតុលាការត្បឌ្ិត (Mood Court) និ្ទសសនៈរិចចសិរាជ្ជរ់ខសដ្
• ងសនីសុាំឱ្យោនការគាាំត្ទជ្ជ ធនធាន បងចចរងទស និ្សោភ រៈបរកិាា រ សត្ោប់បងត្មីការបណ្រុ ះ
បណ្តរ េរីថ្ដ្បណ្តរ ថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ជ្ជត ិនិ្អនររជ្ជតិ។
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