រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពជា
ុ

8

លទ្ធផលកិច្ចប្បជុុំគណ្ៈកម្មការបច្ច្ចកសព្ទ
នៃប្កុម្ប្បឹកាជាត្ិភាសាខ្មមរ ច្ៅខ្មធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៧
(ចងក្រងដោយ៖ RAC Media; ក្រភពឯរសារ៖ រជភខ)

១-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៦ី ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៧
ក្រុ ម ក្រឹ រ ាជាតិ ភា សាខ្ខែ រ ដក្ោមអធិ រ តី ភា ពឯរឧតត ម រណ្ឌិ ត ហ៊ា ន សុ ខុ ម បានរនត ដឹ រ នាំក្ រជុាំ ពិ និ ត យ

ពិភារា និងអនុ ម័តរដចេរសពទគណ្:រមែោរសុ ខាភិបាល ោលពីសម័យក្រជុាំ ថ្ងៃទី៦ ខ្ខធនូ ឆ្ន២
ាំ ០១៧ បានចាំនួន
០៥ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

៧៨- តិរច្ឆានភាព/ដរសាលីដត
អ. bestiality

ោររួមដភទរវាងមនុសសជាមួយនឹងសតវ។

បារ. bestialité(f.)
៧៩- ទរ
ឹ ក្រមាត់

វតថុរាវអាល់ោឡាំងពណ្៌ដលឿងថ្រតងមានរសជាតល
ិ ង
ី វ ខ្ដល

បារ.bile(f.)

ដពាោះដវៀនតូច។

អ.bile

៨០- រ៊ាីសូ រត ី

អ.bistoury
បារ.bistouri (m)
៨១- ររួស
អ. injury

រដចេ ញដោយដងលម
ី សក្មារ់រនារអាសុដ
ី រនុង អាហរដៅដដីម
ឧរររណ្៍ដវជជសាស្តសតខ្ដលជាោាំរត
ិ តូចៗមានដក្ចន
ី ក្រដភទ
សក្មារ់ដក្ររ
ន
។
ី ុ ងោរវោះោត់

ភាពោច់រខ្ែរជាលិោថ្នសររាងគ
ី ខ្ដលរងកដោយដក្រោះថ្ននរ់
ដសសងៗ។

បារ. blessure (f.)
៨២- រនទរ់វោះោត់/សលយសាល
អ. operating room/
operating theaters

រនទរ់ដសតរលសា
ា តមានអនម័យក្តឹមក្តូវដៅរនុងមនទីរដពទយ ខ្ដល
ី
រាំពារ់ដោយររោ
ិ ា រសក្មារ់ោរវោះោត់តូចធាំនង
ិ ោរពាបាល
ដសសងៗ។

បារ. bloc opératoire (m.)

1

២-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី ២ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៧
ក្រុមក្រឹរាជាតិភាសាខ្ខែរ ដក្ោមអធិរតីភាពឯរឧតតមរណ្ឌិត ជួរ ររ ី បានរនតដឹរនាំក្រជុាំពិនិតយ ពិភារា

និងអនុម័តរដចេរសពទគណ្:រមែោរទសសនវ ិជាជ រនុងសម័យក្រជុាំ ថ្ងៃទី១២ ខ្ខធនូ ឆ្ន២
ាំ ០១៧ បានចាំនួន០២ពារយ ដូច
ខាងដក្ោម៖

៣-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី ០ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៧
ដៅថ្ងៃពុធ ១០ដរាច ខ្ខមគ
ាំ ០១៧ ក្រុមក្ររ
ិ សរិ ឆ្នរាំ ោ នពវស័រ ព.ស.២៥៦១ ក្តូវនង
ឹ ថ្ងៃទ១
ី ៣ ខ្ខធនូ ឆ្ន២
ឹ ាជាតិ

ភាសាខ្ខែរ ដក្ោមអធិរតីភាពឯរឧតតមរណ្ឌិត ហ៊ាន សុខុម ក្រធានក្រុមក្រឹរាជាតភា
ិ សាខ្ខែរ បានរនតក្រជុាំអនុម័ត
ពារយគណ្ៈរមែោរសុខាភបា
ិ ល បានចាំនួន០៥ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

2

៤-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី ៩ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៧
ថ្ងៃអង្គគរ ២ដរីត ខ្ខរុ សស ឆ្នរាំ ោ នពវស័រ ព.ស.២៥៦១ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខ្ខធនូ ឆ្ន២
ាំ ០១៧ ក្រុមក្រឹរាជាតិ

ភាសាខ្ខែរ ដឹរនាំអងគក្រជុាំដោយឯរឧតតមរណ្ឌិត ជួរ ររ ី រនតក្រជុាំអនុ ម័តរដចេរសពទ គណ្ៈរមែោរទសសនវ ិជាជ បាន
ចាំនួន៣ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

3

៥-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ២ី ០ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៧
ថ្ងៃពុធ ៣ដរីត ខ្ខរុសស ឆ្នរាំ ោ នពវស័រ ព.ស.២៥៦១ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខ្ខធនូ ឆ្ន២
ាំ ០១៧ ក្រុមក្រឹរាជាតិ

ភាសាខ្ខែរ ដក្ោមអធិរតីភាពឯរឧតតមរណ្ឌិត ហ៊ាន សុខុម ក្រធានក្រុមក្រឹរាជាតិភាសាខ្ខែរ រនតក្រជុាំអនុម័តរដចេរ
សពទគណ្ៈរមែោរសុខាភបា
ិ លបានចាំនួន១៣ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

4

៦-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ២ី ៦ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៧
ថ្ងៃអង្គគរ ៩ដរីត ខ្ខរុ សស ឆ្នរាំ ោ នពវស័រ ព.ស.២៥៦១ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខ្ខធនូ ឆ្ន២
ាំ ០១៧ ក្រុមក្រឹរាជាតិ

ភាសាខ្ខែរ ដក្ោមអធិរតីភាពររស់ឯរឧតដមរណ្ឌិត ជួរ ររ ី បានរនតក្រជុាំអនុម័តរដចេរសពទគណ្ៈរមែោរទសសនវ ិជាជ
បានចាំនួន០២ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖
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៧-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ២ី ៨ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៧
ថ្ងៃពុធ ១០ដរីត ខ្ខរុសស ឆ្នរាំ ោ នពវស័រ ព.ស.២៥៦១ ក្រុមក្រឹរាជាតិភាសាខ្ខែរ ដក្ោមអធិរតីភាព ឯរ

ឧតតមរណ្ឌិត ហ៊ាន សុខុម ក្រធានក្រុមក្ររ
ឹ ាជាតិភាសាខ្ខែរ បានរនតក្រជុាំអនុម័តរដចេរសពទគណ្ៈរមែោរសុខាភិបា
លបានចាំនួន០៦ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖
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