
 

ស�ជិកគណៈ��ប់��ង�រអប់រ� 
  

�រពណ៌�អំពី �រ�រ 
  
គណៈ��ប់��ង  �រអប់រ� គឺ�អ�ក��ប់��ង���ៀន ��រណៈ  
���ៀន ��ល ��ប់��ង �យ ឌី���ិក 
��ម�ំង���ៀនឯកជន��លទទួល ថវ��ឧបត�ម�ពីរដ� �ំងអស់ �ក��ង��ុង ហ�៊����ល  
ហ���ៀ ។ ក��ង�ម����កមួយរបស់ គណៈ ��ប់��ង �រ អប់រ� ស�ជិក���ក់ៗ ���វ ��ះ��ើ�រ រួម��� 
�ើម��ី�ើល�រ ខុស���វ �ើកិច��រ �លន��យ ក��ប់ថវ�� 
��ម�ំង��ចក�ីស���ច���កហិរ��វត��   សំ�ន់ៗ�ំងអស់ ស���ប់ ស��លឌី���ិក ។ 
គណៈ ��ប់ ��ង �រ អប់រ� គឺ�អ�ក �ត់�ំង និង�យត���ស�ង�រ ���ៀន 
អនុម័ត ថវ����តិបត�ិ  និង��ន�រ ហិរ��វត�����ំ���ំ ផ�ល់ �រអនុ���តចំ�ះ�រ ទទួល 
ឬ�រ ចំ�យ មលនិធ ិ
និងផ�ល់ �រ អនុ���ត ចំ�ះ ���ៀនឯកជន��ល ទទួល ថវ��រដ�ស���ប់ ��តិបត�ិ�រ 
ផង��រ ។ �ើសពី��ះ ស�ជិកគណៈ��ប់��ង �រ អប់រ� 
���វ ចូលរួម�រ��ជុំ���ំ�������កតីរបស់ ���ៀន ��រណៈ 
ចូលរួម ��ជុំ ពីរដងក��ងមួយ���ំ�មួយ ស�ជិក ��ុម��ឹក�� ��ុង និងអភិ�ល��ុង 
ចូលរួម សវ��រ  ចូលរួម �រ ��ជុំ គណៈកម��រ 
និង���វ ចុះ ជួប �� �ៀន ��រណៈ�ប់ ����ំ ។ 
  
��ះគឺ� តំ��ង មិន �ន ���ក់ �� ��ល ក��ង មួយ�� 
���វ ចំ�យ��ល ���ើន���ង �ើម��ី ��ើ�រ �យរួម�ំង �រ ��ជុំ �លក�ណៈ បុគ�ល 
និង�រ�ៀបចំស���ប់�រ��ជុំ�� ។ 
  
លក�ណៈ សម��ត�ិ �មផ��វ ច��ប ់
  
● ស�ជិកគណៈ ��ប់��ង�រ អប់រ� ���វ ���បុគ�ល�នលក�ណៈ សម��ត�ិ ដូច �ង���ម  ៖ 

○�ពលរដ� របស់ រដ�កុម៉ុន��ល 
○�មនុស���ន ចរ�កលក�ណៈ ល� 
○���ង�ច�ស់ �ន�យុដប់���បី (១៨) ���ំ 
○�ពលរដ�រស់ �ក��ង ��ុង��ះ ���ង�ច�ស់មួយ (១) ��� ំ

�មុន ��� ទទួល �រ ��ង�ំង 
○�អ�ក ចុះ���ះ�ះ���ត�ក��ង ��ុង 

  
● ស�ជិក គណៈ ��ប់ ��ង �រ អប់រ� មិន� ច �មនុស�� ដូច �ង���ម�ើយ ៖ 

○បុគ�ល����ក់��ល�ន តួ�ទីក��ង�រ��ល័យ ឬ�ន់តំ��ង �ន ���ក់��របស់ រដ� 



 

�ល ��ុង 
○និ�ជិករបស់ ស��លឌី���ិក ����ុងហ�៊����លហ���ៀ 
○បុគ�ល����ក់ ��ល �នតំ��ងដូច�ង���ម ៖ 

■ ស�ង�រ �នធ ី
■ ���វ�ឌី���ិក 
■ ហិរ��ិក��ុង 
■ ស�ជិក��ុម ��ឹក�� 

○បុគ�ល����ក់��ល���វ�ន ប���ប់ពី �រ�ររបស់ សហព័ន� រដ� ឬ�រ��ល័យ 
មូល���ន �ក់ព័ន�នឹង�ឿងទំនុកចិត� ឬ���ក់ក���ស���ប់�រ����ឹត�អំ�ើ ទុច�រ�ត 
○បុគ�ល����ក់��ល �ន ��ើ�ស�ជិក គណៈ��ប់��ងអប់រ�ចំនួន ៣ �ណត�ិ ��ញ រួច 

មក�ើយ 
○បុគ�ល����ក់��ល ប��ើ�រ � ស�ជិកគណៈ កម��រ ��ប់ ��ងរបស់���ៀន ឯ

កជន ទទួល ថវ��រដ� ស���ប់ ��តិបត�ិ�រ��ល �ន ទី�ំង �ក��ង ��ុង ហ�៊����លហ���ៀ 
  
លក�ណៈសម��ត�ិ���ល់ ខ��ន  ៖ 
  
ប���មពី�ើលក�ណៈ សម��ត�ិ �មផ��វ ច��ប់ ��ល �ន��ង �ង�ើ 
��ក�ជន��ល �ច ��ង �ំង �ស�ជិកគណៈ ��ប់��ង�រអប់រ� 
ស���ប់ ស��លឌី���ិក របស់ ��ុងហ�៊����លហ���ៀ ���វ�� ៖ 
 
● ប���ញឲ���ើញ �រ ������ចិត�ចំ�ះ �រអប់រ�យុវជន របស់ ��ុង �ើង�ំងអស់��� 
�ើយ ���វ ��ឲ���ន � 
��ប់ ���ៀន�ំងអស់ក��ង ��ុង ហ�៊����លហ���ៀ គឺសុទ� ������ៀន��ល �នគុណ�ព 
។ 
● ប���ញឲ���ើញ�ព ���ះ��ង់ 
និងប���ញឲ���ើញ�រ ������ចិត�ចំ�ះ�រ �ត���ង 
និង�រ �ះ���យ ជ���ះផល���ជន៍ ��សិន �ើ �ន�ឿង ��ប��ះ �ើត �ើង 
● ��ះ��ើ �រ ���ុម�មួយសហ�រ� និងអ�ក�ក់ព័ន��ំងអស ់
��លពួក�� �ន ទស��នៈ ����ងៗ���ចំ�ះ សហគមន៍ �រ អប់ រ� របស់ ��ុង ហ�៊����ល ហ���ៀ ។ 
● យល់ ពីប�����ឈមរបស់ �រ អប់ រ� � ទី��ុង 
និង លះបង់ �ើម��ី �ព ���ើរ�ើង របស់ ���ៀន ���ុង ហ�៊����លហ���ៀ 
● ���ង�ច�ស់ ���វ �ន ឯក��ស ចំ�ះ ជំ�ញ�មួយ �ង���ម ៖ ហិរ��វត�� 
ច��ប់ ឬ�រ��ប់��ង�ណិជ�កម��� ឧស��ហកម� ���តធំ ��ព័ន� ���ៀន របស់ស��លឌី���ិក 
និង���ៀន ឯកជន យកថវ��រដ� របស់ ��ុង ហ�៊����ល ហ���ៀ 
ទស��នៈ បច��ប��ន�ចំ�ះ �រអប់រ� និង�រ ប��ៀន �រ��ប់ ��ង ���ៀន កិច��រ សហគមន ៍
���កម�សង�មកិច� និង/ឬ        ��ហកិច���រណៈ ។ 



 

● �ន ឬ���ប់�នកូន ចុះ���ះ ចូល�ៀន ក��ង ���ៀន ��ប់��ង �យឌី���ិក 
ឬ���ៀន ឯកជន យកថវ�� រដ�ស���ប់ ��តិបត�ិ�រ 
ឬសមុីខ��ន���ប់ �នចុះ���ះចូល�ៀន ����ៀន ��ប់��ង �យឌី���ិក 
ឬ���ៀន ឯកជន យក ថវ��រដ� ស���ប់ ��តិបត�ិ�រ ។ 
● �អ�កតំ�ង�ពច��ុះ����ុងហ�៊����លហ���ៀ 
�ើយ ������ ចំ�ះ ទិដ��ព �ំងអស�� �ពច��ុះ និង �រ �ប់ ប���ល អ�ក �ំងអស់��� ។ 
● �នបទពិ�ធន៍ចំ�ះ�រ��ប់ ��ង ហិរ��វត��របស់ ���ប័នធំៗ 
ឬ�នបទពិ�ធន៍��ល សមមូល�����ះ ��ល �ច យកមក��ើ ស���ប់�ើល�រ ខុស���វ 
ស��លឌី���ិក របស់��ុងហ�៊�� ��លហ���ៀ ��ល �នក��ប់ ថវ�����ំ���ំ ជិត ដល់ 
 ៣០០�នដុ��� ។ 
 
  
  
 


