
 
 

 

ស�ជិកគណៈ�គប់�គង�រអប់រ� 

  

�រពណ៌�អំពី �រ�រ 

  

គណៈ�គប់�គង  �រអប់រ� គឺ�អ�ក�គប់�គង��េរៀន ��រណៈ  ��េរៀន ែដល �គប់�គង េ�យ ឌី�ស�ិក 

�ពម�ំង��េរៀនឯកជនែដលទទួល ថវ��ឧបត�ម�ពីរដ� �ំងអស់ េ�ក��ង�កុង ហ�៊��ែឌល    េហ���ៀ ។ 

ក��ង�ម�ែផ�កមួយរបស់ គណៈ �គប់�គង �រ អប់រ� ស�ជិក���ក់ៗ �ត�វ េចះេធ�ើ�រ រួម��� 

េដើម��ីេមើល�រ ខុស�ត�វ េលើកិច��រ េ�លនេ��យ ក��ប់ថវ�� �ពម�ំងេសចក�ីសេ�មចែផ�កហិរ��វត�� 

សំ�ន់ៗ�ំងអស់ ស��ប់ ស��លឌី�ស�ិក ។ គណៈ �គប់ �គង �រ អប់រ� គឺ�អ�ក �ត់�ំង និង�យតៃម�ស�ង�រ ��េរៀន 

អនុម័ត ថវ���បតិបត�ិ  និងែផន�រ ហិរ��វត���ប�ំ���ំ ផ�ល់ �រអនុ���តចំេ�ះ�រ ទទួល ឬ�រ ចំ�យ មលនិធ ិ

និងផ�ល់ �រ អនុ���ត ចំេ�ះ ��េរៀនឯកជនែដល ទទួល ថវ��រដ�ស��ប់ �បតិបត�ិ�រ ផងែដរ ។ េលើសពីេនះ 

ស�ជិកគណៈ�គប់�គង �រ អប់រ� �ត�វ ចូលរួម�រ�បជុំ�ប�ំែខ��ប�បកតីរបស់ ��េរៀន ��រណៈ 

ចូលរួម �បជុំ ពីរដងក��ងមួយ���ំ�មួយ ស�ជិក �កុម�បឹក�� �កុង និងអភិ�ល�កុង ចូលរួម សវ��រ  

ចូលរួម �រ �បជុំ គណៈកម��រ និង�ត�វ ចុះ ជួប �� េរៀន ��រណៈ�ប់ ��ប�ំ ។ 

 

េនះគឺ� តំែណង មិន �ន ��ក់ ែខ ែដល ក��ង មួយែខ �ត�វ ចំ�យេពល �េ�ចើនេ���ង េដើម��ី េធ�ើ�រ 

េ�យរួម�ំង �រ �បជុំ �លក�ណៈ បុគ�ល និង�រេរៀបចំស��ប់�រ�បជុំ�� ។  

 

លក�ណៈ សម��ត�ិ �មផ��វ ច��ប ់

 

● ស�ជិកគណៈ �គប់�គង�រ អប់រ� �ត�វ ែត�បុគ�ល�នលក�ណៈ សម��ត�ិ ដូច �ងេ��ម  ៖  

○ �ពលរដ� របស់ រដ�កុម៉ុនែវល 

○ �មនុស���ន ចរ�កលក�ណៈ ល� 

○ ���ងេ�ច�ស់ �ន�យុដប់��បី (១៨) ��� ំ

○ �ពលរដ�រស់ េ�ក��ង �កុងេនះ ���ងេ�ច�ស់មួយ (១) ���ំ េ�មុន ៃថ� ទទួល �រ ែតង�ំង  

 

● ស�ជិក គណៈ �គប់ �គង �រ អប់រ� មិន� ច �មនុស�� ដូច �ងេ��មេឡើយ ៖  

○ បុគ�ល����ក់ែដល�ន តួ�ទីក��ង�រ��ល័យ ឬ�ន់តំែណង �ន ��ក់ែខរបស់ រដ� 

�ល �កុង 

○ និេ�ជិករបស់ ស��លឌី�ស�ិក ៃន�កុងហ�៊��ែឌលេហ���ៀ 

○ បុគ�ល����ក់ ែដល �នតំែណងដូច�ងេ��ម ៖  

■ ស�ង�រ េ�នធ ី

■ េម�វ�ឌី�ស�ិក 

■ ហិរ��ិក�កុង 

■ ស�ជិក�កុម �បឹក�� 

○ បុគ�ល����ក់ែដល�ត�វ�ន ប���ប់ពី �រ�ររបស់ សហព័ន� រដ� ឬ�រ��ល័យ      មូល���ន 

�ក់ព័ន�នឹងេរឿងទំនុកចិត� ឬ��ក់កៃ�មស��ប់�រ�ប�ពឹត�អំេពើ ទុច�រ�ត  

○ បុគ�ល����ក់ែដល �ន េធ�ើ�ស�ជិក គណៈ�គប់�គងអប់រ�ចំនួន ៣ �ណត�ិ េពញ រួច មកេហើយ  

○ បុគ�ល����ក់ែដល បេ�មើ�រ � ស�ជិកគណៈ កម��រ �គប់ �គងរបស់��េរៀន ឯកជន ទទួល ថវ��រដ� 

ស��ប់ �បតិបត�ិ�រែដល �ន ទី�ំង េ�ក��ង �កុង ហ�៊��ែឌលេហ���ៀ 

 

លក�ណៈសម��ត�ិ���ល់ ខ��ន  ៖ 

 

បែន�មពីេលើលក�ណៈ សម��ត�ិ �មផ��វ ច��ប់ ែដល �នែចង �ងេលើ 

េបក�ជនែដល �ច ែតង �ំង �ស�ជិកគណៈ �គប់�គង�រអប់រ� ស��ប់ ស��លឌី�ស�ិក របស់ �កុងហ�៊��ែឌលេហ���ៀ �ត�វែត ៖ 

● ប���ញឲ��េឃើញ �រ េប����ចិត�ចំេ�ះ �រអប់រ�យុវជន របស់ �កុង េយើង�ំងអស់��� េហើយ �ត�វ ��ឲ���ន � 

�គប់ ��េរៀន�ំងអស់ក��ង �កុង ហ�៊��ែឌលេហ���ៀ គឺសុទ� ែត���េរៀនែដល �នគុណ�ព ។  

● ប���ញឲ��េឃើញ�ព េ���ះ�តង់ និងប���ញឲ��េឃើញ�រ េប����ចិត�ចំេ�ះ�រ �ត�ត�ង 

និង�រ េ�ះ��យ ជេ���ះផល�បេ�ជន៍ �បសិន េបើ �នេរឿង ែបបេនះ េកើត េឡើង  

● េចះេធ�ើ �រ ��កុម�មួយសហ�រ� និងអ�ក�ក់ព័ន��ំងអស ់

ែដលពួកេគ �ន ទស��នៈ េផ��ងៗ���ចំេ�ះ សហគមន៍ �រ អប់ រ� របស់ �កុង ហ�៊��ែឌល េហ���ៀ ។ 

● យល់ ពីប����បឈមរបស់ �រ អប់ រ� េ� ទី�កុង 

និង លះបង់ េដើម��ី �ព �បេសើរេឡើង របស់ ��េរៀន េ��កុង ហ�៊��ែឌលេហ���ៀ 

● ���ងេ�ច�ស់ �ត�វ �ន ឯកេទស ចំេ�ះ ជំ�ញ�មួយ �ងេ��ម ៖ ហិរ��វត�� ច��ប ់

ឬ�រ�គប់�គង�ណិជ�កម�ៃន ឧស��ហកម� ���តធំ �បព័ន� ��េរៀន របស់ស��លឌី�ស�ិក 

និង��េរៀន ឯកជន យកថវ��រដ� របស់ �កុង ហ�៊��ែឌល េហ���ៀ ទស��នៈ បច��ប��ន�ចំេ�ះ �រអប់រ� និង�រ បេ�ងៀន 

�រ�គប់ �គង ��េរៀន កិច��រ សហគមន៍ េស�កម�សង�មកិច� និង/ឬ        េគហកិច���រណៈ ។  

● �ន ឬ���ប់�នកូន ចុះេ���ះ ចូលេរៀន ក��ង ��េរៀន �គប់�គង េ�យឌី�ស�ិក 

ឬ��េរៀន ឯកជន យកថវ�� រដ�ស��ប់ �បតិបត�ិ�រ 

ឬសមុីខ��ន���ប់ �នចុះេ���ះចូលេរៀន េ���េរៀន �គប់�គង េ�យឌី�ស�ិក 

ឬ��េរៀន ឯកជន យក ថវ��រដ� ស��ប់ �បតិបត�ិ�រ ។  



 
 

 

● �អ�កតំ�ង�ពច�មុះៃន�កុងហ�៊��ែឌលេហ���ៀ េហើយ េប���� ចំេ�ះ ទិដ��ព �ំងអសៃន �ពច�មុះ 

និង �រ �ប់ ប���ល អ�ក �ំងអស់��� ។ 

● �នបទពិេ�ធន៍ចំេ�ះ�រ�គប់ �គង ហិរ��វត��របស់ ���ប័នធំៗ ឬ�នបទពិេ�ធន៍ែដល សមមូល���េនះ 

ែដល �ច យកមកេ�បើ ស��ប់េមើល�រ ខុស�ត�វ ស��លឌី�ស�ិក របស់�កុងហ�៊��    ែឌលេហ���ៀ 

ែដល �នក��ប់ ថវ���ប�ំ���ំ ជិត ដល់  ៣០០�នដុ��� ។ 

 

● �នសមត��ព �ច បំេពញ�រកិច��ំងអស់ េ�យ េ�បើ �� អង់េគ�ស ។ 

 

 


