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 ទំព័រទី1  

 

ជំពូកទី ១ 

បទបបញ្ញត្តិទូទៅ 

ប្បការ១ 
គោលបំណងននបទបញ្ជា នផៃក្នុងសរាបមុ់ខរបរឥណទានសហគមនក៍្សិក្មម………………………. 

គឺគ ើមបើកំ្ណតប់បបបទ ចំនួនរាក្ក់្មចើ និងអរាការរាក្។់ សាជិក្សហគមនក៍្សិក្មម………………… 
និងអនក្មិនបមនជាសាជិក្សហគមនក៍្សិក្មម……………………… រតូវរបតិបតតិិាមបទបញ្ជា នផៃក្នុងគន  
គោយអនុគោមាមារា៣៧ ននចាបស់តិើពើសហគមនក៍្សិក្មម។ 

ប្បការ២ 
សហគមនក៍្សិក្មម................................ ប លរបក្បមុខរបរឥណទាន រតូវគោរពាមចាបស់តិើពើ 

សហគមនក៍្សិក្មម និងបទបញ្ជា នផៃក្នុងគន ។ 
 

ជំពូកទី ២ 
ប្ាក់កម្ច ី

ប្បការ៣ 
អនក្ខចើរាក្ព់ើសហគមនក៍្សិក្មម……………………………………………………………….. រតូវគរបើរាស់ 

រាក្ក់្មចើ សរាបរ់បក្បមុខរបរផលិតក្មមក្សិក្មម អាជើវក្មមក្សិក្មម និងមុខរបរ នទគទៀត សំគៅគលើក្
ក្មពស់ ក្រមិតជើវភាពរស់គៅឱ្យកានប់តរបគសើរគឡើង។ 

ប្បការ៤ 
រាក្ក់្មចើរបស់សហគមន៍ក្សិក្មម............................................................. គឺផតិលជ់ាសាច់

រាក្់ និងរតូវានវកិ្យ័បរតខចើរាក្។់ 

ប្បការ៥ 
អរាការរាក្គ់លើរាក្់ក្មចើរបស់សហគមនក៍្សិក្មម.............................. រតូវក្ំណត ូ់ចខាងគរកាម៖ 
ក្-សរាបស់ាជិក្សហគមនក៍្សិក្មម............................................. 

-ពើ១បខ  ល់ ៦បខ អរាការរាក្.់...........................%ក្នុង១បខ 
-គលើសពើ៦បខ  ល ់១២បខ អរាការរាក្.់................%ក្នុង១បខ  
-គលើសពើ១២បខ អរាការរាក្.់...............................%ក្នុង១បខ 

ខ-សរាបអ់នក្មិនបមនជាសាជិក្សហគមនក៍្សិក្មម........................... 
-ពើ១បខ  ល់ ៦បខ អរាការរាក្.់............................%ក្នុង១បខ 
-គលើសពើ៦បខ  ល ់១២បខ អរាការរាក្.់.................%ក្នុង១បខ 
-គលើសពើ១២បខ អរាការរាក្.់...............................%ក្នុង១បខ 



 ទំព័រទី2  

 

ប្បការ៦ 
ចំនួនរាក្ក់្មចើអតិបរាប លសហគមនក៍្សកិ្មម.................................................អាចផតិល់ឲ្យ

អនក្ខចើ រតូវានកំ្ណត ូ់ចខាងគរកាម៖ 
១-សរាបស់ាជិក្សហគមនក៍្សិក្មម៖ .......................................................... គរៀល 
២-សរាបអ់នក្មិនបមនជាសាជិក្សហគមនក៍្សិក្មម៖ ...................................... គរៀល 

ប្បការ៧ 
ក្នុងក្រណើ ហួសកាលក្ំណត ់ ប លរតូវសងរាក្ម់ក្សហគមនក៍្សិក្មម...............................វញិ 

អនក្ខចើរាក្រ់តូវទទួលការពិនយ័គោយបងក់ាររាក្ ូ់ចខាងគរកាម៖ 
១- ហួសនថៃក្ំណតស់ងរាក្រ់យៈគពល១បខ៖ រតូវពិនយ័......................................% បបនែម
គលើ អរាការរាក្គ់ ើម  ូចប លានគរៀបរាបក់្នុងរបការ៥  

២-ហួសនថៃក្ំណតស់ងរាក្រ់យៈគពល២បខ៖ រតូវពិនយ័...........................% បូក្អរាការរាក្ ់
ពិនយ័ក្នុងក្រណើ ហួសនថៃក្ំណតស់ងរាក្រ់យៈគពល១បខ បបនែមគលើអរាការរាក្គ់ ើម 
 ូចប ល ានគរៀបរាបក់្នុងរបការ៥ 

៣- ហួសនថៃក្ំណតស់ងរាក្រ់យៈគពល៣បខ៖ រតូវពិនយ័..........................% បូក្អរាការ
រាក្ពិ់នយ័ក្នុងក្រណើ ហួសនថៃក្ំណតស់ងរាក្រ់យៈគពល១បខនិងរយៈគពល២បខ បបនែមគលើ     
អរាការរាក្គ់ ើម  ូចប លានគរៀបរាបក់្នុងរបការ៥។ សរាបប់ខបនតិបន្ទៃ បគ់ទៀត រតូវពិនយ័ ូច
ក្នុងក្រណើ ហួសនថៃក្ំណតស់ងរាក្រ់យៈគពល៣បខ។ 

ប្បការ៨ 
ក្នុងក្រណើ អនក្ខចើរាក្ ់ជួបគរោ គោយរបធានសក្តិិ (រមួាន ូចជាជួបគរោ ធមមជាតិ……………...) 

សហគមនក៍្សិក្មម....................................... អាចពិចារណាឱ្យអនក្ខចើរាក្គ់ន្ទ ពនារគពលសងរាក្់ក្មចើ 
គោយមិនគិតពើការពិនយ័  ូចានបចងក្នុងរបការ៧។ 

ប្បការ៩ 
១-ក្នុងក្រណើ ប លសាជិក្សហគមនក៍្សិក្មម…………………………………… ខចើរាក្តិ់ចជាង 
ឬគសមើនឹង....................... ងននតនមលភាគហ ុនសរុប ប លសាជិក្គន្ទ ានទិញពើសហគមន ៍
ក្សិក្មម ...................................  គន្ទ មិនរតូវឱ្យានវតែុបញ្ជច គំទ ។ 

២-ក្នុងក្រណើ ប លសាជិក្សហគមនក៍្សិក្មម………………………………………………………… 
ខចើរាក្គ់រចើនជាង................  ងននតនមលភាគហ ុនសរុបប លសាជិក្គន្ទ ានទិញពើសហគមន ៍
ក្សិក្មម.....................................គន្ទ អនក្ខើចរាក្រ់តូវានរក្ុមធាន្ទ ប លានសាជិក្យ៉ា ងតិច 
៥ន្ទក្ជ់ាសាជិក្សហគមនក៍្សិក្មម…………………………………………… គោយរាបប់ញ្ចូ ល 
ទាងំអនក្ខចើផងប រ ឬរតូវានវតែុបញ្ជច  ំប លានតនមលយ៉ា ងតិចាមការគណន្ទក្នុងរូបមនតិ ូចខាងគរកាម៖ 



 ទំព័រទី3  

 

តនមលវតែុបញ្ជច  ំ= [(ចំនួនរាក្ក់្មចើ ) - (................. x តនមលភាគហ ុនសរុប)] x ..............   

ប្បការ១០ 
ក្នុងក្រណើ ប លអនក្ខចើរាក្ ់ មិនបមនជាសាជិក្សហគមនក៍្សិក្មម.....................................រតូវ 

កំ្ណតឱ់្យានវតែុបញ្ជច  ំប លានតនមលយ៉ា ងតិចាមការគណន្ទក្នុងរូបមនតិ ូចខាងគរកាម៖ 
តនមលវតែុបញ្ជច  ំ= ចំនួនរាក្ក់្មចើ x .............. 

ជំពូកទ ី៣ 

ប្ាក់បទញ្ញ ើសនសធំម្មតា និង ប្ាក់បទញ្ញ ើសនសមំានកាលកំណត្ ់
ប្បការ១១ 

របគភទននការសនសរំាក្ ់ និងអរាការរាក្រ់បស់សហគមនក៍្សិក្មម..............................រតូវ
ាន ក្ំណត ូ់ចខាងគរកាម៖ 

១-រាក្ប់គញ្ញើសនសធំមមា 
  - អរាការរាក្ស់នសធំមមាគឺ......................................................% ក្នុង១បខ  

២-រាក្ប់គញ្ញើសនសាំនកាលក្ំណត ់
  - អរាការរាក្ប់គញ្ញើសនសាំនកាលក្ំណតរ់យៈគពល៦បខគឺ.............% ក្នុង១បខ 
  - អរាការរាក្ប់គញ្ញើសនសាំនកាលក្ំណតរ់យៈគពល១ឆ្ន គឺំ.............% ក្នុង១បខ 
  - អរាការរាក្ប់គញ្ញើសនសាំនកាលក្ំណតរ់យៈគពល២ឆ្ន គឺំ.............% ក្នុង១បខ 

ប្បការ១២ 
 អនក្ោក្រ់ាក្ប់គញ្ញើជាមួយសហគមនក៍្សិក្មម............................អាច ក្រាក្ប់គញ្ញើសនសធំមមា 
វញិានរគបគ់ពលគវោ ប៉ាុបនតិអនក្ោក្រ់ាក្ប់គញ្ញើគន្ទ  រតូវជូន ំណឹងមក្សហគមនក៍្សិក្មម ................... 
ឱ្យានមុន..............នថៃ។  

ប្បការ១៣ 
 អនក្ោក្រ់ាក្ប់គញ្ញើជាមួយសហគមនក៍្សិក្មម...............................អាច ក្រាក្ប់គញ្ញើសនសាំន 
កាលក្ំណតមុ់នគពលក្ំណត ់ប៉ាុបនតិអនក្ោក្រ់ាក្ប់គញ្ញើគន្ទ  រតូវជូន ំណឹងមក្សហគមនក៍្សិក្មម………… 
................ឱ្យានមុន.............នថៃ។ ក្នុងក្រណើ គន  អនក្ោក្រ់ាក្ប់គញ្ញើគន្ទ  អាចទទួលានការរាក្ ់
ចំនួន.............% ក្នុង១បខ ។ 

ប្បការ១៤ 
សហគមនក៍្សិក្មម...........................រតូវរក្ាទុក្ថវកិាចំនួន..............% ននរាក្ប់គញ្ញើសនសធំមមា 

និងថវកិាចំនួន.................% ននរាក្ប់គញ្ញើសនសាំនកាលក្ំណត ់គៅក្នុងធន្ទោរ ឬសាែ បន័មើរកូ្ហរិញ្ញវតែុ 
សរាបគ់ពលប លអនក្ោក្រ់ាក្ប់គញ្ញើជាមួយសហគមនក៍្សិក្មម.............................. សុំ ក្រាក្។់
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