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Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝þНе ₤Į̇ĳс............ 

 បនេឃញីរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 បនេឃញី្រពះ ជ្រកឹតយេលខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ចុះៃថងទី២៤ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣ ស្ដីពី
ករែតង ងំ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ០២/នស/៩៤ ចុះៃថងទ២ី០ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៩៤ ែដល្របកសឱយ
េ្របីចបប់ ស្ដីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្ដេទៃនគណៈរដ្ឋម្រន្ដី 

 បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០១៩៦/០៨ ចុះៃថងទី២៤ ែខមក  ឆន ១ំ៩៩៦ ែដល
្របកសឱយេ្របីចបប់ ស្ដីពកីរបេងកីត្រកសួងម ៃផទ 

 បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៣០១/០៥ ចុះៃថងទី១៩ ែខមីន ឆន ២ំ០០១ ែដល
្របកសឱយេ្របីចបប់ ស្ដីពកីរ្រគប់្រគងរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ 

 បនេឃញី្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/១២១៥/០១៥ ចុះៃថងទី១១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ែដល
្របកសឱយេ្របីចបប់ ស្ដីពកីរេបះេឆន តេ្រជីសេរសី្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ 

 បនេឃញីអនុ្រកឹតយេលខ១០៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទ១ី៩ ែខសី  ឆន ២ំ០១៥ ស្ដីពីករេរៀបចំ និង
ករ្រប្រពឹត្ដេទ ៃន្រកសួងម ៃផទ 

 េយង មកចិច្របជុំអនុម័តរបស់្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ ណត្តទិ…ីេនៃថងទី   ែខ        ឆន ២ំ០… 

₤ЮŪņş 
ĄеĮР˝◦Бơ  
ΒеĮБ Њ̋şĆŪĠĄНе 

ŪĠŁũơ·-  
 ្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់្រតូវេធ្វីករ្របជុំយ៉ងតិចម្ដងកនុងមួយែខ(ម្រ ២១ៃនចបប់ស្ដីពីករ្រគប់្រគង
រដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់)។ 

ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ............ 
Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ......... 
រដ្ឋបលឃុំ សងក ត់.......... 
េលខ..............ដ.ក 

ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
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 កនុងករណីចបំច់ ្រកុម្របឹក ចេធ្វីករ្របជុំពិេសសេដីមបីពិភក េលីបញ្ហ ទងំ យ ែដល 
្រកុម្របឹក បនកំណត់ថជកិចចករពិេសសឬកិចចករបនទ ន់ចបំច់។ 
 កិចច្របជុំពិេសស្រតូវ្របរពធេឡងីកនុងអំឡុងេពល៣(បី)ៃថងបនទ ប់ពី្របធន្រកុម្របឹក សេ្រមចឲយមនករ
េរៀបចំកិចច្របជុំពិេសសេនះ ឬបនទ ប់ពីសមជិកចំនួនមួយភគបីយ៉ងតិចៃនសមជិក្រកុម្របឹក ទងំអស់ 
េសនីសំុឲយេរៀបចំកិចច្របជុំពិេសស។ 
 ករសេ្រមច ឬករេសនីសំុឲយមនករ្របជុំពិេសស្រតូវបញជ ក់ពីមូលេហតុសម្រសប។ 
 ល់កិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត់ និងគណៈកមម ធិករជំនួយករ្រតូវេធ្វីជ ធរណៈ 
េលីកែលងែតបញ្ហ ដូចមនែចងកនុង្របករ៩ៃនបទបញជ ៃផទកនុងេនះ។ 

ŪĠŁũƯ·- 
 ្របធន្រកុម្របឹក ជអនកេកះអេញជ ីញសមជិក្រកុម្របឹក របស់ខ្លួនឲយចូលរមួកនុង្រគប់កិចច្របជុំរបស់
្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់។ 
 ្រគប់កិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ្រតូវមនលិខិតអេញជ ីញែដល្រតូវ្របគល់ជូនសមជិក្រគប់រូបៃន្រកុម្របឹក
កនុងអំឡុងេពល៣(បី)ៃថងមុនកិចច្របជុចំប់េផ្ដីម។ 
 លិខិតអេញជ ីញ្រតូវបញជ ក់ពីកែន្លង េពល េម៉ង ៃថង ែខ ឆន  ំរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ ្រពមទងំ្រតូវភជ ប់ 
ជមួយនូវឯក រនន ្របសិនេបីមន។ 
 ្របសិនេបីមនបញ្ហ បនទ ន់េកីតមនេឡងីេនកនុងឃុ ំ សងក ត់ ករេកះអេញជ ីញ្របជំុ ចបនថយមក 
្រតឹមរយៈេពល្របមំួយ(៦)េម៉ងយ៉ងតិចមុនករ្របជុំចប់េផ្ដីម។ 

ŪĠŁũư·- 
 កលបរេិចឆទនិងកែន្លង្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់្រតូវបិទផ យេនេលីក្ដ រេខៀនព័ត៌មន ធរណៈ 
េន ឃុ ំសងក ត់ នងិ មកែន្លង ធរណៈ្រគប់ភូមិកនុងឃុ ំសងក ត់។ េពលេវ ៃនករបិទផ យ ្រតូវ
អនុវត្ដដូច្របករ២ៃនបទបញជ ៃផទកនុងេនះ។ 

ŪĠŁũ̉·- 
 រេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ្របចែំខចបំច់្រតូវមន ៖ 

- ករពិនិតយេឡងីវញិនិងអនុម័តកំណត់េហតុៃនអងគ្របជុំេលីកមុន 
- ករពិភក និងអនុម័តកិចចករែដលបនអនុវត្តកនុងែខ កិចចករែដលេនេសសសល់ និងទសិេ
ករងរែខបនទ ប់ 

- ករពិភក និងអនុម័តេលីឯក រែដលបន្របគល់ជូនសមជិក្រកុម្របឹក  រមួមន៖ 
+ ថ នភពៃនករ្រគប់្រគងេ្របី្របស់មូលនិធិឃុ ំសងក ត់ និងចំណូល ចំ យថវកិឃុ ំសងក ត់ 
+ ថ នភពៃនករអនុវត្តគេ្រមងននេ យរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ 
+ ឯក រេផ ងៗេទៀត។ 

- បញ្ហ េផ ងៗ។ 
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 ្របធន្រកុម្របឹក េ យេសម នឃុ ំសងក ត់ជជំនួយករ្រតូវេរៀបចំរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ។ 
 សមជិក្រកមុ្របឹក ចំននួមយួភគប(ី១/៣)ៃនសមជកិ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់ទងំមូលមនសិទធិេសនី 
សំុ ក់បញចូ លនូវបញ្ហ ននែដលសថិតកនុងរង្វង់តួនទី មុខងរ នងិអំ ចរបស់្រកុម្របឹក េទកនុងរេបៀប រៈ 
ៃនកិចច្របជុំ។ 
 ករេសនីសំុ ក់បញចូ លបញ្ហ ននេទកនុងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ ្រតូវមនពកយសំុែដលភជ ប់ជមួយនូវ 
របយករណ៍ជ យល័កខណ៍អក រ េហយីែដល្រតូវផ្ដល់ជូន្របធន្រកុម្របឹក មរយៈេសម នឃុ ំសងក ត់ 
កនុងរយៈេពលយ៉ងតិចពីរ(២)ៃថងមុនករ្របជុំចប់េផ្ដីម។ 

ŪĠŁụ̃·- 
 េសម នឃុ ំសងក ត់្រតូវរក ទុកនូវឯក រចបប់េដីមៃនរេបៀប រៈកិចច្របជុំ ឯក រ កំណត់េហតុ និង
មតិកសំខន់ៗៃនកិចច្របជុំេនកនុង ឃុ ំសងក ត់ និង្រតូវថតចម្លងជឯក រស្រមប់ឲយ ធរណជន
ពិនិតយេមីល។ 

ĄеĮР˝◦БƯ  
ΒеĮБũЮĠЬĠũĠĠŪĠĄНеũĠ₤сŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝þНе ₤Į̇ĳс 

ŪĠŁũ̀·- 
 កិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ែដល ចចត់ទុកជបនករ លុះ្រ ែតមនសមជិក្រកុម្របឹក េលីសពី
ពក់ក ្ដ លៃនចំនួនសមជិក្រកុម្របឹក ទងំអស់ចូលរមួជក់ែស្ដងគឺ៖ 

- កនុងករណី្រកមុ្របឹក មនសមជិកចនំនួ្រប(ំ៥)រូប ្រតូវមនសមជិកយ៉ងតចិចំននួប(ី៣)រូប 
ចូលរមួកនុងអងគ្របជុំ 

- កនុងករណី្រកមុ្របឹក មនសមជិកចំននួ្របពំីរ(៧)រូប ្រតូវមនសមជិកយ៉ងតិចចំននួបនួ(៤)រូប 
ចូលរមួកនុងអងគ្របជុំ 

- កនុងករណី្រកមុ្របឹក មនសមជិកចនំនួ្របបំួន(៩)រូប ្រតូវមនសមជិកយ៉ងតចិចំននួ្រប(ំ៥)រូប 
ចូលរមួកនុងអងគ្របជុំ 

- កនុងករណី្រកមុ្របឹក មនសមជិកចំននួដប់មួយ(១១)រូប ្រតូវមនសមជិកយ៉ងតិចចនំនួ្របមំួយ 
(៦)រូប ចូលរមួកនុងអងគ្របជុ។ំ 

ŪĠŁṹ·- 
 ្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់្រតូវដំេណីរករ្របជុំ មកមមវធិីែដលមន មលំ ប់លំេ យដូចតេទ៖ 

- ពិនិតយកូរ ៉ុមស្រមប់ករ្របជុំ 
- ពិនិតយនិងអនុម័តរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំដូចមនែចងកនុង្របករ៤ៃនបទបញជ ៃផទកនុង មនជ ទិ៍៖ 

 ពិភក និងអនុម័តេលីកំណត់េហតុកចិច្របជុំេលីកមុន 
 ពិភក និងអនុម័តេលីឯក រែដលបន ក់ជូនសមជិក្រកុម្របឹក  
 បញ្ហ េផ ងៗ។ 
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ŪĠŁũ៨·- 
 សមជិក្រគប់រូបៃន្រកុម្របឹក មនសិទធិបេញចញេយបល់និងេបះេឆន តអនុម័តេន្រគប់កិចច្របជុំរបស់
្រកុម្របឹក ។ 
 េសម នឃុ ំសងក ត់និងបុគគលិកេផ ងេទៀតែដលែតង ងំេ យ្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ មនសិទធិចូលរមួ 
និង ចបេញចញមតិេយបល់កនុងកិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់េទ មករសេ្រមចរបស់្របធន្រកមុ្របកឹ  
បុ៉ែន្ដពុំមនសិទធិេបះេឆន តេឡយី។ 

ŪĠŁũ៩·- 
 ្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ ចចត់ឲយមនកិចច្របជុំជសមង ត់បន។ 
 កិចច្របជុំជសមង ត់របស់្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ គឺជករ្របជុំេដីមបពីិភក េលីបញ្ហ ដូចតេទ៖ 

- ករ ក់វន័ិយឬបញឈប់សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ 
- អំពីបញ្ហ សន្ដសុិខកនុងឃុ ំសងក ត់ 
- អំពីករេរៀបចំគេ្រមងេដីមបេីធ្វីលទធកមមអ្វមីួយ 
- ករេរៀបចំសំណំុេរឿងេដីមបតី ៉ ឬករពរក្ដីអ្វីមួយ 
- ករេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលពក់ព័នធនឹងកតិ្ដិយសបុគគល...។ 

ŪĠŁũơƠ·- 
កនុងកិចច្របជុជំសមង ត់្របធន្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់េ យមនេសម នឃុ ំសងក ត់ជជំនួយករ្រតូវពិនិតយ 

ឲយបនចបស់ថមនែតសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់ និងេសម នឃុ ំ សងក ត់ែតបុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនសិទធិ
ចូលរមួកនុងអងគ្របជុំ។ 

ĄеĮР˝◦Бư  
ΒеĮБЮ₤ş˝ ŚБ₤ЮŪņşũĠ₤сŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝þНе ₤Į̇ĳс 

ŪĠŁũơơ·- 
 េសចក្ដីសេ្រមចៃនកិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត់ែដល ចចត់ទុកជបនករ លុះ្រ ែត 
េសចក្ដីសេ្រមចេនះ ្រតូវបនអនុម័តេ យសំេឡងភគេ្រចីន ច់ខតៃនចំននួសមជិក្រកមុ្របឹក ឃុ ំសងក ត់ 
ទងំមូល ជពិេសសករអនុម័តេលីបញ្ហ មួយ ដូចមនខងេ្រកម៖ 

 ែផនករអភិវឌ ន៍ឃុ ំសងក ត់ និងកមមវធិីវនិិេយគបីឆន រំកំិលឃុ ំសងក ត់ 
 គេ្រមងថវកិឃុ ំសងក ត់ 
 កំណត់តៃម្ល រេពីពនធមូល ្ឋ នមិនែមន រេពីពនធមូល ្ឋ ន និងកំណត់កៃ្រមេស េផ ងៗ 
 ដីកនិងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់ឃុ ំសងក ត់ 
 ករ ក់វន័ិយសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់ មន ក់ែដល្រសបេទ មម្រ ៨៤ៃនចបប់ស្ដីពី
ករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ 

 កិចចករេផ ងៗេទៀតែដលកំណត់េ យរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងម ៃផទ។ 
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ចំេពះករសេ្រមចេលីកិចចករេផ ងពីេនះ ចចត់ទុកជបនករ លុះ្រ ែតមនសំេឡងគ្ំរទភគ 
េ្រចីនៃនចំនួនសមជិកែដលមនវត្ដមនកនុងកិចច្របជុ។ំ 

កនុងករណីែដលមនសេម្លងេសមីគន ្របធន្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ជអនកសេ្រមចចុងេ្រកយនូវបញ្ហ េនះ។ 
ករេបះេឆន ត្រតូវេធ្វីេឡងីេ យករេលីកៃដនិង្រតូវ្របកសភ្ល ម  ៗនូវចំនួនសំេឡងងយល់្រពម សំេឡង 

ជំទស់ និងសំេឡងអនុបប ទ េហយី្រតូវកត់្រ កនុងកំណត់េហតុេលីកែលងែតកនុងករអនុម័តដូចមនែចង 
កនុង្របករ៣៥ៃនបទបញជ ៃផទកនុងេនះ។ 

ŪĠŁũơƯ·- 
ករេសនីសំុពិភក និងអនុម័តេដីមបេីធ្វីករែកែ្របេលីដីកឃុ ំ សងក ត់ ច្រប្រពឹត្ដេទបនែតេនកនុង

កិចច្របជុំ្របចែំខរបស់្រកុម្របឹក បនទ ប់ពកីិចច្របជុំបនអនុម័តេលីសំេណីេនះ។ 

ŪĠŁũơư·- 
បនទ ប់ពីកិចច្របជុំចប់ភ្ល ម្របធន្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់្រតូវចត់ឲយេធ្វីករជូនដំណឹងដល់ ធរណជន

អំពីេសចក្ដីសេ្រមចននរបស់ខ្លួន។ 
េសចក្ដីសេ្រមចៃនអងគ្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់្រតូវចត់ឲយេធ្វីករបិទផ យជ ធរណៈេន 

េលីក្ដ រព័ត៌មនេន ឃុ ំសងក ត់កនុងរយៈេពលែសសិប្របបំី(៤៨)េម៉ងយ៉ងតិច។ 

ŪĠŁũở·- 
េសម នឃុ ំសងក ត់្រតូវរក  និងតមកល់ចបប់េដីមកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំេន ឃុ ំសងក ត់ និង

ថតចម្លងកណំត់េហតុៃនកិចច្របជុំស្រមប់ ធរណជនេធ្វីករពិនិតយ ឬចម្លងែចកជូន្របជពលរដ្ឋែដលមន
បំណងេសនីសំុេ យ្រតូវបង់ៃថ្លៃនករថតចម្លងឯក រ។ 

ĄеĮР˝◦Б̉  
₤Њ◦ċЊΒе₧şũĠ₤сΒĖ̋ řЕ˝ĜеΒ₣ ðŪĠĄНеŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝þНе ₤Į̇ĳс 

ĕЊ₣₤ŌĄЊ˝Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝þНе ₤Į̇ĳс 

ŪĠŁũợ·- 
្របធន្រកុម្របឹក ្រតូវេធ្វីជអនកដឹកនេំន្រគប់កិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់របស់ខ្លួន។ 
កនុងករណី្របធន្រកុម្របឹក អវត្ដមន ជទំប់ទី១ ឬេចសងក ត់រងទី១ ្រតូវេធ្វីជអនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំ។ 
កនុងករណី្របធន្រកុម្របឹក  ឬជទំប់ទី១ ឬេចសងក ត់រងទី១អវត្ដមន ជំទប់ទី២ឬេចសងក ត់រងទី២ 

្រតូវេធ្វីជអនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំ។ 
្របសិនេបី្របធន្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ ឬជំទប់ទី១ ឬេចសងក ត់រងទី១ ឬជទំប់ទី២ ឬេចសងក ត់ 

រងទី២អវត្ដមន បុ៉ែន្ដសមជិក្រកមុ្របឹក មនវត្ដមន្រគប់ចនំនួ ចដំេណីរករ្របជុំបន កិចច្របជុំ្រតូវ 
េ្រជីសេរសីសមជិក មន ក់េធ្វីជអនកដកឹនៃំនអងគ្របជុំ។ 
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ŪĠŁũờ·- 
អនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំ្រតូវធនឲយកិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ្រប្រពឹត្ដេទកនុងលកខណៈ្របជធិបេតយយ មន 

រេបៀបេរៀបរយនិងគម នកររខំន។ 
អនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំ្រតូវធនឲយមនសមភពចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ទងំអស់។ 
អនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំ្រតូវសេ្រមចអំពីបទបញជ ែដលបងកលកខណៈឲយសមជិក្រកុម្របឹក ចបេញចញ

មតេិយបល់បន្រគប់គន េ យកំណត់រយៈេពលចំនួនេលីកកនុងករបេញចញមតិេយបល់របស់សមជិកមន ក់ៗ
េលីបញ្ហ មួយ។ 

សមជិក្រកុម្របឹក មន ក់ៗមនសិទធិេធ្វីករបេញចញមតិេយបល់េ យេសរេី យពុំមនករភ័យខ្ល ច
ឬករបំភិតបភ័ំយេឡយី។ 

ករបេញចញមតិកនុងអងគ្របជុរំបស់សមជិក្រគប់រូបៃន្រកុម្របឹក មិន្រតូវផទុយនឹងរដ្ឋធមមនុញញនងិចបប់
បនេឡយី។ 

ŪĠŁũớ·- 
អនកដកឹនៃំនអងគ្របជុំ ចបេណ្ដ ញសមជិក្រកុម្របកឹ ឬ ធរណជន មន ក់េចញពីកចិច្របជុំបន 

កនុងករណីែដលសមជិក្រកុម្របឹក ឬ ធរណជនេនះចេចស រងឹរូសេធ្វីឲយខូចរេបៀបេរៀបរយៃនអងគ្របជុំ 
របស់្រកុម្របឹក បនទ ប់ពីអនកដកឹនៃំនអងគ្របជុំបន ស់េតឿនជញឹកញប់េដីមបេីសនីសំុឲយរក រេបៀបេរៀបរយ 
កនុងកិចច្របជុំ។ 

សមជិក្រកុម្របឹក ្រគប់រូបមិន ចបេញចញមតិេយបល់កនុងនម្រកុម្របឹក ទងំមូលបនេទ ្របសិន 
េបីគម នករអនុញញ តពី្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់បនទ ប់ពកីិចច្របជុំ។ 

ĄеĮР˝◦Б̣ 
 ΒеĮБ₤Њ◦ċЊΒе₧şũĠ₤сŪĠďĮŲũřċ 

ŪĠŁũơ៨·- 
្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងឃុ ំ សងក ត់ ចេសនីសំុឲយ្របធន្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់បញចូ លបញ្ហ មួយ

ឬេ្រចីនេទកនុងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ្រកមុ្របឹក ឃុ ំសងក ត់របស់ខ្លួន មេគលករណ៍ដូចខងេ្រកម៖ 
- ចំេពះឃុ ំ សងក ត់ែដលមន្របជពលរដ្ឋតិចជងចំនួន្របមំួយពន់(៦០០០)នក់្រតូវមន្របជ 
ពលរដ្ឋចប់ពី សិប(៥០)នក់េឡីងេទ េទីប ចេសនីសំុឲយ្របធន្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត់ 
បញចូ លបញ្ហ មួយឬេ្រចីនេទកនុងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ របស់ខ្លួន។ 
- ចំេពះឃុ ំ សងក ត់ែដលមន្របជពលរដ្ឋចប់ពីចំនួន្របមំួយពន់មួយ(៦០០១)នក់ដល់បីមុឺន 

(៣០.០០០)នក់ ្រតូវមន្របជពលរដ្ឋចប់ពីមួយរយ(១០០)នក់េឡីងេទ េទីប ចេសនីសំុ
ឲយ្របធន្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់បញចូ លបញ្ហ មួយឬេ្រចីនេទកនុងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ្រកមុ្របឹក  ឃុ ំ
សងក ត់របស់ខ្លួន។ 
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- ចំេពះឃុ ំសងក ត់ែដលមន្របជពលរដ្ឋចប់ពីចំននួបីមុឺនមួយ(៣០.០០១)នក់េឡងីេទ ្រតូវមន 
្របជពលរដ្ឋចប់ពីមួយរយ សិប(១៥០)នក់េឡងីេទ េទីប ចេសនីសំុឲយ្របធន្រកុម្របឹក ឃុ ំ
សងក ត់បញចូ លបញ្ហ មួយឬេ្រចីនេទកនុងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ្រកមុ្របឹក ឃុ ំសងក ត់របស់ខ្លួន។ 
ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដល ចេសនីសំុខងេលីេនះ ចចត់តំ ងចនំនួបី(៣)នក់ឲយចូលរមួ្របជុំ េដីមប ី

េចទសួរ្របធន្រកុម្របឹក នូវបញ្ហ ទងំ យ ែដលទក់ទងនឹងចំណុចែដលគត់បនេសនីេឡងីេនះ។ 
្រកុម្របឹក ្រតវូែតេធ្វីករពិចរ ជបនទ ន់េលីបញ្ហ ែដលបនេសនីេ យ្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនេនះ។ 
្របធន្រកុម្របឹក ្រតូវេឆ្លីយជបនទ ន់និងេ យផទ ល់មត់នូវសំណួរែដល្របជពលរដ្ឋបនេលីកេឡងី។ 
កនុងករណីមិន ចេឆ្លីយេ យផទ ល់មត់បន ្របធន្រកុម្របឹក ្រតូវេឆ្លីយជ យល័កខណ៍អក រនូវ

សំណួរែដល្របជជនបនេលីកេឡងី និង្រតូវេធ្វីរបយករណ៍អំពីចេម្លីយេនះេនកនុងកិចច្របជុំបនទ ប់របស់ 
្រកុម្របឹក ។ 

សំណួរែដលបនេលីកេឡងីេ យ្របជពលរដ្ឋឬចេម្លយីរបស់្របធន្រកុម្របឹក មិន ច្រតូវបនយក
មកពិភក កនុងកិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់េឡយី កនុងករណីែដលមនិបន ក់បញចូ លកនុងរេបៀប រៈ 
ៃនកិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ។ 

ĄеĮР˝◦Б̀  
ΒеĮБ е̋‗ĳсЮ΅ĳНаĕ Њ̋şĆŪĠĄНе 

ŪĠŁũơ៩·- 
កំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ្រតូវកត់្រ នូវបញ្ហ ដូចខងេ្រកម៖ 
- ៃថង ែខ ឆន  ំេពលេវ  និងទីកែន្លងៃនកិចច្របជុំ 
- ករបញជ ក់អះ ងថករ្របជុំមនលកខណៈ្រសបចបប់(កូរ ៉ុម រេបៀប រៈ ករបែនថមរេបៀប រៈ...) 
- បញជ ីេឈម ះសមជិក្រកុម្របឹក ែដលវត្ដមននិងអវត្ដមន 
- េឈម ះនិងអងគភពរបស់អនកែដលបនចូលរមួ្របជំុ ្របសិនេបីមន 
- ករអនុម័តនងិចុះហតថេលខេលីកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំេលីកមុន 
- េសចក្ដីសេ្រមចនងិលទធផលៃនករេបះេឆន តអនុម័តេលីបញ្ហ ទងំ យកនុងេបៀប រៈៃនកិចច្របជុ ំ
រមួទងំចំណុចែដលបនបែនថមកនុងរេបៀប រៈ 

- បញ្ហ េផ ងៗេទៀតែដល្រតូវកត់្រ  
- េពលេវ បិទអងគ្របជុំ។ 
េសម នឃុ ំសងក ត់្រតូវជួយដល់្រកុម្របឹក  េដីមបេីរៀបចំកំណត់េហតុ្រគប់កិចច្របជុំ។ 

ŪĠŁũƯƠ·- 
កំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំ្រតូវកត់្រ នូវពកយេពចន៍ ឬឃ្ល ្របេយគសំខន់ៗ ឬមតិកសំខន់ៗៃនកិចច

ពិភក  ែតក៏មិន្រតូវកត់្រ សេងខបខ្ល ងំេពកនឲំយបត់បង់នូវខ្លមឹ រៃនកិចច្របជុំេនះេឡយី។ 
េសចក្ដី្រពងកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំ្របចែំខឬកិចច្របជុំពិេសសរបស់្រកុម្របឹក ្រតូវ ក់បញចូ លកនុង

រេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ្របចែំខឬកិចច្របជុពំិេសសេលីកបនទ ប់េដីមបអីនុម័ត។ 
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េសចក្ដី្រពងកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំ្របចែំខឬកិចច្របជុំពិេសសេនះ ្រតូវែតអនុម័តយល់្រពមេ យ
សំេឡងភគេ្រចីន ច់ខតៃនសមជិក្រកុម្របឹក ែដលមនវត្ដមនកនុងកិចច្របជុ។ំ 

កនុងករណីមនសំណូមពរឲយេធ្វីករែក្រមួល្រតូវែតែកស្រមួលជបនទ ន់េហយីបនទ ប់មក្រតូវេបះេឆន ត
អនុម័តេ យសំេឡងភគេ្រចីន ច់ខតៃនសមជិក្រកុម្របឹក ែដលមនវត្ដមនកនុងកិចច្របជុ។ំ 

អនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំ្រតូវចុះហតថេលខេលីកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុបំនទ ប់ពី្រកុម្របឹក បនអនុម័ត
យល់្រពមេលីកំណត់េហតុេនះ។ 

េសម នឃុ ំសងក ត់្រតូវែថរក កំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំែដលបនចុះហតថេលខរចួេហយីឲយបនគង់វង ។ 
េសម នឃុ ំសងក ត់្រតូវ្របគល់កំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំេទសមជិក្រគប់រូបៃន្រកុម្របឹក ។ 

ĄеĮР˝◦Б́  
ΒеĮБŁũŠ˝žĕņ˝ŪĠĄНе 

ŪĠŁũƯơ·- 
សមជិក្រកុម្របឹក ្រគប់រូប្រតូវែតចូលរមួកនុង្រគប់កិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់។ 

ŪĠŁũƯƯ·- 
េនកនុង្រគប់កចិច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក  េសម នឃុ ំ សងក ត់្រតូវ្រសង់េឈម ះសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់ 

ែដលអវត្ដមនេ យបញជ ក់អំពីមូលេហតុឲយបនចបស់ ស់។ 

ŪĠŁũƯư·- 
សមជិក្រកុម្របឹក មិន ចអវត្ដមនកនុងកិចច្របជុំ្រកមុ្របឹក របស់ខ្លួន េ យគម នករអនុញញ តជ 

មុនពី្របធន្រកុម្របឹក បនេឡយី។ 
កនុងករណីសមជិក្រកុម្របឹក មន ក់េដីរេចញពីអងគ្របជុំ្រតូវចត់ទុកជអវត្ដមនមួយដង។ 
កនុងករណីមនធុរៈមិន ចចូលរមួ្របជំុបន សមជិក្រកុម្របឹក ្រតូវ ក់ពកយសំុជ យល័កខណ៍- 

អក រជូន្របធន្រកុម្របឹក េនមុនេពលកិចច្របជុំចប់េផ្ដីម។ 

ŪĠŁũỬ·- 
្របធន្រកុម្របឹក ចអនុញញ តចបប់ឲយសមជិក្រកុម្របឹក អវត្ដមនកនុងកិចច្របជុ្ំរកុម្របឹក បនែត

មួយេលីកបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 កនុងករណីអវត្ដមនស្រមប់កិចច្របជុពំីរ(២)េលីកជប់ៗគន េឡងីេទ្រតូវសំុេសចក្ដីសេ្រមចពី្រកុម្របឹក  
ទងំមូល។ 

ŪĠŁũỰ·- 
សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ែដលអវត្ដមនកនុងកចិច្របជុំពីរ(២)េលីកជប់ៗគន  េ យមនជំងឺ្រតូវ 

មនលិខិតបញជ ក់ពី្រគូេពទយ។ 
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ŪĠŁũỪ·- 
សមជិក្រកុម្របឹក មន ក់េ្រកយពីទទួលបនលិខិតអេញជ ីញដូចមនែចងកនុង្របករ២ៃន 

បទបញជ ៃផទកនុងេនះេហយី ែតមិនបនចូលរមួ្របជំុេ យគម នករអនុញញ ត សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ 
រូបេនះ្រតូវទទួលទណ្ឌ កមមខងវន័ិយដូចមនែចងកនុង្របករ២៨ៃនបទបញជ ៃផទកនុងេនះ។ 

ĄеĮР˝◦Б៨  
ΒеĮБ ŷЋĕњŎ 

ŪĠŁũỨ·- 
 ទណ្ឌ កមមខងវន័ិយចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ មនដូចតេទ៖ 
 ទណ្ឌ កមមខងវន័ិយចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ែដលខកខនមក្របជំុ េ យគម នចបប់
អនុញញ ត។ 

 ទណ្ឌ កមមខងវន័ិយចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់កនុងកិចច្របជុំ។ 

ŪĠŁũƯ៨·- 
 ទណ្ឌ កមមខងវន័ិយចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់ែដលខកខនមក្របជំុេ យគម នចបប់ 

អនុញញ ត មនដូចតេទ៖ 
 ្របសិនេបី ក់ខនមិនបនមក្របជំុេ យគម នចបប់អនុញញ តមួយេលីក្រតូវទទួលករេ្រកីនរឭំក
ពី្របធន្រកុម្របឹក  

 ្របសិនេបី ក់ខនមិនបនមក្របជំុេ យគម នចបប់អនុញញ តពីរេលីកជប់ៗគន ្រតូវទទួលករ 
្រពមនេ យមនចុះកនុងកណំត់េហតុៃនកិចច្របជុ ំ

 ្របសិនេបី ក់ខនមិនបនមក្របជំុេ យគម នចបប់អនុញញ តបីេលីកជប់ៗគន  ្រតូវទទួលនូវករ 
ស្ដីបេនទ សជ យល័កខណ៍អក រ េហយីកត់បនថយ្របក់បំ ច់ចំនួនពក់ក ្ដ លឬទងំអស់ 
បនទ ប់ពីមនករសេ្រមចយល់្រពមឲយកត់្របក់បំ ច់ពីអភិបល ជធនី េខត្ដ មីែដលជ 
តំ ងឲយរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងម ៃផទ និង្របកសព័ត៌មនជូនដល់្របជពលរដ្ឋកនុងឃុ ំសងក ត់។ 

 ្របសិនេបី ក់ខនមិនបនមក្របជំុេ យគម នចបប់អនុញញ តចប់ពីបួនេលីកេឡងីេទ ្រកុម្របឹក  
្រតូវេធ្វីករពិភក េដីមបសីេ្រមចបញឈប់ពីតំែណង មសំេឡងភគេ្រចីន ច់ខតៃន្រកុម្របឹក
ទងំមូល។ 

្របធន្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់្រតូវចត់ែចងេផញីនូវ ល់ករេ្រកីនរឭំក ករ្រពមន ករស្ដីបេនទ ស និង 
ករបញឈប់ពតីំែណងឲយបនដល់ៃដសមជិក្រកុម្របឹក ែដល្រតូវទទួលរងនូវវន័ិយ។ 

ŪĠŁũƯ៩·- 
ទណ្ឌ កមមខងវន័ិយចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់កនុងកិចច្របជុំ មនដូចតេទ៖ 
 េ្រកីនរឭំក 
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 េ្រកីនរឭំកេ យចុះកនុងកណំត់េហតុ 
 ស្ដីបេនទ សជ យលកខណ៍អក រ 
 កត់្របក់បំ ច់ចំនួនពក់ក ្ដ លឬទងំអស់ 
 បញឈប់ពីតំែណង។ 

ŪĠŁũưƠ·- 
អនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំ្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់្រតូវេ្រកីនរឭំកចំេពះ គមិនឬសមជិក្រកុម្របឹក  

ែដល្រប្រពឹត្ដខុសពីល័កខខ័ណ្ឌ ែដលមនែចងកនុង្របករ១៦ៃនបទបញជ ៃផទកនុងេនះ។ 

ŪĠŁũươ·- 
សមជិក្រកមុ្របឹក ែដល្រតូវទទួលករេ្រកីនរឭំកមយួដងេហយីេនែត្រប្រពឹត្ដខុសឆគងែថមេទៀតកនុង 

េពល្របជំុែតមួយ អនកដកឹនៃំនអងគ្របជុំ្រតូវេ្រកីនរឭំកម្ដងេទៀតនិង្រតូវចុះកនុងកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំអពំី
ករេ្រកីនរឭំកេនះ។ 

ŪĠŁũưƯ·- 
្រតូវេធ្វីករស្ដីបេនទ សជ យលកខណ៍អក រចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ ែដល៖ 
 អនកដកឹនៃំនអងគ្របជុំបនេ្រកីនរឭំក្រពមទងំចុះកនុងកណំត់េហតុរចួេហយីនូវករេ្រកីនរឭំកេនះែត
មិន ងចល។ 

 អនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំបនេធ្វីករេ្រកីនរឭំកចំនួនប(ី៣)ដងេហយី ែតេនកនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក  
ឃុ ំសងក ត់េលីកបនទ ប់េនែតបន្ដ្រប្រពឹត្ដខុសដែដល។ 

 បងកករ្រចបូក្រចបល់ឬនំ ទិ៍ដល់សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំ សងក ត់េផ ងេទៀតឲយបងកករ្រចបូក
្រចបល់កនុងកចិច្របជុំ។ 

 េជរ្របមថេមីលងយឬបងកជេម្ល ះឬគំ មកំែហងសមជិក្រកុម្របឹក ដៃទេទៀត។ 

ŪĠŁũưư·- 
្រតូវ មចូលរមួ្របជំុចំនួនពីរ(២)េលីកជប់ៗគន ចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក រូប ែដលទទួលករ 

ស្ដីបេនទ ស េហយីេនែតមិន ងចល នងិេជរ្របមថេមីលងយអនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំ្រកុម្របឹក ។ 
្រតូវ មចូលរមួ្របជុំចំននួបួន(៤)េលីកជប់ៗគន ចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក រូប ែដលេជរ្របមថ 

េមីលងយថន ក់ដឹកនំ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
្រតូវ មចូលរមួ្របជុំរហូតដល់សមតថកចិចបញច ប់ករ្រ វ្រជវចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក រូប  ែដល 

ញុះញង់ឲយមនេ្របីអំេពីហងិ កនុងកិចច្របជុំ។ 

ŪĠŁũử·- 
មសមជកិ្រកុម្របឹក និយយកត់េនេពលែដលសមជិក្រកមុ្របឹក មន ក់កំពុងមនេយបល់

និង មករនិយយ យ្រប រចំេពះបុគគលនិងសែម្តង កបបកិរយិែដលនឲំយខូចស ្ដ ប់ធន ប់កនុង
កិចច្របជុ។ំ 
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ŪĠŁũự·- 
ករេ្រកីនរឭំក ករស្ដីបេនទ ស និងករ្រពមនជ យល័កខណ៍អក រ ្រពមទងំករបញឈប់ពីតំែណង 

ចំេពះសមជិក្រកុម្របឹក មន ក់ ្រតូវេធ្វី មវធិីេបះេឆន តជសមង ត់េ យយកសំេឡងភគេ្រចីន ច់ 
ខតៃនចំនួនសមជិក្រកុម្របឹក ទងំមូល។ មនគំរូសន្លឹកេឆន តជូនភជ ប់ជមួយ។ 

ŪĠŁũừ·- 
្របធន្រកុម្របឹក ឬអនកដកឹនកំិចច្របជុំ ចេលីកេពល្របជុំបន ្របសិនេបីអងគ្របជុំមនេកីតេឡងីនូវ

ភព្រចបូក្រចបល់។ 
ĄеĮР˝◦Б៩  

ΒеĮБÐ‗к˝ŌŊ ĊЊŁũĄеĕУŎŁũũĠ₤сþНе ₤Į̇ĳс 

ŪĠŁũứ·- 
េមឃុ ំេចសងក ត់្រតូវដឹកនគំណៈកមម ធិករជំនួយកររបស់ខ្លួនជ្របច។ំ 
ែផ្អកម្រ ២៧ៃនចបប់ស្ដីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ េមឃុ ំេចសងក ត់្រតូវេរៀបចំសមសភពៃន

គណៈកមម ធកិរនីមួយៗឲយបនសម្រសបេទនឹងភរកិចចជក់ែស្ដងៃនគណៈកមម ធិករេនះ។ 
េមឃុ ំេចសងក ត់្រតូវកំណត់ល័កខខ័ណ្ឌ ករងរជក់ ក់ចំេពះគណៈកមម ធកិរ េដីមបឲីយគណៈកមម -

ធិករេនះបំេពញករងរឲយមន្របសិទធភព។ 
គណៈកមម ធិករនីមួយៗ្រតូវ យករណ៍អំពីភពរកីចេ្រមីនៃនករងររបស់ខ្លួនជេរៀង ល់ែខជូនដល់ 

េមឃុ ំ េចសងក ត់ េហយីេមឃុ ំ េចសងក ត់្រតូវេធ្វីករបូកសរុបអំពីសកមមភពករងររបស់គណៈកមម ធិករ 
ននជូន្រកុម្របឹក របស់ខ្លួនជេរៀង ល់ែខ។ 

្រគប់គណៈកមម ធិករ្រតូវមនវធិនករជក់ ក់កនុងករផ្ដល់អនុ សន៍ចំេពះ ល់បញ្ហ ែដលសថិត
កនុងសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

ŪĠŁũư៨·- 
្របធនគណៈកមម ធិករ្រតូវែតជអនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំរបស់គណៈកមម ធិករ។ 
េសម នឃុ ំ សងក ត់្រតូវជួយដល់្របធនគណៈកមម ធិករេដីមបេីរៀបចំរេបៀប រៈ ឯក រនន និង 

លិខិតអេញជ ីញ្របជំុ។ 
លិខិតអេញជ ីញ្របជុំ្រតូវ្របគល់ជូន្រគប់សមជិកគណៈកមម ធកិរកនុងរយៈេពលយ៉ងតចិចនំួនប(ី៣) 

ៃថងមុនកិចច្របជុំចប់េផ្ដីម។ 
លិខិតអេញជ ីញ្រតូវបញជ ក់ពីៃថង ែខ ឆន  ំេពលេម៉ង និងកែន្លង ្រពមទងំរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំផងែដរ។ 
រេបៀប រៈៃនកចិច្របជុំ ចបញចូ លបញ្ហ បែនថមេទៀតបនេ យ្របធនគណៈកមម ធកិរឬេ យសំេណីសំុ

ពីសមជិកគណៈកមម ធិករចំនួនមួយភគបី បុ៉ែន្ដបញ្ហ ែដលេសនីបែនថមេនះ្រតូវ្របគល់ជូនសមជិកគណៈ
កមម ធិករ៤៨េម៉ងមុនកិចច្របជុំចប់េផ្ដីម។ 
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កនុងករណីបនទ ន់ លិខិតអេញជ ីញ្របជំុ ច្រតូវ្របគល់ជូនសមជិកគណៈកមម ធិករកនុងរយៈេពល្រប ំ
មួយេម៉ងមុនកិចច្របជុំចប់េផ្ដីម។ 

សមជិកគណៈកមម ធិករចំនួនមួយភគបីៃនចំនួនសមជិកគណៈកមម ធិករទងំមូលមនសិទធិេសនី
សំុ ក់បញចូ លបញ្ហ ននែដលសថិតកនុងសមតថកិចចរបស់គណៈកមម ធិករេទកនុងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំរបស់
គណៈកមម ធកិរ។ 

េសចក្ដីេសនីសំុ្រតូវភជ ប់ជមួយនូវ៖ 
 របយករណ៍ជ យលកខណ៍អក រេ យពនយល់ពីបញ្ហ ែដលេសនីសំុ ក់បញចូ លកនុងរេបៀប រៈ 
ៃនកិចច្របជុំ។ 

 ្របគល់របយករណ៍ជូន្របធនគណៈកមម ធិករ៤៨េម៉ងមុនកិចច្របជុំចប់េផ្ដីម។ 

ŪĠŁũư៩·- 
ករ្របជុំរបស់គណៈកមម ធិករ្រតូវអនុវត្ដ មល័កខខ័ណ្ឌ ដូចមនែចងកនុង្របករ៧និង្របករ៨ៃន

បទបញជ ៃផទកនុងេនះ។ 

ŪĠŁũ̉Ơ·- 
ករ្របជុំរបស់គណៈកមម ធកិរ ចចត់ទុកជបនករ លុះ្រ ែតមនសមជិកចំនួនេលីសពីពក់ 

ក ្ដ លៃនចំនួនសមជិកគណៈកមម ធកិរទងំអស់ចូលរមួ។ 

ŪĠŁũ̉ơ·- 
េសចក្ដីសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករ្រតូវេធ្វីេឡងី មរយៈកិចច្របជុំរបស់ខ្លួន។ 
សមជិកគណៈកមម ធិករ្រតូវបង្ហ ញអំពីករយល់្រពមជឯកចឆ័នទ មរយៈករេបះេឆន តេ យេលីកៃដ។ 
េសចក្ដីសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករ ចចត់ទុកជបនករ លុះ ែតមនករេបះេឆន តយល់្រពម

េ យសំេឡងភគេ្រចីន ច់ខតៃនចំនួនសមជិកគណៈកមម ធកិរែដលបនចូលរមួកនុងកចិច្របជុំ។ 
អនកដកឹនៃំនអងគ្របជុំ្រតូវ្របកសភ្ល មនូវសំេឡងយល់្រពម សំេឡងជំទស់ និងសំេឡងអនុបប ទ 

េហយី្រតូវកត់្រ កនុងកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំ។ 
កនុងករណីមនសំេឡងជំទស់និងសំេឡងយល់្រពមេសមីគន  អនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំជអនកសេ្រមចចុង

េ្រកយបញ្ហ េនះ។ 

ŪĠŁũ̉Ư·- 
្រគប់គណៈកមម ធិករ្រតូវ យករណ៍ជ យលកខណ៍អក រអំពីេសចក្ដីសេ្រមចរបស់ខ្លួនដល់ 

េមឃុ ំេចសងក ត់ មករកំណត់របស់េមឃុ ំេចសងក ត់។ 
េសម ន ឬម្រន្ដីែដលែតង ងំេ យេមឃុ ំេចសងក ត់្រតូវជួយដល់្របធនគណៈកមម ធិករកនុងករេរៀបចំ 

របយករណ៍អំពីេសចក្ដីសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករ។ 
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ŪĠŁũ̉ư·- 
េមឃុ ំ េចសងក ត់្រតូវចត់ ងំេសម នឬម្រន្ដីេផ ងេទៀត េដីមបជីួយដល់្របធនគណៈកមម ធិករកនុង 

ករេរៀបចំកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំរបស់គណៈកមម ធកិរ។ 
កំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំរបស់គណៈកមម ធិករ្រតូវកត់្រ នូវបញ្ហ ដូចតេទ៖ 
 ៃថង ែខ ឆន  ំេពល េម៉ង និងកែន្លង្របជំុ 
 ករអះ ងបញជ ក់អំពីភព្រសបចបប់ៃនកិចច្របជុ(ំកូរ ៉ុម រេបៀប រៈ...) 
 េឈម ះៃនសមជិកវត្ដមននិងអវត្ដមនកនុងកិចច្របជុ ំ
 េឈម ះនិងអងគភពៃនបុគគលែដលមនវត្ដមនកនុងកចិច្របជុំ្របសិនេបីមន 
 ករអនុម័តយល់្រពមនិងចុះហតថេលខេលីកំណត់េហតុ 
 ករេបះេឆន តសេ្រមចេលីបញ្ហ ែដល ក់កនុងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំរមួទងំ្របធនបទែដលបន
បែនថមកនុងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំ្របសិនេបីមន 

 កត់្រ បញ្ហ េផ ងៗេទៀត 
 េពលេវ បិទកិចច្របជុំ។ 

ŪĠŁũ̉̉·- 
កំណត់េហតុ្រតូវកត់្រ នូវពកយេពចន៍ ឬឃ្ល ្របេយគសំខន់ៗ ឬមតិកសំខន់ៗៃនកិចចពិភក  

ែតក៏មិន្រតូវកត់្រ សេងខបខ្ល ងំេពកនឲំយបត់បង់នូវខ្លឹម រៃនកិចច្របជុំពិភក េនះេឡយី។ 
េសចក្ដី្រពងកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំជ្របចែំខឬកិចច្របជុំពិេសសរបស់គណៈកមម ធិករ្រតូវ ក់

បញចូ លកនុងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំរបស់គណៈកមម ធិករេលីកេ្រកយេដីមបសីេ្រមច។ 
េសចក្ដី្រពងកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំ្រតូវអនុម័ត មករយល់្រពមេ យសំេឡងភគេ្រចីន ច់ខត

ៃនសមជិកែដលវត្ដមន។ 
អនកដឹកនៃំនអងគ្របជុំ្រតូវចុះហតថេលខេលីកំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំបនទ ប់ពីគណៈកមម ធិករបន

សេ្រមចយល់្រពម។ 
េសម នឃុ ំសងក ត់្រតូវែថរក កំណត់េហតុៃនកិចច្របជុំែដលបនចុះហតថេលខរចួេហយីឲយមនសុវតថិភព។ 
េសម នឃុ ំសងក ត់្រតូវ្របគល់ចបប់ថតចម្លងៃនកំណត់េហតុកិចច្របជុំែដលបនចុះហតថេលខដល់្របធន 

គណៈកមម ធិករនិងេមឃុ ំេចសងក ត់។ 

ŪĠŁụ̃̉·- 
េសម នឃុ ំសងក ត់្រតូវែថរក ចបប់ចម្លងៃនកណំត់េហតុកិចច្របជុំរបស់គណៈកមម ធិករេន ឃុ ំ

សងក ត់ស្រមប់ជព័ត៌មន ធរណៈឬករពិនិតយេមីលរបស់ ធរណជនេ យឥតគិតៃថ្ល។ 
ĄеĮР˝◦БơƠ 

ŁũЯ˝ЯŪĠĕЊ₣Łũĩ℮Įſĩ⅝ŎĠ◦ĠŔą аĩĀ̋ ĖО₣ 
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ŪĠŁũ̉̀·- 
សមជិក្រកុម្របឹក ពីរ(២)នក់មនសិទធិេសនីសំុេដីមបេីធ្វីករែកែ្របបទបញជ ៃផទកនុងេនះបន។ 
សំេណីសំុេធ្វីករែកែ្របេនះ្រតូវេលីកយកមកពិភក សេ្រមចកនុងកិចច្របជុំ្របចែំខរបស់្រកុម្របឹក ឃុំ

សងក ត់េលីកេ្រកយ។ 

ŪĠŁũ̉́·- 
េសម នឃុំ សងក ត់្រតូវចម្លងបទបញជ ៃផទកនុងឬខ្លឹម រៃនករែកែ្របបទបញជ ៃផទកនុងរបស់្រកុម្របឹក

ឃុំ សងក ត់្របគល់ជូន្រគប់សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់។ 
ĄеĮР˝◦Бơơ  

Βŷ⅜ĕŚĠġŃňĳŚЊ 

ŪĠŁũ̉៨·- 
បទបញជ ៃផទកនុងេនះ្រតូវចូលជធរមនអនុវត្ដន៍ភ្ល មបនទ ប់ពីបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់។ 
បទបញជ ៃផទកនុងេនះ្រតូវបន្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់អនុម័តកនុងកិចច្របជុៃំថងទី.......ែខ........... ឆន ២ំ០១...៕ 
 
                                                                                     េធ្វីេន...................ៃថងទ.ី...........ែខ......ឆន ២ំ០... 

 

 ŪĠēĕŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝þНе ₤Į̇ĳс 
                                                                                        
 
 
 
 

 
 
 
 

កត់សមគ ល់ៈ ពកយ ឃុ ំសងក ត់ កនុងគំរូបទបញជ ៃផទកនុងេនះ េនេពល្រកុម្របកឹ អនុម័តជដកីផ្លូវករ 
្រតូវជនំួសេ យេឈម ះជក់ ក់ៃនរដ្ឋបលរបស់ខ្លួន ឧទហរណ៍ ្រកុម្របកឹ សងក ត់សទងឹមនជ័យ 
ឬ្រកុម្របកឹ ឃុជ័ំយឧត្តម។ 
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ŎŲсŪĮņ 

ņЊĕŎŲсŪĮņ 

ΒĕНĠġǻ◦ 


