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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
3 

 

 

 

លរខន្តិរៈ 
សហគម្ន្ជ៍ន្ជាតិដ ើម្ភាគតិច.............. ភូម្ិ..................... 

 

ភូម្ិ ................. ឃុុំ ................ ព្សុរ ................. ដេតត ................ 
 

 

 

 

                               

ដ ៀបចុំដោយ៖ សហគម្ន្៍ជន្ជាតិដ ើម្ភាគតិច.............ភូម្ិ...................... 

ឆ្ន ុំ..................... 
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លរខន្តិរៈ 
សហគម្ន្៍ជន្ជាតិដ ើម្ភាគតិច........... ភូម្ិ....................... 

 

បុរវរថា 
 

• អនុលោមតាមលោលនលោបាយជាតិ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិល ីមភាគតិច 
• អនុលោមលោលនលោបាយស្តីពីការចុុះបញ្ជ ី ី និងសិ្ទធិល្បី្បាស់្ ីស្ហគមន៍ជនជាតិល មី

ភាគតិចលៅ្ពុះរាជាណាច្ររមពុជា 
• អនុលោមតាមអនុ្រឹតយ ស្តីពីនីតិវធិី ននការចុុះបញ្ជ ី ីស្ហគមនជ៍នជាតិល ីមភាគតិច 
• អនុលោមតាមលោលលៅ និងលោលបំណងរបស់្ស្មូហភាពស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគ

តិច......... ភូមិ....................  
 

ជុំរូរទី១ 
អុំរីដ ម្ ះ អាសយោា ន្ ព្ា សញ្ញា សម្គា ល ់ន្ិងអតតសញ្ញា ណ 

 
ព្បកា  ១.- 

ស្ហគមន៍លនុះមានល ម្ ុះថា៖ ស្ហគមន៍ជនជាតិល មីភាគតិច.......... ភូមិ......... មានអាស្យដ្ឋា ន លៅ
ភូមិ........... ឃុ.ំ.......... ្ស្រុ.......... លេតត...........។ ស្ហគមន៍ជនជាតិល មីភាគតិច......... ភូមិ.......... 
មិនមានសាខា និងមិនបលងកីតសាខាលទ ។ 
 
ព្បកា  ២.- 

ស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច........ភូមិ..........បលងកីតល ងីល ីមបជីួយោា លៅវញិលៅមរ ការពារ
ស្មិទធផល ជាត ិ ស្ណាត ប់ធ្នា ប់ស្ងគមដ លស្ថិតល្កាមការ្គប់្គងរ ាបាលផ្ទា លន់ន្រុម្បឹរាឃុំ
................ លហយីបានចុុះបញ្ជ ី្តឹម្តូវលៅ្រសួ្ងមហានផា។ ស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច....... ភូមិ
......... ជាស្ហគមន៍អពា្រឹតយ មិន្បកាន់ពូជសាស្ន៍ មនិ្បកាន់សាស្នា មនិ្បកាន់ននិាា ការនលោបាយ 
មិនលធវីជាឧបររណ៍គណបរសនលោបាយណាល យី។  
 
ព្បកា  ៣.-  

ស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច.................ភូមិ...........................្តូវរំណត់រលបៀបរបប្គប់្គង
ផ្ទា លរ់បស្េ់លួនលដ្ឋយដផែរតាមលរខនតិរៈ បទបញ្ជជ នផារាុង នងិលស្ចរតីស្ល្មចនានារបស្់ស្ហគមន ៍ ្ពមទងំ
រលបៀបរបប្គប់្គងលផសងៗលទៀត្តូវបានលរៀបចំលៅតាមឧបស្មព័នធលដ្ឋយដ រ លដ្ឋយមានការទទួលសាគ ល់ពី
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្រុម្បឹរាឃុ/ំស្ង្កក ត់។ រាល់លស្ចរតីស្ល្មចចិតតរបស់្ស្ហគមន៍ គមឺិន្បាស្ចារពី្បនពណី ទំលនៀមទមាល ប់
របស់្ស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច............ ភូម.ិ............... លោលនលោបាយជាតិ និងចាប់ល យី។ 
 
ព្បកា  ៤.- អុំរីព្ា ន្ងិសញ្ញា សម្គា ល ់

- អំពី្តា (ភាជ ប់រូបស្ញ្ជា នន្តា) 
- អំពីស្ញ្ជា ស្មាគ ល់ (ភាជ ប់រូបស្ញ្ជា ស្មាគ ល់ ឬអធិបាយ) 

 
ព្បកា  ៥.- 

ស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច........ ភូមិ......... មានអតតស្ញ្ជា ណ ូចខាងល្កាម៖ 
• ល្បី្បាស់្ភាសា........ នងិោម នគំនូស្អរសរលទ 
• ្គប់្គង និង ឹរនាលំដ្ឋយគណៈរមាម ធកិារស្ហគមន៍ 
• ្បរបមុេរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ លធវីចមាក រ ដ្ឋ ំំណារំមួផស ំល ីរបរបាញ់ស្តវតាមដបប្បនពណី លបុះលបាចបដនល
ន្ព សិ្បបរមមតមាញដបប្បនពណីខាា តតូច ្បមូលផលអនុផលន្ពល  ី ចិញ្ច ឹមស្តវ និងលនសាទ
តាមលរខណៈ្បនពណីជនជាតិល ីមភាគតិច............... ភូម.ិ.................. 

• មាន្បនពណី ទំលនៀមទមាល ប់រស់្លៅជាលរខណៈស្មូហភាព ដ លមានទីតាងំលំលៅឋាន ្បមូលផតុ ំ
ោា ល្កាមការ្គប់្គងលដ្ឋយគណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍ និងការលដ្ឋុះ្សាយបញ្ជា លផសងៗតាមលរខ
ណៈជា្បនពណីនិងតាមចាប់របស្់រ ាជាធរមាន 

• ស្ហគមន៍មាន ីលំលៅឋានរមួោា  លហយីមានសាោ្បជុំភូមសិ្្មាប់្បជុំស្ហគមន៍ និងជារដនលង
ស្្មាប់លោរពបូជាជាលរខណៈ្បនពណី លហយីលរាង្បជុំគឺជាទីសាា រ់ការ 

• មាន ី៥្បលភទ តាមចាប់រំណត ់ដ ល្គប់្គងជាលរខណៈស្មូហភាព 
• មានសិ្លបៈ្បនពណី របា ំចល្មៀង និងឧបររណ៍លភលងបុរាណព ូីនតាមរ 
• មានជំលនឿលលីវញិ្ជា ណនិយម ូចជាៈ មានជំលនឿលលីលខាម ច អាររសន្ព អារតាន្ពភាំ អាររសភូមិ ដស្ន
ចមាក រ និងលជឿលៅលលីសុ្បិន 

• លរខណៈស្មបតតិខាងលលីលនុះគឺជាអតតស្ញ្ជា ណជនជាតិល ីមភាគតចិ........ ភូមិ......... ដ លមាន
ការ ឹងឮពីចាស់្ទុំរាុងភូម ិ និងអារភូមិជិតខាងលហយីមានការទទួលសាគ ល់អតតស្ញ្ជា ណលដ្ឋយ
្រសួ្ងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 

 
 

ជុំរូរទី២ 

ដោលបុំណង ទសិដៅ ន្ិងវិសាលភារ 
ព្បកា  ៦.- 

លោលបំណង 

• ព្ងឹងស្មតថភាព និងភាពជាមាច ស់្របស់្ស្ហគមន៍រាុងការ្គប់្គង និងអភិវឌ្ឍន៍ 
• ចុុះបញ្ជ ី ីធលជីាស្មូហភាព 
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• ដែររាវបបធម៌ ្បនពណី ទំលនៀមទមាល ប់អតតស្ញ្ជា ណ  ីធលី ន្ពល  ីធនធ្ននធមមជាតិឱ្យលៅគង់វងស 
• ចូលរមួជាមួយ្រុម្បឹរាឃុ ំ ្សុ្រ សាថ ប័នមានស្មតថរិចច និងន គូអភិវឌ្ឍន៍លផសងៗលទៀតរាុងការ
អភិវឌ្ឍលលី  វស័ិ្យអប់រ ំសុ្េភាព រសិ្រមម សិ្បបរមម ការពារធនធ្ននធមមជាតិ នងិបរសិាថ ន 

• ចូលរមួោំ្ ទលោលនលោបាយជាតិរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 
 
ព្បកា  ៧.- 

ទិស្លៅ 

• ព្ងឹងស្មតថភាពចាស់្ទុំ(អាជាា ធរ្បនពណី) លលីការ្គប់្គង ឹរនាសំ្ហគមន៍ ចង្រងឱ្យមាន
សាមគគីភាពនផារាុងរងឹមា ំនងិការសាត រល ងីវញិអំពីរលបៀបរបប្គប់្គងតាមលរខណៈ្បនពណី 

• លលីររមពស្់ស្មតថភាព្បជាស្ហគមន៍ឱ្យលចៀស្ផុតពីភាពមិនលចុះអរសរ 
• ដែររាវបបធម៌្បនពណី ទលំនៀមទមាល ប់ អតតស្ញ្ជា ណរបស់្ជនជាតិ............ ភូម.ិ............... 
• ្គប់្គង ីធលជីាស្មូហភាពស្ហគមន ៍
• ផារភាជ ប់រិចចស្ហការជាមួយអាជាា ធរមានស្មតថរិចចល ីមបរីរានូវស្នតិសុ្េសុ្វតថិភាពស្ហគមន៍។ 

 
ព្បកា  ៨.- 

វសិាលភាព 

• លរខនតិរៈលនុះមានវសិាលភាពអនុវតតដតរាុងស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច.........ភូម.ិ........
ប ុលណាណ ុះ។ រាល់ការស្ល្មចលលីរិចចការនានាដ លពារ់ព័នធនឹងស្មូហភាពស្ហគមន៍ ្តូវមានការឯរ
ភាពលដ្ឋយសំ្លទបងភាគល្ចីន ៥០%+១ ឬ២/៣ ននស្មាជិរស្ហគមន៍ទងំអស់្។    រាល់ស្រមមភាព
អភិវឌ្ឍន៍ដ លពារ់ព័នធនឹងលោលបំណងរបស់្ស្ហគមន៍ជាមួយន គូអភិវឌ្ឍន៍លផសងៗ ្តូវស្ហការ
ជាមួយ្រុម្បឹរាឃុ ំនិងសាថ ប័នមានស្មតថរិចច ។ 

 
ជុំរូរទី៣ 

 ចនាសម្ពន័្ធ ឹរនា ុំតនួាទី ន្ិងភា រិចច 
ព្បកា  ៩.-  

រចនាស្មព័នធ ឹរនារំបស់្ស្ហគមន៍មាន ូចខាងល្កាម៖ 

- ្បជុំលពញអងគ 
- គណៈរមាម ធកិារស្ហគមន៍ 
- ស្មាជិរស្ហគមន ៍

 
ព្បកា  ១០.- 

្បជុំលពញអងគ គឺជាអងគភាព ឹរនារំំពូលរបស់្ស្ហគមន៍ មានសិ្ទធិស្ល្មច្គប់រិចចការទងំអស់្
របស់្ស្ហគមន៍។ ្បជុំលពញអងគស្ហគមន៍្តូវលធវីល ងីលលីរ ំបូងលៅរាុងស្ហគមន៍ លដ្ឋយមានការចូលរមួ
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ពីស្មាជិរោំ្ ទទងំអស់្ល ីមបអីនុម័តលលីលស្ចរតី្ ពាងលរខនតិរៈ នងិគណៈរមាម ធិការស្ហគមន។៍   ការ្បជុំ
លពញអងគជាបនតបនាា ប់អាចលធវីល ងីបានតាមការលស្ាីសំុ្លដ្ឋយសំ្លទបង ៥០%+១ ឬ២/៣ ននស្មាជិរស្ហ
គមន៍ទងំអស់្ ឬតាមការលស្ាីសំុ្លដ្ឋយ ស្ំលទបងោំ្ ទ៥០%+១ ឬ២/៣ របស់្ស្មាជិរគណៈរមាម ធកិារ 
ល ីមបសី្ល្មចលលីរមមវតថុដ លបានលស្ាីសំុ្លនាុះពិលស្ស្ការស្ល្មចទងំឡាយណាដ លពារ់ព័នធនឹងរមមសិ្ទធិ 
ឬរិចចការដ លជាត្មូវការបល្មី្បលោជន៍ឱ្យស្មូហភាពរាុងស្ហគមន៍។  ្បជុំលពញអងគអាច ំលណីរការ
បានលុុះ្តាណាមានស្មាជិរចូលរមួ (ចាប់ពី៥០%+១ ឬ២/៣ល ងីលៅ)រាល់ការស្ល្មចលៅរាុងរចិច្បជុំ
លពញអងគ ្តូវអនុម័តលដ្ឋយស្ំល ងោំ្ ទ (៥០%+១ ឬ ២/៣) ននស្មាជិរស្ហគមនដ៍ លមានវតតមាន។ 
 
ព្បកា  ១១.- 

គណៈរមាម ធកិារស្ហគមន៍គឺជាតំណាង្ស្បចាប់របស់្ស្ហគមន៍ និងជាអារ្គប់្គង ឹរនាំ
ស្ហគមន៍ ដ លល្ជីស្តាងំល ងីតាមការលបាុះលនា ត ឬឯរភាពលៅរាុងរិចច្បជុំលពញអងគរបស់្ស្ហគមន៍ 
លដ្ឋយសំ្លទបងោំ្ ទ (៥០%+១ ឬ ២/៣ ននស្មាជិរស្ហគមន៍) និងមានស្មាស្ភាព......រូប  ូចខាង
ល្កាម៖ 

- ្បធ្នន  ១រូប 
- អនុ្បធ្នន  ១រូប 
- លលខាធិការ  ១រូប 
- លហរញ្ាិរ  ១រូប 
- ស្មាជិរ  ...រូប។ 

 
ព្បកា  ១២.- 

លរខណៈវនិិចឆ័យននគុណស្មបតតិរបស់្គណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍ 
- ជាចាស់្ទុំ/យុវជន/ស្រស្តី ដ លស្ហគមន៍លោរព្ស្ឡា ញ់ 
- អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន អាចលធវីជាស្មាជិរគណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍ ប ុដនតោត់មិនអាចលធវីជា
្បធ្នន  គណៈរមាម ធិការលទ 

- មនុស្សដ លចូលចិតតជួយ ល់ស្ហគមន៍ 
- មានភាពលសាម ុះ្តង់ សុ្ភាពរាបសា ឥរោិបែលែ 
- មានលំលៅឋានពិត្បារ រាុងស្ហគមន ៍
- ជាជនជាតិល ីមភាគតិច 
- មានសុ្ឆនាៈរាុងការបល្មីស្ហគមន ៍
- ជាយុវជន ដ លមានអាយុចាប់ពី១៨នា លំ ងីលៅ 
- អាចអាន និងអាចស្រលស្រភាសាដេមរបាន 

 
 



Page 6 of 12 
 

ព្បកា  ១៣.- 
គណៈរមាម ធកិារស្ហគមន៍ជាអងគភាពដផារ្បតិបតត ិដ លមានតួនាទី និងភាររិចច ូចខាងល្កាម៖ 

-  ឹរនា ំនិងលដ្ឋុះ្សាយរិចចការ្បនពណីរាុងស្ហគមន ៍
- ស្្មបស្្មួល និងលដ្ឋុះ្សាយវវិាទរវាងស្មាជិរ នងិស្មាជិរលៅរាុងស្ហគមន៍តាម
្បនពណី និងតាមចាប់ជាធរមាន 

- លលីរគល្មាងដផនការអភិវឌ្ឍន៍រាុងស្ហគមន ៍
- ហវរឹហវនឺនិងចង្រងរបាចំល្មៀង បទលភលង ឧបររណ៍លភលង ផាុះ្បនពណី ដ លជាអតតស្ញ្ជា ណ
ជនជាតិ........ ភូម.ិ........ លលីររមពស់្ នងិដែររាអតតស្ញ្ជា ណរបស់្ស្ហគមន៍។ 

-  ឹរនាកំារលធវីអនាម័យលៅរាុងស្ហគមន៍ 
- ជាតំណាងស្ហគមន៍រាុងការស្្មបស្្មួល ចរចាជាមួយអារពារ់ព័នធល ីមបបីល្មីផល
្បលោជន៍ស្មូហភាព 

- ទទួលស្ណូំមពរលផសងៗរបស់្ស្ហគមន៍ និងបញ្ជូ នលៅ្រុម្បឹរាឃុ ំន គូអភិវឌ្ឍន៍ និងសាថ ប័
នមានស្មតថរិចច ល ីមបជីយួលដ្ឋុះ្សាយ 

- ្គប់្គង និងល្បី្បាស់្ ីធលី ធនធ្នននានាដ លជារមមសិ្ទធិស្មូហភាពរបស់្ស្ហគមន៍ នងិ
ធ្ននាថាការស្ល្មចចិតតលនាុះមានតមាល ភាពចំលពាុះស្មាជិរស្ហគមន៍ទងំអស្ ់

- លរៀបចំលោលការណ៍ និងវធិ្ននការ្គប់្គង្ទពយស្មបតតិស្ហគមន៍ ស្ហការជាមួយ្រុម្បឹរា
ឃុ ំល ីមបលីរៀបចំដផនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍ ដ្ឋរ់បញ្ចូ លរាុងដផនការអភិវឌ្ឍន៍របស់្្រុម្បឹរា
ឃុ ំ

- ផសពវផាយ នងិចូលរមួដែររាធនធ្ននធមមជាតិ និងបរសិាថ នរាុងស្ហគមន ៍
- អនុវតតរាល់លស្ចរតីស្ល្មចចិតតរបស់្អងគ្បជុំស្ហគមន៍ទងំមូល 
- ស្្មបស្្មួលផសពវផាយលោលនលោបាយ និងចាប់នានារបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល ល់ស្មាជិរ
ស្ហគមន៍ 

- លរៀបចំការ្បជុំស្មូហភាពស្ហគមន៍។  
 
ព្បកា  ១៤.- 

្បធ្ននគណៈរមាម ធិការ គជឺា្បធ្ននស្ហគមន៍ និងជាតំណាង្ស្បចាប់របស់្ស្ហគមន៍ ជាអារ
ទទួលបនាុរការង្កររមួទទួលេុស្្តូវ្គប់ស្រមមភាព និង ឹរនាសំ្ហគមន៍។ 
 
ព្បកា  ១៥.- 

អនុ្បធ្ននគណៈរមាម ធិការ គឺជាអនុ្បធ្ននស្ហគមន៍មានភាររិចចជាជំនួយការរបស់្្បធ្នន និង
ជា្បធ្ននស្តីទីលៅលពល្បធ្ននអវតតមាន តាមរយៈការលផារសិ្ទធិជាោយល័រខអរសរ។ អនុ្បធ្ននគណៈរមាម ធិ
ការមានភាររិចចលផសងលទៀតតាមការចាត់តាងំរបស្់្បធ្នននិងតាមសំ្ណូមពរស្មូហភាពស្ហគមន៍លដ្ឋយ
ស្ំល ង៥០%+១ឬ២/៣។ 
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ព្បកា  ១៦.- 
លលខាធិការ និងលហរញ្ាិរមានតួនាទី ូចខាងល្កាម៖ 

- ្គប់្គងការង្កររ ាបាល ្ទពយស្មបតតិសារលពីភ័ណឌ  
- លរៀបចំលិេិត ឯរសារនានា និងររាតមកល់ទុរឯរសារ 
- ្គប់្គងការង្ករស្មាជិរទូលៅ 
- លធវីរំណត់លហតុរាុងអងគ្បជុនំានា 
- ្គប់្គង និង្តួតពិនិតយរាល់ចំណូល ចណំាយរបស់្ស្ហគមន៍ 

 
ព្បកា  ១៧.- 

គណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍្តវូបាត់បង់ស្មាជិរភាពតាមររណី ូចខាងល្កាម៖ 
- ្តូវបានតុោការផតនាា លទស្ដ្ឋរ់ពនធនាោរ ពីបទលលមីស្មជឈមឹ ឬបទឧ្រិ ា 
- មិនលោរពលរខនតិរៈ បទបញ្ជជ នផារាុង នងិលស្ចរតីស្ល្មចលផសងៗរបស់្ស្ហគមន៍ 
- ្តូវបានស្មូហភាព ស្ល្មច រលចញពីមុេតំដណងណាមួយ ដ លលធវីឱ្យប ុះពាល់ ល់ផល
្បលោជន៍របស់់្ស្ហគមន៍ 

- រាុងររណី្បធ្ននគណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍ មានតំដណងរាុងជួរអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន ្តូវបាត់បង់
តំដណងលដ្ឋយស្វ័យ្បវតតិ។   មុននងឹមាន្បធ្ននគណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍ែមី អនុ្បធ្ននគ
ណៈរមាម ធិការ ជា្បធ្ននស្តីទី 

- ដ្ឋរ់ពារយសំុ្ោដលងជាោយលរខណ៍អរសរមរគណៈរមាម ធកិារស្ហគមន៍ និងមានការឯរ
ភាពលដ្ឋយសំ្លទបង៥០%+១ឬ២/៣ ននស្មាជិរគណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍ 

- បាត់បង់ស្មបទវជិាជ ជីវៈ 
- មានការ្ប្ពឹតតេុស្ឆគង ប ុះពាល់ធងន់ធងរ ល់ផល្បលោជន៍របស់្ស្ហគមន៍ទរ់ទងលៅនឹងវបប
ធម៌្បនពណី និងទំលនៀមទមាល ប់របស់្ស្ហគមន ៍

- ផ្ទល ស់្បតូរលំលៅឋានលៅរស្់លៅតាម្គួសារ ឬលៅបល្មីការង្ករលៅល្ៅស្ហគមន៍ជាអចិនស្រនតយ។៍ 
 
ព្បកា  ១៨.- 

ស្មាជិរស្ហគមន៍ គជឺា្បជាពលរ ាជនជាតិល មីភាគតិច.............ដ លបានស័្ម្គចិតត និងឯរ
ភាពរាុងការចូលរមួបលងកីតស្ហគមន ៍និងមានលំលៅឋានលៅរាុងភូមិដតមួយ។ ស្មាជិរស្ហគមន៍ទងំអស់្
្តូវអនុវតតតាមលរខនតិរៈ បទបញ្ជជ នផារាុង និងលស្ចរតីស្ល្មចនានារបស់្ស្ហគមន៍ ចាបន់ានាជាធរមាន 
និងមានភាររិចច ូចខាងល្កាម៖ 

- ចូលរមួផតល់ការស្ល្មចចិតតលលីសំ្លណីសំុ្នានាដ លបល្មីឱ្យផល្បលោជន៍ស្ហគមន ៍
- ចូលរមួ្គប់ស្រមមភាពរាុងការដែររា ការពារអតតស្ញ្ជា ណ ធនធ្ននធមមជាតិ និងបរសិាថ ន    
ស្ហគមន៍ 

- ផតួចលផតីមគំនតិរាុងការលលីររមពស់្ចំលណុះ ឹង នងិអភវិឌ្ឍន៍  
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ជុំរូរទី៤ 
កា ចូលជាសម្គជិរ កា បាត់បង់ ន្ិងកា សុុំចូលជាសម្គជិរជាថ្មី 

 
ព្បកា  ១៩.- ការចូលជាស្មាជិរ 

្បជាស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច............. ដ លមានអាយុ១៨នា លំ ងី និងលំលៅឋានអចិនស្រនតយ៍
លៅរាុងភូមិ......... ឃុ.ំ........ ្សុ្រ......... លេតត....... ដ លបានស្ម័្គចិតត និងឯរភាពោំ្ ទការលរៀបចំបលងកីត
ស្ហគមន៍ លៅអំ ុងលពលចាប់លផតីម ំបូងនឹងកាល យជាស្មាជិរលពញសិ្ទធិ លៅលពលដ ល្រស្ួងមហានផាបាន
ចុុះបញ្ជ ីទទួលសាគ ល់ស្ហគមន៍ជានីតិបុគគល។ រាុងអំ ុងលពលនន ំលណីរការបំលពញនីតិវធិីចុុះបញ្ជ ី ីធលីរបស់្
ស្ហគមន៍ជាស្មូហភាព ស្មាជិរទងំអស់្មិន្តូវបានអនុញ្ជា តឱ្យោដលង ឬបញ្ចប់ស្មាជិរភាព និងការ
លរ់ ូរ ីធលី ( ីឯរជនរបស់្រ ា និង សីាធ្នរណៈរបស់្រ ា) ដ លជារមមវតថុស្្មាប់លស្ាីសំុ្ចុុះបញ្ជ ី ធីលីរបស់្
ស្ហគមន៍បានល យី។ ចំលពាុះ្បជាពលរ ា នទដ លមររស់្លៅរាុងភូម ិមនិឱ្យចូលជាស្មាជិរល យី (រាុង
ររណីស្មាជិរណាដ លបានលរៀបការយរជាបតី ឬ្បពនធអាចដ្ឋរ់ពារយចូលបាន )។ ចំលពាុះ្បជាស្ហគម
ន៍ជនជាតិល មីភាគតិច....... ដ លមានលំលៅឋានអចិនស្រនតយល៍ៅរាុងភូម ិ               ..........ឃុ.ំ........្សុ្រ
..........លេតត.........ដតលៅ ំណារ់កាលចាប់លផតីម ំបូងដ លមិនបានស្ម័្គចិតត និងឯរភាពចូលរមួអាចសំុ្
ចូលជាស្មាជិរស្ហគមន៍បាន លុុះ្តាដតបំលពញបាននូវលរខេណឌ  ូចខាល្កាម៖ 

- ដ្ឋរ់ពារយសំុ្ចូលជាស្មាជិរមរគណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍ លដ្ឋយភាជ ប់មរជាមួយនូវ (១)
បញ្ជ ី ល ម្ ុះស្មាជិរ្គួសារ (២)្បវតតិរូបស្លងខបអារលស្ាីសំុ្មានបិទរូបែត៤X៦ និងអតត
ស្ញ្ជា ណបណ័ណែតចមលង ឬលស្ចរតីចមលងសំ្បុ្តរំលណីត ឬឯរសារស្មមូល (៣)លិេិត
បញ្ជជ រ់លំលៅឋានដ លមានការបញ្ជជ រព់ីលមឃុ.ំ.................. 

- លោរពតាម្បនពណី ទំលនៀមទមាល ប់របស់្ស្ហគមន៍ 
- ស្មាជិរស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច.................ភូម.ិ.......................្តូវដតលធវីបចចុបបនា
ភាពបញ្ជ ីល ម្ ុះ្គួសារល ងីវញិឱ្យបានមុនលពលដ្ឋរ់ពារយលស្ាីសំុ្ចុុះបញ្ជ ី ីធលីលៅមនាីរដ ន ី និង
អាចលធវីបចចុបបនាភាពបញ្ជ ីល ម្ ុះ្គួសា្បចានំា  ំលដ្ឋយមានការទទួលសាគ ល់ពី្រុម្បឹរាឃុ ំនិង
្រសួ្ង  មហានផា។ 

- ស្មាជិរស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច.................ភូម.ិ........្តូវលធវីបចចុបបនាភាព្បចានំា ំ
លដ្ឋយមានការទទួលសាគ ល់ពី្រុម្បឹរាឃុ ំ

- យល់្ពមអនុវតតតាមលរខនតិរៈ បទបញ្ជជ នផារាុង និងលស្ចរតីស្ល្មចលផសងៗរបស់្ស្ហគមន៍ 
- ្តូវលោរព្បតិបតិតតាមចាប់នានាជាធរមាននន្ពុះរាជាណាច្ររមពុជា។  

 
ព្បកា  ២០.- 

ការបាត់បង់ស្មាជិរ 
ស្មាជិរស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច.......ភូម.ិ......អាចបាតប់ង់ស្មាជិរភាពរបស់្េលួន ូច

ខាងល្កាម៖ 
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- ការដ្ឋរ់ពារយសំុ្ោដលងជាោយលរខណ៍អរសរជូនគណៈរមាម ធកិារស្ហគមន៍ លដ្ឋយទទួល
បានការោំ្ ទលដ្ឋយសំ្ល ង៥០%+១ ឬ២/៣ ពីស្មូហភាព 

- មិនលោរពតាមលរខនតិរៈ បទបញ្ជជ នផារាុង និងលស្ចរតសី្ល្មចលផសងៗរបស់្ស្ហគមន៍ លហយី្តូវ
បានបលណត ញលចញលដ្ឋយស្ំល ង ៥០%+១ ឬ២/៣ ននស្មាជិរស្ហគមន ៍

- បំផលិចបំផ្ទល ញ្ទពយស្មបតតិស្ហគមន៍ធងន់ធងរ  
- មរណភាព 

 
ព្បកា  ២១.- 

ការសំុ្ចូលជាែមីមតងលទៀត 
ស្មាជិរស្ហគមន៍ដ លបានបាត់បងស់្មាជិរភាព អាចសំុ្ចូលជាស្មាជិរែមីល ងីវញិបាន លដ្ឋយ

ដ្ឋរ់ពារយលស្ាីសំុ្ចូលជាស្មាជិរមរគណៈរមាម ធិការល ីមបសំុី្ការអនុម័តោំ្ ទពីស្មូហភាពស្ហគមន៍
លដ្ឋយសំ្លទបង៥០%+១២/៣ នងិលធវីរិចចស្នាជាមួយគណៈរមាម ធិការ និងស្មាជិរស្ហគមន៍ ។ 

 
 

ជុំរូរទី៥ 
អុំរីអងាព្បជុុំ 

 
ព្បកា  ២២.- 

គណៈរមាម ធកិារស្ហគមន៍ ្តូវជួប្បជុំោា ……..ដេមតង (១.២.៣ដេ/មតង) និងអាច្បជុំជា
វសិាមញ្ាតាមការលស្ាីសំុ្របស់្្បធ្នន ឬស្លំទបង៥០%+១ ឬ២/៣ ននស្មាជិរគណៈរមាម ធិការស្ហគមន ៍
ល ីមបសី្ល្មចលលីរិចចការសំ្ខាន់ៗ ូចជា៖ 

- លលីរដផនការដណនាលំ ីមបអីប់រផំសពវផាយអំពីផលប ុះពាល់បរសិាថ ន ការលលីររមពស់្សុ្េភាព       
អនាម័យ។ល។ 

- ស្ល្មចលលីសំ្លណីនានារបស់្ស្មូហភាពស្ហគមន៍ 
- ស្្មបស្្មួល លដ្ឋុះ្សាយវវិាទរវាងស្មាជិរ និងស្មាជិរស្ហគមន ៍
- លលីរដផនការដណនាផំសពវផាយអំពីការលរៀបចំពិធី្បនពណីស្ហគមន៍ 
- លលីរដផនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍ នងិការដរលមែនានា 

 
ជុំរូរទី៦ 

អុំរីព្ទរយសម្បតតិសហគម្ន្៍ ន្ងិកា ព្គបព់្គង 
ព្បកា  ២៣.- 

្ទពយស្មបតតិស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច.............. ភូមិ............... មានពីរ្បលភទគឺចលន
្ទពយ និងអចលន្ទពយ។  
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អចលន្ទពយ( ីធលី)របស្ស់្ហគមន៍្តវូបានរណំត់លដ្ឋយចាប់ដ លមានការទទួលសាគ ល់ពី្រុម
្បឹរាឃុ ំនិងសាថ ប័នមានស្មតថរិចច។ 

ចលន្ទពយ(ស្មាា រៈបរកិាខ រលផសងៗ......)រមួបញ្ចូ លទងំែវកិា ឬមូលនិធ ិឬជំនយួលផសងៗ ស្ហគមន៍
្តូវ្គប់្គងលដ្ឋយគណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍ តាមការឯរភាពពីស្មូហភាព។ រាល់ការចំណាយលផសងៗ
ស្្មាប់បល្មី្បលោជន៍ស្ហគមន៍្តូវមានការឯរភាពពី្បធ្នន និងស្ំល ង៥០%+១ ឬ២/៣ នន
ស្មាជិរគណៈរមាម ធិការ ស្ហគមន៍។ 

  
ជុំរូរទី៧ 

អុំរីវិដសាធន្រម្មលរខន្តិរៈ ន្ិងកា  ុំលាយសហគម្ន្៍ 
ព្បកា  ២៤.- 

លរខនតិរៈរបស់្ស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច........ ភូមិ......... អាចលធវីវលិសាធនរមមបានតាម
សំ្លណីសំុ្របស់្្បធ្ននគណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍ ឬតាមសំ្ណូមពរ៥០%+១ ឬ២/៣ ននស្មាជិរគណៈរ
មាម ធិការ ល ីមបដី្ឋរ់ឆលងការស្ល្មចលៅរាុងអងគ្បជុគំណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍។ រាុងររណីមានការដរដ្ប
ល្ចីន ការលធវីវលិសាធនរមម្តូវលធវីលៅរាុង្បជុំលពញអងគ លដ្ឋយមានការចូលរមួោំ្ ទពីស្មាជិរោ ងតចិ 
៥០%+១ ឬ២/៣ ននស្មាជិរទងំអស់្។                    ស្ហគមន៍្តូវលធវីសំ្លណីលៅ្រុម្បឹរាឃុ ំនិង
្រសួ្ងមហានផា ល ីមបលីចញលស្ចរតីស្ល្មចទទួលសាគ ល់ការលធវីវលិសាធនរមមលរខនតិរៈែមី។ 
 
ព្បកា  ២៥.- 

ស្មាជិរគណៈរមាម ធិការស្ហគមន៍ចំនួន២/៣ ឬស្មាជិរស្ហគមន៍ចំននួ ៥០%+១ អាចលស្ាីសំុ្
រោំយស្ហគមន៍ជនជាតលិ ីមភាគតិច........ ភូម.ិ........លនុះបាន។ ការស្ល្មចរោំយស្ហគមន៍ ្តូវលធវី
ល ងីតាមរយៈ្បជុំលពញអងគរបស់្ស្ហគមន៍ លដ្ឋយមានសំ្លទបងោំ្ ទ៥០%+១ ឬ២/៣  ននស្មាជិរទងំអស់្
របស់្ស្ហគមន៍។ លៅលពលស្ហគមន៍្តូវបានស្ល្មចរោំយ រាុង្បជុំលពញអងគ្តូវបលងកីតគណៈរមមការ
មួយជាបនាា ន់ ល ីមបជី្មុះបញ្ជ ីរបស់្ស្ហគមន៍ រាល់្ទពយស្មបតតិជាចលន្ទពយរបស់្ស្ហគមន៍ដ លលៅ
ស្ល់ល្កាយពីជ្មុះបំណុល្ស្បចាបរ់បស្់ស្ហគមន ៍ ្តូវលធវីការដបងដចរតាមការរណំត់របស់្គណៈរមាម
ធិការលដ្ឋយមានតមាល ភាព និងស្មភាពចំលពាុះមុេស្ហគមន៍ទងំអស្់។ ចំលពាុះអចន្ទពយរបស្់ស្ហគមន៍
្តូវលធវីការរំណត់ និងដបងដចរលដ្ឋយ្រុម្បឹរាឃុ ំ និងសាថ ប័នមានស្មតថរិចច លដ្ឋយមានការចូលរមួពី
ស្មាជិរស្ហគមន៍ទងំអស់្តាមការរំណត់របស់្ចាប់ ស្មាជិរស្ហគមន៍ទងំអស្់្តូវរសំាយផងដ រលៅ
លពលដ លស្ហគមន៍្តូវរោំយ។ 

ជុំរូរទី៨ 
អវសាន្បបញ្ាតតិ 

ព្បកា  ២៦.- 
រាល់បទបបញ្ាតតិទងំឡាយណារបស់្ស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច...............ភូម.ិ...............

ដ លមាន                 េលមឹសារផាុយនឹងលរខនតិរៈលនុះ្តូវទុរជានិរាររណ៍។ 
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ព្បកា  ២៧.- 

បនាា ប់ពីស្ហគមន៍ជនជាតលិ ីមភាគតិច......... ភូមិ................ ទទួលបានការចុុះបញ្ជ ីលៅ្រសួ្ង
មហានផា គណៈរមាម ធិការ ្តូវអនុវតតស្រមមភាពរបស្់ស្ហគមន៍ឱ្យបាន្តឹម្តូវ្ស្បតាមចាប់លរខនកិរៈ
លនុះ រាុងររណីបាន្ប្ពឹតតផាុយនឹងលរខនកិរៈលនុះ អាជាា ធរមានស្មតថរិចចមានសិ្ទិធចាត់វធិ្ននការតាមនីតិវធិី
ចាប់។ 
 
ព្បកា  ២៨.- 

លរខនតិរៈរបស់្ស្ហគមន៍ជនជាតិល ីមភាគតិច........ ភូម.ិ.......... មានសុ្ពលភាពគតិយុតត ចាប់ពី
នែងចុុះ            ហតថលលខាលនុះតលៅ។ 

 
នែង...................... ដេ............ នា .ំ.............លទស័្រ ព.

ស្២៥៦៤ 
ភូមិ.............នែងទី..............ដេ...............នា ២ំ០២០ 

                                                                      ព្បធាន្គណៈរម្គម ធកិា សហគម្ន្៍ 
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3 
 

 ចនាសម្ព័ន្ធ ឹរនា ុំ បស ់

សហគម្ន្៍ជន្ជាតិដ ើម្ភាគតិច......... ភូម្.ិ....... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

នែង...................... ដេ............ នា .ំ............. លទស្័រ ព.ស្. ២៥៦... 

  ភូមិ.............នែងទី..............ដេ...............នា ២ំ០២... 

                                                                         ព្បធាន្គណៈរម្គម ធិកា សហគម្ន្៍ 
         

 

 

 

 

គណៈរម្គម ធិកា  

 

សម្គជិរសហគម្ន្៍ 

្បធ្ននៈ ........................ 
អនុ្បធ្ននៈ ................... 
លលខាធិការៈ .................. 
លហរញ្ាឹរៈ ..................... 
ស្មាជិរៈ ..................... 
ស្មាជិរៈ ..................... 
ស្មាជិរៈ ..................... 
ស្មាជិរៈ ..................... 
ស្មាជិរៈ ..................... 
 

 

ព្បជុុំដរញអងា 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

គំរឯូកសារឧបសម្ព័ន្ធ 
 



រពះរាជាណាចរររមពុជា 
ជាតិ សាសនា រពះមហារសរត 

8 
ពារយសសនើសុុំចុះបញ្ជដីីសហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច 

 ខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំ ឈ ម្ ោះ......................................ឈភទ.........ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត....../......./...........សញ្ជជ តិ...... 
ជនជាតិឈដើមភាគតិច.................បចចុបបននស្នន ក់ឈៅរកុមទើ.......ភូមិ..........................ឃុុំ/សង្កា ត់............................ 
រសុក/រកងុ..............................ឈខតត............................ជារបធានគ ៈកម្មម ធកិារសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច 
......................ថ្នភូមិ.........................។ 

សមូសោរពជូន 
សោររបធានមនទីរសរៀបចុំដដនដី នគរបូនយីរមម សុំណង់ និងសរុសិោដីសេតត..................... 

តាមរយៈ៖   -ឈមឃុុំ/ឈៅសង្កា ត់................... 
          -របធានការយិាល័យឈរៀបចុំខដនដើនគរូបនើយកមម សុំ ង់ នងិសុរឈិយាដើរសកុ/រកុង..........................។ 
រមមវតថុ៖      សុំឈ ើ សុុំចុោះបញ្ជ ើនូវកមមសិទធសិមូហភាព នូវដើទុំងឡាយរបស់សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច............. 
           ឈៅភូមិ..................ឃុុំ/សង្កា ត់...........................រសុក/រកុង......................ឈខតត........................។ 

         ឈយាងតាមកមមវតថុខាងឈលើខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំ សូមអនុញ្ជា តឈសនើសុុំចុោះបញ្ជ ើដើជាកមមសិទធសិមូហភាពឈដើមបើកាន់កាប់ 
និងឈរបើរបាស់ជារទពយរមួរបស់សហគមន៍ឈយើងខ្ុ ុំទុំងមូល ក៏ដូចជាឈដើមបើការពារដើសហគមន៍របកបឈោយសុវតថភិាព។ 
            អារស័យដូចបានជរម្មបជូនខាងឈលើឈនោះ សូមឈោករបធានឈមតាត ពិនតិយ និងដុំឈ ើ រការចុោះបញ្ជ ើដើរបស់
សហគមន៍ឈយើងខ្ុ ុំជាកមមសិទធសិមូហភាព ដូចម្មនឯកស្នរភាជ ប់ជាឯកស្នរបឋមសតើពើទើតាុំង ទុំហុំ នងិរពុំរបទល់ដើដូចម្មន 
ម្មនភាជ ប់ជាមួយឈនោះឈោយអនុឈររោះ។ 
         សូមឈររពជូនភាជ ប់ជាមយួនូវៈ 
-លិខិតជូនដុំ ឹងរបស់រកសងួមហាថ្ផទ ០១ចាប់ -លកខនតិកៈរបស់សហគមន៍          ០១ចាប់ 
-បទបញ្ជជ ថ្ផទកនុងរបស់សហគមន៍         ០១ចាប់ -ឈសចកតើសឈរមចរបស់ឈមឃុុំ/ឈៅសង្កា ត់ ០១ចាប់ 
-ខផនទើឈរៅផលូវការរបស់សហគមន៍       ០១ចាប់។ 

 សូមឈោករបធានមនទើរ ឈមតាត ទទួលនូវការឈររពដ៏ខពង់ខពស់អុំពើខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំ។ 
                                                                        ថ្ងៃ....................ខខ............ឆ្ន ុំ..................ព.ស២៥៦៤ 
              ..............ថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ២០២..... 
                   គ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ 
                      របធាន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ឈលខៈ................. 
បានឈឃើញ និង........................................ 
ថ្ងៃ..................ខខ............ឆ្ន ុំ.................ព.ស២៥៦៤ 
..................ថ្ងៃទើ........ខខ....................ឆ្ន ុំ២០២..... 

របធានមនទីរដ.ន.ស.ស                   ឈលខៈ................. 
បានឈឃើញ និងបញ្ជូ នមកឈោករបធានដនសស ឈខតត 
ឈមតាត ពិនិតយ-សឈរមច។ 
ថ្ងៃ..................ខខ............ឆ្ន ុំ.................ព.ស២៥៦៤ 
..................ថ្ងៃទើ........ខខ....................ឆ្ន ុំ២០២..... 

របធានការោិលយ័ដ.ន.ស.ភ 
                  ឈលខៈ................. 
បានឈឃើញ និងបញ្ជជ ក់ថាសហគមន៍ជនជាតិឈដើម 
ភាគតិច...........ភូមិ...............ពិតជាបានចុោះបញ្ជ ើ 
ជានើតិបុគគលរសបចាប់របាកដខមន។ 
ថ្ងៃ............ខខ............ឆ្ន ុំ.................ព.ស២៥៦៤ 
..............ថ្ងៃទើ........ខខ....................ឆ្ន ុំ២០២..... 

សមឃុុំ/សៅសង្កា ត់............... 



រពះរាជាណាចរររមពុជា 
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8 
ពារយសសនើសុុំោដលងពសីមាជិរសហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច 

 ខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំ ឈ ម្ ោះ......................................ឈភទ.........ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត....../......./...........សញ្ជជ តិ...... 
ជនជាតិឈដើមភាគតិច.................បចចុបបននស្នន ក់ឈៅរកុមទើ.......ភូមិ..........................ឃុុំ/សង្កា ត់............................ 
រសុក/រកងុ.............................ឈខតត.............................ជាតុំណាងរគួស្នរខដលម្មនសម្មជិកចុំនួន.............នាក់។  
 

សមូសោរពជូន 
សោរ/សោររស ីរបធានសហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច...........ភូមិ........................ 

រមមវតថុ៖ សុំឈ ើ សុុំោខលងពើសម្មជកិសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ...........ភូមិ....................................។ 

សោង៖      -លិខិតឈលខ................សជ  ចុោះថ្ងៃទើ............ខខ..............ឆ្ន ុំ...........របស់រកសួងមហាថ្ផទ 
          -លកខនតិកៈ និងបទបញ្ជជ ថ្ផទកនុងរបស់សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..........ភូម.ិ....................។ 

         តបតាមកមមវតថុ និងឈយាងខាងឈលើខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំ សូមជរម្មបឈោក/ឈោករសើរបធានសហគមន៍ ឈមតាត រជាបថា ខ្ុ ុំ 
និងរកុមរគស្នរខដលម្មនសម្មជិកសរុបចុំននួ.........នាក់ បានឯកភាពរន ោខលងពើសម្មជិកសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគ
តិច..............ភូមិ.......................ចាប់ពើថ្ងៃទើ...........ខខ.................ឆ្ន ុំ២០២....ឈនោះតឈៅឈោយមូលឈហតុ
.............................................................។ ពាក់ព័នធនឹងការោខលងឈនោះ ខ្ុ ុំនិងរកុមរគួស្នរឯកភាពរន មិនទមទរ
សិទធិកនុងការរគប់រគង ឈរបើរបាស់ថ្រពជុំឈនឿ (តុំ ម) ដើថ្រពកប់ឈខាម ច នងិដើបរមងុទុកសរម្មប់ដូរឈវនដុំណាុំខដលជាដើ ស្ន
ធារ ៈរបស់រដឋឈឡើយ។ ចុំឈពាោះចុំខ កដើខដលខ្ុ ុំបានទញិពើសម្មជិកសហគមន៍ គខឺ្ុ ុំនិងរគសួ្នរសូមរកាសិទធិឈរបើរបាស់
និងអារស័យផលដូចបានខចងឈៅកនុងលកខនតិកៈ និងបទបញ្ជជ ថ្ផទកនុង។ 

          អារស័យដូចបានជរម្មបជូនខាងឈលើឈនោះ សូមឈោក/ឈោករសើរបធានសហគមន៍ ឈមតាត ពិនិតយ និងសឈរមច
ឈោយឈសចកតើអនុឈររោះ។ 
        សូមឈោករបធាន/ឈោករសើរបធាន ឈមតាត ទទួលនូវការឈររពដ៏ខពង់ខពស់អុំពើខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំ។ 
         

..............ថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ២០២..... 
   ស្នន មឈមថ្ដសម្មជកិរគសួ្នរ(អនកម្មនអាយុ១៨ឆ្ន ុំឈឡើង)                        ស្នន មឈមថ្ដអនកឈសនើសុុំ 
             
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ឈលខៈ...................................... 
    បានឈឃើញ និងឯកភាព សូមឈររពជូនឈោកឈមឃុុំ..................       
ពិនិតយ ឈធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ើសម្មជិកសហគមន៍ ឈោយឈសចកតើឈររព។ 
  ថ្ងៃ.......................ខខ............ឆ្ន ុំ.......................ព.ស២៥៦៤ 
         ..............ថ្ងៃទើ........ខខ....................ឆ្ន ុំ២០២....    
             គណៈរមាម ធកិារសហគមន ៍  
               របធាន 
 
. 



រពះរាជាណាចរររមពុជា 
ជាតិ សាសនា រពះមហារសរត 
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ពារយសសនើសុុំោដលងពមីុេតុំដណង 

 ខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំ ឈ ម្ ោះ...............................................ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត....../......./........... មុខតុំខ ង (អនុ
របធាន/ឈលខាធកិារ/ឈហរញ្ាិក/សម្មជិក) ថ្នគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច........ភូមិ...........។  
 

សមូសោរពជូន 
សោរ/សោររស ីរបធានសហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច...........ភូមិ........................ 

រមមវតថុ៖ សុំឈ ើ សុុំោខលងពើមុខតុំខ ង (អនុរបធាន/ឈលខាធកិារ/ឈហរញ្ាិក/សម្មជិក)ថ្នគ ៈកម្មម ធិការ 
                    សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ.............ភូមិ.............................។។ 

សោង៖ -លិខិតឈលខ................សជ  ចុោះថ្ងៃទើ............ខខ..............ឆ្ន ុំ...........របស់រកសួងមហាថ្ផទ 
          -លកខនតិកៈ និងបទបញ្ជជ ថ្ផទកនុងរបស់សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..........ភូម.ិ.................... 
                   -ឈសចកតើសឈរមចឈលខ......................ចុោះថ្ងៃទើ.............ខខ....................ឆ្ន ុំ...............របស់រកុមរបឹកា 

        ឃុុំ.............................សតើពើការទទួលស្នគ ល់គ ៈកម្មម ធកិារសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច ។ 

         តបតាមកមមវតថុ និងឈយាងខាងឈលើខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំ សូមជរម្មបឈោក/ឈោករសើរបធានសហគមន៍ ឈមតាត រជាបថា ខ្ុ ុំ
បាទ/នាងខ្ុ ុំ សូមឈសនើសុុំោខលងពើមុខតុំខ ងជា(អនុរបធាន/ឈលខាធិការ/ឈហរញ្ាិក/សម្មជិក)   ថ្នគ ៈកម្មម ធិការ 
សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ.............ភូមិ......................ឈោយមូលឈហតុខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំ ម្មនបញ្ជា (ឧទហរ ៍៖
សុខភាព, ម្មនវយ័ចុំណាស់, មិនម្មនឈពលឈវោរគប់ររន់,.......) មិនអាចបុំឈពញតនួាទើជា (អនុរបធាន/ឈលខាធិការ/
ឈហរញ្ាិក/សម្មជកិ) តឈៅឈទៀតបាន ។ ពាក់ព័នធនងឹការោខលងពើមុខតុំខ ងឈនោះ ខ្ុ ុំសូមរស់ឈៅកនុងនាមជាសម្មជិក 
សហគមន៍ធមមតា ដូចសម្មជកិដ៏ថ្ទឈទៀត ឈោយសនាថាបនតឈររព និងអនុវតតតាមលកខនតិកៈ បទបញ្ជជ ថ្ផទកនុង នងិឈសចកតើ
សឈរមចនានារបស់សហគមន៍។ 

            អារស័យដូចបានជរម្មបជូនខាងឈលើឈនោះ សូមឈោក/ឈោករសើរបធានសហគមន៍ ឈមតាត ពិនតិយ និង
សឈរមចឈោយឈសចកតើអនុឈររោះ។ 
        សូមឈោករបធាន/ឈោករសើរបធាន ឈមតាត ទទួលនូវការឈររពដ៏ខពង់ខពស់អុំពើខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំ។ 
                        
        .............ថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ២០២..... 
                                                                                            ស្នន មឈមថ្ដអនកឈសនើសុុំ 
             
 
 

 

 
 
 

  

                  ឈលខៈ...................................... 
    បានឈឃើញ និងឯកភាព សូមឈររពជូនឈោកឈមឃុុំ..................       
ពិនិតយ និងឈចញឈសចកតើសឈរមចទទួលស្នគ ល់សម្មសភាពងមើថ្នគ ៈ   
កម្មម ធិការសហគមន៍ ឈោយឈសចកតើឈររព។ 
           ..............ថ្ងៃទើ........ខខ....................ឆ្ន ុំ២០២....    

    គ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍                
                             របធាន 
 
. 

 
 



រពះរាជាណាចរររមពុជា 
ជាតិ សាសនា រពះមហារសរត 

 
រុំណត់សហតុ 

អងគរបជុុំវិសាមញ្ញសតពីីការសសនើសុុំោដលងពសីមាជិរសហគមន ៍
ជនជាតិសដើមភាគតិច..........ភូម.ិ............. 

 ឆ្ន ុំពើរពាន់.............................................  ឈវោឈម្ម៉ោ ង.................... ឈៅទើស្នន ក់ការកណាត លរបស់សហគមន៍
ជនជាតិឈដើមភាគតិច...........ភូមិ.................... បានឈរៀបចុំកចិចរបជុុំវសិ្នមញ្ាមួយឈរកាមអធបិតើភាពឈោក 
...............................របធានគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ ឈោយម្មនសម្មសភាពចូលរមួពើសម្មជិកសម្មជិកាសរុប
របម្ម .................. នាក់ ។ 

I.អុំពើឈរលបុំ ង នងិរឈបៀបវារៈ 
 ១.ពនិិតយ សឈរមចឈលើពាកយសុុំោខលងពើសម្មជកិសហគមន៍ចុំនួន...............រគួស្នរ 
 ២.ឈរៀបចុំឈធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ើសម្មជិកសហគមន៍ 
 ៣.ឈផេងៗ ។ 
 
II.អុំពើដុំឈ ើ រការ នងិលទធផល 

 ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................។ 
 អងគរបជុុំបានបញ្ច ប់ឈៅឈវោឈម្ម៉ោ ង........................ នាថ្ងៃខខឆ្ន ុំដខដលឈរកាមបរយិាកាសរ ើករាយ និង
សនិទធស្នន លថ្រកខលង ។ 
 
បានឈឃើញ និងឯកភាព              អនកឈធវើកុំ ត់ឈហតុ 
    របធានអងគរបជុុំ         
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រពះរាជាណាចរររមពុជា 
ជាតិ សាសនា រពះមហារសរត 

 
រុំណត់សហតុ 

អងគរបជុុំវិសាមញ្ញរបសគ់ណៈរមាម ធិការសហគមន៍សតពីីការសសនើសុុំោដលងព ី
សមាជិរសហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..........ភូមិ.............. 

 ឆ្ន ុំពើរពាន់.............................................  ឈវោឈម្ម៉ោ ង.................... ឈៅទើស្នន ក់ការកណាត លរបស់សហគមន៍
ជនជាតិឈដើមភាគតិច...........ភូមិ.................... បានឈរៀបចុំកចិចរបជុុំវសិ្នមញ្ាមួយឈរកាមអធបិតើភាពឈោក 
...............................របធានគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ ឈោយម្មនសម្មសភាពចូលរមួពើសម្មជិកសម្មជិកាសរុប
របម្ម .................. នាក់ ។ 

I.អុំពើឈរលបុំ ង នងិរឈបៀបវារៈ 
 ១.ពនិិតយ សឈរមចឈលើពាកយសុុំោខលងពើសម្មជកិសហគមន៍ចុំនួន...............រគួស្នរ 
 ២.ឈរៀបចុំឈធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ើសម្មជិកសហគមន៍ 
 ៣.ឈផេងៗ ។ 
 
II.អុំពើដុំឈ ើ រការ នងិលទធផល 

 ជាកិចចចាប់ឈផតើម ឈោក/ឈោករសើរបធានអងគរបជុុំ បានបង្កា ញនូវសុំឈ ើ សុុំរបស់សម្មជិកសហគមន៍ 
ចុំនួន.........រគួស្នរ ជូនដល់សម្មជិកអងគរបជុុំឈដើមបើពិនតិយសឈរមចឈោយខផែកឈៅតាមលកខនតិកៈរបស់សហគមន៍
ខដលបាន កុំ ត់ឈៅកនុងរបការ.........ខដលតរមូវឲ្យម្មនសុំឈឡងអនុម័ត...........ពើសម្មជិកសហគមន៍។ ឈៅកនុង
កិចចរបជុុំខាងឈលើ ឈោក.............................បានម្មនរបស្នសន៍ថា........................................................
បនាទ ប់មកឈោក............. បានម្មនរបស្នសន៍បខនថមឈទៀតថា..................................................................។ 
 ជាលទធផលអងគរបជុុំបានសឈរមចជាឯកចឆនទដូចខាងឈរកាម៖ 
១. បានបញ្ច ប់សម្មជិកភាពរបស់សម្មជិកសហគមន៍ចុំនួន...............រគសួ្នរ តាមការឈសនើសុុំ។ 
២. បានលុបឈ ម្ ោះសម្មជកិសហគមន៍ចុំននួ..............រគសួ្នរឈចញពើបញ្ជ ើសម្មជិកភាពសហគមន៍។ 
៣. .............................................................................................................................................. 
 
 អងគរបជុុំបានបញ្ច ប់ឈៅឈវោឈម្ម៉ោ ង........................ នាថ្ងៃខខឆ្ន ុំដខដលឈរកាមបរយិាកាសរ ើករាយ និង
សនិទធស្នន លថ្រកខលង ។ 
 
បានឈឃើញ និងឯកភាព              អនកឈធវើកុំ ត់ឈហតុ 
    របធានអងគរបជុុំ         
 

  

3 



រពះរាជាណាចរររមពុជា 
ជាតិ សាសនា រពះមហារសរត 

8 
ពារយសសនើសុុំចូលជាសមាជិរសហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច 

 ខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំ ឈ ម្ ោះ......................................ឈភទ.........ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត....../......./...........សញ្ជជ តិ...... 
ជនជាតិឈដើមភាគតិច.................បចចុបបននស្នន ក់ឈៅរកុមទើ.......ភូមិ..........................ឃុុំ/សង្កា ត់............................ 
រសុក/រកងុ.............................ឈខតត.............................ជាតុំណាងរគួស្នរខដលម្មនសម្មជិកចុំនួន.............នាក់។  
 

សមូសោរពជូន 
សោរ/សោររស ីរបធានសហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច...........ភូមិ........................ 

រមមវតថុ៖ សុំឈ ើ សុុំចូលជាសម្មជិកសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច...........ភូមិ....................................។ 

សោង៖      -លិខិតឈលខ................សជ  ចុោះថ្ងៃទើ............ខខ..............ឆ្ន ុំ...........របស់រកសួងមហាថ្ផទ 
          -លកខនតិកៈ និងបទបញ្ជជ ថ្ផទកនុងរបស់សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..........ភូម.ិ....................។ 

         តបតាមកមមវតថុ និងឈយាងខាងឈលើខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំ សូមជរម្មបឈោក/ឈោករសើរបធានសហគមន៍ ឈមតាត រជាបថា ខ្ុ ុំ 
និងរកុមរគស្នរខដលម្មនសម្មជិកសរុបចុំននួ.........នាក់ បានឯកភាពរន ចូលជាសម្មជកិសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច
..............ភូម.ិ......................ចាប់ពើថ្ងៃទើ...........ខខ.................ឆ្ន ុំ២០២.......ឈនោះតឈៅ។ ពាក់ព័នធនងឹការសុុំចូលជា
សម្មជិកសហគមន៍ ខ្ុ ុំនិងរកមុរគួស្នរ សូមសនានឹងឈររព អនុវតតតាមលកខនតិកៈ នងិបទបញ្ជជ ថ្ផទកនុងរបស់សហគមន៍ជន
ជាតិឈដើមភាគតិច..........ភូម.ិ...........................រពមទុំងចាប់ នងិលិខតិបទោឋ នគតយុិតតនានាជាធរម្មន។ (សូមជូន
ភាជ ប់ជាមួយនូវបញ្ជ ើសម្មជកិរគួស្នរ) 

            អារស័យដូចបានជរម្មបជូនខាងឈលើឈនោះ សូមឈោក/ឈោករសើរបធានសហគមន៍ ឈមតាត ពិនតិយ និង
សឈរមចឈោយឈសចកតើអនុឈររោះ។ 
        សូមឈោករបធាន/ឈោករសើរបធាន ឈមតាត ទទួលនូវការឈររពដ៏ខពង់ខពស់អុំពើខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំ។ 
 
        .............ថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ២០២..... 
                              ស្នន មឈមថ្ដអនកឈសនើសុុំ 
             
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ឈលខៈ...................................... 
    បានឈឃើញ និងឯកភាព សូមឈររពជូនឈោកឈមឃុុំ..................       
ពិនិតយ ឈធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ើសម្មជិកសហគមន៍ ឈោយឈសចកតើឈររព។ 
  ថ្ងៃ.......................ខខ............ឆ្ន ុំ.......................ព.ស២៥៦៤ 
         ..............ថ្ងៃទើ........ខខ....................ឆ្ន ុំ២០២....    

គ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍                                   
របធាន 

. 
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................     
សលេ៖.................................                             

 សមូសោរពជូន 
សោរ/សោររស ីសមឃុុំ....................................... 

រមមវតថុ៖ សុំឈ ើ ឈធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ើសម្មជិកសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច...........ភូមិ.................។ 

សោង៖      -លិខិតឈលខ................សជ  ចុោះថ្ងៃទើ............ខខ..............ឆ្ន ុំ...........របស់រកសួងមហាថ្ផទ 
          -លកខនតិកៈ និងបទបញ្ជជ ថ្ផទកនុងរបស់សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..........ភូម.ិ.................... 
                   -កុំ ត់ឈហតុអងគរបជុុំចុោះថ្ងៃទើ........ខខ..............ឆ្ន ុំ..........របស់.................................................។ 

         តបតាមកមមវតថុ និងឈយាងខាងឈលើខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំ សូមជរម្មបឈោក/ឈោករសើឈមឃុុំ ឈមតាត រជាបថា សហគមន៍ជន
ជាតិឈដើមភាគតិច.................ភូមិ.....................រតូវបានរកសួងមហាថ្ផទចុោះបញ្ជ ើទទួលស្នគ ល់តាមរយៈលខិិតឈលខ..........
សជ  ចុោះថ្ងៃទើ...........ខខ.................ឆ្ន ុំ២០.......ខដលម្មនអាសយោឋ នថ្នទើស្នន ក់ការកណាត លតាុំងឈៅភូមិ...........ឃុុំ
..................រសុក.......................ឈខតត.......................ខដលម្មនសម្មជកិសរុបចុំនួន.......... រគសួ្នរ។  បចចុបបននសហ
គមន៍បានសឈរមចឲ្យសម្មជិកចុំនួន......................រគួស្នរ ចាកឈចញ ឬចូលជាសម្មជកិសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច
.................ភូមិ..................ចាប់ពើថ្ងៃចុោះហតថឈលខាតឈៅ។ 
 ពាក់ព័នធនឹងការសឈរមចចាកឈចញ ឬអនុញ្ជា តឲ្យចូលជាសម្មជិកសហគមន៍ឈនោះ សហគមន៍បានឈរៀបចុំឈធវើ
បចចុបបននភាពបញ្ជ ើសម្មជកិសហគមន៍ឈឡើងវញិ ដូចម្មនឯកស្នរភាជ ប់ជាមយួ។ 

         អារស័យដូចបានជរម្មបជូនខាងឈលើឈនោះ សូមឈោក/ឈោករសើឈមឃុុំ ឈមតាត ពិនតិយ និងសឈរមចទទលួស្នគ ល់
បញ្ជ ើសម្មជិកងមើឈោយឈសចកតើអនុឈររោះ។ 
        សូមឈោករបធាន/ឈោករសើរបធាន ឈមតាត ទទួលនូវការឈររពដ៏ខពង់ខពស់អុំពើខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំ។ 
  
       ..............ថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ២០២..... 
 
                    គ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ 
         របធាន ឬតុំណាង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សូមជូនភាជ ប់មកជាមួយនូវ៖ 
- កុំ ត់ឈហតុអងគរបជុុំ១ចាប់ 
- បញ្ជ ើវតតម្មន១ចាប់ 
- បញ្ជ ើសម្មជិកសហគមន៍១ចាប់ 
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រចនាសមព័នធដឹរនា ុំរបសស់ហគមន ៍
 
 
ស 

             

 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                 
        .............ថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ២០២..... 
                                     គ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ 
                    របធាន 
 

 
 
 
 

 

 

របជុុំសពញអងគ 

គណៈរមាម ធិការ 

របធានៈ.............................. 
អនុរបធានៈ......................... 
ឈលខាធកិារៈ......................... 
ឈហរញ្ាិកៈ............................ 
សម្មជកិៈ............................ 
សម្មជិកៈ............................ 
សម្មជកិៈ............................ 
សម្មជកិៈ............................ 
សម្មជកិៈ............................ 
សម្មជកិៈ............................ 
សម្មជកិៈ............................ 
 

សមាជិរចុំនួន......................
រគួសារ 
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តួនាទី ភាររិចចរបសគ់ណៈរមាម ធិការសហគមន៍ 
 

- ដឹកនាុំ នងិឈោោះរស្នយកចិចការរបថ្ព ើ ឈៅកនុងសហគមន៍ 
- សរមបសរមួល នងិឈោោះរស្នយវវិាទរវាងសម្មជកិ និងសម្មជិកឈៅកនុងសហគមន៍តាមរបថ្ព ើ  នងិ
តាមចាប់ជាធរម្មន 

- ឈលើកគឈរម្មងខផនការអភិវឌឍន៍កនុងសហគមន៍ 
- ហវកឹហវនឺនងិចងរកងរបាុំចឈរមៀង បទឈភលង ឧបករ ៍ឈភលងខដលជាអតតសញ្ជា  ជនជាតឈិរៅឈលើក
កមពស់ និងខងរកាអតតសញ្ជា  របស់សហគមន៍ 

- ដឹកនាុំការឈធវើអនាម័យឈៅកនុងសហគមន៍ 
- ជាតុំណាងសហគមន៍កនុងការសរមបសរមួល  ចចារជាមួយអនកពាក់ព័នធឈដើមបើបឈរមើផល
របឈយាជន៍សមូហភាព 

- ទទួលស ូមពរឈផេង រៗបស់សហគមន៍ និងបញ្ជូ នឈៅរកុមរបឹកាឃុុំ ខដគូរអភិវឌឍន៍ និងស្នថ ប័នម្មន
សមតថកចិច ឈដើមបើជួយឈោោះរស្នយ 

- រគប់រគង និងការឈរបើរបាស់ដើធលើ ធនធាននានាខដលជាកមមសិទធសិមូហភាពរបសសហគមន៍ នងិធានាថា
ការសឈរមចចតិតឈនាោះម្មនតម្មល ភាពចុំឈពាោះសម្មជិកសហគមន៍ទុំអស់ 

- ឈរៀបចុំឈរលការ ៍ និងវធិានការរគប់រគងរទពយសមបតតិសហគមន៍ 
- សហការជាមយួរកុមរបកឹាឃុុំ ឈដើមបើឈរៀបចុំខផនការអភវិឌឍន៍សហគមន៍ោក់បញ្ចូលកនុងខផនការ
អភិវឌឍរបស់រកុមរបកឹាឃុុំ 

- ផេពវផាយ នងិចូលរមួខងរកាធនធានធមមជាត ិនិងបរសិ្នថ នកនុងសហគមន៍ 
- អនុវតតរាល់ឈសចកតើសឈរមចចិតតរបស់អងគរបជុុំសហគមន៍ទុំងមូល 
- សរមបសរមួលផេពវផាយឈរលនឈយាបាយ និងចាប់នានារបស់រាជរោឋ ភិបាលដល់សម្មជិកសហ
គមន៍ 

- ឈរៀបចុំការរបជុុំសមូហភាពសហគមន៍។ 
 

   ថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 
                                                                                     របធានសហគមន៍ 
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តួនាទី ភាររិចចរបសស់មាជិរសហគមន ៍

 
សម្មជិកសហគមន៍ទុំងអស់រតូវអនុវតតតាមលកខនតិកៈ បទបញ្ជជ ថ្ផទកនុង និងឈសចកតើសឈរមចរបស់សហគម

ន៍ និងចាប់នានាជាធរម្មន នងិម្មនភារកចិចដូចខាងឈរកាម៖ 
- ចូលរមួផតល់ការសឈរមចចតិតឈលើសុំឈ ើ សុុំនានាខដលបឈរមើឲ្យផលរបឈយាជន៍សហគមន៍ 
- ចូលរមួរគប់សកមមភាពកនុងការខងរកា ការពារអតតសញ្ជា   ធនធានធមមជាតិ និងបរសិ្នថ នសហគមន៍ 
- ផតួចឈផតើមគុំនិតកនុងការឈលើកកមពស់ចុំឈ ោះដងឹ នងិអភិវឌឍន៍។ 

             
          ថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 

                                                                                   របធានសហគមន៍ 
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បញ្ជ រីទពយសមបតតិសហគមន៍  
 

ចលនរទពយ 
ល.រ រាយនាម ចុំនួន របភព អនកដឹងឮ 
១     
២     
៣     
៤     
៥     
៦     
៧     
៨     

អចលនរទពយ 
ល.រ រាយនាម ចុំនួន របភព អនកដឹងឮ 
១     
២     
៣     
៤     
៥     
៦     
៧     
៨     

 
         ថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 

                                                                                    របធានសហគមន៍ 
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សហគមនជ៍នជាតិសដើមភាគតចិ..............ភូម.ិ...............  
សលេ៖.................................                             

 
សសចរតីសសរមច 

សតពីី 
ការដតងតាុំងគណៈរមាម ធិការសហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច.............ភូមិ........... 

 
-ឈយាងលិខិតឈលខ.................សជ  ចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ.................របស់រកសងួមហាថ្ផទ 
-ឈយាងឈសចកតើសឈរមចឈលខ.......................... ចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ.................របស់ឃុុំ.......... 
សតើពើការទទួលស្នគ ល់គ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ..............ភូមិ................................... 
-ឈយាងលកខនតិកៈសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ.................ភូមិ............................ 
-ឈយាងកុំ ត់ឈហតុអងារបជុុំសតើពើការឈរជើសតាុំងគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ ថ្ងៃទើ.........ខខ.............ឆ្ន ុំ.............. 

គណៈរមាម ធិការសហគមន ៍
សសរមច 

របការ១.  
រតូវបានខតងតាុំងឈោក/ឈោករសើ.....................................អាយុ............ឆ្ន ុំជាជនជាតិឈដើមភាគតិច.............

ភូម.ិ......................ជា (របធាន, ឈលខាធិការ, ឈហរញ្ាិក, សម្មជិក) ថ្នគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច
..............................ភូមិ.......................................។ 
របការ២.  

ស្នមើខលួនដូចម្មនខចងកនុងរបការ១  រតូវឈររព អនុវតតចាប់ លកខនតកិៈ  នងិបទបញ្ជា ថ្ផទកនុងរបស់សហគមន៍ជន
ជាតិឈដើមភាគតិច....................ភូម.ិ....................................ម្មនភារកិចចដូចម្មនខចងកនុងលកខនតិកៈរបស់សហគមន៍ 
និងទទលួបនទុកការង្ករខផនក......................................................................................................................។ 
របការ៣.  

គ ៈកម្មម ធកិារសហគមន៍ សម្មជិកសហគមន៍ និងស្នមើខលួនដូចរបការ១ រតូវអនុវតតឈសចកតើសឈរមចឈនោះឲ្យ ម្មន
របសិទធភាពចាប់ពើថ្ងៃចុោះហតថឈលខាឈនោះតឈៅ។ 

         ថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 
                                                                                    របធានសហគមន៍ 
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សហគមនជ៍នជាតិសដើមភាគតចិ..............ភូម.ិ...............                                             
សលេ៖................................. 

 
សសចរតីសសរមច 

សតពីី 
ការបញ្ចប់សមាជិរភាពគណៈរមាម ធិការ 

សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច................ភូមិ.................... 
 

-ឈយាងលិខិតឈលខ.................សជ  ចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ.................របស់រកសងួមហាថ្ផទ 
-ឈយាងឈសចកតើសឈរមចឈលខ.......................... ចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ.................របស់ឃុុំ.......... 
សតើពើការទទួលស្នគ ល់គ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ..............ភូមិ................................... 
-ឈយាងលកខនតិកៈសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ.................ភូមិ......................................... 
-ឈយាងកុំ ត់ឈហតុអងគរបជុុំសតើពើការបញ្ច ប់សម្មជិកភាពគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ចុោះថ្ងៃទើ..................ខខ
........................ឆ្ន ុំ.................... 

គណៈរមាម ធិការសហគមន៍ 
សសរមច 

របការ១.  
រតូវបានបញ្ច ប់សម្មជិកភាព ឈោក/ឈោករសើ........................................អាយុ...........ឆ្ន ុំ ជាជនជាតិឈដើម 

ភាគតិច...............ភូម.ិ.......................តួនាទើជា (របធាន, ឈលខាធិការ, ឈហរញ្ាិក, សម្មជកិ) ថ្នគ ៈកម្មម ធកិារ 
សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ..............ភូម.ិ......................................។ 
របការ២.  

គ ៈកម្មម ធកិារសហគមន៍ សម្មជិកសហគមន៍ និងស្នមើខលួនដូចរបការ១ រតូវអនុវតតឈសចកតើសឈរមចឈនោះឲ្យ ម្មន
របសិទធភាពចាប់ពើថ្ងៃចុោះហតថឈលខាឈនោះតឈៅ។ 

          ថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 
                                                                                    របធានសហគមន៍ 
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សសចរតីសសរមច 
សតពីី 

ការបញ្ចប់សមាជិរភាពសមាជិរសហគមនជ៍នជាតិសដើម ភាគតិច.............ភូមិ........... 
 

-ឈយាងលិខិតឈលខ.................សជ  ចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ.................របស់រកសងួមហាថ្ផទ 
-ឈយាងឈសចកតើសឈរមចឈលខ.......................... ចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ.................របស់ឃុុំ.......... 
សតើពើការទទួលស្នគ ល់គ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ..............ភូមិ................................... 
-ឈយាងលកខនតិកៈសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ.................ភូមិ......................................... 
-ឈយាងកុំ ត់ឈហតុអងគរបជុុំសហគមន៍ថ្ងៃទើ..................ខខ........................ឆ្ន ុំ.................... 

គណៈរមាម ធិការសហគមន៍ 
សសរមច 

របការ១.  
រតូវបានបញ្ច ប់សម្មជិកភាព ឈោក/ឈោករសើ........................................អាយុ...........ឆ្ន ុំ  ជាជនជាតិឈដើម 

ភាគតិច...............ភូម.ិ.....................ខដលម្មនសម្មជកិកនុងរគួស្នរចុំនួន...............នាក់ ដូចម្មនរាយនាមខាងឈរកាម៖ 
១/.ឈោក/ឈោករសើ...................................................មុខង្ករជា................................... 
២/.ឈោក/ឈោករសើ...................................................មុខង្ករជា................................... 
៣/.ឈោក/ឈោករសើ...................................................មុខង្ករជា................................... 
៤/.ឈោក/ឈោករសើ...................................................មុខង្ករជា................................... 
៥/.ឈោក/ឈោករសើ...................................................មុខង្ករជា................................... 
៦/.ឈោក/ឈោករសើ...................................................មុខង្ករជា...................................។ 

របការ២.  
គ ៈកម្មម ធកិារសហគមន៍ សម្មជិកសហគមន៍ និងស្នមើខលួនដូចរបការ១ រតូវអនុវតតឈសចកតើសឈរមចឈនោះឲ្យ ម្មន

របសិទធភាពចាប់ពើថ្ងៃចុោះហតថឈលខាឈនោះតឈៅ។ 

          ថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 
                                                                                    របធានសហគមន៍  
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8 
សសចរតីសសរមច 

សតពីី 
ការបញ្ចូលសមាជិរភាពសហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច.............ភូមិ...................... 

 
-ឈយាងលិខិតឈលខ.................សជ  ចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ.................របស់រកសងួមហាថ្ផទ 
-ឈយាងឈសចកតើសឈរមចឈលខ.......................... ចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ.................របស់ឃុុំ.......... 
សតើពើការទទួលស្នគ ល់គ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ..............ភូមិ................................... 
-ឈយាងលកខនតិកៈសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ...........................ភូម.ិ................................................. 
-ឈយាងសុំឈ ើ របស់ឈោក/ឈោករសើ ..................................ចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ.................ឆ្ន ុំ................... 
-ឈយាងកុំ ត់ឈហតុអងារបជុុំសតើពើការបញ្ចូ លសម្មជិកភាពសហគមន៍ចុោះថ្ងៃទើ.........ខខ....................ឆ្ន ុំ......... 

គណៈរមាម ធិការសហគមន៍ 
សសរមច 

របការ១.  
រតូវបានបញ្ចូលសម្មជិកភាពឈោក/ឈោករសើ........................................អាយុ...........ឆ្ន ុំ  ជាជនជាតិឈដើម 

ភាគតិច...............ភូម.ិ.....................ខដលម្មនសម្មជកិកនុងរគួស្នរចុំនួន...............នាក់ ដូចម្មនរាយនាមខាងឈរកាម៖ 
១/.ឈោក/ឈោករសើ........................................ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត............................មុខង្ករជា................ 
២/.ឈោក/ឈោករសើ........................................ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត............................មុខង្ករជា................ 
៣/.ឈោក/ឈោករសើ........................................ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត............................មុខង្ករជា............... 

របការ២.  
គ ៈកម្មម ធកិារសហគមន៍ សម្មជិកសហគមន៍ និងស្នមើខលួនដូចរបការ១ រតូវឈររព អនុវតតចាប់ លកខនតកិៈ  នងិ

បទបញ្ជា ថ្ផទកនុងរបស់សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច....................ភូម.ិ.........................................។ 
របការ៣.  

ឈសចកតើសឈរមចឈនោះម្មនរបសទិធភាពអនុវតតចាប់ពើថ្ងៃចុោះហតថឈលខាឈនោះតឈៅ។ 

          ថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 
                                                                                    របធានសហគមន៍  
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លេិិតសុុំចាប ់

ខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំឈ ម្ ោះ.......................................................មុខង្ករ (អនុរបធាន, ឈលខាធិការ, ឈហរញ្ាិក, 
សម្មជិក) គ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ.................ភូម.ិ.....................................។ 

                                           សមូសោរពជូន 
សោរ/សោររស ីរបធានគណៈរមាម ធិការ 

សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច................ភូមិ........................................ 
 
រមមវតថ៖ុ  សុំឈ ើ សុុំចាប់ឈប់សរម្មកចុំនួន.......ថ្ងៃ ចាប់ពើថ្ងៃទើ.......ដល់ថ្ងៃទើ.............ខខ......ឆ្ន ុំ......។ 
មូលសហតុ៖  ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................។ 

អារស័យដូចបានជរម្មបជូនខាងឈលើ សូមឈោក/ឈោករសើរបធានសហគមន៍ឈមតាត ពនិិតយ និងសឈរមចឈោយ ឈស
ចកតើអនុឈររោះ។ 

សូមឈោក/ឈោករសើរបធានទទួលនូវការឈររពអុំពើខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំ ។ 

..............ថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 
                                                              សាន មសមដដ ឬហតថសលខាអនរសសនើសុុំ 
 
បានឈឃើញ នងិ............................ 

                       ថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 
       របធានសហគមន៍ 
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................                        
                                                  

 
 

រុំណត់រតាលេិិតចូល 
 

ល.រ រាយឈ ម្ ោះលខិតិ ឈលខលខិតិ/ថ្ងៃខខឆ្ន ុំ មកពើអងគភាព ហតថឈលខាអនកទទលួ 
១     
២     
៣     
៤     
៥     
៦     
៧     
៨     
៩     
១០     
១១     
១២     
១៣     
១៤     
១៥     
១៦     
១៧     
១៨     
១៩     
២០     
២១     
២២     
២៣     
២៤     
២៥     



ល.រ រាយឈ ម្ ោះលខិតិ ឈលខលខិតិ/ថ្ងៃខខឆ្ន ុំ មកពើអងគភាព ហតថឈលខាអនកទទលួ 
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សហគមន៍                                                  
ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................                     

 
រុំណត់រតាបញ្ជូនលេិិតសចញ 

 
ល.រ រាយឈ ម្ ោះលខិតិ ឈលខលខិតិ/ថ្ងៃខខឆ្ន ុំ បញ្ជូ នឈៅអងគភាព ហតថឈលខាអនកទទលួ 
១     
២     
៣     
៤     
៥     
៦     
៧     
៨     
៩     
១០     
១១     
១២     
១៣     
១៤     
១៥     
១៦     
១៧     
១៨     
១៩     
២០     
២១     
២២     
២៣     
២៤     
២៥     
២៦     



ល.រ រាយឈ ម្ ោះលខិតិ  ឈលខលខិតិ/ថ្ងៃខខឆ្ន ុំ មកពើអងគភាព ហតថឈលខាអនកទទលួ 
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................                     
                                                  

 
បរមាម 

ដដលបានរុំណត់សោយលរខនតិរៈ និងបទបញ្ជជ ដផទរនងុ 
 
គ ៈកម្មម ធកិារសហគមន៍ម្មនកិតតិយស សូមបញ្ជជ ក់ជូនសម្មជិកសម្មជិកាសហគមន៍ជនជាត ិ

ឈដើមភាគតចិ..........ភូម.ិ..................ទុំងអស់ អុំពើបរម្មមនានាខដលបានកុំ ត់ឈោយលកខនតកិៈ និងបទបញ្ជជ ថ្ផទកនុង
របស់សហគមន៍ដូចខាងឈរកាម៖ 
 ១.សហគមន៍រតូវរបកាន់ជុំហរអពារកឹតយ មិនរបកាន់ពូជស្នសន៍ មិនរបកាន់ស្នសនា មិនរតូវរបកាន់ននិាន ការ 
នឈយាបាយ នងិមិនឈធវើជាឧបករ ៍ឈដើមបើបឈរមើគ បកេនឈយាបាយណាមួយឈឡើយ។ 
 ២.រាល់ឈសចកតើសឈរមចចិតតរបស់សហគមន៍មិនរតូវឈធវើឲ្យ របាសចាកពើវធិានរបថ្ព ើ របស់សហគមន៍ ឈរល 
នឈយាបាយជាត ិនិងចាប់ឈឡើយ។ 
 ៣.រាល់ការឈធវើសកមមភាពនានាមិនរតូវរបាសចាកអុំពើវធិានរបថ្ព ើ  ឈរលបុំ ង ទិសឈៅ និងតួនាទើភារកចិច 
ខដលបានកុំ ត់ឈៅកនុងលកខនតិកៈ នងិបទបញ្ជជ ថ្ផទកនុងរបស់សហគមន៍ឈឡើយ។ 
 ៤.រាល់ការចរាចរលខិិតស្នន មរដឋបាលរបស់សហគមន៍ឈៅស្នថ ប័ននានា មនិរតូវឈធវើឈឡើយឈោយមិនបានជូនដុំ ឹង 
ឬបញ្ជជ ក់ដងឹឮឈោយ អាជ្ាធរឃុុំ..................។ 
                        
                                                                                      ឈធវើឈៅថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 

                                                                    របធានសហគមន ៍
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................                      
                                                  
   

បរមាម 
សតពីីការអនុវតតវិធានរបដពណីរបសស់ហគមន៍ 

 
ខផែកតាមវធិានរបថ្ព ើ របស់សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ...........ភូម.ិ....................សូមឈធវើ 

ការហាមឃាត់ចុំឈពាោះសម្មជិកសម្មជិកាសហគមន៍ដូចខាងឈរកាម៖ 
១/..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................។ 
២/..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................។ 
៣/.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................។ 
៤/..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................។ 
៥/..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................។ 

 
 

                                                                   ឈធវើឈៅថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 
                                                                            របធានសហគមន ៍
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................                   
                                             
   

សសចរតីជូនដុំណឹង 
សតពីីការអនុវតតវិធានរបដពណីរបសស់ហគមន៍ដលអ់នរខាងសរៅ 

 
រមមវតថ៖ុ សតើអុំពើការអនុវតតវធិានរបថ្ព ើ របស់សហគមន៍ ។ 
សោង៖:  -លិខិតឈលខ...............សជ  ចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ...............ឆ្ន ុំ...........របស់រកសួងមហាថ្ផទ 
      -លកខនតិកៈ បទបញ្ជជ ថ្ផទកនុងរបស់សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច...........ភូម.ិ......................។ 

     តបតាមកមមវតថុ និងឈយាងខាងឈលើ ខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំ ម្មនកិតតិយសជរម្មបជូនស្នធារ ជនឈមតាត រជាបថា 
ខផែកតាមវធិានរបថ្ព ើ របស់សហគមន៍ឈយើងខ្ុ ុំខដលបានឈររព របតបិតតិតាុំងពើដូនតាមកពាក់ព័នធនឹង(ការខសនភូម/ិ
......................) មនិរតូវបានអនុញ្ជា តឲ្យអនកខាងឈរៅចរាចរ ឬឈធវើដុំឈ ើ រចូល ឬឆលងកាត់សហគមន៍របស់ឈយើងខ្ុ ុំឈឡើយ។ 
ករ ើ ឈនោះ ឈដើមបើបនតឈលើកកមពស់ការឈររពរបតិបតតិតាមរបថ្ព ើ  វបបធម៌របស់សហគមន៍ឈយើងខ្ុ ុំ សហគមន៍នឹងបទិផ្អែ ក
ការឈធវើចរាចរចូល ឬឆលងកាត់សហគមន៍រយៈឈពល..............ថ្ងៃ ចាប់ពើថ្ងៃទើ...............ខខ.........................ឆ្ន ុំ.............
ដល់ថ្ងៃទើ...............ខខ.........................ឆ្ន ុំ.............ឈនោះតឈៅ។ 

     អារស័យឈហតុឈនោះ សូមស្នធារ ជនឈមតាត រជាបជាព័ត៌ម្មន។ 
 
                                                                   ឈធវើឈៅថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 

                                                                 របធានសហគមន ៍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចមលងជូន៖ 
ឈោក/ឈោករសើរបធានរកុមរបឹកាឃុុំ 
ឈោកនាយប៉ោុសតិ៍រដឋប៊ាលនគរបាលឃុុំ 
“ ឈដើមបើជូនរជាប” 
ឯកស្នរ 
 



 
រពះរាជាណាចរររមពុជា 
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រិចចរពមសរពៀង 

១.ឈ ម្ ោះ...................................................................ឈភទ..........អាយុ...........ឆ្ន ុំ កាន់អតតសញ្ជា  ប័ ណឈលខ
....................................................ម្មនអាសយោឋ នឈៅផទោះឈលខ........................ផលូវឈលខ...............................ភូមិ
................................ឃុុំ.....................................រសុក.........................................ឈខតត.........................ឈៅថា
ភាគើ (ក)។ 
២.ឈ ម្ ោះ..................................................ឈភទ..........អាយុ...........ឆ្ន ុំ តុំណាងសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច
...............ភូមិ........................ឈៅថាភាគើ (ខ)។ 

ភាគីទ ុំងពីរបានរពមសរពៀងោន ដូចខាងសរកាម៖ 

របការ១...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................។  

របការ២.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.............................................................................។ 

របការ៣................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.............................................................................។ 

របការ៤................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.............................................................................។  
                                                          

            ឈធវើឈៅថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 
 

ភាគើ(ក)             ស្នកេើ                         ស្នកេើ                               ភាគើ(ខ) 
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................                        
                                                     

បញ្ជ សី ម្ ះសមាជិរ 
របសស់ហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច...............ភូមិ........................ 

 
ល .រ  
រគួស្នរ 

សម្មជិករគួស្នរ ឈភទ អាយុ ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត ឋានៈ ជនជាតិ ស្នន មឈមថ្ដ ទូរស័ពទ 
ល .រ  ឈរតតនាម និងនាម   

១ 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

         

         

 
២ 

         

         

         

         

 
៣ 

         

         

         



បញ្ជ សី ម្ ះសមាជរិ 
របសស់ហគមនជ៍នជាតិសដើមភាគតចិ...............ភូម.ិ....................... 

ល .រ  
រគួស្នរ 

សម្មជិករគួស្នរ ឈភទ អាយុ ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត ឋានៈ ជនជាតិ ស្នន មឈមថ្ដ ទូរស័ពទ 
ល .រ  ឈរតតនាម និងនាម   

១ 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

         

         

២ 
 

         

         

         

         

៣          

         

         

         

៤          

         

         



បញ្ជ សី ម្ ះសមាជិរ 
របសស់ហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច...............ភូមិ........................ 

 
ល .រ  
រគួស្នរ 

សម្មជិករគួស្នរ ឈភទ អាយុ ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត ឋានៈ ជនជាតិ ស្នន មឈមថ្ដ ទូរស័ពទ 
ល .រ  ឈរតតនាម និងនាម   

១ 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

         

         

២ 
 

         

         

         

         

                                                                                         
                                                                                     ថ្ងៃទើ...............ខខ.........................ឆ្ន ុំ២០............ 
                                                                                                       របធានសហគមន ៍
                        បានឈឃើញ និងបញ្ជជ ក់ថា  
ឈ ម្ ោះដូចម្មនឈៅកនុងបញ្ជ ើឈនោះពិតជាជនជាតិឈដើមភាគតិច........ 
ខដលម្មនអាសយោឋ នឈៅកនុងភូមិ................ពតិរបាកដខមន។ 
ថ្ងៃ..........................................ឆ្ន ុំ....................ព.ស........... 
               ថ្ងៃទើ...............ខខ.........................ឆ្ន ុំ២០......                     បានពនិិតយឈផទៀងផ្អទ ត់នូវបញ្ជ ើឈ ម្ ោះខាងឈលើ                    
                           សមឃុុំ/សៅសង្កា ត់  ពិតជាជនជាតិឈដើមភាគតិច........ខដលម្មនអាសយោឋ ន 

                                                                  ឈៅកនុងភូមិ................ពតិរបាកដខមន សូមឈររពជូនឈោក 
     ឈមឃុុំ/ឈៅសង្កា ត់ ពិនិតយ និងសឈរមច។ 

                                                                                   ថ្ងៃ.............................ឆ្ន ុំ....................ព.ស........... 
                                                                                           ថ្ងៃទើ...............ខខ.........................ឆ្ន ុំ២០...... 
                                                                                                           សមភូមិ........................ 
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បញ្ជ សី ម្ ះសមាជិររគួសារ 
 

សម្មជិករគួស្នរ ឈភទ អាយុ ថ្ងៃខខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត ឋានៈ ជនជាតិ ស្នន មឈមថ្ដ ទូរស័ពទ 
ល .រ  ឈរតតនាម និងនាម   

         

         

         

         

         

         

         

 
 

        

         

                                                                                          
 ខ្ុ ុំសូមអោះអាងថាព័ត៌ម្មនខាងឈលើពិតជារតឹមរតូវ កនុងករ ើ ព័ត៌ម្មនឈនោះផទុយពើការពតិខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំសូមទទលួ
ខុសរតូវ ចុំឈពាោះមុខចាប់ជាធរម្មន។      
        ថ្ងៃទើ...............ខខ.........................ឆ្ន ុំ២០...... 
                                                                                                  សមរគួសារ ឬតុំណាង 
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................                        
                                                       

សមូសោរពជូន 
សោរ/សោររសរីបធានមនទីរ (បរសិាថ ន/រសរិមម) 

 
តាមរយៈ៖  - ឈោក/ឈោករសើ ឈមភូមិ.................. 
  - ឈោក/ឈោករសើ ឈមឃុុំ.................. 

- ឈោក/ឈោករសើ អភិបាលថ្នគ ៈអភបិាលរសុក.................. 
រមមវតថុ៖  សុំឈ ើ សុុំពិនតិយលទធភាពឈរបើរបាស់ នងិអារស័យផលឈលើទើតាុំងដើថ្រពមយួកខនលងសថិតកនុងភូមិ............... 
សោង៖   - បទបញ្ជជ ថ្ផទកនុងរបស់សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ........ភូម…ិ………… 
  - សុំឈ ើ សុុំឈរបើរបាស់ និងអារស័យផលឈលើចុំខ កដើ 
  

ឈសចកតើដូចម្មនខចងកនុងកមមវតថុនិងឈយាងខាងឈលើ ខ្ុ ុំសូមជរម្មបឈោក/ឈោករសើរបធានមនទើរឈមតាត រជាបថាម្មន
របជាពលរដឋចុំននួ.............រគួស្នរ បានឈសនើសុុំមកគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច.......ភូមិ
..................ឈដើមបើឈរបើរបាស់ និងអារស័យផលឈលើទើតាុំងដើថ្រពមួយកខនលងខដលសថតិឈៅកនុងភូមិ...............។ 
ឈោយស្នរខតតុំបន់ឈនាោះមិនទន់បានកុំ ត់ចាស់ោស់ជាដើរបស់សហគមន៍ឈៅឈឡើយ ខ្ុ ុំសូមឈោករបធាន
ឈមតាត ពិនិតយលទធភាពផតល់ជូនតាមសុំឈ ើ ឈោយកតើអនុឈររោះ។  
    សូមឈោករសើរបធានឈមតាត ទទួលនូវការឈររពដ៍ខពង់ខពស់អុំពើខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំ។ 

 

                                                           …………ថ្ងៃទើ………….ខខ………….ឆ្ន ុំ…………. 

   របធានសហគមន៍                                                       
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................                                                                        
សលេ៖.................................                             
 

សមូសោរពជូន 
សសមតចររឡាសហាម ស សេង ឧបនាយររដឋមន្រនតី រដឋមន្រនតរីរសងួមហាដផទ 

រមមវតថុ៖ សុំឈ ើ សុុំ...................(ឈធវើវឈិស្នធនកមមលកខនតិកៈ, ទទួលស្នគ ល់សម្មសភាពងមើថ្នរចនាសមព័នធ........)។ 

សោង៖      -លិខិតឈលខ................សជ  ចុោះថ្ងៃទើ............ខខ..............ឆ្ន ុំ...........របស់រកសួងមហាថ្ផទ 
          -លកខនតិកៈរបស់សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..........ភូម.ិ.................... 
                   -កុំ ត់ឈហតុអងគរបជុុំចុោះថ្ងៃទើ........ខខ..............ឆ្ន ុំ..........របស់.................................................។ 

         តបតាមកមមវតថុ និងឈយាងខាងឈលើខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំ សូមឈររពជរម្មបជូន សសមតចររឡាសហាម ឈមតាត រជាបថា 
សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ.................ភូម.ិ......................រតូវបានរកសួងមហាថ្ផទចុោះបញ្ជ ើទទលួស្នគ ល់តាម រយៈ
លិខិតឈលខ.............សជ  ចុោះថ្ងៃទើ...........ខខ.................ឆ្ន ុំ២០.......ខដលម្មនឈោក/ឈោករសើ................ជា
របធាន នងិម្មនទើស្នន ក់ការកណាត លតាុំងឈៅភូម.ិ..........ឃុុំ..................រសុក.......................ឈខតត.................។ ឈៅថ្ងៃ
ទើ.........ខខ............ឆ្ន ុំ............ គ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍បានឈរៀបចុំកិចចរបជុុំឈដើមបើ(ឈធវើវឈិស្នធនកមមលកខនតិកៈ, ទទួល
ស្នគ ល់សម្មសភាពងមើថ្នរចនាសមព័នធ........) ជាលទធផលអងគរបជុុំបានសឈរមចជាឯកចឆនទដូចខាងឈរកាម៖ 
 ១. បានឈធវើវឈិស្នធនកមមលកខនតកិៈរបការ............................... 
 ២. បានបញ្ច ប់សម្មជិកភាពគ ៈកម្មម ធកិារចុំនួន......នាក់ 

៣. បានសឈរមចឈរជើសតាុំងសម្មសភាពងមើថ្នរចនាសមព័នធរបស់គ ៈកម្មម ធិការចុំនួន.........នាក់ដូចម្មនភាជ ប់ 
     កនុងកុំ ត់ឈហតុចុោះថ្ងៃទើ...........ខខ.............ឆ្ន ុំ...........។  
សូមជូនភាជ ប់ជាមួយនូវ៖ 

- កុំ ត់ឈហតុ និងបញ្ជ ើវតតម្មន ១ចាប់ 
- លកខនតិកៈងមើ ២ចាប់ 
- របវតតិរូប នងិរូបងត ៤x៦ របស់គ ៈកម្មម ធិការ (ងមើ) ២ចាប់/១នាក់ 
- អតតសញ្ជា  ប័ ណងតចមលង ២ចាប់/១នាក់ 
- ឈសចកតើសឈរមចរបស់រកុមរបឹកាឃុុំ 

            អារស័យដូចបានឈររពជរម្មបជូនខាងឈលើឈនោះសូម សសមតចររឡាសហាម ឈមតាត ពិនតិយ និងសឈរមច
ឈោយឈសចកតើអនុឈររោះ។ 
        សូម សសមតចររឡាសហាម ឈមតាត ទទួលនូវការឈររពដ៏ខពង់ខពស់អុំពើខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំ។ 
        ឈធវើឈៅ........ថ្ងៃទើ..........ខខ...........ឆ្ន ុំ២០២..... 
                   របធានគណៈរមាម ធិការសហគមន៍ 
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8 
 
សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................         
សលេ៖.................................                                           
                  

 
រិចចសនា 

សតពីីការអនុវតតវិនយ័របសស់ហគមន ៍

 
 ខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំឈ ម្ ោះ...............................ឈភទ..................អាយុ.............ឆ្ន ុំ ជនជាត.ិ..............សញ្ជជ ត.ិ........
ម្មនទើលុំឈៅបចចុបបននឈៅផទោះឈលខ................ផលូវ..............រកុម....................ភូម.ិ.................ឃុុំ/សង្កា ត់............. រសុក
.................ឈខតត.......................។ ម្មនមុខរបរ .............................................................ខដលរតូវបានសហគមន៍
.......................................................................................................................................................ឈៅថ្ងៃទើ
............ខខ................ឆ្ន ុំ.................ឈវោឈម្ម៉ោ ង............................ឈៅចុំនុច..................................................ភូមិ
................................ឃុុំ/សង្កា ត់................រកុង/រសុក...................ឈខតត......................................។ 
  សូមសនាចុំឈពាោះមុខគ ៈកម្មម ធកិារសហគមន៍ជនជាតឈិដើមភាគតចិ ....ភូមិ.........ម្មនដូចខាង ឈរកាមថាៈ 
 ១- ..........................................................................................................................................  
២-..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

 ៣- របសិនឈបើខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំអនុវតតផទុយពើការសនាឈនោះខ្ុ ុំបាទ-នាងខ្ុ ុំសុខចិតតទទួលខុសរតូវចុំឈពាោះមុខចាប់។ 
          

........................ថ្ងៃទើ..............ខខ........ឆ្ន ុំ......... 
                                                                     
       ស្នកេើ     ស្នន មឈមថ្ដស្នត ុំអនកអនុវតតកិចចសនា 
 
របធានគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ 
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................                                                         
សលេ៖.................................                   

 
លេិិតអសញ្ជ ើញ 

 
 សូមអឈញ្ជ ើញៈ  ...................................................................................................... 

 ឈដើមបើមកចូលរមួៈ  ..................................................................................................... 

 កាលបរឈិចឆទៈ ...................................................................................................... 
 

 ទើកខនលងៈ               ....................................................................................................... 
 
 ភាជ ប់មកជាមួយៈ ..................................................................................................... 

   
                                                                 ........................ថ្ងៃទើ..............ខខ........ឆ្ន ុំ......... 

                                           របធានគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ 
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................ 
សលេ៖................................. 
                

សមូសោរពជូន 
សោរសោររស.ី........................................................ 

 
រមមវតថុ៖   របាយការ ៍សតើពើ........................................................ 
សោង៖  - ខផនការសកមមភាព 
     - លិខិតបញ្ជជ ឈបសកកមម )ឈបើម្មន(  
     - កុំ ត់ឈហតុសតើពើ៖ 
  តបតាមកមមវតថុនងិឈយាងខាងឈលើ ខ្ុ ុំសូមជរម្មបជូនឈោក/ឈោករសើ..........................ឈមតាត រជាបថា
ខផែកតាមកុំ ត់ឈហតុចុោះថ្ងៃទើ................ខខ................ឆ្ន ុំ......................របស់សហគមន៍...............................ពនិិតយ 
ឈឃើញថាសកមមភាពទុំងឈនោះបានឈធវើឱ្យប៉ោោះពាល់ដល់ (សកមមភាពឈកើតឈឡើងជាក់ខសតង)។ 
     
  អារស័យឈហតុឈនោះសូមឈោក/ឈោករសើ ....................ឈមតាត ជួយសរមួល /អនតរាគមន៍/ចាត់វធិានការ/    
ផតល់មតិខ នាុំចុំឈពាោះករ ើ ខាងឈលើឈនោះឈោយឈសចកតើអនុឈររោះ។ 
    សូមឈោក/ឈោករសើទទួលនូវការឈររពដ៏ខពង់ខពស់អុំពើខ្ុ ុំ។ 
    សូមជូនភាជ ប់មកជាមយួឈៅរូបភាពខលោះៗឈដើមបើបញ្ជជ ក់បង្កា ញ។ 

 
ឈធវើឈៅភូម.ិ.................ថ្ងៃទើ................ខខ..........ឆ្ន ុំ............. 

          អនកឈធវើរបាយការ ៍ 
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................                             
សលេ៖.................................   
                                    

       
លេិិតសផទរសទិធ ិ

 

 ខ្ុ ុំបាទ/នាងខ្ុ ុំ.................................ជារបធានគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច.....................

ភូមិ...........................ឈោយរូបខ្ុ ុំ (ម្មនធុរៈចាុំបាច់កនុងរគសួ្នរ/បុំឈពញឈបសកកមមឈរៅឈខតត/របឈទស/ពាបាលជុំងឺ)   

សូមឈផទរសទិធិជូន ឈោក/ឈោករសើ........................................ឈដើមបើដឹកនាុំ និងចាត់ខចងការង្កររបចាុំថ្ងៃរបស់សហគមន៍

ជុំនួសរូបខ្ុ ុំ ចាប់ពើថ្ងៃទើ............ខខ.............ឆ្ន ុំ...............រហូតដល់រូបខ្ុ ុំម្មនវតតម្មន។ 

 

ឈធវើឈៅភូម.ិ.................ថ្ងៃទើ................ខខ..........ឆ្ន ុំ............. 

       របធានសហគមន៍ 

 ចមលងជូន                                                                                              
 - ស្នោឃុុំ................                                                                                
      «ឈដើមបើរជាប» 
 -ឯកស្នរ កាលបបវតត ិ
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................                                       
                                    

ដផនការសរមមភាពរបចុំដេ  រតីមាស 
របសស់ហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច................ភូម.ិ...................... 

 

 
ល.រ សកមមភាព ទើ

កខនលង 
រតើម្មសទើ១ អនកអនុវតត 

មករា កុមភៈ មើនា 
១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤ ១ ២ ៣ ៤  
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សហគមន៍ជនជាតិសដើមភាគតិច..............ភូមិ................         
សលេៈ...................                                        
                           

ជរមាបមរ 

ឈោក/ឈោករសើ...........................ជាសម្មជិកសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..............ភូមិ....................... 
រមមវតថុ៖  -សតើពើការផ្អកពិន័យករ ើ របរពឹតតិឈលមើស..................................................................................... 
   
សោង៖  -បទបញ្ជជ ថ្ផទកនុងសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ..........ភូមិ..............ចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ.........ឆ្ន ុំ........ 

- កុំ ត់ឈហតុអងគរបជុុំសតើពើការផ្អកពិន័យចុោះថ្ងៃទើ..........ខខ.........ឆ្ន ុំ...........របស់គ ៈកម្មម ធិការ
សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ.............។ 

តបតាមកមមវតតុ និងឈយាងខាងឈលើ ខ្ុ ុំសូមជរម្មបឈោក./ឈោករសើឈមតាត រជាបថា៖ កាលពើថ្ងៃទើ..........ខខ............
ឆ្ន ុំ.................ឈោក/ឈោករសើបានឈធវើសកមមភាពខដលឈលមើសនឹងបទបញ្ជជ ថ្ផទកនុង/វធិានរបថ្ព ើ របស់សហគមន៍ជនជាតិ
ឈដើមភាតិច......................ភូមិ........................។ ករ ើ ឈនោះគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍បានសឈរមចផ្អកពិន័យដូចខាង
ឈរកាម៖ 

១ ................................................................................................................................  
២ ................................................................................................................................  
៣ ................................................................................................................................  
 

អារស័យដូចបានជរម្មបជូនខាងឈលើសូមឈោកអឈញ្ជ ើញមកបង់ការផ្អកពិន័យឈៅទើស្នន ក់ការសហគមន៍ជនជាតិ
ឈដើមភាគតចិ........... .....ភូមិ.... .......... ......ឈវោឈម្ម៉ោ ង..........ថ្ងៃទើ..........ខខ.........ឆ្ន ុំ២០.......... កុុំបើអាក់ខាន។  
 

               .......... ថ្ងៃទើ................ខខ.................ឆ្ន ុំ២០...... 

                         របធានគ ៈកម្មម ធិការសហគមន៍ 

  

                                                                    
 ចមលងជូន 
 - ស្នោឃុុំ................                                                                                   
      «ឈដើមបើរជាប» 
 -ឯកស្នរ កាលបបវតត ិ
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