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សមាគម មនុស្និងក�ីសង្ឃឹម
ល ក� ន�ិ កៈ និ ង ប ទ ប �� ៃផ� ក�ុ ង
 និយមន័យ

វក្យសព�ែដលេ
័
្ របេនក�ុងលក�ន�ិកៈេនះ
∼ ្រក�ម្របឹក្សោសំេដេទេលគណៈ្រក�ម្របឹក្ស

ែដលមានសិទ�ិអ ំណាច្រត�តពិនិ

និងផ�ល់េយាបល់ពក់ព័ន�នដំេណរកររបសសមាគេនះ
∼ លក�និក
� ៈសំេដេទេលលក�ន�ិផ�ូវកររបស់សមាគម មនុស្ស និងក�ីសង្

∼ សន�ិបាសំេដេទេលអង�្របជុំនានារបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េដ
របស់សមាគម
∼ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលអូ�សំេដេទេ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលអូ�សលី ែដលរួមសហ្របតិ
ជាមួយសមាគមមនុស្ស និងក�ីសង្ឃឹលជអ�ក្របឹក្សោេយា
និងជាអ�រកមូលនិធិពីខងេ្រករបស់សមាគ្របេទសអូ�ស�
∼ អ�ក្រគប់្រស.ម.កគឺសំេដេទេលនាយស.ម.កឬអ�ក្រគប់្រគេ្រមរបស់ស.ម.ក
∼ សមាជិសំេដេលសមាជិកទំងអស់របស់សមាគមមនុស្ស និងក�ី
∼ ែខសំេដេទេលែខេនក�ុង្របត
∼ បុគ�លិកសំេដេលមនុសែដល្រត�វបានជួលេធ�ករេនក�ស.ម.ក
ឬអ�កស័្រគចិត�រ
�
បសស.ម.ក ែដលបានច ុះកិច�សន្យោែដលចំបាច់
 អត�ន័យ
• ពក្យទកឯកវចនៈ រប់ប�ូលទំងពក្យពហុវចនៈ
�
េផ្សងៗេទៀ
• ពកទក់ទងនឹេភទ រប់ប�ូលទំងេ
�
ដៃទេទៀត

• ករនិយាយពីនរណាមា�ក់េនក�ុងលក�ន�ិកៈេនះ មិនសំេដដល់ែតេឈ�ះអ�
គឺសំេដដល់អ�កែដលនឹងមកជំនួសអ�កេនាះនាៃថ�ខងមុខេទៀតផង
• េហយករសរេសរពីអ�កេនាះ ្រត�វែតបានសរេសរេដយអក្សរពុេផ�តមៃ្របសណីយ
ឬតសរេអឡិច្រត�និច
 អំពីករកត់ផា�ច់ឃមា្
្របសិនេបមានឃា� ឬមា្រតណាមួយេនក�ុងលក�ន�ិកៈេនះមិនអចេ្រប្រប
ឬមា្រតេនាះ នឹង្រត�វបាន្រត�តពិ និត្យ និងែកែ្របេឡងវិញឲ្យបាន្រតឹម្រត�វេទ
អស់េនាះ េដយមិនមានករប៉ះពល់ ឬជះឥទ�ិពលេទេលមា្រតេផ
លក�និ�កៈផ�ូវក
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ជំពូក១

អំពីេឈ�និមិត�ស�
� ទីស�ក់កនិង្របវត�ិសេង�ប
្របក១:

អំពីេឈ�
សមាគមេនះមានេឈ� “សមាគម  មនុស និ ងកីសង្ឃឹ
�
” សរេសរអក្សរកត
ស.ម.ក ជាភាសអង់េគ�“Human and Hope Association”ជអក្សរកត់HHA ។

្របក២:

អំពីគេ្រមាងរបស់យ
េ
សមាគម

មនុស្សនិងក�ីសង្ឃ

គឺ ជាសមាគមមិនែមនរដ�ភិបាល អព្យ

មិន្របកន់ពូជសសន៍ មិន្របកន់សសនា មិន្របកន់និនា�ករនេយ
ឬបេ្រមនេយាបាយ និងមិនេធ�ជាឧបករណ៍របស់គណបក្សនេយ ាបាយណាម
 ពណ៌នាគេ្រ
•

គេ្រមាងអប់
 ថា�ក់ភាសអង់េគ
 ថា�ក់មេត�យ្យភាសែ
 ថា�ក់សីលធម៌ស�
ង ម
 ថា�ក់សិល្
 ថា�ក់សន�នា និងេមលវីេដ
 បណា�ល័ (ស្រមាប់អន និង�សវ្រជាវ
 អប់រំអំពីអនាម័
 កម�វ ិធីព្រងឹងសម�ភាពបុគ�ល
ត

•

គេ្រមាងបណ �ុះបណា�លជំនាញវិជា
 ថា�ក់កត់េ
 កម�វ ិធីបេង�តជំនួញស្រមា ប់សិស្សកត់េដរេ

•

គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍សហគ
 កម�វ ិធីជំនួ យសហគមន៍
 កម�វ ិធីអហរូបករណ៍ស្រមាប់បុគ
 កម�វ ិធីអហរូបករណ៍ស្រមាប់សិស្ស
 កម�វ ិធី ផល
� ់្របាក់កម�ីខ�ត
 កម�វ ិធីជំនួយសលជន
 កម�វ ិធី វគ�អប់រំខ�ីៗសីពី
� ករពក់មួកសុវត�ិភាព អជីពករង
លក�និ�កៈផ�ូវក
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•

គេ្រមាងអន
 ថា�ក់កុំព្យុទ
 សួនបែន្រគ
� សរនិងចិ��ឹមសត
 កម�វ ិធីជំនួ យមនុស្សច
 េ្រគព្រងីកេលវគ�បណុ� ះបណា�លជំនាញវិជា�ជី

្របក៣:

និមិត�ស��

រូបស��របស់ ស.ម.ក មាន
•

រូបស��មានរង�ង់មូ

-

ក�ុងរង�ង់ែផ�កខងេ្រកមានៃផ�ពណ៌ៃបតង និងខងក�ុងមួយជាន់េទៀត គឺព
មានេឈ�ះសមាគមជាភាសែខ�រ និងភាសអង់េគ�ស ពីខងេលៃ

-

មានរូបសិស្សកន់ៃដគា�េនក�ុងរង�ង់ពណ

-

និងមានសរេសរេឈ�ះសមាគមជាអក្សរស.ម.ក

លក�និ�កៈផ�ូវក
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្របក៤:

•

អត�ន័យ

-

ពណ៌ៃបតងមានន័យថាកសិក

-

ពណ៌េលឿងមានន័យថា ភាពរុងេរឿងដូចពន�ឺ្រពះអ

-

សិស្សកន់ៃដគា�ជារង�ង់មានសមគ�ីភាពនិងករព្រងឹងគុណភាព

អំពីគំរ្ូ រ
សមាគមមគំរូ្រតមួ
ែដលេឈ�ះរបស់សមាគមជាអក្សរអែដលមានទំហ៣៤មិ លីែ� ម៉្រត និងេ្រ
លក�ពណ៌ េខៀវស្រមាប់េ ។ ្រតនឹងមិន្រត�វបានេ្រប្របាស់េដយមិនមាន
��តពី្រក�ម្របឹក្សោ

ឬ

គណៈកមា�ធិកេឡយ  េហយេរៀងរល់ករេ្ រប្

្រតម�ងៗ នឹង្រត�វែតមានក ្រតទុកេនក�ុងេសៀវេភមួយរបស់សម
្របក៥:

្របវត�ិសេង�
សមាគមមនុស្ស និងក�ីសង្ឃឹម្រត�វបានបេង�តេឡងេន០៨ ែខមីនា ឆា២០១១ េដយ
្រក�មនិស្សិត និងសិនុសិស្
សមាគមមនុស្ស និងក�ីសង្ឃ

។ សមាជិកស�បន

ែដលបានលឈពី

ពុំមានសិទ�ិអណាច ឬមានករពក់ព័ន�មកេលេ

សមាគម និងក ររំលយរបស់សមាគម ។
្របក៦:

ទីតំ
ស.ម.ក មានទីស�ក់ករ លេនភូមិសំបួរ សង�ត់សំបួរ ្រក�ងេសៀម រប េខត�េស
រប ្របេទសកម�ុជា
ជំពូក២

ទស្សនៈវិស័យេបសកកម� េគាលបំណង និងគុណតៃម
្របក៧:

ទស្សនៈវិស័
ទស្សនៈវិស័យ ស.ម.ក គឺ េដ ម្បីផា�ស់ប�ូរកររស់េនរបស់្របជាជ តមរយៈក
ព្រងឹងភាពខ�ំងរបស់ពួកេគ វ ិធីស�ស្របកបេដយនិរន�រភាព ែដលអ
ពីមួយជំនានេទមួយជំនាន់

្របក៨:

េបសកកម�
េបសកកម� ស.ម.ក គឺជំរុញ និងេលកទឹកចិត�្របជនកម�ុជាឲទទួ ល បាននូអនាគ

្របកេដនិ រន�រភព។
លក�និ�កៈផ�ូវក
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្របក៩:

េគាលបំណ
 ផ�ល់ឲ្យនូវេសវកម�ឥតគិតៃដល់្របជាជន និងសិស្សោនុសិស្ស ែដលស�ិតេ
ស�នភ្រកី្រកក្រមិតម

ួយ ក្រមិ

និ ងក្រមិតបីឲ្យទទួលបានករអប់រំ

និ ងឱកសទទួនូវ ករបណ�ុះបណាជំនាវ ិជា�ជីវេស�ៗគា�
 ឲ្យនូវករអប់រំ្របកបេដយគុ

ដល់សិស្សោនុសិស្សតមរយៈកសមត�-

ភាពបុគ�លិករបស់េយងឲ្យបាន
 េដម្បជំរុញនិ ងេលកកម�ស់ឲ្យអស់ពសមត�ភាពដល់្រក�ម្រគ�សរទែដលមានកូ
្រគប់អចូ លេរៀនឲ្ប�ូ� នកូ នមកេរៀន 

េហយម្យោ៉ងេទៀត ជំរុញពួកេគែដ

ឪពុកមា�េក�ងៗ ឲ្យមកេរៀជំនាញេផ្សងៗ េដម្បីអចមានកពិត្របា
ស្រមាប់ពួក
 បេ្រង�េមេរៀនសីលធម៌ និងមុខវ ិជាេផ្សង
ក�យកូ នល� 

ដល់សិស្សោនុសិ

េដ ម្បីេធ�ឲ្យពួក

មិ ត�ល� សិស្សល� និងពលរដ�ល�និជាែផ�កមួយក�ុងករចូលរ

េដម្បីអភិវឌ្ឍវ ិស័យអប់រំ និងសហគមន៍ឲ្យរីកចេ្រមផងែដរ 
 េដម្បីេធ�ឲ្យមានករផា�ស្របកបេដយយូរអែង�ង

និងភាពវិជ�ម

តមរយក

អប់រំ្របជាជនកម�ុជាឲ្យយល់ច្បោស់ពីមូលេហតុៃនភាព្រកី្រក និងបេង�
េដម្បេចៀសផុតពីភាព្រកី្រកេន
្របក១០:

គុណតៃម�
ករជំរុញេលកទឹកចិត�េយងមានេគាលបំណងេដម្បីជំរុញេលកទឹកចិត�្របជាជន
ឲ្យេចះបេង�តនូវករផា�ស់ប�ូរអនា គតដ៏យូរអែង�ងស្រមាប់ពួកេគផា�ល់ និទំ
មូល ។
និរន�រភាព េយងេជឿជាក់េទេលសសំខន់ៃនបមា�ស់ប�ជាវិជ�មាន គឺមានភាពគង
យូរអែងង
� ក�ុងករលុបំបាត់ភាព្រកស្រមាមនុស្ពីមួ យជំនាន់េទមួយជំន ។

លក�និ�កៈផ�ូវក
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សមភាព

េយងមិនេរសេអងមនុស្្រគប់�សទប់វណ�ៈ រួមទំងអយុ 

ឬឋនៈក�ុងសង�ម

េយងេជឿជាក់ថាមនុស្ស្រគប់គា�សមនឹងទទួលបាននូវឱ

ករគាំេស�ៗគា� 
សុចរិតភាព

េយងេជឿជាក

និ ងខិតខំេធ�ែតអីែ� ដល្រតឹម្រត

សូម្បីវមានករ

ក៏េដយ េហយេយងនឹបន�ផ្សព�ផ្សោយនូវតៃម�េនះេទកន់សិស្សោនុសិគមន របស់េយង ។
បមា�ស់ប�ូរេយងនឹងេលកតេម�ង

និងយកចិត�ទុកដក ឲ្យមកររីកចេ្រមនជាវិជ

ស្រមាប់បុគ�លមា�ក់ៗក៏ដូចជាករេលកត

និ ងយកចិត�ទុកដក ករផា�ស់ប�ូរក�

សហគមន៍និង្របេទកម�ុជាទំងមូលផងែដរ
ជំពូក៣

អំពីសមាជិ
្របក១១:

ស.ម.ក យល់្រពមទទួលសមាជិកទំងពីរេ ែដលមានអយុយា៉ង១៦ឆា�ំេឡងេទ
េដយមិន្របកន់ពូជស សន៍  សសនា ពណេឡយ អចដក់ពក្យសុជា
សមាជិកសមាគមេនះប ឲ្យែតអ�កទំងអស់េនាះយល់្រពមេគារព និ ង្របតិប

្របក១២:


លក�និក
� ៈ បទប�
� ៃផ�ក�ុង និងបទប�
� នានារបស់សមាគមមនុស្ស និងក�ីសង្

សមាជិកសមាគមមនុស្ស និងក�ីសង្ឃឹមរួ

សមជិកស�បនិ: គឺ ជាអ�កផ�ួចេផ�មសមាគមេេឡងមុនេគបង�ស់ ។

 បុគ�លិក:គឺជនិ េយាជកទំងអស់ែដលទទួលបាន្របាក់ែខព។


សមាជិ្រក�ម្របឹក្សោ:គឺ ជសមាជិកទំងអស់ែដលស�ិតេនក�ុង្រក�ម្របឹក្
សមាគមមនុស និ ងកីសង្ឃឹ
�
ម

្របក១៣:

សមាជិក ្រត�វេគារពតមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ៃផ�ក�ុងរបស់សមាគម ។ ក�ុងករណ
ចកខុសពីលក�ន�ិកៈ និងបទប
� �ៃផ�ក�ុងរបស់សមាគ
សិទ�ិែណនាំ ។ េបមានករណីធ�ន់ធ�

្រក�ម្របឹក្សោមាន

្រក�ម្របឹក្សោមានសិទ�ិប�្ឈប់ពីករ 

ភា�ម ឬប�ឹងេទតុលករវិនយេទស 

លក�និ�កៈផ�ូវក
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្របក១៤:

សមាជិក្រគប់រូបមានសិទ�ិចូលរួម្របជុំតមករអេ��ញរបស់្រប

និ ងមា

សិទ�ិបេ��ញេយាបល់េនក�ុងអង�្របជុំេន
្របក១៥:

បុគ�លិក្រត�វចូលរួម្របជុំេទតមតួនាទីរបនជាបុគ�លិក ឬជាអ�កស�័្រគចេទត
ករអេ��ញរបស់្របធាគម និង

មនសិទិ�បេ��ញេយាបល់ និងេបាះេឆ

សេ្រមចេលកិច�ករអ�ីមួយ
្របក១៦:

ករបាត់សមាជិកភាពរបស់ខ�ួនក�ុងករណីដ
•

ទទួ លមរណៈភាព បាត់បង់សមត�ភាពពលកម� ចប់កិច�

•

សុំលែលងពីករងររសមីខ�ួ

•

មិនេគារពតមលក�ន�ិកៈ និងបទប��ៃផក�ុងរបស់ស
�
មា

•

ករខកខនមិនបានចូលរួម្រ៥ដងជាប់ៗគា� េដយគា�នមូលេហតុច្ប

•

ករណី្រប្រពឹត�េល�សលមានែចងេនក�ុង្រកម្រពហ

•

ក�ុងករណី្រ�វបានបេណ�ញេចញពីសមាជិក តមេសចក�ីសេ្រមចចិត�យល់្រព
ត

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល តមសំេឡងភ៥០+១ បនា�ប់ពី្រក�ម្របឹក្សោភនេធ� 
ករែណនាំជាេលកទីពីរ េហយខ�ួនេនែតមិន្រពមស្រមបស្រម�លែកែ
•

សមាជិកែដលបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់ខ�ួនេហយ មិនអចសុំបន�សមា
របស់ខ�ួនបានេទ 
ជំពូក៤

អំពីមល
ូ និធិ និងករចត់ែ
្របក១៧:

ស.ម.ក មាន្របភពមូលនិ ធិបានម ៖
•

អំេណាយពីបណា�សប្បុរសជន អ�កជំនួញ និង សមាគមេ្រក

•

ករបរិច�គអង�កសមាគ និ ងសប្បុរសជក�ុង�ស�ក

•

ចំណូលបានមកពបណា�សកម�ភាព�សបច្បោប់របស់សមាគម េដម្បី្រទ្រ
ឲ្យបានយូរអែង

្របក១៨:

រល់ចំណូលទំងអស់ែដលបានែចងក�ុង្១៧ ៃនលក�និ ក
� ៈេនះ ្រត�វបានកត់្រត
េនក�ុង្របព័ន�គណនីសមាគម េដយបុគ�លិកែដលទទួលខុស្រត�វែផ�កគណេន
បុគ�លិកេនះ គឺ ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះកំហុសេផ្សង ្របាក់ ឬមូលនិធិចំនួនេ្រច
្រត�វបានទុកេនក�ុងធនាគារៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ប៉ុែន�្របាក់មួយ
លក�និ�កៈផ�ូវក
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បានរក្សោេនគណេនយ្យករ ឬេនេបឡា របស់សមាគម ។ េពលែដលមា
្របាក់ពីកងធនាគារ អ�កែដលមានេឈ�ះេនណនីសមាគ្រត�វែតចុះហត�េល
េលទ្រមង់ដក្របាក់ េដយយា៉ងេហចណាស់្រត�វមល់្រពមដក្រប
ពីរនាក់ ។ គណេនយករ ្រត�វរយករណ៍េទ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និងគ
្របតិបត�េរៀងរល់មួយែម�ង អំពី ហិរ��ិកែដលកំពុងទទួលខុស្រត�វេន ។
ជំពូក៥

អំពីរចនាសម�័ន�និងករ្រគប់្
្របក១៩:

រចនាសម�័ន�្រគប់្រគងរបស.ម.ក មាន
•

សន�ិបា

•

្រក�ម្របឹក្សោ

•

គណៈកមា�ធិករ្របតិប

្របក២០:

សន�ិបាតជាស�ប័នដឹកនាំកំពូលរស.ម.ក ។ 

្របក២១:

អំពី្រក�ម្របឹក្សោ
្រក�ម្របឹក្សោរបស់សមាគមមនុស្

និងកីសង្ឃឹ
�

មានទំនលខុស្រត�វជាអ�ក

េមលករខុស្រត�វ និង្របឹក្សោែណនាំដល់បុគ�លិស.ម.ក។  ្រក�ម្របឹក្សោ
មិនែមនជមា�សគណនីធនាគស.ម.កេឡយ 

ប៉ុែន�អចេធ�ករេស�សុំរបាយក

ហិរ��វត�ុបាន្រគប់េពលេវលទំងអស់។នាយកសមាគម្រត�វែតរយក្រក
ម្របឹក្សោភអំពីរចនាសម�័ន�េនក�ុងអង�ភាព។បុគ�លិកសមាគមអចេធ�ករផា
គេ្រម ឬកម�វ ិធីេផ្សងៗបាន ្របសិនេបេឃចបាច េដយមិនមានករឯ
ពី្រក�ម្របឹក្សោភិបាលក៏បាន បុគ�លិកសមាគ្រត�វែតផ�ល់ដំណឹ ដល់្រក�ម្របឹ
ភិបានូវរល់ករផា�ស់បគេ្រមាង ឬកម�វិធីេផ្សងៗទំង តមរយអុីែមល ទូរស័ព� 
ឬករជួប្របជុំជាេដេពលែដលមានករបេង�តគេ្រមាងថ�ីរ បស់ សមាគម
តៃម�េលសពី ២,០០០ ដុល�រ េនាះ្រត�វែតមានករឯកភាព្របឹក្សោភិបាល េ
េបាះេឆា�តេដយសេម�ងភាគេ្រចនៃនសមាជិកស ប៉ុែន�តៃម�េនះនឹងមានរផា�ស
្របក២២:

ប�ូរ តមករសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក ។

រចនាសម�័�ៃនសមាជិក្រក�ម្របឹក្
ន

សមាជិៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល នឹងមាដូចខងេ្រ៖
លក�និ�កៈផ�ូវក
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ក .្របធ្រក�ម្របឹក្សោ

១រូប

ខ. អ�ក្របឹក្សោេយ និងហិរ��ិក

១រូប

គ.អ�ក្របឹក្សោេយ និងេលខធិ ក

១រូប

ឃ.អ�ក្របឹក្សោេយ

២រូប

ង. រចនាសម�័ន�ថ�ីនឹង្រត�វបានេធ�េឡងេដយករេបាះេឆា២/៣ៃន្រក�ម្របឹក្សោ
ច. មុខតំែណងទំងេនះ នឹងមានករនឹងមានករលុបបំបាត់េចល (េលកែលងែ
ហិរ��ិក និងេលខធិករ) ្របសិនេបតួនាទីទំងេនះមិនមានអ�កសក�ិសម ឬមុខ
របស់េគមិ ន្រ�វបានចត់ទុកថាចំបាច់ស្រ
ត
មា
 ្របាក់បង់ៃថ�សមាជិ
ក .តៃម�ចូលជាសមាជិកភាព្រគប់្របេភទទ (េបមាន) នឹង្រត�វបានគិតតៃម�េដរ 
េបាះេឆា�តសេម២/៣ ៃនសមាជិកក�ុងអង�្របជុំ េហយមិនឲ្យេល២០ដុល�រ ក�ុងមួយ
ឆា�ំ ។
ខ .តៃម�ចូលជាសមាជិក្រត�វបង់េនៃ១ ែខមករ ជាេរៀងរល់ឆា
គ. ករបង់ៃថ�សមាជិកភាព គឺស�ិតេនេ្រកមករសេ្រមច្រក�ម្របឹក្សោ

ប៉ុែន�

ករបង់ៃថ�គឺអ�ស័យេទលទ�ភារបស់សមាជិកេន ។
 ករលឈប់ពីក
សមាជិកមា�ក់ៗអចលឈប់ពីសមាជិកភាពរបស់សមាគមបាន េដយក
ខិតលឈប់េទ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េលខធិករ ឬអ�ក
ៃនសមាគមយា៉ងេហចណាស់២៨ៃថ�  មុននឹងករលឈប់ សមាជិកែដល
លឈប់ពីសមាជិកភាពរួចេហយ មិនអចេស�សុំេធ�ជាសមាជិកជាថ�
 ករប�្ឈប់ពីសមាជិ
ក .រល់ករប�្ឈប់សមាជិក ្រត�វបានេធ�េឡងេដយករផ�ល់ដំណឹងេដយផា�ល
លិខិតជូនដំណឹងជាមុ ។
ករបាត់សមាជិកភាពរបស់ខ�នក�ុងករណីដ
ួ

១. ករ្រប្រពឹត�បទេល�សេផ្សងៗ េទេលេលពិភពេល
២. ក្រប្រពឹត�សកម�កិបេកង ឬមិនេស�ះ្រតង់ែផ�កហិរ��វត

៣.ករ្រប្ រពឹត�ឃាតកម�េផ្សងរំេលភេលច្បោប់របស់្របេទសកម�ុសកម�ភា
អំេពហិង្សោរំេលភបំពនេសិទ�ិមនុស្សជា
ទ
ខ.េនក�ុងករណី១,២,៣ សមាជិកភនឹង្រត�វបានប�្ឈប់ភ
លក�និ�កៈផ�ូវក
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គ.ករណី េផ្សងៗេទៀតនឹង្រវបានយកមកពិភាក្សោជាមួយសមាយា៉ងេហចណ
១២ៃថ� មុននឹងករ្របជុំ ៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
េ ទេ
ឃ.ករសេ្រមចចិត�របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលនឹងេធ�េឡងេដយមានក
សមាជិក េហយ្របសិនេប មានករសេ្រមចចិត�មិន�សបគា� សមាជិកេនាះនឹង
ផា�ករយៈេព៧ៃថ�សិន បនា�ប់ពី្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេធ�ករពិភាក្សោ
េទេលករសេ្រមចចិត�ពីសមាជិ ។
ង .ករសេ្រមចចិត�ណាមួយរបស់្រក�ម្របបាល គឺជាករសេ្រមចចិត�ចុងេ្ងមិ ន
អចតវ៉បានេ
 ករចុះេឈ�ះចូលជាសមាជ
ករច ុះេឈ�ះចូលជាសមាជិកនឹង្រត�វម ានព័ត៌មាន និងករកត់្រត
-

េឈ�ះ  អសយដ�ន និងេលខទូរស័ព�របស់សម

-

កលបរិេច�ទែដលសមាជិកេនាះបានករយល់្រពមពី្ រក�ម្រ

-

កលបរិេច�ទែដលសមាជិកបានចកេចញពី្រក�ម្របឹ

 ករពិពណ៌នាអំពីតួនាទីរបស់សម្រក�ម្របឹក្សោ
ទំនួ លខុស្រត�វរបស់សមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល គឺបង�ញេន
្របសិនេបមករេបាះេឆា�តេ្រជសេរសសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលប
ពិពណ៌នាអំពីតួនាទីនឹង្រត�វសរេសរនូវទ្រមង់ដូចគា�នឹងករពិពណ៌នាដូចខង
ទុកស្រមាប់ករេបាះេឆ
សមាជិក្រក�ម្ របឹក្សោភិបាលទំងអស់្រត�វមាន២០ឆា�ំ ។ ្របធាន្រក�ម្
ភិបា្រត�វមានអយា៉ងតិ២៥ឆា�ំ  សមាជិក្រក�ម្ របឹក្សោភិបាលមិនអចស�ិ
តួនាទីរបស់ខ�ួន េ្រចន២ឆា�ំេនាះេទ ។ សមាជិក្រក�ម្របឹកមានអណត�
យា៉ងយូរបំផុ៥ឆា�ំ 
 ្របធាន្រក�ម្របឹក្
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាលៃនសម

និ ងកីសង្ឃឹ
�
ម

 គឺជាអ�កតំមុខឲ្

សមាគមនុស្ និងកីសង្ឃឹ
�
និងជអ�កដឹកនាំៃន្រក�ម្ របឹក្សោភិបា ។
•

មុខងរ ទំនួលខុស្រត�

-

សរេសររេបៀបវរៈស្រមាប់ករ្

-

ជាអ�ក្របឹក្សោែណនាំនាយក្រគប់្រគងសមាគមមនុស្ស ន
លក�និ�កៈផ�ូវក
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-

ដឹកនាំករ្របជុំេរៀងរល់បីែខម�ង រួមទំងសន�

-

េធ�ជាអ�កដឹកនាំដ៏មានជំនាញ ស្រមាប់្រក�ម្រ

-

្រត�វមានទំនួលខុស្រត�វខ�ស់ជាមួសមាគ និ ងមានករេឆ�យតបយា៉ងសម

-

េដយេយាងេទតមលក�ន�ិកៈរបស់ស ករេបេឆា �តគឺ្រត�វបានែបងែចកេស�ៗ
ដូេច�ះ្របធាន ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលក៏មានករេបាះេឆា�

 អ�ក្របឹក្សោេយាបល់ហិរ��ិក្រក�ម្របឹក្សោ
ហិរ��ិកមានទំនួលខុស្រត�វជាអ�ក្រត�តពិនិត្យហិរ��វតុេ
� សមាគ ។

•

មុខងរ /ទំនួលខុស្រត�

-

្រត�តពិនិត្យគណនីរបស.ម.ក យា៉ងេហចណាស់េរៀង៦ែខម�ង

-

ជាអ�ក្របឹក្សោេយាបល់របស់បុគ�លិកសមាគម ទក់ទងនឹងែផ�កហិ

 អ�ក្របឹក្សោេយាបល់េលខធិករ្រក�ម្របឹក្
េលខធិករ មានទំនួលខុស្រត�វជាអ�កកត់្រតទុកនូវករចំណាយហិរ��វត�ុ
មានទំនួលខុស្រត�វជាអ�កកត់្រតទុកនូវករេឆេនក�ុងអង�្របជុំែដរ ។
•

មុខងរ / ទំនួលខុស្រត

 កត់្រតទុកនរបាយករ អង�្របជុំ និងែចកចយេទសមាជិក្រក�ម្របឹែខ�រ
សមាជិក្រក�ម្ របឹក្សោភិបា លអនិងបុគ�លិកសមគម
 រក្សោទុកនូវកំណត់េហតុចជា

កំណត់េហតុសមាជិក អជា�បជាេដ

និង្រ�ត

ថតចម�ងជូន្របធាន្រក�ម្របឹក្េដ ម្បីរក្សោទ
អ�ក្របឹក្សោេយ(២)
អ�ក្របឹក្សោេយ
មានទំនួលខុស្រត�វជាអ�កជួយេធ�យា៉ងណាឲ្យ្ រក�ម្របឹក្ស
និងជាអ�ក្របឹក្សោបុគ�លិកស.ម.ក ។
• មុខងរ /ទំនួលខុស្រត
-

�សវ្រជាវែស�ងរកនូវប��េផ្សងៗែដលនឹងអចេកតមានេឡងសមាគ

-

្រត�តពិនិត្យ ទ្រម ង់ និងនីតិវិធីេផ្សងៗសមាគ ក�ុងេគាលបំណងជួយឲ្យវក
្របេសរេឡ

-

ជាអ�កនាំស្រម�ះស្រម�លរវងសមាជិក្ រក�ម្រ
លក�និ�កៈផ�ូវក
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-

េធ�ជាអ�កផ�ល់អត�្របេយាដ៏ល� របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាសមាគ និ ងេធ�សំេណ
េផ្សងៗ ស្រមាប់ករេធ�ឲ្យ្របេសរេឡងនូវចំណុចស

្របក២៣:
-

ជាអ�ក្របឹក្សោែណនាំេទតមជំនាញ និងរបស់ខ�ួនដល់បុគ�លិករបស់ស.ម.ក
អំណាច និងតួនា្រក�ម្របឹក្សោ
្រក�ម្របឹក្សោភិបាល មិនមានអំណាច្រគប់សច់្របរបស់ស.ម.ក ប៉ុែន�អ
េស�សុំករ្រត�តពិនិត្យ្រគប់េព។

-

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល អចមានសិទ�ិែកែ្រប ឬកត់េចលនូវអត�ន័ ឬ្រកិត្រក
និ ងប�
� េផ្សងៗេទៀត ែដលទក់ទងនឹងកិច�កររសមាគេទេលច្បោ
ឬ្រកិត្រកមមិនមាន្របេយ
ែត្រត�វមានករចូលរួមពី្រក�មអ�ក្រគសមាគចូ លរួមក�ុងករសេ្រមចចិត�ទំងេ។

-

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលអចេធ�ករេបាះេឆា�តមា�ក
ក�ុងករេ្រជសេរសនសមាគ

។

សេម�ងេឆា �២/៣នឹង្រត�វកំណត ថាអ�កណាជាសមាគ

។ 

នាយសមាគនឹងមានអណតិ�រយៈេ៣០ែខ ។ នាយកសមាគម ែដលជាប់េ
អចបន�មុខត ំែណងរបស់ខ�ួនបន�េទៀតបានរយៈេ២៤ែខេទៀត 

េដយអ�ស័យេល

ករេបាះេឆា�តេ្រជសេរសនាយកសមាគមបនា�ប់របស់្រក�ម្របឹក្សោ
សមាគម  មិនអចមានអណតក�ុងមុខតំែណងរបស់ខ�ួនេ្រចនង៥៤ែខេឡយ ។ 
បុគ�លិកេពញសិទ�ិរបស់សមាគ

្រត�វបានេ្រជសេរសជានាយក្រគប់្រគងម

្របសិនេបមិនមានបុគ�លេពញសិទ�ិណាមា�ក់សក�ិសមេទនឹងតួនាទីេទ េនាះ
េ្រកនឹង្រត�វបានជួលេតួនាទីេនាះ ែដល្រត�វេធ�កសេដយ្រក�មអ�ក្រ
្រគស.ម.ក និងសមាជិក្រក�ម្ របឹក្សោភិបាលម ា�ក់ ។ សមាជិក្រក�មស.ម.ក
្រត�វបានអនុ ��តឲ្យេស�សុំនរណាម ា�ក់ ែដលពួកេគស�ល់ េដម្បីដក់ពក
្រគប់្រសមាគ ប៉ុែន�សមាជិក្រក�ម្ របឹក្សោភិបាលេនាះ មិនមានសិទ�ិក�ុងក
និ ងេធ�ករសមា�សេបក�ជនេនាះ។

លក�និ�កៈផ�ូវក
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-

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ជំនួ បមួយ

ជាមួយនឹងនាយក្រគប់សមាគេរៀងរល

៦ែខម�ង  េដម្បវយតៃម�និងកំណត់កដំេឡង្របាក់ែខដ៏សមរម ្យ េដយយេទេល
ថវ ិករបសសមាគ។
-

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វ្របាកដថានាយក្ រគប់្រគងគឺនឹងបំេពញទំនួេគ
និ ងទទួលយកនូ វករផ�ល់េយាបែកលំអពីបុគ�លិករបស់ស.ម.ក

-

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វ្របាកដថាពួកេគែតងែតេដរតួជាអ�កផ�ល់អត�ស.ម.
ក និ ងដល់អ�កែដលទទួលអត�្របេយាជន៍េផ្សងៗរស.ម.ក

-

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ្រត�វែត្របាកដថាពួ កេគេដរតួជាអ�កែណនាំ និ
េទបុគ�លិក និងមាននូវករជំរុញ និងេលកទឹកចិត�េដម្បីបំេពញករងរតមតួ
ពួ កេគ ។

 ករែតងត
្រក�ម្របឹក្សោភិបាល នឹងមានសមាសភាពតិចបំផុតដូចជា្របធានមា�ក់ 
និងេលខធិករមា�
-

សមាជិក្រក�ម្ របឹក្សោភិបាែតជារូបវន�បុគ�ល ែដលមិនជាប់ពក់ព័ន�នឹង
ឧ្រកិដ�េផ្ស

-

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលដំបូងរបស់សមាគម នឹង្រត�វបានែតងតំង ពីអ�ក្រ
ស.ម.ក។ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលដំបូង នឹងមានតំែណងរសន�ិបា្របចំឆេលកទី២
។ បនា�ប់ពីេនះេទ  សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលនឹង្រត�វបា េដយករេ
េឆា �ត ។ េរៀងរសន�ិបា្របចំឆា�ំម�ងៗ មុខតំែណងនឹង្រត�វបានទុកជាេមា
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលនឹងចំបាច់្រត�វែតឈរេឈ�ះឲ្យេគេបាះេ

-

សមាជិកណាមា�ក់ែដលធា�ប់េធ�ជាសមាជិក្ រក�ម្របឹក្សោភិបា១២ែខរួចេហ
យ សមាជិកេនាះនឹងអចឈរេឈ�ះឲ្យេគេបាះេឆា�តម �ងេទៀត េសន�ិបា
្របចំឆា�ំ ។ អ�កខងេ្រកនឹងមិនអចឈរេឈ�េឆា �តបានេទ លុះ្រ
សមាជិកណាមា�ក់ៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាលៃនសមាគម្រត�វបានែតងត
យា៉ងេហចណ២៨ៃថ� មុននឹងករ្របជុំ េដយប��ូនលិខិតែតងតំងៃនសមាជិ

លក�និ�កៈផ�ូវក

ទំ ព័រ14

សមាគម មន ុស្សនិងក�ីសង្

េទេលខធិករៃនសម ាគម ។ ករែតងតំងនឹង្រត�វបានចុះហត�េលខេដយអ
និងអ�កែតងតំង 
-

ករផ�ល់ដំណឹងដល់អកែដល្រត�វេបាះេឆា�តេ្តំងជា្រក�ម្របឹក្ស នឹង្រត�វប
ផ�ល់េទសមាជិកទំងអស់ៃនសមាគមេដយករផ�ល់ដំណឹងពីកល និ ងទីកែនង
�
េបាះេឆា�ត

-

្រក�ម្របឹក្សោអចែតងតំងនរណាមា�ក់េដម្បីេធ�ករេនកែន�ងពួកេគែដ
េហយសមាជិកេនាះអចមានតំែណងរហូតដល់ករ្រចំឆា�ំៃនសមាគមម�ងេទ
េហយនឹងមានសិទ�ិឈរេឈ�ះឲ្យេគេបាះេឆា�តម� ។

-

អ�កខងេ្រកែដលនឹង្រត�វបានេ្រជសេរសេធ�ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្ស
េនតំែណងណាមួយ ្រត�វែតជាអ�កស�ិទ�ស�លជាមួយអ�ក្រ ស.ម.ក និង្រត�វមា
អត�ចរ ិតល�សក�ិសមជា្រក�ម្ របឹក្សោភិបាល

 អំពីសន�ិបាៃន្រក�ម្របឹក្សោ
-

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលនឹងជួប្របជុំជាមួយគា�េដយផា�ល់ ឬក៏តមបណ
េផ្សងដូចជា តមរយៈ សឬតមរយៈវីេដអូខល យា៉ងេហចណាស់ឲ្
ែខម�ង។ ែខែដល្រប្រពឹត�េទៃនអង�្របជុំគឺ ែខមីនា ែខម ិថុនា ែខក�� និង
(ស្រមាប់សនិ�បាតសម��្របចំ

-

ប�
� េផ្សងៗែដលេលកេឡងេនអង�្រប នឹង្រត�វបានសេ្រមចចិត� េដយមាន
េឆា �ត ។ េនេពលមានករណីមានសេម�ងេឆា�តេស�គា� េនាះ្របធាន្រក�ម
ឬអ�កដឹកនាំអង�្របជុំ ជាអ�កមានសិទ�ិសេ្រមចចិត�េទេលករេបាះេឆ

-

អង�្របជុំៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាលនឹង្រត�វមានសមាជិកចូលរួមយា៉ងតិច
មាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលទ

-

សមាជិក្រក�ម្ របឹក្សណា ែដលនឹងមានអត�្របេយាជន៍ជា្េដយផា�ល
ឬមិ នផា�ល់ េនកងកិ ច�សន្ផ�ូវក

ឬកិ ច�សន្មិ នផ�ូវក

ជាមួយសមាគ

្រត�វែតបង�ញពីធាតុពិត ឬ ទំហំៃនអត�្របេយាជន
េទ្រក�ម្របឹក្ស(ែដលជាត្រម�វករេដយ)
លក�និ�កៈផ�ូវក
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ស�ល់េលកិច�សន្យោទំងេនាះេទ ។ សមាជិកៃន្ រក�ម្របឹក្សោភិបាលេនា
ពីធាតុពិត ឬទំហំៃនអត�្របេយារបស់េគ 

េនអង�សន�ិបាត្របចំឆា�ំបនា�ប

សមាគម ។
-

អ�ក្រគប់្រគងសមាគមអចចូលរួមអង�្របជុំរបស់្រក�ម្របឹកប៉ុែន�្របសិនេប្រ
ម្របឹក្សោភិបាលមានប��សំងត់្រត�វពិភាក្សោ េនាះអចេស�ឲ្យអ្រគង
ស.ម.ក រង់ចំេនខងេ្

 ករដកសិទ�ិពីសមាជិកភាព្រក�ម្របឹក
មុខតំែណងៃនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល នឹង្រត�វបានប�្ឈប់ ្របស
-

្រក�ម្របឹក្សោភិប ស�ិតកុងករណី
�
ដូ ចខងេ្រ ៖
ករណី មិ នអចបំេពញករងរបាន េដយស

-

ករណី មរណៈភា

-

ករណី ្រប្រពឹត�បទេល�សេផ្សងៗេទេលេលពិភពេល

-

ករណី ្រប្រពឹត�បទេល�សេផ្សងៗ ទក់ទងេទនឹងករកិបេកង ឬមិនេស�ះ្
ហិរ��វត�ុ

-

ករណី រកេឃញថាជាអ�ក្រប្រពឹត�ទេង�មិនល�េផ្សងៗ េនក�ុងស

-

ករណី មិ នបានចូលរួមអង�្របជរបស់្រក�ម្របឹក្សោ៤ដង ក�ុងមួយឆា�

-

ករណី ្រ្រពឹត�្របា េទនឹងគុណតៃមរបស់ស.ម.កក�ុង្របករ១០

-

ករណី ្រត�វបានប�្ឈបសមាជិក េ្រកមច្បោប់េផ្សស.ម.ក។

្របក២៤:

អំពីគណៈកមា�ធិករ្របតិប
• សមាគម្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយគណៈកមា�ធ បត�ិ ែដលមានសមាជិក យា៉ងត
ចំនួ ន៤នាក ។
• គណៈកមា�ធិករ្របតិបត�ិមាននាទីជាស�ប័ន្របតិបត�ិ ។
•

គណៈកមា�ធិករ្របតិបត�ិជាអ�កដឹកនាំផា�ល់េល្រគប់សកម�ភាពករង
�សបតមេសចក� ីសេ្រមចរបស់សន�ិបាត និង្រក�ម្របឹក ។

• គណៈកមា�ធិករ្របតិបត�ិមាននាទីេរៀបចំ និងេកសន�ិបា។
• រល់្រគប់សកម�ភាពអនុវត�របស់ខ�ួន គណៈកមា�ធិករ្របតិបត�ិ្រត�វទទួលខុស្រត
មុខ្រក�ម្របឹក្សោ។
លក�និ�កៈផ�ូវក
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• េរៀបចំគេ្រមាងកម�វិធី្របចំឆា�ំ និងកម�វិធីរយៈេពលែវង េទ្ រក�ម្រ។
• គណៈកមា�ធិករ្របតិបត�ិដឹកនាំេដយ្របធានមួយរូប ជា្របធានសមាគ
មួយចំនួនផងែដរ។
• គណៈកមា�ធិករ្របតិបត�ិមានអណត�ិដឹកនាំករងររ
• មានរយៈេព២ឆា�ំ េហអចបន�អណតិ�របស់ខ�ួនេទៀត អ�ស័យេដយករេប
សែម�ងមតិគាំ្រទរបស់ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ក�ុ៥០% + ១ ។
 សមាសភាពគណៈកមា�ធិករ្របតិបត�ិរ
•

្របធសមាគ គឺជាតំណាង�សបច្បោប់របស់សមាគម ។ មានភារលខុស្រត�វ
និង្រគប្រគងដឹកនាំេដយផា�ល់ និងសេ្រមចរល់សកម�ភាពសមាគេគាល
េដៃកចំណាយថវិករបស់សមាគម និងជាអ�កតំណាងឲ្យេលទំនាក់ទំនងព
េហយធានានូវករេគារពតមែផ�កខងក�ុងរបស់សមាគមទក់ទងនឹ ែដល
មានកំណត់េនក�ុងលក�ន�ិកៈេន។

្របធានសមាគម មានភារ(ប៉ុែន�មិនកំណត់ឲ្យេធ�កិ�ករ
ច
្រតឹមែត ប៉ុេណា�ះ
-

បង�ត់បេ្រង�នជំនាញេផ្សងៗែដលចំបាច់ដល់ប

-

ចងសម�័ន�ភាពឲ្យបានល� ជាមួយសលរដ� និងសហគមន៍

-

ធានាឲ្យបាននូវករអនុវត�េគាលករណ៍គាំពរកុមារ និងផ្សព�ផ្
លិក និងសិស្សោនុសិស

-

េស�សុំ្របាក់ជំនេផ្សងៗស្រប់ដំ េណរករសមាគមឲ្យបានយូរអ

-

ែស�ងរកត្រម�វកររបស់បុគ�លិ និ ងចង្រកងកពិ ពណ៌នាពីតួនាទីករងរ 
្រគប្រគងករេធ�បទសមា�សន៍ក

-

មានវត�មានេនសមាគមមនុស្ស និងក�ីជា្រប្រ

-

ធានានូវេគាលនេយាបាយៃផ�ក�ុង គឺ្រត�វបានេគារពពី្រគប់បុគ�

-

េរៀបចំកម�វ ិធីេផ្សងៗ េដម្បីឲ្យអ�កខងេ្រកដឹស.ម.ក

-

េធ�ជាគំរូដ៏ល�  និងជាអ�កែណនាំដល់បុគ�លិកទំ

-

េមលករខុស្រត�នូ វករអនុវត�គេ្រមាងទំងអស់ឲ្យមាន្រ

-

ធានាឲ្យបាននូវករេធ�ឲ្យ្របេសរេឡងនូវច្បោប់ករងររបស់សម
នីតិវ ិធីថ�ីៗ ែដលចំបា
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•

ហិរ��ិក
និងអ�ក្រគប់្រគង្របតិបត�ជាអ�កទទួលខុស្រត�វប់្រងរល់ឯសររដ�បហិរ��វត�ុ
និងករបណ�ុបណា�ល និងជួយដល់បុគ�លិក េពលែដលបេង�តគេ្រមាងថ� េហយធន
ឲ្យបាននូវអនាគត្របកបេដយរភាព 
ហិរ��ិក និងអក
� ្រគប់្រគង្របតិបត�ិ មានភារកិ (ប៉ុែន�មិនកំណត់ឲ្យេធ�កិច�ករ្រតឹម
ប៉ុេណា�ះេ)៖ 
-

្រគប់្រគងថវិកេផ្សងៗរបស់សមាស្ស និងក� ីសង្ឃ

-

េរៀបចំរបាយករណ៍្របចំឆា�ំ េនចុងែខធ�ូេរៀង

-

ចង្រកងឯកសរសំខន់ៗេផ

-

េធ�ករសេ្រមចចិត� ចំេពះករផ�ល់ឲ្យ្របាក់េលកទឹកចិត�ដល់បុគ�លិក 
ដំេឡង្របាក់េបៀរវ

-

ធានាឲ្យបាននូវកររឯកសរ្រតឹម្រត�វែដលមានស�កស�

-

ធានាឲ្យបាននូវកត់វ ិក�យប្រតឲ្យបានទន់េព

-

ទូទត់្របាក់ែខដល់បុគ�លិកេរៀងរ

-

�សវ្រគេ្រមាងេផ្សងៗេដម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងេធ�ករយា៉ងជាមួ
នឹង្របធាន្រគប់្រគងគេ្រមាងសហគមន៍េដម្ប

-

ស្រមបស្រម�លកម�វិធីវគ�បណ�ុះបណា�លេផ្សងៗដល់បុគ

-

ែស�ងរកមា�ស់ជំនួយស្រមគេ្រមាងេផ្សងៗនិងចំណាយេលដំេណសមាគ

-

ែស�ងរកៃដគូរេដម្បីជួយែស�ងរកមូលនិធិ ស្រមាប់ស

-

ផ�ល់ព័ត៌មានឲ្យបានេទត់ដល់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលអូ�សលីនូែដល
្រត�វករេ្រប្របាស់ និងេគាលេដៃនករច

-

បេង�តជំនួ ញស្រមាប់សមាគមមនុស្ស និងក�ីសង ែដលរួមទំងករបេង�តច
ណូលស្រមាប់សិស្សកត់េដរព

-

�សវ្រជាវវិធីស�ស�េផ្សងៗ ែដល្របកបេដយនិរន�រភាពជអ�កគាំ្រ
និ ងជួយដល់្របធាន្រគប់្រគងគេ្រមាងឲ្

•

រដ�បាល និ្របធាន្រគប់្រគងគជាអ�កទទួលខុស្រតែដលមិ នជាប់ទក់ទ
នឹងហិរ��វត�ុ 

និ ងជាអ�ក្រគប់្រគងគេ្រមាងកម�វិធីេផ្សងៗ របស់សមាគ

និ ងកីសង្ឃឹ
�
ម
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រដ�បាល និង្របធាន្រគប់្រគងមានភារកិ(ប៉ុែន�មិនកំណត់ឲ្យេធ�កិច�ករ្រតឹម
ប៉ុេណា�ះេទ)
-

ជាអ�កកត់កំណត់េហតុអង�្របជុំេផ្

-

បេ្រង�នដល់បុគ�លិកផងគា� ែផ�ករដ�និ ងជំនាញកុំព្យុទែដលចំបា

-

បេង�ត្របព័ន�្រគប់្រគងស្រមាប់រក្សោទុកឯកសរ និងធនធានេ
គេ្រម

-

ចូលរួមករ្របជ និ ងសិក�សលេរៀងរល់ស

-

រក្សោទុកនូវឯកសរពណ៌នាពីតួនាទីទំងអស់របស់ប

-

ជួយ�សវ្រជាវគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍និងេរៀបចំគេ្រមាងថ
ែស�ងរកត្រម�វករេដម្បីេស�សុំថ

្របក២៥:

េរៀបចំ របាយករណ៍េផ�េទ្រ

គណៈកមា�ធិករ្របតិបត�ិ្រត�វជួប្របជុំគា�យា៉ងេហចណាស់មួយែខម�ង ត
របស់្របធានសមាគម ។ គណៈកមា�ធិករ្របតិបត�ិអចេកះ្រប េទតមក
អេ��ញរបស់្របធានសមាឬតមសំណូមព១/៣ៃនសមាជិកគណៈកមា�ធិករ្
បត�ិ កុងករណីព
�
ិ េសស ឬចំបាច់

្របក២៦:

រល់េសចក�ីសេ្រមចរបស់អង�្របជុំគណៈកមា�ធិករ្របតិបត�ិមានតៃម�គតិយុត�ិប
ែតមានេសចក�ីសេ្រ៥០%+១ េលកូ រ៉ម
ូ ចូ លរួម េដយា៉ងេហចណ្រត�វម២/៣
ៃនសមាជិក គណៈកមា�ធិ្របតិបត�ិ 
ជំពូក៦

អំពីសន�ិបត និងអង�្របជុំន
្របក២៧:

សន�ិបាត គឺជាស�ប័នដឹកនាំកំពូលរស.ម.ក ។ សន�ិបាតរួមមាន សន�ិសម� �
និ ងសនិប
� ាតវិសម��

្របក២៨:

អំពីសន�ិបាតសម
ក .្រក�ម្របឹក្សោភិបាលនឹង្រត�វបានេកះ្របជុំេរៀងរល់ម
ខ .សន�ិបាសម� ្របចំឆ នឹង្រត�វេធ�េឡងេនែខធ�ូេរៀងរល់ឆា�ំ លុះ្រករណី 
ចំបាច់ េទបមានករែកែ្របេទែខណាមួយេផ្
គ .សន�ិបាតសម��្ប
រ ចំឆា�ំេធ�េឡងក�ុងេគា
លក�និ�កៈផ�ូវក
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-

ប�
� ក់បែន�មេទេលកិច�្របជុំកលពីឆា�ំមុន និងកិច�្របជុំវិសម��ក�ុងៃថ�េនា

-

ករ្រត�តពិ និត្យេទេលគណនី និងរបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភ
ករណ របស់អ�កជ្រមប��ី (្របសិនេប្រត�វក

-

ករេបាះេឆា�តៃនសមាជិក្រក�ម្របឹ

-

ករណាត់ជួបរបស់អ�កជ្រមះប(្របសិនេប្រត�វ)

-

កររយករណ៍ពីលទករងររប្រក�មអ�ក្រគប់្ស.ម.កេនេលអ� ីែដលសេ្រ
បានេជាគជកន�ងមក និងរបាយករណ៍សេង�ប្របចរបស់ ស.ម.ក

្របក២៩:

ករពិភាក្សោប��េផ្សងៗេទៀត ែដលចំបាច់ក�ុសម� ្របចំឆា
សន�ិបាតវិសម

ក.្រក�ម្របឹក្សោអចេកះ្របជុំវិសម��បាន្រគប់េពល េដយអ�ស័យេល
ភាគេ្រចនៃនសមា។
ខ. លិខិតេស�សុំករ្របជុំវិសម �� ្រត�វមានមិន៥១% (េលកែលងករណីខ�ះ ភាគរយ
តិចជាងឬេ្រចនជា ងក៏អច្របជុំបានែដរ ឬ អច្របជុំែតចំេពះសមាជិកែដលេ
ៃនសមាជិកសរុបៃនសមាគ ម

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលអចេកះ្របជុំវិស

�ស័យករទទួលលិខតេស�សុំមួយែខមុន 

េហយេធ�ករ្របជុំេដះ�សយេទេលអ�ីែ

មានេនក�ុងរេបៀបវរៈប៉ុេណា
្របក៣០:លិខិត្របកសៃនសន�ិ
ក.លិខិត្របកសសន�ិបាទូេទ្រត�វប�ូន
� េទឲ្យសមាជិកក�ុងអំឡុ១៤ៃថ�យា៉ងយូ
មុនករ្របជុំ។ លិខិត្របក សគួរែតមានប� �ក់ពីល

និងទីកែន�ងែដល

នឹង្រប្រពឹេទ។
ខ.លិខិត្របកសៃនករ្រែដលនឹងេធ�កសេ្រមចេលប��សំខន់គួរែតប��ូនេទ
មាជិកក�ុងអំឡុងេព២១ៃថ�យា៉ងយូរមុនករ្របជ
គ. លិខិត្រកសអចប��ូនេទឲ្យសេដយផា�ល់ ឬេដយករបិទ្របក
ករេផ�សរេអឡិច្រត�និចេទកន់អសយដ�នទក់ទងែដលមានក�ុងប
្របក៣១:

ដំេណរករៃសន�ិបា
ក. សន�ិបា នឹងអចេធ�េឡងេទបាន ្រត�វមានសមាជិក៤នាក់ េដយផា�ល់ ឬេ
អ�កតំណាងណាមា
លក�និ�កៈផ�ូវក
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ខ. ្របធាន្រត�វេធ�ជាអធិបតីសន�ិបា
គ. ្របសិនេបអ�កដឹកនាំអង�្រប មិនមានវត�មក�ុងរយៈេពល៥នាទៃនេពលកំណត់អង�្របជុ
េនាសមាជិកអចេ្រជសេរសសមណាមា�ក់េផ្សងេទ
េធ�ជអ�កដឹកនាំអង�្របជេនាះ
្របក៣២:

ករេបាះេឆា�តកសន�ិបា

ក. េយាងតមច្បោប់េនះសមាជិកែដលមានសិទ�ិេបាះេឆា�តអចេបាះេ

សំ

េឡងេឆា �តប៉ុេណា េនក�ុងអង�្របជុំរបស់សមាគ

ខ. េយាងតមច្បោប់ ករសេ្រមចចិត�េលប��មក�ុងសន�ិបាត(េលកែលងែករេដ
�សយប��សំខណាមួ)

្រត�វកំណត់េដយសំេឡងភាគេ្រចនក�ុងករេបាះេឆា�តេដយឯកត�នាម ឬ
ជំនួសេបមានករអនុ ��តក�ុងអង�្របជ
គ.កសេ្រមចចិត�េេលប�
� មួ យក�ុងសនិ ប
� ាតនឹង្រត�វកំណត់េដយករេបាេដ
សមា�ត េដយសេម�ងភាគេ្ រច ែដលនឹង្រត�វប់សំេឡងេឆា �

េនចំេពះមអង�្របជុ

ទំងមូល 
្របក៣៣:

ករេបាះេឆា�តជំ
សមាជិកអចមានសិទ�ិេបាះេឆា�តេដយសរេអឡិច្រត�និចេបមិនអចមកចូល
្របជុំបា

េគ្រត�វេផ�សេឡងេឆា �តេទកន់្្រក�ម្របឹក្សោ

និ ងេលខធិ ក

ឲ្យប៧ៃថ�មុនករ្របជ ។  េគមិនអនុ ��តឲ្យប�ូននរណាមា�
�
ក់ឲ្យមកេបាះជំ

េទ។
្របក៣៤:

ដំេណាះ�សយស
ក. ដំេណាះ�សយសគឺ ជាកេដះ�សយមេដេយាងេទសំេឡងភាគេ្រច

្របក៣៥:

ក�ុងអង�្របជុ។

ករេបាះេឆា�តេក�ុ្របជុ
ន

ក. ្របសិេបត្រម�វឲ្យករេបាះេឆក�ុងអង�្របជុំ ្រត�វែតសមាជិកយា៉ងតិចបួនន
េហយ្រត�េធ�េឡងេដមានរេបៀបេ្រកមករដឹកន្របធាន្រក�ម្របឹក្

េហយលទ�ផលៃនករេបាះេឆ គឺជាដំេណាះ�សយៃនករ្របជុំចំ
េ ពះប
ខ. ករត្រម�វមានករេបាះេ

េ្រជសេរសអ�កត ំណាងអង�្រប

ឬពន្យោេពលសំេណ

ែដល្រត�វពិភាក្សោេផ្សងៗ ្រត�វេធ�េឡ ប៉ុែន�ករេបាះេឆា�តេផ្សង អចនឹង្រត
្រប្រពឹត�េទនាេពលណាមួយមុនេពលបិទករ
លក�និ�កៈផ�ូវក
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្របក៣៦:

កំណត់េហតុអង�្របជុ
ក. កំណត់េហតុទំងអសៃនសន�ិបា

និ ងអង�្របជុំនៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល នឹទុក

ពិភាករយៈេពល២សបា�ហ៍ បនា�ប់ពីករកត់្រតទុកកំណត់េហតុ្រតឹម្រត�វ
ខ. កំណត់េហតុទំងអស់ ្រត�វែតមានករ្រត�តពេដយសមាជិកទំងអស់ៃនសមាគម   
ឬ សមាជិក្រក�ម្ របឹក្សោភិបាល (ែដលជាប់េនេពលចប់អង�្របជ ។
គ. កំណត់េហតុទំងអស្រត�វបានចុះហេលខេដយ្របធានអង�្រ បនា�ប់ពីករប��ពី
អង�សន�ិបាតទំងមូល
ឃ. កំណត់េហតុែដល្រតឹម្រត�វ និងចុះហត�េលុះ្រែតមានករឯកភាពពីអង�្របជទំ
មូលេហយ្រត�វបានទុកជាភ័ស�ុតងថា កគឺ ្រវត បានេធ�េដយ្ រតឹម្រត�វក
សេ្រមចេផ្សងៗេនក�ុងអង�្របជុំ គឺមានតៃម�គតិ យុត�ិអចេ្រប
ង. េសចក�ីចម�ងៃនកំណត់េហតុ្រត�វបានរក្សោទុក េដយសមាជិកអង�្របជុំទំងអង 
្របព័ន�េអឡិច្រត�និច េសៀវេភកំណត់េហតុ 
្រក៣៧:

ករេដះ�សយជេមា�ះក�ុងអង�្
រល់ជេមា�ះេផ្សងៗែដលេកតមានេនក�ុងអង�្របជុំ ្រត�វបានេដះ�សយ
ស្រម�ល និងវិធីស�េផ្សងៗ (ែមិនមានែចងេនក�ុងលក�ន�ិកៈេនះ) ។ ្របសិនេប
ជេមា�ះមួយែដល្រក�ម្របឹក្សោភិបាលែខ�រមិនអចេដះ�សយបាន េនាះ្រត
ពី្រក�ម្របឹក្សោភិបាលអូ�ស

្របក៣៨:

របាយករណ៍ហិរ��វត
របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្របចំឆា�ំដំបូងស.ម.ក គឺ នឹង្រត�វបានគិតពីៃថ�០១ ែខមករ
រហូតដល់ចុងៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ េរៀងរល់ឆា�ំ សមាគម  នឹងរក្សោទុកនូវរបាយ

គណនី ែដលជារបាយករណ៍្រតឹវ និ ងពន្យល់ អំពី្របតិបត�ិ និងតួនាទីហិរ��វ�ត

របស់សមាគម
្របក៣៩:

ប��ត�ិទក់ទងនឹងផលចំេណញស្រមាប់បុគ�
រល់្របាក់ចំណូល និង្របាក់ទំងឡាយរបស់សមាគម នឹង្រត�វបានេ្រប្រប
នឹងេគាលេដ េហយមិនអចយក្របាក់ទផ�ល់ឲ្េដយផា�ល់ឬមិនផាេទ
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បុគ�លិក ឬ អ�កជាប់ពក់ព័ន�េផ្សងៗេន េលកែលងែតករចំណាយេលភាព្រតឹម
ណាមួេទសមាជេលេសវកម�

ឬចំណាយេផ្សងៗែដលបេ្ រមផល្របេយាជ

សមាគម
ជំពូក៧

អំពីវិេសធនកម�លក�ន�ិកៈ និងកររំលយស
្របក៤០:

អំពីកររំលសមាគ
សមាគមនុស្

និងកីសង្ឃឹ
�
ម

 អចនឹង្ររំល

ក�ុងករដំេណរករសមតេទេទៀ
្របសិនេបសមាគ

្របសិេបគា�នមូលនិធ

ឬ្របសិេបេគាលេដទំងអស់បានសេ្

ម មស្ស និងក�ីសង្ឃឹម្រត�វរំល្របាក់ែដលនឹង្រត�វេ្រ

េដ ម្បីបំេពញកិច�ករចំបាច់េផ្សងៗក�ុងសមាគម កបង់ៃថ�សិក្សោទំង
េទឲ្យសិ ឬបុគ�លិកែដលមាអហរូបករណ៍ នករចំណាយេផ្ េទអ�កទ
ឡាយណ

ែដលសមាគមបានសន្យោ

ក៏្រត�វេធ�ផងែដ

។ករបង់្របាក ច់េទអ� ីេផ្សងៗេទៀ

េដយេយាងេទេលឯកសរស�ីពីលក�ខណ�ករងររប

មនុស្ស និងក�ីសង្ឃឹករ្របកសរំលយសមាគម គឺជាសិទ�ិរបស់្ រក�ម្របឹ
និង គណៈកមា�ធិករ្របតិបត�ិេនក�ុងសន�ិបាតរបស់្រក�ម្របឹក្សោភិវេធ�េឡង
មិនឲ្យេលសព១៤ៃថ� មុននឹងករ្របកសរំល ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលអច
េយាបលែណនាពីបុគ�លិកសមាគម េដម្បីយកេទពិេទេលប�
� េនះ។
្របក៤១:

អំពីវ ិធានករេល្រទព្យសម្បត�ិេ
េបបនា�ប់ពីក ររំសមាគេហយេនម”្រទព្យសម្បត�ិេសស”្រទព្យសម្ប
េនាះ្រត�វបរិច�គេសមាគែដលមានេគាលេដ�សេដៀង

េហយ្រទព្យសម្បត

និងចំណូលរបស់សមាគនឹងមិនមានករបរិច�គឲ្យេទរបស់ខ�ួនេឡយ 

។ 

ថវ ិកែដលមិនបានចំណាយែដលបានេផ�រពី្របឹកភិ បាសមាគមមនុស្ស និងក
សង្ឃឹអូ�សលី្រត�ែតេផ�្រឡប់េទវិ េហយ្រក�ម្របឹក្សោ្រត�វ្របាកដថាមូល
េនាះ្រត�វបានបរិច�គតមេគាលករណ៍ែដលបានែចងក�ុងសមាគមមនុសនិ ងកី �
សង្ឃឹមអូ�ស លី។
្របក៤២:

អំពីវ ិេសធនកម�លក�ន�ិក
ច្បោប់ទំងេនះអចែបាន េដអ�ស័យេលករសេ្រមចចិត�រ្រក�ម្របឹក្
បាល  សមាជិ្រក�ម្របឹក្សោ ្រត�វេបាះេឆា�តេទេលករសេ្រមចចិត� េដ
លក�និ�កៈផ�ូវក
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ភាគេ្រច

២/៣េទបអចែកែ្របលក�ន�ិកៈេនះប

ឬករជំនួសេដយច្ថ�ី ។គណៈ្រក�ម្របឹក្សោភ

វរួមប��ូលទំងលុបេច
្រត�វែេធ�េឡងេដយមាន

ចូលរួមពី្រក�មអ�ក្រគប់្ស.ម.កផងែដរ ។
ជំពូក៨

អំពីអវសន�ប� �ត�
្របក៤៣:

លក�និក
� ៈរបស់សមាគមមនុស្ស និងក�ីសង្ឃឹម មានសុពលភាពគតិយុត�ិចបចុះហត� 
េលខរបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និនាយកអង�ករ
ង

្របក៤៤:

រល់បទប
� �ទំងឡាយរបស់សែដលផ�ុយនឹងលក�និ ក
� ៈ ្រត�វចត់ទុកជានិរក
។

លក�និ�កៈផ�ូវក
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លក�និ�កៈផ�ូវក

ទំ ព័រ25

