


 



  

 

 

ប ោះពុម្ពផ្សាយបោយ៖ គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បកីម្ពុជា (គ.ស.ក) 

ជាភាសាអង់បគេស Cooperation Committee for Cambodia (CCC) 

សប្ម្រសប្ម្លួ និងប ោះពុម្ពបលើកទី១៖ ខែបម្សា ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

រកាសិទធិប្គរ់យ៉ាង។ រាល់ែេឹម្សារ ឬឯកសារខ លម្មនបៅទីបនោះ ប្តូវ នរកាសិទធិបោយ                      
គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា (គ.ស.ក)។ រាល់ការប ោះពុម្ពប ើងវញិ និងការខក
សប្ម្ួលខផ្សនកណាមួ្យននបោលការណ៍បនោះ ប្តូវសុាំអនុញ្ញា តពីគណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការ
ប ើម្បីកម្ពុជា(គ.ស.ក)។  
 

ទាំនាក់ទាំនងម្កកាន់ គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បកីម្ពុជា (គ.ស.ក) 
អសយោា ន៖ ផ្សទោះបលែ៩ - ១១ ផ្សេូវបលែ៤៧៦ សង្កា ត់ទួលទាំពូង១ ែណឌ ចាំការម្ន រាជធានី ភ្នាំបពញ 

ប្រអរ់សាំរុប្តបលែ ៨៨៥  រាជធានីភ្នាំបពញ ប្របទសកម្ពុជា 

ទូរសពទបលែ៖ (៨៥៥-២៣) ២១៤ ១៥២ 

ទូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ២១៦ ០០៩ 

សារបអ ិចប្តនិូច៖ info@ccc-cambodia.org ឬ ngogpp@ccc-cambodia.org   



  

អារម្ភកថា 

មិត្ត និងសហការជីាទីរាបអ់ាន!  
ជិតរីទសសវតសរម៍្កបហើយ អងគការគណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា (គ.ស.ក) 

 នចូលរមួ្ចាំខណកយ៉ាងសកម្ាកនុងការអភិ្វឌ្ឍប្របទសកម្ពុជា និងសបប្ម្ច ននូវសមិ្ទធផ្សល  ៏ជា
ទីបម្មទនៈសប្ម្មរ់អភិ្វឌ្ឍ និងពប្ងឹងអងគការសងគម្សីុវលិ ជាពិបសសបលើកកម្ពស់នូវអភិ្ លកិចច
លអ និងគណបនយយភាព ក៏ ូចជាការកសាងសម្តថភាព ល់ សម្មគម្ អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ ល
កនុងស្សកុ និងអនតរជាតិ បៅកប្មិ្តថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិ។  

កនុងការចូលរមួ្អភិ្វឌ្ឍប្របទសកម្ពុជា    សងគម្សីុវលិរមួ្ម្មន     សម្មគម្    អងគការមិ្នខម្ន
រោា ភិ្ លកនុងស្សុក និងអនតរជាតិ ប្ពម្ទាំងប្កមុ្សហគម្ន៍ ឬសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវ នចាត់
ទុកជាកម្មេ ាំងចលករមួ្យយ៉ាងសាំខាន់ ខ លជាំរញុឲ្យម្មនការផ្លេ ស់រតូរជាវជិជម្មន និងប្រករបោយ
និរនតរភាព។  

តាម្ទសសនៈននការសិកា និងការវាយតនម្េននការអភិ្វឌ្ឍប្របទសកម្ពុជា អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នគឺជាតួអងគ ៏សាំខាន់កនុងការជួយសាត រ និងអភិ្វឌ្ឍន៍សងគម្ និងបស ាកិចចប្របទសជាតិ។   
កនុងទសសនៈ និងជាំបនឿ ក៏ ូចជាអនុសាសន៍ពីការវាយតនម្េបផ្សសងៗ នរង្កា ញថ្ន៖ បស ាកិចច
ប្របទសកម្ពុជា   ជាពិបសសជីវភាពប្រជាពលរ ាមូ្លោា ននឹងម្មនភាពលអប្របសើរ    ប្រសិនបរើ
សហគម្ន៍ទាំងបនាោះម្មនការប្រតិរតតិលអ និងនិរនតរភាព។ បទោះជាយ៉ាងបនោះក៏បោយ បយងតាម្ការ
សិកាស្សាវប្ជាវ និងការពិបប្ោោះបយរល់ជាបប្ចើនជាមួ្យសហគម្ន៍ផ្លទ ល់ នរង្កា ញថ្ន៖ អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា នរចចុរបននកាំពុងជួរប្រទោះនូវរញ្ញា  និងកតាត ប្រឈម្ជាបប្ចើនខ លរារាាំង ល់ការ 
ប្រតិរតតិលអ និងនិរនតរភាពររស់ពួកបគ។  រញ្ញា ប្រឈម្ទាំងបនាោះរមួ្ម្មន៖  កងវោះខាតបោលការណ៍ 
បោលនបយ យ ប្រព័នធប្គរ់ប្គង ការចាត់ខចងទូបៅ ខផ្សនការយុទធសាស្រសត ការប្គរ់ប្គងចាំណូល
ចាំណាយប្រករបោយតម្មេ ភាព និងគណបនយយភាព កងវោះខាតធនធានម្នុសសកនុងជួរគណៈកម្ាការ
 ឹកនាាំ ការចូលរមួ្ខររសកម្ាពីសម្មជិក ការតាម្ោននិងប្តតួពិនិតយ កិចចសហប្រតិរតតិការជាមួ្យ
អាជាា ធរ អងគការម្មច ស់ជាំនួយ វស័ិយឯកជន និងសាថ រ័នពាក់ព័នធ។  

ប ើម្បីចូលរមួ្ចាំខណកកនុងការោាំប្ទ និងរក ាំបណាោះស្សាយជូនអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន      
គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា  នទទួលការចូលរមួ្ និងោាំប្ទពីអងគការជា
សម្មជិក ម្មច ស់ជាំនួយ ក៏ ូចជា អងគការន គូពាក់ព័នធ ជាពិបសសសអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 នផ្សតួចបផ្សតើម្គាំនិតរបងាើត     និងចងប្កង បោលការណ៍ខណនាាំសតពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន។ បោលការណ៍បនោះ គឺជាម្គគុបទទសក៍ជាំនួយសាា រតី ៏សាំខាន់សប្ម្មរ់អងគការ



  

អារម្ភកថា 

មិត្ត និងសហការជីាទីរាបអ់ាន!  
ជិតរីទសសវតសរម៍្កបហើយ អងគការគណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា (គ.ស.ក) 

 នចូលរមួ្ចាំខណកយ៉ាងសកម្ាកនុងការអភិ្វឌ្ឍប្របទសកម្ពុជា និងសបប្ម្ច ននូវសមិ្ទធផ្សល  ៏ជា
ទីបម្មទនៈសប្ម្មរ់អភិ្វឌ្ឍ និងពប្ងឹងអងគការសងគម្សីុវលិ ជាពិបសសបលើកកម្ពស់នូវអភិ្ លកិចច
លអ និងគណបនយយភាព ក៏ ូចជាការកសាងសម្តថភាព ល់ សម្មគម្ អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ ល
កនុងស្សកុ និងអនតរជាតិ បៅកប្មិ្តថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិ។  

កនុងការចូលរមួ្អភិ្វឌ្ឍប្របទសកម្ពុជា    សងគម្សីុវលិរមួ្ម្មន     សម្មគម្    អងគការមិ្នខម្ន
រោា ភិ្ លកនុងស្សុក និងអនតរជាតិ ប្ពម្ទាំងប្កមុ្សហគម្ន៍ ឬសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវ នចាត់
ទុកជាកម្មេ ាំងចលករមួ្យយ៉ាងសាំខាន់ ខ លជាំរញុឲ្យម្មនការផ្លេ ស់រតូរជាវជិជម្មន និងប្រករបោយ
និរនតរភាព។  

តាម្ទសសនៈននការសិកា និងការវាយតនម្េននការអភិ្វឌ្ឍប្របទសកម្ពុជា អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នគឺជាតួអងគ ៏សាំខាន់កនុងការជួយសាត រ និងអភិ្វឌ្ឍន៍សងគម្ និងបស ាកិចចប្របទសជាតិ។   
កនុងទសសនៈ និងជាំបនឿ ក៏ ូចជាអនុសាសន៍ពីការវាយតនម្េបផ្សសងៗ នរង្កា ញថ្ន៖ បស ាកិចច
ប្របទសកម្ពុជា   ជាពិបសសជីវភាពប្រជាពលរ ាមូ្លោា ននឹងម្មនភាពលអប្របសើរ    ប្រសិនបរើ
សហគម្ន៍ទាំងបនាោះម្មនការប្រតិរតតិលអ និងនិរនតរភាព។ បទោះជាយ៉ាងបនោះក៏បោយ បយងតាម្ការ
សិកាស្សាវប្ជាវ និងការពិបប្ោោះបយរល់ជាបប្ចើនជាមួ្យសហគម្ន៍ផ្លទ ល់ នរង្កា ញថ្ន៖ អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា នរចចុរបននកាំពុងជួរប្រទោះនូវរញ្ញា  និងកតាត ប្រឈម្ជាបប្ចើនខ លរារាាំង ល់ការ 
ប្រតិរតតិលអ និងនិរនតរភាពររស់ពួកបគ។  រញ្ញា ប្រឈម្ទាំងបនាោះរមួ្ម្មន៖  កងវោះខាតបោលការណ៍ 
បោលនបយ យ ប្រព័នធប្គរ់ប្គង ការចាត់ខចងទូបៅ ខផ្សនការយុទធសាស្រសត ការប្គរ់ប្គងចាំណូល
ចាំណាយប្រករបោយតម្មេ ភាព និងគណបនយយភាព កងវោះខាតធនធានម្នុសសកនុងជួរគណៈកម្ាការ
 ឹកនាាំ ការចូលរមួ្ខររសកម្ាពីសម្មជិក ការតាម្ោននិងប្តួតពិនិតយ កិចចសហប្រតិរតតិការជាមួ្យ
អាជាា ធរ អងគការម្មច ស់ជាំនួយ វស័ិយឯកជន និងសាថ រ័នពាក់ព័នធ។  

ប ើម្បីចូលរមួ្ចាំខណកកនុងការោាំប្ទ និងរក ាំបណាោះស្សាយជូនអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន      
គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា  នទទួលការចូលរមួ្ និងោាំប្ទពីអងគការជា
សម្មជិក ម្មច ស់ជាំនួយ ក៏ ូចជា អងគការន គូពាក់ព័នធ ជាពិបសសសអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 នផ្សតួចបផ្សតើម្គាំនិតរបងាើត     និងចងប្កង បោលការណ៍ខណនាាំសតពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន។ បោលការណ៍បនោះ គឺជាម្គគុបទទសក៍ជាំនួយសាា រតី ៏សាំខាន់សប្ម្មរ់អងគការ



  

សហគម្ន៍មូ្លោា ន ឲ្យបធវើប្រតិរតតិការបៅកនុងសហគម្ន៍ប្រករបោយអភិ្ លកិចចលអ វជិាជ ជីវៈ និង
និរនតរភាព បប្ពាោះថ្នែេឹម្សារននបោលការណ៍បនោះ  នជួយតប្ម្ង់ទិសបៅបលើរបរៀរខ លអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន គួររបងាើតលកខនតិកៈ អនុវតតសកម្ាភាពតាម្បោលការណ៍ចារ់នានា   ពិបសស
ពនយល់អាំពីរបរៀរខ លអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបធវើខផ្សនការ ចាត់ខចង ប្គរ់ប្គងបលើធនធាន 
(ម្នុសស សាំភារៈ និងហិរញ្ាវតថុ) និងការតាម្ោនប្តតួពិនិតយបលើការង្ករប្រករបោយប្រសិទធភាព 
និងនិរនតរភាព។   យ៉ាងណាមិ្ញ បោលការណ៍ខណនាាំបនោះ អាចម្មនប្រសិទធភាពបៅ ន លុោះប្តា
ខតម្មនការបរតជាា ចិតតែពស់ពីអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នកនុងការអនុវតតន៍តាម្បោលការណ៍ និងម្មន
ការចូលរមួ្ោាំប្ទពីភាគីពាក់ព័នធផ្សងខ រ។  

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា ទទួលសាគ ល់ថ្នឯកសារបនោះជាការផ្សតួចបផ្សតើម្ថ្ាី
មួ្យ បហើយវាអាចម្មនចាំនុចែវោះខាតមួ្យចាំនួនខ លប្តូវខកលម្អ  ូបចនោះសូម្សាវ គម្ន៍ជានិចចនូវម្តិខក
លម្អនានាពីសាធារណជន ប ើម្បីឲ្យឯកសារបនោះកាន់ខតអាចប្េើយតរបៅនឹងតប្ម្ូវការពិតប្ ក 
ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។  ទនទឹម្នឹងបនោះ គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បកីម្ពុជា 
សងឃឹម្យ៉ាងមុ្តម្មាំថ្ន    អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន    នឹងយកបោលការណ៍ខណនាាំបនោះ    បធវើជា
ម្គគុបទសក៍ជាំនួយសាា រតីសប្ម្មរ់ការប្រតិរតតិររស់ែេួនបៅកនុងប្របទសកម្ពុជា។ 

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា បោយម្មនការជួយោាំប្ទពីអងគការជា
សម្មជិក ន គូផ្សតល់ជាំនួយ សម្មគម្ និងអងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ ល នឹងរនតែិតែាំខថ្រកា និងរបងាើន
កិតតិនាម្ររស់វស័ិយអងគការសងគម្សីុវលិ បោយពប្ងឹងជារនតរនាទ រ់នូវររយិកាសអាំបណាយផ្សល 
សម្តថភាព និងការប្រតិរតតិការជាគប្ម្ូ ប្រករបោយអភិ្ លកិចចលអ គណបនយយភាព និងនិរនតរភាព 
សប្ម្មរ់អងគការសងគម្សីុវលិបៅកម្ពុជា។ បយើងម្មនការបជឿជាក់ថ្ន លកខណៈសម្បតតិទាំងអស់បនោះ
នឹងជប្ម្ញុសងគម្សីុវលិឲ្យបធវើការយ៉ាងសកម្ាជាមួ្យសហគម្ន៍ រាជរោា ភិ្ ល និងអនកពាក់ព័នធ
នានាកនុងការអភិ្វឌ្ឍសហគម្ន៍ និងប្របទសកម្ពុជាឲ្យកាន់ខតចាំបរ ើនរងុបរឿង។  

 

 

 

បសឿង សាបរឿន 

នាយកប្រតិរតតិ 

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា 

  
  

សេចកតីថ្លែងអំណរគុណ 
បោលការណ៍ខណនាាំសតពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគន៍មូ្លោា ន ប្តូវ នរបងាើតប ើង

បោយម្មនការចូលរមួ្យ៉ាងសកម្ាពីសាំណាក់ភាគីពាក់ព័នធនានា។  

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា សូម្សាំខ ងនូវអាំណរគុណយ៉ាងប្ជាលបប្ៅ
ចាំបពាោះការលោះរង់កម្មេ ាំងកាយចិតត ប្ ជាា  សាា រតី និងបពលបវលា ររស់បលាក បលាកស្សី ប ើម្បតីាក់ខតង 
នូវបោលការណ៍ខណនាាំសប្ម្មរ់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបនោះបទបើង។ សូម្ខថ្េងអាំណរគុណ 
ជាពិបសសចាំបពាោះ ប្កុម្ការង្កររបចចកបទស (Technical Working Group) ខ លម្មនតាំណាងម្កពី 
សម្មគម្ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លកនុងស្សុក និងអនតរជាតិផ្សងខ រ។ 

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា សូម្អរគុណជាពិបសសចាំបពាោះ ន គូផ្សតល់
ជាំនួយររស់អងគការគណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា ជាពិបសសសាថ នទូតអូស្រសាត លី 
ខ ល នជួយោាំប្ទទាំងខផ្សនកហិរញ្ាវតថុ និងរបចចកបទស ល់ ាំបណើ រការ បរៀរចាំតាក់ខតងបោលការណ៍ 
បនោះបទបើង។  

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា   ក៏សូម្ខថ្េងអាំណរគុណ ល់សហគម្ន៍
មូ្លោា នទាំងឡាយខ ល នចូលរមួ្វភិាគទនជាបយរល់ រទពិបសាធន៍លអៗ  និងឯកសារបផ្សសងៗ 
ទាំងកនុងអាំ ុងបពលបធវើបសចកតីប្ពាងបោលការណ៍ ក៏ ូចជាសិកាខ សាលាពិបប្ោោះបយរល់ជាបប្ចើន
បលើក។ ពិបសសបយើងែាុាំក៏សូម្បកាតសរបសើរនូវសាា រតី  និង្នទៈររួរមួ្ោន ចូលរមួ្របងាើត និងយក
បោលការណ៍ខ លជាឯកសារម្គគុបទទសក៍បនោះបៅបរៀនសូប្ត អនុវតត និង្េុោះរញ្ញច ាំងសប្ម្មរ់ជា
ប្របយជន៍ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នររស់ែេួន។  



  

សហគម្ន៍មូ្លោា ន ឲ្យបធវើប្រតិរតតិការបៅកនុងសហគម្ន៍ប្រករបោយអភិ្ លកិចចលអ វជិាជ ជីវៈ និង
និរនតរភាព បប្ពាោះថ្នែេឹម្សារននបោលការណ៍បនោះ  នជួយតប្ម្ង់ទិសបៅបលើរបរៀរខ លអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន គួររបងាើតលកខនតិកៈ អនុវតតសកម្ាភាពតាម្បោលការណ៍ចារ់នានា   ពិបសស
ពនយល់អាំពីរបរៀរខ លអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបធវើខផ្សនការ ចាត់ខចង ប្គរ់ប្គងបលើធនធាន 
(ម្នុសស សាំភារៈ និងហិរញ្ាវតថុ) និងការតាម្ោនប្តតួពិនិតយបលើការង្ករប្រករបោយប្រសិទធភាព 
និងនិរនតរភាព។   យ៉ាងណាមិ្ញ បោលការណ៍ខណនាាំបនោះ អាចម្មនប្រសិទធភាពបៅ ន លុោះប្តា
ខតម្មនការបរតជាា ចិតតែពស់ពីអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នកនុងការអនុវតតន៍តាម្បោលការណ៍ និងម្មន
ការចូលរមួ្ោាំប្ទពីភាគីពាក់ព័នធផ្សងខ រ។  
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មួ្យ បហើយវាអាចម្មនចាំនុចែវោះខាតមួ្យចាំនួនខ លប្តូវខកលម្អ  ូបចនោះសូម្សាវ គម្ន៍ជានិចចនូវម្តិខក
លម្អនានាពីសាធារណជន ប ើម្បីឲ្យឯកសារបនោះកាន់ខតអាចប្េើយតរបៅនឹងតប្ម្ូវការពិតប្ ក 
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សងឃឹម្យ៉ាងមុ្តម្មាំថ្ន    អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន    នឹងយកបោលការណ៍ខណនាាំបនោះ    បធវើជា
ម្គគុបទសក៍ជាំនួយសាា រតីសប្ម្មរ់ការប្រតិរតតិររស់ែេួនបៅកនុងប្របទសកម្ពុជា។ 

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា បោយម្មនការជួយោាំប្ទពីអងគការជា
សម្មជិក ន គូផ្សតល់ជាំនួយ សម្មគម្ និងអងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ ល នឹងរនតែិតែាំខថ្រកា និងរបងាើន
កិតតិនាម្ររស់វស័ិយអងគការសងគម្សីុវលិ បោយពប្ងឹងជារនតរនាទ រ់នូវររយិកាសអាំបណាយផ្សល 
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សប្ម្មរ់អងគការសងគម្សីុវលិបៅកម្ពុជា។ បយើងម្មនការបជឿជាក់ថ្ន លកខណៈសម្បតតិទាំងអស់បនោះ
នឹងជប្ម្ញុសងគម្សីុវលិឲ្យបធវើការយ៉ាងសកម្ាជាមួ្យសហគម្ន៍ រាជរោា ភិ្ ល និងអនកពាក់ព័នធ
នានាកនុងការអភិ្វឌ្ឍសហគម្ន៍ និងប្របទសកម្ពុជាឲ្យកាន់ខតចាំបរ ើនរងុបរឿង។  

 

 

 

បសឿង សាបរឿន 

នាយកប្រតិរតតិ 

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា 

  
  

សេចកតីថ្លែងអំណរគុណ 
បោលការណ៍ខណនាាំសតពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគន៍មូ្លោា ន ប្តូវ នរបងាើតប ើង

បោយម្មនការចូលរមួ្យ៉ាងសកម្ាពីសាំណាក់ភាគីពាក់ព័នធនានា។  

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា សូម្សាំខ ងនូវអាំណរគុណយ៉ាងប្ជាលបប្ៅ
ចាំបពាោះការលោះរង់កម្មេ ាំងកាយចិតត ប្ ជាា  សាា រតី និងបពលបវលា ររស់បលាក បលាកស្សី ប ើម្បតីាក់ខតង 
នូវបោលការណ៍ខណនាាំសប្ម្មរ់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបនោះបទបើង។ សូម្ខថ្េងអាំណរគុណ 
ជាពិបសសចាំបពាោះ ប្កុម្ការង្កររបចចកបទស (Technical Working Group) ខ លម្មនតាំណាងម្កពី 
សម្មគម្ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លកនុងស្សុក និងអនតរជាតិផ្សងខ រ។ 

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា សូម្អរគុណជាពិបសសចាំបពាោះ ន គូផ្សតល់
ជាំនួយររស់អងគការគណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា ជាពិបសសសាថ នទូតអូស្រសាត លី 
ខ ល នជួយោាំប្ទទាំងខផ្សនកហិរញ្ាវតថុ និងរបចចកបទស ល់ ាំបណើ រការ បរៀរចាំតាក់ខតងបោលការណ៍ 
បនោះបទបើង។  

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា   ក៏សូម្ខថ្េងអាំណរគុណ ល់សហគម្ន៍
មូ្លោា នទាំងឡាយខ ល នចូលរមួ្វភិាគទនជាបយរល់ រទពិបសាធន៍លអៗ  និងឯកសារបផ្សសងៗ 
ទាំងកនុងអាំ ុងបពលបធវើបសចកតីប្ពាងបោលការណ៍ ក៏ ូចជាសិកាខ សាលាពិបប្ោោះបយរល់ជាបប្ចើន
បលើក។ ពិបសសបយើងែាុាំក៏សូម្បកាតសរបសើរនូវសាា រតី  និង្នទៈររួរមួ្ោន ចូលរមួ្របងាើត និងយក
បោលការណ៍ខ លជាឯកសារម្គគុបទទសក៍បនោះបៅបរៀនសូប្ត អនុវតត និង្េុោះរញ្ញច ាំងសប្ម្មរ់ជា
ប្របយជន៍ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នររស់ែេួន។  
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ដំសណើ រការនៃការបសងកើតសោលការណ៍ថ្ណនេំដពីីការប្បតិបតតិលអរបេ់
អងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

 
 

បោលការណ៍ខណនាាំសដពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបនោះ  នចារ់បផ្សតើម្
ប ើងចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៤   បោយម្មនការោាំប្ទទាំងខផ្សនកថ្វកិា   និងរបចចកបទសពីន គូពាក់ព័នធ
នានា។ បោលការណ៍បនោះរបងាើតប ើងបោយម្មនការោាំប្ទ និងចូលរមួ្បយរល់ពីប្គរ់ភាគីពាក់ព័នធ 
ក៏ ូចជាការសិកាពីឯកសារគប្ម្បូផ្សសងៗផ្សងខ រ។  

ម្មនវធីិសាស្រសត   និង ាំបណើ រការជាបប្ចើនខ លប្តូវ នបប្រើប្ ស់កនុងការប្រមូ្លធាតុចូល   និង
បផ្សទៀងផ្លទ ត់ព័ត៌ម្មននានា ចារ់តាាំងពី ាំណាក់កាលចារ់បផ្សតើម្ រហូត ល់បពលខ លបោលការណ៍
ខណនាាំបនោះប្តូវ នអនុម័្ត។  ាំបណើ រការទាំងបនោះម្មន ូចខាងបប្កាម្៖ 

១. កិចចប្រជុាំពិបប្ោោះបយរល់  បៅនថ្ៃទី១៤ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៤  ខ លម្មនអនកចូលរមួ្   និងោាំប្ទពី
អងគការកនុងស្សកុ ១៩នាក់ និងអងគការអនតរជាតិ២នាក់ រមួ្ទាំងការបប្រើប្ ស់ឯកសារបយងនានា
ផ្សងខ រ។ 

២. ការសិកាពីឯកសារបយងខ លម្មនស្សារ់ពីអងគការ ឬសាថ រ័នកនុងប្របទស និងបប្ៅប្របទស
ខ លពាក់ព័នធរមួ្ម្មន៖ 

ក្. ឯក្សារក្នងុប្រគទស៖ 
 ប្កម្ និងរទោា នសដីពីអភិ្ លកិចចលអ និងប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាជ ជីវៈររស់អងគការ
សងគម្សីុវលិ (Standards of Good Governance and Professional Practices for NGOs in 

Cambodia) ឆ្ន ាំ២០១៤ 
 ជបប្ម្ើសសប្ម្មរ់ការោាំប្ទនាបពលអនាគតកនុងការពប្ងឹងសិទធិជាម្មច ស់ ល់អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន បៅកម្ពុជា (អងគការហវររ ៉ាមុ្សីុ  ForumSyd) ឆ្ន ាំ២០០៦ 

  ាំបណើ រការរបងាើតអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន (អងគការប្ទប្ទង់កសិករជនរទ) ឆ្ន ាំ
២០០៩ 

 បសៀវបៅខណនាាំពីអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន (អងគការរនាទ យស្សី) (ោា នកាល
ររបិចេទ) 

 បោលការណ៍ខណនាាំសតីពីការរបងាើតអងគការជនជាតិប ើម្ភាគតិច ររស់អងគការោាំប្ទ
សហគម្ន៍ជនជាតិប ើម្ភាគតិច (ICSO) ឆ្ន ាំ២០០៨ 



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 9
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ដំសណើ រការនៃការបសងកើតសោលការណ៍ថ្ណនេំដពីីការប្បតិបតតិលអរបេ់
អងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

 
 

បោលការណ៍ខណនាាំសដពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបនោះ  នចារ់បផ្សតើម្
ប ើងចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៤   បោយម្មនការោាំប្ទទាំងខផ្សនកថ្វកិា   និងរបចចកបទសពីន គូពាក់ព័នធ
នានា។ បោលការណ៍បនោះរបងាើតប ើងបោយម្មនការោាំប្ទ និងចូលរមួ្បយរល់ពីប្គរ់ភាគីពាក់ព័នធ 
ក៏ ូចជាការសិកាពីឯកសារគប្ម្បូផ្សសងៗផ្សងខ រ។  

ម្មនវធីិសាស្រសត   និង ាំបណើ រការជាបប្ចើនខ លប្តូវ នបប្រើប្ ស់កនុងការប្រមូ្លធាតុចូល   និង
បផ្សទៀងផ្លទ ត់ព័ត៌ម្មននានា ចារ់តាាំងពី ាំណាក់កាលចារ់បផ្សតើម្ រហូត ល់បពលខ លបោលការណ៍
ខណនាាំបនោះប្តូវ នអនុម័្ត។  ាំបណើ រការទាំងបនោះម្មន ូចខាងបប្កាម្៖ 

១. កិចចប្រជុាំពិបប្ោោះបយរល់  បៅនថ្ៃទី១៤ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៤  ខ លម្មនអនកចូលរមួ្   និងោាំប្ទពី
អងគការកនុងស្សកុ ១៩នាក់ និងអងគការអនតរជាតិ២នាក់ រមួ្ទាំងការបប្រើប្ ស់ឯកសារបយងនានា
ផ្សងខ រ។ 

២. ការសិកាពីឯកសារបយងខ លម្មនស្សារ់ពីអងគការ ឬសាថ រ័នកនុងប្របទស និងបប្ៅប្របទស
ខ លពាក់ព័នធរមួ្ម្មន៖ 

ក្. ឯក្សារក្នងុប្រគទស៖ 
 ប្កម្ និងរទោា នសដីពីអភិ្ លកិចចលអ និងប្រតិរតតិប្រករបោយវជិាជ ជីវៈររស់អងគការ
សងគម្សីុវលិ (Standards of Good Governance and Professional Practices for NGOs in 

Cambodia) ឆ្ន ាំ២០១៤ 
 ជបប្ម្ើសសប្ម្មរ់ការោាំប្ទនាបពលអនាគតកនុងការពប្ងឹងសិទធិជាម្មច ស់ ល់អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន បៅកម្ពុជា (អងគការហវររ ៉ាមុ្សីុ  ForumSyd) ឆ្ន ាំ២០០៦ 

  ាំបណើ រការរបងាើតអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន (អងគការប្ទប្ទង់កសិករជនរទ) ឆ្ន ាំ
២០០៩ 

 បសៀវបៅខណនាាំពីអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន (អងគការរនាទ យស្សី) (ោា នកាល
ររបិចេទ) 

 បោលការណ៍ខណនាាំសតីពីការរបងាើតអងគការជនជាតិប ើម្ភាគតិច ររស់អងគការោាំប្ទ
សហគម្ន៍ជនជាតិប ើម្ភាគតិច (ICSO) ឆ្ន ាំ២០០៨ 



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 10

 

 ជាំហានកនុង ាំបណើ រការរបងាើតប្កុម្ជួយែេួនឯង ររស់អងគការ អតីតយុទធជនអនតរជាតិ
កម្ពុជា (VIC) (ោា នកាលររបិចេទ) 

 ការោាំប្ទយុទធសាស្រសត   និងរបចចកបទសចាំបពាោះគបប្ម្មងអភិ្វឌ្ឍន៍អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន (អងគការហវររ ៉ាមុ្សីុ  ForumSyd) ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 ការប្គរ់ប្គងគបប្ម្មង៖ បសៀវបៅខណនាាំសប្ម្មរ់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន (អងគការ
ខផ្សក PACT) ឆ្ន ាំ២០០៥ 

 បោលការណ៍ខណនាាំសតីពីអងគការជនពិការ (អងគការជនពិការកម្ពុជា) ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 បោលគាំនិតននការរបងាើតអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន (អងគការ Ockenden International 

Cambodia ) (ោា នកាលររបិចេទ) 

  

ខ. ឯក្សារពគីប្ៅប្រគទស៖ 
 រណាត ញប្េើយតរ    និងបរៀរចាំអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន       (ម្នទីរសុខាភិ្ ល
សាធារណៈរ ាអាឡាាំបម្៉ាោ បខានទី បៅសហរ ាអាបម្រកិ) (ោា នកាលររបិចេទ) 

 ការកសាងសម្តថភាពសប្ម្មរ់អងគការកនុងស្សកុ (CIIR/ICD) ឆ្ន ាំ២០០៥ 
 ការពិនិតយប ើងវញិបៅបលើសុែុម្មលភាព៖ ការពប្ងឹងសិទធិជាម្មច ស់ ល់អងគការកប្មិ្ត
សហគម្ន៍ (Open Society Foundations) ឆ្ន ាំ២០១២ 

 បោលការណ៍ខណនាាំ      សប្ម្មរ់របងាើតអងគការសហគម្ន៍ប្គរ់ប្គងបនសាទ  បៅ
តាន់ហាបនៀ (WWF) ឆ្ន ាំ២០០៩ 

 បសៀវបៅខណនាាំពីអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន (San Francisco Unified School District-

SFUSD) (ោា នកាលររបិចេទ) 
 បោលការណ៍ទីប្កុងអីុសាត នរ ុល និងកិចចប្ពម្បប្ពៀងទីប្កុងបសៀម្រារសតីពី ប្រសិទធភាព
ននការអភិ្វឌ្ឍអងគការសងគម្សីុវលិ ឆ្ន ាំ២០១១ 

 បសចកតីប្ពាងរទោា នសកលសប្ម្មរ់គណបនយយភាពអងគការសងគម្សីុវលិ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

៣. កិចចប្រជុាំប្កុម្ការង្កររបចចកបទសជារនតរនាទ រ់ ខ លម្មនសម្មជិកចូលរមួ្ចាំនួន ២០នាក់ ជា
តាំណាងពីអងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លកនុងស្សកុ អងគការអនតរជាតិ និងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
(៣០% ននសម្មជិកសររុ) ។ សម្មជិកប្កមុ្ការង្កររបចចកបទសបនោះម្មនរទពិបសាធន៍បប្ចើនឆ្ន ាំ បធវើ
ការជាមួ្យអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងបធវើការ ឹកនាាំអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នររស់ែេួនឯង
ផ្លទ ល់។ សម្មជិកប្កមុ្ការង្កររបចចកបទស នចូលរមួ្យ៉ាងសកម្ាកនុងការពិភាកា រតូរបយរល់កនុង

 

ការតាក់ខតងែេឹម្សារ និងខកលម្អ បោលការណ៍ខណនាាំសដីពីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នបនោះ។ 

៤. សិកាខ សាលាថ្នន ក់បែតត ប ើម្បីពិបប្ោោះបយរល់ និងបរៀនសូប្តជាមួ្យតាំណាងអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នផ្លទ ល់ទូទាំងប្របទសចាំនួនជាង១០០អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ខ ល នសា័ប្គចិតតចូល
រមួ្ និងផ្សតល់បយរល់ ពិភាកា ខចករ ាំខលករទពិបសាធន៍ផ្លទ ល់ និងវភិាគទនជាឯកសារបផ្សសងៗ
សប្ម្មរ់ជាគប្ម្ូ និងគាំនិតកនុងការតាក់ខតង បោលការណ៍ខណនាាំសដពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

៥. សិកាខ សាលាពិបប្ោោះបយរល់ បរៀនសូប្តថ្នន ក់ជាតិ ខ លម្មនអនកចូលរមួ្ម្កពីប្គរ់ភាគីពាក់ព័នធ
 ូចជា៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នជាង៧០ម្កពីប្គរ់បែតត ប្កុង អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លកនុង
ស្សុក អងគការអនតរជាតិ ម្មច ស់ជាំនួយ និងម្ន្តនតីជាំនាញខ លអបញ្ជ ើញម្កពីសាថ រ័ននានាររស់ប្កសួង
ពាក់ព័នធ។ សិកាខ សាលាថ្នន ក់ជាតិបនោះ  នផ្សតល់ឱកាសយ៉ាងទូលាំទូលាយ ល់ភាគីពាក់ព័នធកនុងការ
ផ្សតល់បយរល់ប្តលរ់ ការពិនិតយ និងឯកភាពជារមួ្បលើបសចកតីប្ពាងននបោលការណ៍ខណនាាំសដីពី
ការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន សប្ម្មរ់ជាម្គគុបទទសក៍ជាំនួយសាា រតី និងជា
ធនធានសប្ម្មរ់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 
  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 11

 

 ជាំហានកនុង ាំបណើ រការរបងាើតប្កុម្ជួយែេួនឯង ររស់អងគការ អតីតយុទធជនអនតរជាតិ
កម្ពុជា (VIC) (ោា នកាលររបិចេទ) 

 ការោាំប្ទយុទធសាស្រសត   និងរបចចកបទសចាំបពាោះគបប្ម្មងអភិ្វឌ្ឍន៍អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន (អងគការហវររ ៉ាមុ្សីុ  ForumSyd) ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 ការប្គរ់ប្គងគបប្ម្មង៖ បសៀវបៅខណនាាំសប្ម្មរ់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន (អងគការ
ខផ្សក PACT) ឆ្ន ាំ២០០៥ 

 បោលការណ៍ខណនាាំសតីពីអងគការជនពិការ (អងគការជនពិការកម្ពុជា) ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 បោលគាំនិតននការរបងាើតអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន (អងគការ Ockenden International 

Cambodia ) (ោា នកាលររបិចេទ) 

  

ខ. ឯក្សារពគីប្ៅប្រគទស៖ 
 រណាត ញប្េើយតរ    និងបរៀរចាំអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន       (ម្នទីរសុខាភិ្ ល
សាធារណៈរ ាអាឡាាំបម្៉ាោ បខានទី បៅសហរ ាអាបម្រកិ) (ោា នកាលររបិចេទ) 

 ការកសាងសម្តថភាពសប្ម្មរ់អងគការកនុងស្សកុ (CIIR/ICD) ឆ្ន ាំ២០០៥ 
 ការពិនិតយប ើងវញិបៅបលើសុែុម្មលភាព៖ ការពប្ងឹងសិទធិជាម្មច ស់ ល់អងគការកប្មិ្ត
សហគម្ន៍ (Open Society Foundations) ឆ្ន ាំ២០១២ 

 បោលការណ៍ខណនាាំ      សប្ម្មរ់របងាើតអងគការសហគម្ន៍ប្គរ់ប្គងបនសាទ  បៅ
តាន់ហាបនៀ (WWF) ឆ្ន ាំ២០០៩ 

 បសៀវបៅខណនាាំពីអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន (San Francisco Unified School District-

SFUSD) (ោា នកាលររបិចេទ) 
 បោលការណ៍ទីប្កុងអីុសាត នរ ុល និងកិចចប្ពម្បប្ពៀងទីប្កុងបសៀម្រារសតីពី ប្រសិទធភាព
ននការអភិ្វឌ្ឍអងគការសងគម្សីុវលិ ឆ្ន ាំ២០១១ 

 បសចកតីប្ពាងរទោា នសកលសប្ម្មរ់គណបនយយភាពអងគការសងគម្សីុវលិ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

៣. កិចចប្រជុាំប្កុម្ការង្កររបចចកបទសជារនតរនាទ រ់ ខ លម្មនសម្មជិកចូលរមួ្ចាំនួន ២០នាក់ ជា
តាំណាងពីអងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លកនុងស្សកុ អងគការអនតរជាតិ និងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
(៣០% ននសម្មជិកសររុ) ។ សម្មជិកប្កមុ្ការង្កររបចចកបទសបនោះម្មនរទពិបសាធន៍បប្ចើនឆ្ន ាំ បធវើ
ការជាមួ្យអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងបធវើការ ឹកនាាំអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នររស់ែេួនឯង
ផ្លទ ល់។ សម្មជិកប្កមុ្ការង្កររបចចកបទស នចូលរមួ្យ៉ាងសកម្ាកនុងការពិភាកា រតូរបយរល់កនុង

 

ការតាក់ខតងែេឹម្សារ និងខកលម្អ បោលការណ៍ខណនាាំសដីពីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នបនោះ។ 

៤. សិកាខ សាលាថ្នន ក់បែតត ប ើម្បីពិបប្ោោះបយរល់ និងបរៀនសូប្តជាមួ្យតាំណាងអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នផ្លទ ល់ទូទាំងប្របទសចាំនួនជាង១០០អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ខ ល នសា័ប្គចិតតចូល
រមួ្ និងផ្សតល់បយរល់ ពិភាកា ខចករ ាំខលករទពិបសាធន៍ផ្លទ ល់ និងវភិាគទនជាឯកសារបផ្សសងៗ
សប្ម្មរ់ជាគប្ម្ូ និងគាំនិតកនុងការតាក់ខតង បោលការណ៍ខណនាាំសដពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

៥. សិកាខ សាលាពិបប្ោោះបយរល់ បរៀនសូប្តថ្នន ក់ជាតិ ខ លម្មនអនកចូលរមួ្ម្កពីប្គរ់ភាគីពាក់ព័នធ
 ូចជា៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នជាង៧០ម្កពីប្គរ់បែតត ប្កុង អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លកនុង
ស្សុក អងគការអនតរជាតិ ម្មច ស់ជាំនួយ និងម្ន្តនតីជាំនាញខ លអបញ្ជ ើញម្កពីសាថ រ័ននានាររស់ប្កសួង
ពាក់ព័នធ។ សិកាខ សាលាថ្នន ក់ជាតិបនោះ  នផ្សតល់ឱកាសយ៉ាងទូលាំទូលាយ ល់ភាគីពាក់ព័នធកនុងការ
ផ្សតល់បយរល់ប្តលរ់ ការពិនិតយ និងឯកភាពជារមួ្បលើបសចកតីប្ពាងននបោលការណ៍ខណនាាំសដីពី
ការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន សប្ម្មរ់ជាម្គគុបទទសក៍ជាំនួយសាា រតី និងជា
ធនធានសប្ម្មរ់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 
  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 12

 

សោលការណ៍ថ្ណនេំតពីីការប្បតិបតតិលអ 
របេអ់ងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃសៅប្បសេេកម្ពជុា 

 

១. គសចក្តីគ្តើ ម 

កនុងការចូលរមួ្អភិ្វឌ្ឍប្របទសកម្ពុជា  អងគការសងគម្សីុវលិ  ប្តូវ នចាត់ទុកជាកម្មេ ាំងចលករ
ជប្ម្ុញឲ្យម្មនការផ្លេ ស់រតូរជាវជិជម្មន និងនិរនតរភាព។ កិចចអនតរាគម្ន៍ទាំងឡាយររស់អងគការ
សងគម្សីុវលិ នប្ជារបៅ ល់ប្គរ់កប្មិ្ត ទាំងថ្នន ក់ជាតិ និងសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ អងគការសងគម្
សីុវលិម្មនភាពចប្ម្ុោះោន ជាបប្ចើន កាំពុងបធវើការបៅកម្ពុជា  ខ លរមួ្ម្មន  សម្មគម្   អងគការមិ្នខម្ន
រោា ភិ្ លកនុងស្សុក និងអនតរជាតិ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងសាថ រ័នបផ្សសងៗបទៀត។ បយង
តាម្រ យការណ៍សិកាស្សាវប្ជាវបោយវទិាសាថ នរណដុ ោះរណាដ ល និងស្សាវប្ជាវប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍
កម្ពុជា (CDRI) កនុងឆ្ន ាំ២០១២ និងរ យការណ៍សិកាស្សាវប្ជាវររស់អងគការអុកសាវ ម្ កនុងឆ្ន ាំ
២០១៤  នរង្កា ញថ្ន បៅកម្ពុជាម្មនអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្រម្មណជាង ២៥,០០០ (ពីរ
មឺុ្នប្ ាំពាន់) ខ លកាំពុងរាំបពញការង្ករតាម្វស័ិយនានាបៅតាម្មូ្លោា នររស់ែេួន។ ភាគបប្ចើននន
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នទាំងអស់បនាោះម្មនវតតម្មន និងប្រតិរតតិការតាម្រយៈការជួយោាំប្ទ និង
សកម្ាភាពអភិ្វឌ្ឍន៍ររស់សម្មគម្ អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លកនុងស្សុក និងអនតរជាតិ។ យ៉ាងណា
មិ្ញ បគកប្ម្នឹងជួរប្រទោះនូវអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្នើម្ ខ លម្មនការទទួលសាគ ល់ពី
សាធារណជន អាំពីការអនុវតតការង្ករប្រករបោយ អភិ្ លកិចចលអ វជិាជ ជីវៈ សម្តថភាពរងឹម្មាំ 
ធនធានប្គរ់ប្ោន់ និងនិរនតរភាពណាស់។  ូបចនោះបហើយកិចចអនតរាគម្ន៍ប្រករបោយប្រសិទធភាព 
និងជាក់ខសតងពីសាំណាក់អងគការន គូពិតជាម្មនសារៈសាំខាន់ណាស់ ប ើម្បីោាំប្ទពួកោត់ឲ្យម្មន
ការប្រតិរតតិ នប្តឹម្ប្តូវ និងម្មនប្រសិទធភាព។ ទនទឹម្ោន បនាោះខ រ  ក៏ម្មនអនុសាសន៍សាំខាន់ៗ ពី
រ យការណ៍វាយតនម្េឯករាជយ ពីផ្សលរ៉ាោះពាល់ររស់ប្រព័នធវញិ្ញា រនរប្តសា័ប្គចិតតននអងគការមិ្ន
ខម្នរោា ភិ្ ល ខ លបធវើប ើងបោយគណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បកីម្ពុជា កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ 
 នបលើកប ើងថ្ន គួរម្មនកិចចអនតរាគម្ន៍ និងការចូលរមួ្ោាំប្ទពីអងគការសងគម្សីុវលិ កនុងការ
របងាើតឲ្យម្មនធនធាន  ននបោលការណ៍ខណនាាំសតីពីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
ខ លម្មនលកខណៈស្សប ៀងោន បៅនឹង ប្កម្ និងរទោា នសដីពីអភិ្ លកិចចលអ និងប្រតិរតតិប្រករ
បោយវជិាជ ជីវៈររស់អងគការសងគម្សីុវលិ (Standards of Good Governance and Professional Practices 

for NGOs in Cambodia)។ បោលការណ៍បនោះ នឹងកាេ យជាធនធាន និងឧរករណ៍ ៏ម្មនប្រសិទធភាព
កនុងការបលើកកម្ពស់ោាំប្ទ និងពប្ងឹងសម្តថភាពអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បីឲ្យការប្រតិរតតិ
ម្មនអភិ្ លកិចចលអ វជិាជ ជីវៈ គុណភាព ប្រសិទធភាព និងនិរនតរភាព។ 
  

 

ចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៤ម្ក ម្មនកិចចប្រជុាំជាបប្ចើនប្តូវ នបធវើប ើង និងពិភាកាពីរញ្ញា បផ្សសងៗ រមួ្
ម្មន   ការចូលរមួ្ររស់  អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លកនុងស្សកុ  និង
អនតរជាតិ និងន គូផ្សតល់ជាំនួយខ ល នោាំប្ទ និងផ្សតល់គាំនិតផ្សតួចបផ្សតើម្ កនុងការរបងាើត បោលការណ៍
ខណនាាំសតីពីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។  

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា គឺជាអងគការសម្មជិកភាពខ លម្មនវយ័
ចាំណាស់ជាងបគមួ្យបៅកម្ពុជា ប្តូវ នរបងាើតបទបើងប ើម្បីសប្ម្រសប្ម្លួ និងពប្ងឹងអងគការមិ្ន
ខម្នរោា ភិ្ លកនុងស្សុក និងអនតរជាតិ បលើ ាំបណើ រការអភិ្វឌ្ឍបៅកម្ពុជា។ គណៈកម្មា ធិការសហ
ប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា នប ើរតួនាទីយ៉ាងសាំខាន់ចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩០ម្ក កនុងការពប្ងឹងវជិាជ ជីវៈ 
គណបនយយភាព កិចចសហប្រតិរតតិការ អភិ្ លកិចច និងប្រសិទធភាពអភិ្វឌ្ឍន៍សប្ម្មរ់អងគការ 
សងគម្សីុវលិ  ខ លកាំពុងបធវើការង្ករកនុងវស័ិយបផ្សសងៗបៅប្របទសកម្ពុជា។ កនុង ាំបណើ រការតាក់ខតង
បោលការណ៍ខណនាាំបនោះ គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បកីម្ពុជា ប ើរតួនាទីយ៉ាងសាំខាន់ 
និងទទួល នការោាំប្ទ  បហើយប្តូវ នបប្ជើសបរ ើសបធវើជាអនកសប្ម្រសប្ម្ួលកនុងការរបងាើតនូវ
បោលការណ៍ខណនាាំសដពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបនោះប ើង។ គាំនិតផ្សតួចបផ្សតើម្ 
ប្រករបោយសារៈប្របយជន៍បនោះ   នទទួលការោាំប្ទពី  កម្ាវធីិជាំនួយអភិ្វឌ្ឍន៍ផ្លទ ល់ររស់ 
រោា ភិ្ លអូស្រសាត លី (Direct Aid Program of the Australian Government) តាម្រយៈគបប្ម្មងមួ្យបៅ
ថ្នការរណតុ ោះវរបធម៌្ននការប្រតិរតតិលអ និងនិរនតរភាពររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ។ 

បោលការណ៍ខណនាាំសដពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបនោះ ម្មនប្រសិទធភាព 
និងសារៈប្របយជន៍   លុោះប្តាខតអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនការតាាំងចិតតែពស់    និងយក
បោលការណ៍បនោះជាម្គគុបទទសក៍ បៅប្រតិរតតិយ៉ាងខាជ រ់ែជួនកនុងរររិទររស់ែេួន ជាពិបសសម្មនការ
ោាំប្ទយ៉ាងសកម្ា ទាំងសាា រតី របចចកបទស និងហិរញ្ាវតថុពីគណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បី
កម្ពុជា អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ ន គូពាក់ព័នធនានា និងជាពិបសសអាជាា ធរមូ្លោា ន។  

 

២. គោលបាំណងននគោលការណ៍ណណនាំសដីពកីារប្រត្ិបត្តិលអរបសអ់ងគការសហគមនម៍ូលដ្ឋា ន 

បោលការណ៍ខណនាាំបនោះ របងាើតបទបើងកនុងបោលរាំណងផ្សតល់ជាឯកសារម្គគុបទទសក៍ជាំនួយ
សាា រតី ៏ម្មនសារៈសាំខាន់ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ូចជា ជាំនួយកនុងការពប្ងឹងសម្តថភាព
សាថ រ័ន គុណភាពបសវាកម្ា ប្រសិទធភាពកនុងការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ ការទាំនាក់ទាំនង និងកិចចសហ
ប្រតិរតតិការជាមួ្យសម្មជិក ន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ និងអាជាា ធរមូ្លោា នជាប ើម្។ បលើសពីបនោះបៅបទៀត 
តាម្រយៈការបប្រើប្ ស់ និងអនុវតតន៍តាម្ឯកសារម្គគុបទទសក៍ជាំនួយសាា រតីបនោះ វានឹងជួយជប្ម្ញុឲ្យ
ម្មនការបលើកកម្ពស់អភិ្ លកិចចលអ  គណបនយយភាព  តម្មេ ភាព   និងនិរនតរភាពររស់អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ខ លជាការចូលរមួ្ចាំខណកបលើកសទួយជីវភាពររស់ប្រជាពលរ ាសហគម្ន៍
ែេួនឯងផ្លទ ល់ ក៏ ូចជាការចូលរមួ្អភិ្វឌ្ឍសងគម្ និងកាត់រនថយភាពប្កីប្ក។ 



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 13

 

សោលការណ៍ថ្ណនេំតពីីការប្បតិបតតិលអ 
របេអ់ងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃសៅប្បសេេកម្ពជុា 

 

១. គសចក្តីគ្តើ ម 

កនុងការចូលរមួ្អភិ្វឌ្ឍប្របទសកម្ពុជា  អងគការសងគម្សីុវលិ  ប្តូវ នចាត់ទុកជាកម្មេ ាំងចលករ
ជប្ម្ុញឲ្យម្មនការផ្លេ ស់រតូរជាវជិជម្មន និងនិរនតរភាព។ កិចចអនតរាគម្ន៍ទាំងឡាយររស់អងគការ
សងគម្សីុវលិ នប្ជារបៅ ល់ប្គរ់កប្មិ្ត ទាំងថ្នន ក់ជាតិ និងសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ អងគការសងគម្
សីុវលិម្មនភាពចប្ម្ុោះោន ជាបប្ចើន កាំពុងបធវើការបៅកម្ពុជា  ខ លរមួ្ម្មន  សម្មគម្   អងគការមិ្នខម្ន
រោា ភិ្ លកនុងស្សុក និងអនតរជាតិ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងសាថ រ័នបផ្សសងៗបទៀត។ បយង
តាម្រ យការណ៍សិកាស្សាវប្ជាវបោយវទិាសាថ នរណដុ ោះរណាដ ល និងស្សាវប្ជាវប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍
កម្ពុជា (CDRI) កនុងឆ្ន ាំ២០១២ និងរ យការណ៍សិកាស្សាវប្ជាវររស់អងគការអុកសាវ ម្ កនុងឆ្ន ាំ
២០១៤  នរង្កា ញថ្ន បៅកម្ពុជាម្មនអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្រម្មណជាង ២៥,០០០ (ពីរ
មឺុ្នប្ ាំពាន់) ខ លកាំពុងរាំបពញការង្ករតាម្វស័ិយនានាបៅតាម្មូ្លោា នររស់ែេួន។ ភាគបប្ចើននន
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នទាំងអស់បនាោះម្មនវតតម្មន និងប្រតិរតតិការតាម្រយៈការជួយោាំប្ទ និង
សកម្ាភាពអភិ្វឌ្ឍន៍ររស់សម្មគម្ អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លកនុងស្សុក និងអនតរជាតិ។ យ៉ាងណា
មិ្ញ បគកប្ម្នឹងជួរប្រទោះនូវអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្នើម្ ខ លម្មនការទទួលសាគ ល់ពី
សាធារណជន អាំពីការអនុវតតការង្ករប្រករបោយ អភិ្ លកិចចលអ វជិាជ ជីវៈ សម្តថភាពរងឹម្មាំ 
ធនធានប្គរ់ប្ោន់ និងនិរនតរភាពណាស់។  ូបចនោះបហើយកិចចអនតរាគម្ន៍ប្រករបោយប្រសិទធភាព 
និងជាក់ខសតងពីសាំណាក់អងគការន គូពិតជាម្មនសារៈសាំខាន់ណាស់ ប ើម្បីោាំប្ទពួកោត់ឲ្យម្មន
ការប្រតិរតតិ នប្តឹម្ប្តូវ និងម្មនប្រសិទធភាព។ ទនទឹម្ោន បនាោះខ រ  ក៏ម្មនអនុសាសន៍សាំខាន់ៗ ពី
រ យការណ៍វាយតនម្េឯករាជយ ពីផ្សលរ៉ាោះពាល់ររស់ប្រព័នធវញិ្ញា រនរប្តសា័ប្គចិតតននអងគការមិ្ន
ខម្នរោា ភិ្ ល ខ លបធវើប ើងបោយគណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បកីម្ពុជា កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ 
 នបលើកប ើងថ្ន គួរម្មនកិចចអនតរាគម្ន៍ និងការចូលរមួ្ោាំប្ទពីអងគការសងគម្សីុវលិ កនុងការ
របងាើតឲ្យម្មនធនធាន  ននបោលការណ៍ខណនាាំសតីពីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
ខ លម្មនលកខណៈស្សប ៀងោន បៅនឹង ប្កម្ និងរទោា នសដីពីអភិ្ លកិចចលអ និងប្រតិរតតិប្រករ
បោយវជិាជ ជីវៈររស់អងគការសងគម្សីុវលិ (Standards of Good Governance and Professional Practices 

for NGOs in Cambodia)។ បោលការណ៍បនោះ នឹងកាេ យជាធនធាន និងឧរករណ៍ ៏ម្មនប្រសិទធភាព
កនុងការបលើកកម្ពស់ោាំប្ទ និងពប្ងឹងសម្តថភាពអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បីឲ្យការប្រតិរតតិ
ម្មនអភិ្ លកិចចលអ វជិាជ ជីវៈ គុណភាព ប្រសិទធភាព និងនិរនតរភាព។ 
  

 

ចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៤ម្ក ម្មនកិចចប្រជុាំជាបប្ចើនប្តូវ នបធវើប ើង និងពិភាកាពីរញ្ញា បផ្សសងៗ រមួ្
ម្មន   ការចូលរមួ្ររស់  អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លកនុងស្សកុ  និង
អនតរជាតិ និងន គូផ្សតល់ជាំនួយខ ល នោាំប្ទ និងផ្សតល់គាំនិតផ្សតួចបផ្សតើម្ កនុងការរបងាើត បោលការណ៍
ខណនាាំសតីពីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។  

គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា គឺជាអងគការសម្មជិកភាពខ លម្មនវយ័
ចាំណាស់ជាងបគមួ្យបៅកម្ពុជា ប្តូវ នរបងាើតបទបើងប ើម្បីសប្ម្រសប្ម្លួ និងពប្ងឹងអងគការមិ្ន
ខម្នរោា ភិ្ លកនុងស្សុក និងអនតរជាតិ បលើ ាំបណើ រការអភិ្វឌ្ឍបៅកម្ពុជា។ គណៈកម្មា ធិការសហ
ប្រតិរតតិការប ើម្បីកម្ពុជា នប ើរតួនាទីយ៉ាងសាំខាន់ចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩០ម្ក កនុងការពប្ងឹងវជិាជ ជីវៈ 
គណបនយយភាព កិចចសហប្រតិរតតិការ អភិ្ លកិចច និងប្រសិទធភាពអភិ្វឌ្ឍន៍សប្ម្មរ់អងគការ 
សងគម្សីុវលិ  ខ លកាំពុងបធវើការង្ករកនុងវស័ិយបផ្សសងៗបៅប្របទសកម្ពុជា។ កនុង ាំបណើ រការតាក់ខតង
បោលការណ៍ខណនាាំបនោះ គណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បកីម្ពុជា ប ើរតួនាទីយ៉ាងសាំខាន់ 
និងទទួល នការោាំប្ទ  បហើយប្តូវ នបប្ជើសបរ ើសបធវើជាអនកសប្ម្រសប្ម្ួលកនុងការរបងាើតនូវ
បោលការណ៍ខណនាាំសដពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបនោះប ើង។ គាំនិតផ្សតួចបផ្សតើម្ 
ប្រករបោយសារៈប្របយជន៍បនោះ   នទទួលការោាំប្ទពី  កម្ាវធីិជាំនួយអភិ្វឌ្ឍន៍ផ្លទ ល់ររស់ 
រោា ភិ្ លអូស្រសាត លី (Direct Aid Program of the Australian Government) តាម្រយៈគបប្ម្មងមួ្យបៅ
ថ្នការរណតុ ោះវរបធម៌្ននការប្រតិរតតិលអ និងនិរនតរភាពររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ។ 

បោលការណ៍ខណនាាំសដពីីការប្រតិរតតិលអររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបនោះ ម្មនប្រសិទធភាព 
និងសារៈប្របយជន៍   លុោះប្តាខតអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនការតាាំងចិតតែពស់    និងយក
បោលការណ៍បនោះជាម្គគុបទទសក៍ បៅប្រតិរតតិយ៉ាងខាជ រ់ែជួនកនុងរររិទររស់ែេួន ជាពិបសសម្មនការ
ោាំប្ទយ៉ាងសកម្ា ទាំងសាា រតី របចចកបទស និងហិរញ្ាវតថុពីគណៈកម្មា ធិការសហប្រតិរតតិការប ើម្បី
កម្ពុជា អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ ន គូពាក់ព័នធនានា និងជាពិបសសអាជាា ធរមូ្លោា ន។  

 

២. គោលបាំណងននគោលការណ៍ណណនាំសដីពកីារប្រត្ិបត្តិលអរបសអ់ងគការសហគមនម៍ូលដ្ឋា ន 

បោលការណ៍ខណនាាំបនោះ របងាើតបទបើងកនុងបោលរាំណងផ្សតល់ជាឯកសារម្គគុបទទសក៍ជាំនួយ
សាា រតី ៏ម្មនសារៈសាំខាន់ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ូចជា ជាំនួយកនុងការពប្ងឹងសម្តថភាព
សាថ រ័ន គុណភាពបសវាកម្ា ប្រសិទធភាពកនុងការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ ការទាំនាក់ទាំនង និងកិចចសហ
ប្រតិរតតិការជាមួ្យសម្មជិក ន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ និងអាជាា ធរមូ្លោា នជាប ើម្។ បលើសពីបនោះបៅបទៀត 
តាម្រយៈការបប្រើប្ ស់ និងអនុវតតន៍តាម្ឯកសារម្គគុបទទសក៍ជាំនួយសាា រតីបនោះ វានឹងជួយជប្ម្ញុឲ្យ
ម្មនការបលើកកម្ពស់អភិ្ លកិចចលអ  គណបនយយភាព  តម្មេ ភាព   និងនិរនតរភាពររស់អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ខ លជាការចូលរមួ្ចាំខណកបលើកសទួយជីវភាពររស់ប្រជាពលរ ាសហគម្ន៍
ែេួនឯងផ្លទ ល់ ក៏ ូចជាការចូលរមួ្អភិ្វឌ្ឍសងគម្ និងកាត់រនថយភាពប្កីប្ក។ 
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៣. គត្ើគោលការណ៍ណណនាំគនេះមានអវីខលេះ នងិ គប្រើប្ាស់យ៉ាងដចូគមតច? 
ែេឹម្សារសាំខាន់ៗបៅកនុង បោលការណ៍បនោះខចកបចញជា ៨ ជាំពូក រមួ្ម្មន៖ 
ជាំពូកទី១៖ លកខណៈផ្សេូវចារ់ និងការអភិ្វឌ្ឍអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
ជាំពូកទី២៖ ទាំនាក់ទាំនង កិចចសហការ និងការចងរណាត ញ 
ជាំពូកទី៣៖ សម្មជិកភាព និងការប្គរ់ប្គងសម្មជិក 
ជាំពូកទី៤៖ ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ 
ជាំពូកទី៥៖ គណបនយយភាព និងតម្មេ ភាព 
ជាំពូកទី៦៖ ការចូលរមួ្អនុវតត ប្តតួពិនិតយ និងវាយតនម្េ 
ជាំពូកទី៧៖ យុទធសាស្រសត និងការធានានិរនតរភាព 
ជាំពូកទី៨៖ ការពប្ងឹងសម្តថភាព និងការយល់ ឹង 

បោលការណ៍ខណនាាំទាំង ៨ ជាំពូកបនោះ ប្គរ ណត រ់បលើបសចកតីខណនាាំមួ្យចាំនួន  ខ លប្តូវ
 នរបងាើតប ើងជាជាំហានៗប ើម្បីពិពណ៌នា ថ្នបតើអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន គួរអនុវតតប្រករ
បោយគណបនយយភាព តម្មេ ភាព អភិ្ លកិចចលអ និងបឆ្ព ោះបៅរកនិរនតរភាព យ៉ាង ូចបម្តច បៅកនុង
អងគការសហគម្ន៍ររស់ពួកោត់។ កនុងជាំពូកនីមួ្យៗម្មនខរងខចកជាបោលការណ៍ និងបសចកតី
ខណនាាំលម្អិត តាម្បោលការណ៍នីមួ្យៗ។ បលើសពីបនោះបៅបទៀត  បោលការណ៍ែេោះក៏ម្មនភាជ រ់នូវ
ឧរសម្ព័នធ  (ឯកសារភាជ រ់ជាមួ្យ)  ខ លជាគប្ម្បូផ្សសងៗ ប ើម្បីជាំនួយសាា រតីរខនថម្បៅទាំព័របប្កាយៗ 
(សូម្បម្ើលរញ្ជ ីឧរសម្ព័នធ)  បហើយឧរសម្ព័នធគប្ម្ូទាំងបនាោះ  របងាើតប ើងបោយមិ្នតាំណាងឲ្យអងគការ 
សហគម្ន៍មូ្លោា នណាមួ្យបទ។ 

បោយសារបោលការណ៍បនោះប្តូវ នចាត់ទុកថ្នជាឯកសារម្គគុបទទសក៍  ូបចនោះវាគួរប្តូវ ន
បប្រើប្ ស់ជាការខណនាាំសប្ម្មរ់ជាំនួយសាា រតី។ វាមិ្នខម្នជាឯកសារតប្ម្ូវខ លអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នចាាំ ច់ប្តូវខតអនុវតតតាម្ទាំងស្សុងបនាោះបទ រ៉ាុខនតបយើងទាំងអស់ោន ម្មនជាំបនឿបជឿជាក់យ៉ាង
មុ្តម្មាំថ្ន បរើអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នអនុវតតតាម្បោលការណ៍ខណនាាំបនោះ នកាន់ខតបប្ចើន
បនាោះប្រសិទធភាព គុណភាព សម្តថភាព គណបនយយភាព និងតម្មេ ភាពកនុងសាថ រ័នបនាោះម្មនកាន់ខត
ប្របសើរប ើង ប្ពម្ទាំងអាចម្មននិរនតរភាពយូរអខងវង។ 
 

៤. ប្រត្បិត្តកិារ ននអងគការសហគមន៍មលូដ្ឋា ននគពលបចចុរបននក្នងុប្រគទសក្មពជុា 
ក. នរណាែេោះប្តវូ នចាត់ទុកជាអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន? 
្េងកាត់តាម្ការសិកាស្សាវប្ជាវ និង ាំបណើ រកនុងការរបងាើតបោលការណ៍ខណនាាំបនោះ បយើង

ប ើញថ្ន    អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនបប្ចើនខររបប្ចើនសណាា ន។     ខាងបប្កាម្បនោះជាររក
គាំបហើញនូវសណាា នមួ្យចាំនួនននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន៖ 
 

 

 ធនាោរស្សូវ 
 ធនាោរបោ 
 ប្កុម្សនសាំប្ ក់ និងឥណទន 
 ប្កុម្មិ្តតជួយមិ្តត ឬសម្មគម្មូ្លោា ន 
 សម្មគម្បប្រើប្ ស់ទឹក 
 សហគម្ន៍បនសាទ 
 សហគម្ន៍នប្ពបឈើ 
 សហគម្ន៍ជនជាតិប ើម្ភាគតិច ជាប ើម្ 

 

ែ .ចរកិលកខណៈររស់ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 

ជារមួ្អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនចរកិលកខណៈនិងបោលការណ៍ ូចខាងបប្កាម្៖ 

 ប្រតិរតតិការបៅកប្មិ្តមូ្លោា នផ្លទ ល់ 
 បផ្លត តបលើបសវាកម្ា និងផ្សលប្របយជន៍ររស់សហគម្ន៍ែេួន និងចូលរមួ្អភិ្វឌ្ឍ និង 
បោោះស្សាយរញ្ញា សហគម្ន៍ 

 ខសវងរកមូ្លនិធិជាំនួយពីន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ និងបកៀរគរធនធានពីសម្មជិកររស់ែេួន 
 ចូលរមួ្ចាំខណកអភិ្វឌ្ឍសាថ រ័ន និងសម្មជិកភាព បោយម្មនការប្ពម្បប្ពៀងសា័ប្គចិតត 
 ការប្រតិរតតិ និងអនុវតតការង្ករ បធវើប ើងតាម្រយៈបោលការណ៍ និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុង
ររស់ែេួន 

 ម្មនរចនាសម្ព័នធ រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ខផ្សនការជាក់លាក់ (ខផ្សនការប្រចាាំឆ្ន ាំជាប ើម្)  
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៣. គត្ើគោលការណ៍ណណនាំគនេះមានអវីខលេះ នងិ គប្រើប្ាស់យ៉ាងដចូគមតច? 
ែេឹម្សារសាំខាន់ៗបៅកនុង បោលការណ៍បនោះខចកបចញជា ៨ ជាំពូក រមួ្ម្មន៖ 
ជាំពូកទី១៖ លកខណៈផ្សេូវចារ់ និងការអភិ្វឌ្ឍអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
ជាំពូកទី២៖ ទាំនាក់ទាំនង កិចចសហការ និងការចងរណាត ញ 
ជាំពូកទី៣៖ សម្មជិកភាព និងការប្គរ់ប្គងសម្មជិក 
ជាំពូកទី៤៖ ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ 
ជាំពូកទី៥៖ គណបនយយភាព និងតម្មេ ភាព 
ជាំពូកទី៦៖ ការចូលរមួ្អនុវតត ប្តតួពិនិតយ និងវាយតនម្េ 
ជាំពូកទី៧៖ យុទធសាស្រសត និងការធានានិរនតរភាព 
ជាំពូកទី៨៖ ការពប្ងឹងសម្តថភាព និងការយល់ ឹង 

បោលការណ៍ខណនាាំទាំង ៨ ជាំពូកបនោះ ប្គរ ណត រ់បលើបសចកតីខណនាាំមួ្យចាំនួន  ខ លប្តូវ
 នរបងាើតប ើងជាជាំហានៗប ើម្បីពិពណ៌នា ថ្នបតើអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន គួរអនុវតតប្រករ
បោយគណបនយយភាព តម្មេ ភាព អភិ្ លកិចចលអ និងបឆ្ព ោះបៅរកនិរនតរភាព យ៉ាង ូចបម្តច បៅកនុង
អងគការសហគម្ន៍ររស់ពួកោត់។ កនុងជាំពូកនីមួ្យៗម្មនខរងខចកជាបោលការណ៍ និងបសចកតី
ខណនាាំលម្អិត តាម្បោលការណ៍នីមួ្យៗ។ បលើសពីបនោះបៅបទៀត  បោលការណ៍ែេោះក៏ម្មនភាជ រ់នូវ
ឧរសម្ព័នធ  (ឯកសារភាជ រ់ជាមួ្យ)  ខ លជាគប្ម្បូផ្សសងៗ ប ើម្បីជាំនួយសាា រតីរខនថម្បៅទាំព័របប្កាយៗ 
(សូម្បម្ើលរញ្ជ ីឧរសម្ព័នធ)  បហើយឧរសម្ព័នធគប្ម្ូទាំងបនាោះ  របងាើតប ើងបោយមិ្នតាំណាងឲ្យអងគការ 
សហគម្ន៍មូ្លោា នណាមួ្យបទ។ 

បោយសារបោលការណ៍បនោះប្តូវ នចាត់ទុកថ្នជាឯកសារម្គគុបទទសក៍  ូបចនោះវាគួរប្តូវ ន
បប្រើប្ ស់ជាការខណនាាំសប្ម្មរ់ជាំនួយសាា រតី។ វាមិ្នខម្នជាឯកសារតប្ម្ូវខ លអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នចាាំ ច់ប្តូវខតអនុវតតតាម្ទាំងស្សុងបនាោះបទ រ៉ាុខនតបយើងទាំងអស់ោន ម្មនជាំបនឿបជឿជាក់យ៉ាង
មុ្តម្មាំថ្ន បរើអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នអនុវតតតាម្បោលការណ៍ខណនាាំបនោះ នកាន់ខតបប្ចើន
បនាោះប្រសិទធភាព គុណភាព សម្តថភាព គណបនយយភាព និងតម្មេ ភាពកនុងសាថ រ័នបនាោះម្មនកាន់ខត
ប្របសើរប ើង ប្ពម្ទាំងអាចម្មននិរនតរភាពយូរអខងវង។ 
 

៤. ប្រត្បិត្តកិារ ននអងគការសហគមន៍មលូដ្ឋា ននគពលបចចុរបននក្នងុប្រគទសក្មពជុា 
ក. នរណាែេោះប្តវូ នចាត់ទុកជាអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន? 
្េងកាត់តាម្ការសិកាស្សាវប្ជាវ និង ាំបណើ រកនុងការរបងាើតបោលការណ៍ខណនាាំបនោះ បយើង

ប ើញថ្ន    អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនបប្ចើនខររបប្ចើនសណាា ន។     ខាងបប្កាម្បនោះជាររក
គាំបហើញនូវសណាា នមួ្យចាំនួនននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន៖ 
 

 

 ធនាោរស្សូវ 
 ធនាោរបោ 
 ប្កុម្សនសាំប្ ក់ និងឥណទន 
 ប្កុម្មិ្តតជួយមិ្តត ឬសម្មគម្មូ្លោា ន 
 សម្មគម្បប្រើប្ ស់ទឹក 
 សហគម្ន៍បនសាទ 
 សហគម្ន៍នប្ពបឈើ 
 សហគម្ន៍ជនជាតិប ើម្ភាគតិច ជាប ើម្ 

 

ែ .ចរកិលកខណៈររស់ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 

ជារមួ្អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនចរកិលកខណៈនិងបោលការណ៍ ូចខាងបប្កាម្៖ 

 ប្រតិរតតិការបៅកប្មិ្តមូ្លោា នផ្លទ ល់ 
 បផ្លត តបលើបសវាកម្ា និងផ្សលប្របយជន៍ររស់សហគម្ន៍ែេួន និងចូលរមួ្អភិ្វឌ្ឍ និង 
បោោះស្សាយរញ្ញា សហគម្ន៍ 

 ខសវងរកមូ្លនិធិជាំនួយពីន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ និងបកៀរគរធនធានពីសម្មជិកររស់ែេួន 
 ចូលរមួ្ចាំខណកអភិ្វឌ្ឍសាថ រ័ន និងសម្មជិកភាព បោយម្មនការប្ពម្បប្ពៀងសា័ប្គចិតត 
 ការប្រតិរតតិ និងអនុវតតការង្ករ បធវើប ើងតាម្រយៈបោលការណ៍ និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុង
ររស់ែេួន 

 ម្មនរចនាសម្ព័នធ រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ខផ្សនការជាក់លាក់ (ខផ្សនការប្រចាាំឆ្ន ាំជាប ើម្)  
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បទដ្ឋាន គោលការណ៍ និង

សាចក្តីណានាំ



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 18

 

ជំពូកេី ១ 

    លកខណៈផ្ែូវចាប់ ៃិងការអភិវឌ្ឍអងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 
 
បោលការណ៍ខណនាាំ ១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ម្មនទសសនវស័ិយ បសចកតីខថ្េងបរសកកម្ា 

និងគុណតនម្េ 

បសចកតីខណនាាំ ១.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនបសចកដីខថ្េងអាំពីទសសនវស័ិយ ខ ល
រង្កា ញអាំពី៖ 

ក) បោលរាំណងររស់សាថ រ័ន ខ លម្មនលកខណៈទូលាំទូលាយ  និងអាចបធវើឲ្យសាថ រ័នរកា
វតតម្មនកនុងរយៈបពលយូរ។  

ែ) សាថ នភាពនាបពលអនាគត (កតីស្សនម្៉ា ឬលទធផ្សលននកម្ាវធីិ ខ លពួកោត់កាំពុងបធវើការង្ករបៅ
បលើ)។ 

បសចកតីខណនាាំ ១.១.២៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនបសចកដីខថ្េងអាំពីបរសកកម្ាខ លរង្កា ញ
អាំពី 

ក) បោលបៅ កម្ាវធីិសនូល អនកខ លប្តូវរបប្ម្ើបសវាកម្ា និងប្កុម្បោលបៅ។  

ែ) បសចកតីខថ្េងអាំពីបរសកកម្ាគួរខតបធវើឲ្យែេី និងម្មនែេឹម្សារប្េើយតរបៅនឹងទសសនវស័ិយ។  

បសចកតីខណនាាំ ១.១.៣៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវម្មនបសចកដីខថ្េងអាំពីគុណតនម្េ 

ក) រង្កា ញនូវអវីខ ល អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បជឿទុកចិតតថ្នជាការប្រតិរតតិខ លនឹងនាាំម្ក
នូវភាពបជាគជ័យ  ការប្រតិរតតិលអ   តម្មេ ភាព និងគណបនយយភាព។ 

ែ) តប្ម្ង់ទិស ជប្ម្ញុ ល់សម្មជិក និងគណៈកម្ាការ ឹកនាាំ ឲ្យម្មនទាំនុកចិតត កនុងការប្រតិរតតិ
កាតពវកិចចររស់ែេួន។ 

 

 

 

  

 

«បោលការណ៍ខណនាាំ ១.២៖ សម្មជិក និងគណៈកម្ាការប្តវូយល់ ឹង និងអនុវតតទសសនវស័ិយ 
បរសកកម្ា និងគុណតនម្េ ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

បសចកតីខណនាាំ ១.២.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវម្មនទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និងគុណ 
តនម្េ ខ លប្តវូ នចូលរមួ្តាក់ខតង យល់ប្ពម្ និងបលើកកម្ពស់បោយសម្មជិក និងគណៈកម្ាការ 
ទាំងអស់ 

ក) គណៈកម្ាការ ទីប្រឹកា សម្មជិក និងន គូពាក់ព័នធចូលរមួ្កនុងការកាំណត់ទសសនវស័ិយ   
បរសកកម្ា និងគុណតនម្េ ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បហើយអនុម័្តរមួ្ោន ។ 

ែ) សម្មជិកយល់ ឹង និងបប្រើប្ ស់ ទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និងគុណតនម្េ ប ើម្ប ឹីកនាាំការ
សបប្ម្ចចិតត និងសកម្ាភាព។ 

បោលការណ៍ខណនាាំ ១.៣៖ យ៉ាងបហាចណាស់ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន គួរខតម្មនការទទួល
សាគ ល់ជាលាយលកខណ៍អកសរពីអាជាា ធរមូ្លោា ន ឬ/និងម្នទីរពាក់ព័នធ 

បសចកតីខណនាាំ ១.៣.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តវូធានាថ្ន ែេួនរាំបពញតាម្លកខែណឌ តប្ម្វូ ឬ/
និង ចារ់ខ លពាក់ព័នធនានា  

ក) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន គួរខសវងរកការទទួលសាគ ល់ពីថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិ ឬ/និងថ្នន ក់ជាតិ 
និងបធវើការផ្សសពវផ្សាយ និងខចករ ាំខលក នូវលិែិតទទួលសាគ ល់បនាោះ ជាសាធារណៈ  រមួ្ទាំង
សម្មគម្ អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លបផ្សសងៗបទៀត និងអនកទទួលផ្សលខ លបធវើការង្ករជាមួ្យ។ 

បោលការណ៍ខណនាាំ ១.៤៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនគណៈកម្ាការ ខ លម្មន ាំបណើ រការ 

បសចកតីខណនាាំ ១.៤.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  ប្តវូកាំណត់ឲ្យចាស់    ពីសម្មសភាពគណៈ
កម្ាការ  

ក) គណៈកម្ាការ គួរម្មនសម្មជិកយ៉ាងតិចរាំផុ្សតរីនាក់ បហើយជាចាំនួនបសស (ប ើម្បីជួយ
សប្ម្ួល ល់ការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតត) និងធានា ននូវសម្ភាពបយនឌ័្រ (រុរស និងស្រសតី)។ 

ែ)  គណៈកម្ាការប្តូវបប្ជើសបរ ើសបចញពីសម្មជិកផ្លទ ល់បោយការប ោះបឆ្ន ត។   

គ) អាណតតិររស់គណៈកម្ាការគួរម្មន ២អណតតិ (មួ្យអាណតតិ៥ឆ្ន ាំ)។ 
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ជំពូកេី ១ 

    លកខណៈផ្ែូវចាប់ ៃិងការអភិវឌ្ឍអងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 
 
បោលការណ៍ខណនាាំ ១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ម្មនទសសនវស័ិយ បសចកតីខថ្េងបរសកកម្ា 

និងគុណតនម្េ 

បសចកតីខណនាាំ ១.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវម្មនបសចកដីខថ្េងអាំពីទសសនវស័ិយ ខ ល
រង្កា ញអាំពី៖ 

ក) បោលរាំណងររស់សាថ រ័ន ខ លម្មនលកខណៈទូលាំទូលាយ  និងអាចបធវើឲ្យសាថ រ័នរកា
វតតម្មនកនុងរយៈបពលយូរ។  

ែ) សាថ នភាពនាបពលអនាគត (កតីស្សនម្៉ា ឬលទធផ្សលននកម្ាវធីិ ខ លពួកោត់កាំពុងបធវើការង្ករបៅ
បលើ)។ 

បសចកតីខណនាាំ ១.១.២៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនបសចកដីខថ្េងអាំពីបរសកកម្ាខ លរង្កា ញ
អាំពី 

ក) បោលបៅ កម្ាវធីិសនូល អនកខ លប្តូវរបប្ម្ើបសវាកម្ា និងប្កុម្បោលបៅ។  

ែ) បសចកតីខថ្េងអាំពីបរសកកម្ាគួរខតបធវើឲ្យែេី និងម្មនែេឹម្សារប្េើយតរបៅនឹងទសសនវស័ិយ។  

បសចកតីខណនាាំ ១.១.៣៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនបសចកដីខថ្េងអាំពីគុណតនម្េ 

ក) រង្កា ញនូវអវីខ ល អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បជឿទុកចិតតថ្នជាការប្រតិរតតិខ លនឹងនាាំម្ក
នូវភាពបជាគជ័យ  ការប្រតិរតតិលអ   តម្មេ ភាព និងគណបនយយភាព។ 

ែ) តប្ម្ង់ទិស ជប្ម្ញុ ល់សម្មជិក និងគណៈកម្ាការ ឹកនាាំ ឲ្យម្មនទាំនុកចិតត កនុងការប្រតិរតតិ
កាតពវកិចចររស់ែេួន។ 

 

 

 

  

 

«បោលការណ៍ខណនាាំ ១.២៖ សម្មជិក និងគណៈកម្ាការប្តូវយល់ ឹង និងអនុវតតទសសនវស័ិយ 
បរសកកម្ា និងគុណតនម្េ ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

បសចកតីខណនាាំ ១.២.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវម្មនទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និងគុណ 
តនម្េ ខ លប្តវូ នចូលរមួ្តាក់ខតង យល់ប្ពម្ និងបលើកកម្ពស់បោយសម្មជិក និងគណៈកម្ាការ 
ទាំងអស់ 

ក) គណៈកម្ាការ ទីប្រឹកា សម្មជិក និងន គូពាក់ព័នធចូលរមួ្កនុងការកាំណត់ទសសនវស័ិយ   
បរសកកម្ា និងគុណតនម្េ ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បហើយអនុម័្តរមួ្ោន ។ 

ែ) សម្មជិកយល់ ឹង និងបប្រើប្ ស់ ទសសនវស័ិយ បរសកកម្ា និងគុណតនម្េ ប ើម្ប ឹីកនាាំការ
សបប្ម្ចចិតត និងសកម្ាភាព។ 

បោលការណ៍ខណនាាំ ១.៣៖ យ៉ាងបហាចណាស់ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន គួរខតម្មនការទទួល
សាគ ល់ជាលាយលកខណ៍អកសរពីអាជាា ធរមូ្លោា ន ឬ/និងម្នទីរពាក់ព័នធ 

បសចកតីខណនាាំ ១.៣.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តវូធានាថ្ន ែេួនរាំបពញតាម្លកខែណឌ តប្ម្វូ ឬ/
និង ចារ់ខ លពាក់ព័នធនានា  

ក) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន គួរខសវងរកការទទួលសាគ ល់ពីថ្នន ក់បប្កាម្ជាតិ ឬ/និងថ្នន ក់ជាតិ 
និងបធវើការផ្សសពវផ្សាយ និងខចករ ាំខលក នូវលិែិតទទួលសាគ ល់បនាោះ ជាសាធារណៈ  រមួ្ទាំង
សម្មគម្ អងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ លបផ្សសងៗបទៀត និងអនកទទួលផ្សលខ លបធវើការង្ករជាមួ្យ។ 

បោលការណ៍ខណនាាំ ១.៤៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវម្មនគណៈកម្ាការ ខ លម្មន ាំបណើ រការ 

បសចកតីខណនាាំ ១.៤.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  ប្តវូកាំណត់ឲ្យចាស់    ពីសម្មសភាពគណៈ
កម្ាការ  

ក) គណៈកម្ាការ គួរម្មនសម្មជិកយ៉ាងតិចរាំផុ្សតរីនាក់ បហើយជាចាំនួនបសស (ប ើម្បីជួយ
សប្ម្ួល ល់ការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតត) និងធានា ននូវសម្ភាពបយនឌ័្រ (រុរស និងស្រសតី)។ 

ែ)  គណៈកម្ាការប្តូវបប្ជើសបរ ើសបចញពីសម្មជិកផ្លទ ល់បោយការប ោះបឆ្ន ត។   

គ) អាណតតិររស់គណៈកម្ាការគួរម្មន ២អណតតិ (មួ្យអាណតតិ៥ឆ្ន ាំ)។ 
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បសចកតីខណនាាំ ១.៤.២៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនឯកសារពនយល់ពីមុ្ែង្ករររស់គណៈ
កម្ាការចាស់លាស់ 

ក) ព័ត៌ម្មនអាំពីសម្មសភាពគណៈកម្ាការ (អាសយោា ន មុ្ែង្ករ និងបលែទាំនាក់ទាំនង)។ 

ែ)  ាំបណើ រការននការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតតសាំខាន់ៗ គឺខផ្សអកបលើសបម្េង៥០%រូក១ ឬ ២ភាគ៣
ននសម្មជិកអងគប្រជុាំ។ 

គ) ប្តូវម្មនកិចចប្រជុាំជាមួ្យ គណៈកម្ាការ ឬប្រជុាំសម្មជិកទាំងអស់ បោយខផ្សអកបលើលកខនតិកៈ
ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ននីមួ្យៗ។ បរើអាច គណៈកម្ាការគួរជួរប្រជុាំោន យ៉ាងតិច ៤
 ងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ។ 

 ) តាំខណង និងវសិាលភាពននសិទធិអាំណាចសប្ម្មរ់ប្រធាន (ឬសម្ភាព) និងសម្មជិកបផ្សសង
បទៀត ខ លទទួលែុសប្តូវបលើមុ្ែង្ករប្រចាាំនថ្ៃររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

ង) ការទទួលែុសប្តូវចម្បងររស់គណៈកម្ាការ ខ លគួរបលើកប ើងឲ្យ នចាស់លាស់អាំពី     
តួនាទីយ៉ាងបហាចណាស់រមួ្ម្មន៖  

 បប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការ  
 ខចករ ាំខលកព័ត៌ម្មន  
 របងាើតបោលនបយ យសាំខាន់ៗ 
 បរៀរចាំរ យការណ៍វឌ្ឍនភាព 
 ប្តួតពិនិតយខផ្សនការថ្វកិា និងខផ្សនការការង្ករ  
 បកៀរគរធនធាននានា រមួ្ទាំងថ្វកិា  
 ការផ្សតួចបផ្សតើម្ និងរបងាើនមុ្ែរររ ល់សម្មជិក 
 សប្ម្រសប្ម្លួ និងបោោះស្សាយរញ្ញា បៅកនុងសហគម្ន៍ 
 ពិនិតយបម្ើលនីតិវធីិ សប្ម្រសប្ម្លួកនុងការបធវើវបិសាធនកម្ាសប្ម្មរ់រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង និង
រទរបញ្ញា តតិសប្ម្មរ់ការរ ាំលាយ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  

បសចកតីខណនាាំ ១.៤.៣៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នគួរ  

ក) កាំណត់ឲ្យចាស់អាំពីរចនាសម្ព័នធររស់សហគម្ន៍មូ្លោា ន រួម្ម្មន គណៈកម្ាការ 
បលខាធិការោា ន និងសម្មជិក ។ 

  

 

 

ែ) បធវើតាម្នីតិវធីិខ លម្មនខចងបៅកនុងលកខនតិកៈ រទរញ្ញា តិ រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ឬបោលការណ៍
នានា    ររស់សហគម្ន៍ែេួន នូវរាល់ការផ្លេ ស់រដូរសម្មជិកបៅកនុងរចនាសម្ព័នធ     ជាពិបសស
គណៈកម្ាការ។ 

បោលការណ៍ខណនាាំ ១.៥៖  អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវម្មនលកខនតិកៈ  រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង  ឬ 
បោលការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសរយ៉ាងចាស់លាស់សប្ម្មរ់ ឹកនាាំ និងប្គរ់ប្គងប្រករបោយ
ប្រសិទធភាព។ 

បសចកតីខណនាាំ ១.៥.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនលកខនតិកៈ រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ឬបោលការណ៍
ខ លរមួ្រញ្ចូលនូវែេឹម្សារសាំខាន់ៗ ូចខាងបប្កាម្៖ 

ក) ប ា្ ោះ  ទសសនវស័ិយ  បរសកកម្ា  គុណតាំនល  និងបោលរាំណងររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន។ 

ែ) អាសយោា នជាក់លាក់សប្ម្មរ់ទាំនាក់ទាំនង ជាមួ្យអងគការន គូ និងសហគម្ន៍ខ លបធវើ
ការង្ករជាមួ្យ។ 

គ) រចនាសម្ព័នធ ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  

 ) ម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំ។ ចាំនួនសម្មជិកប្តូវ នតប្ម្ូវឲ្យម្មនប្គរ់កូរ ៉ាមុ្៥០%+១ និងគិតពី
សម្ភាពបយនឌ័្រ (កូរ ៉ាមុ្គឺជាចាំនួន ឬសបម្េងខ លអាចសបប្ម្ចចិតតបលើ ាំបណើ រការកិចចប្រជុាំជា
ផ្សេូវការ ន)។   

ង) សម្មជិក សិទធិ និងកាតពវកិចចររស់សម្មជិក 

ច) ការទទួលែុសប្តូវបលើរ យការណ៍ចុោះរញ្ជ ីសាន ម្ និងរ យការណ៍ហិរញ្ាវតថុ។ 

្) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន មិ្នខម្នជាសាថ រ័ននបយ យបទ បហើយបៅបពលខ លរិទ
ឬរ ាំលាយ ប្ទពយសម្បតតិ ឬធនធានខ លបៅបសសសល់នឹងប្តវូខរងខចក បោយខផ្សអកបៅតាម្
លកខនតិកៈ ឬបោលការណ៍ ។ 

ជ) លកខនតិកៈ រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ឬបោលការណ៍ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តវូខតរបងាើត
ប ើង ពិនិតយបម្ើលប ើងវញិ និងអនុម័្តបោយប្កមុ្ប្រឹកាបយរល់ ឬគណៈកម្ាការសាមីុ្។  
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បសចកតីខណនាាំ ១.៤.២៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនឯកសារពនយល់ពីមុ្ែង្ករររស់គណៈ
កម្ាការចាស់លាស់ 

ក) ព័ត៌ម្មនអាំពីសម្មសភាពគណៈកម្ាការ (អាសយោា ន មុ្ែង្ករ និងបលែទាំនាក់ទាំនង)។ 

ែ)  ាំបណើ រការននការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតតសាំខាន់ៗ គឺខផ្សអកបលើសបម្េង៥០%រូក១ ឬ ២ភាគ៣
ននសម្មជិកអងគប្រជុាំ។ 

គ) ប្តូវម្មនកិចចប្រជុាំជាមួ្យ គណៈកម្ាការ ឬប្រជុាំសម្មជិកទាំងអស់ បោយខផ្សអកបលើលកខនតិកៈ
ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ននីមួ្យៗ។ បរើអាច គណៈកម្ាការគួរជួរប្រជុាំោន យ៉ាងតិច ៤
 ងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ។ 

 ) តាំខណង និងវសិាលភាពននសិទធិអាំណាចសប្ម្មរ់ប្រធាន (ឬសម្ភាព) និងសម្មជិកបផ្សសង
បទៀត ខ លទទួលែុសប្តូវបលើមុ្ែង្ករប្រចាាំនថ្ៃររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

ង) ការទទួលែុសប្តូវចម្បងររស់គណៈកម្ាការ ខ លគួរបលើកប ើងឲ្យ នចាស់លាស់អាំពី     
តួនាទីយ៉ាងបហាចណាស់រមួ្ម្មន៖  

 បប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការ  
 ខចករ ាំខលកព័ត៌ម្មន  
 របងាើតបោលនបយ យសាំខាន់ៗ 
 បរៀរចាំរ យការណ៍វឌ្ឍនភាព 
 ប្តួតពិនិតយខផ្សនការថ្វកិា និងខផ្សនការការង្ករ  
 បកៀរគរធនធាននានា រមួ្ទាំងថ្វកិា  
 ការផ្សតួចបផ្សតើម្ និងរបងាើនមុ្ែរររ ល់សម្មជិក 
 សប្ម្រសប្ម្លួ និងបោោះស្សាយរញ្ញា បៅកនុងសហគម្ន៍ 
 ពិនិតយបម្ើលនីតិវធីិ សប្ម្រសប្ម្លួកនុងការបធវើវបិសាធនកម្ាសប្ម្មរ់រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង និង
រទរបញ្ញា តតិសប្ម្មរ់ការរ ាំលាយ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  

បសចកតីខណនាាំ ១.៤.៣៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នគួរ  

ក) កាំណត់ឲ្យចាស់អាំពីរចនាសម្ព័នធររស់សហគម្ន៍មូ្លោា ន រួម្ម្មន គណៈកម្ាការ 
បលខាធិការោា ន និងសម្មជិក ។ 

  

 

 

ែ) បធវើតាម្នីតិវធីិខ លម្មនខចងបៅកនុងលកខនតិកៈ រទរញ្ញា តិ រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ឬបោលការណ៍
នានា    ររស់សហគម្ន៍ែេួន នូវរាល់ការផ្លេ ស់រដូរសម្មជិកបៅកនុងរចនាសម្ព័នធ     ជាពិបសស
គណៈកម្ាការ។ 

បោលការណ៍ខណនាាំ ១.៥៖  អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវម្មនលកខនតិកៈ  រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង  ឬ 
បោលការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសរយ៉ាងចាស់លាស់សប្ម្មរ់ ឹកនាាំ និងប្គរ់ប្គងប្រករបោយ
ប្រសិទធភាព។ 

បសចកតីខណនាាំ ១.៥.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវម្មនលកខនតិកៈ រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ឬបោលការណ៍
ខ លរមួ្រញ្ចូលនូវែេឹម្សារសាំខាន់ៗ ូចខាងបប្កាម្៖ 

ក) ប ា្ ោះ  ទសសនវស័ិយ  បរសកកម្ា  គុណតាំនល  និងបោលរាំណងររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន។ 

ែ) អាសយោា នជាក់លាក់សប្ម្មរ់ទាំនាក់ទាំនង ជាមួ្យអងគការន គូ និងសហគម្ន៍ខ លបធវើ
ការង្ករជាមួ្យ។ 

គ) រចនាសម្ព័នធ ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  

 ) ម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំ។ ចាំនួនសម្មជិកប្តូវ នតប្ម្ូវឲ្យម្មនប្គរ់កូរ ៉ាមុ្៥០%+១ និងគិតពី
សម្ភាពបយនឌ័្រ (កូរ ៉ាមុ្គឺជាចាំនួន ឬសបម្េងខ លអាចសបប្ម្ចចិតតបលើ ាំបណើ រការកិចចប្រជុាំជា
ផ្សេូវការ ន)។   

ង) សម្មជិក សិទធិ និងកាតពវកិចចររស់សម្មជិក 

ច) ការទទួលែុសប្តូវបលើរ យការណ៍ចុោះរញ្ជ ីសាន ម្ និងរ យការណ៍ហិរញ្ាវតថុ។ 

្) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន មិ្នខម្នជាសាថ រ័ននបយ យបទ បហើយបៅបពលខ លរិទ
ឬរ ាំលាយ ប្ទពយសម្បតតិ ឬធនធានខ លបៅបសសសល់នឹងប្តវូខរងខចក បោយខផ្សអកបៅតាម្
លកខនតិកៈ ឬបោលការណ៍ ។ 

ជ) លកខនតិកៈ រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ឬបោលការណ៍ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តវូខតរបងាើត
ប ើង ពិនិតយបម្ើលប ើងវញិ និងអនុម័្តបោយប្កមុ្ប្រឹកាបយរល់ ឬគណៈកម្ាការសាមីុ្។  
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បោលការណ៍ខណនាាំ ១.៦៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អាចរកប្ ក់ចាំណូល ឬប្ ក់ចាំបណញ  
ប្រភ្ពហិរញ្ាវតថុបផ្សសងៗ  និងបប្រើប្ ស់ធនធានទាំងបនាោះប្រករបោយប្រសិទធភាព និងនិរនតរភាព 

បសចកតីខណនាាំ ១.៦.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវ 

ក) ម្មនភាពបសាា ោះប្តង់ តម្មេ ភាព សម្ភាព សម្ធម៌្ 

ែ) របងាើតគបប្ម្មងកម្ាវធីិ របងាើន ឬពប្ងីកមុ្ែរររ ប ើម្បរីកប្ ក់ចាំបណញ ឬប្ ក់ចាំណូលម្ក
ពប្ងឹងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងកម្ាវធីិររស់ែេួន ប ើម្បីធានា ននូវនិរនតរភាពបៅកនុង
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

គ) ខសវងរកការឧរតថម្ភពីអងគការន គូនានា  រាជរោា ភិ្ ល វភិាគទនពីសរបុរសជន ពីសម្មជិក
ររស់ែេួន ឬបសវាកម្ាស្សរចារ់បផ្សសងៗ។ 

  

 

ជំពូកេី ២ 

េំនក់េំៃង កចិចេហការ ៃិងការចងបណ្តត ញ 
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ២.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តវូម្មនទាំនាក់ទាំនង និងកិចចសហការ ទាំង
ខាងកនុង និងខាងបប្ៅ (ខាងកនុងបធវើអវីែេោះ? និងខាងបប្ៅបធវើអវីែេោះ ជាមួ្យអនកណា?) 

បសចកតីខណនាាំ ២.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនទាំនាក់ទាំនង និងកិចចសហការខាងកនុង
ខ លម្មនប្រសិទធភាព និងគួរបធើវប ើងតាម្រយៈវធីិ ូចខាងបប្កាម្៖ 

ក) ព័ត៌ម្មនសតីពីការសបប្ម្ចចិតតចុងបប្កាយ   ខ លម្មនផ្សលរ៉ាោះពាល់ ល់សម្មជិក     និងជោះ
ឥទធិពល ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងកម្ាវធីិររស់ែេួន ប្តវូខតខចករ ាំខលកជាមួ្យ
សម្មជិករនាទ រ់ពីកិចចប្រជុាំ តាម្រយៈប្រព័នធផ្សសពវផ្សាយបផ្សសងៗ ូចជា កាដ រព័ត៌ម្មន រណាដ ញ
សងគម្ ជាប ើម្។ 

ែ) គណៈកម្ាការ គួរបរៀរចាំកិចចប្រជុាំជាមួ្យសម្មជិកយ៉ាងបហាចណាស់  រីខែម្តង បហើយកិចច
ប្រជុាំក៏ប្តូវ នកត់ប្តាទុកជាឯកសារកាលរបវតតិ។ សូម្បម្ើល (ឧរសម្ព័នធគប្ម្២ូ ការសប្ម្រ
សប្ម្ួល កិចចប្រជុាំប្រករបោយប្រសិទធភាពសប្ម្មរ់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន) ជាជាំនួយ 
សាា រតី។ 

គ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នចាំណាយបពលបវលាប ើម្បី្ េុោះរញ្ញច ាំងទាំនាក់ទាំនងការង្ករររស់ 
សម្មជិក និងកសាងរណាត ញការបធវើការង្ករប ើម្បីបលើកកម្ពស់សាម្គគីភាព និងកិចចសហការ
ទាំនាក់ទាំនងទាំងខាងកនុង និងខាងបប្ៅ។ 

 ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបរៀរចាំកិចចប្រជុាំ  ូចជាការបធវើរចចុរបននភាពវឌ្ឍនភាពប្រចាាំឆ្ន ាំជា
មួ្យន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ សហគម្ន៍បោលបៅ និងភាគីពាក់ព័នធបផ្សសងបទៀត។ បៅកនុងកិចចប្រជុាំបនាោះ
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នគួរខចករ ាំខលកព័ត៌ម្មនខ លពាក់ព័នធ រមួ្ទាំងរ យការណ៍វឌ្ឍនភាព
ប្រចាាំឆ្ន ាំ ព័ត៌ម្មនអាំពីមូ្លនិធិ និងសកម្ាភាពគបប្ម្មង ឬកម្ាវធីិ។ 
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បោលការណ៍ខណនាាំ ១.៦៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អាចរកប្ ក់ចាំណូល ឬប្ ក់ចាំបណញ  
ប្រភ្ពហិរញ្ាវតថុបផ្សសងៗ  និងបប្រើប្ ស់ធនធានទាំងបនាោះប្រករបោយប្រសិទធភាព និងនិរនតរភាព 

បសចកតីខណនាាំ ១.៦.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូ 

ក) ម្មនភាពបសាា ោះប្តង់ តម្មេ ភាព សម្ភាព សម្ធម៌្ 

ែ) របងាើតគបប្ម្មងកម្ាវធីិ របងាើន ឬពប្ងីកមុ្ែរររ ប ើម្បរីកប្ ក់ចាំបណញ ឬប្ ក់ចាំណូលម្ក
ពប្ងឹងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងកម្ាវធីិររស់ែេួន ប ើម្បីធានា ននូវនិរនតរភាពបៅកនុង
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

គ) ខសវងរកការឧរតថម្ភពីអងគការន គូនានា  រាជរោា ភិ្ ល វភិាគទនពីសរបុរសជន ពីសម្មជិក
ររស់ែេួន ឬបសវាកម្ាស្សរចារ់បផ្សសងៗ។ 

  

 

ជំពូកេី ២ 

េំនក់េំៃង កចិចេហការ ៃិងការចងបណ្តត ញ 
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ២.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តវូម្មនទាំនាក់ទាំនង និងកិចចសហការ ទាំង
ខាងកនុង និងខាងបប្ៅ (ខាងកនុងបធវើអវីែេោះ? និងខាងបប្ៅបធវើអវីែេោះ ជាមួ្យអនកណា?) 

បសចកតីខណនាាំ ២.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនទាំនាក់ទាំនង និងកិចចសហការខាងកនុង
ខ លម្មនប្រសិទធភាព និងគួរបធើវប ើងតាម្រយៈវធីិ ូចខាងបប្កាម្៖ 

ក) ព័ត៌ម្មនសតីពីការសបប្ម្ចចិតតចុងបប្កាយ   ខ លម្មនផ្សលរ៉ាោះពាល់ ល់សម្មជិក     និងជោះ
ឥទធិពល ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងកម្ាវធីិររស់ែេួន ប្តវូខតខចករ ាំខលកជាមួ្យ
សម្មជិករនាទ រ់ពីកិចចប្រជុាំ តាម្រយៈប្រព័នធផ្សសពវផ្សាយបផ្សសងៗ ូចជា កាដ រព័ត៌ម្មន រណាដ ញ
សងគម្ ជាប ើម្។ 

ែ) គណៈកម្ាការ គួរបរៀរចាំកិចចប្រជុាំជាមួ្យសម្មជិកយ៉ាងបហាចណាស់  រីខែម្តង បហើយកិចច
ប្រជុាំក៏ប្តូវ នកត់ប្តាទុកជាឯកសារកាលរបវតតិ។ សូម្បម្ើល (ឧរសម្ព័នធគប្ម្២ូ ការសប្ម្រ
សប្ម្ួល កិចចប្រជុាំប្រករបោយប្រសិទធភាពសប្ម្មរ់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន) ជាជាំនួយ 
សាា រតី។ 

គ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នចាំណាយបពលបវលាប ើម្បី្ េុោះរញ្ញច ាំងទាំនាក់ទាំនងការង្ករររស់ 
សម្មជិក និងកសាងរណាត ញការបធវើការង្ករប ើម្បីបលើកកម្ពស់សាម្គគីភាព និងកិចចសហការ
ទាំនាក់ទាំនងទាំងខាងកនុង និងខាងបប្ៅ។ 

 ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបរៀរចាំកិចចប្រជុាំ  ូចជាការបធវើរចចុរបននភាពវឌ្ឍនភាពប្រចាាំឆ្ន ាំជា
មួ្យន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ សហគម្ន៍បោលបៅ និងភាគីពាក់ព័នធបផ្សសងបទៀត។ បៅកនុងកិចចប្រជុាំបនាោះ
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នគួរខចករ ាំខលកព័ត៌ម្មនខ លពាក់ព័នធ រមួ្ទាំងរ យការណ៍វឌ្ឍនភាព
ប្រចាាំឆ្ន ាំ ព័ត៌ម្មនអាំពីមូ្លនិធិ និងសកម្ាភាពគបប្ម្មង ឬកម្ាវធីិ។ 
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បសចកតីខណនាាំ ២.១.២៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូទាំនាក់ទាំនង និងកិចចសហការលអជាមួ្យអនក
ពាក់ព័នធខាងបប្ៅ 

ក) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន គួរចូលរមួ្ប្រជុាំបទៀងទត់ជាមួ្យសាថ រ័នបផ្សសងៗ ទាំងថ្នន ក់បប្កាម្
ជាតិ និងថ្នន ក់ជាតិ រមួ្ម្មនខផ្សនការ និងកម្ាវធីិវនិិបយគ ុាំ ឬសង្កា ត់ ស្សុកឬែណឌ ។ 

ែ)  ចូលជាសម្មជិក ឬរណាដ ញនានា ខ លរបងាើតបោយរ ា ឬវស័ិយឯកជន ឬសាថ រ័នបផ្សសងៗ 
ខ លម្មនទិសបៅខតមួ្យ ម្មនបរសកកម្ារមួ្ និងផ្សលប្របយជន៍រមួ្។ 

គ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នចងរណាត ញថ្នន ក់មូ្លោា ន និងថ្នន ក់មូ្លោា ន ូចោន  ថ្នន ក់បែតត 
ថ្នន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ។ 

 

បោលការណ៍ខណនាាំ ២.២៖ រ យការណ៍ប្រចាាំឆ្ន ាំប្តវូបធវើប ើង និងប្តវូម្មនសប្ម្មរ់ទាំងខាងកនុង 
និងខាងបប្ៅ 

បសចកតីខណនាាំ ២.២.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវម្មនរ យការណ៍ប្រចាាំឆ្ន ាំ ខ លម្មន 
ព័ត៌ម្មនសាំខាន់ៗ ូចខាងបប្កាម្៖ 

ក) ព័ត៌ម្មនមូ្លោា នអាំពីអងគការ  ឧ. ប ា្ ោះអងគការ បលែចុោះរញ្ជ ី(បរើម្មន) ឆ្ន ាំហិរញ្ាវតថុខ ល
ទក់ទងនឹងរ យការណ៍ ទាំនាក់ទាំនងលម្អិត ឧ. អាសយោា ន បលែទូរសពទ  និងទូរសារ។ 
ការពិពណ៌នាអាំពីរចនាសម្ព័នធអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងសម្មជិក។ 

ែ) ការពិពណ៌នាអាំពីទសសនៈវស័ិយ បរសកកម្ា និងបោលរាំណងររស់អងគការ 

គ) ប ា្ ោះររស់សម្មជិកននគណៈកម្ាការ កនុងអាំ ុងបពលបធវើរ យការណ៍ និងរកាឯកសារទុក
បៅតាម្លកខនតិកៈខ ល នកាំណត់។ 

 ) សមិ្ទធិផ្សលសាំខាន់ៗទាំងររមិ្មណ  និងព័ត៌ម្មនខររគុណភាព   ការផ្លេ ស់រតូរសាំខាន់ៗ   
ប្ពឹតតិការណ៍សាំខាន់ណាមួ្យ និងភាពវវិឌ្ឍណាមួ្យខ លអាចបកើតម្មននាបពលអនាគត។ 

ង) រ យការណ៍ហិរញ្ាវតថុសបងខរ (ប្ ក់ចាំណូល ការចាំណាយ និងសម្តុលយខ លបៅសល់)។ 

ច) ប្តូវចុោះហតថបលខា និងចុោះកាលររបិចេទបោយគណៈកម្ាការ 

្) រ យការណ៍ ឯកសារគាំបរាងកម្ាវធីិ និងសាំបណើ រគួរប្តូវផ្សតល់ជូនបៅម្នទីរជាំនាញពាក់ព័នធ 
អាជាា ធរ រណាត ញ អងគការន គូបផ្សសងៗ  និងប្រជាពលរ ាកនុងសហគម្ន៍ និងចាាំ ច់ប្តវូខត
ខចកជូន ល់សម្មជិកររស់ែេួន។ 

 

ជ) រ យការណ៍ទាំងបនោះគួរប្តូវ នរកាទុករយៈបពល ៥ ឆ្ន ាំ និងរ យការណ៍ប្តួតពិនិតយវាយ
តនម្េហិរញ្ាវតថុ និងឯកសារពាក់ព័នធបផ្សសងៗ (គួរម្មនទូោក់ឯកសារបៅកនុងអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នយ៉ាងតិច១០ឆ្ន ាំ)។   
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បសចកតីខណនាាំ ២.១.២៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូទាំនាក់ទាំនង និងកិចចសហការលអជាមួ្យអនក
ពាក់ព័នធខាងបប្ៅ 

ក) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន គួរចូលរមួ្ប្រជុាំបទៀងទត់ជាមួ្យសាថ រ័នបផ្សសងៗ ទាំងថ្នន ក់បប្កាម្
ជាតិ និងថ្នន ក់ជាតិ រមួ្ម្មនខផ្សនការ និងកម្ាវធីិវនិិបយគ ុាំ ឬសង្កា ត់ ស្សុកឬែណឌ ។ 

ែ)  ចូលជាសម្មជិក ឬរណាដ ញនានា ខ លរបងាើតបោយរ ា ឬវស័ិយឯកជន ឬសាថ រ័នបផ្សសងៗ 
ខ លម្មនទិសបៅខតមួ្យ ម្មនបរសកកម្ារមួ្ និងផ្សលប្របយជន៍រមួ្។ 

គ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នចងរណាត ញថ្នន ក់មូ្លោា ន និងថ្នន ក់មូ្លោា ន ូចោន  ថ្នន ក់បែតត 
ថ្នន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ។ 

 

បោលការណ៍ខណនាាំ ២.២៖ រ យការណ៍ប្រចាាំឆ្ន ាំប្តវូបធវើប ើង និងប្តវូម្មនសប្ម្មរ់ទាំងខាងកនុង 
និងខាងបប្ៅ 

បសចកតីខណនាាំ ២.២.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនរ យការណ៍ប្រចាាំឆ្ន ាំ ខ លម្មន 
ព័ត៌ម្មនសាំខាន់ៗ ូចខាងបប្កាម្៖ 

ក) ព័ត៌ម្មនមូ្លោា នអាំពីអងគការ  ឧ. ប ា្ ោះអងគការ បលែចុោះរញ្ជ ី(បរើម្មន) ឆ្ន ាំហិរញ្ាវតថុខ ល
ទក់ទងនឹងរ យការណ៍ ទាំនាក់ទាំនងលម្អិត ឧ. អាសយោា ន បលែទូរសពទ  និងទូរសារ។ 
ការពិពណ៌នាអាំពីរចនាសម្ព័នធអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងសម្មជិក។ 

ែ) ការពិពណ៌នាអាំពីទសសនៈវស័ិយ បរសកកម្ា និងបោលរាំណងររស់អងគការ 

គ) ប ា្ ោះររស់សម្មជិកននគណៈកម្ាការ កនុងអាំ ុងបពលបធវើរ យការណ៍ និងរកាឯកសារទុក
បៅតាម្លកខនតិកៈខ ល នកាំណត់។ 

 ) សមិ្ទធិផ្សលសាំខាន់ៗទាំងររមិ្មណ  និងព័ត៌ម្មនខររគុណភាព   ការផ្លេ ស់រតូរសាំខាន់ៗ   
ប្ពឹតតិការណ៍សាំខាន់ណាមួ្យ និងភាពវវិឌ្ឍណាមួ្យខ លអាចបកើតម្មននាបពលអនាគត។ 

ង) រ យការណ៍ហិរញ្ាវតថុសបងខរ (ប្ ក់ចាំណូល ការចាំណាយ និងសម្តុលយខ លបៅសល់)។ 

ច) ប្តូវចុោះហតថបលខា និងចុោះកាលររបិចេទបោយគណៈកម្ាការ 

្) រ យការណ៍ ឯកសារគាំបរាងកម្ាវធីិ និងសាំបណើ រគួរប្តូវផ្សតល់ជូនបៅម្នទីរជាំនាញពាក់ព័នធ 
អាជាា ធរ រណាត ញ អងគការន គូបផ្សសងៗ  និងប្រជាពលរ ាកនុងសហគម្ន៍ និងចាាំ ច់ប្តវូខត
ខចកជូន ល់សម្មជិកររស់ែេួន។ 

 

ជ) រ យការណ៍ទាំងបនោះគួរប្តូវ នរកាទុករយៈបពល ៥ ឆ្ន ាំ និងរ យការណ៍ប្តួតពិនិតយវាយ
តនម្េហិរញ្ាវតថុ និងឯកសារពាក់ព័នធបផ្សសងៗ (គួរម្មនទូោក់ឯកសារបៅកនុងអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នយ៉ាងតិច១០ឆ្ន ាំ)។   



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 26

 

ជំពូកេី ៣ 

េមាជិកភាព ៃងិការប្គប់ប្គងេមាជិក 
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៣.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនការចូលរមួ្ជាសម្មជិកបោយសា័ប្គចិតត
មិ្នបរ ើសបអើង មិ្នប្រកាន់និនាន ការ និងមិ្នរបប្ម្ើផ្សលប្របយជន៍គណរកសនបយ យ 

បសចកតីខណនាាំ ៣.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវម្មនលកខនតិកៈ ឬរទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ខ ល
កាំណត់យ៉ាងចាស់លាស់អាំពីខរររទននការចូលជាសម្មជិកភាព ខ លម្មនខចងចាំណុចមួ្យចាំនួន
 ូចខាងបប្កាម្បនោះ៖  

ក) សម្មជិក ម្មនការចូលរមួ្បោយសា័ប្គចិតត 

ែ) លកខែ័ណឌ បប្ជើសបរ ើសសម្មសភាព 

គ) សម្មជិកចូលរមួ្ឈរប ា្ ោះប ោះបឆ្ន តខររប្រជាធិរបតយយ 

 ) សម្មជិកភាព និងសិទធិ 

ង) កាតពវកិចច និងតួនាទីររស់សម្មជិក 

ច) ការកាំណត់តនម្េសម្មជិកភាព 

្) កាំណត់នូវបោលការណ៍ខ លសម្មជិកប្តូវទទួល នអតថប្របយជន៍ ពីការចូលជាសម្មជិក
ភាព និងការរង់វភិាគទន (សូម្បម្ើល គប្ម្៤ូ៖ បោលការណ៍បប្រើប្ ស់ថ្វកិាសម្មជិកភាព 
បៅកនុងឧរសម្ព័នធគប្ម្៣ូ៖ បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ)។ 

ជ) សម្មជិក ចូលរមួ្ប្រជុាំ និងបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតតសាំខាន់ៗ តាម្រយៈការប ោះបឆ្ន ត   បោយ
សបម្េង  ៥០%+១  ឬម្តិភាគបប្ចើន     ជាពិបសសការបធវើខផ្សនការអភិ្វឌ្ឍន៍អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន និងចូលរមួ្ខថ្រកានូវសម្បតតិរមួ្កនុងមូ្លោា ន។ 

ឈ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនយុទធសាស្រសតបកៀរគរធនធាន និងសម្មជិកភាពជាពិបសស
បលើកកម្ពស់ការចូលរមួ្ពី រុរស ស្រសតី យុវជន កុម្មរ និងជនពិការ ចូលជាសម្មជិក។  

ញ) ការប្រជុាំសម្មជិក អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 

  

 

ជំពូកេី ៤ 

ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថ ុ
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៤.១៖ បោលការណ៍ និងនីតិវធីិប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ 

បសចកតីខណនាាំ ៤.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូរបងាើតបោលការណ៍ និងនីតិវធីិប្គរ់ប្គង  
ហិរញ្ាវតថុ បហើយគួរអនុបលាម្តាម្ែេឹម្សារសាំខាន់ៗ ូចម្មនខចងខាងបប្កាម្៖ 

ក) តួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវបលើការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ 

ែ) កាំណត់ររិូយរ័ណណ (ប្កោសប្ ក់បរៀល ឬ ុលាេ ) និងកាំណត់អប្តារតូរប្ ក់ 

គ) បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ   (សូម្បម្ើលឧរសម្ព័នធគប្ម្ូ ៣ បោលការណ៍ប្គរ់ប្គង
ហិរញ្ាវតថុ) 

 នីតិវធីិននប្រតិរតតិការហិរញ្ាវតថុ 
 ការរកាទុកឯកសារឲ្យម្មនសុវតថិភាព 
និងការខចករ ាំខលកព័ត៌ម្មនបៅសម្មជិក 

 នីតិវធីិលទធកម្ា (សប្ម្ង់តនម្េ និងការ
ប ញនថ្េ) 

 សិទធិកនុងការអនុម័្ត និងការអនុម័្តការ
ចាំណាយ 

 ការប្គរ់ប្គងចាំណូល និងចាំណាយ 

 ) បោលការណ៍សនសាំ ែចី និងសងប្ ក់ និងបោលការណ៍ខរងខចកភាគលាភ្ និងការប្ ក់ 
(សូម្បម្ើលគប្ម្២ូ និងគប្ម្ូ៣ កនុងឧរសម្ព័នធគប្ម្ូ៣៖ បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ ) ជា
ជាំនួយសាា រតី 

ង) ការបរៀរចាំខផ្សនការថ្វកិា 

ច) រ យការណ៍ចាំណូល និងចាំណាយប្តូវខតកាំណត់ពីប្រភ្ពខ លផ្សតល់ឲ្យ នចាស់លាស់។ 

្) ការប្តួតពិនិតយនផ្សទកនុងបលើចាំណូល និងចាំណាយប្រចាាំឆ្ន ាំ បោយគណៈកម្ាការនផ្សទកនុងឯករាជយ។ 
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ជំពូកេី ៣ 

េមាជិកភាព ៃងិការប្គប់ប្គងេមាជិក 
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៣.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនការចូលរមួ្ជាសម្មជិកបោយសា័ប្គចិតត
មិ្នបរ ើសបអើង មិ្នប្រកាន់និនាន ការ និងមិ្នរបប្ម្ើផ្សលប្របយជន៍គណរកសនបយ យ 

បសចកតីខណនាាំ ៣.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនលកខនតិកៈ ឬរទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ខ ល
កាំណត់យ៉ាងចាស់លាស់អាំពីខរររទននការចូលជាសម្មជិកភាព ខ លម្មនខចងចាំណុចមួ្យចាំនួន
 ូចខាងបប្កាម្បនោះ៖  

ក) សម្មជិក ម្មនការចូលរមួ្បោយសា័ប្គចិតត 

ែ) លកខែ័ណឌ បប្ជើសបរ ើសសម្មសភាព 

គ) សម្មជិកចូលរមួ្ឈរប ា្ ោះប ោះបឆ្ន តខររប្រជាធិរបតយយ 

 ) សម្មជិកភាព និងសិទធិ 

ង) កាតពវកិចច និងតួនាទីររស់សម្មជិក 

ច) ការកាំណត់តនម្េសម្មជិកភាព 

្) កាំណត់នូវបោលការណ៍ខ លសម្មជិកប្តូវទទួល នអតថប្របយជន៍ ពីការចូលជាសម្មជិក
ភាព និងការរង់វភិាគទន (សូម្បម្ើល គប្ម្៤ូ៖ បោលការណ៍បប្រើប្ ស់ថ្វកិាសម្មជិកភាព 
បៅកនុងឧរសម្ព័នធគប្ម្៣ូ៖ បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ)។ 

ជ) សម្មជិក ចូលរមួ្ប្រជុាំ និងបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតតសាំខាន់ៗ តាម្រយៈការប ោះបឆ្ន ត   បោយ
សបម្េង  ៥០%+១  ឬម្តិភាគបប្ចើន     ជាពិបសសការបធវើខផ្សនការអភិ្វឌ្ឍន៍អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន និងចូលរមួ្ខថ្រកានូវសម្បតតិរមួ្កនុងមូ្លោា ន។ 

ឈ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនយុទធសាស្រសតបកៀរគរធនធាន និងសម្មជិកភាពជាពិបសស
បលើកកម្ពស់ការចូលរមួ្ពី រុរស ស្រសតី យុវជន កុម្មរ និងជនពិការ ចូលជាសម្មជិក។  

ញ) ការប្រជុាំសម្មជិក អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 

  

 

ជំពូកេី ៤ 

ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថ ុ
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៤.១៖ បោលការណ៍ និងនីតិវធីិប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថ ុ

បសចកតីខណនាាំ ៤.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូរបងាើតបោលការណ៍ និងនីតិវធីិប្គរ់ប្គង  
ហិរញ្ាវតថុ បហើយគួរអនុបលាម្តាម្ែេឹម្សារសាំខាន់ៗ ូចម្មនខចងខាងបប្កាម្៖ 

ក) តួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវបលើការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ 

ែ) កាំណត់ររិូយរ័ណណ (ប្កោសប្ ក់បរៀល ឬ ុលាេ ) និងកាំណត់អប្តារតូរប្ ក់ 

គ) បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ   (សូម្បម្ើលឧរសម្ព័នធគប្ម្ូ ៣ បោលការណ៍ប្គរ់ប្គង
ហិរញ្ាវតថុ) 

 នីតិវធីិននប្រតិរតតិការហិរញ្ាវតថុ 
 ការរកាទុកឯកសារឲ្យម្មនសុវតថិភាព 
និងការខចករ ាំខលកព័ត៌ម្មនបៅសម្មជិក 

 នីតិវធីិលទធកម្ា (សប្ម្ង់តនម្េ និងការ
ប ញនថ្េ) 

 សិទធិកនុងការអនុម័្ត និងការអនុម័្តការ
ចាំណាយ 

 ការប្គរ់ប្គងចាំណូល និងចាំណាយ 

 ) បោលការណ៍សនសាំ ែចី និងសងប្ ក់ និងបោលការណ៍ខរងខចកភាគលាភ្ និងការប្ ក់ 
(សូម្បម្ើលគប្ម្២ូ និងគប្ម្ូ៣ កនុងឧរសម្ព័នធគប្ម្ូ៣៖ បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ ) ជា
ជាំនួយសាា រតី 

ង) ការបរៀរចាំខផ្សនការថ្វកិា 

ច) រ យការណ៍ចាំណូល និងចាំណាយប្តូវខតកាំណត់ពីប្រភ្ពខ លផ្សតល់ឲ្យ នចាស់លាស់។ 

្) ការប្តួតពិនិតយនផ្សទកនុងបលើចាំណូល និងចាំណាយប្រចាាំឆ្ន ាំ បោយគណៈកម្ាការនផ្សទកនុងឯករាជយ។ 
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ជ) បរើម្មនលទធភាព គួរម្មនការបធវើសវនកម្ាបោយសវនករពីខាងបប្ៅ (គួរកាំណត់ឲ្យ
ចាស់លាស់ថ្នចារ់ពីចាំនួនរ៉ាុនាា ន បរៀល ឬ ុលាេ ? តាម្លទធភាពជាក់ខសតង) ។ គួរពិចារណា
បៅបលើចាំណុចខ លជាកាតពវកិចចចាាំ ច់ ជាលទធភាពជាក់ខសតង និងជាជបប្ម្ើសបៅកនុងការបធវើ
សវនកម្ា។ គួរខតម្មនការកាំណត់ និងសបប្ម្ចចិតតរមួ្ោន បៅកនុងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។     

 

ជំពូកេី ៥ 

គណសៃយ្យភាព ៃិងតមាែ ភាព 
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៥.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូជប្ម្ញុ និងបលើកទឹកចិតត នូវការចូលរមួ្
ររស់សម្មជិក ឬប្រជាពលរ ាបៅប្គរ់ ាំណាក់កាលនន ាំបណើ រការរបងាើតគបប្ម្មង ឬកម្ាវធីិ 

បសចកតីខណនាាំ ៥.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មននីតិវធីិ និង ាំបណើ រការននការរបងាើត
គបប្ម្មងកម្ាវធីិ  

ក) រាល់ ាំណាក់កាលនន ាំបណើ រការរបងាើត
គបប្ម្មង ឬកម្ាវធីិ គួរម្មនការចូលរមួ្ពី
សម្មជិក  ឬប្រជាពលរ ាបោលបៅ។ 
ឧទហរណ៍៖ ការវាយតនម្េ ាំរូង ការ 
បរៀរចាំខផ្សនការ ការអនុវតតន៍ និងការតាម្
ោនប្តតួពិនិតយ និងការវាយតនម្េ 

ែ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបលើកទឹកចិតត
ឲ្យសម្មជិក ឬប្រជាពលរ ាបោលបៅ
ទទួលែុសប្តូវបលើការអនុវតតន៍គបប្ម្មង ឬ
កម្ាវធីិ និងចូលរមួ្កនុងការប្តួតពិនិតយកម្ាវធីិ
ប្ពម្ទាំងផ្សតល់ឱកាសសប្ម្មរ់ពួកបគប ើម្បីបលើកប ើងនូវរញ្ញា បផ្សសងៗ។ 

 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៥.២ ៖ ការប្រកាសអាំពីទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ 

បសចកតីខណនាាំ ៥.២.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូ 

 ក) ម្មនបោលការណ៍ ឬរទរញ្ញជ នផ្សទកនុងសតីពីទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ខ លប្តូវរបងាើតប ើង និង
សបប្ម្ចចិតតបោយគណៈកម្ាការ ឬសម្មជិកប្កមុ្ ប ើម្បីការពារនូវផ្សលប្របយជន៍រមួ្ និង
របងាើនទាំនុកចិតត    សាម្គគីភាព   ភាពបសាា ោះប្តង់  និងតម្មេ ភាព  បៅកនុងប្កុម្ និងសហគម្ន៍
ផ្លទ ល់។ សូម្បម្ើល ឧរសម្ព័នធគប្ម្ូ៤៖ បោលការណ៍រង្កា រទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ជាគប្ម្ូ
ជាំនួយសាា រតី។ 
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ជ) បរើម្មនលទធភាព គួរម្មនការបធវើសវនកម្ាបោយសវនករពីខាងបប្ៅ (គួរកាំណត់ឲ្យ
ចាស់លាស់ថ្នចារ់ពីចាំនួនរ៉ាុនាា ន បរៀល ឬ ុលាេ ? តាម្លទធភាពជាក់ខសតង) ។ គួរពិចារណា
បៅបលើចាំណុចខ លជាកាតពវកិចចចាាំ ច់ ជាលទធភាពជាក់ខសតង និងជាជបប្ម្ើសបៅកនុងការបធវើ
សវនកម្ា។ គួរខតម្មនការកាំណត់ និងសបប្ម្ចចិតតរមួ្ោន បៅកនុងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។     

 

ជំពូកេី ៥ 

គណសៃយ្យភាព ៃិងតមាែ ភាព 
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៥.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូជប្ម្ញុ និងបលើកទឹកចិតត នូវការចូលរមួ្
ររស់សម្មជិក ឬប្រជាពលរ ាបៅប្គរ់ ាំណាក់កាលនន ាំបណើ រការរបងាើតគបប្ម្មង ឬកម្ាវធីិ 

បសចកតីខណនាាំ ៥.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មននីតិវធីិ និង ាំបណើ រការននការរបងាើត
គបប្ម្មងកម្ាវធីិ  

ក) រាល់ ាំណាក់កាលនន ាំបណើ រការរបងាើត
គបប្ម្មង ឬកម្ាវធីិ គួរម្មនការចូលរមួ្ពី
សម្មជិក  ឬប្រជាពលរ ាបោលបៅ។ 
ឧទហរណ៍៖ ការវាយតនម្េ ាំរូង ការ 
បរៀរចាំខផ្សនការ ការអនុវតតន៍ និងការតាម្
ោនប្តតួពិនិតយ និងការវាយតនម្េ 

ែ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបលើកទឹកចិតត
ឲ្យសម្មជិក ឬប្រជាពលរ ាបោលបៅ
ទទួលែុសប្តូវបលើការអនុវតតន៍គបប្ម្មង ឬ
កម្ាវធីិ និងចូលរមួ្កនុងការប្តួតពិនិតយកម្ាវធីិ
ប្ពម្ទាំងផ្សតល់ឱកាសសប្ម្មរ់ពួកបគប ើម្បីបលើកប ើងនូវរញ្ញា បផ្សសងៗ។ 

 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៥.២ ៖ ការប្រកាសអាំពីទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ 

បសចកតីខណនាាំ ៥.២.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូ 

 ក) ម្មនបោលការណ៍ ឬរទរញ្ញជ នផ្សទកនុងសតីពីទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ខ លប្តូវរបងាើតប ើង និង
សបប្ម្ចចិតតបោយគណៈកម្ាការ ឬសម្មជិកប្កមុ្ ប ើម្បីការពារនូវផ្សលប្របយជន៍រមួ្ និង
របងាើនទាំនុកចិតត    សាម្គគីភាព   ភាពបសាា ោះប្តង់  និងតម្មេ ភាព  បៅកនុងប្កុម្ និងសហគម្ន៍
ផ្លទ ល់។ សូម្បម្ើល ឧរសម្ព័នធគប្ម្ូ៤៖ បោលការណ៍រង្កា រទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ជាគប្ម្ូ
ជាំនួយសាា រតី។ 
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បោលការណ៍ខណនាាំ ៥.៣ ៖ យនតការផ្សតល់ព័ត៌ម្មនប្តលរ់ ឬរណតឹ ង 

បសចកតីខណនាាំ ៥.៣.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូផ្សតល់ឱកាស ល់ភាគីពាក់ព័នធប ើម្បីរបញ្ចញ
ព័ត៌ម្មនប្តលរ់ ឬរណតឹ ងតវា៉ា 

ក) យនតការរតឹងតវា៉ានានា ូចជាកិចចប្រជុាំចាំហ ប្រអរ់សាំរុប្ត ឬបលែទូរសពទ (ខ លរកាការ
សាំង្កត់)។ល។ ប្តូវ នរបងាើតប ើងសប្ម្មរ់ផ្សតល់ឱកាសសប្ម្មរ់សម្មជិកប្កុម្ និងអនកទទួល
ផ្សលប ើម្បរីតឹងតវា៉ាកនុងករណីចាាំ ច់។ ឧរសម្ព័នធគប្ម្ូ៥៖ ទប្ម្ង់ផ្សតល់ព័ត៌ម្មនប្តលរ់ ឬរណដឹ ង
តវា៉ា។ 

ែ) គណៈកម្ាការ   ប្តូវរបងាើតយនតការបោោះស្សាយនូវរញ្ញា    ខ លបកើតប ើងបៅកនុងអងគការ
សហគម្ន៍ក៏ ូចជាបៅកនុងសហគម្ន៍ផ្លទ ល់។ កនុងករណីចាាំ ច់គួរម្មនកិចចសហការជាមួ្យ 
អាជាា ធរ ម្នទីរជាំនាញពាក់ព័នធ ឬអងគការន គូ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ជំពូកេី ៦ 

ការចូលរមួ្អៃុវតត ប្តួតពិៃិតយ ៃងិវាយ្តនម្ែ 
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៦.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបរៀរចាំ តាក់ខតង អនុវតត តាម្ោន និងវាយ
តនម្េបលើខផ្សនការយុទធសាស្រសត កម្ាវធីិ ឬគបប្ម្មង 

បសចកតីខណនាាំ ៦.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នគួរ៖  

ក) សិកាស្សាវប្ជាវ   និងវភិាគរញ្ញា ជាក់ខសតងបៅកនុងអងគការររស់ែេួន   និងពិបប្ោោះបយរល់
ជាមួ្យអនកពាក់ព័នធប ើម្បឲី្យបគយល់ កនុងការ
បរៀរចាំខផ្សនការសកម្ាភាពប្រចាាំឆ្ន ាំ និង 
ខផ្សនការយុទធសាស្រសត (រយៈបពលខវង ឬែេី)។  

ែ) ម្មននីតិវធីិ ប្ករែ័ណឌ  និងខផ្សនការសប្ម្មរ់
ការប្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្េ បលើកម្ាវធីិ 
ឬគបប្ម្មង (ឧទហរណ៍៖ ខផ្សនការប្រតិរតតិការ
ប្រចាាំឆ្ន ាំ ខ លសម្ស្សរ ខផ្សនការសកម្ាភាព 
រញ្ជ ីប្តតួពិនិតយ ការសបងាតបលើកម្ាវធីិ ឬ
ប្រតិរតតិការ រ យការណ៍។ល។) 

សូម្បម្ើល ឧរសម្ព័នធគប្ម្ូ៦៖ ទប្ម្ង់រញ្ជ ីតាម្
ោន  និងប្តួតពិនិតយខផ្សនការសកម្ាភាព  ជា
គប្ម្ូជាំនួយសាា រតី។ 

គ) បរៀរចាំការវាយតនម្េខាងកនុងចាំបពាោះកម្ាវធីិ ឬគបប្ម្មងររស់ែេួនបោយម្មនការចូលរមួ្ពី
សម្មជិកប្កុម្អនកទទួលផ្សល និងភាគីពាក់ព័នធបផ្សសងបទៀតជាបរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ឬបៅពាក់កណាត ល
អាណតតិននកម្ាវធីិ ឬគបប្ម្មង ប ើម្បីបរៀនសូប្តពីអវីខ ល នបធវើ និងខកលម្អខផ្សនការ បរើសិនជា
ម្មនឧរសគគ។ 

 ) រនតបលើកកម្ពស់កម្ាវធីិ ឬគបប្ម្មងររស់ែេួនបោយខផ្សអកបលើលទធផ្សលរកប ើញ និងអនុសាសន៍ 
បៅកនុងរ យការណ៍វាយតនម្េ។ 
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បោលការណ៍ខណនាាំ ៥.៣ ៖ យនតការផ្សតល់ព័ត៌ម្មនប្តលរ់ ឬរណតឹ ង 

បសចកតីខណនាាំ ៥.៣.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូផ្សតល់ឱកាស ល់ភាគីពាក់ព័នធប ើម្បរីបញ្ចញ
ព័ត៌ម្មនប្តលរ់ ឬរណតឹ ងតវា៉ា 

ក) យនតការរតឹងតវា៉ានានា ូចជាកិចចប្រជុាំចាំហ ប្រអរ់សាំរុប្ត ឬបលែទូរសពទ (ខ លរកាការ
សាំង្កត់)។ល។ ប្តូវ នរបងាើតប ើងសប្ម្មរ់ផ្សតល់ឱកាសសប្ម្មរ់សម្មជិកប្កុម្ និងអនកទទួល
ផ្សលប ើម្បរីតឹងតវា៉ាកនុងករណីចាាំ ច់។ ឧរសម្ព័នធគប្ម្ូ៥៖ ទប្ម្ង់ផ្សតល់ព័ត៌ម្មនប្តលរ់ ឬរណដឹ ង
តវា៉ា។ 

ែ) គណៈកម្ាការ   ប្តូវរបងាើតយនតការបោោះស្សាយនូវរញ្ញា    ខ លបកើតប ើងបៅកនុងអងគការ
សហគម្ន៍ក៏ ូចជាបៅកនុងសហគម្ន៍ផ្លទ ល់។ កនុងករណីចាាំ ច់គួរម្មនកិចចសហការជាមួ្យ 
អាជាា ធរ ម្នទីរជាំនាញពាក់ព័នធ ឬអងគការន គូ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ជំពូកេី ៦ 

ការចូលរមួ្អៃុវតត ប្តួតពិៃិតយ ៃងិវាយ្តនម្ែ 
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៦.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបរៀរចាំ តាក់ខតង អនុវតត តាម្ោន និងវាយ
តនម្េបលើខផ្សនការយុទធសាស្រសត កម្ាវធីិ ឬគបប្ម្មង 

បសចកតីខណនាាំ ៦.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នគួរ៖  

ក) សិកាស្សាវប្ជាវ   និងវភិាគរញ្ញា ជាក់ខសតងបៅកនុងអងគការររស់ែេួន   និងពិបប្ោោះបយរល់
ជាមួ្យអនកពាក់ព័នធប ើម្បឲី្យបគយល់ កនុងការ
បរៀរចាំខផ្សនការសកម្ាភាពប្រចាាំឆ្ន ាំ និង 
ខផ្សនការយុទធសាស្រសត (រយៈបពលខវង ឬែេី)។  

ែ) ម្មននីតិវធីិ ប្ករែ័ណឌ  និងខផ្សនការសប្ម្មរ់
ការប្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្េ បលើកម្ាវធីិ 
ឬគបប្ម្មង (ឧទហរណ៍៖ ខផ្សនការប្រតិរតតិការ
ប្រចាាំឆ្ន ាំ ខ លសម្ស្សរ ខផ្សនការសកម្ាភាព 
រញ្ជ ីប្តតួពិនិតយ ការសបងាតបលើកម្ាវធីិ ឬ
ប្រតិរតតិការ រ យការណ៍។ល។) 

សូម្បម្ើល ឧរសម្ព័នធគប្ម្ូ៦៖ ទប្ម្ង់រញ្ជ ីតាម្
ោន  និងប្តួតពិនិតយខផ្សនការសកម្ាភាព  ជា
គប្ម្ូជាំនួយសាា រតី។ 

គ) បរៀរចាំការវាយតនម្េខាងកនុងចាំបពាោះកម្ាវធីិ ឬគបប្ម្មងររស់ែេួនបោយម្មនការចូលរមួ្ពី
សម្មជិកប្កុម្អនកទទួលផ្សល និងភាគីពាក់ព័នធបផ្សសងបទៀតជាបរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ឬបៅពាក់កណាត ល
អាណតតិននកម្ាវធីិ ឬគបប្ម្មង ប ើម្បីបរៀនសូប្តពីអវីខ ល នបធវើ និងខកលម្អខផ្សនការ បរើសិនជា
ម្មនឧរសគគ។ 

 ) រនតបលើកកម្ពស់កម្ាវធីិ ឬគបប្ម្មងររស់ែេួនបោយខផ្សអកបលើលទធផ្សលរកប ើញ និងអនុសាសន៍ 
បៅកនុងរ យការណ៍វាយតនម្េ។ 
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ជំពូកេី ៧ 

យ្េុធសាស្រេត ៃិងការធានៃិរៃតរភាព 
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៧.១៖ ការបរៀរចាំខផ្សនការ របងាើតបសវាកម្ា ឬរបងាើនមុ្ែរររ 

បសចកតីខណនាាំ ៧.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនខផ្សនការ និងបសវាកម្ាចាស់លាស់ 

ក) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបធវើការសិកាពីលទធភាព    និងឱកាសកនុងការផ្សតល់បសវាកម្ា 
អាជីវកម្ាទីផ្សារ      ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន     ប ើម្បីវាយតនម្េបសវាកម្ាបផ្សសងៗកនុង
រររិទសហគម្ន៍ែេួន ទាំងតប្ម្ូវការររស់
អនកទទួលផ្សលនានា។ 

ែ) បប្រើប្ ស់ព័ត៌ម្មន ឬលទធផ្សលពីការវាយ
តនម្េប ើម្បីបរៀរចាំខផ្សនការជាក់លាក់ ប ើម្បី
ពិនិតយបម្ើលរចនាសម្ព័នធ ប្រព័នធប្គរ់ប្គង
នផ្សទកនុង បសវាកម្ា ការទាំនាក់ទាំនងររស់
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នជាមួ្យភាគី
ពាក់ព័នធនានា ររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នប ើម្បផី្លេ ស់រតូរការប្គរ់ប្គងឲ្យ
កាន់ខតម្មនប្រសិទធភាព។ 

គ) វភិាគរញ្ញា  និងតប្ម្ូវការបៅកនុង 
មូ្លោា នបហើយនិងរបងាើនសកម្ាភាព ឬ
មុ្ែរររប ើម្បរីបងាើនប្ ក់ចាំណូលបៅកនុងប្កុម្ តាម្រយៈមុ្ែរររជាលកខណៈប្គួសារ ឬមុ្ែរររ
ខាន តតូចបផ្សសងៗតាម្លទធភាព និងធនធានខ លម្មនស្សារ់។ 

 ) ខសវងរកមូ្លនិធិ ឬការោាំប្ទពីខាងបប្ៅ តាម្រយៈម្មច ស់ជាំនួយ អងគការន គូ សរបុរសជន
នានា និងថ្វកិាជាតិខ លោាំប្ទបោយសង្កា ត់ ឬ ុាំ ជាប ើម្។ 

ង) ផ្សារភាជ រ់ខផ្សនការសហគម្ន៍មូ្លោា នជាមួ្យនឹងខផ្សនការវនិិបយគ ុាំ ឬសង្កា ត់ និងការ
បកៀរគរធនធានសហគម្ន៍ 

 

 

 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៧.២៖ ការប្តតួពិនិតយ និងបលើកកម្ពស់គុណភាព និងសុវតថិភាពបសវាកម្ា និង
ផ្សលិតផ្សលររស់សហគម្ន៍ 

បសចកតីខណនាាំ ៧.២.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូបលើកកម្ពស់គុណភាពបសវាកម្ា និង
ផ្សលិតផ្សលែេួនជាប្រចាាំ 

ក) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នចាាំ ច់ប្តូវម្មនប្រព័នធប្គរ់ប្គង និង ាំបណើ រការផ្សតល់បសវាកម្ា 
និងផ្សលិតផ្សលប្រករបោយសុវតថិភាព  និងគុណភាពែពស់  ប្ពម្ទាំងសបប្ម្ចឲ្យ ននូវ
បោលបៅ និងបោលរាំណងររស់អងគការ រមួ្ទាំងការវាយតនម្េ ប ើម្បីឲ្យកាន់ខតម្មនភាព
ប្របសើរប ើង និងបប្តៀម្ែេួនសប្ម្មរ់រង្កា រនូវ ម្ហនតរាយ និងភាពអាសនន និងបលើកកម្ពស់
សុវតថិភាពអតិថិ្ជន ឬពលរ ាជាប្រចាាំ។ 

ែ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវបធវើការប្តួតពិនិតយនផ្សទកនុងបលើចាំណូល និងចាំណាយប្រចាាំឆ្ន ាំ 
បោយគណៈកម្ាការនផ្សទកនុងឯករាជយ បហើយបរើម្មនលទធភាព គួរម្មនការបធវើសវនកម្ាបោយ
សវនករពីខាងបប្ៅ 

គ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនយុទធសាស្រសតប ើម្បីធានាគុណភាព និងនិរនតរភាព  
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ជំពូកេី ៧ 

យ្េុធសាស្រេត ៃិងការធានៃិរៃតរភាព 
 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៧.១៖ ការបរៀរចាំខផ្សនការ របងាើតបសវាកម្ា ឬរបងាើនមុ្ែរររ 

បសចកតីខណនាាំ ៧.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនខផ្សនការ និងបសវាកម្ាចាស់លាស់ 

ក) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបធវើការសិកាពីលទធភាព    និងឱកាសកនុងការផ្សតល់បសវាកម្ា 
អាជីវកម្ាទីផ្សារ      ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន     ប ើម្បីវាយតនម្េបសវាកម្ាបផ្សសងៗកនុង
រររិទសហគម្ន៍ែេួន ទាំងតប្ម្ូវការររស់
អនកទទួលផ្សលនានា។ 

ែ) បប្រើប្ ស់ព័ត៌ម្មន ឬលទធផ្សលពីការវាយ
តនម្េប ើម្បីបរៀរចាំខផ្សនការជាក់លាក់ ប ើម្បី
ពិនិតយបម្ើលរចនាសម្ព័នធ ប្រព័នធប្គរ់ប្គង
នផ្សទកនុង បសវាកម្ា ការទាំនាក់ទាំនងររស់
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នជាមួ្យភាគី
ពាក់ព័នធនានា ររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នប ើម្បផី្លេ ស់រតូរការប្គរ់ប្គងឲ្យ
កាន់ខតម្មនប្រសិទធភាព។ 

គ) វភិាគរញ្ញា  និងតប្ម្ូវការបៅកនុង 
មូ្លោា នបហើយនិងរបងាើនសកម្ាភាព ឬ
មុ្ែរររប ើម្បរីបងាើនប្ ក់ចាំណូលបៅកនុងប្កុម្ តាម្រយៈមុ្ែរររជាលកខណៈប្គួសារ ឬមុ្ែរររ
ខាន តតូចបផ្សសងៗតាម្លទធភាព និងធនធានខ លម្មនស្សារ់។ 

 ) ខសវងរកមូ្លនិធិ ឬការោាំប្ទពីខាងបប្ៅ តាម្រយៈម្មច ស់ជាំនួយ អងគការន គូ សរបុរសជន
នានា និងថ្វកិាជាតិខ លោាំប្ទបោយសង្កា ត់ ឬ ុាំ ជាប ើម្។ 

ង) ផ្សារភាជ រ់ខផ្សនការសហគម្ន៍មូ្លោា នជាមួ្យនឹងខផ្សនការវនិិបយគ ុាំ ឬសង្កា ត់ និងការ
បកៀរគរធនធានសហគម្ន៍ 

 

 

 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៧.២៖ ការប្តតួពិនិតយ និងបលើកកម្ពស់គុណភាព និងសុវតថិភាពបសវាកម្ា និង
ផ្សលិតផ្សលររស់សហគម្ន៍ 

បសចកតីខណនាាំ ៧.២.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូបលើកកម្ពស់គុណភាពបសវាកម្ា និង
ផ្សលិតផ្សលែេួនជាប្រចាាំ 

ក) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នចាាំ ច់ប្តូវម្មនប្រព័នធប្គរ់ប្គង និង ាំបណើ រការផ្សតល់បសវាកម្ា 
និងផ្សលិតផ្សលប្រករបោយសុវតថិភាព  និងគុណភាពែពស់  ប្ពម្ទាំងសបប្ម្ចឲ្យ ននូវ
បោលបៅ និងបោលរាំណងររស់អងគការ រមួ្ទាំងការវាយតនម្េ ប ើម្បីឲ្យកាន់ខតម្មនភាព
ប្របសើរប ើង និងបប្តៀម្ែេួនសប្ម្មរ់រង្កា រនូវ ម្ហនតរាយ និងភាពអាសនន និងបលើកកម្ពស់
សុវតថិភាពអតិថិ្ជន ឬពលរ ាជាប្រចាាំ។ 

ែ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវបធវើការប្តួតពិនិតយនផ្សទកនុងបលើចាំណូល និងចាំណាយប្រចាាំឆ្ន ាំ 
បោយគណៈកម្ាការនផ្សទកនុងឯករាជយ បហើយបរើម្មនលទធភាព គួរម្មនការបធវើសវនកម្ាបោយ
សវនករពីខាងបប្ៅ 

គ) អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនយុទធសាស្រសតប ើម្បីធានាគុណភាព និងនិរនតរភាព  
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ជំពូកេី ៨ 

 ការពប្ងឹងេម្តថភាព ៃិងការយ្លដ់ឹង  

បោលការណ៍ខណនាាំ ៨.១៖ ការយល់ ឹង និងសម្តថភាព  

បសចកតីខណនាាំ ៨.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវម្មនសម្តថភាពប្គរ់ប្គងអងគការ និងការ
យល់ ឹងអាំពីទីផ្សារ 

ក) គណៈកម្ាការ   និងសម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវកាំណត់ពីតប្ម្ូវការកសាង
សម្តថភាពររស់ែេួន ម្មន្នទៈ និងចូលរមួ្វគគរណតុ ោះរណាដ លបផ្សសងៗខ លោាំប្ទបោយតួអងគ
ពាក់ព័នធ។  ជាមូ្លោា ន អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវខសវងយល់ពីសិទធិ  និងចារ់ ឬ 
បោលការណ៍បផ្សសងៗ ូចជាលទធិប្រជាធិរបតយយ បយនឌ័្រ អភិ្ លកិចចលអ ការខប្រប្រលួ
អាកាសធាតុ ខ លពាក់ព័នធនឹងការអភិ្វឌ្ឍកម្ាវធីិររស់ែេួន ក៏ ូចជាសហគម្ន៍ផ្លទ ល់។ 

ែ) គណៈកម្ាការ  និងសម្មជិក ប្តូវយល់ ឹងឲ្យចាស់នូវតួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវបហើយ
អនុវតតតួនាទីបនាោះប្រករបោយប្រសិទធភាព និងតម្មេ ភាព ។ 

គ) សិកាខសវងរកទីផ្សារ និងឱកាសទីផ្សារខ លទក់ទងនឹងផ្សលិតផ្សលនិងបសវាកម្ាររស់ែេួន។ 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៨.២៖ ការសប្ម្រសប្ម្លួ និងការប្គរ់ប្គងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

បសចកតីខណនាាំ ៨.២.១៖  គណៈកម្ាការររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូ 

ក) ពប្ងឹងសម្តថភាពរខនថម្បលើជាំនាញសប្ម្រសប្ម្ួលកនុងកិចចប្រជុាំបផ្សសងៗរមួ្ទាំងការបធវើខផ្សនការ
ថ្វកិា និងខផ្សនការសកម្ាភាព ជាពិបសសជាំនាញឯកបទសតាម្វស័ិយររស់ែេួន។ 

ែ) ម្មនខផ្សនការពប្ងឹងសម្តថភាពរខនថម្  បលើជាំនាញ ឹកនាាំ  និងប្គរ់ប្គងអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន និងកម្ាវធីិ។ 

គ) ម្មនខផ្សនការពប្ងឹងសម្តថភាពរខនថម្ ល់សម្មជិកែេួនពីការប្គរ់ប្គង ការ ឹកនាាំ និងជាំនាញ
បផ្សសងៗ  និងម្មនការតាម្ោនប្តួតពិនិតយបៅបលើខផ្សនការបនាោះ។  

 ) រកាទុករាល់ឯកសារសាំខាន់បផ្សសងៗ និងផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ម្មនបៅសម្មជិកររស់ែេួន។ 

 

 

េនា ៃុប្កម្ 
 

 

ការប្រតិរតតិលអ 

 

កម្ាវធីិមួ្យខ លរបងាើតនូវជាំនាញចាាំ ច់ ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍនូវសាថ រ័នខ លម្មនរចនា
សម្ព័នធ ប្រព័នាប្គរ់ប្គង  ឹកនាាំ និងបោលនបយ យ និង ាំបណើ ការសម្ស្សរ 
ប ើម្បធីានានូវការប្រតិរតតិខ លម្មនប្រសិទធភាព និងសបប្ម្ច ននូវទសសនវស័ិយ 
បរសកកម្ា  និងបោលបៅររស់ែេួន។ 
 

កូរ ៉ាមុ្ ចាំនួនអរបររម្ម ឬតិចរាំផុ្សតននសម្មជិកខ លប្តូវខតម្មនវតតម្មនបៅកនុងកិចចប្រជុាំ
ណាមួ្យ   ប ើម្បីឲ្យកិចចប្រជុាំបនាោះ   អាច ាំបណើ រការជាផ្សេូវការបៅ ន   និងម្មន
សុពលភាព។ ជាទូបៅ កូរ ៉ាមុ្ សប្ម្មរ់កិចចប្រជុាំររស់គណៈកម្ាការននអងគការ 
សហគម្ន៍មូ្លោា ន គឺប្តូវខតម្មនវតតម្មនយ៉ាងបហាចណាស់ ៥០%+១ នន
សម្មជិក   គណៈកម្ាការ។ 
 

ប្កមុ្ប្រឹកា 

បយរល់ 

ជាប្កុម្អនកសា័ប្គចិតតខ លម្មនចាំបណោះ ឹងសម្ស្សរ និងរទពិបសាធន៍ការង្ករ
ខ លពាក់ព័នធបៅនឹងការង្ករសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បីផ្សតល់ ាំរូនាា នយុទធសាស្រសត
 ល់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់មិ្នម្មន
សិទធិអាំណាចកនុងការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតត ឬទទួលែុសប្តូវចាំបពាោះមុ្ែចារ់  ូច
ប្កុម្ប្រឹកាភិ្ លបទ។ 
 

គណបនយយភាព ការទទួលែុសប្តូវចាំបពាោះបសចកតីសបប្ម្ចចិតត និងការអនុវតតសកម្ាភាពររស់ែេួន 
ជាមួ្យនឹងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងភាគីពាក់ព័នធបផ្សសងៗ។ 
 

គណៈកម្ាការ ជាប្កុម្ម្នុសសខ លប្តូវ នបប្ជើសបរ ើសប ើងបោយសម្មជិកប្កុម្ សប្ម្មរ់តួនាទី 
និងការទទួលែុសប្តូវជាក់លាក់ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 
 

បោលការណ៍ 
ខណនាាំ 

 
 
 

 ាំរូនាា ន ឬអនុសាសន៍ខ លរង្កា ញពីវធីិសាស្រសត ប ើម្បីរាំបពញការង្ករអវីមួ្យ ឬគួរ
ម្មនវធិានការខររណាចាំបពាោះកាលៈបទសៈណាមួ្យ ប ើម្បសីបប្ម្ច ននូវគុណ
ភាព និងប្រសិទធភាព។ 
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ជំពូកេី ៨ 

 ការពប្ងឹងេម្តថភាព ៃិងការយ្លដ់ឹង  

បោលការណ៍ខណនាាំ ៨.១៖ ការយល់ ឹង និងសម្តថភាព  

បសចកតីខណនាាំ ៨.១.១៖ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូម្មនសម្តថភាពប្គរ់ប្គងអងគការ និងការ
យល់ ឹងអាំពីទីផ្សារ 

ក) គណៈកម្ាការ   និងសម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវកាំណត់ពីតប្ម្ូវការកសាង
សម្តថភាពររស់ែេួន ម្មន្នទៈ និងចូលរមួ្វគគរណតុ ោះរណាដ លបផ្សសងៗខ លោាំប្ទបោយតួអងគ
ពាក់ព័នធ។  ជាមូ្លោា ន អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវខសវងយល់ពីសិទធិ  និងចារ់ ឬ 
បោលការណ៍បផ្សសងៗ ូចជាលទធិប្រជាធិរបតយយ បយនឌ័្រ អភិ្ លកិចចលអ ការខប្រប្រលួ
អាកាសធាតុ ខ លពាក់ព័នធនឹងការអភិ្វឌ្ឍកម្ាវធីិររស់ែេួន ក៏ ូចជាសហគម្ន៍ផ្លទ ល់។ 

ែ) គណៈកម្ាការ  និងសម្មជិក ប្តូវយល់ ឹងឲ្យចាស់នូវតួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវបហើយ
អនុវតតតួនាទីបនាោះប្រករបោយប្រសិទធភាព និងតម្មេ ភាព ។ 

គ) សិកាខសវងរកទីផ្សារ និងឱកាសទីផ្សារខ លទក់ទងនឹងផ្សលិតផ្សលនិងបសវាកម្ាររស់ែេួន។ 

បោលការណ៍ខណនាាំ ៨.២៖ ការសប្ម្រសប្មួ្ល និងការប្គរ់ប្គងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

បសចកតីខណនាាំ ៨.២.១៖  គណៈកម្ាការររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តវូ 

ក) ពប្ងឹងសម្តថភាពរខនថម្បលើជាំនាញសប្ម្រសប្ម្ួលកនុងកិចចប្រជុាំបផ្សសងៗរមួ្ទាំងការបធវើខផ្សនការ
ថ្វកិា និងខផ្សនការសកម្ាភាព ជាពិបសសជាំនាញឯកបទសតាម្វស័ិយររស់ែេួន។ 

ែ) ម្មនខផ្សនការពប្ងឹងសម្តថភាពរខនថម្  បលើជាំនាញ ឹកនាាំ  និងប្គរ់ប្គងអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន និងកម្ាវធីិ។ 

គ) ម្មនខផ្សនការពប្ងឹងសម្តថភាពរខនថម្ ល់សម្មជិកែេួនពីការប្គរ់ប្គង ការ ឹកនាាំ និងជាំនាញ
បផ្សសងៗ  និងម្មនការតាម្ោនប្តួតពិនិតយបៅបលើខផ្សនការបនាោះ។  

 ) រកាទុករាល់ឯកសារសាំខាន់បផ្សសងៗ និងផ្សសពវផ្សាយព័ត៌ម្មនបៅសម្មជិកររស់ែេួន។ 

 

 

េនា ៃុប្កម្ 
 

 

ការប្រតិរតតិលអ 

 

កម្ាវធីិមួ្យខ លរបងាើតនូវជាំនាញចាាំ ច់ ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍនូវសាថ រ័នខ លម្មនរចនា
សម្ព័នធ ប្រព័នាប្គរ់ប្គង  ឹកនាាំ និងបោលនបយ យ និង ាំបណើ ការសម្ស្សរ 
ប ើម្បធីានានូវការប្រតិរតតិខ លម្មនប្រសិទធភាព និងសបប្ម្ច ននូវទសសនវស័ិយ 
បរសកកម្ា  និងបោលបៅររស់ែេួន។ 
 

កូរ ៉ាមុ្ ចាំនួនអរបររម្ម ឬតិចរាំផុ្សតននសម្មជិកខ លប្តូវខតម្មនវតតម្មនបៅកនុងកិចចប្រជុាំ
ណាមួ្យ   ប ើម្បីឲ្យកិចចប្រជុាំបនាោះ   អាច ាំបណើ រការជាផ្សេូវការបៅ ន   និងម្មន
សុពលភាព។ ជាទូបៅ កូរ ៉ាមុ្ សប្ម្មរ់កិចចប្រជុាំររស់គណៈកម្ាការននអងគការ 
សហគម្ន៍មូ្លោា ន គឺប្តូវខតម្មនវតតម្មនយ៉ាងបហាចណាស់ ៥០%+១ នន
សម្មជិក   គណៈកម្ាការ។ 
 

ប្កមុ្ប្រឹកា 

បយរល់ 

ជាប្កុម្អនកសា័ប្គចិតតខ លម្មនចាំបណោះ ឹងសម្ស្សរ និងរទពិបសាធន៍ការង្ករ
ខ លពាក់ព័នធបៅនឹងការង្ករសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បីផ្សតល់ ាំរូនាា នយុទធសាស្រសត
 ល់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់មិ្នម្មន
សិទធិអាំណាចកនុងការបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតត ឬទទួលែុសប្តូវចាំបពាោះមុ្ែចារ់  ូច
ប្កុម្ប្រឹកាភិ្ លបទ។ 
 

គណបនយយភាព ការទទួលែុសប្តូវចាំបពាោះបសចកតីសបប្ម្ចចិតត និងការអនុវតតសកម្ាភាពររស់ែេួន 
ជាមួ្យនឹងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងភាគីពាក់ព័នធបផ្សសងៗ។ 
 

គណៈកម្ាការ ជាប្កុម្ម្នុសសខ លប្តូវ នបប្ជើសបរ ើសប ើងបោយសម្មជិកប្កុម្ សប្ម្មរ់តួនាទី 
និងការទទួលែុសប្តូវជាក់លាក់ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 
 

បោលការណ៍ 
ខណនាាំ 

 
 
 

 ាំរូនាា ន ឬអនុសាសន៍ខ លរង្កា ញពីវធីិសាស្រសត ប ើម្បីរាំបពញការង្ករអវីមួ្យ ឬគួរ
ម្មនវធិានការខររណាចាំបពាោះកាលៈបទសៈណាមួ្យ ប ើម្បសីបប្ម្ច ននូវគុណ
ភាព និងប្រសិទធភាព។ 
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គុណតនម្េ 
 
 
 
 
បោលបៅ 
 
 
 
 
 
 
បោលរាំណង 

ជាំបនឿខ ល ក់ជារ់បៅកនុងែេួនររស់រុគគលម្មន ក់ៗ ឬប្កុម្ម្នុសស។ ជាទូបៅ គុណ
តនម្េប្តូវ នបគបប្រើសប្ម្មរ់ជួយរុគគលិកប ើម្បីកាំណត់អតតសញ្ញា ណ និងភាជ រ់
ជាមួ្យនឹងប្កុម្បោលបៅ ប ើម្បរី ាំលឹករុគគលិកអាំពីអាទិភាព  និងបោលបៅររស់
ែេួន។ 
 
ជាលទធផ្សលខ លអាចបធវើការអបងាត និងវាស់ខវង ន បហើយម្មនបោលរាំណង
មួ្យ ឬបប្ចើន ខ លនឹងប្តូវ នសបប្ម្ចកនុងរយៈបពលកាំណត់ណាមួ្យ។ ការ
កាំណត់បោលបៅ អាចម្មនបប្ចើនជាងមួ្យ ខ លបផ្លត តបៅបលើការផ្លេ ស់រតូរជា
វជិជម្មន និងប្េើយតរបៅនឹងទសសនវស័ិយររស់អងគការ ប្តូវម្មនភាពចាស់
លាស់ អាចវាស់ខវង ន និងអាចសបប្ម្ច ន។ បោលបៅនីមួ្យៗ ប្តូវ ន
រាំបពញបៅតាម្បពលបវលា និងធនធានែុសៗោន ។ 
 
ជាលទធផ្សលជាក់លាក់ខ លសាថ រ័នចង់សបប្ម្ច នកនុងរយៈបពលណាមួ្យ និង
ជាមួ្យធនធានខ លអាចបប្រើប្ ស់ ន។ ជាទូបៅបោលរាំណងម្មនលកខណៈ
ជាក់លាក់ និងង្កយស្សលួវាស់ខវងជាងបោលបៅ។ បោលរាំណងគឺជាលទធផ្សល
ននសកម្ាភាពបោយបផ្លត តបលើលកខណៈប្ ាំយ៉ាងគឺ ភាពជាក់លាក់ អាចវាស់ខវង
 ន អាចទទួលបជាគជ័យ ពិតប្ ក  និងម្មនបពលបវលាកាំណត់។ 
 

ន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ 

 

 

 
 
 
តម្មេ ភាព 

ជាសាថ រ័ន ឬប្របទសខ លជាម្មច ស់ជាំនួយ ។ ម្មច ស់ជាំនួយ គឺជារុគគល ឬ 
នរណាម្មន ក់ ខ លម្មនទឹកចិតតម្នុសសធម៌្ផ្សតល់ជាជាំនួយប ើម្បីការអភិ្វឌ្ឍ។  ន 
គូអភិ្វឌ្ឍន៍អាចជារុគគល រាជរោា ភិ្ ល សាថ រ័ន ឬអងគការនានា។ ជាទូបៅ 
បៅកនុងការអភិ្វឌ្ឍជាសាកល ន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ប្តូវ នបគបប្រើរមួ្រញ្ចូ លទាំងអស់
រវាងអនកខ លផ្សដល់ជាំនួយ ឬមូ្លនិធិនានា គឺជាអនកផ្សតល់ប្ ក់កម្ចីប្ពម្ទាំងការ
ផ្សដល់ឲ្យ។ 
 
ភាពបរើកចាំហ និង្នទៈទទួលយកការប្តួតពិនិតយជាសាធារណៈខ លកាត់
រនថយ សម្តថភាពររស់អងគការមួ្យ ខ លពាក់ព័នធ នឹងការលួចរនេាំ ឬបធវើអវី
បោយមិ្នបសាា ោះប្តង់។  
 
 
 

 

ទសសនវស័ិយ បសចកតីប្ ថ្នន  និងទិសបៅខ លអងគការមួ្យចង់សបប្ម្ចឲ្យ ននាបពលអនាគត
កនុងរយៈបពលម្ធយម្ ឬរយៈបពលខវង និងជាររូភាពមួ្យខ លជប្ម្ញុ ប្ពម្ទាំង
បលើកទឹកចិតតឲ្យអវីមួ្យអាចបកើតម្មនប ើងនាបពលអនាគត។  
 

ទាំនាស់ 
ផ្សលប្របយជន៍ 
 
 
 
 
និរនតរភាព 
 

ជាសាថ នភាពមួ្យ ខ លរុគគលម្មន ក់សថិតបៅកនុងកាតពវកិចចរាំបពញការង្ករផ្សេូវការ
ររស់ែេួន ប ើម្បីទទួលផ្សលប្របយជន៍ផ្លទ ល់ែេួនពីសកម្ាភាព ឬបសចកដីសបប្ម្ច
ខ លបធវើប ើងបៅកនុងតួនាទី និងភារកិចចផ្សេូវការររស់ែេួន។ ទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ 
អាចជារ់ទក់ទងជាមួ្យនឹងប្ ក់កាក់ នបយ យ ប្គួសារ និងផ្លទ ល់ែេួនខ ល
ម្មន ឬអាចម្មនឥទធិពលបលើការរាំបពញការង្ករផ្សេូវការររស់រុគគលណាម្មន ក់។ 
 
ជាលទធភាព ប ើម្បីកាំណត់សកម្ាភាព និងបរសកកម្ាររស់អងគការ ឬសាថ រ័នមួ្យ
ប ើម្បអីាចរនតបរសកកម្ាររស់ែេួន ឲ្យ ន ាំបណើ រការបៅ ម្មនរយៈបពលយូរ    
នាបពលអនាគត។ 
 

រណតឹ ងតវា៉ា 
 
 
 
 
រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង 
 
 
 
 
បរសកកម្ា 
 
 
 
 
 
 

ការរបញ្ចញម្តិបយរល់ននការប្ពួយ រម្ភ ឬការមិ្នបពញចិតតបោយរុគគល ឬ
ប្កុម្មួ្យខ លទក់ទងបៅនឹងទបងវើ ឬសកម្ាភាពខ ល នប្រប្ពឹតតិមិ្នប្តឹម្ប្តវូ 
ខ លអាចបកើតម្មនប ើង បៅកនុង ាំបណើ រការប្រតិរតតិ ររស់អងគការសហគម្ន៍ 
មូ្លោា ន។ 
 
សាំណុាំ ននរទរបញ្ាតតិ ឬបោលការណ៍ជាក់លាក់ខ ល នអនុវតតបៅកនុងសកម្ា
ភាពពិបសសររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ បោលការណ៍ ឬរទរញ្ញជ ខ ល
រញ្ញជ ក់ពីវធីិខ លប្តូវ ឬគួរបធវើ និងរង្កា ញប្ រ់ពីអវីខ លសម្មជិកប្តូវអនុញ្ញា ត ឬ
មិ្នប្តូវអនុញ្ញា តឲ្យបធវើ។ 
 
ជាសកម្ាភាពមួ្យខ លអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវបធវើប ើម្បីសបប្ម្ចនូវផ្សល
ប្របយជន៍ររស់សហគម្ន៍។ ជាសកម្ាភាពចម្បងៗខ លប្តូវសបប្ម្ចឲ្យ ន 
ប ើម្បីប្េើយតរបៅនឹងតប្ម្ូវការចាាំ ច់ បោលរាំណង  និងទសសនវស័ិយររស់
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 
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គុណតនម្េ 
 
 
 
 
បោលបៅ 
 
 
 
 
 
 
បោលរាំណង 

ជាំបនឿខ ល ក់ជារ់បៅកនុងែេួនររស់រុគគលម្មន ក់ៗ ឬប្កុម្ម្នុសស។ ជាទូបៅ គុណ
តនម្េប្តូវ នបគបប្រើសប្ម្មរ់ជួយរុគគលិកប ើម្បីកាំណត់អតតសញ្ញា ណ និងភាជ រ់
ជាមួ្យនឹងប្កុម្បោលបៅ ប ើម្បរី ាំលឹករុគគលិកអាំពីអាទិភាព  និងបោលបៅររស់
ែេួន។ 
 
ជាលទធផ្សលខ លអាចបធវើការអបងាត និងវាស់ខវង ន បហើយម្មនបោលរាំណង
មួ្យ ឬបប្ចើន ខ លនឹងប្តូវ នសបប្ម្ចកនុងរយៈបពលកាំណត់ណាមួ្យ។ ការ
កាំណត់បោលបៅ អាចម្មនបប្ចើនជាងមួ្យ ខ លបផ្លត តបៅបលើការផ្លេ ស់រតូរជា
វជិជម្មន និងប្េើយតរបៅនឹងទសសនវស័ិយររស់អងគការ ប្តូវម្មនភាពចាស់
លាស់ អាចវាស់ខវង ន និងអាចសបប្ម្ច ន។ បោលបៅនីមួ្យៗ ប្តូវ ន
រាំបពញបៅតាម្បពលបវលា និងធនធានែុសៗោន ។ 
 
ជាលទធផ្សលជាក់លាក់ខ លសាថ រ័នចង់សបប្ម្ច នកនុងរយៈបពលណាមួ្យ និង
ជាមួ្យធនធានខ លអាចបប្រើប្ ស់ ន។ ជាទូបៅបោលរាំណងម្មនលកខណៈ
ជាក់លាក់ និងង្កយស្សលួវាស់ខវងជាងបោលបៅ។ បោលរាំណងគឺជាលទធផ្សល
ននសកម្ាភាពបោយបផ្លត តបលើលកខណៈប្ ាំយ៉ាងគឺ ភាពជាក់លាក់ អាចវាស់ខវង
 ន អាចទទួលបជាគជ័យ ពិតប្ ក  និងម្មនបពលបវលាកាំណត់។ 
 

ន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ 

 

 

 
 
 
តម្មេ ភាព 

ជាសាថ រ័ន ឬប្របទសខ លជាម្មច ស់ជាំនួយ ។ ម្មច ស់ជាំនួយ គឺជារុគគល ឬ 
នរណាម្មន ក់ ខ លម្មនទឹកចិតតម្នុសសធម៌្ផ្សតល់ជាជាំនួយប ើម្បីការអភិ្វឌ្ឍ។  ន 
គូអភិ្វឌ្ឍន៍អាចជារុគគល រាជរោា ភិ្ ល សាថ រ័ន ឬអងគការនានា។ ជាទូបៅ 
បៅកនុងការអភិ្វឌ្ឍជាសាកល ន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ប្តូវ នបគបប្រើរមួ្រញ្ចូ លទាំងអស់
រវាងអនកខ លផ្សដល់ជាំនួយ ឬមូ្លនិធិនានា គឺជាអនកផ្សតល់ប្ ក់កម្ចីប្ពម្ទាំងការ
ផ្សដល់ឲ្យ។ 
 
ភាពបរើកចាំហ និង្នទៈទទួលយកការប្តួតពិនិតយជាសាធារណៈខ លកាត់
រនថយ សម្តថភាពររស់អងគការមួ្យ ខ លពាក់ព័នធ នឹងការលួចរនេាំ ឬបធវើអវី
បោយមិ្នបសាា ោះប្តង់។  
 
 
 

 

ទសសនវស័ិយ បសចកតីប្ ថ្នន  និងទិសបៅខ លអងគការមួ្យចង់សបប្ម្ចឲ្យ ននាបពលអនាគត
កនុងរយៈបពលម្ធយម្ ឬរយៈបពលខវង និងជាររូភាពមួ្យខ លជប្ម្ញុ ប្ពម្ទាំង
បលើកទឹកចិតតឲ្យអវីមួ្យអាចបកើតម្មនប ើងនាបពលអនាគត។  
 

ទាំនាស់ 
ផ្សលប្របយជន៍ 
 
 
 
 
និរនតរភាព 
 

ជាសាថ នភាពមួ្យ ខ លរុគគលម្មន ក់សថិតបៅកនុងកាតពវកិចចរាំបពញការង្ករផ្សេូវការ
ររស់ែេួន ប ើម្បីទទួលផ្សលប្របយជន៍ផ្លទ ល់ែេួនពីសកម្ាភាព ឬបសចកដីសបប្ម្ច
ខ លបធវើប ើងបៅកនុងតួនាទី និងភារកិចចផ្សេូវការររស់ែេួន។ ទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ 
អាចជារ់ទក់ទងជាមួ្យនឹងប្ ក់កាក់ នបយ យ ប្គួសារ និងផ្លទ ល់ែេួនខ ល
ម្មន ឬអាចម្មនឥទធិពលបលើការរាំបពញការង្ករផ្សេូវការររស់រុគគលណាម្មន ក់។ 
 
ជាលទធភាព ប ើម្បីកាំណត់សកម្ាភាព និងបរសកកម្ាររស់អងគការ ឬសាថ រ័នមួ្យ
ប ើម្បអីាចរនតបរសកកម្ាររស់ែេួន ឲ្យ ន ាំបណើ រការបៅ ម្មនរយៈបពលយូរ    
នាបពលអនាគត។ 
 

រណតឹ ងតវា៉ា 
 
 
 
 
រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង 
 
 
 
 
បរសកកម្ា 
 
 
 
 
 
 

ការរបញ្ចញម្តិបយរល់ននការប្ពួយ រម្ភ ឬការមិ្នបពញចិតតបោយរុគគល ឬ
ប្កុម្មួ្យខ លទក់ទងបៅនឹងទបងវើ ឬសកម្ាភាពខ ល នប្រប្ពឹតតិមិ្នប្តឹម្ប្តវូ 
ខ លអាចបកើតម្មនប ើង បៅកនុង ាំបណើ រការប្រតិរតតិ ររស់អងគការសហគម្ន៍ 
មូ្លោា ន។ 
 
សាំណុាំ ននរទរបញ្ាតតិ ឬបោលការណ៍ជាក់លាក់ខ ល នអនុវតតបៅកនុងសកម្ា
ភាពពិបសសររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ បោលការណ៍ ឬរទរញ្ញជ ខ ល
រញ្ញជ ក់ពីវធីិខ លប្តូវ ឬគួរបធវើ និងរង្កា ញប្ រ់ពីអវីខ លសម្មជិកប្តូវអនុញ្ញា ត ឬ
មិ្នប្តូវអនុញ្ញា តឲ្យបធវើ។ 
 
ជាសកម្ាភាពមួ្យខ លអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវបធវើប ើម្បីសបប្ម្ចនូវផ្សល
ប្របយជន៍ររស់សហគម្ន៍។ ជាសកម្ាភាពចម្បងៗខ លប្តូវសបប្ម្ចឲ្យ ន 
ប ើម្បីប្េើយតរបៅនឹងតប្ម្ូវការចាាំ ច់ បោលរាំណង  និងទសសនវស័ិយររស់
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 
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ខផ្សនការយុទធ 
សាស្រសត 
 

 

គឺជាឯកសារខ លទក់ទងនឹងបោលរាំណងររស់អងគការ សកម្ាភាពចាាំ ច់ 
ប ើម្បសីបប្ម្ច ននូវបោលរាំណងទាំងបនាោះ និងសម្មសធាតុសាំខាន់ៗ នទ
បទៀតកនុងការរបងាើតខផ្សនការ  ូចជា  ទសសនវស័ិយ  បរសកកម្ា  បោលរាំណង 
ភូ្មិ្សាស្រសត បសវាកម្ា សូចនាករ និងហិរញ្ាវតថុ។ 
 

ខផ្សនការអភិ្វឌ្ឍន៍
និងវនិិបយគ ុាំ 
សង្កា ត់ 

 

 

មូ្លនិធិ 
 
 
យនតការ 
 
 
បយនឌ័្រ 

ជាបសចកតីខណនាាំសប្ម្មរ់ការសបប្ម្ចចិតតកនុងការង្ករអភិ្វឌ្ឍន៍    កសាងកម្ាវធីិ
វនិិបយគ និងបរៀរចាំថ្វកិាប្រចាាំឆ្ន ាំររស់ ុាំ សង្កា ត់ បោយម្មនការចូលរមួ្អនុវតត 
ពី ប្គរ់អនកពាក់ព័នធទាំងអស់ ប ើម្បបីកៀរគរធនធានពីខាងកនុង និងពីខាងបប្ៅ 
ប្ពម្ទាំងសបប្ម្ចចិតតបប្រើប្ ស់ធនធានទាំងបនាោះសប្ម្មរ់បោោះស្សាយរញ្ញា  និង
របប្ម្ើផ្សលប្របយជន៍ទូបៅររស់ប្រជាពលរ ាកនុង ុាំ សង្កា ត់។ 
 
ទឹកប្ ក់ ឬថ្វកិាខ ល នរកាទុក ប្រមូ្ល ន ឬផ្សតល់ជូនសប្ម្មរ់បោលរាំណង 
ជួយ ល់សកម្ាភាពសងគម្ជាក់លាក់។ 
 
 ាំបណើ រការ ប្រព័នធ វធីិ ឬម្បធា យខ លប្តូវ នបគបប្ោងទុកប ើម្បីរបងាើត និង
សបប្ម្ចនូវលទធផ្សលជាក់លាក់មួ្យ។ 
 
ផ្សនត់គាំនិត ឬការប្រប្ពឹតតិររស់ប្គួសារ សហគម្ន៍ និងសងគម្ខ លពាក់ព័នធនឹងការ
ខរងខចកការង្ករ ពលកម្ា ការអរ់រ ាំសិទិធអាំណាច លាំោរ់ថ្នន ក់ នៈនៈ និងតួនាទី
ររស់ស្រសតី និងរុរសបៅកនុងសងគម្។  
 

លកខនតិកៈ 
 

ជាវធិានខ លប្តូវ នតាក់ខតងប ើង    សប្ម្មរ់ប្គរ់ប្គងកិចចការនផ្សទកនុងររស់ 
អងគការ  ឬសាថ រ័នមួ្យ។   ជាទូបៅ   លកខនតិកៈគឺកាំណត់នូវប ា្ ោះជាផ្សេូវការ 
បោលរាំណងររស់អងគការ ឬសាថ រ័ន លកខែណឌ តប្ម្ូវសប្ម្មរ់សម្មជិកភាព  
តួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវររស់គណៈកម្ាការ   ការខតងតាាំង   និងបប្ជើសបរ ើស 
សម្មជិកគណៈកម្ាការកាំណត់នូវកិចចប្រជុាំគួរប្តូវបធវើប ើង ូចបម្តច និងប្តូវបធវើ
ប ើងញឹកញារ់រ៉ាុណាណ ។ 
 

សម្ធម៌្ 

 

ភាពប្តឹម្ប្តូវ ឬមិ្នលាំបអៀង។ ប្របយជន៍ខ លទទួល នប្រករបោយគុណភាព 
គុណធម៌្ ភាពប្តឹម្ប្តូវ និងមិ្នលាំបអៀង។ 
 

 

សម្ភាព គុណភាព ឬសាថ នភាពននភាពបសាើោន ។ ឧទហរណ៍ សាថ នភាពននការម្មនសិទិធ ឬ
ម្មននៈនៈ ូចោន  បៅកនុងសងគម្។ 
 

សវនកម្ា ជាការប្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្េបោយឯករាជយជាប្រព័នធបលើទិននន័យរ យការណ៍
កាំណត់ប្តា កិចចប្រតិរតតិការ និងលទធផ្សលហិរញ្ាវតថុ   ឬមិ្នខម្នហិរញ្ាវតថុររស់
អងគការសប្ម្មរ់បោលរាំណងជាក់លាក់ណាមួ្យ។ 
 

សហគម្ន៍  ាំបណើ រការររួរមួ្ោន  ខ លប្រជាពលរ ាម្មនចាំណារ់អារម្ាណ៍រមួ្ោន បលើរញ្ញា
សងគម្ ររសិាថ ន វរបធម៌្ ប្រនពណី និងបស ាកិចចជាប ើម្ ប ើម្បីប្រករមុ្ែរររ
ចិញ្ច ឹម្ជីវតិ និងខកលម្អជីវភាពរស់បៅរមួ្ោន  និងចូលរមួ្អភិ្វឌ្ឍសងគម្ ។ 

  

អងគការសហគម្ន៍

មូ្លោា ន 

 

ជាប្កុម្ប្រជាពលរ ាខ ល របងាើតប ើងរមួ្ោន បោយសា័ប្គចិតត ប ើម្បបី្េើយតរបៅ
នឹងតប្ម្ូវការររស់សហគម្ន៍ កនុងបោលរាំណងរមួ្ប ើម្ប ឹីកនាាំ ប្គរ់ប្គង របប្ម្ើ  
និងការពារផ្សលប្របយជន៍បៅកនុងសហគម្ន៍មូ្លោា នររស់ែេួន ប្រករបោយ
និរនតរភាព។ 
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ខផ្សនការយុទធ 
សាស្រសត 
 

 

គឺជាឯកសារខ លទក់ទងនឹងបោលរាំណងររស់អងគការ សកម្ាភាពចាាំ ច់ 
ប ើម្បសីបប្ម្ច ននូវបោលរាំណងទាំងបនាោះ និងសម្មសធាតុសាំខាន់ៗ នទ
បទៀតកនុងការរបងាើតខផ្សនការ  ូចជា  ទសសនវស័ិយ  បរសកកម្ា  បោលរាំណង 
ភូ្មិ្សាស្រសត បសវាកម្ា សូចនាករ និងហិរញ្ាវតថុ។ 
 

ខផ្សនការអភិ្វឌ្ឍន៍
និងវនិិបយគ ុាំ 
សង្កា ត់ 

 

 

មូ្លនិធិ 
 
 
យនតការ 
 
 
បយនឌ័្រ 

ជាបសចកតីខណនាាំសប្ម្មរ់ការសបប្ម្ចចិតតកនុងការង្ករអភិ្វឌ្ឍន៍    កសាងកម្ាវធីិ
វនិិបយគ និងបរៀរចាំថ្វកិាប្រចាាំឆ្ន ាំររស់ ុាំ សង្កា ត់ បោយម្មនការចូលរមួ្អនុវតត 
ពី ប្គរ់អនកពាក់ព័នធទាំងអស់ ប ើម្បបីកៀរគរធនធានពីខាងកនុង និងពីខាងបប្ៅ 
ប្ពម្ទាំងសបប្ម្ចចិតតបប្រើប្ ស់ធនធានទាំងបនាោះសប្ម្មរ់បោោះស្សាយរញ្ញា  និង
របប្ម្ើផ្សលប្របយជន៍ទូបៅររស់ប្រជាពលរ ាកនុង ុាំ សង្កា ត់។ 
 
ទឹកប្ ក់ ឬថ្វកិាខ ល នរកាទុក ប្រមូ្ល ន ឬផ្សតល់ជូនសប្ម្មរ់បោលរាំណង 
ជួយ ល់សកម្ាភាពសងគម្ជាក់លាក់។ 
 
 ាំបណើ រការ ប្រព័នធ វធីិ ឬម្បធា យខ លប្តូវ នបគបប្ោងទុកប ើម្បីរបងាើត និង
សបប្ម្ចនូវលទធផ្សលជាក់លាក់មួ្យ។ 
 
ផ្សនត់គាំនិត ឬការប្រប្ពឹតតិររស់ប្គួសារ សហគម្ន៍ និងសងគម្ខ លពាក់ព័នធនឹងការ
ខរងខចកការង្ករ ពលកម្ា ការអរ់រ ាំសិទិធអាំណាច លាំោរ់ថ្នន ក់ នៈនៈ និងតួនាទី
ររស់ស្រសតី និងរុរសបៅកនុងសងគម្។  
 

លកខនតិកៈ 
 

ជាវធិានខ លប្តូវ នតាក់ខតងប ើង    សប្ម្មរ់ប្គរ់ប្គងកិចចការនផ្សទកនុងររស់ 
អងគការ  ឬសាថ រ័នមួ្យ។   ជាទូបៅ   លកខនតិកៈគឺកាំណត់នូវប ា្ ោះជាផ្សេូវការ 
បោលរាំណងររស់អងគការ ឬសាថ រ័ន លកខែណឌ តប្ម្ូវសប្ម្មរ់សម្មជិកភាព  
តួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវររស់គណៈកម្ាការ   ការខតងតាាំង   និងបប្ជើសបរ ើស 
សម្មជិកគណៈកម្ាការកាំណត់នូវកិចចប្រជុាំគួរប្តូវបធវើប ើង ូចបម្តច និងប្តូវបធវើ
ប ើងញឹកញារ់រ៉ាុណាណ ។ 
 

សម្ធម៌្ 

 

ភាពប្តឹម្ប្តូវ ឬមិ្នលាំបអៀង។ ប្របយជន៍ខ លទទួល នប្រករបោយគុណភាព 
គុណធម៌្ ភាពប្តឹម្ប្តូវ និងមិ្នលាំបអៀង។ 
 

 

សម្ភាព គុណភាព ឬសាថ នភាពននភាពបសាើោន ។ ឧទហរណ៍ សាថ នភាពននការម្មនសិទិធ ឬ
ម្មននៈនៈ ូចោន  បៅកនុងសងគម្។ 
 

សវនកម្ា ជាការប្តួតពិនិតយ និងវាយតនម្េបោយឯករាជយជាប្រព័នធបលើទិននន័យរ យការណ៍
កាំណត់ប្តា កិចចប្រតិរតតិការ និងលទធផ្សលហិរញ្ាវតថុ   ឬមិ្នខម្នហិរញ្ាវតថុររស់
អងគការសប្ម្មរ់បោលរាំណងជាក់លាក់ណាមួ្យ។ 
 

សហគម្ន៍  ាំបណើ រការររួរមួ្ោន  ខ លប្រជាពលរ ាម្មនចាំណារ់អារម្ាណ៍រមួ្ោន បលើរញ្ញា
សងគម្ ររសិាថ ន វរបធម៌្ ប្រនពណី និងបស ាកិចចជាប ើម្ ប ើម្បីប្រករមុ្ែរររ
ចិញ្ច ឹម្ជីវតិ និងខកលម្អជីវភាពរស់បៅរមួ្ោន  និងចូលរមួ្អភិ្វឌ្ឍសងគម្ ។ 

  

អងគការសហគម្ន៍

មូ្លោា ន 

 

ជាប្កុម្ប្រជាពលរ ាខ ល របងាើតប ើងរមួ្ោន បោយសា័ប្គចិតត ប ើម្បបី្េើយតរបៅ
នឹងតប្ម្ូវការររស់សហគម្ន៍ កនុងបោលរាំណងរមួ្ប ើម្ប ឹីកនាាំ ប្គរ់ប្គង របប្ម្ើ  
និងការពារផ្សលប្របយជន៍បៅកនុងសហគម្ន៍មូ្លោា នររស់ែេួន ប្រករបោយ
និរនតរភាព។ 

 
  





ឧបសម្ព័ន្ធគមាូ ១

លក្ខន្តិកៈនាអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន
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ប្ពះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 

ជាតិ សាេន ប្ពះម្ហាកសប្ត 
 

 
 

 

អងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 
សដើម្បអីភិវឌ្ឍៃ៍ប្េុកសយ្ើង(អ.េ.យ្) 

 
 

 

លកខៃតកិៈនៃអងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

ផ្សទោះបលែ៣៥ ផ្សេូ វលាំ ភូ្មិ្ រូរកីម្ាករ  ុាំ  ូនទវ ស្សុក ឯកភ្នាំ  បែតត  ត់ ាំរង  
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ប្ពះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 

ជាតិ សាេន ប្ពះម្ហាកសប្ត 
 

 
 

 

អងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 
សដើម្បអីភិវឌ្ឍៃ៍ប្េុកសយ្ើង(អ.េ.យ្) 

 
 

 

លកខៃតកិៈនៃអងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

ផ្សទោះបលែ៣៥ ផ្សេូ វលាំ ភូ្មិ្ រូរកីម្ាករ  ុាំ  ូនទវ ស្សុក ឯកភ្នាំ  បែតត  ត់ ាំរង  
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ជំពូកេី ១ 
នម្ករណ៍ អកសរកាត់ ៃិងសាែ កេញ្ញញ  

ប្រការ១ 
 ប ា្ ោះអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន៖ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង 
 អកសរកាត់៖អ.ស.យ 
 
ប្រការ២ 
 សាេ កសញ្ញា ៖ 
 

 
ជំពូកេី ២ 

េីសាា ក់ការ ៃិងអាេយ្ដ្ឋា ៃ 

ប្រការ៣ 
 អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ម្មនទីតាាំងសថិតបៅផ្សទោះបលែ៣៥ ផ្សេូ វ
លាំ ភូ្មិ្ រុរកីម្ាករ  ុាំ  ូនទវ ស្សកុ ឯកភ្នាំ បែតត  ត់ ាំរង។ 
 

 
ជំពូកេី ៣ 

សោលបំណង ៃិងសោលសៅ 

ប្រការ៤ 
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ម្មនបោលរាំណង ូចខាងបប្កាម្៖ 
ពប្ងឹងសិទធិអាំណាច ការចូលរមួ្ និងបលើកកាំពស់សាថ នភាពជីវភាពរស់បៅររស់ប្រជាពលរ ា

កនុងសហគម្ន៍មូ្លោា នឲ្យម្មនភាពកាន់ខត ប្របសើរប ើង ។ 
 
ជំពូកេី ៤ 

េេសៃវិេយ័្  សបេកកម្ម   ៃិងគុណតនម្ែ 

ប្រការ៥ 
ទសសនវស័ិយ 
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ម្មនទសសនវស័ិយ ូចខាងបប្កាម្៖ 

 

ប្រជាពលរ ារស់បៅកនុងសហគម្ន៍មូ្លោា នទាំងមូ្ល ម្មនជីវភាពរស់បៅហូរចុកប្គរ់
ប្ោន់ នថ្េថ្នូរ  ម្មនសនតិសុែ សុវតថិភាព ការបោរពសិទធិម្នុសស យុតិតធម៌្ និងសុភ្ម្ងគល។ 
 
ប្រការ៦
 បរសកកម្ា 

ប ើម្បីសបប្ម្ចនូវទសសនវស័ិយ និងបោលរាំណងខាងបលើ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បី
អភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ម្មនបរសកកម្ា ូចខាងបប្កាម្៖ 
 រណតុ ោះរណាត លជាំនាញវជិាជ ជីវៈប ើម្បីរបងាើតមុ្ែរររថ្ាី ខ លទក់ទងនឹងសិរបកម្ា និង 
កសិឧសាហកម្ាធនស្សាល ូចជា៖ការរបងាើតកសិោា នរមួ្ប ើម្បីចឹញ្ច ឹម្សតវ និងកសិកម្ា
ខាន តតូចបៅតាម្មូ្លោា ន។ 

 របងាើតប្កុម្សនសាំប្ ក់ និងធនាោរខាន តតូចបៅ កនុងសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 របងាើតរណាត ញ និងពប្ងឹងរណាត ញសម្មជិកសា័ប្គចិតតររស់សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 

ប្រការ៧
 គុណតនម្េ 

អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ម្មនគុណតនម្េ ូចខាងបប្កាម្៖ 
 ការចូលរមួ្ 
 ភាពទទួលែុសប្តូវ 
 ភាពបសាា ោះប្តង់ 
 តម្មេ ភាព  និងយុតតិធម៌្  

 
ជំពូកេី ៥ 

លកខខណឌ នៃការចូលជាេមាជិក 

ប្រការ៨ 
 ប្រជាពលរ ាខែារទាំងពីរបភ្ទ ខ លម្មនរាំណងចូលជាសម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
ប្តូវរាំបពញតាម្លកខែណឌ  ូចខាងបប្កាម្៖ 
 ម្មនសញ្ញជ តិខែារ 
 ម្មនអាយុចារ់ពី ១៨ឆ្ន ាំ ប ើងបៅ 
 ម្មនមុ្ែរររ និងអាជីពចម្បងទក់ទងនឹងវស័ិយនានាខ លសហគម្ន៍មូ្លោា នររស់ែេួន
ជារ់ពាក់ព័នធ 

 សា័ប្គចិតតសុាំចូលជាសម្មជិកសហគម្ន៍មូ្លោា នតាម្រយៈការោក់ពាកយ 
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ជំពូកេី ១ 
នម្ករណ៍ អកសរកាត់ ៃិងសាែ កេញ្ញញ  

ប្រការ១ 
 ប ា្ ោះអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន៖ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង 
 អកសរកាត់៖អ.ស.យ 
 
ប្រការ២ 
 សាេ កសញ្ញា ៖ 
 

 
ជំពូកេី ២ 

េីសាា ក់ការ ៃិងអាេយ្ដ្ឋា ៃ 

ប្រការ៣ 
 អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ម្មនទីតាាំងសថិតបៅផ្សទោះបលែ៣៥ ផ្សេូ វ
លាំ ភូ្មិ្ រុរកីម្ាករ  ុាំ  ូនទវ ស្សកុ ឯកភ្នាំ បែតត  ត់ ាំរង។ 
 

 
ជំពូកេី ៣ 

សោលបំណង ៃិងសោលសៅ 

ប្រការ៤ 
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ម្មនបោលរាំណង ូចខាងបប្កាម្៖ 
ពប្ងឹងសិទធិអាំណាច ការចូលរមួ្ និងបលើកកាំពស់សាថ នភាពជីវភាពរស់បៅររស់ប្រជាពលរ ា

កនុងសហគម្ន៍មូ្លោា នឲ្យម្មនភាពកាន់ខត ប្របសើរប ើង ។ 
 
ជំពូកេី ៤ 

េេសៃវិេយ័្  សបេកកម្ម   ៃិងគុណតនម្ែ 

ប្រការ៥ 
ទសសនវស័ិយ 
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ម្មនទសសនវស័ិយ ូចខាងបប្កាម្៖ 

 

ប្រជាពលរ ារស់បៅកនុងសហគម្ន៍មូ្លោា នទាំងមូ្ល ម្មនជីវភាពរស់បៅហូរចុកប្គរ់
ប្ោន់ នថ្េថ្នូរ  ម្មនសនតិសុែ សុវតថិភាព ការបោរពសិទធិម្នុសស យុតិតធម៌្ និងសុភ្ម្ងគល។ 
 
ប្រការ៦
 បរសកកម្ា 

ប ើម្បីសបប្ម្ចនូវទសសនវស័ិយ និងបោលរាំណងខាងបលើ អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បី
អភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ម្មនបរសកកម្ា ូចខាងបប្កាម្៖ 
 រណតុ ោះរណាត លជាំនាញវជិាជ ជីវៈប ើម្បីរបងាើតមុ្ែរររថ្ាី ខ លទក់ទងនឹងសិរបកម្ា និង 
កសិឧសាហកម្ាធនស្សាល ូចជា៖ការរបងាើតកសិោា នរមួ្ប ើម្បីចឹញ្ច ឹម្សតវ និងកសិកម្ា
ខាន តតូចបៅតាម្មូ្លោា ន។ 

 របងាើតប្កុម្សនសាំប្ ក់ និងធនាោរខាន តតូចបៅ កនុងសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 របងាើតរណាត ញ និងពប្ងឹងរណាត ញសម្មជិកសា័ប្គចិតតររស់សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 

ប្រការ៧
 គុណតនម្េ 

អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ម្មនគុណតនម្េ ូចខាងបប្កាម្៖ 
 ការចូលរមួ្ 
 ភាពទទួលែុសប្តូវ 
 ភាពបសាា ោះប្តង់ 
 តម្មេ ភាព  និងយុតតិធម៌្  

 
ជំពូកេី ៥ 

លកខខណឌ នៃការចូលជាេមាជិក 

ប្រការ៨ 
 ប្រជាពលរ ាខែារទាំងពីរបភ្ទ ខ លម្មនរាំណងចូលជាសម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
ប្តូវរាំបពញតាម្លកខែណឌ  ូចខាងបប្កាម្៖ 
 ម្មនសញ្ញជ តិខែារ 
 ម្មនអាយុចារ់ពី ១៨ឆ្ន ាំ ប ើងបៅ 
 ម្មនមុ្ែរររ និងអាជីពចម្បងទក់ទងនឹងវស័ិយនានាខ លសហគម្ន៍មូ្លោា នររស់ែេួន
ជារ់ពាក់ព័នធ 

 សា័ប្គចិតតសុាំចូលជាសម្មជិកសហគម្ន៍មូ្លោា នតាម្រយៈការោក់ពាកយ 

  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 46

 

ប្រការ៩
 សម្មជិកខ ល នរាំបពញលកខែណឌ កនុងប្រការ ៨ ខាងបលើម្មនសិទធិ៖ 

 ចូលរមួ្ប្រជុាំម្ហាសននិ ទ និងប ោះបឆ្ន តបសាើភាព ជាមួ្យនឹងសម្មជិក នទបទៀត បោយពុាំ
គិតពីកាំរតិធនធាន និងប្ទពយសម្បតិតប ើយ 

 ប ោះបឆ្ន ត និងឈរប ា្ ោះឲ្យបគប ោះបឆ្ន តកនុងការបប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការររស់អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 ទទួលព័ត៌ម្មនពីសកម្ាភាព និងសាថ នភាពអភិ្វឌ្ឍន៍ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ពី
ប្រធាន ប្កុម្ប្រឹកា ឬគណៈកម្ាការ 

 បសនើសុាំឲ្យម្មនបកាោះប្រជុាំម្ហាសននិ តវសិាម្ញ្ា ប ើម្បីបធវើការពិភាកា និងសបប្ម្ចបលើរញ្ញា
ណាមួ្យ បរើម្មនការោាំប្ទពីសម្មជិកយ៉ាងតិចមួ្យភាគរី (១/៣) ននសម្មជិកទាំងអស់ 

 បធវើសាំណូម្ពរឲ្យោក់រញ្ចូ លកនុងរបរៀរវារៈ ននម្ហាសននិ តនូវរញ្ញា ទាំងឡាយ ខ លម្មន
ប្របយជន៍សប្ម្មរ់សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 បប្រើប្ ស់ ឬជួលបសវាកម្ា និងប្ទពយសម្បតតិររស់សហគម្ន៍មូ្លោា ន  ូចោន នឹងសម្មជិក
 នទបទៀតទាំងអស់ 

 ចូលរមួ្បៅកនុងសកម្ាភាពទាំងអស់ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

 
ជំពូកេី ៦ 

លកខខណឌ នៃការលាឈប់ ៃិងការបញ្ចប់ជាេមាជិកភាព 

ប្រការ១០
 ការ ត់រង់សម្មជិកភាព 
 ម្រណៈភាព 
 ការលាឈរ់ 
 ចាំណាកស្សុក ឬផ្លេ ស់រតូរទីលាំបៅ 
 ម្មនភាពមិ្នបសាា ោះប្តង់ចាំបពាោះអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

ប្រការ១១
 សម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ម្មនសិទិធសុាំលាឈរ់ពីភាពជាសម្មជិក នបោយ
ប្រការណាមួ្យ រ៉ាុខនតសម្មជិកបនាោះប្តវូខតសងរាំណុលម្កអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នវញិឲ្យ ន
រចួរាល់ជាមុ្នសិន (ករណីម្មនជាំពាក់រាំណុលអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន)។ 
 
 
 

 

ប្រការ១២
 សម្មជិកខ លប្តូវរញ្ច រ់ភាពជាសម្មជិកររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បោយសារ
សម្មជិកបនាោះអសកម្ា  ឬមិ្នបោរពតាម្លកខនតិកៈ   និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុងររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន ឬបធវើឲ្យរាាំងសទោះ ល់ ាំបណើ រការអនុវតតន៍មូ្លនិធិររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បហើយ
សម្មជិកររូបនាោះប្តូវខតសងរាំណុល ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នវញិ (ករណីម្មនជាំពាក់រាំណុល 
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន)។ 
 

ជំពូកេី ៧ 

រចនេម្ព័ៃធនៃអងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

ប្រការ១៣
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនរចនាសម្ព័នធ ូចខាងបប្កាម្៖ 

 ម្ហាសននិ ត 
 ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ 
 គណៈកម្ាការ 



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 47

 

ប្រការ៩
 សម្មជិកខ ល នរាំបពញលកខែណឌ កនុងប្រការ ៨ ខាងបលើម្មនសិទធិ៖ 

 ចូលរមួ្ប្រជុាំម្ហាសននិ ទ និងប ោះបឆ្ន តបសាើភាព ជាមួ្យនឹងសម្មជិក នទបទៀត បោយពុាំ
គិតពីកាំរតិធនធាន និងប្ទពយសម្បតិតប ើយ 

 ប ោះបឆ្ន ត និងឈរប ា្ ោះឲ្យបគប ោះបឆ្ន តកនុងការបប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការររស់អងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 ទទួលព័ត៌ម្មនពីសកម្ាភាព និងសាថ នភាពអភិ្វឌ្ឍន៍ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ពី
ប្រធាន ប្កុម្ប្រឹកា ឬគណៈកម្ាការ 

 បសនើសុាំឲ្យម្មនបកាោះប្រជុាំម្ហាសននិ តវសិាម្ញ្ា ប ើម្បីបធវើការពិភាកា និងសបប្ម្ចបលើរញ្ញា
ណាមួ្យ បរើម្មនការោាំប្ទពីសម្មជិកយ៉ាងតិចមួ្យភាគរី (១/៣) ននសម្មជិកទាំងអស់ 

 បធវើសាំណូម្ពរឲ្យោក់រញ្ចូ លកនុងរបរៀរវារៈ ននម្ហាសននិ តនូវរញ្ញា ទាំងឡាយ ខ លម្មន
ប្របយជន៍សប្ម្មរ់សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 បប្រើប្ ស់ ឬជួលបសវាកម្ា និងប្ទពយសម្បតតិររស់សហគម្ន៍មូ្លោា ន  ូចោន នឹងសម្មជិក
 នទបទៀតទាំងអស់ 

 ចូលរមួ្បៅកនុងសកម្ាភាពទាំងអស់ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

 
ជំពូកេី ៦ 

លកខខណឌ នៃការលាឈប់ ៃិងការបញ្ចប់ជាេមាជិកភាព 

ប្រការ១០
 ការ ត់រង់សម្មជិកភាព 
 ម្រណៈភាព 
 ការលាឈរ់ 
 ចាំណាកស្សុក ឬផ្លេ ស់រតូរទីលាំបៅ 
 ម្មនភាពមិ្នបសាា ោះប្តង់ចាំបពាោះអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

ប្រការ១១
 សម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ម្មនសិទិធសុាំលាឈរ់ពីភាពជាសម្មជិក នបោយ
ប្រការណាមួ្យ រ៉ាុខនតសម្មជិកបនាោះប្តវូខតសងរាំណុលម្កអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នវញិឲ្យ ន
រចួរាល់ជាមុ្នសិន (ករណីម្មនជាំពាក់រាំណុលអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន)។ 
 
 
 

 

ប្រការ១២
 សម្មជិកខ លប្តូវរញ្ច រ់ភាពជាសម្មជិកររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បោយសារ
សម្មជិកបនាោះអសកម្ា  ឬមិ្នបោរពតាម្លកខនតិកៈ   និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុងររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន ឬបធវើឲ្យរាាំងសទោះ ល់ ាំបណើ រការអនុវតតន៍មូ្លនិធិររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បហើយ
សម្មជិកររូបនាោះប្តូវខតសងរាំណុល ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នវញិ (ករណីម្មនជាំពាក់រាំណុល 
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន)។ 
 

ជំពូកេី ៧ 

រចនេម្ព័ៃធនៃអងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

ប្រការ១៣
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនរចនាសម្ព័នធ ូចខាងបប្កាម្៖ 

 ម្ហាសននិ ត 
 ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ 
 គណៈកម្ាការ 
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រចនាសម្ព័នធររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មន៖ 

មេក្រេុ មេក្រេុ 

គណ
ៈក
ម្មកា

រ 

 

សហរញ្ញកឹ 

 

ម្ហាេៃាិបាត 

 

ប្បធាៃ 

 

អៃុប្បធាៃ 

 

សលខាធកិារ 

ប្បធាៃប្កុម្ ប្បធាៃប្កុម្ ប្បធាៃប្កុម្ ប្បធាៃប្កុម្ 

 

េមាជកិ 

ប្ក
ុម្ប្
បឹក
ាស
ោ
បល

 ់

េមាជកិប្កមុ្ េមាជកិប្កមុ្ េមាជកិប្កមុ្ េមាជកិប្កមុ្ 

 

ជំពូកេី ៨ 

ម្ហាេៃាិបាត 

ប្រការ១៤ 

 ម្ហាសននិ តននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន រចនាសម្ព័នធជាន់ែពស់សប្ម្មរ់ការអនុម័្ត និង
បធវើបសចកតីសបប្ម្ចទាំងឡាយកនុងនាម្អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ ម្ហាសននិ តបលើក ាំរូង
ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវប្ រពធបធវើប ើងរនាទ រ់ពីប្កុម្សាថ រនិក  នបរៀរចាំរចួរាល់នូវ 
កិចចការទាំងឡាយខ លពាក់ព័នធបៅនឹង ាំបណើ រការម្ហាសននិ ត។ 

 ការបកាោះប្រជុាំម្ហាសននិ តបលើក ាំរូងររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បធវើប ើងបោយ
ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  បោយម្មនការជួយសប្ម្រសប្ម្ួលពី 
គណៈកម្ាការសហគម្ន៍មូ្លោា ន តាម្ការបសនើសុាំររស់ប្កុម្សាថ រនិក បហើយប្តវូម្មនការចូលរមួ្ពី
សម្មជិក ខ ល នោក់ពាកយបសនើសុាំចូលជាសម្មជិក ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

 ម្ហាសននិ តបលើក ាំរូងររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អនុម័្តនូវបសចកតីសបប្ម្ច និង
កិចចការសាំខាន់ៗ ូចខាងបប្កាម្៖ 

 អនកខ លោក់ពាកយសុាំចូលជាសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 ប ា្ ោះអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 លកខនតិកៈ និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុងររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 ការប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  

 
ប្រការ១៥ 

 ម្ហាសននិ តសាម្ញ្ាប្តូវបរៀរចាំប ើង ១ឆ្ន ាំម្តង ប ើម្បីរូកសររុលទធផ្សលការង្ករប្រចាាំឆ្ន ាំ 
និងអនុម័្តនូវកិចចការសាំខាន់ៗររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។  កនុងករណីចាាំ ច់អងគការ 
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវបរៀរចាំម្ហាសននិ តវសិាម្ញ្ា តាម្ការបសនើសុាំពីសម្មជិកននអងគការ 
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ចាំនួនមួ្យភាគរី (១/៣) យ៉ាងតិច។ 
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រចនាសម្ព័នធររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មន៖ 

មេក្រេុ មេក្រេុ 

គណ
ៈក
ម្មកា

រ 

 

សហរញ្ញកឹ 

 

ម្ហាេៃាិបាត 

 

ប្បធាៃ 

 

អៃុប្បធាៃ 

 

សលខាធកិារ 

ប្បធាៃប្កុម្ ប្បធាៃប្កុម្ ប្បធាៃប្កុម្ ប្បធាៃប្កុម្ 

 

េមាជកិ 

ប្ក
ុម្ប្
បឹក
ាស
ោ
បល

 ់

េមាជកិប្កមុ្ េមាជកិប្កមុ្ េមាជកិប្កមុ្ េមាជកិប្កមុ្ 

 

ជំពូកេី ៨ 

ម្ហាេៃាិបាត 

ប្រការ១៤ 

 ម្ហាសននិ តននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន រចនាសម្ព័នធជាន់ែពស់សប្ម្មរ់ការអនុម័្ត និង
បធវើបសចកតីសបប្ម្ចទាំងឡាយកនុងនាម្អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ ម្ហាសននិ តបលើក ាំរូង
ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវប្ រពធបធវើប ើងរនាទ រ់ពីប្កុម្សាថ រនិក  នបរៀរចាំរចួរាល់នូវ 
កិចចការទាំងឡាយខ លពាក់ព័នធបៅនឹង ាំបណើ រការម្ហាសននិ ត។ 

 ការបកាោះប្រជុាំម្ហាសននិ តបលើក ាំរូងររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បធវើប ើងបោយ
ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  បោយម្មនការជួយសប្ម្រសប្ម្ួលពី 
គណៈកម្ាការសហគម្ន៍មូ្លោា ន តាម្ការបសនើសុាំររស់ប្កុម្សាថ រនិក បហើយប្តវូម្មនការចូលរមួ្ពី
សម្មជិក ខ ល នោក់ពាកយបសនើសុាំចូលជាសម្មជិក ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

 ម្ហាសននិ តបលើក ាំរូងររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អនុម័្តនូវបសចកតីសបប្ម្ច និង
កិចចការសាំខាន់ៗ ូចខាងបប្កាម្៖ 

 អនកខ លោក់ពាកយសុាំចូលជាសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 ប ា្ ោះអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 លកខនតិកៈ និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុងររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 ការប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  

 
ប្រការ១៥ 

 ម្ហាសននិ តសាម្ញ្ាប្តូវបរៀរចាំប ើង ១ឆ្ន ាំម្តង ប ើម្បីរូកសររុលទធផ្សលការង្ករប្រចាាំឆ្ន ាំ 
និងអនុម័្តនូវកិចចការសាំខាន់ៗររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។  កនុងករណីចាាំ ច់អងគការ 
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវបរៀរចាំម្ហាសននិ តវសិាម្ញ្ា តាម្ការបសនើសុាំពីសម្មជិកននអងគការ 
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ចាំនួនមួ្យភាគរី (១/៣) យ៉ាងតិច។ 
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ប្រការ១៦ 

គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អាចអបញ្ជ ើញអាជាា ធរមូ្លោា ន ឬប្កមុ្ប្រឹកា ុាំ ឬ
សង្កា ត់ សម្តថកិចចពាក់ព័នធ និងអនកោាំប្ទចូលរមួ្សបងាតការណ៍ ឬសប្ម្រសប្ម្ួល ឬជាកិតតិយសកនុង
ម្ហាសននិ តននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ។ 

 

ប្រការ១៧ 

លកខែណឌ នន ាំបណើ រការម្ហាសននិ តម្មន ូចខាងបប្កាម្៖ 

 ប្តូវបធវើការផ្សសពវផ្សាយបសចកតីជូន ាំណឹងជាសាធារណៈ   និងរិទប្រកាសបៅសាន ក់ការនន
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងសាលា ុាំ ឬសង្កា ត់ 

 បកាោះអបញ្ជ ើញសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  ឲ្យចូលរមួ្ម្ហាសននិ តសាម្ញ្ា 
ឲ្យ ន១០( រ់)នថ្ៃយ៉ាងតិចមុ្ននថ្ៃបរើកម្ហាសននិ ត និង៣(រី)នថ្ៃ យ៉ាងតិចមុ្ននថ្ៃម្ហា
សននិ តវសិាម្ញ្ា 

 ម្ហាសននិ តសាម្ញ្ា ឬវសិាម្ញ្ាអាចប្រជុាំពិភាកាអនុម័្ត និងសបប្ម្ច ន លុោះប្តាខត
ម្មនវតតម្មនបលើសពីពាក់កណាត លននចាំនួនសម្មជិកររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 អងគប្រជុាំម្ហាសននិ ត ឹកនាាំបោយប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ឬ 
ប្រធានអងគប្រជុាំ ខ លបប្ជើសបរ ើសប ើងបោយការអនុម័្តកនុងចាំបណាម្សម្មជិកននអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ខ លម្មនវតតម្មន 

 ម្ហាសននិ តប្តូវអនុម័្តបលខាកត់ប្តា ប ើម្បីបធវើកាំណត់បហតុ បសចកីតសបប្ម្ច និងរញ្ជ ី
វតតម្មន 

 បលខាកត់ប្តា និងប្រធានអងគប្រជុាំប្តូវចុោះហតថបលខាបលើកាំណត់បហតុ 
 សម្មជិកម្មន ក់ម្មនសបម្េងខតមួ្យគត់ បហើយមិ្នអាចរញ្ជូ នម្នុសសម្កតាំណាង នបទ 
 បសចកតីសបប្ម្ចររស់ម្ហាសននិ ត ប្តូវយកសាំប ងបលើសពីពាក់កណាត លននចាំនួន
សម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ខ លម្មនវតតម្មន។ 

 
ប្រការ១៨ 

 ម្ហាសននិ តអនុម័្ត៖ 

 បសចកតីសបប្ម្ច ូចម្មនខចងកនុងប្រការ ១៤ កថ្នែណឌ ទី ៣ ននលកខនតិកៈបនោះ 
 ខផ្សនការយុទធសាស្រសត និងខផ្សនការសកម្ាភាពប្រចាាំឆ្ន ាំររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 រចនាសម្ព័នធ តួនាទី និងភារកិចចររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 

 ការសុាំលាខលង    ឬការរញ្ច រ់ពីសម្មជិកភាព     ឬពីសម្មជិកគណៈកម្ាការននអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 រ យការណ៍ប្រចាាំឆ្ន ាំររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 គបប្ម្មងចាំណូល និងចាំណាយររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 
ជំពូកេី ៩ 

គណៈកម្មការ 
ប្រការ១៩ 

គណៈកម្ាការម្មនសម្មជិកចាំនួនចារ់ពីប្ ាំ (៥) នាក់ប ើងបៅ ខ លរមួ្ម្មន សម្មសភាព៖ 
ប្រធាន អនុប្រធាន បហរញ្ាឹក និងសម្មជិក។ ជាសម្មជិកខ លពុាំម្មនប ា្ ោះបៅកនុងប្កុម្ប្រឹកា
បយរល់ ឬម្ន្តនតីអាជាា ធរមូ្លោា ន។ សម្មជិកខ លប្តូវជាឪពុកម្មត យ រងរអូនរបងាើត រងរអូន
ជី ូនមួ្យ រតីប្រពនធ ជាមួ្យនឹងសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ពុាំអាចបធវើជាសម្មជិកននគណៈកម្ាការ
 នបទ ។ 

 
ប្រការ២០  

គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសសម្មជិកទទួលរនទុក
បលខាធិការមួ្យររូ និងសម្មជិកទទួលរនទុកហិរញ្ាវតថុមួ្យររូ និងប្តូវពិភាកាខរងខចកភារកិចច
សម្មជិកបផ្សសងបទៀតតាម្ការជាក់ខសតង។ 

 ប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នទទួលែុសប្តូវ ឹកនាាំ      និងប្គរ់ប្គង
គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នទាំងមូ្ល។     អនុប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាជាំនួយការឲ្យប្រធាន ។ 
 
ប្រការ២១ 

 គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ម្មនអាណតតិប្ ាំ (៥)ឆ្ន ាំ ចារ់ពីនថ្ៃប ោះបឆ្ន ត 
បហើយផុ្សតកាំណត់បៅបពលខ លម្មនគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នថ្ាី ខ លប្តូវ ន
ប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសកនុងម្ហាសននិ តឲ្យចូលកាន់តាំខណងជាំនួស។ កនុងករណីខ លអងគការ 
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ម្មន ាំបណើ រការមិ្នប្រប្កតី បោយមូ្លបហតុ ាំបណើ រការមិ្នលអ ឬអសម្តថភាព
កនុងការប្គរ់ប្គងននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន សម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ចាំនួនមួ្យ



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 51

 

ប្រការ១៦ 

គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អាចអបញ្ជ ើញអាជាា ធរមូ្លោា ន ឬប្កមុ្ប្រឹកា ុាំ ឬ
សង្កា ត់ សម្តថកិចចពាក់ព័នធ និងអនកោាំប្ទចូលរមួ្សបងាតការណ៍ ឬសប្ម្រសប្ម្ួល ឬជាកិតតិយសកនុង
ម្ហាសននិ តននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ។ 

 

ប្រការ១៧ 

លកខែណឌ នន ាំបណើ រការម្ហាសននិ តម្មន ូចខាងបប្កាម្៖ 

 ប្តូវបធវើការផ្សសពវផ្សាយបសចកតីជូន ាំណឹងជាសាធារណៈ   និងរិទប្រកាសបៅសាន ក់ការនន
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងសាលា ុាំ ឬសង្កា ត់ 

 បកាោះអបញ្ជ ើញសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  ឲ្យចូលរមួ្ម្ហាសននិ តសាម្ញ្ា 
ឲ្យ ន១០( រ់)នថ្ៃយ៉ាងតិចមុ្ននថ្ៃបរើកម្ហាសននិ ត និង៣(រី)នថ្ៃ យ៉ាងតិចមុ្ននថ្ៃម្ហា
សននិ តវសិាម្ញ្ា 

 ម្ហាសននិ តសាម្ញ្ា ឬវសិាម្ញ្ាអាចប្រជុាំពិភាកាអនុម័្ត និងសបប្ម្ច ន លុោះប្តាខត
ម្មនវតតម្មនបលើសពីពាក់កណាត លននចាំនួនសម្មជិកររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 អងគប្រជុាំម្ហាសននិ ត ឹកនាាំបោយប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ឬ 
ប្រធានអងគប្រជុាំ ខ លបប្ជើសបរ ើសប ើងបោយការអនុម័្តកនុងចាំបណាម្សម្មជិកននអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ខ លម្មនវតតម្មន 

 ម្ហាសននិ តប្តូវអនុម័្តបលខាកត់ប្តា ប ើម្បីបធវើកាំណត់បហតុ បសចកីតសបប្ម្ច និងរញ្ជ ី
វតតម្មន 

 បលខាកត់ប្តា និងប្រធានអងគប្រជុាំប្តូវចុោះហតថបលខាបលើកាំណត់បហតុ 
 សម្មជិកម្មន ក់ម្មនសបម្េងខតមួ្យគត់ បហើយមិ្នអាចរញ្ជូ នម្នុសសម្កតាំណាង នបទ 
 បសចកតីសបប្ម្ចររស់ម្ហាសននិ ត ប្តូវយកសាំប ងបលើសពីពាក់កណាត លននចាំនួន
សម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ខ លម្មនវតតម្មន។ 

 
ប្រការ១៨ 

 ម្ហាសននិ តអនុម័្ត៖ 

 បសចកតីសបប្ម្ច ូចម្មនខចងកនុងប្រការ ១៤ កថ្នែណឌ ទី ៣ ននលកខនតិកៈបនោះ 
 ខផ្សនការយុទធសាស្រសត និងខផ្សនការសកម្ាភាពប្រចាាំឆ្ន ាំររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 រចនាសម្ព័នធ តួនាទី និងភារកិចចររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 

 ការសុាំលាខលង    ឬការរញ្ច រ់ពីសម្មជិកភាព     ឬពីសម្មជិកគណៈកម្ាការននអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 រ យការណ៍ប្រចាាំឆ្ន ាំររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 គបប្ម្មងចាំណូល និងចាំណាយររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 
ជំពូកេី ៩ 

គណៈកម្មការ 
ប្រការ១៩ 

គណៈកម្ាការម្មនសម្មជិកចាំនួនចារ់ពីប្ ាំ (៥) នាក់ប ើងបៅ ខ លរមួ្ម្មន សម្មសភាព៖ 
ប្រធាន អនុប្រធាន បហរញ្ាឹក និងសម្មជិក។ ជាសម្មជិកខ លពុាំម្មនប ា្ ោះបៅកនុងប្កុម្ប្រឹកា
បយរល់ ឬម្ន្តនតីអាជាា ធរមូ្លោា ន។ សម្មជិកខ លប្តូវជាឪពុកម្មត យ រងរអូនរបងាើត រងរអូន
ជី ូនមួ្យ រតីប្រពនធ ជាមួ្យនឹងសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ពុាំអាចបធវើជាសម្មជិកននគណៈកម្ាការ
 នបទ ។ 

 
ប្រការ២០  

គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសសម្មជិកទទួលរនទុក
បលខាធិការមួ្យររូ និងសម្មជិកទទួលរនទុកហិរញ្ាវតថុមួ្យររូ និងប្តូវពិភាកាខរងខចកភារកិចច
សម្មជិកបផ្សសងបទៀតតាម្ការជាក់ខសតង។ 

 ប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នទទួលែុសប្តូវ ឹកនាាំ      និងប្គរ់ប្គង
គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នទាំងមូ្ល។     អនុប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាជាំនួយការឲ្យប្រធាន ។ 
 
ប្រការ២១ 

 គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ម្មនអាណតតិប្ ាំ (៥)ឆ្ន ាំ ចារ់ពីនថ្ៃប ោះបឆ្ន ត 
បហើយផុ្សតកាំណត់បៅបពលខ លម្មនគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នថ្ាី ខ លប្តូវ ន
ប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសកនុងម្ហាសននិ តឲ្យចូលកាន់តាំខណងជាំនួស។ កនុងករណីខ លអងគការ 
សហគម្ន៍មូ្លោា ន ម្មន ាំបណើ រការមិ្នប្រប្កតី បោយមូ្លបហតុ ាំបណើ រការមិ្នលអ ឬអសម្តថភាព
កនុងការប្គរ់ប្គងននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន សម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ចាំនួនមួ្យ
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ភាគរី(១/៣) ម្មនសិទធិបសនើសុាំបរើកម្ហាសននិ តវសិាម្ញ្ាប ើម្បីប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការ 
ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នជាថ្ាី ។ 
 
ប្រការ២២ 
 កនុងករណីខ លសម្មជិកគណៈកម្ាការ ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នណាម្មន ក់អវតតម្មន 
បោយោា នមូ្លបហតុរយៈបពលប្ ាំមួ្យ (៦)ខែ ឬសុាំលាខលងមុ្នចរ់អាណតតិ បរកខជនខ លម្មន
ប ា្ ោះតាម្សបម្េងោាំប្ទរនាទ រ់កនុងបពលប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសកនុងម្ហាសននិ តកនេងម្ក ប្តូវ ន
បប្ជើសតាាំងជាំនួស ។  
 

ជំពូកេី ១០ 

ដំសណើ រការប្បជុំរបេគ់ណៈកម្មការ 

ប្រការ២៣ 

 គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវកាំណត់របរៀរវារៈប្រជុាំឲ្យ នបទៀងទត់
បរៀងរាល់ខែ។ កិចចប្រជុាំររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នអាចប្រប្ពឹតតបៅ ន លុោះ
ប្តាខតម្មនសម្មជិកគណៈកម្ាការចូលរមួ្យ៉ាងតិចចាំនួន ២/៣ (ពីរភាគរី) ននសម្មជិកររស់ 
គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នទាំងមូ្ល ។ 
 
ប្រការ២៤ 
 ប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាអនកបកាោះអបញ្ជ ើញ និងបធវើជាប្រធាន
ប្គរ់កិចចប្រជុាំ។ កនុងករណីប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អវតតម្មន អនុ
ប្រធានខ លប្តូវ នប្រគល់សិទធិប្តូវបធវើជាប្រធានអងគប្រជុាំ។ រាល់ការប្រជុាំប្តវូម្មនកាំណត់បហតុ 
និងរញ្ជ ីវតតម្មនអនកចូលរមួ្ចាស់លាស់ ។ 
 ប្រធានអងគប្រជុាំប្តូវធានាឲ្យប្គរ់កិចចប្រជុាំននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្រប្ពឹតតបៅបោយ
លកខណៈប្រជាធិបតយយ បោរពតាម្លកខនតិកៈ និងោា នការរ ាំខាន។ 
 
ប្រការ២៥ 
 ការសបប្ម្ចបលើរញ្ញា ណាមួ្យររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  ូចម្មនខចងខាងបប្កាម្
បនោះ គឺប្តូវអនុម័្តបោយកិចចប្រជុាំររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន    បោយម្មន

 

សបម្េងោាំប្ទយ៉ាងតិចបលើសពីពាក់កណាត ល ននចាំនួនសម្មជិកគណៈកម្ាការ ខ លម្មនវតតម្មនកនុង
អងគប្រជុាំ។ កនុងករណីខ លម្មនសាំបលងបសាើោន  ប្រធានអងគប្រជុាំម្មនម្តិអនុភាពកនុងការសបប្ម្ច៖ 
 ខផ្សនការប្គរ់ប្គងននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 បសចកតីប្ពាងគបប្ម្មងថ្វកិា ចាំណូល និងចាំណាយកនុងអងគការសហគន៍មូ្លោា ន 
 ការពយួរសម្មជិកភាពររស់សម្មជិកខ លម្មនកាំហុស 
 ការទទួលពាកយសុាំចូលជាសម្មជិកថ្ាី 
 ការោក់ទណឌ កម្ាតាម្រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ល់សម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
រនាទ រ់ពីកិចចប្រជុាំចរ់ភាេ ម្ ប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវចាត់

ឲ្យបធវើការជូន ាំណឹង ល់សម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អាំពីបសចកតីសបប្ម្ចររស់ែេួន។ 
បសចកីតសបប្ម្ចននអងគប្រជុាំររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន   ប្តូវរិទផ្សាយជា
សាធារណៈបៅអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ឬសាលា ុាំ សង្កា ត់ កនុងរយៈបពល ៧ នថ្ៃយ៉ាងយូរ
រនាទ រ់ពីការប្រជុាំ ។ 

 

ជំពូកេី ១១ 
ប្កុម្ប្បឹកាសោបល ់

ប្រការ២៦ 
ប្កុម្អនកសា័ប្គចិតតខ លម្មនចាំបណោះ ឹងែពស់ និងរទពិបសាធន៍ការង្ករខ លពាក់ព័នធបៅនឹង

ការង្ករសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បផី្សតល់ ាំរូនាា នយុទធសាស្រសត ល់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន។ 

 
ប្រការ២៧ 

ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ ម្មនសម្មជិកចាំនួន ៣-៥នាក់ និងប្តូវ នបប្ជើសតាាំងសប្ម្មរ់អាណតតិ
រី(៣)ឆ្ន ាំ បហើយមិ្នអាចបប្ជើសតាាំងឲ្យហួសពីពីរ (២) អាណតតិជារ់ោន  នប ើយ។ សម្មជិកប្កមុ្
ប្រឹកាបយរល់មិ្នប្តូវ នអនុញ្ញា តិឲ្យម្មនសាច់ញាតិជាសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ជាមួ្យោន
បទ។ 
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ភាគរី(១/៣) ម្មនសិទធិបសនើសុាំបរើកម្ហាសននិ តវសិាម្ញ្ាប ើម្បីប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការ 
ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នជាថ្ាី ។ 
 
ប្រការ២២ 
 កនុងករណីខ លសម្មជិកគណៈកម្ាការ ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នណាម្មន ក់អវតតម្មន 
បោយោា នមូ្លបហតុរយៈបពលប្ ាំមួ្យ (៦)ខែ ឬសុាំលាខលងមុ្នចរ់អាណតតិ បរកខជនខ លម្មន
ប ា្ ោះតាម្សបម្េងោាំប្ទរនាទ រ់កនុងបពលប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសកនុងម្ហាសននិ តកនេងម្ក ប្តូវ ន
បប្ជើសតាាំងជាំនួស ។  
 

ជំពូកេី ១០ 

ដំសណើ រការប្បជុំរបេគ់ណៈកម្មការ 

ប្រការ២៣ 

 គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវកាំណត់របរៀរវារៈប្រជុាំឲ្យ នបទៀងទត់
បរៀងរាល់ខែ។ កិចចប្រជុាំររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នអាចប្រប្ពឹតតបៅ ន លុោះ
ប្តាខតម្មនសម្មជិកគណៈកម្ាការចូលរមួ្យ៉ាងតិចចាំនួន ២/៣ (ពីរភាគរី) ននសម្មជិកររស់ 
គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នទាំងមូ្ល ។ 
 
ប្រការ២៤ 
 ប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាអនកបកាោះអបញ្ជ ើញ និងបធវើជាប្រធាន
ប្គរ់កិចចប្រជុាំ។ កនុងករណីប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អវតតម្មន អនុ
ប្រធានខ លប្តូវ នប្រគល់សិទធិប្តូវបធវើជាប្រធានអងគប្រជុាំ។ រាល់ការប្រជុាំប្តវូម្មនកាំណត់បហតុ 
និងរញ្ជ ីវតតម្មនអនកចូលរមួ្ចាស់លាស់ ។ 
 ប្រធានអងគប្រជុាំប្តូវធានាឲ្យប្គរ់កិចចប្រជុាំននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្រប្ពឹតតបៅបោយ
លកខណៈប្រជាធិបតយយ បោរពតាម្លកខនតិកៈ និងោា នការរ ាំខាន។ 
 
ប្រការ២៥ 
 ការសបប្ម្ចបលើរញ្ញា ណាមួ្យររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  ូចម្មនខចងខាងបប្កាម្
បនោះ គឺប្តូវអនុម័្តបោយកិចចប្រជុាំររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន    បោយម្មន

 

សបម្េងោាំប្ទយ៉ាងតិចបលើសពីពាក់កណាត ល ននចាំនួនសម្មជិកគណៈកម្ាការ ខ លម្មនវតតម្មនកនុង
អងគប្រជុាំ។ កនុងករណីខ លម្មនសាំបលងបសាើោន  ប្រធានអងគប្រជុាំម្មនម្តិអនុភាពកនុងការសបប្ម្ច៖ 
 ខផ្សនការប្គរ់ប្គងននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 បសចកតីប្ពាងគបប្ម្មងថ្វកិា ចាំណូល និងចាំណាយកនុងអងគការសហគន៍មូ្លោា ន 
 ការពយួរសម្មជិកភាពររស់សម្មជិកខ លម្មនកាំហុស 
 ការទទួលពាកយសុាំចូលជាសម្មជិកថ្ាី 
 ការោក់ទណឌ កម្ាតាម្រទរញ្ញជ នផ្សទកនុង ល់សម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
រនាទ រ់ពីកិចចប្រជុាំចរ់ភាេ ម្ ប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវចាត់

ឲ្យបធវើការជូន ាំណឹង ល់សម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អាំពីបសចកតីសបប្ម្ចររស់ែេួន។ 
បសចកីតសបប្ម្ចននអងគប្រជុាំររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន   ប្តូវរិទផ្សាយជា
សាធារណៈបៅអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ឬសាលា ុាំ សង្កា ត់ កនុងរយៈបពល ៧ នថ្ៃយ៉ាងយូរ
រនាទ រ់ពីការប្រជុាំ ។ 

 

ជំពូកេី ១១ 
ប្កុម្ប្បឹកាសោបល ់

ប្រការ២៦ 
ប្កុម្អនកសា័ប្គចិតតខ លម្មនចាំបណោះ ឹងែពស់ និងរទពិបសាធន៍ការង្ករខ លពាក់ព័នធបៅនឹង

ការង្ករសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បផី្សតល់ ាំរូនាា នយុទធសាស្រសត ល់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន។ 

 
ប្រការ២៧ 

ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ ម្មនសម្មជិកចាំនួន ៣-៥នាក់ និងប្តូវ នបប្ជើសតាាំងសប្ម្មរ់អាណតតិ
រី(៣)ឆ្ន ាំ បហើយមិ្នអាចបប្ជើសតាាំងឲ្យហួសពីពីរ (២) អាណតតិជារ់ោន  នប ើយ។ សម្មជិកប្កមុ្
ប្រឹកាបយរល់មិ្នប្តូវ នអនុញ្ញា តិឲ្យម្មនសាច់ញាតិជាសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ជាមួ្យោន
បទ។ 

 
 

 
  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 54

 

ប្រការ២៨ 
តួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវសាំខាន់ៗររស់ប្កមុ្ប្រឹកាបយរល់  ូចជា៖ 

- ផ្សតល់បយរល់លអបៅ ល់សម្មជិកគណៈកម្ាការ       និងសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន 

- បលើកទឹកចិតត និងោាំប្ទ ល់សកម្ាភាព និងគបប្ម្មងថ្ាីៗររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
- ជួយពប្ងឹងសម្តថភាព ល់សម្មជិកគណៈកម្ាការ និងសម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
- ជួយពប្ងឹងអភិ្ លកិចចលអ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
- គួរម្មនរររប្រជុាំជាក់លាក់ យ៉ាងបហាចណាស់ឲ្យ ន ៣ បៅ៤ ងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ 
- ជួយបោោះស្សាយរញ្ញា ប្រឈម្នានាបៅកនុងការ ឹកនាាំ និងការប្គរ់ប្គងអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន 

- ជួយរកប្រភ្ពព័ត៌ម្មនននការបកៀរគរថ្វកិាសប្ម្មរ់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
- ជួយពិនិតយ និងផ្សតល់បយរល់បៅបលើការខកសប្ម្លួបលើលកខនតិកៈ បោលការណ៍ បរសកកម្ា 
កម្ាវធីិ ខផ្សនការយុទធសាស្រសត ការបធវើវបិសាធនកម្ា និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុង។ 

 
ជំពូកេី ១២ 

លកខខណឌ នៃការសបាះសនា តសប្ជើេសរ ើេគណៈកម្មការ 

ប្រការ២៩ 
 ចាំនួនសម្មជិកគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងចាំនួនឈរប ា្ ោះប្តូវអនុម័្ត
បោយម្ហាសននិ ត។ 
 
ប្រការ៣០ 
 កិចចការ ាំបណើ រការប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន គឺជា
ភារកិចចររស់គណៈកម្ាការបរៀរចាំការប ោះបឆ្ន តខ លអនុម័្តបោយម្ហាសននិ ត។ គណៈកម្ាការ
បរៀរចាំការប ោះបឆ្ន ត ម្មនសម្មសភាពពី ៣ (រី) បៅ ៥ (ប្ ាំ) នាក់ ខ លម្មនប្រធាន អនុប្រធាន 
បហរញ្ាឹក បលខាធិការ និងសម្មជិកតាម្ការកាំណត់ជាក់ខសតងររស់ម្ហាសននិ ត និងប្តូវម្មន
លកខណៈសម្បតតិប្គរ់ប្ោន់ ម្មនចាំបណោះ ឹង និងម្មនសីលធម៌្លអ។ គណៈកម្ាការបរៀរចាំការប ោះ
បឆ្ន តប្តវូបធវើការបរតជាា ចិតតរង្កា ញពីភាពបសាា ោះប្តង់។ 
 
  

 

ប្រការ៣១ 
 គណៈកម្ាការបរៀរចាំការប ោះបឆ្ន តម្មនភារកិចច ូចខាងបប្កាម្ ៖ 

 ប្រកាសបរកខជនឈរប ា្ ោះ 
 ខណនាាំអាំពីវធីិននការប ោះបឆ្ន ត 
 រង្កា ញរចនាសម័្ពនធររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 រារ់សនេឹកបឆ្ន ត និងសររុលទធផ្សលជូនគណៈអធិរតីប ើម្បីប្រកាសជូនម្ហាសននិ ត 
 ភារកិចចររស់គណៈកម្ាការបរៀរចាំការប ោះបឆ្ន តប្តូវរញ្ច រ់បោយសវ័យប្រវតតិរនាទ រ់ពីការ 
ប្រកាសលទធផ្សលប ោះបឆ្ន តចរ់ជាសាថ ពរ ។ 
 

ប្រការ៣២ 
 បរកខជនខ លទទួល នសបម្េងបឆ្ន តោាំប្ទបប្ចើនជាងបគរងអស់ គឺជាប្រធានគណៈកម្ាការ 
ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ បរកខជនខ លទទួល នសនេឹកបឆ្ន តរនតរនាទ រ់ ប្តូវទទួលតួនាទី
ជាអនុប្រធាន ជាសម្មជិកគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន តាម្លាំោរ់លាំបោយ។ 
កនុងករណីបរកខជនខ លម្មនសបម្េងោាំប្ទបសាើោន  ប្តូវបប្ជើសបរ ើសស្រសតី ឬប ោះបឆ្ន តរកអនកខ លម្មន
សម្តថភាពបោយបលើកន  យកម្តិបលើសពីពាក់កណាត លននចាំនួនសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នខ លចូលរមូ្។ 
 
ប្រការ៣៣

គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ម្មនសម្មសភាព ូចខាងបប្កាម្៖ 
 ប្រធាន 
 អនុប្រធាន 
 បហរញ្ាឹក  
 បលខាធិការ 
 សម្មជិក 

ប្រការ៣៤ 
តួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន៖ 

 
ក. ប្បធាៃ 

 ផ្សតល់នូវភាពជាអនក ឹកនាាំ ល់សម្មជិក និងទទួលែុសប្តូវចាំបពាោះការប្គរ់ប្គងននអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 ផ្សតួចបផ្សតើម្នូវសកម្ាភាពបផ្សសងៗ បលើកទឹកចិតតសម្មជិក និងសហគម្ន៍ 
 



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 55

 

ប្រការ២៨ 
តួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវសាំខាន់ៗររស់ប្កមុ្ប្រឹកាបយរល់  ូចជា៖ 

- ផ្សតល់បយរល់លអបៅ ល់សម្មជិកគណៈកម្ាការ       និងសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន 

- បលើកទឹកចិតត និងោាំប្ទ ល់សកម្ាភាព និងគបប្ម្មងថ្ាីៗររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
- ជួយពប្ងឹងសម្តថភាព ល់សម្មជិកគណៈកម្ាការ និងសម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
- ជួយពប្ងឹងអភិ្ លកិចចលអ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
- គួរម្មនរររប្រជុាំជាក់លាក់ យ៉ាងបហាចណាស់ឲ្យ ន ៣ បៅ៤ ងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ 
- ជួយបោោះស្សាយរញ្ញា ប្រឈម្នានាបៅកនុងការ ឹកនាាំ និងការប្គរ់ប្គងអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន 

- ជួយរកប្រភ្ពព័ត៌ម្មនននការបកៀរគរថ្វកិាសប្ម្មរ់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
- ជួយពិនិតយ និងផ្សតល់បយរល់បៅបលើការខកសប្ម្លួបលើលកខនតិកៈ បោលការណ៍ បរសកកម្ា 
កម្ាវធីិ ខផ្សនការយុទធសាស្រសត ការបធវើវបិសាធនកម្ា និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុង។ 

 
ជំពូកេី ១២ 

លកខខណឌ នៃការសបាះសនា តសប្ជើេសរ ើេគណៈកម្មការ 

ប្រការ២៩ 
 ចាំនួនសម្មជិកគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងចាំនួនឈរប ា្ ោះប្តូវអនុម័្ត
បោយម្ហាសននិ ត។ 
 
ប្រការ៣០ 
 កិចចការ ាំបណើ រការប ោះបឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន គឺជា
ភារកិចចររស់គណៈកម្ាការបរៀរចាំការប ោះបឆ្ន តខ លអនុម័្តបោយម្ហាសននិ ត។ គណៈកម្ាការ
បរៀរចាំការប ោះបឆ្ន ត ម្មនសម្មសភាពពី ៣ (រី) បៅ ៥ (ប្ ាំ) នាក់ ខ លម្មនប្រធាន អនុប្រធាន 
បហរញ្ាឹក បលខាធិការ និងសម្មជិកតាម្ការកាំណត់ជាក់ខសតងររស់ម្ហាសននិ ត និងប្តូវម្មន
លកខណៈសម្បតតិប្គរ់ប្ោន់ ម្មនចាំបណោះ ឹង និងម្មនសីលធម៌្លអ។ គណៈកម្ាការបរៀរចាំការប ោះ
បឆ្ន តប្តវូបធវើការបរតជាា ចិតតរង្កា ញពីភាពបសាា ោះប្តង់។ 
 
  

 

ប្រការ៣១ 
 គណៈកម្ាការបរៀរចាំការប ោះបឆ្ន តម្មនភារកិចច ូចខាងបប្កាម្ ៖ 

 ប្រកាសបរកខជនឈរប ា្ ោះ 
 ខណនាាំអាំពីវធីិននការប ោះបឆ្ន ត 
 រង្កា ញរចនាសម័្ពនធររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 រារ់សនេឹកបឆ្ន ត និងសររុលទធផ្សលជូនគណៈអធិរតីប ើម្បីប្រកាសជូនម្ហាសននិ ត 
 ភារកិចចររស់គណៈកម្ាការបរៀរចាំការប ោះបឆ្ន តប្តូវរញ្ច រ់បោយសវ័យប្រវតតិរនាទ រ់ពីការ 
ប្រកាសលទធផ្សលប ោះបឆ្ន តចរ់ជាសាថ ពរ ។ 
 

ប្រការ៣២ 
 បរកខជនខ លទទួល នសបម្េងបឆ្ន តោាំប្ទបប្ចើនជាងបគរងអស់ គឺជាប្រធានគណៈកម្ាការ 
ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ បរកខជនខ លទទួល នសនេឹកបឆ្ន តរនតរនាទ រ់ ប្តូវទទួលតួនាទី
ជាអនុប្រធាន ជាសម្មជិកគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន តាម្លាំោរ់លាំបោយ។ 
កនុងករណីបរកខជនខ លម្មនសបម្េងោាំប្ទបសាើោន  ប្តូវបប្ជើសបរ ើសស្រសតី ឬប ោះបឆ្ន តរកអនកខ លម្មន
សម្តថភាពបោយបលើកន  យកម្តិបលើសពីពាក់កណាត លននចាំនួនសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នខ លចូលរមូ្។ 
 
ប្រការ៣៣

គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ម្មនសម្មសភាព ូចខាងបប្កាម្៖ 
 ប្រធាន 
 អនុប្រធាន 
 បហរញ្ាឹក  
 បលខាធិការ 
 សម្មជិក 

ប្រការ៣៤ 
តួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវររស់គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន៖ 

 
ក. ប្បធាៃ 

 ផ្សតល់នូវភាពជាអនក ឹកនាាំ ល់សម្មជិក និងទទួលែុសប្តូវចាំបពាោះការប្គរ់ប្គងននអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 ផ្សតួចបផ្សតើម្នូវសកម្ាភាពបផ្សសងៗ បលើកទឹកចិតតសម្មជិក និងសហគម្ន៍ 
 



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 56

 

 បរៀរចាំការប្រជុាំប ើម្បីជូន ាំណឹង ល់សម្មជិកសហគម្ន៍ពីសកម្ាភាពថ្ាីៗ និងការរកីចបប្ម្ើន 
 តាម្ោន និងប្តួតពិនិតយប្គរ់សកម្ាភាពទាំងអស់ ប ើម្បធីានាថ្នសកម្ាភាពទាំងបនាោះស្សរ
ជាមួ្យនឹងបោលរាំណង និងទិសបៅខ ល នកាំណត់ 

 រាយការណ៍ជាបទៀងទត់ ល់អាជាា ធរមូ្លោា ន និងម្មច ស់ជាំនួយ(ប្រសិនបរើម្មន) 
 
ខ. អៃុប្បធាៃ 
 ទទួលតួនាទីកនុងនាម្ជាប្រធានសតីទីកនុងបពលខ លប្រធានអវតតម្មន បោយសារជម្ៃឺ ឬម្មន
បរសកកម្ា។ល។  

 ជួយប្រធានបលើការង្ករប្គរ់ប្គងទូបៅររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

គ. សហរញ្ញកឹ 

 ប្គរ់ប្គង និងប្តតួពិនិតយសាច់ប្ ក់ និងសម្មភ រៈ 
 រកាទុកឯកសារចាំណូលចាំណាយ និងប្ទពយសម្បតតិបផ្សសងៗ 
 ផ្សតល់រ យការណ៍សបងខរសតីពីចាំណូល និងចាំណាយ ល់គណៈកម្ាការ    និងសម្មជិក
សហគម្ន៍មូ្លោា នស្សរបៅតាម្កម្ាវធីិខ លអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន នឯកភាព បៅ
តាម្បោលការណ៍ហិរញ្ាវតថុ 

 ប្រកាសពីចាំណូល និងការចាំណាយខ លរក នតាម្រយៈកម្ាវធីិ និងប្ពឹតតិការណ៍បផ្សសងៗ 
 
ឃ. សលខាធិការ 

 សរបសរកាំណត់បហតុ និងរកាទុកឯកសារបផ្សសងៗររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 ប្គរ់ប្គង និងកត់ប្តាទុករាល់ការប្េើយ្េង និងទសសនកិចចររស់អនកខ លមិ្នខម្នជា
សម្មជិកររស់សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 ពិនិតយបផ្សទៀងផ្លទ ត់បោយប្រុងប្រយ័តនរាល់ចាំណូល និងការចាំណាយជាមួ្យហិរញ្ាឹក 
 សរបសររ យការណ៍សកម្ាភាពររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នសប្ម្មរ់ប្កុម្ប្រឹកាឃ ុំ  
យ៉ាងបហាចណាស់មួ្យ ងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ 

 
ង. េមាជិក 

 រមួ្ចាំខណកជាធនធានបផ្សសងៗ  ូចជាបពលបវលាផ្លទ ល់ែេួន ជាំនួយខផ្សនកកាំលាាំងកាយ និង
សាា រតី ប្ពម្ទាំងគាំនិតនានាប ើម្បរីាំបរ ើផ្សលប្របយជន៍ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 ចូលរមួ្យ៉ាងសកម្ាកនុងការប្រជុាំររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  តាម្រយៈការរបញ្ចញនូវ
គាំនិត និងទុកបពលឲ្យសម្មជិកបផ្សសងៗបទៀតនិយយ 

 

 ផ្សតល់ព័ត៌ម្មនប្តលរ់ពីរញ្ញា បផ្សសងៗទក់ទងនឹងសកម្ាភាពនានាររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន ប ើម្បីឲ្យបគអាចអភិ្វឌ្ឍន៍កាន់ខតប្របសើរប ើងបៅបពលអនាគត 

 យល់ចាស់ពីបោលរាំណង បរសកកម្ា និងបោលការណ៍ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
ប្ពម្ទាំងតួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវររស់គណៈកម្ាការ ប្រធាន និងសម្មជិក 

 
ជំពូកេី ១៣ 

យ្ៃតការគណសៃយ្យភាព ឬបណតឹ ងតវា៉ា   

ប្រការ៣៥
យនតការគណបនយយភាព ប ើម្បីផ្សតល់ ល់ប្រជាពលរ ាខ លទទួលរងផ្សលរ៉ាោះពាល់ខាេ ាំងពី

សកម្ាភាពររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន កនុងការរបញ្ចញម្តិ និងខសវងរក ាំបណាោះស្សាយ
ចាំបពាោះរញ្ញា សប្ម្មរ់ពួកបគ និងប្ រ់ឲ្យ ឹងពីការរ ាំបលាភ្រាំពានបលើបោលការណ៍នានា និងនីតិវធីិ
ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។  

 
ប្រការ៣៦

យនតការគណបនយយភាព បលើកកម្ពស់ និងពប្ងឹង ាំបណើ ការប្រតិរតតិលអ ប ើម្បីធានានូវ
គណបនយយភាព   និងការចូលរមួ្យ៉ាងសកម្ាររស់សម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន    តាម្
រយៈការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ា និងរញ្ញា នានាបៅកនុងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបោយការទទួល
ែុសប្តូវែពស់។ យនតការរណតឹ ងតវា៉ា ពប្ងឹងប្រព័នធគណបនយយភាព និងតម្មេ ភាពបៅកនុងសហគម្ន៍
មូ្លោា នតាម្រយៈការទទួលពាកយរណតឹ ងតវា៉ាពីភាគីអនកពាក់ព័នធ និងធានាការបប្រើប្ ស់យនតការ
បនោះប្រករបោយសុវតថិភាព។ 

 
ប្រការ៣៧

សម្មជិក និងភាគីពាក់ព័នធបៅកនុងសកម្ាភាពររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នខ លម្មន
រញ្ញា  អាចបប្រើប្ ស់យនតការបោោះស្សាយរណតឹ ងបនោះ ន។ យនតការរណតឹ ងតវា៉ាប្តូវ នប្េើយតរ
 ល់រុគគល ឬប្រជាពលរ ាបៅកនុងសហគម្ន៍ខ លមិ្នបពញចិតតសកម្ាភាព ឬទបងវើនានាររស់
សម្មជិកននសហគម្ន៍មូ្លោា ន បោយោក់ពាកយរណតឹ ងបៅកាន់គណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណដឹ ង
តវា៉ាររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

 
  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 57

 

 បរៀរចាំការប្រជុាំប ើម្បីជូន ាំណឹង ល់សម្មជិកសហគម្ន៍ពីសកម្ាភាពថ្ាីៗ និងការរកីចបប្ម្ើន 
 តាម្ោន និងប្តួតពិនិតយប្គរ់សកម្ាភាពទាំងអស់ ប ើម្បធីានាថ្នសកម្ាភាពទាំងបនាោះស្សរ
ជាមួ្យនឹងបោលរាំណង និងទិសបៅខ ល នកាំណត់ 

 រាយការណ៍ជាបទៀងទត់ ល់អាជាា ធរមូ្លោា ន និងម្មច ស់ជាំនួយ(ប្រសិនបរើម្មន) 
 
ខ. អៃុប្បធាៃ 
 ទទួលតួនាទីកនុងនាម្ជាប្រធានសតីទីកនុងបពលខ លប្រធានអវតតម្មន បោយសារជម្ៃឺ ឬម្មន
បរសកកម្ា។ល។  

 ជួយប្រធានបលើការង្ករប្គរ់ប្គងទូបៅររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

គ. សហរញ្ញកឹ 

 ប្គរ់ប្គង និងប្តតួពិនិតយសាច់ប្ ក់ និងសម្មភ រៈ 
 រកាទុកឯកសារចាំណូលចាំណាយ និងប្ទពយសម្បតតិបផ្សសងៗ 
 ផ្សតល់រ យការណ៍សបងខរសតីពីចាំណូល និងចាំណាយ ល់គណៈកម្ាការ    និងសម្មជិក
សហគម្ន៍មូ្លោា នស្សរបៅតាម្កម្ាវធីិខ លអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន នឯកភាព បៅ
តាម្បោលការណ៍ហិរញ្ាវតថុ 

 ប្រកាសពីចាំណូល និងការចាំណាយខ លរក នតាម្រយៈកម្ាវធីិ និងប្ពឹតតិការណ៍បផ្សសងៗ 
 
ឃ. សលខាធិការ 

 សរបសរកាំណត់បហតុ និងរកាទុកឯកសារបផ្សសងៗររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
 ប្គរ់ប្គង និងកត់ប្តាទុករាល់ការប្េើយ្េង និងទសសនកិចចររស់អនកខ លមិ្នខម្នជា
សម្មជិកររស់សហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 ពិនិតយបផ្សទៀងផ្លទ ត់បោយប្រុងប្រយ័តនរាល់ចាំណូល និងការចាំណាយជាមួ្យហិរញ្ាឹក 
 សរបសររ យការណ៍សកម្ាភាពររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នសប្ម្មរ់ប្កុម្ប្រឹកាឃ ុំ  
យ៉ាងបហាចណាស់មួ្យ ងកនុងមួ្យឆ្ន ាំ 

 
ង. េមាជិក 

 រមួ្ចាំខណកជាធនធានបផ្សសងៗ  ូចជាបពលបវលាផ្លទ ល់ែេួន ជាំនួយខផ្សនកកាំលាាំងកាយ និង
សាា រតី ប្ពម្ទាំងគាំនិតនានាប ើម្បរីាំបរ ើផ្សលប្របយជន៍ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 ចូលរមួ្យ៉ាងសកម្ាកនុងការប្រជុាំររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  តាម្រយៈការរបញ្ចញនូវ
គាំនិត និងទុកបពលឲ្យសម្មជិកបផ្សសងៗបទៀតនិយយ 

 

 ផ្សតល់ព័ត៌ម្មនប្តលរ់ពីរញ្ញា បផ្សសងៗទក់ទងនឹងសកម្ាភាពនានាររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន ប ើម្បីឲ្យបគអាចអភិ្វឌ្ឍន៍កាន់ខតប្របសើរប ើងបៅបពលអនាគត 

 យល់ចាស់ពីបោលរាំណង បរសកកម្ា និងបោលការណ៍ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
ប្ពម្ទាំងតួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវររស់គណៈកម្ាការ ប្រធាន និងសម្មជិក 

 
ជំពូកេី ១៣ 

យ្ៃតការគណសៃយ្យភាព ឬបណតឹ ងតវា៉ា   

ប្រការ៣៥
យនតការគណបនយយភាព ប ើម្បីផ្សតល់ ល់ប្រជាពលរ ាខ លទទួលរងផ្សលរ៉ាោះពាល់ខាេ ាំងពី

សកម្ាភាពររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន កនុងការរបញ្ចញម្តិ និងខសវងរក ាំបណាោះស្សាយ
ចាំបពាោះរញ្ញា សប្ម្មរ់ពួកបគ និងប្ រ់ឲ្យ ឹងពីការរ ាំបលាភ្រាំពានបលើបោលការណ៍នានា និងនីតិវធីិ
ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។  

 
ប្រការ៣៦

យនតការគណបនយយភាព បលើកកម្ពស់ និងពប្ងឹង ាំបណើ ការប្រតិរតតិលអ ប ើម្បីធានានូវ
គណបនយយភាព   និងការចូលរមួ្យ៉ាងសកម្ាររស់សម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន    តាម្
រយៈការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ា និងរញ្ញា នានាបៅកនុងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបោយការទទួល
ែុសប្តូវែពស់។ យនតការរណតឹ ងតវា៉ា ពប្ងឹងប្រព័នធគណបនយយភាព និងតម្មេ ភាពបៅកនុងសហគម្ន៍
មូ្លោា នតាម្រយៈការទទួលពាកយរណតឹ ងតវា៉ាពីភាគីអនកពាក់ព័នធ និងធានាការបប្រើប្ ស់យនតការ
បនោះប្រករបោយសុវតថិភាព។ 

 
ប្រការ៣៧

សម្មជិក និងភាគីពាក់ព័នធបៅកនុងសកម្ាភាពររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នខ លម្មន
រញ្ញា  អាចបប្រើប្ ស់យនតការបោោះស្សាយរណតឹ ងបនោះ ន។ យនតការរណតឹ ងតវា៉ាប្តូវ នប្េើយតរ
 ល់រុគគល ឬប្រជាពលរ ាបៅកនុងសហគម្ន៍ខ លមិ្នបពញចិតតសកម្ាភាព ឬទបងវើនានាររស់
សម្មជិកននសហគម្ន៍មូ្លោា ន បោយោក់ពាកយរណតឹ ងបៅកាន់គណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណដឹ ង
តវា៉ាររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 
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ប្រការ៣៨
គណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ា ម្មនសម្មសភាពចាំនួន ៣(រី) បៅ ៥(ប្ ាំ) ររូ ខ ល

ម្មនតួនាទីជាអនកទទួលពាកយរណតឹ ង ប្គរ់ប្គង ប្េើយតរ និងបោោះស្សាយរាល់ពាកយរណតឹ ងតវា៉ា
ឲ្យ នទន់បពលបវលា។ សម្មជិកគណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ាប្តូវបប្ជើសបរ ើសពីសម្មជិក
ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 
 
ប្រការ៣៩

រណតឹ ងតវា៉ាបនោះប្តូវ នបោោះស្សាយ បោយខផ្សអកបលើបោលការណ៍ការសា័ប្គចិតតពីភាគី
រណដឹ ងតវា៉ា    និងភាគីពាក់ព័នធ   កនុងរយៈបពលយ៉ាងយូរ១ស ត ហ៍    ចារ់រារ់ពីនថ្ៃទទួល នពាកយ
រណតឹ ង។ រ៉ាុខនតបរើសិនជារណតឹ ងរញ្ញា តវា៉ាម្មនលកខណៈសាុគសាា ញ ឬធៃន់ធៃរ ទម្ទររយៈបពល
មួ្យកាំណត់   មិ្នបលើសពីមួ្យខែ    ប ើម្បីបធវើការប្រមូ្លព័ត៌ម្មនឲ្យ នប្តឹម្ប្តូវ ប្គរ់ប្ជុងបប្ជាយ 
រណតឹ ងតវា៉ាបនាោះនឹងប្តូវ នផ្សតល់ព័ត៌ម្មន ល់ប ើម្រណតឹ ង ពីការកាំណត់រយៈបពលបវលារខនថម្ 
សប្ម្មរ់ ាំបណើ រការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ា។ រយៈបពលប្តវូបោោះស្សាយរណតឹ ងនីមួ្យៗបនោះ មិ្ន
ប្តូវបលើសពីមួ្យខែបប្កាយពីនថ្ៃខ ល នទទួលរណតឹ ង។ 
 
ប្រការ៤០

ប្រសិនបរើប ើម្រណតឹ ងតវា៉ា មិ្នសុែចិតតចាំបពាោះការសបប្ម្ចចិតតររស់គណៈកម្ាការ ប ើម្
រណដឹ ងអាចបធវើរណតឹ ងរនតបៅកាន់ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ រណដឹ ង
តវា៉ាបនោះ មិ្នឲ្យបលើសពីរយៈបពល ១ខែ រនាទ រ់ពីការសបប្ម្ច។ ប ើម្រណតឹ ងតវា៉ាប្តូវសរបសរជា
លិែិត ឬនិយយផ្លទ ល់ម្កកាន់គណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ា។ 
 
ប្រការ៤១

កនុងករណីម្មនការរនតរណតឹ ងតវា៉ាបៅបលើបទៀត គណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ាប្តវូ 
របងតើតគណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ាឧទធរណ៍មួ្យប ើង បោយម្មនការចូលរមួ្ពីសម្មជិក
ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់។ 

គណៈកម្មា ការបោោះស្សាយរណតឹ ងឧទធរណ៍ នឹងបធវើការបោោះស្សាយរណតឹ ងបនាោះ បោយបធវើ
ការសបប្ម្ចចិតតកនុងរយៈបពល១ខែ រនាទ រ់ពី នទទួលរណតឹ ងឧទធរណ៍។ ការសបប្ម្ចចិតតបនោះ ជា
ការសបប្ម្ចចិតតចុងបប្កាយបៅកនុងគណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ា។ ករណីប ើម្រណតឹ ងតវា៉ាមិ្ន 
 
  

 

សុែចិតតនឹងការសបប្ម្ចបនោះ ប ើម្រណតឹ ងអាចរតឹងរនតបៅអាជាា ធរមូ្លោា នខ លពាក់ព័នធ ឬសាថ រ័ន
ខ លម្មនសម្តថកិចច។ 

 
ជំពូកេី ១៤ 

ការសដ្ឋះប្សាយ្វិវាេសៅកាងុអងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

ប្រការ៤២
 ទាំនាស់រវាងសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាមួ្យនឹងសម្មជិកសហគម្ន៍បៅកនុង
ភូ្មិ្  ុាំ/សង្កា ត់ខតមួ្យ គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាអនកបធវើការសប្ម្ុោះសប្ម្ួល
វវិាទបនាោះ។ 
 ទាំនាស់រវាងសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  ជាមួ្យអនកបផ្សសង បប្ៅពីសម្មជិក 
សហគម្ន៍សាមីុ្ខ លរស់បៅកនុងភូ្មិ្  ុាំ ឬសង្កា ត់ខតមួ្យបនាោះ គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន ជាអនកបធវើការសប្ម្ុោះសប្ម្ួលវវិាទបនាោះ។ 
 ទាំនាស់រវាងសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាមួ្យអនកសហគម្ន៍ម្កពីខាងបប្ៅ
មូ្លោា ន ុាំ /សង្កា ត់សាមីុ្បនាោះ គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាអនកបធវើការ 
សប្ម្ុោះសប្ម្ួលវវិាទបនាោះ។ 
 
ប្រការ៤៣
 ចាំបពាោះទាំនាស់ រវាងសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាមួ្យនឹងគណៈកម្ាការ នន
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន សម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវបធវើ
ការសប្ម្ុោះសប្ម្លួវវិាទបនាោះ។ 
 ករណីសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន មិ្នអាចសប្ម្ុោះសប្ម្លួ
វវិាទ ន ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អាចបសនើសុាំបៅអាជាា ធរមូ្លោា ន ុាំ 
ឬសង្កា ត់ ឬស្សុក/ប្កុង/ែណឌ ខ លបៅជិតរាំផុ្សត ជួយបោោះស្សាយវវិាទ។  
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ប្រការ៣៨
គណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ា ម្មនសម្មសភាពចាំនួន ៣(រី) បៅ ៥(ប្ ាំ) ររូ ខ ល

ម្មនតួនាទីជាអនកទទួលពាកយរណតឹ ង ប្គរ់ប្គង ប្េើយតរ និងបោោះស្សាយរាល់ពាកយរណតឹ ងតវា៉ា
ឲ្យ នទន់បពលបវលា។ សម្មជិកគណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ាប្តូវបប្ជើសបរ ើសពីសម្មជិក
ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 
 
ប្រការ៣៩

រណតឹ ងតវា៉ាបនោះប្តូវ នបោោះស្សាយ បោយខផ្សអកបលើបោលការណ៍ការសា័ប្គចិតតពីភាគី
រណដឹ ងតវា៉ា    និងភាគីពាក់ព័នធ   កនុងរយៈបពលយ៉ាងយូរ១ស ត ហ៍    ចារ់រារ់ពីនថ្ៃទទួល នពាកយ
រណតឹ ង។ រ៉ាុខនតបរើសិនជារណតឹ ងរញ្ញា តវា៉ាម្មនលកខណៈសាុគសាា ញ ឬធៃន់ធៃរ ទម្ទររយៈបពល
មួ្យកាំណត់   មិ្នបលើសពីមួ្យខែ    ប ើម្បីបធវើការប្រមូ្លព័ត៌ម្មនឲ្យ នប្តឹម្ប្តូវ ប្គរ់ប្ជុងបប្ជាយ 
រណតឹ ងតវា៉ាបនាោះនឹងប្តូវ នផ្សតល់ព័ត៌ម្មន ល់ប ើម្រណតឹ ង ពីការកាំណត់រយៈបពលបវលារខនថម្ 
សប្ម្មរ់ ាំបណើ រការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ា។ រយៈបពលប្តវូបោោះស្សាយរណតឹ ងនីមួ្យៗបនោះ មិ្ន
ប្តូវបលើសពីមួ្យខែបប្កាយពីនថ្ៃខ ល នទទួលរណតឹ ង។ 
 
ប្រការ៤០

ប្រសិនបរើប ើម្រណតឹ ងតវា៉ា មិ្នសុែចិតតចាំបពាោះការសបប្ម្ចចិតតររស់គណៈកម្ាការ ប ើម្
រណដឹ ងអាចបធវើរណតឹ ងរនតបៅកាន់ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ រណដឹ ង
តវា៉ាបនោះ មិ្នឲ្យបលើសពីរយៈបពល ១ខែ រនាទ រ់ពីការសបប្ម្ច។ ប ើម្រណតឹ ងតវា៉ាប្តូវសរបសរជា
លិែិត ឬនិយយផ្លទ ល់ម្កកាន់គណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ា។ 
 
ប្រការ៤១

កនុងករណីម្មនការរនតរណតឹ ងតវា៉ាបៅបលើបទៀត គណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ាប្តវូ 
របងតើតគណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ាឧទធរណ៍មួ្យប ើង បោយម្មនការចូលរមួ្ពីសម្មជិក
ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់។ 

គណៈកម្មា ការបោោះស្សាយរណតឹ ងឧទធរណ៍ នឹងបធវើការបោោះស្សាយរណតឹ ងបនាោះ បោយបធវើ
ការសបប្ម្ចចិតតកនុងរយៈបពល១ខែ រនាទ រ់ពី នទទួលរណតឹ ងឧទធរណ៍។ ការសបប្ម្ចចិតតបនោះ ជា
ការសបប្ម្ចចិតតចុងបប្កាយបៅកនុងគណៈកម្ាការបោោះស្សាយរណតឹ ងតវា៉ា។ ករណីប ើម្រណតឹ ងតវា៉ាមិ្ន 
 
  

 

សុែចិតតនឹងការសបប្ម្ចបនោះ ប ើម្រណតឹ ងអាចរតឹងរនតបៅអាជាា ធរមូ្លោា នខ លពាក់ព័នធ ឬសាថ រ័ន
ខ លម្មនសម្តថកិចច។ 

 
ជំពូកេី ១៤ 

ការសដ្ឋះប្សាយ្វិវាេសៅកាងុអងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

ប្រការ៤២
 ទាំនាស់រវាងសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាមួ្យនឹងសម្មជិកសហគម្ន៍បៅកនុង
ភូ្មិ្  ុាំ/សង្កា ត់ខតមួ្យ គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាអនកបធវើការសប្ម្ុោះសប្ម្ួល
វវិាទបនាោះ។ 
 ទាំនាស់រវាងសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  ជាមួ្យអនកបផ្សសង បប្ៅពីសម្មជិក 
សហគម្ន៍សាមីុ្ខ លរស់បៅកនុងភូ្មិ្  ុាំ ឬសង្កា ត់ខតមួ្យបនាោះ គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន ជាអនកបធវើការសប្ម្ុោះសប្ម្ួលវវិាទបនាោះ។ 
 ទាំនាស់រវាងសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាមួ្យអនកសហគម្ន៍ម្កពីខាងបប្ៅ
មូ្លោា ន ុាំ /សង្កា ត់សាមីុ្បនាោះ គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាអនកបធវើការ 
សប្ម្ុោះសប្ម្ួលវវិាទបនាោះ។ 
 
ប្រការ៤៣
 ចាំបពាោះទាំនាស់ រវាងសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ជាមួ្យនឹងគណៈកម្ាការ នន
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន សម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប្តូវបធវើ
ការសប្ម្ុោះសប្ម្លួវវិាទបនាោះ។ 
 ករណីសម្មជិកប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន មិ្នអាចសប្ម្ុោះសប្ម្លួ
វវិាទ ន ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អាចបសនើសុាំបៅអាជាា ធរមូ្លោា ន ុាំ 
ឬសង្កា ត់ ឬស្សុក/ប្កុង/ែណឌ ខ លបៅជិតរាំផុ្សត ជួយបោោះស្សាយវវិាទ។  
 
 
 
 
  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 60 

ជំពូកេី ១៥ 

លកខខណឌ នៃការរលំាយ្អងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

ប្រការ៤៤
 ការរ ាំលាយអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បោយអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នផ្លទ ល់ អាស្ស័យ
បោយសម័្យប្រជុាំប្ ាំមួ្យ(០៦)ខែ ឬម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន
ពិភាកា និងសបប្ម្ច។ 
 

ប្រការ៤៥
 លកខែណឌ ខ លអាចរ ាំលាយអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន៖ 

 ការឯកភាពោន រវាងភាគីទាំងអស់ជាលាយល័កខអកសរ 
 ការប្ពម្បប្ពៀងោន កនុងគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងម្មនការឯកភាព ២
ភាគ៣ ននសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 បសចកតីសបប្ម្ចររស់ម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំ បោយមូ្លបហតុោា នសកម្ាភាព ឹកនាាំ និង
ប្គរ់ប្គងសម្ស្សរកនុងរយៈបពល១ឆ្នុំ 

 ការមិ្នអនុវតត ឬរ ាំបលាភ្ធៃន់ធៃរបលើលកខែណឌ ខ លម្មនខចងកនុងលកខនតិកៈ ឬរទរបញ្ាតតិ
នានា ខ លមិ្នធានា ល់និរនតរភាព ននការអភិ្វឌ្ឍន៍ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

ប្រការ៤៦
ប្រសិនបរើអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវ នរ ាំលាយ  ប្ទពយសម្បតតិ  និងមូ្លនិធិ  ររស់

អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នទាំងអស់ ប្តវូសបប្ម្ចបោយម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំ។ 
 

ជំពូកេី ១៦ 
ៃីតិវិធីនៃការថ្កថ្ប្ប ឬវិសសាធៃកម្មលកខៃតកិៈ 

ប្រការ៤៧
 លកខនតិកៈ និងរទរបញ្ាតិតររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អាចខកខប្រ នបោយបយងបៅ
តាម្ការអភិ្វឌ្ឍន៍ររស់សហគម្ន៍មូ្លោា នបៅនថ្ៃអនាគត។ ការខកខប្របនោះអាចប្រប្ពឹតតិបៅ ន
តាម្រយៈសម័្យប្រជុាំប្ ាំមួ្យ(០៦)ខែ ឬម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។  
 
ប្រការ៤៨
 ប ើម្បីបធវើការខកខប្រលកខនតិកៈ និងរទរបញ្ាតិតររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ចាាំ ច់ប្តូវ
សបប្ម្ចបោយម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំ។ ការបលើកសាំបណើ រខកខប្រលកខនតិកៈររស់ប្កុម្ ប្តូវបធវើប ើង
បោយម្មនសម្មជិកយ៉ាងតិចណាស់ចាំនួន ២ភាគ៣ (២/៣)   ននសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នទាំងអស់ បហើយសាំបណើ របនោះប្តូវោក់ជូនអងគម្ហាសននិ តឲ្យ ន១ខែមុ្នបពលបរើក

 

ម្ហាសននិ ត។ ការសបប្ម្ចខកខប្រលកខនតិកៈប្តូវបធវើប ើងបោយសាំប ង ២ភាគ៣ ននសម្មជិកទាំង
អស់ខ ល នចូលរមួ្ម្ហាសននិ ត។ 
 

ជំពូកេី ១៧ 
អវសាៃបបញ្ញតិត 

ប្រការ៤៩ 

សម្មជិកប្គរ់ររូ បៅកនុងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងគណៈកម្ាការ ប្តូវអនុវតតនូវលកខនតិកៈ
បនោះឲ្យម្មនប្រសិទធភាព។ 

 គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវទទួលរនទុកផ្សសពវផ្សាយលកខនតិកៈបនោះឲ្យ
 នទូលាំទូលាយទាំងបៅកនុង និងខាងបប្ៅអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នររស់ែេួន។ 

ប្រការ៥០ 

 លកខនតិកៈ និងរទរបញ្ាតិតននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបនោះ ប្តូវ នអនុម័្តបោយ 
ម្ហាសននិ តររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នខ ល នប្រប្ពឹតតិបៅកាលពីនថ្ៃទី ២៣ ខែ ម្ករា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្មនសុពលភាព និងអនុវតតចារ់ពីនថ្ៃចុោះហតថបលខាបោយប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិ្ ល និង
ប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង តបៅ។ 

បធវើបៅភ្នាំបពញ នថ្ៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ប្រធាន        ប្រធាន 

ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់       គណៈកម្ាការ
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ជំពូកេី ១៥ 

លកខខណឌ នៃការរលំាយ្អងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

ប្រការ៤៤
 ការរ ាំលាយអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បោយអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នផ្លទ ល់ អាស្ស័យ
បោយសម័្យប្រជុាំប្ ាំមួ្យ(០៦)ខែ ឬម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន
ពិភាកា និងសបប្ម្ច។ 
 

ប្រការ៤៥
 លកខែណឌ ខ លអាចរ ាំលាយអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន៖ 

 ការឯកភាពោន រវាងភាគីទាំងអស់ជាលាយល័កខអកសរ 
 ការប្ពម្បប្ពៀងោន កនុងគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងម្មនការឯកភាព ២
ភាគ៣ ននសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

 បសចកតីសបប្ម្ចររស់ម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំ បោយមូ្លបហតុោា នសកម្ាភាព ឹកនាាំ និង
ប្គរ់ប្គងសម្ស្សរកនុងរយៈបពល១ឆ្នុំ 

 ការមិ្នអនុវតត ឬរ ាំបលាភ្ធៃន់ធៃរបលើលកខែណឌ ខ លម្មនខចងកនុងលកខនតិកៈ ឬរទរបញ្ាតតិ
នានា ខ លមិ្នធានា ល់និរនតរភាព ននការអភិ្វឌ្ឍន៍ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 

ប្រការ៤៦
ប្រសិនបរើអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវ នរ ាំលាយ  ប្ទពយសម្បតតិ  និងមូ្លនិធិ  ររស់

អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នទាំងអស់ ប្តវូសបប្ម្ចបោយម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំ។ 
 

ជំពូកេី ១៦ 
ៃីតិវិធីនៃការថ្កថ្ប្ប ឬវិសសាធៃកម្មលកខៃតកិៈ 

ប្រការ៤៧
 លកខនតិកៈ និងរទរបញ្ាតិតររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន អាចខកខប្រ នបោយបយងបៅ
តាម្ការអភិ្វឌ្ឍន៍ររស់សហគម្ន៍មូ្លោា នបៅនថ្ៃអនាគត។ ការខកខប្របនោះអាចប្រប្ពឹតតិបៅ ន
តាម្រយៈសម័្យប្រជុាំប្ ាំមួ្យ(០៦)ខែ ឬម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។  
 
ប្រការ៤៨
 ប ើម្បីបធវើការខកខប្រលកខនតិកៈ និងរទរបញ្ាតិតររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ចាាំ ច់ប្តូវ
សបប្ម្ចបោយម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំ។ ការបលើកសាំបណើ រខកខប្រលកខនតិកៈររស់ប្កុម្ ប្តូវបធវើប ើង
បោយម្មនសម្មជិកយ៉ាងតិចណាស់ចាំនួន ២ភាគ៣ (២/៣)   ននសម្មជិកននអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា នទាំងអស់ បហើយសាំបណើ របនោះប្តូវោក់ជូនអងគម្ហាសននិ តឲ្យ ន១ខែមុ្នបពលបរើក

 

ម្ហាសននិ ត។ ការសបប្ម្ចខកខប្រលកខនតិកៈប្តូវបធវើប ើងបោយសាំប ង ២ភាគ៣ ននសម្មជិកទាំង
អស់ខ ល នចូលរមួ្ម្ហាសននិ ត។ 
 

ជំពូកេី ១៧ 
អវសាៃបបញ្ញតិត 

ប្រការ៤៩ 

សម្មជិកប្គរ់ររូ បៅកនុងអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន និងគណៈកម្ាការ ប្តូវអនុវតតនូវលកខនតិកៈ
បនោះឲ្យម្មនប្រសិទធភាព។ 

 គណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវទទួលរនទុកផ្សសពវផ្សាយលកខនតិកៈបនោះឲ្យ
 នទូលាំទូលាយទាំងបៅកនុង និងខាងបប្ៅអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នររស់ែេួន។ 

ប្រការ៥០ 

 លកខនតិកៈ និងរទរបញ្ាតិតននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នបនោះ ប្តូវ នអនុម័្តបោយ 
ម្ហាសននិ តររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នខ ល នប្រប្ពឹតតិបៅកាលពីនថ្ៃទី ២៣ ខែ ម្ករា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្មនសុពលភាព និងអនុវតតចារ់ពីនថ្ៃចុោះហតថបលខាបោយប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិ្ ល និង
ប្រធានគណៈកម្ាការននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង តបៅ។ 

បធវើបៅភ្នាំបពញ នថ្ៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ប្រធាន        ប្រធាន 

ប្កុម្ប្រឹកាបយរល់       គណៈកម្ាការ
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ប្ពះរាជាណ្តចប្កកម្ពជុា 
ជាតិ សាេន ប្ពះម្ហាកសប្ត 

 
 
 

ពាកយេុចំូលជាេមាជិក 

 ែាុាំ ទប ា្ ោះ សុែ សុែុម្ អាយុ ៣៨ ឆ្ន ាំ រនទុកប្គួសារ ចាំនួន ២នាក់ ប្រសុ១ ស្សី១។ ម្មន
ទីលាំបៅ ៣៥ ផ្សេូ វលាំ ភូ្មិ្ រុរកីម្ាករ  ុាំ  ូនទវ ស្សុក ឯកភ្នាំ បែតត  ត់ ាំរង។ 

 
េមូ្សោរពជូៃ 

ប្រធានអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង 
កម្មវតថុ៖  
 បសនើសុាំចូលជាសម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ភូ្មិ្ រុរកីម្ាករ  ុាំ  ូនទវ ស្សុក ឯកភ្នាំ 
បែតត  ត់ ាំរង។ 
 បោយែាុាំ ទយល់ប ើញថ្ន    កនុងការជួយោន បៅវញិបៅម្កបៅកនុងអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន ជាការលអប្របសើរ។ ែាុាំ ទ ម្មនការបពញចិតតចូលរមួ្ជាសម្មជិកបៅកនុងអងគការសហគម្ន៍ 
មូ្លោា ន។  
 ែាុាំ ទ  សូម្សនាថ្ន       មិ្នរងារការលាំ ក ល់ ាំបណើ រការររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ប ើយ។ 
 អតថន័យ និងែេឹម្សារកនុងកម្ាវតថុខាងបលើ សូម្បលាកប្រធានអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង បម្តាត ទទួលនូវការបោរពរារ់អានពី ែាុាំ ទ។ 
 

     នថ្ៃទី ២៣ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
     សាន ម្បម្ន  សម្មជិក 
     សុែ សុែុម្ 
នថ្ៃទី ២៣ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
ហតថបលខា 
ប្រធានអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
  

 

ប្ពះរាជាណ្តចប្កកម្ពជុា 
ជាតិ សាេន ប្ពះម្ហាកសប្ត 

 
 

ពាកយេុេំេួលសាគ លអ់ងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ.............. 
 

េមូ្សោរពជូៃ 
 សលាកសម្ឃុ/ំសៅេង្កក ត់....................  
តាម្រយ្ៈ ៖ លោកលេភូេិ................................................................................ 

កម្មវតថុ ៖ សលំ ើ ស ទំទួលស្គា លអ់ង្ាការសហគេនេ៍ូលដ្ឋា នលៅភូេិ.........ឃ /ំសង្កា ត់...........  

ស្សុក/ស្កងុ្/ខ ឌ .............លខតត/រាជធានី................................................................. 

 

 លសចកតដីចូបានជំរាបជូនកន ង្កេមវតថ ខាង្លលើ ល ើង្ខ្ ំសេូជស្ាបជនូដ ឹំង្ដលល់ោកជាលេឃ ំ

លេត្តត ស្ជាបថា ភូេិរបសល់ ើង្ខ្ ំាន..............ដដលបចច បបននលនេះានជវីភាពរសល់ៅខសតល់ខោ  ស ខភាពស្ទុឌ

លស្ោេ លហើ នងិ្.....................................។ លដ្ឋ ានការផ្តួចលផ្តើេគំនតិ និង្ការគំស្ទពីេន សសសខំាន់ៗលៅកន ង្

ភូេិ.............ល ើង្ខ្ ំបានស្ពេលស្ពៀង្គន បលង្ាើតអង្ាការសាគេនេ៍ូលដ្ឋា នេួ  លៅថ្ងៃទី.....ដខ...ឆ្ន ំ..................។ 

 លគលបំ ង្របសអ់ង្ាការសហគេន៍េូលដ្ឋា នលនេះ គឺលដើេបីឲ្យសាជកិជួ គន លៅវញិលៅេក នងិ្

លដើេបីលលើកកេពសជ់វីភាពរសល់ៅរបសស់ហគេន៍លៅេូលដ្ឋា ន។ 

 ល ើង្ខ្ ំសេូជូនភាា ប់េកជាេួ នូវ លកខនិតកៈ បញ្ា លី ម្ េះសាជកិគ ៈកាម ធិការ និង្បញ្ា លី ម្ េះ 

សាជិកបចច បបននរបសអ់ង្ាការសហគេនេ៍ូលដ្ឋា នលនេះ ចំននួេួ ចាប។់ 

 អាស្ស ័ដូចបានជស្ាបជនូខាង្លលើលនេះ       សេូលោកលេឃ លំេត្តត ទទួលស្គា លដ់លអ់ង្ាការ

សហគេនេ៍ូលដ្ឋា ន ល ើង្ខ្ ំលដ្ឋ កតអីន លស្គេះ។ 

 សេូលោកលេឃ ទំទួលនវូការលគរពរាប់អានដល៏ស្គម េះសមស័្គអពំីល ើង្ខ្ ំ។ 

       លធវើលៅ.........ថ្ងៃទី.........ដខ.........ឆ្ន ំ.............. 

                                   ហតថលលខា និង្ល ម្ េះតំណាង្អង្ាការសហគេន ៍

  

 

 

  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 63

 

ប្ពះរាជាណ្តចប្កកម្ពជុា 
ជាតិ សាេន ប្ពះម្ហាកសប្ត 

 
 
 

ពាកយេុចំូលជាេមាជិក 

 ែាុាំ ទប ា្ ោះ សុែ សុែុម្ អាយុ ៣៨ ឆ្ន ាំ រនទុកប្គួសារ ចាំនួន ២នាក់ ប្រសុ១ ស្សី១។ ម្មន
ទីលាំបៅ ៣៥ ផ្សេូ វលាំ ភូ្មិ្ រុរកីម្ាករ  ុាំ  ូនទវ ស្សុក ឯកភ្នាំ បែតត  ត់ ាំរង។ 

 
េមូ្សោរពជូៃ 

ប្រធានអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង 
កម្មវតថុ៖  
 បសនើសុាំចូលជាសម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ភូ្មិ្ រុរកីម្ាករ  ុាំ  ូនទវ ស្សុក ឯកភ្នាំ 
បែតត  ត់ ាំរង។ 
 បោយែាុាំ ទយល់ប ើញថ្ន    កនុងការជួយោន បៅវញិបៅម្កបៅកនុងអងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន ជាការលអប្របសើរ។ ែាុាំ ទ ម្មនការបពញចិតតចូលរមួ្ជាសម្មជិកបៅកនុងអងគការសហគម្ន៍ 
មូ្លោា ន។  
 ែាុាំ ទ  សូម្សនាថ្ន       មិ្នរងារការលាំ ក ល់ ាំបណើ រការររស់អងគការសហគម្ន៍
មូ្លោា ន ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង ប ើយ។ 
 អតថន័យ និងែេឹម្សារកនុងកម្ាវតថុខាងបលើ សូម្បលាកប្រធានអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
ប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង បម្តាត ទទួលនូវការបោរពរារ់អានពី ែាុាំ ទ។ 
 

     នថ្ៃទី ២៣ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
     សាន ម្បម្ន  សម្មជិក 
     សុែ សុែុម្ 
នថ្ៃទី ២៣ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
ហតថបលខា 
ប្រធានអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន 
  

 

ប្ពះរាជាណ្តចប្កកម្ពជុា 
ជាតិ សាេន ប្ពះម្ហាកសប្ត 

 
 

ពាកយេុេំេួលសាគ លអ់ងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ.............. 
 

េមូ្សោរពជូៃ 
 សលាកសម្ឃុ/ំសៅេង្កក ត់....................  
តាម្រយ្ៈ ៖ លោកលេភូេិ................................................................................ 

កម្មវតថុ ៖ សលំ ើ ស ទំទួលស្គា លអ់ង្ាការសហគេនេ៍ូលដ្ឋា នលៅភូេិ.........ឃ /ំសង្កា ត់...........  

ស្សុក/ស្កងុ្/ខ ឌ .............លខតត/រាជធានី................................................................. 

 

 លសចកតដីចូបានជំរាបជូនកន ង្កេមវតថ ខាង្លលើ ល ើង្ខ្ ំសេូជស្ាបជនូដ ឹំង្ដលល់ោកជាលេឃ ំ

លេត្តត ស្ជាបថា ភូេិរបសល់ ើង្ខ្ ំាន..............ដដលបចច បបននលនេះានជវីភាពរសល់ៅខសតល់ខោ  ស ខភាពស្ទុឌ

លស្ោេ លហើ នងិ្.....................................។ លដ្ឋ ានការផ្តួចលផ្តើេគំនតិ និង្ការគំស្ទពីេន សសសខំាន់ៗលៅកន ង្

ភូេិ.............ល ើង្ខ្ ំបានស្ពេលស្ពៀង្គន បលង្ាើតអង្ាការសាគេនេ៍ូលដ្ឋា នេួ  លៅថ្ងៃទី.....ដខ...ឆ្ន ំ..................។ 

 លគលបំ ង្របសអ់ង្ាការសហគេន៍េូលដ្ឋា នលនេះ គឺលដើេបីឲ្យសាជកិជួ គន លៅវញិលៅេក នងិ្

លដើេបីលលើកកេពសជ់វីភាពរសល់ៅរបសស់ហគេន៍លៅេូលដ្ឋា ន។ 

 ល ើង្ខ្ ំសេូជូនភាា ប់េកជាេួ នូវ លកខនិតកៈ បញ្ា លី ម្ េះសាជកិគ ៈកាម ធិការ និង្បញ្ា លី ម្ េះ 

សាជិកបចច បបននរបសអ់ង្ាការសហគេនេ៍ូលដ្ឋា នលនេះ ចំននួេួ ចាប។់ 

 អាស្ស ័ដូចបានជស្ាបជនូខាង្លលើលនេះ       សេូលោកលេឃ លំេត្តត ទទួលស្គា លដ់លអ់ង្ាការ

សហគេនេ៍ូលដ្ឋា ន ល ើង្ខ្ ំលដ្ឋ កតអីន លស្គេះ។ 

 សេូលោកលេឃ ទំទួលនវូការលគរពរាប់អានដល៏ស្គម េះសមស័្គអពំីល ើង្ខ្ ំ។ 

       លធវើលៅ.........ថ្ងៃទី.........ដខ.........ឆ្ន ំ.............. 

                                   ហតថលលខា និង្ល ម្ េះតំណាង្អង្ាការសហគេន ៍

  

 

 

  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 64

 

បានលឃើញ និង្លគរពជូន 

លោកលេឃ .ំ............ស្ជាបជាព័ត៌ាន។ 

ថ្ងៃទី..............ដខ............ឆ្ន ំ.............. 

ប្បធាៃភូម្ិ 
    បានលឃើញ និង្ឯកភាព 

    ថ្ងៃទី.................ដខ.........ឆ្ន ំ.............. 

    ហតថលលខា នងិ្ស្ត្ត 

    សម្ឃុ ំ

 

ប្ពះរាជាណ្តចប្កកម្ពជុា 
ជាតិ សាេន ប្ពះម្ហាកសប្ត 

 
 

ពាកយេុចំុះស ម្ ះបញ្ជអីងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 
 

 ែាុាំ ទ នាងែាុាំប ា្ ោះ...................បភ្ទ................ជនជាតិ.............សញ្ញជ តិ............... 
បកើតបៅនថ្ៃទី..........ខែ............ឆ្ន ាំ...........ទីកខនេងកាំបណើ តបៅភូ្មិ្............... ុាំ/សង្កា ត់
....................ស្សុក/ែណឌ ..................បែតត/រាជធានី..........................។ 
 
អាសយោា នរចចុរបននភូ្មិ្.............. ុាំ/សង្កា ត់...............ស្សុក/ែណឌ ..............បែតត/រាជធានី..........។ 
មុ្ែង្កររចចុរបនន៖ ប្រធានគណៈកម្ាការអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នភូ្មិ្..............................។ 

 
េមូ្សោរពជូៃ 

សលាក ប្បធាៃម្ៃាីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេសខតត......................... 

តាម្រយ្ៈ៖ បម្ ុាំ/សង្កា ត់............................................................................................. 
  ប្រធានម្នទីរអភិ្វឌ្ឍន៍ជនរទស្សុក/ប្កងុ...................................................... 
កម្មវតថុ៖ សាំបណើ សុាំចុោះរញ្ជ ីទទួលសាគ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន..........បៅភូ្មិ្...... 

 ុាំ /សង្កា ត់... ......... .....ស្សុក/ែណឌ.... ...............បែតត/រាជធានី........................។ 
 

បយងតាម្កម្ាវតថុខាងបលើបនោះ  ែាុាំ ទ/នាងែាុាំ  សូម្អនុញ្ញា ត  បសនើសុាំចុោះរញ្ជ ីទទួលសាគ ល់
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន.................ប ើម្បចូីលរមួ្ ល់ការអភិ្វឌ្ឍន៍ជីវភាពរស់បៅ និងសុវតថិភាព 
ររស់ប្រជាពលរ ាបៅសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

អាស្ស័យ ូច នជប្ម្មរជូនខាងបលើ សូម្បលាកប្រធាន បម្តាត ពិនិតយ និង ាំបណើ រការចុោះ
ប ា្ ោះទទួលសាគ ល់  សហគម្ន៍មូ្លោា ន  ែាុាំ ទ/នាងែាុាំ  កនុងរញ្ជ ីសហគម្ន៍មូ្លោា នបៅបែតត/
រាជធានី .........................បោយកតីអនុបប្ោោះ។ 

សូម្បលាកប្រធាន បម្តាត ទទួលនូវការបោរពរារ់អាន ៏ែពង់ែពស់អាំពីែាុាំ ទ/នាងែាុាំ។ 
     

...............នថ្ៃទី..............ខែ...............ឆ្ន ាំ....... 
ប្រធានគណៈកម្ាការអងគការសហគម្ន៍ 
  ............................ 

  

េមូ្ជូៃភាជ ប់ម្កជាម្ូយ្ៃូវ៖ 
- ចារ់ប ើម្ននលកខនតិកៈ ចាំនួន ០២ ចារ់ 
- ប្រវតតិររូសបងខរសម្មជិកគណៈកម្ាការ 
- បសចកតីសបប្ម្ចររស់ប្កមុ្ប្រឹកា ុាំ/សង្កា ត់ 
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បានលឃើញ និង្លគរពជូន 

លោកលេឃ .ំ............ស្ជាបជាព័ត៌ាន។ 

ថ្ងៃទី..............ដខ............ឆ្ន ំ.............. 

ប្បធាៃភូម្ិ 
    បានលឃើញ និង្ឯកភាព 

    ថ្ងៃទី.................ដខ.........ឆ្ន ំ.............. 

    ហតថលលខា នងិ្ស្ត្ត 

    សម្ឃុ ំ

 

ប្ពះរាជាណ្តចប្កកម្ពជុា 
ជាតិ សាេន ប្ពះម្ហាកសប្ត 

 
 

ពាកយេុចំុះស ម្ ះបញ្ជអីងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 
 

 ែាុាំ ទ នាងែាុាំប ា្ ោះ...................បភ្ទ................ជនជាតិ.............សញ្ញជ តិ............... 
បកើតបៅនថ្ៃទី..........ខែ............ឆ្ន ាំ...........ទីកខនេងកាំបណើ តបៅភូ្មិ្............... ុាំ/សង្កា ត់
....................ស្សុក/ែណឌ ..................បែតត/រាជធានី..........................។ 
 
អាសយោា នរចចុរបននភូ្មិ្.............. ុាំ/សង្កា ត់...............ស្សុក/ែណឌ ..............បែតត/រាជធានី..........។ 
មុ្ែង្កររចចុរបនន៖ ប្រធានគណៈកម្ាការអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នភូ្មិ្..............................។ 

 
េមូ្សោរពជូៃ 

សលាក ប្បធាៃម្ៃាីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេសខតត......................... 

តាម្រយ្ៈ៖ បម្ ុាំ/សង្កា ត់............................................................................................. 
  ប្រធានម្នទីរអភិ្វឌ្ឍន៍ជនរទស្សុក/ប្កងុ...................................................... 
កម្មវតថុ៖ សាំបណើ សុាំចុោះរញ្ជ ីទទួលសាគ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន..........បៅភូ្មិ្...... 

 ុាំ /សង្កា ត់... ......... .....ស្សុក/ែណឌ.... ...............បែតត/រាជធានី........................។ 
 

បយងតាម្កម្ាវតថុខាងបលើបនោះ  ែាុាំ ទ/នាងែាុាំ  សូម្អនុញ្ញា ត  បសនើសុាំចុោះរញ្ជ ីទទួលសាគ ល់
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន.................ប ើម្បចូីលរមួ្ ល់ការអភិ្វឌ្ឍន៍ជីវភាពរស់បៅ និងសុវតថិភាព 
ររស់ប្រជាពលរ ាបៅសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 

អាស្ស័យ ូច នជប្ម្មរជូនខាងបលើ សូម្បលាកប្រធាន បម្តាត ពិនិតយ និង ាំបណើ រការចុោះ
ប ា្ ោះទទួលសាគ ល់  សហគម្ន៍មូ្លោា ន  ែាុាំ ទ/នាងែាុាំ  កនុងរញ្ជ ីសហគម្ន៍មូ្លោា នបៅបែតត/
រាជធានី .........................បោយកតីអនុបប្ោោះ។ 

សូម្បលាកប្រធាន បម្តាត ទទួលនូវការបោរពរារ់អាន ៏ែពង់ែពស់អាំពីែាុាំ ទ/នាងែាុាំ។ 
     

...............នថ្ៃទី..............ខែ...............ឆ្ន ាំ....... 
ប្រធានគណៈកម្ាការអងគការសហគម្ន៍ 
  ............................ 

  

េមូ្ជូៃភាជ ប់ម្កជាម្ូយ្ៃូវ៖ 
- ចារ់ប ើម្ននលកខនតិកៈ ចាំនួន ០២ ចារ់ 
- ប្រវតតិររូសបងខរសម្មជិកគណៈកម្ាការ 
- បសចកតីសបប្ម្ចររស់ប្កមុ្ប្រឹកា ុាំ/សង្កា ត់ 





ឧបសម្ព័ន្ធគមាូ ២

 

ការសមាបសមាួលកិច្ចប្ាជុំប្ាកបដោយប្ាសិទ្ធ

ភាពសមាាប់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន
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ការេប្ម្បេប្ម្ួល 

កិចចប្បជុំប្បកបសដ្ឋយ្ប្បេេិធភាព 

េប្មាប់អងគការេហគម្ៃ៍ម្លូដ្ឋា ៃ 

 

១. ការគរៀបចាំកិ្ចចប្រជុាំ  
ការប្រជុាំគឺជាការជួរជុាំរវាងសម្មជិកគណៈកម្ាការ និងសម្មជិកររស់អងគការសហគម្ន៍

មូ្លោា ន ប ើម្បបីធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតត បធវើខផ្សនការសកម្ាភាព និងខចករ ាំខលករទពិបសាធន៍ និង
ព័ត៌ម្មនពីោន បៅវញិបៅម្ក។ 

កិចចប្រជុាំគួរខតបរៀរចាំប ើងឲ្យ នបទៀងទត់ អាចប្រចាាំខែ ឬប្តីម្មស អាស្ស័យតាម្ការ
កាំណត់បៅកនុងលកខនតិកៈររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 
 

២. គោលបាំណងននការគរៀបចាំកិ្ចចប្រជុាំ  
កិចចប្រជុាំម្មនសារៈសាំខាន់កនុងការ្េុោះរញ្ញច ាំងសកម្ាភាព ឬបរៀរចាំខផ្សនការរមួ្ ពិនិតយបលើ 

លទធផ្សលការង្ករ   បោោះស្សាយរញ្ញា រមួ្ោន     និងរបងាើនភាពបជឿទុកចិតត   រវាងោន នឹងោន    ប ើម្បី
សបប្ម្ចបោលរាំណងររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។  

ប ើម្បីឲ្យកិចចប្រជុាំមួ្យ ាំបណើ រការបៅម្មនប្រសិទធភាព ទម្ទរសម្មជិកប្កុម្លោះរង់ និង
ម្មន្នទៈចូលរមួ្ប្គរ់ " ាំណាក់កាល" ននកិចចប្រជុាំនិមួ្យៗ ពីបប្ពាោះការប្គរ់ប្គងកិចចប្រជុាំមួ្យ ន
លអ វាប្តូវផ្សារភាជ រ់បៅនឹងការចូលរមួ្ររស់សម្មជិកប្កុម្។ 
 

៣. ការសប្មបសប្មួលកិ្ចចប្រជុាំ  
អនកសប្ម្រសប្ម្ួលកិចចប្រជុាំ គឺជាអនកប្តវូទទួលែុសប្តូវចាំបពាោះ ាំបណើ រការកិចចប្រជុាំ និង

សម្មជិកបៅកនុងអងគប្រជុាំ តាម្របរៀរវារៈខ ល នកាំណត់។ 
ចូរចងចាាំថ្ន៖ ការ ឹកនាាំកិចចប្រជុាំ គឺជាជាំនាញមួ្យ ខ លមិ្នខម្នជាអវីខ លអនក នបចោះ ឹង

ពីរបរៀរបធវើវាពីកាំបណើ តបនាោះប ើយ។ វា ូចនឹងជាំនាញបផ្សសងបទៀតខ រ អនកនឹងទទួល នកាន់ខតលអ
ប្របសើរ តាម្រយៈការហវឹកហាត់អនុវតត ខ លនឹងបធវើឲ្យអនកកាន់ខតម្មនទាំនុកចិតតបប្ចើនប ើង។ 

បៅបពលខ លម្មននរណាម្មន ក់និយយថ្ន ការង្ករលអ   “បនាោះគឺជាកិចចប្រជុាំលអ" បតើពួកបគចង់
ម្មនន័យ ូចបម្តច? កិចចប្រជុាំខ លលអពិតប្ ក  គឺបកើតប ើងបៅបពលខ លម្មនការយកចិតត
ទុកោក់បៅបលើ ាំណាក់កាលទាំង៤ននការប្គរ់ប្គងកិចចប្រជុាំ។ 
 

៤. ដាំណាក់្កាលទាំង៤ ននការសប្មបសប្មួល និងប្គប់ប្គងកិ្ចចប្រជុាំ  
 ការបរៀរចាំខផ្សនការសប្ម្មរ់កិចចប្រជុាំ  របរៀរវារៈ និងបោលរាំណង 
 ការបរៀរចាំកិចចប្រជុាំ  និងភ្សតុភារ 
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ការេប្ម្បេប្ម្ួល 

កិចចប្បជុំប្បកបសដ្ឋយ្ប្បេេិធភាព 

េប្មាប់អងគការេហគម្ៃ៍ម្លូដ្ឋា ៃ 

 

១. ការគរៀបចាំកិ្ចចប្រជុាំ  
ការប្រជុាំគឺជាការជួរជុាំរវាងសម្មជិកគណៈកម្ាការ និងសម្មជិកររស់អងគការសហគម្ន៍

មូ្លោា ន ប ើម្បបីធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតត បធវើខផ្សនការសកម្ាភាព និងខចករ ាំខលករទពិបសាធន៍ និង
ព័ត៌ម្មនពីោន បៅវញិបៅម្ក។ 

កិចចប្រជុាំគួរខតបរៀរចាំប ើងឲ្យ នបទៀងទត់ អាចប្រចាាំខែ ឬប្តីម្មស អាស្ស័យតាម្ការ
កាំណត់បៅកនុងលកខនតិកៈររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។ 
 

២. គោលបាំណងននការគរៀបចាំកិ្ចចប្រជុាំ  
កិចចប្រជុាំម្មនសារៈសាំខាន់កនុងការ្េុោះរញ្ញច ាំងសកម្ាភាព ឬបរៀរចាំខផ្សនការរមួ្ ពិនិតយបលើ 

លទធផ្សលការង្ករ   បោោះស្សាយរញ្ញា រមួ្ោន     និងរបងាើនភាពបជឿទុកចិតត   រវាងោន នឹងោន    ប ើម្បី
សបប្ម្ចបោលរាំណងររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន។  

ប ើម្បីឲ្យកិចចប្រជុាំមួ្យ ាំបណើ រការបៅម្មនប្រសិទធភាព ទម្ទរសម្មជិកប្កុម្លោះរង់ និង
ម្មន្នទៈចូលរមួ្ប្គរ់ " ាំណាក់កាល" ននកិចចប្រជុាំនិមួ្យៗ ពីបប្ពាោះការប្គរ់ប្គងកិចចប្រជុាំមួ្យ ន
លអ វាប្តូវផ្សារភាជ រ់បៅនឹងការចូលរមួ្ររស់សម្មជិកប្កុម្។ 
 

៣. ការសប្មបសប្មួលកិ្ចចប្រជុាំ  
អនកសប្ម្រសប្ម្ួលកិចចប្រជុាំ គឺជាអនកប្តវូទទួលែុសប្តូវចាំបពាោះ ាំបណើ រការកិចចប្រជុាំ និង

សម្មជិកបៅកនុងអងគប្រជុាំ តាម្របរៀរវារៈខ ល នកាំណត់។ 
ចូរចងចាាំថ្ន៖ ការ ឹកនាាំកិចចប្រជុាំ គឺជាជាំនាញមួ្យ ខ លមិ្នខម្នជាអវីខ លអនក នបចោះ ឹង

ពីរបរៀរបធវើវាពីកាំបណើ តបនាោះប ើយ។ វា ូចនឹងជាំនាញបផ្សសងបទៀតខ រ អនកនឹងទទួល នកាន់ខតលអ
ប្របសើរ តាម្រយៈការហវឹកហាត់អនុវតត ខ លនឹងបធវើឲ្យអនកកាន់ខតម្មនទាំនុកចិតតបប្ចើនប ើង។ 

បៅបពលខ លម្មននរណាម្មន ក់និយយថ្ន ការង្ករលអ   “បនាោះគឺជាកិចចប្រជុាំលអ" បតើពួកបគចង់
ម្មនន័យ ូចបម្តច? កិចចប្រជុាំខ លលអពិតប្ ក  គឺបកើតប ើងបៅបពលខ លម្មនការយកចិតត
ទុកោក់បៅបលើ ាំណាក់កាលទាំង៤ននការប្គរ់ប្គងកិចចប្រជុាំ។ 
 

៤. ដាំណាក់្កាលទាំង៤ ននការសប្មបសប្មួល និងប្គប់ប្គងកិ្ចចប្រជុាំ  
 ការបរៀរចាំខផ្សនការសប្ម្មរ់កិចចប្រជុាំ  របរៀរវារៈ និងបោលរាំណង 
 ការបរៀរចាំកិចចប្រជុាំ  និងភ្សតុភារ 

 



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 70

 

 ការសប្ម្រសប្ម្ួលកិចចប្រជុាំ (អនក ឹកនាាំ/ការសប្ម្រសប្ម្ួល) 
 ការតាម្ោនប្តួតពិនិតយ )រនាទ រ់ពីកិចចប្រជុាំបនោះ នរញ្ច រ់   

 
ជាំហានទី១៖ បរៀរចាំខផ្សនការននកិចចប្រជុាំ 
 កាំណត់បោលបៅ 
 កាំណត់អនកចូលរមួ្ 
 កាំណត់របរៀរវារៈ 

 
ជាំហានទី២៖ បរៀរចាំកិចចប្រជុាំ 
 ចារ់បផ្សតើម្និងរញ្ច រ់តាម្បពលបវលាកាំណត់ 
 ចុោះប ា្ ោះចូលរមួ្កិចចប្រជុាំ 
 ែិតែាំឲ្យអស់ពីសម្តថភាព ប ើម្បីបធវើឲ្យអនកប្គរ់ោន ង្កយស្សួលចូលរមួ្ 
 រងាររយិកាសទាំនាក់ទាំនងសងគម្ 
 វ តននការប្រជុាំបទៀងទត់ 

 
ជាំហានទី៣៖ ការសប្ម្រសប្ម្លួកិចចប្រជុាំ  
 ការខណនាាំ 
 កាំណត់ការប្ពម្បប្ពៀងបៅបលើរបរៀរវារៈនិងគុណតនម្េរមួ្ 
 រកាបលើការពិភាកាបោយមិ្នចាកប្រធានរទ 
 ការប្គរ់ប្គងបពលបវលា 
 សបងខរនូវអវីខ លអនកឮ 
 បលើកទឹកចិតតឱយម្មនការចូលរមួ្ 

 
ជាំហានទី៤៖ ការតាម្ោនប្តតួពិនិតយ 
 បលើកទឹកចិតតឲ្យម្មនការចូលរមួ្ 
 ចូរប្រមូ្លម្តិពីប្កុម្ 
 ការតាម្ោនតាម្ទូរស័ពទ 
 សបងខរកិចចប្រជុាំបនោះ 

 

បញ្ជ សី ម្ ះេមាជិកចូលរមួ្ប្បជុ ំ

នៃអងគការេហគម្ៃម៍្ូលដ្ឋា ៃអភិវឌ្ឍៃប៍្េុកសយ្ើង 

សលើកេី១ ប្បចថំ្ខកកកដ្ឋ 

សតីពី 

ការបសងកើតម្ូលៃិធិេប្មាប់េេិសពូថ្កភូម្សិយ្ើង 

 
- នថ្ៃទី១០ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
- ចារ់បផ្សតើម្ពីបម្ម៉ាង ២របសៀល រញ្ច រ់បៅបម្ម៉ាង ៥លាៃ ច 
- ទីកខនេងប្រជុាំ៖សាលារុណយភូ្មិ្រុរកីម្ាករ 

ល.រ ប ា្ ោះអនកចូលរមួ្ បភ្ទ អាយុ តួនាទី មុ្ែរររ ទូរសពទ 
ហតថបលខា ឬ 
សាន ម្បម្ន  

១        

២        

៣        

៤        

៥        

៦        

     បធវើបៅនថ្ៃទី ……………ខែ…………ឆ្ន ាំ២០………… 

បរៀរចាំបោយ 

ហតថបលខា…………………     
ប ា្ ោះ ………………………     
តួនាទី……………………….    

  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 71

 

 ការសប្ម្រសប្ម្ួលកិចចប្រជុាំ (អនក ឹកនាាំ/ការសប្ម្រសប្ម្ួល) 
 ការតាម្ោនប្តួតពិនិតយ )រនាទ រ់ពីកិចចប្រជុាំបនោះ នរញ្ច រ់   

 
ជាំហានទី១៖ បរៀរចាំខផ្សនការននកិចចប្រជុាំ 
 កាំណត់បោលបៅ 
 កាំណត់អនកចូលរមួ្ 
 កាំណត់របរៀរវារៈ 

 
ជាំហានទី២៖ បរៀរចាំកិចចប្រជុាំ 
 ចារ់បផ្សតើម្និងរញ្ច រ់តាម្បពលបវលាកាំណត់ 
 ចុោះប ា្ ោះចូលរមួ្កិចចប្រជុាំ 
 ែិតែាំឲ្យអស់ពីសម្តថភាព ប ើម្បីបធវើឲ្យអនកប្គរ់ោន ង្កយស្សួលចូលរមួ្ 
 រងាររយិកាសទាំនាក់ទាំនងសងគម្ 
 វ តននការប្រជុាំបទៀងទត់ 

 
ជាំហានទី៣៖ ការសប្ម្រសប្ម្លួកិចចប្រជុាំ  
 ការខណនាាំ 
 កាំណត់ការប្ពម្បប្ពៀងបៅបលើរបរៀរវារៈនិងគុណតនម្េរមួ្ 
 រកាបលើការពិភាកាបោយមិ្នចាកប្រធានរទ 
 ការប្គរ់ប្គងបពលបវលា 
 សបងខរនូវអវីខ លអនកឮ 
 បលើកទឹកចិតតឱយម្មនការចូលរមួ្ 

 
ជាំហានទី៤៖ ការតាម្ោនប្តួតពិនិតយ 
 បលើកទឹកចិតតឲ្យម្មនការចូលរមួ្ 
 ចូរប្រមូ្លម្តិពីប្កុម្ 
 ការតាម្ោនតាម្ទូរស័ពទ 
 សបងខរកិចចប្រជុាំបនោះ 

 

បញ្ជ សី ម្ ះេមាជិកចូលរមួ្ប្បជុ ំ

នៃអងគការេហគម្ៃម៍្ូលដ្ឋា ៃអភិវឌ្ឍៃប៍្េុកសយ្ើង 

សលើកេី១ ប្បចថំ្ខកកកដ្ឋ 

សតីពី 

ការបសងកើតម្ូលៃិធិេប្មាប់េេិសពូថ្កភូម្សិយ្ើង 

 
- នថ្ៃទី១០ ខែកកាោ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
- ចារ់បផ្សតើម្ពីបម្ម៉ាង ២របសៀល រញ្ច រ់បៅបម្ម៉ាង ៥លាៃ ច 
- ទីកខនេងប្រជុាំ៖សាលារុណយភូ្មិ្រុរកីម្ាករ 

ល.រ ប ា្ ោះអនកចូលរមួ្ បភ្ទ អាយុ តួនាទី មុ្ែរររ ទូរសពទ 
ហតថបលខា ឬ 
សាន ម្បម្ន  

១        

២        

៣        

៤        

៥        

៦        

     បធវើបៅនថ្ៃទី ……………ខែ…………ឆ្ន ាំ២០………… 

បរៀរចាំបោយ 

ហតថបលខា…………………     
ប ា្ ោះ ………………………     
តួនាទី……………………….    
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កំណត់សហតុេប្មាបក់ិចចប្បជុំប្បចថំ្ខកកកដ្ឋ 

អនកសប្ម្រសប្ម្លួកិចចប្រជុាំ ប ា្ ោះ និងតួនាទី 

អនកបធវើកាំណត់បហតុ ប ា្ ោះ និងតួនាទី 

អនកចូលរមួ្ ប ា្ ោះ និងតួនាទី 

អនកអវតតម្មន ប ា្ ោះ និងតួនាទី 

កាលររបិចេទននកិចចប្រជុាំ បម្ម៉ាងនថ្ៃខែឆ្ន ាំ 
ទីកខនេងននកិចចប្រជុាំ ផ្សទោះបលែ..... 

 

គោលបាំណងននកិ្ចចប្រជុាំ  
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

រគបៀបវារៈននកិ្ចចប្រជុាំ  
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

លទធ្ លននកិ្ចចប្រជុាំ  
ប្រធានរទ និងការពិភាកា ចាំណុចប្តវូបោោះស្សាយ និង

ខផ្សនការរនត 
បពលបវលា អនកទទួលែុសប្តវូ 

    

    

    

    

រិទកម្ាវធីិប្រជុាំ 
 

នថ្ៃទី…...ខែ………ឆ្ន ាំ២០…  
 នប ើញនិងឯកភាពបលើកាំណត់បហតុប្រជុាំបោយ 
ហតថបលខា…………………   
ប ា្ ោះ ………………………   
តួនាទី………………………   

បធវើបៅនថ្ៃទី…...ខែ………ឆ្ន ាំ២០… 
បរៀរចាំកាំណត់បហតុប្រជុាំបោយ 
ហតថបលខា………………… 
ប ា្ ោះ ……………………… 
តួនាទី………………………. 

 

សោលការណ៍គៃែឹះ 

េប្មាប់ការសរៀបចំកិចចប្បជុមួំ្យ្ប្បកបសដ្ឋយ្ប្បេេិធភាព 

បៅកនុងការង្ករសងគម្ កិចចការពាណិជជកម្ា ការសិកា និងការស្សាវប្ជាវបផ្សសងៗ រខម្ងប្តូវ
ម្មនកិចចពិភាកាមួ្យររស់ែេួន ប ើម្បសី្សាវប្ជាវខសវងរកយុទធសាស្រសត ឬ ាំបណាោះស្សាយនានា
សប្ម្មរ់អនុវតតឲ្យម្មនប្រសិទធភាព។ រ៉ាុខនតការប្រជុាំទាំងអស់មិ្នខម្នសុទធខតទទួល នខផ្សេផ្លា ទាំង
អស់បនាោះបទ បពាលគឺវាម្មនកតាត ជាបប្ចើន ូចជា ប្រជុាំ នលទធផ្សលបហើយ ខតកងវោះប្រសិទធភាពកនុង
ការអនុវតត។ ម្មនការប្រជុាំែេោះបទៀត  ាំបណើ រការមិ្នចរ់ចុងចរ់ប ើម្ ោា នអវីជា ុាំកាំភួ្ន ខ លនាាំខត
ខាតបពលឥតប្របយជន៍។ 

ខាងបប្កាម្បនោះជាគនេឹោះ ១០ ចាំណុចខ លជួយការង្ករររស់សហគម្ន៍មូ្លោា នកនុងការ
បរៀរចាំកិចចប្រជុាំមួ្យប្រករបោយប្រសិទធភាព៖ 

 
១. កាំណត់អនកសប្ម្រសប្ម្លួម្មន ក់ប ើម្បីឲ្យទទួលែុសប្តូវបលើការ ឹកនាាំកិចចប្រជុាំសប្ម្មរ់

សហគម្ន៍មូ្លោា នររស់អនក។ អនកសប្ម្រសប្ម្ួលជាអនក ឹកនាាំការប្រជុាំ និងសបប្ម្ចចិតតថ្ន ការ
ប្រជុាំចារ់បផ្សតើម្ រញ្ច រ់ ឬផ្លេ ស់រដូរបៅបពលណា។បនោះជាមូ្លបហតុខ លការប្រជុាំររស់អនកប្តវូម្មន
អនកសប្ម្រសប្ម្ួលម្មន ក់ទទួលែុសប្តូវបលើចាំណុចទាំងបនោះ។ 

 
២. របងាើតបោលរាំណងននការប្រជុាំ បៅបពលប្រជុាំ អនកសប្ម្រសប្ម្លួប្តូវ ឹង និងយល់

ឲ្យ នចាស់ថ្ន បតើបោលរាំណងននការប្រជុាំបធវើប ើងប ើម្បីអវី? បោលរាំណងននការប្រជុាំររស់អនក
អាចបធវើបៅ នលុោះប្តាខត អនកសប្ម្រសប្ម្លួសាគ ល់ពីអវីខ លជាការចង់ ន គាំនិតបយរល់ ឬ 
បោលរាំណងររស់សម្មជិកប្កុម្ជាមុ្នសិន ប ើម្បីជួយឲ្យសម្មជិកប្កុម្ទាំងមូ្លអាចបធវើ ាំបណើ រ
បឆ្ព ោះបៅរកបោលបៅបនាោះ។ 

 
៣. បលើកប ើងពីលកខែណឌ នានាបប្តៀម្ទុកមុ្នបពលប្រជុាំសប្ម្មរ់អនកសប្ម្រសប្ម្ួល មុ្ន

នឹងប្រជុាំប្តូវរង្កា ញ ឬពណ៌នាបោលរាំណងពីអវីខ លសម្មជិកបៅកនុងសហគម្ន៍ម្មន ក់ៗ ប្តូវបប្តៀម្
មុ្នបពលម្កប្រជុាំ។ សម្មជិកម្មន ក់ៗប្តូវបរៀរចាំគាំនិត ឬម្តិបយរល់ខ លជាទសសនៈររស់ែេួនជា
មុ្ន ឲ្យ នលអប្របសើរ។ ប្រការបនោះជាការធានាឲ្យម្មនប្រសិទធភាព និងទាំនួលែុសប្តូវពីសម្មជិក
ម្មន ក់ៗ ប ើម្បីឲ្យកិចចប្រជុាំមួ្យបធវើប ើងប្រករបោយភាពបជាគជ័យ។ 

 
៤. កាំណត់ចាំនួនអនកចូលរមួ្៖ ម្ក ល់ចាំណុចបនោះអនកប្តូវយល់ថ្ន ការប្រជុាំខ លម្មនម្នុសស

កាន់ខតបប្ចើន ប្រសិទធភាពននការប្រជុាំបនាោះក៏កាន់ខតតិចបៅតាម្បនាោះខ រ។ សម្មជិកែេោះ មិ្នសូវ 
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កំណត់សហតុេប្មាបក់ិចចប្បជុំប្បចថំ្ខកកកដ្ឋ 

អនកសប្ម្រសប្ម្លួកិចចប្រជុាំ ប ា្ ោះ និងតួនាទី 

អនកបធវើកាំណត់បហតុ ប ា្ ោះ និងតួនាទី 

អនកចូលរមួ្ ប ា្ ោះ និងតួនាទី 

អនកអវតតម្មន ប ា្ ោះ និងតួនាទី 

កាលររបិចេទននកិចចប្រជុាំ បម្ម៉ាងនថ្ៃខែឆ្ន ាំ 
ទីកខនេងននកិចចប្រជុាំ ផ្សទោះបលែ..... 

 

គោលបាំណងននកិ្ចចប្រជុាំ  
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

រគបៀបវារៈននកិ្ចចប្រជុាំ  
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

លទធ្ លននកិ្ចចប្រជុាំ  
ប្រធានរទ និងការពិភាកា ចាំណុចប្តវូបោោះស្សាយ និង

ខផ្សនការរនត 
បពលបវលា អនកទទួលែុសប្តវូ 

    

    

    

    

រិទកម្ាវធីិប្រជុាំ 
 

នថ្ៃទី…...ខែ………ឆ្ន ាំ២០…  
 នប ើញនិងឯកភាពបលើកាំណត់បហតុប្រជុាំបោយ 
ហតថបលខា…………………   
ប ា្ ោះ ………………………   
តួនាទី………………………   

បធវើបៅនថ្ៃទី…...ខែ………ឆ្ន ាំ២០… 
បរៀរចាំកាំណត់បហតុប្រជុាំបោយ 
ហតថបលខា………………… 
ប ា្ ោះ ……………………… 
តួនាទី………………………. 

 

សោលការណ៍គៃែឹះ 

េប្មាប់ការសរៀបចំកិចចប្បជុមំ្យួ្ប្បកបសដ្ឋយ្ប្បេេិធភាព 

បៅកនុងការង្ករសងគម្ កិចចការពាណិជជកម្ា ការសិកា និងការស្សាវប្ជាវបផ្សសងៗ រខម្ងប្តូវ
ម្មនកិចចពិភាកាមួ្យររស់ែេួន ប ើម្បសី្សាវប្ជាវខសវងរកយុទធសាស្រសត ឬ ាំបណាោះស្សាយនានា
សប្ម្មរ់អនុវតតឲ្យម្មនប្រសិទធភាព។ រ៉ាុខនតការប្រជុាំទាំងអស់មិ្នខម្នសុទធខតទទួល នខផ្សេផ្លា ទាំង
អស់បនាោះបទ បពាលគឺវាម្មនកតាត ជាបប្ចើន ូចជា ប្រជុាំ នលទធផ្សលបហើយ ខតកងវោះប្រសិទធភាពកនុង
ការអនុវតត។ ម្មនការប្រជុាំែេោះបទៀត  ាំបណើ រការមិ្នចរ់ចុងចរ់ប ើម្ ោា នអវីជា ុាំកាំភួ្ន ខ លនាាំខត
ខាតបពលឥតប្របយជន៍។ 

ខាងបប្កាម្បនោះជាគនេឹោះ ១០ ចាំណុចខ លជួយការង្ករររស់សហគម្ន៍មូ្លោា នកនុងការ
បរៀរចាំកិចចប្រជុាំមួ្យប្រករបោយប្រសិទធភាព៖ 

 
១. កាំណត់អនកសប្ម្រសប្ម្លួម្មន ក់ប ើម្បីឲ្យទទួលែុសប្តូវបលើការ ឹកនាាំកិចចប្រជុាំសប្ម្មរ់

សហគម្ន៍មូ្លោា នររស់អនក។ អនកសប្ម្រសប្ម្ួលជាអនក ឹកនាាំការប្រជុាំ និងសបប្ម្ចចិតតថ្ន ការ
ប្រជុាំចារ់បផ្សតើម្ រញ្ច រ់ ឬផ្លេ ស់រដូរបៅបពលណា។បនោះជាមូ្លបហតុខ លការប្រជុាំររស់អនកប្តវូម្មន
អនកសប្ម្រសប្ម្ួលម្មន ក់ទទួលែុសប្តូវបលើចាំណុចទាំងបនោះ។ 

 
២. របងាើតបោលរាំណងននការប្រជុាំ បៅបពលប្រជុាំ អនកសប្ម្រសប្ម្លួប្តូវ ឹង និងយល់

ឲ្យ នចាស់ថ្ន បតើបោលរាំណងននការប្រជុាំបធវើប ើងប ើម្បីអវី? បោលរាំណងននការប្រជុាំររស់អនក
អាចបធវើបៅ នលុោះប្តាខត អនកសប្ម្រសប្ម្លួសាគ ល់ពីអវីខ លជាការចង់ ន គាំនិតបយរល់ ឬ 
បោលរាំណងររស់សម្មជិកប្កុម្ជាមុ្នសិន ប ើម្បីជួយឲ្យសម្មជិកប្កុម្ទាំងមូ្លអាចបធវើ ាំបណើ រ
បឆ្ព ោះបៅរកបោលបៅបនាោះ។ 

 
៣. បលើកប ើងពីលកខែណឌ នានាបប្តៀម្ទុកមុ្នបពលប្រជុាំសប្ម្មរ់អនកសប្ម្រសប្ម្ួល មុ្ន

នឹងប្រជុាំប្តូវរង្កា ញ ឬពណ៌នាបោលរាំណងពីអវីខ លសម្មជិកបៅកនុងសហគម្ន៍ម្មន ក់ៗ ប្តូវបប្តៀម្
មុ្នបពលម្កប្រជុាំ។ សម្មជិកម្មន ក់ៗប្តូវបរៀរចាំគាំនិត ឬម្តិបយរល់ខ លជាទសសនៈររស់ែេួនជា
មុ្ន ឲ្យ នលអប្របសើរ។ ប្រការបនោះជាការធានាឲ្យម្មនប្រសិទធភាព និងទាំនួលែុសប្តូវពីសម្មជិក
ម្មន ក់ៗ ប ើម្បីឲ្យកិចចប្រជុាំមួ្យបធវើប ើងប្រករបោយភាពបជាគជ័យ។ 

 
៤. កាំណត់ចាំនួនអនកចូលរមួ្៖ ម្ក ល់ចាំណុចបនោះអនកប្តូវយល់ថ្ន ការប្រជុាំខ លម្មនម្នុសស

កាន់ខតបប្ចើន ប្រសិទធភាពននការប្រជុាំបនាោះក៏កាន់ខតតិចបៅតាម្បនាោះខ រ។ សម្មជិកែេោះ មិ្នសូវ 
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យកចិតតទុកោក់សាត រ់បនាោះប ើយ ឬក៏និយយកាត់បៅកាំ ុងបពលម្មនការពិភាកា ខ លបនោះរ ាំខាន
បៅ ល់ការប្រជុាំទាំងមូ្ល។  ាំបណាោះស្សាយ ៏លអ គឺប្តូវអបញ្ជ ើញសម្មជិកសាំខាន់ៗឲ្យម្កចូលរមួ្
កនុងការប្រជុាំ   បហើយខចកចាយពីលទធផ្សលននការប្រជុាំរនតបៅសម្មជិក នទបទៀតខ លមិ្ន នចូល
រមួ្។ 

៥. អនុញ្ញា តឲ្យសម្មជិកម្មន ក់ៗរបញ្ចញទសសនៈ នប្គរ់ៗោន  បតើអនកចង់ឲ្យការប្រជុាំររស់
អនកទទួល នខផ្សេផ្លា ខ រឬបទ? ចបម្េើយបនាោះអនកពិតជាចង់។ រ៉ាុខនត បរើប្រធានប្កមុ្គិតខតនិយយខត
ម្មន ក់ឯង មិ្នផ្សតល់ឱកាសឲ្យសម្មជិកបផ្សសងបទៀតរបញ្ចញទសសនៈររស់ែេួនបសាើៗោន បទបនាោះ មិ្នយូរ
មិ្នឆ្រ់កិចចប្រជុាំ ៏គួរឲ្យធុញមួ្យនឹងបកើតប ើងជាមិ្នខាន។ សូម្ផ្សតល់ឱកាសឲ្យសម្មជិកប្គរ់ររូ
របញ្ចញទសសនៈររស់ពួកបគ បហើយបរើការប្រជុាំបនាោះចាំណាយបពលយូរ ប្តូវអនុញ្ញា តឲ្យពួកបគ ន
សប្ម្មករនតិចមុ្ននឹងចារ់បផ្សតើម្រនតបៅបទៀត។ 

៦. កុាំបភ្េចបោលការណ៍ប ោះបឆ្ន ត៖ បម្ើលបៅ ការប្រជុាំររស់អនកហាក់ម្មនលកខណៈផ្សេូវការ
 ូចការប្រជុាំសភាខាេ ាំងណាស់ ខតតាម្ការពិតបៅការបប្ជើសបរ ើសយកបោលការណ៍បនោះ គឺពិតជា
បរឿងប្តឹម្ប្តូវ។ ម្មនម្តិែេោះបៅកនុងការប្រជុាំ អាចបធវើឲ្យអនកសប្ម្រសប្ម្លួពិ កសបប្ម្ច។ យ៉ាង
ណាមិ្ញ ការប ោះបឆ្ន តបលើជបប្ម្ើសខ ល នបលើកប ើងនីមួ្យៗ នឹងអាចបោោះស្សាយរញ្ញា ទល់
ប្ចកបនោះ ន និងបម្ើលបៅវាមិ្នម្មនលកខណៈផ្លដ ច់ការផ្សង មុ្នបប្ជើសបរ ើស ឬផ្សអឹរទុកគាំនិតបយរល់
ររស់សម្មជិកណាម្មន ក់។ 

៧. ទុកសាេ យមួ្យខ ក បហើយបប្រើកាត របែៀនជាំនួសវញិ សាេ យសប្ម្មរ់ោក់រញ្ញច ាំងបៅផ្លទ ាំង
ប្កណាត់ស ឬកាត របែៀន គួរទុកមួ្យខ កសិន បប្ពាោះថ្នបៅបពលប្រជុាំ សម្មជិកនីមួ្យៗនឹងម្មន
គាំនិត ឬគនេឹោះថ្ាីៗជាបប្ចើនបទៀតខ លនឹងប្តូវកត់ប្តា និងោក់រង្កា ញសប្ម្មរ់សរបសរពនយល់ 
ខណនាាំ។ អនកសប្ម្រសប្ម្ួលប្តូវសរបសរចាំណុចសាំខាន់ ឬគូរជាររូភាព ពាកយគនេឹោះជាប ើម្ បធវើ
យ៉ាងណាឲ្យសម្មជិកកនុងប្កុម្អាចយល់ នពីអវីខ លម្មនបៅបលើកាត របែៀនបនាោះ។ 

៨. កុាំប្រជុាំបៅនថ្ៃចនទប ើម្ស ត ហ៍៖ បហតុអវី នជាអនកមិ្នគួរប្រជុាំបៅនថ្ៃចនទ? ជាការពិតនថ្ៃ
ចនទគឺជានថ្ៃប ើម្ស ត ហ៍ បហតុ ូបចនោះសម្មជិកភាគបប្ចើនមិ្ន នបប្តៀម្ទុកជាមុ្ននូវអវីខ លប្តវូ
បប្ោងទុកសប្ម្មរ់ការប្រជុាំបនាោះប ើយ។ ការប្រជុាំខ លម្មនសតង់ោរ គឺជាការប្រជុាំខ លសម្មជិក 
ប្កុម្នីមួ្យៗ នបប្តៀម្ទុកជាមុ្នយ៉ាងបហាចណាស់ឲ្យ នមួ្យនថ្ៃមុ្នខ រ បហើយប្តូវផ្សតល់
ព័ត៌ម្មនលម្អិត  ពីអវីខ លនឹងបលើកប ើងបៅបពលប្រជុាំ ូចជា   រញ្ញា ការង្ករ    អវីខ លប្តូវបធវើកនុង 
ស ដ ហ៍បនោះ ឬ ស ត ហ៍បប្កាយជាប ើម្។ 

៩. រញ្ច រ់ការប្រជុាំស្សរតាម្បពលកាំណត់៖ បៅបពលខ លការប្រជុាំមួ្យ ាំបណើ រការបលើសពី
បពលបវលាខ ល នបប្ោងទុក វាខលងបៅជាការប្រជុាំមួ្យខ លម្មនសតង់ោរបទៀតបហើយ បពាល
វានឹងអាចបធវើឲ្យរ៉ាោះពាល់ ល់អារម្ាណ៍ររស់សម្មជិកកនុងប្កុម្។ បនោះរញ្ញជ ក់ថ្ន ប្រសិទធភាពកនុង
បពលប្រជុាំក៏ ត់រនតិចបៅតាម្បនាោះខ រ បហើយបប្កាយម្កការយកចិតតទុកោក់សាត រ់ររស់ពួកបគ
ប្រខហលនឹងប្តូវសាររលារ។ ជាការលអ បៅបពលប្រជុាំមួ្យ គួរខតចាត់ខចងអនកណាម្មន ក់ បធវើជាអនក
ប្គរ់ប្គងបពលបវលាប្រជុាំ សប្ម្មរ់រញ្ញជ ក់ពីបពលខ លប្តវូប្រជុាំ ឬបពលបវលាខ លបៅបសសសល់
កនុងបពលប្រជុាំបនាោះ។

១០. របងាើតគបប្ម្មងអនុវតត បតើអនកចូលរមួ្ប្តលរ់បៅវញិជាមួ្យអវីែេោះ? ចបម្េើយបនាោះគឺមិ្ន
ខម្នបៅបោយន ទបទបនាោះបទ បពាលគឺប្តវូរញ្ញជ ក់ពីតួនាទីររស់សម្មជិកប្កុម្ខ លប្តូវបធវើបៅ
ជាំហានរនាទ រ់តាម្រយៈការរបងាើតគបប្ម្មងអនុវតតមួ្យឲ្យពួកបគ។ គបប្ម្មងបនោះ ប្តូវសរបសរលម្អិតពី
វធីិសាស្រសត លកខែណឌ នានា និងទាំនួលែុសប្តូវររស់សម្មជិកប្កមុ្ឲ្យ នចាស់លាស់ប ើម្បយីក
បៅអនុវតត៕
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យកចិតតទុកោក់សាត រ់បនាោះប ើយ ឬក៏និយយកាត់បៅកាំ ុងបពលម្មនការពិភាកា ខ លបនោះរ ាំខាន
បៅ ល់ការប្រជុាំទាំងមូ្ល។ ាំបណាោះស្សាយ ៏លអ គឺប្តូវអបញ្ជ ើញសម្មជិកសាំខាន់ៗឲ្យម្កចូលរមួ្
កនុងការប្រជុាំ បហើយខចកចាយពីលទធផ្សលននការប្រជុាំរនតបៅសម្មជិក នទបទៀតខ លមិ្ន នចូល
រមួ្។

៥. អនុញ្ញា តឲ្យសម្មជិកម្មន ក់ៗរបញ្ចញទសសនៈ នប្គរ់ៗោន បតើអនកចង់ឲ្យការប្រជុាំររស់
អនកទទួល នខផ្សេផ្លា ខ រឬបទ? ចបម្េើយបនាោះអនកពិតជាចង់។ រ៉ាុខនត បរើប្រធានប្កមុ្គិតខតនិយយខត
ម្មន ក់ឯង មិ្នផ្សតល់ឱកាសឲ្យសម្មជិកបផ្សសងបទៀតរបញ្ចញទសសនៈររស់ែេួនបសាើៗោន បទបនាោះ មិ្នយូរ
មិ្នឆ្រ់កិចចប្រជុាំ ៏គួរឲ្យធុញមួ្យនឹងបកើតប ើងជាមិ្នខាន។ សូម្ផ្សតល់ឱកាសឲ្យសម្មជិកប្គរ់ររូ
របញ្ចញទសសនៈររស់ពួកបគ បហើយបរើការប្រជុាំបនាោះចាំណាយបពលយូរ ប្តូវអនុញ្ញា តឲ្យពួកបគ ន
សប្ម្មករនតិចមុ្ននឹងចារ់បផ្សតើម្រនតបៅបទៀត។

៦. កុាំបភ្េចបោលការណ៍ប ោះបឆ្ន ត៖ បម្ើលបៅ ការប្រជុាំររស់អនកហាក់ម្មនលកខណៈផ្សេូវការ
ូចការប្រជុាំសភាខាេ ាំងណាស់ ខតតាម្ការពិតបៅការបប្ជើសបរ ើសយកបោលការណ៍បនោះ គឺពិតជា
បរឿងប្តឹម្ប្តូវ។ ម្មនម្តិែេោះបៅកនុងការប្រជុាំ អាចបធវើឲ្យអនកសប្ម្រសប្ម្លួពិ កសបប្ម្ច។ យ៉ាង
ណាមិ្ញ ការប ោះបឆ្ន តបលើជបប្ម្ើសខ ល នបលើកប ើងនីមួ្យៗ នឹងអាចបោោះស្សាយរញ្ញា ទល់
ប្ចកបនោះ ន និងបម្ើលបៅវាមិ្នម្មនលកខណៈផ្លដ ច់ការផ្សង មុ្នបប្ជើសបរ ើស ឬផ្សអឹរទុកគាំនិតបយរល់
ររស់សម្មជិកណាម្មន ក់។

៧. ទុកសាេ យមួ្យខ ក បហើយបប្រើកាត របែៀនជាំនួសវញិ សាេ យសប្ម្មរ់ោក់រញ្ញច ាំងបៅផ្លទ ាំង
ប្កណាត់ស ឬកាត របែៀន គួរទុកមួ្យខ កសិន បប្ពាោះថ្នបៅបពលប្រជុាំ សម្មជិកនីមួ្យៗនឹងម្មន
គាំនិត ឬគនេឹោះថ្ាីៗជាបប្ចើនបទៀតខ លនឹងប្តូវកត់ប្តា និងោក់រង្កា ញសប្ម្មរ់សរបសរពនយល់
ខណនាាំ។ អនកសប្ម្រសប្ម្ួលប្តូវសរបសរចាំណុចសាំខាន់ ឬគូរជាររូភាព ពាកយគនេឹោះជាប ើម្ បធវើ
យ៉ាងណាឲ្យសម្មជិកកនុងប្កុម្អាចយល់ នពីអវីខ លម្មនបៅបលើកាត របែៀនបនាោះ។

៨. កុាំប្រជុាំបៅនថ្ៃចនទប ើម្ស ត ហ៍៖ បហតុអវី នជាអនកមិ្នគួរប្រជុាំបៅនថ្ៃចនទ? ជាការពិតនថ្ៃ
ចនទគឺជានថ្ៃប ើម្ស ត ហ៍ បហតុ ូបចនោះសម្មជិកភាគបប្ចើនមិ្ន នបប្តៀម្ទុកជាមុ្ននូវអវីខ លប្តវូ
បប្ោងទុកសប្ម្មរ់ការប្រជុាំបនាោះប ើយ។ ការប្រជុាំខ លម្មនសតង់ោរ គឺជាការប្រជុាំខ លសម្មជិក
ប្កុម្នីមួ្យៗ នបប្តៀម្ទុកជាមុ្នយ៉ាងបហាចណាស់ឲ្យ នមួ្យនថ្ៃមុ្នខ រ បហើយប្តូវផ្សតល់
ព័ត៌ម្មនលម្អិត ពីអវីខ លនឹងបលើកប ើងបៅបពលប្រជុាំ ូចជា រញ្ញា ការង្ករ អវីខ លប្តូវបធវើកនុង
ស ដ ហ៍បនោះ ឬ ស ត ហ៍បប្កាយជាប ើម្។

៩. រញ្ច រ់ការប្រជុាំស្សរតាម្បពលកាំណត់៖ បៅបពលខ លការប្រជុាំមួ្យ ាំបណើ រការបលើសពី
បពលបវលាខ ល នបប្ោងទុក វាខលងបៅជាការប្រជុាំមួ្យខ លម្មនសតង់ោរបទៀតបហើយ បពាល 
វានឹងអាចបធវើឲ្យរ៉ាោះពាល់ ល់អារម្ាណ៍ររស់សម្មជិកកនុងប្កុម្។ បនោះរញ្ញជ ក់ថ្ន ប្រសិទធភាពកនុង
បពលប្រជុាំក៏ ត់រនតិចបៅតាម្បនាោះខ រ បហើយបប្កាយម្កការយកចិតតទុកោក់សាត រ់ររស់ពួកបគ 
ប្រខហលនឹងប្តូវសាររលារ។ ជាការលអ បៅបពលប្រជុាំមួ្យ គួរខតចាត់ខចងអនកណាម្មន ក់ បធវើជាអនក
ប្គរ់ប្គងបពលបវលាប្រជុាំ សប្ម្មរ់រញ្ញជ ក់ពីបពលខ លប្តវូប្រជុាំ ឬបពលបវលាខ លបៅបសសសល់
កនុងបពលប្រជុាំបនាោះ។ 

១០. របងាើតគបប្ម្មងអនុវតត បតើអនកចូលរមួ្ប្តលរ់បៅវញិជាមួ្យអវីែេោះ? ចបម្េើយបនាោះគឺមិ្ន
ខម្នបៅបោយន ទបទបនាោះបទ បពាលគឺប្តវូរញ្ញជ ក់ពីតួនាទីររស់សម្មជិកប្កុម្ខ លប្តូវបធវើបៅ
ជាំហានរនាទ រ់តាម្រយៈការរបងាើតគបប្ម្មងអនុវតតមួ្យឲ្យពួកបគ។ គបប្ម្មងបនោះ ប្តូវសរបសរលម្អិតពី
វធីិសាស្រសត លកខែណឌ នានា និងទាំនួលែុសប្តូវររស់សម្មជិកប្កមុ្ឲ្យ នចាស់លាស់ប ើម្បយីក 
បៅអនុវតត៕ 



ឧបេម្ព័ៃធគប្ម្ូ ៣

សោលការណ៍ប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ



ឧបេម្ព័ៃធគប្ម្ ូ៣ 

សោលការណ៍ប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថ ុ
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ប្ពះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 

ជាតិ  សាេន  ប្ពះម្ហាកសប្ត 


អងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 
សដើម្បអីភិវឌ្ឍៃ៍ប្េុកសយ្ើង(អ.េ.យ្) 
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ផ្សទោះបលែ៣៥ ផ្សេូ វលាំ ភូ្មិ្ រូរកីម្ាករ  ុាំ  ូនទវ ស្សុក ឯកភ្នាំ  បែតត  ត់ ាំរង  

នថ្ៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

មាតិកា

១. បសចកតីបផ្សតើម្ ......................................................................................................................៨០

២. ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ .......................................................................................................៨០

២.១. គណៈកម្ាការខផ្សនកប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ .......................................................................៨០

២.២. តួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវររស់គណៈកម្ាការខផ្សនកប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ ....................៨០

២.៣. ប្រភ្ពចាំណូល ........................................................................................................៨១

២.៤. ការប្គរ់ប្គងសាច់ប្ ក់ ..........................................................................................៨១

២.៥. ការ កប្ ក់ពីធនាោរ ............................................................................................៨២

២.៦. ការចាំណាយ និងការទូទត់រញ្ជ ី...............................................................................៨២

២.៧. កប្មិ្តននការអនុម័្តបលើការចាំណាយ........................................................................៨២



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 79
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ជាតិ  សាេន  ប្ពះម្ហាកសប្ត 
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សោលការណ៍ប្គបប់្គងហរិញ្ញវតថ ុ
១. គសចក្តគី ត្ើ ម 

បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុបនោះ របងាើតប ើងជាប្តីវស័ិយមួ្យប ើម្បជួីយតប្ម្ង់ទិស និង
ជួយពប្ងឹងសម្តថភាពរខនថម្ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង  កនុងការ
ប្គរ់ប្គងនិងអនុវតត ចាំណូល និងចាំណាយថ្វកិាជាក់ខសតងររស់ែេួនឲ្យកាន់ខតម្មនប្រសិទធភាព ម្មន
គណបនយយភាព និងតម្មេ ភាពបៅកនុងអងគការសហម្គម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង។ ជា
ពិបសសរបងាើននូវទាំនុកចិតតោន បៅវញិបៅម្កទាំងបៅកនុងប្កុម្ការង្ករ និងអងគការន គូនានា។ 

២. ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវត្ថ ុ 
 ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុខ លប្រករបោយប្រសិទធភាព ម្មនគណបនយយភាព និងតម្មេ ភាព
បៅកនុងអងគការសហម្គម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង គឺម្មនគណៈកម្ាការ ខ លម្មន 
តួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវបរៀងៗែេួន បហើយសម្មជិកទាំងអស់ប្តូវខតបោរព និងអនុវតតនូវ 
បោលការណ៍  ូចម្មនខចងខាងបប្កាម្បនោះ៖ 

២. ១. គណៈកម្ាការខផ្សនកប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ 

១. ប្រធានគណៈកម្ាការ 

២. អនុប្រធាន 

៣. បរឡា ឬបហរញ្ាឹក  

២. ២. តួនាទី និងការទទួលែុសប្តវូររស់គណៈកម្ាការខផ្សនកប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ 
ប្រធានគណៈកម្ាការ 
 ប្តួតពិនិតយ និងអនុម័្ត រាល់ចាំណូល និងចាំណាយជាប្រចាាំ 
 រាល់ការអនុម័្តបលើការចាំណាយប្តូវខតម្មនការឯកភាពពីសម្មជិក និងគណៈកម្ាការ 
៥០%+១ 

 ប្រជុាំខចករ ាំខលកព័ត៌ម្មនអាំពីចាំណូល និងចាំណាយបៅសម្មជិកទាំងអស់ 

 គណៈកម្មា ការប្តូវខតចូលរមួ្ ឹងឮទាំងអស់ោន  បលើចាំណូល និងចាំណាយ 

 ប្រជុាំគណៈកម្ាការប្រចាាំខែបោយបធវើការរូកសររុចាំណូល និងចាំណាយបោយភាជ រ់វក័ិយរប្ត  

 បរៀរចាំខផ្សនកាថ្វកិាប្រចាាំខែ ប្តីម្មស ្ម្មស និងឆ្ន ាំ 
 
 

 

 

 

អនុប្រធាន 

 បធវើការជាមួ្យប្រធានគណៈកម្ាការ និងសម្មជិកកនុង ាំបណើ រការបធវើខផ្សនការសកម្ាភាព 

 ខថ្រកាប្ទពយសម្បតតិ និងសាំភារៈ 
 ប្តួតពិនិតយសកម្ាភាពជាប្រចាាំ និងរាយការណ៍ ល់គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកពីសមិ្ទធ
ផ្សល ឬរញ្ញា បផ្សសងៗខ លបកើតម្មនប ើង 

 ជាំនួសមុ្ែ ឬតាំណាងឲ្យប្រធានគណៈកម្ាការបៅបពលខ លអវតតម្មន 

បរឡាឬបហរញ្ាឹក 

 កត់ប្តាបៅកនុងបសៀវបៅតូច ឬបសៀវបៅធាំរាល់ចាំណូល និងចាំណាយ( គប្ម្ូ១៖ ទប្ម្ង់
បសៀវបៅ ឬរញ្ជ ីកត់ប្តាចាំណូល និងចាំណាយប្រចាាំនថ្ៃ) 

 បរៀរចាំរ យការណ៍ចាំណូល  និងចាំណាយ         និងរញ្ជូ នបៅគណៈកម្ាការបោយភាជ រ់
វក័ិយរប្តចាំណាយ កាំណត់បហតុ និងរញ្ជ ីប ា្ ោះ(បរើម្មនពាក់ព័នធ) 

 ប្គរ់ប្គង ពិនិតយ និងបផ្សទៀងផ្លទ ត់បម្ើលរាល់ការចាំណាយខ លម្មនវក័ិយរប្តភាជ រ់ជាមួ្យ 

 ផ្សតល់រ យការណ៍សបងខរពីចាំណូល និងចាំណាយប្រចាាំខែ ប្តីម្មស ្ម្មស និងឆ្ន ាំបៅ
 ល់គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកជាប្រចាាំបៅបពលប្រជុាំ 

 រកាទុកឯកសារចាំណូល និងចាំណាយឲ្យ នប្តឹម្ប្តូវ 

២.៣. ប្រភ្ពចាំណូល 

ចាំណូលររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង គឺទទួល នពី៖ 
 ប្ ក់សនសាំ 
 បដិភាគឃ ុំ 
 វភិាគទនពីសម្មជិកប្កមុ្ 

 មូ្លនិធិ អងគការន គូ 

 វភិាគទនពីសរបុរសជន 

 បសវាកម្ា ឬចាំណូលស្សរចារ់បផ្សសងៗ 

២.៤. ការប្គរ់ប្គងសាច់ប្ ក់ 

 អ.ស.យ  នកាំណត់ប្កោសប្ ក់ជា២ប្របភ្ទគឺ ប្ ក់បរៀលខែារ និងប្ ក់ ុលាេ  
 ចាំណូលទាំងអស់ប្តវូខតោក់បៅកនុងធនាោរ បអសីុលីោ បោយម្មនគណៈកម្ាការ រីនាក់ 
ជាអនកចុោះហតថបលខា(ប្រធាន អនុប្រធាន និងបរឡា) 
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សោលការណ៍ប្គបប់្គងហរិញ្ញវតថ ុ
១. គសចក្តគី ត្ើ ម 

បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុបនោះ របងាើតប ើងជាប្តីវស័ិយមួ្យប ើម្បជួីយតប្ម្ង់ទិស និង
ជួយពប្ងឹងសម្តថភាពរខនថម្ ល់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង  កនុងការ
ប្គរ់ប្គងនិងអនុវតត ចាំណូល និងចាំណាយថ្វកិាជាក់ខសតងររស់ែេួនឲ្យកាន់ខតម្មនប្រសិទធភាព ម្មន
គណបនយយភាព និងតម្មេ ភាពបៅកនុងអងគការសហម្គម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង។ ជា
ពិបសសរបងាើននូវទាំនុកចិតតោន បៅវញិបៅម្កទាំងបៅកនុងប្កុម្ការង្ករ និងអងគការន គូនានា។ 

២. ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវត្ថ ុ 
 ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុខ លប្រករបោយប្រសិទធភាព ម្មនគណបនយយភាព និងតម្មេ ភាព
បៅកនុងអងគការសហម្គម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង គឺម្មនគណៈកម្ាការ ខ លម្មន 
តួនាទី និងការទទួលែុសប្តូវបរៀងៗែេួន បហើយសម្មជិកទាំងអស់ប្តូវខតបោរព និងអនុវតតនូវ 
បោលការណ៍  ូចម្មនខចងខាងបប្កាម្បនោះ៖ 

២. ១. គណៈកម្ាការខផ្សនកប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ 

១. ប្រធានគណៈកម្ាការ 

២. អនុប្រធាន 

៣. បរឡា ឬបហរញ្ាឹក  

២. ២. តួនាទី និងការទទួលែុសប្តវូររស់គណៈកម្ាការខផ្សនកប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ 
ប្រធានគណៈកម្ាការ 
 ប្តួតពិនិតយ និងអនុម័្ត រាល់ចាំណូល និងចាំណាយជាប្រចាាំ 
 រាល់ការអនុម័្តបលើការចាំណាយប្តូវខតម្មនការឯកភាពពីសម្មជិក និងគណៈកម្ាការ 
៥០%+១ 

 ប្រជុាំខចករ ាំខលកព័ត៌ម្មនអាំពីចាំណូល និងចាំណាយបៅសម្មជិកទាំងអស់ 

 គណៈកម្មា ការប្តូវខតចូលរមួ្ ឹងឮទាំងអស់ោន  បលើចាំណូល និងចាំណាយ 

 ប្រជុាំគណៈកម្ាការប្រចាាំខែបោយបធវើការរូកសររុចាំណូល និងចាំណាយបោយភាជ រ់វក័ិយរប្ត  

 បរៀរចាំខផ្សនកាថ្វកិាប្រចាាំខែ ប្តីម្មស ្ម្មស និងឆ្ន ាំ 
 
 

 

 

 

អនុប្រធាន 

 បធវើការជាមួ្យប្រធានគណៈកម្ាការ និងសម្មជិកកនុង ាំបណើ រការបធវើខផ្សនការសកម្ាភាព 

 ខថ្រកាប្ទពយសម្បតតិ និងសាំភារៈ 
 ប្តួតពិនិតយសកម្ាភាពជាប្រចាាំ និងរាយការណ៍ ល់គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកពីសមិ្ទធ
ផ្សល ឬរញ្ញា បផ្សសងៗខ លបកើតម្មនប ើង 

 ជាំនួសមុ្ែ ឬតាំណាងឲ្យប្រធានគណៈកម្ាការបៅបពលខ លអវតតម្មន 

បរឡាឬបហរញ្ាឹក 

 កត់ប្តាបៅកនុងបសៀវបៅតូច ឬបសៀវបៅធាំរាល់ចាំណូល និងចាំណាយ( គប្ម្ូ១៖ ទប្ម្ង់
បសៀវបៅ ឬរញ្ជ ីកត់ប្តាចាំណូល និងចាំណាយប្រចាាំនថ្ៃ) 

 បរៀរចាំរ យការណ៍ចាំណូល  និងចាំណាយ         និងរញ្ជូ នបៅគណៈកម្ាការបោយភាជ រ់
វក័ិយរប្តចាំណាយ កាំណត់បហតុ និងរញ្ជ ីប ា្ ោះ(បរើម្មនពាក់ព័នធ) 

 ប្គរ់ប្គង ពិនិតយ និងបផ្សទៀងផ្លទ ត់បម្ើលរាល់ការចាំណាយខ លម្មនវក័ិយរប្តភាជ រ់ជាមួ្យ 

 ផ្សតល់រ យការណ៍សបងខរពីចាំណូល និងចាំណាយប្រចាាំខែ ប្តីម្មស ្ម្មស និងឆ្ន ាំបៅ
 ល់គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកជាប្រចាាំបៅបពលប្រជុាំ 

 រកាទុកឯកសារចាំណូល និងចាំណាយឲ្យ នប្តឹម្ប្តូវ 

២.៣. ប្រភ្ពចាំណូល 

ចាំណូលររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង គឺទទួល នពី៖ 
 ប្ ក់សនសាំ 
 បដិភាគឃ ុំ 
 វភិាគទនពីសម្មជិកប្កមុ្ 

 មូ្លនិធិ អងគការន គូ 

 វភិាគទនពីសរបុរសជន 

 បសវាកម្ា ឬចាំណូលស្សរចារ់បផ្សសងៗ 

២.៤. ការប្គរ់ប្គងសាច់ប្ ក់ 

 អ.ស.យ  នកាំណត់ប្កោសប្ ក់ជា២ប្របភ្ទគឺ ប្ ក់បរៀលខែារ និងប្ ក់ ុលាេ  
 ចាំណូលទាំងអស់ប្តវូខតោក់បៅកនុងធនាោរ បអសីុលីោ បោយម្មនគណៈកម្ាការ រីនាក់ 
ជាអនកចុោះហតថបលខា(ប្រធាន អនុប្រធាន និងបរឡា) 
 



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 82
 

 ការប្គរ់ប្គងសាច់ប្ ក់បៅកនុងន  ឬបៅកនុងទូខ កមិ្នឲ្យបលើសពី១.០០០.០០០បរៀល 
(មួ្យលានបរៀល) សប្ម្មរ់ចាំណាយរនតិចរនតួចប្រចាាំនថ្ៃ 

 ប្រធានជាអនកកាន់កូនបសាទូខ ក និងបរឡាជាអនកកាន់បលែកូ សម្មៃ ត់ 
 សម្មជិកប្កុម្ចង់ែចីចងការប្ ក់គឺប្តូវខតបោរព និងអនុវតតបៅតាម្បោលការណ៍ សនសាំ ែចី 
និងសងប្ ក់(គប្ម្ូ៣៖ បោលការណ៍ សនសាំ ែចី និងសងប្ ក់) 

 ការខរងខចកភាគលាភ្ ឬការប្ ក់ប្តូវបោរពបៅតាម្ បោលការណ៍ (គប្ម្ូ៤៖ បោល
ការណ៍ ខរងខចកភាគលាភ្)  និង(គប្ម្ូ៥៖ បោលការណ៍ បប្រើប្ ស់ថ្វកិាសម្មជិកភាព) 

 ចាំណូល  និងចាំណាយប្រចាាំឆ្ន ាំ  ប្តូវម្មនការប្តតួពិនិតយបោយប្កុម្  គណៈកម្ាការនិង 
អងគការន គូ 
 

២.៥. ការ កប្ ក់ពីធនាោរ 

អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  អភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង   គឺ នកាំណត់ការ កប្ ក់  ពីធនាោរ  
បអសីុលីោ យកម្កចាំណាយសប្ម្មរ់ខផ្សនកបផ្សសងៗ គឺប្តូវម្មនគណៈកម្ាការ រីនាក់ជាអនកចុោះ 
ហតថបលខា (ប្រធាន អនុប្រធាន និងបរឡា) រ៉ាុខនតយ៉ាងបហាចណាស់ម្មនពីរនាក់កនុងចាំបណាម្រី 

បរើសិនជាប្រធានអវតតម្មន។ 

 

២. ៦. ការចាំណាយ និងការទូទត់រញ្ជ  ី

 រាល់ការចាំណាយប្តវូខតរាំបពញទប្ម្ង់បសនើសុាំចាំណាយឲ្យ នប្តឹម្ប្តូវ (គប្ម្ូ៦៖ ទប្ម្ង់
បសនើសុាំចាំណាយ) 

 ការទូទត់ ឬជប្ម្ោះរញ្ជ ីបប្កាយបពលចាំណាយមិ្នឲ្យបលើសពី២នថ្ៃ បោយភាជ រ់ម្កជាមួ្យ
ឯកសារពាក់ព័នធចាំណាយទាំងអស់ 

 រាល់ការចាំណាយ ឬទិញអវីមួ្យបលើសពី៨០០.០០០បរៀល (ខរ៉ាតសិរមឺុ្នបរៀល) កនុងមួ្យ
ឯកតាគឺប្តូវម្មនសប្ម្ង់តនម្េឲ្យ នរីហាង 

 គណៈកម្ាការប្តូវបរៀរចាំខផ្សនការប្តួតពិនិតយពីអងគការន គូ បលើចាំណូលចាំណាយប្រចាាំឆ្ន ាំ 
 

២. ៧. កប្មិ្តននការអនុម័្តបលើការចាំណាយ 

ល.រ ររយិយ ចាំនួនទឹកប្ ក់កនុងការអនុម័្ត 

១ ប្រធានគណៈកម្ាការអាចចាំណាយមុ្នកនុងករណីចាាំ
 ច់បោយមិ្ន នពិភាកាជាមួ្យសម្មជិកជាមុ្នគឺ
មិ្នបលើសពី 

 
 

១០០.០០០បរៀល ( រ់មឺុ្នបរៀល) 

 

២ ប្រធានគណៈកម្ាការម្មនសិទធិអនុម័្ត ចារ់ពី ៤៩០.១០០ ល់១.២០០.០០០ 

បរៀល(ខសសិរប្ ាំរួនមឺុ្នមួ្យ
រយបរៀល  ល់មួ្យលានពីរខសន
បរៀល) 

៣ អនុគណៈកម្ាការ ម្មនសិទធិអនុម័្ត ចារ់ពី ១០០បរៀល ល់៤៩០.០០០ 

បរៀល(មួ្យរយបរៀល  ល់
ខសសិរប្ ាំរួនមឺុ្នបរៀល) 

៤ គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្តូវខតពិភាកាោន  ឬប ោះ
បឆ្ន តឯកភាពបោយយកសបម្េង(៥០%+ ១)ចារ់ពី 

១.២០០.១០០ បរៀល (មួ្យលាន
ពីរខសនមួ្យរយបរៀលប ើងបៅ) 

  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 83
 

 ការប្គរ់ប្គងសាច់ប្ ក់បៅកនុងន  ឬបៅកនុងទូខ កមិ្នឲ្យបលើសពី១.០០០.០០០បរៀល 
(មួ្យលានបរៀល) សប្ម្មរ់ចាំណាយរនតិចរនតួចប្រចាាំនថ្ៃ 

 ប្រធានជាអនកកាន់កូនបសាទូខ ក និងបរឡាជាអនកកាន់បលែកូ សម្មៃ ត់ 
 សម្មជិកប្កុម្ចង់ែចីចងការប្ ក់គឺប្តូវខតបោរព និងអនុវតតបៅតាម្បោលការណ៍ សនសាំ ែចី 
និងសងប្ ក់(គប្ម្ូ៣៖ បោលការណ៍ សនសាំ ែចី និងសងប្ ក់) 

 ការខរងខចកភាគលាភ្ ឬការប្ ក់ប្តូវបោរពបៅតាម្ បោលការណ៍ (គប្ម្ូ៤៖ បោល
ការណ៍ ខរងខចកភាគលាភ្)  និង(គប្ម្ូ៥៖ បោលការណ៍ បប្រើប្ ស់ថ្វកិាសម្មជិកភាព) 

 ចាំណូល  និងចាំណាយប្រចាាំឆ្ន ាំ  ប្តូវម្មនការប្តតួពិនិតយបោយប្កុម្  គណៈកម្ាការនិង 
អងគការន គូ 
 

២.៥. ការ កប្ ក់ពីធនាោរ 

អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន  អភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង   គឺ នកាំណត់ការ កប្ ក់  ពីធនាោរ  
បអសីុលីោ យកម្កចាំណាយសប្ម្មរ់ខផ្សនកបផ្សសងៗ គឺប្តូវម្មនគណៈកម្ាការ រីនាក់ជាអនកចុោះ 
ហតថបលខា (ប្រធាន អនុប្រធាន និងបរឡា) រ៉ាុខនតយ៉ាងបហាចណាស់ម្មនពីរនាក់កនុងចាំបណាម្រី 

បរើសិនជាប្រធានអវតតម្មន។ 

 

២. ៦. ការចាំណាយ និងការទូទត់រញ្ជ  ី

 រាល់ការចាំណាយប្តវូខតរាំបពញទប្ម្ង់បសនើសុាំចាំណាយឲ្យ នប្តឹម្ប្តូវ (គប្ម្ូ៦៖ ទប្ម្ង់
បសនើសុាំចាំណាយ) 

 ការទូទត់ ឬជប្ម្ោះរញ្ជ ីបប្កាយបពលចាំណាយមិ្នឲ្យបលើសពី២នថ្ៃ បោយភាជ រ់ម្កជាមួ្យ
ឯកសារពាក់ព័នធចាំណាយទាំងអស់ 

 រាល់ការចាំណាយ ឬទិញអវីមួ្យបលើសពី៨០០.០០០បរៀល (ខរ៉ាតសិរមឺុ្នបរៀល) កនុងមួ្យ
ឯកតាគឺប្តូវម្មនសប្ម្ង់តនម្េឲ្យ នរីហាង 

 គណៈកម្ាការប្តូវបរៀរចាំខផ្សនការប្តួតពិនិតយពីអងគការន គូ បលើចាំណូលចាំណាយប្រចាាំឆ្ន ាំ 
 

២. ៧. កប្មិ្តននការអនុម័្តបលើការចាំណាយ 

ល.រ ររយិយ ចាំនួនទឹកប្ ក់កនុងការអនុម័្ត 

១ ប្រធានគណៈកម្ាការអាចចាំណាយមុ្នកនុងករណីចាាំ
 ច់បោយមិ្ន នពិភាកាជាមួ្យសម្មជិកជាមុ្នគឺ
មិ្នបលើសពី 

 
 

១០០.០០០បរៀល ( រ់មឺុ្នបរៀល) 

 

២ ប្រធានគណៈកម្ាការម្មនសិទធិអនុម័្ត ចារ់ពី ៤៩០.១០០ ល់១.២០០.០០០ 

បរៀល(ខសសិរប្ ាំរួនមឺុ្នមួ្យ
រយបរៀល  ល់មួ្យលានពីរខសន
បរៀល) 

៣ អនុគណៈកម្ាការ ម្មនសិទធិអនុម័្ត ចារ់ពី ១០០បរៀល ល់៤៩០.០០០ 

បរៀល(មួ្យរយបរៀល  ល់
ខសសិរប្ ាំរួនមឺុ្នបរៀល) 

៤ គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្តូវខតពិភាកាោន  ឬប ោះ
បឆ្ន តឯកភាពបោយយកសបម្េង(៥០%+ ១)ចារ់ពី 

១.២០០.១០០ បរៀល (មួ្យលាន
ពីរខសនមួ្យរយបរៀលប ើងបៅ) 
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គប្ម្ូ១ 

េប្ម្ង់សេៀវសៅ ឬបញ្ជ  ីកតប់្តាចណូំល ៃិងចំណ្តយ្ប្បចនំលៃ 
េប្មាប់ ថ្ខ កមុ្ភៈ នា  ំ២០១៦ 

កាលររបិចេទ ររយិយ ចាំណាយ ចាំណូល 
០១ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

ចាំនួនទឹកប្ ក់សររុបយងម្កពីខែមុ្ន
(នថ្ៃទី៣១ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៦) 

៣៥០.០០០រ   

០២ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

ទិញនាំសប្ម្មរ់ប្រជុាំសម្មជិក  ១២.០០០៛  

០៤ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

ចូលរមួ្ជួសជុលលូ  ២០.០០០៛  

០៩ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

លក់ស្សូវ   ២២.០០០៛ 

២៣ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

សរបុរសជនម្កទសសនាកម្ាវធីិ   ៣២.០០០៛ 

២៦ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

ចូលរុណយសព  ៤០.០០០៛  

 សររុសម្តុលយ ៣៣២.០០០៛   
 

 

បធវើបៅនថ្ៃទី០១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

កត់ប្តាបោយ   បផ្សទៀងផ្លទ ត់បោយ   អនុម័្តបោយ 
ហតថបលខា………………… ហតថបលខា…………………  ហតថបលខា……… 

ប ា្ ោះ សាំ  លី  ប ា្ ោះ ោត សុខា   ប ា្ ោះ លី រូរា៉ា  
តួនាទី បរឡា   តួនាទី អនុប្រធាន   តួនាទី ប្រធាន 

នថ្ៃទី០១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ នថ្ៃទី០១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦  នថ្ៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦  
  

 

េប្ម្ង់សេៀវសៅ ឬបញ្ជ  ីកតប់្តាចណូំល ៃិងចណំ្តយ្ប្បចនំលៃ 
េប្មាប់ ថ្ខ ម្ីន នា  ំ២០១៦ 

 
កាកាល
ររបិចេទ 

ររយិយ ចាំណាយ ចាំណូល 

០១ មី្នា 
២០១៦ 

ចាំនួនទឹកប្ ក់សររុបយងម្កពីខែមុ្ន (នថ្ៃ
ទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦) 

៣៣២.០០០៛   

០២ មី្នា 
២០១៦ 

ទិញអាហារសប្ម្ន់សប្ម្មរ់ប្រជុាំសម្មជិក  ១២.០០០៛  

០៤ មី្នា 
២០១៦ 

បធវើម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំ  ២២០.០០០៛  

០៩ មី្នា 
២០១៦ 

លក់ស្សូវ ឬបសវាកម្ាវធីិ…………..   ៥០០.០០០៛ 

២៣ មី្នា 
២០១៦ 

សរបុរសជនម្កទសសនាកម្ាវធីិ ឬ ន
ពី…… 

  ១៥០.០០០៛ 

២៦ មី្នា 
២០១៦ 

ជួសជុលបរាងប្រជុាំ  ១០០.០០០៛  

៣១ មី្នា 
២០១៦ សររុសម្តុលយ ៦៥០.០០០៛   

 

បធវើបៅនថ្ៃទី៣១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

កត់ប្តាបោយ   បផ្សទៀងផ្លទ ត់បោយ   អនុម័្តបោយ 
ហតថបលខា………………… ហតថបលខា…………………  ហតថបលខា………… 

ប ា្ ោះ សាំ  លី  ប ា្ ោះ ោត សុខា   ប ា្ ោះ លី រូរា៉ា  
តួនាទី បរឡា   តួនាទី អនុប្រធាន   តួនាទី ប្រធាន 

នថ្ៃទី៣១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ នថ្ៃទី៣១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦  នថ្ៃទី៣១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
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គប្ម្ូ១ 

េប្ម្ង់សេៀវសៅ ឬបញ្ជ  ីកតប់្តាចណូំល ៃិងចំណ្តយ្ប្បចនំលៃ 
េប្មាប់ ថ្ខ កមុ្ភៈ នា  ំ២០១៦ 

កាលររបិចេទ ររយិយ ចាំណាយ ចាំណូល 
០១ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

ចាំនួនទឹកប្ ក់សររុបយងម្កពីខែមុ្ន
(នថ្ៃទី៣១ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៦) 

៣៥០.០០០រ   

០២ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

ទិញនាំសប្ម្មរ់ប្រជុាំសម្មជិក  ១២.០០០៛  

០៤ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

ចូលរមួ្ជួសជុលលូ  ២០.០០០៛  

០៩ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

លក់ស្សូវ   ២២.០០០៛ 

២៣ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

សរបុរសជនម្កទសសនាកម្ាវធីិ   ៣២.០០០៛ 

២៦ កុម្ភៈ 
២០១៦ 

ចូលរុណយសព  ៤០.០០០៛  

 សររុសម្តុលយ ៣៣២.០០០៛   
 

 

បធវើបៅនថ្ៃទី០១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

កត់ប្តាបោយ   បផ្សទៀងផ្លទ ត់បោយ   អនុម័្តបោយ 
ហតថបលខា………………… ហតថបលខា…………………  ហតថបលខា……… 

ប ា្ ោះ សាំ  លី  ប ា្ ោះ ោត សុខា   ប ា្ ោះ លី រូរា៉ា  
តួនាទី បរឡា   តួនាទី អនុប្រធាន   តួនាទី ប្រធាន 

នថ្ៃទី០១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ នថ្ៃទី០១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦  នថ្ៃទី០២ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦  
  

 

េប្ម្ង់សេៀវសៅ ឬបញ្ជ  ីកតប់្តាចណូំល ៃិងចណំ្តយ្ប្បចនំលៃ 
េប្មាប់ ថ្ខ ម្ីន នា  ំ២០១៦ 

 
កាកាល
ររបិចេទ 

ររយិយ ចាំណាយ ចាំណូល 

០១ មី្នា 
២០១៦ 

ចាំនួនទឹកប្ ក់សររុបយងម្កពីខែមុ្ន (នថ្ៃ
ទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦) 

៣៣២.០០០៛   

០២ មី្នា 
២០១៦ 

ទិញអាហារសប្ម្ន់សប្ម្មរ់ប្រជុាំសម្មជិក  ១២.០០០៛  

០៤ មី្នា 
២០១៦ 

បធវើម្ហាសននិ តប្រចាាំឆ្ន ាំ  ២២០.០០០៛  

០៩ មី្នា 
២០១៦ 

លក់ស្សូវ ឬបសវាកម្ាវធីិ…………..   ៥០០.០០០៛ 

២៣ មី្នា 
២០១៦ 

សរបុរសជនម្កទសសនាកម្ាវធីិ ឬ ន
ពី…… 

  ១៥០.០០០៛ 

២៦ មី្នា 
២០១៦ 

ជួសជុលបរាងប្រជុាំ  ១០០.០០០៛  

៣១ មី្នា 
២០១៦ សររុសម្តុលយ ៦៥០.០០០៛   

 

បធវើបៅនថ្ៃទី៣១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

កត់ប្តាបោយ   បផ្សទៀងផ្លទ ត់បោយ   អនុម័្តបោយ 
ហតថបលខា………………… ហតថបលខា…………………  ហតថបលខា………… 

ប ា្ ោះ សាំ  លី  ប ា្ ោះ ោត សុខា   ប ា្ ោះ លី រូរា៉ា  
តួនាទី បរឡា   តួនាទី អនុប្រធាន   តួនាទី ប្រធាន 

នថ្ៃទី៣១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ នថ្ៃទី៣១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦  នថ្ៃទី៣១ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
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គប្ម្ូ២ 

សោលការណ៍ េៃស ំ ខចី ៃិងេងប្បាក ់
 

១. គោលបាំណង 
 អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង(អ.ស.យ)  នរបងាើត បោលការណ៍ 
សនសាំ ែចីនិងសងប្ ក់បនោះប ើង ប ើម្បីជប្ម្ុញ និងបលើកទឹកចិតតឲ្យសម្មជិកខ ល នចូលរមួ្សនសាំ
ទាំងអស់ នទទួលផ្សលប្របយជន៍ពីប្កុម្សនសាំររស់ែេួន។ បលើសពីបនោះបៅបទៀតបោលការណ៍
បនោះវាជួយជប្ម្ញុ ល់ប្កុម្គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្កុម្សនសាំរាំបពញតួនាទីររស់ែេួន ប ើម្បី
ឲ្យប្កុម្ ម្មន ាំបណើ រការលអប្រករបោយតម្មេ ភាព គណបនយយភាព និងម្មនការបជឿជាក់ោន បៅវញិ
បៅម្ក និងម្មននិរនតរភាពបៅកនុងប្កុម្ររស់ែេួន។  ូបចនោះប្កុម្គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្កុម្សនសាំ 
ប្តូវបោរពបៅតាម្លកខែណឌ  ូចខាងបប្កាម្៖ 
 

២. លក្ខខណឌ ក្នងុការសនសាំប្ាក់្ 
 ការចងប្កងប្កមុ្សនសាំប្ ក់គឺម្មនសម្មជិកតិចរាំផុ្សត១០នាក់ និងបប្ចើនរាំផុ្សត២៥នាក់ កនុង
មួ្យប្កមុ្ 

 សម្មជិកទាំងអស់អាចោក់ប្ ក់សនសាំតិចរាំផុ្សត ២០០០បរៀល(ពីរពាន់បរៀល) និងែពស់រាំផុ្សត 
១០០០០០០បរៀល(មួ្យលានបរៀល) កនុងមួ្យខែម្តងបោយជួរប្រជុាំោន បរៀងរាល់នថ្ៃទី២៨ននខែ
នីមួ្យៗ 

 សម្មជិកទទួល នការប្ ក់ ១.៥% កនុងមួ្យ ខែ ននចាំនួនប្ ក់សនសាំររស់ែេួន 

 កនុងករណីសម្មជិកណាមួ្យម្មនការចាាំ ច់ គឺអាច កប្ ក់សនសាំររស់ែេួនមុ្នកាល
កាំណត់ នខតមិ្នឲ្យបលើសពី៥០% ននប្ ក់ប ើម្ខ លសនសាំ  ចាំខណកការប្ ក់គឺមិ្នអាច
 កមុ្នកាលកាំណត់ នបទ   

 កនុងករណីសម្មជិកណាមួ្យសនសាំប្ ក់មិ្នបទៀងទត់តាម្ចាំនួនកាំណត់ បលើសពី២ ងនឹង
ប្តូវផ្លកពិន័យជាទឹកប្ ក់ចាំនួន៧០០០បរៀល(ប្ ាំពីរពាន់បរៀល) ។  

 ទឹកប្ ក់ខ ល នម្កពីការផ្លកពិន័យបនោះ ប្តូវ នោក់បៅកនុងហិរចាំណូលរមួ្ររស់ប្កុម្ 

 សម្មជិកទាំងអស់ប្តូវរកាកូនបសៀវបៅសនសាំប្ ក់ឲ្យ នប្តឹម្ប្តូវ គឺមិ្នឲ្យ ត់រង់ រខហក 
ឬកែវក់ប ើយ 

 

 

 សម្មជិកទាំងអស់ប្តូវចូលរមួ្ប្រជុាំឲ្យ នបទៀងទត់រាល់មួ្យខែម្តង និងយកកូនបសៀវបៅ
សនសាំ ប្ ក់ម្កជាមួ្យ ប ើម្បីបធវើរចចុរបននភាព និងបផ្សទៀងផ្លទ ត់ប្ ក់ប ើម្សនសាំ និងការប្ ក់
ររស់ែេួនជាមួ្យគណៈកម្ាការ 

 កនុងករណីសម្មជិកណាមួ្យជារ់រវល់មិ្ន នចូលរមួ្ប្រជុាំ គឺប្តូវបផ្សាើប្ ក់សនសាំ និងកូន
បសៀវបៅតាម្សម្មជិកខ លរស់បៅជិតោន  ន។ 

៣. លក្ខខណឌ ក្នងុការខច ីនិងសងប្ាក្ ់
សម្មជិកទាំងអស់អាចោក់ពាកយបសនើសុាំែចីប្ ក់ពីប្កុម្សនសាំររស់ែេួន ន ប ើម្បយីកបៅ

បោោះស្សាយបៅតាម្តប្ម្ូវការ ឬរញ្ញា ចាាំ ច់ខ ល នបកើតប ើងចាំបពាោះមុ្ែ។ គណៈកម្ាការ និង
សម្មជិកប្កុម្ប្តូវប្រជុាំបធវើការសបប្ម្ចចិតត និងអនុម័្តរមួ្ោន មុ្ននឹងផ្សតល់ប្ ក់កម្ចីនានា បោយម្មន
ការពិចារណាបលើទាំហាំទឹកប្ ក់  វភិាគបលើមុ្ែរររ ជាំនាញ និងសកាា នុពល សប្ម្មរ់ការសងប្តលរ់
ររស់អនកកម្ចីប្ ក់។ ការបសនើសុាំែចីប្ ក់បនោះគឺប្តូវអនុវតតបៅតាម្លកខែណឌ  ូចខាងបប្កាម្៖ 

 សម្មជិកប្កុម្ទាំងអស់មិ្នអនុញ្ញា តឲ្យែចីជាំនួសបគ នប ើយ 

 សម្មជិកខ លសុាំែចីប្ ក់ ប្តូវរង់ការប្ ក់ឲ្យបទៀងទត់បរៀងរាល់ខែបៅប្កមុ្សនសាំររស់ែេួន
កនុងអប្តាការប្ ក់ ២%  កនុងមួ្យខែ(អប្តាការប្ ក់បនោះគឺសប្ម្មរ់ខតសម្មជិកប្កុម្រ៉ាុបណាណ ោះ) 

 សម្មជិកខ លសុាំែចីប្ ក់ ប្តូវសងប្តលរ់នូវប្ ក់កម្ចីប ើម្សររុ ឬសងរ ាំបលាោះ បៅតាម្បពល
បវលាខ ល នកាំណត់ និងឯកភាពោន បៅបពលខ លែចី 

 កនុងការែចីប្ ក់គឺចាាំ ច់ម្មនអនកធានាយ៉ាងតិចណាស់ម្មនរីនាក់ 

 កនុងករណីសម្មជិកខ លសុាំែចីប្ ក់ មិ្ន នសងបទៀងទត់តាម្បពលកាំណត់ នឹងប្តូវផ្លក
ពិន័យជាទឹកប្ ក់ចាំនួន៧០០០បរៀល(ប្ ាំពីរពាន់បរៀល) 

 ទឹកប្ ក់ខ ល នម្កពីការផ្លកពិន័យបនោះ ប្តូវ នោក់បៅកនុងហិរចាំណូលរមួ្ររស់ប្កុម្ 

 ករណីសម្មជិកខ លសុាំែចីប្ ក់ ម្មនលទធភាពសងមុ្នកាលកាំណត់ គឺគណៈកម្ាការប្តូវគិត
ការប្ ក់ ប្តឹម្ខតនថ្ៃខែខ ល នសងបនាោះ 

 សម្មជិកខ លសុាំែចីប្ ក់អាចែចីបលើកទី២  នលុោះប្តាខតសងកម្ចីបលើកទី១អស់ 

 អនកខ លែចីប្ ក់បប្ៅពីសម្មជិកប្កុម្គឺរង់អប្តាការប្ ក់៣%កនុងមួ្យខែ  និងប្តូវម្មនអនក
ធានាយ៉ាងតិចរីនាក់ និងម្មនោក់រញ្ញច ាំវតថុម្មនតនម្េបៅតាម្ការវភិាគ និងការសបប្ម្ចចិតត
ររស់គណៈកម្ាការ 
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គប្ម្ូ២ 

សោលការណ៍ េៃស ំ ខចី ៃិងេងប្បាក ់
 

១. គោលបាំណង 
 អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ស្សុកបយើង(អ.ស.យ)  នរបងាើត បោលការណ៍ 
សនសាំ ែចីនិងសងប្ ក់បនោះប ើង ប ើម្បីជប្ម្ុញ និងបលើកទឹកចិតតឲ្យសម្មជិកខ ល នចូលរមួ្សនសាំ
ទាំងអស់ នទទួលផ្សលប្របយជន៍ពីប្កុម្សនសាំររស់ែេួន។ បលើសពីបនោះបៅបទៀតបោលការណ៍
បនោះវាជួយជប្ម្ញុ ល់ប្កុម្គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្កុម្សនសាំរាំបពញតួនាទីររស់ែេួន ប ើម្បី
ឲ្យប្កុម្ ម្មន ាំបណើ រការលអប្រករបោយតម្មេ ភាព គណបនយយភាព និងម្មនការបជឿជាក់ោន បៅវញិ
បៅម្ក និងម្មននិរនតរភាពបៅកនុងប្កុម្ររស់ែេួន។  ូបចនោះប្កុម្គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្កុម្សនសាំ 
ប្តូវបោរពបៅតាម្លកខែណឌ  ូចខាងបប្កាម្៖ 
 

២. លក្ខខណឌ ក្នងុការសនសាំប្ាក់្ 
 ការចងប្កងប្កមុ្សនសាំប្ ក់គឺម្មនសម្មជិកតិចរាំផុ្សត១០នាក់ និងបប្ចើនរាំផុ្សត២៥នាក់ កនុង
មួ្យប្កមុ្ 

 សម្មជិកទាំងអស់អាចោក់ប្ ក់សនសាំតិចរាំផុ្សត ២០០០បរៀល(ពីរពាន់បរៀល) និងែពស់រាំផុ្សត 
១០០០០០០បរៀល(មួ្យលានបរៀល) កនុងមួ្យខែម្តងបោយជួរប្រជុាំោន បរៀងរាល់នថ្ៃទី២៨ននខែ
នីមួ្យៗ 

 សម្មជិកទទួល នការប្ ក់ ១.៥% កនុងមួ្យ ខែ ននចាំនួនប្ ក់សនសាំររស់ែេួន 

 កនុងករណីសម្មជិកណាមួ្យម្មនការចាាំ ច់ គឺអាច កប្ ក់សនសាំររស់ែេួនមុ្នកាល
កាំណត់ នខតមិ្នឲ្យបលើសពី៥០% ននប្ ក់ប ើម្ខ លសនសាំ  ចាំខណកការប្ ក់គឺមិ្នអាច
 កមុ្នកាលកាំណត់ នបទ   

 កនុងករណីសម្មជិកណាមួ្យសនសាំប្ ក់មិ្នបទៀងទត់តាម្ចាំនួនកាំណត់ បលើសពី២ ងនឹង
ប្តូវផ្លកពិន័យជាទឹកប្ ក់ចាំនួន៧០០០បរៀល(ប្ ាំពីរពាន់បរៀល) ។  

 ទឹកប្ ក់ខ ល នម្កពីការផ្លកពិន័យបនោះ ប្តូវ នោក់បៅកនុងហិរចាំណូលរមួ្ររស់ប្កុម្ 

 សម្មជិកទាំងអស់ប្តូវរកាកូនបសៀវបៅសនសាំប្ ក់ឲ្យ នប្តឹម្ប្តូវ គឺមិ្នឲ្យ ត់រង់ រខហក 
ឬកែវក់ប ើយ 

 

 

 សម្មជិកទាំងអស់ប្តូវចូលរមួ្ប្រជុាំឲ្យ នបទៀងទត់រាល់មួ្យខែម្តង និងយកកូនបសៀវបៅ
សនសាំ ប្ ក់ម្កជាមួ្យ ប ើម្បីបធវើរចចុរបននភាព និងបផ្សទៀងផ្លទ ត់ប្ ក់ប ើម្សនសាំ និងការប្ ក់
ររស់ែេួនជាមួ្យគណៈកម្ាការ 

 កនុងករណីសម្មជិកណាមួ្យជារ់រវល់មិ្ន នចូលរមួ្ប្រជុាំ គឺប្តូវបផ្សាើប្ ក់សនសាំ និងកូន
បសៀវបៅតាម្សម្មជិកខ លរស់បៅជិតោន  ន។ 

៣. លក្ខខណឌ ក្នងុការខច ីនិងសងប្ាក់្ 
សម្មជិកទាំងអស់អាចោក់ពាកយបសនើសុាំែចីប្ ក់ពីប្កុម្សនសាំររស់ែេួន ន ប ើម្បយីកបៅ

បោោះស្សាយបៅតាម្តប្ម្ូវការ ឬរញ្ញា ចាាំ ច់ខ ល នបកើតប ើងចាំបពាោះមុ្ែ។ គណៈកម្ាការ និង
សម្មជិកប្កុម្ប្តូវប្រជុាំបធវើការសបប្ម្ចចិតត និងអនុម័្តរមួ្ោន មុ្ននឹងផ្សតល់ប្ ក់កម្ចីនានា បោយម្មន
ការពិចារណាបលើទាំហាំទឹកប្ ក់  វភិាគបលើមុ្ែរររ ជាំនាញ និងសកាា នុពល សប្ម្មរ់ការសងប្តលរ់
ររស់អនកកម្ចីប្ ក់។ ការបសនើសុាំែចីប្ ក់បនោះគឺប្តូវអនុវតតបៅតាម្លកខែណឌ  ូចខាងបប្កាម្៖ 

 សម្មជិកប្កុម្ទាំងអស់មិ្នអនុញ្ញា តឲ្យែចីជាំនួសបគ នប ើយ 

 សម្មជិកខ លសុាំែចីប្ ក់ ប្តូវរង់ការប្ ក់ឲ្យបទៀងទត់បរៀងរាល់ខែបៅប្កមុ្សនសាំររស់ែេួន
កនុងអប្តាការប្ ក់ ២%  កនុងមួ្យខែ(អប្តាការប្ ក់បនោះគឺសប្ម្មរ់ខតសម្មជិកប្កុម្រ៉ាុបណាណ ោះ) 

 សម្មជិកខ លសុាំែចីប្ ក់ ប្តូវសងប្តលរ់នូវប្ ក់កម្ចីប ើម្សររុ ឬសងរ ាំបលាោះ បៅតាម្បពល
បវលាខ ល នកាំណត់ និងឯកភាពោន បៅបពលខ លែចី 

 កនុងការែចីប្ ក់គឺចាាំ ច់ម្មនអនកធានាយ៉ាងតិចណាស់ម្មនរីនាក់ 

 កនុងករណីសម្មជិកខ លសុាំែចីប្ ក់ មិ្ន នសងបទៀងទត់តាម្បពលកាំណត់ នឹងប្តូវផ្លក
ពិន័យជាទឹកប្ ក់ចាំនួន៧០០០បរៀល(ប្ ាំពីរពាន់បរៀល) 

 ទឹកប្ ក់ខ ល នម្កពីការផ្លកពិន័យបនោះ ប្តូវ នោក់បៅកនុងហិរចាំណូលរមួ្ររស់ប្កុម្ 

 ករណីសម្មជិកខ លសុាំែចីប្ ក់ ម្មនលទធភាពសងមុ្នកាលកាំណត់ គឺគណៈកម្ាការប្តូវគិត
ការប្ ក់ ប្តឹម្ខតនថ្ៃខែខ ល នសងបនាោះ 

 សម្មជិកខ លសុាំែចីប្ ក់អាចែចីបលើកទី២  នលុោះប្តាខតសងកម្ចីបលើកទី១អស់ 

 អនកខ លែចីប្ ក់បប្ៅពីសម្មជិកប្កុម្គឺរង់អប្តាការប្ ក់៣%កនុងមួ្យខែ  និងប្តូវម្មនអនក
ធានាយ៉ាងតិចរីនាក់ និងម្មនោក់រញ្ញច ាំវតថុម្មនតនម្េបៅតាម្ការវភិាគ និងការសបប្ម្ចចិតត
ររស់គណៈកម្ាការ 
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 កនុងករណីចាាំ ច់ខ លបកើតប ើង  ូចជាបប្ោោះថ្នន ក់ណាមួ្យខ លរណាត លឲ្យ ត់រង់ជីវតិ 
ទាំងរតីប្រពនធ ឬបភ្េើងប្ោះផ្សទោះអស់ ឬបប្ោោះម្ហនតរាយណាមួ្យខ លបធវើឲ្យែូចខាតប្ទពយ 
សម្បតតិធៃន់ធៃរ គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្កុម្ទាំងអស់សបប្ម្ចលរ់បចាលការប្ ក់ចារ់ពី
នថ្ៃខ លបកើតបហតុបនាោះ ចាំខណកឯប្ ក់កម្ចីប ើម្គឺសងប្តលរ់បៅតាម្បពលបវលាខ ល ន
កាំណត់ និងឯកភាពោន ។ 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 

 

អនុម័្តបោយ 

ហតថបលខា………………… 

ប ា្ ោះ………………… 

តួនាទី………………… 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 

  

 

គប្ម្៣ូ 

សោលការណ៍ថ្បងថ្ចកភាគលាភ ៃងិការប្បាក ់
 

 ការខរងខចកភាគលាភ្ ឬការប្ ក់ប្តូវបធវើប ើងមួ្យឆ្ន ាំពីរ ង (បៅបពលចូលឆ្ន ាំប្រនពណីខែារ 
និងរុណយភ្ជុ ាំរិណឌ )។  ការខរងខចកបនោះគណៈកម្ាការ  និងសម្មជិកទាំងអស់ប្តូវបធវើការពិភាកា និង
ឯកភាពោន បៅកនុងការខរងខចកភាគលាភ្ ឬការប្ ក់បៅតាម្ភាគរយខ ល នម្កពីចាំណូលការ
ប្ ក់សនសាំ ឬឥណទន ឬ នម្កពីបសវាកម្ា ឬកម្ាវធីិស្សរចារ់បផ្សសងៗ ខ លប្តូវ នកាំណត់ ូច
បោលការណ៍ខាងបប្កាម្៖ 
លរ ររយិយ ចាំនួនភាគរយ (%) 
១ ថ្វកិាសប្ម្មរ់របងាើនទុនរខនថម្ កយក ៣០% 

២ ថ្វកិាសប្ម្មរ់ប្រតិរតតិការ កយក ២៥% 

៣ ថ្វកិាសប្ម្មរ់ទុនសងគម្ កយក ១០% 

៤ ថ្វកិាសប្ម្មរ់ទុនសបន្តង្កគ ោះ កយក ៥% 

៥ ថ្វកិាសប្ម្មរ់បលើកទឹកចិតត ល់សម្មជិកប្កុម្ កយក ១០% 

៦ ថ្វកិាសប្ម្មរ់បលើកទឹកចិតត និងឧរតថម្ភ ល់ប្កុម្គណៈកម្ាការ 
 កយក 

២០% 

 សររុ ១០០% 

 ចាំខណកការប្ ក់គឺសម្មជិកប្កុម្សនសាំម្មន ក់ៗប្តូវទទួល នការប្ ក់តាម្បោល
ការណ៍ខ ល នកាំណត់ និងបៅតាម្ចាំនួនទឹកប្ ក់ប ើម្សនសាំររស់ែេួន 

 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 

 

អនុម័្តបោយ 

ហតថបលខា………………… 

ប ា្ ោះ ………………… 

តួនាទី ………………… 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 
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 កនុងករណីចាាំ ច់ខ លបកើតប ើង  ូចជាបប្ោោះថ្នន ក់ណាមួ្យខ លរណាត លឲ្យ ត់រង់ជីវតិ 
ទាំងរតីប្រពនធ ឬបភ្េើងប្ោះផ្សទោះអស់ ឬបប្ោោះម្ហនតរាយណាមួ្យខ លបធវើឲ្យែូចខាតប្ទពយ 
សម្បតតិធៃន់ធៃរ គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្កុម្ទាំងអស់សបប្ម្ចលរ់បចាលការប្ ក់ចារ់ពី
នថ្ៃខ លបកើតបហតុបនាោះ ចាំខណកឯប្ ក់កម្ចីប ើម្គឺសងប្តលរ់បៅតាម្បពលបវលាខ ល ន
កាំណត់ និងឯកភាពោន ។ 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 

 

អនុម័្តបោយ 

ហតថបលខា………………… 

ប ា្ ោះ………………… 

តួនាទី………………… 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 

  

 

គប្ម្៣ូ 

សោលការណ៍ថ្បងថ្ចកភាគលាភ ៃងិការប្បាក ់
 

 ការខរងខចកភាគលាភ្ ឬការប្ ក់ប្តូវបធវើប ើងមួ្យឆ្ន ាំពីរ ង (បៅបពលចូលឆ្ន ាំប្រនពណីខែារ 
និងរុណយភ្ជុ ាំរិណឌ )។  ការខរងខចកបនោះគណៈកម្ាការ  និងសម្មជិកទាំងអស់ប្តូវបធវើការពិភាកា និង
ឯកភាពោន បៅកនុងការខរងខចកភាគលាភ្ ឬការប្ ក់បៅតាម្ភាគរយខ ល នម្កពីចាំណូលការ
ប្ ក់សនសាំ ឬឥណទន ឬ នម្កពីបសវាកម្ា ឬកម្ាវធីិស្សរចារ់បផ្សសងៗ ខ លប្តូវ នកាំណត់ ូច
បោលការណ៍ខាងបប្កាម្៖ 
លរ ររយិយ ចាំនួនភាគរយ (%) 
១ ថ្វកិាសប្ម្មរ់របងាើនទុនរខនថម្ កយក ៣០% 

២ ថ្វកិាសប្ម្មរ់ប្រតិរតតិការ កយក ២៥% 

៣ ថ្វកិាសប្ម្មរ់ទុនសងគម្ កយក ១០% 

៤ ថ្វកិាសប្ម្មរ់ទុនសបន្តង្កគ ោះ កយក ៥% 

៥ ថ្វកិាសប្ម្មរ់បលើកទឹកចិតត ល់សម្មជិកប្កុម្ កយក ១០% 

៦ ថ្វកិាសប្ម្មរ់បលើកទឹកចិតត និងឧរតថម្ភ ល់ប្កុម្គណៈកម្ាការ 
 កយក 

២០% 

 សររុ ១០០% 

 ចាំខណកការប្ ក់គឺសម្មជិកប្កុម្សនសាំម្មន ក់ៗប្តូវទទួល នការប្ ក់តាម្បោល
ការណ៍ខ ល នកាំណត់ និងបៅតាម្ចាំនួនទឹកប្ ក់ប ើម្សនសាំររស់ែេួន 

 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 

 

អនុម័្តបោយ 

ហតថបលខា………………… 

ប ា្ ោះ ………………… 

តួនាទី ………………… 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 
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គប្ម្ូ៤      

សោលការណ៍សប្បើប្បាេល់វិកាេមាជកិភាព 

១. គោលបាំណង 
 បោលការណ៍បប្រើប្ ស់ថ្វកិាសម្មជិកភាពបនោះ   គឺប ើម្បីធានា ននូវតម្មេ ភាព  និង
គណបនយយភាព ជាពិបសសរបងាើននូវទាំនុកចិតត និងការចូលរមួ្ពីសម្មជិកភាព កនុងការអនុវតត
សកម្ាភាពទទួល នបជាគជ័យ   និងម្មននិរនតរភាពសប្ម្មរ់ការអភិ្វឌ្ឍ  បៅកនុងសហគម្ន៍  
មូ្លោា ន។ 

 ូបចនោះថ្វកិាខ លចាំណូល នពីសម្មជិកភាព ប្តូវ នខរងខចកសប្ម្មរ់ការចូលរមួ្
សកម្ាភាពសងគម្ និងប្រតិរតតិការខ ល នកាំណត់ ូចខាងប្កាម្បនោះ៖ 

ល.រ ររយិយសកម្ាភាពខ លនឹងប្តវូឧរតថម្ភ ចាំនួនភាគរយ (%) 

១. ចូលរមួ្ជួយសកម្ាភាពសងគម្ ១០% 

២. ឧរតថម្ភគណៈកម្ាការ ១០% 

៣. ប្រតិរតតិការ និងខផ្សនករ ា ល ២០% 

៤. បលើកទឹកចិតត ល់គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកសប្ម្មរ់ប្រចាាំ
ឆ្ន ាំ 

១៥% 

៥. ទុនរប្ម្ងុ ឬទុនការពារហានិភ័្យ ២៥% 

៦. ពប្ងឹងសម្តថភាព ១៥% 

៧. បផ្សសងៗ(ករណីចាាំ ច់ខ លមិ្ន នគិតទុកជាមុ្ន) ៥% 

 សររុ ១០០% 

 

២. ការសគប្មចចិត្ត និងនីតិ្វិធី 
 ការអនុវតតបោលការណ៍ខាងបលើបនោះ គណៈកម្ាការប្តូវម្មនកិចចប្រជុាំប ើម្បីបធវើបសចកតីសបប្ម្ច
ចិតតរមួ្មួ្យ កនុងការចាំណាយបៅតាម្ភាគរយខ ល នកាំណត់បោយខផ្សអកបលើចាំនួន ឬសបម្េង 
៥០%+១ ននចាំនួនគណៈកម្ាការ និងខចករ ាំខលកព័ត៌ម្មន ល់សម្មជិកទាំងអស់ឲ្យ ន ឹងពីការ
ចាំណាយបនាោះ។ កិចចប្រជុាំបនាោះប្តូវម្មនកាំណត់បហតុ និងម្មនរញ្ជ ីវតតម្មនទុកជាឯកសារ បៅ

 

ការយិល័យ ឬកខនេងសម្រម្យខ លអាចម្មនភាពង្កយស្សលួកនុងការយកម្កបម្ើល ន បៅបពល
ចាាំ ច់ ឬប្តូវការ។  

 រាល់ចាំណូល     និងចាំណាយននថ្វកិាសម្មជិកភាពបនោះ   គណៈកម្ាការប្តូវបរៀរចាំជា 
រ យការណ៍រាល់ខែ និងបធវើរចចុរបននភាពបៅសម្មជិកទាំងអស់បៅបពលប្រជុាំ គណៈកម្ាការ និង
សម្មជិក។ 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 

 
 

អនុម័្តបោយ 

ហតថបលខា………………… 

ប ា្ ោះ ………………… 

តួនាទី ………………… 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 
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គប្ម្ូ៤      

សោលការណ៍សប្បើប្បាេល់វិកាេមាជកិភាព 

១. គោលបាំណង 
 បោលការណ៍បប្រើប្ ស់ថ្វកិាសម្មជិកភាពបនោះ   គឺប ើម្បីធានា ននូវតម្មេ ភាព  និង
គណបនយយភាព ជាពិបសសរបងាើននូវទាំនុកចិតត និងការចូលរមួ្ពីសម្មជិកភាព កនុងការអនុវតត
សកម្ាភាពទទួល នបជាគជ័យ   និងម្មននិរនតរភាពសប្ម្មរ់ការអភិ្វឌ្ឍ  បៅកនុងសហគម្ន៍  
មូ្លោា ន។ 

 ូបចនោះថ្វកិាខ លចាំណូល នពីសម្មជិកភាព ប្តូវ នខរងខចកសប្ម្មរ់ការចូលរមួ្
សកម្ាភាពសងគម្ និងប្រតិរតតិការខ ល នកាំណត់ ូចខាងប្កាម្បនោះ៖ 

ល.រ ររយិយសកម្ាភាពខ លនឹងប្តវូឧរតថម្ភ ចាំនួនភាគរយ (%) 

១. ចូលរមួ្ជួយសកម្ាភាពសងគម្ ១០% 

២. ឧរតថម្ភគណៈកម្ាការ ១០% 

៣. ប្រតិរតតិការ និងខផ្សនករ ា ល ២០% 

៤. បលើកទឹកចិតត ល់គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកសប្ម្មរ់ប្រចាាំ
ឆ្ន ាំ 

១៥% 

៥. ទុនរប្ម្ងុ ឬទុនការពារហានិភ័្យ ២៥% 

៦. ពប្ងឹងសម្តថភាព ១៥% 

៧. បផ្សសងៗ(ករណីចាាំ ច់ខ លមិ្ន នគិតទុកជាមុ្ន) ៥% 

 សររុ ១០០% 

 

២. ការសគប្មចចិត្ត និងនីតិ្វិធី 
 ការអនុវតតបោលការណ៍ខាងបលើបនោះ គណៈកម្ាការប្តូវម្មនកិចចប្រជុាំប ើម្បីបធវើបសចកតីសបប្ម្ច
ចិតតរមួ្មួ្យ កនុងការចាំណាយបៅតាម្ភាគរយខ ល នកាំណត់បោយខផ្សអកបលើចាំនួន ឬសបម្េង 
៥០%+១ ននចាំនួនគណៈកម្ាការ និងខចករ ាំខលកព័ត៌ម្មន ល់សម្មជិកទាំងអស់ឲ្យ ន ឹងពីការ
ចាំណាយបនាោះ។ កិចចប្រជុាំបនាោះប្តូវម្មនកាំណត់បហតុ និងម្មនរញ្ជ ីវតតម្មនទុកជាឯកសារ បៅ

 

ការយិល័យ ឬកខនេងសម្រម្យខ លអាចម្មនភាពង្កយស្សលួកនុងការយកម្កបម្ើល ន បៅបពល
ចាាំ ច់ ឬប្តូវការ។  

 រាល់ចាំណូល     និងចាំណាយននថ្វកិាសម្មជិកភាពបនោះ   គណៈកម្ាការប្តូវបរៀរចាំជា 
រ យការណ៍រាល់ខែ និងបធវើរចចុរបននភាពបៅសម្មជិកទាំងអស់បៅបពលប្រជុាំ គណៈកម្ាការ និង
សម្មជិក។ 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 

 
 

អនុម័្តបោយ 

ហតថបលខា………………… 

ប ា្ ោះ ………………… 

តួនាទី ………………… 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ…………… 
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គប្ម្ូ៥ 

េប្ម្ង់សេាើេុចំំណ្តយ្ 
 

- ប ា្ ោះអនកបសនើសុាំ ោត  សុខា  បភ្ទ ប្រសុ      អាយុ   ៤១ ឆ្ន ាំ   តួនាទី អនុប្រធាន នន អ.ស.យ 

- កាលររបិចេទបសនើសុាំ  នថ្ៃទី   ១៦  ខែ   កុម្ភៈ   ឆ្ន ាំ២០១៦ 

- បោលរាំណងននការបសនើសុាំ៖ ទិញអាហារសប្ម្ន់សប្ម្មរ់ប្រជុាំប្រចាាំប្តីម្មសររស់ គណៈកម្ាការ 
- កាលររបិចេទបធវើសកម្ាភាព៖ នថ្ៃទី ១៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ បៅបម្ម៉ាង ១៖ ០០របសៀល ល់ ៥៖00 

- ទីកខនេង៖ ប្រជុាំបៅផ្សទោះប្រធានអងគការ អ.ស.យ 

 

ល.រ ររយិយមុ្ែទាំនិញ តនម្េមួ្យឯកតាគិត
ជា 

បរៀល ឬ ុលាេ  

ចាំនួន សររុ 

បរៀល ឬ ុលាេ  
បផ្សសងៗ 

១ ខផ្សេបឈើ ១០.០០០៛ ២គី ូ ២០.០០០៛  

២ ទឹកសុទធ ៤.០០០៛ ២យួរ ៨.០០០៛  

៣ នាំចប្ម្ោុះមុ្ែ ២.៥០០៛ ២០
កញ្ច រ់ 

៥០.០០០៛  

      

សររុសរបសរជាអកសរៈ ប្ ាំពីរមឺុ្នប្ ាំរីពាន់បរៀលគត់ ៧៨.០០០៛  

 
 
 

បសនើសុាំបោយ   បផ្សទៀងផ្លទ ត់បោយ   អនុម័្តបោយ 
 

ហតថបលខា………………… ហតថបលខា………………   ហតថបលខា………………… 

ប ា្ ោះ ោត  សុខា  ប ា្ ោះ សាំ  លី   ប ា្ ោះ លី រូរា៉ា  
តួនាទី អនុប្រធាន  តួនាទីបរឡា    តួនាទី ប្រធាន 

នថ្ៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦   នថ្ៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦  នថ្ៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 
  
  



 

គប្ម្ូ៥ 

េប្ម្ង់សេាើេុចំំណ្តយ្ 
 

- ប ា្ ោះអនកបសនើសុាំ ោត  សុខា  បភ្ទ ប្រសុ      អាយុ   ៤១ ឆ្ន ាំ   តួនាទី អនុប្រធាន នន អ.ស.យ 

- កាលររបិចេទបសនើសុាំ  នថ្ៃទី   ១៦  ខែ   កុម្ភៈ   ឆ្ន ាំ២០១៦ 

- បោលរាំណងននការបសនើសុាំ៖ ទិញអាហារសប្ម្ន់សប្ម្មរ់ប្រជុាំប្រចាាំប្តីម្មសររស់ គណៈកម្ាការ 
- កាលររបិចេទបធវើសកម្ាភាព៖ នថ្ៃទី ១៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ បៅបម្ម៉ាង ១៖ ០០របសៀល ល់ ៥៖00 

- ទីកខនេង៖ ប្រជុាំបៅផ្សទោះប្រធានអងគការ អ.ស.យ 

 

ល.រ ររយិយមុ្ែទាំនិញ តនម្េមួ្យឯកតាគិត
ជា 

បរៀល ឬ ុលាេ  

ចាំនួន សររុ 

បរៀល ឬ ុលាេ  
បផ្សសងៗ 

១ ខផ្សេបឈើ ១០.០០០៛ ២គី ូ ២០.០០០៛  

២ ទឹកសុទធ ៤.០០០៛ ២យួរ ៨.០០០៛  

៣ នាំចប្ម្ោុះមុ្ែ ២.៥០០៛ ២០
កញ្ច រ់ 

៥០.០០០៛  

      

សររុសរបសរជាអកសរៈ ប្ ាំពីរមឺុ្នប្ ាំរីពាន់បរៀលគត់ ៧៨.០០០៛  

 
 
 

បសនើសុាំបោយ   បផ្សទៀងផ្លទ ត់បោយ   អនុម័្តបោយ 
 

ហតថបលខា………………… ហតថបលខា………………   ហតថបលខា………………… 

ប ា្ ោះ ោត  សុខា  ប ា្ ោះ សាំ  លី   ប ា្ ោះ លី រូរា៉ា  
តួនាទី អនុប្រធាន  តួនាទីបរឡា    តួនាទី ប្រធាន 

នថ្ៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦   នថ្ៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦  នថ្ៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 
  
  

ឧបសម្ព័ន្ធគមាូ ៤

គោលការណ៍បង្ការទំនាស់ផលប្ាោជន៍
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ប្ពះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 

ជាតិ សាេន ប្ពះម្ហាកសប្ត 
 

 

 

អងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 
សដើម្បអីភិវឌ្ឍៃ៍ប្េុកសយ្ើង(អ.េ.យ្) 

 

សោលការណ៍បង្កក រេនំេផ់្លប្បសោជៃ៍ 

 

 
នថ្ៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ផ្សទោះបលែ៣៥ ផ្សេូ វលាំ ភូ្មិ្ រូរកីម្ាករ  ុាំ  ូនទវ ស្សុក ឯកភ្នាំ  បែតត  ត់ ាំរង 
 

  

 

 

មាតិកា 
 

 
១. បោលរាំណង ......................................................................................................................... ៩៦ 

២. បោលការណ៍ និងនីតិវធីិ ......................................................................................................... ៩៦ 

៣. ទប្ម្ង់ប្រកាសអាំពីទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ................................................................................ ៩៦ 
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ប្ពះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា 

ជាតិ សាេន ប្ពះម្ហាកសប្ត 
 

 

 

អងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 
សដើម្បអីភិវឌ្ឍៃ៍ប្េុកសយ្ើង(អ.េ.យ្) 

 

សោលការណ៍បង្កក រេនំេផ់្លប្បសោជៃ៍ 

 

 
នថ្ៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ផ្សទោះបលែ៣៥ ផ្សេូ វលាំ ភូ្មិ្ រូរកីម្ាករ  ុាំ  ូនទវ ស្សុក ឯកភ្នាំ  បែតត  ត់ ាំរង 
 

  

 

 

មាតិកា 
 

 
១. បោលរាំណង ......................................................................................................................... ៩៦ 

២. បោលការណ៍ និងនីតិវធីិ ......................................................................................................... ៩៦ 

៣. ទប្ម្ង់ប្រកាសអាំពីទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ................................................................................ ៩៦ 
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សោលការណ៍បង្កក រេំនេផ់្លប្បសោជៃ៍ 

១. គោលបាំណង  
គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្កុម្ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន នរបងាើតបោលការណ៍

រង្កា រទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍បនោះប ើងប ើម្បីរង្កា រ ឬទរ់សាា ត់ទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍បផ្សសងៗ ជា
ពិបសសប ើម្បកីារពារនូវផ្សលប្របយជន៍រមួ្ និងរបងាើនទាំនុកចិតតសាម្គគីភាព ភាពបសាា ោះប្តង់ និង
តម្មេ ភាព បៅកនុងប្កុម្ និងសហគម្ន៍ផ្លទ ល់។ 

២. គោលការណ៍ និងនីតិ្វិធី 
គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្កុម្ទាំងអស់ប្តូវបោរព និងអនុវតតនូវបោលការណ៍ទរ់សាា ត់

ទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ូច នខចងខាងបប្កាម្បនោះ៖ 

 គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នមិ្នអនុញ្ញា តឲ្យទទួលយកនូវកនប្ម្
បជើងសារពីអនកផ្សគត់ផ្សគង់ ឬចាំណូលស្សរចារ់បផ្សសងៗររស់ប្កុម្បៅជាផ្សលប្របយជន៍រុគគល 
ឬបោយោា នការយល់ប្ពម្ និងឯកភាពពីគណៈកម្ាការប ើយ។ 

 បៅកនុង ាំបណើ រការប្រជុាំបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតតអវីមួ្យ គណៈកម្ាការខ លពាក់ព័នធជាមួ្យ
សាច់ញាតិមិ្នអនុញ្ញា តឲ្យចូលរមួ្បៅកនុងកិចចប្រជុាំបនាោះបទ។ 

 អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនសិទធិទទួលយក មូ្លនិធិពីអងគការន គូ ឬសរបុរសជន ឬ 
ចាំណូលពីបសវាកម្ាស្សរចារ់បផ្សសងៗ បោយោក់បៅជាចាំណូលរមួ្ និងបប្រើប្ ស់ថ្វកិា
ទាំងបនាោះបោយអនុបលាម្តាម្បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ ខ ល នកាំណត់។ 

 អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវបោរពនូវបោលការណ៍ខរងខចកភាគលាភ្  ូចម្មនខចងបៅ
កនុងបោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុបោយម្មនការបលើកកម្ពស់បយនឌ័្រ។ 

 មិ្នម្មននិនាន ការនបយ យ និងប្រកាន់រកសពួក ឬសាច់ញាតិនិយម្។ 
 

៣. ទប្មងប់្រកាសអាំពីទាំនស់្ លប្រគយជន៍ 
គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកទាំងអស់ប្តូវចុោះហតថបលខាបលើទប្ម្ង់ប្រកាសអាំពីទាំនាស់ផ្សល
ប្របយជន៍ ូចម្មនភាជ រ់បៅទាំព័រខាងបប្កាម្។ 

អនុម័្តបោយ 

ហតថបលខា………………… 

ប ា្ ោះ ………………… 

 តួនាទី ………………… 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ……………  

 

េប្ម្ងប់្បកាេអំពេីំនេផ់្លប្បសោជៃ៍ 

 
នថ្ៃទី…………ខែ……………ឆ្ន ាំ…………… 

 
១. ប ា្ ោះ ……………………………អាយុ…………ឆ្ន ាំ  បភ្ទ………..  
២. តួនាទី………………………… 

 
 សូម្អនកគូសសញ្ញា ធិក()បនោះបៅកនុងប្រអរ់ណាមួ្យកនុងចាំបណាម្ពីរប្រអរ់ខាងបប្កាម្ 
ខ លវា ពិតជាប្តវូបៅនឹងសាថ នភាពនាបពលរចចុរបននររស់អនក៖ 

 
១. រនាទ រ់ពីការអាននូវបោលការណ៍រង្កា រទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ូច នខចងខាងបលើ ែាុាំ

 ទ ឬនាងែាុាំ សូម្ប្រកាសនិងធានាអោះអាងថ្ន ពិតជាមិ្នម្មនការពាក់ព័នធអវីទាំងអស់នូវរមួ្ទាំងតួ
នាទី និងមុ្ែរររប្រចាាំនថ្ៃផ្សងខ រ។   

ែាុាំ ទ ឬនាងែាុាំ សូម្សនាថ្ននឹងបោរពបៅតាម្បោលការណ៍បនោះទាំងស្សុង បហើយខប្កង
មិ្នប្ ក  ែាុាំ ទ ឬនាងែាុាំសូម្ចុោះហតថបលខា និងម្មនសាន ម្បម្ន ទុកជាភ្សតុតាង ូចខាងបប្កាម្
បនោះ។ 

 
២. រនាទ រ់ពីការអាននូវបោលការណ៍រង្កា រទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ូច នខចងខាងបលើ ែាុាំ

 ទ ឬនាងែាុាំ សូម្ប្រកាសថ្នពិតជាម្មនការពាក់ព័នធទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍មួ្យចាំនួន ូចជា៖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
        ហតថបលខា ឬ សាន ម្បម្ន  
 

…………………………………… 
នថ្ៃទី…………ខែ…………ឆ្ន ាំ………… 
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សោលការណ៍បង្កក រេំនេផ់្លប្បសោជៃ៍ 

១. គោលបាំណង  
គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្កុម្ននអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន នរបងាើតបោលការណ៍

រង្កា រទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍បនោះប ើងប ើម្បីរង្កា រ ឬទរ់សាា ត់ទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍បផ្សសងៗ ជា
ពិបសសប ើម្បកីារពារនូវផ្សលប្របយជន៍រមួ្ និងរបងាើនទាំនុកចិតតសាម្គគីភាព ភាពបសាា ោះប្តង់ និង
តម្មេ ភាព បៅកនុងប្កុម្ និងសហគម្ន៍ផ្លទ ល់។ 

២. គោលការណ៍ និងនីតិ្វិធី 
គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកប្កុម្ទាំងអស់ប្តូវបោរព និងអនុវតតនូវបោលការណ៍ទរ់សាា ត់

ទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ូច នខចងខាងបប្កាម្បនោះ៖ 

 គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នមិ្នអនុញ្ញា តឲ្យទទួលយកនូវកនប្ម្
បជើងសារពីអនកផ្សគត់ផ្សគង់ ឬចាំណូលស្សរចារ់បផ្សសងៗររស់ប្កុម្បៅជាផ្សលប្របយជន៍រុគគល 
ឬបោយោា នការយល់ប្ពម្ និងឯកភាពពីគណៈកម្ាការប ើយ។ 

 បៅកនុង ាំបណើ រការប្រជុាំបធវើបសចកតីសបប្ម្ចចិតតអវីមួ្យ គណៈកម្ាការខ លពាក់ព័នធជាមួ្យ
សាច់ញាតិមិ្នអនុញ្ញា តឲ្យចូលរមួ្បៅកនុងកិចចប្រជុាំបនាោះបទ។ 

 អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នម្មនសិទធិទទួលយក មូ្លនិធិពីអងគការន គូ ឬសរបុរសជន ឬ 
ចាំណូលពីបសវាកម្ាស្សរចារ់បផ្សសងៗ បោយោក់បៅជាចាំណូលរមួ្ និងបប្រើប្ ស់ថ្វកិា
ទាំងបនាោះបោយអនុបលាម្តាម្បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ ខ ល នកាំណត់។ 

 អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នប្តូវបោរពនូវបោលការណ៍ខរងខចកភាគលាភ្  ូចម្មនខចងបៅ
កនុងបោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុបោយម្មនការបលើកកម្ពស់បយនឌ័្រ។ 

 មិ្នម្មននិនាន ការនបយ យ និងប្រកាន់រកសពួក ឬសាច់ញាតិនិយម្។ 
 

៣. ទប្មងប់្រកាសអាំពីទាំនស់្ លប្រគយជន៍ 
គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកទាំងអស់ប្តូវចុោះហតថបលខាបលើទប្ម្ង់ប្រកាសអាំពីទាំនាស់ផ្សល
ប្របយជន៍ ូចម្មនភាជ រ់បៅទាំព័រខាងបប្កាម្។ 

អនុម័្តបោយ 

ហតថបលខា………………… 

ប ា្ ោះ ………………… 

 តួនាទី ………………… 

នថ្ៃទី ……… ខែ……… ឆ្ន ាំ……………  

 

េប្ម្ងប់្បកាេអំពេីំនេផ់្លប្បសោជៃ៍ 

 
នថ្ៃទី…………ខែ……………ឆ្ន ាំ…………… 

 
១. ប ា្ ោះ ……………………………អាយុ…………ឆ្ន ាំ  បភ្ទ………..  
២. តួនាទី………………………… 

 
 សូម្អនកគូសសញ្ញា ធិក()បនោះបៅកនុងប្រអរ់ណាមួ្យកនុងចាំបណាម្ពីរប្រអរ់ខាងបប្កាម្ 
ខ លវា ពិតជាប្តវូបៅនឹងសាថ នភាពនាបពលរចចុរបននររស់អនក៖ 

 
១. រនាទ រ់ពីការអាននូវបោលការណ៍រង្កា រទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ូច នខចងខាងបលើ ែាុាំ

 ទ ឬនាងែាុាំ សូម្ប្រកាសនិងធានាអោះអាងថ្ន ពិតជាមិ្នម្មនការពាក់ព័នធអវីទាំងអស់នូវរមួ្ទាំងតួ
នាទី និងមុ្ែរររប្រចាាំនថ្ៃផ្សងខ រ។   

ែាុាំ ទ ឬនាងែាុាំ សូម្សនាថ្ននឹងបោរពបៅតាម្បោលការណ៍បនោះទាំងស្សុង បហើយខប្កង
មិ្នប្ ក  ែាុាំ ទ ឬនាងែាុាំសូម្ចុោះហតថបលខា និងម្មនសាន ម្បម្ន ទុកជាភ្សតុតាង ូចខាងបប្កាម្
បនោះ។ 

 
២. រនាទ រ់ពីការអាននូវបោលការណ៍រង្កា រទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍ ូច នខចងខាងបលើ ែាុាំ

 ទ ឬនាងែាុាំ សូម្ប្រកាសថ្នពិតជាម្មនការពាក់ព័នធទាំនាស់ផ្សលប្របយជន៍មួ្យចាំនួន ូចជា៖ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
        ហតថបលខា ឬ សាន ម្បម្ន  
 

…………………………………… 
នថ្ៃទី…………ខែ…………ឆ្ន ាំ………… 

  





ឧបសម្ព័ន្ធគមាូ ៥

ទមាង់ផ្តល់ព័ត៌មានតាលប់ ឬបណ្តឹងតវ៉ា



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 100

 

េប្ម្ង់ផ្តលព់ត័៌មាៃប្តលប ់

១. គោលបាំណងននការគប្រើប្ាស់ទប្មង ់
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នសូម្ផ្សតល់ឱកាស ល់អនកពាក់ព័នធទាំងអស់រមួ្ម្មន ប្រជាពលរ ា 

ខ លទទួលផ្សលបៅកនុងសហគម្ន៍ អាជាា ធរ អងគការន គូ និងសម្មជិកររស់អងគការែេួន ម្មនសិទធិ
របញ្ចញម្តិបយរល់ ឬព័ត៌ម្មនប្តលរ់កនុងន័យសាថ រនាខកលម្អ ល់សម្មជិក និងគណៈកម្ាការ 
ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បឲី្យការប្គរ់ប្គងកាន់ខតម្មនភាពប្របសើរប ើង។  

ជាពិបសស អនកខ លម្មនរាំណងចង់របញ្ចញម្តិបយរល់ ឬចង់សាំខ ងអារម្ាណ៍នូវភាព
មិ្នបពញចិតតចាំបពាោះទបងវើណាមួ្យ  ខ លខសតងបចញបោយគណៈកម្ាការ ឬសម្មជិកននអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា នខ លែេួន នជួរ។  ូបចនោះអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នសូម្បលើកទឹកចិតត ល់
អនកខ លចង់របញ្ចញម្តិបយរល់ ឬចង់សាំខ ងអារម្ាណ៍បនាោះរាំបពញព័ត៌ម្មនបៅកនុងទប្ម្ង់ ូច
ខាងបប្កាម្៖ 

២. ការ ត្ល់ព័ត៌្មានប្ត្លប់  
១. កាលររចិេទផ្សតល់ព័ត៌ម្មន នថ្ៃទី …….. ខែ …………ឆ្ន ាំ ២០…… 
២. បលែទូរសពទ ឬ អីុខម្៉ាល(បរើសិនម្មន) ……………………. 
ែាុាំ ទ / នាងែាុាំ/ បយើងែាុាំប ា្ ោះ ……………………… អាយុ ៣២ ឆ្ន ាំ បភ្ទ ស្សី ជា៖ 

  សម្មជិកប្កុម្សនសាំ  ឬ 
  ប្រជាពលរ ា ឬ 
  អាជាា ធរមូ្លោា ន ឬ 
  អងគការន គូ 

 បៅភូ្មិ្ ……………..  ុាំ …………… ស្សុក ……………………បែតត/ប្កុង……………….. 

សូម្ ផ្សតល់បយរល់ ខកលម្អែេោះៗ ជាមួ្យ បលាក/អនកស្សី ………………. ខ លជា …....….…..បៅកនុង
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន បៅផ្សទោះ……………. ភូ្មិ្ ……………..  ុាំ …………….  ស្សុក 
…………………. បែតត  ……………   

 

 

  

 

សូម្សបងខរបរឿងរា៉ា វនិងរញ្ញជ ក់កាលររចិេទខ ល នបកើតប ើង ូចខាងបប្កាម្៖ 

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

 

អាស្ស័យ ូច នជប្ម្មម្ជូនខាងបលើសូម្គណៈកម្ាការបម្តាត ពិចារណា និងជួយសប្ម្រ
សប្ម្ួលបធវើការខកលម្អនូវករណីបនោះបៅតាម្នីតិវធីិ ឬរទរញ្ញជ នផ្សទកនុងររស់អងគការសហគម្ន៍ 
មូ្លោា នឲ្យកាន់ខតប្របសើរប ើងបោយអនុបប្ោោះ។  

សូម្ទទួលនូវការបោរពយ៉ាងប្ជាលបប្ៅអាំពីែាុាំ ទ / នាងែាុាំ។ 

បធវើបៅនថ្ៃទី ……. ខែ…… ឆ្ន ាំ …… 

ហតថបលខា ឬសាន ម្បម្ន  
………………………….. 
ប ា្ ោះ ………………… 
តួនាទី……………… 

  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 101

 

េប្ម្ង់ផ្តលព់ត័៌មាៃប្តលប ់

១. គោលបាំណងននការគប្រើប្ាសទ់ប្មង ់
អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នសូម្ផ្សតល់ឱកាស ល់អនកពាក់ព័នធទាំងអស់រមួ្ម្មន ប្រជាពលរ ា 

ខ លទទួលផ្សលបៅកនុងសហគម្ន៍ អាជាា ធរ អងគការន គូ និងសម្មជិកររស់អងគការែេួន ម្មនសិទធិ
របញ្ចញម្តិបយរល់ ឬព័ត៌ម្មនប្តលរ់កនុងន័យសាថ រនាខកលម្អ ល់សម្មជិក និងគណៈកម្ាការ 
ររស់អងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ប ើម្បឲី្យការប្គរ់ប្គងកាន់ខតម្មនភាពប្របសើរប ើង។  

ជាពិបសស អនកខ លម្មនរាំណងចង់របញ្ចញម្តិបយរល់ ឬចង់សាំខ ងអារម្ាណ៍នូវភាព
មិ្នបពញចិតតចាំបពាោះទបងវើណាមួ្យ  ខ លខសតងបចញបោយគណៈកម្ាការ ឬសម្មជិកននអងគការ
សហគម្ន៍មូ្លោា នខ លែេួន នជួរ។  ូបចនោះអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា នសូម្បលើកទឹកចិតត ល់
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ឧបសម្ព័ន្ធគមាូ ៧

ករណីសិកាសាពីជោគជ័យរបស់អង្គការសហគមន ៍

មូលដ្ឋានដាលមានដំណើរការល្អ



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 110
 

ករណីេកិា “ ស្រេត ីៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍សៅកាងុេហគម្ៃ”៍ 
 

សហគម្ន៍បនសាទស្សុកកាំពង់ប្តឡាចបលើ  នរបងាើតប ើងបៅឆ្ន ាំ២០០១ បហើយ នប ោះបឆ្ន ត
បប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការកនុងម្ហាសននិ តចាំនួនពីរ
បលើកគឺបៅឆ្ន ាំ២០០៣ និងឆ្ន ាំ២០០៨ ។  

បៅកនុង ាំបណើ រការប ោះបឆ្ន ត បប្ជើសបរ ើស   
គណៈកម្ាការបនាោះ ម្មនការចូលរមួ្ពីប្គរ់កប្មិ្ត   
ទាំងអស់រមួ្ម្មនប្រជាពលរ ា អាជាា ធរមូ្លោា ន 
ប្រធានភូ្មិ្  ុាំ ម្នទីរជាំនាញជលផ្សល។ល។  

សហគម្ន៍បនសាទបនោះ នចុោះរញ្ជ ីទទួល
សាគ ល់បោយម្នទីរកសិកម្ាបែតត និងម្មនរចនាសម្ព័នធ
ចាស់លាស់រមួ្ម្មន ប្រធាន អនុប្រធាន បលខា 
បរឡា ប្កមុ្លាត និងសម្មជិក រមួ្ទាំងម្មនអនក
ស្សី ខកវ ស្សី ូតផ្សងខ រ ខ ល នចូលជា
សម្មជិកសហគម្ន៍បនសាទបនោះបៅឆ្ន ាំ២០០៣។ 

បៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៧ សហគម្ន៍បនសាទបនោះ នរបងាើតប្កមុ្សនសាំពីរប្កមុ្ ខ លម្មនប ា្ ោះថ្ន “ប្កមុ្
បសាា ោះប្តង់” និង “ប្កមុ្ស្រសតបី ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍” ខ លម្មនសម្មជិក ២៣នាក់ កនុងមួ្យប្កុម្ រមួ្ទាំងអនកស្សីជា
សម្មជិកមួ្យររូផ្សងខ រ។ ប្កមុ្សនសាំប ា្ ោះ“ប្កមុ្ស្រសតីប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍” ម្មនរចនាសម្ព័នធបោយការចាត់តាាំង
រមួ្ម្មន ប្រធាន អនុប្រធាន និងបរឡា បហើយសម្មជិកភាគបប្ចើនជាស្រសតី ។ បៅកនុងការសនសាំគឺសម្មជិក
 នកាំណត់ោក់ប្ ក់សនសាំ៥០០០បរៀលកនុងមួ្យខែ។ 

កនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ២០០៨ “ប្កមុ្ស្រសតីប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍” បនោះ មិ្នសូវម្មន ាំបណើ រការលអបទ គណៈកម្ាការ 
 នសបប្ម្ចចិតតរ ាំសាយបចាល បោយមិ្ន នរកការពិបប្ោោះបយរល់ជាមួ្យអនកណាប ើយ សូម្បខីត
សម្មជិកររស់ែេួនក៏មិ្ន ន ឹងពីមូ្លបហតុខ រ។  

បោយម្មនការបសាកសាត យ   និងម្មនបោលរាំណងចង់ជួយ ល់ប្រជាពលរ ាខ លបៅកនុងសហគម្ន៍  
ររស់ែេួនឲ្យកាន់ខតប្របសើរប ើងតាម្រយៈ៖ 

 កាត់រនថយការែចីចងការប្ ក់ពីសាថ រ័នឯកជនខ លម្មនអប្តាការប្ ក់ែពស់ 
 កាត់រនថយលាំហូរសាច់ប្ ក់បៅកនុងភូ្មិ្ បចញបៅខាងបប្ៅ  
 ែចីលុយ បៅកនុងប្កមុ្ែេួនឯងម្មនភាពង្កយស្សួលបហើយទទួល នការប្ ក់ម្កែេួនឯងវញិ  
 របងាើនការទាំនាក់ទាំនងរវាងប្កមុ្ររស់ែេួន និងប្រជាពលរ ាកាន់ខតម្មនភាពជិតសនិទធ 
  

អនកស្សី ថ្កវ ប្េឡីតូ ប្រធានសហគម្ន៍ស្រសតីប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ 

 

 

 

 

 

 

ការ ឹកនាាំនិងប្គរ់ប្គង 
អនកស្សីខកវ ស្សី ូត  នបរតជាា ចិតតចារ់បផ្សតើម្កសាងប្កុម្សនសាំបនោះសារជាថ្ាីបៅកនុងឆ្ន ាំ ខ ល

(២០០៨) បោយោក់ប ា្ ោះថ្ន “សហគម្ន៍ស្រសតីប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍” ខ លម្មនសម្មជិក២១នាក់ និង នប ោះ
បឆ្ន តបរ ើសគណៈកម្ាការចាំនួន៧នាក់ រមួ្ទាំងស្រសតីផ្សង ខ លម្មនរចនាសម្ព័នធ ប្កុម្ប្រឹកាពិបប្ោោះបយរល់ 
ប្រធាន អនុប្រធាន បរឡា បលខា ជាំនួយការ អនកប្គរ់ប្គងហានិភ័្យ និងជាំនួយការទូបៅ។ 

សហគម្ន៍ស្រសតីប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍បនោះម្មនការ ឹកនាាំ     និងប្គរ់ប្គងបោយ នអនុវតតតាម្បោលការណ៍ 
និងឯកសារ ខ លម្មនពីមុ្នម្កស្សារ់  ូចជាលកខនតិកៈ
និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុង   ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ គឺចុោះរញ្ជ ី
បៅកនុងបសៀវបៅធាំ  និងបរៀរចាំរ យការណ៍បៅកនុងកុាំពយូទ័រ 
រាល់ចាំណូលចាំណាយ និងម្មនបោលការណ៍ែចី និងសង
ប្ ក់។ ម្មនការ
ទាំនាក់ទាំនងលអ
ជាមួ្យសម្មជិក
អាជាា ធរ ភូ្មិ្  ុាំ 
និងម្នទីរជាំនាញ

ពាក់ព័នធនឹងប្រជាពលរ ាទាំងខាងកនុងភូ្មិ្ និងបប្ៅភូ្មិ្។   
គណៈកម្ាការម្មនការប្រជុាំជាមួ្យសម្មជិកជាបរៀងរាល់ខែ និង
ចូលរមួ្ប្រជុាំជាមួ្យអាជាា ធរ ភូ្មិ្  ុាំ និងបលើកខផ្សនការ និងរញ្ញា
បៅកនុងអងគប្រជុាំ ផ្សសពវផ្សាយ និងបកៀរគរយុវជនឲ្យចូលរមួ្ខចក
រ ាំខលករទពិបសាធន៍ទាំងបៅខាងកនុង និងបប្ៅភូ្មិ្ផ្សងខ រ។  

អនកស្សីម្មនអារម្ាណ៍សរាយចិតតជាខាេ ាំងនូវភាពរកីបប្ម្ើន 
និងសមិ្ទធិផ្សលខ លនឹកសាា នមិ្ន ល់បៅកនុងប្កមុ្ ររស់អនកស្សី
ក៏ ូចជាអងគការម្ហាជនមូ្លោា នទាំងមូ្ល ូចជា៖ 

 គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកម្មនចាំបណោះ ឹង និងយល់
ចាស់ពីសិទធិ រខប្ម្រប្ម្លួអាកាសធាតុ និងការរនាាំ
ែេួន អភិ្ លកិចចលអ   បយនឌ័្រ និងការប្គរ់ប្គងធនធាន
ធម្ាជាតិ 

 សម្មជិកជាស្រសតី និងយុវជន នចូលរមួ្យ៉ាងសកម្ា 
 គណៈកម្ាការម្មនការសហការោន  នលអប្គរ់កប្មិ្ត
ទាំងសម្មជិកប្កុម្ រហូត ល់ថ្នន ក់បែតត 

 គណៈកម្ាការម្មនតម្មេ ភាព និងសុចរតិភាព 
 គណៈកម្ាការម្មនការចូលរមួ្ប្រជុាំបទៀងទត់ជាមួ្យប្កុម្ប្រឹកា ុាំ និង នបលើករញ្ញា ឲ្យពួកោត់
ជួយបោោះស្សាយ 



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 111
 

ករណីេកិា “ ស្រេត ីៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍សៅកាងុេហគម្ៃ”៍ 
 

សហគម្ន៍បនសាទស្សុកកាំពង់ប្តឡាចបលើ  នរបងាើតប ើងបៅឆ្ន ាំ២០០១ បហើយ នប ោះបឆ្ន ត
បប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការកនុងម្ហាសននិ តចាំនួនពីរ
បលើកគឺបៅឆ្ន ាំ២០០៣ និងឆ្ន ាំ២០០៨ ។  

បៅកនុង ាំបណើ រការប ោះបឆ្ន ត បប្ជើសបរ ើស   
គណៈកម្ាការបនាោះ ម្មនការចូលរមួ្ពីប្គរ់កប្មិ្ត   
ទាំងអស់រមួ្ម្មនប្រជាពលរ ា អាជាា ធរមូ្លោា ន 
ប្រធានភូ្មិ្  ុាំ ម្នទីរជាំនាញជលផ្សល។ល។  

សហគម្ន៍បនសាទបនោះ នចុោះរញ្ជ ីទទួល
សាគ ល់បោយម្នទីរកសិកម្ាបែតត និងម្មនរចនាសម្ព័នធ
ចាស់លាស់រមួ្ម្មន ប្រធាន អនុប្រធាន បលខា 
បរឡា ប្កមុ្លាត និងសម្មជិក រមួ្ទាំងម្មនអនក
ស្សី ខកវ ស្សី ូតផ្សងខ រ ខ ល នចូលជា
សម្មជិកសហគម្ន៍បនសាទបនោះបៅឆ្ន ាំ២០០៣។ 

បៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៧ សហគម្ន៍បនសាទបនោះ នរបងាើតប្កមុ្សនសាំពីរប្កមុ្ ខ លម្មនប ា្ ោះថ្ន “ប្កមុ្
បសាា ោះប្តង់” និង “ប្កមុ្ស្រសតបី ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍” ខ លម្មនសម្មជិក ២៣នាក់ កនុងមួ្យប្កុម្ រមួ្ទាំងអនកស្សីជា
សម្មជិកមួ្យររូផ្សងខ រ។ ប្កមុ្សនសាំប ា្ ោះ“ប្កមុ្ស្រសតីប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍” ម្មនរចនាសម្ព័នធបោយការចាត់តាាំង
រមួ្ម្មន ប្រធាន អនុប្រធាន និងបរឡា បហើយសម្មជិកភាគបប្ចើនជាស្រសតី ។ បៅកនុងការសនសាំគឺសម្មជិក
 នកាំណត់ោក់ប្ ក់សនសាំ៥០០០បរៀលកនុងមួ្យខែ។ 

កនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ២០០៨ “ប្កមុ្ស្រសតីប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍” បនោះ មិ្នសូវម្មន ាំបណើ រការលអបទ គណៈកម្ាការ 
 នសបប្ម្ចចិតតរ ាំសាយបចាល បោយមិ្ន នរកការពិបប្ោោះបយរល់ជាមួ្យអនកណាប ើយ សូម្បខីត
សម្មជិកររស់ែេួនក៏មិ្ន ន ឹងពីមូ្លបហតុខ រ។  

បោយម្មនការបសាកសាត យ   និងម្មនបោលរាំណងចង់ជួយ ល់ប្រជាពលរ ាខ លបៅកនុងសហគម្ន៍  
ររស់ែេួនឲ្យកាន់ខតប្របសើរប ើងតាម្រយៈ៖ 

 កាត់រនថយការែចីចងការប្ ក់ពីសាថ រ័នឯកជនខ លម្មនអប្តាការប្ ក់ែពស់ 
 កាត់រនថយលាំហូរសាច់ប្ ក់បៅកនុងភូ្មិ្ បចញបៅខាងបប្ៅ  
 ែចីលុយ បៅកនុងប្កមុ្ែេួនឯងម្មនភាពង្កយស្សួលបហើយទទួល នការប្ ក់ម្កែេួនឯងវញិ  
 របងាើនការទាំនាក់ទាំនងរវាងប្កមុ្ររស់ែេួន និងប្រជាពលរ ាកាន់ខតម្មនភាពជិតសនិទធ 
  

អនកស្សី ថ្កវ ប្េឡីតូ ប្រធានសហគម្ន៍ស្រសតីប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ 

 

 

 

 

 

 

ការ ឹកនាាំនិងប្គរ់ប្គង 
អនកស្សីខកវ ស្សី ូត  នបរតជាា ចិតតចារ់បផ្សតើម្កសាងប្កុម្សនសាំបនោះសារជាថ្ាីបៅកនុងឆ្ន ាំ ខ ល

(២០០៨) បោយោក់ប ា្ ោះថ្ន “សហគម្ន៍ស្រសតីប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍” ខ លម្មនសម្មជិក២១នាក់ និង នប ោះ
បឆ្ន តបរ ើសគណៈកម្ាការចាំនួន៧នាក់ រមួ្ទាំងស្រសតីផ្សង ខ លម្មនរចនាសម្ព័នធ ប្កុម្ប្រឹកាពិបប្ោោះបយរល់ 
ប្រធាន អនុប្រធាន បរឡា បលខា ជាំនួយការ អនកប្គរ់ប្គងហានិភ័្យ និងជាំនួយការទូបៅ។ 

សហគម្ន៍ស្រសតីប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍បនោះម្មនការ ឹកនាាំ     និងប្គរ់ប្គងបោយ នអនុវតតតាម្បោលការណ៍ 
និងឯកសារ ខ លម្មនពីមុ្នម្កស្សារ់  ូចជាលកខនតិកៈ
និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុង   ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ គឺចុោះរញ្ជ ី
បៅកនុងបសៀវបៅធាំ  និងបរៀរចាំរ យការណ៍បៅកនុងកុាំពយូទ័រ 
រាល់ចាំណូលចាំណាយ និងម្មនបោលការណ៍ែចី និងសង
ប្ ក់។ ម្មនការ
ទាំនាក់ទាំនងលអ
ជាមួ្យសម្មជិក
អាជាា ធរ ភូ្មិ្  ុាំ 
និងម្នទីរជាំនាញ

ពាក់ព័នធនឹងប្រជាពលរ ាទាំងខាងកនុងភូ្មិ្ និងបប្ៅភូ្មិ្។   
គណៈកម្ាការម្មនការប្រជុាំជាមួ្យសម្មជិកជាបរៀងរាល់ខែ និង
ចូលរមួ្ប្រជុាំជាមួ្យអាជាា ធរ ភូ្មិ្  ុាំ និងបលើកខផ្សនការ និងរញ្ញា
បៅកនុងអងគប្រជុាំ ផ្សសពវផ្សាយ និងបកៀរគរយុវជនឲ្យចូលរមួ្ខចក
រ ាំខលករទពិបសាធន៍ទាំងបៅខាងកនុង និងបប្ៅភូ្មិ្ផ្សងខ រ។  

អនកស្សីម្មនអារម្ាណ៍សរាយចិតតជាខាេ ាំងនូវភាពរកីបប្ម្ើន 
និងសមិ្ទធិផ្សលខ លនឹកសាា នមិ្ន ល់បៅកនុងប្កមុ្ ររស់អនកស្សី
ក៏ ូចជាអងគការម្ហាជនមូ្លោា នទាំងមូ្ល ូចជា៖ 

 គណៈកម្ាការ និងសម្មជិកម្មនចាំបណោះ ឹង និងយល់
ចាស់ពីសិទធិ រខប្ម្រប្ម្លួអាកាសធាតុ និងការរនាាំ
ែេួន អភិ្ លកិចចលអ   បយនឌ័្រ និងការប្គរ់ប្គងធនធាន
ធម្ាជាតិ 

 សម្មជិកជាស្រសតី និងយុវជន នចូលរមួ្យ៉ាងសកម្ា 
 គណៈកម្ាការម្មនការសហការោន  នលអប្គរ់កប្មិ្ត
ទាំងសម្មជិកប្កុម្ រហូត ល់ថ្នន ក់បែតត 

 គណៈកម្ាការម្មនតម្មេ ភាព និងសុចរតិភាព 
 គណៈកម្ាការម្មនការចូលរមួ្ប្រជុាំបទៀងទត់ជាមួ្យប្កុម្ប្រឹកា ុាំ និង នបលើករញ្ញា ឲ្យពួកោត់
ជួយបោោះស្សាយ 
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 គណៈកម្ាការម្មន្នទៈ និងការលោះរង់ែពស់កនុងការពារផ្សលប្របយជន៍រមួ្ 
 សម្មជិកប្កមុ្ម្មនភាពកាេ ហានបលើកពីរញ្ញា ររស់ែេួនយកម្កបោោះស្សាយ 
 សម្មជិកប្កមុ្សនសាំ នបកើនប ើង ល់១៧០នាក់ និងម្មនចាំនួនទឹកប្ ក់សររុជិត៤០០រយលាន
បរៀល) ៣៩១.២០០.០០០៛ (រមួ្ទាំងចាំណូលពីសរបុរសជន និងអងគការន គូម្មន (FACT) ជាប ើម្ 

 ជួយ ន៩៦ប្គសួារ ខ លមិ្នខម្នជាសម្មជិក។ វា នជួយពួកោត់កនុងការកាត់រនថយការបៅ
ចងការប្ ក់ពីឯកជន 

 របងាើត នបរាងអាជីវកម្ាខាន តតូច មួ្យកខនេង  
 ចូលរមួ្ជួយជាមួ្យអងគការសហគម្ន៍បនសាទកាំពង់ប្តឡាចបលើ និងសង់បរាងសប្ម្មរ់ប្រជុាំ ន
មួ្យកខនេង 

 ជួយឧរតថម្ភ ល់សិសសសាលាខ លបរៀនពូខក 
និងជួយរបងាើតការង្ករឲ្យយុវជន (ឧ. ជួយ
ផ្សសពវផ្សាយ ខចកែិតរណ័ណ បប្ជើសបរ ើសយុវជន
ជារុគគលិកជាប ើម្ 

 ម្មនបភ្ាៀវម្កទសសនកិចចទាំងខាងកនុង និង
បប្ៅប្រទសជាបប្ចើន     រមួ្ទាំងអាសា នទាំង
១០ផ្សងខ រ របងាើត នប្កមុ្សនសាំរួនប្កុម្
ខថ្ម្បទៀតចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១១ រហូត ល់២០១៣ 
 
ថ្វីតបិតខតម្មនការរកីចបប្ម្ើនក៏បោយ   ក៏អនកស្សីម្មនការប្ពួយ រម្ភមួ្យចាំនួនផ្សងខ រ  ូចជា

សម្តថភាពបៅម្មនកាំរតិ ទាំងសម្មជិកប្កុម្ និងគណៈកម្ាការកនុងការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ(ទុនប្កមុ្សនសាំ 
 នបកើនប ើងជាខាេ ាំង) និងចាំបណោះ ឹងទូបៅក៏ ូចជា ប្រព័នធរបចចកវទិាទាំបនើរជាប ើម្។  
 
កតាត ខ លនាាំឲ្យបជាគជ័យ 

ជារមួ្អវីខ លបធវើឲ្យប្កមុ្អនកស្សីទទួល នបជាគជ័យ គឺការចូលរមួ្ទាំងសម្មជិកប្កមុ្ប្គសួារ និង
អនកពាក់ព័នធ  ម្មនទាំនាក់ទាំនងលអទាំងខាងកនុង និងខាងបប្ៅរមួ្ម្មនអាជាា ធរភូ្មិ្ ប្កុម្ប្រឹកា ុាំ ម្នទីរជាំនាញ   
រ៉ាូលីស អងគការន គូ   ូចជាអងគការសម្ព័នធភាពប ើម្បអីភិ្រកសធនធានជលផ្សល សម្មគម្ភ្នាំនាងកប្ងី 
ជាប ើម្។ ជាមួ្យតម្មេ ភាព និងគណបនយយភាពទាំងថ្វកិា និងព័ត៌ម្មន ម្មនការបជឿជាក់ពីសម្មជិក និង
អនកពាក់ព័នធ និង នអនុវតតន៍បៅតាម្ចារ់និងបោលការណ៍ ូចជា៖ 

 លកខនតិកៈ និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុង(ការទទួលែុសប្តូវររស់គណៈកម្ាការ បោលការណ៍ែចី និងសងការ
ប្ ក់…។ល។ 

 ខផ្សនទីសហគម្ន៍ និងខផ្សនការប្គរ់ប្គងសហគម្ន៍ 

 កិចចប្ពម្បប្ពៀង និងរញ្ជ ីប ា្ ោះសម្មជិក 

បរាងអាជីវកម្ាខាន តតូច 

 

 បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ និងបប្រើប្រព័នធកុាំពយូទ័រ 
 កូនបសៀវបៅសនសាំប្ ក់ 

 បោលការណ៍បយនឌ័្រ 
 បោលការណ៍ប្រឆ្ាំងអាំបពើពុករលួយ 

 បោលការណ៍បប្រើប្ ស់សាំភារៈ 

អនកស្សីម្មនម្ហិចេតាចង់កាេ យែេួនជាសាថ រ័នឯករាជយបៅនថ្ៃអនាគត បហើយក៏ម្មន សាំណូម្ពរ ល់
អងគការ គណ:កម្មា ធិការសហប្រតិរតិតការប ើម្បកីម្ពុជា និងអងគការន គូនានាជួយពប្ងឹងសម្តថភាព ល់ពួក
ោត់អាំពីរបរៀរប្គរ់ប្គងសហគម្ន៍ និងប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុផ្សងខ រ។  

  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 113
 

 គណៈកម្ាការម្មន្នទៈ និងការលោះរង់ែពស់កនុងការពារផ្សលប្របយជន៍រមួ្ 
 សម្មជិកប្កមុ្ម្មនភាពកាេ ហានបលើកពីរញ្ញា ររស់ែេួនយកម្កបោោះស្សាយ 
 សម្មជិកប្កមុ្សនសាំ នបកើនប ើង ល់១៧០នាក់ និងម្មនចាំនួនទឹកប្ ក់សររុជិត៤០០រយលាន
បរៀល) ៣៩១.២០០.០០០៛ (រមួ្ទាំងចាំណូលពីសរបុរសជន និងអងគការន គូម្មន (FACT) ជាប ើម្ 

 ជួយ ន៩៦ប្គសួារ ខ លមិ្នខម្នជាសម្មជិក។ វា នជួយពួកោត់កនុងការកាត់រនថយការបៅ
ចងការប្ ក់ពីឯកជន 

 របងាើត នបរាងអាជីវកម្ាខាន តតូច មួ្យកខនេង  
 ចូលរមួ្ជួយជាមួ្យអងគការសហគម្ន៍បនសាទកាំពង់ប្តឡាចបលើ និងសង់បរាងសប្ម្មរ់ប្រជុាំ ន
មួ្យកខនេង 

 ជួយឧរតថម្ភ ល់សិសសសាលាខ លបរៀនពូខក 
និងជួយរបងាើតការង្ករឲ្យយុវជន (ឧ. ជួយ
ផ្សសពវផ្សាយ ខចកែិតរណ័ណ បប្ជើសបរ ើសយុវជន
ជារុគគលិកជាប ើម្ 

 ម្មនបភ្ាៀវម្កទសសនកិចចទាំងខាងកនុង និង
បប្ៅប្រទសជាបប្ចើន     រមួ្ទាំងអាសា នទាំង
១០ផ្សងខ រ របងាើត នប្កមុ្សនសាំរួនប្កុម្
ខថ្ម្បទៀតចារ់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១១ រហូត ល់២០១៣ 
 
ថ្វីតបិតខតម្មនការរកីចបប្ម្ើនក៏បោយ   ក៏អនកស្សីម្មនការប្ពួយ រម្ភមួ្យចាំនួនផ្សងខ រ  ូចជា

សម្តថភាពបៅម្មនកាំរតិ ទាំងសម្មជិកប្កុម្ និងគណៈកម្ាការកនុងការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ(ទុនប្កមុ្សនសាំ 
 នបកើនប ើងជាខាេ ាំង) និងចាំបណោះ ឹងទូបៅក៏ ូចជា ប្រព័នធរបចចកវទិាទាំបនើរជាប ើម្។  
 
កតាត ខ លនាាំឲ្យបជាគជ័យ 

ជារមួ្អវីខ លបធវើឲ្យប្កមុ្អនកស្សីទទួល នបជាគជ័យ គឺការចូលរមួ្ទាំងសម្មជិកប្កមុ្ប្គសួារ និង
អនកពាក់ព័នធ  ម្មនទាំនាក់ទាំនងលអទាំងខាងកនុង និងខាងបប្ៅរមួ្ម្មនអាជាា ធរភូ្មិ្ ប្កុម្ប្រឹកា ុាំ ម្នទីរជាំនាញ   
រ៉ាូលីស អងគការន គូ   ូចជាអងគការសម្ព័នធភាពប ើម្បអីភិ្រកសធនធានជលផ្សល សម្មគម្ភ្នាំនាងកប្ងី 
ជាប ើម្។ ជាមួ្យតម្មេ ភាព និងគណបនយយភាពទាំងថ្វកិា និងព័ត៌ម្មន ម្មនការបជឿជាក់ពីសម្មជិក និង
អនកពាក់ព័នធ និង នអនុវតតន៍បៅតាម្ចារ់និងបោលការណ៍ ូចជា៖ 

 លកខនតិកៈ និងរទរញ្ញជ នផ្សទកនុង(ការទទួលែុសប្តូវររស់គណៈកម្ាការ បោលការណ៍ែចី និងសងការ
ប្ ក់…។ល។ 

 ខផ្សនទីសហគម្ន៍ និងខផ្សនការប្គរ់ប្គងសហគម្ន៍ 

 កិចចប្ពម្បប្ពៀង និងរញ្ជ ីប ា្ ោះសម្មជិក 

បរាងអាជីវកម្ាខាន តតូច 

 

 បោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ និងបប្រើប្រព័នធកុាំពយូទ័រ 
 កូនបសៀវបៅសនសាំប្ ក់ 

 បោលការណ៍បយនឌ័្រ 
 បោលការណ៍ប្រឆ្ាំងអាំបពើពុករលួយ 

 បោលការណ៍បប្រើប្ ស់សាំភារៈ 

អនកស្សីម្មនម្ហិចេតាចង់កាេ យែេួនជាសាថ រ័នឯករាជយបៅនថ្ៃអនាគត បហើយក៏ម្មន សាំណូម្ពរ ល់
អងគការ គណ:កម្មា ធិការសហប្រតិរតិតការប ើម្បកីម្ពុជា និងអងគការន គូនានាជួយពប្ងឹងសម្តថភាព ល់ពួក
ោត់អាំពីរបរៀរប្គរ់ប្គងសហគម្ន៍ និងប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុផ្សងខ រ។  

  





ឧបសម្ព័ន្ធគមាូ ៨

ករណីសិកាសា

អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានដាលមិនសូវមាន 

ដំណើរការល្អ



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 116
 

ការដឹកន ំៃិងប្គប់ប្គងេហគម្ៃ៍សៃសាេម្យួ្សៅប្េកុជលគិរ ី
សហគម្ន៍បនសាទមួ្យបៅកនុង ុាំបកាោះថ្ាូវ ស្សុកជលគិរ ី បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង។ សហគម្ន៍

បនសាទបនោះ នរបងាើតប ើងបៅឆ្ន ាំ២០០១ និងមិ្នទន់ នចុោះរញ្ជ ីស្សរចារ់បៅប ើយបទ ខត
ម្មនការទទួលសាគ ល់ និង ឹងឮបោយម្នទីរជលផ្សលបែតត ។ សហគម្ន៍បនសាទបនោះ នប ោះ
បឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការបលើកទីមួ្យបៅនថ្ៃទី២១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ម្មនគណៈកម្ាការ
ចាំនួន១១នាក់ ខតបប្កាយម្កគណៈកម្ាការរីនាក់ នលាឈរ់ រចចុរបននគណៈកម្ាការម្មន ចាំនួន
៨នាក់(ស្រសតី២នាក់)។ 

បោយគណៈកម្ាការមិ្នសូវម្មន ាំបណើ រការលអ សហគម្ន៍បនសាទ នប ោះបឆ្ន តបប្ជើស 
បរ ើសគណៈកម្ាការសាជាថ្ាីបៅនថ្ៃទី២ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១២ បោយម្មនការចូលរមួ្ពីប្រជាពលរ ា
បៅកនុងភូ្មិ្ ទាំងអស់២៦០ប្គួសារ ម្មនអាជាា ធរ  ុាំ ម្នទីរជាំនាញជលផ្សល និងអងគការន គូ 
ជាប ើម្។ សហគម្ន៍បនសាទម្មនរចនាសម្ព័នធ ប្រធាន អនុប្រធាន(ជារងរអូនរបងាើត) បរឡា    
និងសម្មជិក។ គណៈកម្ាការទាំងអស់មិ្នម្មនប្ ក់ខែឧរតថម្ភបទ បប្ៅពីថ្វកិាខ លទទួល ន 
 ៏តិចតួចសតួចបសតើងពីបសវាកម្ាខតរ៉ាុបណាណ ោះ  ូចជាបៅបពលខ លបចញបៅលាត ឬចុោះចារ់ 
រទបលាើសម្តងៗ ន៥០០០បរៀល។ 

គណៈកម្ាការម្មនការទទួលែុសប្តូវរមួ្ោន គឺ បចញលាតទាំងយរ់ ទាំងនថ្ៃ ចូលរមួ្
សកម្ាភាពជាមួ្យអាជាា ធរ ម្នទីរជលផ្សលបែតត  ប្រជុាំជាមួ្យប្រជាពលរ ាប ើម្បីផ្សសពវផ្សាយ
ព័ត៌ម្មនចារ់ ចូលរមួ្ជាមួ្យរ៉ាូលីស ជួយការពារបៅតាំរន់បផ្សសងៗបទៀតបប្ៅពីភូ្មិ្ររស់ែេួន។ 

សហគម្ន៍បនសាទបនោះរបងាើតប ើងកនុង្នទៈការពារធនធានធម្ាជាតិ (ការពារតាំរន់អភិ្រកស 
ប្តី ឬ ូត៍បនសាទ) ទុកឲ្យកូនបៅជាំនាន់បប្កាយ។ បប្ៅពីតាំរន់អភិ្រកសបនោះគឺ ម្មនតាំរន់បផ្សសងៗ
បទៀតខ លសប្ម្មរ់ទុកឲ្យប្រជាពលរ ាអាចរកប្តី ន ។ 

សហគម្ន៍បនសាទម្មនប្រភ្ពចាំណូល នម្កពីសម្មជិកភាព បៅបពលខ លបគបចញ
បៅបនសាទកនុងម្មន ក់រង់២០០០បរៀល បប្ៅពីសម្មជិកគឺរង់៥០០០បរៀល ឬរង់តនម្េតាម្សម្មភ រៈ
បនសាទ បហើយក៏ម្មនជាំនួយពីសរបុរសជនបៅសហរ ាអាបម្រកិ នជួយ ចាំនួន៣បលើកគឺ បៅនថ្ៃ
ទី០១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ បលើកទី២ បៅនថ្ៃទី២០ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១២ និងបលើកទី៣បៅនថ្ៃទី៣០ ខែមី្នា 
ឆ្ន ាំ២០១៤  សររុចាំនួន៦លានបរៀល។ ថ្វកិាបនោះគឺទុកប ើម្បជួីយ ល់គណៈកម្ាការ កនុងការបធវើ
ការង្ករ និងជួយប្រជាពលរ ាកនុងភូ្មិ្ តាម្រយៈការែចីចងការប្ ក់ទាំងសម្មជិក និងប្រជាពលរ ា 
កនុងអប្តាការប្ ក់២%កនុងមួ្យខែ។  

 

បរើគិតតាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៩ រហូត ល់២០១៣ ចាំណូលម្មនការបកើនប ើងសររុប្រខហល ៧
លានបរៀលកនេោះ រ៉ាុខនត នធាេ ក់ចុោះជាង២លានបរៀលបៅឆ្ន ាំ២០១៤ និង២០១៥។  ចាំណូលទាំង
បនាោះគណៈកម្ាការ នចូលរមួ្ឧរតថម្ភបៅកនុងសងគម្ ូចជា ការសាងសង់បរាងរុណយ សង់រងគន់
មួ្យបៅកនុងបរាងរុណយ សង់រងគន់មួ្យបទៀតបៅកនុងសាលាបរៀន  នជួយទិញចានឆ្ន ាំងសប្ម្មរ់
ប្រជាពលរ ាកនុងភូ្មិ្ែចីបប្រើប្ ស់បៅបពលម្មនរុណយទន ជួយឧរតថម្ភកាត់សបម្េៀករាំពាក់ឲ្យ
ប្រជាការពារភូ្មិ្ ន១៥នាក់ ឬ១៥កាំបផ្សេ និង នជួយចូលរមួ្រុណយសពផ្សងខ រ។  

បប្ៅពីចូលរមួ្ជួយសកម្ាភាពសងគម្ គណៈកម្ាការ នទិញកាណូតមួ្យប ើម្បទុីកចុោះ
លាត និងជួយ ល់ប្រជាពលរ ាបៅបពលឈឺ ឬស្រសតី្េងទបនេប ើម្បីបៅម្នទីរបពទយ នទន់បពល។ 
ការទិញកាណូតម្មនការប្រជុាំពិបប្ោោះបយរល់ជាមួ្យ ប្រជាពលរ ា អាជាា ធរ បម្ភូ្មិ្ បម្ ុាំ ម្នទីរ
ជាំនាញ និងអងគការន គូ។ 

ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ គឺមិ្នម្មនឯកសារណាមួ្យ ឬបោលការណ៍ចាស់លាស់បទ  ូច
ជាការអនុវតតជាក់ខសតង កនុងការែចីចងការប្ ក់ គឺគណៈកម្ាការប្រជុាំសបប្ម្ចចិតតឯកភាពោន ផ្លទ ល់
ម្មត់ខតរ៉ាុបណាណ ោះ បៅបពលឲ្យនរណាម្មន ក់ែចី បោយកាំណត់មិ្នឲ្យបលើសពី៣ខែបទ។ រ៉ាុខនតជាក់ 
ខសតង អនកខ លែចីចងការប្ ក់បនាោះមិ្ន នអនុវតតតាម្កាលកាំណត់បនាោះបទទាំងសម្មជិក និង
ប្រជាពលរ ា (ឧ. អនកែេោះែចីរហូត ល់បៅ៥បៅ៦ខែ មិ្នទន់សងទាំងការទាំងប ើម្ផ្សងខ រ)។ 
សហគម្ន៍បនសាទបនោះមិ្នទន់ម្មនបោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ និងបោលការណ៍សាំខាន់
បផ្សសងៗសប្ម្មរ់ការអនុវតតររស់ែេួនបៅប ើយបទ រ៉ាុខនត នអនុវតតតាម្បោលការណ៍ររស់អងគការ
ន គូ ។ 

បោយមិ្នម្មនបោលការណ៍ជាក់លាក់ណាមួ្យ និងរមួ្ទាំងសម្តថភាពបៅម្មនកាំរតិផ្សង
បនាោះ វាជាកតាត ខ លនាាំឲ្យសហគម្ន៍បនសាទបនោះ  នជួរប្រទោះផ្សលលាំ កជាខាេ ាំងកនុងការចុោះ
រាំបពញការង្ករ  ូចជាែវោះថ្វកិា សាំភារៈ និងម្បធា យបធវើ ាំបណើ របៅបពលបចញលាត និងែវោះ
ការចូលរមួ្ពីសម្មជិកប្កុម្ ប្រជាពលរ ា អាជាា ធរ និងម្នទីរពាក់ព័នធបៅម្មនកាំរតិជាប ើម្។   កតាត
ទាំងអស់បនោះ នបធវើឲ្យសម្មជិកគណៈកម្ាការែេោះ ម្មនអារម្ាណ៍ ក់ទឹកចិតត  និងចង់ប ោះរង់
ការង្ករររស់ែេួនបទៀតផ្សង។ 
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ការដឹកន ំៃិងប្គប់ប្គងេហគម្ៃ៍សៃសាេម្យួ្សៅប្េកុជលគិរ ី
សហគម្ន៍បនសាទមួ្យបៅកនុង ុាំបកាោះថ្ាូវ ស្សុកជលគិរ ី បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង។ សហគម្ន៍

បនសាទបនោះ នរបងាើតប ើងបៅឆ្ន ាំ២០០១ និងមិ្នទន់ នចុោះរញ្ជ ីស្សរចារ់បៅប ើយបទ ខត
ម្មនការទទួលសាគ ល់ និង ឹងឮបោយម្នទីរជលផ្សលបែតត ។ សហគម្ន៍បនសាទបនោះ នប ោះ
បឆ្ន តបប្ជើសបរ ើសគណៈកម្ាការបលើកទីមួ្យបៅនថ្ៃទី២១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១១ ម្មនគណៈកម្ាការ
ចាំនួន១១នាក់ ខតបប្កាយម្កគណៈកម្ាការរីនាក់ នលាឈរ់ រចចុរបននគណៈកម្ាការម្មន ចាំនួន
៨នាក់(ស្រសតី២នាក់)។ 

បោយគណៈកម្ាការមិ្នសូវម្មន ាំបណើ រការលអ សហគម្ន៍បនសាទ នប ោះបឆ្ន តបប្ជើស 
បរ ើសគណៈកម្ាការសាជាថ្ាីបៅនថ្ៃទី២ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១២ បោយម្មនការចូលរមួ្ពីប្រជាពលរ ា
បៅកនុងភូ្មិ្ ទាំងអស់២៦០ប្គួសារ ម្មនអាជាា ធរ  ុាំ ម្នទីរជាំនាញជលផ្សល និងអងគការន គូ 
ជាប ើម្។ សហគម្ន៍បនសាទម្មនរចនាសម្ព័នធ ប្រធាន អនុប្រធាន(ជារងរអូនរបងាើត) បរឡា    
និងសម្មជិក។ គណៈកម្ាការទាំងអស់មិ្នម្មនប្ ក់ខែឧរតថម្ភបទ បប្ៅពីថ្វកិាខ លទទួល ន 
 ៏តិចតួចសតួចបសតើងពីបសវាកម្ាខតរ៉ាុបណាណ ោះ  ូចជាបៅបពលខ លបចញបៅលាត ឬចុោះចារ់ 
រទបលាើសម្តងៗ ន៥០០០បរៀល។ 

គណៈកម្ាការម្មនការទទួលែុសប្តូវរមួ្ោន គឺ បចញលាតទាំងយរ់ ទាំងនថ្ៃ ចូលរមួ្
សកម្ាភាពជាមួ្យអាជាា ធរ ម្នទីរជលផ្សលបែតត  ប្រជុាំជាមួ្យប្រជាពលរ ាប ើម្បីផ្សសពវផ្សាយ
ព័ត៌ម្មនចារ់ ចូលរមួ្ជាមួ្យរ៉ាូលីស ជួយការពារបៅតាំរន់បផ្សសងៗបទៀតបប្ៅពីភូ្មិ្ររស់ែេួន។ 

សហគម្ន៍បនសាទបនោះរបងាើតប ើងកនុង្នទៈការពារធនធានធម្ាជាតិ (ការពារតាំរន់អភិ្រកស 
ប្តី ឬ ូត៍បនសាទ) ទុកឲ្យកូនបៅជាំនាន់បប្កាយ។ បប្ៅពីតាំរន់អភិ្រកសបនោះគឺ ម្មនតាំរន់បផ្សសងៗ
បទៀតខ លសប្ម្មរ់ទុកឲ្យប្រជាពលរ ាអាចរកប្តី ន ។ 

សហគម្ន៍បនសាទម្មនប្រភ្ពចាំណូល នម្កពីសម្មជិកភាព បៅបពលខ លបគបចញ
បៅបនសាទកនុងម្មន ក់រង់២០០០បរៀល បប្ៅពីសម្មជិកគឺរង់៥០០០បរៀល ឬរង់តនម្េតាម្សម្មភ រៈ
បនសាទ បហើយក៏ម្មនជាំនួយពីសរបុរសជនបៅសហរ ាអាបម្រកិ នជួយ ចាំនួន៣បលើកគឺ បៅនថ្ៃ
ទី០១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ បលើកទី២ បៅនថ្ៃទី២០ ខែមី្នា ឆ្ន ាំ២០១២ និងបលើកទី៣បៅនថ្ៃទី៣០ ខែមី្នា 
ឆ្ន ាំ២០១៤  សររុចាំនួន៦លានបរៀល។ ថ្វកិាបនោះគឺទុកប ើម្បជួីយ ល់គណៈកម្ាការ កនុងការបធវើ
ការង្ករ និងជួយប្រជាពលរ ាកនុងភូ្មិ្ តាម្រយៈការែចីចងការប្ ក់ទាំងសម្មជិក និងប្រជាពលរ ា 
កនុងអប្តាការប្ ក់២%កនុងមួ្យខែ។  

 

បរើគិតតាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៩ រហូត ល់២០១៣ ចាំណូលម្មនការបកើនប ើងសររុប្រខហល ៧
លានបរៀលកនេោះ រ៉ាុខនត នធាេ ក់ចុោះជាង២លានបរៀលបៅឆ្ន ាំ២០១៤ និង២០១៥។  ចាំណូលទាំង
បនាោះគណៈកម្ាការ នចូលរមួ្ឧរតថម្ភបៅកនុងសងគម្ ូចជា ការសាងសង់បរាងរុណយ សង់រងគន់
មួ្យបៅកនុងបរាងរុណយ សង់រងគន់មួ្យបទៀតបៅកនុងសាលាបរៀន  នជួយទិញចានឆ្ន ាំងសប្ម្មរ់
ប្រជាពលរ ាកនុងភូ្មិ្ែចីបប្រើប្ ស់បៅបពលម្មនរុណយទន ជួយឧរតថម្ភកាត់សបម្េៀករាំពាក់ឲ្យ
ប្រជាការពារភូ្មិ្ ន១៥នាក់ ឬ១៥កាំបផ្សេ និង នជួយចូលរមួ្រុណយសពផ្សងខ រ។  

បប្ៅពីចូលរមួ្ជួយសកម្ាភាពសងគម្ គណៈកម្ាការ នទិញកាណូតមួ្យប ើម្បទុីកចុោះ
លាត និងជួយ ល់ប្រជាពលរ ាបៅបពលឈឺ ឬស្រសតី្េងទបនេប ើម្បីបៅម្នទីរបពទយ នទន់បពល។ 
ការទិញកាណូតម្មនការប្រជុាំពិបប្ោោះបយរល់ជាមួ្យ ប្រជាពលរ ា អាជាា ធរ បម្ភូ្មិ្ បម្ ុាំ ម្នទីរ
ជាំនាញ និងអងគការន គូ។ 

ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ គឺមិ្នម្មនឯកសារណាមួ្យ ឬបោលការណ៍ចាស់លាស់បទ  ូច
ជាការអនុវតតជាក់ខសតង កនុងការែចីចងការប្ ក់ គឺគណៈកម្ាការប្រជុាំសបប្ម្ចចិតតឯកភាពោន ផ្លទ ល់
ម្មត់ខតរ៉ាុបណាណ ោះ បៅបពលឲ្យនរណាម្មន ក់ែចី បោយកាំណត់មិ្នឲ្យបលើសពី៣ខែបទ។ រ៉ាុខនតជាក់ 
ខសតង អនកខ លែចីចងការប្ ក់បនាោះមិ្ន នអនុវតតតាម្កាលកាំណត់បនាោះបទទាំងសម្មជិក និង
ប្រជាពលរ ា (ឧ. អនកែេោះែចីរហូត ល់បៅ៥បៅ៦ខែ មិ្នទន់សងទាំងការទាំងប ើម្ផ្សងខ រ)។ 
សហគម្ន៍បនសាទបនោះមិ្នទន់ម្មនបោលការណ៍ប្គរ់ប្គងហិរញ្ាវតថុ និងបោលការណ៍សាំខាន់
បផ្សសងៗសប្ម្មរ់ការអនុវតតររស់ែេួនបៅប ើយបទ រ៉ាុខនត នអនុវតតតាម្បោលការណ៍ររស់អងគការ
ន គូ ។ 

បោយមិ្នម្មនបោលការណ៍ជាក់លាក់ណាមួ្យ និងរមួ្ទាំងសម្តថភាពបៅម្មនកាំរតិផ្សង
បនាោះ វាជាកតាត ខ លនាាំឲ្យសហគម្ន៍បនសាទបនោះ  នជួរប្រទោះផ្សលលាំ កជាខាេ ាំងកនុងការចុោះ
រាំបពញការង្ករ  ូចជាែវោះថ្វកិា សាំភារៈ និងម្បធា យបធវើ ាំបណើ របៅបពលបចញលាត និងែវោះ
ការចូលរមួ្ពីសម្មជិកប្កុម្ ប្រជាពលរ ា អាជាា ធរ និងម្នទីរពាក់ព័នធបៅម្មនកាំរតិជាប ើម្។   កតាត
ទាំងអស់បនោះ នបធវើឲ្យសម្មជិកគណៈកម្ាការែេោះ ម្មនអារម្ាណ៍ ក់ទឹកចិតត  និងចង់ប ោះរង់
ការង្ករររស់ែេួនបទៀតផ្សង។ 

  





ឧបសម្ព័ន្ធគមាូ ៩

បញ្ជីអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធបង្កើត

គោលការណ៍ណានាំស្ដីពីការប្ាតិបត្តិល្អរបស់

អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន
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បញ្ជរីាយ្នម្ប្កមុ្ការង្ករបសចចកសេេថ្ដលោបំ្េ ៃិងចូលរមួ្បសងកើត 
សោលកាណ៍ថ្ណនេំតពីីការប្បតិបតតិលអរបេអ់ងគការេហគម្ៃ៍ម្លូដ្ឋា ៃ 

ល.រ ប ា្ ោះសាថ រ័នននសម្មជិកប្កុម្ការង្កររបចចកបទស បែតត និង ប្កងុ 

១ អងគការគណៈកម្មា ធិការសហ
ប្រតិរតតិការប ើម្បកីម្ពុជា 

Cooperation Committee for 
Cambodia (CCC) 

ភ្នាំបពញ 

២ អងគការជីវតិនថ្េថ្នូរ Life With Dignity (LWD) ភ្នាំបពញ 

៣ អងគការ ជនពិការកម្ពុជា Cambodian Disability People’s 
Organization (CDPO) 

ភ្នាំបពញ 

៤ អងគការបសវាកម្ាអភិ្វឌ្ឍន៍ 
ជនពិការ 

Disability Development 
Services Program (DDSP) 

បែតតបពាធិ៍សាត់ 

៥ អងគការហវរ ៉ាមុ្សីុ  Forum Syd 

 
ភ្នាំបពញ 

៦ សហគម្ន៍កសិកម្ាប្តពាាំង 
ប្កញូង 

(ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) បែតតតាខកវ 

៧ សហគម្ន៍កសិកម្ាប្តពាាំងធាំ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) បែតតតាខកវ 

៨ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍ និងការពារ
ររសិាថ ន 

Environmental Protection And 
Development (PDAO) បែតតតាខកវ 

៩ អងគការខស្សខែារ Srer Khmer ភ្នាំបពញ 

១០ អងគការប្ទប្ទង់កសិករ 
ជនរទ 

Support Organization for Rural 
Farmers (SORF) 

បែតតបពាធិ៍សាត់ 

១១ សហគម្ន៍ប្កមុ្ជនជាតិប ើម្
ភាគតិច 

Por ethnic group ររវលិ បែតត ត់
 ាំរង 

១២ អងគការជាំនួយររស់ប្ពោះវហិារ  
ោណឺម្ម៉ាក 

DanChurchAid (DCA) ភ្នាំបពញ 

១៣ អងគការរនាទ យស្សី Banteay Srei ភ្នាំបពញ 

១៤ អងគការោាំប្ទសហគម្ន៍        Indigenous Community 
Support Organization (ICSO)  ភ្នាំបពញ 

 

(សប្ម្ង់ពីរញ្ជ ីវតតម្មន) 

  

ជនជាតិប ើម្ភាគតិច 

១៥ សហគម្ន៍បនសាទ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) បែតតបពាធិ៍សាត់ 

១៦ សហគម្ន៍ររវលិ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) ររវលិ បែតត ត់
 ាំរង 

១៧ រណាដ ញសម្មជិកសកម្ា សិទធិ
ជនជាតិប ើម្ភាគតិច 

Indiginous Rights Active 
Member (IRAM) 

សនួល បែតតប្កបចោះ 

១៨ សហគម្ន៍បនសាទ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) បែតត បសៀម្រារ 

១៩ សម្ព័នភាពប ើម្បីអភិ្រកស    
ធនធានជលផ្សល 

Fisheries Action Coalition 
Team (FACT) 

ភ្នាំបពញ 

២០ សហគម្ន៍បនសាទ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) ្នុកប្ទ(ូផ្លត់សា
ោយ) បែតតកាំពង់
ឆ្ន ាំង 

២១ សហគម្ន៍បនសាទ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) បែតត បសៀម្រារ 

២២ សម្មគម្សហព័នធម្នុសស
ចាស់ 

(ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស)  ណន់ បែតត
 ត់ ាំរង 
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បញ្ជរីាយ្នម្ប្កមុ្ការង្ករបសចចកសេេថ្ដលោបំ្េ ៃិងចូលរមួ្បសងកើត 
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ល.រ ប ា្ ោះសាថ រ័នននសម្មជិកប្កមុ្ការង្កររបចចកបទស បែតត និង ប្កងុ 

១ អងគការគណៈកម្មា ធិការសហ
ប្រតិរតតិការប ើម្បកីម្ពុជា 

Cooperation Committee for 
Cambodia (CCC) 

ភ្នាំបពញ 

២ អងគការជីវតិនថ្េថ្នូរ Life With Dignity (LWD) ភ្នាំបពញ 

៣ អងគការ ជនពិការកម្ពុជា Cambodian Disability People’s 
Organization (CDPO) 

ភ្នាំបពញ 

៤ អងគការបសវាកម្ាអភិ្វឌ្ឍន៍ 
ជនពិការ 

Disability Development 
Services Program (DDSP) 

បែតតបពាធិ៍សាត់ 

៥ អងគការហវរ ៉ាមុ្សីុ  Forum Syd 

 
ភ្នាំបពញ 

៦ សហគម្ន៍កសិកម្ាប្តពាាំង 
ប្កញូង 

(ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) បែតតតាខកវ 

៧ សហគម្ន៍កសិកម្ាប្តពាាំងធាំ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) បែតតតាខកវ 

៨ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍ និងការពារ
ររសិាថ ន 

Environmental Protection And 
Development (PDAO) បែតតតាខកវ 

៩ អងគការខស្សខែារ Srer Khmer ភ្នាំបពញ 

១០ អងគការប្ទប្ទង់កសិករ 
ជនរទ 

Support Organization for Rural 
Farmers (SORF) 

បែតតបពាធិ៍សាត់ 

១១ សហគម្ន៍ប្កមុ្ជនជាតិប ើម្
ភាគតិច 

Por ethnic group ររវលិ បែតត ត់
 ាំរង 

១២ អងគការជាំនួយររស់ប្ពោះវហិារ  
ោណឺម្ម៉ាក 

DanChurchAid (DCA) ភ្នាំបពញ 

១៣ អងគការរនាទ យស្សី Banteay Srei ភ្នាំបពញ 

១៤ អងគការោាំប្ទសហគម្ន៍        Indigenous Community 
Support Organization (ICSO)  ភ្នាំបពញ 

 

(សប្ម្ង់ពីរញ្ជ ីវតតម្មន) 

  

ជនជាតិប ើម្ភាគតិច 

១៥ សហគម្ន៍បនសាទ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) បែតតបពាធិ៍សាត់ 

១៦ សហគម្ន៍ររវលិ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) ររវលិ បែតត ត់
 ាំរង 

១៧ រណាដ ញសម្មជិកសកម្ា សិទធិ
ជនជាតិប ើម្ភាគតិច 

Indiginous Rights Active 
Member (IRAM) 

សនួល បែតតប្កបចោះ 

១៨ សហគម្ន៍បនសាទ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) បែតត បសៀម្រារ 

១៩ សម្ព័នភាពប ើម្បីអភិ្រកស    
ធនធានជលផ្សល 

Fisheries Action Coalition 
Team (FACT) 

ភ្នាំបពញ 

២០ សហគម្ន៍បនសាទ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) ្នុកប្ទ(ូផ្លត់សា
ោយ) បែតតកាំពង់
ឆ្ន ាំង 

២១ សហគម្ន៍បនសាទ (ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស) បែតត បសៀម្រារ 

២២ សម្មគម្សហព័នធម្នុសស
ចាស់ 

(ោា នប ា្ ោះជាភាសាររបទស)  ណន់ បែតត
 ត់ ាំរង 
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បញ្ជរីាយ្នម្សាថ ប័ៃរាជរដ្ឋា ភិបាលថ្ដលោបំ្េ ៃិងចលូរមួ្កាងុដំសណើ រការ
បសងកើតសោលកាណ៍ថ្ណនេំតពីីការប្បតបិតតលិ អរបេអ់ងគការ 

េហគម្ៃ៍ម្លូដ្ឋា ៃ 

ល.រ ប ា្ ោះសាថ រ័ន បែតត និង ប្កងុ 

១ ប្កសួងម្ហានផ្សទ ភ្នាំបពញ 

២ ទីសតីការគណៈរ ាម្ន្តនតី ភ្នាំបពញ 

៣ ប្កសួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនរទ ភ្នាំបពញ 

៤ ប្កសួងសងគម្កិចច អតីតយុទធជន  

និងយុវនីតិសម្បទ 

ភ្នាំបពញ 

៥ ប្កសួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ភ្នាំបពញ 

៦ ប្កសួងសុខាភិ្ ល ភ្នាំបពញ 

(សប្ម្ង់ពីរញ្ជ ីវតតម្មន) 

 
  

 

បញ្ជរីាយ្នម្នដគអូភិវឌ្ឍៃ ៍ៃិងអងគការអៃតរជាតថិ្ដលចូលរមួ្កាងុ
ដំសណើ រការបសងកើតសោលកាណ៍ថ្ណនេំតពីីការប្បតិបតតលិ អរបេអ់ងគការ 

េហគម្ៃ៍ម្លូដ្ឋា ៃ 

លរ ប ា្ ោះអងគការន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ បែតត និង ប្កងុ 

១ 
សាថ នទូតអូស្រសាត លីប្រចាាំ
ការបៅកម្ពុជា 

Development Cooperation,  
Australian Embassy 

ភ្នាំបពញ 

២ អងគការជាំនួយររស់ប្ពោះ
វហិារ  ោណឺម្ម៉ាក 

DanChurchAid (DCA) ភ្នាំបពញ 

៣ អងគការ Save the Children Save the Children (SC) ភ្នាំបពញ 

៤ ការយិល័យអនកសប្ម្រ
សប្ម្ួលអងគការសហ
ប្រជាជាតិ 

United Nations Resident 
Coordinator (UNRC) Office 

ភ្នាំបពញ 

៥ អងគការហវររ ៉ាមុ្សីុ  Forum Syd ភ្នាំបពញ 

    (សប្ម្ង់ពីរញ្ជ ីវតតម្មន) 
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បញ្ជរីាយ្នម្សាថ ប័ៃរាជរដ្ឋា ភិបាលថ្ដលោបំ្េ ៃិងចលូរមួ្កាងុដំសណើ រការ
បសងកើតសោលកាណ៍ថ្ណនេំតពីីការប្បតបិតតលិ អរបេអ់ងគការ 

េហគម្ៃ៍ម្លូដ្ឋា ៃ 

ល.រ ប ា្ ោះសាថ រ័ន បែតត និង ប្កងុ 

១ ប្កសួងម្ហានផ្សទ ភ្នាំបពញ 

២ ទីសតីការគណៈរ ាម្ន្តនតី ភ្នាំបពញ 

៣ ប្កសួងអភិ្វឌ្ឍន៍ជនរទ ភ្នាំបពញ 

៤ ប្កសួងសងគម្កិចច អតីតយុទធជន  

និងយុវនីតិសម្បទ 

ភ្នាំបពញ 

៥ ប្កសួងអរ់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ភ្នាំបពញ 

៦ ប្កសួងសុខាភិ្ ល ភ្នាំបពញ 

(សប្ម្ង់ពីរញ្ជ ីវតតម្មន) 

 
  

 

បញ្ជរីាយ្នម្នដគអូភិវឌ្ឍៃ ៍ៃិងអងគការអៃតរជាតថិ្ដលចូលរមួ្កាងុ
ដំសណើ រការបសងកើតសោលកាណ៍ថ្ណនេំតពីីការប្បតិបតតលិ អរបេអ់ងគការ 

េហគម្ៃ៍ម្លូដ្ឋា ៃ 

លរ ប ា្ ោះអងគការន គូអភិ្វឌ្ឍន៍ បែតត និង ប្កងុ 

១ 
សាថ នទូតអូស្រសាត លីប្រចាាំ
ការបៅកម្ពុជា 

Development Cooperation,  
Australian Embassy 

ភ្នាំបពញ 

២ អងគការជាំនួយររស់ប្ពោះ
វហិារ  ោណឺម្ម៉ាក 

DanChurchAid (DCA) ភ្នាំបពញ 

៣ អងគការ Save the Children Save the Children (SC) ភ្នាំបពញ 

៤ ការយិល័យអនកសប្ម្រ
សប្ម្ួលអងគការសហ
ប្រជាជាតិ 

United Nations Resident 
Coordinator (UNRC) Office 

ភ្នាំបពញ 

៥ អងគការហវររ ៉ាមុ្សីុ  Forum Syd ភ្នាំបពញ 

    (សប្ម្ង់ពីរញ្ជ ីវតតម្មន) 

  



គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែតិបត្តិល្អរបស់អង្គកការសហគមន៍មូលដ្ឋែន ទំព័រ 124 

បញ្ជរីាយ្នម្អងគការម្ិៃថ្ម្ៃរដ្ឋា ភបិាលថ្ដលោបំ្េ ៃិងចូលរមួ្កាងុ
ដំសណើ រការបសងកើតសោលកាណ៍ថ្ណនេំតពីីការប្បតិបតតលិ អរបេអ់ងគការ 

េហគម្ៃ៍ម្លូដ្ឋា ៃ 

ល.រ ប ា្ ោះអងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ ល បែតត និង ប្កងុ 

១ អងគការប្កុម្ប្ទប្ទង់ភូ្មិ្ Village Support Group (VSG) បែតត ត់ ាំរង 

២ ម្ជឈម្ណឌ លប្រជាពលរ ាប ើម្បី
អភិ្វឌ្ឍន៍ និងសនតិភាព 

People Center for 
Development and Peace 
(PDP) 

បែតត ត់ ាំរង 

៣ អងគការម្នុសសចាស់ Help Age Cambodia បែតត ត់ ាំរង 

៤ អងគការប្កុម្អភិ្វឌ្ឍន៍ភូ្មិ្ Krom Akphiwat Phum 
(KAWP) 

បែតត ត់ ាំរង 

៥ អងគការខកខប្រសហគម្ន៍ Community Translation 
Organization (CTO) សាំបរាង បែតតឧតតរ

ម្មនជ័យ 

៦ សម្ព័នភាពប ើម្បីអភិ្រកសធនធាន
ជលផ្សល 

Fisheries Action Coalition 

Team (FACT) 
ភ្នាំបពញ 

៧ អងគការ សីុ.ភី្.បអ CPA ថ្ាពួក បែតតរនាទ យ
ម្មនជ័យ 

៨ អងគការសកម្ាភាពប្ពោះពុទធ 
សាសនាប ើម្ប ីអភិ្វឌ្ឍន៍សងគម្ 

Buddhism for Social 
Development Action (BSDA) 

បែតតកាំពង់ចាម្ 

៩ អងគការភ្នាំស្សីប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ Phnom Srey Organization 

for Development (PSOD) 
បែតតកាំពង់ចាម្ 

១០ សម្មគម្ន៍ខថ្រការរសិាថ ន និង
វរបធម៌្ 

Culture and Environment 
Preservation Association 
(CEPA) 

បែតតសទឹងខប្តង 

១១ អងគការភូ្មិ្ែាុាំ My Village (MVi)  បែតតសទឹងខប្តង 

១២ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍ស្រសតីប្កីប្កកនុងទី
ប្កុង 

Urban Poor Women 
Development  (UPWD) ភ្នាំបពញ 

១៣ អងគការអនុផ្សលនប្ពបឈើ Non-Timber Forest Products 
(NTFP) បែតតរតនៈគីរ ី

 

១៤ ម្ជឈម្ណឌ លអភិ្វឌ្ឍន៍កុម្មរ និង
ស្រសតីបៅកម្ពុជា 

Children and Women 
Development Center in 
Cambodia (CWDCC) 

បែតតកាំពត 

១៥ អងគការប្ទប្ទង់ស្រសតីខែារ Cambodian Organization for 
Women Support (COWS) បែតត កាំពង់ធាំ 

១៦ សហគម្ន៍កសាងសម្តថភាព
ប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ 

Community Capacity for 

Development (CCD) 
បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

១៧ សម្មគម្ភ្នាំនាងកប្ងី Phnom Neang Kangrei 

Association(PNKA) 
បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

១៨ អងគការជាំនួយជនរទ Rural Aid Organization 
(RAO) 

បែតតសាវ យបរៀង 

១៩ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍ និងការពារ 
ររសិាថ ន 

Environmental Protection 
And Development (PDAO) បែតតតាខកវ 

២០ អងគការកម្ពុជាប ើម្បជួីយស្រសតីម្មន
វរិតតិ 

Cambodian Women’s Crisis 
Center (CWCC) 

ភ្នាំបពញ 

២១ អងគការសបន្តង្កគ ោះសតវនប្ព Save Cambodia’s Wildlife 
(SCW) 

ភ្នាំបពញ 

២២ អងគការមិ្តតសម្មេ ញ់ Mithsamlanh ភ្នាំបពញ 

២៣ អងគការប្គួសារបយើង Krousaryoeung ភ្នាំបពញ 

២៤ អងគការោាំប្ទសហគម្ន៍ ជនជាតិ
ប ើម្ភាគតិច 

Indigenous Community 
Support Organization (ICSO) 

ភ្នាំបពញ 

២៥ បវទិកាននអងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ ល 

សតីពីកម្ពុជា 
The NGO Forum on 
Cambodia 

ភ្នាំបពញ 

២៦ អងគការជាំនួយខផ្សនកចារ់ននកម្ពុជា Legal Aid of Cambodia (LAC) ភ្នាំបពញ 

២៧ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍សាំបលង សហគម្ន៍ Building Community Voices 
(BCV) 

ភ្នាំបពញ 

២៨ អងគការសកម្ាភាពប ើម្ប ី
សុែម្មលភាពស្រសតីកម្ពុជា 

Kampuchea Women’s 
Welfare Action ( KWWA) 

បែតតប្កបចោះ 

២៩ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍បស ាកិចច 
សហគម្ន៍ 

Community Economic 
Development (CED) 

បែតតប្កបចោះ 
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បញ្ជរីាយ្នម្អងគការម្ិៃថ្ម្ៃរដ្ឋា ភបិាលថ្ដលោបំ្េ ៃិងចូលរមួ្កាងុ
ដំសណើ រការបសងកើតសោលកាណ៍ថ្ណនេំតពីីការប្បតិបតតលិ អរបេអ់ងគការ 

េហគម្ៃ៍ម្លូដ្ឋា ៃ 

ល.រ ប ា្ ោះអងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ ល បែតត និង ប្កងុ 

១ អងគការប្កុម្ប្ទប្ទង់ភូ្មិ្ Village Support Group (VSG) បែតត ត់ ាំរង 

២ ម្ជឈម្ណឌ លប្រជាពលរ ាប ើម្បី
អភិ្វឌ្ឍន៍ និងសនតិភាព 

People Center for 
Development and Peace 
(PDP) 

បែតត ត់ ាំរង 

៣ អងគការម្នុសសចាស់ Help Age Cambodia បែតត ត់ ាំរង 

៤ អងគការប្កុម្អភិ្វឌ្ឍន៍ភូ្មិ្ Krom Akphiwat Phum 
(KAWP) 

បែតត ត់ ាំរង 

៥ អងគការខកខប្រសហគម្ន៍ Community Translation 
Organization (CTO) សាំបរាង បែតតឧតតរ

ម្មនជ័យ 

៦ សម្ព័នភាពប ើម្បីអភិ្រកសធនធាន
ជលផ្សល 

Fisheries Action Coalition 

Team (FACT) 
ភ្នាំបពញ 

៧ អងគការ សីុ.ភី្.បអ CPA ថ្ាពួក បែតតរនាទ យ
ម្មនជ័យ 

៨ អងគការសកម្ាភាពប្ពោះពុទធ 
សាសនាប ើម្ប ីអភិ្វឌ្ឍន៍សងគម្ 

Buddhism for Social 
Development Action (BSDA) 

បែតតកាំពង់ចាម្ 

៩ អងគការភ្នាំស្សីប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ Phnom Srey Organization 

for Development (PSOD) 
បែតតកាំពង់ចាម្ 

១០ សម្មគម្ន៍ខថ្រការរសិាថ ន និង
វរបធម៌្ 

Culture and Environment 
Preservation Association 
(CEPA) 

បែតតសទឹងខប្តង 

១១ អងគការភូ្មិ្ែាុាំ My Village (MVi)  បែតតសទឹងខប្តង 

១២ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍ស្រសតីប្កីប្កកនុងទី
ប្កុង 

Urban Poor Women 
Development  (UPWD) ភ្នាំបពញ 

១៣ អងគការអនុផ្សលនប្ពបឈើ Non-Timber Forest Products 
(NTFP) បែតតរតនៈគីរ ី

 

១៤ ម្ជឈម្ណឌ លអភិ្វឌ្ឍន៍កុម្មរ និង
ស្រសតីបៅកម្ពុជា 

Children and Women 
Development Center in 
Cambodia (CWDCC) 

បែតតកាំពត 

១៥ អងគការប្ទប្ទង់ស្រសតីខែារ Cambodian Organization for 
Women Support (COWS) បែតត កាំពង់ធាំ 

១៦ សហគម្ន៍កសាងសម្តថភាព
ប ើម្បីអភិ្វឌ្ឍន៍ 

Community Capacity for 

Development (CCD) 
បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

១៧ សម្មគម្ភ្នាំនាងកប្ងី Phnom Neang Kangrei 

Association(PNKA) 
បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

១៨ អងគការជាំនួយជនរទ Rural Aid Organization 
(RAO) 

បែតតសាវ យបរៀង 

១៩ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍ និងការពារ 
ររសិាថ ន 

Environmental Protection 
And Development (PDAO) បែតតតាខកវ 

២០ អងគការកម្ពុជាប ើម្បជួីយស្រសតីម្មន
វរិតតិ 

Cambodian Women’s Crisis 
Center (CWCC) 

ភ្នាំបពញ 

២១ អងគការសបន្តង្កគ ោះសតវនប្ព Save Cambodia’s Wildlife 
(SCW) 

ភ្នាំបពញ 

២២ អងគការមិ្តតសម្មេ ញ់ Mithsamlanh ភ្នាំបពញ 

២៣ អងគការប្គួសារបយើង Krousaryoeung ភ្នាំបពញ 

២៤ អងគការោាំប្ទសហគម្ន៍ ជនជាតិ
ប ើម្ភាគតិច 

Indigenous Community 
Support Organization (ICSO) 

ភ្នាំបពញ 

២៥ បវទិកាននអងគការមិ្នខម្នរោា ភិ្ ល 

សតីពីកម្ពុជា 
The NGO Forum on 
Cambodia 

ភ្នាំបពញ 

២៦ អងគការជាំនួយខផ្សនកចារ់ននកម្ពុជា Legal Aid of Cambodia (LAC) ភ្នាំបពញ 

២៧ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍សាំបលង សហគម្ន៍ Building Community Voices 
(BCV) 

ភ្នាំបពញ 

២៨ អងគការសកម្ាភាពប ើម្ប ី
សុែម្មលភាពស្រសតីកម្ពុជា 

Kampuchea Women’s 
Welfare Action ( KWWA) 

បែតតប្កបចោះ 

២៩ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍បស ាកិចច 
សហគម្ន៍ 

Community Economic 
Development (CED) 

បែតតប្កបចោះ 
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៣០ អងគការពនេឺននកតីសងឃឹម្ Ponleu Ney Kdey Sangkhim (

PNKS) 

បែតតនប្ពខវង 

៣១ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍ភូ្មិ្បយើង Organization to Develop Our 
Village (ODOV) 

បែតតនប្ពខវង 

៣២ អងគការកម្ាវធីិអភិ្វឌ្ឍន៍ធនធាន
យុវជន 

Youth Resource 
Development Program 
(YRDP) 

ភ្នាំបពញ 

៣៣ អងគការអូែិន ិន កម្ពុជា Ockenden Cambodia រនាទ យម្មនជ័យ 

៣៤ សម្មគម្ន៍អា ហុក Cambodian Human Rights 
and Development 
Association (ADHOC)  

បែតតប្កបចោះ 

៣៥ អងគការអតីតយុទធជនអនតរជាតិ 
កម្ពុជា 

Veterans International 
Cambodia (VIC) 

ភ្នាំបពញ 

(សប្ម្ង់ពីរញ្ជ ីវតតម្មន) 

 

  

 

បញ្ជរីាយ្នម្េហគម្ៃ៍ថ្ដលោបំ្េ ៃិងចូលរមួ្បសងកើតសោលការណ៍
ថ្ណនេំតពីីការប្បតិបតតលិ អរបេអ់ងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

ល.រ ប ា្ ោះអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ស្សុក និង បែតត 

១ សហគម្ន៍ បោក ាុាំ បែតត ត់ ាំរង 

២ សហគម្ន៍ រកា បែតត ត់ ាំរង 

៣ សហគម្ន៍ ភ្នាំសាំបៅ បែតត ត់ ាំរង 

៤ សហគម្ន៍ ខប្ពកហេួង បែតត ត់ ាំរង 

៥ សហគម្ន៍ អូរតាគី បែតត ត់ ាំរង 

៦ សហគម្ន៍ លាវ  បែតត ត់ ាំរង 

៧ សហគម្ន៍សហព័នធម្នុសសចាស់  យ ាំរាាំ បែតត ត់ ាំរង 

៨ សហគម្ន៍ កាលប្តាច បែតតបពាធិ៍សាត់ 

៩ សហគម្ន៍ អនាចាំរក់ បែតតបពាធិ៍សាត់ 

១០ សហគម្ន៍ ប្កគរ បែតតបពាធិ៍សាត់ 

១១ សហគម្ន៍នប្ពបឈើ សាំបរាង បែតតឧតតរម្មនជ័យ 

១២ សហគម្ន៍ រនាទ យអាំពិល បែតតឧតតរម្មនជ័យ 

១៣ សហគម្ន៍TPCBO បែតតឧតតរម្មនជ័យ 

១៤ សហគម្ន៍ បែតតឧតតរម្មនជ័យ 

១៥ សហគម្ន៍BTACBO បែតតឧតតរម្មនជ័យ 

១៦ សហគម្ន៍នប្ពបឈើ ថ្ាពួក បែតតរនាទ យម្មនជ័យ 

១៧ សហគម្ន៍ ម្ងគលរូរ ីបែតតរនាទ យម្មនជ័យ 

១៨ សហគម្ន៍ សិរបីសាភ័្ណ បែតតរនាទ យម្មនជ័យ 

១៩ សហគម្ន៍ បែតតរនាទ យម្មនជ័យ 
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៣០ អងគការពនេឺននកតីសងឃឹម្ Ponleu Ney Kdey Sangkhim (

PNKS) 

បែតតនប្ពខវង 

៣១ អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍ភូ្មិ្បយើង Organization to Develop Our 
Village (ODOV) 

បែតតនប្ពខវង 

៣២ អងគការកម្ាវធីិអភិ្វឌ្ឍន៍ធនធាន
យុវជន 

Youth Resource 
Development Program 
(YRDP) 

ភ្នាំបពញ 

៣៣ អងគការអូែិន ិន កម្ពុជា Ockenden Cambodia រនាទ យម្មនជ័យ 

៣៤ សម្មគម្ន៍អា ហុក Cambodian Human Rights 
and Development 
Association (ADHOC)  

បែតតប្កបចោះ 

៣៥ អងគការអតីតយុទធជនអនតរជាតិ 
កម្ពុជា 

Veterans International 
Cambodia (VIC) 

ភ្នាំបពញ 

(សប្ម្ង់ពីរញ្ជ ីវតតម្មន) 

 

  

 

បញ្ជរីាយ្នម្េហគម្ៃ៍ថ្ដលោបំ្េ ៃិងចូលរមួ្បសងកើតសោលការណ៍
ថ្ណនេំតពីីការប្បតិបតតលិ អរបេអ់ងគការេហគម្ៃ៍ម្ូលដ្ឋា ៃ 

ល.រ ប ា្ ោះអងគការសហគម្ន៍មូ្លោា ន ស្សុក និង បែតត 

១ សហគម្ន៍ បោក ាុាំ បែតត ត់ ាំរង 

២ សហគម្ន៍ រកា បែតត ត់ ាំរង 

៣ សហគម្ន៍ ភ្នាំសាំបៅ បែតត ត់ ាំរង 

៤ សហគម្ន៍ ខប្ពកហេួង បែតត ត់ ាំរង 

៥ សហគម្ន៍ អូរតាគី បែតត ត់ ាំរង 

៦ សហគម្ន៍ លាវ  បែតត ត់ ាំរង 

៧ សហគម្ន៍សហព័នធម្នុសសចាស់  យ ាំរាាំ បែតត ត់ ាំរង 

៨ សហគម្ន៍ កាលប្តាច បែតតបពាធិ៍សាត់ 

៩ សហគម្ន៍ អនាចាំរក់ បែតតបពាធិ៍សាត់ 

១០ សហគម្ន៍ ប្កគរ បែតតបពាធិ៍សាត់ 

១១ សហគម្ន៍នប្ពបឈើ សាំបរាង បែតតឧតតរម្មនជ័យ 

១២ សហគម្ន៍ រនាទ យអាំពិល បែតតឧតតរម្មនជ័យ 

១៣ សហគម្ន៍TPCBO បែតតឧតតរម្មនជ័យ 

១៤ សហគម្ន៍ បែតតឧតតរម្មនជ័យ 

១៥ សហគម្ន៍BTACBO បែតតឧតតរម្មនជ័យ 

១៦ សហគម្ន៍នប្ពបឈើ ថ្ាពួក បែតតរនាទ យម្មនជ័យ 

១៧ សហគម្ន៍ ម្ងគលរូរ ីបែតតរនាទ យម្មនជ័យ 

១៨ សហគម្ន៍ សិរបីសាភ័្ណ បែតតរនាទ យម្មនជ័យ 

១៩ សហគម្ន៍ បែតតរនាទ យម្មនជ័យ 
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២០ សហគម្ន៍ បែតតរនាទ យម្មនជ័យ 

២១ សហគម្ន៍ ស្សីសនាំ បែតតបសៀម្រារ 

២២ សហគម្ន៍ ស្សីសនាំ បែតតបសៀម្រារ 

២៣ សហគម្ន៍ សូប្ទនិគម្ បែតតបសៀម្រារ 

២៤ សហគម្ន៍នប្ពឈី ប្ សាទរលេង័គ ប្ សាទរលេង័គ បែតតកាំពង់ធាំ 

២៥ សហគម្ន៍ អូរាាំងឳ បែតតកាំពង់ចាម្ 

២៦ សហគម្ន៍ បែតតកាំពង់ចាម្ 

២៧ សហគម្ន៍ សនួល បែតតប្កបចោះ 

២៨ សហគម្ន៍ សនួល បែតត ប្កបចោះ 

២៩ សហគម្ន៍ សាំរូរ បែតតប្កបចោះ 

៣០ សហគម្ន៍ សាំរូរ បែតតប្កបចោះ 

៣១ សហគម្ន៍ សាំរូរ បែតតប្កបចោះ 

៣២ សហគម្ន៍ សាំរូរ បែតតប្កបចោះ 

៣៣ សហគម្ន៍ បែតតប្កបចោះ 

៣៤ សហគម្ន៍បនសាទ ប្តពាាំងសខងា បែតតកាំពត 

៣៥ សហគម្ន៍បនសាទ ប្តពាាំងសខងា បែតតកាំពត 

៣៦ សហគម្ន៍នប្ពបឈើភ្នាំទ័ពជាង ខស្សអាំរិល បែតតបកាោះកុង 

៣៧ សហគម្ន៍តាំរន់ ការពារធម្ាជាតិ  
ប្ពាាំងចាំការបប្កាម្ 

ខស្សអាំរិល បែតតបកាោះកុង 

៣៨ សហគម្ន៍តាំរន់ ការពារធម្ាជាតិ  

អណតូ ងទឹក 

អណតូ ងទឹក បែតតបកាោះកុង 

៣៩ សហគម្ន៍តាំរន់ ការពារធម្ាជាតិ   អណតូ ងទឹក បែតតបកាោះកុង 

 

៤០ សហគម្ន៍បនសាទតាំរន់ប្នរថ្ាស ថ្ាស បែតតបកាោះកុង 

៤១ សហគម្ន៍បនសាទ ថ្ាស បែតតបកាោះកុង 

៤២ សហគម្ន៍ ថ្នឡាររវិា៉ាត់ បែតតសទឹងខប្តង 

៤៣ សហគម្ន៍ បសសាន បែតតសទឹងខប្តង 

៤៤ សហគម្ន៍ សាម្គគី បែតតសទឹងខប្តង 

៤៥ សហគម្ន៍ បសៀម្រូក បែតតសទឹងខប្តង 

៤៦ សហគម្ន៍នប្ពបឈើ រ ូស្សា បែតតម្ណឌ លគីរ ី

៤៧ សហគម្ន៍នប្ពបឈើ រ ូស្សា បែតតម្ណឌ លគីរ ី

៤៨ សហគម្ន៍នប្ពបឈើ ោក់ោាំ បែតតម្ណឌ លគីរ ី

៤៩ សហគម្ន៍ ោក់ោាំ បែតតម្ណឌ លគីរ ី

៥០ សហគម្ន៍បនសាទកាំពង់ប្តឡាចបលើ ស្សុករលាបផ្សអៀ បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

៥១ សហគម្ន៍ កាំពង់ប្តឡាចបលើ បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

៥២ សហគម្ន៍ស្រសតីប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ កាំពង់ប្តឡាចបលើ បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

៥៣ សហគម្ន៍កសិកម្ា បែតតនប្ពខវង 

៥៤ សហគម្ន៍កសិកម្ា បែតតនប្ពខវង 

៥៥ សហគម្ន៍កសិកម្ា (សកម្ាភាពប ើម្ប ី
សនតិភាព) 

បែតតសាវ យបរៀង 

៥៦ សហគម្ន៍ប្កុម្សនសាំ បែតតសាវ យបរៀង 

៥៧ សហគម្ន៍កសិកម្ា បែតតប្ពោះវហិារ 

៥៨ សហគម្ន៍កសិកម្ាប្តពាាំងស្សខង៉ា ប្តពាាំងស្សខង៉ា បែតតតាខកវ 

៥៩ សហគម្ន៍កសិកម្ាប្តពាាំងប្កញូង ប្តពាាំងប្កញូង បែតតតាខកវ 

៦០ សហគម្ន៍ប្កូ ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 
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២០ សហគម្ន៍ បែតតរនាទ យម្មនជ័យ 

២១ សហគម្ន៍ ស្សីសនាំ បែតតបសៀម្រារ 

២២ សហគម្ន៍ ស្សីសនាំ បែតតបសៀម្រារ 

២៣ សហគម្ន៍ សូប្ទនិគម្ បែតតបសៀម្រារ 

២៤ សហគម្ន៍នប្ពឈី ប្ សាទរលេង័គ ប្ សាទរលេង័គ បែតតកាំពង់ធាំ 

២៥ សហគម្ន៍ អូរាាំងឳ បែតតកាំពង់ចាម្ 

២៦ សហគម្ន៍ បែតតកាំពង់ចាម្ 

២៧ សហគម្ន៍ សនួល បែតតប្កបចោះ 

២៨ សហគម្ន៍ សនួល បែតត ប្កបចោះ 

២៩ សហគម្ន៍ សាំរូរ បែតតប្កបចោះ 

៣០ សហគម្ន៍ សាំរូរ បែតតប្កបចោះ 

៣១ សហគម្ន៍ សាំរូរ បែតតប្កបចោះ 

៣២ សហគម្ន៍ សាំរូរ បែតតប្កបចោះ 

៣៣ សហគម្ន៍ បែតតប្កបចោះ 

៣៤ សហគម្ន៍បនសាទ ប្តពាាំងសខងា បែតតកាំពត 

៣៥ សហគម្ន៍បនសាទ ប្តពាាំងសខងា បែតតកាំពត 

៣៦ សហគម្ន៍នប្ពបឈើភ្នាំទ័ពជាង ខស្សអាំរិល បែតតបកាោះកុង 

៣៧ សហគម្ន៍តាំរន់ ការពារធម្ាជាតិ  
ប្ពាាំងចាំការបប្កាម្ 

ខស្សអាំរិល បែតតបកាោះកុង 

៣៨ សហគម្ន៍តាំរន់ ការពារធម្ាជាតិ  

អណតូ ងទឹក 

អណតូ ងទឹក បែតតបកាោះកុង 

៣៩ សហគម្ន៍តាំរន់ ការពារធម្ាជាតិ   អណតូ ងទឹក បែតតបកាោះកុង 

 

៤០ សហគម្ន៍បនសាទតាំរន់ប្នរថ្ាស ថ្ាស បែតតបកាោះកុង 

៤១ សហគម្ន៍បនសាទ ថ្ាស បែតតបកាោះកុង 

៤២ សហគម្ន៍ ថ្នឡាររវិា៉ាត់ បែតតសទឹងខប្តង 

៤៣ សហគម្ន៍ បសសាន បែតតសទឹងខប្តង 

៤៤ សហគម្ន៍ សាម្គគី បែតតសទឹងខប្តង 

៤៥ សហគម្ន៍ បសៀម្រូក បែតតសទឹងខប្តង 

៤៦ សហគម្ន៍នប្ពបឈើ រ ូស្សា បែតតម្ណឌ លគីរ ី

៤៧ សហគម្ន៍នប្ពបឈើ រ ូស្សា បែតតម្ណឌ លគីរ ី

៤៨ សហគម្ន៍នប្ពបឈើ ោក់ោាំ បែតតម្ណឌ លគីរ ី

៤៩ សហគម្ន៍ ោក់ោាំ បែតតម្ណឌ លគីរ ី

៥០ សហគម្ន៍បនសាទកាំពង់ប្តឡាចបលើ ស្សុករលាបផ្សអៀ បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

៥១ សហគម្ន៍ កាំពង់ប្តឡាចបលើ បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

៥២ សហគម្ន៍ស្រសតីប ើម្បអីភិ្វឌ្ឍន៍ កាំពង់ប្តឡាចបលើ បែតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

៥៣ សហគម្ន៍កសិកម្ា បែតតនប្ពខវង 

៥៤ សហគម្ន៍កសិកម្ា បែតតនប្ពខវង 

៥៥ សហគម្ន៍កសិកម្ា (សកម្ាភាពប ើម្ប ី
សនតិភាព) 

បែតតសាវ យបរៀង 

៥៦ សហគម្ន៍ប្កុម្សនសាំ បែតតសាវ យបរៀង 

៥៧ សហគម្ន៍កសិកម្ា បែតតប្ពោះវហិារ 

៥៨ សហគម្ន៍កសិកម្ាប្តពាាំងស្សខង៉ា ប្តពាាំងស្សខង៉ា បែតតតាខកវ 

៥៩ សហគម្ន៍កសិកម្ាប្តពាាំងប្កញូង ប្តពាាំងប្កញូង បែតតតាខកវ 

៦០ សហគម្ន៍ប្កូ ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 
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៦១ សហគម្ន៍បប្កាលបោ ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 

៦២ សហគម្ន៍ទាំនរ់ II ទាំនរ់ ភ្នាំបពញថ្ាី 

៦៣ សហគម្ន៍ ទាំនរ់ ភ្នាំបពញថ្ាី 

៦៤ សហគម្ន៍សនតិភាព ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 

៦៥ សហគម្ន៍ស្រសតីឃ្េ ាំងសាាំង ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 

៦៦ សហគម្ន៍ស្រសតី ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 

៦៧ សហគម្ន៍ ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 

៦៨ សហគម្ន៍រូរបី ើម្ស្សល់ ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 

៦៩ សហគម្ន៍បៅពីរ ប្តពាាំងសាវ យ ភ្នាំបពញថ្ាី 

៧០ សហគម្ន៍ ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 

៧១ សហគម្ន៍រូរមិី្តតភាព ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 

៧២ សហគម្ន៍ ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 

៧៣ សហគម្ន៍រមួ្មិ្តត ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 

៧៤ សហគម្ន៍កសិករ បប្ជស ភ្នាំបពញថ្ាី 

៧៥ សហគម្ន៍កសិករ បប្ជស ភ្នាំបពញថ្ាី 

៧៦ សហគម្ន៍ ែណឌ ឬសសីខកវ ភ្នាំបពញ 
 (សប្ម្ង់ពីរញ្ជ ីវតតម្មន) 

 (សហគម្ន៍ខ លម្កពីស្សុក និងបែតតខតមួ្យ រ៉ាុខនតជាសហគម្ន៍បផ្សសងោន ) 

 
 

 



 




