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សព្វា នុក្រម 
 

ភាសាបរទទស English ភាសាខ្មែរ Khmer កំណត់សម្គា ល់ Note 
Constitution លកខៃ្តកៈ  
Members សម្គជ្ក ៃ្ងសម្គជ្កា  
Comittee គណៈកម្ែការ  
President ប្បធាៃ  
Vice-President អៃុប្បធាៃ  
Secteary  ទលខាធ្ការ  
Teasurer ទេរញ្ក  
Ordinary Member សម្គជ្កធម្ែតា  
Management Committee គណៈកម្ែការប្បត្បត្ដ  
Annual General Meeting  អងាសៃន្បាតប្បចំឆ្ន  ំ  
Office Bearer តួនាទីជាថ្នន ក់ដឹកនំា  
General Meeting ប្បជំុសាម្ញ្ញ  
Management ការប្គប់ប្គង  
Office តួនាទី e.g. cease to hold such office 
Sub-Committee អៃុគណៈកម្ែការ  
Office of Consumer Affairs  ការយ្ាល័យក្ច្ចការអត្ថ្ជៃ  
Casting Vote ទបាោះទឆ្ន តបញ្ច ប់ការជាប់គំង  
Deliberative Vote ទបាោះទឆ្ន តជាទលើកទីពីរ (២)  
Associations Incorporation Act ច្ាប់សម្គគម្សាជីវកម្ែ  
Trustee securities មូ្លបប្តរបស់ប្កុម្ប្បឹកាភ្បាល  
audit សវៃកម្ែ  
Speical General Meeting អងាប្បជំុព្ទសស  
Ordinary Committee Members សម្គជ្ក សម្គជ្កាគណៈកម្ែការ

សាម្ញ្ញ 
 

Good character ច្រត្លកខណៈសម្បត្ដ  
Absentee voting ទបាោះទឆ្ន តតាងនាម្  
Postial vote ទបាោះទឆ្ន តតាម្វធី្ទ្ញើសំបុប្ត  
Petty cash ចយជាប្កដាសប្បាក់  
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លរខនតិរៈ 
សមាគមខ្មែរសាជីវរមែរដ្ឋអូស្ត្សាត លីខាងត្បងូ 

 

មាក្ា ១  -   ឈ ែ្ ោះ 
  ឈ ម្ ោះរបស់សមាគមគឺ សមាគមខ្មែរសាជីវរមែរដ្ឋអូស្ត្សាត លខីាងត្បងូ ដែលចាបពី់កថាឈ ោះតឈៅ ឈៅថា 
“សមាគម” 
 
មាក្ា ២ -   ឈោលបំណង 
 ឈោលបំណងរបស់សមាគមមា ដែងែូែតឈៅ៖ 
 2.1 ផ្តល់ឈសវាកមមែល់សមាជិក  ិងសមាជិកាសមាគម ដផ្ែកសុខុមាលភាព ោទំ្រែល់ការសទ្មបខលួ ែូលកែុង

សងគម ការការពារ  ិងឈសវាកមមសងគមឈផ្េងៗឈរៀត ជាពិឈសសដណនកំែុងការររួលឈសវាកមមន ទ្កសួង  ិង  
  អងគការដែលពាកព់ ័ធនន។ 
 2.2  ដែរកា ផ្េពវផ្ាយ  ិងអភវិឌ្ឍ  ូ៍វរំឈ ៀមរំលាប ់ទ្បនពណី ឈករ ត ិ៍ែំដណល សាសន  ិងភាសាដខមរ រមួទងំ 
  បឈងកើតសុែឆ ទៈទ្ពមទងំមិតដភាពរវាងទ្បជាពលរែឋដខមរ  ិងសងគមអូស្ត្សាត លីទងំមូល។ 
 2.3 ឈ វ្ើទ្គបកិ់ែចការឈផ្េងៗឈរៀតដែលទ្សបឈៅតាមឈោលបំណងខាងឈលើ ឈ ើយទ្តូវទ្ាកែថា កិែចការទងំឈនោះ

ទ្តូវររួលឈ វ្ើឈោយសមទ្សបតាមដបបបរសងគម  ិងកែុងលកខណៈររួលខុសទ្តូវខពស់។ 
 
មាក្ា ៣  -  សមាជិរភាព 
 3.1 សមាជិក  ិងសមាជិកាសមាគម ជាបុគគលដែល៖ 

a) ោទំ្រ ូវឈោលបំណងខាងឈលើ; 
b) ា បំឈពញលិខិតែូលជាសមាជិក; 
c) ា បងន់ែលសមាជិកភាព  ិង; 
d) ររួលឱ្យែូលជាសមាជិកឈោយការឈាោះឈនែ តជាមតិភាគឈទ្ែើ ន គណៈកមមការ។ 

 3.2 ឈលខា្ិការរបស់សមាគមទ្តូវដតររួលឈ វ្ើជាបនទ  ត់ាមដែលអាែឈ វ្ើា  បនទ បពី់គណៈកមមការទ្បតិបតដិា  
យល់ទ្ពម ឬ បែិឈស្ការោកព់ាកយសំុែូលជាសមាជិក, ឈោយឈផ្ញើជូ អែកោកព់ាកយសំុែូលជាសមាជិកជា 

  លាយលកខណ៍អកេរអំពីការសឈទ្មែែិតតឈនោះ។ ទ្បសិ ជាការោកព់ាកយសំុែូលជាសមាជិកា ទ្តូវររួល
យល់ទ្ពម បណណ សមាជិក ឹងទ្តូវឈផ្ញើជូ ឈៅឱ្យសមាជិក ឬ សមាជិកាដែលា ោកព់ាកយឈនោះ។ 

 3.3 ការោកព់ាកយសំុែូលជាសមាជិក ឹងទ្តូវបិរែំ ួ មយួ (១) ដខមុ ឈពលអងគស ែិាតទ្បចានំែ ដំែល ឹងទ្តូវឈ វ្ើ
ឈ ើងសទ្មាបក់ារឈាោះឈនែ តឈទ្ជើសឈរ ើសតួនរីជាថាែ កែឹ់កនំ។ សមាជិក  ិងសមាជិកាទងំឡាយណាដែល
ោកព់ាកយែូលជាសមាជិកភាព ឹងម ិមា សិរធិកែុងការឈាោះឈនែ តឈទ្ជើសឈរ ើសតួនរីជាថាែ កែឹ់កនឈំ ើយ។ 

 
មាក្ា ៤  - ការចុោះឈ ែ្ ោះចូលជាសមាជិរ 
 4.1 ឈលខា្ិការទ្តូវដតរកាបញ្ជ ីកែុងការែុោះឈ ម្ ោះរបស់សមាជិក  ិងសមាជិការបស់សមាគមឈោយមា ៖ 

a. ឈោតដនម  ិងនមខលួ របស់សមាជិក  ិងសមាជិកា; 
b. អាសយោឋ  រស់ឈៅ ឬ អាសយោឋ  នទ្បសណីយ ៍ ិងអីុដម៉ែលរបស់សមាជិក  ិងសមាជិកា; 
c. នែៃែុោះឈ ម្ ោះែូលជាសមាជិក; 
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d. ទ្បសិ ជាអាែ ទ្តូវែុោះនែៃដែលសមាជិក ឬ សមាជិការូបណាមយួសំុលាដលង  ិង; 
e. មូលឈ តុដែលសមាជិក ឬ សមាជិការូបឈៅសំុលាដលងពីសមាជិកភាព។ 

 4.2 បញ្ជ ីឈ ម្ ោះដែលមា ឈរៀបរាបខ់ាងឈលើ ទ្តូវា រការុកសទ្មាបឱ់្យសមាជិក  ិងសមាជិកាពិ ិតយឈមើលឈោយ
ម ិគិតនែលទ្បសិ ជាមា ការឈសើែសំុ។ 

 4.3 សមាជិក  ិងសមាជិការបស់សមាគម មិ ទ្តូវយកពត័ម៌ា ទងំឡាយណាដែលា មកពីបញ្ជ ីឈ ម្ ោះខាងឈលើ 
ឈែើមបទីករ់ង ឬ ឈផ្ញើសមាា រៈននឈៅកា ស់មាជិក ឬ សមាជិកាណាមយួរបស់សមាគមកែុងឈោលបំណង
ផ្េពវផ្ាយែំណឹងសទ្មាបជ់ាផ្លទ្បឈោជ  ៍ឈោាយ, សាសន, អងគការសបបុស្ម ៌ឬ កែុងឈោលបំណង
ផ្ាយពាណិជកមម ឬ ផ្តល់ែំណឹងឈៅឱ្យបុគគលណាមាែ កឈ់រៀតឈ ើយ, ឈទោះបីជាែឹងថាបញ្ជ ីឈ ម្ ោះខាងឈលើអាែ
 ឹងយកឈៅឈទ្បើកែុងឈោលបំណងឈនោះកឈ៏ោយ។ 

 4.4 មាទ្តា 4.3 អាែ ឹងឈលើកដលងា  ទ្បសិ ជាសមាគមអ ុញ្ញា តឱ្យឈទ្បើ ឬ អ ុញ្ញា តឱ្យលាតទ្តោងពត័ម៌ា 
ទងំឈនោះ។ 

 
មាក្ា ៥  - ការសុលំាខ្លងពីសមាជិរភាព 
 5.1 សមាជិក  ិងសមាជិកាមាែ ក់ អាែសំុលាដលងពីសមាជិកភាពន សមាគមា  ឈោយការផ្តល់ែំណឹងជា

លាយលកខណ៍អកេរន ការសំុលាដលងឈនោះឱ្យឈៅឈលខា្ិការ។ 
 5.2 ការសំុលាដលង ឹងមា ទ្បសិរធភាពឈៅឈពលដែលឈលខា្ិការា ររួលសំបុទ្តសំុលាដលងខាងឈលើ។ 
 5.3 គណៈកមមការទ្បតិបតដិ ឈោយឈ វ្ើការឈាោះឈនែ តយកមតិភាគឈទ្ែើ ពីរភាគបី (២/៣)  ឹងមា សិរធិសឈទ្មែែក

សមាជិកភាពរបស់សមាជិក  ិងសមាជិកាណាមយួទ្បសិ ជាសមាជិករូបឈនោះ៖ 
a. ទ្បទ្ពឹតតបរឧទ្កិែឋ ឬ 
b. ម ិា អ ុវតតតាមបរបញ្ញជ ដែលា ដែងកែុងលកខ ដិកៈរបស់សមាគមខាងឈលើ ឬ 
c. ម ិា បងន់ែលសមាជិកប តែំ ួ ោ៉ែ ងឈោែណាស់បី (៣) ដខ ឬ 
d. ទ្បទ្ពឹតតអំឈពើដែលបុគគលឈនោះ ឹងឈ វ្ើឱ្យខូែផ្លទ្បឈោជ  ៍ឈករ ដ ិ៍ឈ ម្ ោះ  ិងជំ ររបស់សមាគម។ 

5.4   មុ  ឹងគណៈកមមការទ្បតិបតិតបញ្ឈបស់មាជិក សមាជិកាណាមយួ គណៈកមមការទ្តូវផ្ដល់ឈ តុផ្លឱ្យា 
 ឈពញឈលញ  ិងយុតដិ្មពី៌មូលឈ តុន ការបញ្ឈបឈ់នោះ។ បុគគលឈនោះកម៏ា សិរធិកែុងការតវា៉ែ  ឈ តុអវីា ជា 

 សមាគមម ិមា សិរធិែក ូត ូវសមាជិកភាពរបស់ខលួ ។ 
5.5   ទ្បសិ ឈបើបនទ បពី់ការតវា៉ែ   ិងពិចារណាទ្គបទ់្ជុងឈទ្ជាយឈ ើយ គណៈកមមការទ្បតិបតិដសឈទ្មែែក ូវសមាជិក

ភាព ឈលខា្ិការទ្តូវសរឈសរសំបុទ្តជាផ្លូវការ ឈែើមបជូី ែំណឹងែល់ សមាជិក  ិងសមាជិការូបឈនោះជា
លាយលកខណ៍អកេរ អំពីការសឈទ្មែែិតតរបស់គណៈកមមការ។ 

  
មាក្ា ៦  - បណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ចំឈព្វោះការដ្រសមាជិរភាព ឬ ការបដិ្ឈសធននការកាា យជាសមាជិរ 

ភាពរបសស់មាគម 
6.1  បុគគលណាដែលា ោកព់ាកយសំុជាសមាជិក ឬ សមាជិកាន សមាគម ឈ ើយទ្តូវា បែិឈស្ ឬ សមាជិក

ភាពទ្តូវា ែក សមាជិក ឬ សមាជិការូបឈនោះអាែសរឈសរសំបុទ្តជាផ្លូវការមកឈលខា្ិការ ឈែើមបបីតឹងតវា៉ែ ន 
ឈសែកដីសឈទ្មែឈនោះ។ 

6.2  បណដឹ ងឧរធរណ៍ឈ ោះទ្តូវបញ្ចូ  មកែល់ឈលខា្ិការកែុងកំ ុងឈពលមយួ (១) ដខជាកំ ិតឈទ្កាយពីបុគគលឈនោះ
ររួលា  ូវឈសែកដីសឈទ្មែែូែខាងឈលើ។ 
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6.3  ឈៅឈពលដែលឈលខា្ិការា ររួល ូវបណតឹ ងឧរធរណ៍ឈ ោះ ឈលខា្ិការទ្តូវឈកាោះឈៅអងគទ្បជំុសាមញ្ា  កែុង 
រយៈឈពលមយួ (១) ដខជាកំ ិតឈែើមបឈីោោះទ្សាយការតវា៉ែ ឈនោះជាផ្លូវការ។  

6.4  ការទ្បជំុសាមញ្ា ឈែើមបសីឈទ្មែពីបណដឹ ងឧរធរណ៍ ឹងទ្តូវសឈទ្មែជាលរធផ្លកែុងកំ ុងឈពលបី (៣) ដខជា
កំ ិតឈទ្កាយពីឈពលឈលខា្ិការររួលា  ូវបណដឹ ងឧរធរណ៍ឈនោះ។ 

6.5  ឈៅកែុងឈពលទ្បជំុឈនោះ បុគគលដែលទ្តូវា រសំាយសមាជិកភាពអាែអ ុញ្ញា តឱ្យមា ការ ិោយឈោយឈពញ
ឈលញ  ិងយុតដិ្មក៌ែុងឈោលបំណងតវា៉ែ រកមូលឈ តុអវីដែលសមាគមម ិគួរបញ្ឈប ់ឬ បែិឈស្ 
សមាជិកភាព។ 

6.6   ែូែោែ ឈ ោះផ្ងដែរ សមាជិក  ិងសមាជិកាន គណៈកមមការទ្បតិបតតិរបស់សមាគម  ិងសមាជិកគណៈកមមការ
របស់សមាគម  ឹងទ្តូវផ្តល់សិរធិអ ុញ្ញា តឱ្យមា ការ ិោយឈោយឈពញឈលញ  ិងយុតដិ្ម៌កែុងឈោលបំណង
បង្ហា ញពីមូលឈ តុដែលសមាគមគួរបញ្ឈប ់ឬ មិ បែិឈស្ន ការែកសមាជិកភាពន បុគគលរូបឈនោះ។ 

6.7  បណតឹ ងឧរធរណ៍ឈ ោះទ្តូវដតសឈទ្មែឈោយការឈាោះឈនែ តជាមតិភាគឈទ្ែើ ឈៅឈពលដែលសមាជិក  ិងសមាជិកា 
របស់សមាគមកំពុងែូលរមួន ការទ្បជំុ  ិងមា សិរធិឈពញឈលញកែុងការឈាោះឈនែ តកែុងអងគទ្បជំុ។ 

6.8 បុគគលណាដែលា ោកព់ាកយជាសមាជិក  ិងសមាជិកាន សមាគម ឈ ើយការោកព់ាកយឈនោះទ្តូវា 
បែិឈស្  ិងទ្ចា ឈចាល ឈ ើយបុគគលឈនោះមិ ា ោក់បណដឹ ងបែិឈស្ន ការសឈទ្មែែិតតកែុងរយៈឈពលមយួ 
(១) ដខ បណតឹ ងឧរធរណ៍របស់បុគគលឈនោះ ឹងទ្តូវចាត់រុកជាអសារបង ់ឈ ើយឈលខា្ិការទ្តូវផ្តល់ជូ ែវកិាន 
សមាជិកភាពែល់បុគគលឈនោះវញិ។ 

 
មាក្ា ៧    -   ការក្គប់ក្គង 

7.1   ការទ្គបទ់្គងន គណៈកមមការទ្តូវមា សុពលភាពទ្តឹមដតមួយអាណតតិ ដែលកា តំ់ដណងា ដតពីរ (២) នែ ំ
ប៉ែុឈណាណ ោះ ចាបត់ាងំពីអងគស ែិាតទ្បចានំែ  ំដែលា ដែងកែុងមាទ្តាែប ់(១០)។ 

7.2  សមាសភាពន គណៈកមមការរមួមា  ទ្បធា  អ ុទ្បធា  ឈលខា្ិការ ឈ រញិក (តួនរីជាថាែ កែឹ់កនំ)  
 ិងសមាជិក្មមតាទ្ាមំយួ (៦) នក។់ 

7.3 គណៈកមមការទ្តូវជួបទ្បជំុឱ្យា ឈទ្ែើ តាមអវីដែលអាែឈ វ្ើា  ឈែើមបឱី្យសមាគមមា ែំឈណើ រការ  ិងម ិទ្តូវ 
តិែជាងបួ  (៤) ែងកែុងមយួនែ ។ំ  

7.4 ការទ្បជំុននទ្តូវមា សមាសភាពប ួ (៤) នក់ ោ៉ែ ងតិែណាស់ពីរ (២) នកម់ា តួនរីជាថាែ ក់ែឹកន។ំ 
7.5 ទ្បធា  ឬ សមាជិកពីរ (២) រូបន គណៈកមមការ មា សិរធិឈកាោះឈៅអងគទ្បជំុ ន គណៈកមមការា ។ 
7.6 ការកំណតឈ់ពលឈវលាន រាល់អងគទ្បជំុ ទ្តូវឱ្យែំណឹងឈទ្កាយឈៅឈពលបញ្ចបពី់ការទ្បជំុឈ ើយមតងៗ ឬ មុ 

ទ្ាពីំរ (៧) នែៃឈោយជាលាយលកខណ៍អកេរឈៅែល់រាល់សមាជិក  ិងសមាជិកាន គណៈកមមការទ្បតិបតតិ ឬ 
កែុងឈពលបនទ  ក់ារសឈទ្មែែនរឈរៀតគឺអាទ្ស័យឈៅឈលើគណៈកមមការទ្បតិបតតិដែលកំពុងកា ់ែំដណង។ 

7.7   ថាែ កែឹ់កននំ សមាគម ឬ សមាជិក  ិងសមាជិកាន គណៈកមមការទ្បតិបតតិទ្តូវអស់តួនរីឈៅឈពល៖  
7.7.1   ទ្តូវា លាដលងពីតំដណងជាផ្លូវការ ឈោយលាយលកខណ៍អកេរ; 
7.7.2   ទ្តូវា ែកសមាជិកភាពពីសមាគមជាបឈណាត ោះអាស ែ; 
7.7.3    ខកខា មិ ា មកទ្បជំុែំ ួ បី (៣) ឈលើកផ្ទួ ៗឈោយោម  ឈ តុផ្ល  ិងម ិ 
  អាែររួលា   
7.7.4   ការឈាោះឈនែ តឈោយមតិភាពឈទ្ែើ របស់សមាជិក  ិងសមាជិការបស់សមាគម ឈៅការ

ទ្បជំុសាមញ្ាមយួ ឈោយតំដណងឈនោះទ្តូវា ទ្បកាសរំឈ រជាផ្លូវការ ឈោយឈ តុតួនរី
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ឈនោះម ិា ឈ វ្ើទ្តឹមទ្តូវ  ិងមិ អាែររួលយកា  ឈោយផ្តល់ថា តំដណងរំឈ រឈនោះ 
 ឹងទ្តូវផ្តល់ែំណឹងជូ ទ្គបស់មាជិក  ិងសមាជិកាន សមាគម។ ឈ ើយបុគគលដែលទ្តូវ
ា ែកពីតំដណងឈនោះ ទ្តូវមា ឱ្កាសបកទ្សាយពីឈ តុផ្លនឈពលអងគទ្បជំុសាមញ្ា
ឈនោះ។ 

7.8 គណៈកមមការអាែឈៅែំឈណើ រការែដែលឈទោះបីជាមា តំដណងរំឈ រណាមយួកឈ៏ោយ ឱ្យដតសមាស 
 ភាពគណៈកមមការម ិឈទ្កាមែំ ួ កំណតន់ លកខ ិដកៈរបស់សមាគម។ 
7.9 គណៈកមមការអាែមា សិរិធឈទ្ជើសតាងំបុគគលណាមាែ កឈ់ែើមបកីា តំ់ដណងរំឈ រណាមយួជាបឈណាត ោះអាស ែ

រ ូតែល់អងគស ែិាតទ្បចានំែ រំបស់សមាគម ឈ ើយបុគគលរូបឈនោះទ្តូវមា សិរធិឈរឈ ម្ ោះជាសវ័យទ្បវតិតកែុង
ការឈាោះឈនែ តន គណៈកមមការ។ 

7.10 គណៈកមមការអាែឈទ្ជើសតាងំអ ុគណៈកមមការន សមាគម មកពីសមាជិកភាព  ិងពីអសមាជិកភាពឈែើមប ី
បំឈពញតទ្មូវការអវីមយួ។ អ ុគណៈកមមការអាែបឈងកើតអងគទ្បជំុឈោយខលួ ឯង ឬ ឈោយមា ការដណ 
នពីំគណៈកមមការ  ិងទ្តូវមា បុគគលរូបណាមយួតំណាងកែុងការរាយការណ៍មកគណៈកមមការវញិអំពី 
សកមមភាពរបស់ខលួ ។ 

7.11   គណៈកមមការមា សិរធិកែុងការស ការជាមយួបុគគលែនរដែលជាជ មា ជំនញ ឬ ែំឈណោះែឹងពិឈសស 
ឈែើមបជួីយ  ូវការសឈទ្មែអវីមយួ ប៉ែុដ តបុគគលឈនោះោម  សិរធិកែុងការឈាោះឈនែ តឈរ។ 

  7.12   គណៈកមមការអាែចាតត់ាងំថាែ កែឹ់កនណំាមយួ ជាមយួ ឹងសមាជិក ឬ សមាជិកាណាមយួឈរៀតកែុងគណៈ 
 កមមការ ដែលមា តួនរីបឈទ្មើឈសវាននដែលា ទ្បគល់ឈោយគណៈកមមការ។ បុគគលឈនោះទ្តូវមា តួនរី

រាយការណ៍មកគណៈកមមការអំពីសកមមភាពរបស់ខលួ ។ 
7.13   គណៈកមមការអាែចាតត់ាងំថាែ កែឹ់កនណំាមយួ ដែលមា តួនរីទ្ាបែំ់ណឹងន ការដតងតាងំននន 

សមាគម រមួទងំពត័ម៌ា   ិងឯកសារផ្លូវែាបន់នឈៅការោិល័យកិែចការអតិែិជ  (Office of Consumer 
Affairs)។ បុគគលឈនោះ ឹងទ្តូវកា តំ់ដណងឈនោះលុោះទ្តា គណៈកមមការដតងតាងំអែកែមីឱ្យមកជំ ួស។ 

7.14   សមាជិក  ិងសមាជិកាគណៈកមមការអាែបឈញ្ចញរសេ ៈវស័ិយ ឬ ែំណាបអ់ារមមណ៍ឈៅឈលើអងគការ ឬ  
ទ្កុមណាដែលខលួ តំណាង ប៉ែុដ តឈៅឈពលការឈាោះឈនែ តកែុងសមាគម បុគគលឈនោះ ឹងឈាោះឈនែ តឈោងតាម  ិង 
ឈែើមបជីាផ្លទ្បឈោជ ទ៍្សមឈៅតាមឈោលការណ៍របស់សមាគម។ 

7.15 សមាជិក  ិងសមាជិកាគណៈកមមការ ម ិទ្តូវឈាោះឈនែ តឈៅឈលើឈសែកដីសឈទ្មែណាមយួ កែុងករណីដែលឈគ, 
សមាជិកទ្គួសារជិត ឬ នៃ យរបស់ឈគ, ឬ ស ការណីាមយួដែលមា ការទករ់ង ឹងដផ្ែក ិរញ្ា វតថុរបស់ឈគ។ 
សមាជិក  ិងសមាជិកាគណៈកមមការឈនោះម ិទ្តូវឈទ្បើតួនរីរបស់ខលួ ឈែើមបទីញយកផ្លទ្បឈោជ ដ៍ផ្ែក
 ិរញ្ា វតថុ ឬ ផ្លទ្បឈោជ ផ៍្ទទ ល់ខលួ , ផ្លទ្បឈោជ ស៍ទ្មាបទ់្គួសារជិត ឬ នៃ យ ឬ ស ការណីាមយួ 

ឈ ើយ។ 

7.16 សំ ួរដែលឈលើកឈ ើងកែុងអងគទ្បជំុរបស់គណៈកមមការទ្តូវសឈទ្មែឈោយមតិភាគឈទ្ែើ  ឈ ើយកែុងករណីដែល
មា មតិឈសមើោែ  ទ្បធា អងគទ្បជំុមា សិរធិឈាោះឈនែ តបញ្ចបក់ារជាបោ់ងំ រមួជាមយួទងំសិរធិកែុងការឈាោះឈនែ ត
ជាឈលើករីពីរ (២)។ 
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មាក្ា ៨ -   អំណាច 
8.1 អំណាែរបស់សមាគម គឺជាអំណាែដែលសថិតឈៅឈទ្កាមទ្កិតទ្កមន ែាប ់សមាគមសាជីវកមម 

(Associations Incorporation Act)  ិងកទ្មតិន អំណាែែាបឈ់ ោះអាែអ ុញ្ញា តឱ្យសមាគមមា លរធភាព
ទ្គបទ់្គងទ្រពយសមបតតិពិតទ្ាកែ ឬ ទ្រពយសមបតដិឯកជ , ឈបើក  ិងឈទ្បើទ្ាស់គណឈ យយ្នោរ, ឈ វ្ើវ ិិ
ឈោគកែុងមូលបទ្តរបស់ទ្កុមទ្បឹកាភាិល,  ិងមា សិរធិឈ វ្ើ  ិងែុោះកិែចស ានន រាប់បញ្ចូលទងំកិែចស ា
ជួលបុគគលិកផ្ងដែរ។ 

8.2 គណៈកមមការមា សិរធិឈពញឈលញកែុងការអ ុវតតអំណាែរបស់ខលួ  ឈោយអំណាែឈនោះរមួទងំការចាតដ់ែង
 ិងទ្គបទ់្គងដផ្ែក ិរញ្ា វតថុ  ិងទ្រពយសមបតតិននរបស់សមាគម,  គណៈកមមការកម៏ា សិរធិខចីលុយនន
លគឹកណាដតា ឈសែកតីយល់ទ្ពមពីអងគទ្បជំុសាមញ្ា , យកទ្រពយសមបតតិសមាគមឈៅោកធ់ានកែុងការខចីលុយ 
ឬ ទ្ាកែំ់ណូលដែលា មកពីអតថទ្បឈោជ ឈ៍ផ្េងៗ ដែលមា តនមលទ្ាពំា ែុ់លាល រ ($៥០០០) ឈ ើង។ 

មាក្ា ៩ -   អងគក្បជំុសាមញ្ញ  
9.1 ស ែិាតទ្បចានំែ ទំ្តូវទ្ារពធឈ ើងោ៉ែ ងឈោែណាស់មយួ (១) នែ មំតង ឈ ើយមិ ឱ្យ ួសពីទ្ា ំ(៥) ដខ បនទ ប់

ពីការឈ វ្ើែវកិាែំណាែទ់្បចានំែ ។ំ 
9.2 រឈបៀបវារៈន ស ែិាតទ្បចានំែ ទំ្តូវដត៖ 

 9.2.1 ររួលសាគ ល់ពីកំណតឈ់ តុន ស ែិាតទ្បចានំែ កំ លងមក; 
 9.2.2 ររួលរាយការណ៍របស់ទ្បធា ពីស ែិាតទ្បចានំែ មុំ ; 

9.2.3 ររួលរាយការណ៍របស់ឈ រញិក  ិងការឈ វ្ើសវ កមម ិរញ្ា វតថុពីស ែិាតទ្បចានំែ មុំ  រមួជាមយួ
 ឹងគឈទ្មាងែរកិាទ្បចានំែ ែំមីឈ ោះ; 

9.2.4 ឈាោះឈនែ តឈទ្ជើសឈរ ើស ឬ ឈទ្ជើសឈរ ើសសាជាែមី ូវទ្បធា   ិងអ ុទ្បធា ,  ិងសមាជិក សមាជិកា 
ឈផ្េងៗឈរៀតកែុងរយៈឈពលពីរនែ មំតង; 

9.2.5 ឈ វ្ើកិែចការឈផ្េងៗឈរៀតដែលមា ដែងតាមរឈបៀបវារៈមុ ឈពលអងគទ្បជំុចាបឈ់ផ្តើម។ 
9.3 អងគទ្បជំុពិឈសសអាែ ឹងទ្តូវឈកាោះឈៅា ឈោយឈលខា្ិការកែុងកំ ុងឈពលនមាទ្ាបីំ (២៨) នែៃឈទ្កាយពីមា 

ការដណនពីំ គណៈកមមការ, ឬ ការឈសែើសំុោ៉ែ ងតិែណាស់បី (៣) រូបពីសមាជិក ឬ សមាជិកាគណៈកមមការ, 
ឬ ការឈសើែសំុោ៉ែ ងតិែណាស់ទ្ាមំយួ (៦) រូបពីសមាជិករូឈៅ  ិងជាលាយលកខណ៍អកេរអំពីគឈទ្មាងន 
រឈបៀបវារៈរបស់អងគទ្បជំុ។   

9.4 ឈសែកដីទ្បកាសម ិតិែជាងែបប់ ួ (១៤) នែៃឈៅស ែិាតទ្បចានំែ  ឹំងទ្តូវបិរទ្បកាសឈៅរីសាែ កក់ាររបស់
សមាគម  ិង ផ្េពវផ្ាយែំណឹងែល់សមាជិក  ិងសមាជិកាទងំអស់ដែលម ិា ឈែញែូលរីសាែ កក់ារជា
ញឹកញាយ។ 

9.5 សមាជិក ឬ សមាជិកាមយួរូបៗមា សិរធិឈាោះឈនែ តា មួយសឈមលងឈៅស ែិាតទ្បចានំែ  ំឈៅឈពលដែល
បុគគលឈនោះកំពុងមា វតតមា ។ 

9.6      ការទ្បជំុសាមញ្ាននទ្តូវការែំ ួ ោ៉ែ ងតិែណាស់ែប ់(១០) នកន់ សមាជិក  ិងសមាជិកា្មមតា ឬ កពី៏រ 
ភាគបី (២/៣) ន សមាជិកសរុបកែុងទ្បការណាដែលតិែជាងឈគ។ 

9.7 ទ្បសិ ជាការទ្បជំុសាមញ្ាណាដែលោម  ែំ ួ សមាជិក  ិងសមាជិកកែុងរយៈឈពលសាបសិ  (៣០) នរីន 
ការទ្បជំុ ការទ្បជំុសាមញ្ា ឈនោះទ្តូវរុកជាឈមាឃៈ  ិងទ្តូវឈលើកឈៅកាលបរឈិែឆរឈពលឈទ្កាយដតម ិទ្តូវឈលើសពី
នមាទ្ាបីំ (២៨) នែៃ។ 
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មាក្ា ១០  -  ការឈ ោះឈនោ ត្ឈក្ជើសឈរ ើសថ្នោ រ់ដឹ្រន ំនិងសមាជិរ សមាជិកាគណៈរមែការសាមញ្ញ       
10.1     ឈបកខភាពទងំអស់ដែលឈរឈ ម្ ោះកែុងស ែិាតទ្បចានំែ ទំ្តូវ ៖                                 

10.1.1 មា ឈែើមកំឈណើ តជាជ ជាតិដខមរ ទ្បសិ បុគគលឈនោះម ិមា ឈែើមកំឈណើ តជាជ ជាតិដខមរ បុគគលឈនោះ
អាែឈរឈ ម្ ោះជាសមាជិក សមាជិកាគណៈកមមការសាមញ្ា ឈោយទ្សបឈៅ ឹងមាទ្តា 10.1.2; 

10.1.2  បុគគលដែលម ិមា ឈែើមកំឈណើ តជាជ ជាតិដខមរ អាែឈរឈ ម្ ោះជាសមាជិក សមាជិកាគណៈកមម 
ការសាមញ្ាា  លុោះទ្តាដតការជាបឈ់នោះម ិទ្តូវឈលើសពីពីរ (២) នក ់ឬ ដមា (២០) ភាគរយន គណៈ 
កមមការទងំមូល ឈទ្ជើសយកទ្បការណាដែលតិែជាង; 

10.1.3  ឈោងឈៅតាមមាទ្តា 10.9 បុគគលឈនោះទ្តូវដតជាសមាជិក ឬ សមាជិកាដែលមា សមាជិកភាព 
ឈោយបងទ់្ាកស់មាជិករបស់សមាគមោ៉ែ ងតិែកែុងរយៈឈពលែបពី់រ (១២) ដខមុ ការឈរឈ ម្ ោះ; 

10.1.4  ទ្តូវឈែោះភាសាអងឈ់គលសលអទ្គបទ់្ោ ក់ែុងការយល់ែឹង ូវឯកសារនន ឈែើមបបំីឈពញ ូវឈោល  
 ជំ ររបស់សមាគម; 
10.1.5  ជាបុគគលដែលមា ែរតិលកខណៈសមបតិដលអ; 
10.1.6  ម ិដម ជាអែកកេ័យ្  ឬ ជាបុគគលដែលម ិអាែសងបំណុលឈគា ; 
10.1.7  ម ិមា ជាបឈ់ទសដែល្ ឈៅែល់ការោកព់ ធនោរ ឈទោះបីជាទ្តូវពយួរឈទសកឈ៏ោយ។ 

 10.2  ឈបកខភាពមយួរូបៗ អាែឈរឈ ម្ ោះជាថាែ កែឹ់កន ំ ិងជាសមាជិក សមាជិកាគណៈកមមការសាមញ្ាា  ប៉ែុដ ត 
អាែកា ា់ ដតមយួតំដណងឈរ។ 

 10.3  ការឈទ្ជើសឈរ ើសឈបកខជ  ឬ ឈបកខនរឱី្យឈរឈ ម្ ោះសទ្មាបក់ារឈាោះឈនែ តជាទ្បធា  ឬ ជាសមាជិក សមាជិកា 
សាមញ្ា របស់គណៈកមមការសាមញ្ា ទ្តូវដត៖                                                           

a. សរឈសរជាលាយលកខណ៍អកេរឈោយមា  តថឈលខារបស់សមាជិក ឬ សមាជិកាដែលា បងលុ់យ 
សមាជិកភាពរបស់សមាគមោ៉ែ ងឈោែណាស់មយួ (១) នកឈ់ោយភាជ បជ់ាមយួលិខិតយល់ទ្ពមរបស់ 
ឈបកខភាព  

b.  ឈផ្ញើឈៅកា ឈ់លខា្ិការរបស់សមាគមម ិតិែជាងទ្ាពីំរ (៧) នែៃមុ នែៃស ែិាតទ្បចានំែ  ំ
10.4 សមាជិក សមាជិកាគណៈកមមការបែចុបប ែអាែឈរឈ ម្ ោះ ឈាោះឈនែ តសារជាែមីឈោយម ិាែ ់
 មា ការដតងតាងំ។ 
10.5 ទ្បសិ ជាឈបកខភាពឈរឈ ម្ ោះម ិមា ទ្គបែំ់ ួ កែុងគណ:កមមការ ឈបកខភាពឈរឈ ម្ ោះទងំអស់ទ្តូវចាត់

រុកជាជាបឈ់នែ ត ឈ ើយការដតងតាងំឈបកខជ  ឈបកខនរបីដ ថមឈរៀតអាែឈ វ្ើឈរបើងឈៅកែុងស ែិាតទ្បចានំែ ។ំ 
10.6   ទ្បសិ ជាឈបកខភាពឈរឈ ម្ ោះមា ែំ ួ ឈសមើ ឹងែំ ួ តំដណងរំឈ រកែុងគណ:កមមការ ឈបកខភាពទងំអស់ ឹង

ទ្តូវចាតរុ់កជាជាបឈ់នែ តឈោយ្រមា ។ 
10.7   ទ្បសិ ជាឈបកខភាពឈរឈ ម្ ោះមា ែំ ួ ឈលើសពីតំដណងរំឈ រ ការឈាោះឈនែ ត ឹងទ្តូវឈរៀបែំឈ ើងឈៅនែៃ 
 ស ែិាតទ្បចានំែ  ំឈោងឈៅតាមមាទ្តាែបម់យួ (១១) ន លកខ តិក:ឈ ោះ។ 
10.8 ទ្បសិ ជាោម  ឈបកខភាពឈរឈ ម្ ោះកែុងឈពលឈាោះឈនែ ត គណ:កមមការបែចុបប ែមា កាតពវកិែចប តការទ្គបទ់្គង

សមាគមរ ូតែល់គណ:កមមការែមីទ្តូវា ឈទ្ជើសឈរ ើស។ 
10.9 ឈទ្កាយពីឈពលឈាោះឈនែ តភាល ម  ិងបនទ បពី់ឈាោះឈនែ តសឈទ្មែជាផ្លូវការ ូវលកខ ដិកៈែមី, ឈបកខភាពឈរឈ ម្ ោះ 
 សទ្មាបតួ់នរីជាសមាជិក ឬ សមាជិកាគណៈកមមការសាមញ្ា  ទ្តូវដតជាបុគគលដែលា បងទ់្ាកជ់ា 
 សមាជិកភាពោ៉ែ ងតិែណាស់ប ួ (៤) សាត  ៍មុ  ឹងនែៃឈាោះឈនែ ត។  

     10.10 ឈៅនែៃទ្បជំុគណៈកមមការឈលើកែំបូង ឈទ្កាយពីនែៃឈាោះឈនែ តរែួ, សមាជិក  ិងសមាជិកាន គណៈកមម 
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 ការែមី ឹងទ្តូវឈ វ្ើការឈាោះឈនែ តឈទ្ជើសឈរ ើសយកអ ុទ្បធា  ឈ រញិក  ិងឈលខា្ិការ កែុងែំឈណាមសមាជិក  ិង 
 សមាជិកាន គណៈកមមការែមីឈនោះ។ 

 
មាក្ា ១១  -  ការឈ ោះឈនោ ត្ 

 11.1   ការឈាោះឈនែ តឈរ ើសតំដណងទ្បធា   ិងសមាជិក សមាជិកាគណ:កមមការទងំអស់ ឹងទ្តូវឈ វ្ើឈរបើងឈោយឈាោះ 
  ឈនែ តជាសមាៃ ត។់ 
11.2   ការឈាោះឈនែ តតាមវ ិ្ ីឈផ្ញើសំបុទ្ត ឬ ឈាោះឈនែ តតាងនម ម ិទ្តូវា អ ុញ្ញា តឈ ើយ ឈលើកដលងដតឈបកខភាព 
 ឈ ោះមា ជំងឺ ឈ ើយកំពុងសទ្មាកកែុងម ទីរឈពរយ។ 
 

មាក្ា ១២   -  ក្បធាន 
12.1   ទ្បធា ទ្តូវរកាទ្តារបស់សមាគម ឈ ើយអាែឈទ្បើទ្តាឈ ោះឈោយការសឈទ្មែយល់ទ្ពមពីគណៈកមមការ 
 សមាគម ឬ ពីការទ្បជំុសាមញ្ា   ិងទ្តូវមា វតតមា សមាជិក ឬ សមាជិកាគណៈកមមការពីររូប កែុងឈនោះ 
 បុគគលមយួរូបទ្តូវជាសមាជិក ឬ សមាជិកាន ថាែ កែឹ់កន។ំ 
12.2   ទ្បធា អាែឈ វ្ើជាទ្បធា ន អងគទ្បជំុគណៈកមមការទ្បតិបតដិ អងគទ្បជំុគណៈកមមការ  ិងស ែិាតទ្បចានំែ  ំឈលើក

ដលងដតអវតតមា របស់ទ្បធា  ឬ តាមការឈសែើរបស់ទ្បធា  ឬ តាមមតិភាគឈទ្ែើ របស់អងគទ្បជំុ អ ុទ្បធា  ឬ 
សមាជិក សមាជិកាណាមាែ កអ់ាែទ្តូវា ចាតត់ាងំជាទ្បធា ន អងគទ្បជំុឈនោះ។ 

12.3   ទ្បធា ន អងគទ្បជំុ ីមយួៗ មា សិរធិឈាោះឈនែ តបញ្ចបក់ារជាបោ់ងំ រមួជាមយួសិរធិកែុងការឈាោះឈនែ តជាឈលើករី 
 ពីរ (២) ទ្បសិ ជាលរធផ្លន ការឈាោះឈនែ តឈសែើោែ ។ 
12.4   ទ្បធា សមាគមទ្តូវឈរៀបែំរឈបៀបវារ:សទ្មាបក់ារទ្បជំុគណ:កមមការ  ិងទ្បជំុរូឈៅឈោយមា ការពិឈទ្ោោះ 
 ឈោបល់ជាមយួសមាជិក  ិងសមាជិកាន គណ:កមមការ។ 
12.5   ទ្បធា ន អងគទ្បជំុទ្តូវឈលើករឺកែិតតឱ្យសមាជិកទងំអស់ មា ការែូលរមួ បឈញ្ចញមតិកែុងអងគទ្បជំុឈ ើយទ្តូវ 
 ចាតដ់ែងរឈបៀបវារៈតាមលំោបលំ់ឈោយ។  
12.6   ទ្បធា ទ្តូវឈ វ្ើជាអែកនពំាកយ ឈលើកដលងដតគណ:កមមការ ឬ អងគទ្បជំុរូឈៅា ដតងតាងំអែកនពំាកយណា 

 មាែ ក។់ អែកនពំាកយទ្តូវឈ វ្ើឈសែកដីដែលងការណ៍តាមលកខខណឌ ដែលា ដែងរែួឈទ្សែ ឬ ឈៅឈពលចាាំែប់នទ ប់
ពីមា ការពិឈទ្ោោះឈោបល់ជាមយួសមាជិក  ិងសមាជិកាគណ:កមមការោ៉ែ ងតិែពីរ (២) រូប។ 

12.7  បុគគលមយួរូបអាែឈ វ្ើជាទ្បធា ា រយ:ពីរ (២) អាណតតិជាបោ់ែ ដតប៉ែុឈណាណ ោះ។ 
 

មាក្ា ១៣   -  ឈេរញ្ញរិ 
13.1  ឈ រញ្ា ិកទ្តូវដតោកប់ញ្ចូលែវកិាដែលា ររួលទងំអស់ ឈៅកែុងគណឈ យយរបស់សមាគមតាមការសឈទ្មែ 

 របស់គណ:កមមការ។ ឈៅឈពលការែំណាយទ្តូវចាយជាទ្កោសទ្ាកឈ់ោយសាែទ់្ាកតិ់ែតួែ ឬ ចាយជា
ដសក (Cheque) ទ្តូវមា  តថឈលខាពីរ (២) ដែលា ដតងតាងំកែុងែំឈណាម តថឈលខីម ិឈលើសពីទ្ា ំ(៥)
រូបពីសមាជិក  ិងសមាជិកាគណ:កមមការ។  

13.2   ការែំណាយ្ំៗ ឬ ការែំណាយម ិទ្បទ្កតីដែលមា ែំ ួ តិែជាងទ្ាពំា ែុ់លាល រ ($៥០០០) ទ្តូវមា ការ 
 អ ុញ្ញា តជាមុ ពីគណ:កមមការ។ 
13.3   ការែំណាយ្ំៗ ឬ ការែំណាយម ិទ្បទ្កតីដែលមា ែំ ួ ទ្តឹម ឬ ឈទ្ែើ ជាងទ្ាពំា ែុ់លាល  រ($៥០០០) ទ្តូវ 
 ដតមា ការសឈទ្មែជាមុ សិ ពីអងគទ្បជំុពិឈសស ឈោយមា ការអ ុមត័ោ៉ែ ងតិែណាស់ពីរភាគបី (២/៣) ន  



ទំព័រ 9 នៃ 10 

 វតតមា របស់អងគទ្បជំុឈនោះ។ 
13.4  ឈ រញ្ា ិកទ្តូវរការុក ូវកំណតទ់្តាែំណូល  ិងែំណាយទងំអស់  ិងកិែចការែំណាយែនរឈរៀត។ សមាជិក  

 ិងសមាជិកាទងំអស់មា សិរធិសំុពិ ិតយកំណតទ់្តា ិរញ្ា វតថុទងំអស់ឈនោះ។ 
13.5  ឈ រញ្ា ិកទ្តូវធានឈរៀបែំដផ្ ការ ិរញ្ា វតថុ  ិងរាយការណ៍ ឈ ើយទ្តូវោករ់ាយការណ៍ ិរញ្ា វតថុឈនោះឈៅ 
 គណៈកមមការឈែើមបពិី ិតយោ៉ែ ងតិែណាបី (៣) ដខមតង។ 
13.6  ឈ រញ្ា ិកទ្តូវឈ វ្ើរាយការណ៍ ិរញ្ា វតថុទ្បចានំែ  ំឈោយរមួទងំគណ ីែំណូល  ិងែំណាយ រាយការណ៍

ទ្រពយសមបតតិ  ិងបំណុល ឬ ឈ វ្ើរាយការណ៍គណ ីន ទ្ាកែំ់ណូល  ិងការែំណាយ  ិងតារាងតុលយការ
មយួឈៅឈពលែំណាែន់ែ  ំដែលទ្តូវចាបឈ់ផ្តើមឈៅនែៃរី០១ ដខកកកោ ែល់នែៃរី៣០ ដខមែុិន ឈលើកដលងដតមា 
ការដកដទ្បកែុងអងគទ្បជំុសាមញ្ាណាមយួ។ 

13.7   ឈ រញ្ា ិកទ្តូវទ្ាកែថា រាយការណ៍ែវកិារទ្បចានំែ ទំ្តូវា ពិ ិតយឈ វ្ើសវ កមមរែួឈ ើយមុ  ឹងបង្ហា ញឈៅ 
អងគស ិែាតទ្បចានំែ  ំឈោយអែកឈ វ្ើសវ កមមឯករាជដែលទ្តូវា ឈទ្ជើសតាងំឈោយគណកមមការ។ លគឹកណា 
ទ្បសិ ជាមា ការផ្ទល ស់បតូរឈ វ្ើសវ កមមឈនោះ ឈ រញ្ា ិកទ្តូវរាយការណ៍ពីការផ្ទល ស់បដូរឈនោះ ឈៅកែុងរាយ 

  ការណ៍ែវកិារែល់អងគស ែិាតទ្បចានំែ ។ំ 
 

មាក្ា ១៤  -  ឈលខាធិការ 
14.1  ឈលខា្ិការទ្តូវដតជូ ែំណឹងអំពីការទ្បជំុ ឈោងតាមបរបញ្ាតតិរបស់លកខ តិក:ឈ ោះ។ 
14.2  ឈលខា្ិការទ្តូវដតរកាកំណតទ់្តារបស់សមាគមរមួទងំ ៖ 

• លកខ តិក:  ិងឈោលការណ៍                                                                     
• បញ្ជ ីសមាជិកភាព 
• បញ្ជ ីកំណតឈ់ តុទ្បជំុ  ិងលិខិតជូ ែំណឹង 
• សំណំុលិខិតឈ ល្ើយ ល្ងនន  
• កំណតទ់្តាការោកឈ់សែើឈផ្េងៗ ឬ  
• រាយការណ៍ ឯកសារឈផ្េងៗដែលសមាគមា ឈ វ្ើឈ ើងកែុងនមជាសមាគម។  

14.3   ឈៅឈពលដែលមា អវតតមា របស់ឈលខា្ិការ ឬុ មា ការឈសែើសំុពីឈលខា្ិការ ឬ កម៏ា ការឈសែើសំុភាគឈទ្ែើ  
ពីអងគទ្បជំុឈនោះ សមាជិក ឬ សមាជិកាមាែ កឈ់រៀតអាែដតងតាងំា ឱ្យឈ វ្ើជាឈលខា្ិការកតទ់្តាកំណតឈ់ តុ 
អងគទ្បជំុ។ 
 

 មាក្ា ១៥. -  បុគគលរិ  

          15.1   បុគគលិកដែលា ររួលទ្ាកដ់ខពីសមាគម  ិងអែកសម័ទ្គែិតតទងំអស់ទ្តូវឈោរពតាមឈោលការណ៍  ិង ីតិ 
  វ ិ្ ីន កដ លងឈ វ្ើការរបស់សមាគម។ 
       15.2   បុគគលិកឈ វ្ើការឱ្យសមាគមអាែជាសមាជិក សមាជិកាសមាគម ឬ ជាសមាជិក សមាជិកាអ ុគណៈកមមការ  
  ណាមយួា ។ 
       15.3   បុគគលិកដែលា ររួលទ្ាកដ់ខជាឈរៀងទតពី់សមាគមអាែជាសមាជិក សមាជិការបស់គណៈកមមការា  

ប៉ែុដ តម ិទ្តូវែូលរមួឈ វ្ើការសឈទ្មែែិតតកែុងកិែចការបងទ់្ាកឈ់របើយ។ សមាជិក  ិងសមាជិការបស់សមាគមមា 
សិរធឈិសែើឱ្យមា អវតតមា កែុងការសឈទ្មែែិតតននឈៅឈលើកិែចការទករ់ង ឹងបុគគលិកទ្បសិ ជាមា ការឈសែើសំុ
ភាគឈទ្ែើ ពីសមាជិក សមាជិកាគណៈកមមការ។ 
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មាក្ា ១៦  -  រំខ្ណទ្ក្មង់លរខនតិរៈ និងវិន័យ 
      16.1   លកខ តិកៈឈ ោះអាែលុប ឬ ដកា ឈោយការសឈទ្មែពីឈសែកដីសឈទ្មែែិតត ដែលមា សឈមលងបីភាគប ួន 

សមាជិក សមាជិកា  ិងការឈាោះឈនែ តឈៅឈពលទ្បជំុសាមញ្ា ឈែញពីសមាជិកដែលមា វតតមា ពីរភាគបី (២/
៣)  ិងការឈាោះឈនែ តឈៅឈពលទ្បជំុសាមញ្ាមយួ។ ការទ្បកាសទ្ាបឈ់ៅសមាជិក សមាជិកាសមាគមទ្តូវឈ វ្ើ
កែុងរយៈឈពលោ៉ែ ងតិែែបប់ ួ (១៤) នែៃ សដីអំពីសំឈណើ លុប ឬ ដកលកខ តិកៈឈ ោះឈៅឈពលទ្បជំុសាមញ្ា។  

  កមមវតថុន សំឈណើ ឈនោះទ្តូវដតព យល់ទ្ាបឈ់ៅអងគទ្បជំុសាមញ្ា   ិងមុ អងគទ្បជំុតាមសំឈណើ រពីសមាជិក 
សមាជិកាណាមយួ។ 

        16.2   វ ិយ័សទ្មាបក់ារចាតដ់ែងន អងគទ្បជំុនន ឬ កិែចការសមាគមនន អាែឈរៀបឈ វ្ើឈរបើង, អាែលុប 
  ឈចាល ឬ អាែដកា ឈោយអងគទ្បជំុសាមញ្ាមយួ ឬ ឈោយការទ្បជំុរបស់គណៈកមមការឈោយឈោងឈៅឈលើ 

 ការម ិយល់ទ្ពមជាប តបនទ បឈ់ៅអងគទ្បជំុសាមញ្ាណាមយួ។ ការឈរៀបែំវ ិយ័ទងំឈនោះទ្តូវជូ ែំណឹងជា
លាយលកខណ៍អកេរ (រមួទងំែំណឹងពីសំឈណើ វ ិយ័ែម ីការដកដទ្ប ឬ លុបឈចាលទងំឡាយ) ឈផ្ញើជូ ឈៅសមាជិក 
សមាជិកាទងំអស់ោ៉ែ ងតិែណាស់ែបប់ ួ (១៤) នែៃមុ  ឹងអងគទ្បជំុសាមញ្ា ឈនោះ។ 

 

មាក្ា ១៧  -  ការទ្ទួ្លមុសក្តូ្វ ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងការរសំាយ 
        17.1   បុគគលដែលមា មា សិរធិអំណាែឈៅកែុងគណៈកមមការ ឈ ើយា រង ូវបំណុលណាមយួ ឬ រងការររួល 
  ខុសទ្តូវកែុងបុពវឈ តុកិែចការបឈទ្មើសមាគម បុគគលឈនោះ ឹងទ្តូវា សមាគមររួលខុសទ្តូវសំណងជំ ួស  
  ឈោយម ិឱ្យបុគគលឈនោះទ្តូវខាតបងផ់្ទទ ល់ខលួ ឈរបើយ។  
         17.2    ទ្រពយែំណូល  ិងែវកិាររបស់សមាគមទ្តូវឈទ្បើសទ្មាបដ់តពទ្ងីកឈោលការណ៍  ិងបឈទ្មើកិែចការសមាគម

ប៉ែុឈណាណ ោះ  ិង មិ ទ្តូវែំណាយ ឬ ឈផ្ទរបដងវរឈៅឱ្យសមាជិក សមាជិកា ឬ ញាតិសនត  របស់សមាជិក 
សមាជិកាណាមយួឈរបើយ លគឹកណាការបងទ់្ាកែ់ល់បុគគលទងំឡាយឈនោះា ជួយ ែល់កិែចការបឈទ្មើ ឬ ជួយ 
ពទ្ងីកឈោលការណ៍សមាគម ឬ បុគគលទងំឡាយឈនោះា ឈ វ្ើឱ្យសមាគមមា ការឈជឿ ឈលឿ ឈោយដផ្អកឈៅ
ឈលើឈោលការណ៍របស់សមាគម  ិងម ិទ្ជុល ួសឈ តុ។ 

        17.3   សមាគមម ិទ្តូវរសំាយ ឈលើកដលងដតមា ការយល់ទ្ពមមិ តិែជាសឈមលងបីភាគបួ  (៣/៤) ន សមាជិក 
សមាជិកាដែលា ែូលរមួ  ិងឈាោះឈនែ តឈៅអងគទ្បជំុដែលទ្តូវា បឈងកើតឈ ើងកែុងឈោលបំណងឈនោះ។ ម ិ
តិែជាងមយួ (១) ដខ ការជូ ែំណឹង  ិងឈោលបំណងន ការរសំាយទងំឈនោះទ្តូវជូ ែំណឹងជាលាយលកខណ៍
អកេរឈៅកា ស់មាជិក សមាជិកាទងំអស់របស់សមាគម។ 

 17.4   ទ្បសិ ជាសមាគមឈ ោះទ្តូវា រសំាយ ឬ ការយល់ទ្ពមឈលើកដលងទ្ាកឧ់បតថមាពីរាជរោឋ ភាិលទ្តូវា 
រសំាយ (មយួណាដែលឈកើតឈ ើងមុ ), អវីដែលឈលើសពីឈសែកដីទ្តូវការែូែា ឈរៀបរាបែូ់ែខាងឈទ្កាម ឹងទ្តូវ
ឈផ្ទរឈៅឱ្យអងគការឈផ្េងៗដែលមា ឈោលការណ៍ទ្សឈែៀងោែ  ឹងសមាគមដែលជាអងគការម ុសេ្មឈ៌ោយ
ឈោងឈៅតាមែាប៖់ 

            a.    កាែូរជារឹកទ្ាក ់ឬ ទ្រពយសមបតដិដែលទក់រងឈៅ ឹងឈោលបំណងែំបងរបស់សមាគម 
  b. ការជួយ ឧបតថមាដែលទករ់ងឈៅ ឹងការនរអង្ហគ សទ្ាកដ់ែលា ឈ វ្ើឈៅកមមវ ិ្ ីណាមយួដែលទករ់ង 

ឈៅ ឹងឈោលបំណងែំបងរបស់សមាគម 
  c. ែវកិារដែលររួលា ពីអងគការននែូែជាកាែូរ  ិងការជួយ ឧបតថមានន។ 
 


