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គោលការណ៍សមាជិកភាព 

១. គសចកតីគ្តើម្ 
អិគសក់ុំទងសកករាពូយ គឺយអិគសកសាំណាិក្ាំក្សិអិគសកសាំណាិ់ុំទងសក ក្ពាគរា

ក្ហទនុំធ ក្េពងសស្រក្ពិ ុំងិកូពាកទងសកតារាមាណាព សក្ខសពនានាព ទាិំ សមាក្ពក្ករាពូយ (សកកុំពងកៈសមាសក 
ពិ៦)។ ពក្សុំេ ងក្នន់ុំកមាក្ជអិគសក់ុំទងសកករាពូយ គឺ់ុំទងសកក្ៅកនូិសមាក្ពក្ករាពូយទាិំ
អក្ជពាុំក្ងពធងុំ សករួាក្ោនក្ទញក្សញ ុំងិក្រាំទក្ៅកនូិក្ិគរា (សកកុំពងកៈសមាសកពិ៥)។  

អិគសក់ុំទងសកករាពូយមាក្ិកើសក្ ើិ ក្ ើរាបអិភងេឌ្ឍមាណាព ញកមាក្ជ់ុំទងសក ក្ ើរាបគិាំសព 
សកមាក មាាំក្ក ើ ុំងិ ា់ំកូញុំ េក្ងពធង ក្រាងពធផស ុំងិផស សមាក្ោ់ុំន៍ុំ់ុំទងសក ឱ្ជាក្ក្សរាុំុំ េ
ក្គសក្ៅ ក្ ើរាបឱិ្ជា់ុំទងសកពាុំឱ្សក្យក្រាំទក្ៅកនូិ ក្ិគរា(សកកុំពងកៈសមាសក៥ )។ 

២. គោលបំណង្និង្និយម្ន័យ 

២-១ និយម្ន័យ 
ក្ពា ង់កំទ ពាុំុំននថា យក្ពា ង់កក្ទញក្ងពធងដ សបាុំមាាំក្ទញដមាមាមាព សសឹរាសសូេ 

ុំងិពាុំសកពពសួស្គគ សជទិអិគសក់ុំទងសកករាពូយ ក្ហើនពាុំក្ងពធងុំ សករួាក្បាោះក្ឆ្ន ស ុំងិ 
ឈកក្្ំោះឱ្ជាក្គក្បាោះក្ឆ្ន សយសកុរាសមឹាកាភងបាសនុំអិគសក់ុំទងសកករាពូយបាុំ (សកកុំពងកៈ 
សមាសក៧-ខ)។  
សកកខ ម់ា ដ សអាុំុំ សយក្ពា ង់កកមាក្ជអ.ទ.ក ពាុំដុំិកនូិ ា់ំទ កពិ៤។  

២-២គោលបំណង្ 
 ក្គសសក់៍ក្ពា ង់កំទក្ុំោះសសូេបាុំមាក្ិកើសក្ ើិកនូិក្គសមាាំ់ិ៖ 

 ់នួ ក្សរាមាក្សរួាស សជអិគសកសាំណាិ់ុំទងសកក្ហទុំធន ក្ពាគរា ក្េពងសស្រក្ពិ ុំងិ
កូពាកទងសកតារាមាណាព ក្ខសពនានាព ទាិំ សមាក្ពក្ករាពូយ ឲ្ជាុំ សករួាក្សើកក្ទួនគាំសព ុំងិ
សកមាកុំ េក្ងពធង ុំងិផសសមាក្ោ់ុំន៍ានាកមាក្ជ់ុំទងសក តារាកនៈសកក្សើកក្ាំក្សិករួា
ដសរានួក្ៅថាន កជយសង ក្ ើរាបកិរួាក្ហសកយរានួស្គា មានុំម្់កោា ភងបាស អិគសកយសង
អុំពកយសងនានា ស្គា មានុំឯក់ុំ ក្ ើរាបផិពសជុំ េសកគាំសពនានាដផនកសកអភងេឌ្ឍ ុំងិក្ក្វា
ករា ំសជ់ុំទងសក។ 

 ុំ សករួាុំាំដ់កកស្គិដផុំសកនូពធស្គស្រក្ពអភងេឌ្ឍនានាកមាក្ជអិគសក់ុំទងសកករាពូយ 
 ក្សើកក្ទួនអភងបាសកងុំចសអ ុំងិគ់ក្ុំនជាំទ សជក្ពា ង់ក ក្ ើរាបធិានាឲ្ជាពាុំ

ុំងកុំពំ ទទាិំ ដផនកស្គា មានុំ ុំងិហងកសញ េសាូ។ 
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៣. អតថង្របគោជន៏របសស់មាជិកភាព 

៣-១ សទិធិរបសស់មាជកិគពញសទិធិ 
 ក្ពា ង់កក្ទញក្ងពធងពាុំក្ងពធង(សកកុំពងកៈ សមាសក៧-ខ)។ 
 ុំ សករួាកនូិរាហាក្ុំនងបាសកមាក្ជអិគសក់ុំទងសកករាពូយ។ 
 ុំ សករួាកនូិក្ករាំំ ទនានា ដ សក្កៀមាុំាំក្ ើិក្ោន អ.ទ.កដ សមាក្ិកើសក្ ើិក្ ើរាបិ

ំទក្់ឿុំក្សឿុំនុំករាេំ ងធិ អ.ទ.ក។ 
 ក្បាោះក្ឆ្ន សក្ស ើ់ក្ក្ក ើក្ក្ពា ង់កសកុរាសមឹាកាភងបាស អ.ទ.ក។ 
 ឈកក្្ំោះឱ្ជាក្គក្បាោះក្ឆ្ន សយសកុរាសមឹាកាភងបាស អ.ទ.ក។ 
 ុំ សករួាកស្គិដផុំសកអភងេឌ្ឍនានាកមាក្ជ អ.ទ.ក អាំទិមាសា ទងសកំទក្សពាមាជ

់ុំទងសកកនូិសទោះម្យណាុំសកករាពូយ។ 
 ពាុំក្ងពធងពពសួបាុំសកក្សរាមាក្សរួាសថេ ងស ា់ំុំួន ទិពាច ក្ជ ា់ំុំនួតារាកនៈអិគសក

់ុំទងសកករាពូយ។ 
 ពាុំក្ងពធងយអាពងំទពពសួបាុំសកកស្គិក្រាសាំទ សកមា ព់ូ ោះមាណាព ស សក 

មាង្ហា សជមាង្ហា ញុំ េ ា់ំនាញនានាទិអិគសក់ុំទងសកករាពូយ។ 

៣-២ កិចចង្របជុសំមាជកិភាព 
 ក្ពា ង់កទាិំ អក្ជុំ សករួាសមា់ូាំក្ពា ង់កំទយក្ពៀិទសជ តារាសកកាំ់សជយរានួអិគសក

់ុំទងសកករាពូយយក្កៀិម្សជ ២ដខរាពិ។ 
 ក្ពា ង់កទាិំ អក្ជដុំកក ាំដសកទសព៌ាុំ  សជក្ពា ង់ក នពក្ពៀសទកជពិុឹំិក្ករាំំ ទ

នានា ករួាទាិំ កក់ិក ាំក្ោភក្ងពធង់ុំទងសកដ សក្កើសពាុំក្ៅកនូិសាំមាុំជកមាក្ជខលួុំ។ 
 ក្ពា ង់កទាិំ អក្ជុំងិពពួសទសព៌ាុំទិ អ.ទ.ក ុំ េក្ករាំំ ទនានា មាសា ់ុំទងសក

មាសា ុំាមាជ។ 

៤. លកខខណឌ សង្រមាបច់ូលជាសមាជិកភាព 
អិគសកសាំណាិ់ុំទងសក ក្ពាគរា ក្ហទនុំធ ក្េពងសស្រក្ពិុំងិកូពាកទងសក 

ដ សពាុំមាាំ់ិ
ុំ សយក្ពា ង់កំទកមាក្ជអិគសក់ុំទងសកករាពូយសសូេពាុំសកក់ ៈក្រាបសពង  ុំខាិក្សសរាក្ុំោះ៖ 

១- សកុរាសមឹាកាភងបាសយ់ុំទងសក 
២- នានកសមាសងមាសពងយ់ុំទងសក 
៣- មូាគគសងកយ់ុំទងសកោ៉ា ិក្ហាុំណាក្ជ ៨០%  
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៤- ពាុំសកកុំពងកៈអិគសក ក្ពាគរា ក្ហទនុំធ ក្េពងសស្រក្ពិ ដ សបាុំអុូំរានសក្ោន 
               សកុរាសមឹាកាភងបាស 

៥- ពាុំសកពពសួស្គគ សជទិអាយា ធករា សោា ុំ ឬសកកួ្ិរាហានផទ 
៦- ពាុំក្គសសក់៌សគមាជសគិមូាគគសងកុំងិគ់ក្ុំនជា 
៧- សសូេពាុំក្ពា ង់កកមាក្ជខលួុំយក្ហទនុំធឬសកុរា់នួ ខលួុំឯិុំាក្ជោក្ជ  

៥. ដំគណើ រការនិង្នីតិវិធីននដាក់ពាកយសមាជិកភាព 

៥.១ ពាកយសុចំូលជាសមាជិកភាព 
អិគសកសាំណាិ់ុំទងសក ក្ពាគរា ក្ហទនុំធ ក្េពងសស្រក្ពិុំងិកូពាកទងសក 

ដ សពាុំមាាំ់ិុំ សយក្ពា ង់កំទកមាក្ជអិគសក់ុំទងសកករាពូយ សសូេមាាំក្ទញមាកជាក្ក្នើកូ្ាំ 
ុំងិឯកស្គកនានា កុួំោកជ់  ុំរាកអិគសក់ុំទងសកករាពូយក្ ើរាបទិងុំងសជា 
ុំងិអុូំរានសក្សើមាកជាក្ក្នើកូ្ាំក្នាោះ។ មាកជាកូ្ាំុំ ស
យក្ពា ង់កំទពាុំក្ៅសក ងោសននអិគសក់ុំទងសកករាពូយ។  

ឯកស្គកដ សសសូេោកជរាកអិគសក់ុំទងសកករាពូយ ពាុំ៖ 
១- មាកជាកូ្ាំុំ សយក្ពា ង់កំទ 
២.សងខងសពពួសស្គគ សជក្ោនអាយា ធករា សោា ុំភ រាងឃូាំសក្ុកក្ខសព ឬុូំោះមាសិ់យរានួសកកួ្ិ    

              រាហានផទ 
៣. សកកុំពងកៈអិគសកុំាំុំុួំ១ុំាមាជ 
៤. ក្គសសក់៍មូាគគសងកុំងិគ់ក្ុំនជា 
៥. មាសិ់ក្្ំោះុំងិពងុំនុំនន់ុំទងសកយក្ពា ង់កកមាក្ជអិគំ ទខលួុំ 

៥.២ បុគរពិនិតយគលើពាកយសុចំូលជាសមាជិកភាព 
 មាកជាកូ្ាំុំ សយក្ពា ង់កំទសសូេបាុំទងុំងសជាយ ាំមា ិក្ោនរាស្រុំពិក្ាំកមាក្ាំកសួករាេំ ងធិ។  
 មាកជាកូ្ាំុំ សយក្ពា ង់កំទដ សសសូេបាុំមាាំក្ទញឯកស្គកសសឹរាសសូេ ក្ៅតារាសកកខ ម់ា

  ុំពាុំកនូិុំាំុូំុំ៥.១ ក្ហើនក្នាោះមាកជាកូ្ាំុំ សយក្ពា ង់កំទ ុឹំិសសូេមាស់ ុំក្ៅ
គ់ករាសំកទងុំងសជាក្ពា ង់កំទក្ ើរាបទិងុំងសជាុំងិអុូំរានស។  

 មាកជាកូ្ាំុំ សយក្ពា ង់កំទ ដ សរាងុំទុំជសសូេបាុំមាាំក្ទញឯកស្គកសសឹរាសសូេក្ៅតារា
សកកខ ម់ា   ុំពាុំកនូិុំាំុូំុំ៥.១ ក្ហើនក្នាោះមាកជាកូ្ាំុំ សយក្ពា ង់កំទុឹំិសសូេមាស់ ុំ
ក្ៅអិគសកដ សោកជមាកជាេ ងញ ក្ ើរាបមិាាំក្ទញឯកស្គកសសូេសកមាដុំារាុំងិោកជ មាកជាកូ្ាំុំ ស
ក្ពា ង់កំទក្ ើិេ ងញ។ 
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៦. គណកម្មការពិនិតយសមាជិកភាព 
គ់ករាសំកទងុំងសជាក្ពា ង់កំទសសូេបាុំមាក្ិកើសក្ ើិ ក្ ើរាបទិងុំងសជា ុំងិផពសជសកអុូំរានស

 សជអិគសកសាំណាិ់ុំទងសក ក្ពាគរា ក្ហទនុំធ ក្េពងសស្រក្ពិុំងិកូពាកទងសក ក្អានុំ សយ
ក្ពា ង់កកមាក្ជអិគសក់ុំទងសកករាពូយ។ 

ក្ពាក្ំទកមាក្ជគ់ករាសំកទងុំងសជាក្ពា ង់កំទករួាពាុំ៖  
១. សមាធាុំសកុរាសមឹាកាភងបាស 
២. អុូំសមាធាុំសកុរាសមឹាកាភងបាស 
៣. នានកសមាសងមាសពងអ.ទ.ក 
៤. សមាធាុំសគមាជសគិក ាបាសុំងិហងកសញ េសាូ 
៥. សមាធាុំសគមាជសគិករាេំ ងធិ 
 
សកកខ ម់ា សមាសងមាសពងក្ាំម្មាជគ់ករាសំកទងុំងសជាក្ពា ង់កំទសសូេបាុំមាក្ិកើសក្ ើិ ក្ ើរាបិ

ទងទ ន់ នាទិសនួាពិពពួសខូក្សសូេកមាក្ជគ់ករាសំកទងុំងសជាក្ពា ង់កំទ។  
ក្ៅក្ទសគ់ករាសំកទងុំងសជាក្ពា ង់កំទ អុូំរានសក្សើមាកជាក្ក្នើកូ្ាំអិគសក់ុំទងសក

ករាពូយុឹំិក្ុំញសងខងសមាស់កជក្ពា ង់កំទ សជអិគសកដ សោកជមាកជា។ 
កនូិកក់ិមាកជាកូ្ាំុំ សយក្ពា ង់កំទ រាងុំសសូេបាុំអុូំរានសក្ោនគ់ៈករាំសកទងុំងសជា

ក្ពា ង់កំទមាកជាកូ្ាំុំ សយក្ពា ង់កំទុឹំិសសូេមាស់ ុំក្ៅស្គរាអិិគសកេ ងញ ក្ ើរាបោិកជមាកជា
ស្គយថំិក្ ើិេ ងញកនូិកនៈក្ទស២ដខ។ 

៧. ការបញ្ឈប់សមាជិកភាព 
សកមាស់មាជក្ពា ង់កំទពាុំ ២សមាក្ភព គឺ៖ 
១. សកោឈមាជទិក្ពា ង់កំទក្ោនក្ពា ង់ក 
២. សកមាមា់មាជក្ពា ង់កំទក្ោនគ់ៈករាសំកទងុំងសជាក្ពា ង់កំទ 

៧.១ ការលាឈប់ពីសមាជិកភាពគដាយសមាជិក 
 ក្ពា ង់កអាុំោឈមាជទិក្ពា ង់កំទអិគសក់ុំទងសកករាពូយ ក្ៅក្ទសណារានួបាុំ
ក្ោនក្ពា ង់កសសូេោកជមាកជាយោនសកក់ ៍ អកសកយផល េសករាក នានកសមាសងមាសពងអិគសក់ុំ
ទងសកករាពូយក្អានបាុំមិាដខរូាុំ។ 

ក្ក្ុំកពិក្ាំក្កុំក្សើសកពពួសមាកជាោឈមាជក្ពា ង់កំទ ុឹំិសូមាក្្ំោះក្ុំញទិមាសិ់
ក្ពា ង់កំទសសូេក្ធវើក្ ើិក្ោនគ់ៈករាសំកទងុំងសជាក្ពា ង់កំទ។ នានកសមាសងមាសពងអិគសក់ុំ
ទងសកករាពូយុឹំិក្ុំញសងខងសយផល េសកមាស់កជទិសកោឈមាជកមាក្ជក្ពា ង់ក សជស្គរាអិិគសក។ 
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៧.២ ការបពាឈប់សមាជិកភាពគដាយគណកម្មការពិនិតយសមាជកិភាព 
សកមាមា់មាជក្ពា ង់កំទក្ោនគ់ៈករាសំកទងុំងសជាក្ពា ង់កំទ អាុំក្ធវើក្ៅបាុំ ម្មា

ណាក្ពា ង់កទាិំ ឡានណា បាុំសមាសទឹសពុំ េសកកខ ម់ា ខាិក្សសរាក្ុំោះចាមាជទិ២ក្ ើិក្ៅ៖ 
១. សកអេសពពាុំកនូិកងុំចសមា់ូាំក្សុំើុំយិ៥០%ក្ ើិក្ៅ 
២.សកផ្លល ក្ជមាព កក្ពាក្ំទសកុរាសមឹាកាភងបាសយ់ុំទងសករាកយ់ុំរាងុំទងសក 
៣- នានកសមាសងមាសពងយ់ុំរាងុំទងសក 
៤-រាងុំបាុំមាិជសបាកជក្ពា ង់កំទតារាសសកាំ់សជ  
 
នានកសមាសងមាសពងអិគសក់ុំទងសកករាពូយ ុឹំិក្ធវើសកសងខងសអក្ស់ើញ សជក្ពា ង់កក្ ើរាបកិ្ធវើ

សកក្ោោះសស្គនមាសា  ុំងិដកក្ាំកសួមាសា នានារាកស្គា ុំំទធរាតំាេ ងញ។  
កនូិកក់ិដ សរាងុំពាុំសកដកសាំអទិក្ាំណាកជក្ពា ង់កដ សសមាសទឹសពខូក្ក្នាោះក្ព នានក

សមាសងមាសពង ុឹំិក្ធវើសកម្នសក់៍  ់ុំ គ់ៈករាសំកទងុំងសជាក្ពា ង់កំទ ក្ ើរាបទិងុំងសជា ុំងិអុូំរានស
មាស់មាជក្ពា ង់កំទ។ 

នានកសមាសងមាសពងអិគសក់ុំទងសកករាពូយ ុឹំិក្ុំញសងខងសយផល េសកមាស់កជទិសកមាស់មាជ 
ក្ពា ង់កំទ សជស្គរាអិិគសក។ 

៨. ការបង្់នលៃសមាជិកភាព 
ក្ពា ង់កទាិំ អក្ជ ុឹំិមាិជេ ងំ គទុំក្ាំម្មាជក្ពា ង់កំទសមាចាាំឆ្ន ាំ សជអិគសក់ុំទងសក

ករាពូយុំាំុំុួំ ២០០,០០០៛។ 
សបាកជក្ពា ង់កំទសសូេមាិជក្ៅក្កៀិម្សជក្ ើរាដខរាកម្នុំឆ្ន ាំុិំរានួៗ។ 

៩. ទិននន័យសមាជិកភាព 
ក្ពា ង់កទាិំ អក្ជសសូេកកាពូកកនូិមាសិ់ពងុំនុំននក្ពា ង់ក។ មាសិ់ពងុំនុំននក្ពា ង់ក សសូេក្ធវើ

មាុំចូមាបុំនំ ទយសមាចាាំក្ទសពាុំក្ពា ង់កថំិុូំោះមាសិ់។ មាសិ់ពងុំនុំននក្ពា ង់កំទពាុំដុំក សជ 
មូាគគសងក អ.ទ.ក តារាសសូេសកុំងិផសទវផសទវតារាក្គហពាំទនក អ.ទ.ក។ 

១០. សពុលភាព 
ក្គសសក់៍ក្ពា ង់កំទក្ុំោះពាុំកូ្ទសំទក្សមាើសបាក្ជចាមាជទិនថៃុូំោះហសាក្សខាក្ោន

សកុរាសមឹាកាភងបាសអិគសក់ុំទងសកករាពូយក្ុំោះសក្ៅ។ 



គោលការណ៍សមាជិកភាព 

អង្គការជនពិការកម្ពុជា ទំព័រ 6 

 

ឧបសម្ព័នធ៖ 

ក. ពាំកិជមាកជាកូ្ាំុំ សយក្ពា ង់កំទ 

ខ. ពាំកិជមូាក្កទងុំងសជាក្សើមាកជាកូ្ាំុំ សយក្ពា ង់កំទ 

គ. សកកខ ម់ា សមាសងមាសពងក្ាំម្មាជគ់ករាសំកទងុំងសជាក្ពា ង់កំទ 

ឃ.សងខងសមាស់កជក្ពា ង់កំទ 

ិ. សងខងសមាស់មាជក្ពា ង់កំទ  

ុំ. មាសិ់ពងុំនុំននក្ពា ង់កំទ 

 
 

 

 


