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ໝວດທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງຂອງກົດລະບຽບ
ກົດລະບຽບສະບັບນີ ້ ກໍານົດຫຼກ
ັ ການພືນ້ ຖານກ່ ຽວກັບການຈັດຕັງ,
້ ການເຄື່ອນໄຫວແລະ
ລະບອບ, ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກຂອງສະມາຄົມເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກ
ງານຂອງສະມາຄົມ, ແນ່ ໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມໂປ່ງ
ໃສ, ເປັນລະບົບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງສະມາຄົມ ແລະສະມາຊິກ
ສະມາຄົມ.

ມາດຕາ 2. ຊື່ສະມາຄົມ
ຊື່ເຕັມ:

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ ເ້ ພື່ອການພັດທະນາ

ຊື່ຫຍໍ:້

ສສຮພ

ຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ:

Learning for Development Association

ຊື່ຫຍໍເ້ ປັນພາສາອັງກິດ:

LDA

ມາດຕາ 3.

ທີ່ຕັງສໍ
້ ານັກງານຂອງສະມາຄົມ.
ສໍານັກງານຂອງສະມາຄົມຕັງຢູ່
້ ບ້ານ: ນາໄຊ, ເຮືອນເລກທີ: 163/11, ຖະໜົນມິດຕະພາບ
ລາວ-ໄທ, ເມືອງ: ສີສດ
ັ ຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂທລະສັບ: 021 316435, ອີເມວ:
khams@lda4dev.org, ksiphonesay@gmail.com,
ເວບໄຊສ໌: www.lda4dev.org;

ມາດຕາ 4.

ຕາປະທັບ ແລະ ສັນຍາລັກຂອງສະມາຄົມ
4.1

ຕາປະທັບ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ ເ້ ພື່ອການພັດທະນາ ມີຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງເພື່ອຮັບໃຊ້

ໃນວຽກງານຂອງສະມາຄົມ ເຊິ່ງໄດ້ຮບ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ແລະ ຮັບຮອງຈາກອົງການຈັດຕັງລັ
້ ດທີ່
ກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ຖຶກຕອ້ ງຕາມກົດໝາຍ.
4.2 ສັນຍາລັກຂອງສະມາຄົມ (Logo):
ຄໍາອະທິບາຍ:


ຢູ່ ເທິງສຸ ດແມ່ ນຊື່ຂອງສະມາຄົມເປັນພາສາລາວ “ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ ເ້ ພື່ອການ
ພັດທະນາ” ເປັນຮູ ບເຄິ່ງວົງມົນສີຂຽວ ສະແດງເຖີງປ່າໄມ ້ສີຂຽວທີ່ອຸ ດມ
ົ ສົມບູນ, ສະອາດແລະ
ປອດສານພິດ;
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ຮູ ບວົງກົມສີຂຽວໜາມີແຜນທີ່ໂລກຢູ່ ໃນ ໝາຍເຖິງໜ່ວຍໂລກ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນດ້ານການ
ພັດທະນາ, ການສຶກສາ, ການປົກປັກຮັກສາໂລກໃຫ້ເປັນສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ;



ຮູ ບຫຼງັ ຄາຢູ່ ໃນວົງມົນພ້ອມດ້ວຍອັກສອນຫໍຽ້ ຂອງສະມາຄົມເປັນພາສາພາສາລາວ “ສສຮພ”
ແລະ ພາສາອັງກິດ “LDA” ໝາຍເຖິງໂຮງຮຽນ ຫຼ ື ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່ າງໆ;



ຢູ່ ລຸ່ ມສຸ ດມີຊ່ ຂອງສະມາຄົ
ື
ມເປັນພາສາອັງກິດ " Learning for Development
Association” ເປັນຮູ ບເຄິ່ງວົງມົນສີຂຽວສະແດງເຖິງປ່າໄມ ້ສີຂຽວທີ່ອຸ ດມ
ົ ສົມບູນ, ສະອາດ
ແລະ ປອດສານພິດ.

ມາດຕາ 5.

ວິໄສທັດ
ບັນດາອົງການຈັດຕັງທາງສັ
້
ງຄົມໃນລາວມີຄວາມເຂັມແຂງ
້
ແລະ ສາມາດປະກອບ ສ່ວນເຂົາໃນ
້

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ .

ມາດຕາ 6.

ພາລະກິດ
ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້
້
ແກ່ ກຸ່ ມເປົາ້ ໝາຍດ້ວຍການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ມ
້ ຄອງ

ບໍລຫ
ິ ານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົາສາມາດຈັ
້
ດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆໃນບ້ານເປົາ້ ໝາຍຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ .

ມາດຕາ 7.

ເປົາ້ ໝາຍ
ເພື່ອໃຫ້ບນ
ັ ດາສະມາຊິກກຸ່ ມເປົາ້ ໝາຍໄດ້ຍກ
ົ ລະດັບຄວາມຮູ ຄ້ ວາມສາມາດ, ມີການແລກ ປ່ຽນ

ຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານ, ປະສົບການ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແບບຍືນຍົງ.

ມາດຕາ 8.

ຈຸດປະສົງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ

1. ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດພາຍໃນສະມາຄົມ, ບັນດາສະມາຄົມບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມ
ງານຕ່ າງໆທີ່ສົນໃຈໂດຍຜ່ານການເຝິກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ວິທແ
ີ ລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້
ຕ່ າງໆ;
2. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ບັນດາສະມາຊິກໃນການປະສານງານ, ສ້າງຄວາມຮູ ຄ້ ວາມສາມາດ
, ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານຕ່ າງໆ;
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3. ປະກອບສ່ວນສ້າງບັນຍາກາດທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຜູ ກສາຍສໍາພັນກັບບັນດາເພື່ອນ
ຮ່ວມງານຕ່ າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົາຮັ
້ ບຮູ ້ ແລະ ຮ່ວມມືກບ
ັ ບັນດາ
ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
້
ງຄົມຂອງລາວເຮົາ

ມາດຕາ 9.

ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຄົມ

1. ກໍານົດຂອບເຂດຍຸ ດທະສາດ, ເປົາ້ ໝາຍ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຂອງຕົນພາຍໃຕ ້
ລະບຽບກົດໝາຍ;
2. ຈັດເຝິກອົບຮົມ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທັກສະຕ່ າງໆ ໃຫ້ແກ່ ສະມາຊິກ ແລະ ເພື່ອນ
ຮ່ວມງານຕ່ າງໆໃນດ້ານວິຊາການ ແລະ ການພັດທະນາອົງການໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມແຂງ
້
ແລະ ຍືນ
ຍົງ;
3. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ ບັນດາສະມາຊິກໃນດ້ານການພົວພັນ, ປະສານງານ,
ແລກປ່ຽນຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການປະຕິບດ
ັ ກິດຈະ ກໍາຕ່ າງໆ
ໃນກ່ ◌ຸມເປົາ້ ໝາຍຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ມຄ
ີ ຸ ນນະພາບຊີວດ
ິ ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ຍືນຍົງ.
4. ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນຂະບວນການສົນທະນາ, ການໄຈ ້ແຍກຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ການສຶກສາຍຸ ດທະສາດ
ກ່ ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ;
5. ເຂົາ້ ຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ, ຜູ ກມິດກັບບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ອົງການພັດທະນາທີ່ອື່ນໆ ທີ່ມີ
ເປົາ້ ໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຄືກນ
ັ ກັບສະມາຄົມຂອງຕົນຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ພາຍໃຕ ້
ກົດໝາຍທີ່ກໍານົດ;
6. ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກມະຫາຊົນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັງພາຍໃນ
້
ແລະ ສາກົນຕ່ າງໆ ເພື່ອ
ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃຫ້ບນ
ັ ລຸ ເປົາ້ ໝາຍຂອງສະມາຄົມຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ;
7. ລາຍງານປະຈໍາປີກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັງ,
້ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ການເງ ິນ ແລະ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມໃຫ້ອງົ ການຈັດຕັງທີ
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງຊາບ;
8. ປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງສະມາ
ຄົມ.

ມາດຕາ 10. ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ.
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ ເ້ ພື່ອການພັດທະນາເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດວຽກງານການສຶກສາ

ມາດຕາ 11.

ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ.
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ ເ້ ພື່ອການພັດທະນາເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ.

ໝວດທີ II
ສະມາຊິກສະມາຄົມ
ມາດຕາ 12. ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ
ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມມີ 2 ປະເພດເຊັ່ນ:
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1. ສະມາຊິກສາມັນ;
2. ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ.

ມາດຕາ 13. ສະມາຊິກສາມັນ.
ສະມາຊິກສາມັນແມ່ ນພົນລະເມືອງລາວທີ່ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມນໍາກົດລະ ບຽບ
ຂອງສະມາຄົມ ແລະ ສະໝັກໃຈເຂົາ້ ເປັນສະມາຊິກ.
13.1.

ເງ່ ອື ນໄຂໃນການເປັນສະມາຊິກສາມັນ:

- ເປັນພົນລະເມືອງລາວມີອາຍຸ ແຕ່ 18 ປີຂນ
ຶ ້ ໄປ ໂດຍບໍ່ ຈໍາແນກຊັນຄົ
້ ນ, ຊົນເຜົ່າ, ເພດ
ແລະ ສາດສະໜາ

- ມີປະຫວັດການດໍາລົງຊີວດ
ິ ທີ່ຈະແຈ ້ງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ບໍ່ ມີຄະດີ
- ເປັນບຸ ກຄົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢາກປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ ້
ເພື່ອການພັດທະນາ;

- ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານໃດໜຶ່ງກ່ ຽວກັບວຽກງານງານຂອງສະມາຄົມ;
- ເປັນຄົນທີ່ຫ້າວຫັນກະຕືລລື ນ
ົ ້ ຕໍ່ ວຽກງານ, ຈິງໃຈ ແລະ ມີນາໍ ້ ໃຈເສຍສະຫຼະ;
- ຕອ້ ງມີເອກະສານຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ສະມາຄົມຕອ້ ງການ ເຊັ່ນ:ໃບສະໝັກ, ສໍາເນົາ
ບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນ.
13.2.

ວິທກ
ີ ານຮັບສະມາຊິກສາມັນ
ຜູ ສ
້ ະໝັກເຂົາ້ ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຈະຕອ້ ງຍື່ນໃບສະໝັກຕໍ່ ເລຂາທິການສະ ມາ
ຄົມ. ຫຼງັ ຈາກໄດ້ຮບ
ັ ໃບສະໝັກແລ້ວ ເລຂາທິການຈະຄົນ້ ຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ໃນກອງປະຊຸ ມ
ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມເພື່ອພິຈາລະນາ. ຫຼງັ ຈາກນັນ,
້ ເລຂາທິການຈະແຈ ້ງໃຫ້ຜູສ
້ ະໝັກ
ຮັບຊາບກ່ ຽວກັບຜົນຂອງກອງປະຊຸ ມ. ຖ້າຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານພິຈາລະນາຮັບເອົາ,ຜູ ສ
້ ະໝັກຕອ້ ງ
ຈ່ າຍເງ ິນຄ່າລົງທະບຽນຈໍານວນ 30,000 ກີບ (ສາມສິບພັນກີບ) ແລະ ຄ່າບໍາລຸ ງສະມາຄົມ
ເດືອນລະ 10,000 ກີບ (ສິບພັນກີບ) ພາຍໃນ 15 ວັນທາງລັດຖະການ. ນັບແຕ່ ມືທີ
້ ່ ໄດ້ຮບ
ັ
ການແຈ ້ງຈາກເລຂາທິການ ແລະ ສະຖານະພາບໃນການເປັນສະມາຊິກຂອງຜູ ສ
້ ະໝັກຈະເລີມ
້
ແຕ່ ມືຊໍ້ າລະຄ່າລົງທະບຽນເປັນຕົນ້ .

13.3.

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສາມັນ:

1. ມີຄວາມສະເໝີພາບເທົ່າທຽມກັນໃນການເປັນສະມາຊິກ;
2. ໄດ້ຮບ
ັ ຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານກ່ ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກຂອງສະມາຄົມ;
3. ໄດ້ຮບ
ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກຄັງສະຫວັດດີການຂອງສະມາຄົມຕາມລະບຽບການກໍານົດໄວ້;
4. ເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸ ມ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຂອງສະມາຄົມ;
5. ປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂົາ້ ໃນວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມເພື່ອ
ປັບປຸ ງວຽກງານໃຫ້ບນ
ັ ລຸ ຜນ
ົ ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້;
6. ເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸ ມໃຫ່ຍ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງບັນດາມະຕິ, ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ ແລະນະໂຍບາຍ
ອື່ນໆຂອງສະມາຄົມ;
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7. ສະໝັກເຂົາ້ ເປັນຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມ ຫຼ ື ສະໝັກເປັນຄະນະກວດກາສະມາຄົມ
8. ສະມາຊິກສາມັນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ມີສດ
ິ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຈັດກອງປະຊຸ ມເພື່ອ
ປັບປຸ ງສະມາຄົມ;
9. ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ ແລະ ປະສົບການຕ່ າງໆກັບບັນດາສະມາຊິກພາຍໃນສະມາຄົມ;
10. ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ;
11. ລາອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກໄດ້ ໂດຍອີງຕາມເງ່ ອື ນໄຂ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ;
12. ປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ ມ
້ ຄອງ, ນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ສົມບັດຂອງສະມາຄົມໃຫ້ຖກ
ື ຕອ້ ງ, ເໜາະສົມ ແລະ ມີ
ປະສິດທິຜນ
ົ ;
13. ປະພຶດຕົນໃຫ້ສມ
ົ ກັບກຽດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ;
14. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່ າງໆຂອງສະມາຄົມ;
15. ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ, ເປົາ້ ໝາຍ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງສະມາຄົມໃຫ້
ແກ່ ສັງຄົມເພື່ອເປັນການຂະຫຽາຍສະມາຊິກ ແລະ ຊອກຫາທຶນໃຫ້ແກ່ ສະມາຄົມ;
16. ສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມສໍາພັນທີ່ດີຕໍ່ສະມາຊິກ ແລະ ເພື່ອນຮວ່ມງານອື່ນໆ;
17. ຈ່ າຍຄ່າບໍາລຸ ງສະມາຄົມ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່ າງໆຕາມລະບຽບທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຮອງຈາກກອງປະຊຸ ມ
ໃຫ່ຍຂອງສະມາຄົມ;
18. ປະຕິບດ
ັ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍບ
້ ງັ ຄັບຕ່ າງໆຂອງສະມາຄົມທີ່
ວາງອອກຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ມາດຕາ 14. ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ.
ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນແມ່ ນຜູ ທ
້ ່ ມີ
ີ ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມນໍາຈຸດປະສົງຂອງ
ສະມາຄົມ ແລະ ສະໝັກໃຈເຂົາ້ ເປັນສະມາຊິກເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວັດຖຸ ,
ເງ ິນຄໍາ ຫຼ ື ຫົວຄິດປັນຍາຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນວຽກງານບໍລຫ
ິ ານຫຼກ
ື ດ
ິ ຈະກໍາຂອງ
ສະມາຄົມໂດຍບໍ່ ຄິດເຫັນຜົນຕອບແທນໃດໆທັງສິນ້ .
14.1. ເງ່ ອື ນໄຂໃນການເປັນສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ.
- ຕອ້ ງເປັນພົນລະເມືອງລາວ;
- ມີປະຫວັດການດໍາລົງຊີວດ
ິ ທີ່ຈະແຈ ້ງ ແລະໂປ່ງໄສ.
14.2. ວິທກ
ີ ານຮັບສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ:
ຜູ ທ
້ ່ ມີ
ີ ຈດ
ຸ ປະສົງຢາກເຂົາ້ ເປັນສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ ຕອ້ ງຍື່ນໃບສະເໜີຕໍ່
ເລຂາທິການຂອງສະມາຄົມ. ຫຼງັ ຈາກໄດ້ຮບ
ັ ໃບສະເໜີແລ້ວ ເລຂາທິການຈະຄົນ້ ຄວ້າ ແລະ
ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸ ມຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຂອງສະມາຄົມເພື່ອພິຈາລະນາ. ເມື່ອຄະນະ
ບໍລຫ
ິ ານງານພິຈາລະນາແລ້ວ ຜົນອອກມາເປັນແນວໃດ ເລຂາທິການຈຶ່ງແຈ ້ງໃຫ້ຜູກ
້ ່ ຽວຊາບ
ແລະ ຖືວ່າການເປັນສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ ສ
້ ະໝັກໃຫ້ນບ
ັ ແຕ່ ມືໄດ້
້ ຮບ
ັ ແຈ ້ງການຂອງ
ເລຂາທິການສະມາຄົມນັນເປັ
້ ນຕົນ້ ໄປ.
14.3. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ
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1)

ມີຖານະເທົ່າທຽມກັນກັບສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນຜູ ອ
້ ່ ນໆ;
ື

2) ໄດ້ຮບ
ັ ໃບຢັງ້ ຢືນການເປັນສະມາຊິກ;
3) ໄດ້ຮບ
ັ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກຄັງສະຫວັດດີການຂອງສະມາຄົມຕາມລະບຽບການກໍານົດໄວ້;
4) ສາມາດນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ ແລະ ວັດຖຸ ອຸປະກອນຕ່ າງໆທີ່ເປັນຂອງສະມາຄົມ;
5) ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານກ່ ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ;
6) ເຂົາ້ ຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນໃນກອງປະຊຸ ມຂອງສະມາຄົມເມື່ອໄດ້ຮບ
ັ ແຈ ້ງການ
ແຕ່ ບໍ່ ມີສດ
ິ ລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັງ,
້ ຮັບສະໝັກເລືອກຕັງ,
້ ຮັບຮອງ ຫຼ ື ບໍ່ ຮັບ ຮອງ
ບັນດາມະຕິ ຫຼ ື ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງຕ່ າງໆຂອງສະມາຄົມ;
7) ປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຂອງສະມາຄົມທາງດ້ານ
ວັດຖຸ , ງ ົບປະມານ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ;
8) ເຂົາ້ ຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່ າງໆທີ່ສະມາຄົມຈັດຂຶນ້ ຕາມຄວາມອາດສາມາດ;
9) ປະກອບສ່ວນເຜີຍແຜ່ບົດບາດ, ກົດລະບຽບ, ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆພ້ອມດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ
ຂອງສະມາຄົມ;
10) ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນແມ່ ນຖືກຍົກເວັນບໍ່
້ ໄດ້ເສຍຄ່າໃດໆໃນການເປັນສະມາຊິກ;
11) ປະຕິບດ
ັ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ບົດບັນຍັດລະບຽບການ ແລະ ຂໍບ
້ ງັ ຄັບຕ່ າງໆຂອງ
ສະມາຄົມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ມາດຕາ 15. ການສີນ
້ ສຸ ດຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ.
ສະມາຊິກສະມາຄົມຈະສິນ້ ສຸ ດຈາກການເປັນສະມາຊິກໃນກໍລະນີຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ ໄປນີ:້
1. ລາອອກເອງ ແຕ່ ກ່ ອນຈະລາອອກຜູ ກ
້ ່ ຽວຈະຕອ້ ງແຈ ້ງເປັນລາຍຫຼກ
ັ ອັກສອນຕໍ່ ຄະນະ
ບໍລຫ
ິ ານສະມາຄົມ;
2. ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດວ່າມີຄວາມຜິດໃນສະຖານໜັກ;
3. ບໍ່ ມີເວລາເຮັດວຽກໃຫ້ທາງສະມາຄົມ;
4. ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານມີມະຕິໃຫ້ອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກດ້ວຍສາເຫດ ແລະ ການ
ກະທໍາຄວາມຜິດຕໍ່ ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ ຫຼ ື ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ໝວດທີ III
ການຈັດຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມ
ມາດຕາ 16. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ້
1. ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມ;
2. ປະທານ, ຮອງປະທານ;
3. ຄະນະກວດກາສະມາຄົມ;
4. ເລຂາທິການສະມາຄົມ;
5. ຫ້ອງການສະມາຄົມ;
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6. ໜ່ວຍງານວິຊາການ.

ມາດຕາ 17. ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມ.
ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານມີ 3 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກການເລືອກຕັງໃນກອງປະຊຸ
້
ມໃຫຍ່ ຂອງ
ສະມາຄົມ, ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມມີອາຍຸ ການສະໄໝລະ 3 ປີ. ເມື່ອຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ
ຢູ່ ໃນຕໍາແໜ່ງຄົບຕາມກໍານົດແລ້ວ, ແຕ່ ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊຸ ດໃໝ່ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງ
ຈາກທາງລັດຖະການກໍໃຫ້ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊຸ ດເກົ່າຮັກສາການຊົ່ວຄາວໄປກ່ ອນ.
ໃນກໍລະນີຕໍາແໜ່ງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມວ່າງລົງກ່ ອນວາລະເວລາທີ່ກໍານົດ ຄະ ນະ
ບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມຈະເປັນຜູ ແ້ ຕ່ ງຕັງສະມາຊິ
້
ກສາມັນຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມເຂົາ້ ຮັບ
ຕໍາແໜ່ງແທນທີ່ຕໍາແໜ່ງທີ່ວ່າງຢູ່ ນັນ.
້ ແຕ່ ອາຍຸ ການຂອງຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຕໍາແໜ່ງແທນຢູ່ ໃນຕໍາ

ແໜ່ງໄດ້

ເທົ່າກັບອາຍຸ ການຂອງຜູ ທ
້ ່ ຕົ
ີ ນແທນເທົ່ານັນ.
້
17.1.

ເງ່ ອື ນໄຂການເປັນຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ
-

ເປັນພົນລະເມືອງລາວອາຍຸ ແຕ່ 30 ປີຂນ
ຶ ້ ໄປ;

-

ມີຄວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດໃນການຂຽນໂຄງການ, ບົດລາຍງານ ແລະ ວາງແຜນພັດທະ ນາ
ສະມາຄົມ;

-

ມີປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະແຈ ້ງ ແລະ ໂປ່ງໄສ;

-

ມີປະສົບການຕົວຈິງໃນຂະແໜງໃດໜຶ່ງທີ່ສະມາຄົມເຄື່ອນໄຫວ;

-

ມີປະສົບການໃນການຄຸ ມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຊີນ
້ າໍ ນໍາພາອົງການຈັດຕັງ;
້

17.2. ສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມ.
1)

ຄຸ ມ
້ ຄອງ, ບໍລຫ
ິ ານວຽກງານສະມາຄົມໃຫ້ໄປຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ແຜນການ ເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງສະມາຄົມໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;

2) ຄົນ້ ຄວ້າ, ວາງແຜນການໂຄງການ ແລະ ອອກລະບຽບການຕ່ າງໆບົນພືນ້ ຖານກົດ
ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກ ແລະ ພະນັກງານຂອງ
ສະມາຄົມຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ;
3) ຮັບຮອງເອົາແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;
4) ຄຸ ມ
້ ຄອງລວມກ່ ຽວກັບການເງ ິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມ;
5) ຢັງ້ ຢືນຄວາມຖືກຕອ້ ງຂອງບັນດາເອກະສານຕ່ າງໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ສະມາຄົມ;
6) ຕົກລົງແຕ່ ງຕັງ້ ຫຼ ື ປົດຕໍາແໜ່ງປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ເລຂາທິການສະມາຄົມ;
7) ແຕ່ ງຕັງ້ ຫຼ ື ຍຸ ບເລີກຄະນະກໍາມະການ ຫຼ ື ອະນຸກາໍ ມະການໃດໜຶ່ງຕາມຄວາມຮຽກ
ຮ້ອງຕອ້ ງການຂອງໜ້າວຽກຕົວຈິງ;
8) ພິຈາລະນາຮັບເອົາສະມາຊິກ ແລະ ບັນຈຸພະນັກງານເຂົາ້ ໃນຕໍາແໜ່ງຕ່ າງໆຕາມທີ່
ຕອ້ ງການ;
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9) ພິຈາລະນາຍ ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ວິໄນຕໍ່ ສະຊິກຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ, ເລຂາທິການ,
ສະມາຊິກ ແລ ະພະນັກງານຂອງສະມາຄົມ;
10) ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັງ,
້ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການເງ ິນຂອງສະມາຄົມໃຫ້ອງົ
ການຈັດຕັງທີ
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງຊາບເປັນແຕ່ ລະໄລຍະ;
11) ປະກອບຄໍາເຫັນຫຼສ
ື ະເໜີບນ
ັ ຫາຕໍ່ ອົງການຈັດຕັງທີ
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ ກ່ ຽວກັບຂົງເຂດວຽກງານ
ທີ່ສະມາຄົມເຄື່ອນໄຫວເພື່ອພິຈາລະນາ;
12) ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ໂປ່ງໃສ, ຜູ ກແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີລະ
ຫວ່າງສະມາຊິກດ້ວຍກັນ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງສະມາຄົມ;
13) ປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບສະມາຄົມ.

ມາດຕາ 18. ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະມາຄົມ
18.1. ປະທານສະມາຄົມ
ປະທານສະມາຄົມແມ່ ນຫົວໜ້າຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ, ໄດ້ຮບ
ັ ການຄັດເລືອກໃນກອງປະຊຸ ມ
ຄັງປະຖົ
້
ມມະລຶກຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມ ເຊິ່ງມີສດ
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງລຸ່ ມນີ:້
1. ຊີນ
້ າໍ -ນໍາພາ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານທຸກວຽກງານຂອງສະມາຄົມດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນໄປຕາມ
ມະຕິກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ , ກອງປະຊຸ ມປະຈໍາປີ, ແຜນການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມ
ກໍານົດໄວ້;
2. ຮຽກປະຊຸ ມໃຫຍ່ , ປະຊຸ ມປະຈໍາປີ ແລະ ປະຊຸ ມຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ;
3. ເປັນປະທານກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ , ກອງປະຊຸ ມປະຈໍາປີ, ກອງປະຊຸ ມຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານແລະ
ເຊັນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸ ມ ແລະ ອານຸໝດ
ັ ຕ່ າງໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
4. ສະເໜີຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານພິຈາລະນາແຕ່ ງຕັງເລຂາທິ
້
ການ, ຮັບເອົາສະມາຊິກ ແລະການ
ບັນຈຸພະນັກງານຕໍາແໜ່ງຕ່ າງໆພາຍໃນສະມາຄົມ;
5. ຕາງໜ້າສະມາຄົມພົວພັນກັບບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ, ອົງການຈັດຕັງລັ
້ ດ, ອົງການຈັດຕັງ້
ສັງຄົມພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດບົນພືນ້ ຖານກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
6. ມອບວຽກໃຫ້ຮອງປະທານສະມາຄົມວ່າການແທນໃນເວລາທີ່ບໍ່ ຢູ່ ຫຼບ
ື ໍ່ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່
ໄດ້;
7. ປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວ
ຂ້ອງກໍານົດ.
18.2. ຮອງປະທານສະມາຄົມ
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ຮອງປະທານສະມາຄົມແມ່ ນຜູ ຊ
້ ່ ວຍປະທານໃນການບໍລຫ
ິ ານວຽກງານສະມາຄົມເຊິ່ງໄດ້
ຮັບການຄັດເລືອກໃນກອງປະຊຸ ມຄັງປະຖົ
້
ມມະລຶກ ຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມ. ຮອງ
ປະທານສະມາຄົມມີສດ
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:້
1.

ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຂອງສະມາຄົມຕໍ່ ກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ແລະ ກອງ
ປະຊຸ ມປະຈໍາປີ;

2. ສ້າງແຜນກິດຈະກໍາຕ່ າງໆ, ຕິດຕາມການປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຂອງສະມາຄົມແລ້ວລາຍ
ງານຕໍ່ ປະທານສະມາຄົມ;
3. ລົງເລິກວຽກງານວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ງຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານສະມາຄົມ;
8. ປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ແທນປະທານສະມາຄົມເມື່ອປະທານມອບໝາຍໃຫ້ ຫຼ ື ບໍ່ ຢູ່ ຫຼ ື
ບໍ່ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ເປັນປະທານກອງຊຸ ມຕ່ າງໆຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ,
ເຊັນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸ ມ ແລະ ເຊັນອານຸໝດ
ັ ເອກະສານຕ່ າງໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
4. ປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມລະບຽບຂອງສະມາຄົມ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່
ກ່ ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 19. ຄະນະກວດກາສະມາຄົມ
ຄະນະກວດກາສະມາຄົມໄດ້ມາຈາກການເລືອກຕັງ້ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່
ຂອງສະມາຄົມເຊິ່ງມີຈາໍ ນວນ 2 ທ່ານ, ມີວາລະດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເທົ່າກັບສະໄໝຂອງກອງປະຊຸ ມ
ຂອງໃຫຍ່ ສະມາຄົມ. ຄະນະກວດກາສະມາຄົມມີສດ
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:້
1.

ດໍາເນີນການກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ກວດກາໃນກໍລະນີທ່ ມີ
ີ ປະກົດການລະເມີດກົດ
ລະບຽບ ຫຼ ື ແບບແຜນວິທກ
ີ ານເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ;

2.

ກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ , ກອງປະ ຊຸ ມ
ປະຈໍາປີ ແລະ ກອງປະຊຸ ມຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ;

3.

ກວດກາການຄຸ ມ
້ ຄອງ, ການໃຊ້ຈ່າຍການເງ ິນຂອງສະມາຄົມເປັນແຕ່ ລະໄລຍະ;

4.

ລາຍງານຜົນການກວດກາໃນແຕ່ ລະຄັງຕໍ່
້ ກອງປະຊຸ ມປະຈໍາປີຂອງສະມາຄົມ;

5.

ພິຈາລະນາແກ ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຄໍາສະເໜີຂອງສະມາຊິກຕາມຂອບເຂດສິດ
ຂອງຕົນ;

6.

ປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ທີ່ສະມາຄົມເຫັນວ່າຈໍາເປັນ.

ມາດຕາ 20. ການສິນ້ ສຸ ດຕໍາແໜ່ງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ ແລະ ຄະນະກວດກາ
1. ໝົດວາລະ;
2. ເສຍສິດຂອງການເປັນສະມາຊິກສາມັນ;
3. ລາອອກ (ຜູ ທ
້ ່ ມີ
ີ ຈດ
ຸ ປະສົງຈະລາອອກໃຫ້ຂຽນໃບລາອອກແລ້ວສົ່ງເຖິງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຫຼ ື
ຄະນະກວດກາທີ່ຍັງເຫຼອ
ື ແລະໃຫ້ພນ
ົ ້ ຈາກຕໍາແໜ່ງເມື່ອຄະນະດັ່ງກ່ າວມີມະຕິໃຫ້ອອກ);
4. ກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ມີມະຕິໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງໃນກໍລະນີມກ
ີ ານເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ ສອດ ຄ່ອງກັບ
ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມເຊື່ອມເສຍຊື່ສຽງ;
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ມາດຕາ 21. ເລຂາທິການສະມາຄົມ
ເລຂາທິການສະມາຄົມແມ່ ນຜູ ຊ
້ ່ ວຍວຽກປະທານສະມາຄົມໄດ້ມາຈາກການແຕ່ ງຕັງໂດຍ
້
ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ, ມີພາລະບົດບາດໃນການບໍລຫ
ິ ານ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຄວບຄຸ ມ
ວຽກງານປະຈໍາວັນຂອງສະມາຄົມ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານ
ສະມາຄົມ ເຊິ່ງມີສດ
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ ມນີ:້
1.

ເປັນຫົວໜ້າຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລຫ
ິ ານຂອງສະມາຄົມ;

2.

ກະກຽມເອກະສານ, ເນືອໃນກອງປະຊຸ
້
ມ, ເຂົາ້ ຮ່ວມ ແລະ ບັນທຶກກອງປະຊຸ ມຕ່ າງໆ
ຂອງສະມາຄົມ;

3.

ສະເໜີຄໍາເຫັນ, ຄໍາສະເໜີແນະຕໍ່ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານກ່ ຽວ
ກັບບັນຫາຕ່ າງໆໃນການເຄື່ອນໄຫວຽກງານຂອງສະມາຄົມ;

4.

ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມ ເພື່ອສະເໜີຄະນະ
ບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມຮັບຮອງ ແລ້ວຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຜູ ໃ້ ຫ້ທນ
ຶ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະ
ເທດ;

5.

ກະກຽມບົດສະຫຼຸບປະຈໍາ 6 ເດືອນ ໃຫ້ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ, ປະຈໍາປີ ໃຫ້ ກຊ ພາຍໃນ
ແລະ ກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ຂອງສະມາຄົມເພື່ອລາຍງານຕໍ່ ສະມາຊິກ, ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ,
ອົງການທີ່ໃຫ້ທນ
ຶ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງທີ
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ;

6.

ສ້າງເງ່ ອື ນໄຂ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານຕ່ າງໆ ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການ ເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງສະມາຄົມ, ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ, ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ ແລະ ຄະ
ນະກວດກາຂອງສະມາຄົມ;

7.

ສະຫຼຸບ, ລາຍງານກ່ ຽວກັບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່ າຍໃຫ້ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາບເປັນແຕ່ ລະໄລຍະ.

8.

ພົວພັນ, ປະສານງານ ແລະ ເຂົາ້ ຮ່ວມປະຊຸ ມກັບບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່ າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັງຂອງລັ
້
ດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງໃນນາມສະມາຄົມຕາມການມອບ ໝາຍ
ຂອງປະທານ;

9.

ປະກາດ ແລະ ຮ່ວມຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານວິຊາການທີ່ຕ ້ອງການກັບຄະນະສະມາ ຄົມ

10. ປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ທີ່ສະມາຄົມເຫັນວ່າເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 22. ຫ້ອງການບໍລຫ
ິ ານ
ສະມາຄົມມີຫອ້ ງການບໍລຫ
ິ ານເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລຫ
ິ ານປະຈໍາວັນຂອງສະມາຄົມເຊິ່ງປະກອບມີພະນັກ ງານບໍລຫ
ິ ານ
ຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຈໍາເປັນ. ສໍາລັບໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ ລະ ຄົນຈະໄດ້ກາໍ ນົດ
ໄວ້ເປັນອັນສະເພາະ.
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ມາດຕາ 23. ໜ່ວຍງານວິຊາການ
ໃນກໍລະນີມຄ
ີ ວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຕອ້ ງການຕົວຈິງເພື່ອບັນລຸ ຈດ
ຸ ປະສົງຕ່ າງໆໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະມາຄົມ ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມສາມາດສ້າງຕັງໜ
້ ່ ວຍງານວິຊາ
ການໃດໜຶ່ງຂຶນ້ ແລະ ບັນຈຸພະນັກງານເຂົາ້ ຕໍາແໜ່ງຕ່ າງໆເຊິ່ງໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ ລະໜ່ວຍວິຊາການມີລະບຽບການກໍານົດໄວ້ຕ່າງຫາກ.

ໝວດທີIV
ກອງປະຊຸ ມໃຫ່ ຍ
ມາດຕາ 24. ກອງປະຊຸ ມ
ກອງປະຊຸ ມຂອງສະມາຄົມປະກອບມີ:
- ກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ .
- ກອງປະຊຸ ມປະຈໍາປີ.
- ກອງປະຊຸ ມຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ.

ມາດຕາ 25. ກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່
ກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ຂອງສະມາຄົມແມ່ ນອົງການນໍາພາສູງສຸ ດຂອງສະມາຄົມໄຂຂຶນ້ ຕາມຮູ ບ
ແບບກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ທົ່ວສະມາຊິກ. ກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ຈະໄດ້ຈດ
ັ ຂຶນ້ ທຸກໆ 3 ປີ ແຕ່ ຖ້າມີຄວາມ
ຈໍາເປັນ ແລະ ຖ້າມີວຽກດ່ວນແມ່ ນສາມາດຈັດກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ວິສາມັນຂຶນ້ ໄດ້.
25.1. ລະບຽບການປະຊຸ ມ
ກ່ ອນໄຂກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ທຸກຄັງ້ ສະມາຄົມຕອ້ ງແຈ ້ງໃຫ້ອງົ ການຈັດຕັງທີ
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງຊາບ
ລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 15 ວັນ ພ້ອມທັງຄັດຕິດເນືອ້ ໃນກອງປະຊຸ ມ ແລະ ລາຍຊື່ຜູ ທ
້ ່ ຈະເຂົ
ີ
າຄັ
້ ດ
ເລືອກເປັນຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມ. ເລຂາທິການເປັນຜູ ແ້ ຈ ້ງໃຫ້ສະມາຊິກເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຢ່າງໜ້ອຍ 15 ວັນ ກ່ ອນກອງປະຊຸ ມດັ່ງກ່ າວ.
ກອງປະຊຸ ມຈະໄຂຂຶນ້ ໄດ້ເມື່ອມີສະມາຊິກ ຫຼ ື ຕົວແທນສະມາຊິກເຂົາ້ ຮ່ວມຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງ
ໜຶ່ງຂອງຜູ ມ
້ ສ
ີ ດ
ິ . ເມື່ອເຖິງເວລາໄຂກອງປະຊຸ ມແລ້ວ ແຕ່ ຜູ ເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸ ມບໍ່ ຄົບຕາມທີ່
ກໍານົດໄວ້ ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມຈະໄດ້ໂຈະກອງປະຊຸ ມ ແລ້ວຮຽກປະຊຸ ມອີກຄັງໜຶ
້ ່ງ
ພາຍໃນ 7 ວັນ. ສໍາລັບກອງປະຊຸ ມຄັງໃໝ
້ ່ ນີຖ
້ າ້ ມີສະມາຊິກ ຫຼ ື ຕົວແທນສະມາຊິກເຂົາ້ ຮ່ວມ
ເທົ່າໃດກໍຕາມໃຫ້ຖວ
ື ່ າຄົບຕາມເງ່ ອື ນໄຂຂອງກອງປະຊຸ ມ. ໃນກໍລະນີເປັນກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ວິສາມັນທີ່
ເກີດຂຶນ້ ຈາກການຮ້ອງຂໍຂອງສະມາຊິກ, ຫາກສະມາຊິກ ຫຼ ື ຕົວແທນສະມາຊິກບໍ່ ມາຄົບຕາມ
ເງ່ ອື ນໄຂຂອງກອງປະຊຸ ມໃຫ້ຖວ
ື ່ າກອງປະຊຸ ມນັນເປັ
້ ນອັນຍົກເລີກ.
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ໃຫ້ຖເື ອົາຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍເປັນຫຼກ
ັ ແຕ່ ຖ້າຄະແນນສຽງ
ເທົ່າກັນ ແມ່ ນໃຫ້ປະທານເປັນຜູ ຕ້ ດ
ັ ສິນ.
ໃນກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ຖ້າປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະມາຄົມບໍ່ ຢູ່ ຫຼ ື ບໍ່ ສາມາດປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ໄດ້ແມ່ ນໃຫ້ທ່ ປະຊຸ
ີ
ມຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານທ່ານໃດທ່ານໜຶ່ງທີ່ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ກອງປະຊຸ ມເພື່ອເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸ ມຄັງນັ
້ ນ.
້
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ພາຍຫຼງັ ສິນ້ ສຸ ດກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ສະມາຄົມຕອ້ ງສົ່ງບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸ ມໃຫ້ອງົ
ການຈັດຕັງຂອງລັ
້
ດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຮັບຊາບພາຍໃນ 30 ວັນ.
25.2. ວາລະກອງປະຊຸ ມ
1. ຕາງໜ້າຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມຂຶນ້ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັງການເຄື
້
່ ອນໄຫວແລະ
ຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ;
2. ລາຍງານສະພາບການເງ ິນ, ບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່ າຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ງ ົບປະມານຂອງ
ສະມາຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ສະມາຊິກຮັບຮູ ;້
3. ເລືອກຕັງຄະນະບໍ
້
ລຫ
ິ ານງານ ແລະ ຄະນະກວດກາຊຸ ດໃໝ່ເມື່ອຄົບກໍານົດແລ້ວ;
4. ຜ່ານແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນ
ຕໍ່ ໜ້າ;
5. ຍ ້ອງຍໍບຸກຄົນດີເດັ່ນ ແລະ ມີຜນ
ົ ງານໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ;
6. ປັບປຸ ງກົດລະບຽບໃນກໍລະນີມຄ
ີ ວາມຈໍາເປັນ;
7. ຫົວຂໍອ
້ ່ ນໆທີ
ື
່ ເຫັນວ່າເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 26. ກອງປະຊຸ ມປະຈໍາປີຂອງສະມາຄົມ
ກອງປະຊຸ ມປະຈໍາປີຂອງສະມາຄົມແມ່ ນກອງປະຊຸ ມເພື່ອສະຫຼຸບຜົນສໍາເລັດ ໃນການ
ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ, ຜ່ານທິດທາງແຜນການໃນປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຍ ້ອງຍໍບຸກຄົນ
ດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມເຊິ່ງຈະຈັດຂຶນ້ ໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນພະຈິກ ຫຼ ື
ຕົນ້ ເດືອນທັນວາຂອງທຸກໆປີ. ພາຍຫຼງັ ສໍາເລັດກອງປະຊຸ ມຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ ສະມາຄົມຕອ້ ງ
ສົ່ງບົດລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸ ມໃຫ້ອງົ ການຈັດຕັງ້ ລັດ ແລະ ຜູ ໃ້ ຫ້ທນ
ຶ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຊາບ ພາຍ
ໃນ 30 ວັນ.
ລະບຽບການແຈ ້ງຂ່າວກອງປະຊຸ ມ ແລະ ການເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸ ມປະຈໍາປີແມ່ ນ
ປະຕິບດ
ັ ຄ້າຍຄືກນ
ັ ກັບກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ຂອງສະມາຄົມ.

ມາດຕາ 27. ກອງປະຊຸ ມຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມ
ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມຈະຕອ້ ງປະຊຸ ມກັນ 2 ຄັງ້ ຕໍ່ ປີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວ
ກັບການບໍລຫ
ິ ານວຽກງານຂອງສະມາຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຕໍ່ ໜ້າ. ໃນກໍລະນີມຄ
ີ ວາມຈໍາເປັນ ຫຼ ື ຮີບດ່ວນກໍ່ ສາມາດຈັດຂຶນ້ ຕື່ມໄດ້
ກອງປະຊຸ ມຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມ ຕອ້ ງມີຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ, ຄະນະກວດ ກາ,
ເລຂາທິການ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຕ່ າງໆ ຂອງສະມາຄົມເຂົາ້ ຮ່ວມຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ
ຈໍານວນທັງໝົດ.
ມະຕິກອງປະຊຸ ມຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານໃຫ້ຖເື ອົາຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍເປັນຫຼກ
ັ ແຕ່ ຖ້າ
ຄະແນນສຽງເທົ່າກັນກໍໃຫ້ປະທານເປັນຜູ ຕ
້ ດ
ັ ສິນ.
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ໝວດທີ V
ການເງ ິນ, ຊັບສິນ ແລະ ແຫຼ່ ງລາຍຮັບຂອງສະມາຄົມ
ມາດຕາ 28. ການເງ ິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມ
1. ການເງ ິນ ແລະ ຊັບສິນທັງໝົດ ແມ່ ນຢູ່ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ
ສະມາຄົມ;
2. ເງ ິນສົດຂອງສະມາຄົມໃຫ້ນາໍ ໄປຝາກໃນບັນຊີຂອງສະມາຄົມ ຢູ່ ທະນາຄານການຄ້າ
ຕ່ າງປະເທດສໍານັກງານໃຫຍ່ , ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ;
3. ການນໍາໃຊ້ງ ົບປະມານຂອງສະມາຄົມຕອ້ ງມີເຫດຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຶນໄດ້ຮບ
ັ ການນໍາ
ໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕາມຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມພ້ອມທັງສອດຄ່ອງກັບແຜນງ ົບ ປະມານ
ທີ່ວາງໄວ້ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ;
4. ການເຊັນຊື່ເພື່ອອະນຸມດ
ັ ຈ່ າຍເງ ິນ ຫຼ ື ເຊັນເຊັກເງ ິນຂອງສະມາຄົມຈະຕອ້ ງມີລາຍເຊັນຂອງ
ປະທານສະມາຄົມ ຫຼ ື ຮອງປະທານສະມາຄົມ ແລະ ລາຍເຊັນຂອງເລຂາທິການ (ໂດຍອີງ
ຕາມຫຼກ
ັ ການການເງ ິນຂອງສະມາຄົມ);
5. ມີລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາດ້ານບັນຊີການເງ ິນຈາກຄະນະກວດກາທຸກໆ 3ເດືອນ
ແລະ ກວດກາບັນຊີປະຈໍາປີຈາກຄະນະກວດສອບບັນຊີພາຍນອກທຸກໆປີ;
6. ມີຄງັ ສະຫວັດດີການເປັນຂອງຕົນເອງເພື່ອຮອງຮັບການແກໄຂບັ
້ ນຫາທີ່ຈໍາເປັນຂອງສະມາຊິກ
ຂອງຕົນ ເຊິ່ງມີລະບຽບການນໍາໃຊ້ສະເພາະ;
7. ປະທານສະມາຄົມມີສດ
ິ ສັ່ງຈ່ າຍເງ ິນຂອງສະມາຄົມຄັງ້ ລະບໍ່ ເກີນ 20,000,000 ກີບ (ຊາວ
ລ້ານກີບ) ຖ້າເກີນກວ່ານັນຈະຕ
້
ອ້ ງເຫັນດີຈາກຈາກຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມ;
8. ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ຈ່າຍເງ ິນໄດ້ຄງັ ້ ລະບໍ່ ເກີນ 50,000,000 ກີບ (ຫ້າສິບລ້ານ
ກີບ) ຖ້າຈໍາເປັນຕອ້ ງຈ່ າຍເກີນກວ່ານີຕ້ ອ້ ງໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກກອງປະຊຸ ມໃຫ່ຍຂອງ
ສະມາຄົມ;
9. ນາຍບັນຊີມສ
ີ ດ
ິ ຮັກສາເງ ິນສົດໄດ້ບໍ່ເກີນ 5,000,000 ກີບໃນແຕ່ ລະທ້າຍເດືອນ (ຖ້າເກີນ
ກວ່ານີຈ້ ະຕອ້ ງນໍາໄປຝາກໃນບັນຊີຂອງສະມາຄົມພາຍໃນ 5 ວັນ);
10. ນາຍບັນຊີຈະຕອ້ ງເຮັດບັນຊີລາຍຮັບລາຍຈ່ າຍ ແລະ ບັນຊີງ ົບປະມານໃຫ້ຖກ
ື ຕອ
້ ງຕາມ
ຫຼກ
ັ ການວິຊາການ. ການຮັບຫຼຈ
ື ່ າຍເງ ິນທຸກຄັງ້ ຈະຕອ
້ ງມີຫກ
ຼ ັ ຖານເປັນລາຍລັກອັກສອນພ້ອມ
ທັງລົງລາຍເຊັນຂອງປະທານສະມາຄົມ ຫຼ ື ຜູ ທ
້ ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ສິດຈາກປະທານຮ່ວມກັບນາຍບັນຊີ
ຫຼ ື ຜູ ດ
້ ໍາເນີນການແທນ;
11. ຜູ ກ
້ ວດສອບບັນຊີຈະຕອ້ ງບໍ່ ແມ່ ນບຸ ກຄົນພາຍໃນສະມາຄົມຈະດໍາເນີນການກວດກາການເງ ິນ
ດ້ວຍການວ່າຈ ້າງບໍລສ
ິ ດ
ັ ກວດກາການເງ ິນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກພາຍໃນແລະຕ່ າງ ປະເທດເຊິ່ງຈະ
ຕອ້ ງເປັນຜູ ກ
້ ວດສອບບັນຊີທ່ ໄດ້
ີ ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຕາມກົດໝາຍ;
12. ຜູ ກ
້ ວດສອບບັນຊີມສ
ີ ດ
ິ ແລະໜ້າທີ່ຖາມເອົາເອກະສານທີ່ກ່ ຽວກັບການເງ ິນ ແລະ ຊັບສິນ
ຈາກຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ ແລະ ສາມາດເຊີນເອົາກໍາມະການ ຫຼ ື ພະນັກງານຂອງສະມາ ຄົມ
ເພື່ອສອບຖາມກ່ ຽວກັບບັນຊີ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມ;
13. ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຈະຕອ້ ງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກບ
ັ ຜູ ກ
້ ວດສອບບັນຊີເມື່ອໄດ້ຮບ
ັ ການຮ້ອງຂໍ.
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14. ກໍານົດປີການສະຫລຸ ບການເງ ິນແມ່ ນ ວັນທີ 1 ມັງກອນ ຫາ 31 ທັນວາ ຂອງແຕ່ ລະປີ.

ມາດຕາ 29. ແຫຼ່ ງລາຍຮັບຂອງສະມາຄົມ
ແຫຼ່ ງລາຍຮັບຂອງສະມາຄົມໄດ້ມາຈາກພາກສ່ວນຕ່ າງໆດັ່ງນີ:້
1. ເງ ິນຄ່າສະໝັກລົງທະບຽນ ແລະ ເງ ິນບໍາລຸ ງຂອງສະມາຊິກ;
2. ແຫຼ່ ງລາຍຮັບຈາກການບໍລກ
ິ ານຕ່ າງໆ;
3. ເງ ິນທີ່ໄດ້ຈາກການສະໜັບສະໜູນ, ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ລ້າຂອງບຸ ກຄົນຫຼນ
ື ຕ
ິ ບ
ິ ຸ ກຄົນພາຍໃນແລະ
ຕ່ າງປະເທດທີ່ຖືກຕອ້ ງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
4. ເງ ິນທີ່ໄດ້ຈາກຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການສະເໜີນາໍ ບັນດາອົງການຈັດຕັງຂອງລາວ
້
ແລະ ສາ
ກົນ ທີ່ຢູ່ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຢູ່ ຕ່ າງປະເທດ;
5. ແຫຼ່ ງລາຍຮັບຈາກການລະດົມອື່ນໆທີ່ຖືກຕອ້ ງຕາມກົດໝາຍ.

ໝວດທີ VI
ການປັບປຸ ງກົດລະບຽບ ແລະ ການຍຸ ບເລີກສະມາຄົມ
ມາດຕາ 30. ການປັບປຸ ງກົດລະບຽບ
ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມສາມາດປັບປຸ ງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມໄດ້ໃນກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ຂອງ
ສະມາຄົມ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ ແລະ ມີຜນ
ົ ບັງຄັບໃຊ້
ນັບແຕ່ ວັນທີ່ອົງການຈັດຕັງລັ
້ ດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງເຫັນດີຮບ
ັ ຮອງຢ່າງເປັນທາງການ.

ມາດຕາ 31. ການຍຸ ບເລີກສະມາຄົມ
ນອກຈາກການຍຸ ບເລີກທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງແລ້ວສະມາຄົມຈະ
ຍຸ ບເລີກເມື່ອສະມາຊິກສະມາຄົມຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຍຸບເລີກ ແລະ ມີມະຕິຮບ
ັ ຮອງ
ໃນກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ .
ເມື່ອມີການຕົກລົງທີ່ຈະຍຸ ບເລີກສະມາຄົມໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມການເງ ິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງ
ສະມາຄົມ ພາຍຫລັງສະຫຼຸບ ແລະ ຊໍາລະໜີສ
້ ນ
ິ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແມ່ ນມອບໃຫ້ເປັນຂອງ
ສ່ວນລວມສະມາຄົມອື່ນ ຫຼ ື ມອບໃຫ້ຊຸມຊົນທຸກຍາກໂດຍອີງຕາມມະຕິຕກ
ົ ລົງຂອງກອງປະຊຸ ມ
ໃຫຍ່ ຂອງສະມາຄົມ.

ໝວດທີ VII
ການຍ ້ອງຍໍແລະການປະຕິບດ
ັ ວິໄນ
ມາດຕາ 32. ການຍ ້ອງຍໍ
ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມເປັນຜູ ພ
້ ຈ
ິ າລະນາຕົກລົງໃຫ້ການຍ ້ອງຍໍສນ
ັ ລະເສີນດ້ວຍ
ຮູ ບການຕ່ າງໆຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງຕ່
້ າງໆທີ່ມີ
ຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງຄຸ ນປະໂຫຍດ, ຄຸ ນງາມຄວາມດີ ແລະໃຫ້ ການສະໜັບ
ສະໜູນແກ່ ສະມາຄົມ.
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ມາດຕາ 33. ການປະຕິບດ
ັ ວິໃນ
ສະມາຊິກຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ, ປະທານ, ຮອງປະທານ, ສະມາຊິກຄະນະກວດກາ,
ເລຂາທິການ, ສະມາຊິກ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະມາຄົມຕ ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ທຸກການ
ກະທໍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເອງທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງສະມາຄົມໂດຍສະເພາະ
ແມ່ ນການປະຕິບດ
ັ ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກໍານົດ.ໃນກໍລະນີເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານບໍ່ ຖືກຕອ້ ງຕາມກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານເປັນຜູ ພ
້ ຈ
ິ າລະນາຕັດສິນຕາມ
ສະຖານເບົາ ຫຼ ື ໜັກ ດັ່ງນີ:້
1. ຖືກກ່ າວເຕືອນ;
2. ຂຽນໃບປະຕິຍານຕົນ;
3. ໃຫ້ອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ, ປະທານ, ຮອງປະທານ, ສະມາ
ຊິກຄະນະກວດກາ, ເລຂາທິການ, ສະມາຊິກ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະມາຄົມ; ສໍາລັບ
ການກະທໍາອືນໆທີ່ຜິດຕໍ່ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດວາງອອກໃຫ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນຕອນກົ
້
ດ
ໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກໍານົດ.

ໝວດທີ VIII
ບົດບັນຍັດສຸ ດທ້າຍ
ມາດຕາ 34. ການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ
ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ, ປະທານ, ຮອງປະທານ, ຄະນະກວດກາ, ເລຂາທິການ,
ພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊິກທຸກຄົນຈົ່ງຮັບຮູ ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ຕາມກົດລະບຽບ
ສະບັບນີຢ້ ່ າງເຂັມງວດ.
້

ມາດຕາ 35. ຜົນສັກສິດຂອງກົດລະບຽບສະມາຄົມ
ກົດລະບຽບສະບັບນີໄ້ ດ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງເອົາ ໂດຍກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ສະມາຄົມໃນຄັງວັ
້ ນ
ທີ 29 ພະຈິກ ປີ 2013 ແລະ ມີຜນ
ົ ບັງຄັບໃຊ້ນບ
ັ ແຕ່ ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ອອກຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງ
ຮັບຮອງເອົາເປັນຕົນ້ ໄປ.
ວຽງຈັນ, ວັນທີ່ 29 ພະຈິກ 2013
ຕາງໜ້າຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະມາຄົມ

ຄໍາມ່ ວນ ສີພອນໄຊ
(ປະທານ)
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