
ប្រការ២៖ប្ត្ូវភាា ប់ជាមួ្យឯកសារសប្មកពាបាលកនុងម្នទីរដពទ្យ     ឬ 
ម្ណឌ លសុខ្ភាពត លដចញដដាយប្គូដពទ្យ។ 
ប្រការ៣៖កនុងករណីខ្កខានថ្នការបង់ថ្វកិាសមជិករយៈដពល ០១ឆ្ន ាំ 
ដនោះមិ្នបានទ្ទួ្លអត្ថប្បដោជន៍ ពីសមគម្  ូចបានតចងកនុងជាំពូក៣ 
ប្រការ៤៖ ដោងតាម្ប្បការ៣ សមជិកត លខ្កខាន   នឹងទ្ទួ្លបាន 
អត្ថប្បដោជន៍ដ ើងវញិកនុងរយៈដពល០៦តខ្      ដប្កាយបនទ ប់ពីការបង់ 
ថ្វកិាដ ើងវញិ។ 
ប្រការ៥៖ ចាំដពាោះសមជិកត លទ្ទួ្លម្រណៈភាព        ប្ត្ូវមនលិខិ្ត្ 
ម្រណៈភាព ពីម្នទីរដពទ្យ ឬ អាជាា ្រត ន ី (មិ្នដលើសពី០៣តខ្)។ 
ប្រការ៦៖ ប្ត្ូវមន លិខិ្ត្ផ្តល់សិទ្ធិទ្ទួ្លប្បាក់ឧបត្ថម្ភ       ដពលទ្ទួ្ល 
ម្រណភាព(បណ្តត ាំម្រណៈភាព)។ 
ជំពូក្៥ 
ការប្ររ់ប្រង និងការសប្រើប្បាេថ់វិកា 
ប្រការ១៖ថ្វកិាសមជិកភាពត លទ្ទួ្លបានពីការបង់ថ្វកិាប្បចាាំតខ្ 
និងសិទ្ធិចូលជាសមជិកប្គប់ប្បដភទ្ប្ត្ូវទ្ទួ្លដដាយបុគគលិកសមគម្ 
ដដាយមនដចញជាវក័ិយប័ប្ត្ទ្ទួ្លប្បាក់ត លមនចាំនួន ០៣សនលឹក ។ 
វក័ិយប័ប្ត្១សនលឹករកាទុ្កដដាយសមជិកផ្ទទ ល់និង០២សនលឹករកសទុ្ក 
ដៅសមគម្។ោល់ថ្វកិាត លបានបង់ចូលសមគម្សប្មប់សមជិក 
ភាពប្គប់ប្បដភទ្មិ្នអាច កវញិបានដទ្ដបើដ ោះបីជាមនការផ្ទល ស់បតូរ 
ប្បដភទ្សមជិករលឺាឈប់ក៏ដដាយ ។ 
ប្រការ២៖ថ្វកិាសមជិកភាព ាំងអស់ប្ត្ូវបានប្គប់ប្គងដដាយសមគ
ម្(រកាទុ្កដៅកនុងគណនីសនសាំរបស់្នោរ ស្សបចាប់ និងប្តឹ្ម្ប្ត្ូវ) 
ប្រការ៣៖       ការដប្បើប្បាស់ថ្វកិាសមជិកភាពអាច កដប្បើប្បាស់បាន 
ចាំនួន១០%ថ្នប្បាក់ចាំណូលប្បចាាំតខ្នីមួ្យៗ  សប្មប់ការចាំណ្តយតផ្នក 
កិចចការរ ឋបាល         (ទូ្រដាក់ឯកសាររបស់សមជិកភាពប័ណណសាំោល់ 
សមជិកភាព ថ្ង់បាល សទិចសប្មប់     ប្ចកប័ណណដស្សាម្សាំបុប្ត្ឮកាវបិទ្ 
របូថ្ត្ តាាំប ុងឯកសារនិងវក័ិយប័ប្ត្ចាំណូលចាំណ្តយ៘ឬកនុងករណី 
មន ត្ប្ម្ូវការចាាំបាច់ និងជាក់តសតង ។ 
ប្រការ៤៖       ឧបត្ថម្ភ ល់សមជិកត លរស់ដៅជាមួ្យដម្ដោគដអ ស៍ 
/ជាំងឺដអ ស៍     ដពលទ្ទួ្លម្រណៈភាពចាំនួន៣០០, ០០០ ដរៀល 
(សប្មប់សមជិកត លដពញសិទ្ធិរយៈដពល០៦តខ្។ 
 
 

ប្រការ៥៖      ឧបត្ថម្ភចាំនួន២.០០០ដរៀលកនុងមួ្យថ្ថ្ៃ ល់សមជិកត ល 
រស់ដៅជាមួ្យដម្ដោគដអ ស៍/ជាំងឺដអ ស៍         កនុងករណីសប្មកដពទ្យ 
ពាបាល       កនុងប្គប់ម្នទីរដពទ្យរ ឋកនុង០១ថ្ថ្ៃ       ដដាយគិត្ចាប់ថ្ថ្ៃទី្១ 
ថ្នការចូលសប្មកកនុងម្នទីរដពទ្យ។     
ជំពូក្៦ 
និត្ិវធិីក្នងុការសប្រើប្បាេថ់វកិាេមាជិក្ភាព 
ោល់ការចាំណ្តយ ាំងតផ្នករ ឋបាល   និង  សមជិកភាពប្ត្ូវមនការឯក 
ភាពពី គណៈប្គប់ប្គងសមគម្និងកនុងករណីមនត្ប្ម្ូវការចាាំបាច់ និង 
ជាក់តសតងប្ត្ូវមនការឯកភាពពីគណៈកមម ្ិការកណ្តត ល។ ោល់ការ 
ចាំណ្តយននប្ត្ូវមនឯកសារជាផ្លូវកូារប្គប់ប្ោន់ដ ើម្បីទូ្ ត់្ និងោយ 
ការណ៍ជូនសមជិកដពញសិទ្ធ ាំងងអស់ឱ្យបានប្ជាបជាព័ត៌្មននកិចច
ប្បជុាំសមជិកប្បចាាំឆ្ន ាំ ។ 
ជំពូក្៦ 
អវសានតេមាជកិ្ភាព 
ប្រការ១៖ ោល់សមជិកមនសិទ្ធិផ្ទល ស់បតូរប្បដភទ្សមជិកឬលាឈប់ 
ពីសមជិកសមគម្បានដដាយសម័ប្គចិត្ត   និង       ប្ត្ូវផ្តល់ព័ត៌្មនជូន 
សមគម្ជាលាយល័កខអកសរ។ 
ប្រការ២៖សមជិកត លបាត់្ ាំណឹងឬទ្ាំនក់ទ្ាំនងមិ្នបានកនុងរយៈ១ 
ឆ្ន ាំ ឬ សាល ប់ប្ត្ូវអស់សិទ្ធិជាសមជិករបស់សមគម្ដដាយសែ័យប្បវត្តិ 
ប្រការ៣៖ោល់ប្បការណ្តត លផ្ទុយពីដោលការណ៍សមជិកភាពដនោះ 
ប្ត្ូវទុ្កជាដមឃៈ ។ 
ជំពូក្៦ 
ការកក្កប្រសោលការណ៍្េមាជកិ្ភាព 

ដោលការណ៍សមជិកភាពដនោះនឹងប្ត្ូវបានតកតប្បតាម្សាថ ន
ភាពជាក់តសតង និង   ចាាំបាច់ដៅកនុងកិចចប្បជុាំឆ្ន ាំរបស់ សមជិកភាពប្បជុាំ 
ពិដសសរបស់             គណៈប្គប់ប្គងឬគណៈកមម ្ិការកណ្តត លរបស់ 
សមគម្។ 
 

ដ្ែើដៅភនាំដពញ, ថ្ថ្ៃទី្១៨ តខ្វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
នយិកាប្បតិ្បត្តិ 

 
ហាន ដសៀងហ៊ន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



សេចក្តីស្តើម 
ដ ើម្បីឱ្យការអនុវត្តន៍សកម្មភាពរបស់ខ្លួនកាន់តត្រងឹមាំប្បសិទ្ធ 

ភាព និង  និរនតភាព សមគម្បានផ្តួចដផ្តើម្ និង   បដងកើត្ឱ្យមនបណ្តត ញ 
សមជិកភាព ដៅឆ្ន ាំ២០០៦ កនុងដោលបាំណងប្បមូ្លព័ត៌្មន        និង 
សាំដលងកនុងការតសែងរកការោាំប្ទ្និងដ ើម្បីដ្លើយត្បតាម្ត្ប្ម្ូវការរបស់
អនករស់ដៅជាមួ្យួដម្ដោគដអ ស៍/ជាំងឺដអ ស៍។    ដ ើម្បីដ្លើយត្បដៅនឹង 
ត្ប្ម្ូវការសមគម្បានផ្តួចដផ្តើម្ និង   បដងកើត្ដោលការណ៍សមជិកភាព 
ដ ើម្បីប្គប់ប្គង   និង ឹកនាំោល់សកម្មភាពការងារត លពាក់ព័នធ      នឹង 
សមជិកប្គប់របូឱ្យមនភាពចាស់លាស់ប្តឹ្ម្ប្ត្ូវសម្ភាពត្មល ភាពនិង
អត្ថប្បដោជន៍ននកនុងការចូលជាសមជិករបស់សមគម្។ 

ដោលការណ៍សមជិកភាពថ្មីរបស់សមគម្អនកដប្បើប្បាស់ថ្ន ាំ 
ពនារជីវតិ្ប្ត្ូវបានអនុម័្ត្ដាក់ឱ្យដប្បើប្បាស់ជាផ្លូវការ ចាប់ពីថ្ថ្ៃទី្១៨ 
តខ្វ ិ្ ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥ នកិចចប្បជុាំដពញអងគប្បចាាំឆ្ន ាំ      របស់សមជិកភាព 
ដដាយមនការចូលរមួ្ពីប្កមុ្ប្បឹកាភិបាល  ូចមនតចងខាងដប្កាម្ៈ 
ជំពូក្១ 
លក្ខខណ្ឌជាេមាជិក្ភាព 
ប្រការ១៖ការចូលជាសមជិកប្ត្ូវដ្ែើដ ើងដដាយសមប្គ័ចិត្តចាំដពាោះប្បជា
ពលរ ឋទូ្ដៅ ត លមនអាយុចាប់ពី១៨ឆ្ន ាំដ ើង ។ 
ប្រការ២៖ មិ្នដរ ើសដអើងពូជសាសន៍ សាសន វបប្ម៌្ ពណ៌សម្បុណ៌ 
និង ដស ឋកិចចសងគម្ ។ 
ប្រការ៣៖               មិ្នបដប្ម្ើឱ្យផ្លប្បដោជន៍ការងាររបស់គណបកស 
នដោបាយណ្តមួ្យ។ 
ប្រការ៤៖    ប្ត្ូវបាំដពញទ្ប្ម្ង់ឯកសារ    និង លកខខ្ណឌ ដផ្សងៗ ូចខាង 
ដប្កាម្ៈ 
ក/ពាកយសុាំចូលជាសមជិក,      ជីវប្បវត្តិសដងខប         និង លិខិ្ត្បណ្តត ាំ 
ម្រណៈភាព។ 
ខ្/របូថ្ត្ទ្ាំហាំ(3x4)ចាំនួន០២សនលឹក និង (4x6)ចាំនួន០២សនលឹក។ 
គ/ទ្ទួ្លបានបណណ័ សាំោល់សមជិកភាព ០១សនលឹក។ 
 
ជំពូក្២ 
ប្រសេទេមាជិក្ 
ប្រការ១៖ ប្បដភទ្សមជិកប្ត្ូវបានតបកតចកជាបីប្បដភទ្ដផ្សងោន  ។ 
 

ក/សមជិកសកម្មជាសមជិកត លរស់ដៅជាមួ្យដម្ដោគដអ ស៍/ជាំងឺ
ដអ ស៍។ 
ខ្/សមជិកប្ទ្ប្ទ្ង់ជាសមជិកត លរស់ដៅឬមិ្នរស់ដៅដម្ដោគដអ ស៍ 
/ជាំងឺដអ ស៍។ 
គ/សមជិកកិត្តិយសជាសមជិកត លរស់ដៅ ឬ       មិ្នរស់ដៅដម្ដោគ 
ដអ ស៍/ជាំងឺដអ ស៍។ 
ប្រការ២៖ ការបង់ថ្វកិា 
ក/ប្គប់ប្បដភទ្សមជិកមិ្នប្ត្ូវបង់ថ្វកិាសុាំសិទ្ធិចូលជាសមជិកដទ្។ 
ខ្/សមជិកសកម្មៈ បង់ថ្វកិាចាំនួន ១២,០០០ ដរៀល   
(មួ្យមឺុ្នពីរពាន់ដរៀលគត់្) កនុងមួ្យឆ្ន ាំ។ 
គ/សមជិកប្ទ្ប្ទ្ង់បង់ថ្វកិាចាំនួន៤២,០០០ដរៀល (បួនមឺុ្នពីរពាន់ 
ដរៀលគត់្)កនុងមួ្យឆ្ន ាំ។ 
ឃ-សមជិកកិត្តិយសបង់ថ្វកិាចាំនួន៣៥,០០០ដរៀល(សាម្សិបប្បាាំពាន់ 
ដរៀលគត់្) កនុងមួ្យតខ្។ 
ជំពូក្៣ 
អត្ថប្រសោជន ៍
ប្រការ១៖ 
១.េមាជកិ្េក្មម 
ក/ទ្ទួ្លបានបណណ័ សាំោល់សមជិក ០១សនលឹក 
ខ្/ទ្ទួ្លបានថ្វកិាឧបត្ថម្ភប្បចាាំថ្ថ្ៃចាំនួន២,០០០ដរៀល(ពីរពាន់ដរៀលគត់្) 
កនុងករណីសប្មកដពទ្យពាបាលជម្ៃឺ     កនុងប្គប់ម្នទីរដពទ្យរ ឋកនុង០១ថ្ថ្ៃ 
ដដាយគិត្ចាប់ថ្ថ្ៃទី្១    ថ្នការចូលសប្មកកនុងម្នទីរដពទ្យ។      សប្មប់ 
សមជិកត លរស់ដៅជាមួ្យដម្ដោគដអ ស៍។ 
គ/ទ្ទួ្លបានថ្វកិាឧបត្ថម្ភកនុងករណី      ទ្ទួ្លម្រណៈភាព          ចាំនួន 
៣០០,០០០ដរៀល(បីរយពាន់ដរៀលគត់្)។ 
ឃ/មនសិទ្ធិដបាោះដឆ្ន ត្     និង   ឈរដ ម្ ោះជាត្ាំណ្តងគណៈកមម ្ិការ 
កណ្តត លរបស់សមគម្។ 
ង/មនសិទ្ធិចូលរមួ្កនុងុសកម្មភាពការងាររបស់សមគម្។ 
ច/ចូលរមួ្ផ្តល់ម្តិ្ដោបល់ដ ើម្បីតកលាំអរ ល់សមគម្។ 
្/ទ្ទួ្លបានព័ត៌្មនដផ្សងៗពីសមគម្ 
២-េមាជកិ្ប្ទប្ទង ់
ក/ទ្ទួ្លបានបណណ័ សាំោល់សមជិក ០១សនលឹក 
 

ខ្/ទ្ទួ្លបានលិខិ្ត្តថ្លងអាំណរគុណ ឬ បណណ័ សរដសើរ ។ 
គ/ទ្ទួ្លបានថ្វកិាឧបត្ថម្ភប្បចាាំថ្ថ្ៃចាំនួន២,០០០ដរៀល(ពីរពាន់ដរៀលគត់្) 
កនុងករណីសប្មកដពទ្យពាបាលជម្ៃឺ     កនុងប្គប់ម្នទីរដពទ្យរ ឋកនុង០១ថ្ថ្ៃ 
ដដាយគិត្ចាប់ថ្ថ្ៃទី្១ថ្នការចូលសប្មកកនុងម្នទីរដពទ្យ។          សប្មប់ 
សមជិកត លរស់ដៅជាមួ្យដម្ដោគដអ ស៍។ 
ឃ/ទ្ទួ្លបានថ្វកិាឧបត្ថម្ភកនុងករណី     ទ្ទួ្លម្រណៈភាព         ចាំនួន 
៣០០.០០០ដរៀល(បីរយពាន់ដរៀលគត់្)   សប្មប់សមជិកត លរស់ដៅ 
ជាមួ្យដម្ដោគដអ ស៍។ 
ង/មនសិទ្ធិដបាោះដឆ្ន ត្      និង    ឈរដ ម្ ោះជាត្ាំណ្តងគណៈកមម ្ិការ 
កណ្តត លរបស់សមគម្។ 
ច/មនសិទ្ធិចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពការងាររបស់សមគម្។ 
្/ចូលរមួ្ផ្តល់ម្តិ្ដោបល់ដ ើម្បីតកលាំអរ ល់សមគម្។ 
ជ/ទ្ទួ្លបានព័ត៌្មនដផ្សងៗពីសមគម្។ 
៣-េមាជិក្ក្តិ្តិយេ 
ក/ទ្ទួ្លបានបណណ័ សាំោល់សមជិក ០១សនលឹក។ 
ខ្/ទ្ទួ្លបានលិខិ្ត្តថ្លងអាំណរគុណ ឬ បណណ័ សរដសើរ។ 
គ/ទ្ទួ្លបានថ្វកិាឧបត្ថម្ភប្បចាាំថ្ថ្ៃចាំនួន២,០០០ដរៀល(ពីរពាន់ដរៀលគត់្) 
កនុងករណីសប្មកដពទ្យពាបាលជម្ៃឺ     កនុងប្គប់ម្នទីរដពទ្យរ ឋកនុង០១ថ្ថ្ៃ 
ដដាយគិត្ចាប់ថ្ថ្ៃទី្១    ថ្នការចូលសប្មកកនុងម្នទីរដពទ្យ។      សប្មប់ 
សមជិកត លរស់ដៅជាមួ្យដម្ដោគដអ ស៍។ 
ឃ/ទ្ទួ្លបានថ្វកិាឧបត្ថម្ភកនុងករណី     ទ្ទួ្លម្រណៈភាព         ចាំនួន 
៣០០.០០០ដរៀល(បីរយពាន់ដរៀលគត់្)   សប្មប់សមជិកត លរស់ដៅ 
ជាមួ្យដម្ដោគដអ ស៍។ 
ង/មនសិទ្ធិដបាោះដឆ្ន ត្     និង     ឈរដ ម្ ោះជាត្ាំណ្តងគណៈកមម ្ិការ 
កណ្តត លរបស់សមគម្។ 
ច/មនសិទ្ធិចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពការងាររបស់សមគម្។ 
្/ចូលរមួ្ផ្តល់ម្តិ្ដោបល់ដ ើម្បីតកលាំអរ ល់សមគម្។ 
ជ/ទ្ទួ្លបានព័ត៌្មនដផ្សងៗពីសមគម្។ 
ជំពូក្៤ 
លក្ខខណ្ឌ ស្េងៗននការទទួលបានអត្ថប្រសោជន ៍
ប្រការ១៖សមជិកថ្មីត លបានចូលជាសមជិករយៈដពល ០៦តខ្ 
(ប្បាាំមួ្យតខ្)ដ ើងដៅដទ្ើបអាចទ្ទួ្លអត្ថប្បដោជន៍ ូចកនុងជាំពូក៣។ 
 


