ប្រការ២៖ប្ត្ូវភាាប់ជាម្ួយឯកសារសប្មកពាបាលកនុងម្នទីរដពទ្យ

ឬ

ម្ណឌលសុខ្ភាពត លដចញដដាយប្គូដពទ្យ។

ប្រការ៣៖កនុងករណីខ្កខានថ្នការបង់ថ្វ ិកាសមជិករយៈដពល ០១ឆ្នាំ
ដនោះម្ិនបានទ្ទ្ួលអត្ថប្បដោជន៍ ពីសមគម្

ថ្វ ិកាដ

ើងវ ិញ។

ើងវ ិញកនុងរយៈដពល០៦តខ្

រស់ដៅជាម្ួយដម្ដោគដអ ស៍/ជាំងឺដអ ស៍
ពាបាល

កនុងប្គប់ម្នទីរដពទ្យរ ក
ឋ ុង០១ថ្ថ្ៃ
ន

កនុងករណីសប្មកដពទ្យ

ដដាយគិត្ចាប់ថ្ថ្ៃទ្ី១

ូចបានតចងកនុងជាំពូក៣

ថ្នការចូលសប្មកកនុងម្នទីរដពទ្យ។

ដប្កាយបនទប់ពីការបង់

និត្ិវធ
ិ ីក្ងការសប្រើ
នុ
ប្បាេ់ថវិកាេមាជិក្ភាព

ប្រការ៤៖ ដោងតាម្ប្បការ៣ សមជិកត លខ្កខាន នឹងទ្ទ្ួលបាន
អត្ថប្បដោជន៍ដ

ឧបត្ថម្ច
ភ ាំនួន២.០០០ដរៀលកនុងម្ួយថ្ថ្ៃ ល់សមជិកត ល

ប្រការ៥៖

ប្រការ៥៖ ចាំដពាោះសមជិកត លទ្ទ្ួលម្រណៈភាព

ប្ត្ូវមនលិខ្ិត្

ម្រណៈភាព ពីម្នទីរដពទ្យ ឬ អាជាា្រត ន ី (ម្ិនដលើសពី ០៣តខ្)។
ប្រការ៦៖ ប្ត្ូវមន លិខ្ិត្ផ្តល់សិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលប្បាក់ឧបត្ថម្ភ

ដពលទ្ទ្ួល

ម្រណភាព(បណ្ត
ត ាំម្រណៈភាព)។

ជំពូក្៦

ោល់ការចាំណ្តយ

ាំងតផ្នករ ឋបាល និង សមជិកភាពប្ត្ូវមនការឯក

ភាពពី គណៈប្គប់ប្គងសមគម្និងកនុងករណីមនត្ប្ម្ូវការចាាំបាច់ និង
ជាក់តសតងប្ត្ូវមនការឯកភាពពីគណៈកមម្ិការកណ្ត
ត ល។
ចាំណ្តយននប្ត្ូវមនឯកសារជាផ្លូវូការប្គប់ប្ោន់ដ ើម្បីទ្ូ
ការណ៍ជូនសមជិកដពញសិទ្ធ

ោល់ការ

ត្់ និងោយ

ាំងងអស់ឱ្យបានប្ជាបជាព័ត្៌មននកិចច

ប្បជុាំសមជិកប្បចាាំឆ្នាំ ។

ជំពូក្៥
ការប្ររ់ប្រង និងការសប្រើប្បាេ់ថវិកា

ជំពូក្៦

និងសិទ្ិច
ធ ូលជាសមជិកប្គប់ប្បដភទ្ប្ត្ូវទ្ទ្ួលដដាយបុគគលិកសមគម្

ប្រការ១៖ ោល់សមជិកមនសិទ្ិផ្ទ
ធ ល ស់បូរប្បដភទ្សមជិ
ត
កឬលាឈប់

វ ិក័យប័ប្ត្១សនលឹករកាទ្ុកដដាយសមជិកផ្ទទល់និង០២សនលឹករកសទ្ុក

សមគម្ជាលាយល័កអ
ខ កសរ។

ភាពប្គប់ប្បដភទ្ម្ិនអាច កវ ិញបានដទ្ដបើដ

ឆ្នាំ ឬ សាលប់ប្ត្ូវអស់សិទ្ិជា
ធ សមជិករបស់សមគម្ដដាយសែ័យប្បវត្តិ

ប្រការ១៖ថ្វ ិកាសមជិកភាពត លទ្ទ្ួលបានពីការបង់ថ្វ ិកាប្បចាាំតខ្

អវសានតេមាជិក្ភាព

ដដាយមនដចញជាវ ិក័យប័ប្ត្ទ្ទ្ួលប្បាក់ត លមនចាំនួន ០៣សនលឹក ។

ពីសមជិកសមគម្បានដដាយសម័ប្គចិត្ត និង

ដៅសមគម្។ោល់ថ្វ ិកាត លបានបង់ចូលសមគម្សប្មប់សមជិក

ប្រការ២៖សមជិកត លបាត្់ ាំណឹងឬទ្ាំនក់ទ្ាំនងម្ិនបានកនុងរយៈ១

ប្បដភទ្សមជិករ ឺលាឈប់ក៏ដដាយ ។
ប្រការ២៖ថ្វ ិកាសមជិកភាព

ោះបីជាមនការផ្ទលស់បូរត

ាំងអស់ប្ត្ូវបានប្គប់ប្គងដដាយសមគ

ម្(រកាទ្ុកដៅកនុងគណនីសនសាំរបស់្នោរ ស្សបចាប់ និងប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ)

ការដប្បើ ប្បាស់ថ្វ ិកាសមជិកភាពអាច កដប្បើប្បាស់បាន

ប្រការ៣៖

ចាំនួន១០%ថ្នប្បាក់ចាំណូលប្បចាាំតខ្នីម្ួយៗ សប្មប់ការចាំណ្តយតផ្នក
កិចចការរ បា
ឋ ល

(ទ្ូរដាក់ឯកសាររបស់សមជិកភាពប័ណណសាំោល់

សមជិកភាព ថ្ង់បាលសទិចសប្មប់

ប្ចកប័ណណដស្សាម្សាំបុប្ត្ឮកាវបិទ្

រូបថ្ត្ តាាំបុងឯកសារនិងវ ិក័យប័ប្ត្ចាំណូលចាំណ្តយ៘ឬកនុងករណី
មន ត្ប្ម្ូវការចាាំបាច់ និងជាក់តសតង ។
ប្រការ៤៖
/ជាំងឺដអ ស៍

ឧបត្ថម្ភ ល់សមជិកត លរស់ដៅជាម្ួយដម្ដោគដអ ស៍

ដពលទ្ទ្ួលម្រណៈភាពចាំនួន៣០០, ០០០ ដរៀល

(សប្មប់សមជិកត លដពញសិទ្ិធរយៈដពល០៦តខ្។

ប្ត្ូវផ្តល់ព័ត្៌មនជូន

ប្រការ៣៖ោល់ប្បការណ្តត លផ្ទុយពីដោលការណ៍សមជិកភាពដនោះ
ប្ត្ូវទ្ុកជាដមឃៈ ។
ជំពូក្៦
ការកក្កប្រសោលការណ្៍េមាជិក្ភាព

ដោលការណ៍សមជិកភាពដនោះនឹងប្ត្ូវបានតកតប្បតាម្សាថន

ភាពជាក់តសតង និង ចាាំបាច់ដៅកនុងកិចចប្បជុាំឆ្នាំរបស់ សមជិកភាពប្បជុាំ
ពិដសសរបស់
សមគម្។

គណៈប្គប់ប្គងឬគណៈកមម្ិការកណ្ត
ត លរបស់

ដ្ែើដៅភនាំដពញ, ថ្ថ្ៃទ្ី១៨ តខ្វ ិចឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
នយិកាប្បត្ិបត្តិ
ហាន ដសៀងហ៊ន

សេចក្តីស្តើម
ដ ើម្បីឱ្យការអនុវត្តន៍សកម្មភាពរបស់ខ្ួនកាន់
ល
តត្រ ឹងមាំប្បសិទ្ធ

ភាព និង និរនតភាព សមគម្បានផ្តួចដផ្តើម្ និង បដងកើត្ឱ្យមនបណ្ត
ត ញ
សមជិកភាព ដៅឆ្នាំ២០០៦ កនុងដោលបាំណងប្បម្ូលព័ត្៌មន

និង

សាំដលងកនុងការតសែងរកការោាំប្ទ្និងដ ើម្បីដ្លើយត្បតាម្ត្ប្ម្ូវការរបស់
អនករស់ដៅជាម្ួយួដម្ដោគដអ ស៍/ជាំងឺដអ ស៍។

ដ ើម្បីដ្លើយត្បដៅនឹង

ត្ប្ម្ូវការសមគម្បានផ្តួចដផ្តើម្ និង បដងកើត្ដោលការណ៍សមជិកភាព
ដ ើម្បីប្គប់ប្គង និង ឹកនាំោល់សកម្មភាពការងារត លពាក់ព័នធ

នឹង

សមជិកប្គប់ រប
ូ ឱ្យមនភាពចាស់លាស់ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវសម្ភាពត្មលភាពនិង
អត្ថប្បដោជន៍ននកនុងការចូលជាសមជិករបស់សមគម្។

ដោលការណ៍សមជិកភាពថ្មីរបស់សមគម្អនកដប្បើប្បាស់ថ្នាំ

ពនារជីវ ិត្ប្ត្ូវបានអនុម្័ត្ដាក់ឱ្យដប្បើប្បាស់ជាផ្លូវការ
តខ្វ ិ្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នកិចចប្បជុាំដពញអងគប្បចាាំឆ្នាំ
ដដាយមនការចូលរួម្ពីប្កុម្ប្បឹកាភិបាល

ចាប់ពីថ្ថ្ៃទ្ី១៨

របស់សមជិកភាព

ូចមនតចងខាងដប្កាម្ៈ

ជំពូក្១
លក្ខខណ្ឌជាេមាជិក្ភាព
ប្រការ១៖ការចូលជាសមជិកប្ត្ូវដ្ែើដ

ើងដដាយសមប្គ័ចិត្តចាំដពាោះប្បជា

ពលរ ទ្
ឋ ូដៅ ត លមនអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំដ

ើង ។

និង ដស ក
ឋ ិចស
ច ងគម្ ។

ម្ិនបដប្ម្ើឱ្យផ្លប្បដោជន៍ការងាររបស់គណបកស

នដោបាយណ្តម្ួយ។
ប្រការ៤៖
ដប្កាម្ៈ

ប្ត្ូវបាំ ដពញទ្ប្ម្ង់ឯកសារ

ក/ពាកយសុាំចូលជាសមជិក,

និង លកខខ្ណឌដផ្សងៗ ូចខាង

ជីវប្បវត្តិសដងខប

និង លិខ្ិត្បណ្ត
ត ាំ

គ/ទ្ទ្ួលបានថ្វ ិកាឧបត្ថម្ភប្បចាាំថ្ថ្ៃចាំនួន២,០០០ដរៀល(ពីរពាន់ដរៀលគត្់)

ខ្/សមជិកប្ទ្ប្ទ្ង់ ជាសមជិកត លរស់ដៅឬម្ិនរស់ដៅដម្ដោគដអ ស៍

កនុងករណីសប្មកដពទ្យពាបាលជម្ៃឺ

/ជាំងឺដអ ស៍។
គ/សមជិកកិត្ិយ
ត សជាសមជិកត លរស់ដៅ ឬ

ម្ិនរស់ដៅដម្ដោគ

ដអ ស៍/ជាំងឺដអ ស៍។

ប្រការ២៖ ការបង់ថ្វ ិកា

ក/ប្គប់ប្បដភទ្សមជិកម្ិនប្ត្ូវបង់ថ្វ ិកាសុាំសិទ្ិច
ធ ូលជាសមជិកដទ្។
បង់ថ្វ ិកាចាំនួន

ខ្/សមជិកសកម្មៈ

(ម្ួយម្ុឺនពីរពាន់ដរៀលគត្់) កនុងម្ួយឆ្នាំ។

១២,០០០

គ/សមជិកប្ទ្ប្ទ្ង់បង់ថ្វ ិកាចាំនួន៤២,០០០ដរៀល
ដរៀលគត្់)កនុងម្ួយឆ្នាំ។

ដរៀល

(បួនម្ុឺនពីរពាន់

ឃ-សមជិកកិត្ិយ
ត សបង់ថ្វ ិកាចាំនួន៣៥,០០០ដរៀល(សាម្សិបប្បាាំពាន់

សមជិកត លរស់ដៅជាម្ួយដម្ដោគដអ ស៍។
ឃ/ទ្ទ្ួលបានថ្វ ិកាឧបត្ថម្ភកុងករណ
ន
ី

ទ្ទ្ួលម្រណៈភាព

ជាម្ួយដម្ដោគដអ ស៍។
ង/មនសិទ្ិដធ បាោះដឆ្នត្

និង

ចាំនួន

ឈរដ្មោះជាត្ាំណ្តងគណៈកមម្ិការ

ច/មនសិទ្ិច
ធ ូលរួម្កនុងសកម្មភាពការងាររបស់សមគម្។
្/ចូលរួម្ផ្តល់ម្ត្ិដោបល់ដ ើម្បីតកលាំអរ ល់សមគម្។
ជ/ទ្ទ្ួលបានព័ត្៌មនដផ្សងៗពីសមគម្។

ជំពូក្៣

ក/ទ្ទ្ួលបានបណណ័ សាំោល់សមជិក ០១សនលឹក។

អត្ថប្រសោជន៍

ខ្/ទ្ទ្ួលបានលិខ្ិត្តថ្លងអាំណរគុណ ឬ បណណ័ សរដសើរ។

ប្រការ១៖

គ/ទ្ទ្ួលបានថ្វ ិកាឧបត្ថម្ភប្បចាាំថ្ថ្ៃចាំនួន២,០០០ដរៀល(ពីរពាន់ដរៀលគត្់)
កនុងករណីសប្មកដពទ្យពាបាលជម្ៃឺ

ក/ទ្ទ្ួលបានបណណ័ សាំោល់សមជិក ០១សនលឹក

ខ្/ទ្ទ្ួលបានថ្វ ិកាឧបត្ថម្ភប្បចាាំថ្ថ្ៃចាំនួន២,០០០ដរៀល(ពីរពាន់ដរៀលគត្់)
កនុងករណីសប្មកដពទ្យពាបាលជម្ៃឺ
ដដាយគិត្ចាប់ថ្ថ្ៃទ្ី១

សប្មប់

៣០០.០០០ដរៀល(បីរយពាន់ដរៀលគត្់) សប្មប់សមជិកត លរស់ដៅ

៣-េមាជិក្ក្ិត្តិយេ

កនុងប្គប់ម្នទីរដពទ្យរ ក
ឋ ុង០១ថ្ថ្ៃ
ន

ថ្នការចូលសប្មកកនុងម្នទីរដពទ្យ។

សមជិកត លរស់ដៅជាម្ួយដម្ដោគដអ ស៍។
គ/ទ្ទ្ួលបានថ្វ ិកាឧបត្ថម្ក
ភ ុងករណ
ន
ី

ទ្ទ្ួលម្រណៈភាព

សប្មប់

ចាំនួន

៣០០,០០០ដរៀល(បីរយពាន់ដរៀលគត្់)។

គ/ទ្ទ្ួលបានបណណ័ សាំោល់សមជិកភាព ០១សនលឹក។

ង/មនសិទ្ិច
ធ ូលរួម្កនុងុសកម្មភាពការងាររបស់សមគម្។

ជំពូក្២

្/ទ្ទ្ួលបានព័ត្៌មនដផ្សងៗពីសមគម្

ប្រការ១៖ ប្បដភទ្សមជិកប្ត្ូវបានតបកតចកជាបីប្បដភទ្ដផ្សងោន ។

ដដាយគិត្ចាប់ថ្ថ្ៃទ្ី១ថ្នការចូលសប្មកកនុងម្នទីរដពទ្យ។

ដរៀលគត្់) កនុងម្ួយតខ្។

ឃ/មនសិទ្ិដធ បាោះដឆ្នត្

ប្រសេទេមាជិក្

កនុងប្គប់ម្នទីរដពទ្យរ ក
ឋ ុង០១ថ្ថ្ៃ
ន

កណ្ត
ត លរបស់សមគម្។

ម្រណៈភាព។

ខ្/រូបថ្ត្ទ្ាំហាំ(3x4)ចាំនួន០២សនលឹក និង (4x6)ចាំនួន០២សនលឹក។

ខ្/ទ្ទ្ួលបានលិខ្ិត្តថ្លងអាំណរគុណ ឬ បណណ័ សរដសើរ ។

ដអ ស៍។

១.េមាជិក្េក្មម

ប្រការ២៖ ម្ិនដរ ើសដអើងពូជសាសន៍ សាសន វបប្ម្៌ ពណ៌សម្បុណ៌
ប្រការ៣៖

ក/សមជិកសកម្មជាសមជិកត លរស់ដៅជាម្ួយដម្ដោគដអ ស៍/ជាំងឺ

កណ្ត
ត លរបស់សមគម្។

និង ឈរដ្មោះជាត្ាំណ្តងគណៈកមម្ិការ

ច/ចូលរួម្ផ្តល់ម្ត្ិដោបល់ដ ើម្បីតកលាំអរ ល់សមគម្។
២-េមាជិក្ប្ទប្ទង់
ក/ទ្ទ្ួលបានបណណ័ សាំោល់សមជិក ០១សនលឹក

ដដាយគិត្ចាប់ថ្ថ្ៃទ្ី១

កនុងប្គប់ម្នទីរដពទ្យរ ក
ឋ ុង០១ថ្ថ្ៃ
ន

ថ្នការចូលសប្មកកនុងម្នទីរដពទ្យ។

សមជិកត លរស់ដៅជាម្ួយដម្ដោគដអ ស៍។
ឃ/ទ្ទ្ួលបានថ្វ ិកាឧបត្ថម្ភកុងករណ
ន
ី

ទ្ទ្ួលម្រណៈភាព

សប្មប់
ចាំនួន

៣០០.០០០ដរៀល(បីរយពាន់ដរៀលគត្់) សប្មប់សមជិកត លរស់ដៅ
ជាម្ួយដម្ដោគដអ ស៍។
ង/មនសិទ្ិដធ បាោះដឆ្នត្

និង

ឈរដ្មោះជាត្ាំណ្តងគណៈកមម្ិការ

កណ្ត
ត លរបស់សមគម្។
ច/មនសិទ្ិច
ធ ូលរួម្កនុងសកម្មភាពការងាររបស់សមគម្។
្/ចូលរួម្ផ្តល់ម្ត្ិដោបល់ដ ើម្បីតកលាំអរ ល់សមគម្។
ជ/ទ្ទ្ួលបានព័ត្៌មនដផ្សងៗពីសមគម្។
ជំពូក្៤

លក្ខខណ្ឌស្េងៗននការទទួលបានអត្ថប្រសោជន៍
ប្រការ១៖សមជិកថ្មីត លបានចូលជាសមជិករយៈដពល
(ប្បាាំម្ួយតខ្)ដ

០៦តខ្

ើងដៅដទ្ើបអាចទ្ទ្ួលអត្ថប្បដោជន៍ ូចកនុងជាំពូក៣។

