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លក្ខន្តកិ្ៈ 

សមាគមសង្គហៈមតិ្ត បុគគលិក្ មន្តន្តីរាជការ 

នន្ក្ក្សួង្សសដ្ឋក្ចិ្ចនិ្ង្ហិរញ្ញវត្ថុ 

 

ជំពូក្ទី១ 

សោលបំណង្នន្សមាគម 

ក្បការ១.- 

សមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការ ន្ក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច

្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ សៅកាត្់ថា “ស.ស.ប.ស.ហ.វ” ក្ត្ូវបា្បសង្កើត្ស ើង្

សោយមន្ត ត្ីរាជការក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ ដដ្លមា្សោលបំណង្

ដូ្ច្ត្សៅ៖  

- ផ្តល់ការឧបត្ថមភោា សៅវិញសៅមក រវាង្សមាជិកសមាគម

ទងំ្អស់ដដ្លជាបុគគលិក មន្ត ត្ីរាជការ ន្ក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច

្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ 

- ពក្ង្ឹង្ចំ្ណង្មិត្តភាព្ងិ្សាមគគីភាពរវាង្បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការ

ន្ក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យកា្់ដត្រីកច្សក្មើ្ ្ិង្

 រងង្មាសំ ើង្ 
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- ជួយឧបត្ថមភដផ្ាកហិរញ្ញវត្ថុដ្ល់បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការក្កសួង្ 

ដូ្ច្មា្ដច្ង្កាុង្ជំពកូទ៥ី ន្លកខ ត្ ិកៈសមាគម។ 

្ិមិត្តសញ្ញញ  អង្គការសលខ ្ិង្ទីសាា ក់ការសមាគម មា្កំណត្់

សៅកាុង្ឧបសមព័ ធ្ន្លកខ ត្ ិកៈស្េះ។ 

ជំពូក្ទី២ 

សមាជិក្ភាព 

ក្បការ២.- 

សមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការន្ក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច

្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុមា្សមាជិក បួ្ ក្បសេទ៖  

 ក្. សាថ ប្ិកកិត្តិយស 

 ខ. សមាជិកកិត្តិយស 

 ឝ. សមាជិកក្ទក្ទង្់ 

 ឃ.សកមមិកៈសមាជិក ឬសមាជិកសកមម។ 

ក្បការ៣ ថ្មី.- 

 សាថ ប្ិកកិត្តិយស ្ឹង្ក្ត្ូវផ្តល់ជូ្ដ្ល់ឥសសរជ្ ដដ្លបា្

ផ្តួច្សផ្តើមគំ្ិត្បសង្កើត្សមាគមសង្គហៈមិត្ត តាមការអ្ុម័ត្របស់

ក្កុមក្បឹកាេិបាល។ 



លកខ ត្ ិកៈ ន្សមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគគលិក មន្ត ត្រីាជការ ន្ក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ 

  3 

 សមាជិកកិត្តិយស ្ឹង្ក្ត្ូវផ្តល់ជូ្ដ្ល់ថាា ក់ដឹ្កនំ ឬអត្ីត្

ថាា ក់ដឹ្កនំ ន្ក្កសងួ្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ ឬឥសសរជ្មួយចំ្្ួ្សផ្សង្

សទៀត្ តាមការអ្ុម័ត្របស់ក្កុមក្បឹកាេិបាល។ 

 សមាជិកក្ទក្ទង្់ ជាសមាជិកដដ្លបា្ជយួឧបត្ថមភជាវិភាគទ្

ដ្ល់សមាគមចាប់ពី ១០០.០០០ (ដ្ប់មុ៉ឺ្) សរៀល សក្មាប់ោំក្ទ

សមាគមកាុង្រយៈសពលមួយឆ្ា ំ ្ិង្មិ្ទទួលផ្លក្បសោជ្៍ពី

សមាគមដូ្ច្សកមមិកៈសមាជិកស ើយ។  

 ក្កុមក្បឹកាេិបាល ពិ្ិត្យ្ិង្សសក្មច្ទទួលសាគ ល់សមាជិកក្ទក្ទង្់ 

សក្មាប់រយៈសពលមួយឆ្ា ំ។ 

ក្បការ៤.- 

 សកមមិកៈសមាជិក សំសៅដ្ល់បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការន្ក្កសួង្

សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ ដដ្លបា្ោក់ពាកយសុំចូ្លជាសមាជិកសមាគម 

សហើយក្ត្ូវបា្ក្កុមក្បឹកាេិបាលទទួលសាគ ល់។  

ក្បការ៥.- 

បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការ ន្ក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ ដដ្លមា្

បំណង្ចូ្លជាសកមមិកៈសមាជិក ក្ត្ូវផ្តលជ់ូ្ ក្កុមក្បឹកាេិបាល្វូ៖  

- ពាកយសុំចូ្លជាសមាជិកសមាគមមួយច្ាប់  

- បង្់សិទធិចូ្លជាសមាជិកចំ្្ួ្  ៥.០០០ (ក្បំាពា្់) សរៀល 
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- លិខិត្បណ្ត ំមួយច្ាប់ 

- រូបថត្ចំ្្ួ្ ០៣ ស ល្ឹក។ 

សកមមិកៈសមាជិក ្ឹង្ទទួលបា្ប័ណណសមាជិក ្ិង្លកខ ត្ ិកៈ

ចំ្្ួ្មួយច្ាប់។ 

ក្បការ៦.- 

សកមមិកៈសមាជិក ក្ត្ូវបង្់វិភាគទ្ក្បចំាដខចំ្្ួ្ ៣.០០០ 

(បីពា្់) សរៀល ជូ្ដ្ល់សមាគម។  

ដបបបទន្ការបង្់វិភាគទ្ ក្ត្ូវកំណត្់សោយក្កុមក្បឹកាេិបាល 

ដដ្លអាច្កំណត្់ឱ្យបង្់ក្បចំាដខ ក្ត្ីមាស ឆមាស ឬឆ្ា ំ។  

ក្បការ៧.- 

 សមាជិកភាពន្សមាគម ក្ត្ូវបាត្់បង្់សោយមូលសហត្ុណ្មួយ 

ដូ្ច្ខាង្សក្កាម៖ 

 ក្. សមាជិកបា្ោក់ពាកយលាដលង្ជាលាយលកខណ៍អកសរ ្ិង្

មា្ចុ្េះហត្ថសលខាជូ្ សៅក្កុមក្បឹកាេិបាល។ 

 ខ. សមាជិកភាពក្ត្ូវបា្បញ្ចប់សោយក្កុមក្បឹកាេិបាល សោយសហត្ុ

សាមីជ្បំសពញសកមមភាពផ្ទុយ្ឹង្លកខ ត្ិកៈសមាគម ឬ

ប េះពាល់ដ្ល់ផ្លក្បសោជ្៍ ្ិង្កិត្តិនមសមាគម។ 
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 គ. ការខកខា្បង្់វិភាគទ្ក្បចំាដខជាប់ៗោា  ឬវិភាគទ្

ពិសសស បនទ ប់ពីការជូ្ដំ្ណឹង្ចំ្្ួ្ ពីរសលើក។  

 ឃ. ការសផ្ទរក្កបខ័ណឌ សច្ញពីក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ  សក្មាប់

សកមមិកៈសមាជិក។ 

 ង្.  មរណភាព។ 

ក្បការ៨.- 

 សមាជិកដដ្លបាត្់បង្់សមាជិកភាពតាមក្បការ ៧.ក ៧.ខ ៧.គ 

្ិង្ ៧.ឃ ខាង្សលើ មិ្អាច្ទមទរសំណង្ក្បាក់ដដ្លបា្បង្់ ឬ

ទទួលផ្លក្បសោជ្៍ណ្មយួពីសមាគមស ើយ។  

 សមាជិកដដ្លបាត្់បង្់សមាជិកភាព ដូ្ច្មា្ដច្ង្កាុង្ក្បការ ៧.ក 

៧.ខ ្ិង្៧.គ អាច្ចូ្លជាសមាជិកវិញបា្ សោយោក់ពាកយសុំជាថមី

មកក្កុមក្បឹកាេិបាល។ 

 សមាជិកដដ្លបាត្់បង្់សមាជិកភាព ដូ្ច្មា្ដច្ង្កាុង្ក្បការ ៧.ឃ 

មិ្អាច្ចូ្លជាសមាជិកវិញបា្ស ើយ ប ុដ ត្អាច្រកាឋា្ៈជាសមាជិក

កិត្តិយស ឬសមាជិកក្ទក្ទង្់ ក្សបតាមខលឹមសារន្លកខ ត្ ិកៈស្េះ។ 

ក្បការ៩.- 

 សមាជិកដដ្លក្ត្ូវផ្លល ស់បតូរការងារពីអង្គភាពមួយ សៅអង្គភាពមួយ 

ឬពីសខត្តមួយ សៅសខត្តមួយ សថ ិត្សៅកាុង្ក្កបខ័ណឌ ការងារន្ក្កសួង្-
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សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ សៅរកាសមាជិកភាពកាុង្សមាគមដ្ដដ្ល 

សោយក្ត្ូវផ្តល់ព័ត្៌មា្មកគណៈកមមការក្បត្ិបត្តិ។ 

 សមាជិកដដ្លចូ្ល្ិវត្ត្៍ ឬបា្លាឈប់ពីការងាររដ្ឋសៅកាុង្

ក្កសងួ្ ្ឹង្សៅដត្ជាសមាជិកសមាគម ក្បសិ្សបើសាមីខលួ្ប ត្បង្់

 វិភាគទ្ជូ្ សមាគម។ 

ជំពូក្ទី៣ 

ការក្គប់ក្គង្ 

ក្បការ១០ ថ្មី.- 

សមាគមក្ត្ូវដឹ្កនំ ្ិង្ក្គប់ក្គង្សោយក្កុមក្បឹកាេិបាល

សមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការន្ក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្

ហិរញ្ញវត្ថុ សៅកាត្់ “ក្កុមក្បឹកាេិបាល” ដដ្លមា្ក្បធា្មួយរូប អម

សោយអ្ុក្បធា្មួយចំ្្ួ្ តាមការចំាបាច់្ ្ិង្សមាជិកដដ្លជា

ត្ំណ្ង្បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការ សៅតាមអគគសលខាធិការោឋ  ្អគគនយកោឋ  ្

អោគ ធិការោឋ ្ ្ិង្អង្គភាពថាា ក់កណ្ត ល សក្កាមឱ្វាទក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច

្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ក្បធា្ក្កុមក្បឹកាេិបាលបំសពញមុខងារជាក្បធា្សមាគមសដ្ើមបី

ដឹ្កនំ ក្គប់ក្គង្ ្ិង្ត្ំណ្ង្សមាគម។  
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បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការ ជាសមាជិករបស់សមាគមសៅតាមអគគ-

សលខាធិការោឋ ្ អគគនយកោឋ ្ អោគ ធិការោឋ ្ ្ិង្អង្គភាពថាា ក់

កណ្ត ល សក្កាមឱ្វាទក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវសក្ជើសសរីស

ត្ំណ្ង្របស់ខលួ្ សដ្ើមបីបំសពញមុខងារជាសមាជិកក្កុមក្បឹកាេិបាល។ 

ក្កុមក្បឹកាេិបាលមា្អាណត្តិ ៥ (ក្បំា) ឆ្ា ំ។ សោយដ ក ចំ្សពាេះ

អាណត្តិទី២ ក្កុមក្បឹកាេិបាលមា្អាណត្តិ ៤ (បួ្) ឆ្ា ំ។ សមាជិក

ក្កុមក្បឹកាេិបាល ក្ត្ូវសធវើការសបាេះសឆ្ា ត្សក្ជើសសរីសក្បធា្ ្ ិង្អ្ុក្បធា្

សក្មាប់អាណត្តិ្ីមួយៗ ដដ្លក្ត្ូវសរៀបចំ្រួមោា ដត្មួយសលើក។  

ក្កុមក្បឹកាេិបាល អាច្ពិ្ិត្យ ្ិង្សសា ើសុំថាា ក់ដឹ្កនំក្កសួង្-

សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ សធវើជាក្បធា្កិត្តិយស សដ្ើមបីជួយដណនំត្ក្មង្់ទិស

ការងារ ក្ពមទងំ្ផ្តល់ការឧបត្ថមភោំក្ទ ្ិង្សកៀរគរជំ្ួយឧបត្ថមភ។  

សដ្ើមបីជួយសក្មួលការបសង្កើត្សមាគម សៅកាុង្អាណត្តិទី១ 

ក្កុមក្បឹកាេិបាលសមាគម ្ឹង្ក្ត្ូវសរៀបចំ្សោយដផ្ែកតាមសោលការណ៍

ចាត្់តំាង្ ្ិង្ការសម ័ក្គចិ្ត្ត ដដ្លរួមមា្សមាសភាព ដូ្ច្ខាង្សក្កាម៖ 

- ថាា ក់ដឹ្កនំ ឬឥសសរជ្ន្ក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ  

មួយរូប ដដ្លចាត្់តំាង្សោយរដ្ឋមន្ត ត្ ីក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច 

្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ  ជាក្បធា្ 

- ត្ំណ្ង្អគគសលខាធិការ/អគគនយកោឋ ្/ 

នយកោឋ ្បុគគលិក អ្ុក្បធា្ 
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- ត្ំណ្ង្នយកោឋ ្-អង្គភាព/អោគ ធិការោឋ ្/វិទាសាថ ្ 

 សមាជិក។ 

ក្កុមក្បឹកាេិបាលសៅកាុង្អាណត្តិ្ីមួយៗ ្ឹង្ក្ត្ូវបញ្ចប់ភារកិច្ច 

សៅសពលក្កុមក្បឹកាេិបាលថមី ចូ្លកា្់ត្ំដណង្។ 

ក្បការ១១ ថ្មី.- 

 ក្កុមក្បឹកាេិបាល មា្ភារកិច្ចដូ្ច្ខាង្សក្កាម៖ 

- ក្គប់ក្គង្ ្ិង្កំណត្់អំពីរសបៀបន្ការចាត្់ដច្ង្សមាគម

ក្បកបសោយក្បសិទធភាព ្ិង្ត្មាល ភាពសដ្ើមបីជាក្បសោជ្៍

ដ្ល់សមាជិកសមាគមទងំ្មូល 

- សរៀបចំ្សោល្សោបាយ្ិង្យុទធសាន្តសតអំពីការក្គប់ក្គង្្ិង្

ចាត្់ដច្ង្កិច្ចការសមាគម 

- ជំរុញ ្ិង្សលើកកមពស់សាម រត្ីន្ការជួយឧបត្ថមភោំក្ទោា រវាង្

បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការ ន្ក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ 

- ជំរុញឱ្យក្គប់ថាា ក់ដឹ្កនំ ្ិង្បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការន្អគគ-

សលខាធិការោឋ ្ អគគនយកោឋ ្ អោគ ធិការោឋ ្ ្ិង្អង្គភាព

សក្កាមឱ្វាទក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ ជួយឧបត្ថមភោំក្ទ 

្ិង្ចូ្លជាសមាជិកសមាគម ក្ពមទងំ្សវេះដសវង្ ្ិង្អំពាវនវ

រកការឧបត្ថមភោំក្ទទងំ្ដផ្ាកសាម រត្ី ្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុពីក្បេព

ខាង្សក្ៅ 
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- សសក្មច្អំពីសមាជិកភាព ្ិង្កំណត្់ក្បាក់វិភាគទ្ធមមតា 

្ិង្ពិសសសរបស់សមាជិក 

- កំណត្់អំពីផ្លក្បសោជ្៍សផ្សង្ៗ ដដ្លក្ត្ូវផ្តល់ដ្ល់

សមាជិកន្សមាគម 

- អ្ុម័ត្្ិង្សសក្មច្ដកដក្បលកខ ត្ ិកៈសមាគមកាុង្ករណីចំាបាច់្ 

- អ្ុម័ត្សលើគសក្មាង្ចំ្ណូល-ចំ្ណ្យក្បចំាឆ្ា ំ ្ិង្ត្ុលយការ

គណស្យយ នដំ្ណ្ច់្ឆ្ា ំ្ីមួយៗ របស់សមាគម 

- ក្គប់ក្គង្ ្ិង្ចាត្់ដច្ង្ក្ទពយសមបត្តិទងំ្អស់របស់សមាគម 

- កំណត្់ការសធវើសវ្កមម សលើការងារក្គប់ក្គង្ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 

សមាគម 

- កំណត្់ទីសាា ក់ការបំសពញការងាររបស់សមាគម។ 

ក្បការ១២ ថ្មី.- 

ក្កុមក្បឹកាេិបាល ក្ត្ូវសរៀបចំ្ឱ្យមា្កិច្ចក្បជុំក្បចំាឆ្ា ំ ្ិង្អាច្

សរៀបចំ្ការក្បជុំសផ្សង្សទៀត្ តាមការចំាបាច់្។ ការសកាេះក្បជុំវិសាមញ្ញ ន្

ក្កុមក្បឹកាេិបាល ក្ត្ូវសសក្មច្សោយក្បធា្ក្កុមក្បឹកាេិបាល។ 

សមាជិកក្កុមក្បឹកាេិបាលោ ង្ត្ិច្ចំ្្ួ្  ១/៣ (មួយភាគបី) អាច្សសា ើ

ក្បធា្ក្កុមក្បឹកាេិបាលសកាេះក្បជុំបា្។ 

 កិច្ចក្បជុំក្កុមក្បឹកាេិបាល អាច្ដំ្សណើរការ ្ិង្យកជាការបា្ 

លុេះក្តាដត្មា្កូរ ុមោ ង្ត្ិច្សលើសពាក់កណ្ត ល ន្ចំ្្ួ្ សមាជិក
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ក្កុមក្បឹកាេិបាលទងំ្មូល។ សមាជិកក្កុមក្បឹកាេិបាល អាច្ក្បគល់

សិទធិឱ្យអាកត្ំណ្ង្សដ្ើមបីចូ្លរួមក្បជុំ ្ិង្សធវើការសសក្មច្ជំ្សួខលួ្ 

តាមរយៈលិខិត្ជាលាយលកខណ៍អកសរ។ 

 ក្កុមក្បឹកាេិបាល សសក្មច្កាុង្ការអ្ុម័ត្ដកដក្បលកខ ត្ ិកៈ

សមាគម រំលាយសមាគម គសក្មាង្ចំ្ណូល-ចំ្ណ្យ ថវិកាដំ្ណ្ច់្ឆ្ា ំ

្ីមួយៗ សោយសសមលង្ភាគសក្ច្ើ្ោច់្ខាត្ន្សមាជិកដដ្លវត្តមា្។ 

អាកដដ្លមា្សិទធិសបាេះសឆ្ា ត្សំសៅដ្ល់ក្បធា្ អ្ុក្បធា្ ្ិង្

សមាជិកន្ក្កុមក្បឹកាេិបាល។ កាុង្ករណីសសមលង្ដបង្ដច្កសសម ើោា  

សសមលង្ក្បធា្ មា្ឧត្តមា្ភុាព។ 

សោយមិ្ប េះពាល់ដ្ល់បញ្ញត្តិដដ្លមា្ដច្ង្កាុង្វាកយខ័ណឌ ខាង្សលើ 

្ិង្បញ្ញត្តិដដ្លទមទរឱ្យមា្ការសសក្មច្ដផ្ែកតាមសសមលង្ភាគសក្ច្ើ្

ោច់្ខាត្ន្សមាជិកក្កុមក្បឹកាេិបាល ក្បធា្ក្កុមក្បឹកាេិបាលកាុង្

នមជាក្បធា្សមាគម សោយមា្ជំ្ ួយពីអ្កុ្បធា្ ក្ត្ូវបា្ក្បគល់

សិទធិកាុង្ការដឹ្កនំ្ិង្ក្គប់ក្គង្កិច្ចការក្បចំានថៃរបស់សមាគម កាុង្នម

ក្កុមក្បឹកាេិបាល ្ិង្សមាគម សោយមា្គណៈកមមការក្បត្ិបត្តិ ជា

សសនធិការ។ 

ក្បការ១៣.- 

គណៈកមមការក្បត្ិបត្តិ ដឹ្កនំសោយក្បធា្មួយរូប ដដ្លមា្

អ្ុក្បធា្មួយចំ្្ួ្ សលខាធិការមួយរូប ហិរញ្ញិកមួយរូប ្ ិង្ជំ្ួយការ
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មួយចំ្្ួ្ ដផ្ែកតាមការចំាបាច់្។ សមាសភាពន្គណៈកមមការក្បត្ិបត្តិ 

ក្ត្ូវដត្ង្តំាង្សោយក្បធា្ក្កុមក្បឹកាេិបាល បនទ ប់ពីមា្ការពិសក្ោេះ

សោបល់ជាមយួអ្ុក្បធា្។ 

សោយសថ ិត្សៅសក្កាមការដឹ្កនំ ្ិង្ក្គប់ក្គង្របស់ក្បធា្ ្ិង្

អ្ុក្បធា្ក្កុមក្បឹកាេិបាល គណៈកមមការក្បត្ិបត្តិ មា្ភារកិច្ចដូ្ច្

ខាង្សក្កាម៖ 

- ោំក្ទដំ្សណើរការក្កុមក្បឹកាេិបាល ្ិង្អ្ុវត្តចាត្់ដច្ង្ការងារ

ក្បចំានថៃដផ្ាករដ្ឋបាល ្ ិង្ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាគម 

- សក្មបសក្មួល្ិង្ចាត្់ដច្ង្សរៀបចំ្កិច្ចក្បជុំសផ្សង្ៗរបស់

ក្កុមក្បឹកាេិបាល 

- សក្មបសក្មួល ្ិង្ចាត្់ដច្ង្ឱ្យមា្ការផ្សពវផ្ាយទលូំទលូាយ

អំពីព័ត្៌មា ដ្ដ្លពាក់ព័្ ធ្ឹង្សមាគមដ្ល់បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការ

ន្ក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ 

- សធវើរបាយការណ៍ក្បចំាក្ត្ីមាស ្ិង្ក្បចំាឆ្ា ំ អំពីសកមមភាព

សមាគមជូ្ ក្កុមក្បឹកាេិបាល 

- ចាត្់ដច្ង្ក្បមូលវិភាគទ្ក្សបតាមលកខ ត្ ិកៈកំណត្់ ្ិង្

ការសសក្មច្របស់ក្កុមក្បឹកាេិបាល 
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- រកាត្មកល់ទុក ្ិង្សធវើបច្ចុបប ា្ភាពបញ្ជ ីស ម្ េះសមាជិក

សមាគម ្ិង្សរៀបចំ្រកាទុករាល់ឯកសារដដ្លពាក់ព័ ធ្្ឹង្

ដំ្សណើរការក្បត្ិបត្តិការរបស់សមាគម 

- ចាត្់ដច្ង្ឱ្យមា្ការកា្់កាប់បញ្ជ ីគណស្យយ ក្បកបសោយ

ត្មាល ភាព ្ិង្សរៀបចំ្សបើកគណ្ីសក្មាប់ការត្មកល់ថវិកា្ិង្

ក្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាគម 

- សធវើបញ្ជ ីសារសពើេ័ណឌ  ្ ិង្បច្ចុបប ា្ភាពក្បចំាឆ្ា ំ សដ្ើមបីក្គប់ក្គង្

ច្ល្ក្ទពយ ្ិង្អច្ល្ក្ទពយរបស់សមាគម 

- សរៀបចំ្ឱ្យមា្ការសបើកផ្តល់ក្បាក់ឧបត្ថមភដ្ល់សមាជិក ក្សបតាម

លកខ ត្ ិកៈ ្ិង្ការសសក្មច្របស់ក្កមុក្បឹកាេិបាល 

- សរៀបចំ្គសក្មាង្ចំ្ណូល-ចំ្ណ្យក្បចំាឆ្ា ំ ្ិង្ការអ្ុវត្តថវិកា

ក្បចំាឆ្ា ំ្ីមួយ  ៗោក់ជូ្ ក្កុមក្បឹកាេិបាលពិ្ ិត្យ្ ិង្សសក្មច្។ 

ជំពូក្ទី៤ 

ចំ្ណូល ន្ិង្ចំ្ណាយ 

ក្បការ១៤.- 

ចំ្ណូលរបស់សមាគម បា្មកពីក្បេព៖  

- ក្បាក់បង្់សិទធិចូ្លសមាគមរបស់សមាជិក 

-  វិភាគទ្ក្បចំាដខ្ិង្ពិសសសរបស់សមាជិក 
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- អំសណ្យ អច័្ចយទ្ ឬក្បាក់ឧបត្ថមភសផ្សង្ៗពីសបបុរសជ្ 

- ចំ្ណូលពីសកមមភាពសផ្សង្ៗដូ្ច្ជាបុណយ សកមមភាពកំសា ត្ 

សកមមភាពសង្គម ដដ្លក្ត្ូវបា្សរៀបចំ្ជាក្បសោជ្៍ដ្ល់

សមាគម 

- ផ្លក្បសោជ្៍ហិរញ្ញវត្ថុសផ្សង្ ដៗដ្លសកើត្សច្ញពីការក្គប់ក្គង្

្ិង្ចាត្់ដច្ង្ក្ទពយសមបត្តិ្ិង្ថវិការបស់សមាគម។ 

ក្បការ១៥.- 

ចំ្ណ្យរបស់សមាគម រួមមា្៖  

- ចំ្ណ្យដដ្លកំណត្់សោយលកខ ត្ ិកៈ 

- ចំ្ណ្យសក្មាប់ក្បត្ិបត្តិការដផ្ាកក្គប់ក្គង្ ្ិង្រដ្ឋបាល

របស់សមាគម 

- ចំ្ណ្យសដ្ើមបីសកមមភាពជាក្បសោជ្៍ ្ ិង្ការអេិវឌ្ឍសមាគម។ 

 

ជំពូក្ទី៥ 

ក្បាក្់ឧបត្ថមភដ្ល់សមាជិក្ 

ក្បការ១៦.- 

ក្បាក់ឧបត្ថមភដ្ល់សមាជិក រមួមា្ភាគទ្មរណូបត្ថមភ ្ិង្

ក្បាក់ឧបត្ថមភសផ្សង្សទៀត្ដដ្លមា្កំណត្់សៅកាុង្លកខ ត្ ិកៈ។ កាុង្ករណី

ពិសសស ក្កុមក្បឹកាេិបាលអាច្សសក្មច្អំពីការផ្តល់ក្បាក់ឧបត្ថមភ តាម
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សសមលង្ភាគសក្ច្ើ្ោច់្ខាត្ ្ិង្ដផ្ែកតាមលទធភាពហិរញ្ញវត្ថុជាក់ដសតង្

របស់សមាគម។  

ក្បការ១៧ ថ្មី.- 

ភាគទ្មរណូបត្ថមភ ក្ត្ូវបា្កណំត្់ដ្ូច្ត្សៅ ៖ 

 ក្. ៤.០០០.០០០ សរៀល ចំ្សពាេះសមាជិកមាា ក់ទទួលមរណភាព។ 

 ខ. ២.៥០០.០០០ សរៀល ចំ្សពាេះសហព័ទធក្សបច្ាប់របស់សមាជិក

ទទួលមរណភាព។ 

 គ. សបើសហព័ទធទងំ្ពីរជាសមាជិក សហើយទទួលមរណភាពកាុង្

សពលជាមួយោា  ក្បាក់ឧបត្ថមភក្ត្ូវផ្តល់ឱ្យសក្មាប់សមាជិកមាា ក់  ៗ

ចំ្្ួ្ ៦.៥០០.០០០ សរៀល គ៉ឺ៖  

- ៤.០០០.០០០ សរៀល កាុង្ឋា្ៈជាសមាជិក 

- ២.៥០០.០០០ សរៀល កាុង្ឋា្ៈជាសហព័ទធសមាជិក។ 

 ឃ. សបើសហព័ទធទងំ្ពីរជាសមាជិក សហើយសហព័ទធណ្មួយ

ទទួលមរណភាព ក្បាក់ឧបត្ថមភដដ្លក្ត្ូវផ្តល់ឱ្យ មា្ចំ្្ួ្  

៦.៥០០.០០០ សរៀល គ៉ឺ៖  

- ៤.០០០.០០០ សរៀល កាុង្ឋា្ៈជាសមាជិក 

- ២.៥០០.០០០ សរៀល កាុង្ឋា្ៈជាសហព័ទធសមាជិក។ 

 ង្. ១.០០០.០០០ សរៀល ចំ្សពាេះកូ្ ឪពុក មាត យបសង្កើត្របស់

សមាជិក ដដ្លទទួលមរណភាព។ 
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ក្បការ១៨.- 

 សមាជិកដដ្លក្ត្ូវចាកសច្ញពីការងារ សោយមូលសហត្ុបាត្់បង្់

សមបទវិជាជ ជីវៈ ្ឹង្ទទួលក្បាកឧ់បត្ថមភចំ្្ួ្  ៤.០០០.០០០ សរៀល។  

ក្បការ១៩.- 

 កាុង្ករណីមូល្ិធិរបស់សមាគម មិ្អាច្ក្ទក្ទង្់ ្ ិង្ផ្តល់ការឧបត្ថមភ

តាមការកំណត្់ន្ក្បការ១៧ ្ិង្១៨ ខាង្សលើ ក្កុមក្បឹកាេិបាល ក្ត្ូវ

សសក្មច្អំពី្ីត្ិវិធីន្ការបសង្កើ្មូល្ិធិបដ ថ្ម។  

ក្បការ២០ ថ្មី.- 

ក្បាក់ឧបត្ថមភដផ្ាកសង្គមសផ្សង្សទៀត្ សក្មាប់សមាជិកមា្ដូ្ច្ជា៖  

 ក្. ៤០០.០០០ សរៀលសក្មាប់សមាជិកដដ្លសក្មាលកូ្ ។ 

 ខ. ៥០០.០០០ សរៀល សក្មាប់សមាជិកដដ្លមា្ជមៃ៉ឺធៃ្់ធៃរ ្ ិង្

រុានំរ ។  

 គ. ៥០០.០០០ សរៀល សក្មាប់សមាជិកដដ្លទទួលរង្សក្ោេះថាា ក់

រហូត្ដ្ល់ពិការ។ 

 ឃ. ៤.០០០.០០០ សរៀល សក្មាប់ករណីសេលើង្សឆេះផ្ទេះអស់។ 

 ង្. ក្បធា្ក្កុមក្បឹកាេិបាលអាច្សសក្មច្ការឧបត្ថមភកាុង្កក្មិត្

ទឹកក្បាក់ ២.០០០.០០០ សរៀលចុ្េះ សក្មាប់សមាជិកជួបក្បទេះ
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្ូវសក្ោេះអាស ា្ជានច្ដ្្យ ដដ្លមិ្សថ ិត្កាុង្ក្បសេទឧបត្ថមភ

កំណត្់សោយលកខ ត្ ិកៈ។ 

ក្បធា្ក្កុមក្បឹកាេិបាល អាច្ចាត្់តំាង្ក្កុមការងាររបស់

គណៈកមមការក្បត្ិបត្តិ សដ្ើមបីសធវើការក្ត្ួត្ពិ្ិត្យ ្ិង្វាយត្នមល ដផ្ែកតាម

ករណីជាក់ដសតង្្ីមួយៗ។ 

ក្បការ២១.- 

ត្ំណ្ង្មន្ត ត្ីរាជការសៅតាមអង្គភាព ក្កុមក្គួសារ ឬសាមីខលួ្ 

ក្ត្ូវផ្តល់ព័ត្៌មា្មកគណៈកមមការក្បត្ិបត្តិ អំពីមរណភាពសមាជិក 

មរណភាពន្សហព័ទធសមាជិក ការបញ្ឈប់សមាជិកពីការងារ មាត្ុភាព 

សាថ ្ភាពជមៃ៉ឺ ឬសក្ោេះថាា ក់ សោយផ្តល់សំបុក្ត្មរណភាព ឬសសច្កតីសសក្មច្

បញ្ឈប់ការងារ ឬលិខិត្បញ្ញជ ក់សុខភាព ដផ្ែកតាមករណី្ីមួយៗ។ 

 ក្បធា្គណៈកមមការក្បត្ិបត្តិ ក្ត្ូវរាយការណ៍ជាបនទ ្់ដ្ល់

ក្បធា្ក្កុមក្បឹកាេិបាល សដ្ើមបីចាត្់ដច្ង្សរៀបចំ្ក្បាក់ឧបត្ថមភជូ្

សមាជិកសមាគម។ 

 ក្កុមការងារផ្តល់ក្បាក់ឧបត្ថមភរមួមា្ ក្បធា្ក្កុមក្បឹកាេិបាល 

ឬត្ំណ្ង្ ត្ំណ្ង្គណៈកមមការក្បត្ិបត្តិ ្ិង្ក្បធា្អង្គភាពរបស់

សមាជិក ឬត្ំណ្ង្។ 
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ក្បការ២២.- 

 អាកដដ្លអាច្ទទួលក្បាក់ឧបត្ថមភពីសមាគមអាច្ជាសមាជិកផ្លទ ល់ 

ឬសហព័ទធន្សមាជិក ឬសិទធិវ ត្ដដ្លមា្ស ម្ េះកាុង្លិខិត្បណ្ត ំ

របស់សមាជិកដដ្លមា្ត្មកល់សៅការិោល័យ ន្គណៈកមមការ

ក្បត្ិបត្តិ។ 

ក្បការ២៣ ថ្មី.- 

 ក្បាក់ឧបត្ថមភដដ្លបា្ដច្ង្ខាង្សលើ អាច្ក្ត្ូវកំណត្់សផ្សង្សោយ

ក្កុមក្បឹកាេិបាល ដផ្ែកតាមលទធភាពហិរញ្ញវត្ថុជាក់ដសតង្របស់សមាគម។ 

ជំពូក្ទី៦ 

ការកក្កក្បលក្ខន្ត ិក្ៈ ន្ិង្ការរំលាយសមាគម 

ក្បការ២៤.- 

 លកខ ត្ ិកៈសមាគមអាច្ក្ត្ូវដកដក្បដផ្ែកតាមភាពចាំបាច់្ តាម

ការសសក្មច្របស់ក្កុមក្បឹកាេិបាល បនទ ប់ពីមា្សំសណើរបសក់្បធា្

ក្កុមក្បឹកាេិបាល ឬសមាជិកក្កុមក្បឹកាេិបាលោ ង្តិ្ច្ចំ្្ួ្មួយ

ភាគបី។  

 សសច្កតីសសក្មច្សត ីពីការដកដក្បលកខ ត្ ិកៈស្េះ ក្ត្ូវអ្ុសលាមតាម

ក្បការ១២ ន្លកខ ត្ ិកៈស្េះ។  
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ក្បការ២៥.- 

 សមាគម អាច្ក្ត្ូវរលំាយសោយសសច្កតីសសក្មច្របស់ក្កុមក្បឹកា-

េិបាល។ សសច្កតីសសក្មច្ស្េះ ក្ត្ូវអ្ុសលាមតាម ក្បការ១២ ន្លកខ ត្ ិកៈ

ស្េះ។  

 ខលឹមសារ ន្ក្បការ២៤ ខាង្សលើ ក្ត្វូអ្ុវត្តផ្ង្ដដ្រ ចំ្សពាេះការសសា ើសុំ

រំលាយសមាគម។ 

 កាុង្ករណីមា្ការរំលាយស្េះ ក្ទពយសមបត្តិទងំ្ប ុនម ្របស់

សមាគម ្ឹង្ក្ត្ូវសធវើការសផ្ទរសៅឱ្យសមាគម ឬអង្គការ ដដ្លបំសពញ

សកមមភាពដផ្ាកម្ុសសធម៌។  
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 លកខ ត្ ិកៈសមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគគលិក មន្ត ត្ ីរាជការន្ក្កសួង្-

សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវបា្អ្ុម័ត្ កាលពីនថៃទី០៣ ដខមីន ឆ្ា ំ

២០១១។ 

 ក្បការ១៧ ្ិង្ក្បការ២០ ន្លកខ ត្ ិកៈស្េះ ក្ត្ូវបា្ដកដក្បសោយ

ការសសក្មច្ របស់ក្កុមក្បឹកាេិបាល សៅនថៃទ១ី៨ ដខកុមភៈ ឆ្ា ំ២០១៣។  

 ក្បការ៣ ក្បការ១០ ក្បការ១១ ក្បការ១២ ្ិង្ក្បការ២៣ ក្ត្ូវបា្

ដកដក្បសោយការសសក្មច្ របស់ក្កមុក្បឹកាេិបាល សៅនថៃទ១ី៨ ដខកញ្ញញ  

ឆ្ា ំ២០១៤។  
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ឧបសមព័ន្ធ នន្លក្ខន្ត ិក្ៈសមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគគលិក្ មន្តន្ត ីរាជការ 

នន្ក្ក្សួង្សសដ្ឋក្ិច្ចន្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ 

 

ន្ិមិត្តសញ្ញញ  
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អង្គការសលខសមាគម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទីស្នា ក្់ការ 

នយកោឋ ្បុគគលិក 

ក្កសួង្សសដ្ឋកិច្ច្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ 

ផ្លូវសលខ ៩២ សងាក ត្់វត្តេាំ ខណឌ ដូ្្សពញ រាជធា្ីេាំសពញ 

ទរូសពទ/ទរូសារ៖ ០២៣ ៦២០ ០៤០៤ 

សគហទំព័រ៖ www.pd.mef.gov.kh 

ទំព័រសហវសប ុក៖ www.facebook.com/sangahakmitmef 

ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាល ក្បធាន្ក្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាល/ក្បធាន្សមាគម 

អន្ុក្បធាន្ 

គណៈក្មមការក្បត្ិបត្តិ ក្បធាន្ 

អន្ុក្បធាន្ 

ហិរញ្ញិក្ សលខាធិការ ជំន្ួយការ 



 

 លក្ខន្តិក្ៈសមាគមសង្គហៈមិត្ត បុគគលិក្ មន្រន្តីរាជការ នន្ក្ក្សួង្សសដ្ឋក្ចិ្ច

ន្ិង្ហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវបាន្អន្ុម័ត្ កាលពីនងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១១។ រហូត្

មក្ដ្ល់សពលសន្េះ លក្ខន្តិក្ៈសមាគម ក្ត្ូវបាន្ខក្ខក្បច្ាំន្ួន្ពីរសលើក្រួច្មក្

សហើយ ក្នុង្សនាេះ សលើក្ទី១ សៅក្នុង្ខែក្ុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣ ន្ិង្សលើក្ទី២ សៅក្នុង្

ខែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្ក្មុក្ប្ក្ិបិលល នន្ ស.ស.ប.ស.ហ.វ 

គណៈក្មមការក្បតិ្បត្តិ 
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