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(English Below) 
 

ក. ចពំ ោះផលិតករ  
o ដាក ់កយព្នើ  ្ ំចូលជា្មាជិក និងបំពពញកាតពវកចិចជា្មាជិកភាព 
o ច ោះហតថពលខាពលើលិខិតពបេជាា ចតិេពោរពតាមព្ៀវពៅបនទ ក បទបញ្ជា ផ្ផទកន ង និងលកខនេិកៈរប្់

្មាគម 
o ពោរពបទបញ្ជា ផ្ផទកន ង និងលកខនេិកៈរប្់្មាគម 
o មានពែើមពតាន ត្ថិតពៅកន ងតំបនដ់ែលបានកណំតព់ដាយព្ៀវពៅបនទ ក 
o ពធវើអាជីវកមមពលើពែើមពតាន តយ៉ា ងតិច ១០ ពែើម 
o ពធវើអាជីវកមមពែើមពតាន តពដាយអន វតេនព៍ៅតាមព្ៀវពៅបនទ ក្ករពតាន តកំពង់្ ពឺ 
o អនកព ើងពតាន តរតូវមានអាយ ចាបព់ី ១៨ ឆ្ន  ំព ើងពៅ 
o បងថ់វកិា្មាជកិភាព 

ខ. ចពំ ោះអាជវីករ  
o ដាក ់កយព្នើ  ្ ំចូលជា្មាជិក និងបំពពញកាតពវកចិចជា្មាជិកភាព 
o ពោរពបទបញ្ជា ផ្ផទកន ង និងលកខនេិកៈរប្់្មាគម 
o ទទួលស្គគ ល់ និងអន វតេនព៍ៅតាមព្ៀវពៅបនទ ក្ករពតាន តកពំង់្ ពឺ 
o របកបម ខរបរ ទិញ និង លក ់ផលិតផល្ករពតាន តកំពង់្ ពឺ 
o ពរៀបចំរបាយការណ៍ទិញ-លក ់្រមាបផ់ដល់ឲ្យ្មាគម នងិភាន កង់ាររតួតពនិិតយ 
o បងថ់វកិា្មាជកិភាព 

 គ. ចពំ ោះរកមុហ  នអាជវីកមម រកមុហ  ននពំចញ  
o ដាក ់កយព្នើ  ្ ំចូលជា្មាជិក និងបំពពញកាតពវកចិចជា្មាជិកភាព 
o ពោរពបទបញ្ជា ផ្ផទកន ង និងលកខនេិកៈរប្់្មាគម 
o ទទួលស្គគ ល់ និងអន វតេនព៍ៅតាមព្ៀវពៅបនទ ក្ករពតាន តកពំង់្ ពឺ 
o ពរៀបចំរបាយការណ៍ផលិតកមម ដកផ្ចន ទិញចូល និងលកព់ចញ ្រមាបផ់ដល់ឲ្យ្មាគម និង

ភាន កង់ាររតួតពនិិតយ 
o បងថ់វកិា្មាជកិភាព 

ឃ. ចពំ ោះអនក កព់ន័ធ នងិអនកចាបអ់ារមមណ៍ អាចរតូវបានអព ា្ ើញជា្មាជិកកិតេិយ្ ្.ល.ត.ក 
ពដាយមនិចាបំាចព់ោរពលកខខណឌ  ្ំចូលជា្មាជកិទងំរ្ុងពទ។ 



 

Guideline to Become a Member of KSPA 

 

 

A. Palm Sugar Producers 

- Fill and submit application to be a member and fulfill member roles 

- Sign on the commitment letter to respect BoS, internal rules and statutes 

of KSPA 

- Respect the internal rules and statutes of KSPA 

- Have palm trees in the area defined in BoS of Kampong Speu palm sugar 

- Exploit palm trees at least 10 trees 

- Follow the BoS of Kampong Speu palm sugar 

- The climber age must be at least 18 year olds 

- Pay membership fee. 

B. Traders 

- Fill and submit application to be a member and fulfill member roles 

- Respect the internal rules and statutes of KSPA 

- Recognize and follow BoS of Kampong Speu palm sugar 

- Buy and sell Kampong Speu palm sugar 

- Prepare transaction records of Kampong Speu palm for KSPA and control 

agent. 

- Pay the membership fee. 

C. Companies, packagers and exporters 

- Fill and submit application to be a member and fulfill member roles 

- Respect the internal rules and statutes of KSPA 

- Recognize and follow BoS of Kampong Speu palm sugar 

- Prepare records on production, transformation, purchase and sales of 

palm sugar for KSPA and control agent; 

- Pay the membership fee. 

 

D. The stakeholders and interested persons: could be invited to become the 

honourable member of KSPA without following all conditions to become the 

member of KSPA. 

 

 
កាលបរិសចេទ (Date):………/………./…….… 

     ប្បធានេមាគម (President) 

 


