Cambodian Civil Society Strengthening Project
ការគ ាំទ្រផ្នែកច្បាប់ដល់អង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាល / អង្គការសង្គមសវ
៊ី ិល
គគលការណ៍ផ្ណន ាំ រ៊ី ០១
សតព
៊ី ៊ី
ការច្បុះបញ្ជ តា
៊ី មច្បាប់សព
៊ី ត ៊ី សមាគម និង្អង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាល(ច្ប.ស.អ)
គសច្បកត៊ីគនតើម:
ច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ) ត្រូវបានអនុម័ដដ្ឋយរដ្ាស្ភាដៅថ្ងៃទី
១៣ មែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ ២០១៥ និ ង ត្បកាស្ដោយដត្បើ ដដ្ឋយត្ពះរាជត្កមដលែ នស្/រកម/០៨១៥/០១០ ដ្វើដៅ
ត្ពះបរមរាជវាំង ថ្ងៃទី១២ មែស្ីហា ឆ្នាំ២០១៥។ ដោលបាំណងរបស្់(ច្ប.ស្.អ) ដៅមាត្ា ១ គឺ ធានាការពារស្ិទិធ
ដស្រ ីភាព កនុងការបដងកើរស្មាគម និ ងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល ការពារផលត្បដោជន៏ ស្ស្បច្បាប់របស្់ែួន
ល
និងត្បដោជន៏សាធារណៈ និងកាំណរ់ទាំនាក់ទាំនងរវងស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលជាមួយោជាា្រ
សាធារណៈ ដដ្ើ មបីអ ភិ វឌ្ឍន៍ ស្ ងគ មកមពុជា។ (ច្ប.ស្.អ) បានមច្បងអាំ ពីរ ត្មូ វការ និ ងការពវ កិច្បចដផេងៗមដ្ល
ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលត្រូវមរត្បកាន់ខ្ជាប់ កុងការអនុ
ន
វរតន៍។

ឯកសារដនះមានដោលបាំ ណងជួ យ ស្ត្មួលដ្ល់ ស្មាគម និ ង អងគការមិ ន មមនរដ្ឋាភិ បាល នាដពល
អនាគរ ឲ្យយល់កាន់មរច្បាស្់អាំពីដ្ាំដណើរការច្បុះបញ្ាីស្ស្បាម (ច្ប.ស្.អ) ដដ្ើមបីស្ត្មបស្ត្មួលដ្ាំដណើរការ
និងដច្បៀស្វងផលវ ិបាកមដ្លោច្បដកើ រមានកនុងត្បរិ បរតិការការងារ។
និយមន័យ1
ស្មាគមកនងស្ស្ុ
ក
ុ

ជាអងគការស្មាជិកភាព មដ្លត្រូវបានបដងកើរដ

ើងដត្កាមច្បាប់ កមពុជា ដដ្ឋយរូបវនត

បុគគលឬ / និ ងនីរិបុគល
គ
កនុងដោលបាំណង ដដ្ើមបីដ្វើជារាំណាង និងការពារផល

ត្បដោជន៍របស្់ស្មាជិកដដ្ឋយមិនទាញយកច្បាំដណញឬ មិនយកកថ្ត្មមកមច្បកោន។

1

មាត្ា ៤ ច្បាប់ ស្ីព
ត ី ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាល

1

អងគការមិនមមន

ជាអងគការមិនមមនស្មាជិកភាព រួមទាាំងមូលនិ្ិ មដ្លត្រូវបានបដងកើរដ

ើងដត្កាម

រដ្ឋាភិបាលកនងស្ស្ុ
ក
ុ

ច្បាប់ កមពុជា ដដ្ឋយរូបវនតបុគគល ឬ/និ ងនីរិបុគល
គ
កនុងដោលបាំណងផតល់មូលនិ្ិ ឬ

ដស្វកមមដលើវ ិស្័យមួ យ ឬដត្ច្បើនដដ្ើមបីបដត្មើ ផលត្បដោជន៍សាធារណៈ ដដ្ឋយមិន
ទាញយកច្បាំដណញ ឬមិនយកកថ្ត្មមកមច្បកោន ។

ស្មាគមបរដទស្

/ អងគការស្ស្បច្បាប់មួយ មដ្លបដងកើរដ

ើងដៅដត្ៅត្បដទស្កមពុជា កនុងដោលបាំណង

អងគការដត្ៅរដ្ឋាភិ បា ដដ្ើមបីបដត្មើផលត្បដោជន៍សាធារណៈដដ្ឋយមិនទាញយកត្បាក់ច្បាំដណញ ។
លបរដទស្
ស្មាគម/អងគការ
មិនមមនរដ្ឋាភិបាល

ស្មាគមស្ាំដៅដ្ល់ស្មាគមកនុងស្ស្ុក និ ងស្មាគមបរដទស្ ។

អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល ស្ាំដៅដ្ល់ អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាលកនុងស្ស្ុក និ ងអងគ
ការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលបរដទស្ ។ (ឧទាហរណ៍ ដបើមិនបានបញ្ជ
ា ក់ច្បាស្់លាស្់ថា
កនុងស្ស្ុក ឬបរដទស្ដទ ដនាះឯកសារដនះ ស្ាំដៅដៅដលើទាាំងអងគការ និងស្មាគម
ទាាំងពីរត្បដភទ)។

មាត្រា ៣ នៃ (ច្ប.ស្.អ) បាៃចែងថា ែាប់នៃេះមាៃវ ិសាលភាពអៃុវត្ត ែំន

េះសមាគម ៃិងអងគ

ការមិ ៃ ចមៃរដ្ឋាភិ បាល ចែលន្វើសកមមភាពនៅកនុងត្រពេះរាជាណាែត្រកកមពុជា នលើ ក ចលងចត្មាៃបទ
បបញ្ញាត្តិែាប់នដ្ឋយចែក ចែលចែងនសេងពីនៃេះ។2

ផ្នែករ៊ី ១ ការច្បុះបញ្ជ ៊ី សមាគម និង្អង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាល កែង្ទ្សុក
ជាំហានទី ១ ៖ កាំណរ់អរតស្ញ្ជាណស្មាជិកសាាបនិកថ្ន ស្មាគម / អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល
អងគភាព

រត្មូវការ

អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលកនុងស្ស្ុក

ោ៉ា ងដហាច្បណាស្់ស្មាជិកសាាបនិកច្បាំនួន ៣ (បី ) រូបមដ្ល3
ក) ត្រូវមានោយុោ៉ាងរិច្ប ១៨ (ដ្ប់ត្បាាំបី) ឆ្នាំ និង

2
3

ោជាា្របានបងាាញថា (ច្ប.ស្.អ) មិនអនុ វរត ច្បាំ ដពាះអងគការអនតរជារិ ដ្ូច្បជាអងគការស្ហត្បជាជារិ និងស្ហគមន៍មូលដ្ឋានដទ។
មាត្ា ៥ និងដោងាមមាត្ា ១១ (ច្ប.ស្.អ) ច្បាំណុច្បខ្ជងដត្កាមត្រូវកាំណរ់ ដដ្ឋយត្បកាស្របស្់ត្កស្ួងមហាថ្ផៃ៖

(១) លកខែណឌមបបបទនិងនី រិវ ិ្ីកុងការបដងក
ន
ើរស្មាគម ឬអងគការមិ នមមនរដ្ឋាភិ បាលដដ្ឋយនីរិបុគគល ឬបុគគល។ (២) ការបដងកើរ
ស្មាគមស្ត្មាប់អនីរិជន។ដលើស្ពី ដនះដទៀរដៅកនុងការអនុវរតជាក់ មស្តងស្មាជិកសាាបនិកគួរមរជាអនកមដ្លមិ នបានកាន់រាំមណង
ជាអនកដ្ឹកនាាំដៅកនុងស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលដផេងដទៀរ មដ្លត្រូវបានលុបដច្បញពីបញ្ាីដ្មះ។

2

ែ) ត្រូវមរមានស្ញ្ជ
ា រិមែមរ ។4
ស្មាគមកនុងស្ស្ុក

ោ៉ា ងដហាច្បណាស្់ស្មាជិកសាាបនិកច្បាំនួន ៣ (បី ) រូបមដ្លត្រូវ
មានោយុោ៉ាងរិច្ប ១៨ (ដ្ប់ត្បាាំបី) ឆ្នាំ។5

ជាំហានទី ២ ៖ ការបដងកើរលកខនិក
ត ៈ
ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលកនុងស្ស្ុក មដ្លដត្ោងបដងកើរ ត្រូវដរៀបច្បាំ លកខនិក
ត ៈ ដោយស្ស្ប
ាមច្បាប់រដ្ា្មមនុញ្ាថ្នត្ពះរាជាណាច្បត្កកមពុជា មដ្លរួមមានពរ៌មានដ្ូច្បខ្ជងដត្កាម6 ៖
១. ដោលបាំណង និងដោលដៅ
២. ដ្មះដពញ និងអកេរការ់មិនោច្បច្បមលងដច្បញពី ស្មាគម និងអងគការមដ្លបានច្បុះបញ្ាីមុនរួច្បដហើយ។
៣. ស្ញ្ជាស្ាំោល់មដ្លមិនត្រូវច្បមលងាម ស្ញ្ជាជារិ ឬសាាប័នរដ្ា ឬរូបស្ញ្ជារបស្់ស្មាគម ឬអងគ
ការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលកនុងស្ស្ុកមដ្លបានច្បុះបញ្ាីមុនរួច្បដហើយ ឬរូបស្ញ្ជាបដ្ិរប
ូ កាកបាទត្កហម ឬ
អឌ្ឍច្បនៃត្កហម ឬសាាប័នអនតរជារិដផេងៗ។

៤. វ ិធានស្ត្មាប់ការដត្ជើស្ដរ ើស្ ការបញ្ឈប់ ការបដណតញដច្បញ ការផ្លលស្់បូរត ការដ្កហូររាំមណង
ត្បធាន ឬនាយកត្បរិបរតិ ។

៥. វ ិធានស្ាំរាប់ផ្លលស្់បូរដ្
ត
ម ះ ឬការបតូរស្ញ្ជាស្មាគល់ ឬការដ្វើវ ិដសា្នកមមលកខនិតកៈ
៦. ត្បភព្នធាន និងត្ទពយស្មបរតិ
៧. វ ិធានថ្នការត្គប់ត្គង្នធាន និងត្ទពយស្មបរតិ
៨. វ ិធានថ្នការរ ាំលាយ វ ិធានថ្នការចារ់មច្បង្នធាននិងត្ទពយស្មបរតិ ដៅដពលត្រូវបានរ ាំលាយ។
គាំរថ្ូ នលកខនិក
ត ៈោច្បទទួលបានពីត្កស្ួងមហាថ្ផៃ។
ជាំហានទី ៣ ៖ ការច្បុះបញ្ាី ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលកនងស្ស្ុ
កជាមួយត្កស្ួងមហាថ្ផៃ
ុ
4

ការអៃុ វត្តជាក់ ចសតងគឺ មិនរាប់បញ្ូច លអនកមដ្លជា ជនដភៀស្ែលួន ជនោមនស្ញ្ជ
ា រិ ឬអនកមដ្លមិនមមនជាជនជារិកមពុជាដ

5

មាត្ា ៥ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និង អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)

6

មាត្ា ៧ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និង អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)

3

ើយ ។

ស្មាគម និ ង អងគ កា រមិ ន មមនរដ្ឋា ភិ បា លកនុ ងស្ស្ុ ក មដ្លដត្ោងបដងកើរ ត្រូវ ដ្ឋក់ ឯ កសារដ្ូ ច្ប ខ្ជង

ដត្កាមដៅត្កស្ួងមហាថ្ផៃ7 ៖

១.ពាកយដស្នើស្ុាំច្បុះបញ្ាី (០២ ច្បាប់ )
២.លិែិរដច្បញដដ្ឋយដមឃុាំឬដៅស្ងាករ់បញ្ជ
ា ក់ោស្័យដ្ឋានរបស្់ការ ិោល័យកណា
ា ល (០១ ច្បាប់ )
៣.ជីវត្បវរតិរបស្់ស្មាជិកសាាបនិកនីមួយៗ បិទរូបងរទាំហាំ ៤x៦ ស្ង់ទីមម៉ាត្រងមី (០២ ច្បាប់ )
៤.លកខនិតកៈច្បុះហរាដលខ្ជដដ្ឋយត្បធានស្មាគម ឬអងគការមិ នមមនរដ្ឋាភិបាលកនុងស្ស្ុក (០២ ច្បាប់ )
ជាំហានទី ៤ ៖ (ដត្កាយទទួលបានការច្បុះបញ្ា)ី ស្មាគម និងអងគការត្រូវជូនដ្ាំណឹងដៅត្កស្ួងមហាថ្ផៃ និងត្កស្ួង
ដស្ដ្ាកិច្បន
ច ិងហិរញ្ាវរាុ
ស្មាគម ឬអងគកា រមិ ន មមនរដ្ឋា ភិ បា លកនុ ងស្ស្ុក នឹ ង កាល យជានី រិ បុ គគ ល ដៅដពលមដ្លបាន

ទទួ ល ការច្បុះបញ្ាីដៅត្កស្ួងមហាថ្ផៃ8 ។

ស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាលកនុងស្ស្ុក ត្រូវជូនដ្ាំណឹងដ្ល់ត្កស្ួងមហាថ្ផៃ និងត្កស្ួង

ដស្ដ្ាកិច្បច និងហិរញ្ា វរាុអាំពីគណនី្នាោរទាាំងអស្់ ដៅកនុងត្បដទស្កមពុជា កនុងរយៈដពល ៣០ ថ្ងៃ គិរ
ចាប់ពីថ្ងៃច្បុះបញ្ាី9 ។

សាំណួរផ្ដលគគផ្ែង្ផ្ែសួរញឹកញាប់
១. បនាៃប់ពីការដ្ឋក់ពាកយស្ុច្ប
ាំ ុះបញ្ាា
ី មលកខែណឌរត្មូវ ដរើដៅដពលណាមដ្លែាាំោ
ុ ច្បរ ាំពឹងថានឹងបាន
ទទួលដ្ាំណឹងពីត្កស្ួងមហាថ្ផៃ?

ត្កស្ួ ងមហាថ្ផៃនឹងពិ និរយដមើ ល ដលើ ពា កយស្ុាំ ច្បុះបញ្ាី

ច្បុះបញ្ាីកុងរយៈដពល
ន
៤៥ ថ្ងៃថ្នថ្ងៃដ្វើការ10។
២. ដរើមានអវីដកើរដ

ដហើ យស្ដត្មច្បថាដរើ ត្រូវ ទទួ លយកការ

ង
ើ ត្បស្ិនដបើែាំម
ឆ មដ្លចាាំបាច្ប់ស្ត្មាប់ការដស្នើស្ច្ប
ុាំ ុះបញ្ាី?
ុា ិនបាំដពញាមលកខណៈវ ិនិច្ប័យ

ត្បស្ិនដបើអនកដ្ឋក់ពាកយស្ុាំ មិនបាំដពញាមលកខណៈវ ិនិច្ប័ យ
ឆ ស្ត្មាប់ ការច្បុ ះបញ្ាី ត្កស្ួងមហា
ថ្ផៃ នឹងជូនដ្ាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកេរដ្ល់ពួកដគ។ អនកដ្ឋក់ពាកយដស្នើស្ុាំច្បុះបញ្ាីត្រូវដ្វើការមករត្មូវ
កនុង រយៈដពល ៤៥ ថ្ងៃថ្នថ្ងៃដ្វើការ។

7

មាត្ា ៦ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាល (ច្ប.ស្.អ)

8

មាត្ា ៩ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាល (ច្ប.ស្.អ)

9

មាត្ា ១០ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)

10

មាត្ា ៨ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាល (ច្ប.ស្.អ)

4

បនាៃប់ ពីបានទទួ លឯកសារមករត្មូវ ត្កស្ួ ងមហាថ្ផៃ ត្រូវស្ដត្មច្បអាំ ពីការច្បុះ ឬមិ ន ច្បុះបញ្ាីកុ នង

រយៈដពល ១៥ ថ្ងៃថ្នថ្ងៃដ្វើការ11។
៣. ដរើមានអវីដកើរដ

ង
ើ ត្បស្ិនដបើែាំម
ុា ិនបានទទួលច្បដមលើយរបពីត្កស្ួងមហាថ្ផៃ?

ត្បស្ិ ន ដបើ ត្កស្ួ ង មហាថ្ផៃ ែកខ្ជនកនុងការស្ដត្មច្បអាំ ពីការច្បុះបញ្ាី កុ នងរយៈដពលកាំ ណរ់ ដនាះ

ស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាលកនុងស្ស្ុក នឹងត្រូវបានចារ់ទុកថា បានច្បុះបញ្ាីដដ្ឋយស្វ័យត្បវរតិ
ដហើយត្កស្ួងនឹ ងដរៀបច្បាំឯកសារ ដដ្ើមបីដ្វើនិយ័រកមម ថ្នការច្បុះបញ្ាី12។
៤. ដហរុអីបា
វ នជាការច្បុះបញ្ាីរបស្់ស្មាគម អងគការត្រូវបានបដ្ិដស្្?
ត្កស្ួងមហាថ្ផៃោច្បបដ្ិដស្្ការច្បុះបញ្ាីស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាលកនុងស្ស្ុក មដ្លមាន

ដោលបាំណង និងដោលដៅ ោច្បប៉ាះពាល់ដ្ល់ស្នតិស្ុែ និ ងស្ណា
ា ប់ធានប់សាធារណៈរបស្់ត្បដទស្កមពុជា
ឬដ្វើឱ្យែូច្បដ្ល់ស្នាិស្ុែជារិ សាមគគីជារិ ឬវបប្ម៌ទាំដនៀមទមាលប់ និ ងត្បថ្ពណីថ្នស្ងគមជារិ កមពុជា13។

ដៅដពលមដ្លត្រូវបានបដ្ិដស្្ ស្មាគម ឬអងគការមិ នមមនរដ្ឋាភិបាលកនុងស្ស្ុក មានស្ិទិធបឹង
ត

រវ៉ា ដៅរុលាការកនុងរយៈដពល ៣០ (សាមស្ិប) ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃដ្វើការ គិរពីថ្ងៃជូនដ្ាំណឹង14។
៥. ដរើស្មាគម ឬអងគការរបស្់ែាំុោ
ា ច្បដ្ាំដណើរការបានដដ្ឋយមិនចាាំបាច្ប់ច្បុះបញ្ាីមដ្រ ឬដទ?

មិនបានដទ ការច្បុះបញ្ាី គឺ ជារត្មូវការចាាំបាច្ប់ ដដ្ឋយច្បាប់ ស្ត្មាប់ស្មាគម និងអងគការមិនមមន
រដ្ឋាភិបាលទាាំងអស្់។ ស្មាគម ឬអងគការមិ នមមនរដ្ឋាភិ បាលកនុងស្ស្ុកមិ នត្រូវបានអនុញ្ជារិដោយដ្វើ
ស្កមមភាពដទ ដៅកនុងត្បដទស្កមពុជា ត្បស្ិនដបើពួកដគមិនបានច្បុ ះបញ្ាី15។

ស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាលកនុងស្ស្ុកោច្បត្រូវរងពិន័យជាត្បាក់ពី ៥.០០០.០០០(ត្បាាំ

លាន)ដរៀលដៅ ១០.០០០.០០០ (ដ្ប់លាន) ដរៀល ត្បស្ិនដបើ ដ្វើស្កមមភាព ែណៈមដ្លមិនបានច្បុះ
បញ្ាី16 និងករណីមួ យច្បាំនួនបុគគលិកោច្បត្បឈមមុែនឹ ងដទាស្ត្ពហមទណឌ។

11

មាត្ា ៨ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាល (ច្ប.ស្.អ)

12

មាត្ា ៨ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាល (ច្ប.ស្.អ)

13

មាត្ា ៨ ថ្ន (ច្ប.ស្.អ) ត្កស្ួងមហាថ្ផៃមានឆនាៃនុ ស្ិទិធ ថាដរើត្រូវទទួ លពាកយស្ុាំច្បុះដ្មះឬអរ់ ដហើយពួកដគមិនមានការពវកិច្បច

ផតល់ការពនយល់ជាលាយលកខណ៍អកេរស្ត្មាប់ ការស្ដត្មច្បច្បិរតបដ្ិដស្្ណាមួ យដ

ើ យ។

14

មាត្ា ៨ និង មាត្ា ៣១ ថ្នច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាល (ច្ប.ស្.អ)

15

មាត្ា ៩ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាល (ច្ប.ស្.អ)

16

មាត្ា ៣២ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)

5

ផ្នែករ៊ី ២ ការច្បុះបញ្ជ ៊ី សមាគម និង្អង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាល បរគរស
ជាំហានទី ១ ៖ ការពិភាកាបឋមជាមួយោជាា្រសាធារណៈមូលដ្ឋាន
ស្មាគម ឬអងគការដត្ៅរដ្ឋាភិ បាលបរដទស្មដ្លដត្ោងបដងកើរ ត្រូវ ដ្វើការពិ ភាកាឯកភាពជា
មួយោជាា្រសាធារណៈមដ្លជាថ្ដ្គូ ដលើគដត្មាងនានា មុននិងដ្ឋក់ពាកយស្ុាំច្បុះអនុស្េរណៈ ជាមួយ
ត្កស្ួងការបរដទស្ និងស្ហត្បរិបរតិការអនតរជារិ 17 ។ ទាាំងដនះោច្បរួមបញ្ូច លទាាំងត្កស្ួងមដ្លពាក់

ព័នធ ឬសាាប័នរដ្ឋាភិបាលដផេងដទៀរ។ លិែិរោាំត្ទនិងអនុស្ារណៈដោគយល់ោនជាមួយអងគភាពដនះ
នឹងត្រូវបានទាមទារស្ត្មាប់ជាំហានបនាៃប់។
ជាំហានទី ២ ៖ ការច្បុះអនុស្េរណៈជាមួយត្កស្ួងការបរដទស្ និងស្ហត្បរតិបរតិការណ៏អនតរជារិ
ស្មាគម ឬអងគការមិ នមមនរដ្ឋាភិ បាលបរដទស្ មដ្លមានបាំ ណងអនុ វរតគដត្មាងនានាដៅកនុង

ត្ពះរាជាណាច្បត្កកមពុជា ត្រូវដ្ឋក់ពាកយស្ុាំច្បុះអនុស្េរណៈ ដៅត្កស្ួងការបរដទស្ និងស្ហត្បរិបរតិ
ការអនតរជារិ ដដ្ឋយមានឯកសារដ្ូច្បខ្ជងដត្កាមៈ18
១. លិែិររបស្់ត្បធានស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលបរដទស្មដ្លមានទីសានក់ការអច្បិថ្្នតយ៍
របស្់ែួនដៅបរដទស្
ល
ដស្នើមរងាាំងរាំ ណាងរបស្់ែួន
ល
ដដ្ឋយភាាប់ មកជាមួយនូវត្បវរតិរប
ូ ស្ដងខបរបស្់
បុគគលមដ្លដស្នើមរងាាំងច្បាំនួន ១ (មួយ) ច្បាប់ និងដស្នើស្ុាំដបើកទីសានក់ការរាំណាងច្បាំនួន ១ (មួយ) ច្បាប់
២. លិែិរបញ្ជ
ា ក់ោស្យដ្ឋាន ថ្នទីសានក់ការរាំណាងដៅកនុងត្ពះរាជាណាច្បត្កកមពុជា ពី ដមឃុាំ ឬដៅ
ស្ងាករ់ច្បាំនួន ១ (មួយ) ច្បាប់

៣. លិែិរដច្បញដដ្ឋយោជាា្រមានស្មរាកិច្បចត្បដទស្ដដ្ើមអនុញ្ជារឱ្យស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋា
ភិបាលបរដទស្ដ្ាំដណើរការច្បាំនួន ១ (មួយ) ច្បាប់។

៤. លិែិរោាំត្ទគដត្មាងនានារបស្់ស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលបរដទស្ ដច្បញដដ្ឋយត្កស្ួង
ឬសាាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នត្ពះរាជាណាច្បត្កកមពុជាច្បាំ នួន១(មួយ) ច្បាប់19

17
18

មាត្ា ១៥ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)
មាត្ា ១៣ (ច្ប.ស្.អ) ដៅកនុងការអនុ វរតមានឯកសារបមនាមមដ្លត្រូវបានដស្នើស្ុាំដដ្ឋយត្កស្ួង MFA-IC មដ្លរួមមាន៖

(១) ស្កមមភាពគដត្មាង និងមផនការងវ ិកាោ៉ា ងដហាច្បណាស្់រយៈដពល ៦ មែដ្ាំបូង។ (២) លិែិរស្ដងខបអាំពីសាវាស្កមមភាព និង
ការពិពណ៌នារបស្់អងគការ (៣) បញ្ាីរាយនាមបុគគលិកបរដទស្និងបុគគលិកកនុងស្ស្ុក និ ង (៤) ច្បាប់ច្បមលងលិែិរឆលងមដ្នរបស្់
នាយក / រាំ ណាងត្បដទស្។
19

កនុងការអៃុ វត្តជាក់ចសតងអៃុ សារណៈនៃការនោគយល់ជាមួយត្រកសួងចែល

6

ក់ព័ៃធឬអាជាា្រនសេងនទៀត្ត្រត្ូវបាៃទាមទារ ។

៥. លិែិរិបញ្ជ
ា ក់ ពីច្បាំនួនងវ ិកាស្ត្មាប់អនុ វរតគដត្មាងជាំនួយនានារបស្់ស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋា

ភិបាលបរដទស្រយៈដពលោ៉ា ងរិច្ប ៦ មែ បញ្ជ
ា ក់ ដដ្ឋយ ទី សានក់ការអច្បិ ថ្្នតយ៍របស្់ែួនដៅបរដទស្
ល
ច្បាំនួន ១ (មួយ) ច្បាប់។

៦. លិែិរស្នាផតល់នូវរាល់គណនីរបស្់ស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលបរដទស្ដៅ្នាោរ
កនុងត្ពះរាជាណាច្បត្កកមពុជា ១ (មួយ) ច្បាប់ ។

ជាំហានទី ៣ ៖ (បនាៃប់ពីច្បុះអនុស្េរណៈ) ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលបរដទស្ ត្រូវជូន
ដ្ាំណឹងដៅត្កស្ួងការបរដទស្ និងស្ហត្បរិបរតិការអនតរជារិ និងត្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្បច និងហិរញ្ាវរាុ

ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលបរដទស្ ត្រូវជូនដ្ាំណឹងដ្ល់ត្កស្ួងការបរដទស្ និង

ស្ហត្បរិបរតិការអនតរជារិ និងត្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្បច និ ងហិរញ្ា វរាុ នូវរាល់គណនី្នាោរទាាំងអស្់ មដ្ល
ត្បរិបរតិការដៅកនុងត្បដទស្កមពុជាកនុងរយៈដពល ៣០ ថ្ងៃ គិរចាប់ពីថ្ងៃច្បុះបញ្ាី20។

ស្ត្មាប់ព័រ៌មានបមនាមស្ូមោន ដោលការណ៍មណនាាំទី ០៣ មដ្លមានច្បាំណងដជើងថា“ ដោល

ការណ៍មណនាាំដលែ ០៣ ស្តីពីការជូនដ្ាំណឹងមដ្លរត្មូវដដ្ឋយច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្មាគម និងអងគការមិនមមន
រដ្ឋាភិបាល។
សាំណួរផ្ដលគគផ្ែង្ផ្ែសួរញឹកញាប់
១. គែើអែកណាទ្ែូវច្បុះបញ្ជ ជា
៊ី មួយទ្កសួង្ការបរគរស និង្សហទ្បែិបែតកា
ិ រអនតរជាែិ?

ស្មាគមបរដទស្ និងអងគការដត្ៅរដ្ឋាភិបាលបរដទស្មដ្លមានបាំណងដ្វើស្កមមភាពដៅកមពុជា

ត្រូវ ច្បុះបញ្ាីជា មួ យ ត្កស្ួ ងការបរដទស្ និ ងស្ហត្បរិ ប រតិការអនតរជារិ ដដ្ឋយច្បុះអនុ ស្េរណៈ។

ស្មាគមបរដទស្ ឬអងគការមិ ន មមនរដ្ឋាភិ បាលបរដទស្មដ្លមានបាំ ណងអនុ វ រតគ ដត្មាងរយៈដពលែលី

ត្រូវមរមស្វងរកអនុស្េរណៈពីត្កស្ួងការបរដទស្ និងស្ហត្បរិបរតិការអនតរជារិដដ្ឋយផ្លៃល់ ឬាម
រយៈថ្ដ្គូកុងស្ស្ុ
ន
ក21។

ស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលបរដទស្ មដ្លដ្វើត្បរិបរតិការដដ្ឋយោមនការអនុញ្ជារតិ

នឹងត្រូវទទួ លនូវវ ិធានការដដ្ឋយោជាា្រ រួមមានការបដណតញដច្បញដត្កាមច្បាប់ស្ីព
ត ីអដនាតត្បដវស្ន៍ 22។

20

មាត្ា ១៧ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)

21

មាត្ា ១២ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)

22

មាត្ា ៣៤ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)

7

២. គែើគៅគពលណា ផ្ដលខ្ាំអាច្បរ ាំពឹង្ថានឹង្បានដាំណឹង្ ព៊ីទ្កសួង្ការបរគរស និង្សហទ្បែិបែដិការ
អនដរជាែិ បនាប់ពកា
៊ី របានដ្ឋក់ពាកយគសែស
ើ ច្ប
ាំ ុះបញ្ជ រ៊ី បស់ខ្ាំ?

ត្កស្ួ ង ការបរដទស្ និ ង ស្ហត្បរិ ប រាិ កា រអនា រ ជារិ នឹ ង ពិ និ រយដមើ ល ពាកយស្ុាំ ច្បុះបញ្ាី និ ង

ស្ដត្មច្បថាដរើត្រូវយល់ត្ពម ឬមិនយល់ត្ពម ច្បុះអនុស្េរណៈកនុងរយៈដពល ៤៥ ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃដ្វើការ23។
៣. គែើខអា
្ាំ ច្បបតឹង្ែវ៉ាគៅែលាការ គលើគសច្បកតស
៊ី គទ្មច្បមិនយល់ទ្ពមច្បុះអនសសរណៈបាន ឬគរ?

មិ នបានដទ ដហើ យ (ច្ប.ស្.អ) មិ នរត្មូវ ឱ្យត្កស្ួ ងការបរដទស្ និ ងស្ហត្បរិ ប រាិការអនារជារិ

ផតល់ការពនយល់ជាលាយលកខណ៍អកេរ ដលើការស្ដត្មច្បដនះដទ។

៤. គែើអនសសរណៈមានសពលភាពរយៈគពលប៉ានាន? គែើខ្ាំអាច្បបនតសពលភាពរបស់វបានគរ?

អនុស្ារណៈ មានស្ុពលភាពោ៉ា ងយូររយៈដពល ០៣ ឆ្នាំ ោស្ស្័យដលើគដត្មាងរបស្់ស្មាគម
បរដទស្ ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលបរដទស្។ ស្ុពលភាពអនុស្េរណៈនឹងត្រូវបញ្ចប់ជាស្វ័យត្បវរតិ
ដត្កាយថ្ងៃផុរកាំណរ់ ។ ដដ្ើមបីបនតស្ុពលភាពរបស្់អនុស្េរណៈដនះស្មាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ
បាលបរដទស្ត្រូវមរដ្ឋក់ពាកយដស្នើស្ុាំបនតស្ុពលភាព កនុងរយៈដពល ៩០ ថ្ងៃ មុនថ្ងៃផុរកាំណរ់ 24


ដោលការណ៍មណនាាំដនះ បានដ្វើដ

ើ ងដដ្ឋយមានការឧបរាមភស្បបុរស្្ម៌ ពី ត្បជាពលរដ្ា

ោដមរ ិក ាមរយៈទីភានក់ងារស្ហរដ្ាោដមរ ិកស្ត្មាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជារិ (USAID)។ ែលឹមសារថ្នដោល
ការណ៍មណនាាំដនះ ជាការទទួលែុស្ត្រូវរបស្់អងគការ ជាំនួយ មផនកច្បាប់ ថ្នកមពុជា និ ងមិ នឆលះបញ្ជ
ច ង
ាំ
ុ
ជាចាាំបាច្ប់ ពីទស្េនៈរបស្់ទីភានក់ ងារ USAID ឫរដ្ឋាភិ បាលស្ហរដ្ាោដមរក
ិ ដ
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មាត្ា ១៤ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)
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មាត្ា ១៦ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)
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