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ការជូនដាំណឹង្ផ្ដលតទ្មូវគដ្ឋយច្បាប់សព
៊ី ត ៊ី សមាគម និង្អង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាល
ើ :
គសច្បកត៊ីគនតម

ច្បាប់ស្ីព
ត ីស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ) ត្រូវបានអនុម័ដដ្ឋយរដ្ាស្ភាដៅថ្ងៃទី
១៣ មែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ ២០១៥ និងត្បកាស្ដោយដត្បើដដ្ឋយត្ពះរាជត្កមដលែ នស្/រកម/០៨១៥/០១០ ដៅថ្ងៃទី
១២ មែស្ីហា ឆ្នាំ២០១៥។ (ច្ប.ស្.អ) បានកាំណរ់ស្ិទិធ ការពវកិច្បចជាដត្ច្បើនដលើស្មាគម និងអងគការមិនមមន
រដ្ឋាភិបាល ។
ស្ត្មាប់ ពរ៌មានបមនែមោច្បរកបាន ដៅកនុងដោលការណ៍មណនាំទី ០១ មដ្លមានច្បាំណងដជើងថា

“ការច្បុះបញ្ជី តាមច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)” ។

ដោលការណ៍មណនាំទី ០៣ ដនះមានដោលបាំណងជួយស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល
ឲ្យយល់កាន់មរច្បាស្់អាំពីរត្មូវការរបាយការណ៍របស្់ពួកដគ មដ្លត្រូវដ្ឋក់ជូនដៅរាជរដ្ឋាភិបាល។
ផ្នែករ៊ី ០១ សមាគម និង្អង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាលកែង្ទ្សុក
១. គតើសមាគម និង្អង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាលកែង្ទ្សុក ទ្តូវជូនដាំណឹង្អាំព៊ីអវ៊ីខ្លះ គពល
គវលាកាំណត់ ទ្តូវគ្វដ
ើ ូគច្បែះ?
ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលកនុងស្ស្ុកត្រូវជូនដ្ាំណឹងដៅរដ្ឋាភិបាលដ្ូច្បខាងដត្កាម1:
១. ពរ៌មានហិរញ្ញវរែ:ុ ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលកនុងស្ស្ុក ត្រូវជូនដ្ាំណឹងជាលាយ
ល័កខអកសរ ដៅត្កស្ួងមហាថ្ទៃ និ ងត្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្បចនិងហិរញ្ញ វរែុ អាំ ពីពរ៌មាន រាល់គណនី មដ្ល

1

មាត្តា ១០ ថ្នច្បាប់ ស្ីព
ត ី ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)

1

ត្រូវដបើកស្ត្មាប់កិច្បចត្បរិបរតិការរបស្់ែួនដៅធនោរកន
ល
ុងត្ពះរាជាណាច្បត្កកមពុជា កនុងរយៈដពល
៣០ (សាមស្ិប)ថ្ងៃ គិរចាប់ពីថ្ងៃច្បុះបញ្ជី ។

២. ការផ្លលស្់បូរមទន
ដ កកិច្បកា
ច ររដ្ាបាល: ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលកនុងស្ស្ុក ត្រូវជូន

ដ្ាំណឹងជាលាយល័កខអកសរ ដៅត្កស្ួងមហាថ្ទៃ អាំពីការមកមត្បណាមួយដ្ូច្បខាងដត្កាម កនុងរយៈ
ដពល ១៥ (ដ្ប់ត្បាាំ) ថ្ងៃ បនៃប់ពីការផ្លលស្់បូរត ដដ្ឋយភាជប់ជាមួយឯកសារមដ្លពាក់ព័នធ ៖
ក. វ ិដសាធនកមមលកខនិក
ត ៈ មដ្លបានដ្ាំកល់ទុកដៅត្កស្ួងមហាថ្ទៃ

ែ. ការផ្លលស្់បូរទី
ត សានក់ការ ឬការ ិយាល័យ (ការដបើកទីសានក់ការសាខាងមី)
គ. ការផ្លលស្់បូររាំ
ត មណងត្បធាន ឬនយកត្បរិបរតិ
ឃ. ការមត្បត្បួលព័រ៌មានគណនីធនោរ

ច្បាំ ដពាះការជូ ន ដ្ាំ ណឹងជាទលូវការទាំ ង អស្់ មដ្លបានដទញើដៅោជាញ ធរពាក់ ព័ នធ វាជាការត្បដស្ើ រ

ណាស្់ ត្រូវមានការបញ្ជ
ជ ក់ ដទៃៀងផ្លៃរ់ជានិច្បចថា ោជាញធរពិរជាបានទទួលឯកសារ។

២.គតើសមាគម និង្អង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាលកែង្ទ្សុក ទ្តូវរាយការណ៍ព័ត៌មានជាគរៀង្
រាល់ឆ្ែ ាំ ឬគរ?
រត្មូវការរបាយការណ៍ស្ត្មាប់ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលគឺែុស្ោន2។
អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាលកនុងស្ស្ុកទាំងអស្់ ត្រូវបញ្ូជ នរបាយការណ៍ស្កមមភាព និងរបាយ

ការណ៍ហិ រ ញ្ញ វ រែុត្បចាាំ ឆ្នាំ ដៅត្កស្ួ ង មហាថ្ទៃ និ ង ត្កស្ួ ង ដស្ដ្ា កិ ច្បច និ ង ហិ រ ញ្ញ វ រែុ មិ ន ដោយហួ ស្ ពី

បាំណាច្ប់ មែកុមភៈ ថ្នឆ្នាំបនៃប់ ។ របាយការណ៍និងកាំណរ់ត្តាននត្រូវមររកាទុ កដៅកនុងការ ិយាល័យ
យា៉ា ងដហាច្បណាស្់ ៥ (ត្បាាំ) ឆ្នាំ។

អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិ បាលកនុងស្ស្ុក មដ្លទទួលបានការោាំត្ទមទនកហិរញ្ញ វរែុពីមាចស្់ជាំនួយត្រូវ

មរបញ្ូជ នច្បាប់ច្បមលងថ្នកិច្បចត្ពមដត្ពៀងមាចស្់ជាំនួយដៅត្កស្ួងមហាថ្ទៃ

និងត្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្បចនិងហិរញ្ញ

វរែុ កនុងរយៈដពល ៣០ (សាមស្ិប) បនៃប់ ពីមាចស្់ជាំនួយឯកភាពយល់ត្ពម។

ស្ត្មាប់ស្មាគម ត្កស្ួងមហាថ្ទៃ រកាស្ិទិ ក
ធ ុងការដស្ន
ន
ើស្ុាំរបាយការណ៍ស្កមមភាព និងរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញ វរែុ កនុងករណីចាាំបាច្ប់3។ ដលើស្ពីដនះត្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្បច និ ងហិរញ្ញ វរែុរកាស្ិទិ ដធ ធវើស្វនកមម
និងដទៃៀងផ្លៃរ់ស្មាគម និងអងគការដត្ៅរដ្ឋាភិបាល។

មាត្តា ២៥ ថ្នច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)

2

3

(ច្ប.ស្.អ) មិនដាក់កាតព្វកិច្ចល

ើសមាគម ល ើមបីបញ្ូជ នរបាយការណ៍សកមមភាព្ និងហិរញ្ញ វតថុប្បចាំឆ្នាំលេ។

2

៣.
គ

គតើអវ៊ីគៅជាការពិន័យច្បាំគ

ះការខ្កខានមិនបានអនវតតតាមតទ្មូវការរបាយការណ៍

យ
ើ គតើមានឱកាសបតឹង្តវ៉ាគៅតលាការ ច្បាំគ

ះការសគទ្មច្បទ ាំង្គនះផ្ដរ ឬគរ?

ស្ូមោនដោលការណ៍មណនាំទី ០២ មដ្លមានច្បាំណងដជើងថា “ស្ិទិធ អរែត្បដយាជន៍ និងការពវ
កិច្បតា
ច មច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល” ។
ផ្នែករ៊ី ០២ សមាគម និង្អង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាលបរគរស
១.គតើសមាគម និង្អង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាលបរគរសទ្តូវជូនដាំណឹង្អវ៊ីខ្លះគៅស្ថាប័នផ្ដល
មានសមតាកិច្បច?
ស្មាគម និងអងគការដត្ៅរដ្ឋាភិបាលបរដទស្ត្រូវជូនដ្ាំណឹងដ្ល់រដ្ឋាភិបាលដ្ូច្បខាងដត្កាមៈ4
១. ព័រ៌មានហិរញ្ញវរែុ: ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលបរដទស្ ត្រូវជូនដ្ាំណឹងជាលាយល័កខ
អកសរ ដៅត្កស្ួងការបរដទស្ និងស្ហត្បរិបរតិការអនតរជារិ និ ងត្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្បន
ច ិ ងហិរញ្ញ វរែុ អាំពីពរ៌

មានរាល់គណនី មដ្លត្រូវដបើកស្ត្មាប់ កិច្បចត្បរិបរតិការរបស្់ែួនដៅធនោរកន
ល
ុងត្ពះរាជាណាច្បត្កកមពុជា
កនុងរយៈដពល ៣០ (សាមស្ិប)ថ្ងៃ គិរចាប់ពីថ្ងៃច្បុះបញ្ជី ។

២.ការផ្លលស្់បូរមទន
ដ កកិច្បកា
ច ររដ្ាបាល: ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលបរដទស្ ត្រូវជូនដ្ាំណឹង

ជាលាយល័កអ
ខ កសរ ដៅត្កស្ួងការបរដទស្ និងស្ហត្បរិបរតិអនតរជារិ និងត្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្បច និងហិរញ្ញ វរែុ
កនុងរយៈដពល ១៥ (ដ្ប់ត្បាាំ) ថ្ងៃគឹរចាប់ពីថ្ងៃមដ្លផ្លលស្់បូរត ឬមត្បត្បួល ដដ្ឋយភាជប់ ស្ាំណុាំលិែិរ មដ្ល
បានផ្លលស្់បូរដ្ូ
ត ច្បខាងដត្កាម ៖

១. ការផ្លលស្់បូរការ
ត
ិយាល័យរាំ ណាងត្បចាាំត្បដទស្
២. ការផ្លលស្់បូរអន
ត ករាំណាងត្បចាាំត្បដទស្
៣. ការមត្បត្បួលព័រ៌មានគណនីធនោរ

ច្បាំ ដពាះការជូ ន ដ្ាំ ណឹងជាទលូវការទាំ ង អស្់

មដ្លបានដទញើដៅោជាញ ធរពាក់ ព័ នធ វា ជាការត្បដស្ើ រ

ណាស្់ ត្រូវមានការបញ្ជ
ជ ក់ ដទៃៀងផ្លៃរ់ជានិច្បចថា ោជាញធរពិរជាបានទទួលឯកសារ។
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មាត្តា ១៧ ថ្នច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)
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២.គតើសមាគម និង្អង្គការមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាលបរគរស ទ្តូវគ្វើរបាយការណ៍ទ្បច ាំឆ្ែ ាំផ្ដរ ឬគរ?
រត្មូវការរបាយការណ៍ស្ត្មាប់ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលគឺែុស្ោន5
អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាលបរដទស្ ត្រូវដទញើររបាយការណ៍បូកស្រុបស្កមមភាពការងារ និងរបាយ
ការណ៏ហិរញ្ញ វរែុត្បចាាំឆ្នាំ ដៅត្កស្ួងការបរដទស្ និងស្ហត្បរិបរតិការអនតរជារិ និ ងត្កស្ួងដស្ដ្ាកិច្បច
និងហិរញ្ញ វរែុមួយច្បាប់ ច្បមលងពីឯកសារដដ្ើម មដ្លដទញើដៅមាចស្់កុងអាំ
ន
ឡុងដពល ៣០ (សាមស្ិប)ថ្ងៃ គិរ
ិ ី កា រងារ និ ង កិ ច្បច ត្ពមដត្ពៀងហិ រ ញ្ញ
ចាប់ ពីថ្ងៃដទញើដៅមាចស្់ ជាំនួយ ត្ពមទាំង ត្គប់ ឯកសារគដត្មាងកមម វធ

បបទន ១(មួយ)ច្បាប់ មដ្លមាចស្់ជាំនួយបានយល់ត្ពម ដដ្ឋយច្បមលងពីឯកសារដដ្ើ ម ដោយបានកនុង
អាំឡុងដពល ៣០ (សាមស្ិប) ថ្ងៃ គិរចាប់ពីថ្ងៃ មាចស្់ជាំនួយឯកភាពយល់ត្ពម ។

របាយការណ៍ និ ងកាំណរ់ត្តាននត្រូវមររកាទុកដៅកនុងការ ិយាល័យយា៉ា ងដហាច្បណាស្់ ៥

(ត្បាាំ) ឆ្នាំ។

ស្ត្មាប់ស្មាគមបរដទស្ ត្កស្ួងការបរដទស្ និងស្ហត្បរិបរតិការអនតរជារិ រកាស្ិទិ ក
ធ ុងការ
ន

ដស្នើស្ុាំរបាយការណ៍ស្កមមភាព និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរែុ កនុងករណីចាាំបាច្ប់6។ ដលើស្ពីដនះត្កស្ួង
ដស្ដ្ាកិច្បចនិងហិរញ្ញ វរែុ រកាស្ិទិធដធវើស្វនកមមនិងដទៃៀងផ្លៃរ់ ស្មាគម និងអងគការដត្ៅរដ្ឋាភិបាលបរដទស្។
៣.គតើអវ៊ីគៅជាការពិន័យច្បាំគ
គ

ះការខ្កខានមិនបានអនវតតតាមតទ្មូវការរបាយការណ៍

យ
ើ គតើមានឱកាសបតឹង្តវ៉ាគៅតលាការ ច្បាំគ

ះការសគទ្មច្បទ ាំង្គនះផ្ដរ ឬគរ?

ស្ូមោនដោលការណ៍មណនាំទី ០២ មដ្លមានច្បាំណងដជើងថា “ស្ិទិធ អរែត្បដយាជន៍ និងការពវ
កិច្បតា
ច មច្បាប់ស្ីព
ត ី ស្មាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល” ។

ដោលការណ៍មណនាំដនះ បានដធវើដឡើ ងដដ្ឋយមានការឧបរែមភស្បបុរស្ធម៌ ពី ត្បជាពលរដ្ា

ោដមរ ិក តាមរយៈទីភានក់ងារស្ហរដ្ាោដមរ ិកស្ត្មាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជារិ (USAID)។ ែលឹមសារថ្នដោល
ការណ៍មណនាំដនះ ជាការទទួលែុស្ត្រូវរបស្់អងគការ ជាំនួយ មទនកច្បាប់ ថ្នកមពជា
ច ង
ាំ
ុ និ ងមិ នឆលះបញ្ជ
ុ
ជាចាាំបាច្ប់ ពីទស្សនៈរបស្់ទីភានក់ ងារ USAID ឫរដ្ឋាភិ បាលស្ហរដ្ាោដមរក
ិ ដឡើយ។
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មាត្តា ២៥ ថ្នច្បាប់ ស្តីពីស្មាគម និង អងគការមិនមមនរដ្ឋាភិបាល (ច្ប.ស្.អ)

(ច្ប.ស្.អ) មិនដាក់ កាតព្វកិច្ចល
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ើសមាគមបរលេស ល ើមបីបញ្ូជ ន របាយការណ៍សកមមភាព្ និង ហិរញ្ញ វតថុប្បចាំឆ្នាំលេ។
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