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ធាតចុលូពីអង្គការសង្គមសុីវិល 

លលីការលសនីល្វីវិលោ្នកមមចាបស់តីពីសមាគម និង្អង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាល  

១. សវតា 

អង្គការសង្គមសីុវលិ ដែលកពុំង្ប្រតិរតិតការការងារលលើវស័ិយលសេង្គ្នា ៗលៅប្រលទសកមពុជា យ៉ា ង្លោចណាស់ចំៃៃួ ៥០០ អង្គការ ៃិង្សមាគមមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិា
លកាុង្ប្សុក ៃងិ្ររលទស ដែលជាអង្គការសមាជិក រណាត ញ ៃិង្នែគូ បាៃឯកភាពគ្នា ដ្ឋកធ់ាតុចូលលលើការលសាើល្វើវលិោ្ៃកមមចារ ់សតីពីសមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា
ភបិាល។ អង្គការសង្គមសីុវលិជាតំណាង្នែគូ ដែលមាៃសមាជិកយ៉ា ង្តិច ៥០០ លៃេះរមួមាៃ គណៈកមាម ្ិការសហប្រតិរតតិការលែើមបកីមពុជា អង្គការ ៃិង្សមាគម លប្កាម
ការសប្មរសប្មួលររស់អង្គការគណៈកមាម ្ិការលែើមបកីារលបាេះលនា តលដ្ឋយលសរ ី ៃិង្យុតតិ្មល៌ៅកមពុជា លវទិកានៃអង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាលសដីពីកមពុជា សមពៃ័ធភាពនែគូ
លែើមបកីារអភវិឌ្ឍតាមដររប្រជា្ិរលតយយ សមពៃ័ធសិទធិកុមារកមពុជា ភាពជានែគូអររ់នំៃអង្គការលប្ៅរដ្ឋា ភបិាល គណៈកមាម ្ិការសប្មរសប្មួលសកមមភាពសុខភាព អង្គការ
គ្នបំ្ទសហគមៃជ៍ៃជាតិលែើមភាពតិច អង្គការជួយ ដសាកចារន់ៃកមពុជា សមាគមសមពៃ័ធសហគមៃក៍សិករកមពុជា ៃិង្អង្គការ សមាគមយុវជៃមយួចំៃួៃលទៀត លសាើឲ្យមាៃការ
ល្វើវលិោ្ៃកមមលលើមាប្តាមយួចំៃួៃនៃចារស់តីពីសមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល លដ្ឋយមូលលហតុថា មាប្តាមយួចំៃួៃ ៃិង្រទរបញ្ញតត ិមយួចំៃៃួនៃចារល់ៃេះ បាៃ
ជេះឥទធពិលលដ្ឋយផ្ទា ល់លលើការរំលពញការងារ ៃិង្ប្រតិរតតកិារររស់អង្គការសង្គមសីុវលិ កាុង្ការតស ូមតិលែើមបលីលើកកមពស់សិទធិមៃុសេ តមាា ភាព ៃងិ្គណលៃយយភាពសង្គ
ម។ មៃិដតរ៉ាុលណាណ េះ ចារល់ៃេះកជ៏ាឧរសគគចំល េះ លំហរលសរភីាពសង្គមសីុវលិ ៃិង្ែំលណើ រការអភវិឌ្ឍលទធិប្រជា្ិរលតយយលៅកមពុជាសង្ដែរ។  

ធាតុចូលលៃេះ ជាលទធសលនៃការប្រជុំពិលប្គ្នេះលយរល់លដ្ឋយមាៃការចូលរមួពី អង្គការសង្គមសីុវលិ ប្រមាណ ៥០០ អង្គការសមាគម មៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាលតាមរយៈ 
សិកាា ោលា លវទិកាពិលប្គ្នេះលយរល់ ការវភិាគ ការសាង្ម់តិ ៃិង្កិចចពិភាកាកាុង្ភាពជានែគូទងំ្លៅកប្មតិជាត ិៃិង្ថាា កល់ប្កាមជាតិ។ ការប្រមូលចង្ប្កង្ករណីសិកាអំពី
រញ្ហា ប្រឈមលលើការអៃុវតតៃច៍ារល់ៃេះ ដែលទទួលបាៃពអីង្គការសង្គមសីុវលិនានា ប្ពមទងំ្ការវភិាគចារយ់៉ា ង្លអិតលអៃល់លើខាឹមោរនៃមាប្តាទងំ្ឡាយ ៃងិ្ការអៃុវតត
ៃជ៍ាកដ់សតង្នៃចារស់តីពីសមាគម ៃងិ្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាលកាុង្រយៈលពលជិត ៥នា កំៃាង្មកលៃេះ។ លលើសពីលៃេះ តណំាង្នៃអង្គការសង្គមសីុវលិប្រមាណជា៥០០បាៃ
ចូលរមួជដជកលែញលដ្ឋលយ៉ា ង្សកមម ៃិង្តាមដ្ឋៃការល្វើរចចុរបៃាភាពកាុង្កចិចប្រជុំពៃិតិយ ៃិង្ពិភាកាសំលណើ  អៃុោសៃ ៍រវាង្អង្គការសង្គមសីុវលិជាមយួប្កុមការងារនៃ
ប្កសួង្មោនសា ដែលមាៃ ឯកឧតតម រ ុៃ ហុៃ រែាលលខា្កិារប្កសួង្មោនសា ៃងិ្ជាប្រធាៃប្កុមការងារររស់រាជរដ្ឋា ភបិាលលែើមបលីដ្ឋេះប្ោយសំលណើ  ៃិង្សំណូមពរររស់
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អង្គការសង្គមសីុវលិ លែើមបបី្រមូលធាតុចូល ៃិង្មតិលយរល់រមួពីអង្គការសង្គមសីុវលិសតីពីការល្វើវលិោ្ៃកមមចារស់តីពីសមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល ដែល
ប្រប្ពឹតតិលៅលៅនងៃទី៤ ដខវចិឆកិា នា ២ំ០១៩ ៃិង្នងៃទី៣ ដខ្ាូ នា ២ំ០១៩ លៅទីសតីប្កសួង្មោនសា។  

តាមោម រតីនៃកចិចប្រជុំលលើកទពីីរ ៃិង្លែើមបចូីលរមួកិចចប្រជុលំលើកទី៣ (រី) ដែលប្តូវប្រប្ពឹតតលៅលៅនងៃទី២០ ដខមករា នា ២ំ០២០ លៅទីសតីការប្កសួង្មោនសា 
តំណាង្ប្កុមការងារនៃអង្គការសង្គមសិុវលីដែលបាៃដ្ឋកធ់ាតុចូល ៃងិ្មតិលយរល់លលើលសចកតីលសាើល្វើវលិោ្ៃកមមចារ ់សតីពីសមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល បាៃ
ដ្ឋកជូ់ៃៃូវឯកោរពប្ងាង្ទ២ី សតីពីការល្វើវលិោ្ៃកមមចារស់តីពីសមាគម ៃងិ្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល បាៃឯកភាពថាចបំាចប់្តូវល្វើវលិោ្ៃកមមលលើរទរបញ្ញតតិចំៃៃួ 
១៥មាប្តា កាុង្លនាេះមាៃពីរមាប្តា (មាប្តា ២៤ ៃិង្ ៣២) គឺលសាើលុរទងំ្ប្សុង្។  រដៃែមពីលលើលៃេះ ប្កមុការងារនៃអង្គការសង្គមសីុវលិសង្ឃមឹថា កិចចប្រជុំលលើកទី៣ ដែល
ៃឹង្ប្រប្ពឹតតិលៅលៅនងៃទី២០ ខាង្មុខលៃេះ ៃឹង្ពិភាកាលមអតិលលើធាតុចូលលៃេះ ប្ពមទងំ្អំពីដសៃទីរងាា ញសាូវ (Roadmap) ទកទ់ង្ៃងឹ្ែំលណើ ការនៃការល្វើវលិោ្ៃកមម
ចារល់ៃេះ។ 

២. សេចក្តីស្តើម 

កិចចប្ពមលប្ពៀង្ទីប្កុង្ប្កងុ្បា៉ា រសីនងៃទី២៣ ដខតុលា នា ១ំ៩៩១ បាៃកាា យជាមូលដ្ឋា ៃសប្មារឲ់្យមាៃប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជាទ២ី ដែលមាៃរែា្ មមៃុញ្ញ  ជាចារ់
កំពូល លហើយបាៃដចង្យ៉ា ង្ចាស់ថា ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជាប្រកាៃយ់កលទធិប្រជា្ិរលតយយ លសរពីហុរកេ ដែលមាៃប្ពេះមោកេប្តប្គង្រាជយសមបតតិ ដតមៃិកាៃ់
អំណាច លហើយអំណាចទងំ្អស់គឺជាររស់ប្រជាពលរែាដខមរ។ ប្រជាពលរែា គឺជាមាច ស់វាសនាប្រលទសជាតិររស់ខាួៃ។ អំណាចររស់ប្រជាពលរែា លប្រើតាមរយៈអំណាចៃីតិ
រញ្ញតតិ ៃីតិប្រតិរតត ិៃិង្អណំាចតុលាការ។  

លប្ៅពីភាពជាមាច ស់អំណាចទងំ្អស់ មាប្តា៤២ នៃរែា្មមៃុញ្ញ ដចង្ថា ប្រជាពលរែាដខមរមាៃសិទធិរលង្កើតសមាគម ៃិង្អាចចូលរមួកាុង្អង្គការមោជៃ ជួយ គ្នា លៅ
វញិលៅមកការ រសមទិធសលជាតិ ៃិង្សណាត រធ់ាា រស់ង្គម។ លប្កាមរែា្មមៃុញ្ញជា្រមាៃលៃេះ ប្កសួង្មោនសាបាៃសប្មរសប្មួលលដ្ឋយលចញប្រកាស លលខ៤៧៤សជណ 
ចុេះនងៃទ៦ី ដខកកកដ្ឋ នា ១ំ៩៩៤ សប្មារជ់ាដរររទចុេះរញ្ជ ីសមាគម។ តាមប្រកាសលៃេះ ការកលកើតៃូវសមាគម ៃងិ្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាលនានា កច៏រល់សតើមមាៃ ៃិង្
មាៃជាងមីលៅកមពុជា។ 
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លៅនា ២ំ០១៥ ចារស់តីពី សមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល ប្តូវបាៃអៃុមត័ ៃងិ្ប្រកាសឱ្យលប្រើចូលជា្រមាៃ លហើយបាៃៃឹង្កំពុង្អៃុវតតបាៃជាង្ ៤នា មំក
លហើយ គិតមកែល់រចចុរបៃា។ រនាា រព់ីចារល់ៃេះបាៃចូលជា្រមាៃ សមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាលមយួចៃំួៃ បាៃៃងឹ្កំពុង្ជួរប្រទេះរញ្ហា ប្រឈមចមបង្ៗមយួ
ចំៃួៃ ែូចជា៖ ៃតីិវ ិ្ ីនៃការចុេះរញ្ជ ី ការផ្ទា ស់រតូរថាា កែ់ឹកនា ំៃិង្អាសយដ្ឋា ៃ ការលរើកគណលៃយយ្នាគ្នរ ការរំលពញកាតវកិចចពៃធដ្ឋរ ៃិង្ការដ្ឋកជូ់ៃរបាយការណ៍ រមួទងំ្
ការលារពណ៌ខាង្ៃលយបាយ។  

លសចកតីវភិាគលៃេះរញ្ហជ កព់ីការប្រឈមចំល េះការអៃុវតតៃច៍ារស់តីពីសមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាលលលើអង្គការសង្គមសីុវលិលៅប្រលទសកមពុជា ។ លសចកតី
វភិាគលៃេះសតល់ជាមូលដ្ឋា ៃលសាើល្វើវលិោ្ៃកមមចារស់តីពីសមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល ។ ជាកណំតស់មាគ ល់ លៅកាុង្សិកាា ោលាពិលប្គ្នេះលយរល់សតីពីលសចកតីលសាើ
ល្វើវលិោ្ៃកមមចារស់តីពីសមាគម ៃងិ្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល កាលពីនងៃទ៩ី ដខមករា នា ២ំ០២០កៃាង្មកងមីៗ លៃេះដែរ អង្គការសង្គមសីុវលិចូលរមួចំៃួៃ២៩អង្គការ 
សមាគម កប៏ាៃលលើកល ើង្ៃូវកង្វល់ចំៗចៃំួៃ៥ គ៖ឺ (១)ការចុេះរញ្ជ ីសមាគម ៃងិ្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល (២) របាយការណ៍ ៃិង្ការជូៃែណឹំង្ (៣) រៃាុកនៃការរំលពញ
ឯកោររង្ព់ៃធដ្ឋ (៤)  កយអពាប្កឹតភាពពីគណរកេៃលយបាយ កែូ៏ចជា កយរ៉ាេះ ល់សៃតិសុខជាត ិសណាត រធ់ាា រោ់ធារណៈ ៃងិ្វរប្មប៌្រនពណីលអ ៃិង្ (៥) សង្គម
សីុវលិលៅដតទមទរឱ្យមាៃការអៃុវតតៃឱ៍្យបាៃប្តឹមប្តូវៃូវមាប្តាមយួចំៃួៃតាមកណំតន់ៃចារ ់ៃងិ្ការលរើកលសរភីាពពិតប្បាកែចំល េះការល្វើសកមមភាពលៅមូលដ្ឋា ៃ។ 

៣. សោលបណំងនៃការសេនើេ សំ្វើវិសោ្ៃក្មម ៃងិការកក្លមអការអៃ វត្តៃ ៍
១.  ល្វើឱ្យចារស់តីពីសមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាលមាៃសង្គតិភាពជាមយួរែា្ មមៃុញ្ញ  ប្កមរែារបលវណី ៃិង្ចារ ់កព់ៃ័ធលសេង្ៗ 
២. លលើកកមពស់សិទធិសវ័យភាពៃីតិរគុគលសមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល ប្សរតាមលគ្នលការណ៍សិទធិមៃុសេ រែា្មមៃុញ្ញ  ៃិង្ប្កមរែារបលវណី 
៣. ដកលមអការអៃុវតតៃម៍យួចៃំួៃ ឱ្យសីុសងាវ កគ់្នា ជាមយួមាប្តាចារដ់ែលបាៃដចង្ ។ 
៤. វិ្ីោស្រសត 

ឯកោរធាតុចូលពីអង្គការសង្គមសីុវលិចំល េះការលសាើល្វើវលិោ្ៃកមមចារស់តីពីសមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាលលៃេះ លរៀរចំល ើង្តាមវ ិ្ ីោស្រសត ែូចខាង្
លប្កាម៖ 

 ជួរប្រជុំគ្នា រវាង្សមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាលនានាដែលបាៃៃិង្កពុំង្ប្រតរិតតិការលៅកមពុជា ។ អង្គការសង្គមសីុវលិបាៃលរៀរចំលវទិកាពិលប្គ្នេះ
លយរល់ ៃិង្សិកាា ោលាពហុភាគីសតីពីការអៃុវតតៃ ៍ៃងិ្រញ្ហា ប្រឈមនៃចារស់តីពីសមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល ។ លវទិកាពិលប្គ្នេះលយរល់ 
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ៃិង្សិកាា ោលាទងំ្លៃេះ មាៃការចូលរមួពីភាគី កព់ៃ័ធលសេង្ៗគ្នា  ែូចជា សង្គមសីុវលិ នែគូអភវិឌ្ឍៃ ៍ រណាត ញអង្គការសង្គមសីុវលិថាា កល់ខតត អង្គការ
សហគម ជាអាទិ៍ លែើមបលី្វើការកំណតរ់ញ្ហា  ពិភាកា ៃងិ្ដចករដំលកៃូវធាតុចូលសំខាៃ់ៗ  កព់ៃ័ធៃងឹ្សកមមភាព ការងារររស់ខាួៃ ៃិង្ការអៃុវតតចារទ់ងំ្
លៅកប្មតិថាា កល់ប្កាមជាតិ ថាា កត់ំរៃ ់ៃិង្ថាា កជ់ាតិ ។ 

 លរៀរចំជាការសាង្ម់តិតាមរយៈរញ្ជ ីសំណួរសំខាៃ់ៗ  រមួទងំ្ការប្ពួយបារមភដសាកខាង្កាុង្ ៃិង្ការប្រឈមនានាលពលអៃុវតតសកមមភាពលៅតាមលគ្នលលៅ
អង្គការសមាគម ។  

 សង្គមសីុវលិកប៏ាៃសិកាប្ោវប្ជាវ ៃិង្ពិៃិតយការវភិាគគតិយុតតិចំល េះការប្រឈមនៃការអៃុវតតៃច៍ារស់តីពីសមាគមៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល។ 
 សង្គមសីុវលិបាៃៃិង្កំពុង្ប្រមូលចង្ប្កង្ករណីនានាលលើរញ្ហា ប្រឈមកាុង្ការអៃុវតតៃច៍ារស់តីពីសមាគម ៃងិ្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល។ 
 ប្កុមលមធាវលី្វើការវភិាគលលើមាប្តាមយួចំៃៃួដែលសមាគម ៃងិ្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាលបាៃលលើកល ើង្ពីការបារមភ រញ្ហា ប្រឈម ៃងិ្អៃុោសៃរ៍រស់លគ។  
 ល្វើការរងាា ញលទធសល ៃិង្ពលិប្គ្នេះលយរល់ជាមយួសមាគម ៃិង្អង្គការដែលបាៃចូលរមួកាុង្ែំលណើ រសិកា ។  

៥. កម្មង្ធាតចុលូលលខី្លឹមោរននបទប្បញ្ញត្តតចាបល់សនសីុុំល្វវីិលោ្នកមម 

អង្គការសង្គមសីុវលិ លសាើវលិោ្ៃកមមចារស់តីពីសមាគម ៃិង្អង្គការមៃិដមៃរដ្ឋា ភបិាល លលើមាប្តាមយួចំៃួៃដែលជេះឥទធពិលែល់លំហរសង្គមសីុវលិ ររយិកាស
អំលណាយសល ៃិង្លទធិប្រជា្ិរលតយយែូចខាង្លប្កាម៖ 
 

ល.រ មាម្តា បទប្បញ្ញត្តតល ើម សុំល ីសុុំល្វវីិលោ្នកមម 
មលូដ្ឋា នគត្តយតុ្តត/បញ្ហា ម្ប្ឈម 
កនុង្ការអនវុតតកនលង្មក 

១ មាត្រា ១ ច្បាបន់នេះមាននោលបណំងធានាការការ 
ពារសិទ្ធិនសរភីាពក្នុងការបនងកើត 
សមាគមនិងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល
នៅក្នុងត្រពេះរាជាណាច្បត្រក្ក្មពុជាន ើមប ី

ច្បាបន់នេះមាននោលបណំងធានាការ
ការពារសិទ្ធិនសរភីាពក្នុងការបនងកើត នបើក្ 
និងត្របតិបតតិការរបស់ សមាគម និងអងគការ
មនិមមនរដ្ឋា ភបិាលនៅក្នុងត្រពេះរាជាណា

សត្រមួលពាក្យនពច្បនឲ៍្យបានច្បាស់លាស់ន ើមបឲី្យ
អនុនលាមាម មាត្រា ៤២ ននរ ាធមមនុញ្ញក្មពុជា ម ល
ធានាសិទ្ធិបនងកើតសមាគម ។  
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ការពារផលត្របនោជនត៍្រសបច្បាបរ់បស់
ខ្លួននិងការពារផលត្របនោជន ៍
សាធារណៈត្រពមទងំនលើក្ក្មពស់ក្ិច្បច 
សហត្របតិបតតិការក្នុងភាពជាន គូរវាង
សមាគម នងិ/ឬ អងគការមនិមមនរដ្ឋា - 
ភបិាលជាមយួអាជាា ធរសាធារណៈ ។  

ច្បត្រក្ក្មពុជា ន ើមបកីារពារផលត្របនោជន ៍
សាធារណៈត្រពមទងំនលើក្ក្មពស់ក្ិច្បចសហ
ត្របតិបតតិការក្នុងភាពជាន គូរវាង សមាគម 
និង/ឬ អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលជាមយួ
អាជាា ធរសាធារណៈ។  
 

 

២ មាត្រា ៧ លក្ខនតិក្ៈរបស់សមាគម ឬអងគការមនិ
មមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ ត្រតូវមានខ្លឹម
សារត្រសបាមរ ាធមមនុញ្ញ  និងច្បាប់
នានាជាធរមាន នហើយត្រតូវមច្បងច្បណុំច្ប 
សំខាន់ៗ   ូច្បខាងនត្រកាម៖ 

១. នោលបណំង និងនោលនៅ 
២. ន ម្ េះជាអក្សរនពញ អក្សរកាត ់

នដ្ឋយមនិត្រតូវច្បមលងាមន ម្ េះ
ជាអក្សរនពញ អក្សរកាតរ់បស់
សមាគម ឬអងគការមនិមមន 
រដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ម លបាន
ចុ្បេះបញ្ជ ីមុនរចួ្បនហើយ 

៣.សញ្ញញ សមាគ ល់មនិត្រតូវច្បមលង
ាមសញ្ញញ ជាតិ ឬសាា បន័រ ា 
ឬរបូសញ្ញញ របស់សមាគម ឬ

លក្ខនតិក្ៈរបស់សមាគម ឬអងគការមនិមមនរ
ដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ ត្រតូវមានខ្លឹមសារត្រសប
ាមរ ាធមមនុញ្ញ  និងច្បាបន់ានាជាធរមាន 
នហើយត្រតូវមច្បងច្បណុំច្បសំខាន់ៗ   ូច្បខាង
នត្រកាម៖ 

១. នោលបណំង និងនោលនៅ 
២. ន ម្ េះជាអក្សរនពញ អក្សរកាត ់

នដ្ឋយមនិត្រតូវច្បមលងាមន ម្ េះ
ជាអក្សរនពញ អក្សរកាតរ់បស់
សមាគម ឬអងគការមនិមមន 
រដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ម លបាន
ចុ្បេះបញ្ជ ីមុនរចួ្បនហើយ 

៣. សញ្ញញ សមាគ ល់មិនត្រតូវច្បមលងាម
សញ្ញញ ជាតិ ឬសាា បន័រ ា ឬរបូ
សញ្ញញ របស់សមាគម ឬអងគការ

១. ត្រក្សួងមហានផៃអាច្បតត្រមវូឲ្យសាមុអីងគការ ម ល
ដ្ឋក្ព់ាក្យសំុ នធវើការមក្តត្រមូវអក្ខរាវរិទុ្ធបានមតមនិអាច្ប
តត្រមូវឱ្យនធវើការមក្តត្រមូវពាក្យនពច្បនម៍ លជាការច្បងប់ាន
របស់អនក្ដ្ឋក្ព់ាក្យសំុចុ្បេះបញ្ជ ីនទ្ នត្រពាេះអនក្ដ្ឋក្ព់ាក្យ
បានតត្រមូវាមលក្ខខ្ណឌ មាត្រា៧ ននេះត្រគបច់្បំណុច្ប
ទងំអស់រចួ្បនហើយ។  
២. គួរមតមាននសច្បក្តីមណនារំមួមយួអំពីការដ្ឋក្ព់ាក្យ 
និងលក្ខខ្ណឌ  ម លពលរ ាអាច្បនរៀបច្ប ំ និងងាយ
ត្រសួល នហើយត្រក្សួងមហានផៃគួរនធវើសវនាការ
បនច្បចក្នទ្សជាមយួត្រក្ុមម លដ្ឋក្ព់ាក្យ ន ើមបផីតល់ 
ឱ្កាសការពារនូវអវីម លអនក្ដ្ឋក្ព់ាក្យបានសរនសរ 
នហើយត្រក្សួងមហានផៃអាច្បយល់បានថាច្បងន់ោិយពី
អវី។ ការពិនិតយ នងិពិភាក្ា មាត្រា៧ ផតល់នូវលក្ខខ្ណឌ
សត្រមាបប់នងកើតសមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល 
ន ើមបកីាល យជានីតបិុគគលត្រសបច្បាប ់ នដ្ឋយតមតល់ឯក្
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អងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល
ក្នុងត្រសុក្ ម លបានចុ្បេះបញ្ជ ី
មុនរចួ្បនហើយ ឬរបូសញ្ញញ ប ិ
របូកាក្បាទ្ត្រក្ហម ឬ 
អឌ្ឍច្បន័ៃត្រក្ហម ឬសាា បន័អនតរ
ជាតិ 

៤.វធិានននការនត្រជើសនរ ើស ការ
បញ្ឈប ់ការបនណត ញនច្បញ ការ
ផ្លល ស់បតូរ ការ ក្ហូតតំមណង 
ត្របធាន ឬតំមណងនាយក្
ត្របតិបតត ិ

៥. វធិានននការបតូរន ម្ េះ ឬការបតូរ
សញ្ញញ សមាគ ល់ ឬការនធវើ
វនិសាធនក្មមលក្ខនតិក្ៈ 

៦.ត្របភពធនធាន និងត្រទ្ពយសមបតត ិ
៧. វធិានននការត្រគបត់្រគងធនធាន 

និងត្រទ្ពយសមបតត ិ
៨. វធិានននការរលំាយ វធិានននការ

ចាតម់ច្បងធនធាន និងត្រទ្ពយ
សមបតតិនៅនពលត្រតវូបាន 
រលំាយ។ 

មិនមមនរដ្ឋា ភិបាលក្នុងត្រសុក្ 
ម លបានចុ្បេះបញ្ជ ីមុនរចួ្បនហើយ 
ឬរបូសញ្ញញ ប ិរបូកាក្បាទ្
ត្រក្ហម ឬអឌ្ឍច្បន័ៃត្រក្ហម ឬសាា
បន័អនតរជាត ិ

៤. វធិានននការនត្រជើសនរ ើសការបញ្ឈប ់
ការបនណត ញនច្បញ ការផ្លល ស់បតូរ 
ការ ក្ហូតតំមណង ត្របធាន ឬ
តំមណងនាយក្ត្របតបិតត ិ

៥. វធិានននការបតូរន ម្ េះ ឬការបតូរ
សញ្ញញ សមាគ ល់ ឬការនធវើវនិសាធន
ក្មមលក្ខនតកិ្ៈ 

៦. ត្របភពធនធាន នងិត្រទ្ពយសមបតត ិ
៧. វធិានននការត្រគបត់្រគងធនធាន 

និងត្រទ្ពយសមបតត ិ
៨. វធិានននការរលំាយ វធិានននការ

ចាតម់ច្បងធនធាន និងត្រទ្ពយ
សមបតតិនៅនពលត្រតវូបាន 
រលំាយ។ 

សារនៅត្រក្សួងមហានផៃ។ នដ្ឋយមែក្ លក្ខនតិក្ៈក្ត៏្រតវូ
បានសរនសរាមទ្ត្រមងម់ លផតល់នដ្ឋយត្រក្សួង
មហានផៃម រ។ ប ុមនត ការអនុវតតជាក្ម់សតងក្នលងមក្ លក្ខ
នតិក្ៈរបស់សមាគម អងគការ ម លបានដ្ឋក្ព់ាក្យសំុចុ្បេះ
បញ្ជ ីនៅត្រក្សួងមហានផៃ ត្រតូវបានមន្តនតីទ្ទ្ួលបនៃុក្ក្នុង
ត្រក្សួងតត្រមូវឱ្យនធវើការមក្តត្រមូវនៅាមការច្បងប់ាន
របស់មន្តនតីត្រក្សួង នដ្ឋយមនិបាននោរពនូវសាម រតីន ើម 
ននត្រក្ុមមនុសសជាសាា បនិក្ ម លបាននរៀបច្បំបនងកើត
សមាគម អងគការ ននាេះនែើយ។ នទេះបីពួក្នគបាន
បំនពញាមត្រគបច់្បណុំច្បទងំអស់ក្នុងមាត្រា៧ ននេះក្៏
នដ្ឋយ។ មផែក្ាមមាត្រាននេះ មានភាពទូ្លំទូ្លាយ
សមលមមម លអនុញ្ញញ តឱ្យពលរ ាមខ្មរអាច្បដ្ឋក្គ់ំនិត 
នោបល់របស់ខ្លួនជាខ្លមឹសារននលក្ខខ្ណឌ នផៃក្នុង។
ល។ ម លក្នុងននាេះ ជាតំណាងឱ្យសាម រតី និងក្តីត្រសនម
របស់ត្រក្ុមពកួ្នគ ជាពិនសសគឺត្រក្ុមរបស់នគយល់ ូច្ប
ោន ថា ពាក្យននាេះមាននយ័ោ ងនម ច្បសត្រមាបក់ារងារ
របស់ត្រក្ុមពកួ្នគ និងនតីិបុគគលម លនឹងត្រតូវបនងកើត។ 
 
ខ្លឹមសារននលក្ខនតកិ្ៈគឺជាសាម រតី និងជាគំនិតឯក្រាជយ
ននត្រក្ុមមនុសសជាសាា បនិក្ ម លបាននរៀបច្បំបនងកើត
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 សមាគម នងិអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលននាេះនែើង 
នដ្ឋយោម នការនត្រជៀតមត្រជក្ណាមយួពីអាជាា ធររ ា។ 

៣ មាត្រា ៨ ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវពិនិតយសំណំុលិខ្ិត
នសនើសំុរបស់សមាគម ឬអងគការមនិមមនរ
ដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ នហើយត្រតូវសនត្រមច្ប
ត្រពមទ្ទ្ួល ឬមនិត្រពមទ្ទ្ួលចុ្បេះបញ្ជ ីរយៈ
នពលោ ងយូរ ៤៥ (មសសិបត្របា)ំនងៃ នន
នងៃនធវើការ។ 
 
ក្នុងក្រណីម លអនក្នសនើសំុមនិបាន
បំនពញត្រគបល់ក្ខខ្ណឌ សត្រមាបក់ារចុ្បេះ
បញ្ជ ី ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវជូន ំណឹងជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរនៅអនក្នសនើសំុឲ្យនធវើ
ការចុ្បេះបញ្ជ ីក្នុងរយៈនពលោ ងយូរ ៤៥ 
(មសសិបត្របា)ំនងៃ នននងៃនធវើការ។ ត្រក្សួង
មហានផៃត្រតូវសនត្រមច្បអំពីការចុ្បេះបញ្ជ ីក្នុងរ
យៈនពលោ ងយូរ ១៥ ( បត់្របា)ំនងៃ នន
នងៃនធវើការ បនាៃ បព់ីនងៃបានទ្ទ្ួលសំណំុ
លិខ្ិតតត្រមូវ។ 

 

ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវពិនិតយសំណំុលិខ្ិតសំុ
របស់សមាគម ឬ អងគការមនិមមនរដ្ឋា - 
ភបិាលក្នុងត្រសុក្នហើយត្រតូវសនត្រមច្បត្រពម
ទ្ទ្ួល ឬមនិត្រពមទ្ទ្ួលចុ្បេះបញ្ជ ីរយៈនពល
ោ ងយូរ ៤៥ នងៃនននងៃនធវើការ ។ 
 
ក្នុងក្រណីម លអនក្នសើ នសំុមនិបានបំនពញ
ត្រគបល់ក្ខខ្ណឌ សត្រមាបក់ារចុ្បេះបញ្ជ ី ត្រក្សួង
មហានផៃត្រតូវជូន ំណឹងជាលាយលក្ខណ៍
អក្សរនៅអនក្នសនើឲ្យនធវើការចុ្បេះបញ្ជ ីសតីពី
ច្បំណុច្បម លត្រតូវមក្តត្រមូវ ក្នុងរយៈនពល
ោ ងយូរ ៤៥ នងៃនននងៃនធវើការ ។ ក្នុ ងក្រណី
ម លអនក្នសនើ សំុមិនយល់ត្រសបនឹង
លក្ខខ្ណឌ មក្តត្រមូវរបស់ត្រក្សួង អនក្នសើ នសំុ
ត្រតូវនធវើលិខិ្តតវា ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅ
ត្រក្សួងមហានផៃ។ ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវ
សនត្រមច្បអំពីការចុ្បេះបញ្ជ ីក្នុងរយៈនពលោ ង
យូរ ១៥នងៃ នននងៃនធវើការបនាៃ បព់ីនងៃបាន 
ទ្ទ្ួលសំណំុលិខ្ិតមក្តត្រមូវ ។ រយៈនពល

ក្ថាខ្ណឌ ទ្១ី៖ សមាគម នងិអងគការមយួច្បនំួន ក្នលង
មក្បានជបួបញ្ញា  ម លសំនណើ សំុចុ្បេះបញ្ជ ីត្រតូវបានមន្តនតី
ត្រក្សួងមហានផៃតត្រមូវឲ្យនធវើការមក្តត្រមូវជានត្រច្បើន ង 
នហើយមតងមយួៗ គឺមានរយៈនពលយូរ បកូ្សរបុចូ្បល
ោន  គឺនលើស ៤៥នងៃ។ សមាគម អងគការខ្លេះ បាន
ច្បំណាយនពលអស់ជានត្រច្បើនមខ្ និងចុ្បងនត្រកាយត្រតវូមក្
តត្រមូវាមការច្បងប់ានរបស់មន្តនតីត្រក្សួងមហានផៃ ន ើមប ី
បានចុ្បេះបញ្ជ ី ឬទ្ទ្ួលសាគ ល់។ 
ក្ថាខ្ណឌ ទ្២ី៖ ការអនុវតតនក៍្ថាខ្ណឌ ទ្ី២ ននមាត្រា៨ 
ននេះ គឺអនុវតតមនិបានត្រតឹមត្រតូវ នត្រពាេះអនក្ដ្ឋក្ព់ាក្យនសនើ
សំុចុ្បេះបញ្ជ ីត្រតូវបានមន្តនតីទ្ទ្ួលបនធុក្ការចុ្បេះបញ្ជ ីតត្រមូវឱ្យ
មក្ជានត្រច្បើននលើក្នត្រច្បើនសារននាេះ នលើសពីរយៈនពល
ក្ំណត ់៤៥ នងៃ នហើយត្រតូវបានអូសបនាល យជានត្រច្បើនមខ្
ផងម រ។ ក្នលងមក្ អនក្ដ្ឋក្ព់ាក្យសំុចុ្បេះបញ្ជ ីសមាគម 
និងអងគការមនិម លបានជួបមខុ្មន្តនតី ន ើមបនីធវើការបភំលឺ
តវា ពីជំហររបស់ខ្លួនមតងណានទ្ ក្ប៏ ុមនតត្រោនម់តបាន
ទ្ទ្ួល ណឹំងឲ្យនធវើការមក្ច្បណុំច្បននេះ ឬច្បណុំច្បននាេះ 
នហើយត្រតូវរងច់ាបំនតនៅនទ្ៀត។ ជាបទ្ពិនសាធនក៍្នលង
មក្អងគការសមាគមមយួច្បំននួមនិបានទ្ទ្ួលនសច្បក្តី



ទំពរ័ទី 8 នៃ 31 

ក្នុងក្រណីត្រក្សួងមហានផៃខ្ក្ខានមនិ
បានសនត្រមច្បអពំីការចុ្បេះបញ្ជ ីក្នុងរយៈ
នពល ូច្បមានមច្បងក្នុងក្ថាខ្ណឌ ទ្ី១ នងិ 
ក្ថាខ្ណឌ ទ្ី ២ ខាងនលើ សមាគម ឬ អងគ
ការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ននាេះត្រតូវ
ចាតទុ់្ក្ថា បានទ្ទ្ួលការចុ្បេះបញ្ជ ីត្រសប
ាមច្បាបន់នេះ។ ក្នុងក្រណីននេះ ត្រក្សួង
មហានផៃត្រតូវនធវើនិយតក្មមឯក្សារចុ្បេះបញ្ជ ី
ផតល់ជូននៅសាមសីមាគម ឬអងគការមនិ
មមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ននាេះ។ 

 
 
ត្រក្សួងមហានផៃអាច្បប ិនសធការនសនើសំុ
ចុ្បេះបញ្ជ ីសមាគ ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិ
បាលក្នុងត្រសុក្ណា ម លរក្ន ើញថា 
មាននោលបំណង នងិទ្សិនៅម ល
អាច្បនធវើឲ្យប េះពាល់ ល់សនតសុិខ្ សាិរ
ភាព និងសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ ឬ
បងករនូវភាពអនតរាយ ល់សនតសុិខ្ជាតិ 
វបបធម ៌ ត្របនពណី ទ្ំននៀមទ្មាល បល់ែរបស់
សងគមជាតិក្មពុជា។ 

ននការចុ្បេះបញ្ជីសរបុមិននលើសពី៦០នងៃនននងៃ
នធវើការ ច្បំនពាេះក្រណីសមាគម ឬអងគការមិន
មមនរដ្ឋា ភិបាលម លតត្រមូវឱ្យនធវើការមក្តត្រមូវ
ាមលក្ខខ្ណឌ   ូច្បមានមច្បងក្នុ ងមាត្រា៥ 
មាត្រា៦ និងមាត្រា៧ ននច្បាបន់នេះរចួ្បនហើយ។ 
 
ក្នុងក្រណីម លត្រក្សួងមហានផៃខ្ក្ខាន 
មនិបានសនត្រមច្បអំពីការចុ្បេះបញ្ជ ីក្នុងរយៈ
នពល ូច្បមានមច្បងក្នុងក្ថាខ្ណឌ  ១ និង
ក្ថាខ្ណឌ  ២ ខាងនលើ សមាគម ឬអងគការ
មនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ននាេះត្រតូវចាត់
ទុ្ក្ថាបានទ្ទ្ួលការចុ្បេះបញ្ជ ីត្រសបាម
ច្បាបន់នេះ ។ ក្នុងក្រណីននេះត្រក្សួងមហានផៃ
ត្រតូវនធវើនិយតក្មមឯក្សារចុ្បេះបញ្ជ ីផតល់ជូន
សាមសីមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភ ិ
បាលក្នុងត្រសុក្ននាេះ ។  
 
ត្រក្សួងមហានផៃអាច្បប ិនសធការនសនើ សំុចុ្បេះ
បញ្ជីសមាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល
ក្នុ ងត្រសុក្ណាម លបានរក្ន ើញថាមាន
នោលបំណងនិងទិ្សនៅម លអាច្បនធវើឲ្យ

ជូន ណឹំង ឬការមណនានំផសងៗជាលាយលក្ខណ៍
អក្សរនទ្ ។ គួរមតមានការនបើក្ឱ្កាសឲ្យអនក្ដ្ឋក្ព់ាក្យ
សំុ បានការពារជំហររបស់ខ្លួន នៅច្បំនពាេះមុខ្គណៈ
ក្មមការ  ម លនធវើឲ្យអនក្ដ្ឋក្ព់ាក្យទុ្ក្ច្បតិតថា គណៈក្មម
ការបានវនិិច្បឆយ័នដ្ឋយឥតលនមែៀង។ វវិាទ្ននការចុ្បេះ
បញ្ជ ីននេះ ត្រតូវបានផតល់អាណតតិឲ្យត្រក្សួងមហានផៃ ជា
អនក្សនត្រមច្បភាគនត្រច្បើន ច្បំមណក្ពលរ ាម លជាអនក្នសនើ
សំុបនងកើត ចុ្បេះបញ្ជ ី មនិមានឱ្កាសតវា តទ្ល់នៅថាន ក្់
រ ាបាល។ មយ ងវញិនទ្ៀត ត្របសិនបតឹងនៅតុលាការាម
លំដ្ឋបថ់ាន ក្ ់នឹងត្រតូវច្បំណាយនពលនវលាយូរ នត្រពាេះនីតិ
វធិីតុលាការមាននត្រច្បើនថាន ក្ន់ទ្ើបសនត្រមច្បបាន នទេះជា
នរឿងរ ាបាលក្ន៏ដ្ឋយ ។ ការដ្ឋក្ប់មនាមរយៈនពលសរបុ
ត្រតឹម៦០នងៃ នត្រពាេះកុ្ំឱ្យការចុ្បេះបញ្ជ ីសមាគម ឬអងគការ
មនិមមនរដ្ឋា ភបិាលត្រតឹម៦០នងៃ នហើយត្រក្សួងត្រតូវមត
សនត្រមច្បថាចុ្បេះបញ្ជ ីឱ្យឬមនិឱ្យ។ ការនសនើឱ្យបំនពញ
លក្ខខ្ណឌ គឺត្រតូវមតមផែក្ាមមាត្រា៥, ៦ និងមាត្រត៧នន
ច្បាបន់នេះ។  
 
ក្ថាខ្ណឌ ទ្ី៤៖ ក្ថាខ្ណឌ ននេះមនិតត្រមូវឲ្យត្រក្សួង
មហានផៃយក្ជា មលូនហតុក្នុងការប ិនសធការចុ្បេះបញ្ជ ី
នដ្ឋយសមាគម នងិអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលនទ្។ 
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សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល 
ណា ម លត្រក្សួងមហានផៃសនត្រមច្ប
ប ិនសធច្បំនពាេះការនសនើសំុចុ្បេះបញ្ជ ី មាន
សិទ្ធិបតឹងនៅតុលាការ។ 

ប េះពាល់ ល់សនតិសុខ្ សិារភាព និងស
ណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ ឬបងកនូវភាព
អនតរាយ ល់សនតិសុខ្ជាតិ ឯក្ភាពជាតិ 
វបបធម ៍ ត្របនពណី ទ្ំននៀមទ្មាល បល់ែរបស់
សងគមជាតិក្មពុជា ។   
 
សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល 
ក្នុងត្រសុក្ណាម លត្រក្សួងមហានផៃសនត្រមច្ប
ប ិនសធច្បំនពាេះការនសនើសំុចុ្បេះបញ្ជ ីមានសិទ្ធិ
បតឹងនៅសាលាឧទ្ធរណ៍។ 

មូលនហតុនត្របើជាយុតតកិ្មមសត្រមាបប់ ិនសធការចុ្បេះបញ្ជ ី
ននេះបាននធវើហួសការក្ណំតន់ៅក្នុង ក្តិកាសញ្ញញ  
ICCPR មាត្រា ២២ ក្.២ ម លរតឹតបតិមតក្នុងក្រណី
ចាបំាច្បក់្នុងសងគមត្របជាធបិនតយយជាផលត្របនោជនន៍ន
សនតិសុខ្ជាតិ ឬសុវតាិភាពសាធារណៈ សណាត បធ់ាន ប់
សាធារណៈសុខ្ភាពសាធារណៈ ឬសីលធម ៌ ឬការ
ការពារសិទ្ធិ និងនសរភីាពអនក្ នទ្ ។ 
 
វាក្យស័ពៃទងំអស់ននេះ មានលក្ខណៈទូ្លំទូ្លាយ
ខាល ងំនពក្ និងបងកបនូ់វភាពមនិច្បាស់លាស់សត្រមាប់
ការបក្ត្រសាយផលូវច្បាប ់ ។ ខ្លឹមសារននវាក្យស័ពៃម ល
មានភាពមនិច្បាស់លាស់មបបននេះអនុញ្ញញ តនអាយសាា
បន័មានសមតាក្ិច្បចនត្របើត្របាស់ឆនាៃ នុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុង
ការបក្ត្រសាយច្បាប ់ និងសនត្រមច្បប ិនសធការចុ្បេះបញ្ជ ី
ម លនសនើនែើងនដ្ឋយ សមាគម នងិអងគការមនិមមនរដ្ឋា
ភបិាល។ ក្នុងក្រណីននេះនតើត្រក្សួងមហានផៃ អាច្ប ឹងថា
សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលននាេះប េះពាល់
 ល់សណាត បធ់ាន ប ់ សនតិសុខ្សងគម ឬការណ៍ នទ្
នទ្ៀតនដ្ឋយវធិោី ង ូច្បនមតច្ប នបើសមាគម ឬអងគការមនិ
មមនរដ្ឋា ភបិាលននាេះមនិទនប់ានចុ្បេះបញ្ជ ីផង?។ នបើក្
ថាខ្ណឌ ននេះមនិត្រតូវបាន ក្នច្បញ វាជាការបងកភាព
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ងាយត្រសួល ល់មន្តនតីឬសាា បន័ម លទ្ទ្ួលបនៃុក្ចុ្បេះ
បញ្ជ ីបក្ត្រសាយាមកាលៈនទ្សៈ ឬាមសាា នភាពននកា
រវវិតតនខ៍ាងននោបាយក្នុងការប ិនសធការចុ្បេះបញ្ជ ី។ 
 
អវីម លសំខានគ់កឺ្ថាខ្ណឌ ទ្៤ីននេះគឺមនិឆលុេះបញ្ញច ំងពី
ខ្លឹមសារននមាត្រា៥, ៦ នងិ៧ននច្បាបន់នេះនែើយ។ 
នត្រពាេះថានបើអនក្នសនើសំុចុ្បេះបញ្ជ ីបានបំនពញាម
លក្ខខ្ណឌ តត្រមូវននមាត្រា៥, ៦ និង៧រចួ្បនហើយ ត្រក្សួង
មនិគួរយក្មូលនហតុនផសងមក្ប ិនសធការចុ្បេះបញ្ជ ីស
មាគឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលននាេះនទ្។  
 
ក្ថាខ្ណឌ ទ្ី៥៖ នដ្ឋយសារសក្មមភាពទងំអស់ននេះ 
អាច្បជាបព់ាក្ព់ន័ធជាត្របនភទ្ននបទ្នលមើសត្រពហមទ្ណឌ  
 ូនច្បនេះខ្លឹមសារននច្បាប ់ ត្រតូវក្ណំតន់អាយបាន
ច្បាស់លាស់អំពីសក្មមភាពននបទ្នលមើស ក្នុងនោល
បំណង ន ើមបកី្ណំតអ់ពំីសងគតិភាពននការបក្ត្រសាយ
ច្បាបរ់បស់អាជាា ធរមានសមតាក្ិច្បច។ ការមច្បងមនិ
ច្បាស់លាស់ (ambiguous) មបបននេះ វានងឹកាល យជា
ឧបក្រណ៍ម លអនុញ្ញញ តឲ្យអនក្អនុវតតច្បាបអ់ាច្បនធវើការ
បក្ត្រសាយបានាមច្បតិត នដ្ឋយការនត្របើនសរភីាពនន
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ឆនាៃ នុសិទ្ធិផ្លៃ ល់ខ្លួនរបស់មន្តនតអីនុវតតច្បាបន់ហើយនឹង
មានហានភិយ័ធៃនធ់ៃរសត្រមាបក់ារអនុវតតនច៍្បាប។់ 

៤ មាត្រា ៩ សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល
ក្នុងត្រសុក្ នឹងកាល យជានតីិបុគគល ចាបព់ី
នងៃម លត្រក្សួងមហានផៃ បានចុ្បេះបញ្ជ ី។ 
ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវច្បមលងឯក្សារចុ្បេះបញ្ជ ី
សមាគម នងិ អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល
ក្នុងត្រសុក្ននេះ នៅត្រក្សួងសាា បន័ពាក្ព់ន័ធ
ាមការចាបំាច្ប។់ 
 
 
 
 
 
សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល
ក្នុងត្រសុក្ម លមនិបានចុ្បេះបញ្ជ ី មនិត្រតូវ
បានអនុញ្ញញ តឲ្យនធវើសក្មមភាពនៅក្នុង
ត្រពេះរាជាណាច្បត្រក្ក្មពុជានែើយ។ 

សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុង
ត្រសុក្ នឹងកាល យជានតីិបុគគល និងអាច្បនធវើ
សក្មមភាពរបស់ខ្លួ ននដ្ឋយនសរនីដ្ឋយពុំ
ចាបំាច្បម់ានការអនុញ្ញញ ត ឬជូន ណឹំង
 ល់អាជាា ធរសាធារណៈចាបព់ីនងៃម ល
ត្រក្សួងមហានផៃបានចុ្បេះបញ្ជ ី ។  ត្រក្សួង
មហានផៃត្រតូវច្បមលងឯក្សារចុ្បេះបញ្ជ ីសមាគម 
និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្
ននេះនៅត្រក្សួងសាា បន័ពាក្ព់ន័ធាមការ 
ចាបំាច្ប ់។ 
 
សមាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលក្នុ ង
ត្រសុក្ម លមិនបានចុ្បេះបញ្ជី  មិនត្រតូវបានអនុ
ញ្ញញ តិឲ្យនធវើសក្មមភាពនៅក្នុ ងត្រពេះរាជាណា
ច្បត្រក្ក្មពុជានែើយ។ 
 

ក្ថាខ្ណឌ ទ្ី១ ននមាត្រាននេះ  ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវច្បមលង
ឯក្សារចុ្បេះបញ្ជ ីសមាគម និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិ
បាលក្នុងត្រសុក្នៅត្រក្សួងសាា ប័នពាក្ព់័នធាមការ
ចាបំាច្ប ់ ប ុមនតនៅនពលអនុវតតសក្មមភាពក្នលងមក្ 
សមាគម និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល ត្រតូវបាន
អាជាា ធរតត្រមូវឱ្យដ្ឋក្លិ់ខ្ិតសំុការអនុញ្ញញ ត (មនុនសច្ប
ក្តីជូន ណឹំងរបស់ត្រក្សួងមហានផៃនលខ្ ២០០៦ ស
ជណ ចុ្បេះនងៃទ្ី២៧ មខ្វចិ្បឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨ នច្បញនដ្ឋយ
ត្រក្សួងមហានផៃ) ត្រពមទងំជូននូវនសច្បក្តីសនត្រមច្បអំពី
ការចុ្បេះបញ្ជ ីរបស់ខ្លួន។  
 
ក្ថាខ្ណឌ ទ្ី២ ននមាត្រា៩ មនិបាននលើក្ទ្កឹ្ច្បិតត
ឱ្យពលរ ា ឬអងគការក្នុងត្រសុក្ចូ្បលរមួក្នុងក្ិច្បចការសងគម
នដ្ឋយសក្មម និងរស់រនវ ើក្ននាេះនែើយ នហើយឥទ្ធពិលនន
ក្ថាខ្ណឌ ននេះ ខុ្សពីនោលននោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិ
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 បាលក្នុងការនលើក្ក្មពស់ការចូ្បលរមួរបស់ត្របជាពលរ ា
ក្នុងក្ិច្បចការសងគម។   
ក្ថាខ្ណឌ ននេះមងមទងំមនិបានក្ំណតឲ់្យ
ច្បាស់លាស់ពីលក្ខណៈវនិិច្បឆយ័អបបបរមិា  ូច្បជាមផែក្
នលើទ្ំហំងវកិាគនត្រមាង និរនតរភាពននការត្របតិបតតិការ 
(មផែក្នលើភាពអច្បិនន្តនតយ ៍ ឬមនិច្បិនន្តនតយន៍នត្របតិបតតិការ
គនត្រមាង) ជាន ើម ននសមាគម និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា
ភបិាល សត្រមាបក់ារចុ្បេះបញ្ជ ីជានីតិបុគគលមយួ។  

៥ មាត្រា ១០ សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល 
ក្នុងត្រសុក្ត្រតូវជូន ណឹំងជាលាយ 
លក្ខណ៍អក្សរអំពពីត័ម៌ានរាល់គណនី
ម លត្រតូវនបើក្សត្រមាបក់្ចិ្បចត្របតបិតតិការ
របស់ខ្លួននៅធនាោរក្នុងត្រពេះរាជាណា
ច្បត្រក្ក្មពុជានៅត្រក្សួងមហានផៃ និង
ត្រក្សួងនស ាក្ចិ្បច និងហិរញ្ញ វតាុក្នុងរយៈ
នពល ៣០ នងៃគិតចាបព់ីនងៃចុ្បេះបញ្ជ ី ។ 
 
សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល 
ក្នុងត្រសុក្ត្រតូវជូន ណឹំងជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរនៅត្រក្សួងមហានផៃ
ក្នុងក្រណីមានការនធវើវនិសាធនក្មមលក្ខនិត

សមាគម ឬ អងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល 
ក្នុ ងត្រសុក្ត្រតូវជូន ណឹំងជាលាយលក្ខណ៍ 
អក្សរអំពីពត័ម៌ានរាល់គណនីម លត្រតូវនបើក្
សត្រមាបកិ់្ច្បចត្របតិបតតិការរបស់ខ្លួ ននៅ
ធនាោរក្នុ ងត្រពេះរាជាណាច្បត្រក្ក្មពុជានៅ
ត្រក្សួងមហានផៃ និងត្រក្សួងនស ាកិ្ច្បច និង
ហិរញ្ញ វតាុ ក្នុ ងរយៈនពល ៣០ នងៃគិតចាបពី់
នងៃចុ្បេះបញ្ជី  ។ 
 
សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល 
ក្នុងត្រសុក្ត្រតូវជូន ណឹំងជាលាយលក្ខណ៍
អក្សរនៅត្រក្សួងមហានផៃក្នុងក្រណីមានការ
នធវើវនិសាធនក្មមលក្ខនិតក្ៈ ឬការផ្លល ស់បតូរទ្ី

ក្ថាខ្ណឌ ទ្១ី៖ នត្រកាយពីបានកាល យជានីតិបុគគលម ល
មាននាមក្រណ៍ មានអាសយដ្ឋា ន មានរច្បនាសមពន័ធ
 ឹក្នានំិងអនុវតត មានធនធាន សមាគម និងអងគការ
មនិមមនរដ្ឋា ភបិាល មានសិទ្ធសិវ័យភាពក្នុងការ កឹ្នា ំ
ត្រគបត់្រគង សនត្រមច្បច្បិតត ក្នុងការអនុវតតន ៍ឬមនិអនុវតតក្នុង
ត្រក្បខ្ណឌ លក្ខនតកិ្ៈ និងច្បាបជ់ាធរមាន ក្នុងឋានៈជា
នីតិបុគគលឯក្រាជយ មនិរក្ត្របាក្ច់្បំនណញ នងិមានសិទ្ធិ
ជានីតិបុគគល ម លនោលការណ៍ទងំននេះមានមច្បងនៅ
ក្នុងត្រក្មរ ាបបនវណី។ ក្នុងនយ័ននេះ សមាគម និងអងគ
ការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល មានត្រទ្ពយសមបតតិផ្លៃ ល់ខ្លួន ជា
របស់ឯក្ជនម រ រមួទងំពតម៌ានឯក្ជនរបស់នីតិ
បុគគល ម លក្នុងននាេះ មានរាល់ពត័ម៌ានគណនី
ធនាោររបស់ខ្លួន។ មាត្រា ១០ ក្ថាខ្ណឌ ទ្ី១ បាន
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ក្ៈ ឬការផ្លល ស់បតូរទ្សីាន ក្ក់ារ ឬការផ្លល ស់
បតូរតំមណងត្របធាន ឬតំមណងនាយក្
ត្របតិបតត ិ ឬការមត្របត្របួលពត័ម៌ានគណនី
ធនាោរក្នុងរយៈនពលោ ងយូរ ១៥ នងៃ
គិតចាបព់ីនងៃម លផ្លល ស់បតូរ ឬមត្របត្របួល
នដ្ឋយភាជ បម់ក្ជាមយួនូវសំណំុលិខ្ិត 
ម លបានផ្លល ស់បតូរ ។ 
 

សាន ក្ក់ារ ឬការផ្លល ស់បតូរតំមណងត្របធាន ឬ
តំមណងនាយក្ត្របតបិតត ិ ឬក្នុងរយៈនពល
ោ ងយូរ ៩០ នងៃគិតចាបព់ីនងៃម លផ្លល ស់ 
បតូរ ឬ មត្របត្របួលនដ្ឋយភាជ បម់ក្ជាមយួនូវ
សំណំុលិខ្ិតម លបានផ្លល ស់បតូរ ។ ការ
ផ្លល ស់បតូរទ្ីសាន ក្ក់ារត្រតូវជូន ណឹំងនៅ
សាលា ំុ សងាក តច់ាស់ និងសាលា ំុ 
សងាក តង់មីម លសមាគមនិងអងគការមនិ
មមនរដ្ឋា ភបិាលនៅាងំទ្ីសាន ក្ក់ារងមី ក្នុង 
រយៈនពលមនិហួសពី៩០នងៃបនាៃ បព់ីបាន
ផ្លល ស់បតូរ ។ សាលា ំុ សងាក តត់្រតូវនច្បញ
ទ្ត្រមងន់នការទ្ទ្ួល នដ្ឋយនបាេះត្រា ំុ 
សងាក តជ់ាតឹក្ាងបញ្ញជ ក្។់  
 
 

ដ្ឋក្ក់ាតពវក្ចិ្បច ល់  សមាគម នងិអងគការមនិមមនរដ្ឋា
ភបិាល ឲ្យនបើក្ច្បំហនូវរាល់ពត័ម៌ានគណនធីនាោរ 
នដ្ឋយមនិឆលុេះបងាា ញពីឆនៃៈ របស់មាច ស់គណនីននាេះនទ្ 
។ ាមការពិភាក្ាជាមយួមន្តនតីសមាគម អងគការនានា 
នគមានការបារមភអពំីការនផាើពត័ម៌ានធនាោរ ាម
មាត្រាននេះ ។  
សមាគម និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល បងាា ញថា 
មាត្រា១០ ម លដ្ឋក្ក់ាតពវក្ចិ្បចតត្រមូវឱ្យសមាគម និង
អងគការជូន ំណឹងរាល់ពត័ម៌ានគណនីធនាោរនៅ
ត្រក្សួងមហានផៃ នងិត្រក្សួងនស ាក្ិច្បច នងិហិរញ្ញ វតាុ 
បាននធវើឲ្យមានក្តីបារមភោ ងខាល ងំ នហើយយល់ថាគឺជា
ការរនំលាភសិទ្ធឯិក្ជនរបស់សមាគម និងអងគការមនិ
មមនរដ្ឋា ភបិាល ក្នុងការត្រគបត់្រគងធនធានរបស់ខ្លួន។ 
ាមត្រក្មនតីិវធិីត្រពហមទ្ណឌ  មានមតនៅត្រក្មនសុើបសួរនទ្
ម លមានតួនាទ្កី្នុងការបងាគ បឲ់្យធនាោរនបើក្ច្បំហរ 
និងត្រតួតពិនិតយគណនីធនាោរបុគគលណាមយួម ល
ត្រតូវបានតុលាការសងសយ័្ននៅ ល់ការនសុើបអនងក
ត។  
 
ាមច្បាបស់តីពី ឧបក្រណ៍អាច្បជួញ ូរបាន និង
ត្របតិបតតិការសងត្របាក្ ់ ម លចូ្បលជាធរមានក្នុងឆ្ន  ំ
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២០០៥ មច្បងពនយល់ពាក្យ គណន ីថា «១៣-គណន ី
សំនៅ ល់គណនីទងំឡាយ ម លបាននបើក្នៅ
នត្រកាមក្ិច្បចសនយរវាងអតិងជិន និងធនាោរ នទេះបីជា
គណនចី្បរនត គណនីនផៃរត្របាក្ ់ ឬគណនីនផសងនទ្ៀតក្ត ី
រមួទងំគណនីនៅនត្រកាមទ្ំនាក្ទ់្ំនងពិនសស ម ល
បនងកើតនែើងក្នុងនោលបណំងអនុវតតត្របតិវតតិការទូ្ទត់
សងត្របាក្ម់តមយួប ុនណាណ េះ។»    
នៅក្នុងត្របតិបតតិការនត្រកាមច្បាបន់នេះ គណន ី គឺជា
ត្របតិបតតិការនត្រកាមក្ិច្បចសនយរវាងធនាោរ និងអតិងិជន 
ប ុនណាណ េះ។ ត្រក្សួងមហានផៃ និងត្រក្សួងនស ាក្ចិ្បច និង
ហិរញ្ញ វតាុ មនិមមនជាភាគកី្នុងក្ិច្បចសនយ នបើក្គណនី
នទ្។ ជាមយួោន ននេះត្រក្មរ ាបបនវណីក្ប៏ានមច្បងអំពី
នោលការណ៍រមួននសិទ្ធិរបស់នីតិបុគគល។ សមាគម 
និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល គឺជានីតបិុគគលមនិរក្
ត្របាក្ច់្បំនណញម លមានរាល់សិទ្ធ ិ ក្រណីយក្ិច្បច និង
កាតពវក្ិច្បច ូច្បបគុគលឯនទ្ៀតម រ រមួទងំសិទ្ធិមានត្រទ្ពយ
សមបតតិឯក្ជន និងសវ័យភាពបុគគលក្នុងការត្រគបត់្រគង 
(សវ័យអភបិាលក្ិច្បច) ជានីតបិុគគលឯក្រាជយ អពយត្រក្ឹ
តយ។ សមាគម និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល មនិគួរ
សាិតនត្រកាមសាា នភាពជាបស់ងសយ័ពីបទ្នលមើសអវីនែើយ 
ក្ប៏ ុមនតនតីិបុគគលននេះ សាិតនត្រកាមការការពារនននោល
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ការណ៍រ ាធមមនុញ្ញ  មាត្រា ៣៨ ម លចាតទុ់្ក្ថាោម ន
នទស  រាបណាមនិទនម់ានសាលត្រក្មសាា ពរ។ 
មាត្រា ២១៩  ល់ ២២៤ ននច្បាបស់តីពីឧបក្រណ៍អាច្ប
ជួញ ូរបាន នងិត្របតបិតតកិារសងត្របាក្ ់ បានមច្បង
ពនយល់អំពីលក្ខខ្ណឌ  សិទ្ធិ នងិកាតពវក្ចិ្បចរវាងធនាោរ 
និងអតងិជនម លជាមាច ស់គណនីក្នុងធនាោរ ។ ជា
រមួ រាល់ពត័ម៌ានពាក្ព់ន័ធនងឹគណនីធនាោរ គឺជា
ពត័ម៌ានឯក្ជនម លក្នុងនយ័ននេះ មាត្រា ១០ បាន
ដ្ឋក្ក់ាតពវក្ចិ្បចតត្រមូវឱ្យ នបើក្ច្បំហរពត័ម៌ានឯក្ជននៅ
ត្រក្សួងរបស់រ ា ម លអតិងជិនមនិនពញច្បិតតនងឹនបើក្ច្បំ
ហ។ ជារមួ ត្រក្សួងរបស់រ ា ក្ចូ៏្បលរមួធានានូវសិទ្ធឯិក្
ជនភាព និងសវ័យភាពរបស់បុគគលឯក្ជន ពិនសស
ត្រទ្ពយសមបតតឯិក្ជន (រាល់ពត័ម៌ានអំពីគណនធីនាោរ
ម រ)។ 
ក្ថាខ្ណឌ ទ្២ី៖ សមាគម និងអងគការ យល់ថាការជូន
 ំណឹងនៅត្រក្សួងមហានផៃពកីារផ្លល ស់បតូរលក្ខនតិក្ៈ ទ្ី
សាន ក្ក់ារ និងនាយក្ត្របតបិតត ិ ជាការសមត្រសបអាច្ប
អនុវតតបាន មនិប េះពាល់ឯក្ជនភាព និងឯក្រាជយភាព
ននសមាគម និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលនទ្ ។ ប ុមនត 
ការជូន ណឹំងអពំីការផ្លល ស់បតូរទងំននេះ មនិមមនជា
មូលនហតុននការទ្ទ្ួលបានសុពលភាពននាេះនែើយ។ 



ទំពរ័ទី 16 នៃ 31 

ការជូន ណឹំងននេះ ត្រោនម់ត       ឱ្យត្រក្សួង សាា បន័
នានាបាន ឹងអពំីការផ្លល ស់បតូរ នងិន ើមបនីធវើទ្ំនាក្ទ់្ំនង
ប ុនណាណ េះ។ ប ុមនត ការអនុវតតជាក្ម់សតង ការផ្លល ស់បតូ
រនាយក្ ឬនាយិកាត្របតិបតត ិឬត្របធាន ត្រក្សួងមហានផៃ
តត្រមូវឱ្យមានការទ្ទ្ួលសាគ ល់នដ្ឋយនច្បញលិខ្ិតងមមីយួ
នទ្ៀតនិងមានន ម្ េះអនក្ងមី។ ការតត្រមូវននេះ ហួសពីការ
ជូន ណឹំង ម លក្ថាខ្ណឌ ទ្២ី ននមាត្រា១០ននេះតត្រមូវ
។ បមនាមនទ្ៀត ការនបើក្គណនីធនាោរ ក្ម៏និគួរ
ទល់មតមានលិខ្ិតទ្ទ្ួលសាគ ល់ពីការជូន ណឹំង
របស់សមាគម ឬអងគការ ម លបានជូន ំណឹងនៅ
ត្រក្សួងមហានផៃនទ្ើបអាច្បនត្របើត្របាស់ជាតឹក្ាងបាន
ននាេះនទ្។ គួរមតមានត្រតឹមការវាយត្រាចូ្បលចាតទុ់្ក្ថា
ជាការត្រគបត់្រោនក់្នុង ំនណើ រការចុ្បេះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ ឬនបើក្
គណនធីនាោរបាន។ 
ជាក្ម់សតង ការជូន ណឹំងម លមានវាយត្រាចូ្បលគួរ
ចាតទុ់្ក្ថាបានបំនពញត្រតមឹត្រតវូាមច្បាបក់្ណំត ់
ម លអាច្បយក្នៅបញ្ញជ ក្ក់្នុងការចុ្បេះបញ្ជ ីបងព់នធ ឬ
នសនើសំុនបើក្គណនីធនាោរនផសងៗបាន។ សមាគម 
និងអងគការបានចុ្បេះបញ្ជ ីកាល យជានីតិបុគគលត្រសបច្បាប់
រចួ្បនហើយ នហតុននេះ ការតត្រមូវឱ្យមានលិខ្ិតនច្បញទ្ទ្ួល
សាគ ល់នាយក្ ឬនាយិកា ឬត្របធានងម ី ជាការលំបាក្
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ទងំសមាគម អងគការ នងិទងំសាា បន័នផសងនទ្ៀត រមួ
ទងំធនាោរផង នត្រពាេះក្នុងមាត្រាច្បាបប់ានមច្បងត្រតឹម
ជាការជូន ណឹំងមនិមមនតត្រមវូឱ្យនសនើសំុទ្ទ្ួលសាគ ល់
ននាេះនទ្។ 
 
នដ្ឋយមែក្ការនសនើសំុឱ្យនធវើវនិសាធនក្មមពីការជូន ណឹំង
នៅត្រក្សួងមហានផៃពីការផ្លល ស់បតូរទ្ីាងំទ្សីាន ក្ក់ារពី
ត្រក្សួងនៅ ំុ សងាក តវ់ញិនដ្ឋយសារមូលនហតុ ៣គឺ៖ 
ទ្ី១.  ំុ សងាក តជ់ារ ាបាលថាន ក្ន់ត្រកាមរបស់ត្រក្សួង
មហានផៃ នហើយត្រក្សួងបានពត្រងឹងសមតាភាពរបស់ពកួ្
ជានត្រច្បើនឆ្ន កំ្នលងមក្នហើយ  ូច្បននេះពកួ្នគគួរមតអាច្ប
ទ្ទ្ួលខុ្សត្រតូវបានក្នុងការបនតរាយការជូនត្រក្សួង
មហានផៃ។  
ទ្ី២. ជាការបងាា ញពីត្របសិទ្ធភាពននទ្ំនាក្ទ់្ំនងរវាង
អាជាា ធរថាន ក្ន់ត្រកាមជាត ិនិងត្រក្សួងមហានផៃផងម រ។  
ទ្ី៣.អងគការនៅាមបណាត នខ្តតមានការពិបាក្ក្នុងការ
នធវើ ំនណើ រមក្ភននំពញ នហើយត្រតូវច្បំណាយងវកិា និង
នពលនវលាត្រោនម់តការជូន ណឹំងមក្ត្រក្សួងមហានផៃ
ពីការបតូរទ្ីាងំទ្ីសាន ក្ក់ារ។  

៦ មាត្រា ១១ លក្ខខ្ណឌ  មបបបទ្ នងិនីតិវធិីនន 
ការបនងកើត នងិការចុ្បេះបញ្ជ ីសមាគម ឬ

លក្ខខ្ណឌ  មបបបទ្ និងនីតិវធីិនន 
ការបនងកើត និងការចុ្បេះបញ្ជីសមាគម ឬអងគ

មាត្រាននេះបានប េះពាល់ោ ងធៃនធ់ៃរ ល់ក្ិច្បចសហការ
រវាងនីតិបគុគលជាសមាគមឬអងគការក្នុងការអនុវតត
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អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្
សត្រមាបន់ីតិបគុគលនិងសត្រមាបជ់ន 
បរនទ្ស ត្រតូវក្ំណតន់ដ្ឋយត្របកាសរបស់ 
រ ាមន្តនតីត្រក្សួងមហានផៃ។ 
 
លក្ខខ្ណឌ  មបបបទ្និងនតីិវធិីននការ
បនងកើតនងិការចុ្បេះបញ្ជ ីសមាគមសត្រមាបអ់
នីតិជន ត្រតូវក្ំណតន់ដ្ឋយត្របកាសរបស់
រ ាមន្តនតីត្រក្សួងមហានផៃ។ 
 

ការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលក្នុ ងត្រសុក្សត្រមាប់
នីតិបុគគលនិងសត្រមាបជ់នបរនទ្ស ត្រតូវ
ក្ំណតន់ដ្ឋយត្របកាសរបស់ 
រ ាមន្តនតីត្រក្សួងមហានផៃ។ 
 
លក្ខខ្ណឌ  មបបបទ្និងនតីិវធិីននការបនងកើត 
និងការចុ្បេះបញ្ជ ីសមាគមសត្រមាបអ់នីតជិន 
ត្រតូវក្ំណតន់ដ្ឋយត្របកាសរបស់រ ាមន្តនត ី
ត្រក្សួងមហានផៃ។ 

សក្មមភាពសំខាន់ៗ រមួោន  ូច្បជាក្ិច្បចការនបាេះនឆ្ន ត ការ
តស ូមត ិអំពចី្បាបន់ានា ម លមានច្បាបស់តីពីសមាគម 
និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលជាន ើម។ ត្រក្ុមការងារ
ច្បំនពាេះក្ិច្បច ឬនៅថា (Adhoc Working Group) 
ម លត្រតូវបាន បនងកើតនែើង គឺត្រតូវបានរារាងំមនិ 
នអាយនធវើសក្មមភាពនដ្ឋយមាត្រាននេះ ជាក្ម់សតងបនៃប់
សាា នការណ៍សត្រមាបស់នងកតការណ៍នបាេះនឆ្ន ត ម ល
សត្រមបសត្រមួលនដ្ឋយអងគការខុ្មមន្តហវល ត្រតូវបាន
ត្រក្សួងមហានផៃនច្បញលិខ្ិតបទិ្បនាៃ បព់ីការនបាេះនឆ្ន ត
ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៧ រចួ្ប។  
 
ក្រណី បណាា ញននអងគការ សមាគម ម លត្រតូវបាន
បនងកើតនែើងនៅក្នុងនខ្តតក្ទ៏្ទ្លួរងការរារាងំមនិនអាយ
នធវើសក្មមភាពការងារ និងមនិទ្ទ្ួលបានការ សហការ
ពីអាជាា ធរមានសមតាក្ិច្បច  ូច្បោន ។ 
ជាការអនុវតតក្នលងមក្ នៅាមនខ្តតមយួច្បំនួន ូច្បជា
នខ្តតសាវ យនរៀង ជាន ើម ត្រក្ុមអាជាា ធរ មានសមតាក្ិច្បច 
មតងសួរនាអំំពីការ ចុ្បេះបញ្ជ ីរបស់ ត្រក្ុមបណាា ញអងគការ 
សមាគម ម លត្រតូវបានច្បងត្រក្ងបនងកើតនែើងជាត្រក្ុម
ការងារច្បំនពាេះក្ិច្បច ជាបណាា ញ អនតរវស័ិយនធវើការន ើមប ី
ជួយ ោន នៅវញិនៅមក្។ 
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ការតត្រមូវនអាយត្រក្មុការងារច្បំនពាេះក្ិច្បច ននអងគការសងគម
សីុវលិ ចុ្បេះបញ្ជ ីជានីតបិុគគល គឺជាការបនងកើតបនៃុក្
បមនាមនទ្ៀត នដ្ឋយសារមូលនហតុថា នីតបិុគគលមយួ
ម លបានបនងកើតនែើង ត្រតូវមានកាតពវក្ចិ្បចផលូវច្បាបព់ាក្់
ពន័ធនានា ពិនសសច្បាប ់ឬបទ្បបញ្ញតតិ ម ល ពាក្ព់ន័ធ
នឹងត្របតបិតតិការរបស់ពួក្នគ។ 
ត្រក្ុមការងារច្បំនពាេះក្ចិ្បច (Adhoc Working Group) 
ម លត្រតូវបានបនងកើតនែើងនដ្ឋយត្រក្ុមនីតបិុគគល ឬរបូវនត
បុគគល គបបទី្ទ្ួលបាននូវសិទ្ធិ នសរភីាពនពញនលញ 
និងទូ្លំទូ្លាយ ន ើមបនីធវើការងារអវីមយួរមួោន  និងនធវើជា
តំណាងត្រសបច្បាប ់ ច្បំនពាេះការក្សាងភាពជាន គូ
ជាមយួអាជាា ធរមានសមតាក្ចិ្បច (ត្រក្សួង ឬសាា បន័រ ា
ពាក្ព់ន័ធនានា) ក្នុងនោលបំណងន ើមបនីដ្ឋេះត្រសាយ
បញ្ញា ត្របឈមរមួ។ 

៧ មាត្រា ២០ សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល
ម លបានចុ្បេះបញ្ជ ី ឬអនុសសរណៈ ត្រតូវ
សាិតនៅនត្រកាមនីតិរមួននរបបសារនពើពនធ
ជាធរមាន និងទ្ទ្ួលបានការនលើក្ទ្ឹក្
ច្បិតត នងិការអនុនត្រោេះនានា ត្រសបាម
ច្បាប ់និងបទ្បបញ្ញតិតជាធរមាន។ 

សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល 
ម លបានចុ្បេះបញ្ជ ី ឬអនុសសរណៈម ល
មាននោលនៅមនុសសធម ៍ ផតល់នសវាក្មម
សងគម នស ាកិ្ច្បច នលើក្មពស់សិទ្ធិ និងលទ្ធិ
ត្របជាធិបនតយយ និងសក្មមភាពនផសងៗ 
ន ើមបតី្របនោជន ៍ សាធារណៈ  ត្រតូវទ្ទ្ួល

អងគការ សមាគមម លបនងកើតនែើងោម ននោលបណំង
រក្ក្នត្រមនទ្ គឺនធវើការន ើមបផីលត្របនោជន។៍ ាមនោល
បំណងរបស់ច្បាបន់នេះ  មានការនលើក្ទ្ឹក្ច្បិតត និង
ការពារសិទ្ធិនសរភីាពពលរ ាមខ្មរ ក្នុងការចូ្បលរមួសក្មម
ក្នុងក្ិច្បចការសងគម។ នហតុ ូច្បននេះ សមាគម និងអងគ
ការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល គួរមតទ្ទ្ួលបាននូវការនលើក្
ទ្ឹក្ច្បិតត និងការអនុនត្រោេះនដ្ឋយមែក្ច្បំនពាេះធនធាន
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បានការនលើក្ទឹ្ក្ចិ្បតត និងអនុនត្រោេះមផនក្
សារនពើពនធនានានដ្ឋយសវ័យត្របវតតិ។  

ម លរក្បាន និងធនធានសត្រមាប ់ំនណើ រការរបស់នីតិ
បុគគលមនិរក្ផលច្បំនណញ។  ការអនុវតតិទូ្នៅនដ្ឋយ
ោម នការនលើក្មលងច្បំនពាេះសក្មមភាពម លច្បណំាយ
សត្រមាបស់ងគម និងមនិរក្ផលច្បំនណញ បានបណាត ល
ឲ្យមានការពិបាក្ ល់មាច ស់មលូនិធិម លមានច្បិតត
សបបរុស បរចិាច គសត្រមាបក់្ិច្បចការសងគម។ នៅត្របនទ្ស
ខ្លេះ ត្របាក្ម់ លនគបរចិាច គសត្រមាបម់នុសសធម ៌សងគមសីុ
វលិត្រតូវបានរចួ្បពីកាតពវក្ចិ្បចពនធ នហើយជាបនៃុក្របស់រ
 ា។ មនិមតប ុនណាណ េះការបំនពញឯក្សារពនធោ ងសមុគ
សាម ញម លជាបនៃុក្ច្បំនពាេះបគុគលិក្គណននយយនៅ
ក្នុងអងគការនីមយួៗ ម លត្រតូវនធវើការនទ្វ ង។ សមាគម
និងអងគការសងគមសីុវលិមយួច្បនំួនោម នសមតាភាព
បំនពញាមលក្ខខ្ណឌ ពនធដ្ឋរបាន នហើយឯក្សារ
ម លត្រតូវបំនពញមាននត្រច្បើននិងសមុគសាម ញពិបាក្យល់ 
ជាពិនសសអងគការយុវជន នងិសមាគម ឬអងគការនៅ
ាមបណាត នខ្តតមយួច្បនំួន។  

៨ មាត្រា ២៤ អងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលក្នុងត្រសុក្ 
អងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលបរនទ្ស ឬ
សមាគមបរនទ្ស ត្រតូវត្របកាន់ជំហរ អ
ពយត្រក្តឹច្បំនពាេះត្រគបគ់ណបក្សននោ 
បាយនៅត្រពេះរាជាណាច្បក្សក្មពុជា។ 

អងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលក្នុ ងត្រសុក្ អងគ
ការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលបរនទ្ស ឬ 
សមាគមបរនទ្ស ត្រតូវត្របកានជ់ហំរ អពយត្រកឹ្
តយច្បំនពាេះត្រគបគ់ណបក្សននោបាយនៅ
ត្រពេះរាជាណាច្បត្រក្ក្មពុជា ។ 

អពយត្រក្ឹតយភាពក្នុងមាត្រាននេះ មាននយ័ទូ្លំទូ្លាយ។ 
ជាឧទហរណ៍ នតើសមាគម (បរនទ្ស) នងិអងគការមនិ
មមនរដ្ឋា ភបិាល ជួបនិោយោន ជាមយួសមាជិក្គណ
បក្សណាមយួ ទ្ទ្ួលទនអារហារជាមយួោន  ជួបត្របជុំ
ជាមយួោន  ចូ្បលជាសមាជិក្បក្ស ឬផតល់ហិរញ្ញបបទ
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  ន។ល។  នសរភីាពក្នុងការត្របកានគ់ំនិត មតិ នោបល់ 
និងជំហរផ្លៃ ល់ខ្លួន គឺជាសិទ្ធិនសរភីាព ជាមូលដ្ឋា ន
ម លធានានដ្ឋយរ ាធមមនុញ្ញ  និងនសច្បក្តីត្របកាសជា
សាក្លសតីព ីសិទ្ធមិនុសស ម លរ ាធមមនុញ្ញក្មពុជាបាន
ទ្ទ្ួលសាគ ល់។ មាត្រា ២៤ ក្នុងច្បាបន់នេះបានបងាគ ប់
បញ្ញជ ឱ្យសមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល ត្រតូវ
ត្របកានជ់ំហរ អពយត្រក្តឹ ម លបានបិទ្សិទ្ធិនសរភីាព
ក្នុងការសមមតងមត ិ មានមច្បងក្នុងនោលការណ៍សិទ្ធិ
មនុសស រ ាធមមនុញ្ញ  និង    ច្បាប។់ 
 
មាត្រា ២៤ បានមច្បងោ ងទូ្លាយ មនិបានក្ណំត់
និយមនយ័ឱ្យច្បាស់  អពំីសក្មមភាពម លនា ំល់ការ
បាតប់ងអ់ពយត្រក្ឹតភាពរបស់អងគការននាេះនទ្។ ភាព
ទូ្លំទូ្លាយននពាក្យ ជំហរអពយត្រក្តឹននេះ អាច្បនាផំល
វបិាក្ ល់តួនាទ្ីសមាគម នងិអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិា
ល។ ជាពិនសស ក្នលងមក្មានការនលើក្នែើងរបស់ម
ន្តនតីរ ាថា អងគការននេះបាតប់ងអ់ពយត្រក្ឹតភាព ឬមនិឯក្
រាជយ នធវើឲ្យសាធារណៈជនមានការយល់ត្រច្បែំថា 
សមាគម ឬអងគការមនិមមនរ ាភបិាល អនុវតតខុ្ស
ច្បាប ់  ូច្បម លមានមច្បងក្នុងមាត្រា ២៤ ម លនាំ
សមាគម ឬអងគការននាេះនឹងត្រតូវរលំាយាមមាត្រា 
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៣០។ ឧទហរណ៍ជាក្ម់សតង សមាគម និងអងគការមនិ
មមនរដ្ឋា ភបិាលត្រតូវបាននចាទ្ត្របកានថ់ាមនិអពយត្រក្ិតខាង
ននោបាយត្រតូវបានរដ្ឋា ភបិាលដ្ឋក្ន់ ម្ េះពួក្នគក្នុង
នសៀវនៅស ម លនបាេះមច្បក្ចាយោ ងទូ្លំទូ្លាយ។  
សមាគម អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលបារមភថា អាជាា ធរ
នឹងបក្ត្រសាយមាត្រាននេះាមសាា នភាពននោបាយ
នតត  ឬត្រតជាក្។់ ឧទហរណ៍ថាសក្មមភាព ូច្បោន ប ុមនត
ក្នុងសាា នភាពននោបាយធមមាគឺោម នបញ្ញា  មត
សក្មមននេះនបើអនុវតតមតងនទ្ៀតនដ្ឋយអងគការក្នុងសាា ន
ភាពននោបាយានតឹងមបរជាត្រតូវចាបព់ិរទុ្ធឬត្របឈម 
នឹងការផ្លែ ក្សក្មមភាព ឬរលំាយនចាលនៅវញិ។ 

៩ មាត្រា ២៥ អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ ត្រតូវ
នផាើរនៅត្រក្សួងមហានផៃ និងត្រក្សួងនស ា
ក្ិច្បច នងិហិរញ្ញ វតាុនូវរបាយការណ៍បូក្
សរបុសក្មមភាពការងារ និងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ត្របចាឆំ្ន មំួយច្បាប ់ មិន
ឱ្យហួសពី ំណាច្ប់មខ្កុ្មភៈននឆ្ន  ំ បនាៃ
ប។់ ក្នុងក្រណីម លទ្ទ្ួលបានការោតំ្រទ្
ហិរញ្ញ វតាុពីមាច ស់ជំនួយ អងគការមនិមមនរ
ដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ននាេះត្រតូវនផាើររបាយ
ការណ៍ខាងនលើ នដ្ឋយច្បមលងនច្បញពីឯក្

អងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលក្នុ ងត្រសុក្ត្រតូវនផាើ
នៅត្រក្សួងមហានផៃ និងត្រក្សួងនស ាកិ្ច្បច 
និងហិរញ្ញ វតាុ នូវរបាយការណ៍បូក្សរបុ 
សក្មមភាពការងារ និងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វតាុ ត្របចាឆំ្ន មំយួច្បាបមិ់នឲ្យហួសពី
 ណំាច្បម់ខ្កុ្មភៈននឆ្ន បំនាៃ ប ់ ។ ក្នុ ងក្រណី
ម លទ្ទ្ួលបានការោតំ្រទ្ហិរញ្ញ វតាុ ពីមាច ស់
ជនំួយអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលក្នុ ងត្រសុក្
ននាេះត្រតូវនផាើរបាយការណ៍ខាងនលើ នដ្ឋយ
ច្បមលងនច្បញពីឯក្សារន ើមម លនផាើនៅមាច ស់

ច្បំនពាេះមាត្រា២៥ មច្បងអពំកីាតពវក្ិច្បចតត្រមូវដ្ឋច្បខ់ាត
ឱ្យសមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលនផាើរបាយ
ការណ៍សក្មមភាព និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុនៅ
ត្រក្សួងមហានផៃ និងត្រក្សួងនស ាក្ិច្បច និងហិរញ្ញ វតាុ ជា
ច្បាបច់្បមលងពីច្បាបន់ ើមម លនផាើនៅមាច ស់ជំនួយ។ល។ 
ការអនុវតតនភ៍ាគនត្រច្បើនមនិនពញច្បិតតនឹងការបំនពញ
កាតពវក្ិច្បចននេះនទ្។ មូលនហតុម លបានរក្ន ើញ គឺ
នពលនវលារ ាបាល ឬបុគគលិក្ត្រតូវច្បំណាយនត្រច្បើនជាង
មុន នហើយមាននពលនវលាក្ណំតម់និឱ្យហួសពីនងៃ២៨ 
មខ្កុ្មភៈ មងមនទ្ៀត។ ការដ្ឋក្ក់ាតពវក្ិច្បច ក្នុងមាត្រា ២៥ 
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សារន ើម ម លនផាើនៅមាច ស់ជំនួយក្នុង
អំែុងនពល ៣០ (សាមសិប) នងៃ គតិ
ចាបព់ីនងៃនផាើនៅមាច ស់ជំនួយ ត្រពមទងំ
ឯក្សារគនត្រមាងក្មមវធិីការងារ និងក្ិច្បច
ត្រពមនត្រពៀងហិរញ្ញបបទន ១ (មយួ) ច្បាប ់
ម លមាច ស់ជំនួយបានយល់ត្រពម នដ្ឋយ
ច្បមលងពឯីក្សារន ើម ឲ្យបានក្នុងអំែុង
នពល ៣០ (សាមសិប)នងៃ គតិចាបព់ីនងៃ
មាច ស់ជំនួយបានយឯក្ភាពយល់ត្រពម។ 
របាយការណ៍ននេះត្រតូវតមកល់ទុ្ក្នៅទ្ីសាន
ក្ក់ាររបស់ខ្លួនរយៈនពលោ ងតិច្ប ៥
(ត្របា)ំ ឆ្ន ។ំ 
 
ក្នុងក្រណីចាបំាច្ប ់ ត្រក្សួងមហានផៃអាច្ប
នសនើសំុរបាយការណ៍សតីពីសក្មមភាព និង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុត្របចាឆំ្ន រំបស់ 
សមាគម។ 
អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលបរនទ្សត្រតូវនផាើ
រនៅត្រក្សួងការបរនទ្ស និងសហ
ត្របតិបតតិការអនតរជាត ិ និងត្រក្សួងនស ា
ក្ិច្បច និងហិរញ្ញ វតាុ នូវរបាយការណ៍បូក្

ជនំួយក្នុ ងអំែុងនពល ៣០ នងៃគិតចាបពី់
នងៃនផាើនៅមាច ស់ជនំួយ ត្រពមទងំឯក្សារ 
គនត្រមាងក្មមវធីិ និងកិ្ច្បចត្រពមនត្រពៀងហិរញ្ញ
បបទន ១ ច្បាបម់ លមាច ស់ជនំួយបានឯក្
ភាពយល់ត្រពម ។ របាយការណ៍ននេះត្រតូវ
តមកល់ទុ្ក្នៅទី្សាន ក្ក់ាររបស់ខ្លួ នរយៈ
នពលោ ងតិច្ប ៥ ឆ្ន  ំ។ 
 
ក្នុងក្រណីមានបណតឹ ងនៅ ត្រក្សួងមហានផៃ 
ឬ ត្រក្សួងការបរនទ្ស និងសហត្របតិបតតិ
ការអនតរជាតិ ត្រក្សួងសាម ី អាច្បនសនើសំុ
របាយការណ៍សតីពីសក្មមភាព និងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុពាក្ព់ន័ធនងឹបណតឹ ង របស់
សមាគម ឬអងគការមនិមមន 
រដ្ឋា ភបិាល និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល
បរនទ្សម លមានសាខា ឬការោិល័យ
នៅត្របនទ្សក្មពុជាន ើមបជីាពត័ម៌ាន នងិ
ពិភាក្ារក្ ំនណាេះត្រសាយថាន ក្រ់ ាបាល ។  
 
អងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលបរនទ្សត្រតូវនផាើ
នៅត្រក្សួងការបរនទ្ស និងសហត្របតិបតតិ

ននេះ បានបមនាមបនៃុក្ ល់សមាគម ឬអងគការមនិមមនរ
ដ្ឋា ភបិាល ជាជាងការសត្រមបសត្រមួល នងិការនលើក្
ទ្ឹក្ច្បិតត ល់ពលរ ាឱ្យចូ្បលរមួសក្មមភាពក្នុងក្ិច្បចការ
សងគម ាមរយៈការបនងកើតសមាគម ឬអងគការមនិមមន
រដ្ឋា ភបិាល សូមបមីតរបាយការណ៍នៅមាច ស់ជំនួយខ្លេះ 
ក្អ៏ាច្បសំុពនយរនពល ឬយឺតបានខ្លេះម រ។  

 
ច្បំនពាេះទ្ំនាក្ទ់្នំងគតិយុតត រវាងនីតិបគុគលពីរ មាន
ត្រក្សួងមហាមផៃ ត្រក្សួងនស ាក្ិច្បច នងិហិរញ្ញ វតាុ ត្រក្សួង
ការបរនទ្ស ជាមយួសមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិ
បាល ក្ម៏និន ើញមានកាតពវក្ិច្បចនៅវញិនៅមក្ម ល
បានត្រពមនត្រពៀងោន នត្រកាយនពលបនងកើតនែើយ។ ក្នុង
ក្រណីមយួច្បំនួនសមាគម ឬអងគការ បានចុ្បេះក្ចិ្បចត្រពម
នត្រពៀង ឫអនុសារណៈនោគយល់ជាមយួត្រក្សួងននាេះ
គូភាគីបានសមមតងឆនៃៈថា នងឹនធវើរបាយការណ៍ជូន ឬ
ត្រតូវនធវើអវីមយួាមកាតពវក្ិច្បចម លបានត្រពមនត្រពៀងោន  ក្៏
ប ុមនតត្របសិននបើសមាគម ឬអងគការ មនិបានចុ្បេះក្ចិ្បចត្រពម
នត្រពៀងជាមយួត្រក្សួងរបស់រ ានទ្ននាេះ មនិគួរជាប់
កាតពវក្ិច្បចមបបននេះនែើយ។ ជាមយួោន ននេះម រ 
សមាគមឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល មតងចុ្បេះក្ចិ្បចត្រពម
នត្រពៀងជាមយួមាច ស់ជនំួយ នហើយមាច ស់ជំនួយរបស់
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សរបុសក្មមភាពការងារ និងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុត្របចាឆំ្ន មំយួច្បាប ់ច្បមលង
ពីឯក្សារន ើមម លនផាើរនៅមាច ស់ជំនួយ
ក្នុងអំែុងនពល ៣០ (សាមសិប)នងៃ គតិ
ចាបព់ីនងៃនផាើរនៅមាច ស់ជំនួយ ត្រពមទងំ
ឯក្សារគនត្រមាងក្មមវធិីការងារ និង ក្ិច្បច
ត្រពមនត្រពៀងហិរញ្ញបបទន ១ (មយួ) ច្បាប ់
ម លមាច ស់ជំនួយបានយល់ត្រពម នដ្ឋយ
ច្បមលងពឯីក្សារន ើមឲ្យបានក្នុងអំែុង
នពល ៣០ (សាមសិប) នងៃ គតិចាបព់ីនងៃ
មាច ស់ជំនួយបានឯក្ភាពយល់ត្រពម ។ 
ក្នុងក្រណីចាបំាច្ប ់ ត្រក្សួងនស ាក្ិច្បច នងិ
ហិរញ្ញ វតាុ ឬអាជាា ធរសវនក្មមជាតិ អាច្ប
នធវើការត្រតួតពនិិតយ និងនធវើសវនក្មមនលើ
សមាគម និង អងគការមនិមមនរដ្ឋា  
ភបិាល ។ 
 

ការអនតរជាតិ និងត្រក្សួងនស ាកិ្ច្បចនិង
ហិរញ្ញ វតាុ នូវរបាយការណ៍បូក្សរបុលទ្ធ
ផលសក្មមភាពការងារ និងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វតាុ ត្របចាឆំ្ន មំយួច្បាប ់ ច្បមលងពីឯក្
សារន ើមម លនផាើនៅមាច ស់ជនំយួក្នុ ងអំែុង
នពល ៣០ នងៃគិតចាបពី់នងៃនផាើនៅមាច ស់
ជនំួយត្រពមទងំត្រគបឯ់ក្សារគនត្រមាងក្មមវធីិ
ការងារ និង កិ្ច្បចត្រពមនត្រពៀងហិរញ្ញបបទន ១
ច្បាបម់ ល មាច ស់ជនំួយបានយល់ត្រពម 
នដ្ឋយច្បមលងពីឯក្សារន ើមឲ្យបានក្នុ ង
អំែុងនពល ៣០ នងៃគិតចាបពី់នងៃមាច ស់
ជនំួយបានឯក្ភាពយល់ត្រពម ។ 
 
ក្នុ ងក្រណីចាបំាច្បត់្រក្សួងនស ាកិ្ច្បចនិង
ហិរញ្ញ វតាុ  ឬអាជាា ធរសវនក្មមជាតិអាច្បនធវើ
ការត្រតួតពិនិតយ និងនធវើសវនក្មមនលើ
សមាគម និងអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ។ 

សមាគម ឬអងគការ ក្ប៏ានចុ្បេះក្ិច្បចត្រពមនត្រពៀង ឬអនុសសរ
ណៈននការនោគយល់ នលើក្មមវធិីជំនួយោម នសំណង
របស់នគជាមយួសាា បន័រ ារចួ្បនហើយម រ។  
 
កាតពវក្ិច្បចរបាយការណ៍ក្នុងមាត្រា ២៥ បាននធវើឱ្យនតីិ
បុគគលជាសមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលកាល យ
ជាការបងខិតបងខំ នងិមានច្បមៃល់ថា នតើត្រក្សួងមហានផៃ 
ត្រក្សួងនស ាក្ចិ្បច និងហិរញ្ញ វតាុ ត្រក្សួងការបរនទ្ស និង
សហត្របតិបតតិការអនតរជាត ិ យក្របាយការណ៍នៅនធវើ
អវី? នតើត្រក្សួងរបស់រ ាមានកាតពវក្ចិ្បចអវីជាមយួនីតិ
បុគគលជាសមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល។ 
 
បមនាមនលើកាតពវក្ិច្បចជូន ណឹំងនៅត្រក្សួងអពំីនលខ្
គណនធីនាោរ បនៃុក្របាយការណ៍ បាននធវើ
ឱ្យសមាគម និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលបារមភថានតើ
ការយក្របាយការណ៍ត្រោនម់តន ើមបាីមដ្ឋន ឬចាប់
ពិរទុ្ធ? នបើនធវើឱ្យភយ័ោ ងននេះ គឺច្បាស់ណាស់ថាប េះ
ពាល់ ល់សិទ្ធិឯក្ជន និងសវ័យភាពបុគគល។ 
កាតពវក្ិច្បចរបាយការណ៍ ជាធមមាលុេះត្រាមតសមាគម 
ឬអងគការននាេះ ចុ្បេះអនុសសរណៈជាមយួសាា បន័រ ាណា
មយួ។ ជាក្ម់សតងាមផលូវច្បាប ់ និងលក្ខនតិក្ៈជាទូ្នៅ 
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សមាគម នងិអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលមនិមមនជា
សាា បន័ច្បំណុេះឱ្យត្រក្សួងមហានផៃនែើយជាធមមាមនិ
មានកាតពវក្ចិ្បចរាយការណ៍ត្រគបស់ក្មមភាពរមួទងំ
ត្រទ្ពយសមបតតិរបស់សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិា
ល  ូច្បមាត្រា ២៥ តត្រមូវននាេះនទ្។ ជាមយួោន ននេះ ស
នមតច្បត្រក្ឡានហាម ស នខ្ង ក្ប៏ាននលើក្មក្បញ្ញជ ក្រ់ចួ្ប
នហើយថា “ត្រក្សួងមហានផៃមនិមមនជាថាន ក្ ់កឹ្នាំ
សមាគម ឬអងគការនទ្ គឺត្រោនម់តជាន គូរជាមយួោន
ប ុនណាណ េះ។” ត្របសាសនរ៍បស់សនមតច្បត្រក្ឡានហាម បាន
នយ័ថា សមាគម និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល ជា
អងគការឯក្រាជយ អពយត្រក្ឹតក្នុងនរឿងគណបក្ស
ននោបាយ មានសវ័យភាពក្នុងការ ឹក្នា ំ ត្រគបត់្រគង 
និងមានតួនាទ្ីសំខានជ់ាន គូរបស់  រដ្ឋា ភបិាល។ 
 
អវីម លសំខានន់នាេះសាា បន័សមាគម នងិអងគការមនិ
មមនរដ្ឋា ភបិាល គឺជាសាា នបន័ម លឯក្រាជយពសីាា ប័
នរ ា មនិចាបំាច្បត់្រតូវរាយការណ៍ត្រគបស់ក្មមភាពម ល
ខ្លួនបាននធវើននាេះនទ្។ ជាក្ម់សតង សនមតច្បបានសនត្រមច្ប
នៅក្នុងនសច្បក្តជូីន ណឹំងរបស់ត្រក្សួងមហានផៃនលខ្ 
២០០៦ សជណ ចុ្បេះនងៃទ្ី២៧ មខ្វចិ្បឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ម លមនិចាបំាច្បឱ់្យសមាគម និងអងគការជូន ណឹំង
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ក្នុងការនធវើសក្មមភាពនផសងៗនៅមូលដ្ឋា ន ននេះជាមផនក្
មយួននការផតល់សវ័យភាព ចុ្បេះនហតុអវីត្រតូវចាបំាច្បត់ត្រមូវ
ឱ្យមានកាតពវក្ិច្បចនធវើរបាយការណ៍ាមមាត្រា២៥ននេះ
នទ្ៀត។ នបើក្ថាខ្ណឌ ទ្ី១ នងិទ្ី៣ ននមាត្រា២៥ ននេះ
នៅមតរក្ាទុ្ក្ការតត្រមូវឱ្យនផាើរបាយការណ៍ននាេះ វាជា
ការនត្រជៀតមត្រជក្ក្ិច្បចការនផៃក្នុងរបស់សមាគម ឬអងគការ
ោ ងធៃនធ់ៃរ ម លនធវើឱ្យបាតស់វ័យភាពរបស់នីតបិុគគល
សមាគម ឬអងគការជាមនិខាន។ 

១០ មាត្រា ២៦ សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា  
ភបិាលក្នុងត្រសុក្អាច្បផ្លែ ក្សក្មមភាព
របស់ខ្លួននដ្ឋយត្រតូវជូន ណឹំងជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរនៅត្រក្សួងមហា 
នផៃ ។ មុននងឹផ្លែ សក្មមភាព សមាគមឬ
អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ត្រតូវ
នធវើរបាយការណ៍សក្មមភាពការងារ និង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ូច្បមានមច្បងក្នុង
ក្ថាខ្ណឌ ទ្ី ១ ននមាត្រា ២៥ននច្បាប ់
ននេះ ។ 
 
សមាគម ឬ អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល 
ក្នុងត្រសុក្មនុនឹងរលំាយត្រតូវជត្រមេះ

សមាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល 
ក្នុ ងត្រសុក្អាច្បផ្លែ ក្សក្មមភាពរបស់ខ្លួ ន
នដ្ឋយត្រតូវជូន ណឹំងជាលាយលក្ខណ៍
អក្សរនៅត្រក្សួងមហានផៃ ។ មុននឹងផ្លែ
សក្មមភាព សមាគមឬអងគការមិនមមនរដ្ឋា
ភិបាលក្នុ ងត្រសុក្ត្រតូវនធវើរបាយការណ៍
សក្មមភាពការងារ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតាុ  ូច្បមានមច្បងក្នុ ងក្ថាខ្ណឌ ទី្ ១ នន
មាត្រា ២៥ននច្បាបន់នេះ ។ 
 
សមាគម ឬ អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល 
ក្នុងត្រសុក្មនុនឹងរលំាយត្រតូវជត្រមេះ

វាក្យស័ពៃ ផ្លែ ក្ “Suspend” អាច្បមាននយ័ថា 
សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលននាេះ អស់ងវកិា
សត្រមាប ់ំនណើ រការ ឬផុតគនត្រមាង ក្នុងអំែុងនពលជាក្់
លាក្ ់ឬមនិជាក្ល់ាក្ណ់ាមយួ (១ឆ្ន  ំឬ៦ មខ្ ជាន ើម 
។ល។ 
 
ច្បំមណក្ពាក្យរលំាយ “de-operation/dissolve” បិទ្
 ំនណើ រការត្របតិបតតិការ គឺសំនៅ នៅនលើការនសនើសំុបិទ្
ត្របតតិបតតិការ ឬលុបន ម្ េះ សមាគម និងអងគការ មនិ
មមនរដ្ឋា ភបិាល នច្បញពីបញ្ជ ី មានលក្ខណៈជាអច្បិន្តនត
យ។៍ 
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កាតពវក្ិច្បចាមនីតិវធិីនិងបទ្បបញ្ញតតិជា
ធរមាន ។ 

កាតពវក្ិច្បចាមនីតិវធិីនិងបទ្បបញ្ញតតិជា
ធរមាន ។ 
 

សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្អាច្ប
ផ្លែ ក្សក្មមភាពរបស់ខ្លួននដ្ឋយមនិចាបំាច្បត់្រតូវជូន
 ំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅត្រក្សួងមហានផៃនទ្ 
នត្រពាេះថានីតិបុគគលជាសមាគម និងអងគការសងគមសីុ
វលិគឺបនងកើតនែើងក្នុងរបូភាពនធវើការសម័ត្រគច្បិតត និងបនត្រមើ
ឱ្យផលត្របនោជនស៍ហគមនជ៍ាក្ល់ាក្ណ់ាមយួ ក្នុង
នោលបំណងជួយ បំនពញក្ងវេះខាតរបស់រដ្ឋា ភបិាល។  
ការបនតសក្មមភាពឬផ្លែ ក្មនិនទ្ៀងទត ់គឺអាត្រស័យនលើ
នពលនវលា ធនធានម លខ្លួនរក្បាន។  

១១ មាត្រា ៣០ សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល
ក្នុងត្រសុក្ ម លមនិបានអនុវតតាម
មាត្រា ១០ ឬ មាត្រា ២៤ ឬក្ថាខ្ណឌ ទ្ី
១ ឬ ក្ថាខ្ណឌ ទ្ ី ២ ននមាត្រា២៥ នន
ច្បាបន់នេះ ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវជូន ណឹំង
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនដ្ឋយទុ្ក្រយៈ
នពលោ ងយូរ ៣០(សាមសិប) នងៃនននងៃ
នធវើការ។ ក្នុងក្រណីមនិអនុវតតាមការ
ជូន ណឹំង ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវជូន
 ំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្លែ ក្
សក្មមភាពជាបនណាត េះអាសននរយៈនពល
ោ ងយូរ ៩០(នតសិប)នងៃ។ ក្នុងក្រណី

សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុង
ត្រសុក្ម លមនិបានអនុវតតាមមាត្រា ១០ 
( ូច្បសំនណើ របស់អងគការសងគមសីុវលិ) 
ឬមាត្រា ២៤ ឬក្ថាខ្ណឌ ទី្ ១ ឬក្ថាខ្ណឌ
ទី្ ២ ននមាត្រា ២៥ ននច្បាបន់នេះ ត្រក្សួង
មហានផៃត្រតូវជូន ំណឹងជាលាយលក្ខណ៍
អក្សរនដ្ឋយទុ្ក្រយៈនពលោ ងយូរ ៣០ នងៃ
នននងៃនធវើការ ។ ក្នុងក្រណីមនិអនុវតតាមការ
ជូន ណឹំង ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវជូន ណឹំង 
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្លែ ក្សក្មមភាពជា
បនណាត េះអាសននរយៈនពលោ ងយូរ ៩០ នងៃ 
។ ក្នុងក្រណីនៅមតមនិត្រពមអនុវតត ត្រក្សួង

មាត្រា ៣០ ននេះ មានជានត្រច្បើនបទ្នលមើស ម លបងកបន់ៅ
ក្នុងននាេះ ក្ថាខ្ណឌ ទ្ី២ និងទ្ី៣ ជាច្បំណុច្បម លនសនើ
សំុនធវើវនិសាធនក្មម។ 
 
ក្ថាខ្ណ័ឌ ទ្ី២៖ លក្ខនតកិ្ៈ គជឺាការងារនផៃក្នុងរបស់អងគ
ការមានសវ័យភាពក្នុងការត្រគបត់្រគង ចាតម់ច្បង នធវើ ឬមនិ
នធវើ សនត្រមច្ប ឬមនិសនត្រមច្ប ម លមនិគួរកាល យជាមូល
ដ្ឋា នសត្រមាបន់ចាទ្ជាបទ្នលមើសនហើយនានំៅ ល់ការ
សនត្រមច្ប នដ្ឋយតុលាការក្នុងការរលំាយសមាគម អងគ
ការ ននាេះនទ្។ ខ្លឹមសារទូ្នៅ ច្បាបន់នេះក្ម៏និបាន
ការពារសមាគមឬអងគការនត្រតរដ្ឋា ភបិាលជាតិ ឬអនតរ
ជាតិ (នតីិបុគគល) ឲ្យរចួ្បផុតពកីារទ្ទ្ួលខុ្សត្រតូវច្បំនពាេះ
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នៅមតមនិត្រពមអនុវតតត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវ
សនត្រមច្បជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលុប
ន ម្ េះនច្បញពីបញ្ជ ី។ 
 
សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល
ក្នុងត្រសុក្ ម លមនិបានអនុវតតត្រតឹមត្រតូវ
ាមលក្ខនតិក្ៈរបស់ខ្លួន ត្រក្សួងមហានផៃ
ត្រតូវជូន ណឹំងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬ
ផ្លែ ក្សក្មមភាពជាបនណាត េះអាសនន 
នដ្ឋយទុ្ក្រយៈនពលោ ងយូរ ៣០
(សាមសិប)នងៃ។ ក្នុងក្រណីនៅមតមនិ
ត្រពមអនុវតត ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវសនត្រមច្ប
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលុបន ម្ េះនច្បញ
ពីបញ្ជ ី។ 
 
ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវសនត្រមច្បលុបន ម្ េះ
នច្បញពីបញ្ជ ីច្បំនពាេះសមាគម ឬអងគការ
មនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ណា ម ល
នធវើសក្មមភាពប េះពាល់ ល់សនតិសុខ្ សាិរ
ភាព និងសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ ឬបងក
នូវភាពអនតរាយ ល់សនតិសុខ្ជាតិ ឯក្

មហានផៃត្រតូវសនត្រមច្បជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
លុបន ម្ េះនច្បញពបីញ្ជ ី ។  
នសនើលុបក្ថាខ្ណឌ ទ្ី៣ខាងនត្រកាម៖ 
សមាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលក្នុ ង
ត្រសុក្ ម លមិនបានអនុវតតត្រតឹមត្រតូវាម
លក្ខនតិក្ៈរបស់ខ្លួ ន ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវជូន
 ណឹំងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬផ្លែ ក្
សក្មមភាពជាបនណាត េះអាសនន នដ្ឋយទុ្ក្រ
យៈនពលោ ងយូរ ៣០(សាមសិប)នងៃ។ 
ក្នុ ងក្រណីនៅមតមិនត្រពមអនុវតត ត្រក្សួង
មហានផៃត្រតូវសនត្រមច្បជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
លុបន ម្ េះនច្បញពីបញ្ជី។ 
 
ត្រក្សួងមហានផៃត្រតូវសនត្រមច្បលុបន ម្ េះ
នច្បញពីបញ្ជីច្បំនពាេះសមាគម ឬអងគការមិន
មមនរដ្ឋា ភិបាលក្នុ ងត្រសុក្ណា ម លនធវើ
សក្មមភាពប េះពាល់ ល់សនតិសុខ្ សាិ រភាព 
និងសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ ឬបងកនូវ
ភាពអនតរាយ ល់សនតិសុខ្ជាតិ ឯក្ភាព
ជាតិ វបបធម ៌ ត្របនពណី ទ្ំននៀមទ្មាល បល់ែ

ការត្របត្រពឹតតជាបទ្នលមើសនៅក្នុងច្បាបន់ផសងៗ នទ្ៀតជា
ធរមានម រ។  
 
ក្ថាខ្ណឌ ទ្ី៣៖ សក្មមភាពម លប េះពាល់ ល់សនតិ
សុខ្ សាិរភាព និងសណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ ឬបងករនូវ
ភាពអនតរាយ ល់សនតិសុខ្ជាតិ ឯក្ភាពជាត ិ
ត្របនពណី ទ្ំននៀមទ្មាល បល់ែរបស់សងគម ត្រតូវបានហាម
ឃាតន់ដ្ឋយរ ាធមមនុញ្ញ។ ក្ប៏ ុមនត អំនពើទងំននាេះត្រតូវ
បានការពារនដ្ឋយច្បាបន់ផសងៗ នហើយក្ម៏ានក្ំណត់
ជាបទ្នលមើសមយួច្បនំួន នៅក្នុងត្រក្មត្រពហមទ្ណឌ នហើយ
ម រ។ ការដ្ឋក្ទ់្ណឌ ក្មមគួរមតក្ំណតនូ់វសក្មមភាព
ជាក្ល់ាក្ ់មនិមមនមច្បងជាទូ្នៅមបបននេះនទ្។ 
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ភាពជាត ិវបបធម ៌ត្របនពណី ទ្នំនៀមទ្មាល ប់
លែរបស់សងគមជាតកិ្មពុជា នដ្ឋយពុំទន់
គិត ល់នទសត្រពហមទ្ណឌ នផសងនទ្ៀត។ 

របស់សងគមជាតិក្មពុជា នដ្ឋយពុំទនគិ់ត
 ល់នទសត្រពហមទ្ណឌ នផសងនទ្ៀត។ 

១២ មាត្រា ៣១ សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល
ក្នុងត្រសុក្មានសិទ្ធិបតឹងតវា នឹងនសច្បក្តី
សនត្រមច្បរបស់ត្រក្សួងមហានផៃទក្ទ់្ង
នឹងការមនិចុ្បេះបញ្ជ ី ការបញ្ឈប់
សក្មមភាព ការលុបន ម្ េះនច្បញពីបញ្ជ ី 
និងការផ្លក្ពនិយ័នៅតុលាការ ក្នុងរយៈ
នពលោ ងយូរ ៣០ នងៃនននងៃនធវើការគិតពី
នងៃជូន ណឹំងអំពីនសច្បក្តីសនត្រមច្ប ។ 

សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុង
ត្រសុក្មានសិទ្ធិបតងឹតវា នងឹនសច្បក្តីសនត្រមច្ប
របស់ត្រក្សួងមហានផៃទក្ទ់្ងនឹងការមនិ
ចុ្បេះបញ្ជ ី ការបញ្ឈបស់ក្មមភាព ការលុប
ន ម្ េះនច្បញពីបញ្ជ ី និងការផ្លក្ពិនយ័នៅ
សាលាឧទ្ធរណ៍ ក្នុងរយៈនពលោ ងយូរ 
៣០ នងៃនននងៃនធវើការគិតពីនងៃជូន ំណឹងអំពី
នសច្បក្តីសនត្រមច្ប ។ 

នដ្ឋយសារវវិាទ្នៅក្នុងច្បាបន់នេះ គឺនធវើរវាងត្រក្សួង
មហានផៃ ត្រក្សួងការបរនទ្ស និង សមាគម ឬអងគការ
ជាតិ  ឬអនតរជាតិ ប ុមនតច្បាបប់ានបញ្ជូ នឲ្យនៅត្រក្ម
សាលា ំបូង រចួ្បបតឹងឧទ្ៃរណ៍ ឬ ល់តុលាការក្ំពូល
ម លជាទូ្នៅ ត្រតូវច្បណំាយនពល និងធនធាននត្រច្បើន 
និងអាច្បហួសរយៈនពលគំនរាងក្មមវធិីសងគម ម លមាន
ជាមយួមាច ស់ជំនួយ។ មយ ងវញិនទ្ៀតការបញ្ឈប់
សក្មមភាព ការប ិនសធការចុ្បេះបញ្ជ ី និងការផ្លពនិយ័
គឺនធវើនែើងនដ្ឋយរ ាបាលថាន ក្ជ់ាតិ  ូច្បននេះការបតងឹនៅ
សលាឧទ្ធរណ៍គឺមានលក្ខណៈសមត្រសបជាង។   

១៣ មាត្រា ៣២ អាជាា ធរមានសមតាក្ិច្បចត្រតូវចាតវ់ធិានការ 
បញ្ឈបជ់ាបនាៃ នច់្បំនពាេះសមាគម ឬអងគ
ការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាលក្នុងត្រសុក្ណា
ម លនធវើសក្មមភាពនដ្ឋយមនិបានចុ្បេះ
បញ្ជ ីនៅត្រក្សួងមហានផៃត្រសបាមបទ្
បបញ្ញតតិននច្បាបន់នេះ ។ ក្នុងក្រណីមនិរាង
ចាល សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា  
ភបិាលក្នុងត្រសុក្ននាេះត្រតូវពិនយ័ជាត្របាក្ ់

អាជាា ធរមានសមតាកិ្ច្បចត្រតូវចាតវ់ធិានការ 
បញ្ឈបជ់ាបនាៃ នច់្បំនពាេះសមាគម ឬអងគការ
មិនមមនរដ្ឋា ភិបាលក្នុ ងត្រសុក្ណាម លនធវើ
សក្មមភាពនដ្ឋយមិនបានចុ្បេះបញ្ជី នៅ
ត្រក្សួងមហានផៃត្រសបាមបទ្បបញ្ញតតិនន
ច្បាបន់នេះ ។ ក្នុ ងក្រណីមិនរាងចាល 
សមាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល 
ក្នុ ងត្រសុក្ននាេះត្រតូវពិនយ័ជាត្របាក្ ់ ៥ ០០០ 

ការក្ំណតថ់ារាល់សក្មមភាពរបស់ត្រក្ុមមនុសសម ល
បាន និងក្ពុំងត្របត្រពឹតតនលើ ក្ិច្បចការមនុសសធមម៌ ល
ោម នប េះពាល់អវីនសាេះ ល់សណាត បធ់ាន បស់ាធារណៈ 
មបរជាត្រតូវបានអាជាា ធរគិតថាអំនពើខុ្សច្បាប ់វាគឺជាការ 
រនំលាភបំពានធៃនធ់ៃរ ល់សិទ្ធិននការជួបជុ ំ ត្របមូលផតុ ំ
ម លត្រតូវបាន ធានានដ្ឋយរ ាធមមនុញ្ញ  និងក្តិកា
សញ្ញញ អនតរជាតិសាីពីសិទ្ធពិលរ ា និងសិទ្ធិននោបាយ 
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៥ ០០០ ០០០ នរៀល នៅ ១០ ០០០ 
០០០ នរៀលនដ្ឋយត្រក្សួងមហានផៃ ។ ក្នុង
ក្រណីនៅមតបនតនធវើសក្មមភាពនទ្ៀត
អាជាា ធរមានសមតាក្ិច្បចត្រតូវបតឹងនៅ
តុលាការន ើមបចីាតវ់ធិានការាមច្បាប់
នដ្ឋយពុំទនគ់ិត ល់នទសត្រពហមទ្ណឌ
នផសងនទ្ៀត ។ 
 
បទ្បបញ្ញតតិននក្ថាខ្ណឌ ទ្ី ១ ខាងនលើ 
ននៈក្ត៏្រតូវយក្មក្អនុវតត ូច្បោន ផងម រ
ច្បំនពាេះសមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិ
បាលក្នុងត្រសុក្ណាម លត្រតូវបានត្រក្សួង
មហានផៃលុបន ម្ េះនច្បញពីបញ្ជ ី ឬផ្លែ ក្
សក្មមភាពនហើយនៅមតបនតនធវើសក្មម 
ភាពនៅក្នុងត្រពេះរាជាណាច្បត្រក្ក្មពុជា ។ 

០០០ នរៀល នៅ ១០ ០០០ ០០០ នរៀល
នដ្ឋយត្រក្សួងមហានផៃ ។ ក្នុ ងក្រណីនៅមត
បនតនធវើសក្មមភាពនទ្ៀតអាជាា ធរមានសមតា
កិ្ច្បចត្រតូវបតឹងនៅតុលាការន ើមបចីាតវ់ធិានការ
ាមច្បាបន់ដ្ឋយពុំទនគិ់ត ល់នទស
ត្រពហមទ្ណឌ នផសងនទ្ៀត ។ 
 
បទ្បបញ្ញតតិននក្ថាខ្ណឌ ទី្ ១ ខាងនលើ  
ននៈក្ត៏្រតូវយក្មក្អនុវតត ូច្បោន ផងម រ
ច្បំនពាេះសមាគម ឬអងគការមិនមមនរដ្ឋា  
ភិបាលក្នុ ងត្រសុក្ណាម លត្រតូវបានត្រក្សួង
មហានផៃលុបន ម្ េះនច្បញពីបញ្ជី  ឬផ្លែ ក្
សក្មមភាពនហើយនៅមតបនតនធវើសក្មមភាព
នៅក្នុ ងត្រពេះរាជាណាច្បត្រក្ក្មពុជា ។ 

ម ល ក្មពុជាជាត្របនទ្សហតានលខ្ ីនិងមាន កាតពវក្ិច្បច
ត្រតូវអនុវតត និងនោរព នអាយបានខាជ បខ់្ជួន។ 
 

១៤ មាត្រា ៣៥ ត្រក្សួងការបរនទ្ស និងសហត្របតិបតតិការ 
អនតរជាតិអាច្បបញ្ចបសុ់ពលភាពអនុសា 
រណៈក្នុងក្រណីម លសមាគម ឬអងគការ
មនិមមនរដ្ឋា ភបិាលបរនទ្សអនុវតតមនិ
បានត្រតឹមត្រតូវាមអនុសារណៈម លចុ្បេះ
ជាមយួត្រក្សួងការបរនទ្ស និងសហ

ត្រក្សួងការបរនទ្ស និងសហត្របតិបតតិការ 
អនតរជាតិអាច្បបញ្ចបសុ់ពលភាពអនុសា 
រណៈក្នុងក្រណីម លសមាគម ឬអងគការ
មនិមមនរដ្ឋា ភបិាលបរនទ្សអនុវតតមនិបាន 
ត្រតឹមត្រតូវាមអនុសារណៈម លចុ្បេះជាមយួ
ត្រក្សួងការបរនទ្ស និងសហត្របតិបតតិការ

ខ្លឹមសារននមាត្រាននេះ គឺទូ្លាយខាល ងំនពក្ ម ល
អនុញ្ញញ តនអាយសាា បន័មានសមតាក្ិច្បចនត្របើត្របាស់ឆនាៃ
នុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការបក្ត្រសាយច្បាប ់ នងិសនត្រមច្ប
អំពីការលុបន ម្ េះសមាគម និងអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភិ
បាល នច្បញពីបញ្ជ ី។ នដ្ឋយសារវាជាត្របនភទ្ននបទ្
នលមើសត្រពហមទ្ណឌ   ូនច្បនេះខ្លឹមសារននច្បាប ់ ត្រតូវក្ណំត់



ទំពរ័ទី 31 នៃ 31 

ត្របតិបតតិការអនតរជាត ិ ឬក្នុងក្រណីម ល
សមាគម ឬអងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល
បរនទ្សនធវើសក្មមភាពប េះពាល់ ល់សនតិ
សុខ្ សាិរភាព និងសណាត បធ់ាន ប ់
សាធារណៈ ឬបងកនូវភាពអនតរាយ ល់
សនតិសុខ្ជាតិ ឯក្ភាពជាត ិ វបបធម ៍
ត្របនពណី ទ្ំននៀមទ្មាល បល់ែរបស់សងគម
ជាតិក្មពុជា ។ 
 

អនតរជាតិ លុេះត្រាមតតុលាការសនត្រមច្ប
សាា ពរបញ្ញជ ក្ថ់ាសមាគម ឬអងគការមិន
មមនរដ្ឋា ភិបាលបរនទ្សបានត្របត្រពឹតតិបទ្
នលមើសត្រពហមទ្ណឌ  ។  
 

នអាយបានច្បាស់លាស់អពំីសក្មមភាពននបទ្នលមើល
ក្នុងនោលបណំងន ើមបកី្ណំតអ់ំព ី
សងគតភាពននការបក្ត្រសាយច្បាបរ់បស់អាជាា ធរមាន
សមតាក្ិច្បច ។ ការមច្បងមនិច្បាស់លាស់និងអាច្បនធវើការ
បក្ត្រសាយបានាមច្បតិត នដ្ឋយការនត្របើឆនាៃ នុសិទ្ធិ
ផ្លៃ ល់ខ្លួនរបស់មន្តនតីអនុវតតច្បាប ់ វាគឺជាការនត្រោេះថាន ក្់
សត្រមាបក់ារអនុវតតច្បាប។់ 

  


