កវិភារបស់អង�ករ

ី
ល កដូអំ

េសចក�ី្រពងច្បោប ែដលបង�ញព វប្បធម៌ៃនករ្រគប់
ៃថ�ទី ១១ ែខ មិ ថុន ឆា� ២០១៥
េសចក�ី្រពងច្ បោប់ស�ីពីសមាគមនិងអង�ករមិនែមនរ (LANGO) ែដលទទួ លបាេន
កុងែខមិ
�
ថុន ឆា� ២០១៥ េនះ នឹ ងត្រម�វឲ្យករចុះប�� ចំ េពសមាគ និ ង អង�ករមិនែម

រដ�ភិប (NGOs) ក�ុង�ស�ក (ជាតិ)និងអន�រជាតិទំងអ េហយចត់ទុថសកម�ភាទំងអសរបស់

អង�កណែដលមិនបានចុះប��ីសមាជិកភាពថ្រពហ�ទណ។ ករត្រម�វឲ្យចុះបេនះ ហក់ប

ដូ ចជ ្រត�វអនុវត�េទេល្រអង�ករទំងអ ចប់តំង្រក�មូ លដ� និ ងអង�ករសហគមន៍មូលដ
រហូតដល់អង�ករអន�រជាតិសំខេទៀតផង។ កត្រម�វឲចុ ះប��េី នះែដរ អចមានផល ប៉ះពយា៉
ធ�ន់ធ�រ ជពិ េសសេលេសរ ីភាពៃករបេង�សមាគមៃន្រកមូ លដ� និ ងអង�ករសហគមន ៍មូលដ
នាន
្រកសួងមហៃ នឹ ងមានឆនា�នុសិទ�ិេពញទីេកយល់្រពមចំេពករចុះប�� េហយលក�ខណ�
ៃនច្បោប់េ អចអនុ��តឱ្យមានករបដិេសធពក្យសុំច េដយសរេហតុផលនេយា
អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលក�ុង�ស�កនិងអន�រ និ ងសមាគមអន�រជាទំងអស េពលបាចុ ះ

ប��រី ច
ួ េហយ នឹ ង្រត�មានកតព�ករិ ក្សោអព្យោ្រកឹតភយ ែដលមាននិយមន ័យក�ុងច្បោប់
យា៉ង�សពិច�សពិ។ ររដ�ភិប នឹ ងអចលុបេឈ�ះអង�ករណាមួយេចញព ីប� ចំ េព
ករេធ�របាយករ �សបច្បោ ឬកររិះគន្រតឹម្រត ែផ�កេលមូលដ�នទំងេន ររដ�ភិបមា
សិទិ�យា៉ងខ�ក�ុងកចតវ ិធាដក់ទណ�កមមកេលសមាគនិ ងអង�ករមិនែមនរដ�ភិ

ររដ�ភិបនឹ ងមាអំណាសេ្រមចិ ត�
ភិ បាទំងេនេចញពី ប��ី
បុ គ�លនា។

េហយ

កុងករលុបេ
�
ឈ�ះ្រក�មសនិ ងអង�ករមិនែមរដ -

ករពិន ័ហួសេហតុ

និងកដក់ពបណ�ឹ ង្រពហ�ទណមកេលរបវន
ូ
�

ច្បោប់េនះ ក៏នអនុ ��តឱ្ររដ�ភិបដក់េនក�ប��ីេខនូ វេឈ�ះេមដឹកននា

ៃនសមាគម និអង�កមិនែមនរដ�ភិប ែដល្រត�បាលុបេឈ�ះេចញពីប��ម�ងេហយ េដម្បីហ
ឃាតបុ គ�លទំងេនមិ នេអបេង�តអង�កថ�ីមួយេទៀត។

ច្បោប់េក៏ បានផ�ល់អំណេទដល់រ

រដ�ភិបក�ុងករប��ប់អនុស្សរ (MOU) ភាមៗ  ជាមួនឹងអង�កមិនែមនរដ�ភិបបរេទស

េហយេធ ករនិរេទសបុគ�លិករបស់សមា
�

និ ងអង�កមិនែមនរដ�ភិបបរេទស

សកម�ភាណាមួយេនក�ុង្របេទសកម េដយមិនមានករចុះប ឬអនុ ស្សរណ។

ែដលបានេធ�

ទំព័រ

ជាទប��ប់

ច្បោប់េក៏មានបទប្ប�ត�ិដ៏តឹងរ
�
ងថ�ីៗជាេ្រចេទៀត
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អំពី កេធ របាយករ
�

សកម�ភាពនិហិរ��វត�ុ និ ងមាអំណាចក�ុងក្រត�តពិនិត្យេដរដ�ភិប កុងកេធ
�
ស
� វនកម�
េហយមាលក�ខណ� ត្រម�ដ៏ េ្រចសន�ឹកសនា�ប

ែដលលក�ខណ�ទំងេនាះត្រឱ្យមកដក់ជូននូ

ព័ត៌ មានទំងអស�ីពីករផា�ស់ប�អ�កដឹ កនា និ ងករេរៀបច ចត់ ែចងហិរ��វត�ុនិងករទំនាក់ទំជាមួ

មា�ស់ជំនួយ

ររដ�ភិបាល្របក េសចក�ី្រពងច្ថីែ� ដល្រត�វបយល់្រពេហយេនះ គឺ ដូចគា
េទនឹងេសចក�ី្រពងចុងេ្រកបាេបកចំ ហជាសធា េនែខធ� ឆា� ២០១១។ ក៏ប៉ុែន�េដ
ករវិគេលេសចកី ្� រពងច្ ថីែ� ដលបាេលចេចញឥឡូវេនះ

បាបង�ញអំពីករែ្របយា៉ងេ្រ

េហយេសចក�ី្រពច្បោដ៏េ្រគាះថា�ក់ គឺ នឹង្រត�វប�ូន
� េទដរដ�សភាជាឆាប់ៗេន។
េសចក�ី្រពច្បោប់េនះរំេលភេលរដ�ធម�នុ��កម និ ងកតព�កិចរបស់កមុជា ែដេនេ្រ
�

ច្ប់អន�រជាតិ េសចក�ី្រពច្បោេនះគឺមិនចំបាឲ្យមាន េហយ្រត�វែលុបេច។

ខងេ្រកមេនះគឺជាកច្បោស់លស់េទបទប្ប� �ត� សំខន់ េនក�ុងេសចក�ី្រច្បោ
ថ�ីែដល្រត�បាឯកភារួចេហយ។

ច្បោប់េនះកនមានភាពធ�ន់ធេឡងៗ

េប េ្រប�បេធៀបជាម

េសចក�ី្រពងច្ បោប់ែខធ�ូ២០១១ េហយមានផលប៉ះពចំ េព្រក�មនុស្ ែដលមា្របតិបត�ិក
េនកម�ុជ
ជំពូកទី ១ - និយមន័យៃនអង�ករមិនែមនរដ�ភិ និងសមាគ
 មា្ ៤ ថ�ីត្បិតែតមា្រតេនះមិនប៉ះពល់ដល់អង�ករសហគមន៍មូលដ�នក៏េដយ ក៏ប៉ុែន�
ន័យដ៏ទូលំទូលរបស់សមាគ ែដលត្រម�ឱ្អង�ករទំងេេធ�ករចុះប��ផងែដរ។ េប មាក
ត្រម�ឲ្ចុ ះប��ី ចំ េព្រក�មូ លដ�ន និងអង�ករសហគមន៍មូលដ េនះអមាផលប៉ះពល
ធ�ន់ធ�រេលេសរ ីភាពៃនករបេង�តសមាគមរបស់្រក�មទំ

េលសពី េនះេទេទៀត

កកំណត់

និ យមន័យមិ នច្បោស់ល អចេធ�េអយមានកត្បិតចំេពករចុះប�� ស្រមា្រក�ជេ្រចន
ែដលកំពុងេធ�សកម�ភាព�សបច្ប ឧទហរណ៍ដូច សកម�ជនដីធី �ជាេដ។
ជំពូកទី ២ - កបេង�តសមាគមនិអង�ករមិនែមនរដ�ភិ
និងករចុះប�ស
� មាគមនិអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលក�ុង�
 មា្ ៥ បេង�តលក�ខណ� តឹ ងរងជាងមុ
ុឹ
ចំ េពករបេង�តអង�ករមិនែមនរ ភិ បា ឬសមាគ
កុង�ស�
�
ក េដយត្រម�វឱ្យមានសមាជិកសែដលជារូបវន�បុគ�លចំនួយា៉តិច ៥ (្រប) រូប

ទំព័រ
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ែដលចំនួនេនះ មានកេក តេឡងពីចំនួន ៣ (បី) រូប ែដលមាេនក�ុងេសចក�ី្រពងច្បោប់េ ៤
(ែខធ�ូ ឆា�២០១១)។
 មា្

៥

ក៏បានហមឃាត់បុគ�លឲ្បេង� តសមាគម អង�ករមិ នែមនរដ�ភិបកុង�ស�
�
ក

្របសិេបបុគ�លេនាះធា�ប់បំេពញតួនាទីជាថា�ក់

សមាគម អង�ករមិនែមនរដ�ភិក�ុង

�ស�ក ែដល្រត�វបលុបេឈ�េចញពីប��ីមង
� េហយ េដយរដ�ភិប មា្រតេនះបង�ញថ
េនះអចនឹង្រត�វយកមកេ្រប្របាស់េ្របឆាំងនឹងរូបវបុគ�ល។

ពក្

“តួ នាទីជាថា�ក់ដឹ”

គឺ មិនមានភាពច្បោស ដូ េច�ះវអព្រងីនូ វវ ិសលភដល់វ ិធានក្របឆាំងនឹងបុគ�លរបស់
សមាគម អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលក�ុង�ស
 មា្ ៨ ្រត�វបានព្រ េដយេ្របែដលឲ្យមានសេ្រចចិត�ទូលំទូល េដ ម្បីអនុ��
ឱ្យ្សួងមហៃផ�េធ�ករបដិេសធពក្យសុំចុះ េដយែផ�ថ សកម�ភាទំងេន “េធ�ឱ្យប៉
ពលដល់សន�ិសុខ ស�ិរភា និ ងសណ
ា�ប់ធា�ប់សធ ឬបង�នូ វភាអន�រយដល់សន�ិសុខជា
ឯកភាពជា វប្បធម ្របៃពណីទំេនៀមទំលប់របស់សង�មជាតិកម”។ ភាសេ គឺ េបកចំ ហដល់
ករប�សដ៏ ទូលំទូ ល

និងតេហតុផលនេយាប

េហយអនុ ��តឱ្យរដ�ភិេធ ក
�

ហមឃាចំ េពសកម�ភាណាមួ តមរយៈករររំងករចុះ មិ នមានដំេណ�សែផ�ក
រដ�បាណាមួយេឡ មានែតបណ�ឹងឧទ�រណ៍េតុ លកែតប៉ុ េណា�េទ។
 មា្ ៩ ្រត�វបានព្រងីកបែ េដម្បីេធ�ករហត់ចំេពះសកម�ភា ែដលអនុ វត�េដ
សមាគមនិអង�កមិ នែមនរដ�ភិបាលក�ុង�ស�កទំងអស់ែដលមិនបានចុះ

ដូ ចែដលមានែច

ក�ុងមា្ ៤។ លក�ខណ� ត្រម�វជាមូលដ�ន គឺ មាភារ ឹតបន�ឹងហួសេហតុ និងអចចត់ទ
សកម�ភាពរបស់្រកមូ លដ�ន

និ ងអង�ករសហគមន ៍មូលដ

េនក�ុងលកណៈដូចគា�េនឹ ង

សកម�ភារបស់សមាគនិ ងអង�កមិ នែមនរដ�ភិបាលក�ុង�ស� ឥឡូវ ករអនុវតសកម�ភាទំ
អស់េនះ

្របឈមនឹកដកពិ ន័ យ

េនេ្រមា្

៣២

េហយអនុ��តឲ្យមានប�ឹងពី

បទេល�ស្រពហ�ទណ េយាងត្រកម្រពហ�ទណ េនក�ុងេសចក�ី្រពងច្បោ (ែខធូ� ឆា�២០១១) 

សមាគមនិអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលក�ុង�ស�កែដលមិនបានចុះ មិ ន្រត�វបផ�ល់នូវភា�សប
ច្បោក�ុងករេធ�សកម�ភ ប៉ុ ែន�េនែអនុ ��តឱ្យអនុវត�សកម�ភបានែដ។

 មា្ ១១ ផ�ល់នូ វអំណាជូនរដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃ កុងកកំណត់លក�
�
ខណ� ែបបបទ និងនីតិវ ិធី
ៃនករបេង�តនិងករចុះប�សមាគមនិអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលក�ុង�
និ ងស្រមាប់បរេទស។

េនះមាន័យថ

ដឹ ងច្បោស់លេនេឡ។

កតព�កិចជាក់ែស�ងៃនករចុះប�

ស្រមាប់នីតិបុគ�
គឺ េនែតមិនទ

ទំព័រ
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ជំពូកទី ៣ - ករចុះប�ស
� មាគមនិអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាេទស
 មា្ ១២ បេង�តនូវលក�ខណ� ត្រម�វថ�ីមួ ស្រមាប់គេ្រមាងរយៈេពលខ�ីសមាគនិ ងអង�ក
មិ នែមនរដ�ភិបាលអន�រជ េដយ្រតេសស
� ុំកអនុ��តពី្រកសួងករបរេទសនិង្របតបត�ិក
អន�រជាត តមរយៈៃដគូក�ុង�ស�ក កុងេសចក�
�
ី្រពងច្ បោប សមាគមនិអង�ករមិ នែមនរដ -

ភិ បាលអន�រជា

្រគាន់ត្រម�ឱ្យជូនដំណឹងដល់្រកសេនាែតប៉ុ េណា�ះ

មិ នមានកប�
� ក់

ច្បោស់លស់អំពីេពលៃនគេ្រមាងរយៈេពលខ�ីេឡ
 មា្រ ១៣ ត្រម�វឱសមាគមនិអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលអន�រ ដក់ប��ូនូ វលិខិតសន្
ផ�ល់នូវរលគណនី ទំងអស់ែដលនេនក�ុងធនាគារេនកម មា្ ១២ ដល់ ១៧ បេង�តនូ វ
លក�ខណ� ថ�ី

ស្រមាកយល់្រពេលអនុស្សរណៈ

សមាគមនិអង�ករមិនែមរដ�ភិប

អន�រជាតែដលបានចុអនុស្សរណរួចេហយ នឹង្រត�វត្រមឱ្យផ�ល់ព័ត៌មលំអិតអំពី គណនីធនាគ
េយាងតមា្ ១៧។
ជំពូកទី ៥ - កតព�កិច អព្យោ្រកឹតភាពន និងសវនកម�ហិរ��វត�ុរបស់ររដ�ភិប
 មា្ ២២ លុបេចលនូវកតព�កច�ក�ុ
ិ
ងករេ្រជ សេរសបុគជនជាតិែខ�ឱ្េ្រចនអតិ បរម ដូច
ែដលបាែចងេនក�ុងេសចក�ី្រពងច្បោប់េ ៤ (ែខធូ� ឆា�២០១១)។
 មា្ ២៤ ប�� ក់ េដមិ នបាច្បោស់ល អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលក�ុង�ស�កនិងអន�រ
និ ងសមាគមអន�រជាតិត្រម�វឲ្យមានអព្យោ្រកឹ
ពី ប��ី។

គួ រឱ្យកត់សមា�ផងែដរថ

េដមានកគំរមលុេឈ�ះេច

បទប្ប� �ត�ិេនះមិ្រត�វអនុវតចំ េពសមាគកុ�ង�ស�កេនា

េទ។ បទប្ប��តិ�េនះអច្រត�េគអនុ វត�ខុស េដម្បគាបសង�ត់េលករេធ�របាយក
រ ិះគន់ណមួ យេដ�សបច្បោចំេពះរជរដ�ភ

និ ងក

េហយររដ�ភិបនឹងេធ ករេឆ�យត
�
េទ

នឹ ងកររិះគនេនះ តមរយករលុបេឈេចញពីប�� ីជាអចិៃ�ន�យចំេពអង�កទំងេន េ្រក
កដក់ទណ�កម�ៃនច្បោប់ស�ីពីសមាគមនិងអមិនែមនរដ�ភិបា
 មា្

២៥

បាបែន�មអំណាចក�ុងកេ្រជ�ែ្រជេនកុង្របតបត
�
ិក
�
ៃផក
� ុងរបស
�
់សមាគនិ ង

អង�កមិនែមនរដ�ភិប ែដលអឈេទដល់កចូ លដល់ទី ស�ក់ក េហយរ ឹបអូ សកំណត់

្រនា។ វបេង� តនូ វអំណាទូ លំទូ លបែន�មេទៀតដល់្រកសួេសដ�កិចន
� ិ ងហិរ��វត�ុ ឬអជា�
សវនកម�ជាត

េដ ម្េប ធ�សវនកម�េលសមាគនិងអង�កមិនែមនរដ ភិបា។

េសចក�ីេយាទំ

ឡាទក់ទងនឹងលក�ខណជាក់លែដលនាំឲ្យមាេធស
� វនកម�្រត�បានលុបេច

ែដល

អនុ ��តឱ្មាកេ្រប្របាស់បទ��តិ�េនះេទតេហតុ ផលនេយាប។ ្រកសួមហៃផក៏ ្រត�

ទំព័រ

បាផ�ល់នូវអំណា
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ក�ុងកទមទរនូវកំណត់ហិរ��វត�ុនិ ងសកម�ភារបស់សមាគកុង�ស�
�
ក

េដមិ នចំបាច់មានមូលេហ ឬកទទួ លខុ ស្រត�។

មា្រតេនះ មិនអនុ��មាសិទិ ប
� ឹង
�

ជំទស់េនាះ េហយកបដិេសធក�ុងកអនុ វត�ត នឹ ង្រត�ទទួ លរងកដកទណ� កម�េ្រកជំពូក

ទី ៧។ េសចក�ី្រពច្បោប់ស�ី ពីសមនិ ងអង�ករមិនែមរដ�ភិបមានបំណងេធ�កដកបន�ុក
ែផ�ករដ�បាបែន�មេទៀត េទេលអង�កមិ នែមនរដ�ភិបកុង�ស�
�
ក តរយៈកត្រម�ឱ្មាក

ដក់តម�លច្បោចម�ងៃន្រគបឯកសរែដលេផ�ជូនេទមា�ស់ជំ

្រពមទសំេណសុំថវ ិក និ

៣០ (សមសិ)
កិ ច្� រពមេ្រពហិរ��ប្បទែដលមា�សជំនួ យបានយល់្រ ឱ្យបកុងរយៈេពល
�
ៃថ� គិ តចប់ពៃថ�េផេ� ទមា�ស់ជំន ឬៃថ�មា�ស់ជំនួយបានឯកភាពយល់។ លក�ខណ� េនះអ

ដកកសេ្រមចិ តរប
� ស់្រក�្របឹកភិបា

េនេ្រកក្រត�តពិនិតរបស់ររដ�ភិប។ បទ

ប្�� តិ �ែបបេនះបាបង�ពីេចតននេយាប
សង�មសុីវ ិល

និ ងអមាផលប៉ះពល់ធ�ន់ ធ�រ 

កុ�ងកររសមត�ភា្របតបត�ិកររបស្រក�

ដល់សមត�ភារបស់្រក�មូ លដ�និងអង�ក

សហគមន៍មូ លដ� កុងកបំេពញតលក�
�
ខណ� ៃនកចុ ះប��ី។
ជំពូកទី ៦ - តុលករបានប�ចត់ែចធនធា បនា�ប់ពីករផ ករលុបេច ឬករប��ប
ៃនអនុស្សរណ
 មា្ ២៩ បានដក់្រទព្យសម្បត�ិនិងបស់សមាគមនិអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលក�ុង�
ឲ្យ្របឈមនកររឹបអូស សមាគមអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលក�ុង�ស�កណ ែដល្រត�បា
រំល ឬលុបេឈ�ះេចញពីប��ីេដយករសេ្រមចរបស់ត ្រត�វែតេគារពតមេសចសេ្រម
ទំងអសរបស់ តុលក

ែដលទក់ទនឹ ងករ្រគប់្រគងធនធា្រទព្យសម្បរបស់ខួ �ន។

ហនិភ័ចំ េព្រទពសម្បត�ិេន

ក៏បានេដរតួកបង�កេលករប�ឹងជំទនឹ ងករសេ្រចិ ត�

ៃន្រកសួមហៃផផងែដរ។
ជំពូកទី ៧ - ករដក់ទណ�ក
 ជំពូកទី

៧

វ ិធានកររដ�

្រត�វបានព្រងី ចំនួ នពី រមា្េទ្របាំពមា្

ែដលបង�នូ វ

េចតនរបស់ររដ�ភិប ក�ុងករេ្របច្បោប់េនះេដម្បីបំបិទរបស់សង�មសុីវ ិល។ ជំពូកេនះ
បាលុបេចករ្រពមានពី្រ

រហូតដល់កលុបេចករចុះប��

និងប��ប់អនុ ស្សរណ

េដយដក់នូវលក�ខ តឹងរងយា៉ង
ុឹ
ខ �ជាមុនេទេទៀ។
 មា្ ៣០ ែចងថ ឥឡូវេនះអង�ករមិនែមនរដ ភិ បាលក�ុង�ស� អច្រត�វបានេឈ�េចញ

ពី ប��ី ្របសិនេបអង�ករ្រត�វបានរកេ បានរំេលភេលក�ខណ� អព្យោ្រកឹតភាពន

ទំព័រ

ក៏ដូចជកររំេលេលកតព�កិច�ក�ុងករផ�ល់របាយករណ៍ហិរ�វ
�
មា្

៣០
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ក៏បានបែន�

ពកែដលមានន ័ទូ លំទូលយនិងមិនច្បលស ស្រមាផ�ល់អំណាសេ្រមចចិតរបស់រដ�ម�ន�ី
ក�ុងករលុបេឈ�ះេពី ប��ី ចំ េពសមាគ និងអង�កមិ នែមនរដ�ភិបាលក�ុង�ស� ែដល
េធ�សកម�ភា
សធារ

និ ងមានេគាលបំណងេធ�ប៉ះពល់ដល់សន�សុខ

ស�ិរភា

និ ងសណ
ា�ប់ធា�

ឬបង�នូវភាពអន�រយដល់សន�ិសុខជ ឯកភាពជា វប្បធម និ ង្របៃពណីទំេនៀ

ទំលប់របស់សង�មជាតិកម�ុ
ចំ េពះសមា
ឯងផា�ល់

ររដ�ភិបក៏អផា�សកម�ភា

និងអង�ករមិនែមនរដ�ភិបលក
ា �ុង�ស

ឬលុបេឈ�េចញពី ប��ី

ែដលបំពនេលលក�និក
� ៈរបស់ខួន
�

 មា្ ៣២ ប��ូ លនូ វកពិន័ យថ�ីដ៏តឹងរងមួ
ុ ឹ យ ចំេពះសកមភាពែដលអនុវតេដសមាគម និ

អង�កមិនែមនរដ�ភិបាលក�ុង�ស�កែដលមិនបានចុះប� មា្រតេនះសង�ត់ធ� អជា�ធរពក់ព

្រត�វែតេធ�សកម�ភ ជាបនា� ចំ េពសកម�ភាែដលេធ�េឡងេដ្រក�នានារប្របជាពលរ
ែដលមិនបានចុះប��ី

េនក�ុងករណីៃនករបន�េធ�សកមព

្រកសួមហៃផអចេធ�ករពិន

េលសមាគ និ ងអង�កមិ នែមនរដ�ភិបាលក�ុង�ស�កែដលមិនបានចុះប ចេនា�ះព ៥ លនេរៀ
រហូតចំនួនអតិបរម ១០ លនេរៀ និងប�ូ� នករណីេនះេទកន់តុលេដ ម្បផ�នា�េទ។ ក្រមិ

ៃនករពិន ័យេន
មូ លដ�ន

គឺ មានលក�ណៈធ�ន់ធ�រេព

ស្រមាប់្រមូ លដ ន

និ ងអង�កសហគមន៍

របបៃនកដក់ទណ�កមេនះក៏អនុវត�ផងែដរេទេលសមាគម និអង�ករមិនែម

រដ�ភិបក�ុង�ស�ក ែដលបានបន�សកម�ភាពរបស់ខ� បនា�ប់ព ្រត�វបលុបេឈ�ះេចញពីប��ី
 មា្ ៣៣ េធ�វ ិេសធនកម�េលករដក់ទណ� ស្រមាសមាគម និងអង�ករមិនែនរដ�ភិប
បរេទស េដយនឹងមករជូនដំណឹងជាដំបូងមរបស់្រកសួងែដលមានរយៈេព ៣០ ៃថ� េហយ
ឥឡូវេនះ

បន�េដផា�ល់េដករប��បអនុ ស្សរណៈៃនករេយាគែតម�ង។

មូ លេហតុ ៃន

ករប��បអនុ ស្សរណ រួមមា ករបន�មិនេគារពតមបទប្ប�នានាស�ី របាយករ ហិរ��វត�ុៃន
ម្រ ១៧ និ ង ២៥ និងលក�ខណ�អព្យោ្រកឹតភាពន ៃនមា្ ២៤។

 មា្ ៣៤ ប�
� ក់ ថ អជា�ធរពក់ព័ន្រត�វែចត់វិធានេលអង�ករមិនែមនរដ�ភិ ឬ
សមាគបរេទសែដល្របតិបត�ិករេដយគា�នករចុ

ឬបន�ដំេណរករបនា�ប់ពីករប��ប

អនុ ស្សរណៃនករេយាគយល ជនបរេទសនានាែដលបំេរករងរឱ្យអង�ករមិនែម នរ ឬ
សមាគបរេទសែដលមិនបាចុ ះប��ី អចនឹង្រត�វបាននិរ និង/ឬ ទទួលរងករេចទ្រប
ពី បទេល�ស្រពហ�ទណបែន�មេទៀតផងែដរ។ មា្រតេនះ បង�ឱ្យមាន ហនិភ័យជាព ដល់
បុ គ�លិកជាជនបរេទរបស់អង�កមិនែមនរដ�ភិបបរេទស ែដលេធ ករ
�
ងរែផ�កេសុបអេងេន

ទំព័រ
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ក�ុង្របេទសកម�ុ េដយនឹង្រត�វស�េនេ្រកមករបន�គំរមកំែហងៃនករនិរេទ សជ ្របសិ

េបអង�កររបស់ពួកេ្រត�វបលុបេឈ�េចញពី ប��ី។

 មា្ ៣៥ បានបេង�តេហតុផលយា៉ងទូលំទូលយបែេទៀតស្រមាករប��ប់អនុស្សរៃន
កេយាគយល់ជាមួយអង�ករមិនែមនរដ� និ ងសមាគមអន�រជា ែដលរួមមា “សកម�ភា
ែដលេធ ឱ្
� ប៉ះពល់ដល់សន�ិភ
ដល់សន�ិ សុខជាត

ឯកភាពជា

ស�ិរភា
វប្បធម

និងសណ
ា�ប់ធា�ប់សធ

ឬបង�នូវភាពអន�រ

និង្របៃពណីទំេនៀមទំលប់ៃនសង�មជាតិកម”។

មា្រតក៏បានទកឱកសក�ុងករផ�នា�េទស្រពហ�ទណ�បែន�មេទៀតផ

មា្រតមិ នមា

ត្រម�វកៃនកជូ នដំណឹង ឬករផ�ល់ឲ្យប�ឹងទ ឬដំ េណាះ�សយស្រមាប់ករអនុ ស្សរណ
េនាះេទ
 មា្ ៣៦ បានបែន�មករេលកេឡងែដលមិនចំបាច់អំពីលទ�ភាពករផ�នា�េទសបទេល
្រពហ�ទណ�បែនមេទៀត ចំេពសមាគ ឬអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលក�ុង� ែដលេធ �សកម�ភា

ប៉ះពល់ដលសន�ិ ភា ដូចជាសកម�ភពក់ព័ន�នឹងករលងលុយកខ ករផ�ត់ផ�ង់ហិរ� �វត�ុដល
េភរវកម� ឬសកម�ភាខុ សច្បោេផ្សងៗេទៀត
ជំពូកទី ៨ - ករចុះប��ីេឡងវិ ស្រមាប់អង�ករែដលមាន

 មា្ ៣៧ បានលុបេចញនូវកតព�កច�របស់អង�ករមិនែម
ិ
ន រដ� ឬសមាគមក�ុង�ស�ក
ែដលបានតម�លសុំណុំលិខិតរួចេហយ កុងករជូនដំណឹងដល់្រកសួងមហ
�
ក�ុងរយៈេពល ៣៦៥

ៃថ� គិ តចប់ពីៃថ�ៃនករចូលជាធរមានៃនច្បោប់ស�ីពីសមាគមនិងអង�ករមិនែម (LANGO)
អំពី ករបន�សកម�ភាពរបស់អង�ក េដ្រត�ចតទុ កថាអង�ករេនាះបានចុះប
 មា្

៣៨

អនុ ��តឱ្មានករចុះប��ីេដយស�័យ្របចំេពអង�ករមិនែមនរដ�ភិ

សមាគមអន�រជាត

និ ង

ែដលបានចុះអនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់ជាមួយរដ�ភិបាល

េហយករចុះប��មាសុពលភារហូតដល់ៃថ�កំណត់អនុស្សរណៈែដលបានចុះរួ

