
 

Tóm tắt thông tin đăng ký chức phi chính phủ tại Campuchia 

I. Giới thiệu chung  

Xét trên nhiều khía cạnh, Campuchia có thể được coi là một ngôi nhà cho các tổ chức XHDS. Mặc dù là 

một trong những nước nghèo nhất ở châu Á, sau gần hai thập kỷ bị cô lập và xung đột, quốc gia này mở 

cửa hội nhập quốc tế với sự xuất hiện của Cơ quan chuyển tiếp của Liên Hiệp Quốc ở Campuchia 

(UNTAC) trong 1992-1993.  

Trong nhiều năm, Campuchia được coi là một "thiên đường của các NGO" bởi vì quốc gia này đã nhận 

được nguồn vốn tài trợ rất lớn từ các đối tác phát triển quốc gia và các NGO quốc tế, đặc biệt còn có và 

một môi trường pháp lý khá thông thoáng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính phủ Campuchia 

đã bắt đầu thắt chặt các yêu cầu và hạn chế đối với khu vực vực CSO. Biểu hiện rõ ràng nhất là dự thảo 

Luật về Hội và các tổ chức NGO (Lango) mà hiện nay đang được xem xét bởi các sĩ quan cao cấp của 

chính phủ.  

Theo báo cáo về "Đóng góp của CSO cho sự phát triển của Campuchia 2012", có khoảng 4000 chức phi 

chính phủ đã đăng ký với Bộ Nội vụ (MOI) và Bộ Ngoại Giao và Hợp tác quốc tế (MOFA), do đó chỉ có 

1.350 chức phi chính phủ đang thực sự hoạt động thực hiện dự án và chương trình của họ tại 

Campuchia. Trong số  1350 tổ chức phi chính phủ đang hoạt động, họ đã đóng góp khoảng 500-600 

triệu đô la Mỹ cho sự phát triển của Campuchia.  

II. đăng ký  

Có hai loại hình tổ chức phi chính phủ tại Campuchia:  (1) Tổ chức phi chính phủ địa phương (LNGO) 

mà trong đó bao gồm Hiệp hội và Tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) và (2) Tổ chức phi chính phủ quốc 

tế (NGO).  

A. Đăng ký LNGO  

Để có tư cách thực hiện các hoạt động của mình, tất cả LNGO được yêu cầu phải đăng ký với Bộ Nội vụ. 

Theo thông báo của Mol số 474, tất cả các NGO phải có hoàn thành các bước sau để đăng ký tại văn 

phòng Bộ Công nghiệp:  

1. Hoàn mẫu đăng ký thành hình thức mua từ Bộ Công nghiệp  

2. Có Quy chế tổ chức  

3. Có Sơ đồ tổ chức / cơ cấu  

4. Tài liệu về trụ sở và địa chỉ văn phòng  

5. Giấy phê duyệt (xã → Quận / Thành phố → tỉnh)  

6. Quyết định cuối cùng của Bộ Công nghiệp  

 



 

B. Đăng ký Tổ chức Quốc tế  

Kể từ năm 1979, tất cả các NGO quốc tế phải đăng ký tại các Cục quản lý NGO - Vụ Tổ chức quốc tế tại 

Bộ Ngoại giao (MFA). Tổ chức phi chính phủ quốc tế cần phải gửi thư yêu cầu tới cơ quan có thẩm 

quyền để xin phép hoạt động trong nước. Tài liệu đi kèm bao gồm các thông tin sau:  

1. Sứ mệnh tổ chức  

2. Chương trình hoạt động  

3. Địa phương hoạt động của dự án  

4. Thời gian chương trình  

5. Số nhân viên quốc tế và địa phương  

6. Nguồn vốn tài trợ  

7. Sơ yếu lý lịch của thành viên sáng lập  

III. kết luận  

Chúng tôi không có một quy trình chính thức để NGO đăng ký. Bởi vậy,  đây chính là rào cản rất lớn để 

các tổ chức XHDS có thể đáp ứng các yêu cầu của chính phủ. Đôi khi, với mỗi loại hình NGO khác nhau, 

yêu cầu từ các quan chức chính phủ lại rất khác. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến 

tham nhũng và hối lộ xảy ra trong quá trình đăng ký. 

 


