
 
ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសស 
សមយ័ក្រជុុំល ើរទ្ីសាមសិរក្រុំរនួ 
ថ្ងៃទ្ី១០ - ២៨ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៨ 
រលរៀរវារៈ ចុំណុចទ្ី ១០ 
ជុំនយួខននររលចេរលទ្ស នងិការរសាងសមត្ថភាព 
 

   

ររយការណ៍ររស់អ្នររាយការណ៍ពិលសសសតីពីសាថ នភាពសិទ្ធមិនុសសលៅក្រលទ្សរមពុជា 

   

រុំណត្ស់លងេរលោយល ខាធកិារោា ន 
   

ល ខាធិការោា នមានរិត្តិយសសូមលរៀរចុំរញ្ជូ នលៅក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសសនូវររយការណ៍ររស់អ្នរក្សី រ  ូណា  
សីុ្ត្ ខែ ជាអ្នររាយការណ៍ពិលសសសតីពីសាថ នភាពសិទ្ិធមនុសសលៅក្រលទ្សរមពុជា ល ើយខែ ររយការណ៍លនេះ
ក្ត្ូវរនលរៀរចុំល ើងលោយអ្នុលោមតាមលសចរតីសលក្មចចិត្តល ែ ៣៦/៣២ ររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសស។  
ររយការណ៍លនេះក្ររែណត រល់ ើរយៈលព ចារព់ី ខែ មងុិនា ឆ្ន ុំ ២០១៧ រ ូត្ែ ់ ខែ មងុិនា ឆ្ន ុំ ២០១៨ 
ខែ លៅរនុងអ្ុំ ុងលព លនាេះអ្នររាយការណ៍ពិលសសរនរុំលពញលរសររម្ចុំនួនពីរល ើរលៅកានក់្រលទ្ស     
រមពុជា។ 
 
 អ្នររាយការណ៍ពិលសសសលងេត្ល ើញថារុំលណើ នលសែារិចេែរ៏ងឹមាុំរននត ់ធនធានលែើមបលី ើររមពស់ែ ់រិចេគុំ
ការពារសងគម និង ទ្ធភាពទ្ទ្ួ រនការអ្ររ់ ុំ ការងារសមរមយ និងត្ុំខ ទុំសុែភាព។ លទេះរីជាយ ងណា 
រល៏ោយ លោរក្សីសខមតងរតីររមភអ្ុំពីែុំលណើ រងយលក្កាយថ្នសិទ្ធិនលយរយ និងការលក្រើក្រស់លសរភីាពជាមូ ោា ន 
ខែ រនតមានន រ េះពា ់ែ ់ការការពារ និងការល ើររមពស់សិទ្ធិមនុសសទុំងអ្ស់លៅរនុងក្រលទ្ស។ លោយខ រ 
អ្នរការពារសិទ្ិធមនុសសក្ត្ូវក្រឈមនឹងហានិភយ័រួរឲ្យរត្់សមាគ  ់។ 

 

 

 

 

 

 
អ្ងគការស ក្រជាជាត្ ិ
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មហាសននរិត្ 
  

ខចរចាយ៖ ទូ្លៅ 
ថ្ងៃទ្ី១៥ សីហា ២០១៨ 
អ្ត្ថរទ្លែើម៖ ភាសាអ្ងល់រេស 
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I. លសចរតលីនតើម 
 

១. ររយការណ៍លនេះ ក្ត្ូវរនលរៀរចុំរញ្ជូ នលោយអ្នុលោមតាមលសចរតីសលក្មចចិត្តល ែ ៣៦/៣២ ររស់     
ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសស។ លៅរនុងអ្ុំ ុងឆ្ន ុំខែ សថិត្លៅលក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យលនេះ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរន  
ឃ្េ ុំលមើ សាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសលៅក្រលទ្សរមពុជា រនទ្ទ្ួ ពត័្៌មានពីភារីពារព់ន័ធនានា រមួមាន រោា ភរិ  
អ្ងគការសងគមសីុវ ិ និងក្រជាព រែាខែ ជារុរគ ឯរជន។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនរុំលពញលរសររម្
ចុំនួនពីរល ើរលៅកានក់្រលទ្សរមពុជា៖ ចារព់ីថ្ងៃទ្ី៨ ែ ់ ថ្ងៃទ្ី១៧ ខែសីហា ឆ្ន ុំ២០១៧ ល ើយនិងចារព់ីថ្ងៃទ្ី៥ 
ែ ់ ថ្ងៃទ្ី១៤ ខែមនីា ឆ្ន ុំ២០១៨។ ររយការណ៍លនេះ ក្ររែ់ណត រល់ ើរយៈលព ចាររ់ិត្ចារ់ពីខែមងុិនា ឆ្ន ុំ
២០១៧ ែ ់ ខែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៨ លោយឆេុេះរញ្ញេ ុំងតាមរយៈររររុំល ើញលនសងៗរនាា រព់ីការរុំលពញលរសររម្
ទុំងពីរល ើរ ក្ពមទុំងពត័្ម៌ានែថ្ទ្លទ្ៀត្ខែ ទ្ទ្ួ រនលៅរនុងរយៈលព មយួឆ្ន ុំលពញ។ 
 

២. អ្នររាយការណ៍ពិលសសសូមខងេងអ្ុំណររុណែ ់រោា ភរិ ចុំលពាេះការនត ់រិចេស ក្រត្ិរត្តិការលៅរនុង
អ្ុំ ុងលព ថ្នែុំលណើ រលរសររម្ររស់លោរក្សី។  
 
៣. រនុងរុំ ុងលព រលពញលរសររម្លនេះ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនជួរក្រជុុំជាមយួត្ុំណាងររស់រោា ភរិ  
អ្ងគការសងគមសីុវ ិ ក្រុមអ្ងគការស ក្រជាជាត្ិក្រចាុំក្រលទ្សរមពុជា និងថ្ែរូអ្ភវិឌ្ឍនែ៍ថ្ទ្លនសងលទ្ៀត្។          
ជាពិលសស អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនជួរក្រជុុំជាមយួសលមតច ល ង សុំរនិ ក្រធានរែាសភា, សលមតចក្រឡាលហាម 
ស លែង ឧរនាយររែាមន្រនតី រែាមន្រនតីក្រសួងមហាថ្នា, ឯរឧត្តម ក្ររ ់សុែុន លទ្សរែាមន្រនតី រែាមន្រនតីក្រសួងការ
ររលទ្ស និងស ក្រត្ិរត្តិការអ្នតរជាត្ិ,  ឯរឧត្តម អ្ូន ពន័ធមុនីរត័្ន លទ្សរែាមន្រនតី រែាមន្រនតីក្រសួងលសែារិចេ និង
 ិរញ្ា វត្ថុ, ឯរឧត្តម អ្ងគ វងស វឌ្ានា រែាមន្រនតីក្រសួងយុត្តិធម,៌ ឯរឧត្តម  ង ់ជួន ណារ  ុន រែាមន្រនតីក្រសួងអ្ររ់ ុំ    
យុវជន និងរីឡា, ឯរឧត្តម ម ម រ ុនល ង រែាមន្រនតីក្រសួងសុខាភរិ , ឯរឧត្តម វង សូត្ រែាមន្រនតីក្រសួង    
សងគមរិចេ អ្ត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនីត្ិសមបទ, ឯរឧត្តម ខរវ លរ  ម ីក្រធានរណៈរម្ាធិការសិទ្ិធមនុសសរមពុជា,  
ឯរឧត្ដម សិុរ រ ុន ុរ ក្រធានរណៈរម្ាធិការជាត្ិលរៀរចុំការលរេះលឆ្ន ត្, ឯរឧត្តម យូ រ ុនល ង ក្រធានសាោ
ឧទ្ធរណ៍, ឯរឧត្តម យូរ ឧត្តរា អ្នុក្រធានតុ្ោការរុំពូ , ឯរឧត្តម ស ូ  អារា ហាា ត្ អ្ភរិ រងលែត្តរត្ែ់ុំរង, 
ល ើយនិង ឯរឧត្តម អ្ ុ៊ុំ រាក្ត្ ីអ្ភរិ រងលែត្តរនាា យមានជ័យ។ លោរក្សីរ៏រនជួរក្រជុុំជាមយួ ឯរឧត្តម        
រឹម សុខា អ្ត្ីត្ក្រធានរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិខែ រចេុរបននក្ត្ូវររ ុំោយ រនុងខែសីហា ឆ្ន ុំ២០១៧ ក្ពមទុំង   
ត្ួអ្ងគនលយរយ និងអ្នរពារព់័នធែថ្ទ្លនសងលទ្ៀត្។  
 

៤. លរឿងខែ រួរឲ្យលសារសាត យរឺថាលៅរនុងអ្ុំ ុងលព ថ្នលរសររម្ទុំងពីរល ើរលនាេះ លោរក្សីក្ត្ូវរន
រែិលសធមនិឲ្យលធាើការជួរសមាភ សនជ៍ាសមាៃ ត្ជ់ាមយួជនជារ់ ុុំ ល ើយជារ់ខសតងរឺក្ត្ូវរនរែិលសធមនិឲ្យលៅ
ជួរលោរ រឹម សុខា លៅឯមណឌ  អ្រ់រ ុំខរខក្រទ្ី ៣។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនលធាើទ្សសនរិចេលៅមជឈមណឌ  
សុំចត្សងគមរិចេរាជធានីភនុំលពញ (មណឌ  ថ្ក្ពសពឺ) មណឌ  អ្រ់រ ុំខរខក្រទ្ី១ និង ទ្ី២ និងពនធនាគររាជធានីភនុំលពញ។ 
រនុងអ្ុំ ុងលព លធាើទ្សសនរិចេលៅលែត្តរត្ែ់ុំរង និងលៅលែត្តរនាា យមានជ័យ រនុងខែសីហា ឆ្ន ុំ២០១៧ លោរក្សី
ក្ត្ូវរនអ្លញ្ជ ើញឲ្យលៅទ្សសនាមជឈមណឌ  សាត រនីត្ិសមបទអ្នរលញៀនលក្រឿងលញៀន និងមជឈមណឌ  សាត រនីត្ិ-       
សមបទអ្នរលញៀនលក្រឿងលញៀនជីវតិ្ង្ី។ 
 

៥. លៅទ្ីរញ្េរ់ អ្នររាយការណ៍ពិលសសក្ត្ូវរនល ើរទ្ឹរចិត្តតាមរយៈការរងាា ញឆនាៈររស់រោា ភរិ លឆេើយត្រ
លៅនឹង ិែិត្រតឹងរនាា នឬ់ ិែិត្លសនើសុុំររក្សាយល ើររណីលចាទ្ក្រកាន ់ ខែ លនញើលោយអ្នរជុំនាញកាន់អាណត្តិ
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នីត្ិវធិីពិលសស ល ើយសខមតងសាា រមនឱ៍កាសសក្មារ់ការសនានា និងការយ ់ែឹងកានខ់ត្សីុជលក្ៅខងមលទ្ៀត្នា
លព លនេះ។ 
  

II.      សាថ នភាពទូ្លៅថ្នសិទ្ធមិនុសសលៅក្រលទ្សរមពុជា 
 

៦. លៅរនុងរយៈលព ថ្នឆ្ន ុំខែ សថិត្លក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យលនេះ លយើងរនរត្ស់មាគ  ់ល ើញមានវវិឌ្ឍនន៍លយរយ
សុំខាន់ៗ មយួចុំនួន។ ចារល់នតើមពីការលរេះលឆ្ន ត្ថាន រម់ូ ោា នលៅថ្ងៃទ្ី៤ ខែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៧ និងរនរញ្េរ់លៅ
លព ខែ ក្រលទ្សលនេះរនលរេះជុំហានចូ រនុងការលរេះលឆ្ន ត្ជាត្ិ (លក្ជើសលរ ើសត្ុំណាងរាន្រសត) លៅថ្ងៃទ្ី២៩ ខែរ
រេោ ឆ្ន ុំ២០១៨។ ការលរេះលឆ្ន ត្ ុុំ-សងាេ ត្់ ក្ត្ូវរនក្រក្ពឹត្តលៅក្រររលោយសណាដ រ់ធាន រ ់អ និងសនតិវធិី លោយ
មានក្រជាព រែាចុំនួន ៩០ ភាររយចូ រមួការលរេះលឆ្ន ត្។ ជាអ្រុស  ក្ពឹត្តិការណ៍ខែ រនលរើត្ល ើងជារនត
រនាា រម់រលទ្ៀត្រនរងាា ញថា ទ្ធន ថ្នការលរេះលឆ្ន ត្ទុំងលនេះក្ត្ូវរនផ្លេ ស់រតូរយ ងខាេ ុំង លរើលទេះរីជាវាមាន
អ្នុលោមភាពក្សរតាមចារង់្ីរល៏ោយ។ អ្ត្ីត្ក្រធានរណររសក្រឆ្ុំងែស៏ុំខានម់យួរឺ លោរ រឹម សុខា ក្ត្ូវ
រន ុុំែេួនកា ពីខែរញ្ញា  ពីរទ្លចាទ្ទរទ់្ងនឹងអ្ុំលពើរបត្់ជាត្ិ។ លៅថ្ងៃទ្ី១៦ ខែវចិឆិកា តុ្ោការរុំពូ រនលចញ
សា ែីការងាគ រឲ់្យរ ុំោយរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ និងហាមឃ្ត្ស់មាជិរជានែ់ពស់ ១១៨ នារ់ មនិឲ្យលធាើ
សរម្ភាពនលយរយរយៈលព  ៥ ឆ្ន ុំ។ អាសនៈររស់រណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិលៅរនុងរែាសភា និងរនុងមុែ
ត្ុំខណងលៅថាន រ ុ់ុំ ក្ត្ូវរនខរងខចរលៅឲ្យរណររសែថ្ទ្លទ្ៀត្ ល ើយខែ ភារលក្ចើនរនលៅរណររសក្រជា
ជនរមពុជា ខែ ជារណររសរុំពុងកានអ់្ុំណាច។ 

 
៧. សាថ នភាពនលយរយលៅខត្រនតមានន រ េះពា ់ែ ់រិចេការពារ និងការល ើររមពស់សិទ្ធិមនុសសក្រររូ់រលៅ
រនុងក្រលទ្ស។ អ្នរការពារសិទ្ិធមនុសសក្រឈមហានិភយ័ជាពិលសសលៅរនុងឆ្ន ុំថ្នការក្ររពធែួរល ើរទ្ីថ្មភថ្នការអ្នុ
មត័្លសចរតីក្រកាសសតីពីសិទ្ធិ និងការទ្ទ្ួ ែុសក្ត្ូវររស់រុរគ  ក្រុមរុរគ  និងអ្ងគការសងគម លែើមបលី ើររមពស់ 
និងការពារសិទ្ិធមនុសស និងលសរភីាពមូ ោា នខែ ក្ត្ូវរនទ្ទ្ួ សាគ  ់ជាសរ  (លសចរតីក្រកាសសតីពីអ្នរ
ការពារសិទ្ធិមនុសស)។ ជាពិលសស មាន ិែិត្មយួពីរែាមន្រនតីក្រសួងមហាថ្នា ចុេះថ្ងៃទ្ី២ ខែតុ្ោ ឆ្ន ុំ២០១៧ ត្ក្មូវ
ឲ្យអ្ងគការមនិខមន រោា ភរិ នានាលធាើការជូនែុំណឹងជាមុនចុំនួនរីថ្ងៃែ ់អាជាញ ធរ មុនការលរៀរចុំពិធី ឬ
ក្ពឹត្តិការណ៍ណាមយួ។ រោា ភរិ រនរញ្ញជ រ់ថាការជូនែុំណឹងជាមុនលនេះរឺលធាើល ើងលែើមបនីត ់ការសក្មរ-សក្មួ 
សុវត្ថិភាព សនតិសុែ និងសណាត រធ់ាន រែ់ ់សរម្ភាពររស់អ្ងគការសងគមសីុវ ិ។ ការរុំណត្ល់នេះមនិមានខចងលៅ
រនុងចារ ់ សតីពីសមារម និងអ្ងគការមនិខមនរោា ភរិ  ឬចារ ់ សតីពីការលធាើរតុ្រម្លោយសនតិវធិ ី ល ើយ។ 
នរររ តាមឃ្េ ុំលមើ ជាក្រព័នធល ើសរម្ភាពលរៀរចុំរម្វធិីនានាររស់សងគមសីុវ ិ។ រោា ភរិ រនែរ ូត្
អាជាញ រ័ណណ សាថ នីយវ៍ទិ្យុឯររាជយមយួចុំនួន ក្រពន័ធនសពានាយឯររាជយក្ត្ូវរិទ្ទា រលោយសារខត្វរិេយរក្ត្ក្ត្ូវរងព់នធ
មានទ្ឹរក្ររ់លក្ចើនលពរ ល ើយអ្នរសារពត័្៌មានឯររាជយក្ត្ូវរនលចាទ្ក្រកានព់ីរទ្”ចាររម្”។ លៅខែឧសភា ឆ្ន ុំ
២០១៨ ក្រកាសអ្នតរក្រសួង សតីពីការក្ររក់្រងការនសពានាយតាមលរ ទ្ុំពរ័ និងរណាត ញទ្ុំនារទ់្ុំនងសងគម 
ខែ ែុំលណើ រការតាមក្រពន័ធអ្ុីនធឺណិត្លៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្ត្ូវរនអ្នុមត័្។ ក្រកាសលនេះ សុំលៅទ្រ់សាេ ត្់
ការលរេះពុមពនាយ ឬពត័្៌មានតាមរយៈក្រពន័ធនសពានាយសងគម និងអ្ុីនធឺណិត្ខនអរល ើល តុ្ន ទូ្ ុំទូ្ោយខាេ ុំង
ែូចជា “ការរងេចោច លចត្នា” ឬ “ការលធាើឲ្យរ េះពា ់ែ ់   លសែារិចេជាត្ិ” ឬ “វរបធម៌ក្រថ្ពណី”។ 

 

៨. លៅរនុងអ្ុំ ុងលព ថ្នរិចេសនានាអ្នតររម្ជាមយួភារីរែានានា និងអ្នរពារព់ន័ធែថ្ទ្លទ្ៀត្ នាសមយ័ក្រជុុំល ើរទ្ី
សាមសិរក្រុំមយួររស់ក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសស រែាជាលក្ចើនរនអ្លញ្ជ ើញ អ្នររាយការណ៍ពិលសសឲ្យយរចិត្ត
ទុ្រោរជ់ាពិលសសលៅល ើន រ េះពា ់ខននរសិទ្ធិមនុសស លោយសារសាថ នភាពនលយរយមុនការលរេះលឆ្ន ត្ជាត្ិ
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ឆ្ន ុំ ២០១៨ លៅក្រលទ្សរមពុជា។ ររយ-ការណ៍លនេះ ក្ត្ូវរនលធាើរញ្េរ ់និងរនលរៀរចុំរញ្ជូ នលៅរនុងរយៈលព មុន
កា ររលិចឆទ្ថ្នការ លរេះលឆ្ន ត្ជាត្ិលនេះ។ លទេះជាយ ងណារ៏លោយ អ្នររាយការណ៍ពិលសសវភិារអ្ុំពីន រ េះ
ពា ់ថ្នការលរេះលឆ្ន ត្ និងែុំលណើ រការលរេះលឆ្ន ត្ លៅល ើសិទ្ធិមនុសស និងលសរភីាពមូ ោា ន លៅរនុងអ្ត្ថរទ្ភាជ រ់
រខនថម។ 
 
៩. ក្រលទ្សរមពុជាលៅខត្ជាសមាជិរថ្នសមារមក្រជាជាត្ិអាសីុអាលរនយ ៍ និងជាក្រលទ្សខែ មានក្ររច់ុំណូ 
មធយមរក្មតិ្ទរ។ លយងតាមការរ ន់ក្រមាណនាលព រចេុរបនន ក្រលទ្សលនេះរនររាអ្ក្តារុំលណើ នលសែារិចេជិត្ 
៧ ភាររយ ខែ ទ្ុំនងជានឹងរនតមានយ ងលហាចណាស់រនុងរយៈលព ពីរឆ្ន ុំលៅមុែលទ្ៀត្។ លក្កាយឆ្ន ុំ ២០១៤ រ
ោា ភរិ មនិរនអ្នុមត័្យ ់ក្ពមល ើត្ួល ែណាមយួល ើយ។ 
 
១០. រោា ភរិ រនលរតជាញ តារ់ខត្ងរញ្េរក់ារលធាើមូ ោា នូរនីយរម្ថ្នលគ លៅអ្ភវិឌ្ឍនក៍្រររលោយចីរភាព ឲ្យ
រនលៅចុងឆ្ន ុំ២០១៨។ លយើងល ើញមានភ័សតុតាងអ្ុំពីវឌ្ឍនភាពលឆ្ព េះលៅររការសលក្មចរននូវសិទ្ិធនិងលសរភីាព
ពារព់ន័ធមយួចុំនួន។ ឧទ រណ៍ រុំលណើ នលសែារិចេែ៏រងឹមាុំ និងការអ្ភវិឌ្ឍន៍យ ងឆ្រ់រ ័សររស់ក្រលទ្សលនេះ 
រននត ់ធនធានលែើមបលី ើររមពស់រិចេគុំពារសងគម និង ទ្ធភាពទ្ទ្ួ រនការអ្ររ់ ុំ ការងារសមរមយ និងត្ុំខ ទុំ
សុែភាព។ លទេះជាយ ងណារល៏ោយ រញ្ញា ក្រឈមលៅខត្មានជាមយួលគ លៅទ្ី ១៦។ 

 
១១. រលរៀរវារៈឆ្ន ុំ ២០៣០ សក្មារក់ារអ្ភវិឌ្ឍក្រររលោយចីរភាពរនទ្ទ្ួ សាគ  ់យ ងចាស់ថាការល ើរ
រមពស់ និងការការពារសិទ្ធិមនុសស ទុំងពីរលនេះ រឺជារុលរ រេែណឌ  និងជា ទ្ធន  សក្មារ់លគ លៅអ្ភវិឌ្ឍន៍
ក្រររលោយចីរភាព។ លគ ការណ៍សតីពីការមនិទុ្រមនុសសណាមាន រល់ចា រឺក្រខ  ជាការរូសរញ្ញជ រច់ាស់ោស់
រុំនុត្លែើមបឆីេុេះរញ្ញេ ុំងពីទ្ុំនារទ់្ុំនងខាងល ើលនេះ។ ជាការពិត្ ការលគរពសិទ្ធិមនុសសរឺជាខននរែស៏ុំខានម់យួថ្នការ
ធានាការអ្ភវិឌ្ឍ និងសនតិភាពជាយូរអ្ខងាងលៅរមពុជា។ លទេះជាយ ងណារល៏ោយ រនុងឆ្ន ុំរនេងមរលនេះ ទុំងលៅ
រនុងអ្ុំ ុងលព ថ្នរិចេជុំនួរក្រជុុំ និងតាមរយៈការោររ់ញ្ជូ នឯរសារនេូវការ រែាមន្រនតីររស់រោា ភរិ រនលធាើការ
លឆេើយត្រលៅអ្នររាយការណ៍ពិលសសថាការនត ់អាទ្ិភាពល ើសនតិភាព សថិរភាព និងការអ្ភវិឌ្ឍន ៍ ជាជាងឲ្យអាទ្ិ
ភាពលៅល ើសិទ្ធិមនុសស។ ការលគរពសិទ្ធិ និងលសរភីាពរឺមានខចងលៅរនុងរែាធម្នុញ្ា ក្រលទ្សរមពុជា ល ើយរមពុជារ៏
រននត ់សចាេ រន័លសាើរខត្ក្ររ់សនធិសញ្ញា សិទ្ធិមនុសសសុំខាន់ៗ ទុំងអ្ស់។ លរមនិអាចលគរពលោយអ្លនេើៗ ឬលធាើមនិ
ែឹងមនិឮលោយអ្លនេើៗ លៅល ើសិទ្ិធមនុសសល ើយ ល ើយសិទ្ិធមនុសសទុំងលនាេះរម៏និក្ត្ូវយរមរលធាើជាការរូជា
 េះរងល់ ើយ។ សនតិភាពលោយគ្នយុត្តិធមរ៌ឺគ្នចីរភាព រឯីការអ្ភវិឌ្ឍលោយគ្នលសរភីាព រឺមាននយ័ថាទុ្រ
ក្រជាជនលចា  ។ 
 
១២. លៅរនុងអ្ុំ ុងឆ្ន ុំ២០១៧-២០១៨ រោា ភរិ រមពុជារនលរេះពុមពនាយលសចរតីខងេងការណ៍មយួចុំនួនសុំលៅ 
“លធាើការក្សាយរុំភេ ឺ និងរលងេើត្រុំណត្ក់្តាលោយផ្លា  ់” ល ើរញ្ញា លនសងៗពារព់ន័ធនឹងសិទ្ធិមនុសស។ រោា ភរិ រន
រេិះរនអ់្ងគការស ក្រជាជាត្ិជាទូ្លៅ និងរេិះរនអ់្នររាយការណ៍ពិលសសនានា លោយគ្នមូ ោា នថ្នភសតុតាងណា
មយួល ើយ។ អ្នររាយការណ៍ពិលសស រនលឆេើយត្រលៅនឹងការរេិះរនទ់ុំងលនេះលោយផ្លា  ់លៅកានរ់ោា ភរិ  
ល ើយអ្ុំពាវនាវឲ្យរោា ភរិ ែរការរេិះរនល់នេះលចញពីឯរសារនសពានាយនិងលសចរតីខងេងការណ៍នេូវការនានា និង
លធាើយ ងណាមនិក្ត្ូវឲ្យររណីលនេះលរើត្មានជាង្ីលទ្ៀត្ល ើយ។ សរម្ភាពខររលនេះអាចជួយ ល ើររមពស់រិចេសនានាសតី
ពីរញ្ញា សិទ្ធិមនុសស ឲ្យមាន រេណៈសាថ រនា និងក្រររលោយអ្ត្ថនយ័។ 
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 III. រចេុរបននភាពល ើអ្នុសាសនន៍ានាខែ រនល ើរល ើងលៅរនុងររយការណ៍ល ើរមនុ 
 
១៣. អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនលធាើអ្នុសាសន៍ជារនតរនាា រ់លៅរនុងររយការណ៍មុនៗ។ លែើមបរីរាឲ្យមានរិចេ
សនានាមយួរោា ភរិ  លោរក្សីពិនិត្យលមើ អ្នុសាសនខ៍ែ ែេួនរនលធាើល ើងលៅរនុងររយការណ៍ល ើរមុន 
និងខែ រនោរជូ់នក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសស (សូមលមើ ររយ-ការណ៍ល ែ A/HRC/៣៦/៦១ រថាែ័ណឌ ទ្ី៦៨) 
ខែ មានលសចរតីែូចត្លៅ៖ 
 (រ) លយើងរនទ្ទ្ួ ែុំណឹងថាមានការពិភារានាលព ង្ីៗលនេះ សតីពីការអ្នុវត្តអ្នុសាសនខ៍ែ រនល ើរល ើង
រនុងការពិនិត្យជាសរ តាមកា រុំណត្ ់ ល ើយនឹងមានការលផ្លត ត្ល ើការលរៀរចុំររយការណ៍រនាា រល់ ើរទ្ីរីររស់
ក្រលទ្សរមពុជា ខែ នឹងក្ត្ូវែ ់កា រុំណត្់សក្មារក់ារពិនិត្យលៅលែើមឆ្ន ុំ ២០១៩។ អ្នររាយការណ៍ពិលសស
សាា រមនច៍ុំលពាេះការលរៀរចុំរញ្ជូ នរនុងឆ្ន ុំលនេះ នូវររយការណ៍សរុររញ្េូ  គន ចារព់ីររយការណ៍តាមកា រុំណត្់
ល ើរទ្ីែររ់នួ ែ ់ទ្ី ែរ-់ក្រុំមយួ លៅរណៈរម្ាធិការ ុររុំរត្ក់ារលរ ើសលអ្ើងពូជសាសន ៍ និងររយការណ៍
តាមកា រុំណត្់ល ើរទ្ីក្រុំមយួ លៅរណៈរម្ាធិការ ុររុំរត្ក់ារលរ ើសលអ្ើងក្រឆ្ុំងនឹងន្រសតី។ 

(ែ) ខននការលធាើមូ ោា នូរនីយរម្ថ្នលគ លៅអ្ភវិឌ្ឍនក៍្រររលោយចីរភាព ខែ រនលសនើល ើងនឹងក្ត្ូវលធាើរញ្េរ់
លៅចុងក្ត្ីមាសទ្ី២ ថ្នឆ្ន ុំ២០១៨។ លទេះជាយ ងណារល៏ោយ នារិចេក្រជុុំលៅថ្ងៃទ្ី២៤ ខែលមសា ឆ្ន ុំ២០១៨ រ
ណៈរម្ាធិការថាន រ់ជាត្ិ រនលសនើឲ្យមានការពិនិត្យល ើងវញិ និងកាត្រ់នថយចុំនួនសូចនាររ។ រនុងត្ុំណារក់ា 
រចេុរបនន ការអ្នុមត័្ររស់រណៈរែាមន្រនតីក្ត្ូវរនលក្គងលធាើលៅក្ត្ីមាសទ្ី៣ ឆ្ន ុំ២០១៨។ ខននការសរម្ភាពមយួ 
សក្មារ់ធានាសនតិភាព យុត្តិធម ៌ និងសាថ រន័រងឹមាុំ (លគ លៅទ្ី១៦) ខែ ររយិយអ្ុំពីសូចនាររែទូ៏្ ុំទូ្ោយ 
លែើមបវីាស់សាងស់មទិ្ធន  អាចនឹងគុំក្ទ្ែ ់ការងារររស់ក្រសួងនានា (ឧទ រណ៍ ក្រសួងយុត្តិធម)៌ រនុងការ
ពក្ងឹងឯររាជយភាពររស់តុ្ោការ ជាលែើម។ ខននការលធាើមូ ោា នូរនីយរម្ រួររាររ់ញ្េូ  នងខែរនូវខននការ
សរម្ភាពសក្មារ់កាត្រ់នថយភាពក្រីក្រ (លគ លៅទ្ី១) ធានាសុែភាពនិងសុែុមា ភាព (លគ លៅទ្៣ី) ធានា
នូវការងារលពញល ញ និងន ិត្ភាពសក្មារទ់ុំងអ្ស់គន  (លគ លៅទ្ី៧) ការលោេះក្សាយសនតិសុែលសបៀងនិង
ទ្ឹរសាអ ត្ (លគ លៅទ្ី២ និងទ្ី៦) និងកាត្រ់នថយវសិមភាព (លគ លៅទ្ី១០) ។ លគ លៅទុំងលនេះរឺជារនេឹេះ
សក្មារ់ការការពារអ្នរខែ រត្រ់ងឱ់កាស និងល ើររមពស់ការអ្នុវត្តសិទ្ធិនិងលសរភីាពររស់ពួរលរ។ 

(រ) ែុំលណើ រការនត ់រ័ណណ រម្សិទ្ធិែីស រមនល៍ៅែខែ មនិមានការផ្លេ ស់រតូរ។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសល ើរទ្ឹរ
ចិត្តឲ្យមានការពិភារារខនថមលទ្ៀត្ អ្ុំពីការលធាើឲ្យែុំលណើ រការលនេះក្រលសើរខងមលទ្ៀត្ និងពលងេឿនការទ្ទ្ួ សាគ  ់ក្រុម
ជនជាត្ិលែើមភារត្ិច និងការទមទរែីធេីររស់ពួរលរ។ 

 ( ) ក្ររក់្រោររ់តីលៅមនិទនរ់នរិទ្រងាា ញជាសាធារណៈលៅរនុងតុ្ោការទុំងអ្ស់ លោយសារក្រសួង
យុត្តិធមអ៌្េះអាងថាែេួនរុំពុងខត្លរៀរចុំលធាើរញ្េររ់ញ្ជ ីក្ររក់្រោរ់រតីលនេះ។ 

(ង) លសចរតីជូនែុំណឹងថាមនិក្ត្ូវរងក់្ររឲ់្យលៅរុរគ ិររុំលរ ើការងាររនុងពនធនាគរ មនិក្ត្ូវរនរិទ្រងាា ញលៅតាម
ក្ររម់ណឌ   ុុំឃ្ុំងលៅល ើយ។ រណ័ណ ពត័្ម៌ានរូរភាពសតីពីសិទ្ធិររស់ជនជារ ុ់ុំក្ត្ូវរនខចរចាយរ ុខនតមនិក្ត្ូវ
រនរិទ្នាយលៅក្ររម់ណឌ   ុុំឃ្ុំងល ើយ (ល ើយមណឌ   ុុំ-ឃ្ុំងែេេះមានរិទ្រណ័ណ ពត័្៌មានរូរភាពលនាេះជា
ភាសាអ្ង់លរេសខត្មយួរ ុលណាណ េះ) ។ 

(ច) ការ ុុំែេួនរលណាត េះអាសនន និងការោរព់នធនាគររនតក្ត្ូវរនលក្រើក្រស់យ ងទូ្ ុំទូ្ោយ។ អ្នររាយការណ៍
ពិលសសរ ុំ ឹររោា ភរិ ថាការជុំនុុំជក្មេះលោយយុត្តិធម ៌ក្ត្ូវខត្លធាើល ើងលៅរនុងរយៈលព មយួសមល តុ្ន រនាា រ់
ការចារែ់េួនែុំរូង។ រញ្ញា លនេះសុំខាន់ណាស់ លៅលព ខែ មានមនុសសក្ត្ូវរន ុុំែេួនរលណាត េះអាសនន។ លោយសារ
មានការលរើនល ើងខាេ ុំងនូវចុំនួនជនជារ ុ់ុំលក្ចើនល ើសចុំណុេះលៅរនុងពនធនាគរ (មយួខននរលោយសារយុទ្ធនាការ
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ក្រឆ្ុំងលក្រឿងលញៀន) អ្នររាយការណ៍ពិលសសជុំរុញឲ្យរោា ភរិ ពិចារណាល ើងវញិអ្ុំពីខននការរលងេើនការលក្រើ
ក្រស់លទសជុំនួសឲ្យការ ុុំែេួន លៅរនុងសាថ នភាពមយួចុំនួនណា ខែ ែេួនយ ់ល ើញថាមាន រេណៈសមក្ស
រ។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរ៏រនល ើរទ្ឹរចិត្តនងខែរឲ្យរាជរោា ភរិ ល ើររមពស់ការលក្រើក្រស់ទ្ក្មង់ ុុំែេួនរ
លណាត េះអាសនន លែើមបធីានាឲ្យលៅក្រមលធាើការឆេុេះរញ្ញេ ុំងឲ្យរនសមក្សរថាលត្ើការ ុុំែេួនរលណាត េះអាសននសមក្សរ
ខែរឬលទ្ (មាក្តា២០៣ ថ្នក្រមនីត្ិវធិីក្ព ្ទ្ណឌ  ខចងថា ការ ុុំែេួនរលណាត េះអាសនន រួរខត្លធាើរនុងររណីពិលសស)។ 

 (ឆ) អ្នរការពារសិទ្ិធមនុសសមយួចុំនួនក្ត្ូវរនលោេះខ ងពីការ ុុំែេួនរលណាត េះអាសនន លទេះរីជាពួរលរសថិត្លៅ
លក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាមនេូវតុ្ោការរតី ចុំខណរឯអ្នរការពារសិទ្ិធមនុសសមយួចុំនួនលទ្ៀត្ក្ត្ូវរនត ុុំែេួនរលណាត េះ
អាសនន។ ទ្នាឹមនឹងសាា រមន៍ការលោេះខ ងអ្ត្ីត្សមាជិរក្រុំរូរថ្នសមារមការពារសិទ្ធិមនុសស និងអ្ភវិឌ្ឍនល៍ៅ
រមពុជា (សមារមអាែ ុរ) រនុងខែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៧ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនរញ្ញជ រ់ជាង្ីនូវការអ្ុំពាវនាវ
ររស់អ្នរក្សី សូមឲ្យទ្មាេ រល់ចា ជាសាថ ពរនូវការលចាទ្ក្រកានល់ៅល ើអ្នរទុំងលនាេះ។ លនេះរឺជាការរ ុំលោភសិទ្ិធ
ទ្ទ្ួ រនការជុំនុុំជក្មេះលោយគ្នការពនារលព  ួសល តុ្ចុំលពាេះការលចាទ្ក្រកាន់ខែ ពយួរទុ្រលោយគ្ន
លព រុំណត្ ់ល ើយខែ ទ្ុំនងជាែុំលណើ រការល ើងវញិជាង្ីលៅលព ណាមយួ។ ជាអាទ្ិ៍ មានររណីល ចលធាេ រជាង
លរលនសងលទ្ៀត្ រារទ់ុំងររណីអ្នរក្សី លទ្ព វននី (លចាទ្ក្រកានរ់នុងឆ្ន ុំ២០១៣ ក្ត្ូវរនែុំលណើ រការល ើងវញិជាង្ី រនុង
ឆ្ន ុំ២០១៧ លោយមានការចារ់ែេួន ការនតនាា លទស និងការោរ់ពនធនាគរ) និង លោរ ញឹរ រ ុនថ្ឆ (លចាទ្ក្រកាន់
រនុងឆ្ន ុំ២០០៧ ែុំលណើ រការល ើងវញិជាង្ីរនុងឆ្ន ុំ២០១៧ លោយមានការចារែ់េួនរនុងខែសីហា ល ើក្ត្ូវរនលោេះ
ខ ងលក្កាមការោរឲ់្យសថិត្លៅលក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាមនេូវតុ្ោការ រនុងខែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨)។ 

(ជ) វធិានការល ើររយិកាសសិទ្ិធមនុសសលៅជុុំវញិការលរេះលឆ្ន ត្ ក្ត្ូវរនរូសរញ្ញជ រខ់ាងលក្កាមនិងលៅរនុងអ្ត្ថ
រទ្ភាជ ររ់ខនថម។ រនុងរយៈលព រចេុរបនន លយើងមានការក្ពួយររមភអ្ុំពីការរុំរាមរុំខ ង ការចារែ់េួន និងសរម្ភាព
រុំភតិ្រុំភយ័លនសងៗ។ 

១៤. ចុំលពាេះអ្នុសាសនខ៍ែ មានលៅរនុងរថាែ័ណឌ ទ្ី ៦៩ ថ្នររយការណ៍ល ើរមុនររស់លោរក្សី៖ 

(រ) ការងារលៅខត្ក្ត្ូវរនតលធាើល ើការពក្ងឹងយនតការតុ្ោការ លែើមបលីោេះក្សាយអ្ុំលពើ ិងារនុងក្រួសារ និងការជួញ
ែូរមនុសស។ ការក្ពួយររមភលៅខត្រនតល ើរល ើងចុំលពាេះការក្រក្ពឹត្តររស់មន្រនតីអ្នុវត្តចារ់លៅល ើជនរងលក្គេះជា
ន្រសតី លោយរមួរញ្េូ  ទុំងររណីរ ុំលោភលសពសនថវៈ ការលរៀត្លរៀន និងឃ្ត្រម។្ 

(ែ) ការអ្នុវត្តចារ់សតីពីការលធាើរតុ្រម្លោយសនតិវធិី ក្ត្ូវរនរារាុំងលោយលសចរតីខណនាុំររស់ក្រសួងមហាថ្នានា
ខែតុ្ោ ឆ្ន ុំ២០១៧ ែូចមានលរៀររារខ់ាងល ើ។ លោយមនិរិត្ពីលចត្នាពិត្ក្ររែ លសចរតីខណនាុំលនេះក្ត្ូវរន
យរលៅអ្នុវត្តរនុងនយ័ត្ក្មូវឲ្យមានការអ្នុញ្ញា ត្និងការោរក់ាររតឹ្ត្បតិ្លៅល ើការក្រមូ នតុ ុំលោយសនតិវធិី  
ការរណតុ េះរណាត   និងការជួរក្រជុុំលនសងៗ។ រទ្របញ្ាត្តែូិចលនេះមនិក្ត្ូវរនខចងលៅរនុងចារ់សតីពីសមារម និង
អ្ងគការមនិខមនរោា ភរិ  ឬ ចារស់តីពីស ជីព ល ើយ។ 

(រ) រទ្របញ្ាត្តិថ្នក្រមក្ព ្ទ្ណឌ  រននិងរុំពុងក្ត្ូវលរលក្រើក្រស់ លែើមបរីារាុំងលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមត្ិ និង 
ការជខជរពិភារា រមួទុំងរទ្របញ្ាត្តិសតីពីសនាិែាិភាពនង។ វលិសាធនរម្រែាធម្នុញ្ា  និងក្រមក្ព ្ទ្ណឌ ខែ រន
លធាើល ើងលៅខែរុមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៨ មានការលក្រើក្រស់ពារយលពចនរ៍នុងនយ័ទូ្ោយ ល ើយក្ត្ូវការឲ្យមានការលក្រើ
ក្រស់ភាសាខែ ចាស់ោស់ជាងលនេះរខនថមលទ្ៀត្ លែើមបរីុំលពញតាមរទ្ោា នអ្នតរជាត្ិ និងលជៀសវាងហានិភយ័
ែ ់លសរភីាពរនុងការរលញ្េញមត្ិ។ វស័ិយខែ ជារងា ់ រមួមានរទ្របញ្ាត្តសិតីពីការក្រមាងចុំលពាេះអ្ងគក្ពេះមហារសក្ត្ 
និង  រេែណេ សក្មាររ់ណររស និងរុរគ លនសងៗ ខែ ត្ក្មូវឲ្យ”ត្មេ ់ន ក្រលយជនជ៍ាត្ិជាធុំ” និងក្រឆ្ុំង 
“ការលក្ជៀត្ខក្ជរពីររលទ្ស”។ 
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( ) សាោែុំរូងចុំនួនែរក់្រុំមយួ ក្ត្ូវរនែុំល ើងឲ្យមានក្រពន័ធមូ ោា នទ្ិននន័យសុំណុុំ លរឿងក្ព ្ទ្ណឌ ។ 
លទេះជាយ ងណារ៏លោយ លៅមនិទនម់ានការររីចលក្មើនណាមយួល ើការនសពានាយលសចរតីសលក្មច ឬល ើការ
លរៀរចុំលសចរតីក្ពាងលគ ការណ៍ខណនាុំសតីពី រេែណឌ ត្ក្មូវខាងភស័តុតាងលៅល ើយ។ ការយិ ័យឧត្តមសនងការ
អ្ងគការស ក្រជាជាត្ិទ្ទ្ួ រនាុរសិទ្ធិមនុសស (ការយិ ័យ OHCHR) ក្រចាុំក្រលទ្សរមពុជា ក្រសួងយុត្តិធម ៌និង
ឧត្តមក្រុមក្រឹរាថ្នអ្ងគលៅក្រម រនលរៀរចុំវរគរណតុ េះរណាត  ថាន រត់្ុំរនច់ុំនួនពីរល ើរសក្មារល់ៅក្រម លោយលផ្លត ត្
ល ើការរងាា ញសុំអាងល តុ្នេូវចារស់ក្មារ់ការលចញលសចរតីសលក្មច ុុំែេួនរលណាត េះអាសនន។ 

 

(ង) លៅរនតមានការ ុុំែេួនក្រជាព រែាមយួចុំនួនលោយមនិស័្ក្រចិត្តលៅរនុងមជឈមណឌ   “សុំចត្” ខែ រមួមាន
មជឈមណឌ  ថ្ក្ពសពឺ។ លទេះយ ងណារល៏ោយ ចុំនួនមនុសសខែ ក្ត្ូវរន ុុំែេួនលៅរនុងមជឈមណឌ  លនេះលោយសារ
ការលចាទ្ក្រកានថ់ាពារព់ន័ធនឹងការលក្រើក្រស់សារធាតុ្លញៀនលៅខត្ រនតលរើនល ើង។ អ្គរង្ីៗមយួចុំនួន ក្ត្ូវរន
និងរុំពុងសាងសង់លៅលែត្តរណាត  លែើមបសីាត រនីត្ិសមបទអ្នរខែ មានពិការភាពនេូវចិត្ត រ ុខនតអ្គរទុំងលនាេះមនិ
ទនក់្ត្ូវរនលរើរឲ្យែុំលណើ រការលៅល ើយលទ្។ 

 IV.  ក្រមុងាយរងលក្គេះ នងិការលរ ើសលអ្ើង 
១៥. សិទ្ធិមនុសសអ្នតរជាត្ិ ក្ត្ូវរនរុំណត្់លោយឈរល ើលគ ការណ៍ខែ ថាមនុសសក្រររូ់រអាចលក្រើក្រស់សិទ្ធិ 
និងលសរភីាពទុំងអ្ស់ លោយគ្នការក្រកានខ់រងខចរខររណាមយួល ើយ។ លទេះជាយ ងណារល៏ោយ លៅរនុង
សងគមទុំងអ្ស់ ខត្ងមានក្រុមមនុសសខែ លរមនិសូវយរចិត្តទុ្រោរ ់ ល ើយរម៏ានររណីរ េះពា ់រនុង រេណៈ
ណាមយួលៅល ើការលក្រើក្រស់សិទ្ធិនិងលសរភីាពររស់ពួរលរនងខែរ។ លគ លៅអ្ភវិឌ្ឍន៍ក្រររលោយចីរភាព 
លគ លៅទ្ី ១០ សុំលៅកាត្់រនថយវសិមភាពលៅរនុងក្រលទ្សនិងរវាងក្រលទ្សលនសងៗ។ ចារអ់្នដរជាត្ិរុំណត្់
យ ងចាស់ថាសិទ្ធិនិងលសរភីាព រួរខត្ក្ត្ូវរនលក្រើក្រស់លោយមនិមានការក្រកាន់ខរងខចរណាមយួ មានជាអាទ្ិ៍ 
ពូជសាសន៍ ពណ៌សមបុរ លភទ្ ភាសា សាសនា មត្ិនលយរយ ឬមត្ិលនសងៗលទ្ៀត្ លែើមរុំលណើ ត្ជាត្ិសាសន៍
ឬសងគម ក្ទ្ពយសមបត្តិ ក្រលភទ្ថ្នរុំលណើ ត្ ទ្ុំលនារនេូវលភទ្ អ្ត្តសញ្ញា ណលយនឌ្រ័ ពិការភាព ឬសាថ នភាពែថ្ទ្លទ្ៀត្
ល ើយ។ លៅរនុងររយការណ៍ររស់លោរក្សី (A/HRC/33/62 និង A/HRC/36/61) អ្នររាយការណ៍ពិលសស រន
ពិនិត្យពិចារណាលៅល ើសាថ នភាពជនជាត្ិលែើមភារត្ិច ន្រសតី ជនជារ ុ់ុំ ជនខែ សថិត្រនុងសាថ នភាពលៅតាម
ចិលញ្េ ើមនេូវ ក្រុមជនជាត្ិភារត្ិច និងរុមារ។ លៅខែសីហា ឆ្ន ុំ២០១៧ លរសររម្ររស់លោរក្សី រនលផ្លត ត្រខនថម
លៅល ើរុមារងាយរងលក្គេះ (រុមាររស់លៅតាមមណឌ  សាថ រន័នានា និងរុមារខែ ក្ត្ូវរនជួញែូរ)។ លៅរនុងខននរលនេះ 
អ្នររាយការណ៍ពិលសស រងាា ញពីររររុំល ើញ និងពត័្ម៌ានង្ីៗសតីពីក្រុមងាយរងលក្គេះលៅក្រលទ្សរមពុជា។ 
ការពិនិត្យពិចារណាលៅល ើក្រុមខែ ងាយរងលក្គេះ រឺពិត្ជាមានសារៈសុំខានជ់ាពិលសស លៅលព ខែ រោា ភរិ
 រននិងរុំពុងសថិត្រនុងែុំណារក់ា សរលសររញ្េរនូ់វខននការលធាើមូ ោា នូរនីយរម្សក្មារល់គ លៅអ្ភវិឌ្ឍន៍
ក្រររលោយចីរភាព លែើមបធីានាថាគ្នមនុសសណាមាន រ់លៅរនុងក្រលទ្សរមពុជាក្ត្ូវរនលរទុ្រលចា ល ើយ។ 

 រ. រុមារ 
 

១៦. ក្រលទ្សរមពុជាមានក្រជាព រែាវយ័លរ្ង រននិងរុំពុងលរើនលក្ចើនល ើងៗ ល ើយក្រជាជនកានខ់ត្ច ័ត្ខងម
លទ្ៀត្។ រុមារងាយរងលក្គេះជាពិលសស លៅលព ខែ លៅវយ័លរ្ង ល ើយជាលរឿយៗក្ត្ូវទ្ទ្ួ រងរុណវរិត្តិ
លោយសារសាថ នភាពសពាខររយ ងលរើត្ល ើងពីការមនិសូវរនលរយរចិត្តទុ្រោរ។់ ការពឹងអាក្ស័យគន  និងការ
ទ្ុំនារទ់្ុំនងគន លៅវញិលៅមរថ្នសិទ្ធិ មានន័យថា ការលក្រើក្រស់សិទ្ធិររស់រុមារជាលរឿយៗខត្ងក្ត្ូវរននារភាជ រ់
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លៅនឹងការលក្រើក្រស់សិទ្ធិររស់អ្នរខែ លមើ ខងពួរលរលោយផ្លា  ់។ ល តុ្ែូលចនេះល ើយ រុមារទុំងឡាយខែ 
ឪពុរមាត យររស់ពួរលរក្រឈមនឹងហានិភយ័ក្ត្ូវរនលរទុ្រលចា  លនាេះរុមារទុំងលនេះនឹងងាយរងលក្គេះជាពិលស
ស។ ក្រលទ្សរមពុជារននត ់សចាេ រន័ល ើអ្នុសញ្ញា សតីពីសិទ្ធិរុមារ ល ើយររយការណ៍រូររញ្េូ  គន ររស់រមពុជា 
រារច់ារព់ីររយការណ៍ល ើរទ្ីរនួ ែ ់ ររយការណ៍ល ើរទ្ីក្រុំមយួ ក្ត្ូវែ ់លព រុំណត្ល់ៅថ្ងៃទ្ី១៣ ខែឧស
ភា ឆ្ន ុំ២០១៨ ល ើយខែ រមពុជាមនិទនរ់នោររ់ញ្ជូ នលៅរណៈរម្ាធិការសិទ្ធិរុមារលៅល ើយលទ្។ 

១៧. ការអ្ររ់ ុំពារព់ន័ធជាពិលសសែ ់រុមារ និងែ ់ការអ្ភវិឌ្ឍនរ៍រស់ពួរលរ។ ររយការណ៍ល ើរមុនៗ 
(A/HRC/30/58 និង A/HRC/27/70) រនល ើរល ើងអ្ុំពីវឌ្ឍនភាពរនុងវស័ិយអ្ររ់ ុំ។ ការអ្រ់រ ុំរននិងរុំពុងមាន
ភាពងាយក្សួ  និងអាចរររនសក្មាររុ់មារទុំងអ្ស់លៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា។ ក្រសួងអ្ររ់ ុំ យុវជន និងរីឡា 
រនតវនិិលយរល ើវស័ិយអ្រ់រ ុំលៅទូ្ទុំងក្រលទ្ស ល ើយលធាើការលែើមប ុីររុំរត្អ់្ុំលពើពុររ ួយ ែូចជាការ ុររុំរត្់
ការ ួចចមេង និងអ្ុំលពើមនិក្រក្រត្ីពារព់ន័ធនឹងការក្រ ងរញ្េរ់ការសិរាជាលែើម។ 

១៨. ក្រសួងរនរាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពលឆ្ព េះលៅររការធានាឲ្យមានសមភាពលយនឌ្រ័ មនិក្ត្ឹមខត្រនុងការចុេះ
ល្្េះចូ លរៀនរ ុលណាណ េះលទ្ រ ុខនតខងមទុំងការរញ្េរ់ការសិរានងខែរ។ លក្ៅពីសមភាពលយនឌ្រ័ រុមារមយួចុំនួន
រុំពុងសថិត្រនុងភាពលក្គេះថាន រ់លោយសារក្ត្ូវលរទុ្រលចា លោយមូ ល តុ្ជាត្ិពិនធុ ឬពិការភាព។ ទ្នាឹមនឹងមាន
វឌ្ឍនភាពខាងការោរឲ់្យលក្រើក្រស់ខននការសរម្ភាពអ្រ់រ ុំ ព ុភាសា អ្នររាយការណ៍ពិលសសលៅរនតរងាា ញពី
រតីររមភចុំលពាេះសាថ នភាពរុមារមរពីក្រុមជនជាត្ិលែើមភារត្ិច និងក្រុមជនជាត្ិភារត្ិច រារ់ទុំងរុមារខែ មាន
លែើមរុំលណើ ត្ពីខែសក្សឡាយជនជាត្ិលវៀត្ណាម ខែ លៅខត្រនតទ្ទ្ួ រងន វរិរទរទ់្ងនឹង ភាពអាចរររន 
 ទ្ធភាពទ្ទ្ួ រន ភាពអាចទ្ទ្ួ យររន និងភាពអាចសក្មួ រន រនុងវស័ិយអ្រ់រ ុំ។ តាមព័ត្ម៌ានទ្ទ្ួ រន
ថារុមារក្ត្ូវរនលររែិលសធមនិឲ្យចូ លរៀនលោយសារខត្ែាេះឯរសារនេូវចារម់យួចុំនួនពីឪពុរមាត យររស់ពួរលរ
ខែ ជានិរមជនជាត្ិលវៀត្ណាម ឬការែរ ូត្ឯរសារទុំងឡាយ ខែ មានខចងរនុងអ្នុក្រឹត្យល ែ ១២៩។ 
ទរទ់្ងនឹងការអ្រ់រ ុំ និងសុែភាព វាចាស់ណាស់ខែ ថា រុមារខែ មានពិការភាពមនិទ្ទ្ួ រន ទ្ធភាពលស្ើ
គន រនុងការទ្ទ្ួ រនទ្ុំនិញ លសវា ឬសមាភ រនិងររកិាេ រល ើយ។ ឧទ រណ៍  ទ្ធភាពងាយក្សួ ជារខ់សតងរនុងការ
ចូ លៅរនុងអ្គរលនសងៗ ល ើយនិងពត័្ម៌ានលនសងៗជាភាសាសញ្ញា  និងអ្រសរសាា រ លៅខត្លចាទ្ជារញ្ញា ែខែ ។ 

១៩. រិចេគុំពារសុែភាពមាតា និងរុមារ មានសារៈសុំខាន់ណាស់ចុំលពាេះការ ូត្ោស់ររស់រុមារ។ រុំនិត្នតួចលនតើ
មរិចេគុំពារសងគមង្ី និងរលក្មាងសារ បងក្ត្ូវរនពិភារាខាងលក្កាមលនេះ។ ក្រសួងសុខាភរិ  រននិងរុំពុង
លធាើការលៅថាន រ ុ់ុំ-សងាេ ត្ ់លៅទូ្ទុំងក្រលទ្ស លែើមបធីានាថា  ទ្ធភាពទ្ទ្ួ រនរិចេគុំពារសុែភាពជាចមបងអាច
រររនសក្មារ់ទុំងអ្ស់គន ។ អ្ក្តាមរណ-ភាពររស់រុមារនិងទររ រនតងយចុេះ ការឆេងរា ោ រនុងត្ុំរនថ់្នជមៃឺ
រន្រញ្ជ ិ ក្ត្ូវរន ុររុំរត្ទ់ុំងក្សុងលៅរមពុជា ការលក្រើក្រស់វធិីពារ រងាេ រការចមេងលមលរារលមលរារ ីុវ/ជុំងឺ
លអ្ែស៍ពីមាតាលៅទររ លៅរនុងអ្ុំ ុងលព សុំរា រូន ល ើយនិងមូ និធិសមធមសុ៌ខាភរិ  ជួយ ធានាែ ់ការ
ទ្ទ្ួ រនរិចេគុំពារសុែភាពលោយឥត្រិត្ថ្ងេសក្មារក់្រួសារក្រីក្ររុំនុត្ រមួទុំងរូនៗររស់ពួរលរ។ រោា ភរិ 
រនចារល់នតើមនងខែរនូវរម្វធិីចារថ់ាន ុំសក្មាររុ់មារលីែើមបរីងាេ រវរុីសរងេលរារមហាររីសបូន។ លទេះជាយ ងណារ៏
លោយ រងាេះអាហារូរត្ថមភសក្មាររុ់មារ ជាពិលសសលៅត្ុំរនជ់នរទ្ លៅខត្ជារងា ់លៅល ើយ។ 

២០. ធានាថារុមារទុំងអ្ស់ ក្ត្ូវរនចុេះរញ្ជ ីលៅលព ចាររ់ុំលណើ ត្ រឺជារតាត សុំខានរ់នុងការទ្ទ្ួ សាគ  ់សិទ្ធិ
ររស់រុមារ។ រនុងររណីលនេះ ការែរលចញរនុងឆ្ន ុំ២០១៧ នូវថ្ងេចុេះរញ្ជ ីរុំលណើ ត្រ ូត្ែ ់រយៈលព ៣០ ថ្ងៃរនាា រ់
ពីថ្ងៃរុំលណើ ត្ ក្ត្ូវរនសាា រមន។៍ 

២១. ែណៈលព ខែ មនិទនម់ានក្រពន័ធក្ររ់ក្ជុងលក្ជាយសក្មារក់ារពាររុមារ និងគ្នរុរគ ិរសងគមរិចេលៅ
ថាន រ ុ់ុំ/សងាេ ត្ ់ឬថាន រ់ក្សុរ/ែណឌ  ររណីថ្នការរ ុំលោភរុំពាន និងការមនិយរចិត្តទុ្រោរល់ ើរុមារ មនិក្ត្ូវរនលរ
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តាមោន និងរាយការណ៍ល ើយ។ រណៈរម្ាធិការ ុុំ-សងាេ ត្ ់ លែើមបនី្រសតីនិងរុមារ មានសារៈសុំខាន ់ រនុងសមត្ថ
ភាពររស់ពួរលរ លៅថាន រម់ូ ោា ន។ លទេះរីជាមានការរណតុ េះរណាត  សមាជិររណៈរម្ាធិការលនេះរតី រអ៏្នររាយ
ការណ៍ពិលសសមានរងា ់ថា ការរណតុ េះរណាត  លនេះអាចមនិក្ររក់្គន់ លែើមបនីត ់រិចេគុំពារខែ មាន រេណៈ
ក្ររក់្គន់ អាចទ្ទ្ួ យររន និងលផ្លត ត្ល ើ ទ្ធភាពសក្មរែេួនែ ់រុមាររនល ើយ។ 

២២. ជាពិលសស មានរុមារលក្ចើនលទ្ៀត្ ក្ត្ូវរនទុ្រឲ្យលៅជាមយួសាច់ញាត្ិខែ មានវយ័ចាស់ជរា លៅលព 
ខែ ឪពុរមាដ យររស់ពួរលរ កាេ យជាព ររចុំណារក្សុរ ផ្លេ ស់លៅលធាើការលៅតាម     លរាងចក្រ ឬការោា នសុំណង់
លៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា ឬខសាងររការងារលធាើលៅឯលក្ៅក្រលទ្ស។ ពត័្ម៌ានខែ ទ្ទ្ួ រនរងាា ញឲ្យល ើញពីភាព
ងាយរងលក្គេះែពស់ចុំលពាេះរុមារមយួចុំនួនរនុងចុំលណាមរុមារទុំងលនេះ៖ រុមារែេេះក្ត្ូវរនលរលធាើររ អ្នរែេេះលទ្ៀត្
ធាេ រែ់េួនលក្រើក្រស់លក្រឿងលញៀន និងសារធាតុ្លនសងៗ ល ើយរុមារែេេះលទ្ៀត្លៅទ្ីរុំនុត្កាេ យជារុមារសថិត្រនុងសាថ ន
ភាពលៅតាមចិលញ្េ ើមនេូវ។ រុមារខែ ទ្ទ្ួ រងការរ ុំលោភរុំពាននេូវកាយ ឬនេូវចិត្តសងគម លៅរនុងស រមន ៍ឬរនុង
ក្រុមក្រួសារ ជាញឹរញារពុ់ុំមានមលធារយខសាងររការជួយ ឧរត្ថមភ ឬមានសុវត្ថិភាពល ើយ។ ការសាងម់ត្ិសតីពី
អ្ុំលពើ ិងាល ើរុមារ និងខននការសរម្ភាពររស់រោា ភរិ  រឺជាជុំហានមយួរនុងទ្ិសលៅក្ត្ឹមក្ត្ូវ រ ុខនតជនរង
លក្គេះលោយអ្ុំលពើ ិងាជាញឹរញាររ់ុំនុត្ខត្ងខត្រស់លៅរនុងក្រួសារខត្មយួជាមយួជនល ្ើស ល ើយជនល ្ើសមនិ
ក្ត្ូវរននាុំែេួនលៅតុ្ោការ លែើមបនីតនាា លទសតាមចារស់តីពីការទ្រស់ាេ ត្អ់្ុំលពើ ិងារនុងក្រួសារ និងរិចេការពារជន
រងលក្គេះល ើយ។ 

២៣. ក្រលទ្សរមពុជាមានរុមារជាលក្ចើនរននិងរុំពុងរស់លៅរនុងទ្ីតាុំងមជឈមណឌ  ។ រិចេែិត្ែុំក្រឹងខក្រង លែើមបរីតឹ្
រនតឹង “លទ្សចរណ៍លរ្ងរុំក្ពា” រនទ្ទ្ួ លជារជយ័ ល ើយក្រសួងសងគមរិចេ អ្ត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនីត្ិសមបទ 
រចេុរបននលនេះរននិងរុំពុងលផ្លត ត្ល ើការកាត្រ់នថយចុំនួនរុមារខែ សថិត្លៅរនុងទ្ីរខនេងខងទុំទុំងលនាេះ។ ខននការ
សរម្ភាពលែើមបពីក្ងឹងការខងទុំរុមារ លក្កាមរិចេស ការជាមយួមូ និធិអ្ងគការស ក្រជាជាត្ិលែើមបរុីមារ (យូនីលស ា) 
អ្ងគការសងគមសីុវ ិ និងរម្វធិីភាពជាថ្ែរូសក្មាររ់ិចេការពាររុមារ សុំលៅកាត្រ់នថយមរក្ត្ឹម ៣០ ភាររយថ្ន
ចុំនួនរុមារលៅរនុងមជឈមណឌ   លៅរនុងលែត្តចុំនួនក្រុំ លោយលធាើសមា រណរម្ពួរលរលៅរនុង   ស រមន។៍ លនេះ
រឺជារម្វធិីសារ បងវជិជមានមយួ ខែ តាមរយៈលនេះ លមលរៀនជាលក្ចើនសក្មារល់ព អ្នារត្ក្ររែជានឹងលរើត្
មានល ើង។ 

២៤. ភាពក្រីក្ររឺជារតាត មយួែ៏សុំខានល់ៅរនុងចុំលណាមរុមារជាលក្ចើនខែ សថិត្រនុងការខងទុំលៅតាមមជឈមណឌ  
ទុំងលនាេះ លក្កាយលព ខែ ពួរលររនលចញខសាងររការងារលធាើ និងក្ត្ូវរនលរជួញែូរ។ អាក្ស័យល តុ្លនេះ 
ការងារខែ ក្ត្ូវលធាើលែើមបលីរៀរចុំឲ្យរុមារឲ្យរនវ ិក្ត្ រ់លៅរមួរស់ជាមយួក្រុមក្រួសារររស់ពួរលរវញិរឺក្ត្ូវលោេះ
ក្សាយលៅល ើលគ លៅមយួចុំនួនថ្នលគ លៅអ្ភវិឌ្ឍនក៍្រររលោយចីរភាព ែូចជាការកាត្រ់នថយភាពក្រីក្រ 
(លគ លៅទ្ី១.២) ការអ្នុវត្តក្រពន័ធការពារសងគមសមរមយលៅថាន រជ់ាត្ិ (លគ លៅទ្ី ១.៣) និងការល ើររមពស់ 
ររយិរន័សងគម លសែារិចេ និងនលយរយសក្មារទ់ុំងអ្ស់គន  (លគ លៅទ្ី១០.២)។ រម្វធិីនត ់អាទ្ិភាពែ ់ 
ឧត្តមក្រលយជនរ៍រស់រុមាររឺជាចុំណុចខែ មានសារៈសុំខាន់ចាុំរច។់ 

២៥. មនិមានរណាត ញលពញល ញថ្នរុរគ ិរសងគមរិចេររស់រោា ភរិ លៅរមពុជាល ើយ។ ជាលគ រុំនិត្ លររួរ
មានយ ងលហាចណាស់ររ៏ុរគ ិរសងគមរិចេមយួរូរខែរលៅរនុង ុុំ-សងាេ ត្ន់ីមយួៗ ខែ គុំក្ទ្លោយក្រុមរុរគ ិរ
សងគមរិចេលៅថាន រក់្សុរ។ រិចេការពារ និងការងារសាត រនីត្ិ-សមបទរុមារភារលក្ចើន ក្ត្ូវរនអ្នុវត្តលោយរុរគ ិរ
សងគមរិចេ ខែ ទ្ទ្ួ រនមូ និធិពីអ្ងគការមនិខមនរោា ភរិ  និងទ្ីភាន រង់ារអ្ងគការស ក្រជាជាត្ិ។ អ្នររាយ
ការណ៍ពិលសស ល ើរទ្ឹរចិត្តែ ់រោា ភរិ  រនុងការល ើររមពស់ក្ររែ័ណឌ លគ នលយរយជាត្គិុំពារសងគម ឆ្ន ុំ 
២០១៦-២០២៥ លែើមបពីិចារណាទ្ទ្ួ សាគ  ់យ ងសរម្ ល ើររមពស់ និងគុំក្ទ្ការអ្រ់រ ុំការងារសងគមរិចេនិងកា
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ោនុវត្តភាពការងារ។ រុរគ ិរសងគមរិចេខែ រនទ្ទ្ួ ការរណតុ េះរណាត   អាចលធាើការងារជាមយួរណៈរម្ាធិ
ការ ុុំ-សងាេ ត្ល់ែើមបនី្រសតីនិងរុមារ លៅរនុង ុុំ-សងាេ ត្ ់លែើមបកីារពារកានខ់ត្ក្រលសើរល ើងខងមលទ្ៀត្ែ ់រុមារ និងអ្នរ
ែថ្ទ្លទ្ៀត្ខែ ងាយរងលក្គេះ។ 

២៦. រែាមន្រនដីក្រសួងយុត្ដិធម ៌និងរែាមន្រនដីក្រសួងសងគមរិចេ អ្ត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនីត្ិសមបទ រនតលធាើការងាររមួគន  
ល ើការអ្នុវត្តចារ់សតីពីយុត្តិធម៌អ្នីត្ិជន ខែ រនក្រកាសឲ្យលក្រើលៅរនុងឆ្ន ុំ២០១៦។ អ្នររាយការណ៍ពិលសស 
សាា រមនច៍ារល់នេះ រ ុខនតសូមរ ុំឭរែ ់រោា ភរិ ថា ក្ត្ូវយរចិត្តទុ្រោរ ់ លែើមបធីានាថារោា ភរិ អ្នុវត្តចារឲ់្យ
រនសមក្សរតាមអ្នុសញ្ញា សតីពីសិទ្ធិរុមារ និងលគ ការណ៍ខណនាុំខែ ពារព់ន័ធ។ ការណ៍ខែ ចាុំរច់លនាេះ រឺ
ក្ត្ូវនត ់ធនធាន ឬងវកិា  លពញល ញែ ់ក្រពន័ធយុត្តិធមអ៌្នីត្ិជន រមួទុំងមជឈមណឌ  ង្ីសក្មារ់ការសាត រនីត្ិសមបទ 
ខែ ក្ត្ូវក្សរតាមរទ្ោា នពារ់ពន័ធររស់អ្ងគការស ក្រជាជាត្ិ ែូចជា រទ្ោា នអ្របររមាររស់អ្ងគការស 
ក្រជាជាត្ិសក្មារក់ារក្ររ់ក្រងយុត្ិតធមអ៌្នីត្ិជន (វធិានក្រុងលរ កាុំង)។ 

២៧. មានលសចរតីរាយការណ៍ពីការពនាលព  លែើមបរីញ្ញជ រឲ់្យរនចាស់ោស់ពីអាយុររស់អ្នីត្ិជន រនាា រព់ី
ការចារែ់េួន លែើមបរីុំណត្ថ់ាលត្ើពួរលរមានអាយុលក្កាម ឬល ើសអាយុអ្របររមារនុងការទ្ទ្ួ ែុសក្ត្ូវក្ព ្ទ្ណឌ  ឬ
ថាលត្ើពួរលរពិត្ជាអ្នីត្ិជន ឬនីត្ិជនវយ័លរ្ង។ ចុំលពាេះរុមារខែ ជាសារស ី និងជនរងលក្គេះថ្នអ្ុំលពើល ្ើស អ្នរ
រាយការណ៍ពិលសសរនទ្ទ្ួ ពត័្ម៌ានថា មានខត្តុ្ោការចុំនួនពីរឬរីរ ុលណាណ េះខែ មានលក្រឿងឧរររណ៍ចាុំរច់
សក្មារ់លធាើសមាភ សនឬ៍សារសួរ និងក្រពន័ធលសាត្ទ្សសន ៍ លែើមបទី្ទ្ួ យរសរេីរម្ពីចមាៃ យ។ ែូលចនេះ រុមារអាច
ក្រឈមហានិភ័យលោយការរងាា ញែេួនលៅចុំលពាេះមុែអ្នរខែ លរអ្េះអាងថាជាជនល ្ើស ល ើយក្ត្ូវទ្ទ្ួ រងភាព
រងលក្គេះមយួរក្មតិ្ខងមលទ្ៀត្។ 

២៨. អ្នររាយការណ៍ពិលសសលៅខត្មានរងា ់ថារងរមាេ ុំងសនដិសុែ និងក្រុមក្រួសារលៅខត្នាុំយរអ្នីត្ិជនលៅ
ោរល់ៅរនុងមជឈមណឌ  សុំចត្ និងមជឈមណឌ  សាត រនីត្ិសមបទ ក្ពមទុំង ទ្ីរខនេងខងទុំលនសងៗ។ ែណៈលព 
ខែ ន វរិរថ្នយុទ្ធនាការក្រឆ្ុំងលក្រឿងលញៀនរុំពុងលរើត្មាន មានររយការណ៍រួរឲ្យក្ពួយររមភថារុមារខែ 
មានពិការភាពធៃនធ់ៃរ ក្ត្ូវរន ុុំែេួនលៅរខនេងទុំងលនេះ រីលទេះរីជាពួរលរមនិមានក្រវត្តិលញៀនថាន ុំ ឬសារធាតុ្
លញៀនរតី។ សាថ នភាពលនេះ រងាា ញពីលសចរតីក្ត្ូវការឲ្យមានក្រពន័ធការពារសងគម និងរុមារែទូ៏្ ុំទូ្ោយលៅរនុង
ក្រលទ្សរមពុជា និងរុរគ ិរសងគមរិចេខែ ទ្ទ្ួ រនការរណតុ េះរណាត  សមក្សរលៅរនុង ុុំ-សងាេ ត្ទ់ុំងអ្ស់។ 
លទេះជាយ ងណារ៏លោយ ការណ៍លនេះរល៏ ើរល ើងនងខែរពីរញ្ញា ការគុំក្ទ្ក្ជុងលក្ជាយលៅល ើរុមារខែ មាន
ពិការភាព និងក្រួសារររស់ពួរលរ។ 

២៩. មានការសងឃមឹថារោា ភរិ នឹងោររ់ញ្េូ  វធិីសាន្រសតខនអរល ើសិទ្ធិរុមារលៅក្ររ់វស័ិយទុំងអ្ស់ខែ 
ទរទ់្ងនឹងរុមារ។ រុមារសថិត្រនុងសាថ នភាពលៅតាមចិលញ្េ ើមនេូវ និងលៅតាមទ្ីរខនេងខងទុំលនសងៗ រុមារលទ្សនតរ
ក្រលវសនខ៍ែ មនិមានក្រួសារលៅជាមយួ និងរុមារខែ ក្ត្ូវរនលរជួញែូររឺជាក្រលភទ្រុមារខែ ងាយរងលក្គេះ
ខាេ ុំង ល ើយក្ត្ូវការវធិីសាន្រសតក្ររក់្ជុងលក្ជាយមយួ លែើមបកីារពារសុវត្ថិភាព និងសុែុមា ភាពររស់ពួរលរ។ ការ
សាត រនីត្ិសមបទ និងការលធាើសមា រណរម្លៅរនុងស រមន៍ ចុំលពាេះអ្នរលក្រើក្រស់លក្រឿងលញៀននិងសារធាតុ្
លញៀនខែ មនិទនផ់្លត ច់ភាពលញៀនរន ក្ពមទុំងអ្នីត្ិជនខែ ជាទ្ណឌិ ត្ ក្ត្ូវខត្ោរឲ់្យសថិត្លក្កាមការក្ររក់្រង
ែក៏្រុងក្រយត័្ន និងការគុំក្ទ្ជារនត លែើមបធីានាឲ្យមានការសាត រសមបទ និងការលធាើសមា រណរម្ពិត្ក្ររែ។ វារ៏
ជាការចាុំរចរ់នុងការធានាឲ្យមានការល ើររមពស់ការយ ់ែឹងសតីពីសិទ្ធិរុមារ និងចារ់សតីពីយុត្តិធមអ៌្នីត្ិជនឲ្យ
ែ ់មន្រនតីអ្នុវត្តចារ់ និងមន្រនតីតុ្ោការទុំងអ្ស់។ 
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ែ. ជនជាត្លិែើមភារត្ចិ 

៣០. អ្នររាយការណ៍ពិលសសមានលសចរតីររីរាយ លោយសមាគ  ់ល ើញថាក្រសួងអ្រ់រ ុំ យុវជន និងរីឡា រនតពក្ងឹង
ការនត ់ការអ្រ់រ ុំ រមួទុំង ការអ្ររ់ ុំពីរភាសាសក្មារជ់នជាត្ិលែើមភារត្ិច។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនសលងេត្
ល ើញពីការយ ់ែឹងមយួលៅតាមក្រសួងមនាីរនានាថាជនជាត្ិលែើមភារត្ិចលៅខត្ក្ត្ូវរនលរទុ្រលចា ។ លោរ
ក្សីរត្ស់មាគ  ់ថាការយរចិត្តទុ្រោរជ់ារោ់រ ់ លែើមបធីានាសិទ្ធិជនជាត្ិលែើមភារត្ិចលៅរនុងក្ររខ់ននការសរម្ភាព 
និងក្រត្ិរត្ដិការអ្នតរក្រសួង រួរក្ត្ូវលធាើល ើងលែើមបរីមួចុំខណររនក្ររក់្ជុងលក្ជាយលឆេើយត្រលៅនឹងរញ្ញា ទុំងឡាយ
ខែ រ េះពា ់ែ ់សិទ្ធិជនជាត្ិលែើមភារត្ិច។ 

៣១. រងា ់លៅខត្មានចុំលពាេះការនត ់រណ័ណ រម្សិទ្ធិែីធេីសក្មារជ់នជាត្ិលែើមភារត្ិច។ លៅរនុងខែសីហា ឆ្ន ុំ២០១៧ 
អ្នររាយការណ៍ពិលសស រនែឹងអ្ុំពីជនជាត្ិលែើមភារត្ិចលៅលែត្តរត្ែ់ុំរងខែ ែុំលណើ រការនត ់រណ័ណ រម្សិទ្ធិ
ែីស រមនម៍និអាចរនតលៅមុែរន ពីលក្ពាេះែីលនាេះលៅរងច់ាុំការលរសសុំអាត្មនី។ រនុងន័យលនេះ មានការរត្់
សមាគ  ់ថារមពុជារនរខនថមលគ លៅអ្ភវិឌ្ឍន៍ក្រររលោយចីរភាព លពា រឺលគ លៅទ្១ី៨ សតីពកីារ ុររុំរត្់
យុទ្ធភណ័ឌ មនិទនន់ាុេះ។ 

៣២. លៅលែត្តសាឹងខក្ត្ងរលក្មាងវារអី្រគិសនីលសសានលក្កាម២ រនលធាើឲ្យជនជាត្ិលែើមភារត្ិចពូនងរត្រ់ងន់ាេះ
សខមបងររស់ពួរលរ ល ើយភារលក្ចើនថ្នថ្ក្ពអាររស និងរខនេងរញ្េុ េះសពររស់ពួរលរ លៅជាអាងសតុរទ្ឹរ លធាើឲ្យពួរ
លរក្រឈមនឹងហានិភយ័ថ្នការរត្រ់ងម់ុែរររចិញ្េ ឹមជីវតិ្។ លៅរនុងលែត្តក្ពេះវហិារ ជនជាត្ិលែើមភារត្ិចរួយ ក្ត្ូវ
ក្រុម  ុនសេរអ្ុំលៅលធាើការឈូសឆ្យែីខក្សចុំការ និងថ្ក្ពលឈើមយួចុំនួនររស់ពួរលរ។ ជនជាត្ិលែើមភារត្ិចពូនង 
និងរួយ រននិងរុំពុងរងច់ាុំឲ្យមានការចុេះរញ្ជ ីែីររស់ពួរលរជាែីសមូ ភាព។ 

៣៣. អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនរញ្ញជ រជ់ាង្ីនូវអ្នុសាសន៍ររស់លោរក្សីថា រោា ភរិ រួរពិនិត្យពិចារណារនុង
ការលធាើែុំលណើ រការនត ់រ័ណណ រម្សិទ្ធិែីសមូ ភាពស រមនម៍ាន រេណៈសាមញ្ា  លែើមបលីធាើឲ្យវាកាន់ខត្ងាយក្សួ  
និងមានត្ុំថ្ សមរមយសក្មារ់ស រមនជ៍នជាត្ិលែើមភារត្ិច។ រិត្ក្ត្ឹមខែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៨ រនុងចុំលណាមស 
រមនជ៍នជាត្ិលែើមភារត្ិចក្រមាណជា ៤៥៥ ស រមន៍លៅរមពុជា មានស រមនច៍ុំនួន ១៤១ ក្ត្ូវរនទ្ទ្ួ 
សាគ  ់ជាជនជាត្ិលែើមភារត្ិច លោយក្រសួងអ្ភវិឌ្ឍនជ៍នរទ្ ខែ រនុងចុំលណាមស រមន៍ទុំងលនេះ  មានស 
រមនច៍ុំនួន ១២៨ ក្ត្ូវរនចុេះរញ្ជ ីតាមនេូវចារ់លោយក្រសួងមហាថ្នា ខែ រនុងលនាេះមានខត្ ២៤ ស រមន៍
រ ុលណាណ េះ ខែ ក្ត្ូវរននត ់រ័ណណ រម្សិទ្ធិសមូ ភាព។ 

 
រ.  អ្នរខសាងររសិទ្ធកិ្ជរលកាន នងិជនលភៀសែេួន 
 

៣៤. ែណៈខែ ក្រលទ្សរមពុជារននត ់រខនេងសក្មារ់សិទ្ធិក្ជរលកានែ ់អ្នរខែ ក្ត្ូវរនតាុំងទ្ី ុំលៅង្ីពី
លកាេះណារូ ជនជាត្ិម ុងតាញា ខែ រនខសាងររសិទ្ធិក្ជរលកានរនុងក្រលទ្សរមពុជាលៅរនតមានរញ្ញា ែខែ ។ លៅ
ខែសីហា អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនសខមតងរតីរងា ់អ្ុំពីសាថ នភាពររស់ជនជាត្ិម ុងតាញា  ៣៦ នារ ់ ខែ 
ការយិ ័យឧត្តមសនងការអ្ងគការស ក្រជាជាត្ិទ្ទ្ួ រនាុរជនលភៀសែេួន រនទ្ទ្ួ ខសាងររែុំលណាេះក្សាយ
មយួលៅលក្ៅក្រលទ្ស ខនអរល ើសាថ នភាពធៃនធ់ៃរទរទ់្ងការទមទរសិទ្ធិក្ជរលកានររស់ពួរលរ។ រ ូត្មរទ្ ់
លព លនេះ រោា ភរិ រមពុជាមនិទនរ់នយ ់ក្ពមសក្មួ ឲ្យពួរលររនលធាើែុំលណើ រឆេងកាត្ល់ៅលៅកានក់្រលទ្សទ្ី
រីខែ មានសុវត្ថិភាពលៅល ើយលទ្ រ ុខនតខររជារនក្រកាសអ្ុំពីខននការសក្មារក់ារនិរលទ្សពួរលរក្ត្ រ់លៅ
ក្រលទ្សលវៀត្ណាមវញិលៅខែរញ្ញា ។ ក្រលទ្សរមពុជារួរខត្លគរពលគ ការណ៍សតីពីការមនិរញ្ជូ នក្ត្ រ់លៅវញិ 
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ល ើយធានាថាគ្នមនុសសណាមាន រក់្ត្ូវរនលររងេុំឲ្យក្ត្ រល់ៅកានក់្រលទ្សមយួជាទ្ីខែ ពួរលរសថិត្រនុងសាថ ន
ភាពលក្គេះថាន រល់ោយសារការលធាើទុ្រេរុរលមនញល ើយ។ 

  

 

 .  ររុគ ខែ សថិត្រនុងសាថ នភាពលៅតាមចលិញ្េ ើមនេូវ 
 

៣៥. រនុងខែសីហា ឆ្ន ុំ២០១៧ អ្នររាយការណ៍ពិលសស មានរងា ់ជាខាេ ុំងរនាា រព់ីគត្់រនលធាើទ្សសនរិចេលៅ
មជឈមណឌ  ថ្ក្ពសពឺ លោយសារមានមនុសសក្រមាណជាចុំនួន៥៤៤ នារ ់រាររ់ញ្េូ  ទុំងរុមារចុំនួន ៦ នារ ់នង 
រុំពុងក្ត្ូវរន ុុំែេួនលៅទ្ីលនាេះ។ លនេះរឺជាការលរើនល ើងរួរឲ្យរត្ស់មាគ  ់ចារត់ាុំងពីែុំលណើ រទ្សសនរិចេល ើរមុន
ររស់លោរក្សី ល ើយខែ មយួខននររឺមរពីយុទ្ធនាការក្រឆ្ុំងលក្រឿងលញៀនររស់រោា ភរិ ។ លយើងមនិល ើញ
មានភាពក្រលសើរល ើងលទ្លៅរនុងទ្ីតាុំងអ្គរទុំងលនេះ លក្ៅខត្មានចុំនួនមនុសសលរើនល ើងលក្ចើន ួសចុំណុេះ។ 
លក្កាយខែ សីហា មរ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនទ្ទ្ួ ពត័្៌មានរួរឲ្យលជឿទុ្រចិត្តរនថារុមារខ ងក្ត្ូវរនលរ ុុំ
ែេួនលៅរនុងមជឈមណឌ  លនេះលទ្ៀត្ល ើយ និងទ្ទ្ួ រនពត័្ម៌ានថាមានការខរ មអរចនាសមពន័ធែេេះ ែូចជាការសាង
សងរ់នារទ់្ឹរ ខែ មានរុំពាររ់ណាត ញទ្ឹរមា សីុន និងការែុំល ើងលភេើងអ្រគិសនី និងរងាា រពិោន។ 

៣៦. រែាមន្រនតីក្រសួងសងគមរិចេ អ្ត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនីត្ិសមបទ រនពនយ ់ថាមជឈមណឌ  ង្ីមយួរននិងរុំពុង
សាងសង់លៅលែត្តរណាត   ខែ នឹងអាចជួយ កាត្រ់នថយភាពចលងអៀត្ខណនលៅមជឈមណឌ  ថ្ក្ពសពឺ ខែ នត ់
លក្រឿងររកិាេ រសមរមយសក្មារ ់ ការខងទុំនិងពារ រុរគ ខែ មានពិការភាពនេូវចិត្តសងគម។ មជឈមណឌ  លនេះ 
នឹងអាចសាងសងរ់ចួរា ់លៅចុងឆ្ន ុំ ២០១៨។ 

៣៧. លទេះជាមានការអ្េះអាងពីអាជាញ ធរថា អ្នរខែ លរ “ក្រមូ ” ក្ត្ូវរនយរមរោរល់ៅរនុងមណឌ  លនេះរនុងរ
យៈលព មយួសរដ  ៍ លែើមបអីាចលធាើការលរៀរចុំចាត្់ខចងឲ្យក្រុមក្រួសារររស់ពួរលរមរទ្ទ្ួ យររតី រម៏នុសសភារ
លក្ចើនខែ រនជួរជាមយួអ្នររាយការណ៍ពិលសស រនអ្េះអាងថាពួរគត្ក់្ត្ូវជារ់លៅទ្ីលនាេះរយៈលព ខវងជាង
លនេះ ល ើយមនុសសជាលក្ចើន រនអ្េះអាងថាពួរគត្ក់្ត្ូវរនលរោរល់ៅទ្ីលនាេះនាុយនឹងឆនាៈររស់ែេួន។ លនេះរលងេើត្
លៅជាការ ុុំែេួនលោយរុំពាន៖ វាមនិក្សរទុំងជាមយួនឹងលគ រុំនិត្ថ្នពារយថា “សុំចត្” និង ែេឹមសារចារ់ល ើ
យ។ វាចាស់ណាស់ថា រនុងររណីរុមារ អាជាញ ធរក្ត្ូវយរចិត្តទុ្រោររ់ុំណត្អ់្ត្តសញ្ញា ណរុរគ លនាេះ ល ើយលធាើ
ការ       ពិនិត្យលនាៀងផ្លា ត្អ់្ត្តសញ្ញា ណសមាជិរក្រួសារខែ មានរុំណងទ្ទ្ួ យររុមារលនាេះ។ លទេះជាយ ងណា
រល៏ោយរនុងររណីលនសងលទ្ៀត្ រុរគ ទុំងឡាយរួរខត្រនអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យចារលចញពីមជឈមណឌ  តាមឆនាៈ។ 

៣៨. មានការលក្រើនរ ុំឭរែ ់រោា ភរិ ថា ការ ុុំែេួនរុរគ លោយនាុយពីឆនាៈររស់ពួរលរ មានន័យថា
មជឈមណឌ  សុំចត្ទុំងលនាេះ សថិត្រនុងនិយមនយ័អ្នដរជាត្ិថ្នពារយមណឌ   ុុំឃ្ុំង ល ើយ  រោា ភរិ ក្ត្ូវចាត្់
វធិានការ លែើមបធីានាថារទ្ោា នអ្របររមាសតីពីការក្រក្ពឹត្តលៅល ើជនជារ ុ់ុំ ក្ត្ូវខត្រុំលពញ។ លនេះមាននយ័ថា ជន
ជារ ុ់ុំក្ត្ូវទ្ទ្ួ រនទ្ឹរសាអ ត្សក្មារទ់្ទ្ួ ទន អាហារខែ មានជីវជាត្ិក្ររ់ក្គន់ អ្នាម័យក្ររក់្គន ់ ែយ ់
លចញចូ  និងត្ុំខ ទុំសុែភាពក្ររក់្គន់ រមួទុំងការគុំក្ទ្ខននរចិត្តសងគម ក្ពមទុំងសិទ្ធិទ្ទ្ួ ការជួរសួរសុែទុ្រេ 
និងលធាើទ្ុំនារទ់្ុំនងជាមយួសាច់ញាត្ិររស់ពួរលរនងខែរ។ ពិលសសជាងលនេះលៅលទ្ៀត្ រឺក្ត្ូវធានាថាគ្នមនុសស
ណាមាន រ ់ក្ត្ូវរន ុុំែេួនទុំងរុំពានឬចារល់សាររងាេ ុំងទុ្ររនុងរនារ ់លោយនាុយពីឆនាៈររស់ពួរលរល ើយ។ 

៣៩. អ្នររាយការណ៍ពិលសស ល ើរល ើងជាង្ីពីការអ្ុំពាវនាវឲ្យរោា ភរិ អ្នុវត្ដអ្នុសាសនថ៍្ន សននិសីទ្ជាត្ិសតី
ពីសាថ នភាពអ្នររស់លៅតាមចិលញ្េ ើមនេូវ ខែ រនក្រក្ពឹត្តលៅរនុងឆ្ន ុំ ២០១៥ និងលែើមបធីានាថាមជឈមណឌ  សុំចត្
មនិក្ត្ូវរនលក្រើក្រស់ជាមណឌ   ុុំឃ្ុំងល ើយ នាុយលៅវញិរឺលែើមបនីត ់ការខងទុំ លសវា និងជុំនួយចាុំរចែ់ ់អ្នរ
ខែ សថិត្រនុងសាថ នភាពរស់លៅតាមចិលញ្េ ើមនេូវ លោយឈរល ើលគ ការណ៍ស័្ក្រចិត្តពិត្ក្ររែ។ លោរក្សីរន
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នត ់អ្នុសាសនន៍ងខែរែ ់រោា ភរិ ឲ្យរុំណត្អ់្ត្តសញ្ញា ណរុរគ មាន រ់ៗ ឲ្យរនចាស់ោស់ ពិនិត្យជាក្រពន័ធ
នូវមូ ោា នរត្ិយុត្តសក្មារ់ការ ុុំែេួន និងលធាើការលែើមបធីានាឲ្យមានការលោេះខ ងពួរលរ និងលរៀរចុំឲ្យពួរលរវ ិ
ក្ត្ រល់ៅរមួរស់ជាមយួក្រុមក្រួសារ និងស រមន៍ររស់ពួរលរវញិ រារទ់ុំងការចូ រមួរនុង   រម្វធិីរិចេគុំពារ
សងគម និងការចិញ្េ ឹមជីវតិ្។ 
 

 ង.  អ្នរលក្រើក្រស់លក្រឿងលញៀននងិសារធាតុ្លញៀនខែ មនិទនផ់្លត ចរ់ន 
 
៤០. លៅរនុងខែមររា ឆ្ន ុំ២០១៧ រោា ភរិ រនចារល់នតើមែុំណារក់ា ែុំរូងថ្នយុទ្ធនាការររស់ែេួនក្រឆ្ុំង
លក្រឿងលញៀន។ រចេុរបនន រម្វធិីលនេះ សថិត្លៅរនុងែុំណារក់ា ទ្ីពីរ។ ន វរិររួរឲ្យ ក្ពួយររមភលនាេះ រឺការលរើន
ល ើងខាេ ុំងនូវចុំនួនជនជារ់ ុុំលៅរនុងពនធនាគរ មជឈមណឌ  សងគមរិចេនិងមជឈមណឌ  រនារលក្រឿងលញៀន។ រោា
ភរិ រាយការណ៍ថា លៅរនុងឆ្ន ុំ២០១៧ មានមនុសស ១៧,៧៩៥ នារ់ (រមួទុំងន្រសតី ១,៥៨៤ នារ)់ ក្ត្ូវរនចារ់
ែេួនពារព់ន័ធនឹងរទ្ល ្ើសលក្រឿងលញៀន៖ មនុសសចុំនួន ៩,៥៩០ នារ ់(ន្រសតីចុំនួន ១,១១៨ នារ)់ ពារព់ន័ធនឹងការ
ជួញែូរលក្រឿងលញៀន, មនុសស ៧ នារ ់(រនុងលនាេះ ២ នារ់ ជាន្រសតី) ពារព់ន័ធនឹងការន ិត្ ឬខរថ្ឆនលក្រឿងលញៀន, រុរស 
១ នារ់ ពារព់ន័ធនឹងការោុំែុេះសារធាតុ្ហាមឃ្ត្ ់ល ើយមនុសសចុំនួន ៨,១៩៧ នារ់ (ន្រសតី ៤៦៤ នារ)់ ពារព់ន័ធ
ការលក្រើក្រស់លក្រឿងលញៀន។ រនុងរយៈលព ក្រុំខែែុំរូងថ្នឆ្ន ុំ២០១៨ នរររ ក្រឆ្ុំងលក្រឿងលញៀន រនរន្រងាេ រ
ទ្ល ្ើសលក្រឿងលញៀនចុំនួន ៣,១៩២ ររណី និងរនចារែ់េួនមនុសសចុំនួន ៦,៣៦៧ នារ់ (រមួទុំងន្រសតី ៥៥៧ 
នារ)់ ។ រនុងចុំលណាមអ្នរទុំងលនេះ មានមនុសសត្ិចជាងពាររ់ណាត  ក្ត្ូវរនរញ្ជូ នលៅពារ  លៅស ់រ ុន្ាន
ក្ត្ូវរនរញ្ជូ នលៅពនធនាគរ។ លយងតាម   សថិត្ិជនជារ ុ់ុំតាមពនធនាគរ ឆ្ន ុំ២០១៧ រនុងចុំលណាមជនជារ ុ់ុំ
សរុរចុំនួន ២៨,៤១៤ នារ ់មានជនជារ ុ់ុំចុំនួន ៥១,៧  ភាររយ ក្ត្ូវរន ុុំែេួន លោយសាររទ្ល ្ើសពារព់ន័ធ
នឹងលក្រឿងលញៀន។ 

៤១. រនុងអ្ុំ ុងឆ្ន ុំថ្នការលធាើររយការណ៍លនេះ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនលៅទ្សសនាមជឈមណឌ  ជីវតិ្ង្ីសក្មារ់
សាត រនីត្ិសមបទអ្នរលញៀនលក្រឿងលញៀន លៅលែត្តរនាា យមានជ័យ មជឈមណឌ  ថ្ក្ពសពឺ មណឌ  អ្ររ់ ុំខរខក្រទ្ី១ និង
ទ្ី២ និងពនធនាគររាជធានីភនុំលពញ។ អ្នររាយ-ការណ៍ពិលសសរនសលងេត្ល ើញមានមនុសសជាលក្ចើនក្ត្ូវរន ុុំ
ែេួនលោយសារខត្យុទ្ធនាការក្រឆ្ុំងលក្រឿងលញៀន។ សាថ នភាពចលងអៀត្ខណនលៅរខនេង ុុំឃ្ុំងទុំងលនាេះរឺជាការ
រ ុំលោភរុំពានល ើរទ្ោា នជាត្ិរមពុជា និងរទ្ោា នអ្នតរជាត្ិ។ អាហារក្ររក់្គន់ ទ្ឹរសាអ ត្ សមាភ រអ្នាមយ័ ឱកាស
ហាត្ក់្រណ ែយ ់លចញចូ រនុងរនារ ់ និងការខងទុំសុែភាព លៅែាេះខាត្លៅល ើយ។ រញ្ញា លនេះលរើត្ល ើងជា
ក្រពន័ធលៅក្ររទ់្ីរខនេង។ លោយលមើ លៅល ើចុំនួនថ្នទ្ីរខនេងសក្មារ់ោរអ់្នរលក្រើក្រស់លក្រឿងលញៀន អ្នររាយ
ការណ៍ពិលសសរនរ ុំឭររោា ភរិ ជាង្ីមតងលទ្ៀត្ថាក្រសិនជាមានមនុសសក្ត្ូវរនរងាេ ុំងទុ្រនាុយលៅនឹងឆនាៈ
ររស់ពួរលរ លនាេះមជឈមណឌ  លនាេះកាេ យលៅជាទ្ីរខនេង  ុុំែេួនតាមក្ពឹត្តនយ័ ែូចខែ រនរុំណត្ល់ៅរនុងរទ្ោា ន
សិទ្ធិមនុសសខែ រមពុជាទ្ទ្ួ យរ ល ើយក្រុមក្រួសារ លមធាវ ីនិងអ្នរែថ្ទ្ ខែ អាចនត ់ការគុំក្ទ្ រួរខត្ក្ត្ូវរន
អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យចូ ជួរសួរសុែទុ្រេអ្នរខែ ក្ត្ូវរនលរ ុុំែេួនលនាេះលោយលសរ។ី 

៤២. លៅរនុងអ្ុំ ុងខែមររា ឆ្ន ុំ២០១៨ ក្រសួងមហាថ្នារនជូនែុំណឹងលៅអ្នររាយការណ៍ពិលសស ថារោា ភរិ  
រននិងរុំពុងសងម់ណឌ  សាត រនីត្ិសមបទមយួលៅលែត្តក្ពេះសី នុ ខែ អ្នរលក្រើក្រស់សារធាតុ្លញៀនមនិទនផ់្លត
ចរ់នចុំនួន ២,000 នារ់ អាចក្ត្ូវលររញ្ជូ នមរពារ  និងរណតុ េះរណាត  វជិាជ ជីវៈ និងនត ់លសវាលធាើសមា រណ
រម្ជាង្ីកានខ់ត្ក្រលសើរល ើង។ លែើមបសីលក្មចរនលគ លៅសាត រនីត្ិសមបទ វារឺជាលរឿងសុំខានរ់នុងការធានាឲ្យ
មានការរណតុ េះរណាត  និងការអ្ររ់ ុំក្ររក់្គនអ់ាចរររន ជាពិលសសសក្មារម់នុសសវយ័លរ្ង លែើមបជីួយ ែ ់ការ
លធាើសមា រណរម្ក្រររលោយលជារជយ័លៅរនុងស រមន។៍ ការអ្ររ់ ុំ និងការរណតុ េះរណាត  សមក្សរ រួរខត្
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ក្ត្ូវរននត ់ លោយក្រសួងការងារ និងរណតុ េះរណាត  វជិាជ ជីវៈ និងក្រសួងសងគមរិចេ អ្ត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនីត្ិស
មបទ ល ើយការនត ់ឱកាសអ្ររ់ ុំ តាមរយៈក្រសួងអ្រ់រ ុំ យុវជន និងរីឡា រួរខត្ក្ត្ូវរនពិនិត្យពិចារណា។ 

៤៣. លយងតាមររយការណ៍ររស់ក្រសួងសុខាភរិ  ចុេះថ្ងៃទ្ី២៦ ខែមររា ឆ្ន ុំ២០១៨ រចេុរបននលនេះមានមូ 
ោា នសុខាភរិ សាធារណៈចុំនួន ៤១៩ រខនេងរុំពុងនត ់ការពារ តាមស រមន៍សក្មារក់ារលក្រើក្រស់
លក្រឿងលញៀននិងការលញៀនសារធាតុ្លញៀន។ លនេះរមួរញ្េូ  ទុំងលសវាលៅមនាីរលពទ្យជាត្ិចុំនួនពីរ និងមនាីរលពទ្យ
រខងអរលែត្តចុំនួន ២៤ (ត្ុំណាងឲ្យ ១០០ ភាររយ ថ្នលគ លៅររស់ក្រសួង)។ ល ើសពីលនេះលទ្ៀត្ មនាីរលពទ្យ
រខងអរក្សុរចុំនួន ៧២ (៨៥ ភាររយថ្នលគ លៅររស់ក្រសួង) និងមណឌ  សុែភាព ុុំចុំនួន ៣២១ (២៧ ភារ
រយថ្នលគ លៅររស់ក្រសួង) រុំពុងនត ់លសវាខររលនេះ។ ទ្នាឹមនឹងលនេះរម៏ានការរណតុ េះរណាត  ជាមូ ោា ន
ទរទ់្ងនឹងការនត ់លសវាពារ និងការខងររាអ្នរខែ មានជុំងឺនេូវចិត្ត និងរញ្ញា លញៀនលក្រឿងលញៀនខែ មនិ
ទនផ់្លត ចរ់ន។ 

៤៤. ក្រសួងរនស ការនងខែរជាមយួអ្នរឯរលទ្សអ្នតរជាត្ិ លែើមបរីណដុ េះរណាដ  ក្រូរលងាគ   ថាន រ់ជាត្ិចុំនួន 
២១ នារ ់សតីពីលសវាក្រឹរាលយរ ់ ការខងទុំ និងការពារ  សក្មារអ់្នរលញៀនលក្រឿងលញៀន។ អ្នររាយការណ៍
ពិលសសសខមតងសាា រមនែ៍ ់ខននការររស់ក្រសួង រនុងការពលងេឿនការងារក្រឹរាលយរ ់ និងវធិពីារ ខែ 
មានការទ្ទ្ួ សាគ  ់ក្ត្ឹមក្ត្ូវ លែើមបកីាត្រ់នថយចុំណង ់ ជាពិលសសចុំលព ខែ រុំពុងលរើត្មានអ្ក្តាលក្រវា  ង់ថ្ន
ការលក្រើក្រស់ថាន ុំលមត្ុំល ាតាមនី។ មជឈមណឌ  ទុំងលនេះគុំក្ទ្ែ ់អ្នរលញៀនលក្រឿងលញៀនលៅតាមស រមន។៍ 

៤៥. អ្នររាយការណ៍ពិលសស សាា រមនរ៍ម្វធិីល ើររមពស់ការយ ់ែឹងអ្ុំពីការរុំពានលក្រឿងលញៀននិងសារធាតុ្
លញៀន ខែ រននិងរុំពុងអ្នុវត្ត តាមរយៈក្រសួងអ្រ់រ ុំ យុវជន និងរីឡា។ 

  ច.  ជនជារ ុ់ុំ 
 

៤៦. អ្ក្តាលក្រវា  ង់ថ្នការ ុុំែេួនរលណាត េះអាសនន ការែាេះការលក្រើក្រស់លទសជុំនួសឲ្យការ ុុំែេួន និងការរនត
យុទ្ធនាការក្រឆ្ុំងលក្រឿងលញៀន រួរនសុំគន រលងេើនជាសមាព ធល ើពនធនាគរ។ រោា ភរិ រត្ស់មាគ  ់ពីការលរើនល ើង
ថ្នចុំនួនជនជារ ុ់ុំរ ូត្ែ ់ ៣៥% លៅចលនាេ េះ ឆ្ន ុំ២០១៦ និងឆ្ន ុំ ២០១៧ ខែ លនេះរណាត  មរពីលគ 
នលយរយក្រឆ្ុំងលក្រឿងលញៀន។ ភាពចលងអៀត្ខណនរន្នែ ់រក្មតិ្ែូចលនេះ លៅឯមណឌ   ុុំឃ្ុំងមយួ
ចុំនួន ខែ ជនជារ ុ់ុំមនិអាចក្ត្ូវរនលរៀរចុំឲ្យលៅលោយខ រតាមក្រលភទ្សមក្សររន។ អ្នីត្ិជន និង
មនុសសលពញវយ័ក្ត្ូវរនោរឲ់្យលៅចក្មុេះគន ។ សាថ នភាពែូចគន ររ៏នលរើត្មានល ើងចុំលពាេះជនជារ ុ់ុំរលណាត េះ
អាសននមុនការជុំនុុំជក្មេះ ល ើយនិងទ្ណឌិ ត្។ សាថ នភាពមានភាពែុសគន លៅតាមពនធនាគរនីមយួៗ។ ក្រសួង
មហាថ្នាយ ់ែឹងពីរញ្ញា លនេះ ល ើយរញ្ញជ រថ់ាក្រសួងរននិងរុំពុងលធាើឲ្យក្រលសើរល ើងខងមលទ្ៀត្ែ ់ ទ្ធភាពលក្រើ
ក្រស់ររកិាេ រនិងទ្ីរខនេង ខមារមានត និងទ្ីធាេ ខាងលក្ៅរនារ់ ុុំឃ្ុំង។ លៅខែមនីា ឆ្ន ុំ២០១៨ អ្នររាយការណ៍
ពិលសសរនលៅទ្សសនាពនធនាគររាជធានីភនុំលពញ។ លរើនិយយពីចុំនួនមនុសសលៅរនុងរនារ់ ុុំឃ្ុំង សាថ នភាព
លៅទ្ីលនាេះមាន រេណៈ អក្រលសើររួរឲ្យរត្ស់មាគ  ់ជាងលៅមណឌ  អ្រ់រ ុំខរខក្រទ្ី១ និង ទ្ី២។ រិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ្ី៣១ 
ខែឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ លយងតាមរុំណត្ក់្តាររស់រោា ភរិ មានជនជារ ុ់ុំចុំនួន ២៨,៨២៩ នារ ់ខែ រនុងលនាេះ
មានខត្ ៧,៦៨៤ នារ់ រ ុលណាណ េះខែ ទ្ទ្ួ រនសា ក្រមសាថ ពរ។ អ្នររាយការណ៍ពិលសស មានរងា ់លព រន
ែឹងពីរលក្មាងសក្មារព់នធនាគររងក់្ររ់ លោយមាន រេែណឌ  អក្រលសើរជាងពនធនាគររចេុរបនន សក្មារជ់នជារ់
 ុុំខែ មានរុំណងចុំណាយងវកិាឯរជនលៅរនុងលព ខែ ពួរលរក្ត្ូវ ុុំែេួន។ ជនជារ ុ់ុំទុំងអ្ស់ រួរខត្មាន
 រេែណឌ ថ្នការ ុុំែេួនែូចគន   រេែណឌ ខែ ក្ត្ូវរុំលពញតាម និងល ើសពីអ្ាីខែ មានខចងរនុងរទ្ោា នអ្របររមា
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រុំណត្ល់ោយសនធិសញ្ញា លនសងៗររស់អ្ងគការ     ស ក្រជាជាត្ិ ខែ រមពុជាទ្ទ្ួ យរ ក្ពមទុំងលគ ការណ៍
ខណនាុំរខនថមលនសងៗ។ 

 ឆ.  ជនខែ មានពកិារភាព 

៤៧. លោយមានរិចេែិត្ែុំក្រឹងខក្រងជារនតរនាា ររ់រស់រោា ភរិ  និងថ្ែរូខែ ែេួនរនលក្ជើសលរ ើសលែើមបលីធាើ
ការងារលរសសុំអាត្យុទ្ធភ័ណឌ មនិទនន់ាុេះ និងការរ េះទ្ងគិចនេូវចិត្តធៃនធ់ៃរខែ រនលរើត្ល ើងល ើមនុសសជាលក្ចើន
លៅរនុងសម័យខែ្រក្រ មថ្នររររមពុជាក្រជាធិរលត្យយ និងលៅរនុងសមយ័សន្រងាគ មសីុវ ិ រមពុជារួរខត្ជាក្រលទ្ស
នាុំមុែលរលៅរនុងវស័ិយទរទ់្ងនឹងសិទ្ធិជនខែ មានពិការភាព។ 
.  

៤៨. ែណៈខែ អ្នររាយការណ៍ពិលសស ទ្ទ្ួ រនពត័្៌មានអ្ុំពីវធិានការវជិជមាន លែើមបកីារពារសិទ្ធិជនខែ មាន
ពិការភាព ការែាេះខាត្ទ្ិននន័យជាមូ ោា ន សតីពជីនខែ មានពិការភាព និងការែាេះការចងក្រងឯរសារខែ 
រញ្ញជ រថ់ាពួរលរជាជនខែ មានពិការភាព ខែ ជាលរឿយៗនាុំឲ្យពួរលរជួរឧរសរគ រនុងការទ្ទ្ួ រនលសវាមយួ
ចុំនួនជារោ់រ។់ ជាពិលសស រញ្ញា ទរទ់្ងនឹងសុែភាព។ ររយការណ៍សតីអ្ុំពីការលរ ើសលអ្ើងលៅសាោលរៀន 
មណឌ  សុែភាព និងធនាគរឯរជន រនជុំរុញឲ្យមានាការរនតជាចាុំរចនូ់វការល ើររមពស់ការយ ់ែឹងអ្ុំពីសិទ្ធិ
ររស់ជនខែ មានពិការភាពលៅរនុងចុំលណាមក្រជាព រែាទូ្លៅ។  ទ្ធភាពទ្ទ្ួ រនយុត្តិធមរ៌ល៏ៅខត្ជារញ្ញា
ក្រឈមសក្មារជ់នខែ មានពិការភាព មនិថាពួរលរមានឋានៈជាជនរងលក្គេះ ឬក្ត្ូវលចាទ្ថាជនល ្ើសល ើយ។ 

 

ជ.  ន្រសតី 
 

៤៩. អ្នររាយការណ៍ពិលសស រូសរញ្ញជ រ់ជាង្ីអ្ុំពីរងា ់លៅល ើរញ្ញា ទរទ់្ងនឹងអ្ុំលពើ ិងាល ើន្រសតី និងការរខងារ
លៅររការសក្មុេះសក្មួ  លសចរតីក្ត្ូវការសក្មារ់ការរុំរត្ល់ចា អ្ុំលពើ ិងារនុងក្រួសារ និងអ្ុំលពើ ិងានេូវលភទ្ 
ការអ្ររ់ ុំ និងការល ើររមពស់ការយ ់ែឹងអ្ុំពីរញ្ញា ទុំងលនេះ រញ្ញា ខែ រនល ើរល ើងនងខែរលោយរណៈរម្ាធិ
ការការ ុររុំរត្ក់ារលរ ើសលអ្ើងក្រឆ្ុំងនឹងន្រសតីលៅរនុងការពិនិត្យររយការណ៍ររស់រមពុជា (CEDAW/C/KHM/CO/4-5)។ 
អ្នររាយការណ៍ពិលសស សាា រមនព៍ត័្ម៌ានខែ នត ់លោយក្រសួងរិចេការនារថីាចុំនួនភាររយថ្នន្រសតីខែ ទ្ទ្ួ 
រងនូវអ្ុំលពើ ិងាពីថ្ែរូជិត្សនិទ្ធររស់ពួរលរអាចចារលចញរនកានខ់ត្លក្ចើនល ើងពីសាថ នភាពរ ុំលោភរុំពានទុំង
លនាេះ។ លទេះជាយ ងណារល៏ោយ អ្នរក្សីលៅខត្មានរងា ់ចុំលពាេះររណីមយួចុំនួនខែ ន្រសតីមានអារម្ណ៍ថាក្ត្ូវ
លររងេុំឲ្យរស់លៅជាមយួអ្នររ ុំលោភរុំពាន និងររណីអ្ុំលពើ ិងា និងការរុំពាររុំពាននេូវលភទ្ រមួទុំងការរ ុំលោភ
លសពសនថវៈនងខែរ ខែ មនិមានការោរ់លទសទ្ណឌ ។ ការរ ុំលោភរុំពាននេូវលភទ្ជាលក្ចើនរមួទុំងការរ ុំលោភលសព
សនថវៈខែ លរអ្េះអាងថាមនិក្ត្ូវរនលចាទ្ក្រកាន់ ឬនតនាា លទសល ើយ។ សុំណុុំ លរឿងែេេះទុ្រចុំ លចា មនិទន់ក្ត្ូវ
ចាត្ក់ារអ្ស់រយៈលព រនួលៅក្រុំឆ្ន ុំលក្កាយអ្ងគល តុ្រនលរើត្ល ើង។ ន្រសតីលៅខត្មានការសាា រល់សាើររនុងការរាយ
ការណ៍ពីការរ ុំលោភលសពសនថវៈនិងការរ ុំលោភនេូវលភទ្ែថ្ទ្លទ្ៀត្។ ចារស់តីពីការទ្រ់សាេ ត្អ់្ុំលពើ ិងារនុងក្រួសារ 
និងរិចេការពារជនរងលក្គេះ រឺមនិក្សរទុំងក្សុងលៅនឹងអ្នុសញ្ញា សតីពីការ ុររុំរត្រ់ា ់ទ្ក្មងថ់្នការលរ ើសលអ្ើង
ក្រឆ្ុំងនឹងន្រសតី ល ើយ ល ើយជាអ្រុស  ការអ្នុវត្តចារល់នេះលៅខត្មានការរខងារររណីអ្ុំលពើ ិងារនុងក្រួសារលៅ
ជាការសក្មុេះសក្មួ  ជាពិលសសលៅលព ខែ ជនរងលក្គេះលសនើសុុំ។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសខមតងសាា រមនច៍ុំលពាេះ
ការពិត្ខែ ថាក្រសួងរិចេការនារ ី រុំពុងចារល់នតើមវាយត្ថ្មេក្រសិទ្ធភាពថ្នការអ្នុវត្តចារល់នេះ លែើមបពីក្ងឹងការអ្នុ
វត្តចារ។់ ការយយីនេូវលភទ្ មនិក្ត្ូវរនរុំណត្ច់ាស់ោស់លៅរនុងចារ ់ លក្ៅខត្ពីមាក្តា២៥០ ថ្នក្រមក្ព ្
ទ្ណឌ  ល ើយការយ ់ែឹងលៅខត្មានរក្មតិ្ទរលៅល ើយ។ 
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៥០. អ្នររាយការណ៍ពិលសសធាេ រ់រនល ើរល ើងអ្ុំពីរញ្ញា ទរទ់្ងនឹងត្ួនាទ្ីររស់ន្រសតីរនុងរិចេ-ការនលយរយ
តាមរយៈររយការណ៍នាលព រនេងមរ (សូមលមើ ររយការណ៍ A/HRC/៣៣/៦២, រថាែណឌ ទ្ី ២២ ល ើយនិង
ររយការណ៍ A/HRC/៣៦/៦១)។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនរ ុំឭរែ ់រោា ភរិ ថាមាក្តា ៤ ថ្ន អ្នុសញ្ញា សតី
ពីការកាត្រ់នថយក្ររទ់្ក្មងថ់្នការលរ ើសលអ្ើងក្រឆ្ុំងនឹងន្រសតី អ្នុញ្ញា ត្ឲ្យមានវធិានការពិលសសរលណាត េះអាសនន
សុំលៅលោេះក្សាយនូវអ្តុ្ យ-     ភាព។ រណៈរម្ាធិការសតីពីការ ុររុំរត្់ការលរ ើសលអ្ើងក្រឆ្ុំងន្រសតី រននត ់អ្នុ
សាសនព៍ីរល ើរទរទ់្ងនឹងវធិានការពិលសសរលណាត េះអាសននលែើមបរីលងេើនចុំនួនអ្នរត្ុំណាងជាន្រសតីលៅរនុងត្ួនាទ្ី
ជាអ្នរលធាើលសចរតីសលក្មចចិត្ត ជាពិលសសរនុងរិចេការនលយរយ តុ្ោការ ការររលទ្ស និងការទូ្ត្ (សូមលមើ 
ររយការណ៍ CEDAW/C/KHM/CO/៣, រថាែណឌ ទ្ី ១៤ ល ើយនិង ររយការណ៍ CEDAW/C/KHM/CO/៤-
៥, រថាែណឌ ទ្ី ២៩)។ លយងតាមពត័្ម៌ានទ្ទ្ួ រនលោយអ្នររាយការណ៍ពិលសស លៅក្ត្ឹមខែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៨ 
មានន្រសតីចុំនួន ២០ ភាររយ ខែ កានត់្ួនាទ្ីរនុងរែាសភា (មុនការលរេះលឆ្ន ត្ខែ ររេោ ឆ្ន ុំ ២០១៨) និង ចុំនួន ១១ 
ភាររយ ខែ កានត់្ួនាទ្ីរនុងក្ពឹទ្ធសភា (រនាា រព់ីការលរេះលឆ្ន ត្លក្ជើសលរ ើសសមាជិរក្ពឹទ្ធសភា នាខែ រុមភៈ ឆ្ន ុំ 
២០១៨)។ លយើងមានការរត្ស់មាគ  ់ថារិចេែិត្ែុំក្រឹងខក្រងមយួចុំនួនលៅរនុងវស័ិយមុែងារសាធារណៈក្ត្ូវរនលធាើ
ល ើងសុំលៅរលងេើនចុំនួនន្រសតីលៅរនុងត្ួនាទ្ីជាអ្នរលធាើលសចរតីសលក្មចចិត្ត។ រិចេការទុំងលនាេះរមួមានការរលងេើនអាយុ
ចូ និវត្តនស៍ក្មារ់ន្រសតីជាមន្រនតីរាជការសីុវ ិក្សរតាមលគ ការណ៍ស័្ក្រចិត្ត ល ើយនិងការរុំណត្ឲ់្យមានចុំនួន
ន្រសតីពី ២០ ភាររយ លៅ ៥០ ភាររយលៅរនុងចុំលណាមមន្រនតីរាជការសីុវ ិខែ ក្ត្ូវលក្ជើសលរ ើសង្ី។ អ្នររាយការណ៍
ពិលសសល ើរទ្ឹរចិត្តឲ្យមានការអ្នុវត្ត និងការពិនិត្យតាមោនចុំណុចលៅទុំងលនេះ។     

៥១. លសចរតីក្ពាងចារម់យួក្ត្ូវរនតារខ់ត្ងរញ្េររ់នុងខែលមសា ឆ្ន ុំ ២០១៨ រនុងនយ័ក្រឹងខក្រងក្ររក់្រងការ
ពរលពាេះជុំនួស និងការនត ់រិចេការពារែ ់ន្រសតីនិងរុមារ ខែ ពារព់ន័ធនឹងក្រត្ិរត្តិការពរលពាេះជុំនួសលនេះ។ អ្នររាយ
ការណ៍ពិលសសសខមតងសាា រមន៍ចុំលពាេះលសចរតីក្ពាងចារ់លនេះ ខែ ក្ត្ូវរនខចររ ុំខ រ ល ើយលោរក្សីនឹងនត ់
មត្ិលយរ ់សុំលៅលធាើឲ្យលសចរតីក្ពាងចារល់នេះមាន រេណៈសមក្សរតាមរទ្ោា នសិទ្ធិមនុសសអ្នតរជាត្ិ។  

 V. ការពក្ងងឹរចិេគុំពារសងគម សុខាភរិ  នងិការអ្ររ់ ុំ 
 

៥២. លៅមុនត្ុំណារ់កា មានខននការមូ ោា នូរនីយរម្លគ លៅអ្ភវិឌ្ឍនក៍្រររលោយចីរភាព អ្នររាយការណ៍
ពិលសសរនរនតលធាើការងារររស់លោរក្សីទរទ់្ងនឹងក្រុមក្រជាជនខែ មនិសូវទ្ទ្ួ រនការយរចិត្តទុ្រោរ ់
រនុងលគ រុំណងខសាងយ ់ឲ្យរនលក្ចើនអ្ុំពីការលរៀរររមូ និធិ និងការលធាើលសរតីសលក្មចចាត្ថ់ាន រអ់ាទ្ិភាពលៅ
រនុងរររិទ្ថ្នការរនតអ្នុវត្តសិទ្ធិលសែារិចេ-សងគមរនុងក្រលទ្សរមពុជា។ រមពុជារុំពុងរនតមានរុំលណើ នលសែារិចេយ ង
ឆ្ររ់ ័ស និងខាេ ុំង ខែ រននិងរុំពុងរនតនត ់ធនធានសក្មារល់ធាើឲ្យរិចេគុំពារសងគម ការទ្ទ្ួ រនការអ្ររ់ ុំ 
ការងារសមរមយ និងត្ុំខ ទុំសុែភាព មាន រេណៈកាន់ខត្ក្រលសើរ។ នាខែមនីា ឆ្ន ុំ ២០១៨ អ្នររាយការណ៍
ពិលសសរនជួរក្រជុុំជាមយួរែាមន្រនតីក្រសួងលសែារិចេ និង ិរញ្ា វត្ថុ ល ើយលោរក្សីមានការចារអ់ារម្ណ៍យ ង
ខាេ ុំងចុំលពាេះខននការយុទ្ធសាន្រសត ខែ រននិងរុំពុងអ្នុវត្តសុំលៅរលធាើឲ្យក្រលសើរល ើងនូវការរាយការណ៍ខននរងវកិា 
ល ើយនិងការនារភាជ រ់រវាងលសចរតីសលក្មចខននរងវកិាលៅនឹង ទ្ធន រ ុំពឹងទុ្រខែ មាន រេណៈអាចវាស់ខវងរន។ 
ត្ក្មូវការចាត្ថ់ាន រ់អាទ្ិភាពលៅល ើការវនិិលយរខននរសិទ្ធិមនុសស ល ើយនិងលគ លៅអ្ភវិឌ្ឍន៍ក្រររលោយចីរភាព 
រួរក្ត្ូវលរៀរចុំពលនេចល ើងលៅរនុងខននការមូ ោា នូរនីយរម្។  

 

៥៣. អ្នររាយការណ៍ពិលសសទ្ទ្ួ រនការល ើរទ្ឹរចិត្តតាមរយៈខននការរសាងមូ និធិសនតិសុែសងគម និង
មូ និធិសុែភាពសងគម ល ើយនិងខននការររស់រោា ភរិ សុំលៅសលក្មចឲ្យរននូវការទ្ទ្ួ រនត្ុំខ ទុំសុែ



A/HRC/៣៩/៧៣ 

 17 

ភាពជាសរ ។ ចុំណាយសាធារណៈរក្មតិ្ទរលៅល ើវស័ិយសុខាភរិ នាលព រនេងមរ រននត ់ន វរិរ
រនុងរូរភាពជារនាុរធៃនធ់ៃរែ ់អ្នរជុំងឺខែ ក្ត្ូវរា រ់រងចុំណាយខននរសុែភាពលោយែេួនឯង។ ការចុំណាយពារ 
ខននរសុែភាពរឺជារញ្ញា មយួរនុងចុំលណាមរញ្ញា ទុំងឡាយខែ ក្រួសារនីមយួៗរុំពុងជួរក្រទ្េះ ល ើយចុំណាយ
ក្រលភទ្លនេះរឺជាចុំខណរែធ៏ុំថ្នចុំណាយសរុររមួលក្ៅពីចុំណាយល ើចុំណីអាហារររស់ក្រួសារលៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា។ 
ងាីត្បតិ្ខត្ចុំណាយល ើត្ុំខ ទុំសុែភាព និងសនតិសុែសងគមរឺជាចុំណាយខែ មានត្ថ្មេថ្ងេរល៏ោយ រច៏ុំណាយ
ទុំងលនេះឆេុេះរញ្ញេ ុំងអ្ុំពីការវនិិលយរែម៏ានសារៈសុំខានព់ីសុំណាររ់ោា ភរិ លៅល ើក្រជាជនររស់ែេួន។ 

៥៤. មា ងវញិលទ្ៀត្ លយើងល ើញមានរលក្មាងសារ បងក្ត្ូវរនោរ់ឲ្យអ្នុវត្តនាលព ង្ីៗលនេះតាមរយៈការលនារ
មូ និធិឲ្យលៅន្រសតីមានថ្នាលពាេះ និងន្រសតីខែ លទ្ើរសក្មា រូនរចួ។ ក្ររឧ់រត្ថមភមាតុ្ភាពសក្មារន់្រសតីជារម្ការនី
លរាងចក្រខននរវាយនភ័ណឌ  (១២០ ភាររយ ថ្នក្ររ់លរៀវត្ស និងសក្មារ់រយៈលព រីខែ) រឺជាលរឿងវជិជមានមយួនង
ខែរ។ ក្ររខ់ននការ និងយុទ្ធសាន្រសតទុំងអ្ស់លនេះ ទមទរឲ្យមានការនត ់ធនធានរនក្ររក់្គន ់ និងការពិនិត្យ
តាមោនឲ្យរនែិត្ែ ់។ លៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា រែូ៏ចជាលៅល ើពិភពលោរខែរ ន្រសតីមានថ្នាលពាេះលៅរនតរត្រ់ង់
ការងារលោយមូ ល តុ្មនិសមក្សរមយួចុំនួនលៅរនុងលព ខែ រភរ៌រស់ន្រសតីទុំងលនាេះក្ត្ូវរនលមើ ល ើញ ឬ
ក្ត្ូវរនជូនែុំណឹង។   មូ ល តុ្”នេូវការ”ខែ រណាត  ឲ្យន្រសតីមានថ្នាលពាេះរត្រ់ងក់ារងាររឺមាន រេណៈលនសងៗពីគន  
រ ុខនត ទ្ធន ចុងលក្កាយរឺន្រសតីទុំងលនាេះរត្រ់ង់ការងារ និងអ្ត្ថក្រលយជនទ៍ុំងឡាយររស់ពួរលរ ែណៈលព ខែ 
មាតា និងទរររុំពុងសថិត្លៅរនុងសាថ នភាពងាយរងលក្គេះ ល ើយខែ ក្ត្ូវយរចិត្តទុ្រោរ់ជាពិលសសលនាេះ។ 

៥៥. លទេះរីជាមានរិចេែិត្ែុំក្រឹងខក្រងររស់រោា ភរិ រល៏ោយ រក៏្រជាជនមយួចុំនួនលៅខត្មនិអាចទ្ទ្ួ រន
លសវាខងទុំសុែភាពលោយឥត្រិត្ថ្ងេ ែណៈខែ ពួរលរមានរ័ណណ មូ និធិសនតិ-សុែសងគមសាធារណៈ និងរណ័ណ
មូ និធិសមធមសុ៌ខាភរិ រចួល ើយរ៏លោយ។ ក្រជាជនខែ មានពិការភាពរទ៏្ទ្ួ ន រ េះពា ់ែូចខាងល ើ
នងខែរ។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសល ើរទ្ឹរចិត្តឲ្យ រោា ភរិ រនតលធាើការវនិិលយរល ើវស័ិយសុខាភរិ  សនតិសុែ
សងគម និងការអ្ររ់ ុំ ល ើយរនតលធាើការងារអ្នតរសាថ រន័លៅក្ររជ់ានថ់ាន រទ់ុំងអ្ស់សុំលៅធានាថាក្រជាជនរមពុជា
ទុំងឡាយមានលសវាទុំងលនេះ និងអាចទ្ទ្ួ រនលសវាខែ មានរុណភាពែពស់ និងមាន រេណៈទ្ទ្ួ យររន។  

 VI. វស័ិយែធីេ ី
៥៦. លយងតាមត្ួល ែររស់រោា ភរិ នាខែ ធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៧ រោា ភរិ រននត ់រ័ណណ រម្សិទ្ធិចុំនួន 
៤.៨៨១.៥៨២ រា ែី ខែ លស្ើនឹង ៦៦,៤ ភាររយ ថ្នចុំនួនរ នស្់ានសរុរ ៧ ោន រា ែី លៅទូ្ទុំង
ក្រលទ្ស ល ើយរោា ភរិ លក្គងនឹងសលក្មចលគ លៅឲ្យរន ១០០ ភាររយលៅឆ្ន ុំ ២០២៣។ លទេះជាយ ងណា
រល៏ោយ រក៏្រលទ្សរមពុជារនតជួរក្រទ្េះនឹងជលមាេ េះែីធេីខែ អ្ូសរនាេ យលព លវោយូរអ្ខងាង ល ើយខែ ជេះឥទ្ធិ
ព ែ ់សិទ្ធិជាមូ ោា នររស់ក្រួសារ និងស រមនខ៍ែ រងន រ េះពា ់ទុំងលនាេះ។  

 

៥៧. លទេះរីជាមានយនតការលោេះក្សាយជលមាេ េះលៅតាមក្រសួងលនសងៗគន រល៏ោយរ៏សាថ រ័នរែានានារនតលធាើការងារ
ោចល់ោយខ រពីគន  លោយមនិមាននីត្ិវធិីក្រររលោយត្មាេ ភាព ឬមាន រេណៈចូ រមួពីក្ររ់ភារីល ើយ ល ើយ
រលរៀរលោេះក្សាយជលមាេ េះែីធេី និងការនត ់សុំណងលទ្ៀត្លសាត្រ៏មនិមាន រេែណឌ ត្ក្មូវអ្របររមាខែ ធានារន
នូវភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវខែរ។ លទេះជាជលមាេ េះមយួចុំនួនក្ត្ូវរនលោេះក្សាយរចួល ើយរ៏លោយ (ែូចជាជលមាេ េះែីធេីទរទ់្ង
នឹងសមបទនែីចមាេ រអ្ុំលៅរនុងលែត្តលកាេះរុង) រជ៏លមាេ េះែីធេីលនសងៗលទ្ៀត្ទរទ់្ងនឹងសមបទនែីចមាេ រអ្ុំលៅលៅលែត្ត
រុំពងស់ពឺ ក្ពេះវហិារ លកាេះរុង និងឧត្តរមានជយ័ លៅខត្មនិទន់ទ្ទ្ួ រនែុំលណាេះក្សាយលៅល ើយ។ រោា ភរិ 
អ្េះអាងថាជលមាេ េះទុំងលនេះរននិងរុំពុងក្ត្ូវលោេះក្សាយក្សរតាមចារម់ាន រេណៈអាចទ្ទ្ួ រនពត័្ម៌ានក្ររ់ក្គន់ 
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មានត្មាេ ភាព អាចពារររន និងលោយលគរពែ ់សិទ្ធិលនសងៗ។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរត្ស់មាគ  ់ល ើញថា 
ែរារណាែុំលណើ ការលោេះក្សាយជលមាេ េះែីធេីជាមយួក្រុម  ុនសេរអ្ុំលៅ មនិលគរពរននូវលគ ការណ៍ត្មាេ ភាព  
នីត្ានុរូ ភាព ភាពអាចទ្ទ្ួ រននូវពត័្៌មានក្ររ់ក្គន់ ភាពអាចពារររន សមភាព និងការលគរពនូវសិទ្ធិ
លនសងៗលទ្លនាេះ ហានិភ័យទរទ់្ងនឹងទ្ុំនាស់ និងភាពចោច លៅខត្រនតមានែខែ ។ 

៥៨. អ្នររាយការណ៍ពិលសសសូមរូសរញ្ញជ រអ់្ុំពីត្ក្មូវការលគ នលយរយសតីពីការតាុំងទ្ី ុំលៅជាង្ី ក្រររលោយ
ភាពក្រទរ់ក្រឡាសក្មារ់ក្រលទ្សរមពុជាលោយរមួរញ្េូ  ទុំងវធិានការធានាការនត ់សុំណងសក្មារ់ការលធាើ
អ្សាមរិរណ៍ឬការែរ ូត្យរែីធេី ការត្ក្មូវឲ្យមានការលរៀរចុំរិចេពិលក្គេះលយរ ់ជាសាធារណៈជាមយួស 
រមន ៍និងត្ុំណាងររស់ពួរលរ ក្ពមទុំងអ្ងគការសងគមសីុវ ិលនសងៗ។ រងាេះខាត្លគ នលយរយលនេះ រណាត  
ឲ្យលរើត្មានសាថ នភាពរចេុរបននមយួខែ រនុងលនាេះររណីភារលក្ចើនថ្នកាត្ពារិចេមូ ោា នទរទ់្ងនឹងនេូវចារ ់ និង
កាត្ពារិចេខននរសិទ្ធិមនុសសក្ត្ូវរនលមើ រ ុំ ង ល ើយការរសាងសុំណុុំ ឯរសារ ការលចញលសចរតីខណនាុំ និងការ
អ្នុវត្តតាមខររអ្ភកិ្រមក្ររ់ក្ជុងលក្ជាយ ជាលរឿយៗខត្ងមានការែាេះខាត្ ខែ ជាល តុ្រណាត  ឲ្យលរើត្មានន 
រ េះពា ់អ្វជិជមានលៅល ើជីវភាពររស់ក្រួសារ និងស រមនខ៍ែ ក្ត្ូវរនរនាេ ស់ទ្ីទុំងលនាេះ។ អ្នររាយការណ៍
ពិលសសសូមរូសរញ្ញជ រអ់្ុំពីត្ក្មូវការទរទ់្ងការវាយត្ថ្មេលោយឯររាជយលៅល ើត្ុំរនត់ាុំង ុំលៅជាង្ីទុំងលនាេះ
លៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា ក្សរតាមទ្សសនវស័ិយសុំលៅលធាើឲ្យក្រលសើរល ើងនូវ រេែណឌ រស់លៅររស់ក្រជាជនលៅរនុង
ត្ុំរនទ់ុំងលនាេះ។  

៥៩. រនុងអ្ុំ ុងលព ថ្នលរសររម្ខែ មនីា ឆ្ន ុំ ២០១៨ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនទ្ទ្ួ ពត័្៌មានថាសមាជិរ
ថ្នរមាេ ុំងក្រោរអ់ាវុធរនលក្រើក្រស់អាវុធរញ់លៅល ើអ្នរត្វា  ល ើយរនរុំផ្លេ ញក្ទ្ពយសមបត្ិតផ្លា  ់ែេួន និង
ជក្មរររស់ពួរលរលៅថ្ងៃទ្ី ៨ ខែ មនីា ឆ្ន ុំ ២០១៨ លៅក្សុរសនួ  លែត្តក្រលចេះ។ ឧរបត្តិល តុ្លនេះលរើត្ល ើងលោយ
មានការជារព់ារព់ន័ធនឹងររណីជលមាេ េះែីធេីមយួ និងការចរចាលោេះក្សាយការតាុំងទ្ី ុំលៅជាង្ីរវាងស រមន៍  
ក្រុម  ុនចុំការលៅស ូ លមមត្ ់ ល ើយនិងក្រុមការងារលោេះក្សាយជលមាេ េះែីធេីលែត្តក្រលចេះ។ អ្នររាយការណ៍ពិលសស
រនតាមោនររណីលនេះយ ងយរចិត្តទុ្រោរ ់ ល ើយរនរងាា ញរតីររមភលោយផ្លា  ់លៅកានម់ន្រនតីរោា ភរិ រនុង
លព រិចេ-ក្រជុុំនានា រមួទុំងលៅកានរ់ែាមន្រនតីក្រសួងមហាថ្នានងខែរ។ ររណីចោច លៅលែត្តក្រលចេះលនេះរូស
រញ្ញជ រអ់្ុំពីសារៈសុំខានថ់្នការយ ់ែឹង និងការលោេះក្សាយឫសរ ់ថ្នរញ្ញា  ខែ រណាត  ឲ្យលរើត្មានររណី
ត្វា ទុំងឡាយ។ ឫសរ ់ថ្នរញ្ញា ទុំងលនេះខែ ជាលរឿយៗមានជារ់ពារព់ន័ធនឹងការរែិលសធមនិអ្នុវត្តសិទ្ធិមនុសស 
ក្ត្ូវខត្លោេះក្សាយឲ្យរនក្ត្ឹមក្ត្ូវ រនុងររណីលយើងចងរ់រាឲ្យមានសនតិភាព សថិរភាព និងការអ្ភវិឌ្ឍក្រររលោយ
ចីរភាព។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសមានការលសារសាត យលៅលព ខែ អ្នរសលងេត្ការណ៍ររស់ការយិ ័យឧត្តម
សនងការទ្ទ្ួ រនាុរសិទ្ធិមនុសស (OHCHR) និងសងគមសីុវ ិ ក្ត្ូវរនរារាុំងមនិឲ្យចូ លៅរនុងត្ុំរនខ់ែ លរើត្មាន
ការនាុេះអាវុធ។ រនុងន័យល ើររមពស់លសចរតីទុ្រចិត្ត និងត្មាេ ភាព អ្នររាយការណ៍ពិលសសលជឿជារថ់ាវារឺជាលរឿង
សុំខានខ់ែ ក្ត្ូវអ្នុញ្ញា ត្ឲ្យអ្នរឃ្េ ុំលមើ ឯររាជយចូ លៅកានត់្ុំរនល់នាេះ។   

៦០. លៅថ្ងៃទ្ី ២២ ខែ មនីា ឆ្ន ុំ ២០១៨ សិកាេ សាោពិលក្គេះលយរ ថាន រជ់ាត្ិល ើរទ្ីក្រុំពីរ សតីពលីសចរតីក្ពាង
ចារល់ ើរទ្ីែរ ់ ថ្នក្រមររសិាថ ននិងធនធានធម្ជាត្ិ ក្ត្ូវរនលរៀរចុំល ើងលោយមានការចូ រមួពីភារីពារព់ន័ធ
លនសងៗ។ ែុំលណើ រការតារខ់ត្ងក្រមលនេះអ្ូសរនាេ យអ្ស់រយៈលព យ ងយូរ រ ុខនតលពារលពញលៅលោយការចូ រមួ។ 
រនុងខែ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០១៧ លក្កាយលព ខែ នាយររែាមន្រនតីខងេងរញ្ញជ តាមរយៈសុនាររថាជាសាធារណៈ ក្រសួង
រសិរម្ រុកាេ ក្រមាញ់ និងលនសាទ្ រនក្រកាសផ្លអ រែុំលណើ ការលរៀរចុំលសចរតីក្ពាងចារ់សតីពីែីរសិរម្។ លសរតី
ក្ពាងចារល់នេះទ្ទ្ួ រនការជុំទស់ពីក្រុមរសិររ និងអ្ងគការមនិខមនរោា ភរិ  លោយមូ ល តុ្ថាវាមានការ
រតឹ្ត្បតិ្លៅល ើសិទ្ធិររស់រសិររតូ្ចតាច។   
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 VII. ការវាយត្ថ្មេលៅល ើ ” ុំ ក្រជាធរិលត្យយ” 
 

៦១. លៅរនុងរយៈលព ថ្នឆ្ន ុំលធាើររយការណ៍លនេះ ររណីថ្នការអ្នុវត្តចារន់ានាខែ មាន      សរលសរលៅរនុង
ររយការណ៍ររស់លោរក្សី (សូមលមើ ររយការណ៍ A/HRC/៣៣/៦២, រថាែណឌ ទ្ី ២៨-៣៤) រួរនសុំនឹង
ចារន់ិងរទ្រញ្ញជ ង្ីៗ លៅខត្លចាទ្ជារញ្ញា ែខែ  សក្មារអ់្នររាយការណ៍ពិលសស។ ចុំនួនថ្នការលក្រើក្រស់ចារ់
ទុំងលនាេះមានការលរើនល ើងខែ មនិធាេ រម់ានពីមុនមររនុងក្រលទ្សរមពុជា ល ើយខែ មានលគ លៅរតឹ្ត្បតិ្ការ
សខមតងមត្ិលោយលសរ ី និងមត្ិនលយរយជុំទស់។ រទ្លចាទ្នានាទរទ់្ងនឹងការលធាើរុរបរម្ ការញុេះញងឲ់្យ
ក្រក្ពឹត្តរទ្ឧក្រិែា ការសូររ ន ់ ការររហិារលររ តិ៍ ការខរេងរនេុំឯរសារ និងសនាិែាិភាពជាមយួររលទ្ស ក្ត្ូវរនលក្រើ
ក្រស់លៅរនុងអ្ុំ ុងលព ថ្នការលធាើររយការណ៍លនេះ តាមរយៈការលចាទ្ក្រកានល់ៅល ើសុំល ងឯររាជយឬសុំល ង
ជុំទស់ (លោយរមួទុំងអ្នរកាខសត្ និងត្ុំណាងអ្ងគការមនិខមនរោា ភរិ ) ឬការ ុុំែេួនពួរលរ។ ការអ្នុវត្តរទ្
របញ្ាត្តិថ្នចារ់ សតីពីសមារមនិងអ្ងគការមនិខមនរោា ភរិ  ខែ ត្ក្មូវឲ្យអ្ងគការមនិខមនរោា ភរិ មានភាពអ្
ពាក្រឹត្ខននរនលយរយ រុំពុងលចាទ្ជារញ្ញា លក្ចើនល ើងៗ    ែណៈលព ខែ សរម្ភាពជាលក្ចើនខែ ក្ត្ូវរនលរ
រិត្ថាជាសរម្ភាពរេិះរនរ់ោា ភរិ ក្ត្ូវរនចាត្ទុ់្រថាជាសរម្ភាព”នលយរយ”លៅវញិ។   

៦២. តាមរយៈ ិែិត្ចុេះថ្ងៃទ្ី ២ ខែ តុ្ោ ឆ្ន ុំ ២០១៧ ខែ លនញើលៅកានអ់ាជាញ ធរថាន រល់ក្កាមជាត្ិ ល ើយខែ មាន
លរៀររាររ់នុងខននរខាងល ើ រែាមន្រនតីក្រសួងមហាថ្នារនរូសរញ្ញជ រថ់ាអ្ងគការសងគមសីុវ ិក្ត្ូវរនត្ក្មូវឲ្យជូន
ែុំណឹងលៅអាជាញ ធរ ុុំ និងក្សុរ រនុងរយៈលព រីថ្ងៃមុនលរៀរចុំសរម្ភាពទុំងអ្ស់ លោយរមួរញ្េូ  ទុំងសរម្ភាព
អ្ររ់ ុំ និង   រណតុ េះរណាត  នងខែរ។  រេែណឌ ត្ក្មូវឲ្យមានការរាយការណ៍អ្ុំពីសរម្ភាពខាងល ើហារែូ់ចជាលធាើ
ល ើងនាុយពីចារ់សតីពីការលធាើរតុ្រម្លោយសនតិវធិី និងលសចរតីខណនាុំសតីពីការអ្នុវត្តចារ់លនេះ។ លទេះជារោា ភរិ
 អ្េះអាងថាការរាយការណ៍មានភាពចាុំរច់លែើមបធីានាសុវត្ថិភាពែ ់រុរគ ិរអ្ងគការមនិខមនរោា ភរិ  និង
លែើមបសីក្មួ ែ ់កាលរៀរចុំវរគរណតុ េះរណាត  រ៏លោយ រអ៏្ងគការមនិខមនរោា ភរិ  និងសមារមនានាយ ់
ល ើញថា រេែណឌ ត្ក្មូវលនេះរឺជាទ្ក្មងម់យួថ្នការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាមោន និងក្ររក់្រង ខែ មាន រេណៈខរររុំពាន។  

៦៣. ការលធាើវលិសាធនរម្នាលព ង្ីៗលនេះលៅល ើក្រមក្ព ្ទ្ណឌ  និងរែាធម្នុញ្ា  លោយរមួរញ្េូ  ទុំងការលរៀរចុំ
និងអ្នុវត្តរទ្របញ្ាត្តិសតីពីការក្រមាងចុំលពាេះអ្ងគក្ពេះមហារសក្ត្ រនក្ត្ួសក្តាយនេូវសក្មារក់ារកាត្រ់នថយលសរភីាព
រខនថមលទ្ៀត្។ ការោរឲ់្យអ្នុវត្តក្រកាសអ្នតរក្រសួង សតីពីការក្ររក់្រងការនសពានាយតាមលរ ទ្ុំពរ័ និងរណាត ញ
ទ្ុំនារទ់្ុំនងសងគម ខែ ែុំលណើ រការតាមក្រពន័ធអ្ុីធឺណិត្លៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា រនុង ខែ ឧសភា ឆ្ន ុំ ២០១៨ 
ែូចមានលរៀររារខ់ាងល ើ រនរលងេើនការឃ្េ ុំលមើ លៅល ើក្រពន័ធអ្ុីធឺណិត្ និងក្រពន័ធនសពានាយសងគម ែណៈខែ 
រណៈរម្ាធិ-ការជាត្ិលរៀរចុំការលរេះលឆ្ន ត្រនលចញលសចរតីខងេងការណ៍រនុងខែខត្មយួទរទ់្ងនឹងត្ួនាទ្ីនិងភារ
រិចេររស់អ្នរសលងេត្ការណ៍ជាត្ិនិងអ្នតរជាត្ិ ល ើយខែ លសចរតីខងេងការណ៍លនាេះរមួរញ្េូ  ការរតឹ្ត្បតិ្ជាទូ្លៅ
លៅល ើលសរភីាពថ្នការសខមតងមត្ិ ខែ  ួសក្ពុំខែនអ្នុញ្ញា ត្លោយរត្ិកាសញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិព រែានិង
សិទ្ធនិលយរយ។ រឯីរនុងការអ្នុវត្តជារខ់សតងវញិ វធិានការតាមនេូវតុ្ោការក្ត្ូវរនរនតលក្រើក្រស់ក្រឆ្ុំងនឹង
ក្រជាព រែា ពារព់ន័ធនឹងមត្ិលយរ ់ខែ រលញ្េញ   តាមរយៈក្រពន័ធនសពានាយសងគម។  

៦៤. ការកាត្រ់នថយលសរភីាពថ្នក្រព័នធនសពានាយរល៏ៅរនតមានលៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា។ លៅថ្ងៃទ្ី ៤ ខែ សីហា 
ឆ្ន ុំ ២០១៧ សារពត័្ម៌ាន the Cambodia Daily ក្ត្ូវទ្ទ្ួ រងការវាយត្ថ្មេល ើងវញិល ើការរងព់នធ ខែ តាមរ
យៈលនាេះសារពត័្ម៌ាលនេះក្ត្ូវជុំពារក់្ររព់នធសរុរក្រហារ់ក្រខ  លស្ើនឹង ៦,៣ ោន ែុោេ ស រែាអាលមររិ។ 
ក្ររជ់ុំពារព់នធលនេះក្ត្ូវរងរ់នុងរយៈលព  ៣០ ថ្ងៃ ល ើយវារមួរញ្េូ  នូវក្ររជ់ុំពារព់នធសរុរ និងការក្ររ។់        
លោយសារអាជាញ រណណ មនិក្ត្ូវរនរនតសារពត័្៌មានលនេះសលក្មចលរេះពុមពនាយអ្ត្ថរទ្សារពត័្ម៌ានល ែចុង
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លក្កាយររស់ែេួនលៅថ្ងៃទ្ី ៤ ខែ រញ្ញា  ល ើយររ៏នរិទ្រញ្េរ់សារពត័្៌មានខែ រនលធាើលសចរតីរាយការណ៍លោយ
ឯររាជយអ្ស់   រយៈលព  ២៤ ឆ្ន ុំ រនេងមរ។ សាថ នីយនាយវទិ្យុចុំនួន ១៩ ក្ត្ូវរនរិទ្ចារ់តាុំងពីខែ សីហា ឆ្ន ុំ 
២០១៧។ វទិ្យុរឺជាក្រភពនត ់ព័ត្ម៌ានែ៏សុំខានល់ៅរនុងក្រលទ្សរមពុជា។ ែូលចនេះ ការរតឹ្ត្បតិ្ទុំងឡាយលៅល ើការនត ់
អាជាញ រណណ  ឬ លៅល ើការទ្ទ្ួ រនលន្រ ារងន់ាយ រឺលចៀសមនិនុត្ល ើយពីការរតឹ្ត្បតិ្លសរភីាពររស់ក្រជាជនរមពុ
ជារនុងការទ្ទ្ួ រនពត័្៌មាន។ 

៦៥. អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនល ើរល ើងអ្ុំពីររណីជាលក្ចើនលៅកានរ់ោា ភរិ  លោយយ ់ល ើញថាររណី
ទុំងលនាេះអាចរលងេើត្ឲ្យមានររយិកាសភយ័ខាេ ច និងការរុំភតិ្រុំភយ័ខែ ជេះឥទ្ធិព អ្វជិជមានលៅល ើសិទ្ធិលសរ ី
ភាពរលញ្េញមត្ិររស់អ្នរែថ្ទ្ រលងេើត្ឲ្យមានការក្ត្ួត្ពិនិត្យជាមុនលោយែេួនឯងល ើការលរេះពុមពនាយ ល ើយនិង
រារាុំងមនិឲ្យមានការជខជរខវរខញរជាសាធារណៈក្រររលោយភាពថ្ចនក្រឌ្ិត្និងការទ្ទ្ួ ែុសក្ត្ូវទរទ់្ងនឹង
ក្រធានរទ្ខែ រលក្មើែ ់ន ក្រលយជន៍សាធារណៈ។ ររណីទុំងលនេះមាន រេណៈធៃនធ់ៃរជាពិលសសរនុងកា ៈ
លទ្សៈថ្នការលរេះលឆ្ន ត្ជាត្ិថ្ងៃទ្ី ២៩ ខែ ររេោ ឆ្ន ុំ ២០១៨។ ការរតឹ្ត្បតិ្សុំល ងររស់ក្រជាជនរមពុជាអាចរ
ណាត  ឲ្យមានការរុំរាមរុំខ ងសថិរភាពពិត្ក្ររ ខែ រោា ភរិ  និងក្រជាជនែេួនឯងរនែិត្ែុំរមួគន រសាង
ល ើងយ ង ុំររ។ លៅរនុង ទ្ធិក្រជាធិរលត្យយលសរពី ុររស លសរភីាពរនុងការចូ -រមួរលងេើត្សមារម រនុងការស
ខមតងមត្ិ និងរនុងការជួរក្រជុុំលោយសនតិវធិី រួរក្ត្ូវរនការពារ និងពក្ងីរល ើង ជាជាងក្ត្ូវរនរតឹ្ត្បតិ្។ 

 VIII.  ការចូ រមួរនុងែុំលណើ រការនលយរយ 
 

៦៦. អ្នររាយការណ៍ពិលសសមានការក្ពួយររមភអ្ុំពីការវវិត្តនន៍ានាទរទ់្ងនឹងការចូ រមួរនុងែុំលណើ រការនលយរយ
កា ពីឆ្ន ុំមុន។ ែូចខែ រនលធាើការរត្ស់មាគ  ់ខាងល ើរចួល ើយថាការលរេះលឆ្ន ត្ ុុំ-សងាេ ត្រ់នក្រក្ពឹត្តិលៅលោយ
សនតិវធិី លរើលទេះជាមានការរាយការណ៍ថាមានភាពមនិក្រក្រត្ីែេេះៗរល៏ោយ រវ៏ារនរលងេើត្នូវរទ្ោា នង្ីែ ់ត្មាេ ភាព
រនុងែុំលណើ រការលរេះលឆ្ន ត្លៅក្រលទ្សរមពុជា។ លទេះរីជាយ ងណារល៏ោយ រ៏មានលសចរតីរាយការណ៍រួរឲ្យរត្់
សុំគ ់ថា មានការោររ់ុំ ិត្ល ើរណររសនលយរយនានា និងក្រពន័ធនសពានាយ ក្ពមទុំងការរុំរាមរុំខ ង 
និងការរុំភតិ្រុំភយ័លៅមុនលព លរេះលឆ្ន ត្។ រែាសភារនអ្នុម័ត្នូវវលិសាធនរម្ចារម់យួចុំនួន ខែ រ េះពា ់
ែ ់ែុំលណើ រការនលយរយកា ពីឆ្ន ុំមុន។ វលិសាធនរម្ទុំងលនេះក្ត្ូវរនលធាើល ើងចុំលពាេះចារស់តីពីរណររស
នលយរយ កា ពីខែមនីា ឆ្ន ុំ២០១៧ ល ើយខែ ក្ត្ូវរនរាយការណ៍លៅរនុងររយការណ៍ល ើរមុន (សូមលមើ  
A/HRC/36/61, រថាែ័ណឌ ទ្៨ី)។ អ្ុំណាចង្ីទុំងលនេះ ក្ត្ូវរនយរមរលក្រើក្រស់។ 

៦៧. សាថ រនិរ និងជាក្រធានរណររសអ្ុំណាចខែ្រ លោរ សួន លសររីោា  ក្ត្ូវរន ុុំែេួនរនុងខែ សីហា ឆ្ន ុំ 
២០១៧ លក្កាយពីរនរលងាា េះសារមយួលៅរនុងរណាត ញទ្ុំនារ់ទ្ុំនងសងគមល ាសរ ុរ លោយលធាើការរេិះរនល់ៅល ើ
ការពក្ងាយទហានលៅខរបរក្ពុំខែនររស់សាធារណរែាក្រជាធិរលត្យយក្រជាមានិត្ឡាវ។ លោរក្ត្ូវរននតនាា
លទសពីរទ្ញុេះញង ់លោយទ្ទ្ួ លទសជារព់នធនាគរចុំនួនក្រុំឆ្ន ុំ។ ក្រធានរណររសង្ី រឺលោរ សួង សុភ័ណឌ  
ក្ត្ូវរនលក្ជើសតាុំងភាេ មៗលែើមបធីានាថារណររសនឹងមនិមាន រេណៈនាុយពីែេឹមសារថ្នវលិសាធនរម្ង្ីថ្នចារ់
សតីពីរណររសនលយរយល ើយ។ លៅរនុងខែ សីហា ក្រធានរណររសខែ្រររួរមួជាត្ិ រឺលោរ ញឹរ រ ុនថ្ឆ ក្ត្ូវ
រនចារែ់េួនពារព់ន័ធនឹងការលចាទ្ក្រកានក់ារន ិត្លក្រឿងលញៀន ខែ លធាើល ើងកា ពី១០ឆ្ន ុំមុន។ លោរធាេ រ់
រលក្មើការងារជាលមរញ្ញជ ការមយួរូរលៅរនុងរងរមាេ ុំងក្រោរ់អាវុធ ល ើយនិងកានត់្ួនាទ្ីជាទ្ីក្រឹរារោា ភរិ រ ូត្
ែ ់ខែ មងុិនា ឆ្ន ុំ ២០១៧។ លក្កាយការលរេះលឆ្ន ត្ថ្ងៃទ្ី ៤ ខែ មងុិនា លម ុុំជារ់លឆ្ន ត្ខត្មយួរត្ខ់ែ មនិខមនជា
សមាជិររណររសក្រជាជនរមពុជា និងរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ រឺជាសមាជិរថ្នរណររសខែ្រររួរមួជាត្ិររស់គត្់។ 
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លោរក្ត្ូវរនលោេះខ ងឲ្យលៅលក្ៅ ុុំរ ុខនតក្ត្ូវសថិត្លៅលក្កាមការក្ត្ួត្ពិនិត្យតាមនេូវតុ្ោការរនុងខែ ឧសភា ឆ្ន ុំ 
២០១៨។ 

៦៨. រនុងខែររេោ ឆ្ន ុំ២០១៧ រែាសភារនអ្នុមត័្វលិសាធនរម្មតងលទ្ៀត្ថ្នចារ់សតីពីរណររសនលយរយ លែើមបី
រារាុំងរណររសនលយរយណាខែ មានទ្ុំនារទ់្ុំនង ឬលក្រើក្រស់សារជាសុំល ង រូរភាព  ឯរសារជា
ោយ រេណ៍អ្រសរ  ឬសរម្ភាពររស់ទ្ណឌិ ត្ខែ ក្រក្ពឹត្តរទ្ឧក្រិែា ឬរទ្មជឈមឹ។ រណររសណាខែ ក្រក្ពឹត្ត
ែូចលនេះ អាចក្ត្ូវហាមឃ្ត្ម់និឲ្យលធាើនលយរយសក្មារ ់   រយៈលព ៥ឆ្ន ុំ ហាមឃ្ត្ម់និឲ្យចូ រមួរនុងការលរេះ
លឆ្ន ត្ ឬរ៏ក្ត្ូវរ ុំោយលចា ខត្មតង។ 

៦៩. ែូចខែ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនរាយការណ៍លៅរនុងរទ្រងាា ញផ្លា  ់មាត្់ររស់លោរក្សីជូនក្រុមក្រឹរា
សិទ្ធិមនុសស លៅរនុងសមយ័ក្រជុុំល ើរទ្ី ៣៦ លមែឹរនាុំរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ រឺលោរ រឹម សុខា ក្ត្ូវរនចារែ់េួន
ពីរទ្លចាទ្ទរទ់្ងនឹងការខងេងររស់លោរកា ពីឆ្ន ុំ២០១៣ អ្ុំពីយុទ្ធសាន្រសតនលយរយលៅមូ ោា នររស់លោរ
លែើមបតី្តាុំងនឹងរោា ភរិ រចេុរបនន។ រនាា រម់រលទ្ៀត្ លោរក្ត្ូវរនលចាទ្ក្រកានព់ីរទ្សមរុំនិត្ជាមយួមហា
អ្ុំណាចររលទ្ស រឺជាអ្ុំលពើមយួខែ ក្ត្ូវររក្សាយថា “រងេអ្រភិាព ឬជាអ្ុំលពើ េ្ នពានក្រឆ្ុំងនឹងរមពុជា”។ មហា
អ្ុំណាចររលទ្សលៅទ្ីលនេះ ក្ត្ូវរនទ្ុំោរ់លៅល ើស រែាអាលមររិ។ គត្់លៅខត្ក្ត្ូវរន ុុំែេួនរលណាត េះអាសននលៅ
មណឌ  អ្ររ់ ុំខរខក្រ ”ម៣”។ អ្នររាយការណ៍ពិលសស មនិក្ត្ូវរនអ្នុញ្ញា ត្ិឲ្យជួរគត្ល់ទ្កា ពីខែមនីា ឆ្ន ុំ២០១៨។ 

៧០. រនុងខែតុ្ោ ឆ្ន ុំ២០១៧ រនាា រព់ីការទ្ទ្ួ រណតឹ ងពីរណររស ា ៊ុនសីុនរុិច និងរណររស    យុវជនរមពុជា 
ក្រសួងមហាថ្នារនោរស់ុំលណើ មយួលៅតុ្ោការរុំពូ តាមចារវ់លិសាធនរម្ង្ីថ្នចារ់សតីពីរណររសនលយរយ 
លែើមបរី ុំោយរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ។ ទ្នាឹមនឹងលនាេះ លៅលព ខែ សុំណុុំ លរឿងលនេះ រុំពុងក្ត្ូវរនពិនិត្យលោយ
តុ្ោការ វលិសាធនរម្មយួចុំនួនលទ្ៀត្ទរទ់្ងនឹងចារ់លរេះលឆ្ន ត្ ក្ត្ូវរនអ្នុមត័្ ខែ មានខចងពីែុំលណើ រការថ្ន
ការខរងខចរអាសនៈល ើងវញិររស់រណររសឈនេះលឆ្ន ត្ ខែ ក្ត្ូវរនរ ុំោយ។ 

៧១. កា ពីថ្ងៃទ្ី១៦ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៧ តុ្ោការរុំពូ រនសលក្មចរ ុំោយរណររសសលន្រងាគ េះ-ជាត្ិ និងហាម
ឃ្ត្ស់មាជិរជានែ់ពស់ចុំនួន១១៨រូរ ថ្នរណររសក្រឆ្ុំងពីការលធាើនលយរយសក្មាររ់យៈលព ៥ឆ្ន ុំ។ អ្នររាយ
ការណ៍ពិលសសមានការររមភថាភស័តុតាងនានាខែ នត ់ឲ្យលោយក្រសួងមហាថ្នា ល ើយខែ តុ្ោការរុំពូ 
រនយរមរលធាើជាសុំអាងលៅរនុងលសចរតីសលក្មចររស់ែេួន លែើមបរី ុំោយរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ រឺជាខននរថ្នភស័តុ
តាងែូចគន ខែ រុំពុងយរមរលក្រើក្រស់លោយលៅក្រមលសុើរសួរលែើមបលីចាទ្ក្រកានក់្រឆ្ុំងនឹងលោរ រឹម សុខា។ 
សា ែីកាតុ្ោការរុំពូ មនិរនជុំទស់នឹងភ័សតុតាងទុំងលនាេះលទ្ ល ើយរម៏និមានសារណាការពារពីរណររស      
សលន្រងាគ េះជាត្ិនងខែរ ខែ ការណ៍លនេះរងេជារងា ់យ ងធៃនធ់ៃរ លក្ពាេះថាភ័សតុតាងខែ ល ើរល ើងលនាេះរឺជាមូ 
ោា ន្នែ ់ការលធាើលសចរតីសលក្មចរ ុំោយរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ។ 

៧២. សមាជិររណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិជាលក្ចើនរនចារលចញពីក្រលទ្សចារត់ាុំងពីលព លនាេះមរ ល ើយសមាជិរ
ជាលក្ចើនរនរាយការណ៍ពីការរុំភតិ្រុំភយ័លោយអាជាញ ធរ និងការោរស់មាព ធឲ្យ “ចុេះចូ ” ជាមយួរណររសក្រជា
ជនរមពុជាខែ រុំពុងកានអ់្ុំណាច។ 

៧៣. លក្កាយពីរណររសក្ត្ូវរនរ ុំោយ រណៈរម្ាធិការជាត្ិលរៀរចុំការលរេះលឆ្ន ត្រនលធាើការខរងខចរអាសនៈ
រែាសភាខែ រណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិទ្ទ្ួ លក្កាយការលរេះលឆ្ន ត្ឆ្ន ុំ២០១៣។ រណររសចុំនួនរីរនទ្ទ្ួ យរ
អាសនៈទុំងលនេះ (រមួមានរណររស ា ៊ុនសីុនរុិច រណររសសញ្ញជ ត្ិរមពុជា និងរណររសអ្ភវិឌ្ឍនល៍សែារិចេខែ្រ)។ 
រណររសចុំនួនពីររនរែិលសធ (រមួមានរណររសសមពន័ធលែើមបកី្រជាធិរលត្យយ និងរណររសខែ្រឈរក់្រ)។ ល តុ្
ែូលចនេះ អាសនៈទុំងលនេះរក៏្ត្ូវរនខរងខចរលៅឲ្យរណររសក្រជាជនរមពុជា។ 
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៧៤. ត្ុំខណង ុុំ/សងាេ ត្់ររស់រណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ (ជាង៤៣ភាររយថ្នចុំនួនសរុរ) លៅរនុងការលរេះលឆ្ន ត្ ុុំ/
សងាេ ត្ក់ា ពីខែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៧ រក៏្ត្ូវរនខរងខចរល ើងវញិ លោយរណៈរម្ាធិការជាត្ិលរៀរចុំការលរេះលឆ្ន ត្
ខែរ កា ពីខែធនូ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ជា ទ្ធន  រណររសក្រជាជនរមពុជា រនទ្ទ្ួ យរត្ុំខណងលសាើរខត្ទុំងអ្ស់ រឺ
ចុំនួន៤.៥៤៨ ត្ុំខណង ថ្នត្ុំខណងក្រុមក្រឹរា ុុំ/សងាេ ត្ច់ុំនួន៥.០០៧ ររស់រណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ និងកាន់
ការត់្ុំខណងលម ុុំ/លៅសងាេ ត្ទ់ុំងអ្ស់ររស់រណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ ខែ មានចុំនួន ៤៨៩  ុុំ/សងាេ ត្។់ ត្ុំខណង
ក្រុមក្រឹរា ុុំ/សងាេ ត្់ខែ លៅលសសស ់ ក្ត្ូវរនខរងខចរលៅឲ្យរណររស ា ៊ុនសីុនរុិចចុំនួន ២៤០ រណររស
ខែ្រររួរមួជាត្ិចុំនួន ២០៣ រណររសសញ្ញជ ត្ិរមពុជាចុំនួន ១០ រណររសយុវជនរមពុជាចុំនួន ៣ និងរណររស
ក្រជាធិរលត្យយជនជាត្ិលែើមភារត្ិចរមពុជា ចុំនួន៣។ រណររសសមពន័ធលែើមបកី្រជាធិរលត្យយ និងរណររសក្រជាធិ
រលត្យយមូ ោា ន រនរែិលសធមនិទ្ទ្ួ យរការខរងខចរលនេះលទ្។ 

៧៥. លៅឯក្ពឹទ្ធសភា សមាជិរក្ពឹទ្ធសភាចុំនួនពីររូររ៏រនរត្រ់ងអ់ាសនៈររស់ពួរលរខែររនាា រព់ីការរ ុំោយ
រណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ។ រណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិមនិរនចូ រមួក្ររួត្រនុងការលរេះលឆ្ន ត្ ុុំ/សងាេ ត្ក់ា ពីឆ្ន ុំ
២០១២លនាេះលទ្ លោយសារខត្រណររសលនេះក្ត្ូវរនរលងេើត្លក្កាយការលរេះលឆ្ន ត្លនាេះតាមរយៈការក្ចរចរ់ញ្េូ  
គន រវាងរណររសសមរងស ីនិងរណររសសិទ្ធិមនុសស ខែ រណររសទុំងពីរលនេះមានអាសនៈលៅក្ពឹទ្ធសភា។ មាន
ខត្សមាជិរក្រុមក្រឹរា ុុំ/សងាេ ត្ ់ និងសមាជិររែាសភាលទ្ក្ត្ូវចូ រមួលៅរនុងការលរេះលឆ្ន ត្លោយមនិផ្លា  ់ថ្ន
សមាជិរក្ពឹទ្ធសភាលនេះមាននយ័ថារណររសក្រជាជនរមពុជា កានក់ារជ់ាង៩៥ភាររយថ្នអាសនៈលក្កាយពីការ
ខរងខចរល ើងវញិ។ ការលរេះលឆ្ន ត្ក្ពឹទ្ធសភា ក្ត្ូវលរៀរចុំក្រក្ពឹត្តិលៅលៅរនុងខែរុមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៨ លោយ     រណររស
ក្រជាជនរមពុជាឈនេះអាសនៈទុំង៥៨លៅអ្ី (អាសនៈចុំនួនពីរក្ត្ូវទ្ទ្ួ តាមរយៈការខត្ងតាុំងលោយក្ពេះមហារសក្ត្ 
និងពីរលទ្ៀត្តាមរយៈការលរេះលឆ្ន ត្លក្ជើសតាុំងលោយរែាសភា)។ 

៧៦. ន រ េះពា ់ថ្នវលិសាធនរម្ចារទ់ុំងលនេះ និងន វរិរថ្នការខរងខចរអាសនៈល ើងវញិ រឺជាការែរ ូត្
សិទ្ធិចូ រមួនលយរយររស់ក្រជាព រែារមពុជាជាលក្ចើនោននារ។់ សក្មារក់្រជា-ព រែាទុំងឡាយណាខែ 
រនលរេះលឆ្ន ត្ជូនរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ លៅរនុងមណឌ  ខែ រណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិឈនេះ លររេជនខែ ពួរលរ
រនលរេះលឆ្ន ត្ឲ្យលៅរនុងការលរេះលឆ្ន ត្ត្ុំណាង   រាន្រសតឆ្ន ុំ២០១៣ និងការលរេះលឆ្ន ត្ ុុំ/សងាេ ត្់ ឆ្ន ុំ២០១៧ ក្ត្ូវ
រនោរជ់ុំនួសលោយមនុសសលនសងខែ ត្ុំណាងលោយរណររសនលយរយលនសងលៅវញិ។ ជា ទ្ធន  វារ៏មាន
ន រ េះពា ់លៅែ ់ការលរេះលឆ្ន ត្ក្ពឹទ្ធសភានងខែរ។ សាថ នភាពលនេះរណាត  ឲ្យមានរងា ់យ ងធៃនធ់ៃរអ្ុំពីសិទ្ធិ
ចូ រមួរនុងរិចេការនលយរយ ខែ រមួរញ្េូ  នូវសិទ្ធិលក្ជើសលរ ើសត្ុំណាងររស់ែេួនលោយែេួនឯង។ 

៧៧. អ្នររាយការណ៍ពិលសស រត្ស់មាគ  ់ថា សមាជិរថ្នរណៈរម្ាធិការជាត្ិលរៀរចុំការលរេះលឆ្ន ត្រីរូរ រនោ
ខ ងពីត្ុំខណង រនាា រព់ីការរ ុំោយរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ លោយសារពួរលររឺជាសមាជិរខែ ក្ត្ូវរនខត្ងតាុំង
លោយរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ (សមាសភាព ថ្នរណៈរម្ាធិការលនេះ ក្ត្ូវរនខរងខចររវាងរណររសក្រជាជនរមពុជា 
និងរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ រនាា រព់ីការអ្នុមត័្លសចរតីសលក្មចសតីពី”វរបធមស៌នានា” កា ពីខែររេោ ឆ្ន ុំ២០១៤ 
លោយទុ្រអាសនៈមយួសក្មារ់ត្ុំណាងឲ្យសងគមសីុវ ិ)។ អ្នរទ្ទ្ួ ការខត្ងតាុំងង្ី ខែ ការខត្ងតាុំងររស់ពួរ
លរហារែូ់ចជាមនិក្សរនឹងរទ្របញ្ាត្តិថ្នចារ់សតីពីការរលងេើត្រណៈរម្ាធិការជាត្ិលរៀរចុំការលរេះលឆ្ន ត្ ក្ត្ូវទ្ទ្ួ 
រនការអ្នុមត័្លៅរនុងខែធនូ លោយសមាជិរខែ ជាសមាសភាពង្ីររស់រែាសភា។ 

៧៨. រមពុជាក្រកាសថាែេួនក្រកានរ់ររក្រជាធិរលត្យយលសរពី ុររស (មាក្តា៥១ ថ្នរែាធម្នុញ្ា )។ លៅថ្ងៃរញ្េរថ់្ន
រយៈលព ខែ រនពនារលព សក្មារ់ការចុេះល្្េះរណររសនលយរយខែ មានរុំណងចូ រមួក្ររួត្ក្រខជង
រនុងការលរេះលឆ្ន ត្ជាត្ិ ខែររេោ ឆ្ន ុំ២០១៨ រណៈរម្ាធិការជាត្ិលរៀរចុំការលរេះលឆ្ន ត្ រនចុេះរញ្ជ ីរណររស
នលយរយចុំនួន ២០ ខែ ភារលក្ចើនថ្នរណររសទុំងលនាេះរឺជារណររសខែ លទ្ើរខត្រលងេើត្ង្ីៗ។ អ្នររាយ
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ការណ៍ពិលសស ក្ត្ូវរនលររ ុំ ឹរថា កា ពី២៥ឆ្ន ុំមុន អាជាញ ធររលណាត េះអាសននអ្ងគការស ក្រជាជាត្ិក្រចាុំលៅ
រមពុជា រក៏្ត្ួត្ពិនិត្យលមើ   រណររសនលយរយចុំនួន២០ខែរ ភារលក្ចើនថ្នរណររសទុំងលនាេះ រល៏ទ្ើររលងេើត្ង្ីខែរ 
លែើមបចូី រមួក្ររួត្ក្រខជងរនុងការលរេះលឆ្ន ត្ល ើរទ្ី១ រនាា រ់ពីរិចេក្ពមលក្ពៀងសតីពីែុំលណាេះក្សាយនលយរយរមួ
ថ្នជលមាេ េះរមពុជា ក្ត្ូវរនចុេះ ត្ថល ខាលៅទ្ីក្រុងរ រសីរនុងឆ្ន ុំ១៩៩១។ លទេះជាយ ងណារល៏ោយ គ្នការលរេះ
លឆ្ន ត្ណាមយួអាចក្ត្ូវចាត្ទុ់្រថាជាការលរេះលឆ្ន ត្ពិត្ក្ររែលនាេះលទ្ ក្រសិនលរើរណររសក្រឆ្ុំងែធ៏ុំ ក្ត្ូវរន
ហាមឃ្ត្ម់និឲ្យចូ រមួ ល ើយសមាជិរជានែ់ពស់១១៨រូរ ររស់ែេួនក្ត្ូវរនហាមឃ្ត្ម់និឲ្យឈរល្្េះលនាេះ។         

 IX. ការក្ររក់្រងវស័ិយយុត្តធិម ៌ 
 

៧៩. អ្នររាយការណ៍ពិលសស សូមសខមតងនូវលសចរតីលសាមនសសខែ រនក្ជារថា ក្រសួងយុត្តិធម ៌រនទ្ទ្ួ នូវ
ការលរើនល ើងលៅរនុងងវកិាររស់ែេួន ល ើយរុំពុងខត្លធាើឲ្យមានការររីចុំលរ ើនល ើរុំនិត្នតួចលនតើមមយួចុំនួន ខែ ធាេ រ់
រនពិភារាគន ជាយូរមរល ើយ។ សុំណុុំ លរឿងក្ព ្ទ្ណឌ ជាង២៣០០០ សុំណុុំ លរឿង ក្ត្ូវរនចុេះរញ្ជ ីលៅរនុងក្រពន័ធ
ក្ររក់្រងទ្ិននយ័សុំណុុំ លរឿងក្ព ្ទ្ណឌ  ល ើយក្រសួងយុត្តិធមរ៌នរត្ស់ុំគ ់លៅរនុងរិចេពិភារាសតីពី ទ្ធភាពថ្ន
ការរលងេើត្ក្រពន័ធក្ររ់ក្រងទ្ិននន័យលៅថាន ររ់ណាត  មយួ ល ើយរនាា រម់រនឹងមានការចុេះរញ្ជ ីសុំណុុំ លរឿងរែារបលវណី 
និងលឆ្ព េះលៅរលងេើត្ក្រពន័ធក្ររក់្រងសុំណុុំ លរឿងរមួរខនថមលទ្ៀត្នង។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរសូ៏មសាា រមនែ៍ ់ការ
រលងេើនខងមលទ្ៀត្ ែ ់មូ និធិសក្មារ់ការពារជនក្រីក្រ និងការរលងេើត្លគ នលយរយជាត្ិសក្មារ់ការពារជន
ក្រីក្រ ល ើយសូមទ្ទូ្ចឲ្យរោា ភរិ រលងេើត្ឲ្យរនលពញល ញ និងនត ់ធនធានក្ររក់្គនែ់ ់លគ នលយរយលនេះ។ 

៨០. អ្នររាយការណ៍ពិលសស លៅខត្មានរតីរងា ់ពីអ្សងគត្ិភាពរនុងការលក្រើក្រស់ភ័សតុតាងរនុងលរឿងក្ព ្ទ្ណឌ ។ 
មាក្តា៣២១ ថ្នក្រមនីត្ិវធិីក្ព ្ទ្ណឌ  រឺជារទ្របញ្ាត្តិលគ លៅរនុងររណីលនេះ។ គ្នលគ ការណ៍ខណនាុំរខនថម
អ្ុំពីការវាយត្ថ្មេភស័តុតាងលនាេះលទ្។ លៅលព អ្នររាយការណ៍-ពិលសសរត្ស់មាគ  ់អ្ុំពីការចងអុ រងាា ញររស់រោា ភិ
រ ថាការខចងលៅរនុងក្រមនីត្ិវធិីក្ព ្ទ្ណឌ  រឺជាលគ ការណ៍ខណនាុំក្ររ់ក្គន់សក្មារល់ៅក្រម ការអ្នុវត្តន៍
ជារខ់សតងពារព់ន័ធនឹងភស័តុតាង ខត្ងខត្មានការខក្រក្រួ ។ ត្ួយ ង ែូចជាមានឧទ រណ៍ជាលក្ចើន ខែ លៅក្រម
សាោឧទ្ធរណ៍ រនរែិលសធនូវការនតនាា លទសររស់លៅក្រមថាន រល់ក្កាម លោយសារមូ ល តុ្ែាេះភស័តុតាង រ ុខនត
ការអ្នុវត្ត មនិែូចគន ទុំងអ្ស់លៅរនុងក្ររល់រឿងរតីលនាេះលទ្។ ែូចខែ រនលពា អ្េះអាងខាងល ើលសចរតីសលក្មច
ររស់តុ្ោការរុំពូ រ ុំោយរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ ល ើរល ើងជារងា ់យ ងធៃនធ់ៃរ លោយសារខត្ការលក្រើក្រស់
ភស័តុតាងលនេះឯង។ ក្រសួងយុត្តិធម ៌ រួរពិចារណារលងេើត្លគ ការណ៍ខណនាុំចាស់ោស់អ្ុំពីសតងោ់រសមក្សរ 
និងការវាយត្ថ្មេល ើភស័តុតាង។ លយើងអាចលរៀនសូក្ត្ពីការងារលៅអ្ងគជុំនុុំជក្មេះវសិាមញ្ារនុងតុ្ោការរមពុជា។      

៨១. លៅរនុងខែមនីា ឆ្ន ុំ២០១៨ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនយរឱកាសជួរជាមយួមន្រនតីជានែ់ពស់តុ្ោការ។ 
លោរក្សីរនសាា រមន៍យ ងររល់ៅត ចុំលពាេះការងារលៅសាោឧទ្ធរណ៍ល ើការពក្ងឹងការល ើរសុំអាងល តុ្នេូវ
ចារ ់និងការពិភារាសតីពីការលរេះពុមពនាយលសចរតីសលក្មចររស់តុ្ោការ។ ពក្ងឹងត្មាេ ភាពខងមលទ្ៀត្រនុងការលធាើ
លសចរតីសលក្មចររស់តុ្ោការ រួរខត្នាុំឲ្យមានភាពចាស់ោស់ខងមលទ្ៀត្ខាងនេូវចារ ់ ការលធាើលសចរតីសលក្មច
កានខ់ត្ក្សរគន ខងមលទ្ៀត្ល ើភ័សតុតាង និងការអ្នុវត្តចារ ់ ខែ ការណ៍អាចពក្ងឹងទ្ុំនុរចិត្តែ ់សាធារណជន
លៅល ើក្រពន័ធតុ្ោការ។ ការលរេះពុមពនាយលសចរតីសលក្មច និងសុំអាងល តុ្នេូវចារន់ឹងនត ់អ្ត្ថក្រលយជនន៍ង
ខែរែ ់សារ វទិ្ា ័យនានា និងរាជរណឌិ ត្សភាវជិាជ ជីវៈតុ្ោការ លៅរនុងការងារែ៏សុំខាន់ររស់ពួរលរល ើការ
អ្ររ់ ុំអ្នរវជិាជ ជីវៈចារ់នាលព អ្នារត្។ រលក្មាងនត ់វរគរណតុ េះរណាត  លពញល ញ  និងការោរព់ក្ងាយលៅក្រម
សាោឧទ្ធរណ៍លៅតាមសាោឧទ្ធរណ៍ថាន រត់្ុំរន់ រក៏្ត្ូវរនល ើរទ្ឹរចិត្តនងខែរ។ ការណ៍លនេះនឹងលធាើឲ្យយុត្តិធម៌
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កានខ់ត្មានភាពងាយក្សួ  និងអាច ុររុំរត្ត់្ក្មូវការឲ្យជនជារ ុ់ុំជាលក្ចើន ក្ត្ូវលធាើែុំលណើ រមររាជធានីភនុំលពញ 
លែើមបចូី រមួរនុងសវនាការររស់សាោឧទ្ធរណ៍។ 

៨២. អ្នររាយការណ៍ពិលសស លសនើែ ់ក្រសួងយុត្តិធមឲ៌្យជុំរុញមជឈមណឌ  លសវារម្យុត្តិធម៌លៅមូ ោា ន និងរម្
វធិីអ្ររ់ ុំពារព់ន័ធ លែើមបគីុំក្ទ្ឲ្យមានការលក្រើក្រស់កានខ់ត្លក្ចើនចុំលពាេះលសចរតីសលក្មចោរឲ់្យសថិត្លៅលក្កាមការក្ត្ួត្
ពិនិត្យតាមនេូវតុ្ោការ (ជាជាងការ ុុំែេួនរលណាត េះអាសនន) និងលែើមបរីុំលពញរខនថមល ើខននការសតីពជីលក្មើសថ្នការ
ោរល់ទសជុំនួសឲ្យការ ុុំែេួនរនុងពនធនាគរ។ 

៨៣. សុំណុុំ លរឿងចុំនួនពីររុំពុងែុំលណើ រការលៅអ្ងគជុំនុុំជក្មេះវសិាមញ្ារនុងតុ្ោការរមពុជា។ លសចរតីសននិោា នរិទ្ការ
សួរលែញលោ រនុងសុំណុុំ លរឿងល ែ ០០២/០២ សុំណុុំ លរឿងទ្ីពីរ ក្រឆ្ុំងនឹងលោរ នួន ជា និង លោរ លែៀវ សុំនន 
រនរញ្េរល់ៅថ្ងៃទ្ី២៣  ខែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៧។ ការសលក្មចលសចរតីរ ុំពឹងថានឹងលធាើលៅរនុងឆ្ន ុំ២០១៨។ សុំណុុំ លរឿង
០០៣ ក្រឆ្ុំងនឹងលោរ មាស មុត្ រន្នែ ់ែុំណារ់កា លធាើលសចរតីសននិោា នសាថ ពរលោយស ក្ពេះរាជ
អាជាញ លៅរនុងខែវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៧។ សុំណុុំ លរឿងល ែ ០០៤ ក្រឆ្ុំងនឹងអ្នរក្សី អ្ុឹម ខចម, លោរ លអា អាន, និង 
លោរ យឹម ទ្ិត្ ក្ត្ូវរនរុំខររជាសុំណុុំ លរឿងរីលនសងគន ។ លៅថ្ងៃទ្ី៥  ខែរញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៧ ការលសុើរអ្លងេត្រនុង
សុំណុុំ លរឿងល ែ ០០៤ ក្ត្ូវរនរិទ្ជាល ើរទ្ីពីរ។ 

X.  ការលធាើររយការណ៍លៅកានស់ាថ រន័សនធសិញ្ញា  នងិ ការក្ត្តួ្ពនិតិ្យជាសរ តាមកា រុំណត្ ់

៨៤. រមពុជាលៅមានររយការណ៍លទ្ៀងទត្ម់យួចុំនួនរន ួសកា រុំណត្ក់្ត្ូវោរជូ់នសាថ រន័សនធិសញ្ញា , 
ររយការណ៍ទ្ីរីថ្នអ្នុសញ្ញា ក្រឆ្ុំងទរុណរម្ ការក្រក្ពឹត្ត ឬទ្ណឌ ម្ែថ្ទ្លទ្ៀត្ខែ មាន រេណៈលឃ្រលៅ 
អ្មនុសសធម ៌ ឬរលនាថ ររនាា រ, ររយការណ៍ែុំរូងថ្នអ្នុសញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីការការពាររុរគ ក្រររូ់រពីការរត្់
ែេួនលោយរងេុំ, ររយការណ៍ែុំរូងថ្នអ្នុសញ្ញា សតីពីសិទ្ធិររស់ជនខែ មានពិការភាព និងររយការណ៍រមួគន ទ្ី
ក្រុំ និងទ្ីក្រុំមយួថ្នរត្ិកាសញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិលសែារិចេ សងគមរិចេ និងវរបធម។៌ ររយការណ៍រមួគន  ចារព់ីរ
រយការណ៍ទ្ីរនួែ ់ររយការណ៍ទ្ីក្រុំមយួ ថ្នអ្នុសញ្ញា សតីពីសិទ្ធិរុមាររន្នែ ់លព រុំណត្រ់នុង ខែ
ឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ ល ើយអ្នររាយការណ៍ពិលសសយ ់ថាររយការណ៍លនេះនឹងក្ត្ូវោររ់ញ្ជូ នលៅលព ែ៏ឆ្រ់
ខាងមុែលនេះ។ ររយការណ៍រមួគន  ចារព់ីររយការណ៍ទ្ីែររ់នួ ែ ់ ទ្ីែរក់្រុំមយួ ថ្នអ្នុសញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពី
ការ ុររុំរត្រ់ា ់ទ្ក្មងថ់្នការលរ ើសលអ្ើងពូជសាសន៍ ក្ត្ូវរនរញ្ជូ នលៅកា ពីខែមនីា ល ើយររយការណ៍ទ្ី
ក្រុំមយួ ថ្នអ្នុសញ្ញា សតីពីការ ុររុំរត្រ់ា ់ទ្ក្មងថ់្នការលរ ើសលអ្ើងក្រឆ្ុំងនឹងន្រសតីលភទ្ ក្ត្ូវរនរញ្ជូ នរនុងខែលមសា។ 
នាលព រចេុរបនន ររយការណ៍ ួសកា រុំណត្ែ់ថ្ទ្លទ្ៀត្ ក្ត្ូវរននិងរុំពុងែុំលណើ រការក្ពាង។ 

៨៥. ររយការណ៍ទ្ីរី ថ្នរត្ិកាសញ្ញា អ្នតរជាត្ិសតីពីសិទ្ធិព រែា និងសិទ្ធិនលយរយ នឹង្នែ ់កា រុំណត្់
លៅរនុងអ្ុំ ុងលព លធាើររយការណ៍រនាា រ។់ 

 

៨៦. ររយការណ៍ថាន រ់ជាត្ិសក្មារវ់ែតទ្ីរី ថ្នការពិនិត្យររយការណ៍ល ើងវញិជាសារ តាមកា រុំណត្ ់ររស់
រែាភារី រួរខត្ក្ត្ូវរនោរជូ់នលៅខែ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៨ ែណៈខែ រមពុជាលក្គងនឹងលធាើការពិនិត្យររយការណ៍
ល ើងវញិលោយក្រុមការងារក្រុមក្រឹរាសិទ្ធិមនុសសលៅសមយ័ក្រជុុំល ើរទ្ីសាមសិរពីរ ររស់ែេួន (ខែ មររា / រុមភៈ 
២០១៩)។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសល ើរទ្ឹរចិត្តឲ្យរោា ភរិ ចូ រមួរនុងរិចេក្រឹងខក្រងរមួគន លែើមបពីិលក្គេះលយរ ់
ជាមយួអ្នរពារព់ន័ធ     លនសងៗរនុងអ្ុំ ុងលព លធាើលសចរតីក្ពាងររយការណ៍ រមួទុំងអ្ងគការសងគមសីុវ ិ រែូ៏ចជាការ     
អ្នុមត័្ខននការអ្នុវត្តមយួរនាា រព់ីការពិនិត្យល ើងវញិ ល ើយរខនថមពីល ើលនេះលទ្ៀត្រឺររយការណ៍សក្មារោ់រ់
ជូនលៅសាថ រន័សនធិសញ្ញា ។ ក្រុមការងារអ្នតរក្រសួងរលងេើត្ង្ីខែ ែឹរនាុំការងារលធាើររយការណ៍សតីពីសិទ្ធិមនុសស
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លៅរមពុជាសក្មាររ់ញ្ជូ នលៅអ្ងគការស ក្រជាជាត្ិ រួរខត្នត ់នូវឱកាសមយួលែើមបពីក្ងឹងការអ្នុវត្ត អៗ សក្មារ់
រិចេស ការគន  និងែុំលណើ រការលរៀរចុំលសចរតីក្ពាង ររយការណ៍និងការតាមោនការអ្នុវត្ត តាមរយៈការក្ពម
លក្ពៀងគន រលងេើត្ឲ្យមានខននការអ្នុវត្ត។ 

 XI.  ិែតិ្ឧរក្ស័យលៅរោា ភរិ  

៨៧. រនុងរយៈលព ចារព់ីខែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៧ ែ ់ ខែមងុិនា ឆ្ន ុំ២០១៨ លយើងសខមតងសាា រមនច៍ុំលពាេះចុំនួន
ចលមេើយត្រលៅនឹង ិែិត្ឧរក្ស័យខែ រនលនញើលៅរោា ភរិ ។ លៅរនុងអ្ុំ ុងលព លនាេះ មាន ិែិត្ឧរក្ស័យ
ចុំនួន ១១៖  ិែិត្អ្ុំពាវនាវជារនាា នច់ុំនួន ៥,  ិែិត្អ្េះអាងលចាទ្ក្រកានច់ុំនួន២ និង ិែិត្ចុំនួន ៤ លនសងលទ្ៀត្ 
ក្ត្ូវរនរតឹងឧរក្ស័យលៅរោា ភរិ ។  ិែិត្ទុំងលនាេះ ក្ត្ូវរនរញ្ជូ នលោយអ្នរជុំនាញរុំលពញការងារតាមអាណត្តិ
ក្រចាុំក្រលទ្ស និង/ឬលោយយនតការលនសងលទ្ៀត្ថ្ននីត្ិវធិីពិលសស។ អ្នររាយការណ៍ពិលសសរនលចញលសចរតី
ក្រកាសពត័្ម៌ានចុំនួនក្រុំរី។ ក្រធានរទ្ខែ ធុំរុំនុត្រឺការចូ រមួនលយរយ និងលសរភីាពរនុងការរលញ្េញមត្ិ។ 

៨៨. ល ើសពីលនេះលៅលទ្ៀត្ លៅថ្ងៃទ្ី ១៩  ខែលមសា ឆ្ន ុំ ២០១៨ ក្រុមការងារសតីពីការ ុុំែេួនតាមលោយរុំពាន
រនរុំណត្់ថា ការរនត ុុំែេួនលោរ រឹម សុខា រឺជាការ ុុំែេួនលោយរុំពាន (A/HRC/WGAD/២០១៨/៩) ។ 
រោា ភរិ រនទ្ទ្ួ  ិែិត្ឧរក្ស័យពកី្រុមការងារលនេះ ល ើយមនិទនល់ឆេើយត្រយ ងណាចុំលពាេះការល ើរល ើង
លនាេះលៅល ើយលទ្។ 

 

XII.  លសចរតសីននោិា ន 

 

៨៩. សាថ នភាពទូ្លៅខាងសិទ្ធមិនុសសលៅរមពុជា រនទ្ទ្ ួរងន រ េះពា ់លៅរនុងឆ្ន ុំរនេងមរលនេះ។ មា ងលទ្ៀត្ ការ
ចលក្មើនរនតមានរនុងវស័ិយលសែារចិេខែ រមពុជារននងិរុំពុងមាន រនក្ត្សួក្តាយនេូវសក្មារវ់ឌ្ឍនភាពខាងវស័ិយសិទ្ធិ
លសែារចិេ នងិសិទ្ធសិងគមរចិេ ជាពលិសស រនុងវស័ិយគុំពារសងគម ក្ររឈ់នួ អ្របររមា ការសក្មារ ខមា
មាតុ្ភាព។ រោា ភរិ រនោររ់ញ្ជូ ននងខែរនូវររយការណ៍ររស់ែេួនល ើរទ្កី្រុំមយួលៅរណៈរម្ាធកិារ ុរ
រុំរត្ក់ារលរ ើសលអ្ើងក្រឆ្ុំងនងឹន្រសតី ខែ នងឹជយួ ជុំរុញឲ្យមានរចិេសនានាល ើវស័ិយសមភាពលយនឌ្រ័ នងិររយ
ការណ៍រមួរញ្េូ គន ចារព់រីរយការណ៍ល ើរទ្ែីររ់នួ ែ ់ ររយការណ៍ល ើរទ្ែីរក់្រុំមយួររស់ែេួន លៅរណៈរ
ម្ាធកិារ ុររុំរត្ក់ារលរ ើសលអ្ើងពូជសាសន។៍ ទ្នាមឹនងឹវស័ិយទុំងលនេះ មានការររីចលក្មើនររួឲ្យសាា រមនរ៍ម៏ានការលែើរ
ងយលក្កាយនូវវស័ិយសិទ្ធនិលយរយ នងិការទ្ទ្ ួរនលសរភីាពជាម ូោា ន។ ការរ ុំោយរណររសសលន្រងាគ េះជាត្ិ
 នងិការចារក់្រធានរណររសលនេះ រលឺោរ រមឹ សុខា ោរព់នធនាគរ ល ើយនងិការហាមឃ្ត្ម់ន្រនតរីណររស
សលន្រងាគ េះជាត្ចិុំននួ ១១៨ នារ ់ មនិឲ្យលធាើសរមភ្ាពនលយរយរយៈលព ក្រុំឆ្ន ុំ នងិការលធាើការខរងខចរអាសនៈ
ររស់រណររសលនេះលៅឲ្យត្ុំណាងរណររសលនសងលទ្ៀត្ខែ មនិរនជារល់ឆ្ន ត្ រនលធាើឲ្យរ េះពា ់យ ងធៃនធ់ៃរែ ់
សិទ្ធនិលយរយ។ ការរលងេើត្ចារ ់លគ នលយរយ នងិការអ្នុវត្ត រមួទុំងការលធាើវលិសាធនរមរ្ែាធមនុ្ញ្ា ខែ 
លរើរនេូវឲ្យមានចារស់តីពកីារក្រមាងចុំលពាេះអ្ងគក្ពេះមហារសក្ត្ មានលគ លៅរុំរទិ្សុំល ងក្រឆ្ុំង នងិរេិះរន ់ និង
ខែ រតឹ្ត្បតិ្យ ងខាេ ុំងែ ់លសរភីាពជាម ូោា ន។ ការវតិ្តនទ៍ុំងលនេះមានសភាពធៃនធ់ៃរ។ លែើមបឲី្យការអ្ភវិឌ្ឍន៍
លសែារចិេក្រក្ពតឹ្តលៅរនក្រររលោយចរីភាព ការមនិអាចកាត្ផ់្លត ចល់ចញរនពសិីទ្ធខិែ ត្ក្មវូឲ្យមានការលគរព
សិទ្ធពិ រែា នងិសិទ្ធនិលយរយ ររួខត្លែើរទ្នាមឹគន ជាមយួនងឹការររីចលក្មើនខននរសិទ្ធលិសែារចិេ នងិសិទ្ធសិងគម។
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៩០. លោយឆេុេះរញ្ញេ ុំងពកី្រវត្តសិាន្រសតរមពុជា អ្នររាយការណ៍ពលិសសរូសរញ្ញជ រជ់ាង្ថីាសិទ្ធមិនុសសមានសារៈ
សុំខានណ់ាស់សក្មារស់នតភិាព សថិរភាព នងិការអ្ភវិឌ្ឍនយូ៍រអ្ខងាង។ ទ្សសនទនលនេះខនអរល ើធមនុ្ញ្ាអ្ងគការស 
ក្រជាជាត្ ិនងិរនុងរលរៀរវារៈឆ្ន ុំ២០៣០ សក្មារក់ារអ្ភវិឌ្ឍនក៍្រររលោយចរីភាព។ ទ្សសនៈទនលនេះ រនឆេុេះ
រញ្ញេ ុំងនងខែរ លៅរនុងរែាធមនុ្ញ្ារមពុជា ខែ ខចងថារមពុជាជា “លកាេះសនតភិាព” ខនអរល ើក្រពន័ធក្រជាធរិលត្យយ 
លសរពី ុររស ធានាសិទ្ធមិនុសស លគរពចារ ់នងិការអ្ភវិឌ្ឍនជ៍ាត្ឲិ្យសមបូររុងលរឿងជានចិេនរិនតរ។៍ 

៩១. លោយល ើញសនាុេះថ្នវឌ្ឍនភាព នងិការអ្ភវិឌ្ឍនល៍សែារចិេឆ្ររ់ ័សលៅរមពុជា ឥ ូវលនេះ ែ ់លព ក្ត្វូលផ្លត ត្ល ើ
ការរុំលពញឲ្យរនរត្ម់ត្ែ់ ់លគ លៅអ្ភវិឌ្ឍនក៍្រររលោយចរីភាព នងិការរលងេើត្ខននការសរមភ្ាពខែ មាន
លគ លៅចាស់ោស់ លែើមបធីានាថាក្រជាជនរមពុជាក្រររូ់រអាចទ្ទ្ ួរនន ក្រលយជនល៍ស្ើភាពគន ពកីារអ្ភវិឌ្ឍ
នល៍នេះ។ អ្នររាយការណ៍ពលិសសសងឃមឹរងច់ាុំទ្ទ្ ួខននការម ូោា នូរនយីរមស្ក្មារល់គ លៅទុំងលនេះ 
នងិលែើមបលីធាើការងារជាមយួរោា ភរិ  ថ្ែរូអ្ភវិឌ្ឍនន៍ានា នងិសងគមសីុវ ិ ្នលៅសលក្មចលគ លៅទុំងលនេះ។ 
អាក្ស័យល តុ្លនេះ អ្នររាយការណ៍ពលិសសមានលគ រុំណងលផ្លត ត្ការយរចតិ្តទុ្រោរស់ក្មាររ់រយការណ៍រនាា រ់
ររស់លោរក្សី ល ើទ្ែិាភាពសិទ្ធមិនុសសរនុងរចិេការម ូោា នូ-រនយីរមស្ក្មារល់គ លៅទុំងលនេះ។ 

 XIII. អ្នុសាសន ៍
៩២. អ្នររាយការណ៍ពលិសស រញ្ញជ រជ់ាង្ពីរីុំណងររស់លោរក្សី រនុងលធាើការងារជាមយួ រោា ភរិ  លែើមបកីារពារ 
លគរព នងិល ើររមពស់សិទ្ធមិនុសស សក្មារជ់ាក្រលយជនែ៍ ់ក្រជាជនក្រររូ់រលៅក្រលទ្សរមពុជា។ តាមរយៈការ
គុំក្ទ្រោា ភរិ សុំលៅលធាើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពពតិ្ក្ររែ ្ នលៅអ្នុវត្តអ្នុសាសនម៍យួចុំននួ នងិរនុងការរនតរចិេ
ពភិារាល ើរញ្ញា លនាេះ អ្នុសាសនម៍យួចុំននួខាងលក្កាមលនេះ ក្ត្វូរនរូសរញ្ញជ រស់ក្មារក់ារចាត្វ់ធិានការរនាា ន។់ 
រោា ភរិ ររួ៖ 

 រ. លរៀរចុំសននសីិទ្ថាន រជ់ាត្មិយួរនុងឆ្ន ុំ ២០១៩ លោយមានការចូ រមួពអី្ងគការសងគមសីុវ ិ មាេ ស់ជុំនយួ នងិ 
ទ្ភីាន រង់ារអ្ងគការស ក្រជាជាត្និានា លែើមបលីរៀរចុំខននការមយួខែ មានការសក្មរសក្មួ  សក្មារក់ារអ្នុវត្ត 
អ្នុសាសនន៍ានាខែ រនពកីារពនិតិ្យររយការណ៍ ជាសរ តាមកា រុំណត្ព់សីាថ រន័សនធសិញ្ញា លនសងៗ នងិពី
នតី្វិធិពីលិសស។ 

ែ. លរៀរចុំរញ្េរន់ងិលរេះពុមពនាយខននការ នងិលគ នលយរយសតីពមី ូោា នូរនយីរមស្ុំលៅទ្ទ្ ួរន ទ្ធន 
លជារជយ័ខែ មាន រេណៈអាចវាស់ខវងរន រនុងការសលក្មចលគ លៅអ្ភវិឌ្ឍនក៍្រររលោយចរីភាព។ 

រ. លធាើឲ្យមានភាពសាមញ្ា  ឬងាយក្សយួសក្មារែ់ុំលណើ រការនត ់រណ័ណ រមសិ្ទ្ធែិសីម ូភាព  

នងិលរៀរចុំរលក្មាងខននការមយួ ខែ មានលគ លៅចាស់ោស់ លែើមបសីលក្មចការងារលនេះ។ 

 . ក្រសិនជាររណីលនេះមនិទនម់ាន ក្ត្វូលធាើឲ្យក្ររែថា តារាងរញ្ញជ រព់កី្ររក់្រោររ់ត ី ក្ត្វូរទិ្នាយជាសាធារ
ណៈជាភាសាខែរ្ លៅក្ររតុ់្ោការទុំងអ្ស់ ល ើយក្ររក់្ត្វូរងរ់ខនថម ខែ ក្រឡារញ្ជ ីអាចនងឹត្ក្មវូឲ្យរងត់ាម
ចារល់នាេះ រក៏្ត្វូខត្រនពនិតិ្យពចិយ័ នងិក្ត្វូរទិ្នាយជាសាធារណៈនងខែរ។ 

ង. ធានាថាលសចរតជូីនែុំណឹងខែ រូសរញ្ញជ រអ់្ុំពកីារមនិត្ក្មវូឲ្យរងក់្ររល់ៅអ្នុររស ឬររុគ ិរពនធនាគរ ក្ត្វូរទិ្
នាយឲ្យលរអាចលមើ ល ើញរនចាស់ោស់ជាភាសាខែរ្ លៅតាមក្ចរចូ  ថ្នមណឌ   ុុំឃ្ុំងទុំងអ្ស់។ 

ច. រលងេើត្លសៀវលៅខណនាុំមយួ សតីពកីារក្រម ូ ការវាយត្ថ្មេការលក្រើក្រស់ នងិការទុ្រ ោរភ់ស័តុតាង លែើមបពីក្ងងឹ
ការក្ររក់្រងក្រពន័ធយុត្តធិម។៌ 
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ឆ. រនត នងិពលងេឿនការចងក្រងលសចរតសីលក្មចសុំខាន់ៗ លៅសាោែុំរងូ សាោឧទ្ធរណ៍ នងិតុ្ោការរុំពូ ។ 

ជ. នត ់លគ ការណ៍ខណនាុំខែ លចញលោយឧត្តមក្រមុក្ររឹាថ្នអ្ងគលៅក្រម លៅែ ់លៅក្រមក្រររូ់រ លែើមបលីក្រើ
ក្រស់ទ្ក្មងថ់្នការ ុុំែេួនរលណាត េះអាសននជាមលធារយល ើរទ្រឹចតិ្តឲ្យមានរញ្ញជ រល់ តុ្ន  រនុងសា ក្រមឬ
សា ែកីា សក្មារល់សចរតសីលក្មចពារព់ន័ធលនសងៗ នងិខសាងររការគុំក្ទ្ល ើការរសាងសមត្ថភាព តាមការចាុំរច។់ 

ឈ. លោេះខ ងជនជារ ុ់ុំទុំងឡាយ ខែ ក្ត្វូរនលចាទ្ក្រកាន ់ នងិោរព់នធនាគរលោយគ្នភស័តុតាងរងឹមាុំ
ក្ររក់្គន ់ នងិអ្នរទុំងឡាយខែ ក្ត្វូរនចារែ់េួន លោយសារល តុ្ន នលយរយ ការងារសិទ្ធមិនុសស ឬ
ការរលញ្េញមត្លិយរ ់ររស់ែេួន។ 
ញ.  ុរការហាមឃ្ត្ក់ារចូ រមួរនុងសរមភ្ាពនលយរយលចញពអី្ត្តី្សមាជរិទុំង ១១៨ រូរររស់រណររសស
លន្រងាគ េះជាត្ ិ នងិក្ររ ់លៅអ្សីមាជរិក្រមុក្ររឹា ុុំ-សងាេ ត្រ់រស់រណររសសលន្រងាគ េះជាត្ ិ នងិក្ររ ់ត្នួាទ្មីែុ
ត្ុំខណងជាលម ុុំ-លៅសងាេ ត្ែ់ ់អ្នរខែ រនឈនេះលឆ្ន ត្ពកីារលរេះលឆ្ន ត្លក្ជើសលរ ើសសមាជរិក្រមុក្ររឹា ុុំ-សងាេ ត្ ់
រនុងខែមងុិនាឆ្ន ុំ២០១៧ រនេងលៅលនេះ ឲ្យលៅពរួលរវញិ។ 
 
៩៣. អ្នុសាសនខ៍ាងលក្កាមលនេះ ខែ រនរ ុំល ច សក្មារល់ធាើការពចិារណា លែើមបរីុំណត្ព់មីលធារយខែ  អរុំនុត្
 លែើមបលីធាើឲ្យក្ររែថាមានចារ ់នងិការអ្នុវត្ត សមក្សរតាមរទ្ោា នសិទ្ធមិនុសសអ្នតរជាត្។ិ រោា ភរិ ររួ៖ 

រ.  ុរលចា រទ្របញ្ាត្តថិ្នក្រមក្ព ទ្្ណឌ  ខែ អាចក្ត្វូលរលក្រើក្រស់លែើមបរីតឹ្ត្បតិ្លសរភីាពរនុងការរលញ្េញមត្ ិ
ការជរួក្រជុុំ នងិការរលងេើត្សមារម រនុងលគ លៅលធាើឲ្យកានខ់ត្មាន រេណៈសមក្សរខងមលទ្ៀត្លៅនងឹរទ្ោា ន
សិទ្ធមិនុសសអ្នតរជាត្ ិ លោយ ុរលចញពរីទ្ល ្ើសក្ព ្-ទ្ណឌ  ែូចជា ការររហិារលររ តិ៍ ជាលែើម។ 

 ែ. លធាើឲ្យក្ររែថា សុំលៅចុងលក្កាយថ្នក្រមសតីពរីរសិាថ ន នងិធនធានធមជ្ាត្ ិលផ្លត ត្ការយរចតិ្តទុ្រោរល់ ើមត្ិ
ក្ត្ ររ់រស់អ្ងគការសងគមសីុវ ិ នងិទ្ភីាន រង់ារអ្ងគការស ក្រជាជាត្។ិ 

រ. រលងេើនរចិេែតិ្ែុំក្រងឹខក្រង លែើមបរីត្ក់្តានងិរាយការណ៍ជាក្រពន័ធររណីតាមអ្ងគចារល់ោយមានលសចរតសីលងេរ
ពលី តុ្ន  នងិនត ់ការរណតុ េះរណាត  លពញល ញែ ់សាថ រន័តុ្ោការសតីពមីាត្កិាថ្នលសៀវលៅសតីពភីស័តុតាង លៅ
លព ខែ លសៀវលៅលនាេះ លធាើរចួរា ់។ 

 . រលងេើនរចិេែតិ្ែុំក្រងឹខក្រង លែើមបកីាត្រ់នថយការ ុុំែេួនជារលណាត េះអាសនន  ល ើយលក្រើក្រស់ជលក្មើសជុំនសួការ ុុំ
ែេួនរនុងពនធនាគរ រនុងររណីសមក្សរ គុំក្ទ្វធិានការលនេះតាមរយៈការល ើររមពស់ការយ ់ែងឹជាសាធារណៈ នងិ
យុទ្ធនាការនសពានាយពត្ម៌ាន។ 

ង. រងាា ញពលីគ ការណ៍ខណនាុំសតីពកីារអ្នុវត្តលទសជុំនសួលែើមបពីក្ងងឹការអ្នុវត្តចារស់តីពយុីត្តធិមអ៌្នតី្ជិន នងិ
រទ្របញ្ាត្តពិារព់ន័ធ រនុងក្រមក្ព ្ទ្ណឌ ។ 

ច. រលងេើនរចិេែតិ្ែុំក្រងឹខក្រងរនុងលរេះពុមពនាយរា ់លសចរតសីលក្មចររស់តុ្ោការក្ររជ់ានថ់ាន រ។់ 

ឆ. តាមរយៈក្រសួងលសែារចិេ នងិ ិរញ្ា វត្ថុ នត ់ងវកិាថ្ រក្មងុក្ររក់្គនស់ក្មារែ់ុំលណើ រការនត ់   រណ័ណ រមសិ្ទ្ធិ
សម ូភាព រែូ៏ចជា សក្មារជ់ុំនយួខននរចារ។់ 

ជ. លក្រើក្រស់វធិានការការពាររលណាត េះអាសនន សក្មារជ់នជាត្លិែើមភារត្ចិ តាមមាក្តា ២៣ រថាែណឌ ទ្២ី ថ្ន
ចារភ់មូរិ  ឆ្ន ុំ២០០១ សុំលៅរញ្ឈររ់ា ់ទ្ក្មងថ់្នការជញួែូរែធីេ ី រ ូត្ែ ់លព ស រមនព៍ារព់ន័ធទ្ទ្ ួ
រនលសចរតសីលក្មចសាថ ពរល ើការទមទររណ័ណ រមសិ្ទ្ធែិសី រមនរ៍រស់ែេួន។ 
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 ឈ. ធានាថាមជឈមណឌ  ទុំងឡាយខែ ទ្ទ្ ួយរអ្នរលក្រើក្រស់លក្រឿងលញៀន នងិសារធាតុ្លញៀនែថ្ទ្លទ្ៀត្ ក្ពម
ទុំងមជឈមណឌ  ខែ នត ់ការគុំក្ទ្ែ ់ជនខែ មានពកិារភាពចតិ្តសងគម នងិពកិារភាពលនសងលទ្ៀត្ 
រនទ្ទ្ ួធនធានក្ររក់្គន ់នងិអ្នុវត្តក្សរតាមរទ្ោា នអ្នតរជាត្ ិ   ពារព់ន័ធ។ 

ញ. លធាើការពនិតិ្យល ើងវញិល ើរមវ្ធិជីាត្កិ្រឆ្ុំងលក្រឿងលញៀន លោយក្ត្ូវរមួរញ្េូ  នូវទ្សសនទនខននរសិទ្ធិមនុសស។ 

ែ. លធាើការងារក្សរតាមកា វភិាររ ុំរ ិ សុំលៅធានាថាកាត្ពារចិេលធាើររយការណ៍ក្សរតាមសនធសិញ្ញា នានាររស់
អ្ងគការស ក្រជាជាត្ ិក្ត្វូរនរុំលពញទនល់ព លវោរុំណត្។់ 
 

    


