
ទស្សនៈរមួរបស់្ក្រមុអ.ស្.ប ក្បចាំក្បទទស្រមពុជា  (UNCT) ស្តីពទីោលនទោបាយទក្រឿងទ ៀន៖ 
ោាំក្ទដល់រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជាទដើមបធីានាការការពារសិ្ទធមិនុស្សរនុងការអនុវត្តទោលនទោបាយទក្រឿងទ ៀន។ 

ជាំហររបស់្ក្រុមអងគការស្ហក្បជាជាត្ិក្បចាំរមពុជា ទលើទោលនទោបាយទក្រឿងទ ៀន1 បានបញ្ជា រព់ីវធិីសាស្តស្តដដលមាន
តុ្លយភាព ទតត ត្ទលើដននរសុ្ខភាព និងសិ្ទធិ ដដលរនុងវធិីសាស្តស្តទនេះ រមមវធិីពាបាលធានានូវសិ្ទធិមនុស្សជាស្រល ទហើយរមម
វធិីទនេះក្ត្ូវបានក្ត្ួស្ក្ាយនលូវទដ្ឋយការក្សាវក្ជាវដដលដនែរទលើភស័្តុាង ដូចជាបទដ្ឋា នអនតរជាត្ិស្ក្មាបព់ាបាលជាំងទឺក្រឿង
ទ ៀនវបិល្លល ស្ អនុសាស្នក៍្បត្ិបត្តិ ពីរិចចក្បជុាំពិទស្ស្របស់្មហាស្ននិបាត្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិឆ្ន ាំ ២០១៦ ស្តីពីបញ្ជា
ទក្រឿងទ ៀនពិភពទល្លរ2 អនុស្ញ្ញ ទោលស្តីពីថ្ន ាំទ ៀនណារូទីន3 និងអនុសាស្នក៍្បត្ិបត្តិចាំនួនដប4់ ទដ្ឋយ UNAIDS។ 

ភស័្តុាងត្មាល ភាពទលើទោលនទោបាយទក្រឿងញានដដលមានក្បសិ្ទធភាពបង្ហា  ោ៉ា ងចាស់្ល្លស់្នូវត្ក្មូវការស្ក្មាប់
ដាំទណាេះក្សាយរមួ ដដលទធវើឲ្យក្បទទស្កានដ់ត្ទក្ចើនរាំពុងបនតទធវើបចចុបបននភាពយុទធសាស្តស្តថ្ន រ់ជាត្ិ និងថ្ន រត់្ាំបនរ់បស់្ពួរទរ។ 
  
វធិីសាស្តស្តទោលនទោបាយដដលមានតុ្លយភាពទនេះ យរសុ្ខភាព និងសិ្ទធិមនុស្សជាបញ្ជា ឈានមុខទរ រដូ៏ចជាទតត ត្ទៅ
ទលើការកាត្ប់នថយការនគត្ន់គងព់ីឧក្រិដារមមទក្រឿងទ ៀន និងឧក្រិដារមមឆ្លងដដនដដលមានអងគការចត្ា់ាំង ទហើយនិងពក្ងឹង
រណនីយភាពននការអនុវត្តចាប់ទក្រឿងញាណ។ ទច ពីវធិីសាស្តស្តមយួដូចទនេះ ទយើងទទួលបាន៖ 
 

• ការទឆ្លើយត្បដននរសុ្ខភាពរួរបទងកើត្ឲ្យមានការដែោាំបនតពីការបង្ហក រទដ្ឋយមនិចាំបាចប់ទក្បើទក្រឿងញាន ទដើមបពីាបាល 
និងការកាត្ប់នថយទក្ោេះថ្ន រ់ ដដលរនុងទនាេះក្ត្ូវមានអនតរារមន៍ទព ទល  ទដើមបទីឆ្លើយត្បាមត្ក្មូវការ និងសាថ ន
ភាពទនសងៗរបស់្អនរដដលទក្បើថ្ន ាំទ ៀន ឬអនរដដលរាំពុងស្ថិត្រនុងហានិភយ័ដដលបងកឲ្យមានបញ្ជា នានាទរើត្ទច ពី
ការទក្បើក្បាស់្ទក្រឿងទ ៀន។ យុទធសាស្តស្តទប់សាក ត្ទ់ដ្ឋយដនែរទលើភស័្តុាងវទិាសាស្តស្ត ដដលពាោមជួយ ដល់ក្រួសារ 
សាល្លទរៀន និងស្ហរមន ៍អាចធានាថ្ រុមារ និងយុវជន ជាពិទស្ស្ អនរដដលង្ហយរងទក្ោេះ និងអនរក្រីក្របាំនុត្ 
បានររីចទក្មើន និងមានសុ្ខភាពលែ ក្ពមោាំងមានសុ្វត្ថិភាព ទៅជាមនុស្សទព វយ័ និងចស់្។ ការទឆ្លើយត្បដបបទនេះ 
រួរដត្បញ្ជា រព់ីសារៈស្ាំខានន់នការទក្បើក្បាស់្ភ័ស្តុាងវទិាសាស្តស្ត ទដើមបរីាំណត្អ់ាយុ និងក្រុមដដលមានហានីភ័យ 
ទៅរនុងបរបិទជាទក្ចើន (ស្ហរមន ៍ក្បពន័ធសុ្ខាភបិាល និងរដនលងឃុាំឃាំង ដូចជា មណឌ លឃុាំឃាំង និងពនធនាោរ)។ 
សារៈស្ាំខានជ់ាពិទស្ស្រឺទដើមបទីជៀស្វាងការបង្ហខ ាំងមនុស្សដដលទក្បើក្បាស់្ទក្រឿងទ ៀន ឬអនរដដលស្ងសយ័ថ្ទក្បើ
ទក្រឿងទ ៀនទៅាមរដនលងដដលមនិដមនជារដនលងទវជាសាស្តស្ត ឬមនិដមនជារដនលងសាត រនីត្ិស្មបោ។ នទុយទៅវ ិ វា
មានសារៈស្ាំខាន់ដដលរួរដត្មានការទទួលបានទដ្ឋយស្ម័ក្រចិត្តនូវការពាបាល និងទស្វា ទៅាមស្ហរមន ៍និង/ឬ
ទីាាំងសុ្ខភាពទនសងៗ។ 

 

                                                 
1 ឯរសារទនេះបាំទព បដនថមជាំហររបស់្ក្រុមអ.ស្.ប (UNCT) ទៅរមពុជា រនុងការពាបាលអនរទ ៀនទក្រឿងទ ៀន ដដលក្ត្ូវបានអនុមត័្រនុងឆ្ន ាំ២០១១។ 
2 អងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្តីពីឧក្រិដារមម និងទក្រឿងទ ៀន (UNODC) លទធនលឯរសារននស្មយ័ក្បជុាំពិទស្ស្របស់្មហាស្ននិបាទអងគការស្ហក្បជាជាត្ិស្តីពីបញ្ជា ទក្រឿងញាន
ពិភពទល្លរ (២០១៦) https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf។ 
3 អងគការស្ហក្បជាជាត្ ិអនុស្ញ្ជញ ទោលស្តីអាំពថី្ន ាំទ ៀនណារូទីន ឆ្ន ាំ១៩៦១៖ ទដ្ឋយមានការទធវើវទិសាធនរមមទដ្ឋយពិធីសារឆ្ន ាំ ១៩៧២ ទៅទលើអនុស្ញ្ជញ ទោលស្តីពីថ្ន ាំទ ៀន
ណារូទីន) ១៩៧២) https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf។ 
4 អងគការស្ហក្បជាជាត្ិក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺទអដស៍្ (UNAIDS) រុាំទធវើឲ្យប៉ាេះពាល់៖ សុ្ខភាព សិ្ទធិមនុស្ស និងមនុស្សដដលទក្បើក្បាស់្ទក្រឿងទ ៀន (២០១៦) 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/donoharm_en.pdf។  

https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/donoharm_en.pdf


ការតល ស់្បតូរពីមជឈមណឌ លសាត រនីត្ិស្មបោទក្រឿងទ ៀនជារាំហិត្ ទៅការពាបាលទដ្ឋយស្ម័ក្រចិត្តទៅាមស្ហរមន៍ 
និងទស្វារមមនានា រួរដត្ក្ត្ូវបានទលើររមពស់្ ទដ្ឋយដនែរទលើអនុសាស្នម៍យួចាំនួ5 ដដលក្ត្ូវបានអនុមត័្ទៅរនុងរិចច
ក្បជុាំពិទក្ោេះទោបល់ថ្ន រត់្ាំបនទ់លើរទី ៣ ស្តីពីមជឈមណឌ លអនរទក្បើទក្រឿងទ ៀនជារាំហិត្ទៅរនុងត្ាំបនអ់ាសីុ្ និងបា៉ា
សីុ្ហវិរ ដដលទរៀបចាំទៅនែៃទី ២១-២៣ ដខរញ្ជញ ឆ្ន ាំ ២០១៥ ទៅទីក្រុងមា៉ា នីល ក្បទទស្ហវីលីពីន ដដលមានក្បទទស្
រមពុជាចូលរមួនងដដរ។ ដននការស្ក្មាបយុ់ទធនាការក្បាាំមយួដខដាំបូងក្បឆ្ាំងនឹងទក្រឿងទ ៀនខុស្ចាប ់ (០១ មររា 
ដល់ ៣០ មែុិនា ២០១៧)6 របស់្រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជារ៏បាននតល់វធិានការស្ក្មាបក់ារពាបាល ការសាត រនីត្ិស្មបោ 
និងការទធវើស្មាហរណរមម (MTRR) នងដដរ។ MTRR ត្ក្មូវឲ្យអរគទលខាធិការដ្ឋា នអាជាា ធរជាត្ិក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹង
ទក្រឿងទ ៀន (GSNACD) ទធវើការស្ក្មបស្ក្មួឡលជាមយួសាថ ប័នពារព់ន័ធ ទដើមបបីទងកើត្មជឈមណឌ លពាបាល និងសាត
រនីត្ិស្មបោបទណាត េះអាស្នន មជឈមណឌ លបណតុ េះបណាត លវជិាា ជីវៈថ្ន រជ់ាត្ិ និងរមមវធិីស្មាហរណរមមជាែមី។ 
MTRR ោមោរឲ្យក្រសួ្ងសុ្ខាភបិាលពក្ងឹងស្មត្ថភាពរបស់្ខលួន និងពក្ងីរការពាបាល និងដែោាំដល់ទក្រឿងទ ៀន 
ាមរយៈមណឌ លសុ្ខភាព និងមនទីរទពទយបដងែរ ាមភាពស្មក្ស្ប ទដ្ឋយក្ត្ូវអាំពាវនាវដល់អាជាា ធរមូលដ្ឋា ន (ចប់
ពីថ្ន រទ់ខត្ត ទៅថ្ន រឃុ់ាំ) ឲ្យបទងកើត្យនតការមយួទដើមបកី្ត្ួត្ពិនិត្យ និងទលើរទឹរចិត្តដល់អនរទក្បើក្បាស់្ ទដើមបទីទួលបាន
ទស្វាទវជាសាស្តស្ត និងការសាត រនីត្ិស្មបោាមការស្មក្ស្ប ទហើយនិង ាមដ្ឋនទដើមបកីារពារល្លប់ទក្រឿងញាន។ 
ទស្វារមម និងទីាាំងនានាដដលមានបទដ្ឋា នក្រប់ក្ោន់ដដលត្ក្មូវទដ្ឋយវធិានការោាំងទនេះ រួរដត្ក្ត្ូវបាននតល់ជូនមុនទពល
ចបទ់នតើមយុទធនាការបស្តង្ហក បទក្រឿងទ ៀនណាមយួ។ 

 ទោលនទោបាយក្រប់ក្រងស្ងគមរិចច មជឈមណឌ លសាា រនីត្ិស្មបោ និងមជឈមណឌ លសាា រទក្រឿងញាន ជាពិទស្ស្ 
ក្បកាស្ស្តីពីការបទងកើត្ ត្ួនាទី និងភាររិចចរបស់្មជឈមណឌ លនីមយួៗ ចាំបាចក់្ត្ូវពិនិត្យ និងដរស្ក្មួលទឡើងវ ិ 
ទដ្ឋយក្ត្ូវបញ្ចូ លនូវទោលការណ៍ និងបទដ្ឋា នសិ្ទធិមនុស្សពារព់ន័ធ ដូចជាអនុស្ញ្ជញ ស្តីពីសិ្ទធិរុមារ រត្ិកាស្ញ្ជញ
អនតរជាត្ិស្តីពីសិ្ទធិពលរដា និងសិ្ទធិនទោបាយ សិ្ទធិសុ្ខភាព ។ ល។ ឯរសារដណនាាំចាំបាចក់្ត្ូវបទងកើត្ទឡើង
ស្ក្មាបម់ជឈមណឌ លនីមយួៗ ទហើយរួរបញ្ជា រឲ់្យចាស់្ថ្ ការបញ្ាូ នទៅ និងដ្ឋរ់ទៅមជឈមណឌ លក្ត្ូវដត្ទធវើទឡើង
ទដ្ឋយការស្ម័ក្រចិត្ត។ 

 ទមាល បន់នការអនុវត្តជាទក្ចើន និងនីត្ិវធិីបញ្ាូ នមនុស្សដដលទរក្បមូលទៅាមចិទញ្ច ើមនលូវ បានបនតរ ាំទល្លភទលើចាបអ់នារ
ជាត្ិ រដូ៏ចជាចាបជ់ាត្ិ ដដលោរទ់ងោ៉ា ងជារ់ល្លរន់ឹងរចួចរនុត្ពីការចបខ់លួនទដ្ឋយបាំពាន រដូ៏ចជាសិ្ទធិជា
ទក្ចើនដដលក្ត្ូវបានការពារទដ្ឋយក្រមនីត្ិវធិីក្ពហមទណឌ ននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ ទមាល បអ់នុវត្តោាំងទនេះរក៏្ត្ូវដត្
ត្ឹងត្បតិ្ក្ស្បាមនីត្ិវធិីក្ត្ឹមក្ត្ូវ ឬក្ត្ូវបញ្ឈបោ់ាំងក្ស្ុង។    

 ដូចដដលបាននតល់អនុសាស្នទ៍ៅរនុងរបាយការណ៍វាយត្នមលទដ្ឋយក្រសួ្ងស្ងគមរិចច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិស្មបោ7 

“ការពាបាលរួរដត្ក្ត្ូវបាននតល់ឲ្យក្ស្បាមអនុសាស្ន៍របស់្អងគការស្ហក្បជាជាត្ិស្តីពីចាប់ស្តីពីការក្ត្ួត្ពិនិត្យ

                                                 
5 អងគការស្ហក្បជាជាត្សិ្តីពីឧក្រិដារមម និងទក្រឿងទ ៀន (UNODC) និងទនសងទទៀត្ របាយការណ៍ស្តីពីរិចចក្បជុាំពិទក្ោេះទោបល់ថ្ន រត់្ាំបនទ់លើរទី ៣ ស្តីពីមជឈមណឌ លអនរទក្បើ
ទក្រឿងទ ៀនជារាំហិត្ទៅរនុងត្ាំបន់អាសីុ្ និងបា៉ា សីុ្ហវិរ(២០១៥) https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/drugs-and-
health/Report_of_the_Third_Regional_Consultation_on_CCDUs_in_Asia_and_the_Pacific_21-23_September_2015.pdf។ 
6 រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា (២០១៦) ដននការស្ក្មាបយុ់ទធនាការទឃស្នាក្បឆ្ាំងទក្រឿងទ ៀនខុស្ចាប់ ៦ ដខដាំបូង (នែៃទី ០១ ដខមររា ដល់ នែៃទី ៣០ ដខមែុិនា ឆ្ន ាំ ២០១៧) ចុេះ
នែៃទី ១៣ ដខធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៦។ 
7 ក្រសួ្ងស្ងគមរិចច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិស្មបោ (២០១៣) ការវាយត្នមលទោលនទោបាយ នីត្ិវធិី និងការអនុវត្តរនុងការបញ្ាូ ន ការឆ្ល ស់្ទី ក្របក់្រង ការសាត រនីត្ិស្មបោរ 
និងការទធវើស្មាហរណរមមរុមារ ស្តស្តី និងជនង្ហយរងទក្ោេះ ទៅឯមជឈមណឌ លស្ងគមរិចច មជឈមណឌ លយុវនីត្ិស្មបោរ សាត រទក្រឿងទ ៀន ដដលស្តិត្ទក្កាមសិ្ទធិអាំណាចរបស់្ក្រសួ្ង
ស្ងគមរិចច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិស្មបោទៅរមពុជា រឋាខណឌ ទី៨។  

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/drugs-and-health/Report_of_the_Third_Regional_Consultation_on_CCDUs_in_Asia_and_the_Pacific_21-23_September_2015.pdf
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/drugs-and-health/Report_of_the_Third_Regional_Consultation_on_CCDUs_in_Asia_and_the_Pacific_21-23_September_2015.pdf


ទក្រឿងទ ៀន ជាពិទស្ស្ មាក្ា ១០២ ដដលដចងថ្ “ការពាបាល និងការសាត រនីត្ិស្មបោ រួរដត្ទធវើទឡើងទដ្ឋយមាន
ទស្វាទវជាសាស្តស្តស្មក្ស្ប ដដលទឆ្លើយត្បទៅនឹងត្ក្មូវការរបស់្បុរគលមាន រ់ៗ និងក្ត្ូវបានស្ទក្មចទដ្ឋយអនរជាំនា 

សុ្ខាភបិាល ទដ្ឋយមានការយល់ក្ពមទក្កាយពីទទួលបានពត័្៌មានក្របក់្ោនព់ីសាមបីុរគល”។  
 ការសាត រនីត្ិស្មបោ និងការទធវើស្មាហរណរមម ចាំបាច់ក្ត្ូវដត្ជាបញ្ជា ស្នូលននទោលនទោបាយទក្រឿងទ ៀន។ ទស្
ចរតីដណនាាំចាស់្ល្លស់្ស្តីពីដននការសាត រនីត្ិស្មបោ និងការាមដ្ឋន រួរដត្ក្ត្ូវបានបទងកើត្ទឡើងទៅទពលដដលអនរ

ទទួលការសាត រនីត្ិស្មបោចរទច ពីមជឈមណឌ ល ទដើមបទីជៀស្វាងសាថ នភាពអនរោាំងទនាេះក្ត្ឡបម់រស្ហរមនវ៍ ិ 
និងក្ត្លបទ់ៅសាថ នភាពដូចោន នឹង ឬក្ស្ទដៀងោន នឹងសាថ នភាពរបស់្ពួរដរមុនទពលសាន រទ់ៅមជឈមណឌ ល។ 

 ការកាត្ប់នថយការនគត្ន់គង ់ ដដលទឃើ ថ្មានការររីចទក្មើនបានរឺទៅទពល និងក្បសិ្នទបើ ការទឆ្លើយត្បដននរសុ្ខ

ភាពក្ត្ូវបានអនុវត្តោ៉ា ងលែ និងទដ្ឋយការាាំងចិត្ត រួរដត្បដងវរការយរចិត្តទុរដ្ឋរព់ីអនរទក្បើក្បាស់្ទៅាមចិទញ្ច ើមនលូវ 
និងអនរជួ ដូរតូ្ចាច ទៅរិត្រូរបញ្ជា ឧក្រិដាជនធាំៗដដលមានអងគការចត្់ាាំងវ ិ។ វធិានការកាត្ប់នថយការនគត្់

នគងរ់រ៏ួរដត្ក្ត្ូវបានអនុវត្តជាលរខណៈអនតរកាល ឆ្លងកាត្់ស្ង្ហវ រត់្នមលោាំងមូល (ចបព់ីទដើមដាំបូង ដ្ឋររុ់ងត្ឺនរ័ ដល់
ក្ពល្លនយនតទហាេះ និងការក្ត្ួត្ពិនិត្យទៅាមក្ពាំដដន ការល្លងលុយរខវរ ់ និងអាំទពើពុររលួយដដលពារព់ន័ធនឹង
ទក្រឿងទ ៀន ទដើមបឲី្យមានក្បសិ្ទធភាព និងទដើមបធីានានូវការទោរពបទដ្ឋា ននររបាល ដដលបានបទងកើត្ទឡើងនងិ

យល់ក្ពម។ ដននការស្រមមភាពស្ក្មាប់យុទធនាការបស្តង្ហក បទក្រឿងទ ៀន ត្ក្មូវឲ្យមានរិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ ិ
ាមរយៈការទស្នើសុ្ាំឲ្យ GSNACD និងក្រសួ្ង-សាថ បន័ពារព់នធ ័ បនតរិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការទទវភារី និងពហុភារី 
ជាមយួក្បទទស្ជិត្ខាង រដូ៏ចជាអងគការអនតរជាត្ិស្ាំខាន់ៗ ទដើមបកីារពារ និងអនុវត្តការបស្តង្ហក បឲ្យោនទ់ពលទវល្ល ទលើ
ស្រមមភាពពាណិជារមមទក្រឿងទ ៀន។ ោរទ់ងនឹងរិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការពហុភារីទនេះ រិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិ
រត៏្ក្មូវឲ្យអរគស្នងការដ្ឋា ននររបាលជាត្ិស្ហក្បត្ិបត្តការទដ្ឋយទបើរចាំហរនុងការតល ស់្បតូរពត័្៌មានជាមយួការោិល័យ
អងគការស្ហក្បជាជាត្ិស្តីពីទក្រឿងទ ៀន និងបទឧក្រិដា (UNODC)  ប៉ាូលីស្អនតរជាត្ិ (INTERPOL) និងសាថ បន័អនុវត្តន៍

ចាបន់នបណាត ក្បទទស្ដនទទទៀត្ ជាពិទស្ស្ក្បទទស្ដដលមានមូលហតុ្ជាឫស្រល់ននស្រមមភាពពាណិជារមមទក្រឿងទ ៀន។ 
 ក្បពន័ធយុត្តិធមក៌្ពហមទណឌ មានត្ួនាទីស្ាំខានរ់នុងការការពារក្បជាពលរដា ជាពិទស្ស្ អនរក្រីក្របាំនុត្ និងជនង្ហយរង
ទក្ោេះបាំនុត្ចាំទពាេះឧក្រិដារមម។ វាររ៏ួរដត្ធានាថ្សិ្ទធិមនុស្សរបស់្អនរទក្បើក្បាស់្ទក្រឿងទ ៀនមនិក្ត្ូវបានទររ ាំទល្លភ

បាំពានទនាេះទទ។ ការទទួលបានទស្វាដននរចាប់ ដាំទណើ រការទដ្ឋយយុត្តិធម ៌ និងក្ត្ឹមក្ត្ូវ ការកាត្ទ់ោស្ទដ្ឋយស្មា
មាក្ត្ និងជទក្មើស្ ការពាបាលក្របក់្ោន ់ការសាត រនីត្ិស្មបោ និងទស្វាស្ងគមទនសងៗ រួរដត្មាន និងអាចទក្បើក្បាស់្
បាន ទៅទពលក្ត្ូវការចាំបាច់ និងមានក្របក់្ោន ់ស្ក្មាបអ់នរទក្បើទក្រឿងទ ៀន។ 

 ទក្ៅពីស្នធិស្ញ្ជញ សិ្ទធិមនុស្សអនតរជាត្ិដដលពារព់ន័ធទៅនឹងសិ្ទធិរុមារ ដដលក្បទទស្រមពុជារឺជាភារីទនាេះ ចាប់យុត្ិត
ធមអ៌នីត្ិជនដដលទទើបដត្អនុម័ត្ អាចក្ត្ូវអនុវត្តចាំទពាេះជនទលមើស្ជារុមារ រាប់ោាំងអនរដដលក្ត្ូវបានបងខាំ និងដ្ឋរ់

ស្មាព ធឲ្យចូលរមួរនុងស្រមមភាពជួ ដូរទក្រឿងទ ៀន។ ចាបទ់នេះត្ក្មូវឲ្យអាជាា ធរពារព់ន័ធ ដូចជាមស្តនាីនររបាល



យុត្តិធម ៌ ក្ពេះរាជអាជាា  និងទៅក្រម ពិចរណាទលើវធិានការជាំនួស្រនុងការចបខ់លួន និងឃុាំខលួន ទដើមបឧីត្តមក្បទោជន៍
របស់្រុមារ។ ចាំនួនជនជាបឃុ់ាំជាអនីត្ិជនទៅរនុងពនធនាោរបានទរើនទឡើងជាលាំដ្ឋបរ់នុងឆ្ន ាំ ២០១៦ បនាទ បព់ីការអនុ

វត្តនូវដននការស្ក្មាបយុ់ទធនាការក្បាាំមយួដខដាំបូងក្បឆ្ាំងទក្រឿងទ ៀនខុស្ចាប់ (នែៃទី ០១ ដខមររា ដល់នែៃទី ៣០ 
ដខមែុិនា ឆ្ន ាំ ២០១៧)។ ទោងាមរបាយការណ៍ចុងទក្កាយទៅរនុងដខមែុិនាឆ្ន ាំ ២០១៧ ដដលទទួលបានពី
ការោិល័យក្ពេះរាជអជាា អមសាល្លឧទធរណ៍ ជនជាប់ឃុាំជាអនីត្ិជនមានចាំនួន ១.១៩៥ នារ់ ទហើយភារទក្ចើន ពួរ

ទរក្ត្ូវបានចបខ់លួនទក្កាមបទទលមើស្ពារព់ន័ធទក្រឿងទ ៀន។ ទោងាមអនរពិទក្ោេះទោបល់របស់្អងគការលីកាដូ 
រុមារអាយុទក្កាម ៣ ឆ្ន ាំ ចាំនួន ៩៤ នារ់ រាំពុងរស់្ទៅជាមយួមាត យរបស់្ពួរទរ ទហើយស្តស្តីមានននទទពាេះក្បដហល ៦០ 
នារក់្ត្ូវបានឃុាំខលួនទៅរនុងពនធនាោរចាំនួន ១៧8 ទៅរនុងក្បទទស្រមពុជា។ ក្រសួ្ងយុត្តិធមប៌ានទច នាយសារាចរ

ស្តីពីការអនុវត្តដីកាឃុាំខលួនបទណាត េះអាស្នន និងរូបមនតឃុាំខលួនបទណាត េះអាស្នន 9  ទដ្ឋយជក្មាបជូនដល់ ក្បធានសាល្ល
ដាំបូងទខត្ត និងក្ពេះរាជអាជាា អមសាល្លដាំបូងទខត្តោាំងអស់្ ឲ្យទធវើស្មាា ស្ ឲ្យបានទក្ចើនាមដដលអាចទធវើទៅបាន 

ដល់អនីត្ិជនក្ត្ូវទចទ និងអនីត្ិជនជាបទ់ចទ ស្តស្តីមានននទទពាេះ ស្តស្តីដដលមានរូនមរជាមយួ អាំពីជីវភាពរស់្ទៅរបស់្
ពួរទរ និងពិចរណាពីការឃុាំឃាំងជាមទធាបាយចុងទក្កាយ។ ទដ្ឋយសារដត្មានភាពចទងែៀត្ដណនទៅរនុងពនធនាោរ 
សារាចរទនេះរួរដត្ក្ត្ូវពក្ងឹងស្ក្មាបក់ារអនុវត្ត។  

 មានត្ាំរូវការចាំបាច់ស្ក្មាបក់ារក្បមូល និងវភិារទិននន័យឲ្យបានទូលាំទូល្លយមយួ អាំពីទក្បវា៉ា ឡង់ននទក្រឿងទ ៀនទៅ
ថ្ន រជ់ាត្ិ និងថ្ន រម់ូលដ្ឋា ន។ ក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធនលននការទឆ្លើយត្បដននរសុ្ខភាព និងទោលនទោបាយទូទៅ
អាំពីទក្រឿងទ ៀន ពឹងដនែរទលើភាពអាចមានននទិនននយ័ក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងទិនននយ័ដដលមនិោនស់្រុប អាំពីអនរទក្បើក្បាស់្

ទក្រឿងទ ៀន។  
 រាំហុស្ននការខរខានមនិបានពិនិត្យទមើល ទលើរទឡើងនូវរងវល់អាំពីការការពារ មនុស្សទព វយ័ និងរុមារ ង្ហយរង
ទក្ោេះ ដដលរាំពុងស្ថិត្ទក្កាមការដែោាំរបស់្អាជាា ធររដា ដដលខវេះការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងការក្របក់្រងក្បរបទដ្ឋយក្បសិ្ទធ

ភាព។ យនតការស្ក្មាបទ់ធវើអធិការរិចច ឲ្យបានហមត្ច់ត្ ់ ត្មាល ភាព ទទៀងោត្ ់ និងដដលមានរចនាស្មពន័ធក្ត្ឹមក្ត្ូវ 
ស្ក្មាប់ក្របម់ជឈមណឌ លសាត រនីត្ិស្មបោ រួរដត្ក្ត្ូវបានបទងកើត្ទឡើងទដើមបធីានាឲ្យមានដាំទណើ រការលែ ក្ស្បាម
និោម និងបទដ្ឋា នសិ្ទធិមនុស្សអនតរជាត្ិ ដដលរាបប់ញ្ចូ លោាំងកាត្ពវរិចចការពាររុមារនងដដរ។ 

 រាជរដ្ឋា ភបិាលក្ត្ូវបានទលើរទឹរចិត្តឲ្យទធវើការោរទ់ង និងទធវើការរមួោន ជាមយួអងគការស្ហក្បជាជាត្ិ និងអងគការ
ស្ងគមសីុ្វលិដដលពារព់ន័ធ ទដើមបរីាំណត្ឲ់្យបានលែបាំនុត្នូវត្ក្មូវការរបស់្ជនង្ហយរងទក្ោេះ និងរមមវធិីទោលទៅ និង
ទស្វារមមនានា។  

                                                 
8 ពនធនាោរដដលបានទលើរទឡើងរ៖ឺ ពនធនាោររាជធានីភនាំទព  (PJ) មណឌ លអបរ់ ាំដរដក្ប ២ មណឌ លដរដក្ប ៣ មណឌ លដរដក្ប ៤ និងពនធនាោរទខត្ត ទៅក្រុងាទមម  ក្រុងក្ពេះសី្ហ
នុ រាំពងស់្ពឺ រាំពត្ រាំពងឆ់្ន ាំង រាំពងច់ម រាំពងធ់ាំ ទកាេះរុង ទពាធិ៍សាត្ ់បាត្ដ់ាំបង បនាទ យមានជ័យ ទស្ៀមរាប និងសាវ យទរៀង។ 
9 ទលខ ១២០ រ.យ.រ.ប/១៤ ចុេះនែៃទី២៣ ដខមររា ២០១៤។ 


