អតថបទ តតពិនិតយចុងេ កយ

E

អងគករសហ បជជតិ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------កម បឹក េសដកិចច និង សងគមកិចច

ករែចកចយ :
ទូេទ
E/C.12/KHM/CO/1
ៃថងទី២២ ែខឧសភ ឆនំ២០០៩
អតថបទេដម : ភ

អង់េគស

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------គណៈកមមធិករសិទិេធ សដកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌
សម័យ បជុំេលកទីែសសិបពីរ
៤ - ២២ ែខឧសភ ឆនំ២០០៩

ករពិនិតយពិចរ
េ កមម
េសចកីសននិ

េលរបយករណ៍ែដលបនេសនេ
១៦ និងម

យរដភគី

១៧ ៃនកតិកសញញេនះ

នចុងេ កយរបស់គណៈកមមធិករសិទិេធ សដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌
កមពុជ

១.

គណៈកមមធិករសិទិេធ សដកិចច

សងគមកិចច

និងវបបធម៌

បនពិនិតយពិចរ

េលរបយករណ៍

បញូច លគនៃនរបយករណ៍េលកដំបូង និងរបយករណ៍
មកលកំណត់េលកទីពីរ រហូតដល់េលកទីបួន
របស់កមពុជ សីពីករអនុវតន៍កតិកសញញអនរជតិសីពីសិទិេធ សដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (E/C.12/
KHM/1) នសម័យ បជុំរបស់ខួនេលកទី១១ ទី១២ និងទី១៣ (E/C.12/2009/SR.11,12 and 13) ែដលបន

េធេឡងេនៃថងទី១១ និងទី១២ ែខឧសភ ឆនំ២០០៩ េហយបនអនុម័តេសចកីសននិ

នចុងេ កយៃន

របយករណ៍ទំងេនះនសម័យ បជុំេលកទី២៦ របស់ខួន ែដលបន ប ពឹតេទេនៃថងទី២០ ែខឧសភ
ឆនំ២០០៩ ដូចខងេ កមេនះ ៖
1

ក.
២. គណៈកមមធិករ
ករណ៍

គមន៍ករ

ក់េសនរបយករណ៍បញូច លគនៃនរបយករណ៍េលកដំបូង និងរបយ-

មកលកំណត់េលកទីពីរ រហូតដល់េលកទីបួន របស់កមពុជ ប៉ុែនមនករេ

ករយឺតយ៉ ងកនុងករ

ប៉ុែនគណៈកមមធិករមនករេ

ក

យេ

យ

គមន៍

រថ សំណួរមួយចំនួនេនមិនទន់បនេឆយ ។

គណៈកមមធិករ យតំៃលខពស់ចំេពះឳកសជួបពិភក ជមួយតំ
ក

យចំេពះ

យលកខណ៍អក រេទនឹងបញជីសំណូរ/បញរបស់ខួន (E/C.12/KHM/Q/1)

ទទួលចំេលយេទនឹងសំណួរទំង
េ

ក

ក់េសនរបយករណ៍េនះរយៈេពល១៤ ឆនំមកេនះ។ គណៈកមមធិករបន

ផងែដរ ចំេពះករេឆយតបជ

៣.

េសចកីេផម

ងននៃនរដភគី និងបន

យែដលគណៈកមមធិករបនេលកេឡង ។ គណៈកមមធិករមនករ

យចំេពះអវតមនអនកជំនញករពីរដភគី

បននិយយលំអិត គប់ គន់ េដមបីឲយគណៈកមមធិករ

េហយថព័ត៌មនែដលបនផល់កុងករណ
ន
ី ខះមិន

ចេធករ យតំៃលបនេពញេលញជងេនះ អំពី

កំរ ិតៃនករទទួលបនសិទិែធ ដលមនែចងកនុងកតិកសញញេនះ េនកនុងរដភគី ។
ខ.
៤.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

របស់រដភគី

ទិដភពវ ិជជមន

នូវករ បកសអំពីសិទិម
ធ នុស េនកនុងរដធមមនុញញ
តង់ជំពូកទីIII ែដល គប់ដណប់េលសិទិធជេ ចនខងេសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ។

គណៈកមមធិករបន

យកីេពញចិត

គមន៍ផងែដរ ចំេពះេសចកីសំេរច ចុះែខកកក

ធមមនុញញថ សនធិសញញអនរជតិគឺជែផនកមួយៃនចបប់ជតិ

េហយថ

ែដលមនែចងកនុងសនធិញញទំងេនះមកពិចរ
េផ ងៗ ។

េនេពលេធករបក

៥.

សចតុេកណរបស់ ជរ

គណៈកមមធិករ

គមន៍ចំេពះយុទធ

ឆនំ២០០៧ របស់ កម បឹក
តុ

ករ តវែតយកបញញ តិនន

យចបប់

និងសំេរចអំពីបណឹ ង

ភិបល និងកមមវ ិធីននរបស់

ខួន េដមបីព ងឹងអភិបលកិចចល និងករេគរពសិទិម
ធ នុស កនុងចំេ

មវ ិស័យជ ចីនេទ ត ។

៦.

ម

ក

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ
ល

យកីេពញចិតថ

អនុេ

មរបយករណ៍ តតពិនិតយពក់

ណតិកុងឆ
ន
ន ំ២០០៨ សីពីែផនករអភិវឌ ន៍យុទធ

មនករឲយផកកប់េឈ ជបេ

ះ

សជតិ ឆនំ២០០៦ - ២០១០ ែដលកនុងេនះ
សននចំេពះសមបទនៃ ពេឈ ទំង
យែដលមន
ប់

បទេលមសៃ ពេឈ ចំនួន ២១៥៨ ករណី តវបន

ក់បញូច លេទកនុង បព័នធ
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ម

ន ជនេលមសចំនួន ៦០៦

នក់

តវបនចប់ខួននិងបញូជ នេទតុ

ករ េហយថដីៃ ពចំនួន ២១៥៥២១ ហិក

ែដលេគទ នទន

យក តវបនដកហូតមកវ ិញ ។
៧.

គណៈកមមធិករ

គមន៍ចំេពះករែដលរដភគី បកសេបកគំេ ងផល់ឥណទនេធធយូងសំ ប់

ៃ ពសហគមន៍ េ កមយនករអភិវឌ ន៍ភព

ត និងករកត់បនថយករបំពុលែផ ង និងករកប់បំផញ

ៃ ពេឈ និងករេធឲយអន យដល់ៃ ពេឈ ៃនអនុសញញ កបខ័ណអងគករសហ បជជតិសីពីភពបែ ម
ប មលៃន
៨.

កសធតុ ។

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

យកីេពញចិត អំពីវ ិធនករចបប់ និងវ ិធនករឯេទ ត ែដលរដ

ភគីបនអនុម័ត េដមបីេលកកំពស់ករទទួលបនសិទិេធ សដកិចច សងគម និងវបបធម៌ ជពិេសស ៖
(ក)

ករបេងកតគណៈកមមធិករសិទិម
ធ នុស កមពុជសំ ប់េគលបំណងេរ បចំរបយករណ៍សីពី
សនធិសញញសិទិម
ធ នុស អនរជតិនន ែដលរដភគីបនផល់សចចប័ន ។
(ខ) ករបេងកត

ជញធរមីនកមពុជ មជឈមណលសកមមភពមីនកមពុជ(CMAC) និងករេបសសំ

មីនេលៃផទដី ៤៧៦៥០ ហិក
ហិក

ែដលកនុងេនះ ២៨៥៩០ ហិក
េទ ត ជដីភូមិ និង ដីសហគមន៍ ។

ត

គឺជដីកសិកមម េហយ ១៦៩៨

(គ) ករអនុម័តកនុងឆនំ២០០៧ នូវចបប់សីពីករ គប់ គងធនធនទឹក ែដលេធនិយតកមមករផគត់ផគង់
ទឹក បព័នធេ

ទឹកេ កមដី ។

ច សប់ និង បព័នធបងូរទឹក និងករ គប់ គងករសុកទឹកេលដី និងករេ ប បស់

(ឃ) អនុ កឹតយេលខ ១០៣ ចុះែខធនូ ឆនំ២០០០ សីពីករចុះបញជីកំេណត ។
(ង) ែផនករយុទធ

ស ឆនំ២០០៦ - ២០១០ ៃន កសួងករងរ និងបណុ ះប

លវ ិជជជីវៈ ែដល

ផល់េស កមមពិេសសសំ ប់បុគគលែដល តវករជពិេសស ដូចជ យុវជន ជនពិករ ជពិេសស
េនកនុង កមអនីតិជន ។
(ច) ករបេងកតែផនករជតិេលកទីពីរ បឆំងករជួញដូរមនុស និងករជួញដូរផូវេភទ ២០០៦ -

២០១០ ។
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(ឆ) ករបេងកតែផនករសកមមភពជតិ សំ ប់ឆនំ២០០៨ - ២០១២ សីពីករលុបបំបត់ទ មង់ធងន់ធងរ
ៃនពលកមមកុមរ ។
អំពីករអនុម័តវ ិធនករេផ ងៗកនុងេគលបំណង
េលកកំពស់ឲយ សីទទួលបនសិទិេធ សដកិចច សងគម និងវបបធម៌ េ យរួមទំង ៖
៩.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

(ក)

គណៈកមមធិករ

មុខងរ

ធរណៈ

ពិេសសបេ

ះ

យកីេពញចិត

គមន៍ករអនុម័តេគលករណ៍

ឆនំ២០០៨
សនន េ

ែណនំដល់ គប់

ែដលេចញេ

ថ ប័នរ

យរដេលខធិករ

ន

ភិបលទំងអស់ឲយអនុវតវ ិធនករ

យត មវឲយទទួលយក សីរ ង២០ េទ ៥០% េនេពលេ ជសេរ ស

បុគគលិកថមីឲយចូលបំេរ ករងរ ។
(ខ)

ករបេងកតេគលនេយបយជតិ

ែផនករយុទធ

និងេគលនេយបយសិចទ័រសីពីបញេយ៉ឌ័រ

ក៏ដូចជ

ស បចំឆនំរបស់ កសួងកិចចករនរ ី នរ ីរតនៈ II ( សីគឺជតបូងមនតំៃល )។

(គ) ករបេងកត កម បឹក ជតិ េដមបី សីកុងឆ
ន
ន ំ២០០១ ។
(ឃ) ករអនុម័តចបប់សីពីករបងករអំេពហឹង កនុង គ
(ង) ករចូលជធរមនកនុងែខសី

រ ករករពរជនរងេ គះកនុងឆនំ២០០៥ ។

ឆនំ២០០៧ ៃន កមនីតិវ ិធី ពហមទណថមី ។

(ច) ែផនករយុទធ

សឆនំ២០០៨ - ២០១២ សីពី សី និងជំងឺេអដស៍ ៃន កសួងសុខភិបល កនុង
េគលបំណងអប់រ ំ និងផ ពផ យព័ត៌មនអំពីបញសុខភពែដលប៉ះពល់ដល់ សី និងជពិេសស
សុខភពខងករបនពូជ ។
១០.

គណៈកមមធិករ
(ក) ពិធិ

គមន៍ករផល់សចចប័ន េ

យរដភគី នូវ ៖

របែនថមៃនអនុសញញ បឆំងទរុណកមម និងករ ប ពឹតមកេលខួន ឬទណកមមឯេទ ត

ែដលេឃេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថកបនទប កនុងឆនំ២០០៧ ។
(ខ) ពិធិ
កម

របែនថមៃនអនុសញញសីពីសិទិក
ធ ុមរ ពក់ព័នធនឹងករលក់កុមរ េពសយកមមកុមរ និង
សកុមរ និងពក់ព័នធនឹងករចូលរួមរបស់កុមរកនុងជេមះ ប
4

ប់

វុធ កនុងឆនំ២០០០ ។

គ.
១១.

ក

និង ករលំបកេផ ងៗ ែដលជឧបសគគដល់ករអនុវតន៍កតិកសញញ

គណៈកមមធិករកត់សំគល់អំពីករេងបផុតរបស់រដភគីពីភពឯកេក និងករបំផិចបំផញែដល

បនេកតេឡងេ

យ

រស ងគមរយៈេពលជងពីរទសវត រ ៍ បននំឲយដំេណរករយឺតយ៉ វ និងមនករ

លំបកជេ ចន ។ គណៈកមមធិករកត់សំគល់ជពិេសសថ អំេព បល័យពូជ

សន៍ដ៏ម

េ

កនដ

កមមេទេល បជជនជេ ចននក់ រួមទំងអនកវ ិជជជីវៈកនុងវ ិស័យេសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ បនេធឲយ
រ បេទសជតិេឡងវ ិញ

រដភគីបត់បង់អស់អនកជំនញករចំបច់សំ ប់ករ
គប់ចិតជងេនះ ។
ឃ.
១២.

កមមវតថុចមបងៗៃនកងល់ និងអនុ

គណៈកមមធិករមនករេ

ក

កនុងជំ

សន៍

យថ េបេទះជរដធមមនុញញធនករពរេហយកី ក៏េនកនុងករ

អនុវតន៍ជក់ែសង បទបញញ តិៃនកតិកសញញេនះេនមិនទន់ តវបនេគេលកមកសំ
េ

យផទល់េនតុ

កត់សំគល់េ
មនុស

ករជតិ

កី ឬ

យកងល់អំពី

៊ នមួយែដល

ជញធររដបលៃនរដភគីេឡយ ។ ដូេចនះ

ករខះករេ

ះ

យ បកបេ

ងេនចំេពះមុខ ឬ
គណៈកមមធិករ

យ បសិទធភពចំេពះអំេពរ ំេ

ភសិទិធ

រួមទំង សិទិេធ សដកិចច សងគម និងវបបធម៌ ែដលេធឲយរដភគីមិនមនលទធភពកនុងករបំេពញ

កតពកិចចរបស់ខួន េ កមសនធិសញញសិទិម
ធ នុស អនរជតិ

សញញអនរជតិសីពីសិទិេធ សដកិចច សងគម និងវបបធម៌ ។
គណៈកមមធិករសូមទញចំ
េលខ៩

(១៩៩៨)

ប់

រមមណ៍របស់រដភគីចំេពះេសចកីផល់មតិទូេទរបស់ខួន

សីពីករអនុវតន៍កុង
ន សកៃនកតិកសញញេនះ

រដភគីចត់ ល់វ ិធនករសម សប
សញញេនះ

ែដលខួនបនផល់សចចប័ន រួមទំងកតិក

េដមបីធនករអនុវតន៍េ

និងសូមផល់ជអនុ

សន៍ថ

យផទល់នូវបទបញញតិៃនកតិក

េនកនុងលំ ប់គតិយត
ុ កនុង សករបស់ខួន
េ យរួមទំងករេរ បចំឲយមនកមមវ ិធី
លេច កម េមធវ ី និងម នី ធរណៈនន ។ គណៈកមមធិករេសនផ
 ងែដរឲយ

បណុ ះប
រដភគី ក់បញូច លេទកនុងរបយករណ៍

មកលកំណត់េលកេ កយរបស់ខួន នូវព័ត៌មនលំអិត
សីពីកររ ីកចំេរ នែដលបនេធេឡងពក់ព័នន
ធ ឹងបញទំងេនះ
និងអំពីេសចកីសេំ រចននរបស់

តុ

ករជតិ

កី ឬ

ជញធរ

ធរណៈ ែដលផល់

ែចងកនុងកតិកសញញេនះ ។

5

នុភពដល់សទ
ិ ិទ
ធ ង
ំ

យែដលមន

១៣.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

មួយឯក ជយ សប

យកងល់អំពីអវតមនេនកនុងរដភគី នូវ

ថ ប័នសិទិម
ធ នុស ជតិ

មេគលករណ៍ទី កងប៉ រ ីស ។

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ
ចុះែខកញញ

សន៍យ៉ងមុតមំថ

អនុេ

ម

មសំេណរបស់នយករដម នី

ឆន២
ំ ០០៦

រដភគីគួរពេង នកិចខ
ច ិតខំ បឹងែ បងរបស់ខួន
សិទិម
ធ នុស ជតិមួយឯក ជយ
សប មេគលករណ៍ទី កងប៉ រ ីស
។

ឲយរដភគីធនថ
ករពរ

កនុងករបេងកត ថ ប័ន
គណៈកមមធិករេសន

ថ ប័នសិទិម
ធ នុស ជតិមួយែដលនឹងបេងកតឲយមនេនះ

និងេលកសទយបទបញញ
តិៃនកតិកសញញេនះ
ួ

ហិរញញវតថុ គប់ គន់សំ ប់ បតិបតិកររបស់ខួនេ

គួរែតមន

េហយគួរែតផល់ឲយ

យឯក ជយ

។

ណតិ

ថ ប័នេនះនូវធនធន

ដូេចនះ

គណៈកមមធិករ

េសនយ
 ៉ ងទទូចដល់រដភគីឲយែសងរកករជួយឧបតថមែភ ផនកបេចចកេទសពីករ ិយល័យឧតមសនង
ករអងគករសហ បជជតិទទួលបនទុកសិទិម
ធ នុស បចំេនកមពុជ ។
១៤.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

យកងល់អំពីរបយករណ៍សីពីករខះឯក ជយភព

និង បសិទធ

ភពៃន បព័នធតុ

ករកមពុជ ែដល
ង
ំ ដល់ករទទួលបនេពញេលញនូវសិទិម
ធ នុស
េ យរួមទំង
សិទិេធ សដកិចច សងគម និង វបបធម៌ ។ គណៈកមមធិករមនករភញក់េផលនឹងរបយករណ៍ែដលថ េទះបី
ជមនករខិតខំ បឹងែ បងេ

យរដភគីកី

ក៏អំេពពុករលួយេនែតមនជទូេទ

េ

បព័នធយុតិធម៌ ។

យរួមទំងេនកនុង

គណៈកមមធិករេសនយ
 ៉ ងទទូចដល់រដភគីឲយអនុម័តេសចកី ពងចបប់របស់ខួនសីពីករ បឆំង

អំេពពុករលួយ

េដមបីេធទំេនបកមម

េ

យគមនករអូសបនយេពលេវ

និងព ងឹងកិចខ
ច ិតខំ បឹងែ បងរបស់ខួន
និងេធឲយ បេសរេឡងែថមេទ តនូវករងររបស់តុ
ករ
រួមទំង ម

រយៈគំេ ងថមីសំ ប់កំែណទ មង់ បព័នយ
ធ ត
ុ ិធម៌ ។ គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

សន៍ថ រដភគី

ព ងឹងកិចខ
ច ិតខំ បឹងែ បងរបស់ខួន កនុងករផនទេទសករណីៃនអំេពពុករលួយ និងពិនិតយេឡងវ ិញ
នូវេគលនេយបយរបស់ខួន
សីពីករកត់េទសបទេលមស
 ពក់ព័នន
ធ ឹងអំេពពុករលួយ
។

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ
និងក

សន៍ផងែដរថ

រដភគីគួរេរ បចំបេងកតកមមវ ិធីបណុ ះប

ងសមតថភពដល់នគរបល និងម នី បតិបតិចបប់

អនុវតន៍យ៉ងមុឺងម៉ តនូវវ ិធនករ

ពះ ជ

ជញ និងេច កម អំពីករ

និងចបប់ បឆំងអំេពពុករលួយ

និងអនុម័តយនករមន

បសិទភ
ធ ព េដមបីធនតមភពកនុងដំេណរកររបស់

ទំងកនុងករអនុវតន៍ជក់ែសង ។

ល

ជញធរ

ធរណៈ ទំងកនុងករអនុវតន៍ចបប់
គណៈកមមធិករេសនឲ
 យរដភគីផល់កុងរបយករណ
ន
៍ មកល

កំណត់េលកេ កយរបស់ខួននូវព័ត៌មនលំអិតទក់ទងនឹងសមិទិផ
ធ លែដលសំេរចបន
ករលំបកេផ ងៗ ែដលរដភគីបនជួប បទះ កនុងករ បយុទធ បឆំងនឹងអំេពពុករលួយ ។
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និង

១៥.

គណៈកមមធិករមនកងល់ជខំងអំពីរបយករណ៍អេងកតសីពីៃ ពេឈ ពិភពេ

េសប ង

ករបស់អងគករ

រ និង កសិកមម (FAO) ែដល យតំៃលថ រដភគីបនបត់បង់ ២៩ % ៃនៃ ពសំខន់របស់ខួន

េនតំបន់ តពិក កនុងអំឡុងេពលជង បំឆនំកនងមកេនះ ករណីមួយកនុងចំេ
មករណីធងន់ធងរបំផុតេនះ
គឺករកប់បំផញៃ ពេឈ េនែតមនេនតំបន់ៃ ពឡង់ ភគឧតរៃន បេទសកមពុជ ។ គណៈកមមធិករ
មនកងល់ផងែដរ អំពីរបយករណ៍ែដលថមនកំេណនយ៉ ងឆប់រហ័សនូវសមបទនដីេសដកិចចេនកនុង

រយៈេពលប៉ុ នមនឆនំកនងមកេនះ

សូមបីែតេនកនុងតំបន់ករពរក៏មនែដរ

អន យដល់ធនធនធមមជតិ ែដលផល់ផលប៉ះពល់អវ ិជជមនដល់បរ ិ
ឲយជនជតិេដមភគតិចបត់បង់ដីធីរបស់ខួនេ

ធំមួយៃនករេធឲយ

ថ ន និងជីវច មះ ែដលប

យមិនមនករផល់សំណង តឹម តវ និងករ

និងករបត់បង់របរចិញចឹមជីវ ិតសំ ប់សហគមន៍ជនបទនន ែដលពឹង
េឈ សំ ប់កររស់េនរបស់ខួន (ម

េនះជក

ល

ំងលំេនថមី

ស័យេលធនធនដីធី និងៃ ព

១)

គណៈកមមធិករេសនយ
 ៉ ងទទូចដល់រដភគីឲយពិនិតយេឡងវ ិញនូវេគលនេយបយរបស់ខួន

ពក់ព័នន
ធ ឹងករបែងរតំបន់ករពរឲយេទជសមបទនេសដកិចច
ពីផលប៉ះពល់ខងសងគម និងបរ ិ
េ

ថ នជមុន ជមួយ

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

អំពីបញទំង
សន៍យ៉ងខង
ំ ថ

េសចកី តវករសំ ប់ករអភិវឌ ន៍ បកបេ

យមិនបនេធករ យតំៃល

ថ ប័នជៃដគូពក់ព័នធ និងសហគមន៍នន

យេគរពយ៉ ង តឹម តវចំេពះសិទិរធ បស់ពួកគត់

ពួកគត់ តវែតបនដឹងជមុន

េ

េដមបីចូលរួមកនុងករសំេរចេផ ងៗែដល

យែដលប៉ះពល់ដល់កររស់េនរបស់ខួន
ករផល់សមបទនេសដកិចច

។

គួរែតគិតគូរអំពី

យចិរភព

និងេដមបីឲយ បជជនកមពុជ គប់រប
ូ
ទទួលបនអតថ បេយជន៍ពីកររ ីកចំេរ នេនះ ជជងសំ ប់ែតផល បេយជន៍របស់បុគល
គ ឯកជន ។

គណៈកមមធិករេសនឲ
 យរដភគីបញូច លកនុងរបយករណ៍

មកលកំណត់េលកេ កយរបស់ខួន
នូវព័ត៌មនលំអិតសីពីសមិទិផ
ធ លែដលសំេរចបនកនុងករអនុវតន៍េគលនេយបយទំងេនះ ។
១៦.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

យកងល់ថ ចបប់ភូមិបល ឆនំ២០០១ ែដលែចងអំពីកមមសិទិដ
ធ ី

សមូហភពរបស់សហគមន៍ជនជតិេដមភគតិច

េនមិនទន់បនអនុវត បកបេ

េឡយ េហយកនងមក មិនមនសហគមន៍ជនជតិេដមភគតិច
េឡយេទ ។ គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

យ បសិទធភពេន

មួយបនទទួលប័ណកមមសិទិដ
ធ ីធីេន

យកងល់ែដរថ ផលប៉ះពល់អវ ិជជមនៃនករេធ

ធនធនធមមជតិ ជពិេសសកររុករកែរ ៉ និងករេធ

ជីវកមមេល

ជីវកមមេ បង ែដលបននិងកំពុងដំេណរករេនកនុង

ែដនដីរបស់ជនជតិេដមភគតិច គឺផុយេទនឹ
ទ
ងសិទិរធ បស់ជនជតិេដមភគតិច ចំេពះែដនដី ដីធី និងធន
ធនធមមជតិៃនបុពបុរសរបស់ពួកគត់ (ម
១)
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គណៈកមមធិករេសនយ
 ៉ ងទទូចដល់រដភគីឲយអនុវតចបប់ភូមិបល
អូសបនយេពលេវ

តេទេទ ត

ឆន២
ំ ០០១

េ

យមិន តវ

និងធនថេគលនេយបយរបស់ខួនសីពីករចុះបញជដ
ី ី

មិន តវឲយផទុយនឹង ម រតីៃនចបប់េនះេឡយ ។ គណៈកមមធិករបញ
ជ ក់អំពីេសចកី តវករឲយមនករ
យតំៃលអំពីផលប៉ះពល់ខងសងគម និងបរ ិ ថ ន និងករពិេ គះេយបល់ជមួយសហគមន៍នន
ែដលរងផលប៉ះពល់ ពក់ព័នន
ធ ឹងសកមមភពេសដកិចច រួមទំង ករេធ

ជីវកមមែរ ៉ និង

ជីវកមមេ បង

កនុងេគលេ ធនថ សកមមភពទំងេនះ មិន តវដកហូតពីជនជតិេដមភគតិចនូវករទទួលបន
យ៉ ងេពញេលញនូវសិទិរធ បស់ពួកគត់េលដីធី និងធនធនធមមជតិៃនបុពបុរសរបស់ខួនេឡយ ។
គណៈកមមធិករជំរញ
ុ េលកទឹកចិតឲយរដភគីពិចរ

ផល់សចចប័នេលអនុសញញេលខ១៦៩

របស់អងគករពលកមមអនរជតិ (ILO 169) សីពីជនជតិេដមភគតិច និង កមកុលសមព័នធ ។
១៧.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

យកងល់ថ េទះបីជរដភគីបនចុះហតថេលខេលអនុសញញសី

ពីសិទិជ
ធ នពិករ និងពិធី

របែនថមៃនអនុសញញេនះ កនុងឆនំ២០០៧ េហយកី ក៏មិនទន់មនចបប់
មួយ
ម បមករេរ សេអងចំេពះជនពិករ េហយថ មិនមនបញញ តិ ឬចបប់ ឬបទ ន

ែចងជក់

ក់ែដល

គតិយុតិ

មួយែដលត មវឲយ កសួងមនទីរ

ធណៈ និងេស ននរបស់រ

ភិបល

តវែតទទួលយក

ជនពិករឲយចូលបំេរ ករងរេទ ។ គណៈកមមធិករមនកងល់អំពីរបយករណ៍ថ ជនពិករទទួលរងនូវ
ករ បកន់ែបងែចកេ

យមិនសម សប ថពួកគត់មិន

េគពិបកនឹងរកបនករងរជំនញ (ម
គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

ចផល់ បេយជន៍ដល់សងគម េ

យ

រែតពួក

២.២ ) ។

សន៍ថ

រដភគីគួរអនុម័តចបប់ជតិមួយសីពីសទ
ិ ិជ
ធ នពិករ

។

គណៈកមមធិករេសនឲ
 យរដភគីបញូច លកនុងរបយករណ៍

នូវព័ត៌មនលំអិតអំពីជនពិករ

េ

មកលកំណត់េលកេ កយរបស់ខួន
យបញូច លទំងកុមរនិង សីកុងេនះផងែដរ
ន
ពក់ព័នន
ធ ឹងករ

ទទួលបនសិទិេធ សដកិចច សងគម និង វបបធម៌ ។
១៨.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

យកងល់យ៉ងខំងថ េទះបីជមនចបប់ និង វ ិធនករេផ ងៗ

របស់រដភគី េដមបីលុបបំបត់ករេរ សេអង បឆំងនឹង សីកី ក៏ករែបងែចកេយ៉នឌ័រេនែតមនកនុងសងគម

កមពុជ េ យរួមទំងករអនុវតន៍ជ បៃពណី ដូចមនកនុងចបប់ សី (Women’s Code) ែដលេនែតជែផនក
មួយៃនកមមវ ិធីអប់រ ំេនកំរ ិតបឋមសិក េហយែដល ក់តួនទីរបស់ សីឲយសថិតេនទបជងបុរស ។ ចរ ិត
ៃនករែបងែចកេនះទទួល

គ ល់តំៃលរបស់ សី តឹមែតករងរកនុងផទះ ែតមិនទទួល

គ ល់ករងររបស់ សី

េនកនុងសងគមេឡយ ដូេចនះ េនះជករដកហូតពី សីនូវករទទួលបនយ៉ ងេពញេលញនូវសិទិែធ ដលមន
ែចងកនុងកតិកសញញេនះ ( ម
២.២) ។

8

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ
ពីកមមវ ិធីអប់រ ំេនកំរ ិតបឋមសិក
តំៃល សីទង
ំ េនកនុងផទះ
រដភគីគួរចត់វ ិធនករ

១៩.

េហយ

ទំងេនកនុងសងគម

ក់ជំនួសវ ិញេ

។

យឧបករណ៍អប់រ ំែដលេលកសទយ
ួ

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

សន៍ផងែដរថ

េដមបីអនុវតចបប់របស់ខួនសីពីករេរ សេអង បឆំងនឹង សីេភទ

យុទន
ធ ករផ ពផ យព័ត៌មន
និងករអនុវតន៍ទង
ំ

សន៍យ៉ងខង
ំ សូមឲយរដភគីដកចបប់ សី (Women’s Code) េចញ

យ

និងកមមវ ិធីផ ពផ យករយល់ដឹង

ែដល

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

និងេធ

េដមបីលប
ុ បំបត់ចរ ិតអួត

ង

ក់តួនទីរបស់ សីឲយសថត
ិ េនទបជងបុរស ។

យកងល់ថ

ទនទឹមនឹងករ ល

លៃនជមងឺហុីវ/េអដស៍េនកនុង

រដភគីមនករថយចុះកី ក៏មនេសចកី យករណ៍ថ ចំនួន សីែដលឆងជមងឺេនះពីៃដគូរបស់ខួន មនករ

េកនេឡង េហយថេនកនុងឆនំ២០០៦ មនអនកផទុកេមេ គហុីវ/េអដស៍ចំនួន៥២ ភគរយគឺជ សី ។ គណៈ

កមមធិករកត់សំគល់េ

យកងល់ផងែដរថ

េទះបីជរដភគីមនគំនិតផួចេផមេហយកី

េនមនកំរ ិតនិងមនកងះខតថវ ិក និងធនធនែដលមនទិសេ
សី (ម

២.២ និងម

ក់សំ ប់កមមវ ិធីែដលេផតេល

១២ ) ។

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

សន៍ដល់រដភគីគួរេ

េធឲយ សីរ ិតែតងយរងេ គះែថមេទ ត
បុរសកនុងកមមវ ិធីទង
ំ

េ

យ

ះ

យបញៃនករែបងែចកអវ ិជជមនែដល

រជមងឺហវុី /េអដស៍

និងជំរញ
ុ ឲយមនករចូលរួមពី

យ ែដលផល់ព័ត៌មនអំពីសទ
ិ ិខ
ធ ងផូវេភទ និងសិទិខ
ធ ងករបនពូជ ។ គណៈ

កមមធិករគូសបញ
ជ ក់អំពី

តួនទីៃនអំ

ជក់

ក៏សមតថភព

រៈសំខន់ៃនករេធឲយម នី បតិបតិចបប់

ច យល់ដឹងអំពីចបប់

និងអនកឯេទ ត

ែដលមន

មរយៈករេរ បចំឲយមនកមមវ ិធីផល់ព័ត៌មនមន បសិទែធ ថម

េទ តដល់ពួកគត់ ។
២០.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

ក៏កំរ ិតៃនអំេពហឹង េល សីេភទ

យកងល់ធងន់ធងរថ

និងកុមរ ីេនែតមនកំរ ិត

េទះបីជមនករខិតខំ បឹងែ បងពីរដភគីកី
េហយថបតុភពេនះមនទំេនរេទរកភព

ជប់ទក់ទងគនកនុងកំរ ិតខពស់ៃនអំេពហឹង ទូេទ ជមួយនឹងអសមភពយ៉ ងខំងែផនកេយ៉នឌ័រ ។ គណៈ
កមមធិករកត់សំគល់េ

យកងល់ថ

េចញឥរ ិយបទខងេយ៉នឌ័រ ែដលទំ
រងេ គះេ

យអំេពហឹង

ឧបបតិេហតុៃនអំេពហឹង ខងេយ៉នឌ័រ

ក់កំហុសេទេល សីរងេ គះ េហយថករេ

ភផូវេភទគឺេកត
ះ
យចំេពះជន

បឆំងនឹង សី គឺេនមនកំរ ិត ។ គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

ថ ករករពរ
កនុង គ
។

កររ ំេ

យកងល់េទ ត

មផូវចបប់ តវបន ស
ំ ះ
ទ េ យ
រករអនុវតន៍គមន បសិទធភពៃនចបប់សីពីអំេពហឹង
រ េហយករផនទេទស ពហមទណ្ឌេលករណីេនះគឺក មមន
ស់(ម
៣ និងម
១០ )
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គណៈកមមធិករេសនយ
 ៉ ងទទូចឲយរដភគីអនុវតយ៉ ងមុឹងម៉ ត់ និងផនទេទសចំេពះជនែដលេលមស

នឹងចបប់សព
ី ីអំេពហង
ឹ កនុង គ រ និង កម ពហមទណ និងអនុវតឲយបនេពញេលញនូវែផនករ
សកមមភព េដមបីបងករអំេពហង
ឹ
បឆំងនឹង សី ។ គណៈកមមធិករេសនឲ
 យរដភគីយកចិតទុក ក់
ចំេពះេសចកីផល់មតិទូេទេលខ១៦ របស់ខួន សីពីសទ
ិ ិេធ សមគ
 ន រ ងបុរស និង សីកុងករទទួ
ន
ល
បនសិទិេធ សដកិចច សងគម និងវបបធម៌ េហយេសនឲ
 យរដភគីបញូច លកនុងរបយករណ៍ មកល
កំណត់េលកេ កយរបស់ខួន នូវព័ត៌មនលំអិតអំពីសមិទិផ
ធ លែដលសំេរចបនកនុងបញេនះ ។

២១.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

មន បក់ឈួលទបេនកន
ន
ុងរដភគី

យកងល់ អំពីកំេណនខពស់ៃនអ
ជពិេសសកនុងចំេ

អនកអត់ករងរេធ និងករងរ

មមនុស វ ័យេកមងជ ចីននក់ែដល តវករ

ឳកសករងរនិងមុខជំនញសមស្រប ។ កនុងករណីេនះ គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ យកងល់ថ ករ
បណុ ះប
លវ ិជជជីវៈមិ នបន គប់ គន់ េដមបីបំេពញត មវករៃនកររ ីកចំេរ នែផនកេសដកិចច និងគំ
ត
ដ៏ធំរ ងករផគល់ជំនញ និងត មវករខងករងរ ។ គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

ករ យតំៃលកនុងរបយករណ៍ឆនំ២០០៧របស់UNDP/ILO

វ ិភគអំពី

យកងល់ផងែដរ អំពី

និងេសចកី ពងរបស់អងគករសហ បជជតិ

ថ នភពយុវជន ឆនំ២០០៩ ថ យុវជន ៣០០.០០០ នក់ ចូលទីផ រករងរេរ ង ល់ឆនំ េហយ

ថតួេលខេនះនឹងេកនេឡងដល់ ៤០០.០០០ នក់ នេពលដ៏ខីខងមុខ ដូេចនះ េធឲយមនករពិបកសំ ប់
រដភគីកុងករ
ន
សបយកអនកែសងរកករងរថមីទំងេនះ (ម
គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

៦)

សន៍ថ រដភគីគួរពិនិតយេឡងវ ិញនូវេគលនេយបយករងររបស់

ខួន និងបេងកតែផនករយុទធ
សសីពីករងរ េដមបីេលកកំពស់ករងររបស់យវុ ជន ។ គណៈកមម
ធិករផល់ជអនុ
សន៍ែដរ ឲយរដភគីពិនិតយេឡងវ ិញអំពីយទ
ុ ធ
សបណុ ះប
លកនុងេគលេ

ធនករអប់រ ំវ ិជជជីវៈ និងបេចចកេទស េដមបីេឆយតបនឹងត មវករករងរ េ
េយបល់ជមួយកមមករ និងអងគករនិេយជកនន ពមទំង
២២.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

យកងល់

ថ ប័នជៃដគូកុង
ន សក ។

អំពីករេនែតមនភពមិនេសមគមៃន បក់ឈួលសំ
ន
ប់

ករងរែដលមនតំៃលេសមគន រ ងបុរសនិង សី េនកនុងករអនុវតន៍ជក់ែសង (ម
គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

សន៍យ៉ងខង
ំ ដល់រដភគីថ

សំ ប់ករងរែដលមនតំៃលេសមគ
 ន
និងយ៉ ងចបស់

រ ងបុរសនិង សី

៧)

េគលករណ៍ៃន បក់ឈលេសម
គ
 ន
ួន

គួរែតបនឆុះបញ
ច ង
ំ យ៉ ងេពញេលញ

ស់េនកនុងចបប់មួយ េហយចបប់េនះេទ តេ

ម៉ ត់បំផុត េហយ តវចត់វ ិធនករចបស់

យមនករពិេ គះ

ធ គ៏គួរែតបនអនុវតយ៉ ងមុឹង

ស់ និងមន បសិទភ
ធ ពកនុងបញេនះ ។
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២៣.

គណៈកមមធិករមនកងល់អំពី បក់ឈួលអបបរមែដលអនុ
ន
វតែតេទេលវ ិស័យកត់េដរ

មិនអនុវតេទេលវ ិស័យឯេទ ត េហយថ បក់ឈួលអបបរមមិ
ន
ន

េគមនជីវភពរស់េនសមរមយេឡយ (ម
គណៈកមមធិករផល់ជអនុ
មួយ ែដល
២៤.
េ

ចឲយកមមករ និង កម គ

េហយ
ររបស់ពួក

៧)

សន៍ថ

រដភគីគួរកំណត់ បក់ឈលអបបបរ
ិមជលកខណៈទូេទ
ួន

ចឲយកមមករទំងអស់ និង កម គ

ររបស់ពួកគត់ មនកំរ ិតជីវភពរស់េនសមរមយ ។
ក ជ វ ិជជ េ

គណៈកមមធិករមនកងល់ធងន់ធងន់អំពីឃដកមមេលរប
ូ េ

ក រស់ សុវ

េរ ៉ត និង

ក ហុី វុទីធ បធនសហជីពេសរ ីកមមករៃន ពះ ជ

ច កកមពុជ ករគំ មសំ
ប់េមដឹកនំសហជី ព
ឯេទ ត ករខកខនមិនបនេសុបអេងកតករណីឃដកមម និងករគំ មសំ
ប់ និងករនំខួនជនេលមសពិត
បកដេទតុ

ករេដមបីផនទេទសេទ

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

យកងល់

មចបប់ នំឲយមនបរ ិយកសនិទណភពេនកនុង បេទស ។
អំពីរបយករណ៍របស់ កមេបសកកមមៃនអងគករពលកមមអនរ

ជតិ(ILO)មកកន់កមពុជ កនុងឆនំ ២០០៨ បញ
ជ ក់ថ តុ
ករកមពុជ តវបនញំញីធងន់ធងន់េ យបញ
សមតថភព និងករខះភពឯក ជយ េហយថ ករកត់េទសេ
ក ប៊ន សំ
ង និងេ
ក សុខ សំេអ ន
ពីបទឃតកមមេលេ

ក ជ វ ិជជ បធនសហជីពកមមករ បនេធេឡងកនុងសវនករមួយែដលេគសំគល់

េឃញមនភពមិន ប កតីែផនកនីតិវ ិធី

រួមទំង

ភព

ទ ក់េសទរកនុងករទទួលយកភសុ

ងអំពីភពគមន

េទសៃពរបស់ពួកគត់ និងបនសំេរចឲយេ

ក ថច់

ឃត បធនសហជីព េ

េរ ៉ត េហយរដភគីមិនបនបងញពីវ ិធនករជក់

ក រស់ សុវ

មួយ ែដធនឲយមនករពិនិតយេឡងវ ិញេ
ទន់េ

ះ

េវត ជប់ពនធនគររយៈេពល ១៥ ឆនំ ពីបទេធ

យឯក ជយ និងមនអតថន័យចំេពះករណីទំង

ក់

យែដលមិន

យ ។ របយករណ៍របស់អងគករ ILO បនកត់សំគល់េ

ទទួលព័ត៌មន

មួយ អំពីកររ ីកចំេរ នកនុងករេសុអេងកតករណីេ

យកងល់ែដរថ ខួនមិនបន
ក ហុី វុទីធ េហយថមនករខុស

េធយខងយុតិធម៌ កនុងករេចទ បកន់មនុស ខុសអំពីបទឃដកមម ែដលជនេលមសពិត បកដបនេគច
ខួន និងគមនករផនទេទស (ម
៨)
គណៈកមមធិករបញ
ជ ក់យ៉ងចបស់ថសិទិរធ បស់កមមករ ដូចមនែចងកនុងម

េនះ

ច តវបនេ បែតកនុងបរ ិយកសមួយែដលគមនអំេពហង
ឹ

មែបប

ក៏េ

ដូចែដលបនេសនេ

៨ ៃនកតិកសញញ

ករគបសងកត់ ឬករគំ មកំែហង

យ ។ គណៈកមមធិករេសនយ
 ៉ ងទទូចដល់រដភគីឲយចត់ ល់វ ិធនករចំបច់
យគណៈកមមធិករទទួលបនទុកេសរ ីភពខងសមគមៃនអងគករ

ILO

េដមបីធនថ សិទិខ
ធ ងសហជីពរបស់កមមករេនកមពុជ

តវបនេគរពយ៉ ងេពញេលញ េហយថ

បំភិតបំភ័យ

និងជីវ ិតរបស់ពួកគត់

សមជិកសហជីពកមមករទំងអស់
និង

ចេធសកមមភពរបស់ខួនកនុងបរ ិយកសមួយែដលគមនករ

និភ័យចំេពះសនិសខ
ុ ផទល់ខួន
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។

គណៈកមម-

ធិករេសនឲ
 យរដភគីែសងរកកិចស
ច ហករែផនកបេចចកេទសពីអងគករILO

ជពិេសសកនុងវ ិស័យៃនករ

ថ ប័ន ក៏ដូចជ កនុងករបេងកតតុ ករករងរ និងករពិនិតយេឡងវ ិញៃនចបប់
សីពីសហជីព ។ គណៈកមមធិករេសនផ
 ងែដរ ឲយរដភគីបញូច លកនុងរបយករណ៍ មកលកំណត់
ព ងឹងសមតថភព

េលកេ កយរបស់ខួននូវផល់ព័ត៌មនថមីៗលំអិតអំពីបញេនះ ។

២៥.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

យកងល់ថ

េបេទះជមនករខិតខំ បឹងែ បងរបស់រដភគីកី

ពលកមមកុមរេនែតជបញមួយធងន់ធងរកនុង បេទសេនះ ។ គណៈកមមធិករមនកងល់ជពិេសសថ ចបប់

ម បមពលកមមកុមរមិន តវបនអនុវត សូមបីែតេនកនុងវ ិស័យករងរផូវករកី េហយថ កុមរ

ែដល

េនែតងយរងេ គះេ

យ ល់ទ មង់

កក់បំផុតៃនពលកមមកុមរ រួមទំងពលកមមកុមរេ

កតពកិចច និងករេធ

ជីវកមមពណិជជកមមផូវេភទ (ម

យបងខំ ឬជ

១០ )

គណៈកមមធិករេសនយ
 ៉ ងទទូចឲយរដភគីបេងកនកិចខ
ច ិតខំ បឹងែ បងរបស់ខួន កនុងករ បយុទធ បឆំង
នឹងពលកមមកុមរ និងករពរកុមរពី ល់ទ មង់ៃនករេធ ជីវកមមខងេសដកិចច និង ជីវកមមផូវ

េភទ េ

យរួមទំងទ មង់ែដល

កក់បំផុតៃនពលកមមកុមរ កនុងចំេ
រយៈករព ងឹងចបប់ជតិរបស់ខួនែដល ម បមពលកមមកុមរ

េ

សប

ជីវកមមឯេទ ត
មបទ

យបេងកនចំនួនអធិករកិចក
ច រងរ េដមបីធនករេគរពចបប់ជតិរបស់ខួន ែដល

កមមកុមរ ធនឲយមនករពិន័យជ បក់ និងករ
ែដលេឆ តទញយក បេយជន៍ពីពលកមមកុមរេ
ប

ម

លជកតពកិចដ
ច ល់ម នី បតិបតិចបប់

ចំបច់

េដមបីស មលដល់ករ

ពះ ជ

រនីតិសមបទ

នអនរជតិ
ម បមពល

ក់េទស ពហមទណ ចំេពះជនទំង

យខុសចបប់
ជញ និង

ម

យ

េរ បចំឲយមនករបណុ ះ

េច កម

និងអនុម័តវ ិធនករ

និងករទទួលបនឳកសអប់រ ំសំ ប់អតីតកមមករ

កុមរទំងេនះ ។
២៦.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

យកងល់ធងន់ធងរ អំពីរបយករណ៍ថ មន សី និងកុមរ បមណ

ជ៤០០ - ៨០០ នក់ កនុងមួយែខ តវបនេគជួញដូរេទេ ក បេទស េដមបីបំេរ ផូវេភទ េហយថ េបេទះ
ជមនវ ិធនករចបប់ រដបល និងេគលនេយបយមួយចំនួន តវបនអនុម័តេ យរដភគី េដមបី
បយុទធ បឆំងនឹងករជួញដូរមនុស េហយកី

ក៏ចំនួន សី

និងកុមរែដល តវេគជួញដូរេទេ ក បេទស

និងកនុង បេទសសំ ប់េគលបំណងៃនករជួញដូរផូវេភទ និងករងរេ

យបងខំ មនករេកនេឡងខពស់ ។

គណៈកមមធិករមនកងល់ថ ករផនទេទស និងករកត់េទសអនកជួញដូរមនុស

េឡយ (ម

១០) ។
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មនចំនួនទបេន

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ
បឆំងនឹងករជួញដូរមនុស
និងករងរេ

យបងខំ

សន៍ថ

រដភគីបេងកនកិចខ
ច ិតខំ បឹងែ បងរបស់ខួន េដមបី បយុទធ
ជពិេសស សី និងកុមរ សំ ប់េគលបំណងេធ ជីវកមមផូវេភទ

កនុងចំេ
មករេធ ជីវកមមឯេទ ត
មរយៈករផនទេទស និងករកត់
េទសជនែដលេលមស
 នឹងចបប់ បឆំងករជួញដូរមនុស
មរយៈករគំ ទកមមវ ិធី និងយុទន
ធ ករ

ផ ពផ យព័ត៌មន

េដមបីបងករករជួញដូរមនុស

ជកតពកិចដ
ច ល់ម នី បតិបតិចបប់ ពះ ជ
និងបេងកនករផល់ជំនួយែផនកេវជជ

ស ចិត

េ

យេរ បចំឲយមនករបណុ ះប

ល

ជញ និងេច កម សីពីចបប់ បឆំងករជួញដូរមនុស
ស និងចបប់ ដល់ជនរងេ គះ ។

២៧.

គណៈកមមធិករមនកងល់យ៉ងខំងថ បែហលជ ៣៦ % ៃន បជជនកនុងរដភគីរស់េនេ កម
បនទត់ៃនភព កី ក េហយមិន ចទទួលបន មបទ នៃនអងគករសុខភពពិភពេ
ក សីពីរបបកឡូរ ី
(Caloric intake) េហយថ េបេទះជមនកររ ីកចំេរ នែផនកេសដកិចចកុងរដភគី
ន
កី ក៏ករចំ

យថវ ិកជតិ

េទេលេស កមមសងគម ដូចជ ផទះសែមបង សុខភព និងអប់រ ំ េនមនកំរ ិតទប ។ គណៈកមមធិករកត់
សំគល់េ

យកងល់ផងែដរ

អំពីភពខុសគនមនគំ

តធំ

េន

មតំបន់ៃនេខតេផ ងៗែដលេសដកិ ចច

មនកររ ីកចំេរ នតិចនិងែដលេគមិនសូវគិតគូរ និងករខះសមភពមនគំ

តធំ កនុងករែបងែចកចំណូល
ជពិេសស រ ងទី កង និងតំបន់ជនបទ ែដល បជជនភគេ ចនរស់េនកនុងភព កី ក (ម
១១)
គណៈកមមធិករេសនឲ
 យរដភគីយកចិតទុក

ក់ចំេពះេសចកីែថងករណ៍របស់ខួនសីពី “ ករ យ

តំៃលអំពីកតពកិចច
ច ត់វ ិធនករជ ‘ អតិបរមៃនធនធនែដលមនរបស់ខួន ’ េ កមពិធី

បែនថមៃនកតិកសញញ
ចំ

”

(E/C.12/2007/1)

យថវ ិកជតិរបស់ខួនេទេលេស

េសប ង

េហយផល់ជអនុ

សន៍ថ

រ

រដភគីគួរបេងកនករ

និងករជួយឧបតថមែភ ផនកសងគមកិចច ដូចជ ផទះសែមបង

រ សុខភព និងករអប់រ ំ េដមបី សប

មម

២ កថខ័ណទី១ ឲយសំេរចបនជ

បេណ រៗនូវសិទិេធ សដកិចច សងគម និងវបបធម៌ ែដលមនែចងកនុងកតិកសញញេនះ។ គណៈកមមធិករ
ផល់ជអនុ សន៍ែថមេទ តថ រដភគីគួរៃលបំរង
ុ ធនធន គប់ គន់សំ ប់ករអនុវតន៍យទ
ុ ធ
ស
របស់ខួន

សីពីករកត់បនថយភព កី ក

និងធនករេធសមហរណកមមយ៉ងេពញទំហង
ឹ នូវ

សិទិេធ សដកិចច សងគម និងវបបធម៌ េទកនុងយុទធ
សេនះ ដូចែដលគណៈកមមធិករបនផល់ជ
អនុ
សន៍កុងេសចកី
ន
ែថងករណ៍របស់ខួនសីពី “ ភព កី ក និងកតិកសញញអនរជតិសព
ី ីសទ
ិ ិធ

េសដកិចច សងគម និងវបបធម៌ ” (E/C.12/2001/10) ។
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២៨.

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

យកងល់ធងន់ធងរថ

មូប
រ គឺ បមណជ ១២ ភគរយៃន គ
សុខេសប ង េហយែដលប៉ះពល់ខំងបំផុតេ
េលខេនះ

ចនឹងេឡងដល់ ២.៨

រ ឬមនុស បមណជ ១.៧
យ

ននក់ មនបញអសនិ

រែតករេឡងៃថខពស់ៃនតំៃលមូប

រ េហយថតួ

ន នក់ េនកនុងអំឡុងេពលមុនរដូវ ចតកត់ បមូលផល (ម

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ
េឆយតបេទនឹង

មករសិក មួយកនុងឆនំ២០០៨ សីពីតំៃល

សន៍ដល់រដភគីឲយព ងឹងយុទធ

ថ នករណ៍

សអន គមន៍របស់ខួន

សននៃនករេកនេឡងនូវបញអសនិសខ
ុ េសប ង

។

១១)

កនុងករ
គណៈកមម

ធិករេសនឲ
 យរដភគីបញូច លកនុងរបយករណ៍

មកលកំណត់េលកេ កយរបស់ខួននូវព័ត៌មន
សអន គមន៏ទង
ំ េនះ ។

លំអិតអំពីលទធផលៃនយុទធ
២៩.

គណៈកមមធិករមនកងល់ជខំងអំពីករេនែតអូសបនយេពលេវ

កនុងករអនុម័តេគល
នេយបយជតិសីពីផទះសែមបង េនកនុងរដភគី និងអំពីថមនអនក កងជេ ចននក់រស់េន មសំណង់
កី ក គមនផទះសែមបង តឹម តវ (ម
១១ )
គណៈកមមធិករេសនឲ
 យរដភគីអនុម័ត ជបញ
ែដលេលកកំពស់ បជជន កី ករស់េនទី កង
តវមន

ថ ប័នចបស់

ទិភព នូវេគលនេយបយជតិសព
ី ីផះទ សែមបង
និងធនសុវតថិភពកន់កប់ដីធីផះ
ទ សែមបង

ែដល

ស់ទទួលខុស តវអនុវតករងរេនះ េនថនក់ជតិ ថនក់េខត និងថនក់មូល

ន និងផល់ធនធនហិរញញវតថុ គប់ គន់ េដមបីឲយករអនុវតន៍េនះមន បសិទភ
ធ ព។
៣០.

គណៈកមមធិករមនកងល់ជខំងអំពីរបយករណ៍ថ ចប់ពីឆនំ២០០០ មក មន បជជនជង

១០០.០០០ នក់

តវបនបេណញេចញ េនះគិតែតេនទី កងភនំេពញមួយគត់

ស់ក៏ ១៥០.០០០ នក់ែដរ ែដលបនសថិតេ កមករគំ មបេណញេចញេ
រដភគីបនចូលរួមយ៉ ងសកមមកុងករដេណ
ន
 មយកដីធី
ខំងថ

ៃនករបេណញេចញេ

ឆនំកនងមកេនះ

េ

យ

អភិវឌ ន៍ទី កងជឯកជន

។

េហយមនយ៉ ងតិច

យបងខំ េហយថ

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

ប៉ះពល់េ

ះ

យកងល់ជ

យបងខំកុង
ន ទង់ ទយធំ មនករេក នេឡងកនុងរយៈេពលជង១០

រែតកំេណនៃនករងរ
ករលក់ទិញដីធី

ធរណៈ

គំេ ងេរ បចំេ

ភណភពទី កង

ករ

និងករផល់សមបទនេលៃផទដីដ៏ធំសេមបមឲយេទ កមហ៊ុន

ឯកជននន ។ គណៈកមមធិករមនកងល់ផងែដរ អំពីករខះករពិេ គះេយបល់ បកបេ
ភព និងករេ

ជញធរៃន

យ បសិទធ

យ តឹម តវនិងមន បសិទធភព

យករបេណញេចញ

កែនងសម សបសំ ប់ករ

មផូវចបប់ ចំេពះបុគគលទំង
យែដលរងផល
ពមទំង មិនមនវ ិធនករ គប់ គន់ េដមបីផល់សំណង តឹម តវ ឬ

ំងលំេនថមីដល់ គ

រទំង
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យ

ែដល តវេគបងខំឲយចកេចញពីដីធីរបស់

ខួន ។ គណៈកមមធិករមនកងល់ ផងែដរអំពីរបយករណ៍ ថមនអំេពហឹង េកតមនកនុងេពលេធករ
បេណញេចញ ែដលករណីខះ តវបនេធេឡងេ យនគរបល ។ គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ យ
កងល់ជខំងអំពីឧទហរណ៍

ែដលបនគូសបញ
ជ ក់េនៃថងទី៦

ែខឧសភ

ករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ បជជតិសីពីសិទិម
ធ នលំេន

នសមរមយ

ឆនំ២០០៩

េ

យអនក យ

អំពីករែដលនឹងមនករ

បេណញ បជពលរដកនុង “ កមទី៧៨ ” ែដលពួកគត់មនជំេ
ះផូវចបប់អំពីកមមសិទិដ
ធ ីធីរបស់ខួន ំង
ពីឆនំ២០០៤ មកេម៉ះ ក៏ដូចជករបេណញ េចញេ យបងខំ និងករគំ មកំែហងេនភូមិសំបុកចបសងកត់
ទេនប
ចំេ

ក់ សងកត់មិតភព កង ពះសីហនុ បឹងកក់ ដី កហម និង បូរ ីកី
មករណីេផ ងេទ ត (ម

១១)

គណៈកមមធិករេសនយ
 ៉ ងទទូចឲយរដភគីេធករផកជបេ
េចញរហូតដល់មន កបខ័ណចបប់ តឹម តវ

ះ

ជធនីភំេន ពញ និងកនុង

សនននូវ ល់ករបេណញ

និងដំេណរករផល់ប័ណកមមសទ
ិ ិដ
ធ ីធី តវបនបពចប់

េដមបីធនករករពរសិទិម
ធ នុស ៃន បជជនកមពុជ គប់រប
ូ
េ យរួមទំងជនជតិេដមភគតិចផង
ែដរ
។
គណៈកមមធិករផល់ជអនុ
សន៍ឲយរដភគីេធករពិេ គះេយបល់ជបនទន់ជមួយ
ថ ប័នជៃដគូនន

េដមបីឈនេទបំេពញនិយមន័យៃនពកយ

ដូចមនែចងកនុងចបប់ភូមិបលឆន២
ំ ០០១

ករបេណញេចញ បសិនជ
ពំ បទល់ឲយបនចបស់
ទុកជបញ

ទិភព

េយបល់ជចំហរ

ធរណៈ

និងបេងកតេគលករណ៍ែណនំមួយចបស់

”

ស់សំ ប់

ចមន ។ គណៈកមមធិករេសនយ
 ៉ ងទទូចផងែដរឲយរដភគីកំណត់

ស់រ ងដី

ធរណៈរបស់រដ

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

េ

“ផល បេយជន៍

និងដីឯកជនរបស់រដ

សន៍យ៉ងខង
ំ ថ

យមនករចូលរួម និង បកបេ

។

េ

យចត់

រដភគីេធករពិេ គះ

យអតថន័យជមួយអនកភូមិ និងសហគមន៍

ននែដលរងផលប៉ះពល់ជមុន មុននឹងអនុវតគំេ ងអភិវឌ ន៍និងគំេ ងេរ បចំទី កងជថមី េហយ
តវធនថ

បុគល
គ ទំង

សំណងសមរមយ
អនុម័តេ

យែដល តវបនបេណញេចញេ

និងឬ

ផល់ជូនគត់នូវទី

ង
ំ ថមី សប

យបងខំពីដីរបស់ខួន

មេគលករណ៍ែណនំែដលបន

យគណៈកមមធិករកនុងេសចកីផល់មតិទូេទរបស់ខួនេលខ៧

បេណញេចញេ

យបងខំ និងធនថ ទី

េភងអគគីសនី សំភរៈសំ ប់ដុសសំ
េរ ន

មណលគំពរសុខភព

គណៈកមមធិករទញចំ

ប់

ង
ំ ថមី តវផល់ឲយមនេស មូល

ត និង

នម័យ គប់ គន់

(១៩៩៧)

សីពីករ

នេផ ងៗ រួមទំងទឹកផឹក

ពមទំងេស ឯេទ ត រួមមន

និងមេធយបយដឹកជញូជ នេនេពលេធករ

រមមណ៍ផងែដរដល់រដភគី

តវបនផល់

ង
ំ លំេនថមី

។

ចំេពះេគលករណ៍ែណនំសព
ី ីករ

បេណញេចញ និងករេធចំនក សកែផកេលករអភិវឌ ន៍ (UN Doc. No. A/HRC/4/18) ែដលបន
េរ បចំេ

យអនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ បជជតិសស
ី ទ
ិ ិម
ធ នលំេន
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នសមរមយ ។

៣១.

គណៈកមមធិករសំែដងកងល់របស់ខួនយ៉ ងខំងអំពីវបបធម៌ហឹង

និងនិទណភពែដលមនជ

ទូេទកនុងរដភគី និងករគបសងកត់េទេលសកមមជនសិទិម
ធ នុស ែដលករពរសិទិេធ សដកិចច សងគម និង

វបបធម៌ ជពិេសស អនកែដលករពរសិទិខ
ធ ងលំេន
អំពីរបយករណ៍ថ បព័នធតុ
េចញេ

ន និងដីធី ។ គណៈកមមធិករមនកងល់ផងែដរ

ករ តវបនេគេ ប បស់ េដមបីផល់ភព សបចបប់ដល់ករបេណញ

យបងខំ និងករេចទ បកន់ខុសេទេលសកមមជនករពរសិទិខ
ធ ងលំេន

ន (ម

១១)

គណៈកមមធិករេសនយ
 ៉ ងទទូចឲយរដភគីចត់ ល់វ ិធនករចំបច់ េដមបី បយុទធ បឆំងនឹងវបបធម៌
ហឹង
ទំងតំ

និងនិទណភពែដលេកតមនជទូេទកនុងរដភគី

និងករពរសកមមជនសិទិម
ធ នុស

រួម

ងជនជតិេដមភគតិច សកមមជនកសិករ ែដលបនចូលរួមកនុងករករពរសិទិេធ សដកិចច

សងគម និងវបបធម៌របស់សហគមន៍ខួន បឆំងនឹងករបំភិតបំភ័យ ករគំ មកំែហង និងអំេពហង
ឹ

េទះជអំេពទង
ំ េនះ តវបន ប ពឹតេ

យកងកំ

ង
ំ

និងភនក់ងរសនិសខ
ុ រដ

មិនែមនរដកី ។ គណៈកមមធិករអំពវនវផងែដរដល់រដភគីឲយធនថ
បកន់អំពីករគបសងកត់ និងកររ ំេ
យ៉ ងឆប់រហ័ស
េទសេទ

ភទំងប៉ុនមន

េហយថជនែដលេគអះ

មចបប់

ឬេ

យតួអងគ

ល់ករណីែដលបនេចទ

តវែតបនេធករេសុប
 អេងកតទំង សង និង

ងថជជនៃដដល់ តវែតេចទ បកន់

បសិនជរកេឃញថពិតជមនពិរទ
ុ ភ
ធ ពែមនេនះ

និងផនទ

។ គណៈកមមធិករ

េសនឲ
 យរដភគីផល់េនកនុងរបយករណ៍

មកលកំណត់េលកេ កយរបស់ខួននូវព័ត៌មនលំអិត
អំពីសមិទិផ
ធ លែដលសំេរចបនកនុងករបងករ
និងករផនទេទសចំេពះករគបសងកត់
និងអំេព

រ ំេ
៣២.

ភេផ ងៗ ។

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

ដែដលមិនមនករែ ប បល

យកងល់ជខំងថ

េនកនុងរដភគីេនែត
េហយថរដភគីមិនសថិតេនេលផូវមួយឈនេទសំេរចេគលេ អភិវឌ ន៍

សហសវត រ ៍របស់ខួនឆនំ២០១៥

េឡយ

េហយអ

អ

មរណៈៃនម

ៃនករសំ លកូនេនមណលសុខភពននមន

កំរ ិតទប តឹម ២២ ភគរយ កនុងឆនំ២០០៥ េ យ
រែតឧបសគគមួយចំនួន ដូចជ ៃថឈនួលខពស់ កងះ
ខតេពទយឆមប និងមកពីមណលសុខភពភគ ចីនមិនេបកបំេរ ករ ២៤ េម៉ ងកនុងមួយៃថង ៧ ៃថងកុងមួ
ន
យ
សបហ៍ ។ មយ៉ ងវ ិញេទ ត គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

េហយកររ ំលូតកូនែដលគមនសុវតថិភពគឺជក
កត់សំគល់េ

យកងល់ែដរថ

អ

យុ បំឆនំកី (ម

រ ំលូតកូនមនករេកនេឡង

សំខន់ចំេពះមរណៈភពៃនម

។

គណៈកមមធិករ

មរណៈៃនទរកែដលេទបនឹងេកតេនែតមនកំរ ិតខពស់េនេឡយ

េទះបីជ រដភគីមនកររ ីកចំេរ នកនុងករេ
េ កម

យកងល់ថ

ះ

យបញមរណៈភពៃនទរក និងមរណៈភពៃនកុមរ

១២)
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គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

សន៍ថ

រដភគីព ងឹងករអនុវតន៍

និង

មឃេំ មលករអនុវតន៍

េគលនេយបយដូរេវណ និងករព ងយបុគល
គ ក
ិ កសួងសុខភិបល េដមបីធនឲយមនេពទយឆមប
េន

មមណលសុខភពទំងអស់េនទូទង
ំ បេទស និងផល់កែនង

េពទយឆមបទំងេនះ

។

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

សំ ប់ឲយ សីមនៃផទេពះ
មណលគំពរម

ន ក់េនបេ

និងទរកេន

ះ

សន៍ផងែដរថ

ល

រដភគីគួរបេងកតមណល

សននមុនេពលសំ លកូន(MWH) េន

មសហគមន៍

មតំបន់ជនបទ

និងេរ បចំឲយមនវគគបណុ ះប

េពទយឆមបដល់បុគល
គ ក
ិ េពទយនន ។ គណៈកមមធិករផល់ជអនុ
េលកកំពស់ករបណុ ះប

ន ក់េន និងរបបហូបចុកដល់

និងេស កមមបេងកតកូន

េ

សន៍យ៉ងខង
ំ ថ

លជំនញ
រដភគីគួរ

យអនុវតយ៉ ងមុឹងម៉ ត់នូវចបប់សី

ពីកររ ំលូតកូន ។
៣៣.

គណៈកមមធិករមនកងល់យ៉ងខំងថ

រដភគី បនប

និងអំេពហឹង កនុង
លឲយមនបញសុខភពផូវចិតកំរ ិតខពស់ េហយមិនបនផល់ករពយបលដល់ បជជន

ែដលមនបញផូវចិតេទបយ
សុខភពផូវចិត

រយៈេពលជេ ចនឆនំៃនភពវ ឹកវរ

។

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

ែដលជេរ យៗប

ពយបលអនកេញ នថនំ ឬមជឈមណល

យភញក់េផលអំពីករខះេស ពយបល

លឲយអនកមនជមងឺផូវចិត តវបនេគ

(ម

ភ និងកែនងែដលបុគគលគួរែត

តវេគចប់ឲយទទួលខុស តវែផនក ពហមទណ (ពិរទ
ុ ធជន និងទណិ ត)

១២)

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ
ចិត
េ ករ

និងអនុម័តែផនករយុទធ
ភិបល (NGOs) និង

សន៍យ៉ងខង
ំ ថ

េទ

អនុម័តចបប់សព
ី ីសខ
ុ ភពផូវ

ែដលបញូច លភពជៃដគូជមួយអងគករ
ថ ប័នៃដគូកុងវ
ន ិស័យឯកជននន ។ គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

យែដលមនបញសុខភពផូវចិត មិន តវបនបញូជ ន

ក់ពនធនគរេឡយ ។

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

រដភគីពិចរ

សសីពីសខ
ុ ភពផូវចិត

សន៍ផងែដរថ រដភគីធនថ បុគល
គ ទំង

៣៤.

មជឈមណល

រនីតិសមបទសងគមកិចចែដលផល់េស សងគមកិច្ច ឬែដលផល់

េស កមមែផនកផូវចិតនិងសងគមមិនបនល និងកែនងែដលមនករណីរ ំេ

ទទួលបនកិចចគំពរសុខភពផូវចិត

ក់ពនធនគរ

យកងល់ថ ករអប់រ ំេនកំរ ិតបឋមសិក មិនែមនជកតពកិចចេទ

េនកនុងរដភគី េបេទះជតួេលខៃនអនកចុះេឈមះចូលេរ នេនកំ រ ិតបឋមសិក មនករេកនេឡងេនកនុង
រយៈកលប៉ុ នមនឆនំកនងមក និងបនព ងីកេទដល់តំបន់ភគេ ចនៃន បេទសកី ។ គណៈកមមធិករកត់
សំគល់ថករអប់រ ំកំរ ិតបឋមសិក េនែតជបញសំ ប់ជនភគតិចជតិពនធុេផ ងៗេនភគឧតរ និងភគ

បូព៌ៃន បេទស ែដល កមភគតិចជតិពនធុទំងេនះនិយយភ

របស់ខួន ចំែណកឯកមមវ ិធីអប់រ ំផូវករមនេ បែតជភ
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២០ េផ ងៗគន ជភ

េដមកំេណត

ែខមរ ជករអប់រ ំេនកំរ ិតមធយម ។ គណៈកមម

ធិករកត់សំគល់េ
ភ

យកងល់ែដរថ សហគមន៍ជនជតិេដមភគតិចទំង

របស់ខួន ែដល

១៤ និងម

រែតករកងះករអប់រ ំ និងព័ត៌មនជភ

សន៍ដល់រដភគីឲយព ងីកវ ិ

ធនសិទិអ
ធ ប់រ ំជថមី ដល់កុមរកមពុជទំងអស់ែដលភ

ែមនជភ
៣៥.

យកងល់ថ

១៣ ម

លភពៃនចបប់សព
ី ីករអប់រ ំ េដមបី

ដំបូង (ភ

ែខមរ ។

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

ចបត់បង់វបបធម៌ និង

របស់ខួនផទល់ (ម

១៥)

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

យ

េដមកំេណត) របស់ខួន មិន

ទនទឹមនឹងមនករេកនេឡងៃន បក់េប វត រ ៍

និង

បក់ឧបតថមស
ភ ំ ប់ គបេ ង នកនុងរយៈេពលប៉ុនមនឆនំថីៗ
ម េនះកី
ពួកគត់េនែតទទួលបន បក់ចំណូល
ទបជងម នី ជករសុីវ ិល ឬបុគគលិកគមនជំនញ ។ គណៈកមមធិករមនកងល់ថ បក់េប វត រ ៍ទប
េនះេហយែដលនំឲយ គបេ ង នភគេ ចន
ករងរទីពីរ
បេ ង ន

តវែតចូលរួមកនុងសកមមភពេសដកិចចេផ ងៗេទ ត

ែដលេធ ឲយគត់អវតមនជេរ យៗពីថនក់េរ ន

និងករសិក េរ នសូ តរបស់សិស

។

យក បក់ឈួលេ
ន
កផូវករេន

ម

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

៣៦.

យកងល់ថ

បក់

មបញឯេទ ត ែដលនំឲយេនែតមនករ បមូ ល

េរ នជេ ចន (ម

១៣ ម

១៤ ម

សដល់រដភគីថ កំែណទ មង់េស

ពិេសសេលករដំេឡង បក់េប វត រ ៍
ភជប់េទនឹងករេធចំ

ជេហតុ នំឲយប៉ះពល់គុណភពៃនករ

គណៈកមមធិករកត់សំគល់េ

េប វត រ ៍ទប តវបនេគចត់ថជបញមួយកនុងចំេ

ដូចជ

១៥)

ធរណៈ គួរែតសងកត់ធន
ង ់ជ

និងករផល់ បក់រងន់េលកទឹកចិតដល់ គបេ ង ន

េ

យ

ត់ថនក់មុខងរ សិទិធ និងករទទួលខុស តវរបស់ គបេ ង នផងែដរ ។

គណៈកមមធិករេសនឲយរដភគីផល់ព័ត៌មនលំអិតេនកនុងរបយករណ៍

មកលកំណត់េលក

េ កយរបស់ខួន អំពីផលប៉ះពល់ៃនកិចច ពមេ ព ងវ ិនិេយគទុន និងកិចច ពមេ ព ងពណិជជកមមេទរភគី
និងពហុភគីរបស់ខួន េទេលករទទួលបនសិទិែធ ដលមនែចងកនុងបញញ តិៃនកតិកសញញេនះ របស់តួអងគ
េផ ងៗៃនសហគមន៏ទំង

៣៧.

យេនទី កង និងេន

មតំបន់ជនបទ េនទូទំង បេទស (ម

គណៈកមមធិករេសនឲយរដភគីផល់ព័ត៌មនលំអិតេនកនុងរបយករណ៍

២.១)

មកលកំណត់េលក

េ កយរបស់ខួន អំពីទិនន
ន ័យលំអិតែដល បមូលបន បចំឆនំ ទក់ទងនឹងបញញ តិេផ ងៗៃនកតិកសញញ
េនះ ជឧបករណ៍មួយសំ ប់េធករ ស់សង
ទ ់អំពីករសំេរចបនជបេណ រៗនូវសិទិេធ សដចកិចច សងគម និ ង
វបបធម៌ (ម

២.១)

18

៣៨.

គណៈកមមធិករេសនឲយរដភគីធនថធនធនែដលមនជអតិបរម តវបនៃលបំរង
ុ សំ ប់ករ

ករពរនិងករអនុវតន៍ឲយបននូវសិទិេធ សដកិចច សងគម និងវបបធម៌ ជពិេសស ចំេពះបុគគល ឬ កមមនុស
ែដលងយរងេ គះបំផុតនិងែដលេគមិនសូវគិតគូរ ។ គណៈកមមធិករជំរញ
ុ េលកទឹកចិតដល់រដភគីឲយ
េដមបីព ងឹង បសិទធភពកនុងករអនុវតន៍កមមវ ិធី

បេងកនតមភពនិងករទទួលខុស តវ(គណនីភព)
អភិវឌ ន៍ ែដលបនផល់មូលនីធិេ
យុតិធម៌ និង
។

យមចស់ជំនួយអនរជតិនន ជពិេសស សំ ប់កំែណទ មង់ បព័នធ

ថ ប័ន និងសំ ប់ករេលកកំពស់ជីវភពរស់េនរបស់ បជពលរដែដលរស់េនកនុងភព កី ក

កនុងករណីេនះ គណៈកមមធិករសូមទញចំ
ប់ រមមណ៍របស់រដភគីចំេពះេសចកីផល់មតិទូេទ
របស់ខួនេលខ៣ សីពីចរ ិតលកខណៈៃនកតពកិចចរបស់រដភគី(E/1991/23) និងេសចកីែថងករណ៍របស់
ខួន “ ករ យតំៃលអំពីកតពកិចចចត់វ ិធនករជអតិបរមៃនធនធនែដលមនរបស់ខួន ” េ កមពិធី
បែនថមៃនកតិកសញញេនះ (E/C.12/2007/1) (ម
២.១)
៣៩.

គណៈកមមធិករេសនឲយរដភគីផល់ព័ត៌មនលំអិតេនកនុងរបយករណ៍

រ

មកលកំណត់េលក

េ កយរបស់ខួន នូវព័ត៌មន រួមទំងសថិតិបំែបកលំអិតេទ មេភទ និងេទ មទី កង និងតំបន់ជនបទ
អំពីវ ិ លភពៃនវ ិស័យេ កផូវករ(េ ក បព័នធ) ពមទំងេគលនេយបយេផ ងៗរបស់រដភគី និងអំពី

វ ិធនករករពរនន ែដលេផតជពិេសសេទេលវ ិស័យទំងេនះ (ម
៤០.

គណៈកមមធិករេសនឲយរដភគីព ងីកវ ិ

ករបេងកតវ ិធនករននែដលមនេគលេ

េ

៦)

លភព គបដណប់ៃន បព័នធសុវតថិភពសងគម
ះ

យ

ថ នករណ៍របស់បុគគល

មរយៈ

និង កមមនុស ែដល

កលំបកនិងែដលេគមិនសូវគិតគូរ ជពិេសសជន
េ

យករជួ ញដូរ កុមរ

កី ក។

នថរស់េន

នថេនកនុងមណលននេនទី កង ជនរងេ គះ
មចិេញចមថនល់ឬែដលទំនស់នឹងចបប់ និង បជជន និង គ
រ

គណៈកមមធិករេសនយ៉ងទទួចឲយរដភគីពិចរ

អំពីករបេងកតកមមវ ិធីជំនួយសងគមកិចចទូេទ

មួយ េដមបីធនករទទួលបនសិទិខ
ធ ងសនិសុខសងគមសំ ប់ជន គប់រប
ូ េនកនុងរដភគី (ម
១០ ម

១១)

៤១. គណៈកមមធិករេសនឲយរដភគីផល់ព័ត៌មនលំអិតេនកនុងរបយករណ៍

របស់ខួន

៩ម

អំពី

ថ នករណ៍ៃនកុមរ

នថរស់េន

មកលកំណត់េលកេ កយ

មចេញចមថនល់កុងទី
ន
កង

និងេន

មសហគមន៍

ជនបទនន និងអំពីវ ិធនករេផ ងៗ បសិនជមន េដមបីផល់ករករពរ និងករជួយឧបតថមភដល់កុមរ
ទំងេនះ (ម

១០)
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៤២. គណៈកមមធិករេសនឲយរដភគីផល់ព័ត៌មនលំអិតេនកនុងរបយករណ៍

របស់ខួន អំពីវ ិ

មកលកំណត់េលកេ កយ

លភពៃនអនកគមនផទះសែមបងេនទូទំង បេទស និងវ ិធនករនិងកមមវ ិធីអន គមន៍ទំង

យែដលមន ពមទំងលទធផលៃនករចត់វ ិធនករនិងកមមវ ិធីអន គមន៍ទំងេនះ (ម

៤៣.

គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

សន៍ថ

រដភគីធនឲយមនករៃលបំរង
ុ ថវ ិក គប់ គន់សំ ប់ករ

អប់រ ំេន គប់កំរ ិតទំងអស់ជពិេសស ករអប់រ ំកំរ ិតមូល

ន និងតមភពៃន បព័នធែបងែចក និងចំ

ថវ ិកសំ ប់ករអនុវតន៍សិទិអ
ធ ប់រ ំ ។ គណៈកមមធិករផល់ជអនុ
អប់រ ំេ ក បព័នធ សំ ប់កុមរ ីែដលេនេ ក
៤៤.

១១)

េរ ន (ម

យ

សន៍ែដរថ រដភគីគួរព ងីកកមមវ ិធី

១៣) ។

គណៈកមមធិករជំរញ
ុ េលទឹកចិតដល់រដភគីឲយពិចរ

ចុះហតថេលខ

និងផល់សចចប័នេលពិធី

របែនថមៃនកតិកសញញអនរជតិសីពីសិទិេធ សដកិចច សងគម និងវបបធម៌ ។
៤៥.

គណៈកមមធិករជំរញ
ុ េលទឹកចិតផងែដរដល់រដភគីឲយពិចរ

ផល់សចចប័នេលអនុសញញរបស់

អងគករពលកមមអនរជតិ(ILO) េលខ៨១ (១៩៤៧) សីពីអធិករកិចចករងរកនុងវ ិស័យឧស ហកមម និង

ពណិជជកមម

និងអនុសញញេលខ១០២

(១៩៥២)

សីពីបទ

នអបបរមៃនករធន ៉ ប់រងែផនកសងគម

(របបសនិសុខសងគម) ។
៤៦ . គណៈកមមធិករេសនឲយរដភគីេធករផ ពផ យេសចកីសននិ
េន គប់វ ិស័យទំងអស់ៃនសងគម

យ

េហយជូនដំណឹងេទគណៈកមមធិករវ ិញអំពី គប់វ ិធនករទំងអស់

ែដលបនចត់េឡង េដមបីអនុវតេសចកីសននិ
េលកេ កយរបស់ខួន ។
៤៧ . គណៈកមមធិករផល់ជអនុ

នចុងេ កយេនះ ឲយបនទូលំទូ

នចុងេ កយេនះ េនកនុងរបយករណ៍

មកលកំណត់

សន៍ដល់រដភគីឲយែសងរកករជួយឧបតថមភពីករ ិយល័យឧតមសនង

ករអងគករសហ បជជតិទទួលបនទុកសិទិម
ធ នុស បចំេនកមពុជ (OHCHR Cambodia Country Office)
ពក់ព័នធនឹងករអនុវតន៍េសចកីសននិ

កនុងករេរ បចំរបយករណ៍
ម
កលកំណត់េលកេ កយរបស់ខួន ។ គណៈកមមធិករជំរញ
ុ េលទឹកចិតផងែដរឲយរដភគីបនេធករជមួយ
អងគករេ ករ ភិបលនន និងសមជិកសងគមសុីវ ិលេផ ងៗកនុងដំេណរករពិភក េនថនក់ជតិជមុន

មុននឹង

ក់េសនរបយករណ៍

នចុងេ កយទំងេនះ

មកលកំណត់េលកេ កយរបស់ខួនេទគណៈកមមធិករ ។

៤៨. គណៈកមមធិករអេញជញរដភគីឲយ
document)

សប

ពមទំង

ក់េសនឯក

រខឹម

ររួមៃនបយករណ៍ (a common core

មេគលករណ៍ែណនំទូេទសីពីករេធរបយករណ៍ សំ ប់

ករអនុវតន៍សនធិសញញសិទិម
ធ នុស អនរជតិ (HRI/GEN/2/Rev.5)
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ក់ជូន

ថ ប័នឃំេម ល

៤៩. គណៈកមមធិករេសនឲយរដភគី
េលកទី បំមួយរបស់ខួន

សប

ក់េសន បញូច លគននូវរបយករណ៍
មកលកំណត់េលកទី បំ និង
មេគលករណ៍ែណនំសីពីករេធរបយករណ៍
មសនធិសញញជក់

ក់ របស់គណៈកមមធិករ (E/C.12/2008/2) តឹមៃថងទី៣០ ែខមិថុន ឆនំ២០១២ ។
----- ចប់ -----
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