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សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចបស់បេក្ក្ម្ម 
អ្នក្រាយការណ៍ពិសេេរបេ់អ្ងគការេហប្បជាជាត ិ

េតីពីស្ថា នភាពេិទ្ធិម្នុេសសៅប្បសទ្េក្ម្ពុជា 
សោក្ប្េី ស្ថស្រ្ស្ថត ចារយ រ  ៉ូណា េមីត 

 
រាជធានីភ្នសំពញ ថ្លៃទ្ី៨ ថ្ែវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
ពិនិតយស្ទៀងផ្ទទ តស់ៅនឹងសេចក្តីថ្លែងផ្ទទ ល់មាត ់

 

 

 

 

កាលពីម្យួថ្ែមុ្ន ែ្ុ ំបានរាយការណ៍សៅប្ក្មុ្ប្បឹក្ាេិទ្ធិម្នុេសអ្ងគការេហប្បជាជាតិ េតីពី
ស្ថា នភាពេិទ្ិធម្នុេស ការសបាោះសឆ្ន ត នងិលំហប្បជាធិបសតយយសៅប្បសទ្េក្ម្ពុជា។ ែ្ុ ំសលើក្ស ើងពីក្ងវល់
និងអ្នុស្ថេនរ៍បេ់ែ្ុ ំ ថ្ែលបានសលើក្ស ើងសៅក្នុងរបាយការណ៍ស ោះ សហើយនិងរបាយការណ៍បថ្នាម្  
(A/HRC/39/73 និង A/HRC/39/73/Add.1)។ 

 
ឥ ៉ូវសនោះ ែ្ុ ំបានបញ្ចបែ់ំសណើ រទ្េសនក្ចិចសលើក្ទ្បី្បាមំ្យួ របេ់ែ្ុ ំ សៅប្ពោះរាជាណាចប្ក្ក្ម្ពុជា

សហើយ ក្នុង ម្ជាអ្នក្រាយការណ៍ពិសេេរបេ់អ្ងគការេហប្បជាជាតិេតីពីស្ថា នភាពេិទ្ធិម្នុេសសៅ   
ប្បសទ្េក្ម្ពុជា។ ែ្ុ ំេ៉ូម្អ្រគុណរដ្ឋា ភ្បិាលថ្ែលបានអ្សញ្ជ ើញែ្ុ ំម្ក្សធវើទ្េសនក្ចិច នងិឆនទៈរបេ់ម្ស្រ្នតជីា
សប្ចើនរបេ់រដ្ឋា ភ្បិាលថ្ែលមានបំណងជ់ួបពិភាក្ាសដ្ឋយចំហជាម្យួែ្ុអំ្ំពីេិទ្ធិសេរភីាពនិងការអ្ភ្វិឌ្ឍ
ប្បក្បសដ្ឋយចីរភាពសៅប្បសទ្េក្ម្ពុជា។ ែ្ុ ំេ៉ូម្េំថ្ែងការសកាតេរសេើរចំស ោះការែិតែបំ្បងឹថ្ប្បង និង
ការលោះបងរ់បេ់បុគគលិក្ទងំអ្េ់របេ់ការយិាល័យឧតតម្េនងការទ្ទ្ួលបនទុក្េិទ្ធិម្នុេសប្បចាកំ្ម្ពុជា 
និងសៅទ្បី្ក្ងុហសថឺ្ណវ ថ្ែលបានសរៀបចំនងិគបំ្ទ្ែល់សបេក្ក្ម្មសនោះ ប្បក្បសដ្ឋយេម្តាភាព ។ 

 
ក្នុងអ្ំ ុងសពលបំសពញសបេក្ក្ម្មសនោះ ែ្ុ ំមានបុពវេិទ្ធិជួបជាម្យួម្ស្រ្នតីជានែ់ពេ់ម្យួចនំួន         

ជាពិសេេេសម្េចប្ក្ឡាសោម្ េ សែង ឧប យក្រែាម្ស្រ្នតី រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងម្ោថ្្ទ, ឯក្ឧតតម្            
អ្៉ូន ពន័ធមុ្នីរត័ន ឧប យក្រែាម្ស្រ្នតី រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងសេែាក្ិចច នងិហិរញ្ញ វតាុ, ឯក្ឧតតម្ ជា េុផ្ទរា  
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ឧប យក្រែាម្ស្រ្នត ីរែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងសរៀបចថំ្ែនែី នគរ៉ូបនយីក្ម្ម នងិេំណង,់ ឯក្ឧតតម្ អ្ងគ វងសវឌ្ឍ      
រែាម្ស្រ្នតបី្ក្េួងយុតតធិម្,៌ ឯក្ឧតតម្ សែៀវ កាញារទី្ធ រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងពត័ម៌ាន, ឯក្ឧតតម្ ស្ថយ េំអាល់     
រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងបរសិ្ថា ន, ឯក្ឧតតម្ សវ  ង ស្ថែុន រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងក្េិក្ម្ម រុកាា ប្បមាញ់ និងសនស្ថទ្,         
ឯក្ឧតតម្ ថ្ក្វ សរ  ម្ ីប្បធានគណៈក្មាម ធិការេិទ្ធមិ្នុេសក្ម្ពុជា, សោក្ជំទវ សអ្ៀត េុភា រែាសលខាធិការ
ប្ក្េួងការបរសទ្េ នងិេហប្បតិបតតិការអ្នតរជាត,ិ ឯក្ឧតតម្ ប ៉ូច ប ុនណាក្ ់រែាសលខាធិការប្ក្េួង
ថ្្នការ, សោក្ជំទវ ហងស លីណា អ្គគ យក្វទិ្ាស្ថា នជាតិេាិតិ, និង ឯក្ឧតតម្ រទិ្ធ វុទ្ធី                
អ្គគសលខាធិការរង ថ្នប្ក្មុ្ប្បឹក្ាអ្ភ្វិឌ្ឍនក៍្ម្ពុជា។ ែ្ុ ំបានជួប្ងថ្ែរជាម្យួអ្នក្ ក្ព់ន័ធជាសប្ចើន រមួ្មាន 
តំណាងេងគម្េីុវលិ និងគណបក្សនសយាបាយ, េហគម្នក៍ារទ្៉ូត និងប្ក្ុម្អ្ងគការេហប្បជាជាតិ  
ប្បចាបំ្បសទ្េក្ម្ពុជា។ 

 
ែ្ុ ំេ៉ូម្ថ្លែងអ្ំណរគុណចំស ោះអ្េ់សោក្សោក្ប្េីទងំអ្េ់ ថ្ែលបានសឆែៀតសពលថ្ចក្រថំ្លក្ការ

យល់ែឹងនិងពត័ម៌ានជាម្យួែ្ុ ំ។ សទោះជាយា ងណាក្ស៏ដ្ឋយ ែ្ុ ំប្តូវបានបែសិេធម្តងសទ្ៀត ក្នុងច៉ូលជួប   
ជនថ្ែលប្តូវដ្ឋក្ឱ់្យេាិតសៅសប្កាម្ការឃំុែែួន ជាពសិេេសៅក្នុងឱ្កាេសនោះគ ឺឯក្ឧតតម្ ក្ឹម្ េុខា ថ្ែល
បចចុបបននគតក់្ំពុងេាិតក្នុងការឃំុែែួនក្នុង្ទោះ សប្កាម្ការប្តួតពនិិតយតាម្្ែ៉ូវតុោការ។ ែ្ុ ំរលឹំក្រដ្ឋា ភ្បិាលពី
ការពិភាក្ាសលើក្មុ្នៗថា ក្នុង ម្ជាអ្នក្ជំ ញឯក្រាជយម្យួរ៉ូប ថ្ែលថ្តងតាងំសដ្ឋយប្ក្មុ្ប្បឹក្ាេិទ្ធិ
ម្នុេសអ្ងគការេហប្បជាជាតិ ែ្ុ ំគរួថ្តប្តូវបានអ្នុញ្ញញ តឲ្យច៉ូលជបួជាលក្ាណៈឯក្ជន ជាម្យួ 
ជនទងំឡាយ ថ្ែលប្តូវដ្ឋក្ឱ់្យេាិតសៅសប្កាម្ការឃ ុំែែួន។ 

 
ែ្ុ ំេ៉ូម្សឆែៀតឱ្កាេសនោះ បំភ្ែអឺ្ំពីចរតិលក្ាណៈថ្នអាណតតរិបេ់ែ្ុ ំ សប្ ោះសដ្ឋយស្ថរក្នែងម្ក្មាន

ការយល់ប្ច ំែែោះៗសៅក្នុងអ្ំ ុងសពលបំសពញសបេក្ក្ម្មសលើក្សនោះ។ ែ្ុ ំជាអ្នក្ជំ ញឯក្រាជយម្យួរ៉ូប 
ថ្ែលប្តូវបានថ្តងតាងំសដ្ឋយប្ក្មុ្ប្បឹក្ាេិទ្ធិម្នុេសអ្ងគការេហប្បជាជាតិ សៅទ្ីប្ក្ុងហសថឺ្ណវ សធវើជាអ្នក្
រាយការណ៍ពិសេេេតីពីស្ថា នភាពេិទ្ធិម្នុេសសៅប្បសទ្េក្ម្ពុជា។ ការណ៍សនោះមាននយ័ថា ែ្ុបំ្តូវសឆែើយ
តបចសំ ោះរែាជាេមាជិក្ថ្នប្ក្ុម្ប្បឹក្ាេិទ្ធមិ្នុេសអ្ងគការេហប្បជាជាតិ។ ែណៈសពលថ្ែលបុគគលិក្ 
ថ្នការយិាល័យឧតតម្េនងអ្ងគការេហប្បជាជាតទិ្ទ្ួលបនទុក្េិទ្ធិម្នុេស ្តល់ការគបំ្ទ្ែល់ែំសណើ រ
ការងាររបេ់ែ្ុ  ំែ្ុមំ្និមានឋានៈជាបុគគលិក្របេ់អ្ងគការេហប្បជាជាតិសទ្។ សហតុែ៉ូចសនោះសហើយ 
លក្ាែណឌ ថ្ែលមានថ្ចងក្នុងអ្នុេសរណៈេតីពីការសយាគយល់គន  ថ្ែលបានចុោះហតាសលខា សពលលមីៗ
សនោះ រវាងឧតតម្េនងការទ្ទ្លួបនទុក្េិទ្ិធម្នុេស នងិរដ្ឋា ភ្បិាល ម្និចងកាតពវក្ិចចម្ក្សលើរ៉ូបែ្ុ ំស ើយ។         
សទោះជាយា ងណា ែ្ុ ំេ៉ូម្ស្ថវ គម្នយ៍ា ងក្ក្ស់តត ចសំ ោះការបនតអ្នុេសរណៈសយាគយល់គន សនោះ នងិឆនទៈ
របេ់រដ្ឋា ភ្បិាលក្នុងការសធវើការយា ងជិតេនិទ្ធជាម្យួការយិាល័យឧតតម្េនងអ្ងគការេហប្បជាជាតិទ្ទ្លួ
បនទុក្េិទ្ធិម្នុេស ប្បចាបំ្បសទ្េក្ម្ពុជា សែើម្បសីលើក្ក្ម្ពេ់ និងការ រេិទ្ធិម្នុេស។ 

 
* * * 
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ចំស ោះសបេក្ក្ម្មសនោះ ែ្ុ ំបានសប្ជើេសរ ើេសផ្ទត តសលើការសធវើម្៉ូលដ្ឋា នរ៉ូបនីយក្ម្មថ្នសគលសៅ   

អ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចរីភាពរបេ់អ្ងគការេហប្បជាជាតិ និងយុទ្ធស្ថស្រ្េត ក្ព់ន័ធ   ជាពិសេេ 
សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនទ៍្ី១៦ េតីពី «េនតិភាព យុតតធិម្ ៌នងិស្ថា បន័រងឹមា»ំ។ សហតុអ្វី? 

 
 
បចចុបបននសនោះ ប្បសទ្េក្ម្ពុជាេាិតសៅក្នុងែំណាក្ក់ាលអ្ភ្វិឌ្ឍនស៍្សងម្យួសទ្ៀត។ ប ទ បព់ទី្ទ្ួល

បានក្ំសណើ នសេែាក្ចិចែរ៏ងឹមា ំនិងវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យក្តេ់មាគ ល់ក្នុងការកាតប់នាយភាពប្ក្ីប្ក្ក្នុងរយៈសពល
ប ុ ម នឆ្ន មំ្ក្សនោះ ប្បសទ្េក្ម្ពុជាមានចក្ាុវេ័ិយថ្ប្បកាែ យសៅជាប្បសទ្េថ្ែលមានប្បាក្ច់ំណ៉ូ លែពេ់សៅ
ប្តឹម្ ឆ្ន ២ំ០៥០។ សែើម្បជីយួ បងាា ញ្ែ៉ូវសឆ្ព ោះសៅរក្ការេសប្ម្ចបានន៉ូវចក្ាុវេ័ិយសនោះ រដ្ឋា ភ្បិាលបាន   
អ្នុម្ត័យុទ្ធស្ថស្រ្េតចតុសកាណែំណាក្ក់ាលទ្ី IV និងក្ំពុងសរៀបចបំញ្ចបន់៉ូវថ្្នការយុទ្ធស្ថស្រ្េតអ្ភ្វិឌ្ឍន៍
ជាតិ និងថ្្នការម្៉ូលដ្ឋា នរ៉ូបនយីក្ម្មេប្មាបស់គលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចរីភាព។ ែ្ុេំ៉ូម្សលើក្    
ទ្កឹ្ចតិតែល់រដ្ឋា ភ្បិាលឱ្យបញ្ចបយ់ា ងឆ្បរ់ហ័េ នងិសធវើការ្សពវ្ ាយថ្្នការម្៉ូលដ្ឋា នរ៉ូបនយីក្ម្មសនោះ។ 

 
ការសលើក្ក្ម្ពេ់ និងការ រេិទ្ធិម្នុេសគឺជាេមាេធាតុែេំ៏ខានេ់ប្មាបយុ់ទ្ធស្ថស្រ្េត និង

ថ្្នការទងំអ្េ់សនោះ សហើយក្េំ៏ខានេ់ប្មាបស់ឆ្ព ោះសៅរក្ចក្ាុវេ័ិយឆ្ន  ំ២០៥០។ ឧទហរណ៍          
យុទ្ធស្ថស្រ្េតចតុសកាណែណំាក្ក់ាលទ្ីIV បានតម្កល់អ្ភ្បិាលក្ិចចលអជាេន៉ូលថ្នយុទ្ធស្ថស្រ្េត។       
អ្ភ្បិាលក្ិចចលអ តប្ម្ូវឲ្យមានន៉ូវស្ថា បន័រងឹមា ំនិងសបើក្ទ្៉ូោយ សហើយែំសណើ រការប្េបតាម្សគលការណ៍
េិទ្ធិម្នុេស ថ្ែលរមួ្មាន េិទ្ធិទ្ទ្លួបានពត័ម៌ាន តមាែ ភាព ការច៉ូលរមួ្ជាស្ថធារណៈក្នុងការសធវើ        
សេចក្តីេសប្ម្ចចិតត នងិគណសនយយភាពរបេ់ម្ស្រ្នតីស្ថធារណៈ និងម្ស្រ្នតរីាជការ ការទ្ទ្លួបានយុតតធិម្ ៌
សដ្ឋយមានការគបំ្ទ្ពីសេរភីាពស្ថរពត័ម៌ាន និងេងគម្េីុវលិថ្ែលសធវើការងារយា ងរេ់រសវ ើក្ ប្បក្បសដ្ឋយ
សេរភីាព និងនវានុវតតន។៍ ជាបថ្នាម្ សែើម្បកី្ម្ពុជាេសប្ម្ចបានចក្ាុវេ័ិយឆ្ន ២ំ០៥០ ការេិក្ា  
បងាា ញថាក្ំសនើនសេែាក្ចិចប្តវូមានបរយិាបនន និងេម្ធម្ស៌ប្ចើនថ្លម្សទ្ៀត សែើម្បជីាប្បសយាជនថ៍្នការ
អ្ភ្វិឌ្ឍប្បក្បសដ្ឋយចីរភាព។ ការណ៍សនោះមាននយ័ថា «ម្និមានម្នុេសណាមាន ក្ប់្តូវបានសគទុ្ក្សចាល
ស ើយ» សដ្ឋយក្នុងស ោះរមួ្ទងំ ស្រ្េតី អ្នក្ប្ក្ីប្ក្ អ្នក្ថ្ែលេាិតជតិប ទ តប់្ក្បី្ក្ អ្នក្ថ្ែលម្និមានភាព      
ជាតំណាង នងិអ្នក្ម្និប្តវូបានយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្ក់្នុងេងគម្ នងិអ្នក្ទងំឡាយថ្ែលរេ់សៅក្នុងស្ថា នភាព
ងាយរងសប្គោះ។ 

 
សគលការណ៍េិទ្ធិម្នុេស ថ្ែលរមួ្មាន ការច៉ូលរមួ្ េម្ភាព ការម្និសរ ើេសអ្ើង គណសនយយភាព 

ប្តូវបានតំក្ល់ក្នុងសគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចរីភាព។ អាប្េ័យសហតុសនោះ វាជាក្តាត េំខានថ់្ែល
សគលការណ៍េិទ្ធិម្នុេសទងំសនោះប្តវូបានរមួ្បញ្ច៉ូលសៅក្នុងការតាក្ថ់្តង ការអ្នុវតត សហើយនងិការពនិិតយ
តាម្ដ្ឋន និងវាយតថ្ម្ែយុទ្ធស្ថស្រ្េតចតុសកាណែណំាក្ក់ាលទ្ី៤ ប្ក្បែណ័ឌ សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍន៍
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ប្បក្បសដ្ឋយចីរភាពរបេ់ក្ម្ពុជា និងថ្្នការយុទ្ធស្ថស្រ្េតអ្ភ្វិឌ្ឍនជ៍ាត។ិ តាម្រ៉ូបភាពជាសប្ចើន សគលសៅ
អ្ភ្វិឌ្ឍនទ៍្ី១៦ សផ្ទត តសលើស្ថា បន័ថ្ែលរងឹមា ំមានប្បេិទ្ធភាព គណសនយយភាព និងបរយិាបនន សហើយ   
តមាែ ភាព និងការទ្ទ្លួបានយុតតធិម្ ៌គឺជាយានេប្មាបេ់សប្ម្ចសគលសៅសនោះ។ 

 
ជាក្ថ់្េតង សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចរីភាពម្និថ្ម្នេប្មាបជ់នំួេការការ រនិងសលើក្

ក្ម្ពេ់េិទ្ធិម្នុេសស ោះសទ្ ប ុថ្នតវាជាប្បពន័ធេប្មាបប់សំពញបថ្នាម្។ សលើថ្្នក្ម្យួ េិទ្ធិម្នុេសសធវើឱ្យវេ័ិយ
ជាសប្ចើនថ្នសគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចរីភាពអាចអ្នុវតតបានេីុជសប្ៅ នងិប្េបចាប។់ សលើថ្្នក្
ស្សងសទ្ៀត សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាព ្តល់ន៉ូវក្ម្មវធិថី្ែលជយួ ែល់ការអ្នុវតតបទ្ដ្ឋា នេិទ្ធិ
ម្នុេស។ 

 
ែណៈសធវើការវភិាគចំណុចសៅ និងេ៉ូច ក្រ ថ្ែលមានសៅក្នុងសគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយ

ចីរភាព ជាម្យួនងឹកាតពវក្ចិចេិទ្ធិម្នុេសរបេ់ក្ម្ពុជា ែ្ុកំ្រ៏លឹំក្ស ើងវញិពីអ្នុស្ថេន ៍  ថ្ែលែ្ុ ំបាន
្តល់កាលពីសលើក្មុ្នៗម្ក្ទក្ទ់្ងនឹង េិទ្ធែិីធែី ឯក្រាជយភាពរបេ់ប្បពន័ធតុោការ និងការទ្ទ្លួបាន
យុតតធិម្ ៌ប្បពន័ធពនធ គរ េិទ្ធិនសយាបាយ ការទ្ទ្លួបានសេវា   និងការម្និសរ ើេសអ្ើង។ ែ្ុ ំមាន      
ឱ្កាេពិនិតយសម្ើលស ើងវញិសលើបញ្ញា ទងំសនោះ អ្ំ ុងសពលថ្នទ្េសនក្ចិចសនោះ ។ 

 
សែើម្បវីាយតថ្ម្ែបានប្បសេើរន៉ូវសគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាព ែ្ុ ំបានសផ្ទត តសលើបញ្ញា បី

ថ្ែល ក្ព់ន័ធគន គឺ គណសនយយភាព ការច៉ូលរមួ្ នងិការម្និទុ្ក្ម្នុេសណាមាន ក្ស់ចាល ។ 
 
ការច៉ូលរមួ្ 
 

សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាព និងបទ្ដ្ឋា នេិទ្ធិម្នុេសតប្ម្ូវឲ្យមានការច៉ូលរមួ្
ប្បក្បសដ្ឋយអ្តានយ័ក្នុងក្ចិចការអ្ភ្បិាលក្ចិច នងិអ្ភ្វិឌ្ឍន។៍ ការច៉ូលរមួ្សនោះតប្ម្វូឲ្យមានជាលក្ាណៈ   
្ែ៉ូវការ ក្ព់ន័ធនងឹេិទ្ធិសបាោះសឆ្ន ត និងេិទ្ធិឈរស ម្ ោះសបាោះសឆ្ន ត ប ុថ្នតក្ត៏ប្ម្ូវឲ្យមាន្ងថ្ែរតាម្រយៈ
ម្សធាបាយស្សងសទ្ៀត ែ៉ូចជា ការច៉ូលរមួ្ប្បក្បសដ្ឋយអ្តានយ័ក្នុងការអ្ភ្វិឌ្ឍ ការអ្នុវតត នងិការពនិិតយ
តាម្ដ្ឋនការអ្នុវតតចាប ់សគលនសយាបាយ និងលវកិា។ 

 
ែ្ុ ំមានការជំរុញសលើក្ទ្កឹ្ចិតតតាម្រយៈែំសណើ រការថ្នការច៉ូលរមួ្ក្នុងការបសងកើតសេចក្តបី្ ងចាប់

េតីពេិីទ្ធទិ្ទ្លួពត័ម៌ាន  សពលលមីៗសនោះ សហើយែ្ុ ំេ៉ូម្អ្ ំវ វែល់រដ្ឋា ភ្បិាលបនតសធវើែ៉ូសចនោះ តាម្រយៈ  
ការអ្នុម្ត័ នងិការអ្នុវតតសេចក្តីប្ ងចាបចុ់ងសប្កាយ។ វធិីស្ថស្រ្េតច៉ូលរមួ្ក្នុងការបសងកើតចាបែ់៉ូចសនោះ 
អាចចម្ែងយក្សៅសប្បើប្បាេ់សៅតាម្វេ័ិយែថ្ទ្សទ្ៀត សហើយក្អ៏ាចចម្ែងយក្សៅសប្បើប្បាេ់្ងថ្ែរក្នុង
ការពិនិតយស ើងវញិន៉ូវចាបទ់ងំឡាយ សពលលមីៗសនោះ។ ែ្ុ ំមានការជំរុញសលើក្ទ្កឹ្ចិតតសពលបានទ្ទ្ួល
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ពត័ម៌ានថា រែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងម្ោថ្្ទបងាា ញពបីំណងរបេ់ែែួន ក្នុងការពសិប្គោះសយាបល់បថ្នាម្សទ្ៀតជា
សទ្ៀងទត ់ជាម្យួេងគម្េីុវលិេតីពីក្ថំ្ណទ្ប្ម្ងច់ាប។់ 

 
ែ្ុ ំេ៉ូម្ស្ថវ គម្នច៍ំស ោះការបសងកើត សពលលមីៗសនោះន៉ូវប្ក្មុ្ការងាររដ្ឋា ភ្បិាល សប្កាម្ក្ចិចែឹក្ រំបេ់

ប្ក្េួងម្ោថ្្ទ សែើម្បពីិសប្គោះសយាបល់ជាសទ្ៀងទតជ់ាម្យួេងគម្េីុវលិ។ វានងឹកានថ់្តមាន      ស្ថរ
េំខានស់ៅសទ្ៀតសៅសពលប្ក្មុ្ការងារលមីសនោះអាចអ្នុម្ត័វធិីស្ថស្រ្េតសធវើការងារចាេ់ោេ់ និងមានតមាែ
ភាព េំសៅបងកឱ្យមានបរយិាកាេប្បក្បសដ្ឋយបរយិាបននជាម្យួអ្ងគការេងគម្េីុវលិក្នុងក្ចិចការពិសប្គោះ
សយាបល់ តាម្រយៈការសធវើការងារជាម្យួអ្ងគការេងគម្េីុវលិទងំស ោះក្នុងការសរៀបចរំសបៀបវារៈក្ិចចប្បជុំ
   ្តល់សពលសវោឲ្យពកួ្សគសរៀបចែំែួនេប្មាបក់្ចិចប្បជុំ និងអ្នុញ្ញញ តឲ្យពួក្សគមានតួ ទ្កី្នុងការតាម្
ដ្ឋននិងបនតសធវើការងារសលើបញ្ញា ទងំឡាយថ្ែលបានសលើក្ស ើងក្នុងប្ក្ុម្ការងារសនោះ។ ែ្ុ ំេ៉ូម្សលើក្ទ្ឹក្ចិតត
ែល់គ៉ូភាគីឲ្យមានស្ថម រតីេហការគន ពិតប្បាក្ែ។ អ្ងគការេងគម្េីុវលិនឹងប្តូវបានធា ថាពួក្សគអាច
េហការជាម្យួប្ក្មុ្ការងារសនោះ យា ងេក្ម្ម និងប្បក្បសដ្ឋយអ្តានយ័ សដ្ឋយគម នការ       ភ្តិភ្យ័
ចំស ោះការេងេឹក្ណាម្យួពីប្គបជ់ានថ់ាន ក្ ់រាបទ់ងំថាន ក្ម់្៉ូលដ្ឋា ន្ងថ្ែរ។ 
 

ចាបត់ាងំពីឆ្ន មុំ្ន ែ្ុ ំបានទ្ទ្លួរបាយការណ៍ជាសប្ចើនអ្ំពេីក្ម្មភាពរបេ់អ្ងគការេងគម្េីុវលិ
ថ្ែលប្តូវបានបញ្ឈប ់និងប្តវូបានរារាងំ តាម្សេចក្តីថ្ណ ថំ្ែលសចញសដ្ឋយប្ក្េួងម្ោថ្្ទកាលពីថ្ែ
តុោ ឆ្ន ២ំ០១៧ ថ្ែលតប្ម្វូឱ្យអ្ងគការេងគម្េីុវលិ ប្តូវជ៉ូនែំណឹងជាមុ្នអ្ពំីេក្ម្មភាពរបេ់ពកួ្សគ។ 
សហតុសនោះ ែ្ុេំ៉ូម្ស្ថវ គម្នយ៍ា ងក្ក្ស់តត ចសំ ោះសេចក្តថី្ណ លំម ីថ្ែលសចញសដ្ឋយប្ក្េួងម្ោថ្្ទ ថ្ណ ំ
សៅអាជ្ាធរថាន ក្ស់ប្កាម្ជាតកិាលពថី្លៃទ្៣ី១ ថ្ែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៨ ថ្ែលរែាម្ស្រ្នតីបានប្បាបែ់្ុ ំយា ង
ចាេ់ោេ់ថា   សេចក្តីថ្ណ លំមីសនោះលុបសចាលលិែតិថ្ែលសចញកាលពថី្ែតុោ ឆ្ន ២ំ០១៧។ សេចក្តី
ថ្ណ លំមីរលឹំក្អាជ្ាធរម្៉ូលដ្ឋា នថា ទងំេមាគម្ និងអ្ងគការម្និថ្ម្នរដ្ឋា ភ្បិាល ថ្ែលបានចុោះបញ្ជ ី
សប្កាម្ចាបេ់តីពីេមាគម្ នងិអ្ងគការម្និថ្ម្នរដ្ឋា ភ្បិាល ប្ពម្ទងំេហគម្នម៍្៉ូលដ្ឋា នថ្ែលម្និចុោះបញ្ជ ី 
មានេិទ្ធិ និងសេរភីាពសពញសលញ សធវើេក្ម្មភាពប្េបតាម្ចាបក់្ម្ពុជា។ ែ្ុេំ៉ូម្ឱ្យរាជរដ្ឋា ភ្បិាលចាត់
ប្គបវ់ធិានការចាបំាច ់សែើម្បធីា ឱ្យមានការអ្នុវតតប្េបតាម្សេចក្តថី្ណ លំមសីនោះឱ្យបានប្តមឹ្ប្តវូសៅប្គប់
ជានថ់ាន ក្។់  
 

ទ្នទឹម្នឹងសនោះ ែ្ុទំ្ទ្លួែំណឹងថា អ្ងគការេងគម្េីុវលិ សៅថ្តប្បឈម្នងឹបនទុក្យា ងធៃន់ទ់ក្ទ់្ង
នឹងលក្ាែណឌ តប្ម្ូវតាម្ចាបេ់តីពីេមាគម្ និងអ្ងគការម្និថ្ម្នរដ្ឋា ភ្បិាល, ចាបេ់ហជីព បទ្បបញ្ញតតិ
ពនធដ្ឋរ នងិចាបែ់ថ្ទ្សទ្ៀត។ ែ្ុ ំក្ប៏ានែងឹថ្ែរថា លក្ាែណឌ តប្ម្ូវទងំសនោះ ម្និប្តូវបានអ្នុវតតសដ្ឋយ     
សេមើភាពគន សទ្ សហើយថាលក្ាែណឌ ទងំសនោះ ប្តូវបានអ្នុវតតសដ្ឋយថ្ ក្ៗពីគន យា ងតងឹរងឹ និងកានថ់្ត
លំអ្តិចំស ោះអ្ងគការម្យួចនំួន។ សហតុែ៉ូសចនោះ ែ្ុ ំេ៉ូម្សលើក្ទ្ឹក្ចិតតឱ្យរាជរដ្ឋា ភ្បិាល សធវើការពនិតិយស ើងវញិ
ពបី្ក្បែណ័ឌ ចាប ់នងិប្ក្បែណ័ឌ រែាបាល ថ្ែលយក្ម្ក្អ្នុវតតសៅក្នុងក្រណីសនោះ សដ្ឋយសធវើការ 
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ពិសប្គោះសយាបល់ជាម្យួអ្ងគការេងគម្េីុវលិ និងអ្ងគការេហប្បជាជាតិ សែើម្បធីា ថា ការអ្នុវតតសធវើ
ស ើងប្េបតាម្សគលបំណងរបេ់ចាប ់សដ្ឋយម្និមានការបថ្នាម្បនទុក្ម្និប្តឹម្ប្តូវែល់ពួក្សគ សហើយថា
ចាបទ់ងំសនោះ ប្តូវបានយក្ម្ក្អ្នុវតតសដ្ឋយតមាែ ភាព នងិប្តមឹ្ប្តវូ។  

 
សឆែើយតបតាម្ការសេនើេំុ ែ្ុបំានជួបប្បជុំជាម្យួគណបក្សនសយាបាយម្យួចំននួថ្ែលបានច៉ូលរមួ្

បសងកើតឧតតម្ប្ក្មុ្ប្បកឹ្ាពសិប្គោះ នងិ្តល់សយាបល់ បសងកើតស ើងសដ្ឋយប្ពោះរាជប្ក្ឹតយកាលពីថ្ែេីោ។ ែ្ុ ំ
ប្ជាបថា ឧតតម្ប្ក្មុ្ប្បកឹ្ាក្ពុំងថ្តចុោះសធវើការប្ស្ថវប្ជាវបញ្ញា ក្ងវល់   សហើយប្តវូរាយការណ៍ជ៉ូន   
 យក្រែាម្ស្រ្នតី។ តំណាងរដ្ឋា ភ្បិាលបានជរំាបជ៉ូនែ្ុ ំថា ឧតតម្ប្ក្មុ្ប្បកឹ្ាសនោះប្តវូបានបសងកើតស ើង សែើម្បី
សដ្ឋោះប្ស្ថយចំស ោះការម្និមានគណបក្សប្បឆ្ងំថ្ែលបានជាបស់ឆ្ន តអ្ងគុយក្នុងរែាេភា។ សទោះជាយា ង
ណាក្ស៏ដ្ឋយ ែ្ុ ំេ៉ូម្គ៉ូេបញ្ញជ ក្ជ់ាលមីពីសេចក្តកី្ងវល់ថ្ែលែ្ុ ំបានសលើក្ស ើងកាលពមុី្នសៅក្នុង        
របាយការណ៍បថ្នាម្របេ់ែ្ុ ំ េតីពីការសបាោះសឆ្ន ត សហើយថ្ែលបានដ្ឋក្ជ់៉ូនប្ក្ុម្ប្បកឹ្ាេិទ្ធិម្នុេសកាលពថី្ែ
ក្ញ្ញញ  ឆ្ន មុំ្ន [A/HRC/39/73/Add.1]។ 

 
គណសនយយភាព 

 
សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាព និងបទ្ដ្ឋា នេិទ្ធិម្នុេស តប្ម្ូវឱ្យមានគណសនយយភាព 

ក្នុងទ្ប្ម្ងថ់្នការសលើក្េទួយតមាែ ភាព និងេុចរតិភាពសៅក្នុងការសធវើសេចក្តីេសប្ម្ច, ពត័ម៌ាន និងលវកិា, 
ការប្បយុទ្ធប្បឆ្ងំនងឹអ្សំពើេីុេំណ៉ូ ក្េ៉ូក្បា នន់ិងអ្ំសពើពុក្រលួយ, ការសលើក្េទួយភាពជាអ្នក្ែកឹ្ បំ្បក្ប
សដ្ឋយការទ្ទ្ួលែុេប្តវូ, នងិការធា ឱ្យមានការទ្ទ្ួលបានយុតតធិម្ស៌េមើៗគន  េប្មាបម់្នុេស          
ទងំអ្េ់។ សៅក្នុងក្រណីសនោះ ែ្ុេំ៉ូម្សលើក្ទ្កឹ្ចតិតយា ងខាែ ងំកាែ ែល់រាជរដ្ឋា ភ្បិាល ឱ្យដ្ឋក្ប់ញ្ច៉ូលន៉ូវ
ថ្្នការ ចណុំចសៅ នងិេ៉ូច ក្រែរ៏ងឹមា ំទក្ទ់្នងឹសគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនទ៍្ ី១៦ សៅក្នុងថ្្នការ         ម្៉ូល
ដ្ឋា នរ៉ូបនយីក្ម្មរបេ់ែែួន។ 

 
ជំនយួ្ែ៉ូវចាបថ់្ែលអាចរក្បានេំរាបអ់្នក្ថ្ែលមានតប្ម្ូវការ គឺជាជំោនែម៏ានស្ថរេំខាន់

ម្យួ ក្នុងការធា េិទ្ធិទ្ទ្លួបានសេវាយុតតិធម្េំ៌រាបទ់ងំអ្េ់គន ។ ក្នុងក្រណីសនោះ វឌ្ឍនភាពក្នុងការ
បសងកើតសគលនសយាបាយជនំយួថ្្នក្ចាបេំ់រាបជ់នប្ក្បី្ក្ តាម្រយៈែំសណើ រការតាក្ថ់្តងថ្ែលមាន      
លក្ាណៈពិសប្គោះសយាបល់ និងការច៉ូលរមួ្ ក្ពុំងថ្តទ្ទ្លួបានការសលើក្ទ្ឹក្ចិតត សហើយែ្ុទំ្នទងឹរងច់ាពំីការ
អ្នុម្ត័ឱ្យបានឆ្បន់៉ូវសគលនសយាបាយសនោះ។ ែ្ុកំ្េ៏៉ូម្ស្ថវ គម្ន៍្ ងថ្ែរែល់ការបសងកើនលវកិាេំរាបជ់ំនយួ
ថ្្នក្ចាបែ់ល់ជនប្ក្ីប្ក្ សហើយែ្ុ ំសៅថ្តសលើក្ទ្ឹក្ចិតតឱ្យមានការបសងកើនស ើងឱ្យបានសប្ចើនថ្លម្សទ្ៀត ថ្ែល
ជំនយួថ្្នក្ចាបែ់ល់ជនប្ក្ីប្ក្ កានថ់្តជយួ បសប្ម្ើែល់ម្នុេសទងំអ្េ់ ថ្ែលប្តូវការវា សៅក្នុងអ្ គត   
ឆ្ប់ៗ សនោះ។ ប្ក្េួងយុតតធិម្ ៌បានជប្មាបជ៉ូនអ្ំពថី្្នការបសងកើតស្ថោឧទ្ធរណ៍ថាន ក្ត់ំបន ់នងិ      
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ម្ណឌ លសេវាក្ម្មចាបស់ៅថាន ក្ប់្េុក្ ថ្ែលែ្ុ ំសជឿជាក្ថ់ានឹងជយួ  សំេវាយុតតធិម្ឱ៌្យកានថ់្តែតិជតិ    
ប្បជាជនសៅទ្៉ូទងំប្បសទ្េ។ 

 
ប្េបគន សនោះថ្ែរ េិទ្ធិទ្ទ្ួលបានសេវាយុតតិធម្ ៌ក្ទ៏ម្ទរឱ្យមានេវ ការបានឆ្បរ់ហ័េ 

សហើយែ្ុ ំបារម្ភពីសពលសវោថ្ែលប្តូវសបើក្េវ ការ នងិចំនួនែស៏ប្ចើនសលើេលុបថ្នអ្នក្ជាបឃំុ់               
បសណាត ោះអាេននសៅក្នុងពនធ គរ។ ែ្ុេំ៉ូម្សលើក្ស ើងវញិពអី្នុស្ថេនរ៍បេ់ែ្ុ ំចសំ ោះការសប្បើប្បាេ់ការឃំុ
ែែួនបសណាត ោះអាេនន ថ្តសៅសពលណាចាបំាចប់ំ្ ុត ប្េបតាម្ប្ក្ម្នតីវិធិបី្ពហមទ្ណឌ ក្ម្ពុជា, ការ       ចង
ប្ក្ងសដ្ឋយប្បងុប្បយត័នពកីារសប្បើប្បាេ់ការឃំុែែួនបសណាត ោះអាេនន នងិការពនិតិយស ើងវញិឱ្យបាន   សទ្ៀង
ទតព់តីប្ម្វូការចាបំាចក់្នុងការសប្បើប្បាេ់ការឃំុែែួនបសណាត ោះអាេននសៅក្នុងក្រណីនមី្យួៗ។  

 
ែ្ុ ំេ៉ូម្សធវើការក្តេ់មាគ ល់អ្ំពកីារសលើក្ថ្លងសទេសដ្ឋយប្ពោះម្ោក្សប្តែល់ទ្ណឌិ តម្យួចនំួន    

រមួ្ទងំេមាជិក្គណបក្សប្បឆ្ងំ សហើយែ្ុ ំក្ស៏ៅថ្តមានការប្ពួយបារម្ភចសំ ោះការកាតស់ទេពយួរក្នុង
ក្រណីអ្នក្ប្េី សទ្ព វននី និងក្រណីរបេ់បុគគលិក្អ្ងគការអាែហុក្។ ែ្ុកំ្ស៏ៅថ្តមានក្ងវល់ពីការឃំុែែួន
សោក្ ក្មឹ្ េុខា សប្កាម្ការប្តួតពិនតិយតាម្្ែ៉ូវតុោការ ថ្ែលេិទ្ធិ នងិសេរភីាពរបេ់គតប់្តូវបាន         
រតិតបតិ អ្េ់សពលជាង ១៤ ថ្ែសហើយ សប្កាយពីការចាបែ់ែួន នងិប ទ បព់ីការជាបឃំុ់សៅពនធ គរជាង
ម្យួឆ្ន ។ំ ែ្ុេំ៉ូម្អ្ ំវ វឱ្យមានការសលើក្ថ្លងការ្ត ទ សទេែល់អ្នក្ប្េី សទ្ព វនន ីនងិម្ស្រ្នតអីាែហុក្ នងិ
អ្តតីបុគគលិក្ថ្នអ្ងគការសនោះ។ ែ្ុសំៅថ្តប្ពយួបារម្ភអ្ពំកីារបទ្សចាទ្ថ្ែលសៅបនតសធវើស ើងប្បឆ្ងំនងឹអ្តតី
អ្នក្កាថ្េតវទិ្យុអាេីុសេរ។ី ែ្ុកំ្េ៏៉ូម្អ្ ំវ វឱ្យមានការសដ្ឋោះថ្លងសោក្ ក្មឹ្ េុខា ពកីារឃំុឃងំែ៏
រតឹតបតិ នងិបញ្ចបក់ារសេុើបអ្សងកតឱ្យបានឆ្បស់ៅក្នុងេំណំុសរឿងរបេ់គត ់សែើម្បធីា ពេិីទ្ធរិបេ់គតក់្នុង
ការទ្ទ្លួបានការកាតក់្តបី្បក្បក្នុងរយៈសពលេម្ប្េបម្យួ សដ្ឋយឈរសលើការវាយតថ្ម្ែពភី្េតុតាងម្យួ
ចាេ់ោេ់ នងិមានតមាែ ភាព ឬសបើម្និែ៉ូសចនោះសទ្ ប្តវូទ្ោំក្ស់ចាលន៉ូវបទ្សចាទ្ប្បកានប់្បឆ្ងំនងឹសោក្។  

 
ស្ថា បន័ថ្ែលមានលក្ាណៈតមាែ ភាព និង គណសនយយភាព គឺចាបំាចប់្តូវេសប្ម្ចឲ្យបានន៉ូវ

អ្ភ្បិាលក្ិចចលអ។ ែ្ុ ំេ៉ូម្ស្ថវ គម្នច៍ំស ោះសេវាក្ម្មប្ចក្សចញច៉ូលថ្តម្យួសៅថាន ក្ស់ប្កាម្ជាត ិសហើយ       
ជាពិសេេគឺការបសងកើតការយិាល័យប្បជាពលរែា សែើម្បទី្ទ្លួ ក្យបណតឹ ង ក្ព់ន័ធនឹងសេវា              
ស្ថធារណៈ។ ទងំសនោះគឺជាជំោនេំខាន់ៗ ក្នុងការទ្ទ្លួបានន៉ូវសេវាក្ម្មប្បក្បសដ្ឋយប្បេិទ្ធភាព និង 
គណសនយយភាពែពេ់សៅថាន ក្ស់ប្កាម្ជាត។ិ ក្ចិចពិភាក្ារបេ់ែ្ុ ំជាម្យួរែាម្ស្រ្នេីប្ក្េួងសេែាក្ិចច និង     
ហិរញ្ញ វតាុ ទក្ទ់្ងសៅនឹងការងារប្គបប់្គងលវកិា នងិ លក្ាណឌ តប្ម្ូវេប្មាបប់្ក្េួងស្សងៗ ក្នុងការដ្ឋក្់
ជ៉ូនថ្្នការលវកិាចាេ់ោេ់ េប្មាបក់ារចំណាយរបេ់ពួក្សគគឺជាសរឿងថ្ែលគួរឲ្យសលើក្ទ្កឹ្ចតិត។ 

 
សទោះជាយា ងណាក្ស៏ដ្ឋយ ក្ចិចែិតែំប្បឹងថ្ប្បងសប្ចើនថ្លម្សទ្ៀតគឺជាក្តាត ចាបំាច។់ ែ្ុ ំេ៉ូម្អ្ំ វ វ

ែល់ប្ក្េួងយុតតធិម្ ៌សែើម្បធីា ថា ថ្លែសេវាទងំអ្េ់ ក្ព់ន័ធនឹងតុោការ ប្តូវបានបិទ្្ាយសៅក្នុង
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តុោការទងំអ្េ់ សៅទ្កី្ថ្នែងណាថ្ែលស្ថធារណជនអាចសម្ើលសឃើញយា ងចាេ់ និង តាម្វធិណីា
ថ្ែលការបិទ្្ាយទងំស ោះម្និអាចប្តវូបានែក្សចញសដ្ឋយងាយបាន។ ែ្ុ ំក្េ៏៉ូម្អ្ ំវ វ្ងថ្ែរែល់
ប្ក្េួងយុតតធិម្ ៌នងិ ស្ថា បន័តុោការឱ្យបំសពញការងាររបេ់ែែួនប្បក្បសដ្ឋយតមាែ ភាពបថ្នាម្សទ្ៀត 
ទក្ទ់្ងនឹងប្បតបិតតិការរបេ់ពួក្សគ រមួ្ទងំលក្ាណវនិចិឆយ័ និង វធិីស្ថស្រ្េតថ្ែលប្តវូបានសប្បើប្បាេ់ សែើម្បី
េសប្ម្ចសលើការតំស ើងតំថ្ណង និង ការស្ទរសៅប្ក្ម្ និង ប្ពោះរាជអាជ្ា សហើយនិងចាតវ់ធិានការយា ង
េក្ម្មថ្លម្សទ្ៀត សែើម្បបី្បយុទ្ធប្បឆ្ងំអ្ំសពើពុក្រលួយ និងពប្ងងឹឯក្រាជយភាពនិងភាពម្និលំសអ្ៀងរបេ់
តុោការ។ 

 
ទ្និននយ័ នងិ ភ្េ័តុតាង្តល់ន៉ូវម្សធាបាយចាបំាច ់សែើម្បជីួយ ែល់ស្ថា បន័ក្នុងការទ្ទ្លួែុេប្តូវជា

ស្ថធារណៈ និងធា ថា សគលនសយាបាយនងិក្ម្មវធិ ី ក្ំពុងជយួ សប្ជាម្ថ្ប្ជងែល់ម្នុេសប្គប ់          
ប្េទបទ់ងំអ្េ់ក្នុងេងគម្ រមួ្បញ្ច៉ូលទងំអ្នក្ទងំឡាយណាថ្ែលទ្ំនងជាប្តវូសគសបាោះបងស់ចាល។ ក្នុង
នយ័សនោះ ែ្ុ ំបានជួបជាម្យួប្ក្េួងថ្្នការ នងិ វទិ្ាស្ថា នជាតិេាិតិ នងិបានគ៉ូេបញ្ញជ ក្អ់្ំពីស្ថរៈេំខាន់
ថ្នទ្និននយ័ នងិការថ្បងថ្ចក្ប្បសភ្ទ្ថ្នទ្និននយ័ទងំស ោះ។ ប្បឈម្មុ្ែសៅនឹងបញ្ញា ថ្ែលទក្ទ់្ងនឹង
េម្តាភាព ែ្ុ ំេ៉ូម្សលើក្ទ្កឹ្ចិតតែល់វទិ្ាស្ថា នជាតិេាិតកិ្នុងការថ្េវងរក្ជំនយួបសចចក្សទ្េពីថ្ែគ៉ូអ្ភ្វិឌ្ឍន៍
   សែើម្បជីយួ ក្នុងការប្បម្៉ូល នងិ ការបំថ្បក្ទ្ិនននយ័ថ្ែលប្តូវការ សែើម្បវីាេ់ថ្វងឱ្យសឃើញថាការអ្នុវតត
សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាពរបេ់ប្បសទ្េក្ម្ពុជា ពិតជាម្និទុ្ក្នរណាមាន ក្ស់ចាលស ើយ។ 

 
គណសនយយភាពក្ម៏ានស្ថរេំខាន់្ ងថ្ែរ សៅក្ប្ម្តិអ្នតរជាតិ។ សៅថ្ែម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ប្បសទ្េក្ម្ពុជានងឹទ្ទ្លួបានការពិនតិយស ើងវញិតាម្កាលក្ំណតជ់ាេក្លសលើក្ទ្ ី៣ ចំស ោះការអ្នុវតត
េិទ្ិធម្នុេសរបេ់ែែួន សៅចសំ ោះមុ្ែប្ក្ុម្ប្បកឹ្ាេិទ្ធមិ្នុេស អ្.េ.ប សៅទ្ីប្ក្ុងហសថឺ្ណវ។ ប្បសទ្េក្ម្ពុជា
ក្ម៏ានលទ្ធភាពក្នុងការដ្ឋក្ស់េនើរបាយការណ៍ជាតិេម័ប្គចតិត្ងថ្ែរ េតីពីការអ្នុវតតរបេ់ែែួនសៅសប្កាម្ 
សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាព សៅកានស់វទ្ិកានសយាបាយជានែ់ពេ់របេ់អ្ងគការេហប្បជាជាតិ 
ថ្ែលនឹងជួបប្បជុំគន សៅអ្ំ ុងថ្ែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ែ្ុេំ៉ូម្សលើក្ទ្កឹ្ចតិតែល់រដ្ឋា ភ្បិាលឱ្យសធវើការងារ
សដ្ឋយសបើក្ចំហជាម្យួការពនិិតយបំសពញបថ្នាម្ទងំពីរសនោះ សែើម្បទី្ទ្លួបានអ្តាប្បសយាជនយ៍ា ងប្បសេើរពី
ការវាយតថ្ម្ែ សដ្ឋយរែាេមាជិក្ស្សងសទ្ៀត។ ែ្ុេំ៉ូម្្តល់អ្នុស្ថេនឱ៍្យរដ្ឋា ភ្បិាលសរៀបចេំននេីិទ្ថាន ក្់
ជាតមិ្យួ ជាម្យួអ្ងគការេហប្បជាជាត ិនងិ េងគម្េីុវលិ សែើម្បតីាម្ដ្ឋននងិសធវើការងារបនតប ទ បព់កីារពនិិ
តយស ើងវញិទងំសនោះ។ 

 
 
 
 
ម្និទុ្ក្នរណាមាន ក្ស់ចាលស ើយ  
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ស្ថម រតីថ្នសគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាព ជួនកាលប្តវូបានេសងាបសៅក្នុងការសបតជ្ាចតិត

ទងំប្េុងថាគម នម្នុេសណាមាន ក្ប់្តូវបានទុ្ក្សចាល សហើយវាជាការឆែុោះបញ្ញច ងំន៉ូវបទ្ដ្ឋា នេិទ្ធមិ្នុេស  
េតីពីសគលការណ៍ម្និសរ ើេសអ្ើង។ សៅក្នុងសបេក្ក្ម្មមុ្នៗ ែ្ុ ំបានសផ្ទត តសលើប្ក្មុ្ថ្ែលប្តូវបានសគសបាោះបង់
សចាល សហើយបានរាយការណ៍សៅកានប់្ក្ុម្ប្បកឹ្ាេិទ្ធមិ្នុេសអ្.េ.ប េតីពីម្នុេសងាយរងសប្គោះថ្ែលប្តូវ
បានសគទុ្ក្សចាល៖ រមួ្មានកុ្មារ ជនសទ្េនតរប្បសវេន ៍ស្រ្េតី ជនជាបឃំុ់ អ្នក្សប្បើប្បាេ់សប្គឿងសញៀនថ្ែល
សៅជាបស់ញៀនម្និទនផ់្ទត ចប់ាន ជនជាតិភាគតិច រាបប់ញ្ច៉ូ លទងំជនជាតិសែើម្ភាគតិច ជនថ្ែលមាន
ពិការភាព។ ែ្ុ ំក្ប៏ានគ៉ូេបញ្ញជ ក្់្ ងថ្ែរអ្ំពីោនិភ្យ័ ទក្ទ់្ងសៅនឹងម្៉ូលសហតុ  ថ្នការសរ ើេសអ្ើង 
ថ្ែលបសងកើត និងពប្ងកី្ឱ្យមានឧបេគគេប្មាបម់្នុេសទងំស ោះ។ 
 

សែើម្បធីា ឱ្យបានន៉ូវសគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាព ប្បសទ្េក្ម្ពុជាប្តូវចាតវ់ធិានការ
សែើម្បី្ តល់េិទ្ធអិ្ណំាចែល់ប្ក្មុ្ថ្ែលងាយរងសប្គោះ នងិលុបបបំាតរ់ាល់ការសរ ើេសអ្ើងទងំអ្េ់។ ជាលមមី្តង
សទ្ៀតែ្ុ ំបានក្តេ់មាគ ល់សឃើញថា តំថ្ណងជានែ់ពេ់របេ់ស្រ្េតីសៅក្នុងជួររដ្ឋា ភ្បិាលសៅថ្តមានក្ងវោះខាត 
សៅសពលែ្ុ ំបានជួបប្បជុំជាម្យួប្ក្េួងនងិស្ថា បន័ជាសប្ចើន។ ការក្តេ់មាគ ល់ជាវជិជមានម្យួសទ្ៀតគឺ      
សៅក្នុងក្ចិចប្បជុំរបេ់ែ្ុ ំជាម្យួរែាម្ស្រ្នតីប្ក្េួងម្ោថ្្ទ ែ្ុបំានថ្េវងយល់អ្ំពីវឌ្ឍនភាពក្នុងការអ្នុវតត
ថ្្នការយុទ្ធស្ថស្រ្េតជាតិេតីពីអ្តតេញ្ញញ ណក្ម្ម។ សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនទ៍្ី១៦ មានចណុំចសៅម្យួ       
ជាក្ោ់ក្ថ់្ែលសផ្ទត តសៅសលើការ្តល់អ្តតេញ្ញញ ណក្ម្ម្ែ៉ូវចាបេ់ប្មាបម់្នុេសទងំអ្េ់គន  រមួ្ទងំការ  
ចុោះបញ្ជ ីក្ំសណើ ត ថ្ែលជាេន៉ូលថ្នេិទ្ធិម្នុេស។ រដ្ឋា ភ្បិាលបាន្តល់ពត័ម៌ានបចចុបបននភាពែល់ែ្ុ ំ ទក្ទ់្ង
នឹងអាទ្ិភាពលវកិារបេ់រដ្ឋា ភ្បិាល ជាពិសេេការបសងកើនលវកិាេប្មាបវ់េ័ិយេងគម្។  

 
ក្នុងអ្ំ ុងសពលថ្នសបេក្ក្ម្មសនោះ ែ្ុ ំបានសធវើែសំណើ រសៅកានស់ែតតក្ំពងឆ់្ន ងំសែើម្បសីធវើការសេុើប

អ្សងកតទក្ទ់្ងនងឹថ្្នការរបេ់អាជ្ាធរសែតត សែើម្បផី្ទែ េ់ទ្តីាងំរបេ់ម្នុេសជាងម្យួមុ្នឺ ក្ថ់្ែលក្ំពុង
រេ់សៅក្នុងភ្៉ូម្អិ្ថ្ណត តទ្ឹក្ ឱ្យសៅរេ់សៅសលើតបំនែ់ីសគក្ជាអ្ចិថ្ស្រ្នតយ។៍ េក្ម្មភាពសនោះរមួ្បញ្ច៉ូលន៉ូវ
បញ្ញា េិទ្ធិម្នុេសស្សងៗ  ប៉ូក្រមួ្នឹង សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាពម្យួចំននួ សហើយវាជាសរឿង    
េមុប្គស្ថម ញថ្ែលសចៀេម្និរចួ។ ជាការពតិណាេ់ សយើងប្តូវការសធវើសអាយប្បសេើរស ើងន៉ូវសគលសៅ
អ្ភ្វិឌ្ឍនទ៍្ី ៦  (ទ្ឹក្ និងអ្ ម្យ័( នងិប្តូវការ រ នងិសប្បើប្បាេ់ប្បក្បសដ្ឋយចីរភាពន៉ូវទ្ឹក្និងធនធាន
ធម្មជាតិសៅបឹងទ្សនែស្ថបនងិ ទ្សនែ   (សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនទ៍្ី ១៤ - ជីវតិសៅខាងសប្កាម្ទ្ឹក្(។ អាជ្ាធរ
សែតតក្ទ៏្ទ្ួលស្ថគ ល់្ងថ្ែរន៉ូវតប្ម្វូការសែើម្បធីា ថាថ្្នការតាងំទ្ីលំសៅលមីសនោះ នឹងម្និសធវើឱ្យប្បជាជន
កានថ់្តមានេភាពកានថ់្តយា បយឺ់នស ោះសទ្  ថ្ែលអាចជាការអ្នុវតត្ទុយសៅនឹងក្ចិចែិតែំប្បឹងថ្ប្បង
របេ់រដ្ឋា ភ្បិាលក្នុងការកាតប់នាយភាពប្ក្ីប្ក្ (សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនទ៍្ី ១ - បញ្ចបភ់ាពប្ក្ីប្ក្(។           
ប្បជាពលរែាថ្ែលរង្លប ោះ ល់ែែោះេាិតក្នុងចំសណាម្អ្នក្ប្ក្ីប្ក្បំ្ុត សៅក្នុងតបំនស់ ោះ។ ភាគសប្ចើនថ្ន
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ពួក្សគម្និមានឯក្ស្ថរេមាគ ល់អ្តតេញ្ញញ ណ ថ្ែលអ្នុញ្ញញ តឱ្យពួក្សគទ្ទ្លួបានសេវា និងេិទ្ធ ិ    ជា
ម្៉ូលដ្ឋា នេម្ប្េប   (សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនទ៍្ី ១៦(។  
 

ែណៈសពលថ្ែលែ្ុ ំបានសធវើទ្េសនក្ិចចសៅកានទ់្តីាងំលមីជាសប្ចើនសៅក្នុងប្បសទ្េក្ម្ពុជា ថ្ែលជាសរឿ
យៗមានការ ក្ព់ន័ធនឹងេម្បទនែសីេែាក្ចិច សនោះជាសលើក្ែំប៉ូងសហើយថ្ែលែ្ុ ំបានសៅសម្ើលតំបនម់្យួ
សៅសលើែថី្ែលសគបានសរៀបចសំ ើងវញិ េប្មាបឱ់្យេហគម្នស៍ធវើការប ែ េ់ទ្ីសចញពីទ្កឹ្សែើម្បសីៅរេ់សៅ
សលើែសី ោះ។ ែ្ុ ំបានសៅតបំនម់្យួថ្ែលមានវឌ្ឍនភាពលអសឆ្ព ោះសៅរក្ការ្តល់សហដ្ឋា រច េម្ពន័ធេម្ប្េប
េប្មាបអ់្នក្ថ្ែលនងឹរេ់សៅសលើែសី ោះ (្ែ៉ូវលនល់ ទ្ីតាងំអ្ចិថ្ស្រ្នតយេ៍ប្មាបេ់ង់្ ារ លទ្ធភាពប្បក្បរបរ
ជំនួេស្សងៗ អ្គគីេនី នងិទ្ឹក្ស្ថអ ត(។ អាជ្ាធរសែតតក្ពុំងសធវើការជាថ្ែគ៉ូជាម្យួប្ក្មុ្ហ ុនឯក្ជនម្យួក្នុង
ការសរៀបចំទ្ីតាងំសនោះ។ តបំនស់្សងៗសទ្ៀតថ្ែលែ្ុ ំបានសធវើទ្េសនក្ចិចមានែ៉ូចជា តបំនឆ់នុក្ប្ទ្ូ និង       
ែំប៉ូក្ក្សកាោះ គឺមានការអ្ភ្វិឌ្ឍនត៍ិចតួច សហើយទ្កឹ្ម្និទនប់្េក្អ្េ់សចញពីតបំនត់ាងំទ្ីលំសៅស ោះ    
សៅស ើយ។ សទោះជាយា ងសនោះក្តី អាជ្ាធរសែតតបនតសធវើការងារជាម្យួេហគម្នស៍ែើម្បធីា ថា ពួក្សគបត៉ូរ   
ទ្ីតាងំសៅកានែ់ីេម្ប្េបសដ្ឋយមានសហដ្ឋា រច េម្ពន័ធ េប្មាបក់ាររេ់សៅ និងធា ការប្បក្បរបរ
ចិញ្ច ឹម្ជីវតិរបេ់ពួក្សគ។ 

 

ក្តីប្ពយួបារម្ភថ្ែលបានសលើក្ស ើងសដ្ឋយប្បជាពលរែាសៅេហគម្នអ៍្ថ្ណត តទ្ឹក្ក្នុងអ្ ុំងសពល
ថ្នែំសណើ រទ្េសនក្ចិចរបេ់ែ្ុ ំបានបនទរក្តីប្ពួយបារម្ភទងំស ោះថ្ែលធាែ បឮ់សៅក្នុងសបេក្ក្ម្មរបេ់ែ្ុ ំ 
សពលក្នែងម្ក្ ក្ែ៏៉ូចជាក្តបី្ពយួបារម្ភទក្ទ់្ងនឹងេិទ្ធែិធីែ ីថ្ែលមានបញ្ញជ ក្ស់ៅក្នុងញតតមិ្យួចនំួនថ្ែលែ្ុ ំ
ទ្ទ្លួបានក្នុងអ្ំ ុងសពល ១០ ថ្លៃ ក្នែងម្ក្សនោះ។ សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនទ៍្ី ១ េតីពីការកាតប់នាយភាព    
ប្ក្ីប្ក្ េំសៅសៅសលើេិទ្ធិសេមើគន ចំស ោះធនធានសេែាក្ិចច និងេិទ្ធទិ្ទ្លួបានែីធែី នងិធនធានធម្មជាត។ិ ែ្ុ ំ
េ៉ូម្អ្ ំវ វឱ្យរដ្ឋា ភ្បិាលថ្ក្លម្អន៉ូវម្សធាបាយទងំឡាយសែើម្បសីដ្ឋោះប្ស្ថយបញ្ញា េិទ្ធែិធីែែីេ៍មុគស្ថម ញ 
តាម្រយៈអ្ភ្បិ្ក្ម្ប្គបប់្ជងុប្ជងុ នងិប្បក្បសដ្ឋយតមាែ ភាព នងិភាពប្តមឹ្ប្តវូ សែើម្បសីដ្ឋោះប្ស្ថយវវិាទ្ែធីែ ីនងិ
ការតាងំទ្លំីសៅ។ មានថ្តតាម្រយៈម្សធាបាយសនោះសទ្ សទ្ើបគម ននរណាមាន ក្ប់្តូវបានសគសបាោះបងស់ចាល
ស ើយ។ 

 

* * * 

 
 

សបេក្ក្ម្មសនោះសក្ើតមានស ើងសៅចំសពលែេំ៏ខាន ់ថ្ែលប្បសទ្េក្ម្ពុជាសទ្ើបបានអ្នុម្ត័        
យុទ្ធស្ថស្រ្េតចតុសកាណែណំាក្ក់ាលទ្ី ៤ សហើយនងិប្ក្បែណ័ឌ ថ្នសគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាព 
និងថ្្នការយុទ្ធស្ថស្រ្េតអ្ភ្វិឌ្ឍនជ៍ាត។ិ ប្បេិនសបើប្បសទ្េក្ម្ពុជាប្តូវបនតសលើវលិីថ្នការអ្ភ្វិឌ្ឍសេែាក្ចិច
ប្បក្បសដ្ឋយចីរភាពរបេ់ែែួន រដ្ឋា ភ្បិាលប្តូវសធវើការងារសែើម្បឆីែុោះបញ្ញច ំងពីឆនទៈរបេ់ប្បជាពលរែា ក្ស្ថង
ស្ថា បន័ថ្ែលសឆែើយតបសៅនងឹេិទ្ធិរបេ់ប្បជាពលរែា នងិក្ស្ថងម្នុេសថ្ែលមានជ ំញចាបំាច ់សហើយ
ថ្ែលអាចមានេំស ង នងិអាចច៉ូលរមួ្យា ងេក្ម្មសៅក្នុងការអ្ភ្វិឌ្ឍ នងិក្នុងេងគម្។ សនោះមាននយ័ថា 
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សយើងប្តូវថ្តរក្ាេិទ្ធិម្នុេសជាជាចំណុចេន៉ូលែេំ៏ខានថ់្នយុទ្ធស្ថស្រ្េតជាតិេប្មាបក់ារអ្ភ្វិឌ្ឍប្បក្ប
សដ្ឋយចីរភាព នងិេនតិភាពេាិតសេារយ៉ូរអ្ថ្ងវង។ រែាធម្មនុញ្ញ  បទ្ដ្ឋា នេិទ្ធិម្នុេស   និង សគលសៅ
អ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចរីភាពមាន្តល់ន៉ូវម្សធាបាយស្សងៗសែើម្បេីសប្ម្ចកាងារខាងសលើសនោះ។ 

 

ចប ់
 

សោក្ប្េីស្ថស្រ្ស្ថត ចារយ រ  ៉ូណា េមីត (ចប្ក្ភ្ពអ្ងស់គែេ( ប្តូវបានប្ក្ុម្ប្បឹក្ាេិទ្ធិម្នុេស អ្.េ.ប ថ្តងតាងំជា             
អ្នក្រាយការណ៍ពិសេេេតី ពីស្ថា នភាពេិទ្ធិម្នុេសសៅប្បសទ្េក្ម្ពុជា ក្នុ ងថ្ែមី្  ឆ្ន ២ំ០១៥ ។ ក្នុ ង ម្ជា               
អ្នក្រាយការណ៍ពិសេេ សោក្ប្េីគឺជាថ្្នក្ម្យួថ្នអ្វីថ្ែលសគស្ថគ ល់ថាជានីតិវធីិពិសេេរបេ់ប្ក្ុម្ប្បឹក្ាេិទ្ធិម្នុេស។ 
នីតិវធីិពិសេេ (ស្ថា បន័ែធ៏ំបំ្ុតម្យួថ្នអ្នក្ជ ំញឯក្រាជយសៅក្នុ ងប្បពន័ធេិទ្ធិម្នុេស អ្.េ.ប( គឺជាស ម្ ោះទ្៉ូសៅម្យួថ្ន
យនតការឯក្រាជយេប្មាប់ឃែ សំម្ើលនិងថ្េវងរក្ការពិត របេ់ប្ក្ុម្ប្បឹក្ាសនោះ។ អ្នក្កាន់អាណតតិនីតិវធីិពិសេេ គឺជាអ្នក្
ជ ំញឯក្រាជយថ្្នក្េិទ្ធិម្នុេស ថ្ែលប្ក្ុម្ប្បឹក្ាេិទ្ធិម្នុេសបានថ្តងតាងំស ើង សែើម្បីសធវើការងារ ក្ព់ន័ធនឹងស្ថា នភាព
េិទ្ធិម្នុេសរបេ់ប្បសទ្េណាម្យួជាក្់ោក្ ់ឬបញ្ញា េិទ្ធិម្នុេសតាម្វេ័ិយនីម្យួៗ សៅប្គបត់ំបនទ់ងំអ្េ់សលើ       
ពិភ្ពសោក្។ ពួក្គតមិ់្នថ្ម្នជាបុគគលិក្របេ់ អ្.េ.ប សទ្ សហើយសធវើការឯក្រាជយពីរដ្ឋា ភិ្បាល និង អ្.េ.ប។ ពួក្គត ់ 
បំសពញការងារក្នុ ងេម្តាភាពបុគគលផ្ទទ ល់របេ់ែែួ ន សហើយមិ្នទ្ទ្ួលប្បាក្់សបៀរវតសរស៍លើការងារសនោះស ើយ។ 
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ឧបេម្ពន័ធ 
 
សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចរីភាពរបេ់ប្បសទ្េក្ម្ពុជា 
សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាពរបេ់ប្បសទ្េក្ម្ពុជា (CSDGs) រមួ្បញ្ច៉ូ លន៉ូវសគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍន៍
ប្បក្បសដ្ឋយចីរភាព ជាេក្ល ថ្ែលមានចំននួ ១៧ សគលសៅ សហើយប្តូវបានបថ្នាម្សដ្ឋយសគលសៅទ្ី 
១៨ េតីពីេក្ម្មភាពក្ំចាតម់្នី នងិេំណល់ជាតិ្ ទុោះពេីស្រ្ងាគ ម្ េប្មាបប់្បសទ្េក្ម្ពុជា។ ចំណុចសៅ
ទងំឡាយសៅថាន ក្ជ់ាតិបាននិងក្ពុំងប្តូវសរៀបចកំ្នុងថ្្នក្ម្យួថ្នែសំណើ រការតាក្ថ់្តងថ្្នការម្៉ូលដ្ឋា នរ៉ូប
នីយក្ម្មថ្នសគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចរីភាព។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សគលសៅអ្ភ្វិឌ្ឍនប៍្បក្បសដ្ឋយចីរភាពទី្១៦ របេ់អ្.េ.ប៖ េនតភិាព យុតតធិម្ ៌និងស្ថា បន័រងឹមា ំ
 

សគលសៅទី្១៦៖ សលើក្ក្ម្ពេ់េងគម្ថ្ែលមានេនតិភាពប្បក្បសដ្ឋយបរយិាបនន សែើម្បកីារអ្ភ្វិឌ្ឍ
ប្បក្បសដ្ឋយចីរភាព, ្តល់ន៉ូវការទ្ទ្ួលបានយុតតិធម្េ៌ប្មាបម់្នុេសប្គបរ់៉ូប និងសែើម្បកី្ស្ថងស្ថា បន័
ថ្ែលមានប្បេិទ្ធភាព គណសនយយភាព និងបរយិាបននសៅប្គបក់្ប្ម្តិទងំអ្េ់។ 
 
ចំណុចសៅថ្នសគលសៅទី្១៦ (ចំណុចសៅេក្ល(៖  
១៦.១  កាតប់នាយឲ្យបានសប្ចើនរាល់ទ្ប្ម្ងថ់្នអំ្សពើហិងា និងអ្ប្តាម្រណភាពសដ្ឋយអំ្សពើ

ហិងាសៅប្គបទី់្ក្ថ្នែង។ 
១៦.២ លុបបំបាតក់ាររសំោភ្បំ ន ការសធវើអាជីវក្ម្ម ការជួញែ៉ូរ និងរាល់ទ្ប្ម្ងថ់្នអំ្សពើ

ហិងានិងទរុណក្ម្មសៅសលើកុ្មារ។ 
១៦.៣ សលើក្ក្ម្ពេ់វធិានការចាបស់ៅក្ប្ម្តិជាតិនិងអ្នតរជាតិ និងធា ការទ្ទ្លួបាន

យុតតិធម្ស៌េមើភាពគន េប្មាបម់្នុេសប្គបរ់៉ូប។ 
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១៦.៤  ប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០ កាតប់នាយឲ្យបានសប្ចើនន៉ូវលំហ៉ូរហិរញ្ញ វតាុនិងសប្គឿងេ វ វុធែុេ
ចាប ់ពប្ងឹងការប្បម្៉ូលនិងការប្បគល់ន៉ូវប្ទ្ពយថ្ែលប្តូវបានលួច និង ប្បយុទ្ធប្បឆ្ងំ
នឹងឧប្កិ្ែាក្ម្មថ្ែលមានការចាតត់ាងំប្គបទ់្ប្ម្ង។់ 

១៦.៥ កាតប់នាយឲ្យបានសប្ចើន រាល់ទ្ប្ម្ងថ់្នអំ្សពើពុក្រលួយនិងអំ្សពើេីុេំណ៉ូ ក្េ៉ូក្បា ន។់ 
១៦.៦  សរៀបចំស្ថា បន័ឲ្យមានប្បេិទ្ធភាព តមាែ ភាព និងគណសនយយភាពសៅប្គបក់្ប្ម្តិ។ 
១៦.៧ ធា ឱ្យមានការសធវើសេចក្តីេសប្ម្ចប្បក្បសដ្ឋយលក្ាណៈសឆែើយតប បរយិាបនន ច៉ូលរមួ្ 

និងភាពជាតំណាងសៅប្គបក់្ប្ម្តិ។ 
១៦.៨ សបើក្ទ្៉ូោយនិងពប្ងឹងការច៉ូលរមួ្របេ់បណាត ប្បសទ្េកំ្ពុងអ្ភ្វិឌ្ឍន ៍សៅក្នុងស្ថា បន័

អ្ភ្បិាលកិ្ចចេក្ល  ។ 
១៦.៩ ប្តឹម្ឆ្ន ២ំ០៣០ ្តល់អ្តតេញ្ញញ ណក្ម្ម្ ែ៉ូវចាបែ់ល់ម្នុេសប្គបរ់៉ូប រមួ្ទងំ ការចុោះ

បញ្ជ ីកំ្សណើ ត។ 
១៦.១០ ធា ការទ្ទ្លួបានជាស្ថធារណៈន៉ូវពត័ម៌ាន និងការការ រេិទ្ធិសេរភីាពម្៉ូលដ្ឋា ន

ឲ្យប្េបតាម្ចាបជ់ាតិ និងកិ្ចចប្ពម្សប្ពៀងអ្នតរជាតិ។ 
 
ម្សធាបាយអ្នុវតតសគលសៅទី្១៦  
 
១៦.ក្ ពប្ងឹងបណាត ស្ថា បន័ជាតិ ក្ព់ន័ធ រមួ្ទងំតាម្រយៈកិ្ចចេហប្បតិបតតិការអ្នតរជាតិ 

សែើម្បកី្ស្ថងេម្តាភាពសៅប្គបក់្ប្ម្តិ ជាពិសេេ សៅក្នុងបណាត ប្បសទ្េកំ្ពុង
អ្ភ្វិឌ្ឍន ៍េប្មាបទ់្បស់្ថក តអំ់្សពើហិងា និងការប្បយុទ្ធប្បឆ្ងំនឹងអំ្សពើសភ្រវក្ម្មនិង
ឧប្កិ្ែាក្ម្ម។ 

១៦.ែ សលើក្ក្ម្ពេ់និងជំរុញការអ្នុវតតចាបនិ់ងសគលនសយាបាយេតីពីការម្និសរ ើេសអ្ើង 
សែើម្បកីារអ្ភ្វិឌ្ឍប្បក្បសដ្ឋយចីរភាព។   

 
  
 
 
 

 


