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កចិចស្ហក្បតបិតតកិារជាមយួស្ថា ប័ៃស្ៃធសិ្ញ្ញា  ៃងិ្យៃតការស្េិធមិៃុស្ស រមួទាំង្ៃតីវិធិពីទិស្ស្ (118.44-118.47) 
 

១.  គិតក្តឹមខែឧស្ភ្ន ឆ្ា ាំ២០១៨ ក្បទេស្កមពុជាមៃិទៃ់បាៃដាក់របាយការណ៍ ឬការទ្លយីតបតាមកាលកាំណត់ 
ឬការតាមដាៃបៃតខដ្លផុតកាលបរទិចេេកាំណត់ ចាំៃួៃ៥ ជូៃទៅស្ថា ប័ៃស្ៃធិស្ញ្ញា ស្ិេធមិៃុស្សអង្គការស្ហក្បជា
ជាតទិៅទ យីទេ។2  

 
២.  កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ ៃងិ្២០១៨ អង្គការស្ហក្បជាជាតិ បាៃគាាំក្េដ្ល់គណៈកមាា ធិការស្េិធិមៃុស្សកមពុជា កាុង្ការ

ទរៀបចាំរបាយការណ៍ទក្កាមអៃុស្ញ្ញា អៃតរជាតិស្តពីីស្ិេធជិៃពកិារ អៃុស្ញ្ញា ស្តពីីស្ិេធកុិមារ អៃុស្ញ្ញា អៃតរជាតសិ្តី
ពីការបាំបាត់រាល់េក្មង់្នៃការទរសី្ទអីង្ពូជស្ថស្ៃ៍  អៃុស្ញ្ញា អៃតរជាតសិ្តីពីការការពារជៃក្គប់រូបពកីារបាត់ែលួៃ
ទដាយបង្ខាំ ៃិង្អៃុស្ញ្ញា ក្បឆ្ាំង្ការទធវីទរណុកមា ទហយីកាុង្ខែមិងុនា ឆ្ា ាំ២០១៧ បាៃគាាំក្េដ្ល់ការទរៀបចាំស្ៃាិ
ស្ីេមួយស្តីពីការតាមដាៃបៃតទៅទលីអៃុស្ថស្ៃ៍ខដ្លបាៃេេួលមកពីវដ្តការពិៃតិយជាស្កលតាមកាលកាំណត់ 
(UPR) ជុាំេីពីរ។3  កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៥ ក្កមុក្បឹកាជាតិកមពុជាទដ្មីបសី្រស្ត ី (CNCW)  ទដាយមាៃការគាាំក្េពីអង្គការ
ស្ហក្បជាជាតិ ៃងិ្គណៈកមាា ធិការ សុ្ី ដ្ បាៃទរៀបចាំកិចចស្ៃទនាមយួជាមួយគណៈកមាា ធិការបទចចកទេស្េេួល
បៃទុកកចិចការស្រស្តៃីិង្កុមារនៃក្ពឹេធស្ភ្ន ៃិង្គណៈកមាា ធកិារេេួលបៃទុកអៃុស្ញ្ញា  សុ្ី ដ្ នៃរដ្ាស្ភ្ន រមួទាំង្បាៃ
ពិភ្នកាអាំពកីារអៃុវតតចាប់ជាតិ ៃិង្ដ្ាំទណីរការបទង្កីតទគាលៃទោបាយ។ ទស្ចកតីក្ពាង្ខផៃការយុេធស្ថស្រស្ត
របស់្ក្កុមក្បឹកាជាតកិមពុជាទដ្មីបសី្រស្តី ២០១៨-២០២២ បាៃដាក់បញ្ចូ លយុេធស្ថស្រស្តមយួទដ្ីមបឲី្យមាៃការចូល
រមួកាៃ់ខតទក្ចៃីជាមយួៃឹង្គណៈកមាា ធិការនៃរដ្ាស្ភ្ន អាំពកីារអៃុវតតអៃុស្ញ្ញា  សុ្ី ដ្។  
 

៣. ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា សូ្មទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាលកាុង្ការពចិរណ្តទរៀបចាំ
ស្ៃាសិ្េីថ្នា ក់ជាតសិ្តពីកីារអៃុវតតអៃុស្ថស្ៃ៍របស់្យៃតការស្េិធមិៃុស្ស ទក្កាយវដ្តការពៃិតិយជាស្កលតាមកាល
កាំណត់(UPR) ជុាំេបី។ី ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ផតល់ការគាាំក្េ កាុង្ករណីខដ្លរ
ដាា ភបិាលស្ទក្មចទរៀបចាំស្ៃាសិ្េីទៃោះ។  
 

ការបទង្កតីយៃតការបងាក រថ្នា ក់ជាត ិ (NPM) ទោង្តាមលកខែណឌ តក្មវូនៃពធិសី្ថរបខៃាមនៃអៃុស្ញ្ញា ក្បឆ្ាំង្ការទធវ ី
ទរណុកមា (OP-CAT) (118.13) 
 
៤. កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ មាៃការទចញក្ពោះរាជក្កតឹយមួយខដ្លចត់េុកជាទមាឃៈទៅទលីអៃុក្កឹតយស្តីពីការបទង្កីតយៃតការ

បងាក រថ្នា ក់ជាតិ ទក្កាមពធិីស្ថរអៃុស្ញ្ញា ក្បឆ្ាំង្ការទធវទីរណុកមា។ ចាំណុចទៃោះ មាៃពាក់ព័ៃធៃងឹ្ការទរៀបចាំរចនា
ស្មព័ៃធយៃតការទៃោះទ ងី្វញិ។ កាុង្ខែមងុិនា ឆ្ា ាំ២០១៨ អៃុគណៈកមាា ធិការបងាក រទរុណកមា បាៃដ្កយៃតការ
បងាក រថ្នា ក់ជាតិទៃោះទចញបញ្ជ ីនៃមាក្តា១៧ គឺបញ្ជ ីយៃតការបងាក រថ្នា ក់ជាតខិដ្លការអៃុទលាមតាមកាតពវកិចចនៃ
មាក្តា១៧ មាៃការហួស្ទពលយូរទពក។4   
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៥.  ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាលកាុង្ការបៃតចត់វធិាៃការ

នានា ជាពទិស្ស្ការផតល់មូលៃធិកិ្គប់ក្គាៃ់ ទដ្មីបធីានាឲ្យមាៃឯករាជយភ្នពតាមផលូវការៃងិ្កាុង្ការក្បតបិតតកិារយៃត
ការបងាក រថ្នា ក់ជាតទិៃោះ។  
 

ការអប់រ ាំអាំពសី្េិធមិៃុស្សៃងិ្ស្ៃធសិ្ញ្ញា នានា (118.42) 
 

៦.  ពីឆ្ា ាំ២០១៤-២០១៦ ទោង្តាមទគាលៃទោបាយជាតៃិងិ្ខផៃការយុេធស្ថស្រស្តជាតិ ក្កស្ួង្យុតតិធម៌បាៃផតល់
ការបណតុ ោះបណ្តត លស្តីពីអៃុស្ញ្ញា សុ្ ីដ្ ទយៃឌ័្រ ៃិង្ចាប់ជាតិពាក់ព័ៃធនានា ទៅដ្ល់ទៅក្កមៃិង្ក្ពោះរាជាអាជាា  
ក្កឡាបញ្ជ ីៃងិ្មស្រៃតតុីលាការ ៃិង្មស្រៃតអីៃុវតតចាប់ ចាំៃៃួ ៣៦៥០ នាក់ (ស្រស្តី ១២០៤ នាក់)។  
 

៧.  អាជាា ធរជាតិក្បយុេធៃងឹ្ជមៃឺទអដ្ស៍្ កាុង្ភ្នពជានដ្គូជាមួយអង្គការស្ហក្បជាជាត ិអង្គការ FHI 360 ៃិង្អង្គការ
ខាណ្ត(KHANA) បាៃទរៀបចាំស្កមាភ្នពបស្រញ្ញជ បការយល់ដ្ឹង្ដ្ល់អាកទធវីទគាលៃទោបាយៃិង្អាជាា ធរអៃុវតត
ចាប់ ស្តីពីការអៃុវតតចាប់ៃិង្ទគាលៃទោបាយនានា ទដាយរាប់ទាំង្ ចាប់ស្តីពីការបស្រងាក បអាំទពីជញួដូ្រៃងិ្អាជីវ
កមាផលូវទភេ ចាប់ស្តីពីការក្តតួពិៃិតយទក្គឿង្ទញៀៃ ៃងិ្ទគាលៃទោបាយភូមិ/ឃុាំមាៃសុ្វតាភិ្នព។ ការអៃុវតតចាប់
ៃិង្ទគាលៃទោបាយទាំង្ទៃោះ អាចបៃទុចបងាា ក់ដ្ល់ការេេួលបាៃទស្វាកមាស្ក្មាប់ក្បជាជៃក្បឈមមុែែពស់្
មួយចាំៃៃួ 5  ទៅកាុង្ករណីមួយចាំៃួៃ ជាពិទស្ស្ ទៅទពលខដ្លមាៃការភ័យខាល ចមាៃការចប់ែលួៃ នាាំឲ្យបុគគល
ទាំង្ទនាោះ ទជៀស្វាង្កាុង្ការមកេេលួទស្វា ឬការចប់ែលួៃជាក់ខស្តង្ទក្កាមចាប់ទាំង្ទៃោះ បាៃរ ាំខាៃដ្ល់ការ
េេួលបាៃទស្វាកមាទាំង្ទៃោះ។ 
 

៨.  ក្កុមក្បឹកាជាតិជៃពិការរបស់្រដាា ភិបាល បាៃផតល់ការបណតុ ោះបណ្តត លដ្ល់មស្រៃតីតាមមូលដាា ៃរបស់្ែលួៃ កាុង្ទែតត
ទកាោះកុង្ ទៅកាុង្ខែវចិេិកា ឆ្ា ាំ២០១៧ ទដាយមាៃការគាាំក្េពីអង្គការស្ហក្បជាជាតិ។  

 
កាំខណេក្មង់្ចាប់ (118.27, 118.80, 118.91, 118.133) 
 
៩.  អាេិភ្នពស្ាំខាៃ់មួយកាុង្ចាំទណ្តមអាេភិ្នពស្ាំខាៃ់នានាទៅកាុង្យុេធស្ថស្រស្តចតុទកាណដ្ាំណ្តក់កាលេី៣ របស់្រ

ដាា ភិបាល (២០១៣-២០១៨) គឺការពក្ង្ងឹ្អភបិាលកចិចតាមរយៈ “ការបៃតអៃុវតតការខកេក្មង្ច់ាប់ៃិង្ក្បព័ៃធ
យុតតិធម៌ ទដី្មបីធានាយុតតិធម៌ស្ង្គម ក្ពមទាំង្ទលីកស្ទួយសិ្េធិរបស់្ក្បជាពលរដ្ា សុ្ចរតិភ្នព តមាល ភ្នព ៃិង្
គណទៃយយភ្នព។”6 
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១០.  ការងារកាំខណេក្មង់្ចាប់ៃិង្ក្បព័ៃធតុលាការ មាៃការរកីចទក្មីៃកាុង្វស័ិ្យជាទក្ចៃី ដូ្ចជាការទរៀបចាំតុលាការ ការ
េេួលបាៃព័ត៌មាៃ យុតតិធម៌អៃីតិជៃ ជាំៃួយខផាកចាប់ ៃិង្ការដាក់ទទស្ជាំៃួស្។ ការក្បាក្ស័្យទក់េង្ទៅកាុង្
ក្បព័ៃធយុតតធិម៌ ៃិង្ងវកិារដាា ភបិាលស្ក្មាប់វស័ិ្យយុតតិធម៌ បាៃទកីៃទ ងី្ទៅកាុង្រយៈប ុនាា ៃឆ្ា ាំងាីៗទៃោះ។7   
 

១១.  ក៏ប ុខៃត ការទធវីវទិស្ថធៃកមាទៅទលីចាប់ស្តពីីគណបកសៃទោបាយកាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ បាៃទធវឲី្យមាៃការពៃារទពល
ខផាករដ្ាបាលរបស់្គណបកសៃទោបាយមិៃមាៃទពលកាំណត់ ទដាយគាា ៃដ្ាំទណីរការក្តឹមក្តូវ ៃិង្បាៃហាមឃាត់
ទដាយមិៃមាៃទពលកាំណត់ ទៅទលីអាកខដ្លក្តូវបាៃផតនាទ ទទស្សូ្មបខីតពីបេទលាសី្មជឈមិ ខដ្លទចញមកពី
គណបកសៃទោបាយធាំៗមយួចាំៃួៃ។ 8   កាុង្ខែតុលា ឆ្ា ាំ២០១៧ រដ្ាស្ភ្នបាៃអៃុម័តវទិស្ថធៃកមាចាប់មួយ
ចាំៃួៃ ខដ្លអៃុញ្ញា តិឲ្យមាៃការខបង្ខចកអាស្ៃៈរបស់្គណបកសខដ្លក្តូវបាៃរ ាំលាយ ឲ្យទៅគណបកសដ្នេ
ទេៀតទៅថ្នា ក់ជាតិៃិង្ថ្នា ក់មូលដាា ៃ។9  
 

១២.  អាករាយការណ៍ពិទស្ស្ស្តពីសី្ថា ៃភ្នពស្ិេធិមៃុស្សទៅកមពុជា បាៃទលីកពកីង្វល់ថ្នការទធវីវទិស្ថធៃកមាក្កមក្ពហា
េណឌ  ខដ្លដាក់ជាបេទលាសី្ក្បមាងក្ពោះមហាកសក្ត ស្កមាភ្នពែុស្ចាប់ចាំទពាោះការក្បមាងក្ពោះមហាកសក្ត គឺមៃិ
ក្ស្បទៅៃងឹ្បេដាា ៃ អៃតរជាតិស្តីពីទស្រភី្នពកាុង្ការបទញ្ចញមតិទ យី។10  កង្វល់ក្ស្ទដ្ៀង្គាា ទៃោះខដ្រ ក្តូវបាៃ
ទលីកទ ងី្ទក់េង្ៃឹង្ក្បកាស្អៃតរក្កស្ួង្ស្តីពីការក្គប់ក្គង្ការផសពវផាយរបស់្ទគហេាំព័រៃិង្បណ្តត ញផសពវ 
ផាយស្ង្គមតាមរយៈក្បព័ៃធអុៃីធឺខណត។  
 

១៣.  ចាប់ស្តីពសី្ហជពី មាៃបេបបញ្ាតិតខដ្លមិៃក្ស្បទៅៃងឹ្បេដាា ៃអៃតរជាត ិ ជាពិទស្ស្ស្តីពកីារបទង្កីត ការ
ក្បក្ពឹតតទិៅ ៃងិ្ការរ ាំលាយស្ហជីព។11 ចាប់ស្តីពីស្មាគមៃងិ្អង្គការមៃិខមៃរដាា ភិបាល ខដ្លក្តូវបាៃអៃុម័ត
កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៥ បាៃដាក់បញ្ចូលលកខែណឌ តក្មូវកាុង្ការចុោះបញ្ជ ី ភ្នរកិចចកាុង្ការទធវីរបាយការណ៍ខដ្លមាៃភ្នពស្ាុ
ក្គស្ថា ញ ៃិង្លកខែណឌ តក្មូវអាំពី ”អពាក្កឹតយភ្នពៃទោបាយ” ទហយីក្បស្ិៃជាមិៃបាៃបាំទពញលកខែណឌ តក្មូវ
ទៃោះទេ អាចនាាំឲ្យមាៃការដាក់េណឌ កមាក្ពហាេណឌ ។12 
 

១៤.  ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតរដាា ភបិាលចត់ឲ្យមាៃការពទិក្គាោះទោបល់
ខដ្លមាៃលកខណៈចូលរមួេូលាំេូលាយ ជាមយួៃងឹ្ស្ថា ប័ៃស្ថធារណៈៃងិ្ស្ថា ប័ៃពាក់ព័ៃធ ទៅទពលខណនាាំឲ្យទក្បី
ក្បាស់្ចាប់ងាឬីទធវវីទិស្ថធៃកមាចាប់ស្តពីសី្េិធមិៃុស្ស ៃងិ្បញ្ញា ពាក់ព័ៃធនានា ក្ពមទាំង្ជាំរុញឲ្យមាៃការពៃិតិយទ ី
ង្វញិទៅទលចីាប់ៃងិ្វទិស្ថធៃកមាខាង្ទល ីទដ្មីបធីានាឲ្យមាៃភ្នពក្ស្បគាា ទៅៃងឹ្បេដាា ៃអៃតរជាត។ិ  
 

ឯករាជយភ្នពនៃតុលាការ ៃងិ្ការេេលួបាៃយុតតធិម៌ (118.24, 118.79, 118.81-118.90, 118.94, 118.95) 
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១៥.  ក្កស្ួង្យុតតិធម៌បៃតអៃុវតត “ចាប់ជាមូលដាា ៃ” ទាំង្បី ស្តពីកី្បព័ៃធយុតតធិម៌ ទដាយបាៃទចញអៃុក្កឹតយចាំៃួៃបីទៅ
ទលីចាប់ស្តពីីការទរៀបចាំអង្គការតុលាការ ៃងិ្បាៃទបាោះជាំហាៃកាុង្ការក្ពាង្ចាប់ស្តីពីស្ថរការ ី អាជាា ស្ថលា ៃងិ្
ក្កឡាបញ្ជ ី។13 កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៦ ក្កស្ួង្យុតតិធម៌ បាៃចត់វធិាៃការដ៏្ស្ាំខាៃ់កាុង្ការតទមលីង្ក្បាក់ទបៀវតសរ ៍របស់្ទៅ
ក្កមៃិង្ក្ពោះរាជអាជាា  កាុង្កិចចែិតែាំក្បឹង្ខក្បង្ក្បយុេធក្បឆ្ាំង្ៃឹង្អាំទពីពុករលួយ។ ទដ្ីមបសី្ទក្មចទជាគជ័យកាុ
ង្ការងារទៃោះ ក្កស្ងួ្យុតតធិម៌ បាៃអទញ្ជ ីញអង្គភ្នពក្បឆ្ាំង្អាំទពីពុករលួយ ឲ្យតាមដាៃការក្បលង្ចូលទរៀៃទៅ
រាជបណឌិ តយស្ភ្នវជិាជ ជីវៈតុលាការ។14 ក៏ប ុខៃត បញ្ញា ក្បឈមជាលកខណៈរចនាស្មព័ៃធកាុង្ការអៃុវតតចាប់ៃិង្ស្ថា ប័
ៃយុតតិធម៌ ទៅខតបៃតមាៃ ទដាយរមួទាំង្ទៅកាុង្វស័ិ្យឯករាជភ្នពៃងិ្ការធានាខផាកៃីតិវធិ ីមូលដាា ៃភស្តុតាង្េៃ់
ទែាយ កាុង្ការផតនាទ ទទស្ ៃងិ្ៃិរេណឌ ភ្នពទៅខតបៃតទកីតមាៃ។15    
 

១៦.  ងវកិាជាំៃួយខផាកចាប់បាៃទកៃីទ ងី្បីដ្ង្ចទនាល ោះពីឆ្ា ាំ២០១៣ ដ្ល់ ២០១៧ ដ្ល់ចាំៃួៃ ១៥០.០០០ដុ្លាល រ 
ប ុខៃត វាទៅខតមៃិក្គប់ក្គាៃ់ស្ក្មាប់ក្បទេស្មួយខដ្លក្បជាជៃទស្ទីរពាក់កណ្តត ល រស់្ទៅទក្កាមបនាទ ត់ភ្នពក្កីក្ក 
ឬទៅទលបីនាទ ត់ភ្នពក្កីក្កបៃតចិបៃតួចទនាោះ។ 16  ចប់តាាំង្ពឆី្ា ាំ២០១២មក រដាា ភិបាលបាៃខបង្ខចកផតល់ងវកិា 
២០០លាៃទរៀល (៥០.០០០ ដុ្លាល រអាទមរកិ) កាុង្មយួឆ្ា ាំ ទដ្ីមបគីាាំក្េដ្ល់ការេេួលបាៃទស្វាផលូវចាប់ស្ក្មាប់
ស្រស្តខីដ្លជាជៃរង្ទក្គាោះពីរាល់េក្មង់្នៃអាំទពីហងិ្ា ទហយីចាំៃួៃស្រស្តីក្កីក្កខដ្លេេលួបាៃជាំៃួយផលូវចាប់ បាៃ
ទកីៃទ ងី្ព១ី០៦ កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៤ ដ្ល់ ២៣៣ កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៦។ ជាំៃយួផលូវចាប់ ទដាយរមួបញ្ចូ លទាំង្ការផតល់
ទោបល់ផលូវចាប់ អាចរកបាៃស្ក្មាប់ក្កុមក្បជាជៃស្ាំខាៃ់ៗ ៃិង្អាកក្ស្លាញ់ទភេដូ្ចគាា កាុង្កក្មិតតចិតួច។ 
ការេេួលបាៃទស្វាទៃោះ ទៅមាៃកក្មិតតិចតចួ ទដាយស្ថរខតភ្នពស្ាុក្គស្ថា ញនៃដ្ាំទណីរការ ៃិង្តក្មូវការកាុង្ការ
បទង្កីៃេាំៃុកចតិតស្ថធារណៈទៅកាុង្ក្បព័ៃធយុតតធិម៌។ 
 

១៧.  កាុង្ខែកកកដា ឆ្ា ាំ២០១៦ ចាប់ស្តីពយុីតតិធម៌អៃីតជិៃ ក្តវូបាៃអៃុម័ត។ ចាប់ទៃោះខចង្អាំពីក្បព័ៃធដាច់ទដាយ
ខ កមួយ ខដ្លទតត តទលីកមាវធិីបខង្វរ ជាជាង្ការដាក់េណឌ កមា។17 ក្កស្ួង្ស្ង្គមកិចច អតីតយុេធជៃ ៃិង្យុវៃតីិ
ស្មបទ ៃងិ្ក្កស្ងួ្យុតតធិម៌ បៃតទធវីការទលកីារអៃុវតតចាប់ទៃោះ។ មាៃការពៃារទពលកាុង្ការកាំណត់ឲ្យចាស់្អាំពី
អាយុរបស់្យុវជៃខដ្លក្តូវចប់ែលួៃ ទដ្ីមបកីាំណត់ថ្នទតមីាៃអាយុទក្កាមអាយុអបបបរមានៃការេេលួែុស្ក្តូវ
ក្ពហាេណឌ ឬទេ ទហយីជៃួកាល អៃតីិជៃទៅខតក្តូវបាៃទគឃុាំែលួៃជាមយួៃីតជិៃ។ វធិាៃការនានា ដូ្ចជា ការទក្បី
ក្បាស់្របាាំង្ៃងិ្ស្មាា រៈទស្ថតេស្សៃ៍ស្ក្មាប់ការផតល់ស្កខីកមាចល័ត គួរជួយការពារដ្ល់ស្ថកសជីាកុមារៃិង្ជៃរង្
ទក្គាោះជាកុមារ។  
 

១៨.  ទដ្មីបទីលកីកមពស់្ឯករាជភ្នពនៃតុលាការ កាត់បៃាយអាំទពពុីករលយួឲ្យបាៃទក្ចៃី ៃងិ្ទលកីកមពស់្ការេេលួបាៃ
យុតតធិម៌ ក្ស្បតាមកាតកិាស្ញ្ញា អៃតរជាតសិ្តពីសី្េិធពិលរដ្ាៃងិ្ស្េិធៃិទោបាយ អៃុស្ញ្ញា ស្តពីសី្េិធកុិមារ ៃងិ្ទគាល
ទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នពទលែ១៦ ទនាោះ ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា៖ 
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ក) ទលកីេកឹចតិតដ្ល់ក្កស្ងួ្យុតតធិម៌ ឲ្យទរៀបចាំការស្កិាអាំពសុី្ចរតិភ្នពក្បព័ៃធយុតតធិម៌ ដូ្ចមាៃខចង្ទៅកាុង្
សូ្ចនាករតាមដាៃរមួ របស់្ក្កមុការងារបទចចកទេស្កាំខណេក្មង់្ចាប់ៃងិ្ក្បព័ៃធយុតតធិម៌ 

ែ) ស្ថវ គមៃ៍ការអភវិឌ្ឍៃ៍ជាបៃតបនាទ ប់នៃទគាលៃទោបាយជាតសិ្តពីជីាំៃយួខផាកចាប់ ៃងិ្ទលកីេកឹចតិតដ្ល់
ការអៃុម័តឲ្យបាៃទៃ់ទពលទវលា ៃងិ្ការផតល់ធៃធាៃឲ្យបាៃក្គប់ក្គាៃ់ 

គ) ស្ថវ គមៃ៍ចាប់ស្តពីយុីតតធិម៌អៃតីជិៃ ៃងិ្ទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាលកាុង្ការអៃុវតតចាប់ទៃោះ ទដាយរមួ
ទាំង្តាមរយៈការធានាឲ្យមាៃការផតល់ធៃធាៃឲ្យបាៃក្គប់ក្គាៃ់។ 

 
ៃេិណឌ ភ្នព (118.13, 118.92, 118.105, 118.112-118.116) 

 

១៩.  ៃិេណឌ ភ្នពទៅខតបៃតជាបញ្ញា ក្បឈមមយួ ជួៃកាលបទង្កតីជាលកខែណឌ ស្ក្មាប់ដ្ាំទណ្តោះក្ស្ថយក្ស្បគាា   ដូ្ចជា
ការទដាោះក្ស្ថយខផាកហរិញ្ាវតាុទក្ៅក្បព័ៃធតុលាការ ឬចាំណ្តត់ការទដាយហវូង្មៃុស្សទក្ៅក្បព័ៃធតុលាការ។ 18  ៃិ
េណឌ ភ្នពស្ក្មាប់ករណីខដ្លទកីតទ ងី្ទដាយការទមទរយុតតិធម៌ទដាយហវូង្មៃុស្ស ទៅខតជាកតីកង្វល់មួយខដ្រ 
គឺថ្ន កក្មមាៃការទសុ្បីអទង្កតណ្តស់្ ទហយីករណីទាំង្ទៃោះជាេូទៅក្តវូបាៃបិេទចល ទដាយស្ថរខតទគចត់េុក
ថ្នឧក្កិដ្ាកមាខដ្លបាៃទកតីទ ងី្ពីដ្ាំបូង្ទនាោះ ក្តូវបាៃទដាោះក្ស្ថយរចួរាល់ទហយី។19  
 

២០.  ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាលកាុង្ការចត់វធិាៃការទដ្មីបី
ទដាោះក្ស្ថយបញ្ញា ៃេិណឌ ភ្នព ទដាយរមួបញ្ចូលទាំង្តាមរយៈការទលកីកមពស់្ការយល់ដ្ងឹ្ថ្ន េទង្វនីានា ដូ្ចជាអាំទពី
ហងិ្ាបង្កទដាយហវូង្មៃុស្ស  ជាេទង្វមីៃិអាចេេលួយកបាៃទេ ទហយីក្តវូមាៃការទសុ្បីអទង្កតៃងិ្កាត់ទទស្
ចាំទពាោះបេទលីាស្ទាំង្ទៃោះ។  

 
ទស្រភី្នពជាមូលដាា ៃ (118.104-118.111, 118.14-118.16, 118.18-118.20, 118.101, 118.102) 
 
២១.  ទស្រភី្នពខាង្ស្មាគម ទៅបៃតជាបញ្ញា ក្បឈម ជាពិទស្ស្ ចប់តាាំង្ពីការអៃុម័តចាប់ស្តីពីស្មាគមៃិង្អង្គការ

មិៃខមៃរដាា ភិបាលទៅឆ្ា ាំ២០១៥ ៃិង្ចាប់ស្តពីីស្ហជីពកាុង្ឆ្ា ាំ២០១៦មក។ កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ រដាា ភិបាលបាៃ
បញ្ញជ ឲ្យមាៃការបិេការោិល័យវេិាស្ថា ៃជាតិក្បជាធបិទតយយកាុង្ក្បទេស្កមពុជា កាុង្បរបិេនៃការទចេក្បកាៃ់
ថ្ន ស្មាា រៈបណតុ ោះបណ្តត លរបស់្វេិាស្ថា ៃទៃោះ បងាា ញពីការចូលនដ្ជាមួយគណបកសស្ទស្រងាគ ោះជាត ិទដ្ីមបធីានាៃូវ
ជ័យជាំៃោះស្ក្មាប់ការទបាោះទឆ្ា តឆ្ា ាំ២០១៨ ៃិង្បញ្ញា នានាទក់េង្ៃឹង្ការចុោះបញ្ជ ីរបស់្វេិាស្ថា ៃទនាោះ។ រដាា ភិ
បាលបាៃពៃារក្បតបិតតិចាំៃួៃ៣០នងៃទៅទលអីង្គការស្មធម៌កមពុជា ខដ្លជាអង្គការមួយទធវកីារទលីវស័ិ្យស្ិេធិដ្ធីល ី
ៃិង្លុបទ ា្ ោះអង្គការបរសិ្ថា ៃមួយទ ា្ ោះ អង្គការមាតាធមាជាតិ ទចញពបីញ្ជ ីអង្គការមិៃខមៃរដាា ភិបាល ទហយី
បុគគលិកពីរនាក់របស់្អង្គការទៃោះ ក្តូវបាៃឃុាំែលួៃបទណ្តត ោះអាស្ៃា ពីបេទក់េង្ៃងឹ្ការប ុៃប ង្តាមរយៈខែសវទីដ្អូ 
បងាា ញពីការស្ង្សយ័ទៅទលសី្កមាភ្នពបូមែាច់ទដាយែុស្ចាប់។ ការខណនាាំខផាករដ្ាបាលខដ្លបាៃដាក់ទចញ
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ទដាយក្កស្ួង្មហានផទ កាលពខីែតុលា ឆ្ា ាំ២០១៧ តក្មូវឲ្យអង្គការមិៃខមៃរដាា ភិបាល ជូៃដ្ាំណឹង្ដ្ល់អាជាា ធរ
មូលដាា ៃចាំៃួៃបីនងៃមុៃទធវីស្កមាភ្នព សូ្មបខីតការជូៃដ្ាំណឹង្ខបបទៃោះ មិៃបាៃតក្មូវឲ្យមាៃទៅកាុង្ចាប់ក៏ទដា
យ។20  
 

២២.  រដាា ភិបាលបាៃលុបទចលអាជាា ប័ណណរបស់្ស្ថា ៃីយវ៍េិយុឯករាជយមួយចាំៃៃួ ក្បព័ៃធផសពវផាយឯករាជយបាៃបេិ
ទចល ទហយីអាកការស្ថរព័ត៌មាៃឯករាជយចាំៃួៃពីរនាក់ក្តូវបាៃទចេក្បកាៃ់ខតបេ “ចរកមា”។21 មាៃការងារជា
ទក្ចៃីខដ្លក្តូវទធវី ទក់េង្ៃងឹ្ការការពារអាកកាខស្ត ខដ្លរាយការណ៍បញ្ញា រទស្បីនានាទក់េង្ៃឹង្បរសិ្ថា ៃ 
ធៃធាៃធមាជាត ិៃិង្អាំទពីពុករលួយ ជាពិទស្ស្ ការរាយការណ៍ខបបទសុ្ីបអទង្កត។22 
 

២៣.  ការហាមឃាត់ការទធវបីាតុកមាក្េង់្ក្ទយធាំ កាលពីខែមករា ឆ្ា ាំ២០១៤ ជាការតល ស់្បតូរវធិីស្ថស្រស្តខដ្លជាេូទៅ
មាៃការស្ទណ្តត ស្ក្បណីចាំទពាោះការទធវីបាតុកមានានា។23 កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៦ បាតុកមារបស់្អង្គការស្ង្គមសុ្ីវលិខដ្ល
អាំពាវនាវឲ្យមាៃការទដាោះខលង្បុគគលិករបស់្អង្គការអាដ្ហុក ៃិង្អគគទលខាធិការរង្គណៈកមាា ធិការទរៀបចាំការ
ទបាោះទឆ្ា ត (ខដ្លទគទៅថ្នការក្បមូលផតុ ាំ នងៃច័ៃទពណ៌ទមា ) ក្តូវបាៃបាំខបកទដាយបង្ខាំ។24 ទៅនងៃេ១ី០ ខែតុលា 
ឆ្ា ាំ២០១៦ ការដ្ខង្ាកបួៃទដាយស្ៃតិវធិីទដ្ីមបរី ាំលឹកេិវាលាំទៅដាា ៃពិភពទលាក ក្តូវបាៃបស្រងាក បទដាយហងិ្ា។ 25 
មាៃការរាយការណ៍អាំពីវតតមាៃៃគរបាល កាៃ់ខតទក្ចីៃទ ងី្ រមួទាំង្ៃគរបាលមៃិបងាា ញអតតស្ញ្ញា ណ ទៅមុៃ
ៃិង្កាុង្ទពលទធវសី្កមាភ្នពឬក្ពឹតតិការណ៍ស្ថធារណៈរបស់្អង្គការមិៃខមៃរដាា ភិបាល។26 
 

២៤.  ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  រ ាំទលចទ ងី្អាំពសី្ថរៈស្ាំខាៃ់នៃ ស្ទមលង្ ភ្នពនចាក្បឌ្តិ 
ៃងិ្ភ្នពបុៃិក្បស្ប់របស់្ស្ង្គមសុ្វីលិ កាុង្ការស្ទក្មចតាមទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នព ទដាយរមួទាំង្
ទៅទពលខដ្លស្ទមលង្ទាំង្ទនាោះ មាៃលកខណៈរោិះគៃ់ក៏ទដាយ។ ទៅកាុង្បរបិេទៃោះ ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជា
ជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា ៖ 

ក) ទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាលកាុង្ការអៃុញ្ញា តឲិ្យមាៃការបទញ្ចញមតៃិងិ្ការទរៀបចាំស្មាគមឲ្យបាៃ
េូលាយ ទលកីខលង្ខតក្តវូបាៃកាំហតិខដ្លមាៃការអៃុញ្ញា តទិក្កាមកាតកិាអៃតរជាតសិ្តពីសី្េិធពិលរដ្ាៃងិ្
ស្េិធៃិទោបាយ 

ែ) ទជៀស្វាង្ការកាត់ទទស្អាកកាខស្ត អាកការពារស្េិធ ិ ៃងិ្តអួង្គស្ង្គមសុ្វីលិនានា ទដ្មីបទីជៀស្វាង្ការ
បងាា ក់ពកួទគមៃិឲ្យបទញ្ចញេស្សៃៈទដាយទស្រ ីៃងិ្ 

គ) ទគារពទស្រភី្នពជបួជុាំ ទដាយរមួទាំង្ អៃុទលាមជាមយួៃងឹ្ការខណនាាំអៃុវតតស្ក្មាប់ចាប់ស្តពីកីារទធវី
បាតុកមាទដាយស្ៃតវិធិ។ី 

 
កាំខណេក្មង់្ការទបាោះទឆ្ា ត ៃងិ្ការចូលរមួកាុង្ជវីភ្នពៃទោបាយ (118.23, 118.117-118.123) 
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២៥.  កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៤ គណៈកមាា ធកិារជាតិទរៀបចាំការទបាោះទឆ្ា ត ក្តូវបាៃខកេក្មង់្ ទដ្ីមបឲី្យមាៃចាំៃួៃតាំណ្តង្ទស្ាីគាា
រវាង្គណបកសកាៃ់អាំណ្តចៃងិ្គណបកសក្បឆ្ាំង្ ៃិង្ស្មាជិកឯករាជយមួយរូប។ 27  គណៈកមាា ធិការជាតទិរៀបចាំ
ការទបាោះទឆ្ា ត បាៃចប់ទផតមីទរៀបចាំស្ក្មាប់ការទបាោះទឆ្ា តឃុាំស្ងាក ត់ទលីកេបីួៃខដ្លបាៃក្បក្ពឹតតទិៅទៅនងៃេ៤ី 
ខែមិងុនា ឆ្ា ាំ២០១៧។ បញ្ជ ីទ ា្ ោះអាកទបាោះទឆ្ា តងាីមួយ ខដ្លបាៃបទង្កីតទ ងី្ទៅចុង្ឆ្ា ាំ២០១៦ ក្តវូបាៃអាក
ឃាល ាំទមីល ចត់េុកថ្នមាៃសុ្ក្កឹតយភ្នពជាង្៩៨%។ ក្បជាជៃកមពុជា បាៃទចញទៅទបាោះទឆ្ា តកាុង្អាក្តាមួយែពស់្
ខាល ាំង្ ទហយីការទបាោះទឆ្ា តបាៃក្បក្ពឹតតិទៅទដាយស្ៃតិវធិី ៃងិ្មាៃបណតឹ ង្តិចតចួ។ 28  ការទបាោះទឆ្ា ត បងាា ញថ្ន
បាៃទរៀបចាំទ ងី្ទដាយទោង្តាមចាប់។29 
 

២៦. វធិាៃការតុលាការខដ្លបាៃចត់ទ ងី្ក្បឆ្ាំង្ៃងឹ្ទមដ្ឹកនាាំពីរនាក់របស់្អតតីគណបកសៃទោបាយក្បឆ្ាំង្ 
(គណបកសស្ទស្រងាគ ោះជាតិ) ទដាយទចេក្បកាៃ់ទក់េង្ៃងឹ្ការកបត់ជាតិទៅទលីទលាក កមឹ សុ្ខា ៃិង្បេញុោះញង់្
ៃិង្បរហិារទករ ត ិ៍ទៅទលីទលាក ស្ម រង្សុ ីកាុង្ខែកញ្ញា  ឆ្ា ាំ២០១៧។ ទលាក កឹម សុ្ខា ទៅបៃតជាប់ពៃធនាគារ តាាំង្ពី
ទពលទនាោះមក។ កាុង្ខែវចិេកិា ឆ្ា ាំ២០១៧ តុលាការកាំពូល បាៃបញ្ញជ ឲ្យរ ាំលាយគណបកសស្ទស្រងាគ ោះជាត ិៃិង្បាៃ
ហាមឃាត់ស្មាជិកជាៃ់ែពស់្ចាំៃួៃ១១៨រូប ទដាយរមួទាំង្ស្មាជិកស្ភ្នទាំង្អស់្ មៃិឲ្យទធវៃីទោបាយស្ក្មាប់
រយៈទពល៥ឆ្ា ាំ។30   ការរ ាំលាយគណបកសស្ទស្រងាគ ោះជាតិ បាៃអៃុញ្ញា តិឲ្យមាៃការខបង្ខចកអាស្ៃៈទាំង្ទនាោះទៅ
រដ្ាស្ភ្នទដាយមិៃមាៃការទបាោះទឆ្ា តងាី ៃិង្ឃុាំទាំង្អស់្ខដ្លពីមុៃ ទៅទក្កាមការកាៃ់កាប់របស់្គណបកសស្
ទស្រងាគ ោះជាតិ ឲ្យទៅគណបកសក្បជាជៃកមពុជា។31   
 

២៧. ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាលកាុង្ការធានាឲ្យមាៃដ្ាំទណីរ
ការៃទោបាយខដ្លមាៃលកខណៈបរោិប័ៃាៃងិ្មាៃលកខណៈចូលរមួ ខដ្លពលរដ្ាក្គប់រូបអាចចូលរមួកាុង្កចិចការ
ស្ថធារណៈ ទដាយតទ ល់ឬតាមរយៈតាំណ្តង្ខដ្លពលរដ្ាអាចទក្ជសី្ទរសី្បាៃទដាយទស្រ ី តាមរទបៀបខដ្លមាៃការ
ធានាៃងិ្មាៃការទគារពដ្ល់បទញ្ចញមតទិដាយទស្រអីាំពី្ ៃទៈរបស់្មាច ស់្ទឆ្ា តទៅថ្នា ក់ជាតៃិងិ្ថ្នា ក់ទក្កាមជាត ិក្ស្ប
តាមមាក្តា២៥ នៃកតកិាស្ញ្ញា អៃតរជាតសិ្តពីសី្េិធពិលរដ្ាៃងិ្ស្េិធៃិទោបាយ ៃងិ្ជាមទធាបាយទដ្មីបសី្ទក្មចឲ្យ
បាៃៃូវទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នពេ១ី៦។  

 
អ.វ.ត.ក (118.97-118.99) 
 
២៨.  ស្ាំណុាំ ទរឿង្ 002/01 ទៅ អ.វ.ត.ក បាៃបញ្ច ប់ទៅចុង្ឆ្ា ាំ២០១៦។ ស្ាំណុាំ ទរឿង្ 002/02 បាៃបញ្ច ប់កាុង្ឆ្ា ាំ

២០១៧ ទដាយរ ាំពឹង្ថ្នៃឹង្ក្តវូក្បកាស្ស្ថលក្កមកាុង្ឆ្ា ាំ២០១៨។ ស្ាំណុាំ ទរឿង្ ០០៣ បាៃ្ៃដ្ល់ដ្ាំណ្តក់
កាលដាក់ស្ថរណ្តជាចុង្ទក្កាយរបស់្ស្ហក្ពោះរាជអាជាា  កាុង្ខែវចិេិកា ឆ្ា ាំ២០១៨ ៃិង្ស្ាំណុាំ ទរឿង្០០៤ ក្តូវបាៃ
បាំខបកជាស្ាំណុាំ ទរឿង្ដាច់ទដាយខ កចាំៃៃួប។ី  
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ការឃុាំែលួៃ ៃងិ្លកខែណឌ កាុង្ពៃធនាគារ (118.60, 118.61, 118.96) 
 
២៩.  “យុេធនាការខដ្លមាៃរយៈទពលក្បាាំមួយខែ ទដ្មីបបីស្រងាក បទក្គឿង្ទញៀៃែុស្ចាប់” ខដ្លបាៃចប់ទផតមីក្បតបិតតិការ

កាុង្ខែមករា ឆ្ា ាំ២០១៧ ៃិង្បៃតក្បតបិតតិការកាុង្ខែមងុិនា ឆ្ា ាំ២០១៧ បាៃនាាំឲ្យមាៃការទកីៃទ ងី្ោ ង្ខាល ាំង្នៃ
ចាំៃួៃអាកជាប់កាុង្ពៃធនាគារ។ ក្បការទៃោះបាៃដាក់គាំនាបបខៃាមទេៀតទៅទលីកខៃលង្ឃុាំឃាាំង្ ៃិង្បាៃប ោះពាល់
ោ ង្ធៃៃ់ធៃរទៅទលីលកខែណឌ រស់្ទៅៃិង្សុ្ែភ្នពរបស់្អាកជាប់កាុង្ពៃធនាគារ ក៏ដូ្ចជាប ោះពាល់ដ្ល់បរោិកាស្
ការងាររបស់្បុគគលិកពៃធនាគារ។ ចាំៃួៃមៃុស្សខដ្លក្តូវបាៃឃុាំែលួៃទដាយមិៃមាៃដ្ីកាខដ្លអាចយកទៅអៃុវតត
បាៃ ទៅខតមាៃកក្មិតែពស់្ ទដាយកាុង្ទនាោះ មាៃអាកជាប់ពៃធនាគារចាំៃួៃខត២៥%ប ុទណ្តណ ោះខដ្លកាំពុង្េេលួ
ទទស្ចុង្ទក្កាយរបស់្ពួកទគ គិតក្តឹមខែធាូ ឆ្ា ាំ២០១៧។32 ទៃោះជាកតកីង្វល់មួយអាំពីការរាលដាលនៃការឃុាំែលួៃប
ទណ្តត ោះអាស្ៃា។33  
 

៣០.  ទដ្មីបបីងាក រកុាំឲ្យមាៃការក្បក្ពតឹតមិៃិគបប ី ៃងិ្ទដ្មីបឲី្យស្ទក្មចបាៃតាមទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នពេី
១៦ ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  សូ្មផតល់អៃុស្ថស្ៃ៍ថ្ន រដាា ភបិាលគរួចត់វធិាៃការ
ទដ្មីបកីាត់បៃាយភ្នពចទង្ាៀតខណៃកាុង្កខៃលង្ឃុាំឃាាំង្ ទដាយរាប់ទាំង្តាមរយៈការពៃិតិយទៅទលជីទក្មសី្ទផសង្ទេៀត
ទក្ៅពកីារដាក់ឃុាំ ៃងិ្ទដ្មីបកីាត់បៃាយចាំៃៃួមៃុស្សខដ្លទៅជាប់ឃុាំបទណ្តត ោះអាស្ៃា តាមរយៈការខណនាាំឲ្យមាៃ
ៃតីវិធិតុីលាការកាៃ់ខតឆ្ប់រហ័ស្ ទហយីក្តវូធានាថ្ន ការឃុាំែលួៃបទណ្តត ោះអាស្ៃា ក្តវូទក្បសី្ក្មាប់ខតជាវធិាៃការចុង្
ទក្កាយប ុទណ្តណ ោះ។  

 
ការអភវិឌ្ឍៃ៍ស្ង្គម-ទស្ដ្ាកចិច ៃងិ្ការកាត់បៃាយភ្នពក្កកី្ក (118.128, 118.134, 118.136, 118.138, 118.139, 118.141-
118.145, 118.158)  
 
៣១.  កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៦ ក្បទេស្កមពុជាបាៃ្លង្ផុតពីឋាៃៈជាក្បទេស្ខដ្លមាៃក្បាក់ចាំណូលមធយមកក្មតិទប។ 34 

កាំទណីៃទស្ដ្ាកិចចបាៃបៃតទៅកក្មិតែពស់្ទស្ទីរខតចាំៃួៃ៧% ទហយីភ្នពក្កីក្កបាៃបៃតងយចុោះ ក៏ប ុខៃត ក្បជាជៃ
ទស្ទីរមួយភ្នគប ីកាំពុង្ខតរស់្ទៅជិតបនាទ ត់ភ្នពក្កីក្ក ៃិង្ស្ាិតកាុង្ហាៃិភ័យខដ្លអាចរអិលធាល ក់ចូលទៅកាុង្ភ្នព
ក្កីក្កវញិ។ 35  ផលក្បទោជៃ៍ខដ្លបាៃេេួលមកពកីារអភិវឌ្ឍៃ៍ មៃិទៃ់េេួលបាៃទស្ាគីាា ទៅក្គប់វស័ិ្យនៃ
ស្ង្គមទៅទ យីទេ ទហយីបញ្ញា ក្បឈមធាៗំ នានា ទៅខតបៃតទកីតមាៃ ទដាយរមួមាៃទាំង្ វសិ្មភ្នពក្បាក់ចាំណូល 
ការខបង្ខចករវាង្េីក្កុង្/ជៃបេ ៃិង្ភ្នពងាយរង្ទក្គាោះទដាយស្ថរខតការការប ោះេង្គិចតូចតាច (minor 
shocks) ជាទដ្ីម។36  ការទដាោះក្ស្ថយបញ្ញា កាត់បៃាយភ្នពក្កីក្ក ៃិង្កាំទណីៃខដ្លមាៃលកខណៈបរោិប័ៃា ក្តូវ
បាៃរដាា ភិបាលកាំណត់រកទឃញីទៅកាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ ថ្នជាបញ្ញា ក្បឈមកាត់េេងឹ្កាុង្ទពលអនាគត។37  

 
៣២. រដាា ភិបាលបាៃខស្វង្រកការពក្ង្ីកការេេលួបាៃហរិញ្ាវតាុ ជាពិទស្ស្កាុង្តាំបៃ់ជៃបេ។ ទស្វាកមាហរិញ្ាវតាុខដ្ល

បាៃទៅដ្ល់តាំបៃ់ជៃបេទក្ចៃីទក្ចីៃបាំផុតទនាោះ គឺតាមរយៈស្ថា ប័ៃមីក្កូហរិញ្ាវតាុ ទដាយកាុង្ទនាោះ មាៃស្ថា ប័ៃមី
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ក្កហូរិញ្ាវតាុចាំៃួៃ៦៨ បាៃចុោះបញ្ជ ីជាមួយធនាគារជាត ិ ទហយីមាៃអង្គការមៃិខមៃរដាា ភិបាលមយួចាំៃៃួកាំពុង្ផត
ល់ឥណទៃៃិង្កមចី។ កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ ស្ថា ប័ៃទាំង្ទៃោះបាៃផតល់ក្បាក់កមចជីាង្ ៣,៩៩ពាៃ់លាៃដុ្លាល អាទមរកិ 
ខដ្លជាចាំៃួៃទកៃីទ ងី្ព ី ២,០៣ពាៃ់លាៃដុ្លាល  កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៤ ៃិង្ ២,៩៥ពាៃ់លាៃកាុង្ឆ្ា ាំ២០១៥។ ទបី
ទោង្តាមស្មាគមមីក្កូហរិញ្ាវតាុកមពុជាទនាោះ កមចីក្បខហល៧០%បាៃផតល់ឲ្យទៅស្រស្ត ី ខដ្លទពលបចចុបបៃាទៃោះ 
ស្រស្តេីេលួបាៃទស្វាហរិញ្ាវតាុពីស្ថា ប័ៃពាណិជជកមាៃិង្ស្ថា ប័ៃមីក្កូហរិញ្ាវតាុ ទក្ចីៃដូ្ចបុរស្ខដ្រ។ ក្កស្ួង្អភិវ
ឌ្ឍៃ៍ជៃបេ បាៃពក្ង្ីកគទក្មាង្ឥណទៃខាា តតូចទដាយមាៃអាក្តាការក្បាក់ទប ទដ្មីបជីាំរុញឲ្យក្បជាជៃទៅ
តាមជៃបេ ជាពិទស្ស្ស្រស្ត ី េេួលបាៃកមចសី្ក្មាប់អាជីវកមាខាា តតូចៃិង្ស្កមាភ្នពកស្កិមា។ កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ 
គទក្មាង្ឥណទៃទៃោះ បាៃបទញ្ចញទដ្ីមេុៃស្របុ ១,៣១លាៃដុ្លាល រ ទៅដ្ល់អតងិជិៃចាំៃៃួ ៦០៣៥នាក់ 
(៤៩៨៩ នាក់ជាស្រស្ត ីឬ ៨២,៧% ជាស្រស្តី) ទៅកាុង្ទែតតចាំៃៃួ១៥។  

 
៣៣.  ក្កស្ួង្អភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ បាៃទធវីឲ្យមាៃការរកីចទក្មៃីស្ាំខាៃ់ៗ កាុង្ការទលកីកមពស់្កាុង្ការេេលួបាៃេឹកស្ថា ត

កាៃ់ខតក្បទស្ីរៃិង្អនាម័យទៅតាំបៃ់ជៃបេ ក្ស្បតាមទគាលទៅនៃខផៃការអភិវឌ្ឍៃ៍យុេធស្ថស្រស្តជាត ិៃិង្ទគាល
ទៅអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ហស្វតសកមពុជា។ ភ្នគរយនៃក្បជាជៃតាមជៃបេខដ្លេេលួបាៃការផគត់ផគង់្េឹកស្ថា តកាៃ់ខត
ក្បទស្ីរ បាៃទកីៃទ ងី្ព៤ី២% កាុង្ឆ្ា ាំ២០០៩ ទៅ ៤៤,៣% កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៣ ៃិង្ដ្ល់៥៣% កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៥។ 
ជាង្ទៃោះទេៀត ការេេួលបាៃអនាម័យកាៃ់ខតក្បទស្ីរ បាៃ្ៃដ្ល់៥៦% កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៥ គឺទកីៃព ី៣៧,៥% 
កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៣ ៃិង្២៥% កាុង្ឆ្ា ាំ២០១០។ ក្បការទៃោះ តាំណ្តង្ឲ្យការរមួចាំខណកដ៏្ស្ាំខាៃ់របស់្រដាា ភិបាល
ចាំទពាោះការខកលមាសុ្ែភ្នពៃិង្អាហារូបតាមាកាុង្ចាំទណ្តមពលរដ្ារស់្ទៅតាំបៃ់ជៃបេ។ ខផៃការយុេធស្ថស្រស្តជាតិ
ស្ក្មាប់ការផគត់ផគង់្េឹកស្ថា ត ៃិង្អនាម័យឆ្ា ាំ២០១៤-២០២៥ ក្តូវបាៃអៃុម័តកាុង្ខែមករា ឆ្ា ាំ២០១៤។  

 
ការេេលួែុស្ក្តវូរបស់្ធុរកចិច ការងារ (118.125-118.127) 

 
៣៤.  ស្ហក្គាស្ធុរកិចច បៃតមាៃតនួាេីោ ង្ស្ាំខាៃ់មយួទៅកាុង្ការទលីកកមពស់្កាំទណីៃទស្ដ្ាកិចចក្បទេស្កមពុជា ខដ្ល

អាចប ោះពាល់ដ្ល់ការេេួលបាៃៃូវស្ិេធមិៃុស្ស ដូ្ចជាស្ិេធដិ្ីធលីៃិង្ស្ិេធលិាំទៅដាា ៃ ស្េិធិទៅកខៃលង្ការងារ ស្ម
ភ្នពទយៃឌ័្រ កាុង្ចាំទណ្តមស្េិធិទផសង្ៗទេៀត។ ទៃោះជាការរ ាំទលចទ ងី្អាំពីតួនាេីរបស់្រដាា ភិបាលកាុង្ការការពារ
ស្ិេធិមៃុស្ស។ កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ រដាា ភិបាលបាៃដាក់ទចញៃូវការគាាំពារស្ង្គមខដ្លបាៃខកលមាមួយស្ក្មាប់កមាករ 
បាៃដាក់ទចញៃូវគទក្មាង្ផតល់ការចាំណ្តយស្ក្មាប់កមាករមាៃនផទទពាោះ ៃិង្បទង្កីៃក្បាក់ឈាួលអបបបរមាស្ក្មាប់
កមាករកាុង្វស័ិ្យឧស្ាហកមាវាយៃភណឌ ៃិង្ខស្បកទជីង្ កាុង្អាក្តា១១% កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៨។ រដាា ភិបាល បាៃ
ពៃារដ្ាំទណីរការទៅទលីទស្ចកតីក្ពាង្ចាប់ចក្មូង្ចក្មាស់្មយួស្តីពីការទដាោះក្ស្ថយវវិាេការងារ។ 38  ទទោះបជីា
មាៃកិចចក្បងឹ្ខក្បង្ទាំង្អស់្ទៃោះទហយីក៏ទដាយកត ី ក៏លកខែណឌ រស់្ទៅរបស់្ក្បជាជៃខដ្លកាំពុង្ទធវីការទៅកាុង្ទរាង្
ចក្ក ជាពិទស្ស្ស្រស្ត ី ទៅខតមាៃភ្នពក្កីក្ក ៃិង្ក្បាក់ខែស្រុបទៅមាៃកក្មិតទបទៅទ យី។ ការទធវេុីកខរ ាំខាៃផលូវ
ទភេទៅកខៃលង្ទធវីការទៅបៃតជាបញ្ញា ធៃៃ់ធៃរមួយខដ្លបាៃទធវីឲ្យចុោះទែាយដ្ល់ស្ិេធនិានារបស់្ស្រស្ត ី ៃងិ្ការចូល
រមួរបស់្ស្រស្តទីៅកាុង្វស័ិ្យទស្ដ្ាកិចច។ 
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៣៥.  អង្គការស្ហក្បជាជាតិ កាំពុង្ទធវីការជាមយួរដាា ភិបាលៃិង្ស្ហក្គាស្ធុរកិចច កាុង្ការផតល់ដ្ាំទណ្តោះក្ស្ថយក្គប់

ក្គាៃ់ស្ក្មាប់ករណីរ ាំទលាភបាំពាៃស្ិេធដិ្ីធលីៃងិ្ស្េិធិលាំទៅដាា ៃ ទដាយរមួមាៃទាំង្តាមរយៈការគាាំក្េការក្បជុាំ “តុ
ស្ៃតភិ្នព” រវាង្ស្ហគមៃ៍រុៃតាឯកកាុង្ទែតតទស្ៀមរាបៃងិ្អាជាា ធរអបសរា។39  អង្គការស្ហក្បជាជាត ិតាមរយៈ
ការោិល័យតាំបៃ់ក្បចាំទៅេីក្កុង្បាង្កក កាំពុង្ផតល់ការគាាំក្េស្ក្មាប់រដាា ភិបាលៃិង្ស្ហក្គាស្ធុរកិចចកាុង្ការ
ទលីកកមពស់្ធុរកចិចៃិង្ស្ិេធមិៃុស្សកាុង្បរបិេនៃរទបៀបវារៈឆ្ា ាំ២០៣០។  
 

៣៦.  កាុង្បរបិេនៃការទធវឲី្យស្ទក្មចបាៃៃូវទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នពទលែ១៧ ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហ
ក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  សូ្មទលកីេកឹចតិត៖  

ក) រដាា ភបិាលកាុង្ការទលកីកមពស់្ការអៃុវតតរបស់្ធុរកចិចក្បកបទដាយការេេលួែុស្ក្តវូ ៃងិ្ទលកីកមពស់្ភ្នព
ជានដ្គូរវាង្រដ្ាៃងិ្ឯកជៃឲ្យមាៃក្បស្េិធភ្នព តាមរយៈការបទង្កតីឲ្យមាៃខផៃការស្កមាភ្នពជាតសិ្តពីធុី
រកចិចៃងិ្ស្េិធមិៃុស្ស ខផាកតាមទគាលការណ៍ខណនាាំស្តពីធុីរកចិចៃងិ្ស្េិធមិៃុស្សរបស់្អង្គការស្ហក្បជា
ជាត ិៃងិ្មាៃការពទិក្គាោះទោបល់ជាមយួវស័ិ្យឯកជៃ ស្ង្គមសុ្វីលិ ៃងិ្ភ្នគពីាក់ព័ៃធទផសង្ទេៀត 

ែ) ស្ហការបខៃាមទេៀតរវាង្រដាា ភបិាលៃងិ្វស័ិ្យឯកជៃ កាុង្ការតាក់ខតង្ចាប់ៃងិ្ទគាលៃទោបាយ ខដ្ល
កាំណត់ឲ្យបាៃចាស់្អាំព ី “ការោយផីលូវទភេ” ក្ពមទាំង្បងាក រៃងិ្ដាក់េណឌ កមាឲ្យមាៃក្បស្េិធភ្នពទៅទលី
ការោយផីលូវទភេ ទៅកខៃលង្ទធវកីារ។  

 
ស្េិធដិ្ធីលៃីងិ្ស្េិធលិាំទៅដាា ៃ (118.129-118.135) 
 
៣៧ . ក្បទេស្កមពុជាជបួក្បេោះបេពទិស្ថធៃ៍នៃការកាប់នក្ពទឈៃីងិ្ធាល ក់ចុោះនក្ពទឈោី ង្ខាល ាំង្កាុង្រយៈទពលប ុនាា ៃឆ្ា ាំ

ងាីៗទៃោះ ទដាយស្ថរខតបុពវទហតុមួយចាំៃួៃខដ្លបាៃរកទឃញី រមួមាៃ ការបតូរឲ្យទៅជាដ្ីស្ក្មាប់ទធវកីស្ិកមា
ពាណិជជកមា ការជីកខរ   ស្មបទៃដ្ីទស្ដ្ាកិចច ស្មបទៃដ្សី្ង្គមកចិច ការតាាំង្េលីាំទៅៃងិ្ការទធវីដ្ីកស្ិកមាទដាយ
ក្ស្បចាប់ចាប់ៃិង្មិៃក្ស្បចាប់ ការអភិវឌ្ឍៃ៍ទហដាា រចនាស្មព័ៃធៃិង្វារអីគគសិ្ៃីក្េង់្ក្ទយធាំ ការកស្ថង្ផលូវ 
ការកាប់ទឈកី្ស្បចាប់ៃិង្ែុស្ចាប់ ការក្បមូលផលទឈសី្ក្មាប់ដុ្ត ក្ពមទាំង្ទភលីង្ទ្ោះនក្ព។40   
 

៣៨. អភិបាលកិចចនក្ពទឈៃីិង្ការអៃុវតតចាប់ភូមិបាលខដ្លមាៃស្ភ្នពេៃ់ទែាយ រមួជាមយួៃឹង្ការែវោះខាតការចុោះ
បញ្ជ ីដ្ីរដ្ាៃងិ្ការកាំណត់ក្ពាំស្មីាដ្ីនក្ព បាៃជោះឥេធិពលទៅទលីធៃធាៃនក្ព។41 ជាលេធផល ក្បការទៃោះនាាំឲ្យមាៃ
វវិាេទក់េង្ៃឹង្នក្ព ខដ្លជាទរឿយៗ មាៃទកីតទ ងី្ទដាយស្ថរខតបញ្ញា នៃអាំណ្តចមិៃទស្ាីគាា  បញ្ញា ផល
ក្បទោជៃ៍ទផសង្គាា ទៅទលដី្ីនក្ពៃិង្ផលិតផលនក្ពទឈ ីបញ្ញា អភិបាលកិចចៃិង្ស្េិធិមៃុស្ស។42   
 

៣៩. រដាា ភិបាលបាៃទធវីឲ្យមាៃការរកីចទក្មីៃកាុង្ការផតល់កមាស្ិេធដិ្ីធលីៃិង្ការទដាោះក្ស្ថយវវិាេមយួចាំៃួៃ។ ចប់តាាំង្ពី
ការចប់កទកតីកមាវធិីផតល់កមាស្ិេធិដ្ីធលីរហូតមកដ្ល់ចុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ បណណកមាស្ិេធដិ្ីធលីចាំៃួៃ ៤.៨៨១.៥៨២ ក្តូវ
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បាៃផតល់ជូៃក្បជាពលរដ្ា ខដ្លទស្ាីៃងឹ្៦៦.៤% នៃកមាស្េិធិខដ្លបា ៃ់ក្បមាណចាំៃួៃ៧លាៃ ខដ្លក្តូវផតល់ជូៃ
ឲ្យបាៃក្តឹមឆ្ា ាំ២០៣០។ យៃតការបទណ្តត ោះអាស្ៃាជាទក្ចៃីកាុង្ការទដាោះក្ស្ថយបញ្ញា ដ្ីធលីខដ្លទៅស្ល់ ក្តវូបាៃ
បទង្កីតទ ងី្ ទទោះបជីាវវិាេស្កមាមួយចាំៃួៃទៅខតមាៃបៃតមាៃភ្នពមៃិចាស់្លាស់្ក៏ទដាយ។  
 

៤០. ែណៈខដ្លលេធភ្នពរបស់្ស្ហគមៃ៍ជៃជាតិទដ្ីមភ្នគតិចកាុង្ការេេលួបាៃប័ណណកមាស្េិធិដ្ីស្ហគមៃ៍ ជាការវ ិ
វតតៃ៍វជិជមាៃមួយទៅកាុង្តាំបៃ់ទនាោះ ដ្ាំទណីរការេេួលបណណកមាស្ិេធិដ្សី្មូហភ្នព មាៃស្ភ្នពស្ាុក្គស្ថា ញ ទក្បីរ
យៈទពលយូរ ៃិង្ក្តូវចាំណ្តយទក្ចីៃ។43 គិតក្តឹមខែមងុិនា ឆ្ា ាំ២០១៨ កាុង្ចាំទណ្តមស្ហគមៃ៍ជៃជាតិទដ្ីមភ្នគ
តិចចាំៃៃួ៤៥៥ កាុង្ក្បទេស្កមពុជា មាៃខតស្ហគមៃ៍ចាំៃួៃ១៤១ប ុទណ្តណ ោះខដ្លក្តូវបាៃក្កស្ួង្អភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ
េេួលស្ថគ ល់ជាស្ហគមៃ៍ជៃជាតិទដ្ីមភ្នគតិច ១២៨ ក្តូវបាៃចុោះបញ្ជ ីតាមផលូវចាប់ទៅក្កស្ួង្មហានផទ ទហយី
មាៃខត២៤ប ុទណ្តណ ោះខដ្លបាៃេេួលបណណកមាស្ិេធិដ្សី្មូហភ្នព។  
 

៤១. កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៥ រដាា ភិបាលបាៃដាក់ទចញ “ឯកស្ថរស្”ស្តីពីទគាលៃទោបាយដ្ីធល ី ជាការទ្លីយតបទៅៃឹង្ការ
អភិវឌ្ឍៃ៍ស្ង្គម-ទស្ដ្ាកចិចៃិង្កាំខណេក្មង់្ដ្ធីល ី ទដ្ីមបគីាាំក្េដ្ល់ជីវភ្នពរបស់្ក្បជាជៃ។ កាុង្ “ឯកស្ថរស្” ទនាោះ 
(ចាំណុច ៥ ៃិង្ ៧) មាៃបញ្ចូល ទស្ចកតីខណនាាំ ៃិង្ស្កមាភ្នពទដ្ីមបសី្ទក្មចបាៃៃូវស្មភ្នពទយៃឌ័្រកាុង្វស័ិ្យ
ដ្ីធលៃីិង្ការចុោះបញ្ជ ីដ្ធីលី។  
 

៤២. កាុង្បរបិេទដ្មីបសី្ទក្មចបាៃៃូវស្េិធដិ្ធីលៃីងិ្លាំទៅដាា ៃ ៃងិ្ទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នពទលែ១០ ៃងិ្
១៥ ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតរដាា ភបិាល៖ 

ក) អៃុម័តវធិសី្ថស្រស្តៃងិ្យៃតការខដ្លមាៃតមាល ភ្នពៃងិ្មាៃស្ង្គតភិ្នព ស្ក្មាប់តាមដាៃៃងិ្ទដាោះក្ស្ថយ
បញ្ញា ដ្ធីល ីទដាយរមួមាៃទាំង្ តក្មវូការអបបបរមាទដ្មីបឲី្យមាៃយុតតធិម៌ស្ក្មាប់ការកាំណត់អាំពសី្ាំណង្ 

ែ) ពៃិតិយទ ងី្វញិៃងិ្ទធវឲី្យស្ថមញ្ាៃូវដ្ាំទណីរការស្ក្មាប់ទស្ាសុី្ាំការចុោះបញ្ជ ីដ្សី្ហគមៃ៍ ៃងិ្ទដ្មីបបីទង្កៃី
ងវកិាស្ក្មាប់ការផតល់កមាស្េិធដិ្សី្ហគមៃ៍ កាុង្ទគាលបាំណង្ទដ្មីបពីទៃលឿៃៃតីវិធិដី្ាំទណីរការការទមទរ
ចុោះបញ្ជ ី។ 

 
សុ្ែភ្នព រមួទាំង្ទមទរាគទអដ្ស៍្ (118.147-118.157, 118.160, 118.171) 

 
៤៣.  កិចចែិតែាំក្បឹង្ខក្បង្កាុង្ការអភវិឌ្ឍៃ៍របស់្ក្បទេស្កមពុជា ក្តូវបាៃ្លុោះបញ្ញច ាំង្តាមរយៈលេធផលសុ្ែភ្នពស្ាំខាៃ់ៗ

មួយចាំៃៃួ ដូ្ចជាការធាល ក់ចុោះោ ង្ខាល ាំង្នៃអាក្តាមរណភ្នពកុមារ ៃិង្ការស្ទក្មចបាៃឆ្ប់នៃទគាលទៅអភិវឌ្ឍៃ៍
ស្ហស្វតសខដ្លទក់េង្ៃឹង្វស័ិ្យទៃោះ។ ក្បទេស្កមពុជាជាក្បទេស្មយួកាុង្ចាំទណ្តមក្បទេស្ចាំៃៃួដ្ប់ខដ្លអៃុ
វតតបាៃទលឿៃកាុង្ភ្នពជានដ្គូស្ក្មាប់សុ្ែភ្នពមាតា ទរក ៃិង្កុមារ។ ក៏ប ុខៃត លេធផលកាុង្វស័ិ្យសុ្ែភ្នពទៃោះ 
មាៃភ្នពទផសង្ៗគាា  ទដាយទោង្តាមស្ថា ៃភ្នពស្ង្គមទស្ដ្ាកិចចៃងិ្េីតាាំង្។ ឧទហរណ៍ កុមារខដ្លស្ាិតទៅកាុង្
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ក្កុមក្កុមស្ាិតិ២០%នៃកុមារក្កីក្កបាំផុតទនាោះ ពកួទគស្ាតិកាុង្ហាៃិភ័យខដ្លអាចប ោះពាល់ដ្ល់ជីវតិរបស់្ពួកទគ
មុៃ្ៃដ្ល់អាយុ៥ឆ្ា ាំ កាុង្អាក្តាែពស់្ជាង្បដី្ង្ ទបីទក្បៀបទធៀបៃងឹ្ក្កុមកុមារ២០%នៃក្កុមកុមារខដ្លមាៃ
បាំផុតទនាោះ។44  
 

៤៤.  មូលៃិធសិ្មធម៌សុ្ែភ្នពខស្វង្រកឲ្យមាៃការេេលួបាៃទស្វាខងទាំសុ្ែភ្នពទដាយមៃិបង់្កនក្ម ស្ក្មាប់ក្គសួ្ថរ
ក្កីក្កបាំផុត រមួទាំង្កូៃរបស់្ែលួៃខដ្រ។45 ខផៃការយុេធស្ថស្រស្តសុ្ែភ្នពទលីកេបី ី២០១៦-២០២០ របស់្ក្កស្ួង្
សុ្ខាភិបាល ្លុោះបញ្ញច ាំង្អាំពីការទបតជាា ចិតតរបស់្រដាា ភិបាលកាុង្ការទធវីឲ្យមាៃការរកីចទក្មីៃកាៃ់ខតទក្ចីៃទ ងី្ 
ស្ាំទៅទឆ្ព ោះទៅរកការក្គបដ្ណត ប់សុ្ែភ្នពជាស្ថកល។ ទគាលទៅទគាលៃទោបាយដ៏្េូលាំេូលាយនៃខផៃការ
យុេធស្ថស្រស្តសុ្ែភ្នពទលីកេីប ី គលឺេធផលសុ្ែភ្នពក្បជាជៃកាៃ់ខតក្បទស្ីរ តាមរយៈការបទង្កីៃការការពារហាៃិ
ភ័យទក់េង្ៃឹង្ហរិញ្ាវតាុ ទៅកាុង្ការេេួលបាៃទស្វាខងទាំសុ្ែភ្នពខដ្លមាៃគុណភ្នព។ ការចាំណ្តយលុយ
តទ ល់ែលួៃរបស់្អាកជមៃ ឺ ទៅខតមាៃកក្មតិែពស់្កាុង្អាក្តា៥៨% នៃការចាំណ្តយស្ក្មាប់សុ្ែភ្នពស្រុបកាុង្ឆ្ា ាំ
២០១៥។46  

 
៤៥.  ការទ្លីយតបរបស់្ក្បទេស្កមពុជាចាំទពាោះទមទរាគទអដ្ស៍្កាុង្រយៈទពលពីរេស្វតសទៃោះ មាៃភ្នពទជាគជ័យោ ង្

ខាល ាំង្ ៃិង្ជាលេធផលមាៃការធាល ក់ចុោះអក្តាទក្បវា  ង់្ទមទរាគទអដ្ស៍្កាុង្ចាំទណ្តមក្បជាជៃទពញវយ័េូទៅខដ្ល
មាៃអាយុចទនាល ោះព ី១៥-៤៩ឆ្ា ាំ មកទៅក្តឹម០,៦% កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៦។ ចាំណុចទៃោះបាៃទធវីឲ្យក្បទេស្កមពុជា ជា
ក្បទេស្មយួកាុង្ចាំទណ្តមក្បទេស្ចាំៃៃួ៧ ទៅេូទាំង្ស្ថកលទលាកខដ្លស្ទក្មចបាៃទគាលទៅ ៩០-៩០-៩០ 
(ខដ្លមាៃៃ័យថ្ន អាកផទុកទមទរាគទអដ្ស៍្ចាំៃួៃ៧៣% មាៃកក្មិតបៃទុកទមទរាគទអដ្ស៍្កាុង្្មទបបាំផុត) ទៅ
កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧។ ចាំៃៃួករណី្លង្ងាីនៃទមទរាគទអដ្ស៍្ បាៃធាល ក់ចុោះមកទៅក្តឹមខតប ុនាា ៃរយនាក់ខតប ុទណ្តណ ោះកាុង្
មួយឆ្ា ាំ ទហយីចាំៃួៃអាកផទុកទមទរាគទអដ្ស៍្ស្រុបកាុង្ក្បទេស្កមពុជា ក្តូវបាៃបា ៃ់ក្បមាណថ្នមាៃក្បខហល 
៧០.០០០នាក់ ប ុទណ្តណ ោះ។ ការរកីរាលដាល បាៃប ោះពាល់ដ្ល់ស្រស្តីៃិង្បុរស្ទស្ទីរដូ្ចគាា ទៅកាុង្ក្បទេស្កមពុជា។ 
អាកផទុកទមទរាគទអដ្ស៍្ចាំៃៃួ ៥៨.៥១៦នាក់ កាំពុង្េេួលការពាបាលទដាយឱស្ងក្បឆ្ាំង្ៃឹង្ទមទរាគទអដ្ស៍្ 
ទដាយមិៃគតិនងលទៅកាុង្ក្បទេស្កមពុជា គិតក្តមឹចុង្ខែធាូ ឆ្ា ាំ២០១៧។ កមាវធិីទមទរាគទអដ្ស៍្ក្បកបទដាយភ្នព
ទជាគជ័យរបស់្ក្បទេស្កមពុជា ទកីតទចញមកពីទគាលៃទោបាយៃិង្ក្កបែណឌ យុេធស្ថស្រស្តខដ្លមាៃភ្នពលា
ក្បទស្ីរ។ 

 
៤៦.  ក្កស្ួង្សុ្ខាភិបាល បាៃអៃុវតតខផៃការយុេធស្ថស្រស្តជាតសិ្ក្មាប់ការបងាក រការ្លង្ទមទរាគទអដ្ស៍្ពីមាត យទៅកូៃ 

២០០៨-២០១៥ ខដ្លផតល់ៃូវការខងទាំង្ដ្ល់ស្រស្តមីាៃនផទទពាោះក្គប់របូ ទដាយមាៃរមួទាំង្ការទធវទីតស្តិ៍ទលីការែវោះ
្មក្កហម ទមទរាគទអដ្ស៍្ ៃិង្ជមៃកឺាមទរាគ។ កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ ស្រស្តីមាៃនផទទពាោះ៨៤% ស្ា័ក្គចិតតទធវីទតស្តិ៍រកទម
ទរាគទអដ្ស៍្ ខដ្លទកីៃពចីាំៃួៃ១៥% កាុង្ឆ្ា ាំ២០០៨។ ភ្នគរយនៃស្រស្តីមាៃនផទទពាោះផទុកទមទរាគទអដ្ស៍្ កាំពុង្េេួល
ការពាបាលទដាយឱស្ងក្បឆ្ាំង្ៃឹង្ទមទរាគទអដ្ស៍្ទដ្ីមបបីងាក រការចមលង្ពីមាត យទៅកូៃ បាៃទកីៃទ ងី្ព២ី៧%
កាុង្ឆ្ា ាំ២០០៨ ទៅដ្ល់ ៨១,២% កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧។ 
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៤៧.  ក្បជាជៃខដ្លរស់្ទៅ ទធវីការ ឬពឹង្ខផាកទៅទលីផលូវ មាៃភ្នពងាយរង្ទក្គាោះជាពិទស្ស្ទដាយស្ថរការរ ាំទលាភបាំពាៃ 

ៃិង្ទដាយស្ថរការទបាស្ស្មាា តៃិង្បញ្ជូ ៃទៅមណឌ លនានា ដូ្ចជាមណឌ លស្ង្គមកិចចទៅភាាំទពញ (នក្ពស្ពឺ) ជាទដ្ី
ម។ មៃុស្សទាំង្ទៃោះមួយចាំៃៃួ មាៃពិការភ្នពខាង្ខផាកចតិតស្ង្គម ៃងិ្មាៃបញ្ញា សុ្ែភ្នព ទដាយរមួមាៃទាំង្ទម
ទរាគ/ជមៃឺទអដ្ស៍្ៃិង្ការទញៀៃថ្នា ាំ ទហយីក្តូវការការគាាំក្េខផាកទវជជស្ថស្រស្តខដ្លមាៃវជិាជ ជីវៈក្តឹមក្តូវ ទហយីខដ្ល
មិៃអាចរកបាៃនាទពលបចចុបបៃាទៃោះ។ កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៥ រដាា ភបិាល េីភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាត ិៃិង្អង្គការ
ស្ង្គមសុ្ីវលិ បាៃចូលរមួកាុង្ស្ៃាិស្េីថ្នា ក់ជាតិស្តពីីស្ថា ៃភ្នពអាករស់្ទៅតាមផលូវ ទដ្មីបទីដាោះក្ស្ថយបញ្ញា ក្បឈម
ទាំង្ទៃោះ ៃិង្ទរៀបចាំអៃុស្ថស្ៃ៍នានា។  

 
៤៨.  យុេធស្ថស្រស្តជាតិស្ក្មាប់សុ្ែភ្នពផលូវទភេៃិង្បៃតពូជ ក្តូវបាៃដាក់ឲ្យទក្បីក្បាស់្កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ ទដ្ីមបធីានាថ្នទស្

វាកមាសុ្ែភ្នពផលូវទភេៃិង្បៃតពូជេូលាំេូលាយ អាចរកបាៃទៅក្គប់កក្មតិនៃការផតល់ទស្វាកមា។ ែណៈខដ្លអា
ក្តាបង្កកាំទណីតទាំង្មូលកាុង្ក្បទេស្កមពុជាកាុង្ចាំទណ្តមស្រស្តអីាយុពី១៥-៤៩ឆ្ា ាំ មាៃការធាល ក់ចុោះកាុង្រយៈទពលមួ
យេស្វតសចុង្ទក្កាយទៃោះ អាក្តាកាុង្ចាំទណ្តមស្រស្តៃីិង្ទកាង្ក្ស្ីអាយុព១ី៥ ដ្ល់១៩ឆ្ា ាំ បាៃទកីៃទ ងី្ព ី៤៧ កាុង្
ចាំទណ្តម ១០០០ កាុង្ឆ្ា ាំ២០០៥ ទៅដ្ល់ ៥៧នាក់ កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៤។ អាក្តាបង្កកាំទណីតទៅកាុង្តាំបៃ់ជៃបេ
ស្ក្មាប់ទកាង្ក្ស្ីជាំេង់្ មាៃចាំៃួៃបីដ្ង្ទក្ចីៃជាទៅតាំបៃ់េីក្កុង្។ 47  កាុង្ចាំទណ្តមទកាង្ក្ស្ជីាំេង់្ទៅកាុង្ខដ្លមាៃ
នដ្គូអាយុព១ី៥-១៩ឆ្ា ាំទនាោះ ទស្ទីរខត៧១% មិៃមាៃទក្បីក្បាស់្វធិីពៃារកាំទណីតណ្តមយួទនាោះទេ។48  
 

៤៩.  ទដាយស្ថរខតការស្ទក្មចបាៃជាបៃតបនាទ ប់នៃស្េិធេិេលួបាៃសុ្ែភ្នព ៃងិ្ទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នព
ទលែ៣ ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាល៖ 

ក) ពក្ង្កីការគាាំពារសុ្ែភ្នពស្ង្គម ៃងិ្យៃតការបង់្នងលមុៃ ក្ពមទាំង្បទង្កៃីការផតល់មូលៃធិកិាុង្ក្ស្កុទៅ
ដ្ល់វស័ិ្យសុ្ខាភបិាល កាុង្ទគាលបាំណង្ទដ្មីបកីាត់បៃាយបៃទុកខផាកសុ្ែភ្នពទៅទលកី្គសួ្ថរ ទដ្មីបកីាត់
បៃាយការចាំណ្តយលុយតទ ល់ែលួៃទក្ចៃីទៅទលកីារខងទាំសុ្ែភ្នព ៃងិ្ទដ្មីបសី្ទក្មចឲ្យបាៃជាបៃតបនាទ ប់
នៃស្េិធេិេលួបាៃសុ្ែភ្នព ៃងិ្ទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នពទលែ ៣ 

ែ) បទង្កៃីការវៃិទិោគហរិញ្ាវតាុកាុង្ក្ស្កុ ទដាយរាប់ទាំង្ការស្ហការជាមយួវស័ិ្យឯកជៃ កាុង្ការផតល់អៃតរា
គមៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នពខដ្លមាៃលកខណៈនចាក្បឌ្តិងាីៗ  ទតត តទលមីៃុស្ស ៃងិ្ខផាកទលភីស្តុតាង្ 
ស្ក្មាប់កមាវធិបីងាក រ ពាបាល ខងទាំ ៃងិ្គាាំក្េខផាកទមទរាគទអដ្ស៍្ កាុង្ទគាលបាំណង្ទដ្មីបី្ ៃស្ទក្មច
បាៃទគាលទៅជាតកិាុង្ការបញ្ច ប់ការរកីរាលដាលជមៃទឺអដ្ស៍្ ខដ្លជាការគាំរាមកាំខហង្ដ្ល់សុ្ែភ្នពស្ថ
ធារណៈ ឲ្យបាៃក្តមឹឆ្ា ាំ២០២៥ 

គ) អៃុវតតអៃុស្ថស្ៃ៍ពសី្ៃាសិ្េីជាតឆិ្ា ាំ២០១៥ស្តពីសី្ថា ៃភ្នពអាករស់្ទៅតាមផលូវ ទហយី ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គ
ការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា   សូ្មបញ្ញជ ក់ស្ថរជាងាអីាំពកីារគាាំក្េរបស់្ែលួៃកាុង្ដ្ាំណ្តក់កាលអៃុ
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វតតអៃុស្ថស្ៃ៍ទាំង្ទនាោះ។  
 

អប់រ ាំ (118.140, 118.159. 118.162-118.168)  
 

៥០. មាៃការរកីចទក្មៃីកាុង្ការកាត់បៃាយការលួចចមលង្ខដ្លមាៃស្ភ្នពរាលដាលទៅកាុង្ទពលក្បលង្ តាមរយៈភ្នព
ជាអាកដ្កឹនាាំៃទោបាយៃិង្ទគាលៃទោបាយដ៏្រងឹ្មាាំទចញពីក្កស្ួង្អប់រ ាំ ៃងិ្តាមរយៈការជាំរុញឲ្យក្គបូទក្ង្ៀៃ
េេួលបាៃក្បាក់ខែស្មរមយ ខដ្លទកីៃទ ងី្ជតិបីដ្ង្កាុង្រយៈទពលបឆី្ា ាំ។ 49  កាំខណេក្មង់្ទាំង្ទៃោះ ក៏បាៃជយួ
េប់ស្ថក ត់ “ ការចាំណ្តយបខៃាម” ទក្ៅផលូវការ ពីក្គួស្ថរទដ្ីមបបីញ្ជូ ៃកូៃទៅទរៀៃ ៃងិ្ជយួទក្ជាមខក្ជង្ដ្ល់ការ
កស្ថង្ស្ថលាទរៀៃបខៃាមទេៀត។ ការបណតុ ោះបណ្តត លក្គកូាំពុង្បទក្មីការ ក៏កាំពុង្ក្តូវបាៃពិៃិតយទ ងី្វញិ ទដ្ីមបី
ធានាឲ្យបាៃៃូវស្តង់្ដាបទក្ង្ៀៃក្បកបទដាយគុណភ្នព។ ក្បព័ៃធអភិវឌ្ឍៃ៍វជិាជ ជីវៈបៃត ក៏កាំពុង្ក្តូវបាៃទរៀបចាំ ក៏ដូ្ច
ជាវងិីអាជីពខដ្លក្តូវបាៃទធវកីារខកខក្បស្ក្មាប់ក្គូបទក្ង្ៀៃៃិង្នាយកស្ថលា។ ការអប់រ ាំទក់េង្ៃងឹ្ផលូវទភេេូលាំ
េូលាយមយួ កាំពុង្ក្តូវបាៃបញ្ចូ លទៅកាុង្ការអប់រ ាំសុ្ែភ្នពស្ក្មាប់ថ្នា ក់េី៥ ដ្ល់១២។ 

 
៥១.  ក្កស្ួង្អប់រ ាំ យុវជៃ ៃងិ្កឡីា បាៃទធវីការទដ្មីបធីានាឲ្យមាៃការចុោះទ ា្ ោះចូលទរៀៃថ្នា ក់បឋមស្ិកាជតិដ្ល់

កក្មិតស្ថកលកាុង្ក្បទេស្។50 ក៏ប ុខៃត អាក្តាទបាោះបង់្ការស្កិាថ្នា ក់មធយមស្ិកា មាៃកក្មិតែពស់្។51 ភ្នពែុស្
គាា រវាង្ទយៃឌ័្រ ទៅខតបៃតទកតីមាៃទៅកក្មិតមធយមស្កិា ខដ្លជាទរឿយៗទកតីទចញមកពីអស្ៃតសុិ្ែទស្បៀង្ៃិង្
ភ្នពក្កីក្ក ទហយីកាៃ់ខតមាៃភ្នពែុស្គាា ខាល ាំង្ទៅកក្មិតឧតតមស្ិកា។ ទៅកាុង្ការវភិ្នគអាំពីៃិនាា ការតាមវស័ិ្យ
ងាីៗទៃោះ វាបាៃបងាា ញចាស់្ថ្ន មាៃទកាង្ក្ស្ីបាៃបញ្ច ប់ការស្ិកាទក្ចីៃជាង្ទកាង្ក្បសុ្ទៅកក្មិតបឋមស្ិកា អៃុ
វេិាល័យ ៃិង្វេិាល័យ52 ទហយីស្ក្មាប់ឧតតមស្ិកា ែណៈខដ្លមាៃភ្នពទស្ាគីាា នៃទយៃឌ័្រកាុង្កក្មតិបរញិ្ញា ប័
ក្តរង្ៃិង្បរញិ្ញា ប័ក្តទនាោះ មាៃស្រស្តីចាំៃួៃតចិជាង្បុរស្ឆ្ៃ យណ្តស់្ខដ្លបៃតការស្កិាថ្នា ក់ទក្កាយបរញិ្ញា ប័ក្ត។ 
ឧទហរណ៍ ៃសិ្សតិស្រស្តចីាំៃួៃខត២២% ប ុទណ្តណ ោះ ខដ្លបាៃបៃតការស្ិកាកមាវធិីកក្មតិបរញិ្ញា ប័ក្តជាៃ់ែពស់្ទៅ
កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៦-២០១៧។53 ទកាង្ក្ស្ីមកពីក្គួស្ថរខដ្លេេួលរង្ប ោះពាល់ទដាយស្ថរទមទរាគទអដ្ស៍្ ទក្ចីៃខតែក
ខាៃមិៃបាៃទៅទរៀៃ ទបីទក្បៀបទធៀបៃឹង្ទកាង្ក្ស្មីកពីក្គសួ្ថរខដ្លមៃិេេលួរង្ប ោះពាល់ទដាយទមទរាគទអដ្ស៍្។ 
 

៥២.  កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៦ រដាា ភិបាលបាៃដាក់ទចញៃូវខផៃការស្កមាភ្នពអប់រ ាំពហុភ្នស្ថ ទដ្ីមបខីកលមាការេេួលបាៃការ
អប់រ ាំស្ក្មាប់កុមារជៃជាតិទដ្មីភ្នគតចិ។ 54  នាទពលបចចុបបៃាទៃោះ ក្កស្ួង្អប់រ ាំយុវជៃៃិង្កីឡាកាំពុង្ទរៀបចាំ
ខផៃការស្កមាភ្នពពហុភ្នស្ថងាីមួយស្ក្មាប់ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៣ ខដ្លៃឹង្ជាមគគុទេស្ក៏ស្ក្មាប់ទធវីឲ្យមាៃការ
រកីចទក្មីៃទៅកាុង្វស័ិ្យទៃោះ កាុង្រយៈទពល៥ឆ្ា ាំខាង្មុែ។  

 
៥៣.  កាុង្បរបិេនៃការធានាឲ្យមាៃស្េិធេិេលួបាៃការអប់រ ាំ ៃងិ្ស្ទក្មចបាៃទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នព

ទគាលទៅេ ី៤ ៃងិ្េ ី១០ ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតិក្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាលកាុ



16 
 

ង្ការែតិែាំក្បងឹ្ខក្បង្ឲ្យបាៃកាៃ់ខតខាល ាំង្ខងមទេៀត ទដ្មីបទីដាោះក្ស្ថយបញ្ញា នៃការទបាោះបង់្ការស្កិា ទដ្មីបជីយួទកាង្
ក្បសុ្ឲ្យបាៃបញ្ច ប់ការអប់រ ាំបឋមស្កិា អៃុវេិាល័យ ៃងិ្វេិាល័យ ក្ពមទាំង្ទដ្មីបខីកលមាការេេលួបាៃការអប់រ ាំ
ថ្នា ក់មធយមស្កិា ៃងិ្ថ្នា ក់ឧតតមស្កិា ស្ក្មាប់ទកាង្ក្ស្ ីទដាយរមួទាំង្តាមរយៈការវភិ្នគអាំពឫីស្គល់បញ្ញា  ដូ្ចជា
គុណភ្នពអប់រ ាំ ការចាំណ្តយរបស់្ក្គសួ្ថរស្ក្មាប់ការអប់រ ាំ អនាគតការងារ ៃងិ្កក្មតិនៃការបណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជវីៈ
ខដ្លអាចរកបាៃ។  
 

បណ្តត ញសុ្វតាភិ្នព (118.146, 118.149) 
 
៥៤.  រដាា ភិបាលបាៃអៃុម័តក្កបែណឌ ទគាលៃទោបាយថ្នា ក់ជាតិគាាំពារស្ង្គម (២០១៦-២០២៥) ខដ្លជាខផៃេី

បងាា ញផលូវរយៈទពលខវង្មួយ ទតត តទៅទលីជាំៃួយស្ង្គមៃងិ្ស្ៃតសុិ្ែស្ង្គម។ 55  ទគាលទៅចមបង្នៃក្កបែណឌ
ទគាលៃទោបាយទៃោះ គឺទធវកីារបៃសុ ី ក្បមូលផតុ ាំ ៃិង្ពក្ង្ឹង្កមាវធិីខដ្លមាៃក្ស្ថប់ ទដ្ីមបបីទង្កីៃក្បស្ិេធភ្នព តមាល
ភ្នព ៃិង្ស្ង្គតភិ្នពនៃក្បព័ៃធគាាំពារស្ង្គម។ ក្កបែណឌ ទគាលៃទោបាយទៃោះ ក៏ខស្វង្រកការពក្ង្កីការក្គបដ្
ណត ប់ទៅទលីបណ្តត ញសុ្វតាិភ្នពស្ង្គមស្ក្មាប់ពលរដ្ាទាំង្អស់្។ ក៏ប ុខៃត គមាល តខដ្លមាៃទៅចទនាល ោះរវាង្ទគាល
ៃទោបាយៃងិ្ការអៃុវតត ខដ្លខស្តង្ទចញតាមរយៈការខដ្លក្កុមងាយរង្ទក្គាោះេេួលបាៃរបបគាាំពារស្ង្គមទៃោះ
កាុង្កក្មតិមួយតចិតួចទៅទ យី។  
 

៥៥.  កាុង្បរបិេនៃទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នពទលែ១ ៃងិ្ទលែ១០ ៃងិ្ស្េិធេិេលួបាៃស្ៃតសុិ្ែស្ង្គម ក្កមុ
ភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាល ធានាៃូវស្មតាភ្នពស្ថា ប័ៃ ៃងិ្
ខបង្ខចកផតល់ធៃធាៃឲ្យបាៃក្គប់ក្គាៃ់ស្ក្មាប់ការអៃុវតតក្កបែណឌ ទគាលៃទោបាយទៃោះ ទដ្មីបជីាការជយួទក្ជាម
ខក្ជង្ដ្ល់ក្កបែណឌ ទគាលៃទោបាយថ្នា ក់ជាតគិាាំពារស្ង្គម (២០១៦-២០២៥) ទៃោះ 

 
កុមារ (118.55, 118.64, 118.65, 118.73, 118.74, 118.171), អាំទពហីងិ្ាទលកុីមារ (118.26, 118.62), ពលកមាកុមារ 
(118.26, 118.67-118.71, 118.72, 118.125) 

 
៥៦.  រដាា ភិបាលបាៃបិេេីតាាំង្ខងទាំស្ថា ក់ទៅមយួចាំៃៃួខដ្លខដ្លមាៃការរ ាំទលាភបាំពាៃ ជាពទិស្ស្ “ មណឌ លកុមារ

កាំក្ពា” ៃិង្ខស្វង្រកការទធវីបបញ្ាតតិក្គប់ក្គង្ការស្ាុ ាំកូៃ្លង្ក្បទេស្។ ក្កស្ួង្ស្ង្គមកិចច អតីយុវជៃ ៃងិ្យុវៃតីិស្
មបទ បាៃក្បកាស្ឲ្យទក្បីក្បាស់្ខផៃការស្កមាភ្នពមួយកាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧ ស្ក្មាប់ការខកលមាការខងទាំកុមារ ទដាយ
មាៃទគាលទៅ ទធវីោ ង្ណ្តឲ្យកុមារ៣០% បាៃវលិក្ត ប់ទដាយសុ្វតាិភ្នពទៅកាៃ់ក្កុមក្គួស្ថររបស់្ពួកទគវញិ 
បនាទ ប់ពីការខងទាំទៅមណឌ លចាំៃួៃ២ឆ្ា ាំរចួមក។ រដាា ភិបាល កាំពុង្ទធវកីារកាុង្ការពក្ង្ងឹ្ការអៃុវតតចាប់ស្ាុ ាំកូៃ 
ទដ្ីមបធីានាថ្ន មាៃការការពារមុៃទពលអៃុវតតឲ្យមាៃការស្ាុ ាំកូៃ។  
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៥៧.  កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៣ រដាា ភបិាលបាៃក្បកាស្ដាក់ឲ្យទក្បីក្បាស់្ខផៃការស្កមាភ្នពេប់ស្ថក ត់ៃងិ្ទ្លីយតបចាំទពាោះអាំទពី
ហងិ្ាទលីកុមារ (២០១៧-២០២១) កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧។ 

 
៥៨.  ពលកមាកុមារគជឺាកតីបារមាមួយ ទហយីទបីទោង្តាមអង្គការស្ហក្បជាជាត ិមាៃកុមារកមពុជាអាយុព៥ីដ្ល់១៧ឆ្ា ាំ 

ចាំៃួៃ១៩% កាំពុង្មាៃភ្នពស្កមាកាុង្វស័ិ្យទស្ដ្ាកចិច។ 56   ការរកីចទក្មីៃទក់េង្ៃឹង្ការេេួលបាៃសូ្ចនាករ
ៃិង្ទគាលទៅស្តីពពីលកមាកុមារ ទៅមាៃកក្មិតទបទៅទ យី។ 
 

៥៩. ទៅកាុង្បរបិេទដ្មីបសី្ទក្មចបាៃតាមស្តង់្ដារពលកមាអៃតរជាត ិ ស្េិធកុិមារ ៃងិ្ទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចី
រភ្នពទលែ៨ ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាល៖ 

ក) វៃិទិោគកាុង្ការផតល់ការងារដ្ល់បុគគលកិស្ង្គមកចិចទៅកាុង្ក្ស្កុចាំៃៃួ១៦៥ ៃងិ្ឃុាំចាំៃៃួ១៦៤៦ ទដ្មីបផីត
ល់ទស្វាេប់ស្ថក ត់ៃងិ្ការទ្លយីតបចាំទពាោះកុមារខដ្លងាយរង្ទក្គាោះទដាយស្ថរអាំទពហីងិ្ា ៃងិ្ខដ្លេេលួ
រង្អាំទពហីងិ្ា 

ែ) ផតល់ធៃធាៃឲ្យបាៃក្គប់ក្គាៃ់ទដ្មីបពីក្ង្ងឹ្ការអៃុវតតចាប់ទក់េង្ៃងឹ្ពលកមាកុមារ ៃងិ្ទដ្មីបធីានាថ្ន
ការទធវអីធកិារកចិចការងារក្តវូបាៃទរៀបចាំទ ងី្ពាស្ទពញនផទក្បទេស្ ជាពទិស្ស្ កាុង្វស័ិ្យទក្ៅផលូវៃងិ្ទៅ
តាំបៃ់ជៃបេទាំង្ឡាយ។  
 

ស្រស្ត ី(118.49-118.56, 118.64), អាំទពហីងិ្ាទលសី្រស្ត ី(118.62, 118.65, 118.72, 118.124) 
 
៦០.  ខផៃការស្កមាភ្នពជាតិស្តពីកីារេប់ស្ថក ត់អាំទពីហងិ្ាទលីស្រស្តីទលីកេី២ ខដ្លក្គបដ្ណត ប់ឆ្ា ាំ២០១៤-២០១៨ ទតត

តទលកីារេប់ស្ថក ត់ៃិង្ទ្លីយតបចាំទពាោះអាំទពីហងិ្ាទយៃឌ័្រ។ ទស្ចកតីខណនាាំថ្នា ក់ជាតសិ្ក្មាប់ក្គប់ក្គង្អាំទពហីងិ្ា
ទលីស្រស្តៃីិង្កុមារកាុង្វស័ិ្យសុ្ខាភិបាល ក្តវូបាៃអៃុម័តកាុង្ឆ្ា ាំ២០១៥ ៃិង្បនាទ ប់មក មាៃការទបាោះពុមពផាយ
ទស្ៀវទៅទវជជស្ថស្រស្តស្ក្មាប់អាកផតល់ទស្វាខងទាំ។ ក្កុមការងារបទចចកទេស្ទយៃឌ័្រេេលួបៃទុកអាំទពីហងិ្ាទយៃឌ័្
រ (TWGG-GBV) ក្តូវបាៃបទង្កីតទ ងី្ទដ្ីមបពីក្ង្ឹង្ការស្ក្មបស្ក្មួលៃិង្គាាំក្េដ្ល់កិចចក្បឹង្ខក្បង្ទដ្ីមបកីាត់
បៃាយអាំទពហីងិ្ាទលីស្រស្តី តាមរយៈខផៃការស្កមាភ្នពជាតសិ្តីពីការេប់ស្ថក ត់អាំទពីហងិ្ាទលីស្រស្តីទលកីេី២។57 ទស្
ចកតីក្ពាង្ស្តីពីការេប់ស្ថក ត់អាំទពីហិង្ាទលីស្រស្តីៃិង្កុមារ-ីយុេធស្ថស្រស្តទដី្មបីអៃុវតតអាេិភ្នពនៃការេប់ស្ថក ត់ ក្តូវបាៃ
បទង្កីតទ ងី្កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៧។ ខផាកមួយទក់េង្ៃឹង្អាំទពហីងិ្ាកាុង្ក្គសួ្ថរ ក្តូវបាៃបញ្ចូ លទដាយទជាគជ័យទៅ
កាុង្ការអទង្កតក្បជាស្ថស្រស្តៃងិ្សុ្ែភ្នពកមពុជាកាុង្ឆ្ា ាំ២០១៤ ទដ្ីមបកី្បមូលព័ត៌មាៃអាំពអីាក្តានៃការរកីរាលដាល
នៃអាំទពីហងិ្ាទលីស្រស្ត។ី បញ្ញា ក្បឈមទៅខតបៃតមាៃ ជាពិទស្ស្ការផតល់ធៃធាៃតចិតួចទពក ស្ក្មាប់យៃតការស្រស្តី
ថ្នា ក់ជាត ិ គឺក្កស្ួង្កចិចការនារៃីិង្ក្កុមក្បឹកាជាតកិមពុជាទដ្ីមបសី្រស្ត។ី ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតិក្បចាំ
ក្បទេស្កមពុជា  គាាំក្េដ្ល់ កិចចែិតែាំក្បឹង្ខក្បង្របស់្រដាា ភបិាលកាុង្ការពក្ង្ីកការទធវីខផៃការងវកិាទ្លីយតបៃឹង្
តក្មូវការទយៃឌ័្រ កាុង្ក្កស្ួង្នានា។  
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៦១.  ចាប់ស្តីពកីារេប់ស្ថក ត់អាំទពហីងិ្ាកាុង្ក្គួស្ថរៃិង្ការពារជៃរង្ទក្គាោះ (២០០៥) បាៃបណ្តត លឲ្យមាៃការទចញ

ដ្ីកាការពារតចិតួចបាំផុតស្ក្មាប់ជៃរង្ទក្គាោះ ៃងិ្ែវោះការកាត់ទទស្ជៃទលាសី្។ ករណីដូ្ចជាការរ ាំទលាភទស្ពស្
ៃធវៈៃិង្អាំទពីហងិ្ាកាុង្ក្គួស្ថរ ជាទរឿយៗ ក្តូវបាៃទដាោះក្ស្ថយតាមរយៈក្បព័ៃធយុតតិធម៌ទក្ៅផលូវការ។ ែណៈខដ្ល
ចាប់ស្តីពកីារេប់ស្ថក ត់អាំទពហីងិ្ាកាុង្ក្គួស្ថរ អៃុញ្ញា តឲិ្យមាៃការស្ក្មោុះស្ក្មួលខតទៅកាុង្ករណីមិៃខមៃក្ពហា
េណឌ ក៏ទដាយ ក៏ទគទក្ចៃីខតអៃុវតតការស្ក្មោុះស្ក្មួលទៃោះ ទដាយទៅកាុង្ករណីជាទក្ចីៃ ទធវីឲ្យជៃរង្ទក្គាោះវលិក្ត
 ប់ទៅរស់្ទៅជាមួយជៃទលាសី្ខដ្លមិៃក្តូវបាៃទសុ្ីបអទង្កតក្ពហាេណឌ វញិ។ ការខដ្លមស្រៃតអីៃុវតតចាប់ៃងិ្ម
ស្រៃតតុីលាការ ែវោះការយល់ដ្ឹង្អាំពីទយៃឌ័្រ ទៅទពលទដាោះក្ស្ថយជាមួយជៃរង្ទក្គាោះទដាយការរ ាំទលាភបាំពាៃផលូវ
ទភេៃិង្បេទលាសី្ផលូវទភេ បាៃបណ្តត លឲ្យមាៃវបបធម៌ទស្ៃៀមស្ថៃ ត់ ទហយីមាៃករណីតិចតួចណ្តស់្ខដ្លបាៃ
ទៅដ្ល់តុលាការ។58  
 

៦២.  ផាត់គាំៃតិែុស្្គង្អាំពីទយៃឌ័្រ ជាពិស្ស្ ទៅកាុង្ក្គសួ្ថរ ៃងិ្ទៅកាុង្ស្ថលាទរៀៃ ស្ហគមៃ៍ កខៃលង្ការងារ ៃិង្
ក្បព័ៃធផសពវផាយ ទៅខតបៃតទកីតមាៃជាធមាតាទៅកាុង្ក្បទេស្កមពុជា។ ក្បនពណីកាុង្ចាប់ក្ស្ ី ខដ្លទរៀបរាប់អាំពី
រទបៀបខដ្លទកាង្ក្ស្ីៃងិ្ស្រស្តីគួរក្បតិបតត ិបាៃរតឹតបតឹស្រស្តកីាុង្ការទក្បីក្បាស់្ស្េិធិទស្ាីភ្នពគាា  បាៃដាក់កាំហតិទៅទលី
ជទក្មីស្នានា ៃងិ្បាៃជោះឥេធពិលទៅទលកីារស្ទក្មចចិតត។59   
 

៦៣.  ទទោះបីមាៃការខកលមាមួយចាំៃួៃទៅទលីការចូលរមួរបស់្ស្រស្តីទៅកាុង្វស័ិ្យទស្វាពលរដ្ា ៃទោបាយ ៃិង្ការ
ស្ទក្មចចតិតកាុង្រយៈទពលពីរេស្វតសចុង្ទក្កាយទៃោះក៏ទដាយ ក៏ស្រស្តីទៅបៃតមាៃតាំណ្តង្តិចតួចបាំផុត។  

 
៦៤.  កាុង្បរបិេទដ្មីបសី្ទក្មចបាៃៃូវស្មភ្នពទយៃឌ័្រៃងិ្ស្ទក្មចបាៃទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នពទលែ៥ 

ៃងិ្ទលែ១៦ ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាល៖ 
ក) ពៃិតិយទ ងី្វញិទៅទលចីាប់ៃងិ្ទគាលៃទោបាយនានាទដ្មីបធីានាថ្ន ការស្ក្មោុះស្ក្មលួកាុង្ករណីអាំទពី
ហងិ្ាកាុង្ក្គសួ្ថរ ក្តវូអៃុវតតបាៃខតកាុង្ករណីស្មក្ស្បប ុទណ្តណ ោះ ៃងិ្ខកលមាការេេលួបាៃយុតតធិម៌
ស្ក្មាប់ជៃរង្ទក្គាោះនៃអាំទពហីងិ្ា ទដាយរមួមាៃទាំង្ការជាំៃោះឧបស្គគនានា ដូ្ចជាក្កតឹយក្កមទយៃឌ័្រ 
ទដ្មីបេីេលួបាៃយុតតធិម៌ទៅដ្ាំណ្តក់កាលៃគរបាលៃងិ្តុលាការ 

ែ) លុបបាំបាត់ផាត់គាំៃតិែុស្្គង្ទក់េងឹ្ៃងឹ្ទយៃឌ័្រតាមលកខណៈក្បនពណី ៃងិ្បទង្កតីយុេធស្ថស្រស្តេូលាំ
េូលាយមយួ ទដ្មីបខីកស្ក្មលួៃងិ្លុបបាំបាត់ឥរោិបងតាមេក្មង់្បតិាធបិទតយយ ៃងិ្ផាត់គាំៃតិែុស្្គង្
ខដ្លទរសី្ទអងី្ទៅទលសី្រស្ត ីទដាយរមួមាៃទាំង្ចាប់ក្ស្ផីង្ 

គ) ចត់វធិាៃការ ទដាយរមួទាំង្តាមរយៈឲ្យមាៃការចូលរមួពគីណបកសៃទោបាយនានា ទដ្មីបទីដាោះក្ស្ថយ
បញ្ញា នៃការមាៃតាំណ្តង្ស្រស្តតីចិតចួជាលកខណៈក្បព័ៃធ កាុង្តនួាេទីធវកីារស្ទក្មចចតិត ៃងិ្អៃុម័តយៃតការ
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ខដ្លមាៃចង្កាតពវកចិច ទដ្មីបបីទង្កៃីការចូលរមួរបស់្ស្រស្ត ី ដូ្ចជាក្បព័ៃធកូតាខដ្លគាាំក្េដ្ល់ទយៃឌ័្រខដ្ល
មាៃតាំណ្តង្តចិតចួ។ 

 
ការទរសី្ទអងី្ទដាយស្ថរមូលទហតុៃនិាា ការទភេៃងិ្អតតស្ញ្ញា ណទយៃឌ័្រ 

 

៦៥.  ការគាាំក្េងាីៗពមីស្រៃតីរដាា ភបិាលមួយចាំៃៃួ ទៅដ្ល់អាកក្ស្លាញ់ទភេដូ្ចគាា  ក្តូវបាៃស្ថវ គមៃ៍។ 
 
៦៦.  ចាប់ស្តីពអីាពាហ៍ពពិាហ៍ៃិង្ក្គួស្ថររបស់្ក្បទេស្កមពុជា (១៩៨៩) កាំណត់ថ្ន ការទរៀបអាពាហ៍ពពិាហ៍ គជឺា

កិចចក្ពមទក្ពៀង្ឬកចិចស្ៃារវាង្បុរស្មាា ក់ៃិង្ស្រស្តីមាា ក់ (មាក្តា៣)។ មាក្តា១២នៃចាប់ស្តីពីការងារកាុង្ក្បទេស្
កមពុជា (១៩៩៧) ខចង្អាំពភី្នពទស្ាីគាា ទៅកខៃលង្ការងារ ទទោះបីជាមិៃជាមិៃបាៃខចង្ចាស់្អាំពីការហាមឃាត់
ការទរសី្ទអីង្ទដាយស្ថរមូលទហតុៃិនាា ការទភេៃងិ្អតតស្ញ្ញា ណទយៃឌ័្រក៏ទដាយ។ ទគក្តូវការកាំខណេក្មង់្ចាប់
ៃិង្ទគាលៃទោបាយ ទដ្មីបទីដាោះក្ស្ថយបញ្ញា នៃការទរសី្ទអងី្ទៅទលីអាកក្ស្លាញ់ទភេដូ្ចគាា  ទៅកាុង្ក្គួស្ថរ ទៅ
កាុង្ស្ហគមៃ៍ ៃងិ្ទៅកខៃលង្ការងារ។  

 
៦៧. ការទធវីបាបទៅទលអីាកក្ស្លាញ់ទភេដូ្ចគាា ទៅតាមស្ថលាទរៀៃបង្កទ ងី្ទដាយមិតតភកតិៃងិ្ក្គូបទក្ង្ៀៃ ទៅខតបៃត

ជាបញ្ញា ទៅទ យី។ ក្កស្ងួ្អប់រ ាំយុវជៃៃងិ្កីឡា បាៃេេលួស្ថគ ល់បញ្ញា ទៃោះ ៃិង្ចប់ទផតមីដាក់បញ្ចូលបញ្ញា ៃិនាា
ការទភេៃិង្អតតស្ញ្ញា ណទយៃឌ័្រ ទៅកាុង្កមាវធិីស្ិកាតាមស្ថលាទរៀៃ (ជាខផាកមួយនៃបាំណិៃជីវតិៃងិ្ការអប់រ ាំ
ទក់េង្ៃឹង្ផលូវទភេេូលាំេូលាយ) ទហយីក្គូបទក្ង្ៀៃៃងឹ្ក្តូវរ ាំទោចឲ្យមាៃការយល់ដ្ឹង្ តាមរយៈការបណតុ ោះប
ណ្តត លអាំពីៃិនាា ការទភេៃងិ្អតតស្ញ្ញា ណទយៃឌ័្រ។  
 

៦៨. ទៅកាុង្បរបិេនៃការទលកីមពស់្ស្មភ្នពៃងិ្ទដ្មីបសី្ទក្មចទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នពទលែ១០ ៃងិ្១៦ 
ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតរដាា ភបិាល 

ក) ពចិរណ្តកាុង្ការទធវវីទិស្ថធៃកមាចាប់ ៃងិ្ខកខក្បការអៃុវតតខដ្លអៃុញ្ញា តឲិ្យមាៃការទរៀបអាពាហ៍
ពពិាហ៍អាកក្ស្លាញ់ទភេដូ្ចគាា  ៃងិ្ការេេលួស្ថគ ល់តាមផលូវចាប់ទៅទលអីាកបតូរទយៃឌ័្រ ទដ្មីបអីៃុញ្ញា តិ
ឲ្យមាៃការតល ស់្បតូរទភេ ទៅកាុង្ឯកស្ថរអតតស្ញ្ញា ណកមា 

ែ) ទលកីកមពស់្ទគាលៃទោបាយស្ក្មាប់ការអប់រ ាំខដ្លមៃិទរសី្ទអងី្ខដ្លមាៃការដាក់បញ្ចូលៃនិាា ការទភេ
ៃងិ្អតតស្ញ្ញា ណទយៃឌ័្រ ទដាយរមួបញ្ចូលទាំង្ការបទក្ង្ៀៃអាំពបីញ្ញា នានាទក់េង្ៃងឹ្ៃនិាា ការទភេៃងិ្
អតតស្ញ្ញា ណទយៃឌ័្រ ៃងិ្ទលកីកមពស់្អាំពវីធិទីដ្មីបទីដាោះក្ស្ថយការយល់ទឃញីអវជិជមាៃជុាំវញិបញ្ញា ទក់
េង្ៃងឹ្ផលូវទភេ។  
 

ក្កមុជៃភ្នគតចិ/ក្កមុស្ថស្នាភ្នគតចិ (118.58, 118/59) 
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៦៩.  ខផៃការយុេធស្ថស្រស្តអតតស្ញ្ញា ណកមាជាតិរបស់្រដាា ភបិាល (២០១៧-២០២៦) ខស្វង្រកការធានាថ្ន មៃុស្ស

ក្គប់រូបក្តូវបាៃេេលួស្ថគ ល់ទៅចាំទពាោះមុែចាប់។ ងាីៗទៃោះ ក្កមុជៃភ្នគតចិទវៀតណ្តមៃិង្ខែារទក្កាម ជួបការ
ក្បឈមកាុង្ការេេលួបាៃការចុោះបញ្ជ ីកាំទណីតៃងិ្អតតស្ញ្ញា ណប័ណណ។60 
 

៧០.  កាុង្ឆ្ា ាំ២០១៦ រដាា ភិបាលបាៃក្បកាស្ដាក់ឲ្យទក្បីក្បាស់្ខផៃការស្កមាភ្នពជាតិអប់រ ាំពហុភ្នស្ថ ទដ្មីបខីកលមា
ការេេួលបាៃការអប់រ ាំស្ក្មាប់កុមារមកពីក្កុមជៃជាតិទដ្ីមភ្នគតិច។ 61  នាទពលបចចុបបៃាទៃោះ ក្កស្ួង្អប់រ ាំយុវ
ជៃៃិង្កីឡា កាំពុង្ទរៀបចាំខផៃការស្កមាភ្នពពហុភ្នស្ថងាមីយួស្ក្មាប់ឆ្ា ាំ២០១៩ ដ្ល់ ២០២៣ ខដ្លៃងឹ្ជាម
គគុទេស្ក៍ស្ក្មាប់ដ្ឹកនាាំឲ្យមាៃការរកីចទក្មៃីកាុង្វស័ិ្យទៃោះ ស្ក្មាប់រយៈទពល៥ឆ្ា ាំទៅមុែទេៀត។ 
  

៧១.  ទដ្មីបធីានាគាា ៃៃរណ្តមាា ក់ក្តវូបាៃេុកទចលទៅកាុង្ការអៃុវតតទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នព ជាពទិស្ស្
ទគាលទៅេ១ី០ទនាោះ ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលកីេកឹចតិតរដាា ភបិាល៖ 

ក) ពទៃលឿៃដ្ាំទណីរការចុោះបញ្ជ ីជៃជាតទិវៀតណ្តមៃងិ្ខែារទក្កាមទាំង្អស់្ទៅកាុង្ក្បទេស្កមពុជា ជាពទិស្ស្
កុមារ ៃងិ្ធានាថ្នពកួទគេេលួបាៃស្េិធទិស្ដ្ាកចិចៃងិ្ស្ង្គមកចិច 

ែ) ក្បមូលេៃិាៃ័យអាំពកី្កមុជៃជាតទិដ្មីភ្នគតចិ ក្កមុជៃភ្នគតចិ ៃងិ្ក្កមុស្ថស្នាភ្នគតចិ ទដាយរមួ
បញ្ចូលទាំង្ជាំទរឿៃខដ្លៃងឹ្ក្តវូទធវកីាុង្ទពលខាង្មុែ ទដាយទគារពតាមទគាលការណ៍ខបង្ខចកេៃិាៃ័យតាម
ក្បទភេ ការកាំណត់ស្វយ័អតតស្ញ្ញា ណ តមាល ភ្នព ឯកជៃភ្នព ការចូលរមួ ៃងិ្គណទៃយយភ្នព។62 

គ) អៃុវតតឲ្យបាៃក្គប់កខៃលង្ៃូវខផៃការស្កមាភ្នពជាតសិ្ក្មាប់ការអប់រ ាំពហុភ្នស្ថ (២០១៩-២០២៣) 
ៃងិ្ធានាឲ្យមាៃការផតល់មូលៃធិកិ្គប់ក្គាៃ់។   

 
ជៃពកិារ (118.25, 118.137, 118.169, 118.170) 
 
៧២.  ជៃពិការជបួក្បេោះឧបស្គគនានាទៅកាុង្ស្ង្គម ៃិង្កាុង្ការចូលទៅេេលួទស្វាស្ថធារណៈៃិង្ការេេលួបាៃការ

ងារ។ ការោិល័យទបាោះទឆ្ា ត មិៃបង្កលកខណៈងាយក្ស្លួខផាករាង្កាយ ជាលកខណៈក្បព័ៃធទៅទ យីទេ។63 ទស្
ចកតីខណនាាំលមាិតអាំពីការបង្កលកខណៈងាយក្ស្ួលថ្នា ក់ជាតមិួយ ក្តូវបាៃក្ពាង្ទ ងី្ ទហយីកមាវធិីទផទរស្ថច់ក្បាក់
ស្ក្មាប់ជៃពិការក្កីក្ក កាំពុង្ក្តូវបាៃអៃុវតត។ ក៏ប ុខៃត ការវៃិទិោគស្ថធារណៈកាុង្កក្មតិទប ៃិង្កង្វោះខាតភស្តុ
តាង្ (េិៃាៃ័យ) ទដ្ីមបជីាព័ត៌មាៃស្ក្មាប់ទគាលៃទោបាយៃិង្កមាវធិីនានា គឺជាកតាត ក្បឈម។ ក្កឹតយក្កម
ស្ង្គម បៃតទដ្ីរតួនាេោី ង្ស្ាំខាៃ់ ជាឧបស្គគដ្ល់ការចូលរមួ។   

 
៧៣.  មាៃការគាាំក្េលកខណៈវជិាជ ជីវៈតិចតួចណ្តស់្ខដ្លអាចរកបាៃទៅកាុង្ក្បទេស្ ស្ក្មាប់អាកមាៃពិការភ្នពខាង្ផលួ

វចិតតស្ង្គមៃិង្បញ្ញា ស្ថា រត។ី64 ក៏ប ុខៃត ទស្ចកតីខងលង្ជាស្ថធារណៈស្តីពីបរោិប័ៃា ខដ្លបាៃខងលង្ទដាយមស្រៃតីរដាា ភិ
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បាល គឺជាស្ញ្ញា វជិជមាៃ។ ខផៃការយុេធស្ថស្រស្តបចចុបបៃា មាៃរមួបញ្ចូលទគាលបាំណង្កាុង្ការផតល់ការេេលួបាៃ
ទស្វាសុ្ែភ្នពទស្ាីភ្នពគាា ។65 
 

៧៤.  កាុង្បរបិេនៃអៃុស្ញ្ញា ស្តីពីស្េិធិជៃពកិារ ៃិង្ទគាលទៅអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចីរភ្នពទលែ១៧ ក្កមុភ្នា ក់ងារអង្គ
ការស្ហក្បជាជាតិក្បចាំក្បទេស្កមពុជា  ទលីកេកឹចិតតរដាា ភិបាលឲ្យទរៀបចាំវធិសី្ថស្រស្តស្ក្មាប់ក្បមូលេៃិាៃ័យ
ចាំៃួៃជៃពិការកាុង្ក្បទេស្កមពុជា ក្បទភេពិការភ្នព ទស្វាកមាខដ្លពកួទគក្តូវការ ក៏ដូ្ចជាឧបស្គគចមបង្ៗខដ្ល
ពួកទគក្បឈមកាុង្ការេេលួបាៃស្ិេធិរបស់្ពកួទគៃងិ្កាុង្ការចូលរមួទដាយទស្រទីៅកាុង្ស្ង្គម។  
 

ការជញួដូ្រមៃុស្ស (118.75-118.78) 
 
៧៥. រដាា ភិបាលបាៃែិតែាំក្បឹង្ខក្បង្កាុង្ការបស្រងាក បបេទលាីស្ ដូ្ចជាការជួញដូ្រមៃុស្ស ការទកង្ក្បវញ័្ច ពលកមា ៃិង្

ការទកង្ក្បវញ័្ច ផលូវទភេទលីស្រស្តៃីិង្កុមារ ទទោះបីជាក្តូវការកចិចែិតែាំក្បឹង្ខក្បង្បខៃាមទេៀតក៏ទដាយ។ 66   ការទលីក
កមពស់្ការេប់ស្ថក ត់ គជឺាយុេធស្ថស្រស្តមយួកាុង្ចាំទណ្តមយុេធស្ថស្រស្តនានាកាុង្ខផៃការជាតិក្បយុេធក្បឆ្ាំង្ការជញួ
ដូ្រមៃុស្ស ២០១៤-២០១៨ ក្ពមទាំង្ស្កមាភ្នពេប់ស្ថក ត់ស្ាំខាៃ់ៗ រមួមាៃទាំង្ កិចចែិតែាំក្បងឹ្ខក្បង្កាុង្ការ
ទលីកកមពស់្ការយល់ដ្ឹង្ជាស្ថធារណៈ បាៃទកីតមាៃទ ងី្។ គណៈកមាា ធិការជាតកិ្បយុេធក្បឆ្ាំង្អាំទពជីួញដូ្រ
មៃុស្ស បាៃទរៀបចាំេិវាជាតិក្បយុេធក្បឆ្ាំង្ការជួញដូ្រមៃុស្ស កាុង្ភ្នពជានដ្គូជាមួយក្កស្ងួ្ ស្ថា ប័ៃ ៃិង្អង្គការ
អភិវឌ្ឍៃ៍នានា67 ខដ្លរ ាំទលចទ ងី្ៃូវស្ថរៈស្ាំខាៃ់នៃការេប់ស្ថក ត់ ការការពារជៃរង្ទក្គាោះទដាយស្ថរអាំទពជីួញដូ្រ
មៃុស្ស ៃិង្ការកាត់ទទស្ជៃទលាីស្។ គណៈកមាា ធកិារជាតិៃិង្នដ្គូខដ្លជាអង្គការមៃិខមៃរដាា ភបិាល បាៃ
ផសពវផាយតាមវេិយុ ឈុតែលតីាមេូរេស្សៃ៍ ៃងិ្កមាវធិីផាយតទ ល់ ការជខជកពិភ្នកាស្តីពីការេប់ស្ថក ត់អាំទពីជួញ
ដូ្រមៃុស្សៃិង្ការទលកីកមពស់្ចាំណ្តកក្ស្ុកក្បកបទដាយសុ្វតាិភ្នព ែណៈខដ្លក្កស្ួង្អប់រ ាំយុវជៃៃិង្កីឡា បាៃ
បស្រញ្ញជ បស្ថរអាំពីការទធវីចាំណ្តកក្ស្ុកក្បកបទដាយសុ្វតាិភ្នព ៃិង្ការេប់ស្ថក ត់អាំទពីជញួដូ្រមៃុស្សទៅកាុង្បណ្តត ញ
យុវជៃ។ 
 

៧៦.  ទគាលៃទោបាយចាំណ្តកក្ស្កុទដី្មបីការងារស្ក្មាប់ក្បទេស្កមពុជា ២០១៥-២០១៨ បាៃដាក់ទចញៃូវក្កប
ែណឌ ស្ក្មាប់អភិបាលកិចចក្បកបទដាយក្បស្ិេធភ្នពទៅទលកីារចាំណ្តកក្ស្ុកទដ្មីបកីារងារ ការពក្ង្ឹង្ភ្នពអង់្អាច 
ៃិង្ការការពារស្ិេធិរបស់្កមាករចាំណ្តកក្ស្ុកទាំង្បុរស្ៃងិ្ស្រស្ត ី ក្ពមទាំង្ការទលីកកមពស់្អាំពីផលប ោះពាល់នៃការ
ទធវចីាំណ្តកក្ស្ុកទៅទលីការអភិវឌ្ឍៃ៍។ ក្កស្ងួ្ការងារៃងិ្បណតុ ោះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ កាំពុង្ទរៀបចាំបទង្កីតទគាល
ការណ៍ខណនាាំស្ក្មាប់ការកាំណត់អតតស្ញ្ញា ណៃិង្ការបញ្ជូ ៃជៃរង្ទក្គាោះទដាយអាំទពីជញួដូ្រមៃុស្ស ៃិង្បាៃ
បទង្កីតក្បព័ៃធព័ត៌មាៃចាំណ្តកក្ស្ុកទដ្ីមបកីារងារ ទដាយមាៃការគាាំក្េពីអង្គការនដ្គូ ទដ្ីមបកី្បមូលេៃិាៃ័យខដ្ល
មាៃការខបង្ខចកតាមទភេៃងិ្តាមវស័ិ្យ ស្តពីីចាំៃៃួកមាករកមពុជាខដ្លបាៃទធវចីាំណ្តកក្ស្ុកតាមរយៈយៃតការ
ធមាតា។   
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៧៧.  កាុង្បរបិេទដ្មីបសី្ទក្មចឲ្យបាៃបេដាា ៃពលកមាអៃតរជាត ិៃងិ្ទគាលទៅអភវិឌ្ឍៃ៍ក្បកបទដាយចរីភ្នពទលែ៨ ក្កមុ

ភ្នា ក់ងារអង្គការស្ហក្បជាជាតកិ្បចាំក្បទេស្កមពុជា ទលកីេកឹចតិតដ្ល់រដាា ភបិាលកាុង្ការបទង្កៃីយៃតការការពារ
ស្ក្មាប់អាកចាំណ្តកក្ស្កុកមពុជាទៅទធវកីារទៅទក្ៅក្បទេស្ ទដាយរាប់បញ្ចូលទាំង្ កមាករទធវកីារតាមផទោះ ៃងិ្តាម
ដាៃឲ្យបាៃដ្តិដ្ល់ទៅទលេីភី្នា ក់ងាររកការងារ ខដ្លបាៃទក្ជសី្ទរសី្ៃងិ្ទក្តៀមបក្មងុ្កមាករចាំណ្តកក្ស្កុកមពុជា
ឲ្យទៅទធវកីារទៅបរទេស្។ 
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