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អនុសសន៍របស់ UPR
I.

ករផ�លស
់ ច�ប័ន និង ករចូលជាសមាជិកសន�ិស��អន�រជាតិនានាស�ព
ី ីសទ
ិ ិម
� នុស្ស និងកិចស
� ហ្របតិបត�ិករជាមួយ្របព័នស
� ទ
ិ ិម
� នុស្ស
អង�ករសហ្របជាជាតិ និងសហគមន៍អន�រជាតិ
(្រកសួង និងនាយកដ�នពក់ព័ននា
� នារបស់រដ�ភិបាលមានៈ ្រកសួងករបរេទស និងកិចស
� ហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ គណៈកមា�ធិករ
សិទិម
� នុស្សកម�ជា
ុ ្រកសួងមហៃផ�)

អនុសសន៍

្របេទសផ�ល់

ករសន្យោែដលមានរួចេហើយ

អនុសសន៍
សូមពិ ចរណាផ�ល់សច�ប័នអនុ ស��អន�រជាតិ េដើម្បីករពរដល់ជន
្រគប់ រប
ូ ឲ្យរួចចកផុតពី ករបាត់ ខួនេដយបង�
�
ំ (CED) និ ងអនុ ស��

សីព
� ី សិទិជ
� នពិ ករ (CRPD) ពិ ធីសរបែន�មចំនួនពីរៃនកតិ កស��
អន�រជាតិ សីព
� ី សិទិព
� លរដ� និ ងនេយាបាយ (ICCPR) ពិ ធីសរបែន�ម
ៃនអនុ ស��ស�ីពីករលុបបំ បាត់រល់ទ្រមង់ ៃនករេរ ើសេអើ ង្របឆាំង
នឹ ង�ស�ីេភទ និ ង CRPD និងអនុ ស��េលខ ១៦៩របស់អង�ករពលកម�
អន�រជាតិ និ ង សូម្របតិ បត�ិតមេគាលេដសិទិម
� នុស្សែដលកំ ណត់
េដយេសចក�ីសេ្រមចេលខ ៩/១២ របស់្រក�ម្របឹក្សោសិទិ ម
� នុ ស្ស។

េ្របសុីល

CRPD, ពិធីសរបែន�មៃនCRDP,
ពិធីសរបែន�ម ១ៃន ICCPR និង
CEDAW បានចុះហត�េលខ
រួចេហើយ។ សូមេមើលខងេ្រកម
រជរដ�ភិបាលបានអនុម័តេគាលន
េយាបាយជាតិសព
ី� ីករអភិវឌ្ឍជន
ជាតិេដើមភាគតិច េគាលនេយា
បាយស�ព
ី ីករចុះប��ី និងសិទិេ� ្របើ
្របាស់ដីសហគមជនជាតិេដើមភាគ
តិច មានដូចជាអនុ្រកិត្យេលខ ៨៣

េយាបល់

ស�ព
ី ីនីតិវ ិធីចុះប��ដ
ី ីធីរ� បស់សហគ
មជនជាតិេដើមភាគតិច និង
សរចរេលខ ០៩៧៤/០៩
ស�ព
ី ីករអនុវត�េគាលនេយាបាយ
ជាតិ និងករកំណត់អត�ស��ណ
សហគមជនជាតិេដើមភាគតិច។
សូមចុ ះហត�េលខ និ ងផ�ល់សច�ប័ន CED និ ងពិធីសរបែន�ម

េអស្បោញ

លិខិតុករណ៍ៃនករផ�ល់សច�ប័ ន

ៃនកតិ កស��អន�រជាតិសីព
� ី សិទិ េ� សដ�កិច� សង�មកិ ច� និ ងវប្បធម៌

េទេលើពិធិសរបែន�មៃនCEDAW

(ICESCR)។សូមផ�ល់សច�ប័ នពិ ធីសរបែន�មៃន ICCPR

បានដក់ជូនេទកន់ ទី្រក�ងញូ

ពិ ធីសរបែន�មៃនCEDAW និ ងCRPD និ ងពិធីសរបែន�មៃន

យ៉ករួចេហើយ។

អនុ ស��េនះ។
សូមពិ ចរណាផ�ល់សច�ប័ នអនុ ស�� CRPD និ ងធានាឲ្យមាន
ករអនុ វត�តមអនុ ស��េនះទំង�ស�ងេនក�ុងច្បោប់ ជាតិ។

្របេទសញូ
េសែឡន

ច្បោប់សីព
� ីពិករភាពែដលរដ�សភា
បានអនុ ម័តរួចេហើយ នឹ ងេបើ កផ�ូវ

សំរប់ ករផ�ល់សច�ប័ នអនុ ស��
CRPD ែដល្រត�វបានចុ ះ
ហត�េលខកលពី ែខតុល ឆា�ំ
២០០៧។

សូមពិ ចរណាផ�ល់សច�ប័ នពិធីសរបែន�មៃនអនុស��CEDAW
ែដល្រត�វបានចុ ះហត�េលខកលពី ឆា�ំ ២០០១។

្របេទសស�ូវ៉

គី

ច្បោប់ជាតិ ែដលផ�ល់សច�ប័ នពិធី
សរបែន�មេនះ ្រត�វបានអនុ ម័ត
កលពី ែខ សីហ ឆា�ំ ២០០៩។

តម្រកសួងករបរេទសបាន
ឲ្យដឹ ងថា លិខិតុបករណ៍ៃន
ករផ�ល់សច�ប័ន ្រត�វបាន
ដក់ ជូនទី ្រក�ងញូយ៉ករួចេហើយ
ប៉ុ ែន�មិនទន់ បានដក់ តំកល់

ជាមួ យអគ�េលខធិករេនេឡើយ
េទ។
សូមដក់ របាយករណ៍ែដលមិ នទន់ បានប�ូ� ន ជូនស�ប័ នសន�ិ
ស��ពក់ ព័ន�

្របេទសបា៉ គី រដ�ភិ បាលមានរបាយករណ៍ពី រ
ស�ន

េទៀតប៉ុ េណា�ះ ែដល្រត�វដក់ ជូន
ស�ប័ នសន�ិស�� ក�ុងេនាះមាន

របាយករណ៍CEDAW ែដលដល់
េពលកំ ណត់ កលពី ែខសីហ
ឆា�ំ២០០៩ េហើយបច�ុប្បន�េន

ទី សីក
� រគណៈរដ�ម�ន�ី និ ង
របាយករណ៍ ICCPR

ែដលរដ�ភិ បាលបានបង�ញថា
ខ�ួននឹងដក់ ជុនេនឆា�ំ ២០១០
េនះ។

សូមពិ ចរណាផ�ល់ករអេ��ើញជាអចិ ៃ�ន�យ៍ដល់នីតិវ ិធី េសសទទួ ល

េ្របសុីល

បន�ុកសិទិម
� នុ ស្សរបស់អង�សហ្របជាជាតិ ។ សូមផ�ល់ និ ងអនុ វត�

សធារណៈ

ករអេ��ើញជាអចិ ែ�ន�យ៍ដល់នីតិវ ិធី ពិេសសទំងអស់។ សូមផ�ល់

រដ�ែឆក

ករអេ��ើញជាអចិ ៃ�ន�យ៍ដល់នីតិវ ិធី ពិេសសទំងអស់របស់្រក�ម
្របឹ ក្សោ។
សូមពិ ចរណាសំេណើរសុំេធ�ើទស្សនៈកិ ច�របស់អក
� កន់ អណត�ិតម

ណរេវ ៉

ប�
� (Thematic mandate-holders)
សូមផ�ល់ករយល់្រពមេទេលើសំេណើសុំេធ�ើទស្សនៈកិច�របស់អក
�

ណរេវ ៉ និ ង

រយករណ៍ពិ េសសស�ីពីករលក់ ដូរកុ មារ េបស្យោចរកុ មារ

េអស្បោញ

និ ងកមស�ស�កុមារ។ សូមេឆ�ើយតបជាវ ិជ�មានចំេពះសំេណើរសុំេធ�ើ
ទស្សនៈកិ ច�របស់អ�ករយករណ៍ពិ េសសស�ីពីករលក់ ដូរកុមារ។
ផ�ល់ករអនុ ��តតមសំេណើរសុំកលពី ឆា�ំ ២០០៦ ២០០៨ និ ង
២០០៩ របស់អ�ករយករណ៍ពិ េសសស�ីពីឯករជ្យភាពរបស់
េច្រកម និ ងេមធាវ ី េដើ ម្បីចុះេធ�ើទស្សនៈកិច�មកកន់ ្របេទស។
សូមផ�ល់ករយល់្រពមេលើសំេណើរចុ ះេធ�ើទស្សនៈកិ ច�េនះ

្របេទស
ហូឡង់
និ ងណរេវ ៉

របស់អ�ករយករណ៍ពិ េសសស�ីពីឯករជ្យភាពរបស់េច្រកម
និ ងេមធាវ ី។
សូមបន�កិច�សហ្របតិ បត�ិករជាមួ យអង�សហ្របជាជាតិ និ ងអង�ករ

្របេទសហុង ករ ិយាល័យឧត�មស�ងករទទួ ល

អន�រជាតិ េផ្សងៗ េដើ ម្បីព្រងឹ ងសិទិ ម
� នុ ស្សេន្របេទសកម�ុជា។

ហ�រ ី សធា

បេង�ើតយន�ករមួ យ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េដើ ម្បីជួយស្រម�លកិ ច�

រណៈរដ�

សហ្របតិបត�ិករជាមួ យស�ប័ នពក់ ព័ន�របស់អង�ករសហ្រឬជា

្របជាធិ ប

ជាតិ ។

េតយ្យ្របជា

បន�ុកសិទិម
� នុ ស្សបានបេង�ើតេន

្របេទសកម�ុជាតំងពី ឆា�ំ ១៩៩៣។
វត�មានគណៈកមា�ធិ ករសិទិ �

មនុ ស្សកម�ុជារបស់រដ�ភិបាល។

មានិ តឡាវ
ក)សូមបន�កិច�សហ្របតិបត�ិករ និ ងែស�ងរកជំ នួយបេច�កេទស

បា៉ គី ស�ន

្របសិនេបើ និ ងក�ុងករណីចំបាច់ ក�ុងករព្រងឹងដល់លទ�ិ្របជាធិ ប

េអសុីប

ជូ នពលរដ�កម�ុជា្រគប់ រប
ូ ។ ខ)សហករ និ ងែស�ងរកករគាំ្រទពី

អេសបាយ

និ ងក�ុងវ ិស័យកសងសមត�ភាព េដើ ម្បីអចអនុ វត�ែផនករ

អង់ េហ�ឡា

េតយ្យ និ ងធានាដល់ករករពរ និ ងករេលើកស�យសិ
ទិ�មនុ ស្ស
ួ

គុ យបា

សហគមអន�រជាតិ ក�ុងករបេង�ើតែផនករ និ ងយុទស
� �ស�របស់ខួ�ន

ដ្យោន

និ ងយុទ�ស�ស� ទំងេនាះ។ េដយមានជំ នួយឧបត�មពី សហគម
អន�រជាតិ សូមបន� កិ ច�ខិតខំ ្របឹងែ្របងវ ិជ�មានរបស់ខួ�នក�ុងករ

្របយុទ�្របឆាំងនឹងភាព្រកី្រក ជាពិ េសស្របេទសអភិ វឌ្ឍេផ្សងៗ
គួ រែតសហករ េទ�ដងបែន�មេទៀតជាមួ យ្របេទសកំ ពុងអភិ វឌ្ឍ
ដ៍ តូចេនះ។
គ) េដយមានជំ នួយឧបត�មពីអន�រជាតិ សូមបន�បេង�ើតកម�វ ិធី ្របកប
េដយ្របសិទ�ភាពក�ុងេគាលបំ ណងកត់ បន�យភាព្រកី ្រក

ជាពិ េសសេនតមតំ បន់ជនបទ ែដលមាន្របជាពលរដ� ៨០%។
ឃ) សូមព្រងឹ ងភាពៃដគូ ររបស់ខួ�នជាមួ យសហគមអន�រជាតិ

ក�ុងេគាលបំ ណងេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងដល់សុខភាពសធារណៈរបស់
្របេទស។

ព្រងឹ ងករេជឿនេលឿនេទមុ ខេឆា�ះេទកន់ករបេង�ើតយន�ករបង�
ថា�ក់ ជាតិឯករជ្យមួយ ែដលមានអណត�ិ និ ងធនធានចំបាច់

ដនមា៉ ក

ករផ�ល់សច�ប័នេលើពិធីសរ
បែន�មៃនអនុ ស��្របឆាំងនឹ ង

េដើ ម្បីអនុ វត�តមកតព�កិច�េ្រកមពិធីសរបែន�មៃនអនុ ស��្របឆាំង

អំ េពើ ទរុណកម�្រត�វបានេធ�ើេឡើង

អំ េពើ ទរុណកម� និ ង្រប្រពឹត�កម� ឬទណ�កម�ែបបេឃារេឃ

កលពី ឆា�ំ ២០០៧។

អមនុស្សធម៌ ឬបេនា�បនា�ប។

II- បព�ដីធី �
(នាយកដ�ន និង្រកសួងពក់ព័ន� ្រកសួងេរៀបចំែដនដី)
អនុសសន៏

្របេទសបានផ�លអ
់ នុសសន៏

េយាបលែដលមាន�សប់

បេង�ើនករចូ លរួមរបស់ខួនជាមួ
�
យសហគមន៏អន�រជាតិ

្របេទសភូ មា

បាទ/ចស រជរដ�ភិ បាលកំ ពុងបានសហ្របតិ

េដើម្បីែចករ ំែលកបទពិេសធន៏កុ�ងករព្រងឹង

បត�ិករអស់ជាេ្រចើនឆា�ំជាមួ យអង�ករអភិវឌ្ឍន៏

បំ េពញ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពនូ វកតព�កិចទ
� ទួ ល

សំគាល់មានដូចជាអង�ករGtz, ្របេទសហ�ំឡង់,

ខុ ស្រត�វរបស់រជរដ�ភិ បាល និ ងបន�អនុ វត�ករ្រគប់

CIDA, DANIDA, និ ងធនាគារពិ ភពេលក

្រគងេលើករែបងែចង និ ងករេ្របើ្របាស់ដីធី ្រ� បកប

មា�ស់ជំនួយេផ្សងៗ និ ងរដ�ភិ បាល

េដយសមធម៌និង្របសិទភា
� ព។

មានករតំងចិត�េនះេនែតបន�ដែដល

អភិ បាលកិ ច�ល� និងកម�វ ិធីទ្រមង់ដីធីក
� ុងេគាលបំ
�
ណង

អនុមត័ និ ងអនុ វត�្រកបខណ�ច្បោប់ឲ្យបានតឹងរ ឹង
េលើករបេណ�ញេចញ និ ងករតំងទី លំេនថ�ី េដើម្បី
ធានាេអយបានថា រល់ករបេណ�ញេចញ
និ ងករតំងទី លំេនថ�ី គឺ មានលក�ណៈ�សបច្បោប់

អន�រជាតិ នានាេលើបព�ករេរៀបចំដីធី � គួ រកត់

្របេទសអូ្រទី ស

េយាបល

មានករចចរ និ ងមានសំណងសមរម្យ
( ក) េរៀបចំដំេណើរ្របកបេដយតមា�ភាព និ ង្រតឹម្រត�វ

្របេទសកណាដ

(េយាបល់េនះក៏េនមានសុពលភាពផងែដរសំរប់

េដើម្បីកំណត់ លក�ខណ័ � និ ងនីតិវ ិធី េផ្សងៗៃនករតំងទី

្របេទសអឡឺម៉ង់

អនុសសន៏ខងេលើមកពី្របេទសអូ្រទីស និង មក

លំេនេដយមិនស�្រគ័ចិត�

ច្រកភពអង់ េគ�ស

ពី្របេទសស�ស
ី /្របេទសបារំង ដូចខងេ្រកម)

(ខ) ប�្ឈប់ ករផា�ស់បូរទី
� តំង្រគ�សរទំងឡាយ េទ

្របេទសអូ�ស�លី

រជរដ�ភិ បាលកម�ុជាបានេធ�ើកិច�ករទក់ ទងនឹង

កន់ តំបន់ែដលមិ នអចរស់េនបាន និ ងគួ រេ្របើ

ករបេណ�ញេចញជាជំ េរ ើសចុ ងេ្រកយបង�ស់ ដូ ចបាន

្របេទសញូហ្សឺែឡន

អនុ សសន៏ពី(ក) ដល់ (ង) រួចេហើយ។

ពុំ ទន់ មានករបេង�ើតេគាលនេយាបាយច្បោស់

េស�ើសុំេដយអគ�េលខធិករដ�នអង�ករសហ្របជាជា

លស់ ឬអនុ វត�ជាក់ ែស�ងតមអនុ សសន៍ (ខ),

តិ

(គ), (ឃ) េនេឡើយេទៈ

(គ) បេង�ើតេគាលនេយាបាយតំងទី លំេនថ�ី

-

ក�ុងែខមិ ថុនាឆា�ំ២០០៩

រជរដ�ភិ បាលបានអនុ មត័េសចក�ី

និ ងដំ េណើរករមួ យែដលមាន្របសិទ�ភាព តមា�ភាព
និ ង្រតឹម្រត�វ ែដលែផ�កេលើករពិ េ្រគាះេយាបល់

្របកសស�ីពីេគាលនេយាបាយដីធី។
�

ថា�ក់ ជាតិនិងករអនុ វត�ែដលល�បំផុតរបស់អន�រជាតិ

េគាលនេយាបាយេនាះ កំ ណត់ ទិសេដ

្រពមទំង្រត�វព្យួរករតំងទីលំេនថ�ីែដលបានេ្រគាង

យា៉ ងទូ លំទូលយ ទក់ ទងនឹងរដ�បាល់
ករ្រគប់ ្រគង និងករែបងែចងដី ធី។
�

ទុ កទំងអស់ រហូតដល់្រកបខណ័ � េនះ្រត�វបានបេង�ើត
េឡើងរួចរល់។

-

រជរដ�ភិ បាលកំ ពុងប��ប់កិច�ករតក់

(ឃ) បេង�ើនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង េដើ ម្បីធានាេអយបាន

ី ំពីដំេណាះ�សយ
ែតង “សរចរស�អ

ថាករបេណ�ញេចញេកើតេឡើង្រត�វ�សបតមច្បោប់ភូមិ

ករតំងលំេនថ�ីបេណា
� ះអសន�មិន�សប

បាល និ ង្រត�វធានាថា ករយកទុកដក់្រត�វបានេផា�ត

ច្បោប់តមទី្រក�ងនិងតំបន់ទី្របជុំជន”។

យា៉ ងខ�ំង េដើ ម្បីធានាថា សហគមន៏ ែដល្រត�វបាន

សរចរេនះផ�ល់ដំេណាះ�សយនិ ង

បេណ�ញេចញេទកែន�ងតំងលំេនថ�ី ទទួ លបានូ វ

ដំ េណើរករមួ យតមរយៈករតំងលំេន

េសវសមរម្យ ជាពិ េសសេនតមតំបន់ជាយ្រក�ង

ថ�ីមិន�សបច្បោប់ នឹ ងទទួលបានករគាំ្រទ

(ង) សូមេធ�ើឲ្យ្របេសើរដល់្រកបខ័ ណ�ច្បោប់ និងេគាល

ឬប�ូរទី តំងថ�ី ។ សរចរេនះ ែចងអំពី

បទដ�នអប្បរមាមួ យចំ នួនសំរប់ ករផា�

នេយាបាយស�ីពីករបេណ�ញេចញ អស្សោមិ ករណ៍

ស់បូរទី
� តំងថ�ី។ ៃដគូ រអភិវឌ្ឍនានា

និ ងករតំងលំេនថ�ី ្រពមទំងធានាថា អ�កែដលតំង

បានផ�ល់អនុសសន៍ ថា សរចរេនះ

លំេនថ�ីទទួ លបាននូ វេសវ និ ងគាំ្រទចំបាច់។

្រត�វដក់ ប�ូ� លេសចក�ីែណនាំសីព
� ី ្រកម
សីលធម៌កុ�ងករបេណ�ញេចញ ប៉ុ ែន�

អនុ សសន័ េនះ មិ ន្រត�វបានយកមក
ពិ ចរណាដក់កុ�ងេសចក�ី្រពងថ�ីបំផុត

េនះេទ។ MLMUPC មានគេ្រមាងប�ូ� ន

េសចក�ី្រពងសរចរេនះេទកន់ ទីសីក
�
រគណៈរដ�ម�ន�ីកុងប៉
� ុ នា�នសបា�ខងមុខ
េនះ។

-

រជរដ�ភិ បាលកម�ុជាបានចប់ េផ�ើមេធ�ើ
ករងរស�ីពីេគាលនេយាបាយលំេន

ដ�ន។ មិនទន់ មានេសចក�ី្រពងេគាល
នេយាបាយេនះ ្រត�វបានេគប��ប់ ឬ
ែចករ ំែលកជាមួ យសហគមន៏អន�រជាតិ
និ ងអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលេនេឡើយ
េទ។

ៃដគូ អភិ វឌ្ឍន៏ នានាបានផ�ល់េយាបល់
ដល់្រក�ម្របឹក្សោេគាលនេយាបាយដី ធី �ថា
េគាលនេយាបាយដី ធី � ្រត�វដក់ ប�ូ� ល
េគាលករណ៏ែណនាំអំពីករតំងទី លំ
េនេដយមិនស�្រគចិត� និ ងករគាំ
្រទដល់ករអភិ វឌ្ឍន៏ េននឹងកែន�ងរបស់
អ�ក្រកី ្រករស់តមតំបន់ ្របជុំ ជន។វមាន
ភាពមិនច្បោស់លស់ថាេតើេគាល
នេយាបាយេនះ នឹ ងអចេដះ�សយ
ប�
� ទំងេនះបានែដរឬេទ។
-

រជរដ�ភិ បាលកម�ុជាបានអនុមត័ច្បោប់
អស្សោមិ ករណ៏(កំពុងរងចំឡាយ្រពះ
ហស�េលខពី ្រពះមហក្ស្រត)។
ច្បោប់ េនះបានសង�ត់ធន
� ់ ថា សំណង
សមរម្យ និ ងយុតិ ធ
� ម៌ ្រត�វបានផ�ល់ជាមុ ន
សិន េទេអយមា�ស់្រទព្យរបប�ូ� ល

ទំង “េភាគី “ ផងែដរ។ ច្បោប់េនះក៏ បាន
កំ ណត់ ផងែដរ អំ ពី្របេយាជន៏
សធារណៈ
-

ៃដគូ អភិ វឌ្ឍន៏ អន�រជាតិ ្រពមទំង
សមាជិ ករដ�សភានិ ង្រពឹទស
� ភាបាន

ពិ ភាក្សោមិ នផ�ូវករពី តំរវូ ករៃនករបេង�ើត
អនុ្រកិត្យជាទូេទ េដើ ម្បីជួយអនុ វត�ច្បោប់

ស�ីពីអស្សោមិករណ៏។ េនះ អចជាជំ ហន
បនា�ប់ សមេហតុ ផលមួ យ និ ងអចចូ ល
រួមចំ ែណកផងែដរ ក�ុងករអនុវត�
អនុ សសន៍ UPR។
្របេទសេអៀកឡង់ ដ៏
សូមបន�កំណត់ ជាទី អទិភាពនូ វប�
� ករបេណ�ញេច

សរចរស�ីពីករតំងលំេនថ�ីបេណា
� ះអសន�មិន

ញពី ដីធី � និ ងសូមេធ�ើករជាមួ យអ�ករយករណ៍ពិេសស

�សបច្បោប់ អចជាចេម�ើយមួ យចំនួនចំ េពះ

េដើម្បីធានាឲ្យមានករប��ប់ ចំេពះករបេណ�ញេចញ

អនុ សសន៍ េនះ។

េដយបង�ំ ្រពមទំងបំេពញតមកតព�កិច�របស់ខួន
�

ក�ុងករេគារព និ ងករពរដល់សិទិម
� នុ ស្សរបស់ពលរដ�
កម�ុជា្រគប់ រប
ូ រប់ប�ូ� លទំងបុគ�លរបស់្រក�មជនជាតិ
េដើមភាគតិ ច។

សូមពិ ចរណាព្រងឹងេគាលនេយាបាយេ្របើ ្របាស់ដីធី �
និ ងចំ េពះភាពមិនេស�ើភាពេនតមតំបន់ជាយ្រក�ង

្របេទសេ្របសុីល

បាទ/ចស រជរដ�ភិបាលកម�ុជាកំ ពុងេធ�ើករមួ យ

មា�ស់ជំនួយដូ ចជាDANIDA េដើម្បីបេង�ើតយន�ករ

និ ងជនបទ ្រពមទំងបន�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង េដើម្បី

សំរប់ ករ េ្របើ ្របាស់ដីធី។
� ្រកសួងេរៀបចំ ែដនដី

្របយុទ្រ� បឆាំងនឹ ងភាព្រកី ្រក

េទើបបាន េបាះពុម�ផ្សោយកូនេសៀវេភែណនាំអំពី
ករអនុវត�ែផនករេ្របើ្របាស់ដីធី ឃ
� ុំសង�ត់េដើ ម្បី

គាំ្រទែផនករអភិ វឌ្ឍន៏និងែផនករវ ិនិ េយាគទុន
ឃុំសង�ត់ ។
ចូ លរួមពិ ភាក្សោជាមួ យសង�មសុីវ ិលពក់ពន�័ ក�ុងេគាល

្របេទសេណឌឺ ែឡន

មានទំ នាក់ ទំនងល�ជាមួ យអជា�ធរថា�ក់មូលដ�ន

បំ ណងដំ េណាះ�សយករណីរ ំេលភយកដី ធី � និ ង

េលើករណីមួ យចំ នួន។ករចចរជា្របពន�័ជាមួ យ

ករបេណ�ញេចញពី ដីធីខ
� ុសច្បោប។

សង�មសុីវ ិល អចមានភាព្របេសើរេឡើង។

បេង�ើនកិ ចខ
� ិតខំ្របឹងែ្របង េដើម្បីេលើកស�យសិ
ទិ �
ួ

្របេទសអល់េសរ ី

បាទ/ចស ករែកទ្រមង់ដីធី ក
� ំពុងដំ េណើរករ

(ក) អនុ វត�េអយបានេពញេលញនូ វច្បោប់ ភូមិបាលឆា�ំ

្របេទសស៊ុយែអ៊ ត

ជាទូ េទមិនទន់ បានេធ�ើេនេឡើយេទ

២០០១ និ ងផា�កករបេណ�ញេចញរហូតដល់មាន

្របេទសស�ីស

េ្រកពី េធ�ើករងរស�ីពីេគាលនេយាបាយ

ករករពរទំងឡាយ ដូ ចជាករផ�ល់សំណង

្របេទសបារំង

/បទប�
� (សូមេមើ លចំេលើយខងេលើ-សរចរ

កម�សិទិ �្រតឹ ម្រត�វេលើដីធី � និងអភិ បាលកិច�ល� ្រពមទំង
បន�កំែណទ្រមង់ ែដលបានេធ�ើេឡើងេដយមានជំ នួយ
ឧត�ម�ពីសហគមអន�រជាតិ ជាពិ េសសពី ករ ិយាល័យ
ឧត�មស�ងករទទួ លបន�ុកសិទិ ម
� នុ ស្ស េដើម្បីព្រងឹ ង

េឡើងវ ិញដល់សមត�ភាពស�ប័ ន និ ងសេ្រមចនូវករ
ទទួ លបានសិទិម
� នុ ស្សេពញេលញេដយ្របជាជន។

េពញេលញ និ ងសិទិ េ� ្របើ ្របាសេសវជាមូ លដ�ននានា

ស�ីពីករតំងលំេនថ�ីបេណា
� ះអសន�មិន�សប

េនតំ បន់ តំងទី លំេនថ�ី ្រត�វបានធានា។ (ខ) អនុម័ត

ច្បោប់ េគាលនេយាបាយដី ធី �

ករផា�កករបេណ�ញេចញ រហូតដល់វ ិធានករនានា

ច្បោប់ សីព
� ីអស្សោមិករណ៍)

្រត�វបានចត់េឡើងេដើម្បីធានាដល់ករអនុ វត�ច្បោប់ ភូមិ
បាលឆា�ំ ២០០១ ្របកបេដយ្របសិទិ �ភាព ស�ីពី្រទព្យ

សម្បត�ិដីធី � និ ងេដើម្បីេដះ�សយប�
� ្របកបេដយ
មនុ ស្សធម៌ និ ងេសចក�ីៃថ�ថូ�រ។ (គ) សូមប��ប់

ករបេណ�ញេចញេដយបង�ំ េដយេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើង
ដល់ករអនុ វត�ច្បោប់ ភូមិបាលឆា�ំ ២០០១ េដយធានា
ឲ្យមានករពិនិត្យេផ��ងផា�ត់ ប័ណ�កម�សិទិ � និងធានា
ដល់ករព្រងឹងដល់ករករពរ្របជាជនែដលទទួ លរង
ផលប៉ ះពល់េដយអស្សោមិ ករណ៍ ែដល្រត�វឲ្យមាន

ករពិ េ្រគាះេយាបល់ជាមុនសិន ែដលជាករ�សវ្រជាវ
មួ យសំរប់ ដំេណាះ�សយតមជេ្រមើ សេផ្សងៗចំេពះ
អស្សោមិ ករណ៍ សូមផ�លទ
់ ីជ្រមកថ�ី និ ងសំណង
សមរម្យជូនជនែដល្រត�វបានបេណ�ញេចញ។

II.

តុលករ នង
ិ នត
ី រិ ដ�

(្រកសួ ងនង
័ ៈ� ្រកសួងយុតធ
�ិ ម៌ គណៈកមា�ធក
�ិ នុស្សកម�ុជា ្រកសួ ងមហៃផ�)
ិ ស�ប័នពក់ពន
ិ រសិទម
អនុសសន៍
ចត់វធានករ
ិ

្របេទសផ�ល់អនុសសន៍
េដើម្បធា
ូ
្របេទស
ី នាដល់សិទ�ិរបស់ជន្រគប់រប

ក�ុងករេ្របើ្របាស់្របព័ន�យុតធ
ិ� ម៌ឲ្យបានេស�ើគា�ៗ

្រសបតមបទដ�នអន�រជាត។
ិ

ស៊ុយែអត

ករសន្យោែដលមានរួចេហយ
ើ
យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមង់ច្បោប់ និង្របព័ន�យុតិធ
� ម៌
របស់រដ�ភបា
ិ ល

ដក់ប��ូ លេ្រកមទិសេដយុទ�

ស�ស�ទី ៤៖ ករសន្យោេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងដល់

េយាបល់

េសវកម�ជំនួយែផ�កច្បោប់
្របេទសស៊ុយែអត

ធានាឯករជ្យភាពនិងអនាគតិៃន្របព័ន�តុលករ។

(ខ) ធានាឯករជ្យភាពៃន្របព័ន�តុលករ េដយ គា�ន
ករេ្រជ�តែ្រជកខងនេយាបាយ។ (គ) ព្រងឹងយន�ករ
នានាែដលធានាដល់ឯករជ្យភាពរបស់តុលករ
អង�ភាព្របឆាំងអំេពព
ើ ុករលួ យរបស់រដ�ភបា
ិ ល
្របយុទ�្របឆាំងនឹងអំេពើពុក

្របេទសស�ីស

ដក់ប��ូ ល េ្រកមទិសេដយុទ�ស�ស�ទី ៥៖

្របេទសស�ូវ៉ គី

ែដលរួមប��ូ លទំងកំែណទ្រមង់ៃនឧត�ម្រក�ម

៉
� ុលករ
្របេទសណូែវលស
ឺ ឡង់ដ៏ ករសន្យោព្រងឹងេសវកម�្របព័នត

្របេទសេអស្បោញ

រប់ប��ូ លទំងករផ�ល់អណា
ំ
ចេពញេលញេទឲ្យ

េដម
ើ ្ប ី

រលួ យេនក�ុង្របព័ន�

តុលករ។ (ឃ) បេង�ើនកិចខ
� ំ្របឹងែ្របងរបស់ខួ នេឆា
�
�ះ
េទរកករបេង�ើត្របព័ន�តុលករមួយែដលឯករជ្យ

អនាគតិ នង
ិ អព្យោ្រកត
ិ េពញេលញ េដយគា�នអំេពព
ើ ុក

រលួ យ ្រសបតមបទដ�នអន�រជាតនា
ិ នា េដយធានា

ថាជនេល�ើសែដល្រប្រពត
�ិ នុស្ស
ឹ �អំេពរើ ំេលភសិទម
ទំងអស់

្រត�វចប់ខួ នឲ្យទទួ
�
លខុស្រត�វ

គា�នជនណាមួយរួចផុតពីទណ�កម�េឡើយ។
ែស�ងរកមេធ្យោបាយ

េហើយ

(ង)

េដើម្បេី ធ�ើឲ្យ្របេសើេឡើងដល់

្របព័ន�េបៀរវត្យសំ
៍
រប់េច្រកម

យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមង់ច្បោប់នង
ិ ្របព័ន�យុតធ
ិ� ម៌

ក�ុងករផ�ល់កិច�ធានា

ឲ្យកន់ែត្របេសើរេឡង
ើ ដល់ឯករជ្យភាព។

ក) េសរ ីភាពខងករបេ��ញមតិ សមាគម និងករជួប្របជុំ

្របក
ឹ ្សោៃនអង�េច្រកម េដើម្បធា
ី នានូវ “

តមា�ភាពក�ុងករែតងតំង ករតេម�ង
ើ ឋនន�រស័កិ�

េបៀរវត្យ
៍ នង
ិ យេច្រកម នង
ិ ករដក់វន័
ិ

ំ ឡាយ
្រពះរជអជា� ”។ េសចក�្រី ពងច្បោប់ទង
េដើម្បែី កទ្រមង់ឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េច្រកម

េដើម្បេី រៀបចំ្របព័ន�តុលករេឡើងវញ
ិ និងេដើម្ប ី
កំណត់ឋនៈេច្រកម កំពុងរង់ចក
ំ រអនុមត
័
អស់រយៈេពលជាេ្រចន
ំ កេហយ
ើ ឆា�ម
ើ ។

យុទ�ស�ស�េនះ ្រត�វករឲ្យមានច្បោប់្របឆាំងអំេពើ
ពុករលួ យផងែដរ។ ឯករជ្យភាពតុលករ

មានែចងក�ុងរដ�ធម�នុ��ឆា� ំ ១៩៩៣ េហើយ្រត�វ

បានធានាករពរេដយ្រពះមហក្ស្រត (មា្រត
១២៨-១៣២)។

្របេទសែដលផ�លអ
់ នុសសន៍

ករសន្យោែដលមានរួចេហើយ

សូមធានាថា េសរ ីភាពខងករបេ��ញមតិ និ ងខងសរ

ស�ីស សធារណៈរដ�ែឆក

េគាលេដេលខ ១

ព័ ត៌មាន ដូ ចបានធានាក�ុងច្បោប់ រដ�ធម�នុ�� ្រត�វបាន

អុី �សែអល មិ កសុិកកូ

ៃនយុទស
� �ស�កំែណទ្រមង់

ច្រកភពអង់ េគ�ស

្របព័នត
� ុលករ េស�ស
ើ ឲ
ុំ ្យ

អនុសសន៍

េគារព្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ខ) សូមពិ និត្យ្រកម
្រពហ�ទណ�ែដលេទើបអនុម័តថ�ីៗេឡើងវ ិញ

មានច្បោប់ែដល “ ករពរ

ក�ុងេគាលបំ ណងធានាថា ច្បោប់ េនះ�សបតមករដក់

ដល់សទ
ិ ិរ� បស់បុគល
�

ដូ ចមានែចងក�ុង ICCPR។ គ) សូមចត់ វ ិធានករ

បេ��ញទស្សនៈ

ក្រមិ តែដលអនុ ��ត េលើេសរ ីភាពខងករបេ��ញមតិ

ក�ងករេរៀបចំ
ចូលរូម
ុ

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេដើ ម្បីធានាឲ្យមានេសរ ីភាព

និងទទួលព័ត៌មាន

ខងករបេ��ញមតិ និ ងទស្សនៈ េដយករេធ�ើ

្រពមទំងធានាថា ្របព័នព
� ័ត៌

វ ិេសធនកម�ច្បោប់ សីព
� ីរបបសរព័ ត៌មាន ែដលបង�រឲ្យ

មាន ស�ប័ន�សវ្រជាវ និង

មានករបក�សយា៉ ងទូលំទូលយេទេលើពក្យ

សង�មសុវី ិលអចឃា�េំ មើល

មិ នច្បោស់លស់ “ អំ េពើ េជរ្របមាថស�ប័នជាតិ ” េហើយ

្របកបេដយ្របសិទភា
� ព

ែដលអនុ ��តឲ្យមានករពិ និត្យចប់ ពិរទ
ុ ្ធ ករព្យួរ

េទេលើយន�កររដ� និងរយ

ករេបាះពុ ម�ផ្សោយ និ ងករជាប់ ពន�នាគារ

ករណ៍អំពីករឃា�េំ មើល

េ្រកមេលសថា សន�ិសុខជាតិ និ ងេស�រភាពនេយាបាយ

េនាះ រប់ប�ូ� លទំងករ

។ ឃ) អនុ ម័តវ ិធានករផ�ូវច្បោប់ ែដលចំបាច់ េដើ ម្បីកុំឲ្យ

េគេធ�ើទុកប
� ុ កេម�ញអ�កសរព័ ត៌មាន េនេពលែដលពួ កេគ
អនុ វត�វ ិជា�ជី វៈរបស់ខួន
� េហើយកររ ំេលភេលើករដក់
ក្រមិ តេលើេសរ ីភាពខងករបេ��ញមតិ មិ ន្រត�វបាន

ផ�លទ
់ ិន័យ
� ក�ងដំ
ុ េណើរករ
នេយាបាយ និងផ�លន
់ ូវ

ចំេណះដឹងដល់ម�ន�ីអនុវត�
ច្បោប់ េដើម្បីករពរសិទិ� “

េយាបល់

េគដក់ េទសតមែបប្រពហ�ទណ�េឡើយ។ ង) សូម
កំ ណត់ អំពីទំហំៃនបទបរ ិហរេករ ៍ � និ ងបទផ្សោយព័ត៌មាន
មិ នពិត េដើ ម្បីធានាថា បទេចទ្របកន់ ទំងេនះ
មិ នរ ំេលភេលើេសរ ីភាពខងករបេ��ញមតិ ្រពមទំង
ផ�ល់ករែណនាំឲ្យបានច្បោស់លស់ដល់ម�ន�ីតុលករ
េដើ ម្បីឲ្យបទប្ប�� តិទ
� ំងេនះ មិ នបង�ឲ្យមានករណីយា៉ ង
េ្រចើ ន េដយសរែតករេចទ្របកន់ មិន្រតឹ ម្រត�វេនាះ
េឡើយ។
សូមព្រងឹងកិច�ខិតខំ ្របឹងែ្របងក�ុងករករពរដល់េសរ ី

ស៊ុយែអត

ភាពខងករបេ��ញមតិ និ ងសិទិ�របស់អក
� ករពសិទិ�

មនុ ស្សទំងអស់ រប់ ប�ូ� លទំងអ�កទំងេនាះែដលេធ�ើ

ករេលើប�
� ដី ធី � េដើ ម្បីពួកេគអចេធ�ើសកម�ភាពករងរ
េដយគា�នឧបសគ� ឬករបំ ភិតបំ ភ័យ រប់ប�ូ� លទំង

ករករពរដល់េសរ ីភាពខងករជូប្របជុំ និ ងសមាគម
ផងែដរ។
សូមជួ យស្រម�លដល់ករងររបស់អង�ករមិ នែមនរដ�ភិ

អុី តលី

បាល និ ង្រក�មសង�មសុីវ ិលពក់ ព័ន�េផ្សងៗេទៀតេនក�ុង
្របេទស។

សូមបេង�ើតឲ្យមានេគាលនេយាបាយមួ យេដើម្បីករពរ

្របេទសេ្របសុីល

ដល់អក
� ករពរសិទិម
� នុស្ស។

ក)�សបតមអនុ សសន៍មួយេធ�ើេឡើងកលពី េពលមុ ន

អឡឺម៉ង់ អូ�ស�លី ណរេវ ៉

េដយគណៈកមា�ធិ ករស�ីពីសិទិ�េសដ�កិច� សង�មកិច�

េអៀកឡង់ដ៍

និ ងវប្បធម៌ សូមដក់ េចញនូ វវ ិធានករ្របកបេដយ
្របសិទ�ភាព េដើ ម្បី្របយុទ្រ� បឆាំងវប្បធម៌ ៃនអំ េពើ ហឹង្សោ
និ ងនិទណ�ភាព និ ងេដើម្បីករពរឲ្យបាន្របេសើរេឡើង
ដល់អក
� ករពរសិទិម
� នុស្ស រប់ ប�ូ� លទំងអ�កដឹកនាំ
ជនជាតិ េដើ មភាគតិច និ ងសកម�ជនតមមូ លដ�ន។

ខ)សូមផ្សព�ផ្យោយបានដឹងជាសធារណៈអំពីករណីៃន
ករបំ ភិតបំ ភ័យ និ ងអំ េពើហឹង្សោ ែដលបានរយករណ៍
រប់ ប�ូ� លទំងអំ េពើ ឃាតកម�េលើសកម�ជនសហជីព

បុ គ�លិកអង�ករមិ នែមនរដ�ភិ បាល និ ងអ�កសរព័ត៌មាន
្រពមទំងធានាឲ្យមានករេសុើបអេង�តយា៉ ងហ�ត់ចត់
និ ងឲ្យមានករទទួ លខុ ស្រត�វរបស់ជនេល�ើស។
គ)សូមេសុើបអេង�ត្របកបេដយ្របសិទិ�ភាព និ ងផ�នា�
េទសឧ្រកិ ដក
� ម� និ ងកររ ំេលភនានាេលើអ�កករព
សិទិ�មនុ ស្ស ្រពមទំងផ�នា�េទសអ�កែដលទទួ លខុ ស្រត�វ
។ ឃ) សូមេធើ �ករេសុើបអេង�ត និ ងផ�នា�េទសអំ េពើវយ

្របហរ ឬករអះអងមិ នពិ តណាមួ យេទេលើអ�ក
ករពរសិទិ�មនុស្ស ជាពិ េសសអ�កទំងេនាះែដល
េធ�ើករជាមួ យសហគម េដើ ម្បីករពរដី ធី � ផ�ះសែម្បង
និ ងសិទិ�េ្របើ ្របាស់ធនធានធម�ជាតិ ្រពមទំងទប់ស�ត់
ករជេម��សេចញេដយបង�ំ ជាប�
� មួយែដលអ�ករយ
ករណ៍ពិ េសស និ ងគណៈកមា�ធិករស�ីពីសិទិ�េសដ�កិច�
សង�មកិ ច� និ ងវប្បធម៌ បានរយករណ៍។
អនុ ម័តវ ិធានករសម�សប េដើ ម្បីផ្សព�ផ្សោយឲ្យទូលំទូ

្របេទសណរេវ ៉

លយ និ ងធានាឲ្យមានករអនុ វត�ទំង�ស�ងតមេសចក�ី
្របកសស�ីពីអ�កករពរសិទិ�មនុ ស្ស។
សូមេរៀបចំ ែផនករសកម�ភាពឲ្យបានល�ិតល�ន់ េដើ ម្បី

ហុងហ�រ ី

ធានាដល់សិទិ�េ្របើ ្របាស់្របព័ នព
� ័ ត៌មានតមេអឡិច្រត�
និ ច េដយេសរ ី និ ងរ ំេដះ្របព័ ន�ព័ត៌មានឲ្យរួចផុតពី
ករ្រគប់ ្រគងជាកម�សិទិផា
� � ច់ មុខ។
ខ) កំែណទ្រមង់ច្បោប់

(្រកសួ ងនង
័ ៈ� ្រក�ម្របក
� ុតធ
�ិ ម៌ នង
ិ ស�ប័នពក់ពន
ឹ ្សោកំែណទ្រមង់្របព័នយ
ិ ច្បោប់)
អនុសសន៍

្របេទសផ�ល់អនុសសន៍ ករេប�ជា�ចត
ិ ែ� ដលមាន្រសប់

បន�កំែណទ្រមង់្របព័ន�យុតធ
ិ� ម៌ និងច្បោប់ និងេធ�ើឲ្យ

្របេទសម៉ូរក
ូ៉ ូ

េយាបល់

ច្បោប់នានាសុី សង�ក់គា�េទនង
ឹ លិខត
ិ ុបករណ៍សិទម
ិ� នុស្ស
អន�រជាត។
ិ

ព្រងីកដំេណើរករពិេ្រគាះេយាបល់សី អ
� ំពីករបេង�ើតេគាល

ច្រកភពអង់េគ�ស

នេយាបាយ ច្បោប់ នង
ិ បទប��នានា េដើម្បធា
ី នាថា

លិខត
ំ អស់ ្រត�វបានវយតៃម�ទក់ទង
ិ ុបករណ៍ច្បោប់ទង

នង
ិ មាននង
ិ មានេទេលើសិទម
ឹ ផលប៉ះពល់ជាវជ�
ិ អវជ�
ិ� នុស្ស។
បន�ព្រងឹងកម�វធ
�
ិ ីកំែណទ្រមង់របស់ខួ នេល
ិ យទំង
ើ ្រគប់វស័

្របេទស្រប៊�យេណ

អស់ េដើម្បធា
ី នាករពរសិទ�ិមនុស្ស និងេសរភាពេផ្សងៗ
ី
ែដលមានែចងក�ុងរដ�ធម�នុ��ៃន្របេទសកម�ុជា។

អនុ ម័តច្បោប់ ្របឆាំងអំ េពើពុករលួយ

្របេទសស�ីស

រដ�ភបា
័
ិ លសន្យោថា នង
ឹ អនុមត

ច្បោប់្របឆាំងអំេពព
ើ ុករលួ យេនឆា� ំ
២០១០ ្រសបតមយុទស
� �ស�
ចក�ុេកណ និងអនុស��

អង�ករសហ្របជាជាតិ្របឆាំងអំេពើ

ពុករលួ យ ែដល្របេទសកម�ុជាបាន
ចូលជាសមាជិកេនឆា� ំ ២០០៧។

ពន
័ ជាបនា�ន់នូវច្បោប់្របឆាំងអំេពើ
ិ នង
ិ ត
ិ ្យេឡង
ើ វញ
ិ អនុមត

ពុករលួ យ ែដលនឹងដក់ប��ូ លេទសទណ�ឲ្យបានតឹងរងចំ
ឹ

េពះអំេពើពុករលួ យរបស់រដ�ភបា
ិ ល េហើយត្រម�វឲ្យម�ន�ី
សធារណៈ ្របកសអំពីធនធានហិរ�� វត�ុរបស់ខួ ន។
�

សហរដ�អេមរក
ិ

រដ�ភបា
័
ិ លសន្យោថា នង
ឹ អនុមត

ច្បោប់្របឆាំងអំេពើពុករលួ យ

េនឆា� ំ ២០១០ ្រសបតមយុទ�
ស�ស�
ចក�ុេកណ

នង
ិ អនុស��្របឆាំងអំេពព
ើ ុករលួ យ
ែដល្របេទសកម�ុជាបានចូលជាស
ចត់វធានករបែន�
មេទៀត េដើម្បប
ិ
ី ន�ដំេណើរកំែណទ្រមង់

មាជក
ិ េនឆា� ំ ២០០៧។
្របេទសជប៉ុន

្របព័ន�យុត�ិធម៌របស់ខួ ន
� េដើម្បេី ដះ្រសយប��ដធ
ី �ី និង

េដើម្ប្រី បយុទ�្របឆាំងអំេពព
ងេនះ
ិ
ើ ុករលួ យ ពេី ្រពះវធានករទំ

មានសរៈសំ ខន់សំរប់ករេលើកស�ួយ នង
ិ ករករពរសិទ�ិ
មនុស្ស ្រពមទំងសំ រប់ព្រងង
ឹ ដល់លទ�្រិ បជាធប
ិ េតយ្យ។

សូ មប�� ប់នូវដំេណើរករកំែណទ្រមង់តុលករ និងអនុមត
័

ច្បោប់សំខន់ៗ ដូចជា ្រកម្រពហ�ទណ�ថ�ី ច្បោប់្របឆាំងអំេពើ

ណរេវ ៉

ពុករលួ យ ច្បោប់ធានា និងករពរឯករជ្យភាព និងភាពអនា

ជាតៃិ នែផនករអភវិ ឌ្ឍន៍

្រសបតមបទដ�នអន�រជាត។
ិ

ស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹតេ� ទៃនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�
េច្រកម នង
ិ ច្បោប់្របឆាំងអំេពព
ើ ុករលួ យ ្រសបតមអនុ-

សសន៍ជាបន�បនា�ប់ែដលេធ�េើ ដយអ�កតំណាងពេិ សសៃនអ
គ�េលខធក
�ិ នុិ រអង�ករសហ្របជាជាតទ
ិ ទួលបន�ុកសិទម

ំ យ
ស្សេនកម�ុជា ្រកបខ័ណ�ជន
ួ អភវិ ឌ្ឍន៍សហ្របជាជាតិ

និងគណៈកមា�ធិករសិទិេ� សដ�កិច� សង�មកច
ិ � និងវប្បធម៌

និង្របព័ន�យុតិធ
� ម៌
េ្រកមយុទ�ស�ស�

គតរិ បស់្របព័នត
� ុលករ ម�ន�ត
ី ុលករ នង
ិ េច្រកម

អនុមត
័ ច្បោប់សី ព
� ីលក�នក
ិ
ិ� ៈេច្រកម និងច្បោប់វេសធនកម�

យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមង់ច្បោប់

ត្រម�វឲ្យអនុមត
័ ច្បោប់ទង
ំ េនះ។
្រកម្រពហ�ទណ�
្រត�វបានអនុមត
័ រួចេហើយ។

អុី �សែអល

យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមង់ច្បោប់
និង្របព័ន�យុតិធ
� ម៌
េ្រកមយុទ�ស�ស�

ជាតៃិ នែផនករអភវិ ឌ្ឍន៍

ត្រម�វឲ្យអនុមត
័ ច្បោប់ទង
ំ េនះ។
យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមង់ច្បោប់

េហយ
័ ្រកមសីលធម៌ សំ រប់េច្រកម
ើ ្រត�វបេង�ើត នង
ិ អនុមត

នង
ិ ្របព័ន�យុតធ
ិ� ម៌

វន័
ិ យផង។

ជាតៃិ នែផនករអភវិ ឌ្ឍន៍

នង
ិ យ រួមទំងប�� ត�បទ
ិ ្រពះរជអជា� នង
ិ ្រក�ម្របក
ឹ ្សោវន័

េ្រកមយុទ�ស�ស�

ត្រម�វឲ្យអនុមត
័ ្រកមសីលធម៌សំរប់

េច្រកម និង្រពះរជអជា�

្រត�វធានាថា េសចក�្រី ពងច្បោប់សី ព
� អ
ី ង�ករករដ�ភបា
ិ ល

នង
ឹ មន
ិ េធ�ឲ
ើ ្យលក�ខណ�ករងររបស់អង�ករេ្រករដ�ភបា
ិ ល
កន់ែតមានករលំ បាកេឡយ
ើ េហយ
ើ ្រត�វេគារពេសរភាពៃន
ី
ករបេ�� ញមតិ និងករបេង�ើតសមាគម។

និងម�ន�ីតុលករ។

បារំង

យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមង់ច្បោប់
នង
ិ ្របព័ន�យុតធ
ិ� ម៌
េ្រកមយុទ�ស�ស�

ជាតិៃនែផនករអភវិ ឌ្ឍន៍

ត្រម�វឲ្យមាននីតិវធ
ិ ីតមា�ភាព
ក�ុងករេរៀបចំ

ច្បោប់សំរប់ករអនុមត
័ ។
េសរភាពៃនករបេ��
ញមតិ
ី
និងករបេង�ើតសមាគម
្រត�វបានធានាករពរ

េដយរដ�ធម�នុ��កម�ុជា។

ទិសេដទ១
ី ៃនយុទ�ស�ស�កំែណ
ទ្រមង់ច្បោប់ និង្រ�ព័ន�យុតិធ
� ម៌
្រត�វករឲ្យមន ច្បោប់ែដល

«រក្សោករពារសទ
ិ ប
ិ� ុគ�ល េដើម្បេី រៀបចំ

ចូលរួម សែម�ងមតិ និងទទួល

ព័ត៌មន និងធនាថ្រ�ព័ន�សរ
ព័ត៌មន ស�ប័ន្រសវ្រជាវ

នង
ិ សង�មសុវី ិ ល អាចអនុវត�នូវករ

តមឃ�េំ មល
ើ បរធ
ិ នរដ�ឲ្យមន្រ�សទ
ិ �
ភព និងរាយករណ៍ពីបរធន
េនះ
ិ

រួមទាំងផ�លគ
់ ំនិតដល់ដំេណើរករន

េយាបាយ នង
់ ំេណះដឹងដល់
ិ ផ�លច
ម�ន�្រី �តប
ិ ត�ច
ិ ្បោប់ េដើម្បរី ក្សោកច
ិ �
្រត�វេប�ជា�េដយខ�ួនឯង ក�ុងករេគារពេសរភាពខង
ី

ំ អស់គា� ជាពេិ សស
ករបេ�� ញមតិ នង
ិ េយាបល់សំរប់ទង

កណាដ បារំង

សំ រប់សមាជក
រី េបៀប
ិ ្រក�ម្របឆាំង។ ្រត�វពន
ិ
ិ ត
ិ ្យេឡង
ើ វញព

ករពារសទ�
ិ ។»
ិ

េសរភាពៃនករបេ��
ញមតិ
ី
្រត�វបានធានាករពរ

េដយរដ�ធម�នុ��កម�ុជា។

េលើកអភ័យឯកសិទស
�ិ ភា េដម
ើ ្បធា
ី នាថា ករអនុវត�នែ៍ បប
េនះ មន
ិ បំពរបំពនេគាលករណ៍ពហុនិយម និងេគារព

េសរភាពៃនករបេ��
ញមតិ។
ី

សូ មបន�កច
�
េទៀត េដើម្បេី លើក
ិ �ខត
ិ ខំ្របង
ឹ ែ្របងរបស់ខួ នបន�

ស�ួយ នង
ិ ករពរសិទ�ម
ិ នុស្ស នង
ិ ព្រងឹងអភបា
ិ លកច
ិ �ល�

ឥណូ � េនសុី នង
ិ ៃថ

អភបា
ិ លកច
ិ �ល� គជា
ឺ សសរ្រគះឹ
មួយ ៃនយុទ�ស�ស�ចតុេកណ

នង
ិ ករេគារពតមនត
ី រិ ដ�

បន�ព្រងឹងនត
ី រិ ដ� នង
ិ អភបា
ិ ល

របស់រដ�ភបា
ិ ល។

កច
ើ ្បជ
ឹ ករេលើក
ិ �ល� ទុកជាមេធ្យោបាយមួយ េដម
ី ួយព្រងង

ស�ួយ នង
�ិ នុស្សេនក�ុង្របេទស។
ិ ករករពរសិទម

ចត់វធានករ្រត
៍ េ៏ ពញេលញ
ិ
ឹម្រត�វេឆា�ះេទរកករអនុវត�នដ

ៃនច្បោប់េបាះេឆា�តនាេពលអនាគត។

ពេន��ន្របតប
ិ ត�ក
ិ រនយ
ី កម� ៃនស�ប័នសិទ�ម
ិ នុស្សឯករជ្យ
ំ នែដល
្រសបតមេគាលករណ៍ទ្រី ក�ងបា៉រស
ី ពេន��នជហ

កំពុងែតេធ�ស
ើ ្បប
ើ ស�ប័នសិទ�ម
ើ ព�ៃថ� េដម
ី េង�ត
ិ នុស្សឯករជ្យ
្រសបតមេគាលករណ៍ទី្រក�ងបា៉រស
ី

ហុងហ�រ ី
បា៉គស
ី � នេអហ្សុព
ី ៃថ
នង
ិ

ហ�ល
ី ី ពន
ី

មនុស្សឯករាជ្យមួយ ្រសបតមេគល

ករណ៍ទ្រី ក�ងបា៉រស
ី ។ ដំេណើរករ្រពាង

តមេគាលករណ៍ទី្រក�ងបា៉រសែដលន
ី
ឹងព្រងឹងេហដ�រចនា

សម�ន
័ �សិទម
�ិ នុស្សេនក�ុង្របេទស េធ�ឲ
ើ ្យេជឿនេលឿនដល់

ច្បោប់េដើម្បប
ើ ស�ប័នេនះ ្រត�វបាន
ី េង�ត

ដំេណើរករ ៃនករបេង�ើតស�ប័នសិទម
�ិ នុស្សឯករជ្យ ក�ុង

្រ�គល់ជន
ូ ្រក�មករងរមួយរបស់អង�ករ

លក�ណៈ្របាកដនយ
ិ មនង
ិ ក�ុងករពេិ ្រគាះេយាបល់ជាមួយ

េ្រករដ�ភបា
ិ ល។

ែផ�កពក់ពន
័ �ទង
ំ អស់។

ំ ុជ
អង�ជន
ំ ្រមះវសម��
ក�ុងតុលករកម�ុជា (ECCC)
ិ

អនុសសន៍

្របេទសែដល
បានផ�ល់
អនុសសន៍

ំ ុំ
បន�គា្រំ ទករងរដ៏សំខន់ និងឯករជ្យភាពៃនអង�ជន

កលពីែខក�� ឆ�២
ំ ០០៦ ថ រាជរដ�

ភបា
ិ លកម�ជា
ឹ បេង�ើតស�ប័នជាតស
ិ ទ
ិ �ិ
ុ នង

បន�កិចខ
� ិតខំ្របង
ឹ

ែ្របងរបស់ខួ ន
� េដើម្បប
ី េង�ើតស�ប័នជាតិសិទ�ិមនុស្ស ្រសប

គ)

នាយករដ�ម�ន�ី បានេ��ជា�ជាសធរណៈ

្របេទសកណាដ

ករសន្យោែដលមានរួចេហើយ

េយាបល់

ជំរះវសម��
េនក�ុងតុ លករកម�ុជាេនក�ុង្រកបខ័ណ�
ិ

េ្របសុ ី ល ជប៉ុន

ំ ុ ំជំរះវសម��
ៃនអង�ជន
េនក�ុងតុ លករកម�ុជាេនក�ុង
ិ

ញ៉ូ សុ ី ែឡនដ៍

្របព័ន�តុលករកម�ុជា បន� និងព្រងង
ឹ សកម�ភាពនានា
ែផ�កៃនសិទទ
�ិ ទួលបានសច�ធម៌ នង
ិ ករផ្សះផ្សោរចំេពះ

ែប៊លហ្សុក
ី

សលក�ីែខ�រ្រកហម េធ�ើករ្របឹងែ្របងែថមេទៀត សំ រប់
ដំេណើរករក�ត
ី ុ លករ្របកបេដយភាពរលូ ន េហយ
ើ

និងករប�� ប់ករងររបស់ខួ នឲ្យបានឆាប់
�
រហ័ស ក�ុងករណី
ៃនករពន្យោរបស់ខួ នេដយម
�
ន
ិ បានរ ំពង
ឹ ទុ ក សហករ
ំ ុ ំជរំ ះវសម��
ជាមួយអង�ជន
េនក�ុងតុ លករកម�ុជា
ិ

សហ្របជាជាតិ មា�ស់ជំនួយអន�រជាតិ និងសង�មសុ ី វល
ិ

េដើម្បត
ី ក់ែតងយុ ទ�ស�ស�េដយមានបំណងេធ�ក
ើ រធានាថា
យុ ត�ធិករថា�ក់ជាតិអចទទួលបាន

ផល្របេយាជន៍ពីបទពិេសធន៍របស់អង�ជំនុជ
ំ ំរះវសម��
េនក�ុង
ិ
តុ លករកម�ុជា ្រពមទំងករជាប់ពក់ពន
័ រ� បស់

េច្រកម អន�រជាតិទង
ំ ឡាយ ែដលេធ�ើករអមជាមួយ
េច្រកមថា�ក់ជាតិ គាំ្រទចូ លរួមចំែណកក�ុងករ្រពង
ឹ
តុ លករកម�ុជា។

ធានាឯករជ្យភាពៃនអង�ជំនុជ
ំ ំរះវសម��
េនក�ុង
ិ

តុ លករកម�ុជា េហើយអនុ��តឲ្យពួកេគេចទ្របកន់

ំ ុ ំជរំ ះជនេល�ើសេ្រកពជ
នង
ិ ជន
ី នជាប់េចទែដលបានេចទ

េហយ
ើ េនាះ។

្របេទស
ែប៊លហ្សុក
ី

ករធានាេនះ មានែចងក�ុងកច
ិ ្រ� ពមេ្រព�ង
រវងសហ្របជាជាតិ នង
ិ រជរដ�ភបា
ិ ល

ំ ុជ
កម�ុជាក�ុងករ បេង�ត
ំ រំ ះវសម��
េនក�ុង
ើ អង�ជន
ិ
តុលករកម�ុជា

សហករេពញេលញជាមួយសហ្របជាជាតិ េដើម្បធា
ី នាថា

ករអះអងថាមានអំេពព
ើ ុ ករលួ យ នង
ិ ឥទ�ព
ិ លនេយាបាយ
្រត�វបានេសើបអេង�ត ជាបនា�ន់េដយយន�ករឯករជ្យ

្របេទស

រដ�ភិបាលេប�ជា�ចិតថា
� នឹងអនុម័ត ច្បោប់

ែប៊លហ្សុក
ី

្របឆាំងអំេពើពុករលួយេន ឆា�២
ំ ០១០ �សប
និងសន�ិស��សហ

និងមន
ិ លំ េអៀង េហើយធានាថា ករណទំងឡាយរកេឃញ
ើ

្របជាជាតិ្របឆាំងនឹងអំេពើពុករលួយ

្រត�វបានដក់ជូនអជា�ធរ េដម
ើ ្បដ
ី ំេណើរករក�ែី ផ�កតុ លករ។

ឃ)

តមយុទស
� �ស� ចតុេកណ

ែដល្របេទសកម�ជាបានចូ
លជាសមាជិក
ុ
ក�ងឆា
ំ ០០៧។
ុ �២

ករអនុវត�ច្បោប់

អនុសសន៍

្របេទសផ�ល់

ករសន្យោែដលមានរួចេហើយ

អនុសសន៍
េធ�ើករេសុើបអេង�តេដយឯករជ្យ និងមិនលំេអៀងេទេលើ

ល់

ដណឺមា៉ ក

្រគប់អះអងអំពីករេធ�ើទរុណកម� និងករេធ�ើទុក�បុកេម�ញ
េផ្សងៗ េហើយនាំយកជនេល�ើសមកផ�នា�េទសតមច្បោប់ ។
ចត់វ ិធានករណ៍ជាក់ែស�ងែថមេទៀតេដើម្បីេដះ�សយ

សធារណរដ�ែឆក

េយាប

 ្របកស ២១៧ ឆា�ំ២០០៨ ស�ីពីករ្រគប់

ករណីេធ�ើទរុណកម�េនក�ុងពន�នាគារ ជាពិេសស

្រគងពន�នាគារហមឃាត់ ថា អ�កេទសមិន

េដើមា�នាថាករេសុើបអេង�ត្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយឯករជ្យ

្រត�វទទួ លរង “អំេពើ ទរុណកម� និងទណ�កម�

និងមិនលំេអៀងេទេលើករណីទំងឡាយណាែដលបាន

ែដលេឃារេឃ អមនុស្សធម៌ ឬ

អះអងថាមានករេធ�ើបាប ឬទរុណកម�។ សូមផ�នា�េទស

បេនា�កបនា�បេឡើយ”

ម�ន�ីទំងឡាយណាែដលទទួ លខុស្រត�វក�ុងកេធ�ើទរុណ

 ្រកមសីលធម៌ និងបទវ ិន័យសំរប់ម�ន�ី

កម� ឬេធ�ើបាប និងសូមផ�ល់សិទិ�ទទួលបានដំ េណាះ�សយ

អនុរក្សពន�នាគារ េលខ០០១ ែដល្រកសួង

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពជូនរងេ្រគាះេដយអំ េពើ ទរុណកម�

មហៃផ�បានអនុម័តក�ុងឆា�ំ ២០០៥ ែចងថា់ ៈ

ម�ន�ីអនុរក្សពន�នាគារទំងអស់មានកតព�

។

កិច�្របកន់ នូវអកប្បកិ រ ិយាក�ុងបទដ�នមួ យ
ែដលអនុ វត�តមច្បោប់ ទំងឡាយរបស់្រពះ

រជាណាច្រកកម�ុជា និងបទដ�នអន�រជាតិ

សំរប់បុគ�លិកពន�នាគារ ្រពមទំងកតព�កិច�
ពិស�រសំរប់បុគ�លិកពន�នាគារ និងករផ�នា�រ
េទសក�ុងមានកររ ំេលភបំ ពន រប់ប�ូ� ល

ទំងករប�ូ� លករណីេទតុ លករ។

 ពិធីសរបែន�មៃនអនុស��្របឆាំង
ទរុណកម�ែដលបានផ�ល់សច�ប័នត្រម�វឲ្យ
មានករេសុើបអេង�តេដយឯករជ្យ និងមិន
លំេអៀង/យន�ករបង�រថា�ក់ ជាតិ ។

 ្រកមនីតិវ ិធី្រពហ�ទណ�ថ�ីឆា�ំ២០០៩ ចត់
ទុកថាគឺជាស�នទម�ន់េទស េនេពលែដល
ម�ន�ីរជករ/ម�ន�ីេយាធាណាបានេធ�ើ ទរុណ
កម� អំឡុងេពលកំពុងបំេពញភារកិច� (មា្រត

២១៣)។
ែកត្រម�វទីកែន�ងឃុំឃាំងនិងពន�នាគារ ក៍ដូចជាបទដ�ន

សធារណរដ�ែឆក

 ែផនកយុទ�ស�ស�ឆា�ំ២០០៨ដល់ ២០១៣

ៃនករ្រគប់ ្រគង េដើម្បីឲ្យមានលក�ណៈយល់ដឹងពីេយ៉នឌ័ រ

របស់អគ�នាយកដ�នពន�នាគារៃន្រកសួង

និងធានាឲ្យមានករករពរដ៍ មាន្របសិទិ�ភាពដល់

មហៃផ� រួមមានៈ

សុវត�ិភាពបុគ�លរបស់អ�កជាប់ឃុំឃាំងនិងអ�កេទស

ទិសេដទី១ បទដ�នៃនករ្រគប់្រគង

ទំងអស់។

ធានាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព
និង្រប្រពឹត�កម�្របកបេដយមនុស្សធម៌ េទេលើ
អ�កេទស និង
ទិសេដទី២
បេង�ើតេសវកម�អប់ រ ំែកែ្របែដលេគារពដល់
សិទិប
� ុគ�ល និង
ទិសេដទី៤
បេង�ើតេហដ�រចនាសម�័ន�កុ�ងពន�នាគារ

េអយមានបទដ�នសម�សប។

 អនុ្រកឹត្យ ១៤៨ ចុះែខធ�ូ២០០៦ ស�ីពី
ករបេង�ើតអគ�នាយកដ�នពន�នាគារ

ជាពិេសសមា្រតទី ៤ ែចងថា “អគ�នាយកដ�ន

ពន�នាគារមានភារកិច�… េលើកគំេរងសង
សង់ជួសជុ ល និងអភិវឌ្ឍន៍មណ�ល
អប់រ ំែកែ្រប និងពន�នាគារ
េខត�្រក�ងេអយបានសម�សបតមត្រម�វករ
ចំបាច់ និងជួសជុលនិងអភិវឌ្ឍន៍មណ�ល
បទដ�នអប្បបរមាអង�ករសហ្របជាជាតិ
ស�ីពីករ្រគប់្រគងអ�កេទស” ។

 ចំេពះប�
� េយ៉នឌ័រៈ ែផនកសកម�ភាព
ស�ីពីកបេ����បេយ៉នឌ័ រ ក�ុងពន�នាគារ

ែដលបានបេង�ើតេ្រកមកម�វ ិធី ជំនួយែផ�ក
្រពហ�ទណ�និងយុតិធ
� ម៌ េនកម�ុជាជាមួ យ

វគ�បណុ� ះបណា
� លេផ្សងៗជាេ្រចើន ែដលបាន
ផ�ល់េដយអង�ករេ្រករដ�ភិ បាលេផ្សងៗ

ដូចជា (GAD/C, SILAKA, HAGAR) ០៨
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III.

ករអភិវឌ្ឍ និងប�
� សង�ម
អនុសសន៍

្របេទសផ�លអ
់ នុសសន៍

ករសន្យោែដល
មានរួចេហើយ

បេង�ើនកិ ចខ
� ិ តខំ ្របឹ ងែ្របង និ ងធនធានឲ្យបានេទ�ដង
េដើ ម្បីឈនេទដល់េគាលេដ កំ ណត់ េដយេគាលេដ

មា៉ េឡសុី

គឺេនចំកណា
� លៃនយុទស
�

អភិ វឌ្ឍសហវត្យអង�ករសហ្របជាជាតិសំរប់ េធ�ើឲ្យ

�ស�ចតុេកណ

្របេសើរដល់សិទិន
� េយាបាយ េសដ�កិច� សង�មកិ ច�
និ ងវប្បធម៌ របស់្របជាជនកម�ុជា។
បន�កិច�ខិតខំ ្របឹងែ្របងរបស់ខួ�ន េដើ ម្បី្របយុទ�

្របឆាំងភាព្រកី ្រក ធានាឲ្យមានករអភិ វឌ្ឍ្របកប

សហព័ ន�រស
ុ ្សុី

េដយនិ រន�ភាព េធ�ើឲ្យ្របេសើរដល់សិទិទ
� ទួ ល
បានករគាំពរែផ�កសុខភាព និ ងករអប់ រ ំ ្រពមទំង
សេ្រមចឲ្យបាននូ វេគាលេដអភិ វឌ្ឍសហសវត្យ។
បន�សហ្របតិ បត�ិករជាមួយសហគមអន�រជាតិ កុងកិ
�
ច�ខិត
ខំ ្របឹ ងែ្របងរបស់ខួន
� េដើ ម្បីេធ�ើឲ្យសង�ម្របជាធិ បេតយ្យ

ករសន្យោេនះ

ប៊ូ តង់

េយាបល់

េជឿនេលឿនេទមុ ខបែន�មេទៀត និ ងេដើម្បីព្រងឹងសិទិ �
មនុ ស្ស និ ងសុខមាលភាពរបស់្របជាជនខ�ួន�សប

តមអទិភាពជាតិ ដូ ចបានកំ ណត់កុ�ងយុទ�ស�ស�អភិ វឌ្ឍ
និ ងេគាលនេយាបាយេផ្សងៗរបស់ខួ�ន។

បន�យកចិត�ទុកជាពិ េសសក�ុងករបន�ដំេណើរករទំង�ស�ង

ម៉ូ រក
ូ៉ ូ

េដយយកមកពិ ចរណារនូ វ្រគប់ លក�ណៈចំបាច់ របស់
សង�ម ្រពមទំងបេង�ើតឲ្យមានលក�ខណ�អនុ េ្រគាះ

ជាពិ េសសសំរប់ អក
� ទំងេនាះែដលរស់េនតំ បន់ជនបទ
ក�ុង្រកបខ័ ណ�ៃនែផនករអភិ វឌ្ឍយុទ�ស�ស�
ដូ ចបានេលើកេឡើងក�ុងកថាខណ� ៣៣ ៃនរបាយករណ៍
ជាតិ ។

ព្រងី កកម�វ ិធី េផ្សងៗ ក�ុងេគាលបំ ណងលុបបំបាត់

អល់ដ្យឺរ ី

ភាព្រកី ្រក និ ងេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងដល់សូចនាករេសដ�កិច�
សង�ម។

េលើកកម�ស់ និ ងករពរសិទិ�្របជាជនងយរងេ្រគាះ

សធារណៈ្របជាធិ បេតយ្យ

សិទិ អ
� ប់ រ ំ និ ងសិទិ�ទទួ លបានករអភិ ឌ្ឍ េដើ ម្បីកត់បន�យ

្របជាមានិតឡាវ

ភាព្រកី ្រកេនតមតំបន់ជាយ្រក�ង និ ងតំបន់ជនបទ
ក�ុងេពលជាមួ យគា� េនេពលែដលរក្សោសន�ិភាព េស�រភាព
និ ងករករពរដល់បរ ិស�ន។
បិ ទមជ្ឈមណ�លស�រនីតិសម្បទ ែដលជាកែន�ង
ជនអនាថា ្រត�វបាននគរបាលចប់ខួ�នយកេទឃុំឃាំង

អូ �ស�លី

េសចក�ីែណនាំ
របស់្រកសួងសង�មកិ ច�

និ ងអនុ វត�េគាលនេយាបាយសង�មកិ ចឲ
� ្យបាន្រគប់ ្រគាន់

ែដល េចញកលពី

េដើ ម្បីេដះ�សយប�
� ្រក�មមនុ ស្សែដលមិ នទទួលបាន

ែខសីហ ឆា�ំ ២០០៨

ផល្របេយាជន៍ពីសង�ម។

ហមឃាត់ មិនឲ្យឃុំឃាំង
មនុ ស្សេន ក�ុងមជ្ឈ

មណ�លសង�មកិច�្របឆាំង
នឹ ងឆន�ៈរបស់ពួកេគេឡើយ

។
ធានាឲ្យមានករ្រគប់ ្រគងេ្របង ឧស�័ន និ ងចំ ណូលពី ែរ ៉
្របកបេដយតមា�ភាពេដើម្បីេឆ�ើយតបនឹ ងសិទិ�សង�មកិ ច�
និ ងេសដ�កិច�របស់្របជាជនរស់េនកម�ុជា េដយ្របកន់
យកករអនុ វត�លប
� ំផុតជាលក�ណៈអន�រជាតិកុ�ងករ
អនុ វត�ឧស្សោហកម�ចំរញ់ផលពីធម�ជាតិ ។

េអៀកឡង់ដ៍

កលពីែខកុមៈ� ឆា�ំ ២០០៩
រជរដ�ភិបាល បានេចញ
ករសេ្រមចមួយេដើម្បីបេង�ើត
្រក�មករងរបេច�កេទសអន�រ
្រកសួង េដើម្បីេរៀបចំែផនករ
សកម�ភាពក�ងករឃា
� េំ មើល
ុ
ករអនុវត�ករ្របមូល និង

ករ្រគប់្រគងចំណូលពីេ្របង
ឧស�ន
័ និងធនធានែរ ៉េផ្សងៗ
េទៀត។ ្រក�មករងរអន�រ
្រកសួងេនះ គឺសត
ិ� េ្រកមកម�
វ ិធីកំែណទ្រមង់ហរិ �� វត�ុ

សធារណៈរបស់្រកសួង

ព្រងី ករចំណាយសធារណៈរបស់ខួ�នេទេលើករអនុ វត�

សិទិ�េសដ�កិច� សង�មិច� និងវប្បធម៌។ បន�កិច�ខិតខំ ្របឹ ង

េណដឺ េឡន េវៀតណាម

េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ

មិ ចសុីកូ អេសបាយា៉ ន

ែ្របង ក�ុងករែបងែចកធនធានបែន�មេទៀត េដើ ម្បីធានាដល់
ករេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងចំ េពះសិទិ េ� សដ�កិច� និ ងសង�មកិច�

របស់្របជាពលរដ� ជាពិ េសស ក�ុងវ ិស័យកត់ បន�យភាព្រកី
្រក សមភាពេនតមជាយ្រក�ង-ជនបទ ករអប់ រ ំ និ ងេសវ
សធារណៈ។ល។ អនុ វត�កិច�ខិតខំ ្របឹ ងែ្របងចំបាច់ កុ�ង

ករបេង�ើនករចំណាយសំរប់ កម�វ ិធី សង�មកិ ច� ជាពិេសស
ទក់ ទងនឹងករអប់ រ ំ និ ងសិទិ �ទទួ លបានលំេនដ�ន
សមរម្យ បេង�ើនករចំណាចរបស់ជាតិ បែន�មេទៀត េទេលើ
វ ិស័យសុខភាព និ ងអប់ រ ំ េដើ ម្បីេឆ�ើយតបនឹងទិ សេដ
ៃនេគាលបំ ណងអភិ វឌ្ឍសហវត្យ។
ព្រងឹ ងកំ ែណទ្រមង់ច្បោប់ និ ងេគាននេយាបាយបែន�មេទៀត

េវៀតណាម

ក�ុងេគាលបំ ណងករពរសិទិ រ� បស់្របជាជន និ ង
េដើ ម្បីេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងដល់្របជាពលរដ�្រកី ្រក

យុទស
� �ស�កំែណទ្រមង់
្របព័នត
� ុលករេលខ ១

និ ង្រក�មែដលមិនបានទទួលផល្របេយាជន៍ េផ្សងេទៀត។
ព្រងឹ ងករេលើកកម�ស់េគាលនេយាបាយសង�មឲ្យបាន្រគប់
្រគាន់ ែដលមានបំ ណងសេ្រមចឲ្យបាននូ វករែបងែចង
្រទព្យសម្បត�ិ និ ងសុខមាលភាពសង�មរបស់ឲ្យបាន
្រតឹ ម្រត�វ។

សូមេមើលេគាលបំណង

េវនឺ ស៊្សូេអឡា

បន�អនុ វត�យុទ�ស�ស�នានាេដើ ម្បីកត់បន�ភាព្រកី ្រក
និ ងេដើម្បីេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើង និ ងេលើកកម�ស់ករអប់រ ំ។
បន�អនុ វត�យុទ�ស�ស�ជាតិ របស់ខួន
� េដើ ម្បីកត់ បន�យភាព

អង់ េហ�ឡា
ប៊ឺ ឡារុស

្រកី ្រក ជាពិ េសសេនតមតំ បន់ជនបទ និ ងេដើម្បីេលើក
កម�ស់ជីវភាពរស់េនជាទូេទរបស់្របជាពលរដ�ខួ�ន។

កំ ណត់ អទិ ភាពេនក�ុងែផនករអនាគតរបស់ខួន
� េដើ ម្បីេធ�ើ

ប៊ឺ ឡារុស

ឲ្យ្របេសើរេឡើងដល់ស�នភាព្រក�មងយរងេ្រគាះពិត

រករពរសិទិជ
� នពិករ

្របាកដ ដូ ចជា�ស�ី ជាពិ េសសអ�កទំងេនាះែដលរស់េន

្រត�វបានប��ប់ កលពីែខ

តមតំបន់ជនបទ កុ មារ និ ងជនពិភារ (្របេទសអល់ដ្យឺរ ី)។

សីហ ឆា�ំ ២០០៩។ ្រកសួង

ចត់ វ ិធានករបែន�មេទៀត េដើ ម្បីផ�ល់ករករពរ

សង�មកិច� បច�ុប្បន� កំពុងែត

និ ងជំនួយឧបត�ម�ដល់្រក�មសង�មងយរងេ្រគាះ

បេង�ើតែផនករ

រប់ ប�ូ� លទំងចស់ជរ ជនពិករ ្រក�ម្រគ�សរ្រកី ្រក

ជាតិសព
ី� ីជនពិករ

េក�ងកំ ្រព និ ងជនេផ្សងៗេទៀត។

បន�ព្រងឹ ងករអភិ វឌ្ឍេសដ�កិច� នេយាបាយ និ ងសង�មកិច�

សធារណៈរដ�្របជាធិបេត

េដយមានករចូ លរួមេពញេលញពី ្របជាជនរបស់ខួ�ន។

យ្យ្របជាមានិ តឡាវ

េធ�ើករកត់ បន�យកំ រ ិតៃនករអត់ ករងរេធ�ើបែន�មេទៀត

រប់ ប�ូ� លទំងតមរយៈករបេង�ើត និ ងអនុ វត�កម�វ ិធី បណុ� ះ
បណា
� លវ ិជា�ជី វៈ និ ងករបណុ� ះបណា
� លេឡើងវ ិញដល់
្របជាពលរដ�របស់ខួន
� និងករបេង�ើតឲ្យមានករងរ។

ករអនុម័តច្បោប់ជាតិសព
ី� ីក

ប៊ឺ ឡារុស

្រកសួងករងរ និងបណុ� ះ

បណា
� លវ ិជា�ជីវៈ បានប��ប់
ែផនករសកម�ភាពរបស់ខន
ួ�
(២០០៩ - ២០១៣) ែដល

្រគបដណ�ប់វ ិស័យអទិភាព
មួយចំនួន រប់ប�ូ� លទំង
ករបេង�ើតករងរ ធានា

លក�ខណ�ករងរឲ្យមាន
ភាព្របេសើរ េលើកកម�ស់
ករអនុវត�ច្បោប់សព
ី� ីរបប
សន�ិសខ
ុ សង�ម បេង�ើតករ
ព្រងឹងសមត�ភាពស�ព
ី ី
ជំនាញបេច�កេទស និងវ ិជា�
ជីវៈសំរប់្របជាជន ព្រងីក
និងព្រងឹងករបេ����បេយ៉ន
ឌ័រក�ងវ
ុ ិស័យបណុ� ះ

បណា
� លករងរ និងវ ិជា�ជិវៈ
ព្រងឹងស�ប័ន ភាពជាៃដគូរ
្របសិទភា
� ពករងរ និង
ករទទួលខុស្រត�វ។
- តមបច�ប្បន�
ភាពៃន
ុ
ែផនករអភិវឌ្ឍយុទស
� �ស�
ជាតិ (២០០៩ - ២០១៣)
េសចក�ី្រពងេលើកទី១
រជរដ�ភិបាល បានទទួល
ស�ល់ និងចត់ទុកវ ិស័យ
ឯកជនថាជាក្បោលមា៉ សុន
ី ដ៏
សំខន់សរ
ំ ប់ករវ ិនិេយាគ
ទុន និងកររ ីកចំេរ ើនក�ង

្របេទស។
ចត់ វ ិធានករចំបាច់ នានា េដើ ម្បីធានាថា សិទិ�ចូលរួម

សហរដ�អេមរ ិក

ច្បោប់សព
ី� ីសហជីពកំពុង្រត�វ

សហជី ពរបស់កម�ករេនកម�ុជា ្រត�វបានេគារពទំង�ស�ង

បាន្រពង េហើយនឹង្រត�វ

និ ងថា សកម�ជនសហជីពអចអនុ វត� សកម�ភាពរបស់

អនុម័តេនឆា�ំ ២០១១

ពួ កេគ េដយគា�នករបំភិតបំ ភ័យ និ ងគា�នេ្រគាះថា�ក់ ដល់

(តមែផនករសកម�ភាពរប

សន�ិសុខផា�ល់ខួន
� និ ងជិ វ ិតរបស់ពួកេគ។

ស់្រកសួងករងរឆា�ំ ២០០៩

សូមបេង�ើតតុ លករករងរ ក�ុងខិតខំ ្របឹងែ្របងមួយធានា

- ២០១៣)
សហរដ�អេមរ ិក

្រក�ម្របឹក្សោអជា�កណា
� ល

ដល់ករេគារពសិទិក
� ម�ករ និ ង េដើ ម្បីផ�ល់ដំេណាះ�សយ

្រត�វបានបេង�ើត និង ្របតិបត�ិ

តមផ�ូវច្បោប់ និ ង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពសំរប់ វ ិវទ
ករងរ និ ងសូមពិ និត្យច្បោប់ សីព
� ី សហជីពេឡើងវ ិញ។

ករ
(www.arbitrationcouncil.or
g) តមែផនករសកម�ភាព
របស់្រកសួងករងរ នឹង
ព្រងឹងករទប់ស�ត់ និងយន�
ករេដះ�សយវ ិវទករងរ
(CBA conciliation and
resolution)
ច្បោប់សព
ី� ីតុលករករងរ
នឹង្រត�វបានអនុវម័តេនឆា�ំ
២០១៣
(តមែផនករសកម�ភាព
២០០៩ -២០១៣)

េលើកកម�ស់ករអប់ រ ំ និ ងករបណុ� ះបណា
� លស�ីពីសិទិ�

ៃថឡង់ ដ៍

មនុ ស្សេន្រគប់ជាន់ ថា�ក់ រប់ ប�ូ� លទំងសំរប់ ម�ន�ីរដ�ភិ

េគាលបំណងយុទស
� �ស�
េលខ ១ៃនយុទស
� �ស�

បាល េដើ ម្បីយល់ដឹងអំពីសិទិ ម
� នុ ស្សសំរប់ ជន្រគប់ រប
ូ ។

កំែណទ្រមង់្របព័នត
� ុលករ
អំពវនាវឲ្យមានករេលើក
កម�សក
់ រយល់ដឹងអំពីសទ
ិ ិ�
ជាមូលដ�នឲ្យបានខ�ស់
រប់ប�ូ� លទំងសមត�ភាព
ក�ងករអនុ
វត�បទដ�នអន�រ
ុ
ជាតិេនតមភា�ក់ងរ

អនុវត�ច្បោប់ ក�ុងករណីគា�ន
ច្បោប់ជាតិ ឬករណីមាន
វ ិធានវ ិវទ។
ព្រងឹ ងករតស៊ូមតិ របស់ខួនបែន�
�
មេទៀត េដើ ម្បីេលើកម�ស់

ករយល់ដឹងជាសធារណៈអំ ពីសិទិ�មនុ ស្សជាទូ េទ និ ង
ជាពិ េសស សិទិ ម
� នុ ស្សរបស់្រក�មងយរងេ្រគាះ
រប់ ប�ូ� លទំង�ស�ី កុ មារ ជនពិករ ចស់ជរ
និ ងជនជាតិ េដើ ម

សធារណៈរដ�កូេរ ៉

េគាលបំណងយុទស
� �ស�
េលខ១ៃនយុទស
� �ស�កំែណ
ទ្រមង់្របព័នត
� ុលករអំពវ
ឲ្យមាន “ករេលើកកម�ស់
ករយល់ដឹងជាចម្បងអំពីសិ
ទិជា
� មូលដ�នេនថា�ក់
សហគម េដយយកមក
ពិចរណានូវប�
� �ស�ី កុមារ
ជនជាតិភាគតិច

និង្រក�មែដលមិនទទួលបាន
នូវផល្របេយាជន៍
រួមទំងជនពិករ
រប់ប�ូ� លទំងករេង�ើត

និងករផ្សព�ផ្សោយស�ព
ី ីករ
ចុះប��ស
ី ទ
ិ ិ � និងយន�ករ
ពក្យបណឹ� ង”។

IV.

សិទិ�� ស�ី និងកុមារ
អនុសសន៍

្របេទសផ�លអ
់ នុ

ករសន្យោែដល មានរួចេហើយ

សសន៍
ព្រងឹ ងសមត�ភាពស�ប័នពក់ ព័ន� េដើ ម្បីព្រងី កករអនុ វត�
ែផនកររយៈេពល ៥ ឆា�ំរបស់ខួន
� (ពី ២០០៦ ដល់ ២០១២

េដើ ម្បីលុបបំ បាត់ទ្រមង់ ករងរេទេលើកុមារដ៍ អ្រកក់ បំផុត)

សហរដ�អេមរ ិក

រជរដ�ភិបាលកម�ជា
ុ បានអនុម័ត

ែផនករសកម�ភាពជាតិសព
ី� ីករលុប
បំបាត់ទ្រមង់ធន
� ់ធរ� បំផុតៃនពលកម�
កុមារ (NPA-WFCL 2008-2012)
កលពីៃថ�ទី ១៦ ែខមិថុនា ឆា�ំ ២០០៨
េហើយបានកំណត់វ ិស័យចំនួន ១៦
យា៉ ងច្បោស់លស់ថាជាទ្រមង់ធន
� ់ធរ�
បំផុតៃនពលកម�កុមារែដល្រត�វលុប

េយាបល់

បំបាត់។ ្រកសួងករងរ និងបណុ� ះ
បណា
� លវ ិជា�ជីវៈកំពុងេធ�ើករងរ

ជាមួយកម�វ ិធី កំណត់េពលេវល
របស់អង�ករ ILO/IPEC (TBP
ដំណាក់កល II) េដើម្បីគា្រំ ទ NPAWFCL ក�ងេខត�
ចំនួន ១៥ (ែផនករ
ុ
សកម�ភាព្រកសួងករងរ ២០០៩២០១៣)។ រជរដ�ភិបាល បាន
េប�ជា�េដយផា�ល់កងករកត់
បន�យ
ុ�
ចំនួនកុមារេធ�ើករងរពី ១៦.៥%

េនក�ងឆា
� ំ ១៩៩៩ មក្រតឹម ៨%
ុ
ក�ងឆា
� ំ ២០១៥ េ្រកម CMDPGs
ុ

និងលុបបំបាត់ទង
ំ �ស�ង្រគប់ WFCL
្រតឹមឆា�ំ ២០១៦។
អនុ ម័តច្បោប់ ែដលកំ ណត់យា៉ងច្បោស់លស់អំពីករេរ ើស

អូ ្រតី ហ្ស

ច្បោប់ជាតិសរ
ំ ប់ផល
� ស
់ ច�ប័នពិធី

េអើ ង្របឆាំងនឹ ង�ស�ីេភទ និ ងផ�ល់ដំេណាះ�សយ្របកប

សរបែន�ម អនុ��តឲ្យមានករដក់

េដយ្របសិទ�ភាព។

បណឹ� ងជាមួយគណៈកមា�ធិករេនទី
្រក�ងហ្សឺែណវ េនេពលែដលដំេណាះ
�សយេនក�ង្របេទស
្រត�វបានេ្របើ
ុ
្របាស់អស់មេធ្យោបាយ។

បន�អនុ វត�វ ិធានករវ ិជ�មានចំបាច់

គុ យបា

េដើ ម្បីសេ្រមចឲ្យបាននូ វភាពេស�ើគា�របស់េយ៉នឌ័ រ។
េដះ�សយប�
� ឫស្សគុលៃនភាពមិ នេស�ើគា�របស់េយ៉នឌ័ រ

អុី តលី

តមរយៈករចត់ វ ិធានករជាក់ ែស�ង ក�ុងេគាលបំណងរក្សោ
ករពរសិទិ �� ស�ីេនក�ុង្រគ�សរ ្រពមទំងចត់ វ ិធានករ
េធ�ើករេលើកកម�ស់ករយល់ដឹងនិ ងករអប់ រ ំអំពីសិទិ �
មនុ ស្ស។
មា៉ េឡសុី
បេង�ើនកិ ចខ
� ិ តខំ ្របឹ ងែ្របងក�ុងករេលើកកម�ស់ករផ�ល់អំ

ណាច និ ងក�ុងករព្រងឹង សមត�ភាព�ស�ីតមរយៈករផ្សព�

ផ្សោយ ករអប់ រ ំ និ ងករបណុ� ះបណា
� លជំ នាញ។

េរៀបចំ យុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយឲ្យបានទូ លំទូលយ េដើ ម្បីេធ�ើ

អេហ្សបា យា៉ ន

ឲ្យសង�មបាន្រជ�ត្រជាបអំពីប�
� សមភាពៃនេយ៉នឌ័ រ។
ទក់ ទងនឹ ងអំ េពើ ហឹង្សោេលើ�ស�ីេភទ សូមេធ�ើករេសុើបអេង�ត
ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ និ ងទន់ េពលេវលេទេលើ្រគប់ ករណីទំង
អស់ែដល្រត�វបានរយករណ៍ ផ�នា�េទសជនេល�ើស
និ ងអនុ វត�កម�វ ិធី ស�រនីតិសម្បទចំបាច់សំរប់ ជនរងេ្រគាះ
។ សូមបេង�ើនកិ ចខ
� ិ តខំ ្របឹងែ្របងរបស់រដ�ភិ បាល េដើ ម្បី
េលើកកម�ស់ករយល់ដឹងជាសធារណៈ្របឆាំងនឹ ងបាតុ ភូត

ស�ូវ៉ គី

្រកសួងកិចក
� រនារ ី មានែផ�កមួយ
េធ�ើករេទេលើវ ិស័យេនះ ែដលរប់
ប�ូ� លទំងអំណាចនគរបាល
យុតិធ
� ម៌។

អវ ិជ�មាន និ ងេដើម្បី្របយុទ�្របឆាំងនឹ ងករេរ ើសេអើ ងតមែបប
្របៃពណី។
សូមេធ�ើឲ្យម�ន�ីនគរបាល និ ងម�ន�ីអនុ វត�ច្បោប់ មានករយល់

អូ ្រតី ហ្ស

ដឹ ងនិ ង សូមចត់ វ ិធានករេដើ ម្បីផ�នា�េទសអំ េពើ ហឹង្សោ

្រត�វបាន្របកសឲ្យេ្របើកងឆា
ុ� � ំ ២០០៥

ផ�ូវេភទ និ ងអំ េពើហឹង្សោក�ុង្រគ�សរឲ្យមាន្របសិទភា
� ព។
បេង�ើនករ្របយុទ�្របឆាំងរបស់ខួន
� េដើ ម្បីលុបបំ បាត់ករងរ

ច្បោប់សព
ី� ីអំេពើហង
ឹ ្សោក�ង្រគ�
សរ
ុ

កុ ងេហ�

េដយបង�ំ និ ងទ្រមង់ ករងរេលើកុមារធ�ន់ធ�របំ ផុត។

រជរដ�ភិបាល បានអនុម័តយុទ�
ស�ស�ែបបថ�ី េដើ ម្បីលុបបំ បាត់ទ្រមង់
ធ�ន់ធ�របំ ផុតៃនពលកម�កុមារ ដូ ចជា
តំ បន់គា�នពលកម�កុមារ (េខត�ែកប
្រត�វែតែលងឲ្យមានពលកម�កុមារ
្រតឹ មឆា�ំ ២០១១) វ ិស័យគា�នពលកម�
កុ មារ (េខត�កំពត និ ងបនា�យមាន
ជ័ យ ្រត�វែលងឲ្យមានពលកម�កុមារ
្រតឹ មឆា�ំ ២០១២) និ ងែលងឲ្យមាន
ពលកម�កុមារេនតំបន់ ជាយ្រក�ងក�ុង
ទី ្រក�ងភ�ំេពញ និ ងេខត�េសៀមរប។

បន�បេង�ើតកិ ច�ខិតខំ ្របឹ ងែ្របង េដើ ម្បីបេង�ើនករចូ លរួមែផ�ក

បូ េស��

នេយាបាយរបស់�ស�ី ភាគរយ�ស�ី និ ងយុវវ ័យក�ុងតួ រនាទី

និ ងេហេហ្សេហ�វ ី

េផ្សងៗេន្រគប់ថា�ក់ ៃនសង�ម និ ងករចូ លរួមរបស់�ស�ីកុ�ង
ទី ផ្សោរករងរ េ្រកមលក�ខណ�េស�ើគា�។

ណា

ែផនករសកម�ភាពបេ����បេយ៉នឌ័ រ
របស់្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ ៉ និ ង
ថាមពល (២០០៦-២០១០)
ករបេ����បេយ៉នឌ័ រក�ុងវ ិស័យ

ករងរ និ ងករបណុ� ះបណា
� ល

ជំ នាញវ ិជា�ជី វៈ - សកម�ភាពអទិ ភាព
៤ - ករផ�ល់ អហររូបករណ៍ដល់
កុ មារ ី កែន�ងស�ក់ េនសំរប់ សិក�
កមជា�ស�ី បេង�ើនករចុ ះេឈ�ះ
េបក�នារ ីក�ុងTVET លុបបំបាត់

ករេរ ើសេអើ ងក�ុងតួ រនាទី - ទទួ ល

េបៀរ ៍វត្យេស�ើគា� (ែផនករ សកម�ភាព
្រកសួងករងរ ២០០៩-២០១៣)។
រជរដ�ភិបាល បានេធ�ើឲ្យ
េជឿនេលឿនេទមុ ខក�ុងបេ����ប
សមភាពខងេយ៉នឌ័ រ និងដក់

ប�ូ� លសមភាពខងេយ៉នឌ័ រ
និ ងករពិចរណាផ�ល់អំណាច ដល់
�ស�ីេទក�ុងេគាលនេយាបាយជាតិ
សំខន់ ៗ រប់ប�ូ� លទំងេគាល

បំ ណង អភិ វឌ្ឍសហវត្យរបស់កម�ុជា

(CMDG) ែផនករអភិ វឌ្ឍយុទ�ស�ស�
ជាតិ ២០០៦ -២០១០ (NSDP)
និ ងែផនករសកម�ភាពអភិ បាលកិច�
ជាតិ េលើកទី២។ ប�
� េយ៉នឌ័ រ
និ ងយុទ�ស�ស�េផ្សងៗ ្រត�វបានដក់

ប�ូ� ល ផងែដរេទក�ុងកម�វ ិធី កំែណ
ទ្រមង់ សំខន់ ៗ។ រជរដ�ភិ បាល
បានអនុ ម័តែផនករយុទស
� �ស�
របស់្រកសួងកិ ច�ករនារ ីរយៈេពល
៥ឆា�ំ (កម�វ ិធី នារ ីរតនៈ ២០០៩២០១៣) េគាលនេយាបាយជាតិ
សំរប់ យុវជន និ ងែផនករសកម�ភាព
ជាតិ សំរប់ យុវជន (៥ឆា�ំ)
្រត�វបានកំពុងេធ�ើេសចក�ី្រពង េហើយ
នឹ ង្រត�វបានប��ប់ កុងែខមី
�
នា ឆា�ំ
២០១០)។ េគាលនេយា បាយជា

អទិ ភាពមួ យ នឹ ងបេ����ប�ស�ីេក�ងៗ
សូមចត់ វ ិធានករបែន�មេទៀត េដើ ម្បីជួយគាំ្រទដល់សិទិ�

ម៉ូ រក
ូ៉ ូ

ទទួ លបាន ករអប់ រ ំរបស់កុមារជនជាតិ ភាគតិច ក�ុងករ

ជួ យពួកេគរក្សោ និ ងអភិ វឌ្ឍ្របៃពណី និ ងភាសរបស់ពូក
េគ។
តមរយៈជំនួយសមរម្យពីអន�រជាតិ សូមព្យោយាមព្រងឹ ង
្របព័ នអ
� ប់ រ ំរបស់ខួ�ន និ ងករអប់ រ ំសំរប់ ្រគប់កម�វ ិធី
រប់ ប�ូ� លទំងសំរប់ �ស�ី និ ងជនពិ ករ។

ហ�ីលីពីន

េទក�ុងករអភិ វឌ្ឃសហ្រគិ ន។

សូមសង�ត់ធន
� ់ េលើវ ិស័យអប់ រ ំបែន�មេទៀត េដើ ម្បីផា�ស់បូ�រឲ្យ

ភូ មា

មានភាពេស�ើគា� និ ង្របព័ន�អប់ រ ំជាន់ ខ�ស់បន�ិចម�ងៗ
ពី េ្រពះករអប់ រ ំ គឺ ជា ឧបករណ៍ស�ូលមួ យសំរប់

ករអភិ វឌ្ឍ។

សូមេធ�ើករអប់ រ ំកំ រ ិតបឋមឲ្យមានលក�ណៈចប់ បង�ំ

ទួរគី

និ ងដក់ ប�ូ� លករ្របយុទ�្របឆាំងនឹ ងភាពមិនេចះអក្សរ

មា្រត ៦៨ ៃនរដ�ធម�នុ�� ែចងមិន
ឲ្យមានករបង់ៃថ�សរ
ំ ប់ករអប់រ ំេន
ថា�ក់បឋមសិក្យោ

ចូ លេទក�ុងែផនករយុទស
�
�ស�អប់ រ ំរបស់រដ�ភិ បាល។

និងអនុវទ្យោល័យេទសំរប់កុមារ្រគប់រូ
បេនសលរដ�។ ្របេទសកម�ជា
ុ
គឺជាភាគីៃនអនុស��

អន�រជាតិសព
ី� ីសទ
ិ ិេ� សដ�កិច�
សង�មកិច� និងវប្បធម៌
និងអនុស��ស�ព
ី ីសទ
ិ ិក
� ុមារ
ែដលមានែចងនូវឆន�ៈ�សេដៀងគា�។
ធានាឲ្យមានករចុ ះប��ីកំេណើតរបស់កុមារទំងអស់

សធារណៈរដ�

រប់ ប�ូ� លទំង ពលរដ�មិនែមនជាពលរដ�ែខ�រែដលេកើ ត

ែឆក

ព្រងឹ ងេគាលនេយាបាយេដើ ម្បីធានាទំង�ស�ងដល់សិទិ �

េ្របសុីល

េន្របេទសកម�ុជា។

កុ មារ េដយយកចិ ត�ដក់េទេលើករអនុ វត�េសចក�ីែណនាំ
សំរប់កិច�គាំពរកុ មារតមជេ្រមើ សេផ្សងៗ�សបតមដំ
េណាះ�សយរបស់្រក�ម្របឹ ក្សោេលខ ១១/៧ និ ង

េសចក�ី្រពងដំ េណាះ�សយរបស់មហសន�ិបាតេលខ
A/C.3/64/L.50។
ដូ ចគណៈកមា�ធិ ករសីព
� ីសិទិ�កុមារ និ ងគណៈកមា�ធិ ករ

អល់ដ្យឺរ ី

ស�ីពីសិទិ�េសដ�កិច� សង�មកិ ច� និ ងវប្បធម៌ បានផ�ល់
អនុ សសន៍ សូមបេង�ើនកិច�ខិតខំ ្របឹងែ្របង េដើ ម្បីសេ្រមច
ឲ្យកន់ ែត្របេសើេឡើដដល់ករេលើកកម�ស់ និ ងករករពរ
ដល់សិទិក
� ុ មារ។
បន�បេង�ើតច្បោប់ជាក់ លក់ េដើ ម្បីេលើកកម�ស់ និ ងករពរ

េអស្បោញ

សិទិ�កុមារ រប់ ប�ូ� លទំងករចូ លរួមពី សង�មសុីវ ិល
វ ិធានករទប់ ស�ត់ ខងែផ�កអប់ រ ំ

និ ងករដក់ ប�ូ� លសង�មអនី តិជនក�ុងស�នភាពលំបាក។

ដក់ ប�ូ� លនិ យមន័ យ�សបច្បោប់អំពីកុមារ អយុអប្បរ ិមា

អុី �សែអល

សំរប់ទទួ លខុ ស្រត�វែផ�ក្រពហ�ទណ� និ ងករ្រពមេ្រព�ង

ខងផ�ូវេភទ និ ងសូម ព្រងឹ ងច្បោប់សីព
� ី អយុអប្បរ ិមាសំរប់
េរៀបអពហ៏ពិពហ៏ ដូ ចគណៈកមា� ធិ ករស�ីពីសិទិ ក
� ុ មារ
បានផ�ល់អនុ សសន៍ ្រពមទំងសូមបេង�ើត និ ងអនុវត�
ច្បោប់ជាតិ ែដលកំ ណត់ ជាបទឧ្រកិ ដ� និ ងផ�នា�េទសអំ េពើ
ែចកចយ លក់ ដូរ និ ងអំ េពើ ដក់បង�ញកមស�ស�កុមារ។
បន�ែស�ងរកជំ នួយបេច�កេទសក�ុងករេរៀបចំ េសចក�ី្រពង

ស�ូវ៉ គី

នី តិកម�កុងវ
� ិស័យកុមារ។

