
អនុសសន៍របស់ UPR 

I. ករផ�ល់សច� ប័ន និង ករចូលជាសមាជិកសន�ិស�� អន�រជាតិនានាស�ពីីសិទ�ិមនុស្ស និងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយ្របព័ន�សិទ�ិមនុស្ស 

អង�ករសហ្របជាជាតិ និងសហគមន៍អន�រជាតិ 

(្រកសួង និងនាយកដ� នពក់ព័ន�នានារបស់រដ� ភិបាលមានៈ ្រកសួងករបរេទស និងកិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ គណៈកមា� ធិករ 

សិទ�ិមនុស្សកម�ុជា ្រកសួងមហៃផ�) 

អនុសសន៍ ្របេទសផ�ល់

អនុសសន៍ 

ករសន្យោែដលមានរចួេហើយ េយាបល់ 

សូមពិចរណាផ�ល់សច� ប័នអនុស�� អន�រជាតិ េដើម្បីករពរដល់ជន 

្រគប់របូឲ្យរចួចកផុតពីករបាត់ខ�ួនេដយបង�ំ (CED) និងអនុស��  

សី�ពីសិទ�ិជនពិករ (CRPD)  ពិធីសរបែន�មចំនួនពីរៃនកតិកស��  

អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងនេយាបាយ (ICCPR) ពិធីសរបែន�ម 

ៃនអនុស�� ស�ីពីករលុបបំបាត់រល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំាង 

នឹង�ស�ីេភទ និង CRPD និងអនុស�� េលខ ១៦៩របស់អង�ករពលកម� 

អន�រជាតិ និង សូម្របតិបត�ិតមេគាលេដសិទ�ិមនុស្សែដលកំណត់ 

េដយេសចក�ីសេ្រមចេលខ ៩/១២ របស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្ស។ 

េ្របសីុល CRPD, ពិធីសរបែន�មៃនCRDP, 

ពិធីសរបែន�ម ១ៃន ICCPR និង 

CEDAW បានចុះហត�េលខ 

រចួេហើយ។ សូមេមើលខងេ្រកម 

 

រជរដ� ភិបាលបានអនុម័តេគាលន

េយាបាយជាតិស�ពីីករអភិវឌ្ឍជន

ជាតិេដើមភាគតិច េគាលនេយា 

បាយស�ពីីករចុះប��  ីនិងសិទ�ិេ្របើ 

្របាស់ដីសហគមជនជាតិេដើមភាគ

តិច មានដូចជាអនុ្រកិត្យេលខ ៨៣ 

 

Unofficial translation by OHCHR 



ស�ពីីនីតិវធីិចុះប�� ដីីធ�ីរបស់សហគ

មជនជាតិេដើមភាគតិច និង 

សរចរេលខ ០៩៧៤/០៩ 

ស�ពីីករអនុវត�េគាលនេយាបាយ

ជាតិ និងករកំណត់អត�ស�� ណ 

សហគមជនជាតិេដើមភាគតិច។ 

សូមចុះហត�េលខ និងផ�ល់សច� ប័ន CED និងពិធីសរបែន�ម 

ៃនកតិកស�� អន�រជាតិសី�ពីសិទ�ិេសដ�កិច� សង�មកិច� និងវប្បធម៌ 

(ICESCR)។សូមផ�ល់សច� ប័នពិធីសរបែន�មៃន ICCPR 

ពិធីសរបែន�មៃនCEDAW និងCRPD និងពិធីសរបែន�មៃន 

អនុស�� េនះ។ 

េអស្បោញ លិខិតុករណ៍ៃនករផ�ល់សច� ប័ន

េទេលើពិធិសរបែន�មៃនCEDAW 

បានដក់ជូនេទកន់ទី្រក�ងញូ 

យ៉ករចួេហើយ។ 

 

សូមពិចរណាផ�ល់សច� ប័នអនុស��  CRPD និងធានាឲ្យមាន 

ករអនុវត�តមអនុស�� េនះទំង�ស�ងេនក�ុងច្បោប់ជាតិ។ 

្របេទសញូ

េសែឡន  

ច្បោប់សី�ពីពិករភាពែដលរដ�សភា 

បានអនុម័តរចួេហើយ នឹងេបើកផ�ូវ 

សំរប់ករផ�ល់សច� ប័នអនុស��

CRPD ែដល្រត�វបានចុះ 

ហត�េលខកលពីែខតុល ឆា� ំ 

២០០៧។ 

 

សូមពិចរណាផ�ល់សច� ប័នពិធីសរបែន�មៃនអនុស�� CEDAW 

ែដល្រត�វបានចុះហត�េលខកលពីឆា� ំ ២០០១។ 

្របេទសស�ូវ៉

គី  

ច្បោប់ជាតិែដលផ�ល់សច� ប័នពិធី

សរបែន�មេនះ ្រត�វបានអនុម័ត 

កលពី ែខ សីហ ឆា� ំ ២០០៩។ 

 



តម្រកសួងករបរេទសបាន 

ឲ្យដឹងថា លិខិតុបករណ៍ៃន 

ករផ�ល់សច� ប័ន ្រត�វបាន 

ដក់ជូនទី្រក�ងញូយ៉ករចួេហើយ 

បុ៉ែន�មិនទន់បានដក់តំកល់ 

ជាមួយអគ�េលខធិករេនេឡើយ 

េទ។ 

សូមដក់របាយករណ៍ែដលមិនទន់បានប��ូ ន ជូនស� ប័នសន�ិ 

ស�� ពក់ព័ន� 

្របេទសប៉ាគី

ស� ន  

រដ� ភិបាលមានរបាយករណ៍ពីរ

េទៀតបុ៉េណា� ះ ែដល្រត�វដក់ជូន 

ស� ប័នសន�ិស��  ក�ុងេនាះមាន

របាយករណ៍CEDAW ែដលដល់ 

េពលកំណត់កលពីែខសីហ 

ឆា� ំ២០០៩ េហើយបច�ុប្បន�េន 

ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី និង 

របាយករណ៍ ICCPR 

ែដលរដ� ភិបាលបានបង� ញថា

ខ�ួននឹងដក់ជុនេនឆា� ំ ២០១០ 

េនះ។ 

 

សូមពិចរណាផ�ល់ករអេ�� ើញជាអចិៃ�ន�យ៍ដល់នីតិវធីិេសសទទួល

បន�ុកសិទ�ិមនុស្សរបស់អង�សហ្របជាជាតិ។ សូមផ�ល់ និងអនុវត� 

េ្របសីុល 

សធារណៈ

  



ករអេ�� ើញជាអចិែ�ន�យ៍ដល់នីតិវធីិពិេសសទំងអស់។ សូមផ�ល់ 

ករអេ�� ើញជាអចិៃ�ន�យ៍ដល់នីតិវធីិពិេសសទំងអស់របស់្រក�ម 

្របឹក្សោ។ 

រដ�ែឆក 

សូមពិចរណាសំេណើ រសំុេធ�ើទស្សនៈកិច�របស់អ�កកន់អណត�ិតម

ប��  (Thematic mandate-holders) 

ណរេវ ៉   

សូមផ�ល់ករយល់្រពមេទេលើសំេណើ សំុេធ�ើទស្សនៈកិច�របស់អ�ក 

រយករណ៍ពិេសសស�ីពីករលក់ដូរកុមារ េបស្យោចរកុមារ 

និងកមស�ស�កុមារ។ សូមេឆ�ើយតបជាវជិ�មានចំេពះសំេណើ រសំុេធ�ើ 

ទស្សនៈកិច�របស់អ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពីករលក់ដូរកុមារ។ 

ណរេវ ៉និង 

េអស្បោញ 

  

ផ�ល់ករអនុ�� តតមសំេណើ រសំុកលពីឆា� ំ ២០០៦ ២០០៨ និង 

២០០៩ របស់អ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពីឯករជ្យភាពរបស់ 

េច្រកម និងេមធាវ ីេដើម្ីបចុះេធ�ើទស្សនៈកិច�មកកន់្របេទស។ 

សូមផ�ល់ករយល់្រពមេលើសំេណើ រចុះេធ�ើទស្សនៈកិច�េនះ 

របស់អ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពីឯករជ្យភាពរបស់េច្រកម 

និងេមធាវ។ី 

្របេទស 

ហូឡង់ 

និងណរេវ ៉

  

សូមបន�កិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយអង�សហ្របជាជាតិ និងអង�ករ 

អន�រជាតិេផ្សងៗ េដើម្ីបព្រងឹងសិទ�ិមនុស្សេន្របេទសកម�ុជា។ 

បេង�ើតយន�ករមួយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េដើម្ីបជួយស្រម�លកិច� 

សហ្របតិបត�ិករជាមួយស� ប័នពក់ព័ន�របស់អង�ករសហ្រឬជា 

ជាតិ។ 

្របេទសហុង

ហ� រ ីសធា 

រណៈរដ� 

្របជាធិប 

េតយ្យ្របជា

ករយិាល័យឧត�មស�ងករទទួល

បន�ុកសិទិ�មនុស្សបានបេង�ើតេន

្របេទសកម�ុជាតំងពីឆា� ំ ១៩៩៣។ 

វត�មានគណៈកមា� ធិករសិទ�ិ 

មនុស្សកម�ុជារបស់រដ� ភិបាល។ 

 



មានិតឡាវ 

ក)សូមបន�កិច�សហ្របតិបត�ិករ និងែស�ងរកជំនួយបេច�កេទស 

្របសិនេបើ និងក�ុងករណីចំបាច់ ក�ុងករព្រងឹងដល់លទ�ិ្របជាធិប 

េតយ្យ និងធានាដល់ករករពរ និងករេលើកស�ួយសិទិ�មនុស្ស 

ជូនពលរដ�កម�ុជា្រគប់របូ។ ខ)សហករ និងែស�ងរកករគំា្រទពី 

សហគមអន�រជាតិ ក�ុងករបេង�ើតែផនករ និងយុទ�ស�ស�របស់ខ�ួន 

និងក�ុងវស័ិយកសងសមត�ភាព េដើម្ីបអចអនុវត�ែផនករ 

និងយុទ�ស�ស� ទំងេនាះ។ េដយមានជំនួយឧបត�មពីសហគម 

អន�រជាតិ សូមបន� កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងវជិ�មានរបស់ខ�ួនក�ុងករ 

្របយុទ�្របឆំាងនឹងភាព្រកី្រក ជាពិេសស្របេទសអភិវឌ្ឍេផ្សងៗ 

គួរែតសហករ េទ�ដងបែន�មេទៀតជាមួយ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍ 

ដ៍តូចេនះ។ 

គ) េដយមានជំនួយឧបត�មពីអន�រជាតិ សូមបន�បេង�ើតកម�វធីិ្របកប 

េដយ្របសិទ�ភាពក�ុងេគាលបំណងកត់បន�យភាព្រកី្រក 

ជាពិេសសេនតមតំបន់ជនបទ ែដលមាន្របជាពលរដ� ៨០%។ 

ឃ) សូមព្រងឹងភាពៃដគូររបស់ខ�ួនជាមួយសហគមអន�រជាតិ 

ក�ុងេគាលបំណងេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងដល់សុខភាពសធារណៈរបស់

្របេទស។ 

ប៉ាគីស� ន 

េអសីុប 

គុយបា 

អេសបាយ

ដ្យោន 

អង់េហ� ឡា 

  

ព្រងឹងករេជឿនេលឿនេទមុខេឆា� ះេទកន់ករបេង�ើតយន�ករបង�

ថា� ក់ជាតិឯករជ្យមួយ ែដលមានអណត�ិ និងធនធានចំបាច់ 

ដនម៉ាក ករផ�ល់សច� ប័នេលើពិធីសរ 

បែន�មៃនអនុស�� ្របឆំាងនឹង 

 



េដើម្ីបអនុវត�តមកតព�កិច�េ្រកមពិធីសរបែន�មៃនអនុស�� ្របឆំាង

អំេពើទរណុកម� និង្រប្រពឹត�កម� ឬទណ� កម�ែបបេឃារេឃ 

អមនុស្សធម៌ ឬបេនា� បនា� ប។ 

អំេពើទរណុកម�្រត�វបានេធ�ើេឡើង

កលពីឆា� ំ ២០០៧។ 

 
 

II- បព� ដីធ�ី 

(នាយកដ� ន និង្រកសួងពក់ព័ន� ្រកសួងេរៀបចំែដនដី) 

អនុសសន៏ ្របេទសបានផ�ល់អនុសសន៏ េយាបលែដលមាន�សប់ េយាបល 

បេង�ើនករចូលរមួរបស់ខ�ួនជាមួយសហគមន៏អន�រជាតិ 

េដើម្បែីចករែំលកបទពិេសធន៏ក�ុងករព្រងឹង

អភិបាលកិច�ល� និងកម�វធីិទ្រមង់ដីធ�ីក�ុងេគាលបំណង 

បំេពញ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពនូវកតព�កិច�ទទួល 

ខុស្រត�វរបស់រជរដ� ភិបាល និងបន�អនុវត�ករ្រគប់ 

្រគងេលើករែបងែចង និងករេ្របើ្របាស់ដីធ�ី្របកប 

េដយសមធម៌និង្របសិទ�ភាព។ 

្របេទសភូមា បាទ/ចស រជរដ� ភិបាលកំពុងបានសហ្របតិ 

បត�ិករអស់ជាេ្រចើនឆា� ំជាមួយអង�ករអភិវឌ្ឍន៏ 

អន�រជាតិនានាេលើបព� ករេរៀបចំដីធ�ី គួរកត់ 

សំគាល់មានដូចជាអង�ករGtz, ្របេទសហ� ំឡង់, 

CIDA, DANIDA, និងធនាគារពិភពេលក 

មា� ស់ជំនួយេផ្សងៗ និងរដ� ភិបាល

មានករតំងចិត�េនះេនែតបន�ដែដល 

 

អនុមត័ និងអនុវត�្រកបខណ� ច្បោប់ឲ្យបានតឹងរងឹ

េលើករបេណ� ញេចញ និងករតំងទីលំេនថ�ី េដើម្បី

ធានាេអយបានថា រល់ករបេណ� ញេចញ

និងករតំងទីលំេនថ�ី គឺមានលក�ណៈ�សបច្បោប់ 

្របេទសអូ្រទីស   



មានករចចរ និងមានសំណងសមរម្យ 

( ក) េរៀបចំដំេណើ រ្របកបេដយតមា� ភាព និង្រតឹម្រត�វ 

េដើម្បីកំណត់លក�ខណ�័  និងនីតិវធីិេផ្សងៗៃនករតំងទី

លំេនេដយមិនស�្រគ័ចិត� 

(ខ) ប�្ឈប់ករផា� ស់ប�ូរទីតំង្រគ�សរទំងឡាយ េទ

កន់តំបន់ែដលមិនអចរស់េនបាន និងគួរេ្របើ

ករបេណ� ញេចញជាជំេរ ើសចុងេ្រកយបង�ស់ ដូចបាន 

េស�ើសំុេដយអគ�េលខធិករដ� នអង�ករសហ្របជាជា

តិ 

(គ)  បេង�ើតេគាលនេយាបាយតំងទីលំេនថ�ី 

និងដំេណើ រករមួយែដលមាន្របសិទ�ភាព តមា� ភាព

និង្រតឹម្រត�វ ែដលែផ�កេលើករពិេ្រគាះេយាបល់ 

ថា� ក់ជាតិនិងករអនុវត�ែដលល�បំផុតរបស់អន�រជាតិ 

្រពមទំង្រត�វព្ួយរករតំងទីលំេនថ�ីែដលបានេ្រគាង 

ទុកទំងអស់ រហូតដល់្រកបខណ�័ េនះ្រត�វបានបេង�ើត 

េឡើងរចួរល់។ 

(ឃ) បេង�ើនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង េដើម្បីធានាេអយបាន

ថាករបេណ� ញេចញេកើតេឡើង្រត�វ�សបតមច្បោប់ភូមិ 

បាល និង្រត�វធានាថា ករយកទុកដក់្រត�វបានេផា� ត 

យ៉ាងខ� ំង េដើម្បីធានាថា សហគមន៏ែដល្រត�វបាន 

្របេទសកណាដ 

្របេទសអឡឺម៉ង់ 

ច្រកភពអង់េគ�ស 

្របេទសអូ�ស� លី 

្របេទសញូហ្សឺែឡន 

(េយាបល់េនះក៏េនមានសុពលភាពផងែដរសំរប់ 

អនុសសន៏ខងេលើមកពី្របេទសអូ្រទីស និង មក 

ពី្របេទសស�សី/្របេទសបារងំ ដូចខងេ្រកម) 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានេធ�ើកិច�ករទក់ទងនឹង

អនុសសន៏ពី(ក) ដល់ (ង) រចួេហើយ។ 

ពំុទន់មានករបេង�ើតេគាលនេយាបាយច្បោស់

លស់ ឬអនុវត�ជាក់ែស�ងតមអនុសសន៍ (ខ), 

(គ), (ឃ) េនេឡើយេទៈ 

- ក�ុងែខមិថុនាឆា� ំ២០០៩

រជរដ� ភិបាលបានអនុមត័េសចក�ី

្របកសស�ីពីេគាលនេយាបាយដីធ�ី។

េគាលនេយាបាយេនាះ កំណត់ទិសេដ 

យ៉ាងទូលំទូលយ ទក់ទងនឹងរដ�បាល់ 

ករ្រគប់្រគង និងករែបងែចងដីធ�ី។ 

- រជរដ� ភិបាលកំពុងប�� ប់កិច�ករតក់

ែតង “សរចរស�អំីពីដំេណាះ�សយ

ករតំងលំេនថ�ីបេណា� ះអសន�មិន�សប

ច្បោប់តមទី្រក�ងនិងតំបន់ទី្របជំុជន”។

សរចរេនះផ�ល់ដំេណាះ�សយនិង

 



បេណ� ញេចញេទកែន�ងតំងលំេនថ�ី ទទួលបានូវ 

េសវសមរម្យ ជាពិេសសេនតមតំបន់ជាយ្រក�ង 

(ង)  សូមេធ�ើឲ្យ្របេសើរដល់្រកបខ័ណ� ច្បោប់ និងេគាល 

នេយាបាយស�ីពីករបេណ� ញេចញ អស្សោមិករណ៍ 

និងករតំងលំេនថ�ី ្រពមទំងធានាថា អ�កែដលតំង 

លំេនថ�ីទទួលបាននូវេសវ និងគំា្រទចំបាច់។ 

ដំេណើ រករមួយតមរយៈករតំងលំេន

ថ�ីមិន�សបច្បោប់ នឹងទទួលបានករគំា្រទ 

ឬប�ូរទីតំងថ�ី ។ សរចរេនះ ែចងអំពី 

បទដ� នអប្បរមាមួយចំនួនសំរប់ករផា�

ស់ប�ូរទីតំងថ�ី។ ៃដគូរអភិវឌ្ឍនានា 

បានផ�ល់អនុសសន៍ថា សរចរេនះ 

្រត�វដក់ប��ូ លេសចក�ីែណនំាស�ីពី្រកម

សីលធម៌ក�ុងករបេណ� ញេចញ បុ៉ែន� 

អនុសសន័េនះ មិន្រត�វបានយកមក 

ពិចរណាដក់ក�ុងេសចក�ី្រពងថ�ីបំផុត

េនះេទ។ MLMUPC មានគេ្រមាងប��ូ ន 

េសចក�ី្រពងសរចរេនះេទកន់ទីស�ីក

រគណៈរដ�ម�ន�ីក�ុងបុ៉នា� នសបា� ខងមុខ

េនះ។ 

- រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានចប់េផ�ើមេធ�ើ 

ករងរស�ីពីេគាលនេយាបាយលំេន 

ដ� ន។ មិនទន់មានេសចក�ី្រពងេគាល 

នេយាបាយេនះ ្រត�វបានេគប�� ប់  ឬ

ែចករែំលកជាមួយសហគមន៏អន�រជាតិ 

និងអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលេនេឡើយ 

េទ។ 



ៃដគូអភិវឌ្ឍន៏នានាបានផ�ល់េយាបល់ 

ដល់្រក�ម្របឹក្សោេគាលនេយាបាយដីធ�ីថា

េគាលនេយាបាយដីធ�ី ្រត�វដក់ប��ូ ល 

េគាលករណ៏ែណនំាអំពីករតំងទីលំ

េនេដយមិនស�្រគចិត� និងករគំា

្រទដល់ករអភិវឌ្ឍន៏េននឹងកែន�ងរបស់

អ�ក្រកី្រករស់តមតំបន់្របជំុជន។វមាន 

ភាពមិនច្បោស់លស់ថាេតើេគាល

នេយាបាយេនះ នឹងអចេដះ�សយ 

ប�� ទំងេនះបានែដរឬេទ។ 

- រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានអនុមត័ច្បោប់ 

អស្សោមិករណ៏(កំពុងរងចំឡាយ្រពះ 

ហស�េលខពី្រពះមហក្ស្រត)។

ច្បោប់េនះបានសង�ត់ធ�ន់ថា សំណង 

សមរម្យ និងយុត�ិធម៌ ្រត�វបានផ�ល់ជាមុន 

សិន េទេអយមា� ស់្រទព្យរបប��ូ ល 

ទំង “េភាគី “ ផងែដរ។ ច្បោប់េនះក៏បាន 

កំណត់ ផងែដរ អំពី្របេយាជន៏ 

សធារណៈ 

- ៃដគូអភិវឌ្ឍន៏អន�រជាតិ ្រពមទំង

សមាជិករដ�សភានិង្រពឹទ�សភាបាន 



ពិភាក្សោមិនផ�ូវករពីតំរវូករៃនករបេង�ើត 

អនុ្រកិត្យជាទូេទ េដើម្បីជួយអនុវត�ច្បោប់ 

ស�ីពីអស្សោមិករណ៏។ េនះ អចជាជំហន 

បនា� ប់សមេហតុផលមួយ និងអចចូល 

រមួចំែណកផងែដរ ក�ុងករអនុវត� 

អនុសសន៍ UPR។ 

 

 

សូមបន�កំណត់ជាទីអទិភាពនូវប�� ករបេណ� ញេច

ញពីដីធ�ី និងសូមេធ�ើករជាមួយអ�ករយករណ៍ពិេសស 

េដើម្បីធានាឲ្យមានករប�� ប់ចំេពះករបេណ� ញេចញ

េដយបង�ំ ្រពមទំងបំេពញតមកតព�កិច�របស់ខ�ួន 

ក�ុងករេគារព និងករពរដល់សិទិ�មនុស្សរបស់ពលរដ� 

កម�ុជា្រគប់របូ រប់ប��ូ លទំងបុគ�លរបស់្រក�មជនជាតិ 

េដើមភាគតិច។ 

្របេទសេអៀកឡង់ដ៏  

សរចរស�ីពីករតំងលំេនថ�ីបេណា� ះអសន�មិន

�សបច្បោប់ អចជាចេម�ើយមួយចំនួនចំេពះ 

អនុសសន៍េនះ។ 

 

សូមពិចរណាព្រងឹងេគាលនេយាបាយេ្របើ្របាស់ដីធ�ី 

និងចំេពះភាពមិនេស�ើភាពេនតមតំបន់ជាយ្រក�ង 

និងជនបទ ្រពមទំងបន�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង េដើម្ប ី

្របយុទ�្របឆំាងនឹងភាព្រកី្រក 

្របេទសេ្របសីុល បាទ/ចស រជរដ�ភិបាលកម�ុជាកំពុងេធ�ើករមួយ 

មា� ស់ជំនួយដូចជាDANIDA េដើម្បីបេង�ើតយន�ករ

សំរប់ករ េ្របើ្របាស់ដីធ�ី។្រកសួងេរៀបចំែដនដី 

េទើបបាន េបាះពុម�ផ្សោយកូនេសៀវេភែណនំាអំពី 

ករអនុវត�ែផនករេ្របើ្របាស់ដីធ�ីឃំុសង� ត់េដើម្ប ី

 



គំា្រទែផនករអភិវឌ្ឍន៏និងែផនករវនិិេយាគទុន 

ឃំុសង� ត់ ។ 

ចូលរមួពិភាក្សោជាមួយសង�មសីុវលិពក់ពន�័ ក�ុងេគាល 

បំណងដំេណាះ�សយករណីរេំលភយកដីធ�ី និង 

ករបេណ� ញេចញពីដីធ�ីខុសច្បោប។ 

្របេទសេណឌឺែឡន មានទំនាក់ទំនងល�ជាមួយអជា� ធរថា� ក់មូលដ� ន

េលើករណីមួយចំនួន។ករចចរជា្របពន�័ជាមួយ

សង�មសីុវលិ អចមានភាព្របេសើរេឡើង។ 

 

បេង�ើនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង េដើម្បីេលើកស�ួយសិទ�ិ 

កម�សិទ�ិ្រតឹម្រត�វេលើដីធ�ី និងអភិបាលកិច�ល� ្រពមទំង 

បន�កំែណទ្រមង់ ែដលបានេធ�ើេឡើងេដយមានជំនួយ 

ឧត�ម�ពីសហគមអន�រជាតិ ជាពិេសសពីករយិាល័យ 

ឧត�មស�ងករទទួលបន�ុកសិទ�ិមនុស្ស េដើម្បពី្រងឹង 

េឡើងវញិដល់សមត�ភាពស� ប័ន និងសេ្រមចនូវករ 

ទទួលបានសិទ�ិមនុស្សេពញេលញេដយ្របជាជន។ 

្របេទសអល់េសរ ី បាទ/ចស ករែកទ្រមង់ដីធ�ីកំពុងដំេណើ រករ  

(ក) អនុវត�េអយបានេពញេលញនូវច្បោប់ភូមិបាលឆា� ំ

២០០១ និងផា� កករបេណ� ញេចញរហូតដល់មាន 

ករករពរទំងឡាយ ដូចជាករផ�ល់សំណង

េពញេលញ និងសិទ�ិេ្របើ្របាសេសវជាមូលដ� ននានា 

េនតំបន់តំងទីលំេនថ�ី ្រត�វបានធានា។ (ខ) អនុម័ត 

ករផា� កករបេណ� ញេចញ រហូតដល់វធិានករនានា 

្រត�វបានចត់េឡើងេដើម្បីធានាដល់ករអនុវត�ច្បោប់ភូមិ

បាលឆា� ំ ២០០១ ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព ស�ីពី្រទព្យ 

្របេទសសុ៊យែអ៊ត 

្របេទសស�ីស 

្របេទសបារងំ 

ជាទូេទមិនទន់បានេធ�ើេនេឡើយេទ 

េ្រកពីេធ�ើករងរស�ីពីេគាលនេយាបាយ 

 /បទប��  (សូមេមើលចំេលើយខងេលើ-សរចរ

ស�ីពីករតំងលំេនថ�ីបេណា� ះអសន�មិន�សប 

ច្បោប់  េគាលនេយាបាយដីធ�ី 

ច្បោប់ស�ីពីអស្សោមិករណ៍) 

 



សម្បត�ិដីធ�ី និងេដើម្បីេដះ�សយប�� ្របកបេដយ 

មនុស្សធម៌ និងេសចក�ីៃថ�ថ�ូរ។ (គ) សូមប�� ប់ 

ករបេណ� ញេចញេដយបង�ំ េដយេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើង 

ដល់ករអនុវត�ច្បោប់ភូមិបាលឆា� ំ ២០០១ េដយធានា 

ឲ្យមានករពិនិត្យេផ��ងផា� ត់ប័ណ�កម�សិទ�ិ និងធានា 

ដល់ករព្រងឹងដល់ករករពរ្របជាជនែដលទទួលរង

ផលប៉ះពល់េដយអស្សោមិករណ៍ ែដល្រត�វឲ្យមាន 

ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនសិន ែដលជាករ�សវ្រជាវ 

មួយសំរប់ដំេណាះ�សយតមជេ្រមើសេផ្សងៗចំេពះ

អស្សោមិករណ៍ សូមផ�ល់ទីជ្រមកថ�ី និងសំណង 

សមរម្យជូនជនែដល្រត�វបានបេណ� ញេចញ។ 

 

 
II. តុលករ នងិនតីរិដ�   

(្រកសួងនងិស� បន័ពកព់ន័�ៈ ្រកសួងយុត�ធិម ៌គណៈកមា� ធកិរសិទ�មិនុស្សកម�ុជា ្រកសួងមហៃផ�)  
 

 
អនុសសន ៍
 

 

្របេទសផ�ល់អនុសសន ៍
 

 
ករសន្យោែដលមានរចួេហើយ 
 

 
េយាបល់ 

ចតវ់ធិានករ េដើម្បធីានាដល់សិទ�ិរបស់ជន្រគបរ់បូ 

ក�ុងករេ្របើ្របាស់្របពន័�យុត�ធិមឲ៌្យបានេស�ើគា� ៗ 

្រសបតមបទដ� នអន�រជាត។ិ 

្របេទស 

សុ៊យែអត 

យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមងច់្បោប ់ និង្របពន័�យុត�ិធម ៌

របស់រដ� ភបិាល ដកប់��ូ លេ្រកមទិសេដយុទ� 

ស�ស�ទ ី ៤៖ ករសន្យោេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងដល់ 

 



េសវកម�ជំនួយែផ�កច្បោប ់
 
ធានាឯករជ្យភាពនិងអនាគតិៃន្របពន័�តុលករ។ 

(ខ) ធានាឯករជ្យភាពៃន្របពន័�តុលករ េដយ គា� ន 

ករេ្រជ�តែ្រជកខងនេយាបាយ។ (គ) ព្រងឹងយន�ករ 

នានាែដលធានាដល់ឯករជ្យភាពរបស់តុលករ 

របប់��ូ លទងំករផ�ល់អណំាចេពញេលញេទឲ្យ 

អង�ភាព្របឆាងំអំេពើពុករលួយរបស់រដ� ភបិាល េដើម្ប ី

្របយុទ�្របឆាងំនឹងអំេពើពុក រលួយេនក�ុង្របពន័� 

តុលករ។ (ឃ) បេង�ើនកិច�ខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួនេឆា� ះ 

េទរកករបេង�ើត្របពន័�តុលករមយួែដលឯករជ្យ 

អនាគតិ និងអព្យោ្រកិតេពញេលញ េដយគា� នអំេពើពុក 

រលួយ ្រសបតមបទដ� នអន�រជាតិនានា េដយធានា 

ថាជនេល�ើសែដល្រប្រពឹត�អំេពើរេំលភសិទ�ិមនុស្ស 

ទងំអស់ ្រត�វចបខ់�ួនឲ្យទទួលខុស្រត�វ េហើយ 

គា� នជនណាមយួរចួផុតពីទណ� កម�េឡើយ។ (ង) 

ែស�ងរកមេធ្យោបាយ េដើម្បេីធ�ើឲ្យ្របេសើេឡើងដល់ 

្របពន័�េបៀរវ៍ត្យសំរបេ់ច្រកម ក�ុងករផ�ល់កិច�ធានា 

ឲ្យកនែ់ត្របេសើរេឡើងដល់ឯករជ្យភាព។  

្របេទសសុ៊យែអត 

្របេទសស�ីស 

្របេទសណូែវល៉សឺឡងដ់ ៏

្របេទសស�ូវ៉គ ី

្របេទសេអស្បោញ 
 
   

យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមងច់្បោបន់ិង្របពន័�យុត�ិធម ៌

ដកប់��ូ ល េ្រកមទិសេដយុទ�ស�ស�ទី ៥៖ 

ករសន្យោព្រងឹងេសវកម�្របពន័�តុលករ 

ែដលរមួប��ូ លទងំកំែណទ្រមងៃ់នឧត�ម្រក�ម 

្របឹក្សោៃនអង�េច្រកម េដើម្បធីានានូវ “ 

តមា� ភាពក�ុងករែតងតងំ ករតេម�ើងឋនន�រស័ក� ិ

េបៀរវ៍ត្យ និងករដកវ់និយ័េច្រកម និង 

្រពះរជអជា�  ”។ េសចក�ី្រពងច្បោបទ់ងំឡាយ 

េដើម្បែីកទ្រមងឧ់ត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េច្រកម 

េដើម្បេីរៀបចំ្របពន័�តុលករេឡើងវញិ និងេដើម្ប ី

កំណតឋ់នៈេច្រកម កំពុងរងច់កំរអនុមត័ 

អស់រយៈេពលជាេ្រចើនឆា� មំកេហើយ។  

យុទ�ស�ស�េនះ ្រត�វករឲ្យមានច្បោប្់របឆាងំអំេពើ 

ពុករលួយផងែដរ។ ឯករជ្យភាពតុលករ 

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

បានធានាករពរេដយ្រពះមហក្ស្រត  (មា្រត 

១២៨-១៣២)។ 
 
 

 

 
ក) េសរភីាពខងករបេ��ញមតិ សមាគម និងករជួប្របជំុ 

 



អនុសសន៍ ្របេទសែដលផ�ល់អនុសសន៍ ករសន្យោែដលមានរចួេហើយ េយាបល់ 

សូមធានាថា េសរភីាពខងករបេ��ញមតិ និងខងសរ 

ព័ត៌មាន ដូចបានធានាក�ុងច្បោប់រដ�ធម�នុ�� ្រត�វបាន 

េគារព្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ខ) សូមពិនិត្យ្រកម 

្រពហ�ទណ� ែដលេទើបអនុម័តថ�ីៗេឡើងវញិ 

ក�ុងេគាលបំណងធានាថា ច្បោប់េនះ�សបតមករដក់ 

ក្រមិតែដលអនុ�� ត េលើេសរភីាពខងករបេ��ញមតិ 

ដូចមានែចងក�ុង ICCPR។ គ) សូមចត់វធិានករ 

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេដើម្ីបធានាឲ្យមានេសរភីាព 

ខងករបេ��ញមតិ និងទស្សនៈ េដយករេធ�ើ 

វេិសធនកម�ច្បោប់ស�ីពីរបបសរព័ត៌មាន ែដលបង�រឲ្យ 

មានករបក�សយ៉ាងទូលំទូលយេទេលើពក្យ 

មិនច្បោស់លស់ “ អំេពើេជរ្របមាថស� ប័នជាតិ ” េហើយ 

ែដលអនុ�� តឲ្យមានករពិនិត្យចប់ពិរទ្ុធ ករព្ួយរ 

ករេបាះពុម�ផ្សោយ និងករជាប់ពន�នាគារ 

េ្រកមេលសថា សន�ិសុខជាតិ និងេស�រភាពនេយាបាយ 

។ ឃ) អនុម័តវធិានករផ�ូវច្បោប់ែដលចំបាច់ េដើម្ីបកំុឲ្យ 

េគេធ�ើទុក�បុកេម�ញអ�កសរព័ត៌មាន េនេពលែដលពួកេគ 

អនុវត�វជិា� ជីវៈរបស់ខ�ួន េហើយកររេំលភេលើករដក់ 

ក្រមិតេលើេសរភីាពខងករបេ��ញមតិ មិន្រត�វបាន 

ស�ីស សធារណៈរដ�ែឆក 

អីុ�សែអល មិកសិុកកូ 

ច្រកភពអង់េគ�ស 

េគាលេដេលខ ១ 

ៃនយុទ�ស�ស�កំែណទ្រមង់

្របព័ន�តុលករ េស�ើសំុឲ្យ 

មានច្បោប់ែដល “ ករពរ 

ដល់សិទិ�របស់បុគ�ល

ក�ុងករេរៀបចំ ចូលរមូ 

បេ��ញទស្សនៈ 

និងទទួលព័ត៌មាន 

្រពមទំងធានាថា ្របព័ន�ព័ត៌ 

មាន ស� ប័ន�សវ្រជាវ និង 

សង�មសីុវលិអចឃា� េំមើល 

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

េទេលើយន�កររដ� និងរយ 

ករណ៍អំពីករឃា� េំមើល 

េនាះ រប់ប��ូ លទំងករ 

ផ�ល់ទិន�័យក�ុងដំេណើ រករ 

នេយាបាយ និងផ�ល់នូវ 

ចំេណះដឹងដល់ម�ន�ីអនុវត� 

ច្បោប់ េដើម្បកីរពរសិទិ� “ 

 



េគដក់េទសតមែបប្រពហ�ទណ� េឡើយ។ ង) សូម 

កំណត់អំពីទំហំៃនបទបរហិរេករ � ៍និងបទផ្សោយព័ត៌មាន 

មិនពិត េដើម្ីបធានាថា បទេចទ្របកន់ទំងេនះ 

មិនរេំលភេលើេសរភីាពខងករបេ��ញមតិ ្រពមទំង 

ផ�ល់ករែណនំាឲ្យបានច្បោស់លស់ដល់ម�ន�ីតុលករ 

េដើម្ីបឲ្យបទប្ប��ត�ិទំងេនះ មិនបង�ឲ្យមានករណីយ៉ាង 

េ្រចើន េដយសរែតករេចទ្របកន់មិន្រតឹម្រត�វេនាះ 

េឡើយ។ 

សូមព្រងឹងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងករករពរដល់េសរ ី

ភាពខងករបេ��ញមតិ និងសិទិ�របស់អ�កករពសិទិ� 

មនុស្សទំងអស់ រប់ប��ូ លទំងអ�កទំងេនាះែដលេធ�ើ 

ករេលើប�� ដីធ�ី េដើម្ីបពួកេគអចេធ�ើសកម�ភាពករងរ 

េដយគា� នឧបសគ� ឬករបំភិតបំភ័យ រប់ប��ូ លទំង 

ករករពរដល់េសរភីាពខងករជូប្របជំុ និងសមាគម 

ផងែដរ។ 

សុ៊យែអត   

 
សូមជួយស្រម�លដល់ករងររបស់អង�ករមិនែមនរដ� ភិ 

បាល និង្រក�មសង�មសីុវលិពក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀតេនក�ុង 

្របេទស។ 

អីុតលី   

សូមបេង�ើតឲ្យមានេគាលនេយាបាយមួយេដើម្ីបករពរ ្របេទសេ្របសីុល   



ដល់អ�កករពរសិទិ�មនុស្ស។ 

 
 
ក)�សបតមអនុសសន៍មួយេធ�ើេឡើងកលពីេពលមុន

េដយគណៈកមា� ធិករស�ីពីសិទិ�េសដ�កិច� សង�មកិច� 

និងវប្បធម៌ សូមដក់េចញនូវវធិានករ្របកបេដយ 

្របសិទ�ភាព េដើម្ីប្របយុទ�្របឆំាងវប្បធម៌ៃនអំេពើហឹង្សោ 

និងនិទណ� ភាព និងេដើម្ីបករពរឲ្យបាន្របេសើរេឡើង 

ដល់អ�កករពរសិទិ�មនុស្ស រប់ប��ូ លទំងអ�កដឹកនំា 

ជនជាតិេដើមភាគតិច និងសកម�ជនតមមូលដ� ន។ 

ខ)សូមផ្សព�ផ្យោយបានដឹងជាសធារណៈអំពីករណីៃន 

ករបំភិតបំភ័យ និងអំេពើហឹង្សោ ែដលបានរយករណ៍ 

រប់ប��ូ លទំងអំេពើឃាតកម�េលើសកម�ជនសហជីព 

បុគ�លិកអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល និងអ�កសរព័ត៌មាន 

្រពមទំងធានាឲ្យមានករេសុើបអេង�តយ៉ាងហ�ត់ចត់ 

និងឲ្យមានករទទួលខុស្រត�វរបស់ជនេល�ើស។ 

គ)សូមេសុើបអេង�ត្របកបេដយ្របសិទិ�ភាព និងផ�នា�  

េទសឧ្រកិដ�កម� និងកររេំលភនានាេលើអ�កករព 

សិទិ�មនុស្ស ្រពមទំងផ�នា� េទសអ�កែដលទទួលខុស្រត�វ 

។ ឃ) សូមេធើ�ករេសុើបអេង�ត និងផ�នា� េទសអំេពើវយ 

អឡឺម៉ង់ អូ�ស� លី ណរេវ ៉

េអៀកឡង់ដ៍ 

  



្របហរ ឬករអះអងមិនពិតណាមួយេទេលើអ�ក 

ករពរសិទិ�មនុស្ស ជាពិេសសអ�កទំងេនាះែដល 

េធ�ើករជាមួយសហគម េដើម្ីបករពរដីធ�ី ផ�ះសែម្បង 

និងសិទិ�េ្របើ្របាស់ធនធានធម�ជាតិ ្រពមទំងទប់ស� ត់ 

ករជេម��សេចញេដយបង�ំ ជាប�� មួយែដលអ�ករយ 

ករណ៍ពិេសស និងគណៈកមា� ធិករស�ីពីសិទិ�េសដ�កិច� 

សង�មកិច� និងវប្បធម៌ បានរយករណ៍។ 

អនុម័តវធិានករសម�សប េដើម្ីបផ្សព�ផ្សោយឲ្យទូលំទូ 

លយ និងធានាឲ្យមានករអនុវត�ទំង�ស�ងតមេសចក�ី 

្របកសស�ីពីអ�កករពរសិទិ�មនុស្ស។ 

្របេទសណរេវ ៉   

សូមេរៀបចំែផនករសកម�ភាពឲ្យបានល�ិតល�ន់ េដើម្ីប 

ធានាដល់សិទិ�េ្របើ្របាស់្របព័ន�ព័ត៌មានតមេអឡិច្រត� 

និច េដយេសរ ី និងរេំដះ្របព័ន�ព័ត៌មានឲ្យរចួផុតពី 

ករ្រគប់្រគងជាកម�សិទ�ិផា� ច់មុខ។ 

ហុងហ� រ ី   

 
 

ខ) កែំណទ្រមងច់្បោប ់ 

(្រកសួងនងិស� បន័ពកព់ន័�ៈ ្រក�ម្របកឹ្សោកែំណទ្រមង្់របពន័�យុត�ធិម ៌នងិច្បោប)់  
 

អនុសសន ៍
 

្របេទសផ�ល់អនុសសន ៍
 

ករេប�ជា� ចតិ�ែដលមាន្រសប ់
 

េយាបល់  

 បន�កំែណទ្រមង្់របពន័�យុត�ធិម ៌និងច្បោប ់និងេធ�ើឲ្យ ្របេទសម៉ូរ ៉កូូ   



ច្បោបន់ានាសីុសង� កគ់ា� េទនឹងលិខិតុបករណ៍សិទ�មិនុស្ស  

អន�រជាតិ។ 
 
ព្រងីកដំេណើ រករពិេ្រគាះេយាបល់ស�ីអំពីករបេង�ើតេគាល 

នេយាបាយ ច្បោប ់និងបទប�� នានា េដើម្បធីានាថា 

លិខិតុបករណ៍ច្បោបទ់ងំអស់ ្រត�វបានវយតៃម�ទកទ់ង 

នឹងផលបះ៉ពល់ជាវជិ�មាននងិអវជិ�មានេទេលើសិទ�ិមនុស្ស។  

 
ច្រកភពអងេ់គ�ស 
 

  

បន�ព្រងឹងកម�វធិីកំែណទ្រមងរ់បស់ខ�ួនេលើ្រគបវ់ស័ិយទងំ 

អស់ េដើម្បធីានាករពរសិទ�ិមនុស្ស និងេសរភីាពេផ្សងៗ 

ែដលមានែចងក�ុងរដ�ធម�នុ�� ៃន្របេទសកម�ុជា។ 

្របេទស្រប៊�យេណ 
 

  

 

អនុម័តច្បោប់្របឆំាងអំេពើពុករលួយ 
 

 
្របេទសស�ីស 
 

រដ� ភបិាលសន្យោថា នឹងអនុមត័ 

ច្បោប្់របឆាងំអំេពើពុករលួយេនឆា�  ំ

២០១០ ្រសបតមយុទ�ស�ស� 

ចក�ុេកណ និងអនុស��  

អង�ករសហ្របជាជាតិ្របឆាងំអំេពើ
ពុករលួយ ែដល្របេទសកម�ុជាបាន 

ចូលជាសមាជិកេនឆា�  ំ២០០៧។  

 
 

 ពិនិត្យេឡើងវញិ និងអនុមត័ជាបនា� ននូ់វច្បោប្់របឆាងំអំេពើ 

ពុករលួយ ែដលនឹងដកប់��ូ លេទសទណ� ឲ្យបានតឹងរងឹច ំ

េពះអំេពើពុករលួយរបស់រដ� ភបិាល េហើយត្រម�វឲ្យម�ន�ី 

សធារណៈ ្របកសអំពីធនធានហិរ�� វត�ុរបស់ខ�ួន។ 
 

សហរដ�អេមរកិ 

 

រដ� ភបិាលសន្យោថា នឹងអនុមត័ 

ច្បោប្់របឆាងំអំេពើពុករលួយ 

េនឆា�  ំ២០១០ ្រសបតមយុទ� 

ស�ស� 

ចក�ុេកណ 

 



និងអនុស�� ្របឆាងំអំេពើពុករលួយ 

ែដល្របេទសកម�ុជាបានចូលជាស

មាជិកេនឆា�  ំ២០០៧។ 

ចតវ់ធិានករបែន�មេទៀត េដើម្បបីន�ដំេណើ រកំែណទ្រមង ់

្របពន័�យុត�ិធមរ៌បស់ខ�ួន េដើម្បេីដះ្រសយប�� ដធី� ីនិង 

េដើម្ប្ីរបយុទ�្របឆាងំអំេពើពុករលួយ ពីេ្រពះវធិានករទងំេនះ 

មានសរៈសំខនសំ់របក់រេលើកស�ួយ និងករករពរសិទ�ិ 

មនុស្ស ្រពមទងំសំរបព់្រងងឹដល់លទ�ិ្របជាធបិេតយ្យ។  

្របេទសជប៉ុន 
 

  

សូមប��បនូ់វដំេណើ រករកំែណទ្រមងតុ់លករ និងអនុមត័ 

ច្បោបសំ់ខន់ៗ  ដូចជា ្រកម្រពហ�ទណ� ថ� ី ច្បោប្់របឆាងំអំេពើ 

ពុករលួយ ច្បោបធ់ានា និងករពរឯករជ្យភាព និងភាពអនា 

គតិរបស់្របពន័�តុលករ  ម�ន�ីតុលករ  និងេច្រកម  

្រសបតមបទដ� នអន�រជាតិ។ 

 ណរេវ ៉ យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមងច់្បោប ់

និង្របពន័�យុត�ិធម ៌ 

េ្រកមយុទ�ស�ស� 

ជាតិៃនែផនករអភវិឌ្ឍន ៍

ត្រម�វឲ្យអនុមត័ច្បោបទ់ងំេនះ។  

្រកម្រពហ�ទណ�  

្រត�វបានអនុមត័រចួេហើយ។ 

 

អនុមត័ច្បោបស់�ីពីលក�ន�កិៈេច្រកម  និងច្បោបវ់េិសធនកម� 

ស�ីពីករេរៀបច ំនិងករ្រប្រពឹត�េទៃនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង� 

េច្រកម  និងច្បោប្់របឆាងំអំេពើពុករលួយ   ្រសបតមអនុ- 

សសនជ៍ាបន�បនា� បែ់ដលេធ�ើេដយអ�កតំណាងពិេសសៃនអ

គ�េលខធិករអង�ករសហ្របជាជាតិទទួលបន�ុកសិទ�មិនុ-

ស្សេនកម�ុជា   ្រកបខណ័� ជនំយួអភវិឌ្ឍនស៍ហ្របជាជាត ិ

និងគណៈកមា� ធិករសិទ�ិេសដ�កិច�  សង�មកចិ�  និងវប្បធម ៌

អីុ�សែអល 

 

យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមងច់្បោប ់

និង្របពន័�យុត�ិធម ៌ 

េ្រកមយុទ�ស�ស� 

ជាតិៃនែផនករអភវិឌ្ឍន ៍

ត្រម�វឲ្យអនុមត័ច្បោបទ់ងំេនះ។ 
 
យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមងច់្បោប ់

 



េហើយ្រត�វបេង�ើត  និងអនុមត័្រកមសីលធម ៌សំរបេ់ច្រកម 

និង្រពះរជអជា�   និង្រក�ម្របកឹ្សោវនិយ័  រមួទងំប��ត�បទ 

វនិយ័ផង។ 

និង្របពន័�យុត�ិធម ៌ 

េ្រកមយុទ�ស�ស� 

ជាតិៃនែផនករអភវិឌ្ឍន ៍

ត្រម�វឲ្យអនុមត័្រកមសីលធមសំ៌រប់

េច្រកម និង្រពះរជអជា�  

និងម�ន�ីតុលករ។ 

្រត�វធានាថា េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីអង�ករករដ� ភបិាល 

នឹងមនិេធ�ើឲ្យលក�ខណ� ករងររបស់អង�ករេ្រករដ� ភបិាល

កនែ់តមានករលំបាកេឡើយ េហើយ្រត�វេគារពេសរភីាពៃន 

ករបេ��ញមតិ  និងករបេង�ើតសមាគម។  

បារងំ យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមងច់្បោប ់

និង្របពន័�យុត�ិធម ៌ 

េ្រកមយុទ�ស�ស� 

ជាតិៃនែផនករអភវិឌ្ឍន ៍

ត្រម�វឲ្យមាននីតិវធិីតមា� ភាព 

ក�ុងករេរៀបច ំ

ច្បោបសំ់របក់រអនុមត័។ 

េសរភីាពៃនករបេ��ញមតិ 

និងករបេង�ើតសមាគម 

្រត�វបានធានាករពរ 

េដយរដ�ធម�នុ��កម�ុជា។ 

ទិសេដទ១ី ៃនយុទ�ស�ស�កំែណ 

ទ្រមងច់្បោប ់និង្រ�ពន័�យុត�ិធម ៌

្រត�វករឲ្យមន ច្បោប់ែដល 

 



«រក្សោករពារសិទ�ិបុគ�ល  េដើម្បេីរៀបចំ 

ចូលរួម សែម�ងមត ិនិងទទួល 

ព័ត៌មន និងធនាថ្រ�ពន័�សរ 

ព័ត៌មន ស� ប័ន្រសវ្រជាវ 

និងសង�មសុីវិល អាចអនុវត�នូវករ 

តមឃ� េំមើលបរធិនរដ�ឲ្យមន្រ�សិទ�

ភព និងរាយករណ៍ពីបរធិន េនះ  

រួមទាងំផ�លគ់ំនិតដល់ដំេណើ រករន

េយាបាយ  និងផ�លច់ំេណះដឹងដល ់

ម�ន�ី្រ�តិបត�ិច្បោប ់េដើម្បរីក្សោកចិ� 

ករពារសិទ�ិ។» 

្រត�វេប�ជា� េដយខ�ួនឯង ក�ុងករេគារពេសរភីាពខង 

ករបេ��ញមតិ និងេយាបល់សំរបទ់ងំអស់គា�  ជាពិេសស 

សំរបស់មាជិក្រក�ម្របឆាងំ។  ្រត�វពិនិត្យេឡើងវញិពីរេបៀប 

េលើកអភយ័ឯកសិទ�ិសភា  េដើម្បធីានាថា ករអនុវត�នែ៍បប 

េនះ  មនិបំពរបំពនេគាលករណ៍ពហុនិយម  និងេគារព 

េសរភីាពៃនករបេ��ញមតិ។ 

 កណាដ បារងំ េសរភីាពៃនករបេ��ញមតិ 

្រត�វបានធានាករពរ 

េដយរដ�ធម�នុ��កម�ុជា។ 

 

សូមបន�កចិ�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួនបន�េទៀត េដើម្បេីលើក 

ស�ួយ  និងករពរសិទ�ិមនុស្ស   និងព្រងឹងអភបិាលកិច�ល� 

ឥណ�ូ េនសីុ និង  ៃថ អភបិាលកិច�ល�  គឺជាសសរ្រគឹះ 

មយួ ៃនយុទ�ស�ស�ចតុេកណ 

 



និងករេគារពតមនីតិរដ�    បន�ព្រងឹងនតីិរដ� និងអភបិាល 

កិច�ល� ទុកជាមេធ្យោបាយមយួ  េដើម្បជីួយ ព្រងឹងករេលើក 

ស�ួយ និងករករពរសិទ�ិមនុស្សេនក�ុង្របេទស។ 

របស់រដ� ភបិាល។ 

ចតវ់ធិានករ្រតឹម្រត�វេឆា� ះេទរកករអនុវត�នដ៍េ៏ពញេលញ 

ៃនច្បោបេ់បាះេឆា� តនាេពលអនាគត។ 

 ហុងហ� រ ី   

ពេន��ន្របតិបត�ិករនីយកម� ៃនស� បន័សិទ�ិមនុស្សឯករជ្យ 

្រសបតមេគាលករណ៍ទី្រក�ងប៉ារសី  ពេន��នជហំនែដល 

កំពុងែតេធ�ើសព�ៃថ� េដើម្បបីេង�ើតស� បន័សិទ�ិមនុស្សឯករជ្យ 

្រសបតមេគាលករណ៍ទី្រក�ងប៉ារសី      បន�កិច�ខិតខំ្របងឹ 

ែ្របងរបស់ខ�ួន េដើម្បបីេង�ើតស� បន័ជាតិសិទ�ិមនុស្ស  ្រសប 

តមេគាលករណ៍ទី្រក�ងប៉ារសីែដលនឹងព្រងឹងេហដ� រចនា

សម�ន័�សិទ�ិមនុស្សេនក�ុង្របេទស   េធ�ើឲ្យេជឿនេលឿនដល់ 

ដំេណើ រករ ៃនករបេង�ើតស� បន័សិទ�ិមនុស្សឯករជ្យ  ក�ុង 

លក�ណៈ្របាកដនិយមនងិក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួ 

ែផ�កពកព់ន័�ទងំអស់។ 

ប៉ាគីស� នេអហ្ុសពី ៃថ  

និង ហ�ីលីពីន 
នាយករដ�ម�ន� ីបានេ��ជា� ជាសធរណៈ 

កលពីែខក��   ឆ� ២ំ០០៦ ថ  រាជរដ�  

ភិបាលកម�ុជា  នឹងបេង�ើតស� ប័នជាតិសិទ� ិ

មនុស្សឯករាជ្យមួយ  ្រសបតមេគល 

ករណ៍ទ្ីរក�ងប៉ារសី។   ដំេណើ រករ្រពាង 

ច្បោប់េដើម្បបីេង�ើតស� ប័នេនះ  ្រត�វបាន 

្រ�គល់ជនូ្រក�មករងរមួយរបស់អង�ករ 

េ្រករដ� ភិបាល។ 

 

 
 

គ)  អង�ជនុំជំ្រមះវសិម��ក�ុងតុលករកម�ុជា (ECCC) 

អនុសសន ៍ ្របេទសែដល 

បានផ�ល់ 

អនុសសន ៍
 

ករសន្យោែដលមានរចួេហើយ េយាបល់ 
 

បន�គា្ំរទករងរដសំ៏ខន ់និងឯករជ្យភាពៃនអង�ជនុំ ំ ្របេទសកណាដ   



ជំរះវសិម�� េនក�ុងតុលករកម�ុជាេនក�ុង្រកបខណ័�  

្របពន័�តុលករកម�ុជា បន� និងព្រងងឹសកម�ភាពនានា 

ៃនអង�ជនុំំជំរះវសិម�� េនក�ុងតុលករកម�ុជាេនក�ុង

ែផ�កៃនសិទិ�ទទលួបានសច�ធម ៌និងករផ្សះផ្សោរចំេពះ 

សលក�ីែខ�រ្រកហម េធ�ើករ្របឹងែ្របងែថមេទៀត សំរប ់

ដំេណើ រករក�តុីលករ្របកបេដយភាពរលូន េហើយ

និងករប��បក់រងររបស់ខ�ួនឲ្យបានឆាបរ់ហ័ស ក�ុងករណី 

ៃនករពន្យោរបស់ខ�ួនេដយមនិបានរពំឹងទុក សហករ 

ជាមយួអង�ជនុំំជរំះវសិម�� េនក�ុងតុលករកម�ុជា 

សហ្របជាជាតិ មា� ស់ជំនួយអន�រជាត ិនិងសង�មសីុវលិ 

េដើម្បតីកែ់តងយុទ�ស�ស�េដយមានបំណងេធ�ើករធានាថា

យុត� ធិករថា� កជ់ាតិអចទទលួបាន

ផល្របេយាជនព៍ីបទពិេសធនរ៍បស់អង�ជំនុជំំរះវសិម�� េនក�ុង

តុលករកម�ុជា ្រពមទងំករជាបព់កព់ន័�របស់ 

េច្រកម អន�រជាតិទងំឡាយ ែដលេធ�ើករអមជាមយួ

េច្រកមថា� កជ់ាត ិគា្ំរទចូលរមួចំែណកក�ុងករ្រពឹង 

តុលករកម�ុជា។ 
  

េ្របសីុល ជប៉ុន 

ែបល៊ហ្ុសកី 

ញូ៉សីុែឡនដ ៍ 
 

ធានាឯករជ្យភាពៃនអង�ជំនុជំំរះវសិម�� េនក�ុង 

តុលករកម�ុជា េហើយអនុ�� តឲ្យពកួេគេចទ្របកន ់

និងជនុំំជរំះជនេល�ើសេ្រកពជីនជាបេ់ចទែដលបានេចទ 

េហើយេនាះ។ 

្របេទស 

ែបល៊ហ្ុសកី 

ករធានាេនះ មានែចងក�ុងកចិ�្រពមេ្រព�ង 

រវងសហ្របជាជាត ិនងិរជរដ� ភបិាល 

កម�ុជាក�ុងករ បេង�ើតអង�ជនុំជំរំះវសិម��  េនក�ុង

តុលករកម�ុជា 

 



  
សហករេពញេលញជាមយួសហ្របជាជាតិ េដើម្បធីានាថា 

ករអះអងថាមានអំេពើពុករលួយ និងឥទ�ពិលនេយាបាយ 

្រត�វបានេសើបអេង�ត ជាបនា� នេ់ដយយន�ករឯករជ្យ 

និងមនិលំេអៀង េហើយធានាថា ករណទងំឡាយរកេឃើញ 

្រត�វបានដកជូ់នអជា� ធរ េដើម្បដីំេណើ រករក�ីែផ�កតុលករ។ 
  

្របេទស 

ែបល៊ហ្ុសកី 

រដ� ភិបាលេប�ជា� ចិត�ថា នឹងអនុម័ត ច្បោប់ 

្របឆំាងអំេពើពុករលួយេន ឆា� ២ំ០១០ �សប

តមយុទ�ស�ស� ចតុេកណ 

និងសន�ិស�� សហ 

្របជាជាតិ្របឆំាងនឹងអំេពើពុករលួយ 

ែដល្របេទសកម�ុជាបានចូលជាសមាជិក 

ក�ុងឆា� ២ំ០០៧។  
  

 

 

ឃ) ករអនុវត�ច្បោប់ 
 

អនុសសន៍ ្របេទសផ�ល់ 

អនុសសន៍ 

ករសន្យោែដលមានរចួេហើយ េយាប

ល់ 

េធ�ើករេសុើបអេង�តេដយឯករជ្យ និងមិនលំេអៀងេទេលើ 

្រគប់អះអងអំពីករេធ�ើទរណុកម� និងករេធ�ើទុក�បុកេម�ញ 

េផ្សងៗ េហើយនំាយកជនេល�ើសមកផ�នា� េទសតមច្បោប់ ។ 

ដណឺម៉ាក   

ចត់វធិានករណ៍ជាក់ែស�ងែថមេទៀតេដើម្ីបេដះ�សយ 

ករណីេធ�ើទរណុកម�េនក�ុងពន�នាគារ ជាពិេសស 

េដើមា� នាថាករេសុើបអេង�ត្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដយឯករជ្យ 

និងមិនលំេអៀងេទេលើករណីទំងឡាយណាែដលបាន 

អះអងថាមានករេធ�ើបាប ឬទរណុកម�។ សូមផ�នា� េទស 

ម�ន�ីទំងឡាយណាែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងកេធ�ើទរណុ 

សធារណរដ�ែឆក 

 

 

 ្របកស ២១៧ ឆា� ំ២០០៨ ស�ីពីករ្រគប់ 

្រគងពន�នាគារហមឃាត់ថា អ�កេទសមិន 

្រត�វទទួលរង “អំេពើទរណុកម� និងទណ� កម� 

ែដលេឃារេឃ អមនុស្សធម៌ ឬ 

បេនា� កបនា� បេឡើយ” 

 ្រកមសីលធម៌ និងបទវន័ិយសំរប់ម�ន�ី 

 



កម� ឬេធ�ើបាប និងសូមផ�ល់សិទ�ិទទួលបានដំេណាះ�សយ 

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពជូនរងេ្រគាះេដយអំេពើទរណុកម� 

។ 

អនុរក្សពន�នាគារ េលខ០០១ ែដល្រកសួង 

មហៃផ�បានអនុម័តក�ុងឆា� ំ ២០០៥ ែចងថ់ាៈ 

ម�ន�ីអនុរក្សពន�នាគារទំងអស់មានកតព� 

កិច�្របកន់នូវអកប្បកិរយិាក�ុងបទដ� នមួយ 

ែដលអនុវត�តមច្បោប់ទំងឡាយរបស់្រពះ 

រជាណាច្រកកម�ុជា និងបទដ� នអន�រជាតិ 

សំរប់បុគ�លិកពន�នាគារ ្រពមទំងកតព�កិច� 

ពិស� រសំរប់បុគ�លិកពន�នាគារ និងករផ�នា� រ 

េទសក�ុងមានកររេំលភបំពន រប់ប��ូ ល 

ទំងករប��ូ លករណីេទតុលករ។ 

 ពិធីសរបែន�មៃនអនុស�� ្របឆំាង 

ទរណុកម�ែដលបានផ�ល់សច� ប័នត្រម�វឲ្យ 

មានករេសុើបអេង�តេដយឯករជ្យ និងមិន 

លំេអៀង/យន�ករបង� រថា� ក់ជាតិ។ 

 ្រកមនីតិវធីិ្រពហ�ទណ� ថ�ីឆា� ំ២០០៩ ចត់ 

ទុកថាគឺជាស� នទម�ន់េទស េនេពលែដល 

ម�ន�ីរជករ/ម�ន�ីេយាធាណាបានេធ�ើ ទរណុ 

កម� អំឡុងេពលកំពុងបំេពញភារកិច� (មា្រត 

២១៣)។ 

ែកត្រម�វទីកែន�ងឃំុឃំាងនិងពន�នាគារ ក៍ដូចជាបទដ� ន 

ៃនករ្រគប់្រគង េដើម្ីបឲ្យមានលក�ណៈយល់ដឹងពីេយ៉នឌ័រ 

និងធានាឲ្យមានករករពរដ៍មាន្របសិទ�ិភាពដល់ 

សុវត�ិភាពបុគ�លរបស់អ�កជាប់ឃំុឃំាងនិងអ�កេទស 

សធារណរដ�ែឆក 
 

 ែផនកយុទ�ស�ស�ឆា� ំ២០០៨ដល់ ២០១៣ 

របស់អគ�នាយកដ� នពន�នាគារៃន្រកសួង 

មហៃផ� រមួមានៈ 

ទិសេដទី១ បទដ� នៃនករ្រគប់្រគង

 



ទំងអស់។ ធានាសន�ិសុខ សុវត�ិភាព 

និង្រប្រពឹត�កម�្របកបេដយមនុស្សធម៌េទេលើ

អ�កេទស និង 

ទិសេដទី២ 

បេង�ើតេសវកម�អប់រែំកែ្របែដលេគារពដល់ 

សិទ�ិបុគ�ល និង 

ទិសេដទី៤ 

បេង�ើតេហដ� រចនាសម�័ន�ក�ុងពន�នាគារ 

េអយមានបទដ� នសម�សប។ 

 អនុ្រកឹត្យ ១៤៨ ចុះែខធ�ូ២០០៦ ស�ីពី 

ករបេង�ើតអគ�នាយកដ� នពន�នាគារ 

ជាពិេសសមា្រតទី៤ ែចងថា “អគ�នាយកដ� ន 

ពន�នាគារមានភារកិច�… េលើកគំេរងសង 

សង់ជួសជុល និងអភិវឌ្ឍន៍មណ� ល 

អប់រែំកែ្រប  និងពន�នាគារ 

េខត�្រក�ងេអយបានសម�សបតមត្រម�វករ

ចំបាច់ និងជួសជុលនិងអភិវឌ្ឍន៍មណ� ល 

បទដ� នអប្បបរមាអង�ករសហ្របជាជាតិ 

ស�ីពីករ្រគប់្រគងអ�កេទស” ។ 

 ចំេពះប�� េយ៉នឌ័រៈ ែផនកសកម�ភាព 

ស�ីពីកបេ��� �បេយ៉នឌ័រ ក�ុងពន�នាគារ 

ែដលបានបេង�ើតេ្រកមកម�វធីិជំនួយែផ�ក 

្រពហ�ទណ� និងយុត�ិធម៌េនកម�ុជាជាមួយ 



វគ�បណ�ុ ះបណា� លេផ្សងៗជាេ្រចើន ែដលបាន 

ផ�ល់េដយអង�ករេ្រករដ� ភិបាលេផ្សងៗ 

ដូចជា (GAD/C, SILAKA, HAGAR) ០៨ 

- 09 
 
 
III. ករអភិវឌ្ឍ និងប�� សង�ម 

 
អនុសសន៍ ្របេទសផ�ល់អនុសសន៍ ករសន្យោែដល 

មានរចួេហើយ 

េយាបល់ 

បេង�ើនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង និងធនធានឲ្យបានេទ�ដង 

េដើម្ីបឈនេទដល់េគាលេដ កំណត់េដយេគាលេដ 

អភិវឌ្ឍសហវត្យអង�ករសហ្របជាជាតិសំរប់េធ�ើឲ្យ 

្របេសើរដល់សិទ�ិនេយាបាយ េសដ�កិច� សង�មកិច� 

និងវប្បធម៌របស់្របជាជនកម�ុជា។ 
 
 

ម៉ាេឡសីុ ករសន្យោេនះ 

គឺេនចំកណា� លៃនយុទ�ស

�ស�ចតុេកណ 

 

បន�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួន េដើម្ីប្របយុទ� 

្របឆំាងភាព្រកី្រក ធានាឲ្យមានករអភិវឌ្ឍ្របកប 

េដយនិរន�ភាព េធ�ើឲ្យ្របេសើរដល់សិទិ�ទទួល 

បានករគំាពរែផ�កសុខភាព និងករអប់រ ំ្រពមទំង 

សេ្រមចឲ្យបាននូវេគាលេដអភិវឌ្ឍសហសវត្យ។ 

 សហព័ន�រសុ្ុស ី   

បន�សហ្របតិបត�ិករជាមួយសហគមអន�រជាតិក�ុងកិច�ខិត

ខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួន េដើម្ីបេធ�ើឲ្យសង�ម្របជាធិបេតយ្យ 

 បូ៊តង់   



េជឿនេលឿនេទមុខបែន�មេទៀត និងេដើម្ីបព្រងឹងសិទ�ិ 

មនុស្ស និងសុខមាលភាពរបស់្របជាជនខ�ួន�សប 

តមអទិភាពជាតិ ដូចបានកំណត់ក�ុងយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍ 

និងេគាលនេយាបាយេផ្សងៗរបស់ខ�ួន។ 
 
បន�យកចិត�ទុកជាពិេសសក�ុងករបន�ដំេណើ រករទំង�ស�ង 

េដយយកមកពិចរណារនូវ្រគប់លក�ណៈចំបាច់របស់ 

សង�ម ្រពមទំងបេង�ើតឲ្យមានលក�ខណ� អនុេ្រគាះ 

ជាពិេសសសំរប់អ�កទំងេនាះែដលរស់េនតំបន់ជនបទ 

ក�ុង្រកបខ័ណ� ៃនែផនករអភិវឌ្ឍយុទ�ស�ស� 

ដូចបានេលើកេឡើងក�ុងកថាខណ�  ៣៣ ៃនរបាយករណ៍ 

ជាតិ។ 

 មូ៉រ ៉កូូ   

ព្រងីកកម�វធីិេផ្សងៗ ក�ុងេគាលបំណងលុបបំបាត់ 

ភាព្រកី្រក និងេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងដល់សូចនាករេសដ�កិច� 

សង�ម។ 
 

អល់ដ្ឺយរ ី   

េលើកកម�ស់ និងករពរសិទិ�្របជាជនងយរងេ្រគាះ 

សិទ�ិអប់រ ំនិងសិទិ�ទទួលបានករអភិឌ្ឍ េដើម្ីបកត់បន�យ 

ភាព្រកី្រកេនតមតំបន់ជាយ្រក�ង និងតំបន់ជនបទ

ក�ុងេពលជាមួយគា�  េនេពលែដលរក្សោសន�ិភាព េស�រភាព 

និងករករពរដល់បរសិ� ន។ 

សធារណៈ្របជាធិបេតយ្យ

្របជាមានិតឡាវ 
 

  

 បិទមជ្ឈមណ� លស� រនីតិសម្បទ ែដលជាកែន�ង 

ជនអនាថា ្រត�វបាននគរបាលចប់ខ�ួនយកេទឃំុឃំាង 

 អូ�ស� លី េសចក�ីែណនំា 

របស់្រកសួងសង�មកិច� 

 



និងអនុវត�េគាលនេយាបាយសង�មកិច�ឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ 

េដើម្ីបេដះ�សយប�� ្រក�មមនុស្សែដលមិនទទួលបាន 

ផល្របេយាជន៍ពីសង�ម។ 

ែដល េចញកលពី 

ែខសីហ ឆា� ំ ២០០៨ 

ហមឃាត់មិនឲ្យឃំុឃំាង 

មនុស្សេន ក�ុងមជ្ឈ 

មណ� លសង�មកិច�្របឆំាង 

នឹងឆន�ៈរបស់ពួកេគេឡើយ 

។ 

ធានាឲ្យមានករ្រគប់្រគងេ្របង ឧស�័ន និងចំណូលពីែរ ៉

្របកបេដយតមា� ភាពេដើម្ីបេឆ�ើយតបនឹងសិទិ�សង�មកិច� 

និងេសដ�កិច�របស់្របជាជនរស់េនកម�ុជា េដយ្របកន់ 

យកករអនុវត�ល�បំផុតជាលក�ណៈអន�រជាតិក�ុងករ 

អនុវត�ឧស្សោហកម�ចំរញ់ផលពីធម�ជាតិ។ 

េអៀកឡង់ដ៍ កលពីែខកុម�ៈ ឆា�  ំ២០០៩ 

រជរដ� ភិបាល បានេចញ 

ករសេ្រមចមួយេដើម្បបីេង�ើត

្រក�មករងរបេច�កេទសអន�រ

្រកសួង េដើម្បេីរៀបចំែផនករ 

សកម�ភាពក�ុងករឃា� េំមើល

ករអនុវត�ករ្របមូល និង 

ករ្រគប់្រគងចំណូលពីេ្របង 

ឧស�ន័ និងធនធានែរេ៉ផ្សងៗ 

េទៀត។ ្រក�មករងរអន�រ 

្រកសួងេនះ គឺស�តិេ្រកមកម� 

វធីិកំែណទ្រមង់ហិរ��វត�ុ 

សធារណៈរបស់្រកសួង 

 



េសដ�កិច� និងហិរ��វត� ុ

 ព្រងីករចំណាយសធារណៈរបស់ខ�ួនេទេលើករអនុវត� 

សិទិ�េសដ�កិច� សង�មិច� និងវប្បធម៌។ បន�កិច�ខិតខំ្របឹង 

ែ្របង ក�ុងករែបងែចកធនធានបែន�មេទៀត េដើម្ីបធានាដល់ 

ករេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងចំេពះសិទ�ិេសដ�កិច� និងសង�មកិច� 

របស់្របជាពលរដ� ជាពិេសស ក�ុងវស័ិយកត់បន�យភាព្រកី 

្រក សមភាពេនតមជាយ្រក�ង-ជនបទ ករអប់រ ំនិងេសវ 

សធារណៈ។ល។ អនុវត�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងចំបាច់ក�ុង 

ករបេង�ើនករចំណាយសំរប់កម�វធីិសង�មកិច� ជាពិេសស 

ទក់ទងនឹងករអប់រ ំនិងសិទ�ិទទួលបានលំេនដ� ន 

សមរម្យ បេង�ើនករចំណាចរបស់ជាតិបែន�មេទៀត េទេលើ 

វស័ិយសុខភាព និងអប់រ ំេដើម្ីបេឆ�ើយតបនឹងទិសេដ 

ៃនេគាលបំណងអភិវឌ្ឍសហវត្យ។ 

 េណដឺេឡន េវៀតណាម 

មិចសីុកូ អេសបាយ៉ាន 

  

 ព្រងឹងកំែណទ្រមង់ច្បោប់ និងេគាននេយាបាយបែន�មេទៀត 

ក�ុងេគាលបំណងករពរសិទ�ិរបស់្របជាជន និង 

េដើម្ីបេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងដល់្របជាពលរដ�្រកី្រក 

និង្រក�មែដលមិនបានទទួលផល្របេយាជន៍េផ្សងេទៀត។ 

 េវៀតណាម 
 

សូមេមើលេគាលបំណង 

យុទ�ស�ស�កំែណទ្រមង់ 

្របព័ន�តុលករេលខ ១ 

 

ព្រងឹងករេលើកកម�ស់េគាលនេយាបាយសង�មឲ្យបាន្រគប់

្រគាន់ ែដលមានបំណងសេ្រមចឲ្យបាននូវករែបងែចង 

្រទព្យសម្បត�ិ និងសុខមាលភាពសង�មរបស់ឲ្យបាន 

្រតឹម្រត�វ។ 
 

  េវនឺស៊្ូសេអឡា   



បន�អនុវត�យុទ�ស�ស�នានាេដើម្ីបកត់បន�ភាព្រកី្រក 

និងេដើម្ីបេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើង និងេលើកកម�ស់ករអប់រ។ំ 

 អង់េហ� ឡា   

 បន�អនុវត�យុទ�ស�ស�ជាតិរបស់ខ�ួន េដើម្ីបកត់បន�យភាព 

្រកី្រក ជាពិេសសេនតមតំបន់ជនបទ និងេដើម្ីបេលើក 

កម�ស់ជីវភាពរស់េនជាទូេទរបស់្របជាពលរដ�ខ�ួន។  

 បឺ៊ឡារសុ   

 កំណត់អទិភាពេនក�ុងែផនករអនាគតរបស់ខ�ួន េដើម្ីបេធ�ើ 

ឲ្យ្របេសើរេឡើងដល់ស� នភាព្រក�មងយរងេ្រគាះពិត 

្របាកដ ដូចជា�ស�ី ជាពិេសសអ�កទំងេនាះែដលរស់េន 

តមតំបន់ជនបទ កុមារ និងជនពិភារ (្របេទសអល់ដ្ឺយរ)ី។ 

ចត់វធិានករបែន�មេទៀត េដើម្ីបផ�ល់ករករពរ 

និងជំនួយឧបត�ម�ដល់្រក�មសង�មងយរងេ្រគាះ 

រប់ប��ូ លទំងចស់ជរ ជនពិករ ្រក�ម្រគ�សរ្រកី្រក 

េក�ងកំ្រព និងជនេផ្សងៗេទៀត។ 

បឺ៊ឡារសុ ករអនុម័តច្បោប់ជាតិស�ពីីក

រករពរសិទ�ិជនពិករ 

្រត�វបានប�� ប់ កលពីែខ 

សីហ ឆា�  ំ២០០៩។ ្រកសួង 

សង�មកិច� បច�ុប្បន� កំពុងែត 

បេង�ើតែផនករ 

ជាតិស�ពីីជនពិករ 

 

បន�ព្រងឹងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� នេយាបាយ និងសង�មកិច� 

េដយមានករចូលរមួេពញេលញពី្របជាជនរបស់ខ�ួន។ 

សធារណៈរដ�្របជាធិបេត

យ្យ្របជាមានិតឡាវ 

  

េធ�ើករកត់បន�យកំរតិៃនករអត់ករងរេធ�ើបែន�មេទៀត 

រប់ប��ូ លទំងតមរយៈករបេង�ើត និងអនុវត�កម�វធីិបណ�ុ ះ 

បណា� លវជិា� ជីវៈ និងករបណ�ុ ះបណា� លេឡើងវញិដល់ 

្របជាពលរដ�របស់ខ�ួន និងករបេង�ើតឲ្យមានករងរ។ 

បឺ៊ឡារសុ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះ 

បណា� លវជិា� ជីវៈ បានប�� ប់ 

ែផនករសកម�ភាពរបស់ខ�ួន 

(២០០៩ - ២០១៣) ែដល 

្រគបដណ� ប់វស័ិយអទិភាព

មួយចំនួន រប់ប��ូ លទំង 

ករបេង�ើតករងរ ធានា 

 



លក�ខណ� ករងរឲ្យមាន 

ភាព្របេសើរ េលើកកម�ស់ 

ករអនុវត�ច្បោប់ស�ពីីរបប 

សន�ិសុខសង�ម បេង�ើតករ 

ព្រងឹងសមត�ភាពស�ពីី 

ជំនាញបេច�កេទស និងវជិា�  

ជីវៈសំរប់្របជាជន ព្រងីក 

និងព្រងឹងករបេ��� �បេយ៉ន

ឌ័រក�ុងវស័ិយបណ�ុ ះ 

បណា� លករងរ និងវជិា� ជិវៈ 

ព្រងឹងស� ប័ន ភាពជាៃដគូរ 

្របសិទ�ភាពករងរ និង 

ករទទួលខុស្រត�វ។ 

-  តមបច�ុប្បន�ភាពៃន 

ែផនករអភិវឌ្ឍយុទ�ស�ស�

ជាតិ (២០០៩ - ២០១៣) 

េសចក�ី្រពងេលើកទី១ 

រជរដ� ភិបាល បានទទួល 

ស� ល់ និងចត់ទុកវស័ិយ 

ឯកជនថាជាក្បោលម៉ាសីុនដ៏

សំខន់សំរប់ករវនិិេយាគ 

ទុន និងកររកីចំេរ ើនក�ង 



្របេទស។ 

 ចត់វធិានករចំបាច់នានា េដើម្ីបធានាថា សិទិ�ចូលរមួ 

សហជីពរបស់កម�ករេនកម�ុជា ្រត�វបានេគារពទំង�ស�ង 

និងថា សកម�ជនសហជីពអចអនុវត� សកម�ភាពរបស់ 

ពួកេគ េដយគា� នករបំភិតបំភ័យ និងគា� នេ្រគាះថា� ក់ដល់ 

សន�ិសុខផា� ល់ខ�ួន និងជិវតិរបស់ពួកេគ។ 
 

សហរដ�អេមរកិ ច្បោប់ស�ពីីសហជីពកំពុង្រត�វ

បាន្រពង េហើយនឹង្រត�វ 

អនុម័តេនឆា�  ំ២០១១ 

(តមែផនករសកម�ភាពរប

ស់្រកសួងករងរឆា�  ំ២០០៩ 

- ២០១៣) 

 

សូមបេង�ើតតុលករករងរ ក�ុងខិតខំ្របឹងែ្របងមួយធានា 

ដល់ករេគារពសិទ�ិកម�ករ និង េដើម្ីបផ�ល់ដំេណាះ�សយ 

តមផ�ូវច្បោប់ និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពសំរប់វវិទ 

ករងរ និងសូមពិនិត្យច្បោប់ស�ីពីសហជីពេឡើងវញិ។ 

សហរដ�អេមរកិ ្រក�ម្របឹក្សោអជា� កណា� ល 

្រត�វបានបេង�ើត និង ្របតិបត�ិ 

ករ 

(www.arbitrationcouncil.or

g) តមែផនករសកម�ភាព 

របស់្រកសួងករងរ នឹង 

ព្រងឹងករទប់ស� ត់ និងយន� 

ករេដះ�សយវវិទករងរ 

(CBA conciliation and 

resolution) 

ច្បោប់ស�ពីីតុលករករងរ 

នឹង្រត�វបានអនុវម័តេនឆា�  ំ

២០១៣ 

(តមែផនករសកម�ភាព 

២០០៩ -២០១៣) 

 

http://www.arbitrationcouncil.org/
http://www.arbitrationcouncil.org/


េលើកកម�ស់ករអប់រ ំនិងករបណ�ុ ះបណា� លស�ីពីសិទិ� 

មនុស្សេន្រគប់ជាន់ថា� ក់ រប់ប��ូ លទំងសំរប់ម�ន�ីរដ� ភិ 

បាល េដើម្ីបយល់ដឹងអំពីសិទ�ិមនុស្សសំរប់ជន្រគប់របូ។ 
 

 ៃថឡង់ដ៍ េគាលបំណងយុទ�ស�ស�

េលខ ១ៃនយុទ�ស�ស� 

កំែណទ្រមង់្របព័ន�តុលករ

អំពវនាវឲ្យមានករេលើក 

កម�ស់ករយល់ដឹងអំពីសិទ�ិ 

ជាមូលដ� នឲ្យបានខ�ស់ 

រប់ប��ូ លទំងសមត�ភាព 

ក�ុងករអនុវត�បទដ� នអន�រ

ជាតិេនតមភា� ក់ងរ 

អនុវត�ច្បោប់ ក�ុងករណីគា� ន 

ច្បោប់ជាតិ ឬករណីមាន 

វធិានវវិទ។ 

 

ព្រងឹងករតសូ៊មតិរបស់ខ�ួនបែន�មេទៀត េដើម្ីបេលើកម�ស់ 

ករយល់ដឹងជាសធារណៈអំពីសិទិ�មនុស្សជាទូេទ និង 

ជាពិេសស សិទ�ិមនុស្សរបស់្រក�មងយរងេ្រគាះ 

រប់ប��ូ លទំង�ស�ី កុមារ ជនពិករ ចស់ជរ 

និងជនជាតិេដើម 

 សធារណៈរដ�កូេរ ៉ េគាលបំណងយុទ�ស�ស�

េលខ១ៃនយុទ�ស�ស�កំែណ

ទ្រមង់្របព័ន�តុលករអំពវ

ឲ្យមាន “ករេលើកកម�ស់ 

ករយល់ដឹងជាចម្បងអំពីសិ

ទិ�ជាមូលដ� នេនថា� ក់ 

សហគម េដយយកមក 

ពិចរណានូវប�� �ស� ីកុមារ 

ជនជាតិភាគតិច 

 



និង្រក�មែដលមិនទទួលបាន

នូវផល្របេយាជន៍ 

រមួទំងជនពិករ  

រប់ប��ូ លទំងករេង�ើត 

និងករផ្សព�ផ្សោយស�ពីីករ

ចុះប�� សិីទ�ិ និងយន�ករ 

ពក្យបណ�ឹ ង”។ 

 
 
 

IV. សិទ�ិ�ស� ីនិងកុមារ 

 
អនុសសន៍ ្របេទសផ�ល់អនុ

សសន៍ 

ករសន្យោែដល មានរចួេហើយ េយាបល់ 

ព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័នពក់ព័ន� េដើម្ីបព្រងីកករអនុវត� 

ែផនកររយៈេពល ៥ ឆា� ំរបស់ខ�ួន (ពី២០០៦ ដល់ ២០១២ 

េដើម្ីបលុបបំបាត់ទ្រមង់ករងរេទេលើកុមារដ៍អ្រកក់បំផុត) 

 

សហរដ�អេមរកិ រជរដ� ភិបាលកម�ុជា បានអនុម័ត 

ែផនករសកម�ភាពជាតិស�ពីីករលុប

បំបាត់ទ្រមង់ធ�ន់ធ�របំផុតៃនពលកម� 

កុមារ (NPA-WFCL 2008-2012) 

កលពីៃថ�ទី ១៦ ែខមិថុនា ឆា�  ំ២០០៨ 

េហើយបានកំណត់វស័ិយចំនួន ១៦ 

យ៉ាងច្បោស់លស់ថាជាទ្រមង់ធ�ន់ធ�រ 

បំផុតៃនពលកម�កុមារែដល្រត�វលុប 

 



បំបាត់។ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះ 

បណា� លវជិា� ជីវៈកំពុងេធ�ើករងរ 

ជាមួយកម�វធីិ កំណត់េពលេវល 

របស់អង�ករ  ILO/IPEC (TBP 

ដំណាក់កល II) េដើម្បគំីា្រទ NPA-

WFCL ក�ុងេខត�ចំនួន ១៥ (ែផនករ 

សកម�ភាព្រកសួងករងរ ២០០៩- 

២០១៣)។ រជរដ� ភិបាល បាន 

េប�ជា� េដយផា� ល់ក�ុងករកត់បន�យ 

ចំនួនកុមារេធ�ើករងរពី ១៦.៥% 

េនក�ុងឆា�  ំ១៩៩៩ មក្រតឹម ៨% 

ក�ុងឆា�  ំ២០១៥ េ្រកម CMDPGs 

និងលុបបំបាត់ទំង�ស�ង្រគប់ WFCL 

្រតឹមឆា�  ំ២០១៦។ 

អនុម័តច្បោប់ែដលកំណត់យ៉ាងច្បោស់លស់អំពីករេរ ើស 

េអើង្របឆំាងនឹង�ស�ីេភទ និងផ�ល់ដំេណាះ�សយ្របកប 

េដយ្របសិទ�ភាព។ 

អូ្រតីហ្ស ច្បោប់ជាតិសំរប់ផ�ល់សច� ប័នពិធី 

សរបែន�ម អនុ�� តឲ្យមានករដក់ 

បណ�ឹ ងជាមួយគណៈកមា� ធិករេនទី 

្រក�ងហ្សែឺណវ េនេពលែដលដំេណាះ 

�សយេនក�ុង្របេទស ្រត�វបានេ្របើ 

្របាស់អស់មេធ្យោបាយ។ 

 

បន�អនុវត�វធិានករវជិ�មានចំបាច់ គុយបា   



េដើម្ីបសេ្រមចឲ្យបាននូវភាពេស�ើគា� របស់េយ៉នឌ័រ។ 

 
េដះ�សយប�� ឫស្សគុលៃនភាពមិនេស�ើគា� របស់េយ៉នឌ័រ

តមរយៈករចត់វធិានករជាក់ែស�ង ក�ុងេគាលបំណងរក្សោ 

ករពរសិទ�ិ�ស�ីេនក�ុង្រគ�សរ ្រពមទំងចត់វធិានករ 

េធ�ើករេលើកកម�ស់ករយល់ដឹងនិងករអប់រអំំពីសិទ�ិ 

មនុស្ស។ 

អីុតលី   

 

បេង�ើនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងករេលើកកម�ស់ករផ�ល់អំ

ណាច និងក�ុងករព្រងឹង សមត�ភាព�ស�ីតមរយៈករផ្សព� 

ផ្សោយ ករអប់រ ំនិងករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញ។ 

 

 ម៉ាេឡសីុ  

 

  

 េរៀបចំយុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយឲ្យបានទូលំទូលយ េដើម្ីបេធ�ើ 

ឲ្យសង�មបាន្រជ�ត្រជាបអំពីប�� សមភាពៃនេយ៉នឌ័រ។ 

អេហ្សបា យ៉ាន   

 ទក់ទងនឹងអំេពើហឹង្សោេលើ�ស�ីេភទ សូមេធ�ើករេសុើបអេង�ត 

ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងទន់េពលេវលេទេលើ្រគប់ករណីទំង 

អស់ែដល្រត�វបានរយករណ៍ ផ�នា� េទសជនេល�ើស 

និងអនុវត�កម�វធីិស� រនីតិសម្បទចំបាច់សំរប់ជនរងេ្រគាះ

។ សូមបេង�ើនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ� ភិបាល េដើម្ីប 

េលើកកម�ស់ករយល់ដឹងជាសធារណៈ្របឆំាងនឹងបាតុភូត 

 ស�ូវ៉គី  ្រកសួងកិច�ករនារ ីមានែផ�កមួយ 

េធ�ើករេទេលើវស័ិយេនះ ែដលរប់ 

ប��ូ លទំងអំណាចនគរបាល 

យុត�ិធម៌។ 

 



អវជិ�មាន និងេដើម្ីប្របយុទ�្របឆំាងនឹងករេរ ើសេអើងតមែបប 

្របៃពណី។ 

 
សូមេធ�ើឲ្យម�ន�ីនគរបាល និងម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់មានករយល់ 

ដឹងនិង សូមចត់វធិានករេដើម្ីបផ�នា� េទសអំេពើហឹង្សោ 

ផ�ូវេភទ និងអំេពើហឹង្សោក�ុង្រគ�សរឲ្យមាន្របសិទ�ភាព។ 

 

 អូ្រតីហ្ស ច្បោប់ស�ពីីអំេពើហឹង្សោក�ុង្រគ�សរ 

្រត�វបាន្របកសឲ្យេ្របើក�ុងឆា�  ំ២០០៥ 

 

បេង�ើនករ្របយុទ�្របឆំាងរបស់ខ�ួន េដើម្ីបលុបបំបាត់ករងរ 

េដយបង�ំ និងទ្រមង់ករងរេលើកុមារធ�ន់ធ�របំផុត។ 

 

កុងេហ�  រជរដ� ភិបាល បានអនុម័តយុទ� 

ស�ស�ែបបថ�ី េដើម្ីបលុបបំបាត់ទ្រមង់ 

ធ�ន់ធ�របំផុតៃនពលកម�កុមារ ដូចជា 

តំបន់គា� នពលកម�កុមារ (េខត�ែកប 

្រត�វែតែលងឲ្យមានពលកម�កុមារ 

្រតឹមឆា� ំ ២០១១) វស័ិយគា� នពលកម� 

កុមារ (េខត�កំពត និងបនា� យមាន 

ជ័យ ្រត�វែលងឲ្យមានពលកម�កុមារ 

្រតឹមឆា� ំ ២០១២) និងែលងឲ្យមាន 

ពលកម�កុមារេនតំបន់ជាយ្រក�ងក�ុង 

ទី្រក�ងភ�ំេពញ និងេខត�េសៀមរប។ 

 

បន�បេង�ើតកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង េដើម្ីបបេង�ើនករចូលរមួែផ�ក 

នេយាបាយរបស់�ស�ី ភាគរយ�ស�ី និងយុវវយ័ក�ុងតួរនាទី 

េផ្សងៗេន្រគប់ថា� ក់ៃនសង�ម និងករចូលរមួរបស់�ស�ីក�ុង 

ទីផ្សោរករងរ េ្រកមលក�ខណ� េស�ើគា� ។ 

បូេស�� 

និងេហេហ្សេហ� វ ី

ណា 

ែផនករសកម�ភាពបេ��� �បេយ៉នឌ័រ

របស់្រកសួងឧស្សោហកម� ែរ ៉និង 

ថាមពល (២០០៦-២០១០) 

ករបេ��� �បេយ៉នឌ័រក�ុងវស័ិយ 

 



 ករងរ និងករបណ�ុ ះបណា� ល 

ជំនាញវជិា� ជីវៈ - សកម�ភាពអទិភាព 

៤  - ករផ�ល់ អហររបូករណ៍ដល់ 

កុមារ ីកែន�ងស� ក់ េនសំរប់សិក�  

កមជា�ស�ី បេង�ើនករចុះេឈ� ះ 

េបក�នារកី�ុងTVET លុបបំបាត់ 

ករេរ ើសេអើងក�ុងតួរនាទី - ទទួល 

េបៀរវ៍ត្យេស�ើគា�  (ែផនករ សកម�ភាព 

្រកសួងករងរ ២០០៩-២០១៣)។ 

រជរដ� ភិបាល បានេធ�ើឲ្យ 

េជឿនេលឿនេទមុខក�ុងបេ��� �ប 

សមភាពខងេយ៉នឌ័រ និងដក់ 

ប��ូ លសមភាពខងេយ៉នឌ័រ 

និងករពិចរណាផ�ល់អំណាច ដល់ 

�ស�ីេទក�ុងេគាលនេយាបាយជាតិ 

សំខន់ៗ រប់ប��ូ លទំងេគាល 

បំណង អភិវឌ្ឍសហវត្យរបស់កម�ុជា 

(CMDG) ែផនករអភិវឌ្ឍយុទ�ស�ស� 

ជាតិ ២០០៦ -២០១០ (NSDP) 

និងែផនករសកម�ភាពអភិបាលកិច�

ជាតិេលើកទី២។ ប�� េយ៉នឌ័រ 

និងយុទ�ស�ស�េផ្សងៗ ្រត�វបានដក់ 



ប��ូ ល ផងែដរេទក�ុងកម�វធីិកំែណ 

ទ្រមង់សំខន់ៗ។ រជរដ� ភិបាល 

បានអនុម័តែផនករយុទ�ស�ស� 

របស់្រកសួងកិច�ករនាររីយៈេពល 

៥ឆា� ំ (កម�វធីិនាររីតនៈ ២០០៩-

២០១៣) េគាលនេយាបាយជាតិ 

សំរប់យុវជន និងែផនករសកម�ភាព 

ជាតិសំរប់យុវជន (៥ឆា� ំ) 

្រត�វបានកំពុងេធ�ើេសចក�ី្រពង េហើយ 

នឹង្រត�វបានប�� ប់ក�ុងែខមីនា ឆា� ំ 

២០១០)។ េគាលនេយា បាយជា 

អទិភាពមួយ នឹងបេ��� �ប�ស�ីេក�ងៗ 

េទក�ុងករអភិវឌ្ឃសហ្រគិន។ 

 សូមចត់វធិានករបែន�មេទៀត េដើម្ីបជួយគំា្រទដល់សិទិ� 

ទទួលបាន ករអប់ររំបស់កុមារជនជាតិភាគតិច ក�ុងករ 

ជួយពួកេគរក្សោ និងអភិវឌ្ឍ្របៃពណី និងភាសរបស់ពូក 

េគ។ 

 

 មូ៉រ ៉កូូ   

តមរយៈជំនួយសមរម្យពីអន�រជាតិ សូមព្យោយាមព្រងឹង 

្របព័ន�អប់ររំបស់ខ�ួន និងករអប់រសំំរប់្រគប់កម�វធីិ 

រប់ប��ូ លទំងសំរប់�ស�ី និងជនពិករ។ 

ហ�ីលីពីន   



សូមសង�ត់ធ�ន់េលើវស័ិយអប់របំែន�មេទៀត េដើម្ីបផា� ស់ប�ូរឲ្យ 

មានភាពេស�ើគា�  និង្របព័ន�អប់រជំាន់ខ�ស់បន�ិចម�ងៗ  

ពីេ្រពះករអប់រ ំគឺជា ឧបករណ៍ស�ូលមួយសំរប់ 

ករអភិវឌ្ឍ។  

ភូមា   

 សូមេធ�ើករអប់រកំំរតិបឋមឲ្យមានលក�ណៈចប់បង�ំ 

និងដក់ ប��ូ លករ្របយុទ�្របឆំាងនឹងភាពមិនេចះអក្សរ 

ចូលេទក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�អប់ររំបស់រដ� ភិបាល។ 

 

 ទួរគី  មា្រត ៦៨ ៃនរដ�ធម�នុ�� ែចងមិន 

ឲ្យមានករបង់ៃថ�សំរប់ករអប់រេំន 

ថា� ក់បឋមសិក្យោ 

និងអនុវទ្យោល័យេទសំរប់កុមារ្រគប់រូ

បេនសលរដ�។ ្របេទសកម�ុជា 

គឺជាភាគីៃនអនុស��  

អន�រជាតិស�ពីីសិទ�ិេសដ�កិច� 

សង�មកិច� និងវប្បធម៌ 

និងអនុស�� ស�ពីីសិទ�ិកុមារ 

ែដលមានែចងនូវឆន�ៈ�សេដៀងគា� ។ 

 

ធានាឲ្យមានករចុះប�� ីកំេណើ តរបស់កុមារទំងអស់ 

រប់ប��ូ លទំង ពលរដ�មិនែមនជាពលរដ�ែខ�រែដលេកើត 

េន្របេទសកម�ុជា។ 

សធារណៈរដ� 

ែឆក 

  

ព្រងឹងេគាលនេយាបាយេដើម្ីបធានាទំង�ស�ងដល់សិទ�ិ 

កុមារ េដយយកចិត�ដក់េទេលើករអនុវត�េសចក�ីែណនំា 

សំរប់កិច�គំាពរកុមារតមជេ្រមើសេផ្សងៗ�សបតមដំ

េណាះ�សយរបស់្រក�ម្របឹក្សោេលខ ១១/៧ និង

 េ្របសីុល   



េសចក�ី្រពងដំេណាះ�សយរបស់មហសន�ិបាតេលខ 

A/C.3/64/L.50។ 

 
 ដូចគណៈកមា� ធិករសី�ពីសិទិ�កុមារ និងគណៈកមា� ធិករ 

ស�ីពីសិទិ�េសដ�កិច� សង�មកិច� និងវប្បធម៌ បានផ�ល់ 

អនុសសន៍ សូមបេង�ើនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង េដើម្ីបសេ្រមច 

ឲ្យកន់ែត្របេសើេឡើដដល់ករេលើកកម�ស់ និងករករពរ 

ដល់សិទិ�កុមារ។ 

អល់ដ្ឺយរ ី   

បន�បេង�ើតច្បោប់ជាក់លក់ េដើម្ីបេលើកកម�ស់ និងករពរ 

សិទិ�កុមារ រប់ប��ូ លទំងករចូលរមួពីសង�មសីុវលិ 

វធិានករទប់ស� ត់ខងែផ�កអប់រ ំ

និងករដក់ប��ូ លសង�មអនីតិជនក�ុងស� នភាពលំបាក។ 

េអស្បោញ   

 ដក់ប��ូ លនិយមន័យ�សបច្បោប់អំពីកុមារ អយុអប្បរមិា 

សំរប់ទទួលខុស្រត�វែផ�ក្រពហ�ទណ�  និងករ្រពមេ្រព�ង 

ខងផ�ូវេភទ និងសូម ព្រងឹងច្បោប់ស�ីពីអយុអប្បរមិាសំរប់ 

េរៀបអពហ៏ពិពហ៏ ដូចគណៈកមា�  ធិករស�ីពីសិទ�ិកុមារ 

បានផ�ល់អនុសសន៍ ្រពមទំងសូមបេង�ើត និងអនុវត� 

ច្បោប់ជាតិែដលកំណត់ជាបទឧ្រកិដ� និងផ�នា� េទសអំេពើ 

ែចកចយ លក់ដូរ និងអំេពើដក់បង� ញកមស�ស�កុមារ។ 

អីុ�សែអល   

បន�ែស�ងរកជំនួយបេច�កេទសក�ុងករេរៀបចំេសចក�ី្រពង ស�ូវ៉គី   



នីតិកម�ក�ុងវស័ិយកុមារ។ 

 
 
 
 


