
សេចក្ត ីប្រកាេសេគង្ 

 

1. សៅថ្ងៃទី 8 និង 9 ខែក្ញ្ញា ឆ្ន ាំ 2018 មានអ្នក្ចូលរេួចាំនួន 111 េក្ពី 10 

ប្រសទេបានប្រេូលផ្តាំគ្នន សៅស ៀងកុ្ងប្រសទេថ្ងស ើេបីពិភាក្ានិងពិនតិ្យសេើ

លរញ្ញា េិទធិេនុេសទាក់្ទងសៅនឹងការពប្ងីក្ថ្នេក្េមភាពវនិិសោគនិងពា

ណិជ្ជក្េមសៅក្ន តងត្ាំរន់អាេុីអាសគនយ៍។ 

អ្នក្ចូលរេួេនន ិេីទត្ាំណាងសនេះវទិាស្ថា នជាតិ្ថ្នេិទធិេនុេស (NHRIs), 

អ្ចិថ្្នតយ៍ថ្នសវទិកាអ្ងគការេហប្រជាជាត្ិេត ពីកីាររញ្ញា ជ្នជាត្ិស ើេ 

(UNPFII), អ្ងគការជ្នជាត្ិស ើេភាគត្ិច, េងគេេុីវលិនិងប្ក្េុេហគេន៍ 

ររសិវណ។ 

េនន ិេីទសនេះប្ត្វូបានសរៀរចាំសោយគណៈក្មាម ធិការេិទធិេនុេសជាត្ិថ្នប្រសទេ

ថ្ង (NHRCT) ជាេួយនឹងក្េម វធីិថ្ប្ពស ើ (សអ្ហវភីភី) 

និងេហការជាេួយេជ្ឈេណឌ លេហគេន៍ធនធាន (CRC) 

ខ លជាក្តិ្កាជ្នជាត្ិស ើេភាគត្ិចអាេុី (AIPP) , ទសនេអ្នតរជាត្ិ (IR) 

េិទធិេនុេស EarthRights អ្នតរជាត្ិ (ERI) និងអ្ងគការឃ្េ ាំសេើល etos ថ្ង។  

2. សៅថ្ងៃទី 7 

ខែក្ញ្ញា អ្នក្ចូលរេួក្ន តងេនន ិេីទប្ត្វូបានស្ថវ គេន៍ចាំសពាេះេហគេន៍រូរងួូននិ

ងហួយឡឺក្តាេរសណាត យទសនេសេគងគ។ 

សៅទីប្ក្ងុបាងរាំងអ្នក្ចូលរេួបានពិភាក្ាអ្ាំពីគសប្មាងត្ាំរន់សេ ឋក្ិចចពិសេ

េខ លប្គរ ណត រ់សលើត្ាំរន់ ីសេើេប្គរ់ប្គងសោយេហគេន៍និងស្ថរៈេាំខាន់

ថ្នត្ាំរន់ ីសេើេេប្មារ់េុែភាពប្រព័នធសអ្កូ្ឡូេុីទសនេ។ 

ការពប្ងឹងេហគេន៏េហគេន៏ក្ន តងការប្គរ់ប្គងេេូហភាពថ្នត្ាំរន់ ីសេើេ

បាននាំឱ្យេហគេន៍មានេក្េមភាពរងឹមាាំក្ន តងការការពារត្ាំរន់ ីសេើេពីគ

សប្មាងខ លបានសេន ើសឡើងរេួទាាំងការប្ស្ថវប្ជាវតាេេហគេន៍លេអ ិត្េត ីពីការចា

រ់យក្ការូននិងត្ថ្េេជ្ីវចប្េេុះថ្នត្ាំរន់ ីសេើេ។ ត្ាំរន់។  

3. េហគេន៍ Huay Luek 

សៅចាំណុចប្រេពវថ្នទសនេសេគងគខ លវាហូរចូលសៅក្ន តងប្រសទេឡាវប្ត្វូបានរង

ផលរ េះពាល់សោយការស្ថងេង់ទាំនរ់វារអី្គគ ីេនីសលើទសនេ ្េរ ីេនិងខផនក្ខាង

សប្កាេ។ 

េហគេន៍បានេខេតងការែក្ចិត្តចាំសពាេះការែវេះខាត្ព័ត្៌មានចាេ់លាេ់េត ីពី

ការប្គរ់ប្គងទាំនរ់ទឹក្ខ លមានប្ស្ថរ់សៅខែសទឹក្សៅក្ខនេងខ លការសចញ

ផាយទឹក្ក្ប្េប្ត្វូបានប្រកាេោ ងមានប្រេិទធិភាពជាេុនសហើយសៅខែសទឹក្

ខ លទាំនរ់ងមីខ លបានសេន ើសឡើងគាំរេក្ាំ ខហង 

ការសធវ ីចាំណាក្ប្េកុ្និងរំខានរនត ល់ក្ប្េិត្ទសនេ។   



4. េនន ិេីទសនេះប្ត្វូបានប្បារពធសធវ ីសឡើងសៅតាេ ងទសនេសេគងគខ លជាធនធាន

ឆ្េងកាត្់ប្ពាំ ខ នេាំខាន់េួយសៅអាេុីអាសគនយ៍ខ លជារញ្ញា ប្រ េ ៏េាំខាន់េ

ប្មារ់ការប្គរ់ប្គងរេួគ្នន ឆ្េងកាត្់ប្ពាំ ខ ន។ 

ទសនេសេគងគជាទសនេខ លមានជ្ីវចប្េេុះសប្ចើនរាំផុត្ទី 2 

សៅសលើពិភពសលាក្ខ លមានប្ត្ីររ់ពាន់ប្រសភទរេួទាាំងេត្វនិេិត្តររូនិងេត្វ

ជ្ិត្ផុត្ពូជ្។ 

វាជាការសនស្ថទប្ត្ីទឹក្ស្ថរខ លមានផលិត្ភាពសប្ចើនជាងសគរាំផុត្សៅក្ន តង

ពិភពសលាក្សោយប្ត្ីសប្ចើនជាងេួយលានសតានប្ត្វូបានចារ់សរៀងរល់ឆ្ន ាំសៅក្ន ត

ងប្រសទេក្េព តជានិងសវៀត្ណាេខត្មាន ក្់ឯង។ ប្រជាជ្នជាង 60 

លាននក់្ខ លរេស់ៅតាេ ងទសនេសេគងគសប្កាេគឺពឹងខផអក្សលើទសនេជាប្រភព

ថ្នេហ រូអាហារនិងជ្ីវភាពរេ់សៅនិងស ើេបីគ្នាំប្ទ ល់វរបធេ៌និងការរេ់សៅក្ន ត

ងត្ាំរន់។ 

ប្រព័នធសអ្កូ្ឡូេុីនិងប្រជាពលរ ឋសេគងគ ប្រ េេុែនឹងការគាំរេក្ាំ ខហង ល់

ររសិ្ថា ននិងេិទធិេនុេសសោយស្ថរគសប្មាងស្ថងេង់ទាំនរ់វារអី្គគ ីេនីធាំ ៗ 

សៅក្ន តងនិងជ្ុាំវញិអាងទសនេសេគងគ។      

5. េនន ិេីទសនេះប្ត្វូបានសគេសងេរអ្ាំពីរររិទថ្នការផ្លេ េ់រ្រូថ្នការវនិិសោគទុន

សៅក្ន តងត្ាំរន់អាេុីអាសគនយ៍ជាេួយនឹងការរសងក ើត្េហគេន៍សេ ឋក្ិចចអាស្ថ៊ា ន

ខ លបាននាំឱ្យមានការសក្ើនសឡើងោ ងឆ្រ់រហ័េនូវការវនិិសោគក្ន តងត្ាំរន់

ក្ន តងរ ុនម នឆ្ន ាំងមីៗសនេះ។ 

ការវនិិសោគក្ន តងត្ាំរន់ររេ់ប្រសទេថ្ងមានចាំនួនេរុរ 13,3 

ពាន់លាន ុលាេ រក្ន តងឆ្ន ាំ 2016 

ខ លសផ្លត ត្េាំខាន់សលើគសប្មាងសហោឋ រចនេេព ័នធនិងថាេពលេាំខាន់ៗ។ 

ការវនិិសោគក្ន តងត្ាំរន់ពីមា សឡេុសីៅនិងេក្ពីឥណឌ សូនេុីនិងក្េព តជាពីប្រសទ

េសវៀត្ណាេក៏្មានលាំហូរហិរញ្ា វត្ថ តេាំខាន់ផងខ រ។ 

ការរសងក ើនលាំហូរវនិិសោគបានរងកឱ្យមានរញ្ញា ប្រ េោ ងេាំខាន់ក្ន តងការ

ធានគណសនយយភាពររេ់វនិិសោគិននិងប្ក្េុហ៊ាុនខ លប្រតិ្រត្ដ ិការឆ្េងកា

ត្់ប្ពាំ ខ ន។ 

6. ការសធវ ីេមាហរណក្េមក្ន តងត្ាំរន់មានផលរ េះពាល់ជាវជិ្ជមានខ លរេួមានអ្ត្ា ិ

ភាពថ្នសេចក្ត ីប្រកាេអាស្ថ៊ា នេត ីពីេិទធិេនុេសសទាេះរីឧរក្រណ៍សនេះសៅទារជា

ងេតង់ោរេិទធិេនុេសអ្នតរជាត្ិសហើយការរសងក ើត្ 

ររេ់គណៈក្មាម ធិការអ្នតររោឋ ភិបាលទទួលរនទ តក្េិទធិេនុេសអាស្ថ៊ា ន 

(AICHR) ។ 

ងវីសរើវាេិនមានេេត្ាភាពសោេះប្ស្ថយការរំសលាភេិទធិ ីធេ ីនិងេិទិធេនុេសប្រក្

រសោយប្រេិទធភាពក្៏សោយក្៏ AICHR 

បានសធវ ីការេិក្ាសលើរញ្ញា េិទធិររសិ្ថា នរេួទាាំងេិទធិេនុេសផងខ រ។ 

ក្ន តងរររិទថ្នការេិក្ាអ្ាំពីផលរ េះពាល់ររសិ្ថា នការែូចខាត្ររសិ្ថា ននិងការ

ខប្រប្រួលអាកាេធាតុ្។  



7. អ្នក្ត្ាំណាងថ្នគណៈក្េមការេិទធិេនុេសជាត្ិេីោ ន់មា  (MNHRC) 

និងគណៈក្េមការេិទធិេនុេសមា សឡេុី (SUHAKAM) 

បានពិពណ៌នពីក្ិចចេហប្រតិ្រត្ត ិការប្រក្រសោយប្រេិទធភាពក្ន តងចាំសណាេ 

NHRIs ខ លបានេហការក្ន តងការសេុើរអ្សងកត្ ពាក្យរណត ឹងរត ឹងប្ក្េុហ៊ាុន 

SUHAKAM 

ប្រឆ្ាំងនឹងប្ក្េុហ៊ាុនមា សឡេុីខ លវនិិសោគសៅត្ាំរន់េួយថ្នប្រសទេេីោ ន់

មា ។ 

សរើសទាេះរីជាវាប្ត្វូបានសគោក់្ពាក្យសៅក្ន តងប្រសទេមា សឡេុីក្៏សោយក្៏ពាក្យរ

ណត ឹងសនេះប្ត្វូបានរញ្ជ នូសៅគណៈក្មាម ការេិទធិេនុេសជាត្ិថ្នប្រសទេមា សឡេុី

ជាក្ខនេងខ លវាប្ត្វូបានសេុើរអ្សងកត្។ 

ឧទាហរណ៏ថ្នការរញ្ជ នូឆ្េងកាត្់ប្ពាំ ខ ននិងការតាេោនក្រណីជាក់្ខេត ង ូច

សនេះប្ត្វូបានសលើក្ទឹក្ចិត្ត។ 

8. េនន ិេីទបានទទួលស្ថគ ល់ពីវឌ្ឍនភាពខ លបានសធវ ីសឡើងសៅក្ន តងត្ាំរន់សឆ្ព េះសៅ

រក្ការទទួលស្ថគ ល់ការអ្នុវត្តកាត្ពវក្ិចចេិទធិេនុេសសប្ៅប្រសទេ (ETOs) 

ចាំសពាេះការវនិិសោគររសទេ។ 

សៅប្រសទេថ្ងគណៈរ ឋេ្នត ីបានសចញសេចក្ត ីេសប្េចចិត្តរញ្ញជ ក្់ពីការអ្នុវត្ត

ន៍ការទទួលែុេប្ត្វូសប្កាេសគ្នលការណ៍ខណនាំររេ់អ្ងគការេហប្រជាជាត្េិត ីពី

ធុរកិ្ចចនិងេិទធិេនុេសេប្មារ់ការវនិិសោគររេ់ថ្ងសៅររសទេ។ 

ការរសងក ើត្ខផនការេក្េមភាពជាត្ិសៅក្ន តងប្រសទេេួយចាំនួនរេួទាាំងប្រសទេ

ថ្ងនិងមា សឡេុីក្៏បានេាំសៅ ល់ ETO ផងខ រ។ 

សទាេះជាោ ងណាក្៏សោយចាាំបាច់ប្ត្វូែិត្ែាំប្រឹងខប្រងរខនាេសទៀត្ស ើេបីធាន

ការអ្នុវត្្ប្រក្រសោយប្រេ     

9. អ្ងគេនន ិេីទបានពិនិត្យសឡើងវញិនិងពិនិត្យសេើលស្ថា នភាពជាតិ្សៅក្ន តងរណាត

ប្រសទេអាេុីអាសគនយ៍ស្ថត រ់ NHRIs 

េក្ពីេីោ ន់មា ថ្ងហវ ីលពីីននិងមា សឡេុីក្៏ ូចជាជ្នជាត្ិស ើេភាគត្ិចនិង

អ្ងគការេងគេេុីវលិ ឥណឌ សូនេុីថ្ងក្េព តជាេីោ ន់មា និងហវ ីលីពីន។ 

រញ្ញា និងខេបក្ជាក់្លាក្ប់្ត្វូបានក្ាំណត់្ជាសប្ចើន ងសៅក្ន តងប្គរ់ប្រសទេថ្ន

ត្ាំរន់។    

10. ការសលើក្ក្េពេ់ត្ាំរន់សេ ឋកិ្ចចពិសេេស ើេបីជ្ាំរុញការវនិិសោគររសទេក្ាំពុងអ្

ភិវឌ្ឍោ ងឆ្រ់រហ័េជាពិសេេសៅក្ន តងប្រសទេថ្ងេីោ ន់មា ឡាវនិងហវ ីលីពីន

សទាេះរីជាពួក្សគមានវត្តមានសៅទូទាាំងត្ាំរន់ក៏្សោយ។ 

រររពនធលអពនធគយទារនិងសគ្នលនសោបាយសផសងៗសទៀត្ខ លប្ត្វូបានអ្នុវ

ត្តសៅក្ន តងវេិ័យទាាំងសនេះស ើេបីេប្េរេប្េួលការវនិិសោគររសទេេិនប្ត្វូបាន

អ្នុវត្តសោយការការពារររសិ្ថា ននិងេងគេប្រក្រសោយប្រេិទធិភាពឬការការ

ពារេិទធររេ់ក្េមក្រឱ្យបានប្គរ់ប្គ្នន់សនេះសទ។ 

ការប្រកួ្ត្ប្រខជ្ងខាេ ាំងេប្មារ់ ីសៅក្ន តងត្ាំរន់បាននាំឱ្យត្ាំរន់សេ ឋកិ្ចចពិ

សេេក្ាំណត់្ទិេសៅត្ាំរន់ខ លេា ិត្សប្កាេការប្គរ់ប្គងខររប្រថ្ពណីខ លការ



កាន់ការ់ ីេេូហភាពមានត្ាំរន់ការពារខ លមាន ង់េុីសត្ប្រជាជ្នទារ ូ

ចសៅក្ន តងក្រណីត្ាំរន់ ីេេបទានេហគេន៍រុងរាំង Chiang Khong ។  

11. ការគាំរេេមាេ រ់និងការេមាេ រ់ពីេាំណាក្់អ្នក្ការពារេិទិធេនុេសររេេ់ហគ

េន៍ក្ាំពុងសក្ើនសឡើងសៅក្ន តងខផនក្ែេេះថ្នត្ាំរន់សហើយប្ត្វូបានពិពណ៌នសៅក្ន តង

ប្រសទេឥណឌ សូណេុីភូមាហវ ីលីពីននិងក្េព តជា។ 

េនន ិេីទសនេះក្៏បានក្ត្់េមាគ ល់ផងខ រថាការសប្រើប្បាេ់ប្រព័នធចារ់ស ើេបីរខំា

ននិងឃ្ត្់ែេ នួេក្េមជ្នេហគេន៍ខ លសធវ ីការសលើរញ្ញា ទាក់្ទងនឹងផលរ េះ

ពាល់ថ្នេក្េមភាពររេស់្ថជ្ីវក្េមសៅសលើេិទធិេនុេស។ 

អ្ងគេនន ិបាត្សថាក លសទាេោ ងខាេ ាំងចាំសពាេះការសប្រើប្បាេ់ែុេចារ់ថ្នចារ់ប្រ

ឆ្ាំងសភរវក្េមនិងេសធាបាយប្េរចារ់ ថ្ទសទៀត្ស ើេបីរាំភិត្រាំភ័យឬោក្់ក្

ប្េិត្សលើេិទធិេនុេសនិងអ្នក្ការពារររសិ្ថា ន។  

12. សៅទូទាាំងត្ាំរន់ការចូលរេួជាស្ថធារណៈនិងការទទួលបានព័ត្៌មានប្រក្រ

សោយប្រេិទធភាពក្ន តងចាំសណាេប្រជាជ្នខ លរងផលរ េះពាល់និងេហគេនេ៍ិ

នប្ត្វូបានធានសទ ូចខ លបានរង្ហា ញពីក្រណីថ្នេហគេន៍រូរុងនិងហួយឡឹ

ក្សៅក្ន តងប្រសទេថ្ង។ 

ក្ន តងក្រណីចុងសប្កាយសនេះការែវេះខាត្ព័ត្៌មានេត ីពីការប្គរ់ប្គងខែសទឹក្ខាង

សលើបានរណាត លឱ្យមានការែូចខាត្ ល់ ាំណាាំសលើ ងទសនេ។ 

ក្ងវេះលទធភាពទទួលបានព័ត្៌មានកាន់ខត្ោ រ់យឺងសោយក្ិចច ប្ពេសប្ពៀងខ 

លប្គរ់ប្គងព័ត៌្មានវនិិសោគខ លជាពត៌្មានខ លមានលក្េណៈពាណិជ្ជក្េម

និងេិនប្ត្វូបានរង្ហា ញជាស្ថធារណៈសនេះសទ។ 

ការែវេះខាត្រ៉ៃ ាំថ្រ៉ៃថ្នការទទួលបានព័ត្៌មានគុណភាពសៅទូទាាំងត្ាំរន់អាេុីអា

សគនយ៍រ ុខនតវាកាន់ខត្អាប្ក្ក់្សៅ ៗ 

សៅក្ន តងប្រសទេខ លមានអ្ភិបាលក្ិចចទន់សែាយ។  

13. រទពិសស្ថធខ លទទួលបានសៅទូទាាំងត្ាំរន់បានរង្ហា ញពីក្ាំហុេធៃន់ធៃរក្ន តង

ការចូលរេួប្រក្រសោយប្រេិទធិភាពររេ់ជ្នជាត្ិស ើេភាគតិ្ចនិងេហគេ

ន៍េូលោឋ នក្ន តងការក្ស្ថងខផនការអ្ភិវឌ្ឍសលើក្ខលងខត្អាចសធវ ីសៅបានសៅ

តាេត្ាំរន់ខ លជាក្ខនេងខ លការអ្ភិវឌ្ឍែេ នួឯងររេ់ប្រសទេហវ លីីពីនបាន

ក្ាំណត់្គឺអាចសធវ ីបាន សៅសប្កាេចាំណងសជ្ើងខ ន ូនតា។ 

រណាត ប្រសទេទាាំងអ្េ់ថ្នត្ាំរន់អាេុីអាសគនយ៍ក្ាំពុងជួ្រប្រទេះនឹងការសធវ ីខផន

ការអ្ភិវឌ្ឍជាតិ្ខ លផតលអ់ាទិភាព ល់ការអ្ភិវឌ្ឍសេ ឋក្ិចចជាជាងការសប្រើប្បា

េ់េេភាពនិងចីរភាពថ្នធនធានក្ន តងប្េកុ្។   

14. សនេះត្ាំរន់អាេុីអាសគនយ៍សៅខត្រន្ប្ត្វូបានេមាគ ល់សោយការរ ិសេធេិនទទួ

លស្ថគ ល់ជ្នជាត្ិស ើេភាគតិ្ចសៅក្ន តងរ ឋអាស្ថ៊ា នរាំផុត្។ 

ការររជ្័យក្ន តងការទទួលស្ថគ ល់ស្ថា នភាពនិងេិទធិររេ់ជ្នជាតិ្ស ើេភាគតិ្ច

ប្ពេទាាំងស្ថា នភាពនិងអ្ត្តេញ្ញា ណែុេគ្នន ថ្នប្ក្េុជ្នជាត្ិភាគត្ិចសផសងសទៀ

ត្, 



រក្ាការជួ្រប្រទេះការលាំបាក្ររេ់ែេ នួពីរចនេេព ័នធ ថ្នេិទធិអ្ាំណាចនិងអ្ាំណា

ចសៅក្ន តងប្រសទេខ លជាក្ខនេងខ លពួក្សគបានរេ់សៅ 

និងរសងក ើនភាពង្ហយរងសប្គ្នេះររេ់ពួក្សគសៅនឹងផលរ េះពាល់ថ្នេក្េមភាព

អាជ្ីវក្េម។  

15. ការទទួលស្ថគ ល់ទាំនក្់ទាំនងជ្ិត្េន ិទធរវាងេក្េមភាពអ្ភិរក្សនិងអាជ្ីវក្េម, 

េនន ិេិទបានឮអ្ាំពីការេសប្េចចិត្តជាប្រវត្ត ិស្ថ្េត ងមីសនេះត្ុលាការថ្ងទាក្ទ់ងនឹ

ងការរសណត ញសចញពេួីនកាខរ៉ៃ Kaengkrachan បានសនេះសទ។ 

សទាេះរីជាការេសប្េចចិត្តសនេះេិនគ្នាំប្ទខាងស្ថដ ាំថ្នការប្ត្ឡរ់េក្វញិសនេះវាបា

នទទួលស្ថគ ល់ជាេិទធិេុនថ្នលាំសៅោឋ នខ លបានេក្ពីការត្ភាជ រ់ ូនតាររេ់

ពួក្សគសៅ ីខ លជាការវនិិចឆ ័យរកី្ចសប្េើនសៅក្ន តងរររិទថ្នចារ់ថ្ង។ 

ការរ េះទងគ ិចជាេួយត្ាំរន់អ្ភិរក្សខ លប្តួ្ត្សលើគ្នន េិទធិ ីធេ ីជ្នជាតិ្ស ើេភាគ

ត្ិចនិងការរ េះទងគ ិចជាេួយនឹងេិទធិររេ់អ្នក្ខ លប្ត្វូបានសគទទួលស្ថគ ល់ថា

ជារញ្ញា ក្ន តងត្ាំរន់។  

16. ការផ្លេ េ់រ្រូខផនក្ចារ់ជាវជិ្ជមានក្ន តងការសពញចិត្តចាំសពាេះេិទធិ ីធេ ីររេ់ជ្នជា

ត្ិស ើេភាគតិ្ចនិងប្រជាជ្នខ លពឹងខផអក្សលើថ្ប្ពស ើប្ត្វូបានរង្ហា ញសៅក្ន ត

ងប្រសទេឥណឌ សូនេុីក្េព តជាមា សឡេុីនិងក្ខនេងសផសងសទៀត្សរើសទាេះរីជាការអ្នុ

វត្តចារ់ទា ាំងសនេះប្ត្វូបានរំខានសៅក្ន តងក្រណីនីេួយៗក៏្សោយ។ 

ក្ន តងក្រណីែេេះការវនិិចឆ ័យ រកី្ចសប្េើនជាពិសេេសៅក្ន តងប្រសទេថ្ងបានសលើក្សឡើ

ងនូវការរំពឹងទុក្ថ្នការសោេះប្ស្ថយរ ុខនតយុទធស្ថ្េត ខផនក្ចារ់ជាត្ិសៅខត្រនត

ប្រ េនឹងរញ្ញា យុត្ត ិធេ៌ក្ន តងទប្េង់ជាត្ុលាការយឺត្និងជួ្នកាលពុក្រលួយ។ 

ឬេិនចារ់អារេមណ៍។  

17. សៅប្រសទេក្េព តជាមានការរកី្ចសប្េើនគួរឱ្យចារ់អារេមណ៍ប្ត្វូបានសធវ ីសឡើងសៅ

ក្ន តងក្រណីជាក្់លាក្់តាេរយៈការសប្រើប្បាេថ់្នចាំណុចគ្នាំប្ទសៅខាងសប្ៅប្រសទេ

រេួទាាំងពាក្យរណត ឹងសៅត្ុលាការថ្ងនិងពាក្យរណត ឹងសៅបារាំងនិងឱ្េងខ ល

េិនខេនជាររេ់ប្រព័នធត្ុលាការ 

 ូចជាការទាំនក់្ទាំនងថាន ក្់ជាតិ្ថ្នពិនទ តអ្ងគការស ើេបីក្ិចចេហប្រតិ្រត្តកិារសេ

 ឋក្ិចចនិងអ្ភិវឌ្ឍន៍ (OECD) 

និងកា រោិល័យប្រជាពលរ ឋខ លជាប្ក្េុប្រឹក្ាេប្មារ់ការអ្នុសលាេតាេស្ថ

ជ្ីវក្េមហិរញ្ា វត្ថ តអ្នត រជាតិ្ (ប្ក្េុហ៊ាុន CAD) ។   

អនុសាសន៍ 

 ូសចនេះេនន ិេីទេាំសរចផតលអ់្នុស្ថេន៍វធិានការ ូចខាងសប្កាេសនេះនិងសរតជាា អ្នុវត្តកិ្

ចចែិត្ែាំប្រឹងខប្រងស ើេបីរញ្ចរ់:  

1. សយើងទទួលស្ថគ ល់រ ិេណាឋ រក្ិចចនិងេរបុ រេធេ៌ររេ់េហគេន៍ Boonruang 

និង Huey Luek សោយទទួលសយើង។ 

សយើងេូេប្រកាេពីការគ្នាំប្ទររេ់សយើងចាំសពាេះេាំណូេពរខ លសយើងបានឮពីេ



ហគេន ៍ Boonruang 

ស ើេបីគ្នាំប្ទ ល់ក្ិចច ប្រឹងខប្រងររេ់ែេ នួស ើេបីស្ថត រនិងអ្ភិរក្សត្ាំរន់ចិញ្ច ឹេប្ត្ី

សៅត្ាំរន់ ីសេើេ។ 

សៅឯហឺលឡាក្់សយើងបានឮអ្ាំពីផលរ េះពាល់ ស៏្ថហាវសៅសលើេហគេន៍ទសនេ

សេគងគខ លមានការរកី្ចសប្េើននូវខែសសកាងនិងការស្ថងេង់ទាំនរ់វារអី្គគ ីេ

នីសហើយសយើងគ្នាំប្ទការអ្ាំពាវនវររេ់ពួក្សគេប្មារ់ការភាជ រ់រណាត ញេហគេ

ន៍សៅតាេរសណាត យទសនេសេគងគនិង ការខចក្រំខលក្ព័ត្៌មានកាន់ខត្ប្រសេើរ 

សយើងេូេរញ្ញជ ក់្សឡើងវញិនូវការអ្ាំពាវនវររេពួ់ក្សគចាំសពាេះវធីិស្ថ្េត  

"មានេុវត្ា ិភាព" ក្ន តងការអ្ភិវឌ្ឍអាងទសនេសេគងគ។  

2. សយើងស្ថវ គេន៍ែួរសលើក្ទី 25 

ថ្នការអ្នុេ័ត្សគ្នលការណ៍បា រេីនិងការអ្នុេ័ត្សេចក្ដ ីខងេងការណ៍សអ្ ប ៊ីន

រ៊ាុក្េត ីពីតួ្នទីររេ់ស្ថា រ័នេិទធិេនុេសជាត្ិក្ន តងការសោេះប្ស្ថយរញ្ញា ធុរក្ិចចនិ

ងេិទធិេនុេស។ 

សយើងេូេជ្ាំរុញឱ្យរោឋ ភិបាលអាេុីអាសគនយ៍ទា ាំងអ្េ់រនតគ្នាំប្ទនិងពប្ងីក្ការង្ហ

រររេ់ស្ថា រ័នេិទធិេនុេសជាត្ិសៅក្ន តងត្ាំរន់សោយរេួទាាំងការរសងក ើត្ 

ស្ថា រ័នជាតិ្ខ លពួក្សគេិនទាន់មានសហើយនិងក្ខនេងខ លពួក្សគមានស ើេបី

ជ្ាំរុញការពប្ងឹងអាណត្ត ិខ លមានប្ស្ថរ់។ 

សយើងក៏្សេន ើផងខ រថាេូលនិធិប្គរ់ប្គ្នន់ប្ត្វូបានផតល់ឱ្យ NHRIs 

ស ើេបីឱ្យពួក្សគអាចអ្នុវត្តការង្ហរររេ់ពួក្សគសោយឯក្រជ្យ។  

3. សយើងេូេស្ថវ គេន៍ចាំសពាេះការសរតជាា ចិត្តររេ់េមាជ្ិក្ NHRI 

ខ លមានវត្តមានសៅក្ន តងេនន ិេីទសនេះនិងអ្ាំពាវនវឱ្យប្ក្េុ NHRIs 

 ថ្ទសទៀត្ក្ន តងត្ាំរន់អាេុីអាសគនយ៍រក្ប្ស្ថយអាណត្ដិររេ់ពួក្សគោ ងទូលាំទូ

លាយស ើេបីផតល់នូវេសធាបាយស ើេបីធាននូវការសគ្នរពេិទធិេនុេសប្រក្រសោ

យប្រេិទធភាព។ 

ជាពិសេេសោយពប្ងីក្តួ្នទីររេ់ពួក្សគសោយទទួលយក្ពាក្យរណត ឹងប្រឆ្ាំ

ងនឹងប្ក្េុហ៊ាុនខ លបានរសងក ើត្សឡើងសៅតាេត្ាំរន់ខ លពួក្សគអាចសធវ ីបាន

។ យនតការជាផេ វូការេួយេប្មារ់ការសផររពាក្យរណត ឹងរវាង NHRI 

គួរខត្ប្ត្វូបានរសងក ើត្សឡើងស ើេបីធានថាពាក្យរណត ឹងប្ត្វូបានទទួលយក្និង

សោេះប្ស្ថយប្រក្រសោយប្រេិទធភាព។ NHRI 

គួរទទួលបានឱ្េងេាំររ់ក្រណីមានរញ្ញា និងឯក្រជ្ភាពនសោបាយ។ 

សយើងសលើក្ទឹក្ចិត្ត ល់ការេហការគ្នន រវាង NHRI 

រេួទាាំងការសេុើរអ្សងកត្និងការប្ស្ថវប្ជាវរេួគ្នន និងការផសពវផាយជាស្ថធារណៈ

នូវរបាយការណ៍ខ លពួក្សគបានផលិត្។  

4. សយើងទទួលស្ថគ ល់ការរងទុក្េ សវទនររេ់អ្នក្ការពារេិទិធេនុេសសៅក្ន តងត្ាំរន់រ ួ

េទាាំងអ្នក្ការពារេិទិធេេូហភាពនិងេិទធិជ្នជាត្ិស ើេភាគតិ្ចសហើយអ្ាំពាវ

នវឱ្យប្ក្េុការង្ហរទទួលរនទ តក្េិទធិេនុេសសធវ ីការេហការសៅថាន ក្់ត្ាំរន់ស ើេបី

រសងក ើត្សគ្នលការណ៍ខណនាំេប្មារ់ការពារអ្នក្ការពារេិទធិេនុេសសៅក្ន តងត្ាំរ



ន់។ 

េាំសៅ ល់ការង្ហរខ លក្ាំពុង ាំសណើរការររេ់ប្ក្េុការង្ហរររេ់អ្ងគការេហប្រ

ជាជាត្ិេត ីពីធុរកិ្ចចនិងេិទធិេនុេសនិងអ្នក្រយការណ៍ពិសេេររេ់អ្ងគការេហ

ប្រជាជាត្ិេត ីពេីិទធិជ្នជាត្ិស ើេភាគតិ្ច។ 

5. សយើងជ្ាំរុញឱ្យប្ក្េុហ៊ាុនទាាំងអ្េ់សធវ ីេក្េមភាពអាជ្ីវក្េមររេ់ពួក្សគជាេួយេត

ង់ោរអ្នតរជាតិ្រេួទាាំងការសលើក្សឡើងពីក្េម វធីិេិទធិេនុេសនិងពាណិជ្ជក្េមររ

េ់អ្ងគការេហប្រជាជាត្និិងស ើេបីផតល់ឱ្យេហគេន៍ខ លរងផលរ េះពាល់នូវ ាំ

សណាេះប្ស្ថយខ លមានប្រេិទធភាពចាំសពាេះការរំសលាភរាំពាន។ េិទិធេនមត្។ 

សនេះមានស្ថរៈេាំខាន់ជាពិសេេសៅក្ន តងប្រសទេនងិត្ាំរន់ខ លអ្ភិបាលក្ិចចនិ

ងនីត្ិរ ឋមានភាពទន់សែាយសហើយក្ខនេងខ លរ ឋបាលនិងតុ្លាការក្ន តងត្ាំរ

ន់ប្ត្វូបានរិទោ ងមានប្រេិទធភាព។  

6. សយើងទទួលស្ថគ ល់េកាត នុពលថ្នកិ្ចចេហការជាេួយនឹងអ្នក្ស ើរតាេវេិ័យឯក្

ជ្នខ លមានវឌ្ឍនភាពសហើយអ្ាំពាវនវ លប់្ក្េុហ៊ាុនននឱ្យសធវ ីការជាេួយអ្ន

ក្ពាក់្ព័នធទា ាំងអ្េ់សៅក្ន តងត្ាំរន់ស ើេបីទទួលបានលទធផលវជិ្ជមានេប្មារ់េ

ហគេន៍និងប្រជាជ្ន។ 

សនេះរេួរញ្ច លូទាាំងការរសងក ើត្ក្ខនេងមានេុវត្ា ិភាពនិងត្ុលយភាពខ លត្ាំណាង

េហគេន៍និងរុគគលិក្ររេ់ប្ក្េុហ៊ាុនអាចផ្លេ េរ្់រូនិងខេវ ងរក្ ាំសណាេះប្ស្ថយ

និងវធីិសឆ្ព េះសៅេុែជាេួយនឹងជ្ាំនួយ NHRIs ្េត ីនិងរុរេ។ 

េមាគេវជិាជ ជ្ីវៈពាក់្ព័នធនិង / ឬេភាពាណិជ្ជក្េម។ 

7. សយើងេូេខណនាំឱ្យរសងក ើត្េូលនិធិគ្នាំប្ទេហគេន៍េប្មារ់េហគេន៍ខ លរង

ផលរ េះពាល់សោយគសប្មាងស ើេបីគ្នាំប្ទការចូលរេួររេ់េហគេន៍ក្ន តង ាំសណើរកា

ររណដ ឹងនិងរណដ ឹងជាសប្ចើន។ 

េូលនិធិខររសនេះគួរខត្ប្ត្វូបានប្គរ់ប្គងសោយឯក្រជ្យប្រខហលជាសោយអ្ងគ

ការេងគេេុីវលិខ លមានេេត្ាភាពនិងមានេេត្ាកិ្ចចរ ុខន្ប្ត្វូបានទទួល

ការឧរត្ាេភសោយការរេួចាំ ខណក្ររេ់ស្ថជ្ីវក្េមខ លមានការរប្េងុទុក្និង

េិនទាក់្ទង។  

8. សយើងេូេស្ថវ គេន៍ចាំសពាេះការអ្ភិវឌ្ឍន៍ថ្នគសប្មាងេក្េមភាពអាជ្ីវក្េមជាតិ្ 

(NAPs) 

េត ីពីធុរកិ្ចចនិងេិទធិេនុេសសោយរោឋ ភិបាលមា សឡេុីេីោ ន់មា និងថ្ងប្ពេទាាំ

ងអ្ាំពាវនវ ល់រោឋ ភិបាល ថ្ទសទៀត្ថ្ន EES  ូចគ្នន សនេះខ រអ្ភិវឌ្ឍ NAPs 

ខ លរេួមានកាត្ពវកិ្ចចក្ន តងការសគ្នរពនិងការពារេិទិធេនុេសរេួទាាំងេិទធិ ីធេ ី

និងធនធាននិងស ើេបីសោេះប្ស្ថយការរំសលាភរាំពានសៅក្ន តងរររិទថ្នេក្េម

ភាពពាណិជ្ជក្េម។ ប្រសទេទាាំងអ្េ់គួរធានថាការអ្ភិវឌ្ឍន៏ NAP 

រេួរញ្ច លូទាាំងការចូលរេួសពញសលញររេ់ជ្នជាត្សិ ើេភាគត្ិចេហគេន៍េូ

លោឋ នេងគេេុីវលិនិងស្ថធារណជ្នសហើយថា NAP 

អ្នុវត្តសៅប្គរ់េក្េមភាពពាណិជ្ជក្េមនិងវរបធេ៌ទាាំងអ្េ់។ 



មានរទរញ្ាត្ត ិស ើេបីសោេះប្ស្ថយការែូចខាត្ររសិ្ថា ននិងកាត្ពវក្ិចចសប្ៅខ ន

 ី (OW) ។  

9. សយើងេូេអ្ាំពាវនវ ល់រោឋ ភិបាលឱ្យចាត់្វធិានការជារនរ ន់ស ើេបីទទួលស្ថគ ល់

ជ្នជាត្ិស ើេភាគតិ្ចថ្នអាេុីអាសគនយ៍និងផតល់អាទិភាព ល់ការអ្នុវត្្ប្រក្

រសោយប្រេិទធភាពថ្នចារ់េិទធិ ីធេ ីជាវជិ្ជមានេប្មារ់ជ្នជាតិ្ស ើេភាគតិ្ច

និងេហគេន៍ថ្ ទសនេសផសងសទៀត្។  ីធេ ីខ លមានេិទធិជាប្រថ្ពណសីលើធនធាន។ 

សយើងេូេអ្ាំពាវនវខងេសទៀត្សលើអ្ងគនីតិ្រញ្ាត្ត ិអាេុីអាសគនយ៍ស ើេបីសលើក្ក្េព

េ់ក្ាំ ខណទប្េង់ចារ់េត ីព ីីធេ ីនិងថ្ប្ពស ើស ើេបីឱ្យពួក្សគប្េរតាេេត ង់ោរអ្នត

រជាត្ិេប្មារ់េិទធិជ្នជាត្ិស ើេភាគតិ្ចនិងេហគេន៍េូលោឋ នរេួទាាំងេិទធិ

ក្ន តងការយល់ប្ពេ 

រឋេសោយឥត្គិត្ថ្ងេនិងការរាំភេ ឺនិងការការពារប្រឆ្ាំងនឹងការរសណត ញសច

ញសោយរងេ ាំ។  

10. សយើងេូេអ្ាំពាវនវ ល់រោឋ ភិបាលឱ្យធាននូវការចូលរេួប្រក្រសោយប្រេទិធ

ភាពនិងអ្ត្ាន័យថ្នជ្នជាត្ិស ើេភាគត្ិចនិងេហគេន៍េូលោឋ នសៅប្គរ់

 ាំណាក្់កាលថ្នការក្ស្ថងខផនការរេួទាាំងការសធវ ីខផនការយុទធស្ថ្េត សៅថាន ក្់

ជាត្ិនិង ាំសណើរការខផនការរ ឋបាលេូលោឋ ន។  

11. សយើងេូេអ្ាំពាវនវ លអ់្ងគភាពអាជ្ីវក្េមនិងរោឋ ភិបាលក្ន តងត្ាំរន់ឱ្យរេួរញ្ច ូ

លការការពារេិទិធេនុេសនិងការវាយត្ថ្េេផលរ េះពាល់េងគេនិងររសិ្ថា នប្គរ់

ប្ជ្ងុសប្ជាយសៅប្គរ់ ាំណាក្់កាលថ្នការរចនគសប្មាងខផនការអ្ភិវឌ្ឍនិងការ

អ្នុវត្ត។ ជាពិសេេេប្មារ់គសប្មាងសហោឋ រចនេេព ័នធធាំ ៗ 

រេួទាាំងទាំនរ់វារអី្គគ ិេនីសៅតាេ ងទសនេសេគងគនិងអាងទសនេសផសងៗសទៀត្។ 

សយើងទទួលស្ថគ ល់និងជ្ប្េញុឱ្យអ្នុសលាេតាេអ្នុស្ថេន៍ររេ់គណៈក្េមការពិ

ភពសលាក្េត ពីីទាំនរ់និងេតង់ោរេិទធិេនុេសសផសងៗសទៀត្ក្ន តងការអ្ភិវឌ្ឍគសប្មា

ងសហោឋ រចនេេព ័នធេាំខាន់ៗទាាំងអ្េ់។  

12. សយើងទទួលស្ថគ ល់នូវត្ាំរវូការជារនរ ន់ស ើេបីធានថាខផនការប្គរ់ប្គងសប្គ្នេះេ

ហនតរយនិងការប្គរ់ប្គងសប្គ្នេះេហនតរយមានប្រេិទធភាពេប្មារ់គសប្មាងធាំ 

ៗ ទាាំងអ្េ់។ 

សនេះគួររេួរញ្ច លូការផតល់េូលនិធិស ើេបីធានថាជ្ាំនួយហិរញ្ា វត្ថ តអាចមានភាេ េៗ

ស ើេបីកាត្់រនាយផលរ េះពាល់ ៏អាប្ក្ក្់រាំផុត្ថ្នសប្គ្នេះេហនតរយសៅសលើេហគ

េន៍ខ លរងផលរ េះពាល។់ 

សយើងេូេអ្ាំពាវនវ ល់រោឋ ភិបាលឱ្យសធវ ីចារ់នីតិ្រញ្ាត្ត ិនិងប្ក្េុហ៊ាុនខ លពា

ក្់ព័នធនឹងគសប្មាងធាំ ៗ ស ើេបីចូលរេួសោយឯក្រជ្យសៅក្ន តងខផនការសនេះ។   

13. សយើងទទួលស្ថគ ល់តួ្នទីេាំខាន់ររេ់វទិាស្ថា នេិក្ាសៅក្ន តងត្ាំរន់សោយសធវ ីការ

េហការជាេួយជ្នជាត្ិស ើេភាគត្ិចនិងេហគេន៍េូលោឋ នក្ន តងការអ្ភិវឌ្ឍ

េមាភ រៈខ លមានប្រេិទធភិាពខ លសរៀរររ់លេអ ិត្ពីផលរ េះពាលេ់កាត នុពលថ្ន

គសប្មាងធាំ ៗ ។ 



សយើងេូេអ្ាំពាវនវ លស់្ថា រ័នេិក្ាស ើេបីរនតទទួលស្ថគ ល់និងរេួរញ្ច លូចាំសណេះ

 ឹងក្ន តងប្េកុ្និងប្រថ្ពណីសៅក្ន តងការេិក្ាផលរ េះពាល់និងកិ្ចចែិត្ែាំប្រឹង

ខប្រងប្ស្ថវប្ជាវ ថ្ទសទៀត្និងស ើេបីេហការជាេួយេងគេេុីវលិប្ក្េុជ្នជាត្ិស ើ

េភាគតិ្ចនិង NHRIs ក្ន តងការប្ស្ថវប្ជាវត្ប្េង់ទិេ។ 

េក្េមភាពស ើេបីគ្នាំប្ទការត្េ៊ាូ េតិ្ខ លខផអក្សលើភេ្តតាង។   

14. សយើងេូេអ្ាំពាវនវ លស់្ថា រ័នេិក្ាខ លមានចាំណារ់អារេមណ៍សលើរញ្ញា េទិិធេ

នុេសនិងរញ្ញា ធុរកិ្ចចស ើេបីេហការសលើការេិក្ាថាន ក្់ត្ាំរន់េត ីពីការរំសលាភយ

ក្ ីធេ ីសៅក្ន តងអាស្ថ៊ា នសោយពិនិត្យសលើគាំរបូ្រវត្ត ិស្ថ្េត ថ្នការទិញ ីធេ ីនិង 

ការគប្មាេក្ាំ ខហងចាំរង ៗ 

ចាំសពាេះេិទធិ ីធេ ីនិងធនធាននិងការកាន់ការ់ ីធេ ីេប្មារ់ជ្នជាតិ្ស ើេភាគ

ត្ិចនិងេហគេន៍េូលោឋ នសៅក្ន តងត្ាំរន់។  

15. សយើងទទួលស្ថគ ល់តួ្នទីេាំខាន់ររេ់អាជ្ីពខផនក្ចារ់ក្ន តងការសលើក្ក្េពេ់ការ

ការពារេិទធិេនុេសប្រក្រសោយប្រេិទធភាពសហើយេូេអ្ាំពាវនវ ល់េមាគេ

សេធាវអី្ងគការេងគេេុីវលិនិងអ្ងគការេងគេេុីវលិទា ាំងអ្េ់ក្ន តងត្ាំរន់ស ើេបីេ

ហការគ្នន ក្ន តងការអ្ភិវឌ្ឍខផនក្ចារ់និង ការគ្នាំប្ទខផនក្ចារ។់ 

សនេះរេួរញ្ច លូទាាំងការរនតពិនិត្យេកាត នុពលថ្នផលរ េះពាល់អ្នតរជាត្ិនិងជា

ត្ិថ្នការរត ឹងទាេទារេាំណងស្ថធារណៈសៅក្ន តងតុ្លាការជាតិ្។   

16. សយើងទទួលស្ថគ ល់េកាត នុពលថ្នការចូលរេួជាេួយប្រព័នធផសពវផាយនិងត្ប្េូវ

ការេប្មារ់ការត្េ៊ាូ េតិ្ខ លមានេូលោឋ នសលើភេ្័តតាងស ើេបីខចក្រំខលក្ចាំ

សណេះ ឹងការប្ស្ថវប្ជាវនិងទេសនៈររេ់េហគេន៍។ 

សយើងក៏្ទទួលស្ថគ ល់ផងខ រពីស្ថរៈេាំខាន់ថ្នការទទួលបានឧរក្រណ៍ប្ស្ថវប្ជាវ ៏

េាំខាន់ ូចជាការរសងក ើត្ខផនទីខែសចង្ហវ ក់្ផគត់្ផគង់និងការវនិិសោគ។ 

សយើងេូេអ្ាំពាវនវឱ្យអ្ងគការេិនខេនរោឋ ភិបាលសធវ ីការក្ន តងវេិ័យសនេះស ើេបីផត

ល់ការគ្នាំប្ទេេប្េរ លេ់ហគេន៍និងអ្ងគការេហគេន៍េូលោឋ នស ើេបីក្

ស្ថងេេត្ាភាពប្ស្ថវប្ជាវផតល់លទធភាពទទួលបានព័ត្៌មានចាាំបាច់និងជួ្យេ

ហគេន៍សធវ ីការប្ស្ថវប្ជាវសោយែេ នួឯងសៅសពលចាាំបាច់។   

17. សយើងសរតជាា រនតក្ិចចេហការនិងការគ្នាំប្ទររេ់សយើងចាំសពាេះអ្នុស្ថេន៍ទាាំង

សនេះនិងសធវ ីការរេួគ្នន ស ើេបីជ្ាំរុញេក្េមភាពជាក្ល់ាក់្ខ លបានប្ពេសប្ពៀងគ្នន

សៅេនន ិេីទសនេះ។  

 

 


