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រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៩ 
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសេទិកាប្រជាពលរដ្ឋក្ម្ពុជា ២០១៩  
“ពប្ងឹងេសំេងប្រជាជៃ ៃិងសាម្គ្គីភាព” 

 
ព ើងខែលជាប្រជាេលរែឋមកេីសហគមន៍ ែីធ្លី ថ្ប្េព ើ ពនសាទ កសិករ ជនជាតិពែើមភាគតិច  អ្នក
ការពារ សិទធិមនុសស អ្នកការពារររសិាា ន សមាគម អ្ងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិ្បាល ប្គរូពប្ងៀន មន្រនតីរាជការ 
សហជីេ កមមករ កមមការនីិ សកមមជនស្រសតី អ្នកប្រកររររផ្លូវពភ្ទ ប្កុមអ្នកស្សលាញ់ពភ្ទែូចគ្នន  អ្នកមានេិការ
ភាេ  ុវជន សិលបករ អ្នកសខមតង អ្នកកសាងសនតិភាេ និងប្រជាេលរែឋមូលដ្ឋឋ ន សររុចំនួន២៦៨នាក់ 
កនុងពនាោះមានស្សីតចំនួន៥០% (១៣៤នាក់) បានរមួគ្នន ពធ្វើពវទិកាប្រជាេលរែឋកមពុជាកាលេីថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា 
ឆ្ន ំ២០១៩ ពៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្េោះរាជាណាចប្កកមពុជា  ពែើមបីេិភាកា រញ្ញា ប្រ ម កតីកងវល់ខែលេួក
ព ើងកំេុងជួរប្រទោះ ប្េមទំងកំណត់រញ្ញា  និងតប្មវូការអាទិភាេររស់េួកព ើង និងប្រមូលពសចកតីពសនើខក
លមអ ក៏ែូចជាមតិសាា រនា និងអ្នុសាសន៍ ដ្ឋក់ជូនែល់អ្នកតាក់ខតង អ្នកអ្នុវតតពគ្នលនពោបា  និង
ប្រមុែថ្នន ក់ែឹកនំាទំងពៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់តំរន់ ឲ្យបានប្ជារ និងរកែំពណាោះស្សា ចំពពាោះរញ្ញា ទំង
ពនាោះ ពែើមបីធានាថ្ន ប្រពទសកមពុជាអាចរំពេញនូវសាម រតីសហការររស់អាសា៊ា ន េប្ងឹងភាេជាថ្ែគូពែើមបី
ធានាឲ្យមាននិរនតភាេ ប្គរ់ប្ជុងពប្ជា  រកាបាននូវប្រពោជន៍ប្រជាជាតិអាសា៊ា នពែើមបឲី្យសពប្មចបាន នូវ
ពគ្នលពៅអ្ភិ្វឌ្ឍន៍ប្រករពដ្ឋ ចីរភាេ ។ 

ខាងពប្កាមពនោះគឺជារញ្ញា ប្រ ម កងវល់ចំរងៗ ពសចកតីពសនើខកលមអ និងមតិសាា រនាខែលេួកព ើងបាន
ពលើក  ពៅកនុងពវទិកាប្រជាេលរែឋកមពុជាពនោះ និងចង់ទទួលបានែំពណាោះស្សា ពៅឆ្ន ំ ២០១៩-២០២០៖ 

I. រញ្ញា ប្រ ម និងកងវល់ធំ្ៗពាក់េ័នធសាា នភាេសិទធិមនុសស ប្រជាធិ្រពត យ និងការទទួលបាន ុតតិធ្ម៌ 
១. សិទធិពសរភីាេមូលដ្ឋឋ នររស់ប្រជាេលរែឋកមពុជាកំេុងប្តូវបានរតឹតបិតោ៉ាងខាល ំង។ រដ្ឋឋ ភិ្បាលមានការ 
 កចិតតទុកដ្ឋក់ែពស់ពលើខតការអ្ភិ្វឌ្ឍន៍ពសែឋកិចច រ៉ាុខនតមិនបានែិតែំអ្នុវតតឲ្យមានប្រសិទធិភាេនូវ  នតការ
ធានាការពគ្នរេសិទធិពសរភីាេមូលដ្ឋឋ នររស់ប្រជាេលរែឋពទ។ ការចូលរមួសកមមភាេសងគម ខែលឆលុោះ
រញ្ញច ំងេីការអ្នុវតតសិទធិពសរ ី ភាេរមួមាន សិទធិរពចចញមតិ សិទធិជួរប្រជំុពដ្ឋ សនតិវធីិ្ សិទធិទទួលបាន
 ុតតិធ្ម៌ សិទធិពែើរពហើរ ររស់ប្រជាេលរែឋ និងអ្ងគការសងគមសីុវលិ ប្តូវបានពប្ជៀតខប្ជក និងរារាងំពដ្ឋ 
អាជាា ធ្រ។ 
២. សាា នភាេប្រជាធិ្រពត យពៅកមពុជាកំេុងធាល ក់ចុោះ ជាេិពសសការអ្នុវតតសិទធិពបាោះពឆ្ន ត និងសិទធិ រ 
ព ម្ ោះពបាោះពឆ្ន តររស់េលរែឋកំេុងរងការរតឹតបិត។ ការពបាោះពឆ្ន តចុងពប្កា ប្តូវបានវា តថ្មលមិនមាន
ររោិកាសប្រកួតប្រខជងខផ្នកនពោបា ។ សំពេងររស់ប្រជាេលរែឋមិនប្តូវបានពលើកកមពស់កនុងការ
េិចារណា និងដ្ឋក់រចចូ លកនុងែំពណើ រការពរៀរចំពគ្នលនពោបា  និងចារ់។  ការអ្នុវតតែំពណើ រការ 
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ប្រជាធិ្រពត យមិនបានពេញពលញពធ្វើឲ្យប្រជាេលរែឋមិនទទួលបាននូវផ្លអ្ភិ្វឌ្ឍន៍ប្រករពដ្ឋ 
សមភាេពនាោះពេើ ។ 
៣. និទណឌ ភាេពៅខតរនតពកើតមានកនុងសងគម ពហើ ឯករាជយភាេតុលាការកនុងការផ្តល់ពសវា ុតតិធ្ម៌ែល់ 
ប្រជាេលរែឋពៅខតរនតធាល ក់ចុោះ ពដ្ឋ សារអំ្ពេើេុករលួ  និងការពប្ជៀកខប្ជកអំ្ណាចតុលាការខែលពធ្វើឲ្យ
ប្រជាេលរែឋសាមចា មានជីវភាេប្កីប្ក និងជនងា រងពប្គ្នោះ រងការរពំលាភ្រំពាន េីសំណាក់អ្នកមាន
ធ្នធាន និងអ្នកមានអំ្ណាចរុណយសកតិ និងមិនទទួលបាន ុតតិធ្ម៌។ 

ពសចកតីពសនើខកលមអ និងមតិសាា រនា៖ 
១. រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលកមពុជា និងរែឋសមាជិកអាសា៊ា នប្តូវធានាសិទធិពសរភីាេជាមូលដ្ឋឋ នររស់ប្រជាេលរែឋ 
ពដ្ឋ រចឍរ់សកមមភាេពប្ជៀតខប្ជក គំរាមកំខហង ពធ្វើទុករុកពមនញេីសំណាក់អាជាា ធ្រតាមរ ៈ ប្រេ័នធ
តុលាការ ពលើប្រជាេលរែឋ សហជីេ និងអ្ងគការសងគមសីុវលិតាមប្គរ់ររូភាេ និងរនតពលើកសទួ  និង
ទទួលសាគ ល់េីគុណតថ្មលថ្នការចូលរមួ និងចលនាររស់ស្រសតីកនុងសងគម។ 
២. រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលកមពុជា និងរែឋសមាជិកអាសា៊ា នប្តូវមាន នតការចាស់លាស់កនុងការពលើកមពស់ែំពណើ រការ
ប្រជាធិ្រពត យ ពដ្ឋ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាេលរែឋ ជាេិពសសស្រសតី និងជនងា រងពប្គ្នោះចូលរមួពេញ 
ពលញកនុងែំពណើ រការពរៀរចំពគ្នលនពោបា  និងរពងកើតចារ់ និងផ្តល់ឱកាសកនុងការរពប្មើមុែងារសាធារណៈ
ពដ្ឋ សមភាេ។ ជាេិពសសរដ្ឋឋ ភិ្បាលថ្នរែឋជាសមាជិកអាសា៊ា នប្តូវរពងកើតឲ្យមានររោិកាសប្រកួត
ប្រខជងនពោបា កនុងប្រពទសររស់ែលួនសប្មារ់ប្គរ់ភាគីពាក់េ័នធពដ្ឋ ពសមើភាេគ្នន ។ 
៣. រដ្ឋឋ ភិ្បាលកមពុជា និងរែឋសមាជិកអាសា៊ា នប្តូវធានានូវពសវា ុតតិធ្ម៌ពេញពលញែល់ប្រជាេលរែឋ ជា 
េិពសសស្រសតី និងជនងា រងពប្គ្នោះ និងប្តវូែិតែំលុររំបាត់រាល់ទប្មង់និទណឌ ភាេ ពដ្ឋ រពងកើន សកមមភាេ
ប្រ ុទធប្រឆំ្ងអំ្ពេើេុករលួ កនុងវស័ិ សាធារណៈ ជាេិពសសវស័ិ តុលាការ លុររំបាត់ឥទធិេល
នពោបា កនុងវស័ិ តុលាការឲ្យមានប្រសិទធិភាេ  និងរនតេប្ងឹងសមតាភាេវជិាា ជីវៈែល់មន្រនតីតុលាការ។ 

II. រញ្ញា ប្រ ម និងកងវល់ ធំ្ៗពាក់េ័នធសាា នភាេការពធ្វើជំនួញ វនិិពោគ និងអំ្ណាចសាជីវកមម  
១. ប្រជាេលរែឋកំេុងប្រ មមុែនឹងការបាត់រង់ែីធ្លី ថ្ប្េព ើ ធ្នធានធ្មមជាតិ មុែរររ ប្រថ្េណីទំពនៀម
ទមាល រ់ សិទធិកនុងរពចចញមតិ និងសិទធិប្រមូលផ្តុំររស់កសិករ អ្នកពនសាទ ជនជាតិពែើមភាគតិច កមមករ  
ជាេិពសស ការកាត់កំលំាងេលកមម និងប្បាក់ នួលខែលជំនួសពដ្ឋ មនុសស នត ឬមា៉ា សីុនសវ័ ប្រវតតិ  
 ុវជន បានបាត់រង់ការងារពធ្វើ និងចំណាកស្សុក និងមិនអាចប្រកួតប្រខជងបាន រឯីអ្នកផ្លិតខាន តតូច និង
មធ្យម មិនទទួលបានគំ្នប្ទ និងមិនអាចប្រកួតប្រខជងជាមួ នឹងផ្លិតផ្លនំាចូល និង ខាងពប្ៅ ។  
២. ការមិនទន់ទទួលបាននូវសិទធិទទួលបានពសវាសាធារណៈពេញពលញ និងកិចចគំ្នពារសងគម ែូចជាការ
អ្រ់រ ំសុខាភិ្បាល ទឹក ពភ្លើងពដ្ឋ ពហតុថ្នពសវាទំងពនោះប្តូវបានប្គរ់ប្គងពដ្ឋ វស័ិ ឯកជន។  
៣. កិចចប្េមពប្េៀងពាណិជាកមម ភាេជាថ្ែគូពសែឋកិចចថ្នន ក់តំរន់ទូលំទូលា  (RCEP) ពដ្ឋ ប្រពទស ពៅ
កនុងអាសា៊ា នជាអ្នកជំរញុ ពដ្ឋ កិចចប្េមពប្េៀងពនោះនឹងពធ្វើឲ្យតួនាទី ររស់អ្នកវនិិពោគកាន់ខតធំ្ ពដ្ឋ អាច
រតឹងរែឋ។ ការដ្ឋក់កមមសិទធិរញ្ញា ពៅពលើតថ្មលថ្នន ំ និងការគប្មាមកំខហងពលើកសិករខាន តតូច និងពសបៀងអាហារ 
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(ការប្គរ់ប្គង់ប្គ្នរ់េូជ) េឹងខផ្អកពៅពលើការនំាចូលកនុងែណៈលទធភាេកនុងការនំាពចញពៅមានកប្មិត។ 
លកខែណឌ ការងារ និងប្បាក់ នួលសមរមយមិនទន់ពឆលើ តរពេញពលញពៅនឹងតប្មូវការររស់កមមករ។  

ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬ មតិសាា រនា៖ 
១. ពសវាសាធារណៈ និងកិចចគំ្នពារសងគមខែលមានែូចជា ការអ្រ់រ ំសុែភាេ ទឹក ពភ្លើង ទូរគមនាគមន៍ប្តូវ
សាិតពៅពប្កាមការប្គរ់ប្គង់ និងជាតួនាទីររស់រែឋ ។ 
២. ពាណិជាកមមខររ ុតតិធ្ម៌ និងពសមើភាេ មាន នតការគំ្នពារររស់រែឋកនុងការគំ្នប្ទែល់កសិករ និងអ្នក
ប្រកររររខាន តតូច និងមធ្យម  និងកំណត់កូតាសប្មារ់ផ្លិតផ្លនំាចូលពដ្ឋ ធានានូវគុណភាេ និង
សុវតាិភាេ។ រែឋប្តូវមានចារ់កនុងការប្គរ់ប្គង់ទំនិញកនុងទីផ្ារ។  ពធ្វើការវនិិពោគផ្ទទ ល់ជាមួ កសិករ
ពដ្ឋ មិន កែីររស់ប្រជាជនពធ្វើជាសមបទន និងធានាថ្នកសិករមានអំ្ណាច កនុងការប្គរ់ប្គងពៅពលើ
តថ្មល និងផ្លិតផ្ល កសិកមម។ 
៣. ពែើមបីធានាប្រជាធិ្រពត យខររចូលរមួ រែឋប្តូវពធ្វើការរងាា ញ និងេិពប្គ្នោះពោរល់ជាមួ ប្រជាជន និង 
សហគមន៍ រាល់កិចចប្េមពប្េៀងវនិិពោគនានា (ែូចជា RCEP) និងរងាា ញអំ្េីជំហររស់ែលួនពៅពលើអ្តា
ប្រពោជន៍ និងផ្លរ៉ាោះពាល់ែល់សាធារណៈជនឲ្យបានចាស់លាស់ ។  

III. រញ្ញា ប្រ ម និងកងវល់ធំ្ៗពាក់េ័នធសាា នភាេសនតិភាេ និងសុវតាិភាេ  
១. ប្រជាេលរែឋមានកតីបារមភចំពពាោះការខប្រប្រួលថ្នសាា នភាេនពោបា ខែលមានការរតិតបិតលំហរថ្នការ
ចូលរមួររស់េួកគ្នត់កនុងខផ្នកនពោបា  ពសែឋកិចច សងគម ជាេិពសសពលើពរឿងការរពំលាភ្រំពានែីធ្លី សិទធិ 
ពសរភីាេ រពចចញមតិប្គរ់ររូភាេរមួទំងតាមរ ៈសិលបៈ ការប្រមូលផ្តុំ និងប្រេ័នធផ្សេវផ្ា ។  
ប្រជាេលរែឋមានភាេភ័្  ខាល ចកនុងការរា ការណ៍េីអំ្ពេើែុសចារ់ និងរពចចញមតិពដ្ឋ សារការគប្មាម
កំខហងប្គរ់ររូភាេ។ 
២. រញ្ញា ថ្នការពប្រើប្បាស់ពប្គឿងពញៀន ពប្គឿងស្សវងឹ និងអំ្ពេើហិងាពកើតមានពេើងពៅពសទើរខតប្គរ់សហគមន៍ 
ខែលពធ្វើឲ្យប្រជាេលរែឋមានភាេភ័្ ខាល ចកនុងការរស់ពៅប្រចំាថ្ងៃ រ៉ាោះពាល់ែល់ការរកីលូតលាស់ សុវតាិភាេ 
និងសនតិសុែកនុងភាេជាមនុសស ជាេិពសសពលើកុមារ  ុវជន និងស្រសតី ពហើ ជាេិពសសអាជាា ធ្រមូលដ្ឋឋ ន
មិនមាន នតការចាស់លាស់ណាមួ កនុងការទរ់សាក ត់ការជួញែូរពប្គឿងពញៀន។ ចំខណកពប្គឿងស្សវងឹវញិ
ប្តូវបានពលើកទឹកចិតតប្គរ់ររូភាេទំងការផ្សេវផ្ា  និងការផ្តល់ជារងាវ ន់ពផ្សងៗ។ 
៣. ការនំាចូលផ្លិតផ្ល ចំនីអាហារ រខនល ខផ្លព ើេីប្រពទសជិតខាង បានជោះឥទធិេលោ៉ាងខាល ំងែល់សុវតាិភាេ 
ចំណីអាហារររស់ប្រជាេលរែឋ ខែលពធ្វើឲ្យសុែមាលភាេសងគមមានការធាល ក់ចុោះ។  
៤. ការធូ្រលុងតាមប្ចកប្េំខែន រណាត លឲ្យមានអ្ពនាត ប្រពវសន៍ែុសចារ់ រពងកើតឲ្យមានការរស់ពៅអាណា-
ធិ្រពត យ រញ្ញា ប្េំខែនរវាងប្រពទសជិតខាង រណាត លឲ្យពកើតមានពេើងអ្សនតិសុែ និងអ្សុវតាិភាេររស់
ប្រជាេលរែឋពៅតាមរណាត  ប្េំខែន។ 
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ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬមតិសាា រនា៖ 
១. រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល និងអ្នកពាក់េ័នធប្តូវមាន នតការកនុងការពរើកលំហរសិទធិពសរភីាេរពចចញមតិររស់ 
ប្រជាេលរែឋ ជាេិពសស ុវជន ប្គរ់ររូភាេ តាមរ ៈការេិនិតយពេើងវញិនូវពគ្នលនពោបា  រទដ្ឋឋ ន
គតិ ុតតិមួ ចំនួនខែលមានស្សារ់ និងផ្សេវផ្ា ពគ្នលការណ៍មូលដ្ឋឋ នប្គឹោះថ្នសិទធិពសរភីាេ និង 
ប្រជាធិ្រពត យពនោះឲ្យប្គរ់ភាគី ល់ និងអ្នុវតតឲ្យមានប្រសិទធិភាេទំងថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់មូលដ្ឋឋ ន។ 
លំហរសុវតាិភាេសប្មារ់ប្រជាេលរែឋកនុងការចូលរមួវស័ិ នពោបា ពដ្ឋ មិនមានភាេភ័្ ខាល ចប្តូវ
ធានាពដ្ឋ ចារ់ និងការអ្នុវតតររស់រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលពដ្ឋ រមួរចចូ លទំងការរចឈរ់ការពប្រើប្បាស់កង
កមាល ំងប្រដ្ឋរ់អាវធុ្ និងកងសនតិសុែសណាត រ់ធាន រ់រាជធានី/ពែតត ែ័ណឌ /ស្សកុ ពែើមបីការពារប្កមុហ៊ាុនឯកជន
ខែលរពំលាភ្សិទធិេលរែឋ។ 
២. រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល និងអ្នកពាក់េ័នធ ក៏ែូចជាប្រជាេលរែឋផ្ទទ ល់ប្តូវពលើកកមពស់ និងជំរញុការផ្សេវផ្ា អំ្េី 
សនតិសុែ និងសុវតាិភាេសងគម តាម នតការសហគមន៍ និងប្គួសាររងឹមំា។  នតការថ្នការទរ់សាក ត់រញ្ញា
ពប្គឿងពញៀនប្តវូខតពផ្ទត តសំខាន់កនុងទរ់សាក ត់ និងចាត់វធិានការឲ្យមានប្រសិទធិភាេពលើការជួញែូរ ពហើ 
 នតការទរ់សាក ត់តាមសហគមន៍ពដ្ឋ អាជាា ធ្រមូលដ្ឋឋ នប្តវូខតមានការរពន្រចច ៀរការអ្រ់រសំហគមន៍ ជា
េិពសសពផ្ទត តពលើការធានាសុវតាិភាេែល់ស្រសតី និងកុមារ។ ពលើសេីពនោះពៅពទៀត ប្កសួងពាក់េ័នធប្តវូលុរ
រំបាត់ការផ្សេវផ្ា ជំរញុការពប្រើប្បាស់ពប្គឿងស្សវងឹែូចជាការផ្តល់រងាវ ន់ពផ្សងៗ និងសកមមភាេែថ្ទពទៀត
ខែលជំរញុែល់ការពប្រើប្បាស់ពប្គឿងពញៀន។  
៣. រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល និងអ្នកពាក់េ័នធប្តូវខតមានការរតិរនតឹង ការនំាចូលផ្លិតផ្ល ចំណីអាហារ រខនល ខផ្លព ើ 
ពដ្ឋ េិនិតយោ៉ាង កចិតតទុកពលើពលើសុវតាិភាេចំណីអាហារខែលអាចពធ្វើឲ្យរ៉ាោះពាល់ែល់សុែមាលភាេ
ប្រជាេលរែឋ ជាេិពសសពលើកកមពស់ការពប្រើប្បាស់ និងផ្តល់តថ្មលផ្លិតផ្លកនុងស្សុក និងគំ្នប្ទកសិកមមកនុង
ស្សុកពដ្ឋ ផ្តល់នូវការរណតុ ោះរណាត លរពចចកពទស និងធ្នធានពផ្សងៗខែលប្តូវការ។ 

IV. រញ្ញា ប្រ ម និងកងវល់ ធំ្ៗពាក់េ័នធសាា នភាេចំណាកស្សកុពប្ៅប្រពទស 
១. េលករចំណាកស្សុកប្តូវចំណា ងវកិាពប្ចើនកនុងែំពណើ រការ និងនីតិវធីិ្សមុគសាម ញកនុងការពសនើសំុឯកសារ 
ស្សរចារ់ពែើមបីបានពៅពធ្វើការពៅពប្ៅប្រពទស។ េួកពគប្តូវែចីរុលេីអ្នកផ្តល់កមចីរមួមាន មីប្កូហិរចាវតាុ និង
ធ្នាគ្នរជាពែើមខែលជាពហតុជំរញុឲ្យេលរែឋជំពាក់រំណុលខែលអ្ប្តាការប្បាក់ែពស់។ 
២. ពៅពេលេលករចំណាកស្សុកពៅែល់ប្រពទសពគ្នលពៅ េួកពគជួរប្រទោះរញ្ញា ប្រ មពផ្សងៗរមូមាន 
រញ្ញា សុែភាេ ការមិនទទួលបានកិចចគំ្នពារសងគម ររសិាា នការរស់ពៅ និងប្តូវពគជួញែូរកំលំាងេលកមម 
ជួញែូរមនុសស និងការរពំលាភ្រំពានសិទធិប្គរ់ររូភាេ ជាេិពសសេួកពគធាល ក់ែលួនកាល  ជាទសភាេកនុង
សម័  ទំពនើរកនុងសាា នភាេការងារែូចជាស្រសតីរំពរ ើការងារតាមផ្ទោះ េលករពនសាទ និងការងារសំណង់ពៅ
ប្រពទសមួ  ចំនួនែូចជាប្រពទសថ្ង និងប្រពទសមា៉ា ពេសីុ។ 
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៣. ពៅពេលេលករប្តេរ់មកមាតុប្រពទសវញិ េួកពគមិនទទួលបានឱកាសពប្រើប្បាស់ជំនាញខែលធាល រ់
បានរពប្មើការងារពៅពប្ៅប្រពទស ពែើមបីអាចទទួលបានការងារពធ្វើ និងរកប្បាក់ចំណូលចិចច ឹមជីវភាេពនាោះ
ពទ ពទើរេួកពគប្តូវរងខំចិតតចំណាកស្សកុសាជាងមី។ 

ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬមតិសាា រនា៖ 
១. រដ្ឋឋ ភិ្បាលកមពុជាប្តូវខតរពងកើតសាលារណតុ ោះរណាត លវជិាា ជីវៈតាមមូលដ្ឋឋ ន និងផ្តល់វគគរណតុ ោះរណាត ល
ែលី សតីេីជំនាញការងារមុនពេលពធ្វើចំណាកស្សុកពដ្ឋ ឥតគិតថ្ងលែល់េលករចំណាកស្សកុ និងប្តូវរពងកើត 
គណៈកមាម ធិ្ការប្រឹកាពោរល់សតីេីការពធ្វើចំណាកស្សុកប្រករពដ្ឋ សុវតាិភាេពៅតាមមូលដ្ឋឋ ន ពែើមបី
ជួ សប្មួល ែល់ែំពណើ រការរកងារពធ្វើពៅពប្ៅប្រពទសែល់េលរែឋកនុងមូលដ្ឋឋ ន។ ចំពពាោះេលករចំណាក
ស្សុកែលួនឯងក៏ប្តូវ ពចោះខសវងរកេ័ត៌មានឲ្យបានចាស់លាស់មុននឹងពធ្វើចំណាកស្សុក ជាេិពសសប្តូវសំុ
ប្រឹកាពោរល់េីសាា រ័ន ខែលពធ្វើការពលើវស័ិ ចំណាកស្សុក។ រដ្ឋឋ ភិ្បាលកមពុជាប្តូវខតកំណត់តថ្មលពសវា
រកការងារពធ្វើររស់ភាន ក់ងារពប្ជើសពរ ើសេលករ និងតថ្មលឯកសារស្សរចារ់ពផ្សងៗឲ្យទរសមរមយ  និងប្តូវ
កំណត់រ ៈថ្នការរង់ចំាពចញែំពណើ រពៅពធ្វើការមិនពលើសេី៣ ពៅ៤ ខែគិតចារ់េីថ្ងៃដ្ឋក់ពាកយសំុពៅពធ្វើការ។ 
មយ៉ាងវញិពទៀត រដ្ឋឋ ភិ្បាលប្តូខតពចញអ្នុប្កឹតយសតីេីតថ្មលពសវាកមមរកការងារ និងនីតិវធីិ្ពៅពធ្វើការពៅ
ររពទសឲ្យបានចាស់លាស់ និងផ្សេវផ្ា ឲ្យបានទូលំទូលា ែល់សាធារណៈជន។ 
២.  រដ្ឋឋ ភិ្បាលថ្នប្រពទសរចាូ ន និងប្រពទសទទួលប្តូវេប្ងឹងការអ្នុវតត នតការការពារ (ប្រកាស អ្នុប្កឹតយ 
ចារ់ ពគ្នលពនាបា ជាតិសតីពទសនតរប្រពវសន៍ និងលិែិតរទដ្ឋឋ នគតិ ុតតិអ្នតរជាតិ ជាពែើម) ខែលមាន
ស្សារ់ពែើមបី ការពារ េលករចំណាកស្សកុទំងមានឯកសារ និងមិនមានឯកសារឲ្យមានប្រសិទធភាេ និង
ប្តូវធានា ផ្តល់នូវពសវា ុតតិធ្ម៌ និងលុររំបាត់និទណឌ ភាេពលើេលករចំណាកស្សុក និងការសាត រនីតិសមបទ
កនុងករណីខែលជនរងពប្គ្នោះពធ្វើមាតុភូ្មិនិវតតន៍មកប្រពទសកំពណើ តវញិ។ រដ្ឋឋ ភិ្បាលថ្នប្រពទសទទួល ប្តូវ
ធានា និងការពារេលករចំណាកស្សកុឲ្យទទួលបាននូវអ្តាប្រពោជន៍នានាស្សរតាមការងារែូចកមមករថ្ន
ប្រពទសររស់ែលួនខែរ។ 
៣. រដ្ឋឋ ភិ្បាលប្រពទសកមពុជាប្តូវខតរិទអាជីវកមមររស់ភាន ក់ងារពប្ជើសពរ ើសេលករពៅពប្ៅប្រពទស និងផ្តនាទ  
ពទសមាច ស់ប្កុមហ៊ាុន/ពមែយល់ ពនាោះឲ្យបានធ្ៃន់ធ្ៃរ និងប្រករពដ្ឋ ប្រសិទធភាេ ពៅពេលេួកពគប្រប្េឹតតែុស។ 

V. រញ្ញា ប្រ ម និងកងវល់ធំ្ៗពាក់េ័នធសាា នភាេការងារសមរមយ សុែភាេ និងការគំ្នពារសងគម 
១. ពៅកមពុជាមានសិរបកមមតូចៗ និងប្គឹោះសាា នពសវាកមានតមិនបានចុោះរចា ីជាពប្ចើនកំេុងពធ្វើអាជីវកមម ខែល
ការពនោះអាចនំាឲ្យមាច ស់អាជីវកមមរពំលាភ្ មិនពគ្នរេចារ់ការងារ កមមករមិនទទួលបានរររពរឡា 
សនតិសុែសងគម មិនមានកិចចសនយការងារស្សរតាមចារ់ជាធ្រមាន។ ចំពពាោះកមមករ កមមការនីិកមមករពរាងចប្ក
កាត់ពែរខែលពប្រើប្បាស់កិចចសនយរ ៈពេលែលីមិនមានប្បាក់ខែសមរមយ ពដ្ឋ ពហតុថ្នប្តូវពែរសីុរ៉ាុងជាពែើម។ 
រញ្ញា សុវតាិភាេការងារសប្មារ់ស្រសតីទំងវស័ិ កនុង និងពប្ៅប្រេ័នធពៅខតគ្នម នការពលើកកមពស់ឲ្យស្សរនឹង 
សតង់ដ្ឋរសុវតាិភាេការងារ  (ឧ.សនតិសុែែណឌ ចារ់អ្នកប្រកររររផ្លូវពភ្ទរាល់ថ្ងៃ និងរចាូ នពៅមណឌ លថ្ប្េសពឺ)  
ខែលជា ពហតុថ្នការរពំលាភ្រំពានសិទធិស្រសតីកនុងវស័ិ ប្រកររររការងារ។  
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២. ការផ្តល់ពសវាសុែភាេ និងពសវាសាធារណៈជាទូពៅ មិនទន់មានការ កចិតតទុកដ្ឋក់ែពស់ ពដ្ឋ ពៅ
មានការពរ ើសពអ្ើង ពៅពលើស្រសតីប្រកររររផ្លូវពភ្ទ អ្នករត់រុមឺ៉ាកកង់រី (តុកៗ) និងអ្នកប្រករមុែរររពៅកនុងពសែឋកិចច
ពប្ៅប្រេ័នធ។ 
៣. ប្បាក់ នួលពគ្នល និងកថ្ប្មទទួលបានររស់កមមករ កមមការនីិពរាងចប្ក សហប្គ្នសពៅវស័ិ កនុង និង
ពប្ៅប្រេ័នធមិនពឆលើ តរពៅនឹងការរស់ពៅសមរមយប្រចំាថ្ងៃពដ្ឋ សារ តថ្មលទំនិញ តថ្មលផ្ទោះជួល ទឹក ពភ្លើង
ពេើងថ្ងល ពៅតាមការតពមលើងររស់មាច ស់អាជីវកមម និងមាច ស់ផ្ទោះជួល។ 

ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬមតិសាា រនា៖ 
១. ពសនើរសំុឲ្យរាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលប្តូវប្តតួេិនិតយប្គឹោះសាា ន សិរបកមម និងប្គឹោះសាា នពសវាកមានតខែលមិនចុោះរចា ី 
ពេើងវញិ និងចាត់វធិានការសមស្សរ ពែើមបឲី្យមានការធានា នូវការពគ្នរេ និងអ្នុវតតចារ់ការងារ ក៏ែូចជា
ការធានាសុវតាិភាេកនុងពេលរំពេញការងារ ែល់កមមករទំងវស័ិ កនុង និងពប្ៅប្រេ័នធ។ ធានាសិទធិស្រសតី
ប្រកររររផ្លូវពភ្ទ ទទួលបាននូវការការពារសិទធិពេញពលញពដ្ឋ ធានានូវសុវតាិភាេការងារ ពដ្ឋ េិនិតយពៅ
ពលើការអ្នុវតតចារ់រន្រងាក រការជួញែូរ និងអាជីវកមមផ្លូវពភ្ទ និងភូ្មិ ឃំុ មានសុវតាិភាេ  ស្សរតាមរទដ្ឋឋ ន
អ្នតរជាតិ សតីេីសិទធិស្រសតី។ េិនិតយពេើងវញិចារ់សតីេីការជួញែូរមនុសស (មាប្តា២៤ និង២៥) និងអាជីវកមមផ្លូវ
ពភ្ទ។  
២. រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល និងថ្ែគូពាក់េ័នធេប្ងឹងពសវាសាធារណៈ ខែលកនុងពនាោះរមួមានពសវាសុែភាេជាពែើមបី
លុររំបាត់ការពរ ើសពអ្ើង ចំពពាោះការទទួលបានពសវាសុែភាេសាធារណៈ និងធានាថ្នមានការផ្តល់ពសវា
មិនគិតថ្ងល ខែលមានគុណភាេ ែល់ជនប្កីប្ក និងប្កមុងា រងពប្គ្នោះ។ 
៣. រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលប្តូវប្គរ់ប្គងតថ្មលទំនិញមូលដ្ឋឋ ន ពដ្ឋ កំណត់តថ្មលទំនិញទីផ្ារឲ្យបានសមរមយ ពែើមបី
ធានាឲ្យកមមករ និងប្រជាជនប្កីប្ក ក៏ែូចជាពែើមបជួី សប្មួលែល់ប្រជាេលរែឋទូពៅអាចរស់ពៅសមរមយ។  

VI. រញ្ញា ប្រ ម និងកងវល់ធំ្ៗពាក់េ័នធសាា នភាេនិរនតភាេប្រេ័នធពអ្កូេូសីុ   
១. ការរពំលាភ្ កែីធ្លីររស់រែឋេីរុគគល (ប្រជាជនែលួនឯង) ប្កមុអ្នកមានអំ្ណាច និងប្កមុហ៊ាុនវនិិពោគ 
ពដ្ឋ ការ់រំផ្ទល ញនូវថ្ប្េព ើជាប្ទង់ប្ទ ធំ្សប្មារ់ពធ្វើអាជីវកមម ឬទន្រនាទ នែីថ្ប្េកាន់ការ់សប្មារ់ ក
ែីលក់ ពដ្ឋ មាននិទណឌ ភាេែពស់។ ការការ់រាន ូសឆ្ ែីែុតរំផ្ទល ញខប្េលិចទឹកពៅតំរន់ទពនលសារ 
និងការការ់រាន កែីថ្ប្េពកាងកាងពៅតំរន់ពឆនរពធ្វើកមមសិទធិ សប្មារ់រងករពងកើតផ្លកសិកមមផ្ទទ ល់ែលួន និង
ពប្រើឧរករណ៍ពនសាទចារ់ប្តីែុសចារ់សតីេីជលផ្លទំងពៅតំរន់ពមគងគ តំរន់ពឆនរ និងតំរន់ទពនលសារ ទពងវើ
ទំងអ្ស់ពនោះនឹងរណាត លឲ្យមានផ្លរ៉ាោះពាល់ែល់សាា នភាេ និងនិរនតរភាេប្រេនធ័ពអ្កូេូសីុ។ 
២. ការកសាងទំនរ់វារអី្គគិសនីពៅពលើតួពមទពនលពមគងគ និងថ្ែទពនល ពៅកនុងអាងទពនលពមគងគពលើ (កនុងប្រពទស
ចិន) និងកនុងអាងទពនលពមគងគពប្កាម រមួមាន  ឡាវ ពវៀតណាម និងកមពុជាជាពែើម រងកឲ្យមានផ្លរ៉ាោះពាល់
ែល់លំពៅដ្ឋឋ ន ែីកសិកមម ែំណំា ប្ទេយសមបតតិ ជីវភាេ វរបធ្ម៌ និងអា ុជីវតិររស់ប្រជាជនខែលរស់ពៅ
តាមែងទពនល (រងកឲ្យមានការរពណត ញពចញ) និងការែូចខាតែល់ប្រេ័នធពអ្កូេូសីុទឹកទពនលទំងមូលរមួ
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មានការរាងំែទរ់ែីលារ់ និងការរមាល ស់ទីររស់ប្តី រ៉ាោះពាល់ែល់ការេងកូនររស់ប្តី ខែលពធ្វើឲ្យធាល ក់ចុោះជីវ
មា៉ា ស់ប្តី នំាឲ្យរ៉ាោះពាល់ែល់សនតិសុែពសបៀង និងររមិាណ និងគុណភាេទឹកទពនលពមគងគ។ 
៣. ការប្គរ់ប្គង និងពប្រើប្បាស់ ខកថ្ចន សំណល់-សំរាម ជាេិពសសសំណល់ផ្ទល សទីកមិនបានលអ ខែលមាន
ការែុតនូវសំណល់-សំរាមទំងពនាោះខែលរងកការរំេុលែល់គុណភាេែយល់ និងររសិាា ន។ 

ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬមតិសាា រនា៖ 
១. រដ្ឋឋ ភិ្បាលកមពុជាគួរជំរញុការចុោះរចា ីែីជាប្រេ័នធ និងសមូហភាេសហគមន៍ជនជាតិពែើមភាគតិច និង
ជូនប្រជាេលរែឋទូពៅ។ ពសនើឲ្យរដ្ឋឋ ភិ្បាលេពនលឿន នតការរពងកើតខផ្នទីគប្មរថ្ប្េព ើកមពុជា េិនិតយ និង
ពសុើរអ្ពងកតពេើងវញិនូវការផ្តល់សមបទនពសែឋកិចចែល់ប្កុមហ៊ាុនឯកជនពៅកនុងតំរន់ខែនអ្ភិ្រកស។   
ប្គរ់ប្គងប្កមុហ៊ាុនែីសមបទនពសែឋកិចចឲ្យបានតឹងរងឹ ជំរញុឲ្យមានការពប្រើប្បាស់ែីសមបទន ស្សរតាម
ពគ្នលការណ៍ចារ់។ ពធ្វើការវា តថ្មលផ្លរ៉ាោះពាល់ររសិាា នឲ្យបានប្គរ់ប្ជុងពប្ជា  និងេិពប្គ្នោះពោរល់
ពដ្ឋ មានការចូលរមួពេញពលញេីប្រជាេលរែឋខែលពាក់េ័នធ ចំពពាោះរាល់គពប្មាងអ្ភិ្វឌ្ឍនីមួ ៗ។ 
េប្ងឹងការអ្ភិ្រកស និងការពារធ្នធានថ្ប្េព ើឲ្យបានមឺុងមា៉ា ត់ តាមរ ៈការេប្ងឹងការអ្នុវតតចារ់ឲ្យបាន 
តំាងរុងឹ ដ្ឋក់ពទសចំពពាោះជនខែលបានប្រប្េឹតតរទពលមើសថ្ប្េព ើ និងរំផ្ទល ញធ្នធានធ្មមជាតិ ររសិាា ន
ពដ្ឋ គ្នម ននិទណឌ ភាេ។ រណតុ ោះគំនិតឲ្យប្រជាជនស្សលាញ់ថ្ប្េព ើតាមរ ៈការអ្រ់រ ំ និងប្រេ័នធ
ផ្សេវផ្ា  និងរពងកើនការថ្ចនប្រឌិ្តចំពពាោះ ការទញផ្លេីថ្ប្េព ើពែើពមបើរពងកើតចំណូលជូនប្រជាេលរែឋ
មូលដ្ឋឋ ន អ្ភិ្រកសររសិាា នតាមរ ៈការរពងកើតតំរន់ពអ្កូពទសចរណ៍ជីវៈចប្មុោះធ្មមជាតិខែលកនុងពនាោះរមួទំង
តំរន់ពអ្កូពទសចរណ៍ ពែើមបីកាត់រនា ការការ់រំផ្ទល ញ ថ្ប្េព ើេីប្រជាជនមូលដ្ឋឋ នពប្កាមពហតុផ្ល
រំពេញជីវភាេ។ ការរពងកើតពអ្កូពទសចរណ៍ជីវៈចប្មុោះធ្មមជាតិ ពដ្ឋ មាន នតការ និងពគ្នលការណ៍
ខណនំាជាក់លាក់ជំុវញិការកំណត់ និងការប្គរ់ប្គងតំរន់ពអ្កូពទសចរណ៍ ពដ្ឋ ធានាថ្នពអ្កូពទសចរណ៍
រពងកើតពេើង ពែើមបីធានាប្រពោជន៍ ការពារថ្ប្េព ើ ជីវៈចប្មុោះ និងសហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន។  
២. រចឈរ់ការសាងសង់ទំនរ់វារអី្គគិសនីនានា ជាេិពសសពៅពលើតួពមទពនលពមគងគ ពដ្ឋ រនត និងរខនាម 
ការ កចិតតទុកដ្ឋក់ពលើថ្នមេលកពកើតពេើងវញិខែលសាអ ត (ថ្នមេលេនលឺប្េោះអាទិតយ  និងថ្នមេលែយល់) 
ពដ្ឋ  ពសនើសំុឲ្យរដ្ឋឋ ភិ្បាលពលើកកមពស់ការផ្លិត ការពប្រើប្បាស់ថ្នមេលេនលឺប្េោះអាទិតយ ទំងខាន តធំ្ មធ្យម 
និងតូចតាមែនងផ្ទោះ  ពែើមបីពឆលើ តរនឹងកំពណើ នថ្នតប្មូវការថ្នមេលនាពេលរចចុរបនន។ រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាលកមពុជា
គួរេិចារណាខកខប្រ និងជំរញុការពប្រើប្បាស់ែីសមបទនពសែឋកិចចមួ ខផ្នក  កពៅសាងសង់ថ្នមេលេនលឺ
ប្េោះអាទិតយ  ប្េមទំងជំរញុ នតការសនសំសំថ្ច និងប្រសិទធិភាេការពប្រើប្បាស់ថ្នមេល តាមសហប្គ្នស 
ប្កមុហ៊ាុន និងតាមពគហដ្ឋឋ ននីមួ ៗ។ រដ្ឋឋ ភិ្បាលអាសា៊ា នគួររមួគ្នន ពសនើពៅរដ្ឋឋ ភិ្បាលចិន ឲ្យពធ្វើការសិកា
នូវផ្លរ៉ាោះពាល់ជារណតុំ ថ្នគពប្មាងទំនរ់វារអី្គគិសនីររស់ែលួនខែលបានសង់រចួ និងកំេុងសាងសង់ ចំពពាោះ
ប្រពទសខែលពៅខែសទឹកខាងពប្កាម។  
ចំពពាោះគពប្មាងអ្គគិសនីខែលកំេុងសាងសង់ រដ្ឋឋ ភិ្បាលប្តូវពធ្វើការប្តតួេិនិតយែំពណើ រថ្នការអ្នុវតតគពប្មាង
ររស់ទំនរ់វារអី្គគីសនីពែើមបីធានានូវរទដ្ឋឋ នសុវតាិភាេ និងការពគ្នរេ នតការកាត់រនា ផ្លរ៉ាោះពាល់
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ចំពពាោះសងគម និងររសិាា ន។ រនតពដ្ឋោះស្សា រាល់ផ្លរ៉ាោះពាល់ថ្នគពប្មាងអ្គគិសនីខែលកំេុងសាងសង់ 
និងបានរចច រ់ការសាងសង់ ពដ្ឋ រនតពដ្ឋោះស្សា ជីវភាេររស់ប្រជាេលរែឋខែលរងផ្លរ៉ាោះពាល់ ផ្តល់
ឲ្យេួកពគនូវសំណងសមរមយខែលអាចសាត រជីវភាេររស់េួកគ្នត់បានែូចពែើម ឬប្រពសើរជាងមុន។ ប្េមទំង
រពងកើតនូវពគ្នលការណ៍ខណនំាពគ្នលនពោបា សំណងថ្នន ក់ជាតិឲ្យបានសមរមយ និង ុតតិធ្ម៌ែល់ប្រជាជន 
និងសហគមន៍ខែលរងផ្លរ៉ាោះពាល់េីគពប្មាងអ្ភិ្វឌ្ឍ ជាជាងការពប្រើប្បាស់ នតការពដ្ឋោះស្សា ផ្លរ៉ាោះពាល់
មតងមួ គពប្មាងៗ ដ្ឋច់ពដ្ឋ ខេក ពដ្ឋ គ្នម នរទដ្ឋឋ នសតង់ដ្ឋ ការកំណត់ពគ្នលការណ៍ខណនំាេីសំណង 
ចាស់លាស់។ រដ្ឋឋ ភិ្បាលកមពុជាប្តូវ កចិតតទុកដ្ឋក់នូវរញ្ញា ររស់ស្រសតី និងកុមារ ធានាថ្នេួកពគមិនទទួល
រងពប្គ្នោះ ឬរពណត ញពចញពដ្ឋ រងខំេីផ្ទោះសខមបង និងសហគមន៍ ពែើមបីទញ កធ្នធានធ្មមជាតិ និង 
កសាងទំនរ់វារអី្គគីសនីធំ្កនុងប្រពទសពេើ ។ 
មយ៉ាងវញិពទៀត រដ្ឋឋ ភិ្បាលកមពុជា និងអាសា៊ា នប្តវូរខនាមការ កចិតតទុកដ្ឋក់ចំពពាោះរញ្ញា សងគម និងជា
េិពសស រញ្ញា ររសិាា ន ជាជាងការ កចិតតទុកដ្ឋក់ខតពៅពលើខផ្នកពសែឋកិចចប្ជុលហួសពហតុ ខែលពធ្វើឲ្យ
មានផ្លរ៉ាោះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរែល់មនុសស និងររសិាា ន ជាេិពសសធ្នធានធ្មមជាតិររស់កមពុជា និងអាសា៊ា នរង
នូវការរំផ្ទល ញ និងបាត់រង់ នំាមកនូវផ្លរ៉ាោះពាល់ែល់អ្នាគត និងសុែមាភាេអ្នកជំនាន់ពប្កា ។ រែឋ
សមាជិកអាសា៊ា នគួររខនាម  “ររសិាា ន” ជាសរសរសតមភមួ ពទៀតររស់អាសា៊ា នពែើមបីធានាការ កចិតត
ទុកដ្ឋក់ោ៉ាងពេញពលញពលើខផ្នកពនោះ។ 
៣. អ្រ់រផំ្សេវផ្ា ប្រជាេលរែឋឲ្យមានការផ្ទល ស់រតូរគំនិត ឥរោិរងថ្នការពប្រើប្បាស់ងង់បាល សទិក និងពវច
ែចរ់ សំរាម ពដ្ឋ មានខផ្នការប្គរ់ប្គងការពប្រើប្បាស់ងង់បាល សទិក រពងកើនទីកខនលងប្គរ់ប្គង និងចាក់កាក
សំណល់ពៅ ទីប្រជំុជននីមួ ៗ ប្េមទំងរពងកើនពសវាែឹកជចាូ ន និងប្គរ់ប្គងកាកសំណល់ និងសំរាមឲ្យ
មានប្រសិទធិភាេែពស់។ ទនទឹមគ្នន ពនោះផ្ងខែររដ្ឋឋ ភិ្បាលគួរជំរញុ ពលើកកមពស់ការរពងកើតសហប្គ្នសខកថ្ចន
កាកសំណល់ និងសំរាមពដ្ឋ រពងកើនការពលើកទឹកចិតតការវនិិពោគ ពលើគពប្មាងខកខចនកាកសំណល់ និង
សំរាមពនោះ។ រដ្ឋឋ ភិ្បាលកមពុជា ប្តូវខតគិតគូរពែើមបទីរ់សាក ត់ឲ្យមានប្រសិទធិភាេនូវការរំេុលររសិាា ន ការ
រំេុលទឹក ការរំេុលកនុងររោិកាស និងការប្គរ់ប្គងសំរាម ធានាថ្នប្រជាេលរែឋទទួលបានសិទធិរស់ពៅ
កនុងររសិាា នលអ។ 

VII. រញ្ញា ប្រ ម និងកងវល់ ធំ្ៗពាក់េ័នធសាា នភាេការថ្ចនប្រឌិ្ត រពចចកវទិយងមី និងកំេុងរកីចំពរ ើន និងសិទធិ
ទក់ទងនឹងសិទធិឌី្ជីងល 
១.  ប្រជាេលរែឋសខមតងកតីប្េួ បារមភអំ្េីសនតិសុែទិននន័  សុវតាិភាេថ្នេ័ត៌មានឯកជនពលើអីុ្នធឺ្ខណត 
និង ឧរករណ៍រពចចកវទិយងមី ែណៈខែលចារ់នាពេលរចចុរបននែកខានកនុងការធានា និងការពារសិទធិអ្នក
ពប្រើប្បាស់អីុ្នធឺ្ខណត រពចចកវទិយងមី និងសិទធិនានាទក់ទងនឹងរពចចកវទិយ ។ 
២. អ្នកអ្នុវតតន៍សិទធិពសរភីាេរពចចញមតិ និងសិទធិពាក់េ័នធនានាតាមប្រេ័នធអីុ្នធឺ្ខណតប្តូវបានពចាទ
ប្រកាន់ ចារ់ែលួន និងផ្តនាទ ពទស ខែលការណ៍ពនោះពធ្វើឲ្យរ៉ាោះពាល់ែល់ការអ្នុវតតន៍សិទធិមូលដ្ឋឋ នខែលប្តូវ



9  

 

បានធានាពដ្ឋ លិែិតូរករណ៍អ្នតរជាតិខែលកនុងពនាោះរមួមាន ពសចកតីប្រកាសជាសកលសតីេីសិទធិមនុសស 
កតិកាសញ្ញា អ្នតរជាតិសតីេីសិទធិេលរែឋ និងសិទធិនពោបា   ។ល។ 
៣. មានការភ័្ ខាល ចកនុងការរពចចញមតិ ខចករខំលកេ័ត៌មាន ឬេ័ត៌មានខកលងកាល   និងលំហរពសរភីាេ 
ពផ្សងៗតាមតាមអីុ្នធឺ្ខណត ពដ្ឋ សារខតកនលងមកមានការពចាទប្រកាន់ ចារ់ែលួន គំរាមកំខហងនិងផ្តនាទ
ពទសពដ្ឋ មិនបានអ្នុវតតវធិានការការពារ និងរទដ្ឋឋ នសិទធិមនុសសប្តឹមប្តូវ ។   

ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬមតិសាា រនា៖ 
១. រដ្ឋឋ ភិ្បាល និងភាគីពាក់េ័នធប្តូវរនតពលើកកមពស់ការ ល់ែឹងអ្កខរកមមរពចចកវទិយតាមរ ៈ ការកំណត់ 
េនយល់ពាកយកនុងសទទ នុប្កមពដ្ឋ មាននិ មន័ ចាស់លាស់ ប្កមសីលធ្ម៌ និងវធីិ្សាស្រសត ធានាសុវតាិភាេ 
ទិននន័  វា តថ្មលេ័ត៌មាន និងេ័ត៌មានឯកជនឲ្យបានទូលំទូលា ែល់ប្រជាេលរែឋទូពៅពែើមបឲី្យេួកពគ
បានចូលរមួចំខណកកនុងការអ្ភិ្វឌ្ឍន៍ប្រករពដ្ឋ ចីរភាេ។  
២. រដ្ឋឋ ភិ្បាលប្តូវរពងកើតចារ់សនតិសុែទិននន័ ពែើមបកីារពារទិននន័ អ្នកពប្រើប្បាស់អីុ្នធឺ្ខណត និងរពចចក
វទិយងមីៗខែលតប្មូវឲ្យប្កមុហ៊ាុនឯកជន អ្នកផ្តល់ពសវា ប្កុមហ៊ាុនសាជីវកមមពាណិជាកមមតាមអីុ្នធឺ្ខណត 
អាជាា ធ្រសាធារណៈ ឬភាគីពាក់េ័នធពផ្សងៗខែលមានកាតេវកិចចប្តូវការពារសនតិសុែ ទិននន័ សុវតាិភាេថ្ន
េ័ត៌មានឯកជន និងឧរករណ៍រពចចកវទិយងមីៗ ។  
៣. រដ្ឋឋ ភិ្បាលប្តូវពរើកលំហរពសរភីាេ ធានា និងពលើកកមពស់សិទធិកនុងការពប្រើប្បាស់អីុ្នធឺ្ខណត និងរពចចកវទិយ
ងមីែល់ប្រជាេលរែឋឲ្យបានទូលំទូលា ពដ្ឋ អ្នុពលាមតាមលិែិតូរករណ៍អ្នតរជាតិខែលការពារសិទធិ
មនុសស ស្រសតី ។ ល ។ កនុងពនាោះរមួមាន ពសចកតីប្រកាសជាសកលសតីេីសិទធិមនុសស កតិកាសញ្ញា អ្នតរជាតិសតី
េីសិទធិេលរែឋ និងសិទធិនពោបា   ។ល។ 
 
ព ើងសងឃឹមោ៉ាងមុតមំាថ្ន សពមលង និងសិទធិពសរភីាេជាមូលដ្ឋឋ នររស់ប្រជាេលរែឋប្តវូបានពគ្នរេពេញ
ពលញ និងកងវល់ររស់ព ើងប្តវូបានពដ្ឋោះស្សា  ពែើមបីធានាថ្នរាល់ការអ្ភិ្វឌ្ឍ និងពគ្នលនពោបា 
ររស់អាសា៊ា នទំងអ្ស់េិតជាបានទុកប្រពោជន៍ប្រជាេលរែឋជាធំ្។ អ្នកតាក់ខតង អ្នកអ្នុវតតពគ្នល
នពោបា  និងប្រមុែ ថ្នន ក់ែឹកនំាកមពុជា និងរែឋសមាជិកអាសា៊ា នប្តូវខតរមួគ្នន ខសវងរកនូវែំពណាោះស្សា 
ប្រករពដ្ឋ ប្រសិទធិភាេ ស្សរតាមពគ្នលការណ៍មិនទុកនរណាមាន ក់ពចាលពេើ  ពែើមបីធានានូវការរស់
ពៅររស់ប្រជាជនកមពុជា ក៍ែូចជាប្រជាតិអាសា៊ា នប្រករពដ្ឋ ពសចកតីថ្ងលងនូរ និងវរុិលភាេ។ 
 
េ័ត៌មានរខនាមសូមទក់ទង៖ 
១. កញ្ញា  ពសង រាសី       ទូរស័េទពលែ និងSignal:  ០១៧ ៩៣៣ ៣៣៦    អីុ្ខមលៈ  reaseys@silaka.org   

២. ពលាក ពសៀន រ៊ាុនរទិធ        ទូរស័េទពលែ និងSignal:   ០១១ ៥៣៥ ៣៥៤        អីុ្ខមលៈ   seanbunrith@comfrel.org  

៣. ពលាកស្សី ពអ្ង ចាន់ឌី្   ទូរស័េទពលែ និងSignal:  ០១០ ២៧០ ០០០   អីុ្ខមលៈ   anm@gadc.org.kh  

 

mailto:reaseys@silaka.org
mailto:seanbunrith@comfrel.org
mailto:anm@gadc.org.kh

