រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៩

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសេទិកាប្រជាពលរដ្ឋក្ម្ពជា
២០១៩
ុ
“ពប្ងឹងេំសេងប្រជាជៃ ៃិងសាម្គ្គីភាព”

ព

ើងខែលជាប្រជាេលរែឋមកេីសហគមន៍ ែីធ្ីល ថ្ប្េព

ើ ពនសាទ កសិករ ជនជាតិពែើមភាគតិច

អ្នក

ការពារ សិទិម
ធ នុសស អ្នកការពារររ ិសាាន សមាគម អ្ងគការមិនខមនរដ្ឋឋភ្ិបាល ប្គូរពប្ងៀន មន្រនតីរាជការ
សហជីេ កមមករ កមមការ ិនី សកមមជនស្រសតី អ្នកប្រកររររផ្លូវពភ្ទ ប្កុមអ្នកស្សលាញ់ពភ្ទែូចគ្នន អ្នកមានេិការ
ភាេ

ុវជន សិលបករ អ្នកសខមតង អ្នកកសាងសនតិភាេ និងប្រជាេលរែឋមូលដ្ឋឋន សរុរចំនួន២៦៨នាក់

កនុងពនាោះមានស្សីច
ត ំនួន៥០% (១៣៤នាក់) បានរួមគ្ននពធ្វើពវទិកាប្រជាេលរែឋកមពុជាកាលេីថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា
ឆ្នំ២០១៩ ពៅរាជធានីភ្ំពន េញ ប្េោះរាជាណាចប្កកមពុជា
ព

ពែើមបីេិភាកា រញ្ញ
ា ប្រ

ើងកំេុងជួរប្រទោះ ប្េមទំងកំណត់រញ្ញ
ា និងតប្មូវការអាទិភាេររស់េួកព

ម កតីកងវល់ខែលេួក

ើង និងប្រមូលពសចកតីពសនើខក

លមអ ក៏ែូចជាមតិសាារនា និងអ្នុសាសន៍ ដ្ឋក់ជូនែល់អ្ក
ន តាក់ខតង អ្នកអ្នុវតតពគ្នលនពោបា
ប្រមុែថ្ននក់ែឹកនាំទំងពៅថ្ននក់ជាតិ និងថ្ននក់តំរន់ ឲ្យបានប្ជារ និងរកែំពណាោះស្សា

និង

ចំពពាោះរញ្ញ
ា ទំង

ពនាោះ ពែើមបីធានាថ្ន ប្រពទសកមពុជាអាចរំពេញនូវសាមរតីសហការររស់អាសា៊ាន េប្ងឹងភាេជាថ្ែគូពែើមបី
ធានាឲ្យមាននិរនតភាេ ប្គរ់ប្ជុងពប្ជា

រកាបាននូវប្រពោជន៍ប្រជាជាតិអាសា៊ានពែើមបីឲ្យសពប្មចបាន នូវ

ពគ្នលពៅអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ប្រករពដ្ឋ

ចីរភាេ ។

ខាងពប្កាមពនោះគឺជារញ្ញ
ា ប្រ

ម កងវល់ចំរងៗ ពសចកតីពសនើខកលមអ និងមតិសាារនាខែលេួកព

ពលើក ពៅកនុងពវទិកាប្រជាេលរែឋកមពុជាពនោះ និងចង់ទទួលបានែំពណាោះស្សា
I. រញ្ញ
ា ប្រ

ម និងកងវល់ធ្ំៗពាក់ េ័នធសាានភាេសិទិម
ធ នុ សស ប្រជាធ្ិ រពត

ើងបាន

ពៅឆ្នំ ២០១៩-២០២០៖

យ និងការទទួ លបាន

ុតិ ធ្
ត ម៌

១. សិទិពធ សរ ីភាេមូលដ្ឋឋនររស់ប្រជាេលរែឋកមពុជាកំេុងប្តូវបានរ ឹតតបិតោ៉ា ងខាលំង។ រដ្ឋឋភ្ិបាលមានការ
កចិតតទុកដ្ឋក់ែពស់ពលើខតការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ពសែឋកិចច រ៉ាុខនតមិនបានែិតែំអ្នុវតតឲ្យមានប្រសិទិភា
ធ េនូវ
ធានាការពគ្នរេសិទិពធ សរ ីភាេមូលដ្ឋឋនររស់ប្រជាេលរែឋពទ។

ការចូលរួមសកមមភាេសងគម

នតការ
ខែលឆលុោះ

សនតិវ ិធ្ី សិទិទ
ធ ទួលបាន

រញ្ញ
ច ំងេីការអ្នុវតតសិទិពធ សរ ី ភាេរួមមាន សិទិរ
ធ ពចចញមតិ សិទិជ
ធ ួរប្រជុំពដ្ឋ

ុតិធ្
ត ម៌ សិទិធពែើរពហើរ ររស់ប្រជាេលរែឋ និងអ្ងគការសងគមសុីវ ិល ប្តូវបានពប្ជៀតខប្ជក និងរារាំងពដ្ឋ
អាជាាធ្រ។
២. សាានភាេប្រជាធ្ិរពត

យពៅកមពុជាកំេុងធាលក់ចុោះ ជាេិពសសការអ្នុវតតសិទិពធ បាោះពឆ្នត និងសិទិធ

ព្មោះពបាោះពឆ្នតររស់េលរែឋកំេុងរងការរ ឹតតបិត។
ររ ិោកាសប្រកួតប្រខជងខផ្នកនពោបា

។

ការពបាោះពឆ្នតចុងពប្កា

ប្តូវបានវា

រ

តថ្មលមិនមាន

សំពេងររស់ប្រជាេលរែឋមិនប្តូវបានពលើកកមពស់កុងការ
ន

េិចារណា និងដ្ឋក់រចូច លកនុងែំពណើរការពរៀរចំពគ្នលនពោបា

និងចារ់។

ការអ្នុវតតែំពណើរការ

1

ប្រជាធ្ិរពត

យមិនបានពេញពលញពធ្វើឲ្យប្រជាេលរែឋមិនទទួលបាននូវផ្លអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ប្រករពដ្ឋ

សមភាេពនាោះពេើ

។

៣. និទណឌភាេពៅខតរនតពកើតមានកនុងសងគម ពហើ
ប្រជាេលរែឋពៅខតរនតធាលក់ចុោះ ពដ្ឋ

ឯករាជយភាេតុលាការកនុងការផ្តល់ពសវា

សារអ្ំពេើេុករលួ

ប្រជាេលរែឋសាមចា មានជីវភាេប្កីប្ក និងជនងា

ុតិធ្
ត ម៌ែល់

និងការពប្ជៀកខប្ជកអ្ំណាចតុលាការខែលពធ្វើឲ្យ
រងពប្គ្នោះ រងការរ ំពលាភ្រំពាន េីសំណាក់អ្ក
ន មាន

ធ្នធាន និងអ្នកមានអ្ំណាចរុណយសកតិ និងមិនទទួលបាន

ុតិធ្
ត ម៌។

ពសចកតីពសនើខកលមអ និងមតិសាារនា៖
១.

រាជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជា

ពដ្ឋ

និងរែឋសមាជិកអាសា៊ានប្តូវធានាសិទិពធ សរ ីភាេជាមូលដ្ឋឋនររស់ប្រជាេលរែឋ

រចឍរ់សកមមភាេពប្ជៀតខប្ជក គំរាមកំខហង ពធ្វើទុករុកពមនញេីសំណាក់អាជាាធ្រតាមរ

ៈ ប្រេ័នធ

តុលាការ ពលើប្រជាេលរែឋ សហជីេ និងអ្ងគការសងគមសុីវ ិលតាមប្គរ់ររ
ូ ភាេ និងរនតពលើកសទួ

និង

ទទួលសាគល់េីគុណតថ្មលថ្នការចូលរួម និងចលនាររស់ស្រសតីកុងសងគ
ន
ម។
២. រាជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជា និងរែឋសមាជិកអាសា៊ានប្តូវមាន
ប្រជាធ្ិរពត

យ

ពដ្ឋ

ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាេលរែឋ

ពលញកនុងែំពណើរការពរៀរចំពគ្នលនពោបា
ពដ្ឋ

សមភាេ។

ប្រខជងនពោបា

នតការចាស់លាស់កុងការពលើ
ន
កមពស់ែំពណើរការ

ជាេិពសសស្រសតី

ជាេិពសសរដ្ឋឋភ្ិបាលថ្នរែឋជាសមាជិកអាសា៊ានប្តូវរពងកើតឲ្យមានររ ិោកាសប្រកួត
កនុងប្រពទសររស់ែួនសប្មារ់
ល
ប្គរ់ភាគីពាក់េ័នពធ ដ្ឋ

េិពសសស្រសតី និងជនងា

II. រញ្ញ
ា ប្រ

កនុងវ ិស័

ពសមើភាេគ្នន។

ុតិធ្
ត ម៌ពេញពលញែល់ប្រជាេលរែឋ ជា

រងពប្គ្នោះ និងប្តូវែិតែំលុររំបាត់រាល់ទប្មង់និទណឌភាេ ពដ្ឋ
កនុងវ ិស័

ុទប្ធ រឆ្ំងអ្ំពេើេុករលួ

នពោបា

រងពប្គ្នោះចូលរួមពេញ

និងរពងកើតចារ់ និងផ្តល់ឱកាសកនុងការរពប្មើមុែងារសាធារណៈ

៣. រដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជា និងរែឋសមាជិកអាសា៊ានប្តូវធានានូវពសវា
ប្រ

និងជនងា

សាធារណៈ

ជាេិពសសវ ិស័

តុលាការ

រពងកើន សកមមភាេ
លុររំបាត់ឥទធិេល

តុលាការឲ្យមានប្រសិទិភា
ធ េ និងរនតេប្ងឹងសមតាភាេវ ិជាាជីវៈែល់មន្រនតីតុលាការ។

ម និ ងកងវល់ ធ្ំ ៗពាក់ េ័នធសាានភាេការពធ្វើជំនួញ វ ិនិ ពោគ និងអ្ំណាចសាជី វកមម

១. ប្រជាេលរែឋកំេុងប្រ

មមុែនឹងការបាត់រង់ែីធ្ីល ថ្ប្េព

ើ ធ្នធានធ្មមជាតិ មុែរររ ប្រថ្េណីទំពនៀម

ទមាលរ់ សិទិក
ធ ុងរពច
ន
ច ញមតិ និងសិទិប្ធ រមូលផ្តំុររស់កសិករ អ្នកពនសាទ ជនជាតិពែើមភាគតិច កមមករ
ជាេិពសស ការកាត់កំលាង
ំ េលកមម និងប្បាក់

ន
នួសពដ្ឋ
ួលខែលជំ

មនុសស

នត ឬមា៉ា សុីនសវ័

ប្រវតតិ

ុវជន បានបាត់រង់ការងារពធ្វើ និងចំណាកស្សុក និងមិនអាចប្រកួតប្រខជងបាន រ ីឯអ្នកផ្លិតខានតតូច និង
មធ្យម មិនទទួលបានគ្នំប្ទ និងមិនអាចប្រកួតប្រខជងជាមួ

នឹងផ្លិតផ្លនាំចូល និង ខាងពប្ៅ ។

២. ការមិនទន់ទទួលបាននូវសិទិទ
ធ ទួលបានពសវាសាធារណៈពេញពលញ និងកិចចគ្នំពារសងគម ែូចជាការ
អ្រ់រ ំ សុខាភ្ិបាល ទឹក ពភ្លើងពដ្ឋ

ពហតុថ្នពសវាទំងពនោះប្តូវបានប្គរ់ប្គងពដ្ឋ

៣. កិចចប្េមពប្េៀងពាណិជាកមម ភាេជាថ្ែគូពសែឋកិចចថ្ននក់តំរន់ទូលំទូលា
កនុងអាសា៊ានជាអ្នកជំរញ
ុ
ពដ្ឋ

វ ិស័

ឯកជន។

(RCEP) ពដ្ឋ

ប្រពទស ពៅ

កិចចប្េមពប្េៀងពនោះនឹងពធ្វើឲ្យតួនាទី ររស់អ្នកវ ិនិពោគកាន់ខតធ្ំ ពដ្ឋ

អាច

រតឹងរែឋ។ ការដ្ឋក់កមមសិទិរ
ធ ញ្ញាពៅពលើតថ្មលថ្ននំ និងការគប្មាមកំខហងពលើកសិករខានតតូច និងពសបៀងអាហារ
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(ការប្គរ់ប្គង់ប្គ្នរ់េូជ)

េឹងខផ្អកពៅពលើការនាំចូលកនុងែណៈលទធភាេកនុងការនាំពចញពៅមានកប្មិត។

លកខែណឌការងារ និងប្បាក់

ន
នទន់ពឆលើ
ួលសមរមយមិ

តរពេញពលញពៅនឹងតប្មូវការររស់កមមករ។

ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬ មតិសាារនា៖
១. ពសវាសាធារណៈ និងកិចចគ្នំពារសងគមខែលមានែូចជា ការអ្រ់រ ំ សុែភាេ ទឹក ពភ្លើង ទូរគមនាគមន៍ប្តូវ
សាិតពៅពប្កាមការប្គរ់ប្គង់ និងជាតួនាទីររស់រែឋ ។
២. ពាណិជាកមមខររ

ុតិធ្
ត ម៌ និងពសមើភាេ មាន

ប្រកររររខានតតូច និងមធ្យម

នតការគ្នំពារររស់រែឋកុងការគ្នំ
ន
ប្ទែល់កសិករ និងអ្នក

និងកំណត់កូតាសប្មារ់ផ្លិតផ្លនាំចូលពដ្ឋ

ពធ្វើការវ ិនិពោគផ្ទទល់ជាមួ

សុវតាិភាេ។ រែឋប្តូវមានចារ់កុងការប្គរ់
ន
ប្គង់ទំនិញកនុងទីផ្ារ។
ពដ្ឋ

មិន

ធានានូវគុណភាេ និង
កសិករ

កែីររស់ប្រជាជនពធ្វើជាសមបទន និងធានាថ្នកសិករមានអ្ំណាច កនុងការប្គរ់ប្គងពៅពលើ

តថ្មល និងផ្លិតផ្ល កសិកមម។
៣. ពែើមបីធានាប្រជាធ្ិរពត

យខររចូលរួម រែឋប្តូវពធ្វើការរងាាញ និងេិពប្គ្នោះពោរល់ជាមួ

ប្រជាជន និង

រាល់កិចចប្េមពប្េៀងវ ិនិពោគនានា (ែូចជា RCEP) និងរងាាញអ្ំេីជំហររស់ែួនពៅពលើ
ល
អ្តា

សហគមន៍

ប្រពោជន៍ និងផ្លរ៉ាោះពាល់ែល់សាធារណៈជនឲ្យបានចាស់លាស់ ។
III. រញ្ញ
ា ប្រ

ម និងកងវល់ធ្ំៗពាក់េ័នធសាានភាេសនតិភាេ និ ងសុវតាិភាេ

១. ប្រជាេលរែឋមានកតីបារមភចំពពាោះការខប្រប្រួលថ្នសាានភាេនពោបា
ចូលរួមររស់េួកគ្នត់កុងខផ្ន
ន
កនពោបា
ពសរ ីភាេ

ពសែឋកិចច សងគម ជាេិពសសពលើពរឿងការរ ំពលាភ្រំពានែីធ្ីល សិទិធ

រពចចញមតិប្គរ់ររ
ូ ភាេរួមទំងតាមរ

ប្រជាេលរែឋមានភាេភ្័

ខាលចកនុងការរា

ខែលមានការរ ិតតបិតលំហរថ្នការ

ៈសិលបៈ

ការប្រមូលផ្តំុ

និងប្រេ័នផ្
ធ សេវផ្ា

ការណ៍េីអ្ំពេើែុសចារ់ និងរពចចញមតិពដ្ឋ

។

សារការគប្មាម

កំខហងប្គរ់ររ
ូ ភាេ។
២. រញ្ញ
ា ថ្នការពប្រើប្បាស់ពប្គឿងពញៀន ពប្គឿងស្សវ ឹង និងអ្ំពេើហិងាពកើតមានពេើងពៅពសទើរខតប្គរ់សហគមន៍
ខែលពធ្វើឲ្យប្រជាេលរែឋមានភាេភ្័

ខាលចកនុងការរស់ពៅប្រចាំថ្ងៃ រ៉ាោះពាល់ែល់ការរ ីកលូតលាស់ សុវតាិភាេ

និងសនតិសុែកនុងភាេជាមនុសស ជាេិពសសពលើកុមារ
មិនមាន

នតការចាស់លាស់ណាមួ

ុវជន និងស្រសតី ពហើ

ជាេិពសសអាជាាធ្រមូលដ្ឋឋន

កនុងការទរ់សាកត់ការជួញែូរពប្គឿងពញៀន។ ចំខណកពប្គឿងស្សវ ឹងវ ិញ

ប្តូវបានពលើកទឹកចិតតប្គរ់ររ
ូ ភាេទំងការផ្សេវផ្ា
៣. ការនាំចូលផ្លិតផ្ល ចំនីអាហារ រខនល ខផ្លព

និងការផ្តល់ជារងាវន់ពផ្សងៗ។

ើ េីប្រពទសជិតខាង បានជោះឥទធិេលោ៉ា ងខាលំងែល់សុវតាិភាេ

ចំណីអាហារររស់ប្រជាេលរែឋ ខែលពធ្វើឲ្យសុែមាលភាេសងគមមានការធាលក់ចុោះ។
៤. ការធ្ូរលុងតាមប្ចកប្េំខែន រណា
ត លឲ្យមានអ្ពនាតប្រពវសន៍ែុសចារ់ រពងកើតឲ្យមានការរស់ពៅអាណាធ្ិរពត

យ រញ្ញ
ា ប្េំខែនរវាងប្រពទសជិតខាង រណា
ត លឲ្យពកើតមានពេើងអ្សនតិសុែ និងអ្សុវតាិភាេររស់

ប្រជាេលរែឋពៅតាមរណា
ត

ប្េំខែន។
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ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬមតិសាារនា៖
១.

រាជរដ្ឋឋភ្ិបាល

និងអ្នកពាក់េ័នធប្តូវមាន

ប្រជាេលរែឋ ជាេិពសស
គតិ

ុតិម
ត ួ

ុវជន ប្គរ់ររ
ូ ភាេ តាមរ

ចំនួនខែលមានស្សារ់

ប្រជាធ្ិរពត

នតការកនុងការពរើកលំហរសិទិពធ សរ ីភាេរពចចញមតិររស់

យពនោះឲ្យប្គរ់ភាគី

ល់

និងផ្សេវផ្ា

ៈការេិនិតយពេើងវ ិញនូវពគ្នលនពោបា

ពគ្នលការណ៍មូលដ្ឋឋនប្គឹោះថ្នសិទិពធ សរ ីភាេ

និងអ្នុវតតឲ្យមានប្រសិទិភា
ធ េទំងថ្ននក់ជាតិ

លំហរសុវតាិភាេសប្មារ់ប្រជាេលរែឋកុងការចូ
ន
លរួមវ ិស័
ធានាពដ្ឋ

ចារ់

រទដ្ឋឋន

នពោបា

និងការអ្នុវតតររស់រាជរដ្ឋឋភ្ិបាលពដ្ឋ

ពដ្ឋ

និង

និងថ្ននក់មូលដ្ឋឋន។

មិនមានភាេភ្័

ខាលចប្តូវ

រួមរចូច លទំងការរចឈរ់ការពប្រើប្បាស់កង

កមាលំងប្រដ្ឋរ់អាវុធ្ និងកងសនតិសុែសណា
ត រ់ធានរ់រាជធានី/ពែតត ែ័ណឌ/ស្សុក ពែើមបីការពារប្កុមហ៊ាុនឯកជន
ខែលរ ំពលាភ្សិទិេ
ធ លរែឋ។
២. រាជរដ្ឋឋភ្ិបាល និងអ្នកពាក់េ័នធ ក៏ែូចជាប្រជាេលរែឋផ្ទទល់ប្តូវពលើកកមពស់ និងជំរញ
ុ ការផ្សេវផ្ា
សនតិសុែ និងសុវតាិភាេសងគម តាម

នតការសហគមន៍ និងប្គួសាររ ឹងមាំ។

អ្ំេី

នតការថ្នការទរ់សាកត់រញ្ញ
ា

ពប្គឿងពញៀនប្តូវខតពផ្ទតតសំខាន់កុងទរ់
ន
សាកត់ និងចាត់វ ិធានការឲ្យមានប្រសិទិភា
ធ េពលើការជួញែូរ ពហើ
នតការទរ់សាកត់តាមសហគមន៍ពដ្ឋ

អាជាាធ្រមូលដ្ឋឋនប្តូវខតមានការរពន្រចចៀរការអ្រ់រ ំសហគមន៍

ជា

េិពសសពផ្ទតតពលើការធានាសុវតាិភាេែល់ស្រសតី និងកុមារ។ ពលើសេីពនោះពៅពទៀត ប្កសួងពាក់េ័នប្ធ តូវលុរ
រំបាត់ការផ្សេវផ្ា

ជំរញ
ុ ការពប្រើប្បាស់ពប្គឿងស្សវ ឹងែូចជាការផ្តល់រងាវន់ពផ្សងៗ និងសកមមភាេែថ្ទពទៀត

ខែលជំរញ
ុ ែល់ការពប្រើប្បាស់ពប្គឿងពញៀន។
៣. រាជរដ្ឋឋភ្ិបាល និងអ្នកពាក់េ័នធប្តូវខតមានការរ ិតរនតឹង ការនាំចូលផ្លិតផ្ល ចំណីអាហារ រខនល ខផ្លព
ពដ្ឋ

េិនិតយោ៉ា ង

ើ

កចិតទ
ត ុកពលើពលើសុវតាិភាេចំណីអាហារខែលអាចពធ្វើឲ្យរ៉ាោះពាល់ែល់សុែមាលភាេ

ប្រជាេលរែឋ ជាេិពសសពលើកកមពស់ការពប្រើប្បាស់ និងផ្តល់តថ្មលផ្លិតផ្លកនុងស្សុក និងគ្នំប្ទកសិកមមកុង
ន
ស្សុកពដ្ឋ

ផ្តល់នូវការរណុត ោះរណា
ត លរពចចកពទស និងធ្នធានពផ្សងៗខែលប្តូវការ។

IV. រញ្ញ
ា ប្រ

ម និ ងកងវល់ ធ្ំ ៗពាក់ េ័នធសាានភាេចំ ណាកស្សុកពប្ៅប្រពទស

១. េលករចំណាកស្សុកប្តូវចំណា

ងវ ិកាពប្ចើនកនុងែំពណើរការ និងនីតិវ ិធ្ីសុគសា
ម
ម ញកនុងការពសនើសុំឯកសារ

ស្សរចារ់ពែើមបីបានពៅពធ្វើការពៅពប្ៅប្រពទស។ េួកពគប្តូវែចីរុលេីអ្នកផ្តល់កមចីរម
ួ មាន មីប្កូហិរចា វតាុ និង
ធ្នាគ្នរជាពែើមខែលជាពហតុជំរញ
ុ ឲ្យេលរែឋជំពាក់រំណុលខែលអ្ប្តាការប្បាក់ែពស់។
២. ពៅពេលេលករចំណាកស្សុកពៅែល់ប្រពទសពគ្នលពៅ េួកពគជួរប្រទោះរញ្ញ
ា ប្រ

មពផ្សងៗរូមមាន

រញ្ញ
ា សុែភាេ ការមិនទទួលបានកិចចគ្នំពារសងគម ររ ិសាានការរស់ពៅ និងប្តូវពគជួញែូរកំលាង
ំ េលកមម
ជួញែូរមនុសស
សម័

និងការរ ំពលាភ្រំពានសិទិធប្គរ់ររ
ូ ភាេ

ជាេិពសសេួកពគធាលក់ែួនកា
ល
ល

ជាទសភាេកនុង

ទំពនើរកនុងសាានភាេការងារែូចជាស្រសតីរំពរ ើការងារតាមផ្ទោះ េលករពនសាទ និងការងារសំណង់ពៅ

ប្រពទសមួ

ចំនួនែូចជាប្រពទសថ្ង និងប្រពទសមា៉ា ពេសុី។
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៣. ពៅពេលេលករប្តេរ់មកមាតុប្រពទសវ ិញ េួកពគមិនទទួលបានឱកាសពប្រើប្បាស់ជំនាញខែលធាលរ់
បានរពប្មើការងារពៅពប្ៅប្រពទស ពែើមបីអាចទទួលបានការងារពធ្វើ និងរកប្បាក់ចំណូលចិចចឹមជីវភាេពនាោះ
ពទ ពទើរេួកពគប្តូវរងខំចិតច
ត ំណាកស្សុកសាជាងមី។
ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬមតិសាារនា៖
១. រដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជាប្តូវខតរពងកើតសាលារណុត ោះរណា
ត លវ ិជាាជីវៈតាមមូលដ្ឋឋន និងផ្តល់វគគរណុត ោះរណា
ត ល
ែលី សតីេីជំនាញការងារមុនពេលពធ្វើចំណាកស្សុកពដ្ឋ

ឥតគិតថ្ងលែល់េលករចំណាកស្សុក និងប្តូវរពងកើត

គណៈកមាមធ្ិការប្រឹកាពោរល់សីេ
ត ីការពធ្វើចំណាកស្សុកប្រករពដ្ឋ
ជួ

សុវតាិភាេពៅតាមមូលដ្ឋឋន

ពែើមបី

សប្មួល ែល់ែំពណើរការរកងារពធ្វើពៅពប្ៅប្រពទសែល់េលរែឋកុងមូ
ន
លដ្ឋឋន។ ចំពពាោះេលករចំណាក

ស្សុកែលួនឯងក៏ប្តូវ

ពចោះខសវងរកេ័ត៌មានឲ្យបានចាស់លាស់មុននឹងពធ្វើចំណាកស្សុក

ប្រឹកាពោរល់េីសាារ័ន ខែលពធ្វើការពលើវ ិស័

ជាេិពសសប្តូវសុំ

ចំណាកស្សុក។ រដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជាប្តូវខតកំណត់តថ្មលពសវា

រកការងារពធ្វើររស់ភានក់ងារពប្ជើសពរ ើសេលករ និងតថ្មលឯកសារស្សរចារ់ពផ្សងៗឲ្យទរសមរមយ
កំណត់រ

និងប្តូវ

ៈថ្នការរង់ចាំពចញែំពណើរពៅពធ្វើការមិនពលើសេី៣ ពៅ៤ ខែគិតចារ់េីថ្ងៃដ្ឋក់ពាកយសុំពៅពធ្វើការ។

មយ៉ា ងវ ិញពទៀត

រដ្ឋឋភ្ិបាលប្តូខតពចញអ្នុប្កឹតយសតីេីតថ្មលពសវាកមមរកការងារ

ររពទសឲ្យបានចាស់លាស់ និងផ្សេវផ្ា

ឲ្យបានទូលំទូលា

និងនីតិវ ិធ្ីពៅពធ្វើការពៅ

ែល់សាធារណៈជន។

២. រដ្ឋឋភ្ិបាលថ្នប្រពទសរចូា ន និងប្រពទសទទួលប្តូវេប្ងឹងការអ្នុវតត

នតការការពារ (ប្រកាស អ្នុប្កឹតយ

ចារ់ ពគ្នលពនាបា

ុតិអ្
ត នតរជាតិ ជាពែើម) ខែលមាន

ជាតិសីពត ទសនតរប្រពវសន៍ និងលិែិតរទដ្ឋឋនគតិ

ស្សារ់ពែើមបី ការពារ េលករចំណាកស្សុកទំងមានឯកសារ និងមិនមានឯកសារឲ្យមានប្រសិទធភាេ និង
ប្តូវធានា ផ្តល់នូវពសវា

ុតិធ្
ត ម៌ និងលុររំបាត់និទណឌភាេពលើេលករចំណាកស្សុក និងការសាតរនីតិសមបទ

កនុងករណីខែលជនរងពប្គ្នោះពធ្វើមាតុភ្ូមិនិវតតន៍មកប្រពទសកំពណើតវ ិញ។ រដ្ឋឋភ្ិបាលថ្នប្រពទសទទួល ប្តូវ
ធានា និងការពារេលករចំណាកស្សុកឲ្យទទួលបាននូវអ្តាប្រពោជន៍នានាស្សរតាមការងារែូចកមមករថ្ន
ប្រពទសររស់ែួនខែរ។
ល
៣. រដ្ឋឋភ្ិបាលប្រពទសកមពុជាប្តូវខតរិទអាជីវកមមររស់ភានក់ងារពប្ជើសពរ ើសេលករពៅពប្ៅប្រពទស និងផ្តនាទ
ពទសមាចស់ប្កុមហ៊ាុន/ពមែយល់ ពនាោះឲ្យបានធ្ៃន់ធ្ៃរ និងប្រករពដ្ឋ
V. រញ្ញ
ា ប្រ

ប្រសិទធភាេ ពៅពេលេួកពគប្រប្េឹតែ
ត ុស។

ម និងកងវល់ធ្ំៗពាក់េ័នធសាានភាេការងារសមរមយ សុែភាេ និ ងការគ្នំពារសងគម

១. ពៅកមពុជាមានសិរបកមមតូចៗ និងប្គឹោះសាានពសវាកមានតមិនបានចុោះរចាីជាពប្ចើនកំេុងពធ្វើអាជីវកមម ខែល
ការពនោះអាចនាំឲ្យមាចស់អាជីវកមមរ ំពលាភ្

មិនពគ្នរេចារ់ការងារ

កមមករមិនទទួលបានរររពរឡា

សនតិសុែសងគម មិនមានកិចចសនយការងារស្សរតាមចារ់ជាធ្រមាន។ ចំពពាោះកមមករ កមមការ ិនីកមមករពរាងចប្ក
កាត់ពែរខែលពប្រើប្បាស់កិចស
ច នយរ

ៈពេលែលីមិនមានប្បាក់ខែសមរមយ ពដ្ឋ

រញ្ញ
ា សុវតាិភាេការងារសប្មារ់ស្រសតីទំងវ ិស័

កនុង

ពហតុថ្នប្តូវពែរសុីរ៉ាុងជាពែើម។

និងពប្ៅប្រេ័នធពៅខតគ្នមនការពលើកកមពស់ឲ្យស្សរនឹង

សតង់ដ្ឋរសុវតាិភាេការងារ (ឧ.សនតិសុែែណឌចារ់អ្ក
ន ប្រកររររផ្លូវពភ្ទរាល់ថ្ងៃ និងរចូា នពៅមណឌលថ្ប្េសពឺ)
ខែលជា ពហតុថ្នការរ ំពលាភ្រំពានសិទិស្រធ សតីកុងវ
ន ិស័

ប្រកររររការងារ។
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២. ការផ្តល់ពសវាសុែភាេ និងពសវាសាធារណៈជាទូពៅ មិនទន់មានការ

កចិតទ
ត ុកដ្ឋក់ែពស់ ពដ្ឋ

ពៅ

មានការពរ ើសពអ្ើង ពៅពលើស្រសតីប្រកររររផ្លូវពភ្ទ អ្នករត់រម៉ា
ុ ឺ កកង់រី (តុកៗ) និងអ្នកប្រករមុែរររពៅកនុងពសែឋកិចច
ពប្ៅប្រេ័នធ។
៣. ប្បាក់

ន
និងកថ្ប្មទទួលបានររស់កមមករ កមមការ ិនីពរាងចប្ក សហប្គ្នសពៅវ ិស័
ួលពគ្នល

ពប្ៅប្រេ័នធមិនពឆលើ

តរពៅនឹងការរស់ពៅសមរមយប្រចាំថ្ងៃពដ្ឋ

កនុង និង

សារ តថ្មលទំនិញ តថ្មលផ្ទោះជួល ទឹក ពភ្លើង

ពេើងថ្ងល ពៅតាមការតពមលើងររស់មាចស់អាជីវកមម និងមាចស់ផ្ទោះជួល។
ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬមតិសាារនា៖
១. ពសនើរសុំឲ្យរាជរដ្ឋឋភ្ិបាលប្តូវប្តួតេិនិតយប្គឹោះសាាន សិរបកមម និងប្គឹោះសាានពសវាកមានតខែលមិនចុោះរចាី
ពេើងវ ិញ និងចាត់វ ិធានការសមស្សរ ពែើមបីឲ្យមានការធានា នូវការពគ្នរេ និងអ្នុវតតចារ់ការងារ ក៏ែូចជា
ការធានាសុវតាិភាេកនុងពេលរំពេញការងារ ែល់កមមករទំងវ ិស័
ប្រកររររផ្លូវពភ្ទ ទទួលបាននូវការការពារសិទិពធ េញពលញពដ្ឋ

កនុង និងពប្ៅប្រេ័ន។
ធ
ធានាសិទិស្រធ សតី

ធានានូវសុវតាិភាេការងារ ពដ្ឋ

េិនិតយពៅ

ពលើការអ្នុវតតចារ់រន្រងាករការជួញែូរ និងអាជីវកមមផ្ូវពភ្ទ
ល
និងភ្ូមិ ឃុំ មានសុវតាិភាេ ស្សរតាមរទដ្ឋឋន
អ្នតរជាតិ សតីេីសិទិស្រធ សតី។ េិនិតយពេើងវ ិញចារ់សីេ
ត ីការជួញែូរមនុសស (មាប្តា២៤ និង២៥) និងអាជីវកមមផ្ូវល
ពភ្ទ។
២. រាជរដ្ឋឋភ្ិបាល និងថ្ែគូពាក់េ័នេ
ធ ប្ងឹងពសវាសាធារណៈ ខែលកនុងពនាោះរួមមានពសវាសុែភាេជាពែើមបី
លុររំបាត់ការពរ ើសពអ្ើង ចំពពាោះការទទួលបានពសវាសុែភាេសាធារណៈ និងធានាថ្នមានការផ្តល់ពសវា
មិនគិតថ្ងល ខែលមានគុណភាេ ែល់ជនប្កីប្ក និងប្កុមងា

រងពប្គ្នោះ។

៣. រាជរដ្ឋឋភ្ិបាលប្តូវប្គរ់ប្គងតថ្មលទំនិញមូលដ្ឋឋន ពដ្ឋ

កំណត់តថ្មលទំនិញទីផ្ារឲ្យបានសមរមយ ពែើមបី

ធានាឲ្យកមមករ និងប្រជាជនប្កីប្ក ក៏ែូចជាពែើមបីជួ
VI. រញ្ញ
ា ប្រ

ម និ ងកងវល់ធ្ំៗពាក់េ័នធសាានភាេនិរនតភាេប្រេ័ នពធ អ្កូ េូសុី
កែីធ្ីរល រស់រែឋេីរុគគល (ប្រជាជនែលួនឯង) ប្កុមអ្នកមានអ្ំណាច និងប្កុមហ៊ាុនវ ិនិពោគ

១. ការរ ំពលាភ្
ពដ្ឋ

ការ់រំផ្ទលញនូវថ្ប្េព

ែីលក់ ពដ្ឋ

សប្មួលែល់ប្រជាេលរែឋទូពៅអាចរស់ពៅសមរមយ។

ើ ជាប្ទង់ប្ទ

ធ្ំសប្មារ់ពធ្វើអាជីវកមម

មាននិទណឌភាេែពស់។ ការការ់រាន

និងការការ់រាន

ូសឆ្

ឬទន្រនាទនែីថ្ប្េកាន់ការ់សប្មារ់

ក

ែីែុតរំផ្ទលញខប្េលិចទឹកពៅតំរន់ទពនលសារ

កែីថ្ប្េពកាងកាងពៅតំរន់ពឆនរពធ្វើកមមសិទិធ សប្មារ់រងករពងកើតផ្លកសិកមមផ្ទទល់ែួន
ល និង

ពប្រើឧរករណ៍ពនសាទចារ់ប្តីែុសចារ់សីេ
ត ីជលផ្លទំងពៅតំរន់ពមគងគ តំរន់ពឆនរ និងតំរន់ទពនលសារ ទពងវើ
ទំងអ្ស់ពនោះនឹងរណា
ត លឲ្យមានផ្លរ៉ាោះពាល់ែល់សាានភាេ និងនិរនតរភាេប្រេនធ័ពអ្កូេូសុី។
២. ការកសាងទំនរ់វារ ីអ្គគិសនីពៅពលើតួពមទពនលពមគងគ និងថ្ែទពនល ពៅកនុងអាងទពនលពមគងគពលើ (កនុងប្រពទស
ចិន) និងកនុងអាងទពនលពមគងគពប្កាម រួមមាន ឡាវ ពវៀតណាម និងកមពុជាជាពែើម រងកឲ្យមានផ្លរ៉ាោះពាល់
ែល់លំពៅដ្ឋឋន ែីកសិកមម ែំណាំ ប្ទេយសមបតតិ ជីវភាេ វរបធ្ម៌ និងអា
តាមែងទពនល

(រងកឲ្យមានការរពណតញពចញ)

ុជីវ ិតររស់ប្រជាជនខែលរស់ពៅ

និងការែូចខាតែល់ប្រេ័នពធ អ្កូេូសុីទឹកទពនលទំងមូលរួម

6

មានការរាំងែទរ់ែីលារ់ និងការរមាលស់ទីររស់ប្តី រ៉ាោះពាល់ែល់ការេងកូនររស់ប្តី ខែលពធ្វើឲ្យធាលក់ចុោះជីវ
មា៉ា ស់ប្តី នាំឲ្យរ៉ាោះពាល់ែល់សនតិសុែពសបៀង និងររ ិមាណ និងគុណភាេទឹកទពនលពមគងគ។
៣. ការប្គរ់ប្គង និងពប្រើប្បាស់ ខកថ្ចន សំណល់-សំរាម ជាេិពសសសំណល់ផ្ទលសទីកមិនបានលអ ខែលមាន
ការែុតនូវសំណល់-សំរាមទំងពនាោះខែលរងកការរំេុលែល់គុណភាេែយល់ និងររ ិសាាន។
ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬមតិសាារនា៖
១. រដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជាគួរជំរញ
ុ ការចុោះរចាីែីជាប្រេ័នធ និងសមូហភាេសហគមន៍ជនជាតិពែើមភាគតិច និង
ជូនប្រជាេលរែឋទូពៅ។ ពសនើឲ្យរដ្ឋឋភ្ិបាលេពនលឿន

នតការរពងកើតខផ្នទីគប្មរថ្ប្េព

ើ កមពុជា េិនិតយ និង

ពសុើរអ្ពងកតពេើងវ ិញនូវការផ្តល់សមបទនពសែឋកិចែ
ច ល់ប្កុមហ៊ាុនឯកជនពៅកនុងតំរន់ខែនអ្ភ្ិរកស។
ប្គរ់ប្គងប្កុមហ៊ាុនែីសមបទនពសែឋកិចចឲ្យបានតឹងរ ឹង ជំរញ
ុ ឲ្យមានការពប្រើប្បាស់ែីសមបទន ស្សរតាម
ពគ្នលការណ៍ចារ់។ ពធ្វើការវា
ពដ្ឋ

តថ្មលផ្លរ៉ាោះពាល់ររ ិសាានឲ្យបានប្គរ់ប្ជុងពប្ជា

មានការចូលរួមពេញពលញេីប្រជាេលរែឋខែលពាក់េ័នធ

េប្ងឹងការអ្ភ្ិរកស និងការពារធ្នធានថ្ប្េព
ពដ្ឋ

គ្នមននិទណឌភាេ។

ផ្សេវផ្ា

មូលដ្ឋឋន អ្ភ្ិរកសររ ិសាានតាមរ
រំពេញជីវភាេ។

ៗ។

ៈការេប្ងឹងការអ្នុវតតចារ់ ឲ្យបាន

ើ និងរំផ្ទលញធ្នធានធ្មមជាតិ ររ ិសាាន

រណុត ោះគំនិតឲ្យប្រជាជនស្សលាញ់ថ្ប្េព

និងរពងកើនការថ្ចនប្រឌ្ិតចំពពាោះ ការទញផ្លេីថ្ប្េព

តំរន់ពអ្កូពទសចរណ៍

ចំពពាោះរាល់គពប្មាងអ្ភ្ិវឌ្ឍនីមួ

ើ ឲ្យបានមុឺងមា៉ា ត់ តាមរ

តាំងរុង
ឹ ដ្ឋក់ពទសចំពពាោះជនខែលបានប្រប្េឹតរ
ត ទពលមើសថ្ប្េព

និងេិពប្គ្នោះពោរល់

ើ តាមរ

ៈការអ្រ់រ ំ

និងប្រេ័នធ

ើ ពែើពមបើរពងកើតចំណូលជូនប្រជាេលរែឋ

ៈការរពងកើតតំរន់ពអ្កូពទសចរណ៍ជីវៈចប្មុោះធ្មមជាតិខែលកនុងពនាោះរួមទំង

ពែើមបីកាត់រនា

ការការ់រំផ្ទលញ

ថ្ប្េព

ការរពងកើតពអ្កូពទសចរណ៍ជីវៈចប្មុោះធ្មមជាតិ

ើ េីប្រជាជនមូលដ្ឋឋនពប្កាមពហតុផ្ល
ពដ្ឋ

មាន

នតការ

ខណនាំជាក់លាក់ជុំវ ិញការកំណត់ និងការប្គរ់ប្គងតំរន់ពអ្កូពទសចរណ៍ ពដ្ឋ
រពងកើតពេើង ពែើមបីធានាប្រពោជន៍ ការពារថ្ប្េព

និងពគ្នលការណ៍

ធានាថ្នពអ្កូពទសចរណ៍

ើ ជីវៈចប្មុោះ និងសហគមន៍មូលដ្ឋឋន។

២. រចឈរ់ការសាងសង់ទំនរ់វារ ីអ្គគិសនីនានា ជាេិពសសពៅពលើតួពមទពនលពមគងគ ពដ្ឋ

រនត និងរខនាម

ការ

កចិតទ
ត ុកដ្ឋក់ពលើថ្នមេលកពកើតពេើងវ ិញខែលសាអត (ថ្នមេលេនលឺប្េោះអាទិតយ និងថ្នមេលែយល់)

ពដ្ឋ

ពសនើសុំឲ្យរដ្ឋឋភ្ិបាលពលើកកមពស់ការផ្លិត ការពប្រើប្បាស់ថ្នមេលេនលឺប្េោះអាទិតយ ទំងខានតធ្ំ មធ្យម

និងតូចតាមែនងផ្ទោះ ពែើមបីពឆលើ

តរនឹងកំពណើនថ្នតប្មូវការថ្នមេលនាពេលរចចុរបនន។ រាជរដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជា

គួរេិចារណាខកខប្រ និងជំរញ
ុ ការពប្រើប្បាស់ែីសមបទនពសែឋកិចចមួ
ប្េោះអាទិតយ

ប្េមទំងជំរញ
ុ

ខផ្នក

កពៅសាងសង់ថ្នមេលេនលឺ

នតការសនសំសំថ្ច និងប្រសិទិភា
ធ េការពប្រើប្បាស់ថ្នមេល តាមសហប្គ្នស

ប្កុមហ៊ាុន និងតាមពគហដ្ឋឋននីមួ

ៗ។ រដ្ឋឋភ្ិបាលអាសា៊ានគួររួមគ្ននពសនើពៅរដ្ឋឋភ្ិបាលចិន ឲ្យពធ្វើការសិកា

នូវផ្លរ៉ាោះពាល់ជារណំុត ថ្នគពប្មាងទំនរ់វារ ីអ្គគិសនីររស់ែួនខែលបានសង់
ល
រច
ួ និងកំេុងសាងសង់ ចំពពាោះ
ប្រពទសខែលពៅខែសទឹកខាងពប្កាម។
ចំពពាោះគពប្មាងអ្គគិសនីខែលកំេុងសាងសង់ រដ្ឋឋភ្ិបាលប្តូវពធ្វើការប្តួតេិនិតយែំពណើរថ្នការអ្នុវតតគពប្មាង
ររស់ទំនរ់វារ ីអ្គគីសនីពែើមបីធានានូវរទដ្ឋឋនសុវតាិភាេ

និងការពគ្នរេ

នតការកាត់រនា

ផ្លរ៉ាោះពាល់
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ចំពពាោះសងគម

និងររ ិសាាន។

រនតពដ្ឋោះស្សា

និងបានរចចរ់ការសាងសង់ ពដ្ឋ

រាល់ផ្លរ៉ាោះពាល់ថ្នគពប្មាងអ្គគិសនីខែលកំេុងសាងសង់

រនតពដ្ឋោះស្សា

ជីវភាេររស់ប្រជាេលរែឋខែលរងផ្លរ៉ាោះពាល់ ផ្តល់

ឲ្យេួកពគនូវសំណងសមរមយខែលអាចសាតរជីវភាេររស់េួកគ្នត់បានែូចពែើម ឬប្រពសើរជាងមុន។ ប្េមទំង
រពងកើតនូវពគ្នលការណ៍ខណនាំពគ្នលនពោបា

សំណងថ្ននក់ជាតិឲ្យបានសមរមយ និង

និងសហគមន៍ខែលរងផ្លរ៉ាោះពាល់េីគពប្មាងអ្ភ្ិវឌ្ឍ ជាជាងការពប្រើប្បាស់
មតងមួ

គពប្មាងៗ ដ្ឋច់ពដ្ឋ

ខេក ពដ្ឋ

ចាស់លាស់។ រដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជាប្តូវ
រងពប្គ្នោះ ឬរពណតញពចញពដ្ឋ

នតការពដ្ឋោះស្សា

ផ្លរ៉ាោះពាល់

គ្នមនរទដ្ឋឋនសតង់ដ្ឋ ការកំណត់ពគ្នលការណ៍ខណនាំេីសំណង

កចិតទ
ត ុកដ្ឋក់នូវរញ្ញ
ា ររស់ស្រសតី និងកុមារ ធានាថ្នេួកពគមិនទទួល

រងខំេីផ្ទោះសខមបង និងសហគមន៍ ពែើមបីទញ

កសាងទំនរ់វារ ីអ្គគីសនីធ្ំកុងប្រពទសពេើ
ន

កធ្នធានធ្មមជាតិ និង

។

មយ៉ា ងវ ិញពទៀត រដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជា និងអាសា៊ានប្តូវរខនាមការ
េិពសស រញ្ញ
ា ររ ិសាាន ជាជាងការ

ុតិធ្
ត ម៌ែល់ប្រជាជន

កចិតទ
ត ុកដ្ឋក់ចំពពាោះរញ្ញ
ា សងគម និងជា

កចិតទ
ត ុកដ្ឋក់ខតពៅពលើខផ្នកពសែឋកិចចប្ជុលហួសពហតុ ខែលពធ្វើឲ្យ

មានផ្លរ៉ាោះពាល់ធ្ន
ៃ ់ធ្រៃ ែល់មនុសស និងររ ិសាាន ជាេិពសសធ្នធានធ្មមជាតិររស់កមពុជា និងអាសា៊ានរង
នូវការរំផ្ទលញ និងបាត់រង់ នាំមកនូវផ្លរ៉ាោះពាល់ែល់អ្នាគត និងសុែមាភាេអ្នកជំនាន់ពប្កា
សមាជិកអាសា៊ានគួររខនាម

“ររ ិសាាន”

ជាសរសរសតមភមួ

ពទៀតររស់អាសា៊ានពែើមបីធានាការ

។ រែឋ
កចិតត

ទុកដ្ឋក់ោ៉ាងពេញពលញពលើខផ្នកពនោះ។
៣. អ្រ់រ ំផ្សេវផ្ា

ប្រជាេលរែឋឲ្យមានការផ្ទលស់រូរគំ
ត និត ឥរ ិោរងថ្នការពប្រើប្បាស់ងង់បាលសទិក និងពវច

ែចរ់ សំរាម ពដ្ឋ

មានខផ្នការប្គរ់ប្គងការពប្រើប្បាស់ងង់បាលសទិក រពងកើនទីកខនលងប្គរ់ប្គង និងចាក់កាក

សំណល់ពៅ ទីប្រជុំជននីមួ
មានប្រសិទិភា
ធ េែពស់។

ៗ ប្េមទំងរពងកើនពសវាែឹកជចូា ន និងប្គរ់ប្គងកាកសំណល់ និងសំរាមឲ្យ

ទនទឹមគ្ននពនោះផ្ងខែររដ្ឋឋភ្ិបាលគួរជំរញ
ុ

កាកសំណល់ និងសំរាមពដ្ឋ

ពលើកកមពស់ការរពងកើតសហប្គ្នសខកថ្ចន

រពងកើនការពលើកទឹកចិតតការវ ិនិពោគ ពលើគពប្មាងខកខចនកាកសំណល់ និង

សំរាមពនោះ។ រដ្ឋឋភ្ិបាលកមពុជា ប្តូវខតគិតគូរពែើមបីទរ់សាកត់ឲ្យមានប្រសិទិភា
ធ េនូវការរំេុលររ ិសាាន ការ
រំេុលទឹក ការរំេុលកនុងររ ិោកាស និងការប្គរ់ប្គងសំរាម ធានាថ្នប្រជាេលរែឋទទួលបានសិទិរធ ស់ពៅ
កនុងររ ិសាានលអ។
VII. រញ្ញ
ា ប្រ

ម និងកងវល់ ធ្ំ ៗពាក់េ័នធសាានភាេការថ្ចនប្រឌ្ិត រពចចកវ ិទយងមី និ ងកំ េុងរ ីកចំ ពរ ើន និ ងសិទិ ធ

ទក់ ទងនឹងសិទិឌ្
ធ ី ជីងល
១.

ប្រជាេលរែឋសខមតងកតីប្េួ

បារមភអ្ំេីសនតិសុែទិនន
ន ័

សុវតាិភាេថ្នេ័ត៌មានឯកជនពលើអ្ុីនធ្ឺខណត

និង ឧរករណ៍រពចចកវ ិទយងមី ែណៈខែលចារ់នាពេលរចចុរបននែកខានកនុងការធានា និងការពារសិទិអ្
ធ ក
ន
ពប្រើប្បាស់អ្ុីនធ្ឺខណត រពចចកវ ិទយងមី និងសិទិនា
ធ នាទក់ទងនឹងរពចចកវ ិទយ ។
២.

អ្នកអ្នុវតតន៍សិទិពធ សរ ីភាេរពចចញមតិ

និងសិទិពា
ធ ក់េ័នធនានាតាមប្រេ័នអ្
ធ ុីនធ្ឺខណតប្តូវបានពចាទ

ប្រកាន់ ចារ់ែួន
ល
និងផ្តនាទពទស ខែលការណ៍ពនោះពធ្វើឲ្យរ៉ាោះពាល់ែល់ការអ្នុវតតន៍សិទិម
ធ ូលដ្ឋឋនខែលប្តូវ
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បានធានាពដ្ឋ

លិែិតូរករណ៍អ្នតរជាតិខែលកនុងពនាោះរួមមាន ពសចកតីប្រកាសជាសកលសតីេីសិទិម
ធ នុសស

កតិកាសញ្ញាអ្នតរជាតិសីេ
ត ីសិទិេ
ធ លរែឋ និងសិទិន
ធ ពោបា
៣. មានការភ្័

ខាលចកនុងការរពចចញមតិ ខចករ ំខលកេ័ត៌មាន ឬេ័ត៌មានខកលងកាល

ពផ្សងៗតាមតាមអ្ុីនធ្ឺខណត ពដ្ឋ
ពទសពដ្ឋ

។ល។
និងលំហរពសរ ីភាេ

សារខតកនលងមកមានការពចាទប្រកាន់ ចារ់ែួន
ល គំរាមកំខហងនិងផ្តនាទ

មិនបានអ្នុវតតវ ិធានការការពារ និងរទដ្ឋឋនសិទិម
ធ នុសសប្តឹមប្តូវ ។

ពសចកតីពសនើខកលមអ ឬមតិសាារនា៖
១. រដ្ឋឋភ្ិបាល និងភាគីពាក់េ័នធប្តូវរនតពលើកកមពស់ការ
េនយល់ពាកយកនុងសទទនុប្កមពដ្ឋ
ទិនន
ន ័

វា

មាននិ

មន័

ល់ែឹងអ្កខរកមមរពចចកវ ិទយតាមរ

ចាស់លាស់ ប្កមសីលធ្ម៌ និងវ ិធ្ីសាស្រសត ធានាសុវតាិភាេ

តថ្មលេ័ត៌មាន និងេ័ត៌មានឯកជនឲ្យបានទូលំទូលា

បានចូលរួមចំខណកកនុងការអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍ប្រករពដ្ឋ
២. រដ្ឋឋភ្ិបាលប្តូវរពងកើតចារ់សនតិសុែទិននន័
វ ិទយងមីៗខែលតប្មូវឲ្យប្កុមហ៊ាុនឯកជន

ៈ ការកំណត់

ែល់ប្រជាេលរែឋទូពៅពែើមបីឲ្យេួ កពគ

ចីរភាេ។
ពែើមបីការពារទិននន័

អ្នកផ្តល់ពសវា

អ្នកពប្រើប្បាស់ អ្ុីនធ្ឺខណត និងរពចចក

ប្កុមហ៊ាុនសាជីវកមមពាណិជាកមមតាមអ្ុីនធ្ឺខណត

អាជាាធ្រសាធារណៈ ឬភាគីពាក់េ័នពធ ផ្សងៗខែលមានកាតេវកិចចប្តូវការពារសនតិសុែ ទិនន
ន ័

សុវតាិភាេថ្ន

េ័ត៌មានឯកជន និងឧរករណ៍រពចចកវ ិទយងមីៗ ។
៣. រដ្ឋឋភ្ិបាលប្តូវពរើកលំហរពសរ ីភាេ ធានា និងពលើកកមពស់សិទិក
ធ ុងការពប្រើ
ន
ប្បាស់អ្ុីនធ្ឺខណត និងរពចចកវ ិទយ
ងមីែល់ប្រជាេលរែឋឲ្យបានទូលំទូលា

ពដ្ឋ

អ្នុពលាមតាមលិែិតូរករណ៍អ្នតរជាតិខែលការពារសិទិធ

មនុសស ស្រសតី ។ ល ។ កនុងពនាោះរួមមាន ពសចកតីប្រកាសជាសកលសតីេីសិទិម
ធ នុសស កតិកាសញ្ញាអ្នតរជាតិសីត
េីសិទិេ
ធ លរែឋ និងសិទិន
ធ ពោបា
ព

។ល។

ើងសងឃឹមោ៉ា ងមុតមាំថ្ន សពមលង និងសិទិពធ សរ ីភាេជាមូលដ្ឋឋនររស់ប្រជាេលរែឋប្តូវបានពគ្នរេពេញ

ពលញ និងកងវល់ររស់ព

ើងប្តូវបានពដ្ឋោះស្សា

ពែើមបីធានាថ្នរាល់ការអ្ភ្ិវឌ្ឍ និងពគ្នលនពោបា

ររស់អាសា៊ានទំងអ្ស់េិតជាបានទុកប្រពោជន៍ប្រជាេលរែឋជាធ្ំ។

អ្នកតាក់ខតង

អ្នកអ្នុវតតពគ្នល

នពោបា

និងប្រមុែ ថ្ននក់ែឹកនាំកមពុជា និងរែឋសមាជិកអាសា៊ានប្តូវខតរួមគ្ននខសវងរកនូវែំពណាោះស្សា

ប្រករពដ្ឋ

ប្រសិទិភា
ធ េ ស្សរតាមពគ្នលការណ៍មិនទុកនរណាមានក់ពចាលពេើ

ពៅររស់ប្រជាជនកមពុជា ក៍ែូចជាប្រជាតិអាសា៊ានប្រករពដ្ឋ

ពែើមបីធានានូវការរស់

ពសចកតីថ្ងលងូរន និងវ ិរុលភាេ។

េ័ ត៌មានរខនាមសូមទក់ទង៖
១. កញ្ញា ពសង រាសី

ទូរស័េទពលែ និងSignal: ០១៧ ៩៣៣ ៣៣៦

អ្ុី ខមលៈ reaseys@silaka.org

២. ពលាក ពសៀន រ៊ាុនរ ិទធ

ទូរស័េទពលែ និងSignal: ០១១ ៥៣៥ ៣៥៤

អ្ុីខមលៈ seanbunrith@comfrel.org

៣. ពលាកស្សី ពអ្ង ចាន់ឌ្ី ទូរស័េទពលែ និងSignal: ០១០ ២៧០ ០០០

អ្ុីខមលៈ anm@gadc.org.kh
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