១. ប្រតិរតត ិសង្ខេ រ
ង្ៅខែមករាឆ្នាំ ២០១៧ រដ្ឋាភិបាលកមពុជាបានផ្តចង្ផ្ត
ួ
ើមយុទ្ធនាការ ៦ ខែប្រឆ្ាំខនឹខង្ប្រឿខង្ ៀន
ខែលប្តូវបានរនត ង្្វ ើមតខង្ ើយមត ខង្ទ្ៀតនិខមិនកាំណត់ចារ់តាំខពីង្ពលង្នាោះមក។ យុទ្ធនាការង្នោះ
ខែលប្តូវបានង្រសង្ខេ តង្ ើ យ៉ាខង្ោចណាស់មានមនុសសចាំនួន ៥៥,៧៧០ នាក់ប្តូវបានចារ់ែល ួនពី
រទ្សខស័យង្ប្រើប្បាស់ ឬលក់ង្ប្រឿខង្ ៀន ង្ៅចង្នាលោះខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ និខខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ប្តូវ
បានរនត ង្្វ ើមតខង្ ើយមត ខង្ទ្ៀត និខង្្វ ើមិនកាំណត់ង្ពល ចារ់តាំខខតពីង្ពលង្នាោះមក។1
រ ូ តមកែល់រចចុរបនន យុទ្ធនាការង្នោះបានសខេ ត់ែ៏ង្លើសលរ់ង្លើការ ុាំែល ួននិខការនាាំែល ួនង្ៅកាត់
ង្ោស - ជាជាខការធានាឱ្យមានការខែោាំសុែភាពប្ររ់ប្ាន់សប្មារ់អ្នកខែលង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀន
រ ួមោាំខការពាបាល ការស្តតរនីតិសមបោ និខការកាត់រនថ យង្ប្ាោះថ្ននក់ - បាននាាំឱ្យមានវ ិរតត ិសុែ
ភាពស្តធារណៈនិខសិទ្ធិមនុសសកាន់ខត្ង ន់្ងរង្ ើខ។
កនុខរយៈង្ពលរីឆ្នាំ ចារ់តាំខពីការចារ់ង្ផ្តើមយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខនឹខង្ប្រឿខង្ ៀនររស់ប្រង្ទ្សង្នោះ វា
មិនប្តឹមខតបានររាជ័យង្ៅកនុខង្រសកកមម ចមបខររស់ែល ួនកនុខការកាត់រនថ យការង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខ
ង្ ៀននិខង្ប្ាោះថ្ននក់ោក់ទ្ខនឹខង្ប្រឿខង្ ៀនរ៉ាុង្ណា
ណ ោះង្ទ្ វាបាននាាំឱ្យមានការរំង្ោភសិទ្ធិមនុសសយ៉ាខ
្ង ន់្ងរ និខមានលកេ ណៈជាប្រព័នធខែមង្ទ្ៀត។ អ្ន កប្សី ណារា៉ាន់ អាយុ៤១ ឆ្នាំជាអ្ន កង្ប្រើប្បាស់ង្សវាង្ម
តែូ ន ង្ដ្ឋយឆលុោះរញ្ចាំខពីរទ្ពិង្ស្ត្ន៍ររស់ាត់ កនុខយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀន បានប្បារ់អ្ខគ
ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិថ្ន “ជាអ្ន កង្ប្រើង្ប្រឿខង្ ៀន ប្តូវបានង្រប្រប្ពឹតតមកង្លើែល ួនែូ ចជាសតវ អ្
ញ្ច ឹខ។” 2
របាយការណ៍ង្នោះខផ្ែកង្លើការចុោះប្ស្តវប្ជាវតមមូ លដ្ឋាន ខែលអ្នុវតត ង្ដ្ឋយអ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោស
អ្នត រជាតិ កនុខខែវ ិចឆ ិកានិខខែ្ន ូឆ្នាំ២០១៩ ចខប្កខឯកស្តរសត ីពីការរំង្ោភសិទ្ធិមនុសសយ៉ាខ រ កករាល
ដ្ឋល ពាក់ព័នធនឹខយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀនររស់រដ្ឋាភិបាលកមពុជា។ ភារង្ប្ចើនននមនុសសខែល
ប្តូវបានសមាាសង្ដ្ឋយអ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ - ជាពិង្សសមនុសសខែលប្តូវបានចារ់ែល ួន
និខ ុាំែល ួន ជាខផ្នកមួ យននយុទ្ធនាការ រ ួមោាំខសមាជិកប្រួស្តរររស់ពួកង្រផ្ខ រឺមកពីស រមន៍ប្កី
ប្ក និខខែលងាយទ្ទ្ួ លរខការមា៉ាក់ងាយ។
មនុសសខែលអ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិបានសមាា សន៍ ប្តូវបានង្រ ុាំែល ួនង្ប្កាមប្រព័នធមួយកនុខ
ចាំង្ណាមប្រព័នធពីរទ្នទ ឹមានននការ ុាំែល ួននិខផ្តនាទង្ោសរឺ៖ ប្រព័នធយុតតិ្ម៌ប្ព ម ទ្ណឌ ឬការ ុាំែល ួនខររ
រែា បាលោក់ទ្ខនឹខង្ប្រឿខង្ ៀន។ ការផ្តនាទង្ោសប្ព ម ទ្ណឌ ខែលចខប្កខង្ដ្ឋយអ្ខគ ការង្លើកខលខ
ង្ោសអ្នត រជាតិ ប្តូវបានញាំ ីង្ដ្ឋយការរំង្ោភង្លើសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានការជាំនុាំជប្មោះង្ដ្ឋយយុតតិ្ម៌ និខ
អ្ាំង្ពើពុករលួ យ។ សប្មារ់រុរគលមកពីស រមន៍ប្កីប្កនិខស រមន៍ខែលងាយរខការមា៉ាក់ងាយ
ង្ដ្ឋយប្ាន់ខតជាអ្ន កឈរខកបរកខនល ខែុស ង្ៅង្ពលែុស ឬការង្្វ ើង្តសត វ ិជជមានង្ដ្ឋយការង្្វ ើង្តសត
ង្ប្រឿខង្ ៀនង្ដ្ឋយរខេ ាំ អាចនាាំឱ្យជារ់ពនធ នាារជាង្ប្ចើនឆ្នាំ សូ មបីខតង្ៅង្ពលែល ោះ សថ ិតង្ប្កាមការ
ង្ចាទ្ប្រកាន់ពីរទ្ជួ ែូ រង្ប្រឿខង្ ៀន។ សប្មារ់រុរគលមកពីស រមន៍ប្កីប្កនិខស រមន៍ខែល
ងាយរខការមា៉ាក់ងាយ ង្ដ្ឋយប្ាន់ខតជាអ្ន កឈរខកបរកខនល ខែុស ង្ៅង្ពលែុស ឬការង្្វ ើង្តសត វ ិជជមាន
ង្ដ្ឋយការង្្វ ើង្តសត ង្ប្រឿខង្ ៀនង្ដ្ឋយរខេ ាំ អាចនាាំឱ្យជារ់ពនធ នាារជាង្ប្ចើនឆ្នាំ សូ មបីខតង្ៅង្ពលែល ោះ
សថ ិតង្ប្កាមការង្ចាទ្ប្រកាន់ពីរទ្ជួ ែូ រង្ប្រឿខង្ ៀន។
កនុខករណីែលោះ ជនរខង្ប្ាោះបានប្បារ់អ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិថ្ន ពួ កង្រប្តូវបានរខេ ាំឱ្យ “
ស្តរភាព” ង្ប្កាមការង្្វ ើោរុណកមម និខការង្្វ ើបារង្ផ្សខង្ទ្ៀត។ កាលណាប្តូវង្រង្ចាទ្ប្រកាន់ពីរទ្
ង្លម ើសោក់ទ្ខនឹខង្ប្រឿខង្ ៀន ជនជារ់ង្ចាទ្ខែលប្កីប្កនិខខែលងាយរខការមា៉ាក់ងាយ ប្តូវប្រឈម
័ ៣០ ឆ្នាំមកពី
នឹខការសនម តថ្នមានពិរុទ្ធភាព ខែលង្សទ ើរខតមិនអាចយកឈន ោះបាន។ ប្សីនាខ ជាស្រសត ីវយ

អាជាា្រជាតិប្រយុទ្ធប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀន របាយការណ៍ង្ព ប្រចាាំឆ្នាំ២០១៧ ចូ ោះនែង ទ្ី២៦ ខែកុមាៈឆ្នាំ ២០១៨; អាជាា្រជាតិប្រយុទ្ធប្រឆ្ាំខ
ង្ប្រឿខង្ ៀន របាយការណ៍ង្ព ប្រចាាំឆ្នាំ២០១៨ ចុោះនែង ទ្ី៣ ខែង្មស្ត ឆ្នាំ២០១៨; អាជាា្រជាតិប្រយុទ្ធប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀន របាយការណ៍
ឆមាសទ្ី១ ឆ្នាំ២០១៩ ចុោះខែវ ិចឆ កា
ិ ឆ្នាំ២០១៩; ភន ាំង្ព រ៉ាុសតិ៍ នែង ទ្ី៦ ខែង្មស្ត ឆ្ន២
ាំ ០២០ ង្ដ្ឋយង្ោក ុត សុភ័ប្កចរ ិយ“ មនុសសជាខ ៥,៥០០
នាក់ប្តូវបានចារ់ែល ួនពីរទ្ង្ប្រឿខង្ ៀន” ។ https://www.phnompenhpost.com/national/over-5500-arrested-drugs
(ចូ លង្មើលចុខង្ប្កាយ នែង ទ្ី២០ ខែង្មស្ត ឆ្នាំ២០២០) ។
2 អ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ សមា
ា សន៍ជាមួ យ អ្ន កប្សីណារា៉ាន់ ង្ៅរាជធានីភនាំង្ព នែង ទ្ី៣ ខែ្ន ូ ឆ្នាំ២០១៩។
1

រាជធានីភនាំង្ព បានង្រៀររារ់ពីរង្រៀរខែលនាខប្តូវបានង្រង្្វ ើោរុណកមម រនាទរ់ពីការចារ់ែល ួនតម
អ្ាំង្ពើចិតតមកង្លើនាខ កនុខអ្ាំ ុ ខង្ពលននការឆម ក់ចូលោក់ទ្ខនឹខង្ប្រឿខង្ ៀនង្ៅភន ាំង្ព ៖

“ពួ កគេបានសួ រខ្ញុំថាគ ើខ្ញុំលក់គ្េឿងគ ៀនបានប៉ុន្មានដង… មន្រនត ីប៉ូ លីស និយាយ
ថា គបើខ្ញុំមិនសារភាពគេ គា ់នឹងកុំគ្ល ើងឆក់គលើខល ួនខ្ញុំមតងគេៀ ។
ប្សីនាខ ប្តូវបានផ្ត នាទង្ោសពីរទ្ជួ ែូ រនិខជារ់ពនធ នាារកនុខមណឌល់អ្រ់រំខកខប្រទ្ី២ ររស់រាជធានីភនាំង្ព ។

រនាទរ់ពីចាំណាយង្ពល ៦ ខែ កនុខស្តថនភាពអ្មនុសស្ម៌ កនុខការ ុាំែល ួនមុនការជាំរោះកត ី រ ួមជាមួ យកូ ន
ប្រ ុសររស់នាខ ប្សីនាខប្តូវបានកាត់ឱ្យជារ់ពិរុទ្ធ ង្ប្កាយពីការជាំនុាំជប្មោះអ្យុតតិ្ម៌មួយ ង្ ើយប្តូវ
បានង្រផ្តនាទង្ោសឱ្យជារ់ពនធ នាាររយៈង្ពល ២.៥ ឆ្នាំ ពីរទ្ជួ ែូ រង្ប្រឿខង្ ៀន។ នាខបានរំឭកអ្ាំពី
ស្តលប្កមង្នោះថ្ន៖ “ែ្ុាំរិតចខ់ង្្វ ើអ្តត ឃាតង្ៅង្ពលង្នោះង្ដ្ឋយង្លរថ្នន។ាំ ខតង្ប្កាយមក ែ្ុាំរិតអ្ាំពីកូ
នៗររស់ែ្ុាំ ង្តើនឹខមានអ្វ ីង្កើតង្ ើខចាំង្ពាោះពួ កង្រង្រើាម នរ ូរែ្ុាំ។”
រទ្ពិង្ស្ត្ន៍ររស់ប្សីនាខ រឺជាចរ ិតលកេ ណៈននយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀនង្ៅកមពុជា។ ប្ររ់
ករណីោខ
ាំ អ្ស់ ខែលបានកត់ប្តជាឯកស្តរង្ដ្ឋយអ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ រងាា ថ្នជន
ជារ់ង្ចាទ្ប្តូវបានង្រដ្ឋក់ឱ្យជារ់ពិរុទ្ធភាព ង្ ើយមានក់ៗបានពិពណ៌នាអ្ាំពីការសវនាកា ខែលមិន
មានង្សម ើភាពានននយុតតិ្ម៌ បានកាំណត់ខតែល ួនឯខថ្នបានរាំង្ព ង្ៅតមរទ្ដ្ឋានអ្នត រជាតិននការ
ជាំនុាំជប្មោះង្ដ្ឋយយុតតិ្ម៌។ ង្យខង្ៅតមមនុសសខែលអ្ខគ ការបានសមាាស មិនមានឱ្កាសណាមួ យ
ទ្ទ្ួ លបានការធានាឱ្យង្ៅង្ប្ៅ ុាំ ឬបានទ្ទ្ួ លជង្ប្មើសពីការមិន ុាំឃាាំខែល ួនង្ផ្សខង្ទ្ៀត ង្ប្ៅពីការ
ង្ប្រើប្បាស់ការ ុាំែល ួនមុនការជប្មោះកត ី ឬសូ មបីខតពិចារណាឱ្យបានចាស់ោស់ក៏ាមនខែរ។ ាមននរណា
មានក់កនុខចាំង្ណាមអ្ន កខែលប្តូវបានសមាាស ទ្ទ្ួ លបានការយល់ែឹខអ្ាំពីសិទ្ធិររស់ពួកង្រង្ទ្ង្ ើយមាន
ខតចុខង្ចាទ្ពីរនាក់រ៉ាុង្ណា
ណ ោះ ខែលប្តូវបានផ្តល់ជាំនួយខផ្នកចារ់ង្ដ្ឋយឥតរិតនែល។
ជនជារ់ង្ចាទ្ប្កីប្កតិចតួ ច កនុខយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀនង្ៅកមពុជា មានលទ្ធភាពទ្ទ្ួ លបាន
ង្មធាវ ក ង្ដ្ឋយភារង្ប្ចើនែកខានមិនទ្ទ្ួ លបានកប្មិតែព ស់សប្មារ់ជាំនួយខផ្នកចារ់ឥតរិតនែលង្នាោះ
ង្ ើយ។ ង្ៅង្ពលពួ កង្រប្តូវបានង្រដ្ឋក់ឱ្យជារ់ពិរុទ្ធ - ជាអ្វ ីខែលពួ កង្រង្សទ ើរខតង្ជៀសមិនរ ួច - ពួ កង្រ
ប្រឈមមុែនឹខការង្ៅកនុខរុកង្ប្ចើឆ្នាំ ខែលជារុកែ៏ចង្ខែ ៀតខណន ខែលង្ពារង្ព ង្ដ្ឋយជាំខឺ។

អ ី អន កគោសម្ននក់បានរំឮកថា ៖ “្បសិនគបើមន៉ុសសម្ននក់ឆលងគមគោេផ្ល វូ ដគងហ ើម
គន្មោះកនញងរយៈគពលពីរបីថ្ងៃ អន កោល់គានគៅកនញងបនទ បឃ
់ ៉ុុំខល ួន នឹង ឆល ងជុំងឺគនោះ។ វាជា
កន្នល ងបង្កា ់ព៉ូជជុំងឺ។ 3
ុ ខ អ្តីតអ្ន កជារ់ ុាំមណឌលអ្រ់រំខកខប្រទ្ី១ររស់រាជធានីភនាំង្ព ។

យុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀន មានផ្លរ៉ាោះពាល់មិនសមាសមាប្ត និខមានចរ ិតង្រ កសង្អ្ើខង្លើស្រសតី
កុមារ និខប្រជាពលរែា ខែលមកពីប្ក ុមងាយរខការមា៉ាក់ងាយ រ ួមោាំខអ្ន ករស់ង្ៅជាមួ យង្មង្រារង្អ្ែ
ស៍ផ្ខខែរ។ ៧៣% ននអ្ន កង្ោសជាស្រសតីោខ
ាំ អ្ស់ង្ៅកមពុជា ឥ ូ វប្តូវបានជារ់ពនធ នាារង្ប្កាមការ
ង្ចាទ្ប្រកាន់ពាក់ព័នធនឹខង្ប្រឿខង្ ៀន។
អ្ន កប្សី មា៉ាលី អាយុ ៤០ ឆ្នាំ បានង្រៀររារ់លមែ ិតពីការលាំបាកកនុខការចិញ្ចឹមកូ នររស់នាខកនុខស្តថន
ភាពែ៏ចង្ខែ ៀតខណនង្ៅកនុខមណឌលអ្រ់រំខកខប្រទ្ី២ ែូ ង្ចន ោះថ្ន ៖ “វាលាំបាកណាស់កនុខការចិញ្ចឹមកូ នប្សី
ររស់ែ្ុាំ។ នាខចខ់ផ្លលស់ទ្ីជុាំ វ ិ នាខ ចខ់បានទ្ីធាលរខនថ ម នាខចខ់ង្ ើ ខាខង្ប្ៅ។ នាខចខ់បាន
ង្សរ កភាព ... នាខខតខខតមានជាំខឺប្រ ុនង្ៅតនិខផ្លតស្តយ។ ង្ដ្ឋយស្តរខតង្យើខអ្ត់មានទ្ីធាល ែូ ង្ចន ោះកូ ន
ររស់ែ្ុាំង្ែកង្ៅង្លើែខែល ួនររស់ែ្ុាំ។4

អ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ សមាាសន៍ជាមួ យរុរសមានក់ ខែលប្តូវបាន ែ
ុាំ ល ួនកនុខកាំ ុ ខង្ពលយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀន តមរ
យៈទ្ូ រស័ពទនែងទ្ី១៦ ខែង្មស្ត ឆ្នាំ២០២០ ។
4 អ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ សមា
ា សន៍ជាមួ យអ្ន កប្សីមា៉ាលី ង្ៅរាជធានីភនាំង្ព នែង ទ្ី១៦ ខែវ ិចឆ ិកាឆ្នាំ២០១៩ ។
3

ជាំនួសឱ្យការចារ់នាាំែល ួនពីរទ្ប្ព ម ទ្ណឌ មនុសសរារ់ពាន់នាក់ជាង្រៀខរាល់ឆ្នាំ ប្តូវបានង្រ ុាំែល ួនង្ដ្ឋយ
ាមនរទ្ង្ចាទ្ប្រកាន់ ង្ៅកនុខមណឌល “ស្តតរនីតិសមបោ” ង្ប្រឿខង្ ៀន និខ មជឈមណឌល “សខគ មកិចច”
(ខែលង្ៅថ្ន មជឈមណឌល ុាំឃាាំខង្ប្រឿខង្ ៀន)។ អ្តីតអ្ន កជារ់ ុាំង្ៅមនទ ីរ ុាំឃាាំខង្ប្រឿខង្ ៀន បាន
ពិពណ៌នាអ្ាំពីស្តថនភាពអ្មនុសស្ម៌ង្ប្ចើនជាខអ្វ ីៗខែលង្របានរកង្ ើ ង្ៅកនុខប្រព័នធពនធ នាារ។
ង្ោោះរីមណឌលោាំខង្នោះ អ្ោះអាខពាបាលមនុសសខែលង្ ៀនង្ ៀនក៏ង្ដ្ឋយ តមពិតមណឌលង្នោះ ែាំង្ណើរ
ការជាមជឈមណឌល ុាំឃាាំខខររដ្ឋក់ទ្ណឌកមម និខខរររំង្ោភរាំពាន ខែលជាកខនល ខែវ ោះខាតយ៉ាខ
អាប្កក់ខាខខផ្នកង្វជជស្តស្រសត និខែវ ោះរុរគលិកខែលមានការរណតុោះរណា
ត លប្តឹមប្តូវ។
ជាជាខទ្ទ្ួ លការពាបាលខផ្ែកង្លើភ័សតុតខ អ្ន កជារ់ ុាំប្តូវបាន ុាំែល ួនប្រឆ្ាំខនឹខឆនទ ៈររស់ពួកង្រ
ង្ ើយប្រឈមនឹខការរំង្ោភរាំពានជាប្រព័នធ។ ែូ ចអ្តីតអ្ន កជារ់ ុាំមានក់បានង្រៀររារ់ថ្ន៖

“គៅេីគន្មោះ ខ្ញុំម្ននអារមា ណ៍ថាខ្ញុំសថិ គៅកនញងនរក។ គោយពាយាមស៉ូ ្ោុំករវាយដុំ
5
ជាមួ យអាហារ ករចគងអ ៀ ន្ណន ពិ ជាមិនអាច្ោុំ្េបានន្មន” ។
រដ្ឋា អ្តីតអ្ន កជារ់ ុាំ កនុខមណឌល ុាំឃាាំខនប្ពសព ឺ រាជធានីភនាំង្ព ។

មណឌល ុាំឃាាំខង្ប្រឿខង្ ៀនររស់ប្រង្ទ្សកមពុជា បានប្រឈមមុែនឹខការរ ិោះរន់ជារនត រនាទរ់ រារ់
រញ្ចល
ូ ោាំខការង្ចាទ្ប្រកាន់អ្ាំពីការង្្វ ើោរុណកមម ពលកមម ង្ដ្ឋយរខេ ាំ អ្ាំង្ពើ ឹខាផ្ល វូ ង្ភទ្ និខការ
ស្តលរ់ង្ៅកនុខការ ុាំឃាាំខ។6 ង្ោោះរីមានការប្ពួយបារមា ជាង្ប្ចើន ខែលបានង្លើកង្ ើខពីយនត ការសិទ្ធិ
មនុសសអ្នត រជាតិ និខពីអ្ខគ ការសខគ មសុី វ ិលក៏ង្ដ្ឋយ ក៏ភាពប្រង្សើរង្ ើខមានខតរនត ិចរនទ ួច ឬាមន
ង្្វ ើឱ្យប្រង្សើរង្ ើខោល់ខតង្ស្តោះ ង្ៅកនុខការតមដ្ឋន និខប្ររ់ប្រខកខនល ខ ុាំឃាាំខោាំខង្នោះ ង្ ើយ
របាយការណ៍អ្ាំពីការរំង្ោភសិទ្ធិមនុសសង្ៅខតរនត ង្កើតមាន។
អ្ន កោាំខឡាយខែលសមាាសន៍ង្ដ្ឋយអ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ រឺជាអ្ន កខែលប្តូវបានរញ្ជន
ូ
ង្ៅមណឌល ុាំឃាាំខង្ប្រឿខង្ ៀន និខខែលប្តូវបានង្រ ុាំែល ួនង្ដ្ឋយមិនមានការសម ័ប្រចិតតង្ ើយាមន
នរណាមានក់ ប្តូវបានផ្តល់សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានង្មធាវ កង្នាោះង្ទ្។ ង្សទ ើរខតាមននរណាមានក់ប្តូវបានង្រនាាំង្ៅ
ចាំង្ពាោះមុែង្ៅប្កម ឬតុោការង្ ើយ។ ប្ររ់រុរគលខែលសមាាសន៍ង្ដ្ឋយអ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រ
ជាតិ បានផ្តល់នូវរបាយការណ៍លាំអ្ិតសត ីពីការរំង្ោភរាំពានង្លើរាខកាយ ជាខររខផ្នននការង្្វ ើ
ោរុណកមម ឬការង្្វ ើបារែខទ្ង្ទ្ៀត ខែលប្រប្ពឹតតង្ដ្ឋយរុរគលិកមជឈមណឌល ឬជាអ្វ ីខែលង្រង្ៅថ្ន “ង្ម
រនទ រ់” - ជាអ្ន កង្ោសែូ ចាន ខែលរុរគលិកមណឌលប្ររល់ នាទ្ីឱ្យអ្នុវតត វ ិន័យ។
ប្រជាពលរែា ខែលធាលរ់ប្តូវបាន ុាំែល ួនង្ៅកនុខមណឌលោាំខង្នោះ បានពិពណ៌នាអ្ាំពីរររននការរំង្ោភ
រាំពានែ៏ង្ឃារង្ៅ ខែលពួ កង្របានជួ រប្រទ្ោះង្ៅកនុខលកេ ែណឌលមែ ិតនិខជាក់ខសត ខ។ ស្តរា៉ាត់ ខែល
មានអាយុ ១៧ ឆ្នាំ ង្ៅង្ពលខែលាត់ជារ់ ុាំង្ៅនប្ពសព ឺ ភន ាំង្ព បានរំឭកអ្ាំពីការមកែល់ររស់ាត់
ង្ៅឯមជឈមណឌលង្នោះ ៖ “ង្ៅង្ពលខែលអ្ន កយមចាកង្ច ង្មរនទ រ់បានចារ់ង្ផ្តើមវាយែ្ុាំ។ ែ្ុាំប្តូវង្រ
វាយសនល រ់ ែូ ង្ចន ោះែ្ុាំមិនអាចចាាំពីអ្វីខែលបានង្កើតង្ ើខ ង្ប្កាយពីង្នាោះមកង្ទ្។” 7
អ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ ទ្ទ្ួ លបានការង្ចាទ្ប្រកាន់ង្ដ្ឋយាមនភសតុតខជាង្ប្ចើនអ្ាំពីការ
ស្តលរ់ង្ៅកនុខមណឌល ុាំឃាាំខនប្ពសព ឺ និខឱ្កាសែ្ុាំ ង្ៅរាជធានីភនាំង្ព ។ ង្ោកផ្លនិត អ្តីតង្មរនទ រ់ ពី
មជឈមណឌលឱ្កាសែ្ុាំ បានរំឭកពីការស្តលរ់ររស់អ្នកជារ់ ុាំកាលពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ែូ ង្ចន ោះថ្ន ៖
អ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ សមាាសន៍ជាមួ យរដ្ឋា ង្ៅរាជធានីភនាំង្ព នែង ទ្ី២១ ខែវ ិចឆ កា
ិ ឆ្នាំ ២០១៩។
រណៈកមាម្ិការប្រឆ្ាំខអ្ាំង្ពើោរុណកមម ររស់អ្ខគ ការស ប្រជាជាតិ ការសង្ខេ តសន ិដ្ឋានររស់រណៈកមាម្ិការប្រឆ្ាំខនឹខោរុណកមម - កមពុ
ជា ខែមករា ឆ្ន២
ាំ ០១១, ឯកស្តរអ្ខគ ការស ប្រជាជាតិ CAT/C/KHM/CO/2, para. 18-20; រណៈកមាម្ិការង្ែើមបីសិទ្ធិកុមារ (CRC); ង្សចកត ី
អ្ង្ខេ តសនន ិដ្ឋាន៖ ប្រង្ទ្សកមពុជា ខែសីោ ឆ្នាំ២០១១ CRC/C/KHM/CO/2-3, para. 38-39; រណៈកមាម្ិការអ្ខគ ការស ប្រជាជាតិទ្ទ្ួ ល
រនទុកសិទ្ធិង្សែា កិចច សខគ មកិចច និខវរប្ម៌ (CESCR), ង្សចកត ីសង្ខេ តសន ិដ្ឋានររស់រណៈកមាម្ិការសិទ្ធិង្សែា កិចច សខគ មកិចច និខវរប្ម៌ កមពុជា ខែមិែុនា E/C.12/KHM/CO/1, para. 33; អ្ខគ ការសុែភាពពិភពង្ោក (WHO),“ការវាយតនមល ការពាបាលង្ដ្ឋយរខេ ាំង្លើអ្នកខែល
ង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀនង្ៅកមពុជា ចិន មា៉ាង្ សុី និខង្វៀតណាម” ឆ្នាំ២០០៩; អ្ខគ ការឃាលាំង្មើលសិទ្ធិមនុសស “ខសបកដ្ឋច់ជារ់ខែសង្ភល ើខ៖ ការចារ់
ែល ួនង្ដ្ឋយែុសចារ់ ការ ុាំឃាាំខតមអ្ាំង្ពើចិតតនិខោរុណកមម ង្លើអ្នកង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀនង្ៅកមពុជា” នែង ទ្ី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០។
https://www.hrw.org/report/2010/01/25/skin-cable/illegal-arrest-arbitrary-detention-and-torture-people-who-use-drugs (ចូ ល
ង្មើលចុខង្ប្កាយ នែង ទ្ី២០ ខែង្មស្ត ឆ្នាំ២០២០); អ្ខគ ការឃាលាំង្មើលសិទ្ធ ម
ិ នុសស “ពួ កង្រប្រប្ពឹតដមកង្លើង្យើខែូ ចជាសតវ ៖ ការង្្វ បា
ើ រអ្ន កង្ប្រើ
ង្ប្រឿខង្ ៀននិខ “អ្ាំង្ពើខែលមិនប្តូវការ” ង្ៅកនុខមជឈមណឌល ុាំឃាាំខង្ប្រឿខង្ ៀនង្ៅកមពុជា ឆ្ន២
ាំ ០១៣
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/cambodia1213_ForUpload_1.pdf (ចូ លង្មើលចុខង្ប្កាយ នែង ទ្ី២០ ខែង្មស្ត ឆ្នាំ២០២០);
អ្ខគ ការលីកាែូ និខអ្ខគ ការឃាលាំង្មើលសិទ្ធិមនុសស “ការស្តលរ់ង្ៅនប្ពសព ឺ រងាា ពីការរំង្ោភរាំពានររស់ មជឈមណឌល ុាំឃាាំខ” នែង ទ្ី៧ ខែ្ន ូ ឆ្នាំ
២០១៤, http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=365 (ចូ លង្មើលចុខង្ប្កាយ នែង ទ្ី២០ ខែង្មស្ត ឆ្ន២
ាំ ០២០); អ្ខគ ការ
លីកាែូ “ មណឌល ុាំែល ួននប្ពសព ឺ រួ រខតរិទ្ង្ចាល ង្ែើមបីផ្លលែ ” នែង ទ្ី៨ ខែមិែុនា ឆ្នាំ២០១៦, http://www.licadhocambodia.org/articles/20160608/147/index.html (ចូ លង្មើលចុខង្ប្កាយ នែង ទ្ី២០ ខែង្មស្ត ឆ្ន២
ាំ ០២០); អ្ខគ ការលីកាែូ “លិែិតចាំង្ពាោះ
និពនធ នាយក៖ រដ្ឋាភិបាលប្តូវខតរិទ្នប្ពសព ឺ” ខែកកេ ដ្ឋ ឆ្នាំ២០១០។ http://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=198 (ចូ ល
ង្មើលចុខង្ប្កាយ នែង ទ្ី២០ ខែង្មស្ត ឆ្នាំ២០២០) ។
7 អ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ សមា
ា សន៍ជាមួ យស្តរា៉ាត់ ង្ៅរាជធានីភនាំង្ព នែង ទ្ី ២១ ខែវ ិចឆ ិកា ឆ្នាំ ២០១៩។
5
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មន៉ុសសន្ដលគ ៀនខ្លង
ុំ ន្មនន្េន ្ វូ ន្ ោក់្ចវាក់គោយថ្ដនិងគជើង គដើមបីក៉ុុំឱ្យ
គា ់គ រ ើគៅណាបាន។ គ ើយគមអាគារ បានវាយគា ់ ន្បប ន ឹង រ ៉ូ ដល់គា ់សាលប់…
។ ពួ កគេបានពាយាមបិេបាុំងករណីគនោះបន្មទប់ពីគន្មោះ។ ករលាយវាយដុំ ករគ្វ ើ
8
ោរ៉ុណកមា និងករគ ៀន េឺជាអវ ីន្ដលបានសម្នលប់គា ់។
ផ្លនិត អ្តីត “ង្មរនទ រ់” ង្ៅមណឌល ុាំឃាាំខង្ប្រឿខង្ ៀនឱ្កាសែ្ុាំ។

កប្មិតអ្មនុសស្ម៌ននចាំនួនមនុសសែ៏ចង្ខែ ៀតខណន ខែលរខេ ង្ ើខង្ដ្ឋយយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខ
ង្ ៀនររស់រដ្ឋាភិបាល កាំពុខខតញាំ ីោខ
ាំ ពនធ នាារររស់ប្រង្ទ្ស និខោាំខមជឈមណឌល ុាំឃាាំខង្ប្រឿខ
ង្ ៀនររស់ែល ួន។ ចាំនួនអ្ន កង្ោសង្ៅកមពុជា បាន ក់ង្ ើខែព ស់ខាលាំខែល់ង្ៅចាំនួន ៧៨% ចារ់តាំខ
ពីយុទ្ធនាការង្នោះបានចារ់ង្ផ្តើម រឺចារ់ពីចាំនួន ២១,៩០០នាក់ ង្ៅចុខឆ្នាំ ២០១៦ ែល់ចាំនួនជាខ
៣៨,៩៩០ ង្ៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ង្ោោះរីពនធ នាារង្ៅប្រង្ទ្សកមពុជាមានចាំណុោះបា៉ាន់ស្តមនប្តឹមខត
២៦,៥៩៣ នាក់ក៏ង្ដ្ឋយ។ ង្ៅង្ែើមឆ្នាំ២០២០ ចាំនួនអ្ន កង្ោសង្ៅកនុខពនធ នាារខែល្ាំជាខង្ររាំផ្ុត
ង្ៅកមពុជា រឺមណឌលអ្រ់រំខកខប្រទ្ី២ ខែលមានចាំនួនអ្ន កង្ោសង្លើសែល់ង្ៅចាំនួន ៩,៥០០ នាក់
ខែលង្សម ើនឹខ ៤៦៣% ននចាំណុោះអ្តិររមាររស់ែល ួនខែលមានប្តឹមខត ២,០៥០ នាក់។9
វ ិរតត ិែ៏ចង្ខែ ៀតខណនង្នោះ កាំពុខរខេ ឱ្យមានការរំង្ោភរាំពានយ៉ាខ្ង ន់្ងរ និខជាលកេ ណៈជាប្រព័នធង្លើ
សិទ្ធិររស់អ្នកង្ោសកនុខការទ្ទ្ួ លបាននូ វសុែភាពផ្ល វូ កាយនិខផ្ល ូវចិតតខែលអាចទ្ទ្ួ លយកបាន
កប្មិតែព ស់រាំផ្ុត ង្ ើយកនុខករណីែលោះ មានរ ូ តែល់ការង្្វ ើោរុណកមម ឬការង្្វ ើបារង្ផ្សខង្ទ្ៀត ង្ប្កាម
ចារ់សិទ្ធិមនុសសអ្នត រជាតិ។
ជាមួ យនឹខការរាំរាមកាំខ ខននការរ កករាលដ្ឋលននកូ វ កត១៩ រដ្ឋាភិបាលែល ោះង្ៅង្លើពិភពង្ោកបាន
ចាត់ វ ិធានការយ៉ាខមុឺខមា៉ាត់ ង្ែើមបីង្ដ្ឋោះខលខអ្ន កង្ោសអ្ ិខា និខអ្ន កង្ោសសថ ិតកនុខោនិភ័យ រ ួម
ោាំខមនុសសខែលប្តូវបានង្រ ុាំែល ួនង្ដ្ឋយាមនមូ លដ្ឋានចារ់ប្ររ់ប្ាន់ផ្ខខែរ។ ង្ោោះរីមានកប្មិត
ចង្ខែ ៀតខណន ង្ៅកនុខមណឌល ុាំឃាាំខររស់ែល ួនក៏ង្ដ្ឋយ ក៏រដ្ឋាភិបាលកមពុជាបានប្រឆ្ាំខនឹខ
សកមម ភាពរងាេរខររង្នោះ ង្ដ្ឋយង្្វ ើការចារ់ែល ួនង្ប្កាមយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀន ខែលមានការ
ង្កើនង្ ើខជាក់ខសត ខង្ៅង្ែើមឆ្នាំ២០២០ង្នោះ។10 ង្រើរិតពីភាពរនាទន់ននសុែភាពស្តធារណៈង្នោះ វាមិន
ខែលមានភាពរនាទន់កាន់ខតង្ប្ចើនសប្មារ់អាជាា្រកមពុជា កនុខការង្ដ្ឋោះប្ស្តយវ ិរតត ិែ៏ចង្ខែ ៀតខណន
ររស់ប្រង្ទ្សង្នោះ។ 11
មានជាំង្ រ កសង្ផ្សខៗាន ចាំង្ពាោះវ ិ្ីស្តស្រសតតឹខ រ ឹខររស់រដ្ឋាភិបាលចាំង្ពាោះង្ប្រឿខង្ ៀន។ ជាការពិតធាតុ
នានាង្ៅកនុខរដ្ឋាភិបាលកមពុជា ជាពិង្សស ប្កសួ ខសុខាភិបាលនាង្ពលែមីៗង្នោះ បានសខេ ត់្ងន់ង្លើ
ទ្ិែាភាពសុែភាពស្តធារណៈននយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀន និខពប្ខីកលទ្ធភាពទ្ទ្ួ លបានការ
ពាបាលង្ប្រឿខង្ ៀនតមស រមន៍។ 12 ង្ៅឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋាភិបាលបានទ្ទ្ួ លយកអ្នុស្តសន៍មួយង្ៅ
ឯប្ក ុមប្រឹកាសិទ្ធិមនុសសអ្ខគ ការស ប្រជាជាតិ ង្ដ្ឋយង្រត ជាាមិនដ្ឋក់ជាង្ោសឧប្កិែាននការង្ប្រើប្បាស់
និខការកាន់ការ់ង្ប្រឿខង្ ៀនង្នាោះង្ទ្ ង្ ើយថ្នែល ួនបានរង្ខេ ើតកខនល ខពាបាលង្ប្រឿខង្ ៀនង្ដ្ឋយ
សម ័ប្រចិតតតមស រមន៍ចាំនួន ៤៣១ កខនល ខង្ៅទ្ូ ោខ
ាំ ប្រង្ទ្សខែមង្ទ្ៀត។ 13 ការវ ិវតត ោខ
ាំ ង្នោះ កាំពុខ
ខតសនាចាំង្ពាោះទ្សសនៈសិទ្ធិមនុសស ក៏រ៉ាុខនត រាំនិតផ្តចង្ផ្ត
ួ
ើមខររង្នោះ នឹខប្តូវររាជ័យ ប្រសិនជាាមន
ការខកទ្ប្មខ់ជាមូ លដ្ឋានននយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀនង្ៅកមពុជាង្ទ្ង្នាោះ។

អ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ សមាាសន៍ជាមួ យផ្លនិត ង្ៅរាជធានីភនាំង្ព នែង ទ្ី២១ ខែវ ិចឆ ិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។
ង្ដ្ឋយង្ោក នីម ង្ឆខ “ពនធ នាារនប្ពសខលខទ្ទ្ួ លយកអ្ន កជារ់ ុាំមុនការចប្មោះកត ីង្ ើយ ង្ែើមបី រនថ យរនទុក” ភន ាំង្ព រ៉ាុសតិ៍នែង ទ្ី ២០ ខែមក
រា ឆ្នាំ២០២០ ។ https://www.phnompenhpost.com/national/prey-sar-prison-no-longer-accepting-pre-trial-detainees-ease-burden
(ចូ លង្មើលនែងទ្ី ២០ ខែង្មស្តឆ្នាំ ២០២០)។
8
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ដោយដោកឃុតសុភ័ក្កចរិយា “ ជាង ៥,៥០០ នាក់ក្តូវបានចាប់ខ្លួនពីបទដក្រឿងដ ៀន” ភនំដព បុសតិ៍ថ្ងៃទី ៦ ខខ្ដេសា ឆ្នំ ២០២០។
https://www.phnompenhpost.com/national/over-5500-arrested-drugs (ចូ លង្មើលចុខង្ប្កាយ នែង ទ្ី២០ ខែង្មស្ត ឆ្ន២
ាំ ០២០) ។
11 សូ មង្មើល៖ អ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ “ប្រង្ទ្សកមពុជា៖ មណឌល ុាំឃាាំខមនុសសែ៏ចង្ខែ ៀតខណន ជាង្ពលនាាំឲ្យមានការផ្ទុោះននកូ វ កត១៩
ចាំង្ពលមានការចារ់ែល ួនង្លើការផ្ាយ “ព័ត៌មានខកល ខកាលយ” ង្ៅនែង ទ្ី២៧ ខែមីនា ឆ្ន២
ាំ ០២០ https://bit.ly/2UQ7klA
12 ង្ដ្ឋយ រខ់ ង្មត
ត “ការប្រជុាំជរាំ ុ ឲ្យមានវ ិ្ីស្តស្រសតែម ីៗង្ែើមបីស្តតរនីតិសមបោរ” កាខសតភន ាំង្ព រ៉ាុសតិ៍ នែង ទ្ី១៨ ខែឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០១៦
https://www.phnompenhpost.com/national/meeting-touts-new-approach-rehab (ចូ លង្មើលចុខង្ប្កាយ នែង ២០ ខែង្មស្ត ឆ្នាំ២០២០)
13 អាជាា្រជាតិប្រយុទ្ធប្រឆ្ាំខនឹខង្ប្រឿខង្ ៀននិខឧប្កិែាកមម របាយការណ៍យុទ្ធនាការឆ្
ន ាំ២០១៨-២០១៩, តមេ ល់ទ្ុកជាឯកស្តរជាមួ យអ្ខគ
ការង្លើកខលខង្ោសអ្នត រជាតិ។
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ង្ាលនង្យបាយង្ប្រឿខង្ ៀនកមពុជា សថ ិតង្ៅង្លើផ្ល វូ រាំខរកែ៏សាំខាន់មួយ។ ការជារ់ោក់ទ្ខនាង្ពល
រចចុរបនន ង្ៅកនុខង្ាលនង្យបាយ និខការអ្នុវតត ររស់រដ្ឋាភិបាល អាចថ្នង្តើប្តូវង្ដ្ឋោះប្ស្តយ ង្ែើមបី
ភាពង្ព ចិតតខាខសិទ្ធិមនុសស និខ វ ិ្ីស្តស្រសតង្ផ្លតតង្លើសុែភាពស្តធារណៈ ខែលសខេ ត់្ងន់ង្លើសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួ លបានសុែភាពររស់មនុសស ខែលង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀន ឬក៏ង្ប្រើជង្ប្មើសមួ យង្ទ្ៀត តមរយៈការ
ផ្លគរ់ចិតតចាំង្ពាោះង្ាលនង្យបាយខររម នត រាយននការ ុាំែល ួន ការកាត់ង្ោសប្ព ម ទ្ណឌ អ្ាំង្ពើពុក
រលួ យ និខការរំង្ោភរាំពានែ៏្ាំង្្ខ ខែលជាការសនាប្ាន់ខតង្ែើមបីង្្វ ើឱ្យរញ្ាសខគ មកាន់ខត្ង ន់្ងរ
ង្ ើខឬយ៉ាខណា។
ង្ដ្ឋយង្មើលង្ ើ ពីការររាជ័យជាក់ខសត ខននយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខង្ ៀន អ្ខគ ការង្លើកខលខង្ោស
អ្នត រជាតិ អ្ាំពាវនាវឱ្យមានការពិនិតយង្ ើខ វ ិ ជារនាទន់ នូ វ វ ិ្ីស្តស្រសតររស់រដ្ឋាភិបាលកមពុជាចាំង្ពាោះ
ង្ប្រឿខង្ ៀន។ ជាំោនង្លើកទ្ឹកចិតតខែលប្តូវបានអ្នុវតត ង្ដ្ឋយធាតុនានាង្ៅកនុខរដ្ឋាភិបាលកមពុជា ជា
ពិង្សសប្កសួ ខសុខាភិបាល ប្តូវខតទ្ទ្ួ លបានអាទ្ិភាពនិខការាាំប្ទ្ ង្ ើយការអ្នុវតត ន៍ខរររំង្ោភ
រាំពាន និខររាជ័យពីអ្តីតកាល ប្តូវបានកាំណត់ង្ៅកនុខប្រវតត ិស្តស្រសត។
ង្ែើមបីឱ្យប្រង្ទ្សកមពុជាប្រកាន់យកនូ វ វ ិ្ីស្តស្រសតប្រករង្ដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព ខផ្ែកង្លើភសតុតខ និខអ្នុ
ង្ោមតមសិទ្ធិមនុសស ពាក់ព័នធនឹខង្ប្រឿខង្ ៀន វាចាាំបាច់ណាស់ខែលមណឌល ុាំឃាាំខង្ប្រឿខង្ ៀន
ង្ដ្ឋយរខេ ាំោខ
ាំ អ្ស់ ប្តូវរិទ្ោវរជារនាទន់ និខជាអ្ចិនស្រនតយ៍ ង្ ើយមនុសសខែលប្តូវបានង្រ ុាំឃាាំខង្ៅទ្ី
ង្នាោះ ប្តូវខតង្ដ្ឋោះខលខ ង្ដ្ឋយផ្តល់ឱ្យពួ កង្រនូ វង្សវាសុែភាពនិខសខគ មកិចចប្ររ់ប្ាន់ ខែលអាចរក
បានតប្មូវការររស់ពួកង្រ។ ម៉ាាខវ ិ ង្ទ្ៀត ង្ែើមបីការពារឱ្យបានង្ព ង្ល នូ វសិទ្ធិររស់អ្នកខែលង្ប្រើ
ប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀន និខស រមន៍ខែលរខផ្លរ៉ាោះពាល់ែនទ្ង្ទ្ៀត អាជាា្ររួ រខតង្្វ ើចលនាង្ដ្ឋយាមន
ការពនាង្ពលង្ឆ្ពោះង្ៅរកការលរ់ង្ចាលការដ្ឋក់ជារទ្ឧប្កិែាននការង្ប្រើប្បាស់និខការកាន់ការ់
ង្ប្រឿខង្ ៀន សប្មារ់ការង្ប្រើប្បាស់ផ្លទល់ែល ួន។
នែរូ អ្ភិវឌ្ឍន៍ររស់ប្រង្ទ្សកមពុជា រួ រខតប្រឆ្ាំខនឹខ “ការស្តតរនីតិសមបោ” ង្ប្រឿខង្ ៀនខរររខេ ាំ
ង្ ើយប្រឆ្ាំខនឹខការដ្ឋក់ជារទ្ឧប្កិែាននការង្ប្រើប្បាស់និខការកាន់ការ់ង្ប្រឿខង្ ៀនសប្មារ់ង្ប្រើ
ផ្លទល់ែល ួន ង្ ើយប្រសិនង្រើអាជាា្រកមពុជាអ្នុវតត សកមម ភា ពប្រករង្ដ្ឋយអ្តថ ន័យង្ែើមបីង្្វ ើកាំខណ
ទ្ប្មខ់ង្ាលនង្យបាយង្ប្រឿខង្ ៀនររស់ែល ួន - សូ មផ្តល់ការាាំប្ទ្ខផ្នករង្ចច កង្ទ្ស និខ ិរញ្ញ វតថុែល់
ការពប្ខឹខនិខពប្ខីកង្សវាពាបាលង្ប្រឿខង្ ៀនតមស រមន៍ និខង្សវាកាត់រនថ យង្ប្ាោះថ្ននក់ និខ
ាាំប្ទ្ការផ្លលស់រតរង្ឆ្
ូ ព ោះង្ៅរកការលរ់ង្ចាលននការដ្ឋក់ជារទ្ឧប្កិែា។

អ្នុស្តសន៍
ជ៉ូនន្មយករដឋ មន្រនតី និង អាជាា្រជា ិ្បយ៉ុេធ្បឆុំងគ្េឿងគ ៀន

1.

2.

3.

4.

សូ មប្រកាសជារនាទន់នូវការប្តួ តពិនិតយង្ ើខ វ ិ ែ៏ទ្ូលាំទ្ូោយសត ីពីយុទ្ធនាការប្រឆ្ាំខង្ប្រឿខ
ង្ ៀន ង្ដ្ឋយដ្ឋក់ង្ច ជាខផ្នការែឹកនាាំយុទ្ធនាការង្នោះ ឱ្យប្សរង្ៅនឹខចារ់ និខរទ្ដ្ឋាន
សិទ្ធិមនុសសអ្នត រជាតិ ង្ដ្ឋយង្ផ្លតតង្លើសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានការខែរកាសុែភាព និខសិទ្ធិមនុសសែនទ្
ង្ទ្ៀត។
សូ មរញ្ជឱ្យរិទ្មណឌល ុាំឃាាំខង្ប្រឿខង្ ៀននិខមណឌលសខគ មកិចចខរររខេ ាំោខ
ាំ អ្ស់ ជា
រនាទន់និខជាអ្ចិនស្រនតយ៍ និខធានាថ្នរាល់ការពាបាលនិខការស្តតរនីតិសមបោង្ប្រឿខង្ ៀន
ង្ៅកមពុជា រឺខផ្ែកង្លើភសតុតខ ង្ដ្ឋយការសម ័ប្រចិតត និខមានកិចចការពារង្ដ្ឋយមានការយល់
ប្ពមតមផ្តល់ព័ត៌មានជាមុន។
សូ មផ្តល់អាទ្ិភាពែល់ការខែោាំសុែភាពនិខការពាបាលង្ប្រឿខង្ ៀនតមស រមន៍ និខ
ធានាថ្ន ង្សវានិខទ្ីកខនល ខពាបាលង្ប្រឿខង្ ៀនតមស រមន៍ ែាំង្ណើរការប្សរតមភសតុ
តខវ ិទ្ាស្តស្រសត និខរទ្ដ្ឋានសិទ្ធិមនុសស។
សូ មធានាថ្ន កមម វ ិ្ីតមស រមន៍ ប្តូវខតទ្ទ្ួ លបាននូ វមូ លនិ្ិ និខការខកលាំអ្ប្ររ់ប្ាន់
ង្ដ្ឋយមានការាាំប្ទ្ខផ្នករង្ចច កង្ទ្សពីអ្ខគ ការស ប្រជាជាតិ និខអ្ខគ ការសខគ មសុី វ ិល។

សូ មផ្តចង្ផ្ត
ួ
ើមែាំង្ណើរការននការអ្នុវតត អ្នុស្តសន៍ននការពិនិតយង្ ើខ វ ិ ជាសកលតមកាល
កាំណត់ង្លែ ១១០.១៥៦ ង្ដ្ឋយលរ់ង្ចាលការដ្ឋក់ជារទ្ឧប្កិែា នូ វការង្ប្រើប្បាស់ និខកាន់
ការ់ង្ប្រឿខង្ ៀន សប្មារ់ការង្ប្រើប្បាស់ផ្លទល់ែល ួន និខង្លើកកមព ស់ង្សវាកមម កាត់រនថ យង្ប្ាោះ
ថ្ននក់។
6. រណ
ត ុ ោះរណា
ត លភានក់ងារប្រតិរតត ិចារ់កនុខការកាត់រនថ យង្ប្ាោះថ្ននក់ និខធានាថ្នពួ កង្រមិន
ង្ផ្លតតង្ាលង្ៅង្លើកខនល ខផ្តល់ង្សវាសុែភាពនិខង្សវាកាត់រនថ យង្ប្ាោះថ្ននក់ ខែលជាយុទ្ធស្ត
ស្រសតសប្មារ់ប្រតិរតត ិការពប្ខឹខការង្ប្រើង្ប្រឿខង្ ៀនង្នាោះង្ ើយ។
7. សូ មង្បាោះរខ់ង្ចាលខផ្នការរចចុរបនន កនុខការស្តខសខ់មជឈមណឌលពាបាលង្ប្រឿខង្ ៀនជាតិ
ែមីង្ៅង្ែតត ប្ពោះសី នុ និខសូ មធានាថ្ន ប្ររ់កខនល ខពាបាលោាំខអ្ស់នាង្ពលអ្នារត ប្តូវ
ខតែាំង្ណើរការប្សរតមង្ាលការណ៍ខណនាាំអ្នត រជាតិ សប្មារ់ការពាបាល និខស្តតរនីតិសមបោ
ង្ប្រឿខង្ ៀន។
8. សូ មរញ្
ច ល
ូ អ្ន កង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀន និខស រមន៍ខែលរខផ្លរ៉ាោះពាល់ង្ផ្សខង្ទ្ៀត រ ួមោាំខ
អ្ខគ ការសខគ មសុី វ ិលនិខអ្ន កជាំនា ខផ្នកសុែភាព ង្សវាកមម សខគ ម និខ វ ិស័យពាក់ព័នធែនទ្
ង្ទ្ៀត កនុខការរចនាការអ្នុវតត ការពិនិតយតមដ្ឋន និខវាយតនមល ង្លើចារ់និខង្ាល
នង្យបាយប្តួ តពិនិតយង្ប្រឿខង្ ៀន ខែលមានឥទ្ធិពលង្លើពួកង្រ។
9. សូ មធានាឱ្យមានររ ិយកាសសុវតថ ិភាពនិខអ្ាំង្ណាយផ្ល សប្មារ់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុសសខែល
តសូ មតិ ង្្វ ើកាំខណទ្ប្មខ់ចារ់និខង្ាលនង្យបាយង្ប្រឿខង្ ៀន ង្ដ្ឋយអ្នុញ្ញតឱ្យពួ កង្រ
អាចែឹកនាាំង្្វ ើសកមម ភាពររស់ពួកង្រ ង្ដ្ឋយាមនការភ័យខាលចចាំង្ពាោះការដ្ឋក់ទ្ណឌកមម ការ
សខសឹក ឬការរាំភិតរាំភ័យ។
10. សូ មង្ដ្ឋោះប្ស្តយរុពវង្ តុនិខកតតង្សែា កិចចសខគ ម ខែលអាចរង្ខេ ើនោនិភ័យននការង្ប្រើប្បាស់
ង្ប្រឿខង្ ៀន ឬខែលនាាំឱ្យប្រជាពលរែា ចូ លរ ួមកនុខការង្្វ ពា
ើ ណិជជកមម ង្ប្រឿខង្ ៀន រ ួមមាន
សុែភាពមិនលែ ការរែិង្ស្ការអ្រ់រំ ភាពអ្ត់ការងារង្្វ ើ កខវ ោះផ្ទោះសខមបខ ភាពប្កីប្ក និខ
ការង្រ កសង្អ្ើខ។
11. សូ មដ្ឋក់ង្ច នូ វ វ ិធានការការពារង្យនឌ្័រ និខង្សែា កិចច-សខគ ម ង្ែើមបីធានាថ្ន ចារ់និខ
ង្ាលនង្យបាយប្តួ តពិនិតយង្ប្រឿខង្ ៀន រ ួមចាំខណកែល់ការយកឈន ោះង្លើប្រភពរចនាសមព ័នធ
ខែលងាយរខង្ប្ាោះ ការមាក់ងាយ និខការង្រ កសង្អ្ើខ ខែលរ៉ាោះពាល់ែល់អ្នកខែលង្ប្រើប្បាស់
ង្ប្រឿខង្ ៀន ឬអ្ន កខែលចូ លរ ួមកនុខជាំនួ ង្ប្រឿខង្ ៀន ជាពិង្សស ស្រសតីនិខអ្ន កខែលសថ ិតង្ៅ
កនុខស រមន៍ ខែលងាយរខការមា៉ាក់ងាយនិខខែលប្កីប្ក។
5.

ជ៉ូន្កសួងយ៉ុ ត ិ្ម៌ និងឧ ត ម្ក ុម្បឹកាថ្នអងគ គៅ្កម
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

សូ មង្ផ្តើមែាំង្ណើរការពិនិតយ និខង្្វ ើ វ ិង្ស្ត្នកមម ចារ់សតីពីការប្តួ តពិនិតយង្ប្រឿខង្ ៀនឆ្នាំ
២០១២ ង្ែើមបីោមឃាត់យ៉ាខជាក់ោក់ចាំង្ពាោះការពាបាលនិខ ុាំែល ួនកនុខមណឌលពាបាល
ង្ប្រឿខង្ ៀនង្ដ្ឋយរខេ ាំ។
សូ មចាត់នីតិ វ ិ្ីពិនិតយង្ ើខ វ ិ នូ វការផ្តនាទង្ោសនិខការកាត់ង្ោសចាំង្ពាោះរទ្ង្លម ើស ខែល
ោក់ទ្ខនឹខការង្ប្រើប្បាស់ និខការកាន់ការ់ង្ប្រឿខង្ ៀន សប្មារ់ការង្ប្រើប្បាស់ផ្លទល់ែល ួន
ង្ ើយង្ៅង្ពលខែលសមប្សរ សូ មែក ូ តការង្្វ ើែាំង្ណើរ ឬកាត់រនថ យពិរុទ្ធភាព និខ/ឬការវ ិ
និចឆ័យង្ោសខែលមានប្ស្តរ់។
សូ មង្ជៀសវាខការដ្ឋក់ពនធ នាារង្លើកុមារ ឬទ្ប្មខ់ននការែក ូ តសិទ្ធិង្សរ កភាព ង្ដ្ឋយ
ង្ដ្ឋយស្តរខតការង្ប្រើប្បាស់ ឬការកាន់ការ់ង្ប្រឿខង្ ៀន។ ការែក ូ តសិទ្ធិង្សរ កភាពររស់កុមារ
ចាំង្ពាោះរទ្ង្លម ើសោក់ទ្ខនឹខង្ប្រឿខង្ ៀន រួ រខតជាមង្្ាបាយចុខង្ប្កាយ និខសប្មារ់រយៈ
ង្ពលសមប្សរែ៏ែលីរាំផ្ុត ង្ ើយប្តូវខតសថ ិតង្ៅកនុខទ្ីតាំខមួ យខែលសមប្សរជាពិង្សសង្ៅនឹខ
័ ។
តប្មូវការររស់ពួកង្រ និខដ្ឋក់ដ្ឋច់ង្ដ្ឋយខ កពីមនុសសង្ព វយ
សូ មជាំរុ ការង្ប្រើប្បាស់ការកាត់ង្ោសង្ដ្ឋយមិនបាច់ ុាំែល ួន មាតរិត ឬអ្ន កអាណាពាបាល
ខែលមានកុមារពឹខអាប្ស័យ ង្ដ្ឋយរិតរូ រែល់ផ្លប្រង្យជន៍លែរាំផ្ុតររស់កុមារ និខែល់ស្រសតី
មាននផ្ទង្ពាោះ។
សូ មង្រៀរចាំនិខផ្តល់ការរណតុោះរណា
ត លវ ិជាជជីវៈែល់ង្ៅប្កម សត ីពីការសនម តថ្នាមនង្ោស សិទ្ធិ
មានង្សរ កភាព និខសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានការជាំនុាំជប្មោះង្ដ្ឋយយុតតិ្ម៌ែនទ្ង្ទ្ៀត។
សូ មធានាថ្ន ង្ៅប្កមែឹខអ្ាំពីកាតពវ កិចចររស់ែល ួន កនុខការង្ច រញ្ជ ុាំែល ួនរង្ណា
ត ោះអាសនន
ិធានការចុ
សប្មារ់ខតជា វ
ខង្ប្កាយរ៉ាុង្ណា
ណ ោះ ង្ ើយង្ៅង្ពលចាាំបាច់ ការង្ដ្ឋោះខលខរួ រខតង្្វ ើ
ង្ដ្ឋយកប្មិតការចាកង្ច ង្ប្ៅប្រង្ទ្សមុនការវ ិនិចឆ័យង្ោស ការមិនរខេ ង្ប្ាោះថ្ននក់ែល់អ្នក
ែនទ្ ឬការមិនង្ប្ជៀតខប្ជកែល់ភសតុតខ ឬការង្សុើរអ្ង្ខេ ត។
សូ មធានាថ្ន ង្ាលនង្យបាយែមីសតីពីជាំនួយខផ្នកចារ់ ខែលសថ ិតកនុខង្សចកត ីប្ពាខ ផ្ត ល់នូវ
ជាំនួយខផ្នកចារ់ឥតរិតនែល សប្មារ់ជនជារ់ង្ចាទ្ោាំខអ្ស់ ខែលមិនអាចមានលទ្ធភាពជួ ល

ង្មធាវ កតមការង្ប្ជើសង្រ កសររស់ពួកង្រ ង្ៅង្ពលប្រឈមនឹខការជារ់ង្ោសខែលអាចង្កើតមា
ន។

ជ៉ូន្កសួងមហាថ្ផ្ទ
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

សូ មប្រកាសនិខផ្សពវ ផ្ាយែល់មស្រនតីប្រតិរតត ិចារ់ោខ
ាំ អ្ស់ជារនាទន់ នូ វង្សចកត ីជូនែាំណឹខ
ថ្នាមនជនណាខែលង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀនរួ រប្តូវបានចារ់ែល ួន ឬ ុាំែល ួនង្ដ្ឋយឈរង្លើមូល
ដ្ឋានននការង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀន ការកាន់ការ់ ឬង្ ៀនង្ប្រឿខង្ ៀនង្នាោះង្ទ្។
សូ មរណតុោះរណា
ត លរ៉ាូ លីសនិខមស្រនតី ប្រតិរតត ិចារ់សតីពីង្ាលការណ៍កាត់រនថ យង្ប្ាោះថ្ននក់ និខ
ង្លើកកមព ស់ការចូ លរ ួមខររស្តថរនា និខភាពជានែរូ រវាខមស្រនតីប្រតិរតត ិចារ់ និខអ្ន កផ្តល់
ង្សវាសុែភាព ជុាំ វ ិ រញ្ាសុែភាពនិខរញ្ាសិទ្ធិមនុសសែនទ្ង្ទ្ៀត។
សូ មង្រើកការង្សុើរអ្ង្ខេ តជារនាទន់និខមិនលាំង្អ្ៀខ ង្លើការង្ចាទ្ប្រកាន់ពីការង្្វ ើោរុណកមម
និខការប្រប្ពឹតតមិនប្តឹមប្តូវង្ផ្សខង្ទ្ៀត ខែលប្រប្ពឹតតង្ដ្ឋយមស្រនតីរលី
៉ាូ សកនុខករណីពាក់ព័នធ
ង្ប្រឿខង្ ៀន ង្ ើយនាាំអ្នកខែលទ្ទ្ួ លែុសប្តូវោាំខអ្ស់ ង្ៅរកយុតតិ្ម៌ កនុខអ្ខគ ជាំនុាំជប្មោះ
ង្ដ្ឋយយុតតិ្ម៌។
សូ មធានាថ្ន មនុសសោាំខអ្ស់ខែលជារ់ ុាំកនុខពនធ នាារកមពុជា ប្តូវទ្ទ្ួ លបានទ្ីធាលង្រខប្ររ់
ប្ាន់ មានោត់ប្បាណ អាោររាំរ៉ាន ទ្ឹកស្តែត និខអ្នាម័យប្សរតមចារ់ខណលសិនមា៉ាន់
ង្ែឡាសប្មារ់ការប្រប្ពឹតតចាំង្ពាោះអ្ន កង្ោស។
សូ មធានាថ្ន មានការផ្តល់ការពាបាលឯកង្ទ្សជូ នស្រសតីមាននផ្ទង្ពាោះ ោរក និខមាតយខែល
កាំពុខរាំង្ៅង្ដ្ឋោះកូ ន ខែលប្តូវបានង្រែក ូ តង្សរ កភាពប្សរតមរទ្ដ្ឋានអ្នត រជាតិ។
សូ មធានាថ្ន អ្ខគ ការសខគ មសុី វ ិលឯករាជយ ប្តូវបានអ្នុញ្ញតឱ្យង្្វ ើប្រតិរតត ិការង្ដ្ឋយង្សរ ក
និខង្ដ្ឋយាមនការភ័យខាលចននការសខសឹក និខធានាថ្ន ពួ កង្រមានសិទ្ធិចូលង្ៅកាន់
កខនល ខ ុាំឃាាំខង្ដ្ឋយាមនការ រ ឹតតបិត។
សូ មទ្ទ្ួ លស្តគល់យ៉ាខចាស់អ្ាំពីភាពប្សរចារ់ររស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុសសោាំខអ្ស់ និខាាំ
ប្ទ្ែល់ការងារររស់ពួកង្រជាស្តធារណៈ ង្ដ្ឋយទ្ទ្ួ លស្តគល់តួនាទ្ីពិង្សសនិខសាំខាន់ររស់ពួក
ង្រ កនុខការជាំរុ ង្លើកសទយ
ួ សិទ្ធិមនុសស។

ជ៉ូន្កសួងស៉ុខ្្ិបាល
26.

27.

28.

29.

30.

31.

សូ មរង្ខេ ើនប្ចកង្ច ចូ លទ្ទ្ួ លង្សវាសុែភាពនិខង្សវាសខគ ម ង្ែើមបីកាត់រនថ យោនិភ័យនិខ
ង្ប្ាោះថ្ននក់ ខែលោក់ទ្ខនឹខការង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀន មានជាអាទ្ិ៍ ការការពារ ព័ត៌មាន ការ
កាត់រនថ យង្ប្ាោះថ្ននក់ ង្សវាពាបាលង្ដ្ឋយសម ័ប្រចិតត និខការស្តតរនីតិសមបោ ខែលជាកខនល ខ
ខែលមានការចខអុលរងាា ខាខង្វជជស្តស្រសត និខឈរង្លើមូលដ្ឋានមិនង្រ កសង្អ្ើខ រ ួមោាំខង្ៅកនុ ខ
ពនធ នាារ និខស្តថនភាពង្ផ្សខង្ទ្ៀត ជាកខនល ខខែលមនុសសប្តូវបានែក ូ តង្សរ កភាពររស់
ពួ កង្រ។
សូ មធានាថ្ន ការកាត់រនថ យង្ប្ាោះថ្ននក់ ង្សវាពាបាល និខង្សវាស្តតរនីតិសមបោ អាចរកបាន
អាចទ្ទ្ួ លយកបាន និខងាយប្សួ លចូ លង្ៅទ្ទ្ួ លយកសប្មារ់អ្នករាល់ាន ង្ដ្ឋយមិនង្រ កសង្អ្ើខ
និខសូ មធានាថ្ន ង្សវាមានរុណភាពលែ ។ ង្នោះមានន័យថ្ន ប្តូវយកចិតតទ្ុកដ្ឋក់ជាពិង្សស
ចាំង្ពាោះង្សចកត ីប្តូវការររស់ជនខែលងាយរខការមា៉ាក់ងាយរាំផ្ុត និខចាំង្ពាោះតប្មូវការជាក់
័ ជាំទ្ខ់។
ោក់ររស់ស្រសតី កុមារ និខមនុសសវយ
ិ្ី
សូ មធានាថ្ន កមម វ ពាបាលនិខស្តតរនីតិសមបោង្ប្រឿខង្ ៀន សប្មារ់អ្នកខែលង្ប្រើប្បាស់
ង្ប្រឿខង្ ៀន រឺខផ្ែកង្លើភសតុតខ មានការសម ័ប្រចិតត និខមានការការពារង្ដ្ឋយការយល់ប្ពម
តមរយៈព័ត៌មានខែលែឹខជាមុន។ កមម វ ិ្ីខររង្នោះ ប្តូវខតផ្តល់ វ ិធានការណ៍ការពារសិទ្ធិររស់
រុរគលោាំខឡាយ- ខែលជារង្ណា
ត ោះអាសនន ឬជាអ្ចិនស្រនតយ៍កតី - មិនោន់អាចផ្តល់ការយល់ប្ពម។
សូ មផ្តល់ង្សវាកាត់រនថ យង្ប្ាោះថ្ននក់ ង្សវាពាបាលនិខការស្តតរនីតិសមបោ កនុខររ ិយកាស
សមប្សរសប្មារ់ស្រសត ីនិខកុមា រ កខែលង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀន មានជាអាទ្ិ៍ការផ្តល់ង្សវារ ួមរញ្ចល
ូ
ានននង្សវាខែោាំសុែភាពផ្ល វូ ង្ភទ្និខសុែភាពរនត ពូជ ព័ត៌មាននិខង្សវាកមម និខកខនល ខ
ខែោាំកុមារ ខែលង្ឆល ើយតរង្ៅនឹខតប្មូវការជាក់ោក់ខាខង្យ៉ានឌ្ឺែនទ្ង្ទ្ៀត។
សូ មង្្វ ើតមការអ្នុវតត ន៍លែរាំផ្ុតជាអ្នត រជាតិ សប្មារ់ការង្រៀរចាំនិខអ្នុវតត យុទ្ធនាការរងាេរ
ង្ែើមបីខណនាាំអ្ាំពីអ្នត រារមន៍និខង្ាលនង្យបាយខផ្ែកង្លើភសតុតខង្ផ្សខៗាន ង្ដ្ឋយខផ្ែកង្លើ
អាយុប្ក ុមង្ាលង្ៅ កប្មិតោនិភ័យ និខររ ិយកាសខែលយុទ្ធនាការ នឹខប្តូវអ្នុវតត ។
សូ មរង្ខេ ើនការរណតុោះរណា
ត លែល់រុរគលិកមណឌលពាបាលង្ប្រឿខង្ ៀនតមស រមន៍និខខក
លមែ កខនល ខពាបាល និខការផ្តល់ខផ្នកង្វជជស្តស្រសតែល់កខនល ខខែលមានប្ស្តរ់។

សូ មធានាថ្ន ង្សវាពាបាលង្ប្រឿខង្ ៀនតមស រមន៍ ប្តូវបានចុោះផ្ាយនិខផ្សពវ ផ្ាយយ៉ាខ
ទ្ូ លាំទ្ូោយង្ៅកនុខស រមន៍មូលដ្ឋាននិខតមរយៈប្រព័នធផ្សពវ ផ្ាយ។
33. សូ មពប្ខីកង្សវាកាត់រនថ យង្ប្ាោះថ្ននក់ រ ួមោាំខការផ្លលស់រតរម
ូ ជ ុ លង្ៅតមង្ែតត ខែលរាយការណ៍
មកថ្នមានកាំ រ ិតែព ស់ននការង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀនង្ដ្ឋយចាក់នឹខមជុល។
34. សូ មផ្តល់ការរណ
ត ុ ោះរណា
ត លែល់មស្រនតីរលី
៉ាូ ស សត ីពីការកាត់រនថ យង្ប្ាោះថ្ននក់ និខអ្នត រារមន៍ង្លើ
ការង្ប្រើង្ប្រឿខង្ ៀន ួ សកប្មិត ង្ដ្ឋយមានជាំនួយពីទ្ីភានក់ងារអ្ខគ ការស ប្រជាជាតិនិខអ្ខគ
ការង្ប្ៅរដ្ឋាភិបាល ខែលពាក់ព័នធ និខង្ៅង្ពលខែលសមប្សរ។
32.

ជ៉ូន្កសួងសងគ មកិចច អ ី យ៉ុេធជន និងយ៉ុវនី ិសមបោ និងអាជាា្រគខ ត ្ក ុង
សូ មរញ្ឈរ់សកមម ភាពង្បាសតមែខផ្ល វូ និខសកមម ភាព “ខកលមែ ទ្ីប្ក ុខ” ខែលពាក់ព័នធនឹខ
ការចារ់ែល ួនតមអ្ាំង្ពើចិតតង្លើរុរគលខែលសខស័យពីការង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀន ជនអ្នាថ្ន
អ្ន ករកសុីផ្ល វូ ង្ភទ្ និខប្ក ុមខែលងាយរខការមា៉ាក់ងាយង្ផ្សខង្ទ្ៀត។
36. សូ មរញ្ឈរ់ការអ្នុវតត ការង្្វ ើង្តសត ិ៍រកស្តរធាតុង្ ៀនង្ដ្ឋយរខេ ាំ ង្លើមនុសសខែលប្តូវបានង្រ
ចារ់ែល ួនកនុខការឆម ក់ចូលោក់ទ្ខង្ប្រឿខង្ ៀន និខង្បាសសមាែតតមែខផ្ល វូ និខសូ មធានា
ថ្នការង្្វ ើង្តសត ង្ប្រឿខង្ ៀនណាមួ យ អាចង្្វ ើង្ៅបានោល់ខតមានការយល់ប្ពមង្ដ្ឋយទ្ទ្ួ ល
បានព័ត៌មានជាមុន និខប្តូវខតអ្នុវតត កនុខមង្្ាបាយមួ យ ខែលមិនមានការង្រ កសង្អ្ើខ
មានតមាលភាពនិខយ៉ាខង្ព ង្ល ។
37. សូ មរិទ្ង្ចាលជារនា
ទ ន់និខជាអ្ចិនស្រនតយ៍ នូ វរាល់កិចចការសខគ មកិចច និខមណឌល ុាំឃាាំខង្ប្រឿខ
ង្ ៀនង្ដ្ឋយរខេ ាំោខ
ាំ អ្ស់ និខសូ មធានាថ្ន ប្រជាពលរែា ខែលជារ់ ុាំែល ួនង្ៅទ្ីង្នាោះ ប្តូវបាន
ង្ដ្ឋោះខលខជារនាទន់ ង្ដ្ឋយមានការផ្គត់ផ្គខ់ប្ររ់ប្ាន់ននង្សវាសុែភាពនិខសខគ មកិចច ខែល
មានសប្មារ់ពួកង្រតមតប្មូវការ។
38. សូ មធានាថ្ន អ្ន កឃា
ល ាំង្មើលឯករាជយ ពីអ្ខគ ការស ប្រជាជាតិ និខអ្ខគ ការសខគ មសុី វ ិល មាន
សិទ្ធិង្ច ចូ លង្ៅកាន់មណឌល ុាំឃាាំខោាំខអ្ស់យ៉ាខង្ព ង្ល និខាមនការរារាាំខ។
35.

ជ៉ូន្កសួងអប់រំ យ៉ុវជន និងកីឡា
សូ មធានាថ្ន ស្តកលវ ិទ្ាល័យង្ៅកមពុជាផ្តល់នូវសញ្ញរ័ប្ត និខកមម វ ិ្ីប្ស្តវប្ជាវប្ររ់ប្ាន់កនុខ
ការងារសខគ ម ការផ្តល់ប្រឹកាង្យរល់ ចិតត វ ិទ្ា និខការង្ ៀនង្ប្រឿខង្ ៀន ង្ែើមបីធានាបាននូ វ
្នធានមនុសស ខែលចាាំបាច់ង្ែើមបីាាំប្ទ្ែល់ វ ិ្ីស្តស្រសតខផ្ែកង្លើភសតុតខ។
40. សូ មអ្នុវតត យុទ្ធនាការផ្សពវ ផ្ាយការយល់ែឹខ ខែលអាចជួ យកុមាររងាេរ ឬពនាង្ពលការង្ប្រើ
ប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀនង្លើកែាំរូខ សប្មារ់ង្ាលរាំណខខែលមិនខមនជាង្វជជស្តស្រសត និខសប្មារ់
មនុសសោាំខអ្ស់ខែលង្ប្រើង្ប្រឿខង្ ៀន ង្ែើមបីង្ជៀសវាខការវ ិវតត ននការង្ ៀនស្តរធាតុង្ ៀន និខ
កាត់រនថ យង្ប្ាោះថ្ននក់ោក់ទ្ខនឹខង្ប្រឿខង្ ៀន។ អ្នត រារមន៍រងាេរ រួ រខតរារ់រញ្ចល
ូ កមម វ ិ្ី
អ្រ់រំស្តធារណៈ និខយុទ្ធនាការផ្សពវ ផ្ាយព័ត៌មាន ខែលប្ចករញ្ចល
ូ ព័ត៌មានសត ីពីកាត់រនថ យ
ង្ប្ាោះថ្ននក់ និខខផ្ែកង្លើភសតុតខវ ិទ្ាស្តស្រសត ខែលពិពណ៌នាយ៉ាខប្តឹមប្តូវអ្ាំពីផ្លរ៉ាោះពាល់នន
ង្ប្រឿខង្ ៀន រ ួមោាំខង្ប្ាោះថ្ននក់ោខ
ាំ ចាំង្ពាោះអ្ន កខែលង្ប្រើប្បាស់ង្ប្រឿខង្ ៀន និខអ្ន កែនទ្ោាំខ
ខឡាយ ង្ដ្ឋយមិនមានការមា៉ាក់ងាយ។
41. សូ មរង្ខេ ើតយុទ្ធនាការរងាេរតមង្ាលង្ៅ ខែលប្តូវបានរង្ខេ ើតង្ ើខជាពិង្សសសប្មារ់កុមារ
័ ជាំទ្ខ់ ោាំខង្ៅកនុខកខនល ខអ្រ់រំ និខោាំខង្ៅកនុខមជឈដ្ឋានខាខង្ប្ៅស្តោ ែូ ច
និខមនុសសវយ
ជាង្ៅតមែខផ្ល វូ និខទ្ីតាំខពិ្ីជរ់ង្លៀខ កនុខង្ាលរាំណខផ្តល់សិទ្ធិអ្ាំណាចែល់ពួកង្រ ង្្វ ើ
ការសាំង្រចចិតតង្ដ្ឋយែឹខព័ត៌មានជាមុន អ្ាំពីអាករបកិ រ ិយផ្លទល់ែល ួនររស់ពួកង្រ និខសូ មផ្ត
ល់ព័ត៌មានឱ្យពួ កង្រអ្ាំពីកខនល ខខែលប្តូវខសវ ខរកជាំនួយ ប្រសិនង្រើពួកង្រប្តូវការវា។
39.

ជ៉ូនថ្ដេ៉ូ អ្ិវឌ្ឍន៍របស់្បគេសកមពញជា
សូ មង្ប្រើប្បាស់ប្ររ់រណា
ត ស ប្រតិរតត ិការខែលពាក់ព័នធោាំខអ្ស់ ង្ែើមបីង្លើកទ្ឹកចិតតែល់
អាជាា្រកមពុជា ឱ្យរិទ្មជឈមណឌល “ស្តតរនីតិសមបោ” ង្ប្រឿខង្ ៀនង្ដ្ឋយរខេ ាំោខ
ាំ អ្ស់ និខង្្វ ើ
ចលនាង្ឆ្ពោះង្ៅរកការលរ់ង្ចាលចារ់ដ្ឋក់ជារទ្ឧប្កិែាននការង្ប្រើប្បាស់និខកាន់ការ់ង្ប្រឿខ
ង្ ៀន។
43. សូ មផ្តល់ការាាំប្ទ្ខផ្នក ិរញ្ញ វតថុនិខរង្ចច កង្ទ្ស សប្មារ់ការផ្លលស់រតរររស់
ូ
ប្រង្ទ្សកមពុជា ង្ៅ
ការពាបាលង្ប្រឿខង្ ៀនង្ដ្ឋយសម ័ប្រចិតតតមស រមន៍ និខការលរ់ង្ចាលរញ្ញ តត ិដ្ឋក់ជារទ្
42.

ឧប្កិែា តមលកេ ែណឌង្ៅចុខរញ្ច រ់ននរររពាបាលង្ប្រឿខង្ ៀនខែលមានលកេ ណៈរខេ ាំររស់
ប្រង្ទ្សកមពុជា។
44. ធានាថ្ន កមម វ ិ្ីាាំប្ទ្ខផ្នក ិរញ្ញ វតថុង្ៅកនុខ វ ិស័យយុតតិ្ម៌ង្ៅកមពុជា នឹខពិចារណាង្ព ង្ល
ង្លើ ភសតុតខោាំខអ្ស់ននការរំង្ោភសិទ្ធិមនុសស ខែលង្កើតង្ ើខង្ៅកនុខប្រព័នធតុោការ និខ
កខនល ខ ុាំឃាាំខ និខធានាថ្ន កមម វ ិ្ីជាំនួយ មានការង្ឆល ើយតរចាំង្ពាោះភ័សតុតខ និខប្សរតម
ង្ាលង្ៅ ង្ែើមបីការពារអ្ាំង្ពើ ិខាង្ពលអ្នារត។

