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                    ៃថ�ទី ២៣  ែខ មករ ឆា � ២០១៣ 

េសចក�ីែថ�ងករណ៍ 

 

ស �នភសទិ�ិដីធ�ី/លេំនដ � �ិង សកម�ជ� ក�ងុឆ�  ំ២០១២ �ិង ជំហ�េទ 

ៃថ�េនះ អង�កមនិែមនដ �ិិ បស�ខនងា និង ត�ណងសហគមនន ិនអ�ពនឲ្យនក�ែណទ្មងងដីធ�ីនិង

ប�េនដ ន្រករេដដនិន�ភានិងេដដយនករចបរមេាញេបញ េនកាុងសនាិសីទកែសតមរដ ែដប

េនកាុងេនះ រ�� នន ដចរជករេណ� ញេរញេដដរង�� ផបរះ៉ពបងៃនភាគា នដីធ�ី និង ស នភាៃន

សកមាជនដីធ�ីនិងប�េនដ ន េនកមមុជ ្តតិនាិភកក្ 

គណៈកយា ធិក្រ្ាបត�ិកមា ៃន អង�កសយគមកពសិទិមនុសិកមមុជ សCHRAC) សយគមកពសិទ ិ

មនុសិ និង អ�ិឌ្ននេនកមមុជ សADHOC) េទិកៃនអង�កមនិែមនដ �ិិ បស�ីាីកមមុជ សNGO Forum) 

និង ្កកមកាិេសសសិទិប�េនដ ន សHRTF) ិនអ�ពសុ�ឲ្រជដ �ិិ បកមមុជចតងធិនកេដម្ី

គ�្ ទ្រជាបដ្កី្កនិងជនដងេ្គះកមមុជ ទកងទិននបងកែកបម�សិភដដីធ�ីនិងប�េនដ ន្ 

រជដ �ិិ បកមមុជ ទទរបស� បងថក�ែណទ្មងងដីធ�ីយនសៈស�ខនងៃ្កែបងេដម្េីបកកមមសងេសភា

សង�ម និង េដម្សីេ្មរិនេគបេេរមៃនកកតងរនដភា្កី្ក្ រ៉ុែន� េនយនរ�� ជេ្រនែដប្តត

េដះ្សដ្ 

រ�នរន្រជាបដ្កី្កនិងជនដងេ្គះកនងែតេ្រនេឡង ិននបងក�ាុងទទរបងករេណ� ញេរញាីដី

រសងារកេគ្ ករេណ� ញេរញេដដរង��ិនេធ�ឲ្ជីភា្រជាបដធ� កងរុះ និង រះ៉ពបងដបងសិទិ

ជមចបដ នរសងារកគតង្    

ត�ងាីឆា � ២០០០ មក យ៉ងេេរណសង្រជជនរ�នរន ៧០០.០០០ កាុងទចទ�ង្រេទសិនទទរបង

ផបរះ៉ពបងាីកចរងដកដី និង កេ ប�េនដ នេដដរង�� រមយន្រជជនរ�នរន ៥១.០០០ នកងកាុងឆា � 

២០១១្  េនរជធនី�ា�េាញ យ៉ងេេរណសង្រជជនរ�នរន ១៤៥.០០០ នកង   ្រែហប ១០% ៃន
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រ�នរន្រជជនៃនរជធនី ្តតិនរេណ� ញេរញ ត�ងាីឆា � ២០០០្ េនរុងឆា � ២០១១ ្រជជនជិត 

៤០.០០០ នកង សិតេ្កមកគ្យមក�ែហងភ� មាៃនករេណ� ញេរញ្  

េលក េសៀ ភម្ ្រធនេបខធិកដ នៃន្កកមកាិេសសសិទិប�េនដ ន សHRTF) ិនយន

្រសសននថ “សហគមននកនងែតជរ្រទះេនិ�ភដៃនករេណ� ញេរញេដដរង�� និង ស�ណងមនិ្គរង

្គនង” ្  

េលកិនយន្រសសននរែនមថ “រែនមេបករេណ� ញេរញេនត�រនងរបងកកង ក �េល�ធ�នងធ�េប

សិទិប�េនដ និនេកតេឡងេនេដមឆា � ២០១២ េនសហគមននរុកីីឡ” ្ 

ត�ណងសហគមនន កនិ៏យដផងែដ េដដេបកេឡងាីរទាិេសធននរសងារកេគរ�េពះក �េល�សិទិ

មនុសិែដបិនេកតេឡងេនត�រនងរបងកកង និង េខត�េពធិសតង្  

េលក ឈតិ ស�អត នដក្រតិរត�ិៃនេទិកៃនអង�កមនិែមនដ �ិិ បស�ីាីកមមុជ ិននិយដថ យន

ភាច�ិ រង្ តតែកប�អស នភាៃន្រជជនដងេ្គះរ�ផុតេនកមមុជទកងទិននបងកកនងករងដី្  

“វគគជ្រកស�ខនងរ�ផុតែដបេដង្តតេមបេឃញឌ្នភាេនកាុងសិភដទ�ងេនះេនកមមុជ្ ររ�ុរ្នា 

ភាគា នដីធ�ី្តតិនិ៉នងសា នថយនាី ២០-២៥% កាុងរ�េណមរ�នរន្រជជនសុរ្” 

េទះរីជកចរងដកដីគគជរ�� ស�ខនងខ� �ងក�ី កេ៏គេឃញយនកិមរផងែដអ�ាីផបរះ៉ពបងៃន

កនិិេយគរេទសធ�ាេនកាុងសិភដកសិកមា និង កសិ-ធុកិរ� តមដៈកផ�បងសម្ទនដីេសដកិរ� 

សELCs)្ 

េលក សុខ ស�េអឿន ្រធនគណៈកយា ធិក្រ្ាបត�ិកមា ៃន អង�កសយគមកពសិទិមនុសិកមមុជ 

សCHRAC) ិនេបកេឡងថ “េដង្តតកតយ� ភារែនមេទៀតេបរ�� េនះ ែដបេនកាុងេនះសម្ទនដី

េសដកិរ�េនែតរន�យន េទះរីជរជដ �ិិ បិន្រកសឱសនវទេបសម្ទនដីេសដកិរ�ក�ី” ្ 

វគគជ្រកស�ខនងរ�ផុតែដបរជដ �ិិ បកមមុជធនឲ្ិនថ កាិនិត្េមបេឡងញិេបសម្ទនដី

េសដកិរ� ្តតិនអនុត�្រករេដដតយ� ភានិងេដដយនករចបរម និង ាភតយ៌ន្តតិនផិា�ផកដ

ជសធណៈ្ 

អង�កមនិែមនដ �ិិ ប ិនសែម�ងកង�បងដធ៏�អ�ាីស នភារសងសកមាជនសិទិដីធ�ីនិងសិទិប�េនដ ន្ 

កាុងឆា � ២០១២ ក�េណ នកចរងខ�រននិងក �េល�សិទិមនុសិិនេកតេឡង េនេាបែដបសហគមនន

ា្យមសេ�� ះប�េនដ នរសងខ�រន្  
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េលក ធន សរ៉ដ ្រធន សយគមកពសិទិមនុសិ និង អ�ិឌ្ននេនកមមុជ សADHOC) ិនរែនមថ 

“េដងខ�ុ �សចមអ�ពនដបងរជដ �ិិ បេដះែបងេលក្សី េយ៉ម រុ ាិ  សកមាជនសិទិដីធ�ីនិងប�េនដ ន 

និង ជអតីតអាកសងេនរបងកកង ែដបេនេាបថាីាេនះ្តតិនផ�នា េទសដកងាននគដៈេាបរីឆា � 

រ�េពះកពកងាភនរសងេលក្សីេនកាុងកា្យមកពប�េនដ នរសងសហគមនន និង ទមទ

ស�ណង្គរង្ គនង េ្កដេាបែដបរជដ �ិិ បិនជរបដីារកេគស្យរងកអ�ិឌ្្”  

វគាិនទ�ងឡដ ិនទទរបស� បងថគ�និតផ�ររេផ�មរសងរជដ �ិិ បកាុងក�ែណទ្មងងដីធ�ី និង រទរ��

េបខ ០១ គគយនបក�ណៈទនងេាបនិងគរឲ្សេស រ៉ុែន�យនរ�� ្រឈមកាុងកអនុត�្  កករងឆា ដី

ដ�ដ�ណ�និងកទ�នា នដកដីេដដ្កកមហហុន េនែតេកតេឡង្ េដដែឡក ជនជតិេដមភគតិរជររ្រទះ

កប�ិក្ យនភាច�ិ រង្ តតផ�បងអទិភារ�េពះករុះរប� ីដីធ�ីយនបក�ណៈជ្រាភនជចនសហគមនន

្កី្កេនតមេខត�និង្កកងែដបយនវិទ េដដេជៀសវងមនិររងរប�ច បកាុងកិរ�ដ�េណ កេនះ្ 

ត�ណងអង�កមនិែមនដ �ិិ ប ិននិយដថស នភាទកងទិននបងកចរងដកដី ភាគា នដីធ�ី និង 

កេចទ្រកនងសកមាជនដីធ�ី យនបក�ណៈកនងែតដុនដរកាុងឆា � ២០១២្ ារកេគិនអ�ពនសចមឲ្

រជដ �ិិ បអនុត�ក�ែណទ្មងង េដម្េីដះ្សដរ�� ទ�ងេនះកាុងឆា � ២០១៣្ អ្សភដេហតុេនះ 

ារកេគិនដកងជចនអនុសសននខងេ្កមេនះជចនរជដ �ិិ បកមមុជៈ 

អនុសសនន៍  

• រប្រងករេណ� ញេរញេដដរង�� និង ធនឲ្ិនថសហគមននទទរបិនក្រ្ាបត�ិ្រករ

េដដដុត�ិធមទ៌កងទិននបងស�ណង និង ទីកែន�ងៃនកត�ងប�េនដ នថាីេនេាបយនកេ ប�េន

ដ ន្ 

• ផ�បងអទិភាដបងករុះរប� ីដីជ្រាភនជចនសហគមនន្ កី្កេនតមេខត�និងេនទី្កកង និង ាេន�នន

កផ�បងកមាសិទិដីធ�ី្ 

• ធនឲ្ិននចនីតិធីិ កសនានសម្សរ ាភតយ៌នសម្សរ និង ករច្រករេដដដុត�ិធម៌

ទកងទិននបងកត�ងប�េនដ នថាីៃនសហគមនន្  

• ធនឲ្ិនថឱសនវទេបសម្ទនដីេសដកិរ�្តតិនេគាអនុត�យ៉ងេាញេបញ និង ថាុ�

យនផ�បងសម្ទនដីេសដកិរ�អនគតេទៀតេទ្ ធនឲ្ិនថនីតិធីិៃនកាិនិត្េមបេឡងញិ

នចសម្ទនដីេសដកិរ� គគយនតយ� ភា និង ្តតិនអនុត�ជអទិភាមរដ្ 

• ធនឲ្ិនថវិទររ�ុរ្នាវងសម្ទនិកដីេសដកិរ� និង សហគមននមចបដ ន្តតិនេដះ

្សដតមេាបេលសម្សរ្ 
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• កក�ណតង្ ា�្រទបងៈ ធនឲ្ិនថកកក�ណតង្ ា�្រទបងដីរសងដ និង ដីឯកជន កដ៏ចរជ 

ត�រនងកព និង ត�រនងៃ្ាសហគមនន ្តតិនអនុត�ជអទិភាមរដ និង ដ�េណ ក្រករតយ�

ភា្ សចមផិា�ផកដជសធណៈនចែផនទីដីរសងដ្  

• ធនឲ្ិនថសររេបខ ០៣ ែដបគ�្ ទគ�និតផ�ររេផ�មថា កងេ្កមជតិ ្តតិនគ�្ ទតមដៈ

កេរកទចលដេដដអជ� ធេនកាុងកក�ណតងដ�េណះ្សដប�េនដ នសមម្ និង រ���គនីតិធីិ

ជុ�ញិកអនុត�សររេនះ្ 

• ធនឲ្ិនថរទរ�� េបខ ០១ ្តតិនអនុត� េដម្គី�្ ទ្រជាបដ្កី្កនិងដងេ្គះ

កមមុជ និង ថរ�� េនះមនិេធ�ឲ្ខចរខតដបងករុះរប� ីដីសហគមននជនជតិេដមភគតិរេឡដ្ 

• សចមេដះែបងសកមាជន េលក្សី េយ៉ម រុ ាិ  និង រប្រងកររ�ងដបងសកមាភាគា នហិងក

េដដសហគមនន ដចរជេធ�ប� ត�ិ និង ស�េណ ជេដម្ 

• ធនឲ្ិនថាភតយ៌នអ�ាីកនិិេយគនេាបអនគត្តតិនផិា�ផកដជមុន និង កសិកក

វដតៃម�េហតុរះ៉ពបងរសិ ននិងសង�មេាញេបញ្តតិនអនុត�្ 

• ាិេ្គះជមរដសហគមននងផបរះ៉ពបងមុនេាបអនុត�គេ្យងអ�ិឌ្ ទនាបមគា នបងកអនុត�

ទសិនទនៃនកដបង្ាមេដដេស ីជមុន និង េដដយនាភតយ៌ន្គរង្ គនង្  

• ផិា�ផកដជសធណៈនចាភតយ៌នស�ីាីកិរ�សន្និងកិរ�្ ាមេ្ារង ្ិកងរ�ណច ប និង រ�ណដ្  

• ាេន�ននកិរ�ដ�េណ កទទរបស� បងសហគមននៃ្ាេឈ និង ត�រនងកព្ 

• អនុមភតនិងអនុត�េគបនេយិដជតិស�ីាីប�េនដ ន ែដប្តតិន្ពងត�ងាីឆា � ២០០៦្ 

ាភតយ៌នរែនម សចមទកងទង៍ 

េលក ឈតិ ស�អត នដក្រតិរត�ិ េទិកៃនអង�កមនិែមនដ �ិិ ប ០១២ ៩២៨ ៥៨៥ 

េលក ចនង សេត៉ អនុសយគមននអ�ិឌ្ននសិទិមនុសិកមមុជ សADHOC) ០១៦ ៦៦៧ ៣៧៣ 

េលក សរន រហុនសភក�ិ អគ�េបខធិក គណៈកយា ធិក្រ្ាបត�ិកមា ៃន 

អង�កសយគមកពសិទិមនុសិកមមុជ សCHRAC) ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧ 

េលក េសៀ ភម្ ្រធនេបខធិកដ ន ្កកមកាិេសសសិទិប�េនដ ន សHRTF) ០៦០ 

៣១៣ ៤៥១ 


