
កំណត់្រតសេង�បស�ពីីធុរកិច�និងសទិ�ិមនុស្ស

ករទប់ស� ត់ ករកត់បន�យ និងករេដះ្រសយកររេំលភសទិ�ិនានាពក់ព័ន�នឹងប�� ដីធ�ីក�ងុ

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ៖ ចំណុចែកលម�ទងំ្របាពំីរយ៉ាង

ក�ុងរយៈកលជាងពីរទសវត្សរក៍ន�ងមកេនះ  េយាងតមធនាគារពិភពេលក   ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាសេ្រមច

េទះជាយ៉ាងណា ទំនាស់ដីធ�ី េនែតជាឧបសគ�មួយក�ុងចំេណាមឧបសគ�ែដល្រត�វបានេលីកេឡងីខ� ងំជាងេគ

ម.ស.ម.ក   បានេធ�ីករេលីប�� ដីធ�ីក�ុង្របេទសកម�ុជា ចប់តងំពីខ�ួន្រត�វបានបេង�ីតេឡងីេនក�ុងឆា�  ំ ២០០២ 
មកេម�ះ។  ជាែផ�កមួយៃនគេ្រមាងធុរកិច�   និងសិទ�ិមនុស្សរបស់ខ�ួន  ម.ស.ម.ក  បានេធ�ីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ េដីម្បវីយ

តៃម�េលីស� នភាពទំនាស់ដីធ�ីេនក�ុង្របេទសកម�ុជា  និងផលប៉ះពល់ៃនទំនាស់ដីធ�ីេនះមកេលីសិទ�ិមនុស្ស េដយេផា� ត 

េលីករណីចំនួនបី។ េដយមានករសហករជាមួយនឹង អក់សិនេអត ម.ស.ម.ក បានរកេឃញីទំនាស់ដីធ�ីចំនួនបីែដល

ប៉ះពល់្របជាពលរដ�ជាង  ១.៦០០  ្រគ�សរ ៖  ទំនាស់ដីធ�ីែដលពក់ព័ន�នឹង្របជាពលរដ�ជាមួយ  នឹង្រក�មហុ៊នស�រស

មីតធ័រ ភូល េនក�ុងសង� ត់កូនេ្រកៀល  ្រក�ងសំេរង េខត�ឧត�រមានជ័យ  ទំនាស់ដីធ�ីពក់ព័ន�នឹងសហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច  និង្រក�មហុ៊នចមា� រេកស៊ូ   សុកហ�និ េខសីុឌី  េនក�ុងឃុបំ៊ូ្រស ្រស�កេព្រជាដ   េខត�មណ� លគិរ ីេហយីករណី 

ចុងេ្រកយ គឺទំនាស់ដីធ�ីពក់ព័ន�នឹងអ�កភូមិនិង្រក�មហុ៊ន អឹុម.ឌី.េអស េនក�ុងតំបន់េសដ�កិច�ពិេសសថ�ដ អឹម.ឌី.េអស

ស�ិតក�ុងឃុថំ�ដ ្រស�កវលែវង េខត�េពធិ៍សត់។

បំផុត ចំេពះករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពរបស់កម�ុជា។ គិត្រតឹមែខមីនា ឆា� ២ំ០១៤ ្របជាពលរដ�ជាងកន�ះលននាក់

្រត�វបានរយករណ៍ថាមានជាប់ពក់ព័ន�ក�ុងទំនាស់ដីធ�ី។ ចេនា� ះពីឆា� ១ំ៩៩០ ដល់ឆា� ២ំ០១៤  ្រគាន់ែតេនក�ុងរជធានី

ភ�ំេពញែតមួយកែន�ង មាន្របពលរដ�ជាង ២៩.៧០០ ្រគ�សរ ្រត�វបានរយករណ៍ថា្រត�វបានបេណ� ញេចញ  ឬដកហូត

លំេនដ� នរបស់ពួកេគ។ ករប៉ាន់្របមាណបានបង� ញថា សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចេនកម�ុជា បានបាត់បង់ដីធ�ីពី

បុរមបុរណរបស់ពួកេគចំនួន  ៣០%  ក�ុងឆា� ២ំ០១៧។  អជា� ធរសធារណៈ  បានចត់វធិានករមួយចំនួនរមួទងំករ

េលីកកម�ស់សុវត�ិភាពសិទិ�កន់កប់ដីធ�ី   តមរយៈករេចញប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី ករបេង�ីតដំេណីរករប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូ 

ហភាពស្រមាប់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច និងករបេង�ីតគណៈកមា� ធិករជាេ្រចីនេដីម្បេីដះ្រសយទំនាស់ដីធ�ី។ 

បាននូវ «កំេណីនេសដ�កិច�ល� និងករកត់បន�យភាព្រកី្រក»។   ចេនា� ះពីឆា� ២ំ០០៧ ដល់ឆា� ២ំ០១៤   អ្រតភាព្រកី្រក

របស់កម�ុជាបានធា� ក់ចុះពី ៤៧,៨%    មកេន្រតឹមែត ១៣,៥%  ែដលជាករសេ្រមចេលីទិសេដកត់បន�យភាព្រកី្រក

ក�ុងេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សររ៍បស់ខ�ួនេទេទៀត។ ចប់តងំពីឆា� ១ំ៩៩០ មក អ្រតមរណភាពមាត្រត�វបានកត់

បន�យពក់កណា� ល   េហយីករចុះេឈ� ះចូលេរៀនេនថា� ក់បឋមសិក្សោជាសកលជិតសេ្រមចបានេស�ីរទងំ្រស�ង េហយី

សេ្រមចបាននូវវឌ្ឍនភាពជាេ្រចីនក�ុងករ្របយុទ�្របឆាងំនឹងេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍។ ក�ុងរយៈកលជាង ២០ ឆា� មំក

េនះ   កំេណីនេសដ�កិច�របស់កម�ុជាជាមធ្យមគឺ ៧,៦%  េហយី្រត�វបានរពឹំងថានឹងបន�មានកំេណីនក�ុងក្រមិត ៧% េន 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៩ ។   

មូលន័យសេង�ប

េសចក�ីេផ�ើម



កម�ុជា



ម.ស.ម.ក បានឃា� េំមីលទំនាស់ដីធ�ីទងំេនះយ៉ាងដិតដល់ និងបានេធ�ីដំេណីរចុះមូលដ� នចំនួន ៦េលីកេដយ

ជាបឋម  ករ្រសវ្រជាវរបស់  ម.ស.ម.ក បង� ញថា   ថ�ីដ្បតិែតមាន្រកបខ័ណ� ច្បោប់ស�ីពីករករពរសិទ�ិមនុស្ស

សិទ�ិដីធ�ី  និងលក�ខណ� ត្រម�វែផ�កបេច�កេទសស្រមាប់ករបេង�ីតតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស  និងសម្បទនដីេសដ�កិច�ែដល

មានភាពរងឹមាខំ�ះក�ី  ក៏ប៉ុែន�ដំេណីរករទងំេនះមិន្រត�វបានេគារពឱ្យបានេពញេលញេនាះេទ។  កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុង

ករវយតៃម�ថាេតីសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ មានសិទ�ិ្រសបច្បោប់េលីដីែដលរងផលប៉ះពល់ និងថាេតីពួកេគមាន 

សិទ�ិកន់កប់ដីធ�ី ឬប័ណ�កម�សិទ�ិផ�ូវករយ៉ាងណា  ហក់ដូចជាពំុបានអនុវត�ឱ្យបានេពញេលញេនាះេទ។  ជាងេនះេទ

េទៀត  ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ននិងសង�ម   រប់ប��ូ លទងំករពិេ្រគាះេយាបល់ផងែដរ មិនែដល្រត�វបានេធ�ី

េឡងីជានិច�ជាកលេនាះេទ  េហយី្របសិនេបីបានេធ�ីេឡងីក៏ករវយតៃម�េនាះ គឺ្រគាន់ែតស្រមាប់ប�ង�ប់កិច�ែតប៉ុេណា� ះ

របកគំេហញីទី១៖       

របកគំេហញីទី២៖       

របកគំេហញីទី៣៖       

របកគំេហញីទី៤៖       

របកគំេហញីទី៥៖       

របកគំេហញីទី៦៖       

របកគំេហញីទី៧៖       

្រត�វមានករពិចរណាឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេលីសិទ�ិមានកម�សិទិ�

គួរស្រមបស្រម�លឱ្យដំេណីរករេដះ្រសយទំនាស់ែដលមានជេ្រមីសេផ្សងេទៀត 

និង្របកបេដយភាពៃច�្របឌិត

្រត�វមានករខិតខំ្របឹងែ្របងេដីម្បធីានាឱ្យមានដំេណាះ្រសយទន់េពលេវលនិង 

មាន្របសិទ�ភាពស្រមាប់ជនរងេ្រគាះ

្រត�វអនុ�� តឱ្យសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់អចតស៊ូមតិទមទរសិទ�ិរបស់ខ�ួន  

េដយេសរ ី

ករេ្របី្របាស់កងកមា� ងំ និងករបំលស់ទីថ�ីេដយគា� នករស�័្រគចិត�្រត�វមានករ    

ហមឃាត់ជាដច់ខត

មានករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�ន័យមុនេពលមានករអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយ   

េហយី្រត�វេគារពេគាលករណ៍ករយល់្រពមេដយេពញចិត� េដយ្របាប់ឱ្យដឹង  

ជាមុន និងទទួលបានព័ត៌មានេពញេលញ

ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន    និងសង�ម្រត�វេធ�ីេឡងីមុនេពលចប់េផ�ីម

្របតិបត�ិករ

បានសមា� សជាមួយម�ន�ីរដ� ភិបាល  អជា� ធរថា� ក់េខត�  និងមូលដ� ន  តំណាង្រក�មហុ៊ន  ក៏ដូចជាអង�ករមិនែមនរដ� ភិ

បាលក�ុង្រស�ក  និងពលរដ�ែដលបានរងផលប៉ះពល់េដយផា� ល់េដយសរទំនាស់ដីធ�ីទងំេនាះ។ ម.ស.ម.ក ក៏បានេធ�ី

ករ្រសវ្រជាវករអនុវត�ច្បោប់   និងបទដ� ននានា  និង្រសវ្រជាវអំពី្រក�មហុ៊នែដលពក់ព័ន�ផងែដរ។  ជាលទ�ផលៃនករ

្រសវ្រជាវេនះ   ម.ស.ម.ក  បានរកេឃញីចំណុចជាក�ីបារម�ចំនួន្របាពីំរែដលជាចំណុចស�ូលពក់ព័ន�នឹងទំនាស់ដីធ�ីក�ុង

្របេទសកម�ុជា   និងែដលបានររងំដល់ករអភិវឌ្ឍេដយយុត�ិធម៌   េដយសមធម៌   និង្របកបេដយបរយិាប័ន�េនក�ុង

្របេទស។  េទះជាយ៉ាងណា  ម.ស.ម.ក  ក៏បានរកេឃញីែដរថា  េគអចនឹងចត់វធិានករងយៗេដីម្បទីប់ស� ត់  កត់

បន�យ និងេដះ្រសយក�ីកង�ល់ទងំេនះ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព  និងេលីកកម�ស់ឱ្យមានដំេណីរករេដះ្រសយទំនាស់

ដីធ�ីទូទងំ្របេទស្របកបេដយយុត�ិធម៌ តមា� ភាព និង្របសិទ�ភាពជាងមុន៖

របកគំេហើញ



ករ្រសវ្រជាវរបស់  ម.ស.ម.ក ក៏បានបង� ញែដរថា   សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់អវជិ�មានពីតំបន់េសដ�កិច�

ចុងេ្រកយ  ករ្រសវ្រជាវរបស់  ម.ស.ម.ក បានបង� ញថា  ផលប៉ះពល់ៃនទំនាស់ដីធ�ីមានទំហេំលីសពីករបាត់

កំណត់្រតសេង�បេនះ នឹងប��ប់  េដយមានអនុសសន៍ចំនួន១៥  ស្រមាប់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា  ្រក�មហុ៊នឯក
ជនែដលមាន្របតិបត�ិករក�ុង្របេទសកម�ុជា    និងអង�ករសង�មសីុវលិនានាអនុវត�    េដយបានដក់េចញនូវវធិានករ

សម�� ែដល្រត�វអនុវត�ក�ុងបំណងទប់ស� ត់ កត់បន�យ និងេដះ្រសយប�� សិទ�ិមនុស្ស ែដលេកីតេចញពីសកម�ភាព

ធុរកិច�េនក�ុង្របេទសកម�ុជារមួមាន ៖

បង់ដីធ�ីេទេទៀត៖ ្របជាពលរដ�បានបាត់បង់ផ�ះសែម្បង និង្រទព្យសម្បត�ិ រ ាប់ប��ូ លទងំឯកសររដ�បាលសំខន់នានា

ជាេ្រចីន សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចបាត់បង់្របៃពណីរបស់ខ�ួន និងមិនអចចូលេទទីសក� រៈបូជានិង្របជាពលរដ�

ែលងមានសមត�ភាព្រទ្រទង់ជីវភាពខ�ួនឯងេហយីកុមារវញិ្រត�វឈប់េរៀនេដយសរែតករផា� ស់ទីលំេន   សមាជិក្រក�ម

្រគ�សរ្រត�វបានចប់ដក់ពន�នាគារ   មានមនុស្សជាេ្រចីនបានធា� ក់ខ�ួនជំពក់បំណុលេគ។   ថ�ីដ្បតិែតមានផលប៉ះពល់

េ្រចីនែបបេនះក�ី    ករណីទំនាស់ដីធ�ីទងំបីេនះបានចប់េកីតេឡងីជាងមួយទសវត្សរម៍កេហយី   េហយីេទះបីមានករ

ព្យោយាមជាេ្រចីនេលីកពីសំណាក់អជា� ធរ   ក�ុងបំណងេដះ្រសយទំនាស់ដីធ�ីេនាះក៏េដយ    ក៏មនុស្សភាគេ្រចីនែដល    

ម.ស.ម.ក  បានសមា� សបានរយករណ៍ថា ពួកេគមិនមានអរម�ណ៍ថាមានេសរភីាពក�ុងករទទួលយកដំេណាះ្រសយ

ែដលបានេស�ីេឡងីេនាះេទែតផ�ុយមកវញិពួកេគមានអរម�ណ៍ថាពួកេគគា� នជេ្រមីសអ�ីេផ្សងេ្រកែតពីករ្រពមទទួលយក

េនាះេឡយី។    និយាយេដយខ�ីដំេណាះ្រសយទំនាស់ែដលបានេស�ីេឡងីស្រមាប់ករណីទងំបីេនាះ   គឺមិន្រតឹមែតមិន

បានេដះ្រសយឱ្យបានេពញេលញ   ចំេពះកររេំលភបំពន ែដលពួកេគទទួលរងប៉ុេណា� ះេទ   ប៉ុែន�ក៏មិនបានេគារព

តមបទដ� នអន�រជាតិផងែដរ។ ជាលទ�ផល ្រត�វមានករខិតខំ្របឹងែ្របងបែន�មេទៀត េដីម្បធីានាឱ្យមានដំេណាះ្រសយ

ទន់េពលេវល  និងមាន្របសិទ�ភាពស្រមាប់្រគប់ជនរងេ្រគាះទងំអស់  (របកគំេហញីទី៦)   និងគួរស្រមបស្រម�លឱ្យ

អចទទួលនូវដំេណីរករេដះ្រសយទំនាស់ែដលមានជេ្រមីសេផ្សងេទៀត និង្របកបេដយភាពៃច�្របឌិត(របកគំេហញី

ទី៧)។

ពិេសស   ឬសម្បទនដីេសដ�កិច�   េហយីែដលមានបំណងតវ៉  បាន្របឈមនូវប�� ធ�ន់ធ�រ ដូចជាករគំរមកំែហងនិង

សម�ុត  ករចប់ខ�ួន និងករឃុខំ�ួន   ករឃា� េំមីល និងអំេពីហងិ្សោ ។  េដីម្បជីំរុញដំេណាះ្រសយេដយយុត�ិធម៌ និងមាន

្របសិទ�ភាពស្រមាប់ទំនាស់ដីធ�ី  សំខន់អជា� ធរ្រត�វអនុ�� តឱ្យអ�កែដលរងផលប៉ះពល់ទងំេនាះអចតស៊ូមតិទមទរ

សិទ�ិរបស់ខ�ួនេដយេសរនីិងគា� នករររងំ (របកគំេហញីទី៥)។

េពលគឺមិនែមនជាករខិតខំ្របឹងែ្របង  េដីម្បកីត់បន�យក្រមិតផលប៉ះពល់របស់គេ្រមាង  ែដលអចេកីតមានេលីសហ

គមន៍មូលដ� នេនាះេឡយី។  ជាេរឿយៗ  ្របជាពលរដ�្រត�វបានគាបសង�ត់   ឬបង�ំឱ្យចុះហត�េលខ្របគល់ដីរបស់ខ�ួនេទ

អជា� ធរ  ឬ្រក�មហុ៊ន។    ជាេរឿងគួរឱ្យេសកស� យខ� ងំណាស់   ែដលមនុស្សជាេ្រចីន្រត�វបានបេណ� ញេចញេដយបង�ំ 

េនក�ុងករណីទងំបីខងេលីេនះ ែដលជួនកលមានទងំអំេពីហងិ្សោេទៀតផង។  េដីម្បេីជៀសវងស� នភាពែបបេនាះ ជា

ករសំខន់ែដល្រត�វមានករពិចរណាសម្រសបេលីសិទ�ិមានកម�សិទិ�  (របកគំេហញីទី១)   ែដលករវយតៃម�េហតុប៉ះ

ពល់បរសិ� ននិងសង�ម្រត�វអនុវត�េឡងីមុនេពលចប់េផ�ីម្របតិបត�ិករ (របកគំេហញីទី២) និងមានករពិេ្រគាះេយាបល់

្របកបេដយអត�ន័យ  មុនេពលមានករអភិវឌ្ឍណាមួយ  (របកគំេហញីទី៣)។   សំខន់បំផុតករេ្របី្របាស់កងកមា� ងំ

និងករតងំលំេនថ�ី េដយគា� នករស�័្រគចិត� គួរ្រត�វមានករហមឃាត់ជាដច់ខត (របកគំេហញីទី៤)។

អនុសសន៍



• េគារពទស្សនទនៃនករយល់្រពមេដយេពញចិត� េដយ្របាប់ឱ្យដឹងជាមុន និងទទួលបានព័ត៌មានេពញេលញ

           របស់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពលព់ក់ព័ន�នឹងករ្របគល់ដីធ�ី ឬករទទួលយកដំេណាះ្រសយណាមួយ

          • អនុវត� េគារព និងពិនិត្យតមដនេលីករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� ន និងសង�ម

• ផ�ល់ដំេណាះ្រសយទន់េពលេវល និងមាន្របសិទ�ភាព

• បព្ឈប់ករតមដន ករេបៀតេបៀន និងករដក់េទសទណ� េទេលីអ�កករពរសិទ�ិមនុស្ស

• ស្រមាប់្រក�មហុ៊ន ្រត�វេធ�ីករ្រត�តពិនិត្យដ៏្រតឹម្រត�វេដីម្បេីជៀសវងផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលីសិទ�ិមនុស្ស

• ស្រមាប់អង�ករសង�មសីុវលិ គួរបន�ពិនិត្យតមដនេលីទំនាស់ដីធ�ី េហយីជំរុញឱ្យមានករសន�នាជាមួយ នឹង

                រជរដ� ភិបាលកម�ុជា និងតួអង�សជីវកម� េដីម្បជីំរុញករេគារពតមេគាលករណ៍ែណនារំបស់អង�ករសហ

            ្របជាជាតិស�ីពីធុរកិច� និងសិទ�ិមនុស្ស («េសចក�ីែណនា»ំ)។ 

កំណត់្រតសេង�បេនះ គឺជាែផ�កមួយៃនគេ្រមាង «ករព្រងឹងសមត�ភាពដល់អង�ករសង�មសីុវលិក�ុងករតស៊ូមតិ

មជ្ឈមណ� លសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា  («ម.ស.ម.ក») គឺជាអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល  មិនចូលបក្សសម�ន� ឯករជ្យ

ម.ស.ម.ក  គឺជាសមាជិកៃនៃដគូសន�នាអន�រជាតិេដីម្បេីសរភីាពបេ��ញមតិ    (IFEX)     បណា� ញសកលេដីម្បី

េសរភីាពក�ុងករបេ��ញមតិ។     ម.ស.ម.ក  ក៏ជាសមាជិកៃនអង�ករពិភពេលក្របឆាងំនឹងទរុណកម�    (OMCT) ជា

សមាជិកៃនបណា� ញ្របឆាងំទរុណកម� ែអស អូ ែអស  និងសម�័ន�សរព័ត៌មានអសីុអេគ�យ ៍(SEAPA)  និងជាសមាជិក

OECD-Watch។   េគហទំព័រអំពីសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា   www.sithi.org    ែដល្រគប់្រគងេដយ ម.ស.ម.ក គឺជាជ័យលភី

ែដលបានទទួលពនរង� ន់មូលនិធិៃនករបេង�ីតសរព័ត៌មានថ�ី្របចឆំា� ២ំ០១១   ស�ិតក�ុង្របេភទ  «សិទ�ិ និងេសរភីាព» 

ែដលេធ�ីករេដីម្បេីលីកកម�ស់  និងករពរលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ   និងករេគារពសិទ�ិមនុស្ស  ជាពិេសសសិទិ�ពលរដ� និង

សិទិ�នេយាបាយ។ ចក�ុវសិ័យរបស់ម.ស.ម.ក.ចង់ឱ្យកម�ុជាក� យជា្រពះរជាណាច្រកមួយគា� នអំេពីហងិ្សោែដលក�ុងេនាះ

្របជាពលរដ�ទទួលបានសិទ�ិជាមូលដ� ន ្របកបេដយសមភាព ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចូលរមួក�ុងលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យនិង

ទទួលបានផល្របេយាជន៍ពីករអភិវឌ្ឍ្របេទស។ ម.ស.ម.ក ចង់បាននីតិរដ�ជាជាងនទណ� ភាពចង់បានស� ប័នរងឹមាជំា

ជាងបុគ�លខ� ងំ និងចង់បានសង�មពហុនិយមេដយក�ុងេនាះភាពច្រម�ះែបបៃនសង�ម្រត�វបានទទួលយក  និងសទរជា

ជាង្រពេងីយកេន�ីយ ឬដក់ទណ� កម�។  ស� កស�� សមា� ល់របស់  ម.ស.ម.ក រេំលចេដយរូប្រពបសេហរីេចញពីរង�ង់

មូលៃនៃផ�េមឃពណ៌េខៀវ ែដលជានិមិត�រូបៃនករទមទរេសរភីាពរបស់កម�ុជា។ 

េដីម្បបីេង�ីនឲ្យមានករេគារពសិទ�ិមនុស្ស    ពីសំណាក់្រក�មហុ៊នសជីវកម�ក�ុងវសិ័យដីធ�ី»    ែដលបានអនុវត�រមួគា� រវង 

មជ្ឈមណ� លសិទ�ិមនុស្សកម�ុជា និងអង�ករអក់សិនេអតកម�ុជា។ គេ្រមាងធុរកិច� និងសិទ�ិមនុស្សមានេគាលេដជំរុញឲ្យ

មានភាព្របេសីរេឡងីនូវករអនុវត�ក�ុងចំេណាម្រក�មហុ៊នសជីវកម�ទងំឡាយ   តមរយៈេធ�ីករតស៊ូមតិជាមួយអជា� ធរ

ក�ុងករ្រគប់្រគងករអនុវត�របស់្រក�មហុ៊នសជីវកម� គា្ំរទសិទិ�របស់សហគមន៍ និងបេង�ីនករយល់ដឹង  ្រពមទងំបេង�ីត

បរយិាកសសុវត�ិភាពស្រមាប់សង�មសីុវលិ និងអ�កករពរសិទិ�មនុស្សស្រមបស្រម�លឲ្យមានកិច�ពិភាក្សោរវងរដ� ភិបាល 

្រក�មហុ៊នសជីវកម�  សហគមន៍រងផលប៉ះពល់ និងអង�ករសង�មសីុវលិ និងជំរុញឱ្យមានករអនុវត�បទដ� នធុរកិច� និង

សិទិ�មនុស្សក�ុងវសិ័យដីធ�ី។  ព័ត៌មានបែន�មអំពីគ្រមាង នឹងអចរកេឃញីេនក�ុងេគហទំព័រេនះ។

អំពីគេ្រមាងធុរកិច� និងសទិិ�មនុស្ស

អំពីមជ្ឈមណ� លសទិិ�មនុស្សកម�ុជា

https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=BHR2&pro_id=106&&lang=khm


 កំណត់្រតសេង�បេនះ   និងករេបាះពុម�ផ្សោយេផ្សងេទៀតទងំអស់របស់    ម.ស.ម.ក    មានេនេលីេគហទំព័រ   

្របសិនេបីេលកអ�កមានសំណួរ  ឬ  ្រត�វករព័ត៌មានបែន�មអំពីកំណត់្រតសេង�បេនះ   ឬ ្របសិនេបីេលកអ�កចង់

ឬក៏ទូរសព�មកេលខ   +៨៥៥ (០) ២៣ ៧២ ៦៩ ០១    ឬទក់ទងមកេយងីខ�ុ ំតមរយៈអសយដ� នផ�ះេលខ 

www.cchrcambodia.org និង www.sithi.org។

ផ�ល់មតិ្រតឡប់ណាមួយ សូមអីុែមលមក ម.ស.ម.ក តមរយៈ info@cchrcambodia.org។ 

៧៩៨ ផ�ូវេលខ ៩៩ សង� ត់បឹង្រតែបក ខណ� ចំករមន រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

និងបានទទួលពនរង� ន់ទំនាក់ទំនងេដីម្បផីា� ស់ប�ូរសង�ម្របចឆំា� ២ំ០១៣   ពីមជ្ឈមណ� លស្រមាប់ទំនាក់ទំនងនិងករ  

ផា� ស់ប�ូរសង�មេនឯសកលវទិ្យោល័យឃ�នីែស�នក�ុងទី្រក�ង្រប៊ីសែប៊ន ្របេទសអូ�ស� លី។ 

សណួំរ និងមតិ្រតឡប់


