
សម្តេចក្រឡាម្ោត ស ម្េង នាយររដ្ឋតន្រ្េីសេទីី  
បា្អម្ ជ្ ើញជាអធិបតីភាពដ្៏េពង់េពស ់សកិ្ខា សាលាផ្សពវផ្ាយឯរសារម្ោល  
ន្ផផ្្ក្ខរសរតមភាពជាតិក្បយទុធក្បឆ ាំងអាំម្ពើជួញដ្ូរត្ុសស ឆន ាំ២០១៧-២០១៨ 

 

(រាជធានីភ្នំពេញ)៖ ព្េឹកថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ពៅទីសតីការព្កសួងមហាថ្ទៃ មានព ីកសិកាា សាលាទសេវ 
ទាយឯកសារពោល ថ្នខទនការសកមមភាេជាតិព្ យុទធ
ព្ ឆ្ងំអំពេីជញួដូរមនុសស ឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៨ ពព្កាម
អធិ តីភាេដ៏ែពង់ែពស់ សម្តេចក្រឡាម្ោត ស ម្េង 
នាយររដ្ឋតន្រ្េីសេទីី មានការអព ជ្ ីញចូលរមួេី ឯក
ឧតតម ពលាកជំទាវ រដឋមន្រនតី រដឋពលខាធិការ អនុរដឋ
ពលខាធិការ អគ្គនាយក អគ្គនាយករង ពលាក ពលាកព្ស ី
មកេីព្កសួង សាា  ័ន និង ណ្តត រាជធានី-ពែតត ព្េមទាងំអងគ
ការថ្ដគូ្ពាក់េ័នធមួយចំនួនទងខដរ។ 

ពៅកនុងអងគសិកាា សាលា សម្តេចក្រឡាម្ោត 
ស ម្េង នាយររដ្ឋតន្រ្េីសេទីី មានព្ សាសន៍សងកត់
ធៃន់ពៅពលី ញ្ហា ចំននួ ីចំណុច ខដលព្តូវរមួោន អនុវតតកនុង
ការព្ យុទធព្ ឆ្ងំអំពេីជញួដូរមនុសស៖ 

 

១.អំេី ញ្ហា  ិទព្ចករព ៀងតាមព្េំខដន ជាេិពសស
តាម នាៃ ត់ព្េំខដនកមពុជា-ថ្ង ព្កសួងមហាថ្ទៃ ក៏ដូចជាអគ្គ
សនងការនគ្របាលជាតិ ធាា  ់បានខណនាអំំេីការ ិទព្ចក
រព ៀងទាងំអស់តាមព្េំខដនកមពុជា ជាមយួព្ ពទសជា ់ព្េំ
ខដន ពព្ពាោះវាជាព្ចកខដលអាចព្ ព្េឹតត ទពលមីស រត់េនធ
ទំនិញព្គ្ ់ព្ ពភ្ទពោយមិនមាន ង់េនធ ក៏ដូចជារត់េនធ
មនុសសជាពដីម។ ឥឡូវមានការសំណូមេរេីព្ ជាេលរដឋ
ខដលរស់ពៅពែតតជា ់ព្េំខដនថា ឲ្យព ីកព្ចករព ៀងពឡងី
វញិ ពដីមបឲី្យេួកោត់បានពធវីការឆ្ាងកាត់ពចញ-ចូល រកសុី
ពលីទឹកដីថ្ង កនុងការពោោះព្សាយជីវភាេេីពព្ពាោះេកួោត់
ចូលព្េឹក ព្តឡ ់មកវញិពេលលាៃ ច។ សពមតចបានឲ្យព្កុម
ការងារកិចចការព្ចកទាវ រព្េំខដន ថ្នព្កសួងមហាថ្ទៃដឹកនាំ
ពោយ ឯកឧតតម ឌុល ពគ្ឿន ព្តូវពធវីការសិកាព្សាវព្ជាវឲ្យ
បានចាស់លាស់អំេីព្ចករព ៀងពៅតាមព្េំខដន ជាេិពសស
ព្េំខដនកមពុជា-ថ្ង គ្ណៈកមាម ធិការជាតិព្ យុទធព្ ឆ្ងំអំពេី
ជញួដូរមនុសស ព្តូវសហការកនុងការងារពនោះ ថាពយងីព្តូវ
 ិទឬព ីក ខសវងរកគុ្ណសមបតតិ និងគុ្ណវ ិតតិ ថ្នការព ីក 
និង ិទព្ចករព ៀង ពដីមបពីធវីការពោោះព្សាយឲ្យទាន់ពេលវា
លា តាមការពសនីសុំរ ស់ព្ ជាេលរដឋ។  

២.អំេីអាជាា ធរថ្ង ចា ់ ជ្ូ នេលករខែមរព្តឡ ់មក
វញិទាងំែុសចា ់ និងព្ស ចា ់ មានចំននួេី១០០នាក់ 
ពៅ២០០នាក់កនុង១ថ្ងៃ សាតិកនុងសាា នភាេខ  ពនោះសូមឲ្យ
អាជាា ធរពយងីរកវធីិពោោះព្សាយឲ្យបានឆ្ ់រហ័ស ឲ្យថ្ង
ជយួទតល់េ័ត៌មានខដលព្តូវ ជ្ូ នេលករខែមរព្តឡ ់មកវញិ 
ព ីពយងីមិនដឹងមិនលឺ ពគ្ថារោឋ ភិ្បាលពយងីមិនទទលួ
ែុសព្តូវចំពពាោះេលរដឋពយងី ព្តូវ ងកលកាណៈងាយព្សួល
ដល់េកួោត់ ពហយីអាជាា ធរពយងីក៏ងាយព្សួលកនុងការ
សាកសួរេ័ត៌មានេីេកួោត់ ពហតុអវីបានោត់ពៅ? ោត់
ពៅពធវីការងារអវី? មយ៉ាងពទៀតព ីមានេលរដឋខែមរណ្តមាន ក់
មានពព្ោោះថាន ក់ ឬសាា  ់ អាជាា ធរពយងីព្តូវពធវីការព្សាវព្ជាវ
 នាៃ ន់ឲ្យបានចាស់លាស់អំេីមូលពហតុពដីមបពីោោះព្សាយ
ជាមយួព្គួ្សារោត់ពៅព្សុកកំពណីត។ 



 
៣.ពយងីព្តូវពធវីការពរៀ ចំឯកសារ កនុងការចុោះអនុ

សសរណៈ (MOU) ជាមយួ ណ្តត ព្ ពទសណ្តខដលមាន
េលរដឋខែមរពៅពធវីការ និងរស់ពៅទីពនាោះ ដូចជាព្ ពទសមា៉ា
ពឡសុី ពយងីមិនទាន់បានពធវីពៅពឡយីពទ។ សពមតចបានជ
ព្មញុឲ្យខាងអគ្គនាយកោឋ នអតតសញ្ហា ណកមម េពនាឿនពេល
ពវលា ថ្នការពធវឯីកសារនានាក៏ដូចជាលែិិតឆ្ាងខដនជូន
ព្ ជាេលរដឋ ជាេិពសសេលរដឋខែមរខដលពធវកីារពៅព្ ពទស
ថ្ង ពដីមបកំុីឲ្យេកួោត់ជមួនូវ ញ្ហា ពទសងៗ ពេលខដលោត់
កំេុងពធវកីារពៅទីពនាោះ។ សពមតច សូមឲ្យឯកឧតតមរដឋមន្រនតី
ព្កសួងយុតតិធម៌ ពធវីការខណនាដំល់ខាងតុលាការេព្ងឹងការ
កាត់កតី ទពលមីសជញួដូរមនុសសឲ្យបានតឹងរងឹ ក៏ដូចជា ទ
ពលមីសពព្គ្ឿងពញៀនខដលសេវថ្ងៃរោឋ ភិ្បាលពយងីកំេុងរមួោន
យកចិតតទុកោក់ទ ់សាក ត់ និងមានវធិានការធៃន់ធៃរចំពពាោះ
ជនពលមីសខដលបានជញួដូរ និងពព្ ីព្បាស់។ 

 

តាមរយៈការទតល់ ទសមាា សន៍ ម្លារជាំទាវ ជូ ប ុ្
ម្អង រដឋពលខាធិការព្កសងួមហាថ្ទៃ និងជាអនុព្ ធានអ
ចិថ្ន្រនតយ ៍គ្.ជ. .ជ បាន ញ្ហជ ក់ឲ្យដឹងថា៖ សេវថ្ងៃព្េោះរាជា
ណ្តចព្កកមពុជា ក៏ដូចជាព្ ពទសនានាកំេុងខតជ ួព្ ទោះ

នូវ ញ្ហា ជញួដូរមនុសស ជញួដូរទាូវពភ្ទពលីន្រសតី និងកុមារ 
និងការពកងព្ វ ័្ ច កមាា ងំេលកមម ខដលជា ញ្ហា មួយដ៏
ធៃន់ធៃរសព្មា ់មនុសសជាតិទាងំមូល ពហយី ញ្ហា ទាងំពនោះក៏
បានពលចពឡងីនូវរូ ភាេងមីៗទងខដរ ខដលពយងីព្តូវរ ួរមួ
សហការោន រោិះរកវធិានការងមីៗ ពដីមបពីធវីការទ ់សាក ត់ ទ
ពលមីសទាងំអស់ពនោះពអាយទាន់ពេលពវលា។ 

ពលាកជំទាវបាន ខនាមថា រាជរោឋ ភិ្បាល ថ្នព្េោះរាជណ្ត
ចព្កកមពុជាបាន និងកំេុងពរៀ ចំឯកសារកនុងការចុោះអនុសសរ
ណៈ (MOU) ជាមយួ ណ្តត ព្ ពទសពៅកនុងតំ ន់អាសា៊ា ន 
ក៏ដូចជាព្ ពទសនានា និងអងគការអនតរជាតិមយួចំនួនទង
ខដរពដីមបចូីលរមួ កនុងការងារព្ យុទធព្ ឆ្ងំអំពេីជញួដូរមនុ
សស។ គ្ណៈកមាម ធិការជាតិព្ យុទធព្ ឆ្ងំអំពេីជួញដូរ
មនុសស ខដលមាន សម្តេចក្រឡាម្ោត      ស ម្េង 
ជាព្ ធាន បាននិងកំេុងសហការជាមយួ ណ្តត ព្កសួង 
សាា  ័ន អងគការជាតិ អនតរជាតិពាក់េ័នធ និងមានរចនា     
សមព័នធការងារេីថាន ក់ជាតិ រហូតដល់ថាន ក់ពព្កាមជាតិ ពដីមបី
 ំពេញការងារព្ យុទធព្ ឆ្ងំអំពេីជញួដូរមនុសស ឲ្យមាន
ព្ សិទធភាេែពស់។ ពលាកជំទាវ ញ្ហជ ក់ថា ការពរៀ ចំឯក
សារពោល ថ្នខទនការសកមមភាេជាតិ ព្ យុទធព្ ឆ្ងំអំពេី
ជញួដូរមនុសសឆ្ន  ំ មានពោលពៅពលីកកមពស់ការងារ ពដីមបី
ល ់ ំបាត់ និងទ ់សាក ត់រាល់ទព្មង់ជញួដូរមនុសសព្គ្ ់រូ 
ភាេ ដូចជាការជញួដូរទាូវពភ្ទពលីន្រសតី និងកុមារ ការពកង
ព្ វ ័្ ច កមាា ងំេលកមម និងការទ ់សាក ត់លំហូរឆ្ាងកាត់ព្េំ



ខដនែុសចា ់ ជាេិពសសការពធវីចំណ្តកព្សុករ ស់េលរដឋ
ខែមរពៅពធវីការពៅព្ ពទសថ្ង ខដលខតងខតមាន ញ្ហា  ពហយី
ព្តូវបានអជាា ធរថ្ង ចា ់ ជ្ូ នមកវញិពរៀងរាល់ថ្ងៃមាន
ចំននួេី១០០នាក់ ពៅ២០០នាក់ (ពនោះជា ញ្ហា សព្មា ់
រាជរោឋ ភិ្បាលកមពុជា)។ 
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អាំម្ពើជួញដ្ូរត្ុសស(គ.ជ.ប.ជ) 


