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រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានសម្រម្ចគរួឱ្យកត់សម្គា ល់កនុងការបម្ងកើតនូវរកបខណ្ឌ គតិុុតតិិនិងម្លលនម្បបាុម្មើម្បើ 
ការពារកុម្គរ រមួ្ម្គនុនតិការនានាម្ៅថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ។ ប ុន្នតិម្ ោះបើជាប ងណាក៏ម្ដ្ឋុ ការអនុវតតិចាប់
និងម្លលនម្បបាុររម្ ាំងគណ្ម្នុយភាររបស់ុនតិការថ្នន ក់មូ្លដ្ឋា នម្ៅម្គនករមិ្ត និងម្ៅបនតិម្ វ្ើឱ្យកុម្គរសថិត
កនុងហានិភ័ុម្ៅម្ ើុ ។   

 
ស្ថថ នភារបចចុបបននរបសកុ់ម្គរកនុងរបម្េសកម្ពុជា 
ម្បើម្បងម្ៅតាម្អងាការុូនើម្សហ្វ ម្គនកុម្គរកាំរពា និង
កុម្គរងាុរងម្រលោះ របន្ហ្ល១លាន៥ន្សននាក់កាំរុង
រស់ម្ៅកនុងរបម្េសកម្ពុជា កនុងម្នាោះម្គនកុម្គររហូ្តមល់
រើរន្សននាក់កាំរុងរស់ម្ៅ ឬម្ វ្ើការម្ៅតាម្ផ្លូវកនុងេើរកុង        
ភនាំម្រញ។ កុម្គរ ាំងម្នោះម្ួុចាំននួជាជនរងម្រលោះម្ដ្ឋុ
ការបងខាំឱ្យម្ វ្ើការ និងការជួញមូរ ម្ហ្ើុ ម្ួុ ចាំននួម្េៀត
េេលួរងម្រលោះម្ដ្ឋុអាំម្រើហ្ងឹា ឬការរ ាំម្លាភបាំពាន ឬ
ម្គនរិការភារ។ 1  ការសិការស្ថវរជាវកនុងឆ្ន ាំ២០១៣ 
បានបងាា ញថ្ន អាំម្រើហ្ងឹាម្ៅម្លើកុម្គរន្ផ្នករាងកាុ ផ្លូវ
ម្ភេ និងផ្លូវចិតតិ ម្គនករមិ្តខពស់ ម្ដ្ឋុម្គនកុម្គរា និង
កុម្គរ ើម្រចើនជាងពាក់កណាតិ ល បានរាុការណ៍្ថ្ន រួកម្គ
ធ្លល ប់េេលួរងការរ ាំម្លាភបាំពានន្ផ្នករាងកាុម្ួុ ម្លើក 
មុ្នន្មលរកួម្គម្គនអាុុ១៨ឆ្ន ាំ។2  

របរ័នធុុតតិិ្ម៌្កនុងរបម្េសកម្ពុជាមិ្ន ន់អាចម្ ល្ើុតប
ឱ្យបានម្រញម្លញម្ៅនឹងតរមូ្វការរបស់កុម្គរន្មល
របឈម្មុ្ខនឹងចាប់ម្ៅម្ ើុ  ម្ ោះបើម្គជាជនរងម្រលោះ 
ស្ថកសើ ឬជនសងស ័ុ ប ងណាកតិើ។ 3  នើតិវ ិ្ ើនិងបរកិាខ រ
ចាំបាច់សរម្គបម់្ដ្ឋោះរស្ថុជាម្ួុ អនើតិជនកនុងរបរ័នធ
ុុតតិិ្ម៌្ររហ្មេណ្ឌ កាំរុងម្ៅម្គនការខវោះខាត។ មូម្ចនោះ

កុម្គរន្តងន្តេេលួចាំណាត់ការតាម្រុៈរបរ័នធុុតតិិ្ម៌្   
ររហ្មេណ្ឌ  និងេេលួការកាត់ម្ សមូចនើតិជនន្មរ។ 4 
ម្ៅកនុងន្ខតុលាឆ្ន ាំ២០១៥ អនើតិជន ៥៩០នាក់ (រសើ 
៣២នាក់) ម្ៅកនុងម្នទើរឃុាំឃាំងេូ ាំងរបម្េស។5 ម្បង
តាម្របាុការណ៍្សិកាមូ្លដ្ឋា នរបស់អងាការជាំនួុ
ន្ផ្នកចាប់ម្ៅកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១១ កុម្គរជិត ៤១% រតូវ
បានដ្ឋក់កនុងរនធនាលរជាម្ួុម្នុសសម្រញវ ័ុ ។ 6  ម្លើស
រើម្នោះម្ៅម្េៀត រុាំ ន់ម្គនុនតិការឯករាជយណាម្ួុ
ម្មើម្បើេេលួនិងម្ដ្ឋោះរស្ថុបណ្តិឹ ងរបស់កុម្គរ ក់េង
នឹងការរ ាំម្លាភបាំពានសិេិធរបស់រកួម្គម្ៅម្ ើុ ។7 

ម្បើម្បងម្ៅតាម្វេិាស្ថថ នជាតិសថិតិ កនុងចាំម្ណាម្កុម្គរ
របន្ហ្ល៧៥៥.២៤៥នាក់ន្មលចូលរមួ្ប ងសកម្មន្ផ្នក
ម្សមាកិចចកនុងរបម្េសកម្ពុជាឆ្ន ាំ២០១២ ម្គនចាំនួន
៥៦,៩% (៤២៩.៣៨០នាក់) គឺជាកុម្គររលករ ម្ហ្ើុ  
៣១,៣% (២៣៦.៤៩៨នាក់) គឺជាកុម្គរសថិតម្ៅកនុង
ការងារម្រលោះថ្នន ក់។ មូម្ចនោះកុម្គររលកររបាាំនាក់កនុង
ចាំម្ណាម្របាាំបួននាក់ ជាប់ពាក់រ័នធកនុងការងារម្រលោះ    
ថ្នន ក់។8 ម្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១០ របាុការណ៍្េិននន័ុសថិតិរមួ្
របស់អងាការមិ្នន្ម្នរដ្ឋា ភិបាលនានាសតិើរើការរ ាំម្លាភ
ម្សរសនថវៈ ជញួមូរផ្លូវម្ភេ និងការម្កងរបវញ័្ច ផ្លូវម្ភេ 

អនុសាសនសំ៍ខាន់ៗ ៖  
អង្គការទសសនៈពិភពលោកសូមល្វើការអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាកនុង្ការ៖ 
 ពង្ងឹ្ង្យនតការការពារកុមារដដលមានង្សាបត់ាមរយៈការល្វើឱ្យង្បលសើរល ើង្នូវការសង្មបសង្មួលសាា បន័ថ្នន ក់
ជាតិ និង្ថ្នន កល់ង្កាមជាតិ និង្បលង្កើននូវ្នធានមនុសស បលចេកលទស និង្ហិរញ្ញ វតាុដល់សាា បន័ថ្នន កមូ់លដ្ឋា ន។  

 ល្វើឱ្យកានដ់តចាស់នូវខ្លឹមសារចាប ់លោលនលោបាយ បទដ្ឋា ន និង្បទបញ្ជា  ទាកទ់ង្នឹង្ការការពារកុមារ 
ដដលមានង្សាប ់និង្មានការអនុវតតង្បលសើរជាង្មុន។  
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បានរកម្ឃើញម្គនការជញួមូរផ្លូវម្ភេ៣៩ករណ្ើ  ម្ដ្ឋុ
ម្គនការជាប់ពាក់រ័នធជនសងស ័ុ ជញួមូរផ្លូវម្ភេចាំននួ 
៦១នាក់។ ៥៦,៤% ននជនរងម្រលោះម្គនអាុុម្រកាម្១៨
ឆ្ន ាំ។ ម្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១១ ម្គនករណ្ើ ជញួមូរផ្លូវម្ភេចាំននួ
៧១ករណ្ើ រតូវបានរាុការណ៍្ ន្មលកនុងម្នាោះ ៧៥%
ពាក់រ័នធនឹងកុម្គរ។ តាម្រុៈេិននន័ុន្មលម្គនកនុងឆ្ន ាំ
២០១១ កនុងចាំម្ណាម្ការជញួមូរផ្លូវម្ភេចាំននួ ៣៣
ករណ្ើ  ម្គន១៧ករណ្ើ រតូវបានម្សុើបអម្ងកតម្ដ្ឋុប ូលើស 
ម្ហ្ើុ ម្គន៣ករណ្ើ បានឈានម្ៅមល់ការកាត់កតិើន្ផ្នក
ររហ្មេណ្ឌ ។9 
 

ការម្្លើុ តបរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលចាំម្ពាោះបញ្ហា កចិច
ការពារកុម្គរ 
ម្ៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៩២ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានផ្តិល់   
សចច ប័នម្លើអនុសញ្ហា សតិើរើសិេិធកុម្គររបស់អងាការសហ្
របជាជាតិ ររម្ ាំងអនុសញ្ហា អនតិរជាតិ១៨ម្ផ្សងម្េៀត 
ចាប់កនុងរសុកចាំនួន១៥ រមួ្ ាំងម្លលនម្បបាុនិង    
អនុរកឹតយម្ួុ ចាំនួនន្មលពាក់រ័នធនឹងការការពារកុម្គរ។ 10 
ម្គរតា៤៨ ននរមា្ម្មនុញ្ាររោះរាជាណាចរកកម្ពុជា ក៏បាន
េេលួស្ថា ល់សិេិធកុម្គរមូចម្គនន្ចងកនុងអនុសញ្ហា សតិើរើ 
សិេិធកុម្គរ ជារិម្សសសិេធិរស់រានម្គនជើវតិ សិេិធេេួល
បានការអប់រ ាំ និងម្សរ ើភាររចួផុ្តរើការការម្កងរបវញ័្ច
ន្ផ្នកម្សមាកិចច ឬផ្លូវម្ភេផ្ងន្មរ។ 11 ម្លើសរើម្នោះម្ៅម្េៀត 
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានបម្ងកើតុនតិការនិងុុេធស្ថត្រសតិម្ផ្សងៗ
ម្ៅថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ ម្មើម្បើបម្ងកើតឱ្យម្គន
របរ័នធការពារកុម្គរម្ួុ ម្ៅកនុងរបម្េសកម្ពុជា កនុងម្នាោះ
រមួ្ម្គន រកុម្របឹកាជាតិកម្ពុជាម្មើម្បើកុម្គរ(ក.ជ.ក) គ
ណ្ៈកម្គម ្ិការរិម្រលោះម្បបល់កិចចការត្រសតិើនិងកុម្គរ(គ.
ក.ស.ក) គណ្ៈកម្គម ្ិការេេលួបនទុកកិចចការនារ ើនិង
កុម្គរឃុាំ សងាក ត់(គ.ក.ន.ក)។ 
 

កនុងការម្ ល្ើុតបម្ៅនឹងបញ្ហា ការពារកុម្គរ រាជរដ្ឋា ភិបា
លកម្ពុជាបានអនុម័្តចាប់ ម្លលនម្បបាុ និង 
ឧបករណ៍្ម្ួុចាំនួនរមួ្ម្គន ចាប់សតិើរើការបត្រងាក បការ

ជញួមូរម្នុសសនិងការម្កងរបវញ័្ច ផ្លូវម្ភេ ២០០៨ ម្លល
នម្បបាុ និងបេដ្ឋា នអបបរម្គសតិើរើកិចចការពារសិេិធជន
រងម្រលោះម្ដ្ឋុអាំម្រើជញួមូរម្នុសស (២០០៩) 
ឧបករណ៍្រតួតរិនិតយនិងវាុតនម្លការអនុវតតិម្លល
នម្បបាុ និងបេដ្ឋា នអបបរម្គសតិើរើកិចចការពារជនរង
ម្រលោះម្ដ្ឋុអាំម្រើជញួមូរម្នុសស (២០១៥) ម្លល
នម្បបាុភូមិ្/ឃុាំម្គនសុវតថិភារ ២០១០ និង ន្ផ្នការ
ជាតិរបឆ្ាំងនឹងការជញួមូរម្នុសស ២០១៤-២០១៨ 
ចាប់សតិើរើុុតតិិ្ម៌្សរម្គប់អនើតិជន (២០១៦) ម្លល
នម្បបាុសតិើរើកិចចការពារកុម្គរម្ៅស្ថលាម្រៀន
(២០១៦) និងន្ផ្នការជាតិសតិើរើការលុបបាំបាត់អាំម្រើ   
ហ្ងឹាម្លើកុម្គរ (២០១៧ - ២០២១។ 
 

ភារខវោះចម្នាល ោះម្ៅកនុងរបរន័ធការពារកុម្គរបចចុបបនន 

ម្បើម្ ោះបើជាម្គនរកបខណ្ឌ ចាប់និងុនតិការការពារកុម្គរ
ជាម្រចើនម្ៅកនុងរបម្េសក៏ម្ដ្ឋុ ភារខវោះចម្នាល ោះម្ៅកនុង
របរ័នធបចចុបបនន ាំងម្ៅថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ បាន
ម្ វ្ើឱ្យការការពារកុម្គរកនុងរបម្េសកម្ពុជាមិ្នបានម្រញ
ម្លញនិងម្គនរបសិេិធភារម្ៅម្ ើុ ។ អងាការមិ្នន្ម្ន  
រដ្ឋា ភិបាលន្មលម្ វ្ើការម្លើវស័ិុសិេិធកុម្គរ ម្គនការរមួ្
ចាំន្ណ្កកនុងការបម្ងកើតម្លលនម្បបាុ ចាប់ និងុុេធ
ស្ថត្រសតិ ក់េងនឹងកុម្គរម្ៅម្គនករមិ្តម្ៅម្ ើុ  ថ្វើតបតិ
ន្តរកួម្គម្មើរតនួាេើសាំខាន់និងម្គនជាំនាញកនុងការម្លើក
កម្ពស់និងការពារសិេិធរបស់កុម្គរក៏ម្ដ្ឋុ។ 12  ពាក់រ័នធ
នឹងុនតិការអនុវតតិវញិ រកុម្របឹកាជាតិកម្ពុជាម្មើម្បើកុម្គរ 
ន្មលជាុនតិការសរម្បសរមួ្លថ្នន ក់ជាតិសរម្គប់ការ 
អនុវតតិ ការរិចរណា និងការវាុតនម្លនូវរគប់ម្លល
នម្បបាុនិងកម្មវ ិ្ ើពាក់រ័នធនឹងកុម្គរកម្ពុជា ម្ៅម្គន
ភារខវោះខាតនូវ្នធ្លនម្នុសស បម្ចចកម្េស និងថ្វកិា
ចាំបាច់សរម្គប់អនុវតតិតនួាេើសរម្បសរមួ្លរបស់ខលួនម្ៅ
ម្ ើុ ។ 13  ស្ថថ ប័នរដ្ឋា ភិបាលម្ៅរុាំ ន់ម្គនកាតរវកិចច
កនុងការបញ្ជូ នឬរាុការណ៍្បញ្ហា នានា ក់េងនឹងសិេធិ
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របស់កុម្គរម្ៅកាន់រកុម្របឹកាជាតិកម្ពុជាម្មើម្បើកុម្គរម្ៅ
ម្ ើុ ។14 ម្លើសរើម្នោះម្ៅម្េៀត ការសរម្បសរមួ្លថ្នន ក់
ជាតិ ម្ខតតិ និងរសុកកនុងចាំម្ណាម្រកសួងន្មលម្គនមុ្ខ
ងារការពារកុម្គរ ម្ៅម្គនភារេន់ម្ខាុ 15  ម្ហ្ើុ បញ្ហា
កិចចការពារកុម្គរករម្នឹងរតូវបានបញ្ចូ លកនុងន្ផ្នការវនិិ
ម្បគឃុាំ សងាក ត់ណាស់។ ភាគម្រចើនននថ្វកិារបស់រកុម្
របឹកាឃុាំសងាក ត់រតូវបានចាំណាុម្លើម្ហ្ដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ
រូបវនតិ ម្ហ្ើុ ថ្វកិាតិចតចួប ុម្ណាណ ោះន្មលម្តតិ តម្ៅម្លើ  
ម្សវាកម្មសងាម្សរម្គប់កុម្គរនិងត្រសតិើ។ 16  គណ្ៈកម្គម      
្ិការេេលួបនទុកកិចចការនារ ើនិងកុម្គរឃុាំ សងាក ត់ ន្មល
រតូវបានបម្ងកើតម្ ើងេូ ាំងរបម្េសម្មើម្បើធ្លនានូវកិចច
ការពារកុម្គរម្ៅថ្នន ក់មូ្លដ្ឋា ន រុាំម្គនថ្វកិារគប់រលន់កនុង
ការបាំម្រញមុ្ខងាររបស់ខលួន ម្ហ្ើុ ភាគម្រចើនរុាំ ន់ុល់
ចាស់លាស់នូវតនួាេើនិងភារកិចចរបស់ខលួនម្ៅម្ ើុ ។ 17 
សម្គជិករបស់  គណ្ៈកម្គម ្ិការម្នោះ ម្គនសម្តថភារម្ៅ
ម្គនករមិ្តកនុងការម្រៀបចាំន្ផ្នការថ្វកិា និងការដ្ឋក់
បញ្ចូ លបញ្ហា កិចចការពារកុម្គរម្ៅកនុងកម្មវ ិ្ ើអភិវឌ្ឍន៍ឃុាំ
សងាក ត់ ម្ហ្ើុ ខវោះនូវជាំនាញចាំបាច់សរម្គប់កាំណ្ត់រក
កុម្គរងាុរងម្រលោះបាំផុ្តម្ៅកនុងឃុាំសងាក ត់របស់រួក
ម្គ។ 18  គណ្ៈកម្គម ្ិការរិម្រលោះម្បបល់កិចចការត្រសតិើនិង
កុម្គរន្មលម្គនតនួាេើជាុនតិការលាំរេគណ្ៈកម្គម ្ិការ
េេលួបនទុកកិចចការនារ ើនិងកុម្គរឃុាំ សងាក ត់ ហាក់មូចជា
មិ្នសូវម្គនការសហ្ការឬផ្តិល់ការលាំរេមល់គណ្ៈកម្គម
្ិការេេលួបនទុកកិចចការនារ ើនិងកុម្គរឃុាំ សងាក ត់បាន
ម្រចើនម្នាោះម្ ើុ ។19 

បញ្ហា របឈម្ម្ៅថ្នន ក់មូ្លដ្ឋា ន ាំងម្នោះ កាន់ន្តម្គនភារ
ង្ន់ ង្រម្ដ្ឋុស្ថរការអនុវតតិចាប់និងម្លលនម្បបាុ
ជាតិម្ៅម្គនករមិ្ត។ ជាឧ ហ្រណ៍្ រាជរដ្ឋា ភិបាល    
កម្ពុជាបានបងាា ញថ្ន ម្ៅកនុងឆ្ន ាំ២០១០ រុាំម្គន
និម្បជកណាម្គន ក់រតូវបានកាត់ម្ សម្ដ្ឋុស្ថរការ
រ ាំម្លាភបាំពានចាប់ពាក់រ័នធនឹងរលកម្មកុម្គរម្ ើុ 20 
ម្ហ្ើុ ម្គនសាំណួ្រជាម្រចើនសួរថ្នម្តើចាប់អាចអនុវតតិបាន

ន្មរឬម្េម្បើ្នធ្លននិងសម្តថភារអនកអនុវតតិចាប់ម្គន  
ករមិ្ត។21 មូចលន ម្នោះន្មរ ការអនុវតតិចាប់សតិើរើការបត្រងាក ប
ការជញួមូរម្នុសស និងការម្កងរបវញ័្ច ផ្លូវម្ភេមិ្នសូវម្គន
របសិេធភារម្ ើុ ។ ម្បើម្បងតាម្របាុការណ៍្សតិើរើការ
ជញួមូរម្នុសសឆ្ន ាំ២០១៥ របស់រកសួងការបរម្េសសហ្
រមាអាម្ម្រចិ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានផ្តិនាទ ម្ សអនកជញួមូរ
ម្នុសស ប ុន្នតិមិ្នបានផ្តិនាទ ម្ សម្ត្រនតិើន្មលបានសម្គាំនិត
កនុងការជញួមូរម្នុសសម្ ើុ ។22 ចាប់សតិើរើុ ុតតិិ្ម៌្អនើតិ
ជនរតូវបានអនុម័្តម្ៅឆ្ន ាំ២០១៦ម្មើម្បើការពារកុម្គរ
ន្មលម្គនេាំនាស់នឹងចាប់ ប ុន្នតិចាប់ម្នោះ ម្ រឲ្យម្គន
លិខតបេដ្ឋា នគតិុុតិតិពាក់រ័នធបន្នថម្ម្ផ្សងៗម្េៀត រមួ្
ម្គនអនុរកឹតយចាំនួន១ និងរបកាសចាំននួ៥ ម្មើម្បើឲ្យចាប់
ម្នោះអាចអនុវតតិបានម្រញម្លញ។23 

ជាការម្្លើុ តបនងឹបញ្ហា កចិចការពារកុម្គរកនុងរបម្េស
កម្ពុជា អងាការេសសនៈរភិរម្លាក សូម្អាំពាវនាវ
មលរ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជាកនុងការ៖ 

ររងឹងុនតិការការពារកុម្គរន្មលម្គនរស្ថប់ម្ៅថ្នន ក់ម្រកាម្
ជាតិ ម្ហ្ើុ បម្ងកើនការសរម្បសរម្លួុនតិការ ាំងម្នោះម្ៅ
ថ្នន ក់ជាតិ។ 

 ផ្តិល់នូវមុ្ខងារ និងតនួាេើការពារកុម្គរមល់គណ្ៈ    
កម្គម ្ិការេេលួបនទុកកិចចការនារ ើនិងកុម្គរឃុាំ 
សងាក ត់ឱ្យបានចាស់លាស់ជាងមុ្ន ម្ហ្ើុ និងផ្តិល់
ការបណ្តិុ ោះបណាតិ លជាបនតិបនាទ ប់មល់សម្គជិកគណ្ៈ
កម្គម ្ិការម្នោះម្មើម្បើម្ វ្ើឱ្យការរបតិបតតិិការងារនិង
របសិេធភារការងាររបស់រកួម្គម្គនភាររបម្សើរម្ ើង 
រមួ្ម្គនការដ្ឋក់បញ្ចូ លកិចចការពារកុម្គរនិងផ្តិល់ថ្វកិា
ម្ៅកនុងកម្មវ ិ្ ើវនិិម្បគឃុាំ។ 

 ផ្តិល់នូវភារកិចចចាស់លាស់មល់រកុម្របឹកាជាតិ   
កម្ពុជាម្មើម្បើកុម្គរ និងផ្តិល់្នធ្លនម្នុសស 
បម្ចចកម្េស និងថ្វកិាបន្នថម្។ េាំនាក់េាំនងរវាងរកុម្
របឹកាជាតិកម្ពុជាម្មើម្បើកុម្គរ និងរកសួង ស្ថថ ប័ន
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នានារបស់រដ្ឋា ភិបាលគរួន្តបញ្ហជ ក់ឱ្យបានចាស់និង
ម្ វ្ើឱ្យបានរបម្សើរម្ ើង ម្មើម្បើធ្លនាថ្នបញ្ហា កិចច
ការពារកុម្គរ រតូវបានរាុការណ៍្ម្ៅរកុម្របឹកាជាតិ
កម្ពុជាម្មើម្បើកុម្គរ។ 

 បញ្ចូ លការផ្តិល់ការលាំរេន្ផ្នកបម្ចចកម្េសសរម្គប់ 
ស្ថថ ប័នថ្នន ក់ម្រកាម្ជាតិ ម្ៅកនុងុុេធស្ថត្រសតិ និង
ន្ផ្នការសកម្មភាររបស់រដ្ឋា ភិបាលឱ្យបានម្រចើនជាង
មុ្នរមួ្ម្គនការម្ វ្ើឱ្យរបម្សើរម្ ើងនូវអភិបាលកិចចលអ 
និងគណ្ម្នុយភារ ម្ហ្ើុ ម្ វ្ើការរិភាកាបន្នថម្
ម្េៀតជាម្ួុ អងាការមិ្នន្ម្នរដ្ឋា ភិបាលម្មើម្បើផ្តិល់នូវ
វគាបណ្តិុ ោះបណាតិ លន្មលម្គនរបសិេធភារ។ 

 ម្ វ្ើឱ្យការសរម្បសរមួ្លរវាងរកុម្របឹកាជាតិកម្ពុជា
ម្មើម្បើកុម្គរ និងភាគើពាក់រ័នធម្ផ្សងៗម្េៀត ជារិម្សស 
គណ្ៈកម្គម ្ិការរិម្រលោះម្បបល់កិចចការត្រសតិើនិង
កុម្គរ និងគណ្ៈកម្គម ្ិការេេលួបនទុកកិចចការនារ ើ
និងកុម្គរឃុាំ សងាក ត់ ម្គនភាររបម្សើរម្ ើងតាម្រុៈ
ន្ផ្នការសកម្មភារ។ 

ម្ វ្ើឱ្យម្គនភាររបម្សើរជាងមុ្ននូវការអនុវតតិចាប់ ម្លល
នម្បបាុ បេដ្ឋា ន និងបេបញ្ហជ  ក់េងនឹងកិចចការពារ
កុម្គរ។ 

 ម្ វ្ើឲ្យរបម្សើរម្ ើងនូវការអនុវតតិម្លលនម្បបាុនិង
ុុេធស្ថត្រសតិន្មលរមួ្ចាំន្ណ្កមល់ SDG 16 ម្មើម្បើ
ការពារកុម្គររើការរ ាំម្លាភបាំពាន ការម្កងរបវញ័្ច  ការ
ជញួមូរ និងរគប់េរម្ង់ ាំងអស់ននអាំម្រើហ្ងិា។ 

 ធ្លនាឲ្យម្គនការអនុវតតិឲ្យបានម្រញម្លញនិងម្គន
របសិេធភារនូវន្ផ្នការជាតិសតិើរើការលុបបាំបាត់អាំម្រើ
ហ្ងិាម្លើកុម្គរតាម្រុៈការសហ្ការនិងសរម្ប
សរមួ្លរវាងរកសួងនិងភាគើពាក់រ័នធ។ 

 ម្រៀបចាំន្ផ្នការអនុវតតិនិងវភិាជន៍ថ្វកិាឲ្យបានរគប់
រលន់សរម្គប់ការអនុវតតិម្លលនម្បបាុសតិើរើកិចច
ការពារកុម្គរម្ៅស្ថលាម្រៀន។ 

 ម្ វ្ើការសហ្ការជាម្ួុ អងាការមិ្នន្ម្នរដ្ឋា ភិបាល
ន្មលម្ វ្ើការ ក់េងនឹងសិេធិរបស់កុម្គរ ម្មើម្បើផ្តិល់នូវ
ម្លលការណ៍្ន្ណ្នាាំ មល់ភាន ក់ងារអនុវតតិចាប់ មូច
ជា ប ូលើស និងម្ៅរកម្ម្មើម្បើម្ ល្ើុតបម្ៅនឹងការ
រ ាំម្លាភបាំពានកុម្គរបានរបម្សើរជាងមុ្ន។ 

 ម្ វ្ើឱ្យម្គនការចូលរមួ្ជារបរ័នធរើសាំណាក់របជា
រលរមាជារិម្សសកុម្គរនិងុុវជនម្មើម្បើចូលរមួ្និង
រតួតរិនិតយការអនុវតតិ នូវម្លលនម្បបាុនិងកម្មវ ិ្ ើ
ពាក់រ័នធនឹងសិេិធរបស់កុម្គរម្ៅថ្នន ក់មូ្លដ្ឋា ន។ 

 បម្ងកើតរបរ័នធរគប់រគងរ័ត៌ម្គនថ្នន ក់ជាតិប ងេូលាំ
េូលាុម្ួុ សតិើរើកិចចការពារកុម្គរ ម្មើម្បើកាំណ្ត់ លាំ
រេ និងតាម្ដ្ឋននូវវឌ្ឍនភារននកុម្គរងាុរងម្រលោះ
បាំផុ្ត ម្ហ្ើុ ម្រៀបចាំរ័ត៌ម្គន ាំងម្នាោះ ឱ្យស្ថធ្លរណ្ៈ
ជនបានមឹង ម្មើម្បើលាំរេមល់អងាការម្ វ្ើការម្លើវស័ិុ
សិេធិកុម្គរ និងរកុម្របជារលរមាម្ វ្ើការការពារកុម្គរ
និងបងាក រការរ ាំម្លាភបាំពានបានរបម្សើរជាងមុ្ន។ 
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