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ពាកយគនល៖ឹ  នមនរាគនអដស,៍ ការអបរ់ ាំផលូវនភទ្នោយភាពទូ្លាំទូ្លាយ,   និន្នន ការនភទ្  និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌរ័,   
ការទ្ទ្លួនសវាខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្និងសុែភាពបនតពូជ, ការនរ ៊ីសនអ៊ីង, រពមទាំងសទិ្ធមិនុសស។  

ែលមឹសារសនងេប៖  
 ១. សារណ្តននេះ បនតាកខ់តងនឡ៊ីងនោយមជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា1 និងបណ្តត ញរបជាពលរដឋរស់នៅ

ជាមួយនមនរាគនអដស៍តាំបន់អាសុ៊ីប៉ា សុ៊ីភិច (APN+)2 នោយន វ្៊ីការសហការជាមួយនឹងអងគការផតួចនផត៊ីម
សិទ្ធិទ្ទ្ួលបនការខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្3 ( SRI)។ 

 ២. សារណ្តននេះ បង្ហា ញព៊ីទិ្ដឋភាពនល៊ីសាថ នភាពទូ្នៅននសុែភាពផលូវនភទ្និងសុែភាពបនតពូជ រពមទាំងសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួលបនការខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្ និងសុែភាពបនតពូជ (SRHR) នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា នោយពិនិតយ
នល៊ីបរបិទ្ចាប។់ សារណ្តននេះ ោក់បញ្ចូ លទិ្នននយ័លមអិតននទិ្ដឋភាពជាកខ់សតងព៊ីសុែភាពផលូវនភទ្ និង
សុែភាពបនតពូជ   រពមទាំងសិទ្ធ ិ    នោយន វ្៊ីការវាយតនមលព៊ីករមិតននការទ្ទ្ួលបននសវាខែទាំសុែភាព    
របកបនោយគុណ្ភាពនៅកនុងរបនទ្សកមពុជា កនុងនន្នេះ ោកប់ញ្ចូ លការពិភាកាសត៊ីព៊ីសាថ នភាពទូ្នៅខផនក

                                                            
1 ម.ស.ម.ក គជឺាអងគការឈានមុែ មិនខមនរោឋ ភិបល ឯករាជយ មិនចូលបកសសមពនធ ខដលន្វ៊ីការនដ៊ីមប៊ីនល៊ីកកមពស់ និងការពារលទ្ធិរបជា្បិ
នតយយ រពមទាំងនោរពសិទ្ធិមនុសស ជាពិនសស សិទ្ធិពលរដឋ នងិសិទ្ធិននោបយនៅកនុងរបនទ្សកមពុជា។ ការផតល់អាំណ្តចដលស់ងគមសុ៊ីវលិ
របស់ ម.ស.ម.ក និងជាំរុញឲ្យមានការផ្លល ស់បតូរ និងតាមរយៈការរសាវរជាវ និងការវភិាគលមអិត បនងក៊ីតនោលននោបយផ្លល ស់បតូរ និងោាំរទ្ឲ្យ
មានការអនុវតតន៍នោលននោបយនន្នេះ។ ម.ស.ម.ក គជឺាអងគការតស ូមតមួិយ នោយជួយសរមួលដលរ់បជាពលរដឋសាមញ្ដឲ្យបនចូលរមួ
តាមរយៈការផតល់អាំណ្តចដលស់ហគមន៍មូលោឋ ន    តាមរយៈការអប់រ ាំព៊ីសិទ្ធិខផនកននោបយ និងសិទ្ធិពលរដឋ។ ននេះជួយសរមួលឲ្យមានការ  
របរស័យទក់ទ្ងខបបសាថ បន្នរវាងសងគមសុ៊ីវលិ នងិសហគមន៍អនតរជាតិនដ៊ីមប៊ីោាំរទ្ការយល់ដឹងដ៏របនស៊ីរខផនកសិទ្ធិមនុសសរបស់របជាពលរដឋ
កមពុជា។ អាចរកបនតាម៖http://www.cchrcambodia.org/ 
 

2 APN+  គឺជាបណ្តត ញននរបជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍ នៅកនុងតាំបន់អាសុ៊ីប៉ា សុ៊ីភិច។ បណ្តត ញននេះរតវូបនបនងក៊ីតនឡ៊ីងនដ៊ីមប៊ី
នឆល៊ីយតបនៅនឹងតរមូវការនដ៊ីមប៊ីសាំនឡងជារកមុសរមាប់របជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍នៅកនុងតាំបន់ នដ៊ីមប៊ីផារភាជ ប់ទ្ាំន្នក់ទ្ាំនងឲ្យ
បនកាន់ខតនរប៊ីនស៊ីរជាមួយបណ្តត ញរបជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍សកល(GNP+) និងបណ្តត ញអនកផទុកនមនរាគនអដស៍នៅទូ្ទាំង
ពិភពនលាក រពមទាំងនដ៊ីមប៊ីោាំរទ្ការនឆល៊ីយតបតាមតាំបន់ នល៊ីនរឿងអាមា៉ា ស និងការនរ ៊ីសនអ៊ីង នហ៊ីយនឹងនដ៊ីមប៊ីទ្ទ្ួលបនការពាបល និងខែទាំ
នអាយកាន់ខតរបនស៊ីរនឡ៊ីង។ អាចរកបនតាម៖ (http://www.apnplus.org/ 
3 អងគការផតួចនផត៊ីមសិទ្ធិផលូវនភទ្ គជឺាសមពនធមួយ រមួមាន៖ សកមមភាពនដ៊ីមប៊ីកាំនណ្៊ី នរបជាជន នងិការអភិវឌឍន៍កាណ្តោ(របនទ្សកាណ្តោ) 
សមពនធននស្តសត៊ីរសលាញ់ស្តសត៊ីអាស្តហវកិ (របនទ្សអាស្តហវកិ) ការបនងក៊ីត្នធានសរមាប់ការផតល់អាំណ្តច និងសកមមភាព(របនទ្សឥណ្តឌ ) អាកាហា
តា(អានមរកិឡាទ្៊ីន) អងគការផតួចនផត៊ីមនដ៊ីមប៊ីសិទ្ធិបុគគល (របនទ្សនអហសុ៊ីប) សហព័នធនដ៊ីមប៊ីស្តសត៊ី នងិខផនការរគួសារ(របនទ្សប៉ាូឡូញ) និងមាន
អងគការដនទ្ៗនទ្ៀត (អាចរកបនតាមរយ៖www.sexualrightsinitiative.com)។ 
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នសវាខែទាំសុែភាព ជាពិនសស បញ្ញា របឈមខដលបនបងកនឡ៊ីង តាមរយៈការកាំណ្តជ់ាបទ្នលម៊ីសរពហម
ទ្ណ្ឌ នល៊ីការរបកបរបរផលូវនភទ្ បញ្ញា របឈមរបស់របជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍ (PLHIV) 
និងកងវេះការអបរ់ ាំអាំព៊ីសុែភាពផលូវនភទ្។ បន្នទ បព់៊ីនន្នេះ សារណ្តននេះ ោកប់ញ្ចូ លនូវកិចចពិភាកាសត៊ីព៊ីការ
នរ ៊ីសនអ៊ីងខផអកនល៊ីនិន្នន ការនភទ្ និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌ័រ នៅតាមមជឈោឋ នន្នន្ន រមួមាន រគួសារ សហ
គមន៍ កខនលងការង្ហរ និងមណ្ឌ លខែទាំសុែភាព រពមទាំងភាន ក់ង្ហរអនុវតតចាប។់  នៅកនុងបរបិទ្ននេះ  សារ
ណ្តននេះ  ពិនិតយនម៊ីលនល៊ីការអនុវតតន៍អនុសាសន៍ខដលបនន វ្៊ីនឡ៊ីងនោយរដឋជាសមាជិករបស់ អ.ស.ប 
កនុងអាំឡុងការពិនិតយសាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសទូ្នៅនល៊ីរបនទ្សកមពុជានៅឆ្ន ាំ២០០៩ ជាការផាភាជ ប់នៅនឹង
របធានបទ្ សាំខាន់ៗ ទាំងននេះ។ សារណ្តននេះ ភាជ បម់កជាមួយនូវអនុសាសនន៍្នន្នជូនដល់រាជរោឋ ភិបល
ននរបនទ្សកមពុជា (រោឋ ភិបល) សត៊ីព៊ីរនបៀបន វ្៊ីឲ្យរបនស៊ីរដល់ការខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្ និងសុែភាពបនត
ពូជ នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា។  

 

បរបិទ្ចាប ់
 ៣. មារតា ៣១ ននរដឋ្មមនុញ្ដននរពេះរាជាណ្តចរកកមពុជា (រដឋ្មមនុញ្ដ) ខចងថា “របជាពលរដឋខែមរមានភាព

នសម៊ីោន ចាំនពាេះមុែចាប ់ មានសិទ្ធិនសរ ៊ីភាព និងករណ្៊ី កិចចដូចោន ទាំងអស់ នោយឥតរបកានពូ់ជសាសន ៍   
ពណ៌័្សមបុរ នភទ្ ភាសា ជាំននឿសាសន្ន និងនិន្នន ការននោបយ   នដ៊ីមកាំនណ្៊ី ត ជាតិ ឋានៈសងគម ្ន
ធាន ឬសាថ នភាពឯនទ្ៀតនឡ៊ីយ”។ រដឋ្មមនុញ្ដ មិនបនខចងព៊ីនិន្នន ការនភទ្ និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌ័រ 
ឬសុែភាពនោយខផអកនល៊ីការនរ ៊ីសនអ៊ីងខដលរតូវបនហាមរបមនន្នេះនទ្។ មារតា ៧២ ននរដឋ្មមនុញ្ដខចង
ថា “សុែភាពរបស់របជាពលរដឋរតូវបនធាន្ន។ រដឋរតូវយកចិតតទុ្កោកដ់ល់ការការពារជមងឺ និងពាបល
ជមងឺ។  របជាពលរដឋ រក៊ីរករតូវបនទ្ទ្ួលការពិនិតយនរាគ នោយឥតបងន់ែលនៅតាមមនទ៊ីរនពទ្យ គិលានោឋ ន 
និងមនទ៊ីរសមភពសាធារណ្ៈ”។ 

  
 
 

 ៤. មារតា ៣១ ននរដឋ្មមនុញ្ដ ទ្ទ្ួលសាគ ល់ និងនោរពសិទ្ធិមនុសស ដូចមានខចងនៅកនុង នសចកត៊ីរបកាសជា
សកលសត៊ីព៊ី សិទ្ធិមនុសស (“ស.ស.ស.ម”) កតិកាសញ្ញដ អនតរជាតិសត៊ីព៊ី សិទ្ធិពលរដឋ និងសិទ្ធិននោបយ 
(“ក.ស.ព.ន”) និងកតិកាសញ្ញដ អនតរជាតិសត៊ីព៊ី សិទ្ធិនសដឋកិចច សងគម និងវបប្ម៌ (ក.ស.ស.ស.វ) កនុងឆ្ន ាំ
១៩៩២នោយការបនងក៊ីតបនជាបទ្បបញ្ដតតិចងកាតពវកិចចផលូវចាបទ់ាំងននេះមកនល៊ីរបនទ្សកមពុជា។ នោយ
នហតុថា ក.ស.ព.ន និង ក.ស.ស.ស.វ រតូវបនោកប់ញ្ចូ លនៅកនុងចាប់ជាតិកមពុជា នោយរតូវបន
បញ្ញជ ក់តាមរយៈនសចកត៊ីសនរមចរបស់រកុមរបឹកា្មមនុញ្ដ ចុេះនែងទ្៊ី១០ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០០៧ ខដលខចង
ថា “កតិកាសញ្ញដ អនតរជាតិខដលកមពុជាបនទ្ទ្ួលសាគ ល់នហ៊ីយ” បនងក៊ីតបនជាខផនកមួយននចាបក់មពុជា។4 

                                                            
4 រកុមរបឹកា្មមនុញ្ដននរពេះរាជាណ្តចរកកមពុជា, នសចកត៊ីសនរមច នលែ ០៩២/០០៣/២០០៧, នែងទ្៊ី១០ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០០៧។  
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រសបនពលជាមួយោន ននេះ លិែិតុបករណ៍្អនតរជាតិ ខដលកមពុជាបនផតល់សច្ចច ប័ន ដូចជា ស.ស.ស.ម 
និង ក.ស.ស.ស.វ ែកខានខចងឲ្យបនចាស់លាស់ព៊ីនិន្នន ការនភទ្ និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌ័រ ដូចបន
ហាមរបមព៊ីមូលនហតុននការនរ ៊ីសនអ៊ីង សនធិសញ្ញដ របស់ អ.ស.ប បននល៊ីកនឡ៊ីងមតងនហ៊ីយមតងនទ្ៀតព៊ី 
“សាថ នភាពដនទ្ៗ” មានែលឹមសាររគបរ់ោន់តាមខផនកន៊ីមួយៗ ខែមទាំងមានខចងនៅកនុងរដឋ្មមនុញ្ដ ខដល
រតូវបននគបករសាយព៊ីការោកប់ញ្ចូ លនិន្នន ការនភទ្ និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌរ័នន្នេះផង។ 

  

 ៥. រកមរពហមទ្ណ្ឌ កមពុជាឆ្ន ាំ២០០៩ បនបញ្ញជ កព់៊ីមូលោឋ នខដលរតូវហាមរបមចាំនពាេះការនរ ៊ីសនអ៊ីងដូចខាង
នរកាម៖ (១) សមាជិក ឬមិនខមនជាសមាជិក ននរកុមជនជាតិភាគតិច ជាតិសាសន ៍ ឬកព៏ណ៌័្សមបុរ 
(២) សមាជិក ឬមិនខមនជាសមាជិកននសាសន្ន (៣) ការពាកព់ន័ធខផនកននោបយ (៤) សកមមជន
សហជ៊ីព (៥) សាថ នភាពរគួសារ (៦) នយនឌ័រ (៧) សាថ នភាពសុែភាព និង (៨) ពិការភាព។5 ពុាំ
មានចាបរ់បឆ្ាំងនឹងការនរ ៊ីសនអ៊ីងបខនថម នដ៊ីមប៊ីនោេះរសាយការនរ ៊ីសនអ៊ីងនោយខផអកនល៊ី និន្នន ការនភទ្ និង
អតតសញ្ញដ ណ្នយនឌ័រ។ 

  

 ៦. អាពាហ៍ពិពាហ៍ខដលរតូវបនកាំណ្ត់ទាំងនៅកនុងមារតា ៤៥ ននរដឋ្ មមនុញ្ដ និងមារតា ៣ ននចាបស់ត៊ីព៊ី
អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ ជាកិចចរពមនរពៀង ឬកិចចសនាមួយរវាងបុរសមាន ក ់ និងស្តសត៊ីមាន ក ់ ែណ្ៈខដល
អាពាហ៍ពិពាហ៍នភទ្ដូចោន រតូវបនហាមឃាត់ោចខ់ាតនៅកនុងមារតា៦ ននចាបស់ត៊ីព៊ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង
រគួសារ។ 

  

 ៧. ចាបស់ត៊ីព៊ីការបស្តង្ហក បអាំនព៊ីជួញដូរមនុសស និងការនកងរបវញ័្ច ផលូវនភទ្ ឆ្ន ាំ២០០៨ កាំណ្តជ់ាបទ្នលម៊ីសរពហម
ទ្ណ្ឌ នល៊ីការបបួល “អនកដនទ្នៅទ្៊ីសាធារណ្ៈកនុងនោលបាំណ្ងរបរពឹតតនពសាច្ចរនោយែលួនឯង" និង
នដ៊ីមប៊ីទ្ទ្ួលបនអាំនព៊ីនពសាច្ចរ (ជាំពូក៤ មារតា ២៣-៣២) នៅកនុងនយ័ដនទ្នទ្ៀត ន វ្៊ីឲ្យកាល យនៅជា
ទ្រមងន់នអាំនព៊ីនពសាច្ចរែុសចាប់ទាំងអស់។ 

  

 ៨. មារតា១៨ ននចាបស់ត៊ីព៊ីការការពារ និងរគបរ់គង នមនរាគនអដស៍ /ជាំងឺនអដស៍ ខចងថា “ ហាមឃាត់ោច់
ខាតចាំនពាេះអនកខដលដឹងថាែលួនមាននមនរាគនអដស៍/ជាំងឺនអដស៍នៅរបរពឹតតកនុងនចតន្នចាំលងនៅអនកដនទ្”។ 
មារតា ៥០ ខចងថា ជនណ្តខដលរបរពឹតតផទុយនឹងមារតា ១៨ ននចាបន់នេះ រតូវផតន្នទ នទសោកព់នធន្នោរ
ព៊ី១០ (ដប)់ ឆ្ន ាំ ដល់ ១៥ (ដប់របាំ) ឆ្ន ាំ។ ជាំពូក៨ មារតា ៣៦ ដល់ ៤២ ហាមរបមបខនថមនទ្ៀតនូវ
រាល់ទ្រមង់ននការនរ ៊ីសនអ៊ីងខផអកនល៊ីនមនរាគនអដស៍។ 

  

                                                            
5 ជាំពូក៥ ខផនក២ „ការនរ ៊ីសនអ៊ីង‟ មារតា ២៦៥ កថាែណ្ឌ ទ្៊ី ១-៨។  
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 ៩. មារតា ២៣ ននចាបអ់បរ់ ាំកមពុជា ផតល់អាំណ្តចដល់រកសួងអបរ់ ាំកនុងការកាំណ្តក់មមវ ិ្ ៊ីសិកាសរមាប់រគប់
ករមិតននកមមវ ិ្ ៊ីអបរ់ ាំនៅកនុងរបនទ្សកមពុជា។ ខផនការយុទ្ធសាស្តសតអបរ់ ាំឆ្ន ាំ ២០០៩ ដល់ ២០១៣ របស់
រកសួងអបរ់ ាំ យុវជន និងក៊ីឡា នៅតាមកមមវ ិ្ ៊ីបន្នទ បប់នសាំ ១.៦ នោយោកប់ញ្ចូ ល ”ការពរងឹង និងពរង៊ីក
កមមវ ិ្ ៊ីនល៊ីកសទួយសុែមាលភាពនៅតាមរគឹេះសាថ នសិកា" ខដលផតល់ការបណ្តុ េះបណ្តត លដល់ "បុគគលិក
ថាន កន់រកាមជាតិ   សត៊ីព៊ី សុែភាពផលូវនភទ្ និងសុែភាពបនតពូជ នមនរាគ  នអដស៍/ ជាំងឺនអដស៍ ការយល់ដឹង
ព៊ីអាំនព៊ីហងិា នយនឌ័រ ថាន ាំនញៀន និងរបធានបទ្ខដលពាកព់ន័ធន្នន្ន"។ នោងតាមខផនការយុទ្ធសាស្តសត 
ទឹ្ករបកច់ាំនួន ៧,៦០០ លាននរៀល ខដលរតូវនរោងផតល់សរមាប ់“បនងក៊ីនការយល់ដឹង ការអប់រ ាំសុែភាព 
នោយនផ្លត តនល៊ី សុែភាពផលូវនភទ្ សុែភាពបនតពូជ និងសិទ្ធិ រមួទាំងនមនរាគនអដស៍/ជាំងឺនអដស៍ ជាំងឺកាម
នរាគ ថាន ាំនញៀន និងរបធានបទ្ខដលពាកព់ន័ធន្នន្ន”។ 

ការអនុវតតនអ៍នុសាសនជ៍ាកល់ាកស់ត៊ីព៊ីការពិនិតយសាថ នភាពសទិ្ធមិនុសសសកល 
  

 ១០. របនទ្សកមពុជា  បនទ្ទ្ួលយកអនុសាសនទ៍ាំងអស់ចាំនួន ៩១   ខដលបនន វ្៊ីនឡ៊ីងកនុងអាំឡុងនពលការពិ 
  និតយសាថ នភាពសិទ្ធមិនុសសសកលរបស់ែលួននល៊ីកដាំបូងនៅខែ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០០៩ នោយោក់បញ្ចូ លអនុសាសន៍

ជានរច៊ីននល៊ីកនឡ៊ីងជាច្ចាំបច់នដ៊ីមប៊ីឲ្យរោឋ ភិបលនោេះរសាយសាថ នភាពខផនកខែទាំសុែភាព6។ អនុសាសន៍
កាលព៊ីឆ្ន ាំ២០០៩មិនរតូវបននគនោេះរសាយឲ្យបនជាក់លាកន់ល៊ីនិន្នន ការនភទ្និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌ័រ 
សិទ្ធិផលូវនភទ្ សុែភាពបនតពូជ ការរបកបរបរផលូវនភទ្ សិទ្ធិរបស់របជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍ 
ឬកប៏ញ្ញា ដនទ្ៗនទ្ៀត នន្នេះនទ្។ 

ការទ្ទ្លួបននសវាខែទាំសុែភាពរបកបនោយគុណ្ភាព 
  

 ១១. មានអនុសាសនច៍ាំនួន១២ មកព៊ីសហភាពរុសសុ៊ី នសន៊ីឲ្យរោឋ ភិបល “បនតនូវកិចចរបឹងខរបងរបស់ែលួនកនុងការ 
  របយុទ្ធរបឆ្ាំងនឹងភាពរក៊ីរក ធាន្នការអភិវឌឍន៍ជាចិរកាល ពរងឹងការទ្ទ្ួលបននសវាខែទាំសុែភាព និង 
  ការអបរ់ ាំ និងការសនរមចនោលនៅអភិវឌឍនស៍ហសសវតសរ”៍។      អនុសាសនច៍ាំនួន៧៦ នសន៊ីឲ្យរោឋ ភិបល  
  “បនងក៊ីនការចាំណ្តយជាសាធារណ្ៈសត៊ីព៊ីការអនុវតតន៍នល៊ីវសិ័យ នសដឋកិចច   សងគម      និងសិទ្ធិខផនកវបប្ម៌   

(របនទ្សហូឡង)់ នោយបនតនូវកិចចរបឹងខរបង កនុងការបរមុងទុ្ក្នធាននរច៊ីនបខនថមនទ្ៀតនដ៊ីមប៊ីធាន្នការ
ន វ្៊ីឲ្យរបនស៊ីរនល៊ីវសិ័យនសដឋកិចច និងសិទ្ធិសងគមរបស់របជាពលរដឋ ជាពិនសស នៅរតង់ចាំណុ្ចការកាត់
បនថយភាពរក៊ីរក សមភាពននជនបទ្-ទ្៊ីរកុង ការអបរ់ ាំ នសវាសាធារណ្ៈជានដ៊ីម (របនទ្សនវៀតណ្តម) 
អនុវតតនូវកិចចរបឹងខរបងសាំខាន់ៗ  នដ៊ីមប៊ីបនងក៊ីនការចាំណ្តយសរមាបក់មមវ ិ្ ៊ីខផនកសងគម ជាពិនសស កមមវ ិ្ ៊ី
ពាកព់ន័ធនៅនឹងការអបរ់ ាំ និងការទ្ទ្ួលបនទ្៊ីជរមក (របនទ្សមិុចសុ៊ីកូ) បនងក៊ីនបខនថមនទ្ៀតនូវការ

                                                            
6 សូមនម៊ីលកថាែណ្ឌ ៩ ទក់ទ្ិននៅនឹងអនុសាសន៍សត៊ីព៊ីការពិនិតយសាថ នភាពសិទ្ធិមនុសសសកលគរមប់ែួបនល៊ីកទ្៊ី១ កថាែណ្ឌ ១២ និង៧៦។  
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ចាំណ្តយថាន កជ់ាតិរបស់ែលួននល៊ីវសិ័យសុខាភិបល និងវសិ័យអបរ់ ាំ នដ៊ីមប៊ីសនរមចបនរសបតាមនោលនៅ
អភិវឌឍន៍សហសសវតសរ(៍អានហសនបហសង់)”។ 

  

 ១២. ែវ៊ីនប៊ីការខែទាំខផនកសុែភាពនៅកនុងរបនទ្សកមពុជាបនរបនស៊ីរនឡ៊ីងច្ចប់តាាំងព៊ីឆ្ន ាំ២០០៩មក វសិ័យននេះ 
នៅខតរបឈមនិងការែវេះខាតខផនកមូលនិ្ិ និងបុគគលិកជាខាល ាំង។ របការននេះមានឥទ្ធិពលោ៉ា ងខាល ាំងនល៊ី
ទិ្ដឋភាពខផនកខែទាំសុែភាពទាំងអស់ រមួទាំងសុែភាពផលូវនភទ្ និងការការពារ រពមទាំងការពាបលជាំងឺ
ឆលងកាមនរាគនន្នេះផង។ ជាងននេះនៅនទ្ៀត ការែកខានកនុងផតល់នសវាខែទាំសុែភាពឲ្យបនទូ្លាំទូ្លាយ 
និងការែកខានពុាំបនោក់បញ្ចូ លនសវាខែទាំសុែភាពគឺជាការរ ាំនលាភសិទ្ធិបុគគលកនុងការទ្ទ្ួលបននូវការ
ខែទាំសុែភាពផលូវកាយ និងសុែភាពផលូវចិតតតាមសតង់ោែពស់បាំផុត ។    

 

 ១៣. ឯកសារសត៊ីព៊ីនសវាខែទាំការសរមាលទរកឆ្ន ាំ២០១២ ខដលបនចងរកងនោយ អងគការសុែភាពពិភព
នលាក និងរកសួងសុខាភិបលកមពុជា កតស់មាគ ល់ន ៊ីញថា កនុងឆ្ន ាំ២០១០ “មានមណ្ឌ លសុែភាពរតឹម
ខត៤៣% កនុងចាំនណ្តមមណ្ឌ លសុែភាពន្នន្នបនផតល់កញ្ចបែ់វកិាអបបបរមានល៊ីនសវាន្នន្ន [និងថា] 
មានការករមិត រមួទាំងការពុាំមានបុគគលិកជាំន្នញ ពុាំមានការផគតផ់គង់ឱសែរគបរ់ោន់ រពមទាំង ពុាំតរមូវឲ្យ
មាននោលការណ៍្ខណ្ន្នាំននកិចចដាំនណ្៊ី ការដនទ្ៗនទ្ៀត”7។ បញ្ញា សរមាលកូនរបស់ស្តសត៊ីនៅខតសថិតនៅ
លាំោបែ់ពស់កនុងបញ្ជ ៊ីននការន្នាំនៅរកការបងកនមនរាគចាំនួន១០្ាំៗ នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា។8 

  

 ១៤. របពន័ធអបរ់ ាំនៅកនុងរបនទ្សកមពុជានៅមានករមិត រមួទាំងករមិតថាន កស់ាកលវទិ្ាល័យ និងកងវេះឱកាស         
បណ្តុ េះបណ្តត លរគបរ់ោនដ់ល់បុគគលិកខែទាំសុែភាព ន្នាំឲ្យជាខផនកដ៏ ា្ំននវសិ័យសុខាភិបល ខដលកាំពុង
ខតមិនរតូវបននគផតល់ការខែទាំ និងការពិនរោេះនោបល់ឲ្យបនរគបរ់ោន។់ ឧទហរណ៍្ ការសិកាមួយ
ន វ្៊ីនឡ៊ីងនោយបណ្តត ញការង្ហរអាសុ៊ីប៉ា សុ៊ីភិច បនរកន ៊ីញថា មានស្តសត៊ីផទុកនមនរាគនអដស៍ជានរច៊ីនន្នក់
បននិោយថា ពួកនគរតូវបនផតល់ពត៌មានពុាំរតឹមរតូវព៊ីសាំណ្តក់បុគគលិកខែទាំសុែភាពនៅនពលននការ
ន វ្៊ីនរាគវនិិចឆ័យដល់ពួកនគ។ ស្តសត៊ីមួយរូប ខដលបណ្តត ញការង្ហរអាសុ៊ីប៉ា សុ៊ីភិចបនសមាភ សនន្នេះ រតូវបន
នគផតល់ពត័ម៌ានថា “អាចរតូវបនឆលង” រវាងន្នង និងសាវ ម៊ីរបស់ន្នង។9 

  

 ១៥. កាំណ្តជ់ាបទ្នលម៊ីសននអាំនព៊ីនពសាច្ចរតាមរយៈ ចាបស់ត៊ីព៊ីការបស្តង្ហក បអាំនព៊ីជួយដូរមនុសស និងការនកងរប– 
វញ័្ច ផលូវនភទ្ មានផលប៉ាេះពាល់អវជិជមាន ង្ន់្ ងរនល៊ីការខែទាំសុែភាពដល់ន្នរ ៊ីរបកបរបរផលូវនភទ្ នហ៊ីយជា

                                                            
7 អងគការសុែភាពពិភពនលាក „ឯកសារសត៊ីព៊ីនសវាខែទាំការសរមាលទរក‟៖ របនទ្សកមពុជា ២០១២ (ឆ្ន ាំ២០១២) អាចរកបនតាម៖ 
www.wpro.who.int/health_services/service_delivery_profile_cambodia.pdf 
8 មានរបភពដូចខាងនល៊ី  
9 បណ្តត ញអាសុ៊ីបសុ៊ីភិច ននរបជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍ „ផលវជិជមាន និងការមាននផទនពាេះ នត៊ីអនកហាននទ្‟ (ឆ្ន ាំ២០១២) 

http://www.wpro.who.int/health_services/service_delivery_profile_cambodia.pdf
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ពិនសស នល៊ីការបង្ហក រនមនរាគនអដស៍។ ស្តសត៊ីរបកបរបរផលូវនភទ្ ខលងរតូវបនសាគ ល់ និងខលងរតូវបន
កាំណ្តជ់ាមុែសញ្ញដ ព៊ីសាំណ្តកបុ់គគលិកខែទាំសុែភាពនហ៊ីយ នោយសារខតការបិទ្ទ្៊ីតាាំងនពសាច្ចរជា
នរច៊ីនកខនលង និងហានិភយ័នក៊ីននឡ៊ីងនោយសារការោយ៊ីព៊ីសាំណ្តក់នគរបល។ មា៉ាងវញិនទ្ៀត នគរប
លរតូវបននគរាយការណ៍្ថា កាំណ្តយ់កនរសាមអន្នម័យជាភសតុតាងននអាំនព៊ីនពសាច្ចរ ជានហតុន វ្៊ីឲ្យ
ស្តសត៊ីរបកបរបរផលូវនភទ្ជានរច៊ីនឈប់យកនរសាមអន្នម័យជាបនឹ់ងែលួន នហ៊ីយមានអងគការតិចតួចមានឆនទៈ
កនុងការខចកច្ចយនរសាមអន្នមយ័។10 

  

 ១៦. របជាពលរដឋខដលផទុកនមនរាគនអដសន៍ៅកមពុជា រតូវបនគាំរាមកាំខហងោ៉ា ង្ងន់្ងរនោយសារចនន្នល េះ       
របនហាងខាងខផនកខែទាំសុែភាព។ ការនរ ៊ីសនអ៊ីងនឹងរបជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស ៍ នៅខត
នក៊ីតមាននឡ៊ីងជានិចច ជាពិនសស ខផនកខែទាំសុែភាព រសបនពល កងវេះននការបណ្តុ េះបណ្តត លរតឹមរតូវ
បនន វ្៊ីឲ្យបុគគលិកខែទាំសុែភាពពុាំមានលកេណ្ៈសមបតតិរគបរ់ោន់កនុងការពាបល របឹកានោបល់ និង
ការបញ្ចូ នរបជាពលរដឋខដលផទុកនមនរាគនអដសន៍ៅមណ្ឌ លសុែភាពដនទ្ៗនទ្ៀតឲ្យបនរតឹមរតូវ។ រតឡប់
មកវញិ របការននេះន្នាំឲ្យរបជាពលរដឋខដលផទុកនមនរាគនអដសជ៍ានរច៊ីន មានការភយ័ខាល ចមិនហា នបង្ហា ញ
អតតសញ្ញដ ណ្របស់ែលួននៅកានអ់នកមានវជិាជ ជ៊ីវៈខផនកសុខាភិបល និងសមាជិករកុមរគួសាររបស់ែលួន។ 

  

 ១៧. ការសិកាន វ្៊ីនឡ៊ីងនោយបណ្តត ញការង្ហរអាសុ៊ីប៉ា សុ៊ីភិច សត៊ីព៊ី ស្តសត៊ីមានគភខ៌ដលមានផទុកនមនរាគនអដស៍ 
បនរកន ៊ីញថា មានស្តសត៊ីផទុកនមនរាគនអសដជ៍ានរច៊ីនន្នកន់ៅកនុងរបនទ្សកមពុជារបឈមនឹងការនរ ៊ីសនអ៊ីង 
បន្នទ បព់៊ីបនបង្ហា ញថាែលួនមាននមនរាគនអដស៍នៅដល់ញាតិសាចន់ែលខដលជានរឿយៗបនន វ្៊ីការសត៊ីបនន្នទ ស
នល៊ីពួកនគព៊ីការន្នាំយកនមនរាគនអដស៍ចូលមកកនុងរកុមរគួសារ។ ស្តសត៊ីជានរច៊ីនមិនរពមបង្ហា ញថា ែលួនមាន
នមនរាគនអដស៍នៅកាន់រគូនពទ្យឯកនទ្សខាងជាំងឺស្តសត៊ីនន្នេះនទ្ នោយសារខតខាល ចការនរ ៊ីសនអ៊ីង និងបដិនស្
នសវាខែទាំន្នន្ន។ មាន៣៥% កនុងចាំនណ្តមស្តសត៊ីខដលបនសមាភ សនរ៍តូវបនជរមុញកនុងការសនរមចចិតត
មិនយកគភ៌ ជាទូ្នៅ ព៊ីសាំណ្តក់នវជជបណ្ឌិ តឯកនទ្សខាងជាំងឺស្តសត៊ី ឬគិលានុបោឋ ក នហ៊ីយនពលែលេះនទ្ៀត      
ព៊ីសមាជិករកុមខែទាំសុែភាពមានមូលោឋ ននៅតាមនគហោឋ នព៊ីនរពាេះខតនមនរាគនអដស៍របស់ពួកនគនន្នេះ 
។11 

  

                                                            
10 មជឈមណ្ឌ លសុែភាព នងិសមភាពនយនឌ័រ (ការផ្លល ស់បតូរ) នងិ មជឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា និងចាប់មនុសស្ម៌នៅសាកលវទិ្ាល័យ
អានមរកិ រដឋធាន្នវា៉ា សុ៊ីននតាន មហាវទ្ាល័យចាប់ „ការជួញដូរមនុសស នមនរាគនអដស៍/ជាំងឺនអដស៍ និងសុែភាពផលូវនភទ្៖ សិទ្ធិមនុសសសរមាប់
ទាំងអស់ោន ‟(ឆ្ន ាំ២០១០)អាចរកបនតាម៖
www.genderhealth.org/files/uploads/change/publications/Human_Trafficking_HIVAIDS_and_the_Sex_Sector.pdf 
11 បណ្តត ញការង្ហររបជាពលរដឋរស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍តាំបន់អាសុ៊ីប៉ា សុ៊ីភិច „ ផទុកនមនរាគនអដស៍ និងការមាននផទនពាេះ នត៊ីអនកហាននទ្‟
(ឆ្ន ាំ២០១២)។ 

http://www.genderhealth.org/files/uploads/change/publications/Human_Trafficking_HIVAIDS_and_the_Sex_Sector.pdf
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 ១៨. កងវេះការអបរ់ ាំព៊ីសុែភាពផលូវនភទ្ឲ្យបនរគបរ់ោនន់ៅកនុងរបនទ្សកមពុជា ន្នាំឲ្យរបជាពលរដឋជានរច៊ីនមិន
បនយល់ដឹងព៊ីបញ្ញា របឈមសុែភាព និងនសវាខែទាំសុែភាពខដលមាន។   នហតុផលចមបងមួយនន្នេះ   
គឺថា ននេះជាការហាមរបមខផនកវបប្ម៌នៅកនុងរបនទ្សកមពុជា ខដលជានហតុន វ្៊ីឲ្យមានការពិភាកាោន  នល៊ី
ការខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្ និងសុែភាពបនតពូជ នៅកនុងរគួសារ។  មនុសសវយ័នកមងទ្ទ្ួលចាំនណ្េះដឹងព៊ីការ
ខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្ និងសុែភាពបនតពូជ  មកព៊ីបណ្តត ញផសពវផាយ និងមិតតភកតិរបស់ែលួននសទ៊ីរខតទាំង
រសុង  ខដលនរឿយៗ នន្នេះគឺជារបភពពតម៌ានមិនចាស់លាល់។ ែវ៊ីនប៊ីមានការរ ៊ីកចនរម៊ីនននកមមវ ិ្ ៊ីអបរ់ ាំសត៊ីព៊ី
ការយល់ដឹងសុែភាពផលូវនភទ្ថាន ក់ជាតិ នោយរតូវបនអនុវតតនៅតាមរគឹេះសាថ នសិកានៅទូ្ទាំងរបនទ្ស
នន្នេះកត៊ី ការអបរ់ ាំផលូវនភទ្នៅតាមរគឹេះសាថ នសិកាពិតជាករមនក៊ីតមាន។ កមមវ ិ្ ៊ីអបរ់ ាំសត៊ីព៊ីការយល់ដឹងសុែ
ភាពផលូវនភទ្រតូវបននគអនុវតតមានលកេណ្ៈសតួចនសត៊ីងណ្តស់រគូបនរងៀនមានការសាទ កន់សទ៊ីរកនុងការពិភាកា
ព៊ីការខែទាំសុែភាពផលូវនភទ្ និងសុែភាពបនតពូជនៅកនុងថាន កន់រៀន និងមាននពលនវលាតិចតួចសរមាបថ់ាន ក់
អបរ់ ាំអាំព៊ីសុែភាពផលូវនភទ្។ 

  

 ១៩. ភាពអាមា៉ា ស់ពាកព់ន័ធនៅនឹងការរសលាញ់នភទ្ដូចោន ខដលនក៊ីតនឡ៊ីងនៅកនុងរគួសារតាមសហគមន ៍អាជាញ
្រមូលោឋ ន និនោជក និងបុគគលិកខែទាំសុែភាព ន វ្៊ីឲ្យអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន ជនជាតិកមពុជាជានរច៊ីន
ន្នកអ់ាកខ់ានពុាំទ្ទ្ួលបននសវាខែទាំសុែភាពជាបល់ាប់។ ោ៉ា ងណ្តកត៊ី ទិ្នននយ័បង្ហា ញថា អនករសលាញ់
នភទ្ដូចោន  ជាពិនសសនន្នេះ គឺបុរសរមួនភទ្ជាមួយបុរស (MSM) មានហានិភ័យែពស់កនុងការឆលងនមនរាគ
នអដស៍ និងការទ្ទ្ួលបននសវាខែទាំសុែភាព។ នៅកនុងឆ្ន ាំ២០១០ ការរ ៊ីករាលោលនមនរាគនអដស៍កនុង
ចាំនណ្តមបុរសរមួនភទ្ជាមួយបុរសនៅថាន ក់ជាតិមានរបមាណ្ ២,១%12 នប៊ីន្ៀបនៅនិងរបជាជនទូ្នៅអ
រតាឆលងខត ០,៧% ប៉ាុនណ្តណ េះ។ ខផនកខាងនរកាមនោេះរសាយោ៉ា ងជាកល់ាក់ជាមួយនឹងបញ្ញា អាមា៉ា ស់ និង
ការនរ ៊ីសនអ៊ីងរបឈមព៊ីអនកខដលមាននិន្នន ការនភទ្ និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌរ័នផសងោន  ខដលនផ្លត តនល៊ីបរបិ
ទ្ខដលសិទ្ធរិបស់ពួកនគរតូវបនរ ាំនលាភបាំពាន។  

ការនរ ៊ីសនអ៊ីងខផអកនល៊ីនិន្នន ការនភទ្ និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌរ័  
 

  ២០. រកុមស្តសត៊ីរសលាញ់ស្តសត៊ី បុរសរសលាញ់បុរស អនករសលាញ់ទាំងព៊ីរនភទ្ និងអនកបតូរនភទ្ នៅកនុងរបនទ្សកមពុ 
    ជាមិនអាចរស់នៅតាមខដលែលួនរបថាន បននន្នេះនទ្ នោយសារខតភាពខាម សនអៀនខាងសងគម និងសមាព ្ 
    ខាងកនុងរគួសារ។ ឪពុកមាត យជានរច៊ីន មិនហា នោាំរទ្បុរត ៊្ីតារបស់ែលួនជាសាធារណ្ៈនន្នេះនទ្    នោយ 

                                                            
12  UNDP  „រូបភាពរបនទ្សកមពុជា - នមនរាគនអដស៍ និងបុរសរមួនភទ្ជាមួយបុរស‟ (ខែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១២) អាចរកបន៖http://www.snap-

undp.org/elibrary/Publications/HIV-2012-MSM-Snapshots-Cambodia.pdf។ 
 

http://www.snap-undp.org/elibrary/Publications/HIV-2012-MSM-Snapshots-Cambodia.pdf
http://www.snap-undp.org/elibrary/Publications/HIV-2012-MSM-Snapshots-Cambodia.pdf


 

Page 9 of 12 

    ខាល ចការនរ ៊ីសនអ៊ីងព៊ីសងគម។  “ការបង្ហា ញនឡ៊ីង” នៅកាន់រគួសាររបស់ពួកនគ ជានរឿយៗគឺជាបទ្ពិនសា្ន៍ 
    ដអ៏វជិជមានមួយ។       ជួនកាលឪពុកមាត យបនណ្ត ញបុរត ៊្ីតារបស់ែលួននចញព៊ីផទេះ នោយកាតក់ាលពួកនគ 
    នច្ចលទាំងខផនកផលូវអារមមណ៍្ និងការោាំរទ្ខផនកហរិញ្ដវតថុ ខដលនរឿយៗន្នាំឲ្យយុវជនកាល យជាជនអន្នថានៅ 
    នល៊ីដងផលូវ  ខដលពួកនគរបឈមនឹងការនរសកឃាល ន ោម នទ្៊ីជរមក និងង្ហយរបឈមនៅនឹងការបាំពានព៊ី 
    ជនអនធពាល និងមស្តនត៊ីអនុវតតចាប។់ ការយល់រចឡាំខាងសងគម ន្នាំឲ្យឳពុកមាត យមួយចាំនួនយល់ថាបុរស 
    រសលាញ់បុរស គឺជាមនុសសវកិលចរតិ     នហ៊ីយន វ្៊ីការពាបលនោយយកបុរតរបស់ែលួននៅរករគូនពទ្យ 
    បុរាណ្ (“រគូខែមរ”) នដ៊ីមប៊ីនរសាចទឹ្ក និង “ពាបល” ជាំងឺរសលាញ់នភទ្ដូចោន នន្នេះ។13 
  

  ២១. មនុសសវយ័នកមងនៅកនុងរបនទ្សកមពុជារបឈមសមាព ្ដ៏ ង្ន់្ ងរផងខដរ ចាំនពាេះការនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ព៊ី 
មជឈោឋ នសងគម និងរគួសាររបស់ែលួន ខដលជានរឿយៗ កានខ់តបខនថមការលាំបក នោយអនករសលាញ់នភទ្
ដូចោន របឈមនឹងបញ្ញា សខមតងមតិនោយនសរ ៊ីព៊ីបញ្ញា សុែភាពផលូវនភទ្ និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌរ័របស់ែលួន 
ខដលន្នាំឲ្យពួកនគលាកប់ាំង ឬនោយមូលនហតុការោបសងកតន់ល៊ីពួកនគ។ នៅកនុងករណ្៊ី ជានរច៊ីន សមាព ្
ននេះន្នាំនៅរកការនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយស្តសត៊ី នហ៊ីយនៅខតមានសកមមភាពរសលាញ់នភទ្ដូចោន ដខដ
ល។14 នោងតាមការសិកាមួយកាលព៊ីឆ្ន ាំ២០០០ នោយអងគការសុែភាពរគួសារអនតរជាតិ ជិត៩% នន
បុរសបនអេះអាងថា “ែលួនរមួនភទ្ជាមួយបុរសដូចោន ” (MSM) រតូវបននរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។15 ពតម៌ាន
ពាកព់ន័ធនៅនឹងការនរ ៊ីសនអ៊ីងខដលបនឆលងកាតន់ោយស្តសត៊ីរសលាញ់ស្តសត៊ី និងបុរសខតងែលួនជាស្តសត៊ី មា៉ាង
នរពាេះខតការឆលងនមនរាគនអដស៍ព៊ីស្តសត៊ីនៅស្តសត៊ីនៅមានករមិតទប។ 

  
 

  ២២. នប៊ីនទេះជា „បុរសរសលាញ់បុរស‟ មានការនក៊ីននឡ៊ីងនៅកនុងទ្៊ីរកុងននរបនទ្សកមពុជា ផលប៉ាេះពាល់នោយ
មិនបនដឹងព៊ីសមាជិកននសហគមន៍អនករសលាញ់នភទ្ដូចោន  ជាពិនសសចាំនពាេះអនកខដលនៅខាងនរៅទ្៊ី
រកុង និងការនរ ៊ីសនអ៊ីងខដលរាលោលបនតមាននៅតាមសហគមន៍ ។   បទ្នលម៊ីសនោយសារការសអបន់ែព៊ីម   
បណ្តត លមកព៊ីនិន្នន ការនភទ្ និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌរ័នៅនល៊ីជនរងនរោេះនៅខតជានរឿង្មមតានៅកនុង   
របនទ្សកមពុជា។ នប៊ីនទេះជាកងវេះចាំនួនទិ្នននយ័រគបរ់ោន់ មានរបយការណ៍្ជានរច៊ីនសត៊ីព៊ីជនអនធពាលន វ្៊ី

                                                            
13 បណ្តត ញអភវិឌឍបុរស-ស្តសត៊ីកមពុជា និង សិកាេ សាលារបស់ ម.ស.ម.ក (រាជធាន៊ីភនាំនពញ នែងទ្៊ី១៨ ខែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១១) នៅកនុងអតថបទ្ „ឥនទ្នូ
ខែមរ៖ ខរបការនរ ៊ីសនអ៊ីងនៅជានមាទ្នភាព‟ (របយការណ៍្) (ខែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១២) អាចរកបនតាម៖
<www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=85&id=5 
14 ម.ស.ម.ក „ឥនទ្នូខែមរ៖ ខរបការនរ ៊ីសនអ៊ីងនៅជានមាទ្នភាព‟ (របយការណ៍្)(ខែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១២)។ 
15 អងគការសុែភាពរគួសារអនតរជាតិ „អាកបបកិរោិខាងនភទ្ ជាំងឺកាមនរាគ និងនមនរាគនអដស៍កនុងចាំនណ្តមបុរសខដលរមួនភទ្ជាមួយនឹងបុរស
នៅកនុងរាជធាន៊ីភនាំនពញ របនទ្សកមពុជាឆ្ន ាំ២០០០‟ (ឆ្ន ាំ២០០០) អាចរកបនតាម៖ 
www.fhi360.org/en/HIVAIDS/pub/survreports/MSMCambodia/Index.htm ។ 

http://www.cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=85&id=5
http://www.fhi360.org/en/HIVAIDS/pub/survreports/MSMCambodia/Index.htm
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ការវាយដាំនៅនល៊ីអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន ខដលន វ្៊ីការជួបជុាំនៅតាមសួនចារកដូ៏ចជារបយការណ៍្ព៊ីការ
“បងេាំរមួនភទ្” ជាពិនសសនក៊ីតនឡ៊ីងនៅនល៊ីអនកបតូរនភទ្(រស៊ីរសស់)ឬអនកខដលមានសកខ់វង។ 

   

  ២៣. មានរបយការណ៍្ជានរច៊ីនផងខដរព៊ីការោយ៊ីនៅនល៊ីអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន នៅកមពុជា ព៊ីសាំណ្តក់អាជាញ
្រ និងភសតុតាងននការអនុវតតនច៍ាប ់ និងនោលននោបយមិនរតឹមរតូវចាំនពាេះការនរ ៊ីសនអ៊ីង និងការនៅ
មុែសញ្ញដ នៅនល៊ីអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន ។ នោលននោបយភូមិ  ុាំ សុវតថិភាព នផ្លត តសាំខានន់ល៊ីសនតិ
សុែ និងសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណ្ៈ  រពមទាំងតរមូវឲ្យអាជាញ ្រមូលោឋ នលុបបាំបតនូ់វបទ្នលម៊ីសរគបរ់ូប
ភាពនៅកនុង ភូមិ  ុាំ/សង្ហក ត ់នោយមានការកាំណ្តន់ោលនៅចាស់លាស់នៅនល៊ីបញ្ញា ថាន ាំនញៀនែុសចាប់ 
អាំនព៊ីនពសាច្ចរ ការរតព់នធមនុសស អាំនព៊ីហងិាកនុងរគួសារ សកមមភាពអុកឡុក ខលបងសុ៊ីសងែុសចាប ់និង
ការនរប៊ីរបស់អាវុ្ែុសចាប។់ ខតោ៉ា ងណ្តកត៊ី នោលននោបយននេះ កាំពុងខតរតូវនគនរប៊ីជាមន្ាបយ
មួយនដ៊ីមប៊ីោបសងកត ់ និងរគបរ់គងរបជាពលរដឋនៅតាមទ្៊ីជនបទ្ និងនៅនែតត រកុង រពមទាំងភូមិន្នន្ន 
តាមរយៈការផតល់អាំណ្តចដល់នគរបល និងអាជាញ ្រមូលោឋ ន នដ៊ីមប៊ីន វ្៊ីការពិនិតយពិចយ័លអិតលអនន់ៅនល៊ី
ជ៊ីវភាពរស់នៅរបស់របជាពលរដឋកមពុជា និងនៅមុែសញ្ញដ របជាពលរដឋខដលគួរឲ្យសងសយ័ ខដលជាការ
រ ាំនលាភនៅនល៊ីសិទ្ធិនសរ ៊ីភាពជាមូលោឋ នរបស់ពលរដឋ។ នោងតាមទិ្ននន័យព៊ីបណ្តត ញការង្ហរអនក
រសលាញ់នភទ្ដូចោន នៅតាមនែតតន្នន្ន នោលននោបយ ភូមិ  ុាំ សុវតថិភាព កាំពុងខតរតូវបននគនរប៊ី
របស់ជាពិនសសនៅមុែសញ្ញដ នល៊ីអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន  ខដលជារកុមង្ហយទ្ទ្ួលរងនរោេះជាងអនក
ឯនទ្ៀតនោយសារថា ជានរឿយៗ ពួកនគោម នជនរម៊ីស នោយន វ្៊ីការជួបរបជុាំោន នៅទ្៊ីងងឹត និងមិនសាគ ល់
ទិ្សតាំបនន់នទ្៊ីរកុង ដូចជា សួនចារ ជាការពាោមនដ៊ីមប៊ីនជៀសវាងការច្ចបអ់ារមមណ៍្ព៊ីរកុមរគួសាររបស់
ែលួន និងអាជាញ ្រ។ នោយសារខតមានការនរ ៊ីសនអ៊ីងរ ៊ីករាលោល និងទ្មាល បអ់វជិជមាន ជាទូ្នៅ អាជាញ ្រស
នមតថ់ា រកុមអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន ទាំងនន្នេះជាអនករកសុ៊ីផលូវនភទ្ ពាកព់ន័ធនៅកនុងការនបយនដនៅនភញៀវ 
និងអាំនព៊ីនពសាច្ចរ ខដលជានរឿយៗ ពួកនគកាំពុងខតន វ្៊ីការរបរស័យទក់ទ្ងោន ្មមតា និងការបង្ហា ញែលួន
ឯងនោយនសរ ៊ីតាមអវ៊ីខដលពួកនគអាចន វ្៊ីនៅបន។16 របការននេះបនោកអ់នករសលាញ់នភទ្ដូចោន ឲ្យមាន
ការរបឈមនឹងហានិភយ័ ននការច្ចតទុ់្កនោយលនមអៀង និងគន ល៊ីនព៊ីការអនុវតតន៍ចាប ់ នហ៊ីយនៅកនុង
ករណ្៊ី ែលេះ មានការនច្ចទ្របកានព់៊ីបទ្នលម៊ីសរពហមទ្ណ្ឌ ។ 

   

  ២៤. ការនរ ៊ីសនអ៊ីងនៅនល៊ីអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន នៅកខនលងន វ្៊ីការនៅខតជានរឿង្មមតានៅរបនទ្សកមពុជា។ 
ចាប់ការង្ហរកមពុជា បនអនុមត័នៅឆ្ន ាំ ១៩៩៧ ែកខានពុាំបនបញ្ញជ កឲ់្យបនចាស់លាស់ព៊ីនិន្នន ការ
នភទ្ និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌរ័ ខដលជាមូលនហតុការនរ ៊ីសនអ៊ីងរតូវបនហាមរបម។ មារតា១២ ខចងព៊ី

                                                            
16 ម.ស.ម.ក „ឥនទ្នូខែមរ៖ ខរបព៊ីនរ ៊ីសនអ៊ីងមកជានមាទ្នៈ‟ (របយការណ៍្)(ខែ្នូ ឆ្ន ាំ២០១២)។ 
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សមភាពនយនឌរ័នៅកខនលងការង្ហរ ប៉ាុខនតមិនបនការពារដល់អនករសលាញ់នភទ្ដូចោន បននោយរបសិទ្ធ
ភាពនិងរបកដរបជានន្នេះនទ្។   កងវេះការហាមរបមជាកល់ាកន់នការនរ ៊ីសនអ៊ីងនៅកខនលងការង្ហរនៅនល៊ី
អនករសលាញ់នភទ្ដូចោន ន្នាំឲ្យអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន  រតូវបនបដិនស្មិនឲ្យន វ្៊ីការង្ហរជារបច្ចាំតាមរ
យៈការសខមតងកាយវកិារ និងនិន្នន ការនភទ្ខដលអាចដឹងបន។ នោយខឡក មានអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន
ជានរច៊ីនន្នករ់តូវបនបងេិតបងេាំឲ្យចូលបនរម៊ីផលូវនភទ្នដ៊ីមប៊ីបាំនពញតាមចាំណ្ង។់ 

   
 

  ២៥. ជាងននេះនៅនទ្ៀត ជាលទ្ធផលនន ចាប់សត៊ីព៊ីការបស្តង្ហក បអាំនព៊ីជួយដូរមនុសស និងការនកងរបវញ័្ច ផលូវនភទ្ 
(ខដលបនបិទ្នូវបននពសាច្ចរខដលអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន ជានរច៊ីនកាំពុងខតន វ្៊ីការ)  ន វ្៊ីឲ្យមានផល
ប៉ាេះពាល់អវជិជមាននោយពុាំសមនហតុផលនសាេះនៅនល៊ីអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន ។ អនករបកបរបរផលូវនភទ្ 
អនករសលាញ់នភទ្ដូចោន ជានរច៊ីនន្នក់ រតូវបនបងេាំចិតតរបកបរបរតាមដងផលូវ រពមទាំងបនជាបព់ាកព់ន័ធ
នៅនឹងសកមមភាពរពហមទ្ណ្ឌ កនុងការផគត់ផគងជ់៊ីវភាពែលួនឯង ែណ្ៈខដលពួកនគបនជួបបញ្ញា បតប់ង់
របកច់ាំណូ្ល ខដលជាផលវបិកមួយនោយសារការអនុវតតន៍ចាប។់  

 

អនុសាសន ៍
  

  ២៦. អនុសាសន៍នៅកាន់រោឋ ភិបលជាការោាំរទ្ដល់របជាពលរដឋកមពុជាកនុងការទ្ទ្ួលបននូវ៖    នសវាខែទាំ 
   សុែភាពរបកបនោយគុណ្ភាព       ន វ្៊ីឲ្យមានគុណ្ភាពរបនស៊ីរនននសវាខែទាំតាមរយៈពរងឹងការទ្ទ្ួល 

    បនពត័ម៌ានសត៊ីព៊ីសុែភាពបនតពូជ និងសុែភាពផលូវនភទ្ រពមទាំងនសវាន្នន្ន      និងការកាតប់នថយភាព  
    អាមា៉ា ស និងការនរ ៊ីសនអ៊ីង ខដលបននក៊ីតនឡ៊ីងចាំនពាេះអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន ៖ 
   ក. រកសួងសុខាភិបលគួរខតោកន់ចញនូវនោលការណ៍្ខណ្ន្នាំសត៊ីព៊ីការមិននរ ៊ីសនអ៊ីង នោយខផអកនល៊ីសិទ្ធិ និង 

ន វ្៊ីការបណ្តុ េះបណ្តត លដល់បុគគលិកខែទាំសុែភាព នដ៊ីមបឲ្យមានការខែទាំសុែភាពឲ្យបនរបនស៊ីរសិទ្ធិ
មនុសស និងតរមូវការរបស់របជាជនកមពុជា ជាពិនសសនន្នេះ  គឺអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន   និងរបជាពលរដឋ 

    រស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស៍ 
   ែ. កនុង “ការពរងឹង និងពរង៊ីកនូវកមមវ ិ្ ៊ីនល៊ីកកមពស់សុែមាលភាពតាមរគឹេះសាថ ន” របស់ែលួន រកសួងអបរ់ ាំគួរ

ធាន្ននូវការអនុវតតន៍នពញនលញននការអបរ់ ាំការយល់ដឹងខផនកសុែភាពផលូវនភទ្  ខដលរតូវទ្ទ្ួលបនចាំនពាេះ
មនុសសវយ័នកមងទាំងអស់ គឺសិទ្ធជិាមូលោឋ ន ការមិននរ ៊ីសនអ៊ីង និងការោកប់ញ្ចូ លយុទ្ធសាស្តសតជាកល់ាក់ 
នដ៊ីមប៊ីនោេះរសាយការនិយមនយនឌរ័អវជិជមាន និងប៉ាេះពាល់ដល់ វបប្ម៌-របនពណ្៊ី ។ 

   គ. រដឋសភាគួរបាំនពញការង្ហរនឆ្ព េះនៅរកការន វ្៊ីវនិសា្នកមមនល៊ីបទ្បបញ្ដតតិនៅកនុង “ជាំពូកដនទ្ៗ” មានខចង
នៅកនុងរដឋ្មមនុញ្ដនដ៊ីមប៊ីោក់បញ្ចូ លអាំណ្េះអាំណ្តងជាក់លាកស់ត៊ីព៊ីនិន្នន ការនភទ្ និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌ័រ 
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ខដលជាមូលោឋ នហាមរបមមិនឲ្យមានការនរ ៊ីសនអ៊ីង។ ចាបជ់ាកល់ាកគ់ួរខតលុបបាំបតក់ារសអបន់ែព៊ីម និង
ការនរ ៊ីសនអ៊ីងខដលនក៊ីតមាននឡ៊ីងនល៊ីអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន នៅកខនលងន វ្៊ីការ។ 

    . រដឋសភាគួរខតន វ្៊ីវនិសា្នកមមចាប់ការង្ហរកមពុជាឆ្ន ាំ១៩៩៧ នដ៊ីមប៊ីោកប់ញ្ចូ លបទ្បបញ្ដតតិមួយ ជាកិចច
ការពាររបជាពលរដឋព៊ីការនរ ៊ីសនអ៊ីងនោយមូលនហតុនិន្នន ការនភទ្ និងអតតសញ្ញដ ណ្នយនឌ័រ 

   ង. រដឋសភាគួរន វ្៊ីវនិសា្នកមមរដឋ្មមនុញ្ដ និងចាបស់ត៊ីព៊ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ នដ៊ីមប៊ីអនុញ្ញដ តឲ្យមាន
ការនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នភទ្ដូចោន បន 

   ច. រកសួងមហានផទគួរន វ្៊ីការខណ្ន្នាំព៊ីការអនុវតតនន៍ោលននោបយភូមិ  ុាំ សុវតថិភាព នដ៊ីមប៊ីឲ្យអាជាញ ្រមូល
ោឋ នអាចអនុវតតតាមបនចាស់លាស់ និង 

   ឆ. រដឋសភាគួរខតមិនច្ចតថ់ាជាបទ្នលម៊ីសចាំនពាេះការរបកបរបរផលូវនភទ្ និងជាការរសបចាបន់ល៊ីបននពសាច្ចរ 
នដ៊ីមប៊ីកាតប់នថយនូវលទ្ធផលសុែភាពអវជិជមាន ការសអបន់ែព៊ីម និងការនរ ៊ីសនអ៊ីងខដលបននក៊ីតមាននឡ៊ីង
ចាំនពាេះអនករបកបរបរផលូវនភទ្ 

   ជ. រោឋ ភិបលគួរខតពរងឹង និងអនុវតតយុទ្ធសាស្តសតនៅរគបវ់សិ័យទាំងអស់ កនុងនោលបាំណ្ងបាំពាកប់ាំប៉ានដល់
នគរបល និងមស្តនត៊ីអនុវតតចាបន់ដ៊ីមប៊ីបាំនពញតាមតរមូវការ និង សចចភាពននបុគគលមិនសាំខាន់ៗ  ជា
ពិនសស អនករបកបរបរផលូវនភទ្ អនករស់នៅជាមួយនមនរាគនអដស ៍និងអនករសលាញ់នភទ្ដូចោន ។ 

   ឈ. រោឋ ភិបលគួរខតធាន្ននោលននោបយនល៊ីកនឡ៊ីងខាងនល៊ីទាំងអស់ រតូវបនផតល់មូលនិ្ិ  រពមទាំងរតូវ
បនអនុវតតឲ្យបននពញនលញនៅទូ្ទាំងរបនទ្ស។ 

 


