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គណៈកម្មា ធិការលបុបំបាត់          ការររ ើសរ ើង 
ប្បឆងំ    រ  រភទ 
   

ការសង្កេតសន្និដ្ឋា ន្ង្លើរបាយការណ៍ជាត ិ         ង្លើកទ៤ី  
និ្កទ៥ី របស ់    កម្ពុជា 

 

១. គណៈកម្មម ធិការបានពិចារណាលលើរបាយការណ៍   លលើកទី៤ និងទី៥ របស់កមពុជា (CEDAW/C/KHM/4-5)
កនុងសម័យរបជុុំលលើកទី១១៦៩ និងទី១១៧០ កាលពីថ្ថៃទី៨ ខែតុលា ឆ្ន ុំ២០១៣ (សូមលមើល CEDAW/C/SR. 
១១៦៩ និង១១៧០)។ បញ្ជ ីបញ្ហា  និងសុំណួររបស់គណៈកម្មម ធិការម្មនលៅកនុង CEDAW/C/KHM/Q/4-5 
និងចលមលើយតបរបស់     កមពុជាម្មនលៅកនុង CEDAW/C/KHM/Q/4-5/Add.1។ 

 

ក. រសចកតីរផតើម 
 

២. គណៈកម្មម ធិការស្វវ គមន៍ចុំល ោះរដឋភាគី ខដលបានដាក់ជូនរបាយការណ៍តាមកាលកុំណត់លលើកទី៤ និងទី៥ 
ខដលពិចារណាលលើការសលងេតសននិដាឋ នមុនៗរបស់គណៈកម្មម ធិការ។ គណៈកម្មម ធិការសខមតងការលកាត 
សរលសើរចុំល ោះរដឋភាគីខដលបានលធវើការបង្ហា ញផ្ទទ ល់ម្មត់ លឆលើយតបជាលាយល័កខអកសរចុំល ោះបញ្ជ ីបញ្ហា  
និងសុំណួរ ខដលរតូវបានលលើកលឡើងលដាយ រកុមការង្ហរមុនសម័យរបជុុំរបស់គណៈកម្មម ធិការ ការបុំភលឺបខនថម 
ចុំល ោះសុំណួរខដលរតូវបានលលើកលឡើងលដាយផ្ទទ ល់ម្មត់លដាយគណៈកម្មម ធិការ និង     លដាយចុំហ និង 
ស្វថ បនា។  

 

៣. គណៈកម្មម ធិការសូមសរលសើរចុំល ោះគណៈរបតិភូជាន់ែពស់របស់រដឋភាគី ខដលដឹកនាុំលដាយលលាកជុំទាវ 
លវជជបណឌិ ត អឹុង កនាថ ផ្ទវ ី រដឋមន្តនតីរកសួងកិចចការនារ ី និងជារបធានរកុមរបឹកាជាតិកមពុជាលដើមបីស្តសតី ខដល 
ម្មនតុំណាងចូលរមួពីរកសួង និងស្វថ ប័ន ក់ព័នធមួយចុំនួន ដូចជារកសួងមហាថ្ផទ               
                            រកសួងអប់រ ុំ យុវជន និងកីឡា រកសួងលរៀបចុំខដនដី នគរបូនីយកមម 
និងសុំណង់ រកសួងការង្ហរ និងបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ រកសួង                                   
និងអាជាញ ធរជាតិរបយុទធនឹងលមលោគលអដស៍/ជុំងឺលអដស៍។ គណៈកម្មម ធិការសូមលកាតសរលសើរ ចុំល ោះ     
      ខដលបានរបរពឹតតលវរងគងគណៈរបតិភូ និងសម្មជិកគណៈកម្មម ធិការ។ 

 

៤. គណៈកម្មម ធិការស្វវ គមន៍ចុំល ោះរដឋភាគី ខដលបានទទួលស្វា ល់នូវការរមួចុំខណកជាវជិជម្មន និងសហរបតិ 
បតតិការជាបនតថ្នការាិលល័យតតតមសនងការអងាការសហរបជាជាតិទទួលបនទុកសិទធិមនុសស និងទីភាន ក់នានា 
របស់អងាការសហរបជាជាតិរបចាុំលៅកមពុជា រពមទាុំងអងាការមិនខមនរដាឋ ភិបាល និងអងាការស្តសតីកនុងការ 
អនុវតតអនុសញ្ហដ    ។
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ខ. ទិដ្ឋភាពជាវិជ្ជម្មន 
 

៥. គណៈកម្មម ធិការសូមស្វវ គមន៍ចុំល ោះវធិានការនីតិកមមដូចខាងលរកាមៈ 
 
 

*  រតូវបានអនុម័តលដាយគណៈកម្មម ធិការកនុ ងសម័យរបជុុំ លលើកទី៥៦ (ថ្ថៃទី៣ខែកញ្ហដ             
      ឆ្ន ុំ២០១៣)  

 
ក. ការអនុម័តចាប់សតីពីការបន្តង្ហេ បអុំលពើជួញដូរមនុសស និងអុំលពើលធវើអាជីវកមមផលូវលភទ កនុងខែកុមភៈ 

ឆ្ន ុំ២០០៨។ 
 

ែ. វលិស្វធនកមមចាប់សតីពីការបន្តង្ហេ បអុំលពើជួញដូរមនុសស និងអុំលពើលធវើអាជីវកមមផលូវលភទខដលរតូវ 
បានអនុម័តលៅថ្ថៃទី១៥ ខែកុមភៈ ឆ្ន ុំ២០០៨។ 

 

គ. វលិស្វធនកមមចាប់សតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ និងរគួស្វរ កនុងខែធនូ ឆ្ន ុំ២០០៦។ 
 

ឃ. ការអនុម័តចាប់សតីពីឯកពនធភាពកនុងខែកញ្ហដ  ឆ្ន ុំ២០០៥ ។ 
 

ង. វលិស្វធនកមមចាប់សតីពីការទប់ស្វេ ត់អុំលពើហិងាកនុងរគួស្វរ និងកិចចការ រជនរងលររោះ លៅថ្ថៃ 
ទី២៤ ខែតុលា ឆ្ន ុំ២០០៥។ 

 

៦. គណៈកម្មម ធិការសូមស្វវ គមន៍ចុំល ោះរដឋភាគី ខដលបានចុោះហតថលលខា ឬផតល់សចាច ប័នលលើសនធិ 
សញ្ហដ ខាង លរកាម ចាប់តាុំងពីការពិចារណាលលើរបាយការណ៍មុន៖ 

 

ក. អនុសញ្ហដ អនតរជាតិសតីពីការការ របុគាលរគប់រូបពីការបាត់ែលួនលដាយបងខុំលៅថ្ថៃទី២៧ 
ខែមិថុនា ឆ្ន ុំ២០១៣។ 

 

ែ. អនុសញ្ហដ សតីពីសិទធិរបស់ជនពិការ លៅថ្ថៃទី២០ ខែធនូ ឆ្ន ុំ២០១២។ 
 

គ. ពិធីស្វរ        ថ្នសនធិសញ្ហដ សតីពីការលុបបុំបាត់ោល់ទរមង់ថ្នការលរ ើសលអើងរបឆ្ុំង    
នារលីភទលៅថ្ថៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្ន ុំ២០១០។ 

 

ឃ. ពិធីស្វរ        ថ្នអនុសញ្ហដ របឆ្ុំងអុំលពើទារណុកមម និងអុំលពើលោរលៅ អមនុសសធម៌ ឬ 
បលនាថ ក បនាទ   ឬទណឌ កមមដថ្ទលទៀតលៅថ្ថៃទី២៩ ខែលមស្វ ឆ្ន ុំ២០០៧។ 

 
គ. ចំណុចកងវល ់និង នសុាសន៍សខំាន់ៗ  

 
ស្វថ ប័ន   សភា 

 

៧. ែណៈខដលអោះអាងជាថមីលទៀ  ថា  រដាឋ ភិបាលកមពុជាម្មនការទទួលែុសរតវូចមបង និងជាពិលសស 
ទទួលែុសរតវូចុំល ោះការអនុវតតដ៏លពញលលញនូវកាតពវកិចចរបស់រដឋភាគីលរកាមអនុសញ្ហដ លនោះ គណៈ 
កម្មម ធិការសងេត់ធៃន់ ថាអនុសញ្ហដ លនោះភាជ ប់កាតពវកិចចចុំល ោះស្វថ ប័នទាុំងអស់របស់រដាឋ ភិបាល 
និងលសនើឲ្យរដឋភាគី     សភារបស់ែលួនចាត់វធិានការចាុំបាច់ ស្សបតាមនីតិវធីិ និងកនុងករណី 
សមស្សបទាក់ទងនឹងការអនុវតតការសលងេតសននិដាឋ ន                និងរយៈលពលោយការណ៍ 
បនាទ ប់ស្សបតាមអនុសញ្ហដ លនោះ។ 
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     ផលូវចាប់ថ្នអនុ ញ្ហដ  
 

៨. គណៈកម្មម ធិការរ ុំលឹកដល់ការសលងេតសននិដាឋ នមុនរបស់ែលួន (CEDAW/C/KHM/CO/3, កថាែ័ណឌ  
ទី៩ និងទី១០) និងែណៈខដលកត់សម្មា ល់នូវចលមលើយតបរបស់គណៈរបតិភូទាក់ទងនឹងការែក 
ខានរបស់រដឋភាគី កនុងការលបាោះពុមពផាយអនុសញ្ហដ លៅកនុងរពោះោជកិចចលៅខតម្មនកងវល់លៅលឡើយ 
លដាយអនុសញ្ហដ លនោះមិនរតូវបានបញ្ចូ លកនុងរបព័នធចាប់ជាតិ។ គណៈកម្មម ធិការកត់សម្មា ល់លដាយ 
កតីកងវល់ ថារដឋភាគីមិនបានចុោះផាយ អុំពីពិធីស្វរ        ថ្នអនុសញ្ហដ កនុងរពោះោជកិចចបនាទ ប់ 
ពីបានចុោះហតថលលខាលលើពិធីស្វរ         លនោះកនុងខែតុលា ឆ្ន ុំ២០១០។ 

 

៩. គណៈកម្មម ធិការបញ្ហជ ក់លឡើងវញិលលើអនុស្វសន៍មុនៗរបស់ែលួន (CEDAW/C/KHM/CO/3, កថា 
ែណឌ ទី១០) និងផតល់អនុស្វសន៍ឲ្យរដឋភាគីលបាោះពុមពផាយអនុសញ្ហដ  និងពិធីស្វរ         
កនុងរពោះោជកិចចលដាយឥតបងអង់តលវលទៀត និងបនតពិនិតយលឡើងវញិលលើនីតិកមមលដើមបបីញ្ចូ លបញ្ដតតិ 
ទាុំងអស់របស់អនុសញ្ហដ លវកនុងចាប់ជាតិ។ 

 
រកបែ័ណឌ ចាប់ និងការអនុវតតអនុសញ្ហដ  

 

១០. គណៈកម្មម ធិការកត់សម្មា ល់ លដាយកងវល់នូវចលមលើយតបរបស់គណៈរបតិភូ ខដលថារដឋភាគីយល់ 
ថា ងគពុុំម្មនការចាុំបាច់កនុងការ     ចាប់របស់ែលួនតាមរយៈការលរបើរបាស់នូវនិយមន័យ  រគប់ 
រជុងលរជាយថ្នការលរ ើសលអើង ខដលហាមោត់នូវការលរ ើសលអើងលដាយផ្ទទ ល់ និងលដាយរបលាលល។ 
គណៈកម្មម ធិការក៏ម្មនកងវល់ផងខដរ លដាយរដឋភាគីពុុំទាន់ម្មនសុំណុុំ លរឿងណាមួយ ក់ព័នធ   
ការលរ ើសលអើងលលើស្តសតីលៅកនុង តុលាការរបស់រដឋភាគីលៅលឡើយ។ 

 

១១. គណៈកម្មម ធិការបញ្ហជ ក់លឡើងវញិលលើអនុស្វសន៍មុនរបស់ែលួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថា 
ែ័ណឌ ទី១២) និងផតល់អនុស្វសន៍ឲ្យរដឋភាគីពិចារណាលលើការអនុវតតរកប ណឌ ចាប់រគប់រគង 
សមភាពលយនឌ័រខដលគួរខតបញ្ចូ លនិយមន័យថ្នការលរ ើសលអើងលលើស្តសតី ខដលរគបដណត ប់លលើការ 
លរ ើសលអើងលដាយផ្ទទ ល់ និងលដាយរបលាលលស្សបតាមម្មរតា១ថ្នអនុសញ្ហដ ។ គណៈកម្មម ធិការ 
បញ្ហជ ក់លឡើងវញិលលើអនុស្វសន៍លលើកមុន របស់ែលួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថា ណឌ   ១០) 
ខដលលសនើឲ្យរដឋភាគីពរងឹងវធិានការរបស់ែលួនកនុងការ បលងេើតការយល់ដឹងអុំពីអនុសញ្ហដ  និងពិធីស្វរ 
        កនុងចុំលណាមលៅរកម រពោះោជអាជាញ  និងលមធាវ ី និងបនតបញ្ចូ លការបណតុ ោះបណាត ល 
សតីពីអនុសញ្ហដ កនុងកមមវធីិអប់រ ុំ ក់ព័នធសរម្មប់មន្តនតីោជការ មន្តនតីតុលាការ និងអនកខដលបានលរបើ 
របាស់កនុងរបព័នធអប់រ ុំ។ 

 

ជុំនួយខផនកចាប់ និងការទទួលបានយុតតិធម៌  
 

១២. គណៈកម្មម ធិការម្មនកងវល់អុំពីរបាយការណ៍ ខដលលលើកលឡើងថារដឋភាគីែវោះរបព័នធជុំនួយខផនក 
ចាប់រគប់រជុងលរជាយ ខដលរបការលនោះ ម្មនឥទធិពលជាអវជិជម្មនលវលលើការទទួលបានយុតតិធម៌ 
សរម្មប់ស្តសតី លហើយស្តសតីរតូវចុំណាយរបាក់បខនថមលវលលើតុលាការ លដាយស្វរការរបរពឹតត      
ពុករលួយលៅលពលដុំលណើ រការលរឿងកតីរបស់ពួកលគ។ គណៈកម្មម ធិការក៏ម្មនកងវល់ផងខដរ លដាយ 
ជុំនួយខផនកចាប់ភាគលរចើនរតូវបានផតល់ លដាយអងាការមិនខមនរដាឋ ភិបាល លហើយថវកិាខដលផតល់ 
លដាយរដឋភាគីដល់គណៈលមធាវថី្នរពោះោជាណាចរកកមពុជាសរម្មប់បលរមើលរលបុំណងលនោះ ម្មន 
ចុំនួនមិនរគប់ររន់។  

 

១៣. គណៈកម្មម ធិការសូម    ឲ្យរដឋភាគី: 
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(ក) បលងេើតគលរម្មងជុំនួយខផនកចាប់រគប់រជងុលរជាយ លដើមបីធានាថា ស្តសតីទទួលបានលសងគ 
របកបលដាយរបសិទធភាពពីតុលាការ និងស្វលាជរមោះកតី ស្សបតាមលរលការណ៍ និងការខណ 
នាុំរបស់អងាការ សហរបជាជាតិសតីពីការទទួលបានជុំនួយខផនកចាប់កនុងរបព័នធយុតតិធម៌ 
រពហមទណឌ  (លសចកតីសលរមចលលែ ៦៧/១៨៧ របស់មហាសននិបាតអងាការសហរបជាជាតិ) 
ជាពិលសសលរលការ  ខណនាុំទី៩ សតីពី ការអនុវតតសិទធិរបស់ស្តសតីកនុងការទទួលបានជុំនួយ 
ខផនកចាប់។ 

 

(ែ) ផតល់ថវកិារគប់ររន់ដល់គណៈលមធាវ ី និងអងាការរបស់ស្តសតី ខដលផតល់ការរបឹកាខផនកចាប់ 
លដាយឥតគិតថ្ថល លដើមបធីានាបាននូវការទទួលបានយុតតិធម៌របកបលដាយរបសិទធភាពសរម្មប់ស្តសតី 
និង 

 

(គ) បនតលសុើបអលងេត និងលចាទរបកាន់លលើករណីពុករលួយកនុងតុលាការ និងរបសិនលបើអាចអនុវតតបាន 
ផតនាទ លទាសអនករបរពឹតត។ 

 

១៤. គណៈកម្មម ធិការម្មនការរពួយបារមភ ខដលអងាជុំនុុំជរមោះវសិ្វមញ្ដកនុងតុលាការកមពុជា (ECCC) មិន 
បានលដាោះស្ស្វយរគប់ររន់នូវករណីអុំលពើហិងា       លយនឌ័រ ជាពិលសសអុំលពើហិងាផលូវលភទ 
លលើស្តសតី ខដលបាន របរពឹតតកនុងរបបខែមររកហម។ គណៈកម្មម ធិការម្មនការរពួយបារមភខដលរដឋភាគី 
ែវោះយនតការលផសងលទៀត ោប់បញ្ចូ លទាុំងកមមវធីិលរៅពីផលូវតុលាការកនុងការផតល់សុំណងរបកប លដាយ 
របសិទធភាពដល់ជនរងលររោះថ្នអុំលពើហិងា       លយនឌ័រកនុងទរមង់លផសងលទៀត ខដលបាន 
របរពឹតតកនុងរបបខែមររកហម។ គណៈកម្មម ធិការក៏ម្មនកងវល់ផងខដរ ចុំល ោះការែកខានរបស់ 
រដឋភាគីកនុងការបញ្ចូ លបញ្ដតតិរបស់អនុសញ្ហដ  និងលសចកតីសលរមចលលែ១៣២៥ របស់រកុមរបឹកា 
សនតិសុែអងាការសហរបជាជាតិកនុងកមមវធីិ លរកាយជលម្មល ោះរបស់ែលួន។ 

 

១៥. គណៈកម្មម ធិការ    ឲ្យរដឋភាគី: 
 

(ក) ផតល់សុំណងរបកបលដាយរបសិទធភាពដល់ជនរងលររោះ ថ្នអុំលពើហិងា       លយនឌ័រ 
ជាពិលសស អុំលពើហិងាផលូវលភទលលើស្តសតីខដលបានរបរពឹតតកនុងរបបខែមររកហម និងលរៀបចុំ 
កមមវធីិយុតតិធម៌អនតរកាលមិនខមនតាមផលូវតុលាការ ោប់បញ្ចូ លទាុំងការផតល់សុំណងជួសជុល 
រគប់ររន់ ការរុំរទផលូវចិតត និងការរុំរទសមស្សបលផសងលទៀត និង 

 

(ែ) លឆលៀតឱកាសទាញយកផលរបលាលជន៍ពីដុំលណើ រការលធវើលសចកតីរ ងខផនការ      ជាតិ 
សតីពីការទប់ស្វេ ត់អុំលពើហិងាលលើ     (NAPVAW) ដុំណាក់កាលទី២ លដើមបបីញ្ចូ លបញ្ដតតិថ្ន 
អនុសញ្ហដ  និងលសចកតីសលរមចលលែ១៣២៥ របស់រកមុរបឹកាសនតិសុែអងាការសហ 
របជាជាតិឲ្យបានលពញលលញ។   

 

យនតការជាតិសរម្មប់ការលលើក     ស្តសត ី
 

 

១៦. គណៈកម្មម ធិការស្វវ គមន៍ចុំល ោះការងគយតថ្មលលលើសមតថភាពរបស់យនតការជាតិ សរម្មប់ការលលើក 
     ស្តសតី និងការបលងេើតរកុមការង្ហរបន្តញ្ហជ បលយនឌ័រ (GMAGs) កនុងរកសួងស្វថ ប័នលផសងៗ 
ជាយនតការសរម្មប់ការអនុវតត និងពិនិតយតាមដានការលបតជាញ ចិតតលលើលរលនលាលបាយសមភាព 
លយនឌ័រខផអកលលើខផនការអភិវឌឍន៍យុទធស្វស្តសតជាតិឆ្ន ុំ២០០៦-២០១០។ ប ុខនតគណៈកម្មម ធិការ 
ម្មនការរពួយបារមភអុំពីការែវោះខាតកិចចសហការរងគងយនតការជាតិសរម្មប់ការលលើក     ស្តសតី និង 
រកុមការង្ហរបន្តញ្ហជ បលយនឌ័រតាមវស័ិយ។ គណៈកម្មម ធិការ ម្មនកងវល់បខនថមលទៀតថា ថវកិាខដល 
រតូវបានខបងខចកសរម្មប់យនតការជាតិសរម្មប់ការលលើក     ស្តសតីម្មនចុំនួនមិនរគប់ររន់ លបើ  

 



CEDAW/C/KHM/CO/4-5 

5 

 

ពិចារណាលលើភារកិចចដ៏        របស់យនតការលនោះ។ 
 

១៧.គណៈកម្មម ធិការអុំ វនាវឲ្យរដឋភាគីបនតលធវើសុែុដុមនីយកមម និងពរងឹងយនតការជាតិសរម្មប់ 
ការលលើក     ស្តសតី។ គណៈកម្មម ធិការក៏សូមផតល់អនុស្វសន៍ឲ្យរដឋភាគីបលងេើនការខបងខចកថវកិា 
សរម្មប់យនតការជាតិ     យនតការលនោះ   ធានាថា ធនធានម្មន ស្សបលវតាមភារកិចច 
និងសកមមភាពរបស់ែលួន។ រដឋភាគីក៏គបបធីានាថាការខបងខចកថវកិារតវូបានពិនិតយងគយតថ្មល 
ជាលរៀងោល់ឆ្ន ុំ និងខកតរមវូ តាមការចាុំបាច់។ 

 

 

ទសសនៈតាមទម្មល ប់(ផនត់គុំនិត)  
 

១៨.ទនទឹមនឹងការលកាតសរលសើររដឋភាគី ចុំល ោះកិចចរបឹងខរបងកនុងការខកសរមួលកមមវធីិសិកាតាម 
ស្វលាលរៀន និងលសៀវលៅ    កនុងលរលបុំណងលុបបុំបាត់ផនត់គុំនិតលយនឌ័រ គណៈកម្មម ធិការ 
លៅម្មនកងវល់លៅលឡើយ លដាយចាប់ស្សីខដលជារកមអនុវតតខបបរបថ្ពណីសរម្មប់ស្តសតីបានចាក់ 
ឫសាល ងលរៅកនុងវបបធម៌ខែមរ និងបនតកុំណត់នូវជីវតិរបចាុំថ្ថៃកនុងសងាមខផអកលលើតួនាទីតាមទម្មល ប់ 
របស់ស្តសតី និងបុរសលៅកនុងរគួស្វរ និងសងាម។ 

 
១៩. គណៈកម្មម ធិការបញ្ហជ ក់លឡើងវញិលលើអនុស្វសន៍មុនរបស់ែលួន(CEDAW/C/KHM/CO/3 កថា 

 ណឌ   ១៨) និងផតល់អនុស្វសន៍ឲ្យរដឋភាគី: 
 

(ក) បញ្ចូ លយុទធស្វស្តសត ខដលម្មនរបសិទធភាព និងរគប់រជងុលរជាយកនុងខផនការយុទធស្វស្តសត 
នាររីតនៈទី៤ ខដលម្មនលរលបុំណងខកសរមលួ ឬលុបបុំបាត់ផនត់គុំនិត  តាធិបលតយយ 
និងទសសនៈតាមទម្មល ប់ ខដលលរ ើសលអើងលលើស្តសតីោប់បញ្ចូ លទាុំងផនត់គុំនិត និងទសសនៈតាម 
ទម្មល ប់ខផអកលលើចាប់ស្សី 

 

(ែ) លធវើយុទធនាការផសពវផាយបលងេើនការយល់ដឹងជាស្វធារណៈទូទាុំងរបលទស និង      
កិចចពិភាកាស្វធារណៈឲ្យបានទូលុំទូលាយ លដើមបលីដាោះស្ស្វយផនត់គុំនិត និងទសសនៈតាម 
ទម្មល ប់ខដលលរ ើសលអើងលលើស្តសតី លដាយសហការជាមួយសងាមសីុវលិ អនកដឹកនាុំសហគមន៍ 
និងរបព័នធផសពវផាយ។ 

 

(គ) សិកាពិនិតយលលើការលរបើរបាស់បលចចកវជិាជ ស្វរគមនាគមន៍ ព័ត៌ម្មន ោប់បញ្ចូ លទាុំងបណាត ញ 
ព័ត៌ម្មនសងាមកនុងការផសពវផាយព័ត៌ម្មនអុំពីសិទធិស្តសត ីនិងសមភាពលយនឌ័រ និង 

 

(ឃ) បលងេើតយនតការពិនិតយតាមដាន និងងគយតថ្មលខដលម្មនរបសិទធភាពកនុងលរលបុំណងងគយ 
តថ្មលវឌឍនភាព កនុងការលុបបុំបាត់ផនត់គុំនិតលយនឌ័រខដលម្មនស្ស្វប់។ 

 
អុំលពើហិងាលលើស្តសត ី

 

២០. គណៈកម្មម ធិការទទូលស្វា ល់វធិានការ ខដលរតូវបានចាត់លឡើងលដាយរដឋភាគីកនុងការលរៀបចុំ 
ខផនការសកមមភាពជាតិសតីពីការទប់ស្វេ ត់អុំលពើហិងាលលើស្តសតី (NAPVAW) ដុំណាក់កាលទី២ ខដល 
លរបើរបាស់លមលរៀនបទពិលស្វធន៍ខដលទទួលបានពីការអនុវតតខផនការសកមមភាពជាតិ សតីពីការទប់ 
ស្វេ ត់អុំលពើហិងាលលើស្តសតី (NAPVAW) ដុំណាក់កាលទី១ ឆ្ន ុំ២០០៩-២០១២។ លទាោះជាាល ងលនោះកតី 
គណៈកម្មម ធិការលស្វកស្វត យ ខដលម្មនវឌឍនភាពតិចតួចលលើការង្ហរទប់ស្វេ ត់ និងលុបបុំបាត់អុំលពើ 
ហិងាលលើស្តសតី កនុងអុំឡុងលពលលធវើរបាយការណ៍លនោះ។ គណៈកម្មម ធិការលៅម្មនកងវល់លៅលឡើយ 
ខដលការែវោះទុំនុកចិតតរបស់ស្វធារណជនលលើរបព័នធយុតតិធម៌ និងឥរាិលបថអវជិជម្មនរបស់មន្តនតី 
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តុលាការ និងមន្តនតីអនុវតតចាប់ចុំល ោះជនរងលររោះ    អុំលពើហិងាលៅខតបនតោោុំងដល់ការលចាទ 
របកាន់របកបលដាយរបសិទធភាពលលើករណីនានា។ ែណៈខដលកត់សម្មា ល់នូវការពនយល់របស់ 
រដឋភាគីទាក់ទងនឹងការអនុវតតរបស់ែលួនកនុងការលដាោះស្ស្វយករណី អុំលពើហិងាលលើស្តសតីតាម រយៈការ 
សរមុោះសរមួលគណៈកម្មម ធិការរពួយបារមភ ថា             លនោះ អាចលធវើឲ្យស្តសតីមិនហា៊ា នបតឹង 
ជនលលមើសតាមផលូវចាប់              រតូវបានធានា     ។ គណៈកម្មម ធិការក៏ម្មន 
កងវល់ផងខដរចុំល ោះការែវោះខាតទិននន័យអុំពីចុំនួនដីកាការ រ ខដលរតូវបានលចញលដាយតុលាការ 
កនុងអុំឡុងលពលលធវើរបាយការណ៍ និងអុំពីទីជរមកខដលម្មនសរម្មប់ស្តសតី ខដលជាជនរងលររោះ 
   អុំលពើហិងា។ 

 

២១. លដាយរ ុំលឹកលឡើងវញិនូវអនុស្វសន៍ទូលវលលែ១៩ (ឆ្ន ុំ១៩៩២) សតីពីអុំលពើហិងាលលើស្តសតី និង 
អនុស្វសន៍មុនរបស់ែលួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 កថា ណឌ ១៦) គណៈកម្មម ធិការ     ឲ្យរដឋភាគី: 

 

(ក) បលងេើនកិចចរបឹងខរបងកនុងការបណតុ ោះបណាត លមន្តនតីតុលាការ និងមន្តនតីអនុវតតចាប់អុំពីការ 
អនុវតតចាប់សតីពីការទប់ស្វេ ត់អុំលពើហិងាកនុងរគសួ្វរ និងកិចចការ រជនរងលររោះឲ្យបាន 
ហមត់ចត់ លដើមបធីានាថា ករណីអុំលពើហិងាលលើស្តសតី ោប់បញ្ចូ លទាុំងអុំលពើហិងាកនុងរគសួ្វរ 
និងអុំលពើហិងាផលូវលភទរតូវបានលចាទរបកាន់របកបលដាយរបសិទធភាព និងមិនរតូវបានបខងវរ 
លវជាការសរមោុះសរមួលជាលកខណៈរបព័នធ។ 

 

(ែ) លលើកទឹកចិតតស្តសតីឲ្យដាក់បណតឹ ងជាផលូវការលលើអុំលពើហិងាកនុងរគសួ្វរ និងអុំលពើហិងាផលូវលភទ 
តាមរយៈការលុបបុំបាត់ការម្មក់ង្ហយលលើជនរងលររោះ និងការលលើកកមពស់ការយល់ដឹងអុំពី 
លកខណៈរពហមទណឌ ថ្នអុំលពើខបបលនោះ។ 

 

(គ) បនតយុទធនាការលលើកកមពស់ការយល់ដឹងជាស្វធារណៈអុំពីអុំលពើហិងាលលើស្តសតីរគប់      
ជាពិលសសលៅតុំបន់ជនបទ និង 

 

(ឃ) ផតល់ព័ត៌ម្មនអុំពីចុំនួនដីកាការ រ ខដលរតូវបានលចញលដាយតុលាការកនុងអុំឡុងលពល 
  ការណ៍ និងចុំនួនទីជរមកខដលម្មនសរម្មប់ស្តសតីខដលជាជនរងលររោះ    អុំលពើហិងា 
លៅកនុងរបាយការណ៍តាមកាលកុំណត់លលើកលរកាយ។ 

 

២២. គណៈកម្មម ធិការកត់សម្មា ល់នូវកិចចរបឹងខរបងរបស់រដឋភាគី កនុងការដាក់លចញវធិានការលលើកខលង 
ការបង់ថ្ថលលសងគសរម្មប់ការពិនិតយលកាស វច័ិយរបស់ជនរងលររោះ    អុំលពើរ ុំលលាភលសព 
សនថវៈ។ លទាោះជាាល ងលនោះកតី គណៈកម្មម ធិការលៅម្មនកងវល់ចុំល ោះរបាយការណ៍ជាបនតអុំពីអុំលពើ 
ពុករលួយលៅកនុងរបព័នធយុតតិធម៌ និងថ្ថលចុំណាយែពស់លលើលិែិតបញ្ហជ ក់សុែភាពសរម្មប់អុំលពើ 
រ ុំលលាភលសពសនថវៈ និងការបុំ នផលូវលភទ ខដលលៅខតបនតោោុំងមិនឲ្យស្តសតីទទួលបានយុតតិធម៌ និង 
ោោុំងដល់ការលចាទរបកាន់លលើករណីអុំលពើហិងាលលើស្តសតី។ 

 

២៣. គណៈកម្មម ធិការផតល់អនុស្វសន៍ឲ្យរដឋភាគីពរងឹងកិចចរបឹងខរបងលលើការលលើកកមពស់ការយល់ដឹងកនុង 
ចុំលណាមរគលូពទយអុំពីរលបៀបរគប់រគងករណីអុំលពើហិងាលលើស្តសតី។ រដឋភាគីក៏គបបលីលើកកមពស់ការយល់ 
ដឹងអុំពីលរលនលាលបាយរបស់  រដាឋ ភិបាលសតីពីការលលើកខលងការបង់ថ្ថលសរម្មប់ោល់ការពិនិតយ
លកាស  វច័ិយរបស់ជនរងលររោះ   អុំលពើរ ុំលលាភលសពសនថវៈ និងការបុំ នផលូវលភទ។ 

 
អុំលពើជួញដូរ និងអុំលពើលធវើអាជីវកមមលពសាកមម 
 

២៤. គណៈកម្មម ធិការកត់សម្មា ល់នូវការងគយតថ្មលលលើរបសិទធភាព ថ្នវធិានការរបឆ្ុំងអុំលពើជួញដូរ 
ស្សបតាមចាប់សតីពីការបន្តង្ហេ បអុំលពើជួញដូរមនុសស និងអុំលពើលធវើអាជីវកមមផលូវលភទ និងការបលងេើតរកុម 
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ការង្ហរពិលសស ខដលម្មនភារកិចចពិនិតយតាមដាន និងងគយតថ្មលការអនុវតតខផនការសកមមភាព 
ជាតិសតីពីការរបឆ្ុំងការជួញដូរមនុសស។ ប ុខនតគណៈកម្មម ធិការម្មនកងវល់ខដលការអនុវតតចាប់ 
លនោះ ជាទូលវមិនទាន់ម្មនរបសិទធភាព។ គណៈកម្មម ធិការម្មនកងវល់ជាពិលសសថា អុំលពើជួញដូរ 
មនុសសលៅខតរតូវបានលធវើឲ្យធៃន់ធៃរជាបនត លដាយការអនុវតតរបស់ទីភាន ក់ង្ហរលបាករបាស់ខដលលរជើស 
លរ ើសស្តសតី និងលកមងស្សីសរម្មប់លរលបុំណងថ្នការលធវើអាជីវកមមផលូវលភទ និងការបលរមើតាមផទោះលៅកនុង 
របលទសជិតខាង និងការែវោះខាតទិននន័យអុំពីពលករ ពលការនីិ លទសនតរបលវសន៍បលរមើការង្ហរ 
តាមផទោះខដលជាជនរងលររោះ   អុំលពើជួញដូរ។ គណៈកម្មម ធិការក៏រពួយ បារមភផងខដរចុំល ោះការ 
ែវោះខាតព័ត៌ម្មនអុំពីយនតការជាតិសរម្មប់ការបញ្ជូ ន [ជនរងលររោះលវរកលសងគ] ខដលលផ្ទត តលលើការ 
ស្ស្វវរជាវការកុំណត់អតតសញ្ហដ ណជនរងលររោះ        ជួញដូរឲ្យបានទាន់លពល និងការរុំ 
រទសរម្មប់ពលករ ពលការនីិទាុំងលនាោះ។ 

 

២៥. គណៈកម្មម ធិការ    ឲ្យរដឋភាគី: 
 

(ក) ពរងឹងការអនុវតតចាប់សតីពីការបន្តង្ហេ បអុំលពើជួញដូរមនុសស និងអុំលពើលធវើអាជីវកមមផលូវលភទ 
 

(ែ) បលងេើនការផសពវផាយព័ត៌ម្មនអុំពីលទសនតរបលវសន៍លដើមបកីារង្ហរ និងផតល់ព័ត៌ម្មនអុំពីរកមុហ៊ាុន 
លបាករបាស់ខដលលរជើសលរ ើសពលករ ពលការនីិ     ក់ព័នធ   អុំលពើជួញដូរមនុសស។ 

 

(គ) ធានាថា អនកជួញដូរមនុសស និងអនកដថ្ទលទៀតខដលទទួលែុសរតវូចុំល ោះអុំលពើលធវើអាជីវកមម 
ផលូវលភទលលើស្តសតី និងលកមងស្សី រតវូបានលចាទរបកាន់ និងផតនាទ លទាសរបកបលដាយរបសិទធភាព និង 

 

(ឃ) ពរងឹងសហរបតិបតតិការលទវភាគី និងពហុភាគីកនុងការរបយុទធរបឆ្ុំងការជួញដូរមនុសសសរម្មប់ 
ការង្ហរបលរមើតាមផទោះ និងអុំលពើលធវើអាជីវកមមផលូវលភទ។ 

 

(ង) បញ្ចូ លទិននន័យអុំពីពលករ ពលការនីិលទសនតរបលវសន៍បលរមើការង្ហរតាមផទោះ ខដលជាជន 
រងលររោះ    អុំលពើជួញដូរ ព័ត៌ម្មនអុំពីយនតការជាតិសរម្មប់ការបញ្ជូ ន របសិនលបើម្មនកនុង 
របាយការណ៍តាម កាលកុំណត់លលើកលរកាយ និងធានា ថាជនរងលររោះ        ជួញដូរ 
រតវូបានកុំណត់អតតសញ្ហដ ណ សមស្សបរតូវបានរុំរទរគប់ររន់ និងការ រពីការជួញដូរ។ 

 

២៦. គណៈកម្មម ធិការម្មនកងវល់     វធិានការ ខដលរតូវបានចាត់លឡើងលដាយរដឋភាគីកនុងការលដាោះ 
ស្ស្វយមូលលហតុខដលជាឫសគល់ថ្នលពសាកមមពុុំម្មនរបសិទធភាព។ គណៈកម្មម ធិការក៏រពួយ 
បារមភផងខដរ ចុំល ោះរបាយការណ៍ ថាមន្តនតីអនុវតតចាប់បុំ របុំ នផលូវលភទលលើស្តសតីរកសីុផលូវលភទលៅ 
លពលខដលស្តសតីទាុំងលនាោះ សថិតលរកាមការឃុុំែលួនរបស់មន្តនតីអនុវតតចាប់។ 

 

២៧. គណៈកម្មម ធិការផតល់អនុស្វសន៍ឲ្យរដឋភាគីចាត់វធិានការ ខដលម្មនរបសិទធភាពកនុងការ 
លដាោះស្ស្វយមូល លហតុជាឫសគល់ថ្នលពសាកមមោប់បញ្ចូ លទាុំងតាមរយៈការផតល់កមមវធីិ     ស្តសតី 
ខដល            ពីការរកសីុផលូវលភទ។ លលើសពីលនោះលទៀត រដឋភាគីគបបលីសុើបអលងេត 
និងលចាទរបកាន់ករណីបុំ ន ផលូវលភទ លដាយមន្តនតីអនុវតតចាប់ ខដលបានរបរពឹតតលលើស្តសតីរកសីុផលូវលភទ 
និងធានា ថាជនលលមើសរតវូបានផតនាទ លទាសលដាយទណឌ កមមសមស្សប។ គណៈកម្មម ធិការ ក៏ 
សូមផតល់អនុស្វសន៍ផងខដរឲ្យរដឋភាគីបលងេើតលរលនលាលបាយដ៏រគប់រជងុលរជាយ លដើមបី      
                                 និងពិចារណាលលើការដាក់ទណឌ កមមលលើ 
អនកទិញលសងគផលូវលភទ។ 

 
                                 

 
២៨. ែណៈខដលកត់សម្មា ល់នូវកិចចរបឹងខរបងរបស់រដឋភាគីកនុងការបលងេើនការចូលរមួរបស់ស្តសតីលៅរគប់ 
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ករមិត និងកនុងវស័ិយតុលាការ គណៈកម្មម ធិការលៅខតម្មនកងវល់ ថាស្តសតីនឹងម្មនតុំណាងតិចតួច 
ជាបនតលៅកនុងកិចចការនលាលបាយ និងកិចចការស្វធារណៈរគប់ករមិត និងកនុងកិចចការទូត និង 
កិចចការលរៅរបលទស។ គណៈកម្មម ធិការម្មនកងវល់ ជាពិលសសខដលចុំនួនតុំណាងជាស្តសតីលៅកនុង 
រដឋសភាបានថយចុោះបនាទ ប់ពីការលបាោះ លឆ្ន តលរជើសតាុំងតុំណាងោស្តសតខដលបានរបរពឹតត កាលខែ 
កកេដា ឆ្ន ុំ២០១៣។ 

 

២៩. គណៈកម្មម ធិការបញ្ហជ ក់លឡើងវញិលលើការសលងេតសននិដាឋ  មុនៗរបស់ែលួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 
កថា  ណឌ   ១៤) និងជរមញុឲ្យរដឋភាគីធានាថា ខផនការនាររីតនៈទី៤ ផតល់នូវយុទធស្វស្តសត 
របកបលដាយរបសិទធភាព ោប់បញ្ចូ លទាុំងវធិានការពិលសសបលណាត ោះអាសនន ខដលម្មនលរល 
បុំណងបលងេើនតុំណាងរបស់ស្តសតីកនុង តួនាទីលធវើលសចកតីសលរមច ជាពិលសសកនុងកិចចការនលាលបាយ 
តុលាការ ការទូត និងការបលទស។ 

 
សញ្ហជ តិ 

 

៣០. គណៈកម្មម ធិការម្មនការរពួយបារមភ ខដលស្តសតីជនជាតិលវៀតណាមទទួលរងនូវការលុំបាកលរចើនកនុង 
ការចុោះបញ្ជ ីកុំលណើ ត និងការទទួលបានសញ្ហជ តិកមពុជា ខដលលធវើឲ្យពួកលគរបឈមនឹងភាពរម នរដឋ។ 

 

៣១. គណៈកម្មម ធិការអុំ វនាវឲ្យរដឋភាគី: 
 

(ក) បលងេើនកិចចរបឹងខរបង កនុងការជួយសរមួលដល់ការចុោះបញ្ជ ីកុំលណើ តកូនរបស់ស្តសតីលវៀតណាម 
និងការទទួលបានសញ្ហជ តិ និង 

 

(ែ) ពិចារណាលលើការចុោះហតថលលខាលលើសនធិសញ្ហដ ឆ្ន ុំ១៩៥១ សតីពីស្វថ នភាពរបស់ជនខដលរម នរដឋ 
និងអនុសញ្ហដ ឆ្ន ុំ១៩៦១ សតីពីការកាត់បនថយភាពរម នរដឋ។ 

 
ការអប់រ ុំ 

 

៣២. គណៈកម្មម ធិការកត់សម្មា ល់នូវការរបឹងខរបង ខដលរតូវបានលធវើលឡើងកនុងការបលងេើនអកខរកមម 
របស់ស្តសតី និងការផតល់ការអប់រ ុំពីរភាស្វ និងអាហារបូករណ៍ដល់កុម្មរ។ី លទាោះបីជាាល ងលនោះកតី 
គណៈកម្មម ធិការម្មនការ រពួយបារមភចុំល ោះគុណភាពថ្នការអប់រ ុំលៅកនុងរដឋភាគី និងអរតាបាត់បង់ 
ករមិតែពស់រងគងករមិតបឋមសិកា និងមធយមសិកា ជាពិលសសកនុងតុំបន់ជនបទដាច់ស្សាលល 
លដាយស្វរខតសមតថភាពម្មនករមិតលៅករមិតមធយមសិកា។ ដូលចនោះគណៈកម្មម ធិការម្មនការ 
រពួយបារមភ ខដលឃុុំមួយចុំនួនធុំមិនម្មន           លដាយស្វរកតាត ភូមិស្វស្តសត និងកតាត  
របជាស្វស្តសត ខដលបងខុំឲ្យសិសសស្សីបញ្ឈប់ការសិកា លដាយស្វរពួកលគ មិនអាចលធវើចុំណាកស្សុក 
លចញលវតុំបន់ទីរបជុុំជន លដើមបីទទួលបានការអប់រ ុំករមិតលនោះ។ គណៈកម្មម ធិការ ម្មនការរពួយ 
បារមភ ខដលសូមបីខតលៅទីកខនលងខដលសិសសស្សីរតូវបានផតល់ទីស្វន ក់អាស្ស័យ អរតាលបាោះបង់ 
ការសិកាកនុងចុំលណាមសិសសស្សី លទាោះបីជាម្មនការធាល ក់ចុោះក៏លដាយក៏លៅម្មនករមិតែពស់គួរឲ្យ 
កត់សម្មា ល់លៅលឡើយ លៅលពលខដលពួកលគឆលងពីបឋមសិកាលវមធយមសិកា និងពីមធយម 
សិកាលវតតតមសិកា ខដលរដឋភាគីសនម  ថាកតាត ទាុំងលនោះបណាត លមកពីភាពរកីរក ការចុោះ 
ល ម្ ោះចូលលរៀនយឺតាល វ និងការម្មនគភ៌លៅវយ័លកមង។   

 

៣៣. គណៈកម្មម ធិការផតល់អនុស្វសន៍ឲ្យរដឋភាគី: 
 

(ក) ចាត់វធិានការខដលម្មនរបសិទធភាព លដើមបបីលងេើនការទទួលបានការអប់រ ុំសរម្មប់កុម្មរ ី
ោប់បញ្ចូ លទាុំងតាមរយៈការពរងឹងលហដាឋ រចនាសមព័នធ និងបលងេើន   លៅកនុងស្វលា 
មធយមសិកា ជាពិលសសលៅកនុងឃុុំ។ 
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( ) លរៀបចុំបលងេើតវធិានការនានា សុំលៅធានាឲ្យបាននូវការរកាស្តសតី និងកុម្មរឲី្យបានលៅកនុងស្វលា 
ជាពិលសសលៅលពលឆលងពីបឋមសិកាលវមធយមសិកា និងករមិតតតតមសិកា។ 

 

(គ) បលងេើនការអប់រ ុំ ខដលសមស្សបតាមអាយុអុំពីសិទធិផលូវលភទ និងសិទធិបនតពូជលៅតាមស្វលាលរៀន 
អុំពីទុំនាក់ទុំនងលយនឌ័រ និងការរបរពឹតតផលូវលភទខដលម្មនការទទួលែុសរតវូ លដើមបទីប់ស្វេ ត់ 
ការម្មនគភ៌វយ័លកមង និង 

 

(ឃ) លលើកកមពស់គុណភាពថ្នការអប់រ ុំ តាមរយៈការបណតុ ោះបណាត លរគបូលរងៀន និងធានា 
ថារគូបលរងៀន ទទួលបានរបាក់បុំណាច់រគប់ររន់។ 

 
ការង្ហរ/មុែរបរ និងការបលងេើនភាពអង់អាចខផនកលសដឋកិចច  

 

៣៤. គណៈកម្មម ធិការរ ុំលឹកលឡើងវញិអុំពីការសលងេតសននិដាឋ នមុនរបស់ែលួន (CEDAW/C/KHM/CO/3 
កថា ណឌ   ១៦) និងលៅម្មនការរពួយបារមភចុំល ោះ  ខបងខចកមុែរបរជាបនត និងការរបមូលផតុុំ 
ស្តសតី                             របាក់ឈនួលទាប                   
                                       ។ គណៈកម្មម ធិការម្មនការរពួយបារមភ 
ជាពិលសសចុំល ោះលកខែណឌ ការង្ហរមិនលអសរម្មប់ស្តសតី ខដលលធវើការលៅកនុងតសាហកមមកាត់លដរ 
និង    បលរមើ    តាមផទោះ ោប់ទាុំងស្តសតី          ។ 

 

៣៥. គណៈកម្មម ធិការផតល់អនុស្វសន៍ឲ្យរដឋភាគី: 
 

(ក) បនតអនុវតតវធិានការរបតិសកមម និងជាក់ខសតង កនុងការលុបបុំបាត់ការខបងខចកមុែង្ហរ 
និង     គម្មល ត របាក់ឈនួល 

 

(ែ) ចាត់វធិានការលដើមបធីានាថា ចាប់ការង្ហររតវូបានអនុវតតរបកបលដាយរបសិទធភាព និងបលងេើន 
ចុំនួនថ្នអធិការការង្ហរខដលម្មនសមតថភាពរគប់ររន់ លដើមបជួីយឲ្យដល់កនុងការពិនិតយ 
តាមដានល័កខែ័ណឌ ការង្ហររបស់ស្តសតីរបកបលដាយរបសិទធភាព ជាពិលសសកនុងតសាហកមមកាត់ 
លដរ និងវស័ិយខដលម្មនរបាក់ឈនួលទាប និង 

 

(គ) ពិចារណាលលើការង្ហរសមរមយសរម្មប់កមមករ កមមការនីិបលរមើ រង្ហរតាមផទោះស្សបតាម 
អនុសញ្ហដ លលែ១៨៩ របស់អងាការពលកមមអនតរជាតិ និងអនុសញ្ហដ សតីពីការការ រកមមករ 
លទសនតរបលវសន៍រគប់របូ និងសម្មជិករគសូ្វររបស់ពួកលគ។ 

 
សុខាភិបាល 

 

៣៦. ែណៈខដលកត់សម្មា ល់នូវកិចចរបឹងខរបងរបស់រដឋភាគីកនុងការកាត់បនថយមរណភាពម្មតា និង 
កុម្មរ គណៈកម្មម ធិការម្មនការរពួយបារមភចុំល ោះភាពមិនអាចរកបានថ្នមលធាបាយពនារ 
កុំលណើ តទុំលនើប និងលរបងគ ឡង់ថ្នការរ ុំលូតកូន ខដលរម នសុវតថិភាពខដលរមួចុំខណកចុំល ោះ 
មរណភាពម្មតា។ លទាោះបីជាម្មនវឌឍនភាពលលើការកាត់បនថយការចមលងលមលោគលអដស៍ គណៈ 
កម្មម ធិការលៅរពួយបារមភលៅលឡើយ ខដលម្មនករណីថមីថ្នការចមលងលមលោគលអដស៍ពីម្មត យលវកូន 
(MTCT) និងករណីឆលងថមីខដលប ោះ ល់ដល់របជាជន ង្ហយរងលររោះ ដូចជាស្តសតីរកសីុផលូវលភទ។ 
គណៈកម្មម ធិការក៏រពួយបារមភផងខដរ ចុំល ោះការលរ ើសលអើងលលើស្តសតីម្មនថ្ផទល ោះខដលផទុកលមលោគ 
លអដស៍/ជុំងឺលអដស៍ និងសម្មព ធខដលរគូលពទយដាក់លវលលើពួកលគកនុងការរ ុំលូតកូន។ គណៈកម្មម  
ធិការរពួយបារមភបខនថមលទៀត ចុំល ោះការទទួលបានម្មនករមិតនូវលសងគសុែភាពផលូវលភទ និងលសងគ 
សុែភាពបនតពូជ ជាពិលសសសរម្មប់ស្តសតីជនបទ។ 
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៣៧. គណៈកម្មម ធិការអុំ វនាវឲ្យរដឋភាគី: 
 

(ក) ធានាថា មលធាបាយរ ុំលូតកូនទុំលនើបខដលម្មនសុវតថិភាព    លវជជស្វស្តសតអាចរកបាន និងអាច 
លរបើរបាស់ស្សបតាមអនុស្វសន៍ទូលវលលែ២៤ (ឆ្ន ុំ២០០៤) សតីពីស្តសតី និងកុម្មរ 

 

(ែ) ផតល់ការពាបាលលដាយថាន ុំ                  ដល់ស្តសត ី និងបុរសខដលផទុកលមលោគលអដស៍/ 
ជុំងឺលអដស៍ ោប់បញ្ចូ លទាុំងស្តសតីរកសីុផលូវលភទ និងស្តសតីម្មនថ្ផទល ោះ លដើមបបីង្ហេ រការចមលងលមលោគ 
លអដស៍ពីម្មត យលវកូន 

 

(គ) របយុទធរបឆ្ុំងោល់ទរមង់ថ្នការលរ ើសលអើងលលើស្តសតីម្មនថ្ផទល ោះខដលផទុកលមលោគលអដស៍ និង 
 

(ឃ) បលងេើនការផតល់ព័ត៌ម្មន និងលសងគសុែភាពផលូវលភទ និងសុែភាពបនតពូជដល់ស្តសត ីោប់បញ្ចូ ល    
មលធាបាយពនារកុំលណើ តទុំលនើប ជាពិលសសដល់ស្តសតីខដលរស់លៅតុំបន់ជនបទ។ 

 

៣៨. ែណៈខដលកត់សម្មា ល់នូវ    ប័ណណរកីរកសរម្មប់ទទួលបានលសងគសុខាភិបាល លដាយរបជាជន 
រកីរក គណៈកម្មម ធិការម្មនការរពួយបារមភខដលស្តសតីរកីរក ស្តសតីលទសនតរបលវសន៍បលរមើការង្ហរតាម 
ផទោះ ស្តសតីពិការ និងស្តសតីចាស់  ជួបការលុំបាក កនុងការទទួលបានលសងគសុខាភិបាល។ 

 
៣៩. គណៈកម្មម ធិការផតល់អនុស្វសន៍ឲ្យរដឋភាគី: 

 
(ក) ពរងឹងការអនុវតតកមមវធីិ និងលរលនលាលបាយខដលម្មនលរលបុំណងផតល់លសងគខថ  សុែភាព 

ខដល ម្មនតថ្មលសមស្សបដល់     ជាពិលសសស្តសតីរកីរក ស្តសតីពិការ និងស្តសតីចាស់   និង 
 

(ែ) យកចិតតទិកដាក់ជាពិលសស ចុំល ោះតរមវូការខផនកសុែភាពរបស់ស្តសតីពិការ លដាយធានា 
ថាស្តសតីទាុំងលនោះ ទទួលបានការខថទាុំមុនសរម្មល និងលសងគសុែភាពបនតពូជ។ 

 

ស្តសតីជនបទ លររោះមហនតោយធមមជាតិ និងការខរបរបលួអាកាសធាតុ  
 

៤០. ែណៈខដលកត់សម្មា ល់នូវកិចចរបឹងខរបងមួយចុំនួនរបស់រដឋភាគី កនុងការលលើកកមពស់ជីវភាពរបស់ 
ស្តសតី និងបុរសខដលរស់លៅតុំបន់ជនបទតាមរយៈកមមវធីិអនាម័យ និងតលមលើងបណាត ញអគាិសនី 
ជនបទ គណៈកម្មម ធិការម្មនការរពួយបារមភ ខដលស្តសតីជនបទលៅខតបនតទទួលបាន លសងគមូលដាឋ ន 
បងាន់ ទឹកស្វអ ត និងម្មនសុវតថិភាព ការអប់រ ុំ ការង្ហរ លសងគសុខាភិបាល ឥណទាន និងរបាក់កមចី 
ម្មនករមិត។ គណៈកម្មម ធិការក៏កត់សម្មា ល់ផងខដរថា ការខរបរបួលអាកាសធាតុ និងលររោះ 
មហនតោយធមមជាតិម្មនផលប ោះ ល់ខាល ុំងដល់ស្តសតី និងកុម្មរ ជាពិលសសលៅតុំបន់ជនបទ។ 

 

៤១. គណៈកម្មម ធិការផតល់អនុស្វសន៍ឲ្យរដឋភាគី: 
 

(ក) បលងេើនកិចចរបឹងខរបងរបស់ែលួន កនុងការជួយសរមលួឲ្យស្តសតីជនបទទទួលលសងគមូលដាឋ ន បងាន់ 
ទឹក ពិស្វសុវតថិភាព ការអប់រ ុំ ការង្ហរ លសងគសុខាភិបាល ឥណទាន និងរបាក់កមចី។ កនុងន័យលនោះ 
រដឋភាគីគបបពិីចារណាលលើការបញ្ចូ លបលចចកវជិាជ ទុំនាក់ទុំនងព័ត៌ម្មនកនុងយុទធស្វស្តសត  ផសពវ 
ផាយ ព័ត៌ម្មនអុំពីកមមវធីិបលងេើនភាពអង់អាចខផនកលសដឋកិចចដល់ស្តសតីសរម្មប់ស្តសតីខដលរស់ 
លៅតុំបន់ជនបទ។ 

 

(ែ) បលងេើតសូចនាករ ខដលឆលុោះបញ្ហច ុំងបានលអរបលសើរ                               លសដឋកិចច 
សងាម ជាខផនកមួយថ្នការរបឹងខរបងរបស់ែលួនកនុងការលលើកកមពស់កមមវធីិសុែភាព អប់រ ុំ 
និងការង្ហរសរម្មប់ស្តសតីជនបទ និង 

 

(គ) បនតធានាថា ស្តសតីចូលរមួាល ងសកមមកនុងការលធវើលសចកតីសលរមចទាុំងកនុងនលាលបាយ និង 
កមមវធីិទប់ស្វេ ត់ និងរគប់រគងលររោះមហនតោយ ជាពិលសសលរលនលាលបាយ និងកមមវធីិទាក់ 
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ទងនឹងការបនាុុំ និងការកាត់បនថយផលប ោះ ល់ថ្នការខរបរបលួអាកាសធាតុ។ 
 

ការទទួលបានដីធលី 
 

៤២. ែណៈខដលទទួលស្វា ល់នូវកិចចរបឹងខរបងរបស់រដឋភាគី                                     
      ដូចជាការដាក់លចញនូវអនុរកិតយ ខដលបានលធវើអនុបបលាលគដីស្វធារណៈជាដីឯកជន និង 
ការលដាោះមីនកប់ដីលៅកនុងភាគ យ័ពយថ្នរដឋភាគី គណៈកម្មម ធិការម្មនការរពួយបារមភ ថាស្តសតីលៅ 
ខតទទួលបានដីធលី និងសុវតថិភាពកនុងការកាន់កាប់ដីធលីតិចតួច។ គណៈកម្មម ធិការម្មនការរពួ បារមភ 
ជាពិលសសខដលស្តសតីទទួលរងនូវការផ្ទល ស់ទីលុំលៅ និងការបលណត ញលចញ លដាយស្វរសមបទាន 
ដីរទង់រទាយធុំ និងការអភិវឌឍន៍រកុង។ គណៈកម្មម ធិការក៏រពួយបារមភផងខដរ ខដលតុំបន់តាុំង 
លុំលៅដាឋ នថមី ខដលរតូវបានផតល់ដល់ជនរងលររោះ      ការបលណត ញលចញជាញឹកញាប់ 
ែវោះខាតលហដាឋ រចនាសមព័នធជាមូលដាឋ ន និងលសងគសុំខាន់ៗ ដូចជា ទឹក អនាម័យ និងការខថទាុំ 
សុែភាពជាមូលដាឋ ន ខដលប ោះ ល់ដល់ស្តសតីាល ងខាល ុំង។ គណៈកម្មម ធិការក៏ម្មនកងវល់ជាបនត 
លទៀត ថាស្តសតីជាអនកការ រសិទធិមនុសសខដលតស៊ាូមតិលដើមបីសិទធិដីធលីរបស់ស្តសតីជាលរឿយៗរតូវសថិត 
លរកាមការបុំភិតបុំភ័យ និងការលបៀតលបៀនពីសុំណាក់មន្តនតីអនុវតតចាប់។ 

 

៤៣.  គណៈកម្មម ធិការ    ឲ្យរដឋភាគី: 
 

(ក) លធវើឲ្យរបលសើរលឡើងនូវការទទួលបានដីធលី និងសុវតថិភាពកនុងការកាន់កាប់ដីធលីសរម្មប់ស្តសតី 
ធានាថា លទធកមមដីធលីសរម្មប់សមបទានលសដឋកិចច និងសមបទានលផសងលទៀត លររពតាមដុំលណើ រ 
ការសមស្សប និងធា  ថាសុំណងរគប់ររន់រតូវបានផតល់ បនាទ ប់ពីដុំលណើ រការពិលររោះ 
លាលបល់រគប់ររន់។ 

 

(ែ) ទទួលស្វា ល់ ថាការបលណត ញលចញលដាយបងខុំ                        រកិត   
            (បាតុភូតលយនឌ័ ឬលលមអៀង)                                 
និងចាត់វធិានការបនាទ ន់ លដើមបកីារ រស្តសតី និងកុម្មរពីការបលណត ញលចញបខនថមលទៀត។ 

 

(គ) លសុើបអលងេតជាបនាទ ន់ និងកនុងករណីសមស្សប លធវើការលចាទរបកាន់លលើករណី បុំភិតបុំភ័យ 
និងលបៀតលបៀ  ខដលរតវូបានរបរពឹតតលដាយមន្តនតីអនុវតតចាប់លលើស្តសតីជាអនកការ រសិទធិមនុសស 
ខដលតស៊ាូមតិលដើមប ីសិទធិដីធលី និង 

 

(ឃ) ធានា ថាសហគមន៍ខដលរតវូបានបលណត ញលចញ រតវូបានផ្ទល ស់ទីលុំលៅលវកាន់តុំបន់ 
ខដលអាចជួយ ឲ្យស្តសតីង្ហយស្សួលកនុងការលវមកកខនលងលធវើការស្វលាលរៀន មណឌ លសុែភាព 
(ោប់បញ្ចូ លទាុំងការខថទាុំ សុែភាពផលូវលភទ និងសុែភាពបនតពូជ) មជឈមណឌ លសហគមន៍ លសងគ 
និងទីកខនលងលផសងៗលទៀតខដល ចាុំបាច់កនុងការធានានូវការសលរមចបានសិទធិមនុសសរបស់ 
ពួកលគស្ស តាមអនុសញ្ហដ លនោះ។ 

 
រកមុស្តសតីខដលបាត់បង់ឱកាស  

 

៤៤. គណៈកម្មម ធិការម្មនការរពួយបារមភចុំល ោះការែវោះខាតទិននន័យខបងខចកតាមអាយុ និងលភទខដល 
អាចរតូវបានលរបើរបាស់ លដើមបីងគយតថ្មលវសិ្វលភាពថ្នការលរ ើសលអើងលលើស្តសតីចាស់   និងការលរ ើស 
លអើងលលើស្តសតីចាស់   ជាពិលសសកនុងការទទួលបានលសងគខថទាុំសុែភាព និងសនតិសុែសងាម។ 

 

៤៥. គណៈកម្មម ធិការផតល់អនុស្វសន៍ឲ្យរដឋភាគីរបមូល និងវភិាគទិននន័យលដាយខបងខចកតាមអាយុ 
និងលភទសរម្មប់លធវើលរលនលាលបាយ និងអនុវតតវធីិស្វស្តសតរយៈលពលយូរសរម្មប់លដាោះស្ស្វយ 
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ការលរ ើសលអើងលលើស្តសតីចាស់  ។ 
 
 

អា ហ៍ពិ ហ៍ និងទុំនាក់ទុំនងរគសួ្វរ  
 

៤៦. គណៈកម្មម ធិការលស្វកស្វត យខដលរដឋភាគីលៅខតរកាបញ្ដតតិថ្នម្មរតា៩ ថ្នចាប់សតីពីអា ហ៍ 
ពិ ហ៍ និងរគួស្វរខដលពនារលពលស្វថ នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍របស់ស្តសតីដល់១២០ថ្ថៃ បនាទ ប់បតី 
ស្វល ប់ ឬបនាទ ប់ពីតុលាការលចញស្វលរកមសលរមចឲ្យខលងលោះ។ គណៈកម្មម ធិការម្មនការរពួយ 
បារមភថា លនោះគឺជាបញ្ដតតិខដលម្មនការលរ ើសលអើង ពីលរ ោះងគមិនអនុវតតចុំល ោះបុរស និងតាមរបាយ 
ការណ៍ ថាបញ្ដតតិលនោះ ពាាលមជួយដល់ការបលងេើតបិតុភាពរបស់កុម្មរ។ គណៈកម្មម ធិការក៏រពួយ 
បារមភផងខដរ ថាគូស្សករខដលបានលរៀបការតាមចាប់របថ្ពណីជួបការលុំបាកលរចើនកនុងការលធវើឲ្យ 
អា ហ៍ពិ ហ៍របស់ពួកលគម្មនលកខណៈផលូវការ។ 

 

៤៧. គណៈកម្មម ធិការ     ឲ្យរដឋភាគីលធវើនិោករណ៍លលើម្មរតា៩ ថ្នចាប់សតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ និងរគសួ្វរ 
ខដលម្មនលកខណៈលរ ើសលអើង និងរតិតបតឹលដាយមិនសមស្សបនូវសិទធិរបស់ស្តសតីកនុងការលរៀបការ 
មតងលទៀត ពីលរ ោះបិតុភាពអាចរតវូបានបលងេើតលឡើងាល ងង្ហយស្សលួ លដាយមលធាបាយខដលមិន 
សូវរតិតបតឹកនុងវស័ិយលវជជស្វស្តសត។ គណៈកម្មម ធិការក៏ផតល់អនុស្វសន៍ផងខដរឲ្យរដឋភាគីចាត់ 
វធិានការនានាលដើមបសីរមលួដល់ការលរៀបការតាមរយៈចាប់របថ្ពណីម្មនលកខណៈផលូវការ 
លដាយការធានា ថាការចុោះ                    ម្មនតថ្មលសមរមយ និងរម នបនទុកខាល ុំង។ 

 
លសចកតីរបកាស និងខផនការសកមមភាពរកងុលប កាុំង  

 

៤៨. គណៈកម្មម ធិការអុំ វនាវឲ្យរដឋភាគីលរបើរបាស់លសចកតីរបកាស និងខផនការសកមមភាព រកងុលប កាុំង 
កនុងកិចចរបឹងខរបងរបស់ែលួនកនុងការអនុវតតបញ្ដតតិទាុំងឡាយថ្នអនុសញ្ហដ លនោះ។ 

 
លរលលៅអភិវឌឍន៍       និងរកប ណឌ អនាគត  

 

៤៩. គណៈកម្មម ធិការអុំ វនាវឲ្យរដឋភាគីបញ្ចូ លទសសនៈលយនឌ័រ ស្សបតាមបញ្ដតតិថ្នអនុសញ្ហដ  កនុងោល់ 
កិចចរបឹងខរបងខដលម្មនលរលបុំណង លដើមបសីលរមចលរលលៅអភិវឌឍន៍       និង 
រកប ណឌ អភិវឌឍន៍ថមីរតឹមឆ្ន ុំ២០១៥។ 

 

ការបនតអនុវតតការសលងេតសននិដាឋ ន 
 

៥០. គណៈកម្មម ធិការលសនើឲ្យរដឋភាគីផតល់ព័ត៌ម្មនជាលាយលកខអកសរអុំពីវធិានការ ខដលរតវូបានចាត់ 
លឡើងកនុង ការអនុវតតអនុស្វសន៍កនុងកថា ណឌ   ១៥ និង២១ ចុំណុច (ក), (ែ) និង (គ) កនុងរយៈ 
លពលពីរឆ្ន ុំ។ 

 
ការលរៀបចុំរបាយការណ៍លលើកលរកាយ 

 

៥១.គណៈកម្មម ធិការលសនើឲ្យរដឋភាគីដាក់ជូនរបាយការណ៍   លលើកទី៦ កនុងខែតុលា ឆ្ន ុំ២០១៧។ 
 

៥២.គណៈកម្មម ធិការលសនើឲ្យរដឋភាគីលររពតាម “លរលការណ៍ខណនាុំសុែុដុមនីយកមម 
 

 
សតីពីកា ោយការណ៍ស្សបតាមសនធិសញ្ហដ សិទធិមនុសសអនតរជាតិោប់បញ្ចូ លទាុំងលរលការណ៍ខណនាុំសតីពីឯក
ស្វរលរលរមួ និងឯកស្វរសនធិសញ្ហដ នីមួយៗ” (HRI/MC/2006/3 និង Corr.1)។ 


