ឯក

េសចក្តីសេងខបៃនករសិក ្រ
ចំនុចជសំខន់ៃនកិចចកររបស់ប
ទស វត រ ៍កន្លងមកេនះ គឺ

ម

របកែ្របេ្រកផ្លូវករេ

យេ

វ្រជវ
្ត ញចំ

ក្រសុកកនុងម

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ជងមួយ

នេមើលនិងតស៊ូមតិ េដើមបីកំែណទ្រមង់ចបប់ េគលនេយបយ និង

នីតិវ ិធីកុងករ្រគប់
ន
្រគងចំេពះករឃត់ខួន
្ល
ឃុំឃំងនិងករបញូ ជ ន្រតលប់ៃនជនចំ

េ្របើ្របស់និងករេ្របើ្របស់ហួសពីសមតថកិចចៃនអេន្ត្របេវសន្តន៍េនះ
យ៉ ងខ្លំង េ

្របតិបតិ្តករព្រងឹងែផនកអេន្ត្របេវស្តន៍។
របស់ប

វ្រជវេនះ

្ត ញជនចំ

ក្រសុក េហើយ ក៏ជ

ភបំពនសិទិធមនុស ។ ជឧទហរណ៍ េនប៉ុនមនឆនំចុងេ្រកយេនះ មន

ឧបបទទវេហតុមួយចំនួនែដលពលករចំ
ករសិក ្រ

ក្រសុក។ ករ

េនែតបន្តជបញ
្ហ ជករកង្វល់

យ បនជះឥទធិពលអវ ិជជមនេទដល់ជីវ ិត្របចំៃថងៃនជនចំ

ឬសគល់ៃនបញ
្ហ កររ ំេ

ក សួង សុភព

ក្រសុកបនបត់បង់ជីវ ិតកនុងេពលែដល

ជញធរៃថេធ្វើ

មនបំណងកនុងករបំេពញបែនថមេទេលើករ្រ

ក្រសុកកនុងម

វ្រជវពីេពលមុន

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ េលើ ្របធនបទដូចគនេនះ និងផ្តល់ជ

បចចុបបននភពចំេពះ ថ នភពចបប់ េគលនេយបយ និងករអនុវត្តេលើករចត់ែចងករចប់ខួន
្ល
ករឃុំឃំង និងករបញូ ជ ន្រតលប់ពលករចំ
ក្រសុកេនកនុង្របេទសៃថ។
េ

យែផ្អកេទេលើករសមភសន៌ជមួយជនចំ

ជមួយ

ជញធរសំខន់ៗ និង្រ

ជនចំ

ក្រសុកកនុងម

វ្រជវឯក

ក្រសុកជង២០០នក់ ក៏ដូចជករសមភសន៌

រែដលមន្រ

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ

ករសិក ្រ

ប់ េ

យ្រកុម្រ

វ្រជវរបស់ប

្ត ញ

វ្រជវេនះកំណត់បនពីេគលនេយ

បយនិងនីតិវ ិធីែដលមនកនុងករចត់ែចងេទេលើករចប់ខួន
្ល
ករឃុំឃំង និងករបញូជ ន្រតលប់នូវ
ពលករចំ

ក្រសុកេនកនុង្របេទសៃថ និងពីរេបៀបៃនករអនុវត្តែដលឆ្លុះបញ
ច ំងេទេលើេគលនេយ

បយទំងេនះ។
លទធផលៃនករ្រ

វ្រជវែដលរកេឃើញ

ករចប់ខួន
្ល

ភពភ័យខ្លចកនុងករចប់ខួនប៉
្ល
ះពល់យ៉ងខ្លំងេទេលើផូ្លវចិត្តរបស់ពលករចំ
ព័នធដល់ជីវ ិតរស់េន្របចំៃថងរបស់ពួកេគ។ ពួកេគ

េហើយែដលពួកេគមនលទធភពែតបន្តិចបន្តួចប៉ុេ

ក្រសុក ែដល ពក់

ច្រតូវបនចប់ខួ្លនេន្រគប់ទីកែន្លងនិង្រគប់េពល

្ណ ះ កនុងករករពរខ្លួនពួកេគ។ករស្រមុកចប់េន
េពលយប់និងេពលជិតភ្លឺមិនែមនជេរឿងចែម្លកេទ។ េនះ មនន័យថជីវ ិតរបស់ពលករចំ
ក្រសុក

មិនែដលមនភពេជៀសផុតពីករភិតភ័យនិងក្តីកង្វល់។

កនុងចំេ
មអនកផ្តល់ព័ត៌មនែដល្របប់ថ
ធ្លប់សិត
ថ េ្រកមករចប់ខួ្លនេនះ គឺមន៣១ភគរយ្រតូវបនចប់ខួ្លនេនកែន្លងេធ្វើករ និង ២២ភគ
រយ ្រតូវបនចប់ខួ្លនេនផទះ។ ពលករចំ
ក្រសុកមនក់បនរ ំលឹកេឡើងវ ិញថៈ
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ខញុំមិនបនេស្ល កពក់សមរមយេនះេទ េនេពលែដលប៉ូលីសស្រមុកចូលចប់។ ខញុំមិនទទួល
បនករអនុញញតសូមបីែតយក វមកពក់េ្រកយេពលខញុំ្រតូវបនចប់ខួន។
្ល
េនេពលែដល
ចំ

ជញធរស្រមុកចប់

ពួកេគមកជមួយប៉ូលីសជេ្រចើននក់

ក្រសុកេ្រចើន។

េដើេមបើចប់េ

ពលករេន
ពលករចំ

ទកមពុជេនេខត្ត ៉ ក់យ៉ង

ក្រសុកជេ្រចើននក់េទៀត ្រតូវបនចប់ខួ្លន េបើេទះជពួកេគមនករអនុញញតេ

ករងរ ឬមនឯក
េ

យបនពលករ

យពលករចំ

រេផ ងេទៀត

ក់ជប់ខួ្លនក្តី។ កង្វះខតៃនករអនុវត្តជលកខណស្តង់

ក្រសុកបត់បង់ទំនុកចិត្តេទេលើ

នូវក្តីមនទិលថកមមវ ិធីចុះេឈមះពលករចំ
បនផ្តល់ជករពរែដរេទ

ជញធរ។ ពលករចំ

រប

្ត ល

ក្រសុក ក៏បនបេញចញ

ក្រសុកែដលមនតែម្លខពស់ និង េ្របើេពលយ៉ ងយូរេនះ

េនេពលែដលពួ កេគេនែតបន្ត្របឈមមុខ

ចំេពះ្របតិបត្តិករែផនកអេន្ត្របេវស្តន៍។

យេធ្វើ

ពលករចំ

និងករអនុវត្តមិន្រតឹម្រតូវ

ក្រសុកមនក់ែដលបនសមភសន៍កុងករ្រ
ន

្រជវេនះបនេរៀប ប់ថៈ

វ

ប៉ូលីសមូល ្ឋ នបនឃត់ខួនខញ
្ល ុំេនេពលែដលខញុំ្រតលប់មកពីផ រចុងសប្តហ៍។ េបើេទះបីជ
ខញុំបនបង្ហញប័ណ្ណអនុញញតករងររបស់ខុំញ េហើយខញុំបនពនយល់ពី ថ នភព្រសបចបប់កី្ត
ខញុំទទួលនូវករទះកំេផ្ល ងចំេពះករត ៉ ដល់ពួកេគ...

ពលករសំណង់ជនជតិមីយ៉ន់ម៉ េនេខត្តផងង៉
េនេ្រកមចបប់អន្តរជតិនិងចបប់្របេទសៃថ ជន
ព័ត៌មនៃនមូលេហតុៃនករចប់ខួ្លនរបស់ពួកេគ
្រ

វ្រជវបនរកេឃើញថតិចជងពក់ក

មនក់ែដល្រតូវបនចប់ខួ្លនមនសិទិធទទួលបន

និងបទេចទ្របកន់្របឆំងនិងពួកេគ។ករសិក

្ត លទទួលបន

ករផ្តល់ព័ត៌មនពីមូលេហតុៃនករចប់

ខ្លួនរបស់ពួកេគ និងមនដំេណើរករយ៉ ង
បន្តេទៀត។ េនេពលែដលពួកេគទទួលបនករផ្តល់
ព័ត៌មនេនះ ករផ្តល់ព័ត៌មនជញឹកញប់េ្របើ្របស់ភ
ែដលពលករមិន ្ត ប់យល់ទំង្រសុង។
ករឃុំឃង
ំ
ករសិក ្រ

វ្រជវេនះ

បនរកេឃើញថកនុងអំឡុងេពលេនកនុងករឃុំឃំង

្របឈមមុខចំេពះ្របេភទៃនភពខុសគនចំេពះនីតិវ ិធី េទ
េទ

មភពខុសគនៃនេពលេវ

យករណ៍ផងែដរ។ពលករចំ

។ ករណីៃនកររ ំេ

ពលករចំ

ក្រសុក

ម្របេភទខុសគនៃនមណ្ឌលឃុំឃំង និង

ភបំពនេទេលើផូ្លវកយ និងផ្លូវចិត្តក៏្រតូវបន

ក្រសុក្រស្តីមនក់បន យករណ៍ថៈ

ជញធរបនេ្របើដំបងមកប៉ះខ្លួន្របណពលករ្រស្តី ប់ទំងខញុំផងែដរ េដើេមបើែឆកេឆរខ្លួន

្របណ។ ប៉ូលីសបនែឆកេឆរខ្លួន្របណ ប៉ុែន្តគមនម្រន្តីប៉ូលីសជ្រស្តីេនទីេនះេទ

ពលករ្រស្តីេធ្វើករែផនកកសិកមមជនជតិមីយ៉ន់ម៉ េន្រសុកេមសត
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ករកំណត់អត្តសញញណសមរមយ

ៃន

ពលករចំ

មណ្ឌលឃុំឃំងគឺជេរឿងសំខន់

េដើ េមបើបងកទប់

ជនងយរងេ្រគះ្រតូវបនករពរ។ជករអនុវត្ត
សញញណពលករចំ
បនេធ្វើ េ

ែផនកកំ

ក ត់ករមិននំេទរកយុតិ្តធម៌

និងេដើេមបើធនថ

ជញធរជញឹកញយបនប ជ័យកនុងករ កំណត់អត្ត

្ហ ករចប់ខួន
្ល និងបនរ ំេ
ក្រសុកេលើបញ

ភបំពនសិទិធមនុស និងែថមទំង

យ្រកុមជនងយរងេ្រគះធ្លក់ចូលកនុងសភពេ្រគះថនក់បំផុត។

កនុងចំេ
្ណ ះ ែដល

ប៉ុេ

ក្រសុកមុនេពលពួកេគ្រតូវបនបញូជ នេទកន់

មពលករចំ

ក្រសុក ែដលចូលរួមកនុងករសិក ្រ

ជញធរបនសួរពួកេគ េដើេមបើកំណត់អត្តសញញណថជជនរងេ្រគះេ

ំងពលកមម ជជនរងេ្រគះេ

ពួកេគមិនទទួលបនករជំនុំជំរះ
ប៉ ន់្របមណេលើសវ

យករបំពន

យករជួ ញដូរ ឬក៏ជអនកេភៀសខ្លួន។

្រកុមមនុស មួយភគធំក៏បន យករណ៍ថ

ៃនពលករចំ

វ្រជវេនះ មនែត៣ភគរយ

ពួកេគ្រតូវបនបញូ ជ នភ្លមៗេទមណ្ឌលឃុំឃំង

គមនេពលកនុងករតបតករណីរបស់ពួកេគ

និងគមនេពលកនុងករ

ររបស់ពួកេគ។ពក់ព័នធដល់ករកង្វះខតករទទួលបនយុតិ្តធម៌

ក្រសុកបន យករណ៍ថ

េលើករេចទ្របកន់ ែដលជឯក

ពួកេគ្រតូវបនសុំេ

រសរេសរជភ

ភគេ្រចើន

យចុះហតថេលខេលើករ

ៃថ ែដលជភ

រភព

ពួកេគមិនយល់។ ពលករ

ក្រសុកជនជតិមីយ៉ន់ម៉មនក់បនរ ំលឹកេឡើងវ ិញថៈ

ចំ

ខញុំ្រតូវបន្របប់េ យម្រន្តីប៉ូលីសែដលជអនកនំខុំញេទកន់តុ
ល់បទេចទមកេលើខុំញ េហើយខញុំេធ្វើែត មគត់្របប់

ករ េដើេមបើ

រភពចំេពះ

ពលករជនជតិមីយ៉ន់ម៉េធ្វើករសំណង់ េនេខត្តេឈៀងៃម៉
ពលករចំ

ក្រសុកជេ្រចើនែដលបនសមភសន៍កុងករសិ
ន
ក ្រ

វ្រជវេនះ

បន យករណ៍ថ

លកខខណ្ឌែដលពួកេគ្រតូវបនេគឃុំឃំងេនះ គឺមនមនុស សថិតេនេលើសចំណុះ និងគមនអនម័ យ
។ បញ
្ហ េនះ

ជករធមម

េទេហើយ ែដលពលករចំ

ក្រសុក្រតូវបនយកេទ

ក់េនកែន្លងឃុំ

ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសេ យមិនសម្រសបសំ ប់េពលយ៉ ងយូរ
និងេនេលើយនយន្តែដលេ្របើសំ ប់
បញូជ ន្រតលប់ជននិរេទស
ឬដឹកជញូ ជ នពួកេគពីទី ំងេផ ងៗេទកន់មណ្ឌលឃុំឃំង។ករសិក
្រ

វ្រជវសេងកតេឃើញថ ករ

ញប់ េ

យ

ក់មនុស េលើសចំណុះេនមណ្ឌលឃុំឃំងែតងែតេកើតេឡើងជញឹក

រែតពួកេគទំងេនះ្រតូវបញូ ជ ន្រតលប់ឆប់ៗ ឬពួកេគគមនលទធភពបង់ពិន័យ ែដល

្រតូវបន្តឃុំជមួយជនចប់្រតូវបនចប់ឃុំខួ្លនថមីេទៀត។
ផ្តល់

និង្រក

រមិន្រគប់្រគន់

សអនម័យ។

ទឹកហូបគមនអនម័យ

យបន្រគប់្រគន់។

និងទំនិញមួយចំនួនមនតៃម្លខពស់ដូចជមីកញចប់

បញ
្ហ ដៃទេទៀតៃនក្តីកង្វល់ទក់ទងនិងកំរ ិតៃនករទទួលបនេស សុខភព

កង្វះខតវ ិេយគកមមេយនឌ័រកនុងចំេ
េ

អនកផ្តល់ករសមភសន៍ក៏បនត្អូញែត្អរអំពីករ

មជនឃុំខួន
្ល

មតិេយបល់តេទេនះ

និងប ជ័យកនុងករ

ក់េ

បនមកពីអនកផ្តល់ករសមភសន៍ឆុះបញ
្ល
ច ំងពីភព

លកខខណ្ឌខុសៗគន ែដលបនរកេឃើញេនមណ្ឌលឃុំឃំងេនកនុង្របេទសៃថៈ
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យមនម្រន្តីជ្រសី្ត

ខញុំ្រតូវែតេ្របើ្របស់ទឹកសំ ប់េ្របើកុនងបងគន់េដើេមបើមុជ។
េ យខ្លួនពួកេយើង

េយើង្រតូវទិញទឹកហូបនិង

ពលករជនជតិមីយ៉ន់ម៉េធ្វើករខងេន

រ

ទ េនេខត្តផងង៉

េនខងកនុងបនទប់ មនជញ
ជ ំងកំពស់៣ែម៉្រតែដលខណ្ឌែចកបនទប់េទជបនទប់ទឹកនិងបងគន់។
ប៉ុែន្តមិនមនទ្វររ ងបនទប់េនះេទ និងគមនផ្លូវខយល់េចញចូល ដូេចនះេបើមននរ
េផម
បនទប់ទំងមូលនិងធុំកិ្លនស្អុយ

ពលករជនជតិមីយ៉ន់ម៉េធ្វើករខងសំណង់ េនេខត្តេឈៀងៃម៉

េន
សុំេ

ថ នីយ៍ប៉ូលីសមុគ

ច់ញតិមកសួរសុខទុកខ។ ប៉ុែន្តេបើមន្រកុម្រគួ
យទិញ

គំ ម្រគួ
េ

ន ម្រន្តីប៉ូលីសបនផ្តល់

រេ

រសំ ប់ជនជប់ឃុំែដលមិនមន

រជនជប់ឃុំមកសួរសុខទុកខ ពួកេគនិង្រតូវ

យប៉ូលីសហូបែដរ។កនុងេពលជមួយគនេនះ េបើមិនចង់េ

ររបស់េយើង ្រតូវែតទិញ

យប៉ូលីស

រនិងកេហ្វសំ ប់ពួកេគ េបើមិនអញច ឹងេទប៉ូលីសមិន

យមនករមកសួរសុខទុកខពួកេយើងេទ.

ពលករជនជតិ

វេធ្វើករេ ងច្រកេនបងកក េខត្តមុគ

ន

ករបញូ ជ ន្រតលប់េទ្របេទសកំេណើត
កនុងកំឡុងេពលបញូជ ន្រតលប់ ពលករចំ
ក្រសុកបន យករណ៍ថពួកេគ្រតូវបនញត់្របេ្រជ ត
េទកនុងយនយន្តចស់ៗ ករេបើកបរដ៏គួរេ យេ្រគះថនក់ និងករមិនអនុញញត
រនិងទឹកហូប
្រគប់្រគន់ និងមិនេ

យចូលបងគន់

មចិត្តចង់។

េនកនុងេពលែដលខញុំេនកនុងយនយន្តបញជូ ន្រតលប់ ខញុំមន រមមណ៍ថភិតភ័យ
ស់ េ យ
រែតអនកេបើកបរបនេបើកបរេលឿន
ស់។ មនឃ្លននិងេ្រសកទឹក ប៉ុែន្តខុំញមន រមមណ៍
ភ័យខ្លចម្រន្តីប៉ូលីសនឹងខឹងនិងែ្រសកគំហកេ

យខញុំ េបើខុំញនិយយអី.

ពលករជនជតិកមពុជអត់ករងរេធ្វើ េនេខត្ត ៉ ក់យ៉ង

េនេពលេយើង្រតូវបនេគបញជូ ន្រតលប់ ម្រន្តីប៉ូលីសមិនេ

និងមិនឈប់េ

យេយើងបនសំ កចូលបងគន់េនះេទ.

យអីេយើងហូបេទ មិនផ្តល់ទឹកហូប

ពលករជនជតិមីយ៉ន់ម៉េធ្វើករសំណង់ េន្រសុកេមសត េខត្ត
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ក

អនុ

សន៍

ប

្ត ញជនចំ

ក្រសុកកនុងម

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ សូមត ៉ ថ អនុវត្ត

ករចប់ខួ្លន ករឃុំឃំង និងករបញូ ជ ន្រតលប់គួរែតជវ ិធីៃនដំេ
្រតលប់េនះ
មស្តង់

រសិទិធមនុស អន្តរជតិ ែដល្រតូវអនុេ

េយើងក៏សូមជ្រមុញេ
ករេធ្វើចំ

រ អន្តរជតិ

យចុងេ្រកយបង្អស់។ កនុង
ចេកើតមនតិចតួច េនេពលចំបច់្រតូវមនករចប់ខួ្លន ករឃុំឃំងនិងករបញូ ជ ន
កំែណទ្រមង់្រតូវមនភពចំបច់េដើេមបើធននូវភពជមនុស និងដំេណើរករតម្លភព

ករណីែដល
្រសប

មស្តង់

មេទ

ះ្រ

មករឃ្លំេមើលឯក ជយែផនកចបប់ ។

យរ ្ឋ ភិបល បេងកើននិងព្រងឹងករខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករស្រមបស្រមួលដល់

ក្រសុក្រតឹម្រតូវ

េគលបំណងបងកទប់

ក ត់

មផ្លូវចបប់
ថ នភពមួយ

និងេលើកកមពស់ករងរនិងលកខខណ្ឌរស់េនសមរមយកនុង
ែដលសកមមភពព្រងឹងករអនុវត្តចបប់េទេលើែផនកអេន្ត

្របេវស្តន៍ ក្លយេទជករចំបច់។ េយងេលើករសិក ្រ

វ្រជវេនះ ប

្ត ញជនចំ

ក្រសុក

កនុងម
អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ េជឿជក់ ថ មនត្រមូវករបនទន់មួយេដើេមបើេធ្វើកំែណទ្រមង់។
ចំេ
មអនុ
សន៍ទំង
យរបស់េយើងខញុំ េយើងខញុំសូមជ្រមុញៈ
1. េគលនេយបយចបស់
ពរពលករចំ
េ

យ អំ

ស់និងេគលជំហ

ធរណៈរ ឹងមំមួយ្រតូវបនទទួលយក េដើមបីករ

ក្រសុក្របឆំងនិងករចប់ខួ្លន

ច ឬេ

ករឃុំឃំង

យមិនមនេហតុផលសម្រសប

និងករបញូ ជ ន្រតលប់ ែដលបំពន

2. រ ្ឋ ភិបល សូមបញឈប់នូវករចប់ខួន
្ល និងករបញូជ ន្រតលប់យ៉ងគ្រគឹ កគេ្រគង
3. កនុងករណីែដលមនករឃុំឃំងមិន្រសប មចបប់ ពលករចំ
ែលងជបនទន់និងទទួលបននូវសំណងជមងឺចិត្ត

4. រ ្ឋ ភិបលកនុងម
ចំេពះជន

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគទំងអស់

សូម

ក្រសុក្រតូវែតទទួលនូវករេ

ក់េទសយ៉ ងេពញទំហឹង

ភបំពនេទេលើផូវកយ
្ល
ឬផ្លូវេភទពលករចំ
ដំេណើរករចប់ខួន
្ល ឃុំឃំង និងបញូជ ន្រតលប់

ចំ
សូមេ

1.

សូមបញឈប់ករកំែហងយក

សន៍

យអនុ

សន៍ថ

មចបប់

ក្រសុក កនុងកំឡុងេពល

និងគំ មទររក្របេយជន៍ពីពលករ

ជញធរេចញជចបប់ទម្លប់ៃនករអនុវត្តជ

យបនខ្លំងក្ល កនុងករអនុវត្ត ជមួយម្រន្តីពក់ព័នធ
ក់ជូនេទ្របេទសេដើមៃនពលករចំ

ជញធរៃន្របេទសកំេណើតរបស់ពលករចំ

ធរណៈ និងផ្តល់ជចកខុ

ក្រសុក
ក្រសុក សូមផ្តល់នូវេស ជំនួយែផនកទូត និងករ

គំ្រទសមរមយដៃទេទៀត េនេពលែដល្រតូវបនេសនើសុំេ
ទំង

ះ

ក្រសុក កំឡុងេពលដំេណើរករៃនករចប់ខួន
្ល ករឃុំឃំង និងករបញូ ជ ន្រតលប់។ េយើងខញុំ

វ ិស័យេ
អនុ

ែដលរ ំេ

ល់ភគីែដលមនកំហុស

5.

កនុង

យ

ែដលេនកនុងមណ្ឌលឃុំឃំង
2. រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសកំេណើតរបស់ពលករចំ

ក្រសុក

េដើេមបើបញចប់ករបញូ ជ ន្រតលប់យ៉ងគ្រគឹកគេ្រគង
5

យជតិ

សន៍របស់ខួ្លន

ប់ទំងជន

សូមចចរជមួយ ជរ ្ឋ ភិបលៃថ

3. រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសកំេណើតរបស់ពលករចំ

ក្រសុក

សូមសហករជមួយ ជរ ្ឋ ភិបលៃថ

កនុងនមតំ
ងេ យពលករចំ
ក្រសុក េដើេមបើធនលកខខណ្ឌជមនុស កំឡុងេពលដំេណើរ
ករករចប់ ខ្លួន ករឃុំឃំង និងករបញូ ជ ន្រតលប់ និងធនថករបញូ ជ ន្រតលប់្រតូវបនអនុវត្ត
កនុងរេបៀបជមនុស និងសុវតថិភព
អនុ

សន៍

ក់ជូនេទ ជរ ្ឋ ភិបលៃថ

ករចប់ខួន
្ល

1. ម្រន្តីអនុវត្តចបប់ ទទួលនិងបន្តទទួលនូវវគគបណុ ្ត ះប
េទ

មស្តង់

្ត លស្តីពីេសចក្តីែចងពីចបប់ជតិ អនុេ

រសិទិធមនុស អន្តរជតិជមូល ្ឋ ន្រគឹះ

ែដល

ម

ចអនុវត្តបនចំេពះម្រន្តីអនុវត្ត

ចបប់
2. ម្រន្តីអនុវត្តចបប់
្រ

្រតូវបង្ហញជ

ធរណៈនិងេធ្វើេ

យមនតម្លភពចំ េពះចបប់ែដលមន

ប់ េគលនេយបយ និងេគលករណ៍ែណនំ ែដល្រតូវចត់ែចងេទេលើនីតិវ ិធីៃនករចប់

ខ្លួន ករឃុំឃំង និងករបញូ ជ ន្រតលប់
3. ករអនុវត្តននចំេពះករចប់ខួ្លន ករឃុំឃំង
្រតូវេធ្វើករពិនិតយេមើលេឡើងវ ិញេ

យប៉ូលីស

និងករបញូជ ន្រតលប់ៃនពលករចំ

អេន្ត្របេវសន្តន៍

និងម្រន្តី្រតួតពិនិតយ

កនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រកុមពលករចំ
ក្រសុកនិងសងគមសុីវ ិល
ស្តង់ រ េដើេមបើេ យនីតិវ ិធីកន់ែតឈរេលើមូល ្ឋ នមនភពជមនុ ស
4. ពលករចំ
ផ្តល់េ

និងេធ្វើេ

ម្រពំែដន
យ មន

ក្រសុកែដល្រតូវបនចប់ខួន
្ល ្រតូវទទួលបនករផ្តល់ព័ត៌មនពីសិទិរធ បស់ពួកេគ និង

យពួកេគទទួលបននូវេស ជំនួយផ្លូវចបប់និងករគំ្រទសមរមយ

ផ្តល់េ

ក្រសុក

ប់ទំងេស ែដល

យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងម្រន្តីទូត

5. អនកបកែ្រប
្រសុកេ្រចើន។

ជីព

្រតូវែតមនេន

េនតំបន់េផ ងៗេទៀត

ថ នីយ៍ប៉ូលីស
ម្រន្តីេនកនុង

េនតំបន់

ែដលមនចំនួនពលករចំ

ថ នីយ៍ប៉ូលីស្រតូវែតបំេពញភរកិចចរបស់ខួន
្ល

េដើេមបើធននូវករទទួលបននូវេស បកែ្របផទល់មត់ ឬបកែ្របឯក
ទក់ទងជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬ

ក

រ និងបេងកើតករចំណង

ថ នទូត េដើេមបើេគលបំណងខងេលើេនះ

6. ករអនុវត្តៃនករស្រមុកចប់ខួនេនេពលយប់
្ល
ឬេពលេទៀបភ្លឺ្រតូវែតបញឈប់ជបនទន់។
ែដលទេង្វើែបបេនះេឃើញថមនភពចំបច់និងសមរមយ ពួកេគ្រតូវែតអនុវត្ត
ដ៏តឹងរ ឹង

កនុងករណី
មចកខុវ ិស័យចបប់

ជញធរែផនកខងករចប់ខួន្រតូ
្ល
វធនថករសមភសន៍ចំបច់្រតូវេធ្វើជមួយពលករចំ

7.

េដើេមបើកំណត់ពី្រកុមជនងយរងេ្រគះែដល្រតូវករជំនួយជពិេសស

ភនក់ងរជំនញ កនុងករកំណត់អត្តសញញណនិងផ្តល់ជំនួយសម្រសប

ក្រសុក

ឬគួរែតបញូជ នេទេ

យ

ករឃុំឃង
ំ
8. ្របេទសៃថេរ ើសយកជំេរ ើសដៃទេទៀតកនុងករឃុំឃំង
ចំ

ក្រសុកេនកនុងទឹកដីរបស់ខួ្លន
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សំ ប់ចត់ែចង្របជ ្រស្តែដលជពលករ

9.

ជញធរធនថករឃុំឃំងែផនកអេន្ត្របេវស្តន៍គឺ្រតូវបនេ្របើ្របស់េនេពល ជជេ្រមើសចុង
េ្រកយប៉ុេ

10.

្ណ ះ

ជញធរមិន្រតូវឃុំខួនពលករចំ
្ល

ក្រសុកែដលងយរងេ្រគះ

្រជកេកន ្រស្តីមនៃផទេពះ ចស់ជ
េ្រគះេ
11.

ប់ទំងកុមរ

ជនពិករ ជនែដលមនត្រមូវករែផនកសុខភិបល ឬ ជនរង

យករជួញដូរ

ជញធរធនថ ល់អនកឃុំខួនទំ
្ល
ងអស់្រតូវបនែថទំងកនុងភពជមនុ ស

ស្តង់

អនកែស្វងរកករ

អនុេ

មេទ

ម

រ និងេគលករណ៍អន្តរជតិ ែដលចត់ែចងេទេលើែបបបទរដ្ឋបលៃនករឃុំឃំង រួមមន

ក. ករផ្តល់ជូននូវករែថរក សុខភព ព័ត៌មនអំពីមូលេហតុៃនករឃុំឃំងេ
ែដលជនឃុំខួន
្ល

ចយល់បន ជំនួយផ្លូវចបប់ ករលែម្ហ និង

យេ្របើភ

រនិងទឹកហូប្រគប់្រគន់

ខ. មនេសរ ីភពផុតពីករេធ្វើទុកខបុកេមនញ រួមទំងករបំពនែផនក ងកយនិងផ្លូវចិត្ត
គ. មិន្រតូវឃុំខួ្លន

យឡំជមួយអនកេទស្រពហមទណ្ឌ

ឃ.មនលទធភពត ៉ ករឃុំខួន
្ល េ

ង. រក េ
12.

យឈរេលើទិដ្ឋភពចបប់ែដលសម្រសប

យមនករទក់ទងេទខងេ្រក

ជញធរផ្តល់នូវករបំែបកពីគនរ ងពលករចំ

ប់បញូ ជ លទំងសមជិក្រគួ

ជញធរផ្តល់ជូនេ

ងទូត

ក្រសុកបុរសនិង្រស្តីែដលជប់េនមណ្ឌលឃុំ

ឃំងជមួយគន េហើយបែនថមពីេនះេទៀត្រតូវេរៀបចំេ
13.

រ និងតំ

យបនសមរមយសំ ប់អនកែដលមន្រគួ

យបនសមរមយនូវចំនួនម្រន្តីប៉ូលីសនិងម្រន្តីអេន្ត្របេវស្តន៍ជ្រស្តី

រ

េន

ម

ថ នីយ៍ប៉ូលីសនិងមណ្ឌលឃុំឃំងអេន្ត្របេវស្តន៍
14.

ជញធរស្រមំងពលករចំ
ពួកេគ

ក្រសុកែដល

ប់បញូ ជ លទំងពលកមមេ

ចនឹងរងករបំពនេផ ងៗចំេពះសិទិធមនុស របស់

យបងខំ ឬសវ

្រសុកជបនទន់េទភនក់ងរពក់ព័នធ ដូចជ UNHCR

រៃនជនេភៀសខ្លួន និងបញូ ជ នពលករចំ

ក

ករបញូ ជ ន្រតលប់
15. ម្រន្តីៃន ជរ ្ឋ ភិបលៃថ
េនះមិន

្រតូវេជៀស ងបញូ ជ ន្រតលប់ពលករចំ
ក្រសុក េបើសិនជម្រន្តីទំង
ចធនបននូវសុវតថិភពនិងសន្តិសុខរបស់ជន្រតូវបញូ ជ ន្រតលប់ េន្របេទសកំេណើត

របស់ពួកេគ

16. ម្រន្តីអនុវត្តចបប់ ែថទំជន្រតូវបញូ ជ ន្រតលប់កុនងភពជមនុស និង្របកបេ
17. ស្តង់

យភពៃថ្លថូរន

រសុវតថិភពនិងសុខភព ចំេពះយនយន្ត អនកេបើកបរ និងអនកដំេណើរ ្រតូវបនអនុវត្តេ

តឹងរ ឹង ចំេពះករដឹកជញូជ នពលករចំ

ក្រសុក សំ ប់ករបញូ ជ ន្រតលប់
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យ

