
សេចក្ដថី្លែងការណ៍ 
គណៈកម្មាធកិារយវុជន ននសហពន័ ធខ្ម ារកម្ ពជុាក្រកាម្ 
ក្កោលក្ោសចកំ្ ោះការគរំាម្កខំ្ហងយវុជនខ្ម ារក្រកាម្  
ក្ោយនគរបាលក្វៀតណាម្ នងិអាជាា ធរម្លូោា ន  

…………… 

“ជនជាតដិ ើមគ្រប់របូមានសិទ្ធិគ្បតបិតត ិនិងដ្វើឲ្យរស់ដ ើងវញិនវូគ្បពៃណី និង ទំ្ដនៀម 

ទ្មាា ប់ជាវបប្មរ៌បស់ខ្ានួ ។ សិទ្ធិដនេះ រមួមានទងំសិទ្ធិក្នងុការថែរក្ា ការពារ និង 

អភវិឌ្ឍន៍ អវថី លបង្ហា ញអៃីំអតតសញ្ញា ណ  វបប្មរ៌បស់ខ្ានួ ថ លមានៃីអតតីកាល 

បច្ចបុបនន និងអនារត  ចូ្ជា បរុាណវទិ្ា និងស្ថា នីយគ្បវតតសិ្ថស្តសត  បរុាណវតា ុរច្នាបទ្ម 

ៃិ្បីណុយ បដច្ចក្វទិ្ា និង សិលបៈ  ទ្សសនីយភាៃ  និងការសថមែងសិលបៈ  

និង អក្សរស្ថស្តសត ។” មាគ្ាទី្ ១១ ពន UNDRIP 

ថ្ងៃទី ២ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ ២០១៧  
ដ ើមបដី្លើយតបដៅនឹងការបាំភតិបាំភយ័នាដេលងមីៗ ខ លរដ្ឋា ភបិាលដ ៀតណាមបានដកាោះដៅ 

ក្រុមយុ ជនជនជាតិដ ើមខែមរដក្កាម ដៅភូមដិមរងងមី ក្រុរដនន ដ្ឋច ់ ដែតតក្េោះក្តពាំង ដៅរួរចដមលើយ 
ជាដលើរទី ២ គណៈរម្មម ធិការយុ ជនថ្នរហេន័ធខែមររមពុជាដក្កាម (KKFYC) រូមដកោ លដោរ 
ចាំដពោះការរ ាំដោភោាំងក្រុងដៅដលើរិទធិខែមរដក្កាមដដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលដ ៀតណាម ។  

ដយើងែ្ុ ាំរុាំដរនើឱ្យរដ្ឋា ភបិាលដ ៀតណាមអនុ តតនូ  ធិានការរមក្រប ដ ើមបអីបរ់ ាំ និងផ្សេវផ្ាយ 
នូ រ ាធមមនុញ្ញ ដ ៀតណាមខ លោរទ់ងដៅនឹងរិទធិរបរ់ជនជាតិដ ើម ដ ើមបឲី្យជនជាតិដ ើមអាច 
បញ្ជា រ ់និងបង្ហា ញនូ អតតរញ្ជញ ណែលួនឯង និងការររាអតតរញ្ជញ ណ  បបធម ៌ក៏្បថ្េរបរ់េរួដគ ។ 

គរួរ ាំឭរផ្ងខ រក ដ ៀតណាមម្មនកាតេវរិចចអនុ តតតាមដរចរដីក្បការជាររលរបរ់អងគ 
ការរហក្បជាជាតិរដីេីរិទធិជនជាតិដ ើម (UNDRIP) ដ ើមបជីយួ ការពរជនជាតិដ ើម  បបធម ៌ និង 
អតតរញ្ជញ ណរបរ់េរួដគ ។ គរួរ ាំឭរដ ើងខ រក  ដៅរនុងមហារននិបាត ដលើរទី ១៦ ថ្នដ ទិកា 
អចិថ្្នតយរ៍បរ់អងគការរហក្បជាជាតិ រដីបញ្ជា ជនជាតិដ ើម (UNPFII) រយៈដេល ២ របាដ ហ៍ចាប ់
េីថ្ងៃ ទី ២៤ ខែដមសា  ល់ ៥ ខែឧរភា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ខ លម្មន តតម្មន តាំណាងក្បដទរដ ៀតណាម 
ចូលរមួខ រដនាោះ ដនដ តដលើក្បធានបទ “ែបួ ១០ ឆ្ន ាំ ថ្នការអនុមត័ ថ្នដរចរដីក្បការជាររលរបរ់ 
អងគការរហក្បជាជាតិរដីេីរិទធិជនជាតិដ ើម (UNDRIP) និងការអនុ តតដលើដរចរដីក្បការ ដនោះ” ។ 



ដក្ៅេីចូលរមួក្បជុាំ និងខងលងការណ៍ដៅរនុងដ ទិកា UNPFII គណៈ រម្មម ធិការយុ ជនថ្នរហេន័ធខែមរ 
រមពុជាដក្កាម (KKFYC) ខ លជាអងគការតរ ូមតិអនដរជាតិរបរ់ យុ ជនរក្ម្មបដ់លើររមពរ់រិទិធ 
ជនជាតិដ ើម បានរចនាអា យឺតដ ើមបដីលើររមពរ់ដរចរដីក្បការ ជាររលរបរ់អងគការរហក្បជា 
ជាតិរដីេីរិទធិជនជាតិដ ើម (UNDRIP)  ក្របជាមយួនឹងដោល ដៅថ្នមហារននិបាតដលើរទី ១៦ 
ថ្នដ ទិកា UNPFII និងក្របនឹងសាម រតីថ្នដរចរដីក្បការជា ររលរបរ់អងគការរហក្បជាជាតិ 
រដីេីរិទធិជនជាតិដ ើម (UNDRIP) ខ លក្បដទរដ ៀតណាម បានអនុមត័កាលេីឆ្ន ាំ ២០០៧ ។ 

ក្រុមយុ ជនខែមរដក្កាមដៅខ ន ីរមពុជាដក្កាម ដមើលដ ើញអា យឺតម្មនលរខណៈដលើររមពរ់ 
នូ អតតរញ្ជញ ណជនជាតិដ ើមរបរ់ែលួន បានយរវាទីដបាោះេុមពដ ើមបខីចរោន ពរ ់។ ផ្ទុយដៅ ញិ គាំនិត 
ផ្ដួចដផ្ដើមគរួឲ្យដកាតររដរើររបរ់ក្រុមយុ ជនជនជាតិដ ើមរនុងការដលើររមពរ់ និងផ្សេវផ្ាយនូ  
ដរចរដីក្បការជាររលរបរ់អងគការរហក្បជាជាតិរដីេីរិទធិជនជាតិដ ើម (UNDRIP) ខ លរដ្ឋា  
ភបិាលដ ៀតណាមម្មនកាតេវរិចចក្តូ ដធវើដដ្ឋយែលួនឯងដនាោះ   រដ្ឋា ភបិាលដ ៀតណាមបានតបមរ ញិ 
ដដ្ឋយដក្ជើរដរ ើរ ធីិដ្ឋរេិ់នយ័ក្រុមយុ ជនតាមរយៈដកាោះដៅដៅរួរចដមលើយ ដៅការយិាល័យនគរ 
បាលដ ើមបគីាំរាមរាំខហង ។ 

គណៈរម្មម ធិការយុ ជនថ្នរហេន័ធខែមររមពុជាដក្កាម (KKFYC) ដរនើរុាំឱ្យរដ្ឋា ភបិាលដ ៀត 
ណាម ររ ាំដណាោះក្សាយបញ្ជា បាំភទិបាំភយ័ដៅរនុងតាំបនម់យួដនោះ  និងចាបដ់ផ្តើមចូលរមួរនុងការជយួ  
ដលើររមពរ់ និងផ្សេវផ្ាយនូ ដរចរដីក្បការជាររលរបរ់អងគការរហក្បជាជាតិរដីេីរិទធជិន 
ជាតិដ ើម (UNDRIP) រក្ម្មបជ់នជាតិដ ើមោាំងអរ់របរ់ែលួន តាមរយៈការជួយ បរខក្ប និងផ្សេវ 
ផ្ាយដរចរដីក្បការដនោះដៅជាភាសារាំដណើ តរបរ់េួរដគ ។ 

គណៈរម្មម ធិការយុ ជនថ្នរហេន័ធខែមររមពុជាដក្កាម នឹងបនតតាមដ្ឋននូ សាា នភាេដនោះ 
យា៉ា ងយរចិតតទុរដ្ឋរ ់  និងទទូចឲ្យម្មនការដដ្ឋោះក្សាយឲ្យបានោនដ់េលដ ោ តាមរយៈការដោរេ 
និងការទទលួសាគ ល់រិទធិជនជាតិដ ើមរបរ់រដ្ឋា ភបិាលក្គបជ់ានក់ន រោ់ាំងអរ់ ដៅរនុងក្បដទរដ ៀត 
ណាម ៕ 

គណៈរម្មម ធិការយុ ជន ថ្នរហេន័ធខែមររមពុជាដក្កាម (KKFYC)  
North America – Europe – Australia – Asia 
ោរទ់ង៖ kkfyc.group@gmail.com ឬ  info@kkfyc.org 
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លិែិរបរ់នគរបាលដ ៀតណាមក្រុរដនន ដ្ឋច ់ដែតតក្េោះក្តពាំង ចុោះថ្ងៃទី ២៦ ខែឧរភា ឆ្ន ាំ ២០១៧ 

ដកាោះដៅ ដោរ គឹម សាង ដៅភូមដិមរងងមី ដៅរួរចដមលើយដរឿងពរអ់ា យឺតខែមរដក្កាម ។ 
 

 
ក្រុមយុ ជនភូមដិមរងងមី ពរអ់ា យឺតខែមរដក្កាម ថ្ងៃទី ២២ ខែឧរភា ឆ្ន ាំ ២០១៧ ។ 



 
ក្រុមយុ ជនភូមដិមរងងមី នាង រឺន ក្រីខណត និង កច ់ធី សា ពរអ់ា យឺតខែមរដក្កាម  

ដៅក្រោះគូ នាទីរមួដែតតក្េោះក្តពាំង ។ 
 

 
ដោរ តូ ហាវ ង ដចឿង និងក្រុមរបរ់ែលួនដៅមុែការយិាល័យនគរបាលដ ៀតណាម 

ដ ើមបរីងច់ាាំការរួរចដមលើយេីភាន រង់្ហរអាជ្ាធរយួន ។ 


