
គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  

 * េសចក្តសីននិ ្ឋ នចុងេ្រកយ េលើរបយករណ៍ មកលកណំតេ់លើកទពីីរ   
របស់កមពុជ  
 

១. គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បនពិចរ របយករណ៍ មកលកំណតេ់លើកទីពីរ 
ែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បន កជូ់នគណៈកមម ធិករ (CCPR/C/KHM/2) ន 
សមយ័្របជុំេលើកទ៣ី១៣៨ និង៣១៣៩ របស់ខ្លួន (CCPR/C/SR.3138 and 3139)  ែដល 
បន្របរពធេឡើងេនៃថងទី១៧ និងទី១៨ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥។ នសមយ័្របជំុេលើកទី 
៣១៥៧ របស់ខ្លួន (CCPR/C/SR.3157) ែដលបន្របរពធេឡើងេនៃថងទី៣១ ែខមនី 
ឆន ២ំ០១៥ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  បនអនុមត័េសចក្តីសននិ ្ឋ នចុងេ្រកយ ដូចខង 
េ្រកមេនះ។ 

  េសចក្តេីផ្តើម 
 

២. គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  ្វ គមនក៍រ ករ់បយករណ៍ មកលកំណតេ់លើក 
ទីពីរ របស់កមពុជ េទះជមនករយឺតយ៉វរយៈេពល១០ ឆន កំ្តី។ គណៈកមម ធិករសំែដង 
ករេកតសរេសើរចំេពះពត័ម៌ន ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍ និងស្រមបឱ់កសបន្ត
កិចចសនទន្របកបេ យនយ័ ថ បនរបស់ខ្លួនជថមី ជមយួគណៈ្របតិភូអន្តរ្រកសួងរបស់ 
រដ្ឋភគី អំពីវធិនករេផ ងៗែដលរដ្ឋភគីបនចត ់ េនកនុងអំឡុងេពលៃនករេធ្វើរបយ 
ករណ៍ េដើមបអីនុវត្តបទបបញញត្តិៃនកតិកសញញ េនះ។ គណៈកមម ករ យតំៃលខពស់

  
 * ្រតូវបនគណៈកមម ធិករអនុមត័ នសមយ័្របជុំេលើកទី១១៣ របស់ខ្លួន (១៦ មនី – ២ េម  ២០១៥)។ 

   

          សំេ ពិនិតយេផទ ងផទ តចុ់ងេ្រកយ  
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ចំេពះករេឆ្លើយតបជ យលកខណ៍អក ររបស់ភគីរដ្ឋ (CCPR/C/KHM/Q/2/Add.1) េទ
នឹងបញជ ីសំនួរែដល្រតូវបនបំេពញបែនថមេ យករេឆ្លើយផទ ល់មតេ់ យគណៈ្របតិភូ។ 

  ចណុំចវជិជមន 
 

៣. គណៈកមម ធិករ ្វ គមនចំ៍េពះវធិនករចបប ់និងវធិនករផ្លូវករទងំ យ ខង 
េ្រកមេនះ ែដលភគីរដ្ឋបនចត៖់ 

(ក) ករអនុមត័ចបបស់្តីពីករបងក រអំេពើហិង កនុង្រគួ រ និងករករពរ
ជនរងេ្រគះ េនកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០០១៥ 

(ខ) ករអនុមត័ចបបស់្តីពីករប្រងក បករជួញដូរមនុស  និងករេធ្វើ ជីវកមម
ផ្លូវេភទ េនកនុងែខកុមភះ ឆន ២ំ០០៨ និង 

(គ) ករអនុមត័ចបបស់្តីពីករករពរ និងករេលើកសទួយសិទធិជនពិករ កនុងែខ
ឧសភ ឆន ២ំ០០៩។ 
 

៤. គណៈកមម ធិករ ្វ គមនចំ៍េពះករចូលជសមជិក ឬករផ្តល់សចច បន័េ យរដ្ឋ 
ភគីេលើលិខិតុបករណ៍អន្ដរជតិទងំ យ ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

(ក) ពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ ពកព់ន័ធនឹងករលកកុ់មរ េពសយ 
កមមកុមរ និងរូបភព ស ភសកុមរ េនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០២ និងស្តីពី 
ករចូលរមួរបស់កុមរេនកនុងជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ េនៃថងទី១៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៤  

(ខ) ពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពតឹ្តមកេលើខ្លួន 
ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប េនៃថងទ៣ី០ ែខមនី ឆន  ំ
២០០៧ 

(គ) ពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំ
នឹង្រស្តីេភទ េនៃថងទី១៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០១០  

(ឃ) អនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ េនៃថងទ២ី០ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ និង 

(ង) អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរជន្រគបរូ់បពីករបតខ់្លូនេ យបងខ ំ េន
ៃថងទ២ី៧ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៣។ 
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ចណុំចសំខន់ៗ ៃនកង្វល់ នងិអនុ សន ៍ 
 

ករអនុវត្តនក៍តិកសញញ  េនថន កជ់ត ិ 
៥.  ទនទឹមនឹងកតសំ់គល់ថ សនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិ គឺជែផនកមយួៃនចបប់
កមពុជ េហើយែដល្រតូវអនុវត្តេ យផទ ល់េនកនុងតុ ករកមពុជេនះ គណៈកមម ធិករ 
មនកង្វល់អំពីក្រមតិមនកំណតជ់កែ់ស្តង ៃនករយល់ដឹងអំពីបទបបញញត្តិៃនកតិកសញញ
េនះ េនកនុង្របពន័ធតុ ករ ឬេនកនុងវជិជ ជីវៈចបប ់ែដលជលទធផលមនចំននួករណីតិច
តូចបំផុត ែដលតុ ករកមពុជ េលើកសំ ង ឬេ្របើ្របស់បទបបញញត្តិៃនកតិកសញញ
េនះ។ (ម្រ  ២)។  

រដ្ឋភគ ី គួរចតវ់ធិនករសម្រសប េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដងឹអំពីកតកិសញញ េនះ កនុង
ចេំ មេច្រកម ្រពះ ជ ជញ  េមធវ ីនងិ ធរណៈជនទូេទ េដើមបធីនថ បទបបញញ
ត្តៃិនកតិកសញញ េនះ ្រតូវបនយកមកពិចរ  េនចេំពះមុខតុ ករជតិ។ មយង៉វញិ 
េទៀត គណៈកមម ធិករជ្រមុញេលើកទកឹចតិ្តឲយរដ្ឋភគី ចូលជសមជកិៃនពធិី របែនថម 
ៃនកតកិសញញ អន្តរជត ិ ស្តីពសិីទធពិលរដ្ឋ នងិសិទធនិេយបយ ពកព់ន័ធនងឹបណ្តឹ ងជ 
លកខណៈបគុគល។ 
 

ថ បន័ជតសិិទធមិនុស  
៦. ទនទមឹនឹង ្វ គមនក៍រណ៍ែដលថ មនេសចក្តី្រពងចបបម់យួ ស្តីពីករបេងកើត ថ បន័ 
ជតិសិទធិមនុស  ែដលសថិតេ្រកមករពិនតិយេនះ គណៈកមម ធិករមនករេ ក ្ត យ
ថករបេងកើត ថ បន័មយួេនះ មនករអូសបន្ល យេពលេវ េពលែវង (ម្រ  ២)។ 

គណៈកមម ករ ជ្រមុញេលើកទកឹចតិ្តឲយរដ្ឋភគី បេងកើត ថ បន័ជតិសិទធមិនុស ឯក ជយមយួ 
្រសប មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (េសចក្តសីេ្រមចចតិ្តេលខ៤៨/១៣៤ ឧបសមពន័ធ 
របស់ម សននបិត)។ 

 

សមភពែយនឌរ័ 

៧. ទនទមឹនឹង ្វ គមនវ៍ធិនករទងំ យ ែដលរដ្ឋភគីបនចត ់ េដើមបបីេងកើនករចូលរមួ
របស់្រស្តីេនកនុងជីវភព ធរណៈ គណៈកមម ធិករមនកង្វល់អំពីភពជតំ ងរបស់
្រស្តីេនមនក្រមតិទប េនកនុងវស័ិយនេយបយ និងវស័ិយ ធរណ ជពិេសស កនុង 
មុខតំតែំណងពកព់ន័ធនឹងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេផ ងៗ។ គណៈកមម ធិករ មនកង្វល់ 
ផងែដរ អំពគំីនិតចស់គំរលិែដលេនែតមន ទកទ់ងនឹងតួនទីរបស់្រស្តីេនកនុង្រគួ រ 
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និងេនកនុងសងគម អតថិភពៃនគម្ល តធំៃន្របកឈ់នួលទកទ់ងនងឹេយនឌរ័ និងករ្របមូលផ្តុ ំ
្រស្តីេនកនុងវស័ិយកម្ល ងំពលកមមែដលគម នជនំញ និងមន្របកឈ់នួលទប បទ់ងំ 
វស័ិយឧស ហកមមកតេ់ដរផងែដរ (ម្រ ២, ៣, និងម្រ ២៦) ។ 

រដ្ឋភគ ី គរួព្រងងឹវធិនកររបស់ខ្លួន េដើមបធីនសមភពរ ង្រស្តី នងិបុរសេន្រគបវ់ស័ិយ
ទងំអស់ រមួទងំ មរយៈករអនុវត្តនឲ៍យកនែ់តមន្របសិទធភពបែនថមេទៀត នូវចបប ់នងិ
េគលនេយបយពកព់ន័ធនន។ កនុងនយ័េនះ រដ្ឋភគគីរួបន្តអនុវត្តវធិនករបេ ្ត ះ
សននពេិសស េដើមបបីេងកើនករចូលរមួរបស់្រស្តីេនកនុងជីវភពនេយបយ នងិ
ធរណៈ។ រដ្ឋភគី គរួបេងកើនកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបំីបតគ់នំតិចស់គរំលិ 

ខងេយនឌរ័ សំេ េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរទស នៈអពីំតួនទរីបស់្រស្តីេនកនុងសងគម។ មយង៉វញិ 
េទៀត រដ្ឋភគគួីរចតវ់ធិនករ េដើមបកីតប់នថយគម្ល ត្របកឈ់នួលទកទ់ងនងឹេយនឌរ័ នងិ
ករេ ះ្រ យមូលេហតុទងំអស់ ស្រមបគ់ម្ល តេនះ។ 
 

ករេរ ើសេអើងពូជ សន ៍
៨. ទនទមឹនឹងគណៈកមម ធិករ កតសំ់គល់អំពីករអះ ងរបស់រដ្ឋភគីថ កមពុជមនិេរ ើស
េអើងចំេពះនរ មន កេ់នះ គណៈកមម ធិករ េនែតមនកង្វល់ចេំពះរបយករណ៍ អំពី 
សកមមភពេរ ើសេអើង និងអំេពើហិង េលើជនជតិភគតិចេវៀត ម (ម្រ ២, ២៦ និង 
ម្រ ២៧)។ 

រដ្ឋភគ ី គរួព្រងងឹកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនងឹករ យ
្រប រលកខណៈពូជ សននិ៍យម ្របឆងំនងឹជនជតភិគតចិេវៀត ម។ រដ្ឋភគី គួរ 
ពចិរ ផងែដរ អពីំករបេងកើតែផនករសកមមភព ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើងពូជ សន។៍ 
 

ករេរ ើសេអើងែផ្អកេលើទំេនរផ្លូវេភទ ឬអត្តសញញ ណេយនឌរ័ 

៩. គណៈកមម ធិករ មនកង្វល់ផងែដរ ចំេពះរបយករណ៍ស្តីពីករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង
មនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់
េភទទងំពីរ នងិមនុស ប្តូរេភទ  (LGBT) ជពិេសសេនកែន្លងេធ្វើករ និងកែន្លងគពំរ 
សុខភព។ គណៈកមម ធិករ កតសំ់គល់េ យកង្វល់អំពកីង្វះចបបែ់ដល ម្របមករ
េរ ើសេអើងឈរេលើេហតុផលៃនទំេនរផ្លូវេភទ ឬអត្តសញញ ណេយនឌរ័ (ម្រ ២ និងម្រ  
២៦)។ 
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រដ្ឋភគ ីគរួពនិតិយេឡើងវញិនូវចបបរ់បស់ខ្លួន េដើមបធីនថ ករេរ ើសេអើងឈរេលើេហតុផល
ៃនទេំនរផ្លូវេភទ នងិអត្តសញញ ណេយនឌរ័ ្រតូវបន មឃត។់ រដ្ឋភគ ីគួរអនុវត្ត ផងែដរ 
នូវសកមមភពផ ព្វផ យករយល់ដឹងដល់ ធរណៈជន េដើមបចូីលរមួ្របយុទធ្របឆងំ
នងឹករេរ ើសេអើង/សទិកម៉សងគម ្របឆងំនងឹមនុស ្រសី្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្របុស 
្រស ញ់េភទដូចគន  មនុស ្រស ញ់េភទទងំពរី នងិមនុស ប្តូរេភទ  (LGBT ។ 
 

អេំពើហឹង ទកទ់ងនឹងេយនឌរ័ 
១០. ទនទមឹនងឹកតសំ់គល់ពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ្ឋភគី េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអំេពើ
ហិង េលើ្រស្តីេនក្រមតិេធ្វើេគលនេយបយ នងិចបប ់ គណៈកមម ធិករ មនកង្វល់ផង 
ែដរពីចនួំនេនទបេនេឡើយ នូវករកតេ់ទស និងករផ្តនទ េទសចំេពះអំេពើហិង
េយនឌរ័។ គណៈកមម ធិករ មនករេ ក ្ត យចំេពះកង្វះពត័ម៌ន ែដលរដ្ឋភគីបន 
ផ្តល់ឲយទកទ់ងនឹងសំណងដល់ជនរងេ្រគះេ យអំេពើហិង ផ្លូវេភទ ែដលបន្រប្រពឹត្ត
េនកនុងអំឡុងរបបែខមរ្រកហម កដូ៏ចជ ករខ្វះពត័ម៌ន ស្តីពីករ យតំៃលលទធផលៃន
ែផនករសកមមភពថន កជ់តិ េដើមបបីងក រអេំពើហិង ្របឆងំនឹង្រស្តី (២០០៩-២០១២) 
(ម្រ ៣ និងម្រ ៧)។ 

រដ្ឋភគ ី គរួធនថ ករណីអំេពើហិង កនុង្រគួ រ នងិអំេពើហិង ផ្លូវេភទ ្រតូវបនេធ្វើករ 
េសុើបអេងកតឲយបនហមតច់ត ់ ែដលជនៃដដល់្រតូវបននខំ្លួនេទផ្តនទ េទស មចបប ់
េហើយផ្តល់សំណង្រគប្់រគនដ់ល់ជនរងេ្រគះ។ រដ្ឋភគ ី គរួផ្តល់ផងែដរ នូវករបណ្តុ ះ 
ប ្ត លចបំចដ់ល់ម្រន្តអីនុវត្តចបប ់ នងិម្រន្តតុី ករេផ ងៗស្តីពកីរផ្តនទ េទសអេំពើ 
ហិង ទកទ់ងនងឹេយនឌរ័ នងិជួយ ស្រមួលដល់ជនរងេ្រគះ កនុងករែស្វងរកយុត្តធិម។៌ 

 

នទិណ្ឌ ភពស្រមបក់ររេំ ភសិទធមិនុស ធងនធ់ងរ 
១១. គណៈកមម ធិករ មនកង្វល់ េ យេសចក្តី យករណ៍ថ មនិមននរ មន ក ់  
ទទួលខុស្រតូវចំេពះករសម្ល បេ់្រកចបប ់ ែដលេគអះ ងថ អេំពើេនះ្រតូវបន្រប្រពឹត្ត 
ជពិេសស េ យកងទព័ នគរបល និងកង ជ វុធហតថ េនកមពុជ ចប់ ងំពីមនកចិច
្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉រសីឆន ១ំ៩៩១ រហូតមក (ម្រ ៦)។ 

គណៈកមម ធិករ រលឹំកអំពអីនុ សនក៍ន្លងមករបស់ខ្លួន (CCPR/C/79/Add.108, para. 11) 
ថ រដ្ឋភគីមនកតព្វកិចច កនុងករេសុើបអេងកតករណីទងំអស់េនះ នូវកររេំ ភសិទធិ
មនុស កន្លងមក កររេំ ភបពំនជពេិសសេលើម្រ ៦ ៃនកតកិសញញ េនះ 
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ផ្តនទ េទសជនៃដដល់ េហើយ្របសិនជសម្រសប ្រតូវ កេ់ទសទណ្ឌ ពួកេគ និងផ្តល់
សំណងដល់្រគួ រជនរងេ្រគះ។ 

 

ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំហសួេហតុ 
១២. គណៈកមម ធិករ មនកង្វល់ េ យេសចក្តី យករណ៍អំពកីរណីមនុស ្ល ប ់  រង
របសួេ្រចើននក ់ និងមនមនុស មន កប់តខ់្លួនេ យបងខំ េ្រកយពីមនករប្រងក បេ យ
កងកម្ល ងំសន្តិសុខ េនកនុងអំឡុងេពលៃនបតុកមមេន ជធនីភនេំពញ ជពិេសសេនកនុង
អំឡុងេពលេធ្វើបតុកមម េនៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៣ ករត ៉ របស់កមមករេ ងច្រក
កតេ់ដរ េនៃថងទី១២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៣ នងិករ្របមូលផ្តុ ំ ែដលបនេធ្វើេនៃថងទ២ី-៣ 
ែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ គណៈកមម ធិករ មនកង្វល់បែនថមេទៀត ពីកង្វះពត័ម៌ន
លំអិតអំពីករេសុើបអេងកតេលើករណីទងំេនះ។ េនចុងបញចប ់ គណៈកមម ធិករ េនែត 
មនកង្វល់អំពី ថ នភពគតិយុត្តៃនសន្តិសុខស ្ត បធ់ន បខ់ណ្ឌ  និងអំពីតួនទីរបស់ពួក 
េគ េនកនុងយមលបតបតុកមម (ម្រ ៦, ៧ និងម្រ ២១)។ 

រដ្ឋភគ ី គួរេសុើបអេងកត ល់ករេចទ្របកនទ់ងំអស់ ទកទ់ងនងឹករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ 
ហសួេហតុ ជពេិសស ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ្របល័យ េ យនគរបល នងិបុគគលិកេយធ
េហើយធនថ ជនៃដដល់្រតូវបនកតេ់ទស នងិផ្តល់សំណង្រគប្់រគនដ់ល់ជនរងេ្រគះ 
។ មយង៉វញិេទៀត រដ្ឋភគ ី គរួបេងកើនកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបផី្តល់ករបណ្តុ ះប
្ត ជ្របពន័ធដល់កម្ល ងំសន្តសុិខទងំអស់ រមួទងំសន្តសុិខស ្ត បធ់ន បខ់ណ្ឌ ផងែដរ អពំី

ករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ ជពេិសស កនុងបរបិទៃនករេធ្វើបតុកមម េ យគតិគូរឲយបន្រតឹម្រតូវ 
អពំេីគលករណ៍របស់អងគករសហ្របជជតិ ស្តីពីករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ និង វុធេ យ   
ម្រន្ត្ីរបតបិត្តចិបប។់ 

 
ម្របមករេធ្វើទរុណកមម នងិករេធ្វើបប  

១៣. គណៈកមម ធិករ មនកង្វល់េ យេសចក្តី យករណ៍អំពកីរេធ្វើទរុណកមម និងករ 
េធ្វើបបជនជបឃំុ់ េ យម្រន្តីអនុវត្តចបប ់ ជពិេសស កនុងបរបិទៃនករឃំុឃងំរបស់ 
នគរបល និងស្រមបេ់គលបំណងៃនករទទលួបនចេម្លើយ រភព។ កនុងនយ័េនះ 
គណៈកមម ធិករមនករេ ក ្ត យចំេពះអវត្ដមនទិនននយ័ទូេទនងិ មែផនក អំពីប
ណ្តឹ ង ករេសុើបអេងកត ករេចទ្របកន ់និងករផ្តនទ េទស កនុងករណីៃនករេធ្វើទរុណកមម 
និងករេធ្វើបប។ គណៈកមម ធិករ មនកង្វល់ថ ចេម្លើយ រភពែដលបនមកពីករ 
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បងខតិបងខំ ឬករេធ្វើទរុណកមម មនិ ច្រតូវបនសេ្រមច េ យមនិមនភស្តុ ង េហើយថ 
េច្រកម ចេ្របើ្របស់ចេម្លើយ រភពែបបេនះបន លុះ្រ ែតមនភស្តុ ងមកបញជ ក ់
កនុងដំេណើ រករក្តកីនុងតុ ករ។ គណៈកមម ធកិរ មនកង្វល់បែនថមេទៀតថ មនិមន ជញ  
ទទួលពកយបណ្តឹ ងឯក ជយ មយួ េដើមបទីទួលេ ះ្រ យបណ្តឹ ងែបបេនះ េហើយ
កម៏និមន្របពន័ធ មយួ ែដលមន្របសិទធភព ស្រមបប់ងក រករេធ្វើទរុណកមមេនះក ៏
េទែដរ (ម្រ  ៧, ១០ និង ម្រ ១៤)។ 

រដ្ឋភគគីរួបេងកើតយន្តករឯក ជយមយួស្រមបទ់ទលួពកយបណ្តឹ ង ែដលអំ ចេសុើបអេងកត
ល់ករេចទ្របកន ់ នងិបណ្តឹ ងទងំអស់ ទកទ់ងនងឹករេធ្វើទរុណកមម នងិករេធ្វើបប។ 

រដ្ឋភគ ីគរួធនផងែដរថ ជនៃដដល់ៃនបទេលមើសទងំេនះ ្រតូវបនកតេ់ទស េហើយថ 
ជនរងេ្រគះ ្រតូវបនផ្តល់សំណង្រគប្់រគន។់ រដ្ឋភគ ីគរួចតវ់ធិនករចបំច ់េដើមបធីន
ថ ចេម្លើយ រភពែដលបនមកពីករេធ្វើទរុណកមម ឬករេធ្វើបប មនិ ចយកជករ 
បនេឡើយ េនកនុងតុ ករ េន្រគបក់រណីទងំអស់ ្រសប មចបបជ់តរិបស់ខ្លួន នងិ
ម្រ ១៤ ៃនកតកិសញញ េនះ។ មយង៉វញិេទៀត រដ្ឋភគ ី គរួបេងកើតឲយបនឆបរ់ហ័ស 
ឬ កឲ់យអនុវត្តយន្តករបងក រថន កជ់ត ិ ស្រមបប់ងក រទរុណកមម ដូចមនែចងកនុងពធិី រ
បែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម នងិករ្រប្រពតឹ្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀត ែដល
េឃរេឃ អមនុស ធម ៌ឬបេនថ កបនទ ប។ 
 

លកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួន 

១៤. ទនទមឹនឹង ្វ គមនវ៍ធិនករេផ ងៗែដលរដ្ឋភគីបនចត ់ េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង 
ដល់លកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួនកនុងពនធនគរ គណៈកមម ធិករ កតសំ់គល់េ យកង្វល់ពី 
ករ កអ់នកេទសេ្រចើនហួសចំណុច េស គពំរសុខភពមនិ្រគប្់រគន ់ រមួទងំករខ្វះ
គរពនធនគរស្រមប់ កជ់នជបឃុ់ែំដលមនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត និងពីករកត់

បនថយរយៈេពលស្រមបជ់នជបឃំុ់ េចញេ្រកបនទបឃំុ់ឃងំ េដើមបេីធ្វើលំ ត្់របណជ 
្របចៃំថង ែដលករណ៍េនះ េនែតជបញ្ហ ដែដលេនកនុង្របពន័ធពនធនគរ។ គណៈកមម  
ធិករ មនកង្វល់ផងែដរ អំពីករអះ ងថមនករ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ េនកនុង ថ បន័
ពនធនគរ។ គណៈកមម ករ សែម្តងកង្វល់របស់ខ្លួន អំពីរយៈេពលែវងៃនករឃំុខ្លួនមុន 
សវនករ និងករបងខ ងំអនកេទសេ យបំពន បនទ បព់ីពួកេគបនបេំពញចបរ់យៈ 
េទសេហើយេនះ េ យ រែត ល្រកម ថ ពរ មនិ្រតូវបនទំនកទ់នំង ឬបញជូ នេទ
ជញ ធរពនធនគរ (ម្រ ៩ និងម្រ ១០)។ 
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រដ្ឋភគ ី គួរអនុមត័វធិនករមន្របសិទធភព េដើមបកីតប់នថយចំននួអនកេទស កេ់្រចើន 
េលើសចំណុះេនកនុងមណ្ឌ លឃំុឃងំ នងិធនលកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួន ែដលេគរពេសចក្តី
ៃថ្លថនូររបស់អនកេទស ្រសប មម្រ ១០ ៃនកតកិសញញ េនះ។ រដ្ឋភគ ី គួរធនផងែដរ 
ឲយមនករេសុើបអេងកតឆបរ់ហ័ស និងឯក ជយ នងិផ្តនទ េទសជយថេហតុចំេពះម្រន្តី
រដ្ឋែដលទទលួខុស្រតូវចេំពះអេំពើពុករលួយ កព់នធនគរ។ មយង៉វញិេទៀត រដ្ឋភគី គួរ
ធនថ ចុងេចទ ្រតូវបនឃំុខ្លួនរងច់សំវនករ ែតកនុងករណីចបំចប់ផុំតប៉េុ ្ណ ះ េហើយ 
អនុវត្តជេ្រមើសេផ ងៗជនំសួឲយករ កព់នធនគរ។ វធិនករបនទ ន ់ គួរ្រតូវបនចត ់
េដើមបធីនទំនកទ់នំង ឬករបញជូ ន ល្រកម ថ ពររបស់តុ ករ េទ ជញ ធរពនធនគរ 
នងិ មជីនជបឃំុ់។ 

  កុមរមនទនំស់នងឹចបប ់
១៥. េទះបីជកតស់មគ ល់េឃើញពត័ម៌នែដលបនផ្តល់ជូនេ យគណៈ្របតិភូ ទកទ់និ
នឹង ថ នភពៃនេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីយុត្តិធមអ៌និតិជនកេ៏ យ គណៈកមមករេនះមន
ករ្រពួយបរមមណ៍ពីភពមនិមននូវ្របពន័ធយុត្តិធមអ៌និតិជន និងករពិតែដលថកុមរ
ជេរឿយៗ្រតូវឆ្លងកតន់ីតិវធិីដូចគន េទនឹងនីតិជនែដរ។ គណៈកមមករកម៍នកង្វល់ផង
ែដរេលើករខកខនមនិបនធនថអនីតិជនែដលជបឃំុ់្រតូវបនឃំុខ្លួន បេ់ យែឡក
ពីនតីិជន (ម្រ  ១០ ១៤ និង២៤)។ 

រដ្ឋភគគីរួែតចតវ់ធិនករេដើមបបីេងកើត្របពន័ធយុត្តធិមអ៌នតិីជន កនុងេគលបណំងធនថ 
អនតិីជន្រតូវបន្រប្រពតឹ្តមិកេលើកនុងរេបៀបមយួសម្រសប ម យុរបស់ពួកេគ។ រដ្ឋភគី
គរួធនផងែដរនូវករ កអ់នតីជិន នងិនតីជិនឲយេន ចេ់ យែឡកពគីន េនកែន្លង
ឃំុខ្លួន េ យអនុេ ម មបទ ្ឋ នអន្តរជត។ិ 

ករចបខ់្លួន និងករឃំុខ្លួនេ យបពំន 

១៦. គណៈកមម ធិករមនកង្វល់េទេលើ របយករណ៍អំពីករចបខ់្លួន និងករឃំុខ្លួន
េ យបំពនេលើជនគម នផទះសែមបង អនកសំុទន អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងញន កុមរ ម
ចិេញច ើមផ្លូវ និងអនករកសីុផ្លូវេភទ េនកនុងែផនក “សងគមកិចច” យុវជនីតសិមបទ និង
មជឈមណ្ឌ ល ្ត រនីតិសមបទេ្រគ ងេញ ន។ គឺជកង្វល់ជពិេសសអំពីករេចទ្របកន់
ពីករេធ្វើទរុណកមម ករករេធ្វើបប និងកររេំ ភបំពនេផ ងេទៀត ែដល្រប្រពឹត្តេ យ
បុគគលិកេធ្វើករេន ថ បន័ទងំេនះ (ម្រ  ៧, ៩ និង ១០)។ 

រដ្ឋភគគីរួែតចតវ់ធិនករចបំចទ់ងំអស់េដើមបបីញឈបនូ់វករចបខ់្លួន និងករឃំុខ្លួនេ យ
បពំនេលើជនគម នផទះសែមបង អនកសំុទន អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងញន កុមរ មចេិញច ើមផ្លូវ 
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នងិអនករកសីុផ្លូវេភទ។ ល់ករណីៃនករេធ្វើទរុណកមម នងិករេធ្វើបបទងំអស់ គួរែត
េសុើបអេងកត េហើយ ្របសិនេបើមនភស័្តុ ងពិត្របកដបង្ហ ញពកីរណីទងំេនះ គួរែត
ផ្តនទ េទស នងិ កេ់ទសទណ្ឌ ។ 

សិទធទិទួលបនកចិច្របកឹ េយបល់ 

១៧. គណៈកមមករមនកង្វល់ថ ្រសប ម្រកមនីតវិធិ្ីរពហមទណ្ឌ  បុគគលែដល្រតូវបន
ចបខ់្លួនមនសិទធិទទួលបនជនំួយពេីមធវ ី បនែត បនទ បព់ីករឃតខ់្លួន ២៤ េម៉ង 
ប៉ុេ ្ណ ះ។ គណៈកមមករេនះកស៏ែម្តងនូវកង្វល់ផងែដរេលើកង្វះខតេមធវ ី ជពិេសស 
េន មប ្ត េខត្តឆង យៗ និងសិទធទទួលបននូវជនំួយែផនកចបបរ់បស់បុគគលែដលជប់
េចទពីបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ គណៈកមមករេនះកតស់មគ ល់ថ កង្វះៃនសិទធទទួលបន
នូវកចិច្របឹក េយបល់កនុងករណីទងំេនះ ចបងកឲយមនឧបបត្តិេហតុៃនករេធ្វើទរុណកមម 
និងករេធ្វើបបេលើបុគគលែដលបនឃតខ់្លួនទងំេនះ (ម្រ  9 និង១៤)។ 

រដ្ឋភគគីរួែតធនថ ្រគបទ់ដិ្ឋភពចបប ់ នងិទន្ល បអ់នុវត្តរបស់ខ្លួនេលើករឃំុខ្លួន
បេ ្ត ះ សនន ្រតូវមនសុខដុមនយីកមមជមយួនងឹលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនម្រ  ៩ និង ១៤ 
ៃនកតកិសញញ  ដូចមនែចងកនុង េសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ៣២ (២០០៧) ស្តីពសិីទធិ
េសមើភពគន េនចេំពះមុខតុ ករ នងិ ជ្រមះក្ត ី នងិសិទធទិទលួបនករជនុំំ
ជ្រមះេ យយុត្តធិម ៌ នងិេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ៣៥ (២០១៤) ស្តីពេីសរភីព 
នងិសន្តសុិខរបស់មនុស  បទ់ងំ មរយៈករអនុញញ តឲយជនជបឃំុ់ែដលជបេ់ចទ
ពបីទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ចទទួលបនភ្ល មៗនូវសិទធទទលួបនជំនយួពេីមធវ ី ចបព់ី
ដេំណើ រករដបំងូៃនករដកហូតេសរភីពរបស់ខ្លួន។ ករទទលួបននូវកចិចពិេ្រគះេយបល់
គរួែត្រតូវផ្តល់ឲយេន្រគបដំ់ កក់លទងំអស់ៃននីតវិធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ 

ករជួញដូរមនុស  

១៨. េទះបីជកតស់មគ ល់េឃើញមនកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងរបស់រដ្ឋភគីេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំ 
នឹងករជួញដូរមនុស កេ៏ យ កគ៏ណៈកមមករេនះមនកង្វល់អំពីករេសើបអេងកតែដល 
បន យករណ៍ថមនករេធ្វើ េឡើងតិចតួច េហើយករ កេ់ទស និងកង្វះទិនននយ័
ផ្លូវករអពំីករណីទងំ យៃនជួញដូរមនុស  (ម្រ  ៨)។  

រដ្ឋភគ ី គួរបេងកើន នងិស្រមបស្រមួលកចិចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនឲយបនល្អ្របេសើរជង
មុនកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនងឹករជញួដូរមនុស  និងកគួ៏រពិចរ ផងែដរអពំកីរបេងកើតទី
ភន កង់រក ្ត លផ្លូវករេដើមបទីទលួខុស្រតូវចំេពះករ្របយុទធ្របឆងំករជញួដូរមនុស  
នងិ មរយៈករេសុើបអេងកត នងិករផ្តនទ េទសជនេលមើសជ្របពន័ធ នងិជទូេទ។ េលើសពី
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េនះេទៀត រដ្ឋភគីគរួែតធននូវកិចចករពរ្រគប្់រគន ់សំណង នងិសំណងជំងចឺតិ្ត ដល់ជន
រងេ្រគះ បទ់ងំករ ្ត រនីតសិមបទ។  

អងគជំនុជំ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ 

១៩. គណៈកមម ធកិរមនកង្វល់អំពីេសចក្តី យករណ៍ែដលថ ម្រន្តីជនខ់ពស់ៃន 
រដ្ឋភគីបនេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍ម្តងេហើយម្តងេទៀតែដលេ្រជ តែ្រជកករ្រប្រពឹត្តិេទ និង
ឯក ជយភពរបស់អងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (ECCC) និងថ េសចក្តី
ែថ្លងករណ៍េនះបង្ហ ញនូវករ ទ កេ់សទើររបស់រដ្ឋភគីេដើមបបីន្តផ្តនទ េទសជនសង យ័
បែនថមេទៀតៃនឧ្រកិដ្ឋកមម្រប្រពឹត្តកនុងអំឡុងរបបែខមរ្រកហម។ កនុងនយ័េនះ គណៈកមម ធិ
ករកតស់មគ ល់េលើករេឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋភគីថ ខ្លួនមនិបនេ្រជ តែ្រជកកិចចដំេណើ រករ
នីតវិធិីរបស់តុ ករៃន អ.វ.ត.ក េទ និងខ្លួន ្វ គមនច៍ំេពះករសនយអះ ងរបស់ខ្លួន
ែដលបនផ្ដល់ឱយកនុងអំឡុងេពលកិចចពិភក ថ េទះនេពលអនគតកម៏និករេ្រជ ត
ែ្រជកែដរ (ម្រ  ១៤)។ 

រដ្ឋភគែីដលគរួចតវ់ធិនករេដើមបកីរពរឯក ជយភពេពញេលញៃន  អ.វ.ត.ក និងបន
សហករជមយួ ECCC កនុងករបេំពញមុខងររបស់ខ្លួន។ 

ឯក ជយភពៃន្របពន័ធតុ ករ 

២០. គណៈកមម ធិករមនកង្វល់អពំីកង្វះៃន្របពន័ធតុ ករឯក ជយ មនិលំេអៀង 
និងមនករេ ក ្ត យចំេពះករេចទ្របកនជ់េ្រចើនអំព ី អំេពើរពុករលួយេនកនុង
្របពន័ធតុ ករេនះ។ គណៈកមមករេនះបនកតស់មគ ល់េ យកង្វល់ថ ចបបស់្តីពី
ករេរៀបចំអងគតុ ករ ចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈៃនេច្រកម និង្រពះ ជអជញ  និងចបបស់្តីពី
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្ដម្រកុម្របកឹ ៃនអងគេច្រកម (SCM) ែដលបនអនុមត័
េនឆន ២ំ០១៤ មនិបេងកើតបននូវករធនករពរ្រគប្់រគននូ់វឯក ជយភពរបស់តុ ករ 
េឡើយ (ម្រ  ១៤) ។ 

រដ្ឋភគគីរួចតវ់ធិនករបនទ នន់នេដើមបធីន នងិករពរឯក ជយភពេពញេលញ នងិ
ភពមនិលំេអៀងៃន្របពន័ធតុ ករ និងករធនថ ្របពន័ធតុ ករេនះដេំណើ រករ
េ យេសរ ី េ យគម នករ កស់មព ធ នងិករេ្រជ តែ្រជកពីអងគ្របតបិត្ត។ិ គរួែតេធ្វើករ
ពនិតិយេឡើងវញិនូវចបបទ់ងំស្តីពី្របពន័ធតុ  េដើមបកីតប់នថយសមតថកចិចរបស់្រកសួងយុត្ដិ
ធម ៌និងព្រងងឹឯក ជយភពរបស់តុ ករ។ 

េសរភីពៃនករសែម្តងមត ិនិងករបេងកើតសមគម 



 11 

២១. គណៈកមម ធិករមនកង្វល់អពំីរបយករណ៍ៃនករសម្ល បអ់នកកែសត អនកករពរ
សិទធិមនុស  និងតួរអងគសងគមសីុវលិេផ ងៗេទៀត។ កណៈកមមករេនះកម៏នកង្វល់ផងែដរ
អំពីរបយករណ៍ៃនករយយី និងករបំភតិបំភយ័ដល់អនកកែសត អនកករពរសិទិធ
មនុស  សហជពីកមមករ សកមមជនដីធ្លី និងបរ ិ ថ ន ្រពមទងំតួរអងគសងគមសីុវលិដៃទ
េទៀត កដូ៏ចជសមជិកៃនគណបក ្របឆងំ ែដលេនែតបន្ត្រតូវេគផ្តនទ េទសចំេពះ
សកមមភពរបស់ពួកេគ ជពិេសស មរយៈករ កជ់េទស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះបទេលមើស 
បរ ិ េករ ្តិ៍ និងបទេលមើសែដលមនិចបបម់និមនែចងចបស់ ស់េផ ងេទៀត។ េលើសពី
េនះេទេទៀត គណៈកមម ធិករមនកង្វល់អំពីកររតឹតបតិេលើ េសរភីពៃនករបេញចញមតិ
ែដលកំណតេ់ យចបបែ់ដលបនេធ្វើវេិ ធនកមមស្តីពីករ
េបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្ត។ េទះបីគណៈកមម ធិករកតស់មគ ល់េ យេកត
សរេសើរថ ករទំនកទ់ំនង មអន ញ និងសកមមភពរបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល្រតូវ
បនវវិឌ េទមុខេ យរលូនេនកនុងរដ្ឋភគីកេ៏ យ កគ៏ណៈកមមករមនកង្វល់អំពី
េសចក្តី យករណ៍ែដលថ េសចក្តី្រពងចបបឧ់្រកដិ្ឋកមម មអីុនធឺណិត និងេសចក្តី្រពង
ចបបស់្តីពីសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ចមនបទបបញញត្តិ កក់ររតិតបតិ 
េលើទំនកទំ់នង មអន ញ និង កក់ររតឹតបតិហួសេហតុេលើអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
(ម្រ  ៦, ៧, ១៩ និង ២២) ។ 

រដ្ឋភគគីរួធនថ បុគគល្រគបរូ់ប ចអនុវត្តេ យេសរនូីវសិទធេិសរភីពបេញចញមត ិ នងិ
ករបេងកើតសមគមរបស់ពកួេគ  អនុេ ម ម ម្រ  ១៩ នងិ ២២ ៃនកតកិសញញ  នងិ
េសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ ៣៤ (២០១១) របស់គណៈកមម ធកិរេនះ ស្តីពេីសរភីពៃនគំនតិ 
នងិករសែម្តងមតិ។ េ យេធ្វើដូចេនះ ភគរីដ្ឋគរួែត៖ 

(ក) ចតវ់ធិនករជបនទ នេ់ដើមបេីសុើបអេងកតពកយបណ្តឹ ងៃនករសម្ល ប ់ នងិករផ្តល់
កិចចករពរដម៏ន្របសិទធភិពដល់អនកកែសត អនកករពរសិទធមិនុស  នងិតួរអងគសងគម
សីុវលិេផ ងៗេទៀតែដល្រតូវបនទទលួរងនូវករបំភតិបំភយ័ នងិករ យ្រប រនន 
េ យ រែតសកមមភពវជិជ ជវីៈរបស់ពកួេគ 

(ខ) េចៀស ងពីករផ្តនទ េទសអនកកែសត អនកករពរសិទធមិនុស  នងិតួរអងគសងគម
សីុវលិេផ ងៗេទៀត ែដលយកករផ្តនទ េទសេនះជមេធយបយៃនករេធ្វើឲយញេញើត ឬ
បង្អ កទ់កឹចិត្តដល់ពកួេគពីករសែម្តងមតរិបស់ពកួេគេ យេសរ ី

(គ) ចូរពិចរ កុំ កប់ទបរ ិ េករ ្តិ៍ជេទស្រពហមទណ្ឌ  និងេលើកយកនូវបទបបញញត្តិ
ពកព់ន័ធ មយួេផ ងេទៀតៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ឲយ្រសបេទនឹងម្រ  ១៩ ៃនកតកិសញញ
េនះ 
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(ឃ) ពនិតិយេឡើងវញិនូវចបបប់ចចុបបនន នងិចបបម់និទន់ កែ់តងេឡើងរបស់ខ្លួន ប់
ទងំេសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីឧ្រកដិ្ឋកមម មអីុនធណិឺត និងចបបស់្តីពសីមគម នងិអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិល េដើមបបីេញច សនូវករេ្របើ្របស់វកយសពទមនិចបស់ ស់ នងិកររតឹតបតិ 
ហសួេហតុ េដើមបធីនថ កររតឹតបតិ មយួេលើករអនុវត្តេសរភីពៃនករបេញចញមតនិងិ 
ករបេងកើតសមគម ពតិជអនុេ ម មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃន ម្រ  ១៩ កថខណ័្ឌ ទី ៣ នងិ 
២២ ៃនកតកិសញញ េនះ។ 

សិទធេិសរភីពៃនករជបួ្របជំុេ យសន្តវិធិ ី

២២. គណៈកមម ធិករមនកង្វល់អំពីករេកើនេឡើងនូវរបយករណ៍ៃនករចបខ់្លួនបតុករ
េ យបំពន និងទម្ល បអ់នុវត្តែដលត្រមូវឱយពួកេគផ្តិតេមៃដេលើឯក រេ យ្រតូវសនយ
ថនឹងមនិេធ្វើបតុកមមេទៀតេទនេពលអនគត (ម្រ  ២១)។ 

រដ្ឋភគគីរួធនថ ចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តវិធីិ ្រតូវបនអនុវត្ត អនុេ ម ម
កតកិសញញ េនះ។ រដ្ឋភគីកគ៏រួែតធនផងែដរថ ករអនុវត្តនូវសិទធៃិនករជបួ្របជុេំ យ 
សន្តវិធិសិីទធ ិ គមឺនិ្រតូវមនកររតឹតបតិេផ ងៗ េ្រកពកីររតិតបតិែដលអនុញញ តឲយមន 
េ្រកមកតកិសញញ េនះ។ 
សិទធកិនុងករេរៀប ពហ៍ពពិហ៍ និងសមភពរបស់សហពទ័ធ 

២៣. គណៈកមម ធិករមនកង្វល់ថ ម្រ  ៩៥០ ៃន្រកមរដ្ឋបបេវណី ែចងថ្រស្តីមន កម់និ
្រតូវេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ ម្តងេទៀតេទ រហូតដល់ ១២០ ៃថង បនកន្លងេទ គចិចបព់ីៃថងៃន
កររ ំ យ ឬេមឃភពៃន ពហ៍ពិពហ៍មុនរបស់នង។ គណៈកមមករេនះកម៏ន
កង្វល់ផងែដរេលើបទបញជ មយួ ែដលបនេចញ េ យ្រកសួងករបរេទស ែដលរតឹតបតិ
សិទធិកនុងករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ងបុរស និងបុរសបរេទស និង្រស្តីកមពុជ េ យសម្អ ង
េលើមូល ្ឋ នៃន យុ និង្របកចំ់ណូលរបស់បុរស (ម្រ  ៣, ២៣ និង ២៦)។ 

រដ្ឋភគគីរួលុបេចលបទបបញញត្ត ិ ែដលេរ ើសេអើង ឈរេលើេហតុផល េភទ យុ នងិ្របក់
ចណូំល ទកទ់ងេទនងឹ ពហ៍ពិពហ៍។ 

ទណ្ឌ កមមេលើ ងកយ  

២៤. េទះបីជទទួល គ ល់ថ ករ កទ់ណ្ឌ េលើ ងកយ្រតូវបន ម្របមេនកនុង
េរៀន និង្របពន័ធ កេ់ទសទណ្ឌ កេ៏ យ គណៈកមម ធិករេនះមនកង្វល់ថ ករ

េ្របើ្របស់ករ កទ់ណ្ឌ កមមេនះ េនែត្រសបចបបេ់ន មផទះ ជកែន្លងែដល បន្តទទលួ
យក និងអនុវត្តជលកខណៈ្របៃពណីេ យឪពុកម្ត យ និង ពយបល ថជទ្រមង់
មយួៃនវនិយ័ (ម្រ  ៧ និង ២៤)។ 



 13 

រដ្ឋភគគីរួចតវ់ធិនករជកែ់ស្តង េ យ បទ់ងំ មរយៈ វធិនករចបប ់ មករចចំច ់
េដើមបបីញចបក់រ កទ់ណ្ឌ កមមេលើ ងកយ េន្រគបទ់កីែន្លងទងំអស់។ គួរេលើកទឹកចតិ្ត 
ល់ទ្រមងវ់និយ័អហិង ទងំអស់ េធ្វើជជេ្រមើសកនុងករ កទ់ណ្ឌ កមមេលើ ងកយ នងិគួរ

េធ្វើយុទធនករផ ព្វផ យពត័ម៌នជ ធរណៈេដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងអពំផីល
បះ៉ពល់ែដលបងកេ្រគះថន កៃ់នករ កទ់ណ្ឌ កមមេលើ ងកយេនះ។ 

ករចូលរមួកនុងកចិចករ ធរណៈ 

២៥. គណៈកមម ធិកតស់មគ ល់េ យកង្វល់ថ ចបបព់រីែដលបនេធ្វើវេិ ធនកមមរចួ គឺ 
ទកទ់ងនឹងគណៈកមម ធិករជតិេរៀបេបះេឆន ត និងករេបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង
្រស្ត ែដលបនអនុមត័េនៃថងទី១៩ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥ េ យពំុមនកិចចពិេ្រគះ

េយបល់ពិត្របកដ ែដលដេំណើ រករ្រសេដៀងគន េនះ ចបបជ់មូល ្ឋ នចំននួបី ស្តីពី
្របពន័ធតុ ករ ្រតូវបនអនុមត័េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១៤។ េទះបីជមនករកត់
សមគ ល់េលើេគលបំណងរបស់រដ្ឋភគី េដើមបអីនុមត័ចបបស់្តីពីសមគម និងអងគករ
មនិែមនរ ្ឋ ភបិលកេ៏ យ កគ៏ណៈកមម ធិករកតស់មគ ល់េ យកង្វល់អំពីកង្វះតម្ល ភព
េនកនុងដំេណើ រករអងគនីតិបញញត្តិ េនកនុងរដ្ឋភគី ដូចបនធនេ យ ម្រ  ២៥ ៃន
កតិកសញញ េនះ (ម្រ  ២៥)។ 

រដ្ឋភគគីរួែតធនឱយបននូវតម្ល ភពកនុងដេំណើ រករអងគនតីបិញញត្ត ិ នងិគួរែតពិចរ
េលើករេធ្វើេសចក្ត្ីរពងចបបទ់ងំ យ ឲយ ធរណៈជនបនដងឹ េដើមបងីយ្រសួល
ឲយ្របជពលរដ្ឋ ជែជកេដញេ ល នងិេធ្វើកចិចសនទនជ ធរណៈ ជមយួ តំ ងរបស់
ពកួេគ េ យ្រតូវគិតគូរអពីំេសចក្តពីនយល់ទូេទេលខ២៥ (១៩៩៦) របស់គណៈកមម
ធកិរេនះ ស្តីពីសិទធចូិលរមួកនុងកិចចករ ធរណៈ សិទធេិបះេឆន ត នងិសិទធទិទលួបន
េសមើភពគន នូវេស ធរណៈ។ 

សិទធេិបះេឆន ត 

២៦. គណៈកមម ធិករចតទុ់កថ ករបដេិសធជទូេទេលើសិទធិេបះេឆន តរបស់ទណ្ឌិ ត 
មនិបំេពញ មលកខណ្ឌ ត្រមូវៃនម្រ  ១០ កថខណ័្ឌ ទី ៣ ែដលបនែចង ពកព់ន័ធនឹង
ម្រ  ២៥ ៃនកតិកសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិករេនះមនកង្វល់ផងែដរអំពីកររតឹ
តបតិេលើសិទធិេបះេឆន តស្រមបជ់នមនសតវិបិ ្ល ស មយួចនំួន (ម្រ  ២, ១០, ២៥ 
និង២៦)។ 

រដ្ឋភគគីរួពនិតិយេឡើងវញិនូវចបបរ់បស់ខ្លួន ែដលបដេិសធសិទធេិបះេឆន តរបស់ទណ្ឌិ តទងំ 
អស់ េ្រកយេពលពចិរ េលើ កថខណ័្ឌ  ១៤ ៃនេសចក្តពីនយល់ទូេទរបស់គណៈកមម
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ធកិរេនះ េលខ២៥ (១៩៩៦) េលើម្រ  ២៥ (ករចូលរមួកនុងកិចចករ ធរណៈ និងសិទធិ
េបះេឆន ត)។ រដ្ឋភគីកគ៏រួែតធនផងែដរថ ចបបរ់បស់ខ្លួនមនិបនេរ ើសេអើង្របឆងំនងឹ
ជនមនសតិវបិ ្ល ស េ យបដេិសធនូវសិទធេិបះេឆន តរបស់ពួកេគ ឈរេលើ
មូល ្ឋ នែដលមនករទកទ់ងតិចតចួ ឬែដលមនិមនទនំកទំ់នងសមេហតុផល នងិ 
ជសតយនុមត េទនងឹសមតថភពកនុងករេបះេឆន តរបស់ពួក េ យ្រតូវគតិគូរពិចរ
េលើម្រ  ២៥ ៃនកតកិសញញ េនះ។ 

បុគគលគម នរដ្ឋ 
២៧. គណៈកមម ធិករមនកង្វល់អំពី ថ នភពរបស់ែខមរេ្រកម និងជតិពនិធុេវៀត ម 
ែដលបន និងកំពុងរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ ជេ្រចើនជំននម់កេហើយ ែដលែតជជន
គម នរដ្ឋ ឬកង្វះឯ រអត្តសញញ ណកមពុជ។ គណៈកមម ធិកេនះ មនកង្វល់បែនថមេទៀត
អំពីកិចចរក ករពរមនិ្រគប្់រគន ់ េដើមបធីនថ កុមរែដលេកើតេនកនុង្របេទសកមពុជ
េបើសិនជពួកេគមនិមនរដ្ឋេទេនះ ្រតូវទទលួបនសញជ តិ និងឯក រអត្តសញញ ណកមម 
(ម្រ  ២, ២៤ និង ២៦)។ 

រដ្ឋភគទីងំអស់គួរែតយកវធិនករចបំចេ់ដើមបធីនឱយបននូវករទទួលបនសិទធិ
េពញេលញពកីតកិសញញ េនះ េ យអនករស់េនទងំអស់ បទ់ងំ បុគគលគម នរដ្ឋផង។ 
រដ្ឋភគកីគួ៏រែតជយួ ស្រមួលផងែដរដល់ករទទលួបននូវសំណំុឯក រអត្តសញញ ណកមម។ 
េលើសពីេនះេទៀត រដ្ឋភគគីរួែតធនសិទធកុិមរគម នរដ្ឋ ែដលបនេកើតេនេលើទកឹដៃីន
្របេទសកមពុជ ចំេពះឪពុកម្ត យកុមរគម នរដ្ឋទងំេនះ េដើមបទីទលួបនសញជ តមិយួ។ 

សិទិធរបស់បុគគលជនជតភិគតិច 

២៨. េទះបីជទទួល គ ល់្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តិែដលមន្រ បក់េ៏ យ កគ៏ណៈកមម ធិករ 
ែតេនែតមនកង្វល់ថ ជនជតិេដើមភគតចិមនិ្រតូវបនេគេលើកយកមកពិេ្រគះេយបល់
្រគប្់រគន ់ កនុងដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច ទកទ់ិននឹងបញ្ហ ននែដលបះ៉ពល់ដល់
សិទធិរបស់េគ បទ់ងំករ្រគប្់រគងដីសហគមនរ៍បស់ពួកេគ និងែបងែចកដីស្រមប់
ឧស ហកមមទញយកែរ ៉ និងកសិពណិជជកមម។ កនុងនយ័េនះ សមបទនដីែដលពកួ
េគទមទ េនែតបន្ត្រតូវបនផ្តល់ស្រមបក់រេ្របើ្របស់ឯកជន។ គណៈកមម ករេនះក៏
បនកតស់មគ ល់េ យកង្វកផ់ងែដរ អំពីរបយករណ៍ែដលថ ជនជតិេដើមភគតចិ
ែដលមនបញ្ហ ពកព់ន័ធជមយួរ ្ឋ ភបិលកនុងករករពរសិទធិរបស់ពួកេគ នឹង្របឈមមុខ
នឹងឧបសគគជកែ់ស្តងជេ្រចើន។ 
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រដ្ឋភគគីរួែតបេងកើតយន្តករពិេ្រគះេយបល់មយួែដលមន្របសិទធ ិភព និងធនបននូវករពេិ្រគះ
េយបល់្របកបេ យអតថនយ័ជមយួនឹងជនជតិេដើមភគតិចកនុងករេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេនកនុង
្រគបវ់ស័ិយទងំអស់ែដលមនផលបះ៉ពល់េលើសិទធរិបស់ពកួេគ។  

ករផ ព្វផ យពត័ម៌នែដលទកទ់ងេទនងឹកតកិសញញ េនះ 
២៩. រដ្ឋភគគីួរែតផ ព្វផ យឲយបនយ៉ងទូលំទូ យនូវកតិកសញញ េនះ អតថបទៃន
របយករណ៍ មកលកំណតេ់លើកទពីីររបស់ខ្លួន ករេឆ្លើយតបជ យលកខណ៍អក រ 
េទនឹងបញជ ីៃនបញ្ហ  ែដលបនេធ្វើេឡើងេ យគណៈកមម ករ និងករពនិតយេផទ ងផទ តចុ់ង
េ្រកយ កនុងចំេ ម ជញ ធរតុ ករ ជញ ធរចបប ់ និង ជញ ធររដ្ឋបល សងគមសីុវលិ
និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនន ែដល្របតិបត្ដិករេនកនុង្របេទសកមពុជ កដូ៏ចជ

ធរណជន។ 
៣០. អនុេ ម ម វធិន ៧១ កថខណ័្ឌ ទី ៥ ៃនវធិនៃននីតិវធិីរបស់គណៈកមម ធិករ 
រដ្ឋភគីគរួផ្តល់ កនុងអំឡុងេពលមយួឆន  ំនូវពតម៌នែដលពកព់ន័ធស្តីពីករអនុវត្តអនុ សន៍
របស់គណៈកមម ធិ ែដលបនេធ្វើេឡើងេនកនុង កថខណ្ឌ  ១១, ១៣ និង ២១ ខងេលើ។ 

៣១. គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ករ់បយករណ៍ មកលកំណតេ់្រកយរបស់ខ្លួន
េនៃថងទី២ ែខេម ឆន ២ំ០១៩ និង្រតូវបញចូ លពត័ម៌នបចចុបបននភពជក់ ក ់ ស្តីពកីរ
អនុវត្តនូវអនុ សនទ៍ងំអស់របស់ខ្លួន ពត័ម៌នស្តីពីកតិកសញញ ទងំមូល។ គណៈកមម
ធិករេសនើឲយរដ្ឋជភគីេធ្វើករេរៀបចំរបយករណ៍េនះ េដើមបពិីេ្រគះឲយបនទូលំទូ យ 
ជមយួសងគមសីុវលិ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ែដលកំពុង្របតបិត្តិករេនកនុង
្របេទសកមពុជ។ េយង មេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ម សននិបតេល៦៨/២៦៨ ពកយ
ែដលកំណតស់្រមបរ់បយករណ៍េនះគឺចនំួន ២១.២០០ ពកយ។ 

    
 

   
 


