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អតថបទេដើម : ភ អង់េគ្លស 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
្រកុម្របកឹ សទិធមិនសុ  
សមយ័្របជុេំលើកទដីបព់រី 
រេបៀប រ:ចណុំចទ១ី០ 
 

ករជយួឧបតថមភែផនកបេចចកេទស នងិករក ងសមតថភព 

េសចក្តសីេំរចចតិ្តអនមុត័េ យ្រកុម្របកឹ សទិធមិនសុ  
 

១២/២៥  េស ្របកឹ េយបល ់នងិករជយួឧបតថមភែផនកបេចចកេទសសំ បក់មពុជ  
 

្រកុម្របកឹ សទិធិមនសុ  
 

 េ យអះ ងជថមថី  រដ្ឋសមជកិទំងអសម់នកតព្វកចិចេលើកសទួយ នងិករពរសទិធិមនសុ  នងិ 
េសរភីពជមលូ ្ឋ ន ដចូបនតកំលក់នុងធមមនញុញសហ្របជជត ិដចូបនអះ ងជថម ីកនុងេសចក្ត្ីរបកស 

                                                            
  េសចក្តីសេំរចចិត្ត និងេសចក្តីសេំរចេផ ងៗ ែដលអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក សទិធិមនុស  នឹង្រតូវបនបញចូ លកនុងរបយករណ៍របស្់រកុម្របឹក  
សទិធិមនុស  នសម័យ្របជុំេលើកទីដប់ពីររបសខ់្លួន (A/HRC/12/50) ជំពូក ១ ។ 
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ជសកលស្តពីសីទិធមិនសុ  និង្រសប មកតព្វកចិចរបសរ់ដ្ឋសមជកិេរៀងៗខ្លួន េ្រកមកតកិសញញ សទិធិ 
មនសុ អន្តរជតិ នងិលខិតិបុករណ៍សទិធមិនុស ឯេទៀត ែដលសថតិេនជធរមន ។  

 េ យរលំកឹេឡើងវញិ អពំេីសចក្តសីេំរចចតិ្តរបសម់ សននបិតេលខ៦០/២៥១ ចះុៃថងទ១ី៥ ែខ 
មីន ឆន ំ២០០៦ ។ 

 េ យរលំកឹេឡើងវញិផងែដរ  អពំីេសចក្តសីេំរចចតិ្តរបស្់រកុម្របកឹ សទិធមិនុស េលខ៥/១ ស្តពី ី
ករក ង ថ ប័នៃន្រកុម្របកឹ សទិធមិនសុ  នងិេសចក្តសីេំរចចតិ្តេលខ៥/២ ស្តពី្ីរកមសលីធមស៌ំ បអ់នក 
កន់ ណត្តនិតីិវធិពីេិសសៃន្រកមុ្របកឹ សទិធិមនសុ  ចះុៃថងទ១ី៨ ែខមថិុន ឆន ំ២០០៧ នងិេ យគសូ 
បញជ កថ់  អនកកន់ ណត្តិ្រតូវអនវុត្តតនួទភីរកចិចរបសខ់្លួន ្រសប មេសចក្តសីេំរចចិត្ត នងិឧបសមពន័ធ 
ៃនេសចក្តសីេំរចចតិ្តទំងេនះ ។ 

េ យរលំកឹេឡើងវញិេទៀត  អពំេីសចក្តសីេំរចចតិ្តរបស្់រកុម្របកឹ សទិធមិនសុ េលខ៩/១៥ ចះុៃថងទ ី
២៤ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៨ នងិេសចក្តសីេំរចចិត្តពក់ពន័ធឯេទៀត ។ 

េ យចងចំកនុងចតិ្ត អពំរីបយករណ៍របសេ់ កអគគេលខធកិរស្តពីតីនួទ ីនងិសមទិធផិលែដល 
ករយិលយ័ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទលួបនទុកសទិធិមនសុ  សេំរចបន កនុងករជួយដល ់

រ ្ឋ ភិបល នងិ្របជជនកមពុជ េដើមបីេលើកសទួយ នងិករពរសទិធិមនុស  ¬A/HRC/12/41¦ 
េ យទទលួ គ លថ់ ្របវត្តិ ្រស្ត្របកបេ យេ កនដកមមរបសក់មពុជ ទមទរឲយមនវធិន 

ករពិេសស េដើមបីធនករពរសទិធិមនសុ  និងករមនិវលិ្រតឡបម់កវញិៃននេយបយ នងិអេំពើ្រប្រពតឹ្ត 
ពីអតតីកល ដចូមនែចងកនុងកចិច្រពមេ្រព ងស្តពីីដេំ ះ្រ យរមួមយួៃនជេម្ល ះកមពុជ ែដលបនចះុ 
ហតថេលខេនទ្ីរកុងប៉រសី កលពៃីថងទ២ី៣ ែខតុ  ឆន ំ១៩៩១ ។ 

េ យកតស់គំល ់ អពំកីរវវិត្តនថ៍មីៗ េនកមពុជ ជពេិសស ករវវិត្តនទំ៍ង យទក់ទងនងឹភព 
រកីចេំរ ើន និងកិចចខតិខ្ំរបឹងែ្របងនេពលថមីៗ េនះ របសរ់ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករេលើកសទួយ នងិករករ 
ពរសទិធមិនសុ  ជពេិសស សមទិធិផល នងិកររកីចេំរ ើនៃនវសិយ័េសដ្ឋកចិច សងគមកចិច នេយបយ នងិ 
វបបធម ៌ េនកនុងអឡុំងេពលប៉នុម នឆន ំថមីៗ េនះ មរយៈែផនករយទុធ ្រស្ត នងិ្រកបខណ័្ឌ ជតពិកព់័នធ 
របសខ់្លួន ។ 
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I. ក្តែីខមរ្រកហម 
 

 ១. េ យអះ ងជថម ី  អពំី រៈសខំនៃ់នអងគជនំុជំ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ជ ថ ប័ន 
មួយឯក ជយ នងិមិនលេំអៀង េហើយែដលេគេជឿថ ក្តីេនះ នងឹជយួជវភិគទនដស៏ខំនដ់លក់រ 
លបុបបំត់នទិណ្ឌ ភព នងិករបេងកើតឲយមននតីរិដ្ឋ ែដលកនុងេនះ េគ ចទញយកអតថ្របេយជនដ៍ម៏ន 
សក្ត នពុលពី ក្តមីយួេនះ េធ្វើជគរំសូំ បត់ុ ករននេនកមពុជ ។ 
 

២. េ យ ្វ គមន៍ ភពរកីចេំរ ើនៃនអងគជនំុជំ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ជ ទិ៍ សវនករ 
កតេ់សចក្តជីនជបេ់ចទេឈម ះកំង ហគចិ អ៊វី នងិេ យគំ្រទ ដលជ់ំហររបសរ់ ្ឋ ភបិលកមពុជ និង 
អងគករសហ្របជជត ិកនុងករបន្តដេំណើ រករ ក្តីេនះ ្របកបេ យភព្រតមឹ្រតូវឆបរ់ហស័ នងិមន 
្របសទិធភព េ យយលេ់ឃើញថ ជនជបេ់ចទមនវយ័ចំ សខ់្ល ំង នងិមនសខុភពមនិសវូមំមនួ 
្រពមទំងយតុ្តធិមែ៌ដល្របជជនកមពុជទនទឹងរងចំ់ជយរូមកេហើយ ។ 

 

៣. េ យ ្វ គមន៍ផងែដរ ជនំយួឧបតថមភរបសរ់ដ្ឋជេ្រចើនដលអ់ងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករ 
កមពុជ នងិេ យកតស់គំល ់ អពំថីវកិប៉ន់ ម នែដលបនអនមុ័តយល្់រពម កលពៃីថងទ១ី៧ ែខកកក  
ឆន ំ២០០៨ សមូជរំញុេលើកទកឹចិត្ត ដលរ់ ្ឋ ភិបលកមពុជឲយសហករជមយួអងគករសហ្របជជត ិ នងិ 
្របេទសផ្តលជ់នំយួនន េដើមបីធនករំតិសទង់ ខពសប់ំផតុៃនករ្រគប្់រគងអងគជនំុជំ្រមះវ ិ មញញ នងិសមូ 
អេញជ ើញ រដ្ឋទំង យបន្តផ្តលជ់នំួយបែនថមេទៀត ដលអ់ងគជនំុជំ្រមះវ ិ មញញឲយបនឆបរ់ហស័ េដើមបី 
ធនឲយ ក្តេីនះ ្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យេជគជយ័ ។ 
 

II. លទិធ្ិរបជធបិេតយយ នងិ ថ នភពសទិធមិនសុ  
 

 ៤. ្វ គមន ៍

(ក) កចិចសហ្របតបិត្តកិររបសរ់ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងិកចិចសនទន្របកបេ យន័យ ថ បនជមួយ 
អនក យករណ៍ពេិសស េនកនុងអឡុំងេពលបេំពញេបសកកមមេលើកទីមយួរបសេ់ កេនកមពុជ ។ 

(ខ) របយករណ៍របសអ់នក យករណ៍ពេិសសស្តពីី ថ នភពសទិធមិនសុ េនកមពុជ(A/HRC/12/40) 
និងអនុ សន៍េផ ងៗ ្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងរបយករណ៍េនះ។ 
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(គ) កិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របង នងិភពរកីចេំរ ើន ែដលរ ្ឋ ភិបលកមពុជសេំរចបន កនុងករេលើកកពំស ់
ករអនវុត្តនក៍មមវធិកីែំណទ្រមងច់បប ់ នងិ្របពន័ធយតុ្តធិម ៌ េ្រកមករដកឹនំរបស្់រកុម្របកឹ កំែណទ្រមង់ 
ចបប ់ នងិ្របពន័ធយតុ្តធិម ៌ ជ ទិ៍ ករអនមុត័ នងិ/ឬករព្រងងឹករអនវុត្តចបប្់រគះឹមយួចំននួ មនដចូជ 
្រកមនីតវិធិរីដ្ឋបបេវណី ្រកមនីតវិធិ្ីរពហមទណ្ឌ  នងិ្រកមរដ្ឋបបេវណី ្រពមទំងករអនុមត័យល្់រពមេលើ្រកម 
្រពហមទណ្ឌ េនទសី្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី ។ 

(ឃ) កចិចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបសរ់ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករ្របយទុធ្របឆំងអេំពើពកុរលយួ មនជ ទិ៍ 
ករបទិបញច ប់ដេំណើ រករ កែ់តងចបប្់របឆំងអេំពើពកុរលយួ នងិកចិចខតិខ្ំរបងឹែ្របងនំខ្លួនម្រន្តីពកុរលយួ 
មួយចំននួេទតុ ករ េដើមបីផ្តនទ េទស មចបប ់ កដ៏ចូជ កចិចខតិខំ្របងឹែ្របងរបសខ់្លួន កនុងករបញឈប់ 
ែលងឲយមនករែតង ំងម្រន្តចីលូកនម់ខុតំែណងកនុង្រកបខ័ណ្ឌ រដ្ឋបល ធរណៈ េ យែផ្អក មកូ  
គណបក នេយបយេផ ងៗ។ 

(ង) កចិចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបសរ់ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករ្របយទុធ្របឆំងករជញួដរូមនសុ  មនជ 
ទិ៍ ករព្រងងឹករអនវុត្តចបបស់្តពីកីរប្រងក បករជញួដរូមនសុ  នងិករេធ្វើ ជវីកមមផ្លូ វេភទ។ 

(ច) កចិចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបសរ់ ្ឋ ភបិលកមពុជ េដើមបីេ ះ្រ យទនំសដ់ធី្ល ី មរយៈករអនវុត្តន៍ 
កមមវធិីកែំណទ្រមងដ់ធី្ល ី។ 

(ឆ) ករសនយរបសរ់ ្ឋ ភបិលកមពុជ ្របកនខ់ជ ប ់នងិអនវុត្តកតព្វកចិចរបសខ់្លួន េ្រកមអនសុញញ  
សទិធមិនសុ អន្តរជតនិន ែដលកនុងេនះ សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តហី៊នុ ែសន បនសនយកនុងសនទរកថែថ្លង 
េបើកកចិច្របជុេំ្រកផ្លូ វករ សុ-ីអរឺ ៉បុេលើកទ្ីរបំប ីស្តពីសីទិធមិនសុ  ែដល្របរពធេធ្វើេនេខត្តេសៀម ប កនុងែខ 
កញញ  ឆន ំ២០០៧ ែដលបនេលើកេឡើងផងែដរ អំពកីរេ្រគងបេងកើតឲយមន ថ ប័នជតសិទិធមិនសុ មយួ ។ 

(ឈ) កចិចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបសគ់ណៈកមម ធិករសទិធមិនសុ កមពុជ ជពេិសស កនុងករេ ះ្រ យ 
បណ្តឹ ងរបស្់របជពលរដ្ឋ ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ ថ នភពពនធនគរ នងិករេធ្វើអន្ត គមនក៍នុងករណី 
ៃនករឃុខំ្លួនេលើសនតីវិធិ ី។  

(ញ) កចិចខតិខ្ំរបងឹែ្របងរបសរ់ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករ្របកនខ់ជ បក់តព្វកចិចរបសខ់្លួន េ្រកម 
សនធសិញញ សទិធិមនសុ អន្តរជត ិ មនជ ទិ៍ ករ កេ់សនើរបយករណ៍របសខ់្លួនេទគណៈកមម ធកិរ 
បំបត់ករេរ ើសេអើងពជូ សន ៍ នងិគណៈកមម ធកិរសទិធកិមុរ កនុងែខកមភៈ ឆន ំ២០០៩ កដ៏ចូជេទគណៈ 
កមម ធិករសទិធេិសដ្ឋកចិច សងគមកចិច នងិវបបធម ៌កនុងែខឧសភ ឆន ំ២០០៩ ។ 
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(ដ) កចិចខិតខ្ំរបងឹែ្របង នងិកររកីចេំរ ើនរបសរ់ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករេលើកកពំសក់រអនុវត្តន៍ 
េគលនេយបយកែំណទ្រមង្់របពន័ធវមិជឈករ នងិសហវមិជឈករ កនុងេគលេ េធ្វើឲយសេំរចករអភវិឌ ន ៍
លទិធ្ិរបជធិបេតយយ មរយៈករព្រងឹង ថ បន័ថន កេ់្រកមជត ិ នងិថន កម់លូ ្ឋ ន ជ ទិ៍ ករេបះេឆន ត 
េ្រជើសេរ ើស្រកុម្របកឹ េខត្ត/្រកុង នងិ្រកុម្របឹក ឃុ/ំសងក ត ់ េធ្វើេឡើងកនុងែខឧសភ ឆន ំ២០០៩ 
បនបង្ហ ញព ី ករបន្តអភវិឌ ន៍ដេំណើ រករ្របជធិបេតយយេនកមពុជ 
ទនទមឹនងឹទទលួ គ លអ់ពំីេសចក្ត្ីរតូវករព្រងឹងែថម 
េទៀតដលស់មតថភពអនវុត្តករងររបសគ់ណៈកមម ធិករជតេិរៀបចំករេបះេឆន ត ។ 

(ឋ) ករអនមុត័េ យរដ្ឋសភ ចបប់ជតសិ្តពីសីទិធជិនពកិរ កនុងែខឧសភ ឆន ំ២០០៩ នងិករអន-ុ 
ម័តយល្់រពមេលើអន្ុរកតឹយស្តពីនីតីវិធិសីំ បច់ុះបញជ ដីីសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច នងិេគលនេយ- 
បយ ស្តពីកីរអភវិឌ នរ៍បសជ់នជតេិដើមភគតចិ េ យគណៈរដ្ឋម្រន្តីកនុងែខេម  ឆន ំ២០០៩។ 

 

៥. េ យសែំដងកង្វលរ់បសខ់្លួន អពំវីសិយ័មយួចំននួៃនករអនវុត្តនស៍ទិធមិនសុ េនកមពុជ នងិេសនើ 
យ៉ងទទចូដលរ់ ្ឋ ភបិលកមពុជ សមូឲយ ៖ 

(ក) បន្តព្រងងឹកចិចខិតខំ្របងឹែ្របងរបសខ់្លួន េដើមបីបេងកើតនតីិរដ្ឋ ជ ទិ៍ មរយៈករអនមុត័ នងិ 
ករអនវុត្តន្៍រកម នងិចបប្់រគះឹមយួចនំួនែដលសខំនចំ់បចស់ំ ប់ករបេងកើតសងគម្របជធបិេតយយ នងិ 
កិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបសខ់្លួន កនុងករេធ្វើកែំណទ្រមង្់របពន័ធយតុ្តធិម ៌ ជពេិសស េដើមបីធនឯក ជយភព 
ភពមិនលេំអៀង តម្ល ភព នងិ្របសទិធភពៃន្របពន័ធយតុ្តធិមទំ៌ងមលូ ។ 

(ខ) បេងកើនកចិចខតិខំ្របងឹែ្របងរបសខ់្លួន េដើមបី្របយទុធ្របឆំងអេំពើពុករលយួ ជពេិសស មរយៈ 
ករអនមុត័ឲយបនឆបរ់ហស័នវូចបប្់របឆំងអេំពើពុករលយួ នងិករអនវុត្តន៍ចបបេ់នះ។ 

(គ) បន្តេ ះ្រ យជ ទិភព កនុងេនះមន បញ្ហ នទិណ្ឌ ភព នងិព្រងងឹកចិចខតិខតិខ្ំរបឹងែ្របង 
របសខ់្លួន កនុងករេសុើបអេងកតជបនទ ន ់ នងិេធ្វើករផ្តនទ េទស ្រសប មនីតវិធិ្ីរតមឹ្រតូវរបសច់បប ់ នងិ 
កតព្វកចិចរបសខ់្លួន េ្រកមសនធសិញញ សទិធមិនុស អន្តរជត ិ ចេំពះជនទំង យ ែដលបន្រប្រពឹត្ត 
បទេលមើសធងនធ់ងរ ដចូជ អេំពើរេំ ភសទិធមិនុស  ជេដើម ។ 

(ឃ) បេងកើនកចិចខតិខំ្របងឹែ្របងរបសខ់្លួនកនុងករេ ះ្រ យេ យសមធម ៌នងិឆបរ់ហស័នវូបញ្ហ  
កមមសទិធដិធី្លី្របកបេ យភព្រតមឹ្រតូវ និងេ យចហំរ ្រសប មចបប់ភមូបិល ឆន ំ២០០១ េ យព្រងងឹ 
ករអនវុត្តនច៍បប ់ មរយៈករបេងកើតេគលករណ៍ែណនំថន កជ់ត ិ េដើមបី្រ យបភំ្លអឺំពនីតីវិធិពីកព់ន័ធ 
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កដ៏ចូជ មរយៈព្រងឹងសមតថភព និង្របសទិធភពរបស់ ថ បន័ពកព់ន័ធនន មនជ ទិ៍ ជញ ធរជត ិ
េ ះ្រ យទនំសដ់ធី្ល ីនងិគណៈកមម ធិករសរុេិយដថីន ក់ជត ិថន កេ់ខត្ត/្រកុង នងិថន កខ់ណ័្ឌ /្រសុក ។ 

(ង) បងកបរយិកសងយ្រសួល សំ ប់ករេធ្វើសកមមភពនេយបយ្រសបចបប ់ នងិគំ្រទដល ់
តួនទីរបសអ់ងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល និង្របពន័ធផ ព្វផ យពត័ម៌ននន េដើមបីព្រងងឹែថមេទៀត ដលក់រ 
អភវិឌ នល៍ទិធ្ិរបជធបិេតយយេនកមពុជ ។ 

(ច) បន្តកិចចខតិខ្ំរបឹងែ្របងតេទេទៀត េដើមបីព្រងងឹសទិធមិនសុ  ជពេិសស សទិធ្ិរស្ត ីនងិកុមរ នងិ 
ខិតខំ្របងឹែ្របងបែនថមេទៀត េ យសហករជមយួសហគមនអ៍ន្តរជត ិ េដើមបី្របយទុធ្របឆំងនងឹបញ្ហ ធំៗ  
មួយចំននួ មនជ ទិ៍ ករជួញដរូមនុស  បញ្ហ ទកទ់និនងឹភព្រក្ីរក អេំពើហងឹ ផ្លូ វេភទ អេំពើហងឹ កនុង 
្រគួ រ នងិករេធ្វើ ជវីកមមផ្លូ វេភទ េលើ្រស្តី នងិកុមរ ជេដើម ។ 

(ឆ) ចតវ់ធិនករ្រគបែ់បបយ៉ង េដើមបីបេំពញកតព្វកិចចរបសខ់្លួន េ្រកមសនធសិញញ សទិធមិនុស  
អន្តរជត ិ នងិព្រងងឹកចិចសហ្របតបិត្តកិរែថមេទៀត ជមយួទភីន កង់រសហ្របជជតនិន មនដូចជ 
ករយិលយ័ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទលួបនទុកសទិធិមនសុ  នងិ មរយៈករព្រងងឹកចិច 
សនទន នងិករបេងកើតឲយមនសកមមភពរមួ ។ 

(ជ) បន្តេលើកសទួយសទិធ ិ នងិេសចក្តៃីថ្លថនូ ររបស្់របជពលរដ្ឋកមពុជ្រគបរ់បូ មរយៈករករពរ 
សទិធពិលរដ្ឋ នងិសទិធនិេយបយ មនជ ទិ៍ េសរភីពកនុងករបេញចញមតេិយបល ់ ្រពមទំងសទិធេិសដ្ឋ 
កិចច្ សងគមកចិច នងិវបបធម ៌ ្រសប មេគលករណ៍នីតរិដ្ឋ មរយៈករអនវុត្តន៍ជបន្ត 
និងព្រងងឹែថមេទៀត ដលយ់ទុធ ្រស្តចតុេកណ នងិកមមវធិកីែំណទ្រមងវ់សិយ័េផ ងៗ។ 

 

III. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 
 

 ៦. អេញជ ើញ េ កអគគេលខធកិរ ទភីន ក់ងរេផ ងៗកនុង្របពន័ធសហ្របជជត ិ ែដលមនវត្តមន 
េនកមពុជ នងិសហគមនអ៍ន្តរជតិ បទំ់ងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបលននឲយបន្តេធ្វើករជមយួរ ្ឋ ភបិល 
កមពុជ កនុងករព្រងងឹលទិធ្ិរបជធបិេតយយ កដ៏ចូជ ករធនករពរ នងិេលើកសទួយសទិធមិនសុ របស្់របជ 
ជន្រគបរ់បូេនកមពុជ កនុងេនះមន មរយៈករជយួឧបតថមភកនុងវសិយ័មួយចនំនួ ដចូជ៖ 

(ក) ករ ក់ែតងចបបទំ់ង យែដលសខំនចំ់បច ់ សំ បក់រករពរ នងិករេលើកសទួយសទិធិ 
មនសុ  នងិករជួយបេងកើត ថ ប័នសទិធមិនុស ជតឯិក ជយមយួ ។ 
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(ខ) ករក ងសមតថភព េដើមបីព្រងងឹ ថ បន័ចបប ់ មនជ ទិ៍ មរយៈករព្រងឹងគណុភព 
ករងររបសេ់ច្រកម ្រពះ ជ ជញ  េមធវ ីនងិបុគគលកិតុ ករ ។ 

(គ) ករក ងសមតថភព េដើមបីព្រងងឹ ថ បន័ជតនិន កនុងករេសុើបអេងកតែផនក្រពហមទណ្ឌ  នងិ 
ព្រងងឹករអនវុត្តនច៍បប ់្រពមទំងករផគតផ់គងស់មភ រៈបរកិខ រចំបច ់េដើមបីេធ្វើឲយសេំរចេគលេ ទំងេនះ ។ 

(ឃ) ជយួេធ្វើករ សស់ទងអ់ពំភីពរកីចេំរ ើនកនុងវសិយ័សទិធមិនសុ  ។ 

៧. ជុរំញុេលើកទកឹចិត្ត ដលរ់ ្ឋ ភបិលកមពុជ នងិសហគមនអ៍ន្តរជតឲិយផ្តលជ់ំនយួឧបតថមភចំបច ់
្រគបែ់បបយ៉ងដលអ់ងគជនំុជំ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ េដើមបីធនករមិនវលិ្រតឡបម់កវញិៃន 
នេយបយ នងិអេំពើ្រប្រពតឹ្តពីអតតីកល ដចូមនែចងកនុងកចិច្រពមេ្រព ងទ្ីរកុងប៉រសី ឆន ំ១៩៩១ ស្តពីី 
ដំេ ះ្រ យរមួមយួៃនជេម្ល ះកមពុជ ។ 

៨. េ យកតស់គំលអ់ពំ ី េសចក្ត្ីរតូវករបន្តករពិេ្រគះេយបលយ៉់ងជតិសនទិធរ ងរ ្ឋ ភបិល 
កមពុជ នងិអនក យករណ៍ពេិសសស្តពីី ថ នភពសទិធមិនសុ េនកមពុជ កនុងេគលេ េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង 
ែថមេទៀត ដល់ ថ នភពសទិធមិនសុ េនកនុង្របេទសេនះ និងបន្តកចិចសហ្របតបិត្តកិរែផនកបេចចកេទស 
រ ងករយិលយ័ឧត្តមសនងករសទិធិមនសុ  នងិរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ។ 

៩. សេំរច  បន្តម្តងមយួឆន ំនូវ ណត្តិរបសន់តីវិធិពីេិសសែផនក ថ នភពសទិធមិនសុ េនកមពុជ នងិ 
េសនើឲយអនក យករណ៍ពេិសស យករណ៍អពំីករអនវុត្តន៍ ណតិ្តរបសខ់្លួន េទ្រកុម្របកឹ សទិធិមនសុ  
នសមយ័្របជុេំលើកទដីប្់របំរបសខ់្លួន នងិចូលរមួពភិក ្របកបេ យនយ័ ថ បនជមយួរ ្ឋ ភិបល 
កមពុជ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងែថមេទៀត ដល់ ថ នភពសទិធមិនសុ េនកមពុជ ។ 

១០. េសនើ េ កអគគេលខធកិរ យករណ៍េទ្រកុម្របកឹ សទិធមិនុស  នសមយ័្របជុេំលើកទដីប់ 
្របំរបសខ់្លួន អពំតីួនទ ី នងិសមទិធផិលែដលករយិលយ័ឧត្តមសនងករសេំរចបន កនុងករជយួដលរ់ ្ឋ  
ភិបល នងិ្របជជនកមពុជ េដើមបីេលើកសទួយ នងិករពរសទិធិមនសុ  ។ 

១១. សេំរច បន្តពិចរ អំពី ថ នភពសទិធមិនសុ េនកមពុជ នសមយ័្របជុេំលើកទដីប់្របំ របស ់
ខ្លួន ។ 

សមយ័្របជុេំលើកទី៣២ 
ៃថងទ២ី ែខតុ  ឆន ំ២០០៩ 
 

           [អនុមត័េ យគម នករេបះេឆន ត] 

---------------------------------------------------- 


