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កថមខុ 
 យន្តករ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិជសកល មកលកំណត(់UPR) របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  
គឺជដំេណើ រករែតមយួគត ់អំពីកំណត្់រ សិទធមិនុស របស់សមជកិនមីយួៗទងំ១៩៣្របេទស ៃន 
អងគករសហ្របជជត។ិ េ យមនេគលេ ខពស់បផុំត កនុងករេធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរដល់ ថ នភព 
សិទធិមនុស េន្រគបរ់ដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពិនិតយ UPR ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបបីេងកើន គ្ំរទ 
និងព្រងីកករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស េន ម្របេទសនីមយួៗ។ UPR គឺជដំេណើ រ
ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ្ឋ ែដលផ្តល់ឱកសដល់រដ្ឋនីមយួៗ ្របកសពីករចតវ់ធិនករនន 
េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរដល់ ថ នភពសិទធិមនុស េនកនុង្របេទស និងបំេពញកតព្វកិចចសិទធិមនុស របស់ 
ខ្លួន េនចំេពះមុខរដ្ឋដៃទេទៀត និងចំេពះ ធរណៈជនទូេទ។ UPR បេងកើតឱកសផ្តល់ជំនយួ
បេចចកេទសដល់រដ្ឋនន និងេលើកកពំស់សមតថភពរបស់ពួកេគ កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈម
សិទធិមនុស ្របកបេ យ្របសិទធភព និងែចករែំលកករអនុវត្តនល៍្អៗ េនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស
រ ងរដ្ឋនន និងៃដគូដៃទេទៀត។ ជទិដ្ឋភពចបំងមយួរបស់្រកមុ្របកឹ សិទធមិនុស  UPR ្រតវូបន 
បេងកើតេឡើង េដើមបធីនឲយមនករពិនិតយេ យេសមើភពគន ដល់រដ្ឋទងំអស់ េនេពល ថ នភព
សិទធិមនុស របស់ពួកេគ្រតូវបនយកមក យតំៃលម្តងៗ។ ្រគបរ់ដ្ឋ្រតូវសថិតេនេ្រកមដំេណើ រករដូច
គន  និងករ្រតួតពិនិតយដូចគន  េ យមនិគិតពីករផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ សិទធិមនុស េនះេទ។ 
សព្វៃថងេនះ មនិមនយន្តករសកលដៃទ  រេបៀបេនះេនះេទ។ 

 កមពុជ ្រតូវបនពិនិតយដំបងូ េ្រកមដំេណើ រករ UPR កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០០៩។ េនចុងបញចប់
ៃនករពិនិតយេលើកដំបូងរបស់ខ្លួន កមពុជបនទទលួយកទងំ៩១អនុ សន ៍ ែដលេធ្វើេឡើងេ យ
រដ្ឋនន។១ ជុំដំបូងៃនដំេណើ រករ UPR បនចបស់ព្វ្រគបក់លពីែខតុ  ឆន ២ំ០១១ េនេពល
ែដលរដ្ឋសមជិកទងំអស់១៩៣ របស់អងគករសហ្របជជតិ ្រតូវបនពិនិតយ។ បនទ បម់កជុំទីពីរ 
បនចបេ់ផ្តើម េហើយកមពុជ្រតូវបនពិនិតយជថមីម្តងេទៀត កលពីៃថងទី២៨ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ 
្រគបទ់ិននយ័ពត័ម៌ន ្រតូវបន កចូ់លសំ បក់រ្រតួតពិនិតយេលើកទី២េនះ រមួមនរបយករណ៍ជតិ
របស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងក្រមងពត័ម៌នពីយន្តករសិទធិមនុស សហ្របជជតិ និងអងគករមនិែមន   
រ ្ឋ ភបិល េហើយពត័ម៌នទងំេនះ សុទធែត ចរកបនេនកនុងេគហទំពរ័របស់្រកុម្របឹក សិទធ ិ  
មនុស ។២ កចិចសនទនៃនករ្រតួតពិនិតយេនះ ក៏ ចរកេមើលផងែដរេនកនុងេគហទំពរ័េនះ។៣ 

១. អនុ សន៍ទងំេនះ ចរកបនេនេគហទព័ំរ៖ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession6.aspx 
២. ឯក រទងំេនះ ចរកបនេនេគហទព័ំរ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession18.aspx. េដើមបរីក
េមើលករ ក់ឯក ររបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងទីភន ក់ងរសហ្របជជតិនីមួយៗ សូមចុចេលើរមឹទព័ំរៃនគហទព័ំរេនះ។  
៣. សូមេមើលេគហទព័ំរ៖  http://webtv.un.org/watch/cambodia-review-18th-session-of-universal-periodic-view/3119784522001/ 
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 កនុងកំឡុងេពលពិនិតយចុងេ្រកយេនះ មនអនុ សនច៍ំនួន២០៥ បន កជូ់នកមពុជ ែដល
្រតូវយកមកេបះពុមភផ យេនកនុងេសៀវេភេនះ។ កនុងែខមក  កមពុជបនទទួលអនុ សនច៍ំនួន
១៧១ េហើយបនសំុពនយេពលេធ្វើេសចក្តីសំេរចេលើអនុ សនែ៍ដលេនសល់ចំនួន៣៤ រហូតដល់
សមយ័្របជំុែខមថុិន របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស ។ េនៃថងទី២៦ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤ កមពុជបន
្របកសពីជំហរចុងេ្រកយរបស់ខ្លួនថ ខ្លួន្រពមទទួលយកែត១៦២ អនុ សនប៍៉ុេ ្ណ ះ និងសូម
េធ្វើករកតសំ់គល់ចំេពះអនុ សនច៍ំនួន៤២េទៀត។ អនុ សន ៍ UPR បង្ហ ញនូវករ យតំៃល
ជរមួមយួអំពីតថភពៃនកិចចករពរសិទធិមនុស េនកមពុជ ្រពមទងំចណុំចឆកែល្វង និងឱកស
ពកព់ន័ធនន េដើមបពី្រងឹងដល់កិចចករពរេនះ។ 

 េដើមបបីង្ហ ញពីកររកីចំេរ ើនេនជុំបនទ បៃ់នUPR ែដលនឹង្រតូវ្រប្រពឹត្តេទកនុងរ ង៤ឆន េំទៀត   
រ ្ឋ ភបិល នឹង្រតូវចតវ់ធិនករជកែ់ស្តងភ្ល មៗ េឆព ះេទរកករអនុវត្តនអ៍នុ សនទ៍ងំេនះ។ 
ករអនុវត្តនដ៍ម៏នអតថនយ័ និងមនករឯកភពគន  ៃនអនុ សនU៍PR ្រតូវធនថ ល់កិចចខិតខំ
្របឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភបិល អងគករសងគមសីុវលិ ទីភន កង់រសហ្របជជតិ និងសហគមនអ៍ន្តរជតិ 
្រពមទងំៃដគូចូលរមួដៃទេទៀត នឹងេឆព ះេទរកកររកីចំេរ ើនដម៏នអតថនយ័។ កិចចខតិខំ្របឹងែ្របង
ែបបេនះ នឹងរមួចំែណកដល់ករអនុវត្តនអ៍នុ សនន៍ន ែដលបន កេ់ចញកលពីមុនៗ េ យ
ថ បន័សនធិសញញ  និងយន្តករសិទធិមនុស ដៃទេទៀត ដូចជអនក យករណ៍ពិេសសអំពី ថ នភព

សិទធិមនុស េនកមពុជជេដើម ែដលអនុ សនទ៍ងំេនះភគេ្រចើន មនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងអនុ
សន ៍ UPR ។ ករអនុវត្តនដ៍េ៏ជគជយ័ នងឹជយួ ដល់ករ្រពងរបយករណ៍បនទ បរ់បស់ UPR 

កនែ់តមនភពងយ្រសួល។ 

 េដើមបសំីេរចបនេគលបណំងេនះ ជសំខន ់រដ្ឋ្រតវូកណំតព់ី ថ បន័ជក់ កន់នរបស់ខ្លួន 
េដើមបទីទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តនអ៍នុ សន៍ មវស័ិយជក់ កេ់រៀងៗខ្លួន។ កិចចករ្រតូវចប់
េផ្តើមភ្ល មៗ េដើមបកីំណត ់ ក)បញ្ហ ននែដលពកព់ន័ធ ខ) ជញ ធរទទួលខុស្រតូវ នងិគ)ករចត់
វធិនករជក់ កេ់ដើមបអីនុវត្តអនុ សន។៍ ជសំខន្់រតូវរលឹំកថ ករទទួលខុស្រតូវកនុងករចត់
វធិនករ មនិែមន ្រស័យទងំ្រសុងេលើអំ ចនីតិ្របតិបត្តិេនះេទ។ មនអនុ សនខ៍្លះត្រមវូឲយ 
មនករអនុមត័ ឬករែកស្រមួលចបប ់ជឧទហរណ៍ គឺសភ នឹង្រតូវេដើរតួនទីយ៉ងសំខនេ់នះ។ 

 ទិដ្ឋភពែតមយួគតៃ់នដំេណើ រករUPR គឺថ ឆ្លុះបញច ំងនូវករ្របមូលផ្តុ ំៃនទស នៈអន្តរជត ិ
អំពី ថ នភពសិទធិមនុស  េន ម្របេទសនីមយួៗែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ េហើយអនុ សន៍
ែដលជលទធផលពីករពិនិតយេនះ ្រតវូបនទទួលយកេ យសម័្រគចិត្ត នងិជ ធរណៈេ យរដ្ឋ
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ែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ។ ដូេចនះ អនុ សនទ៍ងំេនះ ចក្ល យជឧបករណ៍ៃនករតសូ៊មតិដ៏
មនអំ ចបំផុត សំ បៃ់ដគូពកព់ន័ធទងំអស់។ អនុ សនន៍ីមយួៗ គួរបរយិយេនកនុងែផនករ
ជកែ់ស្តង េដើមបអីនុវត្ត ឬគ្ំរទករអនុវត្តនអ៍នុ សន ៍ UPR។ ករទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តន៍
អនុ សន ៍ UPR ជករពិតេហើយ ជរបស់រ ្ឋ ភបិល កប៏៉ុែន្តសងគមសីុវលិ ក៏ ច និងគួរេដើរតួ
សំខនក់នុងករជួយ ដល់កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់រ ្ឋ ភបិលេនកនុងវស័ិយេនះែដរ។ សងគមសីុវលិ ក៏
េដើរតួនទីសំខនផ់ងែដរ កនុងករ មឃ្ល េំមើល ថ នភពៃនករអនុវត្តនអ៍នុ សនទ៍ងំេនះ។ 

 រមួជមយួអនុ សនន៍នរបស់យន្តករជំនញ ដូចជគណៈកមម ធិករឃ្ល េំមើលសនធិសញញ  
និងអនក យករណ៍ពិេសសនន អនុ សន ៍ UPR ែថ្លងពីបញ្ហ នន ែដលមនលកខណៈទូលំ
ទូ យ ្រគបដណ្ត បេ់លើវស័ិយនន ែដលកនុងេនះ ទីភន កងរសហ្របជជតិ ជេរឿយៗែតងផ្តល់
ករគ្ំរទដល់រ ្ឋ ភបិល។ កនុងករណីេនះ េ យទទួលយកករែណនពំីអនុ សនទ៍ងំេនះ ទី
ភន កង់រសហ្របជជតិ ចផ្តល់ជនំួយដម៏ន រៈសំខន ់ដល់ករអនុវត្តន ៍ UPR េនកនុងវស័ិយ
ជក់ កែ់ដលខ្លួនមនសមតថកិចច។ 

 អនុ សនព៍ី្រគបយ់ន្តករសិទធិមនុស ចេ្របើជក លីករ—េហើយធ្ល បប់នអនុវត្តែបបេនះ 
េន មប ្ត ្របេទសជេ្រចើន—សំ បរ់ ្ឋ ភបិល សងគមសីុវលិ សហគមនអ៍ន្តរជតិ និង្របពន័ធ 
សហ្របជជតិ ចូលរមួ្របឹងែ្របងកនុងករអនុវត្តអនុ សនទ៍ងំេនះ េដើមបេីធ្វើឲយកិចចករពរសិទធិ
មនុស កនែ់ត្របេសើរ។ ឱកសអនុវត្តដូចគន ែបបេនះេនកមពុជ មនិគួរ្រតូវបនេបះបងេ់ឡើយ។   
េ យមនកិចចសហករយ៉ងជិតសនិតជមយួៃដគូជេ្រចើន ែដលបនយកចិត្តយ៉ង្រជលេ្រជ ដល់
ករេលើកសទួយសិទធិមនុស េនកមពុជ ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុក
សិទធិមនុស  េ្រត មខ្លួនជេ្រសចេដើមបចូីលរមួកនុងករអនុវត្តអនុ សនទ៍ងំេនះ ជមយួពកួេគ 
េ យេឆ្ល តយក្របេយជនព៍ីករេបើកជថមីដល់កែំណទ្រមងដ់ទ៏នេ់ពល េដើមបចីបេ់ផ្តើមដំេណើ រករ
អនុវត្ត UPR េនះ េ យមុងឺម៉ត។់ ករយិល័យឧត្តមសនងករ បនជួយ ដល់ករេបះពុមភេនះ ថជ
ជំ នដំបូងេនកនុងទិសេ េនះ។ េនះគឺជករឧទទសិដល់្របជជនកមពុជ នងិអនកទងំ យ
ែដលចូលរមួករពរសិទធិមនុស របស់ពួកេគ។ 

          េ ក្រសី ៉ ន់ហីុ លី  
          តំ ង 
          ករយិល័យ OHCHR-Cambodia 

          ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ 
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អំពីដំេណើ រករ UPR 
 ករ្រតួតពិនិតយ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេរៀង ល់៤.៥ ឆន មំ្តង េ យ្រកុមករងរ UPR ែដលមន
សមជិកចំននួ៤៧រដ្ឋ ៃន្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  េទះបីជរដ្ឋសមជិក មយួរបស់អងគករសហ
្របជជតិ ចចូលរមួកនុងកិចចពិភក /សនទន ជមយួរដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពិនិតយកេ៏ យ។  
រដ្ឋនីមយួៗែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ្រតូវបនជួយ េ យ្រកុមៃនរដ្ឋបី ែដលដឹងថជ “troikas” េធ្វើ
ជអនក យករណ៍។ ករេ្រជើសេរ ើស troikas សំ បរ់ដ្ឋនមីយួៗ ្រតវូេធ្វើ មរយៈករចបេ់ឆន ត បនទ ប់
ពីករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសសមជិក្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  េនកនុងម សននិបតអងគករសហ្របជ 
ជតិ។ 

 ករ្រតួតពិនិតយេនះ ែផ្អកេលើឯក របី៖ 

១. ពត័ម៌នែដលផ្តល់ឲយេ យរដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ែដល ចេធ្វើ មទ្រមងជ់ 
“របយករណ៍ជតិ”។ 

២. ពត័ម៌នែដលមនេនកនុងរបយករណ៍របស់អនកជំនញករ និង្រកុមឯក ជយខងសិទធិ
មនុស  រមួមននីតិវធិីពិេសស ថ បន័សនធិសញញ សិទធិមនុស  និង ថ បន័សហ្របជជតិដៃទេទៀត។  

៣. ពត័ម៌នពីៃដគូដៃទេទៀតរមួមន ថ បន័សិទធិមនុស ជតនិិងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។  

 UPR នឹង យតំៃលពីវ ិ លភពែដលរដ្ឋេគរពកតព្វកិចចសិទធិមនុស របស់ខ្លួនដូចមនែចង
កនុង (១)ធមមនុញញសហ្របជជតិ (២)េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  (៣)លិខតុិបករណ៍
សិទធិមនុស ែដលរដ្ឋេនះជភគី (សនធសិញញ សិទធិមនុស ននែដលរដ្ឋេនះបនផ្តល់សចច បន័) (៤)
ករសនយ និងករេប្តជញ ចិត្តេ យសម័្រគចិត្តេធ្វើេ យរដ្ឋេនះចំេពះសហគមនអ៍ន្តរជតិ (ឧ. េគល
នេយបយសិទធិមនុស ជតិ និង/ឬកមមវធិីននែដល្រតូវអនុវត្ត) និង(៥)ចបបម់នុស ធមអ៌ន្តរជតិ
ែដលេនជធរមន។ 

 ករ្រតួតពិនិតយ ្រប្រពឹត្តេទ មរយៈកិចចសនទនគន ជអន្តរកមមរ ងរដ្ឋសថិតេនេ្រកមករពិនិតយ 
និងសមជិកដៃទេទៀតរបស់សហ្របជជតិ។ កិចចេនះ្រប្រពឹត្តេទកនុងកំឡុងេពលកិចច្របជុំរបស់្រកុម
ករងរ UPR។ កនុងកំឡុងេពលពិភក គន េនះ សមជិក កេ៏ យរបស់អងគករសហ្របជជត ិ
ច ងំសំណួរ េយបល់ និង/ឬេធ្វើអនុ សនដ៍ល់រដ្ឋែដលសថិតេនេ្រកមករពិនិតយ។ រយៈេពល

ៃនករ្រតួតពិនិតយ គឺ៣េម៉ង និង៣០នទី។ 
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 បនទ បព់ីករ្រតួតពិនិតយេ យ្រកុមករងរ troika នឹងេរៀបចំរបយករណ៍មយួ េ យមនករ
ចូលរមួពីរដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ និងជនំួយពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជ
ជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ។ របយករណ៍េនះែដល្រតូវទុកជ “របយករណ៍លទធផល” េរៀប ប ់
យ៉ងសេងខបពីកិចចសនទនគន េនះ។ ដូេចនះ របយករណ៍េនះ មនសំណួរ េយបល់ និងអនុ សន៍
ែដល កេ់ យរដ្ឋននដល់រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ្រពមទងំករេឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋែដលសថិត 
េ្រកមករពិនិតយ។ 

 េពលេវ ្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមករងរេដើមបអីនុមត័ “របយករណ៍លទធផល” នីមយួៗរបស់
រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ កនុងកឡុំងសមយ័្របជំុេនះ។ រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ មន     
ឱកសផ្តល់េយបល់បឋម េទេលើអនុ សនន៍ន េ្រជើសេរ ើសថ្រពមទទួលយក ឬ្រគនែ់តេធ្វើករ
កតសំ់គល់េលើអនុ សនទ៍ងំេនះ។ ទងំអនុ សនែ៍ដលបនទទួលយក និងអនុ សនែ៍ដល
្រគនែ់តេធ្វើករកតសំ់គល់ ្រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុងរបយករណ៍េនះ។ 

 បនទ បម់ក របយករណ៍េនះ ្រតូវ កជូ់នសមយ័្របជុំេពញអងគរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  
េដើមបទីទួលករអនុមត័។ េនេពលេនះ រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ចេឆ្លើយេទនឹងសំណួរ និង
បញ្ហ ននែដលមនិទនប់នេឆ្លើយ្រគប្់រគនេ់នកំឡុងេពល្រកុមករងរ និងេឆ្លើយតបចំេពះអនុ

សនែ៍ដល្រតូវបនេលើកេឡើងេ យរដ្ឋននកនុងកំឡុងេពលៃនករ្រតួតពិនិតយ។ េពលេវ ក៏
មនផ្តល់ជូនរដ្ឋសមជិក និងរដ្ឋសេងកតករណ៍ែដរ ែដលចងសំ់ែដងមតិរបស់ខ្លួន អំពលីទធផលៃន
ករ្រតួតពិនិតយេនះ និងកម៏នផ្តល់ជូន ថ បន័សិទធិមនុស ជតិ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងៃដគូ
ដៃទេទៀត េដើមបផី្តល់េយបល់ជទូេទែដរ។ 

 រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ែតងែតមនករទទួលខុស្រតូវបឋម េដើមបអីនុវត្តអនុ សន៍
ននែដលមនេនកនុងរបយករណ៍លទធផលចុងេ្រកយ។ UPR ធនថ ្រគប្់របេទស ្រតូវទទលួ
ខុស្រតូវចំេពះកររកីចំេរ ើន ឬករខកខនកនុងករអនុវត្តអនុ សនទ៍ងំេនះ។ កនុងកឡុំងករ្រតួត
ពិនិតយេលើកេ្រកយ រដ្ឋ្រតូវបនរពំឹងថ នឹងផ្តល់ពត័ម៌នអំពីវធិនករននែដលខ្លួនបនចតេ់ឡើង 
េដើមបអីនុវត្តអនុ សនន៍នែដលបនផ្តល់ឲយកលពីេលើកមុន ្រពមទងំអំពីករវវិត្តន៍ មយួេន
កនុងវស័ិយសិទធិមនុស ។ សហគមនអ៍ន្តរជតិ មនតួនទីជួយ អនុវត្តអនុ សនទ៍ងំេនះ មរយៈ
ករផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស និងករក ងសមតថភព េ យពិេ្រគះេយបល់ជមយួរដ្ឋ ម។ី 

@ 
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របយករណ៍របស្់រកុមករងរអពំកីរ្រតួតពនិតិយជសកល មកលកំណត ់
(A/HRC/26/16, 27 March 2014) 

កមពជុ 

េសចក្តេីផ្តើ ម 
1. ្រកុមករងរអំពីករ្រតួតពិនិតយជសកល មកលកំណត ់ (UPR) ែដល្រតូវបនបេងកើត

េឡើង ្រសប មេសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស េលខ៥/១ ចុះៃថងទី១៨ ែខមថុិន ឆន ំ
២០០៧ បនេបើកសមយ័្របជំុេលើកទី១៨ របស់ខ្លួន ពីៃថងទី២៧ ែខមក  ដល់ៃថងទី៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១៤។ ករពិនិតយេឡើងវញិៃន្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនឯកិចច្របជុំទ៤ី េនៃថងទី២៨ 
ែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ គណៈ្របតភិកូមពុជដកឹនេំ យ ឯ.ឧ.ម៉ក់ សមបត្ត ិអនុ្របធនគណៈកមម ធកិរ 
សិទធិមនុស កមពុជ។ េនឯកិចច្របជុំេលើកទី១០របស់ខ្លួនែដលបនេធ្វើេឡើងេនៃថងទី៣១ ែខមក  ឆន ំ
២០១៤ ្រកុមករងរេនះបនអនុមត័របយករណ៍អំពីកមពុជ។ 

2. េនៃថងទី១៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស បនេ្រជើសេរ ើស្រកុមអនក យ
ករណ៍ (្រកុមបី្របេទស) ដូចខងេ្រកម េដើមបសី្រមបស្រមួលដល់ករពិនិតយេឡើងវញិេលើ្របេទស
កមពុជ៖ ្របេទសអុី លី ម៉ូរ ៉ុកកូ និងហ្វលីីពីន។ 

3. ្រសប ម កយខណ្ឌ ទី១៥ ៃនឧបសមពន័ធភជ បនឹ់ងេសចក្តីសំេរចេលខ៥/១ និង កយខណ្ឌ ទី៥ 
ៃនឧបសមពន័ធភជ បន់ឹងេសចក្តីសេ្រមចេលខ១៦/២១ ឯក រទងំ យដូចខងេ្រកមេនះ ្រតូវបន
េចញ ស្រមបក់រពិនិតយេឡើងវញិៃន្របេទសកមពុជ៖ 

(a) របយករណ៍ជតិមយួ ែដល្រតូវបនបញជូ នមក/បង្ហ ញមក ជ យលកខណ៍អក រ
្រសប ម កយខណ្ឌ ទី១៥(a) (A/HRC/WG.6/18/KHM/1); 

(b) ក្រមងឯក រមយួ ែដលចង្រកងេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជ
ជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  ្រសប ម កយខណ្ឌ ទី១៥(b) (A/HRC/WG.6/18/KHM/2); 

(c) េសចក្តីសេងខបមយួ ែដលេរៀបចំេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជ
ជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  ្រសប ម កយខណ្ឌ ទី១៥(c) (A/HRC/WG.6/18/KHM/3) 
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4. បញជ ីសំណួរមយួែដលបនេរៀបចំរចួជមុន េ យ្របេទសែបលហ ុកី ធរណរដ្ឋែឆក 
ល្លឺមង៉ ់ស្លូេវនី មុកិសីុកូ លីឆេតនេស្តន ហូឡងដ់ ៍សុ៊យែអត ច្រកភពអងេ់គ្លស និងសហរដ្ឋ េមរកិ 

្រតូវបនបញជូ នមកកមពុជ មរយៈ្រកុមបី្របេទស(troika)។ សំណួរទងំេនះ មនេនេគហទំពរ័
របស់ UPR។ 

I. សេងខបនតីវិធិៃីនដេំណើ រករពនិតិយេឡើងវញិ 

ក. បទបង្ហ ញេ យរដ្ឋែដលសថតិេ្រកមករពនិតិយេឡើងវិញ 
5. គណៈ្របតភូកមពុជ បនបញជ កព់ី រៈសំខនៃ់នយន្តករ UPR ថជដំេណើ រករមយួ

ែដលផ្តល់ឱកសដល់រដ្ឋនីមយួៗ ឲយអនុវត្តវធិនករនន េដើមបែីកលម្អ ថ នភពសិទធិមនុស  េន
កនុងទឹកដីរបស់ខ្លួន។ 

6. គណៈ្របតិភូបនរលឹំកថ ករបំេពញកតព្វកចិចសិទធិមនុស របស់កមពុជ ្រតូវបនពិនិតយ
េ យ្រកុមករងរ UPR កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ម្តង េហើយថអនុ សនទ៍ងំ៩១ចំណុចែដល 
បន កែ់តងេឡើងនេពលេនះ គឺ្រសបគន នឹងេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

7. គណៈ្របតិភូបនពនយល់ថ បនទ បព់ីបនទទួលអនុ សនទ៍ងំ៩១ចំណុចមក ជញ ធរ
កមពុជបនែតង ងំ្រកមុករងរមយួែដលដកឹនេំ យ ឯកឧត្តម ម៉ក់ សមបត្ត ិ នងិមនសមជកិចនំនួ 
២១រូប មកព្ីរកសួង និង ថ បន័ពកព់ន័ធនន។ ្រកុមករងរេនះបនសហករជមយួករយិល័យ
ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  េរៀបចំសិកខ ចំនួនពីរ េ យ
មនករចូលរមួពីអនកជំនញ មកពកីរយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុក
សិទធិមនុស  ឥណ្ឌូ េនសីុ ម៉េឡសីុ និងហ្វីលីពីន។ ្រកុមករងរេនះ កប៏នេរៀបចំកិចច្របជុចំំនួន្របំ
ផងែដរជមយួ្រកសួង និង ថ បន័ពកព់ន័ធនន និងកិចចពិេ្រគះេយបល់ចំនួនពីរជមយួអងគករ
សងគមសីុវលិ។ េនកនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ គណៈរដ្ឋម្រន្តី េ្រកមករគ្ំរទពីនយករដ្ឋម្រន្តី បន
អនុមត័របយករណ៍េនះ។ 

8. គណៈ្របតិភូបនកតស់មគ ល់ពីសមទិធផលវជិជមន បញ្ហ ្របឈម និងេគលេ អនគតេន 
កនុងវស័ិយធំៗ ចំនួន្របពំីរ៖ (១)ករផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ  (២)សិទធដិីធ្លី (៣)នតីិរដ្ឋ (៤)ករ 
ឃុំខ្លួន និងបញ្ហ ននទកទ់ងនឹងទរុណកមម នងិករ្រប្រពឹត្តិមនិគបប ី (៥)សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច 
និងវបបធម ៌(៦)សិទធិ្រស្តី និង (៧)សិទធកុិមរ។ 
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9. គណៈ្របតិភូបនបញជ កថ់ កមពុជបនផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ អន្តរជតិ ចនំួន៩។ 
ទកទ់ងេទនងឹពធិី របែនថមចំនួនពរីៃនកតិកសញញ អន្តរជតសិ្តីពសិីទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ 
និងពិធី របែនថមៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច នងិវបបធម ៌គណៈកមម ធិ
ករសិទធិមនុស កមពុជ េ យមនជំនួយពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួ
បនទុកសិទធិមនុស  បនេរៀបចំសិកខ  និងកិចច្របជុំចំននួពីរេលើកជមយួ្រកសួង និង ថ បន័
ពកព់ន័ធនន។ 

10. ទកទ់ងេទនឹងករអេញជ ើញ អនកកន់ ណត្តិៃននីតិវធិីពិេសស គណៈ្របភភិូបនបញជ ក់
ថ មនិចបំចអ់េញជ ើញពួកគតេ់នះេទ េ យ រថ ពួកគត់ ចមកទស នកិចចកមពុជ េនេពល

កប៏ន។ គណៈ្របភភិូបនបង្ហ ញថ បចចុបបននេនះមនអងគករជេ្រចើន ែដលេធ្វើករេលើបញ្ហ
សិទធិមនុស េនកនុង្របេទស រមួមន គណៈកមមករសិទធិមនុស  និងទទួលពកយបណ្តឹ ងរដ្ឋសភ         

គណៈកមមករសិទធិមនុស និងទទួលពកយបណ្តឹ ង្រពឹទធសភ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ  
អងគករជតិ និងអន្តរជតិ បរ់យអងគករ រមួទងំ ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិ
ទទួលបនទុកសិទធិមនុស  និងអនក យករណ៍ពិេសសអំពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជផង។ 

11. ទកទ់ងេទនឹងបញ្ហ ដីធ្លី គណៈ្របតិភូបនកតស់មគ ល់ថ ជញ ធរកមពុជបន្តចុះបញជ ីដី
្រគប្់របេភទ កនុងេគលបំណងព្រងឹងសុវតថិភពៃនកមមសិទធិដធី្លី។ យុទធនករអនុវត្ត "េគលនេយ 
បយចស់ សកមមភពថមី”កនុងវស័ិយដីធ្លី ្រតូវបនផ ព្វផ យឲយអនុវត្តកមមវធិី ស់ែវងែបងែចកដី និង
បណ័្ណ កមមសិទធិដីលំេន ថ ន និងដីែ្រស ្រតូវបនែចកជូន។ រហូតមកទល់េពលេនះ ជញ ធរបនចុះ
បញជ ីបណ័្ណ កមមសិទធិដីចំនួន ២.៨៤៥.២៨២ ស្រមប ់៥០០.០០០ ្រគួ រ។ ទកទ់ងនឹងករបេណ្ត ញ 
េចញពីដី គណៈ្របតិភូបនបញជ កថ់ មនុស មយួចំនួនមនិបនទទួលពត័ម៌ន្រគប្់រគន ់េហើយថ 
ជរ ្ឋ ភបិល្រតូវែតពិចរ អំពីផល្របេយជន ៍និងសុវតថិភពរបស់្របជពលរដ្ឋ េហើយមនិ ច

ទុកឲយផល្របេយជនរ៍បស់មនុស ភគេ្រចើនធ្ល កជ់ចំ បខ់ម ងំរបស់មនុស ភគតចិេនះេឡើយ។ 

12. គណៈ្របតិភូបនកតសំ់គល់ថ ជរ ្ឋ ភបិលបនទទលួ គ ល់កមមសិទធិដីខុសចបបជ់
បេ ្ត ះ សនន ស្រមបអ់នកែដលែស្វងរកទី ងំ្រសបចបបេ់ដើមបរីស់េន។ គណៈ្របតិភូបន
បែនថមេទៀតថ អនកតំ ងនន្រតូវបនចត់ ងំឲយករពរផល្របេយជនរ៍បស់សហគម្រកី្រក។ 
គណៈ្របតិភូកប៏នពនយល់ផងែដរថ ជទូេទ ករជូនដំណឹងអំពីទី ងំ មយួ្រតូវអភវិឌ នែ៍តង
ែត្របបដ់ល់អនករស់េនទីេនះ យ៉ងតិចមយួឆន មំុនែដរ។ 



12 

 

13. ទកទ់ងនឹងដីរបស់ជនជតិេដើម គណៈ្របតិភូបនគូសបញជ កថ់ ជរ ្ឋ ភបិលមន
េគលនេយបយ បទបញជ  និងចបប ់ េដើមបកីរពរ និងទទលួ គ ល់សិទធិរបស់ពួកេគ។ អនុ្រកឹតយ
មយួ្រតូវបន្រពងេឡើង េ យែផ្អកេលើគេ្រមង កលបងៃនករចុះបញជ ីដីស្រមបជ់នជតិេដើមបី
សហគមន។៍ បែនថមពីេនះ កិចចពិេ្រគះេយបល់ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងជមយួអនកជំនញករជតិ និង
អន្តរជតិ ្រកសួង និង ថ បន័ពកព់ន័ធ ៃដគូអភវិឌ ន ៍អងគករសងគមសីុវលិ នងិជពិេសស ជមយួ
ជនជតិេដើមផទ ល់ែតម្តង។ 

14. ទកទ់ងេទនឹងនីតិរដ្ឋ គណៈ្របតិភូបនបញជ កថ់ ជរ ្ឋ ភបិល បនបន្តអនុវត្តកំែណ
ទ្រមងសីុ់ជេ្រម េលើបញ្ហ ចបប ់និងតុ ករ។ រហូតមកទល់េពលេនះ ចបបច់ំនួន ៤១៦ ្រតូវបន
អនុមត័េដើមបេីលើកកំពស់្រកបខណ័្ឌ ចបប ់ និងព្រងឹងសមតថភព ឯក ជយភព និងភពមនិលំេអៀង
ៃន ថ បន័តុ ករ។ ជញ ធរនឹងខិតខំបន្តេទៀត េដើមបែីកទ្រមងច់បប ់ េ យេលើកទឹកចិត្តឲយមន
ករ្រពងចបបថ់មីៗ បេងកើតកមមវធិីេលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីចបប ់និងេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម
្រន្តីអនុវត្តចបបេ់ន្រគបក់្រមតិ។ គណៈ្របតិភូបនបែនថមេទៀតថ ជរ ្ឋ ភបិលកប៏នជំរុញផងែដរ 
ឲយអនុមត័ចបបទ់ងំ យ ែដលទកទ់ងនឹងតុ ករ។ 

15. េ យកតសំ់គល់ថ ករេបះេឆន តតំ ង ្រស្ត ែដលបនេធ្វើេឡើងកលពីៃថង២៨ ែខ 
កកក  ឆន ២ំ០១៣ គណៈ្របតិភូបនបញជ កថ់ គណបក នេយបយទងំអស់មនឱកសេ្របើ
្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យ។ គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត (គជប) បនជួយ ស្រមួលដល់
ករេ្របើេសរភីពៃនករសំែដងមតិ និងករ្របមូលផ្តុ ំជ ធរណៈស្រមបទ់ងំអស់គន ។ គជប ក៏
បនេលើកទឹកចិត្តផងែដរដល់អងគករជតិ នងិអន្តរជតិ ឲយចូលរមួកនុងករផ ព្វផ យពត័ម៌ន ែដល
ទកទ់ងនឹងករេបះេឆន ត។ គណៈ្របតិភូបនកតស់មគ ល់ថ យុទធនករេបះេឆន ត ករេបះេឆន ត 
និងករ បស់ន្លឹកេឆន ត ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យរលូន េហើយថ អនកសេងកតករណ៍ជតិ និងអន្តរ
ជតិេសទើរែតទងំអស់ បន យតៃម្លជវជិជមនអំពីដំេណើ រករេបះេឆន តេនះ។ 

16. គណៈ្របតិភូបនេលើកេឡើងថ បនទ បព់ីបនទទួលអនុ សនព៍ី្របភពេផ ងៗ ដូចជ 
អនក យករណ៍ពិេសសអំពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ ជរ ្ឋ ភបិលបនផ្តល់ភរកិចចដល់
្រកសួងម ៃផទ េរៀបចំសិកខ ជតិមយួេនកនុងឆមសទមីយួៃនឆន ២ំ០១៤ ជមយួតំ ង
ននពីអងគករនីតិបញញត្តិ និងនីតិ្របតិបត្ត ិ គណបក នេយបយននែដលបនចុះបញជ ី គជប 
សងគមសីុវលិ និងអងគករអន្តរជតិ ៃដគូអភវិឌ ន ៍ និងភគីពកព់ន័ធដៃទេទៀត។ េគលបំណងៃន
សិកខ េនះ គឺេដើមប្ីរបមូលទស នៈ េយបល់ និងអនុ សនេ៍ដើមបជីួយ ដល់ករ្រពងកំែណ
ទ្រមងក់រេបះេឆន ត។ 



13 

 

17. គណៈ្របតិភូបនបញជ កថ់ ជញ ធរបនសងកតធ់ងនព់តីនួទីដសំ៏ខនរ់បស់អងគករសងគម
សីុវលិ ថជៃដគូដម៏ន្របសិទធភពមយួរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ កនុងនយ័េនះ ជរ ្ឋ ភបិលបនផ្តល់ 
នូវករេលើកទឹកចិត្តដល់សមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលនន និង ្វ គមនក៍រចូលរមួ
របស់ពួកេគ េនកនុងករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចសងគមរបស់្របេទស និងករេលើកសទួយ្របជធិបេតយយ 
និងសិទធិមនុស ។ 

18. ទកទ់ងនឹងសិទធិមនសមគម គណៈ្របតិភូបនបញជ កពី់េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីសមគម 
និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល មនេគលបំណងែចងពីបទ ្ឋ ន និងលកខខណ្ឌ ៃនករចុះបញជ ី ែដលនឹង
ជួយ ស្រមួលដល់សកមមភពរបស់សមគម និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក និងអន្តរជតិេន
កមពុជ។ បនទ បព់ីមនករពិភក ជេ្រចើនដងជមយួសមគម អងគករជតិ និងអន្តរជតិ អនក
តំ ងៃនរដ្ឋដៃទេទៀត េសចក្តី្រពងចបបេ់នះ ្រតូវបន កជូ់នគណៈរដ្ឋម្រន្តីែដល្រតវូបនអនុមត័ 
ជឯកចឆន័។ 

19. ទកទ់ងេទនឹងេសរភីពៃនករសំែដងមតិ គណៈ្របតិភូបនកតស់មគ ល់ថ មម្រ
៤១ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  បគុគល្រគបរូ់ប ចបេញចញទស នៈរបស់ខ្លួន នងិមនសិទធិទទួលបនេសរភីព
ៃនករបេញចញមតិ។ គណៈ្របតិភូបនសងកតធ់ងនថ់ រ ្ឋ ភបិល បនេលើកទឹកចិត្តដល់កិចចពិភក  
កនុងេវទិក ធរណៈ និងបនអនុញញ តឲយអងគករសងគមសីុវលិ សំែដងទស នៈរបស់ខ្លួន េ យ
េសរ។ី ជកែ់ស្តង មនអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលនន ដូចជ មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ អងគករ
ដហុក អងគករលីកដូ អងគករ NDI និង IRI ែដលបនផ ព្វផ យពត័ម៌នអំពីសិទធមិនុស  និង 

ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លសិទធិមនុស េនទូទងំ្របេទស។ 

20. គណៈ្របតិភូ បនពនយល់ថ េនកនុង្របេទសកមពុជ មន្របពន័ធផ ព្វផ យេបះពុមពចំនួន
៧២១ ថ នីយវ៍ទិយុ១៣៩ ថ នីយទូរទស ន១៍០៨ ទូរទស នែ៍ខ កប១២៧ និងប ្ត ញផ ព្វ 
ផ យសងគមជេ្រចើន បម់និអស់ដៃទេទៀតែដលបនផ ព្វផ យពត័ម៌នេ យគម នករ្រតួតពិនិតយ។ 

គណៈ្របតិភូ បនពនយល់បែនថមថ ្របជពលរដ្ឋមនសិទធិបេងកើតេគហទំពរ័ផទ ល់ខ្លួន និងផ ព្វផ យ
ទស នៈរបស់ខ្លួនេ យេសរ។ី 

21. ទកទ់ងនឹងករបេងកើត ថ បន័សិទធិមនុស ជតិ NHRI គណៈ្របតិភូបនកតស់មគ ល់ថ 
គណៈកមម ធិករមយួ ្រតូវបនែតង ងំ េដើមប្ីរពងចបបម់យួ ប៉ុែន្តមនិមនដំេណើ រករេទ។ េនកនុង
ឆន ២ំ០០៦ នយករដ្ឋម្រន្តី បនេសនើឲយអងគករសងគមសីុវលិ ្រពងចបបម់យួេ យែផ្អកេលើេគល
ករណ៍្រកុងប៉រសី។ បនទ បម់ក ្រកមុករងរមយួបនអនុវត្តែផនករសកមមភព េដើមប្ីរពងចបប់
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េនះ។ ថមីៗេនះ នយករដ្ឋម្រន្តី បនេសនើឲយមនករពិភក គន បែនថមេទៀតអំពីបញ្ហ េនះ ជមយួអងគ
ករសងគមសីុវលិ។ បនទ បព់ីកិចចពិេ្រគះេយបល់ទងំេនះ សិកខ ជតិមយួនឹង្រតូវេរៀបចំេឡើង
េដើមប្ីរបមូលគំនិត និងអនុ សនព៍ីអនកជំនញខងចបប ់នងិភគីពកព់ន័ធដៃទេទៀត េដើមបែីកលម្អ
េសចក្តី្រពងេនះ មុននងឹ្រតូវ កជូ់នគណៈរដ្ឋម្រន្តីេដើមបចីតក់របន្ត។ 

22. ទកទ់ងេទនឹងយន្តករបងក រថន កជ់តិមយួស្តីពីទរុណកមម គណៈ្របតិភូបនបញជ កថ់ 
េដើមបឲីយ្រសប មពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម េនកនុងឆន ២ំ០០៩ ជរ ្ឋ ភបិល
បនេចញអនុ្រកឹតយមយួស្តីពីករបេងកើតយន្តករេនះ។ 

23. គណៈ្របតិភូបនកតស់មគ ល់ថ េនកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ អនុគណៈកមម ធិករ្របឆងំ
ទរុណកមម (SPT) បនមកេធ្វើទស នកិចចេនកមពុជជេលើកដំបូង េហើយកនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១៣ អនុ 
គណៈកមម ធិករេនះបនមកេធ្វើទស នកិចចជេលើកទីពីរ។ សមជិកអនុគណៈកមម ធិករបនចុះេទ 
ទស នកិចចេន មពនធនគរ និងប៉ុស្តិ៍នគរបល និងបនេរៀបចំសិកខ មយួស្តីពីករបេងកើត
យន្តករបងក រថន កជ់តិេនះ។ ្រកសួងម ៃផទ និងករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជត ិ
ទទួលបនទុកសិទធិមនុស  បនេធ្វើករពិភក អំពីេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ េដើមបធីនថ េសចក្តី្រពង
េនះ្រសប មពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម។ 

ខ.កចិចសនទនគន េទវិញេទមក នងិករេឆ្លើយតបេ យរដ្ឋែដលសថតិេ្រកមករពនិតិយេឡើងវិញ 

24. កនុងអឡុំងកចិចសនទនគន  គណៈ្របតិភចូំនួន៧៦ បនេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍។ អនុ សន ៍
នន ែដលបនេធ្វើេឡើងកនុងអំឡុងកចិចសនទនេនះ នឹងមនេនកនុងែផនកទ២ី ៃនរបយករណ៍េនះ។ 

25. ្របេទសស្លូេវនី បនេកតសរេសើរដល់វធិនករនន េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពី
េយនឌរ័ និងសិទធិ្រស្តី។ មនករ្រពួយបរមភថ ចបប្់រស្តី អនុញញ តឲយករបេ្រង នេន ម  
អំពីទស នៈៃនតួនទីរបស់្រស្តីេនេ្រកមេគ េហើយថករអបរ់ជំមូល ្ឋ នេនែតមនលកខណៈមនិ
ែមនកតព្វកចិច។ ្របេទសស្លូេវនី បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

26. ្របេទសេអសប៉ញ បនសំែដងករ្រពួយបរមភអំពី្រពឹត្តិករណ៍ថមីៗ ែដលបនប ្ត លឲយ
មនករ ្ល បម់យួចំនួន។ កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដើមបធីនឯក ជយភពៃន្របពន័ធចបប ់ េនមនិទន់
្រគប្់រគន។់ ្រស្តី្របឈមមខុនឹងបញ្ហ ធងនធ់ងរេនេពលស្វះែស្វងរកសិទធិទទួលេស កមមយុត្តធិម ៌េហើយ 
ជញឹកញប ់ ្រតូវសថិតកនុង ថ នភពដូចទសភពេនកនុង្របេទសទីបី។ បញ្ហ ននទកទ់ងនឹងកមម
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សិទធិដីធ្លី  នងិករ្រគប្់រគងេនែតមនផលបះ៉ពល់អវជិជមន ជពិេសសមកេលើអនក្រក។ ្របេទស 
េអសប៉ញបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

27. ្របេទស្រសីលងក បន ្វ គមនវ៍ឌ នភពែដលមន េឆព ះេទរកករសេ្រមចបននូវេគល 
េ អភវិឌ នស៍ហស វត  ជពិេសស េនកនុងសមភពេយនឌរ័ មរណភពកុមរ សុខភពម  
ករ្របយុទធនឹងជំងឺឆ្លង ពលកមមកុមរ និងករទទលួបនករអបរ់។ំ ្របេទសេនះបនេកតសរេសើរ
ដល់ករបេងកើតមជឈមណ្ឌ ល ្ត រនីតសិមបទស្រមប្់រកុមែដលងយរងេ្រគះ។ ្របេទសេនះបនផ្តល់ 
អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

28. រដ្ឋប៉េឡសទីនបន ្វ គមនកិ៍ចចខិតខំ្របឹងែ្របងេលើកសទួយេគលករណ៍អបរ់សំ្រមបទ់ងំ 
អស់គន  នងិេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមននែដលបនជួប្របទះេនកនុងវស័ិយសុខភបិល។ ្របេទស 
េនះបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

29. ្របេទសសុ៊យែអតបនអំពវនវឲយមនករេសុើបអេងកតែដល ចេជឿទុកចិត្តបនមយួេទ 
េលើករណីបញ់្រប រកនុងែខមក  ឆន ២ំ០១៣ និងករលុបេចញនូវបំ មេលើករ្របមូលផ្តុ ំេ យសន្តិ 
វធិី។ ្របេទសសុ៊យែអតបនសំែដងនូវករ្រពួយបរមភថ េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគង្របពន័ធ
អុីនេធើណិត ចរងឹបន្តងឹេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ ្របេទសេនះបនគូសបញជ កព់ីត្រមូវករ 
ស្រមបក់ំែណទ្រមង្់របពន័ធចបបន់ងិ្របពន័ធេបះេឆន ត។ ្របេទសសុ៊យែអតបនផ្តល់អនុ សនម៍យួ។ 

30. ្របេទសស្វីសមនករ្រពួយបរមភចំេពះករធ្ល កចុ់ះនូវសិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ 
ករ្របមូលផ្តុ ំេ យសន្តិវធិី និងសិទធមិនសមគម។ ្របេទសេនះបនសំែដងករេ ្ត ក ្ត យចេំពះ 
កង្វះខតៃនករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ឯក ជយភពតុ ករ និងមនករបរមភេ យ រករេចទ
្របកនអ់ំពកីរេរ ើសេអើងជតិ សន។៍ ្របេទសស្វីសបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

31. ្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុបន យតៃម្លខពស់ចំេពះកចិចខតិខំ្របឹងែ្របងអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្ត 
អបរ់សំំ បឆ់ន ២ំ០០៩-២០១៣ េលើកកមពស់សិទធសុិខភព្របកបេ យសមធម ៌នងិកតប់នថយភព 
្រកី្រក។ េទះជយ៉ង ក្តី ្របេទសេនះេជឿថ េនមនឱកសស្រមបែ់កលម្អ េនកនុងករេលើក
សទួយ និងករករពរសិទធិមនុស ។ ្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

32. ្របេទសទីមរ័ខងេកើតបនកតស់មគ ល់ថ សិទធិកនុងករទទលួបនសុខភព គជឺ ទភិព 
យ៉ងសំខនម់យួស្រមបក់មពុជ។ ្របេទសេនះបនសរេសើរដល់ករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត និងេគល
នេយបយសុខភព នងិករបេងកើនថវកិជតិស្រមបសុ់ខភព។ ្របេទសទីមរ័ខងេកើតបនផ្តល់
អនុ សនម៍យួចំនួន។ 
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33. ្របេទសទុយេនសីុបន ្វ គមនក៍រផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ អនុ
សញញ ស្តីពីករករពរជន្រគបរូ់បពកីរបតខ់្លួនេ យបងខំ និងពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករ
លុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ។ ្របេទសេនះ បនេកតសរេសើរដល់កិចច
សហ្របតិបត្តិករជមយួអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ។ ្របេទស
ទុយេនសីុបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

34. ទួរេមនី ថ នបនេកតសរេសើរពីករផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ អនុ
សញញ ស្តីពីករករពរជន្រគបរូ់បពកីរបតខ់្លួនេ យបងខំ និងពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករ
លុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ។ ្របេទសេនះបនេកតសរេសើរដល់ករចត់
វធិនករននេដើមបគី្ំរទដល់ជនពកិរ។ ្របេទសទួរេមនី ថ នបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

35. ច្រកភពអងេ់គ្លស បនទទូចឲយរ ្ឋ ភបិល េធ្វើករេសុើបអេងកត ែដល ចេជឿទុកចិត្តបន 
េទេលើករបញ់្រប រ កលពីែខមក  ឆន ២ំ០១៣ លុបេចលបំ មៃនករ្របមូលផ្តុ ំេ យសន្តិវធិី 
និងេផ្ត តេលើករែកទ្រមងតុ់ ករ និងនេយបយរយៈេពលែវង េដើមបពី្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយ 
និងេ ះ្រ យបញ្ហ ពុករលួយ និងករ្រប្រពឹត្តិមនិគបបេីលើអនកេទសេ យតុ ករ។ ្របេទសេនះ 
បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

36. សហរដ្ឋ េមរកិបនទទូចឲយ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជលុបេចលបំ មេលើករ្របមូលផ្តុ ំេ យ 
សន្តិវធិី បន្តព្រងឹង ថ បន័្របជធិបេតយយរបស់កមពុជ និងពេន្ល នកំែណទ្រមង្់រកម្រពហមទណ្ឌ ។ 
្របេទសេនះ បនេលើកទកឹចិត្តឲយកមពុជ ព្រងឹងយន្តករ្រគប្់រគងដីធ្លី។ សហរដ្ឋ េមរកិបនផ្តល់
អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

37. អ៊យុរុយ គ យបន ្វ គមនក៍រផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ អនុសញញ  
ស្តីពីករករពរជន្រគបរូ់បពីករបតខ់្លួនេ យបងខំ និងពធិី របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុប
បំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ ករចតវ់ធិនករននេដើមបី ករ់បយករណ៍ជូន 
ថ បន័សនធសិញញ  សហ្របតបិត្តកិរជមយួអនក យករណ៍ពេិសស នងិករ្របកសឲយេ្របើ្រកម្រពហម 

ទណ្ឌ  និងចបបស់្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី។ អ៊ុយរុយ គ យបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

38. អ៊ុយេបគី ថ នបនេកតសរេសើរពីកិចចសហករជមយួអនក យករណ៍ពិេសស និង ថ បន័ 
សនធិសញញ  និងបន ្វ គមនក៍រផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ អនុសញញ ស្តីពីករ
ករពរជន្រគបរូ់បពីករបតខ់្លួនេ យបងខ ំ និងពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់
ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ។ ្របេទសេនះបនកតស់មគ ល់ពីវឌ នភពេនកនុងវស័ិយសម 
ភពេយនឌរ័ សិទធិទទួលបនករអបរ់ ំនិងសិទធិកុមរ។ អ៊ុយេបគី ថ នបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 
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39. េវេណហ ៊ុយេអ  ( ធរណរដ្ឋបូលីវ)ី បនកតស់មគ ល់ពីកររមួចំែណកៃនករ្រគប ់
្រគងេលើករែបងែចក និងករេ្របើ្របស់ដីធ្លី្របកបេ យសមធម ៌ តម្ល ភព និងនិរន្តរភព កនុងករ
្របយុទធ្របឆងំនឹងភព្រក្ីរក និងករផចេ់ចញពីសងគម។ ្របេទសេនះបន ្វ គមនព៍កីរេលើកសទួយ 
ករអបរ់េំ យឥតគិតៃថ្ល រូបករណ៍ស្រមបអ់នកែដល្រតូវករ និងកមមវធិីអកខរកមម។ ្របេទសេនះ 
បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

40. េវៀត មបន យតៃម្លខពស់ចំេពះករវវិឌ នជ៍វជិជមនេនកនុង្របេទសកមពុជ រមួទងំ
ករេបះេឆន តេ យ្រតឹម្រតូវកលពីេពលថមីៗេនះ និងវឌ នភពៃនសិទធិដីធ្ល ីករ្របយុទធនឹងអំេពើពុក
រលួយ កំែណទ្រមងច់បប ់និង្របពន័ធយុត្តិធម ៌េសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងករធនបនកនែ់ត
្របេសើរនូវសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច នងិវបបធម។៌ ្របេទសេនះ បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

41. ្របេទស ល់េហ របីនកតស់មគ ល់ថ ករចូលជសមជិកៃនលិខិតូបករណ៍សិទធិមនុស  
អន្តរជតិមយួចំនួន កំពុង្រតូវបនពិចរ  ខណៈេពលែដលលិខិតូបករណ៍ដៃទេទៀត្រតូវបនផ្ត
ល់ សចច បន័រចួេហើយេ យកមពុជ។ ្របេទសេនះបន ្វ គមនច៍ំេពះវឌ នភពេនកនុងករេលើក
សទួយ សិទធិជនពិករ។ ្របេទស ល់េហ របីនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

42. ្របេទសអងេ់ គ បន ្វ គមនវ៍ឌ នភពរបស់កមពុជ ជពិេសស េនកនុងវស័ិយសុខ
ភបិល នងិអបរ់ ំនងិសិទធិ្រស្តី នងិកុមរ។ ្របេទសេនះបនកតស់មគ ល់េ យេពញចិត្តនូវយុទធ ្រស្ត 
នន ែដលបនអនុវត្តេ យរ ្ឋ ភបិល  េដើមបែីកទ្រមង្់របពន័ធចបប ់  នងិតុ ករ។   ្របេទស 
អងេ់ គ បនផ្តល់អនុ សនម៍យួ។ 

43. ្របេទសមុកិសីុកូ បនេកតសរេសើរដល់សហ្របតិបត្តកិរជមយួករយិល័យឧត្តមសនង
ករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  និងករ ករ់បយករណ៍េទ ថ បន័សនធិស
ញញ ។ ្របេទសេនះបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

44. ្របេទសសឹង្ហបូរបីនកតស់មគ ល់ពីករេប្តជញ ចិត្តរបស់កមពុជកនុងករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ នងិករ
អនុវត្តកំែណទ្រមងតុ់ ករ មរយៈករអនុមត័ចបបន់េពលថមីៗេនះ។ ្របេទសេនះកប៏នកត់
សមគ ល់ផងែដរពីវឌ នភព កនុងករែកលម្អករទទួលបនករអបរ់ ំ េ្រកមែផនករយុទធ ្រស្តអបរ់ ំ
សំ បឆ់ន ២ំ០០៩-២០១៣។ ្របេទសសឹង្ហបូរបីនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំននួ។ 

45. ្របេទសអូ្រទីសបនរែំលកករ្រពួយបរមភជមយួអនក យករណ៍ពិេសសអំពីករករពរ
សិទធិមនុស ។ ្របេទសេនះេនែតបរមភអំពីកររបឹអូសដីធ្លី េ យបញជ កេ់ឡើងវញិពីអនុ សន៍
របស់ខ្លួន កលព ីUPR ជុំទីមយួ។ ្របេទសអូ្រទីសបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 
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46. ែហ៊ រៃបហ ងប់នេកតសរេសើរដល់កចិចខតិខ្ំរបឹងែ្របងេដើមបធីនដល់សិទធិទទួលបន 
ករអបរ់េំ យសមធម ៌ករបេងកើតកមមវធីិសុខភពម  និងទរក និងករព្រងឹង្របពន័ធសុខភបិល។ 

្របេទសេនះកប៏នកតស់មគ ល់ផងែដរពីវធិនករនន េដើមបេីលើកកមពស់សមភព នងិករ្របយុទធ
្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង្រស្តី។ ្របេទស ែហ៊ រៃបហ ងប់នផ្តល់អនុ សនម៍យួចំននួ។ 

47. ្របេទសបងក់្ល ែដសបនកតស់មគ ល់ពី ទិភពែដលបនផ្តល់េលើករេលើកកមពស់តួនទី
្រស្តីកនុងសងគម។ ្របេទសេនះកប៏នកតសំ់គល់ែដរថ ភព្រកី្រកេនែតជឧបសគគធងនធ់ងរមយួចេំពះ 
ករទទួលបនសិទធិមនុស េ យេពញេលញែដលគួរែត្រតូវបនេ ះ្រ យ េ យករបេងកើតេគល 
នេយបយ និងបរ ិ ថ នពណិជជកមម េសដ្ឋកិចច នងិហិរញញ វតថុែដលមនអំេ យផលមយួេនថន ក់
សកល។ 

48. ្របេទសែបលហ ុកិបនសំែដងករ្រពួយបរមភអំពី ថ នភពសិទធិមនុស ែដលកនែ់ត ្រកក ់
េឡើង េនកនុងតំបនជ់េ្រចើន នងិអំពកីរវវិឌ ថមីៗទកទ់ងេទនឹងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ េទះប ី
ជមនករវវិឌ ជវជិជមនខ្លះេនកនុង្របេទសកេ៏ យ។ ្របេទសែបលហ ុកិបនផ្តល់អនុ សន៍
មយួចំនួន។ 

49. ្របេទសប៊ូតងប់ន យតៃម្លខពស់ចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបេីរៀបចំ្របពន័ធចបប ់ នងិ
្របពន័ធយុត្តិធមឲ៌យ្រសបេទនឹងស្តង់ រអន្តរជតិ និងេដើមបេីលើកសទួយ នងិករពរសិទធិរបស់្រកុមជន 
ងយរងេ្រគះ។ ្របេទសេនះបនកតស់មគ ល់ថ បញ្ហ ្របឈមេនែតមនេនកនុងករកតប់នថយ 
ភព្រកី្រកេន មតំបនជ់នបទ។ ្របេទសេនះបនផ្តល់អនុ សនម៍យួ។ 

50. េនកនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងសំណួរទកទ់ងនឹងសិទធិកុមរ ្រស្តី នងិមនុស ចស់ គណៈ
្របតិភូបនបញជ កេ់ឡើងវញិពីករេប្តជញ ចិត្តរបស់កមពុជ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ។ េ យ
គូសបញជ កថ់ កមពុជេប្តជញ ចិត្តបេងកើនភពតំ ងរបស់្រស្តី កនុងមុខតំែណងជនខ់ពស់េនកនុងរ ្ឋ ភិ
បល គណៈ្របតិភូបនកតសំ់គល់ពីអត្តិភពៃនកូ ស្រមប្់រស្តីេនកនុងមុខតំែណងទងំេនះ។ 

51. ទកទ់ងេទនឹង្របពន័ធេបះេឆន ត គណៈ្របតិភូបនបញជ កថ់ ជរ ្ឋ ភបិលមនបំណង
អនុវត្តកំែណទ្រមងល់្អិនល្អនម់យួៃន្របពន័ធេបះេឆន តទងំមលូ កនុងេពលឆប់ៗ េនះ េ យចបេ់ផ្តើម
ជមយួសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ថន កជ់តិ ែដលេ្រគងនឹងេធ្វើេឡើងកនុង្រតីមសទីមយួ ៃនឆន ំ
២០១៤ ែដលនឹងមនករចូលរមួពីភគីពកព់ន័ធេផ ងៗជេ្រចើន។ 
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52. ទកទ់ងេទនឹងកំែណទ្រមងតុ់ ករ គណៈ្របតិភូបនបញជ កព់ីក្តីរពំឹងទុករបស់ខ្លួនថ 
រដ្ឋសភនឹងអនុមត័ចបបសំ់ខន់ៗ ជមូល ្ឋ នចំននួបីស្តីពីតុ ករ កនុង្រតីមសទីមយួ ឆន ២ំ០១៤
េនះ។ 

53. ទកទ់ងនឹងបំ មេលើករេធ្វើបតុកមម និងករ្របមូលផ្តុ ំ ធរណៈែដលបន ក់ ងំពី
ៃថងទី៤ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ គណៈ្របតិភូបនបញជ កថ់ បំ មេនះគឺ្រសប មចបបស់្តីពីបតុកមម
េ យសន្តិវធិី េហើយគឺជករចបំច ់េដើមបី ្ត រស ្ត បធ់ន ប ់សថិរភព និងសន្តសុិខសងគម ស្រមប់
សងគមទងំមលូ។ 

54. ទកទ់ងេទនឹងកំែណទ្រមងតុ់ ករ េ្រកម ណត្តិទី្របៃំនរដ្ឋសភ គណៈ្របតិភូបន
បញជ កេ់ឡើងវញិថ ចបបសំ់ខន់ៗ ជមូល ្ឋ នចំនួនបី ែដលេ្រគងនឹង កជូ់នរដ្ឋសភកនុងេពល 
ឆប់ៗ េនះគឺ៖ ចបបស់្តីពលីកខន្តិកៈេច្រកមនិង្រពះ ជ ជញ  ចបបស់្តីពីករេរៀបចំតុ ករ នងិចបប ់
ស្តីពីកំែណទ្រមងឧ់ត្តម្រកមុ្របឹក ៃនអងគេច្រកម។ 

55. ្របេទសបូត ្វ បនេកតសរេសើរដល់វធិនករចបប ់ េដើមបលុីបបំបតក់រេរ ើសេអើង
្របឆងំ្រស្តី និងេលើកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីេយនឌរ័។ ្របេទសេនះបនសំែដងករ្រពួយបរមភអំពី
របយករណ៍ននទកទ់ងនឹងករយយី ករបំភតិបំភយ័ អេំពើហិង  ករចបខ់្លួនេ យមនិេរ ើស
មុខ កររតឹបន្តឹងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ នងិករ្របមូលផ្តុ ំ និងកររេំ ភឯក ជយភពរបស់
តុ ករជេដើម។ ្របេទសបូត ្វ បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

56. ្របេទសេ្របសីុលបន ្វ គមនក៍រផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធជិនពកិរ នងិករ 
បេងកើតែផនករសកមមភពអំពីពលកមមកុមរ ប៉ុែន្តបនសំែដងករ្រពួយបរមភចំេពះកររតឹបន្តឹងេលើេសរ ី
ភពៃនករបេញចញមត ិ នងិករេនែតមនជបន្តៃនផនតគ់ំនិតែដលែផ្អកេលើេយនឌរ័េនកនុងចបប្់រសី 
ែដលេនែតបេ្រង ន ម េរៀនេនេឡើយ។ ្របេទសេ្របសីុលបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

57. ្របេទស្រប៊ុយេណ រូ ឡឹមបន យតៃម្លខពស់ចំេពះវធិនករនន េដើមបេីលើកសទួយ 
និងករពរសិទធិ្រស្តីនិងកុមរ និង្របយុទធនឹងករេរ ើសេអើងផ្លូវេភទ និងករេប្តជញ ចិត្តកនុងករេធ្វើឲយ្របេសើរ 
ដល់េស សុខភព។ ្របេទសេនះបន ្វ គមនក៍ិចចសហ្របតិបត្តិករែដលេនែតបន្តរបស់កមពុជ ជ 
មយួយន្តករសិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជតិ។ ្របេទស្រប៊ុយេណបនផ្តល់អនុ សនម៍យួ។ 

58. ្របេទសក បនេចទសួរពីវធិនករអ្វីខ្លះែដលបនេធ្វើេឡើងេដើមបកីរពរសិទធិេសរ ី
ភពៃនករបេញចញមតិ រមួទងំករធនថ ជញ ធរនឹងមនិេ្របើ្រកម្រពហមទណ្ឌ  ឬអំេពើហិង េដើមបី
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រតឹបន្តឹងសិទធេិនះេទ។ ្របេទសេនះបនកតស់មគ ល់ពីវឌ នភព េឆព ះេទរកករសេ្រមចបនេគល
េ អភវិឌ នស៍ហស វត ែដលទកទ់ងនឹងមរណភពកុមរ នងិសុខភពម ។ ្របេទសក  
បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

59. ្របេទសឆដបនកតស់មគ ល់ពីករចូលជសមជិករបស់កមពុជ កនុងលិខិតូបករណ៍សិទធិ
មនុស អន្តរជតិភគេ្រចើន េហើយថ កមពុជបនសហករជមយួករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករ
សហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  នងិ ថ បន័សនធិសញញ នន។ ្របទសឆដបន ្វ គមន៍
ដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបធីនពីករទទួលបនរបស់្របជពលរដ្ឋ នូវសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច 
និងវបបធម។៌ ្របេទសឆដបនផ្តល់អនុ សនម៍យួ។ 

60. ្របេទសឈលីីបន ្វ គមនក៍រផ្តល់សចច បន័ នងិករចូលជសមជកិៃនសនធសិញញ សិទធ ិ
មនុស មយួចំនួន និងករអនុមត័ចបបេ់ដើមបែីកលម្អ្រកបខណ័្ឌ ចបប ់និង ថ បន័។ ្របេទសេនះបន
េលើកទឹកចិត្តឲយកមពុជ បេងកើតវធិនកររបស់ខ្លួនបែនថមេទៀតេនកនុងកិចចករេនះ។ ្របេទសឈលីី 
បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

61. ្របេទសចិនបន យតៃម្លខពស់ចំេពះកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងេដើមបអីនុវត្តអនុ សនក៍លពី
េលើកមុន នងិបនអបអរ ទរកមពុជ កនុងករសេ្រមចបនមុនកលកំណតៃ់នេគលេ អភវិឌ ន៍
សហស វត  ទកទ់ងេទនឹងសមភពេយនឌរ័ មរណភពកុមរ សុខភពម  ករ្របយុទធនឹងេម
េ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និងករបេងកើតភពជៃដគូអភវិឌ នស៍កល។ ្របេទសេនះបន ្វ គមនព៍ី
ករផ្តល់សចច បន័េលើលិខិតូបករណ៍អន្តរជតិ។ ្របេទសចិនបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

62. ្របេទសកូឡុំប៊បីនេកតសរេសើរដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់កមពុជេដើមប្ីរបយុទធនឹងករ 
ជួញដូរមនុស  ដូចជែផនករសកមមភពជតសំិ បឆ់ន ២ំ០១១-២០១៣ និងវធិនករេដើមបអីនុវត្ត
អនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពកិរ និងសនធិសញញ ្រកុងអូ ៉ ស្តីពីករ ម្របម ករេ្របើ្របស់្រគបម់នី
្របឆងំមនុស ។ ្របេទសកូឡុំប៊បីនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

63. ធរណរដ្ឋកុងេ គ បនកតស់មគ ល់ថ កមពុជបនព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តកិររបស់
ខ្លួន ជមយួ ថ បន័សនធិសញញ  និងបនអនុមត័្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី នងិចបប្់របឆងំអេំពើពុករលួយ 
និងចបបស់្តីពីករអនុវត្ត្រកមរដ្ឋបបេវណី កលពីេពលថមីៗេនះ។ ្របេទសេនះបនេលើកទឹកចិត្តឲយ
បន្តកិចចខតិខ្ំរបឹងែ្របងេទៀត េដើមបធីនពីករទទួលបនសិទធិមនុស េ យេពញេលញ។ 
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64. ្របេទស្រកូ តបន ្វ គមនដ៍ល់ករែកលំអចបប ់ េដើមបធីនឲយមនករករពរកនែ់ត
្របេសើរដល់ជនពិករ ករផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ អនុសញញ ស្តីពីករករពរ
ជន្រគបរូ់បពកីរបតខ់្លួនេ យបងខំ នងិពិធី របែនថមេលើអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់
ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ។ ្របេទសេនះបនសំែដងនូវករ្រពួយបរមភចំេពះរបយករណ៍
ថមីៗេនះអំពកីរ យ្រប រេលើសកមមជន សមជិកសហជីព និងអនក រពត័ម៌ន។  ្រកូ ត បន 
ផ្តល់អនុ សនម៍យួចំននួ។ 

65. ្របេទសគុយបបន ្វ គមនក៍រផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពសិីទធិជនពកិរ អនុសញញ  
ស្តីពីករករពរជន្រគបរូ់បពីករបតខ់្លួនេ យបងខំ នងិករអនុមត័ែផនករយុទធ ្រស្តអបរ់ ំ សំេ
ធនករទទួលបនជសកលនូវករអបរ់ ំ និងករែកលម្អកមមវធិីសិក ។ ្របេទសេនះបនេកត
សរេសើរដល់ែផនករសកមមភពលុបបបំតទ់្រមង់ ្រកកប់ំផុតៃនពលកមមកុមរ និងែកលម្អសុវតថិ
ភពេនទីកែន្លងេធ្វើករ។ ្របេទសគុយបបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

66. ធរណរដ្ឋែឆកបនកតស់មគ ល់ថ េទះបីជខ្លួនបនផ្តល់អនុ សនក៍ន្លងមកក្ត ី ក៏
េសរភីពៃនករបេញចញមតិកនុង្របេទសកមពុជ េនែតមនករធ្ល កចុ់ះ។ ្របេទសេនះបនសំែដងនូវ
ករ្រពួយបរមភអំពីករប្រងក បនេពលថមីៗេនះ េទេលើអនកត ៉ េ យសន្តិវធិីែដលបនប ្ត លឲយ
មនករ ្ល បម់យួចំនួន។ ្របេទសែឆកបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

67. ធរណរដ្ឋ្របជមនិត្របជធិបេតយយកូេរ ៉ បនកតស់មគ ល់ថ កមពុជបនេធ្វើឲយមន
វឌ នភពជេ្រចើនេនកនុងវស័ិយសិទធិមនុស  ជពិេសស េនកនុងករអនុវត្តអនុ សនែ៍ដលបន
ទទួលយកកនុងអំឡុងUPRជុំទីមយួ។ ្របេទសេនះបនេលើកទឹកចិត្តឲយកមពុជបន្តកិចចខតិខំ្របឹងែ្របង 
ជវជិជមនរបស់ខ្លួនតេទេទៀត។ ្របេទសេនះបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

68. ្របេទស ណឺម៉ក បនសំែដងនូវករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំអំពីកររតឹបន្តឹងេសរភីពៃន
ករបេញចញមតិ និងអំេពើហិង ចំេពះអនកត ៉  និងករចបខ់្លួនអនកត ៉ ។ ចបបនិ់ងករអនុវត្តគួរែត្រសប 
គន ជមយួកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ។ ្របេទសេនះបន ្វ គមន៍
ករផ្តល់សចច បន័េលើពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម ប៉ុែន្តេនែតបរមភចំេពះករខក
ខនកនុងករអនុវត្តលិខិតូបករណ៍េនះឲយមន្របសិទធភព។ ្របេទស ណឺម៉កបនផ្តល់អនុ សន៍
មយួចំនួន។ 
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69. ្របេទសឌយបី៊ូទី (Djibouti) បនអបអរ ទរដល់កមពុជចំេពះសមទិធផលទងំអស់របស់
ខ្លួន កនុងករករពរ និងករេលើកសទួយសិទធិមនុស ។ ្របេទសេនះបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

70. ្របេទសេអក្វ ឌរ័ បន ្វ គមនដ៍ល់ករផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ 
ពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ និងពធិី

របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆងំទរណុកមម។ ្របេទសេនះបនេកតសរេសើរដល់ែផនករយុទធ ្រស្ត 
អបរ់សំំ បឆ់ន ២ំ០០៩-២០១៣ និងែផនទីបង្ហ ញផ្លូវេដើមបលុីបបបំតព់លកមមកុមរ្រតមឹឆន ២ំ០១៦។ 
្របេទសេអក្វ ឌរ័បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

71. ្របេទសេអហ ុបីបន ្វ គមនដ៍ល់ករផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពសិីទធជិនពកិរ នងិ 
ករចតវ់ធិនករនន េដើមបធីនករអនុវត្តអនុសញញ េនះឲយមន្របសិទធភព។ ្របេទសេនះ បន
េកតសរេសើរដល់វធិនករកំែណទ្រមងតុ់ ករ ចបបថ់មីស្តីពីរបប រពត័ម៌ន ែផនករសកមមភព 
េដើមបលុីបបំបតទ់្រមង់ ្រកកប់ំផុតៃនពលកមមកុមរ និងសហ្របតិបត្តកិរជមយួអនក យករណ៍
ពិេសស។ េអហ ុបីបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំននួ។ 

72. ្របេទសប ងំបន ្វ គមនគ៍ណៈ្របតិភូកមពុជ និងបនែថ្លងអំណរគុណដល់គណៈ្របតិភូ 
ចំេពះករបង្ហ ញរបយករណ៍ជតិរបស់ខ្លួន។ ្របេទសប ងំបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

73. ្របេទស ល្លឺមង៉បនកតស់មគ ល់ពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរនូវ ថ នភព
សិទធិមនុស ជតិ ជពិេសស កនុងករកតប់នថយករជួញដូរមនុស  និងពលកមមកុមរ។ ្របេទសេនះ 
េនែតមនករ្រពួយបរមភអពំបីំ មបតុកមម ករេ្របើកម្ល ងំ្របឆងំអនកត ៉  និងករឃុំខ្លួនពួកេគ េ យ 
មនិបនទទលួេមធវ។ី ្របេទស ល្លឺមង៉ប់នផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

74. ្របេទស គ បន យតៃម្លខពស់ចំេពះវឌ នភពែដលបនេធ្វើេឡើងេន ក្តីែខមរ
្រកហម/អវតក េដើមបផី្តនទ េទស និងបញឈបន់ិទណ្ឌ ភព។ ្របេទសេនះបនទទួល គ ល់កិចចខិតខំ
្របឹងែ្របងេដើមបពី្រងឹងនីតរិដ្ឋ និងករេគរពឯក ជយភព ភពមនិលំេអៀង នងិដំេណើ រករក្តី្រតឹម្រតូវ
របស់តុ ករ និងធនមនិឲយមនករេធ្វើទរុណកមម។ ្របេទស គ បនផ្តល់អនុ សន១៍។ 

75. ្របេទសហុង្រគីបនកតស់មគ ល់ពីករចូលជសមជិក នងិករផ្តល់សចច បន័ៃនលិខិតូប
ករណ៍សិទធិមនុស អន្តរជតិនន។ ្របេទសេនះបនសំែដងនូវករ្រពួយបរមភថ ្របពន័ធផ ព្វផ យ
េអឡិច្រតូនិកេនែតសថិតេ្រកមករ្រតួត្រ របស់រ ្ឋ ភបិល នងិែចករែំលកនូវករ្រពួយបរមភជមយួ 
អនក យករណ៍ពេិសសអពំភីពមនិ្រប្រកតីកនុងករេបះេឆន ត។ ្របេទសហុង្រគីបនផ្តល់អនុ សន ៍
មយួចំនួន។ 
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76. ្របេទសឥ ្ឌ បនសំែដងនូវក្តីសងឃមឹថ កមពុជនឹងបន្តេធ្វើឲយ្របេសើរដល់ភពមនិលំេអៀង 
របស់តុ ករ េដើមបពី្រងឹងនីតិរដ្ឋ។ ្របេទសេនះបនេកតសរេសើរដល់ករសេ្រមចបនមុនេពល
កំណតៃ់នេគលេ អភវិឌ នស៍ហស វត ទងំ្រប ំនិងករចតវ់ធិនករនន េដើមបផី្តល់ករទទួល
បនេស ែថទសុំខភព ករអបរ់ ំនិងយុត្តិធមស៌ងគម។ ្របេទសឥ ្ឌ បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

77. ្របេទសៃថបន ្វ គមនក៍ររមួចំែណករបស់កមពុជ េទេលើយន្តករសិទធិមនុស ៊ ន 
កិចចសហ្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនជមយួអនក យករណ៍ពិេសស និងករចូលជសមជិកៃនអនុសញញ
ស្តីពីសិទធិជនពិករ។ ្របេទសេនះបនទទួល គ ល់កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងនន េដើមបេី ះ្រ យវ ិ ទ
ដីធ្លី នងិេលើកកមពស់ករអបរ់ ំនិងករែថទសុំខភព។ ្របេទសៃថបនផ្តល់អនុស នម៍យួចំនួន។ 

78. ្របេទសអុីរង៉(់ ធរណរដ្ឋអុី ្ល ម) បនទទួល គ ល់ទំហំៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង នងិករ 
េប្តជញ ចិត្តរបស់កមពុជចំេពះករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិមនុស  រមួទងំករផ្តល់សចច បន័េលើ 
អនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពកិរ។ ្របេទសេនះបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

79. អុី ៉ ក ់បនេកតសរេសើរដល់ករចតវ់ធិនករនន កនុងនម្រគួ រ្រកី្រក និង្រកុមងយ
រងេ្រគះ កំែណទ្រមងតុ់ ករ កនុងេគលបំណង កប់ញចូ លបទ ្ឋ នអន្តរជតិ ករេលើកសទួយេសរ ី
ភពៃនករបេញចញមត ិ វធិនករនន្របឆងំអេំពើពុករលួយ នងិករផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពី 
ករករពរជន្រគបរូ់បពកីរបតខ់្លួនេ យបងខំ។ អុី ៉ កប់នផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

80. ្របេទសេអៀរឡងដ់ប៍នទទូចឲយកមពុជធនករេគរពសិទធិកនុងករ្របមូលផ្តុ ំេ យសន្តិវធិ ី
និងបនគូសបញជ កេ់ឡើងវញិពីករអំពវនវរបស់អនក យករណ៍ពិេសស ឲយមនករបំភ្លផឺ្លូវចបប់
ចំេពះករ ម្របមេនះរបស់រ ្ឋ ភបិល។ ្របេទសេនះបនសំែដងករ្រពួយបរមភ អំពីករ្រប្រពឹត្តិ
មនិគបបជីបន្តរបស់រ ្ឋ ភបិល េទេលើអនកករពរសិទធិមនុស  ករ្រតួត្រ េសទើរផ្ត ចម់ុខរបស់ខ្លួន
េលើ្របពន័ធផ ព្វផ យ និងកររតឹបន្តឹងេលើេសរភីពៃនករបេញចញមតិ។ ្របេទសេអៀរឡងដ់ប៍នផ្តល់ 
អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

81. ្របេទសអុី លីបន ្វ គមនវ៍ឌ នភពេនកនុងករករពរ នងិករេលើកសទួយសិទធមិនុស  
រមួទងំវធិនករនន េដើមបកីតប់នថយអំេពើហិង កនុង្រគួ រ និងេលើកកពំស់ករយល់ដឹងអំពីអនុ
សញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ។ ្របេទសេនះបនសួរពកីរ
ចតវ់ធិនករបែនថមេទៀតេដើមប្ីរបយុទធនឹងអំេពើពុករលួយ និងេលើកកមពស់តម្ល ភព គណេនយយភព 
ករមនិេរ ើសេអើង នងិករចូលរមួ្របកបេ យអតថនយ័។ អុី លីបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 
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82. ្របេទសជប៉ុនបន ្វ គមនេ៍គលនេយបយពយរួករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចថម។ី ្របេទស 
េនះបនេកតសរេសើរ ចំេពះករចូលជសមជិកៃនអនុសញញ ស្តីពីករករពរជន្រគបរូ់បពីករបត់
ខ្លួនេ យបងខំ និងអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ។ ្របេទសជប៉ុនបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

83. ្របេទសេកនយ៉បន ្វ គមនក៍រផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ នងិអនុ
សញញ ស្តីពីករករពរជន្រគបរូ់បពកីរបតខ់្លួនេ យបងខំ។ ្របេទសេនះកប៏ន ្វ គមនផ៍ងែដរនូវ
ជំនួយ ែដលផ្តល់េ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  
េនកនុងវស័ិយកំែណទ្រមងព់នធនគរ េសរភីពជមូល ្ឋ ន សិទធិដីធ្លីនិងលំេន ថ ន នីតិរដ្ឋ និងអងគ
ជំនុំជ្រមះវ ិ មញញ ។ ្របេទសេកនយ៉បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

84. ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត វបនកតស់មគ ល់ថ កមពុជបនសេ្រមច
េគលេ អភវិឌ នស៍ហស វត ភគេ្រចើន និងបនទទួលភព្របេសើរយ៉ងរហ័សេនកនុងសូចនករ 
សងគម។ ្របេទសេនះបនេលើកទឹកចតិ្តឲយកមពុជ ព្រងឹងសហ្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនជមយួអងគករ
សហ្របជជតិ និងអងគករអន្តរជតិដៃទេទៀត នងិភគីពកព់ន័ធ។ 

85. ្របេទស តវបីន ្វ គមនក៍រផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ សិទធិមនុស ជេ្រចើន នងិ
បនកតស់មគ ល់េ យ យតៃម្លខពស់ថ កមពុជ គឺជភគីមយួៃនលកខន្តិកៈទី្រកុងរ ៉ូម។  តវបីន 
ផ្តល់អនុ សនម៍យួចំននួ។ 

86. ្របេទសម៉េឡសីុ បនេកតសរេសើរករផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពិករ 
កំែណទ្រមងច់បប ់ វធិនករនន្របឆងំអំេពើពុករលួយ និងសមទិធផលកនុងវស័ិយអបរ់។ំ ្របេទស
េនះបន ្វ គមនវ៍ឌ នភព េនកនុងករផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី និងកនុងករ្របយុទធនឹងករជួញដូរ
មនុស ។ ម៉េឡសីុបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

87. ្របេទសម៉ូរ ី នីបនកតស់មគ ល់ពី រៈសំខន ់ ចំេពះករព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបប ់  និង
ថ បន័ែដល្រតូវករស្រមបក់រេលើកសទួយសិទធិមនុស ។ ្របេទសេនះបនេកតសរេសើរករផ្តល់

សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិជនពកិរ អនុសញញ ស្តីពីករករពរជន្រគបរូ់បពីករបតខ់្លួនេ យ
បងខំ នងិពិធី របែនថមៃនអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ។ 

88. ហ ងទ់ីនបនេកតសរេសើរករផ្តល់សចច បន័េលើអនុសញញ ស្តីពីករករពរជន្រគបរូ់ប
ពីករបតខ់្លួនេ យបងខំ និងបនេលើកទឹកចិត្តកមពុជ ឲយផ្តល់សចច បន័សនធិសញញ សិទធិមនុស បែនថម
េទៀត។ ្របេទស ហ ងទ់ីនបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 
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89. ្របេទសម៉ុងេតេន្រកូបន ្វ គមនច៍ំេពះករអនុមត័្រកម្រពហមទណ្ឌ  ចបបស់្តីពីករអនុវត្ត
្រកមរដ្ឋបបេវណី និងចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ។ ្របេទសេនះបនសួរថ េតើកមពុជបនស្រមួល
ចបប្់រសី េដើមបលុីបេចលករនិយយេយង មយួេទេលើតនួទទីបរបស់្រស្តីកនុងសងគម នងិសួរ 
អំពីករអនុវត្តែផនករសកមមភព េដើមបលុីបបំបតទ់្រមង់ ្រកកប់ំផុតៃនពលកមមកុមរ។ ្របេទស
ម៉ុងេតេន្រកូ បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

90. េ យនិយយេយងេទេលើកិចចសហកររបស់កមពុជ ជមយួយន្តករសិទធិមនុស អន្តរ
ជតិ គណៈ្របតិភូបនចង្អុលបង្ហ ញថ េនកនុងអឡុំងេពលែដលកមពុជេធ្វើជ្របធន ៊ ន បន
អនុមត័េសចក្តី្របកសសិទធិមនុស ៊ ន កលពែីខធនូ ឆន ២ំ០១២។ គណៈ្របតិភបូនគូសបញជ ក ់
ពីករខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ងធំេធងរបស់កមពុជ ទងំេនទី្រកុងហ ែឺណវ ពីករេ្របើ្របស់ជំនួយបេចចក 
េទស និងករែណនរំបស់ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  
និងបនកតស់មគ ល់ពីកិចចសហករជវជិជមន ជមយួអនក យករណ៍ពិេសស ដូចែដលបនបង្ហ ញ 
េនកនុងទស នកិចចនេពលថមីៗេនះរបស់អនក យករណ៍ពិេសស កនុងែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ គណៈ
្របតិភូបនគូសបញជ កថ់ ជរ ្ឋ ភបិលនឹងបន្តកចិចសហករជវជិជមនេនះតេទេទៀត។ 

91. េឆ្លើយតបម្តងេទៀតេទនឹងសំណួរែដលបនេលើកេឡើងអពំកីរប្រងក បេលើបតុកមម នេពល 
ថមីៗេនះ គណៈ្របតិភូបនកតស់មគ ល់ថ េទះជរ ្ឋ ភបិល យតំៃលខពស់ពី រៈសំខនៃ់នេសរ ី
ភពកនុងករបេញចញមតិក្តី ករ៏ ្ឋ ភបិលេជឿថ សិទធិែបបេនះ្រតវូែតេ្របើ្របស់េនកនុង្រកបខណ័្ឌ ចបប់
ជតិ នងិអន្តរជតិ េ យមនិរេំ ភេលើសិទធិអនកដៃទ ដូចជសិទធិមនសន្តសុិខ នងិសិទធិេលើ្រទពយ
សមបត្តិជេដើម។ 

92. ចំេពះេសរភីពៃនករបេញចញមតិ មអុីនេធើណិតវញិ គណៈ្របតិភូបនកតស់មគ ល់ថ 
គម នកររតឹបន្តឹង មយួេទរហូតមកទល់េពលេនះ េហើយថ កនុងករ្រពងចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគង
្របពន័ធអុេីធើណិត រ ្ឋ ភបិលនងឹេគរពអនុ សនែ៍ដលបនទទួល េហើយនឹងេធ្វើ មបទ ្ឋ នអងគករ 
សហ្របជជតិែដលពកព់ន័ធ។ 

93. ទកទ់ងនឹងទស នវស័ិយស្រមបក់របេងកើត ថ បន័សិទធមិនុស ជតមិយួ ្រសប មេគល 
ករណ៍្រកុងប៉រសី គណៈ្របតិភូបនកតស់មគ ល់ថ រ ្ឋ ភបិលនឹងចតឲ់យដំេណើ រករេទមុខេទៀត 
េ យែផ្អកេលើអនុ សនរ៍បស់អនក យករណ៍ពិេសស និងនយករដ្ឋម្រន្តី និងេ យពិេ្រគះ
េយបល់ជមយួសងគមសីុវលិ។ 
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94. េឆ្លើយតបេទនឹងសំណួរអំពីរបយករណ៍ននៃនករយយី និងករបភំតិបំភយ័អនកករ 
ពរសិទធិមនុស  គណៈ្របតិភូបនគូសបញជ កថ់ កមពុជបនេធ្វើករខិតខយ៉ំងខ្ល ងំ េធ្វើករជមយួ
សងគមសីុវលិ  រមួទងំអនកករពរសិទធិមនុស ផង  េ យគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជរបស់  
រ ្ឋ ភបិល បនសហករយ៉ងេពញេលញជមយួករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិ 
ទទួលបនទុកសិទធិមនុស  និងអងគករសងគមសីុវលិ។ 

95. ទកទ់ងនឹងពលកមមកុមរ គណៈ្របតិភូបនបញជ កថ់ ្រកសួងសងគមកិចច និង្រកសួង
ករងរ មនមនទីរេន មេខត្ត-្រកុង បនេធ្វើករកំណតរ់កករណីពលកមមកុមរ។ េទះបីជយ៉ង

ក្តី គណៈ្របតិភូបនកតស់មគ ល់ថ ករណីែបបេនះមនិសុទធែតចំៗេនះេទ េ យេហតុែតភព
្រកី្រក ឪពុកម្ត យជេរឿយៗមនិចងឲ់យកូនពួកេគ្រតូវបនដកេចញពីេ ងច្រក។ 

96. ទកទ់ងនឹងបំ មថមីៗ េលើករេធ្វើបតុកមម នងិករ្របមូលផ្តុ ំជ ធរណៈ គណៈ្របតិភូ
បនបែនថមេទៀតថ បំ មេនះ្រតូវបន កេ់ចញជបេ ្ត ះ សននែតប៉ុេ ្ណ ះ រហូតដល់ ថ នភព 
មនភព្របេសើរេឡើងវញិ េហើយថ បំ មេនះអនុវត្តចំេពះែតករ្របមូលផ្តុ ំជ ធរណៈ។ កនុង
នយ័េនះ គណៈ្របតិភូបនបញជ កថ់ ជរ ្ឋ ភបិលកំពុងែតេធ្វើេសចក្តីចបបម់យួស្តីពីសិទធិទទួល
បនពត័ម៌ន។ 

97. ្របេទសម៉ូរ ៉កូូបន ្វ គមនច៍ំេពះឆនទៈរបស់កមពុជ កនុងករេធ្វើកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត។ 
្របេទសេនះ បនេកតសរេសើរដល់យន្តករេដើមបកីរពរសិទធិរបស់ជន ែដល្រតូវបនេគដកហូត
សិទធិេសរភីព ជពិេសស សិទធិរចួផុតពីករេធ្វើទរុណកមម ឬករ្រប្រពឹត្តិមនិគបប។ី ្របេទសម៉ូរ ៉ូកូបន
ផ្តល់អនុ សនម៍យួចំននួ។ 

98. ្របេទសមយ៉ីនម៉់បនកតស់មគ ល់េ យ យតៃម្លខពស់ថ កមពុជបនសេ្រមចេគលេ
អភវិឌ នស៍ហស វត ចនំួន្រប។ំ ្របេទសេនះបន ្វ គមនក៍ចិចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបបីេងកើត ថ បន័
សិទធិមនុស ជតមិយួ និងករអនុវត្តែផនករជត ិ“ករអបរ់សំ្រមបទ់ងំអស់គន ”។ ្របេទសមយ៉ីនម៉់ 
បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

99. ្របេទសេនប៉ល់បន យតៃម្លខពស់ចំេពះ ទិភពែដលបនផ្តល់ដល់វស័ិយអបរ់ ំ េស
សុខភព នងិករងរ និងបន ្វ គមនវ៍ធិនករនន េដើមបី មឃតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី។ 
្របេទសេនះបន យតៃម្លខពស់ចំេពះករចូលរមួ្របកបេ យ ថ បនរបស់កមពុជ ជមយួអនក យ
ករណ៍ពិេសស។ ្របេទសេនប៉ល់បនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 
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100. ្របេទសហូឡងដ់ប៍ន ្វ គមនព៍ី រៈសំខនច់ំេពះេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និង
ពត័ម៌ន និងេសរភីពៃន រពត័ម៌ន និងករេបះពុមពផ យ។ ្របេទសេនះបនសំែដងករ្រពួយ
បរមភអំពីកររេំ ភបំពនេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ ំ និងមនសមគមែដលបនេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់
សហជីព និងអងគករសងគមសីុវលិ។ ្របេទសហូឡងដ់ប៍នផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

101. ្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ប៍នសំែដងករ្រពួយបរមភអំពីករេចទ្របកន ់ ចំេពះករ
លួចបន្ល ំ ភពមនិ្រប្រកតី និងអំេពើហិង មុនករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៣ នងិបនសំែដងករ្រពួយ
បរមភអំពីបញ្ហ ្របឈមចំេពះអនកករពរសិទធិមនុស  អនក រពត័ម៌ន នងិសកមមជនសហជីព។ 
្របេទសេនះបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

102. ្របេទសនីក ៉ហគ័របន ្វ គមនក៍រផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ អន្តរជតិ ករអនុមត័
ចបបក់នុង្រសុក នងិករអនុមត័កមមវធិីអបរ់សុំខភព និងលំេន ថ ន។ ្របេទសេនះបនេលើកទឹកចិត្ត
ឲយកមពុជ កប់ញចូ លអនុ សន ៍ UPR េទកនុងែផនករសកមមភព េដើមបលុីបបំបតទ់្រមង់ ្រកក់
បំផុតៃនពលកមមកុមរ។ នីក ៉ហគ័របនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

103. ្របេទសប៉គី ថ នបនេកតសរេសើរករផ្តល់សចច បន័សនធិសញញ អន្តរជតិ ករបេងកើត
យន្តករករពរសិទធិមនុស  នងិករបេងកើតទំនកទ់ំនងេ យផទ ល់រ ង្រកសួងកិចចករនរ ី និងមនទរី
កិចចករនរេីខត្ត-្រកុង។ ប៉គី ថ នបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

104. ្របេទសប៉ូឡូញ បនេលើកទឹកចតិ្តឲយកមពុជ អនុវត្ត មសនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជត ិ
ែដលខ្លួនបនផ្តល់សចច បន័ កលពេីពលថមីៗេនះ។ ្របេទសេនះបនសំែដងនូវករ្រពួយបរមភអំពី
ថ នភពេនកនុងវស័ិយយុត្តិធម ៌ នងិអំពីករេ្របើកម្ល ងំហួសេហតុ កនុងអឡុំងេពលបតុកមមែដល

ទកទ់ងនឹងករេបះេឆន ត នងិករេធ្វើកូដកមមេ យកមមករេនកនុងវស័ិយកតេ់ដរ។ ប៉ូឡូញបនផ្តល់
អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

105. ្របេទសពរ័ទុយ គ ល់បន ្វ គមនក៍របេងកើត្រកុម្របឹក ជតិេដើមបកុីមរ និងប ្ត ញ
ថន កត់ំបនរ់បស់ខ្លួន។ ្របេទសេនះបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំននួ។ 

106. ធរណរដ្ឋកូេរប៉នេលើកទឹកចិត្តឲយកមពុជព្រងឹងេគលនេយបយរបស់ខ្លួន េដើមបី
េឆ្លើយតបនឹងកររពំងឹទុករបស់្របជពលរដ្ឋស្រមបេ់សរភីព និងសិទធែិដល្រតូវេលើកកមពស់។ ្របេទស 
េនះ បនសំែដងនូវករេ ក ្ត យចំេពះករបតប់ងជ់ីវតិ កនុងឱកសែដលកម្ល ងំសន្តិសុខចត់
វធិនករហិង ្របឆងំនងឹអនកត ៉  េនកនុងវស័ិយកតេ់ដរ។ ធរណរដ្ឋកូេរប៉នផ្តល់អនុ សន៍
មយួចំនួន។ 
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107. ្របេទសរ ៉ូម៉នីបនកតស់មគ ល់ថ កមពុជេនែត្របឈមមុខនឹងបញ្ហ ធងនធ់ងរេនេឡើយ។ 
្របេទសេនះបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

108. សហពន័ធរុស ុបីនកតស់មគ ល់ពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមប្ីរបយុទធនឹងភព្រកី្រក េដើមបី
សេ្រមចបនករអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព និងេដើមបធីនករទទួលបនកនែ់ត្របេសើរនូវករ
ែថទសុំខភព និងករអបរ់។ំ ្របេទសេនះបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

109. ្របេទសេសេន គ ល់បនេកតសរេសើរដល់ករអនុមត័ែផនករសកមមភពជតិ េដើមបី
ែកលម្អលកខខណ្ឌ រស់េនរបស់កុមរ ្រស្តី និងជនពិករ។ ្របេទសេនះបន ្វ គមនវ៍ធិនករ្របយុទធ 
នឹងនិទណ្ឌ ភព ជពិេសស ករបេងកើតអងគជនុំំជ្រមះវ ិ មញញ។ ្របេទសេសេន គ ល់បនផ្តល់អនុ

សនម៍យួចំនួន។ 

110. ្របេទសែស៊បប៊បីនកតស់មគ ល់ថ ករចតវ់ធិនករននេដើមបបីេងកើត ថ បន័សិទធិមនុស  
ជតិឯក ជយមយួេដើមបពី្រងឹងឯក ជយភពរបស់េច្រកម នងិ្រពះ ជ ជញ  និងេដើមបែីកទ្រមង្់របពន័ធ 
ពនធនគរ។ ែស៊បប៊បីនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំននួ។ 

111. ្របេទសអូ្រ ្ត លីបនសំែដងនូវករ្រពួយបរមភអំពីកររតឹបន្តឹងេលើេសរភីពៃនករ្របមូល 
ផ្តុ ំ និងមនសមគម ជពិេសស អំេពើហិង អសមម្រតនេពលថមីៗ ្របឆងំនឹងអនកត ៉  រមួទងំ
ករឃុំខ្លួនេ យគម នករជំនុំជ្រមះ។ េ យកតស់មគ ល់ពីករេចទ្របកនអ់ំពីភពមនិ្រប្រកតីៃន
ករេបះេឆន តកនុងឆន ២ំ០១៣ ្របេទសេនះបន ្វ គមនច៍ំេពះករេប្តជញ ចិត្តែដលបនបញជ ករ់ចួ
មកេហើយ េដើមបេីធ្វើកំែណទ្រមងក់រេបះេឆន ត។ ្របេទសអូ្រ ្ត លីបនផ្តល់អនុ សនម៍យួចំនួន។ 

112. ្របេទសស្លូ ៉ គីបនេលើកទកឹចិត្តកមពុជឲយផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ សិទធិមនុស បែនថម 
េទៀត។ េ យនិយយេយងដល់របយករណ៍អំពីករបំភតិបំភយ័ និងករគំ មកំែហង្របឆងំនឹង
អនកករពរសិទធិមនុស  ្របេទសេនះបនអេញជ ើញកមពុជឲយចូលរមួកនុងកិចចសនទន្របកបេ យអតថនយ័ 
មយួជមយួពួកេគ នងិេដើមបធីនករករពរពួកេគ។ ្របេទសេនះបនទទូចឲយកមពុជ សហករ
យ៉ងេពញេលញជមយួអនក យករណ៍ពិេសស អនកកន់ ណត្តិនីតិវធិីពិេសសដៃទេទៀត និង
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ។ ្របេទសស្លូ ៉ គីបនផ្តល់ 
អនុ សនម៍យួចំនួន។ 
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113. ចំេពះរបយករណ៍អំពីភពមនិ្រប្រកតីទកទ់ងនឹងករេបះេឆន តែខកកក  ឆន ២ំ០១៣ 
គណៈ្របតិភូបនេលើកជឧទហរណ៍ៃនទឹកថន ្ំរជលកៃ់ដ េហើយបនបញជ កថ់ ទឹកថន េំនះមន
្របសិទធភពខ្ល ងំែដល ជបន់ងឹ្រមមៃដរបស់អនកេបះេឆន តរយៈេពលមយួែខ បនទ បព់កីរេបះេឆន ត 
រចួ។ គណៈ្របតិភូបន្រចនេចលរបយករណ៍អំពីភពមនិ្រប្រកតីជមយួករចុះេឈម ះអនកេបះ
េឆន ត កដូ៏ចជករេចទ្របកនែ់ដលថករេបះេឆន តមនិមនតម្ល ភព េ យបញជ កថ់ វធិនករ
ដម៏ន្របសិទធភពនន គឺមនរចួេ្រសចេហើយ េដើមបេី ះ្រ យពីភពខុសគន  ឬបញ្ហ ននេនះ។ 

114. ទកទ់ងនឹងកចិចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់កមពុជ េដើមប្ីរបយុទធនឹងអំេពើពុករលួយ គណៈ
្របតិភូបនេលើកេឡើងពីចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយែដល្រតូវបនអនុមត័ កនុងឆន ២ំ០១០ ្រសប ម 
អនុសញញ អន្តរជតិពកព់ន័ធ និងករបេងកើត្រកមុ្របកឹ ជត្ិរបឆងំអេំពើពុករលួយ នងិអងគភព្របឆងំ 
អំេពើពុករលួយថន កជ់តិ។ គណៈ្របតិភូបនកតស់មគ ល់ថ មនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជេ្រចើន េដើមបី
ផ ព្វផ យ នងិអនុវត្តចបប្់របឆងំអំេពើពុករលួយ េហើយជនេលមើសជេ្រចើន្រតូវបនផ្តនទ េទស។ 

115. ទកទ់ងនឹងអងគជំនុជំ្រមះវ ិ មញញ េនកនុងតុ ករកមពុជ (អវតក) គណៈ្របតិភូបន
បញជ កថ់ កមពុជអនុវត្តយ៉ងតឹងរងឹ មវធិនៃផទកនុងរបស់អងគជំនុំជ្រមះ និងមនិែដលេ្រជ តែ្រជកកនុង 
ករងររបស់ អ.វ.ត.ក េឡើយ។ សវនករជតិែដលមនេ្រសច ្រតូវបនចតឲ់យ្រតួតពិនិតយ ម ន 
និងទប់ ក តអ់ំេពើពុករលួយេនកនុង ថ បន័េនះ។ គណៈ្របតិភូបនបែនថមថ កលពីឆន កំន្លងេទ 
កមពុជបនផ្តល់ថវកិចំនួន១,៧ នដុ ្ល រ េមរកិ ស្រមបក់រេ្របើ្របស់្របចៃំថង រមួទងំអគគិសន ី
និងមេធយបយេធ្វើដំេណើ រ និងថវកិចនួំន១,៨ នដុ ្ល រេទៀត ស្រមបេ់បៀវត ររ៍បស់បគុគលិកជត។ិ 

116. ទកទ់ងនឹងបញ្ហ ដធី្លី គណៈ្របតិភូបនពនយល់ថ ចបបភ់ូមបិលនិងបទបបញញត្តពិក់
ពន័ធដៃទេទៀត កដូ៏ចជយន្តករចបំចន់នសំ បអ់នុវត្ត មនរចួជេ្រសចេដើមបកីរពរសិទធិរបស់
្របជពលរដ្ឋ។ េនេពលដីធ្លីមនបណ័្ណ កមមសិទធ ិមនែតតុ ករេទជអនកេ ះ្រ យវ ិ ទ។ បគុគល
ែដលរស់េនេលើដីរបស់រដ្ឋ ជធមម ពួកេគ្រតូវបនផ្តល់ជូនជេ្រមើសពរី គទឺទលួយកគេ្រមងអភវិឌ  
េននឹងកែន្លង ឬ្រតូវផ្ល ស់េទេនកែន្លងេផ ង។ ស្រមបអ់នកែដលរស់េនេលើដីកមមសិទធឯិកជន ជ 
រ ្ឋ ភបិលជួយ ស្រមួលដំេ ះ្រ យែដល ចទទួលយកបនេទវញិេទមក ជមយួ្រកុមហុ៊ន
ឯកជនែដលពកព់ន័ធ។ 

117. ជទីបញចប ់គណៈ្របតិភូបនែថ្លងអំណរគុណដល់ៃដគូសនទនរបស់ខ្លួនចំេពះករផ្តល់
អនុ សនទ៍ងំអស់។ េ យកតស់មគ ល់ថ អនុ សនទ៍ងំេនះនងឹ្រតូវបនកំណត់ ទិភព 
េ យមនករបញជ កព់ីេពលេវ ចបស់ ស់ គណៈ្របតិភូបនបញជ កថ់ កមពុជនងឹ្រពងែផន 
ករសកមមភពមយួ អំពីសិទធិមនុស  េ យែផ្អកេលើអនុ សនទ៍ងំេនះ។ 
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II. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន នងិ/ឬអនុ សន ៍
118. អនុ សនែ៍ដលបន កែ់តងេឡើងកនុងអឡុំងេពលកចិចសនទនគន េនះ នងិមន យបញជ ី

ខងេ្រកមេនះ ទទលួបនករគ្ំរទពកីមពុជ៖ 

118.1 ផ្តលស់ចច បន័េលើពិធី របែនថមទ១ី ៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទ ធពិលរដ្ឋ 
និងសិទ ធនិេយបយ ្រពមទងំចះុហតថេលខ និងផ្តលស់ចច បន័េលើពិធី របែនថមទ២ី ៃន
កតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទ ធពិលរដ្ឋ និងសិទ ធនិេយបយ (ប ងំ)១; 

118.2 ផ្តលស់ចច បន័េលើពិធី របែនថមទ១ី និងទ២ី ៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពី
សិទ ធពិលរដ្ឋ និងសិទ ធនិេយបយ (អ្ូរទីស)២; 

118.3 ផ្តលស់ចច បន័េលើពិធី របែនថមទពីីរ ៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទ ធពិល 
រដ្ឋ និងសិទ ធនិេយបយ (ហុង្រគី)៣ 

118.4 បន្តែស្វងរកលទ ធភព េដើមបពី្រងីកករេប្តជញ ចតិ្តជអន្តរជតរិបសខ់ ្លនួ មរយៈ
ករផ្តលស់ចច បន័េលើពិធី របែនថមនន ៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទ ធពិលរដ្ឋ និង
សិទ ធនិេយបយ ( តវ)ី៤; 

118.5 ធនពីករសេ្រមចបននវូសិទ ធទិទលួបនករអបរ់ដំលក់មុរទងំអស ់ េន 
កមពុជ រមួទងំដលក់មុរែដលមនេដើមកេំណើ តជជនជតេិវៀត ម ្រពមទងំចះុហតថ
េលខ និងផ្តលស់ចច បន័េលើពិធី របែនថមៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទ ធេិសដ្ឋកចិច 
សងគមកចិច   និងវបបធម ៌   និង ពិធី របែនថមៃនអនសុញញ សិទ ធកិមុរ  ទកទ់ងនឹងនីតវិធិ ី 
បណ្តឹ ងបុគគល (ពរ័ទយុ គ ល)់៥; 

118.6 ផ្តល់សចច ប័នេលើអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិពលករេទសន្តរ 
្របេវសន៍ទងំអស់ និងសមជិក្រគួ ររបស់ពួកេគ (េអក្វ ទរ័); 
១. េនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
២. េនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
៣. េនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
៤. េនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
៥. េនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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118.7 ពិចរ ផ្តល់សចច ប័នេលើអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិពលករ
េទសន្តរ្របេវសនទ៍ងំអស់ និងសមជិក្រគួ ររបស់ពួកេគ ែដលខ្លួនបនចុះហតថេលខ 
កនុងឆន ២ំ០០៤ (េអហ ុបី); 

118.8 ចត់វធិនករចបំច់ននេដើមបផី្តល់សចច ប័នេលើអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករ 
ករពរសិទធិពលករេទសន្តរ្របេវសន៍ទងំអស់ និងសមជិក្រគួ ររបស់ពួកេគ ( គ ) 

118.9 ផ្តល់សចច ប័នេលើអនុសញញ របស់ UNESCO ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើងកនុងករ
អប់រ ំ(េ្របសីុល); 

118.10 ផ្តល់សចច ប័នេលើអនុសញញ របស់ UNESCO ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើងកនុងករ
អប់រ ំ(ឆដ); 

118.11 ចត់វធិនករផ្តល់សចច ប័នេលើអនុសញញ របស់ UNESCO ្របឆងំនឹងករេរ ើស 
េអើងកនុងករអប់រ ំ(អូ្រទីស) 

118.12 បន្តដេំណើ រករពីករចូលជសមជកិៃនលិខិតូបករណ៍សិទធិមនុស សនូលនន 
( ែហ រៃបហ ង់); 

118.13 អនុម័តវធិនករមន្របសិទធភពនន េដើមប្ីរបយុទធនឹងវបបធម៌ហិង  និង
និទណ្ឌ ភព និងេដើមបបីេងកើតយន្តករបងក រថន ក់ជតិមួយែដលឯក ជយ និងមនធនធន 
្រគប់្រគន់ េយង មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនពិធី របែនថមេលើអនុសញញ ្របឆងំទរុណកមម 
( ល្លឺម៉ង់); 

118.14 ធនករអនុវត្តេ យេពញេលញ នូវបទបបញញត្តែិដលបនអនុម័តនេពល
ថមីៗ  ទក់ទងនឹង្រកម្រពហមទណ្ឌ  (មុ៉ងេតេណ្រកូ); 

118.15 ពិនិតយ្រកម្រពហមទណ្ឌ េឡើងវញិ េដើមបធីនថ ្រកមេនះ្រសបគន នឹងកតព្វ 
កិចចរបស់កមពុជ េ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ទក់ 
ទងនឹងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងចត់វធិនករចបំច់នន េដើមបេីធ្វើវេិ ធនកមម 
ឬលុបេចលម្រ ែដលមនិេឆ្លើយតបនឹងកតព្វកិចចទងំេនះ (ក ); 
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118.16 ែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ  េដើមបេីធ្វើឲយ ្រសបនឹងស្តង់ រអន្តរជតិ និង 
កតព្វកិចចរបស់កមពុជ េ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ 
(ែបលហ ុកិ); 

118.17 បេងកើតចបប់មួយស្តីពីេសរភីពទទួលព័ត៌មន ្រសប មស្តង់ រអន្តរជតិ 
(ែបលហ ុកិ) 

118.18 អនុម័តវធិនករចបប ់ និងវធិនករដៃទេទៀត ែដលេលើកកមពស់ករទទួល
បនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ (បុត ្វ ); 

118.19 ចត់វធិនករេដើមបធីនថ ចបប់កមពុជអនុញញ តឲយគណបក នេយបយ
ទងំអស់ សហជីព និង្រកុមសងគមសីុវលិដៃទេទៀត េ្របើ្របស់សិទធិរបស់ខ្លួន េដើមបទីទួល
បនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ មនសមគម និងករ្របមូលផ្តុ េំ យសន្តិវធីិ េហើយថ
បតុកមមេ យសន្តិវធីិ ចេកើតេឡើងេ យសុវតថភិព និងេ យគម នករភ័យខ្ល ច ពីករ
បភិំតបភ័ំយ ឬករេ្របើកម្ល ងំហួសេហតុពីខងភគី ជញ ធរកមពុជ។ (ក ); 

118.20 ែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ  ក៏ដូចជចបប់ដៃទេទៀត េដើមបឲីយចបប់ទងំេនះ
្រសប មស្តង់ រេសរភីពៃនករបេញចញមតិជអន្តរជតិ និងទប់ ក ត់ករយយីដល់អនក 
ករពរសិទធិមនុស  អនក រព័ត៌មន និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ( ធរណរដ្ឋេឆក); 

118.21 ចត់វធិនករេដើមបឲីយចបប់ និងករ្របតិបត្តរិបស់កមពុជ ្រសប មស្តង់ រ
សិទធិមនុស អន្តរជតិែដលមន្រ ប់ ទក់ទងនឹងេសរភីពៃនករបេញចញមតិ រួមទងំ
េសរភីព រពត៌័មន (េអៀរឡង់ដ៍); 

118.22 ករពរ្របពន័ធផ ព្វផ យេសរ ី និងឯក ជយ ដចូជ មរយៈករលបុេចល

ម្រ ៣០៥ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  និងម្រ ១៣ៃនចបបស់្តីពី រពត័ម៌ន (ពរ័ទយុ គ ល)់៦; 

៦. េនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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118.23 ចត់វធិនករចបំច់នន េដើមបពី្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបប់ជុវំញិករេបះេឆន ត 
កនុងេគលបណំងធនថ ករេបះេឆន តនេពលអនគត មនលកខណៈេសរ ីនិងយុត្តធិម៌ 
ែដលអនុញញ តឲយពលរដ្ឋកមពុជ មនសេម្លងេនកនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចនន ែដលប៉ះ
ពល់ដល់ជីវតិរបស់ពួកេគ និងេដើមបេី្រជើសេរ ើសម្រន្តីែដលឆ្លុះបញច ងំ និងេឆ្លើយតប េ យ
្របសិទធភពេទនឹងត្រមូវកររបស់ពួកេគ (ក ); 

118.24 អនុវត្តេសចក្ត្ីរពងចបប់ចនួំនបីែដលមនេគលបណំងេលើកកមពស់ឯក ជយ 
ភព និង្របសិទធភពៃន្របពន័ធតុ ករ េនេពលអនុម័តរួច (ពរ័ទុយ គ ល់); 

118.25 អនុវត្ត និងព្រងឹងេគលនេយបយ និងចបបន់ន េដើមបកីរពរ និងេលើក
សទួយសិទធិជនពិករ និងធនថ យន្តករទងំេនះ មនអភិ្រកមែផ្អកេលើសិទធិមនុស  ែដល 
មនសងគតិភពជមួយអនុសញញ សិទធិជនពិករ និងេ យពិេ្រគះេយបល់ជមួយសងគម
សីុវលិ (កូឡុប៊ំ)ី; 

118.26 អនុម័តនិងអនុវត្តចបប់ែដល មឃត់ ល់ទ្រមង់ៃនករ្រប្រពឹត្តមិិនគបប ី
េលើ កុមរ និងែដលករពរពួកេគពីពលកមមេ យបងខ ំ ករេកង្របវញ័ចផ្លូវេភទ និងករ
បពំន (ពរ័ទុយ គ ល់); 

118.27 បន្តកែំណទ្រមងច់បបនិ់ង ថ បន័េដើមបេីលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស (េនប៉ល់) 

118.28 បន្តព្រងឹងសមតថភព ថ ប័នជតិរបស់ខ្លួន េនកនុងករេលើកសទួយ និងករ 
ពរសិទធិមនុស  រួមទងំ មរយៈករបញចប់ដេំណើ រករៃនករបេងកើត ថ ប័នសិទធិមនុស
ជតិមួយ ្រសប មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (ឥណ្ឌូ េនសីុ); 

118.29 បេងកើតឲយបនឆបនូ់វ ថ ប័នសិទធិមនុស ជតិមួយ ្រសប មេគលករណ៍ 
ទី្រកុងប៉រសី (ទុយេនសីុ); 

118.30 បេងកើត ថ ប័នឯក ជយមួយទទួលបនទុកសិទធិមនុស  ្រសប មេគលករណ៍
ទី្រកុងប៉រសី ( ល់េហ៊ រ)ី; 
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118.31 ្រតូវបេង្ហើយករបេងកើត ថ ប័នសិទធិមនុស ជតិមួយ ្រសប មេគលករណ៍ 
ទី្រកុងប៉រសី (េអហ ុបី); 

118.32 ពិចរ ពីករបេងកើត ថ ប័នសិទធិមនុស ជតិមួយ ្រសប មេគលករណ៍
ទី្រកុងប៉រសី (ឥ ្ឌ ); 

118.33 បេងកើត ថ ប័នសិទធិមនុស ជតិឯក ជយមួយ (ៃថ) 

118.34 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងបេងកើត ថ ប័នសិទធិមនុស ជតិមួយ ្រសប ម
េគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (ឈលីី) 

118.35 បន្តវធិនករវជិជមនែដលខ្លួនបន កេ់ចញកន្លងមក េដើមបបីេងកើត ថ ប័ន
សិទធិមនុស ជតិមួយ េ យែផ្អកេលើេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (ម៉េឡសីុ); 

118.36 បេងកើត ថ ប័នជតិមួយស្រមប់េលើកសទួយ និងករពរសិទធិមនុស ្រសប ម 
េគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (មូ៉រុកកូ); 

118.37 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករបេងកើត ថ ប័នសិទធិមនុស ជតិឯក ជយ 

មួយ ្រសប មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (ប៉គី ថ ន); 

118.38 បេងកើត ថ ប័នសិទធិមនុស ជតិឯក ជយមួយ ្រសប មេគលករណ៍ទី្រកុង
ប៉រសី (អូ្រ ្ត លី); 

118.39 េធ្វើករព្រងងឹកចិចសហ្របតបិត្តកិរអន្តរជតិកនុងវស័ិយសិទធិមនុស  (ទួកេមនី ថ ន) 

118.40 ព្រងឹងកិចចសហ្របតបិត្តកិរ និងកិចចសនទន្របកបេ យនយ័ ថ បនែផនក
សិទធិមនុស  រួមទងំ មរយៈគណៈកមមករសិទធិមនុស ៊ ន និងជមួយ ថ ប័ន និង 
យន្តករសិទធិមនុស របស់អងគករសហ្របជជត ិែដលពក់ពន័ធ (េវៀត ម); 
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118.41 ែស្វងរកករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិកនុង្រកបខណ័្ឌ ជនួំយបេចចកេទស 

និង ហិរញញវតថុ េដើមបពី្រងឹងសមតថភពរបស់ខ្លួន កនុងករអនុវត្តសកមមភពនន ែដល
ទក់ទង នឹងសិទធិមនុស  ឲយបនទន់េពលេវ  (អង់េ គ ); 

118.42 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនដល់ករអប់រ ំ និងករបណ្តុ ះប ្ត លសិទធិ
មនុស  េន្រគប់ក្រមិត រួមទងំ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល (ប៉គី ថ ន); 

118.43 គ្ំរទដល់អភិ្រកមែដលត្រមងទិ់ស្រគួ រស្រមប់កិចចករពរសិទធិកុមរ និង 
អនុវត្តេគលនេយបយជតិែដលមន្រ ប់ េនកនុងន័យេនះ (ែសបប៊)ី; 

118.44 ពិចរ សហ្របតបិត្តបិែនថមេទៀតជមួយយន្តករ្រតួតពិនិតយសិទធិមនុស អន្តរ 

ជត ិរួមទងំ ថ បន័សនធិសញញ  និងនីតវិធិពិីេសសៃន្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស (ទួកេមនី ថ ន) 

118.45 បន្តសហករជមួយ ណត្តរិបស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិ 

មនុស េនកមពុជ និងអនុវត្តអនុ សន៍របស់គត់ (អូ្រទីស); 

118.46 ខិតខរំក ទនំកទ់នំងករងរ្របកបេ យនយ័ ថ បនជមួយអនក យករណ៍ 

ពិេសសស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជទក់ទងនឹងឯក ជយភពរបស់គត់ និងរបស់ 
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  (ែបលហ ុកិ); 

118.47 សហករយ៉ងេពញេលញ ជមួយករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ
្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស េនកមពុជ និងទទួលយកសេំណើ ទស នកិចចេ យអនក
យករណ៍ពិេសសនន (ស្វីស); 

118.48 បន្តជរុំញកចិចសហ្របតបិត្តរិបស់ខ្លួនជមួយករយិល័យឧត្តមសនងករអងគ
ករ សហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  និងយន្តករននរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស   
(េកនយ៉); 
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118.49 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងែថមេទៀតេដើមបបីេងកើន ករយល់ដឹងអពីំសមភព
េយនឌ័រ និង្របយុទធនឹងករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី (ស្លូេវនី); 

118.50 អនុវត្ត ល់វធិនកររួមទងំយុទធនករបេងកើនករយល់ដឹងថន ក់ជតិ និងកិចច 
ខិតខ្ំរបឹងែ្របងសេំ ែកែ្រប ឬលុបបបំត់ឥរយិបទបុរសជធ ំ និងផនត់គនិំតននែដល
េរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី រួមទងំឥរយិបទ និងផនត់គនិំតទងំ យែដលែផ្អកេលើចបប់្រសី 
(អុ៊យរុយ គ យ); 

118.51 បន្តវឌ នភពរបស់ខ្លួនេនកនុងករេលើកសទួយ និងករករពរសិទធិ្រស្តី េ យ
ព្រងឹងយន្តករ ថ ប័ន   និងករអនុវត្តចបប់ ែដលកពុំង្រតូវបនេលើកកពំស់ជវជិជមន  
(េវេណហ ៊ុយេអ  ( ធរណរដ្ឋបូលីវ)ី); 

118.52 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេលើករលុបបបំត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំ
នរេីភទ ( ល់េហ៊ រ)ី; 

118.53 ជរុំញចបប់ស្តីពីសមភពេយនឌរ័ទក់ទងនឹងសិទធិេលើ្រទពយសមបត្ត ិ មរតក 
និង ពហ៍ពិពហ៍ (មិុកសីុកូ); 

118.54 បន្តវធិនកររបស់ខ្លួនអពីំយុទធនករបេងកើនករយល់ដងឹ និងវធិនករចបំច ់

ដៃទេទៀត ទក់ទងនឹងករេលើកកមពស់សមធម៌កនុងសងគម និងករលុបបបំត់នូវករេរ ើស 
េអើង្របឆងំ្រស្តី ( ែហ ៃបហ ង់); 

118.55 បន្តផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី កុមរ និង្រកុមែដលងយរងេ្រគះដៃទេទៀត
កនុងសងគម (េនប៉ល់); 

118.56 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបលុីបបបំត់ករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី 
(ប៉គី ថ ន); 
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118.57 បន្ត្របយទុ ធនឹងករេរសីេអើងែដលទទលួរងេ យកមុរៃន្រកុមឯេក និង្រកុម

ងយរងេ្រគះ និងលបុបំបតផ់នតគ់និំតែដលែផ្អកេលើេយនឌរ័។ ្រសបគន េនះែដរ ធនករ

បន្តែផនករអបរ់ជំយទុ ធ ្រស្ត សំ បឆ់ន ២ំ០០៩-២០១៣ េដើមបផី្តលឱ់កសដចូគន ដល់

កមុរ និងយវុជនទងំអស ់ េ យមិនគតិពីជតិ សន ៍ ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  ជេំនឿ 

សន ជេំនឿនេយបយ កលៈេទសៈៃនេដើមកេំណើ ត និងលកខខណ្ឌ សងគម (កឡំុូប៊)ី៧; 

118.58 បេងកើតលកខខណ្ឌ  ែដលមនលកខណៈអេំ យផល ដល់ករអនុេ្រគះអន្តរ-

ជនជតិេនកមពុជ ស្រមប់អនគត្របជធបិេតយយរបស់្របេទស (ស្វីស); 

118.59 បន្តជមួយវធិនករនន េដើមបធីនករចុះបញជីកេំណើ តកុមរ េ យគម ន

ករេរ ើសេអើងនឹងកុមរេទសន្តរ្របេវសន៍ និងបន្តព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ ចបប់ស្រមប់នីតិវធីិៃន

ករទទួលបនសញជ តិ ( ហ ង់ទីន); 

118.60 ពិចរ ចត់វធិនករចបំច់េដើមបែីកលម្អ ថ នភពពនធនគរបែនថម

េទៀត (ឥ ្ឌ ); 

118.61 ចតវ់ធិនករននេដើមបេីជៀស ងករេ្របីកម្ល ងំហួសេហត ុ និងធនថ 

លកខខណ្ឌ ៃនករចបខ់ ្លនួ និងករឃុំខ ្លនួបេ ្ត ះ សនន ្រសប មស្តង ់ រអន្តរជត ិ      

(ែបលហ ុកិ)៨ 

118.62 ចត់្រគប់វធិនករចបំច់ េដើមបទីប់ ក ត់ និង្របយុទធនឹងអេំពើហិង  និងករ

បពំនផ្លូវេភទេលើ្រស្តី និងកុមរ រួមទងំកររេំ ភេសពសនថវៈ េ យេលើកសទួយយន្តករ

្របកបេ យ្របសិទធភពមួយេដើមបទីទួល និងេសុើបអេងកតពកយបណ្តឹ ង អពីំអេំពើហិង ផ្លូវ

េភទ េហើយផ្តល់ដល់ជនរងេ្រគះ នូវជនួំយផ្លូវចិត្ត និងែផនកសុខភព (អុ៊យរុយ គ យ); 

៧. េនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
៨. េនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 



38 

 

118.63 េធ្វើករខិតខ្ំរបឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដើមបទីប់ ក ត់ និង ក់េទសទណ្ឌ អេំពើ
ហិង  រួមទងំកររេំ ភេសពសនថវៈេលើ្រស្តី និងកុមរ និងយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស 
ដល់្រគួ រែដលងយរងេ្រគះបផុំត ែដលរស់េនកនុងបរ ិ ្ឋ ន្រកី្រក (អីុ លី); 

118.64 បេងកើនយុទធនករេលើកកពំស់ករយល់ដឹងអពីំសិទធិ្រស្តី និងកុមរ េ យមន
ករចូលរួមពីអនក រព័ត៌មន និងវជិជ ជីវៈផ ព្វផ យពត៌័មន ថជ្រកុមេគលេ មួយ 
កនុងចេំ ម្រកុមេគលេ ននរបស់ខ្លួន (អីុ លី); 

118.65 ែកទ្រមង់ចបប់ជតិ កនុងេគលបណំងែកលម្អកិចចករពរកុមរ និង្រស្តី ពី
អេំពើហិង  និងសខំន់បផុំត គឺ ល់អេំពើហិង កនុង្រគួ រ (សហពន័ធរុស ុ )ី; 

118.66 ចត់វធិនករចបំច់នន េដើមបធីនថ កុមរ និងអនីតិជនេនកនុងមជឈ 
មណ្ឌ ល ្ត រនីតិសមបទ និងមជឈមណ្ឌ លយុវជន េទះយ៉ង ក៏េ យ មិន្រតូវ ក់ឲយ
េទជកែន្លងេធ្វើទរុណកមម ឬករ្រប្រពឹត្តមិនគបបេីឡើយ ្រសប មបទបបញញត្តៃិនអនុ
សញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ (ែបលហ ុកិ); 

118.67 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករេលើកសទួយ និងករពរសិទធិកុមរ 
រួមទងំ ករបេង្ហើយ និងករអនុវត្តេសចក្ត្ីរពងថមៃីនែផនករជតិ េដើមបលុីបបបំត់ទ្រមង់

្រកក់បផុំតៃនពលកមមកុមរ ស្រមប់ឆន ២ំ០១៣-២០១៨ (ឥណ្ឌូ េនសីុ); 

118.68 ធនករេគរពេ យេពញេលញនូវចបប់ស្តីពីពលកមមកុមរ និងអនុវត្ត
ែផនករសកមមភពជតិរបស់ខ្លួន ស្តីពីករលុបបបំត់ទ្រមង់ ្រកក់បផុំតៃនពលកមមកុមរ 
ព្រងឹងចបបែ់ដល មឃត់ពលកមមកុមរ េ យផ្តល់ ទិភពេទេលើ ថ នភពកុមរេធ្វើ
ករបេំរ ើ មផទះ បេងកើនចនួំនៃនករចុះអធិករកិចចករងរ និងធនពីករផកពិន័យ និង
ករ ក់ទណ្ឌ កមម្រពហមទណ្ឌ  ចេំពះជន ែដលេ្របើពលកមមកុមរេ យខុសចបប់
(អុ៊យរុយ គ យ) 

118.69 ព្រងងឹវធិនករ្របយុទធនឹងពលកមមកុមរ និងករេកង្របវញ័ច េលើកុមរ ( ល់េហ រ)ី 
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118.70 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភិបល េដើមបលុីបបបំត់ទ្រមង់ ្រកក់បផុំត
ៃនពលកមមកុមរ និងេដើមបែីកលម្អស្តង់ រសុវតថភិពេនកែន្លងេធ្វើករ (គុយប); 

118.71 អនុវត្តែផនករសកមមភព េដើមបលុីបបបំត់ទ្រមង់ ្រកក់បផុំតៃនពលកមម
កុមរ (អីុ ៉ ក់); 

118.72 ្របយុទធ្របឆងំនឹងបញ្ហ ៃនកររេំ ភេសពសនថវៈ និងេពសយចរេលើអនីតិ
ជន េ យធនពីករអនុវត្តេ យេពញេលញនូវចបប់នន ែដល ក់េទសដល់អេំពើ 
រេំ ភបពំន និង ជីវកមមផ្លូវេភទ (ែបលហ ុកិ); 

118.73 ក់ែតងយន្តករ្រគប់្រគន់មួយស្រមប់ជួយកុមរអនថ េដើមបឲីយពួកេគ 
ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីជនួំយ និងេស សេមហរណកមមេឡើងវញិ (ឌយបូ៊ីទី); 

118.74 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេលើ្របពន័ធករពរកុមរ ជពិេសស កុមរែដល
សថិតកនុង្រកុមឯេកនិង្រកុមងយរងេ្រគះ (អីុរង់៉ ( ធរណរដ្ឋអីុ ្ល ម)); 

118.75 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស (អុ៊យេបគី ថ ន); 

118.76 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេទ្វដង េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស  
ជពិេសស ្រស្តី និងកុមរ (េអក្វ ឌ័រ); 

118.77 បន្តចត់វធិនករចបំច់នន េដើមប្ីរបយុទធនឹងករជួញដូរមនុស  និងពល
កមមកុមរេ យ្របសិទធភព ( ល្លឺម៉ង់); 

118.78 បន្តខិតខ្ំរបឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស  ជពិេសស កុមរ 
(នីក ៉ហគ័រ); 

118.79 អនុវត្តេ យេពញេលញនូវ្រកបខណ័្ឌ ស្រមប់កែំណទ្រមង់្របពន័ធយុត្តធិម៌ 
ែដលបនកណំត់េនកនុងរបយករណ៍ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ េ យអនក យករណ៍ពិេសស
ស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ (េអសបញ៉); 
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118.80 ធនថ កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងអពីំកែំណទ្រមង់ចបប់ ្រតូវបន្តេ យគម នករ
ងំ (សុ៊យែអត); 

118.81 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង សេំ ព្រងឹងឯក ជយភពតុ ករ និង្របពន័ធ
ផ ព្វផ យ (អីុ លី); 

118.82 ចត់វធិនករចបំច់ទងំអស់ េដើមបធីនឯក ជយភពតុ ករ េ យគម ន
ករ្រតួត្រ  ឬករេ្រជ តែ្រជកនេយបយ (ស្វីស); 

118.83 បេងកើតកែំណទ្រមង់្របពន័ធយុត្តធិម៌ ែដលផ្តល់យន្តករធនឯក ជយ្របព័នធ
យុត្តធិម៌ និង្របសិទធភពៃន ថ ប័នែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករ្របយុទធ្របឆងំអេំពើពុក
រលួយ (ែបលហ ុកិ); 

118.84 បន្តដេំណើ រករកែំណទ្រមង់្របពន័ធយុត្តធិម៌ រួមទងំករអនុវត្តវធិនករនន 
េដើមបពី្រងឹង ថ ប័ន និងធនឯក ជយភពរបស់ ថ ប័នទងំេនះ (ឈលីី); 

118.85 ចត់វធិនករននែដលេលើកកមពស់ឯក ជយភពតុ ករ ទងំ មចបប ់
ទងំ មករអនុវត្តជក់ែស្តង (បុត ្វ ន ); 

118.86 ព្រងឹង ថ ប័នតុ ករ និង ថ ប័នសិទធិមនុស ជតិរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត 
េដើមបធីនឯក ជយភពៃន ថ ប័នទងំេនះ ឲយមន្របសិទធភព (េកនយ៉); 

118.87 អនុវត្តកែំណទ្រមងែ់ដលពក់ពន័ធនន ែដលធនឯក ជយភព និងភព
មិនលេំអៀងៃនតុ ករ និងធនថ ថ ប័នេនះមិនសថិតេ្រកមករ្រតួត្រ  និងករេ្រជ ត
ែ្រជកនេយបយ (បូ៉ឡូញ); 

118.88 អនុម័ត និងអនុវត្តចបប់ស្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  ចបប់ស្តីពី
អងគករចត់ ងំតុ ករ និងចបប់ស្តីពីឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម េដើមបធីនឯក
ជយភពៃន្របពន័ធតុ ករ (ប ងំ); 
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118.89 អនុម័ត្រគប់វធិនករចបំច់ េដើមបធីនពីឯក ជយភពតុ ករ រួមទងំ 
មរយៈករអនុវត្តេ យ្របសិទធភពៃនកែំណទ្រមង់្របពន័ធយុត្តធិម៌ (ស្លូ ៉ គី); 

118.90 ពេន្ល នដេំណើ រករកែំណទ្រមង់្របពន័ធយុត្តធិម៌ េដើមបពី្រងឹង និងធនឯក
ជយភពតុ ករ ្រពមទងំេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ពុករលួយ េនកនុង្របពន័ធតុ ករ 

េ យអនុម័តចបប់ពក់ពន័ធននៃនកែំណទ្រមង់ ( ធរណរដ្ឋកូេរ)៉; 

118.91 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីលើកកមពស់នីតិរដ្ឋ ដូចមនែចងកនុង
រដ្ឋធមមនុញញរបស់ខ្លួន (សឹង្ហបូរ)ី 

118.92 បន្តចត់វធិនករនន េដើមបពី្រងឹងករេសុើបអេងកតេ យឯក ជយ និងមិន
លេំអៀង េលើករណីរេំ ភសិទធិមនុស  ( ហ ង់ទីន); 

118.93 ក់ឲយអនុវត្តនូវ្របពន័ធយុត្តធិម៌អនីតិជន ែដលស្រមបេទ មត្រមូវករ
របស់ជនេលមើសជអនីតិជន ជពិេសស េដើមបធីនថ អនីតិជនមិន្រតូវបនឃុខំ្លួនជមួយ 
មនុស េពញវយ័ (ឌ បូ៊ីទី); 

118.94 អនុម័តវធិនករចបំច់នន េដើមបធីនពីករទទួលបនេស យុត្តធិម៌
ស្រមប់្រស្តី (េអសបញ៉); 

118.95 ព្រងឹងមេធយបយនន មករេ្របើ្របស់្របពន័ធយុត្តធិម៌ និងេធ្វើឲយ្របពន័ធ
េនះ កន់ែតងយទទួលបនដល់អនក្រកី្រក (េសេណ គ ល់); 

118.96 ព្រងឹង ជញ ធរអនុវត្តន៍ចបប់ (អីុ ៉ ក់); 

118.97 េធ្វើករខិតខ្ំរបឹងែ្របងបែនថមេទៀត រួមទងំែផនកហិរញញវតថុ េដើមបធីនពីករ
អនុវត្តេ យរលូន និងករបញចប់េ យេជគជ័យនូវ ក្តែីខមរ្រកហម េ យសហករ
ជមួយសហគមនអ៍ន្តរជតិ (ជបុ៉ន); 



42 

 

118.98 ជបញ្ហ បនទ ន់ ្រតូវធនថ ថវកិពីភគីជតិស្រមប់អងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញ 
្រតូវបនបេំពញ (ណូែវល៉េហ ឡង់ដ៍); 

118.99 បន្តវធិនករននែដលខ្លួនបនចតេ់ឡើង េលើកែំណទ្រមង់្របពន័ធយុត្តធិម៌ 
េដើមបគី្ំរទដល់សកមមភពរបស់អងគជនុំះជ្រមះវ ិ មញញ និងបន្តសហករជមួយអនក យ
ករណ៍ពិេសស (រ ៉ូម៉នី); 

118.100 ្រសប មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនេ្រកមចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជតិ ផ្តល់ករករ 
ពរេ យ្របសិទធភពដល់្រគួ រែដលជេកសិក្រគឹះ និងធមមជតិៃនសងគម(េអហ ុបី) 

118.101 ្រសប មករេប្តជញ ចិត្តរបស់ខ្លួន េ្រកម UPR កលពីជុមុំន េធ្វើករេឆព ះេទ
រកករធនឲយមនករេ្របើ្របស់េ យេសរនូីវ្របពន័ធផ ព្វផ យេអឡិច្រតូនិក និងេធ្វើេសរ ី
ភវូបនីយកមមៃនវធិនកមមសិទធិ្របពន័ធផ ព្វផ យេអឡិច្រតូនិក មរយៈករេធ្វើេសចក្តី
្រពងចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគង្របព័នធអីុនេធើណិត ្រសប មស្តង់ រអន្តរជតិ (ហុង្រគី); 

118.102 ធនថ   ទស នៈៃនករបរ ិ រេករ ្តិ៍   និងកររខំនដល់ស ្ត ប់ធន ប់   
ធរណៈ ្រតូវ្រសបគន នឹងសិទធិមនុស កនុងករទទួលបនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ 

ទងំេនកនុងចបប ់ទងំេនកនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង ( ល្លឺម៉ង់); 

118.103 េ ះ្រ យបញ្ហ ៃនករេធ្វើនិយ័តកមមេសរភីពៃនករបេញចញមតិ    ម 
អីុនេធើណិត មរយៈករពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ពន័ធទងំអស់ (សុ៊យែអត); 

118.104 េលើកកមពស់បរយិកសអេំ យផល និងមនសុវតថភិពមួយែដលអនុញញ ត 
ឲយបុគគល និង្រកុមនន េ្របើ្របស់េសរភីពៃនករបេញចញមតិ េសរភីពមនសមគម និង 
េសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ េំ យសន្តិវធីិ េហើយ្រតូវបញចប់ករយយី ករបភិំតបភ័ំយ ករ
ចប់ខ្លួន មទេំនើងចិត្ត និងករ យ្រប រេលើ ងកយ ជពិេសស កនុងបរបិទៃនករេធ្វើ
បតុកមមេ យសន្តិវធីិ (ស្វីស); 
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118.105 េគរព និងករពរសិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស  និងអនក រព័ត៌មន 
េដើមបអីនុវត្តករងររបស់ពួកេគេ យគម នករ ងំ ករបភិំតបភ័ំយឬករយយី(អូ្រទីស) 

118.106 ធនសិទធិរបស់បុគគល និងអងគករករពរ និងេលើកសទួយសិទធិមនុស  រួម
ទងំករករពរ និងករេលើកសទួយសិទធិមនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ករ្របមូលផ្តុ  ំ
និង េសរភីពមនសមគម (កូឡុប៊ំ)ី; 

118.107 ធនករករពរកមមករ ែដលេ្របើសិទធិមនេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ េំ យ
សន្តិវធីិ និងមនសមគម និងអនុញញ តឲយមនករអនុវត្តេ យេពញេលញ នូវសិទធិមន
េសរភីពកនុងករបេញចញមតិេនកនុង្របេទស (្រកូ ត); 

118.108 ករពរយ៉ងសកមមដល់សិទធិមនេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងករ
្របមូលផ្តុ េំ យសន្តិវធីិ េ យធនថ កររតឹតបតិ មួយេទេលើសិទធិទងំេនះ ្រតូវេធ្វើ
េឡើង្រតឹម្រតូវ មចបប់   មករចបំច់  និងសមម្រត (ណូែវល៉េហ ឡង់ដ៍); 

118.109 អនុម័ត និងអនុវត្តវធិនករ្របកបេ យ្របសិទធភព េដើមបទីប់ ក ត់ករ
េ្របើអេំពើហិង េទេលើបតុករ ្រសប មចបបស់្តីពីករេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ និងអនុ 
ញញ តឲយ្រកុមទងំអស់ រួមទងំ្រកុមែដលមនទស នៈ្របឆងំ មនសិទធិេពញេលញេឡើង
វញិ នូវេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ េំ យសន្តិវធីិ និងមនសមគម ( ធរណរដ្ឋែឆក); 

118.110 ធនេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ  ំ និងមនសមគម េហើយ្រតូវទទួល គ ល់
រៈសខំនរ់បស់សហជីព និងសងគមសីុវលិេផ ងៗេនកនុងសងគម្របជធិបេតយយ (ហូឡង)់ 

118.111 ទងំកនុងចបប ់ ទងំកនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង ធនករេគរពេ យេពញ
េលញនូវេសរភីពៃនករ្របមូលផ្តុ េំ យសន្តិវធីិ និងមនសមគម ្រសប មចបបអ់ន្តរ
ជតិ (អូ្រ ្ត លី); 

118.112 ធនថ សិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស ្រតូវបនេគរព ្រសប មអនុ
សន៍ ែដលបនទទួលយកេ យកមពុជ កនុងអឡុំងេពល UPR ជុទីំមួយ (ែបលហ ុកិ); 
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118.113 អនុម័តវធិនករចបំច់នន េដើមបេីគរព និងករពរអនកករពរសិទធិ
មនុស  (ឈលីី); 

118.114 ចត់វធិនករចបំច់ទងំអស់េដើមបកីរពរអនកករពរសិទធិមនុស  ជ
ពិេសស មរយៈករផ្តនទ េទសជនេលមើសៃនអេំពើហិង  ឬករបភិំតបភ័ំយ្របឆងំពួកេគ 
(ប ងំ); 

118.115 ករពរសិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស  ( ល្លឺម៉ង់); 

118.116 ធនថ សិទធិរបស់អនកករពរសិទធិមនុស  េដើមបបីេំពញករងរេ យគម ន
ករ ងំ ករបភិំតបភ័ំយ ឬករយយី ្រតូវបនេគរព និងករពរ ដូចែដលបនផ្តល់អនុ 

សន៍ និងទទួលយកេ យកមពុជ កនុង UPR កលពីជុមុំន (េអៀរឡង់ដ៍); 

118.117 េ ះ្រ យពីកង្វះខត េនកនុងករេបះេឆន ត ែដលបនេលើកេឡើងេ យ
តួអងគជេ្រចើន រួមទងំអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីកមពុជ និងេបសកកមមជនួំយបេចចក 
េទសរបស់សហពន័ធអឺរ ៉ុប (សុ៊យែអត); 

118.118 ្រតឹមដំ ច់ឆន ២ំ០១៤ អនុម័ត និងអនុវត្តអនុ សន៍ននស្តីពីករែក
ទ្រមង់ករេបះេឆន ត របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីកមពុជ (ច្រកភពអង់េគ្លស); 

118.119 អនុវត្តកែំណទ្រមង់ករេបះេឆន តសខំន់ៗេដើមប៖ី (១)ែកលអំពីសុចរតិ
ភពៃន្របពន័ធចុះេឈម ះអនកេបះេឆន ត និងបញជី េឈម ះអនកេបះេឆន ត, (២)ធនថេបកខជន
ទងំអស់មនសិទធិេសមើគន កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យ និង(៣)ធនថ គណៈកមម
ធិករជតិេរៀបចកំរេបះេឆន ត មនឯក ជយេពញេលញ (សហរដ្ឋ េមរកិ); 

118.120 ធនថ េបកខជនទងំអស់មនសិទធិេសមើគន  កនុងករេ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វ 
ផ យ េជៀស ងករបេញជ តអនកេបះេឆន ត និងជរុំញវបបធម៌ៃនករសនទនគន កនុង
ចេំ មគណៈ បក នេយបយទងំអស់ ( ធរណរដ្ឋែឆក); 
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118.121 គណបក ែដលពកព់ន័ធ គួរេលើកសទួយករសនទន និងសហ្របតិបត្តកិរ 
អពីំលទធផលៃនករេបះេឆន តសកលកលពីឆន កំន្លងេទ េដើមបេីធ្វើឲយ ថ នករណ៍វលិមក 
រកភព្រប្រកតវីញិេ យឆប់រហ័ស និងេដើមបេីធ្វើឲយសេ្រមចបននូវករែកទ្រមង់ករេបះ
េឆន ត (ជបុ៉ន); 

118.122 អនុវត្តកែំណទ្រមង់ករេបះេឆន ត មអនុ សន៍របស់អនក យករណ៍
ពិេសសស្តីពីកមពុជ េដើមបបីងក រពីករេកើតេឡើងផទួនៗៃនបញ្ហ ទងំេនះ េនេពលខងមុខ 
(ណូែវល៉េហ ឡង់ដ៍); 

118.123 អនុវត្តកែំណទ្រមងក់រេបះេឆន ត េដើមបធីនពីដេំណើ រករេបះេឆន តែដល
ចេជឿទុកចិត្តបន (អូ្រ ្ត លី) 

118.124 បេងកើនករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករផ្តល់ករងរែក្លងក្ល យ និងចុះហតថេលខេលើ 
កិចច្រពមេ្រព ងជមួយ្របេទសនន ែដលជួល្រស្តីកមពុជឲយេធ្វើករេនទីេនះ (េអសបញ៉); 

118.125 ព្រងឹងេគលនេយបយរបស់ខ្លួន េដើមបែីកលម្អស្តង់ រករងរស្រមប់
កមមករទងំអស់ និងបន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងកនុងករកត់បនថយពលកមមកុមរ (េអសបញ៉); 

118.126 បន្តព្រងឹងកមមវធីិបេងកើតករងរ្របកបេ យ្របសិទធភព េដើមប្ីរបយុទធ
្របឆងំនឹងភព្រក្ីរក និងវសិមភពសងគម (េវេណហ ៊ុយេអ  ( ធរណរដ្ឋបូលីវ)ី); 

118.127 ជរុំញឲយមនចបបស់្តីពីករទទួលខុស្រតូវសងគមរបស់ ជីវកមម និងករ
ផ ព្វផ យអពីំេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីធុរកិចច និងសិទធិមនុស  េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរដល់
សុវតថភិពេនកែន្លងេធ្វើករ និងលកខខណ្ឌ ករងរស្រមប់និេយជិក (មិុកសីុកូ); 

118.128 ព្រងឹងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង េដើមបកីត់បនថយភព្រកី្រកេនកនុងតបំន់ជនបទ 
និងភជ ប់គម្ល ត្រទពយធនរ ងតបំន់ជនបទ និងទី្រកុង (្រសីលងក ); 

118.129 បញឈប់ករដកហូតេ យបងខ ំ និងធនដេំណើ រករ្របកបេ យយុត្តធិម៌ 
និងតម្ល ភព ទក់ទងេទនឹងសិទធិេ្របើ្របស់ដីធ្ល ី(មិុកសីុកូ); 
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118.130 អនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ ចបប់ដ៏តឹងរងឹមួយ ែដលធនថ ករបេណ្ត ញេចញ និង
ករ ងំទីលេំនថម ី ្រតូវេធ្វើ្រតឹម្រតូវ មផ្លូវចបប់ ចរច និង្រតូវផ្តល់សណំងេ យយុត្តធិម៌ 
(អូ្រទីស); 

118.131 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេនកនុងបញ្ហ ដីធ្ល ីរួមទងំ មរយៈករអនុវត្ត្របកប 
េ យ្របសិទធភព និងតម្ល ភពនូវករែបងែចកដីធ្ល ី(ប ងំ); 

118.132 ធនថ ករផ្តល់ដីសមបទន ឬករដកហូតកមមសិទធិដី ឬសិទធិ្រសបចបប់

កនុង ករេ្របើ្របស់ដីធ្ល ីមិននឲំយមនកររេំ ភបពំនសិទធិមនុស េនះេទ ( ល្លឺម៉ង់); 

118.133 បន្តជរុំញវឌ នភពេទេលើបញ្ហ សខំន់ៗ ស្រមប់ករេលើកសទួយសិទធិមនុស  

និង្របជធិបេតយយភវូបនីយកមមរបស់ខ្លួន ជពិេសស េនកនុងកែំណទ្រមង់តុ ករ និង
វធិនករននេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្ល ី(ជបុ៉ន); 

118.134 បន្តកែំណទ្រមង់្របពន័ធកន់កប់ដីធ្ល ី េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងេគលេ ជតិ ៃន
ករកត់បនថយភព្រកី្រក សន្តិសុខេសប ង និងករករពរបរ ិ ថ ន (មូ៉រ ៉ុកកូ); 

118.135 បេងកើនវធិនករនន េដើមបេី ះ្រ យករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្លេី យ
ខុស ចបប់ រួមទងំ វធិនករនន្របឆងំនឹងជនជតិេដើមភគតចិ  និងពិចរ ព្រងឹង
្រកប ខណ័្ឌ ចបប់ ្រសប មស្តង់ រអន្តរជតិ (អីុ លី); 

118.136 បេងកើនកចិចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបសីេ្រមចបនេគលេ ជតសិ្រមប ់

ករកត់បនថយភព្រកី្រក សន្តិសុខេសប ង និងករអភិវឌ សងគមេសដ្ឋកិចច រួមទងំ មរយៈ 
កែំណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងដីធ្ល ី(ម៉េឡសីុ); 

118.137 បន្តចត់វធិនករករពរសិទធិសងគម រួមទងំ សិទធិកុមរ ្រស្តី និងជនពិករ 
(អុ៊យេបគី ថ ន); 
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118.138 បេងកើនកចិចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបកីតប់នថយវសិមភព្របកច់ណូំល 
រ ងតបំន់ជនបទ និងទី្រកុង េ យមនករគ្ំរទពីសហគមនអ៍ន្តរជតិ និងទីភន ក់ងរ
អងគករសហ្របជជតិែដលពក់ពន័ធដៃទេទៀត (បូ៊តង់); 

118.139 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបរីក សថិរភពសងគម និងេលើកកមពស់
ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច និងេធ្វើករខិតខ្ំរបឹងែ្របងល្ៗអ េដើមបអីភិវឌ  និងែកលអំជីវភពរបស់ 
្របជជន (ចិន); 

118.140 បន្តចតវ់ធិនករននេដើមបធីនពីករលុបបបំតភ់ព្រកី្រក និងករទទួល 
បនេស សុខភព និងអប់រ ំ(គុយប); 

118.141 បន្តកត់បនថយអ្រ ភព្រក្ីរកេនតបំន់ជនបទ និងគម្ល ត្រទពយធនរ ង
អនកមន និងអនក្រក និងរ ង្របជជនេនជនបទ និងទី្រកុង (មីយ៉ន់ម៉); 

118.142 កត់បនថយគម្ល តរ ងតបំន់ទី្រកុង និងតបំន់ជនបទ មរយៈករកត់
បនថយភព្រកី្រកេនតបំន់ជនបទ (អីុ ៉ ក់); 

118.143 េ យសហករជមួយសហគមនអ៍ន្តរជតិ អនុវត្តកមមវធីិនន ្របកប 
េ យ្របសិទធភព សេំ កត់បនថយភព្រកី្រក  ជពិេសស េនតបំន់ជនបទៃន្របេទស 
( ែហ៊ ៃបហ ង់); 

118.144 បន្តេធ្វើករេទេលើករេឆ្លើយតបនឹងេគលេ របស់ខ្លួនេនកនុងវស័ិយអភិវឌ ន៍ 
ដូចបន កេ់ចញេនកនុងេសចក្ត្ីរបកសសហស វត  (សហពន័ធរុស ុ )ី; 

118.145 បន្តបេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបធីនពីករទទួលបនសិទធិ
សងគម េសដ្ឋកិចច េ យ្របជពលរដ្ឋ (សហពន័ធរុស ុ )ី; 

118.146 ព្រងឹង និងែកលម្អប ្ត ញសុវតថភិពសងគម (អីុ ៉ ក់); 
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118.147 គ្ំរទបែនថមេទៀតដល់ករអភិវឌ ន៍វស័ិយសុខភិបល េ យយកចិត្តទុក 
ក់ជពិេសសដល់តបំន់ជនបទែដលភព ចរកបន ករទទួលបនគុណភព និងករ 

េ្របើ្របស់េស កមមសុខភព េនែតមនមនករំតិ កនុងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងមួយ េដើមបេីលើក
សទួយ និងករពរសិទធិមនុស របស់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត (រដ្ឋប៉េឡសទីន); 

118.148 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងជបន្តសេំ េលើកកមពស់សិទធិទទួលបនសុខភព 
្របកបេ យសមធម ៌ស្រមប់្របជជនកមពុជ្រគប់រូប (ទីម័រខងេកើត); 

118.149 អភិវឌ កមមវធីិជតិបែនថមេទៀត េ យេផ្ត តេលើករផ្តល់េស សុខភពដល់
្របជជន ែដលរស់េនេ្រកមបនទ ត់ភព្រកី្រក (ទីម័រខងេកើត); 

118.150 ផ្តល់ករពយបលេ យឥតគិតៃថ្ល ដល់្រស្តី និងបុរស ែដលរស់េនជមួយ
េមេ គេអដស៍ / ជងឺំេអដស៍ េដើមបបីងក រករចម្លងពីម្ត យេទកូន (អុ៊យរុយ គ យ); 

118.151 បេងកើនករផ ព្វផ យពត៌័មនអពីំសុខភពផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្តពូជ រួម
ទងំ មេធយបយករពរកេំណើ តទេំនើប ជពិេសស ស្រមប់្រស្តីែដលរស់េនតបំន់ជនបទ 
(អុ៊យរុយ គ យ); 

118.152 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន កនុងករសេ្រមចបនេគលេ អភិវឌ ន៍
សហស វត  ជពិេសស េនកនុងវស័ិយសុខភិបលៃន្របជជនរបស់ខ្លួន (េវេណហ ៊ុយ 
េអ  ( ធរណរដ្ឋបូលីវ)ី); 

118.153 បន្តអនុមត័េគលនេយបយសងគម្របកបេ យ្របសិទធភពស្តីពីករទទួល 
បនេស អប់រ ំ និងសុខភព ជពិេសស ស្រមប់្រស្តី និងកុមរ (េវេណហ ៊ុយេអ      
( ធរណរដ្ឋបូលីវ)ី); 

118.154 បន្តែកលម្អគុណភពេស សុខភពរបស់ខ្លួន មរយៈករអនុវត្តែផនករ
យុទធ ្រស្តសុខភិបលជតិរបស់ខ្លួន (្របុយេណ រូ ម); 
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118.155 បន្តយកចិត្តទុក ក់ដល់សិទធិទទួលបនសុខភពរបស់កុមរ មនុស ចស់ 
្រកុមជន្រក្ីរក និង្រកុមជនងយរងេ្រគះដៃទេទៀត (ចិន); 

118.156 បន្តេលើកកមពស់ករអភិវឌ វស័ិយសុខភិបល ្របកបេ យចីរភព េ យ
ផ្តល់ ទិភពដល់ភពជៃដគូជមួយសហគមនជ៍ត ិ កនុងករផ្តល់េស សុខភពដល់្របជ 
ពលរដ្ឋ្រគប់រូប ( ធរណរដ្ឋ្របជមនិត្របជធិបេតយយកូេរ)៉; 

118.157 មនិ្រតមឹែតបន្ត ែថមទងំព្រងងឹេគលនេយបយ និងកមមវធិនីនែដលជួយ 
ស្រមួលដល់ករទទួលបនេស ែថទសុំខភពស្រមបជ់នងយរងេ្រគះ (េសេន គ ល់) 

118.158 ជរុំញសកមមភព និងយុទធ ្រស្តននសេំ សេ្រមចបនេគលេ អភិវឌ ន៍ 

សហស វត ទងំអស់ ជពិេសស េគលេ ទងំ យ ែដលទក់ទងនឹងសិទធិទទួល 
បនករអប់រ ំនិងករែថទសុំខភព និងសិទធិរបស់្រកុមងយរងេ្រគះ (េវៀត ម); 

118.159 បេងកើនករចំ យថវកិជតិរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀតេលើវស័ិយសុខភព និង
អប់រ ំេដើមបបីេំពញបន មទិសេ ៃនេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត  ( ែហ៊ ៃបហ ង់) 

118.160 េលើកកមពស់ករទទួលបនករអប់រ ំ និងេស ែថទសុំខភពេ យឥតគិត
ៃថ្ល ជពិេសស េន មតបំន់ជនបទ រួមទងំ មរយៈកិចចសហករែដល្រតូវបេងកើនេឡើង 
ជមួយ្របេទសជិតខង និងៃដគូអភិវឌ ន៍ (ៃថ); 

118.161 ធនថ ករអបរ់ជំមូល ្ឋ នគជឺកតព្វកចិច និងបេងកើនកចិចខតិខ្ំរបឹងែ្របង

របសខ់ ្លនួ េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ៃនអ្រ េបះបងក់រសិក ដខ៏ ពសេ់ន ម  និងកនុង
ករេលើកសទួយសិទ ធេិកមង្រសីឲយទទលួបនករអបរ់ ំ(ស្លូេវនី)៩ 

118.162 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង េដើមបសីេ្រមចបនករអបរ់បំឋមជសកល ្រសប
មចកខុវស័ិយៃនែផនករជតិស្តីពី “ករអប់រសំ្រមប់ទងំអស់គន ” (្រសីលងក ); 

៩. េនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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118.163 បន្តអនុវត្តវធិនករននសេំ ែកលអំដល់វជិជម្រត និងគុណភពៃនេស  
អប់រ ំជពិេសស េន មតបំន់ជនបទ ច់្រសយល (រដ្ឋប៉េឡសទីន); 

118.164 េ យសហករជមួយ UNDP និង UNESCO បន្តែកលម្អ្របពន័ធអប់រ ំនិង
ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈដល់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន (សឹង្ហបូរ)ី; 

118.165 បន្តជរុំញករចុះេឈម ះចូលេរៀនេ យឥតគិតៃថ្ល ( ធរណរដ្ឋ្របជម
និត្របជធិបេតយយកូេរ)៉; 

118.166 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន  េដើមបែី្របក្ល យវឌ នភពរបស់ខ្លួន  េន 
ករំតិ្រតឹមសូចនករម៉្រកូេសដ្ឋកិចច េទជវធិនករកនែ់តរងឹមៃំនយុត្តធិម៌សងគម និង
ឈនដល់ករំតិខពស់ៃនករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ជពិេសស េ យធនពីករអប់រ ំ
មូល ្ឋ នជសកល ជកតព្វកិចច និងេ យឥតគិតៃថ្ល (េអហ ុបី); 

118.167 បន្តេធ្វើករេលើែផនករជតិរបស់ខ្លួន ស្តីពី “ករអប់រសំ្រមប់ទងំអស់គន ” 
េដើមបឲីយកុមរ និងយុវជនកមពុជទងំអស់ ទទួលបនបែនថមេទៀតនូវេស អប់រ្ំរបកប 
េ យសមធម៌ (មីយ៉ន់ម៉); 

118.168 បន្តេលើកកមពស់កមមវធីិ េដើមបទីទួលបនករអប់រសំ្រមប់ទងំអស់គន  ជ
ពិេសស េនកនុងករអប់របំឋមសិក  (នីក ៉ហគ័រ); 

118.169 បន្តករពរ និងេលើកសទួយសិទធិជនពិករ (ឌយបូ៊ីទី) 

118.170 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបអីនុវត្តឲយមន្របសិទធភពនូវចបប់ 
ស្តីពីករេលើកកមពស់ និងករករពរសិទធិជនពិករ (អីុរង់៉ ( ធរណរដ្ឋអីុ ្ល ម)); 

118.171 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេលើសុខភព ្របពន័ធេស សងគម និងករ
អប់រ ំ េដើមបជួីយជនែដលងយរងេ្រគះ និងជនពិករ ជពិេសស ្រស្តី និងកុមរ (អីុរង់៉ 
( ធរណរដ្ឋអីុ ្ល ម)); 
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119. អនុ សនទ៍ងំ យខងេ្រកមេនះ នឹង្រតូវពិនិតយពិចយ័េ យកមពុជ
ថនឹងផ្តលច់េំលើយឲយបនទនេ់ពល មនិឲយហួសពីសមយ័្របជុេំលើកទ២ី៦ របស់
្រកុម្របឹក សិទ ធមិនសុ  ែដលនឹង្រតូវ្រប្រពឹត្តេទេនែខមិថនុ ឆន ២ំ០១៤៖១០ 

119.1 េធ្វើករ្របកសជចបំច ់ មម្រ ៤១ ៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពី
សិទ ធពិលរដ្ឋ និងសិទ ធនិេយបយ (អ្ូរទីស); 

119.2 េធ្វើករ្របកសជចបំច ់ មម្រ ២១ និងម្រ ២២ ៃនអនសុញញ
្របឆងំនឹងករេធ្វើទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្ត ិ ឬទណ្ឌ កមមដៃទេទៀតែដលេឃរេឃ 
អមនសុ ធម ៌និងបនទ បបេនថ ក (អ្ូរទីស);  

119.3 ពិចរ ពីករចលូជសមជិកៃនកចិច្រពមេ្រព ងស្តីពីបពុ្វសិទ ធ ិ និង
អភយ័ឯកសិទ ធៃិនតុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជត ិ(្រកូ ត); 

119.4 ចលូជសមជិកៃនកចិច្រពមេ្រព ងស្តីពីបពុ្វសិទ ធ ិ និងអភយ័ឯកសិទ ធៃិន
តុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជត ិ(ស្លូ ៉ គ)ី; 

119.5 ចះុហតថេលខ និងផ្តលស់ចច បន័េលើកចិច្រពមេ្រព ងស្តីពីបពុ្វសិទ ធ ិ និង
អភយ័ឯកសិទ ធៃិនតុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជត ិ(ប ងំ); 

119.6 បញច បឲ់យបនរហ័សនវូដេំណើ រករៃនករត្រមងច់បបជ់តរិបសខ់ ្លនួ ឲយ្រសប 

មបទបបញញត្តៃិនលកខន្តិកៈទ្ីរកុងរ ៉មូស្តីពីតុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជត ិ(ទយុេនសុី); 

119.7 ចតវ់ធិនករសម្រសបនន េដើមបតី្រមងច់បបជ់តឲិយ្រសបយ៉ងេពញ 
េលញ មកតព្វកចិចទងំអស ់េ្រកមលកខន្តិកៈទ្ីរកុងរ ៉មូ រមួទងំ មរយៈករអនុ
មត័បទបបញញត្តជិក់ កន់ន សំេ សហករយ៉ងល្អតិល្អន ់ និងយ៉ងឆបរ់ហ័ស
ជមយួតុ ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជត ិ(្រកូ ត); 

១០. េនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤  កនុងសមយ័្របជំុេលើកទី២៦របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់
េលើអនុ សនន៍ន ដូចមនជបន្តបនទ បខ់ងេ្រកមវកយខណ័្ឌ េនះ។ 



52 

 

119.8 ពិនិតយេឡើងវញិេលើចបបជ់តរិបសខ់ ្លនួ េ យអនមុត័បទបបញញត្តជិក់
កន់ន េដើមបសីហករយ៉ងេពញេលញ និងភ្ល មៗ ជមយួតុ ករឧ្រកិដ្ឋកមម

អន្តរជត ិ( តវ)ី 

119.9 បេងកើតយន្តករបងក រថន កជ់តឯិក ជយមយួ ែដលមន ណត្តចិបំច ់
េដើមបបំីេពញកតព្វកចិចរបសខ់ ្លនួ មពិធី របែនថមៃនអនសុញញ ្របឆងំទរណុកមម 
និងករ្រប្រពឹត្ត ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនសុ ធម ៌ ឬបនទ បបេនថ ក 
( ណីម៉ក); 

119.10 ែតង ងំយន្តករបងក រថន កជ់ត ិ េ្រកមពិធី របែនថមៃនអនសុញញ
្របឆងំទរណុកមម (ពរ័ទយុ គ ល)់; 

119.11 ក ងេលើរចនសមពន័ធែដលមន្រ ប ់ និងបេងកើតយន្តករបងក រថន ក់
ជតមួិយ្រសប មស្តង ់ រពិធី របែនថមៃនអនសុញញ ្របឆងំទរណុកមម(ែសប៊ប៊)ី 

119.12 បេងកើតឲយបនរហ័សនវូយន្តករបងក រថន កជ់ត្ិរបឆងំទរណុកមម (ទយុេនសុី) 

119.13 េចញលិខតិអេញជ ើញអចៃិ្រន្តយមួ៍យដលអ់នកកន់ ណត្តនីិតវិធិពិីេសស 
នន ៃន្រកុម្របឹក សិទ ធមិនសុ  (ទយុេនសុី); 

119.14 េចញលិខតិអេញជ ើញអចៃិ្រន្តយមួ៍យដលអ់នកកន់ ណត្តនីិតវិធិពិីេសស 
ៃនអងគករសហ្របជជត ិ(ប ងំ); 

119.15 កក់រអេញជ ើញជអចៃិ្រន្តយម៍យួដលនី់តវិធិពិីេសស ម្របធនបទ
ទងំអស ់(ម៉ងុេតេណ្រកូ); 

119.16 ព្រងឹងកចិចសហកររបសខ់ ្លនួ ជមយួអនកកន់ ណត្តនីិតវិធិពិីេសស 
របស្់រកុម្របឹក សិទ ធមិនសុ  មរយៈករេឆ្លើយតបជវជិ ជមន េទនឹងសំេណើ សុំ
ទស នកចិចែដលមិនទនប់នសេ្រមច និងពិចរ ជយថេហតពីុករ កក់រ
អេញជ ើញជអចៃិ្រន្តយម៍យួ េទ្រគបអ់នកកន់ ណត្តនីិតវិធិពិីេសស ( តវ)ី; 
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119.17 ព្រងឹងកចិចសហកររបសខ់ ្លនួបែនថមេទៀតជមយួអនក យករណ៍ពិេសស 
ស្តីពីកមពុជ និងពិចរ អេញជ ើញអនកកន់ ណត្តិ ម្របធនបទៃននីតវិធិពិីេសស 
េដើមបទីទលួបនអតថ្របេយជនពី៍ជំនញបេចចកេទសរបសព់កួេគ (ប៉ឡូូញ); 

119.18 ពិេ្រគះេយបលជ់្របពន័ធជមយួសងគមសុីវលិ និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិ
បលស្តីពីករអនវុត្ត UPR អនុ សនរ៍បស់ ថ បន័សនធិសញញ ៃនអងគករសហ្របជ 
ជត ិនិងអនុ សនរ៍បសនី់តវិធិពិីេសសៃនអងគករសហ្របជជត ិ(អ្ូរទីស); 

119.19 ែស្វងរកជនំយួបេចចកេទស ពីករយិលយ័ឧត្តមសនងករអងគករសហ
្របជជតទិទលួបនទុកសិទ ធមិនសុ  និងពីអនក យករណ៍ពិេសស អំពីករេលើកសទួយ 
និងករករពរសិទ ធេិសរភីពៃនករបេញច ញទស នៈ និងមត ិ មមេធយបយ
ែដល ចេធ្វើបន េដើមបែីកត្រមូវចបបស់្តីពី រពត័ម៌ន (េ្របសុីល); 

119.20 ចតវ់ធិនករនន េដើមបពី្រងឹងឯក ជយភព និងករ្រប្រពឹត្តេិទៃន
តុ កររបស្់របេទស ជពិេសស កតប់នថយឲយបនេ្រចីននវូេពលេវ ែដល
ចំ យេ យបុគគលជបឃ់ុំបេ ្ត ះ សនន (អ្ូរទីស); 

119.21 េសុើបអេងកតេ យមិនលំេអៀង េទេលើករណីៃនករេ្របីកម្ល ងំហួស
េហត្ុរបឆងំនឹងអនកត ៉  និងករណីៃនករសម្ល បម់នសុ  កនុងអំឡុងេពលេធ្វើបត ុ
កមមនេពលថមីៗេនះ ( ធរណរដ្ឋែឆក); 

119.22 ពិនិតយេឡើងវញិេលើករណីចបបទ់ងំអស្់របឆងំនឹងបុគគលែដល្រតូវបន 
ឃុំខ ្លនួ មករេសុើបអេងកត្រពហមទណ្ឌ  ឬតុ ករ េ យ រែតករេ្របី្របសសិ់ទ ធិ
េសរភីពកនុងករបេញច ញមត ិ ដចូមនែចងកនុងកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទ ធពិល 
រដ្ឋ និងសិទ ធនិេយបយ ( ណឺម៉ក); 

119.23 ធនបរយិកសមួយ ែដលអំេ យផលដលស់កមមភពរបសអ់នក
ករពរសិទ ធមិនសុ  អនក រពត័ម៌ន និងតអួងគសងគមសុីវលិដៃទេទៀត (ទយុេនសុី); 
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119.24 ករពរសមជិកគណបក ្របឆងំ អនក រពត័ម៌ន និងអនកករពរ
សិទ ធមិនសុ  ពីករយយី និងករចបខ់ ្លនួ មទេំនើងចតិ្ត ្រពមទងំលបុេចលកររតឹ 
តបតិទងំអសេ់លើបតកុមមេ យសន្តិវធិ ី(ពរ័ទយុ គ ល)់; 

119.25 ធនឯក ជយភពៃន្របពន័ធផ ព្វផ យ ពីឥទ ធពិលនេយបយ និងេធ្វើ
េសរភីវបូនីយកមមវធិនកមមសិទ ធ្ិរបពន័ធផ ព្វផ យ ( ធរណរដ្ឋែឆក); 

119.26 បេងកើតែផនករសកមមភពមួយ េ យធនថ ចបប្់រគប្់រគង្របពន័ធ 
អុីនេធើណិត ្រសប មករេប្តជញ ចតិ្តរបសក់មពុជេដើមបធីនករពរេសរភីពៃនករ 
បេញច ញមត ិនិងពត័ម៌នកនុងេគលបំណងធនករទទលួបនេ យេសរនីវូ្របពន័ធ 
ផ ព្វផ យេអឡិច្រតូនិក   េធ្វើេសរភីវបូនីយកមមវធិនកមមសិទ ធ្ិរបពន័ធផ ព្វផ យ 
េអឡិច្រតូនិក និងអនញុញ តឲយអនកបេងកើតប្លកស់រេសរអុីនេធើណិត អនក រពត័ម៌ន 
អនកេ្របីអុីនេធើណិតដៃទេទៀត និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល េដើរតនួទេីពញេលញ 
និងសកមម កនុងករេលើកសទួយ និងករពរសិទ ធមិនសុ  (ហូឡងដ់)៍; 

119.27 លបុេចល ឬេធ្វើវេិ ធនកមមម្រ ពកព់ន័ធៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ដចូជ 
ម្រ ទងំ យទកទ់ងនឹងករបរ ិ រេករ ្ត ិ៍ ឬករ្របមថេសចក្តសំីេរចរបសត់ុ  
ករជេដើមែដលនឹងេធ្វើឲយចបបក់នុង្រសុករបសក់មពុជ មនលកខណៈ្រសប មកតព្វ 
កចិចសិទ ធមិនសុ អន្តរជតរិបសខ់ ្លនួស្តីពីេសរភីពៃនករបេញច ញមត ិ(សហរដ្ឋ េមរកិ) 

119.28 េធ្វើករេសុើបអេងកតេទេលើអងគេហតៃុនឧបបត្តេិហតនុេពលថមីៗេនះ និង 
ទប់ ក តម់និឲយមននិទណ្ឌ ភព ចេំពះកររេំ ភបពំន ែដល្រតូវបន្រប្រពឹត្ត 
(េអសប៉ញ) 

119.29 ធនករពរដលក់រេ្របី្របសេ់ យ្របសិទ ធភពនវូសិទ ធមិនសុ  កនុង
ករ្របមូលផ្តុ ំ ជពិេសសទកទ់ងនឹងករ្រគប្់រគងហ្វូងមនសុ  បេងកើតេសចក្តែីណន ំ
ចបស់ ស ់  ្រសប មស្តង ់ រសិទ ធមិនសុ  ស្រមបក់រេ្របី្របស់ វធុ ផ្តលក់រ 
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បណ្តុ ះប ្ត លដលន់គរបល អំពីករ្រប្រពឹត្ត ិ (សីលធម)៌ របសខ់ ្លនួ ែដល្រតូវ្រសប
មសិទ ធមិនសុ  មឃតក់រេ្របីអំេពើហិង េ យកម្ល ងំសន្តិសខុេ្រកផ្លូវករ ឬ

ែដលេស្ល កពកស់ុីវលិ និងធនដលជ់នទងំអសែ់ដល្រតូវបនឃុំខ ្លនួ មនសិទ ធជិបួ
្រគួ រ និងេមធវរីបសខ់ ្លនួ បនទនេ់ពល ( ល្លមឺង៉)់; 

119.30 បន្តអនវុត្ត ចរែណន ំ ឆន ២ំ០១២ ស្តីពី ករផ្តលស់មបទនដធី្ល ី  
(េអសប៉ញ) 

119.31 ្រសបនឹងករងរកពំងុបន្តរបសខ់ ្លនួ អំពីករផ្តលប់ណ័្ណកមមសិទ ធដិធី្ល ី ្រតូវ
េធ្វើករពិនិតយេឡើងវញិជបនទ នពី់ករផ្តលដ់សីមបទនេសដ្ឋកចិច មនុេពលករផ្អ ក
បចចុបបនន អំពីសមបទនដេីសដ្ឋកចិច ្រតូវបនលបុេចល (ច្រកភពអងេ់គ្លស); 

119.32 ចតវ់ធិនករននេដើមបអីនវុត្តកមមវធិផី្តលប់ណ័្ណកមមសិទ ធដិធី្លជីផ្លូវករ 
េ យមនករចលូរមួ្របកបេ យអតថនយ័ពីសងគមសុីវលិ េដើមបផី្តល ់ ទភិពដល់
ករេ ះ្រ យវ ិ ទដធី្ល ីេ យេគរពយ៉ងេពញេលញ មនីតរិដ្ឋ(សហរដ្ឋ េមរកិ) 

119.33 បេងកើតនិងអនវុត្តយទុ ធ ្រស្តជំនសួននេដើមប ីជយួដលអ់នកទងំ យ
ែដល្រតូវបនផ្ល សប់្តូរទលំីេន េ យ រែតកររបឹអសូដ ីនិងធនថ បគុគល

ទងំេនះ មនលំេន ថ នសមរមយ និងទទលួបនេស ជមូល ្ឋ ន ករែថទសំខុ
ភព និងករងរជេដើម ( ធរណរដ្ឋកេូរ)៉; 

119.34 េធ្វើឲយករអបរ់េំទជកតព្វកចិច មចបប ់ និងចតវ់ធិនករចបំច់
នន េដើមប្ីរបយទុ ធ្របឆងំនឹងអំេពើ ពកុរលយួេនកនុង្របពន័ធអបរ់ ំ(ហុង្រគី); 

120. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន នងិ/ឬអនុ សនទ៍ងំអស់ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍េនះ ឆ្លុះ
បញច ងំពេីគលជហំរ របស់រដ្ឋែដល ករ់បយករណ៍ នងិ/ឬរដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពនិតិយេឡើងវ ិ
ញ។ េសចក្តសីននិ ្ឋ ន នងិ/ឬអនុ សនទ៍ងំេនះ មនិគរួ្រតូវបនបក្រ យថ្រតូវបនអនុមត័េ យ
្រកុមករងរទងំមលូេនះេឡើយ។ 
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គណៈ្របតិភូកមពុជ្រតូវបនដឹកនេំ យ ឯ.ឧ ម៉ក់ សមបត្តិ អនុ្របធនគណៈកមម ធិករសិទធិ
មនុស កមពុជ និងមនសមជិកចូលរមួដូចខងេ្រកម៖ 

 ឯ.ឧ. ែញ៉ម ថថ វ ីសមជិកសភ ្របធនគណៈកមមករសិទធិមនុស ទទួលពកយបណ្តឹ ង េសុើប
អេងកត និងទនំកទ់ំនងរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 

 ឯ.ឧ.អ៊ុក ៉ ្ណ រទិធ អនុ្របធនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ 

 ឯ.ឧ. ប៉ុល លឹម រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ 

 ឯ.ឧ. អុិត ៉ ឌី អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងយុត្តិធម ៌

 ឯ.ឧ. ៃន សំអុល ឯកអគគ ជទូតតំ ងអចិៃ្រន្តយក៍មពុជេនហ ែឺណវ 

 េ ក សុក ពិសី ជំនួយករ 

 េ ក ែក សុវណ្ណ  តំ ងអចិៃ្រន្តយរ៍ងកមពុជេនហ ែឺណវ 

 េ ក អុីវ េហៀង ទី្របឹក រដ្ឋម្រន្តី 

 េ ក ៃថ ប៊នុថន ទី្របឹក  

 េ ក េអៀម គនធឌី ទី្របឹក  

 េ ក សុទធ វ ្ណ  េលខទីមយួ 

 េ ក្រសី េឈឿង សូលី  េលខទីមយួ 

 េ ក ទូច េខមរនិ ្របធនករយិល័យកិចចករអន្តរជតិ អងគភព្របឆងំអំេពើពុករលួយ 

 @ 


