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គណៈកមម ធិករ្របឆំងទរណុកមម 
សមយ័្របជុេំលីកទី ៤៥ 
ចប់ពីៃថងទី១ ដល់ៃថងទី១៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១០ 

 
ករពិនិតយពិចរ េលីរបយករណែ៍ដល្រតូវបន កជ់នូេ យរដ្ឋភ  
អនេុ ម មម្រ  ១៩ ៃនអនសុញញ  
 
ឯក រមនុេពល ថ ពរែដលមិនទនែ់កស្រមួល 

 
េសចកី្ដសេងកតសននិ ្ឋ នរបសគ់ណៈកមម ធិករ្របឆំងទរណុកមម 

 
្របេទសកមពុជ 
១. គណៈកមម ធិករបនពិនិតយពិចរ េលើរបយករណ៍ មេពលកំណត់េលើកទី២ 

របស់្របេទសកមពុជ (CAT/C/KHM/2) កនុងកិចច្របជំុេលើកទី៩៦៧ និងទី៩៦៨ របស់
ខ្លួន (CAT/C/SR.967 និង 968) ែដលេរៀបចំេឡើងកលពីៃថងទី៩ និងទី១០ ែខវចិឆិក 
ឆន ំ២០១០ េហើយបនអនុម័តកនុងកិចច្របជំុេលើកទី៩៧៩ និងទី៩៨០ (CAT/C/SR.979 
និង 980) នូវេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

 
ក. េសចក្តីេផ្តើម 

២. គណៈកមម ធិករសូម ្វ គមន៍ករ ក់ជូនរបយករណ៍ មេពលកំណត់េលើកទី២ 
របស់្របេទសកមពុជ បុ៉ែន្តគណៈកមម ធិករមនករេ ក ្ត យែដលថ  ករយឺត
យ៉វយ៉ងយូរកនុងករ ក់ជូនរបយករណ៍ទន់េពលេវ  េធ្វើឲយគណៈកមម ធិករ 
មិន ចេធ្វើករវភិគជប់ ប់េលើករអនុវត្តអនុសញញ កនុងរដ្ឋភគីបនេឡើយ។ 

៣. គណៈកមម ធិករក៏សូម ្វ គមន៍ផងែដរចំេពះករ ក់ជូនរបយករណ៍េនះ េ យ 
អនុេ ម មនីតិវធីិេធ្វើរបយករណ៍ជេ្រមើសថមីរបស់គណៈកមម ធិករ ែដលមន
ចំេលើយេឆ្លើយតបពីរដ្ឋភគីេទនឹងបញជ ីសំណួរ ( CAT/C/ KHM/Q/2) ែដលគណៈក
មម ធិករបនេរៀបចំ និងបញជូ នេទរដ្ឋភគី។ គណៈកមម ធិករសូមេកតសរេសើរដល់
រដ្ឋភគីែដលបនឯកភពេរៀបចំរបយករណ៍ េ យេ្របើ្របស់នីតិវធីិថមីេនះែដល 
ស្រមួលដល់កិចចសហ្របតិបត្តិកររ ងរដ្ឋភគី និងគណៈកមម ធិករ។ 
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៤. គណៈកមម ធិករសូមេគតសរេសើរចំេពះកិចចសនទនជមួយរដ្ឋភគី និងព័ត៌មន
ផទ ល់មត់បែនថមេទៀតែដលគណៈ្របតិភូរបស់រដ្ឋភគីបនផ្តល់ បុ៉ែន្តគណៈកមម ធិ
ករមនករេ ក ្ត យថ សំណួរមួយចំនួនរបស់ខ្លួនមិនទន់មនករផ្តល់ចេម្លើយ
េនេឡើយ។ 

 
ខ. ចំណុចវជិជមន 

៥. គណៈកមម ធិករសូម ្វ គមន៍ដល់ករផ្តល់សចច ប័នេនែខមិន ឆន ំ២០០៧ េលើពិធី
របែនថមៃនអនុសញញ ្របឆំងទរណុកមម និងករេធ្វើទស នកិចច្រតួតពិនិតយេមើល

ថមីៗេនះរបស់អនុគណៈកមម ធិករបងក រទរណុកមម (SPT) មកកន់្របេទសកមពុជ 
ចប់ពីៃថងទី៣ ដល់ទី១១ ែខធនូ ឆន ំ២០០៩។ 

៦. ចប់ ំងពីេពលពិនិតយពិចរ េលើរបយករណ៍បឋម មក គណៈកមម ធិករក៏សូម
្វ គមន៍ផងែដរចំេពះករែដលរដ្ឋភគីបនផ្តល់សចច ប័នេទេលើ ឬចូលជភគីៃន

លិខិតូបករណ៍អន្តរជតិដូចខងេ្រកម៖ 
ក) ពិធី របែនថមេទេលើអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង

្របឆំងនឹង្រស្តីេភទ កលពីែខតុ  ឆន ំ២០១០។ 
ខ) អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ្របឆំងឧ្រកិដ្ឋកមមែដលមនករចត់ ំងឆ្លងែដន 

េនែខធនូ ឆន ំ២០០៥ និងពិធី រទប់ ក ត់ ប្រងក ប និង ក់េទសចំេពះករជួញដូរ
មនុស  ជពិេសស្រស្តី និងកុមរ ែដលជពិធី របែនថមេទេលើអនុសញញ េនែខក
កក  ឆន ំ២០០៧។ 

គ) អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិ្របឆំងអំេពើពុករលួយ េនែខកញញ  ឆន ំ២០០៧ 
ឃ) ពិធី របែនថមេទេលើអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរពក់ព័នធនឹងករចូលរមួរបស់កុមរ

កនុងជេម្ល ះ្រប ប់ វធុ េនែខកកក  ឆន ំ២០០៤។ 
ង) លកខន្តិកៈទី្រកុងរ ៉មូស្តីពីតុ ករ្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិេនែខេម  ឆន ំ២០០២។ 
៧. គណៈកមម ធិករកត់សមគ ល់ែថមេទៀតពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជបន្តបនទ ប់េនថន ក់

ជតិកនុងករែកទ្រមង់ចបប់ េគលនេយបយ និងនីតិវធីិ េដើមបីធនឲយមនករ
ករពរសិទធិមនុស កន់ែត្របេសើរជងមុន រមួទំងសិទធិមិនទទួលរងទរណុកមម និង
្រប្រពឹត្តកមម ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដល េឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប ជ
ពិេសសករអនុម័តេលើ ៖ 

ក) ចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយេនឆន ំ២០១០។ 
ខ) ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីេនឆន ំ២០០៩។ 



 3

គ) ចបប់ស្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទេនឆន ំ២០០៨។ 
ឃ) ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ថមីេនឆន ំ២០០៧។ 
ង) ចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពើហិង កនុង្រគួ រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះេនឆន ំ

២០០៥ រមួទំងករ ក់បទរេំ ភេសពសនថវៈកនុងចំណង ពហ៍ពិពហ៍េទជបទ
េលមើស្រពហមទណ្ឌ ។។ 

៨. គណៈកមម ធិករកត់សំគល់េ យេពញចិត្ត ចំេពះករបេងកើតអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញ
កនុងតុ ករកមពុជ(ECCC) េ យមនកិចចសហ្របតិបត្តិករជ មួយអងគករសហ
្របជជតិ និងសហគមន៍អន្តរជតិ។ គណៈកមម ធិករសូម ្វ គមន៍ដល់អងគជំនំុ
ជ្រមះ ដំបូង ែដលបនេចញ ល្រកមកនុងសំណំុេរឿង ទី ១ របស់ខ្លួន (សំណំុ
េរឿង ០០១) កលពីៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ និងែដលបនេចញដីកបញជូ ន
េរឿងេទជំនំុជ្រមះៃនសំណំុេរឿងទី ២  (សំណំុេរឿង ០០២) េហើយែដល្របជជនទំង

យជជនរងេ្រគះពីអំេពើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមម ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដល
េឃរេឃ អមនុស ធម៌ បេនថ កបនទ ប ចចូលរមួកនុងដំេណើ រករនីតិវធីិកនុង នៈជ
េដើមបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី។ គណៈកមម ធិករសូមេលើកទឹកចិត្តរដ្ឋភគីឲយបន្ត កិចចខិតខំ
្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនផងែដរ េដើមបនំីយកជនេលមើសបែនថមេទៀតែដលជប់ ពក់ព័នធ
នឹងករ្រប្រពឹត្តអំេពើេឃរេឃកនុងរបបែខមរ្រកហមមកកត់េទស (សំណំុេរឿង ០០៣ 
និងសំណំុេរឿង ០០៤)។ 

៩. គណៈកមម ធិករក៏សូម ្វ គមន៍ផងែដរដល់ករបេងកើតករយិល័យជនេភៀសខ្លួន
េនកនុងនយក ្ឋ នអេន្ត ្របេវសន៍ៃន្រកសួងម ៃផទេនឆន ំ២០០៨  កនុងេគលេ  
ករពរជនេភៀសខ្លួន ប់ទំងជនរងេ្រគះពីអំេពើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមម ឬ 
ទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប ្រពមទំងករអនុម័ត
អនុ្រកឹតយេនៃថង ទី១៧ ែខធនូ ឆន ំ២០០៩ ស្តីពីនីតិវធីិកនុងករកំណត់ នៈជនេភៀស
ខ្លួន និងសិទធិ្រជកេកនស្រមប់ជនបរេទសកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលេនះជ
ចំណុចេផ្តើមៃនករបេងកើត្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់មួយ។ 

 
គ. កមមវតថុចមបងៃនក្តីបរមភ និងអនុ សន៍នន 

ករបញចូ លអនុសញញ េទកនុងចបប់ជតិ 
១០. គណៈកមម ធិករសូម ្វ គមន៍ចំេពះកិចចធនករពរ ែដលមន ែចងេនកនុងម្រ

៣១ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ្រពមទំងេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ធមមនុញញេនអំឡុងែខ  
កកក  ឆន ំ២០០៧ (េសចក្តីសេ្រមចេលខ ០៩២/០០៣/ ២០០៧) ែដលថសនធិសញញ
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អន្តរជតិទំង យគឺជែផនកមួយៃនចបប់ជតិ េហើយថតុ ករគួរពិចរ េលើ
បទ ្ឋ នៃនសនធិសញញ ននេនេពលេធ្វើករបក្រ យចបប់ និងសេ្រមចេលើសំណំុ
េរឿងក្តីនន។ េទះជយ៉ងេនះក្តី គណៈកមម ធិករមនករេ ក ្ត យែដលខ្លួន
មិនបនទទួលព័ត៌មន ថេតើតុ ករកនុង្របេទសបនយកអនុសញញ េនះេទអនុវត្ត
ចំេពះសំណំុេរឿងក្ដី មួយេហើយ ឬយ៉ង  ដូចនះេហើយគណៈកមម ធិករមន
ករ្រពួយបរមភថ កនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង បទបបញញត្តិៃនអនុសញញ អន្តរជតិរមួទំង
អនុសញញ េនះ មិន្រតូវបនយកមកេ្របើេធ្វើជសំ ងេនចំេពះមុខ ឬ្រតូវបនអនុវត្ត
េ យផទ ល់ពីសំ ក់តុ ករ ជំនំុជ្រមះក្តី ឬ ជញ ធររដ្ឋបលជតិរបស់រដ្ឋ
ភគីេនះេទ។ កនុងបរបិទេនះគណៈកមម ធិករកត់សំគល់េ យក្ដីបរមភែដលថ ពំុ 
មនករេ ះ្រ យចំេពះកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  រមួទំងករេធ្វើទរណុកមម 
និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួន។ ្របករេនះេធ្វើឲយសមតថភពរបស់រដ្ឋភគីចុះ 
េខ យកនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន េ្រកមសនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិ 
ែដលរដ្ឋភគីបនផ្តល់សចច ប័នេទេលើ រមួទំងអនុសញញ េនះផងែដរ (ម្រ  ២ 
ម្រ  ៤ និងម្រ  ១០)។ 

 
រដ្ឋភគីគួរចត់វធិនករសម្រសប េដើមបធីនឲយមនករអនុវត្តបទបបញញត្តិេពញេលញៃន

អនុសញញ េនកនុង ននុ្រកមចបប់ជតិរបស់ខ្លួន។ វធិនករទំងេនះរមួមនករបណ្តុ ះប ្ត
លឲយបនទូលំទូ យស្តពីីបទបបញញត្តិៃនសនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិ រមួទំងអនុសញញ េនះ
ស្រមប់ម្រន្តី ជករ ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ និងម្រន្តីពក់ព័នធេផ ងៗ ក៏ដូចជេច្រកម ្រពះ ជ ជញ  
និងេមធវផីងែដរ។ គណៈកមម ធិករក៏េសនើឲយរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍ បញជូ ន្រតឡប់មកវញិស្តពីី
ភពេជឿនេលឿនកនុងបរបិទេនះ និងេលើេសចក្តីសេ្រមចរបស់ តុ ករជតិ ឬ ជំរះក្ដី និង

ជញ ធររដ្ឋបលេ យអនុវត្តឲយមន្របសិទធភពនូវសិទធិទំង យ ែដលបនដំកល់ទុកកនុងអនុ
សញញ េនះ។ 
 
និយមន័យទរណុកមម និងករកំណត់អំេពើទរណុកមមឲយេទជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  

១១. គណៈកមម ធិករកត់សមគ ល់េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់គណៈ្របតិភូថ រដ្ឋភគី
និយយេយងដល់ពកយ “ទរណុកមម” កនុងបរបិទទូេទជអំេពើទំង យ បងក
របួស ន មេទេលើបុគគល និងកំណត់អំេពើ “ទរណុកមម” ជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ។ 
េទះបីជមនករកត់សមគ ល់េឃើញនូវព័ត៌មនពីរដ្ឋភគីែដលថ ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី
កំណត់េទសទណ្ឌ ដល់ករ្រប្រពឹត្តបទេលមើសទរណុកមម កំណត់េទសទណ្ឌ ដល់
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ករញុះញង់ឲយមនករ្រប្រពឹត្ត ឬកំណត់េទសទណ្ឌ ដល់ករឯកភព ឬដល់ករ
យល់្រពមេ យេសង ម ង ត់ពីម្រន្តីែដលបំេពញករងរជផ្លូវករក៏េ យ ក៏គណៈក
មម ធិករមនករបរមភថ ្រកម្រពហមទណ្ឌ េនះមិនមនែចងនិយមន័យទរណុកមម
េនះេទ។ គណៈកមម ធិករេ ក ្ត យែដលថ រដ្ឋភគីមិនបនផ្ដល់អតថបទចម្លង
ៃនបទបបញញត្តិពក់ព័នធនឹងករកំណត់អំេពើទរណុកមមជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  (ម្រ  
១ និងម្រ  ៤)។  

 
រដ្ឋភគីគួរ ក់បញចូ លនិយមន័យទរណុកមមេទកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ្រកម្រពហមទណ្ឌ  ឬចបប់

ពក់ព័នធេផ ងៗ រមួទំងធតុផ ទំំងអស់ៃនទរណុកមម ែដលបនកំណត់កនុងអនុសញញ ។ ករ
ក់បញចូ លេនះនឹងបង្ហ ញពីករទទួល គ ល់យ៉ងពិត្របកដ និងមន រៈសំខន់ថ ទរណុ

កមមគឺជបទឧ្រកិដ្ឋធងន់ធងរ រេំ ភបំពនសិទធិមនុស  និង្របយុទធ្របឆំងនឹងនិទទណ្ឌ ភព។ ម
រយៈករកំណត់េឈម ះ និងកំណត់និយមន័យបទេលមើសទរណុកមម ្រសប មម្រ  ១ និង
ម្រ  ៤ ៃនអនុសញញ  និងភពខុសគន ពីបទេលមើសដៃទេទៀត គណៈកមម ធិករយល់េឃើញថ 
រដ្ឋភគីនឹងជំរញុេគលេ រមួៃនអនុសញញ េ យផទ ល់េដើមបទីប់ ក ត់ទរណុកមមកនុងចំេ ម
អំេពើេផ ងៗ េ យេ្រកើនរលឹំកមនុស ្រគប់របូ រមួទំងជនេលមើស ជនរងេ្រគះ និង ធរណជន
ឲយបនដឹងអំពីភពធងន់ធងរពិេសសៃនបទេលមើសទរណុកមម និង មរយៈករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ
ករ ម្របម ែដលមនអនុភព ងចល និងញេញើតចំេពះបទេលមើសទរណុកមមេនះ។        
គណៈកមម ធិករក៏េសនើរដ្ឋភគីផងែដរឲយផ្តល់ជបនទ ន់ នូវអតថបទ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមី មសំេណើ
កនុងអំឡុងេពលពិភក ។ 
 
អំេពើពុករលួយ 

១២.គណៈកមម ធិករមនករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ំងចំេពះរបយករណ៍ននស្តីពីអំេពើ
ពុករលួយែដលរកី ល ល និងជលកខណៈ្របព័នធេនទូទំង្របេទស។ គណៈកមម
ធិករយល់េឃើញថ នីតិរដ្ឋគឺជមូល ្ឋ ន្រគឹះសំ ប់ករពរសិទធិែដលមនែចងកនុង
អនុសញញ  េហើយថ្វីេបើមនករ ្វ គមន៍ដល់ចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយថមី និងវធិន
ករេផ ងៗេទៀតែដលអនុវត្តេ យរដ្ឋភគីក៏េ យ  ក៏គណៈកមម ធិករមនករបរមភ
ចំេពះរបយករណ៍ននទក់ទងនឹងករេ្រជ តែ្រជកនេយបយ និងអំេពើពុក
រលួយ ែដលប៉ះពល់ដល់ ថ ប័នតុ ករ និងដំេណើ រករ្រប្រពឹត្តេទៃនករផ្តល់េស

ធរណៈមួយចំនួន រមួមនេស ្របតិបត្តិចបប់របស់នគរបល និងេស
្របតិបត្តិចបប់េផ ងេទៀត។ កនុងបរបិទេនះ គណៈកមម ធិករមនក្ដីបរមភចំេពះរបយ
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ករណ៍ែដលថ ម្រន្តីនគរបល្រតូវបនដំេឡើង នៈេ យ រែតករ មចប់
កំហុស្របជពលរដ្ឋ និងនំខ្លួនពួកេគមកឲយតុ ករផ្ដនទ េទស និងថ ថ នីយ
នគរបល្រតូវបនផ្ដល់រង្វ ន់េលើកទឹកចិត្តពិេសស េ យ រែតករ មចប់
កំហុស្របជពលរដ្ឋ និងនំខ្លួនពួកេគមកឲយតុ ករផ្ដនទ េទស ែដលមនន័យេសមើ
នឹង្របព័នធេលើកទឹកចិត្តមួយ ្រពមទំងរបយករណ៍ែដលថ ម្រន្តីនគរបលទទួល
កៃ្រមេលើកទឹកចិត្តជទឹក្របក់ពីករេរៀបចំេ្រកផ្លូវករ ឬករេ ះ្រ យេ្រក្របព័នធ
តុ ករ។ គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដីបរមភថ អងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយែដល
បេងកើតេឡើងេ្រកមចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយថមី មិនទន់បនចត់វធិនករ្របឆំង
នឹងជនេលមើស ែដល្រតូវេចទ្របកន់ពីបទពុករលួយ េហើយក៏មិនទន់មនដំេណើ រ
ករេពញេលញេនេឡើយ  (ម្រ  ២ ម្រ  ១០ និងម្រ  ១២)។ 

 
រដ្ឋភគីគួរចត់វធិនករជបនទ ន់ និងភ្ល មៗេដើមបលុីបបំបត់អំេពើពុករលួយេនទូទំង

្របេទស ែដលជឧបសគគមួយកនុងចំេ មឧបសគគដ៏ធងន់ធងរបំផុតទំង យដល់នីតិរដ្ឋ និងដល់
ករអនុវត្តអនុសញញ ។ វធិនករទំងេនះរមួមនករអនុវត្តចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយឲយមន
្របសិទធភព និងករ ក់ឲយដំេណើ រករនូវអងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយឲយបនឆប់រហ័ស ែដល
្រតូវមនសមជិកឯក ជយនន។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនសមតថភពរបស់ខ្លួនកនុងករេសុើបអេងកត និង
ជំនំុជ្រមះសំណំុេរឿងអំេពើពុករលួយផងែដរ។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើតកមមវធីិករពរ ក  ី និងអនករះិគន់
ឥតសំៃចមត់េដើមបជួីយធនដល់កររក ករសមង ត់ និងករពរអនកែដលេចញមុខ ក់ពកយ
បណ្ដឹ ងពីបទពុករលួយ េហើយធនឲយមនករែបងែចកថវកិ្រគប់្រគន់ ស្រមប់បំេពញមុខងរ
របស់ខ្លួនឲយមន្របសិទធភព។ េលើសពីេនះ រដ្ឋភគីគួរេរៀបចំកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល និងក ង
សមតថភពដល់ម្រន្តីនគរបល និងម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ ្រពះ ជ ជញ  និងេច្រកម ស្តពីីករអនុវត្ត
យ៉ងតឹងរុងឹនូវចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយ ្រពមទំង្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈពក់ព័នធ និងអនុម័ត
យន្តករែដលមន្របសិទធភព េដើមបធីនឲយមនតម្ល ភពកនុងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ម្រន្តី ធរ
ណៈ ទំងេនកនុងែផនកខ្លឹម រចបប់ និងទំងករអនុវត្តករងរជក់ែស្តង។ គណៈកមម ធិករេសនើ
ឲយរដ្ឋភគីេធ្វើរបយករណ៍ស្តពីីវឌ នភពែដលទទួលបនេជគជ័យ និងករលំបកទំង យ
ែដលជួប្របទះកនុងករ្របយុទធ្របឆំងអំេពើពុករលួយ។ គណៈកមម ធិករសូមេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់
ព័ត៌មនស្តពីីចំនួនម្រន្តី រមួទំងម្រន្តីជន់ខពស់ែដល្រតូវបនជំនំុជ្រមះ និង ក់េទសពីបទ្រប្រពឹត្ត
អំេពើពុករលួយ។ 
 
ឯក ជយភពរបស់តុ ករ 
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១៣.គណៈកមម ធិករបញជ ក់ ជថមីម្តងេទៀតពីក្ដី្រពួយបរមភរបស់ខ្លួនចំេពះករខ្វះឯក
ជយភព និង្របសិទធភពរបស់តុ ករ រមួទំង្របព័នធយុត្តិធម៌ែផនក្រពហមទណ្ឌ  

ែដល ងំដល់ករទទួលបនេពញេលញនូវសិទធិមនុស  ដូចជករ ម្របម
ទរណុកមម និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស
ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប។ គណៈកមម ធិករមនករ្រពួយបរមភផងែដរែដលថ ចបប់ជ
មូល ្ឋ នមួយចំនួនស្រមប់កំែណទ្រមង់្របព័នធតុ ករ  មិនទន់បនអនុម័តេន
េឡើយ។ គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដី្រពួយបរមភបែនថមេទៀត េលើករខ្វះខតឯក ជយ
ភពរបស់គណៈេមធវ ី ករកំណត់ចំនួនសមជិកេមធវេីនកនុងគណៈេមធវ ី និង
លកខណៈសមបត្តិស្រមប់ករកំណត់ចំនួនទំងេនះ។ គណៈកមម ធិករមនករេ ក

្ត យ ចំេពះករខកខនរបស់រដ្ឋភគីមិនបនេឆ្លើយតបេទនឹងសំណួរននរបស់គ
ណៈកមម ធិករ ស្ដីពីបទបបញញត្តិទំង យៃនចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយ ែដលេលើក
េឡើងពីឯក ជយភពរបស់តុ ករ និងផ្តល់ឧទហរណ៍ៃនសំណំុេរឿងែដលជនទំង

យ េ្របើ្របស់ ឬអនុវត្ត មសមព ធមិន្រតឹម្រតូវេទេលើតុ ករ ្រតូវបន
េសុើបអេងកត េចទ្របកន់់ និងផ្ដនទ េទស (ម្រ  ២)។ 

 
រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបបីេងកើត និងធនឲយមនតុ ករមួយ

ែដលមនឯក ជយភពេពញេលញ និងមនវជិជ ជីវៈ្រសបេទ មបទ ្ឋ នអន្តរជតិនន និង
ធនថ តុ ករមិនមនករេ្រជ តែ្រជកែផនកនេយបយ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំងេនះគួរ ប់
បញចូ លទំងករអនុម័តជបនទ ន់នូវចបប់ទំងអស់ពក់ព័នធនឹងករែកទ្រមង់ ជពិេសសចបប់េរៀប
ចំអងគករស្ដពីីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់តុ ករ ចបប់ស្តពីីវេិ ធនកមមចំេពះឧត្តម
្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម និងចបប់ស្តពីីលកខន្តិក:ៃនអងគេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។ រដ្ឋភគីគួរ
ធនថបុគគលទំង យ ែដលជប់ពក់ព័នធនឹងករ ក់ និងអនុវត្ត មសមព ធមិន្រតឹម្រតូវ
េទេលើ្របព័នធតុ ករ ្រតូវេធ្វើករេសុើបអេងកត េចទ្របកន់ និងផ្តនទ េទស េហើយផ្តល់
ឧទហរណ៍ៃនសំណំុេរឿងទំងេនះ។ េលើសពីេនះ រដ្ឋភគីគួរចត់វធិនករចំបច់ននេដើមបី
ធនថ គណៈេមធវមីនឯក ជយភព តម្ល ភព េហើយបងកលកខណ:ទទួលយកេមធវឲីយមន
ចំនួន្រគប់្រគន់។ េលើសពីេនះេទេទៀតគណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ព័ត៌មន ស្តពីីបទបប
ញញត្តិៃនចបប់្របឆំងអំេពើពុករលួយ ែដលេលើកេឡើងពីឯក ជយភពរបស់តុ ករ។ 
 
កិចចធនករពរ មផ្លូវចបប់ជមូល ្ឋ ន 
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១៤.គណ:កមម ធិករមនក្ដីបរមភយ៉ងខ្ល ំងចំេពះករខកខនរបស់រដ្ឋភគីកនុងករផ្តល់
កិចចធនករពរ មផ្លូវចបប់ជមូល ្ឋ នដល់ជនជប់ឃំុទំងអស់ ប់ទំងអនីតិ 
ជន និងពិរទុធជនចប់ ំងពីករឃំុខ្លួនេលើកដំបូងរបស់ជនទំងេនះ។ កិចចធនករ
ពរទំងេនះរមួមនសិទធិទទួលបនេមធវភី្ល មៗ និងករ្រតួតពិនិតយសុខភពេ យ
ឯក ជយ មករេ្រជើសេរ ើស្រគូេពទយេ យខ្លួនឯង មនសិទធិផ្តល់ដំណឹងដល់ ច់
ញតិ និង្រតូវបនេគ្របប់ឲយបនដឹងអំពីសិទធិទំង យរបស់ខ្លួនកនុងេពលឃត់
ខ្លួន/ឃំុខ្លួន ្រពមទំងករេចទ្របកន់្របឆំងនឹងពួកេគ  ក៏ដូចជករនំមកបង្ហ ញ
ខ្លួនភ្ល មៗេនចំេពះមុខេច្រកមផងែដរ។ គណៈកមម ធិករមនក្តីបរមភយ៉ងខ្ល ំងថ 

្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  មនែចងែតសិទធិរបស់ជន្រតូវឃត់ខ្លួន/ឃំុខ្លួនកនុងករទទួល
បនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយេមធវកីនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ង េ្រកយករចប់ខ្លួន
បុ៉េ ្ណ ះ េហើយរបយករណ៍បង្ហ ញថ សិទធិសំុឲយ្រគូេពទយមកពិនិតយសុខភពគឺ
ែផ្អកេលើឆនទ នុសិទធិរបស់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ ឬម្រន្តីពនធនគរជអនកសេ្រមច។ គណៈ
កមម ធិករក៏បង្ហ ញពីក្តីបរមភរបស់ខ្លួនផងែដរ ចំេពះចំនួនតិចតួចៃនេមធវកីរពរក្តី 
រមួមនេមធវកីរពរក្តីជំនួយែផនកចបប់កនុង្របេទស ែដល្របករេនះេធ្វើឲយចុងេចទ
ភគេ្រចើនមិន ចទទួលបនករ្របឹក េយបល់ែផនកចបប់។ គណៈកមម ធិករក៏
មនក្ដីបរមភចំេពះរបយករណ៍ែដលថ ជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព ្រតូវ
បនឃត់ខ្លួនទុករយៈេពលយូរកនុងអងគភពឃត់ខ្លួនរបស់នគរបល េ យមិនបន
ចុះបញជ ី េហើយថអងគភពឃត់ខ្លួនរបស់នគរបល និងពនធនគរភគេ្រចើនខកខន
មិនបនេគរព មបទបបញញត្តិ ស្ដីពីនីតិវធីិចុះបញជ ីជនជប់ឃំុ/ជន្រតូវឃត់ខ្លួន
េឡើយ (ម្រ  ២ ម្រ  ១១ និង ម្រ  ១២)។ 

 
រដ្ឋភគីគួរអនុវត្តវធិនករឲយបនទន់េពលេវ  និងមន្របសិទធភពេដើមបធីនថ ជន

ជប់ឃំុទំងអស់្រតូវទទួលបនកិចចធនករពរ មផ្លូវចបប់ជមូល ្ឋ នចប់ពីេពលឃត់ខ្លួន/
ឃំុខ្លួនេលើកដំបូង។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរេធ្វើវេិ ធនកមម្រកមនីតិវធីិ្រពហម
ទណ្ឌ េដើមបធីនថ ជនជប់ឃំុមនសិទធិទទួលបនេមធវជីបនទ ន់ ចប់ពីេពលែដល
ពួកេគ្រតូវបនដកហូតេសរភីព រហូតដល់ដំ ក់កលេសុើបអេងកត ដំេណើ រករកត់េទស
ទំងមូល និងអំឡុងេពលប្តឹងឧទធរណ៍ ្រពមទំងមនសិទធិទទួលបនករ្រតួតពិនិតយ
សុខភពេ យឯក ជយេ យេ្រជើសេរ ើស្រគូេពទយេ យខ្លួនឯង ករផ្ដល់ដំណឹងដល់ ច់ញតិ 
និង្រតូវបនេគ្របប់ឲយដឹងពីសិទធិទំង យេនេពលឃត់ខ្លួន/ជប់ឃំុ ប់ទំងករេចទ្របកន់
មកេលើខ្លួន និងសិទធិបង្ហ ញខ្លួនភ្ល មេនចំេពះមុខេច្រកមជេដើម។ េ យចត់ទុកជបញ្ហ
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បនទ ន់ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនចំនួនេមធវកីរពរក្តី  ដូចជេមធវកីរពរក្តីជំនួយែផនកចបប់កនុង
្របេទស និងដកេចញនូវ ល់ឧបសគគែដលមិន មយុត្តិកមម េដើមបឲីយបុគគលទំង យ ចចូល
ជសមជិកេមធវ ី មបំណងរបស់ពួកេគ។ រដ្ឋភគីគួរធនឲយមនករចុះបញជ ឲីយបន
ទន់េពលេវ ចំេពះជនែដល្រតូវបនដកហូតេសរភីព េហើយធនថ្រតូវមនករ្រតួតពិនិតយ 
កំណត់េហតុឃំុខ្លួន/ឃត់ខ្លួន មេពលកំណត់េន ថ នីយនគរបល និងពនធនគរេដើមបេីធ្វើឲយ
្របកដថ កំណត់េហតុទំងេនះ្រតូវរក ទុក្រសបេទ មនីតិវធីិទំង យ ែដលកំណត់េ យ
ចបប់។ 
 
និទទណ្ឌ ភពចំេពះអំេពើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបមីកេលើខ្លួន 

១៥.គណៈកមម ធិករេនែតមនក្តីកង្វល់យ៉ងខ្ល ំង ចំេពះករេចទ្របកន់សីុសង្វ ក់គន
យ៉ងេ្រចើន និងកំពុងបន្តេកើតមនពីបទេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើ
ជនជប់ឃំុេនទីកែន្លងឃំុខ្លួន ជពិេសសេន ថ នីយនគរបលែតម្តង។ ទក់ទងនឹង
បញ្ហ េនះ គណៈកមម ធិករេនែតបរមភែថមេទៀតថ មនករេចទ្របកន់ជេ្រចើន
ករណីថមនករ្រប្រពឹត្តអំេពើហិង ផ្លូវេភទ្របឆំងនឹង្រស្តីជប់ឃំុ ែដលបងកេឡើង
េ យម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ និងបុគគលិកពនធនគរ។ គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដីបរមភែដរ
ថ ករេចទ្របកន់ែបបេនះក្រមមនករេសុើបអេងកត និងេធ្វើករេចទ្របកន់

ស់ េហើយនឹងទំនងជមនបរយិកសនិទទណ្ឌ ភព ែដលបងកឲយគម នករ ក់
ពិន័យ ឬកត់េទសបទឧ្រកិដ្ឋ្របកបេ យអតថន័យ េទេលើបុគគលែដលមនអំ ច 
្រតូវបនេចទ្របកន់ថបន្រប្រពឹត្តអំេពើទំង យ ដូចមនែចងេនកនុងអនុសញញ
េនះ។ ថ្វីតបិតែតមនករកត់សមគ ល់នូវព័ត៌មនពីរដ្ឋភគីែដលថ ចបប់ជតិនន 
ជពិេសស្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  មិនមនបទបបញញ ត្តិ ែដល ចេ្របើ្របស់ជ
យុត្តិកមម ឬវធីិស្រមប់េធ្វើជេលសកនុងករេធ្វើទរណុកមម េទះេ្រកមកល:េទស:
ក៏េ យ ក៏គណៈកមម ធិករមនក្តីបរមភថកនុងចបប់ជតិ មិនមនែចងនូវបទបបញញត្តិ
ស្ដីពីករ មឃត់ ច់ខតមិនឲយេ្របើ្របស់កល:េទស:ពិេសស មកេធ្វើជេលស 
កនុងករេធ្វើទរណុកមមេឡើយ (ម្រ  ២ ម្រ ៤ ម្រ  ១២ និងម្រ  ១៦)។ 

 
េ យចត់ទុកជបញ្ហ បនទ ន់ រដ្ឋភគីគួរចត់វធិនករជបនទ ន់ និងមន្របសិទធភពេដើមបី

ទប់ ក ត់អំេពើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបមីកេលើខ្លួន ប់ទំងអំេពើហិង ផ្លូវេភទេនេពល
កំពុងឃំុខ្លួន/ឃត់ខ្លួនេនទូទំង្របេទស  មរយៈករ្របកសពីេគលនេយបយែដលនឹង
បេងកើតឲយមនលទធផល ច ស់ែវងបន  កនុងករលុបបំបត់អំេពើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិន
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គបបមីកេលើខ្លួន្រប្រពឹត្តេឡើងេ យម្រន្តី ជករ និង មរយៈករឃ្ល េំមើល និង/ឬករកត់្រ នូវ
ដំេណើ រករ កសួរចេម្លើយរបស់នគរបល។ 
 

រដ្ឋភគីគួរធនផងែដរថករេចទ្របកន់ពីបទេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបមីក
េលើខ្លួនទំងអស់ រមួមនអំេពើហិង ផ្លូវេភទេនេពលកំពុងឃំុខ្លួន/ឃត់ខ្លួន ្រតូវេធ្វើករេសុើប
អេងកតជបនទ ន់ ្របកបេ យ្របសិទធភព និងមិនលេម្អ ង េហើយថជនេលមើស្រតូវែតបនេចទ
្របកន់ និងផ្តនទ េទសឲយ្រសបេទ មទមងន់ៃនអំេពើេលមើស មលកខខណ្ឌ ត្រមូវេនកនុងម្រ  ៤ 
ៃនអនុសញញ ។ រដ្ឋភគីគួរអនុម័តែផនករកំណត់េទសស្រមប់ផ្តនទ េទសពីបទេធ្វើទរណុកមម 
និង ្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបមីកេលើខ្លួន្រប្រពឹត្តេឡើងេ យម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល េដើមបធីនថមនករផ្ត
នទ េទសធនលមមចំេពះជន ែដល្រតូវបនរកេឃើញថបន្រប្រពឹត្តអំេពើែបបេនះ។ 

រដ្ឋភគីគួរធនថចបប់ជតិរបស់ខ្លួន មនបញចូ លបទបបញញត្តិែដល មឃត់ ច់ខត
មិនឲយេ្របើកល:េទស:ពិេសស មួយ  មកេធ្វើជេលសកនុងករេធ្វើទរណុកមម។ 
 
បណ្តឹ ងត ៉ និងករេសុើបអេងកតជបនទ ន់្របកបេ យ្របសិទធភព និងមិនលេម្អ ង 

១៦. គណៈកមម ធិករមនកង្វល់ចំេពះរបយករណ៍ែដលថ ករេធ្វើទរណុកមម និង 
្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួនពីសំ ក់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ និងម្រន្តីពនធនគរេកើត
មនេឡើងយ៉ង ល ល េហើយករេសុើបអេងកត និងករផ្តទទ េទសចំេពះករណី
ែបបេនះមនតិចតួចេនេឡើយ។ គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដីបរមភផងែដរចំេពះ្របករ
ែដលមិនមន ថ ប័នសីុវលិស្រមប់ឃ្ល ំេមើលេ យឯក ជយ េ យមនអំ ច
កនុងករទទួល និងេធ្វើករេសុើបអេងកតេលើបណ្តឹ ងទក់ទងនឹងករេធ្វើទរណុកមម និង
្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួនពីសំ ក់នគរបល និងម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់េផ ងៗ
េទៀត។ គណៈកមម ធិករមនករេ ក ្ត យែដលរដ្ឋភគី មិនបនផ្ដល់ព័ត៌មន
លំអិត  ប់ទំងសថិតិស្តីពីចំនួនបណ្តឹ ងអំពីេពើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមក
េលើខ្លួន ្រពមទំងលទធផលៃនដំេណើ រករនីតិវធីិទំងអស់ទំងេនក្រមិត្រពហមទណ្ឌ  
និង ក់វន័ិយរដ្ឋបល េហើយនិងលទធផលៃនករេ ះ្រ យរបស់ពួកេគ។ េលើសពី
េនះេទេទៀត គណៈកមម ធិករមនក្ដីបរមភចំេពះ្របករែដលថមិនមនយន្តករ
្របកបេ យសុវតថិភព េដើមបីធនឲយមនករករពរជនរងេ្រគះ និង ក ី (ម្រ
១ ម្រ  ២ ម្រ  ៤ ម្រ  ១២ ម្រ  ១៣ និងម្រ  ១៦)។ 

 



 11

រដ្ឋភគីគួរព្រងឹងវធិនកររបស់ខ្លួនេដើមបធីនឲយមនករេសុើបអេងកតជបនទ ន់ ្របកប
េ យ្របសិទធភព និងមិនលេម្អ ងេលើករេចទ្របកន់ពីបទេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិន
គបបមីកេលើខ្លួនទំងអស់េលើទណ្ឌិ ត និងពិរទុធជន រមួទំងេនកនុង ថ នីយនគរបល និងេដើមបី
យកម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ និងម្រន្តីពនធនគរែដលបន្រប្រពឹត្ត និងបញជ  ឬបែណ្ដ តបេ ្ដ យឲយ
្រប្រពឹត្តអំេពើែបបេនះមកផ្តនទ េទស មផ្លូវចបប់។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើតយន្តករប្តឹងត ៉េលើ 
ករ្របតិបត្តិចបប់េ យឯក ជយ និងធនថ ថ ប័នសីុវលិស្រមប់ឃ្ល េំមើលេ យឯក ជយ េធ្វើ
ករេសុើបអេងកតេលើករប្តឹងត ៉ពីបទេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបមីកេលើខ្លួនពីសំ ក់
ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់។ ទក់ទងនឹងករណីៃនករេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបមីកេលើខ្លួន

មករេមើលេឃើញបឋម ជនសង យ័្រតូវែតពយួរករងរ ឬែតង ងំករងរជថមីកនុងអំឡុងេពល
េធ្វើករេសុើបអេងកត េដើមបេីចៀស ង្របករេ្រគះថន ក់ មួយ  ែដលជនសង យ័េនះ ចបងកឲយ
មនករ ងំសទះដល់ករេសុើបអេងកត ឬបន្តេធ្វើសកមមភពែដលមិនអនុញញ តដូចែដលបន យ
ករណ៍ ែដលរេំ ភបំពនេទេលើអនុសញញ ។ 

េលើសពីេនះេទេទៀត រដ្ឋភគីគួរបេងកើតកមមវធីិករពរជនរងេ្រគះ និង ក េីដើមបជួីយ
ធនឲយមនកររក ករសមង ត់ និងេដើមបកីរពរអនកែដលេចញមុខមក យករណ៍ ឬប្តឹងត ៉
ទក់ទងនឹងអំេពើទរណុកមម  ក៏ដូចជធនឲយមនករែបងែចកមូលនិធិ្រគប់្រគន់ស្រមប់ករ
្រប្រពឹត្តេទរបស់ខ្លួនឲយមន្របសិទធភព។ 
 
ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននែដលអូសបន្ល យេពលេវ យូរ 

១៧.គណៈកមម ធិករបនកត់សមគ ល់េ យក្តីបរមភថ ្របព័នធយុត្តិធម៌ែផនក្រពហមទណ្ឌ
របស់រដ្ឋភគី េនែតបន្តពឹងែផ្អកេលើករឃំុខ្លួនជនជប់េចទែដលរង់ចំករជំនំុជ្រមះ
ជជេ្រមើសខុសឆគង េហើយគណៈកមម ធិករេនែតមនក្ដីបរមភចំេពះករពនយរេពល
អូសបន្ល យែដលមិនចំបច់ សំ ប់ករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ សននែដលកនុងអំឡុងេពល
ឃំុេនះ ចនឹងទទួលរងករេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួនេផ
ងៗ (ម្រ  ២ និងម្រ  ១១)។ 
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រដ្ឋភគីគួរអនុម័តវធិនករែដលមន្របសិទធភពេដើមបធីនថ េគលនេយបយឃំុខ្លួន
បេ ្ដ ះ សនន្រសបេទ មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ េហើយេគលនេយបយេនះយកមកេ្របើ្របស់
ស្រមប់ែតជវធិនករពិេសសមួយកនុងរយៈេពលកំណត់ែតបុ៉េ ្ណ ះ អនុេ ម មលកខខណ្ឌ
ត្រមូវេ្រកមរដ្ឋធមមនុញញ និង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរ
ពិចរ េឡើងវញិេលើករេ្របើ្របស់វធីិឃំុខ្លួនជនជប់េចទែដលរង់ចំករកត់េទសជ
ជេ្រមើសខុសឆគង និងពិចរ េលើករអនុវត្តវធិនករេផ ងៗជំនួសឲយករឃំុខ្លួនបេ ្ដ ះ 

សននែបបេនះ ដូចជករេ ះែលងឲយេនេ្រកឃំុសថតិេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ ម នមុន
េពលសវនករ។ រដ្ឋភគីគួរអនុវត្ត និងបេងកើតបទបបញញត្តិចបប់បែនថមេទៀតឲយបនទូលំទូ យ
ផងែដរ ែដលអនុញញ តឲយមនវធិនករមិនឃំុខ្លួន។ 
 
ករឃ្ល េំមើល និងអធិករកិចចេន មទីកែន្លងឃំុខ្លួន 

១៨. គណៈកមម ធិករកត់សមគ ល់េ យចប់ រមមណ៍ នូវព័ត៌មនែដលទទួលបនពីរដ្ឋ
ភគីែដលថ ថ ប័នទទួលខុស្រតូវមួយចំនួនមនសិទធិ និងអំ ចេធ្វើអធិករកិចចជ
្របចំេន មពនធនគរ។ គណៈកមម ធិករក៏កត់សមគ ល់ផងែដរនូវព័ត៌មនែដលផ្ត
ល់េ យរដ្ឋភគីថ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (NGOs) “ែដលជប់ពក់ព័នធ” ទទួល 
បនករអនុញញ តឲយេធ្វើទស នកិចចពិនិតយេមើលពនធនគរ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី គ
ណៈកមម ធិករេនែតមនករ្រពួយបរមភ ចំេពះករខ្វះខតព័ត៌មនទក់ទងនឹងករ
ឃ្ល ំេមើល និងករេធ្វើអធិករកិចចែដលមន្របសិទធភពេន មទីកែន្លងឃំុខ្លួនទំង
អស់ រមួមន ថ នីយនគរបល ពនធនគរ មណ្ឌ លសងគមកិចច មណ្ឌ លបន ប 

រធតុេញ ននិងទីកែន្លងដៃទេទៀត ែដលមនុស មួយចំនួនេនកែន្លងទំងេនះ 
្រតូវបនដកហូតេសរភីព។ ទក់ទងនឹងបញ្ហ េនះ គណៈកមម ធិករមនក្តីបរមភ
យ៉ងខ្ល ំងចំេពះករខកខនរបស់រដ្ឋភគី កនុងករផ្តល់ព័ត៌មនអំពីថេតើមនដំេណើ រ
ទស នកិចចែបបេនះេទកន់ទីកែន្លងឃំុខ្លួនេ យមិន្របកសឲយដឹងជមុន ឬក៏សថិត 
េ្រកមករ្រតួតពិនិតយ ្រពមទំងព័ត៌មនស្តីពីករពិនិតយ ម នេលើលទធផលៃនដំ 
េណើ រទស នកិចចទំងេនះែដរ ឬយ៉ង េនះេទ (ម្រ  ២ ម្រ  ១១ និងម្រ  
១៦)។ 

 
គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីបេងកើត្របព័នធថន ក់ជតិមួយ េដើមបឃី្ល ពិំនិតយេមើល និងេធ្វើ

អធិករកិចចែដលមន្របសិទធភពេន្រគប់ទីកែន្លងឃំុខ្លួន រមួមន ថ នីយនគរបល ពនធនគរ 
មណ្ឌ លសងគមកិចច មណ្ឌ លបន ប រធតុេញ ននិងទីកែន្លងដៃទេទៀត ែដលមនុស េនកែន្លង
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ទំងេនះ្រតូវបនដកហូតេសរភីព និងពិនិតយ ម នេដើមបធីនឲយមនករឃ្ល ពិំនិតយេមើល
្របកបេ យ្របសិទធភព។ ្របព័នធេនះ្រតូវ ក់បញចូ លដំេណើ រទស នកិចច្រតួតពិនិតយជ្របចំ និង
េ យមិន្របកសឲយដឹងជមុនពីសំ ក់អនកឃ្ល ពិំនិតយេមើលឯក ជយថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិ រមួ
មនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (NGOs) “ែដលជប់ពក់ព័នធ” េដើមបទីប់ ក ត់ករេធ្វើទរណុកមម 
និង្រប្រពឹត្តកមម  ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប។ 
 
លកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួន 

១៩. គណៈកមម ធិករកត់សំគល់េលើវធិនករនន ែដលបនអនុម័តេ យរដ្ឋភគី
េដើមបីេលើកកមពស់លកខខណ្ឌ ៃនករឃំុខ្លួន  រមួមន មរយៈកមមវធីិគំ្រទកំែណទ្រមង់
ពនធនគរ (PRSP) ករេចញអនុ្រកឹតយស្ដីពីករកំណត់របប រ និងសមភ រៈេ្របើ
្របស់ស្រមប់អនកេទស េសចក្តី្រពងបទ ្ឋ នអបបបរមស្រមប់ករ ងសង់
ពនធនគរ េ យសហករជមួយៃដគូអន្តរជតិ និងករ ងសង់ពនធនគរថមីៗ។ 
េទះជយ៉ងេនះក្តី គណៈកមម ធិករក៏មនក្តីបរមភចំេពះភពចេង្អ តែណនេនទី
កែន្លងែដលមនុស េនកែន្លងទំងេនះ ្រតូវបនដកហូតេសរភីពែដលជសញញ គំ 
មកំែហងដល់សុវតថិភព បូរណភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត និងសុខភពរបស់ជនជប់

ឃំុ។ គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដីបរមភពីរបយករណ៍ ទក់ទងនឹងភពគម នអនម័យ 
ម្ហូប រមិន្រគប់្រគន់ និងករែថទំសុខភពមិនបន្រតឹម្រតូវ។ គណៈកមម ធិករ
ក៏កត់សមគ ល់េ យក្តីបរមភចំេពះអនកេទសកនុងពនធនគរ មនចំនួនេកើនេឡើងជ
លំ ប់ និងករ ក់េទសទណ្ឌ េ យគម នទំរង់មិនឃំុខ្លួន។ េលើសពីេនះេទេទៀត គ
ណៈកមម ធិករកត់សមគ ល់េ យក្តីបរមភយ៉ងខ្ល ំង ចំេពះរបយករណ៍េលើករណី
មរណភពកនុងអំឡុងេពលឃំុខ្លួន/ឃត់ខ្លួន ្រពមទំងេ ក ្ដ យចំេពះករខក
ខនរបស់រដ្ឋភគីកនុងករផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពីបញ្ហ េនះ។ គណៈកមម ធិករក៏មនក្តី
បរមភយ៉ងខ្ល ំងចំេពះករេចទ្របកន់ថ រដ្ឋភគីមិនបនផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពី “គណៈ
កមម ធិករស្វ័យ្រគប់្រគងពនធនគរ” ែដលជួនកលជអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះករ
រេំ ភបំពនយ៉ងហិង  និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើអនកេទសដ៏ៃទេទៀតកនុង
រយៈេពលកំពុងទទួលរងវធិនករវន័ិយ េហើយជញឹកញប់អគគនយក ្ឋ នពនធន- 
គរ (GDP) មិនបនេអើេពើ ឬក៏បែណ្ដ តបេ ្ត យឲយមនករ្រប្រពឹត្តអំេពើែបបេនះ។ 
គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដីបរមភែដរថជនជប់ឃំុជ្រស្តី និងបុរស្រតូវបន ក់ឲយេន
ជមួយគន  េហើយបុគគលិកពនធនគរជបុរស េនែតបន្តចំយមករពរជនជប់ឃំុជ
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្រស្តី  េ យ រែតខ្វះបុគគលិកពនធនគរជ្រស្តី (ម្រ  ១ ម្រ  ២ ម្រ  ៤ ម្រ  
១១ និងម្រ  ១៦)។ 

 
 រដ្ឋភគីគួរព្រងីកកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបកីត់បនថយភពចេង្អ តែណនហួស
េហតុ ឲយមន្របសិទធភពេនទីកែន្លងទំង យ ែដលមនុស ្រតូវបនដកហូតេសរភីព  រមួ
មន ថ នីយនគរបលនិងពនធនគរ េហើយេដើមបែីកលំអលកខខណ្ឌ ឃំុខ្លួនេន មទីកែន្លងទំង
េនះ  មនដូចជអនម័យ និងករផគត់ផគង់ម្ហូប រជេដើម។ េដើមបសីេ្រមចបនេគលបំណង
េនះ គណៈកមម ធិករសូមេលើកជអនុ សន៍ថ រដ្ឋភគី្រតូវអនុវត្តវធិនករេផ ងៗជំនួសឲយ
ករ ក់ពនធនគរ និងធនឲយមនករែបងែចកថវកិ្រគប់្រគន់ េដើមបអីភិវឌ និងជួសជុលេហ
្ឋ រចនសមព័នធពនធនគរ និងទីកែន្លងឃំុខ្លួនេផ ងៗេទៀត។ េលើសពីេនះ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និង

កំណត់មុខងរ និងតួនទីរបស់ “គណៈកមម ធិករស្វយ័្រគប់្រគងពនធនគរ” ឲយបនចបស់ ស់ 
និងធនថមនករេសុើបអេងកតេលើករណីរេំ ភបំពន និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបមីកេលើខ្លួនពី
សំ ក់អងគភពេនះ េហើយជនេលមើស្រតូវែតបន ក់ទណ្ឌ កមម។ បែនថមពីេនះ ម្រន្តីអគគនយក
្ឋ នពនធនគរែដលមិនេអើេពើ ឬបែណ្ដ តបេ ្ដ យឲយមនករ្រប្រពឹត្តអំេពើទំងេនះ  ្រតូវទទួល 

ខុស្រតូវចំេពះទេង្វើរបស់ខ្លួន េ យជនសង យ័្រតូវផ្អ កពីករងរ ឬចត់ ងំករងរ ជថមី 
កនុងអំឡុងេពលដំេណើ រករេសុើបអេងកត។ គណៈកមម ធិករក៏េសនើសំុផងែដរឲយផ្តល់ព័ត៌មនថមីៗ ស្តី
ពីកល:េទស:ទំង យជំុវញិមរណភពរបស់ជនជប់ឃំុេឈម ះ គង់ , េហង ទូច និងេម៉ 
សុខ ្រពមទំងព័ត៌មនស្ដពីីករេសុើបអេងកត ករេចទ្របកន់ និងករផ្ដនទ េទសែដលេកើតេចញ
ពីករណីទំងេនះ។ 
 

រដ្ឋភគីគួរពិនិតយេឡើងវញិផងែដរនូវេគលនេយបយ និងនីតិវធីិទំង យស្តពីីករឃំុ
ខ្លួន/ឃត់ខ្លួន និងករ្រប្រពឹត្តមកេលើជនជប់ឃំុ រមួមនេន ថ នីយនគរបល គួរធនថជន
ជប់ឃំុជ្រស្ត ីនិងបុរស ្រតូវ ក់ឲយេន ច់េ យែឡកពីគន  េហើយជនជប់ឃំុជ្រស្ត្ីរតូវែតបន
យមករពរេ យម្រន្តីែដលមនេភទដូចគន  ្រតូវឃ្ល ពិំនិតយេមើល និងចង្រកងឯក រស្តពីី
ឧបបត្តិេហតុៃនអំេពើហិង ផ្លូវេភទកនុងេពលឃំុខ្លួន/ឃត់ខ្លួន និងផ្តល់ទិននន័យស្តពីីបញ្ហ ទំងេនះ  
េ យែបងែចកេទ មសូចនករែដលពក់ព័នធជូនគណៈកមម ធិករ។ គណៈកមម ធិករសូម
េលើកអនុ សន៍ផងែដរថ រដ្ឋភគី្រតូវេធ្វើករពិចរ េលើករចង្រកងព័ត៌មនពិ ្ដ រ ស្ដពីីសថតិិ
ពនធនគរែដល ចេជឿជក់បន និងមនភព្រតឹម្រតូវ រមួទំងព័ត៌មនលំអិតស្តពីីរយៈេពល

ក់េទស ្របេភទៃនបទេលមើស និង យុរបស់ជនេលមើស េដើមបជួីយផ្ដល់ព័ត៌មនពីេសចក្តី
សេ្រមចេលើេគលនេយបយយុត្តិធម៌្រពហមទណ្ឌ ។ 
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មណ្ឌ លសងគមកិចច 
២០. គណៈកមម ធិករកត់សមគ ល់ពីព័ត៌មន និងករបំភ្លឺរបស់គណៈ្របតិភូទក់ទងនឹង

មណ្ឌ លសងគមកិចច រមួទំងករបំភ្លឺែដលថរដ្ឋភគីបន្រពមេ្រព ងជមួយអងគករ
យូនីេសហ្វ និងករយិល័យឧត្ដមសនងករអងគករសហ្របជជតិ ទទួលបនទុកសិទធិ
មនុស ្របចំ្របេទសកមពុជ េដើមបីេធ្វើករ យតៃម្លេលើេគលនេយបយ នីតិវធីិ និង
ករអនុវត្តែដលមន្រ ប់កនុងករបញជូ ន ករ ក់ឲយ ន ក់េន ករ្រគប់្រគង ករ ្ដ រ
នីតិសមបទ និងករេធ្វើសមហរណកមមេទកនុងសងគមជតិវញិនូវកុមរ ្រស្តី និងជន
ងយរងេ្រគះ ែដលរស់េន មមណ្ឌ លសងគមកិចច និងមជឈមណ្ឌ លយុវនីតិសមបទ
េនទូទំង្របេទស។ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ គណៈកមម ធិករមនក្ដីបរមភខ្ល ំង
ចំេពះរបយករណ៍ជបន្តបនទ ប់ ស្ដីពីករចុះចប់្របជពលរដ្ឋេន មដងផ្លូវ

ធរណៈពីសំ ក់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ េហើយបនទ ប់មកេធ្វើករឃំុខ្លួន្របជ
ពលរដ្ឋទំងេនះកនុងមណ្ឌ លសងគមកិចច្របឆំងនឹងឆនទ:របស់ពួកេគ ្របជពលរដ្ឋទំង
េនះមនដូចជ្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទ ជនរងេ្រគះេ យករជួញដូរ អនកេ្របើ្របស់េ្រគ ង
េញ ន ជនអនថ អនកសំុទន កុមរអនថ និងជនវកិលចរតិ េ យគម នមូល ្ឋ ន
ចបប់ និងដីកពីតុ ករេឡើយ។ េលើសពីេនះ គណៈកមម ធិករមនក្ដីបរមភខ្ល ំង 
និងកត់សមគ ល់នូវករេចទ្របកន់ទំង យ ែដលមនែបបែផនសីុសង្វ ក់គន ស្ដីពី
កររេំ ភបំពន និងករឃំុឃំង មទំេនើងចិត្តកនុងមណ្ឌ លសងគមកិចចៃ្រពសពឺកនុង
ចេន្ល ះចុងឆន ំ ២០០៦ និង ២០០៨ រមួមនករេធ្វើទរណុកមម កររេំ ភេសពសនថវ: 
ករ យដំ េសចក្ដី យករណ៍ពីឧបបត្តិេហតុអត្តឃត និងេសចក្ដី យករណ៍ពីករ
សម្ល ប់អនកជប់ឃំុេ យម្រន្តីឆម ំេនមណ្ឌ លសងគមកិចច។ គណៈកមម ធិករមនក្ដី
បរមភចំេពះករមិនទទួលបនព័ត៌មន្រគប់្រគន់ ទក់ទងនឹងករផ្ដួចេផ្ដើមគំនិត
របស់រដ្ឋភគី  កនុងករេសុើបអេងកតឲយបនហមត់ចត់េទេលើករេចទ្របកន់ទំងេនះ 
(ម្រ ២, ម្រ  ១១ និងម្រ  ១៦)។ 

 
គណៈកមម ធិករជំរញុរដ្ឋភគីឲយបញឈប់ករឃំុឃំងមនុស មទំេនើងចិត្ត និងខុសចបប់

ម្រគប់របូភពទំង្រសុង ជពិេសសកនុងមណ្ឌ លសងគមកិចច រមួទំងមណ្ឌ លៃ្រពសព។ឺ រដ្ឋភគីគួរ
ធនថ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធទំងអស់ េគរពសិទធិេ យមិន្រតូវបនឃំុឃំង មអំេពើចិត្ត 
ែផ្អកេលើ នៈកនុងសងគម មទស នៈរ ្ឋ ភិបល និងេ យគម នមូល ្ឋ នចបប់ និងដីកពី
តុ ករេឡើយ។ រដ្ឋភគីក៏គួរធនផងែដរថ ម្រន្តី/ឆម គុំក និងអនកេផ ងេទៀតពក់ព័នធកនុងករ
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រេំ ភបំពន និងករឃំុឃំង មអំេពើចិត្ត នឹង្រតូវេធ្វើករអេងកត និងេចទ្របកន់ឲយបនឆប់
រហ័សចំេពះទេង្វើរបស់ខ្លួន និងធនថជនរងេ្រគះទទួលបនសំណង្រតឹម្រតូវ មផ្លូវចបប់។ 

េ យចត់ទុកជបញ្ហ បនទ ន់ រដ្ឋភគីគួរេធ្វើករេសុើបអេងកតេ យឯក ជយ ចំេពះករេចទ
្របកន់ពីកររេំ ភបំពនដ៏ធងន់ធងរេលើសិទធិមនុស  រមួទំងករេធ្វើទរណុកមមកនុងមណ្ឌ លៃ្រពសពឺ
កនុងចេន្ល ះចុងឆន ២ំ០០៦ និង២០០៨។ េលើសពីេនះ គណៈកមម ធិករេលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋភគីឲយ
េធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយៃដគូពក់ព័នធដៃទេទៀត េដើមបរីះិរកជេ្រមើសេផ ងៗែដលមន
និរន្តរភព និងមនមនុស ធម៌ស្រមប់្រកុមមនុស រងេ្រគះ និង្រកុមងយរងេ្រគះ រមួទំងអនក
រស់េន និងេធ្វើករ មដងផ្លូវ ធរណៈ និងេដើមបផី្ដល់ជំនួយ មត្រមូវកររបស់ពួកេគ។ 
 
អំេពើហិង ផ្លូវេភទ រមួមនកររេំ ភេសពសនថវៈ 

២១. េយង មែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈ ៥ ឆន ំ ដំ ក់ករទី ៣ ឆន ំ២០០៩-២០១៣ 
របស់រដ្ឋភគី គណៈកមម ធិករមនក្ដីបរមភយ៉ងខ្ល ំង ចំេពះអំេពើហិង េលើ្រស្តី
កនុង្របេទសកមពុជ ែដលេនែតបន្តេកើតមនយ៉ង ល ល និងកំេណើ នអំេពើហិង
េលើ្រស្តីកនុងរបូភពជអំេពើហិង េលើេយនឌ័រ ជពិេសសកររេំ ភេសពសនថវៈ។ 

មរយៈរបយករណ៍ពី្របភពមិនែមនរ ្ឋ ភិបល គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដីបរមភ
យ៉ងខ្ល ំងផងែដរ ចំេពះកំេណើ នរបយករណ៍ស្ដីពីករណីរេំ ភេសពសនថវៈ រមួ 
ទំងករេំ ភេសពសនថវៈេលើកុមរ ី និងកររេំ ភេសពសនថវ:េ យជនេលមើស
េ្រចើននក់ ែដលជអំេពើហិង  និងកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ជពិេសសេទេលើ
្របជជន្រកី្រក េហើយជនរងេ្រគះជ្រស្តី និងកុមរែដលទទួលរងអំេពើហិង េនះ  
មនលទធភពតិចតួចកនុងករទទួលបនយុត្តិធម៌ និងគម នេស េវជជ ្រស្ត និងករគំ 
្រទផ្លូវចិត្តសំ ប់ជនរងេ្រគះេឡើយ។ (ម្រ  ១ ម្រ  ២ ម្រ  ៤ ម្រ  ១១ 
ម្រ  ១៣ និងម្រ  ១៦)។  

 
រដ្ឋភគីគួរចត់វធិនករែដលមន្របសិទធភព កនុងករករពរនិង្របយុទធ្របឆំងនឹងអំេពើ

ហិង  និងកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទេទេលើ្រស្តនិីងកុមរ រមួទំងកររេំ ភេសពសនថវៈ។ េដើមបី
សេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងេលើកកមពស់យន្តករ្របកបេ យ្របសិទធភព
មួយ សំ ប់ទទួលពកយបណ្ដឹ ងទក់ទងនឹងអំេពើហិង ផ្លូវេភទ និងេធ្វើករេសុើបអេងកតេលើពកយ
បណ្ដឹ ងទំងេនះ េ យផ្ដល់ករករពរខងេវជជ ្រស្ត និងផ្លូវចិត្តដល់ជនរងេ្រគះ ក៏ដូចជ
លទធភពទទួលបនដំេ ះ្រ យ រមួមនសំណង និងករ ្ដ រនីតិសមបទបនសម្រសប។ 
គណៈកមម ធិករេសនើសំុឲយរដ្ឋភគី ផ្ដល់សថតិិៃនចំនួនបណ្ដឹ ងទក់ទងនឹងកររេំ ភេសពសនថវៈ 
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ក៏ដូចជព័ត៌មនស្ដពីីករេសុើបអេងកត ករេចទ្របកន់ និងករផ្ដនទ េទសេនកនុងសំណំុេរឿងទំង
េនះ។ 
 
ករជួញដូរមនុស  

២២.គណៈកមម ធិករសូម ្វ គមន៍ ល់ព័ត៌មនទទួលបនពីគណៈ្របតិភូ ស្ដីពីករចត់
វធិនករកនុងករេធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនរងេ្រគះ និងករពរអនកទំងេនះែដល
រងេ្រគះេ យ រករជួញដូរ ករអនុម័តចបប់្របឆំងនឹងករជូញដូរមនុស កនុងឆន ំ
២០០៨ និងែផនករជតិទី ២ ស្ដីពីករជួញដូរមនុស  និងករជួញដូរផ្លូវេភទឆន ំ
២០០៦-២០១០ សកមមភពរបស់នយក ្ឋ ន្របឆំងករជួញដូរមនុស  និងករករ
ពរអនីតិជនៃន្រកសួងម ៃផទ ក៏ដូចជករចត់វធិនករ មផ្លូវចបប់ រដ្ឋបល និង
វធិនករនគរបលេផ ងៗេទៀត កនុងករ្របយុទធ្របឆំងករជួញដូរ។ េទះបីយ៉ង 

ក៏េ យ គណៈកមម ធិករកត់សមគ ល់េ យមនករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ំង នូវ
របយករណ៍ែដលថចំនួន្រស្ដី និងកុមរជេ្រចើនេនែតទទួលរងករជួញដូរេនទូ 
ទំង្របេទស េចញពី្របេទស និងេនកនុង្របេទសកនុងេគលបំណងេធ្វើ ជីវកមម
ផ្លូវេភទ និងករេធ្វើករងរេ យបងខំ។ គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដីបរមភផងែដរ ចំេពះ
ករមិនទទួលបនសថិតិពីរដ្ឋភគី រមួទំងចំនួនពកយបណ្ដឹ ង ករេសុើបអេងកត 
ករេចទ្របកន់ និងករផ្ដនទ េទសចំេពះជនេលមើសែដលជួញដូរមនុស  និងករខ្វះ
ខតព័ត៌មនស្ដីពីវធិនករជក់ែស្ដង ែដល្រតូវអនុវត្តេដើមបីទប់ ក ត់ និង្របយុទធ
្របឆំងេទនឹងបតុភូតទំងេនះ រមួទំងវធិនករេវជជ ្រស្ត សងគម និង ្ដ រ- 
នីតិសមបទ។ (ម្រ  ១ ម្រ  ២ ម្រ  ៤, ម្រ  ១២ និងម្រ  ១៦)។ 

 
រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងករករពរ និង្របយុទធ្របឆំងករជួញដូរ

មនុស  ជពិេសសករជូញដូរ្រស្ដ ី និងកុមររមួទំងអនុវត្តចបប់្របឆំងករជួញដូរមនុស  ផ្តល់
ករករពរដល់ជនរងេ្រគះ និងធនថជនរងេ្រគះមនលទធភពទទួលបនេស េវជជ ្រស្ត 
សងគម ្ដ រនីតិសមបទ និងេស ចបប់ រមួមនេស ្របឹក េយបល់្របកបេ យភព
សម្រសប។ រដ្ឋភគីក៏គួរបេងកើតលកខខណ្ឌ ឲយបនសមរមយផងែដរស្រមប់ជនរងេ្រគះ េដើមបី ច
ឲយពួកេគេ្របើ្របស់សិទធិកនុងករ ក់ពកយបណ្ដឹ ង េធ្វើករេសុើបអេងកតឲយបនទន់េពលេវ  មិន
លំេអៀង និងមន្របសិទធភពេលើករេចទ្របកន់ទំងអស់ពីបទជួញដូរមនុស  និងធនថអនក
ែដលរកេឃើញថមនពិរទុធពីបទឧ្រកិដ្ឋទំងេនះ នឹង្រតូវផ្ដនទ េទស្រសប មចរតិលកខណ:ៃនបទ
ឧ្រកិដ្ឋែដលពួកេគបន្រប្រពឹត្ត។  
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កុមរជប់ឃំុ 

២៣.គណៈកមម ធិករសូម ្វ គមន៍ ល់កិចច្របឹងែ្របងរបស់រដ្ឋភគី កនុងករេធ្វើកំែណ 
ទ្រមង់្របព័នធយុត្តិធម៌ស្រមប់អនីតិជន រមួទំងេសចក្ដី្រពងចបប់ស្ដីពីយុត្តិធម៌របស់
អនីតិជន និងករបេងកើត្រកុមករងរអន្តរ្រកសួងស្ដីពីយុត្តិធម៌កុមរកនុងឆន ំ២០០៦។ 
េទះបីយ៉ង ក៏េ យ គណៈកមម ធិករមនក្ដីបរមភចំេពះរបយករណ៍ ពីករ
េកើនេឡើងខពស់ៃនចំនួនអនីតិជនជប់ឃំុ និងករមិនមនជេ្រមើសេផ ងេទៀតជំនួស
ឲយករឃំុខ្លួន។ គណៈកមម ធិករក៏បង្ហ ញពីក្ដីបរមភផងែដរ ចំេពះករឃំុឃំងកុមរ
ជមួយមនុស េពញវយ័េន មទីកែន្លងឃំុខ្លួននន។ (ម្រ  ២ ម្រ  ១១ 
និងម្រ  ១៦)។ 

 
េ យចត់ទុកជបញ្ហ បនទ ន់ រដ្ឋភគីគួរបេងកើត្របព័នធយុត្តិធម៌ស្រមប់អនីតិជន ច់េ យ

ែឡក សម្រសប មត្រមូវករ ថ នភព និងលកខខណ្ឌ ត្រមូវពិេសសរបស់អនីតិជន។ េដើមបី
សេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរអនុម័តេសចក្ដី្រពងចបប់ស្ដពីីយុត្តិធម៌របស់អនីតិជនឲយ
បនឆប់រហ័ស និងធនថេសចក្ដី្រពងចបប់េនះ មនភពសម្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិ 
និងគួរបេងកើតេគលករណ៍ែណនំ និង ចរែណនំែដលសីុសង្វ ក់គន ស្ដពីីទស ន:្របព័នធ
យុត្តិធម៌កុមរេម្រតី ស្រមប់េច្រកម ្រពះ ជ ជញ  និងនគរបលយុត្តិធម៌។ រដ្ឋភគីគួរបន្តចត់
វធិនករចំបច់ទំងអស់េដើមបបីេងកើត និងអនុវត្ត្របព័នធដ៏ទូលំទូ យមួយៃនវធិនករជំនួសករ

ក់ពនធនគរ េដើមបធីនថករដកហូតសិទធិេសរភីពរបស់អនីតិជន  ចអនុវត្តស្រមប់ែត
ជជេ្រមើសចុងេ្រកយកនុងរយៈេវ ដ៏ខ្លីបំផុត មែដល ចេធ្វើេទបន និងកនុងលកខខណ្ឌ

សម្រសប។ េលើសពីេនះរដ្ឋភគីគួរចត់វធិនករចំបច់ េដើមបធីនថអនីតិជនែដលមន យុ
េ្រកម ១៨ ឆន  ំមិន្រតូវឃំុខ្លួនជមួយមនុស េពញវយ័េឡើយ។ 

 
ជនេភៀសខ្លួន និងេគលករណ៍មិនបញជូ ន្រតឡប់ 

២៤.េទះបីជគណៈកមម ធិករសែម្ដងករ ្វ គមន៍ដល់រដ្ឋភគី ែដលបនេគរព ម
សនធិសញញ ឆន ំ១៩៥១ ទក់ទងនឹង ថ នភពជនេភៀសខ្លួនក៏េ យ ក៏គណៈកមម -
ធិករមនក្ដីបរមភចំេពះករមិនទទួលបនព័ត៌មន ស្ដីពីចបប់ជតិែដលធនដល់
សិទធិរបស់ជនេភៀសខ្លួន និងអនកសំុសិទធិ្រជកេកន រមួទំងកុមរកំ្រពែដល្រតូវករ
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ករពរពីអន្តរជតិ។ គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដីបរមភផងែដរថ មិនមនបទបបញញត្តិ
ចបប់ចបស់ ស់ ែដល្រតូវ មឃត់ចំេពះករបេណ្ដ ញេចញ ករបញជូ ន្រតឡប់ 
ឬករេធ្វើបតយប័នមនុស េទកន់រដ្ឋេផ ងៗេទៀត េនេពលមនមូល ្ឋ ន្រគប់្រគន់

ចេជឿជក់បនថ ជនេនះនឹងសថិតកនុង ថ នភព្របឈមនឹងករេធ្វើទរណុកមម។ 
គណៈកមម ធិករកន់ែតមនក្ដី្រពួយបរមភចំេពះមនុស កន់ែតេ្រចើន ែដលមិន ច 
ទទួលបនករករពរេពញេលញ ដូចបនែចងកនុងម្រ  ៣ ៃនអនុសញញ េនះ កនុង
ករណីមនករបេណ្ដ ញេចញ ករបញជូ ន្រតឡប់ ឬករនិរេទសេទកន់្របេទសេដើម
កំេណើ តវញិ។ ករណីែបបេនះ ប់ទំងអនកសំុសិទធិ្រជកេកនជមុ៉ង ញ៉ចំនួន 
៦៧៤ នក់ែដលពួកេគែលងជ្របជជនរបស់រដ្ឋភគី និងករចប់បញជូ នអនកសំុសិទធិ
្រជកេកនជនជតិអូ៊យហគូេ យបងខំចំនួន ២០ នក់េទកន់្របេទសចិនវញិកលពី
ែខធនូ ឆន ំ២០០៩ ្រពមទំងករខ្វះខតព័ត៌មនស្តីពីករចត់វធិនករេ យរដ្ឋភគី
កនុងករ ម ន ថ នភពរបស់អនកទំងេនះ (ម្រ  ៣ ម្រ  ១២ និងម្រ  
១៣)។ 

 
រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងអនុម័តចបប់ជតិស្ដពីីករធនសិទធិរបស់ជនេភៀសខ្លួន និងអនកសំុ

សិទធិ្រជកេកន រមួទំងកុមរកំ្រពែដល្រតូវករករពរពីអន្តរជតិផងែដរ។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើតនិង
អនុម័តបទបបញញត្តិចបប់ េដើមបអីនុវត្តម្រ  ៣ ៃនអនុសញញ េនះេដើមបី ក់បញចូ លេទកនុងចបប់
ជតិ។ េទះកនុងកល:េទស: ក៏េ យ រដ្ឋភគីមិន្រតូវបេណ្ដ ញេចញ បញជូ ន្រតឡប់ ឬេធ្វើ
បតយប័នបុគគល មួយេទកន់រដ្ឋមួយេផ ងេទៀត េនេពលមនមូល ្ឋ ន្រគប់្រគន់ ច
េជឿជក់បនថ ជនេនះនឹងសថតិកនុងេ្រគះថន ក់ៃនករេធ្វើទរណុកមម ឬ្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបមីក
េលើខ្លួន។ គណៈកមម ធិករេសនើសំុឲយរដ្ឋភគីធនឲយមនករ ម នសម្រសប ពក់ព័នធនឹង

ថ នភពៃនអនកសំុសិទធិ្រជកេកនជមុ៉ង ញ៉ចំនួន ៦៧៤ នក់ និងអនកសំុសិទធិ្រជកេកន
ជនជតិអូ៊យហគចំូនួន ២០ នក់ និងផ្តល់ព័ត៌មនពីករណីទំងេនះដល់គណៈកមម ធិករ។  

 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
២៥.គណៈកមម ធិករកត់សំគល់នូវព័ត៌មនកនុងរបយករណ៍រដ្ឋភគី ស្តីពីកមមវធីិបណ្តុ ះ

ប ្ត ល និងេលើកកមពស់ករយល់ដឹងស្តីពីសិទធិមនុស  សំ ប់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់រមួ
មនបូ៉លិស នគរបលយុត្តិធម៌ េច្រកម និង្រពះ ជ ជញ ។ េទះយ៉ងេនះក្តី គណៈ
កមម ធិករមនករេ ក ្ត យចំេពះករខ្វះខតព័ត៌មន ស្តីពីករបណ្តុ ះប ្ត ល
ឲយចំេគលេ  និងជក់ែស្តងទក់ទងនឹងកតព្វកិចច េ យអនុេ ម មអនុសញញ  
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ជពិេសសករ មឃត់មិនឲយមនករេធ្វើទរណុកមម ករទប់ ក ត់ករេធ្វើទរណុ- 
កមម ឬករេសុើបអេងកតេលើករណីេចទ្របកន់ថមនករេធ្វើទរណុកមម ដូចជអំេពើ
ហិង ផ្លូវេភទេលើ្រកុមទំងេនះ រមួទំងបុគគលិកពនធនគរផងែដរ។ គណៈកមម ធិករ
ក៏សែម្ដងករេ ក ្ដ យផងែដរ ចំេពះករខ្វះខតព័ត៌មនស្តីពីករបណ្តុ ះ           
ប ្ត លស្រមប់នគរបល និងម្រន្តីពក់ព័នធេផ ងៗេទៀតកនុងករេធ្វើសមភ ស ក ី 
ករករពរ ក ី វធីិ ្រស្តេធ្វើេកសលវច័ិយ និងករ្របមូលភស្តុ ង។ ពិេសស
ជងេនះេទេទៀត គណៈកមម ធិករមនករបរមភចំេពះករខ្វះខតព័ត៌មន  ស្តីពី
ករបណ្តុ ះប ្ត លឲយចំេគលេ ស្រមប់ម្រន្តីពក់ព័នធទំងអស់ ដូចជ្រគូេពទយ
ខងេកសលវច័ិយ ្រគូេពទយពយបលជនជប់ឃំុ រមួមនវធីិ ្រស្តននកនុងករចង
្រកងឯក រទក់ទងនឹងផលប៉ះពល់ខង ងកយ និងផ្លូវចិត្តេ យ រអំេពើ
ទរណុកមម ្រពមទំងវធីិ ្រស្តកនុងករធនឲយមនករពយបលសុខភព និងករ
េឆ្លើយតបផ្លូវចបប់។ គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដីបរមភផងែដរចំេពះករខ្វះខតព័ត៌មន 
ថេតើ្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ បេងកើតបនជែផនកមួយៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល ឬក៏្រកម
សីលធម៌ទំងេនះ មនបញចូ លករ មឃត់េលើករេធ្វើទរណុកមមែដរ ឬយ៉ង
េនះ៘ (ម្រ  ១០)។ 

 
េ យមនសហ្របតិបត្តិករជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល រដ្ឋភគីគួរបេងកើត និងព្រងឹង

កមមវធីិអប់របំែនថម េដើមបធីនថ ល់ម្រន្តីទំងអស់មនម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ និងម្រន្តីពនធនគរ 
្រតូវយល់ដឹងេ្រជ្រជះពីបទបបញញ ត្តិៃនអនុសញញ  េហើយនឹងេធ្វើករេសុើបអេងកតេ យគម ន
អនុេ្រគះេនេពលមនរបយករណ៍ស្តពីីកររេំ ភបំពន រមួមនករណីអំេពើហិង ផ្លូវេភទជ
េដើម  េដើមបឲីយជនេលមើសទំងេនះទទួលករកត់េទស មផ្លួវចបប់។ បែនថមពីេនះេទៀត 
នគរបល និងម្រន្តីពក់ព័នធេផ ងៗេទៀតគួរទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លកនុងករសមភ សជ
មួយ ក  ី ករករពរ ក  ី វធីិ ្រស្តនីតិេវជជវទិយ និងករ្របមូលភស្តុ ង េហើយបុគគលិក
ជប់ពក់ព័នធទំងអស់គួរទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លជក់ ក់  ស្តពីីរេបៀបកំណត់សញញ ៃន
ករេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបមីកេលើខ្លួន រមួមនម្រន្តីែដលនឹងេធ្វើករេសុើបអេងកត 
និងចង្រកងឯក រទក់ទងនឹងករណីទំងេនះ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លេនះគួរមនបញចូ លករេ្របើ
្របស់េសៀវេភកបួនស្តពីីករេសុើបអេងកត និងករចង្រកងឯក រ្របកបេ យ្របសិទធភព 
ទក់ទងនឹងទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបមីកេលើខ្លួន ឬទណ្ឌ កមមឯេទៀតែដលេឃរេឃ 
អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប (ពិធី  Istanbul)។ បែនថមពីេនះេទៀត រដ្ឋភគីគួរធនថ្រកម
សីលធម៌វជិជ ជីវៈែដលពក់ព័នធ និង រៈសំខន់កនុងករេគរព្រកមសីលធម៌ទំងេនះ ្រតូវែតេធ្វើ
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ឲយេទជែផនកចំបច់មួយសំ ប់សកមមភពបណ្តុ ះប ្ត ល។ បែនថមពីេនះ រដ្ឋភគីគួរ យតៃម្លពី
្របសិទធភព និងផលប៉ះពល់ៃនកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត ល/កមមវធីិអប់រ។ំ 

 
ដំេ ះ្រ យជ្របក់សំណង និងករ ្ត រនីតិសមបទ 
២៦.េទះបីកត់សំគល់េឃើញថម្រ  ៣៩ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ  ផ្ដល់សិទធិឲយ្របជពលរដ្ឋប្ដឹង

ទរសំណងជួសជុលករខូចខត  ែដលប ្ដ លមកពីអំេពើខុសចបប់របស់អងគករ
រដ្ឋ របស់អងគករសងគម និងរបស់បុគគលិកៃនអងគករទំងេនះក៏េ យ ក៏គណៈកមម ធិ
ករមនក្ដីបរមភចំេពះករខ្វះខតព័ត៌មន និងទិននន័យស្តីពី្របក់សំណងដ៏្រតឹម្រតូវ 
និង្រគប់្រគន់ស្រមប់ជនរងេ្រគះពីករេធ្វើទរណុកមម។ គណៈកមម ធិករក៏មនករ
្រពួយបរមភផងែដរចំេពះករខ្វះខតព័ត៌មនស្តីពីករផ្តល់េស ពយបល និងេស

្ត រនីតិសមបទសងគម រមួមនករ ្ត រនីតិសមបទខងេវជជ ្រស្ត និងករ ្ត រនីតិ
សមបទផ្លូវចិត្ត  ស្រមប់ជនរងេ្រគះទំងអស់ពីករេធ្វើទរណុកមម (ម្រ  ១៤)។  

 
គណៈកមម ធិករេលើកេឡើងថ រដ្ឋភគីគឺជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករផ្តល់សំណងដល់   

្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរណុកមម និង្រកុម្រគួ ររបស់ពួកេគ។ េដើមបសីេ្រមចេគល
បំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើ
ទរណុកមម  ទទួលបនសំណង រមួមន្របក់សំណងែដល្រតឹម្រតូវ និង្រគប់្រគន់ និងករ ្ត រ
នីតិសមបទឲយបនេពញេលញ មែដល ចេធ្វើបន។ រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង
បែនថមេទៀត េដើមបែីកលំអលទធភពទទួលបនេស ខងេវជជ ្រស្ត និងេស ខងផ្លូវចិត្តស្រមប់
្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរណុកមម ជពិេសសកនុងអំឡុងេពល និងបនទ ប់ពីករជប់ឃំុកនុង
ពនធនគរ េហើយធនថជនរងេ្រគះទំងេនះ  ទទួលបនេស ្ត រនីតិសមបទែដលមន
្របសិទធភព និងបនទ ន់ េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងពីផលវបិកៃនទរណុកមម និងត្រមូវករ
ករ ្ត រនីតិសមបទស្រមប់ជនរងេ្រគះពីករេធ្វើទរណុកមម កនុងចំេ មអនកជំនញខងសុខ
ភព និងអនកជំនញខងសុខុមលភពសងគម និងេដើមបបីេងកើនករបញជូ នជនរងេ្រគះទំងេនះពី
្របព័នធែថទំសុខភពក្រមិតបឋម េទកន់េស ឯកេទសជំនួសវញិ និងេដើមបបីេងកើនសមតថភពទី
ភន ក់ងរសុខភពជតិឲយផ្តល់េស ្ត រនីតិសមបទឯកេទស ែផ្អកេលើបទ ្ឋ នអន្តរជតិែបបអនុ

សន៍ ដល់្របជពលរដ្ឋរងេ្រគះពីករេធ្វើទរណុកមម រមួទំងសមជិក្រកុម្រគួ ររបស់ពួកេគ 
ជពិេសសកនុងវស័ិយសុខភពផ្លូវចិត្ត ។  
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២៧.គណៈកមម ធិករមនក្ដីបរមភថវធិនៃផទកនុង ស្រមប់អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុង
តុ ករកមពុជ ផ្តល់្រតឹមែតសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងជសមូហភពែតបុ៉េ ្ណ ះ 
េ យមិនគិតពីសំណងជទឹក្របក់សំ ប់បុគគលេឡើយ។ េទះបីកត់សំគល់េឃើញ
មនអងគភពគំពរជនរងេ្រគះក៏េ យ ក៏គណៈកមម ធិករមនករ្រពួយបរមភថ 
ករ ្ត រនីតិសមបទ និងករគំ្រទខងចិត្ត ្រស្តស្រមប់ជនរងេ្រគះជ ក ីទំង
េនះកនុងអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ភគេ្រចើនទទួលបន មរយៈ
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល  ករគំ្រទែបបេនះទទួលបនពីរដ្ឋមនកំរតិ េហើយ
គណៈកមម ធិករមនករេ ក ្ត យចំេពះករខ្វះខតព័ត៌មនស្តីពីេស ពយបល 
និងករ ្ត រនីតិសមបទសងគម រមួមនករ ្ត រនីតិសមបទខងេវជជ ្រស្ត និងខង
ចិត្ត ្រស្តស្រមប់ជនរងេ្រគះពីករេធ្វើទរណុកមមកនុងរបបែខមរ្រកហម(ម្រ ១៤)។ 

 
រដ្ឋភគីគួរបេងកើនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបឲីយជនរងេ្រគះពីករេធ្វើទរណុកមមកនុង

របបែខមរ្រកហម  ទទួលបនសំណងរមួមនសំណង្រតឹម្រតូវ និង្រគប់្រគន់និងករ ្ត រនីតិសមប
ទឲយបនេពញេលញ មែដល ចេធ្វើបន។ េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ អងគជំនំុជ្រមះ
វ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ  ្រតូវែកែ្របវធិនៃផទកនុងរបស់ខ្លួនេដើមបឲីយជនរងេ្រគះពីករេធ្វើ
ទរណុកមម  ទទួលបនសំណងេ យអនុេ មេទ មម្រ ១៤ ៃនអនុសញញ  រមួមន
សំណងជទឹក្របក់សមរមយសំ ប់បុគគល។ ពិេសសជងេនះេទេទៀត រដ្ឋភគីគួរផ្តល់ព័ត៌មនស្តី
ពីវធិនករេ ះ្រ យ និងសំណងែដលបងគ ប់េ យអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ  
ស្រមប់ជនរងេ្រគះពីករេធ្វើទរណុកមម ឬសំ ប់្រកុម្រគួ ររបស់ពួកេគ។ ព័ត៌មនទំងេនះ្រតូវ
រមួបញចូ លចំនួនសំេណើ ែដលបនេលើកេឡើង ចំនួនវធិនករសំណងែដលបនផ្ដល់  និងចំនួន
ទឹក្របក់ែដលបងគ ប់ េហើយនិងផ្តល់ឲយកនុងករណីនីមួយៗ។  
 
ចេម្លើយ រភពេ យបងខំ 

២៨. គណៈកមម ធិករេលើកេឡើងពីក្ដីបរមភរបស់ខ្លួនកនុងរបយករណ៍ែដលថ ករេ្របើ
្របស់ចេម្លើយ រភពេ យបងខំស្រមប់ជភស្តុ ងកនុងតុ ករ េកើតមនជទូ 
េទេនកនុងរដ្ឋភគី។ គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដីបរមភចំេពះករខ្វះខតព័ត៌មន ស្តីពី
ម្រន្តីែដល ចេធ្វើករេចទ្របកន់ ឬ្រតូវបនផ្ដនទ េទសពីបទជំរតិយកចេម្លើយ

រភពែបបេនះ (ម្រ  ១ ម្រ  ២ ម្រ  ៤ ម្រ  ១០ និងម្រ  ១៥)។  
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រដ្ឋភគីគួរចត់វធិនករចំបច់េដើមបធីនថ េនកនុងតុ ករមិន្រតូវទទួលយកចេម្លើយ
រភព ែដលបនពីករេធ្វើទរណុកមមេន្រគប់ករណីទំងអស់ េ យអនុេ មេទ មបទ

បបញញត្តិម្រ  ១៥ ៃនអនុសញញ េនះ។ គណៈកមម ធិករេសនើសំុឲយរដ្ឋភគី្របកន់េគលជំហររងឹមំ  
មិនទទួលយកភស្តុ ងបនមកពីករេធ្វើទរណុកមមេន្រគប់ចំ ត់ករនីតិវធីិ និងផ្តល់ព័ត៌មន
ស្តពីីថេតើមនម្រន្តី ខ្លះ្រតូវបនេធ្វើករេចទ្របកន់ និងផ្ដនទ េទសពីបទជំរតិយកចេម្លើយ

រភពែបបេនះ    ្រពមទំងករផ្ដល់ឧទហរណ៍នូវករណីទំង យ  ែដលដំកល់ទុកឥតចត់
ករពីបទបងខិតបងខំឲយផ្ដល់ចេម្លើយ រភព។ ពិេសសជងេនះេទេទៀត រដ្ឋភគីគួរធនឲយមន
ករណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ េច្រកម និងេមធវសី្ដពីីករកំណត់អត្តសញញ ណ និង
ករេសុើបអេងកតេលើចេម្លើយ រភពេ យបងខំ។   

 
ថ ប័នសិទធិមនុស ថន ក់ជតិ 

២៩.គណៈកមម ធិករកត់សំគល់េ យក្ដីបរមភែដលថ រដ្ឋភគីមិនមន ថ ប័នសិទធិ
មនុស ឯក ជយថន ក់ជតិ ែដលេគរពេទ មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (េសចក្ដីសំ
េរចរបស់ម សននិបត ៤៨/១៣៤ េនៃថងទី២០ ែខធនូ ឆន ំ ១៩៩៣) (ម្រ  ២)។ 

 
រដ្ឋភគីគួរពេន្ល នកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន  កនុងករបេងកើត ថ ប័នសិទធិមនុស ឯក ជយ

ថន ក់ជតិមួយ   ែដលេគរពេទ មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី
េធ្វើករធនថ ថ ប័នសិទធិមនុស ថន ក់ជតិែដលនឹងបេងកើតេនះ  គឺ្រតូវមន ណត្តករងរេដើមបី
ករពរ និងេលើកកមពស់បទបបញញត្តិៃនអនុសញញ ស្តពីីសិទធិមនុស  និងទទួលបនធនធនហិរញញ
វតថុ្រគប់្រគន់ស្រមប់្របតិបត្តិករឯក ជយេ យខ្លួនឯង។ ទក់ទងនឹងបញ្ហ េនះ រដ្ឋភគីគួរែស្វង
រកជំនួយបេចចកេទសពីករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិ  ទទួលបនទុកសិទធិ
មនុស ្របចំ្របេទសកមពុជ។  
 
យន្តករបងក រទរណុកមមថន ក់ជតិ 

៣០.គណៈកមម ធិករកត់សំគល់នូវករបេងកើតគណៈកមម ធិករអន្តររ ្ឋ ភិបល មរយៈ
អនុ្រកិតយេនែខសី  ឆន ំ២០០៩ ែដលជ ថ ប័នបេ ្ត ះ សននមួយស្រមប់េឆព ះ
េទរកករបេងកើតយន្តករបងក រទរណុកមមថន ក់ជតិមួយ (NPM)។ េទះជយ៉ង
ក៏េ យ គណៈកមម ធិករកត់សំគល់េ យក្ដីបរមភថ គណៈកមម ធិករអន្តររ ្ឋ ភិ
បលែដលមនម្រន្តីជន់ខពស់ និងមន្របធនជឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងម ៃផទេនះ  មិនេគរពេទ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនពិធី របែនថមេទេលើអនុ
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សញញ ្របឆំងទរណុកមម ជពិេសសទក់ទងនឹងឯក ជយភពរបស់ខ្លួន និងមិនមន
ករចូលរមួពីសងគមសីុវលិេឡើយ។ គណៈកមម ធិករក៏មនក្ដីបរមភផងែដរចំេពះ
ព័ត៌មន ទទួលបនពីគណៈ្របតិភូែដលថ ណត្តិករងរៃនយន្តករបងក រ
ទរណុកមមថន ក់ជតិបចចុបបននេនះ មិនបនផ្តល់ឲយមនដំេណើ រទស នកិចច្រតួតពិនិតយ  
េ យមិន្របកសឲយដឹងជមុនេនះេទ (ម្រ  ២)។ 

 
រដ្ឋភគីគួរចត់វធិនករចំបច់ទំងអស់េដើមបធីនថ យន្តករបងក រទរណុកមមថន ក់ជតិ 

នឹង្រតូវបេងកើតេឡើងេ យេគរពេទ មពិធី របែនថមេទេលើអនុសញញ ្របឆំងទរណុកមម។ 
េដើមបសីេ្រមចេគលបំណងេនះ រដ្ឋភគីគួរធនថយន្តករបងក រទរណុកមមថន ក់ជតិេនះ  នឹង
្រតូវបេងកើតេឡើង មរយៈករេធ្វើវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ ឬ មចបប់េរៀបចំអងគករ េហើយយន្ត
ករេនះ្រតូវែតជយន្តករែដលមនវជិជ ជីវះ និងឯក ជយទំងខង ថ ប័ន និងទំងហិរញញវតថុ។ រដ្ឋ
ភគីគួរធនផងែដរថចបប់ែដលបេងកើតយន្តករបងក រទរណុកមមថន ក់ជតិ  នឹង្រតូវកំណត់ឲយ
បនចបស់ ស់ថ យន្តករេនះនឹង្រតូវមនសមតថភពេធ្វើទស នកិចច្រតួតពិនិតយេ យ 
មិន្របកសឲយដឹងជមុនេទ្រគប់ទីកែន្លងទំងអស់   ែដលមនុស េនទីកែន្លងទំងេនះ្រតូវបន 
ឬ ច្រតូវបនេគដកហូតសិទធិេសរភីព និងេធ្វើបទសមភ សន៍ជសមង ត់ជមួយអនកទំងេនះ 
េហើយចបប់េនះនឹងមនែចងអំពីនីតិវធីិេ្រជើសេរ ើសេ យតម្ល ភព  កនុងេគលេ ែតង ំង
សមជិកឯក ជយស្រមប់ ថ ប័នេនះ។ 
 
គណៈកមម ធិករជំរញុឲយរដ្ឋភគគីពិចរ    េលើករេចញផ យរបយករណ៍របស់អនុគណៈ  
កមម ធិករបងក រទរណុកមម   បនទ ប់ពីបនបំេពញទស នកិចច្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួនេនែខធនូ ឆន ំ
២០០៩។ 
 
កិចចសហករជមួយអងគករសងគមសីុវលិ 

៣១.េទះបីជរដ្ឋភគីសងកត់ធងន់េទេលើករងរកនុងករសហករជៃដគូជមួយអងគករមិន
ែមនរ ្ឋ ភិបលក៏េ យ ក៏គណៈកមម ធិករមនក្ដីបរមភចំេពះករខ្វះខតព័ត៌មន
ែដលថេតើេសចក្តី្រពងចបប់ស្រមប់្រគប់្រគងអងគករសងគមសីុវលិ ច ងំដល់
ដំេណើ រករ និងសកមមភពរបស់្រកុមឃ្ល ំេមើលរបស់សងគមសីុវលិ និងសមតថភព
របស់ពួកេគកនុងករបំេពញមុខងរ្របកបេ យ្របសិទធភពែដរ ឬយ៉ង េនះេទ  
រមួមនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលបំេពញករងរេដើមបីទប់ ក ត់ និង្របយុទធ
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្របឆំងករេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមកេលើខ្លួន (ម្រ  ២ ម្រ  ១១ 
ម្រ  ១២ និងម្រ  ១៣)។  

 
រដ្ឋភគីគួរធនថអងគករសងគមសីុវលិ រមួមនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មិន្រតូវទទួលរង     
ករ ក់កំហិតពក់ព័នធនឹងករបេងកើត និងដំេណើ រកររបស់ពួកេគេទ េហើយអងគករទំងេនះ ច
ដំេណើ រករេ យឯក ជយពីរ ្ឋ ភិបល។ ជពិេសសគណៈកមម ធិករជំរញុឲយរដ្ឋភគីផ្ដល់
បរយិកសអំេ យផលស្រមប់ករបេងកើត និងករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់អងគករមិនែមន   
រ ្ឋ ភិបល  កនុងករេលើកកមពស់ករអនុវត្តអនុសញញ េនះ។   
 
ករ្របមូលទិននន័យ 

៣២.េទះបីគណៈកមម ធិករេសនើសំុព័ត៌មនសថិតិជក់ ក់កនុងបញជ ីសំណួរមុនេពលេធ្វើ
របយករណ៍ និងកិចចសនទនផទ ល់មត់ជមួយរដ្ឋភគីក៏េ យ ក៏គណៈកមម ធិករ
មនករេ ក ្ដ យែដលថ ព័ត៌មនទំងេនះមិន្រតូវបនផ្ដល់ឲយេនះេទ។ ករមិន
ទទួលបនទិននន័យរមួ ឬទិននន័យេ យែឡកៗស្តីពីករប្តឹងត ៉ ករេសុើបអេងកត ករ
េចទ្របកន់ និងករផ្តទទ េទសេលើករណីេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបីមក
េលើខ្លួនេ យម្រន្តី្របតិបត្តិចបប់ និងម្រន្តីពនធនគរ ករជួញដូរ អំេពើហិង កនុង
្រគួ រ និងអំេពើហិង ផ្លូវេភទ ងំដល់ករកំណត់បទរេំ ភបំពនជេ្រចើន ែដល
ទមទរឲយមនករយកចិត្តទុក ក់ (ម្រ  ២  ម្រ  ១២ ម្រ  ១៣ និងម្រ  
១៩)។ 

 
រដ្ឋភគីគួរ្របមូលទិននន័យសថតិិពក់ព័នធនឹងករឃ្ល េំមើលករអនុវត្តអនុសញញ េនថន ក់ជតិ 

ែដលទិននន័យែបងែចក មេយនឌ័រ យុ សញជ តិ ្រពមទំងព័ត៌មនស្តពីីករប្តឹងត ៉ ករេសុើប
អេងកត ករេចទ្របកន់ និងករផ្តទទ េទសេលើករណីេធ្វើទរណុកមម និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបមីក
េលើខ្លួន ករជួញដូរ អំេពើហិង កនុង្រគួ រ និងផ្លូវេភទ និងលទធផលបណ្ដឹ ងត ៉ និងករណីទំង
អស់េនះ។ រដ្ឋភគីគួរផ្តល់ព័ត៌មនលំអិតែដលេរៀប ប់ខងេលើជបនទ ន់ដល់គណៈកមម ធិករ 
រមួមនចំនួនបណ្ដឹ ងត ៉េលើករេធ្វើទរណុកមម ករបំពរបំពន និង្រប្រពឹត្តកមមមិនគបបេីផ ងៗ
េទៀត ែដលបនបញចូ នមក ងំពីឆន ២ំ០០៣ កលបរេិចឆទៃនករពិនិតយពិចរ េលើរបយ
ករណ៍របស់រដ្ឋភគីពីមុនមក ្រពមទំងចំនួនករេសុើបអេងកត ករេចទ្របកន់ និងករផ្តនទ
េទសែដលេកើតមនពីបណ្ដឹ ងត ៉ទំងេនះ។ 
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៣៣.គណៈកមម ធិករេលើកអនុ សន៍េសនើឲយរដ្ឋភគី ពិចរ េលើករេធ្វើេសចក្តី
្របកស  អនុេ ម មម្រ  ២១ និងម្រ  ២២ ៃនអនុសញញ ។ 

៣៤.គណៈកមម ធិករេសនើសំុអេញជ ើញរដ្ឋភគី ពិចរ េលើករផ្ដល់សចច ប័នេទេលើសនធិ
សញញ សិទធិមនុស សំខន់ៗរបស់អងគករសហ្របជជតិ ែដល្របេទសកមពុជមិន
ទន់ចូលជភគី ជពិេសសអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករករពរសិទធិរបស់ពលករ
េទសន្តរ្របេវសន៍្រគប់របូ និងសមជិក្រគួ ររបស់ពួកេគ អនុសញញ ស្តីពីសិទធិជន
ពិករ និងអនុសញញ អន្តរជតិស្ដីពីករករពរមនុស ទំងអស់ពីករបត់ខ្លួនេ យ  
បងខំ។  

៣៥.រដ្ឋភគីទទួលបនករេលើកទឹកចិត្តឲយផ ព្វផ យរបយករណ៍នន ែដលកមពុជ 
បញជួ នមកគណៈកមម ធិករឲយបនទូលំទូ យ េហើយនឹងេសចក្ដីសេងកតសននិ ្ឋ ន
ទំងេនះជភ សម្រសប  មរយៈេគហទំព័រផ្លូវករ ្របព័នធផ ព្វផ យ និងអងគ
ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ 

៣៦.គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគីផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពីករេឆ្លើយតបរបស់ខ្លួន  េទនឹងអនុ
សន៍ននរបស់គណៈកមម ធិករ  ែដលមនេនកនុងកថខណ្ឌ  ១២ ១៤ ១៦ ២៦ 

និង២៧ កនុងរយៈេពលមួយឆន ំ។ 
៣៧.គណៈកមម ធិករេសនើឲយរដ្ឋភគី ក់ជូននូវរបយករណ៍បនទ ប់ មកលកំណត់ 

អនុេ ម មេគលករណ៍ ស្ដីពីករេធ្វើរបយករណ៍របស់ខ្លួន និងេគរព មករ
កំណត់ទំព័រចំនួន ៤០ ទំព័រស្រមប់ឯក រជក់ ក់ មសនធិសញញ និមួយៗ។     
គណៈកមម ធិករក៏េសនើឲយរដ្ឋភគី ក់ជូនឯក រេគលរមួ ែដលេធ្វើបចចុបបននភព
្រសប មលកខខណ្ឌ ត្រមូវឯក រេគលរមួ ែដលមនេនកនុងេគលករណ៍ែណ 
នំ្រសបគន ស្តីពីករេធ្វើរបយករណ៍ អនុេ ម មសនធិសញញ សិទធិមនុស អន្តរជតិ 
(HRI/GEN.2/Rev.6) ែដលអនុម័តេ យកិចច្របជំុអន្តរគណ:កមម ធិករៃន ថ ប័ន
សនធិសញញ សិទធិមនុស   េហើយេគរព មករកំណត់ទំព័រចំនួន ៨០ ទំព័រស្រមប់
ឯក រេគលរមួ។ ឯក រជក់ ក់ មសនធិសញញ  និងឯក រេគលរមួទំងពីរ
េនះ  បេងកើតឲយមនកតព្វកិចចេធ្វើរបយករណ៍របស់រដ្ឋភគី េ យអនុេ ម មអនុ
សញញ ។  

៣៨.រដ្ឋភគី្រតូវបនអេញជ ើញឲយ ក់ជូនរបយករណ៍ មេពលកំណត់េលើកទីបីរបស់
ខ្លួននេនៃថងទី១៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១៤។ 

 
 


