
 
 

អង្គការសហប្រជាជាតិ CCPR/C/KHM/CO/2 

 

កតិកាសញ្ញា អន្តរជាតិសតីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ 
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ចែកចាយ៖ទូទៅ  

២៧ ទេសា ២០១៥ 

 សំទៅទ ើេ៖ អង្ទ់លេស 

  
 
 
 
 
 
 

 

គណៈកម្មា ធិការសទិ្ធមិនសុស 

 *សេចក្តេីសកេតេន្និដ្ឋា ន្សលើរបាយការណ៍តាមកាលក្ណំតស់លើក្ទពីីររបេក់្មពុជា 

១. លណៈកម្មា ធិការសិទធិេនុសស បានពិចារណារបាយការណ៍តាេកាលកំណតទ់លើកទីពីរ ច លប្ពះ រាជា
ណាែប្កកេពុជា បានដាកជូ់នលណៈកម្មា ធិការ (CCPR/C/KHM/2) នាសេយ័ប្រជំុទលើកទី ៣១៣៨ និង្
៣១៣៩ ររស់ខ្េួន (CCPR/C/SR.3138 and 3139) ច លបានប្បារពធទ ើង្ទៅថ្ងៃ ទី១៧ និង្ទី១៨ 
ចខ្េនីា ឆ្ន ២ំ០១៥។ នាសេយ័ប្រជំុទលើកទី៣១៥៧ ររស់ខ្េួន (CCPR/C/ SR. 3157) ច លបាន
ប្បារពធទ ើង្ទៅថ្ងៃទី៣១ ចខ្េនីា ឆ្ន ២ំ០១៥ លណៈកម្មា ធិការសិទធិេនុសស បាន អនុេត័ទសែកតីសទង្េត
សននិដាា ន ូែខាង្ទប្កាេទនះ។ 

 សេចក្តសី្តើម 

២. លណៈកម្មា ធិការសិទធិេនុសស សាា លេនក៍ារដាករ់បាយការណ៍តាេកាលកំណតទ់លើកទីពីរ ររស់ កេពុ
ជា ទ ះជាម្មនការយតឺយ៉ា វរយៈទពល១០ឆ្ន កំតី។ លណៈកម្មា ធិការ សំច ង្ការទកាតសរទសើរ ែំទ ះ
ពត័ម៌្មនច លម្មនទៅកនុង្របាយការណ៍ និង្សប្ម្មរឱ់កាសរនតកិែចសនទនាប្រករទដាយនយ័ សាា រនា
ររស់ខ្េួនជាងាី ជាេយួលណៈប្រតិភូអនតរប្កសួង្ររស់រ ាភាលី អំពីវធិានការទសសង្ៗច លរ ា ភាលីបានចាត ់
ទៅកនុង្អំ ុង្ទពលថ្នការទធាើរបាយការណ៍ ទ ើេបអីនុវតតរទរបញ្ញតតិថ្នកតិកាសញ្ញញ  ទនះ។ លណៈកម្មា ធិ
ការសូេវាយតំថ្លខ្ពស់ែំទ ះការទ្េើយតរជាលាយលកខណ៍អកសរររស់រ ាភាលី(CCPR/C/KHM/Q/2/Add.1) 
ទៅនឹង្រញ្ជ ីសំនរួច លប្តូវបានរំទពញរចនាេទដាយការទ្េើយផ្ទទ ល់ ម្មតទ់ដាយលណៈប្រតិភូ។ 

                                                 
*ប្តូវបានលណៈកម្មា ធិការអនុេត័ នាសេយ័ប្រជំុទលើកទី១១៣ ររស់ខ្េួន (១៦ េនីា – ២ ទេសា ២០១៥)។ 



 ចណុំចវជិ្ ជមាន្ 

៣. លណៈកម្មា ធិការ សាា លេនែំ៍ទ ះវធិានការែារ ់ និង្វធិានការសេូវការ ងំ្ឡាយ ូែខាង្ទប្កាេ ទនះ 
ច លរ ាភាលីបានចាត៖់ 

(ក) ការអនុេត័ែារស់តីពីការរង្កេ រអំទពើហិង្ាកនុង្ប្លួសារ និង្ការការ រជនរង្ទប្រះ ទៅ កនុង្ចខ្
កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៥ 

(ខ្) ការអនុេត័ែារស់តីពីការរង្រ្ង្កេ រការជញួ ូរេនុសស និង្ការទធាើអាជីវកេាសេូវទភទ ទៅកនុង្ ចខ្
កុេភៈ ឆ្ន ២ំ០០៨ និង្ 

(ល) ការអនុេត័ែារស់តីពីការការ រ និង្ការទលើកសទួយសិទធិជនពិការ ទៅកនុង្ចខ្ឧសភា ឆ្ន  ំ
២០០៩។ 

៤. លណៈកម្មា ធិការ សាា លេនែំ៍ទ ះការែូលជាសម្មជិក ឬការសតល់សចាច រន័ទដាយរ ាភាលីទលើ លិខិ្តុ
រករណ៍អនដរជាតិ ងំ្ឡាយ  ូែខាង្ទប្កាេទនះ៖ 

(ក) ពិធីសាររចនាេថ្នអនុសញ្ញញ សតីពីសិទធិកុម្មរ  កព់ន័ធនឹង្ការលកកុ់ម្មរ ទពសាកេាកុម្មរ និង្
រូរភាពអាសអាភាសកុម្មរទៅថ្ងៃទី៣០ ចខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០០២ និង្សតីពីការែូលរេួររស់ កុម្មរ
ទៅកនុង្ជទម្មេ ះប្រដារអ់ាវុធ ទៅថ្ងៃទី១៦ ចខ្កកេដា ឆ្ន ២ំ០០៤ 

(ខ្) ពិធីសាររចនាេថ្នអនុសញ្ញញ ប្រឆ្ងំ្ រុណកេា និង្ការប្រប្ពឹតតេកទលើខ្េួន ឬទណឌ កេា 
ឯទទៀត ច លទោរទៅ អេនុសសធេ ៌ឬរទនាា ករនាទ រ ទៅថ្ងៃទី៣០ ចខ្េនីា ឆ្ន ២ំ០០៧ 

(ល) ពិធីសាររចនាេថ្នអនុសញ្ញញ សតីពីការរំបាតរ់ាល់ទប្េង្ថ់្នការទរ ើសទអើង្ប្រឆ្ងំ្នឹង្នារ ី ទភទ 
ទៅថ្ងៃទី១៣ ចខ្តុលា ឆ្ន ២ំ០១០ 

(ឃ) អនុសញ្ញញ សតីពីសិទធិជនពិការ ទៅថ្ងៃទី២០ ចខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ និង្ 

(ង្) អនុសញ្ញញ អនតរជាតិសតីពីការការ រជនប្លររូ់រពីការបាតខ់្េូនទដាយរង្ខំ ទៅថ្ងៃទី២៧ ចខ្ េងុិ
នា ឆ្ន ២ំ០១៣។ 

 ចណុំចេំខាន្់ៗ នន្ក្កវល ់និ្កអន្សុាេន្ ៍

ការអនុ្វតតន៍្កតិកាសញ្ញា យៅថ្នា ក់ជាតិ 
៥. ទនទឹេនឹង្កតសំ់រល់ទឃើញថា សនធិសញ្ញញ សិទធិេនុសសអនតរជាតិ លឺជាចសនកេយួថ្នែារក់េពុជា ទហើយ
ច លប្តូវអនុវតតទដាយផ្ទទ ល់ទៅកនុង្តុលាការកេពុជាទនាះ លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់អំពី កប្េតិម្មន
កំណតជ់ាកច់សតង្ថ្នការយល់ ឹង្អំពីរទរបញ្ញតតិថ្នកតិកាសញ្ញញ ទនះ ទៅកនុង្ប្រពន័ធ តុលាការ ឬទៅកនុង្



វជិាជ ជីវៈែារ ់ ច លជាលទធសល ម្មនករណីតិែតែួរំសុត ច លតុលាការកេពុជា ទលើកេកសំអាង្ ឬទប្រើ
ប្បាស់រទរបញ្ញតតិថ្នកតិកាសញ្ញញ ទនះ។ (ម្មប្តា២)។ 

រដ្ឋភាគី គួរចាត់វធិាន្ការសមស្សប យដ្ើមបយីលើកកមពស់ការយល់ដឹ្ងអពីំកតិកាសញ្ញា  
យន្េះ កាុងចយំោមយៅស្កម ស្ពេះរាជអាជាា  យមធាវ ីនិ្ងសាធារណៈជន្ទូ្យៅ យដ្ើមប ីធានា
ថ្ន បទ្បបញ្ាតតនិន្កតិកាសញ្ញា យន្េះ ស្តវូបាន្យកមកពិចារោយៅចយំ េះមុខ តុលាការ
ជាតិ។ មយ៉ាងវញិយទ្ៀត គណៈកម្មា ធិការជស្មញុយលើកទឹ្កចិតតឲ្យរដ្ឋភាគី ចូលជា
សម្មជិកនន្ពិធីសារបន្ន្ែមនន្កតិកាសញ្ញា អន្តរជាតិសតីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និ្ង សិទ្ធិ
ន្យោបាយ  ក់ពន័្ធនឹ្ងបណតឹ ងបុគគល។ 

សាែ ប័ន្ជាតិសិទ្ធិមនុ្សស 
៦. ទនទឹេនឹង្សាា លេនក៍ារណ៍ច លថា ម្មនទសែកតីប្ ង្ែារេ់យួសតីពីការរទង្េើតសាា រន័ជាតិសិទធ ិ
េនុសស ច លសាិតទប្កាេការពិនិតយទនាះ លណៈកម្មា ធិការម្មនការទសាកសាត យថាការរទង្េើតសាា រន័ េយួ
ទនះ ម្មនការអូសរនាេ យទពលទវលាយូរអចង្ាង្ទពក (ម្មប្តា២)។ 

គណៈកម្មា ធិការ ជស្មញុយលើកទឹ្កចិតតឲ្យរដ្ឋភាគី បយងកើតសាែ ប័ន្ជាតិសិទ្ធិមនុ្សស ឯក
រាជយមួយ ស្សបតាមយោលការណ៍ទី្ស្កុងបា៉ា រសី (យសចកតសីយស្មចចិតតយលខ ៤៨/១៣៤ 
ឧបសមពន័្ធ របស់មហាសន្ាិបាត)។ 

សមភាពន្យន្ឌ័រ 
៧. ទនទឹេនឹង្សាា លេនវ៍ធិានការ ងំ្ឡាយ ច លរ ាភាលីបានចាត ់ ទ ើេបរីទង្េើនការែូលរេួររស់ង្រ្សតី ទៅ
កនុង្ជីវភាពសាធារណៈ លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់អំពីភាពជាតំណាង្ររស់ង្រ្សតីទៅម្មនកប្េតិ  រ ទៅ
កនុង្វស័ិយនទយបាយ និង្វស័ិយសាធារណ ជាពិទសស កនុង្េុខ្តំចណង្ កព់ន័ធនឹង្ការទធាើ ទសែកតី
សទប្េែទសសង្ៗ។ លណៈកម្មា ធិការ ម្មនកង្ាល់សង្ច រ អំពីលំនិតចាស់លំរលិច លទៅចតម្មន  កទ់ង្នឹង្
តនួាទីររស់ង្រ្សតីទៅកនុង្ប្លួសារនិង្សង្គេ អតតភិាពថ្នលម្មេ តប្បាកឈ់្នួល ល៏រួឲ្យកត ់ សំរល់ទដាយសារ
ទយនឌរ័ និង្ការប្រេូលសតុ ំង្រ្សតីទៅកនុង្វស័ិយកម្មេ ងំ្ពលកេាច លរា នជំនាញ និង្ ម្មនប្បាកឈ់្នួល រ 
រារ ់ងំ្វស័ិយឧសាហកេាកាតទ់ រសង្ច រ (ម្មប្តា២, ៣, និង្ម្មប្តា២៦)។ 

រដ្ឋភាគី គួរពស្ងឹងវធិាន្ការរបស់ខលួន្ យដ្ើមបធីានាសមភាពរវាងស្តសតី និ្ងបុរស យៅ ស្គប់វ ិ
ស័យ រួមទងំតាមរយៈការអនុ្វតតន៍្ឲ្យកាន់្ន្តម្មន្ស្បសិទ្ធភាពបន្ន្ែមយទ្ៀត នូ្វចាប់ និ្ង
យោលន្យោបាយ ក់ពន័្ធនានា។ កាុងន័្យយន្េះ រដ្ឋភាគីគួរបន្តអនុ្វតត វធិាន្ការប



យោត េះអាសន្ាពិយសស យដ្ើមបបីយងកើន្ការចូលរួមរបស់ស្តសតី យៅកាុងជីវភាព ន្យោបាយ 
និ្ងសាធារណៈ។ រដ្ឋភាគីគួរបយងកើន្កិចចខិតខសំ្បឹងន្ស្បងរបស់ខលួន្ យដ្ើមប ី បបំាត់គនិំ្ត
ចាស់គរំលិខាងយយន្ឌ័រ សយំៅយធវើការផ្លល ស់បតូរទ្សសន្ៈអពីំតួនាទី្របស់ ស្តសតីយៅកាុងសងគ
ម។ មយ៉ាងវញិយទ្ៀត រដ្ឋភាគីគួរចាត់វធិាន្ការ យដ្ើមបកីាត់បន្ែយ គម្មល តស្បាក់ឈ្ាួល
ទក់ទ្ងនឹ្ងយយន្ឌ័រ និ្ងការយ េះស្សាយមូលយេតុទងំអស់ សស្ម្មប់គម្មល តយនាេះ។ 

ការយរ ើសយអើងពូជសាសន៍្ 
៨. ទនទឹេនឹង្លណៈកម្មា ធិការ កតសំ់រល់អំពីការអះអាង្ររស់រ ាភាលីថា កេពុជាេនិទរ ើសទអើង្ែំទ ះ 
នរណាម្មន កទ់នាះ លណៈកម្មា ធិការ ទៅចតម្មនកង្ាល់ែំទ ះរបាយការណ៍អំពីសកេាភាពទរ ើសទអើង្ និង្
អំទពើហិង្ាទលើជនជាតិភាលតិែទវៀតណាេ (ម្មប្តា២, ២៦ និង្ម្មប្តា២៧)។ 

រ ាភាលីលរួពប្ងឹ្ង្កិែចខិ្តខំ្ប្រឹង្ចប្រង្ររស់ខ្េួន ទ ើេបបី្រយុទធប្រឆ្ងំ្នឹង្ការវាយប្រហារ លកខណៈ
ពូជសាសននិ៍យេ ប្រឆ្ងំ្នឹង្ជនជាតិភាលតិែទវៀតណាេ។ រ ាភាលី លរួពិចារណា សង្ច រ អំពីការ
រទង្េើតចសនការសកេាភាពប្រឆ្ងំ្នឹង្ការទរ ើសទអើង្ពូជសាសន។៍ 

ការយរ ើសយអើងន្អែកយលើទ្យំនារអលូវយេទ្ ឬអតតសញ្ញា ណយយន្ឌ័រ 
៩. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់សង្ច រ ែំទ ះរបាយការណ៍សតីពីការទរ ើសទអើង្ប្រឆ្ងំ្នឹង្េនុសសប្សី 
ប្សលាញ់ទភទ ូែរន  េនុសសប្រុសប្សលាញ់ទភទ ូែរន  េនុសសប្សលាញ់ទភទ ងំ្ពីរ និង្េនុសស រតូ
រទភទ (LGBT) ជាពិទសសទៅកចនេង្ទធាើការ និង្កចនេង្រ ំរសុខ្ភាព។ លណៈកម្មា ធិការ កត ់សំរល់
ទដាយកង្ាល់អំពីកង្ាះែារច់ លហាេប្បាេការទរ ើសទអើង្ ទដាយឈ្រទលើទហតុសលថ្នទំទនារ សេូវទភទ ឬ
អតតសញ្ញញ ណទយនឌរ័ (ម្មប្តា២ និង្ម្មប្តា២៦)។ 

រដ្ឋភាគីគួរពិនិ្តយយ ើងវញិនូ្វចាប់របស់ខលួន្ យដ្ើមបធីានាថ្ន ការយរ ើសយអើង ឈ្រយលើ យេតុ
អលនន្ទ្យំនារអលូវយេទ្និ្ងអតតសញ្ញា ណយយន្ឌ័រ ស្តូវបាន្ហាមឃាត់។ រដ្ឋភាគី គួរអនុ្វតត
អងន្ដ្រ នូ្វសកមាភាពអសពវអាយការយល់ដឹ្ងដ្ល់សាធារណៈជន្ យដ្ើមប ី ចូលរួម
ស្បយុទ្ធស្បឆងំនឹ្ងការយរ ើសយអើងសងគមស្បឆងំនឹ្ងមនុ្សសស្សីស្សលាញ់យេទ្ ដូ្ចោា  
មនុ្សសស្បុសស្សលាញ់យេទ្ដូ្ចោា  មនុ្សសស្សលាញ់យេទ្ទងំពីរ និ្ងមនុ្សស បតូរយេទ្ 
(LGBT)។ 

អយំពើេឹងាទក់ទ្ងនឹ្ងយយន្ឌ័រ 
១០. ទនទឹេនឹង្កតសំ់រល់ទឃើញពីកិែចខិ្តខំ្ប្រឹង្ចប្រង្ររស់រ ាភាលី ទ ើេបបី្រយុទធប្រឆ្ងំ្នឹង្អំទពើ ហិង្ា
ទលើង្រ្សតីទៅកប្េតិទធាើទរលនទយបាយ និង្ែារ ់លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់សង្ច រពីែំននួ ទៅ រទៅ
ទ ើយនូវការកាតទ់ ស និង្ការសតនាទ ទ សែំទ ះអំទពើហិង្ាទយនឌរ័។ លណៈកម្មា ធិ ការ ម្មនការ
ទសាកសាត យែំទ ះកង្ាះពត័ម៌្មន ច លរ ាភាលីបានសតល់ឲ្យ កទ់ង្នឹង្សំណង្ ល់ជន រង្ទប្រះទដាយ



អំទពើហិង្ាសេូវទភទ ច លបានប្រប្ពឹតតទៅកនុង្អំ ុង្រររចខ្ារប្កហេ ក ូ៏ែជាការខ្ាះ ពត័ម៌្មនសតីពីការវាយ
តំថ្លលទធសលថ្នចសនការសកេាភាពថាន កជ់ាតិ ទ ើេបរីង្កេ រអំទពើហិង្ាប្រឆ្ងំ្ នឹង្ង្រ្សតី (២០០៩-២០១២) 
(ម្មប្តា៣ និង្ម្មប្តា៧)។ 

រដ្ឋភាគី គួរធានាថ្ន ករណីអយំពើេិងាកាុងស្គួសារ និ្ងអយំពើេិងាអលូវយេទ្ ស្តូវបាន្ យធវើ
ការយសុើបអយងកតឲ្យបាន្េាត់ចត់ ន្ដ្លជន្នដ្ដ្ល់ស្តូវបាន្នាខំលួន្យៅអតនាា យទស តាម
ចាប់ យេើយអតល់សណំងស្គប់ស្ោន់្ដ្ល់ជន្រងយស្ោេះ។ រដ្ឋភាគី គួរអតល់អងន្ដ្រ នូ្វការប
ណតុ េះបោត លចាបំាច់ដ្ល់មស្តន្តីអនុ្វតតចាប់ និ្ងមស្តន្តីតុលាការយអសងៗសតីពី ការអតនាា
យទសអយំពើេិងាទក់ទ្ងនឹ្ងយយន្ឌ័រ និ្ងជួយសស្មួលដ្ល់ជន្រងយស្ោេះ កាុងការន្សវង
រកយុតតធិម៌។ 

និ្ទ្ណឌ ភាពសស្ម្មប់ការរយំលាេសិទ្ធិមនុ្សសធងន់្ធងរ 
១១. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់ ទដាយទសែកតីរាយការណ៍ថា េនិម្មននរណាម្មន ក ់ ទទលួខុ្សប្តូវ 
ែំទ ះការសម្មេ រទ់ប្ៅែារ ់ ច លទលអះអាង្ថា អំទពើទនះប្តូវបានប្រប្ពឹតត ជាពិទសស ទដាយកង្ទព័ 
នលរបាល និង្កង្រាជអាវុធហតា ទៅកេពុជា ចារត់ាងំ្ពីម្មនកិែចប្ពេទប្ពៀង្ទីប្កុង្បា៉ា រសីឆ្ន ១ំ៩៩១ រហូត
េក (ម្មប្តា៦)។ 

គណៈកម្មា ធិការ រលឹំកអពីំអនុ្សាសន៍្កន្លងមករបស់ខលួន្ (CCPR/C/79/Add.108, 
para. 11) ថ្ន រដ្ឋភាគីម្មន្កាតពវកិចចកាុងការយសុើបអយងកតករណីទងំអស់យន្េះ នូ្វការ 
រយំលាេសិទ្ធិមនុ្សសកន្លងមក ការរយំលាេប ំន្ជាពិយសសយលើម្មស្តា៦ នន្កតិកា សញ្ញា
យន្េះ អតនាា យទសជន្នដ្ដ្ល់ យេើយស្បសិន្ជាសមស្សប ស្តវូ ក់យទសទ្ណឌ  ពួកយគ និ្ង
អតល់សណំងដ្ល់ស្គួសារជន្រងយស្ោេះ។ 

ការយស្បើស្បាស់កម្មល ងំេួសយេតុ 
១២. លណៈកម្មា ធិការ ម្មនកង្ាល់ ទដាយទសែកតីរាយការណ៍អំពីករណីេនុសសសាេ រ ់រង្ររសួទប្ែើន នាក ់
និង្ម្មនេនុសសម្មន កប់ាតខ់្េួនទដាយរង្ខំ ទប្កាយពីម្មនការរង្រ្ង្កេ រទដាយកង្កម្មេ ងំ្សនតិសុខ្ ទៅ កនុង្
អំ ុង្ទពលថ្នបាតុកេាទៅរាជធានីភនទំពញ ជាពិទសសទៅកនុង្អំ ុង្ទពលទធាើបាតុកេា ទៅថ្ងៃទី ១៥ ចខ្
កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៣ ការតវា៉ា ររស់កេាករទរាង្ែប្កកាតទ់ រ ទៅថ្ងៃទី១២ ចខ្វែិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ និង្ការ
ប្រេូលសតុ ំ ច លបានទធាើទៅថ្ងៃទី២-៣ ចខ្េករា ឆ្ន ២ំ០១៤។ លណៈកម្មា ធិការ ម្មនកង្ាល់ រចនាេទទៀតពី
កង្ាះពត័ម៌្មនលំអិតអំពីការទសុើរអទង្េតទលើករណី ងំ្ទនះ។ ទៅែុង្រញ្ចរ ់លណៈកម្មា  ធិការ ទៅចតម្មន
កង្ាល់អំពីសាា នភាពលតិយុតតថ្នកំលំាង្សនតិសុខ្សណាត រធ់ាន រខ់្ណឌ  និង្អំពីតួនាទី ររស់ពកួទល ទៅកនុង្
ការយេលាតបាតុកេា (ម្មប្តា៦, ៧ និង្ម្មប្តា២១)។ 



រដ្ឋភាគី គួរយសុើបអយងកតរាល់ការយចាទ្ស្បកាន់្ទក់ទ្ងនឹ្ងការយស្បើកម្មល ងំេួសយេតុ ជា
ពិយសស ការយស្បើកម្មល ងំស្បល័យយ យន្គរបាល និ្ងយោធា យេើយធានាថ្ន ជន្ នដ្
ដ្ល់ស្តូវបាន្កាត់យទស និ្ងអតល់សណំងស្គប់ស្ោន់្ដ្ល់ជន្រងយស្ោេះ។ មយ៉ាងវញិ យទ្ៀត 
រដ្ឋភាគីគួរបយងកើន្កិចចខិតខសំ្បឹងន្ស្បងរបស់ខលួន្ យដ្ើមបអីតល់ការបណតុ េះបោត ល ជាស្បពន័្ធ
ដ្ល់កម្មល ងំសន្តិសុខទងំអស់ រួមទងំ កលំាងំសន្តិសុខសោត ប់ធាា ប់ ខណឌ អងន្ដ្រ អពីំ
ការយស្បើកម្មល ងំ ជាពិយសស កាុងបរបិទ្នន្ការយធវើបាតុកមា យ យ គិតគូរឲ្យបាន្ស្តឹមស្តូវ 
អពីំយោលការណ៍របស់អងគការសេស្បជាជាតិសតីពីការយស្បើ ស្បាស់កម្មល ងំ និ្ងអាវុធ 
យ យមស្តន្តីស្បតិបតតចិាប់។ 

បរំាមការយធវើទរុណកមា និ្ងការស្បស្ពឹតតមិន្គបប ី
១៣. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់ទដាយទសែកតីរាយការណ៍អំពីការទធាើ រុណកេា និង្ការប្រប្ពឹតតេនិ 
លរបទីលើជនជារឃុ់ំទដាយេង្រ្នតីអនុវតតែារ ់ ជាពិទសស កនុង្រររិទថ្នការឃុំោងំ្ររស់នលរបាល និង្ 
សប្ម្មរទ់រលរំណង្ថ្នការទទលួបានែទេេើយសារភាព។ កនុង្នយ័ទនះ លណៈកម្មា ធិការ ម្មនការ 
ទសាកសាត យែំទ ះអវតដម្មនទិនននយ័ទូទៅ និង្តាេចសនកអំពីរណតឹ ង្ ការទសុើរអទង្េត ការទចាទ ប្រកាន ់
និង្ការសតនាទ ទ ស កនុង្ករណីថ្នការទធាើ រុណកេា និង្ការប្រប្ពឹតតេនិលរប។ី លណៈកម្មា ធិ ការ ម្មន
កង្ាល់ថា ែទេេើយសារភាពច លបានេកពីការរង្ខិតរង្ខំ ឬការទធាើ រុណកេា េនិអាែប្តូវ បានសទប្េែ 
ទដាយេនិម្មនភសតុតាង្ ទហើយថា ទៅប្កេអាែទប្រើប្បាស់ែទេេើយសារភាពចររទនះ បាន លុះប្តាចតម្មន
ភសតុតាង្េករញ្ញជ ក ់ កនុង្ ំទណើ រការកតីកនុង្តុលាការ។ លណៈកម្មា ធិការ ម្មន កង្ាល់រចនាេទទៀតថា េនិ
ម្មនអាជាា ធរទទលួ កយរណតឹ ង្ឯករាជយណាេយួទ ើេបទីទួលទដាះប្សាយ រណតឹ ង្ចររទនះ ទហើយកេ៏និ
ម្មនប្រពន័ធណាេយួច លម្មនប្រសិទធភាព សប្ម្មររ់ង្កេ រការទធាើ រុណ កេាទនាះកទ៏ទច រ (ម្មប្តា៧, ១០ 
និង្ម្មប្តា១៤)។ 

រដ្ឋភាគី គួរបយងកើតយន្តការឯករាជយមួយ សស្ម្មប់ទ្ទួ្ល កយបណតឹ ង ន្ដ្លម្មន្ អោំច
យសុើបអយងកតរាល់ការយចាទ្ស្បកាន់្ និ្ងបណតឹ ងទងំអស់ ទក់ទ្ងនឹ្ងការយធវើ ទរុណកមា 
និ្ងការស្បស្ពឹតតមិន្គបប។ី រដ្ឋភាគី គួរធានាអងន្ដ្រថ្ន ជន្នដ្ដ្ល់នន្បទ្ យលាើសទងំយន្េះ 
ស្តូវបាន្កាត់យទស យេើយថ្ន ជន្រងយស្ោេះ ស្តូវបាន្អតល់សណំង ស្គប់ស្ោន់្។ រដ្ឋភាគី 
គួរចាត់វធិាន្ការចាបំាច់ យដ្ើមបធីានាថ្ន ចយមលើយសារភាពន្ដ្ល បាន្មកពីការយធវើ
ទរុណកមា ឬការស្បស្ពឹតតមិន្គបប ីមិន្អាចយកជាការបាន្យ ើយ យៅកាុងតុលាការ កាុង
ស្គប់ករណី ស្សបតាមចាប់ជាតិរបស់ខលួន្ និ្ងម្មស្តា១៤ នន្ កតិកាសញ្ញា យន្េះ។ មយ៉ាង
វញិយទ្ៀត រដ្ឋភាគី គួរបយងកើតឲ្យបាន្ឆប់រេ័ស ឬ ក់ឲ្យ អនុ្វតតយន្តការបង្កក រថ្នា ក់ជាតិ 
សស្ម្មប់បង្កក រទរុណកមា ដូ្ចម្មន្ន្ចងកាុងពិធីសារ បន្ន្ែមនន្អនុ្សញ្ញា ស្បឆងំ
ទរុណកមា និ្ងការស្បស្ពឹតតមកយលើខលួន្ ឬទ្ណឌ កមាឯ យទ្ៀត ន្ដ្លយឃារយៅ អមនុ្សស
ធម៌ ឬបយនាែ កបនាា ប។ 



លកខខណឌ នន្ការឃុខំលួន្ 

១៤. ទនទឹេនឹង្សាា លេនវ៍ធិានការទសសង្ៗច លរ ាភាលីបានចាត ់ទ ើេបទីធាើឲ្យប្រទសើរទ ើង្  ល់លកខ ខ្ណឌ
ថ្នការឃុំខ្េួនកនុង្ពនធនាររ លណៈកម្មា ធិការ កតសំ់រល់ទដាយកង្ាល់ពី ការដាកអ់នកទ ស ទប្ែើនហួស
ែំណុែ ទសវារ ំរសុខ្ភាពេនិប្លរប់្រន ់ រេួ ងំ្ការខ្ាះអាររពនធនាររ សប្ម្មរដ់ាក ់ ជនជារឃុ់ំ
ច លម្មនរញ្ញា សុខ្ភាពសេូវែិតត និង្ពីការកាតរ់នាយរយៈទពលសប្ម្មរជ់នជារឃុ់ំ ទែញ ទប្ៅរនទរឃុ់ំ
ោងំ្ ទ ើេបទីធាើលំហាតប់្បាណជាប្រចាថំ្ងៃ ច លការណ៍ទនះ ទៅចតជារញ្ញា  ច លទៅ កនុង្ប្រពន័ធពនធ
នាររ។ លណៈកម្មា ធិការ ម្មនកង្ាល់សង្ច រ អំពីការអះអាង្ថាម្មនការប្រប្ពឹតតអំទពើ ពុករលួយ ទៅកនុង្
សាា រន័ពនធនាររ។ លណៈកម្មា ធិការ សចេតង្កង្ាល់ររស់ខ្េួន អំពីរយៈទពលចវង្ ថ្នការឃុំខ្េួនេុនសវនា
ការ និង្ការរង្កខ ងំ្អនកទ សទដាយរំ ន រនាទ រពី់ពួកទលបានរំទពញែរ ់ រយៈទ សទហើយទនាះ 
ទដាយសារចតសាលប្កេសាា ពរ េនិប្តូវបានទំនាកទំ់នង្ ឬរញ្ជូ នទៅអាជាា  ធរពនធនាររ (ម្មប្តា៩ និង្
ម្មប្តា១០)។ 

រដ្ឋភាគី គួរអនុ្ម័តវធិាន្ការម្មន្ស្បសិទ្ធភាព យដ្ើមបកីាត់បន្ែយចនួំ្ន្អាកយទស  ក់ 
យស្ចើន្យលើសចណុំេះយៅកាុងមណឌ លឃុឃំាងំ និ្ងធានាលកខខណឌ នន្ការឃុខំលួន្ ន្ដ្ល 
យោរពយសចកតនីលលលាូររបស់អាកយទស ស្សបតាមម្មស្តា១០ នន្កតិកាសញ្ញា យន្េះ។ រដ្ឋ ភាគី 
គួរធានាអងន្ដ្រ ឲ្យម្មន្ការយសុើបអយងកតឆប់រេ័ស និ្ងឯករាជយ និ្ងអតនាា  យទស ជា
យថ្នយេតុចយំ េះមស្តន្តីរដ្ឋន្ដ្លទ្ទួ្លខុសស្តូវចយំ េះអយំពើពុករលួយ  ក់ ពន្ធនាោរ។ 
មយ៉ាងវញិយទ្ៀត រដ្ឋភាគី គួរធានាថ្ន ចុងយចាទ្ ស្តូវបាន្ឃុខំលួន្រង់ចា ំ សវនាការ ន្តកាុង
ករណីចាបំាច់បអុំតប៉ាុយោណ េះ យេើយ អនុ្វតតជយស្មើសយអសងៗជនួំ្ស ឲ្យការ ក់ពន្ធនាោ
រ។ វធិាន្ការបនាា ន់្ គួរស្តូវបាន្ចាត់ យដ្ើមបធីានាទ្នំាក់ទ្នំ្ង ឬ ការបញ្ជូ ន្សាលស្កម
សាែ ពររបស់តុលាការ យៅអាជាា ធរពន្ធនាោរ និ្ងសាមីជន្ ជាប់ឃុ។ំ 

កុម្មរម្មន្ទ្នំាស់នឹ្ងចាប់ 

១៥. ទ ះរីជាកតស់ម្មគ ល់ទឃើញពត័ម៌្មនច លបានសតល់ជូនទដាយលណៈប្រតិភូ  កទិ់ននឹង្សាា ន ភាព
ថ្នទសែកតីប្ ង្ែារស់តីពីយុតតិធេអ៌និតិជនកទ៏ដាយ លណៈកម្មា ធិការទនះម្មនការប្ពួយបារេភ ពីភាពេនិ
ម្មនប្រពន័ធយុតតិធេអ៌និតិជន និង្ការពិតច លថា កុម្មរជាទរឿយៗប្តូវ្េង្កាតនី់តិវធីិ ូែ រន នឹង្នីតិជនច 
រ។ លណៈកម្មា ធិការកម៍្មនកង្ាល់សង្ច រទលើការខ្កខានេនិបានធានាថា អនីតិជន ច លជារឃុ់ំ ប្តូវ
បានឃុំខ្េួនដារទ់ដាយច កពីនីតិជន (ម្មប្តា១០ ១៤ និង្២៤)។ 



រដ្ឋភាគីគួរន្តចាត់វធិាន្ការយដ្ើមបបីយងកើតស្បពន័្ធយុតតធិម៌អនី្តិជន្ កាុងយោលបណំង 
ធានាថ្ន អនី្តិជន្ស្តូវបាន្ស្បស្ពឹតតមិកយលើកាុងរយបៀបមួយសមស្សប តាមអាយុរបស់ ពួក
យគ។ រដ្ឋភាគីគួរធានាអងន្ដ្រនូ្វការ ក់អនី្តិជន្ និ្ងនី្តិជន្ឲ្យយៅ ច់យ យ ន្ កពី
ោា យៅកន្ន្លងឃុខំលួន្ យ យអនុ្យលាមតាមបទ្ ឋ ន្អន្តរជាតិ។ 

ការចាប់ខលួន្ និ្ងការឃុខំលួន្យ យប ំន្ 
១៦. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់ទៅទលើរបាយការណ៍អំពីការចារខ់្េួន និង្ការឃុំខ្េួនទដាយរំ ន ទលើ
ជនរា នសទះសចេបង្ អនកសំុ ន អនកទប្រើប្បាស់ទប្លឿង្ញាន កុម្មរតាេែិទញ្ច ើេសេូវ និង្អនករកសីុសេូវ ទភទ 
ទៅកនុង្ចសនក “សង្គេកិែច” យុវជនីតិសេប  និង្េជឈេណឌ លសាត រនីតិសេប ទប្លឿង្ទញៀន។ វាលឺជា
កង្ាល់ជាពិទសសអំពីការទចាទប្រកានពី់ការទធាើ រុណកេា ការទធាើបារ និង្ការរទំលាភរំ ន ទសសង្ទទៀត 
ច លប្រប្ពឹតតទដាយរុលគលិកទធាើការទៅសាា រន័ ងំ្ទនះ (ម្មប្តា៧, ៩ និង្ ១០)។ 

រដ្ឋភាគីគួរន្តចាត់វធិាន្ការចាបំាច់ទងំអស់យដ្ើមបបីញ្ឈប់នូ្វការចាប់ខលួន្ និ្ងការ ឃុខំលួន្
យ យប ំន្យលើជន្ោា ន្អាេះសន្មបង អាកសុទំន្ អាកយស្បើស្បាស់យស្គឿងញាន្ កុម្មរតាម
ចិយញ្ចើ មអលូវ និ្ងអាករកសីុអលូវយេទ្។ រាល់ករណីនន្ការយធវើទរុណកមា និ្ង ការយធវើបាបទងំ
អស់ គួរន្តយសុើបអយងកត យេើយស្បសិន្យបើម្មន្េ័សតុតាងពិតស្បាកដ្ បង្កា ញពីករណីទងំ
យន្េះ គួរន្តអតនាា យទស និ្ង ក់យទសទ្ណឌ ។ 

សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្កិចចស្បឹកាយោបល់ 
១៧. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់ថា ប្សរតាេប្កេនីតិវធីិប្ពហាទណឌ  រុលគលច លប្តូវបានចារខ់្េួន ម្មន
សិទធិទទលួបានជំនួយពីទេធាវ ីបានចតរនាទ រពី់ការោតខ់្េួន ២៤ទម្ម៉ា ង្រ៉ាុទណាណ ះ។ លណៈកម្មា  ធិការទនះ
កស៏ចេតង្នូវកង្ាល់សង្ច រទលើកង្ាះខាតទេធាវ ី ជាពិទសស ទៅតាេរណាត ទខ្តតឆ្ៃ យៗ និង្ សិទធិទទលួ
បាននូវជំនួយចសនកែាររ់រស់រុលគលច លជារទ់ចាទពីរទទលាើសប្ពហាទណឌ ។ លណៈកម្មា  ធិការទនះកត់
សម្មគ ល់ថា កង្ាះថ្នសិទធិទទលួបាននូវកិែចប្រឹកាទយរល់កនុង្ករណី ងំ្ទនះ អាែរង្េ ឲ្យម្មនឧរបតតិ
ទហតុថ្នការទធាើ រុណកេា និង្ការទធាើបារទលើរុលគលច លបានោតខ់្េួន ងំ្ទនាះ (ម្មប្តា៩ និង្១៤)។ 

រដ្ឋភាគីគួរន្តធានាថ្ន ស្គប់ទិ្ដ្ឋភាពចាប់ និ្ងទ្នាល ប់អនុ្វតតរបស់ខលួន្យលើការឃុខំលួន្ បយោត េះ
អាសន្ា ស្តូវម្មន្សុខដុ្មនី្យកមាជាមួយនឹ្ងលកខខណឌ តស្មូវនន្ម្មស្តា៩ និ្ង ១៤ នន្កតិកា
សញ្ញា  ដូ្ចម្មន្ន្ចងកាុងយសចកតពីន្យល់ទូ្យៅយលខ៣២ (២០០៧) សតីពី សិទ្ធិយសាើភាពោា យៅ
ចយំ េះមុខតុលាការ និ្ងសាលាជស្មេះកត ី និ្ងសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ការជនំុំ្ ជស្មេះយ យយុតតធិម៌ 



និ្ងយសចកតពីន្យល់ទូ្យៅយលខ៣៥ (២០១៤) សតីពីយសរភីាព និ្ង សន្តិសុខរបស់មនុ្សស រាប់
ទងំ តាមរយៈការអនុ្ញ្ញា តឲ្យជន្ជាប់ឃុនំ្ដ្លជាប់យចាទ្ ពីបទ្យលាើសស្ពេាទ្ណឌ អាច
ទ្ទួ្លបាន្ភាល មៗនូ្វសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ជនួំ្យពីយមធាវ ីចាប់ ពីដ្យំណើ រការដ្បូំងនន្ការដ្កេូត
យសរភីាពរបស់ខលួន្។ ការទ្ទួ្លបាន្នូ្វកិចចពិយស្ោេះ យោបល់គួរន្តស្តូវអតល់ឲ្យយៅស្គប់
ដ្ោំក់កាលទងំអស់ នន្នី្តិវធីិស្ពេាទ្ណឌ ។ 

ការជួញដូ្រមនុ្សស 
១៨. ទ ះរីជាកតស់ម្មគ ល់ទឃើញម្មនកិែចខិ្តខំ្ប្រឹង្ចប្រង្ររស់រ ាភាលីទ ើេបបី្រយុទធប្រឆ្ងំ្នឹង្ការជញួ  ូរ
េនុសសកទ៏ដាយ កល៏ណៈកម្មា ធិការទនះម្មនកង្ាល់អំពីការទសុើរអទង្េត ច លបានរាយការណ៍ថា ម្មនការ
ទធាើទ ើង្តិែតែួ ទហើយការដាកទ់ ស និង្កង្ាះទិនននយ័សេូវការអំពីករណី ងំ្ឡាយ ថ្នការ ជញួ ូរ
េនុសស (ម្មប្តា៨)។ 

រដ្ឋភាគីគួរបយងកើន្ និ្ងសស្មបសស្មួលកិចចខិតខសំ្បឹងន្ស្បងរបស់ខលួន្ឲ្យបាន្លែស្បយសើរ ជាង
មុន្កាុងការស្បយុទ្ធស្បឆងំនឹ្ងការជួញដូ្រមនុ្សស និ្ងក៏គួរពិចារោអងន្ដ្រអពីំ ការបយងកើត
ទី្ភាា ក់ង្ករកោត លអលូវការយដ្ើមបទី្ទួ្លខុសស្តូវចយំ េះការស្បយុទ្ធស្បឆងំការជួញដូ្រមនុ្សស 
និ្ងតាមរយៈការយសុើបអយងកត និ្ងការអតនាា យទសជន្យលាើសជាស្បពន័្ធ និ្ងជាទូ្យៅ។ យលើសពី
យន្េះយទ្ៀត រដ្ឋភាគីគួរន្តធានានូ្វកិចចការ រស្គប់ស្ោន់្ សណំង និ្ងសណំងជងឺំចិតត ដ្ល់
ជន្រងយស្ោេះ រាប់ទងំការសាត រនី្តិសមបទ។ 

អងគជនំុំ្ជស្មេះវសិាមញ្ាកាុងតុលាការកមពុជា 
១៩. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់អំពីទសែកតីរាយការណ៍ច លថា េង្រ្នតីជានខ់្ពស់ថ្នរ ាភាលីបានទធាើ ទសែ
កតីចងេង្ការណ៍េតង្ទហើយេតង្ទទៀត ច លទប្ជៀតចប្ជកការប្រប្ពឹតតិទៅ និង្ឯករាជយភាពររស់អង្គ ជំនំុជប្េះ
វសិាេញ្ញកនុង្តុលាការកេពុជា (ECCC) និង្ថាទសែកតីចងេង្ការណ៍ទនះរង្កា ញនូវការសាទ ក ់ ទសទើរររស់រ ា
ភាលី ទ ើេបរីនតសតនាទ ទ សជនសង្សយ័រចនាេទទៀត ថ្នឧប្កិ ាកេាប្រប្ពឹតតកនុង្អំ ុង្រររ ចខ្ារប្កហេ។ កនុង្
នយ័ទនះ លណៈកម្មា ធិការកតស់ម្មគ ល់ទលើការទ្េើយតរររស់រ ាភាលីថា ខ្េួនេនិ បានទប្ជៀតចប្ជកកិែច
 ំទណើ រការនីតិវធីិររស់តុលាការថ្ន អ.វ.ត.ក ទទ និង្ខ្េួនសាា លេនែំ៍ទ ះការ សនាអះអាង្ររស់ខ្េួន
ច លបានសដល់ឱយកនុង្អំ ុង្ទពលកិែចពិភាកាថា ទ ះនាទពលអនាលត កេ៏និ ការទប្ជៀតចប្ជកច រ (ម្មប្តា
១៤)។ 
រដ្ឋភាគីគួរចាត់វធិាន្ការយដ្ើមបកីារ រឯករាជយភាពយពញយលញនន្អ.វ.ត.ក និ្ង បាន្សេ
ការជាមួយ ECCC កាុងការបយំពញមុខង្កររបស់ខលួន្។ 



ឯករាជយភាពនន្ស្បព័ន្ធតុលាការ 
២០. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់អំពីកង្ាះថ្នប្រពន័ធតុលាការឯករាជយ េនិលំទអៀង្ និង្ម្មនការ ទសាក
សាត យែំទ ះការទចាទប្រកានជ់ាទប្ែើនអំពីអំទពើពុករលួយទៅកនុង្ប្រពន័ធតុលាការទនះ។ លណៈ កម្មា ធិការ
ទនះបានកតស់ម្មគ ល់ទដាយកង្ាល់ថា ែារស់តីពីការទរៀរែំអង្គការតុលាការ ែារស់តីពី លកខនតិកៈទៅប្កេ 
និង្ប្ពះរាជអាជាា  និង្ែារស់តីពីការទរៀរែំ និង្ការប្រប្ពឹតតទៅថ្នឧតដេប្កុេប្រឹកា ថ្នអង្គទៅប្កេ (SCM) 
ច លបានអនុេត័ទៅឆ្ន ២ំ០១៤ េនិរទង្េើតបាននូវការធានាការ រប្លរ ់ ប្រននូ់វឯករាជយភាពររស់
តុលាការទ ើយ (ម្មប្តា១៤)។ 
រដ្ឋភាគីគួរចាត់វធិាន្ការបនាា ន់្នានាយដ្ើមបធីានា និ្ងការ រឯករាជយភាពយពញយលញ និ្ង
ភាពមិន្លយំអៀងនន្ស្បពន័្ធតុលាការ និ្ងការធានាថ្ន ស្បពន័្ធតុលាការយន្េះដ្យំណើ រ ការ
យ យយសរ ីយ យោា ន្ការ ក់សម្មព ធ និ្ងការយស្ជៀតន្ស្ជកពីអងគនី្តិស្បតិបតត។ិ វា គួរន្តយធវើ
ការពិនិ្តយយ ើងវញិនូ្វចាប់ទងំសតីពីស្បពន័្ធតុលាការ យដ្ើមបកីាត់បន្ែយសមតែ កិចចរបស់
ស្កសួងយុតដធិម៌ និ្ងពស្ងឹងឯករាជយភាពរបស់តុលាការ។ 

យសរភីាពនន្ការសន្មតងមតិ និ្ងការបយងកើតសម្មគម 
២១. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់អំពីរបាយការណ៍ថ្នការសម្មេ រអ់នកកាចសត អនកការ រសិទធិ េនុសស 
និង្តួអង្គសង្គេសីុវលិទសសង្ៗទទៀត។ លណៈកម្មា ធិការទនះកម៏្មនកង្ាល់សង្ច រអំពីរបាយ ការណ៍ថ្នការ
យយ ីនិង្ការរំភតិរំភយ័ ល់អនកកាចសត អនកការ រសិទិធេនុសស សហជីពកេាករ សកេាជន ីធេី និង្រ
រសិាា ន ប្ពេ ងំ្តអួង្គសង្គេសីុវលិ ថ្ទទទៀត ក ូ៏ែជាសម្មជិកថ្នលណរកស ប្រឆ្ងំ្ ច លទៅចតរនតប្តូវ
ទលសតនាទ ទ សែំទ ះសកេាភាពររស់ពកួទល ជាពិទសស តាេរយៈការ ដាកជ់ាទ សប្ពហាទណឌ ែំទ ះ
រទទលាើសររហិារទករ តិ៍ និង្រទទលាើសច លែារេ់និម្មនចែង្ែាស់ លាស់ទសសង្ទទៀត។ ទលើសពីទនះទៅ
ទទៀត លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់អំពីការរតឹតបតិទលើទសរភីាព ថ្នការរទញ្ចញេតិច លកំណតទ់ដាយ
ែារច់ លបានទធាើវទិសាធនកេាសតីពីការទបាះទឆ្ន តទប្ជើសតាងំ្តំណាង្រាង្រ្សត។ ទ ះរីលណៈកម្មា ធិការ
កតស់ម្មគ ល់ទដាយទកាតសរទសើរថា ទំនាកទំ់នង្តាេអន ឡាញ និង្សកេាភាពររស់អង្គការទប្ៅរដាា ភបិា
លប្តូវបានវវិឌឍនទ៍ៅេុខ្ទដាយរលូនទៅកនុង្រ ាភាលី កទ៏ដាយ កល៏ណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់អំពីទសែកតី
រាយការណ៍ច លថា ទសែកតីប្ ង្ែារឧ់ប្កិ ាកេា តាេអីុនធឺណិត និង្ទសែកតីប្ ង្ែារស់តីពីសម្មលេ 
និង្អង្គការេនិចេនរដាា ភបិាល អាែម្មនរទ របញ្ញតតិដាកក់ាររតិតបតិ ទលើទំនាកទំ់នង្តាេអនឡាញ និង្
ដាកក់ាររតឹតបតិហួសទហតុទលើអង្គការេនិ ចេនរដាា ភបិាល (ម្មប្តា៦, ៧, ១៩ និង្២២)។ 

រដ្ឋភាគីគួរធានាថ្ន បុគគលស្គប់រូបអាចអនុ្វតតយ យយសរនូី្វសិទ្ធិយសរភីាពបយញ្ចញមតិ និ្ង
ការបយងកើតសម្មគមរបស់ពួកយគ អនុ្យលាមតាមម្មស្តា១៩ និ្ង២២ នន្កតិកាសញ្ញា  និ្ងយស
ចកតពីន្យល់ទូ្យៅយលខ៣៤ (២០១១) របស់គណៈកម្មា ធិការយន្េះ សតីពីយសរភីាព នន្គនិំ្ត 
និ្ងការសន្មតងមតិ។ យ យយធវើដូ្ចយន្េះ រដ្ឋភាគីគួរន្ត៖ 



(ក) ចាត់វធិាន្ការជាបនាា ន់្យដ្ើមបយីសុើបអយងកត កយបណតឹ ងនន្ការសម្មល ប់ និ្ងការ អតល់
កិចចការ រដ៏្ម្មន្ស្បសិទ្ធភាពដ្ល់អាកកាន្សត អាកការ រសិទ្ធិមនុ្សស និ្ងតួរអងគ សងគមសីុ
វលិយអសងៗយទ្ៀតន្ដ្លស្តូវបាន្ទ្ទួ្លរងនូ្វការបេិំតបេ័ំយនិ្ងការវាយស្បហារ នានា 
យ យសារន្តសកមាភាពវជិាជ ជីវៈរបស់ពួកយគ 

(ខ) យចៀសវាងពីការអតនាា យទសអាកកាន្សត អាកការ រសិទ្ធិមនុ្សស និ្ងតួអងគ សងគមសីុ
វលិយអសងៗយទ្ៀត ន្ដ្លយកការអតនាា យទសយន្េះជាមយធយបាយនន្ការយធវើឲ្យ ញយញើត ឬ
បង្កែ ក់ទឹ្កចិតតដ្ល់ពួកយគពីការសន្មតងមតិរបស់ពួកយគយ យយសរ ី

(គ) ចូរពិចារោកុ ំក់បទ្បរហិាយករ តិ៍ ជាយទសស្ពេាទ្ណឌ  និ្ងយលើកយកនូ្វបទ្ 
បបញ្ាតត ិក់ពន័្ធោមួយយអសងយទ្ៀតនន្ស្កមស្ពេាទ្ណឌ  ឲ្យស្សបយៅនឹ្ងម្មស្តា១៩ នន្ 
កតិកាសញ្ញា យន្េះ 

(ឃ) ពិនិ្តយយ ើងវញិនូ្វចាប់បចចុបបន្ា និ្ងចាប់មិន្ទន់្តាក់ន្តងយ ើងរបស់ខលួន្ រាប់
ទងំយសចកតសី្ ងចាប់សតីឧស្កិដ្ឋកមាតាមអីុន្ធឺណិត និ្ងចាប់សតីពីសម្មគម និ្ង អងគការ
មិន្ន្មន្រ ឋ េិបាល យដ្ើមបបីយញ្ច ៀសនូ្វការយស្បើស្បាស់វកយសពាមិន្ចាស់លាស់ និ្ងការ
រតឹតបតិេួសយេតុ យដ្ើមបធីានាថ្ន ការរតឹតបតិោមួយយលើការអនុ្វតតយសរភីាព នន្ការ
បយញ្ចញមតិ និ្ងការបយងកើតសម្មគម ពិតជាអនុ្យលាមតាមលកខខណឌ តស្មូវនន្ ម្មស្តា១៩ 
កថ្នខណ័ឌ ទី្៣ និ្ង២២ នន្កតិកាសញ្ញា យន្េះ។ 

សិទ្ធិយសរភីាពនន្ការជួបស្បជុយំ យសន្តិវធីិ 
២២. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់ អំពីការទកើនទ ើង្នូវរបាយការណ៍ថ្នការចារខ់្េួនបាតុករ ទដាយ 
រំ ន និង្ទម្មេ រអ់នុវតតច លតប្េូវឱយពកួទលសតិតទេថ្ ទលើឯកសារទដាយប្តូវសនាថានឹង្េនិទធាើ បាតុកេា
ទទៀតទទនាទពលអនាលត (ម្មប្តា២១)។ 

រដ្ឋភាគីគួរធានាថ្ន ចាប់សតីពីការយធវើបាតុកមាយ យសន្តិវធីិ ស្តវូបាន្អនុ្វតត អនុ្យលាម តាម
កតិកាសញ្ញា យន្េះ។ រដ្ឋភាគីក៏គួរន្តធានាអងន្ដ្រថ្ន ការអនុ្វតតនូ្វសិទ្ធិនន្ការជួប ស្បជុយំ យ
សន្តិវធីិ មិន្ស្តូវម្មន្ការរតឹតបតិយអសងៗ យស្ៅពីការរតិតបតិន្ដ្លអនុ្ញ្ញា ត ឲ្យម្មន្ យស្កាម
កតិកាសញ្ញា យន្េះយ ើយ។ 

សិទ្ធិកាុងការយរៀបអា េ៍ពិ េ៍ និ្ងសមភាពរបស់សេពទ័្ធ 

២៣. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់ថា ម្មប្តា៩៥០ ថ្នប្កេរ ារបទវណី ចែង្ថាង្រ្សតីម្មន កេ់និប្តូវទរៀរ 
អា ហ៍ពិ ហ៍េតង្ទទៀតទទ រហូត ល់១២០ថ្ងៃ បានកនេង្ទៅ លិែចារពី់ថ្ងៃថ្នការរលំាយ ឬទម្មឃ ភាព
អា ហ៍ពិ ហ៍េុនររស់នាង្។ លណៈកម្មា ធិការទនះ កម៏្មនកង្ាល់សង្ច រទលើរទរញ្ញជ េយួ ច លបាន
ទែញទដាយប្កសួង្ការររទទស ច លរតឹតបតិសិទធិកនុង្ការទរៀរអា ហ៍ពិ ហ៍រវាង្រុរស និង្រុរស



ររទទសនិង្ង្រ្សតីកេពុជាទដាយសម្មា ង្ទលើេូលដាា នថ្នអាយុនិង្ប្បាកែំ់ណូលររស់រុរសទនាះ (ម្មប្តា៣, 
២៣ និង្២៦)។ 

រដ្ឋភាគីគួរលុបយចាលបទ្បបញ្ាតត ិន្ដ្លយរ ើសយអើង ឈ្រយលើយេតុអល យេទ្ អាយុ និ្ង ស្បាក់
ចណូំល ទក់ទ្ងយៅនឹ្ងអា េ៍ពិ េ៍។ 

ទ្ណឌ កមាយលើរាងកាយ 

២៤. ទ ះរីជាទទលួសាគ ល់ថា ការដាកទ់ណឌ ទលើរាង្កាយប្តូវបានហាេប្បាេទៅកនុង្សាលាទរៀន និង្
ប្រពន័ធដាកទ់ សទណឌ កទ៏ដាយ លណៈកម្មា ធិការទនះម្មនកង្ាល់ថា ការទប្រើប្បាស់ការដាកទ់ណឌ  កេាទនះ 
ទៅចតប្សរែារទ់ៅតាេសទះ ជាកចនេង្ច លវារនតទទលួយក និង្អនុវតតជាលកខណៈប្រថ្ព ណីទដាយ
ឪពុកម្មត យ និង្អាណាពាបាល ថាជាទប្េង្េ់យួថ្នវនិយ័ (ម្មប្តា៧ និង្២៤)។ 

រដ្ឋភាគីគួរចាត់វធិាន្ការជាក់ន្សតង យ យរាប់ទងំតាមរយៈវធិាន្ការចាប់ តាមការ ចា ំ
ចាច់ យដ្ើមបបីញ្ច ប់ការ ក់ទ្ណឌ កមាយលើរាងកាយ យៅស្គប់ទី្កន្ន្លងទងំអស់។ គួរ យលើកទឹ្ក
ចិតតរាល់ទ្ស្មង់វន័ិ្យអេិងាទងំអស់ យធវើជាជយស្មើសកាុងការ ក់ទ្ណឌ កមា យលើរាងកាយ 
និ្ងគួរយធវើយុទ្ធនាការអសពវអាយពត៌័ម្មន្ជាសាធារណៈយដ្ើមបយីលើក កមពស់ការយល់ដឹ្ងអពីំ
អលប៉ាេះ ល់ន្ដ្លបងកយស្ោេះថ្នា ក់នន្ការ ក់ទ្ណឌ កមាយលើរាងកាយយន្េះ។ 

ការចូលរួមកាុងកិចចការសាធារណៈ 
២៥. លណៈកម្មា ធិការកតស់ម្មគ ល់ទដាយកង្ាល់ថា ែារពី់រច លបានទធាើវទិសាធនកេារែួ លឺ កទ់ង្ នឹង្
លណៈកម្មា ធិការជាតិទរៀរែំការទបាះទឆ្ន ត និង្ការទបាះទឆ្ន តទប្ជើសតាងំ្តំណាង្រាង្រ្សត ច លបាន អនុេត័
ទៅថ្ងៃទី១៩ ចខ្េនីា ឆ្ន ២ំ០១៥ ទដាយពំុម្មនកិែចពិទប្រះទយរល់ពិតប្បាក  ច ល ំទណើ រ ការប្ស
ទ ៀង្រន ទនះ ែារជ់ាេូលដាា នែំននួរី សតីពីប្រពន័ធតុលាការ ប្តូវបានអនុេត័ទៅចខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤។ 
ទ ះរីជាម្មនការកតស់ម្មគ ល់ទលើទរលរំណង្ររស់រ ាភាលី ទ ើេបអីនុេត័ែារស់តីពី សម្មលេ និង្អង្គ
ការេនិចេនរដាា ភបិាលកទ៏ដាយ កល៏ណៈកម្មា ធិការកតស់ម្មគ ល់ទដាយកង្ាល់អំពី កង្ាះតម្មេ ភាពទៅកនុង្
 ំទណើ រការអង្គនីតិរញ្ញតតិ ទៅកនុង្រ ាភាលី  ូែបានធានាទដាយម្មប្តា២៥ ថ្ន កតិកាសញ្ញញ ទនះ (ម្មប្តា
២៥)។ 

រដ្ឋភាគីគួរន្តធានាឱ្យបាន្នូ្វតម្មល ភាពកាុងដ្យំណើ រការអងគនី្តិបញ្ាតត ិ និ្ងគួរន្តពិចារ ោ
យលើការយធវើយសចកតសី្ ងចាប់ទងំឡាយ ឲ្យសាធារណៈជន្បាន្ដឹ្ង យដ្ើមបងី្កយ ស្សួលឲ្យ
ស្បជាពលរដ្ឋ ជន្ជកយដ្ញយ ល និ្ងយធវើកិចចសន្ានាជាសាធារណៈ ជាមួយ តោំងរបស់
ពួកយគ យ យស្តូវគិតគូរអពីំយសចកតពីន្យល់ទូ្យៅយលខ២៥ (១៩៩៦) របស់គណៈកម្មា ធិ



ការយន្េះ សតីពីសិទ្ធិចូលរួមកាុងកិចចការសាធារណៈ សិទ្ធិយបាេះយឆា ត និ្ងសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្យសាើ
ភាពោា នូ្វយសវាសាធារណៈ។ 

សិទ្ធិយបាេះយឆា ត 
២៦. លណៈកម្មា ធិការចាតទុ់កថា ការរ ិទសធជាទូទៅទលើសិទធិទបាះទឆ្ន តររស់ទណឌិ ត េនិរំទពញ តាេ
លកខខ្ណឌ តប្េូវថ្នម្មប្តា១០ កថាខ្ណ័ឌ ទី៣ ច លបានចែង្ កព់ន័ធនឹង្ម្មប្តា២៥ ថ្នកតិកា សញ្ញញ
ទនះ។ លណៈកម្មា ធិការទនះម្មនកង្ាល់សង្ច រអំពីការរតឹតបតិទលើសិទធិទបាះទឆ្ន តសប្ម្មរជ់ន ម្មនសតិ
វរិលាេ សេយួែំននួ (ម្មប្តា២, ១០, ២៥ និង្២៦)។ 

រដ្ឋភាគីគួរពិនិ្តយយ ើងវញិនូ្វចាប់របស់ខលួន្ ន្ដ្លបដិ្យសធសិទ្ធិយបាេះយឆា តរបស់ ទ្ណឌិ ត
ទងំអស់ យស្កាយយពលពិចារោយលើកថ្នខណ័ឌ ១៤ នន្យសចកតពីន្យល់ទូ្យៅ របស់គណៈក
ម្មា ធិការយន្េះ យលខ២៥ (១៩៩៦) យលើម្មស្តា២៥ (ការចូលរួមកាុងកិចចការ សាធារណៈ និ្ង
សិទ្ធិយបាេះយឆា ត)។ រដ្ឋភាគីក៏គួរន្តធានាអងន្ដ្រថ្ន ចាប់របស់ខលួន្មិន្ បាន្យរ ើសយអើងស្បឆងំ
នឹ្ងជន្ម្មន្សតិវបិលាល ស យ យបដិ្យសធនូ្វសិទ្ធិយបាេះយឆា ត របស់ពួកយគ ឈ្រយលើមូល
 ឋ ន្ន្ដ្លម្មន្ការទក់ទ្ងតិចតួច ឬន្ដ្លមិន្ម្មន្ទ្នំាក់ ទ្នំ្ងសមយេតុអល និ្ងជា
សតយនុ្ម័ត យៅនឹ្ងសមតែភាពកាុងការយបាេះយឆា តរបស់ពួក យគ យ យស្តូវគិតគូរពិចារោ
យលើម្មស្តា២៥ នន្កតិកាសញ្ញា យន្េះ។ 

បុគគលោា ន្រដ្ឋ 
២៧. លណៈកម្មា ធិការម្មនកង្ាល់អំពីសាា នភាពររស់ចខ្ារទប្កាេ និង្ជាតិពិនធុទវៀតណាេច លបាន និង្
កំពុង្រស់ទៅកនុង្ប្រទទសកេពុជា ជាទប្ែើនជំនានេ់កទហើយ ច លចតជាជនរា នរ ា ឬកង្ាះឯកសារ អតត
សញ្ញញ ណកេពុជា។ លណៈកម្មា ធិកាទនះ ម្មនកង្ាល់រចនាេទទៀតអំពីកិែចរកាការ រេនិប្លរប់្រន ់ ទ ើេបី
ធានាថា កុម្មរច លទកើតទៅកនុង្ប្រទទសកេពុជា ទរើសិនជាពកួទលេនិម្មនរ ាទទទនាះ ប្តូវទទួល បាន
សញ្ញជ តិ និង្ឯកសារអតតសញ្ញញ ណកេា (ម្មប្តា២, ២៤ និង្២៦)។ 

រដ្ឋភាគីទងំអស់គួរន្តយកវធិាន្ការចាបំាច់យដ្ើមបធីានាឱ្យបាន្នូ្វការទ្ទួ្លបាន្សិទ្ធិយពញ
យលញពីកតិកាសញ្ញា យន្េះយ យអាករស់យៅទងំអស់ រាប់ទងំបុគគលោា ន្រដ្ឋអង។ 

រដ្ឋភាគកីគួ៏រន្តជួយសស្មលួអងន្ដ្រដ្ល់ការទ្ទួ្លបាន្នូ្វសណំុំឯកសារអតតសញ្ញា ណ កមា។ 
យលើសពីយន្េះយទ្ៀត រដ្ឋភាគីគួរន្តធានាសិទ្ធិកុម្មរោា ន្រដ្ឋ ន្ដ្លបាន្យកើតយៅយលើ ទឹ្កដី្នន្
ស្បយទ្សកមពុជា ចយំ េះឪពុកម្មត យកុម្មរោា ន្រដ្ឋទងំយន្េះ យដ្ើមបទី្ទួ្លបាន្ សញ្ញជ តិមួយ។ 



សិទិ្ធរបស់បុគគលជន្ជាតិភាគតិច 
២៨. ទ ះរីជាទទួលសាគ ល់ប្ករខ្ណ័ឌ លតិយុតតិច លម្មនប្សារក់ទ៏ដាយ កល៏ណៈកម្មា ធិការ ទៅចត ម្មន
កង្ាល់ថា ជនជាតិទ ើេភាលតិែេនិប្តូវបានទលទលើកយកេកពិទប្រះទយរល់ប្លរប់្រន ់កនុង្  ំទណើ រការទធាើ
ទសែកតីសទប្េែ  កទិ់ននឹង្រញ្ញា នានាច លរ៉ាះ ល់ ល់សិទធិររស់ទល រារ ់ងំ្ការ ប្លរប់្លង្ ីសហលេ
នរ៍រស់ពកួទល និង្ចរង្ចែក ីសប្ម្មរឧ់សាហកេា ញយកចរ ៉ា និង្កសិ  ណិជជកេា។ កនុង្នយ័ទនះ 
សេប ន ីច លពកួទល េ  ទៅចតរនតប្តូវបានសតល់សប្ម្មរក់ារទប្រើ ប្បាស់ឯកជន។ លណៈកម្មា ធិការ
ទនះកប៏ានកតស់ម្មគ ល់ទដាយកង្ាកស់ង្ច រ អំពីរបាយការណ៍ច ល ថា ជនជាតិទ ើេភាលតិែច លម្មន
រញ្ញា  កព់ន័ធជាេយួរដាា ភបិាលកនុង្ការការ រសិទធិររស់ពកួទល នឹង្ប្រឈ្េេុខ្នឹង្ឧរសលគជាកច់សតង្ជា
ទប្ែើន។ 

រដ្ឋភាគីគួរន្តបយងកើតយន្តការពិយស្ោេះយោបល់មួយន្ដ្លម្មន្ស្បសិទ្ធភាព និ្ងធានា បាន្នូ្វ
ការពិយស្ោេះយោបល់ស្បកបយ យអតែន័្យជាមួយនឹ្ងជន្ជាតិយដ្ើមភាគតិចកាុងការយធវើការ
សយស្មចចិតតយៅកាុងស្គប់វស័ិយទងំអស់ន្ដ្លម្មន្អលប៉ាេះ ល់យលើសិទ្ធិ របស់ពួកយគ។ 

ការអសពវអាយពត៌័ម្មន្ន្ដ្លទក់ទ្ងយៅនឹ្ងកតិកាសញ្ញា យន្េះ 
២៩. រ ាភាលីលរួចតសសពាសាយឲ្យបានយ៉ា ង្ទូលំទូលាយនូវកតិកាសញ្ញញ ទនះ អតារទថ្នរបាយ ការណ៍
តាេកាលកំណតទ់លើកទីពីរររស់ខ្េួន ការទ្េើយតរជាលាយលកខណ៍អកសរ ទៅនឹង្រញ្ជ ីថ្ន សំណួរច ល
បានទធាើទ ើង្ទដាយលណៈកម្មា ធិការ និង្ការពិនិតយទសទៀង្ផ្ទទ តែុ់ង្ទប្កាយ កនុង្ែំទណាេ អាជាា ធរតុលាការ 
អាជាា ធរែារ ់និង្អាជាា ធររ ាបាល សង្គេសីុវលិ និង្អង្គការេនិចេនរដាា ភបិាល នានា ច លប្រតិរតដិការ
ទៅកនុង្ប្រទទសកេពុជា ក ូ៏ែជាសាធារណជន។ 

៣០. អនុទលាេតាេវធិាន៧១ កថាខ្ណ័ឌ ទី៥ ថ្នវធិាននីតិវធីិររស់លណៈកម្មា ធិការ រ ាភាលីលួរសតល់ កនុង្
អំ ុង្ទពលេយួឆ្ន  ំ នូវពត័ម៌្មនច ល កព់ន័ធសតីពីការអនុវតតអនុសាសនរ៍រស់លណៈកម្មា ធិការ ច លបាន
ទធាើទ ើង្ទៅកនុង្កថាខ្ណឌ ១១, ១៣ និង្២១ ខាង្ទលើ។ 

៣១. លណៈកម្មា ធិការទសនើឲ្យរ ាភាលីដាករ់បាយការណ៍តាេកាលកំណតទ់លើកទប្កាយររស់ខ្េួនទៅ ថ្ងៃទី
២ ចខ្ទេសា ឆ្ន ២ំ០១៩ និង្ប្តូវរញ្ចូ លពត័ម៌្មនរែចុរបននភាពជាកល់ាក ់សតីពីការអនុវតតនូវអនុ សាសន៍
 ងំ្អស់ររស់ខ្េួន ពត័ម៌្មនសតីពីកតិកាសញ្ញញ  ងំ្េូល។ លណៈកម្មា ធិការទសនើឲ្យរ ាភាលីទធាើ ការទរៀរែំ
របាយការណ៍ទនះ ទ ើេបពិីទប្រះឲ្យបានទូលំទូលាយជាេយួសង្គេសីុវលិ និង្អង្គការេនិ ចេនរដាា ភបិាល 
ច លកំពុង្ប្រតិរតតិការទៅកនុង្ប្រទទសកេពុជា។ ទយង្តាេទសែកតីសទប្េែររស់ េហាសននិបាតទលខ្
៦៨/២៦៨  កយច លកំណតស់ប្ម្មររ់បាយការណ៍ទនះ លឺម្មនែំនួនេនិទលើស ពី ២១.២០០  កយ។ 

    


