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 សេចក្ដេីន្នដិ្ឋា ន្ ន្ងិ/ឬអន្សុាេន្ ៍
 
 ប្រទេសកម្ពុជានឹងពិនិត្យទម្ើលអនុសាសន៍ទាំងអស់ខាងទប្ោម្ទនេះ រចួនឹងផ្ដល់ោរទ ល្ើយត្រកនុងទពលទេលាម្យួ 
សម្ប្សរទៅមុ្នសម័្យប្រជុាំទលើកេើ៤១ ររស់ប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុសស៖ 
១. អនុទលាម្តាម្ោត្ពវកិចចទប្ោម្កតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលរដ្ឋ និងសិេធិនទោបាយ ចូរទ វ្ើោរពិភាកាឱ្យបាន 
លអិត្លអន់ទលើោរអនុេត្ត និងោរកកលម្អទោលនទោបាយ និងរេរបញ្ាត្តិទផ្សងៗ(អ ុយកប្កន)។ 
២. ពិចារណាទលើោរេេលួយកលិខិតុ្រករណ៍សិេធិម្នុសសអនតរជាតិ្ កដ្លកម្ពុជាមិ្នទន់ោល យជារដ្ឋភាគើ (ហុងឌូរ៉ាស)។ 
៣. រនដកសវងរកលេធភាព ទដ្ើម្បើពប្ងើកេសិាលភាពននោរទរដជាា ចិត្តជាអនតរជាតិ្ររស់ខលួន តាម្រយៈោរផ្ដល់សចាច រ័នទលើពិ ើ្សារ 
រកនែម្ននកតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលរដ្ឋនិងសិេធិនទោបាយដូ្ចកដ្លបានផ្ដល់អនុសាសន៍ោលពើទពលមុ្ន (ទេតូ្នើ)។ 
៤. េេលួយកពិ ើ្សាររកនែម្ ននកតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលរដ្ឋ និងសិេធិនទោបាយ(កូសាដ រ ើោ)។ 
៥. េេលួយកពិ ើ្សាររកនែម្េើពើរននកតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលរដ្ឋ និងសិេធិនទោបាយ កដ្លមានទោលរាំណង 
លុរចោលទទសប្រហារជើេតិ្(កូឡ ុំប ៊ី); ផ្ដល់សចាច រ័នទលើពិ ើ្សាររកនែម្ ននកតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលរដ្ឋ និងសិេធិ 
នទោបាយ កដ្លមានទោលរាំណង លុរចោល ទទសប្រហារជើេតិ្ (បបល ហ ្៊ិក), (ម្៉ាុងទត្ទណច្គោ ), (អ ុយបរែន)។ 
៦. ផ្ដល់សចាច រ័នទលើពិ ើ្សាររកនែម្េើពើរននកតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលរដ្ឋ និងសិេធិនទោបាយ កដ្លមានទោល 
រាំណង លុរចោលទទសប្រហារជើេតិ្ និងចាត់្េធិានោរទផ្សងៗទដ្ើម្បើលុរចោលទទសប្រហារជើេតិ្(មិុ្កសុិក)។ 
៧. េេលួយកពិ ើ្សាររកនែម្ននកតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលរដ្ឋ និងសិេធិនទោបាយពាក់ព័នធនឹងរណដឹ ងរុគគល 
(ទរណាាំង)។ 
៨. ពិចារណាទលើោរផ្ដល់សចាច រ័នអនុសញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលករទេសនដរប្រទេសន៍ និងសមាជិកប្គួសារររស់ពកួទគ
(ហវ ើលើពើន)។  
៩. ពិចារណាទលើោរផ្ដល់សចាច រ័នអនុសញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលករទេសនដរប្រទេសន៍ និងសមាជិកប្គួសារររស់ពកួទគ 
(ទអហ  ្៊ីរ)។ 
១០. េេលួយកអនុសញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៥៤ ពាក់ព័នធនឹងឋានៈររស់ជនោា នសញ្ញា តិ្ និងអនុសញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៦១ សដើពើោរោត់្ 
រនែយភាពោា នសញ្ញា តិ្(ទរណុំង)។ 
១១. ទចញលិខិត្អទញ្ា ើញអចិន្នតយម៍្យួ ដ្ល់នើតិ្េ ិ្ ើពិទសសអងគោរសហប្រជាជាតិ្ និងសហប្រតិ្រត្តិោរកនុងន័យ សាែ រនា 
ជាម្ួយអនករយោរណ៍ពិទសសសតើពើសាែ នភាពសិេធិម្នុសសទៅកម្ពុជា ប្ពម្ទាំងោរោិល័យឧត្តម្សនងោរអងគោរសហ 
ប្រជាជាតិ្េេលួរនទុកសិេធិម្នុសសប្រចាាំកម្ពុជា (អាលលឺម្៉ាង់)។ 
១២. ទ វ្ើេទិសា្នកម្ាចារ់សដើពើសមាគម្ និងអងគោរមិ្នកម្នរដ្ឋឋ ភិបាល ទដ្ើម្បើឱ្យប្សរនឹងោត្ពវកិចចកម្ពុជាទប្ោម្កតិ្ោ 
សញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលរដ្ឋ និងសិេធិនទោបាយ (ប្កិក)។ 
១៣. េេលួយកសាំទណើ សុាំទ វ្ើេសសនកិចចពើអនកោន់អាណត្តិនើតិ្េ ិ្ ើពិទសស(ហុងដូ្រ៉ាស)។ 
១៤. អនុេត្តឱ្យបានទពញទលញ នូេអនុសាសន៍ទាំងអស់ទៅកនុងរបាយោរណ៍ចុងទប្ោយររស់អនករយោរណ៍ពិទសសសតើពើ 
សាែ នភាព សិេធិម្នុសសទៅកម្ពុជា រមួ្ទាំងកនុងរបាយោរណ៍រកនែម្ររស់ោរោិល័យឧត្តម្សនងោរអងគោរសហប្រជាជាតិ្ 
េេលួរនទុកសិេធមិ្នុសស (នូកេលទសេង់)។ 
១៥. ទចញលិខិត្អទញ្ា ើញអចិន្នតយម៍្យួដ្ល់នើតិ្េ ិ្ ើពិទសសទាំងអស់ររស់អងគោរសហប្រជាជាតិ្ និងចូលរមួ្កនុងន័យ 
សាែ រនាជាម្យួោរោិល័យឧត្តម្សនងោរអងគោរសហប្រជាជាតិ្េេលួរនទុកសិេធិម្នុសស និងនើតិ្េ ិ្ ើពិទសសអងគោរ 
សហប្រជាជាតិ្(ប្កូអាសុើ)។ 
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១៦. ទចញលិខិត្អទញ្ា ើញអចិន្នតយម៍្យួដ្ល់នើតិ្េ ិ្ ើពិទសសទាំងអស់ររស់អងគោរសហប្រជាជាតិ្(អ ុយកប្កន)។ 
១៧. ពប្ងឹងកិចចសហោរជាម្យួនើតិ្េ ិ្ ើពិទសសររស់អងគោរសហប្រជាជាតិ្ ទចញ និងអនុេត្តោរអទញ្ា ើញអចិន្នតយម៍្យួ 
ដ្ល់នើតិ្េ ិ្ ើពិទសសទាំងអស់ទៅមុ្ន UPR ជុាំរនាទ រ់ (សាធារណរដ្ឋក្ក)។ 
១៨. ពប្ងឹងកិចចសហោរជាម្ួយនើតិ្េ ិ្ ើពិទសសររស់ប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុសស តាម្រយៈោរទ ល្ើយត្រជាេជិាមានចាំទពាេះសាំទណើ សុាំ 
ទ វ្ើេសសនកិចច កដ្លមិ្នទន់បានរញ្ច រ់ររស់អនកោន់អាណត្តិនើតិ្េ ិ្ ើពិទសស និងពិចារណាកនុងោរទចញលិខិត្ អទញ្ា ើញ 
អចិន្នតយម៍្យួដ្ល់អនកោន់អាណត្តិនើតិ្េ ិ្ ើពិទសសទាំងអស់ ដូ្ចបានផ្ដល់អនុសាសន៍ោលពើទពលកនលងម្ក (ទេតូ្នើ)។ 
១៩. ចូលរមួ្កនុងន័យសាែ រនាជាម្យួនើតិ្េ ិ្ ើពិទសសទាំងអស់ររស់អងគោរសហប្រជាជាតិ្ (អុើតាលើ)។ 
២០. រញ្ច រ់កាំកណេប្ម្ង់ដ្ើ ល្ើ ទដ្ើម្បើសប្មួ្លដ្ល់ោរេេួលបាន ោរទប្រើប្បាស់ និងោរអភិេឌឍដ្ើសប្មារ់ប្កុម្រុគគល និង 
សហប្ោសខាន ត្តូ្ច និងម្្យម្ (ទសទនហាា ល់)។ 
២១. ចាត់្េធិានោរទដ្ើម្បើរងាភាពងាយប្សួលកនុងោរករងកចកដ្ើសម្បទនសហគម្ន៍ដ្ល់ជនជាតិ្ទដ្ើម្ភាគតិ្ច (តូ្ទហាគ )។ 
២២. អនុេត្តទោលនទោបាយតាាំងលាំទៅថ្ាើសុើសងាវ ក់ោន  និងទ វ្ើឱ្យនើតិ្េ ិ្ ើមានភាពងាយប្សួលសប្មារ់ ោរផ្តល់រណណ 
កម្ាសិេធិដ្ើ ល្ើសហគម្ន៍ ទដ្ឋយទ វ្ើោរពិភាកាជាម្យួសហគម្ន៍ សងគម្សុើេលិ និងជនជាតិ្ទដ្ើម្ភាគតិ្ច (ចប្កភព 
អង់ទគលស និងទអៀរេង់ខាងទជើង)។ 
២៣. ធានាថា រល់េាំនាស់ដ្ើ ល្ើកដ្លមិ្នទន់បានរញ្ច រ់ ោររទណដ ញទចញ និងោរតាាំងលាំទៅថ្ាើ ប្តូ្េបានទដ្ឋេះប្សាយ 
ប្រករទដ្ឋយលកខណៈប្តឹ្ម្ប្តូ្េ មានត្មាល ភាព មានោរចរចា និងមានោរផ្ដល់សាំណងសម្រម្យ (អូ្សាត លើ)។ 
២៤. ចាត់្េធិានោរចាាំបាច់នានា ទដ្ើម្បើរទងាើត្ទេើងេញិនូេររោិោសម្ួយ កដ្លមានោរទោរព ទដ្ឋយទពញទលញនូេ 
សិេធរិរស់សងគម្សុើេលិ ដូ្ចជា តាម្រយៈោរកកសប្មួ្លចារ់សដើពើសមាគម្ និងអងគោរមិ្នកម្នរដ្ឋឋ ភិបាលជាទដ្ើម្ 
(បារ ាំង)។  

២៥. ទ វ្ើេទិសា្នកម្ាចារ់សដើពើគណរកសនទោបាយ និងចារ់សដើពើសម្គម្និងអងគោរមិ្នកម្នរដ្ឋឋ ភិបាល ទដ្ឋយមាន 
ោរពិទប្ោេះទោរល់ជាម្យួភាគើពាក់ព័នធទផ្សងៗ និងសងគម្សុើេលិ កដ្លបានរងផ្លរ៉ាេះពាល់ ទដ្ើម្បើឱ្យចារ់ទាំងទនេះ 
ប្សរទៅនឹងោត្ពវកិចចសិេធិម្នុសសអនតរជាតិ្(អាលលឺម្៉ាង)។ 
២៦. ទ វ្ើឱ្យចារ់ទផ្សងៗ ដូ្ចជា ចារ់សដើពើសមាគម្និងអងគោរមិ្នកម្នរដ្ឋឋ ភិបាល ចារ់សហជើព ចារ់សដើពើគណរកស 
នទោបាយ និងចារ់េូរគម្នាគម្ន៍ឱ្យប្សរទៅនឹងោត្ពវកិចចអនតរជាតិ្ (អុើសលង់)។ 
២៧. ទ វ្ើេទិសា្នកម្ាចារ់សដើពើគណរកសនទោបាយ ចារ់សហជើព និងចារ់សដើពើសមាគម្និងអងគោរមិ្នកម្ន 
រដ្ឋឋ ភិបាល ទដ្ើម្បើឱ្យចារ់ទាំងទនេះប្សរនឹងោត្ពវកិចចសិេធិម្នុសសអនតរជាតិ្ររស់កម្ពុជា ទដ្ឋយទ វ្ើោរពិទប្ោេះទោរល់ជាម្ួយ 
ភាគើពាក់ព័នធទផ្សង  ៗនិងសងគម្សុើេលិកដ្លបានរងផ្លរ៉ាេះពាល់(នូកេលទសេង់)។ 
២៨. ោរពារអងគោរមិ្នកម្នរដ្ឋឋ ភិបាលនិងសមាគម្នានា ប្ពម្ទាំងធានាថា រេរបញ្ាត្តិរដ្ឋបាលននចារ់សដើពើសម្គម្ និង 
អងគោរមិ្នកម្នរដ្ឋឋ ភិបាលនឹងមិ្នប្តូ្េបានទប្រើទដ្ើម្បើរិេ ពយួរ ឬជេះឥេធិពលអេជិាមានទៅទលើអងគោរមិ្នកម្នរដ្ឋឋ ភិបាល និង 
សមាគម្ (សលូទេនើ)។ 
២៩. ពិនិត្យកកលម្អប្កម្ប្ពហាេណឌ  ក៏ដូ្ចជាចារ់ដ្នេៗទេៀត្ ទដ្ើម្បើឱ្យប្សរទៅនឹងរេដ្ឋឋ នសិេធិម្នុសសអនតរជាតិ្ រមួ្មាន 
ចារ់សដើពើសមាគម្និងអងគោរមិ្នកម្នរដ្ឋឋ ភិបាល ចារ់សហជើព និងចារ់េូរគម្នាគម្ន៍កដ្លសែិត្កនុងោររងចាាំ 
(សាធារណរដ្ឋទ្ក)។ 
៣០. លុរទចាលោរទ វ្ើេទិសា្នកម្ាចាំននួពើរ ទលើចារ់សដើពើគណរកសនទោបាយកដ្លបានអនុម័្ត្កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ពិនិត្យ 
ទម្ើលទេើងេញិនូេចារ់សដើពើសមាគម្និងអងគោរមិ្នកម្នរដ្ឋឋ ភិបាល និងពិនិត្យចារ់សហជើព ទដ្ើម្បើធានាថាចារ់ទាំងរើទនេះ 
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មានសងគតិ្ភាពជាម្យួនឹងោត្ពវកិចចររស់កម្ពុជា ទប្ោម្កតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលរដ្ឋ និងសិេធិនទោបាយ 
(អូ្សាត លើ)។ 
៣១. កកលម្អ ឬលុរទចាលរេដ្ឋឋ នគតិ្យុត្តថ្ាើៗម្យួចាំននួ កដ្លមានេត្ែុរាំណងទ វ្ើោរ រកប្សាយករររតឹ្ត្បតិ្ 
និងតាម្េាំទនើងចិត្ត ទដ្ើម្បើទ វ្ើឱ្យចារ់ទាំងទនេះប្សរទៅនឹងចារ់ និងរេដ្ឋឋ នសិេធិម្នុសសអនតរជាតិ្។ កនុងចាំទណាម្ចារ់ 
ទាំងទនាេះ រមួ្មាន៖ ចារ់សដើពើគណរកសនទោបាយ និងចារ់ទបាេះទឆ្ន ត្ ចារ់សដើពើសមាគម្និងអងគោរមិ្នកម្ន 
រដ្ឋឋ ភិបាល ប្ពម្ទាំង ប្រោស អនតរប្កសួងោលពើកខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ ទៅទលើប្រព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម្ (អូ្សាត លើ)។ 
៣២. រទងាើត្ប្កុម្ោរងារោ៉ា ងមានប្រសិេធភាពម្យួេេលួរនទុកេាំនាស់ដ្ើ ល្ើទប្ោម្ោរោាំប្េររស់ប្កសួងកដ្នដ្ើ ទដ្ឋយ 
មានោរចូលរមួ្ពើសងគម្សុើេលិ និងសហភាពអឺរ ៉ាុរ (បារ ាំង)។  
៣៣. រទងាើត្គណៈកមាា ្ិោរប្តួ្ត្ពិនិត្យថាន ក់ជាតិ្ទលើសនធិសញ្ញា អនតរជាតិ្នានា កដ្លកម្ពុជាបានផ្ដល់សចាច រ័ន ទដ្ឋយមាន 
ោរចូលរមួ្ររស់អងគោរពលកម្ាអនតរជាតិ្(បារ ាំង)។ 
៣៤. ពទនលឿននើតិ្េ ិ្ ើអនុម័្ត្ទសចកដើប្ពាងចារ់សដើពើោររទងាើត្សាែ រ័នសិេធិម្នុសសជាតិ្ប្សរទៅតាម្ទោលោរណ៍េើប្កុងបា៉ា រ ើស 
(ហសកហសុើ)។ ពទនលឿនោរទ វ្ើពប្ងាងចារ់សដើពើោររទងាើត្សាែ រ័នសិេធិម្នុសសជាតិ្ប្សរទៅតាម្ទោលោរណ៍េើប្កុង បា៉ា រ ើស 
(តូ្ទហាគ )។ 
៣៥. ពទនលឿនោររទងាើត្សាែ រ័នសិេធិម្នុសសជាតិ្ប្សរទៅតាម្ទោលោរណ៍េើប្កុងបារ ើស(អាល់ទហសរ ើ), (កូសាដ រ ើោ)។ រទងាើន 
កិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងកនុងោររទងាើត្សាែ រ័នសិេធិម្នុសសជាតិ្ប្សរទៅតាម្ទោលោរណ៍េើប្កុងបារ ើស(សុើលើ)។  
៣៦. រទងាើត្សាែ រ័នសិេធិម្នុសសជាតិ្ឯករជយម្យួប្សរទៅតាម្ទោលោរណ៍េើប្កុងបា៉ា រ ើស(អូ្សាត លើ), (មិុ្ចសុិក)។  
៣៧. រនដកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងកនុងោររទងាើត្សាែ រ័នសិេធិម្នុសសជាតិ្ដូ្ចកចងកនុងទោលោរណ៍េើប្កុងបា៉ា រ ើស (ទនបា៉ា ល់)។ 
៣៨. រនដកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើចារ់ទផ្ដើម្ោរងារររស់សាែ រ័នសិេធិម្នុសសជាតិ្ទោងទៅទលើទោលោរណ៍េើប្កុងបា៉ា រ ើស 
(អុើរ៉ា ក់)។ 
៣៩. រនដពប្ងឹងកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង កនុងោររទងាើត្សាែ រ័នសិេធិម្នុសសជាតិ្ប្សរទៅតាម្ទោលោរណ៍េើប្កុងបា៉ា រ ើស 
(ឥណឌូ ទណសុើ)។ 
៤០. រនដអនុេត្តអនុសាសន៍នានា កដ្លបានេេលួយកទប្ោម្ដ្ាំទណើ រោរ UPR ឆ្ន ាំ២០១៤។ ជាពិទសស ោររទងាើត្សាែ រ័ន 
សិេធិម្នុសសជាតិ្ម្យួសប្មារ់ោរទលើកកម្ពស់ និងោរោរពារសិេធិម្នុសសទដ្ឋយមាន្នធានប្គរ់ប្ោន់ (ទអសា៉ាញ)។ 
៤១.  ពទនលឿនដ្ាំទណើ រោរកនុងោររញ្ច រ់ចារ់សដើពើោររទងាើត្សាែ រ័នសិេធិម្នុសសជាតិ្ប្សរទៅតាម្ទោលោរណ៍េើប្កុងបា៉ា រ ើស 
(នថ្)។ 
៤២. រកាកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងរនដទេៀត្ ទដ្ើម្បើរទងាើត្យនដោរសិេធិម្នុសសជាតិ្ប្សរតាម្ទោលោរណ៍េើប្កុងបា៉ា រ ើស (េុយនើសុើ)។ 
៤៣. រញ្ច រ់ឱ្យបានឆ្រ់រហ័សនូេនើតិ្េ ិ្ ើនានា ពាក់ព័នធទៅនឹងោររទងាើត្សាែ រ័នសិេធិម្នុសសជាតិ្ប្សរតាម្ទោលោរណ៍ 
េើប្កុងបា៉ា រ ើស(អ ុយកប្កន)។ 
៤៤. រនដកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើរញ្ច រ់ចារ់សដើពើគណៈកម្ាោរសិេធិម្នុសសជាតិ្ និងទ វ្ើឱ្យត្នួាេើររស់គណៈកម្ាោរទនាេះ 
មានភាពសកម្ា(ទយកម្៉ាន)។ 
៤៥. រទងាើត្ចារ់ប្រឆ្ាំងោរទរ ើសទអើង កដ្លធានា និងហាម្ឃាត់្ោ៉ា ងជាក់លាក់នូេរល់ប្រទភេននោរទរ ើសទអើង ដូ្ចជា 
ទដ្ឋយសារេាំទនារផ្លូេទភេ អត្តសញ្ញា ណទយនឌ័រ និងលកខណៈទភេ (អុើសលង់)។ 
៤៦. រទងាើត្ចារ់េេលួសាគ ល់ទយនឌ័រ (អុើសលង់)។ 
៤៧. ទ វ្ើេទិសា្នកម្ារដ្ឋ្ម្ានុញ្ា ទដ្ើម្បើធានាឱ្យមានសម្ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍សប្មារ់គូសាវ ម្ើភរោិកដ្លមានទភេដូ្ចោន  
(អុើសលង់)។ 
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៤៨. រទងាើនកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងកនុងោរប្រយុេធនឹងោរទរ ើសទអើងប្រឆ្ាំងនឹងជនជាតិ្ទដ្ើម្ និងជាតិ្សាសន៍ភាគតិ្ច ប្ពម្ទាំង 
រទងាើត្កផ្នោរសកម្ាភាពជាតិ្ប្រឆ្ាំងនឹងោរទរ ើសទអើងពូជសាសន៍(តូ្ទហាគ )។  
៤៩. ពប្ងឹងទោលនទោបាយដ្ើ ល្ើ កដ្លបានអនុម័្ត្ោលពើឆ្ន ាំ២០១៥ កដ្លកចងអាំពើសម្ភាព និងសម្្ម៌្ទយនឌ័ររវាង 
រុរសនិង្សតើ ទហើយគរួកត្ប្តូ្េបានធានាទៅកនុងដ្ាំទណើ រោរននោរចុេះរញ្ា ើដ្ើ ល្ើ(រូលើេ ើ)។ 
៥០. ពិទប្ោេះទោរល់ជាម្យួអងគោរសងគម្សុើេលិ ទដ្ើម្បើអនុម័្ត្ចារ់ និងទោលនទោបាយកដ្លប្គរ់ប្ជុងទប្ជាយប្រឆ្ាំង 
នឹងោរទរ ើសទអើង និងអាំទពើហងិាទដ្ឋយសារេាំទនារផ្លូេទភេ ឬអត្តសញ្ញា ណទយនឌ័រ និងធានាោរអនុេត្តចារ់និងទោល 
នទោបាយទាំងទនេះទៅកនុងសាែ រ័នសាធារណៈទាំងអស់ ជាពិទសស កនុងេស័ិយអរ់រ ាំ សុខាភិបាល និងោរងារ (មិុ្ចសុិក)។ 
៥១. ទ វ្ើេទិសា្នកម្ាមាប្តា៤៥ ននរដ្ឋ្ម្ានុញ្ា ទដ្ើម្បើអនុញ្ញា ត្ឱ្យមានសម្ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្សរចារ់ ជាម្ួយនឹងេសសនៈ 
កនុងោររនដនូេោរប្រប្ពឹត្តទដ្ឋយទសាើភាពទពញទលញររស់ប្កុម្អនកប្សឡាញ់ទភេដូ្ចោន ទៅប្គរ់ស័យទាំងអស់ (ហូេង់)។ 
៥២. រទងាើត្ចារ់ថ្ាើម្យួ កដ្លធានានូេសម្ភាព និងហាម្ឃាត់្ោ៉ា ងជាក់លាក់នូេោរទរ ើសទអើងចាំទពាេះប្កុម្អនកប្សឡាញ់ 
ទភេដូ្ចោន  (ស ុយកអត្)។ 
៥៣. អនុម័្ត្េធិានោរប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាពកនុងោរប្រយុេធប្រឆ្ាំង និងផ្ដនាទ ទទសចាំទពាេះោរទរ ើសទអើង និងអាំទពើហងិា 
កដ្លបានជាំរុញទដ្ឋយេាំទនារផ្លូេទភេ និងអត្តសញ្ញា ណទយនឌ័រ(អ ុយរូហាា យ)។ 
៥៤. ប្តឹ្ម្ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំ២០២៣ ទ វ្ើោររទងាើត្ចារ់ប្រឆ្ាំងោរទរ ើសទអើង កដ្លធានានូេសម្ភាព និងោរហាម្ឃាត់្ោ៉ា ង 
ជាក់លាក់រល់ោរទរ ើសទអើងប្គរ់ប្រទភេ រមួ្មាន ទដ្ឋយសារមូ្លដ្ឋឋ នននសាសនា េាំទនារផ្លូេទភេ អត្តសញ្ញា ណទយនឌ័រ 
ោរសកម្ដងទចញ និងលកខណៈទភេ (អូ្សាត លើ)។ 
៥៥. ទ វ្ើេទិសា្នកម្ាមាប្តា៤៥ ននរដ្ឋ្ម្ានុញ្ា ទដ្ើម្បើអនុញ្ញា ត្ឱ្យគូសាវ ម្ើភរោិមានទភេដូ្ចោន ទរៀរោរ(ោណាដ្ឋ)។ 
៥៦. រនដពប្ងឹងទោលនទោបាយសងគម្ដ៏្លអររស់ខលួន ទដ្ើម្បើជាប្រទោជន៍ប្រជាជន ទដ្ឋយទដដ ត្ជាពិទសសទៅទលើេស័ិយ 
នានា កដ្លងាយរងទប្ោេះរាំផុ្ត្(ទេ ៉ាទណស ុយទអ ឡា)។  
៥៧. រនដរកាសែិរភាពសងគម្ និងទលើកកម្ពស់ទសដ្ឋកិចច និងោរអភិេឌឍសងគម្ប្រករទដ្ឋយចើរភាព ទដ្ើម្បើទលើកកម្ពស់រេដ្ឋឋ ន 
រស់ទៅររស់ប្រជាជន និងរនដោត់្រនែយអប្តាននភាពប្កើប្ករកនែម្ទេៀត្ (ចិន)។ 
៥៨. រនដយនដោរនានាកដ្លកាំពុងអនុេត្ត ទដ្ើម្បើធានាោរោត់្រនែយភាពប្កើប្ក(ឥណាឌ )។ 
៥៩. រនដោរចាត់្េធិានោរធានាោរោត់្រនែយភាពប្កើប្ក និងោរេេលួបានទសវាសុខាភិបាល និងអរ់រ ាំ(បា៉ា គើសាែ ន)។ 
៦០. រនដេនិិទោគកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងទៅទលើោរប្រយុេធប្រឆ្ាំងនឹងភាពប្កើប្ក តាម្រយៈោរអនុេត្តេធិានោរនានា កដ្លទ វ្ើ 
ឱ្យោរអភិេឌឍទសដ្ឋកិចចជាក់កសដងររស់ប្រទេស ល្ុេះរញ្ញា ាំងទៅប្គរ់កប្មិ្ត្ទាំងអស់ននសងគម្(ទស រ ើ)។ 
៦១. រទងាើនកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើសទប្ម្ចឱ្យបាននូេសិេធិទសដ្ឋកិចចនិងសងគម្កិចចររស់ប្រជាជន ជាពិទសស តាម្រយៈ 
កាំទណើ នទសដ្ឋកិចចប្រករទដ្ឋយចើរភាព និងររោិរ័ននសងគម្(អុើរ ៉ាង់)។ 
៦២. រនដអនុេត្តនទោបាយនានាកនុងោរទលើកកម្ពស់កាំទណើ នទសដ្ឋកិចច និងអនុេត្តកម្ាេ ិ្ ើកដ្លមានលកខណៈទពញទលញ 
កនុងោរោត់្រនែយភាពប្កើប្ក (មា៉ា ទេសុើ)។ 
៦៣. រនដកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើទ វ្ើឱ្យោរលុររាំបាត់្ភាពប្កើប្កោន់កត្ប្រទសើរទេើង ជាពិទសសកនុងត្ាំរន់ដ្ឋច់ប្សោល (គុយបា)។ 
៦៤. ចាត់្េធិានោររកនែម្ទេៀត្ ទដ្ើម្បើោាំពារ និងពប្ងឹងេឌឍនភាព កដ្លសទប្ម្ចបានកនុងោរោត់្រនែយភាពប្កើប្ក (ទេៀត្ណាម្)។ 
៦៥. រនដពប្ងឹង និងពប្ងើកកិចចសហប្រតិ្រត្តិោរលអជាម្យួនដ្គូនានារកនែម្ទេៀត្ ទដ្ើម្បើអនុេត្តកម្ាេ ិ្ ើទផ្សងៗ កដ្លមានទោល 
រាំណងអភិេឌឍន៍ជនរេ និងោរោត់្រនែយភាពប្កើប្កប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាព(អាកស នរហសង់)។ 
៦៦. រនដកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងររស់ខលួន ទដ្ើម្បើសទប្ម្ចឱ្យបាននូេទោលទៅេើ៣ ននទោលទៅអភិេឌឍន៍ប្រករទដ្ឋយចើរភាព 
(អាកស នរហសង់)។ 
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៦៧. ខិត្ខាំប្រឹងកប្រងោន់កត្ខាល ាំងទេើង ទដ្ើម្បើោត់្រនែយភាពប្កើប្ក និងសទប្ម្ចទោលទៅអភិេឌឍន៍ប្រករទដ្ឋយចើរភាព 
(រ ូត្ង់)។ 
៦៨. រនដទដ្ឋេះប្សាយោ៉ា ងមានប្រសិេធភាពនូេភាពងាយរងទប្ោេះរាំផុ្ត្ េសសនៈ និងត្ប្មូ្េោរររស់្សតើ កុមារ ជន ពិោរ 
ប្ពម្ទាំងសហគម្ន៍មូ្លដ្ឋឋ ន និងសហម្គន៍បាត់្រង់ឱ្ោស ទៅទពលទ វ្ើោរអនុេត្តកផ្នោរ យុេធសា្សតជាតិ្សដើពើោរ 
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យននទប្ោេះម្ហនតរយទដ្ើម្បើសុខភាព និងកផ្នោរយុេធសា្សតរកប្ម្រប្មួ្លអាោស ធាតុ្ររស់ខលួន(ហវ ើជើ)។ 
៦៩. រទងាើនកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងកនុងោរប្រយុេធប្រឆ្ាំងនឹងោរជញួដូ្រម្នុសស(អុើរ៉ា ក់)។ 
៧០. រទងាើនកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងកនុងោរប្រយុេធប្រឆ្ាំងនឹងោរជញួដូ្រម្នុសស រមួ្ទាំង្សតើ និងកុមារ (ហ សកហសុើ)។ 
៧១. ពប្ងឹងេធិានោរនានា កដ្លមានទោលរាំណងកនុងោររងាា រ និងប្រយុេធប្រឆ្ាំងនឹងោរជញួដូ្រម្នុសស (ហុងឌូរ៉ាស)។ 
៧២. រនដអនុេត្តោ៉ា ងមានប្រសិេធភាពនូេចារ់សដើពើោររ្ងាា រោរជញួដូ្រម្នុសស និងអាជើេកម្ាផ្លូេទភេ(ហវ ើលើពើន)។ 
៧៣. ពប្ងឹងកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងកនុងោរអនុេត្តោ៉ា ងមានប្រសិេធភាពនូេចារ់សដើពើោររ្ងាា រោរជួញដូ្រម្នុសស និងអាជើេកម្ា 
ផ្លូេទភេ ទដ្ើម្បើរងាា រ និងទដ្ឋេះប្សាយរញ្ញា ជញួដូ្រម្នុសសឱ្យោន់កត្ប្រទសើរទេើង(ឥណឌូ ទណសុើ)។  
៧៤. រនដកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងកនុងោរប្រយុេធប្រឆ្ាំងនឹងោរជញួដូ្រម្នុសស(េុយនើសុើ)។ 
៧៥. កកលម្អ និងពប្ងើកនើតិ្េ ិ្ ើអត្តសញ្ញា ណកម្ា និងោរោរពារដ្ល់ជនរងទប្ោេះទដ្ឋយអាំទពើជញួដូ្រម្នុសស ោរងារទដ្ឋយ 
រងខាំនិងោរងារទដ្ើម្បើទដ្ឋេះរាំណុល  និងធានាោរេេលួបានប្គរ់ប្ោន់នូេទសវាោាំប្េ និងេើជប្ម្កសាន ក់ទៅ(ចប្កភពអង់ទគលស 
និង ទអៀរេង់ខាងទជើង)។ 
៧៦. រនដរទងាើនេធិានោរទផ្សងៗទដ្ើម្បើប្រយុេធប្រឆ្ាំងនឹងោរជញួដូ្រម្នុសស ជាពិទសស្សតើនិងកុមារ ប្ពម្ទាំងពប្ងឹង 
េធិានោរនានា ទដ្ើម្បើកសវងរក រងាា រ និងផ្ដនាទ ទទសរេទលាើសទនេះ(ទេ ៉ាទណស ុយទអឡា)។  
៧៧. ពប្ងឹង និងសប្ម្រសប្មួ្លកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងររស់រជរដ្ឋឋ ភិបាល កនុងោរប្រយុេធប្រឆ្ាំងនឹងោរជួញដូ្រម្នុសស និង 
ផ្ដនាទ ទទសអនកជញួដូ្រទាំងទនាេះ(អាល់ទហសរ ើ)។  
៧៨. ផ្ដល់ឱ្យទេើងេញិនូេសិេធិទាំងឡាយដ្ល់សមាជិកសមាជិោរកសប្រឆ្ាំងទាំងអស់ភាល ម្  ៗនិងទដ្ឋយោា នលកខខណឌ  ប្ពម្ទាំង 
ទដ្ឋេះកលងម្នុសសទាំងអស់ កដ្លប្តូ្េបានឃុាំខលួនទដ្ឋយរាំពាន រមួ្ទាំង ទលាក កឹម្ សុខា(សហរដ្ឋអាទម្រកិ)។  
៧៩. ទ វ្ើេទិសា្នកម្ាចារ់ និងរេរបញ្ាត្តិនានា ដូ្ចជា ចារ់សដើពើេូរគម្នាគម្ន៍ និងប្រោសអនតរប្កសួងសដើពើោរប្តួ្ត្ 
ពិនិត្យោរទបាេះពុម្ពផ្ាយររស់ទគហេាំព័រ និងដ្ាំទណើ រោរប្រព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម្តាម្អុើន្ឺណិត្ កដ្លរតឹ្ត្បតិ្ោ៉ា ងខាល ាំង 
ដ្ល់ទសរ ើភាពកនុងោររទញ្ចញម្តិ្ ប្ពម្ទាំងទដ្ើម្បើរញ្ឈរ់រល់េប្ម្ង់ននោរចូលទប្ជៀត្កប្ជក និងោរតាម្ឃាល ាំទម្ើលោរ 
និោយតាម្រណាដ ញសងគម្ និងតាម្អនឡាញ (ហាវ ាំងេង់)។ 
៨០. ចាត់្េធិានោរចាាំបាច់នានា ទដ្ើម្បើអនុញ្ញា ត្ឱ្យសមាជិកសមាជិោរកសប្រឆ្ាំងចូលរមួ្កនុងជើេតិ្នទោបាយកម្ពុជាទេើងេញិ 
(បារ ាំង)។ 
៨១. ធានានូេទសរ ើភាពកនុងោររទញ្ចញម្តិ្សប្មារ់ពលរដ្ឋ និងអនកសារព័ត៌្មានទាំងអស់ រមួ្ទាំង តាម្អុើន្ឺណិត្ 
ទដ្ឋយទ វ្ើោរកកលម្អោរទ វ្ើេទិសា្នកម្ារដ្ឋ្ម្ានុញ្ាទលើកចុងទប្ោយ ក៏ដូ្ចជា ប្រោសអនតរប្កសួងោលពើកខឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ កដ្លបានអនុញ្ញា ត្ឱ្យមានោរតាម្ឃាល ាំទម្ើលមាតិ្ោ/ខលឹម្សារអត្ែរេតាម្អុើន្ឺណិត្ (បារ ាំង)។ 
៨២. ទ វ្ើឱ្យប្កម្ប្ពហាេណឌ ប្សរទៅនឹងមាប្តា១៩ ននកតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្សដើពើសិេធិពលរដ្ឋ និងសិេធិនទោបាយ តាម្រយៈ 
ោរលុរទចាល ឬោរទ វ្ើេទិសា្នកម្ាមាប្តាទាំងឡាយ កដ្លកចងអាំពើរេប្រមាថ្ប្ពេះម្ហាកសប្ត្ រេររហិារទករ ដ ិ៍ រេប្រមាថ្ 
ញុេះញង់ ោររងខិត្រងខាំទដ្ឋយខុសចារ់ររស់អាជាា ្រតុ្លាោរ និងោររដិ្ទស្ទសចកដើសទប្ម្ចររស់តុ្លាោរ (អាលលឺម្៉ាង់)។ 
៨៣. ធានាទសរ ើភាពកនុងោររទញ្ចញម្តិ្តាម្អុើន្ឺណិត្ ទដ្ឋយោរលុរទចាលទសចកដើប្រោសអនតរប្កសួង(ទលខ១៧០) 
សដើពើោរប្តួ្ត្ពិនិត្យោរទបាេះពុម្ពផ្ាយររស់ទគហេាំព័រ និងដ្ាំទណើ រោរប្រព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម្តាម្អុើន្ឺណិត្(អាលលឺម្៉ាង់)។ 
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៨៤. លុរទចាលរេរបញ្ាត្តិនានាននប្កម្ប្ពហាេណឌ  កដ្លអាចប្តូ្េបានទប្រើកនុងោររតឹ្បតិ្ទសរ ើភាពកនុងោររទញ្ចញម្តិ្ 
ោរជួរ ប្រជុាំ និងោររទងាើត្សមាគម្ ប្ពម្ទាំងោរដ្កទទសប្ពហាេណឌ ទៅទលើរេទលាើសទផ្សងៗ ដូ្ចជា រេររហិារទករ ដ ិ៍ 
(អុើសលង់)។ 
៨៥. ចាត់្រល់េធិានោរកនុងោរោរពារ និងោាំប្េដ្ល់អនកសារព័ត៌្មាន អនកោរពារសិេធិម្នុសស កម្ាករសហជើព សកម្ាជន 
ដ្ើ ល្ើនិងររសិាែ ន និងត្អួងគសងគម្សុើេលិដ្នេទេៀត្ ប្ពម្ទាំងសមាជិកសមាជិោគណរកសប្រឆ្ាំង(អុើសលង់)។ 
៨៦. អនុម័្ត្េធិានោរនានា កដ្លមានទោលរាំណងកនុងោរធានានូេទសរ ើភាពកនុងោររទញ្ចញម្តិ្ និងោរេេួលបានសិេធ ិ
ពលរដ្ឋ និងសិេធិនទោបាយររស់ប្រជាជនខលួន (កូេុាំរ ើ)។  
៨៧. រទងាើត្លកខខណឌ ចាាំបាច់ទផ្សងៗ ទដ្ើម្បើអនុញ្ញា ត្ឱ្យរុគគលប្គរ់រូរេេួលបាននូេសិេធិជាមូ្លដ្ឋឋ ន ជាពិទសស 
ទសរ ើភាពកនុងោរ រទញ្ចញម្តិ្ ោររទងាើត្សមាគម្ និងោរជរួប្រជុាំទដ្ឋយសនដិេ ិ្ ើ (កូសាដ រ ើោ)។ 
៨៨. សាដ រទេើងេញិនូេលាំហប្រជា្ិរទត្យយ និងនទោបាយ ទដ្ឋយធានានូេោរចូលរមួ្សប្មារ់គណរកសនទោបាយទផ្សងៗ 
សងគម្សុើេលិ និងប្រព័នធផ្សពវផ្ាយឯករជយ(ន័រកេស)។  
៨៩. ទដ្ឋេះកលងភាល ម្ៗពើោរឃុាំឃាាំងរុគគលទាំងឡាយណា កដ្លប្តូ្េបានឃុាំខលួនទដ្ឋយសារោរអនុេត្តទសរ ើភាពកនុង 
ោររទញ្ចញម្តិ្ និងោរជួរប្រជុាំទដ្ឋយសនដិេ ិ្ ើ ប្ពម្ទាំងេមាល ក់ទចាលរល់ោរទចាេប្រោន់ពើរេទលាើសប្ពហាេណឌ ប្រឆ្ាំងនឹង 
រុគគលទាំងទនេះ (ន័រកេស)។  
៩០. រនដរទងាើនទប្រើប្បាស់កិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងកដ្លមានប្សារ់ ទដ្ើម្បើទ វ្ើឱ្យលាំហប្រជា្ិរទត្យយោន់កត្ប្រករទដ្ឋយររោិរ័នន 
(សាធារណរដ្ឋកូទរ ៉ា)។ 
៩១. រទងាើត្លកខខណឌ ទផ្សងៗ កដ្លអាំទណាយផ្លដ្ល់ោរត្ស ូម្តិ្ និងោរប្រកតួ្ប្រកជងនទោបាយទដ្ឋយទសរ ើ ទដ្ើម្បើ 
កសាងទេើងេញិលេធិប្រជា្ិរទត្យយម្ួយ កដ្លកនុងទនាេះប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ និងសងគម្សុើេលិ រមួ្ទាំងអនកោរពារសិេធិម្នុសស 
អាចរាំទពញោរងារររស់ពួកទគទដ្ឋយោា នោរទប្ជៀត្កប្ជក ឬររ ាំង ដូ្ចកដ្លបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទដ្ឋយប្រទេសអុើសលង់ 
ោលពើជុាំកនលងម្ក ទហើយជាពិទសស ទដ្ើម្បើធានាថា ោរងារររស់ពកួទគមិ្នប្តូ្េបានររ ាំងតាម្រយៈោររតឹ្ត្បតិ្ទៅទលើទសរ ើ 
ភាពកនុងោរប្រជុាំ ឬោររទញ្ចញម្តិ្ មិ្នថាទៅកនុង ឬទៅទប្ៅរណាដ ញអុើន្ឺណិត្ទេើយ(អុើសលង់)។ 
៩២. កកេប្ម្ង់ប្កម្ប្ពហាេណឌ  ទដ្ើម្បើធានាថា ទសរ ើភាពកនុងោររទញ្ចញម្តិ្ ោរជួរប្រជុាំ និងោររទងាើត្សមាគម្ ប្តូ្េបាន 
ធានារកនែម្ទៅទលើោរោរពារសិេធិអនកោរពារសិេធិម្នុសស និងទដ្ើម្បើធានាថា អនកទាំងទនេះអាចរាំទពញោរងារររស់ពកួទគ 
ទដ្ឋយោា នោរភ័យខាល ចពើោររាំភិត្រាំភ័យ(ទអសា៉ាញ)។ 
៩៣. ោរពារសិេធអិនកោរពារសិេធិម្នុសស និងទ វ្ើឱ្យចារ់ រេរបញ្ាត្តិ និងទោលនទោបាយនានា សដើពើទសរ ើភាពកនុង 
ោររទញ្ចញម្តិ្ ោររទងាើត្សមាគម្ និងោរជរួប្រជុាំ ប្សរជាម្យួនឹងោត្ពវកិចចអនតរជាតិ្(អុើតាលើ)។ 
៩៤. កកសប្មួ្លោរអនុម័្ត្ និងោរកកសប្មួ្លរេរបញ្ាត្តិថ្ាើៗទនេះ កដ្លរ ាំទលាភទលើទសរ ើភាពកនុងោររទញ្ចញម្តិ្ និង 
ោររទងាើត្សមាគម្ រមួ្ទាំង ទហតុ្ផ្លមិ្នចាស់លាស់និងេូលាំេូលាយ សប្មារ់ោរររ ាំង ោរទបាេះពុម្ពផ្ាយទៅទលើ 
អុើន្ឺណិត្ ទៅកនុងប្រោសសដើពើោរប្តួ្ត្ពិនិត្យោរទបាេះពុម្ពផ្ាយររស់ទគហេាំព័រ និងប្រព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម្
(ស ុយកអត្)។ 
៩៥. ធានាថា ពលរដ្ឋទាំងអស់អាចេេលួបានោ៉ា ងទពញទលញនូេសិេធិររស់ពកួទគ កនុងោររទញ្ចញម្តិ្ និងោរជរួប្រជុាំ 
ទហើយនិងោររទងាើត្សមាគម្ទដ្ឋយសនដិេ ិ្ ើ (សវុ ើស)។ 
៩៦. ទ វ្ើេទិសា្នកម្ាចារ់សដើពើេូរគម្នាគម្ន៍ និងអនុម័្ត្ចារ់សដើពើសិេធិេេលួព័ត៌្មានប្សរទៅតាម្រេដ្ឋឋ នអនតរជាតិ្ 
ននទសរ ើភាពរទញ្ចញម្តិ្ និងសិេធិជើេតិ្ឯកជន(សវុ ើស)។  
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៩៧. លុរទចាលោររិេប្រព័នធផ្សពវផ្ាយទដ្ឋយរងខាំ និងលុរទចាលរេរបញ្ាត្តិនានាននប្កម្ប្ពហាេណឌ  កដ្លដ្ឋក់ទទស 
ប្ពហាេណឌ ទលើរេររហិារទករ ដ ិ៍ និងរតឹ្ត្បតិ្ទសរ ើភាពកនុងោររទញ្ចញម្តិ្ និងោរប្រជុាំ ប្ពម្ទាំងលុរទចាលទដ្ឋយោា នលកខខណឌ
នូេោរហាម្ឃាត់្សមាជិកសមាជិោអត្ើត្គណរកសសទ្ងាា េះជាតិ្ចាំនួន១១៨ រូរ ពើោរចូលរមួ្កនុងសកម្ាភាពនទោបាយ 
(ចប្កភពអង់ទគលស និងទអៀរេង់ខាងទជើង)។ 
៩៨. លុរទចាលភាល ម្ៗរល់ោររតឹ្ត្បតិ្កដ្លមិ្នសម្ប្សរ ទៅទលើសងគម្សុើេលិ និងប្រព័នធផ្សពវផ្ាយឯករជយ រមួ្ទាំងដ្កទចញ
នូេទសចកដើសទប្ម្ចអនតរប្កសួង គឺប្រោសទលខ១៧០ សដើពើោរសកម្ដងម្តិ្តាម្ប្រព័នធឌើជើថ្ល (សហរដ្ឋអាទម្រកិ)។ 
៩៩. ចាត់្រល់េធិានោរចាាំបាច់ ទដ្ើម្បើធានាឱ្យមានររោិោសម្យួកដ្លមានសុេត្ែិភាពធានាដ្ល់ោរេេលួបានទពញទលញ 
នូេទសរ ើភាពរទញ្ចញម្តិ្ររស់អនកសារព័ត៌្មាន និងប្រជាជនេូទៅ ប្ពម្ទាំងទសុើរអទងាត្និងដ្ឋក់ទទសេណឌ ប្គរ់រូរភាព 
ននអាំទពើហងិាប្រឆ្ាំងពកួទគ(អាហសង់េើន)។ 
១០០. ពិចារណាលុរទចាលចារ់ កដ្លអនុញ្ញា ត្ឱ្យរ ាំលាយគណរកសនទោបាយ និងោរហាម្ប្បាម្អនកដឹ្កនាាំនទោបាយ 
ទដ្ឋយោា នដ្ាំទណើ រោរតាម្នើតិ្ប្តឹ្ម្ប្តូ្េ (ទប្រសុើល)។ 
១០១. ចាត់្េធិានោរទដ្ើម្បើោរពារទសរ ើភាពកនុងោររទញ្ចញម្តិ្ តាម្កនុង និងទប្ៅប្រព័នធអុើន្ឺណិត្ ក៏ដូ្ចជាទសរ ើភាពខាង
សមាគម្ និងោរជរួប្រជុាំ (ទប្រសុើល)។ 

១០២. ពប្ងឹងោរចូលរមួ្កររប្រជា្ិរទត្យយ តាម្រយៈោរធានាឯករជយភាពននប្រព័នធផ្សពវផ្ាយទដ្ឋយរទងាើត្ររោិោស 
កដ្លមានសុេត្ែិភាពនិងអាំទណាយផ្លសប្មារ់សងគម្សុើេលិ  និងសហជើព  ប្ពម្ទាំងទ វ្ើោរជាំរុញឱ្យមានោរចូលរមួ្ទដ្ឋយ  
ទពញទលញររស់គណរកសប្រឆ្ាំងកនុងោរទបាេះទឆ្ន ត្ឃុាំ/សងាា ត់្ ប្ពឹេធសភា និងរដ្ឋសភាទៅអាណត្តិទប្ោយ (ោណាដ្ឋ)។ 
១០៣. ទលើកកម្ពស់កិចចសនទនាកនុងចាំទណាម្ត្ួអងគនទោបាយ អាំពើទសរ ើភាព និងសិេធិររស់ប្រជាជន ប្ពម្ទាំងដ្ាំទណើ រោរ 
ប្រជា្ិរទត្យយ កនុងទោលរាំណងទដ្ើម្បើរប្ងួររប្ងួម្ប្រជាជនទឆ្ព េះទៅរកោរអភិេឌឍ។ ទៅកនុងដ្ាំទណើ រោរទនេះ ប្តូ្េធានា 
ឱ្យបាននូេររោិោស កដ្លសិេធិររស់ត្អួងគនទោបាយទាំងអស់ សងគម្សុើេលិ ប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ និងត្អួងគទផ្សងទេៀត្ 
ប្តូ្េបានទោរព ទហើយសកម្ាភាពររស់ពកួទគមិ្នប្តូ្េបានរតឹ្ត្បតិ្ (ជរ៉ាុន)។ 

១០៤. រទងាើត្គណរកសប្រឆ្ាំងទេើងេញិ គឺគណរកសសទ្ងាគ េះជាតិ្ និងដ្ឋក់សមាជិកសមាជិោគណរកសទនេះទៅកកនលង 
ទដ្ើម្េញិ(ោណាដ្ឋ)។ 
១០៥. ទ វ្ើឱ្យចារ់ រេរបញ្ាត្តិ និងទោលនទោបាយនានាសតើពើទសរ ើភាពកនុងោររទញ្ចញម្តិ្ ទសរ ើភាពកនុងោររទងាើត្សមាគម្ 
និងទសរ ើភាពកនុងោរជរួប្រជុាំជាសាធារណៈ ប្សរទៅតាម្កតិ្ោសញ្ញា អនតរជាតិ្សតើពើសិេធិពលរដ្ឋ និងសិេធិនទោបាយ
(ដ្ឋណឺមា៉ា ក)។ 
១០៦. ខិត្ខាំប្រឹងកប្រងទេវដ្ង ទដ្ើម្បើោរពារទសរ ើភាពននគាំនិត្ និងោររទញ្ចញម្តិ្ទាំងកនុង និងោរទប្ៅប្រព័នធអិុ្ឺកណត្ 
ទដ្ើម្បើធានា និងទលើកកម្ពស់ររោិោសម្យួប្រករទដ្ឋយសុេត្ែិភាពសប្មារ់អនកសារព័ត៌្មាន អនកោរពារសិេធិម្នុសស 
និងគណរកសប្រឆ្ាំង ប្ពម្ទាំងទសុើរអទងាត្ោ៉ា ងមានប្រសិេធភាព និងោ៉ា ងហាត់្ចត់្ទៅទលើករណើ វាយប្រហារប្រឆ្ាំងអនក
ទាំងទនាេះ  (លើេុយអានើ)។ 
១០៧. ចាត់្េធិានោរចាាំបាច់នានា ទដ្ើម្បើធានាថា សិេធិទសរ ើភាពកនុងោរប្រមូ្លផ្ដុ ាំ និងសមាគម្ មិ្នប្តូ្េបានររ ាំងទដ្ឋយ 
ោររតឹ្ត្បតិ្តាម្េាំទនើងចិត្ត និង/ឬោរទប្រើប្បាស់កមាល ាំងទលើសលុរ(លើេុយអានើ)។ 
១០៨. លុរទចាលលកខខណឌ ត្ប្មូ្េខាងោរចុេះរញ្ា ើសហជើពនិងោររបាយោរណ៍កដ្លនាាំឱ្យមានោររតឹ្ត្បតិ្ដ្ល់ទសរ ើ
ភាពកនុងោររទងាើត្សមាគម្ ោរជរួប្រជុាំ និងោររទញ្ចញម្តិ្ (ប្កិក)។ 
១០៩. រញ្ឈរ់រល់ោរទរៀត្ទរៀន និងទប្ជៀត្កប្ជកទដ្ឋយរាំពានទលើគណរកសប្រឆ្ាំង អនកោរពារសិេធិម្នុសស និង
សកម្ាជនោរងារ ប្ពម្ទាំងទ វ្ើេទិសា្នកម្ាចារ់ និងរេរបញ្ាត្តិនានា កដ្លប្តូ្េបានទប្រើប្បាស់ោ៉ា ងមាន ប្រសិេធភាព 
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ទដ្ើម្បើកាំណត់្ប្ពាំកដ្នននទសរ ើភាពកនុងោររទងាើត្សមាគម្ និងោរជួរប្រជុាំ ដូ្ចជា រេរបញ្ាត្តិជាក់លាក់ម្យួចាំននួទៅកនុង
ចារ់សតើពើគណរកស នទោបាយ ចារ់សតើពើសមាគម្ និងអងគោរមិ្នកម្នរដ្ឋឋ ភិបាល និងចារ់សតើពើសហជើព
(ហាវ ាំងេង់)។ 
១១០. ធានាឱ្យមានលាំហទសរ ើភាពម្យួ កដ្លអនុញ្ញា ត្ឱ្យប្កុម្អនកោរពារសិេធិម្នុសស និងអនកសារព័ត៌្មាន 
សកម្ដងម្តិ្ររស់ខលួន ទដ្ឋយទសរ ើទាំងទៅកនុង និងទៅទប្ៅប្រព័នធអុើន្ឺណិត្ ទដ្ឋយោា នោរភ័យខាល ចពើោរោយើ 
ឬោរសងសឹក និង រញ្ឈរ់ោរផ្ដនាទ ទទសចាំទពាេះោរអនុេត្តសិេធិជាមូ្លដ្ឋឋ នររស់ពកួទគ ទដ្ឋយប្កម្ប្ពហាេណឌ  និង
ចារ់សតើពើេូរគម្នាគម្ន៍ (ហូេង់)។ 
១១១. ទដ្ឋេះកលងអនកទទសទោបាយ និងប្កុម្អនកប្រឆ្ាំង កដ្លទៅទសសសល់ជារនាទ ន់ និងទដ្ឋយោា នលកខខណឌ  
និងេមាល ក់ទចាលនូេោរទចាេប្រោន់ទាំងអស់ប្រឆ្ាំងនឹងពកួទគ រមួ្ទាំងោរទដ្ឋេះកលងទលាក កឹម្ សុខា ទម្ដឹ្កនាាំ
គណរកសប្រឆ្ាំង ឱ្យមានទសរ ើភាពទពញទលញទេើងេញិ(នូកេលទសេង់)។ 
១១២. រញ្ច រ់ោរោយើ និងោរចារ់ខលួនទដ្ឋយរាំពាន ទៅទលើអនកោរពារសិេិធម្នុសស សមាជិកសមាជិោគណរកសប្រឆ្ាំង 
សកម្ាជននានា និងអនកសារព័ត៌្មាន(ប្កូអាសុើ)។ 
១១៣. ោរពារពើោរោយើ ោរចារ់ខលួនទដ្ឋយរាំពាន និងោរវាយប្រហារទលើរូរ ោយប្រឆ្ាំងនឹងអនកសារព័ត៌្មាន 
អនកោរពារសិេិធម្នុសស សមាជិកសមាជិោគណរកសប្រឆ្ាំង និងកម្ាករសហជើព ប្ពម្ទាំងទសុើរអទងាត្ និងផ្ដនាទ ទទស
អនកប្រប្ពឹត្តអាំទពើវាយប្រហារកររទនេះ(សលូទេនើ)។ 
១១៤. រទងាើនកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងកនុងោររងាា រោរោយើចាំទពាេះអនកោរពារសិេិធម្នុសស អនកសារព័ត៌្មាន កម្ាករសហជើព 
អនកត្វា៉ា  ឬបាតុ្ករ ត្ួអងគដ្ើ ល្ើ និងត្ួអងគសងគម្សុើេលិដ្នេ ទេៀត្ ប្ពម្ទាំងោរពារសិេិធររស់ពកួទគ (សាធារណរដ្ឋទ្ក)។ 
១១៥. អនុម័្ត្នូេេធិានោរចាាំបាច់នានា ទដ្ើម្បើធានាោរពារសិេធិររស់អនកទាំងឡាយកដ្លទ វ្ើោរទដ្ើម្បើោរពារ និង
ទលើកកម្ពស់ សិេធិម្នុសស ជាពិទសសអនកោរពារសិេធិម្នុសស ទដ្ឋយទ វ្ើោរទសុើរអទងាត្និងផ្ដនាទ ទទសអនកកដ្លេេលួខុស
ប្តូ្េចាំទពាេះោរគាំរម្កាំកហង និងទប្រើអាំទពើហងិាទលើពកួទគ និងប្គួសារររស់ពកួទគ (អាហសង់េើន)។ 

១១៦. អនុម័្ត្នូេេធិានោរចាាំបាច់នានា ទដ្ើម្បើោរពារសិេធអិនកោរពារសិេិធម្នុសស កម្ាករសហជើព និងអនកសារព័ត៌្មាន (សុើលើ)។ 
១១៧. រទងាើត្ររោិោសអាំទណាយផ្លម្យួសប្មារ់ទសរ ើភាព និងពហុភាពននប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ រមួ្មានរញ្ឈរ់ោរោយើ 
តាម្ផ្លូេតុ្លាោរប្រឆ្ាំងនឹងអនកសារព័ត៌្មាន និងោរយកករណើ រ ាំទលាភទលើចារ់ពនធដ្ឋរ ទដ្ើម្បើោយើដ្ល់ប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ 
និងសមាគម្ទផ្សងៗ(ប្កិក)។ 
១១៨. រនតអនុេត្តេធិានោរនានា ទដ្ើម្បើពប្ងឹងឯករជយភាពទាំងប្រព័នធតុ្លាោ និងប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ(អុើតាលើ)។ 
១១៩. រញ្ឈរឥ់េធិពលដ៏្ទលើសលុរននអងគនើតិ្ប្រតិ្រត្តិ កដ្លជេះឥេធិពលដ្ល់ោរងារររស់ទៅប្កម្ និងប្ពេះរជអាជាា  
ទដ្ឋយោរទ វ្ើេទិសា្នកម្ាចារ់សតើពើោរទរៀរចាំអងគោរតុ្លាោរ ចារ់សតើពើលកខនតិកៈទៅប្កម្និងប្ពេះរជអាជាា  និងចារ់ 
សតើពើោរទរៀរចាំនិងោរប្រប្ពឹត្តទៅននឧត្តម្ប្កុម្ប្រឹកាននអងគទៅប្កម្(អាលលឺម្៉ាង់)។ 
១២០. រទងាើត្សាលាឧេធរណ៍ត្ាំរន់ប្សរទៅតាម្ចារ់សតើពើោរទរៀរចាំអងគោរតុ្លាោរ និងធានាដ្ល់ដ្ាំទណើ រោរដ៏្សម្ប្សរ 
ររស់តុ្លាោរទនេះទៅប្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០២៣(ប្កិក)។ 
១២១. រញ្ច រ់ដ្ាំទណើ រោរកាំកណេប្ម្ង់ប្រព័នធយុតិ្ត្ម៌្ ទដ្ឋយោរោរពារឯករជយភាពនិងភាពមិ្នលាំទអៀងននប្រព័នធតុ្លាោរ 
ម្្នតើតុ្លាោរ និងទៅប្កម្ឱ្យប្សរទៅតាម្រេដ្ឋឋ នអនតរជាតិ្(ន័រកេស)។ 
១២២. ចាត់្រល់េធិានោរចាាំបាច់នានា ទដ្ើម្បើពប្ងឹងនើតិ្រដ្ឋ និងធានានូេឯករជយភាពទពញទលញររស់តុ្លាោរ កដ្លមាន 
សងគតិ្ភាពជាម្យួនឹងរេដ្ឋឋ នសិេធិម្នុសសអនតរជាតិ្(លើេុយអានើ)។ 
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១២៣. ប្រោន់ខាា រ់នូេរេដ្ឋឋ នអនតរជាតិ្សតើពើឯករជយភាពសាែ រ័ន ដូ្ចជា តុ្លាោរ និងគណៈកមាា ្ិោរជាតិ្ទរៀរចាំោរ 
ទបាេះទឆ្ន ត្ ទដ្ើម្បើធានាថា ដ្ាំទណើ រោរទបាេះទឆ្ន ត្មានលកខណៈទសរ ើ ប្តឹ្ម្ប្តូ្េ និងមានត្មាល ភាព (ទអៀរេង់)។ 
១២៤. រនតកាំកណេប្ម្ង់ប្រព័នធយុត្តិ្ម៌្រកនែម្ទេៀត្ និងរទងាើត្ប្រព័នធតុ្លាោរឯករជយម្យួ កដ្លប្តូ្េបានប្រជាជនទជឿជាក់ 
និងទប្រើប្បាស់។ ទដ្ើម្បើទ វ្ើឱ្យសទប្ម្ចបានទលើចាំណុចទនេះ ប្តូ្េទប្រើប្បាស់ជាអតិ្ររមិានូេគាំរូររស់អងគជាំនុាំជប្ម្េះេសិាម្ញ្ាកនុង 
តុ្លាោរកម្ពុជា (ជរ៉ាុន)។ 
១២៥. ពប្ងឹងភាពឯករជយ និងោរប្រប្ពឹត្តទៅររស់តុ្លាោរ ជាពិទសសតាម្រយៈោរលុរទចាល ឬោរទ វ្ើេទិសា្នកម្ា 
ោ៉ា ងចាាំបាច់នូេចារ់សតើពើោរទរៀរចាំអងគោរតុ្លាោរ ចារ់សតើពើលកខនតិកៈទៅប្កម្និងប្ពេះរជអាជាា  និងចារ់សតើពើោរទរៀរចាំ 
និងោរប្រប្ពឹត្តទៅននឧត្តម្ប្កុម្ប្រឹកាននអងគទៅប្កម្(អូប្េើស)។ 
១២៦. ចាត់្រល់េធិានោរចាាំបាច់នានា ទដ្ើម្បើោត់្រនែយរយៈទពល កដ្លរុគគលមាន ក់ៗប្តូ្េចាំណាយទៅកនុងោរឃុាំខលួន 
រទណាត េះអាសនន (អូប្េើស)។ 
១២៧. ទ វ្ើេទិសា្នកម្ាចារ់សតើពើោរទរៀរចាំអងគោរតុ្លាោរ លកខនតិកៈទៅប្កម្និងប្ពេះរជអាជាា  ប្ពម្ទាំងោរទរៀរចាំនិងោរ 
ប្រប្ពឹត្តទៅននឧត្តម្ប្កុម្ប្រឹកាននអងគទៅប្កម្ ទដ្ើម្បើធានា និងោរពារឯករជយភាពររស់តុ្លាោរ (ករលហសុកិ)។ 

១២៨. រនតកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងររស់ខលួន កនុងោរទលើកកម្ពស់ និងោរពារសិេធិម្នុសសតាម្រយៈោរទរតជាា ចិត្តដ៏្មុ្ត្មាាំ 
ចាំទពាេះអភិបាលកិចចលអ ត្មាល ភាព ោរចូលរមួ្ររស់សាធារណជនទៅកនុងដ្ាំទណើ រោរននោរទ វ្ើទសចកតើសទប្ម្ចចិត្ត និងោរ 
េេលួបានយុត្តិ្ម៌្(ត្ួកគើ)។ 
១២៩. ចាត់្េធិានោររកនែម្ទេៀត្ ទដ្ើម្បើប្រយុេធប្រឆ្ាំងនឹងអាំទពើពុករលួយ តាម្រយៈោរពប្ងឹងគណទនយយភាព និងសម្ត្ែភាព 
សាែ រ័ន (រ ូត្ង់)។ 
១៣០. រទងាើនកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងទលើរញ្ញា ដ្ើ ល្ើ រមួ្មាន តាម្រយៈោរអនុេត្តប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាព និងត្មាល ភាពនូេេធិានោរ 
នានា ទដ្ើម្បើទដ្ឋេះប្សាយោររទណត ញទចញ និងផ្តល់សាំណងទដ្ឋយយុត្តិ្ម៌្ដ្ល់ជនរងទប្ោេះននោររ ាំទលាភយកដ្ើ ល្ើ ជាពិទសស 
ជនជាតិ្ទដ្ើម្ភាគតិ្ច(អុើតាលើ)។ 
១៣១. ធានាថា ជនរងទប្ោេះពើោរដ្ទណដើ ម្យកដ្ើ ល្ើ ប្តូ្េ េេលួបានោរជាំនុាំជប្ម្េះកតើប្រករទដ្ឋយយុត្តិ្ម៌្ េេលួបាន
សាំណងសម្រម្យ និងទដ្ឋយោា នោរទរ ើសទអើងចាំទពាេះោរេេលួបានយុត្តិ្ម៌្ទៅទពលសម្ប្សរណាម្យួ(សវុ ើស)។ 
១៣២. ជម្នេះរល់ឧរសគគនានា ទដ្ើម្បើេេលួបានយុត្តិ្ម៌្សប្មារ់្សដើជនរងទប្ោេះទដ្ឋយអាំទពើហងិា(អុើរ៉ា ក់)។ 
១៣៣. ធានាឱ្យបាននូេគណទនយយភាពចាំទពាេះោររ ាំទលាភរាំពានសិេធិម្នុសស តាម្រយៈោរទសុើរអទងាត្ឯករជយ និងោរ 
ផ្ដនាត ទទសជនទលាើស (អ ុយកប្កន)។ 
១៣៤. អនុេត្តយនតោរជសួជុលម្យួ សប្មារ់ជនរងទប្ោេះននអាំទពើប្រល័យពូជសាសន៍(សវុ ើស)។ 
១៣៥. ពប្ងឹងកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើធានាោរចុេះរញ្ា ើកាំទណើ ត្ឱ្យម្នុសសប្គរ់រូរ កដ្លទកើត្ទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជា 
រមួ្ទាំងជនជាតិ្ភាគតិ្ច និងប្រជាជន កដ្លពិបាកេេួលបានទសវាទនេះ ដូ្ចជា សហគម្ន៍តាម្ប្ពាំកដ្ន(មិុ្កសុិក)។ 
១៣៦. អនុម័្ត្រល់េធិានោរចាាំបាច់ ទដ្ើម្បើធានាថា អនកកដ្លទកើត្ទៅកនុងប្រទេសកម្ពុជាអាចេេលួបានសញ្ញា តិ្កខារ ទហើយ 
ពកួទគអាចេេលួបានលិខិត្រញ្ញា ក់អត្តសញ្ញា ណ(ទអសា៉ាញ)។ 
១៣៧. រទងាើត្លកខខណឌ នានាសប្មារ់ប្រជា្ិរទត្យយពហុរកសពិត្ប្បាកដ្ទៅកនុងប្រទេស និងសប្មារ់ោរប្រប្ពឹត្តទៅនន 
ោរទបាេះទឆ្ន ត្ទដ្ឋយទសរ ើ និងយុត្តិ្ម៌្(ប្កិក)។ 
១៣៨. រនតកិចចប្រឹងកប្រងររស់ខលួន កនុងេស័ិយកាំកណេប្ម្ង់ោរទបាេះទឆ្ន ត្(រ ូត្ង់)។ 
១៣៩. រនតោរងារ ទដ្ើម្បើរកាដ្ាំទណើ រោរទបាេះទឆ្ន ត្កររពហុរកស(សុើលើ)។ 
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១៤០. ចាត់្េធិានោរនានា ទដ្ើម្បើទលើកកម្ពស់លេធភាពេេលួបានទសវាអរ់រ ាំ និងកថ្ទាំសុខភាពទដ្ឋយឥត្រង់នថ្ល ជាពិទសស 
ទៅត្ាំរន់ជនរេ(បា៉ា គើសាែ ន)។ 
១៤១. រទងាើនកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើធានានូេសិេធិសងគម្កិចច និងទសដ្ឋកិចចររស់ពលរដ្ឋេូទាំងប្រទេស(សហព័នធរុសសុើ)។ 
១៤២. អនុេត្តសកម្ាភាពនានា ទដ្ើម្បើរនតទលើកកម្ពស់គុណភាព និងលេធភាពេេលួបានទសវាកថ្ទាំសុខភាព និងអរ់រ ាំ 
ប្រករទដ្ឋយសម្្ម៌្ (គុយបា)។ 
១៤៣. ចាត់្េធិានោររកនែម្ទេៀត្ ទដ្ើម្បើោត់្រនែយគមាល ត្ននោរអភិេឌឍ ក៏ដូ្ចជាោររទងាើនលេធភាពេេួលបានទសវា 
អរ់រ ាំ និងកថ្ទាំសុខភាព ជាពិទសសសប្មារ់ប្រជាជនទៅតាម្ត្ាំរន់ជនរេ ទដ្ើម្បើធានាថា ោា ននរណាមាន ក់ប្តូ្េបានទគេុក  
ទចាលទេើយ (នថ្)។ 
១៤៤. រនតកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងសាំទៅទលើកកម្ពស់ោរអភិេឌឍសងគម្ និងទសដ្ឋកិចច ប្ពម្ទាំងទ វ្ើឱ្យោរអរ់រ ាំអាចេេលួបាន 
សប្មារ់ពលរដ្ឋទាំងអស់(ទអហសុើរ)។ 
១៤៥. ចាត់្េធិានោររកនែម្ទេៀត្ ទដ្ើម្បើផ្តល់លេធភាពេេលួបានោរអរ់រ ាំសប្មារ់ទាំងអស់ោន  ទដ្ឋយោររទងាើនទសវាអរ់រ ាំ 
ប្រករទដ្ឋយសម្្ម៌្ ដ្ល់កុមារនិងយុេជនទាំងអស់ ទាំងោរអរ់រ ាំកនុងប្រព័នធនិងទប្ៅប្រព័នធ(ឥណឌូ ទណសុើ)។ 
១៤៦. រនតទ វ្ើឱ្យប្រទសើរទេើងនូេគុណភាព និងប្រសិេធភាពននទសវាអរ់រ ាំទៅប្គរ់សាលារណដុ េះរណាដ លជាំនាញេជិាា ជើេៈ 
េូទៅទាំងអស់ (សាធារណរដ្ឋប្រជា្ិរទត្យយប្រជាមានិត្ឡាេ)។ 
១៤៧. រនតេធិានោរនានា កដ្លពប្ងើកដ្ល់េស័ិយសងគម្ និងកថ្ទាំសុខភាព (កស រ ើ)។ 
១៤៨. ោរពារសិេធិររស់កសិករ និងអនកទផ្សងទេៀត្ កដ្លកាំពុងទ វ្ើោរទៅតាម្ត្ាំរន់ជនរេ រមួ្ទាំងតាម្រយៈោរធានា 
ថា ពកួទគប្តូ្េបានផ្តល់ឱ្យនូេសាំណងសម្រម្យកនុងករណើ ោរតាាំងលាំទៅថ្ាើ (ព័រេុយហាា ល់)។ 
១៤៩. អនុម័្ត្េធិានោរនានា ទដ្ើម្បើេរ់សាា ត់្ោររទណត ញប្រជាជនកម្ពុជាទចញពើដ្ើររស់ខលួនទដ្ឋយខុសចារ់ និងទប្រើប្បាស់ 
យនតោរកផ្អកទលើគណទនយយភាព និងត្មាល ភាព ទដ្ើម្បើទដ្ឋេះប្សាយេវិាេដ្ើ ល្ើប្រករទដ្ឋយសម្ភាព និងឆ្រ់រហ័ស ដូ្ចកដ្ល 
បានជាំរុញទដ្ឋយប្កុម្ប្រឹកាសិេធិម្នុសស ទៅកនុងទសចកតើសទប្ម្ចទលខ៣៦/៣២ ររស់ខលួន កដ្លបានអនុម័្ត្ជាឯកចឆនទ 
(ោណាដ្ឋ)។ 
១៥០. រនតោរផ្តួចទផ្តើម្ជាេជិាមាន ទដ្ើម្បើសប្ម្រសប្មួ្លោរផ្គត់្ផ្គង់េឹកសាអ ត្ដ្ល់ប្រជាពលរដ្ឋប្កើប្ក (រូលើេ ើ)។ 
១៥១. ធានាថា សិេធិសហជើពររស់កម្ាករ ប្តូ្េបានធានាោរពារប្សរតាម្អនុសញ្ញា អងគោរពលកម្ាអនតរជាតិ្ 
ទហើយសហជើព អាចចុេះរញ្ា ើទដ្ឋយោា នោរររ ាំង និងជាត្ាំណាងឱ្យសមាជិកទាំងអស់ររស់ពកួទគ (ស ុយកអត្)។ 
១៥២. ដូ្ចកដ្លរដ្ឋឋ ភិបាល បានទរតជាា ចិត្តរនាទ រ់ពើោរពិនិត្យទម្ើលកនុងដ្ាំទណើ រោរពិនិត្យជាសកលតាម្ោលកាំណត់្ជុាំេើ២  
ររស់កម្ពុជា ចូរទ វ្ើឱ្យមានភាពងាយប្សួល និងកកេប្ម្ង់នើតិ្េ ិ្ ើចុេះរញ្ា ើសប្មារ់សហជើព និងអងគោរសងគម្សុើេលិដ្នេទេៀត្ 
(សហរដ្ឋអាទម្រកិ)។ 
១៥៣. ទ វ្ើេទិសា្នកម្ាចារ់សតើពើសហជើព ទដ្ឋយទ វ្ើោរពិទប្ោេះទោរល់ជាម្ួយកម្ាករ អនកត្ស ូម្តិ្ខាងោរងារ និង 
ភាគើដ្នេទេៀត្ ទដ្ើម្បើឱ្យចារ់ទនេះប្សរទៅតាម្អនុសញ្ញា អងគោរពលកម្ាអនតរជាតិ្ទលខ៨៧ និង៩៨ (ករលហសកិ)។ 
១៥៤. រនតទោលនទោបាយ និងកម្ាេ ិ្ ើកដ្លកាំពុងអនុេត្ត ទដ្ើម្បើធានានូេោរកថ្ទាំសុខភាពប្រកទដ្ឋយគុណភាពសប្មារ់ 
ទាំងអស់ោន (ឥណាឌ )។ 
១៥៥. រនតកផ្នោរយុេធសា្សតសុខាភិបាលឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ ររស់ប្កសួងសុខាភិបាល ទដ្ើម្បើធានាថា ប្រជាពលរដ្ឋ 
េេលួបានទសវាកថ្ទាំសុខភាពទពញទលញ(ម្ើោ៉ា ន់មា៉ា )។ 
១៥៦. អនុម័្ត្អភិប្កម្សុខាភិបាលសាធារណៈ និងសិេិធម្នុសស ចាំទពាេះរញ្ញា ទប្គឿងទញៀនទៅទលើពិភពទលាក រមួ្ទាំង រញ្ឈរ់ 
ោរដ្ឋក់ទទសប្ពហាេណឌ ចាំទពាេះោរទប្រើប្បាស់ទប្គឿងទញៀន ប្ពម្ទាំងទ វ្ើោរផ្តល់ទសវាោត់្រនែយទប្ោេះថាន ក់ (ព័រេុយហាគ ល់)។ 
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១៥៧. រនតោរេនិិទោគទលើោរកកលាំអទហដ្ឋឋ រចនាសម្ពនធ័សុខាភិបាលសាធារណៈ ជាពិទសសទៅត្ាំរន់ជនរេ ទដ្ើម្បើ 
ធានាឱ្យមានោរអនុេត្តកផ្នោរយុេធសា្សដសុខាភិបាលឆ្ន ាំ២០១៦-២០២០ ប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាព (សិងារុរ ើ)។ 
១៥៨. រនតកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងររស់ខលួន ទដ្ើម្បើទលើកកម្ពស់ទហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធោរកថ្ទាំសុខភាពជារមួ្ និងរងាលកខណៈ 
ងាយប្សួលកនុងោរេេលួបានប្រព័នធសុខាភិបាលសាធារណៈ និងទសវាមាតុ្ភាពសប្មារ់្សតើជាពិទសស (ទអៀររ ៉ាង់)។ 
១៥៩. ោាំប្េដ្ល់កិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើេរ់សាា ត់្ជាំងឺរទរង ទហើយទោលនទោបាយពាក់ព័នធនានា កដ្លមានទោល 
រាំណងលុររាំបាត់្ជាំងឺរទរងទាំងប្សុង ប្តូ្េបានអនុេត្តោ៉ា ងទពញទលញ(មា៉ា ទេសុើ)។ 
១៦០. អនុេត្តទោលោ៉ា ងទពញទលញនូេនទោបាយ និងកចករ ាំកលកោរអនុេត្តលអៗ កនុងោរប្រយុេធប្រឆ្ាំងជាំងឺរទរង និង 
ទម្ទរគហុើេ/ ទអដ្ស៍ (សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត្ប្រជា្ិរទត្យយកូទរ ៉ា)។ 
១៦១. រនតអភិេឌឍោ៉ា ងខាល ាំងោល ទលើេស័ិយអរ់រ ាំ ទដ្ើម្បើធានាឱ្យបានោន់កត្ប្រទសើរទេើងនូេសិេិធេេលួបានោរអរ់រ ាំររស់ 
ប្រជាជន (ចិន)។ 
១៦២. រនតេធិានោរកដ្លកាំពុងអនុេត្ត ទដ្ើម្បើទលើកកម្ពស់ោរអរ់រ ាំសប្មារ់ទាំងអស់ោន (ឥណាឌ )។ 
១៦៣. រនតោរអនុេត្តចារ់ពាក់ព័នធនានា ទដ្ើម្បើធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចេេលួបានោរអរ់រ ាំទដ្ឋយឥត្រង់នថ្ល 
ទៅកប្មិ្ត្រឋម្សិកា និងម្្យម្សិកាននសាលាទរៀនសាធារណៈ ទហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចេេលួបានោរអរ់រ ាំ 
ោ៉ា ងទហាចណាស់ប្បាាំរនួឆ្ន ាំ (ម្ើោ៉ា ន់មា៉ា )។ 
១៦៤. រនតកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើធានានូេោរផ្តល់ទសវាអរ់រ ាំប្រករទដ្ឋយសម្្ម៌្ដ្ល់កុមារទាំងអស់ តាម្រយៈោរ 
អរ់រ ាំទាំងកនុងប្រព័នធ និងទប្ៅប្រព័នធ (បា៉ា គើសាែ ន)។ 
១៦៥. រនតកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើធានានូេោរអរ់រ ាំកប្មិ្ត្មូ្លដ្ឋឋ នទដ្ឋយឥត្រង់នថ្លនិងជាសកល ជាម្ួយនឹងេធិានោរ 
នានាប្រករទដ្ឋយររោិរ័នន ជាពិទសសសប្មារ់ប្កុម្ងាយរងទប្ោេះ(សាធារណរដ្ឋកូទរ ៉ា)។ 
១៦៦. រទងាើត្្នធានម្នុសស និងហរិញ្ាេត្ែុ ទដ្ើម្បើធានាោរចុេះទ ា្ េះចូលទរៀនសប្មារ់ទាំងអស់ោន ទៅកប្មិ្ត្រឋម្សិកា 
និងម្្យម្សិកា(ទសទណហាា ល់)។ 
១៦៧. េនិិទោគទលើោររណតុ េះរណាត លប្គូរទប្ងៀន ទដ្ើម្បើធានាថា ជាំនាញនិងចាំទណេះដឹ្ងររស់ពកួទគទៅកត្ទន់សម្័យ 
ទដ្ើម្បើរទងាើនគុណភាពននោររទប្ងៀនររស់ពកួទគ(សិងារុរ ើ)។ 
១៦៨. រនតខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើធានានូេសិេធិេេលួបានោរអរ់រ ាំកប្មិ្ត្រឋម្សិកាប្រករទដ្ឋយររោិរ័នន ឥត្រង់នថ្ល 
និងជាោត្ពវកិចច (េុយនើសុើ)។ 
១៦៩. រនតោរខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើធានានូេោរអរ់រ ាំសប្មារ់ទាំងអស់ោន ប្រករទដ្ឋយររោិរ័នន និងគុណភាពប្រករទដ្ឋយ 
សម្្ម៌្ (ទេៀត្ណាម្)។ 
១៧០. រទងាើនកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងររស់ខលួនរកនែម្ទេៀត្ ទដ្ើម្បើទលើកកម្ពស់គុណភាពននោរអរ់រ ាំ និងទលើកកម្ពស់កម្ាេ ិ្ ើ 
ទដ្ើម្បើេេលួបានោរអរ់រ ាំសប្មារ់ទាំងអស់ោន  ជាពិទសសោរអរ់រ ាំទៅកប្មិ្ត្រឋម្សិកា (សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត្ប្រជា
្ិរទត្យយកូទរ ៉ា)។ 

១៧១. ពប្ងើកកិចចប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើទលើកកម្ពស់សិេធិម្នុសសសប្មារ់្សតើ និងប្រយុេធប្រឆ្ាំងនឹងោរជួញដូ្រម្នុសស អាំទពើហងិា 
កនុងប្គួសារ ប្ពម្ទាំងអាជើេកម្ាទលើ្សតើនិងកុមារ(ន័រកេស)។ 
១៧២. លុរទចាលោរហាម្ឃាត់្កដ្លមានលកខណៈទរ ើសទអើង ចាំទពាេះោរទរៀរោរម្តងទេៀត្ររស់្សតើកនុងរយៈទពល១២០នថ្ៃ 
រនាទ រ់ពើោរកលងលេះ ឬោរប្រោសេុកជាទមាឃៈននោទរៀរោរ(អុើសលង់)។ 
១៧៣. រនតយនតោរកាំពុងអនុេត្ត សប្មារ់សម្ភាពទយនឌ័រ និងោរផ្ដល់សិេធិអាំណាចររស់្សតើ (ឥណាឌ )។ 
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១៧៤. រនតោរអនុេត្តទោលនទោបាយសម្ភាពទយនឌ័រ ទដ្ើម្បើធានាោររ្ញ្ញា រទយនឌ័រទៅកនុងេស័ិយ និងកម្ាេ ិ្ ើទាំងអស់ 
(បា៉ា គើសាែ ន)។ 
១៧៥. រនតពប្ងឹងកម្ាេ ិ្ ើទដ្ឋេះប្សាយរញ្ញា ទរ ើសទអើងប្រឆ្ាំង្សតើនិងទកាងប្សើ និងទលើកកម្ពស់សម្ភាពទយនឌ័រ(ហវើលើពើន)។ 
១៧៦. រនតអនុេត្តទោលនទោបាយសម្ភាពទយនឌ័រ តាម្រយៈោររ្ញ្ញា រទយនឌ័រទៅកនុងេស័ិយ និងកម្ាេ ិ្ ើទាំងអស់ 
(សាធារណរដ្ឋប្រជា្ិរទត្យយប្រជាមានិត្ឡាេ #2)។ 
១៧៧. រទងាើនកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រងទេវដ្ង ទដ្ើម្បើលុររាំបាត់្ោរទរ ើសទអើងប្រឆ្ាំងនឹង្សតើកនុងេស័ិយចារ់ និងរញ្ច រ់ោរអនុេត្ត 
ដ៏្ទប្ោេះថាន ក់ និងផ្នត់្គាំនិត្មានលកខណៈទរ ើសទអើង កដ្លទ វ្ើឱ្យ្សតើកម្ពុជាោល យជាជនរងទប្ោេះ(អ ុយរូហាា យ)។ 
១៧៨. រនតអនុេត្តេធិានោរនានា សាំទៅទលើកកម្ពស់សិេិធ្សតើ រមួ្ទាំងោរលុររាំបាត់្រល់េប្ម្ង់ននោរទរ ើសទអើងប្រឆ្ាំង្សតើ 
(មា៉ា ល់ឌើេ)។ 
១៧៩. ធានានូេកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើលុររាំបាត់្រល់េប្ម្ង់ននអាំទពើហងិា និងោរទរ ើសទអើងទដ្ឋយទហតុ្ផ្លទយនឌ័រ 
ប្ពម្ទាំងធានានូេោរផ្ដល់អាំណាចដ្ល់ប្កុម្ងាយរងទប្ោេះទាំងអស់ (ទនបា៉ា ល់)។ 
១៨០. ពប្ងឹងកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើោរពារសិេធិររស់ប្កុម្ងាយរងទប្ោេះរាំផុ្ត្ ដូ្ចជា ្សតើ កុមារ និងជនមានពិោរភាព 
ប្ពម្ទាំងទដ្ើម្បើរងាា រ និងប្រយុេធប្រឆ្ាំងពលកម្ាកុមារ និងអាជើេកម្ាផ្លូេទភេ ក៏ដូ្ចជាេប្ម្ង់ដ្នេៗទេៀត្ននអាំទពើហងិា 
រមួ្ទាំងអាំទពើហងិាកនុងប្គួសារផ្ងកដ្រ (អុើតាលើ)។ 
១៨១. ពប្ងឹងត្នួាេើនិងឋានៈររស់្សតើ ប្ពម្ទាំងទលើកកម្ពស់និងោរពារសិេធិកុមារ និងសិេធិជនមានពិោរភាពកនុងសងគម្ 
(សាធារណរដ្ឋប្រជា្ិរទត្យយប្រជាមានិត្ឡាេ)។ 
១៨២. ផ្តល់េគគរណតុ េះរណាត លជាោត្ពវកិចចសតើពើនើតិ្េ ិ្ ើផ្ដនាទ ទទសទលើករណើ អាំទពើហងិាទដ្ឋយទហតុ្ផ្លទយនឌ័រ ដ្ល់ម្្នតើ 
អនុេត្តចារ់ និងម្្នតើតុ្លាោរ(សាធារណរដ្ឋម្៉ាុលដ្ឋវា៉ា )។ 
១៨៣. ករងកចក្នធានម្នុសស និងហរិញ្ាេត្ែុឱ្យបានប្គរ់ប្ោន់ ទដ្ើម្បើរទងាើត្ម្ជឈម្ណឌ លផ្ដល់ទសវាប្ចកទចញចូលកត្ម្ួយ 
ឱ្យបានោ៉ា ងតិ្ច៥ម្ណឌ ល ទៅប្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០២៤ សប្មារ់ផ្តល់ទសវាកម្ាោាំប្េទដ្ឋយឥត្រង់នថ្លជូនជនរងទប្ោេះននអាំទពើហងិា 
ទដ្ឋយទហតុ្ផ្លទយនឌ័រ (អូ្សាត លើ)។ 
១៨៤. ទ វ្ើោរទសុើរអទងាត្ឱ្យបានេូលាំេូលាយអាំពើករណើ អាំទពើហងិាកនុងប្គួសារ និងអាំទពើហងិាផ្លូេទភេ ប្ពម្ទាំងធានាថា 
ជនទលាើសប្តូ្េបានផ្ដនាទ ទទស ទហើយជនរងទប្ោេះប្តូ្េេេលួបានសាំណងសម្រម្យ (សាធារណរដ្ឋម្៉ាុលដ្ឋវា៉ា )។ 
១៨៥. ទ វ្ើកាំកណេប្ម្ង់ចារ់ជាតិ្ ទដ្ើម្បើពប្ងឹងោរោរពារ្សតើនិងកុមារ ប្រឆ្ាំងអាំទពើហងិាកនុងប្គួសារ(សហព័នធរុសសុើ)។ 
១៨៦. ពប្ងឹងយនតោរតុ្លាោរ ទដ្ើម្បើប្រយុេធប្រឆ្ាំងនឹងអាំទពើហងិាផ្លូេទភេ និងកនុងប្គួសារ និងោរជញួដូ្រម្នុសស ប្ពម្ទាំង 
អនុេត្តកម្ាេ ិ្ ើទលើកកម្ពស់ោរយល់ដឹ្ង និងោរអរ់រ ាំអាំពើរញ្ញា ទាំងទនេះ (តូ្ទហាា )។ 
១៨៧. រទងាើត្េធិានោរដ៏្រងឹមាាំនានា សាំទៅធានានូេោររកាទកាងប្សើទៅកនុងសាលាទរៀន (ដ្ឋណឺមា៉ា ក)។ 
១៨៨. ដ្ឋក់ទទសឧប្កិដ្ឋោ៉ា ងជាក់លាក់ចាំទពាេះោរទប្ជើសទរ ើស និងទប្រើប្បាស់ទកាងអាយុទប្ោម្១៨ឆ្ន ាំ ចូលទៅកនុងជទមាល េះ 
ប្រដ្ឋរ់អាេុ្ និងប្កុម្ប្រដ្ឋរ់អាេុ្មិ្នកម្នរដ្ឋ (ម្៉ាុងទត្ទណទ្ហាគ )។ 
១៨៩. ចាត់្េធិានោរប្គរ់ោ៉ា ងទដ្ើម្បើោរពារកុមារពើអាជើេកម្ាផ្លូេទភេ ជាពិទសសទៅកនុងរររិេនន «ទេសចរកុមារកាំប្ពា» 
រមួ្ទាំងតាម្រយៈោរពប្ងឹងប្ករខណឌ ចារ់ររស់ខលួន និងេធិានោររទងាើនោរយល់ដឹ្ង ប្ពម្ទាំងទដ្ឋយោរធានាថា រល់រេ 
ទចាេប្រោន់ទាំងអស់ប្តូ្េបានទសុើរអទងាត្ ជនរងទប្ោេះប្តូ្េបានរ៉ាេះរ៉ាូេ ទហើយជនទលាើសប្តូ្េបានដ្ឋក់េណឌ កម្ា (ព័រេុយហាគ ល់)។ 
១៩០. អនុេត្តអាយុប្សរចារ់សប្មារ់អាពាហ៍ពិពាហ៍ ទដ្ើម្បើហាម្ឃាត់្ោរទរៀរអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ និងទលើកកម្ពស់ 
យុេធនាោររទងាើនោរយល់ដឹ្ង ទដ្ើម្បើេរ់សាា ត់្អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ (ព័រេុយហាគ ល់)។ 
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១៩១. ហាម្ឃាត់្ោ៉ា ងប្សរចារ់នូេោរជួញដូ្រផ្លូេទភេកុមារ ទៅកនុងរររិេននកផ្នោរសកម្ាភាពជាតិ្ថ្ាើសប្មារ់ោរលុរ 
រាំបាត់្ោរជញួដូ្រនិងរត់្ពនធម្នុសស អាជើេកម្ាទលើកម្ាករ និងអាជើេកម្ាផ្លូេទភេទដ្ឋយខុសចារ់ (ទអសា៉ាញ)។ 
១៩២. រនតពប្ងឹងចារ់ និងយនតោរនានា កដ្លហាម្ឃាត់្រល់េប្ម្ង់ននោរប្រប្ពឹត្តមិ្នគរបើទលើកុមារ និងោរពារពកួទគ 
ពើពលកម្ាទដ្ឋយរងខាំ អាជើេកម្ា និងោររ ាំទលាភរាំពានផ្លូេទភេ(ប្ពុយទណដ្ឋរ ៉ាូសាឡាាំ)។ 
១៩៣. រនតធានានូេោរអនុេត្តប្រករទដ្ឋយប្រសិេធភាព ននកផ្នោរសកម្ាភាពជាតិ្ សតើពើោរោត់្រនែយពលកម្ាកុមារ 
២០១៦-២០១៥ (មា៉ា ល់ឌើេ)។ 
១៩៤. ទ វ្ើេទិសា្នកម្ាចារ់ជាតិ្ ទដ្ើម្បើធានាថា ចារ់ទនាេះប្សរទៅនឹងអនុសញ្ញា សតើពើសិេធិកុមារ ទដ្ឋយយកចិត្តេុកដ្ឋក់ 
ជាពិទសសទៅទលើរេរបញ្ាត្តិនានាននប្កម្ប្ពហាេណឌ  និងប្រព័នធយុត្តិ្ម៌្អនើតិ្ជន (អ ុយរូហាា យ)។ 
១៩៥. រនតកិចចខិត្ខាំប្រឹងកប្រង ទដ្ើម្បើរទងាើនោរចូលរមួ្ររស់ជនមានពិោរភាព (ហវើលើពើន)។ 
១៩៦. អនុេត្តោរប្គរដ្ណត រ់តាម្ផ្លូេចារ់ កដ្លចាាំបាច់ទៅកនុងកដ្នននោរោរពារជនមានពិោរភាព ជាពិទសស 
ទដ្ើម្បើោរពារត្ប្មូ្េោរ កផ្នកអរ់រ ាំសងគម្ និងសុខភាពររស់ពួកទគ ជាពិទសស គឺត្ប្មូ្េោរណាកដ្លចាាំបាច់រាំផុ្ត្ 
(ទអសា៉ាញ)។ 
១៩៧. ោត់្រនែយភាពប្កើប្កកនុងចាំទណាម្ជនមានពិោរភាព និងសិេធិ េេលួបានទរឡាជាតិ្រររសនដិសុខសងគម្ទៅឆ្ន ាំ
ខាងមុ្ខៗទនេះ(ទអៀររ ៉ាង់)។ 
១៩៨. រនតទលើកកម្ពស់សិេធិជនមានពិោរភាព តាម្រយៈកផ្នោរយុេធសា្សតជាតិ្ររស់រដ្ឋឋ ភិបាល (ប្ពុយទណដ្ឋរ ៉ាូសាេមឹ្)។ 
         


