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

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

១. អនុ សន៍ទងំេនះ ចរកបនេនេគហទព័ំរ៖ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession6.aspx 
២. ឯក រទងំេនះ ចរកបនេនេគហទព័ំរ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KHSession18.aspx. េដើមបរីក
េមើលករ ក់ឯក ររបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងទីភន ក់ងរសហ្របជជតិនីមួយៗ សូមចុចេលើរមឹទព័ំរៃនគហទព័ំរេនះ។  
៣. សូមេមើលេគហទព័ំរ៖  http://webtv.un.org/watch/cambodia-review-18th-session-of-universal-periodic-view/3119784522001/ 
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 េនកនុងជុំទី៣េនះ កមពុជ្រតូវបន កឱ់យសថិតេ្រកមករពិនិតយេនៃថងទី៣០ មក  ឆន ២ំ០១៩  
េហើយមនអនុ សនច៍ំនួន១៩៨ បន កជូ់នកមពុជ ែដល្រតូវេបះពុមភផ យេនកនុងេសៀវេភ
េនះ។ កនុងកឡុំងេពលពិនិតយកលពីែខមក  កមពុជបនទទលួយកអនុ សនច៍ំនួន១៧៣ េហើយ
បនសំុពនយេពលេធ្វើេសចក្តីសំេរចេលើអនុ សនែ៍ដលេនេសសសល់ចំនួន២៥ រហូតដល់សមយ័
្របជុែំខកកក  របស់្រកមុ្របកឹ សិទធមិនុស ។ េនៃថងទ០ី៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩ កមពុជបន្របកស 
ពីជំហរចុងេ្រកយរបស់ខ្លួនថ ខ្លួន្រពមទទួលយកែត១៧៣អនុ សនប៍៉ុេ ្ណ ះ និងសូមេធ្វើករកត់
សំគល់ចំេពះអនុ សនែ៍ដលេនេសសសល់ចំនួន២៥េទៀត។ អនុ សន ៍UPR បង្ហ ញនូវករ
យតំៃលជរមួមយួអំពីតថភពៃនកិចចករពរសិទធិមនុស េនកមពុជ ្រពមទងំចំណុចឆកែល្វង និង

ឱកសពកព់ន័ធនន េដើមបពី្រងឹងដល់កិចចករពរេនះ។ 

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

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

កនែ់តមនភពងយ្រសួល។ 

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

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

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

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

          េ ក យមុ៉ន វក៉ខឺរ  
          តំ ងស្តីទី 
          ករយិល័យ OHCHR-Cambodia 
          ែខសី  ឆន ២ំ០១៩ 



6 

 

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

 ករ្រតួតពិនិតយេនះ ែផ្អកេលើឯក របី៖ 

១. ពត័ម៌នែដលផ្តល់ឲយេ យរដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ ែដល ចេធ្វើ មទ្រមងជ់ 
“របយករណ៍ជតិ”។ 

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

៣. ពត័ម៌នពីៃដគូដៃទេទៀតរមួមន ថ បន័សិទធិមនុស ជតនិិងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។  

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

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

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

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

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

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

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

@ 
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របយករណ៍របស្់រកុមករងរអពំកីរ្រតួតពនិតិយជសកល មកលកំណត ់
(A/HRC/WG.6/32/L.14 , 1 February 2019) 

 

្រកុម្របឹក សិទធិមនុស   
្រកុមករងរអំពីករ្រតួតពិនិតយជសកល មកលកំណត់ 

សម័យ្របជុំ េលើកទី៣២ 

ទី្រកុងហ ែឺណវ ចប់ពីៃថងទី២១ ែខមក  ដល់ៃថងទី១ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៩  
 

កមពជុ 

េសចក្តេីផ្តើ ម 
1. ្រកុមករងរអំពីករ្រតួតពិនិតយជសកល មកលកំណត ់ (UPR) ែដល្រតូវបនបេងកើត

េឡើង ្រសប មេសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស េលខ៥/១ ចុះៃថងទី១៨ ែខមថុិន ឆន ំ
២០០៧ បនេបើកសមយ័្របជំុេលើកទី៣២ របស់ខ្លួន ពីៃថងទី២១ ែខមក  ដល់ៃថងទី០១ ែខកុមភៈ 
ឆន ២ំ០១៩។ ករពិនិតយេឡើងវញិៃន្របេទសកមពុជ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនឯកិចច្របជុំទ១ី៦ ចំៃថងទី
៣០ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩។ គណៈ្របតិភកូមពុជដកឹនេំ យ ឯ.ឧ.ែកវ េរមី៉ ្របធនគណៈកមម ធកិរ
សិទធិមនុស កមពុជ។ េនឯកិចច្របជុំេលើកទី១៨របស់ខ្លួនែដលបនេធ្វើេឡើងេនៃថងទី០១ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១៩ ្រកុមករងរេនះបនអនុមត័របយករណ៍អំពីកមពុជ។ 

2. េនៃថងទី១៥ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស បនេ្រជើសេរ ើស្រកុមអនក យ
ករណ៍ (្រកុមបី្របេទស) ដូចខងេ្រកម េដើមបសី្រមបស្រមួលដល់ករពិនិតយេឡើងវញិេលើ្របេទស
កមពុជ៖ ្របេទសេសេណ គ ល ប៉គី ថ ន និងច្រកភពអងេ់គ្លស។ 

3. ្រសប ម កយខណ្ឌ ទី១៥ ៃនឧបសមពន័ធភជ បនឹ់ងេសចក្តីសំេរចេលខ៥/១ និង កយខណ្ឌ ទី
៥ ៃនឧបសមពន័ធភជ បន់ឹងេសចក្តីសេ្រមចេលខ១៦/២១ របស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  ឯក រទងំ 

យដូចខងេ្រកមេនះ ្រតូវបន កេ់ចញដល់ករពិនិតយេឡើងវញិសំ ប្់របេទសកមពុជ៖  

(a) របយករណ៍ជតិមយួែដល្រតូវបនបញជូ នមក/បង្ហ ញមកជ យលកខណ៍អក រ្រសប 
ម កយខណ្ឌ ទី១៥(a) (A/HRC/WG.6/32/KHM/1); 
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(b)  ក្រមងឯក រមយួែដលចង្រកងេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជ
ជតិ ទទួលបនទុកសិទធិមនុស  ្រសប ម កយខណ្ឌ ទី១៥(b) (A/HRC/WG.6/32/KHM/2); 

(c) េសចក្តសីេងខបមយួែដលេរៀបចំេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជត ិ
ទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្រសប ម កយខណ្ឌ ទី១៥(c) (A/HRC/WG.6/32/KHM/3 and corr.1)។ 

4. បញជ ីសំណួរមយួែដលបនេរៀបចំរចួជមុនេ យ្របេទសអូ្រ ្ត លី ែបលហ ុកី លីឆេតន
េស្តន ពរ័ទុយេហគកនុងនម្រកុម្របេទសជមតិ្តពកីរអនុវត្តន ៍ករ យករណ៍ នងិករ ម នអនុវត្ត
េនថន កជ់ត ិ ្របេទសស្លូ ៉ នី េអសបញ៉ នងិសហរដ្ឋ េមរកិ ្រតូវបនបញជូ នមកកមពុជ មរយៈ
្រកុមបី្របេទស(troika)។ សំណួរទងំេនះ មនេនេគហទំពរ័របស់ UPR។ 

I. សេងខបនតីវិធិៃីនដេំណើ រករពនិតិយេឡើងវញិ 

 ក. បទបង្ហ ញេ យរដ្ឋែដលសថតិេ្រកមករពនិតិយេឡើងវិញ 
5. កមពុជ បនកំពុងេងើបេចញពីេករតំែណលៃនកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស ធងនធ់ងរ េហើយ

ជករពិតេទ ឆន ២ំ០១៩ បនសំគល់ពីខួបេលើកទី៤០ ៃនកររេំ ះ្របេទសេចញពីរបប្របល័យ 
ពូជ សនប៍៉ុល ពត។ ជលទធផល ករេធ្វើឱយសេ្រមចបននូវសិទធិមនុស ជមូល ្ឋ ន ែដល្របជ
ពលរដ្ឋ្រគបរូ់ប្រតូវទទួលបន េនែតជកិចចករដំបូង នងិសំខនប់ំផុតរបស់រ ្ឋ ភបិល។ 

6. ជ្របេទសមនិទនអ់ភវិឌ ន ៍ ជបផុ់ងនឹងភព្រកី្រក និងអសន្តិសុខេសប ងកលពីមុន 
ឥលូវេនះកមពុជបនក្ល យខ្លួនជ្របេទសនេំចញេសប ង រ គឺជ្របេទសមយួែដលមនេសដ្ឋ 
កិចចលូត ស់េលឿនជងេគេនកនុងពិភពេ ក និងជអនកបំេពញកតព្វកចិចគួរឱយកតសំ់គល់កនុង
ករកតប់នថយភព្រកី្រក និងករេធ្វើឱយកនែ់ត្របេសើរេនកនុងសូចនករសងគម។ កមពុជបនេធ្វើឱយ
មនកររកីចំេរ ើនគួរឱយកតសំ់គល់កនុងករទទួលបនេគលេ អភវិឌ នស៍ហស វត រ។៍ ចប់ ងំ
ពីឆន ១ំ៩៩០មក ្របេទសេនះបនសេ្រមចជងពកក់ ្ត លពីភព្រកី្រកបំផុត នងិមរណៈភព
ម  បនសេ្រមចេសទើរែតទងំ្រសុងនូវករចុះេឈម ះចូលេរៀនេនថន កប់ឋមសិក  នងិេធ្វើឱយមន
កររកីចំេរ ើនជេ្រចើនកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងហីុវ-េអដស៍។ កមពុជបនរកីលូត ស់េន ្រ ជ 
មធយម ៧% កនុងកំឡុងេពល២ទស វត ចុងេ្រកយេនះ េហើយបនក្ល យជ្របេទសែដលេសដ្ឋកិចច
មនចំណូលមធយមទបេនឆន ២ំ០១៦។ កមពុជនឹង្របែហលែលងសថិតេនជ្របេទសមនិអភវិឌ ន ៍
េទៀតេហើយ ចបព់ីឆន ២ំ០២៥ ្របសិនេបើកមពុជេនែតបន្ត ្រ កំេណើ នដូចសព្វៃថង។ 
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7. កមពុជបនចូលរមួជមយួយន្តករសិទធមិនុស ជេ្រចើន កនុងករករពរ នងិករេលើកកពំស់ 
សិទធិមនុស  ដូចែដលបនេឃើញពីវត្តមនេនែតបន្តរបស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភព
សិទធិមនុស េនកមពុជ នងិករយិល័យឧត្តមសនងករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធមិនុស  ករ
ចូលរមួរបស់រដ្ឋេនកនុងយន្តករ្រតួតពិនិតយជសកល មកលកំណត ់ និងរបយករណ៍របស់ខ្លួន
ជេ្រចើនេទៀតេទ ថ បន័សនធិសញញ ។ កមពុជគជឺរដ្ឋភគីៃនសនធិសញញ សិទធិមនុស សនូលចំនួន៨ 
ែដលខ្លួនបនផ្តល់សចច បន័េ យគម នករ កខ់លកខខណ្ឌ េឡើយ។ កមពុជ គឺជ្របេទសែតមយួ
គតេ់ន សីុ ែដលអនុញញ តិឱយមនករយិល័យ OHCHR េនកនុង្របេទសរបស់ខ្លួន។ 

8. ទកទ់ងនងឹករ ម នអនុវត្តនអ៍នុ សនច៍ំនួន១៦២ ែដលខ្លួនបនទទួលយកកល
ពីជុំទី២ៃនករ្រតួតពិនិតយជសកល មកលកំណត ់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ កនុងនម
ជទីភន កង់រមយួរបស់រ ្ឋ ភបិល បនសហករជមយួករយិល័យ OHCHR េដើមបចីង្រកងអនុ

សនទ៍ងំេនះ និងេរៀបចំសិកខ ផ ព្វផ យអនុ សនទ៍ងំេនះ ដល់្រកសួង ថ បន័ពក់
ពន័ធទងំអស់របស់រ ្ឋ ភបិលេដើមបយីកេទអនុវត្តន។៍ គណៈកមម ធិករ កប៏នេធ្វើករ ម នករ
អនុវត្តនជ៍មយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ និងបនទទួលេយបល់្រតឡបព់ីករសេ្រមចបនសមទិធ 
ផលរបស់្រកសួង ថ បន័ទងំេនះ ែដល្រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុងរបយករណ៍រដ្ឋសំ បជុ់ំទី៣
ៃនករ្រតួតពិនិតយ UPR េនះ។ ករងរេ្រត មេរៀបចំ្រពងរបយករណ៍ជត្ិរតវូបនអនុវត្តនេ៍ យ
គណៈកមម ធិករ េ យមនកិចចពិេ្រគះេយបល់យ៉ងជិតសនិទជមយួ្រកសួង ថ បន័រ ្ឋ ភបិល 
អងគករសងគមសីុវលិ និងករយិល័យ OHCHR  េនកមពុជ។ 

9. ករេបះេឆន តសំ បន់តីិកលេលើកទី៦ៃនរដ្ឋសភ កលពីៃថង២៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ 
្រតូវបនេរៀបចំេឡើង មលកខណៈេសរ ី្រតឹម្រតូវ និងមនតម្ល ភព។ គណៈបក នេយបយសរុប
ចំនួន២០បនចុះបញជ ីចូលរមួ្របកួត្របែជងករេបះេឆន ត េហើយអនកេបះេឆន តែដលបនចុះេឈម ះ 
ចំនួន៨៣.០២ភគរយ បនេទេបះេឆន តសំែដងពីបំណង្របថន របស់ខ្លួនចងេ់ឃើញពីករបន្តកនុង
ផ្លូវរក សន្តិភព េសថរភព ្របជធិបេតយយ និងនីតរិដ្ឋរបស់្របេទស។ 

10. ចំ តក់រ មផ្លូវចបប្់របឆងំនងឹគណៈបក នេយបយ មយួ ែដលបនបំពន
ចបប ់គឺជដេំណើ រករធមម ៃនលទធិ្របជធិបេតយយ េនកនុងរដ្ឋ្របជធិបេតយយ កេ៏ យ ែដល
្របកនខ់ជ បនូ់វេគលករណ៍នីតិរដ្ឋ និងសំេ ព្រងឹងដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ និងែថរក សន្តិ
ភព និងេសថរភពែដលជមូល ្ឋ នដល់ករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចសងគមកនុងរយៈេពលយូរអែង្វង នងិ
្របកបេ យេចរភព។ 
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11. ករអនុវត្តនវ៍ធិី ្រស្តែបងែចក សនៈ ែដលបនអនុមត័កលពីឆន ២ំ០១៤ ែដល្រតូវ
បនផ្តល់សុពលភពេនេពលេនះេ យគណៈបក ្របឆងំ បននឱំយគណៈបក ្របជជនកមពុជ
ឈនះទងំ១២៥ សនៈេនសភ ជមយួនឹងសំេលង៧៦.៧៨% ៃនសន្លឹកេឆន តែដលបនេបះ។ 
េទះបីយ៉ង កេ៏ យ រ ្ឋ ភបិលបនបេងកើតយន្តករពិេ្រគះេយបល់ែដលមនករចូលរមួ
មយួ េ យមនករចូលរមួពី្រគបគ់ណៈបក នេយបយ ែដល្រតូវបន គ ល់ថជ ឧត្តម្រកុម
្របឹក ពិេ្រគះ និងផ្តល់េយបល់ េដើមប្ីរបមូលធតុចូលសំ បជ់្របេយជនដ៍ល់ករក ងជតិ។ 
្រកុម្របឹក េនះបនផ្តល់ឱយមនេវទិកពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈសំ បក់របេងកើត នងិករអនុ 
វត្តនច៍បបន់ងិេគលនេយបយ និងជេវទិកមយួសំ បេ់ផទ ងផទ តតុ់លយភព checks-and-balances 

ជមយួរ ្ឋ ភបិល។ 

12. រ ្ឋ ភបិលកប៏នអពំវនវដល់្របពន័ធតុ ករ ែដលជ ថ បន័ឯក ជយេនះ ឱយពេន្ល ន
នីតិវធិីសវនករសកមមជន និងអនកដកឹនសំហជីពែដលជបប់ណ្តឹ ង ឬ្រតូវបនេចទ្របកន ់្រសប
មនីតិវធិីតុ ករសព្វៃថងេដើមបកីរពរសិទធិរបស់ពួកេគដូច្រតូវបនធនករពរ មរដ្ឋធមមនុញញ ។ 

13. រ ្ឋ ភបិល កប៏នេលើកកំពស់ភពជៃដគូពិត្របកដជមយួអងគករសងគមសីុវលិ កនុង
្រគបវ់ស័ិយៃនករអភវិឌ នស៍ងគម។ រ ្ឋ ភបិលបនបេងកើត្រកុមករងរមយួកលពីេពលថមីៗេនះ 
េ្រកមករដឹកនរំបស់្រកសួងម ៃផទ េដើមបពីិេ្រគះេយបល់ជេទៀងទតជ់មយួសងគមសីុវលិ។  
េវទិកេលើកទ២ី អំពីភពជៃដគូរ ងរ ្ឋ ភបិល នងិអងគករសងគមសីុវលិែដល្រប្រពឹត្តិេទេនៃថងទី
១៧ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ មនករចូលរមួពី បរ់យអងគករេ យគម នករេរ ើសេអើង េបើកឱយមនកចិច 
ពិភក ែបប ថ បន បននឱំយមនវធិនករជកែ់ស្តងនន េដើមបជីួយ ស្រមួលដល់សកមមភព
របស់អងគករទងំេនះ។ េវទិកពិេ្រគះេយបល់ជមយួអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលអន្តរជតិ នងិ
អងគករបរេទស ្រតូវបនេរៀបចំកលពីៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ េ យ្រកសួងករបរេទស។ 
េវទិកែដលមនលកខណៈសហករ និងបរយិបន័នែបបេនះ មនបំណងែកលំអករេយគយល់គន
េលើបញ្ហ េផ ងៗេនជុំវញិករអនុវត្តនច៍បបស់្តីពីសមគម នងិអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងចបប់
ដៃទេទៀតទកទ់ងនឹងអងគករសងគមសីុវលិ។ 

14. ពកព់ន័ធនឹងសិទធិករងរ និងសហជីព រ ្ឋ ភបិលបនបេងកើតគណៈកមម ធិករជតិមយួ
េដើមបពីិនិតយេឡើងវញិេលើអនុសញញ អន្តរជតិែដលកមពុជបនផ្តល់សចច បន័ េដើមបពីិេ្រគះេយបល់
ជមយួៃដគូពកព់ន័ធ នងិអងគករពលកមមអន្តរជត។ិ 
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15. កនុងែខមក  ឆន ២ំ០១៩ ្របកឈ់នួលអបបបរមសំ បក់មមករេនកនុងវស័ិយ យនភណ័្ឌ  
េ ងច្រកកតេ់ដរ និងឧស ហកមមែសបកេជើង បនេកើនដល់១៨២ដុ ្ល  េកើនេឡើងពី១៧០ដុ ្ល
កលពីឆន មំុន។ មពិតេទ ្របកឈ់នួលបនេកើនេឡើងេ្រចើនជងេទ្វដងចប់ ងំពឆីន ២ំ០១៣។ 
កំរតិជបព់នធេលើ្របកច់ំណូល្រតូវបនេកើនេឡើងដល់៣០០ដុ ្ល កនុងមយួែខ េដើមបធីនថ ្របក់
ឈនួលថមីែដលទទួលបនមនិ្រតូវជបព់នធ។ អតថ្របេយជន ៍នងិ្របកឧ់បតថមភែដលមនិែមនជ្របក់
េបៀវត  ែដលកមមករទទួលបន នឹងេនបន្តរក ឱយផុតពីករគណនកំរតិជបព់នធដែដល។ 

16. ឥលូវេនះនិេយជកត្រមូវឱយបង៣់.៤%ៃន្របកែ់ខនិេយជិកមន ក់ៗ ចូលេទកនុងមូលនធីិ 
េប ជតិសន្តិសុខសងគម សំ បក់រែថទសុំខភព នងិករធន ៉ បរ់ងសំ បេ់្រគះថន កក់រងរ។ 
្របកេ់ ធននិវត្តនសំ៍ បក់មមករកនុងវស័ិយកតេ់ដរ ក្៏រតូវបន្របកសឱយមនផងែដរ េនកនុងឆន ំ
២០១៩េនះ។ កមមករនិី មនសិទធឈិបសំ់ កមតុភពរយៈេពល៣ែខ ជមយួនឹង្របកេ់បៀវត
១២០%ៃន្របកែ់ខរបស់ខ្លួន (សមមលូនឹង៧០% ៃន្របកែ់ខរបស់ខ្លួន ៉ បរ់ងេ យេប ជតិ
សន្តិសុខសងគម េហើយ៥០%េទៀត ៉ បរ់ងេ យនិេយជក)។ 

17. ទកទ់ងនងឹេសរភីព រពត័ម៌ននងិេសរភីពៃនករសំែដងមតិ កែសត the Cambodia 

Daily ្រតូវបនបិទេ យ រែតករខកខនរបស់ខ្លួនកនុងករបេំពញ មកតព្វកិចចពនធ ្រសប ម
ចបបព់នធ រ។ កនុងករណីែដលកែសតេនះបនបំេពញ មកតព្វកិចចពនធ្រតឹម្រតូវ មផ្លូវចបប ់
េនះកែសតេនះ ចដំេណើ រករ្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួនេឡើងវញិ។ ករបិទករយិល័យវទិយុ សីុ
េសរ(ីRFA) និងសំេលងសហរដ្ឋ េមរកិ(VOA) គឺជករបិទេ យឯកឯង។ ថ នយីវ៍ទិយុទងំពីរ
េនះ ចេបើកេឡើងវញិេ យេសរនូីវករយិល័យរបស់ខ្លួន។ រ ្ឋ ភបិលកេ៏ធ្វើករផងែដរេលើ្រកប 
ខណ័្ឌ េគលនេយបយ និងចបប ់ េហើយមនករេប្តជញ ខពស់ េដើមបបីេង្ហើយេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពី
សិទធិទទួលបនពត័ម៌ន រមួជមយួចបបសំ់ខនព់ីរេទៀតគឺ ចបប្់របឆងំឧ្រកិដ្ឋកមមពត័ម៌នវទិយ 
និងករេធ្វើវេិ ធនកមមចបបស់្តីពីរបប រពត័ម៌ន។ 

18. អំពីបញ្ហ ដីធ្លី រ ្ឋ ភបិលបនែណនឱំយអនុវត្តនេ៍គលនេយបយ និង្រកបខណ័្ឌ ចបប ់
្រគប្់រគងវស័ិយដីធ្លី េដើមបធីនពីសិទធិ និងផល្របេយជនរ៍បស់្របជជន និងករេ្របើ្របស់ដីធ្លីបន
្រតឹម្រតូវ។ េគលនេយបយនិង្រកបខណ័្ឌ ចបបេ់នះនឹងបន្តេ ះ្រ យពីបញ្ហ វ ិ ទដីធ្លីដៃទេទៀត 
ែដលេនេសសសល់ េលើកកំពស់ និងពេន្ល នករចុះបញជ ីដីធ្លីទូទងំ្របេទស រមួទងំសហគមនជ៍ន
ជតិេដើមភគតិច ផ្តល់សមបទនដីសងគមកិចច និងដីសំ បផ់លិតកមមដល់្របជជនែដលគម នដធី្ល ី
និងផ្តល់ករេលើកទឹកចិត្តដល់ករអភវិឌ នលំ៍េន ្ឋ នែដលមនតៃម្លសមរមយ។ 
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19. រ ្ឋ ភបិល េជឿជកេ់លើករគ្ំរទពីៃដគូពកព់ន័ធទងំអស់ ចូលរមួចំែណកដល់កិចចខិតខំ
របស់រ ្ឋ ភបិល េដើមបធីនឱយសងគមមយួមនសុខដុមរមយន និងសន្តភិព  េ យមនករេគរព
យ៉ងេពញេលញដល់នីតិរដ្ឋ ្របជធបិេតយយ និងសិទធិមនុស ។ សិទធមិនុស ទងំអស់ រមួទងំសិទធិ
អភវិឌ នគ៍ជឺសិទធិមនិ ចែបងែចកបន េហើយបញ្ហ សិទធិមនុស ្រតូវបនយកមកេ ះ្រ យកនុង 
បរបិទពិភពេ ក មលកខណៈ ថ បន មនិ្របឈមមុខ កគ់ន  មនិេធ្វើនេយបយ និង មរយៈ
កិចចសនទនគន ។ ករេគរពអធិបេតយយភពជតិ និងបូរណភពែដនដី ករមនិេ្រជ តែ្រជកកិចចករ
ៃផទកនុងរបស់រដ្ឋ ភពមនិលំេអៀង និងភពមនិេ្រជើសេរ ើស ្រតូវកំណតថ់ជេគលករណ៍ែណនំ
ស្រមបក់រេលើកកំពស់សិទធិមនុស  េ យ្រតូវយកចិត្តទុក កដ់ល់បរបិទសងគម នេយបយ និង
្របវត្តិ ្រស្តៃន្របេទសនីមយួៗ។  

ខ. កចិចសនទនគន េទវិញេទមក នងិករេឆ្លើយតបេ យរដ្ឋែដលសថតិេ្រកមករពិនតិយេឡើងវិញ 
20. កនុងអឡុំងកិចចសនទនគន  គណៈ្របតិភូចំនួន៧៣ បនេធ្វើេសចក្តីែថ្លងករណ៍។ អនុ

សនន៍ន ែដលបនេធ្វើេឡើងកនុងអំឡុងកិចចសនទនេនះ នឹងមនេនកនុងែផនកទ២ី ៃនរបយ
ករណ៍េនះ។ 

21. ្របេទសចិនបនកតសំ់គល់ថ កមពុជេនែតរក បនេសថរភពនេយបយនិងកំេណើ ន 
េសដ្ឋកិចច បនេធ្វើឱយ្របេសើរដល់កំរតិរស់េនរបស់្របជជន និងបនខិតខំយ៉ងធំេធងកតប់នថយ
ភព្រកី្រក េលើកកំពស់កចិចធនករពរសិទធិមនុស មផ្លូវតុ ករ អភវិឌ នក៍រអបរ់ ំ និងករ
ែថទសុំខភព ្រពមទងំកចិចធនករពរសិទធិ្រកុមែដលងយរងេ្រគះ។ 

22. ្របេទសកូឡំប៊ ី បនគូសបញជ កព់ីភពរកីចំេរ ើនែដលមន េដើមបធីនពីសិទធិរបស់ជន
ពិករេនកនុងចបបរ់បស់រដ្ឋ។ 

23. ្របេទសកូ ្ត រកី បនទទួល គ ល់ពីករបេងកើតយន្តករជតិ្របយុទធ្របឆងំទរុណកមម 
និងករអនុវត្តនែ៍ផនករយុទធ ្រស្តជតិអំពីពិករភព។ កូ ្ត រកីបនទទូចឱយមនកិចចសហករ
ែបប ថ បនជមយួអនកកន់ ណត្តិនីតិវធិីពិេសស ទងំមុនេពល កំឡុងេពល និងេ្រកយេពល
េបសសកមមរបស់ពួកេគ។ 

24. ្របេទស្រកូ ត បនទទួល គ ល់ពីភពរកីចំេរ ើនកនុងវស័ិយអបរ់។ំ ្រកូ តបនសំែដងពី
កង្វល់របស់ខ្លួនអំពីកុមរមកពី្រកុមជនជតិេដើមភគតិច និង្រកុមជតិពនធុភគតិចែដលេនែតបន្ត 
មនិទនប់នទទួល្របេយជនពី៍វស័ិយេនះ ថ នភពៃនេសរភីពជមលូ ្ឋ ន និងសិទធិចូលរមួកនុង
ជីវភពនេយបយ និង ធរណៈ។ 



15 

 

25. ្របេទសគុយបបនេកតសរេសើរពីករអនុវត្តនែ៍ផនករយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីពិករភព 
ែផនករជតិកតប់នថយពលកមមកុមរ និងវធិនករដៃទេទៀតែដលបន កេ់ចញ េដើមបកីរពរ
កុមរ។ 

26. ្របេទសែឆក បនេកតសរេសើរពីលទធផលសេ្រមចបនកនុងករកតប់នថយភព្រកី្រក។ 
េនមនកិចចករេសសសល់ជេ្រចើនេទៀតែដល្រតូវេធ្វើកនុងករអនុវត្តនអ៍នុ សន។៍ ែឆកសងឈមឹថ  
ករ្រតួតពិនិតយថន កជ់តិេ យសម័្រគចិត្តនេពលខងមុខ អំពីករអនុវត្តនេ៍គលេ អភវិឌ ន្៍របកប 
េ យេចរភព នឹងផ្តល់ករជំរុញែដលចបំចដ់ល់កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងបែនថមេទៀត។ 

27. ធរណៈរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិតកូេរ ៉ បនេធ្វើករកតសំ់គល់េ យករេពញ
ចិត្តនូវកររកីចំេរ ើនគួរឱយកតសំ់គល់ េនកនុងវស័ិយៃនករកតប់នថយភព្រកី្រក ករអបរ់ ំ និងសុខ
ភព ធរណៈ និងកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងពលកមមកុមរ និងករជួញដូរមនុស ។ 

28. ្របេទស ណឺម៉ក េនែតមនករបរមភយ៉ង្រជលេ្រជអំពី ថ នភពសិទធិពលរដ្ឋ និង
សិទធិនេយបយ រមួទងំកររ ំ យគណៈបក ្របឆងំដច៏ំបងផង។ ណឺម៉កបនសងកតធ់ងនេ់លើ

រៈសំខនៃ់នករអបរ់េំកមង្រសី និង្រស្តី ែដលនឹងនពំួកេគេទរកកររមួចំែណកយ៉ងសំខនដ់ល់
ករអភវិឌ នស៍ងគម។ 

29. ្របេទសេអហ ុបីបនេកតសរេសើរពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងព្រងឹងសិទធិមនុស និងករទទួល 
យករបស់រដ្ឋនូវសំេណើ របេងកើត ថ បន័ជតិសិទធិមនុស មយួែដលឯក ជយ។ កមពុជកប៏នខិតខំ្របឹង
ែ្របងព្រងឹងសិទធិជនពិករ មរយៈែផនករយុទធ ្រស្តជតិរបស់ខ្លួនសំ បឆ់ន ២ំ០១៤-២០១៨។ 

30. ្របេទសហ្វីជី បនអបអរ ទររដ្ឋេនះពីករេកើនេឡើងជេទៀងទតេ់នកនុងថវកិរជតិ
របស់ខ្លួនែដលបនៃលបំរុងសំ បច់ំ យននពកព់ន័ធនឹង កសធតុ ្រពមទងំែផនករយុទធ

្រស្តជតិរបស់ខ្លួនអំពកីរ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ត យសំ បសុ់ខភបិល និងែផនករយុទធ ្រស្ត
ស្រមបក់រែ្រប្របួល កសធតុ។ 

31. ្របេទស ្វ ងំឡង ់្រពួយបរមភពីកររមួតូចលំហពលរដ្ឋ នងិ្របជធិបេតយយ ជពិេសស
ករ កក់ំហិតេលើេសរភីពសមគម ករជួប្របជំុ និងករសែម្តងមតិ មរយៈចបបន់ិងបទបបញញត្តិ 
ែដលមនលកខណៈគបសងកត។់ 
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32. ្របេទសប ងំ បន ្វ គមនដ៍ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកតប់នថយភព្រកី្រក និងែកលំអ
្របពន័ធសុខភបិល និងកិចចករពរសងគម។ ប ងំបនកតសំ់គល់ពីវធិនករវជិជមនននែដល  
រ ្ឋ ភបិលបន កេ់ចញ េដើមបេីបើកចំហេឡើងវញិនូវលំហនេយបយ និងបនេលើកទឹកចិត្តដល់
រដ្ឋឱយអនុវត្តន៍ មវធិនករទងំេនះ។ 

33. ្របេទសហ៊ កហ ុ ី បនកតសំ់គល់ពីចបបព់្រងឹងឯក ជយភព្របពន័ធតុ ករ និងបន
េលើកទឹកចិត្តឱយរដ្ឋបន្តដំេណើ រករកំែណទ្រមងេ់នកនុងទិសេ មយួេនះ។ ហ៊ កហ ុកីប៏ន ្វ គមន៍
ដល់ករបេងកើតយន្តករ្របឆងំទរុណកមមឯក ជយថន កជ់តិមយួ ្រសប មពិធី របែនថមៃនអនុ
សញញ ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តិ ឬទណ្ឌ កមមដៃទេទៀត ែដលេឃរេឃ អមនុស ធម ៌ ឬ
បនទ បបេនថ ក។ 

34. ្របេទស ឡឺមង៉ ់ បនេកតសរេសើរពីករែកលំអកនុងកិចចករពរសិទធិកុមរ និងកិចចខិតខំ
្របឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ងំក្ល េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស ។ 

35. ្របេទស្រកិក បនកតសំ់គល់ពីភពរកីចំេរ ើនពីករេធ្វើបរយិបន័ន្រសី្រស ញ់្រសី ្របុស
្រស ញ់្របុស អនក្រស ញ់ទងំពីរេភទ អនកែកេភទ អនកមនេភទមនិចបស់ និងអនកែដលមនិ
្របកដពីេភទខ្លួន នងិករបេងកើតសំ ញ់សុវតថិភពសំ ប្់រកុមែដលងយរងេ្រគះបំផុត រមួទងំ
ជនពិករផង។ ្រកិកបនសំែដងករ្រពួយបរមភយ៉ង្រជលេ្រជអំពីករកនែ់ត ្រកកេ់ទៃន ថ ន
ភពសិទធិមនុស ជទូេទេនកនុង្របេទស។ 

36. ្របេទសហុងឌុយ ៉ ស់ បនអបអរ ទររដ្ឋពីលទធផលែដលទទួលបនកនុងករអនុវត្តន៍
អនុ សន ៍UPR ពីជុំមនុៗ និងករផ្តល់សចច បន័របស់ខ្លួនចំេពះសនធិសញញ សិទធមិនុស ចនំនួ៨។ 
ហុងឌុយ ៉ ស់បនេកតសរេសើររដ្ឋចំេពះករេប្តជញ ចិត្តេ យសម័្រគចិត្តរបស់ខ្លួនែដលបនេធ្វើ។ 

37. ្របេទសអុីស្លង ់ បន ្វ គមនច៍ំេពះវធិនករវជិជមននន ែដលរ ្ឋ ភបិលបន ក់
េចញ េដើមបេីលើកសទួយសិទធិមនុស  និងករគ្ំរទយ៉ងជប់ បដ់ល់អងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញកនុង
តុ ករកមពុជ។ 

38. ្របេទសឥ ្ឌ បនេកតសរេសើរកមពុជ ចំេពះករកតប់នថយ ្រ ភព្រកី្រក និងករ
ក្ល យខ្លួនជ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមទប។ ឥ ្ឌ កប៏នេកតសរេសើរពីភពរកីចំេរ ើនេន
កនុងករអបរ់កំំរតិបឋមសិក  និងមធយមសិក  និងកនុងករធនពី ្រ កំរតិខពស់ៃនករចុះេឈម ះចូល
េរៀនរបស់សិស នរេីនកនុងករអបរ់កំំរតិខពស់ ្រពមទងំករេលើកកំពស់និងករករពរសិទធិជនពិករ។ 
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39. ្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ បន ្វ គមនព៍ីករបេងកើតគណៈកមម ធិករជតិ្របឆងំទរុណកមម
កនុងឆន ២ំ០១៧។ ឥណ្ឌូ េនសីុកប៏នេកតសរេសើរពីករអនុមត័ែផនករយុទធ ្រស្តជតិអំពីពិករ
ភពសំ បឆ់ន ២ំ០១៤-២០១៨ និងករអនុវត្តនែ៍ផនករជតិអំពីករប្រញជ បេយនឌរ័េទកនុង២៩
្រកសួង- ថ បន័ េដើមបេីលើកកំពស់សមភពេយនឌរ័េនកនុងេស ធរណៈ។ 

40. ធរណៈរដ្ឋអុី ្ល មអុីរង៉ប់នេកតសរេសើរដល់រដ្ឋពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ្ឋេនះ 
េដើមបេីលើកកំពស់ករអបរ់សិំទធិមនុស  និងករបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី្របតិបត្តិចបបន់ិងម្រន្តី ជករ។ 
អុីរង៉ ់ កប៏ន ្វ គមនដ៍ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស  និងករបេងកើត 
គណៈកមម ធិករជតិ្របឆងំទរុណកមម។ 

41. ្របេទសអុី ៉ ក ់បន ្វ គមនដ៍ល់ករបណ្តុ ះប ្ត លសិទធិមនុស ែដលបនផ្តល់ឱយម្រន្តី
្របតិបត្តិចបបន់ិងេច្រកម។ អុី ៉ កក់ប៏ន ្វ គមនដ៍ល់កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ្ឋ កតប់នថយភព 
្រកី្រក។ 

42. ្របេទសេអៀឡងដ់ប៍នទទួល គ ល់ពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបេីធ្វើឱយមនវឌ នភពសិទធិ
មនុស េនកនុង្រសុក និងបនេកតសរេសើរពីកររកីចំេរ ើនែដលទទួលបន ងំពីជុំមុនៃនUPR រមួ
ទងំករងរកនុងករបងក រករជួញដូរមនុស ។ 

43. ្របេទសអុី លីបនផ្តល់អនុ សន។៍ 

44. ្របេទសជប៉ុនបន ្វ គមនព៍កីរបន្តអនុស រណៈៃនករេយគយល់ជមយួករយិល័យ 
ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  និងបនរពំងឹទុកពីករករចតវ់ធិន
ករជកែ់ស្តងអំពីជំ នបែនថមេទៀតេដើមបពី្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយនិងលំហនេយបយ។ ជប៉ុន 
សងឃមឹថ កមពុជនឹងព្រងងឹករ្រតួតពិនិតយេលើអងគភពននែដលពកព់ន័ធនងឹករបញជូ នពលករេទ
េ្រក្របេទស។ 

45. ធរណៈរដ្ឋ្របជធិេតយយ្របជមនិត វបនេកតសរេសើរដល់កិចចខិតខំ្របងឹែ្របង
លបប់ំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ និងេលើកកំពស់សមភពេយនឌរ័។ វកប៏ន ្វ គមន៍
ចំេពះភពរកីចំេរ ើនេនកនុងវស័ិយអបរ់។ំ 
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46. ្របេទស តវ ី បនកតសំ់គល់ពីដំេណើ រទស នកិចចរបស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី
ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ និងថ កមពុជបនទទួលយកដំេណើ រទស នកិចចែដល កេ់សនើសំុ

េ យអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិជនពិករ នងិអនកជំនញករឯក ជយស្តីពីករករពរ្របឆងំ 
នឹងអំេពើហិង  និងករេរ ើសេអើង េ យ រទំេនរផ្លូវេភទ និងអត្តសញញ ណេយនឌរ័។ 

47. ្របេទសលីទុយ នី បនទទួល គ ល់ពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វើឱយ្របេសើរដល់ ថ នភព
សិទធិមនុស  និងបនទទូចឱយកមពុជចង្រកងរមួគន  នូវវធិនកររបស់ខ្លួនកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ
្របឈមសិទធិមនុស ធងនធ់ងរែដលេនែតបន្តមន។ 

48. ្របេទសម៉េឡសីុ មនក្តីេ មនស ចំេពះកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងេលើកកំពស់ករអភវិឌ ន៍
េសដ្ឋកិចចសងគម។ ម៉េឡសីុ កប៏នកតសំ់គល់ពីកររកីចំេរ ើនកនុងករេធ្វើឱយកនែ់ត្របេសើរដល់េស
ែថទសុំខភព េ យគូសបញជ កថ់ េ្រកមែផនករយុទធ ្រស្តសុខភបិលសំ បឆ់ន ២ំ០១៦-
២០២០ បុគគល្រគបរូ់បរមួទងំអនកទងំ យែដលរស់េនតំបនជ់នបទ ចទទួលបនេស ែថទ ំ
សុខភពេ យេសមើភពគន ។ 

49. ្របេទសម៉លឌីវ បនទទួល គ ល់ពីករអនុមត័ែផនករយុទធ ្រស្តសុខភបិលសំ ប់
ឆន ២ំ០១៦-២០២០ និង្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយជតិស្តីពីកិចចករពរសងគមសំ បឆ់ន ២ំ០១៦
-២០២៥ និងយន្តករ្របឆងំទរុណកមមថន កជ់ត។ិ 

50. ្របេទសមុចិសីុកូបនេកតសរេសើរចំេពះករបេងកើតគណៈកមម ធិករជតិ្របឆងំទរុណ 
កមម នងិនយក ្ឋ នករពរ្រស្តី មផ្លូវចបបេ់ន្រកសួងកិចចករនរ។ី 

51. ្របេទសម៉ុងេត ្រកូបន ្វ គមនដ៍ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងព្រងឹងកចិចករពរសិទធិកុមរ 
ជពិេសស េកមង មចិេញច ើមថនល់និងេកមងកំ្រព។ ម៉ងុេតេណ្រកូបនទទូចឱយរ ្ឋ ភបិលេសុើបអេងកត 
្រគបក់រណីៃនករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទកុមរ និងផ្តនទ េទសជនេលមើស។ 

52. ្របេទសមយ៉ីនម៉ បនេកតសរេសើរដល់ករអនុវត្តនេ៍ យេជគជយ័ ៃនអនុ សន ៍
នន និង្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តេ យករអភវិឌ នយ៉៍ងធំេធងកនុងករកតប់នថយភព្រកី្រក ករ
េលើកកំពស់សមធម ៌នងិសមភពេយនឌរ័ ្រពមទងំករអបរ់ ំនងិករែថទសុំខភព។ 

53. ្របេទសេនប៉ល់ បនេកតសរេសើរពីករកតប់នថយភព្រកី្រក និងករែកលំអកំរតិរស់
េន ែដលនឹងមនផលបះ៉ពល់ជសក្ត នុពលដល់ករទទួលបនសិទធិមនុស ។ 
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54. ្របេទសហូឡងដ់ ៏បនេកតសរេសើរពីករេប្តជញ ចិត្តចំេពះេសចក្តីែណនែំបបបរយិបន័ន 
អំពីបញ្ហ ទំេនរផ្លូវេភទនិងករអបរ់ផំ្លូវេភទ។ ហូឡងដ់េ៏នែតមនកង្វល់អំពកីរេកើនេឡើងពីករ ក ់
កំហិតេលើសងគមសីុវលិ នងិ្របពន័ធផ ព្វផ យ។ 

55. ្របេទសណូែវលេហ ឡងដ់ ៏បនេកតសរេសើរដល់ករេ ះែលងអនកេទសនេយបយ
មយួចំនួនកលពីែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨។ ណូែវលេហ ឡងដ់េ៏នែតបន្តកង្វល់ពី ថ នភពនេយបយ។ 

56. ្របេទសណ័រេវស បន ្វ គមនក៍រចូលរមួរបស់រដ្ឋកនុងដេំណើ រករ UPR ែតេនែតរក
ពីកង្វល់របស់ខ្លួនអំពីករវវិត្តន្៍របជធិបេតយយ រមួទងំករេបះេឆន តកលពីេពលថមីៗេនះ។ 

57. ្របេទសប៉គី ថ ន បនកតសំ់គល់េ យករេពញចិត្តពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងគួរឱយកត់
សំគល់ េដើមបលីបប់ំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ នងិេដើមបេីលើកកំពស់សមធម ៌និងសមភព
េយនឌរ័ មរយៈករបេងកើត និងករអនុវត្តនច៍បប ់េគលនេយបយ ែផនករសកមមភព នងិកមម
វធិីេផ ងៗ។ 

58. ្របេទសហ្វីលីពីនបនទទួល គ ល់ែផនកររបស់រ ្ឋ ភបិលេដើមបសី្រមប មេគលេ
អភវិឌ ន្៍របកបេ យេចរភព េទជបរបិទកនុង្រសុក និងបនេកតសរេសើរពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង 
េដើមបេីលើកកំពស់ករយល់ដឹងសិទធិមនុស  មរយៈករអបរ់ ំនិងករបណ្តុ ះប ្ត ល។ 

59. ្របេទសពរ័ទុយ គ ល់ បន ្វ គមនព៍ីវធិនករននែដលបន កេ់ចញេដើមបបីំេពញ
សិទធិទទួលបនសុខភព។ 

60. ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉ ្រតូវបនេលើកទឹកចិត្តេ យសកមមភព នងិវធិនករែដលបន ក់
េចញេដើមបកីរពរសិទធិ្រស្តី និងកុមរ កមមករ នងិជនពិករ និងបនេកតសរេសើរដល់រដ្ឋចំេពះកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឱយបនសេ្រមចនូវេគលេ អភវិឌ ន្៍របកបេ យេចរភព។ 

61. ធរណៈរដ្ឋម៉ុលដូ ៉  បន ្វ គមនច៍ំេពះវធិនករននែដលបន កេ់ចញ េដើមបី
បងក រអំេពើហិង េយនឌរ័្របឆងំនរេីភទ និងករែកលំអសិទធិទទលួបន្របពន័ធយុត្តិធមរ៌បស់្រស្តី។ 

62. សហពន័ធរុស  ី បន ្វ គមនដ៍ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងភព្រកី្រកហួស
េហតុ  ផ្តល់ករអភវិឌ ន្៍របកបេ យេចរភព និងែកលំអករទទួលបនករអបរ់ ំ និងសុខភព។  
រុស  ីបនកតសំ់គល់ពីវធិនករននែដលរ ្ឋ ភបិលបន កេ់ចញ េដើមបកីរពរ្រស្តី និងកុមរ
ពីអំេពើហិង កនុង្រគួ រ។ 
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63. ្របេទសេសេណ គ ល បន ្វ គមនក៍ិចចខិតខំ្របឹងែ្របងព្រងឹងនីតិរដ្ឋ ជពិេសស ម 
រយៈករផ្តល់ឯក ជយភពដល់្របពន័ធយុត្តិធម ៌ដូចែដលបនបញជ កយ៉់ងចបស់ មរយៈសវនករ 
ដយុ៏ត្តិធម ៌នងិមនស ្ត បធ់ន ប ់េ យករ្របកនយ៉់ងខជ បនូ់វសិទធិននរបស់ភគី។ 

64. ្របេទសែសប៊ ី បនេកតសរេសើរពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងែកលំអ ថ នភពសិទធិមនុស
របស់្រស្តី និងកុមរ។ 

65. ្របេទសសឹង្ហបូរ ីបនេកតសរេសើរកមពុជចំេពះករបនកតប់នថយ ្រ ភព្រកី្រកគួរ
ឱយកតសំ់គល់ និងករបនែកលំអសិទធិទទួលបនេស ែថទសុំខភព ដូចបនេឃើញេនកនុងករ
ធ្ល កចុ់ះគួរឱយកតសំ់គល់ៃន ្រ មរណៈកុមរ និងេ្រប ៉ ឡងH់IV េនកនុង្របជជនេពញវយ័។ 

66. ្របេទសស្លូ ៉ នី បន ្វ គមនវ៍ធិនករននែដលរ ្ឋ ភបិលបន កេ់ចញ េដើមបលីប់
បំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំនរេីភទ និងេលើកកំពស់សមភពេយនឌរ័។ ស្លូ ៉ នី បនេលើកទឹកចិត្ត  
រ ្ឋ ភបិលឱយផ្តនទ េទសជនេលមើសពីអំេពើហិង ែបបេនះ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ស្លូ ៉ នី េន
ែតបរមភពីករយយី និងករបំភតិបំភយ័ដល់អនក រពត័ម៌ន អនកករពរសិទធិមនុស  និងកមមករ
សហជីព។ 

67. ្របេទសេអសប៉ញ មនករបរមភពី ថ នភពអនកគម នសញជ តិេនកមពុជ។ 

68. ្របេទសសុ៊យែអតបនទទួល គ ល់វធិនករននែដលបន កេ់ចញេ យកមពុជ េដើមបី
ព្រងឹងករទទួលបនេពញេលញនូវសិទធិមនុស េ យ្រសី្រស ញ់្រសីដូចគន  ្របុស្រស ញ់្របុស 
អនកែកេភទ និងអនកែដលមនេភទមនិចបស់ ស់។ សុ៊យែអតមនករបរមភពីករវវិត្តនជ៍អវជិជមន
ពីសិទធិនេយបយ និងករេ្របើ្របស់្របពន័ធយុត្តិធមេ៌ដើមបី កកំ់ហិតសិទធិមនុស  រមួចំែណកដល់ករ
ភយ័ខ្ល ច ករបំភតិបំភយ័ និងស្វ័យតិះេទៀន។ 

69. ្របេទសស្វីសមនករ្រពួយបរមភយ៉ង្រជលេ្រជពីករខូចខតកនែ់តធងនធ់ងរេទៃនសិទធ ិ
ពលរដ្ឋនិងសិទធិនេយបយ រមួទងំករ កក់ំហិតេលើេសរភីពៃនករសំែដងមតិ និងសងគមសីុវលិ 
និងកររ ំ យគណៈបក ្របឆងំដច៏បំងេនមុនករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៨។ 

70. ្របេទសៃថឡងដ់ ៏ បនេកតសរេសើរពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករកតប់នថយភព្រកី្រក 
និងករអភវិឌ នក៍នុង្រគបវ់ ិ លភព ែដលបនេលើក នៈេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ េទកន់ នៈៃន
្របេទសែដលមនចំណូលមធយមកំរតិទបេនឆន ២ំ០១៥។ 
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71. ្របេទសតូហគូ បន ្វ គមនព៍កីររកីចំេរ ើនគួរឱយកតសំ់គល់ កនុងករអនុវត្តនអ៍នុ សន ៍
ែដលបន កជូ់នកលពកីរ្រតួតពិនិតយជុំមុន។ តូហគូបនកតសំ់គល់េ យករេពញចិត្តពីករែក
លំអេនកនុងសិទធិេសដ្ឋកិចច និងសិទធសិងគម ជពិេសសសិទធិសុខភព េទករករពរសងគម និងករ
េកើនេឡើង្របកឈ់មួលអបបបរម។ 

72. ្របេទសទុយេនសីុ បន ្វ គមនច៍បបែ់ដល្រតូវបនអនុមត័ ងំពកីរ្រតួតពនិិតយជុំមុន 
កនុងករគ្ំរទដល់្រកបខណ័្ឌ ថ បន័ នងិចបបសិ់ទធមិនុស  ជពេិសសយន្តករជត្ិរបឆងំទរណុកមម 
និងករករពរជនពកិរ កុមរកនុង ថ នភពលំបក និងកុមរគម នទីពងឹ។ 

73. ្របេទសតួគី បនេកតសរេសើរដល់ករចូលរមួរបស់រដ្ឋជមយួអនក យករណ៍ពិេសស
ស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ និងករខិតេទជិតសេ្រមចបនេគលេ អភវិឌ ន្៍របកប 
េ យេចរភព។ តួគ ី បន ្វ គមនេ៍សរភីពែដលអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលេ្រកមចបបក់មពុជ
ទទួលបន ករបេងកើតឧត្តម្រកុម្របឹក ពិេ្រគះនិងផ្តល់េយបល់ និងចបបវ់េិ ធនកមមគណៈបក
នេយបយ។ 

74. ្របេទសអ៊ុយែ្រកន បនទទួល គ ល់ពីករផ្តល់សចច បន័េលើលិខិតូបករណ៍សិទធិមនុស
សំខន់ៗ ។ អ៊ុយែ្រកនមនករបរមភពីករេធ្វើឱយខូចខតដល់្របពន័ធយុត្តិធម ៌ និងចបបែ់ដល ក់
កំហិតដល់សិទធិពលរដ្ឋនិងសិទធនិេយបយ។ អ៊ុយែ្រកនបនេលើកទឹកចតិ្តឱយរដ្ឋ ព្រងឹងកិចចសហ
្របតិបត្តិករជមយួនីតិវធិីពិេសស នងិបេងកើត ថ បន័សិទធិមនុស ជតិដម៏ន្របសិទធភពមយួ។ 

75. សហ ជ ច្រកៃនច្រកភពអងេ់គ្លស និងេអៀកឡងដ់ខ៏ងេជើង មនករបរមភពីករ
្រសុតចុះៃនលំហ្របជធិបេតយយដូចបនេឃើញេនកនុងកររ ំ យគណៈបក សេ្រងគ ះជតិ ករ ក ់
ពនធនគរេ កកឹម សុខ និងករេបះេឆន តជតិកលពីែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ ែដលខ្វះធមម នុរូប។ 

76. សហរដ្ឋ េមរចិ េនែតរក ក្តីកង្វល់យ៉ងខ្ល ងំអំពីករប្រងក បគណៈបក ្របឆងំ ្របពន័ធ
ផ ព្វផ យឯក ជយ និងសងគមសីុវលិ ្រពមទងំករ កក់ំហិតមនិ្រតឹម្រតវូដល់កមមករពីសិទធិមន
េសរភីពខងសមគម និងករជួប្របជំុេ យសន្តិវធិី ែដលជលទធផលដល់ករេបះេឆន តកលពី
ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ ែដលមនិេសរ ីនិងមនិ្រតឹម្រតវូយ៉ងពិត្របកដ។ 

77. ្របេទសអ៊ុយរុយ គ យ បនេកតសរេសើរដល់វធិនករននែដលបន កេ់ចញេដើមបី
លបប់ំបតព់លកមមកុមរ និងអំេពើហិង ្របឆងំ្រស្តីនិងកុមរ។ី អ៊ុយរុយ គ យ បនទទូចឱយរដ្ឋបន្ត
សកមមភពបងក រអំេពើហិង  និងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ រមួទងំបទរេំ ភេសពសនធវៈ និងេលើកសទួយ 
យន្តករបណ្តឹ ងឱយមន្របសិទធភព ្រពមទងំករែថទផំ្លូវកយ និងចិត្ត ្រស្តដល់ជនរងេ្រគះ។ 
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78. ធរណៈរដ្ឋបូលី ៉ េរៀនៃនេវេណហ ៊ុយេអ បនកតសំ់គល់ពីកំេណើ នេសដ្ឋកិចចេថរ 
និងករកតប់នថយភព្រកី្រក។ េវេណហ ៊ុយេអ  បនកតសំ់គល់ផងែដរពីែផនករយុទធ ្រស្ត
សុខភបិលសំ បឆ់ន ២ំ០១៦-២០២០ ចបបស់្តីពកីរលបប់ំបតក់រជួញដូរមនុស  និងករេកង
្របវញ័ច ផ្លូវេភទ ករអបរ់កំរំតិបឋមសិក ជសកល និងភពរកីចេំរ ើនកនុងករបេងកើត ថ បន័ជតិសិទធិ
មនុស  ្រសប មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ 

79. គណៈ្របតិភូកមពុជបនគូសបញជ កថ់ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជគជឺ ថ បន័ 
ក ្ត លែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបសី្រមបស្រមួលជមយួ្រកសួង និងអនកពកព់ន័ធដៃទេទៀត 
េនេពលេរៀបចំចង្រកងរបយករណ៍សំ ប់ ថ បន័សនធិសញញ  និង មឃ្ល េំមើលករអនុវត្តនអ៍នុ

សនន៍នែដលបន កជូ់នេ យ ថ បន័សនធិសញញ ទងំេនះនិងនីតិវធិីពិេសស។ រ ្ឋ ភបិល 
បនេចញអនុ្រកិតយមយួកលពីៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ បេងកើត្រកុមករងរអន្តរ្រកសួង ែដល
មនសមសភពមកពី្រគប់ ថ បន័រ ្ឋ ភបិលែដលពកព់ន័ធ េដើមបេីធ្វើឱយករស្រមបស្រមួលកនែ់ត
្របេសើរ េនេពល េរៀបចំរបយករណ៍។ 

80. ្រកសួងពត័ម៌នបនដកឹននំងិសហករជមយួ ថ នទូតសុ៊យែអត នងិអងគករយូេណសកូ
អំពីករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីសិទធិទទួលបនពត័ម៌ន។ ដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ 
អនុវត្តន៍ មរយៈករបេងកើត្រកុមករងររមួមយួែដលមនសមសភពមកពី ថ បន័រដ្ឋ ទីភន កង់រ
សហ្របជជតិ អងគករសងគមសីុវលិ អនកជំនញ្របពន័ធផ ព្វផ យែដលមនវជិជ ជីវៈ អនកសិក  
អនក្រ វ្រជវ និងៃដគូអភវិឌ ន។៍ រ ្ឋ ភបិលមនករេប្តជញ បេង្ហើយេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីសិទធិ
ទទួលបនពត័ម៌ន រមួជមយួចបបដ់សំ៏ខនព់ីរេទៀតគឺចបប្់របឆងំឧ្រកិដ្ឋកមមពត័ម៌នវទិយ និង
វេិ ធនកមមចបបស់្តីពីរបប រពត័ម៌ន។ 

81. រ ្ឋ ភបិលមនែផនករ េលើកកពំស់សមភពេយនឌរ័ នងិករអបរ់ពំីបញ្ហ ផ្លូវេភទេដើមបី
លបប់ំបតក់រេរ ើសេអើង និងអំេពើហិង េយនឌរ័ រមួទងំ មរយៈករប្រញជ បសមភពេយនឌរ័េន
កនុង្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ និងែផនករអភវិឌ នជ៍តិ ករកតប់នថយគម្ល តេយនឌរ័កនុងករ
អបរ់ ំ ករេលើកកំពស់ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈនិងគំនិតផ្តួចេផ្តើមសហ្រគិនភព្រស្តី ករ្របយុទធ
្របឆងំនឹងអេំពើហិង កនុង្រគួ រនិងករេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ្រស្តីនិងកុមរ ករេលើកកំពស់សីលធម៌
សងគម េសចក្តីៃថ្លថនូររបស់្រស្តីនិង្រគួ រកមពុជ ករែកលំអេស កមមផ្លូវចបបសំ់ ប្់រស្តីនិងកុមរ 
និងករអនុវត្តន្៍រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយករពរសងគមសំ បឆ់ន ២ំ០១៦-២០២៥។ 
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82. េទះបមីនិមន្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ និងចបបស់្តីពីសិទធិសំ បស់ហគមន្៍រសី
្រស ញ់្រសី ្របុស្រស ញ់្របុស អនក្រស ញ់ទងំពីរេភទនិងអនកែកេភទកេ៏ យ ករ៏ ្ឋ ភបិល 
បនចតវ់ធិនករលបប់ំបតក់រេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងសហគមនព៍ួកេគ មរយៈករេរៀបចំយុទធន
ករេលើកកំពស់ករយល់ដឹងជ ធរណៈ េ យេធ្វើករផ ព្វផ យ មរយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យ 
និងកនុងបរបិទៃនករអបរ់ផំ្លូវករ និងេ្រកផ្លូវករ។ េទះបីជ្រកមរដ្ឋបបេវណីេនែតមនិទនទ់ទួល
គ ល់ធមម នុរូបៃនករចុះបញជ ី និងករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍អនក្រស ញ់េភទដូចគន កេ៏ យ កជ៏ក់

ែស្តង ្រកមមនិបនផ្តនទ េទសករអនុវត្តន ៍ និងករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ែបបេនះេឡើយ។ មពិត 
ពហ៍ពិពហ៍អនក្រស ញ់េភទដូចគន  បនក្ល យជេរឿងធមម េទេហើយេនកនុងសងគមកមពុជ 

ទងំ មករអនុវត្តនជ៍្របៃពណី  នងិវបបធម។៌ ្របែហល១០០០គូ ៃនអនក្រស ញ់េភទដូចគន  
បនេរៀបករ ម្របៃពណី ជមយួនឹងពិធីជបេ់លៀងផងែដរ។ 

83. ករផ ះផ ជតិ្រតូវែតជករេប្តជញ ចិត្តមយួយ៉ងពិត្របកដពី្រគបភ់គីពកព់ន័ធ េ យតំ
កល់ផល្របេយជនជ៍តិជធំ េ យគម នទទួលបញជ ពីអំ ចបរេទស មយួេឡើយ។ ករចត់
វធិនករជកែ់ស្តងេលើេ កកឹម សុខ និង ថ បន័ែដលបន្រប្រពឹត្តិអំេពើកបតជ់តិ និងករសម
គំនិត គឺជវធិីធមម នុរូបែតមយួគតេ់ដើមបកីរពរសន្តិភព នងិ្របជធិបេតយយេ្រកមតំបូលនីតិរដ្ឋ។ 
អំេពើកបតជ់តិ ចរកមមឱយបរេទស និងករសមគំនិតជមយួអំ ចបរេទសែដលបនតសូ៊មតិផ្តួល 
រលំំរ ្ឋ ភបិល្រសបចបប ់្រតូវែតផ្តនទ េទសឱយបនធងនធ់ងរ មចបបេ់ន្រគប្់របេទស េហើយកមពុជ
កគ៏ម នករណីេលើកែលងេនះែដរ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ រដ្ឋមនករេ ក ្ត យថ វធិនករ
្រសបចបបែ់តមយួគតែ់ដលរដ្ឋអធិបេតយយមយួ ចេធ្វើបន ្រតូវបនេគយកេធ្វើនេយបយេ្រកម
ប  “សិទធមិនុស នងិ្របជធបិេតយយ” េ យ រមូលេហតុផល្របេយជនន៍េយបយភមូិ ្រស្ត
របស់រដ្ឋដៃទេទៀត។ 

84. កមពុជ គឺជ នសួគសំ៌ បអ់ងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល។ ជមយួនងឹ្របជជនសរុប
្របែហល១៥ ននក ់ គរួឱយមនករភញ កេ់ផ្អើលែដលកមពុជគជឺលំេន ្ឋ នសមគមកនុង្រសុកនិង 
អន្តរជតិ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលជង៦០០០អងគករបនចុះបញជ ី និងមនជង៤០០០
សហជីព គជឺតួរេលខមយួគួរឱយចប់ រមមណ៍គិតជសមម្រត េបើេ្រប បេធៀបជមយួ្របេទស
ដៃទេទៀតេនកនុងតំបន។់ ចប់ ងំពីករ កឱ់យេ្របើចបបស់្តីពីសមគម និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិ
បល មនសមគមកនុង្រសុកចំនួន៥០៩ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលចំនួន៤០០បនចុះបញជ ី
ជមយួ្រកសួងម ៃផទ គិត្រតឹមដំ ចែ់ខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៨។ ចំនួនដេ៏្រចើនែបបេនះៃនអងគករ
សងគមសីុវលិ គឺជភស្តុ ងយ៉ងចបស់ និងគួរឱយេជឿជកប់នពីករេបើកចំហសំ បស់ងគមសីុវលិ។ 
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ជអកុសល មនអងគករជេ្រចើន េនេ្រកមេហតុផលថមនសកមមភពែដល្រតូវសនមតថ់មនុស
ធមន៌ិងអភវិឌ ន ៍ែដលផ្តល់មូលនីធិេ យ ថ បន័ និងរ ្ឋ ភបិលបរេទស មពិតេទបនចូលរមួ
យ៉ងេ្រជេនកនុងសកមមភពនេយបយ។ កមពុជមនករេពញចិត្តចំេពះកររមួវភិគទនេ យ
េ ម ះ្រតង ់នងិពិត្របកដពីអនកេធ្វើករខងសងគម បរ ិ ្ឋ ន នងិសិទធិមនុស  ដល់ករអភវិឌ នរ៍បស់
្របេទស។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ គម ននរ មន កេ់នពីេលើចបបេ់នះេទ េហើយជនេលមើស្រតូវ
្របឈមមុខនឹងករអនុវត្តនច៍បបទ់ងំ្រសុង រមួទងំអនកទងំ យ ែដលបនេ្របើ និងបនេធ្វើ
ជីវកមមរេបៀបវរៈសិទធិសំ បេ់គលបំណងនេយបយផង។ 

85. កមពុជកប៏នេយងដល់ចំនុចវជិជមនជេ្រចើនេលើកេឡើងេ យអនក យករណ៍ពិេសស
ស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ េនកនុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍បញចបេ់បសកកមមរបស់េ ក្រសី
កលពីៃថងទី៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៨។ េ ក្រសីបន ្វ គមនដ៍ល់ករបេងកើត្រកុមករងរមយួរបស់
រ ្ឋ ភបិលេ្រកមករដឹកនរំបស់្រកសួងម ៃផទ កលពីេពលថមីៗេនះ េដើមបពីិេ្រគះេយបល់ជ 
មយួសងគមសីុវលិឱយបនេទៀងទត។់ េ ក្រសីកប៏ន ្វ គមនផ៍ងែដរចំេពះ ចរណ៍ែណនំ
ថមីេលខ០៤០ ចុះៃថងទ៣ី១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៨ េចញេ យ្រកសួងម ៃផទ ែណនដំល់ ជញ ធរ
ថន កេ់្រកមជតិកលពីៃថង៣១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៨ ឱយលបេ់ចលលកខខណ្ឌ ត្រមូវពីករជូនដំណឹង 
ជមុនឱយបន៣ៃថង។ 

86. កនុងចំេ មលិខិតូបករណ៍សិទធិមនុស អន្តរជតិធំៗចំននួ៩ កមពុជបនផ្តល់សចច បន័
ចំនួន៨។ រ ្ឋ ភបិលកប៏នសិក ពកី ្ត េផ ងៗេដើមបកីំណតេ់ពលេវ   និងលកខខណ្ឌ សម្រសប
សំ បក់មពុជឱយចូលជសមជិក ឬផ្តល់សចច បន័សនធិសញញ អន្តរជតិដៃទេទៀត។ 

87. ្របេទសេវៀត មបន ្វ គមនក៍រេប្តជញ ចិត្ត និងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងែដលេនែតបន្ត 
េដើមបកីរពរ និងេលើកកពំស់សិទធិមនុស  ជពិេសស សិទធិរបស់្រកុមងយរងេ្រគះ។ េវៀត ម
បនេកតសរេសើរពីសមទិធផលរបស់រដ្ឋសេ្រមចបនកនុងឆន ថំមីៗេនះ រមួទងំករកតប់នថយភព្រកី
្រក សមភពេយនឌរ័ ករអបរ់បំឋមសិក ជសកល និងករទទលួបនេស ែថទសុំខភព។ 

88. ្របេទសេយែមន បន ្វ គមនក៍រអនុមត័ចបបសិ់ទធិមនុស ជេ្រចើនេ យរ ្ឋ ភបិល 
រមួទងំចបបស់្តីពីករេរៀបចំអងគករតុ ករ ចបបព់ិេសសស្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកមនិង្រពះ ជ ជញ  
និងចបបស់្តីពីឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម។ េយែមនកប៏ន ្វ គមនផ៍ងែដរពីសមទិធផលែដល
សេ្រមចបនេនកនុងវស័ិយេស ធរណៈ ករអភវិឌ ន ៍និងករកតប់នថយភព្រកី្រក។ 
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89. ្របេទស ល់េហ រ ីបនកតសំ់គល់េ យករេពញចិត្តនូវករបេងកើតយន្តករជតិបងក រ
ទរុណកមម និងករអនុមត័ចបបសំ់េ ករពរសិទធិជនពិករ និងកុមរ ្របឆងំនឹងករ្រប្រពឹត្តិេលើ
េ យបនទ បបេនថ ក ពលកមមេ យបងខំនិងអំេពើហងិ ផ្លូវេភទ។ ល់េហ របីនេលើកទកឹចតិ្តកមពុជ 
ឱយបន្តកំែណទ្រមងតុ់ កររបស់ខ្លួន។ 

90. ្របេទស ហ ងទ់ីន បនេកតសរេសើរកមពុជ ចំេពះករបនបេងកើតគណៈកមម ធិករ
ជតិ្របយុទធ្របឆងំទរុណកមម ថជយន្តករបងក រថន កជ់តិរបស់ខ្លួន។ 

91. ្របេទសអូ្រ ្ត លី បន ្វ គមនែ៍ផនករសកមមភពជតិេដើមបបីងក រអំេពើហិង ្របឆងំ
្រស្តីេភទ។ អូ្រ ្ត លីេនែតរក កង្វល់អំពីលំហ្របជធិបេតយយែដលេនែត នតឹង និងកររតិតបតិ
េសរភីពៃនករជួប្របជំុេ យសន្តិវធិី និងសមគម។ 

92. ្របេទសអូ្រទីស បនទទួល គ ល់ពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ ះ្រ យករទមទរែដល
េលចេធ្ល កនុងវស័ិយដីធ្លី។ អូ្រទីសេនែតបរមភយ៉ងខ្ល ងំអំពី ថ នភពកនែ់តធងនធ់ងរេទកនុងវស័ិយ
នីតិរដ្ឋ។ អូ្រទីសកម៏នកង្វល់ផងែដរអំពីអនគតិៃន្របពន័ធតុ ករ។ 

93. ្របេទស ែហ៊ ៃបហ ង ់បន ្វ គមនព៍ភីពរកីចំេរ ើនេនកនុងវស័ិយសុខភបិល រមួទងំ
ករអនុមត័ែផនករយុទធ ្រស្តសុខភបិល សំ បឆ់ន ២ំ០១៦-២០២០។ ែហ៊ ៃបហ ងក់ប៏ន
្វ គមនក៍រពតិែដលថភព្រកី្រកបនថយចុះ និងថកចិចសហ្របតបិត្តកិរ្រតូវបនព្រងឹងជមយួ

ៃដគូសំ បក់រអនុវត្តនែ៍ផនករននសំេ ដល់ករអភវិឌ នជ៍នបទ និងកតប់នថយភព្រកី្រក។ 

94. ្របេទសែបល៊ហ ុកី បន ្វ គមនក៍ិចចសហ្របតិបត្តិកររបស់រដ្ឋជមយួអនក យករណ៍
ពិេសសអំពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកមពុជ។ ែបល៊ហ ុកី មនករបរមភពីករ្រសុតចុះៃនលំហ
សងគមសីុវលិ និងករខ្វះឯក ជយភពតុ ករ។ 

95. ្របេទសេប ំង បន ្វ គមនព៍កីិចចខិតខំ្របងឹែ្របងេលើកសទួយនិងករពរសិទធិមនុស  
បនទ បព់ីករ្រតួតពិនិតយកលពីជុំទី២របស់រដ្ឋ ជពិេសសករផ្តល់សចច បន័េលើសនធិសញញ អន្តរជតិ
ជេ្រចើន។ 

96. ្របេទសប៊ូតង ់ បនកតសំ់គល់េ យករេពញចិត្តនូវកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម ៌ ជ
ពិេសសករអនុមត័ចបបអ់ំពីតុ ករ និងករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត្តិេទៃនឧត្តម្រកុម្របកឹ ៃនអងគ
េច្រកម។ ប៊ូតង ់ កប៏នកតសំ់គល់ពីវធិនករនន ែដលបន កេ់ចញ េដើមបអីបរ់ ំ នងិបណ្តុ ះ  
ប ្ត លដល់ម្រន្តី ជករ និងទីភន កង់រ្របតិបត្តិចបប ់អំពសិីទធិមនុស ។ 
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97. រដ្ឋពហុជតិបូលីវ ីបនេកតសរេសើរដល់ករសេ្រមចចិត្តរបស់រដ្ឋេដើមបេីលើកកំពស់សិទធិ 
មនុស  ដូចបនបង្ហ ញ មរយៈករផ្តល់សចច បន័លិខិតូបករណ៍សិទធិមនុស អន្តរជតិសំខន់ៗ
ចំនួន៨ កនុងចំេ មលិខិតូបករណ៍សិទធិមនុស អន្តរជតិចំននួ៩។ 

98. ្របេទសេ្របសីុលបនអំពវនវឱយកមពុជបន្តេសុើបអេងកត្រគបក់រណីៃនកររេំ ភបំពន 
សិទធិមនុស ពីអតីតកល និងករពរឯក ជយភពេពញេលញៃនអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករ 
កមពុជ។ េ្របសីុលបន ្វ គមនក៍រផ្តល់សចច បន័របស់រដ្ឋេលើសនធិសញញ អន្តរជតិ និងបនសែម្តង
ករគ្ំរទដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ្ឋចំេពះភពេជឿនេលឿនៃនករករពរសងគមរបស់កមមករ។ 

99. ្របេទស្របុយេណ រូ លឹម បន ្វ គមនព៍ីកិចចខតិខ្ំរបឹងែ្របងដល់សិទធិជនពកិរ 
រមួទងំែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីពិករភព និងកររកីចំេរ ើនេលើែផនករជតិ្របឆងំពលកមម
កុមរ ែដលបនរមួបញចូ លករបណ្តុ ះប ្ត លដល់គណៈកមម ធិករជតិពកព់ន័ធ នងិករែកទ្រមង់
យន្តករអធិករកិចច។ 

100. ្របេទសក  េនែតមនកង្វល់ពីករ កក់ំហិតេលើសងគមសីុវលិ ្របពន័ធផ ព្វ 
ផ យ និងគណៈបក ្របឆងំ េហើយែដលកនែ់តធងនធ់ងរេទៀតគឺ មរយៈករេបះេឆន តែដលមនិ
្របជធិបេតយយ េរៀបចំេឡើងកនុងឆន ២ំ០១៨។ ក ម នយ៉ងយកចិត្តទុក កព់ីករអនុ
វត្តនក៍ំែណទ្រមងែ់ដលបន្របកសកលពីេពលថមីៗេនះេដើមបពី្រងីកលំហនេយបយ។ ក  
នឹងបន្តអំពវនវឱយរ ្ឋ ភបិល េរៀបចំករេបះេឆន តេ យេសរ ី និង្រតឹម្រតូវ និង ្ត រេឡើងវញិនូវ
េសរភីពៃនករសែម្តងមតិ និងករចូលរមួនេយបយ។ 

101. ្របេទសឈលីី បនទទួល គ ល់ពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង េលើកសទួយ និងករពរសិទធិ
មនុស  ជពេិសស ករបេងកើតគណៈកមម ធិករជតិ្របយុទធ្របឆងំទរុណកមម និងករ្រប្រពឹត្តិអំេពើ
េឃរេឃ អមនុស ធម ៌នងិបនទ បបេនថ ក និងភពរកីចំេរ ើនេនកនុងកំែណទ្រមង្់របពន័ធយុត្តិធម។៌ 

102. គណៈ្របតិភូកមពុជបនគូសបញជ កថ់ គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជបនសហ
ករជមយួអងគករសងគមសីុវលិ កនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករបេងកើត ថ បន័សិទធិមនុស
ជតិ ែដល្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេ យ្រកុមករងរសងគមសីុវលិ េហើយេទើបពិភក ជមយួខងគណៈ
កមម ធិករ។ េសចក្តី្រពងចបបេ់នះ មនិទនប់នបញចបេ់នេឡើយេទ។ គណៈកមម ធិករនឹងបន្តេធ្វើ
ករជមយួអនកពកព់ន័ធ ជពិេសស ជមយួករយិល័យ OHCHR េនកមពុជ េដើមបធីនថ េសច
ក្តី្រពងចបបេ់នះ ្រសប មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី និងបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ 
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103. គម នអនកកែសត មន ក្់រតូវបនសំ បេ់ យ រេហតុផលនេយបយេទ ងំពី
ឆន ២ំ០០០មក។ រ ្ឋ ភបិលបនេថក លេទស ល់ករ យ្រប រេលើេសរភីព រពត័ម៌ន េន
េពល ម្រន្តី រពត័ម៌នបនេធ្វើសកមមភព្រសប មចបប។់ មនិែមន្រគបឧ់បទទវេហតុ សុទធែត
មនេហតុផលនេយបយេនះេទ ជួនកលអនកកែសតមនិបនេគរព មវធិនសុវតថិភព ឬខ្វះ
្រកមសីលធមេ៌នកនុងសកមមភពរបស់ខ្លួន។ េសរភីព រពត័ម៌ន ្រតូវបនធនករពរេ យរដ្ឋ
ធមមនុញញ  នងិ្រតូវបនបបញត្តិេ យចបបស់្តីពី រពត័ម៌ន។ េលើសពីេនះ េនកនុងកិចចខតិខំ្របឹង 
ែ្របងេលើកកំពស់េសរភីពៃនករសែម្តងមត ិ កមពុជែថមទងំបនដកេទសបញញត្តិជបព់នធនគរ
ថជេទសទណ្ឌ សំ បប់ទបរ ិ រេករ ្តិ៍ពី្រកម្រពហមទណ្ឌ  នងិបនផ្តល់កចិចធនករពរថ គម ន 
បុគគល មន ក ់្រតូវបនផ្តនទ េទស កព់នធនគរេ យ រែតករបេញចញមតិរបស់ខ្លួនេឡើយ។   

104. ចំេពះដំេណើ រករេបះេឆន តឆន ២ំ០១៨ និងករេធ្វើវេិ ធនកមមចបបគ់ណៈបក នេយ 
បយេនះ ករេធ្វើវេិ ធនកមមេនះ្រតូវបនឈរេលើេគលករណ៍ែដលមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ។ 
ចបបវ់េិ ធនកមមេនះ្រតូវបនអនុវត្តនេ៍ យមនិេរ ើសេអើងចំេពះគណៈបក នេយបយទងំអស់។ 
គម នបទបបញញត្តិ មយួេនកនុងចបបវ់េិ ធនកមមេនះ បនគំ មកំែហងដល់្របពន័ធពហុបក ដូច
មនកំណតេ់ យរដ្ឋធមមនុញញ េនះេទ។ ដូចកនុង្រគប្់របេទស្របជធិបេតយយ ចបបវ់េិ ធនកមម 
សំេ ដល់ករបងក រអំេពើបំពន និងអំេពើ ែដលមនិ្រសបនឹងេគលករណ៍្របជធិបេតយយជ
មូល ្ឋ ន ដូចជករញុះញុងឱយមនករស្អបពូ់ជ សន ៍ ករបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងករបំផ្ល ញ្រសទប់
សងគមរបស់ជតិ។ 

105. តំ ងអចិៃ្រន្តយ្៍របចកំរយិល័យអងគករសហ្របជជតិេនទី្រកុងហ ុែឺណវ បន
សងកតធ់ងនថ់ ្របតិភូមយួចំនួនបនផ្តល់ ទិភពេលើសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ជជងសិទធិ
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ េនេពលេ ះ្រ យពីបញ្ហ កមពុជ។ ្រកុមសិទធិជមូល ្ឋ នទងំ
ពីរេនះ មនិគួរ្រតូវបនយកចិត្តទុក កេ់ផ ងគន េនះេទ។ កររកីលូត ស់ែផនកេសដ្ឋកិចច បន
បង្ហ ញភស្តុ ងេនកមពុជ ថជលទធផលៃនសន្តិភពែដលរកបនេ យលំបក េ្រកមេគល
នេយបយរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីែដល្រតូវបនេគប៉ន់ ម នមនិដល់ ខណៈែដលចំណុចឆកែល្វង
មយួចំនួនែដលមនិសូវសំខន្់រតូវបនបំេផ្លើស។ សំ បក់មពុជ សន្តិភពគឺជបេុរលកខខណ្ឌ ដល់ករ
អភវិឌ ន ៍ ែដលរ ្ឋ ភបិល្រតូវែតករពរ េទះកនុងតៃម្ល កេ៏ យ េដើមបេីលើកកំពស់សិទធិ នងិ
វបិុលភពរបស់្របជជន ជពិេសសសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និងវបបធម។៌ 
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106. កមពុជ មនិបន្រពេងើយកេន្តើយសិទធិនិងេសរភីពដៃទេទៀតេឡើយ។ កង្វល់ននែដល 
បនេលើកេឡើងគួរ្រតូវបនពិចរ  េ យឈរេលើមូល ្ឋ នេគរពគន េទវញិេទមក។ ករ្រតួត
ពិនិតយជសកល មកលកំណត ់មនិែមនជេវទិកមយួសំ បក់រេឃសននេយបយែដលផ្តល់ 
្របេយជនដ៍ល់្រកុមមយួ ឬគណៈបក មយួ េ យេធ្វើឱយអនកដៃទខតបងេ់ទ។ សិទធិមនុស មនិគួរ
្រតូវបនេធ្វើនេយបយេទ។ សិទធិមនុស គួរ្រតូវយកមកអនុវត្តនេ៍ យ្រតឹម្រតូវ និងមនិលំេអៀង។ 

107. កមពុជបនេងើបេចញពីស្រងគ ម បនទ បព់ីបនទទួលរងករឈចឺបេ់ យផទ ល់ពីឥទធិ
ពលដវ៏និសហិនេ ចមក កមពុជមនបំណងគ្ំរទដល់កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងសន្តិភពទូទងំពិភព
េ ក េ យ រែតគម នសន្តិភព កម៏និ ចមនសិទធិមនុស ែដរ។ មពតិេទ កមពុជ ចក្ល យ
ជ្របេទសេ្រកយស្រងគ មទីមយួេនកនុង្របវត្តិ ្រស្តរបស់អងគករសហ្របជជតិ េចញពី្របេទស
ែដលទទួលកងកម្ល ងំ្របតិបត្តិកររក សន្តិភពេទជ្របេទសបញជូ នកងកម្ល ងំេទរក សន្តិភព។ 

108. ទកទ់ងនឹងសិទធិេសដ្ឋកិចច-សងគម កមពុជបនបង្ហ ញនូវអំណរគុណសមទិធផលគរួឱយ
េកតសរេសើរដល់ករគ្ំរទែដលេនែតបន្តមនពសីហគមនអ៍ន្តរជតិ និងរដ្ឋៃដគូ។ 

109. កមពុជេនែតរក ករេប្តជញ ចិត្ត េដើមបពី្រងឹងកចិចសហ្របតិបត្តិករ និងភពជៃដគូែបប
ថ បនជមយួយន្តករសិទធិមនុស សហ្របជជតិទងំអស់ និងៃដគូពកព់ន័ធ េដើមបរីមួគន ឱយបន

រងឹមែំថមេទៀតដល់ករេលើកកំពស់ នងិករករពរសិទធិមនុស េនកនុង្របេទស។ 
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III. េសចក្តសីននិ ្ឋ ន នងិ/ឬអនុ សន ៍
110. អនុ សនន៍នដូចខងេ្រកមេនះនងឹ្រតូវយកេទពនិតិយពចិរ េ យកមពុជ ែដល

នងឹផ្តល់ចេម្លើយកនុងេពលេវ សម្រសប ប៉ែុន្តមនិ្រតូវឱយហួសសមយ័្របជុេំលើកទ៤ី១ របស់្រកុម
្របកឹ សិទធមិនុស ៖ 

110.1 អនុេ ម មកតព្វកិចចេ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដពីីសិទធិពលរដ្ឋ និង
សិទធិនេយបយ កនុងករបេងកើត ករអនុវត្តន៍ និងករែកស្រមួលេគលនេយបយ និង
បទបបញញត្ត។ិ (អុ៊យែ្រកន) 

110.2 ពិចរ ពីករចូលជសមជិកៃនលិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស អន្តរជតិ 
ែដលកមពុជមិនទន់ក្ល យជរដ្ឋភគី។ (ហុងដុយ ៉ ស់) 

110.3 បន្ដែស្វងរកលទធភព េដើមបពី្រងីកវ ិ លភពៃនករេប្ដជញ ចិត្តជអន្តរជតិរបស់
ខ្លនួ មរយៈករផ្ដល់សចច ប័នេលើពិធី របែនថមៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដពីីសិទធពិលរដ្ឋនិង
សិទធនិេយបយ ដូចែដលបនផ្ដល់អនុ សន៍កលពីេពលមុន។ ( តវ)ី 

110.4 ចូលជសមជិកៃនពិធី របែនថមៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ 
និងសិទធិនេយបយ។ (កូ ្ដ រកី) 

110.5 ចូលជសមជិកៃនពិធី របែនថមទីពីរៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដពីីសិទធពិល 
រដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ សេំ ដល់ករលុបបបំត់េទស្រប រជីវតិ។ (កូឡប៊ំ)ី 

ផ្ដល់សចច ប័នេលើពិធី របែនថមៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដពីីសិទធពិលរដ្ឋ និងសិទធនិេយ 
បយ សេំ ដល់ករលុបបបំត់េទស្រប រជីវតិ។ (ែប៊លហ កិ), (មុ៉ងេតេណ្រហគ)ូ, (អុ៊យែ្រកន) 

110.6 ផ្ដល់សចច ប័នេលើពិធី របែនថមទីពីរៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិពល 
រដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ សេំ ដល់ករលុបបបំត់េទស្រប រជីវតិ និងចត់វធិនករ
េផ ងៗេដើមបលុីបបបំត់េទស្រប រជីវតិ។ (មិុចសីុកូ) 
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110.7 ចូលជសមជិកៃនពិធី របែនថមៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដពីីសិទធពិលរដ្ឋ និង
សិទធនិេយបយ។ (េប ងំ) 

110.8 ពិចរ ពីករផ្ដល់សចច ប័នេលើអនុសញញ អន្តរជតិស្ដពីីករករពរសិទធិ
ពលករេទសន្ដរ្របេវសន៍ និងសមជកិ្រគួ ររបស់ពួកេគ។ (ហ្វីលីពីន) 

110.9 ពិចរ ពីករផ្ដល់សចច ប័នេលើអនុសញញ អន្តរជតិស្ដពីីករករពរសិទធិ
ពលករេទសន្ដរ្របេវសន៍ និងសមជកិ្រគួ ររបស់ពួកេគ។ (េអហ បី) 

110.10 ចូលជសមជិកៃនអនុសញញ ឆន ១ំ៩៥៤ ពក់ពន័ធនឹង នៈរបស់ជនគម ន
សញជ តិ និងអនុសញញ ឆន ១ំ៩៦១ ស្ដីពីករកត់បនថយភពគម នសញជ តិ។ (េប ងំ) 

110.11 េចញលិខតិអេញជ ើញអចៃិ្រន្តយម៍យួដលនី់តវិធិពិីេសសអងគករសហ្របជ 
ជត ិនិងសហ្របតបិត្តកិរ្របកបេ យ ថ បនជមួយអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី

ថ នភពសិទ ធមិនសុ េនកមពុជ ្រពមទងំជមួយករយិលយ័ឧត្តមសនងករអងគ
ករសហ្របជជតទិទលួបនទុកសិទ ធមិនសុ ្របចកំមពុជ។ ( ល្លមឺង៉)់១ 

110.12 េធ្វើវេិ ធនកមមចបប់ស្ដពីីសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េដើមបេីធ្វើ
ឱយ្រសបេទនឹងកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ េ្រកមកតិកសញញ អន្តរជតិស្ដីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង

សិទធិនេយបយ។ (្រកិក) 

110.13 ទទួលយកសេំណើ សុេំធ្វើទស នៈកិចចពីអនកកន់ ណត្តនីិតិវធីិពិេសស។ 
(ហុងដុយ ៉ ស់) 

110.14 អនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវអនុ សន៍ទងំ យ ែដលបនេធ្វើេនកនុងរបយ
ករណ៍ចុងេ្រកយរបស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តពីី ថ នភពសិទធមិនុស េនកមពុជ រួមទងំ
របយករណ៍បែនថមរបស់គត់ (A/HRC/39/73/Add.1)។ (ណូែវលេហ ឡង់ដ៍) 

១. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.15 េចញលិខតិអេញជ ើញអចៃិ្រន្តយម៍យួដលនី់តវិធិពិីេសសទងំអសរ់បស់
អងគករសហ្របជជត ិ និងចលូរមួ្របកបេ យ ថ បនជមួយករយិលយ័ឧត្តម
សនងករសហ្របជជតទិទលួបនទុកសិទ ធមិនសុ  និងនីតវិធិពិីេសស។ (្រកូ ត)២ 

110.16 េចញលិខតិអេញជ ើញអចៃិ្រន្តយម៍យួដល្់រគបនី់តវិធិពិីេសស។ 
(អ៊យុែ្រកន)៣ 

110.17 ព្រងឹងកចិចសហករជមួយនីតវិធិពិីេសស េចញ និងអនវុត្តករ
អេញជ ើញអចៃិ្រន្តយម៍យួដល្់រគបនី់តវិធិពិីេសស ឱយបនមុនជុបំនទ បៃ់នករពិនិតយ
UPR។ (ែឆក)៤ 

110.18 ព្រងឹងកចិចសហករជមួយនីតវិធិពិីេសសរបស្់រកុម្របឹក សិទ ធមិនសុ  
មរយៈករេឆ្លើយតបជវជិ ជមន ចេំពះសំេណើ សុទំស នកចិចរបសអ់នកកន់ ណត្តិ

នីតវិធិពិីេសស ែដលមិនទនប់នសេ្រមចឱយ និងពិចរ េចញលិខតិអេញជ ើញ 
អចៃិ្រន្តយម៍យួ ដលអ់នកកន់ ណត្តនីិតវិធិពិីេសសទងំអស ់ ដចូបនផ្ដលអ់នុ

សនក៍លពីជុមំនុៗ។ ( តវ)ី៥ 

110.19 ចូលរួម្របកបេ យន័យ ថ បនជមួយនីតិវធីិពិេសសទងំអស់។ (អីុ លី) 

110.20 បេង្ហើយកែំណទ្រមង់ដីធ្ល ី េដើមបសី្រមួលដល់ករទទួលបន ករេ្របើ្របស់ 
និងករអភិវឌ ន៍ដីស្រមប់បុគគល និងសហ្រគសខន តតូច និងមធយម។ (េសេណ គ ល់) 

110.21 ចត់វធិនករេដើមបបីងកភពងយ្រសួលកនុងករែបងែចកដីសមបទនសហ
គមន៍ដល់ជនជតិេដើមភគតចិ។ (តូហគូ) 

២. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
៣. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
៤. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
៥. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.22 អនុវត្តេគលនេយបយ ងំទីលេំនថមឱីយមនសងគត់ភព និងបងកភពងយ
្រសួលដល់ដេំណើ រករផ្តល់កមមសិទធដីិសហគមនេ៍ យពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន ៍
សងគមសីុវលិ និង្រកុមជនជតេិដើមភគតចិ។ (សហ ជ ច្រកៃនច្រកភពអង់េគ្លស 
និងេអៀរឡង់ខងេជើង) 

110.23 ធនថ ល់ជេម្ល ះដីធ្លែីដលមិនទន់បនេ ះ្រ យ ករបេណ្ដ ញេចញ 
និងករ ងំទីលេំនថម ី ្រតូវបនេ ះ្រ យ មលកខណៈ្រតមឹ្រតូវ តម្ល ភព ចរច និង
ផ្ដល់សណំងសមរមយ។ (អូ្រទីស) 

110.24 ចត់វធិនករចបំច់នន េដើមបបីេងកើតេឡើងវញិនូវបរយិកសមួយ ែដល
េពរេពញេ យករេគរពសិទធិរបស់សងគមសីុវលិ ជពិេសស មរយៈករែកស្រមួល
ចបប់ស្ដីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ (ប ងំ)។ 

110.25 េធ្វើវេិ ធនកមមចបប់ស្ដីពីគណបក នេយបយ និងចបបស់្ដីពីសមគម
និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េ យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ពន័ធ និង
សងគមសីុវលិែដលរងផលប៉ះពល់ េដើមបឱីយចបប់ទងំេនះ្រសបេទនឹងកតព្វកិចចសិទធិ
មនុស អន្តរជតិ។ ( ល្លឺម៉ង) 

110.26 េធ្វើឱយចបប់េផ ងៗ ដូចជចបប់ស្ដីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
ចបប់សហជីព ចបប់ស្ដីពីគណបក នេយបយ និងចបប់ទូរគមនគមន ៍ ្រសបេទនឹង
កតព្វកិចចអន្តរជតិ។ (អីុស្លង់) 

110.27 េធ្វើវេិ ធនកមមចបប់ស្ដពីីគណបក នេយបយ ចបប់សហជីព និងចបបស់្ដី
ពីសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េដើមបឱីយចបប់ទងំេនះ្រសបនឹងកតព្វកិចចសិទធិ
មនុស អន្តរជតិរបស់រដ្ឋ េ យេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ពន័ធ និងសងគមសីុវលិ
ែដលរងផលប៉ះពល់។ (ណូែវលេហ ឡង់ដ៍) 
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110.28 ករពរអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងសមគមនន ្រពមទងំធនថ បទ
បបញញត្តរិដ្ឋបលៃនចបបស់្ដពីីសមគម និង អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មិន្រតូវយកមកេ្របើ
េដើមបបិីទ ពយួរ ឬមិនដូេចនះេទ ជះឥទធពិលអវជិជមនដល់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង 
សមគមេនះេឡើយ។ (ស្លូេវនី) 

110.29 ែកស្រមួល្រកម្រពហមទណ្ឌ  ក៏ដូចជចបប់ដៃទេទៀត រួមទងំចបប់ស្តពីី
សមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ចបប់សហជីព និងចបប់ទូរគមនគមន ៍េដើមបឱីយ
ចបប់ទងំេនះ ្រសបេទនឹងបទ ្ឋ នសិទធមិនុស អន្តរជតិ។ (ែឆក) 

110.30 លបុេចលចបបវ់េិ ធនកមមចនំនួពីរ ៃនចបបស់្ដីពីគណបក នេយ- 
បយែដល្រតូវបនអនមុត័កនងុឆន ២ំ០១៧ និងពិនិតយេឡើងវញិនវូចបបស់្ដីពីសមគម 
និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភបិល និងចបបស់ហជីព េដើមបធីនថចបបទ់ងំបីេនះ 
មនសងគតភិពជមយួនឹងកតព្វកចិចរបសរ់ដ្ឋ េ្រកមកតកិសញញ អន្តរជតសិ្ដីពី
សិទ ធពិលរដ្ឋ និងសិទ ធនិេយបយ។ (អ្ូរ ្ត លី)៦ 

110.31 ែកស្រមួល ឬលបុេចលវធិនករ មផ្លូវចបបថ់មីៗ ែដលមនបំណងជ 
សក្ត នពុល េធ្វើករបក្រ យ មទេំនើងចតិ្តឬែបបរតិតបតិ រមួមនចបបស់្ដពីីគណៈ 
បក នេយបយ និងចបបេ់បះេឆន ត ចបបស់្ដីពីសមគម និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បល ្រពមទងំ្របកសអន្តរ្រកសងួកលពីែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ េលើ្របពន័ធផ ព្វ 
ផ យសងគម េដើមបេីធ្វើឱយចបបទ់ងំេនះ្រសបេទនឹងចបប ់ និងបទ ្ឋ នសិទ ធមិនសុ
អន្តរជត។ិ (អ្ូរទីស)៧ 

110.32 បេងកើត្រកុមករងរដម៏ន្របសិទ ធភពមួយ ទទលួបនទុកវ ិ ទដធី្លេី្រកម
ករគ្ំរទរបស្់រកសងួេរៀបចែំដនដ ី នគររបូនីយកមម និងសំណង ់ េ យមនករ
ចលូរមួពីសំ កស់ងគមសុីវលិ និងសហភពអឺរ ៉បុ។ (ប ងំ)៨ 
៦. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
៧. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
៨. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.33 បេងកើតគណៈកមម ធិករ្រតួតពិនិតយថន ក់ជតិសំ ប់សនធិសញញ អន្តរជតិនន 
ែដលកមពុជបនផ្ដល់សចច ប័នេ យមនករចូលរួមពីអងគករពលកមមអន្តរជតិ។(ប ងំ) 

110.34 ពេន្ល ននីតិវធីិអនុម័តេសចក្ដ្ីរពងចបប់ស្ដពីីករបេងកើត ថ ប័នសិទធមិនុស ជតិ
្រសប មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី (ហ កហ ុ )ី។ 

ពេន្ល នករេធ្វើេសចក្ត្ីរពងចបប់ស្ដពីីករបេងកើត ថ ប័នសិទធមិនុស ជតិ ្រសប មេគល
ករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (តូហគូ) 

110.35 ពេន្ល នករបេងកើត ថ ប័នសិទធមិនុស ជតិ្រសប មេគលករណ៍ទី្រកុងបរសី 
( ល់េហ រ)ី, (កូ ្ដ រកី) 

បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងកនុងករបេងកើត ថ ប័នសិទធិមនុស ជតិ ្រសប មេគល
ករណ៍ទី្រកុងបរសី។ (ឈលីី) 

110.36 បេងកើត ថ បន័សិទធមិនុស ជតិឯក ជយមួយ ្រសប មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី 
(អូ្រ ្ត លី), (មិុចសីុកូ) 

110.37 បន្ដកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងដល់ករបេងកើត ថ ប័នសិទធមិនុស ជតិ ្រសប មេគល
ករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (េនប៉ល់) 

110.38 បន្ដកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង ចប់េផ្ដើមេធ្វើករអពីំ ថ ប័នសិទធមិនុស ជតិ ្រសប
មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (អីុ ៉ ក់) 

110.39 បន្ដព្រងឹងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង បេងកើត ថ ប័នសិទធមិនុសជតិ ្រសប មេគល
ករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (ឥណ្ឌូ េនសីុ) 

110.40 បន្ដអនុវត្តអនុ សន៍នន ែដលបនទទួលយកកលពីករ្រតួតពិនិតយជ 
សកល មកលកណំត់ ែដលបនេធ្វើកលពីឆន ២ំ០១៤ ជពិេសស ករបេងកើត ថ ប័នសិទធិ 
មនុស ជតិមួយ ស្រមប់ករេលើកកមពស់ និងករករពរសិទធិមនុស េ យមនធនធន
្រគប់្រគន់។ (េអសបញ៉) 
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110.41 ពេន្ល នដេំណើ រករកនងុករបញចប់ចបប់ស្ដពីីករបេងកើត ថ ប័នសិទធមិនុសជតិ ្រសប
មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (ៃថ) 

110.42 រក កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងបន្ដេទៀត េដើមបបីេងកើតយន្ដករសិទធមិនុសជតិ ្រសប ម
េគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (ទុយេនសីុ) 

110.43 បញចប់ឱយបនឆប់រហ័សនូវនីតិវធីិននសំ ប់ករបេងកើត ថ ប័នសិទធមិនុស
ជតិ ្រសប មេគលករណ៍ទី្រកុងប៉រសី។ (អុ៊យែ្រកន) 

110.44 បន្ដកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីញចប់ចបប់ស្ដពីីគណៈកមមករជតិសិទធិ
មនុស  និងេធ្វើឱយតួនទីរបស់គណៈកមមករេនះ មនភពសកមម។ (េយ៉ែមន) 

110.45 ែណនឱំយេ្របើចបប់្របឆងំករេរ ើសេអើង ែដលធនករពរ និង មឃត់
យ៉ងជក់ ក់នូវករេរ ើសេអើង្រគប់្របេភទ រួមទងំឈរេលើមូល ្ឋ នៃនទេំនរផ្លូវេភទ 
អត្តសញញ ណេយនឌ័រ និងចរកិលកខណៈេភទ។ (អីុស្លង់) 

110.46 ែណនឱំយេ្របើចបប់ទទួល គ ល់េយនឌ័រ។ (អីុស្លង់) 

110.47 េធ្វើវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ េដើមបធីនឱយមនសមភព ពហ៍ពិពហ៍
ស្រមប់សហពទ័ធែដលមនេភទដូចគន ។ (អីុស្លង់) 

110.48 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង ្របយុទធនឹងករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹងនិគមជនភគ
តិច និងជតិ សន៍ភគតិច ្រពមទងំបេងកើតែផនករសកមមភពជតិ្របឆងំនឹងករេរ ើស 
េអើងពូជ សន៍។ (តូហគូ ) 

110.49 ព្រងឹងេគលនេយបយដីធ្ល ីែដលបនអនុម័តកលពីឆន ២ំ០១៥ ែដលែចង
ថសមភព និងសមធម៌េយនឌ័ររ ងបុរសនិង្រស្តី គួរ្រតូវបនធនេនកនុងដេំណើ រករៃន
ករចុះបញជី ដីធ្ល។ី (រដ្ឋពហុជតិៃនបូលីវ)ី 
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110.50 េ យពិេ្រគះេយបល់ជមួយអងគករសងគមសីុវលិ អនុម័តចបប់ និងេគល
នេយបយែដល្រគប់្រជុងេ្រជយ្របឆងំនឹងករេរ ើសេអើង និងអេំពើហិង េ យ រទំ
េនរផ្លូវេភទ ឬអត្តសញញ ណេយនឌ័រ និងធនករអនុវត្តចបប់ និងេគលនេយបយ
ទងំេនះ េនកនុង ថ ប័ន ធរណៈទងំអស់ ជពិេសស កនុងវស័ិយអប់រ ំសុខភិបល និង
ករងរ។ (មិុចសីុកូ) 

110.51 េធ្វើវេិ ធនកមមម្រ ៤៥ៃនរដ្ឋធមមនុញញេដើមបអីនុញញ តឱយមនសមភព ពហ៍ 
ពិពហ៍្រសបចបប ់េ យមនបណំងបន្ដនូវករ្រប្រពឹត្តេ យេសមើភព និងេពញេលញ របស់
្រកុម្រសី្រស ញ់្រសីដូចគន  ្របុស្រស ញ់្របុស អនក្រស ញ់ទងំពីរេភទ អនកែកេភទ និង
អនកមនេភទមិនចបស់ ស់ េន្រគប់វស័ិយ។ (ហូឡង់) 

110.52 ែណនឱំយេ្របើចបប់ថមែីដលធនសមភព និង មឃត់យ៉ងជក់ ក់នូវ
ករេរ ើសេអើងចេំពះក្រកុម្រសី្រស ញ់្រសីដូចគន  ្របុស្រស ញ់្របុស អនក្រស ញ់ ទងំ
ពីរេភទ អនកែកេភទ និងអនកមនេភទមិនចបស់ ស់។ (សុ៊យែអ៊ត) 

110.53 អនុម័តវធិនករ្របកបេ យ្របសិទធភព េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំ និងផ្ដនទ
េទសចេំពះករេរ ើសេអើង និងអេំពើហិង  ែដលបនជរុំញេ យទេំនរផ្លូវេភទ និងអត្ត
សញញ ណេយនឌ័រ។ (អុ៊យរុយ គ យ) 

110.54 ្រតឹមដំ ច់ឆន ២ំ០២៣ ែណនឱំយេ្របើចបប់្របឆងំករេរ ើសេអើង ែដល
ធននូវសមភព និង មឃត់យ៉ងជក់ ក់នូវករេរ ើសេអើង្រគប់្របេភទ រួមទងំករ
េរ ើងេអើងេ យ រ សន ទេំនរផ្លូវេភទ អត្តសញញ ណនិងករសែម្តងេយនឌ័រ និង   
ចរកិលកខណៈេភទ។ (អូ្រ ្ត លី) 

110.55 េធ្វើវេិ ធនកមមម្រ ៤៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ េដើមបអីនុញញ តឱយសហពទ័ធមន
េភទដូចគន េរៀបករ។ (ក ) 
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110.56 បន្ដព្រងឹងេគលនេយបយសងគមេដើមបជី្របេយជន៍ដល់្របជជន េ យ 
េផ្ដ តជពិេសសេទេលើវស័ិយននែដលងយរងេ្រគះបផុំត។ (េវេណហ៊ ុយេអ )។ 

110.57 បន្ដរក សថរិភពសងគម និងេលើកកមពស់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និងសងគម្របកប 
េ យេចរភពេដើមបែីកលអំស្តង់ ររស់េនរបស់្របជជន និងកត់បនថយអ្រ ភព្រក្ីរក
បែនថមេទៀត។ (ចិន) 

110.58 បន្ដយន្ដករែដលកពុំងអនុវត្តេដើមបធីនករកត់បនថយភព្រកី្រក។ (ឥ ្ឌ ) 

110.59 បន្ដចត់វធិនករេដើមបធីនករលបប់បំត់ភព្រកី្រក និងករទទួលបន
េស សុខភិបល និងករអប់រ។ំ (ប៉គី ថ ន) 

110.60 បន្ដកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងភព្រក្ីរក មរយៈករអនុ
វត្តន៍វធិនករនន ែដលេធ្វើឱយករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចជក់ែស្ដងរបស់្របេទស បនជ
្របេយជនដ៍ល់្រគប់្រសទប់វណ្ណៈៃនសងគម។ (ែស៊ប៊)ី 

110.61 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបបីេំពញនូវសិទធិេសដ្ឋកិចចនិងសងគម
របស់្របជជន ជពិេសស មរយៈកេំណើ នេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព និងបរយិប័នន
សងគម។ ( ធរណៈរដ្ឋអីុ ្ល មអីុរង់៉) 

110.62 បន្ដអនុវត្តនេយបយេលើកកមពស់កេំណើ នេសដ្ឋកិចច និងអនុវត្តកមមវធីិកត់
បនថយភព្រកី្រកឱយបនទូលទូំ យ។ (ម៉េឡសីុ) 

110.63 បន្ដកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង េធ្វើឱយេជឿនេលឿនដល់ករលប់បបំត់ភព្រកី្រក ជពិេសសេន
តបំន់ជនបទ។ (គុយប) 

110.64 ចត់វធិនករបែនថមេទៀត េដើមបគីពំរ និងព្រងឹងវឌ នភព ែដលសេ្រមចបន
កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក។ (េវៀត ម) 
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110.65 បន្ដព្រងឹង និងព្រងីកកិចចសហ្របតបិត្តកិរល្អជមួយៃដគូននបែនថមេទៀត 
េដើមបអីនុវត្តកមមវធីិេផ ងៗឱយមន្របសិទធភព សេំ ដល់ករអភិវឌ ន៍ជនបទ និងករកត់
បនថយភព្រកី្រក។ ( ែហ៊ ៃបហ ង់) 

110.66 បន្ដកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដើមបសីេ្រមចឱយបននូវេគលេ ទី៣ ៃន
េគលេ អភិវឌ ន្៍របកបេ យចីរភព។ ( ែហ៊ ៃបហ ង់) 

110.67 ខិតខ្ំរបឹងែ្របងកនែ់តខ្ល ងំេឡើង េដើមបកីត់បនថយភព្រកី្រក និងសេ្រមច
េគលេ អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព។ (បូ៊ ន) 

110.68 បន្ដេ ះ្រ យឱយមន្របសិទធភពនូវភពងយរងេ្រគះពិេសស ទស នៈ 
និងត្រមូវកររបស់្រស្តី កុមរ ជនពិករ ្រពមទងំសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន និងសហមគន៍ែដល
មិន្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់ េនេពលអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តជតិរបស់ខ្លនួស្ដពីីករ្រគប់ 
្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ អពីំសុខភព និងករែ្រប្របួល កសធតុ។ (ហ្វីជី) 

110.69 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស ។ (អីុ ៉ ក់) 

110.70 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស  រួមទងំ្រស្តី 
និងកុមរ។ (ហ កហ ុ )ី 

110.71 ព្រងងឹវធិនករសេំ បងក រ និង្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស ។ (ហុងដុយ ៉ស) 

110.72 បន្ដអនុវត្តឱយមន្របសិទធភពនូវចបប់ស្ដីពីករប្រងក បករជួញដូរមនុស  
និង ជីវកមមផ្លូវេភទ។ (ហ្វីលីពីន) 

110.73 ព្រងឹងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងអនុវត្តឱយមន្របសិទធភពនូវចបប់ស្ដពីីករប្រងក បករ
ជួញដូរមនុស  និង ជីវកមមផ្លូ វេភទ េដើមបបីងក រ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ជួញដូរមនុស ឱយ
បនកនែ់ត្របេសើរ។ (ឥណ្ឌូ េនសីុ) 

110.74 បន្ដកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស ។ (ទុយេនសីុ) 
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110.75 ែកលម្អ និងព្រងីកនីតិវធីិអត្តសញញ ណកមម និងករករពរដល់ជនរងេ្រគះ
េ យករជួញដូរមនុស  ពលកមមេ យបងខនិំងករងរេ ះបណុំល និងធនករទទួល 
បន្រគប្់រគន់នូវេស គ្ំរទ និងទីជ្រមក ន ក់េន។ (សហ ជ ច្រកៃនច្រកភពអង់ 
េគ្លស និងេអៀរឡង់ដ៍ខងេជើង) 

110.76 បន្ដបេងកើនសកមមភពនន កនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស  
ជពិេសស ្រស្តី និងកុមរ ្រពមទងំព្រងឹងវធិនករនន េដើមបែីស្វងរក បងក រ និងផ្ដនទ
េទសឧ្រកិដ្ឋកមមែបបេនះ។ ( ធរណៈរដ្ឋបូលី ៉ េរៀនៃនេវេណហ ុយេអ ) 

110.77 ព្រងឹង និងស្រមបស្រមួលកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េដើមប ី
្របយុទធ្របឆងំនឹងករជួញដូរមនុស  និងផ្ដនទ េទសអនកជួញដូរទងំេនះ។ ( ល់េហ រ)ី 

110.78 ផ្ដលឱ់យវញិនវូសិទ ធទិងំ យដលស់មជិកគណបក ្របឆងំភ្ល ម  ៗ និងគម ន
លកខខណ្ឌ  ្រពមទងំេ ះែលងមនសុ ទងំអស ់ ែដល្រតូវបនចបឃ់ុំខ ្លនួ មអំេពើ
ចតិ្ត រមួទងំ េ ក កមឹ សខុផង។ (សហរដ្ឋ េមរកិ)៩ 

110.79 េធ្វើវេិ ធនកមមចបបនិ់ងបទបបញញត្តនិន ដចូជចបបស់្ដីពីទរូគមន 
គមន ៍ និង្របកសអន្តរ្រកសងួស្ដីពីករ្រតួតពិនិតយេលើករេបះពមុពផ យៃនេគហ 
ទពំរ័ និង្របពន័ធផ ព្វផ យសងគមដេំណើ រករ មអុិនធែឺណត ែដលរតិតបតិយ៉ង
មន្របសិទ ធភពដលេ់សរភីពៃនករបេញច ញមត ិ្រពមទងំបញច ប់ លទ់្រមងៃ់នករ
េ្រជ តែ្រជក និងករ ម នេមើលករនិយយ មអន ញ និង មប ្ដ ញ 
ផ ព្វផ យ។ ( ្វ ងំឡង)់១០ 

110.80 ចត់វធិនករចបំច់នន េដើមបអីនុញញ តឱយសមជិកគណបក ្របឆងំចូលរួម
កនុងជីវតិនេយបយកមពុជវញិ។ (ប ងំ) 

៩. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
១០. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.81 ធននូវេសរភីពៃនករបេញចញមតិស្រមប់ពលរដ្ឋ និងអនក រព័ត៌មន
ទងំអស់ រួមទងំ មអិុនធឺែណត េ យេធ្វើករែកស្រមួលវេិ ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញេលើក
ចុងេ្រកយ និង្របកសអន្តរ្រកសួងកលពីែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ ែដលបនអនុញញ តឱយ
មនករ ម នេមើលមតិក/ខ្លឹម រអតថបទ មអិុនធឺែណត។ (ប ងំ) 

110.82 េធ្វើឱយ្រកម្រពហមទណ្ឌ ្រសបេទនឹងម្រ ១៩ ៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្ដី
ពីសិទ ធពិលរដ្ឋ និងសិទ ធនិេយបយ េ យលបុេចល ឬេធ្វើវេិ ធនកមមម្រ ទងំ 

យែដលែចងអំពីបទ្របមថ្រពះម ក ្រត បទបរ ិ រេករ ្ដ ិ៍ បទ្របមថ បទញុះ 
ញង ់ ករបងខតិបងខេំ យខសុចបបដ់ល ់ ជញ ធរតុ ករ និងករបដេិសធេសចក្ដី
សេ្រមចរបសត់ុ ករ។ ( ល្លមឺង៉)់១១ 

110.83 ធនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ មអិុនធឺែណត េ យករលុបេចល
េសចក្ដ្ីរបកសអន្តរ្រកសួងេលខ១៧០ ស្ដីពីករ្រតួតពិនិតយករេបះពុមពផ យ មេគហ 
ទពំរ័ និង្របពន័ធផ ព្វផ យសងគមដេំណើ រករ មអិុនធឺែណត។ ( ល្លម៉ឺង់) 

110.84 លបុេចលបទបបញញត្តនិនៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  ែដល ច្រតូវបនេ្របី
េដើមបរីតិតបតិេសរភីពៃនករបេញច ញមត ិករ្របមូលផ្ដុ ំនិងសមគម ្រពមទងំ ក់
ឱយេទជមនិែមនបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ដចូជ បទបរ ិ រេករ ្ដ ិ៍ជេដើម។ (អុីស្លង)់១២ 

110.85 ចត់ ល់វធិនករេដើមបកីរពរ និងគ្ំរទដល់អនក រព័ត៌មន អនកករពរ
សិទធមិនុស  កមមករសហជីព សកមមជនដីធ្លនិីងបរ ិ ថ ន និងតួអងគសងគមសីុវលិដៃទេទៀត 
្រពមទងំសមជកិៃនគណបក ្របឆងំ។ (អីុស្លង់) 

110.86 អនុម័តវធិនករននសេំ ដល់ករធននូវេសរភីពៃនករបេញចញមតិ 
និងករទទួលបនសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយរបស់្របជជន។ (កូឡុប៊ំ)ី 

១១. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
១២. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.87 បេងកើតលកខខណ្ឌ ចបំច់េផ ងៗ េដើមបអីនុញញ តឱយបុគគល្រគប់រូបទទួលបន
សិទធជិមូល ្ឋ នរបស់ពួកេគ ជពិេសស េសរភីពៃនករបេញចញមតិ សមគម និងករ
្របមូលផ្ដុ េំ យសន្ដិវធីិ។ (កូ ្ដ រកី) 

110.88 ្ដ រេឡើងវញិនូវលហំនេយបយនិង្របជធិបេតយយ េ យធនឱយមនករ 
ចូលរួមពីគណបក នេយបយេផ ង  ៗសងគមសីុវលិ និង្របព័នធផ ព្វផ យឯក ជយ។ (ណ័រេវស) 

110.89 េ ះែលងភ្ល មៗពីករឃុំឃងំបុគគលទងំ យ ែដល្រតូវបនឃុំ
ខ ្លនួេ យ រករអនវុត្តេសរភីពៃនករបេញច ញមត ិ និងករ្របមូលផ្ដុេំ យសន្ដិ
វធិ ី ្រពមទងំទម្ល កេ់ចល លក់រេចទ្របកនពី់បទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ្របឆងំនឹងបុគគល
ទងំេនះ (ណ័រេវស)១៣ 

110.90 បន្ដកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង េដើមបេីធ្វើឱយលហំ្របជធិបេតយយកន់ែត្របកបេ យបរ ិ
យប័នន។ ( ធរណរដ្ឋកូេរ)៉ 

110.91 បេងកើតលកខខណ្ឌ  ែដលអេំ យផលដល់ករពិភគ  និងករ្របកួត
្របែជងនេយបយេ យេសរ ី េដើមបកី ងេឡើងវញិនូវលទធ្ិរបជធិបេតយយមួយ ែដល
កនុងេនះ្របពន័ធផ ព្វផ យ និងសងគមសីុវលិ រួមទងំអនកករពរសិទធមិនុស  ចបេំពញ
ករងររបស់ពួកេគបនេ យេសរ ី េ យគម នករេ្រជ តែ្រជក ឬ ងំ ដូចែដលបន
ផ្ដល់អនុ សន៍េ យ្របេទសេអៀកឡង់ដ៍ កនុងកឡុំងេពលពិនិតយកលពីជុកំន្លងមក 
េហើយជពិេសស េដើមបធីនថ ករងររបស់ពួកេគមិន្រតូវបន ងំ មរយៈករ
រតឹតបតិេទេលើេសរភីពៃនករ្របមូលផ្ដុ  ំ និងករបេញចញមតិ មិនថេនកនុង ឬេនេ្រក
ប ្ដ ញអិុនធឺែណតេឡើយ។ (េអៀកឡង់ដ៍) 

110.92 ែកទ្រមង្់រកម្រពហមទណ្ឌ  េដើមបធីនថ េសរភីពៃនករបេញចញមត ិ
ករ្របមូលផ្ដុ ំ និងសមគម ្រតូវបនធនករពរ បែនថមេទេលើករករពរសិទ ធអិនក
១៣. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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ករពរសិទ ធមិនសុ  និងេដើមបធីនថ អនកទងំេនះ ចបេំពញករងររបសព់កួ
េគេ យគម នករភយ័ខ្ល ចពីករបំភតិបំភយ័។ (េអសប៉ញ)១៤ 

110.93 ករពរសិទធរិបស់អនកករពរសិទធមិនុស  និងេធ្វើឱយចបប់ បទបបញញត្តនិិងេគល 
នេយបយនន ស្ដពីីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ សមគម និងករ្របមូលផ្ដុ  ំ ្រសបនឹង
កតព្វកិចចអន្តរជតិរបស់រដ្ឋ។ (អីុ លី) 

110.94 ែកស្រមួលករអនុម័ត និងករេធ្វើវេិ ធនកមមបទបបញញត្តកិលពីេពលថមីៗ
េនះ ែដលរេំ ភេលើសិទធិេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងសមគម រួមទងំមូលេហតុមិន
ចបស់ ស់ និងទូលទូំ យេពក ស្រមប់ករបងក រដល់ករេបះពុមពផ យេនេលើអិុនធឺែណត 
េនកនងុ្របកសស្ដពីីករ្រតួតពិនិតយករេបះពុមពផ យៃនេគហទពំរ័ និង្របពន័ធផ ព្វផ យ
សងគម។ (សុ៊យែអ៊ត) 

110.95 ធនថ ពលរដ្ឋទងំអស់ ចទទួលបនយ៉ងេពញេលញនូវសិទធរិបស់ពួក
េគ មនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ករ្របមូលផ្ដុេំ យសន្ដិវធីិ និងសមគម។ (ស្វសី) 

110.96 េធ្វើវេិ ធនកមមចបប់ស្ដពីីទូរគមនគមន៍ និងអនុម័តចបបស់្ដពីីសិទធទិទួល
បនពត៌័មន្រសប មបទ ្ឋ នអន្តរជតិៃនសិទធមិនេសរភីពៃនករបេញចញមតិ និងសិទធិ 
ជីវតិឯកជន។ (ស្វសី) 

110.97 េធ្វើឱយដេំណើ រករេឡើងវញិដលក់របិទ្របពន័ធផ ព្វផ យេ យបងខ ំ និង
លបុេចលបទបបញញត្តនិនៃន្រកមហមទណ្ឌ ែដល កេ់ទសទណ្ឌ េលើបទបរ ិ រេករ ្ដ ិ៍ 
និងរតឹតបតិេសរភីពៃនករបេញចញមត ិ និងករ្របមូលផ្ដុ ំ ្រពមទងំលបុេចលេ យ
គម នលកខខណ្ឌ នវូបំ មអតតីសមជិកៃនគណបក សេ្រងក ះជតចិនំនួ១១៨ របូ ពីករ
ចលូរមួកនងុសកមមភពនេយបយ (សហ ជ ច្រកៃនច្រកភពអងេ់គ្លស និង
េអៀកឡងដ់)៍១៥ 
១៤. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
១៥. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.98 លុបេចលភ្ល មៗ ល់កររតឹតបតិែដលមិនសម្រសបេទេលើសងគមសីុវលិ និង
្របពន័ធផ ព្វផ យឯក ជយ រួមទងំ មរយៈករដកេចញនូវេសចក្ដសីេ្រមចអន្តរ្រកសួង គឺ
្របកសេលខ១៧០ ស្ដីពីករសែម្ដងមតិ ម្របពន័ធឌីជីថល។ (សហរដ្ឋ េមរកិ) 

110.99 ចត់ ល់វធិនករចបំច់ េដើមបធីនឱយមនបរយិកសសុវតថភិពមួយ ដល់
ករធនករពរឱយមនករទទួលបនេពញេលញ នូវេសរភីពៃនករបេញចញមតិរបស់
អនក រព័ត៌មន និង្របជជនទូេទ ្រពមទងំេសុើបអេងកតនិង ក់េទសទណ្ឌ ល់ទ្រមង់ 
ៃនអេំពើហិង ្របឆងំពួកេគ។ ( ហ ង់ទីន) 

110.100 ពិចរ លបុេចលចបប ់ ែដលអនញុញ តឱយមនកររ ំ យគណ
បក នេយបយ និងករ ម្របមអនកដកឹននំេយបយ េ យគម នដេំណើ រករ
្រតឹម្រតូវ។ (េ្របសុីល)១៦ 

118.101 ចត់វធិនករេដើមបកីរពរេសរភីពៃនករបេញចញមតិ ទងំេនកនុង និងេន
េ្រក្របពន័ធអិុនធឺែណត ្រពមទងំេសរភីពខងសមគម និងករ្របមូលផ្ដុ ។ំ (េ្របសីុល) 

110.102 ព្រងឹងករចូលរួមែបប្របជធិបេតយយ មរយៈករធនឯក ជយភពៃន
្របពន័ធផ ព្វផ យ និងករបេងកើតបរយិកសសុវតថភិពនិងអេំ យផលដល់សងគមសីុវលិ 
និងសហជីព ្រពមទងំ មរយៈករជរុំញឱយមនករចូលរួមេពញេលញរបស់គណបក
្របឆងំកនុងករេបះេឆន តឃុ/ំសងក ត់ ្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភេន ណត្តេិ្រកយ។ (ក ) 

110.103 េលើកកមពស់កិចចសនទនកនុងចេំ មតួអងគនេយបយ េសរភីព និងសិទធិ
របស់្របជជន និងដេំណើ រករ្របជធបិេតយយ េដើមបបី្រងួបប្រងួម្របជជនេឆព ះេទរក
ករអភិវឌ ន៍។ េនកនុងដេំណើ រករេនះ ្រតូវធនឱយបននូវបរយិកសែដលសិទធិរបស់តួ
អងគនេយបយទងំអស់ សងគមសីុវលិ ្របពន័ធផ ព្វផ យ និងតួអងគេផ ងេទៀត ្រតូវបន
េគរព េហើយសកមមភពរបស់ពួកេគមិន្រតូវបនបងគ ប់បញជ ។ (ជបុ៉ន) 
១៦. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.104 បេងកើតគណបក ្របឆងំេឡើងវញិ គគឺណបក សេ្រងគ ះជត ិ និងផ្តល ់
ឱយសមជិករបសគ់ណបក េនះ ដេំណើ រករវញិ។ (ក )១៧ 

110.105 េធ្វើឱយចបប់ បទបបញញត្ត ិនិងេគលនេយបយស្តពីីេសរភីពៃនករបេញចញមតិ 
សមគមនិងករ្របមូលផ្ដុជំ ធរណៈ ្រសប មកតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ 
និងសិទធិនេយបយ។ ( ណឺម៉ក) 

110.106 ខិតខ្ំរបឹងែ្របងេទ្វដងេដើមបកីរពរេសរភីពៃនគនិំត និងករបេញចញមតិ 
ទងំកនុង និងេ្រក្របព័នធអិុនធឺែណត េដើមបធីន និងេលើកកមពស់បរយិកសមួយ្របកប 
េ យសុវតថភិព ស្រមប់អនក រព័ត៌មន អនកករពរសិទធិមនុស  និងបក ្របឆងំ ្រពម
ទងំេសុើបអេងកតយ៉ងមន្របសិទធភព និងយ៉ងហមត់ចត់េទេលើ្រគប់ករណី យ្រប រ
្របឆងំនឹងអនកទងំេនះ។ (លីទុយ នី) 

110.107 ចត់វធិនករចបំច់ េដើមបធីនថ សិទធិេសរភីពៃនករ្របមូលផ្ដុ  ំ និង
សមគម មិន្រតូវបន ងំេ យកររតឹតបតិ មទេំនើងចិត្ត និង/ឬករេ្របើ្របស់កម្ល ងំ
េលើសលុបេនះេទ។ (លីទុយ នី) 

110.108 លបុេចលករចះុបញជ ីសហជីព និងលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនករេធ្វើរបយ
ករណ៍ ែដលនឱំយមនកររតឹតបតិដលេ់សរភីពខងសមគម ករ្របមូលផ្ដុ ំនិង
ករបេញច ញមត។ិ (្រកិក)១៨ 

110.109 បញឈប់ ល់ករយយី និងករេ្រជ តែ្រជក មទេំនើងចិត្ត េទេលើករ្របឆងំ
ែផនកនេយបយ អនកករពរសិទធមិនុស  និងសកមមជនករងរ ្រពមទងំេធ្វើវេិ ធនកមម
ចបប់ និងបទបបញញត្តនិនែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងមន្របសិទធភព េដើមប ី ក់កហិំត
ដល់េសរភីពខងសមគម និងករ្របមូលផ្ដុ  ំដូចជ បទបបញញត្តមួិយចនួំនេនកនុងចបបស់្តី

១៧. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
១៨. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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ពីគណបក នេយបយ ចបប់ស្តីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងចបបស់្តី
ពីសហជីពជេដើម។ ( ្វ ងំឡង់) 

110.110 ធនឱយមនលហំពលរដ្ឋេសរមួីយ េ យអនុញញ តឱយ្រកុមអនកករពរ
សិទធិមនុស  និងអនក រព័ត៌មន សែម្ដងពីខ្លួនេគេ យេសរទីងំកនុង និងេ្រក្របព័នធអិុន
ធឺែណត េ យគម នករភ័យខ្ល ចពីករយយី ឬករសងសឹក និងបញឈប់ករផ្ដនទ េទស
អនកទងំ យែដលអនុវត្តសិទធិជមូល ្ឋ នរបស់ពួកេគ េ យ្រកម្រពហមទណ្ឌ  និងចបប់
ស្តីពីទូរគមនគមន៍។ (្របេទសហូឡង់) 

110.111 េ ះែលងអនកេទសនេយបយនិងអនក្របឆងំែដលេនេសសសល់
ទងំអសជ់បនទ ននិ់ងគម នលកខខណ្ឌ  និងទម្ល កេ់ចល លក់រេចទ្របកន្់របឆងំ 
នឹងពកួេគ រមួទងំករេ ះែលងេ ក កមឹ សខុ េមដកឹន្ំរបឆងំ ឱយមនេសរ ី
ភពេពញេលញេឡើងវញិ។ (ណូែវលេហ ឡងដ់)៍១៩ 

110.112 បញចប់ករយយី និងករចប់ខ្លួន មទេំនើងចិត្ត ៃនអនកករពរសិទិធមនុស  
សមជិកគណបក ្របឆងំ សកមមជននន និងអនក រព័ត៌មន។ (្រកូ ត) 

110.113 ករពរអនក រព័ត៌មន អនកករពរសិទិធមនុស  សមជិកគណបក
្របឆងំ និងកមមករសហជីព ពីករយយី ករចប់ខ្លួន មទេំនើងចិត្ត និងករ យ្រប រ
េលើរូប ងកយ ្រពមទងំេសុើបអេងកត និងផ្ដនទ េទសជនេលមើសៃនអេំពើ យ្រប រែបប
េនះ។ (ស្លូេវនី) 

110.114 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងបងក រករយយីចេំពះអនកករពរសិទិធមនុស  អនក
រព័ត៌មន កមមករសហជីព អនកត ៉  សកមមជនដីធ្ល ីនិងតួអងគសងគមសីុវលិដៃទេទៀត ្រពម

ទងំករពរសិទិធរបស់ពួកេគ។ (ែឆក) 

១៩. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.115 អនុម័តវធិនករចបំច់េដើមបធីនករពរសិទធិរបស់អនកទងំ យែដល
េធ្វើករេដើមបកីរពរ និងេលើកកមពស់សិទធិមនុស  ជពិេសស អនកករពរសិទធិមនុស  និង
េសុើបអេងកតនិងផ្ដនទ េទសអនកែដលទទួលខុស្រតូវចេំពះករគំ មកែំហង និងករេ្របើ
អេំពើហិង េលើពួកេគ និង្រគួ ររបស់ពួកេគ។ ( ហ ង់ទីន) 

110.116 អនុម័តវធិនករចបំច់េដើមបកីរពរសិទធរិបស់អនកករពរសិទិធមនុស  សកមមជន
សហជីព និងអនក រព័ត៌មន។ (ឈលីី) 

110.117 បេងកើតបរយិកសអំេ យផលមួយស្រមប្់របពន័ធផ ព្វផ យេសរ ី
និងពហុភព រមួទងំ មរយៈករបញឈបក់រយយី មផ្លូវតុ ករ្របឆងំនឹងអនក

រពត័ម៌ន និងករយកករណីរេំ ភេលើចបបព់នធ រ េដើមបយីយីដល្់របពន័ធ
ផ ព្វផ យ និងសមគមនន។ (្រកិក)២០ 

110.118 បន្តអនុវត្តវធិនករនន េដើមបពី្រងឹងឯក ជយភពទងំ្របពន័ធតុ ករ 
និង្របពន័ធផ ព្វផ យ។ (អីុ លី) 

110.119 បញឈបក់រេ្របីអំ ចេលើសលបុពីអងគនីត្ិរបតបិត្តឱិយមនឥទ ធពិល 
េទេលើករងររបសេ់ច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  មរយៈករេធ្វើវេិ ធនកមមចបប់
ស្តីពីករេរៀបចអំងគករតុ ករ ចបបស់្តីពីលកខន្តិកៈេច្រកមនិង្រពះ ជ ជញ  និង
ចបបស់្តីពីករេរៀបច ំនិងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម។  
( ល្លមឺង៉)់២១ 

110.120 បេងកើត ឧទធរណ៍តបំន់្រសបេទ មចបបស់្តពីីករេរៀបចអំងគករតុ ករ 
និងធនពីដេំណើ រ្របតិបត្តកិរដ៏្រតឹម្រតូវរបស់តុ ករេនះ េន្រតឹមឆន ២ំ០២៣។ (្រកិក) 

២០. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
២១. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.121 បេង្ហើយដេំណើ រករកែំណទ្រមង្់របពន័ធយតុិ ្តធម ៌ េ យផ្តលក់រករពរ
ឯក ជយភព និងអនគតៃិន្របពន័ធតុ ករ ម្រន្តតីុ ករនិងេច្រកម ឱយ្រសបេទ 

មបទ ្ឋ នអន្តរជត។ិ (ណ័រេវស)២២ 

110.122 ចត់ ល់វធិនករចបំច់េដើមបពី្រងឹងនីតិរដ្ឋ និងធនឯក ជយភពតុ  
ករឱយបនេពញេលញ ្រសប មបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ។ (លីទុយ នី) 

110.123 ្របកន់ខជ ប់នូវបទ ្ឋ នអន្តរជតិស្តីពីឯក ជយភព ថ ប័នដូចជតុ ករ 
និងគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចកំរេបះេឆន ត េដើមបធីនថ ដេំណើ រករេបះេឆន តមន
លកខណៈេសរ ី្រតឹម្រតូវ និងមនតម្ល ភព។ (េអៀកឡង់ដ៍) 

110.124 េធ្វើឱយេជឿនេលឿនែថមេទៀតនូវកែំណទ្រមង់្របពន័ធយុត្តធិម៌ និងបេងកើត្របពន័ធ 
តុ ករឯក ជយមួយ ែដល្រតូវបន្របជជនេជឿជក ់និងេ្របើ្របស់។ េដើមបេីធ្វើឱយសេ្រមច
បនេគលបណំងេនះ ្រតូវេ្របើ្របស់ជអតិបរមិៃនអងគជនំុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករ
កមពុជេធ្វើជគរូំ។ (ជបុ៉ន) 

110.125 ព្រងឹងឯក ជយភពនិងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់តុ ករ ជពិេសស មរយៈ 
ករលុបេចល ឬករេធ្វើវេិ ធនកមមដ៏ចបំច់នូវចបប់ស្តពីីករេរៀបចអំងគករតុ ករ 
ចបប់ស្តពីីលកខន្តិកៈេច្រកម និង្រពះ ជ ជញ  និងចបប់ស្តពីីករេរៀបច ំ និងករ្រប្រពឹត្តេទ
ៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម។ (អូ្រទីស) 

110.126 ចត់ ល់វធិនករចបំច់ េឆព ះេទរកករកត់បនថយជដកំភួំនកនុងរយៈ
េពលែដលបុគគលមន ក់ៗ្រតូវចំ យេនកនុងករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន។ (អូ្រទីស) 

110.127 េធ្វើវេិ ធនកមមចបប់ស្តពីីករេរៀបចអំងគករតុ ករ លកខន្តិកៈេច្រកមនិង
្រពះ ជ ជញ  ្រពមទងំករេរៀបច ំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម 
េដើមបធីន និងករពរឯក ជយភពរបស់តុ ករ។ (ែប៊លហ ុកិ) 
២២. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.128 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងដគួ៏រឱយកត់សគំល់របស់ខ្លួនេដើមបេីលើកកមពស់ និង 
ករពរសិទធិមនុស  មរយៈករេប្តជញ ចិត្តដ៏មុតមចំេំពះអភិបលកិចចល្អ តម្ល ភព ករ
ចូលរួមរបស់ ធរណជនកនុងដេំណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមច និងករទទួលបន
យុត្តធិម៌។ (តួកគី) 

110.129 ចត់វធិនករបែនថមេទៀត េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអេំពើពុករលួយ មរយៈករ
ព្រងឹងគណេនយយភព និងសមតថភព ថ ប័ន។ (បូ៊ ន) 

110.130 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងកនុងបញ្ហ ដីធ្ល ីរួមទងំ មរយៈករអនុវត្តន៍វធិនករ
្របកបេ យ្របសិទធភព និងតម្ល ភព េដើមបេី ះ្រ យពីករបេណ្ត ញេចញពីដីធ្ល ីនិងផ្តល់
សណំងឱយបន្រតមឹ្រតូវដល់ជនរងេ្រគះពីកររេំ ភយកដីធ្ល ីជពិេសស ដល់ជនជតិេដើម
ភគតិច។ (អីុ លី) 

110.131 ធនថ ជនរងេ្រគះពីកររេំ ភយកដីធ្ល ី ្រតូវទទួលបនករជនំុំជ្រមះ
េ យយុត្តធិម៌ និង មករសម្រសប ទទួលបនសណំងសមរមយ និងករទទួលបនយុត្ត ិ
ធម៌េ យគម នករេរ ើសេអើង។ (ស្វីស) 

110.132 ជមនះឧបសគគនន េដើមបទីទួលបនយុត្តធិម៌ស្រមប់្រស្ដីជនរងេ្រគះពី
អេំពើហិង ។ (អីុ ៉ ក់) 

1180133 ធនឱយបននូវគណេនយយភព ចេំពះកររេំ ភបពំនសិទធិមនុស  
មរយៈករេសុើបអេងកតឯក ជយ និងករផ្ដន្ត េទសជនេលមើស។ (អុ៊យែ្រកន) 

110.134 អនុវត្តយន្តករសណំងស្រមបជ់នរងេ្រគះពីអេំពើ្របល័យពូជ សន។៍ (ស្វីស) 

110.135 ព្រងឹងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង ធនករចុះបញជីសបុំ្រតកេំណើ តដល់មនុស
្រគប់រូបែដលេកើតេនកមពុជ រួមទងំជនជតិភគតិច និង្របជជនែដលពិបកេទដល់ 
ដូចជសហគមនេ៍ន ម្រពែំដនជេដើម។ (មិុកសីុកូ) 
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110.136 អនុមត័ ល់វធិនករចបំច ់េដើមបធីនថ អនកែដលេកើតេនកមពុជ ចទទួល
បនសញជ តែិខមរ េហើយថពួកេគ ចទទួលបនលិខិតបញជ កពី់អត្តសញញ ណ។ (េអសបញ៉) 

110.137 បេងកើតលកខខណ្ឌ ស្រមប្់របជធបិេតយយពហុបក ពិត្របកដេនកនុង
្របេទស និងស្រមបេ់រៀបចកំរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិង្រតឹម្រតូវ។ (្រកិក)២៣ 

110.138 បន្តកិចច្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនកនុងវស័ិយកែំណទ្រមង់ករេបះេឆន ត។(ប៊ូ ន) 

110.139 បន្តករងរ េដើមបរីក ដេំណើ រករេបះេឆន តែបបពហុបក ។ (ឈលីី) 

110.140 ចត់វធិនករេដើមបេីលើកកមពស់សិទធទិទួលបនករអប់រ ំនិងករែថទសុំខភព
េ យមិនបង់ៃថ្ល ជពិេសស េន មតបំន់ជនបទ។ (ប៉គី ថ ន) 

110.141 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង េដើមបធីននូវសិទធសិងគមកិចច និងេសដ្ឋកិចចរបស់
ពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស។ (សហពន័ធរុស ុ )ី 

110.142 អនុវត្តសកមមភពនន េដើមបបីន្តែកលអំគុណភព និងករទទួលបនេស
ែថទសុំខភព និងករអប់រ ំ្របកបេ យសមធម៌។ (គុយប) 

110.143 ចត់វធិនករបែនថមេទៀតេដើមបបី្ំរពួញគម្ល តៃនករអភិវឌ ន៍ និងែកលអំ 
ករទទួលបនករអប់រ ំ និងេស ែថទសុំខភព ជពិេសស ស្រមប់្របជជនេន ម
តបំន់ជនបទ េដើមបធីនថ គម ននរ មន ក់្រតូវបនេគទុកេចលេនះេទ។ (ៃថ) 

110.144 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងសេំ េលើកកមពស់ករអភិវឌ ន៍សងគម និងេសដ្ឋកិចច 
្រពមទងំេធ្វើឱយករអប់រមំនដល់ពលរដ្ឋទងំអស់។ (េអហ ុបី) 

110.145 ចត់វធិនករបែនថមេទៀត េដើមបផី្តល់សិទធទិទួលបនករអប់រសំ្រមប់ទងំ
អស់គន  មរយៈករបេងកើនេស អប់រ្ំរបកបេ យសមធមដ៌ល់កុមរនិងយុវជនទងំអស់ 
ទងំេនកនុងករអប់រកំនុង្របពន័ធ និងករអប់រេំ្រក្របពន័ធ។ (ឥណ្ឌូ េនសីុ) 

២៣. េនៃថងទី២៥ ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៤  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.146 បន្តេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវគុណភព និង្របសិទធភពៃនេស អប់រេំន្រគប់
បណ្ដុ ះប ្ដ លជនំញ និងវជិជ ជីវៈទូេទ។ ( ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជ

មនិត វ) 

110.147 បន្តវធិនករនន ែដលព្រងកីដល់វស័ិយសងគម និងែថទសុំខភព។ (ែស៊ប៊)ី 

110.148 ករពរសិទធិរបស់កសិករ និងអនកេផ ងេទៀត ែដលកពុំងេធ្វើករេន ម
តបំន់ជនបទ រួមទងំ មរយៈករធនថ ពួកេគ្រតូវទទួលបនសណំងសមរមយកនុង
ករណីៃនករ ងំលេំនថម។ី (ពរ័ទុយ គ ល់) 

110.149 អនមុត័វធិនករនន េដើមបទីប់ ក តក់របេណ្ត ញ្របជជនកមពជុ
េចញពីដរីបសព់កួេគេ យខសុចបប ់ និងេ្របី្របសយ់ន្តករែផ្អកេលើគណេនយយ
ភព និងតម្ល ភព េដើមបេី ះ្រ យវ ិ ទដធី្ល្ីរបកបេ យសមភព និងឆបរ់ហ័ស 
ដចូែដលបនជំរញុេ យ្រកុម្របឹក សិទ ធមិនសុ  េនកនុងេសចក្តសីេ្រមចេលខ
៣៦/៣២ របសខ់ ្លនួ ែដល្រតូវបនអនមុត័ជឯកចឆន័ទ។ (ក )២៤ 

110.150 បន្តករផ្តួចេផ្តើមជវជិជមន េដើមបសី្រមបស្រមួលករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តដល់
្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក។ (រដ្ឋពហុជតិៃនបូលីវ)ី 

110.151 ធនថ សិទធិសហជីពរបស់កមមករ ្រតូវបនធន្រសប មអនុសញញ អងគ
ករពលកមមអន្តរជតិែដលពក់ពន័ធ េហើយថសហជីព ចចុះបញជី េ យគម នករ ងំ 
និងេធ្វើជតំ ងឱយសមជិករបស់ពួកេគ។ (សុ៊យែអត) 

110.152 ដូចែដលរ ្ឋ ភិបលបនេប្តជញ ចិត្តកលពីេលើកមុន បនទ ប់ពីករពិនិតយេមើល
កលពីជុទីំ២ េធ្វើឱយមនភពងយ្រសួល និងែកទ្រមង់នីតិវធីិចុះបញជីស្រមប់សហជីព និង
អងគករសងគមសីុវលិដៃទេទៀត។ (សហរដ្ឋ េមរកិ) 

២៤. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.153 េធ្វើវេិ ធនកមមចបប់ស្តីពីសហជីព េ យេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ
កមមករ អនកតសូ៊មតិខងករងរ និងភគីពក់ពន័ធដៃទេទៀត េដើមបឱីយចបប់េនះ្រសបទងំ 
្រសុងេទនឹងអនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតិេលខ៨៧ និង៩៨។ (ែបលហ កិ) 

110.154 បន្តេគលនេយបយ និងកមមវធីិែដលកពុំងអនុវត្ត េដើមបធីនគុណភព
ករែថទសុំខភពស្រមបទ់ងំអស់គន ។ (ឥ ្ឌ ) 

110.155 បន្តែផនករយុទធ ្រស្តសុខភិបលឆន ២ំ០១៦-២០២០ របស់្រកសួងសុខ
ភិបលកមពុជ េដើមបធីនថ ្របជពលរដ្ឋទទួលបនេស ែថទសុំខភពេពញេលញ។ 
(មីយ៉ន់ម៉) 

110.156 អនុម័តអភិ្រកមសុខភិបល ធរណៈ និងសិទិធមនុស  ចេំពះបញ្ហ េ្រគ ង
េញ ន រួមទងំ ករមិន ក់េទស្រពហមទណ្ឌ ចេំពះករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ្រពមទងំេធ្វើ
ករផ្តល់េស កត់បនថយេ្រគះថន ក់។ (ពរ័ទុយ គ ល់) 

110.157 បន្តវនិិេយគកនុងករែកលអំេហ ្ឋ រចនសមពនធសុ័ខភិបល ធរណៈ 
របស់ខ្លួន ជពិេសសេន មតបំន់ជនបទ េដើមបធីនឱយមនករអនុវត្តន៍ែផនករយុទធ

្រស្ដសុខភិបលឆន ២ំ០១៦-២០២០ របស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព។ (សិង្ហបុរ)ី 

110.158 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនេដើមបែីកលអំេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែថទសុំខ 
ភពជរួម និងធនឱយមនករទទួលបនកនែ់តងយ្រសួលនូវ្របព័នធសុខភបិល ធ 
រណៈ និងេស គពំរមតុភពស្រមប្់រស្តីជពិេសស។ ( ធរណរដ្ឋអីុ ្ល មអីុរង់៉) 

110.159 គ្ំរទដល់កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង េដើមបទីប់ ក ត់ជងឺំរេបង និងធនថេគល 
នេយបយពក់ពន័ធសេំ ដល់ករលុបបបំត់ជងឺំរេបងទងំ្រសុង ្រតូវបនអនុវត្តយ៉ង
េពញេលញ។ (ម៉េឡសីុ) 
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110.160 អនុវត្តយ៉ងេពញេលញនូវេគលនេយបយពក់ពន័ធ និងែចករែំលក
ករអនុវត្តន៍ល្ៗអ កនុងករ្របយុទធ្របឆងំជងឺំរេបង និងហីុវ/េអដស៍ ( ធរណរដ្ឋ្របជធិប 
េតយយ្របជមនិតកូេរ)៉ 

110.161 បន្តអភិវឌ ន៍វស័ិយអប់រឱំយបនខ្ល ងំក្ល  េដើមបធីនឱយបនកនែ់ត្របេសើរ
ដល់សិទិធរបស់្របជជនទទួលបនករអប់រ។ំ (ចិន) 

110.162 បន្តវធិនករែដលកពុំងអនុវត្ត េដើមបេីលើកកមពស់ករអប់រសំ្រមប់ទងំ
អស់គន ។ (ឥ ្ឌ ) 

110.163 បន្តករអនុវត្តន៍ចបប់ពក់ពន័ធ េដើមបធីនថ្របជពលរដ្ឋទងំអស់ទទួល
បនករអប់រេំ យឥតបង់ៃថ្លេនបឋមសិក  និងមធយមសិក េន ម រដ្ឋ េហើយ
ថ ្របជពលរដ្ឋទងំអស់ ចទទួលបនករអប់រយ៉ំងេ ច្របបួំនឆន ។ំ (មីយ៉ន់ម៉) 

110.164 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង េដើមបធីននូវករផ្តល់េស អប់រ្ំរបកបេ យសម
ធម៌ដល់កុមរទងំអស់ មរយៈករអប់រទំងំកនុង និងេ្រក្របពន័ធ។ (ប៉គី ថ ន) 

110.165 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដើមបធីននូវករអប់រមូំល ្ឋ នេ យឥតបង់ៃថ្លនិង 
ជសកល ជមួយនឹងវធិនករ្របកបេ យបរយិប័នន ជពិេសស ស្រមប់្រកុមងយរង
េ្រគះ។ ( ធរណៈរដ្ឋកូេរ)៉ 

110.166 ក ងធនធនមនុស  និងហិរញញវតថុ េដើមបធីនដល់ករចុះេឈម ះចូល
េរៀនស្រមប់ទងំអស់គន  េនក្រមិតបឋមសិក  និងមធយមសិក ។ (េសេណ គ ល់) 

110.167 វនិិេយគកនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង ន េដើមបធីនពីចេំណះ និង
ជនំញរបស់ពួកគត់ឱយេនែតទន់សម័យ និងេដើមបបីេងកើនគុណភពៃនករបេ្រង ន
របស់ពួកគត់។ (សិង្ហបុរ)ី 
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110.168 បន្តខិតខ្ំរបឹងែ្របង េដើមបធីននូវសិទធិទទួលបនករអប់រកំ្រមិតបឋម
សិក េទជកតព្វកិចច មិនបង់ៃថ្ល និង្របកបេ យបរយិប័នន។ (ទុយនីសីុ) 

110.169 បន្តករខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដើមបធីននូវករអប់រសំ្រមប់ទងំអស់គន ្របកបេ យ 
បរយិប័នន និងគុណភព្របកបេ យសមធម។៌ (េវៀត ម) 

110.170 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត េដើមបែីកលអំគុណភព
អប់រ ំ និងេលើកកមពស់កមមវធីិសំ ប់ករទទួលបនករអប់រសំ្រមប់ទងំអស់គន  ជពិេសស
ករអប់រេំនក្រមិតបឋមសិក  ( ធរណៈរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិតកូេរ)៉ 

110.171 ព្រងីកកិចច្របឹងែ្របងែកលអំសិទធមិនុស ស្រមប់្រស្ត ីនិង្របយុទធ្របឆងំនឹងករ
ជួញដូរមនុស  អេំពើហិង កនុង្រគួ រ និងករេធ្វើ ជីវកមមេលើ្រស្តី និងកុមរ។ (ណ័រេវស) 

110.172 លុបេចលករ ម្របមែដលមនលកខណៈេរ ើសេអើងចេំពះ្រស្តែីដលចង់
េរៀបករម្តងេទៀតកនុងរយៈេពល១២០ៃថង បនទ ប់ពីករែលងលះ ឬទុកជេមឃៈ។ (អីុស្លង់) 

110.173 បន្តយន្តករកពុំងអនុវត្ត ស្រមប់ភពេសមើគន ខងេយនឌ័រ និងករផ្ដល់
សិទធិអំ ចដល់្រស្តី។ (ឥ ្ឌ ) 

110.174 បន្តអនុវត្តេគលនេយបយសមភពេយនឌ័រ េដើមបធីនករប្រញជ បេយន
ឌ័រេទកនុងវស័ិយ និងកមមវធីិទងំអស់។ (ប៉គី ថ ន) 

110.175 ព្រងឹងបែនថមេទៀតនូវកមមវធីិេ ះ្រ យករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្ត ីនិងេកមង្រសី 
និងេលើកកមពស់សមភពេយនឌ័រ។ (ហ្វីលីពីន) 

110.176 បន្តអនុវត្តេគលនេយបយសមភពេយនឌរ័ មរយៈករប្រញជ បេយន 
ឌ័រេទកនុងវស័ិយ និងកមមវធីិទងំអស់។ ( ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត វ) 



54 

 

110.177 បេងកើនកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេទ្វដង េដើមបលុីបបបំត់ករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តី
កនុងវស័ិយចបប់ និងបញចប់ករអនុវត្តន៍ដ៏េ្រគះថន ក់ និងផនត់គនិំតមនលកខណៈេរ ើសេអើង 
ែដលេធ្វើឱយ្រស្តីកមពុជក្ល យជជនរងេ្រគះ។ (អុ៊យរុយ គ យ) 

110.178 បន្តអនុវត្តវធិនករនន សេំ ដល់ករេលើកកមពស់សិទិធ្រស្ត ី រួមទងំករ
លុបបបំត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំ្រស្តី។ (ម៉ល់ឌីវ) 

110.179 ធននូវកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង េដើមបលុីបបបំត់ ល់ទ្រមង់ៃនអេំពើហិង  និង
ករេរ ើសេអើងេ យេហតុផលេយនឌ័រ ្រពមទងំធននូវករផ្ដល់អំ ចដល់្រកុមងយ
រងេ្រគះទងំអស់។ (េនប៉ល់) 

110.180 ព្រងឹងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង េដើមបកីរពរសិទធរិបស់្រកុមងយរងេ្រគះបផុំត 
ដូចជ ្រស្ត ីកុមរ និងជនពិករ ្រពមទងំេដើមបបីងក រ និង្របយុទធ្របឆងំនឹងពលកមមកុមរ 
និង ជីវកមមផ្លូវេភទក៏ដូចជទ្រមង់ដៃទេទៀតៃនអេំពើហិង  រួមទងំអេំពើហិង កនុង្រគួ រ 
ផងែដរ។ (អីុ លី) 

110.181 ព្រងឹងតួនទី និង នៈរបស់្រស្តី ្រពមទងំេលើកកមពស់ និងករពរសិទធិ
កុមរ និងជនពិករកនុងសងគម។ ( ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត វ) 

110.182 ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លជកតព្វកិចចស្តពីីនីតិវធីិផ្ដនទ េទសេលើករណីៃនអេំពើ
ហិង េយនឌ័រ ដល់ម្រន្តអីនុវត្តចបប់ និងម្រន្តីតុ ករ។ ( ធរណៈរដ្ឋមុ៉លដូ ៉ ) 

110.183 ែបងែចកធនធនមនុស  និងហិរញញវតថុឱយបន្រគប់្រគន់ េដើមបបីេងកើតមជឈ- 
មណ្ឌ លេស កមម្រចកេចញចូលែតមួយ ឱយបនយ៉ងតិច ៥មណ្ឌ ល េន្រតឹមឆន ២ំ០២៤ 
េដើមបផី្តល់េស គ្ំរទេ យឥតគិតៃថ្លដល់ជនរងេ្រគះពីអេំពើហិង េយនឌ័រ។ (អូ្រ ្ត លី) 

110.184 េធ្វើករេសុើបអេងកតឱយបន្រគប្់រជុងេ្រជយ អពីំករណីៃនអេំពើហិង កនុង
្រគួ រ និងអេំពើហិង ផ្លូវេភទ ្រពមទងំធនថ ជនេលមើស្រតូវបនផ្ដនទ េទស េហើយជន
រងេ្រគះ្រតូវទទួលបនសណំងសមរមយ។ ( ធរណរដ្ឋមុ៉លដូ ៉ ) 
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110.185 េធ្វើកែំណទ្រមង់ចបប់ជតិ េដើមបពី្រងឹងកិចចករពរដល់្រស្តី និងកុមរពី
អេំពើហិង កនុង្រគួ រ។ (សហពន័ធរុស ុ )ី 

110.186 ព្រងឹងយន្តករតុ ករេដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងអេំពើហិង ផ្លូវេភទ និងអេំពើ 
ហិង ្រគួ រ និងករជួញដូរមនុស  ្រពមទងំអនុវត្តកមមវធីិេលើកកមពស់ករយល់ដឹង និង
ករអប់រអំពីំបញ្ហ ទងំេនះ។ (តូហគូ ) 

110.187 បេងកើតវធិនករជក់ែស្តង សេំ ធនឱយមនកររក ដ៏មន្របសិទធភព
នូវ ្រ េកមង្រសីេន េរៀន។ ( ណឺម៉ក) 

110.188 កេ់ទសទណ្ឌ ឱយបនចបស់ សច់េំពះករេ្រជីសេរសី និងករ
េ្របី្របសេ់កមង យេុ្រកម១៨ឆន  ំ េនកនុងជេម្ល ះ្រប ប់ វធុ និង្រកុម្រប ប់

វធុននែដលមិនែមនជរបសរ់ដ្ឋ។ (ម៉ងុេតេណ្រកូ)២៥ 

110.189 ចត់ ល់វធិនករសម្រសប េដើមបកីរពរកុមរពី ជីវកមមផ្លូវេភទ ជ
ពិេសសេនកនុងបរបិទៃន “េទសចរកុមរក្ំរព” រួមទងំ មរយៈករព្រងងឹ្រកបខណ្ឌ ចបប់ 
របស់ខ្លួន និងវធិនករបេងកើនករយល់ដឹង ្រពមទងំ មរយៈករធនថ ្រគប់បទេចទ
្របកន្់រតូវបនេសុើបអេងកត ជនរងេ្រគះ្រតូវបនជួសជុលសណំង េហើយជនេលមើស្រតូវបន     
ផ្តនទ េទស។ (ពរ័ទុយ គ ល់) 

110.190 អនុវត្ត យុ្រសបចបបស់្រមប់ ពហ៍ពិពហ៍ េដើមប ី មឃត់ករេរៀប
ពហ៍ពិពហ៍កុមរ និងេលើកកមពស់យុទធនករបេងកើនករយល់ដឹង េដើមបទីប់ ក ត់
ពហ៍ពិពហ៍កុមរ។ (ពរ័ទុយ គ ល់) 

110.191 មឃត់ មផ្លូវចបប់នូវករជួញដូរផ្លូវេភទកុមរ េនកនុងបរបិទៃនែផន 
ករសកមមភពជតិថមសី្រមប់ករលុបបបំត់ករជួញដូរ និងកររត់ពនធមនុស  ជីវកមម
េលើពលករ និង ជីវកមមផ្លូវេភទេ យខុសចបប់។ (េអសបញ៉) 

២៥. េនៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសំេរចេធ្វើករកតសំ់គល់េលើអនុ សនេ៍នះ។ 
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110.192 បន្តព្រងឹងចបប ់ និងយន្តករនន ែដល មឃត់ ល់ទ្រមងៃ់នករ
្រប្រពឹត្តមិនគបបេីលើកុមរ និងែដលករពរពួកេគពីពលកមមេ យបងខ ំ ជីវកមម និងករ
រេំ ភបពំនផ្លូវេភទ។ (្របុ៊យេណ រូ ឡឹម) 

110.193 បន្តធនករអនុវត្តន៍្របកបេ យ្របសិទធភពៃនែផនករសកមមភពជតិ 
ស្តីពីករកត់បនថយពលកមមកុមរ សំ ប់ឆន ២ំ០១៦-២០២៥។ (ម៉ល់ឌីវ) 

110.194 េធ្វើវេិ ធនកមមចបប់ជតិ េដើមបធីនថ ចបប់េនះ្រសបនឹងអនុសញញ ស្តី
ពីសិទធកុិមរ េ យយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសេទេលើបទបបញញត្តនិនៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  
និង្របពន័ធយុត្តធិម៌អនីតិជន។ (អុ៊យរុយ គ យ) 

110.195 បន្តកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេលើកកពំស់ករចូលរួមរបស់ជនពិករ។ (ហ្វីលីពីន) 

110.196 អនុវត្តវ ិ លភព្រសបចបបែ់ដលចបំច់េនកនុងវស័ិយៃនករករពរ
ជនពិករ ជពិេសសេដើមបកីរពរត្រមូវករសុខភព និងខងែផនកអប់រសំងគមរបស់ពួកេគ 
ជពិេសស ត្រមូវករ ែដលចបំច់បផុំត។ (េអសបញ៉) 

110.197 កត់បនថយភព្រកី្រកកនុងចេំ មជនពិករនិងព្រងឹងដល់ពួកេគឱយទទួល 
បនរបបេប ជតសិន្ដិសុខសងគម េនឆន ខំងមុខៗ។ ( ធរណរដ្ឋអីុ ្ល មអីុរង់៉) 

110.198 បន្តេលើកកមពស់សិទធជិនពិករ មរយៈែផនករយុទធ ្រស្តជតិរបស់រ ្ឋ ភិ
បល។ (្របុ៊យេណ រូ ឡឹម) 

111. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង/ឬអនុ សនទ៍ងំអស់ែដលមនេនកនុងរបយករណ៍េនះ ឆ្លុះ
បញច ំងពីេគលជំហររបស់រដ្ឋែដល កអ់នុ សន ៍ និង/ឬរបស់រដ្ឋែដលសថិតេ្រកមករពិនិតយ។ 
េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង/ឬអនុ សនទ៍ងំេនះ មនិគួរ្រតូវបនបក្រ យថ ្រតូវបនអនុមត័េ យ
្រកុមករងរទងំមូលេនះេឡើយ។ 

*****&***** 
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ឧបសមពន័ធ 
  សមសភពៃនគណៈ្របតភូិ 

គណៈ្របតិភូកមពុជ្រតូវបនដឹកនេំ យ ឯ.ឧ ែកវ េរមី៉ ្របធនគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស

កមពុជ និងមនសមសភពជសមជិកចូលរមួដូចខងេ្រកម៖ 
 ឯ.ឧ. ៃន សំអុល តំ ងអចិៃ្រន្តយ/៍ឯកអគគ ជទូតវ ិ មញញ  និងេពញសមតថភព 
 ឯ.ឧ អុិត ៉ ឌ ីអនុ្របធនគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ 
 ឯ.ឧ. ក ្ត  អន សមជិកគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស កមពុជ 
 ឯ.ឧ. ប៊ុន ហុន រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងម ៃផទ 
 ឯ.ឧ. មម៉ វណ្ណ ៈ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
 ឯ.ឧ. ែមន៉ វចិិ្រត រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងសងគមកចិច អតតីយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ 
 ឯ.ឧ. េងឿន ចន័ទលីន ប៉ូែឡន អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងពត័ម៌ន 
 ឯ.ឧ. ជិន ម៉លីន អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងយុត្តិធម ៌
 ឯ.ឧ. សុខ សូកន អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
 ឯ.ឧ. សឹុម វរីៈ ទី្របឹក ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ 
 េ ក គឹម សុវណ្ណ ឌី អនុ្របធននយក ្ឋ នៃនេប ជតិសន្តិសុខសងគម ្រកសួងសងគម

កិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 
 េ ក្រសី ផត ់ឌី  អនុ្របធនករយិល័យ ៃន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិ

ករអន្តរជតិ 
 េ ក ឡុង សុខន ទី្របឹក  
 េ កយង៉ ់សុខ ទី្របឹក  
 េ ក ែងត៉ ធនេសរបីណ្ឌិ ត ទី្របឹក  
 េ កែវង វុធថ  េលខទី២  
 េ ក សុខ ផតដូ ៉  េលខទី២ 

 េ ក្រសី េមង៉ មុនីរត័ន ម្រន្តីេបសកកមមតំ ងអចិៃ្រន្តយ ៍
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