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 ្រក�ម្របឹក្សោសិទិ�មនុស្ស 
េដយប�� ក់ជាថ�ថីារដ�ជាសមាជិកទងំអស់មានកតព�កិច�េលកកម�ស់ និងករពរសិទ�ិ

មនុស្ស និងេសរភីាពជាមូលដ� ន ដូចមានែចងក�ុងធម�នុ�� សហ្របជាជាតិ ដូចបានប�� ក់ជាថ�ី
េន ក�ុងេសចក�ី្របកសជាសកលស�ីអំពីសិទ�ិមនុស្ស និង្រសបតមកតព�កិច�របស់រដ�ទងំឡាយ 
េ្រកម កតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិមនុស្ស និងលិខិតុឧបករណ៍សិទិ�មនុស្ស ែដលកំពុងស�ិត
េនជាធរមាន 

េដយរលឹំកេឡងវញិនូវេសចក�ីចិត�សេ្រមចរបស់មហសន�ិបាតេលខ ៦០/២៥១ ចុះៃថ�ទី១៥  
ែខមនីា ឆា� ២ំ០០៦ 

េដយរលឹំកេឡងវញិផងែដរនូវេសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សេលខ៥/១ និង 
េលខ៥/២ ចុះៃថ�ទី១៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៧ និងេដយសង�តធ់�នថ់ាអ�កកនក់បអ់ណត�ិនីតិវធិី 
ពិេសសទងំឡាយ ្រត�វបំេពញភារកិច�របស់ខ�ួន ្រសបតមេសចក�ីសេ្រមចចិត�ទងំេនាះ និង
ឧបសម�ន័� េនាះ។ 

េដយរលឹំកេឡងវញិនូវេសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សេលខ៣០/២៣ ចុះៃថ�ទ ី
២ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ និងេសចក�ីសេ្រមចចិត�ពកព់ន័�េផ្សងេទៀត 

េដយចងចកំ�ុងចិត�នូវរបាយករណ៍របស់អគ�េលខធិករស�ីពីតួនាទី និងសមទិ�ិផលរបស់
ករយិាល័យឧត�មស�ងករអង�ករសហ្របជាជាតិទទួលបន�ុកសិទ�ិមនុស្សក�ុងករជួយ ឧបត�ម�ដល់រដ� ភិ
បាល និង្របជាជនកម�ុជាក�ុងករេលកកម�ស់និងករពរសិទ�ិមនុស្ស។11 

េដយទទួលស� ល់ថា្របវត�ិស�ស�ដេ៏សកនាដកម�ៃន្របេទសកម�ុជាត្រម�វឲ្យមានវធិានករ
ពិេសសេដម្បធីានាករពរសិទ�ិមនុស្ស និងករមនិ្រតឡបម់កវញិនូវេគាលនេយាបាយ និងករអនុវត�ពី
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អតីត កលដូចមានែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីដំេណាះ្រសយនេយាបាយដទូ៏លំទូលយៃនជេមា� ះ
កម�ុជា ែដលបានចុះហត�េលខេនទី្រក�ងប៉ារសី េនៃថ�ទី២៣ ែខតុល ឆា� ១ំ៩៩១ 

េដយកត់សមា� ល់ពីករវវិឌ្ឍថ�ីៗេន្របេទសកម�ុជាជាពិេសស សមទិ�ផល និងកររកីចេ្រមនក�ុង 
វស័ិយេសដ�កិច� និងវប្បធម៌េនក�ុងប៉ុនា� នឆា� ថំ�ីៗេនះ តមរយៈែផនករយុទ�ស�ស� និង្រកបខណ� ជាតិ 
របស់ខ�ួនែដលពកព់ន័�។ 

 
 

ស� គមនក៍រពិតែដលថាករេបាះេឆា� តឃំុ-សង� ត់ ៃថ�ទី៤ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧ ្រត�វបាន្របារព� 

េធ�េឡងជាទូេទ្របកបេដយសន�ិវធិី និងេរៀបរយ េហយថាយុទ�នាករេឃាសនាេបាះេឆា� តគឺភាគេ្រចន 

គា� នឧប្បត�ិេហតុ។ 

១. អះអងជាថ�ីពីសរៈសំខនៃ់នអង�ជំនុំជំរះវសិម��ក�ុងតុលករកម�ុជា ជាស� បន័មយួ ឯក

រជ្យនិងមនិលំេអៀង េហយេជឿជាកថ់ា ស� បន័មយួេនះនឹងរមួចំែណកយ៉ាងសំខនក់�ុងករលុបបំបាត់

និទណ� ភាព និងបេង�តនីតិរដ� ែដលក�ុងចំេណាមេនាះ េដយេ្រប្របាស់សក� នុពលរបស់ខ�ួនជា

តុលករគំរូមយួរបស់្របេទសកម�ុជា។  

២. សូមស� គមន ៍ កររកីចេ្រមនែដលសេ្រមចបានទក់ទងនឹងអង�ជំនុំជំរះវសិម��ក�ុង តុលករ

កម�ុជា រមួទងំករេចញសលដីករបស់អង�ជំនុំជ្រមះតុលករកំពូលក�ុងសំណំុេរឿង ០០២/០១ ្របឆាងំ

នឹងអតីតេមដឹកនាជំានខ់�ស់ៃនរបបកម�ុជា្របជាធិបេតយ្យគឺ េលក នួន ជា និងេលក េខៀវ សំផន 

ែដលបនា� បព់ី សលឧទ�រណ៍បានរកេឃញថាមានពិរុទ�ភាពពីបទឧ្រកិដ�កម� ្របឆាងំនឹងមនុស្សជាតិ 

និង្រត�វបានផ�នា� េទសដកព់ន�នាគារអស់មយួជីវតិ េនៃថ�ទី២៣ ែខវចិ�ិក ឆា�  ំ ២០១៦ េហយគា្ំរទ

ជំហររបស់រដ� ភបិាលកម�ុជា និងអង�ករសហ្របជាជាតិក�ុងន�ករងររបស់សលក�ីេនះ្របកបេដយ

យុត�ិធម ៌ ្របសិទ�ភាព និងឆាប់រហ័ស េដយេឃញពីវយ័កន់ែតេទមុខ និងសុខភាពទនេ់ខ្សោយរបស់

បុគ�លែដល្រត�វេចទ និងយុត�ិធមែ៌ដលរងចជំាយូរមកេហយស្រមាប្់របជាជនកម�ុជា។ 

៣. សែម�ងក�ីកង�ល់បន�មានអំពសី� នភាពហិរ�� វត�ុៃនអង�ជំនុំជ្រមះវសិម��  ជ្រម�ញឲ្យ  

រដ� ភបិាលកម�ុជាេធ�ករជាមយួអង�ករសហ្របជាជាតិ និងរដ�ទងំឡាយែដលផ�ល់ជំនួយេដម្បធីានា 

បទដ� នខ�ស់ បំផុតៃនករ្រគប់្រគងរដ�បាលរបស់អង�ជំនុំជំរះវសិម��  េដយសង�តធ់�នព់ីេសចក�ី្រត�វ

ករ ស្រមាប់រដ� ភបិាល និងសហគមនអ៍ន�រជាតិ េដម្បផី�ល់ករជួយ ឧបត�ម�សម្រសប្រគប់យ៉ាងដល់

អង� ជំនុំជ្រមះវសិម��  េហយសង�តធ់�នផ់ងែដរពីសរៈសំខន់ៃនករ្រគប្់រគងធនធានហិរ�� វត�ុ្របកប 

េដយ្របសិទ�ភាព និងនិរន�រភាពេដយអង�ជំនុំជំរះវសិម��។ 

៤. សូមអំពវនាវដល់រជរដ� ភបិាលកម�ុជាឲ្យេផ�រចំេណះដឹង និងែចករែំលកបទពិេសធន៍ល� 

របស់ម�ន�ីតុលករេនអង�ជំនុំជ្រមះវសិម��។ 

៥. សូមស� គមនក៍រចូលរមួជាវជិ�មានរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងដំេណ រករពិនិត្យេលក ទីពីរ 

ជាសកលតមកលកំណត ់ និងករទទួលយករបស់រដ� ភបិាលកម�ុជា នូវអនុសសន៍ភាគេ្រចន ែដល

បានេធ�េឡង និងកររកីចេ្រមនរយៈកលកន�ងមកេលកករអនុវត�អនុសសន៍ទងំេនាះ។ 

2 
 



 A/HRC/RES/36/32 

៦. សូមស� គមនរ៍បាយករណ៍របស់អ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពីស� នភាពសិទ�ិមនុស្សេនកម�ុជា1

2 

និងអនុសសន៍ែដលមានក�ុងរបាយករណ៍េនាះ សូមស� គមន៍ផងែដរេសចក�ីសន�ិដ� នេនក�ុងែខធ�ូ ឆា�  ំ

២០១៦ ៃនអនុស្សោរណៈេយាគយល់ថ�ីស្រមាប់ករអនុវត�កម�វធិីកិច�សហ្របតិបត�ិករែផ�កបេច�កេទស

ស�ីពីសិទ�ិមនុស្សរវងរដ� ភបិាល កម�ុជានិងករយិាល័យ្របចរំជធានីភ�េំពញៃនករយិាល័យឧត�មស�ង

ករ អង�ករសហ្របជាជាតិទទួលបន�ុកសិទ�ិមនុស្ស េដម្បបីន�អណត�ិរបស់ករយិាល័យេនះរយៈេពល

២ ឆា� េំទៀត េដយកតស់មា� ល់ពីភាពចបំាច់ េដម្បរីក្សោករពិេ្រគាះេយាបល់យ៉ាងជិតស�ិទ� និងេដយ

េគារពរវងរជរដ� ភបិាលកម�ុជា និង អ�ករយករណ៍ពិេសសឈនេទករេធ�ឲ្យកនែ់ត្របេសរេឡង

ែថមេទៀតនូវស� នភាពសិទ�ិមនុស្សេនក�ុង្របេទសកម�ុជា និងបន�កិច�សហ្របតិបត�ិករែផ�កបេច�កេទស

រវងករយិាល័យឧត�មស�ងករនិងរដ� ភបិាល និងជ្រម�ញេលកទឹកចិត�អ�ករយករណ៍ពិេសស និង

ករយិាល័យ្របចរំជធានីភ�េំពញ េដម្បបីន�ផា� ស់ប�ូរពត័៌មាន េដម្បជីួយ ក�ុងករអនុវត�្របកបេដយ

្របសិទ�ភាពៃនអណត�ិរបស់ពួកេគេរៀងៗខ�ួន េដយចងចកំ�ុងចិត�អំពីឯករជ្យភាពរបស់ពួកេគ 
 

៧. ជ្រម�ញេលកទឹកចិត�ឲ្យ មានករព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិកររវងរជរដ� ភបិាលកម�ុជា និង 

ករយិាល័យឧត�មស�ងក ដូចមានមានែចងក�ុងអនុស្សរណៈេយាគយល់គា�  រវងរដ� ភបិាល និង 

ករយិាល័យឧត�មស�ងករ្របចរំជធានីភ�េំពញ និងអំពវនាវដល់រដ� ភបិាល អនុវត�អនុសសនែ៍ដល

បានេធ�េឡងេដយអ�ករយករណ៍ពិេសស េដយយកចិត�ទុកដកេ់លបរបិទជាតិរបស់្របេទសកម�ុជា។ 

៨. អះអងជាថ�ីម�ងេទៀតនូវេសចក�ី្រត�វករស្រមាបរ់ជរដ� ភបិាលកម�ុជា ព្រងឹងកិច�ខិតខំ្របឹង 

ែ្របង េដម្បពី្រងឹង និងេគារពតមនីតិរដ� របទ់ងំតមរយៈករអនុមត័ ករេធ�វេិសធនកម� និងករអនុវត�

បែន�មេទៀតនូវច្បោបន់ិង្រកមច្បោប់សំខនជ់ាសរវន័�ស្រមាបប់េង�តសង�ម្របជាធិបេតយ្យ និង្របពន័�តុលករ

ឯករជ្យ។ 

៩. កតស់មា� ល់ពីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង និងវឌ្ឍនភាពែដលបានេធ�េឡងេដយរជរដ� ភបិាលកម�ុ
ជាក�ុងករេលកកម�ស់កំែណទ្រមងច់្បោបេ់្រកមករដឹកនារំបស់្រក�ម្របឹក្សោកំែណទ្រមងច់្បោប ់ និង

្របពន័�យុត�ិធម ៌ រមួទងំករព្រងឹងច្បោបម់ូលដ� ន ដូចជានីតិវធិីរដ�ប្បេវណី ្រកមរដ�ប្បេវណី ្រកមនីតិវធិី
្រពហ�ទណ� និង ្រកម្រពហ�ទណ�  

១០. សូមកត់សមា� ល់ផងែដរនូវករអនុវត�ច្បោប្់រគឹះចំនួន៣ ស�ីពី្របពន័�តុលករ ដូចជា ច្បោប់

ស�ីពីលក�ន�ិកៈេច្រកម និង្រពះរជអជា�  ច្បោបស់�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃនតុលករ និង

វេិសធនកម�ៃនច្បោបស់�ីពីករេរៀបច ំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េច្រកម េហយេស�
យ៉ាងទទូចដល់រដ� ភបិាលកម�ុជា ឲ្យបន�ែថមេទៀតនូវកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួនក�ុងកំែណទ្រមង់

្របពន័�តុលករ រមួទងំ តមរយៈករអនុវត�ច្បោប់ទងំេនះ្របកបេដយយុត�ិធម ៌ ្របសិទ�ភាព និងតមា�

ភាព។ 

១១. សង�តធ់�នេ់លត្រម�វករស្រមាបរ់ជរដ� ភបិាលកម�ុជា េដម្បបីន�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួន 

ក�ុងករេសុបអេង�តជាបនា� ន ់ និងផ�នា� េទស ្រសបតមនីតិវធិី្រតឹម្រត�វៃនច្បោប ់ និងកតព�កិច�របស់ខ�ួន

េ្រកមសន�ិស�� សិទ�ិមនុស្សអន�រជាតិ អ�កទងំឡាយែដលបាន្រប្រពឹត�បទេល�សធ�នធ់�រ រប់ទងំករ

2 A/HRC/27/70, A/HRC/30/58, A/HRC/33/62 and A/HRC/36/61.   
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រេំលភសិទ�ិមនុស្ស សែម�ងពីក�ីកង�ល់យ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះមរណភាពរបស់អ�កវភិាគនេយាបាយ េន

ៃថ�ទី១០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៦ និងផលបះ៉ពល់គួរឲ្យភយ័រន�តែ់ដលអំេពេនះ មានចំេពះសង�មសីុវលិ

និងសំេឡងឯករជ្យេនក�ុង្របេទសកម�ុជា អពំវនាវឲ្យអជា� ធរកម�ុជា េបកករេសុបអេង�តេពញ 

េលញ និងមានតមា� ភាពេលករណីទងំេនាះ។ និងសង�តធ់�នព់ីសរៈសំខនៃ់នដំេណ រករតុលករ 

មយួឯករជ្យេពញេលញេនេ្រកមតុលករកម�ុជា។ 
 

១២. កតស់មា� ល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងករ្របយុទ�្របឆាងំនឹង 

អំេពពុករលួយ ជ្រម�ញេលកទឹកចិត�ឲ្យមានករអនុវត�្រកម្រពហ�ទណ�  និងច្បោប្់របឆាងំអំេពពុករលួយ 

និង ជ្រម�ញេលកទឹកចិត�ផងែដរ ឲ្យរដ� ភបិាលបន�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងដូចេនះេផ្សងេទៀត ដូចជា តមរយៈ

សកម�ភាពករងររបស់អង�ភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយ 

១៣. ស� គមនក៍ិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងករ្របយុទ�្របឆាងំនឹងបទ 

េល�ស ដូចជាករជួញដូរមនុស្ស ករេកង្របវ�័� កមា� ងំពលកម� និងករេធ�អជីវកម�ផ�ូវេភទេល�ស�ី និង

កុមារ និង េស�យ៉ាងទទូចឲ្យរដ� ភបិាលេធ�ករខិតខំ្របឹងែ្របងបែន�មេទៀត េដម្បឈីនេទសេ្រមច 

េគាលេដេនះ េដយសហករជាមយួសហគមនអ៍ន�រជាតិ េដម្ប្ីរបយុទ�្របឆាងំនឹងប�� គន�ឹះេលចេធា�  

េនក�ុងវស័ិយេនះ។ 

១៤. សូមកត់សមា� ល់នូវកររកេឃញថ�ីៗបំផុតទកទ់ងនឹងប�� ែយនឌរ័េនក�ុង្របេទសកម�ុជា 

និងជ្រម�ញេលកទឹកចិត�ដល់រជរដ� ភបិាលកម�ុជាឲ្យព្រងឹងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ�ួនេលប�� ែយនឌ័រ 

រមួទងំករអនុវត�ច្បោប ់និងបទប�� ែដលមាន្រសប។់ 

១៥. ជ្រម�ញេលកទឹកចិត�ឲ្យរជរដ� ភបិាលកម�ុជាបន�អនុវត�យុទ�ស�ស�រយៈេពល្របាឆំា� រំបស់

ខ�ួន េដម្បសីមភាពែយនឌរ័ េលកកម�ស់ករផ�ល់សិទ�ិអំណាចខងេសដ�កិច� សង�មកិច� និងនេយាបាយ

របស់�ស�ី រមួទងំករចូលរមួរបស់ពួកេគ ក�ុងដំេណ រករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត� និងករព្រងីកអត�

្របេយាជនេ៍សដ�កិច�របស់�ស�ី តមរយៈករព្រងឹងលក�ខណ� ករងរ កិច�ករពរខងសង�ម និងបទដ� ន

ករងរ 

១៦. ជ្រម�ញេលកទឹកចិត�ផងែដរ ក�ុងបរបិទេនះ ឲ្យរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ឃា� ងំេមលករអនុវត� 

ច្បោបភ់ូមបិាល ឆា� ២ំ០០១ ែដលរមួមានឧបសគ�ជាក់លកច់ំេពះ�ស�ី និង្រក�មងយរងេ្រគាះក�ុងករ 

ទទួលបានកម�សិទ�ិ និងសិទិ�ដីធ�ី។ 

១៧. កតស់មា� ល់ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងករេដះ្រសយប�� ដីធ�ី ក�ុង

ចំេណាមប�� ដៃទេផ្សងេទៀត តមរយៈករអនុវត�ច្បោប ់ និងបទប�� ពកព់ន័� រប់ទងំករផា� កជាប

េណា� ះអសន�នូវសម្បទនដីេសដ�កិច� និងករចុះប�� ីដីធ�ីជា្របពន័� សែម�ងពីក�ីកង�ល់ចំេពះប��  

ែដលេនេសសសល់ក�ុងវស័ិយេនះ េហយេស�យ៉ាងទទូចឲ្យរជរដ� ភបិាលបន� និងបេង�នកិច�ខិតខំ្របឹង 

ែ្របងរបស់ខ�ួន េដម្បេីដះ្រសយប�� ទងំេនាះឲ្យបានឆាបរ់ហ័ស និងសមធម៌ ្របកបេដយភាព្រតឹម 

្រត�វយុត�ិធម ៌ និងេបកចំហ េដយពិចរណាអំពីសិទ�ិ និងផលវបិាកជាកែ់ស�ងស្រមាប់ភាគីពក់ពន័� និង

្រសបតមច្បោប ់និងបទប�� ពកព់ន័� ដូចជា ច្បោបដ់ីធ�ី ច្បោបស់�ីពីអស្សោមកិរណ៍ និងសរចរស�ីពីករ

េដះ្រសយសំណងបេណា� ះអសន�េលដីរបស់រដ� ែដល្រត�វបានទ�នា� នកនក់ប ់ េដយខុសច្បោប ់
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តមរជធានី ទី្រក�ង និងទី្របជុំជន និងេគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីលំេនឋន និងតមរយៈករព្រងឹង 

សមត�ភាព និង្របសិទ�ភាពស� បន័ពកព់ន័� ដូចជា អជា� ធរជាតិេដះ្រសយទំនាស់ដីធ�ី និងគណៈកមា�

ធិករសុរេិយាដីថា� កជ់ាតិ េខត� និង្រស�ក។ 

១៨. កត់សមា� ល់ផងែដរនូវករសន្យោែដលបានេធ�េឡង និងកររកីចេ្រមនែដលរជរដ� ភបិាល 

កម�ុជា សេ្រមចបានក�ុងករអនុវត�កតព�កិច�របស់ខ�ួន េ្រកមសន�ិស��  និងអនុស�� អន�រជាតិស�ីពី 

សិទ�ិមនុស្ស ែដលកម�ុជាគឺជារដ�ភាគីមយួ និងេស�យ៉ាងទទូចដល់រដ� ភបិាលឲ្យបន�ចត់វធិានករ េដម្ប ី

បំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន េ្រកមសន�ិស�� ទងំេនាះ េហយេដម្បសីេ្រមចេគាលេដេនះ ព្រងឹងកិច� 

សហ្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនជាមយួទីភា� កង់រេផ្សងៗរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ របទ់ងំករយិាល័យ 

ឧត�មស�ងករ តមរយៈករបេង�នកិច�សន�នា និងករអភវិឌ្ឍនស៍កម�ភាពរមួគា� ។ 

១៩. កត់សមា� ល់បែន�មេទៀតពីករសន្យោរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងករបេង�តស� បន័ជាតិ 

សិទ�ិមនុស្ស និងេស�យ៉ាងទទូចថា កិច�ករេនះនឹង្រត�វបានេធ� ្រសបតមេគាលករណ៍ទកទ់ងនឹងឋនៈ 

របស់ស� បន័ជាតិស្រមាបក់រេលកកម�ស់ និងករករពរសិទ�ិមនុស្ស (េគាលករណ៍ទី្រក�ងប៉ារសី) និង 

េដយមានករពិេ្រគាះេយាបល់្រគប្់រគានជ់ាមយួអ�កពកព់ន័�។ 

២០. សូមស� គមនក៍ិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់គណៈកមា� ធិករសិទិ�មនុស្សកម�ុជា ជាពិេសស 

ក�ុងករេដះ្រសយបណ�ឹ ងពីឯកត�បុគ�ល។ 

២១. សូមស� គមនផ៍ងែដរ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង និងកររកីចេ្រមនែដលរដ� ភបិាលកម�ុជា 

សេ្រមចបាន ក�ុងករេលកកម�ស់កំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករក�ុងេគាលបំណងេដម្បី
សេ្រមចបាននូវករអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យតមរយៈករព្រងឹងស� បន័ថា� កេ់្រកមជាតិ និងថា� ក់

មូលដ� ន។ 

២២. បង� ញពីក�ីកង�ល់យ៉ាងធ�នធ់�រចំេពះករធា� កចុ់ះនាេពលថ�ីៗេនះ នូវបរយិាកសពលរដ� 

និងនេយាបាយេនកម�ុជា េដយសរែតផលបះ៉ពល់គួរឲ្យភ័យរន�តៃ់នករផ�នា� េទសតមផ�ូវតុលករ 

និងសកម�ភាពដៃទេទៀត្របឆាងំនឹងសមាជិកគណបក្សនេយាបាយ សង�មសីុវលិ និង្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ 

ជាពិេសស ករចបខ់�ួន និងឃំុខ�ួននាេពលថ�ី េៗនះ នូវេមដឹកនាគំណបក្ស្របឆាងំមយួរូបគឺ េលក កឹម សុខ 

េហយអំពវនាវដល់្រគប់ភាគីទងំអស់ ក�ុងចំេណាមេនាះ គណបក្សកនអ់ំណាចឲ្យេធ�កររមួគា�  ឈន

េទកតប់ន�យភាពតនតឹង និងអំពវនាវ ដល់រដ� ភបិាលកម�ុជា ឲ្យធានាករពរសិទ�ិេសរភីាព ក�ុងករ

បេ��ញមតិ និងករបេង�តសមាគម និងបំេពញគណេនយ្យភាពរបស់ខ�ួនស្រមាបក់រណីពកព់ន័�។ 

២៣. សែម�ងក�ីកង�ល់អំពីកររតឹត្បតិែដលបានដក់េទ េល្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ សង�មសីុវលិ និង 

គណបក្សនេយាបាយ និងផលបះ៉ពល់អវជិ�មានៃនច្បោបស់�ីពីសមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល 

និងវេិសធនកម� ៃថ�ទី២៨ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៧ និងេនៃថ�ទី២៨ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៧ ចំេពះច្បោបស់�ី
ពីគណបក្សនេយាបាយ និងេស�យ៉ាងទទូចឲ្យរដ� ភបិាលកម�ុជា ខិតខំ្របឹងែ្របងជាបន� េដម្បធីានា

បរយិាកសអំេណាយផលដល់ករេធ�សកម�ភាពនេយាបាយេដយគណបក្សនេយាបាយទងំអស់ស�ិត

េ្រកមេគាលករណ៍លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងនីតិរដ� េហយ្រត�វខិតខំ្របឹងែ្របងែថមេទៀត េដម្បែីកលម�

្របពន័�េបាះេឆា� ត ្រសបតមបទដ� នអន�រជាតិ េដម្បឲី្យដំេណ រករៃនករេបាះេឆា� តទងំ មូលរបស់ខ�ួន 

គួរជាទីេពញចិត� និងអចទទលួយកបានពី្រគប់ភាគីពកព់ន័�ទងំអស់ េហយអំពវនាវ ឲ្យរដ� ភបិាល
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ចតវ់ធិានករេដម្បធីានាថា ករេបាះេឆា� តែដលេ្រគាងស្រមាបែ់ខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៨ នឹង្រប្រពឹត�េទ

្របកបេដយភាព្រតឹម្រត�វយុត�ិធម ៌និងេដយេបកចំហ។ 

២៤. កត់សមា� ល់េដយក�ីកង�ល់ថាវេិសធនកម�ឆា� ២ំ០១៧ ៃនច្បោបស់�ីពីគណបក្សនេយា- 

បាយអចនាឲំ្យមានកររតឹត្បតិេដយបំពនេលសកម�ភាពគណបក្សនេយាបាយ ជ្រម�ញេលកទឹកចិត� 

ដល់ភាគីពកព់ន័�ទងំអស់ េលកកម�ស់ដំេណ រករ្របជាធិបេតយ្យេដយសន�ិវធិី េ្រកមនីតិរដ� និងករ 

្របកនខ់� បច់ំេពះ្របពន័�្របជាធិបេតយ្យ េសរពីហុបក្ស តមរយៈករចូលរមួពីតំណាងជាបេ់ឆា� តទងំ

អស់ក�ុងករជែជកេដញេដលរបស់សភា ្រសបតមរដ�ធម�នុ��  និងអំពវនាវដល់រដ� ភបិាល កម�ុជាឲ្យ

ធានាករពរអភយ័ឯកសិទ�ិសភាស្រមាបេ់គាលបំណងេនះ។ 

២៥. េស�យ៉ាងទទូចដល់ រដ� ភបិាលកម�ុជាឲ្យចត់វធិានករសម្រសប េដម្បជី្រម�ញេលកទឹក ចិត� 

និងផ�ល់លទ�ភាពដល់សង�មសីុវលិ របទ់ងំសហជីពកម�ករឯករជ្យ និង្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ េដម្បេីដរតួនាទី
ស� បនាក�ុងករព្រងឹងករអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនកម�ុជា រប់ទងំតមរយៈករធានា និង

ករេលកកម�ស់សកម�ភាពរបស់ពកួេគ និងក�ុងករេលកកម�ស់លទ�ភាពទទួលបានេដយេស�ភាពគា� នូវ

្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយេដយ្រគបភ់ាគីទងំអស់ 

២៦. កតស់មា� ល់វត�មានយ៉ាងេ្រចនៃនអង�ភាពេលសពី ៥.០០០ ែដល្របតិបត�ិករជា 

សមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល េហយជ្រម�ញេលកទឹកចិត�ឲ្យរជរដ� ភបិាលកម�ុជា យកចិត� 

ទុកដកេ់លផល្របេយាជន ៍និងកង�ល់របស់អ�កពកព់ន័�ទងំអស់ ក�ុងករអនុមត័ និង/ឬ អនុវត�ច្បោប ់

និង វធិានករនានា ែដលអចបះ៉ពល់ដល់សកម�ភាពរបស់សង�មសីុវលិ ជាពិេសស ច្បោបស់�ីពី
សមាគម និងអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ក�ុងករេលកកម�ស់បែន�មេទៀត នូវសង�មសីុវលិដរ៏ស់រេវ ក 

និងេដម្បកីរពរ និងធានាេសរភីាពក�ុងករបេ�� ញមតិ ករបេង�តសមាគម និងករជួបជុំេដយសន�ិ
វធិី ្រសបតមរដ�ធម�នុ��  និងកតិកស�� អន�រជាតិស�ីពីសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ 

២៧. ជ្រម�ញេលកទឹកចិត�ឲ្យរជរដ� ភបិាលកម�ុជាបន�ចតវ់ធិានករ េដម្បេីលកកម�ស់សិទ�ិ 

និងេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់្របជាពលរដ�កម�ុជា្រគប់រូប េដយករករពរសិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ 

រមួទងំ េសរភីាពក�ុងករបេ�� ញមតិ េហយេដម្បសីេ្រមចេគាលេដេនះ ្រត�វធានាថាច្បោបទ់ងំអស់ 

្រត�វបានបក្រសយ និងអនុវត�េនក�ុងលក�ណៈមយួែបបវនិិច�័យ េដម្បេីលកកម�ស់សិទ�ិេសដ�កិច� សង�មកិច� 

និងវប្បធម្៌រសបតមនីតិរដ�។ 
 

២៨. អេ�� ញអគ�េលខធិករ ទីភា� កង់រទងំឡាយៃន្របពន័�អង�ករសហ្របជាជាតិ ែដល 

មានវត�មានេន្របេទសកម�ុជា និងសហគមនអ៍ន�រជាតិ រមួទងំសង�មសីុវលិ េដម្បបីន�េធ�ករជា មយួ

រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ក�ុងករព្រងឹងលទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ និងធានាករករពរ និងេលក កម�ស់សិទ�ិ
មនុស្សរបស់្របជាជន្រគបរូ់បេន្របេទសកម�ុជា រមួទងំតមរយៈករផ�ល់ជំនួយក�ុង 

 វស័ិយទងំឡាយដូចជា៖ 
 

(ក) ្រពងច្បោប ់និងជួយ បេង�តស� បន័សិទ�ិមនុស្សជាតិឯករជ្យមយួ។ 
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(ខ) ករកសងសមត�ភាពេដម្បពី្រងឹងស� បន័ច្បោប ់ ែដលរមួមានករេលកកម�ស់គុណភាព 

និងឯករជ្យភាពរបស់េច្រកម ្រពះរជអជា�  េមធាវ ី និងបុគ�លិកតុលករ ្រពមទងំទញយក 

ជំនាញែដលទទួលបានពីបុគ�លិកជាតិែខ�រែដលេធ�ករេនអង�ជំនុំជ្រមះវសិម��ក�ុងតុលករកម�ុជា។ 

(គ) ករកសងសមត�ភាព េដម្បពី្រងឹងស� បន័ជាតិស្រមាបក់រេសុបអេង�តបទេល�ស្រពហ�

ទណ�  និងករអនុវត�ច្បោប ់កដូ៏ចជាករផ�ល់ឧបករណ៍ចបំាច់ស្រមាបេ់គាលបំណងទងំេនះ។ 
 

(ឃ) ករអនុវត�អនុសសនែ៍ដលបានទទួលយកៃនករពិនិត្យជាសកលតមកលកំណត។់ 
 

(ង) ជួយ េធ�ករវយតៃម�វឌ្ឍនភាពៃនប�� សិទ�ិមនុស្ស។ 
 

២៩.សេ្រមចបន�រយៈេពលពីរឆា�  ំ នូវអណត�ិរបស់អ�ករយករណ៍ពិេសសស�ីពីស� នភាព 

សិទ�ិមនុស្សេនកម�ុជា េហយេស�ឲ្យអ�ករយករណ៍ពិេសស រយករណ៍អំពីករអនុវត�អណត�ិរបស់ 

ខ�ួនេទ្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សនាសមយ័្របជុំរបស់ខ�ួនេលកទីសមសិប្របាបំនួ និងែសសិបពីរ។ នងិ

េដម្បចូីលរមួក�ុងនយ័ស� បនាមយួជាមយួរដ� ភបិាលកម�ុជា េដម្បេីធ�ឲ្យ្របេសរេឡងែថមេទៀតដល់

ស� នភាពសិទ�ិមនុស្សេន្របេទសកម�ុជា។ 

 

៣០.េស�សំុឲ្យអគ�េលខធិកររយករណ៍ជូន្រក�ម្របឹក្សោសិទ�ិមនុស្សេនសមយ័្របជុំ

សមសិប្របាពំីរ និងែសសិបពីររបស់ខ�ួនស�ីពីតួនាទី និងសមទិ�ិផលរបស់ករយិាល័យឧត�មស�ងករ

េដម្បជីួយ ដល់  

រដ� ភបិាល និង្របជាជនកម�ុជាក�ុងករេលកកម�ស់ និងករករពរសិទ�ិមនុស្ស។ 

៣១.  េប�ជា� បន� ករពិចរណារបស់ខ�ួនេលស� នភាពសិទ�ិមនុស្សេន្របេទសកម�ុជា នាសមយ័្របជុំ

េលកទីែសសិបពីររបស់ខ�ួន។ 
 
 
 
 

[អនុមត័េដយគា� នករេបាះេឆា� ត] 
 

 

កិច�្របជំុេលកទី៤២ 

២៩ ក��  ២០១៧ 
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