
គណៈកម"#ធកិរសិទ្មិនុស%& 

 *េសចក្សីន្ិដ&'នចុងេ្កយេលើរបយករណត៍មកលកំណតេ់លើកទីពីរ
របសក់ម្$ជ  
 

១. គណៈកម"#ធកិរសិទ្មិនុស%& បនពចិរណរបយករណត៍មកលកំណត់េលើកទពីីរ
ែដល្ពះរជណច្កកម្$ជបនដកជ់ូនគណៈកម"#ធកិរ (CCPR/C/KHM/2) 

នសម័យ្បជុេំលើកទ៣ី១៣៨និង៣១៣៩របស់ខ្#ន (CCPR/C/SR.3138 and 3139) 

ែដលបន្បរព្េឡើងេនៃថ្ទ១ី៧ និងទ១ី៨ែខមីនឆ%&២ំ០១៥។នសម័យ្បជុំ
េលើកទ៣ី១៥៧ របស់ខ្#ន(CCPR/C/SR.3157) ែដលបន្បរព្េឡើងេនៃថ្ទ៣ី១ ែខមីន
ឆ"#២ំ០១៥គណៈកម"#ធកិរសិទ្ិមនុស() បនអនុម័តេសចក្សីន្ិដ&'នចុងេ្កយ 
ដូចខងេ្កមេនះ។ 

  េសចក្េីផ្ើម 
 

២. គណៈកម"#ធកិរសិទ្ិមនុស() ស"#គមនក៍រដករ់បយករណ៍តមកលកំណតេ់លើកទី
ពីរ របស់កម្$ជេទះជមនករយឺតយ)*វរយៈេពល១០ ឆ"#កំ្។ីគណៈកម"#ធកិរសំែដង
ករេកតសរេសើរចំេពះពត័ម៌នែដលមនេនក្#ងរបយករណ៍ និងស្មបឱ់កសបន្
កិចស្ន្ន្បកបេដយន័យស*+បនរបស់ខ្#នជថ្ី ជមួយគណៈ្បតិភអូន្រ្កសួង
របស់រដភ្គអីំពវី"ធនករេផ#$ងៗែដលរដ្ភគបីនចត់ េនក្#ងអំឡ$ងេពលៃនករេធ្ើ
របយករណ៍េដើម+,អីនុវតប្ទប#$%&ត្ៃិនកតិកស&'(េនះ។គណៈកម"#ករវយតំៃលខ្ស់
ចំេពះករេឆ្ើយតបជលយលក្ណ៍អក*+ររបសភ់គរីដ្ (CCPR/C/KHM/Q/2/Add.1) េទ
នឹងប"្សីំនួរែដល្ត#វបនបំេពញបែន្មេដយករេឆ្ើយផ"#ល់មតេ់ដយគណៈ្បតិភូ។ 

  
 * ្ត#វបនគណៈកម,-ធិករអនុម័ត នសម័យ្បជុំេលើកទី១១៣ របស់ខ្'ន (១៦ មីន–២ េមស ២០១៥)។ 

   

 សំេណពិនិត)*េផ្-ងផ0)ត់ចុងេ្កយ  
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  ចំណ$ចវ"ជ្មន 
 

៣. គណៈកម"#ធកិរស"#គមនច៍ំេពះវ"ធនករច()បន់ិងវ"ធនករ
ផ្#វករទំងឡយខងេ្កមេនះែដលភគរីដ្បនចត់៖ 

(ក)ករអនុម័តច"#បស់្ពីកីរបង#$រអំេពើហិង$%ក្#ង្គ#សរនិងករករពរ
ជនរងេ្គះេនក្#ងែខក"#$ឆ"#២ំ០០១៥ 

(ខ) ករអនុម័តច"#បស់្ពីកីរប!ង#$បករជួញដូរមនុស%&និងករេធ្ើអជីវកម្
ផ្#វេភទ េនក្#ងែខកមុ្ះ ឆ"#២ំ០០៨ និង 

(គ) ករអនុម័តច"#បស់្ពីកីរករពរនិងករេលើកស្#យសិទ្ជិនពិករ ក្#ងែខ
ឧសភឆ"#២ំ០០៩។ 
 

៤. គណៈកម"#ធកិរស"#គមនច៍ំេពះករចូលជសមជិក ឬករផ្លស់ច#$ប័នេដយរដ្ 
ភគេីលើលិខិតុបករណអ៍នរ្ជតទិំងឡយ ដូចខងេ្កមេនះ៖ 

(ក)ពិធីសរបែន្មៃនអនុស%&'ស្ពីសីិទ្កិុមរ ពក់ព័ន្នឹងករលកក់ុមរ 
េពស$%កម្កុមរ និងរូបភពអសអភសកុមរេនៃថ្ទ៣ី០ ែខឧសភ
ឆ"#២ំ០០២និងស្ីពីករចូលរួមរបស់កមុរេនក្%ងជេម$%ះ្បដប់អវុធេនៃថ្ទ១ី៦ ែខ
កក្ដឆ"#២ំ០០៤ 

(ខ)ពិធីសរបែន្មៃនអនុស%&'្ បឆំងទរុណកមន្ិងករ្ប្ពឹត្មកេលើខ្0ន 
ឬទណ$កមឯ្េទៀតែដលេឃរេឃអមនុស&'ធមឬ៌បេន$%កបន#$បេនៃថ្ទ៣ី០ ែខមីន 
ឆ"#២ំ០០៧ 

(គ) ពិធីសរបែន្មៃនអនុស%&'ស្ពីកីរបំបតរ់ល់ទ្មងៃ់នករេរ$សេអើង
្បឆំងនឹង!ស្ីេភទ េនៃថ្ទ១ី៣ ែខតុលឆ"#២ំ០១០ 

(ឃ) អនុស%&'ស្ពីសីិទ្ជិនពិករេនៃថ្ទ២ី០ ែខធ្#ឆ"#២ំ០១២និង 

(ង)អនុស%&'អន្រជតសិ្ីពកីរករពរជន្គប់រូបពីករបតខ់្#នេដយបង្ំ េន
ៃថ្ទ២ី៧ ែខមិថុនឆ"#២ំ០១៣។ 
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ចំណ$ចសំខន់ៗៃនកង្ល់ និងអនុសសន៍  
 

ករអនុវត្ន៍កតិកស-./ េនថ3/ក់ជតិ  
៥.  ទន្ឹមនឹងកត់សំគល់ថ សន្ិស%&'សិទ្ិមនុស()អន្រជត ិ គជឺែផ្កមួយៃនច"#ប់
កម្$ជេហើយែដល្ត*វអនុវតេ្ដយផ"#លេ់នក្#ងតុលករកម្$ជេនះ គណៈកម"#ធកិរ 
មនកង្ល់អំពកី្មិតមនកណំតជ់កែ់ស្ង ៃនករយលដ់ឹងអពំបីទប#$%&ត្ៃិនកតិកស&'(
េនះេនក្#ង្បព័ន្តុលករ ឬេនក្#ងវ"ជ$%ជីវៈច"#ប ់ ែដលជលទ្ផលមនចំនួនករណីតិច
តូចបំផុត ែដលតុលករកម្/ជេលើកសំអង ឬេ្បើ្បសប់ទប#$!"ត្ៃិនកតិកស&'(េនះ។ 
(ម្ត ២)។  

រដ្ភគគីួរចតវ់"ធនករសម្សបេដើម%&េីលើកកម្សក់រយល់ដឹងអំពកីតិកស&'(េនះក្#ង
ចំេណមេច្កម្ពះរជអជ()េមធវ%និងសធរណៈជនទូេទ េដើម%&ធីនថបទប"#!"
ត្ៃិនកតិកស&'(េនះ្ត#វបនយកមកពិចរណ េនចំេពះមខុតុលករជតិ
។ម"#$"ងវ'ញេទៀតគណៈកម"#ធកិរជ្មុញេលើកទឹកចិតឲ្"#រដ្ភគចីូលជសមជិកៃន
ពិធីសរបែន្មៃនកតិកស&'(អន្រជតសិ្ពីីសិទ្ិពលរដន្ិងសិទ្និេយបយ
ពក់ព័ន្នឹងបណ,ឹងជលក្ណៈបុគ្ល។ 
 

ស"#ប័នជតសិិទ្មិនុស%& 
៦. ទន្ឹមនឹងស"#គមនក៍រណ៍ែដលថមនេសចក្ី្ ពងច"#បម់ួយស្ពីកីរបេង្ើត
ស"#ប័នជតសិិទ្មិនុស%& ែដលស្ិតេ្កមករពិនិត%&េនះ គណៈកម&'ធិករមនករេសក
ស"#យថករបេង្ើតស"#ប័នមួយេនះ មនករអូសបន*+យេពលេវលេពលែវង (ម្ត 
២)។ 

គណៈកម"#ករ ជ្មុញេលើកទឹកចិតឲ្"#រដ្ភគបីេង្ើតស()បន័ជតសិិទ្ិមនុស()ឯករជ%&មួយ 
្សបតមេគលករណទ៍ី្ កុងប&'រ)ស (េសចក្ីសេ្មចចិតេ្លខ៤៨/១៣៤ ឧប
សម្័នរ្បស់មហសន្ិបត)។ 
 

សមភពែយនឌរ័ 

៧. ទន្ឹមនឹងស"#គមនវ៍"ធនករទំងឡយែដលរដ្ភគបីនចត់ េដើម%&បីេង្ើនករចូលរួម
របស់!ស្ីេនក្#ងជវីភពសធរណៈគណៈកម"#ធកិរមនកង្លអ់ំពភីពជតំណងរបស់
!ស្ីេនមនក្មិតទបេនក្#ងវ"ស័យនេយបយនិងវ"ស័យសធរណជពិេសស 
ក្#ងមុខតតំំែណងពក់ព័ន្នឹងករេធ្ើេសចក្សីេ្មចេផ#$ងៗ។គណៈកម&'ធិករ 
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មនកង្ល់ផងែដរ អំពគីំនិតចស់គំរ*លែដលេនែតមន ទកទ់ងនឹងតួនទរីបស់!ស្ី
េនក្%ង្គ#សរនិងេនក្%ងសង្មអត្ិភពៃនគម#$តធំៃន្បក់ឈ្#លទក់ទងនឹងេយនឌរ័និង
ករ្បមូលផ្(!ំស្ីេនក្#ងវ"ស័យកម()ំងពលកម្ែដលគ3)នជំនញ និងមន្បក់ឈ្>លទប 
រប់ទំងវ"ស័យឧស#$ហកមក្ត់េដរផងែដរ (ម្ត២, ៣, និងម្ត២៦) ។ 

រដ្ភគគីួរព្ងឹងវ"ធនកររបស់ខ្#នេដើម%&ធីនសមភពរវង!ស្ីនិងបុរសេន្គប់វ"ស័យ
ទំងអស់ រួមទំងតមរយៈករអនុវតន្៍ឲ$%កន់ែតមន្បសិទភ្ពបែន្មេទៀត នូវច"#បន់ិង
េគលនេយបយពក់ព័នន្ន។ក្$ងន័យេនះ រដ្ភគគីួរបនអ្នុវតវ្"ធនករបេណ#$ះ
អសនព្ិេសសេដើម%&ីបេង្ើនករចូលរួមរបស់!ស្ីេនក្#ងជវីភពនេយបយនិង
សធរណៈ។រដ្ភគគីួរបេង្ើនកិចខ្ិតខំ្ បឹងែ្បងរបស់ខ្#នេដើម%&បីំបត់គំនិតចស់គំរ'ល 
ខងេយនឌរ័ សំេដេធ្ើករផ"#សប់្#រទស#$នៈអំពតីួនទរីបស់!ស្ីេនក្#ងសងម្។ម"#$"ងវ'ញ 
េទៀត រដ្ភគគីួរចតវ់"ធនករេដើម%&កីតប់ន្យគម#$ត្បក់ឈ្#លទក់ទងនឹងេយនឌរ័និង
ករេដះ្សយមូលេហតុទំងអស់ស្មបគ់ម#$តេនះ។ 
 

ករេរ#សេអើងពូជសសន ៍
៨. ទន្ឹមនឹងគណៈកម"#ធកិរកតស់គំល់អំពកីរអះអងរបស់រដ្ភគថីកម្$ជមិនេរ#ស
េអើងចំេពះនរណម"#កេ់នះ គណៈកម"#ធកិរេនែត
មនកង្ល់ចំេពះរបយករណ៍អំពីសកម្ភពេរ#សេអើងនិងអំេពើហិង$%េលើ
ជនជតភិគតចិេវៀតណម (ម្ត២, ២៦ និងម្ត២៧)។ 

រដ្ភគគីួរព្ងឹងកិចខ្ិតខំ្ បឹងែ្បងរបស់ខ្#នេដើម%&ី្ បយុទ្្ បឆំងនឹងករវយ
្បហរលក្ណៈពូជសសនន៍ិយម ្បឆំងនឹងជនជតភិគតិចេវៀតណម។រដ្ភគគីួរ
ពិចរណផងែដរ អំពកីរបេង្ើតែផនករសកម្ភព្បឆំងនឹងករេរ#សេអើងពូជសសន។៍ 

ករេរ#សេអើងែផ្កេលើទំេនរផ្#វេភទឬអត្ស%&'ណេយនឌ័រ 

៩.គណៈកម"#ធកិរមនកង្លផ់ងែដរ ចំេពះរបយករណ៍ស្ីពកីរេរ$សេអើង្បឆំងនឹង
មនុស%&្សី្ សលញ់េភទដូចគ+, មនុស%&្បុស្សលញ់េភទដូចគ+, មនុស%&្សលញ់
េភទទំងពីរ និងមនុស,-ប្#រេភទ (LGBT) ជពិេសសេនកែន្ងេធ្ើករ 
និងកែន្ងគំពរសុខភព។គណៈកម"#ធកិរ កតស់គំល់េដយកង្ល់អំពកីង្ះច"#បែ់ដល
ហម្បមករេរ#សេអើងឈរេលើេហតុផលៃនទំេនរផ្#វេភទឬអត្ស%&'ណេយនឌ័រ 
(ម្ត២ និងម្ត២៦)។ 
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រដ្ភគី គួរពិនិត%&េឡើងវ&ញនូវច"#បរ់បស់ខ្#នេដើម%&ធីនថករេរ#សេអើងឈរេលើេហតុផល
ៃនទំេនរផ្#វេភទនិងអត្ស%&'ណេយនឌ័រ្ត#វបនហមឃត។់រដ្ភគ ីគួរអនុវត្ ផងែដរ 
នូវសកម្ភពផ+,ព្ផ+.យករយល់ដឹងដល់សធរណៈជន េដើម%&ចីូលរួម្បយុទ្្ បឆំង
នឹងករេរ$សេអើង/ស្ិកម&'សង្ម្បឆំងនឹងមនុស%&្សី្ សលញ់េភទដូចគ+, 
មនុស%&្បុស្សលញ់េភទដូចគ+, មនុស,1្សលញ់េភទទំងពីរ និងមនុស,-ប្#រេភទ 

(LGBT។ 

អំេពើហងឹ"#ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ 
១០. ទន្ឹមនឹងកតស់គំល់ពីកិចខ្ិតខំ្ បឹងែ្បងរបស់រដ្ភគេីដើម%&ី្បយុទ្្ បឆំងនឹងអំេពើ
ហិង$%េលើ!ស្ីេនក្មិតេធ្ើេគលនេយបយ និងច"#ប់គណៈកម"#ធកិរមនកង្លផ់ង 
ែដរពចីំនួនេនទបេនេឡើយ នូវករកតេ់ទសនិងករផន្"#េទសចំេពះអំេពើហិង$%
េយនឌ័រ។គណៈកម"#ធកិរ មនករេសកស"#យចំេពះកង្ះព័ត៌មនែដល
រដ្ភគីបនផ្លឲ់"#ទក់ទងនឹងសំណងដល់ជនរងេ្គះេដយអំេពើហិង$%ផ្#វេភទែដល
បន្ប្ពឹតេ្នក្#ងអំឡ$ងរបបែខ្រ្កហមកដ៏ូចជករខ្ះព័ត៌មនស្ពីកីរវយតៃំល
លទ្ផលៃនែផនករសកម្ភពថ"#កជ់តេិដើម%&បីង#$រអំេពើហិង$%្បឆំងនឹង!ស្ី(២០០៩-
២០១២) (ម្ត៣ និងម្ត៧)។ 

រដ្ភគី គួរធនថករណីអំេពើហិង$%ក្#ង្គ#សរនិងអំេពើហិង$%ផ្#វេភទ្ត#វបនេធ្ើករេសុើប
អេង្តឲ"#បនហ្ត់ចតែ់ដលជនៃដដល់្ត#វបននំខ្&នេទផ្ន+,េទសតមច$%ប់ េហើយផ្ល់
សំណង្គប់្គនដ់ល់ជនរងេ្គះ។រដ្ភគ ី គួរផ្លផ់ងែដរ នូវករបណ#$ះបណ'(ល
ចំបចដ់ល់ម%ន្អីនុវតច្"#បន់ិងម!ន្តីុលករេផ#$ងៗស្ពីកីរផ្ន$%េទសអំេពើហិង)*
ទក់ទងនឹងេយនឌ័រនិងជួយស្ម$លដល់ជនរងេ្គះក្#ងករែស្ងរកយុត្ិធម។៌ 

នទិណ#ភពស្មបក់ររ"េលភសិទ្មិនុស%&ធ្ន់ធ្រ 
១១. គណៈកម"#ធកិរមនកង្ល់ េដយេសចក្រីយករណ៍ថ មិនមននរណម"#ក ់
ទទួលខុស្ត)វចំេពះករសម#$បេ់្កច"#បែ់ដលេគអះអងថ អំេពើេនះ្ត1វបន្ប្ពឹត្
ជពិេសស េដយកងទ័ពនគរបលនិងកងរជអវុធហតេ្នកម្$ជចបត់ំងពមីនកិច្
្ពមេ្ពៀងទី្ កុងប"#រ%សឆ"#១ំ៩៩១រហូតមក (ម្ត៦)។ 

គណៈកម&'ធិកររ"លឹកអំពអីនុសសនក៍ន្ងមករបស់ខ្#ន (CCPR/C/79/Add.108, para. 

11)ថរដ្ភគមីនកតព្កិច ្ ក្#ងករេសុើបអេង្តករណទីំងអស់េនះនូវកររ"េលភសិទ្ិ
មនុស%&កន្ងមកកររ"េលភបំពនជពិេសសេលើម្ត៦ ៃនកតិកស&'(េនះ
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ផ្ន$%េទសជនៃដដល់េហើយ្បសិនជសម្សប ្ត#វដកេ់ទសទណ#ពួកេគនិងផ្ល់
សំណងដល់្គ#សរជនរងេ្គះ។ 

ករេ្បើ្បស់កម#$ំងហួសេហតុ 
១២. គណៈកម"#ធកិរមនកង្ល ់ េដយេសចក្រីយករណ៍អំពីករណីមនុស,-ស/,ប ់ រង
របួសេ្ចើននកន់ិងមនមនុស&'ម(&កប់ត់ខ្&នេដយបង្ ំ េ្កយពីមនករប"ង$%បេដយ
កងកម$%ំងសន្ិសុខ េនក្#ងអំឡ$ងេពលៃនបតុកមេ្នរជធនីភ្ំេពញជពិេសសេនក្#ង
អំឡ$ងេពលេធ្ើបតុកមេ្នៃថ្ទ១ី៥ែខក"#$ឆ"#២ំ០១៣ករតវ#$របស់កម្ករេរងច្កកត់
េដរេនៃថ្ទ១ី២ែខវ"ច្ិកឆ"#២ំ០១៣ និងករ្បមូលផ្(ំ ែដលបនេធ្ើេនៃថ្ទ២ី-៣ ែខមករ
ឆ"#២ំ០១៤។គណៈកម"#ធកិរ មនកង្លប់ែន្មេទៀតពកីង្ះព័ត៌មនលអំិតអំពកីរេសុើប
អេង្តេលើករណីទំងេនះ។េនចងុប"្បគ់ណៈកម"#ធកិរេនែតមនកង្លអ់ំពសី"#នភព
គតិយុតៃ្នសន្ិសុខសណ#$ប់ធ($ប់ខណ+និងអំពតីួនទរីបស់ពួកេគេន
ក្#ងយមល$%តបតុកម្ (ម្ត៦, ៧ និងម្ត២១)។ 

រដ្ភគី គួរេសុើបអេង្តរល់ករេចទ្បកន់ទំងអស់ទក់ទងនឹងករេ្បើ្ បស់កម#$ងំ 
ហួសេហតុ ជពិេសសករេ្បើ្បស់កម#$ំង្បល័យ េដយនគរបល និងបុគ្លិកេយធ
េហើយធនថជនៃដដល់្ត#វបនកតេ់ទសនិងផ្លស់ំណង្គប់្គនដ់ល់ជនរងេ្គះ 
។ ម"#$"ងវ'ញេទៀតរដ្ភគី គួរបេង្ើនកិចខ្ិតខំ្ បឹងែ្បងរបស់ខ្#នេដើម%&ផី្លក់របណ"#ះប
ណ"#ជ្បព័ន្ដលក់ម#$ំងសន្ិសុខទំងអស់រួមទំងសន្ិសុខសណ#$ប់ធ($ប់ខណ+ផងែដរ 
អំពកីរេ្បើ្បស់កម#$ំងជពិេសស ក្#ងបរ#បទៃនករេធ្ើបតុកម្
េដយគិតគរូឲ"#បន្តឹម្ត*វ អំពីេគលករណ៍របសអ់ង្ករសហ្បជជតសិ្ពីកីរេ្បើ
្បស់កម#$ំងនិងអវុធេដយម!ន្ី្ បតិបត្ចិ"#ប។់ 

ហម្បមករេធ្ើទរុណកមន្ិងករេធ្ើបប 

១៣. គណៈកម"#ធកិរ មនកង្ល់េដយេសចក្រីយករណ៍អំពកីរេធ្ើទរុណកមន្ិង
ករេធ្ើបបជនជបឃ់ុេំដយម"ន្អីនុវតច្"#បជ់ពិេសសក្#ងបរ#បទៃនករឃុំឃំង
របស់នគរបល និងស្មបេ់គលបំណងៃនករទទួលបនចេម្ើយសរភព។ក្$ងន័យ
េនះគណៈកម"#ធកិរមនករេសកស"#យចំេពះអវតម្នទិន្ន័យទូេទនិងតមែផ្ក អំពី
បណ"ឹងករេសុើបអេង្តករេចទ្បកន់និងករផន្"#េទសក្#ងករណៃីនករេធ្ើទរុណកម្
និងករេធ្ើបប។គណៈកម'(ធិករមនកង្ល់ថ ចេម្ើយសរភពែដល
បនមកពកីរបង្ិតបង្ឬំករេធ្ើទរុណកមម្ិនអច្ត#វបនសេ្មចេដយមិនមន
ភស្$តងេហើយថេច្កមអចេ្បើ្បសច់េម្ើយសរភពែបបេនះបន លុះ្តែតមន
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ភស្$តងមកប$%&ក់ ក្#ងដំេណើរករក្ីក្%ងតុលករ។ គណៈកម&'ធិករ មនកង្លប់ែន្ម
េទៀតថមិនមនអជ#$ទទួលពក#$បណ"ឹងឯករជ%&ណមួយ េដើម()ទីទួលេដះ្សយបណ"ឹ
ងែបបេនះ េហើយក៏មិនមន្បព័ន្ណមួយ ែដលមន្បសិទភ្ពស្មបប់ង#$រករេធ្ើ
ទរុណកមេ្នះក៏េទែដរ (ម្ត ៧, ១០ និងម្ត១៤)។ 

រដ្ភគគីួរបេង្ើតយន្ករឯករជ%&មួយស្មប់ទទួលពក-.បណ"ឹង ែដលអំណចេសុើប
អេង្តរល់ករេចទ្បកន់ និងបណ"ឹងទំងអស់ ទក់ទងនឹងករេធ្ើទរុណកមន្ិង
ករេធ្ើបប។រដ្ភគគីួរធនផងែដរថជនៃដដល់ៃនបទេល្ើសទំងេនះ្ត#វបនកត់
េទសេហើយថជនរងេ្គះ្ត#វបនផ្លស់ំណង្គប់្គន។់រដ្ភគគីួរចត់វ%ធនករ
ចំបចេ់ដើម%&ធីនថចេម្ើយសរភពែដលបនមកពីករេធ្ើទរុណកមឬ្ករេធ្ើបប 
មិនអចយកជករបនេឡើយ េនក្#ងតុលករេន្គប់ករណទីំងអស់្សបតម
ច"#បជ់តរិបស់ខ្#ននិងម្ត១៤ ៃនកតិកស&'(េនះ។ម"#$"ងវ'ញេទៀតរដភ្គី 
គួរបេង្ើតឲ"#បនឆប់រហ័ស ឬដក់ឲ%&អនុវតយ្ន្ករបង#$រថ"#កជ់តសិ្មបប់ង#$រ
ទរុណកម្ដូចមនែចងក្#ងពិធីសរបែន្មៃនអនុស%&'្ បឆំងទរុណកម្
និងករ្ប្ពឹត្មកេលើខ្0ន ឬទណ5កមឯ្េទៀតែដលេឃរេឃអមនុស&'ធមឬ៌បេន$%កបន#$ប
។ 

លក្ខណ&ៃនករឃុំខ្&ន 

១៤.ទន្ឹមនឹងស"#គមនវ៍"ធនករេផ#$ងៗែដលរដ្ភគបីនចតេ់ដើម%&េីធ្ើឲ&'្បេសើរេឡើង 
ដល់លក្ខណ(ៃនករឃុំខ្&នក្#ងពន្នគរគណៈកម"#ធកិរកត់សគំលេ់ដយកង្លព់ី 
ករដកអ់្កេទសេ្ចើនហួសចំណ+ច េសវគំពរសុខភពមិន្គប់្គនរ់ួមទំងករខ្ះ
អគរពន្នគរស្មប់ដក់ជនជប់ឃុែំដលមនប"#$សុខភពផ្#វចិតន្ិងពកីរកត់
បន្យរយៈេពលស្មប់ជនជប់ឃុំេចញេ្កបន្ប់ឃុំឃំង េដើម45ីេធ្ើលំហត់្បណជ 
្បចំៃថែ្ដលករណ៍េនះេនែតជប)*+ដែដលេនក្#ង្បព័នព្ន្នគរ។គណៈកម&'ធិករ 
មនកង្លផ់ងែដរ អំពកីរអះអងថមនករ្ប្ពឹតអ្ំេពើពុករលួយេនក្#ងស"#ប័ន
ពន្នគរ។គណៈកម"#ករសែម្ងកង្លរ់បស់ខ្#ន អំពរីយៈេពលែវងៃនករឃុំខ្(ន
មុនសវនករនិងករបង#$ំងអ្កេទសេដយបំពនបន#$បព់ី
ពួកេគបនបំេពញចប់រយៈេទសេហើយេនះ េដយសរែតសល្កមស;<ពរ មិន្ត#វ
បនទំនក់ទំនង ឬប"្$នេទអជ#$ធរពន្នគរ (ម្ត៩ និងម្ត១០)។ 

រដ្ភគី គួរអនុម័តវ"ធនករមន្បសិទ្ភព េដើម%&កីតប់ន្យចំនួនអ្កេទសដកេ់្ចើន 
េលើសចំណ(ះេនក្#ងមណ#លឃុំឃំងនិងធនលក្ខណ&ៃនករឃុំខ្&នែដលេគរពេសចក្ី
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ៃថ្ថ្#ររបស់អ្កេទស ្សបតមម្ត១០ ៃនកតិកស&'(េនះ។រដ្ភគី គួរធនផងែដរ 
ឲ"#មនករេសុើបអេង្តឆប់រហ័ស និងឯករជ%&និងផ្ន$%េទសជយថេហតុចំេពះម"ន្ី
រដ្ែដលទទួលខុស្ត#វចំេពះអំេពើពុករលួយ ដកព់ន្នគរ។ម"#$"ងវ'ញេទៀតរដ្ភគី គួរ
ធនថ ចុងេចទ្ត#វបនឃុខំ្#នរង់ចសំវនករ ែតក្*ងករណីចំបច់បំផុតប៉ុេណ9:ះ 
េហើយអនុវត្ជេ្មើសេផ./ងៗជំនួសឲ.5ករដក់ពន្នគរ។វ#ធនករបន#$នគ់ួរ្ត#វបនចត់ 
េដើម%&ធីនទំនក់ទំនង ឬករប%្'នសល្កមស./ពររបស់តុលករ េទអជ#$ធរ
ពន្នគរនិងសមជីនជប់ឃុ។ំ 

  កុមរមនទំនសន់ឹងច"#ប ់
១៥. េទះបីជកត់សម,-ល់េឃើញព័ត៌មនែដលបនផ្ល់ជូនេដយគណៈ្បតិភូ ទក់ទិន
នឹងស%&នភពៃនេសចក្ី្ពងច&2ប់ស្ីពីយុត្ិធម៌អនិតិជនក៏េដយ គណៈកម្ករេនះមន
ករ្ព%យបរម្ណ៍ពីភពមិនមននូវ្បព័ន្យុត្ិធម៌អនិតិជន និងករពិតែដលថកុមរ
ជេរឿយៗ្ត)វឆ្ងកត់នីតិវ3ធដីូចគ%&េទនឹងនីតិជនែដរ។ គណៈកម្ករក៍មនកង្ល់ផង
ែដរេលើករខកខនមិនបនធនថអនីតិជនែដលជប់ឃុំ្ត=វបនឃុំខ្@នដប់េដយែឡក
ពីនីតិជន (ម្ត ១០ ១៤ និង២៤)។ 

រដ្ភគីគួរែតចត់វ-ធនករេដើម45ីបេង្ើត្បព័ន្យុត្ិធម៌អនីតិជន ក្Gងេគលបំណងធនថ 
អនីតិជន្ត(វបន្ប្ពឹត្ិមកេលើក្&ងរេបៀបមួយសម្សបតមអយុរបស់ពួកេគ។ រដ្ភគី
គួរធនផងែដរនូវករដក់អនីតិជន និងនីតិជនឲ78េនដច់េដយែឡកពីគ@7េនកែន្ង
ឃុំខ្&ន េដយអនុេលមតមបទដ12នអន្រជតិ។ 

ករចប់ខ្(ន និងករឃុំខ្(នេដយបំពន 

១៦. គណៈកម&'ធកិរមនកង្ល់េទេលើ របយករណ៍អំពកីរចប់ខ្(ននិងករឃុខំ្#ន
េដយបំពនេលើជនគ"#នផ្ះសែម#+ងអ្កសុំទនអ្កេ្បើ្ បស់េ្គឿងញន កុមរតម
ចិេ$្ើមផ្*វ និងអ្ករកសុផី្#វេភទ េនក្%ងែផ្ក“សង្មកិច”្យុវជនីតិសម'(ទ និង
មជ#$មណ&លស"#រនីតិសម#+ទេ្គឿងេញ3ន។វគឺជកង្លជ់ពិេសសអំពីករេចទ្បកន់
ពីករេធ្ើទរុណកម្ករករេធ្ើបប និងកររ&េលភបំពនេផ./ងេទៀត ែដល្ប្ពឹត្េដយ
បុគ្លិកេធ្ើករេនស01ប័នទំងេនះ )ម្ត ៧,៩និង១០)។ 

រដ្ភគីគួរែតចត់វ-ធនករចំបច់ទំងអស់េដើម;<ីប>;?ប់នូវករចប់ខ្(ននិងករឃុំខ្(នេដ
យបំពនេលើជនគ"#នផ្ះសែម#+ងអ្កសុំទនអ្កេ្បើ្ បស់េ្គឿងញន 
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កុមរតមចិេ&្ើមផ្+វ និងអ្ករកសុផី្#វេភទ។ រល់ករណីៃនករេធ្ើទរុណកម្ 
និងករេធ្ើបបទំងអស់ គួរែតេសុើបអេង្ត េហើយ 
្បសិនេបើមនភ័ស្,តងពិត្បកដបង56ញពីករណីទំងេនះ គួរែតផ្ន$%េទស 
និងដក់េទសទណ,។ 

សិទ្ិទទួលបនកិច្្បឹក/0េយបល ់

១៧. គណៈកម្ករមនកង្ល់ថ ្សបតម្កមនីតិវ'ធី្ពហ្ទណ/ បុគ្លែដល្ត7វបន
ចប់ខ្&នមនសិទ្ិទទួលបនជំនួយពីេមធវ9 បនែត បន=>ប់ពីករឃត់ខ្&ន ២៤ េម#$ង 
ប៉ុេណ&'ះ។ គណៈកម្ករេនះក៏សែម្ងនូវកង្ល់ផងែដរេលើកង្ះខតេមធវC ជពិេសស 
េនតមបណ'(េខត្ឆ-(យៗ និងសិទ្ទទួលបននូវជំនួយែផ្កច(Bប់របស់បុគ្លែដលជប់
េចទពីបទេល្ើស្ពហ្ទណ-។ គណៈកម្ករេនះកត់សម:;ល់ថ កង្ះៃនសិទ្ទទួលបន
នូវកិច្្ បឹក%&េយបល់ក្,ងករណីទំងេនះអចបង្ឲ%9មនឧប%<ត្ិេហតុៃនករេធ្ើទរុណកម្ 
និងករេធ្ើបបេលើបុគ្លែដលបនឃត់ខ្5នទំងេនះ (ម្ត 9 និង១៤)។ 

រដ្ភគីគួរែតធនថ ្គប់ទិដ្ភពច45ប់ និងទន()ប់អនុវត្របស់ខ្3នេលើករឃុំខ្3ន
បេណ$%ះអសន្ ្ត-វមនសុខដុមនីយកម្ជមួយនឹងលក្ខណ?ត្ម-វៃនម្ត ៩ និង ១៤ 
ៃនកតិកស()* ដូចមនែចងក្2ង េសចក្ីពន)*ល់ទូេទេលខ៣២ (២០០៧) ស្ីពសីិទ្ិ
េស្ើភពគ()េនចំេពះមុខតុលករ និងសលជ្មះក្ី និងសិទ្ិទទួលបនករជំនុំ
ជ្មះេដយយុត្ិធម ៌ និងេសចក្ីពន)*ល់ទូេទេលខ៣៥ (២០១៤) ស្ីពេីសរ$ភព 
និងសន្ិសុខរបស់មនុស,- រប់ទំង តមរយៈករអនុ012តឲ"#ជនជប់ឃុំែដលជប់េចទ
ពីបទេល្ើស្ពហ្ទណ-អចទទួលបនភ)*មៗនូវសិទទ្ទួលបនជំនួយពីេមធវ/ ចប់ពី
ដំេណើរករដំបូងៃនករដកហូតេសរ1ភពរបស់ខ្7ន។ 
ករទទួលបននូវកិច្ពិេ្គះេយបល់
គួរែត្ត'វផ្ល់ឲ./េន្គប់ដំណក់កលទំងអស់ៃននីតិវ@ធី្ពហ្ទណG។ 
 

ករជួញដូរមនុស,- 

១៨.េទះបីជកត់សម,-ល់េឃើញមនកិច្ខិតខំ្បឹងែ្បងរបស់រដ្ភគីេដើម-Bី្បយុទ្្បឆំង 
នឹងករជួញដូរមនុស./ក៏េដយ ក៏គណៈកម្ករេនះមនកង្ល់អំពីករេសើបអេងត្ែដល 
បនរយករណ៍ថមនករេធ្ើ េឡើងតិចតួច េហើយករដក់េទស និងកង្ះទិន្ន័យ
ផ្#វករអំពីករណីទំងឡយៃនជួញដូរមនុស;< (ម្ត ៨)។  
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រដ្ភគ ី គួរបេង្ើននិងស្មបស្ម%លកិចខ្ិតខំ្ បឹងែ្បងរបស់ខ្#នឲ"#បនល្្ បេសើរជង
មុនក្&ងករ្បយុទ្្ បឆំងនឹងករជញួដូរមនុស%&និងកគ៏ួរពិចរណផងែដរអំពកីរបេង្ើតទី
ភ"#កង់រកណ#$លផ្(វករេដើម$0ទីទួលខុស្ត#វចំេពះករ្បយុទ្្ បឆំងករជួញដូរមនុស%&
និងតមរយៈករេសុើបអេង្តនិងករផ្ន$%េទសជនេល្ើសជ្បព័នន្ិងជទូេទ។េលើសពី
េនះេទៀតរដ្ភគគីួរែតធននូវកិចក្រពរ្គប់្គនស់ំណងនិងសំណងជំងឺចិត្ ដល់ជន
រងេ្គះ របទ់ំងករស"#រនីតិសម'(ទ។ 

អងជ្ំនុំជ្មះវ"សម%&ក្#ងតុលករកម្$ជ 

១៩.គណៈកម"#ធកិរមនកង្លអ់ំពេីសចក្រីយករណ៍ែដលថម"ន្ជីនខ់្សៃ់ន រដ្ភគី
បនេធ្ើេសចក្ែីថ្ងករណម៍្ងេហើយម្ងេទៀតែដលេ្ជៀតែ្ជកករ្ប្ពឹត្ិេទ និង
ឯករជ%&ភពរបស់អងជ្ំនុជំ្មះវ"សម%&ក្#ងតុលករកម្$ជ (����) និងថ េសចក្ី
ែថ្ងករណេ៍នះបង#$ញនូវករស"#កេ់ស្ើររបស់រដភ្គេីដើម%&បីន្ផ្ន&'េទសជនសង#$័យ
បែន្មេទៀតៃនឧ្កិដ្កម្្ ប្ពឹតក្្#ងអំឡ$ងរបបែខ្រ្កហម។ក្$ងន័យេនះគណៈកម"#ធកិរ
កត់សម&'លេ់លើករេឆ្ើយតបរបស់រដ្ភគថី ខ្#នមិនបនេ្ជៀតែ្ជកកិចដ្ំេណើរករនីតិវ&ធី
របស់តុលករៃនអ.វ.ត.កេទ និងខ្#នស"#គមនច៍ំេពះករសន#$អះអងរបស់ខ្#នែដល
បនផ្លឱ់"#ក្#ងអំឡ$ងេពលកិចព្ិភក%&ថ េទះនេពលអនគតក៏មិនករេ្ជៀតែ្ជកែដរ 
(ម្ត១៤)។ 

រដ្ភគែីដលគួរចត់វ%ធនករេដើម%&កីរពរឯករជ%&ភពេពញេលញៃនអ.វ.ត.កនិងបន
សហករជមួយ ���� ក្#ងករបំេពញមុខងររបស់ខ្#ន។ 

 

ឯករជ%&ភពៃន្បព័នត្ុលករ 

២០.គណៈកម"#ធកិរមនកង្លអ់ំពកីង្ះៃន្បព័នត្ុលករឯករជ%&មិនលំេអៀងនិងមន
ករេសកស"#យចំេពះករេចទ្បកន់ជេ្ចើនអំព ី អេំពើរពុករលួយេនក្#ង
្បព័នត្ុលករេនះ។គណៈកម្ករេនះបនកតស់ម#$លេ់ដយកង្លថ់ច"#បស់្ពីី
ករេរៀបចអំងត្ុលករច"#បស់្ពីលីក្ន្ិកៈៃនេច្កមនិង្ពះរជអជ()និងច"#បស់្ពីី
ករេរៀបចនំិងករ្ប្ពឹត្េទៃនឧត្ម្កុម្បឹក'(ៃនអង្េច្កម(���) ែដលបនអនុម័ត
េនឆ"#២ំ០១៤មិនបេង្ើតបននូវករធនករពរ្គប់្គនន់ូវឯករជ%&ភពរបស់
តុលករេឡើយ (ម្ត១៤) ។ 
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រដ្ភគគីួរចត់វ%ធនករបន#$នន់នេដើម%&ធីននិងករពរឯករជ%&ភពេពញេលញនិង
ភពមិនលំេអៀងៃន្បព័នត្ុលករនិងករធនថ្បព័ន្តុលករេនះដំេណើរករ
េដយេសរ$ េដយគ"#នករដកស់ម#$ធនិងករេ្ជៀតែ្ជកពអីង្្ បតិបត្។ិវគួរែតេធ្ើករ
ពិនិត%&េឡើងវ&ញនូវច"#បទ់ំងស្ីពី្ បព័ន្តុលេដើម./កីតប់ន្យសមតក្ិចរ្បស់្កសួងយតុ្ិ
ធមន៌ិងព្ងឹងឯករជ%&ភពរបស់តុលករ។ 

េសរ$ភពៃនករសែម្ងមតនិិងករបេង្ើតសមគម 

២១.គណៈកម"#ធកិរមនកង្ល់អំពរីបយករណ៍ៃនករសម"#បអ់្កកែសតអ្កករពរ
សិទ្មិនុស%&និងតួរអងស្ង្មសុីវ%លេផ#$ងៗេទៀត។កណៈកម្ករេនះក៏មនកង្លផ់ងែដរ
អំពរីបយករណ៍ៃនករយយនីិងករបំភិតបំភ័យដលអ់្កកែសតអ្កករពរសទិិម្នុស%&
សហជីពកម្ករសកម្ជនដីធ្នីិងបរ#ស%&ន្ពមទំងតួរអងស្ងម្សុីវ%លដៃទេទៀតកដ៏ូចជ
សមជិកៃនគណបក%&្បឆំងែដលេនែតបន្្ ត#វេគផ្ន&'េទសចំេពះសកម្ភពរបស់ពួក
េគជពិេសសតមរយៈករដក់ជេទស្ពហ្ទណ'ចំេពះបទេល្ើស បរ#ហេករ$%និង
បទេល្ើសែដលមិនច"#ប់មិនមនែចងច"#ស់លសេ់ផ#$ងេទៀត។េលើសពេីនះេទេទៀត
គណៈកម"#ធកិរមនកង្លអ់ំពកីររ"តត"#ិតេលើេសរ$ភពៃនករបេ#្ញមតែិដលកំណត់
េដយច"#បែ់ដលបនេធ្ើវ"េសធនកមស្្ីពកីរេបះេឆ%&តេ្ជើសតំងតំណងរ'ស។្េទះបី
គណៈកម"#ធកិរកតស់ម#$លេ់ដយេកតសរេសើរថករទំនក់ទំនងតមអនឡញ និង
សកម្ភពរបស់អងក្រេ្ករដ#$ភិបល្ត#វ
បនវ"វឌ$%េទមុខេដយរលូនេនក្4ងរដ្ភគីក៏េដយក៏គណៈកម្ករមនកង្លអ់ំពេីសចក្ី
រយករណ៍ែដលថេសចក្ី្ ពងច"#បឧ់្កិដ្កមត្មអ៊#នធឺណិតនិងេសចក្ី្ ពងច"#បស់្ី
ពសីមគមនិងអង្ករមិនែមនរដ#$ភិបលអចមនបទប"#!"ត្ដិកក់ររ"តត$%ិត
េលើទំនក់ទំនងតមអនឡញ និងដកក់ររ"តត"#ិតហួសេហតេុលើអង្ករមិនែមនរដ#$ភិបល 
(ម្ត៦, ៧, ១៩ និង ២២) ។ 

រដ្ភគគីួរធនថ បុគ្ល្គប់រូបអចអនុវត្េដយេសរ,នូវសិទ្េិសរ$ភពបេ#្ញមតនិិង
ករបេង្ើតសមគមរបស់ពួកេគ  អនុេលមតមម្ត ១៩និង ២២ៃនកតិកស"#$និង
េសចក្ីពន)*ល់ទូេទេលខ ៣៤ (២០១១) របស់គណៈកម"#ធកិរេនះ ស្ពីេីសរ$ភពៃន
គំនិត និងករសែម្ងមត។ិេដយេធ្ើដូចេនះ ភគរីដ្គរួែត៖ 

(ក)ចត់វ%ធនករជបន$%នេ់ដើម%&េីសុើបអេង្តពក#$បណ"ឹងៃនករសម#$បន់ិងករផល្់
កិចក្រពរដម៏ន្បសិទ្ភិពដល់អ្កកែសតអ្កករពរសិទ្មិនុស%&និងតួរអងស្ង្ម
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សុីវ%លេផ#$ងៗេទៀតែដល្ត#វបនទទួលរងនូវករបំភិតបំភ័យ និងករវយ្បហរនន 
េដយសរែតសកម្ភពវ"ជ$%ជីវៈរបស់ពួកេគ 

(ខ)េចៀសវងពកីរផ្ន$%េទសអ្កកែសតអក្ករពរសិទ្មិនុស%&និងតួរអង្សង្ម
សុីវ%លេផ#$ងៗេទៀតែដលយកករផ្ន()េទសេនះជមេធ$%បយៃនករេធ្ើឲ&'ញេញើត ឬ
បង#$កទ់ឹកចិតដ្ល់ពួកេគពកីរសែម្ងមតរិបស់ពួកេគេដយេសរ$ 

(គ) ចូរពិចរណកុំដកប់ទបរ#ហេករ$%ជេទស្ពហ្ទណ+ និងេលើកយកនូវបទប"#!"
ត្ពិកព់័នណ្មួយេផ#$ងេទៀតៃន្កម្ពហ្ទណ' ឲ"#្សបេទនឹងម្ត ១៩ ៃន
កតិកស&'(េនះ 

(ឃ) ពិនិត%&េឡើងវ&ញនូវច"#បប់ច្$ប%&នន្ិងច"#ប់មិនទន់តក់ែតងេឡើងរបស់ខ្#នរប់
ទំងេសចក្ី្ ពងច"#បស់្ឧី្កិដ្កមត្មអ៊#នធឺណិត និងច"#ប់ស្ីពសីមគមនិងអង្ករមិន
ែមនរដ#$ភិបលេដើម%&បីេ#្%សនូវករេ្បើ្បស់វក#$សពម្ិនច"#ស់លសន់ិងករ
រ"តត"#ិតហួសេហតុ េដើម%&ធីនថកររ"តត"#ិតណមួយេលើករអនុវតេ្សរ$ភពៃនករ
បេ#្ញមតនិិង ករបេង្ើតសមគមពិតជអនុេលមតមលក្ខណ1ត្ម3វៃន ម្ត ១៩ ក
ថខ័ណ$ទី ៣ និង ២២ ៃនកតិកស&'(េនះ។ 

 

សិទ្េិសរ$ភពៃនករជួប្បជុេំដយសន្ិវ&ធ ី

២២.គណៈកម"#ធកិរមនកង្លអ់ំពកីរេកើនេឡើងនូវរបយករណៃ៍នករចប់ខ្&នបតុករ
េដយបំពន និងទម#$បអ់នុវតែ្ដលត្ម$វឱ"#ពួកេគផ្តិេមៃដេលើឯកសរេដយ្ត$វសន#$
ថនឹងមិនេធ្ើបតុកមេ្ទៀតេទនេពលអនគត (ម្ត២១)។ 

រដ្ភគគីួរធនថច"#បស់្ពីកីរេធ្ើបតុកមេ្ដយសន្ិវ&ធី្ ត#វបនអនុវតអ្នុេលមតម
កតិកស&'(េនះ។រដ្ភគកីគ៏ួរែតធនផងែដរថករអនុវត្នូវសិទ្ៃិនករជួប្បជុេំដយ
សន្ិវ&ធសីិទ្គិមឺិន្ត&វមនកររ#តត"#ិតេផ#$ងៗ េ្កពីកររ)តត+,ិតែដលអនុ$%&តឲ"#មន 
េ្កមកតិកស&'(េនះ។ 
 

សិទ្កិ្#ងករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ និងសមភពរបស់សហព័ទ ្

២៣.គណៈកម"#ធកិរមនកង្លថ់ម្ត ៩៥០ៃន្កមរដ្ប%&េវណី ែចងថ!ស្ីម"#កម់ិន
្ត#វេរៀបអពហ៍ពិពហម៍្ងេទៀតេទរហូតដល់ ១២០ៃថ្បនកន្ងេទ គិចចបព់ៃីថ្ៃនករ
រ"លយឬេមឃភពៃនអពហ៍ពិពហម៍ុនរបសន់ង។គណៈកម្ករេនះក៏មនកង្លផ់ង
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ែដរេលើបទប#$%មួយែដលបនេចញ េដយ្កសួងករបរេទស ែដលរ"តត"#ិតសិទ្កិ្#ងករ
េរៀបអពហ៍ពិពហរ៍វងបុរសនិងបុរសបរេទស និង$ស្កីម្$ជ េដយសម&'ងេលើមូលដ%&ន
ៃនអយនុិង្បក់ចំណ$លរបសប់ុរស (ម្ត ៣, ២៣ និង ២៦)។ 

រដ្ភគគីួរលុបេចលបទប"#!"ត្ែិដលេរ#សេអើង ឈរេលើេហតុផល េភទអយនុិង្បក់
ចំណ$លទក់ទងេទនឹងអពហព៍ិពហ។៍ 

ទណ#កម្េលើរងកយ 

២៤. េទះបីជទទួលស"#លថ់ករដកទ់ណ#េលើរងកយ្ត#វបនហម្បមេនក្#ង
សលេរៀននិង្បព័នដ្ក់េទសទណ#ក៏េដយ គណៈកម&'ធិករេនះមនកង្លថ់ករេ្បើ
្បស់ករដក់ទណ(កម្េនះ េនែត្សបច"#បេ់នតមផ្ះជកែន្ងែដលវបនទ្ទលួយក
និងអនុវតជ្លក្ណៈ្បៃពណីេដយឪពុកម"#យនិងអណព$%បល ថជទ្មងម់ួយៃន
វ"ន័យ(ម្ត៧ និង ២៤)។ 

រដ្ភគគីួរចតវ់"ធនករជកែ់ស្ងេដយរបទ់ំងតមរយៈវ"ធនករច"#បត់មករចំចច់ 
េដើម%&បី"្បក់រដក់ទណ&កមេ្លើរងកយ េន្គប់ទីកែន្ងទងំអស។់គួរេលើកទឹកចិត ្
រល់ទ្មងវ់"ន័យអហងិ"#ទំងអសេ់ធ្ើជជេ្មើសក្#ងករដកទ់ណ#កមេ្លើរងកយ និងគួរ
េធ្ើយុទ្នករផ"#ព្ផ"&យពត័ម៌នជសធរណៈេដើម%&េីលើកកម្សក់រយលដ់ឹងអំពផីល
ប៉ះពលែ់ដលបងេ្្គះថ&'កៃ់នករដក់ទណ*កម្េលើរងកយេនះ។ 
 

ករចូលរួមក្#ងកិច្ករសធរណៈ 

២៥.គណៈកម"#ធកិតស់ម#$លេ់ដយកង្លថ់ ច"#ប់ពីរែដលបនេធ្ើវ"េសធនកមរ្ួច គ ឺ
ទក់ទងនឹងគណៈកម"#ធកិរជតិេរៀបេបះេឆ#$តនិងករេបះេឆ#$តេ្ជើសតំងតំណង
រ"ស្ ែដលបនអនុម័តេនៃថ្ទ១ី៩ ែខមីនឆ"#២ំ០១៥េដយពុមំនកិចព្ិេ្គះេយបល់
ពិត្បកដែដលដំេណើរករ្សេដៀងគ"#េនះ ច"#បជ់មូលដ%&នចំនួនប ី ស្ីពី្ បព័ន្
តុលករ្ត#វបនអនុម័តេនែខឧសភឆ"#២ំ០១៤។េទះបីជមនករកតស់ម#$ល់េលើ
េគលបំណងរបស់រដ្ភគី េដើម%&អីនុម័តច"#បស់្ពីសីមគមនិងអង្ករមិនែមន
រដ#$ភិបលក៏េដយ កគ៏ណៈកម"#ធកិរកតស់ម#$លេ់ដយកង្ល់អំពកីង្ះតម#$ភពេន
ក្#ងដំេណើរករអងន្ីតបិ"#ត្េិនក្#ងរដភ្គី ដូចបនធនេដយម្ត ២៥ ៃន
កតិកស&'(េនះ (ម្ត២៥)។ 
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រដ្ភគគីួរែតធនឱ"#បននូវតម#$ភពក្#ងដំេណើរករអងន្ីតបិ"#ត្និិងគួរែតពិចរណ
េលើករេធ្ើេសចក្ី្ ពងច"#បទ់ំងឡយ ឲ'(សធរណៈជនបនដឹង េដើម%&ងីយ្សួល
ឲ"#្បជពលរដ ្ជែជកេដញេដល និងេធ្ើកិច្សន្នជសធរណៈជមួយតំណងរបស់
ពួកេគេដយ្ត#វគិតគូរអំពីេសចក្ីពន34ល់ទូេទេលខ២៥ (១៩៩៦) របស់គណៈកម"#
ធកិរេនះ ស្ីពសីិទ្ចិូលរួមក្#ងកិច្ករសធរណៈសិទ្េិបះេឆ%&តនិងសិទ្ទិទួលបន
េស្ើភពគ()នូវេសវសធរណៈ។ 

សិទ្េិបះេឆ#$ត 

២៦.គណៈកម"#ធកិរចតទ់ុកថករបដិេសធជទូេទេលើសិទ្េិបះេឆ%&តរបស់ទណ'ិត មិន
បំេពញតមលក្ណ%ត្ម$វៃនម្ត ១០កថខ័ណ$ទី ៣ ែដលបនែចង ពក់ព័ន្នឹងម្ត 
២៥ៃនកតិកស&'(េនះ។គណៈកម"#ធកិរេនះមនកង្ល់ផងែដរអំពកីររ"តត"#ិតេលើ
សិទ្ិេបះេឆ#$តស្មបជ់នមនសតិវ%បល()ស មួយចំនួន (ម្ត២, ១០, ២៥ និង២៦)
។ 

រដ្ភគគីួរពិនិត%&េឡើងវ&ញនូវច"#បរ់បស់ខ្#ន ែដលបដិេសធសិទ្េិបះេឆ%&តរបស់ទណ'ិត
ទំងអស់ េ្កយេពលពិចរណេលើ កថខ័ណ$ ១៤ៃនេសចក្ីពន)*លទ់ូេទរបស់គណៈក
ម"#ធកិរេនះេលខ២៥ (១៩៩៦) េលើម្ត២៥ (ករចូលរួមក្#ងកិច្ករសធរណៈនិង
សិទ្េិបះេឆ%&ត)។រដ្ភគកីគ៏ួរែតធនផងែដរថច"#បរ់បស់ខ្#នមិនបនេរ#សេអើង្បឆំង
នឹងជនមនសតវិ"បល%&ស េដយបដិេសធនូវសិទ្េិបះេឆ%&តរបស់ពួកេគ ឈរេលើ
មូលដ%&នែដលមនករទក់ទងតិចតួច ឬែដលមិនមនទំនក់ទំនងសមេហតុផលនិង
ជសត$%នុមត េទនឹងសមត្ភពក្#ងករេបះេឆ%&តរបស់ពួក េដយ្ត&វគិតគូរពិចរណ
េលើម្ត ២៥ ៃនកតិកស&'(េនះ។ 
 

បុគ្លគ'(នរដ ្
២៧.គណៈកម"#ធកិរមនកង្លអ់ំពសី"#នភពរបស់ែខ្រេ្កមនិងជតិពិន្'េវៀតណម
ែដលបន និងកំពុងរស់េនក្#ង្បេទសកម្$ជ ជេ្ចើនជំននម់កេហើយ ែដលែតជជន
គ"#នរដ្ ឬកង្ះឯសរអត្ស%&'ណកម្$ជ។គណៈកម"#ធកិេនះ មនកង្លប់ែន្មេទៀត
អំពកីិចរ្ក#$ករពរមិន្គប់្គនេ់ដើម%&ធីនថកុមរែដលេកើតេនក្#ង្បេទសកម្$ជ
េបើសិនជពួកេគមិនមនរដ្េទេនះ ្ត#វទទួលបនស"#$តិនិងឯកសរអត្ស%&'ណកម ្
(ម្ត ២, ២៤និង ២៦)។ 
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រដ្ភគទីំងអស់គួរែតយកវ"ធនករចំបចេ់ដើម%&ធីនឱ"#បននូវករទទួលបនសិទ្ិ
េពញេលញពកីតិកស&'(េនះ េដយអ្ករស់េនទំងអសរ់បទ់ំងបុគ្លគ"#នរដ្ផង។ 
រដ្ភគកីគ៏ួរែតជួយស្ម$លផងែដរដល់ករទទួលបននូវសំណ2ឯំកសរអត្ស%&'ណ
កម។្េលើសពេីនះេទៀតរដ្ភគគីួរែតធនសិទ្ិកុមរគ"#នរដ្ែដលបនេកើតេនេលើទឹកដៃីន
្បេទសកម្$ជ ចំេពះឪពុកម"#យកុមរគ&'នរដ្ទំងេនះ េដើម%&ទីទួលបនស"#$តមិួយ។ 
 

សទិិរ្បស់បុគ្លជនជតភិគតិច 

២៨.េទះបីជទទួលស"#ល់្ កបខ័ណ'គតិយុត្ែិដលមន្សប់ក៏េដយកគ៏ណៈកម"#ធកិរ
ែតេនែតមនកង្ល់ថជនជតេិដើមភគតិចមិន្ត#វបនេគេលើកយកមកពិេ្គះេយបល់
្គប់្គនក់្#ងដំេណើរករេធ្ើេសចក្សីេ្មច ទក់ទិននឹងប"#$ននែដលប៉ះពលដ់ល់
សិទ្រិបស់េគ រប់ទំងករ្គប់្គងដីសហគមនរ៍បស់ពួកេគ និងែបងែចកដសី្មប់
ឧស#$ហកមទ្ញយកែរ#និងកសពិណិជ្កម។្ក្$ងន័យេនះសម#$ទនដីែដលពួក
េគទមទ េនែតបន្្ ត#វបនផ្លស់្មបក់រេ្បើ្បស់ឯកជន។គណៈកម"#ករេនះក៏
បនកតស់ម#$លេ់ដយកង្ក់ផងែដរ អំពីរបយករណែ៍ដលថជនជតេិដើមភគតិច
ែដលមនប$%&ពក់ព័នជ្មួយរដ#$ភិបលក្#ងករករពរសិទ្រិបស់ពួកេគនឹង្បឈមមខុ
នឹងឧបសគជ្ក់ែស្ងជេ្ចើន។ 

រដ្ភគគីួរែតបេង្ើតយន្ករពិេ្គះេយបល់មួយែដលមន្បសិទ្ភិពនិងធនបននូវ
ករពិេ្គះេយបល់្បកបេដយអត្ន័យជមួយនឹងជនជតេិដើមភគតិចក្#ងករេធ្ើករ
សេ្មចចិតេ្នក្#ង្គប់វ&ស័យទំងអស់ែដលមនផលប៉ះពលេ់លើសទិ្រិបស់ពួកេគ។ 
 

 

ករផ"#ព្ផ"&យព័ត៌មនែដលទក់ទងេទនឹងកតិកស&'(េនះ 

២៩. រដ្ភគគីួរែតផ"#ព្ផ"&យឲ"#បនយ"#ងទូលំទូលយនូវកតិកស&'(េនះ អត្បទៃន
របយករណ៍តមកលកំណតេ់លើកទពីីររបស់ខ្#នករេឆ្ើយតបជលយលក្ណ៍អក*+រ 
េទនឹងប"្ៃីនប"#$ែដលបនេធ្ើេឡើងេដយគណៈកម"#ករនិងករពនិត%&េផ្*ងផ-%ត់ចុង
េ្កយក្#ងចំេណមអជ#$ធរតុលករអជ#$ធរច$(បន់ិងអជ&'ធររដ្បលសង្មសុីវ%លនិង
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អង្ករមិនែមនរដ#$ភិបលននែដល្បតិបត្កិរេនក្#ង្បេទសកម្$ជកដ៏ូចជ
សធរណជន។ 
 

៣០. អនុេលមតម វ"ធន៧១ កថខ័ណ$ទី ៥ៃនវ"ធនៃននីតិវ&ធីរបសគ់ណៈកម"#ធកិររដ្
ភគីគួរផ្លក់្#ងអំឡ$ងេពលមួយឆ"#នំូវពតម៌នែដលពក់ព័នស្្ពីកីរអនុវតអ្នុសសន៍
របស់គណៈកម"#ធែិដលបនេធ្ើេឡើងេនក្#ង កថខណ%១១, ១៣ និង ២១ ខងេលើ។ 
 

៣១. គណៈកម"#ធកិរេស្ើឲ"#រដ្ភគដីករ់បយករណ៍តមកលកំណតេ់្កយរបស់ខ្#ន
េនៃថ្ទ២ី ែខេមសឆ"#២ំ០១៩និង្ត#វប"្$លព័ត៌មនបច្$ប%&ន្ភពជក់លក ់ ស្ីពកីរ
អនុវតន្ូវអនុសសនទ៍ំងអស់របស់ខ្#នព័ត៌មនស្ីពកីតិកស"#$ទំងមូល។គណៈកម"#ធិ
ករេស្ើឲ"#រដ្ជភគេីធ្ើករេរៀបចរំបយករណេ៍នះេដើម%&ពីិេ្គះឲ"#បនទូលំទូលយ 
ជមួយសង្មសុីវ%លនិងអង្ករមិនែមនរដ#$ភិបលែដលកំពុង្បតិបត្ិករេនក្#ង្បេទស
កម្$ជ។េយងតមេសចក្ីសេ្មចចិត្របសម់ហសន្ិបតេល៦៨/២៦៨ ពក#$ែដល
កំណតស់្មបរ់បយករណ៍េនះគចឺំនួន២១.២០០ ពក#$។ 

    
 

   

 


