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 េសចកីអ ថ ធិបបយរបស់អងគករសហ បជជតិ និង           

េគលករណ៍ែណនំ 

សីពី ករបេណញេចញ និងករ ងំទីលំេនថមី 

រមភកថ 

ដំេណ រករៃនករបេណញេចញ និងករ ំងទីលំេនថមី បន

កយជកងល់ខំងេនកមពុជ ែដលមនផលវបិកធងន់ធងរដល់កររស់

េន និងសុខមលភពបុគគល និងសហគមន៍េផ ងៗ។ កូនេស វេភ 

េនះ មនបញចូ លឯក រសំខន់ៗពីររបស់អងគករសហ បជជតិ 

ែដលេ ះ យជក់ ក់ចំេពះបញទំងេនះ ៖  

• េសចកីពនយល់រមួ េលខ ៧ សីពីសិទធិមនលំេន នសមរមយ 

(ម ១១ (១) ៃនកតិកសញញ  េនះ) ៖  ករបេណញេចញេ យ

បំពន ែដលបនេរ បេរ ងេឡងេ យ គណៈកមម ធិករអងគករសហ

បជជតិទទួលបនទុកសិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌។ 

េគលករណ៍ជមូល ន និងេគលករណ៍ែណនំសីពីករបេណញ

េចញ និងករចកេចញ េ យបងខំ ែផកេលករអភិវឌ ន៍ (ចប់ពីេនះ

េទេ ថ “េគលករណ៍ែណនំ” ែដលបនេរ បេរ ងេ យអនក យ

ករណ៍ពិេសសសីពីសិទធិមនលំេន នសមរមយ ។ 

េសចកីពនយល់រមួ េលខ៧ និងេគលករណ៍ែណនំបរ-ិ 

យយលំអិតអំពីករ ម បមៃន “ករបេណញេចញេ យបំពន”   

កំនត់ពីករធនករពរខងនីតិវធីិ ែដលបនត មវឲយមន កនុងេពល 
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អនុវតករបេណញេចញ និងេរ ប ប់អំពីបទ នអបបបរម កនុងករ

អនុវតដំេណ រករឲយចកេចញេ យបងខំចិតនិងករ ំងទីលំេនថមី ។  

គណៈកមម ធិករអងគករសហ បជជតិទទួលបនទុកសិទធិ

េសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (CESCR) ឃំេមលករអនុវតន៍

កតិកសញញ អនរជតិសីពីសិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ 

(ICESCR) ។ គណៈកមម ធិករេនះ េចញនូវ “េសចកីពនយល់រមួ” 

េដមបីបញជ ក់ ឬពនយល់អំពីបទបញញតិ ជក់ ក់មួយចំនួនៃនកតិក

សញញ េនះ។ កនុងបរបិទេនះ េនកនុងឆន ំ១៩៩៧ គណៈកមម ធិករ     

(ICESCR) បនេចញេសចកីពនយល់រមួ េលខ ៧ សីពីករបេណញ 

េចញេ យបំពន ដូចករបក យៃនម ១១ (១) ៃន កតិក

សញញ សីពីសិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ( ICESCR ) ែចងអំពី

សិទធិមនលំេន នសមរមយ។  

េគលករណ៍ែណនំេនះ តវបនបេងកតេឡង េដមបីជួយរដ

នន និងសហគមន៍អនរជតិកនុង ករបេងកតេគលនេយបយ និង

ែផនករេផ ងៗ េដមបីេ ះ យករបេណញេ យបំពន ។ 

េគលករណ៍ែណនំទំងេនះផល់េសចកីែណនំបែនថម ែផកេលករ

ពិេ គះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ និងបទពិេ ធន៍ែដលទទួល

បនេនជំុវញិពិភពេ ក ចប់ ំងពីេសចកីពនយល់រមួ េលខ ៧ តវ

បន ក់េចញ។ អនក យករណ៍ពិេសស សីពីសិទធិមនលំេន ន
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សមរមយ1 បនបងញ េគលករណ៍ែណនំេនះជូន កម បឹក សិទធិ

មនុស អងគករសហ បជជតិ នទី កងហ ុីែណវ កនុងឆន ំ២០០៧ ជ

ែផនកមួយ ៃន ណតិរបស់គត់ ែដលេគលករណ៏េនះបនបងញពី

វធីិ សេផ ងៗសំ ប់អនុវតឲយបន បេសរេឡងែថមេទ តនូវសិទធិ

មនលំេន នសមរមយ ។  

ខណៈែដលេសចកីពនយល់រមួ េលខ៧ ពិភក អំពីករប

េណញេចញេ យបំពន ជទូេទេគលករណ៍ែណនំនិយយជក់

ក់អំពីភពជប់ជំពក់ខងសិទធិមនុស ៃនករបេណញេចញ និង 

ករចកេចញេ យបងខំចិតែផកេលករអភិវឌ ន៍ ។ េគលករណ៍

ែណនំទំងេនះ គឺជឧបករណ៍ បតិបតិករមួយបងញអំពី “ជំ ៊ ន

មួយេទជំ ៊ នមួយ” ពីរេប បែដល តវធនករពរសិទធិមនុស  េន

មុខេពល េនកនុងេពល និងេនេ កយេពលករចកេចញេ យបងខំ

ចិត។ េគ ចេ បេគលករណ៍ែណនំទំងេនះ េដមបីេ ះ យ

បញ បឈមទូេទ ែដលេកតមនកនុងគំេ ងអភិវឌ ន៍េផ ងៗ េទះ 

ជកនុងករេរ បចំេ ភ័ណភពទី កង ឬេហ រចនសមព័នធ ទង់

ទយធំកី ។ 
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1 តំែណងផូវកររបស់អនក យករណ៍ពិេសសេនះគឺ “អនក យករណ៍ពិេសសសីពីសិទធិមនលំេន នសម

រមយ ជែផនកមួយៃនសិទធិមនកំរតិ ជីវភព សមរមយ និងសិទធិគម នករេរ សេអងកនុងបរបិទេនះ” ។ ណតិរបស់

អនក យករណ៍ពិេសសេនះ តវបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ២០០០ ។ អនក យករណ៍ពិេសស តវបន បគល់

ណតិ េ យ កម បឹក សិទធិមនុស អងគករសហ បជជតិ េដមបីពិនិតយ ផល់េយបល់ និង យ ករណ៍

អំពី ថ នភពសិទធិមនុស  ឬកររេំ ភសិទធិមនុស េនទូទំងពិភពេ ក ។ 



 

 

ករយិល័យ OHCHR នឹងេបះពុមពផ យឯក រសំខន់ៗ

ទំងពីរេនះ េ យរមួបញចូ លគន េន កនុងកូនេស វេភមួយ េ យ

សងឃឹមថ ឯក រទំងេនះនឹងជួយដល់ ជរ ភិបល ៃន ពះ ជ

ច កកមពុជ និងអនកពក់ព័នធឯេទ ត កនុងកិចចខិតខំ បឹងែ បងរបស់

ខួន េដមបីេធនិយតកមមដល់ដំេណ រករៃនករបេណញេចញ និងករ

ំងទីលំេនថមី េដមបីជ បេយជន៍ដល់មនុស គប់របូេន បេទស

កមពុជ ។ 

ករយិល័យ OHCHR បចំេនកមពុជ ែខធនូ ឆន ំ២០០៩  
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សំណួរែដល តវបនសួរជញឹកញប់ 

 

េតសិទធិមនលំេន នសមរមយជអី ?  

 ទនទឹមនឹង មន បជជនពិភពេ កភគេ ចនរស់េនកនុង
ទ មង់ជផទះសែមបង មតំបន់ កី ក មទី បជំុជន ក៏មន បជជន
ប់ ននក់រស់េនកនុង ថ នភពែដលគំ មកំែហងដល់ យុជីវតិ 

ឬសុខភព កនុងតំបន់ កី ក មទី បជំុជន ឬ មតំបន់រស់េនមិន
ទន់េរ បរយ និងមិនទទួលបនសិទធិខងលំេន ន “សមរមយ” ពិត
បកដ។ សហគមន៍អនរជតិបនទទួល គ ល់ថ លំេន នមិន 
សំេ តឹមែត រចនសមព័នធរបូវន ែដលមនតួ ដំបូល និងជញជ ំង
បុ៉េ ះេទ បុ៉ែន មនទស នទនទូេទេ ចន ជងេនះែដល ប់
ទំងសមភ រៈ សំណង់ និងវតថុធតុេផ ងេទ ត ែដលមិនែមន ជសមភ រៈ
សំណង់ ែដលសំខន់ចំបច់េដមបីបេងកតបនជកែនងរស់េនមួយ
គត់មត់ និងមនសុវតថិភព ។ 

 រ ភិបលនន បនទទួល គ ល់ថ លំេន នសមរមយ គឺ
ជសិទធិមួយ ែដល មិន គន់ែតជ ទិសេ រយៈេពលែវងមួយ
បុ៉េ ះេទ ។ សិទធិមនលំេន នសមរមយ គឺជសមសធតុរមួមួយ
ៃនសិទធិមនកំរតិជីវភពរស់េនសមរមយ ែដល តវបនេគទទួល

គ ល់េនេដមឆន ំ១៩៤៨ កនុងម ២៥ ៃនេសចកី បកសជសកល
សីពីសិទធិមនុស  និងបនទ ប់មកេទ ត កនុងម ១១ (១) ៃនកតិក
សញញ អនរជតិសីពីសិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ICESCR) ។  

 សិទធិមនលំេន នសមរមយ ចឲយនិយមន័យថ “សិទធិ សី 
បុរស យុវជន និងកុមរ គប់របូ កនុងករទទួលបន និងរក ផទះ
សែមបងមួយគត់មត់ េហយសហគមន៍ែដលពួកេគរស់េនមនភព
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សុខដមរមយននិងេសចកីៃថនថនូរ ។
2  

  សិទធិមនលំេន នសមរមយមនន័យទូ យជងសិទធិេធជ
មច ស់ ទពយសមបតិ េ យ រសិទធិេនះសំេ ធនេ យ មនុស
គប់របូ មនកែនងរស់េនសុខ ន និងមនេសចកីៃថថនូរ ប់ទំង
អនកែដលមិនែមនជមច ស់ ទពយផងែដរ។ សិទធិមនលំេន នសម-
រមយ ប់បញចូ លផងែដរ នូវករករពរ បឆំងនឹងករបេណញេចញ
េ យបំពន ករបំផិចបំផញ និងករ យកំេទចផទះសែមបងរបស់ 
បុគគល មួយ មទំេនងចិត ។ 

 

េតសិទធិមនលំេន នសមរមយ និងករករពរ បឆំងនឹងករបេណញ
េចញបនឆុះបញច ងំយ៉ងដូចេមចកនុងចបប់កមពុជ ? 

 ជរ ភិបលៃន ពះ ជ ច កកមពុជ (RGC) បនផល់
សចច ប័នេលកតិកសញញ អនរជតិសីពី សិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និង
វបបធម៌ (ICESCR) ែដល ប់ទំងសិទធិមនលំេន នសមរមយ ។ ម
៣១ ៃនរដធមមនុញញៃន ពះ ជ ច កកមពុជ ធនករពរសនធិ
សញញ សិទធិមនុស អនរជតិ ែដលមនកតិកសញញ អនរជតិ សីពី
សិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ICESCR) ផងែដរ ែដលជែផនក
មួយៃនចបប់ជតិរបស់ បេទសកមពុជ។ 

 ម ៤៤ រដធមមនុញញៃន ពះ ជ ច កកមពុជទទួល គ ល់ 
សិទធិជមច ស់ ទពយ និងែចងអំពីករដកហូត េដមបីជ បេយជន៏    

ធរណៈ។ ចបប់ភូមិបល ឆន ំ២០០១ ទទួល គ ល់ដូចគន េនះែដរ 

 អំពីសិទធិកមមសិទធិេលអចលន ទពយ (ផទះសែមបង ឬដីធី) និងបញចូ ល
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បញញតិសីពីករដកហូត ទពយសមបតិ (អស មិករណ៍) ។ 

  រដធមមនុញញ ក៏ទទួល គ ល់កតពកិចចរបស់ ជរ ភិបល  
កមពុជ កនុងករធនករពរសិទធិ សី និងកុមរ សិទធិខងអប់រ ំនិងសុខ
ភព និងកនុងករចត់វធិនករជេ ចនខងសងគម េដមបីេលកកំពស់ 
សុខមលភព បជពលរដកមពុជ ។ កតពកិចចទំងេនះពក់ព័នធខំង
ដល់ដំេណ រករ ំងទីលំេនថមី ។ 

 េនេពលកំពុងសរេសរអតថបទេនះ េនមិនទន់មនចបប់ ឬ
លិខិតបទ នគតិយុតពក់ព័នធ  មួយ តវបនអនុម័ត េដមបី ម
បមជក់ ក់ចំេពះករបេណញេចញេ យបំពន ឬេធនិយតកមម 
ដំេណ រករៃនករបេណញេចញ និងករ ំងទីលំេនថមីេនេឡយេទ 
។ 

 

េត “ករបេណញេចញ” និង “ករបេណញេចញេ យបំពន” មនអី
ខុសែបកគន ខះ? 

 ករបេណញេចញ គឺជករឲយអនក មន ក់ចកេចញពីផទះ
សែមបងឬដីធីរបស់ខួនេ យដំេណ រករ មផូវចបប់។ ករបេណញ
េចញ កនុងពកយេពចន៍របស់  មិនែមនជកររេំ ភសិទធិមនុស េទ 
េ យ រ ចមនេហតុផលផូវចបប់ ែដលចំបច់ តវឲយមនករ
បេណញេចញ ។ ឧទហរណ៍ េនេពលអនក មន ក់មិនបង់ៃថឈនួល
ផទះ មច ស់ផទះ ចសំុឲយតុ ករេចញេសចកីបងគ ប់ឲយេធករដកហូត
ទពយសមបតិពីបុគគលេនះមកវញិបន ។ 

 េទះជយ៉ង ក៏េ យ កនុងទស នទនៃនភពសំខន់ជ
រវនៃនមនុស ជតិ កនុងករមនលំេន នសមរមយ និងកំរតិសុវតថិ
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ភពកនុងករកន់កប់ ករបេណញេចញ តវែតជមេធយបយចុង 
េ កយបំផុត និង តវសថិតកនុងកលៈេទសៈពិេសសែតបុ៉េ ះ ។ 
ករងរេនះ តវែត គប់ គង និងេធេ យ បយ័តន បែយងបំផុត េ យ
អនុេ មេទ មចបប់សិទធិមនុស អនរជតិ ។ 

បសិនជករធនករពរ មផូវចបប់ និងនីតិវធីិមិន តវ
បនេគេគរពេទ េនះករបេណញ គឺជទេងមួយខុសចបប់ េ កម
ចបប់សិទធិមនុស អនរជតិ េហយ តវចត់ទុកថជ “ករបេណញ 
េចញេ យបំពន” ។ ករបេណញេចញេ យបំពន មនធតុផ ំ ៖ 
ករេធ មទំេនងចិត អនីតយនុកូលភព ករមិនសម័ គចិត និងករេធ
េ យមនុស ទទួលរងករឈឺចប់េ ចនហួសេហតុ ។ 

 សំ ប់និយមន័យទូ យជងេនះៃនករបេណញេចញ និង
ករករបេណញេចញេ យបំពន សូមេមលេសចកីពនយល់រមួេលខ 
៧ និងេគលករណ៍ែណនំេនះ ។  

 

េត តវធនករពរអីខះ េនកនុងេពលេធករបេណញេចញ? 

 ជញ ធរ តវេគរពយ៉ងមឺុងម៉ត់នូវកិចចករពរផូវចបប់ និង
នីតិវធីិ េដមបីធនឲយករបេណញេចញេធេឡងេ យមិនមនករ
រេំ ភសិទធិជនែដលរងផលប៉ះពល់ និងេគរព មេគលករណ៍សី
ពី នីតិវធីិ តឹម តវ ភពសមេហតុសមផល និងភពសមម ត ។ ករ
ធនករពរទំងេនះ ប់ទំងករផល់ឱកសសំ ប់ករពិេ គះ
េយបល់ពិត បកដ បេញច សករេ ប បស់កំ ំងមិនសមម ត 
ករជូនដំណឹង គប់ គន់ និងសមេហតុផល និងករផល់ឲយមនករ
េ ះ យសំណង មផូវចបប់ ។ បញជ ីសីពីករធនករពរេ ចន
េទ ត មនេរ ប ប់កនុងេសចកីពនយល់រមួេលខ ៧ តង់កថខ័ណទី
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១៥ ។ 

 មយ៉ងវញិេទ ត លទធផលៃនករបេណញេចញ មិន តវនំពួក
េគកយជមនុស គម នផទះសែមបង ឬធក់កនុង ថ នភពលំបកធងន់ធងរ
េឡយ ។ េគលករណ៍ែណនំេនះ (ែផនកទីV) គូសបញជ ក់ពី 
លកខខណអបបបរម ែដល តវែតធនឲយមនេនទីកែនង ំងទីលំ 
េនថមី ដូចជ ករមនលំេន ន សមរមយ ចំណី រ ទឹក និងអន
ម័យចំបច់ ករទទួលបនកិចចគំពរសុខភព និងេស េផ ងៗ
េទ តដូចជ ឱកសចិញច ឹមជីវតិ និងករអប់រ ំ។ 

 

េតករបេណញេចញ ករចកេចញេ យបងខំចិត និងករ ងំទីលំេន
ថមី មនលកខណៈខុសែបកគន យ៉ង ដូចេមច? 

 ករបេណញេចញ គឺជអំេព ឬសកមមភពែដលបុគគល កម ឬ
ថ ប័ន  ែដលជេរ យៗគឺរ ភិបលជអនកអនុវតករងរេនះ េដមបី

បងខំ បជជនឲយចកេចញពីផទះសែមបង ឬដីធីរបស់ខួន ។ 

 ករចកេចញេ យបងខំចិត េកតេឡងេនេពលែដល បជជន
តវេគចខួន ឬចកេចញពីផទះសែមបង ដីធី ឬនិេវសន នរបស់ខួន 
។ ករចកេចញេ យបងខំចិត ចប លពីមូលេហតុធមមជតិ ឬ
មនុស ជអនកបងកេឡង។ ករចកេចញេ យបងខំចិត េកតេឡង
េ យ រ ឬេដមបីេគចខួនេចញពី ថ នភពមួយចំនួន ដូចជ ៖      
ជំេ ះ ប ប់ វធុ អំេពហឹង ទូេទ កររេំ ភសិទធិមនុស     
េ គះមហន យេ យធមមជតិ ឬេ យមនុស ជអនកបងកេឡង និង/
ឬ េ យគំេ ងអភិវឌ ន៍េផ ងៗ។ 

ករ ងំទីលំេនថមី គឺជសកមមភពៃនកររះុេរ ពីកែនង ឬផទះ
មួយេទទី ំងជក់ ក់ មួយ ។ ករ ំងទីលំេនថមីមិនចំបច់
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ទល់ែត តវេគបងខំេនះេទ េពលខះមនុស ចសំេរចចិតរះុេរ េទ
កន់ទីលំេនថមីេ យខួនឯង ។ ផទុយេទវញិ ករបេណញេចញ និង
ករចកេចញេ យបងខំចិត គឺមិនមនករសម័ គចិតេនះេទ ។ 

 

េតពកយទំងេនះ មនលកខណៈ ប ក់ បែហលគន េទ ជភ ែខមរ? 

 ពកយថ “eviction” ជភ ែខមរ ជទូេទ តវបនបកែ បថ  
“ករបេណញេចញ” ែដលមកពី កិរយិស័ព “បេណញេចញ” មន
ន័យថ “េដញអនក មន ក់េចញ” ។ ជេរ យៗ េគយល់ថ ពកយេនះ 
មនទស នទនអជជិមន ែដលមិន សបេទ មន័យ “eviction” ជ
ភ អង់េគសេឡយ េ យ រ ថដំេណ រករបេណញេចញ េប
េទះជេធេទ មផូវចបប់ ឬមនបញជ ក់េហតុផល តឹម តវកី ក៏ជ 
េរ យៗដំេណ រករេនះនំឲយមនករទទួលរងករឈឺចប់ ។  

 មនុស ែដលជំទស់នឹងទស នៈ អវជិជមនៃនពកយ “បេណញ 
េចញ” បនតសូ៊មតិឲយេ បពកយ “ករ ំងទីលំេនថមី”  ជំនួសវញិ 
ែដលេប មពកយមួយម៉ត់ៗ មនន័យថ“ករេទរស់េនកែនងថមី” 
។ ពកយេនះ េបបកែ បជភ អង់េគសគឺ ‘resettlement’។ ករ ំង

ទីលំេនថមី ចេកតមនបនទ ប់ករបេណញេចញ បុ៉ែន មិនែមន
សុទធែតដូេចន ះេទ ។ ដូេចនះ ពកយថ “ករ ំងទីលំេនថមី” មិនបន
និយយេ យបនេកបះកបយអំពីដំេណ រករ ែដលកនុងេនះមន
មនុស តវេគបងខំឲយចកេចញពីលំេន នរបស់ខួនេនះេឡយ ។ 

 លកខណៈខុសគន រ ង ‘resettlement’ និង ‘displacement’ គឺ 

displacement តវបនបកែ បថ “ករចកេចញេ យបងខំចិត" 

សំេ ដល់ករេរ ចកេចញពីកែនងមួយ េ យផទុយេទនឹងឆនទះរបស់
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ខួន ។ 

 មិនមនករបកែ បផូវករជភ ែខមរៃនពកយ ‘forced 

eviction’  េទ ។ គណៈកមម ធិករសីពី សិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និង

វបបធម៌ (CESCR) ខួនឯងផទ ល់បនពិភក ថ   ‘forced eviction’ ជ

ភ អង់េគស មិនចំបច់ទល់ែតមនជប់ ជំពក់នឹងចបប់េទ បុ៉ែន
ជករែញកឲយ ច់ពី ករបេណញេចញទំង យ  ែដល ច

មនធមម នុរបូភព េ កមចបប់អនរជតិ ។ សំ ប់េគលបំណងៃន

ករេបះពុមព ពកយថ ‘forced eviction’   តវបនេ បសំេ ដល់ពកយ 

“បេណញេចញេ យបំពន” ែដលសំេ ដល់ករបេណញេចញ 
ែដលរេំ ភេលេសចកីៃថថនូរជមនុស ជតិ េហយមិនគិតគូរអំពី
កតពកិចចផូវចបប់េឡយ ។ 

 

****** 
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esckþIBnül;rYmelx7 

sþIBIsiT§imanlMenAdæansmrmü 
karbeNþjecjedaybMBan 

maRta 11 ¬1¦edayKN³km μaFikar sþIBI siT§iesdækic© sgÁmkic© 
nigvb,Fm’ 

Gnum½tenAéf¶TI 20Ex ]sPa qñaM1997 

1- enAkñúgesckþIBnül;rYm elx4  ¬1991¦ KN³km μaFikar)an 
segáteXIjfa mnusSRKb;rUbKYr mansnþisuxénkarkan;kab;dIFøIkñúg 
kRmitmYy EdlFana)annUvkarkarBartamc,ab; min[mankarbeNþj 
edaybMBan karyayI nigkarKMramkMEhgepSg²eTot. esckþIBnül; 
rYm enaH)ansegçbfa karbeNþjecjedaybMBan BitCa pÞúynwglkç 
xNÐ bBaØtþiénktikasBaØa. eday)anBicarNaelIr)aykarN_sMxan;² 
CaeRcIn sþIBIkarbeNþjecjedaybMBan Edl)anekIteLIgkñúgb:unμan 
qñaMfμ I²enH rYmTaMgRBwtþikarN_EdlxøÜn)ankMNt;fa CaRBwtþikarN_Edl 
rMelaPelIkatBVkic©rbs;rdæPaKIpg KN³km μaFikarmanCMhrBüayam 
Bnül;bEnßmeTot eTAtamlkçx½NÐénkatBVkic©Edl)anEcgenAkñúg 
ktikasBaØa. 
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2- shKmn_GnþrCati )anTTYlsÁal;CayUrmkehIyfa bBaðaénkar 
beNþjecjedaybMBan KWCa bBaðaya:gF¶n;F¶r. enAqñaM1976 enAkñúg 
snñisITrbs;GgÁkarshRbCaCati sþIBIkartaMgTIlMenAdæanrbs;mnusS 
Cati )ankt;smÁal;fa rdæPaKIRtUvykcitþTukdak;CaBiesscMeBaH {kar 
Gnuvtþskm μPaBbeNþjecjkñúgRTg;RTayFM² KYrRbRBwtþeTAEtkñúg 
krNIEdlkarGPirkS ¬karrkSaTuk¦ nig karsþarnItism,TanminGac 
eFVIeTA)an nigviFankarerobcMtaMgTIlMenAdæanf μ IRtUv)anerobcMrYcCa 
eRsc }i. enAqñaM1988 enAkñúgyuT§sa®sþBiPBelak sþIBITICRmk    
qñaM2000 EdlGnum½tedaymhasnñi)at enAkñúgesckþIseRmccitþ 
rbs;xøÜnelx43¼181 TTYlsÁal;fa {katBVkic©ya:gsMxan; 
[rbs;rdæaPi)al] KWkarBar nigEklMGlMenAdæan nigPUmidæan minEmn 
bMpøaj b¤kMeTcenaHeT }ii. rebobvar³ 21 )anbBa¢ak;fa {RbCaCn 
RtUvkarBaredayc,ab; min[mankarbeNþjBYkKat;ecjBIlMenAdæan 

17 

i-r)aykarN_rbs; Habitat³ snñisITGgÁkarshRbCaCati sþIBIlMenAdæanmnusSCati/ 
enARkugva:n;xUevI/ éf¶TI31Ex]sPa rhUtdl;éf¶TI11ExmifunaqñaM1976 (A/CONF.70/15)/ 

CMBUk 2/ Gnusasn_ B.8/ kfax½NÐ C cMNuc2. (Report of Habitat: United Nations Con-
ference on Human Settlements, Vancouver, 31 May – 11 June, 1976 (A/
CONF.70/15), chap. II, recommendation B.8, para. C (ii).)    

ii-r)aykarN_rbs;KN³kmμkarTTYlbnÞúklMenAdæanmnusSCati sþIBIsm½yRbCuMelIkTI11rbs;xøÜn/ 
ÉksarbEnßm (A/43/8/Add.1), kfax½NÐ13. (Report of the Commission on Human 
Settlements on the work of its eleventh session, Addendum (A/43/8/Add.1), para. 
13.)   



 

 

nigdIFøI edayGyutþiFm’enaHeT }iii. enAkñúg rebobvar³sþIBIlMenAdæan  
rdæaPi)al)anebþCJacitþedayxøÜnÉg { kñúgkarkarBarRbCaCnTaMgGs; 
min[mankarbeNþjecjedaybMBan RBmTaMgpþl;nUvkarkarBar nig 
edaHRsaytamc,ab; cMeBaHral;karbeNþjecjedaybMBanTaMg 
LayEdlCaGMeBIpÞúynwgc,ab; nigRtUvyksiT§imnusSmkBicarNa 
[nig] enAeBlEdlminGaceRbIviFIepSg eRkABIkarbeNþjecj   
dUecñHenAeBlEdlGaceFVI)an rdæaPi)alRtUvFanaeRbIviFIepSgsRmab; 
edaHRsay[)ansmRsb}iv. KN³km μkarEpñksiT§imnusS k¾)an   
bBa¢ak;Edrfa {karbeNþjecjedaybMBan KW rMelaPsiT§imnusSy:ag 
F¶n;F¶r }v. b:uEnþfVI ebIesckþIEføgbBa¢ak;TaMgenH sMxan;dUecñHk¾eday k¾ 
esckþIEføgkarNM¾ enATukbBaðamYykúñgbBaðasMxan;²eGayenAcMh KW 

18 

iii-r)aykarN_rbs;snñisITGgÁkarshRbCaCati sþIBIbrisßan nigkarGPivDÆn¾ enATIRkug rIy:U eDI 
eceNrU:/ BIéf¶TI3 dl;éf¶TI14 Exmifuna qñaM1992/ k,alTI1 (A/CONF.151/26/Rev.1

(vol.I)/ ]bsm<½n§2/ rebobvar³21/ CMBUk7>9 cMNuc x. (Report of the United Nations 
Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3 – 14 June, 1992, 
Vol. I (A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I), annex II, Agenda 21, chap. 7.9 (b).) 

iv-r)aykarN_rbs;snñisITGgÁkarshRbCati sþIBIlMenAdæan ¬Habitat II¦ (A/CONF 

165/14), ]bsm<½n§2 rebobvar³rbs; Habitat/ kfax½NÐ40 cMNuc (n). (Report of the United 
Nations Conferences on Settlements (Habitat II) (A/CONF.165/14, annex II, The 
Habitat Agenda, para. 40(n).)   

v-KN³km μkarTTYlbnÞúksiT§imnusS esckþIseRmccitþelx1993¼77/ kfax½NÐ1. 
(Commission on Human Rights resolution 1993/77, para.1.) 



 

 

bBaðaénkarkMNt;fa etIenAkñúgsßanPaBEbbNa EdlGacGnuBaØatþ 
eGaymankarbeNþjecjedaybMBan RBmTaMgbBaðaénkarkMNt;nUv 
RbePTnanaénkarkarBar EdlCalkçxNÐtRmUvkñúgkarFana)annUv 
kareKarBbTbBaØtþiBak;B½n§enAkñúgktikasBaØa.  

3- kareRbIBakü {karbeNþjedaybMBan} tamlkçN³xøHGacman 
bBaða. kenSamBaküenH Büayambgðajn½yén kareFVItamTMenIg 
citþ nig PaBxusc,ab;. b:uEnþcMeBaH GñksegátkarN_CaeRcIn 
karsMGagelI Bakü {karbeNþjedaybMBan} KWCaviFIeRbIBaküBIr 
bBa©ÚlKña ¬BaküpSM¦ Edlmann½yEtmYy rIÉGñkepSgeTot )anriHKn; 
kenSamBakü {karbeNþjedayxusc,ab;} edaymUlehtuEdleK 
sn μtfa c,ab;Bak;B½n§)anEcgBIkarkarBarya:gRKb;RKan; cMeBaHsiT§i 
manlMenAdæan nigc,ab;Bak;B½n§nanaEdlRsbtamktikasBaØa Edl 
minEmnCakrNI EdlecHEtmanCanic©enaHeT. dUcKñaenaHEdr eK)an 
esñIeLIgfa kareRbIBakü {karbeNþjedayGyutþiFm’} mann½y 
rwtEtEp¥kelI eKalKMnitbuKÁleRcInCagEfmeTot edaysarEtBakü 
enHsMedAeTAelIkarxkxanmin)anGnuvtþ Tal;EtesaHeTAtameKal 
karN_c,ab;. shKmn_GnþrCati CaBiesstambribTénKN³kmμkar 
EpñksiT§imnusS )aneRCIsykBakü {karbNþjecjedaybMBan} enH 
vij sMxan;KWedaysarEt sMeNIrepSg²Edl)anesñIeLIg k¾TTYlrgBI 
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PaBxVHxatCaeRcInEdr. tamkareRbIenAkñúgesckþIBnül;rYm taMgBIedIm 
dl;cb;enaH )ankMNt;niymn½y Baküfa {karbeNþjecjeday 
bMBan} fa karpøas;ecjCaGcié®nþy_ b¤CabeNþaHGasnñ edaypÞúynwg 
qnÞ³rbs;buKÁlmñak;²rbs;RkumRKYsarTaMgLay nig¼b¤rbs;shKmn_ 
TaMgmUlBIlMenAdæan b¤dIFøI EdlBYkKat;kan;kab;edayKμankarkarBar 
tamc,ab;smRsb  b¤K μansiT§iTTYl)annUvkarkarBartamc,ab; b¤tam 
meFüa)ayepSg²eToteLIy. b:uEnþkarhamR)amelIkarbeNþj 
edaybMBan minRtUvGnuvtþcMeBaHkarbeNþjecjedayeRbIkMlaMgRsb 
tamc,ab; nigRsbtambTbBaØtþi énktikasBaØaGnþrCati sþIBIsiTi§ 
mnusS .  

4- karGnuvtþkareNþjecjedaybMBan manekIteLIgCaTUeTA ehIy 
b:HBal;dl;RbCaCn TaMgenAkñúgRbeTsGPivDÆn¾ nigRbeTskMBug 
GPivDÆn¾. edaysarEtmancMNgTak;TgKña nigPaBBwgEp¥kKñaeTA 
vijeTAmk EdlmanenAkñúgral;siT§imnusS dUecñHkarbeNþjecj 
edaybMBan EtgEtrMelaPsiT§iepSg²rbs;mnusSCati. ehtudUecñH 
ehIy TnÞwmnwgkarrMelaPya:gc,as;elIsiT§i Edl)anEcgenAkñúg 
ktikasBaØa karGnuvtþkarbeNþjedaybMBan k¾GacCakarrMelaPelI 
siT§iBlrdæ nigsiT§ineya)ayEdr dUcCasiT§irs;enA siT§imansnþisux 
rbs;mnusSRKb;rUb siT§irYcputBIkarrMxanelICIvPaBÉkCn RKYsar nig 

20 



 

 

lMenAdæan nigsiT§iTTYl)anePaK³RbkbedaysnþiviFI.  

5- fVIebIkarGnuvtþkarbeNþjecjedaybMBan GacekItmanCaBiess 
enAtamtMbn;RkIRkkñúgTIRbCuMCnk¾eday k¾vaGacekIteLIgedayTak; 
TgeTAnwgkarepÞrRbCaCnedaybgçM kareGaycakecjedaybgçMcitþBI 
kEnøgrs;enAkúñgépÞRbeTs karbgçMtaMgTIlMenAfμ Iedaysar sßanPaB 
s®gÁam karcakecjBIkEnøg rs;enAkñúgRTg;RTayFM b¤clnaCnePos 
xøÜnEdr. enAkñúgsßanPaBTaMgGs;enH siT§imanlMenAdæansmrmü  nig 
siT§iminTTYlrgnUvkarbeNþjedaybMBan GacnwgRtUvrMelaPbMBan 
tamry³GMeBI b¤karbMePøcecalmYycMnYnFM EdlCaGMeBI b¤karbMePøc 
rbs;rdæPaKInana. sUm,IEtenAkñúgsßanPaBEdlcaM)ac;RtUvRbQm nwg 
karkMhitsiT§iEbbNak¾eday k¾tRmUv[eKarBtammaRta 4 énktika 
sBaØaenHTaMgRsug edIm,I[karrwtbnþwgdac;xatRtUv)an {seRmceday 
c,ab; rhUtdl;kRmitmYyEdlGacsuIcgVak; nwgsiT§iTaMgenH [dUcCa 
siT§iesdækic© sgÁmkic© nig vb,Fm’] nigsMrab;Et edIm,IelIkkMBs; 
suxumalPaBTUeTA kñuúgsgÁmRbCaFibetyüEtb:ueNÑaH}.  

6- sßanPaBénkarbeNþjecjedaybMBanCaeRcIn manBak;B½n§nwg 
kareRbIGMeBIhigSa dUcCakarbeNþj EdlbNþalmkBIs®gÁamGnþr- 
Cati karCMelaHépÞkñúg nigGMeBIhigSaenAkñúgshKmn_ b¤GMeBIhigSa 
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rbs;CnCatiPaKtic. 

7- sßanPaBénkarbeNþjecjedaybMBanepSg²eTot ekIteLIg 
eRkampøak GPivDÆn_. karbeNþjecjEbbenH GacnwgRtUvGnuvtþ 
edaysarvivaTelIsiT§idIFøIelIKeRmagGPivDÆn_ nigehdæarcnasm<½n§ dUc 
Ca karsg;TMnb;varIGKÁIsnI b¤KeRmagfamBlxñatFMepSg² edaysar 
viFankarlT§km μdIFøI EdlBak;B½n§nwgkm μviFIerobcMtMbn;TIRbCuMCnkñúg 
RkugCafμ I karCYsCulEklMGlMenAdæan nigkarEklMGesaP½NPaBRkug 
karQUsqaydIsRmab;eFVIksikmμ karcab;dITukTijlk;EbbGnaFib- 
etyü b¤karerobcMRBwtþikarN_kILaFM² dUcCakILaGULaMBik CaedIm.  

8- sMxan;bMputkatBVkic©TaMgLayrbs;rdæJPaKI EdlRtUveKarBtam 
ktikasBaØa Tak;TgnwgkarbeNþjecjedaybMBan KWEp¥kelI    
maRta 11>1 edaybkRsay[RsbeTAnwgbTbBaØtþiBak;B½n§epSg² 
eTot. CaBiess maRta 2>1 dak;katBVkic©[rdæPaKITaMgLayeRbI 
{RKb;meFüa)aysmRsb}edIm,IelIkkMBs;siT§imanlMenAdæansmrmü
. b:uEnþ tamTsSn³énlkçN³viFIGnuvtþn_karbeNþjecjedaybMBan 
karsMGagmaRta 2>1 edIm,ITTYl)ansmiT§ipleCOnelOn edayEp¥k 
elIFnFanEdlman KWmingaynwgsmRsbeLIy. rdæenHÉgRtUvEt 
ecos[putBIkarbeNþjecjedaybMBan RtUvFanafa c,ab;RtUv)an 
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Gnuvtþ edIm,IRbqaMgnwgPñak;gar b¤PaKITIbIEdlCaGñkGnuvtþkarbeNþj 
ecjedaybMBan ¬dUcmanEcgenAkñúgcMNuc 3 xagelI¦. elIsBIenH 
eTAeTot viFIedaHRsayenHRtUv)anelIkeLIgenAkñúg maRta 17>1 én 
ktikasBaØaGnþrCatisþIBIsiT§iBlrdæ nigsiT§ineya)ay edaybMeBj 
bEnßmelIsiT§iminTTYlrgkarbeNþjedaybMBan [ecjedayK μankar 
karBarsmrmü.  kñúgcMeNambTbBaØtþiTaMgenaH TTYlsÁal;nUvsiT§i 
karBarTl;nwg {kareRCotERCk tamTMenIgcitþ b¤kareRCotERCkeday 
xusc,ab;} enAkñúglMenAdæanrbs;nrNamñak;eLIy. Rtg;enH RtUvkt; 
smÁal;fa katBVkic©rbs;rdæPaKI kñúgkarFana[mankareKarBsiT§i 
enaHminEmnedaysar karBicarNaelIFnFanEdlrdæenaHmanenaH 
eT. 

9- maRta2>1 énktikasBaØaenHtRmUv[rdæPaKIeRbI {ral;meFüa)ay 
smRsb} rYmTaMgkarGnum½t viFankarénnItibBaØtþi edIm,IelIkkMBs; 
siT§ iRKb;Ebbya:gEdlktikasBaØaenH)ankarBar. eTaHbICa 
KN³km μaFikar )anKUsbBa¢ak;enAkñúgesckþIBnül;rYm elx3 rbs;xøÜn 
¬enAqñaM1990¦ faviFankarEbbenaHmincaM)ac;RtUvEtTak;TgnwgsiT§i 
TaMgGs;k¾eday k¾va)anbgðajya:gc,as;fakarGnumt½c,ab;RbqaMg 
nwgkarbeNþjecjedaybMBanCamUldæanya:gsMxan; EdlCakar 
begáItRbB½n§karBarmYyRbkbedayRbsiT§PaB. karGnum½tc,ab;Ebb 
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enaH Kb,IRtUvbBa©ÚlnUvviFankarEdl ¬1¦ pþl;nUvkarkarBarsuvtßiPaB 
kúñgkarkan;kab;[)anxøaMgbMputEdlGaceFVIeTA)anCUnGñkkan;kab;    
lMenAdæan nigdIFøI ¬2¦ RsbKña nwgktikasBaØa nig ¬3¦ RtUverobcM 
eLIg[)antwgrwgbMput edIm,IRKb;RKgsßanPaBEdlGacGnuvtþ 
karbeNþjecj. c,ab;enaHRtUvEtGnuvtþcMeBaHPñak;garTaMgGs;Edl 
GnuvtþeTAtamGMNacrbs;rdæ b¤cMeBaHGñkEdlTTYlxusRtUvcMeBaH 
karbeNþjecj. müa:geTot Tak;Tgnwg ninñakarrIkceRmIn enAtamrdæ 
xøH EdlrdæaPi)alQaneTArkkarkat;bnßykarTTYlxusRtUvrbs; 
xøÜnya:gxøaMgkñúgEpñklMenAdæan rdæPaKIRtUvFanafa viFankarnItibBaØtþi 
nigviFankarepSg²eTotmanlkçN³RKb;RKan; edIm,ITb;sáat; nig     
ebIsinCacaM)ac;eFVIkardak;TNÐkm μ elIkarbeNþjecjedaybMBan 
EdlGnuvtþedayKμanviFankarsuvtßiPaBsmRsb eFVIedaymnusSmYy 
cMnYn b¤edayGgÁPaBnana. ehtudUecñH rdæCaPaKI Kb,IBinitüelIc,ab; 
nigeKalneya)ayBak;B½n§eLIgvij edIm,IFanafac,ab; nigeKal   
neya)ayTaMgenaH RsbeTAtamkatBVkic©EdlekItecj BIsiT§iman 
lMenAdæansmrmü niglubecal b¤eFVIviesaFnkmμelIc,ab; b¤eKal 
neya)ayTaMgLayNa EdlminRsbeTAtamlkçxNÐrbs;ktika 
sBaØa.  

10- ®sþI kumar yuvCn mnusScas; CnCatiedImPaKtic CatiBinÞú 
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nigCnCatiepSg²eTot RBmTaMgbuKÁl nigRkumEdlgayrgeRKaHTaMg 
Gs;enH suT§EtTTYlrgminsmamaRténkarbeNþjedaybMBan. ®sþI 
sßit enAkúñgRkumTaMgGs; EdlgayrgeRKaHEtgEtTTYl)annUvTMhMén 
sßanPaB b¤TRmg;énkarerIseGIg EdlEtgEtekItmaneLIgenAkñúg 
erOgEdlTak;TgnwgsiT§ikmμsiT§i ¬rYmTaMgkmμsiT§i lMenAdæanpg¦ b¤siT§i 
eRbIR)as;Gclvtßú b¤karGaRs½yenA RBmTaMgPaBgayRbQmrbs; 
®sþI CaBiessepSgeTot cMeBaHGMeBIhigSa nigkarrMelaPesBsnßv³ 
enAeBlEdleKKμanlMenAdæanrs;enA. bTBaØtþiénPaBminerIseGIg enA 
kñúgmaRta 2>2 nigmaRta 3 énktikasBaØa)andak;katBVkic©bEnßm 
eTArdæaPi)al edIm,IFanaeGay)anfa enAeBlmankarbeNþjecj 
rdæRtUvcat;viFankarGnuvtþsmRsb edIm,IFanamineGaykarerIseGIg  
enATINaEdlmankarbeNþjecj. 

11- edaykarbeNþjecjxøH GacCakarbeNþjRtwmRtUvtamc,ab; 
dUc CakñúgkrNIxkxanmin)anbg;éføQñÜlCabnþbnÞab; b¤kñúgkrNIeFVI
[xUcxatRTBüsm,tþiEdlCYledayK μanmUlehtusmrmü dUecñHenHk¾ 
CakarTTYlxusRtUvrbs;GaCJaFrBak;B½n§EdlRtUvFanafa karbeNþj 
ecjEbbenaHRtUv)an GnuvtþeTAtamlkçN³EdlmankarFanaeday 
c,ab; Edlc,ab;enHRsbnwgktikasBaØapg nigral;viFanTaMgenaHRtUv 
ebIkpøÚvedaHRsayxagc,ab; nigkarCYsCulRKb;Ebbya:gsRmab; 
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GnuvtþcMeBaHRbCaCnEdlTTYlrgkarbeNþjecjenaH.  

12- karbeNþjedaybMBan nigkarvaykMeTcpÞH EdleKeRbICaviFan 
dak;Bin½y k¾minRsbnwgbTdæanén ktikasBaØaEdr. dUcKñaenaHEdr 
KN³km μaFikar)ankt;smÁal;GMBIkatBVkic©nana Edl)anEcgenAkñúg 
GnusBaØaRkughSWENvqñaM1949 nigBiFIsarcab;BIqñaM1977 EdlTak; 
Tgnwg karhamR)am elIkarcakecjedaybgçMcitþBIlMenAdæanrbs; 
CnsuIvil nigkarbMpøajkm μsiT§iÉkCn eRBaHfakareFVIEbbenHCakar 
GnuvtþkarbeNþjecjedaybMBan. 

13- muneBlGnuvtþkarbeNþjecjNamYy nigCaBiessTak;Tgnwg 
karbeNþjRkummnusSeRcIn rdæPaKI RtUvFanafamankarEsVgrk 
CeRmIssmRsbCaeRcIn[Gs;lT§PaB edayBieRKaHeyabl;CamYy 
RbCaCnEdlCaGñkTTYlrgplb:HBal;BIkarbeNþjecj kñúgTsSn³ 
mYy edIm,IbeBa©óskareRbIkmøaMg b¤ya:gehacNas;RtUvkat;bnßykar 
eRbIkmøaMgenaH[enAkRmitticbMput. Kb,IRtUvpþl;CUneTARbCaCnEdl 
CaGñkTTYlrgnUvkarbeNþjecj nUvviFIedaHRsay b¤nItiviFItamc,ab; 
tamry³lixitbBa¢aBIkarbeNþjecj. rdæPaKI k¾Kb,IRtUvyl;eGay 
eXIjfa buKÁlTaMgGs;EdlBak;B½n§mansiT§iTTYl)annUvsMNgsm 
rmüsRmab;RTBüsm,tþiTaMgclnRTBü nigGclRTBüEdlRtUvTTYl 
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rgkarxUcxatedaysarkarbeNþjecjenaH. tamn½yenH eyIgRtUv 
eyageTAmaRta 2>3 énktikasBaØaGnþrCati sþIBIsiT§iBlrdæ nig 
neya)ay EdltRmUv[rdæPaKIFananUv {viFIedaHRsaymanRbsiT§ 
PaB} CUnRbCaCnTaMgLayEdlsiT§irbs;Kat;RtUveKrMelaPsiT§i nig 
FanakatBVkic©rbs;{GaCJaFrmansmtßkic©¬kñúgkar¦ GnuvtþedaHRsay 
TaMgenaHeGay)an enAeBlEdlGaCJaFrman Parkic©edaHRsay}. 

14- kñúgkrNIEdlkarbeNþjecjRtUv)ancat;TukfaRtwmRtUvtampøÚv 
c,ab; karbeNþjecjenaHRtUvGnuvtþ[)anmWugma:t;eTAtam bTbBaØtþi 
Bak;B½n§énc,ab;siT§imnusSGnþrCati nigRsbtameKalkarN_TUeTA sþIBI 
PaBsmehtupl nigPaBsmamaRt . Rtg;cMNucenH vaCakarsm 
ehtupl CaBiesskñúgkarrMlwkdl; esckþIBnül;rYm elx16 rbs; 
KN³km μaFikarsiT§imnusS EdlTak;TgnwgmaRta 17 énktikasBaØa 
GnþrCatisþIBIsiT§iBlrdæ nigsiT§ineya)ay EdlEcgfa kareRCotERCk 
lMenAdæanrbs;CnNamñak; GacRbRBwtþeTA)anEtkñúg {krNIEdl 
c,ab;)ankMNt;;}. KN³km μaFikar)ansegáteXIjfa c,ab; {Kb,IRtUv 
RsbtambTbBaØtþi TisedA nigeKalbMNgénktikasBaØaenH ehIy 
eTaHCay:agNak¾eday Kb,IRtUvmanehtuplRsbtamkal³eTs³ 
BiessenaH}. KN³kmμaFikark¾)anbBa¢ak;Edrfa {c,ab;Bak;B½n§RtUv 
EcglMGitGMBIkrNICak;lak; EdlGacGnuBaØat[mankareRCotERCk 
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TaMgenH)an }.  

15- karkarBarnItiviFIsmRsb nignItiviFIRtwmRtUv KWCacMNucsMxan; 
énsiT§imnusSTaMgGs; b:uEnþCaBiess vasmRsbeTAnwgbBaða dUcCa 
karbeNþjecjedaybMBan Edlb:HBal;edaypÞal;dl;siT§ieRcIneTot 
Edl)anTTYlsÁal;kñúgktikasBaØaGnþrCatiTaMgBIr sþIBIsiT§imnusS . 
KN³km μaFikarcat;Tukfa karkarBarnItiviFI EdlKb,IRtUvGnuvtþcMeBaH 
karbeNþjecjedaybMBan dUcCa³ ¬k¦ »kassMrab;karBieRKaH 
eyabl;BitR)akdCamYybuKÁlEdlrgplb:HBal; ¬x¦ karCUndMNwg 
CamunRtUv TukeBlevlaRKb;;RKan; nigsmehtupldl;buKÁlEdlrg 
plb:HBal;enAmunkalbriecäTénbeNþjecj ¬K¦ karpþl;B½t’man 
GMBIkarbeNþjecjEdlbMrugeFVI ehIyRtUvR)ab;[BYkKat;dwgpgEdr 
RbsinCamanCMerIsGVIepSgBIenHsMrab;kareRbIR)as;;dIFøI b¤lMenAdæan 
enaH nigTukeBlevlaRKb;RKan;[Gñkrgplb:HBal; ¬X¦ CaBiess 
enAeBlEdlBak;B½n§nwgmnusSeRcInRkum enAkñúgGMLúgeBlénkar 
beNþjecjenaH RtUvEtmanvtþmanm®nþIrdæaPi)al b¤tMNagrbs;BYk 
Kat; ¬g¦ buKÁlRKb;rUb EdlGnuvtþkarbeNþjecj RtUvmanGtþ 
sBaØaNRtwmRtUv ¬c¦ karbeNþjecj minRtUveFVI CaBiessenAeBl 
manGakasFatuGab;GYr b¤enAeBlyb;eLIy elIkElgEtmankar 
yl;RBmBIGñkrgplb:HBal; ¬q¦ karpþl;karedaHRsaytampøÚv 
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c,ab;ehIy ¬C¦ RbsinCaGaceFVI)an RtUvpþl;CMnYyEpñkc,ab;dl;Gñk 
EdlRtUvkarCMnYyenH edIm,IEsVgrkedaHRsayBItulakar.  

16- karbeNþjecjenaH minRtUvbNþal[buKÁlTaMgLayKμan 
lMenAdæanrs;enA b¤bNþal[gaynwg TTYlrgkarrMelaPsiT§imnusS 
epSg²eToteLIy . RbsinCaGñkrgplb:HBal;TaMgenaH minGacpÁt; 
pÁg;xøÜnÉg)aneT rdæPaKIRtUvcat;RKb;viFankarsmRsb edayeRbIR)as; 
CaGtibrmanUvFnFanxøÜnman edIm,IFanafa pÞHsEm,g kartaMgTIlM -
enAf μ ImanlkçN³smrmü b¤mansiT§iGaceRbIR)as;dIFøI Edl[pl 
eRcIn EdlmantamkrNICak;Esþg.  

17-KN³km μaFikardwgfa KMeragGPivDÆn_CaeRcIn EdlTTYlmUlniFi 
BIsßab½nhirBaØavtßúGnþrCatinana EdlmanTItaMgkñúgEdndIrbs;rdæ  
PaKI )annaM[mankarbeNþjecjedaybMBanCaeRcIn. kñúgbBaðaenH 
KN³km μaFikarsUmrMlwkdl; esckþIBnül;rYmelx 2 rbs;xøÜn 
¬1990¦ EdlbBa¢ak;fa {Pñak;garGnþrCati Kb,IRtUvecosvagCadac; 
xat minRtUvcUlBak;B½n§ kñúgKMeragTaMgLayNaEdl dUcCa >>> CMruj
[man b¤GnuvtþPaBerIseGIgcMeBaHbuKÁlTaMgLay b¤RkummnusS 
pÞúynwgbTbBaØtþi énktikasBaØaenH b¤Bak;B½n§nwgkarbeNþjecjkñúg 
RTg;RTayFM b¤kar[mnusScakecBaJBIdIFøI b¤lMenAdæanrbs;xøÜn eday 
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minpþl;karkarBar nigsMNgsmrmüenaHeLIy. kñúgdMNak;kal 
nImYy²énKMeragGPivDÆn_mYy RtUvxitxMRbwgERbgRKb;Ebbya:g edIm,I 
Fanafa siT§iTaMgLayEdlmanEcgkñúgktikasBaØaenH RtUv)anyk 
mkBicarNa[)anl¥itl¥n; }vi.  

18- sßab½nmYycMnYndUcCa FnaKarBiPBelak GgÁkarshRbtibtþi -
kar_esdækic© nigGPivDÆn_ (OECD) )anGnum½teKalkarN_ENnaM 
sþIBIkartaMgTIlMenAfμ I kñúgeKaledAkat;bnßykMriténkarQWcab;rbs; 
mnusSTak;TgnwgkarbeNþjecjedaybMBan . karGnuvtþn_EbbenH 
CaerOyEtgEtekItman TnÞwmKñanwgKMeragGPivDÆn_RTg;RTayFM² dUcCa 
karsagsg;TMnb;Twk nigKMeragplitfamBlFM² epSgeTot.   
edIm,IeqøIytbnwgkatBVkic©EdlmanEcgenAkñúgktikasBaØa kareKarB 
TaMgRsugnUveKalkarN_ENnaMenHKWCakarsMxan;Nas; sMrab;TIPñak;gar 
pÞal; nigsMrab;rdæPaKIénktikasBaØa. kñúgbBaðaenH KN³km μaFikar 
sUmrMlwkdl; esckþIEføgkarN_enAkñúg esckþIRbkas nigkmμviFI   
skm μPaBTIRkugvIEy:n EdlEcgfa {TnÞwmnwgkarGPivDÆn_CYysRmYl 
dl;karTTYl)ansiT§imnusSTaMgGs;kþI k¾karxVHkarGPivDÆn_minGac 
RtUv)aneKelIIksMGagfaCakarkat;bnßysiT§imnusS EdlTTYlsÁal; 
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vi- E/1990/23, ]bsm<½n§3/ kfax½NÐ 6 nig8 cMNuc d. (E/1990/23, annex II, para. 6 

and 8(d).)  



 

 

CaGnþrCatienaHeLIy }. ¬Epñk1 kfax½NÐ10¦ 

19- tameKalkarN_ENnaMsþIIBIkareFVIr)aykarN_ EdlGnum½teday 
KN³km μaFikar )anesñI[rdæPaKIpþl;nUvB½t’manepSg²eTot Edl 
Tak;TgedaypÞal;eTAnwgviFIGnuvtþkarbeNþjecjedaybMBan. 
B½t’manTaMgenHrab;TaMg ¬k¦ {cMnYnRbCaCnEdlRtUv)anbeNþjecj 
enAkñúgry³eBlR)aMqñaMcugeRkay nigcMnYnRbCaCnEdlbcú©b,nñmin)an 
TTYlkarkarBartampøÚvc,ab;RbqaMgnwgkarbeNþjecjedaybMBan b¤ 
karbeNþjecjtamrUbPaBepSg²eTot}/ ¬x¦ {c,ab;Tak;TgnwgsiT§i 
GñkCYl mansuvtßiPaBkúñgkarkan;kab;GclnRTBü edIm,IkarBarmin
[mankarbeNþjecj} nig¬K¦ {c,ab;ham R)amkarbeNþjecj 
tamrUbPaBNamYy}vii. 

20- RtUvpþl;pgEdrnUvB½t’manTak;Tgnwg {viFankarEdl)ancat;enA 
kñúgGMLúgeBlGnuvtþ dUcCakm μviFI erobcMEklMGTIRkug KMeragGPivDÆn_ 
eLIgvij karGPivDÆn_enAnwgkEnøg karerobcMRBwtþikarN_GnþrCati 
¬dUcCa karRbkYtkILaGULaMBik nigkILaepSg²eTot kartaMgBiB½rN_ 
snñisITCaedIm¦/ nigyuT§nakar {esaP½NPaBTIRkug} CaedIm Edl 
Fana)annUvkarkarBarmin[mankarbeNþjecj b¤EdlFana)annUv 
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vii-E/C.12/1999/8, ]bsm<½n§4. (E/C.12/1999/8, annex IV.)  



 

 

karpþl;lMenAdæanvij edayEp¥kelIkaryl;RBmTaMgsgxag eday 
GñkTaMgLayEdlkMBugrs;enAelI b¤Ek,rkardæanEdlrgkarbeNþj 
enaH}viii. k¾b:uEnþmanrdæPaKIEtBIr-bI b:ueNÑaHEdl )anbBa©Úlpþl; 
B½t’manEdlcg;)anenaHeTAkñúgr)aykarN_rbs;xøÜn Edl)andak;CUn 
KN³km μaFikar. ehtudUecñHehIy KN³kmμaFikarsUmbBa¢ak;c,as; 
GMBIsar³sMxan;énKuNPaB B½t’manEdlxøÜn)anTTYl. 

21- rdæPaKIxøH)anbBa¢ak;fa K μanB½t’manEbbenHeT. KN³km μaFikar 
sUmrMlwkfa karBinitütamdanRbkbedayRbsiT§PaB elIsiT§iman 
lMenAdæansmrmü TaMgedayrdæaPi)alBak;B½n§ b¤edayKN³ kmμaFikar 
minGacRbRBwtþeTA)aneT ebIGvtþmankarRbmUlB½t’mansmRsbEbb 
enH ehIysUmsMNUmBrrdæPaKITaMgGs;[Fanafa B½t’mancaM)ac;² 
RtUv)anRbmUl nigRtUvqøúHbBa©aMelIr)aykarN_ EdlxøÜn)andak;CUn 
tamktikasBaØaenH.     

32 

viii-dUcxagelI.  



 

 

 

33 



 

 

េគលករណ៍ជមលូ ន និង េគលករណ៍ែណន ំ 

សីពី 

ករបេណញេចញ និងករចកេចញេ យបងខចិំត ែផកេលករអភវិឌ ន ៍*  

 

I. វ ិ លភព និង ចរតិលកខណៈ 

១. រដមនកតពកិចចទប់ ក ត់ និង ងំករបេណញេចញេ យ

បំពនពីលំេន ន និងដីធី ែដលកតពកិចច ទំងេនះេកតេចញពី

លិខិតុបករណ៍គតិយុតិអនរជតិមួយចំនួន ែដលករពរសិទធិមន

លំេន នសមរមយ និងសិទធិមនុស ពក់ព័នធឯេទ ត ។ លិខិតុបករណ៍ 

ទំងេនះរមួមន េសចកី បកសជសកលសីពីសិទធិមនុស  កតិក

សញញ អនរជតិសីពីសិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ម ១១ 

កថខ័ណទី១) អនុសញញ សីពី សិទធិកុមរ (ម ២៧ កថខ័ណទី៣) 

បញញតិសីពីករមិនេរ សេអង មនែចងកនុងម ១៤ កថខ័ណទី២ 

(ជ) ៃនអនុសញញ សីពីករបំបត់ ល់ទ មង់ៃនករេរ សេអង បឆំង

នឹង សីេភទ និងម  ៥ (ង) ៃនអនុសញញ សីពីករបំបត់ ល់ទ មង់

ៃនករេរ សេអងពូជ សន៍ ។ 

២. េលសពីេនះ និង សប មេគលករណ៍អវភិគភពៃនសិទធិ

មនុស  ម ១៧ ៃនកតិកសញញ អនរជតិ សីពីសិទធិពលរដ និង
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 * ឧបសមព័នធ ១ ៃនរបយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសស សីពីសិទធិមនលំេន

នសមរមយ  ជែផនកមួយៃនសិទធិមនកំរតិជីវភពសមរមយ A/HRC/4/18           



 

 

សិទធិនេយបយ ែចងថ “ គម នជន មន ក់ តវទទួលរងករេ ជ ត

ែ ជក មអំេពចិត ឬេ យខុសចបប់កនុងជីវតិឯកជន គ រ លំេន

ន សំបុ តេឆយឆងរបស់ខួន “ ម េនះែចងេទ តថ “ជន គប់របូ

មនសិទធិឲយចបប់ករពរ បឆំងនឹងករេ ជ តែ ជក ឬករប៉ះពល់

ែបបេនះ” ។  ម  ១៦ កថខ័ណទី១ ៃនអនុសញញ សីពីសិទធិកុមរ 

មនបញញតិ សេដ ងគន េនះផងែដរ ។ ករេយងដល់បញញតិឯេទ ត 

កនុងចបប់អនរជតិ រមួមន ម ២១ ៃនអនុសញញ ឆន ំ១៩៥១ ពក់

ព័នធនឹង នៈជនេភ សខួន ម ១៦ ៃនអនុសញញ េលខ១៦៩ របស់

អងគករពលកមមអនរជតិ សីពី ជនជតិេដមភគតិច និង កម

កុលសមព័នធ េនប បេទសឯក ជយ(១៩៨៩) និងម ៤៩ ៃនអនុ

សញញ ទី កងហ ុីែណវ ទក់ទងនឹងករករពរជនសីុវលិកនុេពលមន

ស ងគ ម ចុះៃថង១២ ែខសី  ឆន ំ១៩៤៩ (អនុសញញ ទី កងហ ុីែណវទី

បួន) ។  

៣. េគលករណ៍ែណនំេនះ និយយអំពីភពជប់ជំពក់ៃនសិទធិ

មនុស េទនឹងករបេណញេចញ និងករចកេចញេ យបងខំចិត 

ែផកេលករអភិវឌ ន៍ទី កង និងឬ តំបន់ជនបទ ។ េគលករណ៍

ែណនំទំងេនះ តំ ងឲយ ករបេងកតេគលករណ៍សិទធិមនុស មួយ

ែដលមនលកខណៈទូលំទូ យែថមេទ ត សីពីករចកេចញេ យ

បងខំចិត ែផកេលករអភិវឌ ន៍(E/CN.4/Sub.2/1997/7, annex) ។ 

េគលករណ៍ទំងេនះ ែផកេលចបប់សិទធិមនុស  អនរជតិ និង សប

មេសចកីពនយល់រមួេលខ ៤ (១៩៩១) និងេសចកីពនយល់រមួ េលខ 

៧ (១៩៩៧)  របស់គណៈកមម ធិករសិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និងវបប
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ធម៌ េគលករណ៍ែណនំសីពី ករេភ សសឹក (E/CN. 4/1998/53/

Add.2) េគលករណ៍ជមូល ន និងេគលករណ៍ែណនំសីពីសិទធិ 

ទទួលបនករេ ះ យ និងករជួសជុលសំណងករខូចខតដល់

ជនរងេ គះេ យកររេំ ភដ៏ គេ មលេលចបប់សិទធិមនុស អនរ

ជតិ ឬកររេំ ភធងន់ធងរេលចបប់មនុស ធម៌អនរជតិ ែដលបនអនុ

ម័ត េ យម សននិបត កនុងេសចកីសំេរចចិតរបស់ខួនេលខ

៦០/១៤៧ និងេគលករណ៍សីពីករេ ះ យ មន បសិទធភព

ចំេពះលំេន ន និង ទពយសមបតិសំ ប់ជនេភ សខួន និងជន

េភ សសឹក (សូមេមល E/CN.4/Sub.2/ 2005 /17 and Add.1). 

៤. េ យគិតគូរ តឹម តវអំពីនិយមន័យទំងអស់ពក់ព័នធនឹងករ “ករ

បេណញេចញេ យបំពន” កនុងបរបិទ ៃនបទ នសិទធិមនុស អនរ

ជតិ  េគលករណ៍ែណនំេនះអនុវតចំេពះអំេព និងឬករខកខន

ទំង យ ែដលទក់ទងនឹងករចកេចញេ យបងខំចិត ឬេ យ

មិនសម័ គចិតៃនបុគគល កម និងសហគមន៍ននពីលំេន ន និងឬ 

ដីធី និង ធនធនដីរមួ ែដលបនកន់កប់ ឬ  បន ស័យផល        

ជេហតុនំឲយបត់បង់ ឬកំរតិ ដល់លទធភពរបស់បុគគល កម ឬសហ

គមន៍មួយ កនុងកររស់េន ឬេធករកនុងលំេន ន និេវសន ន ឬទី 

ំងេ យមិនផល់និងទទួលបនករករពរ តឹម តវ មផូវចបប់ ឬ

ករករពរេផ ងេទ ត។i 

៥. ករបេណញេចញេ យបំពន គឺជបតុភូតមួយេផ ងេ កម
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i-ករ ម បមករបេណញេចញេ យបំពនេនះ មិនអនុវតចំេពះករបេណញេចញទំង យ ែដល

េធេឡង មផូវចបប់ និង សប មបញញតិៃនសនធិសញញ សិទធិមនុស អនរជតិននេនះេទ ។ 



 

 

ចបប់អនរជតិ េហយជេរ យៗែតងែតជប់ ទក់ទងេទនឹងករខះ

សុវតថិភពកនុងករកន់កប់ មផូវចបប់ ែដលជធតុផ ំមួយដ៏

សំខន់ៃនសិទធិមន លំេន នសមរមយ ។ ករបេណញេចញេ យ

បំពនមនចំែណកផល់ផលវបិកជេ ចន ែដលមនលកខណៈ ស-

េដ ងគន េទនឹងផលវបិកប លមកពីករឲយចកេចញ មទំេនង

ចិតii រមួទំងករបញជូ ន បជជន ករបេណញម ជន ករចក

េចញេទទំងហូង ករេបសសំ តជតិពនទុ និងករអនុវតន៍េផ ង

េទ តពក់ព័នធ នឹងករចកេចញេ យបងខំចិត ឬេ យមិនសម័ គចិត

ៃន បជជន ពីផទះសែមបង ដីធីនិងសហគមន៍របស់ខួន ។  

៦. ករបេណញេចញេ យបំពន គឺជកររេំ ភបំពនដ៏គេ មល

េលសិទធិមនុស ជេ ចន ែដលបនទទួល គ ល់ជអនរជតិ រមួមន

សិទធិមនផទះសែមបង រ ទឹក សុខភព ករអប់រ ំ ករងរ       

សនិសុខបុគគល សនិសុខលំេន ន េសរភីពចកផុតពីករ ប ពឹត

េឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កបនទ ប និងេសរភីព ខងករ

េដរេហរ ។ ករបេណញេចញ តវែតេធេឡង សបចបប់ ឬេធែតកនុង

ករណីេលកែលងបុ៉េ ះ េហយ តវ សបទំង សងេទនឹងបញញតិ

ពក់ព័នធៃនចបប់សិទធិមនុស  និងចបប់មនុស ធម៌អនរជតិ ។ 

៧. ករបេណញេចញេ យបំពន ជំរញុកន់ែតខំងេឡងែថមេទ ត

នូវភពមិនេសមគន  ទំនស់កនុងសងគម វេិយគកមម និង “ ករ ក់ឲយេន

ច់ពីេគ” និងែដលប៉ះពល់ជនិចចដល់ បជជន កី កបំផុត ែផនកៃន

សងគម ែដលងយរងផលប៉ះពល់បំផុតខងសងគម និងេសដកិចច និង
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ែដលេគមិនសូវគិតគូរ ជពិេសស សី កុមរ ជនភគតិច និងជន

ជតិេដមភគតិច ។ 

៨. កនុងបរបិទៃនេគលករណ៍ែណនំេនះ ករបេណញេចញែផកេល

ករអភិវឌ ន៍ រមួទំងករបេណញេចញ ឯេទ ត ែដលជេរ យៗបន

េ គង ឬបនេធេឡងេ កមករអះ ងថេធេដមប ី “ បេយជន៍

ធរណៈ” ដូចជ ករបេណញេចញែដលភជ ប់េទនឹងករអភិវឌ ន៍ 

និងគំេ ងេហ រចនសមព័នធ (រមួទំងទំនប់ រ ី អគគីសនីធំៗ គំេ ង

ថមពល ឬឧស ហកមមែដលមន ទង់ ទយធំ ឬឧស ហកមមរកុរក

ែរ ៉ឬធនធនេផ ង េទ ត) វធិនករ លទធកមមដីធី ែដលជប់ទក់ទង

នឹងករេរ បចំទី កងជថមី ករេលកកំពស់ជីវភពរស់េនរបស់    

បជជន កី ក ករជួសជុលែកលំអរលំេន ន ករែកលំអរេ ភ័

ណភពទី កង ឬកមមវធីិេ ប បស់ដីធីេផ ងេទ ត (រមួទំងេដមបីេគល

បំណងកសិកមម) ទពយអចលន ទពយ និងជំេ ះដីធី ករវនិិេយគដី

ធីគម នករ គប់ គង តឹម តវ ជំនួញធំៗមនលកខណៈជអនរជតិ ឬ

ពឹតិករណ៍កី  និងែដលសំែញង េគលបំណងបរ ិ ថ ន ។  

សកមមភពទំងេនះក៏រមួផងែដរនូវសកមមភពទំង យែដលគំ ទ

េ យជំនួយ អភិវឌ ន៍អនរជតិ ។  

៩. ករចកេចញេ យបងខំចិត េកតេឡងេ យ រករបំផញ ឬ

ករេធឲយខូចបរ ិ ថ ន ករបេណញេចញ ឬករជេន ស ែដលមកពី

កររខំនជ ធរណៈ េ គះធមមជតិ ឬេ គះមហន យែដល

មនុស ជអនកបងកេឡង ភព នតឹង ឬេក ហល ជេមះៃផទកនុង ឬ

ជេមះអនរជតិ ឬជេមះច មះ (មនលកខណៈជតិ និង អនរជតិ) 
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និង ភពបនទ ន់ជ ធរណៈ អំេពហឹង កនុង គ រ និងករអនុវតន៍

មួយចំនួនជ បៃពណី និងវបបធម៌  ែដលជេរ យៗេកតេឡងេ យ

មិនេគរព មបទ នសិទធិមនុស  និងបទ នមនុស ធម៌ ែដល

មន ប់       រមួទំងសិទធិមនលំេន នសមរមយ ។ េទះជយ៉ង

ក៏េ យ ថ នករណ៍េនះ ចជប់ទក់ទងនឹងករពិចរ

ែថមេទ តថ េគលករណ៍ែណនំេនះ មិនេ ះ យជក់ ក់កី 

ក៏ ចផល់ករែណនំមួយ មន បេយជន៍កនុងបរបិទេនះ ។ សូម

ទញចំ ប់ រមមណ៍េលេគលករណ៍ជមូល ន និងេគល

ករណ៍ ែណនំសីពីសិទធិទទួលបនករេ ះ យ និងករជួសជុល

សំណងករខូចខតដល់ជនរងេ គះ េ យកររេំ ភដ៏គេ មល

េលចបប់សិទធិមនុស អនរជតិ ឬកររេំ ភធងន់ធងរេលចបប់ មនុស

ធម៌អនរជតិ េគលករណ៍ែណនំសីពីករេភ សសឹក និងេគល

ករណ៍សីពីករេ ះ យមន បសិទធភពចំេពះលំេន ន និង

ទពយសមបតិសំ ប់ជនេភ សខួន និងជនេភ សសឹក ។ 

១០. ទនទឹមនឹងករទទួល គ ល់អំពីបរបិទែដលេកតមនករបេណញ 

េចញ េគលករណ៍ែណនំេនះេផតេលករផល់ករែណនំដល់រដ

ននអំពីវធិនករ និងនីតិវធីិែដល តវបនអនុម័ត េដមបីធនថករ

បេណញេចញែផកេលករអភិវឌ ន៍ មិន តវបនេធផទុយេទនឹង

បទ នសិទធិមនុស អនរជតិែដលមន ប់េឡយ េហយដូេចនះ

មិនបេងកតឲយមន “ ករបេណញេចញេ យបំពន ” េឡយ ។    

េគលករណ៍ែណនំេនះ មនេគលបំណងផល់នូវឧបករណ៍មួយ

ជក់ែសងេដមបីជួយរដ និងទីភន ក់ងរននកនុងករបេងកតេគល
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នេយបយ ចបប់នីតិវធីិ និងវធិនករបងក រ េដមបីធនថករ        

បេណញេចញនឹងមិនេកតមន និងេដមបីផល់នូវករេ ះ យមន

បសិទធភពចំេពះអនកែដល តវេគរេំ ភបំពនសិទធិរបស់ខួន កនុង

ករណីមិនមនករបងក រ ។ 

 

II. កតពកិចចទូេទ 

ក. អនកមនភរកិចច និងចរតិៃនកតពកិចច 

១១. ទនទឹមនឹងមនតួអងគេផ ងៗ ចនឹងេធ ទណកមម ករទមទរ 

ករេសន ករផួចេផមគំនិត ករអភ័យេទស ករយល់ ពមឲយមនករ

បេណញេចញេ យបំពនកី រដមនកតពកិចច តវអនុវតបទ ន

សិទធិមនុស  និងបទ នមនុស ធម៌ េដមបីធនឲយមនករេគរព

សិទធិទំង យែដលមនែចងកនុងសនធិសញញ  និងេគលករណ៍ទូេទ

សីពីចបប់អនរជតិ ធរណៈ ដូចមនែចងកនុងេគលករណ៍

ែណនំេនះ ។ េទះជយ៉ង ក៍េ យ េគលករណ៍ែណនំេនះ

មិន ចឲយភគីនន រមួទំង បុគគល និងអនក គប់ គងគំេ ង ថ ប័ន 

ហិរញញ វតថុអនរជតិ និង ថ ប័ន ឬអងគករឯេទ ត ជីវកមមឆង

បេទស និង ជីវកមមេផ ងេទ ត និងភគីឯកតជន ប់ទំងមច ស់

ផទះនិងមច ស់ដី  រចួផុតពី ល់ករទទួលខុស តវេឡយ។ 

១២. េ កមចបប់អនរជតិ កតពកិចចរបស់រដរមួមនករេគរព ករ

ករពរ និងករបំេពញសិទធិមនុស ទំងអស់ និងេសរភីពជមូល
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ន ។ េនះមនន័យថ រដ តវ ៖ ទប់មិនឲយមនកររេំ ភសិទធិ

មនុស កនុង សក និងេ ក បេទសរបស់ខួន ធនថ ភគីឯេទ ត

ែដលសថិតកនុងែដនសមតថកិចច និងករ គប់ គងមន បសិទធភពមិន

តវ រេំ ភសិទធិអនកដៃទេឡយ េហយ តវចត់វធិនករបងក រ និង

ែកៃខ េដមបីេលកកំពស់សិទធិមនុស  និងផល់ករជួយឧបតថមភដល់

បុគគលទំង យ ែដល តវេគរេំ ភសិទធិ ។ កតពកិចចទំងេនះ 

តវអនុវតបននិងទនទឹមេពលគន  េហយមិនចំបច់ តវចត់វធិនករ

ម ននុ កមេឡយ ។ 

 

        ខ. េគលករណ៍សិទធិមនុស ជមូល ន 

១៣. មចបប់សិទធិមនុស អនរជតិ ជន គប់របូមនសិទធិមនលំេន

នសមរមយ ជែផនកមួយៃនសិទធិមនកំរតិជីវភពរស់េន គប់ គន់ 

។ សិទធិមនលំេន នសមរមយរមួមន កនុងចំេ មសិទធិដៃទេទ ត គឺ

សិទធិ ទទួលបនករករពរ បឆំងនឹងករេ ជ តែ ជក មទំេនងចិត 

ឬេ យខុសចបប់ េលសិទធិឯកជន គ រ ផទះសំែបង និងសុវតថិភព

កនុងករកន់កប់ សបចបប់ ។ 

១៤. មចបប់អនរជតិ រដ តវធនថ ករករពរ បឆំងនឹងករប

េណញេចញេ យបំពន និងសិទធិមនុស មនលំេន នសមរមយ 

និងសុវតថិភពកនុងករកន់កប់ តវបនធនករពរេ យគម នករ

េរ សេអង េទះជ មែបប ក៏េ យែផកេលពូជ សន៍ ពណ៌

សមបុរ ភ  សន ឬជំេន  និនន ករ នេយបយ ឬមតិេយបល់

41 



 

 

ឯេទ ត សញជ តិ ជតិពនទុ ឬេដមកំេណ តសងគម នៈផូវចបប់ ឬ 

សងគម យុ ពិករភព ទពយសមបតិ កំេណ ត ឬ នៈេផ ងេទ ត ។  

១៥. រដ តវធនសិទធិេសមគន រ ងបុរស និង សី េដមបីករពរមិនឲយ

មនករបេណញេចញេ យបំពន និងករទទួលបនេសមគន នូវសិទធិ

មនលំេន នសមរមយ និងសុវតថិភពកនុងករកន់កប់ ដូចមនែចង

កនុងេគលករណ៍ែណនំេនះ ។ 

១៦. គប់បុគគល កម និងសហគមន៍ែដលមនសិទធិ តវ ំងលំេនថមី 

ែដលរមួមនសិទធិេ ជសេរ សដីធីែដលមនគុណភពេសមគន  ឬ បេសរ 

ជង េហយលំេន នែដល តវេ ះដូរ   តវែតបំេពញលកខណៈ

វនិិចឆ័យ គប់ គន់ ៖ ករចូលេទដល់ភព ចៃលលកបន ចរស់

េនបន សុវតថិភពកនុងករកន់កប់ ភព គប់ គន់ ខងវបបធម៌  

ភពសម សបៃនទី ំង និងករេ ប បស់េស សំខន់ៗដូចជេស  

សុខភព និងេស អប់រ ំiii។ 

១៧. រដ តវែតធនឲយមនករេ ះ យ គប់ គន់និងមន បសិទធ

ភព មផូវចបប់ ឬករេ ះ យេផ ងេទ តែដល តឹម តវ និង

មន បសិទធភពដល់បុគគល មួយែដលអះ ងថ គត់ តវេគ

រេំ ភបំពន ឬសថិតកនុងករគំ មកំែហងបំពរបំពនសិទធិរបស់ខួន 

កនុងករករពរ បឆំងនឹងករបេណញេចញេ យ បំពន ។ 

១៨. រដ តវទប់ ក ត់ករែណនំឲយេ បវធិនករសកមមមុនពក់ព័នធ
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iii-សូមេមលេសចកីពនយល់រមួ េលខ៤ សីពីសិទធិមនលំេន នសមរមយ ែដលអនុម័តេ យគណៈកមម ធិករ

សិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ កនុងឆន ំ១៩៩១ ។  



 

 

នឹងករករពរ មនីតិន័យ (de jure) ឬ ម ពឹតិន័យ (de facto) 

បឆំងនឹងករបេណញេចញេ យបំពន ។ 

១៩. រដ តវទទួល គ ល់ថករ ម បមករបេណញេចញេ យ

បំពន រមួទំងករឲយចកេចញ ម ទំេនងចិតែដលនំឲយមនករដូរ

ផស់ជតិពនទុ សន ឬសមសភពពូជ សន៍របស់ បជ

ពលរដែដលរងផលប៉ះពល់ ។ 

២០. រដ តវបេងកត និងអនុវតេគលនេយបយ និងសកមមភពអនរ

ជតិរបស់ខួន សប មកតពកិចចសិទធិ មនុស  រមួទំង មរយៈករ

បន និងករផល់ជំនួយអភិវឌ ន៍អនរជតិ ។ 

 

គ. ករអនុវតន៍កតពកិចចរដ 

២១. រដ តវធនថ ករបេណញេចញេធបនែតកនុងករណីេលក

ែលងបុ៉េ ះ ។ ករបេណញេចញ តវបញជ ក់មូលេហតុេពញេលញ 

អំពីផលប៉ះពល់របស់  េទេលសំណំុសិទធិែដលបនទទួល គ ល់ជ

អនរជតិ ។ ករបេណញេចញ តវែត (ក) បនអនុញញ តេ យចបប់ 

(ខ) អនុវត សប មចបប់សិទធិមនុស អនរជតិ (គ) េធសំ ប់ែត

េគលបំណងេលកកំពស់សុខមលភពទូេទiv (ឃ) សមេហតុផល 

និងសមម ត (ង) េធ និយតកមមេដមបីធនករផល់សំណង និងករ
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iv-កនុងេគលករណ៍ែណនំេនះ ករេលកសទួយសុខមលភពទូេទ សំេ ដល់វធិនករែដលរដបនចត់

េឡង សប មកតពកិចច សិទធិមនុស  អនរជតិរបស់ខួន ជពិេសស េសចកី តវករកនុងករធនសិទធិមនុស

របស់បុគគលងយរងេ គះបំផុត ។  



 

 

នីតិសមបទសមរមយ និងទំង សង និង (ច) អនុវត សប ម

េគលករណ៍ែណនំេនះ ។ ករករពរែដលបនផល់េ យេសចកី

ត មវខងនីតិវធីិទំងេនះ អនុវត ចំេពះជនែដលងយរងេ គះ និង

កមមនុស ែដលរងផលប៉ះពល់ េ យមិនគិតថពួកេគមន ឬគម ន

ប័ណកមមសិទធិផទះសំែបង និង ទពយសមបតិ មចបប់ជតិេនះេទ ។ 

២២. រដ តវអនុម័តវធិនករចបប់ និងេគលនេយបយ ម បម

ករបេណញេចញទំង យ  ែដលេធេឡង មិន សបេទនឹង

កតពកិចចសិទធិមនុស អនរជតិ ។ រដគួរទប់ ក ត់ឲយបនជអតិបរម 

ករទមទរ ឬ ករដកហូតផទះសែមបង ឬដីធី េហយជពិេសស េន

េពលែដលសកមមភពេនះ មិនរមួចំែណកដល់ករទទួលបនសិទធិ

មនុស  ។ ឧទហរណ៍ ករបេណញេចញ ចចត់ថមនេហតុផល

តឹម តវ បសិនជវធិនករសី ពីកំែណទ មង់ ឬករែបងែចកដីធីជ

ថមី មនពក់ព័នធជពិេសស ដល់ផល បេយជន៍បុគគល កម ឬ សហ

គមន៍ែដលងយរងេ គះ ឬែដល តវបនេគដកហូតសិទធិ ។ រដគួរ

អនុវតេទសបញញតិ ពហមទណ ឬរដបបេវណីេទេល បុគគល អងគភព

ឯកជន ឬអងគភព ធរណៈ មួយ ែដលសថិតកនុងែដនសមតថកិចច 

របស់ខួនែដលេធករ បេណញេចញកនុងលកខណៈមួយមិន សបទំង 

សងេទនឹងចបប់ជតិែដលកំពុងអនុវត និងបទ នសិទធិមនុស

អនរជតិ ។ រដ តវធនឲយមនករេ ះ យ មផូវចបប់ គប់

គន់ និងមន បសិទធភព ឬករេ ះ យសម សបេផ ងេទ ត 

ចំេពះបុគគលទំង យែដលរងផលប៉ះពល់ ែដលងយរងេ គះ ឬ

ករពរមិនឲយមនករបេណញេចញេ យបំពន ។  
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២៣. រដ តវចត់វធិនករ មធនធនែដលខួនមនជអតិបរម 

េដមបីធនឲយ មនុស គប់របូ ស័យផលេសមគន នូវសិទធិមនលំេន

នសមរមយ ។ រដមនកតពកិចចអនុម័តវធិនករចបប់ និងេគល

នេយបយសម សប េដមបីធនករពរបុគគល កម និងសហគមន៍

ពីករបេណញេចញេ យបំពន ែដលមិន សប មបទ នសិទធិ

មនុស អនរជតិែដលមន ប់ឲយបនឆប់រហ័សv ។ 

២៤. េដមបីធនថ មិនមនទ មង់ មួយៃនករេរ សេអងផួវចបប់ 

ឬផូវេផ ងេទ ត ប៉ះពល់អវជិជមនេលករ ស័យផលសិទធិមនផទះ

សែមបងសមរមយ រដគួរពិនិតយទូេទេឡងវញិអំពីចបប់ និងេគល

នេយបយ ជតិែដលពក់ព័នធ កនុងទិសេ ធនឲយចបប់ និងេគល

នេយបយទំងេនះ សប មបញញតិសិទធិមនុស  អនរជតិ ។ ករ

ពិនិតយទូេទេឡងវញិេនះ គួរធនផងែដរថចបប់ បទបញជ  និង

េគលនេយបយែដលមន ប់និយយអំពីឯកជនភវបូនីយកមម

ៃនេស ធរណៈ ករទទួលេករមរតក និងករអនុវតន៍ជវបបធម៌ 

េដមបីកំុឲយឈនេទរក ឬស មលឲយមនករបេណញេចញេ យ

បំពនvi ។ 

២៥. េដមបីធនកំរតិអតិបរមៃនករករពរផូវចបប់ឲយមន បសិទធ

ភព បឆំងនឹងករបេណញេចញេ យបំពន សំ ប់មនុស គប់របូ
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v-សូមេមលេសចកីពនយល់រមួ េលខ៣ សីពីចរតិលកខណៈៃនកតពកិចចរបស់រដភគី ែដលអនុម័តកនុងឆន ំ 

១៩៩០ េ យគណៈកមម ធិករ សិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ។  

vi-សូមេមលេគលករណ៏ែណនំសីពីលំេន ននិងករ បកន់ពូជ សន៏េនកនុងរបយករណ៏អនក យករ

ណ៏ពិេសសគណះគមម ករទទួលបនុកសិទិមនុស សីពីករមនលំេន នសមរមយ និងសិទិមនលំេន ន

សមរមយ  



 

 

ែដលសថិតេ កមែដនសមតថកិចចរបស់ខួន រដគួរែតចត់វធិនករជ

បនទ ន់ កនុងេគលបំណងផល់សិទធិកន់កប់ សបចបប់ដល់បុគគល 

គ រ និងសហគមន៍ទំង យ ែដលបចចុបបនន មិនទន់មន

ករករពរដូចេនះ រមួទំងបុគគលទំង យគម នប័ណកមមសិទធិផូវករ

េលផទះសែមបង និងដីធី ។ 

២៦. រដ តវធនសិទធិ ស័យផលេសមគន នូវផទះសែមបង គប់ គន់ 

សំ ប់បុរស និង សី ។ ករេនះត មវឲយរដ អនុម័ត និងអនុវតវធិន

ករពិេសស េដមបីករពរ សីពីករបេណញេចញេ យបំពន ។ 

វធិនករទំងេនះ គួរធនឲយមនករផល់ប័ណកមមសិទធិផូវករេល

ផទះសែមបង និងដីធីឲយ សី គប់របូ ។ 

២៧. រដគួរែតធនថ បទ នសិទធិមនុស ជធរមន តវបនេធ   

សមហរណកមមេទកនុងទំនក់ទំនងអនរជតិរបស់ខួន រមួទំង ម   

រយៈជំនួយអភិវឌ ន៍ពណិជជកមម និងវនិិេយគទុន និងករចូលរមួកនុង

េវទិក និងអងគករពហុភគី ។ រដគួរែតអនុវតកតពកិចចសិទធិមនុស

របស់ខួន ចំេពះសហ បតិបតិករអនរជតិvii េទះកនុងនមជ

បេទសអនកផល់ជំនួយ ឬជអនកទទួលផល(អតថគហក) កី ។ រដគួរ

ធនថ អងគករអនរជតិនន ែដលខួនគឺជតំ ង តវទប់ករផ

ល់ ឬករអនុវតន៍គំេ ង កមមវធីិ ឬេគលនេយបយ មួយែដល

ពក់ព័នធករបេណញេចញេ យបំពន ចំេពះករបេណញេចញ
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vii-ដូចមនែចងកនុងម  ២២ ៃនេសចកី បកសជសកលសីពីសិទធិមនុស  ម  ៥៥ និងម  ៥៦ ៃន

ធមមនុញញសហ បជជតិ ម  ២ កថខ័ណ ១, ១១, ១៥, ២២ និងម  ២៣ ៃនកតិកសញញ អនរជតិសីពី

សិទធិេសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ម  ២៣ កថខ័ណ ៤ ម  ២៨ កថខ័ណ ៣ ៃនអនុសញញ សីពី

សិទធិកុមរ ។  



 

 

មួយ ែដលមិន សបទំង សងនឹងចបប់ អនរជតិ  និងករគូស

បញជ ក់កនុងេគលករណ៍ែណនំេនះ ។ 

 

ឃ. យុទធ ស េគលនេយបយ និងកមមវធីិបងក រ 

២៨. រដគួរែតអនុម័ត មធនធនែដលខួនមនជអតិបរម យុទធ

ស េគលនេយបយ និងកមមវធីិសម សប េដមបីធនករ

ករពរ បកបេ យ បសិទធភពដល់បុគគល កម និងសហគមន៍ 

បឆំងករបេណញ េចញេ យបំពន និងផលវបិករបស់  ។  

២៩. រដគួរែតពិនិតយេឡងវញិឲយបនទូលំទូ យអំពីយុទធ ស 

េគលនេយបយ និងកមមវធីិពក់ព័នធ  កនុង េគលេ ធនភព សប

គន របស់ េទនឹងបទ នសិទធិមនុស អនរជតិ ។ កនុងបរបិទេនះ ករ

ពិនិតយេឡងវញិេនះ តវែតខិតខំដកេចញនូវបទបញញតិទំង យ

ែដលរក ទុក ឬេធឲយភពមិនេសមគន ែដលមន ប់ េហយរតិែត

មនខំងេឡងែថមេទ ត ែដលេធឲយប៉ះពល់អវជិជមនេទេល សី 

និង កមមនុស ែដលងយរងេ គះ និងែដលេគមិនសូវគិតគូរ ។      

រ ភិបល តវចត់វធិនករពិេសស េដមបីធនថេគលនេយ- 

បយ និងកមមវធីិេផ ងៗមិន តវបនបេងកត ឬអនុវតន៍េ យេរ សេអង 

និងេបះបង់េចលមិនគិតគូរដល់បុគគលទំង យ ែដល កី កេនទី

កង ឬេនតំបន់ជនបទេឡយ ។ 

៣០. រដគួរែតចត់វធិនករបងក រមួយចំនួន េដមបីបេញជ សនិង/ឬ
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បំបត់េហតុផលែដលបនគូសបញជ ក់អំពី ករបេណញេចញេ យ

បំពន ដូចជកររកកៃ មេលដីធី និងអចលនវតថុ ។ រដគួរែតពិនិតយ

េឡងវញិអំពី បតិបតិករ និងករេធនិយតកមមទីផ រផទះសែមបង និង

ករជួល េហយ បសិនជចំបច់ តវេធអន គមន៍ េដមបីធនថ   

កំ ំងទីផ រមិនបេងកនភពងយរងេ គះដល់អនកមន បក់ចំណូល

ទប និង កមបុគគលែដលមិនសូវបនេគគិតគូរ មិន តវបនេគបេណ-

ញេចញេ យបំពនេឡយ ។ កនុងករណីតៃមដីធី និងផទះសែមបង 

េឡងខពស់ រដគួរធនករពរ គប់ គន់ បឆំងនឹងករគបសងកត់េល

របូកយ ឬេសដកិចច េលអនក សក េ យបងខំឲយចកេចញ ឬដកហូត

សិទធិមនផទះសែមបង និងដីធីសមរមយពីពួកគត់ ។  

៣១. ទិភពកនុងករផល់ដីធី និងផទះសែមបង គួរែតធនឲយដល់

កម បជជន កី ក ដូចជ មនុស ចស់- ជ  កុមរ និងជនពិករ ។  

៣២. រដ តវផល់ ទិភពកនុងករែសងរកយុទធ សេផ ងៗ េដមបី

កត់បនថយជអបបបរមករចកេចញ េ យបងខំចិត ។ ករ យតំៃល

ទំង សង និងទូលំទូ យអំពីផលប៉ះពល់ គួរែតេធមុនេពលចប់

េផមអនុវតគំេ ងអីមួយ ែដល ចនឹងនំឲយមនករបេណញេចញ 

និងករចកេចញេ យបងខំចិតេ យែផកេលករអភិវឌ ន៍កនុងទិស

េ ធនទំង សងនូវសិទធិមនុស របស់បុគគល កម និងសហគមន៍

ទំងអស់ែដលនឹង តវរងផលប៉ះពល់ រមួទំងករករពរពួកេគពីករ

បេណញេចញេ យបំពន ។ ករ យតៃមអំពី “ផលប៉ះពល់េ យ

ករបេណញេចញ” គួរបញជូ លផងែដរ នូវករែសងរកជេ មសនិងយុទធ

សេផ ងៗ េដមបីកត់បនថយជអបបបរមនូវេ គះថន ក់ ។ 
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៣៣.  ករ យតំៃលអំពីផលប៉ះពល់ តវែតគិតគូរពីផលប៉ះពល់

េផ ងៗគន ពីករបេណញេចញេទេល សី កុមរ មនុស ចស់ជ  និង

ែផនកៃនសងគមែដលេគមិនសូវគិតគូរ ។ ករ យតំៃលទំងេនះគួរែត

ែផកេលករ បមូលទិននន័យវភិគ ដូចជ គប់ផលប៉ះពល់េផ ងៗ

ច តវបនកំណត់ និងេ ះ យយ៉ង តឹម តវ ។ 

៣៤.  ករបណុះប ល គប់ គន់កនុងករអនុវតន៍បទ នសិទធិ

មនុស អនរជតិ គួរែតបនត មវឲយមន និង ផល់ដល់អនកវជិជ ជីវៈ

ពក់ព័នធ រមួទំង េមធវ ី ម នីអនុវតចបប់ អនកេធែផនករ កង និង

តំបន់ និងបុគគលិក ឯេទ ត ែដលចូលរមួកនុងករេរ បចំេធគំេ ង     

ករ គប់ គង និងករអនុវតន៍គំេ ងអភិវឌ ន៍ ។ ករេនះ តវបញចូ ល

ករបណុះប លអំពីសិទធិ សី េ យសងកត់ធងន់អំពីកងល់ និងត មវ

ករពិេសសរបស់ សីទក់ទង នឹងបញផទះសែមបង និងដីធី ។ 

៣៥.  រដគួរធនករផ ពផ យព័ត៌មន គប់ គន់ អំពីេគល  

នេយបយ ចបប់ និងសិទធិមនុស  ទក់ទងនឹងករករពរ បឆំងនឹង

ករបេណញេចញេ យបំពន ។ រដគួរេផតករយកចិតទុកជ

ពិេសសដល់ករផ ពផ យព័ត៌មនសម សប និងទន់េពលេវ

ដល់ កមេផ ងៗ ជពិេសសដល់ បជជនែដលងយរងផលប៉ះ 

ពល់េ យករបេណញេចញ មរយៈវធីិ ស និងប ញ   

វបបធម៌សម សប ។  

៣៦.  រដ តវធនថបុគគល កម និងសហគមន៍ តវបនេគករពរពី

ករបេណញេចញ េនកនុងេពលមួយ ែដលករណីជក់ែសងរបស់ពួក
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េគ កំពុងសថិតកនុងករពិនិតយពិចរ េនចំេពះមុខ ថ នប័នចបប់

ជតិ តំបន់ និងអនរជតិ ។ 

 

III. មុននឹងេធករបេណញេចញ 

៣៧.  ករេធែផនករ កង ឬជនបទ និងដំេណ រករអភិវឌ ន៍ តវែត

មនករចូលរមួពីបុគគលទំងអស់ ែដល តវរងផលប៉ះពល់ េហយគួរ

បញជូ លសមសធតុដូចតេទ ៖ (ក) ជូនដំណឹងជមុនកនុងរយៈេពល

សម សបដល់បុគគលទំង យែដលនឹង តវរងផលប៉ះពល់ថ ករ

បេណញេចញកំពុងែតពិចរ  េហយថេគនឹងេរ បចំ ឲយមនករ

ផល់ព័ត៌មនជ ធរណៈអំពីគំេ ង និងជេ មសែដលបនេសន

េឡង (ខ) ករផ ពផ យេ យមន បសិទធភពេ យ ជញ ធរ     

េផ ងៗ អំពីព័ត៌មនពក់ព័នធជមុន រមួទំងរបយករណ៍ដីធី និង     

គំេ ងេសនេឡងអំពីករ ំងលំេនថមី ែដលនិយយជពិេសសអំពីករ

ខិតខំ បឹងែ បងករពរ បេយជន៍ កម បុគគលែដលងយរងេ គះ 

(គ) ផល់រយៈេពលមួយសម សបសំ ប់ករពិនិតយេឡងវញិ ជ     

ធរណៈ អំពីេសចកីពនយល់ និងឬករជំទស់ចំេពះគំេ ងែដល

បនេសនេឡង (ឃ) ផល់ឱកស និងករខិតខំ បឹងែ បងស មលែផនក

ចបប់ និងបេចចកេទស និងករែណនំេផ ងេទ ត ដល់ បជជនែដល

រងផលប៉ះពល់ អំពីសិទធិ និងជេ មសរបស់ពួកេគ និង (ង)ករេរ បចំ

ឲយមនសវនករ ធរណៈែដលផល់ឲយអនករងផលប៉ះពល់ និង

េមធវរីបស់ពួកេគ នូវឳកសត ៉េសចកីសំេរចបេណញេចញ និងឬ 

បងញសំេណ ជជំេរ សេផ ងៗ និងករបញជ ក់ចបស់ពីករទមទរ
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របស់ខួន និង ទិភពអភិវឌ ន៍ ។ 

៣៨. រដគួរែតរះិរកជេ មស គប់ែបបយ៉ងជំនួសឲយករបេណញេចញ 

។ កមបុគគលែដលនឹង តវរងផលប៉ះពល់ រមួមន សី ជនជតិេដម

ភគតិច និងជនពិករ ក៏ដូចជអនកែដលេធករកនុងនមបុគគលែដល

រងផលប៉ះពល់ មនសិទធិទទួលបនព័ត៌មនពក់ព័នធករចូលរមួ និង

ករពិេ គះេយបល់យ៉ងេពញេលញេល ល់ កិចចដំេណ រករទំង 

មូល និងេដមបីេសនសំុឲយមនជេ មសេផ ងៗ ែដល ជញ ធរគួរែត       

ពិនិតយពិចរ ឲយបន តឹម តវ ។  កនុងករណីមិន ចឈនដល់ករ

ពមេ ព ងគន េលជេ មស មួយែដលបនេសនេឡងកនុងចំេ ម

ភគីទំង យែដលពក់ព័នធ ថ ប័នឯក ជយមួយែដលមនអំ ច

ធមមនុញញ ដូចជតុ ករ កី ឬ កមអធិករ គួរែតជួយ

ស មះស មលេធជ ជញ ក ល ឬវនិិចឆ័យកី មករចំបច់ ។ 

៣៩. កនុងេពលដំេណ រករេធគំេ ង រដ តវផល់ឳកសសំ ប់ករ

ពិភក  និងករពិេ គះេយបល់មន បសិទធភពដល់បុគគល គប់របូ

ែដលរងផលប៉ះពល់ រមួទំង សី និង កមបុគគលែដលងយរងេ គះ 

និងែដលេគមិនសូវគិតគូរ េហយ បសិនជចំបច់ មរយៈករអនុ

ម័តនីតិវធីិ ឬវធិនករពិេសសេផ ងៗ។ 

៤០. មុននឹងសំេរចេធករបេណញេចញ មួយ ជញ ធរ តវបងញ

ថ ករបេណញេចញេនះ គឺមិន ចេជ សផុត និង សប មករ

សនយសិទធិមនុស អនរជតិ ែដលគិតគូរអំពីសុខមលភពទូេទ ។  

៤១. េសចកីសំេរច មួយទក់ទងនឹងករបេណញេចញ គួរែតបន
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បកសជ យលកខអក រជភ  ជតិ ឬភ កនុង សកឲយ

បុគគល គប់របូែដលពក់ព័នធបនដឹងជមុន ។ ករជូនដំណឹងពីករ   

បេណញេចញ គួរែតបញជ ក់មូលេហតុលំអិតសំ ប់ករសំេរចចិត 

េ យរមួបញចូ លទំង (ក) អវតមនៃនជំេរ សែដលមន េហតុផល

សម សប (ខ) េសចកីលំអិតទំង សងៃនជំេរ សែដលបនេសនេឡង 

និង (គ) បសិនជគម នជំេរ ស មួយេទ ល់វធិនករទំង យ 

និងអីែដល ចដឹងជមុន តវចត់េឡងេដមបីកត់បនថយជអបបបរម 

នូវផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនករបេណញេចញ ។ េសចកីសំេរចចុង

េ កយទំងអស់ គួរ តវបនពិនិតយេឡង វញិ មផូវចបប់ និង មផូវ

រដបល ។ ភគីទំង យ តវែតបនធនកនុងករផល់េមធវទីន់

េពលេវ  េ យគម នករបង់ បក់ បសិនជចំបច់ ។  

៤២. គួរេរ បចំឲយមនករជូនដំណឹង និងផល់លទធភពឲយអនកែដល

តវបេណញេចញេធបញជ ី រេពភ័ណ េដមបី យតំៃលអំពី ទពយ

សមបតិរបស់ខួន ករវនិិេយគ និងមុខទំនិញេផ ងេទ ត ែដល ច

តវរងករខូចខត ។ អនកែដលរងករបេណញេចញគួរ តវបនផល់

ឳកស េដមបី យតំៃល និងចង កងករបត់បង់ែដលមិនែមនជ

លុយកក់ែដល តវផល់ជសំណង ។ 

៤៣. ករបេណញេចញ មិនគួរនំឲយបុគគលទំង យបត់បង់ផទះ

សែមបង ឬរងេ គះេ យកររេំ ភបំពនេលសិទធិេផ ងៗរបស់

មនុស េឡយ ។ រដ តវេធបញញតិមួយសំ ប់ករអនុម័ត ល់វធិនករ

សម សប ម កំរតិធនធនជអតិបរមរបស់ខួន ែដលមនជ

ពិេសសចំេពះអនកគម នលទធភពផទ ល់ខួន កនុងករធនករមនផទះ
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សែមបងេផ ង ករ ំងទីលំេនថមី ឬករេ ប បស់ដីធីែដលមន និង

ែដលបនផល់ឲយសំ ប់បងកបេងកនផល មករណីជក់ែសង។       

ផទះសែមបងថមី គួរែត ំងេនយ៉ងជិតបំផុតនឹងកែនង ន ក់េនពីខង

េដម និង បភពៃនកររកសីុចិញច ឹមជីវតិរបស់អនក ែដល តវបន         

បេណញេចញទំងេនះ ។ 

៤៤. ល់វធិនករ ំងទីលំេនថមី មនដូចជ ករ ងសង់ផទះ

សែមបង ករផល់េស  ទឹក អគគីសនី អនម័យ េរ ន និងករផ

ល់ដីធី និងទី ំងេផ ងៗ តវែត សប មេគលករណ៍ែណនំេនះ 

និងេគលករណ៍ សិទធិមនុស ែដលបនទទួល គ ល់ជអនរជតិ 

េហយ តវែតេធឲយចប់សព គប់ មុននឹងឲយពួកគត់រះុេរ ពីកែនងរស់

េនបចចុបបននរបស់ខួន េទកន់ទី ំងថមី viii។    

 

IV. េនកនុងេពលបេណញេចញ 

៤៥. េសចកីត មវខងនីតិវធីិសំ ប់ធនករេគរពបទ នសិទធិ

មនុស គឺបញចូ ល រមួទំងវតមនៃន ណតិ របស់ម នី រ ភិបល ឬ

តំ ងរបស់ពួកគត់េនទីេនះ កនុងអំឡុងេពលៃនករបេណញ 

េចញ ។ ម នីរ ភិបល តំ ងរបស់ពួកគត់ និងអនកអនុវតករ    

បេណញេចញ តវបងញលិខិតសំគល់ខួនដល់អនកែដល បឈម

នឹងករបេណញេចញ និងបងញលិខិតអនុញញ តផូវករសំ ប់អនុវត
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viii-សូមេមលែផនកទី៥ ៃនេគលករណ៍ែណនំេនះ ។  



 

 

ករបេណញេចញេនះ ។ 

៤៦. អនកសេងកតករអពយ កឹតយ រមួទំង អនកសេងកតករថន ក់តំបន់ និង

អនរជតិ គួរែត តវបនអនុញញ តឲយចូល េទទីេនះ មករេសនសំុ 

េដមបីធនតមភព និងករអនុវតន៍ សប មេគលករណ៍សិទធិ

មនុស អនរជតិ េនកនុងេពលអនុវតករបេណញេចញ មួយ ។ 

៤៧. ករបេណញេចញមិន តវអនុវតកនុងលកខណៈមួយែដលរេំ ភ

េលេសចកីៃថថនូរ និងសិទធិរស់ នមនជីវតិ និងសនិសុខៃនជនទំង 

យែដលរងផលប៉ះពល់េឡយ ។ រដ តវចត់វធិនករផងែដរ 

េដមបីធនថ សីមិនសថិតកនុងកមមវតថុៃនអំេពហឹង  និងករេរ សេអង

ែផកេលេភទកនុងេពលបេណញេចញ េហយថសិទធិកុមរ តវែតបន

ករពរ ។ 

៤៨. ករេ ប បស់កំ ំង មួយ សបចបប់ តវែតេគរព ម

េគលករណ៍សីពីភពចំបច់ និងភពសមម ត ក៏ដូចជេគល

ករណ៍ជមូល នសីពីករេ ប បស់កំ ំង និង វធុេ យម នី

បតិបតិចបប់ និង កមសីលធម៌ជតិ ឬកនុង សក សប មករ

បតិបតិចបប់អនរជតិ និងបទ នសិទធិមនុស  ។ 

៤៩. ករបេណញេចញ មិន តវេធេនេពលធតុ កសមិនល េពល

យប់  េនកនុងេពលបុណយជតិ ឬបុណយ សន េនមុនករេបះ

េឆន ត ឬេនកនុងេពល ឬេនមុនេពល បឡងេន េរ នេឡយ ។ 

៥០. រដ និងភន ក់ងររបស់ខួន តវចត់វធិនករ េដមបីធនថគម ន
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នរ មន ក់ តវសថិតកនុងកមមវតថុៃនករ យ ប រេ យផទ ល់ ឬ

េ យមិនេរ សមុខ ឬអំេពហឹង េផ ងេទ ត ជពិេសស បឆំងនឹង

សី និងកុមរ ឬដកហូត មទំេនងចិតនូវ ទពយសមបតិ ឬកមមសិទធិ 

េ យ រែតករកំេទចេចល អគគីភ័យ និងទ មង់េផ ងេទ តៃនករ

បំផិចបំផញេ យគិតទុកជមុន ករេធស បែហស ឬទ មង់

មួយៃនករេធទណកមម ជសមូហភព ។ ទពយសមបតិ និងកមមសិទធិ

ែដលបនបនយល់ទុកេ យអេចតន គួរ តវបនករពរ បឆំង នឹង

ករបំផិចបំផញ និងករយកេធជកមមសិទធិរបស់ខួន ករកន់កប់ ឬ

ករេ ប បស់េ យខុសចបប់ និង មទំេនងចិត ។ 

៥១. ជញ ធរ និងភន ក់ងររបស់ខួន មិនគួរត មវ ឬបងខំបុគគលែដល

តវេគបេណញេចញឲយ យកំេទចផទះសែមបងរបស់ខួន ឬេ គង

សំណង់េផ ងេទ តេឡយ ។ េគ តវទុកឲយបុគគលែដលរងផលប៉ះ

ពល់សំេរចចិត េ យខួនកនុងករងរេនះ េហយករេធដូេចនះក៏ ច

ជួយស មលឲយគត់រក បននូវ ទពយរបស់ និងសមភ រៈ សំណង់មួយ

ចំនួនផងែដរ ។ 

 

V. បនទ ប់ពីករបេណញេចញ : ករ ំងទីលំេនថមី និងជំនួយបនទ ន់ 

៥២. រ ភិបល និងភគី មួយេផ ងេទ តែដលទទួលខុស តវផ

ល់សំណងសមរមយ និងករ សះ សលសម សបេផ ងេទ ត ឬករេធ

ឲយដូចេដមវញិ បសិនជ ចេធបន តវែតេធឲយបនយ៉ងឆប់

បំផុតេ កយពីករបេណញេចញ េលកែលងែតករឲយចកេចញកនុង
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ករណី បធនសកិ ។ កនុងកំរតិអបបបរមិេ យមិនគិតពីកលៈេទសៈ 

និងេ យគម នករេរ សេអង ជញ ធរមនសមតថកិចច តវធនថ

បុគគល ឬ កមែដល តវេគបេណញេចញ ជពិេសសអនកែដលគម ន

លទធភពេ យផទ ល់ខួន មនសិទធិទទួលបនជប់ ប់ និងមន 

សុវតថិភពនូវ (ក) រចំបច់ ទឹក ត និងអនម័យ (ខ) ជំរក 

និងផទះសែមបងជមូល ន (គ) សំេល កបំពក់សម សប (ឃ) េស

េវជជ សចំបច់ (ង) បភពសំ ប់ចិញច ឹមជីវតិ (ច)ចំណីសត និង

ករេ ប បស់ បភព ទពយសមបតិរមួ ែដលពួកេគបនពឹង ស័យ

េនេពលកនងមក និង (ឆ)ករអប់របុំ តធី  និងកែនងគំពរកុមរ។ 

រដគួរធនផងែដរថ សមជិកែខ ស យ គ រ ឬសហគមន៍ែត

មួយជមួយគន  មិន តវបនេគបំែបកឲយេនទីៃទពីគន  េ យ រែត

ករបេណញេចញេឡយ ។ 

៥៣. កិចចខិតខំ បឹងែ បងពិេសស គួរ តវបនេធេឡង េដមបីធនករ

ចូលរមួេ យេសមភពគន របស់ សីេន កនុង គប់ដំេណ រករេធែផនករ 

និងកនុងករែចកចយេស  និងករផគត់ផគង់ចំបច់េផ ងៗ។ 

៥៤. េដមបីធនករពរសិទធិមនុស កនុងបទ នមួយខពស់បំផុតខង

សុខភព ងកយ និងសុខភពផូវចិត បុគគល តវេគបេណញេចញ

គប់របូែដលរបួស និងឈឺ ពមទំងជនពិករ គួរែតទទួលបនកិចច

គំពរែផនក េវជជ ស និងករយកចិតទុក ក់ចំបច់ឲយបនេពញ

េលញនិងជក់ែសងបំផុត និងេ យគម នករពនយេពល គម នករ

ែបងែចកេ យ រេហតុផល មួយ ែដលមិនទក់ទងនឹងេវជជ

ស ។ បសិនជចំបច់ បុគគល តវេគបេណញេចញគួរែតទទួល
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បនេស សងគមកិចច និងេស ចិត ស ។ គួរែតយកចិតទុក ក់ 

ជពិេសសចំេពះ (ក) េសចកី តវករខងសុខភព សី និងកុមរ ប់

ទំងករ ចរកបនអនកផល់េស គំពរសុខភព សី េនេពល

ែដលចំបច់ និងេស េផ ងៗេទ តដូចជកិចចគំពរសុខភពបនពូជ 

និងេស បឹក េយបល់សម សបសំ ប់ជនរងេ គះ េ យអំេព

រេំ ភផូវេភទ និងអំេពរេំ ភេផ ងេទ ត (ខ) ធនករបនពិនិតយ 

ពយបលែផនកេវជជ ស េ យគម នករបងក់េ យ រែតករ     

បេណញេចញ ឬករ ំងទីលំេនថមី និង (គ) ករបងក រជមងឺឆង និង   

ជមងឺឆង ល ល ប់ទំងេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ េនកែនង ំង

ទីលំេនថមី ។ 

៥៥. ទី ំងថមីែដលបនកំណត់ តវែតបំេពញ មលកខខណសីពី

លំេន នសមរមយ សប ម មចបប់ សិទធិមនុស អនរជតិ ។  

លកខខណទំងេនះរមួមនxi (ក) សុវតថិភពកនុងករកន់កប់ (ខ) េស  

សមភ រៈ គរ និងេហ រចនសមព័នធេផ ងៗ ដូចជ ទឹក ត 

ថមពលសំ ប់ចំអិន រ េ គ ងឧបករណ៍សំ ប់កំេ  និងេ គ ង

បំភឺ សមភ រៈ នម័យ និងសមភ រៈសំ ប់ ងសំ ត មេធយបយ

រក ទុកមូប រ េស េចលសំ ម បព័នធបងូរទឹកេនទី ំង   

េស សេ ងគ ះបនទ ន់ ធនធនរមួ និងធនធនធមមជតិ មករសម

សប (គ) ផទះសែមបង ចរកទិញបន (ឃ) ផល់ផទះសែមបងធំ

ទូ យសមលមមសំ ប់អនក សករស់េន ករពរទប់ទល់នឹង កស

ធតុ តជក់ សំេណ ម កំេ  េភ ង ខយល់ ឬករគំ មកំែហងេផ ង
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េទ តដល់សុខភពភព អន យខងរចនសមព័នធ និងភន ក់ងរចមង

េមេ គ និងធនសុវតថិភព ងកយអនកកន់កប់ (ង)  េស ែដល 

កម បជពលរដ កី ក ចរកបនេពល តវករចំបច់ (ច) ករមន

ជំេរ សករងរនិងមុខរបរ េស គំពរ សុខភព េរ ន មណល

គំពរកុមរ និងេស សងគមកិចចេផ ងេទ ត ទំងេនតំបន់ជនបទ និង

េនទី កង និង (ឆ) លំេន នសម សប មវបបធម៌ ។ េដមបីធន

សនិសុខខងលំេន ន សិទធិមនលំេន ន សមរមយគួរ ប់បញចូ ល

ផងែដរនូវធតុ រវនមួយចំនួនដូចជ ៖ សិទធិឯកជន  និងសនិសុខ 

ករចូលរមួេធករសំេរចចិត េសរភីពរចួផុតពីអំេពហឹង  និងករ

ទទួលបនករេ ះ យ មួយ តឹម តវ និងមន បសិទធភព

ចំេពះអំេពរេំ ភបំពន មួយែដលបនទទួលរង ។  

៥៦. កនុងករកំណត់ភព សបគន ៃនករ ំងទីលំេនថមីេទនឹងេគល

ករណ៍ែណនំេនះ រដគួរែតធនថ កនុងបរបិទៃនករណីៃនករ ំងទី

លំេនថមី មួយ គឺ តវែត បកន់ខជ ប់នូវលកខណៈវនិិចឆ័យដូចខង

េ កមេនះ ៖ 

(ក) គម នករ ំងទីលំេនថមី មួយ ចេកតមនេទ រហូតដល់េពល

ែដលេគលនេយបយជក់ ក់មួយ សីពីករ ំងទីលំេនថមី តវ

បនេរ បចំេឡង សប មេគលករណ៍ែណនំេនះ ។ 

(ខ) ករ ំងទីលំេនថមី តវែតធនថ សិទធិ សី សិទធិកុមរ សិទធិជន

ជតិេដមភគតិច និងសិទធិរបស់ កម បជពលរដែដលងយរងេ គះ 

តវបនករពរេ យេសមភពគន  រមួទំងសិទធិកមមសិទធិរបស់ពួកគត់
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េល ទពយសមបតិ និងសិទធិេ ប បស់ធនធនេផ ងៗ។ 

(គ) អនកេសនឲយអនុវត និងឬ អនកអនុវតករ ំងទីលំេនថមី តវែតបន

ត មវេ យចបប់ ឲយេចញចំ យទំង យ ែដលពក់ព័នធនឹង

ករងរេនះ ប់ទំងករចំ យ គប់ែបបយ៉ងេលករ ំងទីលំេន

ថមី។ 

(ឃ) គម នបុគគល កម ឬសហគមន៍រងផលប៉ះពល់ មួយ តវខូច

ផល បេយជន៍េនះេទ េបនិយយពីសិទធិមនុស របស់គត់ េហយ

សិទធិរបស់ពួកគត់កនុងករបនេលកកំពស់ ថ នភពរស់េនក៏មិនសថិត

េ កមករបំពនែដរ ។ បញេនះ តវអនុវតេ យេសមភពគន រ ង

សហគមន៍មច ស់ផទះែដលសថិតេនកែនង ំងទីលំេនថមី និងបុគគល 

កម និងសហគមន៍ទំង យែដល បឈមនឹងករបេណញេចញ

េ យបំពន ។ 

(ង) តវធនថ សិទធិបុគគល កម ឬសហគមន៍រងផលប៉ះពល់មន

សិទធិបនដឹង និងបនយល់ ពមទំង សងជមុនអំពីករ ំងទីលំេន

ថមី។ រដ តវផល់ភពគប់ចិត គប់ែបបយ៉ងែដលចំបច់ េស  និង  

ឱកសេសដកិចចេនទី ំងែដលបនេសនេឡង ។  

(ច) េពលេវ  និងករចំ យថវកិចំបច់សំ ប់ករេធដំេណ រេទ

និងមកកែនងេធករ ឬករទទួលបន េស រវន័េផ ងៗ មិន តវឲយ

គ រែដលមន បក់ចំណូលទបចំ យ បក់កសេ ចនហួស

េហតុេលេស ទំងេនះេឡយ ។ 

59 



 

 

(ឆ) កែនង ំងទីលំេនថមីមិន តវសថិតេនេលដីភក់ ជំកខក់ ឬេនជិត

េគ កនឹង បភពភក់ ជំកខក់ែដលគំ មកំែហងដល់សិទធិទទួលបន

បទ នខពស់បំផុតៃនសុខភព ងកយ និងផូវចិតរបស់អនក សក

េឡយ ។ 

(ជ) តវផល់ព័ត៌មន គប់ គន់ដល់បុគគល កម ឬសហគមន៍រងផល

ប៉ះពល់ និងសហគមន៍ឯេទ តអំពី ល់គំេ ងរបស់រដ និងដំេណ រ

ករេធែផនករ និងករអនុវតន៍េផ ងៗទក់ទងនឹងកែនងែដល តវ

ំងទីលំេនថមី រមួទំងព័ត៌មនែដលអះ ងអំពីករេ ប បស់កែនង 

ឬទី ំង តវបេណញេចញ និងអនកទទួលផល បេយជន៍ពីទី ំង

េនះ ។ តវគិតគូជពិេសស េដមបីធនថជនជតិេដមភគតិចជន

ជតិភគតិច អនកគម នដីធី សី និងកុមរមនអនកតំ ង និងបន ប់

បញចូ លកនុងកិចចដំេណ រករេនះ ។ 

(ឈ) ដំេណ រករទំងមូលៃនករ ំងទីលំេនថមី តវែតបនអនុវត

េ យមនករចូលរមួទំង សងពី និងជមួយ បុគគល កម ឬសហ

គមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ ។  ជពិេសស រដគួរែតគិតគូរអំពី ល់   

គំេ ងេផ ងេទ ត ែដលបុគគល កម ឬសហគមន៍រងផលប៉ះពល់ 

បនេសនេឡង ។ 

(ញ) បសិនជ បនទ ប់ពីមនសវនករ ធរណៈមួយ តឹម តវ និង

េពញេលញេហយៗបនរកេឃញថ េនែតមនេសចកី តវករបន

េធករ ំងលំេនថមី ដូេចនះបុគគល កម ឬសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ

ពល់ តវែតបនជូនដំណឹងជមុនរយៈេពលយ៉ងតិច ៩០ៃថង មុន
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កលបរេិចឆទករ ំងទីលំេនថមី េហយ ។ 

(ដ) ម នីរ ភិបលមូល ន និងអនកសេងកតករអពយ កឹត ែដលមន

ករអនុញញ ត តឹម តវ តវែតមនវតមន កនុងេពលេធករ ំងទីលំេន

ថមី េដមបីធនមិនឲយមនករេ ប បស់កំ ំង អំេពហឹង  ឬករបំភិត

បំភ័យ ។ 

៥៧. េគលនេយបយ រនីតិសមបទ តវបញចូ លកមមវធីិនន

ែដលបន ក់ែតងេឡងសំ ប់ សី និង កម បុគគលែដលងយរង

េ គះ និង កមបុគគលែដលេគមិនសូវគិតគូរ េដមបីធនឲយពួកេគ

ទទួលបនេសមភពគន នូវសិទធិខងផទះសែមបង មូប រ ទឹក សុខ-

ភព ករអប់រ ំករងរ សនិសុខបុគគល សនិសុខផទះសែមបង េសរភីព 

រចួផុតពីករ ប ពឹតេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថ កកិតិយស និង

េសរភីពកនុងករេដរេហរ ។ 

៥៨. បុគគល កម ឬសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់េ យករ        

បេណញេចញ មិនគួរទទួលរងករខូច បេយជន៍ដល់សិទធិរបស់ខួន

េឡយ ប់ទំងសិទធិរបស់ពួកគត់កនុងករសំេរចបនជបេណ រៗនូវ

សិទធិមនលំេន នសមរមយ ។ សិទធិេនះ តវអនុវតេសមភពគន នឹង

សហគមន៍មច ស់ផទះេនកែនង ំងទីលំេនថមី ។ 

 

VI. ករេ ះ យ តឹម តវ សំ ប់ករបេណញេចញេ យបំពន 

៥៩. បុគគល គប់របូែដល តវេគគំ មកំែហង ឬសថិតកនុងកមមវតថុៃនករប
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េណញេចញេ យបំពន មនសិទធិទទួលបនករេ ះ យ តឹម

តវមន បសិទធភព និងទន់េពលេវ  ។ ករេ ះ យមួយសម

សប រមួ មនសវនករ តឹម តវ មនេមធវកីរពរ មនជំនួយចបប់ 

ករ បគល់ឲយមច ស់េដមវញិ  ករេធឲយដូចេដមវញិករេ ះ យ

េឡងវញិ ករ រនីតិសមបទ និងករជួសជុលសំណង េហយ

បសិន ជ ចគួរែតអនុវត មេគលករណ៍ជមូល ន និងេគល

ករណ៍ែណនំសីពីសិទធិទទួលបនករេ ះ យ និងករជួសជុល

សំណងករខូចខតដល់ជនរងេ គះេ យកររេំ ភដ៏គេ មលេល

ចបប់សិទធិមនុស អនរជតិ ឬកររេំ ភធងន់ធងរេលចបប់មនុស ធម៌

អនរជតិ ។  

ក. ករផល់សំណង 

៦០. បសិនជករបេណញេចញមិន ចេច សផុត និងចំបច់សំ

ប់ករេលកកំពស់សុខមលភពទូេទ រដ តវផល់ ឬធនឲយមន

ករផល់សំណង តឹម តវ និងយុតិធម៌សំ ប់ករបត់បង់ចលន ទពយ 

អចល ទពយ ឬរបស់របរេផ ងេទ ត រមួទំងសិទធិ ឬផលកៃ មកនុង ទពយ

េនះ។ សំណងគួរែតបនផល់ចំេពះករខូចខត ែដលបន យតំ

ៃលខងេសដកិចច មករសម សប និងសមម តេទនឹងភពធងន់- 

ធងរៃនកររេំ ភបំពន និងកលៈេទសៈៃនករណីនីមួយៗ ដូចជ 

ករបត់បង់ជីវតិ ឬអវយវៈៃដេជង ករេធឲយអន យដល់ ងកយ 

និង ម រតី ករបត់បង់ឱកសេផ ងៗ រមួទំងឱកសករងរ និង  

មុខរបរ ករអប់រ ំ និងអតថ បេយជន៍សងគម ករខូតខតសមភ រៈ           

ករបត់បង់ បក់ចំណូល រមួទំងករបត់បង់សកនុពលៃន បក់
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ចំណូល ករខូចសីលធម៌ និងករចំ យសំ ប់ជំនួយចបប់ ឬអនក

ជំនញ ថន ំេពទយ និងេស េពទយ និងេស ចិត ស និងេស សងគម 

។ េទះជកនុងករណី ក៏េ យសំណងជ បក់មិន តវជំនួស

សំណងជអចលន ទពយ កនុងរបូភពជដីធី និងធនធន ទពយរមួ

េឡយ ។ បសិនជមនករដកហូតយកដីធីអនកែដល តវេគ           

បេណញេចញគួរែតទទួលសំណងជដីធីែដលមនគុណភព ទំហំ 

និង តំៃលេសមគន  ឬតំៃលខពស់ជង ។ 

៦១. បជពលរដទំងអស់ែដល តវេគបេណញេចញ មិនគិតថេគ

មន ឬគម នប័ណកមមសិទធិដីធីេនះេទ តវមនសិទធិទទួលបន

សំណងករបត់បង់ ករជួយេ ច សង់ និងករដឹកជញជូ ន ទពយ

សមបតិែដលរងផលប៉ះពល់របស់ខួន  រមួទំងកែនងរស់េនពីខង

េដម និងដីធីែដលបត់បង់ ឬខូចខតកនុងដំេណ រករៃនករបេណញ

េចញេនះ។ េ យពិនិតយពិចរ េលកលៈេទសៈៃនករណីនីមួយៗ 

តវអនុញញ តឲយមនករផល់សំណងករបត់បង់ពក់ព័នធនឹង ទពយ

សមបតិេ កផូវករ ដូចជករ ំងលំេនកនុងតំបន់ កី ក មទី បជំុ

ជន ។  

៦២. បុរស និង សី តវែតជសហអតថគហក (សហអនកទទួលផល) 

ៃនកញច ប់សំណងទំងអស់ ។ សីែដលេនលីវ (គម នបី) និង សី

េមម៉យ តវមនសិទធិទទួលបនសំណងរបស់ខួនផទ ល់ ។ 

៦៣. កនុងកំរតិមួយ ែដលមិនសថិតកនុងខ័ណៃនជំនួយសំ ប់ករ ំងទី

លំេនថមី ករ យតំៃលអំពីករខូតខត េសដកិចច គួរែតពិចរ អំពី
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ករបត់បង់ និងករចំ យេផ ងៗ ឧទហរណ៍ អំពីដីឡូត និងករ

សង់ផទះសែមបងត មវចិត េហតថរចនសមព័នធ និេកខប (ករ ក់បញច ំ

អចលនវតថុ) ឬបំណុលេផ ងេទ ត លំេន នបេ ះ សនន ៃថ  

េស ចបប់ និងករយិធិបេតយយ លំេន នជថនូរ ករបត់បង់ បក់

ឈនួល និង បក់ចំណូល ករបត់បង់ឱកសអប់រ ំកិចចគំពរសុខភព 

និងករពិនិតយេពទយ ករ ំងទីលំេនថមី និងៃថដឹកជញជូ ន (ជពិេសស 

កនុងករណីៃនករ ំងទីលំេនថមីែដលេនឆង យពី បភពៃនករចិញច ឹម

ជីវតិ) ។ បសិនជផទះសែមបង និងដីធីផល់ បភពមួយសំ ប់ករ

ចិញច ឹមជីវតិដល់អនក សកែដល តវេគបេណញេចញេនះ គឺករ យ 

តំៃលអំពីផលប៉ះពល់និងករបត់បង់ តវគិតគូរផងែដរអំពីតំៃលៃន

ករបត់បង់ករងរ េ គ ងសមភ រៈបរកិខ រ កនុងបញជ ី រេពពនធ  សត

ពហនៈ ដីធី េដមេឈ ឬដំ ំ និង បក់ឈនួល ឬ បក់ចំណូល

ែដលថយចុះ ឬបត់បង់ ។ 

 

ខ. បរទិន (ករសងវញិ) និងករេ យវលិ តឡប់មកវញិ 

៦៤. ករណីៃនករបេណញេចញេ យបំពន ែដលពក់ព័នធនឹងគំ

េ ងករអភិវឌ ន៍ និងេហ រចនសមព័នធ ( ប់ទំងសកមមភពទំង 

យ ែដលបនេរ ប ប់កនុងកថខ័ណទី៨ ខងេល) ក មនឹងមនបរ ិ

ទន (ករសង វញិ) និងករេ យវលិ តឡប់មកវញិ ស់ ។ បុ៉ែន

េទះជដូេចនះកី េបមនករណីេនះេកតេឡង រដគួរែតផល់ ទិភព

ដល់សិទធិបុគគល កម និងសហគមន៏ទំងអស់ ែដលជកមមវតថុៃនករប
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េណញេចញេ យបំពន ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ េគមិន តវ

បងខំបុគគល កម និងសហគមន៏ទំងេនះ ឲយវលិ តឡប់មកលំេន

ន ដីធី ឬកែនងេដមរបស់ខួនវញិ ផទុយនឹងឆនទៈរបស់ជនរងេ គះ

ទំងេនះេឡយ ។  

៦៥. បសិនជមនករេ យវលិ តឡប់មកវញិ ឬករ ំងទីលំេនថមី

សមរមយ សប មេគលករណ៍ែណនំទំងេនះមិន តវបនផល់េទ 

េនះ ជញ ធរមនសមតថកិចចគួរបេងកតល័កខខណ និងផល់មេធយបយ 

េផ ងៗ រមួទំងមេធយបយហិរញញវតថុ សំ ប់ករសម័ គចិតវលិ តឡប់

បកបេ យសុវតថិភពនិងសនិសុខ និងេសចកីៃថថនូរ មកកន់លំេន

ន ឬនិេវសន នែដលធប់រស់េន ។ ជញ ធរទទួលខុស តវ គួរ

ស មលដល់ករេធសមហរណកមមអនកែដលវលិ តឡប់មកវញិ និង

ខិតខំ បឹងែ បង េដមបីធនឲយមនករចូលរមួេពញទំហឹងពីសំ ក់

បុគគល កម និងសហគមន៏នទំងេនះកនុងករេធែផនករ និងករ

េរ បចំដំេណ រករៃនករេ យវលិ តឡប់មកវញិេនះ ។  វធិនករ

ពិេសស ច តវបនចត់េឡង េដមបីធនឲយ សីចូលរមួេ យេសម

ភពគន  និងមន បសិទធភពកនុងដំេណ រករៃនបដិទន(ករសងវញិ) 

និងករវលិ តឡប់មកវញិ េដមបីជំនះបននូវភពលំេអ ងខង គ រ 

សហគមន៍ ថ ប័ន រដបល ចបប់ ឬភពលំេអ ងឯេទ តខង      

េយ៉នឌ័រ ែដលនំឲយមនករ បកន់ែបងែចក ឬករផត់េចញៃន សី

េភទ ។  

៦៦. ជញ ធរមនសមតថកិចច មនភរកិចច និងករទទួលខុស តវជួយ

ឧបតថមភដល់បុគគល កម និងសហគមន៏ ែដលវលិ តឡប់មកវញិ 
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េដមបីឲយគត់ទទួលបនវញិ ជអតិបរម មែដល ចេធបន នូវដី

ធី និងរបស់របរ េផ ងៗែដលគត់បនបន ល់ទុក ឬែដលេគដកហូត

ពីគត់ េនេពលបេណញេចញ ។ 

៦៧. េនេពលវលិ តឡប់មកលំេន ន ឬនិេវសន នរបស់ខួន 

េហយមិន ចទទួលបនវញិនូវដីធី និង របស់របរេផ ងៗេនះ ជញ

ធរមនសមតថកិចច តវផល់ឲយជនរងេ គះពីករបេណញេចញេ យ

បំពន ឬជួយឧបតថមភដល់ពួកគត់ េដមបីឲយគត់ទទួលបនសំណង

សម សប ឬរបូភពេផ ងេទ តៃនករជួសជុលករ សំណងករខូច

ខត បកបេ យភព តឹម តវ ។ 

 

គ. ករ ងំទីលំេនថមី និងករ រនីតិសមបទ 

៦៨. ទនទឹមនឹង គប់ភគីទំងអស់ តវផល់ ទិភពដល់សិទធិៃនករ

វលិ តឡប់មកវញិេនះ  ក៏មនករណី មួយចំនួន ( ប់ទំងករេលក

កំពស់សុខមលភពទូេទ ឬជកែនងសុវតថិភព សុខភព ឬទទួល

បនសិទធិ ទំង យែដលត មវជចំបច់ ឲយមនករ ំងទីលំេនថមី

ៃនបុគគល កម និងសហគមន៍មួយចំនួន មរយៈ ករបេណញេចញ

ែផកេលករអភិវឌ ន៍ ។ ករ ំងទីលំេនថមី តវេធ មលកខណៈមួយ

តឹម តវ និងេ យ សមធម៌ និង តវ សបទំង សងេទនឹងចបប់សិទធិ

មនុស អនរជតិ ដូចបនបរយិយកនុងែផនកទី៥ ៃនេគលករណ៍

ែណនំេនះ ។  
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VII. ករឃេំមល ករ យតំៃល និងករ ម នករអនុវតន៍ 

៦៩. រដភគីទំងអស់គួរឃំេមលយ៉ងសកមម និងេធករ យតំៃល

អំពីបរមិណ និងគុណភព េដមបីកំណត់ចំនួន បេភទ និងផលវបិក 

រយៈេពលយូរអែងងៃនករបេណញេចញ ប់ទំងករបេណញេចញ

េ យបំពន ែដលេកតមនកនុងែដនដី និងែដនសមតថកិចចរបស់ខួន ។ 

របយករណ៍ឃំេមល និង កររកេឃញេផ ងៗ គួរែតផ ពផ យឲយ

ធរណៈជន និងភគីអនរជតិពក់ព័នធននបនដឹង េដមបីេលក

កំពស់ករអភិវឌ ន៍ ៃនទំ ប់អនុវតែដល បេសរបំផុត និង          

បទពិេ ធន៍កនុងករេ ះ យបញេផ ងៗ ឆង មករអនុវតន៍

កនងមក ។ 

៧០. រដភគីទំងអស់គួរ បគល់ភរកិចចឲយ ថ ប័នជតិមួយឯក ជយ 

ដូចជ ថ ប័នសិទធិមនុស ជតិ េដមបីឃំេមល និងេធករេសុបអេងកត

ករណីៃនករបេណញេចញេ យបំពន និងករអនុវតន៍របស់រដ

មេគលករណ៍ែណនំទំងេនះ និងចបប់សិទធិមនុស អនរជតិ ។  

 

VIII. តួនទីរបស់សហគមន៍អនរជតិ រមួទំងអងគករអនរជតិនន 

៧១.  សហគមន៍អនរជតិមនកតពកិចចេលកកំពស់ ករពរ និង

បំេពញសិទធិមនុស ខងផទះសែមបង ដីធី និង ទពយសមបតិ ។ ថ ប័ន

ហិរញញវតថុ ថ ប័នពណិជជកមម  ថ ប័នអភិវឌ ន៍ និង ថ ប័ននិងទី

ភន ក់ងរពក់ព័នធ ឯេទ ត រមួទំងរដជសមជិក ឬ បេទសអនកផល់
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ជំនួយទំងអស់ ែដលមនសិទធិេបះេឆន តកនុង ថ ប័នទំងេនះ គួរែត

គិតគូរយ៉ងេពញេលញដល់ករ ម បមករបេណញេចញេ យ

បំពន េ កមចបប់សិទធិមនុស អនរជតិ និងបទ នទំង យ

ែដលពក់ព័នធ ។ 

៧២.  អងគករអនរជតិនន គួរែតបេងកត ឬយល់ ពមទទួលយកយន

ករេធបណឹងសំ ប់ករណីែដលទក់ទងនឹងករបេណញេចញេ យ 

បំពនែដលេកតេចញពីេគលនេយបយ និងករអនុវតន៍របស់ខួន

ផទ ល់ ។ ករេ ះ យ មផូវចបប់មន បសិទធភពគួរែតបនផល់

ឲយជនរងេ គះ សប មបញញតិទំង យ  ែដលមនែចងកនុង

េគលករណ៍ែណនំទំងេនះ ។ 

៧៣.  ជីវកមមបេ ះ សនន និងសហ គសពណិជជកមមឯេទ ត 

តវែតេគរពសិទធិមនលំេន នសម រមយរបស់មនុស  ប់ទំងករ

ម បមករបេណញេចញេ យបំពន េនកនុងរងង់សកមមភព 

និងែដនសមតថកិចចរបស់ខួនេរ ងៗខួន ។ 

 

IX. ករបក យេគលករណ៍ 

៧៤. េគលករណ៍ែណនំទំងេនះ សីពីករបេណញេចញ និងករ

ចកេចញេ យបងខំចិត ែផកេលករអភិវឌ ន៍មិន តវបនេធករបក

យេ យរតិតបិត ែកែ ប ឬេធឲយខូចសិទធិែដលបនទទួល គ ល់

េ កមចបប់សិទធិមនុស  ចបប់ជនេភ សខួន ចបប់ ពហមទណ ឬចបប់
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មនុស ធម៌អនរជតិ និងបទ នពក់ព័នធ ឬសិទធិទំង យ សប

មចបប់ទំងេនះ និងបទ នននែដលចបប់ជតិបនទទួល

គ ល់េឡយ ។ 
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