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ង
ំ ទីលេំ នថមី

រមភកថ
ដំេណរករៃនករបេណញេចញ

និងករ

ំងទីលំេនថមី

បន

កយជកងល់ខំងេនកមពុជ ែដលមនផលវ ិបកធងន់ធងរដល់កររស់

េន និងសុខមលភពបុគគល និងសហគមន៍េផ ងៗ។ កូនេស វេភ
េនះ
ែដលេ

•
(ម

មនបញូច លឯក
ះ

យជក់

េសចកីពនយល់រម
ួ

រសំខន់ៗពីររបស់អងគករសហ បជជតិ
ក់ចំេពះបញទំងេនះ ៖

េលខ

៧

សីពីសិទិម
ធ នលំេន

១១ (១) ៃនកតិកសញញ េនះ) ៖

បំពន ែដលបនេរ បេរ ងេឡងេ

នសមរមយ

ករបេណញេចញេ

យ

យ គណៈកមមធិ ករអងគករសហ

បជជតិទទួ លបនទុកសិទិេធ សដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌។
េគលករណ៍ជមូល

ន

និងេគលករណ៍ែណនំសព
ី ីករបេណញ

េចញ និងករចកេចញ េ

យបងខំ ែផកេលករអភិវឌ ន៍ (ចប់ពីេនះ

េទេ

ថ “េគលករណ៍ែណនំ” ែដលបនេរ បេរ ងេ

ករណ៍ពិេសសសីពីសិទិធមនលំេន
េសចកីពនយល់រម
ួ
យយលំអិតអំពីករ

នសមរមយ ។

េលខ៧

ម បមៃន

យអនក យ

និងេគលករណ៍ែណនំបរ ិ-

“ករបេណញេចញេ

យបំពន”

កំនត់ពីករធនករពរខងនីតិវ ិធី ែដលបនត មវឲយមន កនុងេពល
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អនុវតករបេណញេចញ និងេរ ប ប់អំពីបទ
អនុវតដំេណរករឲយចកេចញេ

នអបបបរម កនុងករ

យបងខំចិតនិងករ

ំងទី លំេនថមី ។

គណៈកមមធិ ករអងគករសហ បជជតិទទួលបនទុកសិទិធ

េសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (CESCR) ឃំេម លករអនុវតន៍
កតិកសញញអនរជតិសីពីសិទិេធ សដកិចច

សងគមកិចច

និងវបបធម៌

(ICESCR) ។ គណៈកមមធិ ករេនះ េចញនូវ “េសចកីពនយល់រម
ួ ”
េដមបីបញ
ជ ក់ ឬពនយល់អំពីបទបញញ តិ ជក់
សញញេនះ។

កនុងបរ ិបទេនះ

ក់មួយចំនួនៃនកតិក

េនកនុងឆនំ១៩៩៧

គណៈកមមធិករ

(ICESCR) បនេចញេសចកី ពនយល់រម
ួ េលខ ៧ សីពីករបេណញ
េចញេ

យបំ ពន ដូចករបក

យៃនម

១១ (១) ៃន កតិក

សញញសីពីសិទិេធ សដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ( ICESCR ) ែចងអំពី
សិទិម
ធ នលំេន

នសមរមយ។

េគលករណ៍ែណនំេនះ តវបនបេងកតេឡង េដមបីជួយរដ
នន និងសហគមន៍អនរជតិកុង
ន ករបេងកតេគលនេយបយ និង
ែផនករេផ ងៗ

េដមបីេ

ះ

យករបេណញេ

យបំ ពន

។

េគលករណ៍ែណនំទំងេនះផល់េសចកីែណនំបែនថម ែផកេលករ
ពិេ គះេយបល់ជមួ យអនកពក់ព័នធ
បនេនជុំវ ិញពិ ភពេ
បន

ក ចប់

និងបទពិេ

ធន៍ែដលទទួល

ំងពីេសចកីពនយល់រម
ួ េលខ ៧ តវ

ក់េចញ។ អនក យករណ៍ពិេសស សីពីសិទិធមនលំេន
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ន

សមរមយ1 បនបងញ េគលករណ៍ែណនំេនះជូន កម បឹក សិទិធ
មនុស អងគករសហ បជជតិ នទី កងហ ុ ីែណវ កនុងឆនំ២០០៧ ជ

ែផនកមួយ ៃន
វ ិធី

ណតិរបស់គត់ ែដលេគលករណ៏េនះបនបងញពី

សេផ ងៗសំ ប់អនុវតឲយបន បេសរេឡងែថមេទ តនូវសិទិធ

មនលំេន

នសមរមយ ។

ខណៈែដលេសចកីពនយល់រម
ួ
េណញេចញេ

េលខ៧

ពិភក អំពីករប

យបំ ពន ជទូេទេគលករណ៍ែណនំនិយយជក់

ក់អំពីភពជប់ជំពក់ ខងសិទិម
ធ នុស ៃនករបេណញេចញ
ករចកេចញេ

យបងខំចិតែផកេលករអភិវឌ ន៍

។

និង

េគលករណ៍

ែណនំទំងេនះ គឺជឧបករណ៍ បតិបតិករមួយបងញអំ ពី “ជំ
មួយេទជំ

៊ នមួយ” ពីរេប បែដល តវធនករពរសិទិម
ធ នុ ស េន

មុខេពល េនកនុងេពល និងេនេ កយេពលករចកេចញេ

ចិត។

េគ

៊ន

ចេ បេគលករណ៍ែណនំទំងេនះ

េដមបីេ

យបងខំ
ះ

យ

បញ បឈមទូ េទ ែដលេកតមនកនុងគំេ ងអភិវឌ ន៍េផ ងៗ េទះ
ជកនុងករេរ បចំេ

ភ័ណភពទី កង

ឬេហ

រចនសមព័នធ ទង់

ទយធំកី ។

1

តំ ែណងផូវកររបស់អក
ន
យករណ៍ពិ េសសេនះគឺ “អនក យករណ៍ពិ េសសសីពីសិទិ ម
ធ នលំេន

រមយ ជែផនកមួ យៃនសិទិម
ធ នកំ រ ិត ជីវភព សមរមយ និ ងសិទិ គ
ធ ម នករេរ សេអ ងកនុងបរ ិបទេនះ” ។

នសម

ណតិ របស់

អនក យករណ៍ពិ េសសេនះ តវបនបេងកតេឡងកនុងឆនំ២០០០ ។ អនក យករណ៍ពិ េសស តវបន បគល់
ណតិ េ

អំ ពី

យ កម បឹ ក សិទិម
ធ នុ ស អងគករសហ បជជតិ េដ មបីពិនិតយ ផល់េយបល់ និង យ ករណ៍

ថ នភពសិទិម
ធ នុ ស ឬកររ ំេ

ភសិទិ ម
ធ នុស េនទូ ទំងពិ ភពេ
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ក។

ករ ិយល័យ OHCHR នឹងេបះពុមពផ យឯក
ទំងពីរេនះ

េ

សងឃឹមថ ឯក

យរួមបញូច លគនេន

រសំខន់ ៗ

កនុងកូនេស វេភមួ យ

រទំងេនះនឹ ងជួយដល់ ជរ

េ

យ

ភិបល ៃន ពះ ជ

ច កកមពុជ និងអនកពក់ព័នធឯេទ ត កនុងកិចចខិតខំ បឹងែ បងរបស់

ខួន េដមបីេធនិយតកមមដល់ដំេណរករៃនករបេណញេចញ និងករ
ំងទីលំេនថមី

េដមបីជ បេយជន៍ដល់មនុស គប់រប
ូ េន បេទស

កមពុជ ។

ករ ិយល័យ OHCHR បចំេនកមពុជ ែខធនូ ឆនំ២០០៩
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សំណួរែដល តវបនសួរជញឹកញប់
េតសទ
ិ ិម
ធ នលំេន
ទនទឹមនឹង

នសមរមយជអី ?
មន បជជនពិ ភពេ

ទ មង់ជផទះសែមបង
ប់

មតំបន់ កី ក

ននក់រស់េនកនុង

កភគេ ចនរស់េនកនុង

មទី បជុំជន

យុជីវ ិត

ថ នភពែដលគំ មកំែហងដល់

ឬសុខភព

កនុងតំបន់ កី ក មទី បជុំជន ឬ
ទន់េរ បរយ និងមិនទទួលបនសិទិធខងលំេន
បកដ។

ក៏មន បជជន

សហគមន៍អនរជតិបនទទួល

មតំបន់រស់េនមិន
ន “សមរមយ” ពិត

គ ល់ថ

លំេន

នមិន

សំេ

តឹមែត រចនសមព័នធរប
ូ វន ែដលមនតួ ដំបូល និងជញ
ជ ំង

ប៉ុេ

ះេទ

ប៉ុែន មនទស នទនទូេទេ ចន

ជងេនះែដល ប់

ទំងសមភរៈ សំណង់ និងវតថុធតុេផ ងេទ ត ែដលមិនែមន ជសមភរៈ

សំណង់

ែដលសំខន់ ចំបច់េដមបីបេងកតបនជកែនងរស់េនមួ យ

គត់មត់ និងមនសុវតថិភព ។
រ

ភិបលនន បនទទួល

ជសិទិម
ធ ួយ
ប៉ុេ

គ ល់ថ លំេន

ែដល មិន គន់ែតជ

ះេទ ។ សិទិម
ធ នលំេន

ទិសេ

នសមរមយ គឺ

រយៈេពលែវងមួយ

នសមរមយ គឺ ជសមសធតុ រម
ួ មួយ

ៃនសិទិម
ធ នកំរ ិតជីវភពរស់េនសមរមយ

ែដល តវបនេគទទួល

គ ល់េនេដមឆនំ១៩៤៨ កនុងម
២៥ ៃនេសចកី បកសជសកល
សីពីសិទិម
ធ នុ ស និងបនទប់មកេទ ត កនុងម
១១ (១) ៃនកតិក
សញញអនរជតិ សីពីសិទិេធ សដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ICESCR) ។
សិទិម
ធ នលំេន
បុរស

យុវជន

នសមរមយ

និងកុមរ គប់រប
ូ

សែមបងមួយគត់មត់

ចឲយនិយមន័យថ

“សិទិធ សី

កនុងករទទួលបន និ ងរក ផទះ
េហយសហគមន៍ែដលពួកេគរស់េនមនភព
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សុខដមរមយននិងេសចកីៃថនថូរន ។2
សិទិធមនលំេន
មចស់ ទពយសមបតិ

េ

នសមរមយមនន័យទូ
យ

រសិទិេធ នះសំេ

គប់រប
ូ មនកែនងរស់េនសុខ

េ

ធនេ

យ

ន និងមនេសចកីៃថថនូរ

អនកែដលមិនែមនជមចស់ ទពយផងែដរ។
រមយ ប់បញូច លផងែដរ

យជងសិទិេធ ធ ជ

សិទិម
ធ នលំេន

មនុស

ប់ទំង
នសម-

នូវករករពរ បឆំងនឹងករបេណញេចញ

យបំ ពន ករបំផិចបំផញ និងករ យកំេទចផទះសែមបងរបស់

បុគគល

មួ យ

មទំេនងចិត ។

េតសទ
ិ ិម
ធ នលំេន

នសមរមយ និងករករពរ បឆំងនឹងករបេណញ

េចញបនឆុះបញ
ច ង
ំ យ៉ ងដូចេមចកនុងចបប់កមពុជ ?
ជរ

ភិបលៃន ពះ ជ

ច កកមពុជ (RGC) បនផល់
សចចប័នេលកតិកសញញអនរជតិសីពី សិទិេធ សដកិចច សងគមកិចច និង
វបបធម៌ (ICESCR) ែដល ប់ទំងសិទិម
ធ នលំេន
៣១

នសមរមយ ។ ម

ៃនរដធមមនុញញៃន ពះ ជ

សញញសិទិម
ធ នុ ស អនរជតិ

ច កកមពុជ ធនករពរសនធិ
ែដលមនកតិ កសញញអនរជតិ សីពី

សិទិេធ សដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ICESCR) ផងែដរ ែដលជែផនក
មួយៃនចបប់ជតិរបស់ បេទសកមពុជ។
ម

៤៤ រដធមមនុញញៃន ពះ ជ

សិទិជ
ធ មចស់ ទពយ

ច កកមពុជទទួល គ ល់
និងែចងអំពីករដកហូត
េដមបីជ បេយជន៏

ធរណៈ។ ចបប់ភូមិបល ឆនំ២០០១ ទទួ ល

គ ល់ដូចគនេនះែដរ

អំពីសិទិក
ធ មមសិទិេធ លអចលន ទពយ (ផទះសែមបង ឬដីធី) និងបញូច ល
2

UN Special Rapporteur on adequate housing, E/CN.4/2001/51, para. 8
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បញញ តិសីពីករដកហូត ទពយសមបតិ (អស មិករណ៍) ។
រដធមមនុញញ

ក៏ទទួល

គ ល់កតពកិ ចចរបស់ ជរ

ភិបល

កមពុជ កនុងករធនករពរសិទិធ សី និងកុមរ សិទិធខងអប់រ ំ និងសុខ
ភព និងកនុងករចត់វ ិធនករជេ ចនខងសងគម េដមបីេលកកំពស់

សុខមលភព បជពលរដកមពុជ ។ កតពកិចចទំងេនះពក់ ព័នធខំង
ដល់ដំេណរករ ំងទីលំេនថមី ។

េនេពលកំពុងសរេសរអតថបទេនះ េនមិនទន់មនចបប់ ឬ
លិខិតបទ

នគតិយុតពក់ព័នធ

បមជក់

មួយ តវបនអនុម័ត េដមបី

ម

ក់ ចំេពះករបេណញេចញេ

យបំពន ឬេធនិយតកមម

ដំេណរករៃនករបេណញេចញ និងករ

ំងទីលំេនថមីេនេឡយេទ

។

េត “ករបេណញេចញ” និង “ករបេណញេចញេ

យបំពន” មនអី

ខុសែបកគនខះ?
ករបេណញេចញ
សែមបងឬដីធីរបស់ខួនេ

គឺជករឲយអនក

មនក់ចកេចញពីផទះ

យដំេណរករ

មផូវចបប់។ ករបេណញ
មិនែមនជកររ ំេ
ភសិទិធមនុស េទ

េចញ កនុងពកយេពចន៍របស់
េ យ
រ
ចមនេហតុផលផូវចបប់ ែដលចំបច់ តវឲយមនករ
បេណញេចញ ។ ឧទហរណ៍ េនេពលអនក

ផទះ មចស់ផទះ

ចសុំឲយតុ

មនក់មិនបង់ៃថឈនួល

ករេចញេសចកីបងគប់ឲយេធករដកហូត

ទពយសមបតិពីបុគគលេនះមកវ ិញបន ។
េទះជយ៉ ង

ក៏េ

យ

កនុងទស នទនៃនភពសំខន់ជ
រវនៃនមនុស ជតិ កនុងករមនលំេន នសមរមយ និងកំរ ិតសុវតថិ
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ភពកនុងករកន់កប់
ករបេណញេចញ តវែតជមេធយបយចុង
េ កយបំផុត និង តវសថិតកនុងកលៈេទសៈពិេសសែតប៉ុេ
ះ ។

ករងរេនះ តវែត គប់ គង និងេធេ
អនុេ

មេទ

យ បយ័តន បែយងបំ ផុត េ

យ

មចបប់សិទិធមនុស អនរជតិ ។

មផូវចបប់ និងនីតិវ ិធីមិន តវ
បនេគេគរពេទ េនះករបេណញ គឺជទេងមួយខុសចបប់ េ កម
បសិនជករធនករពរ

ចបប់សិទិម
ធ នុស អនរជតិ

េហយ តវចត់ ទុកថជ

“ករបេណញ

េចញេ

យបំពន” ។ ករបេណញេចញេ

ករេធ

មទំេន ងចិត អនីតយនុកូលភព ករមិនសម័ គចិត និងករេធ

េ

យបំពន មនធតុផ ំ ៖

យមនុ ស ទទួលរងករឈឺចប់េ ចនហួសេហតុ ។
សំ ប់និយមន័ យទូ

ករករបេណញេចញេ

យជងេនះៃនករបេណញេចញ និ ង

យបំពន សូមេម លេសចកីពនយល់រម
ួ េលខ

៧ និងេគលករណ៍ែណនំេនះ ។

េត តវធនករពរអីខះ េនកនុងេពលេធករបេណញេចញ?
នីតិវ ិធី
រ ំេ

ជញធរ តវេគរពយ៉ ងមុឺងម៉ ត់នូវកិចចករពរផូវចបប់
េដមបីធនឲយករបេណញេចញេធេឡងេ

ភសិទិជ
ធ នែដលរងផលប៉ ះពល់ និងេគរព

និង

យមិនមនករ

មេគលករណ៍សី

ពី នីតិវ ិធី តឹម តវ ភពសមេហតុសមផល និងភពសមម ត ។ ករ
ធនករពរទំងេនះ
េយបល់ពិត បកដ

ប់ទំងករផល់ឱកសសំ ប់ ករពិេ គះ
បេញច សករេ ប បស់កំ

ំងមិ នសមម ត

ករជូនដំណឹង គប់ គន់ និងសមេហតុផល និងករផល់ឲយមនករ
េ

ះ

យសំណង

មផូវចបប់ ។ បញជីសីពីករធនករពរេ ចន
េទ ត មនេរ ប ប់កុនងេសចកីពនយល់រម
ួ េលខ ៧ តង់កថខ័ណទី
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១៥ ។
មយ៉ ងវ ិញេទ ត លទធផលៃនករបេណញេចញ មិន តវនំពួក
េគកយជមនុ ស គមនផទះសែមបង ឬធក់កុង
ន
េឡយ

។

េគលករណ៍ែណនំេនះ

លកខខណអបបបរម

(ែផនកទីV)

គូសបញ
ជ ក់ពី

ែដល តវែតធនឲយមនេនទីកែនង

េនថមី ដូចជ ករមនលំេន
ម័យចំបច់

ថ នភពលំបកធងន់ធងរ

ន សមរមយ ចំណី

ករទទួលបនកិចចគំពរសុខភព

ំងទីលំ

រ ទឹ ក និងអន
និងេស េផ ងៗ

េទ តដូចជ ឱកសចិ ញចឹមជីវ ិត និងករអប់រ ំ ។
េតករបេណញេចញ ករចកេចញេ

យបងខំចិត និងករ

ង
ំ ទីលេំ ន

ថមី មនលកខណៈខុសែបកគនយ៉ ង 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
លពីមូលេហតុ ធមមជតិ ឬ
មនុស ជអនកបងកេឡង។
េ
ជំេ

យ

រ
ះប

ឬេដមបីេគចខួនេចញពី

ប់

វុធ

េ គះមហន យេ
ឬេ

ករចកេចញេ

ថ នភពមួយចំនួន

អំេពហឹង ទូេទ

យធមមជតិ ឬេ

យបងខំចិត
កររ ំេ

េកតេឡង
ដូចជ

៖

ភសិទិម
ធ នុស

យមនុ ស ជអនកបងកេឡង និង/

យគំេ ងអភិវឌ ន៍េផ ងៗ។
ករ

មួយេទទី

ង
ំ ទីលេំ នថមី
ំងជក់

ក់

គឺជសកមមភពៃនកររុះេរ ពីកែនង
មួយ ។ ករ
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ឬផទះ

ំងទីលំេនថមីមិនចំបច់

ទល់ែត តវេគបងខំេនះេទ
កន់ ទីលំេនថមីេ
ករចកេចញេ

េពលខះមនុស

ចសំេរចចិតរុះេរ េទ

យខួនឯង ។ ផទុយេទវ ិញ ករបេណញេចញ និង
យបងខំចិត គឺ មិនមនករសម័ គចិតេនះេទ ។

េតពកយទំងេនះ មនលកខណៈ ប

ក់ បែហលគនេទ ជភ

ពកយថ “eviction” ជភ

ែខមរ?

ែខមរ ជទូេទ តវបនបកែ បថ

“ករបេណញេចញ” ែដលមកពី កិរ ិយស័ព “បេណញេចញ” មន
ន័យថ “េដញអនក

មនក់េចញ” ។ ជេរ យៗ េគយល់ថ ពកយេនះ

មនទស នទនអជជិមន ែដលមិន សបេទ
ភ

អង់េគសេឡយ េ

យ

មន័យ “eviction” ជ

រ ថដំេណរករបេណញេចញ េប

េទះជេធេទ

មផូវចបប់ ឬមនបញ
ជ ក់េហតុផល តឹម តវកី ក៏ជ
េរ យៗដំេណរករេនះនំឲយមនករទទួ លរងករឈឺចប់ ។
មនុស ែដលជំ ទស់នឹងទស នៈ អវ ិជជមនៃនពកយ “បេណញ

េចញ” បនតស៊ូមតិឲយេ បពកយ “ករ
ែដលេប

មពកយមួយម៉ ត់ៗ

។ ពកយេនះ េបបកែ បជភ
ទីលំេនថមី

ំងទីលំេនថមី”

មនន័យថ“ករេទរស់េនកែនងថមី”

អង់េគសគឺ ‘resettlement’។ ករ

ចេកតមនបនទប់ករបេណញេចញ

សុទធែតដូេចនះេទ ។ ដូេចនះ ពកយថ “ករ

និយយេ

ជំនួសវ ិញ
ំង

ប៉ុែន មិនែមន

ំងទីលំេនថមី” មិនបន

យបនេកបះកបយអំពីដំេណរករ

មនុស តវេគបងខំឲយចកេចញពីលំេន

ែដលកនុងេនះមន
នរបស់ខួនេនះេឡយ ។

លកខណៈខុ សគនរ ង ‘resettlement’ និង ‘displacement’ គឺ
displacement
សំេ

តវបនបកែ បថ

“ករចកេចញេ

ដល់ករេរ ចកេចញពីកែនងមួយ េ
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យបងខំចិត"

យផទុយេទនឹងឆនទះរបស់

ខួន ។
មិនមនករបកែ បផូវករជភ

ែខមរៃនពកយ

‘forced

eviction’ េទ ។ គណៈកមមធិករសីពី សិទិេធ សដកិចច សងគមកិចច និង
វបបធម៌ (CESCR) ខួនឯងផទល់បនពិភក ថ ‘forced eviction’ ជ

ភ

អង់េគស មិនចំបច់ទល់ែតមនជប់ ជំពក់នឹងចបប់េទ ប៉ុែន

ជករែញកឲយ

ច់ពី ករបេណញេចញទំង

យ

ែដល

ច

មនធមមនុរប
ូ ភព េ កមចបប់អនរជតិ ។ សំ ប់េគលបំណងៃន

ករេបះពុមព ពកយថ ‘forced eviction’
“បេណញេចញេ
ែដលរ ំេ

យបំ ពន”

តវបនេ បសំេ

ដល់ពកយ

ែដលសំេ

ដល់ករបេណញេចញ

ភេលេសចកីៃថថនូរជមនុស ជតិ

េហយមិនគិតគូរអំពី

កតពកិចចផូវចបប់េឡយ ។

******
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esckþIBnül;rYmelx7
sþIBIsiT§imanlMenAdæansmrmü
karbeNþjecjedaybMBan
maRta 11 ¬1¦edayKN³kmμaFikar sþIBI siT§iesdækic© sgÁmkic©
nigvb,Fm’
Gnum½tenAéf¶TI 20Ex ]sPa qñaM1997
1- enAkñúgesckþIBnül;rYm elx4 ¬1991¦ KN³kmμaFikar)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
qñaMfμI²enH rYmTaMgRBwtþikarN_EdlxøÜn)ankMNt;fa CaRBwtþikarN_Edl
rMelaPelIkatBVkic©rbs;rdæPaKIpg KN³kmμaFikarmanCMhrBüayam
Bnül;bEnßmeTot eTAtamlkçx½NÐénkatBVkic©Edl)anEcgenAkñúg
ktikasBaØa.
16

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

GnuvtþskmμPaBbeNþjecjkñúgRTg;RTayFM² KYrRbRBwtþeTAEtkñúg
krNIEdlkarGPirkS ¬karrkSaTuk¦ nig karsþarnItism,TanminGac
eFVIeTA)an nigviFankarerobcMtaMgTIlMenAdæanfμIRtUv)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
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 Coni-

ference on Human Settlements, Vancouver, 31 May – 11 June, 1976 (A/
CONF.70/15), chap. II, recommendation B.8, para. C (ii).)

r)aykarN_rbs;KN³kmμkarTTYlbnÞúklMenAdæanmnusSCati sþIBIsm½yRbCuMelIkTI11rbs;xøÜn/
ÉksarbEnßm (A/43/8/Add.1), kfax½NÐ13. (Report of the Commission on Human

ii-

Settlements on the work of its eleventh session, Addendum (A/43/8/Add.1), para.
13.)
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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. KN³kmμkarEpñksiT§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
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).)

r)aykarN_rbs;snñisITGgÁkarshRbCati sþIBIlMenAdæan ¬Habitat II¦ (A/CONF
165/14), ]bsm<½n§2 rebobvar³rbs; Habitat/ kfax½NÐ40 cMNuc (n). (Report of the United
iv-

Nations Conferences on Settlements (Habitat II) (A/CONF.165/14, annex II, The
Habitat Agenda, para. 40(n).)

KN³kmμkarTTYlbnÞúksiT§imnusS

v-

esckþIseRmccitþelx1993¼77/

(Commission on Human Rights resolution 1993/77, para.1.)
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kfax½NÐ1.

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
snμtfa 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
19

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¤KμansiT§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 karbgçMtaMgTIlMenAfμIedaysar 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®gÁamGnþrCati 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§kmμdIFøI EdlBak;B½n§nwgkmμviFIerobcMtMbn;TIRbCuMCnkñúg
RkugCafμI karCYsCulEklMGlMenAdæan nigkarEklMGesaP½NPaBRkug
karQUsqaydIsRmab;eFVIksikmμ karcab;dITukTijlk;EbbGnaFibetyü 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 [ecjedayKμankar
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:gEdlktikasBaØ aenH)ankarBar. eTaHbICa
KN³kmμaFikar )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;TNÐkmμ 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,tþiEdlCYledayKμanmUlehtusmrmü 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
KN³kmμaFikar)ankt;smÁal;GMBIkatBVkic©nana Edl)anEcgenAkñúg
GnusBaØaRkughSWENvqñaM1949 nigBiFIsarcab;BIqñaM1977 EdlTak;
Tgnwg karhamR)am elIkarcakecjedaybgçMcitþBIlMenAdæanrbs;
CnsuIvil nigkarbMpøajkmμsiT§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;
KN³kmμaFikarsiT§imnusS EdlTak;TgnwgmaRta 17 énktikasBaØa
GnþrCatisþIBIsiT§iBlrdæ nigsiT§ineya)ay EdlEcgfa kareRCotERCk
lMenAdæanrbs;CnNamñak; GacRbRBwtþeTA)anEtkñúg {krNIEdl
c,ab;)ankMNt;;}. KN³kmμaFikar)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 .
KN³kmμaFikarcat;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 enAfμImanlkçN³smrmü b¤mansiT§iGaceRbIR)as;dIFøI Edl[pl
eRcIn EdlmantamkrNICak;Esþg.
17-KN³kmμaFikardwgfa KMeragGPivDÆn_CaeRcIn EdlTTYlmUlniFi
BIsßab½nhirBaØavtßúGnþrCatinana EdlmanTItaMgkñúgEdndIrbs;rdæ
PaKI )annaM[mankarbeNþjecjedaybMBanCaeRcIn. kñúgbBaðaenH
KN³kmμaFikarsUmrMlwkdl; 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
sþIBIkartaMgTIlMenAfμI 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 KN³kmμaFikar
sUmrMlwkdl; esckþIEføgkarN_enAkñúg esckþIRbkas nigkmμviFI
skmμPaBTIRkugvIEy:n EdlEcgfa {TnÞwmnwgkarGPivDÆn_CYysRmYl
dl;karTTYl)ansiT§imnusSTaMgGs;kþI k¾karxVHkarGPivDÆn_minGac
RtUv)aneKelIIksMGagfaCakarkat;bnßysiT§imnusS EdlTTYlsÁal;
vi- E/1990/23,

]bsm<½n§3/ kfax½NÐ 6 nig8 cMNuc d. (E/1990/23, annex II, para. 6

and 8(d).)
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CaGnþrCatienaHeLIy }. ¬Epñk1 kfax½NÐ10¦
19- tameKalkarN_ENnaMsþIBIkareFVIr)aykarN_ EdlGnum½teday
KN³kmμaFikar )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 dUcCakmμviFI erobcMEklMGTIRkug KMeragGPivDÆn_
eLIgvij karGPivDÆn_enAnwgkEnøg karerobcMRBwtþikarN_GnþrCati
¬dUcCa karRbkYtkILaGULaMBik nigkILaepSg²eTot kartaMgBiB½rN_
snñisITCaedIm¦/ nigyuT§nakar {esaP½NPaBTIRkug} CaedIm Edl
Fana)annUvkarkarBarmin[mankarbeNþjecj b¤EdlFana)annUv
vii-E/C.12/1999/8,

]bsm<½n§4. (E/C.12/1999/8, annex IV.)
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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
KN³kmμaFikar. ehtudUecñHehIy KN³kmμaFikarsUmbBa¢ak;c,as;
GMBIsar³sMxan;énKuNPaB B½t’manEdlxøÜn)anTTYl.
21- rdæPaKIxøH)anbBa¢ak;fa KμanB½t’manEbbenHeT. KN³kmμaFikar
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.

dUcxagelI.

viii-
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េនះែចងេទ តថ “ជន គប់រប
ូ

មនសិទិឲ
ធ យចបប់ករពរ បឆំងនឹងករេ ជ តែ ជក
ែបបេនះ” ។ ម

រ លំេន

ឬករប៉ះពល់

១៦ កថខ័ណទី១ ៃនអនុសញញសីពីសិទិក
ធ ុ មរ

មនបញញ តិ សេដ ងគនេនះផងែដរ ។ ករេយងដល់បញញ តិឯេទ ត
កនុងចបប់អនរជតិ រួមមន ម

ព័នធនឹង

នៈជនេភ សខួន ម

អងគករពលកមមអនរជតិ
កុលសមព័នធ េនប

២១ ៃនអនុសញញឆនំ១៩៥១ ពក់
១៦ ៃនអនុសញញេលខ១៦៩ របស់

សីពី

ជនជតិេដមភគតិច

បេទសឯក ជយ(១៩៨៩) និងម

និង កម
៤៩ ៃនអនុ

សញញទី កងហ ុ ីែណវ ទក់ទងនឹងករករពរជនសុីវ ិលកនុេពលមន
ស ងគម ចុះៃថង១២ ែខសី
បួន) ។
៣.

ឆនំ១៩៤៩ (អនុសញញទី កងហ ុ ីែណវទី

េគលករណ៍ែណនំេនះ

និយយអំ ពីភពជប់ជំពក់ៃនសិទិធ

មនុស េទនឹងករបេណញេចញ

និងករចកេចញេ

យបងខំចិត

ែផកេលករអភិ វឌ ន៍ទី កង និងឬ តំបន់ជនបទ ។ េគលករណ៍
ែណនំទំងេនះ តំ

ងឲយ ករបេងកតេគលករណ៍សិទិធមនុស មួយ

ែដលមនលកខណៈទូលំទូ

យែថមេទ ត សីពីករចកេចញេ

យ

បងខំចិត ែផកេលករអភិវឌ ន៍ (E/CN.4/Sub.2/1997/7, annex) ។
េគលករណ៍ទំងេនះ ែផកេលចបប់សិទិម
ធ នុស អនរជតិ និង សប
មេសចកីពនយល់រម
ួ េលខ ៤ (១៩៩១) និងេសចកីពនយល់រម
ួ េលខ
៧ (១៩៩៧) របស់គណៈកមមធិករសិទិេធ សដកិចច សងគមកិចច និងវបប
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ធម៌ េគលករណ៍ែណនំសីពី ករេភ សសឹក (E/CN. 4/1998/53/
Add.2) េគលករណ៍ជមូ ល
ទទួលបនករេ
ជនរងេ គះេ

ះ

ម័ត

េ

យ និ ងករជួសជុ លសំណងករខូចខតដល់

យកររ ំេ

ជតិ ឬកររ ំេ

ន និងេគលករណ៍ែណនំសីពីសិទិធ

ភដ៏

គេ មលេលចបប់សិទិម
ធ នុស អនរ

ភធងន់ធងរេលចបប់មនុស ធម៌អនរជតិ ែដលបនអនុ

យម

សននិបត

កនុងេសចកី សំេរចចិតរបស់ខួនេលខ

៦០/១៤៧ និងេគលករណ៍សីពីករេ
ចំេពះលំេន

ន

ះ

យ មន បសិទធភព

និង ទពយសមបតិសំ ប់ជនេភ សខួន

និងជន

េភ សសឹក (សូមេមល E/CN.4/Sub.2/ 2005 /17 and Add.1).
យគិតគូរ តឹម តវអំពីនិយមន័យទំងអស់ពក់ព័នធនឹងករ “ករ

៤. េ

បេណញេចញេ
ជតិ

យបំ ពន” កនុងបរ ិបទ ៃនបទ

នសិទិម
ធ នុស អនរ

េគលករណ៍ែណនំេនះអនុវតចំេពះអំេព និងឬករខកខន

ទំង

យ

ែដលទក់ទងនឹ ងករចកេចញេ

យបងខំចិត

មិនសម័ គចិតៃនបុគគល កម និ ងសហគមន៍ ននពីលំេន
ដីធី និង ធនធនដីរម
ួ ែដលបនកន់ កប់ ឬ

បន

ឬេ

យ

ន និងឬ

ស័យផល

ជេហតុ នំឲយបត់បង់ ឬកំរ ិត ដល់លទធភពរបស់បុគគល កម ឬសហ
គមន៍មួយ កនុងកររស់េន ឬេធករកនុងលំេន
ំ ងេ

យមិនផល់និងទទួលបនករករពរ តឹម តវ

ករករពរេផ ងេទ ត។i
៥.
i-ករ
េធ េឡង

ន និេវសន

ករបេណញេចញេ
ម បមករបេណញេចញេ
មផូវចបប់ និង សប

យបំពន

មផូវចបប់ ឬ

គឺ ជបតុភូតមួ យេផ ងេ កម

យបំ ពនេនះ មិ នអនុវតចំ េពះករបេណញេចញទំង

មបញញ តិៃនសនធិសញញសិទិម
ធ នុស អនរជតិ ននេនះេទ ។
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ន ឬទី

យ

ែដល

ចបប់អនរជតិ េហយជេរ យៗែតងែតជប់ ទក់ទងេទនឹងករខះ
សុវតថិភពកនុងករកន់ កប់

សំខន់ៃនសិទិធមន លំេន

មផូវចបប់

នសមរមយ ។ ករបេណញេចញេ

បំពនមនចំែណកផល់ផលវ ិបកជេ ចន
េដ ងគនេទនឹងផលវ ិបកប

ចិតii រួមទំងករបញូជ ន

ែដលជធតុផ ំមួយដ៏
ែដលមនលកខណៈ ស-

លមកពី ករឲយចកេចញ

បជជន ករបេណញម

េចញេទទំងហូង ករេបសសំ

េទ តពក់ព័នធ នឹងករចកេចញេ

យ

មទំេនង

ជន ករចក

តជតិ ពនទុ និងករអនុវតន៍េផ ង
យបងខំចិត ឬេ

យមិនសម័ គចិត

ៃន បជជន ពីផទះសែមបង ដីធីនិងសហគមន៍របស់ខួន ។
៦. ករបេណញេចញេ

យបំពន គឺជកររ ំេ

េលសិទិម
ធ នុ ស ជេ ចន ែដលបនទទួល
សិទិម
ធ នផទះសែមបង

រ

សនិសុខបុគគល សនិសុខលំេន
េឃរេឃ អមនុស ធម៌

ទឹក

ភបំពនដ៏គេ មល

គ ល់ជអនរជតិ រួមមន

សុខភព

ករអប់រ ំ ករងរ

ន េសរ ីភពចកផុតពី ករ ប ពឹត

ឬបេនថកបនទប និងេសរ ីភព ខងករ

េដរេហរ ។ ករបេណញេចញ តវែតេធេឡង សបចបប់ ឬេធែតកនុង
ករណីេលកែលងប៉ុេ

ះ

េហយ តវ សបទំង សងេទនឹ ងបញញ តិ

ពក់ព័នធៃនចបប់សិទិម
ធ នុស និងចបប់មនុស ធម៌អនរជតិ ។
៧. ករបេណញេចញេ

យបំពន ជំរញ
ុ កន់ែតខំងេឡងែថមេទ ត

នូវភពមិនេសមគន ទំនស់កុងសងគ
ន
ម វ ិេយគកមម និង “ ករ

ក់ឲយេន

ច់ពីេគ” និងែដលប៉ះពល់ជនិចចដល់ បជជន កី កបំផុត ែផនកៃន

សងគម ែដលងយរងផលប៉ះពល់បំផុតខងសងគម និងេសដកិចច និង
ii- សប

មេគលករណ៍ ៦ ៃនេគលករណ៍ែណនំសីពីករេភ សសឹក ។
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ែដលេគមិនសូវគិតគូរ ជពិេសស

សី កុមរ ជនភគតិ ច និងជន

ជតិេដមភគតិ ច ។
៨. កនុងបរ ិបទៃនេគលករណ៍ែណនំេនះ ករបេណញេចញែផកេល
ករអភិវឌ ន៍ រួមទំងករបេណញេចញ ឯេទ ត ែដលជេរ យៗបន
េ គង ឬបនេធេឡងេ កមករអះ
ធរណៈ”

ដូចជ

និងគំេ ងេហ

ងថេធេដមបី “ បេយជន៍

ករបេណញេចញែដលភជប់េទនឹងករអភិវឌ ន៍

រចនសមព័នធ (រួមទំងទំនប់ រ ី អគគីសនីធំៗ គំេ ង

ថមពល ឬឧស ហកមមែដលមន ទង់ ទយធំ ឬឧស ហកមមរក
ុ រក

ែរ ៉ ឬធនធនេផ ង េទ ត) វ ិធនករ លទធកមមដីធី ែដលជប់ទក់ទង
នឹងករេរ បចំទី កងជថមី

ករេលកកំពស់ជីវភពរស់េនរបស់

បជជន កី ក ករជួសជុ លែកលំអរលំេន

ន ករែកលំអរេ

ភ័

ណភពទី កង ឬកមមវ ិធីេ ប បស់ដីធីេផ ងេទ ត (រួមទំងេដមបីេគល
បំណងកសិកមម) ទពយអចលន ទពយ និងជំេ

ះដីធី ករវ ិនិេយគដី

ធីគមនករ គប់ គង តឹម តវ ជំនួញធំៗមនលកខណៈជអនរជតិ ឬ
ពឹតិករណ៍កី

និងែដលសំែញង

េគលបំ ណងបរ ិ

សកមមភពទំងេនះក៏រម
ួ ផងែដរនូវសកមមភពទំង
េ

ថន

។

យែដលគំ ទ

យជំនួយ អភិវឌ ន៍អនរជតិ ។

៩. ករចកេចញេ
ករេធឲយខូចបរ ិ
កររ ំខនជ

យបងខំចិត េកតេឡងេ

យ

រករបំ ផញ ឬ

ថ ន ករបេណញេចញ ឬករជេន ស ែដលមកពី

ធរណៈ

េ គះធមមជតិ

មនុស ជអនកបងកេឡង ភព

នតឹង ឬេក

ឬេ គះមហន យែដល
ហល ជេមះៃផទកុង
ន ឬ

ជេមះអនរជតិ ឬជេមះច មះ (មនលកខណៈជតិ និង អនរជតិ)
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និង ភពបនទន់ ជ

ធរណៈ អំេពហឹង កនុង គ

រ និងករអនុវតន៍

មួយចំនួនជ បៃពណី និងវបបធម៌

ែដលជេរ យៗេកតេឡងេ

មិនេគរព

និងបទ

មន

មបទ

ប់
ក៏េ

នសិទិម
ធ នុស

រួមទំងសិទិម
ធ នលំេន

យ

ថ នករណ៍េនះ

ែដល

នសមរមយ ។ េទះជយ៉ ង

ចជប់ទក់ទងនឹងករពិចរ

ែថមេទ តថ េគលករណ៍ែណនំេនះ មិ នេ
ក៏

នមនុស ធម៌

យ

ះ

យជក់

ក់កី

ចផល់ករែណនំមួយ មន បេយជន៍ កុងបរ
ន
ិបទេនះ ។ សូម

ទញចំ

ប់

រមមណ៍េលេគលករណ៍ជមូល

ករណ៍ ែណនំសីពីសិទិទ
ធ ទួ លបនករេ
សំណងករខូចខតដល់ជនរងេ គះ

ះ
េ

េលចបប់សិទិម
ធ នុស អនរជតិ ឬកររ ំេ
ធម៌អនរជតិ

ន

និងេគល

យ និងករជួសជុល
យកររ ំេ

ភដ៏ គេ មល

ភធងន់ធងរេលចបប់ មនុស

េគលករណ៍ែណនំសីពីករេភ សសឹក

ករណ៍សីពីករេ

ះ

យមន បសិទធភពចំ េពះលំេន

និងេគល
ន

និង

ទពយសមបតិសំ ប់ជនេភ សខួន និងជនេភ សសឹក ។
១០. ទនទឹមនឹងករទទួល
េចញ

គ ល់អំពីបរ ិបទែដលេកតមនករបេណញ

េគលករណ៍ែណនំេនះេផតេលករផល់ករែណនំដល់រដ

ននអំពីវ ិធនករ និងនីតិវ ិធីែដល តវបនអនុម័ត េដមបីធនថករ

បេណញេចញែផកេលករអភិវឌ ន៍
បទ

នសិទិម
ធ នុស អនរជតិែដលមន

មិនបេងកតឲយមន “ ករបេណញេចញេ
េគលករណ៍ែណនំេនះ
ជក់ែសងេដមបីជួយរដ

មិន តវបនេធផុយេទនឹ
ទ
ង
ប់ េឡយ

េហយដូេចនះ

យបំពន ” េឡយ ។

មនេគលបំ ណងផល់នូវឧបករណ៍មួយ
និងទីភនក់ងរននកនុងករបេងកតេគល
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ចបប់នីតិវ ិធី

នេយបយ

និងវ ិធនករបងករ

េដមបីធនថករ

បេណញេចញនឹងមិនេកតមន និងេដមបីផល់នូវករេ
បសិទធភពចំេពះអនកែដល តវេគរ ំេ
ករណីមិនមនករបងករ ។

ះ

យមន

ភបំពនសិទិរធ បស់ខួន

កនុង

II. កតពកិចទ
ច ូេទ
ក. អនកមនភរកិចច និងចរ ិតៃនកតពកិចច
១១. ទនទឹមនឹងមនតួអងគេផ ងៗ

ចនឹងេធ ទណកមម ករទមទរ

ករេសន ករផួចេផមគំនិត ករអភ័យេទស ករយល់ ពមឲយមនករ
បេណញេចញេ

សិទិម
ធ នុស
សិទិទ
ធ ំង

យបំ ពនកី

និងបទ

រដមនកតពកិចច តវអនុវតបទ

នមនុស ធម៌

េដមបីធនឲយមនករេគរព

យែដលមនែចងកនុងសនធិសញញ និងេគលករណ៍ទូេទ

សីពីចបប់អនរជតិ

ធរណៈ

ែណនំេនះ ។ េទះជយ៉ ង
មិន

ក៍េ

ដូចមនែចងកនុងេគលករណ៍
យ េគលករណ៍ែណនំេនះ

ចឲយភគី នន រួមទំង បុគគល និងអនក គប់ គងគំេ ង

ហិរញញ

ន

វតថុអនរជតិ

បេទស និង

និង

ថ ប័ន ឬអងគករឯេទ ត

ជីវកមមេផ ងេទ ត និងភគីឯកតជន

ថ ប័ន

ជីវកមមឆង
ប់ទំងមចស់

ផទះនិងមចស់ដី រួចផុតពី ល់ករទទួលខុស តវេឡយ។
១២. េ កមចបប់អនរជតិ កតពកិចចរបស់រដរួមមនករេគរព ករ
ករពរ

និងករបំេពញសិទិធមនុស ទំងអស់
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និងេសរ ីភពជមូ ល

ន ។ េនះមនន័យថ រដ តវ ៖ ទប់មិនឲយមនកររ ំេ

ភសិទិធ

មនុស កនុង សក និងេ ក បេទសរបស់ខួន ធនថ ភគីឯេទ ត
ែដលសថិតកនុងែដនសមតថកិចច

ភសិទិអ
ធ នកដៃទេឡយ េហយ តវចត់វ ិធនករបងករ និង

តវ រ ំេ

ែកៃខ

និងករ គប់ គងមន បសិទធភពមិន

េដមបីេលកកំពស់សិទិធមនុស

បុគគលទំង

យ

ែដល តវេគរ ំេ

តវអនុវតបននិងទនទឹមេពលគន
ម

និងផល់ករជួ យឧបតថមភដល់
ភសិទិធ ។ កតពកិចចទំងេនះ

េហយមិនចំបច់ តវចត់ វ ិធនករ

ននុ កមេឡយ ។

ខ. េគលករណ៍សិទិម
ធ នុស ជមូល
១៣.

ន

មចបប់សិទិម
ធ នុស អនរជតិ ជន គប់រប
ូ មនសិទិធមនលំេន

នសមរមយ

ជែផនកមួយៃនសិទិម
ធ នកំរ ិតជីវភពរស់េន គប់ គន់

។ សិទិធមនលំេន

នសមរមយរួមមន កនុងចំេ

មសិទិដ
ធ ៃទេទ ត គឺ

សិទិធ ទទួលបនករករពរ បឆំងនឹងករេ ជ តែ ជក
ឬេ

យខុ សចបប់ េលសិទិឯ
ធ កជន គ

មទំេនងចិត

រ ផទះសំែបង និងសុវតថិភព

កនុងករកន់ កប់ សបចបប់ ។
១៤.

មចបប់អនរជតិ រដ តវធនថ ករករពរ បឆំងនឹងករប

េណញេចញេ

យបំ ពន

និងសិទិម
ធ នុស មនលំេន

និងសុវតថិភពកនុងករកន់ កប់
េរ សេអង េទះជ

សមបុរ ភ

មែបប

តវបនធនករពរេ
ក៏េ

យែផកេលពូជ

នសមរមយ
យគមនករ
សន៍ ពណ៌

សន ឬជំេន និននករ នេយបយ ឬមតិ េយបល់
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ឯេទ ត សញ
ជ តិ ជតិពនទុ ឬេដមកំេណតសងគម
សងគម

យុ ពិករភព ទពយសមបតិ កំេណត ឬ

នៈផូវចបប់ ឬ

នៈេផ ងេទ ត ។

១៥. រដ តវធនសិទិេធ សមគនរ ងបុរស និង សី េដមបីករពរមិនឲយ
មនករបេណញេចញេ
មនលំេន

យបំពន និងករទទួលបនេសមគននូវសិទិធ

នសមរមយ និងសុវតថិភពកនុងករកន់ កប់ ដូចមនែចង

កនុងេគលករណ៍ែណនំេនះ ។

១៦. គប់បុគល
គ
កម និងសហគមន៍ែដលមនសិទិធ តវ

ំងលំេនថមី

ែដលរួមមនសិទិេធ ជសេរ សដី ធីែដលមនគុ ណភពេសមគន ឬ បេសរ
ជង េហយលំេន

នែដល តវេ

ះដូរ

វ ិនិច័យ
ឆ
គប់ គន់ ៖ ករចូលេទដល់ភព
េនបន

សុវតថិភពកនុងករកន់កប់

ភពសម សបៃនទី

តវែតបំេពញលកខណៈ
ចៃលលកបន

ភព គប់ គន់

ចរស់

ខងវបបធម៌

ំង និងករេ ប បស់េស សំខន់ៗដូ ចជេស

សុខភព និងេស អប់រ ំ iii។
១៧. រដ តវែតធនឲយមនករេ

ះ

ភព

យេផ ងេទ តែដល តឹម តវ

មផូវចបប់

ឬករេ

មន បសិទធភពដល់បុគគល
រ ំេ

ភបំពន

ះ

យ គប់ គន់និងមន បសិទធ

មួយែដលអះ

គត់ តវេគ

ឬសថិតកនុងករគំ មកំែហងបំពរបំពនសិទិរធ បស់ខួន

កនុងករករពរ បឆំងនឹងករបេណញេចញេ
១៨.

ងថ

និង

រដ តវទប់

យ បំពន ។

ក ត់ករែណនំឲយេ បវ ិធនករសកមមមុនពក់ព័នធ

iii-សូមេម លេសចកីពនយល់រម
ួ េលខ៤ សីពីសិទិម
ធ នលំេន
សិទិេធ សដកិ ចច សងគមកិ ចច និ ងវបបធម៌ កនុងឆនំ១៩៩១ ។
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នសមរមយ ែដលអនុ ម័តេ

យគណៈកមមធិករ

នឹងករករពរ

មនីតិន័យ (de jure) ឬ

បឆំងនឹងករបេណញេចញេ
១៩.

រដ តវទទួល

យបំ ពន ។

គ ល់ថករ

បំពន រួមទំងករឲយចកេចញ
ផស់ជតិពនទុ

សន

ម ពឹតិន័យ (de facto)

ម បមករបេណញេចញេ

យ

ម ទំេនងចិតែដលនំឲយមនករដូរ
ឬសមសភពពូជ

សន៍របស់ បជ

ពលរដែដលរងផលប៉ះពល់ ។
២០. រដ តវបេងកត និងអនុវតេគលនេយបយ និងសកមមភពអនរ
ជតិរបស់ខួន សប

មកតពកិចចសិទិធ មនុស រួមទំង

មរយៈករ

បន និងករផល់ជំនួយអភិវឌ ន៍អនរជតិ ។

គ. ករអនុវតន៍កតពកិចរច ដ
២១.

រដ តវធនថ

ែលងប៉ុេ

ករបេណញេចញេធបនែតកនុងករណីេលក

ះ ។ ករបេណញេចញ តវបញ
ជ ក់មូលេហតុេពញេលញ

អំពីផលប៉ះពល់របស់

េទេលសំណុំសិទិែធ ដលបនទទួ ល

អនរជតិ ។ ករបេណញេចញ តវែត (ក) បនអនុញញតេ
(ខ)

អនុវត សប

មចបប់ សិទិម
ធ នុស អនរជតិ

(គ)

គ ល់ជ
យចបប់

េធសំ ប់ែត

េគលបំ ណងេលកកំពស់សុខមលភពទូេទiv (ឃ) សមេហតុផល
និងសមម ត (ង) េធ និយតកមមេដមបីធនករផល់សំណង និងករ
iv-កនុងេគលករណ៍ែណនំេនះ
េឡង សប

ករេលកសទួយសុខមលភពទូ េទ

សំេ

ដល់វ ិធនករែដលរដបនចត់

មកតពកិចច សិទិម
ធ នុស អនរជតិរបស់ខួន ជពិ េសស េសចកី តវករកនុងករធនសិទិម
ធ នុស

របស់បុគគលងយរងេ គះបំ ផុត ។
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នីតិសមបទសមរមយ និងទំង សង និ ង (ច) អនុវត សប
េគលករណ៍ែណនំេនះ ។ ករករពរែដលបនផល់េ

ម

យេសចកី

ត មវខងនីតិវ ិធីទំងេនះ អនុវត ចំេពះជនែដលងយរងេ គះ និង
កមមនុស ែដលរងផលប៉ះពល់ េ

យមិ នគិតថពួកេគមន ឬគមន

ប័ណកមមសិទិផ
ធ ទះសំែបង និង ទពយសមបតិ

មចបប់ជតិេនះេទ ។

២២. រដ តវអនុម័តវ ិធនករចបប់ និងេគលនេយបយ
ករបេណញេចញទំង

យ

ែដលេធ េឡង

កតពកិចចសិទិធមនុស អនរជតិ ។ រដគួរទប់

ម បម

មិន សបេទនឹង

ក ត់ឲយបនជអតិបរម

ករទមទរ ឬ ករដកហូតផទះសែមបង ឬដី ធី េហយជពិេសស េន
េពលែដលសកមមភពេនះ

មិនរួមចំែណកដល់ករទទួ លបនសិទិធ

មនុស ។ ឧទហរណ៍ ករបេណញេចញ

ចចត់ថមនេហតុផល

តឹម តវ បសិនជវ ិធនករសី ពីកំែណទ មង់ ឬករែបងែចកដីធីជ

ថមី មនពក់ព័នធជពិេសស ដល់ផល បេយជន៍បុគគល កម ឬ សហ
គមន៍ែដលងយរងេ គះ ឬែដល តវបនេគដកហូតសិទិធ ។ រដគួរ
អនុវតេទសបញញ តិ ពហមទណ ឬរដបបេវណីេទេល បុគគល អងគភព
ឯកជន ឬអងគភព

ធរណៈ

មួយ ែដលសថិតកនុងែដនសមតថកិចច

របស់ខួនែដលេធករ បេណញេចញកនុងលកខណៈមួយមិន សបទំង
សងេទនឹងចបប់ជតិែដលកំ ពុងអនុវត

អនរជតិ

។

រដ តវធនឲយមនករេ

គន់ និងមន បសិទធភព ឬករេ
ចំេពះបុគគលទំង

ះ

និងបទ

ះ

យ

នសិទិម
ធ នុស

មផូ វចបប់ គប់

យសម សបេផ ងេទ ត

យែដលរងផលប៉ះពល់ ែដលងយរងេ គះ ឬ

ករពរមិនឲយមនករបេណញេចញេ
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យបំពន ។

២៣.

រដ តវចត់វ ិធនករ

មធនធនែដលខួនមនជអតិបរម

េដមបីធនឲយ មនុស គប់រប
ូ

ស័យផលេសមគននូវសិទិធមនលំេន

នសមរមយ ។ រដមនកតពកិចចអនុម័តវ ិធនករចបប់ និងេគល

នេយបយសម សប េដមបីធនករពរបុ គគល កម និងសហគមន៍
ពីករបេណញេចញេ

យបំ ពន

មនុស អនរជតិែដលមន

ែដលមិន សប

មួយៃនករេរ សេអងផួវចបប់

ប៉ះពល់អវ ិជជមនេលករ

សែមបងសមរមយ

នេយបយ ជតិែដលពក់ ព័នធ កនុងទិសេ
នេយបយទំងេនះ សប

និងេគល

ធនឲយចបប់ និងេគល

មបញញ តិសិទិម
ធ នុស

អនរជតិ ។ ករ

គួរធនផងែដរថចបប់

េគលនេយបយែដលមន
ៃនេស

ស័យផលសិទិធមនផទះ

រដគួរពិនិតយទូេទេឡងវ ិញអំពីចបប់

ពិនិតយទូេទេឡងវ ិញេនះ

នសិទិធ

ប់ឲយបនឆប់រហ័សv ។

២៤. េដមបីធនថ មិនមនទ មង់
ឬផូវេផ ងេទ ត

មបទ

បទបញ
ជ

និង

ប់និយយអំ ពីឯកជនភវូបនីយកមម

ធរណៈ ករទទួ លេករមរតក និងករអនុវតន៍ជវបបធម៌

េដមបីកុំឲយឈនេទរក

ឬស មលឲយមនករបេណញេចញេ

យ

បំពនvi ។
២៥.

េដមបីធនកំរ ិតអតិបរមៃនករករពរផូវចបប់ឲយមន បសិទធ

ភព បឆំងនឹងករបេណញេចញេ
v-សូមេមលេសចកី ពនយល់រម
ួ
១៩៩០ េ

េលខ៣

យបំ ពន សំ ប់មនុស គប់រប
ូ

សីពីចរ ិតលកខណៈៃនកតពកិចចរបស់រដភគី

យគណៈកមមធិ ករ សិទិ េធ សដកិចច សងគមកិចច និ ងវបបធម៌ ។

vi-សូមេមលេគលករណ៏ែណនំសីពីលំេន

ននិ ងករ បកន់ពូជ

ណ៏ពិ េសសគណះគមមករទទួលបនុកសិទិ មនុស សីពីករមនលំេន
សមរមយ
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ែដលអនុម័តកនុងឆនំ

សន៏ េនកនុងរបយករណ៏អនក យករ
នសមរមយ

និងសិទិមនលំេន

ន

រដគួរែតចត់វ ិធនករជ

ែដលសថិតេ កមែដនសមតថកិចចរបស់ខួន
បនទន់
គ

កនុងេគលបំ ណងផល់សិទិធកន់ កប់ សបចបប់ដល់បុគគល

រ

និងសហគមន៍ ទំង

យ

ករករពរដូចេនះ រួមទំងបុគគលទំង
េលផទះសែមបង និងដីធី ។
២៦.

រដ តវធនសិទិធ

ែដលបចចុបបនន

មិនទន់មន

យគមនប័ណកមមសិទិផ
ធ ូវករ

ស័យផលេសមគននូវផទះសែមបង គប់ គន់

សំ ប់បុរស និ ង សី ។ ករេនះត មវឲយរដ អនុម័ត និងអនុវតវ ិធន
ករពិេសស

េដមបីករពរ សីពីករបេណញេចញេ

វ ិធនករទំងេនះ

យបំពន

។

គួរធនឲយមនករផល់ប័ណកមមសិទិផ
ធ ូ វករេល

ផទះសែមបង និងដីធីឲយ សី គប់រប
ូ ។
២៧. រដគួរែតធនថ បទ

នសិទិម
ធ នុ ស ជធរមន

សមហរណកមមេទកនុងទំនក់ ទំនងអនរជតិរបស់ខួន

តវបនេធ
រួមទំង

ម

រយៈជំនួយអភិវឌ ន៍ពណិជជកមម និងវ ិនិេយគទុន និងករចូលរួមកនុង

េវទិក និងអងគករពហុភគី ។ រដគួរែតអនុវតកតពកិចចសិទិម
ធ នុស
របស់ខួន

ចំេពះសហ បតិបតិករអនរជតិ vii

េទះកនុងនមជ

បេទសអនកផល់ជំនួយ ឬជអនកទទួលផល(អតថគហក) កី ។ រដគួរ

ធនថ អងគករអនរជតិ នន ែដលខួនគឺជតំ

ល់ ឬករអនុវតន៍គំេ ង កមមវ ិធី ឬេគលនេយបយ
ពក់ព័នធករបេណញេចញេ
vii-ដូ ចមនែចងកនុងម

យបំពន

២ កថខ័ ណ ១, ១១, ១៥, ២២ និ ងម

សិទិ េធ សដកិ ចច សងគមកិ ចច និ ងវបបធម៌ ម

២៣ កថខ័ ណ ៤ ម

សិទិ ក
ធ ុ មរ ។

46

មួ យែដល

ចំ េពះករបេណញេចញ

២២ ៃនេសចកី បកសជសកលសីពីសិទិ ម
ធ នុ ស ម

ធមមនុញញសហ បជជតិ ម

ង តវទប់ករផ

៥៥ និ ងម

៥៦ ៃន

២៣ ៃនកតិកសញញអនរជតិ សីពី
២៨ កថខ័ ណ ៣ ៃនអនុ សញញសីពី

មួយ ែដលមិន សបទំង សងនឹងចបប់ អនរជតិ

និងករគូស

បញ
ជ ក់កុងេគលករណ
ន
៍ ែណនំេនះ ។

ឃ. យុទធ

ស េគលនេយបយ និងកមមវ ិធីបងករ

២៨. រដគួរែតអនុម័ត
ស

មធនធនែដលខួ នមនជអតិបរម យុទធ

េគលនេយបយ

ករពរ បកបេ

យ បសិទធភពដល់បុគគល

បឆំងករបេណញ េចញេ
២៩.

និងកមមវ ិធីសម សប
កម

េគលនេយបយ និងកមមវ ិធីពក់ព័នធ កនុង េគលេ
ពិនិតយេឡងវ ិញេនះ

ែដលរក ទុក

។

យអំពីយុទធ

ស

ធនភព សប

នសិទិធមនុស អនរជតិ ។ កនុងបរ ិបទេនះ ករ
តវែតខិតខំដកេចញនូវបទបញញ តិទំង

ឬេធឲយភពមិនេសមគនែដលមន

មនខំងេឡងែថមេទ ត

ប់

យ

េហយរ ិតែត

ែដលេធឲយប៉ះពល់អវ ិជជមនេទេល សី

និង កមមនុស ែដលងយរងេ គះ
រ

និងសហគមន៍

យបំ ពន និ ងផលវ ិបករបស់

រដគួរែតពិនិតយេឡងវ ិញឲយបនទូ លំទូ

គនរបស់ េទនឹ ងបទ

េដមបីធនករ

ភិបល តវចត់វ ិធនករពិ េសស

និងែដលេគមិនសូវគិ តគូរ

។

េដមបីធនថេគលនេយ-

បយ និងកមមវ ិធីេផ ងៗមិន តវបនបេងកត ឬអនុវតន៍េ
និងេបះបង់េចលមិនគិតគូរដល់បុគគលទំង

យេរ សេអង

យ ែដល កី កេនទី

កង ឬេនតំបន់ជនបទេឡយ ។
៣០.

រដគួរែតចត់វ ិធនករបងករមួយចំនួន
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េដមបីបេញជ សនិង/ឬ

បំបត់េហតុផលែដលបនគូ សបញ
ជ ក់អំពី ករបេណញេចញេ

យ

បំពន ដូចជកររកកៃ មេលដីធី និងអចលនវតថុ ។ រដគួរែតពិនិតយ
េឡងវ ិញអំពី បតិបតិករ និងករេធនិយតកមមទីផ រផទះសែមបង និង
ករជួល េហយ បសិនជចំបច់
កំ

តវេធអន គមន៍ េដមបីធនថ

ំងទីផ រមិនបេងកនភពងយរងេ គះដល់អនកមន បក់ចំណូល

ទប និង កមបុគគលែដលមិនសូវបនេគគិតគូរ មិន តវបនេគបេណញេចញេ

យបំពនេឡយ ។ កនុងករណីតៃមដីធី និងផទះសែមបង

េឡងខពស់ រដគួរធនករពរ គប់ គន់ បឆំងនឹងករគបសងកត់េល
រូបកយ ឬេសដកិចច េលអនក សក េ

យបងខំឲយចកេចញ ឬដកហូត

សិទិម
ធ នផទះសែមបង និងដីធីសមរមយពីពួកគត់ ។
៣១.

ទិភពកនុងករផល់ដីធី និងផទះសែមបង គួរែតធនឲយដល់

កម បជជន កី ក ដូចជ មនុស ចស់- ជ
៣២. រដ តវផល់

ទិ ភពកនុងករែសងរកយុទធ

កត់បនថយជអបបបរមករចកេចញ េ
ទំង សង និងទូលំទូ
េផមអនុវតគំេ ងអីមួយ
និងករចកេចញេ
េ

កុមរ និងជនពិករ ។

សេផ ងៗ េដមបី

យបងខំចិត ។ ករ យតំៃល

យអំ ពីផលប៉ះពល់ គួរែតេធមុនេពលចប់
ែដល

យបងខំចិតេ

ចនឹងនំឲយមនករបេណញេចញ
យែផកេលករអភិវឌ ន៍ កុងទិ
ន
ស

ធនទំង សងនូវសិទិម
ធ នុ ស របស់បុគគល

កម និងសហគមន៍

ទំងអស់ែដលនឹង តវរងផលប៉ះពល់ រួមទំងករករពរពួ កេគពីករ
បេណញេចញេ

យបំ ពន ។ ករ យតៃមអំពី “ផលប៉ះពល់េ

យ

ករបេណញេចញ” គួរបញូជ លផងែដរ នូវករែសងរកជេ មសនិងយុទធ
សេផ ងៗ េដមបីកត់បនថយជអបបបរមនូវេ គះថនក់ ។
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៣៣.

ករ យតំៃលអំពីផលប៉ះពល់

តវែតគិតគូរពីផលប៉ះពល់

េផ ងៗគនពីករបេណញេចញេទេល សី កុមរ មនុស ចស់ជ

និង

ែផនកៃនសងគមែដលេគមិនសូវគិតគូរ ។ ករ យតំៃលទំងេនះគួរែត
ែផកេលករ

បមូលទិននន័យវ ិភគ ដូចជ

ច តវបនកំ ណត់ និងេ
៣៤.

ករបណុ ះប

ះ

គប់ផលប៉ះពល់េផ ងៗ

យយ៉ ង តឹ ម តវ ។

ល គប់ គន់កុនងករអនុវតន៍បទ

នសិទិធ

មនុស អនរជតិ គួរែតបនត មវឲយមន និង ផល់ដល់អនកវ ិជជជីវៈ

ពក់ព័នធ រួមទំង េមធវ ី ម នីអនុវតចបប់ អនកេធែផនករ កង និង
តំបន់

និងបុគគលិក

ឯេទ ត

ែដលចូលរួមកនុងករេរ បចំេធគំេ ង

ករ គប់ គង និងករអនុវតន៍គំេ ងអភិវឌ ន៍ ។ ករេនះ តវបញូច ល

ករបណុ ះប

លអំពីសិទិធ សី េ

យសងកត់ធងន់អំពីកងល់ និងត មវ

ករពិេសសរបស់ សីទក់ទង នឹងបញផទះសែមបង និងដីធី ។
៣៥.

រដគួរធនករផ ពផ យព័ត៌មន គប់ គន់

អំពីេគល

នេយបយ ចបប់ និងសិទិម
ធ នុស ទក់ទងនឹងករករពរ បឆំងនឹង
ករបេណញេចញេ

យបំ ពន

។

រដគួរេផតករយកចិ តទុកជ

ពិេសសដល់ករផ ពផ យព័ត៌មនសម សប
ដល់ កមេផ ងៗ
ពល់េ

និងទន់េពលេវ

ជពិេសសដល់ បជជនែដលងយរងផលប៉ះ
មរយៈវ ិធី

យករបេណញេចញ

ស

និងប

ញ

វបបធម៌សម សប ។
៣៦. រដ តវធនថបុគគល កម និងសហគមន៍ តវបនេគករពរពី
ករបេណញេចញ េនកនុងេពលមួយ ែដលករណីជក់ែសងរបស់ពួក
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េគ

កំពុងសថិតកនុងករពិនិតយពិចរ

េនចំ េពះមុខ

ថ នប័នចបប់

ជតិ តំបន់ និងអនរជតិ ។

III. មុននឹងេធករបេណញេចញ
៣៧. ករេធែផនករ កង ឬជនបទ និងដំេណរករអភិវឌ ន៍ តវែត
មនករចូ លរួមពីបុគគលទំងអស់ ែដល តវរងផលប៉ះពល់ េហយគួរ
បញូជ លសមសធតុដូចតេទ ៖ (ក) ជូនដំណឹងជមុនកនុងរយៈេពល
សម សបដល់បុគគលទំង

យែដលនឹង តវរងផលប៉ះពល់ថ ករ

បេណញេចញកំពុងែតពិចរ
ផល់ព័ត៌មនជ
េឡង

(ខ)

េហយថេគនឹងេរ បចំ ឲយមនករ

ធរណៈអំ ពីគំេ ង
ករផ ពផ យេ

និងជេ មសែដលបនេសន

យមន បសិទធភពេ

យ

ជញធរ

េផ ងៗ អំពីព័ត៌មនពក់ព័នធជមុន រួមទំងរបយករណ៍ដីធី និង
គំេ ងេសនេឡងអំពីករ

ំងលំេនថមី ែដលនិ យយជពិេសសអំពីករ

ខិតខំ បឹងែ បងករពរ បេយជន៍ កម
(គ)

បុគគលែដលងយរងេ គះ

ផល់រយៈេពលមួយសម សបសំ ប់ ករពិនិតយេឡងវ ិញ

ជ

ធរណៈ អំពីេសចកីពនយល់ និងឬករជំ ទស់ចំេពះគំេ ងែដល
បនេសនេឡង (ឃ) ផល់ឱកស និងករខិតខំ បឹងែ បងស មលែផនក
ចបប់ និងបេចចកេទស និងករែណនំេផ ងេទ ត ដល់ បជជនែដល
រងផលប៉ះពល់ អំពីសិទិធ និងជេ មសរបស់ពួកេគ និង (ង)ករេរ បចំ
ឲយមនសវនករ

ធរណៈែដលផល់ឲយអនករងផលប៉ះពល់

និង

េមធវ ីរបស់ពួកេគ នូវឳកសត ៉ េសចកីសំេរចបេណញេចញ និងឬ
បងញសំេណជជំេរ សេផ ងៗ

និងករបញ
ជ ក់ចបស់ពីករទមទរ
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របស់ខួន និង

ទិភពអភិវឌ ន៍ ។

៣៨. រដគួរែតរ ិះរកជេ មស គប់ែបបយ៉ ងជំនួសឲយករបេណញេចញ
។ កមបុគគលែដលនឹង តវរងផលប៉ះពល់ រួមមន សី ជនជតិេដម
ភគតិច និងជនពិករ ក៏ដូចជអនកែដលេធករកនុងនមបុ គគលែដល
រងផលប៉ះពល់ មនសិទិទ
ធ ទួលបនព័ត៌មនពក់ព័នធករចូ លរួម និង

ករពិេ គះេយបល់យ៉ងេពញេលញេល ល់

កិចចដំេណរករទំង

មូល

ែដល

និងេដមបីេសនសុំឲយមនជេ មសេផ ងៗ

ពិនិតយពិចរ

ឲយបន តឹ ម តវ ។ កនុងករណីមិន

ពមេ ព ងគនេលជេ មស
ភគីទំង
ធមមនុញញ

យែដលពក់ព័នធ
ដូចជតុ

ស មះស មលេធជ
៣៩.
ពិភក

ករ
ជញក

ជញធរគួរែត

ចឈនដល់ករ

មួយែដលបនេសនេឡងកនុងចំេ

ម

ថ ប័នឯក ជយមួយែដលមនអំ
កី

ឬ កមអធិករ

ល ឬវ ិនិច័យ
ឆ កី

ច

គួរែតជួយ

មករចំបច់ ។

រដ តវផល់ឳកសសំ ប់ករ

កនុងេពលដំេណរករេធគំេ ង

និងករពិេ គះេយបល់មន បសិទធភពដល់បុគគល គប់រប
ូ

ែដលរងផលប៉ ះពល់ រួមទំង សី និង កមបុគគលែដលងយរងេ គះ
និងែដលេគមិនសូវគិតគូរ េហយ បសិនជចំបច់

ម័តនីតិវ ិធី ឬវ ិធនករពិេសសេផ ងៗ។

៤០. មុននឹងសំេរចេធករបេណញេចញ
ថ ករបេណញេចញេនះ គឺមិន

មួយ

មរយៈករអនុ

ជញធរ តវបងញ

ចេជ សផុត និង សប

មករ

សនយសិទិម
ធ នុ ស អនរជតិ ែដលគិតគូរអំពីសុខមលភពទូេទ ។
៤១. េសចកីសំេរច

មួយទក់ទងនឹងករបេណញេចញ គួរែតបន
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បកសជ

យលកខអក រជភ

ជតិ

បុគគល គប់រប
ូ ែដលពក់ព័នធបនដឹងជមុន
បេណញេចញ
េ

ឬភ

។

កនុង សកឲយ

ករជូនដំ ណឹងពីករ

គួរែតបញ
ជ ក់មូលេហតុ លំអិតសំ ប់ ករសំេរចចិត

យរួមបញូច លទំង (ក) អវតមនៃនជំេរ សែដលមន េហតុផល

សម សប (ខ) េសចកីលំអិតទំង សងៃនជំេរ សែដលបនេសនេឡង
និង (គ) បសិនជគមនជំេរ ស
និងអីែដល

ល់វ ិធនករទំង

មួយេទ

យ

ចដឹងជមុន តវចត់េឡងេដមបីកត់បនថយជអបបបរម

នូវផលប៉ះពល់អវ ិជជមនៃនករបេណញេចញ ។ េសចកីសំេរចចុង
េ កយទំងអស់ គួរ តវបនពិនិតយេឡង វ ិញ

រដបល ។ ភគីទំង
េពលេវ

េ

មផូវចបប់ និង

មផូវ

យ តវែតបនធនកនុងករផល់េមធវ ីទន់

យគមនករបង់ បក់ បសិនជចំបច់ ។

៤២. គួរេរ បចំឲយមនករជូ នដំណឹង និងផល់លទធភពឲយអនកែដល
តវបេណញេចញេធបញជី

េដមបី យតំៃលអំពី ទពយ

រេពភ័ណ

សមបតិរបស់ខួ ន ករវ ិនិេយគ និងមុខទំនិញេផ ងេទ ត ែដល

ច

តវរងករខូចខត ។ អនកែដលរងករបេណញេចញគួរ តវបនផល់

ឳកស

េដមបី យតំៃល

និងចង កងករបត់បង់ែដលមិ នែមនជ

លុយកក់ែដល តវផល់ជសំណង ។
៤៣.

ករបេណញេចញ

សែមបង

ឬរងេ គះេ

មិនគួរនំឲយបុគគលទំង
យកររ ំេ

យបត់បង់ផទះ

ភបំ ពនេលសិទិេធ ផ ងៗរបស់

មនុស េឡយ ។ រដ តវេធបញញ តិមួយសំ ប់ ករអនុម័ត ល់វ ិធនករ

សម សប

ម

កំរ ិតធនធនជអតិបរមរបស់ខួន

ពិេសសចំេពះអនកគមនលទធភពផទល់ខួន
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ែដលមនជ

កនុងករធនករមនផទះ

សែមបងេផ ង ករ

ំងទី លំេនថមី ឬករេ ប បស់ដីធីែដលមន និង

ែដលបនផល់ឲយសំ ប់បងកបេងកនផល
ផទះសែមបងថមី គួរែត
េដម

មករណីជក់ែសង។

ំងេនយ៉ ងជិតបំផុតនឹងកែនង

និង បភពៃនកររកសុីចិញចឹមជីវ ិតរបស់អនក

ន ក់េនពីខង
ែដល តវបន

បេណញេចញទំងេនះ ។
៤៤.

ល់វ ិធនករ

សែមបង ករផល់េស
ល់ដីធី

និងទី

និងេគលករណ៍

ំងទី លំេនថមី

មនដូ ចជ

ទឹក អគគីសនី អនម័ យ

ំងេផ ងៗ តវែត សប

ករ

ងសង់ផទះ

េរ ន និងករផ

មេគលករណ៍ែណនំេនះ

សិទិម
ធ នុស ែដលបនទទួល

គ ល់ជអនរជតិ

េហយ តវែតេធ ឲយចប់សព គប់

មុននឹងឲយពួកគត់រះុ េរ ពីកែនងរស់

េនបចចុបបននរបស់ខួន េទកន់ ទី

ំងថមី viii។

IV. េនកនុងេពលបេណញេចញ
៤៥.

េសចកីត មវខងនីតិវ ិធីសំ ប់ធនករេគរពបទ

មនុស គឺបញូច ល រួមទំងវតមនៃន

តំ

ងរបស់ពួកគត់េនទីេនះ

ណតិ របស់ម នី រ

នសិទិធ

ភិបល ឬ

កនុងអំឡុងេពលៃនករបេណញ

េចញ ។ ម នី រ

ភិបល តំ

បេណញេចញ

តវបងញលិខិតសំគល់ខួនដល់អនកែដល បឈម

ងរបស់ពួកគត់ និងអនកអនុវតករ

នឹងករបេណញេចញ និងបងញលិខិតអនុ ញញតផូវករសំ ប់អនុវត
viii-សូមេម លែផនកទី៥ ៃនេគលករណ៍ែណនំេនះ ។
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ករបេណញេចញេនះ ។
៤៦. អនកសេងកតករអពយ កឹតយ រួមទំង អនកសេងកតករថនក់ តំបន់ និង
អនរជតិ គួរែត តវបនអនុញញតឲយចូល េទទីេនះ
េដមបីធនតមភព

និងករអនុវតន៍ សប

មករេសនសុំ

មេគលករណ៍សិទិធ

មនុស អនរជតិ េនកនុងេពលអនុវតករបេណញេចញ

មួយ ។

៤៧. ករបេណញេចញមិន តវអនុវតកនុងលកខណៈមួ យែដលរ ំេ

ភ

េលេសចកីៃថថនូរ និងសិទិរធ ស់ នមនជីវ ិត និងសនិសុខៃនជនទំង
យែដលរងផលប៉ះពល់េឡយ

េដមបីធនថ

។

រដ តវចត់វ ិធនករផងែដរ

សីមិនសថិតកនុងកមមវតថុៃនអំេពហឹង

និងករេរ សេអង

ែផកេលេភទកនុងេពលបេណញេចញ េហយថសិទិក
ធ ុ មរ តវែតបន
ករពរ ។

៤៨.

ករេ ប បស់កំ

ំង

េគលករណ៍សីពីភពចំបច់
ករណ៍ជមូ ល
បតិបតិចបប់

មួយ សបចបប់
និងភពសមម ត

នសីពីករេ ប បស់កំ
និង កមសីលធម៌ជតិ

បតិបតិចបប់អនរជតិ និងបទ

ំង

និង

ឬកនុង សក

ម

ក៏ដូចជេគល
វុធេ
សប

យម នី
មករ

នសិទិម
ធ នុ ស ។

៤៩. ករបេណញេចញ មិន តវេធេនេពលធតុ
យប់

តវែតេគរព

េនកនុងេពលបុណយជតិ ឬបុណយ

កសមិនល េពល

សន េនមុនករេបះ

េឆនត ឬេនកនុងេពល ឬេនមុនេពល បឡងេន

េរ នេឡយ ។

៥០. រដ និងភនក់ងររបស់ខួ ន តវចត់វ ិធនករ េដមបីធនថគមន
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នរ
េ

មនក់ តវសថិតកនុងកមមវតថុៃនករ យ

យមិនេរ សមុខ

ឬអំេពហឹង េផ ងេទ ត

សី និងកុមរ ឬដកហូត
េ

យ

ប

រេ

យផទល់

ឬ

ជពិេសស បឆំងនឹង

មទំេនងចិតនូវ ទពយសមបតិ ឬកមមសិទិធ

រែតករកំេទចេចល អគគីភ័យ និងទ មង់េផ ងេទ តៃនករ

បំផិចបំផញេ

យគិតទុកជមុន

ករេធស បែហស

ឬទ មង់

មួយៃនករេធទណកមម ជសមូហភព ។ ទពយសមបតិ និងកមមសិទិធ
ែដលបនបនយល់ទុកេ

យអេចតន គួរ តវបនករពរ បឆំង នឹង

ករបំផិចបំផញ និងករយកេធជកមមសិទិធរបស់ខួន ករកន់កប់ ឬ
ករេ ប បស់េ

៥១.

យខុ សចបប់ និង

មទំេនងចិត ។

ជញធរ និងភនក់ងររបស់ខួន មិនគួរត មវ ឬបងខំបុគគលែដល

តវេគបេណញេចញឲយ យកំេទចផទះសែមបងរបស់ខួន

សំណង់េផ ងេទ តេឡយ
ពល់សំេរចចិត េ

។

ឬេ គង

េគ តវទុកឲយបុគគលែដលរងផលប៉ះ

យខួនកនុងករងរេនះ េហយករេធដូេចនះក៏

ច

ជួយស មលឲយគត់រក បននូ វ ទពយរបស់ និងសមភរៈ សំណង់មួយ
ចំនួនផងែដរ ។

V. បនទប់ពីករបេណញេចញ : ករ
៥២. រ

ភិ បល និងភគី

ំងទីលេំ នថមី និងជំនួយបនទន់

មួយេផ ងេទ តែដលទទួលខុស តវផ

ល់សំណងសមរមយ និងករ សះ សលសម សបេផ ងេទ ត ឬករេធ

ឲយដូចេដមវ ិញ បសិនជ

ចេធបន

តវែតេធឲយបនយ៉ ងឆប់

បំផុតេ កយពី ករបេណញេចញ េលកែលងែតករឲយចកេចញកនុង
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ករណី បធនសកិ ។ កនុងកំរ ិតអបបបរ ិមេ

យមិនគិតពីកលៈេទសៈ

បុគគល

ជពិេសសអនកែដលគមន

និងេ

យគមនករេរ សេអង

ជញធរមនសមតថកិចច

ឬ កមែដល តវេគបេណញេចញ

លទធភពេ

យផទល់ខួន

មនសិទិទ
ធ ទួលបនជប់

តវធនថ
ប់

និងមន

សុវតថិភពនូវ (ក)

រចំបច់ ទឹក

និងផទះសែមបងជមូល

ន (គ) សំេល កបំ ពក់សម សប (ឃ) េស

េវជជ

សចំបច់ (ង)

ត និងអនម័យ (ខ) ជំរក

បភពសំ ប់ចិញចឹមជីវ ិត (ច)ចំណីសត និង

ករេ ប បស់ បភព ទពយសមបតិរម
ួ

ែដលពួកេគបនពឹង

េនេពលកនងមក និង (ឆ)ករអប់រ ំបុ តធី
រដគួរធនផងែដរថ សមជិ កែខ ស

ស័យ

និងកែនងគំពរកុមរ។
យគ

រ ឬសហគមន៍ែត

មួយជមួ យគន មិន តវបនេគបំែបកឲយេនទីៃទពីគន េ

យ

រែត

ករបេណញេចញេឡយ ។
៥៣. កិចចខិតខំ បឹងែ បងពិេសស គួរ តវបនេធេឡង េដមបីធនករ
ចូលរួមេ

យេសមភពគនរបស់ សីេន កនុង គប់ដំេណរករេធ ែផនករ

និងកនុងករែចកចយេស
៥៤.

និងករផគត់ផគង់ចំបច់េផ ងៗ។

េដមបីធនករពរសិទិម
ធ នុស កនុងបទ

នមួយខពស់បំផុតខង

សុខភព ងកយ និងសុខភពផូវចិត បុគគល តវេគបេណញេចញ
គប់រប
ូ ែដលរបួស និងឈឺ

គំពរែផនក េវជជ

ស និងករយកចិតទុក

េលញនិងជក់ែសងបំផុត
ែបងែចកេ

យ

ពមទំងជនពិករ គួរែតទទួលបនកិចច

និ ងេ

រេហតុផល

ក់ចំបច់ឲយបនេពញ

យគមនករពនយេពល
មួយ

គមនករ

ែ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
រ ំេ

បឹក េយបល់សម សបសំ ប់ជនរងេ គះ

ភផូវេភទ និងអំេពរ ំេ

ពយបលែផនកេវជជ

ស

បេណញេចញ ឬករ
ជមងឺឆង ល

ល

េ

យអំេព

ភេផ ងេទ ត (ខ) ធនករបនពិនិតយ
េ

យគមនករបងក់េ

យ

រែតករ

ំងទី លំេនថមី និង (គ) ករបងករជមងឺឆង និង

ប់ទំងេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ េនកែនង

ំង

ទីលំេនថមី ។
៥៥.

ទី

លំេន

ំងថមីែដលបនកំ ណត់

នសមរមយ

សប

ម

តវែតបំេពញ

មលកខខណសីពី

មចបប់ សិទិម
ធ នុស អនរជតិ ។

លកខខណទំងេនះរួមមនxi (ក) សុវតថិភពកនុងករកន់ កប់ (ខ) េស

សមភរៈ

គរ

និងេហ

ថមពលសំ ប់ ចំអិន
បំភឺ សមភរៈ
រក ទុកមូប

រចនសមព័នធេផ ងៗ

រ េ គ ងឧបករណ៍សំ ប់កំេ

នម័ យ និងសមភរៈសំ ប់
រ

ដូចជ

េស េចលសំ ម

ងសំ

ទូ

(គ)

ផទះសែមបង

ចរកទិញបន

និ ងេ គ ង

បព័នធបងូរទឹកេនទី

(ឃ)

ំង

មករសម

ផល់ផទះសែមបងធំ

យសមលមមសំ ប់អនក សករស់េន ករពរទប់ទល់នឹង

ធតុ តជក់ សំេណម កំេ

ត

ត មេធយបយ

េស សេ ងគះបនទន់ ធនធនរួម និងធនធនធមមជតិ
សប

ទឹក

កស

េភ ង ខយល់ ឬករគំ មកំែហងេផ ង

xi-សូមេមលេសចកី ពនយល់រម
ួ េលខ ៤ សីពីលំេន

ន ែដលបនអនុម័តេ

កិចច សងគមកិ ចច និងវបបធម៌ កនុងឆនំ១៩៩១
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យគណៈកមមធិករសិទិេធ សដ

េទ តដល់សុខភពភព អន យខងរចនសមព័នធ និងភនក់ងរចមង
េមេ គ និងធនសុវតថិភព ងកយអនកកន់ កប់ (ង)
កម បជពលរដ កី ក

េស ែដល

ចរកបនេពល តវករចំបច់ (ច) ករមន

ជំេរ សករងរនិ ងមុខរបរ េស គំពរ សុខភព

េរ ន មណល

គំពរកុ មរ និងេស សងគមកិ ចចេផ ងេទ ត ទំងេនតំបន់ជនបទ និង
េនទី កង និង (ឆ) លំេន
សនិសុខខងលំេន
ផងែដរនូវធតុ

នសម សប

មវបបធម៌ ។ េដមបីធន

ន សិទិម
ធ នលំេន

ន សមរមយគួរ ប់បញូច ល

រវនមួយចំនួនដូចជ ៖ សិទិឯ
ធ កជន និងសនិសុខ

ករចូលរួមេធ ករសំេរចចិត
ទទួលបនករេ
ចំេពះអំេពរ ំេ
៥៦.

ះ

យ

ភបំពន

េសរ ីភពរួចផុតពីអំេពហឹង
មួយ តឹម តវ

និងករ

និងមន បសិទធភព

មួយែដលបនទទួលរង ។

កនុងករកំណត់ភព សបគនៃនករ

ំងទីលំេនថមីេទនឹ ងេគល

ករណ៍ែណនំេនះ រដគួរែតធនថ កនុងបរ ិបទៃនករណីៃនករ
លំេនថមី

មួ យ

ំងទី

គឺ តវែត បកន់ខជប់នូវលកខណៈវ ិនិច័ឆយដូចខង

េ កមេនះ ៖
(ក) គមនករ

ំងទីលំេនថមី

ែដលេគលនេយបយជក់
បនេរ បចំេឡង សប
(ខ) ករ

មួយ

ចេកតមនេទ រហូតដល់េពល

ក់មួយ សីពីករ

ំងទី លំេនថមី

តវ

មេគលករណ៍ែណនំេនះ ។

ំងទីលំេនថមី តវែតធនថ សិទិធ សី សិទិក
ធ ុ មរ សិទិជ
ធ ន

ជតិេដមភគតិ ច និងសិទិរធ បស់ កម បជពលរដែដលងយរងេ គះ
តវបនករពរេ

យេសមភពគន រួមទំងសិទិក
ធ មមសិទិរធ បស់ពួកគត់
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េល ទពយសមបតិ និងសិទិេធ ប បស់ធនធនេផ ងៗ។
(គ) អនកេសនឲយអនុវត និងឬ អនកអនុវតករ

ំងទីលំេនថមី តវែតបន

ត មវេ

យ

យចបប់ ឲយេចញចំ

ករងរេនះ

ប់ទំងករចំ

យទំង

ែដលពក់ព័នធនឹង

យ គប់ែបបយ៉ ងេលករ

ំងទីលំេន

ថមី។
(ឃ) គមនបុគគល កម ឬសហគមន៍រងផលប៉ះពល់

មួ យ តវខូច

ផល បេយជន៍ េនះេទ េបនិយយពី សិទិម
ធ នុស របស់គត់ េហយ
សិទិរធ បស់ពួកគត់កុងករបនេល
ន
កកំពស់
េ កមករបំ ពនែដរ

។

បញេនះ តវអនុវតេ

សហគមន៍ មចស់ផទះែដលសថិតេនកែនង
កម
េ

និងសហគមន៍ទំង

ថ នភពរស់េនក៏ មិនសថិត
យេសមភពគនរ ង

ំងទីលំេនថមី

និងបុគគល

យែដល បឈមនឹងករបេណញេចញ

យបំ ពន ។

(ង) តវធនថ សិទិប
ធ ុគគល កម ឬសហគមន៍រងផលប៉ះពល់មន
សិទិប
ធ នដឹង និងបនយល់ ពមទំង សងជមុនអំពីករ

ំងទីលំេន

ថមី។ រដ តវផល់ភពគប់ចិត គប់ែបបយ៉ ងែដលចំបច់ េស
ឱកសេសដកិ ចចេនទី
(ច) េពលេវ

ំងែដលបនេសនេឡង ។

និងករចំ

យថវ ិកចំបច់ សំ ប់ករេធដំេណរេទ

និងមកកែនងេធករ ឬករទទួលបន េស
គ

និង

រែដលមន បក់ចំណូលទបចំ

េហតុេលេស ទំងេនះេឡយ ។
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រវ ័នេផ ងៗ មិន តវឲយ

យ បក់កសេ ចនហួស

(ឆ) កែនង

ំងទីលំេនថមីមិន តវសថិតេនេលដីភក់ ជំកខក់ ឬេនជិត

េគ កនឹង បភពភក់ ជំកខក់ែដលគំ មកំែហងដល់សិទិទ
ធ ទួ លបន
បទ

នខពស់បំផុតៃនសុខភព ងកយ

និងផូវចិតរបស់អនក សក

េឡយ ។

(ជ) តវផល់ព័ត៌មន គប់ គន់ដល់បុគគល កម ឬសហគមន៍រងផល
ប៉ះពល់ និងសហគមន៍ឯេទ តអំពី ល់គំេ ងរបស់រដ និងដំេណរ
ករេធែផនករ

និងករអនុ វតន៍េផ ងៗទក់ទងនឹងកែនងែដល តវ

ំងទីលំេនថមី រួមទំងព័ត៌មនែដលអះ
ឬទី

ំង តវបេណញេចញ

ងអំពីករេ ប បស់កែនង

និងអនកទទួលផល

បេយជន៍ពីទី

ំង

េនះ ។ តវគិតគូជពិេសស េដមបីធនថជនជតិេដមភគតិចជន
ជតិភគតិច អនកគមនដីធី សី និងកុមរមនអនកតំ

ង និងបន ប់

បញូច លកនុងកិចចដំេណរករេនះ ។
(ឈ)
េ

ដំេណរករទំងមូ លៃនករ

ំងទី លំេនថមី

តវែតបនអនុវត

យមនករចូលរួមទំង សងពី និងជមួយ បុគគល កម ឬសហ

គមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ ។

ជពិេសស រដគួរែតគិតគូរអំពី ល់

គំេ ងេផ ងេទ ត ែដលបុគគល

កម ឬសហគមន៍រងផលប៉ះពល់

បនេសនេឡង ។
(ញ) បសិនជ បនទប់ពីមនសវនករ
េពញេលញេហយៗបនរកេឃញថ
េធករ

ធរណៈមួ យ តឹម តវ និង
េនែតមនេសចកី តវករបន

ំងលំេនថមី ដូេចនះបុគគល កម ឬសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ

ពល់ តវែតបនជូនដំណឹងជមុនរយៈេពលយ៉ ងតិច
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៩០ៃថង

មុន

កលបរ ិេចឆទករ
(ដ) ម នីរ

ំងទីលំេនថមី េហយ ។

ភិបលមូ ល

ន និងអនកសេងកតករអពយ កឹត ែដលមន

ករអនុញញត តឹ ម តវ តវែតមនវតមន កនុងេពលេធករ

ថមី េដមបីធនមិ នឲយមនករេ ប បស់កំ

ំង អំេពហឹង

ំងទីលំេន
ឬករបំភិត

បំភ័យ ។
៥៧.

េគលនេយបយ

ែដលបន
េ គះ

រនីតិសមបទ

ក់ែតងេឡងសំ ប់ សី

និង កម

និង កមបុគគលែដលេគមិនសូវគិតគូរ

តវបញូច លកមមវ ិធីនន
បុគគលែដលងយរង

េដមបីធនឲយពួកេគ

ទទួលបនេសមភពគននូវសិទិធខងផទះសែមបង មូប

រ ទឹក សុខ-

ភព ករអប់រ ំ ករងរ សនិ សុខបុគគល សនិ សុខផទះសែមបង េសរ ីភព

រួចផុតពីករ ប ពឹតេឃរេឃ អមនុស ធម៌ ឬបេនថកកិតិយស និង
េសរ ីភពកនុងករេដរេហរ ។
៥៨.

បុគគល

កម

ឬសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់េ

យករ

បេណញេចញ មិនគួរទទួលរងករខូច បេយជន៍ដល់សិទិរធ បស់ខួន
េឡយ

ប់ទំងសិទិរធ បស់ពួកគត់កុងករសំ
ន
េរចបនជបេណ រៗនូវ

សិទិម
ធ នលំេន

នសមរមយ

សហគមន៍ មចស់ផទះេនកែនង

VI. ករេ

ះ

។

សិទិេធ នះ តវអនុវតេសមភពគននឹង

ំងទីលំេនថមី ។

យ តឹម តវ សំ ប់ករបេណញេចញេ

យបំពន

៥៩. បុគគល គប់រប
ូ ែដល តវេគគំ មកំែហង ឬសថិតកនុងកមមវតថុៃនករប
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េណញេចញេ

យបំ ពន

មនសិទិទ
ធ ទួ លបនករេ

តវមន បសិទធភព និងទន់េពលេវ

។ ករេ

ះ

ះ

យ តឹម
យមួយសម

សប រួម មនសវនករ តឹម តវ មនេមធវ ីករពរ មនជំ នួយចបប់

ករ បគល់ឲយមចស់េដមវ ិញ

េឡងវ ិញ

ករ

បសិន ជ

ករេធឲយដូចេដមវ ិញករេ

រនីតិសមបទ

ចគួរែតអនុវត

និងករជួសជុលសំណង

មេគលករណ៍ជមូល

ករណ៍ែណនំសីពីសិទិទ
ធ ទួ លបនករេ

ះ

ះ

យ
េហយ

ន និ ងេគល

យ និងករជួសជុល

សំណងករខូចខតដល់ជនរងេ គះេ

យកររ ំេ

ចបប់សិទិម
ធ នុស អនរជតិ

ភធងន់ធងរេលចបប់មនុស ធម៌

ឬកររ ំេ

ភដ៏គេ មលេល

អនរជតិ ។
ក. ករផល់សណ
ំ ង
៦០.

បសិនជករបេណញេចញមិន

ចេច សផុត និងចំបច់ សំ

ប់ករេលកកំ ពស់សុខមលភពទូេទ រដ តវផល់ ឬធនឲយមន
ករផល់សំណង តឹម តវ និងយុតិធម៌សំ ប់ករបត់បង់ចលន ទពយ
អចល ទពយ ឬរបស់របរេផ ងេទ ត រួមទំងសិទិធ ឬផលកៃ មកនុង ទពយ
េនះ។ សំណងគួរែតបនផល់ចំេពះករខូ ចខត ែដលបន យតំ

ៃលខងេសដកិ ចច
ធងរៃនកររ ំេ

ភបំពន

ករបត់បង់ជីវ ិត
និង

មករសម សប និងសមម តេទនឹងភពធងន់និងកលៈេទសៈៃនករណីនីមួយៗ

ឬអវយវៈៃដេជង

ដូចជ

ករេធឲយអន យដល់ ងកយ

ម រតី ករបត់បង់ឱកសេផ ងៗ រួមទំងឱកសករងរ និង

មុខរបរ

ករអប់រ ំ

និងអតថ បេយជន៍សងគម

ករបត់បង់ បក់ចំណូល

ករខូតខតសមភរៈ

រួមទំងករបត់ បង់សកនុពលៃន បក់
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ចំណូល ករខូចសីលធម៌ និងករចំ

យសំ ប់ជំនួយចបប់ ឬអនក

ជំនញ ថនំេពទយ និងេស េពទយ និងេស ចិត
។

េទះជកនុងករណី

សំណងជអចលន ទពយ
េឡយ

។

ក៏េ

ស និងេស សងគម

យសំណងជ បក់មិន តវជំនួស

កនុងរូបភពជដីធី

និងធនធន ទពយរួម

បសិនជមនករដកហូតយកដីធីអនកែដល តវេគ

បេណញេចញគួរែតទទួលសំណងជដីធីែដលមនគុ ណភព

ទំហំ

និង តំៃលេសមគន ឬតំៃលខពស់ជង ។
៦១.
មន

បជពលរដទំងអស់ែដល តវេគបេណញេចញ មិ នគិតថេគ
ឬគមនប័ណកមមសិទិដ
ធ ី ធីេនះេទ

សំណងករបត់បង់

ករជួ យេ

តវមនសិទិទ
ធ ទួ លបន

ច សង់

សមបតិែដលរងផលប៉ះពល់របស់ខួន

និងករដឹកជញូជ ន ទពយ

រួមទំងកែនងរស់េនពីខង

េដម និងដីធីែដលបត់បង់ ឬខូចខតកនុងដំេណរករៃនករបេណញ
េចញេនះ។ េ

យពិនិតយពិ ចរ

េលកលៈេទសៈៃនករណីនីមួយៗ

តវអនុញញតឲយមនករផល់សំណងករបត់បង់ពក់ព័នធនឹង ទពយ
សមបតិេ កផូវករ

ដូចជករ

ជន ។

ំងលំេនកនុងតំបន់ កី ក

មទី បជុំ

៦២. បុរស និ ង សី តវែតជសហអតថគហក (សហអនកទទួលផល)
ៃនកញចប់សំណងទំងអស់ ។

សីែដលេនលីវ (គមនបី) និង សី

េមម៉ យ តវមនសិទិទ
ធ ទួលបនសំណងរបស់ខួនផទល់ ។
៦៣. កនុងកំរ ិតមួយ ែដលមិនសថិតកនុងខ័ណៃនជំនួយសំ ប់ ករ
លំេនថមី ករ យតំៃលអំពីករខូតខត េសដកិចច គួរែតពិចរ
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ំងទី
អំពី

ករបត់បង់ និ ងករចំ

យេផ ងៗ ឧទហរណ៍ អំពីដីឡូត និងករ

សង់ផទះសែមបងត មវចិត េហតថរចនសមព័នធ និេកខប (ករ
អចលនវតថុ) ឬបំណុលេផ ងេទ ត លំេន

េស ចបប់ និងករ ិយធិបេតយយ លំេន

នបេ

ះ

ក់បញ
ច ំ

សនន ៃថ

នជថនូរ ករបត់បង់ បក់

ឈនួល និង បក់ចំណូល ករបត់បង់ឱកសអប់រ ំ កិចចគំពរសុខភព
និងករពិនិតយេពទយ ករ
កនុងករណីៃនករ
ជីវ ិត)

។

ំងទីលំេនថមី និងៃថដឹកជញូជ ន (ជពិេសស

ំងទីលំេនថមីែដលេនឆងយពី បភពៃនករចិញចឹម

បសិនជផទះសែមបង

និងដីធីផល់ បភពមួយសំ ប់ករ

ចិញចឹមជីវ ិតដល់អនក សកែដល តវេគបេណញេចញេនះ
តំៃលអំពីផលប៉ ះពល់និងករបត់បង់

តវគិតគូរផងែដរអំពីតំៃលៃន

ករបត់បង់ ករងរ េ គ ងសមភរៈបរ ិកខរ កនុងបញជី

ពហនៈ ដីធី េដមេឈ ឬដំ
ែដលថយចុះ ឬបត់បង់ ។

ករណីៃនករបេណញេចញេ

េ ងករអភិវឌ ន៍

និងេហ

រេពពនធ

សត

ំ និង បក់ ឈួល
ន
ឬ បក់ ចំណូល

ខ. បរ ិទន (ករសងវ ិញ) និងករេ
៦៤.

គឺករ យ

យវ ិល តឡប់មកវ ិញ

យបំ ពន

រចនសមព័នធ

ែដលពក់ ព័នធនឹងគំ

( ប់ទំងសកមមភពទំង

យ ែដលបនេរ ប ប់កុងកថខ័
ន
ណទី៨ ខងេល) ក មនឹងមនបរ ិ

ទន (ករសង វ ិញ) និងករេ

យវ ិល តឡប់មកវ ិញ

ស់ ។ ប៉ុែន

េទះជដូេចនះកី េបមនករណីេនះេកតេឡង រដគួរែតផល់

ទិ ភព

ដល់សិទិប
ធ ុគគល កម និងសហគមន៏ទំងអស់ ែដលជកមមវតថុៃនករប
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េណញេចញេ
បងខំបុគគល

យបំ ពន ។ េទះជយ៉ ង

ក៏េ

យ េគមិន តវ

កម និងសហគមន៏ទំងេនះ ឲយវ ិល តឡប់មកលំេន

ន ដីធី ឬកែនងេដមរបស់ខួនវ ិញ ផទុយនឹងឆនទៈរបស់ជនរងេ គះ

ទំងេនះេឡយ ។

៦៥. បសិនជមនករេ
សមរមយ
េនះ

សប

យវ ិល តឡប់មកវ ិញ ឬករ

ំងទី លំេនថមី

មេគលករណ៍ែណនំទំងេនះមិន តវបនផល់េទ

ជញធរមនសមតថកិចចគួរបេងកតល័កខខណ និងផល់មេធយបយ

េផ ងៗ រួមទំងមេធយបយហិរញញ វតថុ សំ ប់ករសម័ គចិតវ ិល តឡប់
បកបេ

យសុវតថិភពនិងសនិ សុខ និងេសចកីៃថថនូរ មកកន់លំេន

ន ឬនិេវសន

នែដលធប់រស់េន ។

ជញធរទទួ លខុស តវ គួរ

ស មលដល់ករេធសមហរណកមមអនកែដលវ ិល តឡប់មកវ ិញ និង
ខិតខំ បឹងែ បង េដមបីធនឲយមនករចូ លរួមេពញទំហឹងពី សំ
បុគគល

កម និងសហគមន៏ នទំងេនះកនុងករេធែផនករ និងករ

េរ បចំដំេណរករៃនករេ
ពិេសស
ភពគន

ក់

យវ ិល តឡប់មកវ ិញេនះ ។

ច តវបនចត់េឡង

េដមបីធនឲយ សីចូលរួមេ

វ ិធនករ

យេសម

និងមន បសិទធភពកនុងដំេណរករៃនបដិទន(ករសងវ ិញ)

និងករវ ិល តឡប់មកវ ិញ េដមបីជំនះបននូវភពលំេអ ងខង គ
សហគមន៍

ថ ប័ន

រដបល

ចបប់

រ

ឬភពលំេអ ងឯេទ តខង

េយ៉នឌ័រ ែដលនំឲយមនករ បកន់ែបងែចក ឬករផត់េចញៃន សី
េភទ ។
៦៦.

ជញធរមនសមតថកិចច មនភរកិចច និ ងករទទួលខុ ស តវជួយ

ឧបតថមភដល់បុគគល កម និងសហគមន៏ ែដលវ ិល តឡប់មកវ ិញ
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េដមបីឲយគត់ទទួលបនវ ិញ ជអតិបរម

មែដល

ចេធ បន នូវដី

ធី និងរបស់របរ េផ ងៗែដលគត់បនបន ល់ទុក ឬែដលេគដកហូត
ពីគត់ េនេពលបេណញេចញ ។
៦៧.

េនេពលវ ិល តឡប់មកលំេន

េហយមិន

ន

ឬនិេវសន

នរបស់ខួន

ចទទួលបនវ ិញនូវដីធី និង របស់របរេផ ងៗេនះ

ធរមនសមតថកិចច តវផល់ឲយជនរងេ គះពីករបេណញេចញេ

ជញ

យ

បំពន ឬជួ យឧបតថមភដល់ពួកគត់ េដមបីឲយគត់ទទួលបនសំណង
សម សប ឬរូបភពេផ ងេទ តៃនករជួសជុ លករ សំណងករខូច
ខត បកបេ

យភព តឹម តវ ។

គ. ករ

ង
ំ ទីលេំ នថមី និងករ

៦៨. ទនទឹមនឹង គប់ភគីទំងអស់

វ ិល តឡប់មកវ ិញេនះ

រនីតិសមបទ

តវផល់

ទិភពដល់សិទិៃធ នករ

ក៏មនករណី មួយចំ នួន ( ប់ទំងករេលក

កំពស់សុខមលភពទូេទ ឬជកែនងសុវតថិភព សុខភព ឬទទួល
បនសិទិធ ទំង

យែដលត មវជចំបច់ ឲយមនករ

ៃនបុគគល កម និងសហគមន៍ មួយចំនួន
ែផកេលករអភិ វឌ ន៍ ។ ករ
តឹម តវ និងេ

មរយៈ ករបេណញេចញ

ំងទីលំេនថមី តវេធ

មលកខណៈមួយ

យ សមធម៌ និង តវ សបទំង សងេទនឹងចបប់សិទិធ

មនុស អនរជតិ
ែណនំេនះ ។

ំងទីលំេនថមី

ដូចបនបរ ិយយកនុងែផនកទី៥
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ៃនេគលករណ៍

VII. ករឃេំ មល ករ យតំៃល និងករ

ម

នករអនុវតន៍

៦៩. រដភគី ទំងអស់គួរឃំេមលយ៉ ងសកមម និងេធករ យតំៃល
អំពីបរ ិមណ និងគុណភព េដមបីកំណត់ចំនួន បេភទ និងផលវ ិបក

រយៈេពលយូរអែងងៃនករបេណញេចញ
េ

ប់ទំងករបេណញេចញ

យបំ ពន ែដលេកតមនកនុងែដនដី និងែដនសមតថកិចចរបស់ខួន ។

របយករណ៍ឃំេមល និង កររកេឃញេផ ងៗ គួរែតផ ពផ យឲយ
ធរណៈជន និងភគីអនរជតិពក់ព័នធននបនដឹង េដមបីេលក
កំពស់ករអភិវឌ ន៍

ៃនទំ

បទពិេ

ះ

ធន៍កុនងករេ

ប់អនុវតែដល បេសរបំផុត
យបញេផ ងៗ

ឆង

និង

មករអនុវតន៍

កនងមក ។
៧០.

រដភគី ទំងអស់គួរ បគល់ភរកិចចឲយ

ដូចជ

ថ ប័នជតិមួយឯក ជយ

ថ ប័នសិទិម
ធ នុស ជតិ េដមបីឃំេមល និងេធករេសុបអេងកត

ករណីៃនករបេណញេចញេ

យបំពន

និងករអនុវតន៍របស់រដ

មេគលករណ៍ែណនំទំងេនះ និងចបប់សិទិម
ធ នុស អនរជតិ ។

VIII. តួនទីរបស់សហគមន៍អនរជតិ រួមទំងអងគករអនរជតិនន
៧១.

សហគមន៍អនរជតិមនកតពកិចចេលកកំពស់ ករពរ និង

បំេពញសិទិម
ធ នុ ស ខងផទះសែមបង ដីធី និង ទពយសមបតិ ។
ហិរញញ វតថុ

ថ ប័នពណិជជកមម

ថ ប័នអភិវឌ ន៍ និង

ថ ប័ន

ថ ប័ននិងទី

ភនក់ងរពក់ព័នធ ឯេទ ត រួមទំងរដជសមជិក ឬ បេទសអនកផល់
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ជំនួយទំងអស់ ែដលមនសិទិេធ បះេឆនតកនុង
គិតគូរយ៉ ងេពញេលញដល់ករ
បំពន

ថ ប័នទំងេនះ គួរែត

ម បមករបេណញេចញេ

េ កមចបប់សិទិម
ធ នុស អនរជតិ

និងបទ

នទំង

យ
យ

ែដលពក់ព័នធ ។
៧២. អងគករអនរជតិនន គួរែតបេងកត ឬយល់ ពមទទួលយកយន
ករេធបណឹ ងសំ ប់ករណីែដលទក់ទងនឹងករបេណញេចញេ

យ

បំពនែដលេក តេចញពីេគលនេយបយ និងករអនុវតន៍របស់ខួន

ផទល់ ។ ករេ

ឲយជនរងេ គះ

ះ

យ

សប

មផូវចបប់មន បសិទធភពគួរែតបនផល់

មបញញ តិទំង

យ

ែដលមនែចងកនុង

េគលករណ៍ែណនំទំងេនះ ។
៧៣.

ជីវកមមបេ

ះ

សនន និងសហ គសពណិជជកមមឯេទ ត

តវែតេគរពសិទិម
ធ នលំេន
ម បមករបេណញេចញេ

នសម រមយរបស់មនុស
យបំ ពន

និងែដនសមតថកិចចរបស់ខួនេរ ងៗខួន ។

IX. ករបក

ប់ ទំងករ

េនកនុងរងង់សកមមភព

យេគលករណ៍

៧៤. េគលករណ៍ែណនំទំងេនះ សីពីករបេណញេចញ និងករ
ចកេចញេ
យេ

យបងខំចិត ែផកេលករអភិវឌ ន៍មិន តវបនេធករបក
យរ ិតតបិត ែកែ ប ឬេធឲយខូចសិទិែធ ដលបនទទួ ល

គ ល់

េ កមចបប់សិទិម
ធ នុស ចបប់ជនេភ សខួន ចបប់ ពហមទណ ឬចបប់
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មនុស ធម៌អនរជតិ និងបទ
មចបប់ទំងេនះ

នពក់ព័នធ ឬសិទិទ
ធ ំង

និងបទ

យ

សប

នននែដលចបប់ជតិ បនទទួល

គ ល់េឡយ ។
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