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ករវិភគែផនកសទិធិមនុស  ៃនេសចក្តី្រពងចបប់ស្តពីីសហជីព 

េរៀបចេំឡើងេ យ ករយិលយ័ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជត ិទទលួបនទុក   
សិទ ធមិនសុ  ្របចកំមពុជ 

 

េសចក្តីេផ្តើម 
 

ករវភិគេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិ
ទទលួបនទុកសិទធមិនុស  (OHCHR) ្របចកំមពុជ ែដលជកររមួចែំណកមយួកនុងករពចិរ េលើចបប់
េនះ។ ករយិល័យ ផ្ដល់នូវករវភិគេលើទិដ្ឋភពសំខន់ៗ មយួចនំនួៃនករផ្តួចេផ្តើមេនះ កនុងេគល
បំណងេដើមបផី្តល់នូវករវភិគ្របកបេ យ ថ បន ចំេពះដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីពី
សហជីព ែដលបនរមួបញចូ លនូវបទ ្ឋ នសិទធមិនុស អន្តរជតនិនែដលពកព់ន័ធ។ ករយិល័យ
OHCHR បនផ្តល់ករវភិគេនះេ យមនជេំនឿថេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ មនករពកព់ន័ធេ យផទ ល់ 
ដល់លទធភពរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករបេងកើត និងចូលរមួសហជីព ថជែផនកមយួែដលមនពកីំេណើ ត
ៃនសិទធេិសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម។ 

 

្រកុម្របឹក សិទធមិនុស អងគករសហ្របជជត ិ បនបញជ កជ់ថមថីសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើត
សមគម រមួជមយួនងឹសិទធកិនុងករជួប្របជុំេ យសន្តិវធិ ី គជឺសមសភពដសំ៏ខនៃ់នលទធ្ិរបជធបិ-
េតយយ េ យ រែតសិទធិទងំេនះ ផ្តល់នូវសិទធអិំ ចដល់្រស្តី និងបុរស “សំែដងនូវទស នៈនេយ 
បយរបស់ខ្លួនចូលរមួកនុងករខតិខំ្របឹងែ្របង ខងអក រ ្រស្ត និងសិលបៈ និងសកមមភពវបបធម ៌
សងគម និងេសដ្ឋកិចចេផ ងេទៀត ចូលរមួកនុងពធិបុីណយ សន ឬជេំនឿដៃទេទៀតបេងកើត នងិចូលរមួសហ
ជពី និងសហករណ៍នន និងេ្រជើសេរ ើសេមដកឹននំន េដើមបតីំ ងឱយផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួន និង
កឲ់យពួកេគទទលួខុស្រតូវ” (េសចក្តសីេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សិទិធមនុស  េលខ១៥/២១ បុព្វកថ)។ 

 

្រកុម្របឹក សិទធមិនុស អងគករសហ្របជជត ិ “បនរឭំករដ្ឋភគីអំពកីតព្វកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករ
េគរព និងករពរយ៉ងេពញេលញ នូវសិទធរិបស់បុគគលទងំអស់េដើមប ី ... ចូលរមួេ យេសរទីងំ ម
្របពន័ធ និងេ្រក្របពន័ធអុនិធឺែណត រមួទងំេនកនុងបរបិទៃនករេបះេឆន ត និងរមួទងំបុគគលទងំ យ
ែដលគ្ំរទទស នៈជទំស់ ឬជំេនឿខុសគន  អនកករពរសិទធមិនុស  សកមមជនសហជីព នងិអនកដៃទេទៀត
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រមួទងំជនចំ ក្រសុកែដលចងអ់នុវត្ត ឬេលើកកពំស់សិទធទិងំេនះ នងិេដើមបចីតវ់ធិនករចបំចទ់ងំ
អស់េដើមបធីនថ កររតឹបន្តងឹ មយួេទេលើករអនុវត្តេ យេសរនូីវសិទធិ...េសរភីពកនុងករបេងកើត
សមគម អនុេ ម មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន េ្រកមចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជត”ិ។ (េសចក្តសីេ្រមចរបស់
្រកុម្របឹក សិទធមិនុស េលខ ១៥/២១ កថខណ្ឌ ១ េលខ២១/៦ កថខណ្ឌ ១ និងេលខ២៤/៥ កថ
ខណ្ឌ ២)។ 

 

េដើមបជីួយ ដល់រដ្ឋសភកនុងករេគរព មកតព្វកចិចអន្តរជត ិែដល្របេទសកមពុជជបក់តព្វកិចច
េនះ ករយិល័យ OHCHR បនពនិិតយេឡើងវញិនូវភព្រសបគន ៃនេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ ជមយួ
ចបបសិ់ទធិមនុស អន្ដរជតនិនែដលេនមនជធរមន។ េ យ រែតេសរភីពកនុងករបេងកើតសម- 
គម មនែចងេនកនុងលិខតុិបករណ៍សិទធមិនុស មយួចនួំន ែដលកពុំងអនុវត្តេនកមពុជ (សូមេមើលឧប   
សមពន័ធ) រមួទងំអនុសញញ មយួចំននួរបស់អងគករពលកមមអន្ដរជត ិ ចំណុចសនូលសំខន់ៗ ៃនេសចក្ដី
េយងមនដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

 ម្រ ២២ ៃនកតកិសញញ អន្តរជតសិ្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ ("ICCPR" ករអនុ
វត្តែដល្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យគណៈកមម ធិករសិទធិមនុស អងគករសហ្របជជត)ិ 

១. មនុស ្រគបរ់ូប មនសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម ជមយួអនកដៃទ រមួទងំសិទធិកនុងករបេងកើត
សហជីព និងចូលរមួកនុងសហជីព េដើមបកីរពរផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួន។ 

២. គម នកររតឹតបតិ មយួដល់ករអនុវត្តសិទធិេនះេទ េលើកែលងែតមនករកំណតេ់ផ ងពីេនះេ យ
ចបប ់ េហើយែដលចបំចក់នុងសងគម្របជធិបេតយយ ស្រមបផ់ល្របេយជនៃ៍នសន្តិសុខជតិ ឬសុវតថិ
ភព ធរណៈ ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ ករករពរសុខភព ឬសីលធម៌ ធរណៈ ឬករករពរ
សិទធិ និងេសរភីពរបស់អនកដៃទ។ 

 ម្រ ៨ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីេសដ្ឋកចិច សងគម និងវបបធម៍ ("ICESCR" ករអនុវត្ត
ែដល្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យគណៈកមម ធិករអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច 
សងគម និងវបបធម៍) 

១. រដ្ឋភគីៃនកតិកសញញ េនះ ្រតូវធន៖ 

ក. សិទធិរបស់បុគគល្រគបរូ់បកនុងករបេងកើតសហជីព និងចូលរមួកនុងសហជីព មជេ្រមើសរបស់ខ្លួនសថិត
េ្រកមវធិនរបស់អងគករ មបី៉ុេ ្ណ ះ ស្រមបក់រេលើកកមពស់ និងករករពរផល្របេយជនែ៍ផនកេសដ្ឋ
កិចច និងសងគមរបស់ខ្លួន។ គម នកររតឹតបតិ  ចមនស្រមបក់រអនុវត្តសិទធិេនះេឡើយ េលើកែលងែត
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មនករកំណតេ់ផ ងពីេនះេ យចបប ់ េហើយែដលចបំចេ់នកនុងសងគម្របជធបិេតយយ ស្រមបផ់ល
្របេយជនៃ៍នសន្តិសុខជតិ ឬស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ ឬករករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់អនកដៃទ។ 

ខ. សិទធិរបស់សហជីពកនុងករបេងកើតសហពន័ធសហជីព និងសហភពសហពន័ធសហជីព ឬេ្រកយមក
េទៀតមនសិទធិបេងកើត ឬចូលរមួកនុងអងគករសហជីពអន្តរជតិ។ 

គ. សិទធិរបស់សហជីព េដើមបដីំេណើ រករករងរេ យេសរមីនិសថិតេ្រកមកររតឹតបតឹេផ ងៗ េលើកែលងែត
កររតឹតបតឹ  ែដលបនកំណតេ់ យចបប ់ ែដលចបំចេ់នកនុងសងគម្របជធិបេតយយស្រមបផ់ល
្របេយជនៃ៍នសន្ដិសុខជតិឬស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ ឬស្រមបក់រករពរសិទធិ និងេសរភីពរបស់អនក
ដៃទ។ 

ឃ. សិទធិេធ្វើកូដកមម ដ ប សិទធិេនះ្រតវូបនអនុវត្តេ យ្រសបេទ មចបបៃ់ន្របេទសេនះ។ 

២. ម្រ េនះ មនិ្រតូវ ងំដល់ករ កក់ំហិតេ យ្រសបចបប ់ ដល់ករអនុវត្តសិទធិទងំេនះ េ យ
សមជិកៃនកងកំ ំង្រប ប់ វុធ ឬនគរបល ឬរដ្ឋបលរបស់រដ្ឋេនះេឡើយ។ 

៣. គម នចំណុច មយួេនកនុងម្រ េនះ ផ្តល់សិទធិដល់រដ្ឋភគៃីនអនុសញញ ឆន ១ំ៩៤៨ របស់អងគករ
ពលកមមអន្ដរជតិស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម និងករករពរសិទធិៃនករបេងកើតសមគម េដើមបី
ចតវ់ធិនករចបបែ់ដលនឹងនឲំយអន្ត យ ឬករអនុវត្តចបបេ់នះេនកនុងលកខ-ណៈ មយួ ែដលនឹងនឲំយ
អន្ត យដល់ករធនែដលមនែចងកនុងអនុសញញ េនះេឡើយ។ 
 

អនុសញញ េលខ៨៧ របស់អងគករពលកមមអន្តរជតសិ្តីពេីសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម នងិករ
ករពរសិទធកិនុងករេរៀបច ំ ("អនុសញញ េលខ៨៧ ៃនអងគករពលកមមអន្តរជតិ" ករអនុវត្តែដល្រតូវបន
្រតួតពិនិតយេ យគណៈកមម ធិករស្តីពេីសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម ៃនគណៈអភបិលៃនអងគករ 
ពលកមមអន្តរជតិឬ CFA/ILO"/អងគករ ILO") 

ម្រ ២៖ កមមករនិេយជឹត និងនិេយជក េ យគម នករែបងែចកអ្វីទងំអស់ ្រតូវមនសិទធិកនុងករបេងកើត 

និងចូលរមួកនុងអងគករសមគមេទ មជេ្រមើសរបស់ពួកេគផទ ល់ ែដល្រតូវសថិតេ្រកមវធិនរបស់អងគករ
មែីតប៉ុេ ្ណ ះ េ យពុំចបំចម់នករអនុញញ តជមុន ។ 

ម្រ ៣៖ 

១- អងគករសមគមរបស់កមមករនេិយជឹត និង និេយជកមនសិទធិ កែ់តងនូវលកខន្តិកៈ និងវធិនរបស់
ខ្លួន េ្រជើសេរ ើសតំ ងរបស់ខ្លួនេ យមនេសរភីពេពញេលញ េរៀបចំរដ្ឋបល និងសកមមភពករងរ
របស់ខ្លួន ្រពមទងំបេងកើតកមមវធីិរបស់ខ្លួន។ 
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២- ជញ ធរ ធរណៈ មនិ្រតូវេធ្វើករេ្រជ តែ្រជក មយួ ែដលនឹង កក់ំហិតដល់សិទធិេនះ ឬ ងំសទះ
ដល់ករអនុវត្ត្រសបចបបៃ់នសិទធិេនះេទ។ 

ម្រ ៤៖ អងគករសមគមរបស់កមមករនិេយជឹត និងនិេយជក នឹងមនិ ច្រតវូបនរ ំ យ ឬផ្អ កេ យ

ជញ ធររដ្ឋបលេនះេទ។ 

ម្រ ៥៖ អងគករសមគមរបស់កមមករនិេយជឹត និងនិេយជក មនសិទធិបេងកើត និងចូលរមួកនុងសហពន័ធ

សហជីព និងសហភពសហពន័ធសហជីព និងអងគករសមគម មយួេផ ងេទៀត េហើយសហពន័ធ
សហជីព ឬសហភពសហពន័ធសហជីព មនសិទធិចូលរមួជមយួនឹងអងគករសមគមរបស់ កមមករ
នេិយជិត និងនេិយជកអន្តរជតិ។ 

ម្រ ៦៖ បទបបញញត្តិៃនម្រ ២ ៣ និង៤ ខងេលើេនះ អនុវត្តចេំពះសហពន័ធសហជីព និងសហភព

សហពន័ធសហជីពៃនអងគករសមគមរបស់កមមករនេិយជិត និងនិេយជក។ 

ម្រ ៧៖ ករទទួលបននូវបុគគលិកលកខណៈគតិយុត្តេ យអងគករសមគម សហពន័ធសហជីព និងសហ

ភពសហជីព របស់កមមករនិេយជិត នងិនិេយជក មនិ្រតវូសថិតេ្រកមលកខខណ្ឌ ្របេភទ មយួ ែដល
កក់ំហិតដល់ករអនុវត្តបទបបញញត្តិៃនម្រ ២ ៣ និង៤ េនះេឡើយ។ 

ម្រ ៨៖ 

១. េនកនុងករអនុវត្តសិទធិែដលមនែចងកនុងអនុសញញ េនះ កមមករនិេយជិត និងនេិយជក និងអងគករ-
សមគមរបស់េគេរៀងៗខ្លួន ដូចមនុស ដៃទ ឬសមូហភពែដលមនករេរៀបចំ ្រតវូែតេគរពចបបេ់ន
កនុងរដ្ឋេនះ។ 

២. ចបបៃ់នរដ្ឋនមីយួៗ មនិ្រតូវេធ្វើឲយអន្ត យ ្រពមទងំមនិ្រតូវអនុវត្តេនកនុងលកខណៈមយួែដលេធ្វើឲយចុះ
េខ យដល់កិចចធនករពរ ែដលមនែចងកនុងអនុសញញ េនះេឡើយ។ 
 

ជរមួ សិទធជិមូល ្ឋ នេនះ ្រតូវបនករពរេ្រកមចបបរ់ដ្ឋធមមនុញញកមពុជ ែដលជចបបក់នុង្រសុក 
េនកនុងម្រ    ៣១ និង ៣៦ ែដលមនខ្លមឹ រដូចខងេ្រកម៖ 

ម្រ ៣១ កថខណ័្ឌ ១៖ 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ទទួល គ ល់ និងេគរពសិទធិមនុស  ដូចមនែចងកនុងធមមនុញញអងគករសហ្របជ
ជតិ េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  និងកតិកសញញ  ្រពមទងំអនុសញញ ទងំ យទកទ់ង 
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នឹងសិទធិមនុស  សិទធិនរ ីនិងសិទធិកុមរ។1 

ម្រ ៣៦ កថខណ័្ឌ ៥-៦៖ 

្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ មនសិទធិបេងកើត និងចូលជសមជិកៃនសហជីព។ 

ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនអងគករសហជីព ្រតូវកណំតេ់ យចបប។់  
 

សិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម ្រតូវបនបញជ កអ់ះ ងេឡើងវញិជេ្រចើនដងេ យម
សននិបតអងគករសហ្របជជតិ 2  ្រកមុ្របឹក សិទធមិនុស អងគករសហ្របជជតិ 3 អនក យករណ៍
ពេិសសរបស់អងគករសហ្របជជតសិ្តីពសិីទធិេសរភីពកនុងករជបួ្របជុេំ យសន្តវិធិ ី និងសមគម
(SRFAA) 4  តំ ងពេិសសរបស់អងគករសហ្របជជតិ និងអនក យករណ៍ពេិសសរបស់អងគករសហ
្របជជតសិ្តីពី ថ នភពអនកករពរសិទធមិនុស 5  នងិ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អងគករសហ្របជ  
ជតិ។ 6 អនុ សនន៍នែដលបនផ្តល់ជូនកមពុជកនុងអឡុំងេពលៃនករ្រតួតពនិិតយជសកល មកល
កំណតេ់ យ្រកុម្របកឹ សិទធិមនុស  នងិ្រតូវបនទទួលយកេ យ ជរ ្ឋ ភបិល 7  និងេសចក្តសីេងកត

                                                            
1 េនកនុងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន េលខ092/003/2007 ចុះៃថងទី១០ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៧ ទកទ់ងនឹងករអនុវត្តសនធសិញញ សិទធិមនុស
អន្តរជតិេ យតុ ករេន្របេទសកមពុជ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបនបញជ កថ់"ចបបេ់នះ" ចអនុវត្តបនេន្របេទសកមពុជ...សំេ េទ
េលើចបបជ់តរិមួទងំរដ្ឋធមមនុញញ ែដលជចបបក់ំពូល និងចបបជ់ធរមនេផ ងៗេទៀត ្រពមទងំអនុសញញ អន្តរជតិែដល្របេទសកមពុជ
បនទទួល គ ល់"។ 
2. េសចក្តីសេ្រមចរបស់ម សននិបត A / RES /53/144 (1999) និង A /RES /64/163 (2009)។ 
3.  េសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក សិទធិមនុស  ស្តីពីសិទធិេសរភីពៃនករជួប្របជំុេ យសន្តិវធិ ីនិងសមគម A / HRC /RES /15/21, A / 
HRC /RES /21/16, A / HRC /RES /24/5 ។ 
4.  របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជជតិស្តីពីសិទធិេសរភីពៃនករជបួ្របជំុេ យសន្តវិធីិ និងសមគម A/HRC 
/20/27 កថខណ័្ឌ 13A/HRC/23/39 កថខណ័្ឌ 15 និង17A/HRC/26/29 កថខណ័្ឌ 16 ដល់21A/HRC/29/25 កថខណ័្ឌ 21។ 
5. របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ នភពអនកករពរសិទធិមនុស  A/59/401 A/64/226 A/67/292 និងHRC/25/55។ 
6 . គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស  េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ15 (1986) ស្តីពជំីហរៃនជនអេន្ដ រ្របេវសនេ៍នេ្រកមកតិកសញញ  េលខ23 
(1994) ស្តីពសិីទធិជនជតិភគតិច េលខ25 (1996) ស្តីពសិីទធិរបស់ពលរដ្ឋ្រគបរូ់ប កនុងករចូលរមួកនុងដំេណើ រករកិចចករ ធរណៈ សិទធិ
កនុងករេបះេឆន ត និងសិទធិ្រតូវបនេគេបះេឆន តឲយ និងសិទធិទទួលបននូវេស ធរណៈ និងេលខ34 (ឆន 2ំ011) ស្តីពីេសរភីពខងមតិ 
និងករបេញចញមតិ េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នស្តីពី កមពុជ (CCPR/C/KHM/CO/2) កនុងចេំ មេសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នជេ្រចើនេទៀតរបស់
គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ។ បណ្តឹ ងបុគគលេលខ 1226/2003 េរឿងក្តី Kornienko ទល់នឹងេប រសុ េសចក្តីសេងកតបនអនុមត័េនៃថងទី
20 ែខកកក  ឆន 2ំ012 េលខ1383/2005 េរឿងក្តីKatsora និង al ទល់នឹង្របេទសេប រុស េសចក្តីសេងកតបនអនុមត័េនៃថងទី25 ែខ
តុ  ឆន 2ំ010 េលខ1993/2010 េរឿងក្តី Mikhailovskaya និងVolchek ទល់នឹង្របេទសេប រុសេសចក្តីសេងកតបនអនុមត័ៃថងទី24 ែខ
កកក  ឆន 2ំ014 កថខណ័្ឌ 7.3 េលខ2165/2012 េរឿងក្តី Pinchuk ទល់នឹង្របេទសេប រុស េសចក្តីសេងកតបនអនុមត័េនៃថងទី24 ែខ
តុ  ឆន 2ំ014 កនុងចេំ មេសចក្តីសេ្រមចជេ្រចើនរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ។ 
7. របយករណ៍របស់្រកុមករងរ ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយជសកល មកលកំណត ់ៃន្របេទសកមពុជឆន 2ំ014 A/HRC/26/16 និងបែនថម.1 
ទស នៈស្តីពីេសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង/ឬអនុ សនក៍រេប្តជញ ចិត្តេ យសម័្រគចិត្ត និងករេឆ្លើយតបែដលបនបង្ហ ញេ យរដ្ឋេ្រកមករពិនិតយ
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សននិ ្ឋ នចុងេ្រកយបំផុតអពីំកមពុជ របស់គណៈកមម ធកិរសិទធមិនុស អងគករសហ្របជជតិ 8មន ប់
បញចូ លយ៉ងជក់ កនូ់វចំណុចជេ្រចើនអពំសិីទធិជមូល ្ឋ នេនះ។ គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អងគករ
សហ្របជជត ិបនសននិ ្ឋ នជពិេសសថ "រដ្ឋភគី្រតូវធនថ ពលរដ្ឋ្រគបរូ់ប ចេ្របើ្របស់សិទធិរបស់
ខ្លួនបនេ យេសរ ី ចំេពះេសរភីពៃនករបេញចញមត ិនងិសមគម។ េដើមបអីនុវត្តសិទធេិនះបន រដ្ឋភគី
្រតូវ... (ឃ) ពនិតិយេឡើងវញិនូវចបបប់ចចុបបនន និងចបបម់និទនអ់នុមត័ េដើមបេីជៀស ងនូវករេ្របើ្របស់
កយស័ពទមនិចបស់ ស់ នងិកររតឹតបតិហួសេហតុេពក េដើមបធីនថកររតឹតបតិមយួចំនួនេលើករអនុ

វត្តេសរភីពៃនករបេញចញមត ិ និងបេងកើត-ចូលរមួសមគម អនុេ ម មលកខខណ្ឌ ត្រមូវយ៉ងតឹងរងឹ
មម្រ ១៩ (៣) និង២២ ៃនកតិកសញញ េនះ"។ 

 

េសរភីពកនុងករបេងកើតសមគមជ កមមសិទធរិបស់បុគគល្រគបរូ់ប េ យមនិគិតពី យុ សញជ ត ិ
និនន ករនេយបយ ឬបទពិេ ធពអីតីតកលរបស់េគេឡើយ។ ម្រ ២២ កថខណ័្ឌ ២ ៃនICCPR 
្របេមើលេឃើញថ ករ កក់ររតឹតបតិ មយួ ្រស័យេលើករទទលួបននូវេសរភីពកនុងករបេងកើត
សមគម េនេ្រកមកលៈេទសៈមយួពតិ្របកដ។ េទះយ៉ង កេ៏ យ បញ្ហ ទងំេនះ ្រតូវែត
កំណតេ់ យចបប ់និងែដលចបំច ់ េនកនុងសងគម្របជធបិេតយយ េដើមបជី្របេយជនៃ៍នសន្តសុិខជតិ
ឬសុវតថភិព ធរណៈ ស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ ករករពរសុខភព ឬសីលធម៌ ធរណៈ ឬករ
ករពរសិទធ ិ និងេសរភីពរបស់អនកដៃទេនះេទ។ េបើេយង មគណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស អងគករ
សហ្របជជត ិបនទុកៃនភស័្តុ ង គជឺបនទុករបស់រដ្ឋភគ ីេដើមបពីនយល់ពមូីលេហតុែដលមនកររតឹតបតិ

មយួែដលបន កេ់ឡើងជករចបំច។់ 9   “ពកយថ "ភពចបំច”់ សំេ េទេលើទងំ ថេតើជ
វធិនករជក់ កម់យួ្រតូវែតចតេ់ឡើង និងវ ិ លភពែដលវធិនករមយួ ្រតូវបនចតេ់ឡើងឬយ៉ង

។ យន្តករសិទធិមនុស បនផ្ដល់អនុ សនថ៍ វធិនកររតឹបន្តឹង មយួ គួរែត្រតូវ កច់េំពះេត
ស្តមនជលកខណៈសមម្រតកនុងនយ័រតឹបន្តឹង េដើមបធីនឱយបនថ ែដនកំណតេ់នះ មពតិេទមន
ភពចបំចេ់ដើមបទីទលួបនេគលបណំងបន្ត។ 

 

                                                                                                                                                                                               

េឡើងវញិ A/HRC/26/16/បែនថម.1 អនុ សនេ៍លខ118.19, 118.104, 118.106, 118.107, 118.110, 118.111 និងរបយករណ៍
របស់្រកុមករងរស្តីពីករ្រតួតពិនិតយជសកល មកលកំណត ់ៃន្របេទសកមពុជឆន 2ំ009 A/HRC/13/4 អនុ សនេ៍លខ 51 និង 56។ 
8. េសចក្តីសេងកតសននិ ្ឋ នរបស់គណៈកមម ធិករសិទិធមនុស  ស្តីពីរបយករណ៍ មកលកំណតេ់លើកទីពីរៃន្របេទសកមពុជ CCPR/C/ 
KHM/CO/2 ែខមនី ឆន 2ំ015។ 
9. សូមេមើលបណ្តឹ ងបុគគលេលខ 1383/2005 េរឿងក្តី Katsora et al.ទល់នឹង្របេទសេប រុស េសចក្តីសេងកតបនអនុមត័កលពីៃថងទី25 
ែខតុ  ឆន  ំ2010 និងបណ្តឹ ងបគុគលេលខ 2165/2012 េរឿងក្តី Pinchuk ទល់នឹង្របេទសេប រុស េសចក្តីសេងកតបនអនុមត័េនៃថងទី
24 ែខតុ  ឆន 2ំ014 កនុងចេំ មេសចក្តីសេ្រមចេផ ងៗេទៀតរបស់គណៈកមម ធិករសិទធិមនុស ។ 
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ចបបសិ់ទធិមនុស អន្ដរជត ិត្រមូវឱយមនភព្របកដ្របជចេំពះចបបេ់នះ។ កនុងករណីេនះ មន
បទបបញញត្តជិេ្រចើនេនកនុងេសចក្តី្រពងចបបេ់នះែដលមនលកខណៈ្រសពចិ្រសពលិ ឬមនិចបស់ ស់ 
ជឧទហរណ៍ ែដល ចនឱំយមនកររ ំ យេចលសហជពី មយួ ែដលែផ្អកេលើេហតុផលអត្តេន
មត័ ឬកររតឹតបតឹ មទំេនើងចតិ្តេលើសិទធិរបស់សមជកិសហជពីដូចបនែចងកនុង ICCPR ICESCR និង
អនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជតិនន។ េលើសពេីនះេទៀត េសចក្តី្រពងចបបេ់នះ ច្រតូវបន
្របេមើលេឃើញអំពតីនួទីយ៉ងសំខនៃ់ន្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ចំេពះករ្រប្រពឹត្តេទរបស់
សហជីព នងិសមគមនេិយជកែដល ចជករេ្រជ តែ្រជកមកេលើ "សិទធិរបស់ពកួេគកនុងករ កែ់តង
លកខន្តិកៈ និងចបបរ់បស់ពួកេគករេ្រជើសេរ ើសតំ ងរបស់ខ្លួនេ យមនេសរភីពេពញេលញ ករ
េរៀបចំរដ្ឋបល និងសកមមភពករងរននរបស់ខ្លួន និងករបេងកើតកមមវធិរីបស់ពកួេគ "េ យគម នករ
េ្រជ តែ្រជកពី ជញ ធរ ធរណៈ ដូចបនែចងេនកនុងម្រ ៣ ៃនអនុសញញ េលខ៨៧”។ 

 

ករយិល័យ OHCHR ទទលួ គ ល់នូវកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងែដលបនេធ្វើេឡើងេ យ្រកសួង
ករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េដើមបចីរចអំពខី្លមឹ រៃនេសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះជមយួនងឹភគពីក់
ពន័ធទងំអស់ េបើេទះបជី តម្ល ភពមនិ្រតូវបនធនកនុងលកខណៈ្រសបគន ទងំ្រសុងកេ៏ យ។ េទះជ
យ៉ង កេ៏ យ សិទធិៃនករចូលរមួេនះត្រមូវថ មុនេពលែដលេសចក្តី្រពងចបបម់យួ្រតូវបនអនុមត័
េទជចបប ់ខ្លមឹ របស់  គរួែត្រតូវបនែចករែំលកមនិ្រតមឹែតចំេពះភគីែដលមនករពកព់ន័ធេ យ
ផទ ល់េនះេទ ប៉ុែន្តជមយួនងឹ ធរណៈទូេទទងំមូលផងែដរ។ ករយិល័យ OHCHR មនករ
េ ក ្ត យថ ករវភិគរបស់ខ្លួនៃនេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ បនបញជូ នមកកនុងដំ កក់លែដលយឺត
យ៉វេនះ - េនះគជឺលទធផលៃនករមនិ ចចូលរមួបន កនុងដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ រហូតដល់  
េសចក្ត្ីរពងេនះបនបញជូ នដល់រដ្ឋសភ។ 

 

ដូចែដលបនបញជ កព់ខីងេដើម ម ម រតៃីនេសចក្តសីេងកតទងំេនះគថឺ ជករពតិេសចក្តី
្រពងចបបេ់នះ មនិ្រតូវបនផ ព្វផ យឲយបនទូលំទូ យេទ មុនេពលេសចក្តី្រពងេនះ កជូ់នរដ្ឋ
សភ េហើយចេំពះចំនុចេនះ ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ សំេ បចចុបបននៃនេសចក្តី
្រពងចបបេ់នះ ្រតូវបនផ្តល់ឱយមនករពចិរ សម្រសប េ យរដ្ឋសភេ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនករ
ពេិ្រគះេយបល់ឲយបនសីុជេ្រមជមយួ ធរណៈជន ។ េពលេវ ្រគប្់រគន ់គរួែត្រតូវបនអនុញញ ត
ឲយ េនកនុងេគលបណំងេដើមបឲីយមនករចប់ រមមណ៍ពី ធរណៈជន េដើមបពីនិិតយេឡើងវញិ នងិ
ពភិក រនូវេសចក្តី្រពងចបបេ់នះយ៉ងហមតច់ត ់ ែដលរដ្ឋសភ្រតូវេ្រត មខ្លួនជេ្រសច មុនេពលមនករ
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ចតវ់ធិនករ មយួេឡើង។ ជករពតិ ស់ ករ្របមូលនូវ្រគបទ់ស នៈ មរយៈករពេិ្រគះ
េយបល់ពិត្របកដ និង្របកបេ យអតថនយ័ មុនេពលអនុមត័ គួរែតមនទំ បអ់នុវត្តដូចគន ចេំពះ
េសចក្ត្ីរពងចបបទ់ងំអស់ផងែដរ។ 
 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់ជូននូវេសចក្តសីេងកតមយួចនំនួ និងអនុ សនន៍ន កនុងក្តី
សងឃមឹចូលរមួចែំណកដល់ករអនុមត័ចបបស់ហជីព ែដលមនលកខណៈសម្រសប និងេគរពសិទធិ
មនុស យ៉ងេពញេលញ។ 

 

ជំពូកទី១ 

បទបបញញត្តិទូេទ 

ម្រ ១ ៖ េគលបំណង 

ចបបេ់នះមនេគលបណំង៖ 

- ផ្តល់សិទធ ិ នងិេសរភីពដល់សហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ ន នងិជនទងំ យែដលសថិតេនេ្រកមបទ
បបញញត្តិៃនចបបស់្តីពកីរងរ នងិបុគគលិកេធ្វើករ មផ្លូវ កស នងិផ្លូវសមុ្រទ។ 

- កំណតក់រេរៀបចំ នងិករ្រប្រពឹត្តេទៃនអងគករវជិជ ជីវៈរបស់កមមករនិេយជិត នងិនិេយជកេន
កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ម្រ ២ ៖ េគលេ  

ចបបេ់នះមនេគលេ ដូចតេទ៖ 

- ករពរសិទធ ិ និងផល្របេយជន្៍រសបចបបរ់បស់ជនទងំ យ ែដលសថិតេនេ្រកមបទបបញញត្តិ
ៃនចបបស់្តីពកីរងរ នងិបុគគលិកេធ្វើករ មផ្លូវ កស និងផ្លូវសមុ្រទ។ 

- ធននូវសិទធេិសរភីពកនុងករចរចជសមូហភពរ ងកមមករនេិយជតិ នងិនិេយជក 

- ជំរុញឲយមនសុខដុមរមនកនុងទនំកទ់ំនងវជិជ ជីវៈ 

- រមួចែំណកកនុងករអភវិឌ ករងរសមរមយ បេងកើនផលិតភព និងករវនិិេយគ។ 

ម្រ ៣ ៖ វិ លភព 
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- ចបបេ់នះមនវ ិ លភព្រគបដណ្ត បេ់លើសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ ន និងជនទងំ យែដលសថិត 
េនកនុងសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ នេ្រកមបទបបញញត្តៃិនចបបស់្តីពីករងរ។ 

- ចបបេ់នះ្រគបដណ្ត បេ់លើចំេពះបុគគលិកេធ្វើករ មផ្លូវ កស និងផ្លូវសមុ្រទផងែដរ។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖ ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមនច៍ំេពះេគលបណំងជក់ កែ់ដលមន

ែចងកនុងម្រ ១ និង២ ទកទ់ងេទនងឹ"សិទធ ិ នងិេសរភីព"របស់បុគគលទងំ យ ែដលសថិតេនកនុង
រង្វងៃ់នបទបបញញត្តៃិនចបបេ់នះ។ េទះជយ៉ង  គរួែតមនករបញជ កបំ់ភ្លបឺែនថមេទៀតនូវចំណុចមយួ
ចំននួ េនកនុងបទបបញញត្តិេនះ ។ 

 

េសចក្ត្ីរពងេនះ ែដលមនេគលបណំងេដើមប ី"ផ្តល់នូវសិទធ ិនងិេសរភីពរដល់សហ្រគស និង
្រគឹះ ថ ន" េនះ គឺ កប់ដូីចជមនិ្រតឹម្រតូវ នងិបន កខុ់សទី ងំេនកនុងចបបស់្តីពសីហជីព េ យ
េហតុថ ្រកបខណ័្ឌ ចបបស់្រមបក់រ្របតបិត្តកិរៃនសហ្រគស នងិ្រគឹះ ថ ន ្រតូវបនកណំតេ់នកនុង
ចបបស់្តីពសីហ្រគសពណិជជកមម នងិចបបជ់ក់ កជ់េ្រចើនេទៀតស្តីពឧីស ហកមម ដូចជសំណង ់ែរ។៉
ល។ ដូចែដលចណំងេជើងៃនចបបប់នបង្ហ ញ េសចក្តី្រពងចបបេ់នះ គួរែចងពី្រកបខណ័្ឌ ចបបស់្រមប់
្របតិបត្ដកិររបស់សហជពីជយនមយួស្រមបក់រអនុវត្តសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម នងិសិទធិ
ែដលពកព់ន័ធមយួចនួំនេទៀត។ 

 

ករយិល័យ OHCHR សេងកតេឃើញថ ករអនុវត្តចបបេ់នះ សំេ ែតេទេលើ "បុគគលទងំ 
យែដលសថិតេនកនុងរង្វងប់ទបបញញត្តិៃនចបបក់រងរ“ែតប៉ុេ ្ណ ះ គមឺនលកខណៈរតឹតបតិខ្ល ងំជង

ម្រ ៣៦ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ែដលបនែចងថ "្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរេភទ មនសិទធបិេងកើតសហជីព និង
ចូលជសមជកិៃនសហជីព"។ គណៈកមម ធកិរៃនអងគករពលកមមអន្តរជត ិ ស្តីពីករអនុវត្តអនុសញញ /
សនធិសញញ  និងអនុ សនន៍ន(CEACR) បនអពំវនវដល់រ ្ឋ ភបិលេដើមបធីនថ “ម្រន្តី ជករ្រគូ
បេ្រង ន និងកមមករនិេយជិត ែដលបំេរ ើករងរកនុងវស័ិយដកឹជញជូ ន មយន្តេ ះ នងិសមុ្រទ េច្រកម 
និងកមមករ នេិយជិតកនុង្រសុក ្រតូវបនធនេពញេលញនូវសិទធិែដលមនែចងកនុងអនុសញញ  [េលខ
៨៧]"10  ែដលពួកេគទងំអស់េនះ សថិតកនុងវ ិ លភពៃនចបបក់រងរេនះ។ ដូេចនះ ម្រ ៣៦ ៃនរដ្ឋ
ធមមនុញញ  មនិបំេពញឲយម្រ ២២ ៃនកតកិសញញ អន្តរជតិស្តីពពីលរដ្ឋ និងនេយបយ (ICCPR) េទ 
ខណៈែដលម្រ ៨ ៃនអនុសញញ អន្តរជតសិ្តីពសិីទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច នងិរបបធម ៌ (ICESCR) ែដល
                                                            

10. េសចក្តីសេងកត(CEACR) បនអនុមត័កលពីឆន 2ំ014 បនេបះពុមភនសមយ័្របជំុILC េលើកទី104 (2015)។ 
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្របេទសកមពុជ ជរដ្ឋភគីៃនសនធសិញញ ទងំពរី បនទទលួ គ ល់សិទធិ របស់បុគគល្រគបរូ់ប េដើមបបីេងកើត 
និងចូលរមួសហជីពេ យេសរ ី មជេ្រមើសរបស់ពួកេគ។ េសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ បង្ហ ញនូវឱកស
មយួេដើមបែីកត្រមូវភពមនិ្រសបគន  េដើមបធីននូវអនុេ មភព មចបបសិ់ទធិមនុស អន្តរជត។ិ 
េលើសពេីនះេទៀត ភពខុសគន ៃន"បុគគលិកេធ្វើករកនុងវស័ិយដឹកជញជូ ន មផ្លូវ កស និងសមុ្រទ" េនះ
គួរែត្រតូវបន កប់ញចូ ល ពេី្រពះថ ពួកេគមនិ្រតូវបនេគចតទុ់កថជកមមករនេិយជតិសថិតេនេ្រកម
ចបបស់្តីពកីរងរ ឬនេិយជក ែដលនឹងបេងកើតឱយមនគម្ល តេន្រគបម់្រ ទងំអស់ ៃនេសចក្ត្ីរពង
ចបបេ់នះ ែដលមនិបន បប់ញចូ លពកួេគឲយបនជក់ កេ់ឡើយ។ 

 

េដើមបធីន មនកុំឲយ ករយល់្រចឡំេកើតមនេឡើង ចំេពះ រៈសំខនព់កព់ន័ធគន  ចេំពះេគល
បំណង និងេគលេ ែដលបនែចងទងំអស់ ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់េយបល់ឲយែចងពី
ដបូំងថ េគលបណំងចមបងៃនចបប់េនះ គឺេដើមបេីធ្វើឱយក្ល យជចបប់មួយ ៃន្របេទសមន
្របសិទធភពខពស់បផុំត េ យអនុេ មជពិេសស មម្រ ៣៦ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ្រពមទងំ
បទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតនិន េ យេយង មម្រ ២២ ៃនICCPR និងម្រ ៨ ៃន
ICESC។ េ យព្រងីក វ ិ លភពៃនករអនុវត្តេលើបុគគលទងំអស់ េសចក្តី្រពងចបបេ់នះចបស់

ស់ថ មនលកខណៈសីុសង្វ កស់្តីពី រៈសំខន ់និងករ្រប្រពតឹ្តេ យេសមើគន  ទកទ់ងនឹងសិទធរិបស់
និេយជក និងកមមករនិេយជិត។ ករបបញញត្តែិបបេនះ នឹង្រតូវ្រចនេចលអពីំត្រមូវករៃន  េសចក្តី្រពង
ម្រ ៣ ែដល ច្រតូវបនដកេចញទងំអស់ ្រពមទងំត្រមូវករៃនករបង្ហ ញពភីពខុសគន រ ង 
"បុគគលិកេធ្វើករកនុងវស័ិយដឹកជញជូ ន មផ្លូវ កស និងសម្ុរទ"។ ្របសិនេបើ បគុគលទងំអស់មនិ្រតូវ
បនសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគង េ យចបបេ់នះផទ ល់េទ េយើងសូមផ្ដល់ជអនុ សនេ៍ដើមបី កប់ញចូ ល
ឃ្ល មយួែដលែចងថ ចេំពះកមមករនិេយជិតទងំ យ  ែដលសថិតេនេ្រករង្វង់ៃនបទ
បបញញត្តិៃនចបបេ់នះ និយតកមមេ យែឡកពីគន នឹង្រតូវបនអនុមត័ េដើមបកីរពរសិទធិរបស់ពកួ

េគកនុងករបេងកើតនិងចូលរមួសហជីព។ 
 

ម្រ ៣ ៖ និយមន័យ 

កយស័ពទសំខន់ៗ ែដលេ្របើកនុងចបបេ់នះ មននយិមនយ័ដូចេទ៖ 

- អងគករវជិជ ជវីៈ សំេ ដល់កររបួរមួគន បេងកើតេឡើងេ យកមមករ នេិយជិត ឬនិេយជកជ្រកុម  
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- ជពកួេ យសម័្រគចតិ្ត សំេ សហករគន េធ្វើសកមមភព ឬអភវិឌ នីត្ិរកមផទ ល់របស់ខ្លួន េដើមបី
សេ្រមចទិសេ  ឬេគលបណំងជក់ កៃ់នវជិជ ជវីៈ។ មនយ័ៃនចបបេ់នះ អងគករវជិជ ជីវៈ 
របស់កមមករនិេយជិត េ ថសហជពី ចំែណកឯអងគករវជិជ ជវីៈរបស់និេយជក េ ថសមគម
និេយជក។ 

- ្របតភូិបុគគលិក សំេ ដល់អនកតំ ងកមមករ និេយជិត មរយៈករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសេចញ 
ពកីមមករនេិយជិតេ យផទ ល់។ 

- គណៈអនកេបះេឆន ត សំេ ដល់អងគេបះេឆន ត។ 

- ្របតភូិសហជីព សំេ ដល់អនកតំ ងសមជកិសហជីព មរយៈករេបះេឆន ត ឬេ្រជើស ងំ 
េ យសហជពីរបស់សមខី្លួនផទ ល់។ 

- សហជីពមូល ្ឋ ន សំេ ដល់អងគករវជិជ ជវីៈែដលបេងកើតេឡើងេ យកមមករនិេយជតិ េ យករ
របួរមួគន  និងេ យករសម័្រគចិត្តេនកនុងមូល ្ឋ នៃនសហ្រគសឬ្រគឹះ ថ នេនះ។ 

- សហពន័ធសហជីព សំេ ដល់អងគករវជិជ ជីវៈ ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យកររបួរមួគន  នងិ 
េ យករសម័្រគចិត្តពសំី កស់ហជីពមូល ្ឋ ន ែដលមនវជិជ ជីវៈដូចគន  ឬ្រប ក្់របែហលគន  
ែដលមនសកមមភពេសដ្ឋកិចចដូចគន  ឬ្រប ក្់របែហលគន ។ 

- សហភពសហជីព ឬសមពន័ធសហពន័ធសហជីព សំេ ដល់អងគករវជិជ ជីវៈរបស់កមមករនេិយជតិ 
ែដលបេងកើតេឡើងេ យកររបួរមួគន  និងេ យករសម័្រគចិត្តពីសំ កស់ហពន័ធសហជីព។ 

- ្រកុម្របឹក ជតសិហជពី ែដលរមួមន្រគបស់មពន័ធសហពន័ធសហជីពទងំអស់ជសមជកិ សំេ
ដល់តំ ងឯកភពជតែិតមយួ ្រសបចបបៃ់នសហជីពទងំមូល។  

- សហពន័ធនិេយជក សំេ ដល់អងគករវជិជ ជីវៈ ែដលបេងកើតេឡើងេ យកររបួរមួគន  នងិេ យ
ករសម័្រគចិត្តពសំី កសមគមនិេយជក។ 

- ករបិទែលងដេំណើ រករជ ថ ពរ សំេ ដល់ករបទិសហ្រគសឬ្រគះឹ ថ ន្រសប មចបប ់និង 
បទបបញញត្តជិធរមន។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖ ផទុយេទនឹងេគលបណំងរបស់អងគករវជិជ ជីវៈ ដូចបនបញជ កខ់ងេលើ "សហ

ករគន េធ្វើសកមមភព ឬអភវិឌ នីត្ិរកមផទ ល់របស់ខ្លួន" េគលបណំងជមូល ្ឋ នៃនសិទធបិេងកើតសហជពី
និងចូលរមួកនុងសហជីព មជេ្រមើសរបស់បគុគល មន ក ់ គឺេដើមបេីលើកកមពស់ និងករករពរផល
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្របេយជនេ៍សដ្ឋកិចច និងសងគមរបស់បុគគល មន ក់ 11 ដូចបនេ្រកើនរលឹំកេ យSRFAA។ 12បញ្ហ េនះ
្រតូវបនេលើកេឡើងកនុងអនុសញញ េលខ៨៧ របស់អងគករពលកមមអន្តរជត ិ ែដលអងគករ-សមគម ្រតូវ
បនបេងកើតេឡើង "ស្រមបវ់ឌ នភព និងករករពរនូវផល្របេយជនរ៍បស់កមមករនិេយជិត នងិ
និេយជក"។ កិចចសហករ និងករ កែ់តងវធិនៃផទកនុងេនះ គជឺមេធយបយមយួែដលកមមករនិេយជតិ 
និងនិេយជក ្រតូវខិតខំ្របងឹែ្របង េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលេ ផ្ត ច្់រពតក់នុងករេធ្វើឲយមនវឌ នភព
ផល្របេយជនរ៍បស់ពួកេគ។ 
  

 ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់កនុងករ កែ់តងេឡើងវញិនូវចណុំចទី១ ដូចខង
េ្រកមេនះ៖ 

 អងគករវជិជ ជីវៈ សេំ េទេលើ្រកុមែដលបនបេងកើតេឡើងេ យសម័្រគចិត្ត របស់កមម
ករនិេយជិត ឬនិេយជក ែដល មរយៈេនះ កមមករនិេយជតិ និងនិេយជក េលើកកមពស់ 
និងករពរផល្របេយជន៍របស់េគេរៀងៗខ្លួន។ េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលបណំងេនះ អងគ
ករវជិជ ជីវៈ ក់ែតងនូវវធិននីតិ្រកមផទ ល់ខ្លួន អនុវត្តសកមមភពនននិងចរច ចេំពះករ
ទមទររបស់ពួកេគ។ អងគករវជិជ ជីវៈ ចសហករគន េទវញិេទមក េដើមបសីេ្រមចបននូវ
េគលបណំង ឬេគលេ  ែដលមនជនំញវជិជ ជីវៈជក់ ក់។ ម ម រតីៃនចបប់េនះ 
អងគករវជិជ ជីវៈរបស់កមមករនិេយជិត ្រតូវបនេគេ ថ សហជីព ចែំណកឯអងគករវជិជ ជីវៈ
របស់និេយជក ្រតវូបនេគេ ថ សមគមរបស់និេយជក។ 
  

 េលើសពេីនះេទៀត ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនក៍នុងករដកេចញពមី្រ េនះ
ចបព់ចីំណុចទពីីរ ដល់ចំណុចជតិចុងេ្រកយ ស្តីព្ីរកុម្របកឹ ជតសិហជពី េ យ រែតសិទធ ិ និងករ
ទទលួខុស្រតូវរបស់្រកុម្របកឹ ជតសិហជពី មនិ្រតូវបនែចងេនកនុងេសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះេទ។   កង្វះ
ខតៃនភពចបស់ ស់ អំពភីពពកព់ន័ធៃន“ភពជតំ ង្រសបចបប ់ ែដលឯកភពគន ែតមយួគតៃ់ន
អងគករសហជពីទងំមូល“ ច្រតូវបនបក្រ យថ ជករបងខំឲយសហជពីទទួលយក ែដលផទុយេទ
នងឹអនុសញញ េលខ៨៧ ៃនអងគករពលកមមអន្តរជត។ិ 

                                                            
11. កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម ៌ម្រ ៨ កថខណ័្ឌ ១។ 
12. A/HRC/20/27 កថខណ័្ឌ ៥៣។ 
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ជំពូកទ២ី 

សទិធិជមលូ ្ឋ នកនងុករបេងកើត និងចូលរមួេនកនងុសហជីព ឬសមគមនិេយជក 

 

ម្រ ៥៖ សទិធកិនងុករបេងកើត និងចលូរមួេនកនងុសហជីព ឬសមគមនិេយជក 

េ យគម នករ្របកនអ់្វទីងំអស់ កមមករនិេយជតិ និងនិេយជក មនសិទធិបេងកើតសហជីព ឬ
សមគមនិេយជក មករេ្រជើេរ ើសរបស់ខ្លួន កនុងេគលបណំងស្រមបែ់តករសិក ្រ វ្រជវ 
ករ      បណ្តុ ះប ្ត ល ករេលើកតេមកើងផល្របេយជន ៍ នងិករករពរសិទធ ិ កដូ៏ចជផល
្របេយជនែ៍ផនក ម រត ី និងសមភ រៈជសមូហភព នងិជឯកត្តជន ចំេពះបុគគលែដលលកខន្តកិៈ
របស់សហជពី ឬសមគមនេិយជកេនះបនកណំត។់ 

កមមករនិេយជតិ មនសិទធ៖ិ 

- ចូលរមួបេងកើតសហជពី 
- ចជសមជកិរបស់សហជពី េហើយសថិតេនេ្រកមវធិនរបស់សហជពីេនះ 
- ចចូលរមួេនកនុងសកមមភព្រសបចបបរ់បស់សហជីពែដលខ្លួនជសមជកិ 
- ចស្វះែស្វង និងទទលួបនមុខងរេនកនុងសហជីព មយួែដលខ្លួនជសមជិក េហើយសថិត

េនេ្រកមវធិនរបស់សហជីពេនះ 
- ចចូលរមួេនកនុងករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសអនកតំ ងេនកែន្លងករងរ េនេពលែដលមន

បទបបញញត្តែិចងអំពីករេបះេឆន តេនះ 
- ច្រតូវេ្រជើសេរ ើស ឬែតង ងំ និងេធ្វើជអនកតំ ង ស្រមបក់ែន្លងករងរ េនេពលែដលមន

បទបបញញត្តែិចងអំពកីរេ្រជើសេរ ើស ឬែតង ងំេនះ 
- ចអនុវត្តសិទធដិៃទេទៀតែដលផ្តល់េ យចបបេ់នះ។ 

និេយជក្រគបរូ់មនសិទធិ៖ 

- ចូលរមួបេងកើតសមគមនិេយជក 
- ចជសមជកិរបស់សមគមនិេយជក េ យអនុេ ម មវធិនរបស់សមគម 
- ចចូលរមួកនុងសកមមភព្រសបចបបរ់បស់សមគម ែដលខ្លួនជសមជិក 
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- ចមនមុខងរេនកនុងសមគមសមគម ែដលខ្លួនជសមជកិ េ យអនុេ ម មវធិន
របស់សមគមេនះ 

- ចអនុវត្តសិទធដិៃទេទៀតែដលផ្តល់េ យចបបេ់នះ។ 
្រតូវ មឃតម់និឲយបេងកើតសហជីព ឬសមគមនេិយជកទងំ យ  ែដលរមួបញចូ ល
និេយជក នងិកមមករនេិយជតិេទកនុងសហជពី ឬសមគមនិេយជកែតមយួជមយួគន ។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖ េយង មម្រ ២ និងម្រ ៣ ៃនអនុសញញ េលខ៨៧ ៃនអងគករពលកមម

អន្តរជត ិ កមមករនិេយជតិ នងិនិេយជក មនសិទធិចូលរមួកនុងសហជពី ឬសមគម េ យគម នករ
អនុញញ តជមុន។ េនេ្រកមកតកិសញញ អន្តរជត ិ ICCPR និង ICESCR  ទងំកមមករនិេយជិត នងិ
និេយជក មនសិទធផិងែដរកនុងករអនុវត្តសិទធិដៃទេទៀត ែដលបនែចងកនុងកតិកសញញ ទងំេនះ រមួ
ទងំម្រ ២១ ៃនICCPR ែដលទកទ់ងនឹងសិទធកិនុងករជបួ្របជុំេ យសន្តិវធិី ្រពមទងំម្រ ៧ នងិ
៨ ៃនICESCR ែដលទកទ់ងនឹងសិទធិេធ្វើកូដកមម ទទលួបននូវ្របកឈ់នួលសមរមយ និង ភកេសមើគន
កររស់េនសមរមយ លកខខណ្ឌ ករងរមនសុវតថភិព នងិសុខភពល្អ ករស្រមក ករកម ន្ត និងករ
កំណតេ់ម៉ងករងរសមេហតុផល កនុងចំេ មបញ្ហ េផ ងៗេទៀត។ េនះេបើេយង មេសចក្តសីេ្រមច
របស់តុ ករអឺរ ៉ុបស្តីពសិីទធមិនុស  "ពលរដ្ឋ្រគបរ់បូ គរួ ចបេងកើតបននូវនតីបុិគគល េនកនុងេគល
បំណង េដើមបេីធ្វើសកមមភពេ យសមូហភព េនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនផល្របេយជនេ៍ទវញិេទមក គជឺ
្របករមយួដសំ៏ខនប់ផុំត ៃនសិទធិេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម េ យគម នែបបេនះ សិទធិេនះនឹង្រតូវ 

បនេគដកហូត មមេធយបយ មយួ»។13 

  

 ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើ ដកនូវឃ្ល  " េគលបណំងស្រមប់ែត" េចញពកីថ     

ខណ័្ឌ នមុំខេគ ែដលនងឹរតឹតបតឹសិទធហិួសេហតុរបស់អងគករ កនុងករសេ្រមចចតិ្តេ យេសរេីលើសកមម 
ភព នងិកមមវធិីករងររបស់េគ ែដល្រតូវបនករពរេ យអនុសញញ េលខ៨៧ និងេ យ រែតបញជ ី
ៃនសិទធទិងំ យ ែដលបនបង្ហ ញេនកនុងម្រ េនះ ផតេ់ចញនូវសិទធនិនែដលទទួល គ ល់ជអន្តរ
ជតិ បទ់ងំសិទធកិនុងករេធ្វើកូដកមមផងែដរ។ ករយិល័យ OHCHR េសនើជេយបល់ផងែដរកនុងករែក
ស្រមួល ករេ្របើ្របស់ពកយេពចនស៍្តីព ី "ករករពរសិទធ ិ និងផល្របេយជនខ៍ង ម រត ី និងសំភរៈ 
"េដើមបធីនថឃ្ល េនះ្រតូវបនេគ នថ ជករករពរផល្របេយជនខ៍ង ម រត ី និងសមភ រៈ និងមនិ

                                                            

13. តុ ករអឺរ ៉ុបសិទធិមនុស App.េលខ26695/95ៃថងទី10ែខកកក ឆន 1ំ998 
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ែមនជករករពរខង ម រតីេទ េ យ រែតលកខណៈពេិសសរបស់ ។ ករយិល័យ OHCHR ក៏
សូមផ្តល់អនុ សន ៍ កនុងករែកស្រមួលនូវចនុំចចុងេ្រកយៃនម្រ េនះ ែដល្រតូវ នដូច
ខងេ្រកម៖ " ចអនុវត្តសិទធិដៃទេទៀត ែដលផ្តល់េ យចបប់េនះ និងលិខិតុបករណ៍អន្តរ
ជតិពក់ពន័ធ ែដល្របេទសកមពុជគឺជរដ្ឋភគ"ី។ 
 

ម្រ ៦៖ ករមិនេរ ើសេអើងេនកនងុសមជិកភព 

កមមករនិេយជតិ ឬនិេយជកទងំអស់ េ យមនិ្របកនព់ពូីជ សន ៍ពណ៌សមបុរ េភទ ជេំនឿ 
សន ទស នៈនេយបយ សញជ ត ិេដើមកេំណើ តសងគម ឬ ថ នភពសុខភព មនសិទធចូិល

ជសមជិកសហជពី ឬសមគមនិេយជក េ យេសរេីទ មជេ្រមើសរបស់ខ្លួន។ គម នបុគគល
រមួទងំសហជពីផង ច ងំដល់សិទធិេនះបនេឡើយ។  

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖ ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមនចំ៍េពះខៃនភពមនិេរ ើសេអើង ែដលមន

ែចងកនុងម្រ ៦ ែដលជវធិីមយួករពរជនទងំ យែដល្របថន ចងប់េងកើត ឬចូលរមួកនុងសហជពី ។ 
េទះជយ៉ង កេ៏ យ លកខណៈវនិិចឆយ័មយួចនួំនែដលបនរមួបញចូ លេទកនុងម្រ ២ ៃនកតកិ
សញញ អន្តរជតសិ្តីពសិីទធិពលរដ្ឋ និងសិទធនិេយបយ(ICCPR) រមួបញចូ លទងំគនំិតេផ ងេទៀត េដើម
កំេណើ ត ភ  ្រទពយសមបត្ត ិ និង ថ នភពេផ ងេទៀត មនិ្រតូវបនរមួបញចូ លកនុងេសចក្តី្រពងចបប់
េនះ។ 
  

 េដើមបបីញជ កព់ភី ៃន្របេយគដំបូង នងិេដើមបធីនថ ជនទងំ យែដលមនបណំងចង់
បេងកើត ឬចូលរមួកនុងសមគមនិេយជក េ យេសរ ី និងគម នករេរ ើសេអើង ករយិល័យ OHCHR េសនើ
ជេយបល់គួរែត នថ៖ “េដើមបកី្ល យជសមជិក ៃនសហជពី ឬសមគមនិេយជក មជេ្រមើស

របស់ពកួេគ"។ េនកនុងបនទ តដូ់ចគន េនះែដរ សូមផ្ដល់ជេយបល់កនុងករដកេចញនូវឃ្ល  "រួមទងំ
សហជីពផង" ពបីនទ តចុ់ងេ្រកយ េដើមបធីនឱយបននូវករ្រប្រពឹត្តេ យសមភព កនុង នៈជនិេយ 

ជក េ យ រែត "គម ននរ មន ក"់ យល់ដងឹយ៉ងទូលំទូ យេនះេទ។ លកខណៈវនិិចឆយ័ទងំអស់
ែដលបនរមួបញចូ លេនកនុងម្រ ២ ៃន ICCPR គួរ្រតូវបនរមួបញចូ ល។ 
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ម្រ ៧៖ េសរភីពៃនករមិនចូលរួម 

សិទធិេសរភីពរបស់បុគគល្រគបរូ់ប ដូចែដលមនែចងកនុងម្រ ៥ ( សិទធកិនុងករបេងកើត និងចូល
រមួេនកនុងសហជពី ឬសមគមនិេយជក) ៃនចបបេ់នះ កសំ៏េ ដល់េសរភីពកនុងករមនិចូលរមួ
េនកនុងសហជពី ឬសមគមនិេយជផងែដរ ្រពមទងំេសរភីពកនុងករដកខ្លួន្រគបេ់ពល េចញពី
សហជីព ឬសមគមនិេយជកទងំ យ ែដលខ្លួនបនចូលរមួ។ 

កមមករនិេយជតិ ចដកខ្លួនេចញពសីហជីពមយួ មរយៈលិខិតចុះហតថេលខ ឬផ្តតិេមៃដ 
រចួ កជូ់នេទសហជីព និងនិេយជករបស់ខ្លួន។ បនទ បព់កីរជូនដំណឹងេនះ មជីន្រតូវបន
ចតទុ់កថែលងជសមជិករបស់សហជពីេនះេ យស្វ័យ្របវត្តភិ្ល ម េហើយនិេយជក ្រតូវែត
បញឈបក់រកត្់របកឈ់ឈនួល មជីន ស្រមបក់របងភ់គទនសហជីព។ គម នបុគគល
ច ងំដល់សិទធរិបស់កមមករនិេយជិត កនុងករចូលរមួ ឬករចកេចញពសីហជពី មយួ

េនះេឡើយ។ 
  

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖ ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមន ៍ ចំេពះករទទួល គ ល់សិទធរិបស់បុគគល
កនុងករមនិចូលរមួ ឬដកខ្លួនេចញពសីហជពី ឬសមគមនេិយជក។ ម្រ េនះ បនឆ្លុះបញច ងំពី       
ទស នៈរបស់SRFAA ែដលបនេលើកេឡើងថ “សមសភពសំដខ៏នម់យួៃនសិទធេិសរភីពកនុងករ
បេងកើតសមគម គថឺ គម ននរ មន ក ់ ច្រតូវបនេគបងខំេ យចូលជសមជិកសមគមេឡើយ” ។14 
 

ម្រ ៨៖ េសរភីពកនងុករចូលរួមេនកនងុករដឹកន ំនិងករ្រគប់្រគង 

អនុេ ម មលកខខណ្ឌ ែដលមនែចងេនកនុងចបបេ់នះ សមជិកៃនសហជពី ឬសមជកិៃន
សមគមនិេយជកទងំអស់ ចចូលរមួកនុងករដឹកនកំរងរ្រគប្់រគង និងករងររដ្ឋបល
របស់សហជពី ឬសមគមនិេយជកទងំេនះ។ លកខន្តិកៈរបស់សហជីព ឬសមគមនិេយ-  

ជក ចបនថយលកខខណ្ឌ ស្រមបក់រចូលរមួរបស់អនកចូលនិវត្តេទកនុងមុខងរទងំេនះ។  
 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖ ករយិល័យ OHCHR េសនើជេយបល់ថ បទបបញញត្តសិ្តីព ី" ចកតប់នថយនូវ
លកខខណ្ឌ ស្រមបក់រចូលរមួរបស់អនកចូលនវិត្តនេ៍នកនុងមុខងរទងំេនះ" គឺមនិចបំចេ់នះេទ។   

                                                            

14.A/HRC/20/27កថខណ័្ឌ ៥៥ 



17 

 

លកខណៈៃនករចូលរមួរបស់អនកចូលនិវត្តន ៍ឬតនួទេីនកនុងសហជីព ឬសមគមនេិយជក គួរែត្រតូវបន
កំណតៃ់ផទកនុងេ យសហជពី ឬសមគមនិេយជកនមីយួៗ ជជងកណំតេ់ យចបប ់ េ យែផ្អកេលើ
សិទធិរបស់ពកួេគកនុងករ កែ់តងលកខន្តកិៈ នងិចបបរ់បស់ពកួេគ ករេ្រជើសេរ ើសតំ ងរបស់ខ្លួន េ យ
មនេសរភីពេពញេលញ ករេរៀបចរំដ្ឋបល នងិសកមមភពករងររបស់ខ្លួន និងករបេងកើតកមមវធិរីបស់
ពកួេគ "េ យគម នករេ្រជ តែ្រជក មយួ ពី ជញ ធរ ធរណៈ ដូចែដលបនែចងេនកនុងម្រ ៣ 
ៃនអនុសញញ េលខ៨៧ របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ។ សីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជត ិ (CFA/ 
ILO) មនទស នៈថ "សិទធសិេ្រមចថេតើសហជពីគួរ ឬមនិគួរេធ្វើតំ ងឱយកមមករនិេយជិតជអនកចូល
និវត្តន ៍ ស្រមបក់រករពរនូវផល្របេយជនជ៍ក់ ករ់បស់ពកួេគ គឺេចទជចំងល់ ែដលទកទ់ងេទ
នឹងស្វ័យភពៃផទកនុងរបស់សហជីពទងំអស់»។15លទធភពមយួេទៀតគថឺ នវិត្តជនេនះមន កែ់ដលមនករ
េជឿជកច់េំពះសហជីព ឬសមគមនិេយជកមយួ មនិគួរ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេនះេទ ខណៈែដល
គតប់នផ្តល់េពលេវ  ឬេដើរតនួទីេពញេលញជងអនកដៃទចំេពះបុគគល ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសឱយ
េដើរតួនទេីនះ។ 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់កនុងករ កែ់តងេឡើងវញិដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

 "េ យអនុេ មេទ មលកខខណ្ឌ នន ែដលបនែចងេនកនុងចបប់េនះ និងកនុង
លកខន្តិកៈផទ ល់របស់ខ្លួន សមជកិទងំអស់ៃនសហជីព ឬសមគមនិេយជក ចចូលរួម 
េនកនុងករដឹកន ំករងរ្រគប់្រគង និងករងររដ្ឋបលរបស់សហជីព ឬ សមគមេរៀងៗខ្លួន
បន។ 
 

ម្រ ៩៖ សិទធរិបស់សហជីព និងសមគមនិេយជក 

្រកុម្របឹក ជតសិហជពី សហជីព និងសមគមនេិយជក មនសិទធដូិចតេទ៖ 
- កែ់តងលកខន្តកិៈ បទបញជ ែផនករដ្ឋបល េរៀបចំករ្រប្រពតឹ្តេទ និងកមមវធិកីរងររបស់ខ្លួន មនិ

ឲយផទុយនឹងស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈបទបបញញត្ត ិនិងចបបជ់ធរមន 
- េបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ ងរបស់ខ្លួនេ យេសរ។ី 

 

                                                            

15. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម កថខណ័្ឌ ២៧០។  
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េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖ ករ កប់ញចូ លេទកនុងបទបបញញត្តមិយួចនំនួ អពំសិីទធទិងំ យែដលបនែចង

េ្រកមចបបសិ់ទធមិនុស អន្តរជត ិនិងចបបក់រងរ ទទលួបននូវករ ្វ គមន។៍ េទះជយ៉ង  ម្រ
៨ ៃនICESCR ត្រមូវថ សហជីព្រតូវមនសិទធដូិចខងេ្រកមេនះ (សូមេមើលនូវេសចក្តែីណន)ំ៖ 

- ្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ី
- េធ្វើកូដកមម 
- បេងកើតសហពន័ធសហជីព ឬសហភពសហពនធសហជីពជតិ និងបនទ បម់កេទៀតមនសិទធិ

បេងកើត ឬចូលរមួអងគករសហជីពអន្តរជតិ។ 
  

 េសចក្ដេីយងដល់ចបប ់ និងបទបបញញត្តជិធរមន ឬស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ រតឹតបតឹកនុង
វ ិ លភពមយួធងនធ់ងរេលើសិទធិសហជពី និងសមគមនេិយជកជងអ្វ ី ែដល្រតូវបនអនុញញ តឲយេ យ
បទ ្ឋ នអន្ដរជត ិ ែដលបនកំណតអ់ពំកីររតឹតបតឹ ចំេពះ ”អនកទងំ យែដលបនបបញញត្តេិ យចបប់
េហើយែដលចបំចេ់នកនុងសងគម្របជធិបេតយយ ស្រមបផ់ល្របេយជនៃ៍នសន្ដសុិខជត ិឬស ្ដ បធ់ន ប ់ 

ធរណៈ ឬស្រមបក់រករពរសិទធ ិ និងេសរភីពរបស់អនកដៃទ”។ េសចក្តី្រពងម្រ ៩ េនះ ច
មនសក្ត នុពលអនុញញ តឱយ ជញ ធរ ធរណៈ មយួ េចញបញជ ែដល ចេធ្វើឲយចុះេខ យដល់ករ
្រប្រពឹត្តេទៃនសហជពី សមគមនិេយជក ឬ្រកុម្របកឹ ជតសិហជីព េ យមនិគិតពភីព្រសបចបប់
ៃនករេចញបញជ េនះេឡើយ។ េលើសពីេនះេទៀត ម្រ ៨ ៃន ICESCR បនែចងពី "នងិ" ជជង "ឬ" 
ទកទ់ងេទនងឹទំនកទ់នំងរ ងចបបជ់ត ិ និងស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ។ េទះបជីយ៉ង កេ៏ យ 
កនុងនយ័េនះ SRFAA បនែថ្លងថ កររតឹបន្តងឹ មយួ ្រតូវែតអនុវត្ត មកតព្វកិចចរបស់រដ្ឋ ចេំពះ
សិទធិមនុស អន្តរជត ិ េ យ រែតកររតឹបន្តងឹទងំេនះមនិ្រតូវចតថ់ ្រសបចបបេ់ឡើយ"។ 16 កតកិរ
សញញ អន្តរជតិ ICCPR បនេមើលេឃើញថ កររតឹតបតឹេនះ ចនឹង្រតូវបន កេ់ឡើង ្រស័យេ យ
ករទទលួបនេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម េនេ្រកមកលៈេទសៈជក់ កម់យួចំនួន ែដលមន
ែចងេនកនុងម្រ ២២ កថខណ័្ឌ ២។ េយង មគណៈកមម ធិករសិទធមិនុស  បនទុកៃនភស័្តុ ង គឺេន
េលើរដ្ឋភគី េដើមបពីនយល់ពមូីលេហតុៃនកររតឹតបតឹ មយួែដលបន កជ់ករចបំច។់ 17  កនុងនយ័
េនះ ករេធ្វើេតស្តជលកខណៈសមម្រត គួរ្រតូវបនអនុវត្តេដើមបធីនឱយបនថែដនកំណតេ់នះ មពតិ 

                                                            
16. A/HRC/20/27 កថខណ័្ឌ ៥៤។ 
17. សូមេមើលបណ្តឹ ងបុគគលេលខ1383/2005  េរឿងក្តី Katsora et al.ទល់នឹង្របេទសេប រុស េសចក្តីសេងកតបនអនុមត័កលពីៃថងទី
25 ែខតុ  ឆន 2ំ010 និងបណ្តឹ ងបុគគលេលខ 2165/2012 េរឿងក្តី Pinchuk ទល់នឹង្របេទសេប រុស េសចក្តសីេងកតបនអនុមត័េនៃថង
ទី24 ែខតុ  ឆន 2ំ014 កនុងចេំ មេសចក្តីសេ្រមចេផ ងៗេទៀតៃនគណៈកមម ធកិរសិទធមិនុស ។ 
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េទមនលកខណៈចបំច ់េដើមបទីទលួបននូវេគលបណំងបន្ត។ 
 

ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់កនុងករ កែ់តងេឡើងវញិ ដូចខងេ្រកម៖ 

១. ្រកមុ្របកឹ ជតិសហជីព សហជីព និងសមគមនិេយជក មនសិទធិដូចខងេ្រកមេនះ: 

- ក់ែតងលកខន្តិកៈរបស់ខ្លួន និងបទបបញញត្តិែផនករដ្ឋបល ករេរៀបចនិំងករ្រប្រពឹត្ត
េទរបស់ខ្លួន និងកមមវធិីករងររបស់ខ្លួន 

- េបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ ងរបស់ខ្លួនេ យេសរ ី 

- ដេំណើ រករ្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ី 

- បេងកើតសហព័នធជតិ ឬសហភពសហពន័ធជតិ និងបនទ ប់មកេទៀត មនសិទធិបេងកើត 
ឬចូលរួមកនុងអងគករសហជីពអន្តរជតិ។ 

២. សហជពី សហពន័ធសហជីព និងសហភពសហពន័ធសហជីព និង្រកមុ្របឹក ជតសិហ
ជីព មនសិទធិកនុងករេធ្វើកូដកមម។ 

៣. គម នកររតឹតបតឹ  ច្រតូវបន ក់កនុងករអនុវត្តៃនសិទធិទងំេនះេទ េលើកែលងែត
កររតឹតបតឹ ែដលកណំត់េ យចបប ់ េហើយែដលចបំច់េនកនុងសងគម្របជធបិេតយយ 
ស្រមបផ់ល្របេយជន៍សន្ដិសុខជតិ ឬស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈ ឬស្រមបក់រករពរសិទធិ 
និងេសរភីពរបស់បុគគលទងំ យ»។ 

 សូមេមើលផងែដរ េសចក្តីអ ថ ធបិបយ្រតង់ម្រ ៤ ទក់ទងនឹងករដកេចញៃនឃ្ល  
" ្រកមុ្របកឹ ជតិសហជីព"។ 
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ជំពូកទី៣ 

ករចុះបញជសីហជីព ឬសមគមនិេយជក 

 

ម្រ ១១៖ សិទធ ិនិងផល្របេយជន៍ៃនករចុះបញជ  ី

េដើមបឲីយសហជីព ឬសមគមនិេយជក ទទលួបននូវសិទធ ិ និងផល្របេយជនែ៍ដលដូចមន
ែចងកនុងចបបេ់នះ ថ បនិករបស់សហជីព ឬសមគមនិេយជក ្រតូវែតចុះបញជ ីេន្រកសួង
ទទលួបនទុកវស័ិយករងរ។ ្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ្រតូវែថរក នូវកំណត្់រ ៃនករ
ចុះបញជ ី េហើយ ចសហករេបះពុមពផ យឲយបនេទៀងទតអ់ពំបីញជ ិក។ 

 

ម្រ ១២៖ លកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមប់ករេសនើសំុចុះបញជ  ី

សំេណើ សំុចុះបញជ ី ្រតូវបនយល់្រពម េ យករផ្តល់ជូននូវវញិញ បនប្័រតចុះបញជ ី ្របសិនេបើ 
សំេណើ សំុេនះ បនបំេពញលកខខណ្ឌ ្រគប្់រគនេ់ទនឹងបទបបញញត្តទិងំ យៃនចបបេ់នះ។ 
សំេណើ សំុេនះ្រតូវមន៖  

ក) ចបបេ់ដើមៃនលកខន្តិកៈរបស់សហជីព ឬសមគមនេិយជក បប់ញចូ លទងំេសចក្តីែថ្លង
ករណ៍ស្តីពេីគលបណំងរបស់ខ្លួន 

ខ) ចបបេ់ដើមៃនបទបញជ ែផនករដ្ឋបលរបស់ខ្លួន ែដល្រគប្់រគងេលើករដឹកន ំនិងកិចចកររដ្ឋបល 

គ) បញជ ី យនមៃនអនកដឹកន្ំរគប្់រគង និងអនកទទលួខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សហជពីឬ
សមគមនិេយជក 

ឃ) ស័យ ្ឋ នស្រមបក់រែថរក ទុកនូវេសៀវេភហិរញញ វតថុ និងកំណត្់រ ហិរញញ វតថុ 

ង) កិចចសនយធនថនងឹផ្តល់ ល់ពត័ម៌នគណនធីនគររបស់ខ្លួន កនុងរយៈេពល៤៥ (ែសសិប
្រប)ំៃថង គិតពៃីថងទទលួបនករចុះបញជ ី 

ច) ភជ បម់កជមយួនូវកណំតេ់ហតុចបបេ់ដើមៃនករេបះេឆន តបេងកើតអងគករវជិជ ជីវៈ 

ឆ) ចេំពះសហជីព៖ 

- សហជីពមូល ្ឋ ន ្រតូវមនបញជ ី យនមកមមករនិេយជតិទងំអស់ ែដលជសមជកិេនកនុង
សហ្រគស ឬ្រគះឹ ថ នមូល ្ឋ នេនះ ចំននួយ៉ងតចិ (ដប)់ ១០នក។់ 
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- សហពន័ធសហជីព ្រតូវមនបញជ ី យនមសមជកិរបស់ខ្លួន ែដលជសហជីពមូល ្ឋ ន ែដល
មនបញជ ិកចនំួនយ៉ងតចិ៧ (្របពំរី) ។ 

- សហភពសហជីព ឬសមពន័ធសហពន័ធសហជពី្រតូវមនបញជ ី យនមសមជិករបស់ខ្លួន ែដល
ជសហពន័ធសហជពីែដលមនបញជ ិកចនួំនយ៉ងតចិ៥ (្រប)ំ ។ 

ជ- ចំេពះសមគមនិេយជក៖ 

- សមគមនិេយជកមយួ ្រតូវមនបញជ ី យនមសមជិករបស់ខ្លួន ែដលជនេិយជកចនំួនយ៉ង
តចិ៩ (្របបំនួ) 

- សហពន័ធនិេយជក ្រតូវមនបញជ ី យនមសមជិករបស់ខ្លួន ែដលជសមគមនេិយជក ែដល
មនបញជ ិកចនំួនយ៉ងតចិ៦ (្របមំយួ)។ 

កនុងរយៈេពល៣០ ( មសិប)ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ េ្រកយពីបនទទលួសំណំុែបបបទសំុចុះបញជ ី េបើ 
្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរមនិបនេឆ្លើយតប ្រតូវចតទុ់កថសហជីព ឬសមគម
និេយជកេនះ បនចុះបញជ ីរចួេហើយ។ លកខន្តកិៈ នងិបញជ ី យនមអនកដឹកន្ំរគប្់រគង នងិអនក
ទទលួខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបល ្រតូវចម្លងជូនេទមនទរីទទលួបនទុកវស័ិយករងរ ជធន ី េខត្ត 
ែដលសហជពី ឬសមគមនិេយជកេនះបនបេងកើតេឡើង ្រពមទងំចម្លងជូនទសី្តីករគណៈរដ្ឋ
ម្រន្ត ីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តធិម ៍និង្រកសួងម ៃផទ។ ករតមកល់ទុកលកខន្តិកៈ និងបញជ ី យនមអនក
ដឹកនអំនក្រគប្់រគង និងអនកទទលួខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបល ្រតូវេធ្វើជថម ីេនេពលមនករផ្ល ស់ប្តូរ
លកខន្តិកៈ ឬផ្ល ស់ប្តូរអនកដឹកនអំនក្រគប្់រគង និងអនកទទលួខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលរបស់ខ្លួន។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   
 

ករអនុញញ ត ែដលជឆនទ នុសិទធរិបស់រ ្ឋ ភបិល 

 ឃ្ល ថ "្រតូវបនយល់្រពម" េនកនុងេសចក្ត្ីរពងម្រ ១២ ផ្តល់លទធភពឲយនតីវិធីិចុះបញជ ី
ក្ល យេទជនីតវិធីិស្រមបសំុ់ករអនុញញ តេទវញិ ែដលផទុយេទនងឹកតកិរសញញ អន្តរជត ិ ស្តីពសិីទធិ
េសដ្ឋកិចច សងគមកចិច និងវបបធម ៌ (ICESCR)។18 CESCR បនសែម្តងករ្រពួយបរមភ េ យអពំវនវ
ដល់រដ្ឋភគីឱយពិចរ លុបេចលនូវបទបបញញត្តិ  ែដលត្រមូវឲយមនករអនុញញ ត្តិជមុន េពល
                                                            
18. សូមេមើលេសចក្តីអ ថ ធិបបយរបស់ករយិល័យ OHCHR េលើេសចក្តី្រពងម្រ 9 ស្តីពកីររតឹតបតឹ ែដល ចអនុញញ តបន ចំេពះ
េសរភីពខងសមគម េនេ្រកមម្រ 8 ៃនICESCR។ 
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ែដលសហជពី មយួ ចបេងកើតេឡើងេ យ្រសបចបប។់19 SRFAA មនមតថិ ្របពន័ធស្តីព"ីនីតិវធិី
ៃនករជូនដំណឹង" ជជង្របពន័ធស្តីព ី "នតីវិធីិែដលសំុករអនុញញ តជមុន" ែដលេសនើសំុករអនុមត័របស់
ជញ ធរ េនកនុងករបេងកើតសមគមជនតិីបុគគលមយួ គួរែត្រតូវបនអនុេ មេទ មចបបទ់ធមិនុស

អន្តរជតបិន្របេសើរជង និងគបប្ីរតូវបនអនុវត្តេ យរដ្ឋភគ"ី។20  េលើសពេីនះេទៀត េ យផទុយេទ
នឹងភពលំអតិែមនែទនែដលជលកខខណ្ឌ ត្រមូវឱយសហជពីេធ្វើករចុះបញជ ី្រតូវបនកណំតេ់ឡើង ពត័ម៌ន
ចបស់ ស់ស្តីពីដេំណើ រករ ឬលកខណៈវនិិចឆយ័ េនកនុងករអនុមត័យល់្រពមេនះ គរួែត្រតូវបនដក   
េចញ។ ភរកចិចេនះ នឹង្រតូវជបនទុករបស់្រកសួងករងរ េដើមបកីំណតេ់នកនុង្របកសនេពលេ្រកយ - 
ករដកេចញេនះ ផ្តល់ឆនទ នុសិទធកិំរតិខពស់ដល់រ ្ឋ ភបិល េហើយ ចប ្ត លឲយមនកររេំ ភបំពន
េទេលើចបបអ់ន្តរជតិ ជពេិសស េនេពលពចិរ រមួគន  ជមយួនងឹេសចក្តី្រពងម្រ ១៥។ 
 

ករេបះពុមភផ យជេទៀងទតៃ់នេសចក្ដលីម្អតិផទ ល់ខ្លួន 

កង្វះខតៃនករបញជ កឲ់យបនចបស់ ស់្រតងឃ់្ល ថ " ចសហករេបះពុមពផ យឲយបន
េទៀងទតអំ់ពបីញជ ីករ” េនកនុងេសចក្តី្រពងម្រ ១១ ចប ្ត លឲយមនករ្រពួយបរមភ ែដល       
សីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជត ិបនបញជ កថ់"ករបេងកើតេឡើងនូវ្របពន័ធបញជ ីែដលមនផទុកទនិននយ័ 
របស់សមជកិសហជីព គឺមនិេគរពដល់សិទិធរបស់បុគគល (រមួបញចូ លទងំសិទធឯិកជន) េហើយបញជ ីែបប
េនះ ច្រតូវបនេគេ្របើ្របស់ េដើមបចីង្រកងជបញជ ីេខម របស់កមមករនិេយជិត។21 
 

អនុ សន ៍

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនក៍នុងករែកស្រមលួ្រតងឃ់្ល ថ“្រតូវបនយល់្រពម”
េដើមបធីនថ ដេំណើ រករចុះបញជ ី នឹងមនិត្រមូវឲយមនករអនុមត័យល់្រពម កនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង 

េនកនុងម្រ ១២ េហើយករយិល័យ OHCHR កសូ៏មផ្ដល់អនុ សនក៍នុងករែកស្រមួល្រតង់ឃ្ល
ថ “ ចសហករេបះពុមពផ យឲយបនេទៀងទត់ “ េនកនុងម្រ ១១ េដើមបបីញជ កឲ់យបនចបស់

ពពីត័ម៌នែដល្រតូវេបះពុមពផ យ។ 

 

                                                            
19. ឧទហរណ៍ សូមេមើលE/C.12/1/Add.62កថខណ័្ឌ ៤៤។ 
20  A/HRC/20/27, កថខណ្ឌ ៥៨។ 
21. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម កថខណ្ឌ័  ១៧៧។ 
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ម្រ ១៣៖ លកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមប់លកខន្តកិៈ 

 លកខន្តិកៈរបស់សហជីព ឬសមគមនេិយជក ែដលេសនើសំុចុះបញជ ី ្រតូវរមួបញចូ លនូវ៖  

- េឈម ះ គំរូសញញ  សយ ្ឋ ន និងគរំូ្រ ៃនសហជីព ឬសមគមនិេយជក 

- េសចក្តីពពិណ៌នអំពែីដនអនុវត្ត មវជិជ ជវីៈឬ មវស័ិយៃនសហជពី ឬសមគមនិេយជក 

- ្រតូវកំណតក់រែថរក កំណត្់រ ហិរញញ វតថុជធមម  និងករេបះពុមពផ យជ្របចនូំវរបយ
ករណ៍្របចឆំន អំពីំ ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់សហជីព ឬសមគមនិេយជក 

- ្រតូវកំណតច់ំនួនកូរ ៉ុម្របជំុចនំួនភគេ្រចើន ចខ់ត (ចំនួនយ៉ងតចិ៥០%+១) ៃនសមជិកសហ
ជីពសរុប ស្រមប់ ល់កចិច្របជុំសេ្រមចេធ្វើកូដកមម ែកែ្របលកខន្តិកៈ នងិម សននបិតសហជីព 

- លកខខណ្ឌ ត្រមូវឲយមនករេបះេឆន តជសមង តេ់ យសេម្លងយ៉ងតិច ៥០%+១ ( សិបភគ
រយបូក១) ៃនសមជកិែដលចូលរមួកិចច្របជុសំេ្រមចេធ្វើកូដកមម 

- នីតវិធិីស្រមបេ់្រជើសេរ ើសថន កដ់កឹន ំ មរយៈករេបះេឆន តជសមង ត ់

- ករកំណត់ ណត្តិស្រមបមុ់ខតែំណងអនកដឹកន ំ្រគប្់រគង និងអនកទទលួខុស្រតូវកចិចកររដ្ឋ    
បលជមយួនងឹលទធភពៃនករជបេ់ឆន ត ជថម ី

- ករកំណតច់នំនួ្របកភ់គទន ែដលសមជកិមន ក់ៗ ្រតូវបង ់និងែបបបទៃនករបង្់របកភ់គ 
ទន្របចែំខ ្រតូវកណំតេ់ យម សននបិត ឬសននិបតរបស់សហជពី 

- លកខណៈសមបត្តសិ្រមបអ់នកដឹកន ំ្រគប្់រគង និងអនកទទួលខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលយ៉ងេ ច 
ស់ឲយ្រសប មម្រ ២០ នងិ២១ៃនចបបេ់នះ 

លកខន្តិកៈសហជីព្រតូវកំណតថ់ សហជីពេនះមនេគលបណំងតំ ងឲយ្របេភទទងំអស់ៃន
កមមករនិេយជតិេនកនុងសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ ន ឬ្រគនែ់តតំ ងឲយ្របេភទមយួឬេ្រចើន ែដល 
កំណតេ់ យលកខន្តិកៈ។ កនុងករណីេនះ មនែតកមមករនិេយជិតែដលសថិតេនកនុង្របេភទេនះ 
ឬ្របេភទទងំ យេនះេទ េទើប ចចូលជសមជិកសហជីពបន។  

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  សូមេមើលេសចក្តីអ ថ ធិបបយរបស់ករយិល័យ OHCHR ្រតងេ់សចក្តី្រពង

ម្រ ២០ និង២១។ 
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ម្រ ១៤៖ នុភពៃនករចុះបញជ  ី

សហជីព ឬសមគមនេិយជកទងំ យែដលបនចុះបញជ ីរចួ េទើបមនបុគគលភពគតយុិត្ត និង
ភព្រសបចបប។់ សហជីព ឬសមគមនិេយជកទងំេនះ មនសិទធបិ្តឹងេទតុ ករករងរ មន
សិទធទិទលួយក្រទពយសមបត្តជិចលនវតថុ ឬអចលនវតថុ េទះបីេ យគតិៃថ្លក្តី ឬេ យមនិគិតៃថ្លក្តី 
េហើយមនសិទធិចុះកិចចសនយ។ 

សហជីព ឬសមគមនេិយជកទងំ យ ែដលមនិបនចុះបញជ ី ែដល្រតូវបនពនយរេពលចុះ 
បញជ ី ឬែដល្រតូវបនលុបបញជ ិក េហើយបនេធ្វើសកមមភពសហជីព ឬសកមមភពសមគម
និេយជក ្រតូវ បនចតទុ់កថខុសចបប។់ 

សហជីព មនិ ច្របកបរបរជនំញួេទ េវៀរែលងែតសកមមភព្រសបចបប ់ែដលមនែចងកនុងចណុំច 
“ឆ” ៃនម្រ ៥៩ ៃនចបបេ់នះ។  

 

ម្រ ១៥៖ ចំ ត់ករេទេលើករ ក់ពកយសំុចុះបញជ  ី

នីតវិធិី និងែបបបទៃនករ កព់កយសំុចុះបញជ ីសហជីពឬសមគមនេិយជក ្រតូវកណំតេ់ យ
្របកសរបស់រដ្ឋម្រន្តទីទួលបនទុកវស័ិយករងរ។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  កថខណ័្ឌ ២ េនកនុងម្រ ១៤មនិបេងកើតឲយមននូវផលវបិក ស្រមបស់មគម

សហជីព ឬសមគមនេិយជក មយួ ែដល្រតូវបនចតទុ់កថ ខុសចបបេ់នះេទ ែដលជករផទុយ
នឹងវធិនករករពរែដលបនបញជ កេ់នកនុងម្រ ៤ ៃន្របកសេលខ៣០៥ ឆន ២ំ០០១។ ទកទ់ងេទ
នឹងម្រ ១៥ ្របករសំខនគឺ់េដើមបធីនថ នីតវិធិី និងទ្រមងែ់បបបទបនបេងកើតេឡើងេ យ្របកស 
មនិអនុញញ តឲយេ្របើឆនទ នុសិទធកិនុងករបដិេសធករចុះបញជ ីេឡើយ។ 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សន ៍ កនុងករែកស្រមួលេឡើងវញិនូវម្រ ១៤ កថ-     
ខណ័្ឌ ២ េដើមបធីននូវអនុេ មភព ម្របកសេលខ៣០៥។ ករយិល័យ OHCHR កសូ៏មេសនើជ
េយបល់កនុងករែកស្រមលួេឡើងវញិនូវម្រ ១៥ េ យបែនថមនូវ្របេយគេនខងចុង េ យបញជ ក់
ថ ខ្លមឹ រៃន្របកសមនិ្រតូវែកែ្របនូវលកខខណ្ឌ ត្រមូវ នងិនីតវិធិី ែដលបនែចង្រតងម់្រ ១២េនះ
េឡើយ។ 
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ម្រ ១៦៖ ករពនយរេពលករចុះបញជ  ី

 ករចុះបញជ ី្រតូវបនពនយរេពលេ យមូលេហតុ មយួដូចតេទេនះ៖ 

 ក- េគលេ របស់សហជីព ឬសមគមនិេយជកែដលបនែថ្លង មនិបនករពរ ឬ
េលើកតេមកើងសិទធ ិ និងផល្របេយជនទ៍ងំ យរបស់បុគគល ែដលលកខន្តិកៈរបស់សហជីព ឬ
សមគមនិេយជកេនះ បនកណំត។់ 

ខ- សហជីពមនិមនលកខណៈឯក ជយ។ សហជីពមយួ្រតូវបនចតទុ់កថ មនិមនលកខ
ណៈ ឯក ជយ្របសិនេបើ៖ 

- សហជីពេនះ សថិតេនេ្រកមករ្រតួត្រ ពីនិេយជក ឬសមគមនេិយជក 

- សហជីពេនះ សថិតេនេ្រកមករេ្រជ តែ្រជក មយួ ឬឥទធពិល មយួពីនេិយជក ឬស
មគមនិេយជក 

គ- សហជីព ឬសមគមនេិយជក មនិបនបំេពញ្រគបល់កខខណ្ឌ ត្រមូវ ដូចមនែចងកនុង
ម្រ  ១២ (លកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមបក់រេសនើសំុចុះបញជ ី) ៃនចបបេ់នះ។ 

ឃ- លកខន្តកិៈរបស់សហជពី ឬសមគមនិេយជកមនិបនបំេពញលកខខណ្ឌ បនកំណត់
េ យចបបេ់នះ ឬបទបញជ ទងំ យស្រមបអ់នុវត្តចបបេ់នះ។ 

ង- អនកដកឹន្ំរគប្់រគង និងអនកទទលួខុស្រតូវកចិចកររដ្ឋបលសហជពី ឬសមគម
និេយជក មនិបនបំេពញ្រគបល់កខខណ្ឌ  ដូចមនែចងកនុងម្រ ២០ (លកខខណ្ឌ ស្រមបអ់នក
ដឹកន្ំរគប្់រគង នងិអនកទទលួខុស្រតូវកចិចកររដ្ឋបលរបស់សហជីពេនកនុងសហ្រគស ឬ 
្រគឹះ ថ ន) នងិម្រ ២១ (លកខខណ្ឌ ស្រមបអ់នកដឹកន្ំរគប្់រគង នងិអនកទទួលខុស្រតូវកិចចករ
រដ្ឋបលរបស់សមគមនិេយជក) ៃនចបបេ់នះ។ 

ច- េឈម ះសហជពី ឬសមគមនេិយជក គដូឺចគន េទនងឹសហជីព ឬសមគម
និេយជកែដលបនចុះបញជ ីរចួេហើយ ឬមនលកខណៈ្រប ក្់របែហល្រសេដៀងគន េទនឹងសហ
ជីព ឬសមគមនេិយជកែដលបនចុះបញជ ីរចួ ឬមនិបនបញជ កឲ់យចបស់ ស់អំពីែដនអនុវត្ត 
ឬកមមវតថុរបស់ខ្លួនែដលេធ្វើឲយ ធរណជនងយនឹង្រតូវបនេបកបេញឆ តឬយល់ខុស។ 

្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរ ្រតូវបញជ កពី់មូលេហតុៃនករពនយរេពលករចុះបញជ ីសហជពី 
ឬសមគមនេិយជកេនះជ យលកខណ៍អក រកនុងរយៈេពល៣០ ( មសិប) ៃថងៃនៃថងេធ្វើករ បនទ បពី់ 
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ៃថងទទួលពកយសំុចុះបញជ ី។ សហជីព ឬសមគមនិេយជក  ែដលករេសនើសំុចុះបញជ ីរបស់ខ្លួន្រតូវ
បនពនយរេពល េដើមបែីកត្រមូវកង្វះខត េបើមនិ្រពមែកត្រមូវ ករេសនើសំុចុះបញជ ី្រតូវបនបដិេសធជ
ស្វ័យ្របវត្ត។ិ 
 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   ម្រ េនះគមឺនិ្រតមឹែតសំេ  េទដល់ឱ ន ទ្រតូវពនយរេនះេទ ប៉ុែន្តក៏

បរយិយអំពកីរបដេិសធករចុះបញជ ីផងែដរ។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវករទងំេនះ ែដលភគេ្រចើន ចទទលួ
យកបន គបប្ីរតូវ កែ់តងេឡើងជភ មយួចបស់ ស់ (ជឧទហរណ៍េនកនុងកថខណ័្ឌ  “ក”) េដើមបី
ធនថបទបបញញត្តនិន េគរពបននូវេគលករណ៍េសរភីពកនុងករបេងកើតសមគមេនះ ដូចមនែចង
េនកនុងបទ ្ឋ នអន្ដរជតិ ជពិេសស េនកនុងម្រ ៣ ៃនអនុសញញ េលខ៨៧ របស់អងគករពលកមមអន្តរ
ជតិ។ េដើមបកីរពរ្របឆងំនឹងេសចក្តសីេ្រមចែដលខុសចបប ់ ឬមនិគួរឲយទុកចិត្តបន េ យ ជញ ធរ 
ែដលទទលួខុស្រតូវកនុងករចុះបញជ ី ករបដេិសធកនុងករចុះបញជ ីសហជីព មយួ ្រតូវែតអនុញញ តឱយ
មនបណ្តឹ ងឧប្រស័យ កេ់ទ ជញ ធរតុ ករ។22 

 

កថខណ័្ឌ ចុងេ្រកយៃនម្រ ១៦េនះ បេងកើតបនជនតីវិធិមីយួ ស្រមបក់រពនយរេពលកនុង
ករចុះបញជ ីសហជីព ឬសមគមនិេយជក មយួ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ករខកខនកនុងករ
កំណតព់នីីតិវធិ ីែដល្រតូវអនុវត្ត ម កល សហជីព ឬសមគមនេិយជកេនះបនផ្តល់នូវពត័ម៌ន
បែនថមេដើមប ី "ែកត្រមូវ និងបំេពញនូវកង្វះខត" បេងកើតឲយមនចំណុចខ្វះខត ែដល ចឱយមនេសច
ក្តីសេ្រមចចិត្ត មឆនទ នុសិទធិ។ 

 

ករយិល័យ OHCHR េសនើជេយបល់ថ េសចក្តី្រពងម្រ ទី១៦គបប្ីរតូវែកស្រមួល
េឡើងវញិ េដើមបធីនឲយបននូវលទធភពកនុងករ ក់បណ្តឹ ងឧប្រស័យេទ ជញ ធរតុ - 
ករ េនកនុងករណីែដល្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរបនបដិេសធេចលករចុះបញជី  ដូច
បនរពឹំងទុកជមុន ទកទ់ងេទនងឹករលុបេចលៃនករចុះបញជ ី ែដលបនអនុញញ ត ឬរ ំ យសហជពី
េនះរចួេហើយ (សូមេមើលេសចក្តីអ ថ ធិបបយរបស់ករយិល័យ OHCHR ្រតងេ់សចក្តី្រពងម្រ
១៧-១៩ និង២៨។ 

 

                                                            

22. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ កថខណ័្ឌ ៣០០។ 
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ករយិល័យ OHCHR កសូ៏មផ្តល់អនុ សនក៍នុងករែកស្រមួលភ កនុងកថខណ័្ឌ “ក” និង
ដកេចញនូវកថខណ័្ឌ “ខ” (្រពមទងំបេងកើតឲយមនបទបបញញត្តិ ចេ់ យែឡកមយួ េ យមនលកខណៈ
វនិិចឆយ័ចបស់ ស់ ែដលែចងពីេសរភីពរចួផុតពីករេ្រជ តែ្រជកមកេលើសហជពី។ ករយិល័យ
OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនេ៍ យករបែនថមេទនងឹកថខណ័្ឌ ចុងេ្រកយេនះថ៖ “ជមួយនឹងករ

ក់ជូននូវពត៌័មន សហជីព ឬសមគមនិេយជក ្រតូវបនចត់ទុកថបនចុះបញជី រួច
េហើយ”។ 
 

ម្រ ១៧៖ កររក បញជ កិ 

េដើមបរីក បញជ ិក ែដលបនយល់្រពមរចួេហើយឲយេនមនសុពលភព សហជពី ឬសមគមនិេយ
ជកនីមយួៗ្រតូវ៖ 

ក- េធ្វើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងរបយករណ៍សកមមភព្របចឆំន  ំ េ យែផ្អកេលើេសៀវេភហិរញញ  
វតថុ និងកណំត្់រ ែដលបនរក ទុកជូនសមជិករបស់ខ្លួន្រជប នងិ្រតូវចម្លងជូន្រកសួងទទួល
បនទុកវស័ិយករងរចនួំន១ (មយួ) ចបប ់ យ៉ងយូរ្រតមឹដំ ចែ់ខមនិៃនឆន បំនទ ប ់ េ យ្រតូវ
បង្ហ ញនូវ៖ 

- ករចំ យេផ ងៗរបស់សហជពី ឬសមគមនិេយជក 

- សកមមភពរបស់សហជីព ឬសមគមនិេយជក 

- ចំននួសមជិក 

ខ- សហជីព ឬសមគមនេិយជក ្រតូវផ្តល់ ល់ពត័ម៌នគណនធីនគររបស់ខ្លួន កនុងរយៈេពល 
៤៥ (ែសសិប្រប)ំ ៃថងគតិពៃីថងទទួលបនករចុះបញជ ី។ 

គ- េធ្វើបចចុបបននកមមពត័ម៌នែដលត្រមូវឲយផ្តល់េនេ្រកមចបបេ់នះ និងេនេពលែដលមនករផ្ល ស់
ប្តូរ មយួកនុងរយៈេពល១៥ (ដប្់រប)ំ ៃថងៃនៃថងេធ្វើករ េលើកែលងែតករផ្ល ស់ប្តូរចំននួ
សមជិកភព។ 

 

ម្រ ១៨៖ ករជូនដំណឹងស្តពីីករែកត្រមូវ 

កនុងករណីសហជពី ឬសមគមនិេយជក មនិបនបំេពញកតព្វកិចចដូចមនែចងកនុងម្រ ១៧ 
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(កររក បញជ ីក) ៃនចបបេ់នះ ្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរ ្រតូវជូនដណឹំងស្តីពីករែកត្រមូវ
េលើកទ១ី ដល់សហជីព ឬសមគមនេិយជក េធ្វើករែកត្រមូវកនុងរយៈេពល៤៥ (ែសសិប្រប)ំ 
ៃថងគតិពីៃថងទទួលបនករជូនដណឹំង េដើមបែីកត្រមូវ។ 

កនុងករណីមនិអនុវត្ត មករជូនដណឹំងស្តីពកីរែកត្រមូវេលើកទ១ី ្រកសួង្រតូវជូនដំណឹងស្តីពកីរ
ែកត្រមូវេលើកទ២ីដល់សហជីព ឬសមគមនិេយជកឲយេធ្វើករែកត្រមូវកនុងរយៈេពល៣០ ( ម
សិប) ៃថងគិតពៃីថងទទួលបនករជូនដំណឹងេដើមបែីកត្រមូវ។ 

 

ម្រ ១៩៖ ករលុបបញជ កិ 

តុ ករករងរ មនសមតថកិចចកនុងករសេ្រមចលុបបញជ ិក។ ្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរ  
ចប្តឹងេទតុ ករករងរេដើមបេីសនើសំុលុបបញជ ិក។ 

បញជ ិក ្រតូវបនលុបេ យស្វ័យ្របវត្តកិនុងករណីែដលសហជពី ឬសមគមនិេយជក ្រតូវបន
រ ំ យ។ 
 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   មូល ្ឋ នននស្រមបក់រលុបេចល ែដលបនែចងកនុងេសចក្តី្រពងម្រ

១៧ ចេលើសពីមូល ្ឋ នទងំ យែដល្រតូវបនអនុញញ តឱយ កនុងកររតឹបន្តឹងេលើសិទធេិសរភីព ដូច
បនែចង្រតងក់ថខណ័្ឌ ២ ៃនម្រ ២២ៃនកតិករសញញ អន្តរជត ិ ICCPR និងម្រ ៨ៃន ICESCR 
ែដលែចងពីសិទធកិនុងករបេងកើត និងចូលរមួកនុងសហជីព ស្រមបក់រពរផល្របេយជនរ៍បស់ខ្លួន េ យ
គម នកររតឹបន្តងឹេទ "េលើកែលងែតចំណុចេផ ងៗេទៀត ែដលបនកំណតេ់ យចបប ់និងែដលចបំច់
េនកនុងសងគម្របជធបិេតយយកនុងផល្របេយជនៃ៍នសន្ដសុិខជត ិ ឬស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ ឬ
ស្រមបក់រករពរសិទធ ិ និងេសរភីពរបស់អនកដៃទេនះេទ។ សីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជតិ
(CFA/ILO) បនេលើកេឡើងថ វធិនករកនុងករ្រតួតពនិិតយេលើរដ្ឋបលសហជពី ចមន្របេយជន៍
្របសិនេបើវធិនករទងំេនះ បំេពញតនួទីែតមយួគត ់ គឺេដើមបបីងក រកររេំ ភបំពន និងេដើមបកីរពរ
សមជិករបស់សហជីព្របឆងំនឹងករ្រគប្់រគងមនិល្អៃនមូលនធិរិបស់ខ្លួន ដូចជលកខខណ្ឌ ត្រមូវករកនុង
ករបង្ហ ញរបយករណ៍ហិរញញ វតថុជេរៀង ល់ឆន ។ំ ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមនច៍ំេពះករដក
េចញនូវត្រមូវករកនុងករ យករណ៍ពចំីននួសមជិកសហជីព ជូនេទសមគមនិេយជក កនុងរយៈ
េពល១៥ៃថង ៃនៃថងបំេពញករងរ េ យ រែតចំនួនសមជកិ ចផ្ល ស់ប្តូរ្របចៃំថង េហើយករ យ
ករណ៍ជញឹកញបេ់ពក ចមនភពហួសេហតុ។ 
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ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមនចំ៍េពះបទបបញញត្តសិ្តីពីករបេងកើតតុ ករករងរ េនកនុង
្របេទសកមពុជ ែដលេនកនុងេសចក្តី្រពងម្រ ១៩ ្រតូវបនផ្ដល់សិទធដិល់ ជញ ធរេចញេសចក្តសីេ្រមច
េលើសំេណើ សំុេ យ្រកសួងករងរកនុងករលុបេចលករចុះបញជ ីេឈម ះ។ ករយិល័យ OHCHR សូម
្វ គមនចំ៍េពះករែចងដជ៏ក់ កពី់សិទធកិនុង កប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍េទតុ ករ។ 

 

ម្រ ២០៖ លកខខណ្ឌ ស្រមប់អនកដឹកន្ំរគប់្រគង និងអនកទទួលខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សហជីពេនកនងុសហ្រគស 
ឬ្រគឹះ ថ ន 

អនកដឹកន្ំរគប្់រគង និងអនកទទលួខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សហជីពែដលជពលរដ្ឋែខមរ ្រតូវ
បំេពញលកខខណ្ឌ ដូចតេទ៖ 

 ក- មន យុយ៉ងតចិ១៨ (ដប្់របបំ)ី ឆន  ំ

ខ- េធ្វើេសចក្ត្ីរបកសផទ ល់ខ្លួនអពំី ស័យ ្ឋ នរស់េនចបស់ ស់ 

គ- េធ្វើេសចក្ត្ីរបកសផទ ល់ខ្លួនថ មនក្រមតិវបបធមយ៉៌ងេ ច ស់េចះ ន េចះសរេសរ
អក រែខមរ 

ឃ- េធ្វើេសចក្តី្របកសផទ ល់ខ្លួនថ មនិធ្ល បទ់ទលួករផ្តនទ េទសពបីទមជឈមឹ ឬបទឧ្រកិដ្ឋ 

ង- មនសិទធិ ន កេ់ន នងិមនទលំីេនអចិៃ្រន្តយក៍នុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្រតមឹ្រតូវ មចបប់
អេន្ត ្របេទសនៃ៍ន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

កនុងករណីចបំច ់្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរ ចេសនើសំុពត័ម៌នបែនថម។ 
 

ម្រ ២១៖ លកខខណ្ឌ ស្រមប់អនកដឹកន្ំរគប់្រគង និងអនកទទួលខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សមគមនិេយជក 

អនកដឹកន្ំរគប្់រគង និងអនកទទលួខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សមគមនេិយជកែដលជ
ពលរដ្ឋែខមរ ្រតូវបំេពញលកខខណ្ឌ ដូចតេទ៖ 

 ក- មន យុយ៉ងតចិ១៨ (ដប្់របបំ)ី ឆន  ំ

ខ- េធ្វើេសចក្ត្ីរបកសផទ ល់ខ្លួនអពំី ស័យ ្ឋ នរស់េនចបស់ ស់ 

គ- េធ្វើេសចក្ត្ីរបកសផទ ល់ខ្លួនថ មនិធ្ល បទ់ទលួករផ្តនទ េទសពបីទមជឈមឹ ឬបទឧ្រកដិ្ឋ។ 
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និេយជកែដលជជនបរេទស ចឈរេឈម ះជេបកខជន ស្រមបក់រេបះេឆន តេ្រជើស ងំជ
អនកដឹកន្ំរគប្់រគង នងិអនកទទួលខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សមគមនេិយជក ្រតូវបេំពញ
លកខខណ្ឌ ដូចតេទ៖ 

 ក- មន យុយ៉ងតចិ១៨ (ដប្់របបំ)ី ឆន  ំ

ខ- មនសិទធិ ន កេ់ន នងិមនទលំីេនអចិៃ្រន្តយក៍នុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្រតមឹ្រតូវ មចបប់
អេន្ត ្របេទសនៃ៍ន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

គ- បនវនិេិយគ ឬេធ្វើករយ៉ងតិច២(ពីរ) ឆន ជំបគ់ន  កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ឃ- េធ្វើេសចក្ត្ីរបកសផទ ល់ខ្លួនថ មនិធ្ល បទ់ទលួករផ្តនទ េទសពបីទមជឈមឹ ឬបទឧ្រកិដ្ឋ។ 

កនុងករណីចបំច ់្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរ ចេសនើសំុពត័ម៌នបែនថម។ 
 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   កនុងនមជរដ្ឋភគីៃនអនុសញញ េលខ៨៧ ែដលេយង មអនុសញញ េនះ“  អងគ

ករ-សមគមរបស់កមមករនិេយជិត នងិនិេយជក ្រតូវមនសិទធេិ្រជើស ងំតំ ងរបស់េគ េ យេសរ ី
ភពេពញេលញ េហើយ ជញ ធរ ធរណៈ ្រតូវទប់ ក តនូ់វករេ្រជ តែ្រជក មយួ ែដលនឹងរតឹតបតឹ
សិទធិេនះ ឬ ងំករអនុវត្តេ យ្រសបចបប ់ េហើយពកព់ន័ធេទនងឹកតកិរសញញ អន្តរជត ិ ICCPR និង
ICESCR និងអនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធកុិមរ (CRC) កមពុជគួរពចិរ េឡើងវញិអពីំលកខខណ្ឌ
ត្រមូវមយួចំនួនែដលបនែចងេនកនុងេសចក្តី្រពងម្រ ២០ និងម្រ ២១។ េបើេយង មករសីុេអ
ហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជត ិ "សិទធិៃនអងគករកមមករនិេយជិត កនុងករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ ង
របស់ខ្លួន េ យេសរ ី គឺជលកខខណ្ឌ ែដលមនិ ចខ្វះបនស្រមបព់កួេគ េដើមបី ចេធ្វើសកមមភពេ យ
េសរភីពេពញេលញ នងិេដើមបេីលើកកមពស់ផល្របេយជន ៍ ៃនសមជិករបស់ពកួេគ្របកបេ យ្របសិទធ
ភព។ េដើមបឲីយសិទធេិនះ្រតូវបនទទលួ គ ល់យ៉ងេពញេលញ ្របករសំខនគ់ឺថ ជញ ធរ ធរណៈ 
្រតូវេជៀស ងពកីរអន្ត គមន៍ មយួ ែដល ចេធ្វើឲយចុះេខ យដល់ករអនុវត្តសិទធិេនះ េទះជកនុង
ករកំណតព់លីកខខណ្ឌ ៃនភព ចេ្រជើស ងំបនរបស់េមដកឹន ំ ឬេនកនុងករ្រប្រពឹត្ដៃនករេបះេឆន ត
េ យផទ ល់កេ៏ យ»។23 គណៈកមម ធិករបញជ កថ់ ករកំណតព់លីកខខណ្ឌ ៃនភព ចេ្រជើស ងំបន
ស្រមបស់មជកិភពសហជីព ឬករយិល័យសហជីព គជឺបញ្ហ មយួែដលជឆនទ នុសិទធិៃនលកខន្តិកៈ
សហជីព េហើយ ជញ ធរ ធរណៈ្រតូវេចៀស ងករអន្ត គមន ៍ែដល ចេធ្វើចុះេខ យកនុងករអនុវត្ត 
                                                            

23. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម  កថខណ័្ឌ ៣៩១។ 
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សិទធិេនះេ យអងគករសហជីព មយួ។24 
 

លកខខណ្ឌ ត្រមូវអពំី យុ 

េសចក្ត្ីរពងម្រ ២០ និង២១ កក់្រមតិសមតថភពៃនអនីតិជន េដើមបបីេ្រមើករងរជអនក
ដឹកនអំនក្រគប្់រគង និងអនកទងំ យ ែដលទទលួខុស្រតូវចំេពះរដ្ឋបលរបស់សហជីព ឬសមគម
និេយជក ែដលមនបណំងេធ្វើករចុះបញជ ី េ យ រលកខខណ្ឌ ត្រមូវឱយបុគគលទងំ យ កនុងតនួទី
ទងំេនះ ្រតូវមន យុយ៉ងេ ច ស់ក៏ យុ១៨ឆន ែំដរ េ យ រែតចបបក់រងរកមពុជអនុញញ ត
ឱយពួកេគេធ្វើករកនុងតនួទីេនះពី យុ១៥ឆន េំឡើងេទ។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវករទងំេនះ ផទុយពីម្រ ១៥ៃន
អនុសញញ អន្តរជតសិ្តីពសិីទធិកុមរ ែដលេ្រកមអនុសញញ េនះ ្របេទសកមពុជបនទទួលយកកនុងករ       
"ទទលួ គ ល់សិទធិរបស់កុមរកនុងករទទួលបនេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម នងិេសរភីពៃនករជបួ
្របជំុេ យសន្តិវធិ"ី ្រតូវសថិតេ្រកមកររតឹបន្តងឹេផ ងៗ េនេ្រកមកលៈេទសៈដូចគន េទនងឹកររតឹបន្តងឹ 
ដូចមនែចងកនុងម្រ ២២ (២) ៃនICCPR។ ចំេពះ ICESCR វញិ កម៏នករ្រពួយបរមភ្រសេដៀងគន
អពំ ី “កររតឹបន្តឹងដធ៏ងនធ់ងរ" ែដលមនេនកនុងចបបែ់ដលទកទ់ងេទនងឹសិទធកិនុងករបេងកើត និងចូលរមួ
សហជីព រមួទងំលកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមប់ យុអបបបរម។ 25 គណៈកមម ធកិរជំនញស្តីពកីរអនុវត្តអនុ
សញញ  និងអនុ សនន៍ន (CEACR) កប៏នែថ្លងថ លកខខណ្ឌ ែដលថេបកខជនស្រមបត់ែំណង
ករយិល័យសហជីព គួរគបប្ីរតូវជនតីជិន ឬែដល ច ន នងិសរេសរបនេនះ គផឺទុយេទនឹងអនុ
សញញ េនះ េហើយមនជំេជឿទុកចតិ្តថ រ ្ឋ ភបិលៃន្របេទសកមពុជ គបប្ីរតូវពចិរ នូវេគលករណ៍
ទងំេនះ េនេពលបញចបេ់សចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ។26 
 

្របវត្តៃិនកំណត្់រ ្រពហមទណ្ឌ  

លកខខណ្ឌ ត្រមូវែដលមនែចងេនកនុងេសចក្តី្រពងម្រ ២០ (ឃ) គមឺនិ្រសបជមយួនងឹសិទធកិនុង
ករទទលួបននូវេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគមេទ។ សីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជត ិ កប៏នែថ្លង
ថ "ជទូេទ ចបបែ់ដល មឃតនូ់វសិទធិ េនកនុងករកនក់បក់រយិល័យសហជពី េ យ រែតករ  
ផ្តនទ េទស មយួេនះ គឺផទុយេទនងឹេគលករណ៍ៃនេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម េនេពលែដល
សកមមភពបនេថក លេទសេនះ គឺមនិប ្ត លឲយមនអន្ត យដល់សមតថភព នងិសុចរតឹភព ែដល
                                                            
24. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម  កថខណ័្ឌ ៤០៥ និង ៧៣១។ 
25. E/C.12/MEX/CO/4កថខណ័្ឌ ១៦ និង៣៤។ 
26. សំេណើ េ យផទ ល់ (CEACR) បនអនុមត័េនឆន ២ំ០១៥ េបះពុមពផ យនសមយ័្របជំុILC េលើកទី១០៥ (ឆន ២ំ០១៦)។ 
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ត្រមូវឱយអនុវត្តករងរករយិល័យសហជីពេទ។” 27 សីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជត ិ ចតទុ់កថករ  
ផ្តនទ េទស មរយៈបទេលមើស ែដលជលកខណៈមយួមនិ ងំដល់ករសួរេដញេ ល អពីំសុចរតិភព
របស់បុគគលែដលពកព់ន័ធ េហើយកម៏និ ងំដល់ករអនុវត្តមុខងររបស់សហជីព មនិបេងកើតបនជមូល
្ឋ នកនុងករេធ្វើឲយែលងមនគុណវុឌ  កនុងករកនក់បក់រយិល័សហជីពេនះេឡើយ...។ 28  CEACR ក៏

បនេសនើសំុផងែដរដល់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ឲយពចិរ អំពេីគលករណ៍ែដលថ ករផ្តនទ េទសេ យ
ែផ្អកេលើបទេលមើស គជឺចរកិលកខណៈមយួែដលមនិ ងំដល់ករ្រតូវសួរេដញេ លពីសុចរតឹភពរបស់
បុគគលពកព់ន័ធ េហើយកម៏និ ងំដល់ករអនុវត្តមុខងរសហជពី មនិគរួគបបបីេងកើតបនជមលូ ្ឋ ន      
ស្រមបក់រដកសិទធិពកីរកនតំ់ែណងសហជពីេឡើយ។29 
 

លកខខណ្ឌ ត្រមូវទកទ់ងនងឹករេចះ ន សរេសរ និងភ  

េសចក្ត្ីរពងម្រ ២០ បនកំណតល់កខខណ្ឌ ត្រមូវែផនកអបរ់ ំនិងភ ជអបបបរមមកេលើជន
ជតែិខមរែដលដឹកន្ំរគប្់រគង នងិទទលួខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សហជីព ប៉ុែន្តមនិបនកណំត់
ចំេពះបុគគលទងំ យ ែដលបំេពញមុខងរដូចគន  េនកនុងសមគមនិេយជកេនះេទ។ បទបបញញត្តេិនះ
កក៏ណំតផ់ងែដរអពីំលកខខណ្ឌ ត្រមូវខងភ  ែដល ច ន នងិសរេសរភ ែខមរបន ស្រមបជ់ន
ជតិបរេទសែដលដឹកន ំ្រគប្់រគង នងិទទលួខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សហជពី ប៉ុែន្តមនិបនសំេ
េទេលើបគុគលទងំ យ ែដលបំេពញមុខងរដូចគន េនកនុងសមគមនេិយជកេទ។ លកខខណ្ឌ ត្រមូវ
ទងំេនះ ចបេងកើតឲយមនករ្រប្រពតឹ្តខុសៗគន  ែដល្រតូវបន ម្របម មម្រ ៣ ៃនអនុសញញ
េលខ៨៧ ្រពមទងំផទុយេទនឹងម្រ ២ ៃនICCPR ែដលែចងពកីរទទលួបននូវសិទធិទងំអស់ែដល
មនេនកនុងកតកិសញញ េនះ េ យគម នករេរ ើសេអើង មយួេឡើយ រមួទងំមនមូល ្ឋ នេលើភ
ផងែដរ។ (សូមេមើលផងែដរនូវេសចក្តីអ ថ ធិបបយខងេលើស្តីពលីកខខណ្ឌ ត្រមូវខង យុ)។ 
 

អនុ សន៍ 

ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់ កនុងករស្រមលួេឡើងវញិ្រតងម់្រ ២០ និងម្រ
២១ េដើមបធីននូវករអនុវត្ត មបទ ្ឋ នអន្ដរជតដូិចែដលបនបង្ហ ញខងេលើ។ កនុងចំេ មបញ្ហ
េផ ងៗេទៀត ចំណុច្រតូវែកស្រមួលេឡើងវញិ គឺ បប់ញចូ លទងំលកខខណ្ឌ ត្រមូវស្តីពី យុអបបបរម 

                                                            

27. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម កថខណ្ឌ័  ៤២១។ 
28. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម កថខណ្ឌ័  ៤២២។ 
29. សំេណើ េ យផទ ល់ (CEACR) បនអនុមត័េនឆន ២ំ០១៥ េបះពុមពផ យនសមយ័្របជុំILC េលើកទី១០៥ (ឆន ២ំ០១៦)។ 
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្រពមទងំេដើមបធីនថលកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមបជ់នជតបិរេទស គឺ្រតូវដូចគន ស្រមបជ់នជតែិខមរែដរគឺ
ថេសមើគន ចំេពះអនកទងំ យ ែដលបំេរ ើករងរេនកនុងវស័ិយសហជីព េហើយកដូ៏ចគន េទនងឹអនកបេ្រមើ
ករងរេនកនុងវស័ិយសមគមនេិយជកែដរ ទកទ់ងេទនងឹ្របវត្តៃិនកណំត្់រ ្រពហមទណ្ឌ  លទធភព ន/
សរេសរ និងភ ។30 

 

ជំពូកទី៤  

ហរិញញវតថុរបសស់ហជីព ឬសមគមនិេយជក 

 

ម្រ ២២៖ ្របភពធនធន និងហិរញញវតថ ុ

 ្របភពធនធន និងហិរញញ វតថុរបស់សហជពី ឬសមគមនិេយជកបនមកព៖ី 

ក- ភគទនពសីមជកិសហជពី ឬសមគមនិេយជក ែដលចនំនួៃនភគទនេនះ្រតូបនកំណត ់
េនកនុងលកខន្តកិៈសហជីពឬសមគមនិេយជក។ 

 ខ- ចំណូលែដលបនមកពសីកមមភពរក្របក្់រសប មបទបបញ្តត្តៃិនចបបេ់នះ 

គ- អំេ យ និងជំនយួធនធនហិរញញ វតថុែដលទទលួបនេ យ្រសបចបបព់សីមជិកសហជពី ឬ
សមគមនិេយជក ឬពភីគេីផ ងៗេទៀត ស្រមបប់េ្រមើឲយសកមមភព្រសបចបប។់ 

 

ម្រ ២៣៖ វិនិេយគកមមៃនហរិញញវតថ ុនងិ្រទពយសមបត្ត ិ

 ហិរញញ វតថុ នងិ្រទពយសមបត្តសិហជីព ឬសមគមនិេយជក្រគបជ់នថ់ន ក ់ មនិ្រតូវឲយជបព់កព់ន័ធ
នឹង អនកដឹកន្ំរគប្់រគង នងិអនកទទលួខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបល និងសមជកិទងំ យរបស់ខ្លួន។ 
 

ម្រ ២៤៖ ករេ្របើ្រ ស់ហិរញញវតថ ុនិង្រទពយសមបត្តឲិយ្រសប មលកខន្តកិៈ និងចបប់ 

 ករ កប់ញចូ ល និងករេផទរហិរញញ វតថុ និង្រទពយសមបត្តរិបស់សហជីព ឬសមគមនិេយជកេទឲយ 
ភគីេផ ងេទៀត ករវនិិេយគមូលនធិរិបស់សហជពី ឬសមគមនិេយជក និង ល់្របតបិត្តកិរ ជីវកមម
្រតមឹ្រតូវ មចបបេ់ផ ងេទៀត ែដលេធ្វើេឡើងេ យសហជពី ឬសមគមនិេយជក ចេធ្វើេទបនែត ម  

                                                            
30. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម កថខណ័្ឌ  ៤២០។ 
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បទបបញញត្ត ិែដលមនែចងកនុងចបប ់ឬលកខន្តិកៈរបស់សហជីព ឬសមគមនិេយជកែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 កនុងករណីសង យ័ថ មនភពមនិ្រប្រកតកីនុងករេ្របើ្របស់ នងិ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុេនះ ភគពីក ់
ពន័ធមនសិទធេិសនើសំុេធ្វើសវនកមមេ យ ថ បន័សវនកមមឯក ជយ ែដលបនចុះបញជ ី្រសបចបបេ់ន្រពះ ជ 

ច្រកកមពុជ។ 
 

ម្រ ២៥៖ ករទទួលខុស្រតូវចំេពះករេ្របើ្រ ស់ ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថ ុនិង្រទពយសមបត្ត ិ

អនកដឹកន្ំរគប្់រគង និងអនកទទលួខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបល ្រតូវទទួលខុស្រតូវ ចំេពះករេ្របើ្របស់ 
ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ នងិ្រទពយសមបត្តរិបស់សហជពី ឬសមគមនេិយជក។ 
 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   សហជីពមយួ ្រតូវមនេសរភីពកនុងករដេំណើ រករ និង្រគប្់រគងមូលនិធរិបស់

ខ្លួនេ យគម នករ កក់្រមតិ និងករេ្រជ តែ្រជកេឡើយ។ សីុេអហ្វេអ/អងគករILO បនគូសបញជ កថ់៖ 
“បទបបញញត្តិទងំ យ  ែដលបនផ្តល់ឱយ ជញ ធរនូវសិទធិកនុងកររតឹតបតឹេសរភីពរបស់សហជីព 
កនុងករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល និងេ្របើ្របស់នូវមូលនធិិរបស់ខ្លួន មបំណងរបស់ខ្លួនស្រមបេ់គលបណំង 
សហជីពធមម  នងិ្រសបចបប ់ គឺផទុយេទនងឹេគលករណ៍ៃនេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម"។ 31 
េយង មគណៈកមម ធិករេនះ " ល់ទ្រមង់ មយួៃនករ្រតួតពនិិតយរបស់រដ្ឋ គឺផទុយេទនងឹេគល
ករណ៍ៃនេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម េហើយគរួ្រតូវបនលុបបបំតេ់ចល េ យ រែតបទបបញញត្តិ
េនះអនុញញ តឱយ ជញ ធរេ្រជ តែ្រជកចូលេទកនុងករ្រគប្់រគងហរិញញ វតថុៃនសហជីព” ។32  

 

ទកទ់ងេទនងឹកថខណ័្ឌ ចុងេ្រកយេនះ មនលកខណៈមនិចបស់ ស់ែដលថ េតើអនក
ចជ  "ភគីពកព់ន័ធ " ថេតើសមជកិៃនសហជពីេនះ ចេសនើសំុករេធ្វើសវនកមមនូវសហជពីរបស់ខ្លួន

និងដូចគន េនះែដរ ស្រមបស់មជិកៃនសមគមនេិយជក ចេសនើសំុេធ្វើសវនកមមសមគមផទ ល់របស់
ពកួេគបនឬេទ ឬ ្របសិនេបើសមគមនិេយជក ចេសនើសំុករេធ្វើសវនកមមសហជីព និងសហជពី ក៏
ចេសនើសំុបនដូចគន ែដរ កនុងករេធ្វើសវនកមមសមគមនេិយជក ឬ្របសិនេបើសវនកមមេលើសហជីព 

និងសមគមនិេយជក ចផ្តួចេផ្តើមេធ្វើបនេ យ ជញ ធរ ធរណៈ។ ្រតងគ់នថី៣ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ
មឃតរ់ចួេហើយ អំពកីរេ្របើ្របស់មូលនធិេិ យខុសចបប ់ែដល ងំជមុនដល់ភពចបំចក់នុងករ
មឃត់ កប់ទបបញញត្តែិបបេនះម្តងេទៀតេនកនុងចបបប់ចចុបបនន។ 

                                                            
31. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម កថខណ័្ឌ ៤៨៥។ 
32. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម  កថខណ័្ឌ ៦៧។ 



35 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់កនុងករដកេចញនូវម្រ ទងំេនះ េ យ រ    

បទបបញញត្តសិ្តីពកីរេកៀងគរ នងិករ្រគប្់រគងមូលនធិ ិ និងករេ ះ្រ យទនំស់ខងកនុងសហជពីនិង
សមគមនិេយជក ្រតូវែចងេនកនុងលកខន្តិកៈរបស់េគផទ ល់។ 
 

ម្រ ២៦៖ ករកត់្រ ក់ភគទន និង្រ ក់េស ភន ក់ងរែដលមនករអនុញញ ត 

និេយជក ្រតូវកត្់របកឈ់នួលរបស់កមមករនិេយជិតែដលជសមជិកសហជីព េដើមបេីផទរេទឲយ 
សហជីពេនះជស្វ័យ្របវត្ត ិ េ្រកយពមីនករយល់្រពមជ យលកខណ៍អក រពកីមមករ 
និេយជិត។ ែបបបទអនុវត្ត ្រតូវកំណតេ់ យ្របកសរបស់រដ្ឋម្រន្តីទទលួបនទុកវស័ិយករងរ។ 

សហជីព មនភពជតំ ងបំផុតែដលតំ ងឲយកមមករនិេយជិតទងំអស់ មនសិទធផិ្ត ចមុ់ខ 
កនុងករចរច េដើមបី កប់ញចូ លេទកនុងអនុសញញ រមួ នូវករកំណតត់ៃម្លេស ភន កង់រសមរមយឯក
ភពមយួ ែដលមនិេលើស្របកភ់គទន នងិតៃម្លេផ ងៗេទៀត។ តៃម្លេស ភន កង់រេនះ ្រតូវ
បនបងែ់តម្តងគត។់ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមនអ៍ពីំករអនុមត័ៃននតិីវធិី ែដលសមជកិ

ចបង្់របករ់បស់ពកួេគេ យសម័្រគចិត្ត មរយៈករដកេ យស្វ័យ្របវត្តពិ្ីរបកឈ់នួលរបស់ពកួេគ
បន។ េនះ្រសបេទនឹងទស នៈរបស់សីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជត ិែដលបនចតទុ់កថ េគល
ករណ៍ៃនេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម ែដលបនអនុញញ តឱយមនករ្របមូលផ្តុែំបបេនះ ដ ប
សមជិកភព ៃនសំេណើ របស់សហជីពេធ្វើេឡើងជ យលកខណ៍អក រ េហើយៃថ្លបងចូ់លសហជពី ្រតូវ
បនកតេ់ចញព្ីរបកឈ់នួលរបស់ពកួេគ។33មនករកតស់មគ ល់ថ េសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ្របេមើលេឃើញ
ថ ករអនុវត្តជកែ់ស្តងរបស់  "នងឹ្រតូវកណំតប់នេ យ្របកសរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយ
ករងរ។" 

 

ករយិល័យ OHCHRសូមផ្ដល់អនុ សន ៍ េ យ ក់បញចូ លនូវបទបបញញត្តិមួយ េន
កនុង្របកសរបស់្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរនឹង្រតូវ ក់ែតងេឡើង “េ យ្រតូវសហ
ករយ៉ងជិតសនិទធជមួយសហជីព និងសមគមនិេយជក”។ 

                                                            

33. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម  កថខណ័្ឌ  ៤៧៦។   
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ជំពូកទី៥ 

កររ ំ យសហជីព ឬសមគមនិេយជក   
 

ម្រ ២៨៖ កររ ំ យសហជីពឬសមគមនិេយជក 

 សហជីព ឬសមគមនិេយជក ច្រតូវបនរ ំ យ មវធិី មយួដូចខងេ្រកម៖ 

១- សហជពី ឬសមគមនិេយជកមយួ ្រតូវបនរ ំ យេ យអនុេ ម មលកខន្តកិៈរបស់
សហជីព ឬសមគមនិេយជកនមីយួៗ។ 

២- សហជពីមយួ ្រតូវបនរ យេ យស្វ័យ្របវត្ត ិ កនុងករណីែដលសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ ន 
្រតូវបនបទិែលងដំេណើ រករជ ថ ពរ។ 

 ៣- សហជីព ឬសមគមនេិយជក ្រតូវបនរ ំ យេចលេ យតុ ករ។ 
 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមនច៍ំេពះករពពិណ៌នេនកនុងកថខណ័្ឌ ៣

ែដលទកទ់ងេទនងឹតុ ករករងរ ែដលជ ថ បន័មនសមតថកិចចែតមយួគត ់ េដើមបរី ំ យសហជពី
ឬសមគមនេិយជក េ្រកពអីងគករពកព់ន័ធេ យផទ ល់។ បទបបញញត្តេិនះ ្រសបេទនឹងម្រ ៤ៃនអនុ-
សញញ េលខ៨៧ របស់អងគករពលកមមអន្តរជត ិ ែដលបន ម្របម ថ បន័មនិែមនតុ ករ ចតក់រ
បញ្ហ ននទកទ់ងេទនងឹកររ ំ យសហជីព ឬសមគមនិេយជក មយួ។ កថខណ័្ឌ ២ ក់
បីដូចេលើកេឡើងែតសហជពីែដលទកទ់ងជក់ ក ់ ចេំពះសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ នែតមយួប៉ុេ ្ណ ះ
េ យមនិពិចរ សហជីពទងំ យ  ែដលសមជិកភពរបស់េគ ចនងឹបំេពញករងរ េនកនុង
សហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ នជេ្រចើន។ 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍េសចក្ត្ីរពងចបបេ់នះ ្រតងម់្រ ២៨្រតូវេធ្វើ
ករែកែ្រប េដើមបបីញជ ក់ថ កថខណ័្ឌ ២ អនុវត្តបនែតចេំពះសហជីពែដល្របតិបត្ដិករ
ទក់ទងេទនឹងសហ្រគស ឬ្រគះឹ ថ នែតមួយប៉ុេ ្ណ ះ។ 
 

ម្រ ២៩៖ មូលេហតុៃនកររ ំ យេចលេ យតុ ករករងរ 

 ភគពីកព់ន័ធ ឬសមជកិចនំនួ៥០% ( សិបភគរយ) ៃនសមជកិសរុបរបស់សហជីព ឬ 
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សមគមនិេយជក មនសិទធបិ្តឹងេទតុ ករករងរ េដើមបរី ំ យសហជីព ឬសមគមនិេយ 
ជកេនះ។ 

សហជីព ឬសមគមនិេយជក ្រតូវបនរ ំ យ េ យតុ ករករងរេនកនុងមូលេហតុ
មយួ ដូចខងេ្រកម៖ 

ក- ករបេងកើត ឬសកមមភពននរបស់សហជពី ឬសមគមនិេយជក មនលកខណៈផទុយនឹងចបប់
ឬេគលេ ៃនសហជីព ឬសមគមនិេយជក ដូចមនែចងេនកនុងលកខន្តិកៈ។ 

ខ- សហជីពែដលមនិមនលកខណៈឯក ជយពនីិេយជកតេទេទៀត េហើយជកែ់ស្តងមនិ ច ្ត រ
េឡើងវញិនូវភពឯក ជយរបស់ខ្លួន។ 

គ- អនកដឹកន្ំរគប្់រគង និងអនកទទួលខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបល ្រតូវបនរកេឃើញថមនកំហុស
ធងនធ់ងរកនុងកនុងករ្រប្រពតឹ្តេលមើសកនុងនមសហជពី ឬសមគមនិេយជក។ 

តុ ករករងរ ចកណំតេ់ពលេវ  ស្រមបឲ់យសហជពី ឬសមគមនិេយជក េធ្វើករែក
ត្រមូវកង្វះខតទងំ យ ដូចមនែចងកនុងចំណុច “ក” “ខ” និង “គ” ខងេលើេនះមុននងឹេចញ
េសចក្តសីេ្រមចរបស់ខ្លួន។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមនច៍ំេពះបទបបញញត្ត ិែដលអនុញញ តឱយភគី

ពកព់ន័ធ ឬ 50% ( សិបភគរយ) ៃនសមជិកសរុបរបស់សហជពី ឬសមគមនិេយជក នូវសិទធិកនុង
ករផ្តួចេផ្តើមកនុងករ កព់កយបណ្តឹ ងរ ំ យេចលអងគករែដលមនបញ្ហ  េទតុ ករករងរ។ េទះ 
ជយ៉ង កេ៏ យ ករ កឲ់យចទំី ងំៃនកថខណ័្ឌ ទីមយួ និងទីពរី បន ល់ទុកនូវភពមនិចបស់ ស់ 
ថេតើេនះគជឺសិទធផិ្ត ចមុ់ខរបស់ភគីែដលជបព់កព់ន័ធ ឬភគេ្រចើនៃនសមជកិរបស់េគេរៀងៗខ្លួន ឬ
ថេតើតុ ករករងរ ចចតវ់ធិនករផងែដរ េដើមបរី ំ យអងគករមយួេ យឯក ជយ ពីករេសនើរសំុ

មយួពីកនុងអងគករេនះ។  
 

សីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជតិ (CFA/ILO) បនែថ្លងថ“... េនកនុងផល្របេយជនៃ៍ន
ទំនកទ់នំងករងរ កររ ំ យសហជពី ឬអងគករនិេយជកមយួ គួរែត្រតូវបនចតវ់ធិនករេឡើង ែត
កនុងដំ កក់លចុងេ្រកយែតប៉ុេ ្ណ ះ និងបនទ បព់លីទធភពេផ ងៗេទៀតបនេ្របើ្របស់រចួេហើយ 
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េ យមនផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរតិចតចួស្រមបអ់ងគករទងំមូល”។ 34 ផលវបិកធងនធ់ងរជសក្ត នុពលៃន
េសចក្តី្រពងម្រ ២៩ គួរ្រតូវបនពនិិតយេឡើងវញិ ជមយួនងឹកតព្វកិចច កម់កេលើកមពុជ េ យ
អនុេ ម មម្រ ៨ (កថខណ័្ឌ ១) ៃនICESCR និងម្រ ២២ ៃនICCPR។ ករេ្រជ តែ្រជកពីខង
េ្រកកនុង្របតិបត្ដិករៃផទកនុងរបស់អងគករវជិជ ជីវៈ ចនឹង្រតូវបនធន កនុងករណីៃនកលៈេទសៈ
វ ិ មញញយ៉ងពិត្របកដ េនេពលែដលករ្រប្រពឹត្តេទៃនលទធិ្របជធបិេតយយ មញញ  ៃនសមជកិ
ភពអងគករមយួ មនិមនលទធភពេលើកេឡើងពី ថ នភពេដើមបេី ះ្រ យ។ ករផ្តល់យុត្តកិមមកនុងករ
ចូលរមួរបស់តុ ករ ដូចបនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងេសចក្តី្រពងម្រ ២៩ មនិ ចបំេពញបននូវចណុំច
ចបេ់ផ្ដើមស្រមបក់លៈេទសៈវ ិ មញញ  និងវធិី ្រស្តេទៀតេ ត កម៏និឆ្លុះបញច ំងថ កររ ំ យេចល
េនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជជំេរ ើសចុងេ្រកយេឡើយ។ ផទុយេទវញិ េសចក្តី្រពងម្រ ២៩ អនុញញ តឱយ
មនកររ ំ យអងគករវជិជ ជីវៈ េ យឈរេលើមូល ្ឋ នៃនបញ្ហ  ែដលគបបគីួរទុកឲយសមជិករបស់េគ
េ ះ្រ យ រមួបញចូ លទងំកង្វះខតនូវករ្របកនខ់ជ បន់ងឹេគលបំណង និងលកខន្តិកៈផទ ល់របស់េគ 
(កថខណ័្ឌ  ក) និងកង្វះខតឯក ជភពពសីហ្រគសសមភគី ឬ្រគះឹ ថ ន (កថខណ័្ឌ  ខ)។  

 

ទកទ់ងេទនងឹបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងកនុងកថខណ័្ឌ គ (c) បនរឭំកថបុគគលទងំអស់េន
កនុង្របេទសកមពុជ្រតូវជបក់តព្វកិចច មផ្លូវចបប ់ ែដល្រតូវេគរពចបបរ់បស់្របេទសេនះ រមួទងំ្រកម
រដ្ឋបបេវណី និង្រកម្រពហមទណ្ឌ ផងែដរ។ សីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជតិ មនទស នៈថ: “កល

មនករសង យ័ខ្ល ងំថ ថន កដ់ឹកនសំហជីព បន្រប្រពតឹ្តអេំពើែដលផ្តនទ េទស មចបប ់ពកួេគ្រតូវ
សថិតេ្រកមកចិចដំេណើ រនីតវិធិីតុ ករ មញញ  កនុងេគលបណំងេដើមបកីណំតព់កីរទទលួខុស្រតូវរបស់
ពកួេគ ...។35 កររលំរ យអងគករសមគមមយួ "េ យ រែតករវនិិចឆយ័ថ េធ្វើសកមមភពខុសចបប ់
ែដល្រតូវបនអនុវត្តេ យពួកេមដឹកន ំ ឬសមជកិមយួចំននួ ប ្ត លឲយមនកររេំ ភបំពន
ចបស់ ស់េលើករេគលករណ៍ស្តីពេីសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម"។ 36 ដូេចនះ េសចក្តី្រពងចបប់
េនះ នងឹ ចអនុវត្ត មស្តង់ រអន្តរជតបិន កល ចបបេ់នះ េលើកកមពស់ចបស់ ស់នូវ
គណេនយយភពបុគគល ្របសិនេបើករ្រប្រពឹត្តមនិ្រតមឹ្រតូវ ្រតូវបនកំណតេ់ យចបបជ់ជងដំេណើ រករ
កិចចនីតវិធិ ីេដើមបរី ំ យអងគករទងំមូលេចល។ 

 

ករយិល័យOHCHR សូមេសនើថ ្រតូវបេងកើតឲយមនទនំកទ់នំងរ ងកថខណ័្ឌ ទីមយួ នងិទីពរី 
                                                            
34. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម កថខណ័្ឌ  ៦៧៨។ 
35. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម កថខណ័្ឌ  ២៧៨។ 
36. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម កថខណ័្ឌ  ៦៩២។ 
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ៃនេសចក្ត្ីរពងម្រ ២៩ េដើមបឲីយវធិនករចតេ់ឡើងេ យតុ ករករងរ ច្រតូវបនផ្តួចេផ្តើម
េឡើងបនយ៉ងចបស់ែតេ យអងគករ ែដលពកព់ន័ធ ឬភគេ្រចើនៃនសមជកិភពរបស់ខ្លួន ដូចខង
េ្រកម៖"អនុេ ម មករេសនើសុេំនះ សហជីព ឬសមគមនិេយជក ចនឹង្រតវូបនរ ំ យ
េចលេ យតុ ករករងរ ែតកនុងករណីជេ្រមើសចុងេ្រកយ ស្រមប់ ល់េហតុផលដូច
ខងេ្រកមេនះ៖"(ក) និង (ខ)។ ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់កនុងករលុបេចល
នូវកថខណ័្ឌ  (គ)។ សូមផ្តល់អនុ សនប៍ែនថមេទៀតថ បទបបញញត្តិមយួ នងឹ្រតូវបនបែនថម េ យករ

បេងកើតនូវនីតិវធិីេដើមបឲីយតុ ករករងរអនុវត្ត ម កនុងេនះរួមមននីតិវធីិបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 
េដើមបធីនថ អងគករវជិជ ជីវៈែដល្របឈមមុខនឹងកររ ំ យេចល ចេ្របើ្របស់សិទធរិបស់ខ្លួន ម
នីតវិធីិ្រតមឹ្រតូវ រមួបញចូ លទងំសិទធៃិនករករពរខ្លួនផងែដរ។ 
 

ម្រ ៣០៖ នុភពៃនកររ ំ យេចល 

េទះបសីហជីព ឬសមគមនិេយជកមយួ ្រតូវបនរ ំ យកេ៏ យ អនកដកឹន្ំរគប្់រគង និងអនក 
ទទលួខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលៃនសហជីព ឬសមគមនិេយជកេនះ មនិ ចរចួផុតពកីរទទលួ
ខុស្រតូវ និងកតព្វកិចចទងំ យចេំពះសមជិករបស់ខ្លួន ឬភគដីៃទេទៀតេឡើយ គិត្រតឹមៃថង
្របកសរ ំ យជផ្លូវករ។ 

អនកដឹកន្ំរគប្់រគង និងអនកទទួលខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលៃនសហជពី ឬសមគមនេិយជក 
ែដល្រតូវរ ំ យេ យតុលករេនះ មនិ ចដកឹន ំ ឬទទលួខុស្រតូវកនុងករងររដ្ឋបលរបស់
សហជីព ឬសមគមនិេយជកថមកីនុងរយៈេពល៥ (្រប)ំ ឆន  ំ ចបព់ៃីថងេចញដីកសេ្រមចរបស់
តុ ករ។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   េសចក្តី្រពងម្រ ៣០ េចទជបញ្ហ  េនេពលែដលសហជីព ឬសមគម

និេយជកមយួ្រតូវបនរ ំ យ ទកទ់ងេទនងឹករទទលួខុស្រតូវ និងកតព្វកិចចជក់ កថ់ អនកដឹកនំ
្រគប្់រគង នងិអនកទទួលខុស្រតូវខងរដ្ឋបល ត្រមូវឲយបន្តករទទលួខុស្រតូវ និងកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន។
ករទទលួខុស្រតូវទងំេនះ គបបគីួរ្រតូវែចងឲយបនលម្អតិ។ ទនទមឹនងឹករ ្វ គមនច៍េំពះករពតិែដល
ថកររ ំ យសហជីព ឬសមគមនិេយជក ្រតូវបន្រតូវសេ្រមចេ យតុ ករករងរមយួឯក ជយ
េនះករយិល័យ OHCHR បនចតទុ់កថ បញ្ហ េ្រកយកររ ំ យសហជពី ឬសមគមនិេយជក គួរ
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ែត្រតូវបនសេ្រមច្រសបេពលជមយួគន ផងែដរ េ យតុ ករកនុងេគលបំណងេដើមបធីនថ េសចក្តី
សេ្រមចេនះគមឺនលកខណៈេសរពីកីរេ្រជ តែ្រជកពីខងេ្រក និងេដើមបេីជៀស ងផលបះ៉ពល់ ម
ទំេនើងចិត្ត នងិែដលមនលកខណៈេរ ើសេអើង។ ជំេរ ើសមយួគថឺ ស្រមបស់ហជីព ឬសមគមនិេយជក
ខ្លួនឯងផទ ល់ ្រតូវ កែ់តងបេងកើតយន្តករមយួជ យលកខណ៍អក រ ែដលលម្អតិអពំនីីតវិធិីែដលកនុង
េនះ បញ្ហ េ្រកយកររលំរ យ គរួ្រតូវបនេ ះ្រ យ។ 

 

ករយិល័យ OHCHR បនកតស់មគ ល់េឃើញថ កថខណ័្ឌ ទីពរី ខកខនកនុងករែបងែចករ ង
េហតុផលជេ្រចើនែដល ចេកើតមន ស្រមបក់ររ ំ យអងគករសមគម មយួ។ មកថខណ័្ឌ ២ 
ៃនម្រ ២៨ អងគករសមគម មយួ ច្រតូវបនរ ំ យ "កនុងករណីែដលសហ្រគស [សហ្រគសៃដ
គូរ] ឬ្រគឹះ ថ ន្រតូវបនបទិទងំ្រសុង "ែដលមនិពកព់ន័ធនឹងករ្រប្រពតឹ្តមនិ្រតមឹ្រតូវរបស់អនកដកឹនឬំ
អនក្រគប្់រគងរដ្ឋបលរបស់ខ្លួនេឡើយ។ េ យរលឹំកេឡើងវញិ អពំមី្រ ៣ ៃនអនុសញញ េលខ៨៧ ែចង
អពំសិីទធិៃនអងគករកមមករនេិយជិត និងសមគមនេិយជក េដើមបេី្រជើសេរ ើសតំ ងរបស់ខ្លួន "េ យ
េសរភីពេពញេលញ "ករយិល័យ OHCHR មនទស នៈថ ភពសម្រសបៃនអនកដកឹនរំបស់អងគករ
សមគមមយួែដល្រតូវបនរ ំ យេនះ េដើមបដីឹកនអំងគករមយួេទៀតេនះ គឺជសិទធរិបស់សមជិកផទ ល់
របស់េគ្រតូវសេ្រមច។ 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ េសចក្តី្រពងម្រ ៣០ កថខណ័្ឌ ១ ្រតូវ
ក់ែតងេឡើងវញិេដើមបបីញជ ក់ឲយចបស់អពីំករទទួលខុស្រតូវ េ្រកយេពលរ ំ យ របស់

អនកដឹកន្ំរគប់្រគង និងអនកទទួលខុស្រតូវខងរដ្ឋបលៃនសហជីព ឬសមគមនិេយជក
មួយ្រតូវបនរ ំ យេចល។ ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់ថ េសចក្ត្ីរពងម្រ េនះ

គួរែតែចងថ កនុងករណីៃនកររ ំ យអងគករវជិជ ជវីៈមយួ កនុង្រពែំដនៃនករទទួលខុស្រតូវទងំេនះ តុ
ករករងរគរួែតែចងអពំែីផនករេ្រកយកររ ំ យ ស្រមបប់ញ្ហ ែដលេនេសសសល់ ដូចជករ
បេញចញេចលនូវ្រទពយសមបត្ត។ិ ករយិល័យ OHCHR កសូ៏មផ្តល់អនុ សនប៍ែនថមេទៀតថ េសចក្តី
្រពងម្រ ៣០កថខណ័្ឌ ២ គបបគួីរ្រតូវបនដកេចញ។ 
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ម្រ ៣១៖ ្រទពយសមបត្តរិបស់សហជីពឬសមគមនិេយជកេនេពល្រតូវបន្របកសរ ំ យេចល 

កនុងករណីែដលមនកររ ំ យសហជីព ឬសមគមនិេយជក ្រទពយសមបត្តរិបស់សហជីព ឬ
សមគមនិេយជកទងំេនះ ្រតូវចតែ់ចង្រសប មលកខន្តកិៈ ឬេបើគម នកណំតក់នុងលកខន្តិកៈេទ 
្រតូវចតែ់ចង មវធិនែដលកំណតេ់ យម សននបិត។ 

កនុងករណីគម នែចងកនុងលកខន្តិកៈ នងិករណីគម នេសចក្តីសេ្រមចៃនម សននិបតេទ តុ ករ
ករងរ ចេផទរ្រទពយសមបត្តរិបស់សហជីព ឬសមគមនិេយជកទងំេនះ បនែតេ្រកមរូប
ភពជអេំ យេទឲយសហជីព ឬសមគមនិេយជកមយួេទៀតដូចគន  ែដលបេងកើតេឡើង ម
ចបប ់ឬេទសមគមសេ្រងគ ះ ឬសននចិចយ័សងគម។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  េសចក្ត្ីរពងម្រ េនះ គឺភគេ្រចើនអនុេ ម មបទ ្ឋ នរបស់អងគករពល

កមមអន្តរជត(ិILO) េនកនុងេនះ លកខន្តិកៈៃនអងគករ-សមគមែដល្រតូវបនរ ំ យ មយួ ឬេសចក្ដី
សេ្រមចេធ្វើេឡើងេ យ ថ បន័្រគប្់រគងរបស់ខ្លួន គជឺចំណុចដំបូងៃនេសចក្ដីេយង ចំេពះករេគរព
េលើែចកចយ្រទពយសមបត្តរិបស់ខ្លួន។ េលើសពេីនះេទៀត សីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជត ិ (CFA/ 
ILO)បនបញជ កថ់ ្រទពយសមបត្តរិបស់អងគករ-សមគមែដល្រតូវបនរ ំ យ គួរែត "ែចកចយេនកនុង
ចំេ មអតីតសមជិករបស់ខ្លួន ឬ្របគល់េទឱយអងគករ-សមគម មយួែដលទទលួករងរបន្តពី
អងគករ-សមគមេនះ មននយ័ថ អងគករ-សមគម មយួ ឬទងំ យែដលបនបេងកើតេឡើង េដើមបី
បន្តករងរ មេគលបំណងរបស់សហជពី/សមគមែដល្រតូវបនរ ំ យ េហើយែដលអនុវត្ត មអងគ
ករ-សមគមេនះេនកនុង ម រតដូីចគន "។ 37  បែនថមពេីនះេទៀត សីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជតិ 
(CFA/ILO) បនបញជ កេ់ទៀតថ "...កនុងករណីែដលមនិមនវធិនជក់ កេ់នះេទ ្រទពយសមបត្តគិួរែត
បេញចញេទឲយកមមករនិេយជតិែដលពកព់ន័ធ។  

 

ករយិល័យOHCHR សូមេសនើជេយបល់ កនុងករែកែ្របឃ្ល ចុងេ្រកយៃនេសចក្ត្ីរពងម្រ
៣១ េទជនយ័ថ៖ “ កនុងករណីគម នែចងកនុងលកខន្តិកៈ និងករណីគម នេសចក្តីសេ្រមចៃនម
សននិបតេទ តុ ករករងរ ចេផទរ្រទពយសមបត្តិរបស់សហជីព ឬសមគមនិេយជកទងំ
េនះ េទកនុងចេំ មអតីតសមជិករបស់ខ្លួន ឬបេញចញ្រទពយសមបត្តិេនះេទឲយកមមករ 

                                                            

37. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម  កថខណ័្ឌ ៧០៦។ 
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និេយជិតែដលពក់ពន័ធ"។38 
 

ជំពូកទី៧  

សទិធ ិនិងករណីយកិចចរបសស់ហជីព 
 

ម្រ ៤៩៖ សិទធៃិនសមជិកភពេនកនងុសហជីព 

អនកដឹកន្ំរគប្់រគង និងអនកទទួលខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សហជីព ្រតូវេកើតេចញពកីរ 
េបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសរបស់សមជកិសហជីពេនះេ យផទ ល់ េហើយក៏ ចឈរេឈម ះេបះ
េឆន តជថមេីឡើងវញិបន។ 

សមជិកសហជីព្រតូវេបះេឆន តជសមង ត ់ េទេលើេគលករណ៍ មយួ ែដល ចបះ៉ពល់
ដល់សមជកិភព។ 

សមជិកសហជីព មនិត្រមូវឲយបងភ់គទនែដលេ្រចើនហួសេហតុ ឬែដលកំណត់ មអំេពើចតិ្ត 
េហើយពុមំនអនកកនមុ់ខតែំណង ឬភន កង់រៃនសហជីព មន ក ់្រតូវ្របមូល្របកភ់គទនបន
េឡើយ លុះ្រ ែតពកួេគ្រតូវបនអនុញញ តឲយ្របមូល្របកភ់គទនេនះ ្រសបេទ មលកខន្តកិៈ
ៃនសហជីព។ 

កមមករ និេយជិតមន ក់ៗ  ចជសមជកិមន កេ់នកនុងសហជពីែតមយួេនថន កស់ហ្រគស ឬ
្រគឹះ ថ នមយួេនកនុងអឡុំងេពលមយួែតប៉ុេ ្ណ ះ។ កនុងករណី កមមករនិេយជិតមន កែ់ដលជ
សមជិកៃនសហជពី មយួ េហើយេទចូលរមួជសមជកិៃនសហជីពដៃទេទៀតេនកនុងសហ
្រគស ឬ្រគះឹ ថ នែតមយួេនះ សហជីពដៃទចុងេ្រកយេនះ ្រតូវជូនដណឹំងេទនេិយជក 
េហើយបុគគលេនះនឹងក្ល យជសមជកិរបស់សហជីពចុងេ្រកយេនះ។ 
 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  ម្រ េនះ គឺ្រសេដៀងគន េទនឹងម្រ ៥ ៃនេសចក្ត្ីរពងចបបប់ចចុបបនន ែដល

សំេ េទេលើសិទធិរបស់កមមករនិេយជិត កនុងករចូលរមួេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើសតំ ងេនកែន្លងេធ្វើករ
មរយៈករេបះេឆន ត ឬេ្រជើស ងំ និងបេ្រមើករងរជតំ ងេនកែន្លងករងរ េនេពលែដលមន

បទបញជ ែដលកំណតអ់ពំកីរេបះេឆន ត ឬករែតង ងំ និងេដើមបអីនុវត្តនូវសិទធិ មយួេផ ងេទៀត 

                                                            

38. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម  កថខណ័្ឌ ៧០៧។ 
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ែដលមនែចងេនកនុងចបបេ់នះកនុងចំេ មចបបេ់ផ ងៗេទៀត។ បទបបញញត្តេិនះ ករ៏មួបញចូ លធតុផ ំ
បែនថមេទៀត ទកទ់ងនឹងៃថ្លសមជកិភពែដល្រតូវបន កប់ញចូ លកនុងម្រ ២៦ កថខណ្ឌ ២។ 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនក៍នុងករ កប់ញចូ លគន នូវេសចក្តី្រពងម្រ
២និងម្រ ៤៩ េដើមបេីជៀស ងភព្រចំែដល ឬករភន្់រចឡំ។ ទកទ់ងេទនឹងកថខណ័្ឌ ទបី ីចំេពះ
ភគទនសមជិកភព ចនឹង្រតូវបនបែនថមេទកនុងម្រ ២៦ េនេលើបញ្ហ ដូចគន េនះ។ 

 

ជំពូកទី៨  

ករណីយកចិចរបសនិ់េយជក និងសមគមនិេយជក 
 

ម្រ ៥១៖ េគលករណ៍ៃនភពសុចរតិ និងេ ម ះ្រតង ់(របស់សហជីព ែដលមនែចងេនកនុងជំពូក ៧) 

សហជីព មនករណីយកចិចចូលរមួជមយួនេិយជក្របកបេ យភពេ ម ះ្រតង ់ េនកនុងេគល
បំណងតំ ងឲយផល្របេយជនស៍មជកិរបស់ខ្លួនកនុងករកំណត្់របករេផ ងៗ និងលកខខណ្ឌ
ករងរ េហើយទមទរឲយមនករេគរព្របករេផ ងៗទងំេនះ លកខខណ្ឌ ែដលបន្រពមេ្រព ង 
នងិសិទធ្ិរសប ចបបទ់ងំ យ។ ករណីយកចិចត្រមូវឲយមនភពេ ម ះ្រតងេ់នះ បប់ញចូ លទងំ
ករណីយកិចចជបួជមយួនិេយជក នងិករចូលរមួ្របជុំឲយបនទនេ់ពល និងឲយបនឆប ់
ស្រមបេ់គលបណំងៃនករពិភក  េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ  ឬចរចជសមូហភព េដើមបចុីះអនុ
សញញ រមួទកទ់ងនឹង្របករេផ ងៗ និងលកខខណ្ឌ ករងរ ្រសប មបទបបញញត្តៃិនចបបេ់នះ កដូ៏ច
ជករពចិរ េទេលើសំេណើ ស្រមបេ់ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  ឬសំណួរទងំ យែដលេកើត
េចញពកីចិច្រពមេ្រព ង។ ករណីយកចិចេនះ បប់ញចូ លនូវករណីយកចិចេធ្វើករស្រមបស្រមលួ ឬេធ្វើ
ករជំទស់ ែដលមនករពចិរ សម្រសប ្របសិនេបើមនករេសនើសំុពភីគី មយួេនះ។ 

 

ម្រ ៥៣៖ េគលករណ៍ៃនភពសុចរតិ និងេ ម ះ្រតង ់(របស់និេយជក និងសមគមនិេយជក) 

សមគមនិេយជក នងិនិេយជកទងំអស់ មនករណីយកចិចចូលរមួចរចេ យេ ម ះ្រតងជ់មយួ
សហជីព និងតំ ងផ្លូវចបបរ់បស់សហជីព កនុងេគលបំណងតំ ងឲយផល្របេយជនរ៌បស់
សមជិកខ្លួន ទទលួយកនូវករេគរពេទេលើ្របករេផ ងៗ លកខខណ្ឌ ែដលបន្រពមេ្រព ង នងិ
សិទធិ្រសបចបបទ់ងំ យ។ 
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ករណីយកិចចត្រមូវឲយមនភពេ ម ះ្រតងេ់នះ បប់ញចូ លទងំករណីយកចិចែដលជបទ់កទ់ងេនង
សហជីពែដល្រតូវបនបញជ កថ់មនភពជតំ ងបំផុត េដើមបជីួប នងិេកះ្របជុឲំយបនទន់
េពល និងឲយបនឆប ់ ស្រមបេ់គលបំណងៃនករចរចរអនុសញញ រមួទកទ់ងនឹង្របករេផ ងៗ 
និងលកខខណ្ឌ ករងរ ្រសប មបទបបញញត្តនិនៃនចបបេ់នះ កដូ៏ចជករពចិរ េទេលើសំេណើ
ស្រមបេ់ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  ឬសំណួរទងំ យែដលេកើតេចញពកីចិច្រពមេ្រព ង។ ករណីយ 
កិចចេនះមនេលើសពកីិចច្របជុំ និងករពេិ្រគះេយបល់ជធមម  េហើយ បប់ញចូ លទងំករផ្តល់
ឲយសហជីព ែដលមនភពជតំ ង បផុំតនូវលកខណៈងយ្រសលួទងំ យ េដើមបេីធ្វើករ
ចរចនូវពត័ម៌នទងំអស់ពកព់ន័ធនឹងករចរចែដល បនេសនើេឡើងេ យសហជីព និងករអនុវត្ត
កិចចសនយ ឬអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន ជ យលកខណ៍អក រ េ យ កប់ញចូ លនូវកិចច
្រពមេ្រព ងទងំេនះ ្របសិនេបើមនករេសនើសំុពភីគី មយួេនះ ប៉ុែន្តមនិត្រមូវឲយនិេយជក ឬ
សមគមនិេយជក មនករណីយកិចចយល់្រពមេទនឹងសំេណើ ជក់ ក់  មយួែដលេសនើេឡើង
េ យសហជពីេឡើយ។ 

 ភគទីងំពរីៃនករចរច ្រតូវេគរព មេគលករណ៍ៃនភពសុចរតិ និងេ ម ះ្រតង។់ 
 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   សូម ្វ គមន ៍ចំេពះករណីយកចិចែដលបន កេ់លើទងំសហជពី និងនេិយ 

ជក េដើមបចូីលរមួជមយួគន េទវញិេទមកេ យេ ម ះ្រតង។់ ករយិល័យ OHCHR សេងកតេឃើញថ 
េសចក្ត្ីរពងម្រ ៥៣ កក់តព្វកិចចតចិតួចេទេលើនិេយជក និងសមគមនេិយជក ជងេសចក្តី
្រពងចបបម់្រ ៥១ ស្តីពសីហជពី េ យ កភ់គទីងំពរីេនេលើេគលជំហរមនិេសមើគន ។ ខណៈែដល
សហជីពមន “...ករណីយកចិចមយួ េដើមបសី្រមបស្រមលួ ឬេធ្វើករជំទស់ែដលមនករពចិរ សម
្រសប ្របសិនេបើមនករសំុពភីគី មយួេនះ“  េហើយនិេយជកមន “...ករណីយកិចចចូលរមួចរច
េ យេ ម ះ្រតងជ់មយួសហជីព និងតំ ងផ្លូវចបបរ់បស់សហជីព ... ទទលួយកនូវករេគរពេទេលើ
្របករេផ ងៗ លកខខណ្ឌ ែដលបន្រពមេ្រព ង” ... កប៏៉ុែន្ត មនិមនកតព្វកិចចេដើមបអីនុវត្ត មេ យខ្លួន
ឯងេនះេទ។ 
  

 ដូេចនះេនេពល ែដលមនបញ្ហ ទកទ់ងេទនឹងករមនិ្រពមេ្រព ងគន  រ ងនិេយជក និងសហ
ជីពេនះ ្រតូវ កក់រមនិ្រពមេ្រព ងគន េនះេទតុ ករករងរ េនះ កដូ់ចជថ សហជីព និង
និេយជកនឹង្រតូវ្របកនយ់កនូវបទ ្ឋ នខុសគន ៃនករ្របតបិត្តិ ែដលនឲំយមនកររេំ ភបំពនេទេលើ
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ម្រ ១៤ (១) ៃនICCPR ែដលែចងថ " បុគគល្រគបរូ់ប្រតូវមនសិទធិេសមើគន  េនចេំពះមុខតុ ករនិង
ជ្រមះក្តី។ េនកនុងេសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ៣២ គណៈកមម ធិករសិទធមិនុស បនពនយល់ថ“ករ

ធនេនះមនិ្រតឹមែតអនុវត្តបន ចំេពះតុ ករនិង ជ្រមះក្ត ី ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុង កយ   
ខណ័្ឌ ទីពរី ៃនកថខណ័្ឌ េនះ ៃនម្រ ១៤ ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត្រតូវែតបនេគរព េនខណៈែដលចបបក់នុង
្រសុក កប់នទុកដល់ ថ បន័តុ ករ នូវភរកចិចតុ ករេនះ។ 39  “សិទធិេសមើគន " ... ធនថភគីកនុង
ដំេណើ រករកចិចនីតវិធិ ី ្រតូវបន្រប្រពឹត្តេ យគម នករេរ ើសេអើង មយួេឡើយ" ។ 40  េលើសពេីនះេទៀត 
សីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជត ិបនសងកតធ់ងនេ់លើ រៈសំខនទ់ងំ “និេយជក និងសហជីព ្រតូវ
ចរចគន េ យេ ម ះ្រតង ់ និងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង្រគបែ់បបយ៉ង េដើមបឈីនដល់កចិច្រពមេ្រព ងមយួ”។ 
េលើសពេីនះេទៀត ករចរចរពិត្របកដ និងេ យ ថ បន ជសមសភពចបំចេ់ដើមបបីេងកើត និងរក
បននូវទនំកទ់ំនងៃនទនុំកចិត្តរ ងភគីនន"។41 
  

 ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនក៍នុងករែកស្រមួលពកយេពចន៍ៃនេសចក្តី
្រពងម្រ ៥១ និង៥៣ េដើមបធីនឱយបននូវសមភពរ ងសហជពី និងនិេយជក។ 

 

ជំពូកទី៩  

ករតំ ងេ យសហជីពែដលមនភពជតំ ងបំផុត 
 

ម្រ ៥៦៖ សំេណើ សំុបញជ ក់ភពជតំ ងបំផុត 

សហជីព្រតូវេធ្វើសំេណើ សំុបញជ កភ់ពជតំ ងបផុំត េទ្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរ ម
ែបបបទ និងនីតវិធិែីដលមនែចងកនុង្របកសរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ។ 

 

ម្រ ៥៧៖ ករកំណត់ភពជតំ ងបំផុតេ យរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងទទួលបនទកុវិសយ័ករងរ 

កនុងរយៈេពល៣០ ( មសិប) ៃថងៃនៃថងេធ្វើករយ៉ងយូរ េ្រកយេពលបនទទួលសំណំុែបបបទ 
្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរ ្រតូវសេ្រមចជផ្លូវករអពំកីរទទួល គ ល់ភពជតំ ងបំផុត

                                                            
39.CCPR/C/GC/32កថខណ័្ឌ ៧។ 
40.CCPR/C/GC/21កថខណ័្ឌ ៨។ 
41.េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម កថខណ័្ឌ ៩៣៥។  
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របស់សហជពីែដលបនបំេពញ មលកខណៈវនិចិឆយ័ដូចមនែចងកនុងចបបេ់នះ។ រដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ចចតឲ់យមនករអេងកត ្របសិនេបើចបំច្់រតូវពនិិតយេឡើងវញិ
ភពជតំ ងបំផុតរបស់សហជីព មយួ។ 

្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរ ចពយរួ ឬដកហូតភពជតំ ងបំផុតរបស់សហជពីកនុង
ករណីមនកររេំ ភបំពន ឬបតប់ងល់កខណៈវនិិចឆយ័ដូចមនែចងកនុងចបបេ់នះ។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  េយង មសីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជត ិករកំណតស់ហជីពមនភព

ជតំ ងបផុំត ្រតូវែផ្អកេលើលកខណៈវនិិចឆយ័ែដលបនបេងកើតេឡើងជមុន និងចបស់ ស់ េដើមបេីជៀស
ងនូវក នុវត្តភពលំេអៀង ឬកររេំ ភបពំន មយួ42" េហើយ "ករកំណត់ មយួ មនិ្រតូវ ក់

បនទុកេលើឆនទ នុសិទធរិបស់រ ្ឋ ភបិលេទ”។ 43  CFA/ILO បនេលើកេឡើងថ ករករពរសុវតថភិពមយួ
ចំននួ ្រតូវែតេរៀបចំឲយមន ស្រមបវ់ញិញ បនប្័រតរបស់សហជពីមនភពជតំ ងបំផុត េដើមបឱីយ្រសប
ជមយួនងឹអនុសញញ េលខ៩៨  របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ែដលរមួមន៖ "(ក) វញិញ បនប្័រត ្រតូវ
េចញេ យ ថ បន័ឯក ជយមយួ (ខ) អងគករ-សមគមតំ ងែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យករេបះ
េឆន តេ យសេម្លងភគេ្រចើនៃនកមមករនិេយជិត េនកនុងអងគភពែដលពកព់ន័ធ (គ) សិទធិៃនអងគករ-
សមគមកនុងករេសនើសំុឲយមនករេបះេឆន តថមីេឡើងវញិ ចេំពះករខកខនេនកនុងករធនឲយបន្រគប់
្រគននូ់វសេម្លងេឆន តភគេ្រចើន បនទ បព់រីយៈេពលបនកំណត ់ (ឃ)សិទធិរបស់អងគករមយួេផ ងេទៀតជ
ជងអងគករបនទទលួ គ ល់ េដើមបទីមទរឱយមនករេបះេឆន តថមីមយួ បនទ បព់រីយៈេពលបនកំណត ់
ែដលជញឹកញបរ់យៈេពល១២ែខបនកន្លងផុតេទចប់ ងំពកីរេបះេឆន តេលើកមុន"។44 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់ជេយបល់កនុងករែកស្រមលួេឡើងវញិនូវអតថបទេនះ េដើមប ី
ធនថករករពរសុវតថិភព ែដលបនេរៀប ប់ខងេលើេនះ គឺ្រតវូបនេរៀបចឲំយមនកនុង
អឡុំងេពលដេំណើ រករវញិញ បនប័្រត រួមទងំវញិញ បនប័្រតពី ថ ប័នឯក ជយមួយ។ 
 

 

                                                            
42. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម  កថខណ័្ឌ៣ ៤៧។ 
43. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម  កថខណ័្ឌ៣ ៤៨។ 
44. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម  កថខណ័្ឌ ៩៦៩។ 
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ម្រ ៦០៖ ថិរេវ  នងិករបតប់ងភ់ពជតំ ងបំផុត 

េសចក្តីបញជ កភ់ពជតំ ងបផុំតរបស់សហជពី មនិ ច្រតូវបនប្តឹងត ៉ បនេឡើយ េនកនុង   
រយៈេពល២ (ពរី) ឆន  ំ គតិចបពី់ៃថងទទួលបនភពជតំ ងបផុំត េវៀរែលងែតកនុងករណីខង
េ្រកមេនះ ែដលសហជីពមនភពជតំ ងបំផុត ចបតប់ងភ់ពជតំ ងបំផុតេ យមនិ
កំណតេ់ពលេវ ៖ 

ក- េនេពល្រតូវបនរកេឃើញថ សហជីពបនខកខនបំេពញនូវករណីយកចិចជេទៀងទតរ់បស់
ខ្លួន ដូចមនែចងកនុងម្រ ៥៤ៃនចបបេ់នះ េ យែផ្អកេលើភស្តុ ងជកែ់ស្តង 

ខ- េនេពលែដលបញជ ិករបស់សហជពី ្រតូវបនលុប 

គ- េនេពលែដលសហជពី ្រតូវបនរ ំ យ 

ឃ- េនេពលមនភស្តុ ងបញជ កច់បស់ ស់ថ សហជីពេនះែលងមនភពជតំ ងបផុំត 
េទៀតេហើយ។ 

េនេពលែដលភពជតំ ងបផុំតហសួរយៈេពល២ (ពីរ) ឆន  ំ សហជពី មយួែដលមន
វត្តមនេនកនុងសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ នែតមយួជមយួគន  ចប្តឹងត ៉ េទនងឹភពជតំ ងបផុំត
េនះ មរយៈករែស្វងរកឲយមនករទទលួ គ ល់ មនីតិវធិី ែដលបនកណំតេ់ យ្របកស
របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរ។ 

េសចក្តសីេ្រមចរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ចំេពះករណីៃនចំណុច “ក” ៃន
ម្រ េនះ ច្រតូវបនប្តងឹត ៉ េទតុ ករករងរ។ 

្រកសួងទទួលបនទុកវស័ិយករងរ ្រតូវរក ទុកនូវកំណត្់រ ៃនសហជីពែដលមនភពជតំ ង 
បំផុត េហើយ ចសហករេបះពុមពផ យបញជ ីេឈម ះសហជីពមនភពជតំ ងបផុំតេនេរៀង
ល់១២ (ដបពី់រ) ែខម្តង។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  សូមេមើលេសចក្តីអ ថ ធបិបយរបស់ករយិល័យ OHCHR េលើេសចក្តី្រពង

ម្រ ៥៦ និង៥៧ ជពេិសសទកទ់ងេទនងឹត្រមូវករស្រមប់ ថ បន័ឯក ជយមយួ េដើមប្ីរបតបិត្តិករ
វញិញ បនប្័រតេនះ។ 
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ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនក៍នុងករែកស្រមលួេឡើងវញិនូវម្រ េនះ ទកទ់ង
េទនឹងេសចក្តអី ថ ធបិបយ និងអនុ សនេ៍លើេសចក្ត្ីរពងម្រ ៥៦ និង៥៧ េដើមបឲីយ ថ ប័នឯក
ជយមួយ ្របតិបត្តកិរវញិញ បនប័្រតមនភពជតំ ងបផុំត។ 

 

ជំពូកទី១០  

ករអនុវត្តមិន្រតឹម្រតូវេ យនិេយជក 
 

ម្រ ៦២៖ ករមិនេរ ើសេអើងេ យ រែតសកមមភពរបស់សហជីព 

និេយជក មនិ្រតូវេរ ើសេអើងេ យយកេលសអពំកីរជបទ់កទ់ងនឹងករកនត់ែំណងជថន កដឹ់ក 
នរំបស់សហជីព ឬករចូលរមួរបស់កមមករនេិយជតិកនុងសកមមភពសហជីព េដើមបេីធ្វើករសេ្រមច
ចិត្តកនុងករេ្រជើសេរ ើសឲយចូលេធ្វើករ ករដឹកន ំ ករែបងែចកករងរ ករដំេឡើងតួនទ ី មុខ
តែំណង ករផ្តល់្របកឈ់នួល ករផ្តល់អតថ្របេយជន ៍វធិនករ កវ់និយ័ និងករបញចបកិ់ចចសនយ
ករងរ ែដលរមួបញចូ លទងំករបញឈប ់ ឬករមនិបន្តកិចចសនយករងរែដលមនជបន្តគន េ យ
ខុសនីតវិធីិ។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមនចំ៍េពះបទបបញញត្ត ិែដលមនិេរ ើសេអើងេន

កនុងេសចក្តី្រពងម្រ ៦២េនះ។ េដើមបអីនុវត្តឲយ្រសប មម្រ ១ ៃនអនុសញញ េលខ៩៨ (សិទធកិនុងករ
បេងកើត និងករចរចរអនុសញញ រមួ) ្រតូវធនថ កមមករនិេយជិតទងំអស់ “ទទលួបនករករពរ្រគប់
្រគន្់របឆងំេទនងឹអេំពើៃនករេរ ើសេអើងសហជីព ចំេពះករបេំរ ើករងររបស់ពួកេគ” មនិ្រតមឹែតចំេពះ
អនកែដលកនក់រងរេនកនុងករយិល័យ ឬតនួទីជអនកដឹកន ំ ឬអនកែដលបនចូលរមួកនុងសកមមភព
សហជីពប៉ុេ ្ណ ះេទ។ 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់ កនុងករែកស្រមួលេឡើងវញិនូវម្រ េនះ ឲយេទជ
នយ័ថ៖ “កមមករនិេយជតិ ្រតវូទទួលបននូវករករពរ្រគប់្រគន់្របឆងំេទនឹងអេំពើៃនករ
េរ ើសេអើងេលើមូល ្ឋ នសមជិកភពរបស់សហជីព ករចូលរួមកនុងសកមមភពសហជីព ឬតួ
នទីជអនកដកឹន ំ មួយេនកនុងសហជីពមួយែដលពួកេគ ចកនក់ប់..."។ 
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ជំពូកទី១១  

ករអនុវត្តមិន្រតឹម្រតូវេ យសហជីព 
 

ម្រ ៦៥៖ សកមមភពរបសស់ហជីពែដលចត់ទុកថអនុវត្តមិន្រតឹម្រតូវ 

ករអនុវត្តដូចខងេ្រកមរបស់សហជពី ឬតំ ងរបស់សហជពី ្រតូវចតទុ់កថខុសចបប៖់ 

ក- កក់្រមតិ ឬបងខិតបងខំកមមករនេិយជតិកនុងករអនុវត្តសិទធិរបស់ខ្លួនកនុងករេរៀបចំវធិនរបស់ 
ខ្លួនេ យខ្លួនឯង។ េទះបជីយ៉ង កេ៏ យ កស៏ហជពី ្រតូវមនសិទធកិណំតេ់ចញនូវវធិន
របស់ខ្លួន េនកនុងករេ្រជើសេរ ើស ឬកររក ទុកនូវសមជិកភព។ 

ខ- បងក ឬេធ្វើឲយនិេយជកេរ ើសេអើង្របឆងំេទនងឹកមមករនិេយជិត រមួទងំករបញឈបក់មមករ 
និេយជិតមនិ្រតមឹ្រតូវ មចបប ់និងលកខខណ្ឌ ធមម  ដូចជេហតុផលថ មកីមមករនិេយជតិ
េនះបដិេសធចូលជ ឬេសនើសំុេចញពសីមជិកសហជីពខ្លួនជេដើម។ 

គ- រេំ ភករណីយកិចចៃនភពសុចរតិ និងេ ម ះ្រតង ់កនុងករចរចអនុសញញ រមួ កនុងលកខខណ្ឌ  
ែដលសមជកិេនះមនភពជតំ ងបំផុត។ 

ឃ- បងកេរឿង ឬពយយមេធ្វើឲយនេិយជកបង្់របក ់ឬ្របគល់ ឬយល់្រពមបងជ់្របក ់ឬ្របគល់
្របកក់នុងចំននួ មយួ ឬជវតថុអ្វមីយួេផ ងេទៀត ស្រមបេ់ស កមមែដលមនិ្រតូវបនបេំពញ ឬ
មនិបនបំេពញ បប់ញចូ លទងំករទមទរ្របកេ់ស ស្រមបក់រចរចរបស់សហជីព។ 

ង- រេំ ភបំពន ឬបងកឲយមនកររេំ ភបំពនេលើលកខន្តកិៈ កិចចសនយករងរ អនុស រណៈ
ៃនករេយគយល់គន  កចិច្រពមេ្រព ង អនុសញញ រមួ ឬបទបបញញត្តចិបប ់ ឬ ងំដំេណើ រករចរច 
និងអនុវត្តអនុសញញ រមួ។ 

ច- បងកេរឿងស្រមបែ់តេគលបំណងបេ្រមើឲយននិន ករនេយបយ ឬមហចិច ផទ ល់ខ្លួន ឬ្រប្រពតឹ្ត
នូវអេំពើហិង េនកែន្លងករងរ និងកែន្លងដៃទេទៀត។ 

ឆ- េធ្វើឲយកកសទះ ឬេធ្វើករ ងំខទបផ់្លូវចូល និងផ្លូវេចញពបីរេិវណសហ្រគស ឬ្រគះឹ ថ ន
ឬញុះញង ់អុច ល ឬគំ មគែំហង ឬទប់ ក តេ់ យហិង  ឬបងខិតបងខកំមមករនេិយជតិ ែដល
ពុែំមនជកូដករ ម្រគបម់េធយបយមនិឲយេធ្វើដំេណើ រ នងិបទិផ្លូវ ធរណៈ។ 
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ជ- ដឹកនេំធ្វើកូដកមម ឬបតុកមមែដលផទុយេទនងឹនីតវិធិីចបប ់

ឈ- បំផ្លចិបំផ្ល ញ្រទពយសមបតិ្តបុគគល ឬសមូហភព ឬ ធរណៈ។ 
 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  អេំពើមយួចំននួែដលបន មឃតេ់នកនុងម្រ េនះ គ្ឺរតូវបន មឃតរ់ចួ

េទេហើយេនកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ  (ឧ. (ច) េដើមប្ីរប្រពឹត្តអំេពើហឹង និង (i) បំផ្លចិបផំ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ
បុគគល សមូហភព និង ធរណៈ)។ ដូេចនះ មនិចបំចរ់មួបញចូ លនូវអេំពើទងំេនះ េនកនុងម្រ េនះ
ថជបទឧ្រកដិ្ឋកមមថមីេនះេទ។ ចំណុច (ច) មនេគលបំណង មឃតក់រជ្រមុញេលើកទកឹចិត្តមយួ
ចំននួែដល ចនឲំយមនកររតឹតបតឹសិទធិ មទំេនើងចិត្ត ែដលមនែចងកនុងកតកិរសញញ អន្តរជតិ 
ICCPR និងICESCR និងអនុសញញ អងគករពលកមមអន្តរជត។ិ ពកយថ "ស្រមបែ់តេគលបណំង
បេ្រមើឲយនិនន ករនេយបយសុទធ ធ" គងឺយនឹងមនកររេំ ភបំពនយ៉ងេ្រគះថន ក ់ែដល្របឈម
េទនឹង នភិយ័ខងសមតថភពរបស់សហជីព កនុងករតេំឡើង នៈមុខងរ កនុងផល្របេយជនរ៍បស់
សមជិករបស់ខ្លួន ្របសិនេបើេគលនេយបយេនះ្រសបគន ជមយួនងឹេគលនេយបយរបស់តអួងគ
នេយបយ មយួ។ មនភពចបំច ់េដើមបបីញជ កឲ់យចបស់ថេតើ ចំណុច (ង) មនបំណងករពរ
េគលបណំងៃនករចរច្របឆងំេទនងឹករេ្រជ តែ្រជកពីសំ កស់ហជីពមយួែដលមនិែមនជភគី
កនុងសហជីពេនះឬយ៉ង ។ េបើមនិដូេចន ះេទ ករ ម្របមមនិឲយមនកររខំន ឬ ងំដល់ដំេណើ រ
ករចរចរមួេនះ ច្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ គជឺករេ្រជ តែ្រជកកនុងដំេណើ រករចរចេ យសម័្រគ
ចិត្ត។ ្របសិនេបើចំណុច (ឆ) មនបំណងអនុញញ តឱយសហជពីេធ្វើករត ៉ េ យសន្តវិធិី េនមខុសហ
្រគស ឬ្រគះឹ ថ ន កនុងករសែម្តងនូវករទមទរ ឬបណ្តឹ ងត ៉ របស់ពកួេគ េ យគម នករ ងំករ
េចញ ឬចូលសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ ន ឬផ្លូវ ធរណៈ ករយិល័យ OHCHR យល់ថចំណុច (ឆ) គឺ
មនិនឱំយមនបញ្ហ េនះេទ។ បទបបញញត្ត ិ ្រតូវែត កែ់តងេឡើងស្រមបផ់្តល់លទធភពដល់កមមករ 
និេយជិត ែដលគួរមនករេយគយល់មយួចំននួ កនុងករេធ្វើកូដកមមែដល ចេធ្វើឱយមនភពកកសទះ
យ៉ងពតិ្របកដ េន មេក្ល ងទ្វ រ នងិផ្លូវថនល់ ធរណៈ េហើយករទទលួខុស្រតូវកនុងករណីែបបេនះ
គឺមនិ ចសនមតថ់ជករទទលួខុស្រតូវេ យសហជីពបនេឡើយ។ 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនក៍នុងករដកេចញនូវបទេលមើសទងំេនះែដល
្រតូវបន មឃត់រួចេទេហើយេនកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ  កដូ៏ចជពកយេពចន៍ែដលមិន្រតូវ
បនែចងឲយបនចបស់ និង ចនឱំយមនភពមិនចបស់ ស់េនកនុងករអនុវត្តរបស់ពួក
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េគ។ ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សន ៍ ជពិេសសកនុងករលុបេចលនូវចណុំច 
(ង) ឬបញជ កឲ់យចបស់ថេតើ េយងែតេទេលើករេ្រជ តែ្រជកេ យសហជីពមួយ ែដលមនិ
ែមនជភគកីនុងេនះឬយ៉ង  និងចណុំច (ច)។ 
 

ម្រ ៦៨៖ សិទធចូិលកនងុសហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ ន របស់អនកដឹកនសំហជីពែដល្រតូវបនបញឈប់ពីករងរ  

អនកដឹកន្ំរគប្់រគង និងអនកទទលួខុស្រតួវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សហជីពទងំអស់ ែដល្រតូវបន 
បញឈបព់កីរងរេ យ្រសបចបបជ់បេ ្ត ះ សនន េនែតមនសិទធិេចញចូលកនុងសហ្រគស
ឬ្រគឹះ ថ ន ។ េ យែឡក អនកដឹកន្ំរគប្់រគង និងអនកទទលួខុស្រតួវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សហ
ជីព ែដល្រតូវបនបញឈបពី់ករងរជ ថ ពរ មនសិទធិេចញចូលកនុងសហ្រគស ឬ្រគះឹ ថ នកនុង 
រយៈេពល៦០ (ហុកសិប) ៃថង គិតពីៃថងែដល្រតូវបនបញឈបពី់ករងរជ ថ ពរេនះ ស្រមប់
េគលបណំងេដើមបបីេំពញភរកចិចទទលួខុស្រតូវ្រសប ម ណត្តរិបស់ខ្លួន េ យពុេំធ្វើឲយ ងំ
សទះដល់កចិចដំេណើ រករជធមម របស់សហ្រគស ឬ្រគឹះ ថ នេឡើយ។ 

អនកដឹកន្ំរគប្់រគង និងអនកទទួលខុស្រតួវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សហជីព ែដលបន្រប្រពតឹ្តនូវ
កំហុសធងន ់ និង្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ្រសបចបប ់ ្រតូវ ែលងជ ចខ់តេចញពសីហជពី
េនះ េហើយបុគគលេនះែលងមនភរកចិចេចញចូលកនុងសហ្រគស ឬ្រគះឹ ថ នេទៀត។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   េយង មសីុេអហ្វេអ/អងគករពលកមមអន្តរជតិ “បទបបញញត្ត ិ ែដលដកហូតនូវ

សិទធិកនុងករចូលសមជកិសហជពីរបស់កមមករនិេយជិតែដលេគបេណ្ត ញេចល គឺផទុយេទនងឹេគល
ករណ៍ៃនេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម េ្រពះ បនដកហូតនូវសិទធបុិគគលទកទ់ងនឹងករចូលរមួកនុង
អងគករ មជេ្រមើសរបស់ពកួេគ" 45 ដូចមនែចង្រតងម់្រ ២ ៃនអនុសញញ េលខ៨៧របស់អងគករពល
កមមអន្តរជត។ិ 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនក៍នុងករដកេចញនូវករ មឃតស់មជកិភព
សហជពីរបស់កមមករនិេយជតិែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ ដូចមនែចងកនុងកថខណ័្ឌ ទីពរី។ 

 

                                                            

 45េសចក្តីសេ្រមចសេងខបស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ កថខណ័្ឌ ២៦៨។ 
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ជំពូកទ១ី៣  

អនុសញញ រមួ និងករចរចជសមូហភព 
 

ម្រ ៦៩៖ េគលបណំងៃនអនុសញញ រួម 

េគលបណំងៃនអនុសញញ រមួ គឺកណំតល់កខខណ្ឌ ករងរ លកខខណ្ឌ មុខរបរ និងលកខខណ្ឌ     
េផ ងៗរបស់បុគគលិកេធ្វើករ មផ្លូវ កស ផ្លូវសមុ្រទ និងកមមករនេិយជតិ ្រពមទងំ្រគប្់រគង
ទំនកទ់នំងរ ងនេិយជក នងិបុគគលិក កមមករនិេយជិត ឬសហជីព កដូ៏ចជរ ងសហជីព និង
សមគមនិេយជក។ 

 អនុសញញ រមួ ្រតូវបញជ កអំ់ពែីដនអនុវត្តរបស់ខ្លួនែដល ចមន៖ 

ក- កនុង្រកបខណ័្ឌ ភូមិ ្រស្ត 

- េនថន កេ់ ងជងឬករ ្ឋ ន 

- េនថន កស់ហ្រគស ឬ្រគះឹ ថ ន 

- េនថន ក់ ជធន ីេខត្ត 

- េនថន កជ់តិ 

ខ- កនុង្រកបខណ័្ឌ វជិជ ជីវៈ 

- វជិជ ជីវៈមយួជកណំត ់

- វជិជ ជីវៈេ្រចើនបញចូ លរមួគន  ឬ្រប ក្់របែហលគន  

- សកមមភពេសដ្ឋកិចចមយួ ឬែផនកមយួៃនសកមមភពេសដ្ឋកចិចមយួជកំណត ់

- សកមមភពេសដ្ឋកិចចេ្រចើន ឬែផនកេ្រចើនៃនសកមមភពេសដ្ឋកចិច 

គ- កនុង្រកបខណ័្ឌ វស័ិយ 

ឃ- កនុង្រកបខណ័្ឌ ផ្លូវ កស និងផ្លូវសមុ្រទ 

បទបបញញត្តៃិនអនុសញញ រមួ នឹងមនលកខណៈ្របេសើរដល់បុគគលិក មផ្លូវ កស នងិសមុ្រទ នងិ 
កមមករនិេយជតិជងបទបបញញត្តៃិនចបប ់ និងបទបបញញត្តទិងំ យជធរមន។ េទះបជីយ៉ង

ក ៏ េ យ កប៏ទបបញញត្តទិងំេនះ មនិ ចផទុយេទនឹងបទបបញញត្តសិ្តីពសី ្ត បធ់ន ប់ ធរ
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ណៈ នងិចបបជ់ ធរមនេទ។ ករទមទរទងំអស់ ទងំរបស់នេិយជក ទងំរបស់បុគគលិក ទងំ
របស់កមមករនេិយជិត ចេំពះសិទធ ិ អតថ្របេយជនន៍ន និងលកខខណ្ឌ ករងរែដលខុសពចីបប ់
បទបញជ  នងិបទបញជ ៃផទកនុងរបស់សហ្រគស ឬ្រគះឹ ថ ន ្រតូវេ ះ្រ យ មរយៈដំេណើ រករ
ចរចអនុសញញ រមួមយួដ្៏រតឹម្រតូវ។ 

កនុង្រកបខណ័្ឌ ភមូិ ្រស្ត ្រកបខណ័្ឌ វជិជ ជវីៈ ្រកបខណ័្ឌ វស័ិយ នងិ្រកបខណ័្ឌ ផ្លូវ កស នងិផ្លូវ   
សមុ្រទ ្រតូវមនអនុសញញ រមួមយួដ្៏រតមឹ្រតូវ។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  គណៈកមម ធកិរ បនេលើកេឡើងថ “្របពន័ធៃនករចរចរអនុសញញ រមួ... ែដល

ចេធ្វើេទបនស្រមបអ់នុសញញ រមួមយួចំនួន ែដល្រតូវបនសេ្រមចេ យសហជីពមយួចំនួន េនកនុង
្រកុមហុ៊នមយួ គឺមនភពសម្រសប មេគលករណ៍ៃនេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម។ 46 " ្របករ
េនះ ច បប់ញចូ លទងំមុខរបរេផ ងៗ ែដលសថិតេនកនុងសហ្រគសដូចគន  ែដល្រគប្់រគងេ យអនុ
សញញ រមួេ យែឡកពីគន ។ 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់កនុងករដកេចញនូវអនុ្របេយគែដលកណំត់

ែដនកណំត់ៃនអនុសញញ រួមមួយស្រមប់សហ្រគស ឬ្រគះឹ ថ ននីមួយៗ េដើមបធីនភពសីុ 

សង្វ កគ់ន ជមយួនងឹេគលករណ៍ៃនេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគមេនះ។ 
 

ម្រ ៧០៖ ថិរេវ ៃនអនុសញញ រួម 

អនុសញញ រមួ ្រតូវបន្រពមេ្រព ងេធ្វើេឡើង េ យមនករកណំតថ់ិរេវ ពតិ្របកដ ឬេ យ
គម នកំណតថ់ិរេវ ពិត្របកដ។ 

្របសិនេបើអនុសញញ រមួ ្រតូវបន្រពមេ្រព ងេធ្វើេឡើងេ យមនកណំតថ់ិរេវ ពតិ្របកដ ថិរេវ  
េនះមនកណំតយ៉់ងតចិ៣ (ប)ី ឆន ។ំ េបើដល់េពល្រតូវបញចបក់ចិច្រពមេ្រព ង េហើយគម នភគី

មយួកនុងចំេ មភគទីងំពរីេធ្វើករបដិេសធ ឬេសើេរ ើអនុសញញ រមួ កនុងលកខខណ្ឌ ៃនកររក
ទុកេពលជូនដណឹំងមុន ៣ (បី) ែខេនះេទ អនុសញញ រមួេនះ ្រតូវចតទុ់កថមនតៃម្លជធរមន
កនុងថិរេវ ដូចគន ។ 

                                                            

46 េសចក្តីសេ្រមចសេងខបស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ កថខណ័្ឌ ៩៥០។ 
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្របសិនេបើអនុសញញ រមួ ្រតូវបន្រពមេ្រព ងគន កនុងថិរេវ មនិកណំត ់អនុសញញ រមួេនះ ច្រតូវ 
បនប្តងឹបដិេសធ ប៉ុែន្តអនុសញញ រមួេនះ េនែតមនតៃម្លអនុវត្តកនុងរយៈេពល១ (មយួ) ឆន គំិតពី
ៃថងទទលួបនពកយបណ្តឹ ងបដេិសធ។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  េដើមបកីរពរសិទធិរបស់សហជពី កនុងករចរចេ យេសរជីមយួនឹងនិេយជក

ម្រ េនះគរួគបបពីចិរ ថ "ថិរេវ ៃនអនុសញញ រមួ គជឺបញ្ហ ដច៏មបងស្រមបភ់គពីកព់ន័ធ ប៉ុែន្ត 
្របសិនេបើ វធិនកររបស់រ ្ឋ ភបិលកពុំងពិចរ េលើចបប់ មយួេនះ គួរែត្រតូវពិចរ ពីកិចច្រពម
េ្រព ង្រតីភគ"ី។47 
 

ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់កនុងករលុបេចលអពំលីទធភពរបស់អនុសញញ រមួ
ែដលមន "ថរិេវ មនិកំណត”់  េនកនុងកថខណ័្ឌ ១ និង៣ េហើយសូមេសនើជេយបល់កនុងករផ្ល ស់ប្តូរ
ខ្លមឹ រជនួំសដូចខងេ្រកមេនះ ស្រមបក់ថខណ័្ឌ ៣៖ "អនុសញញ រមួ ចមនសុពលភពរហូតដល់
េទ២ (ពរី)ឆន ”ំ។ 
 

ម្រ ៧១៖ ភគីៃនកិចចចរច 

ភគីៃនកចិចចរចអនុសញញ រមួ ្រតូវែតទទលួបននូវសិទធេិពញេលញពសីមជិករបស់ខ្លួន ម     
រយៈករ្របគល់សិទធជិ យលកខណ៍អក រ ឬករ្របគល់សិទធែិដលមនែចងកនុងចបបេ់នះ េដើមបី
េធ្វើករ និងសេ្រមចបនកិចចចរច។ ករេ្រជ តែ្រជក ករញុះញង ់ នងិកររខំនពបុីគគល
ទងំ យែដលមនិមនករពកព់ន័ធនឹងអនុសញញ រមួ ្រតូវបន មឃត។់ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖ អេំពើ មយួែដលសហជពីមនភពជតំ ងភគតចិ ទមទរកនុងករ

បេញចញទស នៈរបស់ខ្លួន មនិគួរ្រតូវបនចតទុ់កថជ “ករេ្រជ តែ្រជក ញុះញង ់ឬកររខំនេនះេទ"។ 
ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់កនុងករែកស្រមួលពកយេពចនៃ៍ន្របេយគេនះ និងករ
កំណតអ់តថនយ័ចបស់ ស់ៃនពកយ "សិទធិេពញេលញ"។ េលើសពេីនះេទៀត ចបបេ់នះគួរគបបី ចដងឹ
ជមុនពលីទធភពរបស់សហជពី កនុងករទទលួបននូវឱ ទពីភគីេផ ងៗេទៀត ដូចជអនកជំនញករងរ
កនុងអំឡុងេពលដំេណើ រករចរច។ 
 

                                                            
47. េសចក្តីសេ្រមចសេងខបរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ ស្តីពីេសរភីពកនុងករបេងកើតសមគម កថខណ្ឌ  ១០៤៧។ 
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ម្រ ៧២៖ ្រកុម្របឹក ចរច 

្រកុម្របឹក ចរចៃនសហជីព និងនេិយជកែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង មនសិទធិេពញេលញកនុង 
នមកមមករនេិយជិតទងំអស់ ឬនេិយជកទងំអស់េន្រគបក់រំតិថន កច់រច កនុងករណីែដល្រតូវ
មនករចរចចុះអនុសញញ រមួរ ងនេិយជកមយួ និងសហជពីេ្រចើន ែដលគម នភពជតំ ង
បំផុត ឬរ ងនិេយជកេ្រចើន នងិសហជីពេ្រចើនែដលគម នភពជតំ ងបផុំត។ 

ែបបបទអនុវត្តជកែ់ស្តងេនកថខណ្ឌ ខងេលើេនះ ្រតូវបនកណំតេ់ យ្របកសរបស់រដ្ឋម្រន្ត ី
្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរ។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់ថ មន រ្របេយជនក៍នុងករ

កំណតន់យិមនយ័ចបស់ ស់ៃនពកយ“្រកុម្របឹក ចរច" និង"សិទធិេពញេលញ"។ 
 

ម្រ ៧៣៖ ករចុះបញជ អីនុសញញ រួម 

េនេពលែដលសេ្រមចបនអនុសញញ រមួេហើយ អនុសញញ រមួេនះ ចយកេទអនុវត្តជបេ ្ត ះ 
សននបនភ្ល មរ ងភគទីងំពីរ ្របសិនេបើមន្របករែចងចបស់អពំកីរយកេទអនុវត្ត          

បេ ្ត ះ សននភ្ល មេនះ។ អនុសញញ រមួេនះ ្រតូវយកេទចុះបញជ ីេន្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយ
ករងរ។ េ្រកយករចុះបញជ ី១ (មយួ) ៃថង អនុសញញ រមួ បនចូលជធរមន។ 

បទបបញញត្តទិងំ យៃនអនុសញញ រមួ ្រតូវអនុវត្តេទេលើនិេយជក បគុគលិក នងិកមមករ 
និេយជិតែដលសថិតកនុងែដនអនុវត្តៃនអនុសញញ រមួ។ ្រកសួងទទលួបនទុកវស័ិយករងរ ចសហ
ករេបះពុមពផ យជ្របចឆំន នូំវអនុសញញ រមួែដលបនចុះបញជ ីរចួ។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  េ យរលឹំកេឡើងវញិនូវកថខណ័្ឌ ៨(ក) អពំកីរផ្តល់អនុ សនស៍្តីពអីនុ-

សញញ រមួ របស់អងគករពលកមមអន្តរជត ិ (អនុ សនេ៍លខ៩១) ែដលេនកនុងេនះ និេយជក្រតូវបន
េសនើសំុឱយជូនដណឹំងដល់កមមករនិេយជតិពកព់ន័ធ អពីំលទធផលៃនករចរចរមួ។ ករយិល័យ OHCHR
សូមេសនើសំុជេយបល់ កនុងករបែនថមេទកនុងកថខណ័្ឌ ដំបូង អពីំលកខខណ្ឌ ត្រមូវថ បនទ ប់ពីសេ្រមច
បនអនុសញញ រួមេហើយ និេយជក ្រតូវជូនដណឹំងឲយបនឆប់រហ័សដល់កមមករនិេយជិត
ទងំអស់ អពីំខ្លឹម ររបស់អនុសញញ ចរចរួមេនះ។ 
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ម្រ ៧៤៖ ករែចងអំពីនីតិវិធីេ ះ្រ យវិ ទករងរកនងុអនុសញញ រួម 

អនុសញញ រមួទងំអស់ ្រតូវែតមនែចងអំពនីីតិវធិេី ះ្រ យវ ិ ទករងរមយួយ៉ងចបស់ ស់ 
េ យធនឲយបននូវេស អបបបរម េស ជ វន្ត េស េផ ងៗ និងស ្ត បធ់ន ប់ ធរ
ណៈ េទើបចុះបញជ ីបន។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមន ៍ចំេពះករបញចូ លនូវកតព្វកចិច េដើមបី
ជូនដំណឹងឲយដឹងមុន អំពីនតីវិធិីេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ េនកនុងអនុសញញ រមួរបស់្រគឹះ ថ ន។ េសចក្តី
្រពងម្រ េនះ មនពកយេពចនម៍និចបស់ ស់គឺ “េស េផ ងៗ" ែដលមនិមននយ័ចបស់ ស់្រគប់
្រគន ់កនុងនយ័ថអនុសញញ រមួ ច្រតូវបនចតទុ់កថមនិមនសុពលភព េ យ រេហតុផលមនិសម
រមយមយួចនួំន។ 

 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ "េស េផ ងៗ" ្រតូវបនកណំត់ឲយចបស់ 
ស់ ឬក៏្រតូវលុបេចល។ 

ជំពូកទី១៤  

ករេ ះ្រ យវិ ទរបសស់ហជីព ឬសមគមនិេយជក 
 

ម្រ ៧៥៖ ករេ ះ្រ យវិ ទរបស់សហជីពឬសមគមនិេយជក 

វ ិ ទែដលេកើតេឡើងរ ងសហជពីមយួ នងិសហជពីមយួេទៀត ្រតូវេ ះ្រ យ មរយៈករ
ស្រមបស្រមលួ និងករេយគយល់គន ឲយអស់លទធភព េ យសហជីពពកព់ន័ធេនកនុងវ ិ ទ
េនះ នងិេ យ្រកុម្របឹក ជតសិហជីព។ 

វ ិ ទែដលេកើតេឡើងរ ងសមគមនិេយជកមយួ នងិសមគមនិេយជកមយួេទៀត ្រពមទងំវ ិ ទ
ែដលេកើតេឡើងរ ងសហជីព ឬ្រកុម្របឹក ជតសិហជីព នងិសមគមនិេយជក ឬសហពន័ធ
និេយជក ក្៏រតូវេ ះ្រ យ មរយៈករពិភក ឲយអស់លទធភព េ យរក ឲយបននូវេស
អបបបរម េស ជ រវន្ត និងស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ។ 

្របសិនេបើករពភិក ដូចមនែចងេនកនុងកថខណ្ឌ ទ១ី និងកថខណ្ឌ ទ២ីៃនម្រ េនះមនិបន  

ឈនដល់ករ្រពមេ្រព ងគន េទ វ ិ ទ្រតូវេ ះ្រ យេទ មចបប ់នងិបទបបញញត្តជិធរមន។  
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េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  សូមេមើលេសចក្តអី ថ ធបិបយ្រតងម់្រ ៤ ែដលទកទ់ងនឹងករដកេចញៃន
េសចក្ដេីយងចេំពះ្រកុម្របកឹ ជតសិហជីព។ 

 

ជំពូកទី១៥  

វិធនរដ្ឋបល និងេទសបបញញត្តិ 

ម្រ ៧៦៖ ទណ្ឌ កមមរដ្ឋបល និងេទសបបញញត្ត ិ

ទណ្ឌ កមមកនុងជពូំកេនះ រមួមន ករ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ និងពនិយ័អន្តករណ៍។ 
 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  ករយិល័យ OHCHR ចតទុ់កថ េ យ រែតចរកិលកខណៈេផ ងគន  នងិ

ភពធងនធ់ងរៃនអេំពើែដលជកមមវតថុៃនវធិនកររដ្ឋបល នងិករ កេ់ទសបបញញត្ត ិ គួរែតែកស្រមួលេឡើង
វញិេនេពលេ្រកយ េដើមបធីនអពំសីមម្រត រ ងភពធងនធ់ងរៃនអេំពើនងិករ កេ់ទសបបញញត្ត។ិ 

 

ករយិល័យOHCHR សូមផ្តល់អនុ សន ៍ កនុងករែកស្រមួលេឡើងវញិ ចេំពះករ
ពិន័យចប់ពីម្រ ៧៧ ដល់ម្រ ៩៥ េដើមបធីនឲយបនអពីំសមម្រតរបស់ពួកេគ
ជមួយនឹងភពធងន់ធងរៃនអេំពើនីមួយៗ ែដលជកមមវតថុ ៃនេទសបបញញត្តេិនះ។ 
 

ម្រ ៧៧៖ សមតថកិចច 

ករ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ និងករពនិយ័អន្តករណ៍ ជសមតថកិចចរបស់រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួង      
ទទលួ បនទុកវស័ិយករងរ។ 

 ករបង្់របកព់និយ័អន្តរករណ៍ នឲំយរលតប់ណ្តឹ ង ជញ ។ 

កនុងករណីជនេលមើសមនិ្រពមបងនូ់វ្របកពិ់នយ័អន្តរករណ៍ សំណំុេរឿងបទេលមើស ្រតូវបញជូ នេទ
តុ ករេដើមបចីតក់រ មនីតវិធិី។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  ករយិល័យ OHCHR ចតទុ់កថ េដើមបធីនឱយបននូវភពសីុសង្វ កគ់ន

ជមយួនងឹបទបបញញត្តិ ែដលេនេសសសល់ៃនេសចក្តី្រពងចបបេ់នះ កថខណ័្ឌ ទីពីរៃនម្រ េនះ ្រតូវ 
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សំេ ដល់តុ ករករងរ ជនំសួឲយេសចក្ដីេយងទូេទបែនថមេទៀតដល់តុ ករ។ 
 

ម្រ ៧៩៖ អំេពើ ងំេ យខុសចបប់នូវសិទធបិេងកើតសហជីព ឬសមគមនិេយជកជ ទិ៍ 

្រតូវ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ ចំេពះបុគគល ងំេ យខុសចបប៖់ 

- សិទធកិនុងករបេងកើតសហជពី ឬសមគមនិេយជក 

- សិទធកិនុងករចូលរមួកនុងសហជពី ឬសមគមនិេយជក 

- សិទធកិនុងករមនិចូលរមួកនុងសហជីព ឬសមគមនិេយជក 

- េសរភីពៃនករចូលរមួជអនកដកឹន្ំរគប្់រគង ឬអនកទទួលខុស្រតូវកិចចកររដ្ឋបលរបស់សហ
ជីព ឬសមគមនិេយជក។ 

្រតូវ្រពមនជ យលកខណ៍អក រផងែដរ អំេពើ ងំែផ្អកេលើមូលេហតុៃនករេរ ើសេអើង មយួ
ដូចខងេ្រកម៖ 

- ជតពិនធុ ្រកុមជត ិឬជតិ សន៍ មយួជកំណត ់

- និនន ករនេយបយ 

- េភទ ជេំនឿ សន 

- ថ នភពសុខភព 

- ពិករភព។ 

កនុងករណីមនិេគរព មករ្រពមនដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទ១ីខងេលើ ្រតូវពនិយ័អន្តរករណ៍ 
ជ្របកម់និេលើសព ី១ ០០០ ០០០ (មយួ ន) េរៀល។ 

កនុងករណីមនិេគរព មករ្រពមនដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទ២ីខងេលើ ្រតូវពនិយ័អន្តរករណ៍ 
ជ្របកម់និេលើសព ី៥ ០០០ ០០០ (្របំ ន) េរៀល។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  ករយិល័យ OHCHR សូម ្វ គមនច៍ំេពះបទបបញញត្តសិ្តីពកីរ្រពមនចំេពះ

ករេរ ើសេអើងែដលេគដឹងជមុនថ នងឹមនែចងកនុងេសចក្ត្ីរពងចបប ់ ្រតងម់្រ ៧៩េនះ។ ធតុផ ំ
បែនថមជេ្រចើនេទៀតចបំច្់រតូវបនេរៀប ប ់ ស្រមបអ់នុេ មភពេពញេលញជមយួនឹងចបបសិ់ទធិ
មនុស អន្ដរជតិ ែដលបន ម្របមផងែដរនូវករេរ ើសេអើងេលើមូល ្ឋ នៃនភ េដើមកំេណើ តជតិ 
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ឬសងគម ្រទពយសមបត្ត ិ េដើមកំេណើ ត ឬ ថ នភពេផ ងៗេទៀត។ ករយិល័យ OHCHR សេងកតេឃើញ
េនមនភពខុសគន គួរឲយកតសំ់គល់េនកនុងករ្រប្រពឹត្តរ ង្របេភទៃនបទេលមើសទងំពរី ែដលទកទ់ង
នឹងករេ្រប បេធៀបៃនភពធងនធ់ងរ៖ បុគគលែដល្រតូវេគបងខិតបងខំ ែដលខ្លួនមនិចងចូ់លរមួកនុងអងគករ-
សមគម មយួេនះ ្រតូវទទលួរងនូវករពនិយ័៥ (្រប)ំដងខពស់ជងបុគគលែដល ងំដល់ករបេងកើត
ឬករចូលរមួអងគករ-សមគមៃនជេ្រមើសរបស់ពកួេគ។  
 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនក៍នុងករបែនថមភ  េដើមកេំណើ តជតិ ឬ 
សងគម ្រទពយសមបត្តិ កេំណើ ត ឬ ថ នភពេផ ងៗេទៀត ែដលជមូល ្ឋ នកនុងករ ម្របម
ចេំពះករេរ ើសេអើងេ យអនុេ ម មម្រ ២.១ ៃនICCPR និងម្រ ២.២ ៃន ICESCR។ 

េដើមបបីងក រនូវករអនុវត្ត មឆនទ នុសិទធិៃនម្រ េនះ ករយិល័យ OHCHR សូមេសនើជេយបល់កនុង
ករប្តូរពកយេពចន ៍ "ននិន ករនេយបយ" េទជ "នេយបយ ឬទស នៈេផ ងៗេទៀត"។ ករយិ 
ល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនផ៍ងែដរថ្របេភទទងំពរីៃនបទេលមើស ែដលកំណតក់នុងកថខណ័្ឌ
ទងំ២គមបជីកមមវតថុៃនករពនិយ័ជ្របកេ់សមើគន ។ 
 

ម្រ ៨០៖ ករេធ្វើសកមមភពេ យមិនចុះបញជ  ី

្រតូវ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ ចេំពះបគុគលែដលេធ្វើសកមមភពសហជីព ឬសមគមនិេយ 
ជក ដូចមនែចងកនុងចបបេ់នះ េ យមនិបនចុះបញជ ី។ 

បទបបញញត្តៃិនកថខណ្ឌ ទ១ីខងេលើេនះ ្រតូវយកមកអនុវត្តដូចគន ផងែដរ ចេំពះែតករណីែដល 
សហជីព ឬសមគមនិេយជក្រតូវបនលុបបញជ ិក ឬ្រតូវបនរ ំ យ។ 

កនុងករណីមនិេគរព មករ្រពមនខងេលើ ្រតូវពនិយ័អន្តរករណ៍ជ្របកម់និេលើសពី ៥ ០០០ 
០០០ (្របំ ន) េរៀល។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  សូមេមើលេសចក្តីអ ថ ធិបបយរបស់ករយិល័យ OHCHR ្រតងម់្រ  ១១-

១២ និង១៧-១៩។ 
 

ម្រ ៨១៖ ករេធ្វើសកមមភពេ្រកែដនអនុវត្ត 

្រតូវ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ ចំេពះបុគគលែដលេធ្វើសកមមភពេ្រកែដនអនុវត្ត មទី ងំភូម ិ 
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្រស្ត ឬ មវជិជ ជីវៈ ឬ មវស័ិយែដលបនកណំតក់នុងលកខន្តិកៈរបស់ខ្លួន។ 

កនុងករណីមនិេគរព មករ្រពមនខងេលើ ្រតូវពនិយ័អន្តរករណ៍ជ្របកម់និេលើសពី ៥ ០០០ 
០០០ (្របំ ន) េរៀល។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  េដើមបបីងក រនូវករអនុវត្ត មឆនទ នុសិទធ ិ េលើករផកពនិយ័អន្តរកល ករយិ 
ល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនថ៍ ្របេភទៃនសកមមភពទងំ យ្រពមទងំវ ិ លភពែដល
មនេនកនុងេនះ ្រតូវកំណតឲ់យបនចបស់ ស់។ 
 

ម្រ ៨២៖ អំេពើបំពនកតព្វកិចចកនងុករេរៀបចំករេបះេឆន ត 

្រតូវ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ ចំេពះនេិយជកែដលបំពនកតព្វកចិចដូចមនែចងកនុងម្រ  
៣៥ ៃនចបបេ់នះ។ 

កនុងករណីមនិេគរព មករ្រពមនខងេលើ ្រតូវពនិយ័អន្តរករណ៍ជ្របកម់និេលើសពី ៥ ០០០ 
០០០ (្របំ ន) េរៀល។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  សូមេមើលេសចក្តអី ថ ធបិបយរបស់ករយិល័យ OHCHR ស្តីពេីសចក្ត្ីរពង
ម្រ  ២២-២៥។ 
 

ម្រ ៨៦៖ ករបំពនសទិធរិបស់សហជីពែដលមនសមជិកភគតិច 

្រតូវ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ ចំេពះសហជពីែដលមនសមជិកភគតចិេនកនុងសហ្រគស 
ឬ្រគះឹ ថ នែដលមនសហជពីមនភពជតំ ងបំផុត ែដល្រតូវបនបញជ ករ់ចួេហើយ ែដល
កំពុងសថិតកនុងសុពលភព ែដលបំពនេលើបបញញត្តៃិន កយខណ្ឌ ទ១ី កថខណ្ឌ ទ១ី ៃនម្រ ៥៩
ៃនចបបេ់នះ។ 

មនិមនធតុផ ្ំរគប្់រគនស់្រមបប់ទេលមើសដូចមនែចងកនុងកថខណ្ឌ ទី១ ខងេលើេនះ ្របសិន 
េបើករ្រប្រពឹត្តេនះ ្រតូវបនអនុញញ តេ យចបបេ់នះ ឬបទ ្ឋ នគតយុិត្តេផ ងេទៀត។ 

កនុងករណីមនិេគរព មករ្រពមនខងេលើ ្រតូវពនិយ័អន្តរករណ៍ជ្របកម់និេលើសពី ៥ ០០០ 
០០០ (្របំ ន) េរៀល។ 
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េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  សូមេមើលេសចក្តអី ថ ធបិបយរបស់ករយិល័យ OHCHR ស្តីពេីសចក្ត្ីរពង
ម្រ ២៦។ 
 

ម្រ ៨៨៖ អំេពើ្របឆងំនឹងករផ្តល់សកខកីមមពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តចបប់ករងរជ ទិ៍ 

្រតូវ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ ចំេពះនេិយជកែដលបនបេណ្ត ញ បញឈបក់មមករនិេយជិត
ែដលបនផ្តល់ ឬែដលនឹងផ្តល់សកខកីមមពកព់ន័ធនងឹករអនុវត្តចបប ់ ឬបទ ្ឋ នករងរេផ ងៗ
ែដលេនជធរមន។ 

កនុងករណីមនិេគរព មករ្រពមនខងេលើ ្រតូវពនិយ័អន្តរករណ៍ជ្របកម់និេលើសពី ៥ ០០០ 
០០០ (្របំ ន) េរៀល។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖  សកមមភពទងំ យសថិតេ្រកមកមមវតថុៃនេទសបបញញត្តិ គរួក្រមតិ្រតមឹែតករ 

បេណ្ត ញេចញកមមករនិេយជតិជកែ់ស្តងែតប៉ុេ ្ណ ះ កប៏៉ុែន្ត មនិ្រតូវ បប់ញចូ លករគំ មកំែហង េដើមប ី
បេណ្ត ញគតេ់ចលេនះេទ។ ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនក៍នុងករបែនថមថ ករគំ ម
កំែហងរហូតដល់ដំ កក់លអនុវត្ត គឺជកមមវតថុៃនេទសបបញញត្តិ។ 
 

ម្រ ៩៤៖ ករទទួលខុស្រតូវរបស់សមគមនិេយជក 

្រតូវពនិយ័អន្តរករណ៍ជ្របកម់និេលើសព ី១០ ០០០ ០០០ (ដប់ ន) េរៀល ចំេពះសមគម
និេយជកែដលបនអុកឡុកេ យខុសចបប ់ បនទ បព់បីនទទលួរងនូវករ្រពមនជ យ 
លកខណ៍អក រ ។ 

 

េសចក្តអី ថ ធបិបយ៖   ពកយេពចនេ៍នកនុងម្រ ខងេលើេនះ គឺមនិមនភពចបស់ ស់េទ ទកទ់ង

េទនឹងករ្រពមនជ យលកខណ៍អក រ។ 
 

ករយិល័យ OHCHR សូមផ្តល់អនុ សនក៍នុងករែកស្រមលួេឡើងវញិនូវពកយេពចន ៍ េដើមបី
ធនបននូវភពចបស់ ស់ អំពថីេតើករផកពនិយ័អន្តរកលេនះ្រតូវបនចតេ់ឡើង េនេពលដូចគន  

ជមយួនងឹករ្រពមនជ យលកខណ៍អក រឬយ៉ង ។ 
 

 

 


