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េសចកី បកស 
អងគករសហ បជជតិ សពីសីទិធិជនជតិេដម 

(អនុម័តេ យេសចកីសំេរចរបស់ម សននិបតេលខ ៦១/២៩៥ 

ៃថងទី ១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០៧) 

  

  

េ យែផកេល េគលបំណងនិងេគលករណ៍េផ ងៗៃនធមមនុញញសហ 

បជជតិ និងសុឆនទៈកនុងករបំេពញកតពកិចចេ យប រដ សប មធមមនុញញ 

េនះ 

  េ យអះ ងថ ជនជតិេដមមនសិទធិេសមគន  ដូច បជជនដៃទេទ ត 

ខណៈែដលទទួល គ ល់ថ មនុស ទំងអស់មនសិទធិេដមបីមនភពេផ ងពីគន  

ជនជតិេដម ចចត់ទុកខួនេគមនលកខណៈេផ ងពីអនកដែទ េហយលកខណៈ 

េផ ងពីអនកដែទេនះ ជសិទទិ តវែតបនទទួលករេគរព  

 េ យអះ ងែដរថ មនុស ទំងអស់ចូលរមួវភិគបេងកតភពច មះនិង 

ភពសមបូរណ៍ែបបៃន រយធម៌និងវបបធម៌ែដលបេងកតបនជមត៌ករមួ របស់មនុស  

ជតិ 

  េ យអះ ងបែនថមេទ តថ លទធិ េគលនេយបយ និង ល់កិចច 

អនុវតទំងអស់ ែផកេល ឬេលកឧតមភពរបស់ជនជតិ ឬបុគគល េ យឈរេល 

មូល នេដមកំេណ តជតិ ឬ សន៍ ឬ សន ឬភពខុសគន គន ខង 

ជតិពិនទុនិងវបបធម៌ គឺជករ បកន់ពូជ សន៍ មិន តឹម តវ មលកខណៈ 

វទិយ ស គម នតំៃលគតិយុតិ មិន ចទទួលយកបនខងសីលធម៌ និងជអំេព 

អយុតិធម៌សងគម 

 េ យអះ ងជថមីថ ជនជតិេដម កនុងករអនុវតសិទធិរបស់ខួន គបបីរចួ 

ផុតពីករេរ សេអង  េទះជកនុងរបូភព ក៏េ យ 

 េ យបរមភថ ជនជតិេដមបនទទួលរងនូវអំេពអយុតិធម៌ជ បវតិ ស 

ែដលប លមកពី ដូចជ ករេធ និគមនិយម និងករដកហូតដីធី ែដនដី 
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និង បភពភធនធនរបស់ពួកេគែដល ងំពួកេគកនុងករេ ប បស់សិទធិជពិេសស 

សិទធិកនុងករអភិវឌ ន៍   មេសចកី តវករ និងផល បេយជន៍របស់ខួន 

 េ យទទួល គ ល់ នូវត មវករជបនទ ន់ឲយេគរព និងេលកសទួយសទធិ 

មនពីកំេណ តរបស់ជនជតិេដម ែដលេកតេចញពីរចនសមព័ននេយបយ 

េសដកិចច និងសងគមកិចច វបបធម៌ បៃពណី ទំេន មទមប់ខងជំេន  បវតិ ស 

និងទស នៈវជិជ  ជពិេសសសិទធិរបស់ពួកេគេលដីធី ែដនដី និង បភពធនធន 

 េ យទទួល គ ល់ផងែដរថ ត មវករជបនទ ន់ឲយេគរពនិងេលកសទួយ 

ជនជតិេដម ែដលមនែចងកនុងសនធិសញញ  កិចច ពមេ ព ង និងករស មះស មល 

កនុងន័យ ថ បនេផ ងៗេទ ត ជមួយរដនន 

   េ យ គមន៍ ករពិតែដលថ ជនជតិេដមកំពុងេរ បចំខួន េដមបី 

អនុវតន៍នេយបយ េសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ េដមបីបញច ប់ករេរ សេអង 

និងករសងកត់សងកិន គប់របូភពេនេពល ែដលេកតមន 

  េ យេជ ជក់ថ ករ គប់ គងរបស់ជនជតិេដម េលករអភិវឌ ន៍នន 

ជះឥទិធពលេលពួកេគ េលដីធី ែដនដី និង បភពធនធនរបស់េគ និង    

ផល់លទធភពឲយពួកេគកនុងកររក និងព ងឹង នូវ ថ នភព វបបធម៌ បៃពណី 

នឹងេលកកំពស់ករអភិវឌ ន៍  សប មបំណង បថន និងេសចកី តវកររបស់ខួន 

 េ យទទួល គ ល់ែដរថ ករេគរពចំេពះចំេណះដឹង វបបធម៌ និងករ 

អនុវតជ បៃពណីរបស់ជនជតិេដមរមួចំែណកកនុងករអនុវត បកបេ យនិរនរ- 

ភព សមធម៌ និងករ គប់ គងបរ ិ នយ៉ង តឹម តវ  

េ យបញជ ក់យ៉ងចបស់ពី កររមួចំែណកដល់ករមិនឲយមនវតមន 

េយធ េនេលដីធី និងែដនដីរបស់ជនជតិេដម េដមបីនំមកនូវសនិភព 

ករអភិវឌ  និងកររកីចំេរ នខងេសដកិចច សងគមកិចច ករេយគយល់គន  និងទំនក់ 

ទំនងជមួយ បជជតិនិង បជពលរដេលពិភពេ ក 

េ យទទួល គ ល់ជពិេសស នូវសិទធិៃន កម គ រ និងសហគមន៍ 

ជនជតិេដម កនុងករបនទទួលខុស តវរមួ ចំេពះករចិញច ឹមបីបច់រក  ករបណុះ 

ប ល ករអប់រ ំ និងសុខុមលភពកូនេចរបស់ពួកេគ មនលកខណ សបគន  
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នឺងសិទធិកុមរ 

 េ យចត់ទុកថ សិទធិទំង យែដលមនែចងកនុងសនធិសញញ  កិចច ពម 

េ ព ង និងកិចចចត់ែចងកនុងន័យ ថ បនដៃទេទ ត រ ងរដនននិងជនជតិេដម 

ែដលេនកនុង ថ នភពខះ ជកងល់ ជផល បេយជន៍ ករទទួលខុស តវ និង 

មនចរតិអនរជតិ 

 េ យចត់ទុកែដរថ សនធិសញញ  កិចច ពមេ ព ម និងកិចចចត់ែចងកនុងន័យ 

ថ បនដៃទេទ ត និងជំហរែដលទក់ទងេរ ងទំងអស់េនះ គឺជមូល នៃនករ 

ព ងឹងភពជៃដគូ រ ងជនជតិេដម និងរដនន 

 េ យទទួល គ ល់ថ ធមមនុញញសហ បជជតិ កតិកសញញ អនរជតិ 

សីពីសិទធិេសដកិចច សងគម និងវបបធម៌2 កតិកសញញ អនរជតិ សីពីសិទធិ ពលរដ 

និងសិទធិនេយបយ ពមទំងេសចកី បកស និងកមមវធីិសកមមភព3 ទី កងវែីយ៉ន 

បញជ ក់ពី រៈសំខនៃនសិទធិស័យសេ មចរបស់មនុស គប់របូ កនុង ម រតីេនះ 

មនុស ទំងអស់ ចសេ មចចិតេ យេសរ ីអំពី នៈ     នេយបយរបស់ខួននិង 

េធករអភិវឌ ន៍េសដកិចច និងវបបធម៌របស់ខួនេ យេសរ ី

េ យចងចំកនុងចិតថ មិនមនចំណុច មួយកនុងេសចកី បកសេនះ 

ច តវបនេ ប បស េដមបីបដិេសធបុគគល មន ក់ នូវសិទធិស័យសំេរច 

ែដលបនអនុវត សប មចបប់អនរជតិេឡយ 

 េ យេជ ជក់ថ ករទទួល គ ល់សិទធិជនជតិេដមកនុងេសចកី បកសេនះ 

នឹងេលកកំពស់ទំនក់ទំនង បកបេ យសុខដុម និងេ យសហករគន  រ ងរដ 

និងជនជតិេដម េ យែផកេលេគលករយុតិធម៌   បជធិបេតយយ ករេគរព 

សិទធិមនុស  ករមិនេរ សេអង និងភពសុចរតិ 

 េ យេលកទឹកចិត រដទំងអស់ឲយេគរពនិងអនុវត មកតពកិចចរបស់ខួន 

បកបេ យ បសិទធិភព ដូចែដលអនុវតចំេពះជនជតិេដម មលិខិតុបករណ៍ 

អនរជតិ ជពិេសសលិខិតុករណ៍ទំង យ ែដលពក់ព័នធនឹងសិទធិមនុស  

េ យមនករពិេ គះេយបល់និងសហករគន  ជមួយបុគគលែដលពក់ព័នធ 

                                                           
2 See resolution 2200 A (XXI), annex 
3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III 
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 េ យបញជ ក់ថ អងគករសហ បជជតិ មនតួនទីសំខន់ែដល តវ 

បនអនុវត កនុងករេលកកំពស់និងកិចចករពរសិទធិជនជតិេដម 

 េ យេជ ថ េសចកី បកសេនះ គឺជករេបះជំ នេទមុខដ៏សំខន់មួយ 

កនុងកិចចទទួល គ ល់ករេលកសទួយ កិចចករពរសិទធិេសរភីពជនជតិេដម និងកនុង 

ករបេងកតសកមមភពពក់ព័នធ ៃន បព័នធអងគករសហ បជជតិកនុងវស័ិយេនះ 

 េ យទទួល គ ល់និងអះ ងជថមីថ ល់បុគគលជនជតិេដម េ យគម ន 

ករេរ សេអង មនសិទធិទទួលនូវសិទធិមនុស ទំងអស់ ែដលែចងេ យចបប់ 

អនរជតិ េហយជនជតិេដមេនះ មន បចំខួននូវសិទធិសមូហភព ែដលជករ 

ចំបច់ស មប់រស់េន សុខុមលភព និងករអភិវឌ ន៍ទំង សងកនុង នៈ 

ជមនុស  
  

េ យទទួល គ ល់ផងែដរថ ជនជតិេដមមន ថ នភពខុសគន ពីភូមិភគ 

មួយ េទភូមិភគមួយ ខុសគន ពី បេទសមួយេទ បេទសមួយ និងថសរះសំខន់  

ៃនលកខណៈពិេសសៃនជតិ សន៍ តំបន់ វ បវតិ ស និងវបបធម៌េផ ងៗ 

គបបី តវបនយកមកពិចរ  

  

សូម បកសជមេ រកិ នូវេសចកី បកសរបសអ់ងគករសហ បជ 

ជតិសពីសីទិធិជនជតិេដម ខងេ កមេនះ ជបទ នៃនសមិទធិផល ែដល 

តវបនអនុវត ម ម រតីៃនភពជៃដគូ និងករេគរពគន េទវញិេទមក។ 

  

ម ១ 

 ជនជតិេដម ជសមូហភព ឬជបុគគលមនសិទធិ ទទួលបនយ៉ងេពញ 

េលញនូវសិទធិមនុស និងេសរភីពជមូល ន ែដលបនទទួល គ ល់េ យ 

ធមមនុញញសហ បជជតិ េសចកី បកសជសកលសីពីសិទធិមនុស និងចបប់សិទធិ 

មនុស អនរជតិនន។ 
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ម ២ 

 ជនជតិេដម និងបុគគលជនជតិេដម មនេសរភីព និងសមភពដូច 

បជពលរដ និងបុគគលដៃទេទ ត ពមទំងមនសិទធិរចួផុតពីករេអសេអង 

គប់របូភព កនុងករអនុវតសិទធិជពិេសសេ យែផកេលមូល នៃនេដមកំេណ ត 

ឬអតសញញ ណរបស់ខួន ជជនជតិេដម។ 

  

ម ៣ 

 ជនជតិេដម មនសិទធិស័យសេ មច។ ម ម រតីៃនសិទធិេនះ ជនជតិេដម 

េធេសចកីសេ មចចិត អំពី ថ នភពនេយបយរបស់ខួនេ យេសរ ី និងេធករ 

អភិវឌ ន៍េសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌របស់ខួនេ យេសរ។ី 
  
ម ៤ 

 ជនជតិេដម កនុងករអនុវតសិទធិស័យសេ មចរបស់ខួន មនសិទធិ គប់ 

គងេ យខួនឯងឬេ យស័យភពេលបញទំង យែដលទក់ទងដល់កិចចករ

ៃផទកនុង និងកិចចករេនមូល នរបស់ខួន ពមទំងវធីិ សនិងមេធយបយ 

េផ ងៗ ស មប់ផល់ហិរញញវតថុ ដល់ដំេណ រករស័យភពរបស់ខួន។ 

  

ម ៥ 

 ជនជតិេដម មនសិទធិរក  និងព ងឹង ថ ប័ននេយបយ ចបប់ េសដកិចច 

សងគមកិចច និងវបបធម៌េ យែលករបស់ខួន ែដលទនទឹមេនះក៏មនសិទធិចូលរមួ 

យ៉ងេពញេលញ កនុងជីវភពនេយបយ េសដកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ 

របស់រដផងែដរ មករេ ជសេរ សរបស់ពួកេគ។ 

  

ម ៦ 

 ជនជតិេដម គប់របូ មនសិទធិទទួលសញជ តិ។ 
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ម ៧ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិរស់ នមនជីវតិ បូរណភពរបូកយ និងបញញ  

ម រតី មនេសរភីព និងសនិសុខផទ ល់ខួន។ 

 ២/ជនជតិេដម មនសិទធិសមូហភពកនុងកររស់េន បកបេ យេសរភីព 

សនិភព និងសនិសុខ ជពលរដមនលកខណៈេផ ងៗពីេគ េហយនិង មិន តវជ 

កមមវតថុ ៃនអំេព បល័យពូជ សន៍ ឬអំេពហិង មួយេឡយ រមួទំងករបំែបក 

កុមរេ យបងខំ េចញពី កមមួយ េទ ក់ កមេផ ងមួយេទ ត។ 

   

ម ៨ 

 ១/ជនជតិេដម និងបុគគលជជនជតិេដម មនសិទធិមិនសថិតេនកនុងកមមវតថុ 

ៃនករបងខំឲយរស់េន យឡំកនុងសហគមន៍េផ ង ឬករបំផញវបបធម៌របស់ខួន 

េឡយ។ 

 ២/រដទំង យ តវផល់យនករករពរ និងេ ះ យ បកបេ យ

បសិទធិភពចំេពះ ៖ 

 ក/អំេព មួយែដលមនបំណង ឬឥទធិពលដល់ករដកហូតពីពួកេគ 

នូវបូរណភពជ បជពលរដមនលកខណៈេផ ងពីេគ  ឬដកហូតតំៃលវបបធម៌ 

ឬអតសញញ ណជតិពនទុរបស់ពួកេគ។ 

 ខ/អំេព មួយែដលមនបំណង ឬឥទធិពលដល់ករដកហូតពីពួកេគ 

នូវដីធី ែដនដី ឬ បភពធនធនរបស់ពួកេគ។ 

 គ/របូភព មួយ ៃនករជេម សជនជតិេដមេ យបងខំ ែដលមន 

េគលបំណងឬមនឥទធិពលដល់កររេំ ភ ឬករេធឲយអន យដល់សិទធិរបស់ 

ពួកេគ។ 

 ឃ/របូភព មួយៃនករបងខំ ឲយរស់េន យឡំកនុងសហគមន៍េផ ង 

ឬសមហរណកមម។ 

 ង/របូភព មួយៃនករេឃសន ែដលបនេរ បចំេឡង េដមបីជំរញុ 

ឬញុះញង់ឲយមនករេរ សេអងជតិ សន៍ ឬជតិពនទុ សំេ បឆំងជន 
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ជតិេដម។ 

 

ម ៩ 

 ជនជតិេដម និងបុគគលជជនជតិេដម មនសិទធិសថិតេនជសមជិក 

សហគមន៍ ជនជតិេដម ឬសងគមជតិសម សប ម បៃពណី និងទំេន មទមប់ 

របស់សហគមន៍ និងសងគមជតិពក់ព័នធ។ គម នករេរ សេអង មួយ េកតេឡង 

េ យ រករេ បសិទធិេនះេឡយ។ 
  
ម ១០ 

 ជនជតិេដម មិន តវបនេគបេណញេ យបងខំេចញពីដីធី ឬែដនដីរបស់ 

ខួនេឡយ។ ករ ំងលំេនថមី មិន តវេធេ យគម នករយល់ ពមេ យេសរ ី

និងេ យមិនបន បប់ឲយដឹងជមុន ដល់ជនជតិេដមែដលពក់ព័នធ និងបនទ ប់ 

ពីមនករ ពមេ ព ងេលសំណង តឹម តវ និងយុតិធម៌េនះេឡយ េហយេបេធ 

េទបន តវ ក់ឲយមននូវជំេរ សៃនករវលិ តឡប់មកកន់ដីធី ឬែដនដីដីរបស់ 

ខួនវញិ។ 

  

ម ១១ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិ បតិបតិ និងេធឲយរស់េឡងវញិ នូវ បៃពណី 

ទំេន មទមប់ជវបបធម៌របស់ខួន។ សិទធិេនះ រមួមនទំងសិទធិកនុងករែថរក  

ករពរ និងអភិវឌ ន៍អីែដលបងញអំពីអតសញញ ណ វបបធម៌របស់ខួន ែដលមន 

ពីអតីតកល បចចុបបនន និងអនគត ដូចជតំបន់បុ ណវទិយ និង ថ នីយ 

បវតិ ស បុ ណវតថុ រចនបថ ពិធីបុណយ បេចចកវទិយ និងសិលបៈ 

ទស នីយភព និងករសំែដងសិលបៈ និងអក រ ស។ 

 ២/រដទំង យ តវផល់ឲយមនដំេ ះ យ មរយៈយនករ មន ប- 

សិទធិភព ែដលរមួទំងបដិទន េ យបនេរ បចំបេងកតេឡងជមួយជនជតិេដម 

ចំេពះកមមសិទធិវបបធម៌ កមមសិទធិបញញ  កមមសិទធិ សន កមមសិទធិជំេន របស់ពួកេគ 

ែដល តវដកហូតេ យគម នករយល់ ពមេ យេសរ ី និងេ យមិនបន បប់ 
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ឲយដឹងជមុន ឬែដលរេំ ភេលចបប់ បៃពណី  និងទំេន មទមប់របស់ពួកេគ។ 

 

ម ១២ 
  

១/ជនជតិេដម មនសិទធិបងញ បតិបតិ អភិវឌ ន៍ និងបេ ង ន 

បៃពណីខងជំេន និង សនរបស់ខួន ទំេន មទមប់និងពិធីបុណយេផ ងៗ 

េហយមនសិទធិរក ករពរ និងសិទធិជឯកជនកនុងករេ ប បស់ទីកែនង សន 

និងវបបធម៌របស់ខួន។ មនសិទធិេ ប បស់និង គប់ គងវតថុស មប់បុណយនន 

និងមនសិទធិនំអដិធតុ តឡប់មកកន់ែដនដីកំេណ តរបស់ពួកេគ។ 

 ២/រដនន តវផល់លកខណៈងយ សល ដល់ករទទួលយកមកេ ប បស់ 

និង/ឬ នំ តឡប់មកកន់ែដនដីកំេណ តវញិ នូវវតថុស មប់ពិធីបុណយ និងអដិធតុ  

ែដលជេភគ ទពយរបស់ពួកេគ  មរយៈយនករយុតិធម៌ តមភព និង បសិទធិ- 

ភព ែដលយនករេនះបនបេងកតេឡងរមួគន ជមួយជនជតិេដមពក់ព័នធ។ 

  

ម ១៣ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិេធឲយរស់រេវ កេឡងវញិ េ ប បស់ អភិវឌ ន៍ 

និងេផទរឲយកូនេចជំនន់េ កយ នូវ បវតិ ស ភ  ចបប់ទមប់ ទស នវជិជ  

បព័នធៃនករសរេសរ និងអក រ ស ពមទំងេធករកំណត់េឈម ះ និងរក  

េឈម ះេគេ យខួនឯង ស មប់សហគមន៍ ទីកែនង និងបុគគល។ 

 ២/រដនន តវចត់វធិនករ បកបេ យ បសិទធិភព េដមបីធនថសិទធិ 

ទំងេនះ តវបនករពរនិងធនផងែដរថ ជនជតិេដម ចយល់ដឹង និង តវ 

េធឲយបនយល់ដឹង អំពីដំេណ រករនេយបយ ចបប់ និងរដបល េហយ បសិន 

ជចំបច់ តវេធេឡង មរយៈករពនយល់បក យ ឬ មមេធយយសម សប 

ដ៏ៃទេទ ត។ 
  
ម ១៤ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិបេងកតនិង គប់ គង ថ ប័ន និង បព័នធអប់ររំបស់ 
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ខួន េ យផល់ករអប់រជំភ របស់ខួនផទ ល់ កនុងលកខណៈសម សបនឹងវធីិ 

ស មវបបធម៌និងករបេ ង ន និងករេរ នសូ តរបស់ពួកេគ។ 

 ២/បុគគលជជនជតិេដម គប់របូ ជពិេសសកុមរ មនសិទធិទទួលបនករ 

អប់រេំន គប់កំរតិនិង គប់របូភពៃនករអប់ររំបស់រដ េ យគម នករេរ សេអង 

េឡយ។ 

 ៣/រដទំង យ េ យសហករជមួយនឹងជនជតិេដម តវចត់វធិន- 

ករ បកបេ យ បសិទធិភព េដមបីឲយបុគគលជនជតិេដម ជពិេសសកុមរ 

រមួទំងអនកែដលរស់េនេ កសហគមន៍ផង   មនសិទធិទទួលបន ករអប់រេំទ ម 

វបបធម៌ផទ ល់ខួនរបស់ពួកេគ និង តវផល់ករអប់រេំនះ ជភ របស់ពួកេគ 

េនេពល ែដល ចេធបន។ 

  

ម ១៥ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិចំេពះភពៃថថនូរ និងភពចំរះុៃនវបបធម៌ ប 

ៃពណី និងបំណង បថន  ែដល តវឆុះបញច ំងយ៉ងសម សប េនកនុងករអប់រ ំ 

និងពត៌មន ធរណៈ។ 

 ២/រដទំង យ តវចត់វធិនករ បកបេ យ បសិទធិភព េ យករ 

ពិេ គះេយបល់ និងសហករជមួយជនជតិេដមពក់ព័នធ េដមបី បយុទធ បឆំង 

នឹងករ បកន់ពូជ សន៍ និងលប់បំបត់ករេរ សេអង ពមទំងេលកកំពស់ករ 

អធយ ស័យគន  ករេយគយល់គន  និងទំនក់ទំនងលកនុងចំេ មជនជតិេដម 

និងេន គប់ែផនកៃនសងគម។ 
  
ម ១៦ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិបេងកត បព័នធផ ពផ យ េ យេ បភ របស់ខួន 

និងមនសិទធិេ ប បស់ ម គប់របូភពនូវ បព័នធផ ពផ យែដលមិនែមនជរបស់

ជនជតិេដម េ យគម នករេរ សេអងេឡយ។ 

 ២/រដទំង យ តវចត់វធិនករ បកបេ យ បសិទធិភព េដមបីធនថ 

បព័នធផ ពផ យរបស់រដពិតជឆុះបញច ំងនូវភពចំរះុៃនវបបធម៌របស់ជនជតិ 
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េដម។ េ យគម នបុេរវនិិចឆ័យកនុងករធនេសរភីពបេញចញមតិយ៉ងេពញេលញ 

រដគបបីេលកទឹកចិតឲយមន បព័នធផ ពផ យឯកជនេដមបីធនដល់េសរភីពយ៉ង

េពញេលញកនុងករសំែដងមតិ ែដលឆុះបញច ំង គប់ គន់ អំពីភពចំរះុៃនវបបធម៌ 

ជនជតិេដម។ 

  

ម ១៧ 

 ១/ជនជតិេដម និងបុគគលជជនជតិេដម គប់របូ មនសិទធិទទួលបន 

យ៉ងេពញេលញនូវសិទធិ គប់យ៉ង ែដលមនែចងកនុងចបប់ករងរអនរជតិ 

និងចបប់ករងរជតិជធរមន។ 

 ២/រដទំង យ កនុងករពិេ គះេយបល់និងសហករជមួយជនជតិេដម 

តវចត់វធិនករជក់ែសង េដមបីករពរកុមរជនជតិេដម ពីករេកង បវញ័ច  

ែផនកេសដកិចច ឬែដល ចប៉ះពល់ដល់ករសិក របស់កុមរ ឬែដល ចមន 

េ គះថន ក់ដល់សុខភពឬករអភិវឌ ន៍ខង ងកយ ផូវចិត ម រតី សីលធម៌ 

ឬសងគម េ យគិតេទដល់ភពងយរងេ គះពិេសសរបស់កុមរ និងអំពី រៈ 

សំខន់ៃនករអប់រ ំេដមបីព ងឹងសមតថភពពួកេគ។ 

 ៣/បុគគលជជនជតិេដម គប់របូ មនសិទធិមិនសថិតេ កមលកខខ័ណៃនករ 

េរ សេអង មួយ ៃនពលកមម ដូចជករងរ ឬ បក់េប វត រជ៍េដម។ 
  
ម ១៨ 

 ជនជតិេដម មនសិទធិចូលរមួេធករងរសេ មចចិត េល ល់បញ 

ែដល ចប៉ះពល់ដល់សិទធិរបស់ពួកេគ មរយៈតំ ងែដលេ ជស ំង េ យ 

ពួកេគផទ ល់ សប មនីតិវធីិរបស់ពួកេគ ក៏ដូចជមនសិទធិរក  និងបេងកត ថ ប័ន 

ជនជតិេដម ែដលមនតួនទីេធេសចកីសេ មចចិតនន។ 

  

ម ១៩ 

 រដទំង យ តវពិេ គះេយបល់និងសហករេ យសុចរតិ ជមួយ 

ជនជតិពក់ព័នធ មរយៈ ថ ប័នតំ ងរបស់ខួន េដមបីទទួលករយល់ ពម 
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េ យេសរ ី និងេ យបន បប់ឲយដឹងជមុនសិន មុននឹងអនុម័តនិងអនុវតវធិន 

ករចបប់ ឬវធិនកររដបល ែដល ចប៉ះពល់ដល់ជនជតិេដម។ 

  

ម ២០ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិរក និងបេងកត ថ ប័ននេយបយ េសដកិចចនិង 

សងគមកិចចេដមបីធនបននូវធេមយបយេដមបីចិញច ឹមជីវតិនិងករអភិវឌ ន៍ផទ ល់ខួន 

របស់ពួកេគ និងេដមបីចូលរមួេ យេសរ ី នូវសកមមភពជ បៃពណី និងេសដកិចច 

េផ ងៗេទ ត។ 

 ២/ជនជតិេដម ែដល តវេគដកហូតមេធយបយកនុងករចិញច ឹមជីវតិនិងករ 

អភិវឌ ន៍ មនសិទធិទទួលបននូវដំេ ះ យ តឹម តវនិងយុតិធម៌។ 

  

ម ២១ 

 ១/ជនជតិេដម េ យគម នករេរ សេអង មនសិទធិកនុងករេលកកំពស់ 

លកខខណេសដកិចច និងសងគមកិចច រមួមនសិទធិកនុងវស័ិយអប់រ ំ ករងរបណុះ 

ប លវជិជ ជីវៈនិងករបងត់បេ ង នេឡងវញិលំេន នអនម័យ  សុខភិបល 

និងសននិចច័យសេ ងគ ះ ជេដម។ 

  ២/រដទំង យ តវចត់វធិនករ បកបេ យ បសិទធិភព េហយេប ច 

េធេទបន ចត់វធិនករពិេសស េដមបីធនដល់ករបនេលកកំពស់លកខខណ 

េសដកិចច និងសងគមកិចចរបស់ជនជតិេដម។ រដ តវយកចិតទុក ក់ជពិេសស 

េលសិទធិរបស់ជនជតិេដម ែដលជមនុស ចស់ សី យុវជន កុមរ និងជនពិករ។ 

  

ម ២២ 

 ១/កនុងករអនុវតេសចកី បកសេនះ រដ តវយកចិតទុក ក់ជពិេសសេល 

សិទធិនិងេសចកី តវករពិេសសរបស់ជនជតិេដម ែដលជមនុស ចស់ សី 

យុវជន កុមរ និងជនពិករ។ 

 ២/រដទំង យ តវចត់វធិនករេ យសហករជមួយជនជតិេដម 
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េដមបីធនថ សី និងកុមរនជតិេដមទទួលបនករករពរនិងកធនបនទំង 

សង បឆំងនឹងអំេពហឹង  និងករេរ សេអង គប់របូភព។ 

  

ម ២៣ 

 ជនជតិេដម មនសិទធិសេ មចែផនករ ទិភព និងយុតិ សនន 

ស មប់អនុវតសិទធិរបស់ខួនចំេពះករអភិវឌ ន៍។ ជពិេសសជនជតិេដម មន 

សិទធិចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករអភិវឌ ន៍ និងសេ មចេលកមមវធីិសុខភព លំេន 

ន និងកមមវធីិេសដកិចច និងសងគមកិចចេផ ងៗេទ ត ែដលប៉ះពល់ដល់ពួកេគ 

េហយ បសិនជ ចេធបន តវ គប់ គងកមមវធីិែបបេនះ មរយៈ ថ ប័នផទ ល់ 

របស់ពួកេគ។ 
  
ម ២៤ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទិធកនុងករេ ប បស់ឱសថបុ ណរបស់ខួន និង 

មនសិទធិរក វធីិ បតិបតិែផនកសុខភព រមួទំងករអភិរក រកុខជតិ សត និង ែរ ៉

ែដលចំបច់ស មប់េធឳសថ។ ជនជតិេដម គប់របូ ក៏មនសិទធិទទួលបន 

នូវេស កមមសងគមកិចច និងសុខភិបល គប់យ៉ង េ យគម នករេរ ស េអងេឡយ។ 

 ២/ជនជតិេដម គប់របូ មនសិទធិេសមគន  ចំេពះបទ នសុខភពខង     

ងកយនិងផូវចិត េ យមនកំរតិខពស់បំផុត។ រដ តវចត់វធិនករចំបច់ 

កនុងេគលបំណងេធឲយសេ មចបនយ៉ងរកីចំេរ ន ដល់ករទទួលបនយ៉ងេពញ 

េលញ នូវសិទធិទំងេនះ។ 

  

ម ២៥ 

 ជនជតិេដម មនសិទធិរក និងព ងឹងទំនក់ទំនងខងជំេន សន របស់ 

ពួកេគ ជមួយនឹងដីធី ែដនដី ែដនទឹក និងេឆនរសមុ ទ និង បភពធនធន 

េផ ងៗេទ ត ែដលពួកេគមនឬបនកន់កប់ និងបនេ ប បស់ជ បៃពណី 

និងេដមបីេលកកំពស់ករទទួលខុស តវរបស់ពួកេគ ចំេពះកូនេចជំនន់េ កយ។ 
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ម ២៦ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិេ បដីធី ែដនដី និង បភពធនធនែដលពួកេគមន 

ឬកន់កប់ ឬបនេ ប បស់ ឬបនទទួលជ បៃពណី។ 

 ២/ជនជតិេដម មនសិទធជមច ស់ េ ប បស់ អភិវឌ ន៍ និង គប់ គងដីធី 

ែដនដី និង បភពធនធនែដលពួកេគមន េ យ រេហតុផលៃនកមមសិទធិ 

ជ បៃពណី ឬកន់កប់ ឬករេ ប បស់ជ បៃពណីដៃទេទ ត ក៏ដូចជអី 

េផ ងេទ ត ែដលពួកេគមនពីមុនមក។ 

 ៣/រដ តវទទួល គ ល់ និងករពរ មផូវចបប់ ចំេពះដីធី ែដនដី 

និង បភពធនធននន។ ករទទួល គ ល់ែបបេនះ តវ ប ពឹតេទេ យេគរព 

យ៉ង តឹម តវ ចំេពះទំេន មទមប់ បៃពណី និង បព័នធកន់កប់ដីធីរបស់ 

ជនជតិេដមពក់ព័នធ។ 

  

ម ២៧ 

 រដទំង យ េ យសហករជមួយជនជតិពក់ព័នធ តវបេងកតនិង 

អនុវតកិចចដំេណ រករ បកបេ យភពយុតិធម៌ ឯក ជយ មិនលំេអ ង េ យចំហ 

និងតមភព េ យទទួល គ ល់យ៉ង តឹម តវចំេពះចបប់ បៃពណី  ទំេន ម 

ទមប់ និង បព័នធកន់កប់ដីធីរបស់ជនជតិេដម ទទួល គ ល់និងវនិិចឆ័យសិទធិ 

របស់ជនជតិេដម ែដលទក់ទងនឹងដីធី ទឹកដី និង បភពធនធននន 

រមួទំងអីៗែដលពួកេគមន ឬបនកន់កប់ ឬបនេ ប បស់ជ បៃពណី។ 

ជនជតិេដម តវមនសិទធិចូលរមួកនុងកិចចករេនះ។ 

  

ម ២៨ 

         ១/ជនជតិេដម មនសិទធិទទួលបនដំេ ះ យ មមេធយបយេផ ងៗ 

ែដលរមួទំងករេធដូចេដមវញិ ឬ បសិនេបករណីេនះមិន ចេធេទបន តវផល់ 

សំណង តឹម តវ យុតិធម៌ និងេសមភព ស មប់ដីធី ទឹកដី និង បភពធនធននន 

ែដលជនជតិេដមមន ឬបនកន់កប់ ឬបនេ ប បស់ ជ បៃពណី េហយែដល 
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តវបនដកហូតយក បនកន់កប់ បនេ ប បស់ ឬបនេធឲយអន យេ យ 

គម នករយល់ ពមេ យេសរ ី   និងេ យមិនបន បប់ឲយដឹងជមុន ដល់ជនជតិ 

េដមពក់ព័នធ។ 

 ២/លុះ ែតមនករយល់ ពមជមុនេ យេសរពីីជនជតិេដមពក់ពនធ 

េបមិនដូេចន ះេទ សំណង តវេធេឡងកនុងរបូភពដីធី និងធនធនែដលមនតំៃល 

េសមនឹងគុណភព ទំហំ៊ នៈផូវចបប់ ឬសំណងជ បក់ ឬដំេ ះ យ 

សមរមយេផ ងេទ ត។ 

  

ម ២៩ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិកនុងករអភិរក  និងកិចចករពរបរ ិ ថ ន និង 

សមតថភពផលិតកមម េលដីធី ែដនដី និង បភពធនធនរបស់ពួកេគ។ រដ តវ 

បេងកតនិងអនុវតកមមវធីិជំនួយ ស មប់ជនជតិេដម កនុងករអភិរក  និងករករពរ 

ែបបេនះ េ យគម នករេរ សេអងេឡយ។ 

 ២/រដទំង យ តវចត់វធិនករ បកបេ យ បសិទធិភព េដមបីធន 

មិនឲយមនឃំង ក់សមភ រៈែដលបងកេ គះថន ក់ ឬេបះេចលសមភ រៈែបបេនះេន 

េលដីធី ែដនដីរបស់ជនជតិេដម េ យគម នករយល់ ពមេ យេសរ ី ឬេ យ 

សម គចិតជមុន ពីជនជតិេដមពក់ព័នធ។ 

 ៣/រដទំង យ ក៏ តវចត់វធិនករ បកបេ យ បសិទធិភព មករចំ 

បច់ េដមបីធនថ កមមវធីិពិនិតយ ម ន ែថរក  និងពយបលសុខភព 

ជនជតិេដម ែដលបនបេងកតនិងអនុវតេ យជនជតិេដម ែដលរងផលប៉ះ ពល់ 

េ យ រសមភ រៈែបបេនះ តវបនអនុវតយ៉ង តឹម តវ។ 

  

ម ៣០ 

 ១/សកមមភពេយធ មិន តវឲយមនអនុវតេនេលដីធី ឬែដនដី របស់ 

ជនជតិេដមេឡយ បសិនេបគម នភសុ ងបញជ ក់ថ មនករគ មមគំែហង 

យ៉ងធងន់ធងដល់ផល បេយជន៍ ធរណៈពក់ព័នធេទ ឬ បសិនជគម នករយល់ 
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ពមេ យេសរ ី ឬ មករេសនសំុពីជនជតិេដមពក់ព័នធេទេនះ។ 

 ២/រដទំង យ តវេធករពិេ គះេយបល់ បកបេ យ បសិទធិភព 

ជមួយជនជតិេដមពក់ព័នធ មរយៈនីតិវធីិសម សប េហយជពិេសស មរយៈ 

ថ ប័នតំ ងរបស់ពួកេគ មុននឹងេ ប បស់ដីធី ឬែដនដីរបស់ពួកេគ ស មប់ 

សកមមភពេយធ។ 

  

ម  ៣១  

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិរក  គប់ គង ករពរ និងអភិវឌ ន៍មត៌ក វបបធម៌ 

ចំេណះដឹង និង បៃពណី និងករសំែដងនូវវបបធម៌ បៃពណី ក៏ដូចជ 

ករបងញឲយដឹង អំពីវទិយ ស បេចចកវទិយ និងវបបធម៌របស់ពួកេគ រមួទំង 

ធនធនមនុស និងធនធនពិនទុ គប់ពូជ ឱសថ ចំេណះដឹងខងរកុខជតិ 

និងសតៃ ព បៃពណីនិយយផទ ល់មត់ អក រ ស រចនបថ កី  និង 

ែលបង បៃពណី ពមទំងសិលបៈសំែដង និងទស នីយភព។ ជនជតិេដម 

មនសិទធិរក គប់ គង ករពរ និងបេងកតេឡង នូវកមមសិទធិបញញ របស់ខួន 

េលមរត៌កវបបធម៌ ចំេណះដឹងជ បៃពណី និងករសំែដងវបបធម៌ បៃពណី។ 

 ២/េ យសហករជមួយជនជតិេដម រដទំង យ តវចត់វធិនករ 

បកបេ យ បសិទធិភព េដមបីទទួល គ ល់ និងករពរដល់ករអនុវតសិទធិទំង 

េនះ។ 

  

ម  ៣២ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិសេ មច និងបេងកតែផនករ ទិេទពនិងយុទធ- 

ស ននស មប់ករអភិវឌ ន៍ ឬករេ ប បស់ដីធី ឬែដនដី និង បភពធនធន 

េផ ងេទ តរបស់ពួកេគ។ 

 ២/រដទំង យ តវពិេ គះេយបល់ និងសហករេ យសុចរតិ 

ជមួយជនជតិេដមពក់ព័នធ មរយៈ ថ ប័នតំ ងរបស់ខួនផទ ល់ េដមបីទទួល 

ករយល់ ពមេ យេសរ ី និងេ យបន បប់ឲយដឹងមុន មុននឹងអនុម័តេលគំេ ង 
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មួយ ែដលប៉ះពល់ដល់ដីធី ឬែដនដីនិងធនធនននរបស់ពួកេគ ជពិេសស 

គំេ ងទំង យែដលទក់ទងនឹងករអភិវឌ ន៍ ករេ ប បស់ និងកររកុរកែរ 

កនុងដី កនុងែដនទឹក ឬ បភពធនធនេផ ងៗេទ ត។ 

 ៣/រដទំង យ តវផល់វធិនករ បកបេ យ បសិទធិភព េដមបីជួសជុល 

ករខូចខត ឲយបន តឹម តវនិងយុតិធម៌ ស មប់សកមមភពទំងេនះ និង តវចត់ 

វធិនករសម សប េដមបីបនថយផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ ដល់បរ ិ ថ នេសដកិចច 

សងគមកិចច វបបធម៌ ឬ ម រតី។ 

  

ម ៣៣ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិកនុងករកំណត់អតសញញ ណ ឬសមជិកភព 

របស់ខួនផទ ល់ សប មទំេន មទមប់ និង បៃពណីរបស់ពួកេគ។ ករេនះ 

មិនេធឲយបុគគលជនជតិេដម បត់បង់សិទធិកនុងករទទួលបនសញជ តិពីរដ ែដល 

ខួនរស់េនេឡយ។ 

 ២/ជនជតិេដម មនសិទធិកនុងករកំណត់រចនសមពនធ និងេ ជសេរ ស 

សមជិកភពៃន ថ ប័នរបស់ខួន សប មនិតិវធីិរបស់ខួនផទ ល់។ 

  

ម ៣៤ 

 ជនជតិេដម មនសិទធិកនុងករេលកកំពស់ បេងកត និងរក រចនសមព័នធ 

ទំេន មទំ ប់ សន បៃពណី និងនិតិវធីិ បតិបតិជពិេសស របស់ពួកេគ 

េហយកនុងករណីែដលមន បព័នធវនិិចឆ័យកី ឬករវនិិចឆ័យកី មទំេន មទំ ប់ 

តវ បកប មបទ នសិទធិមនុស អនរជតិ។ 

  

ម  ៣៥ 

 ជនជតិេដម  មនសិទធិកំណត់ករទទួលខុស តវ របស់បុគគលិក គប់របូ 

កនុងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ 
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ម  ៣៦ 

 ១/ជនជតិេដម ជពិេសសជនជតិទំង យ    ែដល តវបនែបងែចក 

េ យ ពំែដនអនរជតិ មនសិទធិរក  និងបេងកតទំនក់ទំនងកិចច ប ស័យ គន  

និងកិចចសហករគន  រមួទំងសកមមភពនន កនុងេគលបំណងខងជំេន សន 

វបបធម៌ នេយបយ េសដកិចច និងសងគមកិចច ជមួយសមជិក ផទ ល់របស់ពួកេគ 

ក៏ដូចជមួយអនកដ៏ៃទេទ ត ែដលេនេ ក ពំែដន។ 

 ២/រដទំង យ េ យមនកិចចពិេ គះេយបល់និងកិចចសហករជមួយ 

ជនជតិេដម តវចត់វធិនករ បកបេ យ បសិទធិភព េដមបីស មបស មល 

ដល់ករេ ប បស់ និងធនដល់ករអនុវតសិទធិទំងេនះ។ 

  

ម  ៣៧ 

 ១/ជនជតិេដម មនសិទធិចំេពះករទទួល គ ល់ ករេគរព បតិបតិ 

និងករអនុវតសនធិសញញ  កិចច ពមេ ព ម និងករស មបស មលកនុងន័យ ថ បន 

ដៃទេទ ត ែដលបនសេ មចជមួយរដ ឬជមួយអនកសនងបន ពមទំងមន 

សិទធិឲយរដផល់កិតិយស និងេគរពចំេពះសនធិសញញ  កិចច ពមេ ព ង និងកិចច 

ចត់ែចង កនុងន័យ ថ បនទំងេនះ។ 

 ២/គម នបញញតិ មួយ កនុងេសចកី បកសេនះ ច តវបនេធករ 

បក យ េដមបីកត់បនថយ ឬបំបត់សិទធិរបស់ជនជតិេដម ែដលមនកនុង      

សនធិសញញ  កិចច ពមេ ព ង និងកិចចចត់ែចងកនុងន័យ ថ បនដៃទេទ តេឡយ។ 

  

ម  ៣៨ 

 រដទំង យ េ យមនករពិេ គះេយបល់ និងសហករជមួយ 

ជនជតិេដម តវចត់វធិនករសម សប រមួទំងវធិនករ មផូវចបប់ េដមបី 

សេ មចេគលេ ៃនេសចកី បកសេនះ។ 
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ម  ៣៩ 

 ជនជតិេដម មនសិទធិកនុងករទទួលជំនួយហិរញញវតថុ និងជំនួយបេចចកេទស 

ពីរដ និង មរយៈកិចចសហករអនរជតិ េដមបីទទួលបននូវសិទធិ ែដលមនែចង 

កនុងេសចកី បកសេនះ។ 

  

ម  ៤០ 

 ជនជតិេដម មនសិទធិទទួលបននូវេសចកីសំេរចេ យឆប់រហ័ស ម 

រយៈនិតិវធីិ តឹម តវនិងយុតិធម៌ ចំេពះដំេ ះ យេលជេមះ និងវ ិ ទជមួយ 

រដ ឬភគីេផ ងេទ ត ក៏ដូចជវធីិេ ះ យ បកបេ យ បសិទធិភពចំេពះ ល់ 

កររេំ ភសិទធិបុគគលនិងសិទធិសមូហភពរបស់ពួកេគ។ េសចកី បកសេនះ តវ 

ពិចរ យ៉ង តឹម តវ អំពី បៃពណី ទំេន មទមប់ វធិន និង បព័នធចបប់ 

របស់ជនជតិេដមពក់ព័នធ និងសិទធិមនុស អនរជតិនន។ 

 

ម  ៤១ 

 អងគករនិងទីភន ក់ងរឯកេទទសៃន បព័នធអងគករសហ បជជតិ និងអងគករ 

អនររ ភិបលនន តវរមួចំែណកជំរញុឲយមនករេធឲយសំេរចេពញេលញ 

នូវេសចកី បកសេនះ មរយៈករេគ ងគរនិងកិចចសហ បតិបតិករ ខងែផនក 

ហិរញញវតថុ និងជំនួយបេចចកេទស។ តវបេងកតឲយមន វធីិនិងមេធយបយ ែដលធន 

ឲយមនករចូលរមួពីសំ ក់ជនជតិេដម កនុងបញទំង យ ែដលប៉ះពល់ដល់ 

ពួកេគ។ 

  

ម  ៤២ 

 អងគករសហ បជជតិ ថ ប័នននរបស់ខួន រមួមនេវទកអចិៃ នយ៍ 

សីពីបញជនជតិេដម និងទីភន ក់ងរឯកេទទសនន រមួទំងេនថន ក់ជតិ 

េហយរដ តវេលកកំពស់ករេគរព និងករអនុវតទំង សងនូវបទបញញតិៃនេសចកី 

បកសេនះ និង ម នេល បសិទធិភពៃនេសចកី បកសេនះ។ 
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ម ៤៣ 

 សិទធិទំង យ ែដលបនទទួល គ ល់កនុងេសចកី បកសេនះ បេងកតបន 

ជបទ នអបបបរម ស មប់កររស់ នមនជីវតិ ភពៃថថនូរ និងសុខុមលភព 

របស់ជនជតិេដមេលពិភពេ ក។ 

  

ម ៤៤ 

 សិទធិ និងេសរភីពទំងអស់ ែដលបនទទួល គ ល់កនុងេសចកី បកសេនះ 

តវបនធនករពរេ យេសមគន  ចំេពះជនជតិេដម ទំងបុរសនិង សី។ 

 

ម  ៤៥ 

 គម នបទបញញតិ មួយកនុងេសចកី បកសេនះ ច តវបនេធករបក 

យ េដមបីកត់បនថយ ឬបំបត់សិទធិទំង យ ែដលជនជតិេដមមន      

នបចចុបបនន ឬ ចមនកនុងអនគតេឡយ។ 

 

ម  ៤៦ 

 ១/គម នបទបញញតិ មួយ កនុងេសចកី បកសេនះ តវបនេធករបក 

យ េ យមិនចបស់ ស់េ យរដ ឬ បជពលរដ ឬ កម មួយ 

ឬបុគគល មន ក់ នូវសិទិធ មួយ េដមបីចូលរមួកនុងសកមមភពនន ឬេដមបី 

ប ពឹតអំេព មួយ ផទុយនឹងធមមនុញញសហ បជជតិ ឬេដមបីេធករបក យថ 

ជករផល់សិទធិអំ ច ឬេលកទឹកចិតឲយមនទេង មួយ ែដលនំឲយមន 

ករែបងែចក ឬេធឲយអន់ថយទំងអស់ ឬមួយែផនក ៃនបូរណភពែដនដី ឬឯកភព 

នេយបយ ៃនរដអធិបេតយយនិងឯក ជយេឡយ។ 

 ២/កនុងករេ ប បស់សិទធិទំង យ ែដលមនែចងកនុងេសចកី បកសេនះ 

សិទធិមនុស  និងេសរភីពជមូល នស មប់មនុស ទំងអស់គន  តវែតបទទួល 

ករេគរព។ ករេ ប បស់សិទធិទំង យែដលមនែចងកនុងេសចកី បកសេនះ 



 
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Khmer) 

 

ច តវ ក់ឲយសថិតកនុងលកខខណៃនករកំហិត ពំែដន ែដលមនកំណត់ មចបប់ 

ែតប៉េ ះ និងែដល តវ សប មកតពកិចចសិទធិមនុស អនរជតិ។ ករកំណត់ 

លកខខ័ណែបបេនះ តវេធេឡងេ យគម នកេរ សេអង េហយែដលចំបច់បំផុត 

េដមបីធនករទទួល គ ល់ និងករេគរពយ៉ង តឹម តវចំេពះសិទធិ និងេសរភីព 

អនកដៃទ េហយេឆយតបនឹងយុតិធម៌ ពមទំងលកខខ័ណបនទ ន់បំផុត ៃនសងគម 

បជធិបេតយយ។ 

 ៣/ករបក យនូវបទបញញតិែដលមនែចងកនុងេសចកី បកសេនះ តវ 

សប មេគលករណ៍ យុតិធម៌ បជធិបេតយយ េគរពសិទធិមនុស  សមភព 

ភពគម នករេរ សេអង អភិបលកិចចល និងសុឆនទៈ៕ 

(ចប់) 


