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សេចក្តីបេកាសជាសកលស្តីពីសិទិ្ធមនុសេស (UDHR) គឺជាឯក
សារសំខាន់មួយនៅក្នងុបេវត្តសិាស្តេសិទ្ធមិនុសេស។ សេចក្តពីេេងនេ 
សេចក្តីបេកាសនេះ តេូវបានរៀបចំឡើងដោយតំណាងផេសេងៗមក
ពីផ្នេកចេបាប់ និងវបេបធម៌ខុសៗគ្នេ មកពីគេប់តំបន់នេពិភពលោក 
សេចក្តីបេកាសនេះ តេូវបានបេកាសដោយ មហាសន្និបាត 
អ.ស.ប នៅទីកេុងបា៉េរីស នៅថ្ងេទី ១០ ខេធ្នូ ឆ្នេំ ១៩៤៨ (សេចក្ត ី
សមេេចលេខ ២១៧ A) ថាជាបទដ្ឋេនរួមដេលបេជាពលរដ្ឋគេប់ៗ 
បេទេស និងបេជាជាតិទាំងអស់តេូវធ្វើឲេយបានសមេេច។ សេចក្ត ី
បេកាសនេះកំណត់ជាលើកដំបូងនូវសិទ្ធិមនុសេសជាមូលដ្ឋេនដេល 
តេូវបានការពារជាសកល ហើយវាតេូវបានបកបេេជាង ៥០០ 
ភាសា។
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ដោយយល់ឃើញថា  ការទទួលសា្គេល់សេចក្តីថ្លេថ្នូរជាប់ពីកំណើតរបស់ 
សមាជិកគេប់រូប នេគេសួារមនុសេស ហើយនិងការទទួលសា្គេល់សិទ្ធសិ្មើភាព 
គ្នេនិងសិទ្ធិដេលមិនអាចលក់ ដូរ ផ្ទេរ ឬដកហូតបាន ថាជាគេឹះនេ 
សេរីភាព យុត្តិធម៌ និងសន្តិភាពក្នុងពិភពលោក។

ដោយយល់ឃើញថា  ការមិនទទួលសា្គេល់ និងការបេមាថមើលងាយ 
សិទ្ធិមនុសេស បាននាំទៅកាន់អំពើពេេផេសេ សាហាវយង់ឃ្នង ធ្វើឱេយក្តេ 
កេហាយដល់សតិសមេបជញ្ញៈមនុសេសជាតិ និងដោយយល់ឃើញថា ការ 
ករកើតឡើងនូវពិភពលោកមួយ ដេលមនុសេសជាតិតេូវមានសេរីភាពក្នុង
ការនិយាយស្តី និងជំនឿ និងការរួចចាកផុតពីភាពភ័យខា្លេច និង 
ទុគ៌តភាព តេូវបានបេកាសថា ជាសេចក្តីបេេថា្នេដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់មនុសេស
ទូទៅ។

ដោយយល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ បើមិនចង់ឲេយមនុសេសបង្ខំចិត្តជាចុង
កេេយបង្អស់ ធ្វើការបះបោរបេឆំងនឹងអំណាចផ្តេច់ការ និងការគប 
សង្កត់ទេនោះ សិទ្ធិមនុសេសតេូវតេបានការពារដោយនីតិរដ្ឋ។

ដោយយល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ដេលតេូវលើកស្ទួយការពងេីកទំនាក់
ទំនងជាមិត្តភាព រវាងបេជាជាតិនានា។

ដោយយល់ឃើញថា បេជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេសហបេជាជាតិ បាន 
បេកាសបញ្ជេក់សារជាថ្មីក្នុងធម្មនុញ្ញសហបេជាជាតិ នូវជំនឿរបស់ខ្លួន 

បុព្វកថា



លើសិទ្ធិមូលដ្ឋេនរបស់មនុសេស លើសេចក្តីថ្លេថ្នូរលើតម្លេរបស់មនុសេស  
និងលើសមភាពនេសិទ្ធិរវាងបុរសនិងស្តេី ហើយប្តេជា្ញេលើកស្ទួយវឌេឍន
ភាពសង្គម និងកមេិតជីវភាពរស់នៅកាន់តេបេសើរឡើងពេមទាំងសេរី
ភាពកាន់តេទូលំទូលាយថេមទៀត។

ដោយយល់ឃើញថា ក្នុងកិច្ចសហបេតិបត្តិការជាមួយអង្គការសហ 
បេជាជាតិ រដ្ឋសមាជិកទាំងអស់សនេយាធានាលើកកំពស់ការគោរពសិទ្ធិ
ជាសកល និងសេរីភាពមូលដ្ឋេនឱេយបានសមេេច។

ដោយយល់ឃើញថា ការយល់ដឹងរួមមួយស្តីអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំង
នេះ គឺមានសារៈសំខាន់បំផុត ដើមេបីបំពេញបានទាំងសេុងនូវការសនេយា
ខាងលើនេះ។

អាសេ័យហេតុនេះ មហាសន្និបាតបេកាសថា៖

សេចក្តីបេកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុសេសនេះ ជាឧត្តមគតិរួមដេល 
បេជាពលរដ្ឋគេប់ៗបេទេសនិងបេជាជាតិទាំងអស់តេូវធ្វើឱេយបានសមេេច 
ដើមេបីឱេយបុគ្គលគេប់ៗរូប និងអង្គការសង្គមទាំងអស់ ដោយរកេសាខា្ជេប ់
ជានិច្ចក្នុងសា្មេរតីរបស់ខ្លួននូវសេចក្តីបេកាសនេះ ខិតខំបេឹងបេេងបណ្តុះ     
បណា្តេលការគោរពសិទ្ធិ និងសេរីភាពទាំងនេះតាមរយៈការបងេៀន និង 
ការអប់រំ ហើយនិងខំបេឹងបេេងធានាឱេយមានការទទួលសា្គេល់ និងការអនុ
វត្តជាសកលជាក់ស្តេងនូវសិទ្ធិនិងសេរីភាព ដោយវិធានការជាតិនិង 
អន្តរជាតិ ដេលមានលក្ខណៈរីកចមេើនជាលំដប់ទាំងក្នុងចំណោម 
បេជាពលរដ្ឋ នេរដ្ឋសមាជិក ទាំងក្នុងចំណោមបេជាពលរដ្ឋដេនដីដេល
ស្ថិតនៅកេេមអំណាចនេរដ្ឋទាំងនោះផង។



២

៤

៣

៥

៦

៧

៨

៩

១០

សេរីភាព និងសមភាព

សេរីភាពរួចផុតពីការរីសអើង

សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត

សេរីភាពរួចផុតពីទាសភាព

សេរីភាពរួចផុតពីទារុណកម្ម

សិទ្ធិទទួលសា្គេល់ចំពោះមុខចេបាប់

សិទ្ធិស្មើភាពចំពោះមុខចេបាប់

សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌

សេរីភាពរួចផុតពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាន

សិទ្ធិទទួលបានការជំនំជមេះបេកបដោយ
យុត្តិធម៌
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១៩

២០

១១ ការសន្មត់ជាមុនថាគ្មេនទោស

សិទ្ធិឯកជន

សេរីភាពដើរហើរ

សិទ្ធិជេកកោន

សិទ្ធិទទួលបានសញ្ជេតិ

សិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងបង្កើតគេួសារ

សិទ្ធិជាមា្ចេស់កម្មសិទ្ធិ

សេរីភាពខាងសាសនា ឬជំនឿ

សេរីភាពនេការសម្តេងមតិ

សេរីភាពជួបបេជុំ



២២

២៤

២៣

២៥

២៦

២៧

២៨

២៩

៣០

២១ សិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធារណៈ

សិទ្ធិទទួលបានសន្តិសុខសង្គម

សិទ្ធិការងារ

សិទ្ធិសមេេក និងលំហេកំសាន្ត

សិទ្ធិទទួលបានកមេិតជីវភាពគេប់គេេន់

សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ

សិទ្ធិចូលរួមក្នុងជីវភាពវបេបធម៌ សិលេបៈ 
និងវិទេយាសាស្តេ

សិទ្ធិទទួលបានពិភពលោកមួយសេរី 
និងយុត្តិធម៌

ភារកិច្ចចំពោះសហគមន៍របស់អ្នក

សិទ្ធិមិនអាចលក់ ដូរ ផ្ទេរ ឬដកហូតបាន



សេរីភាព និងសមភាព
មនុសេសទំាងអស់កើតមកមានសេរីភាព និងសមភាព 
ក្នុងផ្នេកសេចក្តីថ្លេថ្នូរ និងសិទ្ធិ។ មនុសេសមាន 
វិចារណញ្ញេណ និងសតិសមេបជញ្ញៈជាប់ពីកំណើត  
ហើយគបេបីបេពេតឹ្តចំពោះគ្នេទៅវិញទៅមកក្នងុសា្មេរតី 
ភាតរភាពជាបងប្អូន។មាតេេ 

១



សេរីភាពរួចផុតពីការរីសអើង
មនុសេសមា្នេក់ៗអាចបេើបេេស់សិទ្ធ ិ និងសេរីភាពទំាង 
អស់ដេលបានបេកាស ក្នងុសេចក្តបីេកាសនេះដោយ 
គ្មេនការបេកាន់បេងចេកបេបណាមួយមានជាអាទិ៍  
ពូជសាសន៍ ពណ៌សមេបុរ ភេទ ភាសា សាសនា  
មតិនយោបាយ ឬមតិផេសេងៗទៀត ដើមកំណើត 
ជាតិ ឬសង្គម ពេទេយសមេបត្តិ កំណើត ឬសា្ថេនភាព 
ដទេៗទៀតឡើយ។ លើសពីនេះ មិនតេូវធ្វើការ 
បេកាន់បេងចេកណាមួយ ដោយសំអាងទៅលើឋានៈ  
ខាងនយោបាយ ខាងយុតា្តេធិការ ឬខាងអន្តរជាតិ 
របស់បេទេស ឬដេនដីដេលបុគ្គលណាមា្នេក់រស់នៅ  
ទោះបីជាបេទេស ឬដេនដីនោះឯករាជេយក្តី ស្ថិត 
កេេមអាណាពេយាបាលក្តី ឬគ្មេនស្វ័យគេប់គេងក្តី  
ឬស្ថិតកេេមការដក់កមេិតផេសេងទៀតណាមួយនេ 
អធិបតេយេយភាពក្តី។មាតេេ 

២



សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត
បុគ្គលមា្នេក់ៗ មានសិទ្ធរិស់រានមានជីវិត សេរីភាព  

និងសន្តិសុខផ្ទេល់ខ្លួន។មាតេេ 
៣



សេរីភាពរួចផុតពីទាសភាព
គ្មេនជនណាមា្នេក់តេូវស្ថិតក្នុងទាសភាព ឬស្ថិត 

ក្នងុភាពជាអ្នកបមេើដច់ថ្លេឡើយ។ ទាសភាព និង  

ទាសពាណិជ្ជកម្មតេូវហាមឃាត់ ទោះតាមទមេង់ 

ណាក៏ដោយ។មាតេេ 
៤



សេរីភាពរួចផុតពីទារុណកម្ម
គ្មេនជនណាមា្នេក់ តេូវទទួលរងការធ្វើទារុណកម្ម  

បេពេឹត្តកម្មមកលើខ្លួន ឬទណ្ឌកម្មឯទៀត ដេល 

ឃោរឃៅ អមនុសេសធម៌ ឬបនោ្ថេកបនា្ទេបឡើយ។មាតេេ 
៥



សិទ្ធិទទួលស្គេល់ចំពោះមុខ 
ចេបាប់
មនុសេសមា្នេក់ៗ មានសិទ្ធឱិេយទទួលសា្គេល់ពីបុគ្គលិក 

លក្ខណៈគតិយុត្តរបស់ខ្លួន នៅគេប់ទីកន្លេង។ មាតេេ 
៦



សិទ្ធិស្មើភាពចំពោះមុខចេបាប់
មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធសិ្មើគ្នេចំពោះមុខចេបាប់ និង 

មានសិទ្ធិទទួលការការពារពីចេបាប់ស្មើៗគ្នេ ដោយ 

គ្មេនការរីសអើង។ មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធទិទួល 

ការការពារស្មើៗគ្នេបេឆំងនឹងការរីសអើងណា

ដេលរំលោភលើសេចក្តីបេកាសនេះ ពេមទាំង 

បេឆំងនឹងការញុះញង់ឱេយមានការរីសអើង។មាតេេ 
៧



សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌
មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធទិទួលបានដំណោះសេេយ 

បេកបដោយបេសិទ្ធភាព នៅចំពោះមុខសាលាក្តី 

ជាតិ ដេលមានសមត្ថកិច្ច ចំពោះអំពើរំលោភសិទ្ធិ 

មូលដ្ឋេនរបស់ខ្លួន ដេលសិទ្ធិទាំងនោះតេូវបាន 

ទទួលសា្គេល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬដោយចេបាប់។មាតេេ 
៨



សេរីភាពរួចផុតពីការឃុំខ្លួន 
ដោយបំពាន
គ្មេនជនណាមា្នេក់ តេូវបានចាប់ខ្លួន ឃុំខ្លួន ឬ 

និរទេសខ្លួន ដោយបំពានឡើយ។មាតេេ 
៩



សិទ្ធិទទួលបានការជំនំជមេះ 
បេកបដោយយុត្តិធម៌
មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធសិ្មើគ្នេពេញលេញ ក្នងុការ 

ស្នើសំុឱេយតុលាការឯករាជេយ និងមិនលំអៀង ពិនិតេយ 

រឿងក្តីរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈ និងដោយសមធម៌  

ក្នងុការសមេេចអំពីសិទ្ធ ិ និងកាតព្វកិច្ច និងអំពីការ 

ចោទបេកាន់ពីបទពេហ្មទណ្ឌមកលើខ្លួន។មាតេេ 
១០



ការសន្មត់ជាមុនថាគ្មេនទោស
១. ជនណាមា្នេក់ដេលជាប់ចោទពីបទពេហ្មទណ្ឌមាន 

សិទ្ធិតេូវបានសន្មត់ជាមុនថាជាជនគ្មេនទោស 

រហូតដល់ពិរុទ្ធភាពតេូវបានរកឃើញតាមផ្លូវចេបាប់  

នៅក្នុងសវនាការជាសាធារណៈ ដេលមានការ

ធានាគេប់យា៉េងចាំបាច់សំរាប់ការការពារខ្លួន។ 

២. គ្មេនជនណាមា្នេក់តេូវបានផ្តនា្ទេទោសពីបទពេហ្ម 

ទណ្ឌ ដោយសារតេការបេពេឹត្ត ឬការភា្លេំងភា្លេត់ 

ដេលមិនមេនជាបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ ក្នុងចេបាប់ 

ជាតិ ឬអន្តរជាតិ នៅពេលដេលអំពើនោះ តេូវ 

បានបេពេឹត្ត។ មិនតេូវផ្តនា្ទេទោសឱេយធ្ងន់ជាង 

ទោសដេលបានកំណត់ឱេយអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេល 

បទល្មើសនោះបានកើតឡើងឡើយ។មាតេេ 
១១



សិទ្ធិឯកជន
គ្មេនមនុសេសណាមា្នេក់ តេវូរងការរំលោភជេៀតជេេក 

តាមអំពើចិត្តក្នុងជីវិតឯកជន គេួសារ ទីលំនៅ  

ការឆ្លើយឆ្លង ឬការធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស  

និងកេរ្តិ៍ឈ្មេះរបស់ខ្លួនបានឡើយ។ ជនគេប់រូប 

មានសិទ្ធិទទួលការការពារពីចេបាប់បេឆំងនឹងការ

ជេៀតជេេក ឬការប៉ះពាល់ទាំងនេះ។មាតេេ 
១២



សេរីភាពដើរហើរ
១. មនុសេសគេប់រូបមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរដោយសេរី  

និងមានសិទ្ធិជេើសរីសនិវេសនដ្ឋេនក្នុងពេំ 

ដេននេរដ្ឋនីមួយៗ។

២. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធចិាកចេញពីបេទេស 

ណាមួយ រួមទាំងបេទេសរបស់ខ្លួនផង និង 

មានសិទ្ធវិិលតេឡប់មកបេទេសរបស់ខ្លនួវិញ។មាតេេ 
១៣



សិទ្ធិជេកកោន
១. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិស្វេងរក និងទទួល 

កន្លេង  ជេកកោនក្នុងបេទេសដទេទៀត ក្នុង 

ករណីមានការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញមកលើខ្លួន។

២. សិទ្ធិសំុជេកកោននេះមិនអាចលើកមកសំអាង 

បានទេ ក្នុងករណីមានការចោទបេកាន់ពីបទ 

ល្មើសនេនីតិរួម (មិនមេនជារឿងនយោបាយ)  

ឬពីការបេពេឹត្តណាដេលផ្ទុយពីគោលបំណង 

និងគោលការណ៍ទំាងឡាយរបស់អង្គការសហ 

បេជាជាតិ។មាតេេ 
១៤



សិទ្ធិទទួលបានសញ្ជេតិ
១. មនុសេសគេប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជេតិ 

មួយ។

២. គ្មេនជនណាមា្នេក់អាចតេវូដកហូតសញ្ជេតិ ឬ 

រារាំងសិទ្ធិប្តូរសញ្ជេតិរបស់ខ្លួន ដោយបំពាន 

បានឡើយ។មាតេេ 
១៥



សិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
និងបង្កើតគេួសរ
១. បុរស និងស្តេី ដេលពេញវ័យ មានសិទ្ធិរៀប 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងកសាងគេួសារដោយមិន 

បេកាន់ ឬកមេតិលើ ពូជសាសន៍ សញ្ជេតិ ឬ 

សាសនាឡើយ។ បុរស និងស្តេី មានសិទ្ធិ 

ស្មើគ្នេក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងចំណង 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងក្នុងពេលរំលាយអាពាហ៍ 

ពិពាហ៍។

២. អាពាហ៍ពិពាហ៍អាចបេពេតឹ្តទៅបាន លុះតេេ តេ 

មានការពេមពេៀងដោយសេរី និងពេញលេញ 

ពីអនាគតសហព័ទ្ធទាំងពីរ (ប្តីបេពន្ធ)។ 

៣. គេួសារជាធាតុធម្មជាតិ និងជាធាតុមូលដ្ឋេន 

របស់សង្គម ហើយគេួសារមានសិទ្ធិទទួលការ 

ការពារពីសង្គម និងរដ្ឋ។មាតេេ 
១៦



សិទ្ធិជាមា្ចេស់កម្មសិទ្ធិ
១. មនុសេសគេប់រូប ទោះជាបុគ្គលក្ត ីសមូហភាព 

ក្តី មានសិទ្ធិជាមា្ចេស់កម្មសិទ្ធិ។ 

២. គ្មេនជនណាមា្នេក់តេូវបានដកហូត កម្មសិទ្ធិ 

ដោយបំពានឡើយ។ មាតេេ 
១៧



សេរីភាពខាងសសនា ឬ 
ជំនឿ
មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិសេរីភាពខាងការគិត  

សតិសមេបជញ្ញៈ និងសាសនា។ សិទ្ធនិេះរាប់បញ្ចលូ 

ទាំងសេរីភាពផ្លេស់ប្តូរសាសនា ឬជំនឿ ពេមទាំង 

សេរីភាពសម្តេងសាសនា ឬជំនឿរបស់ខ្លួនតេមា្នេក់ 

ឯង ឬ ជារួមជាសាធារណៈ ឬជាឯកជន តាមការ 

បងា្ហេត់បងេៀន ការអនុវត្តជាទមា្លេប់ ការគោរពបូជា  

ពេមទំាងតាមការបេេរឰពិធីសកា្កេរៈផេសេងៗ។មាតេេ 
១៨



សេរីភាពនេការសម្តេងមតិ
មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញ 

មតិយោបល់។ សិទ្ធិនេះ រាប់ទាំងសេរីភាពក្នុងការ 

បេកាន់មតិដោយគ្មេនការជេៀតជេេក និងសេរីភាព 

ក្នុងការស្វេងរក ការទទួល និងការផេសព្វផេសាយ 

ព័ត៌មាន និងគំនិតនានាដោយគ្មេនពេំដេន ទោះ 

តាមរយៈមធេយាបាយបញ្ចេញមតិបេបណាមួយក៏ 

ដោយ។មាតេេ 
១៩



សេរីភាពជួបបេជុំ
១. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការ 

បេជុំ ឬការបង្កើតសមាគមដោយសន្តិវិធី។

២. គ្មេនជនណាមា្នេក់ តេូវបានបង្ខិតបង្ខំឱេយចូល 

រួមក្នុងសមាគមណាមួយឡើយ។មាតេេ 
២០



សិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការ 
សធារណៈ
១. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការដឹកនាំ 

កិច្ចការសាធារណៈនេបេទេសរបស់ខ្លួនដោយ 
ផ្ទេល់ ឬតាមរយៈតំណាងដេលបានជេើសរីស 
ដោយសេរី។

២. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិបេើបេេស់ដោយស្មើ 
ភាពនូវសេវាសាធារណៈក្នងុបេទេសរបស់ខ្លនួ។

៣. ឆន្ទៈរបស់បេជាពលរដ្ឋ គឺជាមូលដ្ឋេនអំណាច 
របស់រដ្ឋេភិបាល។ ឆន្ទៈនេះ តេូវបានសម្តេង 
ចេញតាមរយៈការបោះឆ្នេតទៀងទាត់ តាម 
ពេលវេលាកំណត់ និងពិតបេេកដ ដេលជាការ 
បោះឆ្នេតមួយមានលក្ខណៈសកល ស្មើភាព  
ហើយការបោះឆ្នេតនេះទៀតសោធ តេូវធ្វើ 
ដោយសមា្ងេត់់ ឬតាមនីតិវិធីការបោះឆ្នេតដោយ 
សេរី និងសមមូល។មាតេេ 

២១



សិទ្ធិទទួលបានសន្តិសុខ 
សង្គម
មនុសេសគេប់រូប ក្នុងឋានៈជាសមាជិកមួយរូបនេ 

សង្គម មានសិទ្ធទិទួលបានសន្តសុិខសង្គម និង 

មានបុព្វសិទ្ធិក្នុងការសមេេច បានសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច  

សង្គមកិច្ច និងវបេបធម៌ ដេលចាំបាច់មិនអាចអត ់

បាន សមេេប់សេចក្តីថ្លេថ្នូរ និងវឌេឍនកម្មដោយ 

សេរីនេបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួន តាមរយៈកិច្ច 

ខិតខំបេឹងបេេងរបស់ជាតិ និងកិច្ចសហបេតិបត្ត ិ

ការអន្តរជាតិ សេបតាមការរៀបចំ និងតាម 

ធនធានរបស់បេទេសនីមួយៗ។មាតេេ 
២២



សិទ្ធិការងារ
១. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិធ្វើការងារជេើសរីស 

ការងារដោយសេរី និងធ្វើការងារក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌ 
តេឹមតេូវ និងពេញចិត្ត ពេមទាំងការពារបេឆំង 
នឹងភាពអត់ការងារធ្វើ។

២. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិទទួលបេេក់បៀវតេស 
ស្មើគ្នេចំពោះការងារដូចគ្នេ ដោយគ្មេនការ 
រីសអើង។

៣. អ្នកធ្វើការងារ មានសិទ្ធទិទួលបានលាភសកា្កេរៈ 
ដោយសមធម៌ និងពេញចិត្ត ដើមេបីធានាអត្ថភិាព 
រស់នៅរបស់ខ្លួន និងគេួសារ ឱេយសមសេបនឹង 
សេចក្តីថ្លេថ្នូរនេមនុសេស និងតេូវបានបំពេញ 
បន្ថេមទៀត តាមមធេយាបាយផេសេងៗនេការ 
ការពារផ្នេកសង្គម បេសិនបើចាំបាច់។

៤. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធបិង្កើត និងចូលរួមក្នងុ 
ការងារសហជីព ដើមេបីការពារផលបេយោជន៍ 
របស់ខ្លួន។មាតេេ 

២៣



សិទ្ធិសមេេក និងលំហេ 
កំសន្ត
មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិឈប់សមេេក និងលំហេ 

កំសាន្ត រួមបញ្ចូលទាំងកមេិតម៉េងការងារសម 

ហេតុផល និងការឈប់សមេេកដោយបានបេេក ់

បៀវតេសតាមពេលកំណត់។មាតេេ 
២៤



សិទ្ធិទទួលបានកមេិតជីវភាព 
គេប់គេេន់
១. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធទិទួលបានកមេតិជីវភាព 

គេប់គេេន់ ដើមេបីធានាសុខភាពនិង សុខុមាលភាព 

របស់ខ្លួន និងគេួសារ រួមមានចំណីអាហារ  

សម្លៀកបំពាក់ លំនៅដ្ឋេន ការថេទាំសុខភាព  

និងសេវាសង្គម កិច្ចចំាបាច់ផេសេងៗទៀត។ មនុសេស 

គេប់រូបមានសិទ្ធទិទួលបានការគំពារ នៅពេល 

គ្មេនការងារធ្វើ មានជំងឺ ពិការ មេម៉ាេយពោះម៉ាេយ  

ចាស់ជរា ឬនៅពេលបាត់បង់មធេយាបាយធានា 

ជីវភាព ដេលបណា្តេលមកពី កាលៈទេសៈផុត 

ពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួន។

២. មាតុភាព និងកុមារភាព មានសិទ្ធិទទួលជំនួយ  

និងការថេទាំពិសេស។ កុមារគេប់រូប ទោះកើត 

ពីឪពុកមា្តេយមានខាន់សា្លេ ឬឥតខាន់សា្លេក្តី តេូវ

បានទទួលការពារខាងសង្គមកិច្ចដូចគ្នេ។មាតេេ 
២៥



សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ
១. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធទិទួលបានការអប់រំ។ ការ 

អប់រំតេូវឥតបង់ថ្លេ យា៉េងហោចណាស់ សមេេប់ 
ការអប់រំបឋមសិកេសា និងអប់រំមូលដ្ឋេន។ ការអប់រំ 
បឋមសិកេសា គឺជាកាតព្វកិច្ច។ ការអប់រំខាងបច្ចេក 
ទេស និងវិជា្ជេជីវៈ តេវូរៀបចំឱេយមានជាទូទៅ។ ការ 
អប់រំឧត្តមសិកេសាតេូវបើកឱេយចូលរៀនស្មើភាពគ្នេ 
ដោយឈរលើមូលដ្ឋេនសមត្ថភាព។ 

២. ការអប់រំតេូវសំដៅទៅរកការរីកលូតលាស់ពេញ 
លេញនេបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុសេស និង 
ការពងេឹងការគោរពសិទ្ធិមនុសេស និងសេរីភាព 
ជាមូលដ្ឋេន។ ការអប់រំនេះ តេូវលើកកម្ពស់ 
ការយល់ដឹង ការអត់ឱនអធេយាសេ័យគ្នេ និង 
មិត្តភាពរវាងបេជាជាតិ និងកេុមពូជសាសន៍ ឬ 
កេុមសាសនាទាំងអស់ ពេមទាំងការអភិវឌេឍន ៍
សកម្មភាពរបស់សហបេជាជាតិ ក្នុងការថេរកេសា 
សន្តិភាព។

៣.មាតាបិតា មានសិទ្ធជិាអាទិភាព ក្នងុការជេើសរីស 
បេភេទនេការអប់រំសមេេប់បុតេធីតារបស់ខ្លួន។មាតេេ 

២៦



សិទ្ធិចូលរួមក្នុងជីវភាពវបេបធម៌ 
សិលេបៈ និងវិទេយាសស្តេ
១. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិចូលរួមដោយសេរ ី

ក្នុងជីវភាពវបេបធម៌របស់សហគមន៍រីករាយនឹង  

សិលេបៈ និងចូលរួមចំណេកក្នុងវឌេឍនភាព 

វិទេយាសាស្តេ និងបានទទួលផលបេយោជន៍ពី 

លទ្ធផលនេវឌេឍនភាពនេះ។

២. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិទទួលបានការការពារ 

ផលបេយោជន៍ខាងសីលធម៌ និងសមា្ភេរដេល 

បានមកពីផលិតកម្មខាងវិទេយាសាស្តេ អកេសរ 

សាស្តេ ឬសិលេបៈ ដេលជាសា្នេដេរបស់ខ្លួន។មាតេេ 

២៧



សិទ្ធិទទួលបានពិភពលោក 
មួយសេរី និងយុត្តិធម៌
១. មនុសេសគេប់រូប មានសិទ្ធិចូលរួមរៀបចំ  

សណា្តេប់ធា្នេប់សង្គម និងអន្តរជាតិ ដើមេបីឲេយ 

សិទ្ធ ិ សេរីភាព ដេលមានចេងក្នងុសេចក្ត ី

បេកាសនេះ អាចតេូវបានសមេេចបានយា៉េង  

ពេញលេញ។មាតេេ 
២៨



ភារកិច្ចចំពោះសហគមន ៍
របស់អ្នក
១. មនុសេសគេប់រូបមានករណីយកិច្ចចំពោះសហគមន៍  

ជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលអាចបង្កើតបានការរកី 

ចមេើនដោយសេរី និងពេញបរិបូរណ៍នូវបុគ្គលិក 

លក្ខណៈរបស់ខ្លួន។

២. មនុសេសគេប់រូប អាចបេើបេេស់សិទ្ធសិេរីភាពរបស់ 

ខ្លនួបានក្នងុដេនចេបាប់បានកំណត់តេបុ៉ណោ្ណេះ ក្នងុ 

គោលបំណងធានាការទទួលសា្គេល់ និងការ 

គោរពសិទ្ធិ និងសេរីភាពរបស់អ្នកដទេ និងដើមេប ី

បំពេញសេចក្តីតេូវការយ៉ាេងតេឹមតេូវខាងសីលធម៌  

សណា្តេប់ធា្នេប់សាធារណៈ និងសុខុមាលភាព 

ទូទៅ នៅក្នុងសង្គមបេជាធិបតេយេយ។

៣. ទោះជាក្នងុករណីណាក៏ដោយ សិទ្ធនិិងសេរីភាព 

ទំាងនេះ មិនអាចតេវូបានបេើបេេស់ផ្ទយុនឹងគោល 

ការណ៍របស់អង្គការសហបេជាជាតិឡើយ។មាតេេ 
២៩



សិទ្ធិមិនអាចលក់ ដូរ ផ្ទេរ ឬ 
ដកហូតបាន
គ្មេនបទបញ្ញត្តិណាមួយនេសេចក្តីបេកាសនេះ 

អាចតេូវបានបកសេេយ ដេលបណា្តេលឱេយរដ្ឋ  

កេុម ឬបុគ្គលណាមួយ មានសិទ្ធិបេបណាមួយ  

ដើមេបីធ្វើសកម្មភាព ឬបេពេឹត្តអំពើអ្វីមួយ សំដៅ 

បំផ្លិចបំផ្លេញនូវសិទ្ធិ និងសេរីភាពទាំងឡាយ  

ដេលមានចេងនៅក្នងុសេចក្តបីេកាសនេះឡើយ។មាតេេ 
៣០


