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អារម្ភកថា 
ដោយបានទទួលការអនុញ្ញា តពីអង្គការមូ្លនិធិសិទធិ

កុមារ(Child Right Foundation)  កម្មវធីិiBCDE ននអង្គការ
សហការអនតរជាតិកម្ពុជា (ICC) បានដធវើការបកប្រប
ដសៀវដៅ«សិទិធកុមារ និង្ការទទួលខុសរតវូរបស់កុមារ»ដនេះ 
ជាភាសាទំពួន ដ ើម្បីឲ្យឪពុកមាា យ អាណាពាបាល និង្   
សហគម្ន៍ បានយល់ ឹង្បប្នែម្ដទៀតអំពីសិទធិសំខាន់ៗប្ ល
កុមាររគប់របូគួររតូវបានទទួល។  

ដ ើម្បឲី្យដសៀវដៅដនេះ កាន់ប្តមានការគំរទពីសំណាក់
របិយមិ្តត អនកអាន ពីរគប់ម្ជ្ឍោា ន រកមុ្ការងារដយើង្ខ្ុំរង់្ចំ
ទទួលនូវម្តិរេិះគន់សាែ បនា ដោយដសាម្នសសរកីរាយ ។ 

 សូម្អរគុណ ! 
   រកមុ្ផលិតសារអប់រនំនកម្មវធីិiBCDE  
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បណ្តាំគ្រួសារសិទ្ធិ: 

 
 
 
 
 
កមុារទ ាំងឡាយជាទសី្រលាញ់អ ើយ 
 នកទទលួរិទ ធអិេញអលអញអ ើយ 
 នកកុាំកអ្តើយត្រវូ ្វុរតរិទ ធ ិ
្ិងរនួាទចី្បារត់្រកដ 

 នកត្រវូត្រកា្ខ់្ជា ប់្ វូការទទលួខរុត្រវូ 
ជាមយួរ គម្ ៍្ិង មរិតភកត ិត្គសួារ បងរអូ្មម៉ែ ឳ 

អត្រោះជានា ាំផ្លូវអៅរក នាគររងុអរឿង៕ 



1 

 

កុមារទ្ទួ្លបានការប្ថទយំកេិរតទុ្កោក ់ពី មនុ សត្គបគ់ន  ។ 
សាសាា  ទី្ កាន រុាងំនហ រុាងំខា អន ់អយក ់ពុរ នេគ ឡឹង  
 បា៉ា ណូ   ទិ្ឌូ ។ 



2 

 

កុមារត្រូវសេេះយកេិរតទុ្កោកស់ាត បអ់នកែនទ្ ។ 

សាសាា  ត្រគ ់អលុ អយក ់ពុរនេគ សំាោុងំ ពូ អនស់ទ្ៀគ សណើ  ។ 



3 

 

កុមារទ្ទួ្លបានការយកេិរតទុ្កោកប់្ថទ ុំខភាពត្បកបសោយ   
ត្ប ិទ្ធិភាពពីមនុ សធំ និង ត្គូសពទ្យ ។ 

សាសាា  ទី្ កាន អយក ់ពុរនេគ រុាងំនហ រុាងំខា  ុកកាផ្ទប   
ឡឹង បា៉ា ណូ  ត្កាគ ់តងំកង ់លូ មរួ ម៉ាូអា ។ 



4 

 

កុមារត្រូវសេេះយកេិរតទុ្កោកប់្ថទ ុំខភាព អនាមយ័ និង  មាា រ
ខលួនត្បាណសោយខលួនឯង ។ 

សាសាា  ត្រគ ់អលុ អយក ់ពុរនេគ រុាងំនហ រុាងំខា អាគឡ់ានម៉ា លូ     
រុាោំ៉ា ក ់ឡាសកាតងំឡា ។ 



5 

 

កុមារមាន ិទ្ធិទ្ទួ្លបានការអបរ់សំរៀន ូត្រ ត្បកបសោយ 
គុណភាព ។ 

សាសាា  ទី្  ិុរ អយក ់កាន អនរ់គ ់បា៉ា សត លូ សហៀនហ ំ 
អន ់អលុ ខាក ់។ 



6 

 

កុមារត្រូវយកេិរតទុ្កោក ិ់កាសរៀន ូត្រ និង សគរពសោកត្គូ  
អនកត្គូ ។ 

សាសាា  ត្រគ ់អយក ់ពុរនេគ សហៀនហ ំលូ អលុ ការ ៉ាុប នណ ូ  
សណេះ ូ ។ 



7 

 

កុមារទ្ទួ្លបាននូវការសគរពត្ ឡាញ់ថាន កថ់នម និង ការ រពីទុ្កខ
សទ នានា ។ 

សាសាា  ត្រគ ់ទី្ កាន បិុេ នេ នឡ បា៉ា សងៀ លូ ប៉ាងកាន ់ឡឹង  
កាន ត្ប៉ាគ ័បាប ត្ប៉ាគ ័ថូរ ។  



8 

 

កុមារត្រូវសេេះផតល់ស េកតីត្ ឡាញ់រប ់ខលួន និងយកេិរតទុ្កខោក ់
េំស េះអនកែនទ្ ។ 

សាសាា  ត្រគ ់អន ់កាន បិុេ នេ  លូ អយក ់ពុរ នេគ  
កា ពូ អនស់ទ្ៀគ ណាវ គ ។ 



9 

 

កុមារពិការមាន ិទ្ធិទ្ទួ្លបាននូវការប្ថទពិំស   ត្មាបរ់ត្មូវ
ការចាំបំាេរ់ប ់ខលួន ។ 

សាសាា  កាជក កាប្ជល សបលល ម៉ាូេះ មា៉ា រ ់ទី្  ិុរ អន ់ពូ រុាងំនហ  
រុាងំខា ពួយ កាន រងកាន ម៉ាេះ ប្អ៊ែ ។ 



10 

 

កុមារពិការត្រូវសេេះសធាើជាពលរែឋលាតមលទ្ធភាពប្ែលអាេសធាើបាន។ 

សាសាា  កាជក កាប្ជល ត្រគ ់ត្ប៉ាគ ័បា៉ា  ុន ោគ់ៗ  តម ប្អ៊ែ 
អលុ ត្ប៉ាគ ់ទី្ ។ 



11 

 

កុមារមាន ិទ្ធិរកាសករែំប្ណល និង ត្បកានជំ់សនឿរប ់ខលួន ។ 

សាសាា  ទី សុ៊ិត ឡាក់សា ប៉ា ដក់ ប៉ា ជ ៀ លូ ជសឿ ប ៉្ា ៉័ះ  យ៉ា ង តាម ពុត  
អ ៊ែ ្ុ៊ិច ។ 



12 

 

កុមារត្រូវសេេះសគរពជនជារិសែើមភាគរិេ និង ជំសនឿរប ់អនកែនទ្ ។ 

សាសាា  ត្រគ ់អលុ ការ ៉ាុប  ុនសារ   ួន ប្ប៊ែរ លូ កាន  
ស ឿ ត្ប៉ាេ័ះ  ោ៉ា ង ពូ អនស់ទ្ៀគ  ។  



13 

 

កុមារត្រូវមានជត្មក ុវរតភិាព និង ត្បកបសោយភាពកកស់តត  ។ 

សាសាា  ត្រគ ់ទី្ ចារ នអា ោគ ់សាអឹន លូ ត្រក ់រុាងំនហ រុាងំខា  
ោគ ់។ 



14 

 

កុមារត្រូវសេេះេូលរមួប្ថរកាផាេះ ប្មបងឲ្យមានអនាមយ័លា ។ 

សាសាា  ត្រគ ់អលុ រុាោំ៉ា ក ់ឡាកស់ា អាគឡ់ានម៉ា ហី ត្កាន អន ់ោគ ់។ 



15 

 

កុមារមាន ិទ្ធិទ្ទួ្លបានការ សនាត   េំស េះកំហុ រប ់ខលួន ។ 

សាសាា  ទី្  ិុរ អយក ់កាន ពូ បុាងំអាល ម៉ាេះ កា កាន ត្ប៉ាគ ័ 
យេ ម៉ាេះ ប្អ៊ែ  ។ 



16 

 

កុមារត្រូវសេេះទ្ទួ្លសាគ ល់កំហុ រប ់ខលួនត្ពមទងំប្កប្ត្ប និងសរៀន
 ូត្រកំហុ សនាេះ ។ 

សាសាា  ត្រគ ់អលុ ឡាប ញម កា ឡាសកា ត្ប៉ាគ ័យេ អលុ ពិនប្ពង លូ អលុ 
សហៀន ឡឹង កាន យេ សណាេះ ។ 



17 

 

កុមារត្រូវទ្ទួ្លបានការបំប៉ានេំណីអាហរត្គបត់្គន ់ 
និងមានជីវជារិ ។ 

សាសាា  ត្រគ ់រងកាន កាន បា៉ា អុង សាណា ត្គឹប ប្នវ អន ់សហល េះ ។ 



18 

 

កុមារត្រូវសេេះហូបេំណីអាហរសោយមានអនាមយ័ និង មនិត្រូវ
ខជេះខាជ យ ។ 

សាសាា  ត្រគ ់អលុ សា សាណា អន ់ទី្ កាន អាគឡ់ានម៉ា លូ អលុ តសមៀន 
អលុ ខារ ។ 



19 

 

កុមារមាន ិទ្ធិ និងឱកា សែើមបសីលងកមានត និង ត្មាកលំប្ហ ។ 

សាសាា  ទី្  ិុរ សាមយ លូ ចាក រ ៉ាល់ អន ់រ ៉ាគ ់ពុរ សពៀក ។ 



20 

 

កុមារត្រូវសេេះប្បងប្េកសពលសវោ សែើមបសីរៀន ូត្រជួយ ការងរផាេះ 
និង សលងកមានតសោយភាពត្រឹមត្រូវ ។ 

សាសាា  ត្រគ ់អលុ ប្ប៊ែង ប្ជក មង សភឿ សហៀនហ ំរង ់ត្ប៉ាគ ័ង៉ា រ        
កាណុង ហី លូ ចាក រ ៉ាល់ អន ់ោគ់ៗ  ។  



21 

 

កុមារមាន ិទ្ធិរ ់សៅកនុង ហគមនរ៍ប ់ខលួនសោយគម នអំសពើហិងា
ត្បកបសោយភាព ងបស់ាង រ ់និង  នតិភាព ។ 

សាសាា  ទី្  ិុរ នអា កាណុង ត្ ុក សរេះ ម៉ាេះ អនប់្ឌ អន ់ោគ ់
រា៉ា ញិក រា៉ា ជេ អូ ទី្ កាន តប៉ាុញ តបា៉ា ក ់លូ អន ់ទី្ កាន រ ៉ាគប់្រ។ 



22 

 

កុមារត្រូវេូលរមួេំប្ណកកនុងការរកា នតិភាពនិង ណាត បធ់្នន បក់នុង ហ
គមនត៍្ពមទងំេូលរមួកសាង ងគមជារិត្ បតមអាយុរប ់ខលួន ។ 

សាសាា  ត្រគ ់ម៉ាុរ ពុរ ឡាកស់ា កាន រ ៉ាគប់្រ ឡាសបៀប ឡាបប កាណុង 
ត្ ុក សរេះ លូ ម៉ាុរ ពុរ ត្ប៉ាគ ័អន ់សំាងខុំ ោគ ់តម អាញុ អនប់្ឌ ។ 



23 

 

កុមារមាន ិទ្ធិទ្ទួ្លបាននូវកិេាការ រ និងជំនួយឧបរថមភពី 
រោឋ ភបិាល ។ 

សាសាា  ទី្  ិុរ អយក ់កាន ប៉ាងកាន ់លូ កាន រង ័អន ់ស ឿង      
អនស់ទ្ៀគៗ ឡឹង អុងកាន ររថ់ាភបិាល  ។ 
 



24 

 

កុមារត្រូវសធាើខលួនឲ្យជាពលរែឋលា និង សគរពេាបរ់ែឋ ។ 

សាសាា  ត្រគ ់ត្ប៉ាគ ័ឡាសកា អន ់សកេះ បា៉ា  ុន ោគ ់លូ អលុ ការ ៉ាុប  
ចាបាប ់អងុកាន ររ ័។ 
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កុមារមាន ិទ្ធិបសទាញមរិសោបល់តមរយ:ការ ប្មតងទ្ សន:
រប ់ខលួន ។ 

សាសាា  ទី្  ិុរ កាកាប បា៉ា ឡាេ ់បា៉ា នឹរ ពឹរ កាង ពួយ កាន អលុ ហលង ់
ម៉ាេះ  ប្អ៊ែ  ។  
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កុមារត្រូវនិោយ តីត្បកបសោយការសគរពេំស េះអនកែនទ្ និងហ៊ែ ន
ទ្ទួ្លខុ ត្រួវនូវអាបី្ែលខលួននិោយ ។ 

សាសាា  ត្រគ ់កាកាប លូ អនស់ទ្ៀគ អន ់ទី្ កាន ការ ៉ាុប ណាបធឺ លូ  
ខឹន ឡាប ់យេ ឡាប ់ត្រគ ់ឡឹង បា៉ា នឹរ ឡាក ់ទី្ កាកាប  ។ 
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កុមារពិការកម៏ាន ិទ្ធេូិលរមួកនុង កមមភាពសផសងៗជាមយួអនកែនទ្
សទេះបីគរខុ់ ប្បលកពីកុមារឯសទ្ៀរៗកតី ។ 

សាសាា  កាជក កាប្ជល សបលល ម៉ាូេះ មា៉ា រ ់ទី្  ិុរ ម៉ាុរ ត្ប៉ាគ ័ង៉ា រ  
 អនឌូ់ បា៉ា ណូ  អនស់ទ្ៀគៗ យ៉ាេះ ័  ប្អ៊ែ យេ ឡឹង សាសាា  
អនស់ទ្ៀគៗ ណាវ គ កាតម ។ 
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កុមារពិការេូលរមួសោយសគរពអរថត្បសោជនអ័នកែនទ្និងខលួនឯង
ត្ពមទំងំពាោមពនយល់ពីសាថ នភាព និងបំណងរប ់ខលួន ។ 

សាសាា  កាជក កាប្ជល សបលល ម៉ាូេះ មា៉ា រ ់ត្រគ ់ម៉ាុរ ពុរ ការ ៉ាុប  
ឡាបផុ់ន ពូ អនស់ទ្ៀគ លូ ឡាសកា តងំឡា លូ ខ ំរ ៉ាេះ អន ់ពូ ហលង ់  
ឡឹង ពុរ បិុេ ឡាសកា តងំឡា  ។  



29 

 

ស ៀវសៅសនេះ ត្រូវបានបកប្ត្បសេញពីស ៀវសៅ« ិទ្ធិរប ់កុមារ និង ការទ្ទ្លួ
ខុ ត្រូវរប ់កុមារ» 

ប្ែលផលិរសោយអងគការមូលនិធិ ិទ្ធិកុមារ ។ 
ប្ត្ប ត្មួលជាភាសាជនជារិសែើមភាគរិេ ទំ្ពួន ត្គឹង សត្ៅ  
សោយកមមវធីិ iBCDE ននអងគការ ហការអនតរជារិកមពុជា (ICC) 

 
 
 

គតំ្ទ្ថវកិាសបាេះពុមពជាភាសាទំ្ពនួ ត្គឹង សត្ៅ 
 

Interact,   FELM,   TEAR Australia,  Transform Aid International 
 
 

រាល់ខលឹមសារប្ែលបានបកប្ត្បកនុងស ៀវសៅសនេះ ជាការទ្ទ្លួខុ ត្រូវផ្ទា ល់
រប ់កមមវធីិ iBCDE  

ននអងគការ ហការអនតរជារិកមពុជា (ICC) 
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ននេះជានសៀវនៅសិទ្ធ ិរបស់កុមារ នងិការទ្ទួ្លខុសត្រូវរបស់កុមារ 
ន េះពុម្ពនលើកទ្ី ១ ចំនួន ៣៥ កាល 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ 
នបើចប់ នពរម៌ាននសេងៗនទ្ៀរ សូម្ទាក់ទ្ងតាម្អាសយដ្ឋា នខាងនត្កាម្ 

 
 
 

 

អងគការសហការអនដរជារកិម្ពុជា 
Internatinal Cooperation Cambodia 

P.O. Box : 612P.O. Box : 612  
Phnom Penh, CambodiaPhnom Penh, Cambodia  

Tel :  092 46 99 34Tel :  092 46 99 34  
Or 

P.O. Box : 890003P.O. Box : 890003  
Banlung RatanakriBanlung Ratanakri  
Tel :  075 974 029Tel :  075 974 029  

EE--mail : mail : ams.rtk.ibcde@icc.org.khams.rtk.ibcde@icc.org.kh  
  

The book “Child Rights and responsibility of the Child”The book “Child Rights and responsibility of the Child”  
    

Indigenous minority language versionIndigenous minority language version 
1st  Edition, printing 35 copies  

August, 2013 
For more information or copies please contact the above 

address. 
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