សិទ្ធិរបស់លោកអ្ន កក្នុងរដ្ធ វិចតូ រីយ
៉ា
និងជនដែលអាចជួយបាន

សិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងរដ្ធ វិចតូ រីយ
៉ា គឺជាការប្រឆាំ ងនឹងច្បាប់ចំពោះជនណាម្នា ក់
ដែលប្រកាន់រ�ើសអ�ើងប្រឆាំ ងនឹងលោកអ្ន កដោយសារពូជ

សាសន៍ សាសនា ភេទ ជំន�ឿនយោបាយ និងកិចកា
្ច រដទៃជាច្រើន

ទ�ៀត។ លោកអ្ន កក៏មានសិទ្ធិផងដែរ ដូចជាសិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាព
ត្រូវបានគេប្រព្រឹតម
្ត កល�ើដោយត្រឹមត្រូវ សិទ្ធិដ�ើម្បីអនុវត្តតាម

ជំន�ឿសាសនារបស់លោកអ្ន ក និងដ�ើម្បីសប្បាយរីករាយជាមួយ
នឹងវប្បធម៌ និងគ្រួសាររបស់លោកអ្ន ក។

សិទ្ធិទាំងអស់នេះហៅថា “ សិទ្ធមនុស្ស ” ហ�ើយមនុស្សគ្រប់រូប

មានសិទ្ធិទាំងនេះដូចគ្នានៅក្នុងរដ្ធ វិចតូ រីយ
៉ា ទោះបីជាលោកអ្ន ក
ក�ើតនៅទីណាក៏ដោយ។

ការប្រកាន់រ�ើសអ�ើង

វាក៏ជាការប្រឆាំ ងនឹងច្បាប់ដែរ សម្រាប់លោកអ្ន កដែលត្រូវបាន

គេប្រព្រឹតម
្ត កល�ើដោយខុសគ្នា ឬដោយពុំត្រឹមត្រូវប្រសិនប�ើរ�ឿង
នេះក�ើតឡ�ើងនៅកន្លែងណាមួយដូចជានៅកន្លែងធ្វើការរបស់
លោកអ្នក នៅពេលជួលផ្ទះ នៅសាលារ�ៀន នៅក្នុងហាង

ឬក្នុងអាហារដ្ធា ន ឬនៅពេលលេងកីឡាជាដ�ើម។

មនុស្សទាំងឡាយមិនអាចប្រព្រឹតម
្ត កល�ើលោកអ្ន កដោយមិន

ត្រឹមត្រូវដោយសារៈ

• ពណ៌សម្បុរស្បែក វប្បធម៌ ឬពូជសាសន៍របស់លោកអ្ន ក
សាវតារគ្រួសារ ឬប្រទេសដ�ើមកំណ�ើតរបស់លោកអ្ន ក។

ការរ�ៀបចំសម្រាប់ការងារផ្សេងទ�ៀត ដោយពុំត្រូវទទួល

ទណ្ឌកម្មអ្វីឡ�ើយ ហ�ើយនិយោជករបស់លោកអ្ន កត្រូវការ
រ�ៀបចំយ
៉ា ងណាឲ្យបានសមហេតុផល ដ�ើម្បីឲ្យលោកអ្ន ក
អាចធ្វើការងាររបស់លោកអ្ន កបាន។

• ទោះថាលោកអ្ន កជាឳពុកម្តា យ ឬជាអ្ន កម�ើលថែក្តី។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កម�ើលថែកូន ឬសមាជិក

គ្រួសារ លោកអ្ន កអាចស្ន ើសុំធ្វើការងារពេលម៉ោ ងខុស
គ្នាឬពេលម៉ោ ងឈប់ ដ�ើម្បីម�ើលថែរក្សាកូន ឬសមាជិក
គ្រួសារ។

• អាយុរបស់លោកអ្ន ក។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនប�ើលោកអ្ន ក
ដាក់ពាក្យសុំការងារធ្វើ គេពុំអាចនិយាយថាលោកអ្ន ក
ចាស់ពេក ឬក្មេងពេកសម្រាប់ការងារឡ�ើយ។
• ទោះថាលោកអ្ន កជាបុរស ឬស្រ្តីក្តី។
• ការមានផ្ទៃពោះ ឬការបំបៅដោះកូន។ ឧទាហរណ៍ វាពុំទាស់

ខុសអ្ វីឡ�ើយដ�ើម្បីបបំ ៅដោះកូននៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈ
ដូចជាហាងកាហ្វេ ឬទីធ្លាសម្រាប់ក្មេងលេងជាដ�ើមអ្ន កអាច

ជ្រើសរ�ើសធ្វើការងារពេលណាអ្ន កមានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅដោះ
កូន។

• ធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទណាមួយដែលពុំទាស់ខុសចំពោះច្បាប់។

ឧទាហរណ៍ លោកអ្ន កមិនអាចត្រូវគេប្រព្រឹតម
្ត កល�ើដោយពុំ

ត្រឹមត្រូវ ដោយសារមនុស្សដែលលោកអ្ន ករួមភេទជាមួយ
ឡ�ើយ។

• សាសនា ជំន�ឿ ឬសកម្មភាពផ្នែកសាសនារបស់លោកអ្ន ក។

• ចំណូលចិតរ្ត បស់លោកអ្ន កចំពោះដៃគូរួមភេទ ឬស្
ថា នភាព

អ្ន កដោយខុសគ្នា ដោយសារលោកអ្ន កទៅវិហារអ៊ីស្
លា ម

មនុស្សស្រីដែលរួមភេទជាមួយស្រីដូចគ្នា មនុស្សខ្ទើយ

ខុសអ្ វីឡ�ើយចំពោះអ្ន កដែលពុំមានជំន�ឿសាសនាណាមួយ

ខ្លួ ន មនុស្សប្រុសដែលស្នេ ហាប្រុសដូចគ្នានិងមនុស្សរួមភេទ

ឧទាហរណ៍ មនុស្សទាំងឡាយពុំអាចប្រព្រឹតម
្ត កល�ើលោក

វិហារសាសន៍យូដា ឬវិហារគ្រីស្តសាសនា។ គឺជាការពុំទាស់
នោះ។

• ការមានពិការភាព ជម្ងឺ ឬរបួស។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនប�ើ

លោកអ្ន កមានពិការភាព ឬជម្ងឺ លោកអ្ន កអាចស្ន ើសុំឲ្យមាន
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ផ្នែកភេទរបស់លោកអ្ន ក។ ឧទាហរណ៍ មនុស្សរួមភេទដូចគ្នា
មនុស្សប្តូរភេទ អ្នកចង់បានភេទផ្សេងពីភេទដ�ើមកំណ�ើតរបស់
ជាមួយភេទផ្ទុយគ្នា មនុស្សទាំងអស់នេះមានសិទ្ធិដូចគ្នា។

• ទោះថាលោកអ្ន ករ�ៀបការ ឬអត់ក្តី។ វាពុំមានបញ្ហាអ្ វីឡ�ើយ

ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កបានរ�ៀបការ លែងលះគ្នា ពុំបានរ�ៀបការ

ឬរស់នៅជាមួយគ្នា លោកអ្ន កនៅតែត្រូវបានគេប្រព្រឹតម
្ត ក

ល�ើដោយត្រឹមត្រូវ។

• លក្ខណៈនៃរាងកាយរបស់លោកអ្ន ក។ ឧទាហរណ៍ លោកអ្ន ក

មិនអាចត្រូវបានគេប្រព្រឹតម
្ត កល�ើដោយពុំត្រឹមត្
 រូវដោយសារ

កំពស់ ទម្ងន់ មាឌ សក់ ឬខ្នៅពីកំណ�ើតឡ�ើយ។

• សកម្មភាពរបស់លោកអ្ន កអំពីសិទ្ធិនៅកន្លែងធ្វើការ។

ឧទាហរណ៍ លោកអ្ន កមិនអាចត្រូវគេបណ្តេ ញចេញពីការងារ
ឬដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារការសួរសំនួរ ឬនិយាយអំពីបញ្ហា

ដែលលោកអ្ន កមាននៅកន្លែងធ្វើការឡ�ើយ។

• សកម្មភាពសហជីព។ ឧទាហរណ៍ លោកអ្ន កមិនអាចត្រូវ

លោកអ្ន កមិនអាចត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬប្រព្រឹតម
្ត កល�ើ

ដោយពុំត្រឹមត្រូវដោយសារការស្ន ើសុំឲ្យយ�ើងខ្ញុំជួយ ឬធ្វើការ

តវ៉ា ហ�ើយមានតែអ្ន កជាប់ទាក់ទិនក្នុងការតវ៉ាប៉ុណ្ណោះដែលនឹង
ដឹងអំពីកិចកា
្ច រនេះ។ ការដាក់ពាក្យតវ៉ាពុំមានន័យ ថាលោកអ្ន ក
នឹងត្រូវទៅតុលាការឡ�ើយ។

ដ�ើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម លោកអ្ន កអាចប�ើកម�ើលនៅ
តាមវ៉ិបសាយ
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ផងដែរ។ យ�ើងក៏ផល
្ត ់ជូនព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរអំពី
សិទ្ធិរបស់លោកអ្ន កនៅតាមទីសាធារណៈ នៅកន្លែងធ្វើការ

និងជាមួយស្
ថា ប័នរដ្ធាភិបាលនានា។

គេបណ្តេ ញចេញពីការងារដោយសារលោកអ្ន កជាសមាជិក
សហជីពពលកម្ម ឬធ្វើកូដកម្មឡ�ើយ។

• គោលជំហរនយោបាយ ជំន�ឿ ឬសកម្មភាពផ្នែកនយោបាយ
របស់លោកអ្ន ក ឬដោយសារលោកអ្ន កពុំចូលរួមក
 នុង
្ សកម្ម
ភាពនយោបាយទាំងឡាយ។

វាក៏ជាការប្រឆាំ ងនឹងច្បាប់ដែរ ចំពោះលោកអ្ន កដែលប្រព្រឹតទ្ត ៅ
ល�ើនរណាម្នា ក់ដោយខុសគ្នា ដោយសារមូលហេតុណាមួយនៃ

មូលហេតុទាំងអស់នេះ។

ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសិទ្ធិមនុស្ស
របស់លោកអ្ន ក ឬអំពីការប្រកាន់រ�ើសអ�ើង និងអំពីអ្វីខ្លះ
ដែលលោកអ្ន កអាចធ្វើបាន ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កត្រូវការ
ជំនួយ លោកអ្ន កអាចទូរស័ព្ទទៅគណៈកម្មការ លេខ

1300 292153 ឬដ�ើម្បីស្ន ើសអ
ុំ ្ន កបកប្រែភាសា
សូមទូរស័ព្ទលេខ  1300 152 494។

Accessible formats
This publication is available to download from
our website at humanrightscommission.vic.gov.
au/resources in PDF and RTF. Please contact the
Commission if you require other accessible formats.

We welcome your feedback!
Need more information?
Contact the Commission:
Enquiry Line
Fax		
TTY		
Email		
Website

1300 292 153 or (03) 9032 3583
1300 891 858
1300 289 621
enquiries@veohrc.vic.gov.au
humanrightscommission.vic.gov.au

Were these resources useful? Easy to use? Would you
like to see something else included? Please email us
at communications@veohrc.vic.gov.au.
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