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េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

 

ទំព័រមាតិក 

េសចក�ីែណរនា ំ  ៣ 
វសិលភាព  ៣ 
និយមនយ័  ៤ 
១. េគាលករណ៍ែណរនា ំ  ៦ 

១.១ ករមនិេលីកែលកដចខ់តចំេពះកររេំលភបំពនេលីកុមារ  ៦ 
១.២ ករកណំតស់មា� ល់ឧត�ម្របេយាជន៍របស់កុមារ  ៦ 
១.៣ ករែចករែំលកទំនលួខុស្រត�វចំេពះកិច�ករពរកុមារ  ៦ 

២. ករអនុវត�  ៧ 
៣. និតិវធិ ី  ៧ 

៣.១ ករេ្រជីសេរសីបុគ�លកិ និងករ្របគល់តួនាទ ី  ៧ 
៣.២ អនុសរណអកប្បកិរយិា  ៨ 
៣.៣ កររក្សោភាពសមា� ត ់  ៩ 
៣.៤ ករអប់រ ំនងិករបណ�ុ ះបណា� ល ១០ 
៣.៥ ករ្រគប់្រគងទិន�ន័យ ១០ 

៤. ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ និងទនំាក់ទំនង ១១ 
៤.១ ករ្រពមេ្រពៀង ១១ 
៤.២ ករេ្របី្របាស់្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ ១២ 
៤.៣ ករេ្របី្របាសព់័ត៌មានសមា� លអ់ត�ស�� ណ ១៣ 
៤.៤ ករេ្របី្របាស់រូបភាព ១៣ 

៥. កររយករណ៍ និងករកត់បន�យហនិភ័យ ១៤ 
៥.១ កររយករណ៍ និងករេឆ�ីយតប ១៤ 
៥.២ ករកតប់ន�យហនិភយ័ ១៥ 

ករពិនិត្យេឡងីវញិៃនេគាលករណ៍ករពរកុមារ ១៥ 
ឯកសរភា� ប់ទី១: េសចក�ី្របកសអំពកីរេបជា� ចតិ� ១៧ 

ឯកសរភា� ប់ទី២: ទ្រមង់អនុ�� ត្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ ១៨ 

ឯកសរភា� ប់ទី៣: តរងៃនកររយកណ៍ករករពរកុមារ ២០ 
ឯកសរភា� ប់ទី៤ របាយករណ៍ករករពរកុមារ ២១ 
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េសចក�ីែណរនា ំ

 អង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ បានកណំត់យកសុវត�ិភាពកុមារជាអទិភាពខ�ស់បំផុត េដយ្រសបតមសន�ិស��

ស�ីពីសិទ�កុិមាររបស់អង�ករសហ្របជាជាត(ិUNCRC)។ ្របេទសអូ�ស� លី បានផ�លស់ច� ប័នដលU់NCRCេនៃថ�ទ ី

១៥ ែខតុលឆា�  ំ ១៩៩២។ ដូេច�ះេហយី អង�ករ �ហ� ី ធូ ហ្សោញ មានកតព�កិច�ក�ុងករយកចិត�ទុកដក់្រសបតម 

UNCRC ែដលបានែចងអំពីសិទ�ិសខំន់ៗ ទងំបួនរបស់កុមារ្រគប់រូប៖ 

• សិទ�ិក�ុងកររស់រនមានជីវតិ (មានជីវតិ, ទឹក, អហរូបត�ម�, សុខភាព) 
• សិទ�ិក�ុងករអភិវឌ្ឍន៍ (ករទទួលបានករអប់រ,ំ ករយកចិត�ទុក�ដក,់ ករលំែហកយ, 

សកម�ភាពវប្បធម៌) 
• សិទ�ិក�ុងករទទលួបានករករពរ (ករេគង្របវញ័, កររេំលភបំពន, ករមិនយកចិត�ទុកដក់) 

• សិទ�ិក�ុងករចូលរមួ (ករបេ��ញមត,ិ ព័ត៌មាន, ករគតិ, មនសិករ, សសនា និងអត�

ស�� ណ) 
 េគាលករណ៍ករពរកុមារេនះ បង� ញពី្រកបខណ័� ស្រមាបក់រ្រគប្់រគង និងករកត់បន�យហនិភ័យៃន
កររេំលភបំពនេលីកុមារ េដយបុគ�លែដលចូលរមួសកម�ភាពផ�លេ់សវកម�ក�ុងគេ្រមាងរបស់អង�ករ �ហ� ី ធូ 
ហ្សោញ។ អង�ករ�ហ�ធូីហ្សោញខិតខយ៉ំាងខ� ងំ ស្រមាបភ់ាពជាគំរូៃនករអភិវឌ្ឍន៍ល�បផុំតេនរល់្រគប់វសិ័យៃនករ
ករពរកុមារ។ 
 

វសិលភាព 

េយាងតមេសចក�ីអនុេលមរបស់UNCRC ពក្យថា “កុមារ” សំេដេទេលីមនុស្សែដលមានអយុេ្រកម១៨

ឆា� ។ំ កុមារទងំអស់មានសិទ�ិេស�ីៗគា�  ក�ុងករទទួលបានករករពរពីកររេំលភបំពន េដយមិនគតិព ីពូជសសន,៍ 

ជីវ្របវត�ិ, អយុ, េភទ, ពណ៌សម្ុបរ, ពិករភាព, សសនា ឬជំេនឿ។ េគាលករណ៍េនះ ្រគបដណ� ប់េលីកុមារទងំអស់

ែដលមានទំនាកទ់ំនងជាមួយអង�ករ �ហ� ី ធូ ហ្សោញ ទងំអ�កែដលទទលួផលផា� លព់ីេសវកម�របស់អង�ករ�ហ� ី ធូ 

ហ្សោញ និងអ�កែដលបានទទលួផលេដយ្របេយាល។ 

េគាលករណ៍ករពរកុមារេនះ ្រត�វបានអនុវត�ចំេពះរលស់មាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលរបស់អង�ករ�ហ� ី ធូ 

ហ្សោញ, បុគ�លិក, ៃដគូសហករ, អ�កឧបត�ម�, មា� ស់ជំនយួ និងអ�កស�័្រគចតិ�របសអ់ង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ។ េលសីពី
េនះេទេទៀត េគាលនេយាបាយេនះ ្រត�វបានអនុវត�ចំេពះសមាជិកទងំអស់ៃនសធារណជនទូេទ ែដលេធ�ីជាអ�ក 

តំណាង ឬអ�កៃរអង� សថវកិរ ក�ុងនាមជា អង�ករ �ហ� ី ធូ ហ្សោញ ឬអ�កេ្របី្របាស់េឈ� ះ និងធនធានរបស់អង�ករ 

�ហ� ី ធូ ហ្សោញ។ េគាលករណ៍េនះ ្រត�វបានយកេទអនុវត�ចំេពះរល់្រគបស់កម�ភាពរបស់អង�ករ �ហ� ី ធូ ហ្សោញ 

ទងំេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ក�ុង្របេទសអូ�ស� ល ីនិង្របេទសដៃទេទៀតែដលអង�ករកពុំងេធ�ីសកម�ភាព។ 
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េគាលករណ៍េនះ ក៏្រត�វបានអនុវត�ចំេពះអង�ករ ែដលេធ�ីករក�ុងភាពជាៃដគូជាមួយអង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ

ផងែដរ។ អង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ នងឹមិនគា្ំរទដលអ់ង�ករ ឬបុគ�លណាែដលមិនមាននតីវិធិីសម្រសបក�ុងករករពរ

និងរក្សោសុវត�ភិាពកុមារេឡយី។ 

 

និយមន័យ 

ករកំណត់អយុៈ េន្របេទសកម�ុជា អយុែដលអចរមួេភទបានគឺ១៥ឆា� ។ំ អយុែដលអចេរៀបករបានស្រមាប់

ទងំមនុស្ស្រប�ស និងមនុស្ស្រសីគឺ១៨ឆា�  ំឬ១៦ឆា�  ំ្របសិនេបីមានករយល្់រពមពីឪពុកមា� យចំេពះបុគ�លទងំពីរ 

េភទ។ 

កុមារ: មនុស្សែដលមានអយុេ្រកម១៨ឆា�  ំ

កររេំលភបំពនេលកុីមារ: កររេំលភបំពនេលីកុមារមានន័យថា ករេធ�ីទុក�េទសដល់កុមារ ែដលជះឥទ�ពិល 

អវជិ�មានដល់ករអភិវឌ្ឍរងកយ ឬអរម�ណ៍របស់ពកួេគ។ កររេំលភបំពនេលីកុមារមាន៤្របេភទដូចជា ករ 

រេំលភបំពនផ�ូវេភទ កររេំលភបំពនផ�ូវកយ កររេំលភបំពនផ�ូវអរម�ណ៍ និងករមិនេអីេព។ី កររេំលភបំពន 

េលីកុមារអចេកីតេឡងីេលីកុមារទងំពីរេភទ និង្រគប់អយុ។ កររេំលភបំពន្រត�វបានបង�េឡងីចំេពះកុមារេដយ 

មនុស្សេពញវយ័ មនុស្សវយ័ជទំង់ ឬកុមារេផ្សងេទៀតៃនេភទទងំពីរ។ 

 

១. កររេំលភបំពនផ�ូវកយ៖ ្រគប់រលស់កម�ភាពែដលេធ�បីាប ឬេធ�ឲី្យប៉ះពលដ់ល់សុខមាលភាពរងកយរបស់

កុមារ។ កររេំលភបំពនទងំេនាះរមួមានប��ូ លដូចខងេ្រកម ប៉ុែន�មិនែមនមាន្រតមឹែតចំេពះែត្របករទងំេនះ 

េទ៖ 

• ករវយ 

• ដល ់

• ទត ់

• ករដុត 

• ក�ិច 

• រុញ្រចន 

• ក�នា� ក ់

• ចប់្រកវ ី

• ករបំពុល 
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២. កររេំលភបពំនផ�ូវេភទ៖ សកម�ភាពណាមួយ ែដល្រប្រពឹត�ក�ុងនេចតនាផ�ូវេភទ េទេលីកុមារដូចជា ករបះ៉ 

ស� បមិនសមរម្យ សកម�ភាពៃនករប៉ះពល់េដយផា� ល ់ ឬមិនផា� លជ់ាមួយ្របដប់េភទកុមារ ករបង� ញេករ � ិ៍េភទ 

ករលួងេលម ឬករបង�កុំមារឲ្យេធ�ីសកម�ភាពផ�ូវេភទ ករេ្របី្របាស់ពក្យសម�ីក�ុងលក�ណៈផ�ូវេភទេទកន ់

កុមារែដលមិនទន់្រគប់អយុ ករេធ�ីទំនាកទ់ំនងជាមួយកុមារក�ុងលក�ណៈផ�ូវេភទតមរយៈ ករសរេសរ ទូរសព័� 

ករេផ�ីសរ ឬតមរយៈ្របព័ន�អុិនធណិឺត ករេគង្របវ�័� េលកុីមារេដយករេ្របី្របាស់កុមារឲ្យ្រប្រពឹត�សកម�ភាពផ�ូវ

េភទេដយខុសច្បោប ់ករបង� ញសមា� រៈអសអភាសេទកុមារ មិនថាជាករបង� ញេទកន់កុមារ ឬកក៏រឲ្យកុមារ 

ចូលរមួក�ុងសកម�ភាពអសអភាស។ ជនេល�សីៃនកររេំលភបំពនផ�ូវេភទអចជាេភទ្រប�ស និងជាេភទ្រស។ី 

កររេំលភបំពនផ�ូវេភទ អច្រត�វបានបង�េឡងីចំេពះកុមារ េដយមនុស្សេពញវយ័ មនុស្សវយ័េក�ង ឬកកុ៏មារ 

េផ្សងេទៀត។ 

 

៣. កររេំលភបំពនផ�ូវចិត�៖ សកម�ភាព កយវកិរ ពក្យសម�ី ឬឥរយិាបថណាមយួ ែដលជះឥទ�ិពលដល់ផ�ូវចិត� 

ឬសុខុមាលភាពៃនអរម�ណ៍របស់កុមារ។ កររេំលភបពំនេនះអច ឬមិនអចេកីតេឡងីជាលក�ណៈរុៃំរ។៉ 

ឧទហរណ៍រមួមានដូចខងេ្រកម ប៉ុែន�មិនែមនមានែតចំេពះែត្របករទងំេនះេទ៖ 

• ករនិយាយ្របាបកុ់មារ ឬេធ�ឲី្យកុមារមានអរម�ណ៍ថា ខ�ួនគា� នតៃម� មនិមានអ�ក្រសឡាញ់ ឬគា� ន្របេយាជន ៍

• ករពន្យលឲ់្យកុមារេធ�ីបាបអ�កដៃទ 

• ករសម�ុតេធ�ីបាប (រមួទងំករសម�ុតេធ�បីាបតម្របព័ន�អិុនធឺណិត) 

• អំេពីេកង្របវ�័�  ឬអំេពីពុករលយួចំេពះកុមារ រមួប��ូ លទងំពលកម�េលីកុមារ 

• កររពំឹងទុកេលីសមត�ភាពមិនសមរម្យ និងមិនសម្រសបេលអីយុែដលកុមារអចេធ�បីាន ែដល្រត�វបានដក ់

បន�ុកេលកុីមារ 

• មិនផ�លឪ់កសឲ្យកុមារបង� ញពីគំនតិទស្សនៈរបស់ពួកេគ 

• ររងំកុមារ មិនឪ្យចូលរមួក�ុងទំនាក់ទនំងសង�មទូេទ 

• េចទនាមិនេអីេពីេលកុីមារ ឬមនិរប់ប��ូ ល 

• ករគំរមេធ�ីបាបកុមារ 

កររេំលភបំពនផ�ូវចិត�អចេកីតេឡងីេដយករដកឲ់្យេនដច់េដយែឡកពីេគ ឬករភា� ប់ជាមួយនឹងករ 

រេំលភបំពន ្របេភទដៃទេទៀត។ 

 

៤. ករមនិេអីេព:ី ករខកខនជាប់លប់ ឬសកម�ភាពេដយេចទនាែដលខកខនមិនបានផ�ល់ឲ្យកុមារនូវ ត្រម�វ 

ករមូលដ� ន និងករែថរទមំនិ្រគប់្រគាន ់ ែដលេធ�ីេអយកុមារ្របឈមនងឹេ្រគាះថា� ក់ ឬបង�អន�រយ។ កររេំលភ 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

បំពនេនះរប់ប��ូ លទងំករមិនផ�លច់ណីំអហរ ទកឹ ជំរក ករចិ�� ឹមបីបាច់ ករ្រត�តពនិិត្យ និងករមិនយកចិត� 

ទុក�ដកេ់លីស� នភាពែដលអចនាឲំ្យកុមារស�ិតក�ុងហនភិយ័។ 

 

៥. ករេកង្របវ�័� : ករេ្របី្របាស់កុមារេដមី្បគុីណ្របេយាជន៍ ករបំេពញចិត� ឬ្របាកច់េំណញរបស់នរណាមា� ក់

ែដលជាញឹកញាប់បណា� លឲ្យមានលទ�ផលជា ភាពអយុត�ិធម ៌ អំេពីេឃាេឃ នងិមានទុក�េទសអន�រយ 

្រប្រពឹត�េទេលកុីមារ។ សកម�ភាពទងំេនះរមួមានដូចតេទ ប៉ុែន�មនិែមនមានែតចំេពះែត្របករទងំេនះេទ៖ 

ករេកង្របវ�័� ផ�ូវេភទ ពលកម�កុមារ ពលកម�បង�ិតបង�ំ ទសភាពបណុំល និងករេ្របី្របាស់កុមារក�ុងសកម�ភាព 

ឧ្រកិដ�។ 

 

១. េគាលករណ៍ែណនា ំ

អង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ គឺជាអង�ករករពរកុមារ ែដលេធ�ីករេដមី្បកីរពរកុមារពីកររេំលភបពំន 

និងករេកង្របវ�័� ្រគបទ់្រមង់។ េគាលករណ៍េនះែផ�កេលីេគាលករណ៍ចំននួ៣៖ 

 

១.១ ករមិនេលីកែលងដច់ខតចំេពះកររេំលភបំពនេលីកុមារ 

អង�ករ �ហ� ី ធូ ហ្សោញ មនិអចទទួលយក និងេលីកែលងដចខ់តចំេពះ កររេំលភបំពនេលីកុមារ 

និងករេកង្របវ�័� េលីកុមារ េទះបីេនេ្រកមកលៈេទសៈណាក៏េដយ។ ករដឹងថា កុមារ្រត�វបានរេំលភបំពន 

ឬេកង្របវ�័�  េហយីមិនមានករចត់វធិានករសម្រសប កជ៏ាករណីែដលមនិអចេលីកែលងបានផងែដរ។ 

អង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ េធ�ីករយ៉ាងសកម�េដមី្បកីរពរករជួញដូរផ�ូវេភទ។ អង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ 

មិនេលីកែលងេទសចំេពះរល់ករេកង្របវ�័� េលីកុមារ។ 

 

១.២ ករកណំត់សមា� ល់ឧត�ម្របេយាជន៍របស់កុមារ 

ករសេ្រមចចតិ�ក�ុងករអនុវត�រល់សកម�ភាពទងំអសេ់នក�ុងអង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ នងឹ្រត�វបានេធ�ីេឡងីជា 

មួយនឹង ឧត�មភាពៃនឧត�ម្របេយាជន៍របស់កុមារ។ រមួប��ូ លទងំែផ�កកម�វធិីេផ្សងៗ ែផ�កៃរអង� សថវកិ ែផ�ក 

ទំនាក់ទនំង  ហរិ��វត�ុ នងិ ែផ�កេផ្សងៗេទៀត។ 

អង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ មិនគា្ំរទ ឬអភ័យេទស ចំេពះអពហ៍ពិពហ៍មនិ្រសបច្បោប ់ឬជាពិធីេរៀបករកុមារ 

ឬអ�កទទួលផលរបស់អង�ករេឡយី េដយមនិគិតពីេហតុផលវប្បធម៌ ឬកលៈេទសៈេផ្សងេទៀតេឡយី។ 

 

១.៣ ករែចករែំលកទនំួលខុស្រត�វចំេពះកចិ�ករពរកុមារ 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

ភាពជាៃដគូមានសរៈសំខនណ់ាស់ក�ុងករធានាបានថា កុមារមានសុវត�ិភាព។ េគាលករណ៍េនះ 

្រកបដណ� បេ់លី អ�កែថរទកុំមារ ្រក�ម្រគ�សរ អ�កជំនាញ និងអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល។ 

េដីម្ប្ីរគប់្រគងហនិភយ័្របកបេដយ្របសទិ�ិភាពដល់កុមារ អង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ នឹងេធ�ីករយ៉ាងសកម� 

េដីម្បែីស�ងរកករគា្ំរទ និងករសហករជាមយួអជា� ធរមូលដ� ន អង�ករៃដគូ និងស� បន័រដ� ភិបាល។ 

 

២. ករអនុវត�ន៍ 

េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ករអនុវត�ន៍េគាលករណ៍ករពរកុមារ នឹង្រត�វបានអនុវត�តមរយៈតួនាទ ី

របស់ម�ន�កីរពរកុមារ(CPO) ែដលគា្ំរទេដយ្របធានកម�វធិី នងិនាយកិ្របតិបត�ិ។ តួនាទីរបសម់�ន�ីករពរកុមារ 

រមួមាន ករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹងអំពីករករពរកុមារេនក�ុងអង�ភាព េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់បុគ�លកិ 

និងអ�កស�័្រគចតិ� តមដនករអនុវត�ន៍េគាលករណ៍ទងំក�ុងនិងេ្រក ជាតណំាងឲ្យអង�ករ �ហ� ី ធូ ហ្សោញ េនក�ុង 

បណា� ញករពរកុមារ នងិករស្រមបស្រម�លករពិនិត្យេគាលករណ៍េឡងីវញិ។ 

ម�ន�ីករពរកុមារនឹងេដីរតនួាទីជាជនបេង� លក�ុងទនំាក់ទំនងស្រមាប់រលប់�� ្រព�យបារម�អំពីករករពរ 

កុមារេនក�ុង្របេទសកម�ុជាែដលទក់ទងេទនងឹកុមារែដលពក់ព័ន�េដយផា� ល ់ ឬេដយ្របេយាលជាមួយអង�ករ 

�ហ� ី ធូ ហ្សោញ េហយី្រត�វបានស�តិេនេ្រកមេគាលករណ៍េនះ។ េនក�ុង្របេទសអូ�ស� លី ករអនុវត�ន ៍

េគាលករណ៍ករពរកុមារ នងឹ្រត�វបានអនុវត�តមរយៈនាយកិ្របតិបត�ិ។ 

 

៣. នីតិវធិ ី

៣.១ ករេ្រជសីេរសីបុគ�លិក និងករ្របគល់តួនាទ ី

ករជួលបុគ�លិក និងអ�កស�័្រគចិត� នងិករេ្រជីសេរសីបុគ�លកិថ�ីេនអង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ ្រត�វេធ�ីតមេគាល

ករណ៍ែណរនាយ៉ំាងតឹងរងឹ េដីម្បកីត់បន�យហនិភ័យៃនេ្រគាះថា� កដ់ល់កុមារតមរយៈករេ្រជីសេរសី នងិេនេល ី

ដំេណីរករ ៃនករបណ�ុ ះបណា� ល។ េគាលករណ៍ែណរនាទំងំេនះរមួមានដូចខងេ្រកម៖ 

 

៣.១.១ មុនេពលេ្រជសីេរសីបុគ�លិក 

• រល់ករពណ៌នាតួនាទីករងរទងំអស ់ ្រត�វប�� ក់យ៉ាងច្បោស់ថា អង�ករ �ហ� ី ធូ ហ្សោញ មានេគាល 

ករណ៍ករពរកុមារ។ 

• ចំេពះតនួាទីករងរស្រមាប់បុគ�លិកែខ�រ ករពណ៌នាតនួាទកីរងរទងំអស ់ ្រត�វែតប�� ក់យ៉ាងច្បោសថ់ា 

េបក�ជនែដល្រត�វបានេ្រជីសេរសី នឹងត្រម�វឲ្យផ�លល់ិខតិឥរយិាបទវជិ�មាន ឬលិខតិប�� ក់អកប្បកិរយិា 

ពីសលឃុ/ំសង� ត ់នងិលខិតិ្រត�តពិនិត្យកណំត់្រតប៉ូលសី ្របសនិេបីអច។ 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

• ស្រមាប់តនួាទីករងរអន�រជាតិែដលស�ិតក�ុង្របេទសកម�ុជា និងតួនាទីេផ្សងេទៀត ែដលមានមូលដ� នេន 

េ្រកពី្របេទសកម�ុជា រលក់រពណ៌នាតួនាទីទងំអស់្រត�វប�� ក់យ៉ាងច្បោស់ថា េបក�ជនែដល្រត�វបាន 

េ្រជីសេរសីនងឹត្រម�វឲ្យផ�ល ់លិខិត្រត�តពិនតិ្យកណំត់្រតប៉ូលីស ឬកណំត់់្រត្រពហ�ទណ�  ឬលិខតិប�� ក់ពី 

្របេទសកំេណីត និង្របេទសែដលពួកេគកំពុងរស់េន ្របសនិេបីមានភាពខុសគា� ។ 

 

 

៣.១.២ ករេ្រជីសេរសីបុគ�លកិ 

• ដំបូង េបក�ជន្រត�វេផ�ីពក្យេស�ីសុ ំ និង្របវត�ិរូបសេង�បស្រមាប់មុខតំែណងទងំអស់េនអង�ករ �ហ� ី ធូ 

ហ្សោញ។ 

• េបក�ជនែដលជាបក់�ុងប�� ីស្រមាងំ ្រត�វមកសមា� សន៍ផា� លជ់ាមួយគណៈកមា� ធិករេ្រជសីេរសីបុគ�លកិ ែដល 

្រត�វបាន អនុម័តយល់្រពមេដយនាយកិ្របតិបត�។ិ 

• បនា� ប់ពីករសមា� សន៍ ករ្រត�តពិនិត្យឯកសរេយាង ឬសក្ស ី ្រត�វែតបេំពញស្រមាបេ់បក�ជនែដល្រត�វបាន

ជាប់ស្រមាបមុ់ខដំែណងណាមួយ េដយមនិគិតថាសក្សទីងំេនាះ្រត�វបានអង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ ស� ល ់

ឬមិនស� ល់។ ករ្រត�តពនិិត្យទងំេនះ្រត�វរមួប��ូ លយ៉ាងេហចណាស់ អជា� កណា� លចនំួនពីររបួ 

ទងំ្របធាន្រគប់្រគងបច�ុប្បន�របស់េបក�ជន។ ្របសិនេបី េបក�ជនមិនមានករងរេធ�ីបច�ុប្បន�េនះ 

ឯកសរេយាងអចទទួលយកបានពី ្របធាន្រគប់្រគង ្រគ�បេ្រងៀន ស�ស� ចរ្យ ្របធានអ�កស័្រគចិត� 

្របធានភូម ិ្របធានឃុ ំឬអ�កមានសមត�កិច�េផ្សងេទៀត។ ចេំពះ្របេទសកម�ុជា ្របធានកម�វធិី ឬអ�កតណំាង

ជាអ�កទទួលខុស្រត�វចេំពះករ្រត�តពិនិត្យឯកសរេយាង។ េន្របេទសអូ�ស� លី និង្របេទសដៃទេទៀត 

នាយកិ្របតបិត�ិជាអ�កទទួលខុស្រត�វេលកីរពិនិត្យឯកសរេយាង។ វជាករ្របេសីរ ្របសិនេបកីរ្រត�តព ិ

និត្យឯកសរេយាងអចេធ�ីេឡងីេដយផា� លម់ាត ់ឬតមទូរស័ព�។ 

• ក�ុង្របេទសកម�ុជា និេយាជិក និងអ�កស�័្រគចតិ�របសអ់ង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ ្រត�វផ�ល់ឯកសរេដីមៃនឯកសរ

ខងេលីេទ្របធានកម�វធិី ឬម�ន�ីរដ�បាល និងហរិ��វត�ុ មុនេពលករផ�ល់ករងរ។ េនក�ុង្របេទស អូ�ស� ល ី

ឬ្របេទសដៃទេទៀត  ឯកសរទងំេនះ្រត�វែត្របគលជូ់ននាយកិ្របតិបត�ិមុនេពលមានករផ�លជូ់នករងរ។ 

ឯកសរទងំេនះ្រត�វែតជាឯកសរបច�ប្បន�។ 

 

៣.១.៣ ករដំេណីរករ 

• េនេពលផ�លជូ់នតួនាទីករងរេនអង�ករ �ហ� ី ធូ ហ្សោញ ច្បោប់ស�ពីីកិច�ករពរកុមារនឹង្រត�វផ�ល់ជូន

េបក�ជនែដល្រត�វបានេ្រជីសេរសីយ៉ាងេហចណាសម់ួយសបា� ហ៍មុនេពលចប់េផ�ីមករងរ។ 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

• េបក�ជនែដល្រត�វបានេ្រជីសេរសី ្រត�វែតចុះហត�េលខេលេីសចក�ីែថ�ងករណ៍ៃនករេប�ជា� ចិត�ចំេពះេគាល

ករណ៍ករពរកុមារ នងិ្រកមសីលធម៌មុនេពលចប់េផ�ីមបំេពញភារកិច�។ 

 

៣.២ អនុសរណអកប្បកិរយិា 

អង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញមាន្រកមសីលធម៌ែដលែចងពីអ�ីែដល្រត�វបានេគចត់ទុកថា ជាអកប្បកិរយិាសមរម្យ 

និងមិនសមរម្យស្រមាបន់ិេយាជិក និងអ�កដៃទេទៀតរមួមាន សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល អ�កស�័្រគចិត� េភ��វ នងិអ�ក

ដៃទេទៀតែដលតណំាងេអយអង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ។ 

្រកមសលីធម៌្រត�វបានបេង�តីេឡងីេដីម្បកីរពរកុមារែដលចូលរមួក�ុងកម�វធិីរបសអ់ង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ និង

េដីម្បកីរពរនិេយាជកិរបសអ់ង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ និងអ�កដៃទេទៀតពីករេចទ្របកនអ់ំពអីកប្បកិរយិាមិនសមរម្យ 

ឬកររេំលភបពំន។ 

 

៣.២.១ វពតិជាសខំនខ់� ងំណាសែ់ដលនិេយាជកិទងំអស់របសអ់ង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ និងអ�កេផ្សងេទៀត

្រប្រពឹត�ចំេពះមនុស្សមា� ក់ៗេដយេស�ីភាពគា� េដយេសចក�ៃីថ�ថ�ូរ និងករេគារពេដយមនិគិតពសី�� តិ សសនា 

អយុ សមត�ភាព េយនឌរ័ ននិា� ករេភទ ឬស� នភាពេសដ�កិច�។ 

៣.២.២ រល់និេយាជកិរបសអ់ង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញទងំអស់ ្រត�វែតមានឯកសណា� ន និងឯកសរប�� ក ់

អត�ស�� ណ របស់ពួកេគ្រគប់េពល។ ដូចេនះ ពកួេគអច្រត�វបានសមា� ល់យ៉ាងងយ្រស�ល។ អ�កស�័្រគ 

និងអ�កដៃទេទៀត្រត�វែតមានឯកសរប�� កអ់ត�ស�� ណេនេពលពកួេគេធ�ីករជាតំណាងឲ្យអង�ករ ្រហី� ធូ 

ហ្សោញ។ 

៣.២.៣ នេិយាជិក និងបុគ�លិកដៃទេទៀតមិន្រត�វចូលរមួក�ុងសកម�ភាពណាមយួៃនកររេំលភបំពន ផ�ូវកយ 

ផ�ូវេភទ ឬផ�ូវចិត� ករមនិេអីេព ីឬករេកង្របវ�័� េលីកុមារ ឬអំេពីែដល្រត�វបានេគយល់ថាជាកររេំលភបំពន ឬករ

េគង្របវ�័� េឡយី។ 

៣.២.៤ េគាលករណ៍របសអ់ង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ ស�ីពកីរេ្របី្របាស់្របពន័�ទំនាក់ទំនងសម្រសប៖ ករេ្រប ី

្របាស់្របពន័�េផ្សងៗរបស់អង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ េដីម្បទីទលួបានរូបភាពអសអភាសរបស់កុមារ ឬវត�ុមិនសមរម្យ 

ែដល ្រត�វបានយល់ថា ជាកររេំលភបំពន ឬេកង្របវ�័�  នងឹ្រត�វបានចត់វធិានករេដះ្រសយយ៉ាងឆាប់រហ័សរមួ 

ទងំមានកររយករណ៍េទកន់ទីភា� កង់រអនុវត�ច្បោប់ែដលពកព់ន័� ្របសិនេបីមានករចបំាច់។ 

 

៣.៣ កររក្សោភាពសមា� ត់ 

ព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនអំពកុីមារ និង្រក�ម្រគ�សរែដលស�តិេនក�ុងកម�វធិីរបសអ់ង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ 

្រត�វបានេគចត់ ទុកជា ករសមា� ត ់េហយីមិនគួរ្រត�វបានែចកចយជាមយួនរណាមា� ក់េផ្សងេទៀតេ្រកពអីង�ករ�ហ� ីធូ 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

ហ្សោញ េដយគា� នករអនុ�� តជាលយលក�ណ៌អក្សរ ឬករយល់្រពមពីនាយកិ្របតិបត�ិ ឬ្របធានកម�វធិី ឬជាែផ�ក 

មួយៃនដំេណីរករ ៃផ�ក�ុងែដលបានអនុម័តេឡយី៖ 

• ព័ត៌មានលម�ិតផា� ល់ខ�ួនរបសអ់�កទទលួផល រមួមាន េឈ� ះ និងៃថ�ែខឆា� កំំេណីត 

• ទីលំេន ឬទីតងំលំេនដ� នបច�ុប្បន�របស់អ�កទទួលផល ឬ្រគ�សររបសព់ួកេគ ឬព័តម៌ានទំនាក់ទនំងលអិំត 

• េឈ� ះភូមិ ឬសល 

• ្របវត�ិ ឬកណំត់្រតេវជ�ស�ស� 

• ្របវត�ិ្រគ�សរ ឬបុគ�ល 

• កំណត់្រតករណីនមីួយៗរមួមាន ករវយតៃម� ពិន�ុៃនទ្រមង់ប៉ាន្របមាណស� នភាពកុមារ ែផនករ 

អនា� រគមន ៍និងករផ�ល់េយាបល់របស់នាេយាជកៃនអង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ។ 

រល់ឯកសរទក់ទងនឹងកុមារ និង្រគ�សររបស់ពកួេគ្រត�វែតរក្សោសុវត�ភាព្រគប់េពលេវល។ ករេផ�ីពត័៌មាន 

តមអុីែមល៉អំពកុីមារគួរមានពក្យ “ភាពសមា� ត”់េនក�ុង្របធានបទ។ 

 

៣.៤ ករអប់រ ំនិងករបណ�ុ ះបណា� ល 

េន្របេទសកម�ុជា និេយាជិក នឹងទទលួបានវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីអំពីករករពរកុមារយ៉ាងតិចម�ងក�ុងមួយ

ឆា� ។ំ វគ�បណ�ុ ះបណា� លេនះ នឹង្រត�វេរៀបចំេដយម�ន�ីករពរកុមាររបសអ់ង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ។ វគ�បណ�ុ ះបណា� ល

េនះនឹងរមួប��ូ លករែកស្រម�លេគាលនេយាបាយករពរកុមាររបស់អង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ េហយី្រត�វែតមានករចូល

រមួពី្រគប់បុគ�លកិទងំអស។់ ឪកសខងេ្រកស្រមាប់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងករអភវិឌ្ឍន៍វជិា� ជីវៈក�ុងកិច�ករពរ 

កុមារ នឹង្រត�វបានផ�ល់អទភិាព និងេលីកទកឹចិត�យ៉ាងសកម�។ 

េន្របេទសអូ�ស� ល ីនាយកិ្របតិបត�ិជាអ�កទទួលខុស្រត�វក�ុងករធានាថាអ�កស�័្រគចតិ� និងអ�កេផ្សងេទៀត 

ទទួលបានករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពៃនេគាលករណ៍ករពរកុមារ និងនីតិវធិីរបសអ់ង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ។ 

 

៣.៥ ករ្រគប់្រគងទនិ�ន័យ 

ករ្រគប់្រគងទិន�នយ័សំេដេលីវធីីែដលអង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ ្របមូល រក្សោទុក និងករពរទិន�ន័យរបស់អ�ក 

ទទួលផល មា� សជ់ំនួយ ៃដគូរសហករ និងនិេយាជិក។ និេយាជកៃនអង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ និងអ�កេផ្សងេទៀត្រត�វែត៖ 

• អច្រតឹមែតចូលេ្របី្របាស់ទនិ�ន័យែដលមាន្រត�វករចបំាចស់្រមាប់តនួាទីជា្របច ំ ឬ្រសបតមអ�ីែដលបាន

ពណ៌នាេលីករងររបស់ពកួេគែតប៉ុេណា� ះ។ 

• អច្រតឹមែតេធ�ីករថតចម�ងពត័៌មានរបសអ់ង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញែដលរមួមាន កណំត់្រត របាយករណ៍ 

ឯកសរ ឬទិន�នយ័មូលដ� ន េនេពលចបំាច់េដីម្បបីំេពញកត�កិច�ករងរជាទូេទ។ 

• ទទួលខុស្រត�វក�ុងករែថរទេំដីម្បរីក្សោសុវត�ភិាពៃនពត័៌មានសមា� ត់េនក�ុងកុពំ្ូយទ័រ នងិេនក�ុងករយិាលយ័។ 
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• កេម�ចរលឯ់កសរចម�ងែដលបានេបាះពុម�ទងំអស់ែដលមានប��ូ លអត�ស�� ណសមា� ត ់ េនេពលែដល 

ឯកសរទងំេនាះែលងជាត្រម�វករ។ 

• មិនបង� ញពក្យសមា� ត់ផា� លខ់�ួនរបសព់ួកេគ ឬែចករែំលកពក្យសមា� តរ់បស់អង�ភាពេទកន់នរណាមា� ក ់

េដយគា� នករសរេសរជាកល់ក់ពី្របធាន្រគប់្រគងរបសព់ួកេគេឡយី។ 

• ផ�ល់ដណឹំងដល់្របធាន្រគប់្រគងរបសព់ួកេគ ្របសិនេបីពកួេគេជឿថា េលខកូដ ឬពក្យសមា� ត់របស់ពួកេគ 

្រត�វបានេគលចួយកេទេ្របី្របាស់។ 

 

៣.៥.១ ឯកសរេអឡចិ្រត�នកិ 

អង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ េ្របី្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យេអឡចិ្រត�និកែដលមានេឈ� ះថាOSCaR 

(្របពន័�្រគប់្រគងករណីតមែបបឌីជថីល)។ OSCaR មានក្រមិតរបស់វក�ុងករចូលដំេណីរករ និងភាពសមា� ត ់

ែដល្រត�វបានកណំត់េដយនាយកិ្របតិបត�ិ និង្របធានកម�វធិី។ មានែតនិេយាជិក និងសមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោពិបាល 

ប៉ុេណា� ះែដលមានលទ�ភិាពទទលួបានសិទ�ចូិលដំេណីរករក�ុង្របពន័�OSCaRរបសអ់ង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ។ បុគ�លកិ 

និង សមាជកិ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអចចូលេ្របី្របាស់បាន្រតឹមែតសមាសភាគរបសO់SCaR ណាែដលពក់ព័ន�ផា� ល់

េទនឹងតួនាទីករងររបស់ពួកេគ។ OSCaRអចតមដន្របវត�ិៃនករេ្របី្របាសរ់បស់អ�កេ្របីបាន។ ្របធាន្រគប់្រគង 

កម�វធិីជាអ�កទទលួខុស្រត�វចេំពះករអនុវត�ន៍ករ្រត�តពីនតិ្យ េដីម្បធីានាបាននូវករេ្របី្របាស់្របពន័�OSCaRដ៏្រតឹម 

្រត�វ។ 

អង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញបានចុះកិច�សន្យោជាមួយOSCaRែដលរមួមានកិច�្រពមេ្រពៀងរក្សោភាពសមា� ត់ែដល

អនុ�� តឲ្យនិេយាជិករបសO់SCaRអចចូលេ្របី្របាស់្របពន័�េនះបានែតក�ុងេគាលបណំងចបំាច់ៃន ករែថរទ ំ ករ 

េធ�ីករអភិវឌ្ឍន ៍និងករផ�លជ់នំួយែផ�កបេច�កេទសពត័ម៌ានវទិ្យោប៉ុេណា� ះ។ 

 

៣.៥.២ ឯកសរេបាះពុម�ចម�ង 

េយាងតមត្រម�វកររបស់្រកសួងសង�មកចិ� អតីតជន នងិយុវនីតិសម្បទៃន្របេទសកម�ុជា(MoSAVY)អង�

ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ្រត�វរក្សោទុកឯកសរេបាះពុម�ចម�ងទងំអស់របសអ់តថិិជន។ ឯកសរទងំេនះមានទ្រមង់ែបបបទ 

របស់រដ� ភិបាលែដលរមួមានដូចជា ករេបីកករណីឬករប��ូ លករណី ករវយតៃម� ែផនករេសវកម� និងករបទិ 

ករណី។ ឯកសរទងំេនះ្រត�វរក្សោទុកេនក�ុងទូរបិទជិតេនករយិាល័យរបស់អង�ករ �ហ� ី ធូ ហ្សោញេនក�ុងេខត� 

េសៀមរប និង អចេបកីេមលីបានស្រមាប់ែតបុគ�លកិែដលមានត្រម�វករចបំាចប់ំផុត និងសវនករផ�ូវកររបស់រដ�  

ភិបាលប៉ុេណា� ះ។ បុគ�លណាមា� ក់ែដល្រត�វបានរកេឃញីថា បានចូលេមីលឯកសរទងំេនះ ក�ុងេគាលបណំងេ្រកព ី

តួនាទីករងរ របស់ខ�ួនអច្របឈមនឹងករអនុវត�ច្បោបវ់និ័យែដលរមួមានករបេណ� ញេចញ ចំេពះកររេំលភ 

បំពនេលីេគាល ករណ៍ករពរកុមារ។ 
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៤. ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ និងទំនាក់ទំនង 

៤.១ ករ្រពមេ្រពៀង 

្រគ�សរទងំអស់ែដលស�ិតក�ុងគេ្រមាងរបសអ់ង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ្រត�វបានេស�សុីំឲ្យចុះហត�េលខេលីករ 

អនុ�� តេអយេ្របី្របាស់រូបភាព ករថតសេម�ង ទិន�នយ័ និងេរឿងរ៉វេផ្សងៗ ែដល្រត�វបានេគស� លផ់ងែដរថា 

“ទ្រមង់អនុ�� ត្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ” េនេពលមានករចូលរមួក�ុងគេ្រមាងជាមយួអង�ករ ហ� ីធូ ហ្សោញដបូំង។ 

េនេពលចប់េផ�ីមេធ�កីិច�្រពមេ្រពៀង វពិតជាសខំន់ណាសែ់ដល្រក�ម្រគ�សររបស់កុមារ្រត�វបានពន្យល់អពំ ី

ហនិភ័យ និងគុណ្របេយាជន៍ៃនករផ�ល ់ឬករយល់្រពមេលីករអនុ�� ត និងផ�ល់េពលេវលដល់្រក�ម្រគ�សរទងំ 

េនាះស្រមាប់សណួំរ និងករពចិរណាដស៏មេហតុផល។ ្រគ�សរ និងកុមារទងំេនាះ្រត�វែតទទលួបានករផ្សព�ផ្សោយ 

យ៉ាងច្បោស់ថា មនិថាេនេ្រកមកលៈេទសៈណា កុមារ និង្រក�ម្រគ�សររបស់ពួកេគ នឹង្របឈមនងឹផលវបិាក ឬករ 

េរសីេអីងេនក�ុងេសវកម� ចំេពះករបដិេសធមិនចុះហត�េលខេលីទ្រមង់ករអនុ�� ត្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ។ 

ឪពុកមា� យ ឬអណាព្យោបាល្រត�វបានផ�លក់រសេ្រមចេដយេសរេីលីករយល់្រពម និង្រត�វបានផ�ល ់

ព័ត៌មានជាមុន មុនេពលមានករេបាះពុម�ផ្សោយេចញេ្រកនូវព័ត៌មានណាមួយក�ុងទ្រមង់ដូចខងេ្រកម៖ 

• រូបភាព ឬវេិដអូរបសកុ់មារ ឬសមាជិក្រគ�សរ 

• ស្រមង់ពក្យសម�ី ឬបទសំភាសន៍របស់កុមារ ឬសមាជិក្រគ�សរ 

• សមា� រៈេដីមែដលបេង�ីតេឡងីេដយកុមារ ឬសមាជិក្រគ�សរដូចជា សិល្បៈ កំណាព្យ អត�បទ ឬកចិ�ករ 

សល 

• ្រក�ម្រគ�សរ និងកុមារផីា� ល ់មានសិទ�កិ�ុងករដកករ្រពមេ្រពៀងរបសព់ួកេគ្រគប់េពល េហយីករ្រពមេ្រពៀង 

េនះ គួរែត្រត�វបានេស�សុីំម�ងេទៀតេរៀងរល់បីឆា� មំ�ង។ វជាទំនួលខុស្រត�វរបស់និេយាជិកក�ុងករធានាថា 

អ�កទទលួផលទងំអស់្រត�វបានផ�ល់ឪកសក�ុងករយល់្រពម ឬបដិេសធក�ុងករចុះហត�េលខទ្រមង់ករ 

អនុ�� ត្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយថ�ីេរៀងរល់បីឆា� មំ�ង។ 

• េនេពលែដលកុមារមានអយុ១៨ឆា�  ំ ទ្រមងក់រអនុ�� ត្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ្រត�វបានចុះហត�េលខេដយ 

ឪពុកមា� យ ឬអណាព្យោបាលរបសព់ួកេគ ្រត�វបានចតទុ់កជាេមាឃៈ។ ទ្រមង់អនុ�� ត្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ 

េលីសព១ី៨ឆា� នំឹង្រត�វបានេធ�ីេដយបុគ�លសមខី�ួនែដលមានដំេណីរករដូចគា� នងឹករេរៀបរប់ខងេល។ី 

 

៤.២ ករេ្របី្របាស់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ 

សររបស់អង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ មានលក�ណៈវជិ�មាន វជិា� ជិវៈ និងមានចណុំចខ� ងំជាមូលដ� ន។ ដូេច�ះ 

្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយែដល្រត�វបានេ្របីក�ុងែផ�កទំនាក់ទំនងខងេ្រក គួរែតតំណាងឲ្យគុណសម្បត�ិទងំេនះ និងបេ្រមីករ 

ក�ុងករជំរុញេលីកទកឹចិត� និងករេលីកកម�ស។់ 
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រល់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយទងំអស ់្រត�វែថររក្សោេសចក�ីៃថ�ថ�ូៃនលក�ណៈពិេសសទងំេនាះ នងិមិន្រត�វបភំាន់ក�ុង 

មេធ្យោបាយណាមួយេឡយី។ 

គួរកត់សមា� លផ់ងែដរថា បរបិទ និងស� នភាព្រគ�សរ គួរែត្រត�វបានេគយកមកពិចរណាយ៉ាងមត៉ច់តមុ់ន 

េពលថតរូប ឬថតវេីដអូ្រគ�សរ ឬកុមារណីាមួយ។ ជាឧទហរណ៍៖ វមិនសមរម្យេទក�ុងករ្របមូលមាតិកក�ុងអឡុំង 

េពល អន�រគមន៍សង�មកិច� ឬក�ុងកឡុំងេពលែដលបុគ�លិកសួរសុខទុក� និង្រត�តពិនិត្យសុវត�ភាពែដលេផា� តេល ី

្របធានបទែដលមានអរម�ណ៍អវជិ�មាន។ 

ខងេ្រកមេនះជារូបភាពែដលមិនគួរថត ឬេ្របី្របាស់េឡយី៖ 

• រូបភាពែដលបង� ញមុខេពញរបស់កុមារ េលីកែលងែតករណីមានករអនុ�� តពីនាយក្រគប់្រគង ឬ្របធាន 

កម�វធិ ី

• រូបភាពរបស់កុមារ ឬសមាជិក្រគ�សរែដលគា� នទ្រមង់ែបបបទៃនករអនុ�� ត្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយែដលមាន 

ហត�េលខ រមួទងំរូបភាពែដលមិនស�ិតក�ុងកម�វធិីរបស ់�ហ� ីធូ ហ្សោញ 

• រូបភាពកុមារ ឬ្រគ�សរែដលមានលក�ណៈេ្រកៀម្រក ំងយរងេ្រគាះ ឬមានអរម�ណ៍តនតងឹ 

• រូបភាពរបស់កុមារ ឬមនុស្សធែំដលអ្រកតកយ ឬេស��កសេម��កបពំក់មនិសមរម្យ 

• រូបភាពែដលមានទតីងំសមា� ល់ ឬព័ត៌មានែដលអចសមា� ល់បានេនក�ុងៃផ�ខងេ្រកយដូចជា េឈ� ះ 

សល ភូមិ ឬឃុ ំ

• រូបភាពកុមារក�ុងឯកសណា� នជាសិស្សែដលមានេឈ� ះរបស់ពួកេគ ឬេឈ� ះសល ្រត�វែតែកស្រម�ល ឬ

លុបេចញេឈ� ះេនាះេចញ 

• រូបភាពែដលមានលក�ណៈជាផ�ត់គំនតិ េភា� ចអរម�ណ៍ ឬមានលក�ណៈេរសីេអីងចំេពះមនុស្ស ស� នភាព 

ឬទីកែន�ង 

• រូបភាពែដលអចេធ�ីេអយកុមារ ឬ្រគ�សររបស់ពកួេគមានហនិភ័យ 

 

៤.៣ ករេ្របី្របាស់ព័ត៌មានសមា� ល់អត�ស�� ណ 

េដីម្បកីរពរអត�ស�� ណ នងិសុវត�ភាពរបសកុ់មារ និង្រក�ម្រគ�សរែដលស�ិតក�ុងកម�វធិីរបស់ពួកេយងី ករ

្រប�ង្របយត័�ដូចខងេ្រកម ្រត�វែតអនុវត�ជា្របច៖ំ 

• េ្របីេឈ� ះមិនពិតចំេពះរលកុ់មារ ឬសមាជិក្រគ�សរ 

• មិន្រត�វដក់េឈ� ះភូមិ ឬទីតងំសលេរៀន 

• ធានាថាៃផ�មុខរបសកុ់មារ្រត�វបានបិតឬលកប់ាងំែដលេធ�ីេអយពួកេគមិនអច្រត�វបានស� ល់ េលកី 

ែលងែត ចណុំចែដល្រត�វបានអនុ�� តេដយនាយក្រគប់្រគង ឬ្របធានកម�វធិ ី

• លុបទិន�ន័យេមតេចញពីរូបភាព និងវេីដអូទងំអស ់
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• េធ�ីេអយ្រពិល មិនអចេមលីបាននូវព័ត៌មានេនក�ុងរូបភាព និងវេិដអូេដយយកចតិ�ទុកដក ់ ជា 

ពិេសស ចំេពះេឈ� ះេនេលឯីកសណា� នសលែដលមាននាម្រតកូល និងស�� ។ 

ករ្រប�ង្របយត័�ទងំេនះ ក៏្រត�វបានអនុវត�ចំេពះរល់ករ្របា្រស័យទកទ់ងជាមួយនឹងមា� ស់ជំនយួផងែដរ 

រមួមាន របាយករណ៍វឌ្ឍនភាព និងេសចក�លីំអិតចំេពះរបាយករណ៍ករឧបត�ម�។ 

 

៤.៤ ករេ្របី្របាស់រូបភាព 

គា� នកលៈេទសៈណាែដលរូបភាពឬវេិដអូែដល្រត�វបានថតស្រមាប់េគាលបណំងែផ�កទនំាក់ទំនងៃនអង�

ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ ្រត�វបានេ្របីស្រមាបប់ណា� ញសង�មផា� ល់ខ�ួន ឬទ្រមង់េផ្សងេទៀតេដីម្បជីា្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួន 

ឬករេ្របី្របាស់េផ្សងេទៀត េដយគា� នករអនុ�� តជាលយលក�ណ៍អក្សរច្បោស់លសព់ីនាយកិ្រគប់្រគងេឡយី។ 

េលីក ែលងែតនាយកិ្រគប់្រគងប៉ុេណា� ះ។ 

 

៥. កររយករណ៍ នងិករកត់បន�យហនិភ័យ 

៥.១ កររយករណ៍ និងករេឆ�ីយតប 

វពិតជាចបំាច់ណាស់ចំេពះកររយករណ៍េដយបុគ�លិក អ�កស�័្រគចិត� សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

មា� ស់ជំនយួ អ�កឧបត�ម� ឬអ�កេផ្សងេទៀតចំេពះេសចក�សីង្សយ័ ឬកររេំលភបំពនេលីេគាលករណ៍ករពរកុមារ

ៃនអង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ។ េន្របេទសកម�ុជា របាយករណ៍េនះ្រត�វប��ូ នេទកនម់�ន�ីករពរកុមារៃនអង�ករ�ហ� ីធូ 

ហ្សោញ។ ្របសនិេបីេសចក�សីង្សយ័ ឬកររេំលភបំពនេនាះជាបព់ក់ពន័�នឹងម�ន�ីករពរកុមារ ប�� េនះ ្រត�វែត 

រយករណ៍េទ្របធាន្រគប់្រគងកម�វធិី ឬនាយកិ្របតិបត�ិ។ េនេ្រកពី្របេទសកម�ុជា កររេំលភបពំន្រត�វ 

រយករណ៍ជាបនា� ន់េទកនន់ាយកិ្របតបិត�។ិ 

 

សូមេមលីឯកសរភា� ប់ទី៣ស្រមាប់តរងដំេណីរកររបាយករណ៍ករករពរកុមារ។ 

 

នីតិវធិីរយករណ៍ 

• េហតុករណ៍ទងំអស ់ ្រត�វែតរយករណ៍េដយេ្របីតរងរបាយករណ៍ករពរកុមារ។ េហយី្រត�វប��ូ នេទ

កន់ម�ន�ីករពរកុមារេន្របេទសកម�ុជាក�ុងរយៈេពល៤៨េម៉ាងបនា� បពី់មានករេចទ្របកន់ឬករ លត្រត 

ដង និងក�ុងរយៈេពល៤៨េម៉ាង ក�ុងករប��ូ នជូនេទកន់នាយកិរ្របតិបត�ិ ្របសិនេបេីហតុ ករណ៍េនាះ 

ស�ិតេនេ្រកពី្របេទសកម�ុជា។ 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

• េហតុករណ៍េនះ នងឹ្រត�វបានេធ�ីករេសុីបអេង�តេដយម�ន�កីរពរកុមារេដយរក្សោករសមា� ត់ និងករេគារព 

េពញេលញចំេពះឯកជនភាពរបស់ជនរងេ្រគាះ នងិជនសង្សយ័ែដល្រត�វបានេចទ្របកន់។ ព័តម៌ាននឹង 

្រត�វបានែចករែំលកចំេពះែតករណីចបំាច់បំផុតែដលស�ិតក�ុងមូលដ� នដ៏តងឹរងឹមយួ។ 

• ្របសិនេបមីានភស�ុតង្រគប់្រគាន់េដីម្បែីស�ងរកករេចទ្របកន់ ករ្របតិបត�ចិ្បោប់ដស៏ម្រសបនងឹ្រត�វបាន 

អនុវត�ែដលអចឈនេទដល់ករបេណ� ញេចញ។ 

• ប�� េនះ នឹង្រត�វប��ូ នេទប៉ូលីស ឬអជា� ធរករពរកុមារ ្របសិនេបមីានបទឧ្រកិដ�េកីតេឡងី។ 

• ្របសិនេបបី�� េនាះ្រត�វបានរកេឃញីថា គា� នភស�ុតងេទ ប�� េនះនឹង្រត�វបានពភិាគ្សោជាមួយអ�កេធ� ី

របាយករណ៍អំពីមូលេហតុ។ 

• រល់ជំហន និងពត័ម៌ានទងំអស់ែដលឈនដល់ករេធ�ីេសចក�សីេ្រមចចតិ� ្រត�វេរៀបចទុំកជាឯកសរ។ 

 

៥.២ ករកត់បន�យហនភ័ិយ 

េ្រកពីករអបរ់ ំនិងករបណ�ុ ះបណា� ល ករអនុវត�ដូចខងេ្រកមេនះ ្រត�វែត្របកនភ់ា� ប៖់ 

• បុគ�លិក និងអ�កេផ្សងេទៀតគរួេចៀសវងករេនមា� ក់ឯងជាមួយកុមារេនក�ុងទីធា� ែដលបទិជិតមនិអចេមលី 

េឃញីពីខងេ្រក។ 

• ក�ុងករណីែដលមិនអចេធ�ីបាន។ ឧទហរណ៍ ករពិេ្រគាះេយាបល។់ សមាជកិបុគ�លិកដៃទេទៀតគួរធានាថា 

អ�កដៃទដឹង និងយល់អំពសី� នភាព និងព្យោយាមេនជិត។ ករអនុវត�េនះគឺេធ�ីេឡងីេដីម្បកីរពរកុមារ 

និងបុគ�លិក។ 

• បុគ�លិក អ�កស�័្រគចិត� សមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល និងអ�កដៃទេទៀតែដលជាតណំាងរបស់អង�ករ�ហ� ី ធូ 

ហ្សោញមិន្រត�វមានទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ ឬ្រក�ម្រគ�សររបស់ពួកេគេ្រកពីេម៉ាងេធ�ីករ ឬេលីសពីវសិល 

ភាពៃនតួនាទីករងររបស់ពួកេគេឡយី េលីកែលងែតមានករអនុ�� តពី្របធាន្រគប់្រគងកម�វធិ ី ឬនាយិ
ក្រគប់្រគង។ 

• បុគ�លិកមិន្រត�វចូលក�ុងផ�ះ្រគ�សររបស់កុមារ េដយគា� នមនុស្សេពញវយ័េនជាមួយេឡយី។ 

• បុគ�លិកមិន្រត�វេនមា� ក់ឯងជាមួយកុមារក�ុងផ�ះេនាះេទ។ 

• បុគ�លិកមិន្រត�វបានអនុ�� តឲ្យដឹកកុមារេនេលីម៉ូតូេដយគា� នសមាជិកបុគ�លិកមា� ក់េផ្សងេទៀតជះិម៉ូតូអម

ជាមួយេឡយី។ កុមារ្រត�វពក់មួកសុវត�ិភាព េនេពលេធ�ដីំេណីរេដយម៉ូតូជាមួយបុគ�លិកអង�ករ�ហ� ី ធូ 

ហ្សោញ មិនថាចមា� យណាេនាះេទ។ 

• បុគ�លិកមិន្រត�វបានអនុ�� តឲ្យដឹកកុមារែតមា� កឯ់ងេនេលមី៉ូតូរម៉កកង់បីេឡយី។ ្រត�វមានយ៉ាងេហច 

ណាស់បុគ�លកិរបសអ់ង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញចនំួនពីរនាក់្រគប់េពល។ 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

• កុមារទងំអសែ់ដលស�ិតក�ុងកម�វធិីរបសអ់ង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ្រត�វបានអប់រអំំពីកររេំលភបំពនេលីកុមារ 

និង្រត�វបានបណ�ុ ះករយល់ដងឹអំពីេគាលនេយាបាយករពរកុមារ និងករយល់ដងឹអំពីវធិ ីនិងអ�កែដលពួក 

េគអចេធ�ីកររយករណ៍េទបាន។ 

 

ករពិនិត្យេឡងីវញិៃនេគាលករណ៍ករពរកុមារ 

េគាលករណ៍េនះនឹង្រត�វបានពិនិត្យេឡងីវញិេរៀងរល់ពីរឆា� មំ�ង ឬេនេពលែដលមានករចបំាច់េដយសរ 

ករែកស្រម�លច្បោប ់ឬេដយសរត្រម�វកររបស់អង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ។ 

 

ឯកសរេយាង 

• អនុស�� អង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពសីិទ�កុិមារ 

• ច្បោប់ករងរកម�ុជា(១៩៩៧) 

• ្រកមរដ�ប្បេវណីៃន្របេទសកម�ុជា ២០០៧ មា្រត៩៤៨ Age of consent 

• ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា គណៈកមា� ធិករជាតិ្របយុទ�្របឆាងំករជួញដូរមនុស្ស (ឆា� ២ំ០១៥) 

• រដ� ភិបាលកម�ុជា ច្បោប់ស�ពីកីរប�ង� បករជញួដូរ នងិករេធ�ីអជីវកម�ផ�ូវេភទ (២០០៨) 

• ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ(កម�ុជា) 

 

 

អូ�ស� ល ី

បុគ�លិក អ�កស�័្រគចិត� សមាជកិ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល នងិអ�កេផ្សងេទៀតែដលតណំាងឲ្យអង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ 

េន្របេទសអូ�ស� ល ី ្រត�វេគារពតមច្បោប់ខងេ្រកម។ ច្បោប់ទងំអស់េនះកគ៏ួរែត្រត�វបានេ្របីជាេសចក�ីែណនា ំ

ស្រមាប់អ�កេផ្សងៗេទៀតែដលតំណាងឲ្យអង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ េនក�ុង្របេទសដៃទេទៀតផងែដរ។ 

• ច្បោប់កុមារ នងិយុវវយ័ (២០០៨)ACT, Children’s and Young Person’s Act, ច្បោប់ករពរកុមារ 

(១៩៩៩)QLD, ច្បោប់យុវជន និង្រគ�សររបស់កុមារ (២០០៥)VIC, ច្បោប់ករពរកុមារ (១៩៩៣)SA, 

ច្បោប់កុមារ មនុស្សវយ័េក�ង និង្រក�ម្រគ�សរ (១៩៩៧) TAS, ច្បោប់េសវកម�កុមារ និងសហគមន ៍

(២០០៤)WA 

• ្រកមសលីធម៌ៃន្រក�ម្របកឹ្សោអូ�ស� លីស្រមាបក់រអភិវឌ្ឍន៍អន�រជាត(ិACFID) 

(https://acfid.asn.au/sites/site.acfid/files/resource_document/ACFID-Code-

of-Conduct-vOCT14.pdf) 
 
 

 

https://acfid.asn.au/sites/site.acfid/files/resource_document/ACFID-Code-of-Conduct-vOCT14.pdf
https://acfid.asn.au/sites/site.acfid/files/resource_document/ACFID-Code-of-Conduct-vOCT14.pdf


េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

 
ឯកសរភា� ប់ទី១: េសចក�ី្របកសអំពីករេបជា� ចិត� 

េគាលនេយាបាយេនះនឹង្រត�វចុះហត�េលខេដយសហករទីងំអស់របស់អង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ។ ច្បោប់
ចម�ងែដលបានចុះហត�េលខ នឹង្រត�វផ�លជូ់នេទហត�េលខី និងច្បោបច់ម�ងែដលបានចុះហត�េលខមយួេទៀតនឹង
្រត�វរក្សោទុកេនក�ុងឯកសរបុគ�លិករបសអ់ង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ។ 

 
ខ�ុ ំសូម្របកសថា: 
១. ខ�ុ ំបានអន នងិយលអ់ំពីេគាលករណ៍ករពរកុមាររបស់អង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ។ 
២. ខ�ុ ំនឹងអនុវត�តមេគាលករណ៍ និងនតីិវធិីែដលមានែចងេនក�ុងេគាលករណ៍ករពរកុមាររបស់អង�ករ�ហ� ីធូ 
ហ្សោញ។ 
៣. ខ�ុ ំមនិែដល្រត�វបានេគេចទ្របកន់ ឬផ�នា� េទសពីបទេល�ីសណាមួយែដលពកព់័ន�នងឹកររេំលភបពំន ផ�ូវ
កយ ផ�ូវេភទ ឬផ�ូវចតិ�េលកុីមារេឡយី។ 
៤. ខ�ុ ំយលេ់ហយីថា ្របសនិេបីមានបណ�ឹ ងណាមយួ្រត�វបានេធ�ីេឡងី្របឆាងំនឹងខ�ុ ំទកទ់ងនឹងករេចទ្របកន់
ចំេពះកររេំលភបំពនេលីកុមារេនេពលកពុំងេធ�ីករ ឬេពលចូលរមួសកម�ភាពជាមួយអង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ 
ករងរ នងិករចូលរមួរបសខ់�ុ ំនឹង្រត�វបានផា� កខណៈែដលករេចទ្របកន់េនះកពុំង្រត�វបានេធ�ីករេសុបីអេង�ត
យ៉ាងម�ត់ចត់េដយសហករជាមួយអជា� ធរ។ 
 
ខ�ុ ំបាទ/នាងខ�ុ ំេឈ� ះ _______________________ បានអន និងយល់អពំីេគាលករណ៍ករពរ 

កុមារខងេលី េហយីយល់្រពមអនុវត�តមេគាលករណ៍េនះទងំ្រស�ង។ 

ហត�េលខ:           ________________________________________ 

កលបរេិច�ទ:         ______ / ______ / _______ 

សក្ស ី(អង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ): 

ហត�េលខ:            ________________________________________ 

េឈ� ះ                  ________________________________________ 

តួនាទ:ី      ________________________________________ 

កលបរេិច�ទ:     ______ / ______ / _______ 

 
 
 
 
 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

ឯកសរភា� ប់ទី២: ទ្រមង់អនុ�� ត្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ 
 

ករអនុ�� តឲ្យេ្របី្របាស់រូបភាព សេម�ង ទិន�ន័យ និងេរឿងរ៉វ 
ទស្សនៈវស័ិយ៖ េក�ង្រសីែដលមានករអប់រ ំគា� នករជញួដូរផ�ូវេភទ មានសមត�ភាពេរៀបច ំនិងដឹកនាសំហគមន ៍
និង្របេទស របសព់ួកេគ។ 
េបសកម�៖ េយងីទប់ស� ត់ករេកង្របវ�័�  នងិករជួញដូរកុមារ ីតមរយៈករ្រងឹង្របពន័�្រគ�សរ និងសហគមន៍ 
េដីម្បផី�ល់ អទិភាពេលី សុវត�ភិាព និងករអប់ររំបស់កូនៗរបស់ពួកេគ។ 
គុណតៃម�៖ សុវត�ិភាព ភាពរងឹមា ំករអប់រ ំសហគមន ៍និងសមធម។៌ 

េដីម្បបីន�េបសកម�របសខ់�ួន អង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ្រត�វែចករែំលកេរឿងរ៉វ និងរូបភាពជាមយួអ�កផ�ល់ករគា ំ
្រទ និង សធារណជន តមរយៈករេបាះពុម�ផ្សោយ្រពឹត�ិប័្រតព័ត៌មាន ខិត�បណ័� បណ័�្របកស  នងិ្របពន័�េបាះពុម� 
ផ្សោយេផ្សងេទៀតេនេលី  ក��ក់ទូរទស្សន៍  វទិ្ុយ  ឬ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយេអឡចិ្រត�នចិដូចជា ្របព័ន�ទំនាកទ់ំនងសង�ម 
េនេលីអុិនធឺណិតស្រមាប់យុទ� ករករអប់រ ំករៃរអង� សថវកិនិងករេលកីកម�ស់ករយល់ដឹង។ 

 
េដីម្បបីន�េបសកម�របសអ់ង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ ខ�ុបំាទ/នាងខ�ុផំ�ល់ករអនុ�� តដលអ់ង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ 

ចំេពះចណុំច ដូចខងេ្រកម៖ 
 
១. សមា� សន៍ ថតែខ្សវេីដអូ ឬថតសេម�ងរបសខ់�ុ ំ ឬកូនរបសខ់�ុ ំ និងសមាជកិ្រគ�សរេផ្សងេទៀត 

២. េ្របី្របាស់ ថតចម�ង និងផ្សព�ផ្សោយ បទសមា� សន៍ ែខ្សវេីដអូ រូបភាព ឬសេម�ងខ�ុ ំឬកូនៗរបស់ខ�ុ ំ និង
សមាជិក្រគ�សររបស់ខ�ុ ំទងំមូល ឬែផ�កខ�ះ 

៣. េ្របី្របាស ់ថតចម�ង និងេបាះពុម�ផ្សោយវត�ុេដមីែដលបេង�ីតេដយកុមារដូចជា អត�បទ កំណាព្យ ស� ៃដ
សិល្បៈ និងកចិ�ករសល។ 

អង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញយល់្រពមេគារពតមករែណរនាខំងេ្រកម េដីម្បធីានានូវ ករេគារព េសចក�ីៃថ�ថ�ូរ 
សិទ�ិ សុវត�ិភាព និងសុខមាលភាពរបសបុ់គ�លែដល្រត�វបានបង� ញេនក�ុងរូបភាព ឬសមា� រៈែដលបានផ្សព�ផ្សោយ។ 
មានន័យថាអង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ នឹង៖ 

• មិនេ្របីេឈ� ះ ឬប�� ក់ទីតងំផ�ះ ឬេឈ� ះសល 
• មិនប��ូ លេឈ� ះ ឪពុកមា� យ ឬអ�កែថរទ ំ
• ធានាថា អ�កចូលរមួថតរូបទងំអស ់្រត�វេស��កពក់ឲ្យបានសមរម្យ 
• ពិពណ៌នាបង� ញកុមារ និងសមាជិក្រគ�សរែតក�ុងផ�ូវវជិ�មាន 
• មិនបង� ញព័ត៌មានផា� លខ់�ួន ដូចជា ស� នភាពសុខភាព ឬភាពងយរងេ្រគាះណាមួយ។ 

កិច�្រពមេ្រពៀងេនះ  ្រត�វបានផ�ល់ឲ្យក�ុងរយៈេពល៣ឆា�  ំ  គតិចប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខខងេ្រកម។ បុគ�ល 
ឪពុកមា� យ  ឬអណាព្យោបាល្រសបច្បោប់ែដលបានចុះហត�េលខ យល់្រពម និងផ�លក់រអនុ�� តចំេពះ ចណុំច 
ដូចខង េ្រកម៖ 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

 

ហត�េលខ/ស� មេមៃដរបសស់មីខ�ួន/ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល: 
 
 

កលបរេិច�ទ: 

េឈ� ះ 

ភូម/ិឃុ/ំេខត�: 

 
បុគ�លសមីខ�ួន/ឪពុកមា� យ/អណាព្យោបាល ែដលបានចុះហត�េលខខងេលី យល្់រពម នងិផ�ល់ករ

អនុ�� តចំេពះេសចក�ីែថ�ងករណ៍ខងេលី ក�ុងនាមជាកុមារែដលមានេឈ� ះដូចខងេ្រកម 

កុមារេឈ� ះ េលខកូដ ៃថ�ែខឆា� កំំេណីត 
 

 
ខ�ុ ំបាទ/នាងខ�ុ ំេឈ� ះ ________________ ជាសមាជិកបុគ�លិកេនអង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ, សូមប�� ក ់

ថា ខ�ុ ំបានអនពក្យសុំករអនុ�� តេនះទងំ្រស�ង ចំេពះបុគ�លសមីខ�ួន ឪពុកមា� យ អណាព្យោបាលែដលបានហត� 
េលខខងេលី។ 

េឈ� ះ និងហត�េលខ សមាជកិបុគ�លកិអង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ កលបរេិច�ទ 
 
 

 
ពក្យសុំករអនុ�� តេនះ ្រត�វបានអនជូនដល់កុមារែដលមានេឈ� ះខងេលី និង្រត�វបានផ�ល់ឪកស 

េដីម្បបីេ��ញមតិេយាបល់។ 
 

 បាទ/ចស 
 េទ 

 
 
 
 
 
 
 
 

មតិេយាបល់៖ 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

ឯកសរភា� ប់ទី៣: តរងៃនកររយកណ៍ករករពរកុមារ 

 

កររយករណ៍ករករពរកុមារ 
រល់ប�� ្រព�យបារម�អំពី ករករពរកុមារទងំអស់ ្រត�វរយករណ៍ 

េទម�ន�ីករពរកុមារក�ុងរយៈេពល២៤េម៉ាង 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

េតីអ�ីជាប�� ្រព�យបារម�អំពីករករពរកុមារ? 
• អ�កបានេឃញីេហតុករណ៍េកតីេឡងីចំេពះកុមារ 
• អ�កបានលឺេហតុករណ៍អំពីកុមារ ពីកុមារ ឬពីនរណាមា� កេ់ផ្សង 
• អ�កសង្សយ័ថា អចនឹងេកតីេឡងី ឬបានេកីតេឡងីចេំពះកុមារ 

េដយនរណា? 

មនុស្សេពញវយ័ ឬកុមារែដលមានអយុេ្រចនីជាង 
រមួប��ូ លទងំសមាជិក្រគ�សរ អ�កជិតខង ្រគ�បេ្រងៀន ជនចែម�ក 

បុគ�លិករបសអ់ង�ករ �ហ� ីធូ ហ្សោញ ... 

 េធ�ីរបាយករណ៍េទកន់: 
 រនិ គង�  
 េលខទូរស័ព�ករងរ ០៩០ ២៩៩ ០៨១ 
 េលខទូរស័ព�ផា� ល់ខ�ួន ០១០ ៧៨០ ២៩ 

 អុីែមល: kongkea@freetoshine.org 

្របធាន 

្រគប់្រគងកម�វធិី 
េសីុបអេង�ត 

អជា� ធរ 

មូលដ� ន 

 APLE 

 
្រក�មអ�ក

ជំនញ3PC 
 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

ឯកសរភា� ប់ទី៤ របាយករណ៍ករករពរកុមារ 

ទ្រមង់របាយករណ៍េនះមានលក�ណៈសមា� ត ់ និង្រត�វបំេពញេដយលំអិតតមែដលអចេធ�ីេទបាន។ 

សូម្របគល់ទ្រមង់របាយករណ៍េនះេដយផា� ល់េទកនម់�ន�ីករពរកុមារ ឬដកទ់្រមង់របាយករណ៍េនះេដយ 

អនាមិកេនក�ុង្របអបC់PPែដលេនជាបន់ឹងបន�ប់ធនធាន។ 

េឈ� ះរបសអ់�ក  

តួនាទីរបស់អ�ក  

តំបន់េគាលេដៃនតនួាទីរបសអ់�ក  

េឈ� ះកុមារ  

អយុ/ៃថ�ែខឆា� កំំេណីត  

អស័យដ� នរបសកុ់មារ 
(្របសនិេបីស� ល)់ 

 

េតីកុមារេនាះជាអ�កទទួលផលរ់បស់ 
អង�ករ�ហ� ីធូ ហ្សោញ៉? 

 

េលខទំនាក់ទំនងលម�តិរបសឪ់ពុកមា� យ 
ឬអ�កេមីលែថរកុមារ 

 

 

េហតុករណ៍្រត�វបានេចទ្របកន ់

កលបរេិច�ទ និងេពលេវល 
ៃនេហតុករណ៍ 

 

ទីតងំៃនេហតុករណ៍ 
 

 

សមាជិកៃនបុគ�លិកអង�ករ�ហ� ី ធូ ហ្សោញ 
ឬអ�កែដលជាតណំាងែដលបានពក់ពន័� 
(្របសនិេបីមាន) 

 

េឈ� ះសក្សណីាមួយ  

េតីេហតុករណ៍ែដលបានេចទ្របកន់េនះ ទក់ទងនឹងអ�?ី 
 
 
 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

 
 
 
 
 

ព័ត៌មានលម�ិតៃនេហតុករណ៍េចទ្របកន់ 
េតីមានអ�ីបានេកីតេឡងី? េតនីរណាខ�ះបានជាប់ពកព់័ន�? សូមផ�ល់ព័តម៌ានលម�ិតតមែដលអចេធ�ីេទបាន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

េតីអ�កទទួលបានព័តម៌ានេនះេដយរេបៀបណា? េតីេហតុអ�បីានជាអ�កគិតថា កររេំលភបំពនេលីេគាល
ករណ៍ករពរកុមារ្រត�វបានេកីតេឡងី? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េតីមានសកម�ភាពអ�ីខ�ះែដល្រត�វបាន្រប្រពតឹ�កន�ងមក? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េតីមានប៉ូលីស ឬអជា� ធរទទលួបាន
ករជូនដណឹំងែដរ ឬេទ? 
្របសិនេបមីាន សូម្របាប ់
េឈ� ះអង�ភាព និងេលខទំនាក ់
ទំនងលម�ិត។ 
 
 
 

 



េគាលករណ៍ករពរកុមារ ២០២០ 

ព័ត៌មានេផ្សងេទៀតែដលអ�កគិត 
ថា អចេ្របី្របាស់បាន 
 
 
 
 
 

 

 

ហត�េលខរបស់អ�ក _________________________________________________ 

េឈ� ះ   _________________________________________________ 

កលបរេិច�ទ  ______ / _______ / ________ 


