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                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

 
គោលនគោបាយការការពាររបសអ់ង្គការឃែរអនតរជាតិ 

ការការពារពីការគបៀតគបៀន ការគេង្ប្បវញ័្ច  នងិ្ការរគំោភបពំានផ្លូវគភទ ប្ពមទងំ្ 
ការរគំោភបំពានគលើេមុារ 

 

១. គសចេតីឃលលង្ការណ៍គោលនគោបាយ 
 

 អងគោរដែរ ចាតទុ់កធសច្កតីថ្ងៃងនូររបស់មនុ្សស គឺជាធាតុសនូលថ្ន្ោរងារជួយ សធគងាគ ោះ ន្ិងអភវិឌ្ឍន្រ៍បស់ 
ខ្ៃួន្។ ធបោះែូងថ្ន្កចិ្ចខ្ិតខ្ំរបងឹដរបងរបស់អងគោរដែរ កនុងោរជោះឥទធិពលធលើភាពរកីរក ន្ិងយុតតិ្មស៌ងគមគឺោរចូ្លរមួរបស់ខ្ៃួន្
ជាមយួសហគមន្ដ៍ែលបាតប់ងឱ់ោស។ ធៅអងគោរដែរ ធយើងកទ៏ទួលសាគ ល់ពីទនំ្ួលខុ្សរតូវពិធសសដែលធយើងមាន្ធែើមបធីលើក
កមពស់ធសច្កតីថ្ងៃងនូរ ន្ិងយុតតិ្ មស៌ងគមធៅកនុងរងវងអ់ងគោរផ្ទា ល់របស់ធយើងផងដែរ កែូ៏ច្ជាោរកាកដន្ៃងោរងាររបកបធោយសុវតថិ
ភាព ន្ិងោរធោរព។ ធយើងទទួលសាគ ល់ពីសារសំខាន្ថ់្ន្វបប្ម ៌ ន្ិងទំន្ួលខុ្សរតូវរបស់អងគោរកនុងោរបធងកើតបរយិាោសមយួ
របកបធោយសុវតថិភាព ន្ិងោរោរំទសរមាបប់ុគគលិក បណ្តត ថ្ែគូ ន្ិងសហគមន្ដ៍ែលធយើងធ្វើោរជាមយួ។ 
 

 ធៅអងគោរដែរ ធយើងធជឿជាកថ់ាមនុ្សសទងំអស់មាន្សិទធិរស់រាន្មាន្ជីវតិ មាន្ធសរភីាពរចួ្ផុតពីោរធបៀតធបៀន្  
ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ។ ធយើងធជឿថាោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំ
ោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ រតូវបាន្ធផ្ទត តធលើរកុមមនុ្សសជាកោ់កម់យួច្ំន្នួ្ធោយសារដតវសិមភាព ន្ិងភាពងាយរងធរោោះ  
ជាពិធសសជាបទពិធសា្ន្ដ៍ែលបាន្ជួបរបទោះធោយគសតី មនុ្សសធពញវយ័ ន្ិងកុមារងាយរងធរោោះ។ ធយើងទទួលសាគ ល់ថាមាន្
វសិមភាពថ្ន្សិទធអិំណ្តច្រវាងបុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបគុគលិកពាកព់ន័្ធ រពមទងំបុគគលដែលធយើងសហោរជាថ្ែគូ ន្ិងធ្វើោរ
ជាមយួតាមរយៈកមមវ ិ្ ីរបស់ធយើង ន្ិងរវាងបុគគលធៅកនុងរងវងអ់ងគភាពរបស់ធយើងផងដែរ។ ធយើងរពំឹងថាសិទធអិំណ្តច្របស់ធយើង
ន្ឹងមនិ្រតូវយកធៅធរបើរបាស់ធែើមបទីញយកផលរបធយាជន្ផ៍្ទា ល់ខ្ៃួន្ ឬបងកអន្តរាយែល់អនកែថ្ទធ ោះធទ។ 
 

 អងគោរដែរ ទទួលសាគ ល់ថាធយើងមាន្ទំន្ួលខុ្សរតូវកនុងោរោរពារបុគគលទងំឡាយដែលធយើងធ្វើោរជាមយួ ន្ិងអនក
ដែលបធរមើោរឱយធយើង។ ធហើយធយើងន្ឹងបន្តកិច្ចខ្តិខ្ំរបឹងដរបងធែើមបទីបស់ាក តោ់រធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភ
បំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារមនិ្ឱយធកើតមាន្ធ ើង។ ធយើងយកច្តិតទុកោកធ់លើរាល់ោររាយោរណ៍អំពីោរ
ធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ។ សកមមភាពរបស់ធយើងទទួលបាន្
ពត័ម៌ាន្ច្ាស់ោស់ តាមរយៈវ ិ្ ីសាគសតធផ្ទត តធលើជន្រងធរោោះដែលមាន្ន្យ័ថាធសច្កតីរតូវោរ ន្ិងបណំងរបាថាន របស់ជន្រង
ធរោោះច្ងអុលបងាា ញនូ្វោរធ្ៃើយតបរបស់ធយើង ធហើយជន្រងធរោោះន្ឹងរតូវបាន្យកច្ិតតទុកោករ់បកបធោយធសច្កតីថ្ងៃងនូរ ន្ិងោរ
ធោរពធហើយសិទធិរបស់ជន្រងធរោោះកនុងោរទទួលបាន្ឯកជន្ភាព ន្ិងជំន្ួយោរំទរតូវបាន្ផតល់ជាអាទិភាពែល់ពួកធគ។ 
 

 អងគោរដែរ មាន្វ ិ្ ីសាគសតមនិ្អតឱ់ន្ច្ំធពាោះោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ   រពមទងំោរ
រធំោភបំពាន្ធលើកុមារ។ ធយើងន្ឹងពនិ្ិតយពីោរធចាទរបោន្ ់ន្ិងធ្វើោរធសុើបអធងកតធោយយកច្ិតតទុកោក ់រពមទងំចាតវ់ធិាន្ោរ
ោកវ់និ្យ័សមរសបធៅធពលដែលចាបំាច្ ់ ធោយគិតគូរអំពីសិទធិ ន្ិងផលរបធយាជន្រ៍បស់ជន្រងធរោោះរសបធៅតាមវ ិ្ ីសាគសត 
ធផ្ទត តធលើជន្រងធរោោះ។ ធយើងបញ្ជា កយ់ា៉ា ងច្ាស់ថាោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោរ
រធំោភបំពាន្ធលើកុមារតាមរគបរ់បូភាពដែលបាន្របរពតឹតធោយបុគគលិក ថ្ែគូរបស់ធយើង ឬបគុគលិកដែលពាកព់ន័្ធធផសងធទៀតច្ំធពាោះ
ន្រណ្តមាន កន់្ឹងមនិ្រតូវបាន្អតឱ់ន្ធ ើយ។ 



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

 
 

២. វសិាលភាពននការអនុវតត 
 

ធោលន្ធយាបាយធន្ោះមាន្វសិាលភាពអនុ្វតតច្ំធពាោះបគុគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធទងំអស់របស់អងគោរដែរ៖ 
 
 បុគគលិកអងគោរដែរ រមួមាន្បុគគលិកទងំអស់ ថ្ន្រគបអ់ងគភាពទងំអស់ របស់អងគោរដែរអន្តរជាតិសមាជិក1 អងគោរដែរ  
សមពន័្ធសាខាអងគោរដែរ  ន្ងិោរយិាល័យរបចារំបធទសអងគោរដែរ អន្តរជាតិ ។ 

 បុគគលិកពាកព់ន័្ធរមួមាន្សមាជិករកុមរបឹកាភបិាល អនកសម័រគច្ិតត អនកហាតោ់រ ធភញៀវ ន្ិងទីរបឹកាជាតិ ន្ិង 
អន្តរជាតិ បដន្ថមធលើអនកចុ្ោះកចិ្ចសន្ាជារបូវន្តបគុគល ន្ិងជាន្ីតិបុគគលរបស់អងគភាពទងំធន្ោះ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធ។ ធន្ោះរមួ
បញ្ចូ លទងំបណ្តត អងគភាពធរៅពីអងគោរដែរ  រពមទងំបុគគលិករបស់ពួកធគ ន្ងិបុគគលដែលបាន្ចុ្ោះកចិ្ចរពមធរពៀងសហោរជា
ថ្ែគូផតល់ ឬទទួលជំន្ួយបន្ត ជាមយួអងគោរដែរ រពមទងំរកុមអនកសម័រគច្តិតធ្វើោរសហគមន្ ៍ន្ងិអនកធ្វើោរទទួលរបបធោល
ន្ធយាបាយធលើកទឹកច្ិតត។2 

 
 ធោលន្ធយាបាយធន្ោះអនុ្វតតទងំកនុងអំ ុងធពល ន្ងិធរៅធមា៉ា ងធ្វើោរ្មមតា។ ោរធ្វើសកមមភាពរបស់បុគគលិក 
អងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធធៅខាងធរៅធមា៉ា ងធ្វើោរដែលបងាា ញថាមាន្លកខណៈផាុយន្ឹងធោលន្ធយាបាយធន្ោះន្ឹងរតូវបាន្
ចាតទុ់កថាោរបំពាន្ធលើធោលន្ធយាបាយធន្ោះ។ 
 
 ន្ិយមន្យ័បដន្ថមដែលទកទ់ងន្ឹងធោលន្ធយាបាយធន្ោះរតូវបាន្ោកប់ញ្ចូ លកនុងឧបសមពន័្ធ ២ ។ 
 

៣. ការគបតជាា ចិតត3េនងុ្េិចចោពំាររបសអ់ង្គការឃែរ  
វបបធម៌ ការដេឹន ំនិង្គណគនយយភាពរបសអ់ង្គការ 
 
៣.១  អងគោរដែរ ន្ឹងខ្ិតខ្ំរបឹងដរបងរគបដ់បបយា៉ា ងសំធៅធលើកកមពស់ បធងកើត ន្ងិដងរកានូ្វវបប្មអ៌ងគោរចាតត់ាងំមយួ

របកបធោយសុវតថិភាពសរមាបម់នុ្សសរគបរ់បូដែលធ្វើោរជូន្ ន្ិងជាមយួអងគោរដែរ ដែលកនុងធ ោះរាបប់ញ្ចូ លទងំបណ្តត
ថ្ែគូរបស់ធយើង ន្ិងសហគមន្ដ៍ែលអងគោរដែរ ធ្វើោរជាមយួផងដែរ។ ធៅរគបធ់ពលទងំអស់ ធគរពំឹងថារកមុថាន កែ់ឹក ំ
របស់អងគោរដែរ ន្ឹងធលើកកមពស់តថ្មៃថ្ន្កិច្ចោពំាររបស់អងគោរដែរ ធោយដសតងធច្ញពីោរធបតជាញ ច្ិតតរបស់អងគោរច្ធំពាោះ
សមភាព ភាពច្រមោុះ ន្ងិោរធោរពច្ំធពាោះអនកែថ្ទ។ អងគោរដែរ ន្ឹងបធងកើតបរយិាោសមយួរបកបធោយសុវតថិភាពកនុងោរ
ធោោះរសាយច្ំធពាោះោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ។ 

 
                                                           
1 ធបកខជន្ន្ិធយាជិតអងគោរដែរ សថិតធរោមទនំ្លួខុ្សរតូវរបស់សមាជកិអងគោរដែរ។ 
2 ន្ឹងមាន្តថ្មៃតបសនងខុ្សៗោន ច្ំធពាោះោរអនុ្វតតដផនកខ្ៃោះថ្ន្ធោលន្ធយាបាយធន្ោះ ន្ិងធោលោរណ៍សរមាបអ់នកធ វ្ើោរសម័រគច្ិតតដែលធរជើសធច្ញពីកនុងច្ំធណ្តមសហគមន្ដ៍ែល
ធយើងធ វ្ើោរជាមយួ។ ខ្ណៈដែលោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបពំាន្ផៃូវធភទ កែូ៏ច្ជាោរធរបើខុ្សធោលធៅនូ្វជំន្យួមនុ្សស្មជ៌ាន្ិច្ចោលរតូវបាន្ហាមឃាតែូ់ច្ដែលបាន្ដច្ង
យា៉ា ងច្ាស់កនុងធោលន្ធយាបាយធន្ោះ ្ ា នុ្សិទធិអាច្ន្ឹងយកមកធរបើជាចាបំាច្ធ់ៅកនុងោរអនុ្វតតរកមរបតិបតតសិតីពកីិច្ចោពំារច្ំធពាោះទ ំកទ់ំន្ងផៃូវធភទសរមាបអ់នកធ វ្ើោររបធភទ
ធន្ោះ។ សូមធមើលឧបសមពន័្ធ ១: រកមរបតបិតតិសតីពីកចិ្ចោពំាររបស់អងគោរដែរ 
3 ោរធបតជាញ ច្តិតរតូវបាន្ដផអកជាមូលោា ន្ធលើ ន្ិងពរងកីបដន្ថមនូ្វករមងថ្ន្ោរធបតជាញ ច្ិតតែូច្ដែលបាន្ដច្ងធៅកនុងធសច្កតីដងៃងោរណ៍អំពោីរធបតជាញ ច្ិតតទកទ់ងន្ឹងោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិង
ោររធំោភបពំាន្ផៃូវធភទទងំធោយបុគគលិករបស់ ន្ងិមនិ្ដមន្របស់អងគោរសហរបជាជាត ិចុ្ោះដខ្សីហា ២០០៨ ដែលបាន្អនុ្មត័ធោយអងគោរដែរ 



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

៣.២  អងគោរដែរ ន្ងឹធរៀបច្យុំទធសាគសតោរោរពារយា៉ា ងជាកោ់កម់យួរមាបអ់ងគោរ ជាមយួន្ឹងសមតថភាពែធ៏មាោះមតុធៅករមតិ
សមរសបជាមយួន្ឹងោរដបងដច្ក្ន្ធាន្ធៅរគបក់រមតិរបស់អងគោរ ធែើមបទីបស់ាក ត ់ ន្ិងធ្ៃើយតបច្ំធពាោះោរធបៀតធបៀន្ 
ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ។ 

 
៣.៣  អងគោរដែរ ន្ងឹធា រតតួពនិ្តិយ ន្ងិគណធន្យយភាពករមតិខ្ពស់ជុំវញិធោលន្ធយាយបាយោរោរពាររបស់ 

ខ្ៃួន្។ធយើងន្ឹងធ្វើកចិ្ចោរធន្ោះតាមរយៈោរតាមោន្ ន្ិងរតួតពិន្តិយោរអនុ្វតតោរោរពារ រពមទងំដសវងរកមតិរត បព់ី
បុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបគុគលិកពាកព់ន័្ធ ថ្ែគូសហោរ អនកចូ្លរមួគធរមាងកមមវ ិ្ ី ន្ងិសហគមន្ដ៍ែលអងគោរដែរ ធ្វើោរ
ជាមយួធលើរបសិទធភាពថ្ន្វធិាន្ោរកិច្ចោពំាររបស់ធយើង។ ធយើងធបតជាញ ធរៀន្សូរត ន្ិងដកលមអជាបន្តធែើមបទីបស់ាក ត ់ន្ងិធ្ៃើយ
តបច្ំធពាោះោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ។ ធយើងមាន្
ទំន្ួលខុ្សរតូវ ន្ងិតមាៃ ភាពកនុងោររបារស័យទកទ់ងកិច្ចខ្តិខ្ំរបឹងដរបង ន្ិងវឌ្ឍន្ភាពោរងាររបស់ធយើងធៅោន្់
មជឈោា ន្ទងំកនុង ន្ងិធរៅធផសងៗ រមួមាន្រច្ សមពន័្ធអភបិាលកិច្ច ន្ងិែឹក  ំបុគគលិក មាច ស់ជំន្ួយ ថ្ែគូ វស័ិយធផសងៗ 
ន្ិងសហគមន្ ៍ ោន្ដ់ត្ទូំោយ។ រាល់ពត័ម៌ាន្ដែលបាន្ដច្ករដំលកន្ឹងរតូវបាន្ជូន្ែណឹំងធោយវ ិ្ សីាគសតធផ្ទត ត
ធលើជន្រងធរោោះ ន្ិងោរវាយតថ្មៃហាន្ភិយ័។ 

 
 
ការប្គប់ប្គង្ធនធានមនុសស 
 
៣.៤  អងគោរដែរ ន្ងឹពាយាមធរជើសធរ ើសបគុគលិកឱយធ្វើោររសបធៅតាមច្កខុវស័ិយ ធបសកកមម ន្ងិគុណតថ្មៃរបស់ធយើង ន្ងិ

អនុ្ធោមតាមច្ាបជ់ា្រមាន្ ទបស់ាក តោ់របន្តធរជើសធរ ើស ឬោកព់រងាយនូ្វជន្ធលមើសថ្ន្អធំពើធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  
ន្ងិោររធំោភបពំាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបពំាន្ធលើកុមារ។ ធយើងន្ឹងោកប់ញ្ចូ លនូ្វទំន្ួលខុ្សរតូវោរងារ 
សមរសបកនុងច្ំធណ្តមថាន កែ់កឹ  ំ ថាន ករ់គបរ់គង ន្ិងមុខ្តំដណងបគុគលិកធផសងធទៀត។ រកុមថាន ករ់គបរ់គង ន្ិង្ន្ធាន្
មនុ្សសន្ឹងធា បាន្នូ្វែំធណើ រោរធរជើសធរ ើសសរមតិសរមាងំបុគគលិកែត៏ឹងរងឹសរមាបប់ុគគលិកទងំអស់ ជាពិធសស
បុគគលិកដែលមាន្ទំ កទ់នំ្ងផ្ទា ល់ ឬរបធយាលជាមយួកុមារ ន្ិង/ឬ មនុ្សសធពញវយ័ដែលងាយរងធរោោះ។ ធយើងអាច្ធ្វើ 
បរយិាបន្នធៅកនុងែំធណើ រោរធយាបល់រត បស់រមាបថ់ាន ករ់គបរ់គងជាន្ខ់្ពស់ នូ្វោររបតិបតតិឱយបាន្ខាា បខ់្ាួន្សំធៅបធងកើត 
ន្ិងរកាបាន្នូ្វបរសិាថ ន្មយួដែលជំរញុធលើកកមពស់ធោលន្ធយាបាយធន្ោះ ន្ិងរកមរបតបិតតិសតីពីកចិ្ចោពំារ រពមទងំធែើមបី
ទបស់ាក តោ់រធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបពំាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ។ 

 
៣.៥  អងគោរដែរ ន្ងឹធា ថាបគុគលិកទងំអស់បាន្យល់ែងឹអពំធីោលន្ធយាបាយកចិ្ចោពំារ ធសច្កតរីពំងឹទុកអពំោីររបោន្់

ឥរយិាបង ន្ងិោររបរពតឹដរបស់ធយើង រពមទងំវ ិ្ រីាយោរណ៍ទធងវើខុ្ស្គងធោយោកប់ញ្ចូ លធសច្កតីរពំឹងទុករបស់ 
អងគោរដែរ សតីពីោរទបស់ាក តោ់រធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបពំាន្
កុមារធៅកនុងរកមរបតិបតតិពាកព់ន័្ធ ោរតរមងទ់ិសបគុគលិកងមី ោរបណតុ ោះបណ្តត លធលើកកមពស់ោរយល់ែឹង ន្ិងវគគបំពាក់
បំប៉ាន្ កែូ៏ច្ជាតាមរយៈោរទ ំកទ់ំន្ងថ្ផាកនុងជាធទៀងទត។់ 

 
 

បណ្ដា នដគ ូ



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

 

៣.៦  អងគោរដែរ ន្ងឹធលើកកមពស់ ន្ងិទមទរឱយមាន្ោរោរពារជាមយួបណ្តត ថ្ែគូ។ អងគោរដែរ ន្ឹងធា ឱយមាន្ោរធ្វើោរ
វាយតថ្មៃឱយបាន្រគបរ់ោន្ធ់លើធោលន្ធយាបាយោរោរពារជាដផនកមយួថ្ន្ែំធណើ រោរកនុងោរចាបថ់្ែគូធ្វើោរកនុងភាពជា
ថ្ែគូ ជាមយួថ្ែគូងមី ន្ិងថ្ែគូដែលកំពុងមាន្រសាប។់ ធយើងន្ឹងធរជើសធរ ើសថ្ែគូរបស់ធយើងធោយដផអកធលើោរធបតជាញ ច្ិតតរបស់
ពួកធគច្ំធពាោះសមភាព ន្ងិយុតតិ្មស៌ងគម គុណតថ្មៃថ្ន្អងគភាពរបស់ពួកធគ ន្ងិពីរធបៀបដែលពួកធគរកាោរពារបុគគលិក
របស់ខ្ៃួន្ ន្ិងអនកចូ្លរមួគធរមាងកមមវ ិ្ ីកែូ៏ច្ជាធលើភាពស័កតសមរបស់ពួកធគកនុងោរអនុ្វតតោរងារតាមតរមូវោររបស់ធយើ
ង។ ធយើងន្ឹងធា ថាធៅធពលដែលចុ្ោះកិច្ចសន្ាសហោរជាថ្ែគូ កិច្ចរពមធរពៀងផតល់ ឬទទួលជនំ្ួយបន្ត  
កិច្ចរពមធរពៀងទងំធន្ោះ៖ ក) រតូវោកប់ញ្ចូ លធោលន្ធយាបាយធន្ោះជាឯកសារភាា ប ់ ឬធបើមនិ្ែូធចាន ោះធទ អនុ្វតតនូ្វន្ីតិវ ិ្ ី
យកច្ិតតទុកោកស់ាគ ល់ ន្ិងរតួតពនិ្ិតយសមរសបធលើអនកទទួលគធរមាងបន្តរបស់ខ្ៃួន្រសបតាមធោលន្ធយាបាយធន្ោះ  
ខ្) ោកប់ញ្ចូ លនូ្វភាសាសមរសបដែលតរមូវឱយអងគភាព ន្ិងបគុគលដែលចុ្ោះកិច្ចសន្ាទងំធ ោះ រពមទងំបុគគលិក  
ន្ិងអនកសម័រគច្ិតតរបស់ពកួធគធោរពតាមរកមរបតិបតតិ ដែលអនុ្ធោមតាមបទោា ន្ថ្ន្ធោលន្ធយាបាយធន្ោះ ន្ិង គ) 
បញ្ជា កយ់ា៉ា ងច្ាស់ថាោរខ្កខាន្របស់អងគភាព ឬបុគគលទងំធ ោះ របសិន្ធបើមាន្កនុងោរចាតវ់ធិាន្ោរកិច្ចោពំាររបឆងំ
ន្ឹងោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបពំាន្ធលើកុមារ ធ្វើោរធសុើបអធងកត 
ន្ិងរាយោរណ៍ពីោរធចាទរបោន្ឱ់យបាន្ទន្ធ់ពលធវោ ឬកនុងោរចាតវ់ធិាន្ោរដកតរមូវធៅធពលដែលោរធបៀតធបៀន្ 
ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ  ឬោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារបាន្ធកើតធ ើង គឺជាមូលោា ន្សរមាប ់
អងគោរដែរ កនុងោរបញ្ចបក់ិច្ចរពមធរពៀងទងំធន្ោះ។ ធយើងន្ឹងធ្វើោរសហោរធែើមបកីសាងសមតថភាពធៅកនុងរងវង ់
អងគភាពន្មីយួៗរបស់ធយើងសំធៅសធរមច្បាន្តាមោរធបតជាញ ច្ិតតធយើងកនុងកិច្ចោពំារ។ ធយើងន្ឹងធោរពច្ំធពាោះបណ្តត ថ្ែគូ 
អនកផតល់ ន្ិងទទួលជនំ្ួយបន្តរបស់ធយើង ធហើយកនុងករណីដែលអាច្ធ្វើធៅបាន្ ន្ិងចាបំាច្ផ់តល់ោរោរំទែល់ពួកធគធែើមបី
មាន្ជំ ញ ន្ិងសមតថភាពធែើមបបីំធពញនូ្វទំន្ួលខុ្សរតូវរបស់ពួកធគរសបតាមធោលន្ធយាបាយធន្ោះ។ សរមាប ់
អនកផគតផ់គង ់ទីរបឹកា អនកចុ្ោះកចិ្ចសន្ាឯករាជយ ន្ិងអនកដែលធ្វើោរកនុងវស័ិយរសធែៀងោន ធផសងធទៀត អងគោរដែរ អាច្ោក់
បញ្ចូ លធោលន្ធយាបាយធន្ោះភាា បជ់ាមយួន្ឹងកិច្ចរពមធរពៀងជាោយលកខណ៍អកសរណ្តមយួ ឬបធងកើតលកខខ្ណឌ សធងខប
ដែលមាន្ដច្ងធៅកនុងធោលន្ធយាបាយធន្ោះ រពមទងំបទបបញ្ញតតិដែលបាន្ចុ្ោះធៅកនុងដផនកធន្ោះ។ 

 
៣.៧  អងគោរដែរ ន្ងឹសហោរធលើោរោរពារធៅកនុងវស័ិយធន្ោះ រមួទងំជាមយួសហគមន្ ៍  អងគោរ មាច ស់ជនំ្ួយ  

រោា ភបិាល បណ្តត ញសងគមសីុវលិសកល ន្ិងថ្ែគូកនុងរសុកធផសងធទៀតធែើមបជីំរញុោរអនុ្វតតរបស់ធយើង កែូ៏ច្ជាចូ្លរមួ
ច្ំដណកយា៉ា ងទូលំទូោយកនុងកិច្ចរបឹងដរបងទបស់ាក ត ់ ន្ងិធ្ៃើយតបច្ំធពាោះោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ 
ន្ិងោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ។ 

 

ការគធវើបរោិបននការការពារគៅេនងុ្ការងាររបសគ់យើង្ 
 

៣.៨  អងគោរដែរ ន្ងឹអនុ្វតតធ្វើោរវាយតថ្មៃហាន្ភិយ័ធលើោរោរពារ ធែើមបកីណំតព់ីកតាត ហាន្ិភយ័ថ្ន្ោរោរពារ ន្ងិោរ
ធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ ន្ិងធរៀបច្ំឯកសារសតីពី
ជំហាន្  ដែលរតូវចាតធ់ ើងធែើមបលុីបបំបាត ់ឬោតប់ន្ថយហាន្ិភយ័ទងំធន្ោះ។ 

 
៣.៩  អងគោរដែរ ន្ងឹោកប់ញ្ចូលវធិាន្ោរោរពារធៅកនុងគធរមាងកមមវ ិ្  ី ន្ងិវែតគធរមាងទងំមលូ។ ធយើងន្ងឹធ្វើធ ើងតាមរយៈ

វ ិ្ ីសាគសតធរៀបច្ំគធរមាងកមមវ ិ្ ីសហោររបស់ធយើងរាបប់ញ្ចូ លទងំថ្ែគូ ន្ិងអនកចូ្លរមួគធរមាងកមមវ ិ្ ីរបស់ធយើងធៅរគប់



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

ែំណ្តកោ់លធែើមបជីំរញុោរធរៀបច្ំ ោររតួតពិន្ិតយ ន្ងិវាយតថ្មៃឱយបាន្លអរបធសើរធៅកនុងគធរមាងកមមវ ិ្ ីរបស់ធយើង។ 
ធយើងមាន្ធោលបំណងកំណត ់ន្ិងោតប់ន្ថយផលប៉ាោះពាល់ ឬហាន្ភិយ័ដែលធកើតធច្ញពីគធរមាងកមមវ ិ្ ីរបស់ធយើង។ 

 
៣.១០  អងគោរដែរ ន្ងឹធា ថាពហុយន្តោរ ធែើមបរីាយោរណ៍ពោីរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ងិោររធំោភបពំាន្ផៃូវធភទ  

រពមទងំោររធំោភបពំាន្ធលើកុមារអាច្ែធំណើ រោរបាន្ ន្ិងធ្ៃើយតបធៅន្ងឹតរមូវោរធផសងៗរបស់បុគគលន្ីមយួៗដែល
មាន្បំណងរាយោរណ៍ រាបប់ញ្ចូ លទងំមនុ្សសធពញវយ័ ន្ិងកុមារងាយរងធរោោះបំផុតដែលរបឈមន្ឹងោរធបៀតធបៀន្ 
ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ ន្ិងោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ សហគមន្ដ៍ែលធយើងធ្វើោរជាមយួបណ្តត  
ថ្ែគូរបស់ធយើង  រពមទងំបគុគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបគុគលិកពាកព់ន័្ធ។ ធយើងន្ងឹជំរញុឱយអនកចូ្លរមួគធរមាងកមមវ ិ្ ចូី្លរមួ
ពាកព់ន័្ធកនុងោរធរៀបច្ំ ោររតួតពិន្តិយ ន្ិងវាយតថ្មៃយន្ដោររាយោរណ៍ធៅតាមសហគមន្។៍ ធយើងន្ឹងោកប់ញ្ចូ ល 
ឯកសារន្តីិវ ិ្ ីថ្ន្ោររាយោរណ៍ជាភាសាកនុងតបំន្ដ់ែលពាកព់ន័្ធ។ ធយើងន្ឹងធលើកកមពស់ោរយល់ែឹងរបស់សហគមន្៍
អំពីោររពំឹងទុកច្ំធពាោះឥរយិាបងរបស់បុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធរបស់ធយើង រពមទងំអំពីវ ិ្ ថី្ន្ 
ោររាយោរណ៍។ អងគោរដែរ ន្ឹងធា ថាបុគគលរគបរ់បូដែលទទួលខុ្សរតូវកនុងោរទទួលបាន្ោររាយោរណ៍យល់ពី
រធបៀបបំធពញភារកិច្ចរបស់ខ្ៃួន្ រពមទងំចាតដ់ច្ងធោោះរសាយរបកបធោយសុវតថិភាព ន្ិងជាោរសមាៃ ត។់ ធយើងន្ងឹធ្វើោរ
របកបធោយតមាៃ ភាពជាមយួជន្រងធរោោះជុំវញិោរអនុ្វតតោតពវកិច្ច ឬសកមមភាពទងំឡាយដែលអាច្ន្ងឹរតូវធ្វើធ ើងជា
លទធផល ថ្ន្ោររាយោរណ៍របស់ពួកធគ រមួទងំោរបញ្ាូ ន្ធៅោន្ត់តិយជន្។ រាល់ច្ំណ្តតោ់រទងំអស់ន្ឹងរតូវបាន្
ទទួលពត័ម៌ាន្ច្ាស់ោស់ តាមរយៈោរវាយតថ្មៃហាន្ភិយ័ធៅែល់បណ្តត អនកពាកព់ន័្ធទងំអស់។ 

 
គ្លើយតប នងិ្តាមដានរបាយការណ៍ 
៣.១១  អងគោរដែរ ន្ងឹផតល់ោរោរំទ ន្ងិជនំ្យួធៅែល់អនកោកព់ាកយបណតឹ ង ន្ងិបគុគលដែលរងធរោោះព ី  ោរធបៀតធបៀន្ ោរធកង

របវញ័្ច  ន្ងិោររធំោភបពំាន្ផៃូវធភទ ឬោររធំោភបពំាន្ធលើកុមារពសំីណ្តកប់គុគលិកអងគោរដែរ  ន្ងិបគុគលិកពាកព់ន័្ធ។ 
ធន្ោះរាបប់ញ្ចូ លទងំោរពាបាលធវជាសាគសត ជំន្ួយដផនកច្ាប ់ ន្ងិោរោរំទដផនកច្ិតតសងគម។ ជំន្ួយោរំទរបស់ធយើងន្ឹង
ទទួលបាន្ពត័ម៌ាន្ច្ាស់ោស់ តាមរយៈវ ិ្ ីសាគសតធផ្ទត តធលើជន្រងធរោោះ ន្ងិោរវាយតថ្មៃពីលទធភាពដែលអាច្ធកើត
ធ ើង ន្ិងហាន្ិភយ័ច្ំធពាោះអនកពាកព់ន័្ធទងំអស់។ 

 
៣.១២  អងគោរដែរ ន្ងឹចាតវ់ធិាន្ោរសមរសបតាមលទធភាពទងំរសុងរបស់អងគោរដែរ ធែើមបោីរពារបគុគលទងំឡាយពោីរសង

សឹក កនុងករណីដែលមាន្បទធចាទរបោន្ព់ីោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោរ
រធំោភបំពាន្ធលើកុមារដែលពាកព់ន័្ធន្ឹងបុគគលិកអងគោរដែរឬបុគគលដែលពាកព់ន័្ធរតូវបាន្រាយោរណ៍ធោយធសាម ោះរតង។់ 

 
៣.១៣ អងគោរដែរ ន្ងឹធា ថារាល់បទធចាទរបោន្ព់ោីរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ងិោររធំោភបពំាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោរ

រធំោភបពំាន្ធលើកុមារធោយបគុគលិកអងគោរដែរ  ន្ងិបគុគលិកពាកព់ន័្ធរតវូបាន្ពនិ្តិយវាយតថ្មៃហាន្ភិយ័យា៉ា ងហមតច់្ត ់
ធហើយកនុងករណីចាបំាច្ ់ ន្ងឹធ្វើោរធសុើបអធងកត ន្ងិ/ ឬបញ្ាូ ន្ធៅោន្ស់ាថ បន័្ធផសងធទៀតធែើមបធី្វើោរធសុើបអធងកត  
ឬរាយោរណ៍ធៅដផនកអនុ្វតតច្ាប។់ ោរធសុើបអធងកតរបស់អងគោរដែរ ន្ឹងរតូវបាន្ធ្វើធ ើងយា៉ា ងទន្ធ់ពលធវោ 
របកបធោយសុវតថិភាព ន្ិងជំ ញវជិាា ជីវៈធោយបុគគលដែលទទួលបាន្ោរបណតុ ោះបណ្តត ល ន្ងិបទពិធសា្ន្ស៍មរសប
កនុងោរធសុើបអធងកតអពំីបញ្ជា រធសើប   ន្ិងមាន្ោរយល់ែឹងរគបរ់ោន្អ់ពំីវ ិ្ ីសាគសតធផ្ទត តធលើជន្រងធរោោះធោយដផអក
ធលើធយន្ឌ្រ័។ ោរធសុើបអធងកតទងំឡាយន្ឹងោកប់ញ្ចូលនូ្វោរវាយតថ្មៃហាន្ភិយ័ច្ំធពាោះបណ្តត អនកដែលពាកព់ន័្ធទងំ 



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

អស់។ ធយើងន្ឹងសហោរជាមយួបណ្តត ថ្ែគូរបស់ធយើងធែើមបមីាន្សមតថភាពកនុងោរធសុើបអធងកតបទធចាទរបោន្រ់បហាក់
របដហលអពំីោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារពីសំណ្តក់
បុគគលិករបស់ពកួធគ។ 

 
៣.១៤  អងគោរដែរ ន្ងឹចាតវ់ធិាន្ោរយា៉ា ងឆបរ់ហ័ស ន្ងិសមរសបជាមយួបគុគលិកទងំឡាយ ឬបគុគលិក ពាកព់ន័្ធដែលបពំាន្ធលើ

ធោលន្ធយាបាយធន្ោះធោយោររបរពតឹតទធងវើធបៀតធបៀន្ ធកងរបវញ័្ច  ន្ងិរធំោភបពំាន្ផៃូវធភទ រពមទងំរធំោភបពំាន្ធលើ
កុមារ។ ធន្ោះអាច្រាបប់ញ្ចូ លទងំច្ំណ្តតោ់រដផនករែាបាល ឬវនិ្យ័សកមមភាពផៃូវច្ាប ់ន្ិង/ឬោរកសាងសំណំុធរឿងបញ្ាូ ន្
ធៅោន្អ់ាជាញ ្រពាកព់ន័្ធ ធែើមបចីាតោ់រតាមធ ោះដែលរមួទងំោរផត ា ធទសពីបទរពហមទណឌ ធៅកនុងរបធទសធែើមរបស់
ជន្ធលមើសកែូ៏ច្ជាធៅកនុងរបធទសមាច ស់ផាោះ។ រាល់ច្ំណ្តតោ់រទងំអស់ន្ឹងរតូវបាន្ទទួលពត័ម៌ាន្ច្ាស់ោស់តាមរយៈ
វ ិ្ ីសាគសតធផ្ទត តធលើជន្រងធរោោះ ន្ិងោរវាយតថ្មៃពីលទធភាពដែលអាច្ធកើតមាន្ ន្ិងហាន្ិភយ័ច្ំធពាោះបណ្តត អនកពាកព់ន័្ធ
ទងំអស់។ 

 

៤. ប្េមប្បតិបតតិសតពីីេចិចោពំារ4របសអ់ង្គការឃែរ  
 

 សមតថភាពរបស់អងគោរដែរ ធែើមបសីធរមច្បាន្នូ្វច្កខុវស័ិយ ន្ិងធបសកកមមរបស់ខ្ៃួន្អារស័យធលើកិច្ចខ្ិតខ្ំរបឹងដរបងជា
លកខណៈបគុគល ន្ិងោរសហោរោន រវាងបុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធ។ ធែើមបសីធរមច្បាន្នូ្វធោលធៅធន្ោះ បុគគលិក
អងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធទងំអស់រតូវរបោន្ខ់ាា ប ់ន្ិងធលើកកមពស់រកមសីល្មវ៌ជិាា ជីវៈរសបតាមបទោា ន្ខ្ពស់បំផុត រពម
ទងំធោរពតាមធោលន្ធយាបាយ  របស់អងគោរដែរ។ ធោលន្ធយាបាយធន្ោះ កំណតព់ីកិច្ចោពំារដែលរតូវអនុ្វតតធោយ
បុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបគុគលិកពាកព់ន័្ធទងំអស់ធែើមបោីរពារបុគគលរគបរ់បូពីោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភ
បំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារពីសំណ្តកប់ុគគលិកអងគោរដែរ  ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធ។ 
 
 រកមរបតិបតតសិតីពីកិច្ចោពំារធន្ោះ មាន្ធោលបំណងផតល់នូ្វមគគុធទាសកច៍្ងអុលបងាា ញមយួ សរមាបប់គុគលិក 
អងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធធែើមបធី្វើោរសធរមច្ច្ិតតដែល្ៃុោះបញ្ជច ំងពីរកមរបតិបតតិរបស់អងគោរដែរ ន្ិងគុណតថ្មៃសនូលកនុង
ន្យ័ទូោយធៅកនុងជីវតិវជិាា ជីវៈ ន្ិងជីវតិផ្ទា ល់ខ្ៃួន្របស់ពួកធគ។ រាល់ោរបំពាន្ធលើរកមរបតិបតតិសតីពកីិច្ចោពំារធន្ោះគឺជាបញ្ជា
កងវល់ែ៏្ ៃន្់្ ៃរមយួ ធហើយដែលអាច្ ធំៅរកវធិាន្ោរវនិ្យ័ ដងមទងំោរបញ្ឈបព់ោីរងារផងដែរអនុ្ធោមធៅតាមន្ីតិវ ិ្ ីវនិ្យ័
របស់សមាជិក ន្ិងសមពន័្ធសាខាន្ីមយួៗរបស់អងគោរដែរ អន្តរជាតិ ន្ិងច្ាបជ់ា្រមាន្។ បុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាក់
ពន័្ធទងំអស់រតូវអាន្ ន្ិងចុ្ោះហតថធលខាធលើរកមរបតិបតតសិតីពីកិច្ចោពំារធន្ោះ។5 
 
 
 

៥- ទនំលួខសុប្តវូ 
 

                                                           
4ដផអកជាមូលោា ន្ធលើធោលោរណ៍សនូលទងំរបាមំយួែករសងធ់ច្ញពីរពតឹតិបរតពត័ម៌ាន្របស់អគគធលខា្ិោរអងគោរសហរបជាជាត ិ សតីពីវធិាន្ោរពិធសសធែើមបកីិច្ចោរពារពោីរ
ធកងរបវញ័្ច  ន្ងិោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ (ST/SGB2003/13) 
5 ន្ិធយាជិត ន្ិងបុគគលទងំឡាយដែលបាន្ចុ្ោះកិច្ចរពមធរពៀងសហោរកនុងភាពជាថ្ែគូ កចិ្ចរពមធរពៀងផតល់ជំន្យួ ឬទទលួជំន្យួបន្តដែលអងគោរដែរ អាច្ន្ឹងចុ្ោះហតថធលខាធលើ
រកមរបតបិតតិ ន្ិងបទោា ន្  របស់ន្ិធយាជករបស់ពកួធគរបសិន្ធបើវាមាន្លកខណៈទូធៅរសបជាមយួន្ឹងបទោា ន្ទងំធន្ោះ។ 



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

៥.១ បគុគលិកអងគោរដែរ ន្ងិបគុគលិកពាកព់ន័្ធទងំអស់ 
 
 បុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធទងំអស់មាន្ោតពវកិច្ចទបស់ាក ត ់ រាយោរណ៍ ន្ិងធ្ៃើយតបច្ំធពាោះោរ
ធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ។ ធន្ោះគឺជាទំន្លួខុ្សរតូវរបស់
បុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបគុគលិកពាកព់ន័្ធទងំអស់កនុងោររបោន្ខ់ាា បនូ់្វធោលន្ធយាបាយកិច្ចោពំារ ន្ងិរកមរបតិបតតិសតីពីកិច្ច
ោពំាររបស់អងគោរដែរ ។ បុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបគុគលិកពាកព់ន័្ធទងំអស់រតូវអាន្ធោលន្ធយាបាយធន្ោះ ន្ងិចុ្ោះហតថធលខាធលើ
រកមរបតិបតតិសតីពីកិច្ចោពំារ ឬចុ្ោះហតថធលខាធលើរកមរបតបិតតិណ្តមយួដែលរសបតាម ឬធយាងតាមធោលន្ធយាបាយធន្ោះ ន្ិងរកម
របតិបតតិសតីពកីិច្ចោពំារ។ 
 
៥.២ របធាន្ដផនក របធាន្រគបរ់គងផ្ទា ល់ ន្ងិរបធាន្ដផនក្ន្ធាន្មនុ្សស 
 
 របធាន្ដផនក របធាន្រគបរ់គងផ្ទា ល់ ន្ិងរបធាន្ដផនក្ន្ធាន្មនុ្សសរតូវធា ថាបុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបគុគលិកពាកព់ន័្ធ
ទងំអស់មាន្ោរយល់ែឹង ន្ិងអនុ្វតតតាមធោលន្ធយាបាយកិច្ចោពំាររបស់អងគោរដែរ ន្ិងចុ្ោះហតថធលខាធលើរកមរបតិបតតិសតីពី
កិច្ចោពំារ ឬចុ្ោះហតថធលខាធលើរកមរបតិបតតណិ្តមយួដែលរសបតាម ឬធយាងតាមធោលន្ធយាបាយធន្ោះ ន្ិងរកមរបតិបតតិសតីពីកិច្ច
ោពំារ។ របធាន្ដផនក្ន្ធាន្មនុ្សសកទ៏ទួលខុ្សរតូវផងដែរកនុងោរធរជើសធរ ើស ន្ិងែឹក បំុគគលិករបកបធោយសុវតថិភាពខ្ពស់  
ខ្ណៈដែលរបធាន្ដផនក ន្ងិរបធាន្រគបរ់គងផ្ទា ល់ទទលួខុ្សរតូវកនុងោរធា បាន្ថាបុគគលិកមាន្ោរយល់ែងឹ ន្ិងច្ំធណោះែឹង
រជួតរជាបអំពីធោលន្ធយាបាយធន្ោះ រពមទងំច្ណុំច្បញ្ជា   ដែលធលើកធ ើងកនុងធ ោះ។ របធាន្ដផនករតូវធា ថាបុគគលិកទងំ
អស់ដែលមាន្តួ ទជីំ ញរសបតាមធោលន្ធយាបាយធន្ោះរតូវមាន្បទពិធសា្ន្ ៏ ោរបណតុ ោះបណ្តត ល ន្ងិោរោរំទសមរសប
សរមាបព់ួកធគ រាបប់ញ្ចូ លទងំបុគគលិកដែលទទួលខុ្សរតវូកនុងោរទទួល ន្ិងធោោះរសាយបញ្ជា រធសើបដែលបាន្រាយោរណ៍ ន្ិង
បុគគលិកដែលទទួលខុ្សរតូវកនុងោរធសុើបអធងកត។ របធាន្ដផនកន្ឹងធា ច្ំធពាោះោររគបរ់គងោរងាររបស់បុគគលិក ផតល់ោរ 
ោរំទច្ំធពាោះវបប្មរ៌បស់អងគោរចាតត់ាងំ របកបធោយគណធន្យយភាព ន្ិងសុវតថភិាពធែើមបទីបស់ាក តោ់រធបៀតធបៀន្ ោរធកង
របវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ។ 
 
៥.៣  យក/តណំ្តងរបចារំបធទស/ថាន កែ់កឹ ជំាន្ខ់្ពស់របស់ ដែរ ធៅរគបរ់បធទស/តបំន្ ់
 
  យក ឬតំណ្តងរបចារំបធទសរតូវផតល់ោរដណ ចំ្ងអុលបងាា ញច្ាស់ោស់ពីរធបៀបដែលអងគោរន្ឹងខ្ិតខ្ំរបងឹដរបង
រគបដ់បបយា៉ា ងធៅកនុងកចិ្ចរបតិបតតិោររបស់ខ្ៃួន្ ធែើមបោីរពារបុគគលទងំឡាយពីោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភ
បំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារកនុងោរអនុ្វតតគធរមាងកមមវ ិ្ ីរបស់អងគោរដែរ ធៅកនុងរបធទស។  យករបចាំ
របធទសរតូវធា ថាយន្ដោររាយោរណ៍តាមសហគមន្ដ៍ែលសមរសបតាមវបប្ម ៌ របកបធោយសុវតថិភាព ន្ិងអាច្ែំធណើ រោរ
បាន្រតូវបាន្បធងកើតធ ើង អនុ្វតត ពិន្ិតយតាមោន្ ន្ិងរតតួពនិ្ិតយរបកបធោយរបសិទធភាព។ ធន្ោះរាបប់ញ្ចូ លទងំោរធលើកកមពស់ោរ
យល់ែឹងជាមយួអនកចូ្លរមួគធរមាងកមមវ ិ្ ី កែូ៏ច្ជាបុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបគុគលិកពាកព់ន័្ធអពំីោរោរពារពីោរធបៀតធបៀន្ ោរ
ធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបពំាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ ន្ិងរធបៀបធរបើយន្តោររាយោរណ៍។  យករបចាំ
របធទសែឹក ោំរងាររបស់អងគោរដែរ ជាមយួថ្ែគូធៅកនុងតំបន្សំ់ធៅធា បាន្នូ្វោរោរំទោរវាយតថ្មៃ ន្ិងោរពនិ្ិតយតាមោន្
យា៉ា ងរតឹមរតូវធលើោរធបតជាញ ច្តិតរបស់ថ្ែគូពាកព់ន័្ធន្ឹងធោលន្ធយាបាយធន្ោះ។  យករបចារំបធទសកន៏្ឹងខ្ិតខ្រំបឹងដរបងផងដែរ
ធែើមបធីា បាន្នូ្វោរធោោះរសាយបណតឹ ង ធហើយន្ីតិវ ិ្ ីធសុើបអធងកតរតូវបាន្អនុ្មត័រមួជាមយួន្ងឹន្ីតវិ ិ្ ីវនិ្យ័បុគគលិក 



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

សមរសបតាមោរចាបំាច្។់  យករបចារំបធទសទទួលខុ្សរតូវកនុងោរធា ថា ធសវាោរំទជន្រងធរោោះដែលសមរសប  
ន្ិងរបកបធោយគុណភាពលអរតូវបាន្ធ្វើោររសាវរជាវ ន្ិងធ្វើឱយមាន្ធៅទីតាងំរបស់ខ្ៃួន្។ 
 
៥.៤ សមាជកិ6 ន្ងិសមពន័្ធសាខារបស់អងគោរដែរ អន្តរជាត ិ
 
  យកថាន កជ់ាតិរបស់បណ្តត សមាជិក ន្ងិសមពន័្ធសាខារបស់អងគោរដែរ រតូវទទួលខុ្សរតូវច្ំធពាោះោរ 
អនុ្វតតធោលន្ធយាបាយធន្ោះ។ បណ្តត សមាជិក ន្ិងសមពន័្ធសាខារបស់អងគោរដែរ រតូវធា ថាធោលន្ធយាបាយធន្ោះរតូវបាន្្ៃុោះ
បញ្ជច ំងធៅកនុងរកមរបតបិតតិរបស់ខ្ៃួន្។ បណ្តត សមាជកិ ន្ិងសមពន័្ធសាខារបស់អងគោរដែរ រតូវទទួលខុ្សរតូវកនុងោរកំណត ់ ន្ិង
ធរៀបច្ំ្ន្ធាន្ឱយបាន្សមរសបកនុងោរធរៀបច្ំដផន្ោរោរងារ ន្ិងន្ីតិវ ិ្ ីធែើមបពីរងឹង ន្ិងរបតិបតតិធោលន្ធយាបាយធន្ោះ កែូ៏ច្ជា
ោររតួតពិន្ិតយ ន្ិងរាយោរណ៍អំពីោរអនុ្វតតធោលន្ធយាបាយធន្ោះធោយធរបើសូច្ ករ ន្ិងវ ិ្ ីសាគសតអនុ្វតតន្រ៍សបតាមបទោា ន្
ជាគន្ៃឹោះ។ បណ្តត សមាជកិ ន្ិងសមពន័្ធសាខារបស់អងគោរដែរ រតូវមាន្ន្ីតិវ ិ្ ីរាយោរណ៍ ន្ិងធសុើបអធងកត រពមទងំន្ីតិវ ិ្ ីវនិ្យ័
បុគគលិកសរមាបប់គុគលិករបស់ខ្ៃួន្ដែលបំធពញបដន្ថម ន្ងិោរំទច្ំធពាោះន្ីតិវ ិ្ ីរបស់ោរយិាល័យរបចារំបធទស។ 
  
 សមាជិកែឹក រំបស់អងគោរដែរ ន្ឹងផតល់ោរោរំទចាបំាច្ែ់ល់ោរយិាល័យរបចារំបធទស ធែើមបធីា បាន្ថា
ោរយិាល័យរបចារំបធទសមាន្ជំ ញបុគគលិកដែលចាបំាច្ ់ ោរដណ ងំវោិសរមាបោ់កឱ់យអនុ្វតតធោលន្ធយាបាយធន្ោះ  
យន្តោររាយោរណ៍ ន្ីតិវ ិ្ ីធសុើបអធងកត ជនំ្ួយោរំទែល់ជន្រងធរោោះ ន្ិងធោលោរណ៍ដណ សំតីពីោររាយោរណ៍អំពីោរអនុ្វតត
ធោលន្ធយាបាយធន្ោះ។ 
 
៥.៥. ធលខា្ោិរោា ន្អងគោរដែរ អន្តរជាត ិ 
 
 ធលខា្ិោរោា ន្អងគោរដែរ អន្តរជាតិន្ឹងសរមបសរមួលរតួតពិន្តិយធលើធោលន្ធយាបាយធន្ោះធោយោរសហោរជាមយួ
ន្ឹងមគន្តីបធងាគ លថ្ន្បណ្តត សមាជិក ន្ិងសមពន័្ធសាខារបស់អងគោរដែរ រពមទងំរតតួពិន្ិតយ    ន្ងិធ្វើបច្ចុបបន្នភាពធោល
ន្ធយាបាយរសបតាមរកបខ្ណឌ ធពលធវោដែលកណំតក់នុងធោលន្ធយាបាយ។ ធលខា្ិោរោា ន្អងគោរដែរ អន្តរជាតិន្ឹងធ្វើោរ
រតួតពិន្ិតយ ន្ងិរាយោរណ៍អពំីធោលន្ធយាបាយធន្ោះធោយធរបើរបាស់ទិន្នន្យ័បទោា ន្អំពីគណធន្យយភាពជាសកល។ 
 
៥.៦ រកមុរបកឹារបស់ ដែរ 
 
 រកុមរបឹកាថ្ន្បណ្តត សមាជិក ន្ិងសមពន័្ធសាខារបស់អងគោរដែរ រពមទងំរកុមរបឹកាភបិាលរបស់អងគោរដែរ អន្តរជាត ិ
ទទួលខុ្សរតូវច្ំធពាោះធោលន្ធយាបាយកិច្ចោពំារធន្ោះ ធហើយតរមូវឱយមាន្ោររាយោរណ៍ពីថាន កែ់ឹក ជំាធទៀងទតស់តីពីោរអនុ្វតត
ធោលន្ធយាបាយ ន្ិងហាន្ភិយ័ធែើមបផីតល់ពត័ម៌ាន្ែល់ោរច្ងអុលបងាា ញរបស់ពួកធគសរមាបអ់ងគោរ។ 
 

៦. គោលនគោបាយរណប 
 

ធោលន្ធយាបាយធន្ោះបំធពញបដន្ថមធលើករមងបទោា ន្ឥរយិាបងដែលបុគគលិកអងគោរដែរ ទងំអស់រតូវ របោន្ខ់ាា បធ់ៅកនុង៖ 
                                                           
6 ធបកខជន្របស់អងគោរដែរ រកាសថិតធរោមទនំ្លួខុ្សរតូវរមួរបស់សមាជិករបស់ ដែរ ច្ំធពាោះធោលន្ធយាបាយ។ 



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

 រកមរបតិបតត ិន្ិងរកមសីល្មរ៌បស់អងគោរដែរ អន្តរជាត ិ
 ធោលន្ធយាបាយសតីពីសមភាពធយន្ឌ្រ័របស់អងគោរដែរ អន្តរជាតិ 
 ធោលន្ធយាបាយសតីពីោរផតល់ោរយល់រពមធលើសាវតា ន្ិងរបូភាពរបស់អងគោរដែរ អន្តរជាត ិ
 រកម ឬធោលន្ធយាបាយពាកព់ន័្ធបដន្ថមធទៀតដែលកណំតធ់ោយធលខា្ិោរោា ន្ អងគោរដែរអន្តរជាតិ សមាជិកអងគោរ
ដែរ សមពន័្ធសាខាអងគោរដែរ ន្ិងោរយិាល័យរបចារំបធទសរបស់អងគោរដែរអន្តរជាតិ។ 

 
 ធោលន្ធយាបាយធន្ោះកជ៏ាោរធ្ៃើយតបច្ំធពាោះគណធន្យយភាពរបស់អងគោរដែរ ច្ំធពាោះសហគមន្ដ៍ែលខ្ៃួន្ធ្វើោរ
ជាមយួផងដែរ ែូធច្នោះវារតូវបាន្ោកឱ់យរបតិបតតិជាដផនកមយួថ្ន្រកបខ្ណឌ គណធន្យយភាព ោន្ដ់តទូលំទូោយរបស់អងគោរដែរ 
អន្តរជាតិ។  
 
  



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

ឧបសមព័នធ ១ - ប្េមប្បតបិតត7ិសតពីីការការពាររបសអ់ង្គការឃែរ 

 

 សមតថភាពរបស់អងគោរដែរ ធែើមបសីធរមច្បាន្នូ្វច្កខុវស័ិយ ន្ិងធបសកកមមរបស់ខ្ៃួន្អារស័យធលើកិច្ចខ្ិតខ្ំរបឹងដរបងជា
លកខណៈបគុគល ន្ិងោរសហោរោន រវាងបុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធ។ ធែើមបសីធរមច្បាន្នូ្វធោលធៅធន្ោះ បុគគលិក
អងគោរដែរ ន្ិងបគុគលិកពាកព់ន័្ធទងំអស់រតូវរបោន្ខ់ាា ប ់ ន្ិងធលើកកមពស់រកមសីល្ម ៌ ន្ិងវជិាា ជីវៈរសបតាមបទោា ន្ខ្ពស់បំផុត 
រពមទងំធោរពតាមធោលន្ធយាបាយ  របស់អងគោរដែរ ។ ធោលន្ធយាបាយធន្ោះកំណតព់ីកចិ្ចោពំារដែលរតូវអនុ្វតតធោយ
បុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបគុគលិកពាកព់ន័្ធទងំអស់ធែើមបោីរពារបុគគលរគបរ់បូពីោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភ
បំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារពីសំណ្តកប់ុគគលិកអងគោរដែរ  ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធ។ 
 
 រកមរបតិបតតិសតីពោីរោរពារធន្ោះ មាន្ធោលបណំងផតល់នូ្វមគគុធទាសកច៍្ងអុលបងាា ញមយួ សរមាបប់គុគលិក 
អងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធធែើមបធី្វើោរសធរមច្ច្ិតតដែល្ៃុោះបញ្ជច ំងពីរកមរបតិបតតិរបស់អងគោរដែរ ន្ិងគុណតថ្មៃសនូលកនុង
ន្យ័ទូោយធៅកនុងជីវតិវជិាា ជីវៈ ន្ិងជីវតិផ្ទា ល់ខ្ៃួន្របស់ពួកធគ។ រាល់ោរបំពាន្ធលើរកមរបតិបតតិសតីពកីិច្ចោពំារធន្ោះគឺជាបញ្ជា
កងវល់ែ៏្ ៃន្់្ ៃរមយួ ធហើយដែលអាច្ ធំៅរកវធិាន្ោរវនិ្យ័ដងមទងំោរបញ្ឈបព់ីោរងារផងដែរអនុ្ធោមធៅតាមន្ីតិវ ិ្ ីវនិ្យ័
របស់សមាជិក ន្ិងសមពន័្ធសាខាន្ីមយួៗរបស់អងគោរដែរ អន្តរជាតិ  ន្ិងច្ាបជ់ា្រមាន្។ បុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាក់
ពន័្ធទងំអស់រតូវអាន្ ន្ិងចុ្ោះហតថធលខាធលើរកមរបតិបតតិ8សតីពីកិច្ចោពំារធន្ោះ។ 
 
កនុង មជាបគុគលិកអងគោរដែរ ឬបុគគលិកពាកព់ន័្ធ ខ្ញុ ំន្ឹង៖ 
១.  បធងកើត ន្ងិដងរកានូ្វវបប្មម៌យួរបកបធោយសុវតថិភាព ន្ិងសម្មសំ៌ធៅទបស់ាក ត ់ ន្ិងរបឆងំច្ំធពាោះោរធបៀតធបៀន្ ោរ
ធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបពំាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារ។9 

២.  របរពឹតតច្ំធពាោះបុគគលរគបរ់បូរបកបធោយធសច្កតីថ្ងៃងនូរ ន្ិងោរធោរពរពមទងំតតាងំន្ឹងឥរយិាបង ន្ិងអាកបបកិរយិាទងំឡាយ
ដែលផាុយន្ឹងធោលន្ធយាបាយកិច្ចោពំារ ន្ិងរកមរបតិបតតិសតីពីកិច្ចោពំាររបស់អងគោរដែរអន្តរជាតិ។ 

៣.  រាយោរណ៍ភាៃ មៗនូ្វរាល់បញ្ជា កងវល់  ដែលខ្ញុ ំមាន្ទកទ់ងន្ងឹករណីបំពាន្ ដែលអាច្ធកើតមាន្ធលើធោលន្ធយាបាយ
កិច្ចោពំារ ឬរកមរបតបិតតិសតីពីកិច្ចោពំាររបស់អងគោរដែរអន្តរជាតិ មនិ្ថាធោយបគុគលិកអងគោរដែរ  ឬធោយបុគគលិកដែល
ពាកព់ន័្ធធទ។ ខ្ញុ ំយល់ថាោរខ្កខាន្មនិ្បាន្រាយោរណ៍នូ្វបញ្ជា កងវល់ទងំឡាយអាច្ ធំៅែល់ោរោកវ់ធិាន្ោរវនិ្យ័។ ខ្ញុ ំ
សូមធា ថាខ្ញុ ំមាន្ោរយល់ែឹងពីជធរមើសធផសងៗដែលខ្ញុមំាន្កនុងោររាយោរណ៍ ន្ិងថាធៅធពលដែលខ្ញុ ំរាយោរណ៍ពីបញ្ជា
កងវល់ ឬបទធចាទរបោន្ណ់្តមយួ ធ ោះខ្ញុនំ្ឹងរកាវាជាោរសមាៃ ត។់10 

៤.  ដច្ករដំលកពត័ម៌ាន្រធសើបដែលខ្ញុ ំអាច្ែឹងទកទ់ងន្ឹងបញ្ជា កងវល់ពីោរធបៀតធបៀន្ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវ
ធភទ ឬោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារតាមរយៈជធរមើសរាយោរណ៍ដែលខ្ញុ ំមាន្ មនិ្ថាពាកព់ន័្ធន្ងឹបុគគលិក ឬអនកចូ្លរមួគធរមាង
កមមវ ិ្ ី ឬបុគគលធផសងធទៀតធៅកនុងសហគមន្ដ៍ែលអងគោរដែរ ធ្វើោរជាមយួធ ោះធទ។ ខ្ញុ ំយល់ថាជាោរធោរពច្ំធពាោះធសច្កតី

                                                           
7 ដផអកជាមូលោា ន្ធលើធោលោរណ៍សនូលទងំរបាមំយួែករសងធ់ច្ញពរីពឹតតបិរតពត័ម៌ាន្របស់អគគធលខា្ោិរអងគោរសហរបជាជាតិសតីពីវធិាន្ោរពិធសសធែើមបកីិច្ចោរពារពីោរ
ធកងរបវញ័្ច  ន្ងិោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ (ST/SGB/2003/13) 
8 ន្ិធយាជិត ន្ិងបុគគលទងំឡាយដែលបាន្ចុ្ោះកិច្ចរពមធរពៀងសហោរកនុងភាពជាថ្ែគូ កចិ្ចរពមធរពៀងផតល់ជំន្យួ ឬទទលួជំន្យួបន្តដែលអងគោរដែរ អាច្ន្ឹងចុ្ោះហតថធលខាធលើ
រកមរបតបិតតិ ន្ិងបទោា ន្  របស់ន្ិធយាជករបស់ពកួធគរបសិន្ធបើវាមាន្លកខណៈទូធៅរសបជាមយួន្ឹងបទោា ន្ទងំធន្ោះ។ 
9 អគគធលខា្ោិរអងគោរសហរបជាជាត ិ(ទំពរ័ទ ី៣) 
10 ែូច្ធយាងខាងធលើ 



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

ថ្ងៃងនូរ ន្ិងសុវតថិភាពរបស់អនកទងំឡាយដែលពាកព់ន័្ធ វាចាបំាច្ណ់្តស់ដែលខ្ញុ ំរតូវរកាោរសមាៃ តអ់ំពីបញ្ជា កងវល់ ឬពត័ម៌ាន្
ដែលខ្ញុ ំែឹង ធហើយដច្ករដំលកពត័ម៌ាន្ែល់ដតបុគគលិកកនុងតួ ទីសមរសបដែលចាបំាច្រ់តូវែឹងពត័ម៌ាន្ទងំធ ោះប៉ាុធណ្តណ ោះ។  
ខ្ញុ ំែឹងថាោររធំោភធលើធោលន្ធយាបាយធន្ោះអាច្បងកហាន្ភិយ័ែល់អនកែថ្ទដែលន្ឹងឈាន្ែល់ោរអនុ្វតតន្ីតិវ ិ្ ីវនិ្យ័។ 

៥.  បងាា ញែល់អងគោរដែរ នូ្វសាលរកមរែាបបធវណី ឬោរផត ា ធទសពីបទរពហមទណឌណ្តមយួពាកព់ន័្ធន្ឹងបទធចាទរបោន្់
ដែលធ្វើធ ើងច្ំធពាោះខ្ញុ ំពីបទធបៀតធបៀន្ ធកងរបវញ័្ច  ឬរធំោភបំពាន្ផៃូវធភទធលើជន្ណ្តមាន ក។់ 

៦.  ជាន្ិច្ចោលរតូវរបាកែថាខ្ញុមំាន្វតតមាន្មនុ្សសធពញវយ័មាន កធ់ទៀតធៅធពលធ្វើោរជាមយួកុមារ។ 
៧.  ជាន្ិច្ចោលរតូវរបាកែថាសរមាបធ់ោលបំណងទកទ់ងន្ងឹោរងារធៅធពលដែលខ្ញុ ំងតរបូ ឬងតវធីែអូខ្ញុនំ្ឹង៖ 

 ធោរពតាមរបថ្ពណីទំធន្ៀមទមាៃ ប ់ឬោរោកក់ំហិតធលើោរផលិតរបូភាពបគុគល 
 ទទួលបាន្ោរយល់រពមរតឹមរតូវពីឪពុកមាត យ ឬអាណ្តពាបាលរបស់កុមារមុន្ធពលងតរបូ ឬងតវធីែអូកុមារធោយ
ពន្យល់ពោីរធរបើរបាស់របូងត ឬវធីែអូ។ 

 ធា ថារបូងត ភាពយន្ត វធីែអូ ន្ិង DVD បងាា ញអំពីកុមាររបកបធោយឥរយិាបងថ្ងៃងនូរ ន្ិងោរធោរព ន្ិងមនិ្សថិតកនុង
លកខណៈងាយរងធរោោះ ឬរណប។ 

 ធា ថាកុមារធសៃៀកពាករ់គបរ់ោន្ ់ន្ិងមនិ្សថិតកនុងោយវោិរណ្តមយួដែលបងាា ញពីផៃូវធភទ 
 ធា ថារបូភាពគឺជាោរតណំ្តងធោយធសាម ោះរតងត់ាមបរបិទ ន្ិងអងគធហតុជាកដ់សតង ន្ិង 
 ធា ថាសាៃ កឯកសារមនិ្បងាា ញពីពត័ម៌ាន្អតតសញ្ជញ ណអំពីកុមារ ឧទហរណ៍ ធឈាម ោះ ន្ិងទីតាងំពិតរបាកែ។ 

 

៨.  ោរពារ រគបរ់គង ន្ិងធរបើរបាស់ឱយបាន្រតឹមរតូវនូ្វ្ន្ធាន្មនុ្សស ហិរញ្ញ វតថុ ន្ងិសមាភ ររបស់អងគោរដែរ ន្ិងមនិ្ធរបើរបាស់
្ន្ធាន្របស់អងគោរដែរ រាបប់ញ្ចូ លទងំោរធរបើរបាស់កុំពយូទរ័ ោធមរា៉ា  ទូរសពាច្ល័ត ឬរបពន័្ធបណ្តត ញសងគមធែើមបធីកង
របវញ័្ច  អូសទញ ឬធបៀតធបៀន្ែល់អនកចូ្លរមួគធរមាងកមមវ ិ្ ី ដែរ កុមារ ឬអនកធផសងធទៀតធៅកនុងសហគមន្ដ៍ែលអងគោរ
ដែរ ធ្វើោរជាមយួធ ោះធទ។ ខ្ញុ ំែឹងថារបោរធន្ោះមាន្ន្យ័ថាជាោរហាមឃាតប់ុគគលិកមនិ្ឱយចូ្លធមើល បងាា ញ ឬបញ្ាូ ន្
ោរវាយលុក ន្ិង/ឬសមាភ រអាសអាភាសធៅធលើឧបករណ៍ធអ ិច្រតូន្កិណ្តមយួដែលផតល់ ឬផគតផ់គងធ់ោយអងគោរដែរ
ធ ោះធទ (ឧទហរណ៍កុំពយូទរ័ ធងធបៃត ទូរសពា) ធៅរគបធ់ពល ឬតាមរបពន័្ធធអ ិច្រតូន្កិផ្ទា ល់ខ្ៃួន្ធៅធលើរបពន័្ធបណ្តត ញ
របស់អងគោរដែរ ធៅកដន្ៃងធ្វើោរ។ 

 
កនុង មជាបគុគលិកអងគោរដែរ  ឬបុគគលិកដែលពាកព់ន័្ធ ខ្ញុ ំន្ឹងមនិ្៖ 
 
១.  ធបៀតធបៀន្ ធកងរបវញ័្ច ផៃូវធភទ ឬរធំោភបំពាន្ជន្ណ្តមាន ក ់ ន្ងិយល់ថាឥរយិាបងទងំធន្ោះគឺជាោររបរពឹតតទធងវើមនិ្រតឹមរតវូ 
ធហើយជាមូលោា ន្ថ្ន្វធិាន្ោរវនិ្យ័រហូតឈាន្ែល់ោរបញ្ឈបព់ីោរងារ។11 

 
២.  ចូ្លរមួពាកព់ន័្ធតាមរគបរ់បូភាពកនុងសកមមភាពផៃូវធភទណ្តមយួ ឬបធងកើតទំ កទ់ំន្ងផៃូវធភទ/របូរាងោយណ្តមយួជាមយួ
កុមារ (ជន្អាយុធរោម ១៨ ឆន )ំ ធោយមនិ្គតិពីអាយុសរមាបផ់តល់ោរយល់រពមធៅកនុងរសុក។ ខ្ញុ ំយល់ថាោរមនិ្ែងឹ ឬោរ
យល់ខុ្សពអីាយុរបស់កុមារមនិ្ដមន្ជាធលសោរពារខ្ៃួន្ធទ។12 

                                                           
11 ែូច្ធយាងខាងធលើ 
12 ែូច្ធយាងខាងធលើ 



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

 
៣.  បតូររបាក ់ ធោោះែូរោរងារ ទំន្ិញ ឬធសវាកមមធែើមបទីទួលបាន្ោររមួធភទ រាបប់ញ្ចូ លទងំច្ំណងផ់ៃូវធភទ ឬទរមងធ់ផសងធទៀតថ្ន្
អាកបបកិរយិាដែល ឱំយអាបយ់ស ប ា បបធ ថ ក ឬមាន្ច្រតិធកងរបវញ័្ច។ ខ្ញុ ំយល់ថារបោរធន្ោះមាន្ន្យ័ថាខ្ញុ ំមនិ្រតូវទិញធសវា
ផៃូវធភទពីជន្ណ្តមាន កធ់ ោះធទ ឬផ្ទៃ ស់បតូរជំន្ួយដែលបណ្តត លមកពីអនកចូ្លរមួកមមវ ិ្ ី / អនកទទួលផលសរមាបោ់ររមួធភទ13 14 

 
៤.  ចូ្លរមួពាកព់ន័្ធកនុងសកមមភាព ឬទំ កទ់នំ្ងផៃូវធភទជាមយួអនកចូ្លរមួ/អនកទទួលផលពីគធរមាងកមមវ ិ្ ។ី ខ្ញុ ំយល់ថាទំ ក់
ទំន្ងដបបធន្ោះរតូវបាន្ហាមឃាត។់ ខ្ញុ ំយល់ថាទំ កទ់នំ្ងដបបធន្ោះដផអកធលើមូលោា ន្ថ្ន្ោរធរបើខុ្សធោលធៅនូ្វតួ ទីរបស់
ខ្ញុ ំ ន្ងិអំណ្តច្មនិ្ធសមើភាពជាសោដ នុ្ពល ធហើយអាច្ធ្វើឱយប៉ាោះពាល់ែល់ោរធជឿជាក ់ ន្ងិសុច្រតិភាពថ្ន្ោរងាររបស់អងគោរ
ដែរ ។ ខ្ញុ ំយល់ថាខ្ញុរំតូវរបោសពីរាល់ទំ កទ់ំន្ងមុន្ៗដែលមាន្កន្ៃងមកជាមយួអនកចូ្លរមួ/អនកទទួលផលពគីធរមាងកមម
វ ិ្ ីធៅោន្រ់បធាន្រគបរ់គងផ្ទា ល់ ឬរបធាន្ដផនក្ន្ធាន្មនុ្សសរបស់ខ្ញុ។ំ ខ្ញុនំ្ឹងដសវងរកោរដណ សំតីពីោរហាមឃាតធ់ន្ោះពី
ថាន ករ់គបរ់គងសមរសប។15 16 

 
៥.  ធសនើសំុធសវា ឬច្ំណងផ់ៃូវធភទពីអនកចូ្លរមួគធរមាងកមមវ ិ្ ីរបស់អងគោរដែរ កុមារ ឬអនកធផសងធទៀតធៅកនុងសហគមន្ដ៍ែលអងគ
ោរដែរ ធ្វើោរជាមយួ ធហើយន្ឹងមនិ្ចូ្លរមួពាកព់ន័្ធធៅកនុងទំ កទ់ំន្ងដែលមាន្ច្រតិធបៀតធបៀន្ ធកងរបវញ័្ច  ឬរធំោភ
បំពាន្ផៃូវធភទ។ 

 
៦.  ោរំទ ឬចូ្លរមួតាមរគបរ់បូភាពកនុងសកមមភាពធកងរបវញ័្ច  ឬរធំោភបំពាន្ផៃូវធភទជាតួយា៉ា ងរបូភាពអាសអាភាសកុមារោរ
ជួញែូរមនុ្សស ឬអាពាហ៍ពពិាហ៍កុមារ។ 

 
៧.  ទទួលយកកុមារឱយធ្វើោរតាមផាោះ ឬរបធភទោរងារធផសងធទៀតដែលមនិ្សមរសបតាមអាយុ ឬែណំ្តកោ់លលូតោស់របស់
ពួកធគដែលរខំាន្ែល់ធពលធវោសិកាអបរ់ ំ ន្ិងសកមមភាពកមាន្តរបស់ពួកធគ ឬដែលធ្វើឱយពួកធគរបឈមន្ងឹហាន្ិភយ័
យា៉ា ងខាៃ ងំថ្ន្ោររងរបសួ ឬោរធកងរបវញ័្ច។ 

 
៨.  ធរបើភាសា ឬអាកបបកិរយិាច្ំធពាោះកុមារដែលមនិ្សមរមយ មាន្ច្រតិធបៀតធបៀន្ រធំោភបំពាន្ ធរសើបរសាល មាកង់ាយ ឬមនិ្
សមរមយតាមវបប្ម។៌ 

 
                                                           
13 ែូច្ធយាងខាងធលើ 
14 អងគោរដែរ មនិ្ធ វ្ើោរវនិ្ចិ្ឆយ័របឆងំន្ឹងបុគគលទងំឡាយដែលលកែូ់រផៃូវធភទធែើមបទីទួលបាន្ោរតបសនងជារបាក ់ អំធណ្តយ ឬោរឧបតថមភជាសមាភ រធផសងៗធទ (ធៅថា 
“របតិបតតិោរផៃូវធភទ”)។ ធទោះជាយា៉ា ងណ្ត អងគោរដែរ ហាមឃាតន់្ិធយាជតិរបស់ខ្ៃួន្ ឬបុគគលិកពាកព់ន័្ធ  មនិ្ឱយទិញធសវាផៃូវធភទធែើមបទីបស់ាក តម់និ្ឱយធកើតធ ើងនូ្វោរធកង
របវញ័្ច  ន្ងិោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ។ 
15 អងគធលខា្ោិរអងគោរសហរបជាជាត ិ(ទំពរ័ទ ី៣) 
16 ធពលខ្ៃួោះអងគោរដែរ ទទួលយកអនកសម័រគច្ិតតសហគមន្ ៍ន្ិងអនកធ វ្ើោរទទលួរបបធោលន្ធយាបាយធលើកទឹកច្ិតត រពមទងំទទលួសាគ ល់ថាធៅកនុងោលៈ    ធទសៈទងំធន្ោះវា
អាច្ន្ងឹធកើតមាន្ទ ំកទ់ំន្ងផៃូវធភទរវាងអនកសម័រគច្ិតត ន្ងិអនកធ វ្ើោរទទួលរបបធោលន្ធយាបាយធលើកទឹកច្ិតតជាមយួន្ងឹសមាជកិសហគមន្ធ៍ផសងធទៀត ន្ិងអនកចូ្លរមួគធរមាង
កមមវ ិ្  ី ដែលកនុងធ ោះរមួមាន្អាពាហ៍ពពិាហ៍កុមារដែលជាោរបំពាន្ធលើធោលន្ធយាបាយធន្ោះ។ ពត័ម៌ាន្ ន្ិងោរបងាា ញនូ្វទំ កទ់នំ្ងផៃូវធភទ/អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមាន្រតូវបាន្
ធ វ្ើធ ើងធៅមុន្ធពលោរធរជើសតាងំអនកសម័រគច្ិតតសហគមន្ ៍ ន្ងិអនកធ វ្ើោរទទលួរបបធោលន្ធយាបាយធលើកទឹកច្តិត ធហើយរបសិន្ធបើ/ធៅធពលដែលពចិារណ្តធលើោរបធងកើត
ទំ កទ់ំន្ងផៃូវធភទ/អាពាហ៍ពពិាហ៍ធាៃ បប់ាន្ចុ្ោះកិច្ចសន្ារចួ្ធហើយជាមយួន្ងឹអងគោរដែរ កណំតរ់តាពត័ម៌ាន្សមាៃ តរ់តូវបាន្រកាទុកធោយថាន ករ់គបរ់គង។ 



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

  



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

ឧបសមព័នធ ២ 
និយមនយ័ 
េមុារ 
 កុមារគឺជាជន្ដែលមាន្អាយុធរោម ១៨ ឆន ធំោយមនិ្គតិពីោរកំណតន់្ិយមន្យ័កនុងរសុករបស់របធទសអំពីធពលដែល
កុមារឈាន្ធៅរកភាពធពញវយ័។17 
 
មនុ្សសធពញវយ័ងាយរងធរោោះ 
 ជន្ទងំឡាយដែលមាន្អាយុចាប ់១៨ ឆន ដំែល៖ 

 មនិ្អាច្ធមើលដង/ោរពារខ្ៃួន្បាន្ពីោរពាបាទ ឬោរធកងរបវញ័្ច  ឬ 
 រតូវបាន្ចាតទុ់កថាមាន្ហាន្ិភយ័ធោយសារធយន្ឌ្រ័ សុខ្ភាពផៃូវច្ិតត ឬផៃូវោយពិោរភាពជាតិពន្ធុ អតតសញ្ជញ ណសាស   
ទំធ រផៃូវធភទ សាថ ន្ភាពធសែាកិច្ច ឬសងគម ឬធោយសារធរោោះមហន្តរាយ ន្ិងវបិតតិធផសងៗ។ 

 សថិតកនុងឋាន្ៈតូច្ទបធោយសារភាពលធមអៀងថ្ន្អំណ្តច្ដែលធ្វើឱយពួកធគរបឈមន្ងឹហាន្ិភយ័។ 
 
ោរធបៀតធបៀន្ផៃូវធភទ18 
 ោរធបៀតធបៀន្ផៃូវធភទគឺជាោរជំរញុផៃូវធភទដែលមនិ្ច្ងប់ាន្ ោរធសនើសំុច្ំណងផ់ៃូវធភទ ោររបរពឹតតធោយពាកយសមដ ីឬរាង
ោយ ឬោយវោិរមាន្ច្រតិផៃូវធភទ ឬអាកបបកិរយិាមាន្ច្រតិផៃូវធភទធផសងធទៀតដែលអាច្រតូវបាន្រពំឹង ឬយល់ថាអាច្បងកឱយមាន្
ោររបមាង ឬអាបយ់សែល់អនកែថ្ទធៅធពលដែលោររបរពឹតតធ ោះ ធរជៀតដរជកធៅកនុងោរងារបធងកើតបាន្ជាលកខខ្ណឌ ថ្ន្ោរផតល់
ោរងារ ឬបធងកើតបរយិាោសោរងារបំភតិបំភយ័អរភិាព ឬរបមាង។ ធបើធទោះបីជា្មមតាមាន្ោរពាកព់ន័្ធន្ងឹលំ ថំ្ន្ឥរយិាបង ប៉ាុដន្ត
អាច្មាន្ទរមងជ់ាឧបបតតិធហតុដតមយួធលើក។ 
 
ោរធកងរបវញ័្ចផៃូវធភទ19 
 ោរធកងរបវញ័្ច ផៃូវធភទមាន្ន្យ័ថាោររធំោភបំពាន្ជាកដ់សតង ឬប៉ានុ្ប៉ាងរធំោភបពំាន្ធលើធោលជំហរថ្ន្ភាពងាយរង
ធរោោះលធមអៀងថ្ន្អំណ្តច្ ឬោរធកងរបវញ័្ច ផៃូវធភទ ឬោរធជឿទុកច្ិតតកនុងធោលបំណងផៃូវធភទដែលមាន្ជាអាទិ៍ ោរធកងច្ំធណញ
របាកដ់ផនកសងគម ឬន្ធយាបាយពីោរធកងរបវញ័្ច ផៃូវធភទធលើបុគគលធផសងធទៀត។  
 
ោររធំោភបពំាន្ផៃូវធភទ 
 ោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទមាន្ន្យ័ថាោររធំោភបំពាន្ជាកដ់សតង ឬគំរាមកំដហងធលើរាងោយដែលមាន្ច្រតិផៃូវធភទមនិ្ថា
ធោយបងខំ ឬសថិតធរោមលកខខ្ណឌ មនិ្ធសមើភាព ឬោរបងខតិបងខំធ ើយ។ 
 

                                                           
17 ន្ិយមន្យ័ថ្ន្ពាកយកុមារែូច្បាន្កណំតធ់ៅកនុងធោលោរណ៍ដណ រំបស់គណៈកមាម ្ិោរអច្ថិ្គន្តយអ៍ន្តរទភីាន កង់ារ (IASC) សតីពោីរអនុ្វតតបទោា ន្របតបិតតអិបបបរមាសរមាប់
កិច្ចោរពារពោីរធកងរបវញ័្ច  ន្ងិោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទពសំីណ្តកបុ់គគលិករបស់ ន្ិងមនិ្ដមន្របស់អងគោរសហរបជាជាតចុិ្ោះដខ្ម ី ២០១៣។ 
18ន្ិយមន្យ័ថ្ន្ពាកយ “ោរធបៀតធបៀន្ផៃូវធភទ” ដែលបាន្កណំតក់នុងរពឹតតិបរតពត័ម៌ាន្របស់អគគធលខា្ិោរអងគោរសហរបជាជាតសិតីពោីរហាមឃាតធ់លើោរធរ ើសធអើង  
ោរធបៀតធបៀន្ រាបប់ញ្ចូ លទងំោរធបៀតធបៀន្ផៃូវធភទ ន្ិងោររធំោភធលើអណំ្តច្ (ST/SGB/2008/5) 
19 ន្ិយមន្យ័ថ្ន្ពាកយ “ោរធកងរបវញ័្ចផៃូវធភទ” ន្ងិ “ោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ” ដែលបាន្កំណតក់នុងរពតឹតិបរតពត័ម៌ាន្របស់អគគធលខា្ោិរអងគោរសហរបជាជាតិសតីពវីធិាន្ោរ
ពិធសសធែើមបកីិច្ចោរពារពោីរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបពំាន្ផៃូវធភទ (ST/SGB2003/13) 



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ងិោររធំោភបពំាន្ធលើកុមារ (ពាកព់ន័្ធន្ងឹច្ំណុច្មយួ ឬធរច្ើន្ខាងធរោម) 
ក. ោររធំោភបពំាន្ធលើរាងោយ 
 ោររធំោភបំពាន្ធលើរាងោយធកើតធ ើងធៅធពលដែលជន្ណ្តមាន កប់ងករបសួសាន ម ឬគំរាមកំដហងបងករបសួសាន មែល់
កុមារធោយធច្ត ។ ឧទហរណ៍ធន្ោះអាច្មាន្របូភាពជាោរទោះកំធផៃៀង វាយ ោល់ ចាបអ់រងួន្ ទតធ់ាក ់ែុតឱយរោក រញុរចាន្ ឬ
ចាបទ់ញ។ ោររធំោភបំពាន្ធលើរាងោយអាច្ជាទធងវើមតង ឬធរច្ើន្ែង។ ជាន្ិច្ចោលវាមនិ្បន្សល់ទុកសាៃ កសាន ម ឬរបសួដែល
អាច្ធមើលធែើញធទ។ 
 
ខ្. ោររធំោភបពំាន្ផៃូវអារមមណ៍ 
 ោររធំោភបំពាន្ផៃូវអារមមណ៍គឺជាោររបរពឹតតទធងវើធោយពាកយសមដ ី ឬោយវោិរមនិ្សមរមយច្ំធពាោះកុមារ ឬលំ ថំ្ន្ោរខ្ក
ខាន្ជារបចាកំនុងោរផតល់ឱយកុមារនូ្វោរធមើលដងរគបរ់ោន្ម់និ្ទកទ់ងន្ឹងរាងោយ ន្ិងខាងផៃូវអារមមណ៍។ ទធងវើដបបធន្ោះអាច្ន្ឹងបងក
អន្តរាយយា៉ា ងខាៃ ងំែល់ោរធោរពខ្ៃួន្ឯងរបស់កុមារ ឬសមតថភាពខាងសងគម។ 
 
គ. ោរធ្វសរបដហស 
 ោរធ្វសរបដហសគឺជាោរខ្កខាន្កនុងោរផតល់ឱយកុមារ (ធៅធពលដែលអាច្ធ្វើធៅបាន្) នូ្វលកខខ្ណឌ   ដែលរតូវបាន្
ទទួលសាគ ល់ជាលកខណៈវបប្មថ៌ាមាន្សារសំខាន្ស់រមាបោ់រលូតោស់ ន្ងិសុខុ្មាលភាពផៃូវោយ ន្ិងផៃូវអារមមណ៍។ 
 
ែ. ោររបរពតឹតមនិ្រតមឹរតវូខាងផៃូវធភទជាមយួកុមារ 
 ោររបរពឹតតមនិ្រតឹមរតូវខាងផៃូវធភទជាមយួកុមារ គឺជាទរមងថ់្ន្សកមមភាពផៃូវធភទណ្តមយួជាមយួកុមារ។ វាដសតងឱយ
ធែើញច្ាស់តាមរយៈសកមមភាពរវាងកុមារ ន្ិងមនុ្សសធពញវយ័ ឬកុមារែថ្ទធទៀតដែលតាមអាយុ ឬោរលូតោស់សថិតកនុងទំ ក់
ទំន្ងធរោមោរទទួលខុ្សរតវូ ធសច្កតីទុកច្ិតត ឬអំណ្តច្ សកមមភាពដែលមាន្ធច្ត ធែើមបបីំធពញច្ណំង ់ឬធសច្កតរីតូវោររបស់
បុគគលមាន កធ់ទៀត។ វាអាច្មាន្ជាអាទិ៍សកមមភាពដែលមាន្ោរប៉ាោះពាល់ ឬមនិ្ប៉ាោះពាល់ ោរអន្ាង ឬោរបងខំកុមារឱយចូ្លរមួកនុង
សកមមភាពផៃូវធភទណ្តមយួ ោរធរបើរបាស់កុមារធែើមបរីបរពឹតតអំធពើធពសាចារ ឬោររបរពឹតតខាងផៃូវធភទធផសងធទៀត ឬោរបងាា ញ
ែល់កុមារនូ្វសមាភ រតាមអុិន្ធ្ើណិតដែលមាន្លកខណៈធកងរបវញ័្ច ផៃូវធភទ ោរធរបើរបាស់កុមារកនុងោរសដមតង ន្ិងសមាភ រ
អាសអាភាស ឬងតរបូភាពធកងរបវញ័្ច ផៃូវធភទ។ 
 
ោរអសូទញ 
 ោរអូសទញ ជាទូធៅសំធៅធៅធលើអាកបបកិរយិាដែលបងកលកខណៈងាយរសួលែល់ជន្ធលមើសកនុងោរអូសទញកុមារ ឬ
មនុ្សសធពញវយ័ដែលងាយរងធរោោះធែើមបបីធរមើសកមមភាពផៃូវធភទ។ ជាធរឿយៗ វាទកទ់ងន្ងឹអំធពើថ្ន្ោរកសាងទនុំ្កច្ិតតរបស់
កុមារ ន្ិង/ឬអនកធមើលដងរបស់ពួកធគ ឬមនុ្សសធពញវយ័ដែលងាយរងធរោោះធែើមបចូី្លធៅជិតពួកធគធែើមបរីធំោភបពំាន្ផៃូវធភទកុមា
រ។ ឧទហរណ៍ ោរអូសទញរាបប់ញ្ចូ លទងំោរផតល់ ឬោរយកច្ិតតទុកោកច់្ំធពាោះកុមារ ឬមនុ្សសធពញវយ័ជាកោ់កណ់្តមយួ 
ោរផតល់អំធណ្តយ របាកោ់ស ធរគឿងធញៀន្ ឬធរគឿងរសវងឹែល់ពួកធគដែលជំរញុឱយមាន្អារមមណ៍រ ៉ាដូមន្ទកិ ឬបងាា ញឱយពួកធគនូ្វ
គំន្ិតផៃូវធភទតាមរយៈោរសន្ា  ឬោរប៉ាោះពាល់ន្ឹងរបូអាសអាភាស។ 
 



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

 ោរអូសទញតាមអុិន្ធ្ើណិតគឺជាសកមមភាពថ្ន្ោរបញ្ាូ ន្សារធអ ិច្រតូន្កិបណតុំ សារ ឬោរចូ្លរមួតាមបណ្តត ញ 
អុិន្ធ្ើណិតជាមយួន្ងឹមាតោិដែលអាច្មាន្លកខណៈអសីល្ម ៌កនុងធោលបណំងធែើមបអីូសទញអនកទទួលពត័ម៌ាន្ឱយចូ្លរមួ ឬ
ចូ្លធៅកនុងសកមមភាពផៃូវធភទជាមយួបុគគលធផសងធទៀតធពាលគឺអនកបញ្ាូ ន្សារ។ល។ 
 
 ទងំកុមារ ន្ិងមនុ្សសធពញវយ័ដែលងាយរងធរោោះអាច្ជាជន្រងធរោោះថ្ន្ោរអសូទញ ន្ិងោរអូសទញតាម 
អុីន្ធ្ើណិតដែលធផ្ទត តធោលធៅធលើកុមារ ជាពិធសសគឺអនកអូសទញតាមអុនី្ធ្ើណិត។ 
 
កចិ្ចោពំារ 
 វធិាន្ោរដែលធយើងអនុ្វតតធែើមបទីបស់ាក ត ់ រាយោរណ៍ ន្ងិធ្ៃើយតបច្ំធពាោះោរពាបាទ ឬោររធំោភបំពាន្ ន្ិងធែើមបី
ោរពារសុខ្ភាព សុខុ្មាលភាព ន្ងិសិទធិមនុ្សសរបស់អនកទងំឡាយដែលមាន្ទំ កទ់ំន្ងជាមយួអងគោរដែរ មនិ្ថាជាបុគគលិក
អងគោរដែរ  ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធ ថ្ែគូ អនកចូ្លរមួគធរមាងកមមវ ិ្ ី ន្ងិសហគមន្ធ៍ ោះធទ។ 
 
 
អនកសម័រគច្តិតសហគមន្ ៍
 បុគគលទងំឡាយដែលមកពសីហគមន្ម៍ូលោា ន្ដែលអងគោរដែរ កំពុងធ្វើោរជាមយួ ន្ិងអនកដែលបំធពញភារកិច្ចជូន្
អងគោរដែរ ធោយសម័រគច្ិតត។ 
 
អនកធ្វើោរទទលួរបបធោលន្ធយាបាយធលើកទកឹច្តិត 
 បុគគលណ្តមយួដែលទទួលបាន្ធោលន្ធយាបាយធលើកទឹកច្ិតតកនុងោរបំធពញភារកិច្ចជូន្អងគោរដែរ ជាបធណ្តត ោះអាសន្ន 
ន្ិងធោយសម័រគច្ិតត។ ជាឧទហរណ៍ អនកធ្វើោរទទួលរបបធោលន្ធយាបាយធលើកទឹកច្តិតអាច្ជាបុគគលកនុងឋាន្ៈជាជន្ធភៀសខ្ៃួន្ 
ជន្អធ ត របធវសន្ ៍ ជន្ោម ន្ផាោះសដមបងកនុងរសុក ន្ិវតតជន្ ឬសមាជិកសហគមន្ម៍ាច ស់ផាោះដែលកំពុងបធរមើោរងារឱយអងគោរដែរ 
ធោយធ្វើោរធែើមបទីទួលបាន្ោរតបសនងជាធោលន្ធយាបាយធលើកទឹកច្ិតត។ 
 
ធភញៀវទសស  
 សំធៅធៅធលើអនកទងំឡាយដែលបាន្មកទសសន្កចិ្ចធៅោរយិាល័យ ឬគធរមាងកមមវ ិ្ ីរបស់អងគោរដែរ រាបប់ញ្ចូលទងំ
តំណ្តងមាច ស់ជនំ្ួយ អនកសារពត័ម៌ាន្ បណ្តត ញផសពវផាយ រកុមអនករសាវរជាវ បុគគលលបីៗ  សមាជិករគសួារ។ 
 
  



                                                                                                                  ធ វ្ើបច្ចុបបន្នភាពដែលបាន្អនុ្មត័ចុ្ងធរោយ៖ ថ្ងៃទ ី១៩ កុមភៈ ២០២០ 
                                       មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទី ១៥ ធមសា ២០២០ 

បាន្ពនិ្ិតយដកសរមលួថ្ងៃទ ី១៥ ធមសា ២០២២   
 

 

 
 

ឧបសមព័នធ ៣ 
សាវតា 
 ធៅដខ្្នូ ឆន ២ំ០០៦ អងគោរដែរ អន្តរជាតិបាន្អនុ្មត័ធលើ “ធសច្កតីដងៃងោរណ៍សតីពីោរធបតជាញ ច្ិតតលុបបំបាតោ់រធកង
របវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទទងំធោយបុគគលិករបស់ ន្ិងមនិ្ដមន្របស់អងគោរសហរបជាជាតិ ” ដែលោកប់ញ្ចូ លនូ្វ 
បណ្តត បទោា ន្ធែើមបោីរំទែល់វឌ្ឍន្ភាពធឆព ោះធៅរកោរលុបបំបាត ់ ោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទពីសំណ្តក ់
បុគគលិក។ កនុងឱោសធ ោះដែរ អងគោរដែរ អន្តរជាតិ បាន្បញ្ជា កអ់ោះអាងជាងមីពីធោលធៅរបស់ខ្ៃួន្កនុងោរសធរមច្បាន្ទងំរសុង
នូ្វោរអនុ្វតតធោលោរណ៍សនូលទងំ ៦ ដែលរតូវបាន្អនុ្មត័កនុងឆន  ំ២០០២ ធោយរកុមោរងាររបស់គណៈកមាម ្ោិរអច្ិថ្គន្តយ៍
អន្តរទីភាន កង់ារ (LASC) ទទលួបន្ាុកោរទបស់ាក ត ់ន្ិងោរធ្ៃើយតបច្ំធពាោះោរធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ។ 
 
 ធៅឆន  ំ ២០០៩ អងគោរដែរ អន្តរជាតិបាន្បធងកើតធោលន្ធយាបាយសនូលែំបូងរបស់ខ្ៃួន្សតីពីកិច្ចោរពារពីោរធកងរបវញ័្ច  
ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទធោយដផអកជាមូលោា ន្ធលើធោលោរណ៍សនូល ន្ិងោរធបតជាញ ច្ិតត។ 
 
 ធៅដខ្ម ី ឆន ២ំ០១៧ អងគោរដែរ អន្តរជាតិបាន្ពរងីកវសិាលភាពធោលន្ធយាបាយរបស់ខ្ៃួន្សតីពីកចិ្ចោរពារពីោរ
ធកងរបវញ័្ច  ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទធោយោកប់ញ្ចូ លជាពិធសសនូ្វកតីកងវល់ោន្ដ់តទូលំទូោយសតីពីោររធំោភបំពាន្ធលើ
កុមារ។ ោរបញ្ជា កអ់ោះអាងទងំធន្ោះបងាា ញពីោរធបតជាញ ច្តិតរបស់អងគោរដែរ កនុងោរទបស់ាក ត ់ ន្ិងធ្ៃើយតបច្ំធពាោះោរធកងរបវញ័្ច  
ន្ិងោររធំោភបំពាន្ផៃូវធភទ រពមទងំោររធំោភបំពាន្ធលើកុមារពីសំណ្តកប់គុគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធ ។ 
 
 ធៅដខ្តុោ ឆន  ំ២០១៩ អងគោរដែរ អន្តរជាតិបាន្ពិន្ិតយ ន្ិងពរងីកវសិាលភាពធោលន្ធយាបាយរបស់ខ្ៃួន្ រហូតែល់
ធោលន្ធយាបាយកិច្ចោពំាររបស់អងគោរដែរអន្តរជាតិធន្ោះដែលោន្ដ់តមាន្លកខណៈទូលំទូោយ (មាន្របសិទធភាពចាបព់ីថ្ងៃទ ី
១៥ ដខ្ធមសា ឆន  ំ២០២០) ធោយបាន្ោកប់ញ្ចូ លនូ្វ៖ 
 

 កិច្ចោរពារពីោរធបៀតធបៀន្ផៃូវធភទជាធាតុសនូលថ្ន្ធោលន្ធយាបាយ 
 ោរហាមឃាតយ់ា៉ា ងតឹងរងឹធលើបញ្ជា ផៃូវធភទរវាងបុគគលិកអងគោរដែរ ន្ិងបុគគលិកពាកព់ន័្ធ ន្ិងអនកចូ្លរមួគធរមាងកមមវ ិ្  ី
 ោរបញ្ជា កយ់ា៉ា ងច្ាស់ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមាររតូវបាន្ហាមឃាត ់
 ធភញៀវទសស  អនកសម័រគច្តិតសហគមន្ ៍ ន្ិងអនកធ្វើោរទទួលរបបធោលន្ធយាបាយធលើកទឹកច្ិតតធៅកនុងវសិាលភាពថ្ន្ោរ
អនុ្វតត 

 ោរបញ្ជា កយ់ា៉ា ងច្ាស់ថាធោលន្ធយាបាយធន្ោះមាន្វសិាលភាពអនុ្វតតទងំធៅកនុង ន្ងិធរៅធមា៉ា ងធ្វើោរ។ 
 វ ិ្ ីសាគសតធផ្ទត តធលើជន្រងធរោោះរបស់ធយើងធផ្ទត តធៅធលើោររកាោរសមាៃ តជូ់ន្ជន្រងធរោោះ ន្ិងអនកពាកព់ន័្ធទងំអស់។ 
 វ ិ្ ីសាគសតសុវតថិភាព ន្ិងោតប់ន្ថយហាន្ិភយ័ច្ំធពាោះកិច្ចោរោពំាររបស់ធយើង 
 ោរទទួលសាគ ល់ពកីិច្ចសហោរ ន្ិងោរោរំទរបស់ធយើងជាមយួបណ្តត ថ្ែគូ  ។ 
 ោរបញ្ជា កយ់ា៉ា ងច្ាស់ពីោរធបតជាញ ច្ិតតរបស់អងគោរដែរ ន្ិងោរធ្វើបរយិាបន័្នរកមរបតិបតតិសតីពីកិច្ចោពំារសរមាបប់គុគលិក 
ន្ិង 

 ោរផ្ទៃ ស់បតូររច្ សមពន័្ធធោយោករ់កមរបតិបតតិសតីពីកចិ្ចោពំារ ករមងន្ិយមន្យ័ ន្ិងសាវតាធោលន្ធយាបាយជា
ឧបសមពន័្ធ។ 


