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1. សេចក្ដសី ដ្ើម 
 
សោលការណ៍  
 
អងគការដែរអូស្តសាត លី (CA) សបដជាា ចិត្តសលើក្ក្មពេ់ ៃិងការ រ្ល្បសោជៃ ៍ៃិងេុវត្ថភិាពកុ្ររ។ សយើងខាុ ំមៃិអត្ ់

ឱៃជាដ្ឋចខ់ាត្ ចំស ុះការរសំោភបំ ៃ ៃិងការសក្ង្បវញ័្ច សលើកុ្ររ ។  
 
បុគគល្គបរ់បូដែលសធវើការឱយ ឬសធវើការជាមយួអងគការដែរអូស្តសាត លី ររួលខុេ្ត្ូវដថរក្ា ៃិងការ រកុ្ររ ស ើយ
្ត្ូវរាយការណ៍ពត័្រ៌ៃអំពកីាររសំោភបំ ៃកុ្ររ ឬការសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររសនាុះ។ ស ើយសៅក្នុងក្រណីដែលរៃ
ការរាយការណ៍ សនាុះសយើងខាុ ំ្ ត្ូវស្បើ្បាេ់វធិីសាស្តេតសដដ ត្សលើជៃរងស្ោុះ ស ើយធានាថាែំសណើ រការទងំអេ់ពិត្
ជាោំ្ រការចូលរមួរបេ់កុ្ររ។  
 
សៅ្គបេ់ក្មមភាពទងំអេ់ដែល ក្ព់ៃ័ធៃឹងកុ្ររ សនាុះ្ត្ូវពិចារណ្ដសលើឧត្តម្បសោជៃរ៍បេ់កុ្ររជាចមបង។  
 
អងគការដែរអូស្តសាត លីររួលសាគ ល់ថាកុ្ររសៅក្នុងេ គមៃ ៍ដែលអងគការ្បត្បិត្តិការងាររបេ់ខៃួៃ គឺជា្ក្ុមកុ្ររ
ដែលងាយរងស្ោុះ ស ើយក្រ៏រួលសាគ ល់្ងដែរថាេ គមៃទ៍ងំសនាុះ្ត្ូវដត្ពងឹដ្អក្សលើការសបដជាា ចិត្តរបេ់អងគ
ការដែរអូស្តសាត លីសែើមបបីសងកើត្អងគការមយួដែលរៃេុវត្ថភិាពេ្របកុ់្ររ។  
 
អងគការដែរអូស្តសាត លីត្្មូវឱយរៃការោំ្ រ ៃិងក្ិចចេ ្បត្ិបត្តិការសដ្ឋយបុគគល្គបរ់បូ ដែលសយើងសធវើការជាមយួ 

សែើមបធីានាថាសយើង្គប់្ គងហាៃិភយ័ទងំសនាុះចំស ុះកុ្ររ្បក្បសដ្ឋយ្បេិរធភាព។  
 
្ក្ុម្បឹក្ាភបិាលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លីររួលខុេ្ត្ូវចសំ ុះសោលៃសោបាយេដីពីក្ចិចការ រកុ្ររសៃុះៃិង

ត្្មូវឱយរៃការរាយការណ៍ជាសរៀងទត្ព់ីថាន ក្ែ់កឹ្នា ំៃងិថាន ក្់្ គប់្ គង អំពីការអៃុវត្តសោលៃសោបាយ ៃងិអពំី
ហាៃិភយ័ សែើមបតី្្មង់្ ៃូវេ្របអ់ងគការ។  
 
2. សោលបណំងនៃសោលៃសោបាយ 
 
សោលបំណងនៃសោលៃសោបាយសៃុះ គឺ ៖  
 

 បញ្ជា ក្ៃូ់វការសបដជាា ចិត្តរបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លីចំស ុះការ្ដល់េុខុរលភាព ៃិងការការ រែល់កុ្ររ
មៃិឱយររួលរងៃូវការរសំោភបំ ៃ ៃិងការសក្ង្បវញ័្ច។ 

 េ្មបេ្មួលការរបស់ាក ត្ ់ៃិងកាត្ប់ៃថយហាៃិភយ័នៃការរសំោភបំ ៃ ៃងិការសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររ ដែល
សក្ើត្ស ើងសៅក្នុងេ គមៃ ៍ដែលអងគការដែរអូស្តសាត លីរៃវត្តរៃ។ 

 អៃុវត្តវបបធមអ៌ងគការដែលសលើក្ក្មពេ់ការរក្ាេុវត្ថិភាពកុ្ររ។ 
 សដ្ឋុះ្សាយចំស ុះហាៃិភយ័ដែលជៃសលមើេ្ៃូវសភរ ក្ំណត្ជ់ាសោលសៅ ៃិងពាោមស្ជៀត្ចូលសៅក្នុង 

អងគការ ែូចជាអងគការដែរអូស្តសាត លី ៃិងអងគការនែគូរបេ់សយើងខាុ ំ សែើមបចូីល ក្ព់ៃ័ធជាមយួៃឹងកុ្ររបាៃ។ 
 ធានាថា្គបភ់ាគីទងំអេ់ ពតិ្ជាបាៃែឹងអំពីការររួលខុេ្ត្ូវរបេ់ពួក្សគ សៅក្នុងការក្ំណត្ៃូ់វឱកាេ

ជាយថាស តុ្ ដែលអាចៃឹង្ប្ពឹត្តិការរសំោភបំ ៃ ៃិងការសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររបាៃ ៃិងសៅក្នុងការបសងកើត្
ការ្គប់្ គង ៃិងបសងកើត្ៃតី្ិវធិីនានា េ្របរ់បស់ាក ត្ក់ាររសំោភបំ ៃទងំសនាុះ ៃិង/ឬ្សាវ្ជាវសេុើប
អសងកត្រក្ការរសំោភបំ ៃសនាុះ សៅសពលរៃក្រណីសក្ើត្ស ើង។  

 ្ដល់ការដណនាែំល់បុគគលិក្/អនក្េម័្គចិត្ត/អនក្្ដល់សេវាពខីាងស្ៅ/សភាៀវ1អំពីវធិាៃការដែល្ត្ូវអៃុវត្ត 
សៅក្នុងក្រណីដែលពកួ្សគេងេយ័ថារៃការរសំោភបំ ៃកុ្ររ ឬការសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររ។   

 សធវើការបញ្ជា ក្ច់ាេ់ោេ់ែល់បុគគលិក្/អនក្េម័្គចិត្ត/អនក្្ដល់សេវាពីខាងស្ៅ/សភាៀវ ដែល្ត្ូវរបស់ាក ត្់
ការរសំោភបំ ៃ ៃិងការសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររសនាុះមៃិឱយសក្ើត្ស ើង។  

 ធានាថាសៅ្គបក់្រណីេងេយ័ទងំអេ់ដែលរៃការរសំោភបំ ៃ  ្ត្ូវសធវើការរាយការណ៍ ៃិងសធវើការ
សេុើបអសងកត្សពញសលញ។  

 ធានាថាបុគគលិក្ទងំអេ់ ដែលអនក្ ក្ព់ៃ័ធសៅក្នុងគស្រងដែល្គប់្ គង ឬ្ដល់ថវកិាសដ្ឋយអងគការដែរ
អូស្តសាត លី ៃងឹ្ត្ូវបាៃបណដុ ុះបណ្ដដ លអំពកី្ិចចការ រកុ្ររ ៃិងពកួ្សគពិត្ជាយល់ែឹងអពំីកាត្ពវក្ចិចរបេ់
ពួក្សគសៅក្នុងការការ រកុ្ររ សៅសពលបំសពញការងារ រមួទងំការអៃុវត្តសោលៃសោបាយសៃុះ្ងដែរ។  

 
 

3. ដែៃអៃុវត្តៃ ៍
 

សោលៃសោបាយអៃុវត្តចំស ុះក្រណីខាងស្កាម ៖  
 

 បុគគលិក្ទងំអេ់របេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី អនក្េម័្គចិត្ត ៃិងអនក្ហាត្ក់ារ រមួទងំេរជិក្្ក្ុម្បឹក្ា ភិ
បាលរី្បឹក្ារបេ់្ក្ុម្បកឹ្ាភបិាល ៃិងអនក្េសងកត្ការណ៍របេ់្ក្ុម្បឹក្ាភបិាល (បុគគលិក្របេ់អងគ
ការដែរអូស្តសាត លី)។ 

 បុគគលិក្ទងំអេ់ អនក្េម័្គចតិ្ត ៃិងអនក្ហាត្ក់ារ  សៅអងគការដែរអៃតរជាត្ិ្បចាំ្ បសរេ ដែលអងគការដែ
រអូស្តសាត លីគឺជាអនក្ែឹក្នាេំក្មមភាពការងារ សនាុះបុគគលិក្ អនក្េម័្គចតិ្ត ៃងិអនក្ហាត្ក់ារនៃអងគការដែរ
អៃតរជាត្ិ្បចាំ្ បសរេ ដែល ក្ព់ៃ័ធសដ្ឋយដា ល់ សៅក្នុងការអៃុវត្តក្មមវធិី ឬគស្រង ដែល្គប់្ គង ឬ
្ដល់ថវកិាទងំមូល ឬមយួចំដណក្សដ្ឋយ អងគការដែរអូស្តសាត លី (ត្សៅសៃុះសៅថានែគូអងគការដែរ)។ 

 ក្យ “េ ការអីងគការដែរ” ឬ “េ សេវកិ្អងគការដែរ” ្ ត្ូវបាៃស្បើ្បាេ់សពញមយួសោលៃសោបាយសៃុះសែើមបី

                                                
1 េូមសមើលសេចក្ដីលមអតិ្ថាសត្ើបុគគលណ្ដខៃុះដែល្ក្មេិលធមស៌ៃុះរាបប់ញ្ចូ លសៅក្នុងចំណុចរី 3--ដែៃអៃុវត្តៃ ៍ 



 

គគលនគោបាយ្ដពីីកិច្ចការពារកុមារ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  3 

 

េំសៅែល់បុគគលិក្របេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី ៃិងនែគូនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី ។  
 

 អនក្្ដល់សេវាពីខាងស្ៅដែលជួលសដ្ឋយអងគការដែរអូស្តសាត លី ឬសដ្ឋយនែគូនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  ជួេ
មុខឱយអងគការដែរអូស្តសាត លី ដែលរៃការ្បា្េ័យទក្រ់ងជាមយួៃឹងកុ្ររ។ ចំណុចសៃុះរាបប់ញ្ចូ លអនក្
ចុុះក្ិចចេៃា រី្បឹក្ា អាជីវក្រ ៃិងកុ្ងេ ុលត្ង ់ ស ើយៃងិនែគូស្េងៗ (រមួរៃនែគូបៃត) ឬអងគការស្េ
ងៗ ដែលររួលបាៃការឧបត្ថមភថវកិា ឬបាៃចុុះក្ិចចេៃាបៃតជាមយួៃឹងអងគការដែរអូស្តសាត លី ឬនែគូនៃ
អងគការដែរអូស្តសាត លី  រមួទងំបុគគលិក្រន ក្់ៗ របេ់នែគូទងំសនាុះ្ងដែរ ដែលរៃការ្បា្េ័យទក្រ់ង
ជាមយួៃឹងកុ្ររ (នែគូ)។  

 
ការសបដជាា ចិត្តរបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លីសែើមបកីារ រេុវត្ថិភាព ៃិងឧត្តម្បសោជៃរ៍បេ់កុ្ររ្ត្ូវដត្ដ្ឋក្ប់ញ្ចូ ល 
សៅក្នុងអំ ុងសពលនៃការចុុះពិៃិត្យសមើលគស្រងដែល្គប់្ គង ឬ្ដល់ថវកិាសដ្ឋយអងគការដែរអូស្តសាត លី ដែលសធវើ
ស ើងសដ្ឋយបុគគល្គបរ់បូ រមួទងំរច េ់ជំៃួយ មស្តៃតីរដ្ឋា ភបិាល ឬេរជិក្្គសួាររបេ់បគុគលិក្របេ់អងគការដែរ អូ
ស្តសាត លី (សភាៀវ)្ងដែរ។ ោ៉ា ងសៃុះក្ដ ី អងគការដែរអូស្តសាត លីររួលសាគ ល់ថាែំសណើ រការមយួចំៃួៃដែលរៃដចងសៅ
ក្នុងសោលៃសោបាយសៃុះ អាចៃឹងមៃិអៃុវត្តសរ ឬមៃិេម្េបចំស ុះសភាៀវទងំសនាុះស ើយ។ ជាជំៃួេមក្វញិ 
ការ្ត្ួត្ពិៃិត្យសលើការអៃុវត្ត សៅអំ ុងសពលចុុះពៃិិត្យសមើល ៃិងការធានាេុវត្ថិភាពកុ្ររ គឺជាការររួលខុេ្ត្ូវ 
របេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី ឬថាន ក្់្ គប់្ គងរបេ់នែគូនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី ដែលជាអនក្េ្មបេ្មួលការចុុះ
ពិៃិត្យសមើលទងំសនាុះ។ 
 
3.1 ភាពជានែគូជាមយួៃងឹអងគការស្េងៗ 

 
អងគការដែរអូស្តសាត លីសបដជាា ចតិ្តធានាថាបុគគល្គបរ់បូអៃុវត្តតាមសោលៃសោបាយសៃុះ។ សៃុះរៃៃយ័ថា េ ការ ី
អងគការដែរ ៃិងនែគូ ្ត្ូវ ៖  
 

 ធានាថាបុគគលិក្ខៃួៃ យល់ែងឹអំពី កាត្ពវក្ិចចរបេ់ពួក្សគសែើមបកីារ រ កុ្ររ សៅសពលបំសពញការងារ។ 
 រៃយៃតការចាេ់ោេ់េ្របក់ារ្ដល់សោបល់ពីេ គមៃ ៍ ដែលេម្េបសៅតាមបរបិរត្បំៃព់ី

េំណ្ដក្អ់នក្ចូលរមួក្នុងក្មមវធិីទងំអេ់អាច្ដល់ជាសោបល់បាៃ (ជាពិសេេកុ្ររ)។ 
 រៃយៃតការរាយការណ៍ ឬៃីត្ិវធិីចាេ់ោេ់េ្របប់គុគលិក្ខៃួៃរាយការណ៍អពំីក្ងវល់សៅសលើការសក្ង

្បវញ័្ច  ឬការរសំោភបំ ៃកុ្ររ ៃិង  
 រាយការណ៍ភាៃ មៗអំពីក្រណីេងេយ័ ឬក្រណីសចារ្បកាៃណ់្ដមយួសៅសលើការសក្ង្បវញ័្ច  ឬការរសំោភ

បំ ៃកុ្ររ។ 
 
រៃការវាយត្នមៃជាសរៀងទត្ម់យួ្ត្ូវសធវើស ើង ោ៉ា ងត្ចិណ្ដេ់ សៅក្្មតិ្អបបបររសរៀងរាល់ ៣ ឆ្ន  ំឬ ញឹក្ញាប់
ជាងសៃុះ តាមការត្្មូវសដ្ឋយការវាយត្នមៃហាៃភិយ័នៃក្ិចចការ រកុ្ររ ៃិងការអៃុវត្តការរក្ាេុវត្ថិភាពកុ្ររនៃ
នែគូសែើមបធីានាថាសោលៃសោបាយ ៃិងៃតី្ិវធិីរៃេងគត្ិភាព្ត្ូវោន  ៃិងអៃុវត្ត្បក្បសដ្ឋយអាៃុភាព។ ការងារ
សៃុះៃឹង្ត្ូវសធវើស ើងសដ្ឋយ ៖ 
 

 សដ្ឋយអងគការដែរអូស្តសាត លីចំស ុះនែគូរបេ់អងគការ 
 សដ្ឋយេ ការអីងគការដែរចំស ុះនែគូរបេ់ពួក្សគ 

 
េ ការអីងគការដែរៃឹងោំ្ រនែគូសៅក្នុងការព្ងឹងការអៃុវត្តការរក្ាេុវត្ថិភាពកុ្រររបេ់ខៃួៃ រមួរៃការពិៃិត្យ

សមើលសោលៃសោបាយ ៃិងការអៃុវត្តដា ល់របេ់នែគូសៅសលើក្ិចចការ រកុ្ររ រមួទងំការ្ដល់ពត័្រ៌ៃ ៃងិ ការ

បណដុ ុះបណ្ដដ ល្ងដែរ។  
 
េ ការអីងគការដែរ ក្ៃ៏ឹងធានា្ងដែរថាការចូលរមួ ក្ព់ៃ័ធរបេ់នែគូ ៖ 
 

 តាមរយៈអៃុមត័្សោលៃសោបាយសៃុះ ឬស្បើ្បាេ់សោលៃសោបាយរបេ់នែគូនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី 
ឬក្ស៏្បើ្បាេ់សោលៃសោបាយេដីពីក្ិចចការ រកុ្ររដា ល់របេ់ខៃួៃដត្មដងក្ប៏ាៃ (សោលៃសោបាយ
របេ់នែគូ) ្បេិៃសបើសោលៃសោបាយសនាុះអៃុវត្តេតងដ់្ឋរ ៃិងលក្ខខណឌ ត្្មូវែូចោន ។ 

 ដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លលក្ខខណឌ ត្្មូវដែលនែគូ ៃិងបគុគលិក្ខៃួៃ្ត្វូសោរពតាមសោលៃសោបាយសៃុះ (ឬ សោល
ៃសោបាយរបេ់នែគូសៅក្នុងក្រណីអៃុវត្តបាៃ) រមួទងំ្ក្មេីលធមេ៌ដីពកី្ិចចការ រកុ្ររសៃុះ្ង ដែល
ៃឹងរៃ ភាព្េបជាមយួៃងឹេតងដ់្ឋរសៅក្នុងសោលៃសោបាយសៃុះ។  

 ដចងចាេ់ថាការខក្ខាៃរបេ់នែគូ ៃិងបុគគលិក្ខៃួៃក្នុងការសោរពតាមសោលៃសោបាយសៃុះ (ឬ សោល
ៃសោបាយរបេ់នែគូសៅក្នុងក្រណីអៃុវត្តបាៃ) រមួរៃការខក្ខាៃក្នុងការរាយការណ៍ភាៃ មៗអំពីក្រណី
េងេយ័ ឬក្រណីសចារ្បកាៃណ់្ដមយួពីបររសំោភបំ ៃកុ្ររ ឬការសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររ  ឬពីបរការមៃិអៃុ
វត្តសោលៃសោបាយ គឺជាេំអាងេ្របអ់ងគការដែរអូស្តសាត លីរោំយក្ិចច្ពមស្ពៀងសដ្ឋយចូលធររៃ  
ភាៃ មៗ។ 

 
 
4. សេចក្ដលីមអតិ្នៃសោលៃសោបាយ  
 
4.1 ការយល់ែងឹ 
 
េ ការអីងគការដែរ្ត្ូវធានាថាបុគគល្គបរ់បូ ដែលេថិត្សៅក្នុងដែៃអៃុវត្តៃន៍ៃសោលៃសោបាយសៃុះ ពតិ្ជាបាៃ
យល់ែឹងអំពី្ លវបិាក្នៃការសក្ង្បវញ័្ច  ៃិងការបំ ៃកុ្ររ ៃិងែឹងពីក្តាត នានាដែលអាចបសងកើៃភាពងាយរង
ស្ោុះ ៃិងបងកហាៃិភយ័ចំស ុះកុ្ររ។ ការែឹង ៃិងការយល់ែឹងសៃុះ ៃឹង្ត្ូវព្ងងឹ តាមរយៈការបណដុ ុះបណ្ដដ ល 



 

គគលនគោបាយ្ដពីីកិច្ចការពារកុមារ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  4 

 

ការរំនាក្រ់ំៃងោន ន្ាក្នុង ៃិងការដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លកុ្ររ េក្មមភាពរក្ាេុវត្ថិភាពកុ្ររ សៅក្នុងែំសណើ រការ ៃិងលំ ូរ
ការងារ។ 
 
4.2 ការបណដុ ុះបណ្ដដ ល ៃងិការអភវិឌ្ឍ 
 
េ ការអីងគការដែរ  ៃិងនែគូទងំអេ់្ត្ូវររួលបាៃៃូវពត័្រ៌ៃ  ក្ព់ៃ័ធៃងឹសោលៃសោបាយេដីពីក្ចិចការ រ
កុ្ររ ៃិង្ក្មេីលធមេ៌ដីពកី្ិចចការ រកុ្រររបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី  (ែូចរៃដចងសៅក្នុងដ្នក្ 4.7 ខាង
ស្កាម) សៅក្នុងក្រណីដែលសោលៃសោបាយរបេ់នែគូ ៃិង្ក្មេីលធមេ៌ដីពីក្ចិចការ រកុ្ររមៃិ្ត្ូវបាៃយក្
មក្ស្បើ្បាេ់។  
 
ការបណដុ ុះបណ្ដដ លេដីពីក្ចិចការ រកុ្ររៃិងយៃតការរាយការណ៍  ៃឹង្ត្ូវបាៃសគ្ដល់ឱយេ្របេ់ ការថីមីទងំ
អេ់នៃអងគការដែរ ៃិងនែគូសៅសពលដណនាតំ្្មងរ់ិេបគុគលិក្  ៃងិសៅសពលដណនាអំពំីក្មមវធិីរបេ់អងគការ ដែល
្ត្ូវសធវើស ើងជាសរៀងទត្ ់(សរៀងរាល់ ២ ឆ្ន )ំ។  
 
4.3 ការវាយត្នមៃហាៃភិយ័ 
 
វធិីសាស្តេតស្ៃើយត្បហាៃិភយ័របេ់អងគការដែរអូស្តសាត លីបាៃដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លការវាយត្នមៃជា្បពៃ័ធ ៃិងការ្គប់្ គង

ហាៃិភយ័សៅសលើការសក្ង្បវញ័្ច  ៃិងការបំ ៃកុ្ររ។  
 
ការវាយត្នមៃហាៃភិយ័បាៃជយួ ្ ដល់ពត័្រ៌ៃេ្របក់ារសរៀបចំ ការសធវើដ្ៃការ ការអៃុវត្ត ៃិងការ្ត្ួត្ពៃិិត្យ

េក្មមភាពក្មមវធិី ែូសចនុះសយើងអាចធានាបាៃថាពួក្សគរៃេុវត្ថិភាពចំស ុះកុ្ររ។  
 
ៃិោយជាក្ោ់ក្ ់េ ការអីងគការដែរ ៃឹង ៖ 
 

 វាយត្នមៃលក្ខខណឌ បរោិកាេ ៃិងភាពងាយរងស្ោុះដែលរៃ្សាបច់ំស ុះកុ្ររសៅក្នុងបរបិរគស្រង។  
 ក្ំណត្់្ បសភរ ៃងិវសិាលភាពនៃការទក្រ់ងជាមយួៃងឹកុ្ររ ដែលេក្មមភាពគស្រង្ត្ូវ ក្ព់ៃ័ធ។ 

េូមក្ត្េ់រគ ល់ថាការទក្រ់ងសៃុះរៃែូចជាការទក្រ់ងជាយថាស តុ្ ឬការទក្រ់ង្បសោល។  
 ក្ំណត្ថ់ាសត្ើក្ិចចការ រកុ្ររ ៃិងការវាយត្នមៃសលើការរក្ាេុវត្ថិភាពកុ្ររ ្ ត្ូវសធវើស ើងជាចាបំាចដ់ែរ ឬសរ 

៖  

° ្បេិៃសបើមៃិរៃការទក្រ់ងសរ រមួទងំការទក្រ់ងសដ្ឋយ្បសោល្ងដែរសនាុះ សនាុះពុំចាបំាចស់ធវើ
ការវាយត្នមៃហាៃភិយ័សរ។ សេចក្ដីេស្មច ៃិងែំសណើ រការឯក្ភាពសៃុះគួរសធវើស ើងជាឯក្សារ។ 

° ្បេិៃសបើក្មមវធិីរៃ ក្ព់ៃ័ធៃឹងការសធវើការជាមយួ ឬ ការទក្រ់ងជាមយួកុ្ររ (រាបប់ញ្ចូ លទងំការ
ទក្រ់ងសដ្ឋយ្បសោល្ងដែរ) សនាុះក្ចិចការ រកុ្ររ ៃិងការវាយត្នមៃហាៃភិយ័ការរក្ាេុវត្ថិ
ភាពកុ្ររគួរសធវើស ើង។ ចណុំងសៃុះគួរបញ្ចូ លការវាយត្នមៃសៅសលើនែគូរៃ្សាប ់ឬនែគូថមី ៃិងេមត្ថ
ភាពការ រកុ្ររ ៃិងរក្ាេុវត្ថិភាពកុ្រររបេ់ពួក្សគ។  

 
 ក្ំណត្ហ់ាៃភិយ័ចំស ុះកុ្ររ រចួស ើយក្ំណត្ថ់ាសត្ើការ្គប់្ គងបដៃថមសរៀត្អវីខៃុះ (្បេិៃសបើរៃ) ដែល

ចាបំាចស់ែើមបកីាត្ប់ៃថយហាៃភិយ័។ សេចក្ដីេស្មច ៃិងែំសណើ រការឯក្ភាពសៃុះគួរសរៀបចំរុក្ជា ឯក្សា
រ។ 

 ក្ំណត្ស់ពលសវោ តាមដ្ឋៃ ៃិងរាយការណ៍ថាសត្ើសៅសពលណ្ដដែល្ត្ូវសធវើការ្គប់្ គង រចួស ើយវាយ
ត្នមៃថាសត្ើការ្គប់្ គងសនាុះរៃ្បេិរធភាពដែរ ឬសរសៅក្នុងក្មមវធិី ឬរាយការណ៍អំពី្បេិរធភាពការងារ។ 

 ពិៃិត្យសមើល ៃងិសធវើបចចុបបៃនភាពបញ្ា ីហាៃិភយ័ជាសរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ឬ ញឹក្ញាបជ់ាងសៃុះសៅក្នុងក្រណីដែល
រៃការដ្ប្បួលេំខាៃ់ៗ ចំស ុះបរោិកាេសធវើ្បត្បិត្តិការរបេ់ខៃួៃ។   

 
4.4 វធិសីាស្តេតសដដ ត្សលើជៃរងស្ោុះ 
 
អងគការដែរអូស្តសាត លីសបដជាា ចតិ្តអៃុវត្តវធិសីាស្តេតសដដ ត្សលើជៃរងស្ោុះេ្របក់ារចូលរមួរបេ់ខៃួៃជាមយួៃងឹជៃរង
ស្ោុះ/អនក្រចួ្ុត្ពីស្ោុះ ដែលធាៃ បប់ាៃ្ៃងកាត្ក់ាររសំោភបំ ៃ ឬការសក្ង្បវញ័្ច។ សៃុះរៃៃយ័ថាសៅក្នុង
ក្រណីដែលជៃរងស្ោុះគឺជាកុ្ររ សនាុះសយើង ស្បើ្បាេ់វធិីសាស្តេតសដដ ត្សលើកុ្ររ ្េបសពលោន ៃឹងររួលសាគ ល់ 
ៃិងោំ្ របរបិរ្គួសាររបេ់កុ្ររ្ងដែរ សទុះជារសងវើស្ោុះថាន ក្ស់នាុះរៃរ្មងជ់ាអវីក្ស៏ដ្ឋយ។  វធិាៃការទងំអេ់
្ត្ូវដត្េម្េបតាមែំណ្ដក្ក់ាលអភវិឌ្ឍៃរ៍បេ់កុ្រររន ក្់ៗ  ៃងិ្េបតាមកាលៈសរេៈ។  
 
កុ្រររៃេិរធិររួលបាៃ ៖   
 

 េិរធិឯក្ជៃភាព ៃងិការរក្ាការេរា ត្។់ 
 ររួលបាៃ្ប្ពឹត្តកិ្ិចច្បក្បសដ្ឋយភាពនថៃថនូរ ៃិងការសោរព ស ើយឥរោិបរេដីបសនាា េជៃរងស្ោុះ ៃឹង

មៃិ្ត្ូវបាៃអត្ឱ់ៃឱយស ើយ។ 
 ររួលបាៃពត័្រ៌ៃសពញសលញដែល្ដល់ឱយពួក្សគ ៃិង្គួសារពួក្សគ ជាភាសាេម្េបេ្របអ់ាយុ

ពួក្សគ ៃិងសធវើស ើងតាមរយៈអនក្បក្ដ្ប ្បេិៃសបើចាបំាច។់  
 េិរធិចូលរមួសធវើសេចក្ដីេស្មចចិត្តអពំីវធិាៃការ ក្ព់ៃ័ធៃងឹការរសំោភបំ ៃ ឬការសក្ង្បវញ័្ច  សដ្ឋយេម

្េបេ្របអ់ាយុពួក្សគ េ្របែ់ំណ្ដក្ក់ាលអភវិឌ្ឍៃន៍ៃពួក្សគ រមួជាមយួៃឹង្គសួារ ឬអនក្ោំ្ រដែល
កុ្រររុក្ចិត្ត (ែូចរៃដចងសៅក្នុងដ្នក្ “ការ្បឹក្ាសោបល់ជាមយួកុ្ររ”)។  

 េិរធិមៃិររួលរងការសរ ើេសអើង សដ្ឋយសារលក្ខណៈេមបត្តិដា ល់របេ់ពួក្សគ ឧទ រណ៍ សយៃឌ្រ័ អាយុ 
ពូជសាេៃ/៍ជៃជាត្ិភាគត្ិច ជំសៃឿសាេនា ្បវត្តិ្គួសារ ឬ្បវត្តិេងគម មខុត្ំដណងការងារ េមត្ថភាព 
ចំណ្ដបអ់ារមមណ៍្ៃូវសភរ សាថ ៃភាព្ាុក្សមសរាគសអែេ៍ ឬលក្ខណៈេមបត្តិស្េងៗសរៀត្។  



 

គគលនគោបាយ្ដពីីកិច្ចការពារកុមារ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  5 

 

 េិរធិក្នុងការេួរខៃួៃថាសត្ើអវីដែលសធវើឱយពួក្សគរៃអារមមណ៍ថារៃេុវត្ថិភាព ឬោម ៃេុវត្ថិភាព ៃងិររួល
បាៃៃូវបរោិកាេរុក្ចិត្ត ដែល្ត្ូវបសងកើត្ស ើងេ្របព់ួក្សគ ៃងិជាមយួពកួ្សគ សែើមបសីលើក្រឹក្ចិត្តពួក្
សគឱយរៃអារមមណ៍ថារៃភាពសជឿជាក្់្ គប់្ ោៃ ់ ក្នុងការបសញ្ចញមត្ិថាសត្ើពួក្សគរៃការ្ពួយបារមភអំពី
ែំសណើ រការសនាុះដែរ ឬសរ ឬរៃអារមមណ៍ោម ៃេុវត្ថិភាពដែរ ឬសរ។  

 
េ ការអីងគការដែរ ៃឹងបញ្ាូ ៃជៃរងស្ោុះអនក្រចួ្ុត្ពីស្ោុះថាន ក្ ់សៅអងគការោំ្ រ ៃងិអនក្្ដល់សេវាដថទបំនាា ៃ ់
/ ្បឹក្ាសោបល់ ស ើយរា៉ា បរ់ងចំណ្ដយ/្ដល់ជៃំួយបឋមឱយបាៃេមរមយ។  
េ ការអីងគការដែរៃឹងសធវើការជាមយួៃឹងអាជាា ធររបេ់រដ្ឋា ភបិាលដែលបាៃបសងកើត្ស ើង សែើមបោីំ្ រការស្ៃើយត្ប
ចំស ុះកុ្ររសៅក្នុងក្រណីេុវត្ថិភាពដែលអាចសធវើបាៃ។  
 
4.5 ការស្ជើេសរ ើេ ៃងិការេ្មតិ្េ្រងំបុគគលិក្ 
 
េ ការអីងគការដែរៃឹងមៃិជួល ឬ្បគល់ការងារសដ្ឋយសចត្នាសៅឱយបុគគលណ្ដរន ក្ដ់ែលបងកហាៃិភយ័ចំស ុះ
កុ្ររស ើយ។ អងគការដែរអូស្តសាត លីសបដជាា ចិត្តរបស់ាក ត្ម់ៃិឱយរៃជៃណ្ដដែលសធវើការជាមយួកុ្ររបាៃសរ សបើជៃ
សនាុះបងកហាៃិភយ័/ស្ោុះថាន ក្ច់ំស ុះកុ្ររ។  
 
េ ការអីងគការដែរ្ត្ូវ្បកាៃខ់ាា បត់ាមការដណនា ំសៅក្នុងែំសណើ រការស្ជើេសរ ើេបុគគលិក្។ សោលការណ៍ដណនាំ
ស្ជើេសរ ើេបុគគលិក្សៃុះៃឹង្ត្វូសេើសរ ើពិៃិត្យ ៃិងសធវើបចចុបបៃនភាពជាសរៀងទត្ ់ សែើមបធីានាថាសោលការណ៍ទងំសនាុះ 
ពិត្ជា្ៃុុះបញ្ជច ងំឱយសែើញសដ្ឋយ្ត្ឹម្ត្ូវៃូវេតងដ់្ឋរស្ជើេសរ ើេ ៃិងពិៃិត្យបគុគលិក្ឲ្យរៃេុវត្ថិភាពចំស ុះកុ្ររ។  
សោលការណ៍ដណនាសំ្ជើេសរ ើេបុគគលិក្ដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លៃូវែំសណើ រការស្ជើេសរ ើេៃិងពិៃិត្យបុគគលិក្ែូចខាងស្កាម ៖  
 

 ការអុះអាងសបដជាា ចិត្តរបេ់អងគការដែរចំស ុះក្ិចចការ រកុ្ររសៅក្នុងការ្ាយ ណិជាក្មមស្ជើេសរ ើេ
បុគគលិក្ទងំអេ់ ៃិងសៅក្នុងពិពណ៌នាការងារ។ 

 សបក្ខជៃ ៃងឹ្ត្ូវបាៃសគ្ដល់ឱយៃូវសោលៃសោបាយេដីពកី្ិចចការ រកុ្រររបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី  (ឬ 
សោលៃសោបាយរបេ់នែគូអងគការដែរអូស្តសាត លី) ៃិង្ក្មេីលធមេ៌ដីពីក្ចិចការ រកុ្ររសៅអំ ុង
ែំសណើ រការស្ជើេសរ ើេបុគគលិក្ ៃិងែំសណើ រការសរៀៃសធវើការងារ។  

 ការេរភ េៃទ៍ងំអេ់្ត្ូវរៃបញ្ចូលេំណួរេដីពកី្ិចចការ រកុ្ររ។ េ្របម់ុខត្ំដណងទងំអេ់ដែល
រៃការ្បា្េ័យទក្រ់ងជាមយួៃឹងកុ្ររ សនាុះការេរភ េ្ត្ូវរៃេួរេំណួរសដ្ឋុះ្សាយបញ្ជា  ដែល
ជាក្ោ់ក្ស់ៅតាម្បសភរនៃមុខត្ំដណង។  

 សរៀបចំរុក្ជាឯក្សារៃូវការស្ាៀងដា ត្់្ បវត្តិរបូជាមយួអនក្ធានាសដ្ឋយដា ល់រត្ ់    េ្របម់ុខត្ំដណង
ទងំអេ់ដែលរៃការ្បា្េ័យទក្រ់ងជាមយួៃឹងកុ្ររ។  

 ្ត្ូវសេនើេំុអនក្ដ្ឋក្ ់ក្យទងំអេ់ឱយោត្្ត្ដ្ឋង្បាបថ់ាសត្ើពួក្សគធាៃ ប់្ ត្ូវបាៃសចារ្បកាៃព់ីបរសលមើេ
សក្ង្បវញ័្ច កុ្ររដែរ ឬអត្។់  

 
4.5.1 ការពៃិតិ្យសមើលលិខតិ្សថាក លសទេ  
 
ការពិៃិត្យសមើលលិខិត្សថាក លសទេ្ត្ូវសធវើស ើងចំស ុះេ ការទីងំអេ់របេ់អងគការដែរ សទុះជាពួក្សគសធវើការ
ជាមយួៃឹងកុ្ររ ឬក្អ៏ត្ ់ៃងិសធវើស ើងចំស ុះនែគូដែលរៃការ្បា្េ័យទក្រ់ងជាមយួៃឹងកុ្ររ្ងដែរ។ ការពៃិិ
ត្យសមើលលិខិត្សថាក លសទេសៃុះ ្ត្ូវសធវើស ើងេ្រប់្ បសរេៃីមយួៗ ដែលសបក្ខជៃសនាុះបាៃៃិងក្ំពុងរេ់សៅក្នុងរ
យៈសពល ១២ដខឬសលើេ សៅក្នុងរយៈសពល ៥ ឆ្ន កំ្ៃៃងសៅ ស ើយក្ស៏ធវើស ើងេ្រប់្ បសរេក្ំសណើ ត្នៃសបក្ខជៃរបូ
សនាុះ្ងដែរ។      
 
សៅក្នុងកាលៈសរេៈរៃក្្មតិ្ ក្រណីដែលមៃិអាចសធវើបាៃ ឬរៃហាៃភិយ័ចំស ុះអនក្ដ្ឋក្ ់ក្យសៅក្នុងការសេនើ
េំុលិខិត្សថាក លសទេសនាុះ ែូសចនុះលិខិត្អុះអាងបញ្ជា ក្ ់ ឬលិខិត្រែាបាលដែលរៃត្នមៃេមមូល អាចៃឹងររលួ
យក្ជំៃួេវញិបាៃ។ ឯក្សារសៃុះ្ត្ូវបញ្ចូ លៃូវបរសចារ្បកាៃណ់្ដមយួ ៃិងរយៈសពលធាៃ បជ់ាបស់ទេ ការសក្ង
្បវញ័្ច កុ្ររ ឬការ្ប្ពឹត្តិក្ ុំេធាៃស់្េងៗសរៀត្។ ការស្ាៀងដា ត្់្ បវត្តិរបូជាមយួអនក្ធានាសដ្ឋយម៉ាត្ច់ត្ ់ក្៏្ ត្ូវសធវើ
ស ើង្ងដែរសៅក្នុងកាលៈសរេៈទងំសៃុះ។  
 
ការពិៃិត្យសមើលលិខិត្សថាក លសទេក្ៃ៏ឹង្ត្ូវសធវើស ើងចំស ុះេ ការដីែលរៃ្សាបន់ៃអងគការដែរ ៃិងនែគូ្ង
ដែរ ្បេិៃសបើពួក្សគ ក្ព់ៃ័ធសៅក្នុងេក្មមភាពឧ្ក្ិែាណ្ដមយួ ឬររួលរងៃូវៃីត្ិវធិីដ្ឋក្ព់ិៃយ័ ឬៃីត្ិវធិី្ៃូវចាប់
 ក្ព់ៃ័ធៃងឹការសក្ង្បវញ័្ច  ៃងិការបំ ៃកុ្ររ - ដែលពួក្សគ្ត្ូវ្បាបអ់ងគការដែរអូស្តសាត លី ឬ នែគូនៃអងគការដែរ
អូស្តសាត លី  - ៃិងសៅសពលដែលពួក្សគដ្ឋក្ ់ក្យេំុមខុត្ំដណងទងំសនាុះន្ាក្នុង។   
េ ការអីងគការដែរ ៃិងនែគូ្ត្ូវជូៃែំណឹងែល់្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី 
(CA Director of Strategy and Enabling Services)ជាោយលក្ខណ៍អក្េរភាៃ មៗ ្បេិៃសបើបុគគលិក្

ណ្ដរន ក្់្ ត្ូវបាៃសចារ្បកាៃថ់ាបាៃ្ប្ពឹត្តិ ឬ្ត្ូវបាៃចាបខ់ៃួៃ ឬ្ត្ូវបាៃសថាក លសទេចំស ុះបរសលមើេ្ព ម
រណឌ  ឬ្ត្ូវបាៃសថាក លសទេ ក្ព់ៃ័ធៃងឹការរសំោភបំ ៃកុ្ររ (រមួរៃការថត្របូអាេអាភាេរបេ់កុ្ររ) ឬ
ការសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររជាសែើម។  
 
4.5.2 បុគគលដែលបងកហាៃភិយ័ចសំ ុះកុ្ររ 
 
េ ការអីងគការដែរៃឹងមៃិជួល ឬ្បគល់ការងារឱយជៃណ្ដដែលបងកហាៃិភយ័ចំស ុះកុ្ររស ើយ ស ើយក្ៃ៏ឹង

មៃិជួល ឬ្បគល់ការងារឱយជៃណ្ដ សបើលិខិត្សថាក លសទេរបេ់ជៃសនាុះ (ឬលិខិត្្បកាេអុះអាង/ការស្ាៀងដា ត្់

្បវត្តិរបូជាមយួអនក្ធានា សៅក្នុងក្រណីមៃិអាចេំុលិខិត្សថាក លសទេបាៃសរ) មៃិអាចសេនើេំុបាៃសរ រៃែូចជា

ការកាត្ស់ទេ ឬការជាបព់ៃធនាោរជាសែើម ពីបរ ៖ 
 



 

គគលនគោបាយ្ដពីីកិច្ចការពារកុមារ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  6 

 

 បរសលមើេ្ៃូវសភរមក្សលើកុ្ររ ឬមៃុេេសពញវយ័ 
 បរសលមើេ ិងាមក្សលើកុ្ររ ឬមៃុេេសពញវយ័ 
 បរសលមើេរសំោភបំ ៃកុ្ររ ណ្ដមយួ 
 បរសលមើេសែើរតាម/តាមដ្ឋៃកុ្ររ 
 បរសលមើេក្្មតិ្ធាៃ ់ក្ព់ៃ័ធស្គឿៃសញៀៃ (ជួញែូរស្គឿងសញៀៃ ឬឱយថាន សំញៀៃសៅអនក្ក្នុងបៃាុក្2 ជាកុ្ររ) 
 បរសលមើេអំសពើ ិងារវាងនែគូសេនហា (បដី/្បពៃធ) ៃិង ិងាក្នុង្គសួារ។ 

 
្បេិៃសបើលិខិត្សថាក លសទេរបេ់សបក្ខជៃរៃចុុះអពំីបរសលមើេ ឬការជាបព់ៃធនាោរស្េងសរៀត្ សនាុះេ ការ ី
អងគការដែរដែលពាោមឱយបុគគលរបូសនាុះចូល ក្ព់ៃ័ធ ែូសចនុះ្ត្ូវសធវើការវាយត្នមៃហាៃិភយ័សែើមបេីស្មចថាសត្ើ
សបក្ខជៃរបូសនាុះបងកឱយរៃហាៃិភយ័ចំស ុះកុ្ររដែរ ឬអត្។់  
 
4.6 ្ក្មេីលធម ៌
េ ការអីងគការដែរ នែគូ ៃិងសភាៀវទងំអេ់ត្្មូវឱយចុុះ ត្ថសលខា ៃិង្បកាៃខ់ាា ប់្ ក្មេីលធមេ៌ដីពីក្ិចចការ រ

កុ្ររ (េូមសមើល ឧបេមពៃ័ធ 2)។  
 
ក្ិចចេៃាការងាររបេ់េ ការអីងគការដែរ្ត្ូវដចងអំពីការពយួរការងារភាៃ មៗ ចំស ុះបុគគលិក្ណ្ដរន ក្ ់ ដែលេថិត្
សៅស្កាមការសេុើបអសងកត្ពីបរសលមើេៃឹងសោលៃសោបាយសៃុះ ឬ សលមើេៃឹង្ក្មេីលធមេ៌ដីពីក្ចិចការ រកុ្ររ។  
 
ឯក្សារេដីពីការចូលរមួសធវើការជាមយួោន របេ់អងគការដែរអូស្តសាត លីេ្របន់ែគូ ក្៏្ ត្វូដចងឱយចាេ់ៗ្ងដែរថា
ការសលមើេៃឹងសោលៃសោបាយ ៃិងៃតី្ិវធិីេដីពីក្ចិចការ រកុ្រររបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី ៃិងការសលមើេៃឹង្ក្ម
េីលធមេ៌ដីពីក្ចិចការ រកុ្ររ ្ត្ូវចាត្រុ់ក្ថាជាក្ំ ុេធាៃ ់ ដែលត្្មូវឱយរៃការដ្ឋក្ស់ទេរណឌ រ ូត្ែល់ការ
បញ្ឈបព់ីការងារ។  
 
4.7 ការស្បើ្ បាេ់រូបថត្ រូបភាព វសីែអូ ៃងិពត័្រ៌ៃអពំកុី្ររ 
 
របូថត្ របូភាព វសីែអ ូឬអវីស្េងសរៀត្្េសែៀងោន អំពីកុ្ររ ៃិងពត័្រ៌ៃដា ល់ខៃួៃ ក្ព់ៃ័ធៃឹងកុ្ររ ដែលអាចសធវើឱយ
ធាៃ ក្ចុ់ុះការដថទ ំ ៃងិការការ រេ្របកុ់្ររ ឬចាត្រុ់ក្ថារៃលក្ខណៈសក្ង្បវញ័្ច  ៃឹងមៃិ្ត្ូវ្េពវ្ាយជា  
សាធារណៈ តាមមសធាបាយសារពត័្រ៌ៃណ្ដមយួស ើយ រមួរៃបណ្ដដ ញេងគម ៃិងថាន លបសចចក្វរិាស្ាើសារ   ជា
សែើម។  របូភាពអំពីកុ្ររមៃិ្ត្ូវអមសៅសដ្ឋយពត័្រ៌ៃលមអតិ្  ក្ព់ៃ័ធៃឹងរីក្ដៃៃងរេ់សៅរបេ់កុ្ររស ើយ។ របូ
ភាពអមសដ្ឋយអត្ថបរដែលអាចឱយក្ំណត្អ់ត្តេញ្ជា ណកុ្ររបាៃ គួរែក្យក្សចញ។ 
 
សៅសពលថត្របូ ថត្វសីែអូអពំីកុ្ររ ឬ ស្បើ្បាេ់របូភាពរបេ់កុ្ររសៅក្នុងសោលបណំងការងារ សនាុះេ ការ ី  

អងគការដែរ នែគូ ៃិងសភាៀវទងំអេ់្ត្ូវ ៖  
 

 មុៃថត្របូ មុៃថត្វសីែអូអពំីកុ្ររ ្ ត្ូវេំុការយល់្ពមដែលរៃការពៃយល់សពញសលញពីកុ្ររ ៃិងពីឪពុក្
រដ យ ឬពីអាណ្ដពាបាលកុ្ររជាមុៃេិៃ។  

 ធានាថាការយល់្ពមដែលរៃការពៃយល់សពញសលញសៃុះ រៃដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លៃូវពត័្រ៌ៃហាៃិភយ័ចា
េ់ៗ ដែលទក្រ់ិៃៃងឹបរបិរ ជាពិសេេសៅក្នុងក្រណីដែលបុគគលរៃភាពតាៃត្ឹង្ៃូវចិត្ត ឬអារមមណ៍មៃិ
លអ។ 

 ពៃយល់្បាបកុ់្ររ ៃិងឪពុក្រដ យ ឬអាណ្ដពាបាលថាសត្ើរបូថត្ ឬ វសីែអូ្ ត្ូវស្បើ្បាេ់ោ៉ា ងែូចសមដច ជា
ភាសាេម្េបេ្របអ់ាយុកុ្ររ តាមរយៈអនក្បក្ដ្ប ្បេិៃសបើចាបំាច។់  

 យក្ចិត្តរុក្ដ្ឋក្ធ់ានាថា្បនពណីតាមត្ំបៃ ់ឬ ការរតឹ្ត្បតិ្សៅក្នុងការ្លិត្របូភាពដា ល់ខៃួៃស ើងវញិ ្ ត្ូវ
បាៃ្បកាៃខ់ាា បោ់៉ា ងជាបជ់ៃួ សៅមុៃការថត្របូ ឬការថត្វសីែអូអំពីកុ្ររ។  

 ធានាថារបូថត្ វសីែអ ូដខេភាពយៃត ៃិងឌ្ីវឌី្ ី្ត្ូវបងាា ញរបូកុ្ររ្បក្បសដ្ឋយភាពនថៃថនូរ ៃិងការសោរព ៃងិ
មៃិេថិត្សៅក្នុងរបូភាពងាយរងស្ោុះ ឬបាក្ប់បខៃបខាៃ ចស ើយ។ 

 ធានាថាកុ្ររសេៃៀក្ ក្េ់មរមយ ៃិងមៃិេថិត្សៅក្នុងជំ រ/រាងដែលបងាា ញពី្ ៃូវសភរ ឬបាក្ប់បខៃបខាៃ ច
ស ើយ។  

 ធានាថារបូភាពទងំសនាុះគឺជាការបងាា ញសដ្ឋយសសាម ុះ្ត្ងអ់ពំីបរបិរ ៃងិសាថ ៃភាពពតិ្។ 
 ធានាថាសាៃ ក្េញ្ជា បិរសលើហាវ ល រិៃនៃយ័សមតា ឬអត្ថបរពិពណ៌នាមៃិបាៃបងាា ញអំពីពត័្រ៌ៃអត្ត

េញ្ជា ណរបេ់កុ្ររស ើយ សៅសពលស្ាើរបូភាពតាម្បពៃ័ធសអ ិច្ត្ូៃិច ឬ្េពវ្ាយរបូភាពទងំសនាុះ 
សៅក្នុងរ្មងណ់្ដក្ស៏ដ្ឋយ។   

 េូមពៃយល់ថាការយល់្ពមឱយស្បើ្បាេ់របូភាពអាចៃឹងបដូរចិត្តមៃិ្ពមវញិបាៃ ្បេិៃសបើពួក្សគដៃ េ់បដូរ
ចិត្ត។   

 
4.8 រាយការណ៍ 
 
េ ការអីងគការដែរ ៃិងនែគូ ្ត្ូវធានាថាបុគគលិក្ខៃួៃៃងិេ គមៃ ៍ (រមួទងំកុ្ររ្ង) ដែលអងគការដែរអូស្តសាត
លី្គប់្ គង ឬ្ដល់ថវកិាែល់ក្មមវធិី ្ត្ូវដត្យល់ែឹងចាេ់ោេ់អពំីវធិាៃការ្ត្ូវសធវើសៅសពលរៃក្ងវល់ ក្ព់ៃ័ធ
ៃឹងេុវត្ថិភាពកុ្ររ។  
 
នែគូៃីមយួៗរបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី ្ត្ូវរៃៃីត្ិវធិីរាយការណ៍ជាក្ោ់ក្េ់ម្េបតាម្បសរេេដីពីក្ចិច

                                                
2  ក្យថា “ពឹងដ អ្ក្សលើថាន ”ំ ្ តូ្វបាៃស្បើ្បាេ់សែើមបេីរគ ល់សលើថាន ដំែល្តូ្វបាៃររលួសាគ ល់ថាជាត្្មូវការេ្របព់ាបាលប៉ាុដៃតក្រ៏ៃលរធ
ភាពខពេ់អាចយក្សៅស្បើ្បាេ់មៃិ្តឹ្ម្តូ្វ បំ ៃក្្មតិ្ស្បើ្បាេ់ ការពឹងដ អ្ក្សលើថាន  ំែូសចនុះងាយៃឹង្តូ្វបាៃជញួែូរ  



 

គគលនគោបាយ្ដពីីកិច្ចការពារកុមារ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  7 

 

ការ រកុ្ររ សដ្ឋយគិត្គូរសៅសលើបរបិរត្ំបៃ។់  
 
ការរាយការណ៍អាចសធវើស ើងសដ្ឋយបុគគលរបូណ្ដក្ប៏ាៃដែរ តាមរយៈ អងគការដែរ 
 
http://www.care.ethicspoint.com   
បរសចារ្បកាៃណ់្ដមយួ ការែឹងឮចាេ់ោេ់ ការេងេយ័ ឬការោត្្ត្ដ្ឋង្បាបអ់ពំីការរសំោភបំ ៃ ៃិងការ
សក្ង្បវញ័្ច កុ្ររ ឬការមៃិអៃុវត្តតាមសោលៃសោបាយសៃុះ ឬ្ក្មេីលធមេ៌ដីពីក្ចិចការ រកុ្ររ ៃឹង្ត្ូវរាយ
ការណ៍ភាៃ មៗអងគការដែរអូស្តសាត លី ស ើយសៅក្នុងក្រណីត្្មូវ សនាុះ្ត្ូវរាយការណ៍សៅនាយក្ដ្ឋធ ៃអូស្តសាត លីនៃ
ដ្នក្ការបរសរេ ៃិង ណិជាក្មមអូស្តសាត លី (DFAT)។  
 
ការរាយការណ៍សៅនាយក្ដ្ឋធ ៃអូស្តសាត លីនៃដ្នក្ការបរសរេ ៃិង ណិជាក្មមអូស្តសាត លី(DFAT) ៃឹង្ត្ូវសធវើស ើង

សដ្ឋយ្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  ឬបុគគលដែល្ត្ូវបាៃស្ារការររួលខុេ

្ត្ូវឱយ សោងតាមសោលៃសោបាយេដីពីក្ចិចការ រកុ្ររនៃ DFAT។  
 
4.8.1 ការរាយការណ៍ស តុ្ការណ៍  
 
វាជាកាត្ពវក្ចិចេ្របប់ុគគលិក្អងគការដែរ ឬ នែគូដែលបាៃែឹងថារៃការសចារ្បកាៃ ់ ការែឹងឮចាេ់ោេ់ 
ការេងេយ័ ឬការោត្្ត្ដ្ឋង្បាបអ់ំពីការរសំោភបំ ៃកុ្ររ ឬការសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររ  (សទុះជាកាលពីមៃុ 
ឬឥ ូវ) ដែល្ប្ពតឹ្តិស ើងសដ្ឋយបុគគលិក្អងគការដែរ សដ្ឋយនែគូ ឬសដ្ឋយសភាៀវ សនាុះជៃសនាុះ្ត្ូវរាយការណ៍អពំី
ក្រណីសៃុះភាៃ មៗមក្អងគការដែរ។ ការរាយការណ៍សធវើស ើងតាមរយៈមស្តៃតីរំនាក្រ់ៃំងដ្នក្រក្ាេុវត្ថិភាពកុ្ររ 
នាយក្្គប់្ គងធៃធាៃមៃុេេ នាយក្្បចាំ្ បសរេនៃនែគូនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  (នាយក្្បចាំ្ បសរេ) ឬ 
្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី។  
 
្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  ឬ នាយក្ ក្ព់ៃ័ធដែល្បចាតំាម្បសរេ (ឬ
្បត្ិភូរបេ់នាយក្/្បធាៃសនាុះ)ៃងឹសធវើការក្ំណត្យ់ៃតការតាមដ្ឋៃេម្េប។ សៅក្នុងក្រណីដែលរៃការត្្មូវ
ឱយរាយការណ៍ជាកាត្ពវក្ិចច សនាុះ្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  ៃិង នាយក្
 ក្ព់ៃ័ធដែល្បចាតំាម្បសរេ ្ត្ូវធានាថាការត្្មូវឱយរាយការណ៍ជាកាត្ពវក្ចិចសៃុះ ្ត្ូវដត្សធវើវា។   
្បេិៃសបើកុ្ររណ្ដរន ក្រ់ាយការណ៍អំពីស តុ្ការណ៍ណ្ដមយួ សនាុះកុ្ររ/សក្មងជរំងរ់បូសនាុះ ្ត្ូវររួលបាៃការ
យក្ចិត្តរុក្ដ្ឋក្ ់ ៃិងសាដ បស់ដ្ឋយ្ចិត្្ចង។់ សៅសពលការសចារ្បកាៃ ់ ឬ ការោត្្ត្ដ្ឋង្បាប់្ ត្ូវបាៃសធវើស ើង 
សនាុះគួរសធវើការស្ៃើយត្បភាៃ មៗ សដ្ឋយរក្ាឱយកុ្ររ ៃិងមៃុេេសពញវយ័ដែលេុវត្ថិភាព ររួលបាៃៃូវការការ រពី
ការរសំោភបំ ៃ ការសក្ង្បវញ័្ច  ឬការកាៃ យជាជៃរងស្ោុះ។  
 
សៅក្នុងក្រណីេម្េប សនាុះ្គួសាររបេ់កុ្រររងស្ោុះគួរររួលបាៃការ្បាបអ់ំពបីរសចារ្បកាៃ ់ ៃិងវធិាៃការ
ដែលបាៃសធវើស ើង ស ើយពួក្សគគួរររួលបាៃការ្បឹក្ាសោបល់ សៅក្នុងក្រណីេម្េប  ក្ព់ៃ័ធៃឹងែំសណើ រការ
បៃតដែល្ត្ូវសធវើស ើង។3 ែំសណើ រការសៃុះៃឹង្ត្ូវត្ដ្មត្្មង ់ ៃិងចងអុលបងាា ញសដ្ឋយ្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិង
សេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  ៃងិនាយក្្បចាំ្ បសរេនៃការោិល័យ្បចាំ្ បសរេ សដ្ឋយរៃការ
្បឹក្ាសោបល់ជាមយួៃឹងអនក្ជៃរងស្ោុះ។  
 
4.8.2 សរៀបចជំាឯក្សារៃូវស តុ្ការណ៍ 
 
បរសចារ្បកាៃអ់ាចសធវើស ើងសដ្ឋយដា ល់ តាមរយៈយៃតការ្ដល់មត្ិសោបល់ពីេ គមៃប៍ាៃ។   
 
្បេិៃសបើរៃការោត្្ត្ដ្ឋង្បាបប់ុគគលិក្អងគការដែរ ឬ្បាបន់ែគូ សនាុះពួក្សគៃឹងចង្ក្ងជាឯក្សារសពញ

សលញេ្របប់រសចារ្បកាៃស់នាុះ សដ្ឋយដ្ឋក្ប់ញ្ចូ លៃូវសពលសវោ រីក្ដៃៃង ៃិងសាក្េ ីស ើយធានាថាបរសចារ

្បកាៃណ់្ដមយួ ៃិងពត័្រ៌ៃលមអតិ្នៃបរសចារ្បកាៃស់នាុះ ៃឹង្ត្ូវសរៀបចំជាឯក្សារ សដ្ឋយស្បើ្បាេ់ ក្យេមដី
ដា ល់របេ់សែើមបណដឹ ង។ ការរាយការណ៍សៃុះគួរសរៀបចំជាឯក្សារភាៃ មៗ (សៅក្នុងរយៈសពល ២៤សរ៉ា ងនៃការោត្

្ត្ដ្ឋង្បាប)់ ស ើយអាច ក្ព់ៃ័ធជាមយួៃីត្ិវធិី្ៃូវចាប ់ ្បេិៃសបើរៃការសចារ្បកាៃណ់្ដមយួ សដ្ឋយសារដត្

ស តុ្ការណ៍សនាុះ។  
 
ការរាយការណ៍ទងំអេ់ គួរដ្ឋក្ជូ់ៃ ្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  ៃងិ

នាយក្្បចាំ្ បសរេ។  
 
សបើស តុ្ការណ៍សក្ើត្ស ើងសៅក្នុង្បសរេអូស្តសាត លី ឬរៃ ក្ព់ៃ័ធៃងឹពលរែាអូស្តសាត លី ឬ ក្ព់ៃ័ធៃឹងអនក្រៃេិរធិ
រេ់សៅអូស្តសាត លី សនាុះ្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  ្ត្ូវ្បឹក្ាសោបល់
ជាមយួៃឹងអនក្្បឹក្ា្ៃូវចាប ់ៃិងសាថ បៃ័ ក្ព់ៃ័ធ (ឧ. ប៉ាូលីេេ ពៃ័ធអូស្តសាត លី ECPAT េ ធៃៃងិរែា ក្ព់ៃ័ធ 
ឬអងគភាពរបេ់រដ្ឋា ភបិាល្បចាតំ្ំបៃ)់  សែើមបកី្ណំត្ែ់ំសណើ រការេម្េបស្ៃើយត្បសៅៃឹងស តុ្ការណ៍ទងំ
សនាុះ។ 
 
្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  ៃឹងជ្របជូៃពត័្រ៌ៃែល់នាយក្្បត្បិត្តិ ៃិង

្បធាៃ្ក្ុម្បឹក្ាភបិាល ឱយបាៃទៃស់ពលសវោ។  
 
4.8.3 រាយការណ៍អពំកីារតាមដ្ឋៃ  
 
សៅក្នុងការបិរបញ្ចបក់ារស្ៃើយត្បសៅៃឹងការោត្្ត្ដ្ឋង្បាប ់ឬ ការសចារ្បកាៃ ់សនាុះបុគគលដែលបាៃ      រាយ
                                                
3 ្ត្ូវពិចារណ្ដថាសត្ើរសងវើអវីខៃុះដែលកុ្ររអាចៃឹងររួលរងពី្គួសារពួក្សគ ឬពីអាជាា ធរមូលដ្ឋា ៃ ឧ.សត្ើកុ្ររអាចកាៃ យជាជៃ
រងស្ោុះ ជាឧ្ក្ិែាជៃ ឬ មៃិ្ត្ូវបាៃសគរាបរ់ក្ដែរ ឬសរ។  
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ការណ៍ ៃិងអនក្រចួ្ុត្ពីស្ោុះ--្បេិៃសបើពួក្សគមៃិដមៃជាបុគគលដត្មយួសរ-- សនាុះពួក្សគគួរររួលបាៃឱកាេ
្ដល់ជាមត្ិសោបល់្ត្ បឱ់យវញិ សៅសលើែំសណើ រការរាយការណ៍សៃុះ។  
 
សៅក្នុងក្រណីដែលបគុគលណ្ដរន ក្ប់ាៃរាយការណ៍ ៃងិយល់សែើញថាមៃិរៃការចាត្វ់ធិាៃការ្គប់្ ោៃ ់ សនាុះ
ជៃសនាុះ្ត្ូវបាៃសលើក្រឹក្ចិត្តឱយសធវើការតាមដ្ឋៃែំបូង ជាមយួៃឹងនាយក្្បចាំ្ បសរេ ឬមស្តៃតីរំនាក្រ់ៃំងដ្នក្រក្ា
េុវត្ថិភាពកុ្ររ ចាបត់ាងំពី្ោែំបូងសៅ។  ្បេិៃសបើបគុគលសនាុះសៅដត្យល់សែើញថាមៃិរៃការចាត្វ់ធិាៃការ
្គប់្ ោៃស់រ សនាុះការតាមដ្ឋៃបៃតសរៀត្អាចៃឹង្បគល់ការចាត្ដ់ចងសៅឱយ្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវា
េ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី ស ើយ្បេិៃសបើេម្េប ៃឹង្ត្ូវ្បគល់សៅឱយនាយក្្បត្ិបត្តិ តាមសោល
ៃសោបាយេដីពីការៃោិយការណ៍ពិត្ ឬសៅមក្កាៃដ់ខេរូរេ័ពារបេ់អងគការដែរ។  
 
4.9 ការស ៃ្ើយត្បចសំ ុះការរាយការណ៍ 
 
អងគការដែរអូស្តសាត លី្ត្ូវធានាថាបាៃចាត្វ់ធិាៃការសែើមបោីំ្ រ ៃិងការ រកុ្ររ សៅសពលរៃក្ងវល់សក្ើត្ស ើង 

 ក្ព់ៃ័ធៃងឹការរសំោភបំ ៃ ឬការសក្ង្បវញ័្ចជាយថាស តុ្ណ្ដមយួ។  
 
សៅសពលស្ៃើយត្បសៅៃឹងការសចារ្បកាៃ ់សនាុះអងគការដែរអូស្តសាត លីររួលខុេ្ត្ូវក្នុងការធានាថា េ ការ ី អងគ

ការដែរ នែគូ ៃិងសភាៀវររួលបាៃ្ប្ពឹត្តិក្ិចច្បក្បសដ្ឋយយុត្តិធម ៌ ស ើយថាេិរធិរបេ់បុគគល្គបរ់បូ ្ត្ូវដត្ររួល

បាៃៃូវការសោរព សៅអំ ុងសពលសេុើបអសងកត្ ៃងិែំសណើ រការដ្ឋក្វ់ៃិយ័ធររៃណ្ដមយួ។  
 
អងគការដែរអូស្តសាត លីធានាថា ជៃណ្ដរន ក្ដ់ែលររួលខុេ្ត្ូវររួលការរាយការណ៍ ពិត្ជាយល់ែងឹថាសត្ើ្ត្ូវ
បំសពញភារក្ិចចរបេ់ខៃួៃ ៃងិស្ៃើយត្បសៅៃឹងក្រណីទងំសនាុះរសបៀបណ្ដ សដ្ឋយរក្ាបាៃៃូវេុវត្ថិភាព ៃិងការរក្ា
ការេរា ត្។់ វធិាៃការទងំអេ់ៃឹង្ត្ូវចាត្ស់ ើង ត្បតាមការដណនា ំ ពីការវាយត្នមៃហាៃិភយ័សលើអនក្ ក្ព់ៃ័ធ
ទងំអេ់។  
 
ពត័្រ៌ៃៃងឹ្ត្ូវដចក្រដំលក្ជាមយួៃឹងជៃទងំឡាយណ្ដដែលរៃមុខត្ំដណងេម្េបប៉ាុសណ្ដណ ុះ ដែល្ត្ូវការ

ែឹងៃូវពត័្រ៌ៃសនាុះ។  
 
្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី ស ើយៃិងនាយក្្បចាំ្ បសរេ្ត្ូវសធវើការវាយ
ត្នមៃ ថាសត្ើការរាយការណ៍សនាុះរៃសរៀបរាបអ់ំពបីរសចារ្បកាៃេ់ងេយ័រសំោភបំ ៃកុ្ររ ឬសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររ
ដែរ ឬសរ ឬក្ជ៏ាការមៃិអៃុវត្តតាមសោលៃសោបាយេដីពកី្ិចចការ រកុ្ររ ឬ ្ក្មេីលធម ៌សដ្ឋយបុគគលិក្អងគការ
ដែរ។ សបើការរាយការណ៍រៃសរៀបរាប់្ បាបប់រសចារ្បកាៃ ់ សនាុះៃឹងរៃការសបើក្ការសេុើបអសងកត្មយួ។ ដត្សបើ
ោម ៃសរ សនាុះៃឹងអៃុវត្តតាមសោលៃសោបាយេដីពីបណដឹ ង។  
 
វធិាៃការស្េងៗស្កាយការេស្មចចិត្តសៃុះរៃែូចជាការជូៃែំណឹងែល់រច េ់ជៃំួយ ក្ព់ៃ័ធណ្ដមយួ (រមួទងំ 
DFAT) ស ើយៃិងអាជាា ធរ ក្ព់ៃ័ធស្េងៗ ្ងដែរ ែូចជាប៉ាូលីេជាសែើម។ ការជូៃែណឹំងែល់រច េ់ជំៃួយគួរសធវើ
ស ើង សដ្ឋយមៃិគិត្ពីលរធ្លរក្សែើញសនាុះសរ។  
 
ការោំ្ រសដ្ឋយ្ដល់ការ្បឹក្ាសោបល់្បក្បសដ្ឋយវជិាា ជីវៈ ៃឹង្ត្ូវសធវើស ើងចំស ុះេ ការ ីក្ព់ៃ័ធទងំអេ់នៃ
អងគការដែរ ។ 
 
4.9.1 បុគគល ក្ព់ៃ័ធ  
 
ជៃេងេយ័/ជៃជាបស់ចារៃងឹ្ត្ូវដអ ក្/ពយួរពីការងារ សៅក្នុងសពលសធវើការសេុើបអសងកត្។ េ ការរីបេ់អងគការដែរ     
អូស្តសាត លី ដែលដអ ក្/ពយួរររលួបាៃ្បាក្ឈ់្នួលសពញ ស ើយអងគការដែរអូស្តសាត លី ៃឹងអៃុវត្តសៅតាមៃីត្ិវធីីសដ្ឋយ
្ត្ឹម្ត្ូវសៅសពលសធវើការេស្មច ដែលប៉ាុះ ល់ែល់េិរធិ ឬ្បសោជៃរ៍បេ់បុគគល។  
 
4.9.2 ការរក្ាការេរា ត្ ់
 
ការរក្ាការេរា ត្រ់ៃសារេំខាៃណ់្ដេ់េ្របៃ់ីត្ិវធិរីាយការណ៍ដែលេុវត្ថិភាព ្ត្ឹម្ត្ូវ ៃិង្បេិរធភាព។  
 
ការមៃិអាចររួលយក្បាៃសរ (ស ើយអាចជាការបងខូចសក្រ តិ៍ស ម្ ុះសរៀត្) ចំស ុះក្ងវល់អពំីការរសំោភបំ ៃកុ្ររ ឬ 
ពត័្រ៌ៃណ្ដមយួ ក្ព់ៃ័ធៃឹងបរសចារ្បកាៃ ់ ឬការោត្្ត្ដ្ឋង្បាបអ់ំពីការរសំោភប ំៃ ដែល្េពវ្ាយសៅ
ស្ៅ សលើេពីការត្្មូវឱយរក្ាជាការេរា ត្ស់ៅក្នុងែំសណើ រការរាយការណ៍សៃុះ។  
 
អនក្ចូលរមួទងំអេ់្ត្ូវែឹងពសីារេំខាៃន់ៃការអៃុវត្តតាមដបបបររាយការណ៍សៅសពលរៃក្ងវល់។ ការរក្ាការ
េរា ត្ ់ការ រកុ្ររ អនក្ជូៃែំណឹង អនក្ស្ៃើយត្ប ៃងិអងគការ្ត្ូវធានាៃូវែំសណើ រការ្ត្ឹម្ត្ូវ ៃិងេម្េប។  
 
4.9.3 ការសេុើបអសងកត្សៅសលើបរសចារ្បកាៃ ់
 
ការរសំោភបំ ៃ្ៃូវកាយ ៃងិ/ឬ ្ៃូវសភរចំស ុះកុ្ររគឺជាបរ្ព មរណឌ ។ េ ការអីងគការដែរ ឬ នែគូៃឹងជូៃ 
ែំណឹងែល់អាជាា ធរនៃ្បសរេក្ំសណើ ត្ របេ់ជៃជាបស់ចារបរសលមើេរសំោភបំ ៃ ក្ែូ៏ចជា្បសរេរច េ់្ាុះ សៅ
សពលរៃេំអាងេម្េប  ក្ព់ៃ័ធៃងឹការរាយការណ៍អពំីបររសំោភបំ ៃ សដ្ឋយពចិារណ្ដជាចមបងសលើេុវត្ថិ
ភាពេ្របជ់ៃរងស្ោុះ--អនក្រចួ្ុត្ពីស្ោុះ។  
្បេិៃសបើរៃសាថ បៃ័ខាងស្ៅ ក្ព់ៃ័ធៃងឹបញ្ជា សនាុះដែរ ែូចជាប៉ាូលីេ ឬអងគភាពរៃេមត្ថក្ចិចជាសែើម សនាុះ
េ ការអីងគការដែរគួរេួរេមត្ថក្ិចចទងំសនាុះថាសត្ើេមត្ថក្ិចចចងឱ់យពួក្សគអៃុវត្តៃតី្ិវធិីរបេ់អងគការពួក្សគជាមុៃ 
សៅមុៃពួក្សគសធវើការសេុើបអសងកត្ន្ាក្នុងរបេ់ពួក្សគដែរ ឬសរ។ ្បេិៃសបើការដណនារំបេ់េមត្ថក្ិចចខាងស្ៅវា្ត្ូវ
ោន ជាមយួៃឹងបណំងនៃសោលៃសោបាយសៃុះ ៃិងចាបដ់ែរសនាុះ សនាុះការសេុើបអសងកត្ណ្ដមយួដែលសធវើស ើង



 

គគលនគោបាយ្ដពីីកិច្ចការពារកុមារ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  9 

 

សដ្ឋយេ ការអីងគការដែរ ្ត្ូវេថិត្សៅស្កាមការដណនាទំងំសនាុះវញិ។  
 
បរសចារ្បកាៃដ់ែលសធវើស ើងសៅស្ៅ្បសរេ ចាបំាច់្ ត្ូវពិៃិត្យសមើលសលើលិខិត្បរដ្ឋា ៃគត្ិយុត្តិ្បសរេស្ៅ

សនាុះ ឬៃីត្ិវធិីន្ាក្នុងសែើមបសីេុើបអសងកត្ ៃងិសដ្ឋុះ្សាយបរសចារ្បកាៃស់នាុះ។4 

 
ការសេុើបអសងកត្ន្ាក្នុង្ត្ូវដត្ជាែំសណើ រការមយួដែលរក្ាការេរា ត្ ់ ម៉ាត្ច់ត្ ់ មៃិលសមអៀង ៃិងទៃស់ពលសវោ។ 
ការសេុើបអសងកត្អាចត្្មូវឱយរៃការេរភ េជាមយួសាក្េ ី ៃិងបគុគលស្េងៗឱយបាៃេមរមយ ការ្បមូលពត័្រ៌ៃ
អំពីេក្មមភាព្ប្ពឹត្តិដែលរងការសចារ្បកាៃ ់ ការ្បមូលឯក្សារ ឬៃីត្ិវធិីស្េងៗឱយបាៃេម្េប ្េបតាម
សោលការណ៍សេុើបអសងកត្។ 
 
ជៃជាបស់ចារពបីរ្ប្ពឹត្តិសលមើេសោលៃសោបាយសៃុះ ្ត្ូវបាៃសគ្បាបឱ់យែឹងអពំីបរសចារ្បកាៃម់ក្សលើខៃួៃ 
សដ្ឋយលមអតិ្្គប់្ ោៃ ់ ៃិង្ត្ូវរុក្ឱកាេឱយេម្េបសែើមបសី្ៃើយត្បៃឹងការសចារ្បកាៃៃ់ីមយួៗ។ អងគការដែរ
អូស្តសាត លី ៃឹងសធវើការក្ណំត្ថ់ាសត្ើសៅសពលណ្ដការសេុើបអសងកត្ៃឹង្ត្ូវបញ្ចប។់  
 
សៅក្នុងក្រណីខៃុះ ការសេុើបអសងកត្ខាងស្ៅអាចៃឹង្ត្ូវសធវើស ើង តាមការេស្មចសដ្ឋយ្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិង
សេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី ឬសដ្ឋយនាយក្្បចាំ្ បសរេ។ ការេស្មចសៃុះគឺដ្អក្សលើក្តាត មយួចំៃៃួ
ែូចជា ភាពធាៃធ់ារ ឬភាពេមុគសាម ញនៃការសចារ្បកាៃ ់រៃបុគគលិក្ជំនាញសធវើការសេុើបអសងកត្ ៃិងលរធភាពនៃការ
ចាត្វ់ធិាៃការតាម្ៃូវចាប។់  
 
4.9.4 ការក្ត្ក់្ណំត្ស់ តុ្ការសេុើបអសងកត្  
 
ដ្អក្សលើពត័្រ៌ៃ្បមូលបាៃ ដែលជាដ្នក្មយួនៃការសេុើបអសងកត្ សនាុះអនក្សេុើបអសងកត្ៃឹងសរៀបចំរបាយការណ៍
សពញសលញ សដ្ឋយរៃចុុះៃូវលរធ្លរក្សែើញ ក្ែូ៏ចជាភេតុតាងបញ្ជា ក្ច់ំស ុះលរធ្លសនាុះ។ ពត័្រ៌ៃ្បមូល
បាៃ ដែលជាដ្នក្មយួការសេុើបអសងកត្គួរភាា បជ់ាមយួៃឹងរបាយការណ៍សេុើបអសងកត្ ស ើយ្ត្ូវរក្ារុក្សៅរីក្ដៃៃង
េម្េប សែើមបរីក្ាការេរា ត្។់ 
 
4.9.5 ការរាយការណ៍អពំលីរធ្លរក្សែើញ  
 
បនាា បព់ីការបិរបញ្ចបក់ារសេុើបអសងកត្ ៃិងការសរៀបចំរបាយការណ៍ សនាុះការក្ំណត្ម់យួៃឹង្ត្ូវសធវើស ើងសដ្ឋយ
្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវាេ្មួលនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  ៃងិសដ្ឋយនាយក្្បចាំ្ បសរេ ថាសត្ើបរសចារ
្បកាៃម់ក្សលើបុគគលិក្អងគការដែររៃភេដុតាង្គប់្ ោៃ ឬោម ៃភេដុតាង្គប់្ ោៃដ់ែរឬសរ ។ ្បេិៃសបើក្មមវត្ថុ
រៃភេដុតាង្គប់្ ោៃ ់សនាុះពួក្សគ ឬអនក្ត្ំណ្ដងពួក្សគៃងឹសធវើការក្ំណត្ស់ទេរណឌ វៃិយ័ ដែលៃងឹ្ត្ូវេស្មច
សដ្ឋយថាន ក្់្ គប់្ គង ៃងិអងគភាព្គប់្ គង ក្ព់ៃ័ធ ស ើយដែលបុគគលិក្អងគការដែរ្ត្ូវររួលខុេ្ត្ូវចំស ុះអំសពើ
សលមើេរបេ់ខៃួៃ។ វធិាៃការវៃិយ័សៃុះអាចបញ្ចូលៃូវសទេរណឌ មយួចំៃួៃសរៀត្ រមួទងំការរោំយក្ិចចេៃា
ការងារ្ងដែរ សដ្ឋយសោងសលើភាពធាៃធ់ារនៃអំសពើសលមើេ។ 
 
4.9.6  ការេដីបសនាា េ  
 
េ ការអីងគការដែរមៃិអត្ឱ់ៃដ្ឋចខ់ាត្ចំស ុះរ្មងន់ៃការបងខិត្បងខំ ការបំភយ័ ការេដីបសនាា េ ឬការេងេឹក្
មក្សលើបុគគលដែលរាយការណ៍អំពកី្រណីនៃការរសំោភប ំៃ ឬការសក្ង្បវញ័្ច  ឬដែល្ដល់ពត័្រ៌ៃណ្ដមយួ ឬ
ការជួយ ស្េងៗ សៅក្នុងការសេុើបអសងកត្ ែូចដែលរៃដចងសៅក្នុងសោលៃសោបាយេដីពីការៃិោយការណ៍ពិត្
របេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី។ 
 
 
5. សោលៃសោបាយ ក្ព់ៃ័ធ ៃងិៃតី្វិធិនីានា 
 

 ្ក្មេីលធមេ៌ដីពកី្ិចចការ រកុ្ររ (ឧបេមពៃ័ធ 2) 
 សោលៃសោបាយេដីពីការរក្ាេុវត្ថិភាពកុ្ររ នៃអងគការដែរអៃតរជាត្ិ (2020) 
 សេៀវសៅសោលៃសោបាយេដីពីធៃធាៃមៃុេេ នៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  
 សោលៃសោបាយេដីពីេុខភាព ៃិងេុវត្ថិភាពនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  
 សោលៃសោបាយេដីពីការរបស់ាក ត្ក់ារសបៀត្សបៀៃ ៃងិការសរ ើេសអើង នៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  
 សោលៃសោបាយេដីពីការការ រការៃិោយការណ៍ពិត្នៃអងគការដែរអូស្តសាត លី   
 សោលៃសោបាយេដីពីបរ្សបាក្ ៃិងអំសពើពុក្រលួយ នៃអងគការដែរអៃតរជាត្ិ 
 សោលៃសោបាយេដីពីការ្គប់្ គងហាៃិភយ័ នៃអងគការដែរអូស្តសាត លី 
 ពិធីសារសេុើបអសងកត្បរសលមើេ នៃអងគការដែរអូស្តសាត លី 
 ក្ំណត្េ់រគ ល់េដីពីការដណនាកំារ រកុ្ររនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  - ភាពជានែគូជាមយួៃឹងអងគការ  

ស្េងៗ (ដខធនូ ឆ្ន  ំ 2020) 
 ក្ំណត្េ់រគ ល់េដីពីការដណនាកំារ រកុ្ររ នៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  - ការចូលរមួពីសេវាខាងស្ៅ (ដខមិ

នា ឆ្ន 2ំ020) 
 ក្ំណត្េ់រគ ល់េដីពីការដណនាកំារ រកុ្ររនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី  - ការស្ជើេសរ ើេ ៃិងការេ្មតិ្

េ្រងំបុគគលិក្ (ដខធនូ ឆ្ន  ំ 2020) 
 របាយការណ៍េដីពីក្ងវល់សបៀត្សបៀៃ្ៃូវសភរ ការសក្ង្បវញ័្ច  ការរសំោភបំ ៃ ៃិងការ រកុ្ររ នៃអងគការ

ដែរអូស្តសាត លី  

                                                
4 ្ត្ូវសធវើការពិចារណ្ដថាសត្ើអាជាា ធរមូលដ្ឋា ៃៃឹងសធវើោ៉ា ងែូចសមដចចំស ុះជៃនែែល់ (ឧ.សធវើរណឌ ក្មម សទេ្បហារជីវតិ្ ឬ
្បពៃ័ធយុត្តិធមពុ៌ក្រលួយ) ក្ែូ៏ចជាចំស ុះកុ្ររ (ឧ. សត្ើកុ្ររៃឹងកាៃ យជាជៃរងស្ោុះ ជាឧ្ក្ិែាជៃ ឬ្ត្ូវបាៃសគបងខំឱយពិៃិត្យ
េុខភាពដែរឬសរ)។ 



 

គគលនគោបាយ្ដពីីកិច្ចការពារកុមារ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  10 

 

 ការរាយការណ៍ & ៃីត្ិវធិីសេុើបអសងកត្ នៃអងគការដែរអូស្តសាត លី េដីពីការសបៀត្សបៀៃ្ៃូវសភរ ការសក្ង្បវញ័្ច  
ការរសំោភបំ ៃ ៃិងក្ិចចការ រកុ្ររ (ដខវចិឆកា ឆ្ន 2ំ021) 

 សោលៃសោបាយេដីពីបណដឹ ងនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី 
 
6. ឯក្សារោំ្ រ ៃងិឯក្សារសោង 
 
6.1 ចាប ់ 

 ចាបេ់ដីពីការ្បឆ្ងំការសរ ើេសអើងនៃេ ធៃអូស្តសាត លី  
 ចាបេ់ដីពីការងារេមរមយ (Cth) 
 ធមមៃុញ្ាេដីពីេិរធិមៃុេេ (Vic and ACT) 
 ចាបេ់ដីពីេុខភាព ៃងិ េុវត្ថិភាពការងារ (ACT) 
 ចាបេ់ដីពីេុខភាព ៃងិេុត្ថភិាពមុខរបរ (Vic) 
 ្ក្ម្ព មរណឌ នៃរែាេ ធៃ  
 បរសលមើេ្ព មរណឌ  (Vic) [ែូចជា : ការេមៃុត្ ការបញ្ចុ ុះបញ្ចូ លសែើមបបីាៃសបៀត្សបៀៃ្ៃូវសភរ ការសែើរ

តាម ការចាបរ់សំោភព បរសលមើេ្ៃូវសភរ  ិងា្គសួារ ការថត្របូអាេអាភាេកុ្ររ] 
 ចាបេ់ដីពី ិងាសលើខៃួៃ្បាណ (ACT) [ការសែើរតាម,  ិងា្គួសារ] 
 បរសលមើេ្ព មរណឌ  (ACT) [រមួរៃ : បញ្ចុ ុះបញ្ចូ លរមួសភរ ការសែើរតាម េក្មមភាពប៉ាុះ ល់្ៃូវសភរ 

អំសពើអាេអាភាេ] 
 បរបបញ្ាត្តិ្ព មរណឌ  (ការរសំោភបំ ៃកុ្ររជាក្ដ់េដង) (Vic) 
 បរបបញ្ាត្តិ្ព មរណឌ  (ការថត្របូអាេអាភាេកុ្ររ) (Vic) 
 បរបបញ្ាត្តិ្ព មរណឌ  (បរសលមើេសៅស្ៅដែៃែី) (Vic) 

 
 
6.2  ឯក្សាររបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី ៃងិអងគការដែរអៃតរជាត្ ិ
 

 ត្នមៃ ៃិង្ក្មេីលធមរ៌បេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី 
 សោលៃសោបាយេដីពីការរក្ាេុវត្ថិភាពកុ្រររបេ់អងគការដែរអៃតរជាត្ិ 
 សោលៃសោបាយេដីពីការៃោិយការណ៍ពតិ្របេ់អងគការដែរដ៍ែរអូស្តសាត លី  

 
 
6.3  ឧបេមពៃ័ធ 
 

1. លក្ខខណឌ ត្្មូវឱយរៃក្ិចចការ រកុ្ររចំស ុះេ ការអីងគការដែរ  
2. ្ក្មេីលធមេ៌ដីពកី្ិចចការ រកុ្ររ  
3. ការររួលសាគ ល់ចំស ុះ្ក្មេីលធមេ៌ដីពីក្ចិចការ រកុ្ររ 

 
7. រច េ់ក្មមេិរធសិលើសោលៃសោបាយ 
 
នាយក្្បត្ិបត្តិនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី ជួេមុខឱយ្ក្ុម្បកឹ្ាភបិាល 
 
8. ការអៃុវត្ត ៃងិ ការរនំាក្រ់ៃំង 
 
សោលៃសោបាយសៃុះ ៃឹងសធវើការ្េពវ្ាយសៅសលើថាន លបសចចក្វរិា (ដវបសាយ ស្ជ)៍ របេ់អងគការដែរ។ សោល

ៃសោបាយសៃុះក្ៃ៏ឹង្ត្ូវ្េពវ្ ាយសៅខាងស្ៅ្ងដែរ តាមរយៈអងគការដែរអូស្តសាត លី ៃិងសៅសលើដវបសាយ

របេ់នែគូនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី។  
 
េ ការរីបេ់អងគការដែរ ៃិងនែគូទងំអេ់របេ់ខៃួៃៃងឹ្ត្ូវបាៃសគ្ដល់ឱយៃូវសេចក្ដីចមៃងមយួចាប ់ (ឯក្សារកូ្

ពី) នៃសោលៃសោបាយសៃុះ (ឬចូលស្បើ្បាេ់វា) ស ើយត្្មូវឱយយល់្ពម ៃិងចុុះ ត្ថសលខាសលើ្ក្មេីលធម៌

សនាុះ។ 
 
9. សេចក្ដលីមអតិ្នៃសោលៃសោបាយ  
 

 កាលបរសិចឆរនៃសោលៃសោបាយ ៖ ដខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន  ំ2022 
 ្បវត្តិការដក្ដ្បសោលៃសោបាយ : ក្ំដណសលើក្រី 1 (ដក្េ្មួលេំខាៃ់ៗ សៅសលើសោលៃសោបាយសលើក្

មុៃេដីពីក្ចិចការ រកុ្ររ 2021-2022) 
 កាលវភិាគេ្របស់េើសរ ើពិៃិត្យសមើលសោលៃសោបាយ ៖ អងគការដែរអូស្តសាត លី ៃឹង ការសេើសរ ើពិៃិត្យសមើល

សោលៃសោបាយ សរៀងរាល់បីឆ្ន  ំ ឬ ឆ្បជ់ាងសៃុះ ្បេិៃសបើរៃែីកា ែូចជាតាមការត្្មូវសដ្ឋយចាប់
ដែលបាៃសធវើវសិសាធៃក្មម ការដៃ េ់បដូរបរបិរ ឬការសលើក្ក្មពេ់ជា្បចា ំ ដែលសក្ើត្សចពីពីការ្គប់្ គង
ស តុ្ការណ៍ ៃិងការតាមដ្ឋៃ។ សោលៃសោបាយសៃុះ ្ត្ូវេំុការឯក្ភាពពី្ក្ុម្បកឹ្ាភបិាល។  

10. ៃយិមៃយ័ 
 
កុ្ររ ្ត្ូវបាៃក្ណំត្ៃ់ិយមៃយ័ថាជាមៃុេេដែលរៃអាយុស្កាម ១៨ ឆ្ន ។ំ 
 
ការរសំោភប ំៃកុ្ររ គឺជាការរសំោភបំ ៃដែលសធវើឱយរៃស្ោុះថាន ក្ជ់ាក្ដ់េដង ឬជាយថាស តុ្ សៅែល់េុខ
ភាព ការអភវិឌ្ឍ ឬភាពនថៃថនូររបេ់កុ្ររសៅក្នុងបរបិរដែលរៃភាពជាបទ់ក្រ់ងោន រវាងការររួលខុេ្ត្ូវ រៃុំក្
ចិត្ត អំណ្ដច។ ចំណុចសៃុះរៃែូចជាការរសំោភបំ ៃ្ៃូវកាយ ការរុក្សចាលមៃិសអើសពើ ការរសំោភបំ ៃ្ៃូវ
អារមមណ៍ ការរសំោភបំ ៃ្ៃូវសភរ ឬ ការសធវើបាប។ ការរសំោភបំ ៃអាច្ប្ពឹត្តិស ើងសដ្ឋយមៃុេេសពញវយ័ សក្មង



 

គគលនគោបាយ្ដពីីកិច្ចការពារកុមារ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  11 

 

ជំរង ់ឬ កុ្ររស្េងសរៀត្។  
 
ការសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររ (រៃ ក្ព់ៃ័ធៃងឹេក្មមភាពមយួ ឬស្ចើៃែូចខាងស្កាម) ៖   

 ្ប្ពិត្តិេក្មមភាពណ្ដមយួ ឬស្ចើៃដែលជាការរសំោភប ំៃមក្សលើកុ្ររ ឬបញ្ចុ ុះបញ្ចូ លកុ្ររសែើមបបីាៃ
រមួសភរ 

 បងខំឱយជៃណ្ដរន ក្ស់្េងសរៀត្្ប្ពឹត្តិេក្មមភាពណ្ដមយួ ឬស្ចើៃដែលជាការរសំោភបំ ៃមក្សលើ កុ្ររ 
ឬបញ្ចុ ុះបញ្ចូ លកុ្ររសែើមបបីាៃរមួសភរ 

 កាៃក់ាប ់្គប់្ គង ្លិត្ ដចក្្ាយ ររួល ឬស្ាើឯក្សារអំពីការសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររ។ 
 
ពលក្មមកុ្ររ គឺជាការងារដែលសធវើឱយកុ្ររបាត្ប់ងៃូ់វកុ្ររភាពរបេ់ពួក្សគ បាត្ប់ងៃូ់វេកាដ ៃុពល ៃងិភាពនថៃថនូរ
របេ់ពួក្សគ ស ើយដែលសៃុះវាបងកស្ោុះថាន ក្ែ់ល់ការអភវិឌ្ឍ្ៃូវកាយ ៃិង្ៃូវចិត្តរបេ់កុ្ររ។ ពលក្មមសៃុះេំសៅ
ែល់ការងារទងំឡាយណ្ដ ដែល ៖  

 រៃស្ោុះថាន ក្ ់ឬសធវើឱយរៃជងំឺខាង្ៃូវចិត្ត ្ៃូវកាយ ្ៃូវេងគម  ឬ្ៃូវេិលធមច៌ំស ុះកុ្ររ ៃិង/ឬ  
 ប៉ាុះ ល់ែល់ការេិក្ា សដ្ឋយ ៖ សធវើឱយកុ្ររបាត្ប់ងឱ់កាេចូលសរៀៃ សធវើឱយពួក្សគឈ្បស់រៀៃសៅវយ័សក្មង 

ឬសធវើឱយកុ្ររសរៀៃ្ង ៃិងសធវើការងារធាៃ់ៗ ោ៉ា ងស្ចើៃោ៉ា ងលំបាក្លំបិៃ។  
 
ការរសំោភប ំៃ្ៃូវសភរសលើកុ្ររ គឺជារ្មងម់យួនៃេក្មមភាព្ៃូវសភរសៅសលើកុ្ររ។ ជាក្ដ់េដង សែើញរៃ
េក្មមភាពរវាងកុ្ររ ជាមយួៃឹងមៃុេេសពញវយ័ ឬជាមយួៃឹងកុ្ររស្េងសរៀត្ សដ្ឋយសមើលសលើអាយុ ៃិងការ
អភវិឌ្ឍរបេ់ពួក្សគ សែើញរៃភាពទក្រ់ងោន រវាងការររលួខុេ្ត្ូវ រំៃុក្ចិត្ត ឬអណំ្ដច ដែលេក្មមភាពសនាុះ
សធវើស ើងក្នុងសោលបំណងបំសពញ ឬត្្មូវចិត្តរបេ់បុគគលរខ ងសរៀត្។  
 
ចំណុចសៃុះរាបប់ញ្ចូ លទងំេក្មមភាពដែលរៃការទក្រ់ងោន  ឬោម ៃការទក្រ់ងោន  ការលបួង ឬ ការលួងកុ្ររឱយ
ចូល ក្ព់ៃ័ធសៅក្នុងេក្មមភាព្ៃូវសភរ ស្បើ្បាេ់កុ្ររសៅក្នុងសពេាក្មម ឬេក្មមភាព្ៃូវសភរនានា ឬបងាា ញរបូ
កុ្ររសៅសលើ្បពៃ័ធអៃឡាញរៃលក្ខណៈជាការសក្ង្បវញ័្ច ្ៃូវសភរ ឬ កុ្ររសៅក្នុងការេដមដងអាេអាភាេ ៃិង
ថត្សៅក្នុងរបូភាពអាេអាភាេ  ឬសក្ង្បវញ័្ច ្ៃូវសភរសលើរបូភាពរបេ់កុ្ររ --សដ្ឋយមៃិក្ំណត្់្ ត្ឹមប៉ាណុណឹ ងសរ។   
 
ការសក្ង្បវញ័្ច្ៃូវសភរកុ្ររ គឺជាការរសំោភបំ ៃជាក្ដ់េដង ឬសដ្ឋយប៉ាុៃប៉ាង ខណៈដែលកុ្ររេថិត្សៅក្នុងសាថ ៃ
ភាពងាយរងស្ោុះ អំណ្ដចខុេោន  ឬការរុក្ចតិ្ត សែើមបបីណំង្ៃូវសភរ។ េក្មមភាពសនាុះអាច ក្ព់ៃ័ធៃឹងការ កាៃ់
កាប ់ការ្គប់្ គង ការ្លិត្ ការដចក្្ាយ ឬការររួល ឬការស្ាើឯក្សារអពំីការសក្ង្បវញ័្ច សលើកុ្ររ រមួរៃរបូ
ថត្អាេអាភាេរបេ់កុ្ររ ឬការស្ជើេសរ ើេកុ្ររសធវើការងារ ការែឹក្ជញ្ាូ ៃកុ្ររ ឬការររួលកុ្ររសែើមបកីារសក្ង
្បវញ័្ច  តាមរយៈការគំរាមក្ំដ ង ការបងខិត្បងខំ ឬការលបួងលួង។ បុគគល ក្ព់ៃ័ធៃឹងការសក្ង្បវញ័្ច ្ៃូវសភរកុ្ររ
អាចដេវងរក្្ល្បសោជៃជ៍ាលុយកាក្ ់ ្ល្បសោជៃក៍្នុងេងគម ឬ្ល្បសោជៃក៍្នុងត្ំដណងៃសោបាយ ពី
ការសក្ង្បវញ័្ច ្ៃូវសភរកុ្ររសៃុះ។  
 
ការទក្រ់ងជាមយួកុ្ររ េសដដ ែល់ត្ួនារី ឬេក្មមភាពទងំឡាយណ្ដ ដែល ក្ព់ៃ័ធ ឬអាចៃឹង ក្ព់ៃ័ធសដ្ឋយ
ដា ល់ជាមយួៃឹងកុ្ររ សដ្ឋយសារដត្មុខត្ំដណង ឬសដ្ឋយសារដត្បរោិកាេសធវើការងារ ឬសដ្ឋយសារដត្ការចូល
ស្បើ្បាេ់ ឬការកាៃក់ាបព់ត័្រ៌ៃរបេ់កុ្ររ។ ្បធាៃដ្នក្ស្ជើេសរ ើេបុគគលិក្ សដ្ឋយរៃការោំ្ រពីមស្តៃតីរំនាក្់
រំៃងដ្នក្រក្ាេុវត្ថិភាពកុ្ររ សៅក្នុងក្រណីចាបំាច ់ ្ត្ូវររួលខុេ្ត្ូវសៅក្នុងការក្ណំត្ថ់ាសត្ើមខុត្ំដណងទងំ
សនាុះរៃជាបទ់ក្រ់ងជាមយួៃឹងកុ្ររដែរ ឬអត្។់ 
 
ការរសំោភប ំៃ្ៃូវអារមមណ៍ គឺជាអំសពើមៃិេមរមយតាមរយៈ ក្យេមដ ី ឬកាយវកិា្ប្ពឹត្តិស ើងសដ្ឋយអនក្សមើលដថ 
ឬសដ្ឋយឪពុក្រដ យកុ្ររមក្សលើកុ្ររ ឬការខាៃមៃិបាៃ្ដល់ឱយកុ្ររៃូវការសមើលដថ្ៃូវអារមមណ៍ ៃិងភាពក្ក្ស់ៅដ
្ៃូវចិត្ត្គប់្ ោៃ។់ អំសពើសៃុះ្ដល់ៃូវលរធភាពខពេ់ណ្ដេ់ែល់ការសធវើឱយខូចខាត្ៃូវអារមមណ៍សជឿជាក្ស់លើខៃួៃឯង 
េុខភាព្ៃូវចិត្ត ឬេមត្ថភាពក្នុងេងគម។  
 
ការបញ្ចុ ុះបញ្ចូលសែើមបសីបៀត្សបៀៃ្ៃូវសភរ េសដដ ែល់ការសធវើអំសពើទងំឡាយណ្ដដែលបងកឱយរៃភាពងាយ្េួល
ចំស ុះបុគគលណ្ដរន ក្ស់ែើមប ីក្ព់ៃ័ធសៅក្នុងការសបៀត្សបៀៃ្ៃូវសភរ ការសក្ង្បវញ័្ច  ឬការរសំោភបំ ៃែល់បគុគល
រខ ងសរៀត្។ ការបញ្ចុ ុះបញ្ចូលសៃុះរៃ ក្ព់ៃ័ធៃឹងការស្បើ្បាេ់ៃូវត្ិចៃិចជាស្ចើៃ ោ៉ា ងបុៃិ្បេពវ ៃងិ្គប់្ គង
សលើភាគីរខ ងសរៀត្ ដែលជាក្មមវត្ថុរងស្ោុះ ៃិង្គប់្ គងសលើបុគគល ៃងិសាថ ៃការសៅជុំវញិសរៀត្្ង សែើមបសីធវើឱយរៃ
រំៃុក្ចតិ្ត ឬសធវើឱយសៅជាធមមតាៃូវេក្មមភាពរសំោភបំ ៃ្ៃូវសភរដែលរៃការឈ្ចឺាបស់នាុះ សៅក្នុងសោលបណំង
េ្មបេ្មួលការសក្ង្បវញ័្ច  ៃិង/ឬហាមឃាត្ក់ារោត្្ត្ដ្ឋង្បាបស់គឯងអំពីអំសពើសលមើេរបេ់ខៃួៃ ឬ្ដល់ឱយៃូវ
អត្ថ្បសោជៃស៍ែើមបកីារ រៃូវស តុ្្លរបេ់ខៃួៃ ឬបែិសេធរសងវើរបេ់ខៃួៃទងំ្េុង។ បសចចក្វរិាពត័្រ៌ៃ ៃងិ
សារគមនាគមៃជ៍ាស្ចើៃ្បសភរអាចៃងឹ្ត្ូវបាៃស្បើ្បាេ់សែើមបសីធវើេក្មមភាពបញ្ចុ ុះបញ្ចូ លរមួសភរសៃុះ។ 
 
ការសធវើបាបកុ្ររ េសដដ ែល់ការដ្ឋក្វ់ៃិយ័ ឬការដក្ក្ំ ុេចំស ុះកុ្ររ សដ្ឋយវធិីមៃិេមស តុ្្ល មៃិេមរមយ ឬ
មៃិ្ត្ឹម្ត្ូវ សដ្ឋយទមទរស្ចើៃ្ជុល ៃិង/ឬ ោម ៃៃយ័ (ឱយកុ្ររសធវើសៃុះសធវើសនាុះ) ឬបងខិត្បងខរំរឹងរដរងមក្សលើ
កុ្ររ ៃិង/ឬការេដី្បសៅសដ្ឋយ ក្យេមដអីេុរេ ឬោម ៃស តុ្្ល អេីលធម ៌មៃិេរមយចំស ុះកុ្ររ ឬការសធវើ  រ
សងវើសដ្ឋយក្រៃ ងំកាយមៃិេមរមយមក្សលើកុ្ររ។  
 
ការមៃិសអើសពើ គជឺាការមៃិបាៃបំសពញត្ួនារីរបេ់ឪពុក្រដ យ ឬអនក្ដថទ ំសៅក្នុងការ្ដល់ឱយកុ្ររ (ក្រណីដែលពកួ្
សគរៃត្ួនារី្ត្ូវបំសពញែូសចនុះ) ៃូវលក្ខខណឌ ធំលូត្ោេ់ ដែលអាចររួលយក្បាៃតាមវបបធមស៌ៅក្នុងត្ំបៃដ់ែល
កុ្រររេ់សៅ ដែលលក្ខខណឌ សៃុះវាេំខាៃេ់្របក់ារអភវិឌ្ឍ្ៃូវកាយ ៃិង្ៃូវចិត្ត ៃិងេុខុរលភាពកុ្ររខាៃ ងំណ្ដ
េ់។  
 
ការរសំោភប ំៃ្ៃូវកាយ េសដដ ែល់ការសធវើឱយឈ្ចឺាបែ់ល់រាងកាយដែលមៃិដមៃជាស្ោុះថាន ក្ ់ ការគំរាមក្ំដ ង 
ឬហាៃភិយ័សធវើឱយឈ្ចឺាបែ់ល់រាងកាយកុ្ររ សដ្ឋយមៃុេេសពញវយ័។ ការរសំោភបំ ៃ្ៃូវកាយអាចសធវើស ើង
សដ្ឋយសចត្នា ឬអសចនា សដ្ឋយសារដត្ការដ្ឋក្រ់ណឌ ក្មម ឬការដ្ឋក្វ់ៃិយ័ ួេស តុ្។ ការរសំោភបំ ៃសៃុះអាចជា
អំសពើ្ប្ពឹត្តិដត្មដង ឬស្ចើៃែងមៃិរាងចាល ស ើយមៃិបាៃបៃេល់រុក្សាៃ ក្សាន មសមើលសែើញសដ្ឋយដភនក្ ឬការរង
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របេួសរ។   
  
រៃភេដុតាង្គប់្ ោៃ ់រៃៃយ័ថាបនាា បព់ីការសេុើបអសងកត្សលើបរសចារ្បកាៃម់យួ សនាុះសគសែើញរៃភេដុតាង
ោំ្ រសលើបរសចារ្បកាៃស់នាុះ។  
 
ោម ៃភេដុតាង្គប់្ ោៃ ់រៃៃយ័ថាបនាា បព់ីការសេុើបអសងកត្សលើបរសចារ្បកាៃម់យួ សនាុះសគសែើញោម ៃភេដុតាង
ោំ្ រសលើបរសចារ្បកាៃស់នាុះសរ។  
 
ការសធវើការជាមយួកុ្រររៃៃយ័ថាជាការចូល ក្ព់ៃ័ធសធវើេក្មមភាពជាមយួកុ្ររ ដែលសៅក្នុងក្រណីសៃុះការ
ទក្រ់ងជាមយួកុ្ររ្ត្ូវបាៃរពំឹងរុក្សដ្ឋយេមស តុ្្លថាជាេក្មមភាពធមមតា ស ើយការទក្រ់ងសនាុះវាមៃិ
ដមៃមៃិេំខាៃច់ំស ុះេក្មមភាពសធវើការងារសនាុះសរ។ ការសធវើការងារអាចជាការងារេម័្គចិត្ត ៃិងការងារសដ្ឋយមៃិ
បាៃ្បាក្ឈ់្នួល។  
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 ឧបេមពៃ័ធ 1 
 
លក្ខខណឌ ត្្មូវឱយរៃកិ្ចចការ រកុ្ររ 
 
 
ែំសណើ រការ្គប់្ គងហាៃិភយ័នៃគស្រង ្ត្ូវដ្ឋក្ប់ញ្ចូលកុ្ររ ការរក្ាេុវត្ថិភាពកុ្ររ ៃិងការវាយត្នមៃការ
ការ រ ស ើយចំណុចខាងស្កាមទងំសៃុះ្ត្ូវអៃុវត្ត (ដក្េ្មួលតាមបរបិរត្បំៃ ់ សដ្ឋយេ ការជាមយួៃឹងអនក្
 ក្ព់ៃ័ធក្នុងត្ំបៃឱ់យបាៃេម្េប) ៖  
 

 សោលៃសោបាយេដីពីក្ិចចការ រកុ្ររដែលអៃុវត្ត ឬដែលេីុចងាវ ក្ោ់ន ជាមយួៃងឹ េតងដ់្ឋររបេ់អងគការ
ដែរអូស្តសាត លី ដែលរៃដចងសៅក្នុងសោលៃសោបាយេដីពីក្ិចចការ រកុ្រររបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី5 

 ការស្ជើេសរ ើេបុគគលិក្ដែលេុវត្ថិភាពចំស ុះកុ្ររ ៃិង ែំសណើ រការពិៃិត្យបុគគលិក្ រមួរៃែូចជាការពិៃិ
ត្យសមើលលិខិត្សថាក លសទេ ដែល្េបោន ជាមយួៃឹងេតងដ់្ឋររបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី ដែលរៃដចង
សៅក្នុងសោលៃសោបាយេដីពីក្ិចចការ រកុ្រររបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី សៅមុៃការចូលរមួការងារ 
េំណួរេរភ េៃស៍ដដ ត្សលើសោលសៅ ៃិងការស្ាៀងដា ត្់្ បវត្តិរបូជាមយួអនក្ធានាសដ្ឋយដា ល់រត្ ់េ្រប់
បុគគលិក្ទងំអេ់ (រមួទងំអនក្េម័្គចិត្ត ៃងិអនក្ហាត្ក់ារ ) ដែល្ត្ូវការសធវើការជាមយួ កុ្ររ 

 យៃតការចាេ់ោេ់េដីពីការ្ដល់មត្ិសោបល់ពីេ គមៃដ៍ែល្ត្ូវដក្េ្មួលតាមបរបិរមូលដ្ឋា ៃ ៃិង
អាច្ដល់ជាសោបល់សដ្ឋយ អនក្ចូលរមួក្នុងក្មមវធិីទងំអេ់ 

 ៃីត្ិវធិី្គប់្ គងបណដឹ ងការ រកុ្ររដែលបាៃសរៀបចំជាឯក្សារ 
 សធវើការបណដុ ុះបណ្ដដ លអំពកី្ិចចការ រកុ្ររែល់បុគគលិក្ ក្ព់ៃ័ធ 
 ្ក្មេីលធមេ៌ដីពកី្ិចចការ រកុ្ររដែល្ត្ូវដត្ចុុះ ត្ថសលខាសដ្ឋយអនក្ ក្ព់ៃ័ធទងំអេ់ (េ ការអីងគ

ការដែរ ៃិងនែគូ) ស ើយៃិងសភាៀវ 
 ការដចងសៅក្នុងក្ិចចេៃាការងារទងំអេ់ ដែលអងគការរៃេិរធិពយួរបាៃ (សដ្ឋយរៃ្បាក្ឈ់្នួល ឬោម ៃ

្បាក្ឈ់្នួល) ឬការស្ារបុគគលិក្ឱយសធវើការងារស្េង ្បេិៃសបើេថិត្សៅស្កាមការសេុើបអសងកត្ពបីរសលមើេ
ៃឹងសោលៃសោបាយេដីពកី្ចិចការ រកុ្ររ ឬសលមើេៃឹង្ក្មេីលធមេ៌ដីពីក្ិចចការ រកុ្ររ ស ើយៃិងការ
ដចងអំពីការចាត្វ់ធិាៃការដ្ឋក្វ់ៃិយ័រែាបាល រាបច់ាបព់កីារេដីបសនាា េ រ ូត្ែល់ការបសណដ ញសចញពី
ការងារ ្បេិៃសបើបុគគលិក្្ត្ូវបាៃរក្សែើញថាបាៃ្ប្ពឹត្តិសលមើេៃឹងសោលៃសោបាយេដីពីក្ិចចការ រ
កុ្ររ ឬសលមើេៃឹង្ក្មេីលធមេ៌ដីពីក្ចិចការ រកុ្ររ 

 សរៀបចំជាឯក្សារេ្របយ់ៃតការអៃុសោមសោលៃសោបាយ ែូចជារណឌ ក្មមដចងជាក្ោ់ក្ច់ំស ុះការ
្ប្ពឹត្តិសលមើេ។ 

 យៃតការរាយការណ៍ សៅក្នុងក្រណីដែល្បធាៃដ្នក្យុរធសាស្តេត ៃិងសេវាេ្មួល នៃអងគការដែរអូស្តសាត
លីររួលបាៃការជូៃែំណឹងភាៃ មៗជាោយលក្ខណ៍អក្េរ្បេិៃសបើរៃបុគគលិក្ណ្ដរន ក្់្ ត្ូវបាៃសចារ
្បកាៃថ់ាបាៃ្ប្ពឹត្តិ ឬ្ត្ូវបាៃចាបខ់ៃួៃ ឬ្ត្ូវបាៃសថាក លសទេពីបរសលមើេ្ព មរណឌ   ក្ព់ៃ័ធៃឹង ការ
រសំោភបំ ៃកុ្ររ ឬការថត្របូអាេអាភាេកុ្ររ។ 

                                                
5 ចំណុចសៃុះរៃ ក្ព់ៃ័ធៃឹងការោិល័យ្បចាំ្ បសរេ ដែលបាៃយក្មក្ស្បើ ៃិងបាៃឯក្ភាពសៅសលើ សោលៃសោបាយ
េដីពីក្ិចចោ ំរកុ្ររនៃអងគការដែរអ៍ូស្តសាត លី 



 

គគលនគោបាយ្ដពីីកិច្ចការពារកុមារ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  14 

 

 ឧបេមពៃ័ធ 2 
 
្ក្មេីលធមេ៌ដីពកី្ចិចការ រកុ្ររ 

 
ការរសំោភបំ ៃ ៃងិការសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររមៃិអាចររួលយក្បាៃសរ ស ើយេ ការអីងគការដែរ ៃិងនែគូ6 សបដជាា
ចិត្តអៃុវត្ត ត្មកល់ ៃងិសលើក្ក្មពេ់េតងដ់្ឋរការ រកុ្ររដែល្បឈ្មៃងឹហាៃិភយ័សដ្ឋយេម្េប សៅ្គបស់ពល
សវោ។ េ ការអីងគការដែរៃឹង្ដល់ការដណនាែំល់េ ការអីងគការដែរឯសរៀត្ នែគូ ៃិងសភាៀវសែើមបសីោរពតាម
េតងដ់្ឋរទងំសនាុះ។ ក្រណីណ្ដមយួនៃការសចារ្បកាៃព់ីបររសំោភបំ ៃ ឬសក្ង្បវញ័្ច  ៃឹង្ត្ូវរាយការណ៍ភាៃ
មៗ ឬសធវើការសេុើបអសងកត្ រចួស ើយចាត្វ់ធិាៃការេម្េប។  

 
េមត្ថភាពរបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លីសៅក្នុងការធានាការ រ ៃិង្ដល់ជំៃួយែល់កុ្ររដែលសយើងខាុ ំសធវើការ
ជាមយួ វាអា្េ័យសលើេមត្ថភាពនៃេ ការអីងគការដែរ ៃិងបុគគលិក្របេ់នែគូសៅក្នុងការត្មកល់ ៃងិសលើក្   
ក្មពេ់េតងដ់្ឋរ្ក្មេីលធមវ៌ជិាា ជីវៈឱយខពេ់បំ្ុត្។ េ ការអីងគការដែរ ៃិងនែគូររួលខុេ្ត្ូវសដ្ឋយដា ល់    
សរៀងៗខៃួៃ ឬរមួោន  ៃងិសបដជាា ចតិ្តអៃុវត្ត ត្មកល់ ៃិងសលើក្ក្មពេ់េតងដ់្ឋរការ រកុ្ររសដ្ឋយេម្េបសៅ្គបស់ពល
សវោទងំអេ់។ អនក្្គប់្ គងររួលខុេ្ត្ូវជាក្ោ់ក្ ់ ក្នុងការត្មកល់េតងដ់្ឋរទងំសៃុះ សែើមបសីធវើជាគំរលូអ រចួ
ស ើយបសងកើត្បរោិកាេសធវើការងារ ដែលោំ្ រ ៃិង្ដល់អំណ្ដចែល់េ ការអីងគការដែរ ៃិងនែគូ។  

 
រៃការររួលសាគ ល់ថាការងាររបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី (ៃងិការងាររបេ់នែគូខៃួៃ) ជាសរឿយៗ សធវើឱយេ ការ ី
អងគការេថិត្សៅក្នុងសាថ ៃភាពដែលសគរុក្ចិត្ត ឬរៃអណំ្ដច្គប់្ គង  ក្ព់ៃ័ធៃឹងកុ្ររ ដែលសយើងខាុ ំសធវើការជា  
មយួ។ េ ការអីងគការដែរ នែគូ ៃិងសភាៀវរៃកាត្ពវក្ិចចមៃិ្ត្ូវរសំោភបំ ៃរំៃុក្ចតិ្ត ឬរសំោភបំ ៃអំណ្ដច
សៃុះស ើយ។  

 
្ក្មេីលធមស៌ៃុះ្ត្ូវបាៃសរៀបចំស ើងសៅក្នុងសោលបណំងឱយវាបំសពញមខុងារជាបរបញ្ជា ន្ាក្នុងចាេ់ោេ់ 
សែើមបឱីយេ ការអីងគការដែរ ៃិងនែគូអាចសធវើសេចក្ដីេស្មចចិត្ត្បក្បសដ្ឋយេីលធម ៌ ដែលពួក្សគ្ត្ូវសធវើសៅ
ក្នុងជីវតិ្ការងាររបេ់ពួក្សគ ៃិងសពលខៃុះ សៅក្នុងជីវតិ្ឯក្ជៃរបេ់ពួក្សគ្ងដែរ។  

 
ត្ំណ្ដលោន ៃឹងការររួលសាគ ល់ថាចាបត់្បំៃ ់ ៃងិរំសៃៀមររៃ បអ់ាចខុេោន ពី្បសរេមយួសៅ្បសរេមយួ 
ែូសចនុះ្ក្មេីលធមេ៌ដីពីក្ចិចការ រកុ្ររសៃុះ ដ្អក្សលើេតងដ់្ឋរចាបអ់ៃតរជាត្ិ។  

 
្ក្មេីលធមេ៌ដីពកី្ិចចការ រកុ្ររអៃុវត្តចំស ុះេ ការ ី ៃិងនែគូទងំអេ់របេ់អងគការដែរ ដែល្ត្ូវចុុះ ត្ថ

សលខាររួលសាគ ល់ការយល់ែឹងរបេ់ពួក្សគចំស ុះ្ក្មសៃុះ។ ការសលមើេណ្ដមយួសៅៃឹង្ក្មេីលធមស៌ៃុះ្ត្ូវ

ចាត្រុ់ក្ថាក្ំ ុេធាៃ ់ ស ើយអាចនាឱំយរៃការដ្ឋក្វ់ៃិយ័ ឬការបសណដ ញសចញពីការងារ សដ្ឋយអៃុសោមតាម វ ិ
ៃយ័របេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី។  

 
េ ការ ី ៃិងនែគូទងំអេ់របេ់អងគការដែរ  ររួលខុេ្ត្ូវក្នុងការសលើក្រឹក្ចិត្ត ត្េ ូមត្ិ ៃិងសលើក្ក្មពេ់ការ

្េពវ្ាយ្ក្មេីលធមេ៌ដីពកី្ិចចការ រកុ្ររសៃុះ។ ពួក្សគក្រ៏ៃត្ួនារីសៅក្នុងការ្បត្ិបត្តិ ការ្ត្ួត្ពិៃិត្យ ៃិង

ព្ងឹងការអៃុវត្តេតងដ់្ឋរនៃ្ក្ុមសៃុះដែរ ស ើយគួរសលើក្រកឹ្ចិត្តែល់បុគគលឯសរៀត្ឱយ្បកាៃខ់ាា បេ់តងដ់្ឋរទងំសៃុះ 

ស ើយ្ត្ូវចូលរមួជាមយួៃឹងអងគការដែរអូស្តសាត លីសៅក្នុងការត្មកល់េតងដ់្ឋរទងំសៃុះ។  
 
ជាបុគគលិក្អងគការដែរ ឬជានែគូនៃអងគការដែរ ខាុ ំេូមសបដជាា ថា ៖  

 
1. ្ប្ពតិ្ត (សធវើរសងវើ) ចសំ ុះកុ្ររទងំអេ់សដ្ឋយយុត្តធិម ៌សដ្ឋយសោរព ៃងិសដ្ឋយភាពនថៃថនូរ 
 

1.1. ខាុ ំ្ត្ូវ្ប្ពឹត្តិសៅសលើកុ្ររទងំអេ់សដ្ឋយសោរព សដ្ឋយមៃិគិត្ពពូីជសាេៃ ៍ពណ៌េមបុរ សភរ  សយៃ
ឌ្រ័ ភាសា សាេនា ៃិនាន ការឬរេេៃៈៃសោបាយ ្បជាជាត្ិ ឬ្បភពក្ំសណើ ត្ ្រពយេមបត្តិ ពិការ
ភាព ឋាៃៈក្ំសណើ ត្ (វណណ ៈពីក្ំសណើ ត្) ឬឋាៃៈឯសរៀត្។  

 
1.2. ខាុ ំ្ត្ូវខិត្ខំរក្ា ៃងិការ រេិរធិរបេ់កុ្ររ ស ើយសធវើេក្មមភាពសៅក្នុងលក្ខខណឌ មយួដែលធានាថា

ឧត្តម្បសោជៃរ៍បេ់កុ្ររ្ត្ូវបាៃពិចារណ្ដជាអារិភាព។ 

2. ត្មកល់េុចរតិ្ភាពរបេ់អងគការដែរ តាមរយៈការធានាថាឥរោិបរដា ល់ខៃួៃ ៃងិ      
 ឥរោិបរបសំពញការងាររបេ់ខាុគំរឺៃេតងដ់្ឋរខពេ់ ឬសមើលមក្សែើញថារៃេតងដ់្ឋរខពេ់  
 

2.1. ខាុ ំ្ត្ូវ្បកាៃយ់ក្ៃូវេុចរតិ្ភាព ការពិត្ ការលុះបង ់ ៃិងភាពសសាម ុះ្ត្ងស់ៅក្នុងេក្មមភាពបំសពញ
ការងាររបេ់ខាុ ំ។ ខាុ ំ្ត្ូវសចុះអត្ធ់មត្ ់ សោរព ៃិងគួរេមចំស ុះបុគគលទងំអេ់ ដែលខាុ ំ្បា្េ័យ
ទក្រ់ងជាមយួ សទុះសៅក្នុងេមត្ថភាពណ្ដក្ស៏ដ្ឋយ រមួទងំកុ្ររ្ង។ 

 
2.2. ខាុ ំររួលសាគ ល់ថាឥរោិបរដា ល់ខៃួៃរបេ់ខាុ ំៃងឹ្ៃុុះបញ្ជច ងំអំពីសក្រ តិ៍ស ម្ ុះរបេ់អងគការដែរ ស ើយ

អាចជុះឥរធិពលែល់ការយល់សែើញរបេ់េ គមៃ ៍ ែូសចនុះខាុ ំ្ត្ូវសជៀេវាងពឥីរោិបរមៃិេមរមយ 
ដែលអាចៃឹងសធវើឱយត្នមៃរបេ់អងគការដែរធាៃ ក្ចុ់ុះ ឬខូចខាត្ែល់។  

 
2.3. ខាុ ំយល់ថាកាត្ពវក្ចិចចំស ុះខាុ ំ ក្នុងឋាៃៈជាបុគគលមយួរបូដែលរៃការជាបទ់ក្រ់ងជាមយួៃឹងអងគការ

ដែរអូស្តសាត លី គឺ្ត្ូវសជៀេវាងរាល់េក្មមភាព ឬឥរោិបរទងំឡាយណ្ដ ដែលអាចបក្្សាយថាជា

                                                
6  ក្យថា “េ ការអីងគការដែរ”៍ “នែគូ” ៃិង”សភាៀវ” ្ត្ូវបាៃក្ំណត្ៃ់ិយមៃយ័សៅក្នុងសោលៃសោបាយេដីពីក្ិចចោ ំរកុ្ររ
នៃអងគការដែរអ៍ូស្តសាត លី  
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ការសក្ង្បវញ័្ច  ៃិងការបំ ៃសលើកុ្ររ។ 
 

2.4. ខាុ ំ្ត្ូវែឹងអំពឥីរោិបរ្បកាៃយ់ក្ ៃិងសជៀេវាងេក្មមភាព ឬ ឥរោិបរដែលសមើលសៅសធវើឱយរៃ

ការយល់សែើញថាជាការ ការសក្ង្បវញ័្ច  ៃិងការបំ ៃកុ្ររ. 
 
3. ការ រ ៃងិស្បើ្ បាេ់្បក្បសដ្ឋយការររលួខុេ្តូ្វចសំ ុះពត័្រ៌ៃ ៃងិធៃធាៃនៃពត័្រ៌ៃ 

ៃងិធៃធាៃស្េងៗសរៀត្ ដែលខាុអំាចស្បើ្ បាេ់បាៃ សដ្ឋយសារការងាររបេ់ខាុ ំឬសដ្ឋយសារ

ចូលរមួការងារជាមយួៃងឹអងគការដែរ។  
 

3.1. ខាុ ំៃឹងការ រ ្គប់្ គង ៃិងស្បើ្បាេ់ធៃធាៃមៃុេេ ធៃធាៃ ិរញ្ា វត្ថុ ធៃធាៃេរភ របេ់អងគការ
ដែរឱយបាៃេម្េប។ ខាុ ំៃងឹមៃិស្បើ្បាេ់ធៃធាៃរបេ់អងគការដែរ សែើមបសីក្ង្បវញ័្ច  សបៀត្សបៀៃ
កុ្ររ ឬថត្របូអាេអាភាេកុ្ររស ើយ។ 

 
3.2. សៅសពលថត្របូ មុៃថត្វសីែអអូំពីកុ្ររ ឬ ស្បើ្បាេ់របូភាពរបេ់កុ្ររេ្របស់ោលបំណងការងារ 

សនាុះខាុ ំ្ត្ូវ ៖  
- យក្ចិត្តរុក្ដ្ឋក្ក់្នុងការធានាថា្បនពណីតាមត្បំៃ ់ ឬ ការរតឹ្ត្បតិ្េ្របក់ារ្លិត្ស ើងវញិ

ៃូវរបូភាពដា ល់ខៃួៃ ៃងឹ្ត្ូវ្បកាៃខ់ាា បស់ៅមុៃការថត្របូ ឬការថត្វសីែអូអំពកុី្ររ។   
- មុៃថត្របូ ថត្វសីែអអូំពីកុ្ររ ្ ត្ូវសេនើេំុការយល់្ពមពីកុ្ររ ពីឪពុក្រដ យ ឬពីអាណ្ដពាបាល

កុ្ររជាមុៃេិៃ ស ើយសៅសពលបាៃររួលការយល់្ពមស ើយ ្ត្ូវពៃយល់ថាសត្ើ របូថត្ ឬ វសីែ
អូសៃុះ ៃងឹ្ត្ូវស្បើ្បាេ់សដ្ឋយរសបៀបណ្ដ។  

- ធានាថារបូថត្, វសីែអូ, ដខេភាពយៃត ៃិងឌ្ីវឌី្ ី្ ត្ូវបងាា ញរបូកុ្ររ្បក្បសដ្ឋយភាពនថៃថនូរ ៃិងការ
សោរព ៃិងមៃិេថិត្សៅក្នុងរបូភាពងាយរងស្ោុះ ស្ទមៗ ឬបាក្ប់បខៃបខាៃ ចស ើយ។ កុ្ររគួរ
សេៃៀក្ ក្េ់មរមយ ៃិងមៃិេថិត្សៅក្នុងជំ រ/រាងដែលសមើលសៅទក្ទ់ញ្ៃូវសភរ ឬបាក្ប់ប
ខៃបខាៃ ចស ើយ។  

- ធានាថារបូភាពទងំសនាុះគឺជាការបងាា ញសដ្ឋយសសាម ុះ្ត្ងអ់ពំីបរបិរ ៃងិសាថ ៃភាពពតិ្។  
- ធានាថាសាៃ ក្េញ្ជា បិរសលើហាវ ល រិៃនៃយ័សមតា ឬអត្ថបរពិពណ៌នាមៃិបាៃបងាា ញអំពី

ពត័្រ៌ៃអត្តេញ្ជា ណរបេ់កុ្ររស ើយ សៅសពលស្ាើរបូភាពតាម្បពៃ័ធសអ ិច្ត្ូៃិច ឬ
្េពវ្ាយរបូភាពទងំសនាុះ សៅក្នុងរ្មងណ់្ដក្ស៏ដ្ឋយ។ 

 
3.3. ខាុ ំ្ត្ូវយក្ចិត្តរុក្ដ្ឋក្ស់ដ្ឋយ្ត្ឹម្ត្ូវចំស ុះ្គបក់ារងារ្ៃូវការទងំអេ់ ៃិងមៃិដក្្ក្ន ពត័្រ៌ៃ

េំងាត្ណ់្ដមយួរបេ់កុ្ររ ៃិងបញ្ជា ឯសរៀត្ដែល ក្ព់ៃ័ធៃឹងការងារស ើយ សដ្ឋយអៃុវត្តតាមបរ
បបញ្ាត្តិ វធិាៃការ ៃិងការដណនាធំររៃសៃុះ។  

 
4. របស់ាក ត្ ់ ្បឆ្ងំ ៃងិ្បយុរធជាមយួៃងឹការសក្ង្បវញ័្ច  ៃងិការប ំៃ្គបរ់្មងទ់ងំអេ់
 មក្សលើកុ្ររ 
 

4.1. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវរសំោភបំ ៃកុ្ររស ើយ ែូចជារសំោភបំ ៃ្ៃូវកាយ ្ៃូវសភរ ៃិងសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររស ើយ។  
 

4.2. ខាុ ំអុះអាងថាៃឹងមៃិរសំោភប ំៃអំណ្ដច ៃិងស្បើ្បាេ់ឥរធិពលរបេ់ខាុ ំ ដែលខាុ ំរៃ តាមរយៈមុខ

ត្ំដណងរបេ់ខាុ ំសៃុះ សៅសលើជវីតិ្ៃិងេុខុរលភាពរបេ់កុ្ររស ើយ។  

4.3. ខាុ ំ្ត្ូវរាយការណ៍រាល់ក្រណីេងេយ័ ក្ងវល់ ឬការសចារ្បកាៃ ់ ឬការសក្ង្បវញ័្ច ៃងិការបំ ៃសលើ
កុ្ររ ដែល្ប្ពឹត្តិស ើងសដ្ឋយបុគគលិក្អងគការដែរ ឬសដ្ឋយនែគូ ឬសដ្ឋយសភាៀវ។ 

 
4.4. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវស្បើ្បាេ់ភាសា ឬសធវើរសងវើចំស ុះកុ្ររ សដ្ឋយមៃិេមរមយ សបៀត្សបៀៃ បំ ៃ ជ្មុញចំណង់

្ៃូវសភរ ទមទរេំុ ឬ សធវើរសងវើណ្ដមៃិេម្េបតាមវបបធមេ៌្របកុ់្ររស ើយ។ 
 

4.5. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវេំុសេវា (ការជួយ ) ណ្ដមយួ ឬការអៃុស្ោុះពកុី្ររស ើយ ជាថនូរៃឹងការការ រ ឬការជយួ 
ចំស ុះកុ្ររវញិ។ ខាុ ំៃឹងមៃិចូល ក្ព់ៃ័ធសៅក្នុងការទក្រ់ងណ្ដមយួដបបសក្ង្បវញ័្ច ស ើយ--រំនាក្់
រំៃង្ៃូវសភរ ្ៃូវអារមមណ៍ ្ៃូវ ិរញ្ា វត្ថុ ឬ ក្ព់ៃ័ធៃងឹការសធវើការងារជាសែើម--ជាមយួកុ្ររស ើយ។  

 
4.6. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវជួលកុ្ររសែើមបសីធវើការ្ាុះ ឬការងារពលក្មមណ្ដមយួស ើយ ដែលវាមៃិេមរមយ សបើគិត្សលើ

អាយុ ឬែំណ្ដក្ក់ាលលូត្ោេ់របេ់កុ្ររ ដែលសៃុះវាសធវើឱយប៉ាុះ ល់ែល់សពលសវោរបេ់កុ្ររ
េ្របក់ារេិក្ា ៃិងេក្មមភាពសលងក្ំសាៃតនានា ឬ ដែលសធវើឱយពួក្សគ្បឈ្មៃឹងហាៃិភយ័ខពេ់ពី
ការរងស្ោុះថាន ក្។់  

 
4.7. សៅក្នុងក្រណីអាចសធវើបាៃ ខាុ ំ្ត្ូវធានាថារៃមៃុេេសពញវយ័រន ក្ស់រៀត្រៃវត្តរៃសៅជាមយួដែរ សៅ

សពលសធវើការជិត្កុ្ររ។ 
 

4.8. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវសៅកុ្ររដែលោម ៃអនក្សៅជាមយួ ចូលសៅក្នុងលំសៅដ្ឋា ៃឯក្ជៃ សលើក្ដលងដត្កុ្ររ

្បឈ្មៃងឹការរងស្ោុះថាន ក្ ់ឬស្ោុះថាន ក្ែ់ល់របូរាងកាយ។ 
 

4.9. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវសែក្ជតិ្កុ្ររដែលោម ៃអនក្សៅសមើល  សលើក្ដលងដត្ចាបំាចដ់្ឋចខ់ាត្ ដែលក្នុងក្រណីដបបសៃុះ 
ខាុ ំ្ត្ូវេំុការអៃុញ្ជា ត្ពី្បធាៃរបេ់ខាុ ំជាមុៃេិៃ ស ើយ្ត្ូវឱយរៃមៃុេេសពញវយ័ណ្ដរន ក្ស់រៀត្
រៃវត្តរៃសៅជាមយួដែរ សបើអាចសធវើបាៃ (េូមក្ត្េ់រគ ល់ថាខេៃាសៃុះមៃិអៃុវត្តចំស ុះកុ្ររ



 

គគលនគោបាយ្ដពីីកិច្ចការពារកុមារ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  16 

 

ដែលជាកូ្ៃសៅដា ល់សនាុះសរ)។  
 

4.10. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវេថិត្សៅស្កាមឥរធិពល្សា ឬស្គឿងសញៀៃស ើយ សៅសពល្បា្េ័យទក្រ់ងជាមយួៃងឹ  
កុ្ររដែលោម ៃអនក្សៅសមើលស ើយ   (េូមក្ត្េ់រគ ល់ថាខេៃាសៃុះមៃិអៃុវត្តចំស ុះ កុ្ររដែលជា
កូ្ៃសៅដា ល់សនាុះសរ)។  

 
4.11. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវស្បើ្បាេ់ការដ្ឋក្រ់ណឌ ក្មមរបូកាយមក្សលើកុ្ររស ើយ។ ខាុ ំមៃិ្ត្ូវរៃឥរោិបរណ្ដមយួ

ដែលសធវើឱយអារ៉ា េ់ សធវើឱយអាបម់ុខ បនាា បបសនាថ ក្ ឬមៃិឱយត្នមៃកុ្ររ ឬសក្មងជរំង ់ ឬរសំោភបំ ៃ្ៃូវ
អារមមណ៍ ឬ្ៃូវចិត្តកុ្ររ ឬសក្មងជំរងស់ ើយ ដែលរៃែូចជាការបញ្ាូ ៃពកួ្សគឱយសៅរេ់សៅជាមយួ
្គួសារ ិងា។ 

 
4.12. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវស្បើ្បាេ់កុ្ំពយូររ័ រូរេ័ពានែ កាសំមរា៉ា វសីែអូ កាសំមរា៉ា ថត្ ឬបណ្ដដ ញេងគមសដ្ឋយមៃិេមរមយ

ស ើយ ស ើយក្ម៏ៃិ្ត្ូវស្បើ្បាេ់ឧបក្រណ៍ទងំសនាុះសែើមបសីក្ង្បវញ័្ច  ឬសបៀត្សបៀៃកុ្ររ ឬចូលស្បើ
្បាេ់ឯក្សារពត័្រ៌ៃសក្ង្បវញ័្ច កុ្ររសទុះតាមមសធាបាយណ្ដមយួក្ស៏ដ្ឋយ។  

 
4.13. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវស្បើ្បាេ់បណ្ដដ ញេងគមសដ្ឋយមៃិេមរមយ សែើមបទីក្រ់ង ជួប រាបអ់ាៃ ឬសធវើជាមតិ្តភក្ដិ

ជាមយួៃឹងកុ្ររដែល ក្ព់ៃ័ធសៅក្នុងគស្រង ឬសៅក្នុងេក្មមភាព ដែល្ដល់ថិវកាឬ្គប់្ គងសដ្ឋយ
អងគការដែរ ៃិងស្បើ្បាេ់មៃិ្ត្ឹម្ត្ូវៃូវរបូភាពកុ្ររទងំសនាុះសៅសលើដវបសាយបណ្ដដ ញេងគមដា ល់
ខៃួៃស ើយ (ឧ.្េពវ្ាយកុ្ររសៅតាម្បពៃ័ធអៃឡាញ)។  

 
5. សជៀេវាងពកីារជាប ់ក្ព់ៃ័ធសៅក្នុងេក្មមភាព្ព មរណឌ  ឬអេីលធមណ៌្ដមយួ ឬ
 េក្មមភាពទងំឡាយណ្ដដែល្បឆ្ងំៃងឹេិរធមិៃុេេ ឬ េក្មមភាពទងំឡាយណ្ដដែល
 សធវើឱយប៉ាុះ ល់ែល់រូបភាព ៃងិ្បសោជៃន៍ៃអងគការដែរ។ 
 

5.1. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវោំ្ រ ឬចូលរមួសៅក្នុងេក្មមភាពខុេចាប ់ សក្ង្បវញ័្ច  ឬបំ ៃសទុះក្នុងរ្មងណ់្ដមយួក្៏
សដ្ឋយ ដែលរៃែូចជា ពលក្មមកុ្ររ ការថត្របូអាេអាភាេកុ្ររ ៃិងការជួញែូរមៃុេេៃិងរបេ់
របររៃត្នមៃស ើយ។  

5.2. ខាុ ំមៃិ្ត្ូវឱយកុ្ររដែលរៃអាយុស្កាម 18 ឆ្ន ចូំល ក្ព់ៃ័ធសៅក្នុងការរមួសភរសទុះក្នុងរ្មងណ់្ដមយួ
ក្ស៏ដ្ឋយ ឬចូលរមួសៅក្នុងេក្មមភាព្ៃូវសភរស ើយ រមួរៃែូចជាការឱយលុយសែើមបបីាៃសេវា្ៃូវសភរជា
សែើម។ ចណុំចសៃុះមៃិគតិ្អំពអីាយុអាចយល់្ពមបាៃ សៅតាមត្ំបៃ ់ឬចាប់្ បសរេដែលខាុ ំសធវើការសៅ
រីសនាុះសរ។ ការមៃិែងឹ ឬការយល់ខុេអំពីអាយុរបេ់កុ្ររមៃិអាចជាមូលស តុ្េ្របក់ារ រខៃួៃ
សនាុះសរ។ ការខក្ខាៃមៃិបាៃរាយការណ៍អពំីរំនាក្រ់ៃំងសនាុះ អាចៃឹងនាឱំយរៃការចាត្វ់ធិាៃការ
ដ្ឋក្វ់ៃិយ័ សោងតាមសោលៃសោបាយ ៃិងៃតី្ិវធិីនៃអងគការដែរអូស្តសាត លី។ ខាុ ំ្ត្ូវសោរពតាមបរ
បបញ្ាត្តិគត្ិយុរធ ក្ព់ៃ័ធទងំអេ់របេ់្បសរេអូស្តសាត លី ៃិងរបេ់ត្ំបៃដ់ែលខាុ ំសធវើការ រមួរៃចាបេ់ដី
ពីការងារ ទក្រ់ិៃៃឹងពលក្មមកុ្ររជាសែើម។  

 
6. ការោត្្ត្ដ្ឋង្បាប ់ៃងិត្រៃ ភាព 
 

6.1. ខាុ ំៃឹងោត្្ត្ដ្ឋង្បាបភ់ាៃ មៗអំពីការសចារ្បកាៃទ់ងំអេ់ ការកាត្ស់ទេ ៃិងលរធ្លនៃការ
្ប្ពឹត្តិបរសលមើេ ដែលបាៃសក្ើត្ស ើងកាលពីមៃុ ឬសក្ើត្ស ើងសៅអំ ុងសពលសធវើការរមួោន ជាមយួៃឹង
អងគការដែរ ដែលទក្រ់ិៃៃងឹការសក្ង្បវញ័្ច  ៃិងការបំ ៃកុ្ររ រមួទងំសៅស្កាមចាប់្ បនពណី្ង
ដែរ។  

 
6.2. ខាុ ំ្ត្ូវរាយការណ៍អំពីការដ្ប្បួលសាថ ៃភាពដា ល់ខៃួៃរបេ់ខាុ ំខាងស្កាមសៃុះ សៅថាន ក្់្ គប់្ គង ៖   

- ការជាប ់ក្ព់ៃ័ធសៅក្នុងេក្មមភាពឧ្ក្ិែា  
- ការររួលរងវៃិយ័  
- ការសចារ្បកាៃ ់ ៃីត្ិវធិីតុ្ោការសៅសលើបរសលមើេរែាបបសវណី ឬ្ព មរណឌ   ក្ព់ៃ័ធៃឹងការ

សក្ង្បវញ័្ច  ៃិងការបំ ៃកុ្ររ 
 
7. ការរាយការណ៍អពំកី្ងវល់ ការេងេយ័ ឬការសចារ្បកាៃ ់
 

7.1. ខាុ ំ្ត្ូវរាយការណ៍ភាៃ មៗអំពីក្ងវល់ ការេងេយ័ ឬការសចារ្បកាៃក់្រណីសក្ង្បវញ័្ច  ៃិងបំ ៃកុ្ររ 
ៃិងការមៃិអៃុវត្តសោលៃសោបាយ សដ្ឋយអៃុសោមតាមៃីត្ិវធិីេម្េប។  
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ឧបេមពៃ័ធ 3 
 
ការររលួសាគ ល់ថាបាៃការររលួ្ក្មេីលធមេ៌ដីពកី្ចិចការ រកុ្ររ 
 
 
ខាុ ំររួលសាគ ល់ថាខាុ ំពតិ្ជាបាៃររួល បាៃអាៃ ៃិងបាៃយល់អំពីសោលៃសោបាយេដីពីក្ិចចការ រកុ្ររ ៃិង្ក្ម
េីលធមេ៌ដីពីក្ចិចការ រកុ្រររបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី ស ើយយល់្ពមសោរពតាម ត្មកល់ ៃិង សលើក្ក្មពេ់   េត
ងដ់្ឋរក្ិចចការ រកុ្ររដែល្បឈ្មៃឹងហាៃិភយ័សដ្ឋយេម្េបសៅ្គបស់ពលសវោទងំអេ់។  
 
ខាុ ំក្យ៏ល់្ងដែរថាការ្ប្ពតឹ្តិសលមើេៃឹង្ក្មេីលធមេ៌ដីពីក្ិចចការ រកុ្ររសៃុះៃឹងនាឱំយរៃវធិាៃការដ្ឋក្វ់ៃិយ័ 
ឬការបសណដ ញសចញពីការងារ សដ្ឋយអៃុវត្តតាមវៃិយ័ទងំសនាុះរបេ់អងគការដែរអូស្តសាត លី ស ើយក្អ៏ាចៃងឹនាឱំយ
រៃការកាត្ស់ទេពីបរ្ព មរណឌ ្ងដែរ។  
   
  
 
____________________________________________________________ 
 
(ស ម្ ុះ) 
 
   
 
 
____________________________________________________________ 
 
( ត្ថសលខា) 
 
   
 
 
____________________________________________________________ 
 
(កាលបរសិចឆរ) 
 
 


