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មាតិកា  

១. គេចកតីគ្តើម និង បុព្វកថា           ៣ 

២. គោលបំណងននគោលនគោបាយ         ៣ 

៣. វសិាលភាព្ននគោលនគោបាយគនោះ         ៤ 

៤. គោលការណ៍ណណន ំ           ៤ 

៥. នយិមនយ័             ៥
 កមុារនិងមនេុសវយ័គកេង          ៥
  ការរគំោភបំពាន          ៥
  កិចចការពារ           ៦
  ករណីយកិចចននការយកចិត្តទកុដាក ់       ៦
  កិចចការពារេវុត្ថិភាព្         ៦
  ជនងាយរងគ្ោោះ          ៦ 

៦. ការគ្ជើេគរ ើេ ការេ្មាងំ នងិ ការណណនដំលប់គុ្គលកិ      ៧ 

៧. ការអប់រ ំនងិការបណតុ ោះបណ្តត លជា្បច ំ        ៨ 

៨. ការគ្លើយត្បគៅគព្លណដលមានការរាយការណ៍ព្ីកមុារនិងមនេុសវ័យគកេង   ៨ 

៩. ការថត្របូ វីគដអូណដលមានកមុារ នងិជនងាយរងគ្ោោះចូលរមួ/ ការគ្បើ្បាេរ់បូភាព្   ៩ 

១០. ការគ្វើការជាមួយនដគ្ ូ           ៩ 

១១. ការ្គ្ប់្គ្ងគោលនគោបាយ         ១០ 

ឧបេមព័នធ ក៖ ្កមេលី្ម៌កនងុគព្លការគ្វើការជាមួយកមុារ នងិជនងាយរងគ្ោោះ   ១១ 

ទំនលួខេុ្ត្ូវរបេគ់យើង           ១១ 

ឧបេមព័នធ ខ៖ អនកេេ័្ គ្ចិត្ត មាច េជ់នំួយ និងគភញៀវទេសនៈកិចចគ្គ្មាង- វិធានបងាា រេវុត្ថភិាព្         ១៤ 

ឧបេមព័នធ គ្៖ ដំគណើ រការននការរាយការណ៍ ការោំ្ ទ នងិការគ្លើយត្ប ការរគំោភបំពានគលើកមុារ ១៩     

ឧបេមព័នធ ឃ៖ ទនំក់ទនំងលមអិត្ អំព្ភីាា កង់ារការពារកមុារ កនងុ្បគទេកមពុជា                      ២៣  
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គោលនគោបាយកិច្ចការពារកមុារ និងជនងាយរងគ្ោោះ  
១. គេចកតីគ្តើម និងបពុ្វកថា 

អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន(SeeBeyondBorders) គឺជាអង្គការមនិដស្ែង្រកព្ាកចំ់ណេញ ដែលានច ុះបញ្ជ ី
ជាអង្គការស្បប រស្ធម ៌ណៅព្បណទស្អូស្ត្រា លី និង្អង្ណ់គេស្ ណ ើយែំណេើ រការ និង្ច ុះបញ្ជ ីកន ង្ព្បណទស្កមព ជា ជាអង្គការ
មនិដមនរដ្ឋា ភាិល។   ទស្សនៈវស័ិ្យរបស់្ណយើង្គឺ ផ្ាល់ណោយក មារកមព ជា នូវលទធភារននការទទលួានការបណព្ង្ៀន 
និង្ណរៀនណដ្ឋយមានគ េភារ ណៅតាមរលាណរៀន។  

ប គគលិក អនកស្ម័ព្គចិតា និង្អនកចូលរមួរបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ណធែើការណៅកន ង្រលាណរៀនជាមយួ នឹង្ព្គូ
បណព្ង្ៀន ក មារ និង្ មន ស្សវយ័ណកមង្ ែូចណចនុះណ ើយណទើបអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនចាំច ់ព្តូវដតមាន ណោលនណោាយ
ការពារក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះចាស់្លាស់្ និង្នីតិវធីិព្បកបណដ្ឋយ ព្បសិ្ទធិភារដែលោចព្គបព់្គង្ តំបនព់្បតិបតាិ
ការទងំ្បីរបស់្ SeeBeyondBorders ។  

២. គោលបំណងននគោលនគោបាយ  

អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនានណបាជាា ចិតា កន ង្ការផ្ាល់កិចចការពារក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះណោយមានស្ វតថិ
ភារ  រចួផ្ តរីការរណំលាភបំពាន និង្ណព្ោុះថ្នន កណ់ផ្សង្ៗ ណ ើយណោលនណោាយណនុះ ានកំេតរី់រណបៀប ខំព្បឹង្ដព្បង្ 
ណែើមបកីាតប់នថយ ហានិភយ័ ែូចជាណព្ោុះថ្នន ក ់ការរណំលាភបំពាន ដែលណកើតណ ើង្តាមបរបិទការងាររបស់្ណយើង្ និង្វធីិ
ដែលណយើង្ណដ្ឋុះព្រយ ជាមយួឧបបតាិណ ត ជាកល់ាក ់ដែលព្តូវានរកណ ើញ។ ការខិតខំព្បឹង្ដព្បង្របស់្រួកណយើង្គឺ
ណែើមបរីព្ងឹ្ង្ និង្បណង្កើនរថ នភាររស់្ណៅរបស់្ស្ គមនដ៍ែលណយើង្ណធែើការជាមយួ ែូចណនុះ ស្ វតថិភារ និង្ស្ ខ មាល
ភាររបស់្ក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះដែលទកទ់ង្ជាមយួប គគលិក និង្កមមវធីិរបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ជាការ
កង្ែល់ែធំ៏បំផ្ តរបស់្ណយើង្ ។  

អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនានទទលួរគ ល់និយមនយ័ននណោលការេ៍ស្ វតថិភារដែលស្ថិតកន ង្បរបិទននកិចច
ការពារក មាររីការមនិទទួលានការរាាលព្គបព់្ោន ់កង្ែុះននការបងាក របញ្ហា ស្ ខភារ និង្ការអភវិឌ្ឍក មារ ណ ើយ
និង្ធានាថ្នក មារ រកីលូតលាស់្កន ង្កាលៈណទស្ៈដែលមានស្ វតថិភារ ដែលគ េតនមេ ទងំ្ណនុះជាព្គឹុះចំបង្ននណោល  
នណោាយ។ ស្កមមភារនានាទកទ់ង្នឹង្កិចចការពារក មារ ដែលានកំេតោ់៉ា ង្សំ្ខានក់ន ង្ ណោលនណោាយណនុះ 
គឺមានបំេង្ការពារទងំ្ក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះទងំ្ឡាយ ដែលណយើង្ានកំេតថ់្នរកួណគកំរ ង្រង្ណព្ោុះ ឬស្ថិត
កន ង្រថ នភារងាយរង្ណព្ោុះ ឬកំរ ង្ស្ថិតកន ង្ណព្ោុះោស្នន។  

អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនទទលួរគ ល់ថ្នហានិភយ័ននការណំលាភបំពានណលើក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ោច 
ណកើតណចញរីប គគលិកផ្ទា ល់ ណ ើយណយើង្ណជឿជាកថ់្ន កតាា ដែលោចកាតប់នថយធំបំផ្ តគឺតាមរយៈ ែំណេើ រការននការ 
ណព្ជើស្ណរ ើស្ប គគលិកទងំ្អស់្។ ណោលនណោាយណនុះព្គបែេា ប ់ណលើការណព្ជើស្ណរ ើស្ប គគលិក ការបេា ុះបណ្តា លស្ដីរី 
កិចចការពារក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ការព្គបព់្គង្ហានីភយ័ ព្កមសី្លធម ៌ការថតរបូ រវឺណីែអូក មារ និង្ការព្គបព់្គង្
ណលើណោលនណោាយ។ ណយើង្កោ៏ពំ្ទណៅណលើសិ្ទធ ិណស្ចកាីនថេថនូរ និង្ស្ ខមាលភាររបស់្ប គគលិកផ្ង្ដែរ ណដ្ឋយណលើក
ទឹកចិតាណោយមានការចូលរមួោ៉ា ង្ស្កមម កន ង្ការចតដ់ចង្រីស្ វតថិភារ និង្បរោិកាស្ព្បកបណដ្ឋយការណោររោន  ណៅ
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ណរលចូលរមួជាមយួស្កមមភាររបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ណែើមបកីាតប់នថយហានិភយ័សំ្រាបរ់កួណគ និង្អនកចូល
រមួណផ្សង្ណទៀត។  

៣. វិសាលភាព្គោលនគោបាយ   

ណោលនណោាយណនុះអន វតាចំណពាុះព្គបប់ គគលិកទងំ្អស់្របស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន៖ 

 ្កុម្បឹកាភិបាល 

 បុគ្គលកិ និងអនកេេ័្ គ្ចិត្តបចចុបបនន 

 អនក្បឹកាខាងគ្ៅ រ ឺអនកណដលមានកិចចេនា (បានជួល រេឺេ័្ គ្ចិត្ត) 

 បុគ្គលកិកិចចេនា អងគភាព្ណដលពាក់ព្័នធ និងគេវាគ្សងៗ 

 អនកចូលរមួកនងុ្កុមគ្គ្មាង 
 អនកពាក់ព្័នធគ្សងគទៀត្ ឬអនកណដលគ្វើការកនងុនមជាអងគការទេសនៈឥត្្ព្ំណដន 

ណោលនណោាយណនុះកព៏្តូវានអន វតាផ្ង្ដែរចំណពាុះ ប គគលណផ្សង្ៗ និង្ភាគីទីបី ដែលមានជាបទ់កទ់ង្ និង្
អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ដែលោចមកទស្សនៈកិចច ការអន វតាស្កមមភារគណព្មាង្ (ែូចជាមាច ស់្ជំនយួ អង្គការនែគូ  
អូស្ត្រា លី និង្ អង្ណ់គេស្ រអឺនកផ្ាល់ណស្វា) ណទុះបីជាោ៉ា ង្ណ្តកណ៏ដ្ឋយែំណេើ រការននការព្គបព់្គង្ ោចខ ស្ដបេក តាមរបូ
ភារជាក ់ដស្ាង្ ដែលព្តូវានផ្ាល់ណោយតាមរយៈការចូលរមួរបស់្រកួណគ។  

៤. គេចកតីណណន ំននគោលនគោបាយ  

ណោលនណោាយការពារក មារនិង្ ជនងាយរង្ណព្ោុះរបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនមានណោលការេ៍ដេនាពំ្ាែូំច
តណៅ៖ 

 មនិមានការអតណ់ោនចំណពាុះការរណំលាភបំពាននិង្ការណកង្ព្បវញ័្ច ៖ 
ការរណំលាភបំពាន ឬស្កមមភារណផ្សង្ណទៀតដែលបង្កណព្ោុះថ្នន កែ់ល់ក មារ មន ស្សវយ័ណកមង្ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះគឺមនិព្តូវាន
អតឱ់នរីអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនណទ សូ្មបដីតការរការបូភារ ឬការចូលណមើលរបូភារ ឬវណីែអូរកី មារដែលព្តូវណគរណំលាភឬ
ណកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវណភទ។ 
 

 ការទទួលរគ ល់ និង្តមកល់អតថព្បណោជនរ៍បស់្ក មារ៖   
អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនណបាជាា ណលើកកំរស់្សិ្ទធកិ មារ ណ ើយទទួលរគ ល់ថ្នក មារមយួចំនួនែូចជា ក មាររិការ និង្ក មារ
រស់្ណៅកន ង្តំបនដ់ែលរង្ណព្ោុះណដ្ឋយណព្ោុះម នារាយ (ណព្ោុះធមមជាតិឬដែលមានជណមាេ ុះ) គឺងាយរង្ណព្ោុះជារិណស្ស្។ 
 

 រម រតីរមួទទួលខ ស្ព្តូវចំណពាុះកិចចការពារក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ៖ 
ណែើមបពី្គបព់្គង្ហានិភយ័ព្បកបណដ្ឋយព្បសិ្ទធភារចំណពាុះក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ  អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនតព្មវូ         
ឱយមានការោពំ្ទនងិ្ការស្ ការោ៉ា ង្ស្កមមរីប គគលិកទងំ្អស់្។ ប គគលិករបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ព្តូវដតណោររ
តាមណោលនណោាយណនុះ ណ ើយនឹង្ទទួលខ ស្ព្តូវចំណពាុះការណោររតាមចាបណ់នុះ។ 
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 ការណព្បើវធិីរស្ត្ស្ាព្គបព់្គង្ហានិភយ័៖  
ការព្គបព់្គង្ណដ្ឋយព្បុង្ព្បយត័នោចកាតប់នថយឧបបតាិណ ត ននការរណំលាភបំពានណលើក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះដែលជាប់
ទកទ់ង្នងឹ្ស្កមមភារជំនួយ។ ណោលនណោាយណនុះដេនាអំំរីយ ទធរស្ត្ស្ា ណែើមបកីាតប់នថយហានិភយ័មយួចំនួនដែល
ព្តូវានទទួលរគ ល់ចំណពាុះក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ។ 

 
 ករេីយកចិចយកចតិាទ កដ្ឋក៖់ 
អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនទទលួរគ ល់ទំនួលខ ស្ព្តូវករេីយកិចចរបស់្ខេួនដែលព្តូវយកចិតាទ កដ្ឋក ់ ណ ើយអន វតាព្គប់
ជំហានដែលស្មព្ស្បណែើមបកីារពារស្ វតថិភារក មារនងិ្ជនងាយរង្ណព្ោុះណៅកន ង្កមមវធិីរបស់្ខេួន។ 

ក្នុងនាមជាអងគភាពទទួលជំនយួពីDFAT អងគការទស្សនៈឥតព្ពំដែនក្ប៏ព្រើស្តងដ់ាអរបររមាទងំ៩ស្តីពីការការពារកុ្មារ
ររស់្DFAT ែូចដែលមានដចងបៅក្នុងឧរស្មពន័ធ«ឃ» ស្ព្មារជ់ាមូលដាា នក្នុងការតាក្ដ់តងបោលនបោបាយបនេះ និង
នីតិវធិីពាក្ព់ន័ធ។  

៥. និយមន័យ  

ក មារ និង្មន ស្សវយ័ណកមង្៖ 

ណោង្តាមអន ស្ញ្ហា  អង្គការស្ ព្បជាជាតិស្ាីរីសិ្ទធិក មារ ឆ្ន  ំ១៩៨៩, អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនកំេតថ់្ន ក មារ 
និង្មន ស្សវយ័ណកមង្ គឺជាប គគលទងំ្ឡាយណ្តដែលមានោយ ណព្កាម ១៨ឆ្ន  ំណបើណទុះបីមានចាបម់ាច ស់្ព្បណទស្កំេត់
និយមនយ័ណផ្សង្ណទៀតកណ៏ដ្ឋយ។  

ការរណំលាភបំពាន 

ការណំលាភបំពានរាបប់ញ្ចូ លទងំ្ការរណំលាភបំពានដផ្នករបូរាង្កាយ រម រតី រផឺ្េូវចិតា ការព្រណង្ើយកណនាើយ ការណកង្ព្បវញ័្ា រ ឺ
ការរណំលាភបំពានផ្េូវណភទ។ ទងំ្ណកមង្ព្បុស្ ណកមង្ព្សី្ ស្ត្ស្ាីនិង្ប រស្ ោចកាេ យខេួនជាជនរង្ណព្ោុះបណ្តា លមក រីការ
រណំលាភបំពាន ណ ើយការរណំលាភបំពានផ្ដល់ផ្លោព្កកែ់ល់ ក មារ ជនងាយរង្ណព្ោុះ ប រស្ ស្ត្ស្ាីនិង្ក មារណផ្សង្ណទៀត។  

ការណំលាភបំពានផ្េូវកាយ៖ ណៅណរលដែលប គគលណ្តមយួមានបំេង្ណធែើណោយក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ណផ្សង្ណទៀត 
របសួ្ គំរាមណធែើណោយរបសួ្។ ទព្មង្ទ់ងំ្ណនុះោចជា ៖ ទុះ វាយ ដ្ឋល់ ចបព់្កវ ី ទត ់ែ ត កាិច...។ 

ការណំលាភបំពានផ្េូវចិតា៖ ណៅណរលដែលក មារ រជឺនងាយរង្ណព្ោុះ ទទលួរង្នូវការ បែិណស្ធមាង្ណ ើយមាង្ណទៀត ឬស្មេ ត
ណដ្ឋយពាកយស្មា ីឬមណធាាយណផ្សង្ណទៀត។  ទព្មង្ទ់ងំ្ណនុះោចជា៖ ណជរព្បមាថ, ដព្ស្ក, គំរាម, ទ កណចល, ណស្ើច
ចំអក ណដ្ឋយណព្បើ កាយវកិារ និង្សំ្ែី...។   

ការរណំលាភបំពានផ្េូវណភទ៖ ណៅណរលដែល មន ស្សណរញវយ័ រមឺន ស្សជំទង្ ់ដែលមានអំណ្តចខាេ ងំ្ជាង្ ក មារ រកួណគណព្បើ
អំណ្តចរបស់្ខេួន ពាករ់ន័ធ រជំឺរ ញណោយមានទំនាកទំ់នង្ផ្េូវណភទជាមយួក មារ។ អំណ្តចទងំ្ណនុះោចណព្បើ កន ង្របូភារ
ជា សំ្ែី កាយវកិារ រ ឺការណព្បើោរមមេ៍។ ស្កមមភារផ្េូវណភទរាបប់ញ្ជូ ល ែូចជា៖ ការប៉ាុះពាល់ណដ្ឋយមនិស្មរមយ, បំណរ ើ
ណដ្ឋយមនិស្មរមយ, ផ្សរែផ្ាយរបូភារោស្ោភាស្នរ៌បស់្ក មារ, មានទំនាកទំ់នង្ផ្េូវណភទជាមយួក មារ។  
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ការព្រណង្ើយកណនាើយ៖ ណៅណរលដែលមន ស្សណរញវយ័មនិោចផ្ាល់ណោយនូវអែីដែលជាលកខខេឌ រិណស្ស្ សំ្រាបក់ារ
អភវិឌ្ឍ និង្ស្ ខមាលភារដផ្នករបូរាង្កាយ ព្ាជាា រម រតី រកឺម៏និានណលើកណ ើង្នូវបញ្ហា ជ ំវញិស្ ខភារ និង្ជមង ឺរបស់្
ក មារ។ 

ការណធែើាប៖ គឺជាការដ្ឋកវ់និយ័ រដឺកតព្មូវ ក មារ រជឺនរង្ណព្ោុះណដ្ឋយឥរោិបទមនិស្មរមយធងនធ់ងរ តព្មូវណោយក មារណធែើ
ការណលើស្លប ់រតិឺចតចួខាេ ងំ្ បនាា បបណនាថ កណដ្ឋយណព្បើកំលំាង្ព្បឆ្ងំ្នឹង្ក មារ រទឺព្មង្ណ់្តមយួននអំណរើរនព្រនផ្ស ចំណពាុះ
ក មារ។ 

កិចចការពារ 

 កិចចការពារគឺជាស្កមមភារ រកឺារផ្ាួចណផ្ាើមថមី ណែើមបកីារពារក មារនិង្ជនងាយរង្ណព្ោុះណោយរចួផ្ តរីព្គបទ់ព្មង្ន់ន
ណព្ោុះថ្នន ក ់ជារិណស្ស្គឺ ការរណំលាភបំពាន។ កិចចការពារក មារគឺជា ស្កមមភារដែលោចជយួ  ណោយសំ្ណរច ាននូវស្ ខ
ស្ វតថិភាររបស់្ក មារ។  

ករេីយកិចចននការយកចិតាទ កដ្ឋក ់

ករេីយកិចចននការយកចិតាទ កដ្ឋកគឺ់ជាផ្នតគំ់និតសំ្ខានន់នចាបដ់ែលណឆ្ព ុះណៅកានទំ់នលួខ ស្ព្តូវរបស់្អង្គ
ភារទងំ្មូល ណែើមបផី្ាល់ចំណពាុះក មារនិង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ដែលចូលរមួកន ង្ស្កមមភាររបស់្កមមវធីិ របស់្អង្គការទស្ស
នៈឥតព្រំដែន កន ង្កំរតិស្មលមមននការការពាររី ណព្ោុះថ្នន កន់នក មារ។ វាជាករេីយកិចចរបស់្អង្គភារដែល ព្តូវ ធានា
ថ្នោម នការណធែស្ព្បដ ស្ ពាករ់ន័ធនិង្កិចចការពារក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ អំរីណព្ោុះថ្នន កដ់ែល ណយើង្ោច ែឹង្ម ន។  

ការបងាក រហានីភយ័ 

ការបងាក រហានីភយ័ មាននយ័ទូលំទូលាយ ជាង្កិចចការពារក មារ។ វាគឺជាែំណេើ រការននការពារក មារ និង្ ជន
ងាយរង្ណព្ោុះឱយណចៀស្ផ្ តរីការរណំលាភបំពាន រ ឺព្រណង្ើយកណនាើយ ការមនិទទលួានការរាាលព្គបព់្ោន,់ បងាក រកង្ែុះ
ខាតននការគិតគូរបញ្ហា ស្ ខភារ និង្ការអភវិឌ្ឃរបស់្ក មារ ណែើមបធីានាថ្នក មារ រកីលូតលាស់្កន ង្កាលៈណទស្ៈ ដែល
មានស្ វតថិភារ និង្ការយកចិតាទ ដ្ឋកដ់ែលមានព្បសិ្ទធភារ ដែលោចណោយរកួណគមានឱកាស្ទូលំទូលាយកន ង្ការ
ផ្ទេ ស់្បដូរជីវតិរបស់្រកួណគ។  

កតចំ់ណ្តំថ្នណោលបំេង្ននណោលនណោាយណនុះ «ការបងាក រហានីភយ័»សំ្ណៅណៅណលើស្កមមភារដែលណធែើ
ណ ើង្ណដ្ឋយ អង្គការ ទស្សនៈឥតព្រំដែន ណែើមបបីងាក រណព្ោុះថ្នន ក ់កន ង្ករេីោព្កកបំ់ផ្ តដែលបង្កណដ្ឋយស្ ការ ីរបស់្
អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ណនាុះណយើង្នឹង្ចូលខេួនអនារាគមនណ៍ដ្ឋយផ្ទា ល់។ វាមនិខ ស្ដបេករី ណោលការេ៍ ដែលាន
ដ្ឋកប់ញ្ចូ លណៅ កន ង្ណោលនណោាយបងាក រហានីភយ័ក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ណនាុះណទ ណដ្ឋយព្ោនដ់ត ណោល
នណោាយការពារក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ(ណលើកណនុះ) ានរព្ងី្កវរិលភារមនិព្តឹមដតការតាមដ្ឋនករេី
ប៉ា ណណ្តណ ុះណទ គឺមានវធិានការបងាក រ ណដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លទងំ្កន ង្អង្គភារ និង្ទីររធារេៈ។ ែូចណចនុះណោលនណោាយ
ការពារក មារ ានរមួបញ្ចូ ល ព្គបចំ់េ ចទងំ្អស់្របស់្កិចចការពារស្ វតថិភារដែលានចង្អ លបងាា ញកន ង្ណោល
នណោាយបងាក រហានីភយ័។  

ជនងាយរង្ណព្ោុះ 
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ជនងាយរង្ណព្ោុះោចកំេតថ់្នជាមន ស្សដែលរង្ណព្ោុះរីការរណលាភបំពាន ណព្កាមណ ត ផ្លោយ  ស្ ខភារ 
ស្មតថភារផ្េូវកាយ ផ្េូវចិតា រថ នភារណស្ែាកិចច និង្ទំ ំោព្ស័្យណលើតព្មូវការមូលដ្ឋា នរបស់្រកួណគ។ វាមនិាន
កំេតថ់្នព្តូវដតជាក មារណនាុះណទ ណព្ពាុះោចរាបប់ញ្ចូ លទងំ្ មន ស្សណរញវយ័ដែលចូលរមួណៅកន ង្ស្កមមភារកមមវធីិរបស់្
អង្គការ ទស្សនៈឥតព្រំដែន។  

 

៦. ការគ្ជើេគរ ើេ ការេ្មាងំ និង ការណណនដំលប់ុគ្គលកិ  

 ការណព្ជើស្ណរ ើស្ និង្ស្ព្មាងំ្ប គគលិក ឆេ ុះបញ្ហច ំង្ការណបដជាា ចិតា កន ង្កិចចការពារក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះណផ្សង្
ណទៀត ណដ្ឋយធានានូវភារស្មព្ស្ប នននីតិវធីិ និង្ការរិនិតយ ដែលព្តូវានដ្ឋកណ់ោយណព្បើព្ាស់្ ណែើមបមីានលទធភារ
ណព្ជើស្ណចញប គគលដែលមនិស្កាសិ្មកន ង្ការណធែើការជាមយួក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ណ ើយណព្ជើស្យកដតអនកណ្ត
ដែល ោចធានា ស្ វតថិភារ និង្ោចដចករដំលកនូវ គ េតនមេ និង្ការណបាជាា ចិតា របស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន កន ង្ការ
ការពារព្កុមណនុះ។  

 អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន មាននីតិវធីិែរ៏ងឹ្មា ំស្ាីអំរីែំណេើ រការណព្ជើស្ណរ ើស្ប គលិកទងំ្អស់្ (ែូចដែលាន
កំេតខ់ាង្ណលើ)។ ការណបាជាា ចិតាជាមូលដ្ឋា ន របស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ណៅកន ង្ែំណេើ រការណព្ជើស្ណរ ើស្ប គលិក 
មានែូចខាង្ណព្កាម៖  

- លិខិតព្តួតរិនិតយបទណលមើស្ព្រ មទេឌ  ម នណរលចូលណធែើការ បាលិខិតផ្េូវការព្ស្បចាបដ់ែលោចបញ្ហជ កអំ់រី
ោកបបកិរោិ កន ង្ករេីមនិោចរកលិខិតណថ្នក លណទស្បទណលមើស្ព្រ មទេឌ  បាលិខិតណនុះមនិគរួោចទ កចិតាា
ន។ 

- ោ៉ា ង្តិចណ្តស់្ព្តូវមានការ រិនិតយណដ្ឋយផ្ទា ល់មាតរី់រកស ីរីរនាក ់ណដ្ឋយរាបប់ញ្ជូ លទងំ្សំ្េួរដែលពាក់
រន័ធនិង្ឧបបតាិវណ ត  ដែលណកើតណ ើង្ចំណពាុះក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ណដ្ឋយការយកចិតាទ កដ្ឋក។់ 

- សំ្េួរពាករ់ន័ធនិង្ ឥរោិបថដែលពាករ់ន័ធនឹង្ក មារ  

ែំណេើ រការទងំ្ណនុះគឺព្តូវាន ដ្ឋកជ់ាឯកររ ណៅកន ង្នីតិវធីិននការណព្ជើស្ណរ ើស្ប គគលិក ដែលរកាណៅកន ង្តំបនព់្គបព់្គង្
ឯកររកន ង្អង្គភារ។  

 ោម នប គគលិកដែលមានោយ ណព្កាម១៨ ឆ្ន ដំែលព្តូវានបំណរ ើការកន ង្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនណ ើយ ណទុះជា
មានស្មតថភារ ោ៉ា ង្ណ្តកណ៏ដ្ឋយ។ ោចមានមន ស្សមយួចំននួដែលព្តូវានដេនាអំំរីកមមវធីិណៅកដនេង្អន វតា 
ស្កមមភាររបស់្កមមវធីិ ែូចជាព្កុមគណព្មាង្ ណដ្ឋយរកួណគ និង្ព្តូវមានវតាមានណមើលការខ ស្ព្តូវណដ្ឋយមន ស្សណរញវយ័ 
ណៅណលើ ឥរោិបថ រោឺកបបកិរោិរបស់្រកួណគផ្ទា ល់។  

៧. ការអប់រ ំនិង និងការបណតុ ោះបណ្តត លជា្បច ំ

ណយើង្ផ្ាល់ការអបរ់ ំនិង្បណព្ង្ៀនណែើមបណីលើកកំរស់្ការយល់ែឹង្អំរីកិចចការពារក មារ និង្ការព្បព្រឹតាណៅកានជ់ន
ងាយរង្ណព្ោុះណផ្សង្ណទៀត ណៅកន ង្បរបិទននទំនលួខ ស្ព្តូវរបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន  ណៅែល់ប គគលិកកន ង្កំ  ង្
វគគតព្មង្ទិ់ស្ ដេនាអំំរីអង្គភារ និង្កមមវធីិ ណទុះបីជាស្ថិតកន ង្បរបិទដែលមានមាច ស់្ជំនយួ និង្ណភាៀវ មកណធែើទស្សនៈ
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កិចចដតមាង្កណ៏ដ្ឋយ (សូ្មណមើលឧបស្មពន័ធ ខ ស្ាីរីអនកស្ម័ព្គចិតា មាច ស់្ជំនយួ និង្អនកណផ្សង្ណទៀតដែលមកទស្សនកិចចកមម
វធីិ- វធិានការធានាស្ វតថិភារ)។  វគគបេា ុះបណ្តា លព្តូវានដ្ឋកប់ញ្ចូ លកន ង្ ណោលនណោាយការពារក មារ និង្ជន
ងាយរណព្ោុះ របស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន រាបប់ញ្ចូ លទងំ្ការកតព់្តា និង្នីតិវធីិននការរាយការេ៍ ណ ើយប គគលិក
តព្មូវណោយច ុះ តាថ ណលខា និង្ព្បកាស្ការយល់ព្រមអន វតាណោលនណោាយការពារក មារនិង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ។ វគគ
រលឹំកណ ើង្វញិនឹង្ព្តូវណធែើណ ើង្ណរៀង្រាល់ឆ្ន  ំរណឺៅណរលដែលមានការផ្ទេ ស់្បាូរ ឬដកដព្ប ណោលនណោាយ នីតិវធីិកតព់្តា
ករេី ឬនីតិវធីិននការរាយការេ៍របស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន។  

ការព្គបព់្គង្ហានិភយ័ននអនកទទលួផ្លជាក មារនិង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ   

 អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនទទួលរគ ល់ថ្នការរណំលាភបំពាន គឺជាហានីភយ័ព្បឈមណដ្ឋយអង្គការទងំ្អស់្
ដែលណធែើការជាមយួក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ។ ហានិភយ័ោចណកើតមានណ ើង្ចំណពាុះជនងាយរង្ណព្ោុះ ជារិណស្ស្ ណៅ
ណរលអង្គការដែលអន វតាស្កមមភារតាមតំបនដ់្ឋចព់្ស្ោល ទីជនបទ រតំឺបនព់្កីព្ក។ អង្គការ  ទស្សនៈឥតព្រំដែន 
កំេតហ់ានិភយ័ទងំ្ណនុះ ដែលណកើតណ ើង្កន ង្កំរតិគំណរាង្ ឬកមមវធីិ តាមរយៈការវាយតនមេហានិភយ័។ ការវាយតនមេហា
និភយ័ណនុះកំេត៖់ ផ្លប៉ាុះពាល់អវជិជមានដែលោចណកើតណ ើង្ (ឧទ រេ៍ ែូចជាព្បណភទននហានិភយ័), លទធភារនន
ការណកើតណ ើង្នូវហានិភយ័ កំរតិននផ្លប៉ាុះពាល់ ណបើសិ្នជាព្រឹតាការេ៍ណនាុះណកើតណ ើង្រិតដមន ព្រមទងំ្ដ្ឋកណ់ចញវធិាន
បងាក រការពារ។ នីតិវធីិព្គបព់្គង្ និង្វាយតនមេហានិភយ័ ព្តូវានដ្ឋកប់ញ្ចូ លជាទូណៅកន ង្វែាននការព្គបព់្គង្គំណរាង្និង្
បនាណដ្ឋុះព្រយណដ្ឋយការគិតឆេ ុះបញ្ហច ំង្ជាមូលដ្ឋា ន។  

៨. ការគ្លើយត្បគៅនឹងការរាយការណ៍ របេក់មុារ និងមនុេសវយ័គកេង 

អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន នឹង្ណឆេើយតបោ៉ា ង្ មតច់តនូ់វរាល់កង្ែល់ដែលានណលើកណ ើង្ ណ ើយធានាថ្ន រាល់  
ភាគីពាករ់ន័ធទងំ្អស់្ នឹង្ព្តូវានព្បព្រឹតាិោ៉ា ង្យ តាិធម ៌និង្ណដ្ឋយមនិមានការណរ ើស្ណអើង្ ឬប ណរវនិិចឆយ័ណ ើយ។ រាល់ការ
រាយការេ៍ និង្ព្តូវណដ្ឋុះព្រយណដ្ឋយវជិាជ ជីវៈព្តឹមព្តូវ រការការស្មាង ត ់និង្ឆ្បបំ់ផ្ ត។ 

រាល់រាយការេ៍ណធែើណ ើង្ណដ្ឋយបំេង្ស្ ចរតិ គឺជាការគិតគូផ្លព្បណោជនែ៍ល៏អបំផ្ តរបស់្ក មារ និង្មន ស្ស
វយ័ណកមង្ណផ្សង្ណទៀត ណទុះបីជាលទធផ្លននការណស្ ើបអណង្កតនឹង្បងាា ញោ៉ា ង្ណម៉ាចកណ៏ដ្ឋយ។  អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន 
នឹង្ធានាអតថព្បណោជនន៍នអនករាយការេ៍ អំរីករេីរណំលាភបំពានណលើក មារ ណ ើយរកួណគព្តូវទទលួានការការពារ 
ែូចមានដចង្ណៅកន ង្ ណោលនណោាយស្ាីរីអនករាយការេ៍ ។ សិ្ទធិ និង្ស្ ខ មាលភារ របស់្ក មារ និង្មន ស្សវយ័ណកមង្ 
គឺជាណរឿង្សំ្ខានដ់ែលណគគិតម នណគបង្អស់្។ ណយើង្ខំព្បឹង្ដព្បង្ការពារសិ្ទធិ និង្ស្ វតថិភារ ក មារនិង្មន ស្សវយ័ណកមង្កន ង្កំ
  ង្ការណស្ ើបអណង្កតរីណែើមែល់ចប។់  

ណៅណរលដែលក មារ ឬមន ស្សវយ័ណកមង្រាយការេ៍ថ្ន រកួណគផ្ទា ល់ព្តូវានណគរណំលាភបំពាន វាសំ្ខានណ់្តស់្
ដែលព្តូវគិតគូណដ្ឋយឈរណលើមូលដ្ឋា នែូចខាង្ណព្កាម៖  

 រកួណគមានោរមមេ៍ខាេ ច គិតថ្នខេួនឯង្មានកំ  ស្ ោមា៉ា ស់្ ផ្េូវចិតាទនណ់ខាយ។ ណរលទទលួរាយ
ការេ៍ អនកោចនឹង្មានោរមមេ៍ព្ចណឡាត ស្អបណ់ខពើម ណព្កៀមព្កំ ខឹង្ និង្មានណរលខេុះអតណ់ជឿ។  

 

 



 
គោលនគោបាយ                                   
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 ព្បសិ្នណបើណ ើញថ្នក មារស្ថិតកន ង្រថ នភារព្តូវណគរណំលាភបំពាន លទធផ្លោ៉ា ង្ណ្តកណ៏ដ្ឋយ ក មារណនាុះ
ព្តូវដតទទលួយកចិតាទ កដ្ឋកជ់យួ ណោយ មតច់ត។់  

 វាសំ្ខានណ់្តស់្ស្ព្មាបអ់នកកន ង្ការណធែើខេួនណោយស្ងបណ់ស្ងៀម និង្ព្គបព់្គង្រថ នការេ៍ណដ្ឋយរម រតីនឹង្
នរ ណែើមបធីានាថ្នណយើង្ោចណធែើអែីមា៉ាង្ជយួ ឱយក មារ និង្មន ស្សវយ័ណកមង្មានស្ វតថិភារ។  

 ណៅណរលដែលក មារ ឬមន ស្សវយ័ណកមង្បងាា ញព្ាបអ់នកថ្នរកួណគព្តូវានណគណធែើឧយមានណព្ោុះថ្នន ក ់អនក
ោចបងាា ញការយកចិតាទ កខដ្ឋកចំ់ណពាុះក មារ និង្មន ស្សវយ័ណកមង្តាមរយៈ៖ 

 រា បណ់ដ្ឋយការយកចិតាទ កដ្ឋក ់

 ព្ាបក់ មារ បាមន ស្សវយ័ណកមង្ថ្ន អនកណជឿណលើរូកណគ 

 ព្ាបក់ មារ បាមន ស្សវយ័ណកមង្ថ្ន វាមនិដមនជាកំ  ស្របស់្រកួណគណទ ណ ើយវាមនិដមនជាទំនលួ
ខ ស្ព្តូវរបស់្អនកណលើការរណំលាភបំពានណនុះណនាុះណទ។  

 ព្ាបក់ មារ និង្មន ស្សវយ័ណកមង្ថ្ន អនករកីរាយណៅណរលដែលោតទ់ កចិតា ព្ាបណ់រឿង្ណនុះែល់អនក 

 អនកនឹង្មនិោចជយួ ក មារ បាមន ស្សវយ័ណកមង្ានណទព្បសិ្នណបើអនក៖ 

 ស្នាជាមយួនិង្ក មារនូវអែីដែលមនិោចណធែើាន ែូចជាថ្ននឹង្មនិព្ាបណ់រឿង្ណនុះែល់អនកណ្ត 

 បង្ខំណោយក មារព្ាបអ់នកអំរីណរឿង្លំអិតទកទ់ង្នឹង្ការរណំលាភបំពាន។ តនួាទីរបស់្អនកគឺរា
ប ់នូវអែីដែលក មារចង្ព់្ាបអ់នក មនិដមនណធែើការណស្ ើបអណង្កតណនាុះណទ (ព្បយត័នចំណពាុះសំ្េួរនាំ
ម ខ ដែលនាណំោយមានភារលំណអៀង្ចំណពាុះការណស្ ើបអណង្កតណៅណរលណព្កាយ)។  

 ការរិភាកាអំរីរថ នភាររបស់្ក មារ នឹង្មន ស្សវយ័ណកមង្ ជាមយួមន ស្សដែលមនិពាករ់ន័ធ 

 ព្បសិ្នណបើមានការរាយការេ៍មកអនកដែលជាប គគលិក បាអនកស្ម័ព្គចិតា គឺព្តូវណធែើណៅតាមណោលការេ៍
ននែំណេើ រការការរាយការេ៍ ការោពំ្ទ និង្ការណឆេើយតប ដែលមានភាជ បជូ់នណៅកន ង្ឧបស្មពន័ធ “គ”។  

 

៩. ការថត្របូ ឬវីគដអូជាមួយកមុារនិង ជនងាយរងគ្ោោះ និងការគ្បើ្បាេរ់បូទងំគនោះ 

 ែំណេើ រការទងំ្ណនុះគឺព្តូវានរកាទ កណៅកន ង្ណោលនណោាយស្ាីរី របូភារ និង្ ណោលនណោាយទំនាក់
ទំនង្ និង្បងាា ញណៅកន ង្ ឧបស្មពន័ធ “ក”  ព្កមសី្លធមក៌ន ង្ការណធែើការជាមយួក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ។  

១០. ការរាយការណ៍ 

 វាជាការការតព្មូវចាំចដ់ែលថ្នព្គបប់ គគលរបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន(ែូចានដចង្កន ង្ចំេ ច៣ខាង្
ណលើ) ព្តូវរាយការេ៍ភាេ មៗនូវរាល់ករេីស្ង្សយ័ ណចទព្បកាន ់ឬមានភស្ា តាង្ជាកដ់ស្ាង្ស្ាីរីការណកង្ព្បវញ័្ច  ការ
រណំលាភណលើក មារ ឬការមនិអន ណលាមតាមណោលនណោាយ ណៅកានជ់នបណងាគ លបងាក រហានីភយ័ (Safeguarding 
Focal Point) ឬជនដែលស្កាិស្មបំផ្ តណផ្សង្ណទៀតែូចដែលមានដចង្កន ង្ឧបស្មពន័ធ «គ»។  
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 បនាា បម់ក អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនមានកាតរែកិចចរាយការេ៍នូវរាល់ណរឿង្ករេីស្ង្សយ័ ណចទព្បកាន ់ឬ
មានភស្ា តាង្ជាកដ់ស្ាង្ ណៅកានម់ាច ស់្ជំនយួមយួចំននួកន ង្ព្បណទស្អូស្ត្រា លី ចព្កភរអង្ណ់គេស្ និង្ណអៀរ ង្។់ ណស្ចកាី
លមអតិអំរីកាតរែកិចចរាយការេ៍ណនុះមានដចង្កន ង្ឧបស្មពន័ធ «គ» ណ ើយព្តូវានចតដ់ចង្ណដ្ឋយព្បធានដផ្នកអន ណលាម 
(Compliance Manager)។  

១១. ការបំពានគោលនគោបាយ 

 អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ទទលួយកណដ្ឋយព្ាកែព្បជានូវរាល់ការព្រួយារមភ ឬនិង្រាយការេ៍ស្ាីរីការ
ការរណំលាភក មារ ឬការមនិអន ណលាមណោលនណោាយ ណ ើយនឹង្ណស្ ើបអណង្កត និង្ចតស់្កមមភារអនារគមនោ៍៉ា ង្
 មតច់តណ់លើករេីទងំ្ណនុះ។  

 អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន នឹង្ណព្បើសិ្ទធិរបស់្ខេួនកន ង្ការបណេា ញណចញ ឬែកមន ស្សរបស់្អង្គការទស្សនៈឥត
ព្រំដែន ណៅណរលរិចរណ្តថ្នប គគលណនាុះបងាា ញណចញនូវហានីភយ័ដែលមនិោចទទលួយកានចំណពាុះស្ វតថិភារ និង្
ស្ ខ មលភាររបស់្ក មារនិង្មន ស្សងាយរង្ណព្ោុះ។ ណនុះឆេ ុះបញ្ហច ំង្អំរីណោលការេ៍ណោលនណោាយស្ាីរីការមនិអត់
ឱនចំណពាុះបទណលមើស្រណំលាភឬណកង្ព្បវញ័្ច ។ ណបើរិចរណ្តណ ើញថ្នចាំច ់អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែននឹង្រយរួប គគលណនាុះ 
ឬបញ្ជូ នណៅកានត់នួាទីណផ្សង្បណណ្តា ុះោស្ននកន ង្កំ  ង្ការណស្ ើបអណង្កត។  

 អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន រកាសិ្ទធិចចរបញ្ចបកិ់ចចស្នាការងារ បែិណស្ធចូលរមួកិចចការជាមយួប គគល ឬ
ទមទរឱយមានការជំនសួ្ប គគលណនាុះ ព្បសិ្នណបើមនិានណធែើលិខិតកតព់្តាបទឧព្កិែា(លិខិតណថ្នក លណទស្) ឬមនិោចណធែើ
ាន ចំណពាុះតនួាទីដែលបងាា ញថ្នព្តូវណធែើការជាមយួក មារ ឬមានការទំនាកទំ់នង្ផ្ទា ល់ជាមយួក មារ។  

១២. ការគ្វើការជាមួយនដគ្ូ 

 ណដ្ឋយណោររការចតដ់ចង្ជាមយួនឹង្នែគូែូចនិយមនយ័ដែលានកំេតណ់ៅកន ង្ណោលនណោាយស្ាី រី ការ
ណធែើការស្ ការជាមយួនឹង្នែគូ និង្និយមនយ័ណផ្សង្ណទៀតស្ាីរីនែគូ ដែលមាននយ័ទូណៅថ្នស្កមមភារណ្តមយួដែលរមួ
ោន បំណរញការងារឱយ ឬកណ៏ធែើការតំណ្តង្ឱយ អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ណយើង្ដ្ឋកណ់ចញណោលការេ៍អន វតាដែល
ទកទ់ង្ណៅនឹង្ ណោលនណោាយកិចចការពារក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ និង្ជារិណស្ស្ណោលការេ៍ណនុះទកទ់ង្ណៅ
នឹង្ការការពារ និង្កិចចបងាក រស្ វតថិភារែល់ក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ស្ព្មាបអ់ន វតាែូចតណៅ៖  

 បញ្ហជ កណ់ោយានចាស់្ណៅណរលដែល អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនណធែើកិចចស្នាជាមយួប គគលណផ្សង្ ប គគលឬ
អង្គភារណធែើកិចចស្នាណធែើការជានែគូ រាបប់ញ្ជូ លទងំ្នែគូដែលទទលួគំណរាង្ណៅអន វតា ដែលមានការពាករ់ន័ធ
ជាមយួ នឹង្ក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ព្តូវព្ស្បតាមណោលនណោាយស្ាីរីការណធែើការជាមយួនែគូ និង្ ព្តូវដត
ធានាថ្ន នែគូពាករ់ន័ធ មានែំណេើ រការ និង្នីតិវធីិ ដែលោ៉ា ង្ណហាចណ្តស់្មានកំរតិព្បដ លោន  ណៅនឹង្ណោល
នណោាយកិចចការពារក មារនិង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ។  

 ណបើសិ្នជានែគូមនិមានណោលនណោាយ និង្នីតិវធីិ ព្ស្ណែៀង្ោន  អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ោចមនិស្ ការ 
ឬកជ៏យួ រកួណគណដ្ឋយការករង្ស្មតថភារ ណ ើយដេនារីំយនាការកិចចការពារក មារចាំច ់ម នណរលចបណ់ផ្ាើ
មអន វតាគណព្មាង្។  
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១៣. ការ្គ្ប់្គ្ងគោលនគោបាយ 

 ណោលនណោាយណនុះព្តូវានអន មត័ណដ្ឋយព្កុមព្បឹកាភាិលអូស្ត្រា លី និង្ស្មាជិកព្កុមព្បឹការបស់្ទី
តាងំ្រថ បន័ព្បណទស្ណផ្សង្ណទៀតែូចមានណរៀបរាបខ់ាង្ណព្កាម៖ 

 វណិរធនកមម និង្/ឬការអភវិឌ្ឍននណោលនណោាយណនុះ ដតង្ព្តូវានណស្នើណៅែល់ព្កុមព្បឹកាភាិល តាម
កាលៈណទស្ៈជាកដ់ស្ាង្តាមរយៈព្កុមអនកែឹកនា ំននអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន។ ការរិនិតយណ ើង្វញិជាផ្េូវការ នឹង្ណធែើម ន
ផ្ ត កំេតរ់យៈណរល ៣ឆ្ន  ំចបរី់ណរលដែលព្កុមព្បឹកាភាិលានច ុះ តថណលខា។ ការដកដព្បតូចតាចោចព្តូវាន
អន មត័ណដ្ឋយនាយកព្បតិបតាិម ននថងផ្ តកំេតា់ន ណ ើយសំ្ណេើ ការដកដព្បរត័ម៌ានអំរីរវតា ឬនីតិវធីិព្បតិបតាិណោល
នណោាយោចព្តូវានអន មត័ណដ្ឋយអន គេៈកមមការដែលពាករ់ន័ធ។   

បលខបោង
ឯក្សារ 

ព្របេទឯក្សារ កាលររបិចេទអនុម័
តបដាយព្ក្ុមព្រឹក្ា
េបិាលអូស្រ្សាត លី 

ក្ំណត់
បេតុ
បោង 

កាលររបិចេទ
អនុមត័បដាយ
ព្ក្ុមព្រឹក្ា
អងប់លេស្ 

ក្ំណត ់
បេតុបោង 

កាលររបិចេទ
អនុមត័បដាយ
ព្ក្ុមព្រឹក្ាេិ
បាលបៅ    
បអៀរឡង់ 

ក្ំណត ់
បេតុបោង 

 វបិសាធនក្មម
បោលនបោបាយ 

ព្ក្ុមព្រឹក្ាេបិាល 
21 សី្ហា 2018 

 11តុលា 
2018 

ក្ំណត ់
បេតុ 
11/10/18 

N/A N/A 

 រចចុរបននភាព 
បោលនបោបាយ 

ព្ក្ុមព្រឹក្ាេបិាល 
12 វចិេិកា 2019 

   N/A N/A 

CVPPP/06/2
020/1.0 

រចចុរបននភាព 
បោលនបោបាយ 

ព្ក្ុមព្រឹក្ាេបិាល 
29/06/2020 

 របរៀរវា
រៈទី8 

21.7.20 របរៀរវារៈទី
5 

  

CVPPP/09/20
20/1.0 រចចុរបននភាព 

បោលនបោបាយ 
ព្ក្ុមព្រឹក្ាេបិាល 
16/09/2020 

របរៀរវា
រៈទី8 
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ឧបសមពន័ធ ក៖ ្កមសីលធម៌កនងុគពលការគធវើការជាមយួកមុារ និងជនងាយរងគ្ោោះ 
 អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនបងាា ញថ្ន ការការពារក មារនិង្ ជនងាយរង្ណព្ោុះគឺជាការទទលួខ ស្ព្តូវរបស់្ប គគលិក
ព្គបោ់ន ។ ណែើមបពី្គបព់្គង្ហានភិយ័ណនុះណោយមានព្បសិ្ទធិភារ ដែលោចណកើតណ ើង្ចំណពាុះក មារ អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន តព្មូវ
ណោយមានការស្ ការ និង្ោពំ្ទរីព្គបប់ គគលិករបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនទងំ្អស់្។ អង្គការ ទស្សនៈឥតព្រំដែន កណ៏លើក
ទឹកចិតាណោយមានការអបរ់ផំ្សរែផ្ាយស្ាីអំរីបញ្ហា ក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ណៅកន ង្ស្ គមនក៍ន ង្ចំណណ្តមអង្គការនែគូរទងំ្
អស់្កន ង្ព្បណទស្កមព ជា ព្បណទស្អូស្ត្រា លី និង្ព្បណទស្អង្ណ់គេស្ផ្ង្ដែរ។  

 ជាតព្មូវការដែលប គគលិកអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនព្តូវដតបងាា ញរាល់ការណចទព្បកានភ់ាេ មៗ ផ្ានាា ណទស្ និង្លទធ
ផ្លណផ្សង្ណទៀតននបទណលមើស្ដែលទកទ់ង្នឹង្ ការណកង្ព្បវញ័្ា  ការរណំលាភបំពានណលើក មារ ណដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លទងំ្ ចាបព់្បនរេី 
ដែលណកើតណ ើង្ម នណរល រកឺ ំ ង្ណរលដែលរកួណគមានទនំាកទ់ំនង្ជាមយួអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន។  

 អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន រាោម ព្គបក់ដនេង្ទងំ្អស់្ដែលោចណធែើានកន ង្ការកាតប់នថយ ណព្ោុះថ្នន កដ់ែលប
ណ្តា លមករឥីរោិបទមនិស្មរមយរបស់្ប គគលិកផ្ទា ល់។ ណោង្តាមណ ត ផ្លខាង្ណលើ អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន រកាសិ្ទធកន ង្
ការបញ្ឈបរ់កឺែ៏កប គគលិក ណៅណរលដែលែឹង្ថ្នរួកណគ ណធែើណោយមានណព្ោុះថ្នន កែ់ល់ស្ វតថិភារ រសឺ្ ខមាលភាររបស់្ក មារ និង្ជន
ងាយរង្ណព្ោុះ។ ណបើកេំតណ់ ើញថ្នណ ត ផ្លស្មរមយ អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ោច ផ្ទអ កការងារប គគលិក របឺញ្ជូ នរកួណគណៅ
កានត់ួនាទីណផ្សង្ កន ង្កំ  ង្ណរលននការណស្ ើបអណង្កត។  

 

ទំនួលខុេ្ត្ូវរបេគ់យើង 

ប គគលិកអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន និង្នែគូនឹង្៖  

 ព្បព្រឹតាណដ្ឋយណស្មើភារោន  និង្ណោររ ណទុះបីមានភារណផ្សង្ោន ែូចជា ជាតរិស្ន ៍រស្នា ោយ  ស្មតថភារ ណភទ 
ចំណេុះែងឹ្ផ្េូវណភទ ការព្បណ្តងំ្ព្បដជង្ រេ៌ស្មប រ ភារ និនាន ការនណោាយ គំនតិណផ្សង្ោន  ស្ញ្ហជ ត ិស្ង្គម ព្ទរយ
ស្មបតាិ រិការភារ ជាតិកំណេើ ត រថ នភារណស្ែាកិចច ។  

 ព្បព្រឹតាណោយព្ស្បណៅតាមប គគលិកលកខេៈ និង្តួនាទី នងិ្ណធែើខេួនណោយកាេ យណៅជាគំរសំូ្រាបក់ មារ និង្ស្ គមន ៍នងិ្
កន ង្នាមជាអនកតំណ្តង្ណោយ អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន។ 

 ណលើកណ ើង្ នងិ្រាយការេ៍ភាេ មៗរីកង្ែល់ ដែលពាករ់ន័ធនងឹ្ ស្ ខស្ វតថិភារ និង្ស្ ខ មាលភាររបស់្ក មារ ណៅកាន ់  ម
ស្ត្នាីការពារក មារនិង្បរោិបន័របស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន រកឺជ៏នបណងាគ លទទួលខ ស្ព្តូវដផ្នកកចិចការពារក មារ, អនក
ព្គបព់្គង្ដផ្នកព្តតួរិនតិយនងិ្តាមដ្ឋន, អនកព្គបព់្គង្ព្បចពំ្បណទស្, នាយកព្បតបិតាិអង្គការ ណដ្ឋយព្ស្បណៅតាមនតីិវធិី នន
ការរាយការេ៍ដែលមានដចង្កន ង្ព្កមសី្លធម ៌និង្នតីិវធិីននការរាយការេ៍របស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន។  

 ព្តូវមានអនកណផ្សង្ណមើលណ ើញណៅណរលណធែើការជាមយួក មារ នងិ្ជនងាយរង្ណព្ោុះណផ្សង្ណទៀត។ 

 ណជៀស្វាង្ការណៅដតរីរនាកជ់ាមយួនឹង្ក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះណផ្សង្ណទៀត ធានាថ្ន មន ស្សធំណផ្សង្ណទៀតមាន វតាមាន 
ណៅណរលណធែើការជាមយួក មារ។ 

 អន វតាព្ស្បតាមចាបណ់ផ្សង្ៗដែលមានការពាករ់ន័ធនឹង្ អង្ណ់គេស្ អូស្ត្រា លី ចាបក់ន ង្ព្សុ្ក រាបប់ញ្ចូ លទងំ្ ចាបស់្ាីរ ី  
រលកមមក មារ។  



 
គោលនគោបាយ                                   
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ប គគលិកអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន និង្នែគូនឹង្មនិ៖  

 ព្បព្រឹតាឥរោិបទ ដែលមានបេំង្ណធែើណោយោមា៉ា ស់្ បងាអ ប ់ណមើលងាយ បកោព្កាតណៅកន ង្ចំណណ្តមមន ស្ស 

 ណព្បើព្ាស់្ភារ ណស្នើផ្ាល់ណោបល់កន ង្ឥរោិបទមនិស្មរមយ ណរ ើស្ណអើង្  ណមើលងាយ ណបៀតណបៀន ទកទ់ញផ្េូវណភទ បនាា ប
តនមេ រ ឺវបបធមដ៌ែលមនិស្មរមយ និង្ឈានណៅែល់ការរណំលាភបំពាន។  

 ផ្ាល់ណោយក មារនូវព្រ ណព្គឿង្ណញៀន ដែលវាជាឥរោិបទមនិស្មរមយ។  

 បងាា ញណោយណ ើញនូវការព្បព្រឹតាដែលមនិណស្មើភារោន  ណៅណលើក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះណ ើយ ណដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លទងំ្
ការផ្ាល់អំណណ្តយែល់ក មារ។  

 បំណរ ើស្កមមភារឯកជនរបស់្ក មារ ណៅណរលដែលរកួណគោចណធែើខេួនឯង្ាន ែូចជា ផ្ទេ ស់្បាូរសំ្ណលៀកបំពាក ់ឬជំនួយការ
ណផ្សង្ៗកន ង្បង្គន។់ 

 យកក មារ ឬជនងាយរង្ណព្ោុះណៅកដនេង្រន កណ់ៅរបស់្ខេួន ណលើកដលង្ដតក មារស្ថិតកន ង្រថ នភាររង្ណព្ោុះោស្ននណដ្ឋយ
របសួ្ និង្មានណព្ោុះថ្នន កធ់ងនធ់ងរណលើរបូរាង្កាយ។ 

 ណគង្ណលើដព្គ របឺនាបរ់មួោន ជាមយួក មារឬជនងាយរង្ណព្ោុះ ណលើកដលង្ដតចាំចប់ំផ្ ត ណ ើយកន ង្ករេីណនុះព្តូវដត មានការ
អន ញ្ហា តរីព្បធានព្កុម ណ ើយមន ស្សណរញវយ័ណផ្សង្ណទៀតព្តូវដតមានវតាមានជាចាំច។់ 

 ដ្ឋកវ់និយ័ណដ្ឋយណព្បើព្ាស់្ទេឌ កមមណលើក មារនិង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ។ 

 បង្កឱកាស្ឱយក មារឬ ជនងាយរង្ណព្ោុះចូលរមួស្កមមភារផ្េូវណភទ រាបប់ញ្ចូ លទងំ្ការចណំ្តយល យណលើស្កមមភារផ្េូវវ 
ណភទ។  

 ព្បព្រឹតាព្គបស់្កមមភារដែលោចជា ស្កមមភាររណំលាភបពំាន និង្ដ្ឋកក់ មារ ឬជនងាយរង្ណព្ោុះ កន ង្រថ នភាររង្ណព្ោុះ 
និង្ណព្ោុះថ្នន ក។់ 

 ណធែើស្កមមភារដែលោចចតទ់ កថ្នជាការណំលាភបំពាន ឬកដ៏្ឋកក់ មារ រជឺនងាយរង្ណព្ោុះស្ថិតណៅកន ង្រថ នភារណព្ោុះ     
ថ្នន ក។់  

 ព្បព្រឹតាណលើរបូរាង្កាយ ដែលមានប គគលិកលកខេៈមនិស្មរមយ ដែលោចឈានណៅែល់ស្កមមភារផ្េូវណភទ ចំណពាុះក មារ
និង្ ជនងាយរង្ណព្ោុះ។ 

 មានោកបបកិរោិដផ្នករាង្កាយដែលមនិស្មរមយ ឬបង្កណោយមានស្កមមភារផ្េូវណភទជាមយួក មារ និង្ជនងាយរង្     គ ្
ណរាុះ។ 

 ការព្រណង្ើយកណនាើយ ឬចូលរមូ កន ង្ទណង្ែើចំណពាុះក មារ ដែលជាទណង្ែើខ ស្ចាប ់អស្ វតថិភារ ឬរណំលាភបំពានចំណពាុះក មារ។  

 កតព់្តា រផឺ្សរែផ្ាយរត័ម៌ានលំអិត ែូចជាណឈាម ុះ រអឺស័្យដ្ឋា នរបស់្ក មារ ឬជនងាយរង្ណព្ោុះជាមយួរបូថត 

 ណោប ណថើប អដង្អល ក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ កន ង្រថ នភារមនិស្មរមយ មនិចាំច ់ឬ ណព្បើព្ាស់្វបបធមដ៌ែលមនិស្ម 
រមយ។ ការប៉ាុះពាល់ោចណធែើានដតកន ង្ការណឆេើយតបនងឹ្តព្មវូការផ្ទា ល់ខេនក មារ ណ ើយកព៏្តវូមានការអន ញ្ហា តររីម ខីេួន
ផ្ង្ដែរ (ែូចជាកន ង្រថ នភារបនាា ន)់។ ណជៀស្វាង្ ណែើមព្ទូង្ គូថ ព្កណលៀន ណ ើយណដ្ឋយច ំរ និង្ោម នភារលាកណ់លៀម។  
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 ណព្បើ ក ំរយទូរ័ ឬទូរស័្រា វណីែអូ ឬ កាណមរា៉ា  ដែលមនិស្មរមយ ឬ ណព្បើវាទញណមើលរបូភារ ឬវណីែអូអំរីក មារដែលកំរ ង្ព្តូវាន
ណគរណំលាភឬណកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវណភទ ណទុះកន ង្មណធាាយណ្តកណ៏ដ្ឋយ។  

 ជួលក មារ រជឺនងាយរង្ណព្ោុះ ណោយណធែើរលកមមណដ្ឋយមនិព្ស្បតាម ោយ និង្ប៉ាុះពាល់ែល់ការអភវិឌ្ឍ ប៉ាុះពាល់ណមា៉ា ង្
សិ្កា ស្កមមភារកំរនាណផ្សង្ៗ ឬដ្ឋកោ់តក់ន ង្កដនេង្ដែលងាយណព្ោុះថ្នន កឬ់របសួ្។ 

 

ណៅណរលមានការថតរបូ ឬវណីែអ ូអរំកី មារ នងឹ្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ឬណព្បើព្ាស់្របូភារកន ង្បរបិទការងារ អង្គការទស្សនៈឥតព្រដំែននងឹ្
ធានាថ្ន៖  

 ព្បនរេីឬការរតឹតបតិកន ង្ព្សុ្កចំណពាុះការផ្លិតរបូថតប គគល ព្តូវានអន ណលាម ម នណរលថតរបូឬវណីែអូ។  

 ណស្ចកាីយល់ព្រមផ្ទា ល់មាត ់នងិ្ឯកររយល់ព្រម(ជាលាយលកខេ៍អកសរ)រីឪរ កមាា យឬោណ្តរាាលក មារ ម ន
ណរលថតរបូ ឬវណីែរអូ និង្រនយល់រីណោលបំេង្ននការណព្បើព្ាស់្របូភារ នងិ្វណីែអូណនុះ។ ែំណេើ រការណនុះព្តូវណធែើណ ើង្ជា
ភារដខមរ។  

 រាល់ការផ្សរែផ្ាយព្តូវបងាា ញអំរីភារនថេថនូរ នងិ្ណោររ មនិដមនរថ នភារ ឬឥរោិបទងាយរង្ណព្ោុះ ណតាកោ៉ា ករបស់្
ក មារណ ើយ។ ក មារព្តូវមានស្ណមេៀកបំពាកស់្មរមយ និង្មនិបងាា ញរីភារទកទ់ញផ្េូវណភទណ ើយ។  

 របូភារគឺបងាា ញរីភារណរម ុះព្តង្ ់និង្បងាា ញរថ នភារ នងិ្បរបិទជាកដ់ស្ាង្ 

 ណឈាម ុះឯកររ ណោង្ទនិននយ័ និង្ណស្ចកាីបរោិយឯកររទងំ្ឡាយមនិានបងាា ញណោយែឹង្អំររីត័ម៌ានស្មាគ ល់
អតាស្ញ្ហា េរបស់្ក មារ ឬមន ស្សងាយរង្ណព្ោុះ ណៅណរលដែលណផ្ាើរបូភារតាមររណអ ិចព្តូនិច ឬបងាា ញរបូណនុះជាររ
ធារេៈកន ង្ទំរង្ណ់្តកណ៏ដ្ឋយ។ ណនុះរមួបញ្ចូ លណឈាម ុះណរញ ណឈាម ុះរលា រត័ម៌ានលមអតិរីទីតាងំ្ជាកល់ាក ់ព្រមទងំ្
រត័ម៌ានែនទណទៀតដែលោចបង្កឱយភាគីទ៣ីឈានណៅកេំតអ់តាស្ញ្ហា េ និង្ចូលែល់ទីតាងំ្ជនណនាុះតាមរយៈការ
ផ្សរែផ្ាយរបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន។ ចតត់ាងំ្ណព្ជើស្ណរ ើស្ប គគលិកមាន ករ់បស់្អង្គការ   ទស្សនៈឥតព្រំដែន ឱយោច
ចូលព្តួតរនិិតយបណ្តណ ល័យរបូថត និង្ឯកររអន ញ្ហា តឱយថតរបូ ណែើមបពី្ាកែថ្ន មានឯកររបញ្ហជ កក់ារអន ញ្ហា តព្តឹម
ព្តូវម នណធែើការផ្សរែផ្ាយណ្តមយួ។  

ទនូំលខ ស្ព្តវូកន ង្នាមជារកសណីៅណរលស្កមតថភារមនិស្មរមយណកើតណ ើង្ 

 ប គគលិកអង្គការទស្សនៈឥតព្រដំែន នងិ្ណធែើរកស ីណៅណរលដែលនរណ្តមាន កព់្បព្រឹតាស្កមមភារព្ាស្ចករីណោល
នណោាយ ណ ើយចូលណៅកន ង្ទំរង្ន់នការរណំលាភបំពាន ែូចានណលើកណ ើង្កន ង្ដផ្នកទី ៥ (និយមនយ័) វាជាទនំួលខ ស្ព្តូវ របស់្
ប គគលិកណនាុះដែលព្តូវរាយការេ៍ និង្ណធែើរកស ីែល់មស្ត្នាីការពារក មារ ឬណបើមនិស្ម អនកោចរាយការេ៍ណៅកាន ់អនកព្គបព់្គង្
ដផ្នកព្តួតរិនិតយនិង្តាមដ្ឋន អនកព្គបព់្គង្ព្បចពំ្បណទស្ ព្បធានអង្គការ ឬអនកណ្តណផ្សង្ណទៀតដែលស្ថិតកន ង្ ព្កុមអនកព្គបព់្គង្ 
គទោះជាជនគលេើេពាក់ព្ន័ធ រមឺិនពាក់ព្ន័ធអងគការទេសនៈឥត្្ព្ំណដនក៏គដាយ។ រត័ម៌ានលំអតិរីរណបៀបរាយ
ការេ៍ នងិ្អែីដែលព្តូវរាយការេ៍មានភាជ ប ់ណៅកន ង្ ឧបស្មពន័ធ (គ)។ អនករាយការេ៍ោចនឹង្ព្តូវានណស្នើស្ ំណោយមានការស្ 
ការកន ង្ការណស្ ើបអណង្កត។  
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ឧបសមពន័ធ(ែ)៖ អនកសម័្រច្តិត មាច សជ់ាំ នួយ នងងអនកច្ុោះគមើលរាំគោងគ្េងគ ៀត- ដាំ គ ើ រការននការធានា 
អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ទទួលរគ ល់តព្មូវការននការអន វតាណស្ចកាីដេនាជំាកល់ាក ់ណែើមបពី្គបព់្គង្ហានិភយ័ ដែលទកទ់ង្
នឹង្ការការពារក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ រីអនកស្ម័ព្គចតិា មាច ស់្ជំនួយ និង្ណភាៀវទស្សនាគណព្មាង្ណផ្សង្ណទៀត។ 

ណស្ចកាីដេនារំាបប់ញ្ចូ លទងំ្៖  

 

្ប្គេ ននគេញៀវ បរោិយពីការគធវើ សេនៈកិច្ច គោលការ ៍កចិ្ចបងាា រហានេី័យ 
ព្គូដែលជាអនកស្ម័ព្គចិតា ណរៀង្រាល់ដខមករា អង្គការទស្ស

នៈឥតព្រំដែន ានអណញ្ជ ើញព្គូ
ដែលមានស្មតថភារ រអីូស្ត្រា
លី អង្ណ់គេស្ ណអៀរ ង្ ់ណែើមប ី
ចូលរមួជាមយួណយើង្កន ង្
ព្បណទស្កមព ជា រីរស្ាា  ៍ 
ណែើមបដីចករដំលករបីទរិណរធ
ន។៍  

ណភាៀវទងំ្អស់្ព្តវូានណរៀបចំជាម នតាមរយៈការោិល័យអង្គការទ
ស្សនៈឥតព្រំដែន និង្ព្គូស្ម័ព្គចិតា (ឱកាស្ខេុះគរឺួកណគមកជាមយួ
នឹង្ព្គរួរ) ព្តូវានណព្ជើស្ណរ ើស្ តាមរយៈែំណេើ រការរបស់្ណយើង្ 
រាបប់ញ្ចូ លទងំ្ (មនិកេំត)់ ការព្តួតរិនតិយណលើរកស ីលិខតិព្តូ
តរិនិតយរីប៉ាូលីស្។ កន ង្ករេីស្មាជិកព្គរួរណ្តមាន កម់និមាន
លិខិតព្តួតរិនិតយរីប៉ាូលីស្ណនាុះណទ រួកណគោចបំណរញនិង្ច ុះ តថ
ណលខាណលើទព្មង្លិ់ខតិស្ែ័យព្បកាស្ភាររអ តស្អំនិង្ណោររ
ណោលការេ៍ការពារក មារនិង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ (ណដ្ឋយស្ម
ព្ស្ប)។ រាល់ណភាៀវដែលមកទស្សនៈកិចចទងំ្អស់្តព្មូវណោយ ោន
និង្ច ុះ តថណលខាណលើ ណស្ចកាីព្បកាស្ផ្ទា ល់ខេួន ែូចដែលាន
កំេតក់ន ង្ណោលនណោាយកិចចបងាក រស្ វតថិភារ ណោល
នណោាយការពារក មារ និង្ព្កមសី្លធម។៌  
 
ព្គូស្ម័ព្គចិតា និង្ព្តូវានផ្ាល់វគគបេា ុះបណ្តា លស្ាីអរំី ការ
ការពារក មារ និង្ កិចចបងាក រស្ វតថិភារ ណដ្ឋយស្ណង្ខប រាបប់ញ្ចូ ល
ទងំ្នីតិវធិ ីនិង្ឥរោិបថននកចិចការពារក មារ។  
 
ព្គូទងំ្អស់្ដែលណធែើទស្សនៈកចិចណៅតាមរលា គឺព្តូវដតអម
ែំណេើ រណដ្ឋយប គគលិករបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន តាមចំនួន
ដែលស្មព្ស្ប។  
 
ការណផ្ទា ុះបាូរ ររណអ ិចព្តនូិច រោឺស្យដ្ឋា នណផ្សង្ៗ (រាបប់ញ្ចូ ល
ទងំ្ណវទិការតាម អ ីនធឺដេត) មនិព្តូវានអន ញ្ហា ត ណ ើយ។  
 
ការរិចរណ្តណផ្សង្ណទៀត៖ 
ព្គូព្តូវមានទនំួលខ ស្ព្តវូចំណពាុះការណចញរីស្កមមភាររលា 
ណៅណរលដែលកមមវធិីបញ្ចប។់ វាចាំចក់ន ង្ការនោិយថ្នណភាៀវមនិ
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ោចអន ញ្ហា តណោយរន កណ់ៅផ្ាុះ មេឌ ល ឬស្ គមនរ៍បស់្
ក មារ ណៅណរលយបណ់នាុះណទ។  
 
ព្បសិ្នណបើព្គូស្ម័ព្គចិតាណធែើខ ស្អំរី ណោលនណោាយណនុះ រកួណគ
នឹង្ព្តូវាននាណំៅព្រលានយនាណហាុះណ ើយព្ត បណ់ៅព្បណទស្
កំណេើ តរបស់្រួកណគវញិ ឬោចឈានែល់រាយការេ៍ណៅអជាា
ធរមានស្មតថកិចចណបើចាំច។់  
 
ចំណពាុះរថ នភារដបបណនុះ អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន នងឹ្ផ្ទា ច់
ទំនាកទ់ំនង្ ណ ើយមនិមានការពាករ់ន័ធអែីជាមយួប គគលណនាុះណៅ
នថងម ខ។  
 

ប គគលិកោពំ្ទ និង្អនក
ស្ម័ព្គចិតា 

អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនផ្ា
ល់ឱកាស្ណធែើការស្ម័ព្គចតិារយៈ
ណរលខេីកន ង្ការោិល័យ
ព្បណទស្កមព ជារយៈណរលរ ូត
ែល់៦ដខ នងិ្ណរលខេុះោចយូរ
ជាង្ណនុះស្ព្មាបអ់នកជំនាញ
ឯកណទស្ស្មព្ស្បតាមតព្មូវ
ការរយៈរបស់្អង្គការ។  

កិចចស្នារបស់្អនកស្ម័ព្គចតិា ព្តូវណរៀបចំជាម នតាមរយៈ
ការោិល័យរបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ណ ើយអនកស្ម័ព្គចិតា
ព្តូវានណព្ជើស្តាមរយៈែំណេើ រការរបស់្ណោលនណោាយ
ធនធានមន ស្ស រាបប់ញ្ចូ លទងំ្ (មនិកេំត)់លិខិតព្តួតរនិតិយ 
របស់្ប៉ាូលីស្បញ្ហជ ករ់ីភារស្មព្ស្បស្ព្មាបណ់ធែើការជាមយួក មា
រ។ អនកស្ម័ព្គចិតា ររំងឹ្ថ្ននឹង្ានោន និង្ច ុះ តថណលខាណលើ
លិខិតស្ែ័យព្បកាស្ ណែើមបណីោររចំណពាុះការអន វតានណ៍ោល
នណោាយ ទងំ្អស់្ែូចជា ណោលនណោាយកចិចបងាក រហានី
ភយ័ ណោលនណោាយកិចចការពារក មារនិង្ជនរង្ណព្ោុះ និង្ព្កម
ចរោិធមរ៌បស់្អង្គការ។  
 
ប គគលមាន ក់ៗ នឹង្ចូលរមួវគគបេា ុះបណ្តា ល ស្ាីអំរីកចិចបងាក រហានី
ភយ័ដែលជាដផ្នកមយួននការដេនាអំំរអីង្គការទស្សនៈឥតព្រំ
ដែន ម នណរលច ុះណធែើទស្សនៈកចិចតាមរលា ។  
 
ការណផ្ទា ុះបាូរ ររណអ ិចព្តនូិច រអឺស័្យដ្ឋា នណផ្សង្ៗ (រាបប់ញ្ចូ ល
ទងំ្ណវទិការតាម អ ីនធឺដេត) មនិព្តូវានអន ញ្ហា តណ ើយ ណទុះ
កន ង្កាលៈណទស្ៈណ្តកណ៏ដ្ឋយ។  
 
ការរិចរណ្តណផ្សង្ណទៀត គឺែូចអែីដែលមានដចង្សំ្រាប ់ព្គសូ្ម័ព្គ
ចិតាខាង្ណលើ។  
 

មាច ស់្ជំនួយ ទស្សនៈកចិចផ្ទា ល់ជាប គគល 
មកព្បណទស្កមព ជា ដែលជា

ណភាៀវទស្សនៈកិចចទងំ្អស់្ព្តូវានណរៀបចំជាម នតាមរយៈ
ការោិល័យអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន។  
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មាច ស់្ជំនួយសំ្ខានសំ់្រាបអ់ង្គ
ការទស្សនៈឥតព្រំដែន គឺជា 
ណរឿយៗព្តូវានអណញ្ជ ើញសំ្រាប់
ការទស្សនៈកចិចណែើមបរីិនតិយ
ណលើរថ នភារការងាររបស់្  
ណយើង្។  

ប គគលមាន ក់ៗ ព្តូវបំណរញទព្មង្លិ់ខិតស្ែ័យព្បកាស្ភាររអ តស្អំ
និង្ណោររណោលការេ៍ការពារក មារនិង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ព្រម
ទងំ្ោននិង្ ច ុះ តថណលខា ណែើមបបីញ្ហជ ករ់ីការព្រមណព្រៀង្អន វតា
ណដ្ឋយណោររ ចំណពាុះណោលនណោាយទងំ្ណនុះ ណដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ ល
ទងំ្ណោលនណោាយកិចចបងាក រស្ វតថិភារ ណោលនណោាយកិចច
ការពារក មារនិង្ជនរង្ណព្ោុះ និង្ព្កមចរោិធមរ៌បស់្អង្គការ។  
 
មាច ស់្ជំនួយនឹង្ព្តូវអមែំណេើ រណដ្ឋយប គគលិកជានខ់ពស់្ននអង្គការ
ទស្សនៈឥតព្រំដែនកមព ជាព្គបព់្គង្ព្គបណ់រលណៅរលាណ ើយ 
(មនិណលើស្ រី ២ ណៅ ៣ណមា៉ា ង្) ែូណចនុះមាន ការទកទ់ង្ជាមយួនឹង្
ក មារតិចតចួបំផ្ ត។  
 
ការណផ្ទា ុះបាូរ ររណអ ិចព្តនូិច រោឺស្យដ្ឋា នណផ្សង្ៗ (រាបប់ញ្ចូ ល
ទងំ្ណវទិការតាម អ ីនធឺដេត) មនិព្តូវានអន ញ្ហា តណ ើយ ណទុះ
កន ង្កាលៈណទស្ៈណ្តកណ៏ដ្ឋយ។  
 
ការរិចរណ្តណផ្សង្ណទៀត គឺែូចណៅនឹង្អែីដែលមានដចង្ស្ព្មាប ់
ព្គូស្ម័ព្គចិតាខាង្ណលើ។  
 

ព្កុមណភាៀវព្កុម   នរជី
វកមម 

ព្កុម   នជានែគូស្ ការ      
រយៈណរលដវង្ ព្តូវានអណញ្ជ ើញ
ណោយចូលរមួជាមយួអង្គការទ
ស្សនៈឥតព្រំដែន ព្បណទស្កមព 
ជា ណលើស្រី ២ស្ាា  ៍ ណរៀង្
រាល់ឆ្ន  ំកន ង្ការងារស្ម័ព្គចតិា 
ដចករដំលកបទរិណរធន ៍និង្
ចូលរមួដស្ែង្យល់រីភារស្ម គ
រម ញដែលណយើង្កំរ ង្ដតជួប
ព្បទុះណៅកន ង្ការខំព្បឹង្ដព្បង្
របស់្ណយើង្ កន ង្ការណព្បើព្ាស់្
ជំនួយរបស់្ព្កមុ   ន
ព្បកបណដ្ឋយអតថនយ័បផំ្ ត។   

រាល់ការណធែើទស្សនៈកិចចទងំ្អស់្ ព្តូវានណរៀបចំជាម នតាមរយៈ 
ការោិល័យរបស់្ណយើង្ ណ ើយអនកចូលរមួ និង្ព្តូវានណព្ជើស្ណរ ើស្
ណដ្ឋយអង្គភារព្កមុ   នណដ្ឋយយកដតអនកដែលមានឥរោិបទ  
លអ។  
 
ណភាៀវចូលរមួតព្មូវណោយមានលិខិតបញ្ហជ ករ់បី៉ាូលីស្ ឬលិខិត
បញ្ហជ កអ់ំរីឥរោិបទស្ាីរីការណធែើការជាមយួក មារ។  
 
អនករមួែំណេើ រ ព្តូវររំឹង្ថ្នានោននិង្ ច ុះ តថណលខាណលើ ណោល
នណោាយស្ាីរកីិចចការពារក មារ និង្ជនរង្ណព្ោុះ លិខតិព្បកាស្
ផ្ទា ល់ខេួន និង្អន វតានណ៍ដ្ឋយណោររ ចំណពាុះណោលនណោាយទងំ្
ណនុះ ណដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លទងំ្ណោលនណោាយកចិចបងាក រស្ វតថភិារ 
ណោលនណោាយកចិចការពារក មារនិង្ជនរង្ណព្ោុះ និង្ព្កមចរោិ
ធមរ៌បស់្អង្គការ។ 
 
អនកស្ម័ព្គចតិា នងិ្មាច ស់្ជំនួយទងំ្អស់្ នឹង្ទទួលានការតព្មង្់
ទិស្ណដ្ឋយស្ណង្ខបស្ាីរកីិចចបងាក រស្ វតថិភារ រាបប់ញ្ចូ លទងំ្ កិចច
ការពារក មារ និង្ណស្ចកាីដេនាសំ្ាីរឥីរោិបទ។  
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អនកចូលរមួទងំ្អស់្នងិ្តព្មូវណោយមានអមែំណេើ រណដ្ឋយ
ប គគលិកអង្គការទស្សនៈឥតព្រដំែន។ 
 
ការណផ្ទា ុះបាូរ ររណអ ិចព្តនូិច រោឺស្យដ្ឋា នណផ្សង្ៗ (រាបប់ញ្ចូ ល
ទងំ្ណវទិកាតាម អ ីនធឺដេត) មនិព្តូវានអន ញ្ហា តណ ើយ ណទុះ
កន ង្កាលៈណទស្ៈណ្តកណ៏ដ្ឋយ។  
 
ការរិចរណ្តណផ្សង្ណទៀត គឺែូចណៅនឹង្អែីដែលមានដចង្សំ្រាប ់ព្គូ
ស្ម័ព្គចិតាខាង្ណលើ។ 

ស្មាជិកព្កុមព្បឹកាភាិ
ល 

ស្មាជិកព្កុមព្បឹកាភាិល អូ
ស្ត្រា លី នងិ្ចព្កភរអង្ណ់គេស្ 
និង្ណអៀរ ង្ ់ដែលមានទំនាក់
ទំនង្ជាមយួណយើង្ណដ្ឋយចីរ
ភារគិតមកទល់ណរលណធែើែំ
ណេើ រ។  

ស្មាជិព្កុមព្បកឹាភាិល គមឺានលិខិតបញ្ហជ ករ់ីប៉ាូលីស្ស្ាីរីការ
ណធែើការងារជាមយួក មារ។ កមមវធិីទស្សនៈកិចចរបស់្រួកោតគ់ឺព្តូវ
ណរៀបចំទ កជាម នណដ្ឋយការោិល័យរួកណយើង្។ ស្មាជកិព្កមុ
ព្គួររណផ្សង្ណទៀតព្តូវានចតដ់ចង្ឱយអន វតាែូចជាមាច ស់្ជំនយួដែ
រ។ 
 
កន ង្ករេីស្មាជិករមួែំណេើ រណ្តមាន កម់និមានលិខិតបញ្ហជ កខ់ាង្
ណលើរចួរាល់ជាម នណទ រួកោតគ់ឺព្តូវានររំងឹ្ទ កថ្ន និង្ានោន 
និង្ច ុះ តថណលខាណលើ លិខិតស្ែ័យព្បកាស្ណែើមបធីានាថ្ន ណោល
នណោាយកចិចបងាក រស្ វតថិភារ រាបប់ញ្ចូ លទងំ្ កិចចការពារក មារ 
និង្ព្កមចរោិធមអ៌ង្គការ។  
 
ណភាៀវទស្សនៈកិចចនឹង្ព្តូវអមែំណេើ រណដ្ឋយប គគលិកជានខ់ពស់្ននអង្គ
ការទស្សនៈឥតព្រំដែនកមព ជាព្គបព់្គង្ព្គបណ់រលណៅរលាណ ើយ 
(មនិណលើស្ រី ២ ណៅ ៣ណមា៉ា ង្) ែូណចនុះមាន ការទកទ់ង្ជាមយួនឹង្
ក មារតិចតចួបំផ្ ត។  

ប គគលិកឆេង្ព្បណទស្ 
ដែលមានការោិល័យ
ណៅបរណទស្  

ណនុះគឺរាបប់ញ្ចូ លទងំ្ ប គគលិក 
និង្អនកស្ម័ព្គចិតា របស់្អង្គការ
ទស្សនៈឥតព្រំដែន រីព្បណទស្  
អូស្ត្រា លី និង្ចព្កភរ
អង្ណ់គេស្ និង្ព្បណទស្ណអៀរ ង្់
ដែលមកទស្សនៈកចិច តំបន់
ព្បតាិបតាិការណៅកមព ជា។  

រាល់ទស្សនៈកចិចទងំ្អស់្ ព្តូវានណរៀបចំជាម នតាមរយៈ 
ការោិល័យរបស់្ណយើង្។ 
 
កន ង្ករេីមនិទនរ់ចួរាល់ជាម នណទ ទព្មង្លិ់ខតិស្ែ័យព្បកាស្
ភាររអ តស្អំ និង្ណោររណោលការេ៍ការពារក មារ និង្ជនងាយ
រង្ណព្ោុះ ព្រមទងំ្ោននងិ្ ច ុះ តថណលខា ណែើមបបីញ្ហជ ករ់ីការព្រម
ណព្រៀង្អន វតាណដ្ឋយណោររ ចំណពាុះណោលនណោាយទងំ្ណនុះ 
ណដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លទងំ្ណោលនណោាយកិចចបងាក រស្ វតថិភារ 
ណោលនណោាយកចិចការពារក មារនិង្ជនរង្ណព្ោុះ និង្ព្កមចរោិ
ធមអ៌ង្គការ។  
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ស្មាជិកព្កុមប គគលិក និង្ព្គបព់្គង្ណដ្ឋយស្មាជកិព្កុមថ្នន ក់
ែឹកនា ំននអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនកមព ជាព្គបណ់រល សំ្រាប់
ែំណេើ រទស្សនៈកិចចរយៈណៅរលាដែលណរលខេ ី(មនិណលើស្រី ២ 
ណៅ៣ ណមា៉ា ង្) ែូចណចនុះនឹង្មានទំនាកទ់ំនង្ជាមយួនងឹ្ក មារ តិច
បំផ្ ត។  
 
ការណផ្ទា ុះបាូរ ររណអ ិចព្តនូិច រោឺស្យដ្ឋា នណផ្សង្ៗ (រាបប់ញ្ចូ ល
ទងំ្ណវទិកាតាម អ ីនធឺដេត) មនិព្តូវានអន ញ្ហា តណ ើយ ណទុះ
កន ង្កាលៈណទស្ៈណ្តកណ៏ដ្ឋយ។  
 
ការរិចរណ្តណផ្សង្ណទៀត គឺែូចណៅនឹង្អែីដែលមានដចង្សំ្រាប ់ព្គូ
ស្ម័ព្គចិតាខាង្ណលើ។ 
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ឧបសមពន័ធ(រ)៖ នតីិវិធីននការោយការ ៍ពីករ ីរ ាំគោេបាំពានគលើកុមារ ការោា្ំ   នងិការគ្ាើយតប 

អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន ទទួលយកនូវកាីព្រួយារមភទងំ្អស់្និង្ ណធែើការរាយការេ៍ោ៉ា ង្ មតច់តណ់ៅណរលមានការ
រណំលាភបំពានណលើក មារ ណដ្ឋយណធែើការណស្ ើបអណង្កត នងិ្ចតស់្កមមភារណឆេើយតប។ មស្ត្នាីការពារក មារ ណែើរតួនាទីោ៉ា ង្សំ្ខានក់ន ង្ការ
ណធែើការងារទងំ្អស់្ណនុះ៖  

គតើអនកណាខដលរួរ្តូវបានគរោយការ ៍? 

ប គគលិកអង្គការទស្សនៈឥតព្រដំែនទងំ្អស់្កំេតែូ់ចខាង្ណព្កាម៖ 

o ព្កុមព្បឹកាភាិល 

o ប គគលិក នងិ្អនកស្ម័ព្គចតិាកន ង្ស្ រលភារ 

o អនកព្បឹកាខាង្ណព្ៅ ឬអនកជាបក់ិចចស្នា (មានព្ាកឈ់នួល ឬស្ម័ព្គចិតា) 

o ប គគលិកកចិចស្នា ឬប គគលិកអង្គភារ នងិ្ណស្វាណផ្សង្ៗដែលមានជាបក់ិចចស្នា 

o អនកចូលរមួព្កុមការងារគណព្មាង្ 

អនកណផ្សង្ណទៀតដែលណធែើការណោយ ឬតំណ្តង្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន 

ទងំ្ស្មអីង្គការផ្ទា ល់ និង្ភាគីទីបី ដែលោចមករិនតិយណមើលការអន វតាស្កមមភាររបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន តាមរយៈ
ទំនាកទ់ំនង្ជាមយួអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន។  

 

គតើរួរោយការ ៍អាំពអីវ?ី 

 ការរង្ហា ញ ឬការបោទព្រកានអ់ំពី ឬការស្ងសយ័ពីការរបំលាេរំពានដែលព្តូវបានបធវើបឡើងបដាយនរណាមាន ក្់
បៅក្នុងឬពាក្ព់ន័ធជាមយួអងគការទស្សនៈឥតព្ពំដែន រមួទងំអនក្ទទួលផលនងិភាលីទរី។ី 

 ឥរោិរថណាមយួដែលបធវើបឡើងបដាយអនក្ស្ម័ព្លចិតតឬបេញៀវររស់្អងគការទស្សនៈឥតព្ពំដែន ដែលរំពានបោល
នបោបាយរង្ហា រហានីេយ័ និងក្ិចចការពារកុ្មារនិងជនង្ហយរងបព្ោេះ។ 

 ការបព្រើព្បាស់្មនិព្តឹមព្តូវនូវរូរថត នងិព្រពន័ធផសពវផាយបផសងបទៀតររស់្អងគការ។ 
 រុលគលិក្ អនក្ស្ម័ព្លចិតតនងិបេញៀវដែលមានអាក្របក្ិរោិលួរបអាយស្ងសយ័ទក្ទ់ងនឹងការជួញែូរកុ្មារ ការបក្ង

ព្រវញ័្ច  ការរបំលាេរំពាននិងស្ក្មមភាពព្ស្បែៀងោន ។ 
 ការស្ងសយ័ណាមយួននការរបំលាេរំពាន, ការមនិយក្ចតិតទុក្ដាក្ឬ់ការបក្ងព្រវញ័្ច ននកុ្មារឬអនក្ទទួលផល

ដែលជាជនង្ហយរងបព្ោេះដែលអាចជាលទធផលននស្ក្មមភាពររស់្នរណាមាន ក្ព់ីខាងបព្ៅអងគការទស្សនៈឥត
ព្ពំដែន។ 

 

គតើ្តូវោយការ ៍គៅនរណា? 
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 រាល់ាត ភារឬករេីគួរារមភអំរីការរណំលាភណលើក មារឬជនងាយរង្ណព្ោុះ វធិានបងាក រហានីភយ័ ការណកង្ព្បវញ័្ច ផ្េូវណភទ 
រណំលាភផ្េូវណភទ ណបៀតណបៀនណករខាម ស្ ចាំចព់្តូវរាយការេ៍ឱយានណលឿនបផំ្ ត។ ណៅព្គបព់្បណទស្ទងំ្អស់្ អនកដែលគួរទទួលាន
រាយការេ៍ម នណគគឺជនបណងាគ លបងាក រហានភីយ័ ប៉ា ដនាកន ង្លកខខេឌ ដែលមនិស្កាិស្មរាយការេ៍ណៅជនបណងាគ លណនុះណទ 
(ឧទ រេ៍៖ ករេីោតជ់ាបស់្ង្សយ័កន ង្បទណចទណនាុះ) មានមន ស្សណផ្សង្ណទៀតដែលអនកោចរាយការេ៍ជូនានែូចជា៖  

 ណៅព្បណទស្កមព ជា៖ ជនបណងាគ លបងាក រហានភីយ័ (និង្ជាមស្ត្នាីការពារក មារ)៖ ណលាកព្សី្ តាន ់គិមដ ន 
កន ង្លកខខេឌ ដែលមនិស្កាសិ្មរាយការេ៍ណៅជនបណងាគ លណនុះណទ សូ្មរាយការេ៍ណៅអនកខាង្ណព្កាម៖  

  អនកព្គបព់្គង្ទូណៅ ធនធានមន ស្ស និង្ ិរញ្ា វតថ ៖ Derek Culligan  
 ព្បចពំ្បណទស្៖ ភងឹ្ ណៅ 
 នាយកព្បតិបតាិ៖ Edward Shuttleworth 

 ណៅព្បណទស្អូស្ត្រា លី៖  
ជនបណងាគ លបងាក រហានភីយ័៖ ណលាកព្សី្ Priscilla Chang 
កន ង្លកខខេឌ ដែលមនិស្កាសិ្មរាយការេ៍ណៅជនបណងាគ លណនុះណទ សូ្មរាយការេ៍ណៅអនកខាង្ណព្កាម៖  

  អនកព្គបព់្គង្ទូណៅ អូស្ត្រា លី៖ Andy Wade 
 នាយកព្បតិបតាិ៖ Edward Shuttleworth 

 ណៅចព្កភរអង្ណ់គេស្៖  
ជនបណងាគ លបងាក រហានភីយ័៖ ណលាកព្សី្ Jayne Crow 
កន ង្លកខខេឌ ដែលមនិស្កាសិ្មរាយការេ៍ណៅជនបណងាគ លណនុះណទ សូ្មរាយការេ៍ណៅអនកខាង្ណព្កាម៖  

  ព្បធានព្បចពំ្បណទស្ ចព្កភរអង្ណ់គេស្៖ Sarah Reynolds  
 នាយកព្បតិបតាិ៖ Edward Shuttleworth 

 

អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន មានកាតរែកចិចបដនថមដែលព្តូវរាយការេ៍ករេីឧបបតាវណ ត ជូនមាច ស់្ជំនួយែូចខាង្ណព្កាម៖ 
ព្បណទស្អូស្ត្រា លី 
វាជាកាតរែកិចចែច៏ាំចដ់ែលអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន (កន ង្នាមជានែគូទទួលជនំួយរDីFAT) ព្តូវរាយការេ៍ភាេ មៗនូវរាល់
ករេីស្ង្សយ័ ឬណចទព្បកានស់្ាីរីការណកង្ព្បវញ័្ច  ការរណំលាភក មារ ឬការមនិអន ណលាមណោលនណោាយណដ្ឋយប គគលណ្តមាន ក់
កន ង្វរិលភារណោលនណោាយការពារក មាររបស់្DFAT ទកទ់ង្ជាមយួករេីកចិចឬភារកិចចផ្េូវការ។ ការរាយការេ៍ទងំ្អស់្
ព្តូវណធែើណៅកាន ់childwelfare@dfat.gov.au.  

រាយការេ៍ព្តូវភាជ បម់កជាមយួនូវទព្មង្ជូ់នែេឹំង្អំរីការការពារក មារ (Child Protection Notification Form) ដែលោចរក
ានណៅ www.dfat.gov.au/childprotection  

ណបើសិ្នមានបនាិលថ្នណតើករេីជាកល់ាកណ់្តមយួព្តូវដតរាយការេ៍ឬអត ់អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនព្តូវស្ ំការរិណព្ោុះណោបល់ជា
ស្មាង តរ់ីដផ្នកអន ណលាមការពារក មាររបស់្DFAT ណៅchildprotection@DFAT.gov.au ឬ  +61 2 6178 5100. 

ចព្កភរអង្ណ់គេស្ 

mailto:childwelfare@dfat.gov.au
http://www.dfat.gov.au/childprotection
mailto:childprotection@ausaid.gov.au
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 កង្ែល់ទកទ់ង្ការបំពានណោលនណោាយបងាក រហានភីយ័ គួររាយការេ៍ភាេ មៗណៅកានព់្បអបសំ់្ប ព្តរាយការេ៍រី
ករេីគួរារមភរបស់្DFID តាមរយៈ reportingconcerns@dfid.gsx.gov.uk  ឬតាមណលខHot lineស្ព្មាបរ់ាយការេ៍ស្មាង ត ់
+44 (0)1355 843 747 ។ 
 
 

នីតិវិធីរបសអ់ងគការកនងុការោយការ ៍ 

ណរលករេីការពារក មារ ឬការបំពានណោលនណោាយព្តូវានរាយការេ៍ ភាេ មណនាុះវធិានការខាង្ណព្កាមនងឹ្ព្តូវអន វតា៖  
1. មស្ត្នាីការពារក មារនងឹ្បំណរញទព្មង្រ់ាយការេ៍ករេីគួរារមភជាមយួរត័ម៌ានដែលមានបចច បបនន(ោចរកាន

ណៅកន ង្ SBB New Drive/Administration/Published Documents/Supporting Documentation)  
2. មស្ត្នាីការពារក មារ នឹង្រាយការេ៍ករេីណនាុះណៅកានព់្បធានអន ណលាម ឬនិង្នាយកព្បតិបតាិ 
3. ព្បធានអន ណលាមនឹង្បំណរញទព្មង្ ់Child Incident Notification form (ផ្ាល់ណដ្ឋយ DfAT និង្រកាទ កណៅ here 

in SBB New Drive/Administration/Published Documents/Supporting Documentation) 
4. ព្បធានអន ណលាមនឹង្ណផ្ាើ Child Incident Notification form ទីកាន ់childwelfare@dfat.gov.au កន ង្កំ  ង្២៤

ណមា៉ា ង្ណព្កាយទទួលានរាយការេ៍។  
5. ព្បធានអន ណលាមនឹង្ជូនែេឹំង្ណៅ DFIDស្ាីរីករេីណចទ ឬស្ង្សយ័ តាម

reportingconcerns@dfid.gsi.gov.uk  
6. មស្ត្នាីការពារក មារ នឹង្បនាការណស្ ើបអណង្កតណែើមបទីទួលានរត័ម៌ានបដនថម(ណបើចាំច)់ ណ ើយចតវ់ធិានការស្ម

ព្ស្បណៅកព្មតិមូលដ្ឋា ន (ែូចជារាយការេ៍ណៅនាយករលា ការោិល័យអបរ់ពំ្សុ្ក ភាង កង់ារជាតិ 
ឬនគរាល) តាមការយល់ព្រមរីព្កុមអនកែកឹនា ំឬរីនាយកព្បតិបតាិ។  

7. មស្ត្នាីការពារក មារនងឹ្បដនថមរត័ម៌ានររិា រននករេីណៅកន ង្បញ្ជ ីការពារក មារ។  
 

 
 ឯកររនឹង្ព្តូវរកាទ កកន ង្ទតីាងំ្ដែលមានស្ វតថិភារណៅកន ង្ការោិល័យអង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន(ព្បណទស្

កមព ជា អូស្ត្រា លី ឬចព្កភរអង្ណ់គេស្តាមការស្មព្ស្ប) ស្ព្មាបរ់យៈណរលអបបបរមា ៧ ឆ្ន ។ំ 

 

ការរកាការសមាា ត ់

ប គគលិកទងំ្អស់្ព្តូវធានាថ្ន ករេីទងំ្អស់្ព្តូវានណដ្ឋុះព្រយ តាមណោលការេ៍ស្មាង ត ់ស្ វតថិភារ មនិ
លំណអៀង្ ម៉ាតច់ត ់ណទៀង្ទត ់នងិ្ ស្ ព្កឹតយ។  

រាល់ពាកយបេាឹ ង្ និង្ការរាយការេ៍  នងិ្ណឈាម ុះអនកដែលពាករ់ន័ធ   និង្ព្តូវរកាការសំ្ងាតប់ំផ្ ត។ រត័ម៌ាន
លំអិត ោចព្ាបដ់តអនកដែលចាំចព់្តូវែឹង្ប៉ា ណណ្តណ ុះ ឬព្បសិ្នណបើជាការតព្មូវរបស់្ចាបក់ន ង្ព្សុ្ក អូស្ត្រា លី និង្អង្ណ់គេស្ 
ឬកណ៏រលមានការណស្នើជាផ្េូវការរីប៉ាូលីស្ ឬោជាា ធរដែលមានតួនាទីការពារក មារ។  

 

mailto:reportingconcerns@dfid.gsx.gov.uk
https://drive.google.com/file/d/1iTtuWP7YGCQbhomklKOv7ECSiPOF93y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTtuWP7YGCQbhomklKOv7ECSiPOF93y_/view?usp=sharing
mailto:childwelfare@dfat.gov.au
mailto:reportingconcerns@dfid.gsi.gov.uk
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ឧបសមពន័ធ «ឃ»៖សតងដ់ាអប្បបរមាទាំង៩របសD់FATសតីពីការការពារកមុារ (DFAT’s 9 Minimum Child Protection Standards1) 
តព្មវូការ ស្តងដ់ាអរបររមា  ស្តងដ់ាអរបររមា – េស្តុតាង បេតុអវីតព្មូវដររបនេះ?  បរើោម នវាបទ បតើមានហានិេយ័

អវីខេេះបក្ើតបឡើង?   

ព្តូវមានបៅនឹង
ក្ដនេងនូវបោល
នបោបាយការពារ
កុ្មារ និងនីតិវធិី
រាយការណ៍ 

 

 

1. ចំព ោះស្ថា ប័នដៃគូ 

- អងគការបយើងមានបោលនបោបាយ
ក្ិចចការពារកុ្មារដែលព្តូវអនុវតតចំបពាេះ
រុលគលិក្ព្លររ់រូ រុលគលិក្ររស់្សាា រន័នែ
លូ និងអនក្ជារកុ់្ងព្តាជាមយួ បែើមបចូីល
រមួចំដណក្ណាមយួននស្ក្មមភាព
DFAT។  

-នែលូជាស្ារន័ព្លរព់្លងព្តូវដតធានាថា
អងគភាពខាងបព្កាមដែនឱវាទ ឬររូវន័ត
រុលគលចុេះកុ្ងព្តា បោរពតាមស្តងដ់ាអរប
ររមាពាក្ព់ន័ធននបោលនបោបាយ
ការពារកុ្មារ ។ 

 

 

 

 

ចំបពាេះសាា រន័នែលូ 

- មានបោលនបោបាយក្ិចចការពារ
កុ្មារជាក្ដ់ស្តង 

- រុលគលិក្លួរយល់ែងឹពីបោល
នបោបាយក្ិចចការពារកុ្មារររស់្អងគ
ការ (ឧ.តាមរយៈទំទក្ទ់ំទងនផៃក្នុង 
និងការរណតុ េះរណាា ល) 

-បានចងព្ក្ងដផនការជាឯក្សារ បែើមបី
ធានាថានែលូដែលទទួលមូលនិធិពី DFAT 
ក្ំពុងរំបពញតាមស្តងដ់ាអរបររមា។  

- ការវាយតនមេហានិេយ័ស្តីពកីារបរៀរចំ និង
បធវើស្ក្មមភាព បែើមបជីាមូលដាា នចំបណេះែឹង
ែល់ការអេវិឌ្ឍបោលនបោបាយ។  

 

 

 
- បោលនបោបាយក្ិចច
ការពារកុ្មារផតល់ការ
ដណនាោំ៉ា ងចាស់្នងិ
រង្ហា ញពីរបរៀរដែលអងគ
ការបធវើការព្រតិរតតិការររស់្
ខេួន និងធានាថាកុ្មារព្តូវ
បានការពារពីការបក្ង
ព្រវញ័្ច  និងការរបំលាេ
រំពានបលើកុ្មារបក្ើតបឡើង
ក្នុងស្ក្មមភាពលបព្មាង
ដែលោពំ្ទថវកិាបដាយមូល
និធិ DFAT។ 

  
-អងគការមយួមនិែងឹពហីានិេយ័
ចំបពាេះកុ្មារបៅក្នុងែំបណើ រការ
បរៀរចំ និងស្ក្មមភាពដែលពកួ្បល
ព្លរព់្លងនិង/ឬអនុវតត។ 
 
-ការបអាយអនក្ចុេះកុ្ងព្តា ចុេះេតា
បលខាបលើព្ក្មសី្លធមដ៌តមយួមុខ 
មនិព្លរព់្ោនក់្នុងបដាេះព្សាយរញ្ហា
ការពារកុ្មារបឡើយ។ 
 

                                                           
1 Extracted from DFAT Child Protection Policy, Jan 2018 
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តព្មវូការ ស្តងដ់ាអរបររមា  ស្តងដ់ាអរបររមា – េស្តុតាង បេតុអវីតព្មូវដររបនេះ?  បរើោម នវាបទ បតើមានហានិេយ័
អវីខេេះបក្ើតបឡើង?   

ចំគពាោះបគុ្គល 

អនក្ចុេះកុ្ងព្តាជារុលគលមនិតព្មូវឱយមាន
បោលនបោបាយការពារកុ្មារបទ។ 
បទេះោ៉ា ងបនេះក្ប៏ដាយពួក្បលនឹងព្តូវ
បានតព្មូវឱយចុេះេតាបលខាបលើព្ក្មនន
ព្រតិរតតិដែលអនុបលាមតាមព្ក្មសី្ល
ធមវ៌ជិាា ជីវៈការពារកុ្មារររស់្DFAT 
(DFAT’s Child Protection 
Professional Behaviours) និងបោល
ការណ៍រដនាមបរើោបំាច ់ព្ពមទងំផតល់េ
ស្តុតាងស្តីពីការបរតជាញ ចិតតររស់្ពួក្បល
ចំបពាេះការការពារកុ្មារ។ 

 

 

ចំគពាោះបគុ្គល 

-ចូលរមួវលគរណតុ េះរណាត លការពារកុ្មារ 

-ចុេះេតាបលខាបលើព្ក្មសី្លធម ៌

-ការបរតជាញ ចិតតក្នុងការការពារកុ្មារ 

-មានរបាយការណ៍ព្តួតពិនិតយក្ំណតព់្តា
ព្ពេមទណឌ  

 2.  

បោលនបោបាយការពារកុ្មារររស់្អងគការ
រមួរញ្ចូ លឯក្សារស្តីពីនីតិវធិរីាយការណ៍ពី
រណតឹ ងទក្ទ់ងការបក្ងព្រវញ័្ច និងការ
របំលាេរំពានកុ្មារ រំពានព្ក្មព្រតិរតតិ និង

- បោលការណ៍ដណនារំរស់្អងគការ
ស្ព្មារក់ារព្លរព់្លងក្ងវល់ឬការបោទ
ព្រកានអ់ំពីការបក្ងព្រវញ័្ច និងការ
របំលាេរំពានបលើកុ្មារនិងការមនិ
បោរពតាមបោលនបោបាយ 

បោលនបោបាយការពារ
កុ្មារមានព្រសិ្ទធភាព
ទមទរឱយមានបស្ចក្តី
ដណនាអំំពីនតីិវធិីរាយការ
ណ៍។  

- រុលគលិក្មនិបានយល់ែងឹ
ពីរបរៀររាយការណ៍ពី
អាក្របក្ិរោិលួរបារមភមយួ
ចំនួន។ 
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តព្មវូការ ស្តងដ់ាអរបររមា  ស្តងដ់ាអរបររមា – េស្តុតាង បេតុអវីតព្មូវដររបនេះ?  បរើោម នវាបទ បតើមានហានិេយ័
អវីខេេះបក្ើតបឡើង?   

ការមនិបោរពតាមបោលនបោបាយ រមួ
ទងំការដាក្ប់ទស្ទណឌ ស្ព្មារក់ាររបំលាេ
រំពាននានា។ 

 

- ឯក្សារេស្តុតាង ដែលរញ្ហា ក្ថ់ា
រុលគលិក្អាចបលើក្បឡើង ការព្ពួយ
បារមភអំពីសុ្វតាិភាព សុ្ខុមាលភាព ឬ
អាក្របក្ិរោិដែលមនិអាចទទួលយក្
ព្រព្ពឹតតបដាយរុលគលិក្។ 

- ឯក្សារេស្តុតាងរញ្ហា ក្ព់ពីត័ម៌ាន
លំអិតររស់្អងគភាពអំពីការដាក្ប់ទស្
ទណឌ  បរើមាន 

- ឯក្សារដែលរង្ហា ញថាបោល
នបោបាយនិងពត័ម៌ានស្តីពីរបរៀរ
រាយការណ៍មានជាសាធារណៈនិង
ស្មាជិក្ស្េលមនអ៍ាចទទលួបាន
ពត័ម៌ានបនេះ។  

 
 
 
 

ឧរស្លគធរំំផុតក្នុងការរាយ
ការណ៍អំពីការបក្ងព្រវញ័្ច  
និងរបំលាេរំពានបលើកុ្មារលឺ
បដាយសារការមនិមាន
ព្រពន័ធជាក្ល់ាក្ប់ែើមបរីាយ
ការណ៍ ឬបដាយសារ
រុលគលិក្ ឬស្េលមនម៍និ
បានែឹងអពំីនីតិវធិផីេូវការ
ស្ព្មាររ់ាយការណ៍អំពីការ
បារមភឬការបោទព្រកាន។់  
 
ព្រពន័ធរាយការណ៍ព្តូវដត
បោរពសិ្ទធិទងំភាលីជនរង
បព្ោេះនិងជនព្តូវបោទ។  

- មនុស្សក្នុងស្េលមនម៍និ
បានយល់ែឹងពីរបរៀររាយ
ការណ៍ពីអាក្របក្ិរោិលួរ
បារមភមយួចំនួន។ 
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តព្មវូការ ស្តងដ់ាអរបររមា  ស្តងដ់ាអរបររមា – េស្តុតាង បេតុអវីតព្មូវដររបនេះ?  បរើោម នវាបទ បតើមានហានិេយ័
អវីខេេះបក្ើតបឡើង?   

 3.  

អងគការផតល់ការរណតុ េះរណាត លស្តីពីការ
ការពារកុ្មារែល់រុលគលិក្រមួទងំនែលូអនុវតត
រនតផងដែរ ។ 

- ក្ំណតព់្តាវតតមានចូលរមួវលគរណតុ េះ   
រណាត ល 

- របរៀរវារៈរណតុ េះរណាត លនងិបពលបវលា
ស្ព្មាររ់ណតុ េះរណាត ល 

      - ស្មាភ រៈបព្រើព្បាស់្ក្នុងការរណតុ េះរណាត ល 

រុលគលិក្ព្តូវដតែឹងោ៉ា ង
បពញបលញពីទំនួលខុស្ព្តូវ
ររស់្ពួក្បលក្នុងការការពារ
កុ្មារនិងវធិីរាយការណ៍ពី
ការព្ពួយបារមភឬការបោទ
ព្រកានអ់ំពីការបក្ងព្រវញ័្ច
និងការរបំលាេរំពានបលើ
កុ្មារ។ 

- រុលគលិក្មនិែឹងពីអាក្រប
ក្ិរោិដែលលួរឱយមានការ
ព្ពួយបារមភ។ 

- រុលគលិក្មនិបានែងឹអំពីវធិី
អនុវតតការការពារកុ្មារបៅ
ក្នុងការង្ហរររស់្ពួក្ោត។់ 

- រុលគលិក្មនិែឹងពីរបរៀរ
រាយការណ៍អំពីអាក្រប
ក្ិរោិដែលលួរបអាយបារមភ
មយួ។ 

 4.  

បោលនបោបាយការពារកុ្មារររស់្អងគការ
រមួរញ្ចូ លការបរតជាញ ចិតតក្នុងការរារាងំកុ្ំបអាយ
មនុស្សណាមាន ក្ម់និឱយបធវើការជាមយួកុ្មារ 
បរើបឃើញថាជនបនាេះអាចរងាហានិេយ័
ដែលមនិអាចទទួលយក្បានចំបពាេះកុ្មារ។ 

 

មានបោងបៅក្នុងឯក្សារពាក្ព់ន័ធែូច
ជាបោលនបោបាយបផសងៗ ក្ិចច
ស្នាការង្ហរនិងបោលការណ៍ដណនាំ
ធនធានមនុស្ស 

 

អងគការក្នុងនាមជានិបោជក្
ព្តូវដតមានមូល ដាា ន
ចាស់្លាស់្បែើមបកី្ំណតថ់ា
មនុស្សណាមាន ក្ស់្មព្ស្រ
រំផុតក្នុងការបធវើការជាមយួ
កុ្មារដែរឬបទ។ 
 

- ក្ងវេះខាតននការែកឹ្នា ំនងិ
អេបិាលក្ិចច និងវរបធម៌
ព្តឹមព្តូវអាចរនាយព្រសិ្ទធ
ភាពននក្ិចចខតិខំអនុវតតរ
រសិាា នការពារកុ្មារររស់្
រុលគលិក្។ 

 5.  បោលនបោបាយបនេះលឺស្ាិតបព្កាមលក្ខខណឌ
តព្មូវការព្តួតពិនិតយជាបទៀងទតត់ាមឆនៃៈ

រររិទដតងផ្លេ ស់្រតូរជា
ពិបស្ស្បៅក្នុងវស័ិ្យ

- បមបរៀនរទពិបសាធនដ៍ែល
បានបរៀនពីឧរបតតិបេតុមុ
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តព្មវូការ ស្តងដ់ាអរបររមា  ស្តងដ់ាអរបររមា – េស្តុតាង បេតុអវីតព្មូវដររបនេះ?  បរើោម នវាបទ បតើមានហានិេយ័
អវីខេេះបក្ើតបឡើង?   

បោលនបោបាយការពារកុ្មារររស់្អងគការ
លឺស្ាិតបព្កាមលក្ខខណឌ តព្មូវការព្តួតពិនិតយ
ជាបទៀងទតោ់៉ា ងបហាចណាស់្បរៀងរាល់ 
៥ ឆ្ន ឬំបលឿនជាងបនេះព្រសិ្នបរើោបំាច។់ 

 

បដាយបោលនបោបាយ ឬោ៉ា ងបហាចណាស់្
បរៀងរាល់ ៥ ឆ្ន ។ំ  

អេវិឌ្ឍន។៍ ព្តូវដតមានការ
បរតជាញ ចិតតក្នុងការពនិិតយ
បមើលបឡើងវញិនិងបធវើ
រចចុរបននភាពបោល
នបោបាយតាមការតព្មូវ។ 
 

នៗ មនិព្តូវបានយក្មក្
លិតដែលរបងាើនលទធភាព
ដែលហានិេយ័ទងំបនាេះ
បក្ើតបឡើងជាថមីែដែលៗ។ 

ការសិ្ក្ាវាយតនមេហា
នេិយ័ នងិការព្លរព់្លង
ហានេិយ័ 

6.  

អងគការបធវើការសិ្ក្ាវាយតនមេហានិេយ័
បែើមបកីាតរ់នាយហានិេយ័ចំបពាេះកុ្មារណា
ដែលរងបព្ោេះថាន ក្ប់ដាយសារព្រតិរតតិការឬ
ស្ក្មមភាពដែលផតល់មូលនិធបិដាយ DFAT 
។ ការវាយសិ្ក្ាព្តូវដតក្ណំតហ់ានេិយ័
បេើយបរៀរចំឯក្សារស្តីពីជហំាន បែើមបកីាត់
រនាយឬរំបាតនូ់វហានិេយ័ទងំបនេះ។ 

- ដផនការហានិេយ័ដែលក្ណំត់
ស្ក្មមភាព នងិវធិានការណ៍បែើមបកីាត់
រនាយ ឬរំបាតហ់ានិេយ័បលើកុ្មារ។  
 
- ចងព្ក្ងឯក្សារដែលរញ្ហា ក្ថ់ារង្ហវ យ

តនមេហានេិយ័ព្តូវដតពិនិតយនងិបធវើ
រចចុរបននភាពជាព្រោកំ្នុងក្ំឡុងបពល
ននស្ក្មមភាព។  

 
- េស្តុតាងននការស្ព្មរខេួនបៅនឹងរររិ

ទក្នុងតរំន ់(បៅបពលោបំាចព់្តូវការ
វធិីសាស្រ្ស្តបផសងក្នុងការព្លរព់្លងហានិ
េយ័)។  

 

ស្ក្មមភាពខេេះមានហានិ
េយ័ខពស់្ជាងស្ក្មមភាព
បផសងបទៀត។       បនេះអាច
រណាត លមក្ពីធមមជាតិនន
ស្ក្មមភាពឬទីតាងំ។ 
ឧទេរណ៍ការបធវើការ
ជាមយួកុ្មារមានពិការភាព
ឬក្នុងសាា នភាពអាស្ននពាក្់
ពន័ធនឹងហានេិយ័ខពស់្។ 

- ហានិេយ័ចំបពាេះកុ្មារមនិ
ព្តូវបានលិតលូក្នុងអំឡុង
បពលតាក្ដ់តងដផនការ
ស្ក្មមភាព នងិអំឡុង
បពលអនុវតត។ 
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តព្មវូការ ស្តងដ់ាអរបររមា  ស្តងដ់ាអរបររមា – េស្តុតាង បេតុអវីតព្មូវដររបនេះ?  បរើោម នវាបទ បតើមានហានិេយ័
អវីខេេះបក្ើតបឡើង?   

មានអនុវតតនជ៍ាក្ដ់ស្តង
ក្នុងែបំណើ រការបព្ជើស្
បរ ើស្ ស្ព្មាងំ នងិជលួ
រលុគលិក្។  

7.  
- ក្ិចចស្នាការង្ហរររស់្អងគការបនេះ

មានរទរបញ្ញតតិស្ព្មារក់ារពយួរឬ
បផៃរភារក្ិចចបផសងបទៀតររស់្
និបោជិតណាដែលស្ាិតបព្កាមការ
បសុ្ើរអបងាតនិងរទរបញ្ញតតកិ្នុងការ
របណត ញនិបោជិតរនាៃ រព់កីារ
បសុ្ើរអបងាត។ 

 

 

 

 

- ក្ិចចស្នាការង្ហរស្ព្មាររ់ុលគលិក្ ឬ
អនក្ព្រឹក្ាបោរល់មានដចងរទរបញ្ញ
តិស្មព្ស្រ 

ការបព្ជើស្បរ ើស្ ការស្ព្មាងំ
ចាស់្លាស់្និងការអនុវតត
ការង្ហរោ៉ា ងរងឹមា ំពព្ងឹង
ការយល់ែឹងពីសារៈសំ្ខាន់
ននបោលនបោបាយការពារ
កុ្មារររស់្អងគការចំបពាេះ
រុលគលិក្។ 
 

- រុលគលដែលរងា ហានេិយ័
មនិអាចទទួលយក្បាន
ចំបពាេះកុ្មារ មនិអាចែក្
បចញ (ពយួរ បផៃរឬ រញ្ចរ់
ក្ិចចស្នា) បដាយោម នការ
ផតនាៃ បទស្ព្ពេមទណឌ ។ 

 8.  

តនួាទដីែលមានការទនំាក្ទ់នំងផ្លៃ ល់
ជាមយួកុ្មារ  
អងគការបនេះមានែំបណើ រការបព្ជើស្បរ ើស្ 
ស្ព្មាងំរុលគលិក្ោ៉ា ងរងឹមាសំ្ព្មារ់
រុលគលិក្ទងំអស់្ដែលទក្ទ់ងជាមយួ
កុ្មារ។  

- រក្ាឯក្សារព្តួតពិនតិយក្ំណតព់្តា
បទស្ទណឌ ស្ព្មាររ់ុលគលិក្ដែល
ទក្ទ់ងជាមយួកុ្មារ 

- រក្ាឯក្សារស្មាភ ស្ផ្លៃ ល់មាតជ់ាមយួអនក្
ធានា។  

ែំបណើ រការបព្ជើស្បរ ើស្
រុលគលិក្ដររសុ្វតាិភាពកុ្មារ
អាចជួយ ឱយអងគភាពរក្បាន
មនុស្សដែលស្ក្តិស្មរំផុត
ស្ព្មារម់ុខតំដណងមានការ
ផ្លៃ ល់ជាមយួកុ្មារ។  

អងគភាពររស់្អនក្អាចកាេ យជា
បោលបៅររស់្មនុស្សបពញវយ័
ដែលមានរំណងបធវើបារកុ្មារ 
(បដាយសារដតការអនុវតតវធីីបព្ជើស្
បរ ើស្        និងការព្តួតពនិិត ្
យរុលគលិក្ មានភាពធូររលុង)  
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តព្មវូការ ស្តងដ់ាអរបររមា  ស្តងដ់ាអរបររមា – េស្តុតាង បេតុអវីតព្មូវដររបនេះ?  បរើោម នវាបទ បតើមានហានិេយ័
អវីខេេះបក្ើតបឡើង?   

នីតិវធិីបព្ជើស្បរ ើស្រុលគលិក្រមួមាន៖ 

- ការព្តួតពិនិតយព្រវតតិបទស្ឧព្ក្ិែា
មុនបពលោរស់្ក្មមភាពការង្ហរ  

- ការព្តួតពិនិតយជាមយួអនក្ធានា
បដាយស្មាភ ស្ផ្លៃ ល់មាត ់

តនួាទដីែលបធវើការផ្លៃ ល់ជាមយួកុ្មារ  
វធិានរដនាមស្ព្មារស់្ព្មាងំរុលគលិក្(ែូច
ជាដផនការស្មាភ ស្នម៍ានសំ្ណួរព្តួតពិនិ
តយអាក្របក្ិរោិ) ព្តូវដតបព្រើជាដាចខ់ាត
ស្ព្មាររ់ុលគលិក្ទងំអស់្ដែលបធវើការ
ជាមយួកុ្មារ។  

 

- ឯក្សាររង្ហា ញពីការបស្នើឱយអនក្ដាក្់
ពាក្យបធវើការរង្ហា ញថាបតើពួក្បលធាេ រ់
បានបោទព្រកានព់ីរទបក្ងព្រវញ័្ច  ឬ
រំពានបលើកុ្មារ ព្ពមទងំការបឆេើយតរ
ររស់្ពួក្បល។  

- ដផនការស្មាភ ស្នម៍ានរមួរញ្ចូ លសំ្ណួរ
វាស់្ស្ៃងអ់ាក្របក្ិរោិ ដែលជាក្ល់ាក្់
ចំបពាេះមុខតំដណងដែលពាក្ព់ន័ធនឹងការបធវើ
ការជាមយួកុ្មារ។  
- ក្នុងកាលៈបទស្ៈខេេះ ការពនិតិយក្ំណត់
ព្តាព្ពេមទណឌ ដែលអាចទុក្ចិតតមយួអាច 
មនិបក្ើតបឡើង។ បនាេះលួរដតអាចទទួលយក្
ជំនួស្បានបដាយ បស្ចក្តីព្រកាស្ដផនក្
ចារ ់ឬដផនក្ចារម់ូលដាា នដែលស្មមូល 
បស្ចក្តីរង្ហា ញពីការខិតខំព្រងឹដព្រងបែើមបី
បានការរញ្ហា ក្ព់ីរ៉ាូលីស្ររបទស្ និងបស្ច
ក្តីព្រកាស្ពីការបោទព្រកានន់ិងការផតនាៃ
បទស្ដែលពាក្ព់ន័ធនឹងការបក្ងព្រវញ័្ច បលើ
កុ្មារ ។  
ការព្តួតពិនិតយព្តូវបធវើក្នុងព្របទស្នីមយួៗ
ដែលរុលគលធាេ រប់ានរស់្បៅរយៈបពល១២

ែំបណើ រការបព្ជើស្បរ ើស្និង
ស្ព្មាងំរុលគលិក្ដែលធានា
សុ្វតាិភាពកុ្មារអាចរង្ហា ក្់
ែល់រុលគលដែលអាចរងាហា
និេយ័ចំបពាេះកុ្មារបអាយ
ែក្ថយពីការដាក្ព់ាក្យសំុ្
មុខតំដណង។ 
 

មនុស្សដែលអាចរងាបព្ោេះថាន ក្់
ដែលមនិអាចទទួលយក្បាន ែល់
កុ្មារ (ែូចដែលបានរង្ហា ញបដាយ
សាវតាររស់្ពួក្បល) ព្តូវបាន
ដតងតាងំបអាយកានម់ុខតំដណង
ក្នុងអងគការ បដាយអនក្មនិបានែឹង
ជាមុន។ 
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តព្មវូការ ស្តងដ់ាអរបររមា  ស្តងដ់ាអរបររមា – េស្តុតាង បេតុអវីតព្មូវដររបនេះ?  បរើោម នវាបទ បតើមានហានិេយ័
អវីខេេះបក្ើតបឡើង?   

ដខឬ យូរជាងបនេះ ក្នុងក្ំឡុងពី៥ឆ្ន នំ និង
ព្របទស្ជាតិខេួនផងដែរ។ 

 9.  

អងគការបនេះមានព្ក្មសី្លធមក៌ារពារកុ្មារ
ដែលបោរពតាម (និងរំបពញរដនាមតាមការ
ោបំាច)់ រទដាា នអរបររមាដែលក្ំណត់
បដាយ DFAT (សូ្មបមើលឯក្សារភាា រB់  - 
អាក្របក្ិរោិវជិាា ជីវៈបែើមបកីារពារកុ្មារ
ររស់្DFAT)។  

ព្ក្មព្រតិរតតិការពារកុ្មារដផាក្បលើហានិ
េយ័ អនុបលាមតាមអាក្របក្រិោិវជិាា ជីវៈ
បែើមបកីារពារកុ្មារររស់្DFAT  - ( DFAT’s 
Child Protection –Professional Be-
haviours ) 
ព្ក្មសី្លធមដ៌ែលបានចុេះេតាបលខាឬ
ឯក្សារលំអតិអំពរីុលគលិក្ដែលបានចុេះ
េតាបលខាបលើព្ក្មការង្ហរឬការដាក្់
រញ្ចូ លក្នុងក្ចិចស្នាការង្ហរ 

 
- បស្ចក្តីមានចុេះេតាបលខាបលើសំ្ណំុ

ដរររទយល់ព្ពមបលើបោលការណ៍ររូ
ភាព   / ឯក្សាររញ្ហា ក្យ់ល់ព្ពម 

ព្ក្មសី្លធមអ៌ងគការបាន
រញ្ហា ក្ច់ាស់្ពរីទដាា ន
ររស់្អងគការបលើឥរោិរទ
ដែលអាចទទួលយក្បាន
និងមនិអាចទទួលយក្បាន
ទក្ទ់ងនងឹកុ្មាររមួទងំការ
បព្រើព្បាស់្ររូភាព បេើយ
ោបំាចព់្តូវដតចុេះេតាបលខា
បដាយរុលគលទងំអស់្។ 
 
វាការពាររុលគលបដាយបអាយ
ែំរូនាម នពីរបរៀរបជៀស្វាង
សាា នភាពដែលរារចូ់លថា
រងាបព្ោេះេយ័បលើកុ្មារ។ 
 
វាក្ប៏អាយរុលគលិក្ែឹងថា   
ទបងវើដររណាដែលនងឹព្តូវ
រងពិនយ័។ 
 

ក្ងវេះភាពចាស់្លាស់្ និងការ
ផសពវផាយលាអាចរណាា លបអាយ
ក្ងវល់ននការព្រព្ពឹតតិអាក្របក្រិោិ
មយួចំនួនកាេ យជាបរឿងសាមញ្ញ បៅ
វញិ។  
ការក្ំណតអ់តតស្ញ្ហញ ណ នងិទី
ក្ដនេងរស់្បៅររស់្កុ្មារ។ 
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ឧបសមពន័ធ «ង»៖  ាំនាក់ ាំនងលមអតិស្មាបភ់្ងា កង់ារការពារកមុារកនងុ្ប្គ សកមពុជា  
អងគភ្ងព  ាំនាក់ ាំនងលាំអិត ករ ីបញ្ជូ ន 

អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន មស្ត្នាីការពារក មារ និង្បរោិបន័/ជនបណងាគ លបងាក រហានីភយ័  
ណលាកព្សី្ តាន ់គិមដ ន 
kimlen@seebeyondborders.org 
នាយកព្បតិបតាិអង្គការ 
Mr. Ed Shuttleworth  
ed@seebeyondborders.org 
 បា 
feedback@seebeyondborders.org 

អនកដែលព្តូវទកទ់ង្ែំបូង្សំ្រាប ់ប គគលិក និង្អនកស្ម័ព្គ
ចិតារបស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែន។ 
 

ណលខទូរស័្រាបនាា នក់ារពារ
ក មារ  
(http://thinkchildsafe.org
/hotline/) 

012 311 112 (ភនណំរញ) 
017 358 758 (ណស្ៀមរាប) 
092 911 115 (ាតែំ់បង្) 
childsafe@friends-internaitonal.org  

ណធែើការជាមយួបណ្តា ញអង្គការណែើមប ី    ផ្ាល់ណស្វាបញ្ជូ ន 
ព្គបប់ញ្ហា  និង្ការរណំលាភបំពានណលើក មារ។  

ណលខបនាា នប់៉ាូលីស្ថ្នន កជ់ាតិ 1288 
023997919 

ករេីស្ង្សយ័ននការរណំលាភបំពាន ឬជញួែូរមន ស្ស។ 

ណលខទូរស័្រាជំនយួក មារ        
កមព ជា 
(http://childsafehelpline.
org.kh/en/) 

1280 
017 985 810 (ណៅណដ្ឋយឥតគិតល យ) 

អនកជំនាញព្បឹកាតាមទូរស័្រា ផ្ាល់ណស្វារត័ម៌ាន បញ្ជូ ន 
តាមដ្ឋនករេីពាករ់ន័ធនិង្ក មារ។ 

 

mailto:kimlen@seebeyondborders.org
mailto:ed@seebeyondborders.org
mailto:feedback@seebeyondborders.org
mailto:childsafe@friends-internaitonal.org
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ណស្ចកាពី្បកាស្ អំរីការយល់ និង្ការអន វតាតាម 
ខា ំណឈាម ុះ........................................ (ស្រណស្រណឈាម ុះ) សូ្មព្បកាស្ថ្នខា ំានោន ណ ើយយល់ចាស់្អំរីណោល
នណោាយការពារក មារ និង្ជនងាយរង្ណព្ោុះ ព្កមសី្លធម ៌របស់្អង្គការទស្សនៈឥតព្រំដែនកន ង្ការណធែើការជាមយួ
ក មារ ណ ើយខា ំទទលួរគ ល់ថ្នវាជាទំនលួខ ស្ព្តូវរបស់្ខា ំកន ង្ការអន វតាតាម ែូចមានដចង្ចាស់្កន ង្ ឧបស្មពន័ធ ក ។  
 តថណលខា.......................................................................... កាលបរណិចឆទ............................................. 
តនួាទី/ស្មាគម.............................................................................................................................. 
 


