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័ និងព័ត៌មានដក្រសេចញពីស�ប័ទំងដ�ភ
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េសក�េី ផ�ម

អង�ករមូលនិធិកុមារកម�សុ ី )សុ ី េអហ� េធ�ករជាមួយសហគមន៍ទីទល្រក មួ

ក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ក�

េនាះសុីសុីេអហ�ផ�ល់ករេអប់រំ ករចិ��ឹមបីបាច់ ក ដល់កុមារែដលងយរងេ្រគាះេ
ដ ម្បីផា�ល់ប�ូរជី
សំរប់ពួកេគ។ សព�ៃថ�សុីសុីេអហ� េមលែថកុមារជ

២០០០នាក់ និងបន�ផ�ស់េសវរបស់ខ�ួនបែន

េទៀតដល់្រគ�សរ ន សហគមន៍ែដលជួប្របទះវិបត�
េគាលនេយាបាយករ ពរ

េកតេឡងេដយករេប�ជា�ចិត�របស់អង�ករមូលនិធិកុមារក�ុងេគា

បំណងេដម្បីករពរកុមារ និងមិនេលកែលងេទសចំេពះកររំេល

កុមារ រួមទំងទេង

អសអភាសទំងឡាយេទេលកុមារ។ សុីសុីេអហ� បានក វធា
ករចំបាច់ និងមានសក�
ិ

េដម្បី្រគប់្រគង និងកត់បន�យហនិភ័យ ឬកររំេលភបំពនេលកុមារ និងយុវជនេនក�ុងអង�
ករករពរ និងយកចិត�ដក់ពួគេគពីេ្រគា
សុ ី សុ ី េអហ� បំេពញភារកិច� និង្របកន់យកនូវករទទួលខុស្រត�វយា៉ងម៉តចត់ក�ុងករ  បីបាច់ែថរក្
បរិស�នែដលរីករយដល់កុមារ និងសិស្សេហយេប�ជា�ចិត� ធានារក្សោសុវត�ិភាពដល់ពួកេគេន
សុ ី សុ ី េអហ� ទទួលស�ល់ថា បុគ�លិកែដលេធ�ករយា៉ងជិតស�ិទ�ជាមួយកុមារ ្រត�វ្របកន់ទួនាទី

ខ�ួនេដម្បីឲ្យមាន្របសិទ�ិភាពដល់កុមារ េហយព្យោយាមេធ�ករទប់ស�ត់កររំេលភបំព
េកតមានេឡងេនេពលបំេពញតួនាទី។ អង�ករមូលនិធិកុមារកម�ុជា និងអ�កែដលជាមួយសុី

ទំងអស់មានកបកិច�េ្រចនក�ុងក
រេមលែថទំកុមារ និងសុខមាលភាពរបស់កុមារទំងអ
ត

ចេនា�ះ។ េគាលនេយាបាយេនះបង�ញពីករេប�ជា�ចិត�របស់េយងក�ុងករផ�ល់បរ ិស�នមានសុវត�
តមែដលអចេធ�េទបាន។ សកម�ភាពេនះតំរូវេធ�េឡងេដម្បីទប់ស�ត់ដល់កររំេលភបំពន ន
ែដលេកតមានេឡងទំងេចតនា និងអេច
េគាលនេយាបាយេនះបានអនុម័ត និងគាំ្រទទំង្រស�ងេដយនាយក្របតិបត�ិ និងគណៈ
អង�ករមូលនិធិកុមារកម�ុ
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េគាលករណ៍ែណ
េគាលករែណនាំរេគាលនេយាបាយករពរកុមារសុីសមា៤
១. មិនេលកែលងចំេពះកររំេលភបំពនេទេល
២. ផល្របេយាជន៍របកុមារជាចម

៣. ករទទួលខុស្រត�វផា�ល់ខ�ួន និងរួមក�ុងករករព
៤. យុទ�ស�ស�ដ៏សកម�ក�ុងករ្រគប់្រគងហយ

េគាបំណងរួមរបស់េគាលនេយាករព
គៈឺ

្របសិទ�ភាពក�ុងករករពរពីកររំេ
េទេលកុមារទំងអស់ែដលស�ិតេ្រក
ទំរបស់អង�ក មូលនិធិកុមា កម�ុជា

វសលភ
ិ

េគាលនេយាករពរកុបេង�តេឡងសំ រប

បុគ�លិកសុី សុ ី េអហ�ទំងអស់ក�ុង្រស និង េ្រ្របេទស អ�កជាប់កិច�សន្យោ និងអង�ករនានាែដលឧប
សុ ី សុ ី េអហ�រួមមាន

¤ អង�ករន
¤ បុគ�លិកទទួល (ទទួលបាននិងមិនទទួលបាន  ្របាក់)
¤ អ�កជាប់កិច�សន្យោ អ�កផ�ល់្របឹក្សោេយាបល់ ្រគចិត� េភ��វ មា�ស់ជំនួយ អ�កគាំ ឬសំរប់អង�ករៃដ
្របិបត�តមេគ
ាលករណ៍បាន
ត

ក�ុងេគាលនេយាបាយេនះ។ េគាលបំណងរបស

នេយាបាយេន “កុមា” គឺជាមនុស្សែដលមាន េ្រក១៨ឆា�ំ េហយស�ិតេ្រកមករេមលែថ
សុី សុី េអហ�។
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ករ្រគប់្រគងករតក់ែត
េគាលនេយាបាយករពរកុមាររបស់សុីសុីេអហ�អនុវត�ន៍តមច្បោប់ករពរកុមារអន�រជាតិែដ

¤ អនុស��ៃនអង�ករសហ្របជាជាតិស�ីពីសិទ�ិក(កម�ុជាអនុម័តេនឆា១៩៩២)

¤ ច្បោប់ករពរ និងគាំពរេលកុមារែដល្រត�វបានរំេល១៩៧៤ (សហរដ�អេមរិ)
¤ ករ្រប្រពឹត�រកុមារ និងយុវជន ឆា២០០៨ (អូ�ស�ល)
¤ ករ្រប្រពឹត�រកុមារឆា១៩៨៩ (អង់េគ�ស)

យុទ�ស�ស�ដ៏សកម�ក�ុងករ្រគប់្រគងហ
ខណៈេពលែដលមិនមានមេធ្យោបាយណាមួយសម្រសបេដម្បីបំបាត់កររំេលភបំពនេលកុម

ថា�ក់្រគប់្រគងអចមានលទ�ភាពចត់យុទ�ស�ស�សកម�ក�ុងករកត់បន�យហនិភ័យ ឬឧ ប្បេហតុៃ
េនាះ
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េគាលបំណងរបស់េគាលនេយ

េគាលនេយាេគាលនេយាបាយករពរ ្រត�វបានបេង�តេឡងសំរប់ផ�ល់ករែណនាំជាក់ែស�ងក�ុងករ
កររំរេលភបំពនេលកុមារេនតមសខ និងក�ុងកម�វិធីទំងមូលរបស់សុីសុីេអហ�។ េគាលនេយ
ពីយុទសក
�
ម�នានានឹង្រត�វអនុវត�េដម្បីកត់បន�យហនិភ័យេលកុមារ្រត�វបាន

¤ េគាលនេយាបាយករពរកុមារ ន

ពីករេប�ជ ា�របស់សុីសុីេអហ�េដម្បីក កុមារព
េ្រគាះថា�ក់ និងកររំេលភ

¤ េគាលបំណងរបស់េគាលនេយ
ករពរកុមារេដម្បីអប់រំដល់បុគ�លិក និងអ�
ជាប់ពក់ព័ន�អំពីកររំេលភេលកុមារនិ
កម�ស់សុ វត�ិភាពកុមារករទំនាក់ទំនង កុមា
េហយអ�កទំងអស់គា�េប�ជា�ចិត�រក្សោស ភាពដល
កុមារ

¤ េគាលបំណងរបស់េគាលនេយ
ករពរបេង�តបរិស�នយល់ដឹងេបកចំហរ
េផា�លេទេលសុវត�ិភាព និងសុខមាលភា
កុមារអច្រត�វបានេលកេឡង និង្រគប់្
មានលក�ណៈសមរម្យេហយករពរសិទ� អស់។

¤ បែន�មពេី នះេទៀតេគាលនេយា ករព
កុមារនឹងផ�ល់ករែណនាំេដម្បីេឆ�យ នឹងក
្រព�យបារម�ករេចទ្របកន់និងកររំេល
។ េគាលនេយាបាយផ ករែណនាំ ដល់បុគ�លិ
និងអ�កែដលជាប់ព ព័នព
� ីរេបៀប េធ�ករ្រប
េដយេគារព និង ្របសិទ�ភាពជាមួយកុម
េគាលនេយាបាយេនះ នឹងផ�ល់ឲ្យអ�កជាប់ព
ទំងអស់ រួមមានបុគ�លិក និងអ�កេផ្សងេទៀត បរិស�នសុវត�ិភា
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¤ សុី សុី េអហ�មានកតបកិច�េគារពច្បោប់្រពហ�ទណ�ករពរកុមារក�ុងតំបន់ និងអន�រជាតិែដ
រំេលភបំពន និងេកង្របវ័��េលកុមារ។ ទំងេនះ រួមមានច ្បោប់ក�ុងតំបន់ែដលមានេនក�ុងកម�វិធី របស់ស
ច្បោប់អន�រជាតិ និងអនុស��នានាែដលទក់ទងេទនឹង្រគប់ទំរង់ៃនកររំេលភបំពន និងេកង្របវ័
ជាេទសចរណ៍ផ�ូវេភទ ករជាមួយដូរផ�ូវេភទ ពលកម�កុមារ និងរូបអសអសភ

េគាលករណ៍ែណ
េគាលនេយាបាយករពរបស់សុ ី សុ ី េអហ�មានេគាលករណ៍ដូចខងេ្

មិនេលកែលងចំេពះកររំេលភបំពនេល

សុី សុី េអហ�មិនេលកែលងចំេពកររំេលភបំពនកុមា សុីសុីចតយុទ�ស�ស�សកម�ក�ុងករ្រគប់្រគង ហន

និងធានាថា្រគគ�លិកែដលខ�ួនបានេ្រជសេរស ទួ
ទ
លរ។ វគ�បណ�ុះបណា�ល និងបំេពញតតព�កិច�របស់ខ�ួន
សុី សុី េអហ�នឹងមន
ិ េ្រប្របាស់េសវកម�របស់ជនណាមា�ក់ែដលអចបង�ឲ្យែដលមិនអចទទួលយកប
េទេលកុមារ

ផល្របេយាជន៏របស់កុមារជា
សុី សុី េអហ� ចត់ទុកផល្របេយាន៍របស់កុមារជាចម្បង និងស�ិតេ្រកមករេមលែថរបស់ខ�ួន។ ផ�ល់សុ

ផ�ូវកយ ចិត� សុខមាលភាព ករអភិវឌ្ឃន៍ សមត�ភាព អត�ចរិករបស់កុមារគឺជាកតសុី សុី េអហ�យកចិត�

ទុកដក់េហយែតងែតករពរគុណតំៃលរបស់ខ�

ករទទួលខុស្រត�វផា�ល់ខ�ួន និងរួមក�ុងករករព
សុ ី សុ ី េអហ�ទទួលស�ស់ទំនួលខុស្រត�វចំេពះមុខច្បោប់ និងសីលធម៌របស់ខ�ួន េហយបុគ�លិកទំងអស់មានទ
្រត�វក�ុងករករពរកុមារ។ សុីសុីេអហ� គិតថា ករករពរកុមារគឺជា ទំនួលខុស្រត�វរបស់បុគ�លិក្រគ

េហយតំរូវឲ្យសហករ និង្របតិបត�ករយា៉ងសកម�ជាមួយអ�កែដលជាប់ពក់ព័ន�អង�ករ រួមមាន បុគ�លិ
បុគ�លិក អ�កជាប់កិច�សន្យោ អ�ក្របឹក្សោេយាបល់ អ�កស�័្រគចិត� (ទទួលបាន និងមិនបាន្របាក់)ចស់ជំនួយ
អ�កគាំ្រទ និងៃដគូន
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នយ
ិ មន័យ
ភារកិចៃនករែថទ
ក�ុងេគាលករណ៍ច្បោប់ទូេទភារកិច�ៃនករែថទំសំេដេលេទទំនួលខុស្រត�វរបស់អង�ករេដម្

ករពរ្រគប់្រគាន់្របឆាំងេទនឹងេ្រគាះថា�ក់។វជាភារកិច�របស់អង�ករេដម្បីករពរកុមារ

កុមារ និងមនុស្សវ័យេក�(Young Person)
កុមារ ឬមនុស្សវ័យេក�ងសំេដដល់អ�កែដលមានអយ១៨ឆា�ំ េលកែលងែតច្បោប់របស់្របេទសមួយទទួល
ពភាពេពញវ័យមុនអ
១៨ឆា�ំ េគាលបំណ របស់
ី

េគាលនេយាបាយករពរកុមារ របស់សុីសុីេអ

ស�ល់ថាកុមារគឺជាមនុស្សែដល១៨ឆា�ំ

ករករពរក
គឺជាពក្យែដល្រត�វបានេគេ្របសំរប់ពិ

ទំនួលខុស្រត�វ និងករអនុវត�សកម�ភាពនានាេ

ទប់ស�ត់ ឬប�្ឈប់កររំេលភបំពន ឬទុកេម
កុមារ

កររំេលភបំពនក
កររំេលភបំពនេកតេឡងេលកុមារ្រគប់អយ

្រប�ស និង្រសី ជាតិសសន៍ ្របវត�ិសង�ម សម
ទំេនារផ�ូវេភទ ជំេនឿសសនា និងករញុះញង់

នេយាបាយ។ កររួមបំពនេលកុមារ រួមមាន
ផ�ូវេភទ ផ�ូវេភទ ករេបាះបង់ ករសម�ុត ពលកម�កុ

និងអេំ ពហិង្ស

កររំេលភបំពនរ
ករបំពនេនះេកតេឡងេនេពលមនុស្សមា
បំណងបង�ឲ្យមានរបួសស�ម ឬគំរមកំែហងេធ�ឲ្
ឬមនុស្សវ័យេក�ងមានរបួស។ ទេង�េនះអចរួមប�

ទំងករ ទះ ក�ិចមួល ្រគវី ទត់ ដុត ្រចន
របួសេនះ អចជា ករដច់ ស�មជាំ រល
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កររំេលភបំពនផ�ូវអរ
កររំលភេនះេកតេឡងេនេពលកុមារមា�ក់្រត�វបានេគបដិេសធទំង្រស�ង ឬំភ័យេដយគំរមពីនរណ
ប
ទំងេនះរួមមាន ករេហេឈ�ះ កុមារ្រត�វប ានឪពុកមា�យ ឬអ�កផ�ល់ករេមលែថបន�ទុកេចលែ
ដល់ករលូតលស់ែផ�ក រងកយ និងផ�ូវ របស់កុមារ

ករេបាះប
សំេដេលករេធ�ស្របែហស ឬបដិេសធេដយេចតនាមិនផ�ល់ឲ្យកុមារទឹកស�ត អហរ ជំរក អនាម័យ 
ករយកចិត�ទុកដក់ េលសុខភាព និងករអភិវឌ្ឍន៍ែដលបង�ជាហនិភ័យដល់

កររំេលភបំពនផ�ូវ

េកតេឡេនេពលែដលកុមា ឬមនុស្សវ័យេក�ង្រត�វបានមនុស្សចស់ ឬកុមារែដលធំជាងខ�ួន េក�ងជំទង់

័
េពញវយបេ��
ញបេ�� ញសកម�ភាពជំរុញែបបផ�ូវេភទ ឬករេពញចិត�របស់ខ�ួន ែដលភាគេ្រចនមិនគិតពីអយ
យល់្រពមជាមូលដ�ន។ ទេង�ទំងេនះអចទុកចត់ជាករទក់ទងផា�ល់ ឬមិនផា�ល់ រួមមានករគំ
តំងបង�ញរូបភាពអស

េទសចរណ៍ ផ�ូវេភទេលកុមា

អង�ករប�្ឈប់េពស្យោចរកុមារ រូបអសអភាសកុមារ និងក)ECPAT) អន�រជាតិបានកំណត់និយមន
េទសចរណ៍ ផ�ូវេភទេលកុមារជ “កេកង្របវ័� អជីវកមផ�ូវេភទេលកុមរេធេ� ឡងេដបុគ�ល(្រប�ស ឬ្រ) ែដល

េធ�ដំេណរពកែន
ង
� មួយេទកែន�ងមួយេទៀជាធម�ត ព្ី របេទសអ�កមានមកកន់្របេទសែដលអភតិចតួចបំផុត 
ី
ក�ុងេគាលបំណងែស� រកេសវផ�ូវេភទ េលកុមាែដលអយុេ្រ១៨ឆា�”) ECPAT អន�រជាតិឆា ២០០៦។(

កសម�ុត

កសម�ុតគឺករេ្រប្របាស់អំណាចែដលមិនសមរម្យ ពីបុគ�លមា�ក េដយមេចតនាបង�របួសស�ម ទំងផ�ូវ

ឬផ�ូវចិត�េទេលនរណាមា។ ជាធម�វជាទេង�េចតនា និងដែដលៗ។ កសម�ុតអេកតេឡងែផ�ក រូបរងកយ
ផ�ូវអរម�ណ ។(េដយពក្សសំដី ឬមិនេដយពក)

¤ កសម�ុែផ�ករងករួមមា កររុញ្រចន ករវក�ិចមួល ទត់ធា ឬទេង�ដ៏ៃទេទៀតែដលបង�ឲ្យមាន
ឈច
ឺ ប់ឬមារបួសស�មេលរង។

¤ ករសម�ុតេដយពក្សសំដី រួមមាន ករ្របមាថ ករតិះេដៀល គំរមកំែហង និងក
ករសម�ុតែផ�កផ�ូវចិត�រួមមាន ករបំភិតបំភ័យេទេលរងកយ និងករ
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ករ្របឈមនឹងអំេពហឹង្សោក�ុង្
អំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរេកតេឡងេកុមារ ឬមនុស្សវ័យេក�ងេឃញ ឬទួលរងករគាបសង�ត់យូអែង�ង
ទ

ករបង�ិតបង�ំ បំភិតបំភ័យ និងបង�េ្រគាះថា�ក់ដល់មនុស្សមា�ក់េដយមា�ក់េទៀតេលរងកយ ឬផ�ូវអ
ទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�)និយមន័យេនះដក្រសងេចញពីសមាគែផ�កេវជ�ស�សរបស់អូ�ស�ល )

កុមារែដលងយរងេ្
កររំេលភបំពនេលកុមា្រគាន់ែតេកតមានេនសង�ម្រគ�សប៉ុ
រ េ ណា�ះេទ ប៉ុែន�វេកតេនខងេ្រក្
តមស�បេផ្សងកែន�ងេធ�ក េនតមផ�ូវ ក�ុងតំបន់ែដលមានស� និងេ្រគាះអស
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ករករពរកុមារ និងករ្រគប់្រគ
េគាលបំណងរបស់េគាលនេយ
សុី សុី េអហ� ទទួលស�ល់ថាហនិមួយចំនួនមានសក�នុពលចំេពះកុមេពលផ�ល់កមវ� ធ
ខ�ួនដល់អ�ក
ិ របស់
ី

ែដលងយរងេ្រគាះ និងគុណវិបតករទទួលខុស្រត�វចំេពះហនិភ័យទំងេនះ សុីសុីេអហ�េធ�ករវយតំៃល 
្រគងហនិភ័យទំងេនះយា៉ងយកចិត�ទុេលកុមារេនក�ុងកម�វីធីរបស់ពួកេយ )សហគមន៍ែដលេយងេធ�ករ

មួយ(េដម្បីកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ៃនហនិភ័យ។ ករងរេនះសំេរចបានេដយឆ�ងក់ករ្រត�តពិនិត្យេល
ត
របស់ខ�ួនែដលមានសក�នុេលកុមា។

កមវ� ធ
េធ�ករផ ា�ល់ជាមួយកុមារែដលមានហនិភ័យខ�ស់ដូេច�ះតំរូវឲ្យមានករតឹងរុឹងបែន�មេទេលនិ
ិ ែដល
ី

កុមារ។ េទះបីជាយា៉ងណាក៏េដយ កុមារគឺជាែផ�កមួយៃនសហគមន៍ែដលេយងេធ�ករជាមួយ េយងែ
ហនិភ័យែដលមានសក�នុ ករ្រគប់្រគងហនិភ័យគឺជាែផ�កមួយៃនរល់ ែដលកំពង់ដំេណរក
សុី សុី េអហ�េរៀបចំេធ�ករវយតៃ ក ករពរកុមារពីហនិភ័យេទេលកម�វិធី និងគំេរងែដ ែតរកចំេរនថ
ៗ
ី� រួម
ី

ទំងករ្រគប់្រគងគំេរងកម� បុគ�លិក និងអ�កជាប់ព័ន�គួរបន�យល់ដឹងពីហនិភ យា៉សកម�ក�ុងករកត់បន
ឱកស និងស�នែដលអេ្រគថា�ក់ដលកុមារ។ ទ្រមរបាយករករពរកុមាឧប្បត�ិេហតុៃនកររំេ
បំពន្រត�វបានបេង�ត េហយបុគ�លិកទំ ្រត�យល់ដឹងពទ្រមង់េនះ
ី

ករយល់ដឹ

អ�កតំណាងទំងអ មាទទួលខុស្រត�វផ ា�ល់ខ�ួន និងរួមក�ុងករករពនឹង្រត�វយល់ដឹងពីេគាលនេយា
េគាលករែណនាំ ច្បោប់ ឬពិធីករេែដលពក់ព័ន�។ ចត់តំងបុគកឲ្យទទួលខុស្រត�វសំរ្រត�តពិនិត

ប��ករពរកុមារ សំរបសំរួលករអនុវត�េគាលនេយាបាយ បណ�ុះបណា�លបុគ�លិកឲ្យយ រយករ
ពីឧប្បត�ិេហតុ

ពត៌មានភាពស�ិទ�សកុមារ្រត�វធានាថាពួកេគយល់ដឹងពីសុវត�ិភាព និងករករពរខ�ួនរបស់េគ េហ
កក់េក�និយាយ្របាប់នរណាមា�ក់្របសិនេបេគមានករ្រព�យបារម�។ កុមារនឹងបាន្របាប់ឲ្យ
មា�ក់ែដលឯករជ្យេដម្បីរយករណ៍ពីករ្រព�យបារម�របស់េគបាន។ កុមារនឹង្រត�វេលកទឹកចិត�ឲ្យនិ
េគេឃញថា មនុស្សេពញវ័យ ឬវ័យេក�ងណាមា�ក់េធ�សកម�ភាពអ�ីមួយែដលអចទទួលយក និងមិនអ
បាន្រគប់េពលទំងអ
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និតិវធ
�
ិ ីកុងករេ្រជសេរសបុគ�ល

នីតិវធ
�
្រត�វមានេគាលករករពរកុមារ ព័ត៌មាន្របវត�ិរូប អ�កធានាបាន
ិ ីកុងករេ្រជសេរសបុគ�ល
អចេធ�េទបាន។ សុ ី សុីេអហ� នឹងបដិេសធទទួលយកមនុស្សែដលអចបង�ហនិភ័យដល់សុវត�ិភាពរបស

េដម្បីជយក�ុងដំេណរករេ្រជសេរសបុគ�លិកសុីសុីេអហ�តំរូវឲ្យមានករ្រត�តពិនិត្យព ថា�ក់ជាឬស�ង់ដេស�ភាព
េធ�េឡងដូចគា�សំរប់បុគ�លទំងអសក�ុង្រស�ក និងេ្រក្រស�ក។ តំរូវឲ្យមេយាង េហអ�កធានឹងទក

ទងសួរអំពអ
ី ត�ចរិករបស់េបក�ជន។េបក�ជនទំងអស់ែដលដក់ពក្យមកមុខតំែណងេធ�ករងរជាមួយកុម
របស់ពួកេគនឹង្រត�វេមលតមរយៈករសំភា

្រគប់បុគ�លិក អ�កជាប់កិច�សន្យោ និងអ�កជាប់ពក់ព័ន�ទំងអស់នឹងតំរូវឲ្យបង�ញភា�មៗរល់ឯកសរ 
ករេចទ្របកន់ លិខិតេថា�លេទស និងករេធ�ខុសក�ុង្របកេកតេឡងពីមុន ឬកំឡុងេពលបំេរករេ
សុី សុី េអហ�ទក់ទងេទងករេកង្របវ័�� ឬរំេលភបំពនេលកុមារចត់ទុកបទេល�ពីច្បោប់បទឧ្រកិដែ
� ទី

VIIC របស់្របេទ(អូ្រស� )១៩១៤។

រលេបក�ជនែដលេជាគជ័យ្រត�វបានអ�កតំណាងទក់ទងេទ និងជូនដំណឹងយា៉ងច្បោស់ពីកិច�សន្យោែដលតំ
េគាលនេយាបាយ និងចុះហត�េលខេល្រកមសីលធម៌ករពរកុមាររ បស់សុីសុីេអហ�មុនេពលចប់េ

ករប� ណ ុះប
ណ ា

បុគ�លិកសុ ី សុ ី េអហ�តំរូវឲ្យទទួលវ�ប
គ
ណ ា�លស�ីពីករពរេទៀងទត់ និងផ�ល់ចំេណះដឹងថ�ីៗដល់ពួកេ ។ 
� ណ ុះប

សុ ី សុ ី េអហ�បានែតងតំងម�ន�ីទទួលបន�ុកែផ�កបណ�ុះបណេដម្បធានាថាពួកេគមានសមត�ិភាកររិរកវធ
ិ ស
ី
�ស�ក�ុងករេដះ្រសយរយករណ៍តមដំេណរក ។

្របធែផ�កករពរកុស�ិតអ�ក្រគប់្ររបស់អ�ក្រគប់្រគងអនុវត�ច្បោប់ នឹងទទួលខុសក�ុងករផ�ល់ករផា�ស់ប
ពក់ព័ន�ករអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងបណ�ុះបណា�លដល់បុគ�លិកក៏ដូច
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្រកមសីលធម
អ�កតំណាងទំងអស់តំរូវឲ្យ្របកន់អកប្បកិរិយាសមរម រ េគារពសិទ� និងេសចក�ៃី ថ�ថូររបស់ពួក
�
េគ េហយ
កត់បន�យស�នែដលអបង�ហនិភ័យដល់កុមែដលបានែចងក�ុ្រកមសីលធម៌ករករពរកុមាររបស់ស

េអហ� ឧបសម�ន
័ � ក ។

អ�កតំណាងទំងអស់នឹ
¤ ្រប្រពឹត�ជាមួយកុមារទ្របកបេដករេគាេដមិនគិតពី អយុ េភទ ពូជសសន៍ ស
ពិករភ។

¤ មិនបេ�� ញអកប្បកិរែដលមិនសមរម្េទេលរងកយកុមារពក្យដីមិនសមរម្ េបៀតេបៀន
េករ�៍ខ�ស រំេលភបំពន  េហតុ ឬបេនា�សបង�ប់កុ។

¤ ករណីមានសកម�ភាព្រពមេ្រព�ងែបបផ�ូវេភទជាមួយកុមារ េទះជាករណីេនាះេធ�េឡងេដ
អនីតជន ឬសកម�ភាពែដលបង�ឲ្យជាបទេល

¤ ធាថាេនេេធ�ករជាមួយកុម្រត�មាអ�កែដលពក់ព័ន�េមលេឃ(មិន្រត�វេធ�េនកែន�ស�ត់ៗែ២

នាក់ជាមួយកុ)។

¤ មិនអនុ��តឲ្កុមារេផ�ះេដយមិនមានបុគ�លិកេទជាមួយ លុះជាេហតុករណ៍ណាមួយេកតេ
ភា�មៗែដលមិនអចដឹងមុ

¤ ចត់វិធានករយា៉ងតឹងរុឹងចំេពះបណ�ឹងពក់ព័ន�កររំេលភបំពនេលកុមារ េទះជា
និងរយករណ៍ពីករ្រប្រពឹត�ែដល្របាសចកពីេគាលករពរកុមារ និង្រកមសីលធម៌ ឬក
សុវត�ិភាពរបស់កុមារសុ ី សុ ី េអហ�។

¤ េ្រប្រប្របព័នបេច�កវ ិទ្យោទំនាក់ទ ឬថតសេម�ង ឬ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មឲ្យបានរតឹម្
្

មិនទញយកផល្របេយាជន៍ពីក មិនេបៀតេបៀន ដកុម
ក
ាក�ុងស�នភេ្រគាះថា�ក់ ឬចូលេទេគហទំព័រ
រូបអសអភាសកឬតមរយៈ្របភពណា

¤ មិនដក់ទណ�េលរងកយេលកុមារជាវិធីដក

¤ មនទទួល
កុមារេអយេធ�ករតមឬករងរែមិនសម្រសបតមអយុ និងករអភិវឌ្ឍន៍របស់
ិ
ឬបង�ក់ដល់ករអប់រំ កំសន� និងបង�ឲ្យមានកររ

¤ ្របិបត�តមច្បោប់ែដលពក់ព័ន�ទ
រយករណ៍ករ្រព�យបា ឬករេចទ្របពក់ព័នកររំេល
ត
បំពនេលកុមារឲ្យបានរហ័ស និងតមនិតិវិធីែចង។
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¤ ធានាថាមនុស្សេពញវ័យ និងបុគ�លិកែដលមិនទន់េពញសិទ�សុី សុី េអហ�េនេពលេធ�ករជាមួយកុមារ
មាន និងមិនអចនាំកុមារេចញេ្រកឬទក់ទងជាមួយ្រគ�សររបស់ក

សុ ី សុ ី េអហ�នឹងធានាថា ព័ត៌មាន ឬ រូបភាពរបស់កុមារ នឹងមិន្រត�វបានេ្រប្របាស់េនក�ុងផ

ឲ្កុមារម

េ្រគាះថា�ក់ ឬប៉ះពល់ដល់សុវត�ិភាព និងេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់ពួកេគ។ ករ្រគប់្រគងច្បោប់ពក់ព័ន�េទន
រូបភាព និងសកម�ភាពរបស់កុមារ្រត�វបា នប��ូលក�ុងច្បោប់ក (ឧបសម�ន
័ ) ខ។

ករទំនាក់ទំនង និងករេ្រប្របាស់រួបភាពរ

សុី សុី េអហ� នឹងបង�ញពករេគា និងករ្រពមេ្រព�ងសមរម្យពីកុមារ្រគ

¤ កុមារែតងែតបង�ញនេសចក�ៃី ថ�ថូរ�  និងេគារពេហយមិនបង�ញពលក�ណៈែដលរង
េ្រគាះ ឬរឹងរុសេនាះ
ី
កុមារនិងតំរូវឲ្យេស��កពក់ និងឈរឲ្យបានសមសរម្យែដលមិនបង�ញពីផ

¤ មុនេពលេ្រប្របាស់រូបភាពរបស់កុមារ្រត�វសុំករយល់្រពមពីកុមារ និង្រគ�សររបស់េគ។ េន
្រពមតំរូវឲ្យផ�ល់ព័ត៌មានលំអិតពីរូបភាព និងទីតំងនឹង្រត�វបានេ្

¤ ព័ត៌មាន រូបភាព និងទីតំងរបស់កុមារែដលគា�នអត�ស��ណនឹងមិន្រត�វបានផ
¤ កុមារនឹង្រត�វបានបង�ញពីែផ�កែដលមានេនក�ុងសហគមន៍របស់ពួកេគប៉
¤ វប្បធម៌ ្របៃពណីតមតំបន់នឹង្រត�វ្រត�តពិនិត្យតឹងរុឹងពីករេបាះពុម�រូបភាព
¤ រូបភាព្រត�វបង�ញពីបរិបទជាក់ែស�ង និងក
¤ េនេពលប��ូនរូបភាពតម្របព័ន�ះេអឡិច្រត�និច ្រត�វ្របាកថាចំណងេជងឯកសរមិនបង�ញ
អចេធ�្រសេដៀងគ

¤ សុី សុី េអហ� រក្សោទំនាក់ទំនងយា៉ងជិតស�ិទ�ជាមួយឪពុកមា�យកុមារ្រសបច្បោប់ ឬអ�កទំងេន
្រត�វរបស់ខ�ួនក�ុងករយកចិត�ទុកដក់េលកុមារ េហយធានាពួកេគបានជូនំណឹង្រតឹម្រត�វពី
ដ

ែដលទក់ទងនិងកុមារ និងសុខមាលភាពរបស់ពួក សុ ី សុ ី េអហ�េគារព និងរក្សោព័ត៌មានសំងត់
េទនឹងសុខភាព ្របវត�ិ្រគ�សរ និងភាពផា�ល់ខ�ួនរបស់កុមារ។ បុគ�លិកែដលមានសិទិ�ប៉ុេ

ដឹងពីពត៌មានលំអិតេនះប
័
ាន។ េគាលករណ៍ែណនំ ក្បូនច្បោប់ និងនីតិវិធីក�ុងករអនុវត�ន
ា

ករពរកុមារមានសំប់បុគ�លិក
រ
របស់សុីសុីទមានែតបុគ�លិកែដលមានសិទ និងទទួលស�ល ពី្រក�

អ�ក្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់របស់សុ ី សុីេអហ�ប៉ុេណាផា�ស់ប�ូរ ឬសំេរចិត�ទក់ទងេទ េគា នេយាបាយ
ពរកុមាេគាលនេយាបាយករពរកុមារ និងេគាលករណ៍ពក់ព័ន� ដូចជា ្រកមសីល

និងទំរងរបាយករណ៍ករពរកុមារនឹង្រត�ច្រត�តពិនិ្យេឡងវិញ្របចំឆា�ំ ក�ុងែខជាេរៀងរល់
ត
សុ ី សុ ី េអហ� ទទួលស�ល់តំរូវករចំបាច់ក�ុងករអនុវត�េគាលករណ៍ែណនាំេដម្បីករពរកុមា
មានក�ុងកម�វិធីមា�ស់ជំនួយ។ សុីសុីេអហ�បានផ�ល់េគាលករណ៍ែណនាំលំអិតដល់មា�ស់ជំនួយត

េគាលនេយាបាយករព២០១៤
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សយ េឈ�

“េគាលករណ៍សំរប់មា�ស់ជំនួយសុីសុី”។ េគាលករណ៍ែណនាំទំនាក់

របស់សុី សុ ី េអហ�រវងមា�ស់ជំនួយ និងកុមារមានដូចខង

¤ រល់ទំនាក់ទំនងរវងកុមារ និងមា�ស់ជំនួយ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដយបុគ�លិករបស់សុីសុីេអហ� 
ទំនងបង�ញពីចំនុចមិនសមរម្យតមរយៈ វប្បធម៌ នេយាបាយ ឬសសន ា និងសមា�រៈមួយចំនួ
បទេល�ស្រត�វបានហមឃាត់យា៉ងតឹង

¤ រល់ករទស្សនៈកិច�របស់មា�ស់ជំនួយ្រត�វបានេរៀបចំទុកមុនតមរយៈែផ�ក្រគប់្រគងមា�ស
សុី សុ ី េអហ�

¤ ្រគប់មា�ស់ជំនួយនឹង្រត�វបានឆ�ងកត់ករសមា�សមុនរល់ករទស្សនៈកិច� េហយតំរូវឲ្
ករពរកុមារ និងចុះហត�េលខេល្រកមសីលធម៌ករពរកុមាររ បស់សុី

¤ ករេដរកំសន�តមទីផ្សោេនេពល្រពឹក ឬរេសៀសខងេ្រកសខសុីសុីេអហ�្រត�វបាន្រគប
បានអនុ��តសំរប់កុមារែដលអយុសម

¤ បុគ�លិករបស់សុី សុី េអហ�នឹងេទជាមួយ្រគប់េពល កំឡុងេពលទស្សនៈកិច� និងកំសន�ខងេ្រក
ជំនួយ ជាមួយនិងកុមា

¤ មា�ស់ជំនួយ និងកុមារ្រត�វបានេគជំនួយ្រពមទំង្រគ�សររបស់ពួកេគមិន្រត�វេដះដូរេលខទំនា
កំឡុងេពលទស្សនៈកិច� កុមារមិន្រត�វបានអនុ��តចកេចញ ឬនាំេទឆា�ញពីសហគ មន៍របស

កររយករណ៍ និងេឆ�
េនេពលែដលមានេហតុករណ៍ ឧប្បត�េហតុ មតិឬ េយាបល់ សង្ស័យ ឬ្រព�យបា

្រត�វែតរយករណ៍ភ

ដល់អ�កថា�ក់ដឹកនាំេដម្បីចប់េផ�មក រេសុបអេង�ត។ រល់ករណីរំេលភបំពននឹង្រត�វបានេសុបអេង�
ទុកដក់តមនីតិវិធីែដលបានបេង�ត។ េនេពលេឆ�តតមេទនឹងករ្រព�យបារម� ឬករេចទ្របកន់ព

រំេលភបំពន េនចុងប��ប់េគាលករណ៍ែណនាំនឹងេផា�តសំខន់េទេលផល្របេយាជន៍របស់
របស់កុមារ និងករចូលរួមរបស់កុមា
េនេពលកុមាររយករណ៍ ឬ្របាប់ពីករ្រព�យបារម�អចចត់ទុកថាជាករណីរំេលភបំពននឹង
ចត់យា៉ងយកចិត�ទុកដក់្របកបេដយេគារព។ ធានាថា ពួកេគនឹងមិន្រត�វបានស�ីបេនា

េជឿជាក់

ឬឥរិយាបថែដលអចបង�ឲ្យមានករខ�សេអៀន ឬភាពអមា៉ស់។ សុីសុីេអហ� នឹងប��ូនកុមា

កែន�ង

ែដលរំេលភបំពន េហយែស�ងរកករព្យោបាលសំរប់របួសស�មេផ្សងៗ និងប��ូនបន�ក�ុងករណីចំបា
ករេចទ្របកន់បានបេង�តេឡងេដយេជឿជាក់ែតគា�នមូលេហតុែដលបង�ញថា មិនពិត េនាះន
េធ�េឡងេដម្បី្របឆាំងេទនឹងអ�កែដល្រត�វេចទ្របកន់។ ករេចទ្របកន់ ក�ុងន័យព្យោបាទអ
គម
ឺ ិនអចទទួលយកបាន េនាះនឹងមានវិធានករសម្រសបេធ�េឡងសំរប់ជ

េគាលនេយាបាយករព២០១៤

ករខកខនរបស់អ�កតំ
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សុី សុី េអហ�មិនបារយករណ៍កសង្ស័យរំេលភបំពនេលកជនេល�សនឹងតំរូវទទួលខុស្រត�វចំេពបទឧ្រកិដ
ែដលបានេធ�េឡង ្រត�វប��ប់ពីករង

្រគប់បុគ�លិក និងម�ន�ីទក់ទងនឹង្រត�វបានឲ្យយល់ដឹងពីដំេណររយករណ៍ ករពរក

ែផ�កករពរកុ

ែដលមានជំនួយពីអ�ក្រគប់្រគងែផ�កច្បោប់ និងអនុវត�ច្បោប់នឹងទទួលខុស្រត ផ្សព�ផ្ និង េសុបអេង�តរល
បណ�ឹងនឹងេធ�ករវយតំៃលេលករេចទ្របកន់ េហយចត់វិធានករសម្រសបេទត

ែដលគា�

សកម�ភាពដូចជាក្រគប់្រគងេលឥរិយាបថ ករ្របឹក្ កប��ូនពកបណ�ឹងេដម្បីឲច្បោក�ុង្រស�កអនុវត
ឬប៉ូលីសេដ្រសយ និងប�្។

េគាលនេយាបាយករព២០១៤
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្រកមសីលធម៌ករពរក
ឧបសម�ន
័ �ក១
សំរប់បុគ�លិអ�កផ�ល់្របឹក្សោេយាប់ និងអ�កស�័្រ,អ�កជាប់កិច�សន ,

ខ�ុំ______________________(េឈ�)យល់្រពមចំេពក
ះ ិច�្រពមេ្រព�ង្រកមសីលធម៌ករពរកអង�ក

មូលនិធិកុមារកុមារកម�កំឡុងេពលបំេរករង

ខ�ុំនឹងៈ 

¤ ្រប្រពឹត�ជាមួយកុមារ និងមនុស្សវ័យេក�ង្របកបេដយករេគារព មិនថាជាតិសសន៍ ពណ៌ស
ពិករភាព សសនា នេយាបាយ ឬជំេនឿេផ្សងៗ ជាតិ ្របវត�ិសង�ម ឬ្របភពេដមកំេណត ឬ
េឡយ។

¤ ផ�ល់ករស�គមន៍ និងបរិស�នសុវត�ិភាពដល់កុមារ យុវវ័យ ឪពុកមា�យ ្រគ�សរ អ�កផ�ល់ករេម
បុគ�លិក និងអ�កស�័្រគចិត

¤ េលកទឹកចិត�ដល់កុមារ មនុស្សវ័យេក�ង ្រគ�សរ ឪពុកមា�យកុមារ អ�កេមលែថ បុគ�លិក និងអ�កស�័្រគច
េឡងពីប��ែដលប៉ះពល ់ដល់ពួកេ

¤ េជៀសវងករដក់ទណ�កម�េលរងក
¤ រយករណ៍ភា�មៗពិករ្រព�យ
ឬករេចទ្របកន់រំេលភបំពនេលកុមារក�ុងទំរង់របាយករណ៍ករពរកុមាររបស់អង�ករមូល

¤ ្របិបត�តមច្
បោប់ករពរកុមារក�ុងតំបន់ ថា�ក់ជាតិ ន
ត

¤ ធានាថា េនេពលខ�ុំកំពង់េធ�ករជាមួយ ឬេនែក្បរកុមារមានមនុស្សវ
¤ សុំករែណនាំពី្របធានរបស់ខ�ុំ្របសិនេបសកម�ភាពែដលខ�ុំពក់ព័ន�អច្របាសច
¤ សុំករែណនាំពី្របធានរបស់ខ�ុំ្របសិនេបខ�ុំបានពក់ព័ន�ស�នភាពណាមួយទំនងជានាំផលអ
និង សុំករែណនាំពី្របធានរបស់ខ�ុំ្របសិនខ�ុំ្រត�វបានរកេឃញថា ជាប់ពក់ព័ន�បទឧ្រកិដ� ឬ
មួយេទនឹងបទេល�

ខ�ុំនឹងមិន
¤ េ្របភាសមិនសមរម្យមួយចំនួនេនេពលនិយាយជាមួយកុមារ ឬយុវវ័យ ដូចជា ្របមាថ ែ
បេនា�សបង�ប់ ែដលរំេលភបំពន ឬែបបផ�ូ

¤ បេ�� ញឥរិយាបថ ែដលេធ�ឲ្យកុមារ ឬយុវវ័យ ខ�សេអៀន អមា៉ស់ េមលងយ ឬស�ីបេនា�សែដ
កររំេលភបំពនផ�ូវចិត�របស់កុមារ ឬយុ

¤ េរៀបករជាមួយមនុស្សែដលមានអយ១៨ឆា�
េគាលនេយាបាយករព២០១៤
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¤ បេ�� ញសកម�ភាពលក�ណៈផ�ូវេភទឬចូលរួមសកម�ភាពណាមួយែបបផ�ូវេភទជាមួយកុមាររួមទំ
េសវផ�ូវេភ

¤ ប�� ញសកម�ភាពតមវប្បធម៌ែដលមិនសមរម្យ ឬមិនចំបាច់ជាមួយកុមារ ដូចជា េអប េថ
ឬប៉ះពល

¤ េលកែលងេទសឲ្យ ឬចូលរួមា
ជ មួយកុមារក�ុងសកម�ភាពែដលមិន្រសបច្បោប់ គា�នសុវត�ិភាព 
¤ េរសេអង្របឆាំងកុមារ ឬយកចិត�ទុកដក់េលកុមារមា�ក់ជាងកុមា

័
¤ ចំណាយេពលខងេ្រកករងរជា ឬយុវវយណាមា�ក់ែដលជាប់ទក់ទងកម�វិធីរបស់អង�ក
និធិ
កុមារកម�ុ

¤ អេ��ញ ឬអនុ��តឲ្យកុមារេទផ�ះរបស់ពួកេគែតមា�ក់ឯងលុះ្រតែតពួកេគស�ិតក�ុងស�នភាពេ្រគា
ណាមួ

¤ ជួលកុមារេធ�ករតមផ�ះ ឬករងរណាមួយែដលពួកេគមិនទន់្រគប់អយុ ឬអភិវឌ្ឍ បង�ក
កំសន� ឬបង�ជាហនិភ័យ និងរបួស

¤ េធ�ករងរណាែដលកុមារអចេធ�បានេដយខ�ួនឯង ស�ិតស�ងខ�ួន ឬផា�ស់ប�ូរសំេលៀកបំ

¤ េគងេនែក្បរកុមារលុះ្រតែតជាករណីចំ បាច់ ខ�ុំនឹងជូនដំណឹងដល់្របធាន េហយ
បុគ�លិកមា�ក់េទៀ(ខ�ុំមិនេធអ
� ជ
ី� ាមួយកុមារដូចជាកូនេនផ�ះរបស់ខ�ុំែដល្របាសចកពីេគាលករណ៍ស)

¤ ចូលេគហទំព័ររូបភាពែបបរំេលភបំពនផ�ូវេភទរបស់ក

¤ និងេ្រប្របព័ន�បេច�កវិទ្យោដូចជា កុំព្យូទ័រ ទូរស័ទ�ៃដ វីេដអូ មា៉សុីនថត និងសមា�រេផ្សងេទៀតក�
េកង្របវ័�� ឬេបៀតេបៀនេលកុម

រូបថត និងេគាលករណ៍រក្សោករ
សុ ី សុ ី េអហ�ចត់ទុកថា ករករពរកុមារគឺជាករសំខន់បំផុត។ សុីសុីេអហ� េធ�ករជាមួយមនុស្ស្រគប
មានស�នភាពេផ្ស ងៗគា�តមរយះគំេរង និងកម�វិធីែដលខ�ួនមានេដម្បីគាំ្រទដល់ពួកេគ។ រល់

ករផ�ល់ព័ត៌មានមានសរះសំខន់បំផុត េនេពលែដលមានព័ត៌មានេធ�ឲ្យកុមារេនក�ុងសុីសុីេអហ
ចិត�ទុកដក់ និង្រត�វបានករពរកន់ែតខ�ំង។ េដយសរែតសុីសុីេអហ� រីករលដលជាអន�រជាតិពីវ
ែដលមាន េហយអនុវត�តមច្បោប់អន�រជាតិែដលជាប់ព័ន�ដូចខ

∙ ច្បោប់ករពរសិទ�ិឯកជន២០០៣ រដ�កលីហ�ញា៉សហរដ�អេម
∙ ច្បោប់ករ្រប្រពឹត�ឯកជនរបស់អូ្រស១៩៨៨
∙ ច្បោប់ករពរទិន�័យឯកជនេនច្រកភពអង់េគ១៩៩៨េសចក�ីែណនាំករករពរទិន�័យសហគមន៍ អុឺ
(៩៥/៤៦/EC)

េគាលនេយាបាយករព២០១៤
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កររក្សោករស
រល់បុគ�លិកសុ ី សុ ី េអហ�ទំងអស់អ�កស�័្រគចិត� េភ��វ និងអ�កែដជាបពក់ព័នករអនុវតសកម�ភាេផ្សង មា

តួនាទីតំរូវឲ្យែចករំែលកព័ត៌មានពីករករពរកុមាររបស់សុីសុីេអហ�។ សុីមានសមត�ភាពក�ុងករែចករំ
ព័ត៌មាន និងអនុ��តឲ្យេ្រប្របាស់រូបថត វីេេគាលករ្រសេដៀងគ េទតមកិច�្រពមេ្រព�ង និងលក�
ែដលែចងដូចខងេ្រក

ខ�ុំសន្យោថ

¤ ទទួលស�ល់ពីតំរូវកររបស់សុីសុីេអហ�ក�ុងរក្សោទុករល់ទិន�័យ និងព័ត៌មានសៗែដលទក់ទេទនឹ
បុគ�លិក អង�ករខ�ួនឯង និងភាគីែដលពក់ព័ន� េហយខ�ុំទទួលស�ល់ពីកតផា�លខ�ួនេដម្បីព័ត៌មរក្

ករមា�តទំងេនះ 

¤ កំឡុងេពល និងបនា�ប់ពីករចូលរួមរបស់ខ�ុំេនសុី សុីេអខ�ុំអចក�យជាអ�កែដលរក្សោព័ត៌មា

ឧទហរណ៍ ព័ត៌មានទក់ទងហិរ��វត�ុរបស់សុី សុីេអហ� បុគ�លិក គំេរង ែផនករ ឬប��េផ្សងៗ។ ខ�ុ
និងរក្សោព័ត៌មានរសុ ី សុ ី េអហ�ែដលខ�ុំបានដឹង រកេឃញ្រត�វរក្សោករសមា�ត់ និងេ្របវយា៉ងម៉ត់ច

េហយមិន្រប្រពឹត�ទំនាក់ទំនងមិនធម�ត និងចំបាច់របស់ខ�ុំជាមួយសុីសុីេអហ�ែដលគា�នេនក�ុងកិច�
សុី សុ ី េអហ�។

¤ េនេពលខ�ុំក�យជាភាគីទីបីែដលដឹងព័ត៌មានពក់ព័ន� ឬជាប់ទក់ទងេទនិងអង�ករ បុគ�

សុ ី សុ ី េអហ�ខ�ុំសន្យោ រក្សោព័ត៌ម ានសមា�ត់ នឹងមិនបេង�ត ឬែស�ងរកព័ត៌មាន េហយេ្រប្របា
គា�នករអនុ��តជាក់លក់ពីសុីសុីេ

¤ ្របសិនេបខ�ុំ ចង់សរេសរព័ត៌មានអ�ីមួយអំពីសុីសុីេអហ�េដម្បីផ្សព�ផ្សោយ ចង្រកងជាឯកស សម�ភា
នានា ឬផលប៉ះពល់ ឬសកម�ភាព្រសេដៀងគា� ខ�ុំនឹងែស�ងរកកិច�្រពមេ្រព�ងជាក់លក់េចញពីសុី
មានលយលក់ជាអក្សរេចញពីបុគ�លិករ បស់សុីសុីេអហ�។តំរូវករផ្សព�ផ្សោយ្រត�វបានកំ

ករថតរូប និងេ្រប្របាស់វី

¤ មុនេពលថតរូប ឬភាពយន�ពីកុមារសំរប់េគាលបំណងែដលទក់ទងករងរ ខ�ុំនឹងបា៉ន់្របមាណ
តម្របៃពណីតមក�ុងតំបន់ ឬករហមតឹងរុឹងពីករេបាះពុម�ផ្សោយរូបភាពផា�ល់ខ�ួន។ខ�ុំនឹង
គា�នករយល់្រពមមុនពីបគ�លិករបស់សុី សុីេអហ� នាយក្របតិបត� ្របធានកម�វិធី ឬ

¤ ករ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�កែដលខ�ុំេស�សុំថតរូប ឬថតសេម�ងនឹង្រត�វបានគិតទុកមុនេពលេធ� េហយខ�ុំនឹង
ច្បោស់ពីលទ�ផលសមា�រែដល្រត�វេ្រប

¤ ខ�ុំនឹងសំែដងករេគារពដល់េសចក�ីៃថ�ថ�ូរចំេពះអ�កែដលខ�ុំថតរូប ឬថតសេម
¤ ខ�ុំធានាថា រូបថត ឬវីេដអូរបស់កុមារែដលខ�ុំបានថតមានសេម��កបំព
េគាលនេយាបាយករព២០១៤
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¤ ខ�ុំនឹងមិនថត ឬព្យោយាមចូលេទថតរូបេនកែន�ងែដលគា�នសិទ�ិ ឬមិនដឹង ដូចជា កែន�ងេគង មុ
ទុក ្រព�យ

¤ ខ�ុំនឹងមិនចំណាយេពលថតសេម�ង ឬវីេដអូែដលអចេធ�េឡងែបបផ�ូវេភ

¤ ខ�ុំនឹងមិនេ្របរូបភាពជាសធ (blog)
សុ ី សុ ី េអហ�

ឬក�ុងេគាលបំណងពណិជ�កម�េដយគា�នក រប��ក់េស�

¤ ខ�ុំធានាថា រូបថតរបស់ខ�ុំបង�ញពីភាពជាក់ែស�ង និងមា នក�

¤ េនេពលេ្របព័ត៌មានែដលទក់ទងនិងសុីសុីេអហ�េល្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម ខ�ុំនឹងេនែតក
របស់សុ ី សុី េអហ�ពក់ព័ន�និងបុគ�ល។ ខ�ុំនឹងមិនេបាះពុម�ផ្សោយពីអស័យដ�នក៏ដូចជាេឈ�ះពិត

សុី សុ ី េអហ�

ខ�ុំនឹងធានាថា េឈ�ះឯកសរមិនបង�ញឲ្យដឹងពីតព័ត៌មានអត�ស��ណរបស់កុមារេនេពលប��ូនេទ
្រត�និច ខ�ុំបានអន យល់ និងយល់្រពមអនុវត�តមេគាល ករណ៍ែដលបានែច

េគាលករណ៍បានចុះហត�េលខេដយ បុគ�លិកទំងអស់របស់សុីសុីេអហ� 
កិច�សន្យោ អ�ក្របឹក្សោេយាបល់ និងអ�កស�័
ខ�ុំអះអង ថាខ�ុំបានអន និងយល់ពីអង�ករមូលនិធិកុមារ

¤ េគាលនេយាបាយករពរកុម
¤ ្រកមសីលធម៌ករពរក

ខ�ុំយល់្រពម និង្របតិបត�តមេគាលករណ៍ ្រកសីលធម៌ករពរកុម
ម
ារ។ ខ�ុំយល់ថា ករ្រប្រព
េគាលករណ៍ ឬ្រកមសីលធម៌ករពរកុមារអចនឹងផ�ល់ផលមិនល� ប�្ឈប់ករងររបស់ខ�ុំជាមួយ

ខ�ុំយល់ថា ករ្រប្រពឹត�ែដល្របាសចកពីេគាលករណ៍ ឬ្រកមសីលធម៌ករពរកុមារអ

បទឧ្រកិដ�។ ខ�ុំយល់ ពី ទំនួលខុស្រត�វរបស់ខ�ុំក�ុងន ជាបុគ�លមួយរូែដលបំេរករងជាមួយអង�ករមូលនិធិកុ

កម�ុជ ខ�ុំ យល់ពគំនិតរួ
ម និងេជៀសវងករ្រប្រពឹត�សកម�ភាពែដលជាឥរិយាបថែដលបណា�យឲ្យមាន
ី
េកង្របវ័��េលកុមារ ឬយុវជ

យល់្រពឲ្យអង�ករមូលនិធិករកុមរ ក
ា េធ�ករេសុបអេង�តរល់ករណីចំបាច់មួយចំនួនែដលតំរូវឲ្យ រួមមា

េថា�លេទស អ�កធានាជាែផ�កៃនដំេណរករណាត់ជួបសំភាសន៍ ឬេ្រ
ចូលរួមវគ�បណ�ុះបណា លករពរកុមាររបស់អង�ករមូលនិធិកុមារក

ខ�ុំសូ មអះអងថា ខ�ុំមានឆ េដម្ប

េឈ�......................................................
តួនាទី.....................................................
ហត�េលខ...............................................
ៃថ� ទ ែ
ី ខៈ..................................................
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ឧបសម�ន
័ �ក២
សំរប់េភ��
¤ ្រប្រពឹត�ជាមួយកុមារ និងមនុស្សវ័យេក�ង្របកបេដយករេគារព មិនថាជាតិសសន៍ ពណ៌ស
ពិករភាព សសនា នេយាបាយ ឬជំេនឿេផ្សងៗ ជាតិ ្របវត�ិសង�ម ឬ្របភពេដមកំេណត ឬ
េឡយ។

¤ ផ�ល់ករស�គមន៍ និងបរិស�នសុវត�ិភាពដល់កុមារ យុវជន ឪពុកមា�យកុមារ ្រគ�សរ អ�កេម
បុគ�លិក និងអ�កស�័្រគចិត�ទំងអស

¤ េលកទឹកចិត�ដល់ កុមារ យុវជន ឪពុកម ា�យកុមារ ្រគ�សរ អ�កេមលែថកុមារ បុគ�លិកនិងអ�កស�័្រគច
េឡងពីប��ែដលប៉ះពល ់ដល់ពួកេគ

¤ ប�្ឈប់ករដក់ពិន័យេលរងកយរបស
¤ រយករណ៍ពីករ្រព�យបារម� ឬករេចទ្របកន់ពក់ព័ន�កររំេលភបំពនេលកុមារត
របស់អង�ករមូលនិធិកុមារកម�ុ

¤ ្របិបត�តមច្
បោប់ករពរកុមារក�ុងតំបន់ ជាតិ និង
ត

ខ�ុំនឹងមិន

¤ េ្របភាសែដលមិនសមរម្យ ក៏ដូចា
ជ  េមលងយ េរសេអង បេនា�ស បង�ប់ រំេលភបំពន 
ផ�ូវេភទ េនេពលនិយាយជាមួយ ឬខណះេពលមានវត�មានកុមារ មនុស្សវ

¤ បេ�� ញឥរិយាបថ ែដលេធ�ឲ្យកុមារ ឬយុវវ័យ ខ�សេអៀន អមា៉ស់ េមលងយឬស�ីបេនា�សែដ
កររំេលភបំពនផ�ូវចិត�របស់កុមារ ឬមនុស្សវ័

¤ បេ�� ញសកម�ភាពលក�ណៈផ�ូវេភទ ឬចូលរួមសកម�ភាពណាមួយែបបផ�ូវេភទជាមួយកុមាររួមទំ
េសវផ�ូវេភ

¤ កន់ េថប េអបេថប ឬប៉ះពល់កុមារែដលមិនសមរម្យ មិនចំបាច់ ឬេលទឹកចិត�តមែ
¤ បែណ�តបេនា�យតម ឬចូលរួមឥរិយាបថជាមួយកុមារែដលជាអំេពខុសច្បោប់ គា�នសុវត�ិភាព 
¤ េរសេអង្របឆាំង ឬចូលចិត�កុមារមា�ក់ជាងកុ

¤ ចំណាយេពលខងេ្រកសុីសុីេអហ�េលងជាមួ/មនុស្សវ័យេក�ងណាមួយែដលពក់ព័ន�កម�វិធីរបស់
ករមូលនិធិកុមារកម�

¤ ទទួលកុមារេធ�ករងរផ�ះ ឬករងរណាែដលមិនសម្រសបមអយុ និងក
រអភិវឌ្ឍរបស់ពួ
ត
ដល់ករសិក្សោ ករកំសន� ឬដក់ពួកេគេនកែន�ងេ្រគាះថា�
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¤ េធ�ករងរណាែដលកុមារអចបានេដយខ�ួនរបស់ពួកេគ ដូចជា ងូតទឹកឲ្យ ឬផា�ស់ប�ូរសេម��កប
¤ ចូលេទកន់េគហទំព័រ ឬបេង�តរូបភាពែបបលក�ណះរំេលភបំពនផ�ូវេភទរបស់កុម
¤ េ្របកុំព្យូរទ័រ ទូរស័ព�ៃដ វីេដអូ កេមរ៉ឌីជីថល ឬ្របព័ន�បេច�កវិទ្យោេផ្សងៗក�ុងេគាលបំណងេគង្រប
េបៀនកុមា

រូបថត និងេគាលករណ៍រក្សោករ
សុ ី សុ ី េអហ�ចត់ទុកថា ករករពរកុមារគឺជាករសំខន់បំផុត។ សុីសុីេអហ� េធ�ករជាមួយមនុស្ស្រគប
មានស�នភាពេផ្ស ងៗគា�តមរយះគំេរង និងកម�វិធីែដលខ�ួនមានេដម្បីគាំ្រទដល់ពួកេគ។ រល់

ករផ�ល់ព័ត៌មានមានសរះសំខន់បំផុត េនេពលែដលមានព័ត៌មានេធ�ឲ្យកុមារេនក�ុងសុីសុីេអហ
ចិត�ទុកដក់ និង្រត�វបានករពរកន់ែតខ�ំង។ េដយសរែតសុ
រករលដលជាអន�រជាតិព
ី
ីវិធីករករពរកុមារែដលមាន េហយអនុវត�តមច្បោប់អន�រជាតិែដលជាប់ព

∙ច្បោប់ករពរសិទ�ិឯកជន២០០៣ រដ�កលីហ�ញា៉សហរដ�អេម
∙ច្បោប់ករ្រប្រពឹត�ឯកជនរបស់អូ្រស១៩៨៨
∙ច្បោប់ករពរទិន�័យឯកជនេនច្រកភពអង់េគ១៩៩៨

∙េសចក�ីែណនាំករករពរទិន�័យសហគមន៍អុឺរ(៩៥/៤៦/EC)

កររក្សោករស
រល់បុគ�លិកសុ ី សុ ី េអហ�ទំងអស់អ�កស�័្រគចិត� េភ��វ និងអ�កែដជាបពក់ព័នករអនុវតសកម�ភាេផ្សងៗម

តួនាទីតំរូវឲ្យែចករំែលកព័ត៌មានពីករករពរកុមាររបស់សុីសុីេអហ�។ សុីមានសមត�ភាពក�ុងករែចករំ
ព័ត៌មាន និងអនុ��តឲ្យេ្រប្របាស់រូបថត វីេេគាលករ្រសេដៀងគ េទតមកិច�្រពមេ្រព�ង និងលក�
ែដលែចងដូចខងេ្រក

សូមអន និងយល់អ�ីទំងអស់ែដលបានេលេឡង េហយចុះហត�េលខេលកិច�េ្រព�ម
របស់អង�ករមូលនិធិកុមារកម�
ខ�ុំសន្យោថ

¤ ទទួលស�ល់ពីតំរូវកររបស់សុីសុីេអហ�ក�ុងរក្សោទុករល់ទិន�័យ និងព័ត៌មានសៗែដលទក់ទេទនឹ
បុគ�លិក អង�ករខ�ួនឯង និងភាគីែដលពក់ព័ន� េហយខ�ុំទទួលស�ល់ពីកតផា�លខ�ួនេដម្បីព័ត៌មរក្
ករមា�តទំងេនះ 
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¤ កំឡុងេពល និងបនា�ប់ពីករចូលរួមរបស់ខ�ុំេនសុី សុីេអខ�ុំអចក�យជាអ�កែដលរក្សោព័ត៌មា
ឧទហរណ៍ព័ត៌មានទក់ទងហិរ��វត�ុរបស់សុីសុីេអហ� បុគ�លិក គំេរង ែផនករ ឬប��េផ្សងៗ។ ខ�ុំ
និងរក្សោព័ត៌

¤ របស់សុី សុី េអហ�ែដលខ�ុំបានដឹង  រកេឃញ្រត�វរក្សោករសមា�ត់ និងេ្របវយា៉ងម៉ត់ចត់បំផុត េហយមិ
ទំនាក់ទំនងមិនធម�ត និងចំបាច់របស់ខ�ុំជាមួយសុីសុីេអហ�ែដលគា�នេនក�ុងកិចេ្រព�ងរ បស់សុី

¤ េនេពលខ�ុំក�យជាភាគីទីបីែដលដឹងព័ត៌មានពក់ព័ន� ឬជាប់ទក់ទងេទនិងអង�ករ បុគ�

សុ ី សុ ី េអហ�ខ�ុំសន្យោ រក្សោព័ត៌ម ានសមា�ត់ នឹងមិនបេង�ត ឬែស�ងរកព័ត៌មាន េហយេ្រប្របា
គា�នករអនុ��តជាក់លក់ពីសុីសុីេ

¤ ្របសិនេបខ�ុំ ចង់សរេសរព័ត៌មានអ�ីមួយអំពីសុីសុីេអហ�េដម្បីផ្សព�ផ្សោយ ចង្រកងជាឯកស
សម�ភាពនានា ឬផលប៉ះពល់ ឬសកម�ភាព្រសេដៀងគា� ខ�ុំនឹងែស�ងរកកិច�្រពមេ្រព�ងជាក់លក់
េអហ� ែដលមានលយលក់ជាអក្សរេចញពីបុគ�លិករ បស់សុីសុីេអហ�។ តំរូវករផ្សព�ផ្សោយ្រត�
ច្បោប់

ករថតរូប និងេ្រប្របាស់វី
¤ មុនេពលថតរូប ឬភាពយន�ពីកុមារសំរប់េគាលបំណងែដលទក់ទងករងរ ខ�ុំនឹងបា៉ន់្របមាណ
តម្របៃពណីតមក�ុងតំបន់ ឬករហមតឹងរុឹងពីករេបាះពុម�ផ្សោយរូបភា

¤ ខ�ុំនឹងមិនថតរូបេដយគា�នករយល់្រពមមុនពីបគ�លិករបស់សុីសុីេអហ� នាយក្របតិបត� ្របធានក
អ�ក្រគប់្រគងសខ ឬម�ន�ី្រគប់្រគងែផ�កមា�ស

¤ ករ្រពមេ្រព�ងរបស់អ�កែដលខ�ុំេស�សុំថតរូប ឬថតសេម�ងនឹង្រត�វបានគិតទុកមុនេពលេធ� េហយខ�ុំនឹង
ច្បោស់ពីលទ�ផលសមា�រែដល្រត�វេ្រប

¤ ខ�ុំនឹងសំែដងករេគារពដល់េសចក�ីៃថ�ថ�ូរចំេពះអ�កែដលខ�ុំថតរូប ឬថតសេម
¤ ខ�ុំធានាថា រូបថត ឬវីេដអូរបស់កុមារែដលខ�ុំបានថតមានសេម��កបំព

¤ ខ�ុំនឹងមិនថត ឬព្យោយាមចូលេទថតរូបេនកែន�ងែដលគា�នសិទ�ិ ឬមិនដឹង ដូចជា កែន�ងេគង មុជ
ទុក ្រព�យ

¤ ខ�ុំនឹងមិនចំណាយេពលថតសេម�ង ឬវីេដអូែដលអចេធ�េឡងែបបផ�ូវេភ

¤ ខ�ុំនឹងមិនេ្របរូបភាពជាសធ (blog)
សុ ី សុ ី េអហ�

ឬក�ុងេគាលបំណងពណិជ�កម�េដយគា�នក រប��ក់េស�

¤ ខ�ុំធានាថា រូបថតរបស់ខ�ុំបង�ញពីភាពជាក់ែស�ង និងមា នក�

¤ េនេពលេ្របព័ត៌មានែដលទក់ទងនិងសុីសុីេអហ�េល្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�ម ខ�ុំនឹងេនែតក
របស់សុ ី សុី េអហ�ពក់ព័ន�និងបុគ�ល។ ខ�ុំនឹងមិនេបាះពុម�ផ្សោយពីអស័យដ�នក៏ដូចជាេឈ�ះពិត

សុី សុ ី េអហ�
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¤ ខ�ុំនឹងធានាថា េឈ�ះឯកសរមិនបង�ញឲ្យដឹងពីតព័ត៌មានអត�ស��ណរបស់កុមារេនេពលប��
េអឡិច្រត�និច ខ�ុំបានអន យល់ និងយល់្រពមអនុវត�តមេគាលករណ៍ែដលបានែច

េគាលករណ៍បានចុះហត�េលខេដយ េភ��វរបស់សុីសុីទ

ខ�ុំអះអងថា ខ�ុំបានអន និងយល់ពីអង�ករមូលនិធិកុមារ
¤ េគាលនេយាបាយករពរកុម

¤ ្រកមសីលធម៌ករពរក ខ�ុំយល់្រពម និង្របតិបត�តមេគាលករណ៍ ្រកសីលធម៌ក
ម
េឈ�......................................................
តួនាទី.....................................................
ហត�េលខ...............................................
ៃថ� ទី ែខៈ..................................................
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រេបៀបរាយករណ៍ករពារកុមររបស់អង�ករមូលនធ
ុ រកម�ជា
ិ ក
ិ ម
ុ
ឧបសម�័ន�ខ

លាបអករាបារ?

១

័
រពា/មលរសវាេល
្

្ភរ-ពណា/មលរស
័
េភញវា

ររ្គាតអរ�ល័រ្កា
ត ណុដ
អ�រ់ាជរគយគភល
័ �

បាេចរររបលគរ់ារលនញភីបាា បេរហរបយលេាជរពាងមាាុបាអេ្ធាុដ្ស័ាេពល

រាបារេេេភាប?

៣

២

រាបារភីអស?
ី

បារររភដាណុរ់ារយចភីេគាបារបាយារពា ុលត្រមីាធមមបាយារពាា

រាគបារភគាយាមមុបារបេផ�ជុដា បេរហរបយលរា្វរាបារ�រ្ាាុេភាុ២៤ុេពរ្ុដបលគ
រាឆរគងមរ់ាអកេធសជេងយល

រាគបាេចរររបលគា បេរហរបយលេាជរពារ់ាយគភល
័ �េង
លដ្ររ្គាតុលត្អ�េផស្េរៀារា្វរាបារេងមលណីរបែគ

រាគបារភគាយាមមភីរវាតតសភុ
េាុជ ុុុុុុុុុុុុុុុុុុុុ រាបារេងលាប?
រ ខពាសភារគរពារា្វរ

របល្ុអ�រ្រគរ្្សនុលត្ររធលរផ�បាយារពាារគ

ាបារេងអ�រ្រគរ្្

រី រីេអីស

សនុដមលណីរបែគរបល្

៤

រាគមលសភុលត្ភ័ាព
ម លាបាវា នសាាបយាជរែវលគាបាេរជ រអេ្ធាុលត្ាយាបារប លាគរា្វេធសជុ

៥

េាជលដ្ពលអសីេជាេឡជ្?

លត្អលរវាណលង
រ មេគាបាររ់ាយលរក្�រ្រាររក់រគ
ាបរលគ/ររេរាុែាររាតរាណតារគរីរី
ត
េអីសុលត្អ�រ្រគរ្្រផ�បាយារពារា្វាគបគាគេាជាីេលុាុអ�រ្រគន្រផ�ក់រគុលត្
អរលវាណលក
រ ់រគបាយារពាពលាទែរីរ ្បាេរ
�
ជ រអេ្ធាេងេាជាីេលុា

ររររត់ុដាយាបារបា

្ា
ត ភ
ី រ វាតស
ត ភរលា្េរគុុល្
ត

បារររភដាណរ់ារយច

ររាាីុដេងអជ�ធាបាយា

រា្វេធសប
ជ ាសាាបយាុល្
ត េឆ�ា
ជ ារា

លត្រមីាធមមបាយា

យារពារា្វរាបារេង
រពាា

អ�រា្វយលេចរររបលគចយ
ប កគ

ភីេគាបាបាយារពាុ
រពាអកជារ�ផារា្វ

ារ�ផ
ត ារ់ាេជាពលេឡជ្

៦

ររ�រគភីបាលា

អកទគរ្េងអ�រ្រគរ្្
រផ�អលរវាណលក
រ ់រគ់
ដ ា កជ
អ�រ្រគរ្្េ់ជមេ
ី រប បារ

េេេភារ់ាមររបាេឆ�ជាារុលត្ភតេរគុេេរាគរា្វផណាគ់ាគអ�រ់ាជរគយគភល
័ �ុដររុយាគ
េងលដ្បាបាយាបាប លាគុលត្សភុរលាុបាេ្ករាីេឡជ្វញុល
ត
ត្ររដរេេរាគរា្វយលផណាគន
ររតលេរជកបយកគា

ែបយលរ្រគេភា
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