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ឤរមភកថា 

សិទធ,ិ សុវត្ថិភាព និងកិច្ចោរពារកុមារ និងរកុមររួសាររបស់ពកួក្រ រឺជាោររពួយបារមភយ៉ា ងខ្ល ាំង
សរមាបអ់ងគោរខែមរក្ដើមបោីរអបរ់ ាំ (KHEN) រមួទាំងរកុមរបឹកាភបិាលរបស់ែលួន។ ក្យើងបានអភវិឌ្ឍន ៍ និង
កាំពុងអនុវត្តវធិានោរ1 ោរពារសុវត្ថិភាពកុមារយ៉ា ងរងឹមាាំ និងក្ោលនក្យបាយពាកព់ន័ធនានាកនុងោរងារ
របចាំថ្ងៃរបស់ក្យើងែ្ុ ាំ។ 

ក្ោលនក្យបាយក្នេះ សរមាបោ់រពារពីោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ បក្ងកើត្ក្ឡើង
ក្ោយខផែកក្លើោរងារ និង បទពិក្សាធនក៍នលងមករបស់ក្យើង និង មានោរទទួលសាគ ល់ពីត្រមូវោរចាំបាច្់
និង ច្ាស់ោស់អាំពីត្រមូវោរកនុងកិច្ចោរពារនូវហានិភយ័ និង ោរក្្លើយត្ប ក្ដើមបោីរពារកុមារ និង មនុសស
ក្ពញវយ័ពីោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ (PSEA) និងោរបាំពារបាំពាន(រ ាំខ្ន/យយ)ីផលូវក្ភទ។  

អងគោរ KHEN មនិមានោរអត្ឱ់ន និង អធារស័យជាោច្ខ់្ត្ច្ាំក្ពាេះ ោររ ាំក្ោភបាំពាន និង ោរ
ក្កងរបវញ័្ច ក្លើផលូវក្ភទ និងក្យើងមានក្ោលបាំណងក្ដើមបធីានាថាក្ោលនក្យបាយ និងោរអនុវត្តរបស់
ក្យើងរឺច្ាស់ោស់ ទូលាំទូោយ និង អាច្អនុវត្តបានសរមាបបុ់រគលិក សហោរ ី និង សហរមន ៍ ខដល
ក្យើងក្ធវើោរជាមយួ។ 

ក្យើងមានក្ោលបាំណងនឹងបនតក្ធវើោរខកលមែ និងពរងឹងនូវក្ោលនក្យបាយក្នេះ ក្ោយពិក្រោេះ
ក្យបល់ជាមយួអនកពាកព់ន័ធ និងបនសុោីន ជាមយួក្ោលនក្យបាយ និងនីតិ្វធីិ2 (ដាំក្ណើ រោរ)ខដលមានរសាប់
របស់ក្យើងខដលក្យើង នឹង បនតខសវងយល់បខនថមអាំពីអវីខដលដាំក្ណើ រោរក្ៅកនុងវស័ិយដស៏ាំខ្នក់្នេះកនុងោរ
ោរពារនិងក្្លើយត្ប ។ ជាោរសាំខ្នផ់ងខដរ ក្យើងបានកត្ស់មាគ ល់ថា ក្យើងបានខកខរបក្ោលនក្យបាយ
ធនធានមនុសសរបស់ក្យើង ក្ដើមបី្ លុេះបញ្ច ាំងពីត្រមូវោរឈានដល់កិច្ចោរ ក្ដើមបោីរពារោរក្បៀត្ក្បៀន បាំពារ
បាំពាន (ោរយយ)ី ដល់ផលូវក្ភទក្ៅកនុងអងគោររបស់ក្យើង។ ដូក្ច្នេះ ក្ោលនក្យបាយក្នេះនឹងរតូ្វបានពិនិត្យ
ក្ឡើងវញិជារបចាំ ខដលក្នេះជាោរទទលួែុសរតូ្វរបស់រកុមរបឹកា KHEN ។ ក្យើងក្បតជ្ាថានឹងោកកុ់មារជា
អាទិភាពកនុងអវីខដលក្យើងទាំងអស់ោន អនុវត្ត និង ក្ដើមបកី្ធវើឱយសិទធិខដលមានខច្ងក្ៅកនុងអនុសញ្ា អនតរជាតិ្
សតីពីសិទធិកុមារោល យជាោរពិត្សរមាបកុ់មារររបទី់កខនលង ែណៈខដលរតូ្វធានាថា KHEN បដិភារនិងចូ្ល

                                                           
1 Updated Child Protection Policy (KHEN) reviewed 2019 
 
2 Code of Conduct, Gender, Safeguarding and Child Protection, Primary Governance Guidelines, Financial Management 
Policy, Reporting Processes and Training on Fraud Prevention approved July 2015, (reviewed 2017 and 2019) 
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រមួច្ាំខណកកនុងោរោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ ោររ ាំក្ោភបាំពាន និងោរក្បៀត្ក្បៀន បាំពារបាំពាន (ោរ
យយ)ី3 ផលូវក្ភទ ទាំងក្ៅកនុងអងគោរក្យើងែ្ុ ាំ និងសហរមនខ៍ដលក្យើងក្ធវើោរ។ 

 

 

ហត្ថក្លខ្ក្ោយរបធានរកុមរបឹកាភបិាល 

 

_______________________ 

ប ុន ទិត្ារទិធិ 

បាត្ដ់ាំបង កមពុជា 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Sexual Harassment: Sexual Harassment is any unwelcome behaviour of a sexual nature when such behaviour  interferes with 

work, is made a condition of employment or creates an intimidating, hostile or offensive work environment by staff against each 

other, or against any other individual 
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ដោលនដោបាយស្តីពកីិច្ចការពារពកីារដេង្ប្រវញ័្ច ដលីផលវូដភទនិង្ការ
រំដោភបំពានផលវូដភទ ននអង្គការKHEN 4 

1. ក្សកកតខីណនាាំ 
 

ក្ោលនក្យបាយក្នេះកាំណត្ច់្ាស់ថា KHEN មនិមានោរអត្ឱ់ន ច្ាំក្ពាេះអាំក្ពើឬោរក្កងរបវញ័្ច និង
ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ និងោរក្បៀត្ក្បៀន ឬ យយផីលូវក្ភទ (SEAH) ជាោច្ខ់្ត្។ ក្ោលនក្យបាយ
ក្នេះជាោរបាំក្ពញបខនថមក្ៅនឹងក្ោលនក្យបាយសុវត្ថិភាពកុមារ និង កិច្ចោរពារកុមារ (រមួទាំងមនុសសវយ័ 
ក្កមង)ឆ្ន ាំ២០១៩ និងរកមសីលធម ៌និងក្ោលនក្យបាយធនធានមនុសស។ ក្ោលនក្យបាយក្នេះបងាា ញពី
ត្នួាទី ោរទទួលែុសរតូ្វ និងអាកបបកិរយិខដលបានរ ាំពឹងទុករបស់បុរគលិកនិងសហោររីបស់ KHEN 
ក្ដើមបធីានាបាននូវបរយិោសរបកបក្ោយសុវត្ថិភាព មនិមានោរក្កងរបវញ័្ច  និង ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ 
និង ោរក្បៀត្ក្បៀន ឬយយផីលូវក្ភទ (SEAH) ទាំងក្ៅខ្ងកនុងសាថ បន័ និងទាំងកនុងសហរមនខ៍ដល KHEN 
ក្ធវើោរ។ 

 

ក្សច្កតខីងលងោរណ៍ក្ោលនក្យបាយ៖ 

1.1. ោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទនិងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ (SEA) ជាសកមមភាពរ ាំក្ោភក្លើច្ាប ់និងសតងោ់រ
អនតរជាតិ្ខដលរតូ្វបានទទួលសាគ ល់ជាសកល និង វាជាអាកបបកិរយិខដលមនិអាច្ទទលួយកបាន។ ទក្ងវើ
ក្នេះរតូ្វបានហាមឃាត្ស់រមាបបុ់រគលិកមនុសសធមទ៌ាំងអស់រមួទាំងបុរគលិក និង សហោររីបស់អងគោរ 
KHEN5 ។ 

                                                           
4 Prevention of Sexual Harassment is addressed more specifically in Human Resource Policies 
5
 UN Secretary General’s Bulletin ST/SGB/2003/13, 2003. https://undocs.org/en/ST/SGB/2003/13  

https://undocs.org/en/ST/SGB/2003/13
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1.2. KHEN មានក្ោលោរណ៍ខច្ងថា នឹងមនិមានោរអត្ឱ់នដល់ទក្ងវើថ្នោរក្បៀត្ក្បៀន ោរយយី និង 
ោរក្កងរបវញ័្ច  និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទជាោច្ខ់្ត្ ។ និក្យជិក និង បុរគលិក6 ពាកព់ន័ធទាំងអស់ថ្ន
អងគោរKHEN រតូ្វមានោត្ពវកិច្ចរបោនខ់្ា បនូ់វសតងោ់រែពស់បាំផុត្ថ្នោររបរពឹត្តផ្ទទ ល់ែលួននិងមានវជិាា ជីវៈ
ររបក់្ពលក្វោ និងផតល់ជាំនយួ និងក្សវាកមមមនុសសធមក៌្ោយោរក្ោរព និងក្ោរពនូវសិទធិកុមារ និង   
សហរមនខ៍ដលក្យើងក្ធវើោរជាមយួ។ 

 

1.3. ទសសនវស័ិយរបស់ KHEN  

 

ច្ងក់្ ើញកុមារមានោរក្ោរព និងទទលួបាននូវសិទធកិ្ៅកនុងរបក្ទសកមពុជា 

ក្ោយមានក្បសកកមម ក្ធវើោរជាមយួកុមារ និងសហរមនក៍្ដើមបធីានាថាសិទធិរបស់កុមាររតូ្វបានអនុវត្តក្ពញ
ក្លញ ក្ដើមបកី្អាយជីវតិ្មានភាពរបក្សើរតាមរយៈោរអបរ់ ាំទូលាំទូោយ និងរបកបក្ោយរុណភាព សរមាប់
ជីវតិ្មានភាពរបក្សើរក្ឡើង។  

ក្យើងមានក្ោលបាំណងច្ងក់្ឆ្ព េះក្ៅរកសងគមកមពុជាមយួ ខដលទទលួបាននូវោរអបរ់ ាំរបកបក្ោយរុណភាព
ខដលពិត្ជាអាច្ក្ធវើឱយសិទធិរបស់កុមារទាំងអស់រតូ្វបានទទួលសាគ ល់ និងក្ោរព។ 

 

1.4 រុណត្ថ្មលរបស់ក្យើង:  
 

 ោរក្្លើយត្ប  
 មានរុណភាព  
 មានកិច្ចសហរបតិ្បត្តិោរ និង 
 មានរណក្នយយភាព 

 
1.5. អត្ថនយ័ថ្នោរក្កងរបវញ័្ចផលូវក្ភទ និង ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ: 7 

 

សរមាបក់្ោលបាំណងថ្នក្ោលនក្យបាយក្នេះ 

 

“ ោរក្កងរបវញ័្ចផលូវក្ភទ” រឺជាោររ ាំក្ោភបាំពានជាកខ់សតង ឬោរប៉ាុនប៉ាងរ ាំក្ោភបាំពានក្លើបុរគលណាខដល
សថិត្កនុងសាថ នភាពងាយរងក្រោេះ ឬទីកខនលងខដលមានភាពែុសោន ថ្នអាំណាច្ឬជាំក្នឿទុកចិ្ត្ត កនុងក្ោល
                                                           
6
 See full list of KHEN staff and associates below. 

7 A glossary of terms appears in Annex 1 
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បាំណងផលូវក្ភទ មនិរតឹ្មខត្ថារកបានរបាកច់្ាំក្ណញក្នាេះក្ទ ខត្រមួទាំងោរបានផលរបក្យជនទ៍ាំងខផនក
សងគម ឬនក្យបាយ ខដលបានមកពីោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទរបស់អនកដថ្ទ ។ 
 

“ ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ” រឺជាោរឈាល នពានផលូវក្ភទក្លើរាងោយជាកខ់សតង ឬោររាំរាមរាំខហងក្លើផលូវក្ភទ 
មនិថាខត្ក្ោយោរក្របើកមាល ាំងបងខាំ ឬកម៏និថាក្ោយក្រោមលកខែណឌ មនិក្សមើភាព ឬោរបងខិត្បងខាំក្នាេះក្ឡើយ។ 
ក្នេះរាបប់ញ្ចូ លទាំងោរក្កងរបវញ័្ច  និង ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទតាមអិុនធឺណិត្(ក្ទេះមនិបានប៉ាេះពាល់
ផ្ទទ ល់កតី)។ 
 
“ ោរក្បៀត្ក្បៀនឬោរយយផីលូវក្ភទ” រតូ្វបានចត្វ់ធិានោរក្្លើយត្បជាកោ់ក ់ ជាពិក្សសអនុវត្តតាមរយៈ
ក្ោលនក្យបាយធនធានមនុសស និងរកមសីលធម ៌ ខដលរតូ្វបានខច្ងបញ្ា កត់ាមរយៈក្ោលនក្យបាយ
របស់ក្យើងទាំងអស់។ 
 
 

និយមនយ័ថ្នោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទក្នេះ វាបាំក្ពញបខនថមក្លើនិយមនយ័ខដលមានរសាបក់្ៅកនុងក្ោល
នក្យបាយសុវត្ថិភាពកុមារ និងកិច្ចោរពាររបស់KHEN8។ ក្ោលនក្យបាយោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច និង
ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ (P=ភ.ី S=ក្អស .E=អីុ. A=ក្អ) វាមានភាពែុសខបលកពីោន រត្ងខ់ដលថា ក្ោល
នក្យបាយក្នេះ អនុវត្តសរមាបកិ់ច្ចោរពារដល់មនុសសក្ពញវយ័ កដូ៏ច្ជាកុមារផងខដរ ខដលអាច្ទកទ់ង
ជាមយួ KHEN តាមរយៈោរងាររបស់ក្យើង។ 
 

1.6. ក្ោលោរណ៍ក្នេះរតូ្វអនុវត្ត:  
 

KHEN មនិមានោរអត្ឱ់នោច្ខ់្ត្ច្ាំក្ពាេះអាកបបកិរយិណាមយួខដលនាាំក្អាយមាន ោរក្កងរបវញ័្ច និង
ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ និងោរក្បៀត្ក្បៀនឬយយីផលូវក្ភទ (SEAH) និង ោរក្បតជ្ាចិ្ត្តយ៉ា ងមុត្មាាំធានា 
ថាោរងាររបស់ក្យើងផតល់នូវោរោរពារនិងោរក្្លើយត្បរបកបក្ោយរបសិទធភាពច្ាំក្ពាេះ (P=ភ.ី S=ក្អស
.E=អីុ.A=ក្អ) ោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ និងោរក្បៀត្ក្បៀនឬយយផីលូវក្ភទ (SEAH)។ 
 
ក្ោលនក្យបាយក្នេះមានវសិាលភាពរកបដណត បច់្ាំក្ពាេះ 

o បុរគលិកទាំងអស់របស់KHEN  
o អនកសម័ររចិ្ត្ត )បរក្ទសនិងកនុងរសុក(  

                                                           
8 Sexual abuse:  occurs if a child or young person is pressured into or forced to take part in any kind of sexual activity, 
whether or not the child is aware of, or consents to, what is happening. Sexual abuse includes incest, rape and fondling. 
It may also include non-contact activities such as showing pornography or Internet based sexual activity. Sexual abuse 
may involve siblings or other family members, or persons outside the family. 
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o កុមារ 
o សមាជិកសហរមន ៍
o ទី/អនករបឹកាក្យបល់ 
o រកុមរបឹកាភបិាល 
o មាច ស់ជាំនយួ 
o ក្ភៀ្វជាតិ្និងអនតរជាតិ្ 
o អនកទសសនា 
o អនកហាត្ោ់រ 
o បុរគលិកឬអនកជាបកិ់ច្ចសនាក្រោមកិច្ចសនារយៈក្ពលែលីឬរយៈក្ពលខវង (ររូ      

បណតុ េះបណាត ល ឬ អនកហាត្ោ់រ) 
 
សរមាបក់្ោលបាំណងថ្នក្ោលនក្យបាយក្នេះ បញ្ា ីក្ឈាម េះខ្ងក្លើរតូ្វបានក្រសាំក្ៅក្ៅក្លើ “ បុរគលិកនិង
អនកពាកព់ន័ធ” ។ ក្ោយខទបកមានករណីចាំបាច្ ់ក្យើងនឹងមានបញ្ា ីរកុមជាកោ់កប់ខនថម ។ 
 

1.7. ោរក្បតជ្ាចិ្ត្តរបស់ក្យើងអនុវត្តនត៍ាមក្ោលោរណ៍ររឹេះសាំខ្ន9់ 

1. ោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទក្ោយបុរគលិកKHEN និងអនកពាកព់ន័ធ ច្ាបក់ាំណត្ថ់ា
ជាទក្ងវើែុសទាំងរសុង ដូច្ក្នេះរតូ្វខត្បញ្ឈបពី់ោរងារជាោច្ខ់្ត្ កនុងបរបិទច្ាបជ់ាធរមាន 

2. រាល់សកមមភាពខដលមានទាំនាកទ់ាំនងផលូវក្ភទណាមយួជាមយួកុមារ (មនុសសមានអាយុក្រោម១៨
ឆ្ន ាំ) រឺរតូ្វបានហាមឃាត្ជ់ាោច្ខ់្ត្ ក្ទេះជាកនុងករណីមានោរកាំណត្ថ់ាអាយុជាអបបបរមិា ឬ
អាយុតាមត្ាំបន ់ ឬ របក្ទសខដលបានកាំណត្ថ់ាមានោរយល់រពមឬឯកភាពកក៏្ោយ។ ោរយល់
ែុសពីអាយុរបស់កុមារកតី កម៏និរតូ្វបានោរពារក្ោយច្ាបខ់ដរ ។  

ក្ោលនក្យបាយសុវត្ថិភាពកុមារនិងកិច្ចោរពារកុមារ ក្លើកក្ទបើងពីក្ោលោរណ៍ និង នីតិ្វធីិ
របតិ្បត្តិោរ និងជាក្ោលោរណ៍ខណនាាំ សរមាបសុ់វត្ថិភាពកុមារនិងកិច្ចោរពារកុមារ កនុងររប់
សកមមភាពរបស់ KHEN ទាំងអស់។ 

 

                                                           

9 IASC: Inter-agency Standing Committee: Six Core Principles Relating to Sexual Exploitation and Abuse, revised 

and published 23 September 2019 
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3. រតូ្វហាមឃាត្ជ់ាោច្ខ់្ត្ រាល់ោរក្ោេះដូរក្ោយរបាក ់ឬក្ោយផតល់ោរងារ ឬផតល់សមាភ រៈ ឬក្សវា
កមមនានា ក្ដើមបកី្ោេះដូរយកបាននូវោររមួក្ភទ រមួទាំងច្ាំណងច់្ាំណូលចិ្ត្តផលូវក្ភទនានា ឬជាោរក្ធវើ
ក្អាយអាមា៉ា ស់ ក្ធវើឲ្យែូច្កិតិ្តយសកិត្តិនាម និងអាកបបកិរយិកនុងនយ័ក្កងរបវញ័្ច  ផងខដរក្នេះរមួ
បញ្ចូ លទាំងោរក្ោេះដូរជាមយួរាល់ជាំនយួខដលរតូ្វខត្ផតល់ជូន (រសបតាមក្ោលោរណ៍) ដល់អនក
ទទលួផល និងសហរមន។៍ 

4. ោរទាំនាកទ់ាំនងផលូវក្ភទរវាងបុរគលិកKHEN និងអនកទទលួផល និងសមាជិកសហរមន ៍  មនិរតូ្វ
បានក្លើកទឹកចិ្ត្តជាោច្ខ់្ត្ (និងហាមឃាត្)់ ខដលទក្ងវើក្នេះជាោរក្របើរបាស់ត្នួាទី និងអាំណាច្
មនិរតឹ្មរតូ្វ ។ ោរទាំនាកទ់ាំនង(ផលូវក្ភទ) ខបបក្នេះ ក្ធវើឱយែូច្ដល់ភាពក្ជឿជាក(់ទាំនុកចិ្ត្ត) និងភាព
ក្សាម េះរត្ងថ់្នោរងារជាំនយួ ឬ មនុសសធម។៌ 

5. ក្ៅក្ពលខដលបុរគលិក ឬ សហោរ ី KHEN ណាមាន ក ់ មានោររពួយបារមភ ឬ ោរសងសយ័ (រាប់
បញ្ចូ លទាំងពាកយច្ចមអារាម) ទកទ់ងនឹងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ ឬ ោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ 
ក្ោយមតិ្តរមួោរងារ មនិថាក្ៅកនុងកខនលងក្ធវើោរងារខត្មយួ ឬ កក៏ខនលងក្ធវើោរក្ផសងកក៏្ោយ កោ៏ត្់
រតូ្វខត្រាយោរណ៍ពីកងវល់ក្នេះតាមរយៈយនតោររាយោរណ៍របស់ KHEN ។ 

6. បុរគលិក និងអនកពាកព់ន័ធទាំងអស់របស់KHEN មានោត្ពវកិច្ចបក្ងកើត្ និងធានារកានូវបរយិោស 
ោរពារកុាំឲ្យមានោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ និងទាំងអស់ោន ក្លើកកមពស់ោរអនុវត្ត
រកមសីលធម។៌ បុរគលិក និងសមាជិករកុមរបឹកាភបិាល មានទាំនួលែុសរតូ្វពិក្សស កនុងោរោាំរទ
និង អភវិឌ្ឍរបពន័ធនានាខដលធានាបានោរផតល់នូវបរយិោសកិច្ចោរពារក្នេះ។ 

ក្ោលោរណ៍ក្នេះពនយល់ពីទាំនលួែុសរតូ្វ និងវធិានោរខដល KHEN នឹងយកមកអនុវត្តក្ដើមបោីរពារនិង
ក្្លើយត្បច្ាំក្ពាេះបុរគល (មនុសសក្ពញវយ័ ឬ កុមារ) បុរគលិក (បច្ចុបបនន និងអតី្ត្) និងអនកពាកព់ន័ធខដលរាយ
ោរណ៍អាំពីករណីោរក្កងរបវញ័្ច  ឬ ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ។ រក្បៀប ឬ នីតិ្វធីិខដលក្យើងនឹងក្្លើយត្ប
ច្ាំក្ពាេះោរក្បៀត្ក្បៀន /យយផីលូវក្ភទ រតូ្វបានបញ្ចូ លកនុងក្ោលនក្យបាយធនធានមនុសសរបស់ក្យើង។ 
ក្យើងនឹងធានាថាសកមមភាពខដលបានអនុវត្តរតូ្វបានយល់រពមក្ោយអនករស់រានមានជីវតិ្ (របសិនក្បើក្រជា
យុវជន ឬ មនុសសក្ពញវយ័) និងក្ដើមបឧីត្តមរបក្យជនរ៍បស់អនករស់រានមានជីវតិ្របសិនក្បើជាកុមារ និង
រសបក្ៅតាម ច្ាបជ់ាតិ្កមពុជា ។ 
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2. នីតិ្វធីិកនុងោរោរពារ  
 

KHEN បក្ងកើត្នូវនីតិ្វធីិោរពារសុវត្ថភិាពកុមារ និងកិច្ចោរពារកុមារខដលមានរសាបក់្ដើមបធីានាឱយមានោរ 
រមួបញ្ចូ លទាំង P=ភ.ី S=ក្អស.E=អីុ.A=ក្អ (=ោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ) និងកាំណត្នូ់វ 
វធិានោរជាកោ់កក់្ៅក្ពលចាំបាច្ ់ដូច្ជាឯកសារក្យងក្ៅតាមអត្ថនយ័ថ្ន P=ភ.ី S=ក្អស.E=អីុ.A=ក្អ  
(= ោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ) សរមាបបុ់រគលិក និងអនកពាកព់ន័ធ ជាពិក្សសយុវជននិងជន 
ខដលមានពិោរភាព ។ 
 

2.1.ោរររបរ់រងហានិភយ័ និង ោរវាយត្ថ្មល 
 

KHEN នឹងអនុវត្តនូវដាំក្ណើ រោរររបរ់រងហានិភយ័ និងឧបករណ៍វាយត្ថ្មល ខដលបានអនុវត្តក្ៅកនុងក្ោល
នក្យបាយសុវត្ថិភាពកុមារ និងកិច្ចោរពារកុមារ ក្ហើយទាំងក្នេះរតូ្វបានខកសរមួលក្ដើមបបីញ្ចូ លហានិភយ័
ជាកោ់ករ់បស់ P=ភ.ី S=ក្អស.E=អីុ.A=ក្អ (=ោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ) ខដលរតូ្វបាន
កាំណត្ត់ាមរយៈោរពិក្រោេះក្យបល់ជាមយួបុរគលិក និងសហរមន។៍ ទាំងក្នេះរតូ្វបានក្រៀបរាបល់មែតិ្ក្ៅ
កនុងឧបសមពន័ធ ២ ជាខផនកថ្នោរក្បតជ្ាចិ្ត្តរបស់ KHEN, រាល់ោរវាយត្ាំថ្លហានិភយ័រតូ្វបានរកាទុក
សរមាបជ់ាឯកសារក្យងនាក្ពលអនារត្ ក្ហើយនឹងធានាបានថា KHEN បនតក្ធវើបច្ចុបបននភាព និងខកខរប
យុទធសាស្តសតររបរ់រងហានិភយ័ជារបចាំ ។ 
 
2.2. ោរក្រជើសក្រ ើសបុរគលិក: 
 

ក្ោលនក្យបាយក្រជើសក្រ ើសបុរគលិកបច្ចុបបននរបស់KHEN រតូ្វបានរតួ្ត្ពិនិត្យ និងឃាល ាំក្មើល ក្ដើមបធីានាថា
ពកួក្របនតក្្លើយត្បនឹងសុវត្ថិភាពកុមារ ខដលរមួមានទាំងកិច្ចោរពារកុមារ និងោរោរពារ PSEA (P=ភ.ី 
S=ក្អស.E=អីុ.A=ក្អ) =ោរក្កងរបវញ័្ច  និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ) និងោរក្បៀត្ក្បៀន ឬយយីផលូវក្ភទ។ 
 
ោរផាយពាណិជាកមមៈ  ក្រៅពីោរបញ្ា កពី់ត្រមូវោរថ្នោរអបរ់ ាំ ឬ ោរទទលួែុសរតូ្វខដលបានកាំណត្់

សរមាបមុ់ែត្ាំខណងនីមយួៗ KHEN បានរូសបញ្ា កពី់ក្ោលបាំណងរបស់ែលួន
កនុងោរោរពារកុមាររបឆ្ាំងនឹងររបទ់រមងថ់្នអាំក្ពើហិងា និងោរក្ោរពសិទធិកុមារ 
និង ធានាោរោរពារោរក្កងរបវញ័្ច  និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ។ ោរផាយ
ពាណិជាកមម ោរពិពណ៌នាោរងារ និងទរមងប់ាំក្ពញខបបបទសរមាបោ់រងារររប់
មុែត្ាំខណង រតូ្វរមួបញ្ចូ លនូវោរក្បតជ្ាចិ្ត្តរបស់KHENកនុងកិច្ចោរពារ និង ោរ
ោរពារកុមារ និងោរោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច  និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ ។ 
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ក្សច្កតីខងលងោរណ៍៖ ររបអ់នកោកព់ាកយ រតូ្វខត្ោកក់្សច្កតីខងលងោរណ៍ជាោយលកខណ៍អកសរអាំពីអាកបប
កិរយិរបស់ពកួក្រខដលបញ្ា កពី់អាជ្ាធរមូលោា ន ក្ោយបញ្ា កថ់ាមនិមានោរ
ពាកព់ន័ធនឹងសកមមភាពែុសច្ាបណ់ាមយួរបឆ្ាំងនឹងកុមារ ឬោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ
ឬោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ។ 

 
ោរសមាភ សន៖៍ ក្បកខជន នឹង រតូ្វបានក្សនើសុាំឱយក្រៀបរាបពី់បទពិក្សាធនពី៍មុនៗមកថ្នោរក្ធវើោរ

ជាមយួកុមារ ក្ហើយក្ៅក្ពលណាខដលអាច្ក្ធវើក្ៅបាន រតូ្វមានឯកសារបញ្ា កពី់ 
ប៉ាូលីសនឹងរតូ្វបានទមទរ។ KHEN កនឹ៏ងក្ធវើោររតួ្ត្ពិនិត្យអត្តសញ្ា ណក្លើ
ក្បកខជន ខដលរតូ្វនឹងខត្ងតាាំងឱយទទួលបានត្ាំខណងខដលបានកាំណត្។់ សមាជិក
ថ្នរណៈកមាម ធិោរសាំភាសនស៍រមាបមុ់ែត្ាំខណងណាមយួ នឹងមានមនុសសពី ៣ 
ក្ៅ ៥ នាកខ់ដលមានតុ្លយភាពក្យនឌ្រ័ និងមស្តនតីោរពារកុមារមាន កក់្ៅកនុងោរក្ធវើ
បទសមាភ សន។៍ 

 
កិច្ចសនា៖  កិច្ចសនាបុរគលិក និងអនកជាបកិ់ច្ចសនា និងទីរបឹកា/អនកពិក្រោេះក្យបល់  នឹង

រាបប់ញ្ចូ លក្សច្កតីបញ្ា ក ់ និង ឯកសារក្យងជាកោ់កច់្ាំក្ពាេះក្ោលនក្យបាយ
សុវត្ថិភាពកុមារនិងកិច្ចោរពារកុមារ និងក្ោលនក្យបាយោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច
និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ និងោរមនិអត្ឱ់នោច្ខ់្ត្ច្ាំក្ពាេះអាកបបកិរយិណា
មយួខដលផទុយនឹងក្ោលនក្យបាយ។ ររបអ់នកជាបកិ់ច្ចសនាទាំងអស់នឹងរតូ្វក្សនើ
សុាំឱយចុ្េះហត្ថក្លខ្ក្លើោរទទលួសាគ ល់ពីោរយល់ដឹងរបស់ពកួក្រ ក្លើក្ោល
ោរណ៍ទាំងក្នេះ។ 

ឯកសារក្យង៖  យ៉ា ងក្ហាច្ណាស់ក្យើងនឹងរតូ្វទកទ់ងជាមយួអនកផតល់ោរអេះអាច្បញ្ា ក/់ឯកសារ 
ក្យងច្ាំននួពីរ រឺសួរនាាំពី សាវតា ឥរយិបង និងរបវត្តិរបស់ក្បកខជន ខដលមាន
ជាមយួកុមារ និង ោរពនយល់អាំពីអាកបបកិរយិែលេះខដលបានក្រៀបរាបក់នុងក្ោល-
នក្យបាយោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ និងក្ោល
នក្យបាយធនធានមនុសស និងថាក្ត្ើមានកតីបារមភឬសងសយ័ណាមយួអាំពីទក្ងវើកនលង
មកទកទិ់ននឹងោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ ឬោរក្បៀត្ក្បៀន/ោរ
យយកី្ៅកខនលងក្ធវើោរពីមុនមក។ 

ោរសាកលបងោរងារ៖ក្បកខជនខដលរតូ្វបានក្រជើសក្រ ើសក្ោយក្ជារជយ័សរមាបោ់រងារ នឹង រតូ្វចុ្េះហត្ថ
ក្លខ្ក្លើក្ោលនក្យបាយសុវត្ថិភាពកុមារ និង កិច្ចោរពារកុមារ និង ក្ោល
នក្យបាយោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ និង រកមសីលធម ៌
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។ ពកួោត្ ់ នឹងរតូ្វក្ធវើោរក្រោមកិច្ចសនាសាកលបងរយៈក្ពល៣ខែ។ បុរគលិកងមី
នឹង រតូ្វក្ផ្ទត ត្ក្លើោរងារ ក្ហើយទទលួបានោរបណតុ េះបណាត លត្រមងទិ់សសតីពី
ក្ោលនក្យបាយរបស់អងគោរ និងត្នួាទី និងទាំនួលែុសរតូ្វជាកោ់ករ់បស់ពកួក្រ 
កនុងោរអនុវត្តក្ោលនក្យបាយទាំងក្នេះ។ របសិនក្បើក្បកខជនរ ាំក្ោភក្លើក្ោល
នក្យបាយ (PSEA ក្នេះ) កិច្ចសនារបស់ពកួោត្នឹ់ងរតូ្វបញ្ចបជ់ាបនាទ ន ់ ក្ហើយ
រតូ្វបញ្ាូ នក្ៅអាជ្ាធរពាកព់ន័ធ។ 

អនកសម័ររចិ្ត្ត 
  
ោរក្រជើសក្រ ើស ោរអនុវត្តនឹងរសបោន  នឹង ោររបតិ្បត្តិោរផងខដរជាមយួអនកសម័ររចិ្ត្ត និងបុរគលិក

ខដលមនិមានរបាកក់្បៀវត្សរក៍្ផសងក្ទៀត្។ អនកសម័ររចិ្ត្តណាខដលរតូ្វបានក្រជើសក្រ ើស 
ឬទទួលោរងារក្ធវើោរជាមយួសាោក្រៀន ជាមយួយុវជន ឬជាមយួកុមារ ក្យើងនឹង
ក្សនើសុាំឱយអនកសម័ររចិ្ត្តក្នាេះ បាំក្ពញសាំណុាំ ខបបបទបងាា ញ។ 

ោរររបរ់រង 
 
ោរទទលួែុសរត្វូ អនកររបរ់រងទាំងអស់មានទាំនលួែុសរតូ្វកនុងោរធានាថា បុរគលិកទាំងអស់បាន

យល់ដឹង និង ចុ្េះហត្ថក្លខ្ក្លើក្ោលនក្យបាយសុវត្ថិភាពកុមារ និងកិច្ចោរពារ
កុមារ និង ក្ោលនក្យបាយោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ។  
ក្នេះ នឹងរតូ្វក្ធវើក្ឡើងតាមរយៈោររបជុាំបុរគលិកនិងោរវាយត្ថ្មលជារបចាំ និងតាម     
រយៈោរផតល់វរគបណតុ េះបណាត លរបចាំឆ្ន ាំដល់បុរគលិកទាំងអស់ ។ រណៈររបរ់រង
នឹង រតូ្វទទលួែុសរតូ្វកនុងោរសាកសួរជារបចាំកនុងក្ពលរតួ្ត្ពិនិត្យោរងារ ថាក្ត្ើ
បុរគលិកមានោររពួយបារមភអាំពី អាកបបកិរយិពីោរោរពារសុវត្ថិភាពណាខដលរតូ្វ
រាយោរណ៍ខដរឬក្ទ។ 

 
2.3. ោរបណតុ េះបណាត ល ោរអភវិឌ្ឍសមត្ថភាពបុរគលិក និងោរផសពវផាយោរយល់ដឹង  
 

KHEN ទទលួសាគ ល់ហានិភយ័ថ្នកងវេះខ្ត្ថ្ន្នទៈឬសមត្ថភាពក្ោយបុរគលិកនិងអនកពាកព់ន័ធមយួ 
ច្ាំននួក្ដើមបរីាយោរណ៍អាំពីោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ និង ោរក្បៀត្ក្បៀន/យយផីលូវក្ភទ។ 
ដូច្ក្នេះ ក្យើងបានកសាងខផែកក្លើបទពិក្សាធនខ៏ដលមានពីោរបណតុ េះបណាត លសតីពី សុវត្ថិភាព និង កិច្ច
ោរពារកុមារក្ដើមបធីានាថា ោរបណតុ េះបណាត លទាំងអស់រមួបញ្ចូ លនូវោរពិភាកាក្លើបរបិទមូលោា ន មាន
ទាំងសុវត្ថិភាពកុមារ និង កិច្ចោរពារ និងោរយល់ដឹងពីក្ោលនក្យបាយោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច និងោរ
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រ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ និងត្នួាទី និងទាំនួលែុសរតូ្វ និងអាកបបកិរយិរបស់បុរគលិក។ ោរចូ្លរមួបណតុ េះប
ណាត លក្ទៀងទត្រ់តូ្វបានកត្រ់តាទុក មានដូច្ខ្ងក្រោមដូច្ជា  

i) ក្ពលក្ធវើោរត្រមងទិ់សោរងារជាដាំបូង 

ii) ោរបណតុ េះបណាត ល/ បាំប៉ានរបចាំឆ្ន ាំជាចាំបាច្ ់ 

 

សមាភ រៈបណតុ េះបណាត លខដលមានរសាបរ់តូ្វបានខកសរមួលក្ដើមបរីមួបញ្ចូ ល PSEAH  និងរតូ្វោកប់ញ្ចូ ល
កនុងរាល់សិោខ សាោ និងោរបណតុ េះបណាត លទាំងអស់។ ក្ោយសារទាំហាំនិងច្ាំននួតិ្ច្ថ្នបុរគលិករបស់ែលួន 
KHEN នឹងសហោរចូ្លរមួវរគបណតុ េះបណាត លជាមយួអងគោរក្រៅរោា ភបិាលដថ្ទក្ទៀត្ ក្ដើមបធីានាថា
ធនធាន និងសមាភ រៈមានលកខណៈរសប និងសមក្ហតុ្ផល។ 
សារអបរ់ ាំផសពវផាយរបស់KHEN អាំពីោរយល់ដឹងដល់សហរមន ៍ រមួបញ្ចូ លោន នូវនយ័ពីសុវត្ថិភាពកុមារ 
កិច្ចោរពារកុមារ និងវធីិោរពារ និងរាយោរណ៍អាំពីោរក្កងរបវញ័្ច  និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ ខដលនឹងក្ធវើ
ោរពនយល់ដល់កុមារ និងសហរមនអ៍ាំពីសិទធិរបស់ពកួក្រ។ ក្យើងនឹងបញ្ាូ នសារអបរ់ ាំផសពវផាយទាំងក្នេះ 
ក្ៅក្ពលក្ធវើោរជាមយួកុមារ ជាមយួយុវជន និងសហរមន ៍ ដូក្ច្នេះពួកក្រនឹងយល់ពីសិទធិរបស់ពួកក្រកនុង
នាមជាអនកទទលួផល និងអវីខដលជាឥរយិបងខដលមនិអាច្ទទលួយកបានរបស់បុរគលិកនិងអនកពាកព់ន័ធ
របស់KHEN និងក្ច្េះពីរក្បៀបរាយោរណ៍បតឹង។ ែលឹមសារច្ាស់ោស់ថា KHEN មនិមានោរអត្ឱ់នជាោច្
ខ្ត្ រឺមានសរក្សរបងាា ញក្ៅក្លើក្រហទាំពរ័របស់ KHEN ។ ោរពិក្រោេះក្យបល់ជាមយួបុរគលិកនិងសហ
រមន ៍នឹងជួយ ឱយក្យើងអាច្ផលិត្ឯកសារទាំងក្នេះបខនថមក្ទៀត្ រសបក្ៅតាមបរបិទរបស់ក្យើង។  
 

2.4.រកមសីលធមបុ៌រគលិក និងអនកពាកព់ន័ធ 
 

រកមសីលធមក៌្នេះរតូ្វបានបក្ងកើត្ក្ឡើងក្ោយមានោរពិក្រោេះក្យបល់ជាមយួបុរគលិក KHEN និងសហោរ ី
អនកពាកព់ន័ធ រពមទាំងពនយល់ពីអាកបបកិរយិនិងភាសាជាកោ់កទ់កទ់ងនឹងសុវត្ថិភាពកុមារនិងកិច្ចោរពារ 
និង(PSEA) ោរោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ និងោរក្បៀត្ក្បៀនឬយយផីលូវក្ភទ។ 

បុរគលិកនិងអនកពាកព់ន័ធទាំងអស់ជាមយួ KHEN រតូ្វខត្បងាា ញោរក្ោរព មានអាកបបកិរយិសមរមយច្ាំក្ពាេះ
កុមារ និង មនុសសធាំ រតូ្វដឹងអាំពីោរទទលួែុសរតូ្វ និងទាំហាំថ្នភារកិច្ចនិងោរទទលួែុសរតូ្វរបស់ែលួន ខដល
ជាអនកត្ាំណាងឲ្យ KHEN ទាំងកនុងសាថ បន័ោរងារនិងក្រៅសាថ បន័ោរងារ។ 
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បុរគលិក KHEN  និងអនកពាកព់ន័ធ នឹងរតូ្វៈ 

 ក្របើភាសាសមរមយ 
 ក្ធវើជាររមូសរមាបកុ់មារ 
 របរពឹត្តិច្ាំក្ពាេះកុមារឱយបានរតឹ្មរតូ្វ 
 ក្លើកកមពស់ភាពឯករាជយ មាច ស់ោរ និង រតិ្េះរេិះពិចរណា 
 អបរ់ ាំកុមារក្ោយក្របើវធីិសាស្តសត ឬបក្ច្ចកក្ទស ខបបក្លើកទឹកចិ្ត្តវជិាមាន 
 ក្ោរពនិងអនុវត្តក្ោលនក្យបាយសុវត្ថិភាពកុមារ និងកិច្ចោរពារកុមារ របស់ KHEN 
 ក្ោរព និងអនុវត្តក្ោលនក្យបាយោរោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ 
 ធានាថាក្ោលនក្យបាយសុវត្ថិភាពកុមារនិងកិច្ចោរពារកុមារ និង ក្ោលនក្យបាយោរោរពារពី

ោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទនិងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ រតូ្វបានពនយល់ និង ចុ្េះហត្ថក្លខ្ក្ោយអនក     
ទសសនានិងភារីពាកព់ន័ធ 

 ធានាថាកុមារ និង អនកពាកព់ន័ធដថ្ទក្ទៀត្យល់ដឹងអាំពី ក្ោលនក្យបាយសុវត្ថិភាពកុមារនិងកិច្ច
ោរពារកុមារ  ក្ោលនក្យបាយោរោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ និង ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ 
និង មានជាំនាញសមរសបក្ដើមបកី្្លើយត្បក្ៅនឹងក្រោេះថាន កខ់ដលមានជាសោត នុពលទាំងទាយ 

 ក្លើកកមពស់ផលរបក្យជន(៍ឧត្តមរបក្យជន)៍ និងសុវត្ថិភាពកុមារ និង កិច្ចោរពារកុមារជាោរ
សាំខ្នប់ាំផុត្ 

 ផតល់អាំណាច្ដល់កុមារឱយក្ច្េះរេិះរក និង បក្ញ្ចញមតិ្ក្យបល់ តាមរយៈោរចូ្លរមួកនុងសកមមភាព
របស់ KHEN 

 យកចិ្ត្តទុកោកស់ាត បកុ់មារ ឬមនុសសធាំរាយោរណ៍/បតឹង ក្ហើយរតូ្វសុាំរកោរអនតរារមនក៍្បើសិនជា
មានភាពសមរសបរតឹ្មរតូ្វ 

 ក្លើកកមពស់នូវសារៈសាំខ្ន ់និង ភាពចាំបាច្ថ់្នោរបនតោរសិកា 
 ក្របើរបាស់របពន័ធក្លែទូរស័ពទសរមាបរ់ាយោរណ៍KHEN ក្ដើមបរីាយោរណ៍ពីោរសងសយ័ណាមយួ 

ពីសុវត្ថិភាពកុមារនិងកិច្ចោរពារកុមារ,និងមនុសសធាំ/ងាយរងក្រោេះ (ពីោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ និងោរ
រ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ) ទាំងខ្ងកនុងសាថ បន័ និងកនុងសហរមន ៍

 រតូ្វហា នរាយោរណ៍តាមរបពន័ធរាយោរណ៍ខដលមានរសាបនូ់វរាល់កតីបារមភនិងករណីសងសយ័ខដល
ពាកព់ន័ធនឹងោរសងសយ័ណាមយួក្លើសុវត្ថិភាពកុមារនិងកិច្ចោរពារកុមារ, ោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទនិង
ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ (ទុកណាជាបានឮពាកយច្ចមរាមកតីទកទិ់ន នឹង ោររ ាំក្ោភបាំពានឬោរ
ក្កងរបវញ័្ច ក្ោយអនកក្ធវើោរ/ សហោរខីដលក្ធវើោរសរមាបកុ់មារឬមនុសសធាំ ទាំងកនុងសាថ បន័ក្ធវើោរ
ដូច្ោន កតីឬែុសោន កតី  

 ដឹងនិងសាគ ល់ថ្ដរូខដលមានសោត នុពល និងជាសាថ បន័ធានាថាមានសុវត្ថិភាពច្ាំក្ពាេះកុមារ និងមាន



 

14 
 

ក្ោលនក្យបាយោរោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ និង ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ ក្ហើយអាច្ផតល់
ោរជយួ ខផនកផលូវច្ាប ់និងជាំនយួនានាកនុងោរជយួ ក្អាយមានបរយិោសសុវត្ថិភាពដល់កុមារ 

 អនុវត្តតាមក្ោលោរណ៍ររឹេះថ្នោរោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ និង ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ
ខ្ងក្លើ 

បុរគលិក នឹងអនកពាកព់ន័ធ KHEN 

 មនិរត្វូៈ ក្របើររបទ់រមងរូ់បភាពថ្នោរបាំភតិ្បាំភយ័ ឬភាពភយ័ខ្ល ច្ជាោរោកទ់ណឌ កមម ដល់កុមារ
និងសមាជិកសហរមន ៍និង សហោរ ី

 មនិរត្វូៈ ចូ្លរមួកនុងទរមងណ់ាមយួមនិសមរមយ និងប៉ាេះពាល់ក្លើរាងគោយរបស់កុមារ ទុកណាជា
អាយុជាកុមារ ឬមានោររពមក្រពៀងកតី ។ ោរយល់រច្ទបាំថាអាយុមនិខមនជាកុមារ កជ៏ាោរែុសច្ាប់
ខដរ និងមនិអាច្ោរពារក្ោយច្ាបប់ានខដរ។  

 មនិរត្វូៈ ចូ្លរមួកនុងទរមងណ់ាមយួខដលក្ធវើឱយមានោរប៉ាេះពាល់/ ទាំនាកទ់ាំនងក្លើរាងោយក្ោយ
មនិសមរមយជាមយួកុមារ និងមនុសសវយ័ក្កមង។ 

 មនិរត្វូៈ ចូ្លរមួកនុងសកមមភាពផលូវក្ភទណាមយួជាមយួកុមារ ឬមនុសសធាំ ខដលជាអនកទទលួផលពី
ក្សវា ឬ រក្រមាងរបស់KHEN។ 

 មនិរត្វូៈ មានអាកបបកិរយិកនុងកខនលងក្ធវើោរ ខបបនាាំឲ្យមានោរក្បៀត្ក្បៀន និងយយផីលូវក្ភទ ដល់ឬ
ក្ោយអនកដថ្ទ ឬបក្ងកើត្ក្អាយមានោររាំរាមរាំខហង អាមា៉ា ស់ និងហិងា កនុងបរយិោសោរងារ ថ្ន
បុរគលិករវាងោន  នឹងោន  ឬ រវាងបុរគលណាមាន ក។់ 

 មនិរត្វូៈ ក្របើក្សវាកមមក្ោយមានកុមារណាមាន ក ់និងក្របើរបាស់សរមាបល់កខណៈឯកជន 
 មនិរត្វូៈ ក្មើលរូបងត្ និងវឌីី្អូអាសអាភាស ឬ រូបខបបលកខណៈផលូវក្ភទ 
 មនិរត្វូៈ បក្ងាា េះ ឬ ខច្ករ ាំខលក រូបងត្ និងវឌីី្អូ អាសអាភាស ឬ រូបខបបលកខណៈផលូវក្ភទ 

 

ក្ោលោរណ៍របស់ KHEN សតីពីរបពន័ធផសពវផាយសងគម និងោរងត្រូបកុមារ៖ 
 
រូបភាពកុមារនិងមនុសសធាំ  
• រតូ្វរបាប ់និងបញ្ា កពី់ក្ោលបាំណងរូបភាពខដលនឹងរតូ្វបានយកក្ៅក្របើរបាស់ 
• រតូ្វក្សនើសុាំោរអនុញ្ា ត្ពីកុមារនិងមនុសសក្ពញវយ័ខដលពាកព់ន័ធ )ជាោយលកខណ៍អកសរ(  
• រតូ្វបានក្របើរបាស់រូបភាពខត្ច្ាំក្ពាេះក្ោលបាំណងខដលបានក្លើកក្ឡើងកនុងទរមងយ់ល់រពមងត្រូបខត្

ប៉ាុក្ណាណ េះ 
• រូបភាពមនិររួបងាា ញពីទីតាាំង ឬពត័្ម៌ានលមែតិ្ខដលអាច្កាំណត្ប់ានពីអត្តសញ្ា ណរបស់កុមារ ឬ

មនុសសធាំ (លុេះរតាខត្មានោរឯកភាពពីមនុសសធាំ) 
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រូបភាពកុមារ មនិរតូ្វ 

• រូបងត្មនិរតូ្វ ជាលកខណៈខបបផលូវក្ភទ ររបរូ់បភាពណាមយួ 
• រូបងត្មនិរតូ្វ នាាំក្អាយែូច្ ឬ បងខូច្ និង បនាទ បបក្នាថ កត្ថ្មលរបស់កុមារ 
• រូបងត្មនិរតូ្វ បានក្របើកនុងភាពជាឯកជន 
 

 

4. ោរក្ ល្ើយត្ប 
 

4.1. ោររាយោរណ៍ និងតួ្នាទី និងោរទទួលែុសរតូ្វ 
 

ោត្ពវកិច្ច និង ទាំនលួែុសរតូ្វខផនកច្ាប ់
បុរគលណាមាន កខ់ដលចូ្លរមួសកមមភាពជាមយួកុមារនិងសមាជិកសហរមន ៍ជាោរក្ធវើោរ ឬ កិច្ចសហោរ 
ជាមយួ KHEN រតូ្វរបោនខ់្ា បនូ់វក្ោលនក្យបាយ KHEN ក្ហើយរតូ្វទទលួែុសរតូ្វច្ាំក្ពាេះមុែច្ាប ់
ខដលត្រមូវឲ្យមានៈ 
• ោរយល់រពមជាោយលកខណ៍អកសរសរមាបោ់រចូ្លរមួរបស់កុមារក្ៅកនុងសកមមភាពណាមយួ រមួទាំង

ោរបញ្ាូ ននិង / ឬោរសាន កក់្ៅ 
• លិែិត្បញ្ាូ នក្ដើមបកី្ផទរកុមារក្ៅមណឌ លឬសហរមន ៍
• លិែិត្អនុញ្ា តិ្ក្អាយក្ធវើោរជាមយួកុមារដូច្ជារបមូលពត័្ម៌ានសមាភ សនង៍ត្រូប និង ក្របើរបាស់រូបភាព

កុមារ។ 
កនុងនាមជាបុរគលខដលក្ធវើោរជាមយួKHEN បុរគលិកនិងសហោរKីHEN រតូ្វខត្ច្ងចាំថាពកួក្ររតូ្វបាន 
របរល់ឱយនូវោរទទួលែុសរតូ្វ កនុងោរោរពារកុមារនិងមនុសសក្ពញវយ័ខដលងាយរងក្រោេះពីក្រោេះថាន ក។់  
ក្នេះមាននយ័ថា: 

1. ផលរបក្យជនរ៍បស់កុមាររតូ្វខត្មានសារៈសាំខ្នប់ាំផុត្ 
2. អនក នឹង មនិទុកកុមារ ឬ មនុសសក្ពញវយ័ខដលងាយរងក្រោេះក្ៅកនុងសាថ នភាពខដលមានក្រោេះថាន ក់

អាច្ក្កើត្ក្ឡើង។ ក្រោេះថាន កក់្នេះអាច្ជារូបវន័ត ផលូវចិ្ត្ត ឬក្កងរបវញ័្ច  
3. អនករតូ្វខត្ក្ោរពតាមច្ាបក់មពុជាក្ៅក្ពលមានទាំនាកទ់ាំនងជាមយួកុមារ និង សមាជិកសហរមន ៍

ក្ោយជយួ ជាំរុញបរយិោសរបកបក្ោយោរក្ោរព និង មនិមានោរក្រ ើសក្អើង 
4. អនកមានោត្ពវកិច្ចជួយ អភវិឌ្ឍកុមារតាមសោត នុពលរបស់កុមារមាន ក់ៗ  ក្ោយក្លើកកមពស់ក្អាយ

បាននូវោរអបរ់ ាំជាបនតរបស់ពកួក្រ 
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5. អនករតូ្វបក្ងកើត្បរយិោសមយួខដលផតល់អាំណាច្ដល់កុមារ និង មនុសសក្ពញវយ័ ក្ដើមបបីក្ញ្ចញមតិ្
និង កងវល់របស់ពកួក្រ 

អនកមានោត្ពវកិច្ចរតូ្វរាយោរណ៍អាំពីកតីបារមភទកទិ់ងនឹងសុវត្ថិភាព ឬ ោរោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ 
និង ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ PSEA ។ 
យនតោររាយោរណ៍អាំពីោរោរពារកុមារខដលមានរសាប ់រតូ្វបានក្របើកនុងោររាយោរណ៍អាំពីោរោរពារ 
ពីោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ PSEA។  
 
ជនបក្ងាគ លក្ ល្ើយត្បមាន ៖ 
 

1.  ុន ប នុលី នាយកអងគោរ  
2. អាន រឹមសាន អនកសរមបសរមួលោាំរទកមមវធីិ  
3. ក្ោក ប នុ ទិត្ារទិធ ិរបធានរកុមរបឹកាភបិាល  
4. ក្ោក ក្អង ក្ងា៉ា  អនុរបធានរកុមរបឹកាភបិាល  

 
 
 

រាំនូសតាងថ្នលាំហូររបពន័ធរាយោរណ៍របស់KHEN រឺក្ៅខ្ងក្រោម។  
ោរខណនាាំអាំពីោរអនុវត្តលែរតូ្វបានផតល់ជូនក្ៅកនុងឧបសមពន័ធ ៣ ។ 
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ោររាយោរណ៍ចបក់្ផតើមក្ោយបុរគលខដលធាល បម់ានបទពិក្សាធន ៍ ឬបានក្ ើញោររ ាំក្ោភបាំពានខដលបាន
ក្ចទរបោន ់ឬបានឮពីោរក្ចទរបោន។់ ក្នេះអាច្ជាសមាជិករបស់ KHEN យុវជនក្ធវើោរ ឪពុកមាត យ ឬ
មនុសសក្ពញវយ័ ឬកុមារដថ្ទក្ផសងក្ទៀត្។ មនុសសក្នេះមានោត្ពវកិច្ចរតូ្វរាយោរណ៍ពីកងវល់ក្ៅោនជ់ន 
បក្ងាគ ល ក្ដើមបកី្អាយផតល់នូវសុវត្ថិភាពនិងោរខងទាំសុែភាពភាល មៗ (ករណីចាំបាច្)់ និងជួយ បងាក រោរកុាំ  
ក្អាយមានរ ាំក្ោភបាំពានបខនថមក្ទៀត្។ 
 

បុរគលអាច្រាយោរណ៍ក្ៅមនុសសណាមាន កក់្ៅកនុងដារោមលាំហូរពត្ម៌ានក្នេះ ក្ហើយពាកយបណតឹ ងនឹងរតូ្វ
បានក្្លើយត្បក្យងក្ៅតាមថា ក្ត្ើោរក្ចទរបោនក់្នេះទកទ់ងនឹងបុរគលិកKHEN ឬ នរណាមាន កក់្ៅខ្ង
ក្រៅអងគោរ។ ជនបក្ងាគ លនឹងសក្រមច្ចិ្ត្តក្លើោរក្្លើយត្ប។ ក្នេះក្ោយសារមានត្នួាទី និងោរទទួលែុស
រតូ្វទកទ់ងនឹងោរោរពារកុមារ អាច្មានលកខណៈដូច្ោន  ឬែុសោន សរមាបោ់រោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវ
ក្ភទ និងរ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ។ ឧទហរណ៍ ដូច្ជាអាយុ និងភាពក្ពញវយ័របស់កុមារ នឹងជេះឥទធិពលដល់
វធិានោរឬសកមមភាពខដលរតូ្វយកមកអនុវត្ត ែណៈខដលោរក្្លើយក្លើPSEA ត្រមូវឱយមានជាបាំណង
របាថាន របស់អនករស់រានមានជីវតិ្ ក្ដើមបមីានឥទធិពលក្លើោរក្្លើយត្ប។ 
 

 
KHEN ខបងខច្ករវាង ករណីរ ាំក្ោភបាំពានខ្ងកនុង និងករណីរ ាំក្ោភបាំពានខ្ងក្រៅ 
 
4.2. ោរក្សុើបអក្ងកត្និងោរបញ្ាូ ន 

ក្ៅក្ពលទទលួបានោរក្ចទរបោន ់ជាោររាយោរណ៍ឬោររពួយបារមភ បុរគលិកKHEN និងភារីពាកព់ន័ធ
នឹងក្្លើយត្បនូវច្ាំណុច្ថ្នោររាយោរណ៍ និងច្ងរកងជាឯកសារពត័្ម៌ានមូលោា ន ក្ដើមប៖ី 
ក) ក្សុើបអក្ងកត្របសិនក្បើវាជាោរក្ចទរបោនក់្ៅកនុងអងគោរ 
ែ) ផតល់ពត្ម៌ាននិងបញ្ាូ នករណី ក្ៅអងគោរជាំនាញ(ថ្ដរូអនុវត្តករណី) 10 
 

ជាំហានអនុវត្ត រឺ៖ 
ទី១) បុរគលិកKHEN និងភារីពាកព់ន័ធ ទទលួបានរបាយោរណ៍ ោររពួយបារមភ ឬោរក្ចទរបោន ់
ទី២) ពកួក្រច្ងរកងជាឯកសារពត័្ម៌ានមូលោា ន ក្ហើយបញ្ាូ នក្ៅជនបក្ងាគ លខដលនឹងសក្រមច្ថាក្ត្ើរតូ្វ
ោរោរក្្លើយត្បជាបនាទ នឬ់យ៉ា ងណា 
ទី ៣) ជនបក្ងាគ លច្ាំននួពីរនាកឬ់ក្រច្ើននាក ់ នឹងពិភាកាពីសកមមភាពខដលរតូ្វក្ធវើនិងវធីិក្្លើយត្បយ៉ា ងដូច្
                                                           
10 local (government) services and resources (including NGOs/ INGOs) identified to investigate the 

allegation and protect and support the child or adult survivor  
 



 

19 
 

ក្មតច្ ក្ពាលរឺថា រតូ្វក្្លើយត្បតាមវធិានខ្ងកនុង ឬបញ្ាូ នករណីក្ៅអងគោរជាំនាញ(ថ្ដរូអនុវត្តករណី) ។ 
ោររ ាំក្ោភបាំពានខដលក្កើត្ក្ឡើងក្ៅកនុងអងគោរ 
KHEN បានបញ្ា កច់្ាស់ពីល័កខែណ័ឌ  និង ោរោកទ់ណឌ កមមទកទ់ងនឹងោររ ាំក្ោភបាំពានក្លើកុមារ និង 
ោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ និង ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ និងោរក្បៀត្ក្បៀន/ោរយយផីលូវក្ភទ កនុងកិច្ចសនា
ោរងារនិងោរក្រជើសក្រ ើស ។ របសិនក្បើ KHEN រកក្ ើញថាបុរគលិកណាមយួបានរ ាំក្ោភលកខែណឌ ខដល
មានខច្ងកនុងកិច្ចសនាពកួក្រ នឹង រតូ្វបញ្ឈបជ់ាបនាទ នក់្ហើយករណីក្នេះ នឹង រតូ្វរាយោរណ៍ក្ៅអាជ្ាធ
រពាកព់ន័ធក្ដើមបចីត្ោ់រតាមនីតិ្វធីិ។ 
 
ោររ ាំក្ោភបាំពានខដលបានរកក្ ើញ/កាំណត្អ់ត្តសញ្ា ណ ក្ៅខ្ងក្រៅអងគោរ 
KHEN បានបណតុ េះបណាត លមនុសសសាំខ្ន់ៗ មយួច្ាំននួក្ៅកនុងត្ាំបនក់្ោលក្ៅរបស់ពកួក្រ ក្ដើមបឱីយពកួក្រ
អាច្ផតល់ោរអនតរារមននិ៍ងជាំនួយខផនកច្ាបក់នុងករណីរ ាំក្ោភបាំពានក្លើកុមារ។ ក្លើសពីក្នេះក្ទៀត្ KHEN 
កប៏ានបក្ងកើត្បញ្ា ីសរមាបប់ញ្ាូ នករណីក្ៅថ្ដរូបណាត ញ ដូច្ជា សហរមន ៍នាយកសាោ ររូបក្រងៀន ប៉ាូលី
ស អាជ្ាធរមូលោា ន និងសាថ បន័ពាកព់ន័ធកនុងមូលោា ន ក្ដើមបោីាំរទកនុងករណីមានបញ្ា រ ាំក្ោភបាំពានក្លើ
កុមារក្កើត្មានក្ទបើង។ 
 

4.3. ជាំនួយសរមាបជ់នរងក្រោេះ 
ជនបក្ងាគ លKHEN នឹងក្ៅខត្មានទាំនាកទ់ាំនងជាមយួភាន កង់ារក្សុើបអក្ងកត្ និង ផតល់ោរោាំរទនិងជាំនួយ
រសបតាមក្សច្កតីរបាថាន របស់ជនរងក្រោេះ។ 
 

5. បុរគលិកនិងអនកពាកព់ន័ធរបស់ KHEN រតូ្វមានត្រមវូោរអនុវត្តដូច្ត្ក្ៅ 
 

អាន និង ចុ្េះហត្ថក្លខ្ក្លើោរយល់ដឹងនិងោររពមក្រពៀងជាមយួក្ោលនក្យបាយ PSEA(ោរោរពារពី
ោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទនិងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ) និង ក្ោលនក្យបាយសុវត្ថិភាពកុមារ និងកិច្ចោរពារ
កុមារ និងរកមសីលធម។៌ 
 
បុរគលិកណាខដលរតូ្វបានរកក្ ើញថា បានរ ាំក្ោភរកមសីលធម ៌បុរគលិកក្នាេះនឹងរតូ្វអនុវត្តតាមនីតិ្វធីិដូច្
មាននយ័ខច្ងកនុងក្សៀវក្ៅខណនាាំ និងកិច្ចសនាបុរគលិក។ 
 

5.2. អនកផតល់ក្សវាកមមទាំងអស់នឹងរតូ្វបានផតល់កិច្ចសនាខដលរមួមានរបក្យរសតងោ់រ ខដលត្រមូវឱយផតល់
ក្សវា អនកក្ ៉ាោរ អនកផគត្ផ់គង ់ ទីរបឹកាក្យបល់ និងថ្ដរូ ក្បតជ្ាអនុវត្តក្ោលនក្យបាយ PSEA ក្ោយ
កាំណត្ថ់ាមនិមានោរក្លើកខលង និងចត្រ់ាល់វធិានោរក្ដើមបទីបស់ាក ត្ ់ោរពារ និងក្្លើយត្បច្ាំក្ពាេះោរក្កង
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របវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ។ 
ោរែកខ្នមនិបានអនុវត្តតាមវធិានោរោរពាររបឆ្ាំង នឹង ោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ ឬ
ោរក្សុើបអក្ងកត្ោរក្ចទរបោន ់ ឬ ោរចត្វ់ធិានោររតឹ្មរតូ្វក្ៅក្ពលខដលមានោរក្កងរបវញ័្ច  និងោរ
រ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទបានក្កើត្ក្ឡើង រឺជាមូលោា នក្ហតុ្ផលសរមាបោ់របញ្ចបកិ់ច្ចសនានិងកិច្ចសហោរ។ 
 

ោលបរកិ្ច្េទ ______៣០ កញ្ា  ២០២០__________________ 
រកុមរបឹកាភបិាលនិង រណៈររបរ់រងជានែ់ពស់ថ្នKHEN និងសហោរ ី

ហត្ថក្លខ្ ោាំរទក្ោយរកុមរបឹកាភបិាល   ហត្ថក្លខ្   ត្នួាទី 
 

1.....................................................     ................................  ...................  

 

2.....................................................     ................................  ..................  

 

3.....................................................     ................................  ...................  

  

4....................................................     .................................  ..................  

 

5.....................................................     .................................. .................  

រណៈររបរ់រងជានែ់ពស់ថ្នKHEN និងសហោរ ី ហត្ថក្លខ្  ត្នួាទី 
 

1.....................................................    ................................  ...................  

 

2.....................................................    .................................  ..................  

 

3.....................................................    .................................. .................  

 

4.....................................................    .................................. .................  

 

5.....................................................    ................................... ................  
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បុរគលិកនិងសហោរ ី     ហត្ថក្លខ្   ត្នួាទី 
 

1.....................................................    .................................  ..................  

 

2.....................................................    ...............................  ....................  

 

3.....................................................    ...............................  ....................  

 

4.....................................................    ................................  ...................  

 

5.....................................................    .................................  ..................  

 

6.....................................................    .................................  ..................  

 

7.....................................................    .................................  ..................  

 

8.....................................................    ................................  ...................  

 

9.....................................................    .................................  ..................  

 

10.....................................................    .................................  ..................  

 

11.....................................................    ................................  ...................  

 

12.....................................................    ...............................  ....................  

 

13.....................................................    ................................  ...................  

 

14.....................................................    .................................. .................  
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បុរគលិកនិងសហោរ ី     ហត្ថក្លខ្   ត្នួាទី 
 

15.....................................................    .................................  ..................  

 

16.....................................................    ...............................  ....................  

 

17.....................................................    ...............................  ....................  

 

18.....................................................    ................................  ...................  

 

19.....................................................    .................................  ..................  

 

20.....................................................    .................................  ..................  

 

21.....................................................    .................................  ..................  

 

22.....................................................    ................................  ...................  

 

23.....................................................    .................................  ..................  

 

24.....................................................    .................................  ..................  

 

25.....................................................    ................................  ...................  

 

26.....................................................    ...............................  ....................  

 

27.....................................................    ................................  ...................  

 

28.....................................................    .................................. .................  
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ឧបសមពន័ធមយួ៖ និយមនយ័ 
អនកទទលួផល បុរគល រកុម ឬអងគោរ ខដលទទួលបានផលរបក្យជនក៍្ោយផ្ទទ ល់ឬក្ោយ

របក្យលពីអនតរារមន ៍ពីរក្រមាង ឬកមមវធីិ។ 

កុមារ មនុសសមាន កខ់ដលមានអាយុក្រោម18ឆ្ន ាំ ក្ោយមនិរិត្ពីអាយុតាមភារក្រច្ើន 
ឬអាយុខដលមានោរយល់រពមតាមត្ាំបន ់តាមរសុក ឬរបក្ទស។ 

អនកបតងឹ អនកខដលជូនដាំណឹងដាំបូងមកដល់KHEN ឬអាជ្ាធរ ឬមាច ស់ជាំនយួ សតីពីោរ
ក្ចទរបោនថ់្នោរក្កងរបវញ័្ច និងរ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ។ 

អាំក្ពើហងិាទកទ់ងនឹងក្យន
ឌ្រ័  
(អាំក្ពើហងិាក្យនឌ្រ័) 

ពាកយក្នេះ សរមាបនិ់យយសាំក្ៅក្ៅក្លើ អាំក្ពើហិងាផ្ទទ ល់ ឬភាពមនិក្សមើោន
ច្ាំក្ពាេះនរណាមាន កក់្ោយសារខត្អត្តសញ្ា ណជាកោ់ក ់ឬទសសនទនក្យន
ឌ្រ័របស់ពកួក្រ។ ោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទរឺជាទរមងម់យួ
ថ្នអាំក្ពើហិងាក្យនឌ្រ័។ 

ថ្ដរូ អងគភាពខដលទទួលែុសរតូ្វ និងមានរណក្នយយភាពច្ាំក្ពាេះោរោាំរទដល់
ោរអនុវត្តកមមវធីិ។ អាច្រាបប់ញ្ចូ លទាំងសាថ បន័ នាយកោា នរាជរោា ភបិាល 
អងគោរអនតរ-រោា ភបិាល អងគោរសងគមសីុវលិ (អងគោរសងគមសីុវលិអងគោរ
ក្រៅរោា ភបិាល) និងទីភាន កង់ារអងគោរសហរបជាជាតិ្។ 

ោររពមក្រពៀងខដលបានជូន
ដាំណឹង 

ោររពមក្រពៀងក្ោយសម័ររចិ្ត្តរបស់បុរគលខដលមានសមត្ថភាពកនុងោរផតល់
ោរយល់រពម និងអនកខដលមានសិទធិរបោនយ់កជក្រមើសែលួនឯងខផែកក្លើ
ពត័្ម៌ានខដលបានផតល់។ 

បុរគលិក / អនកពាកព់ន័ធ ក្នេះរមួបញ្ចូ លទាំងបុរគលិករបស់ KHEN សមាជិករកុមរបឹកាភបិាល កដូ៏ច្
ជាអនកជាបកិ់ច្ចសនា/ក្ ៉ា ោរ ទីរបឹកាពិក្រោេះក្យបល់ អនកហាត្ោ់រ ឬអនក
សម័ររចិ្ត្ត ខដលមានទាំនាកទ់ាំនងជាមយួ KHEN ឬក្ធវើោរជាមយួKHEN ។ 

ោរក្កងរបវញ័្ច និងោរ
រ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ  

(ភ ីក្អស សីុ ក្អ) 

“ ោរក្កងរបវញ័្ចផលូវក្ភទ” រឺជាោររ ាំក្ោភបាំពានជាកខ់សតង ឬោរប៉ាុនប៉ាង
រ ាំក្ោភបាំពានក្លើបុរគលណាខដលសថិត្កនុងសាថ នភាពងាយរងក្រោេះ ឬទី
កខនលងខដលមានភាពែុសោន ថ្នអាំណាច្ឬជាំក្នឿទុកចិ្ត្ត កនុងក្ោលបាំណងផលូវ
ក្ភទ មនិរតឹ្មខត្ថារកបានរបាកច់្ាំក្ណញក្នាេះក្ទ ខត្រមួទាំងោរបានផល
របក្យជនទ៍ាំងខផនកសងគម ឬនក្យបាយ ខដលបានមកពីោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវ
ក្ភទរបស់អនកដថ្ទ ។ 
 

 “ោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ ”រឺជាោរឈាល នពាន ផលូវក្ភទក្លើរាងោយជាកខ់សត
ង ឬោររាំរាមរាំខហងក្លើផលូវក្ភទ មនិថាខត្ក្ោយោរក្របើកមាល ាំងបងខាំឬថា
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ក្ោយក្រោមលកខែណឌ មនិក្សមើភាពឬោរបងខិត្បងខាំក្នាេះក្ឡើយ។ ក្នេះរាប់
បញ្ចូ លទាំងោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទតាមអិុនធឺណិត្ )ក្ទេះ
មនិបានប៉ាេះពាល់ផ្ទទ ល់កតី( ។ 

 

 “ោរ ក្បៀត្ក្បៀន ឬោរយយី
ផលូវក្ភទ ”  
 
 

ោរក្បៀត្ក្បៀនផលូវក្ភទ រឺជាអាកបបកិរយិខដលក្រមនិោបចិ់្ត្ត ឬក្រមនិ
សាវ រមន ៍ឬមនិក្ពញចិ្ត្តច្ាំក្ពាេះលកខណៈផលូវក្ភទ និងក្ពលខដលមានអាកបប
កិរយិខបបក្នេះក្រជៀត្ខរជកឬរ ាំខ្នកនុងោរងារ ខដលបានបក្ងកើត្ក្ឡើងជា
លកខែណឌ ោរងារ ឬបក្ងកើត្នូវបរយិោសោរងារបាំភតិ្បាំភយ័ អរភិាព(ភាព
មនិភាត្រភាព) ឬោររបទូសថរាយ (ផទុេះកាំហឹង) ដល់ បុរគលិកនិងបុរគលិក(ោន
និងោន ) និងជាមយួបុរគលក្ផសងក្ទៀត្។ 

អនករស់រានមានជីវតិ្ សាំក្ៅក្ៅក្លើបុរគល(មនុសសក្ពញវយ័ ឬកុមារ) ខដលជាអនកឬរតូ្វបានក្រ
ក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ (ក្រក្ធវើអាជីវកមមផលូវក្ភទ) ឬបានរ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ។ 

អនកបក្ងាើបពត្ម៌ាន(អនកែសបឹ
ក្ែសៀវបក្ញ្ចញពត្ម៌ាន) 

បុរគលិកណាមាន កខ់ដលរាយោរណ៍អាំពី ោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភផលូវក្ភទ 
/ ោររ ាំក្ោភបាំពាន/អាកបបកិរយិ ខដលផទុយនឹងក្ោលោរណ៍របស់អងគោរ។ 

ក្ោលនក្យបាយបក្ងាើប/ែសបឹក្ែសៀវបក្ញ្ចញពត្ម៌ាន រឺជាក្ោលនក្យបាយ
របស់អងគភាពខដលក្លើកទឹកចិ្ត្តដល់បុរគលិកឱយរាយោរណ៍ពីោររពួយបារមភ 
ឬោរសងសយ័ពីោររបរពឹត្តមនិរតឹ្មរតូ្វរបស់មតិ្តរមួោរងារ/ឬសហោរ។ី អនក
បក្ងាើបដាំណឹង/ែសបឹក្ែសៀវបក្ញ្ចញពត្ម៌ានរតូ្វបានក្រោរពារពីផលវបិាក
អារកក(់អវជិាមាន)ក្លើោររាយោរណ៍ថ្នកតីរពួយបារមភទាំងក្នេះ។ 

ក្ោលនក្យបាយោម នោរ
អត្ឱ់ន 

ក្ោលនក្យបាយរបស់KHEN កាំណត្ថ់ាោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភ
បាំពានផលូវក្ភទពីសាំណាកបុ់រគលិកឬសហោររីតូ្វបានហាមឃាត្និ់ងរាល់ោរ
រ ាំក្ោភបាំពាននានា(ទក្ងវើបាំពានែុស)នឹងរតូ្វចត្វ់ធិានោរជាោច្ខ់្ត្ 

ោរក្ចទរបោន ់ ោរអេះអាងអាំពីអងគក្ហតុ្ (ោរណ៍ពិត្) ខដលមនុសសមាន កម់ានបាំណងបងាា ញ
ភសតុតាងក្ៅកនុងោរជាំនុាំជរមេះកតី ឬកនុងនីតិ្វធីិក្សុើបអក្ងកត្ថ្ផទកនុង 

ោររកាោរសមាៃ ត្ ់ ក្ោលោរណ៍របកក្ោយរកមសីលធមម៌យួខដលរតឹ្ត្បតិ្សិទធិទទលួនិង
ផសពវផាយពត័្ម៌ាន។ ក្ៅកនុងោរក្សុើបអក្ងកត្ក្លើោរក្កងរបវញ័្ច ផលូវក្ភទ ោរ
រ ាំក្ោភបាំពាន ោរខកលងបនលាំ និងអាំក្ពើពុករលួយ វាត្រមូវឱយមានពត័្ម៌ាន
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សរមាបខ់ត្មនុសសមានច្ាំនួនកាំណត្និ់ងខដលមានោរអនុញ្ា ត្សរមាប់
ក្ោលបាំណងបញ្ចបោ់រក្សុើបអក្ងកត្។  

ោររកាោរសមាៃ ត្ជ់យួ បក្ងកើត្បរយិោសខដលសាកសមីាន្នទៈកនុងោររ ាំលឹក
ក្ឡើងវញិនូវរពឹត្តិោរណ៍រខដលពួកក្របានជួបរបទេះ/បានដឹង និងបក្ងកើត្ោរ
ក្ជឿទុកចិ្ត្តក្លើរបពន័ធនិងក្ៅកនុងអងគោរ។ 
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ឧបសមពន័ធ ២ 

ោរវាយត្ថ្មលហានិភយ័ 
 

KHEN មានោរវាយត្ថ្មលហានិភយ័ / ោរអនុវត្តោរោរពារសុវត្ថិភាពក្ៅកនុងក្ោលនក្យបាយសុវត្ថិភាព
កុមារនិងកិច្ចោរពាររបស់ែលួន។ KHEN នឹងបនតក្របើរបាស់រកបែណ័ឌ ក្នេះ និងបញ្ចូ លច្ាំណុច្សាំខ្ន់ៗ ខដល
មានខច្ងកនុងរកបែណ័ឌ កិច្ចោរពារពីោរក្កងរបវញ័្ច និងោររ ាំក្ោភបាំពានផលូវក្ភទ (PSEA) ដូច្ខ្ងក្រោមៈ 

• បក្ងកើត្ខផនោរសកមមភាពនិងកាំណត្ហ់ានិភយ័ ក្ហើយអនុវត្តយុទធសាស្តសតក្ដើមបកី្ច្ៀសវាងហានិភយ័ទាំង
ក្នាេះ។ 

• ធានាថាហានិភយ័ទកទ់ងនឹងយុវជននិងោរក្របើរបាស់ (របារស័យទកទ់ង) តាមអិុនធឺណិត្ រតូ្វបាន
ោកប់ញ្ចូ លកនុងករណីខដលអាច្អនុវត្តបាន 

• បនតតាមោនរកហានិភយ័ខដលមនិបានក្មើលក្ ើញទុកជាមុន  

• ធានាឱយបាននូវច្ាំននួបុរគលិកររបរ់រង /ច្ាំនួន កុមារក្អាយបានរតឹ្មរតូ្វ(តុ្លយភាពររបរ់រងនិងចត្ខ់ច្ង) 

• ផតល់ោររតួ្ត្ពិនិត្យតាមោនររបរ់ោនក់្លើបុរគលិក និងសកមមភាពរបស់ពកួក្រ 

• ោត្ប់នថយឱោសថ្នោរខញកកុមារក្ច្ញពីបុរគលិកក្ោយបុរគលិកណាមាន ក ់(មនិក្អាយមានកុមារមាន ក់
និងបុរគលិកមាន កក់្ៅជាមយួោន ) 

• អនុវត្តនូវយុទធវធីិក្បើកច្ាំហក្ពលក្ធវើខផនោរ ក្ោយមានោរចូ្លរមួពីអនកពាកព់ន័ធ 

• អបរ់ ាំកុមារនិងមនុសសធាំអាំពីច្ាប ់  /បទបបញ្ាត្តិ  និង ក្លើកទឹកចិ្ត្តពកួក្រឱយនិយយអាំពីោរសងសយ័និងកតី
កងវល់របស់ពកួក្រ 

• ខងរកានិងោរពារបរសិាថ នក្បើកច្ាំហ និងោរខសវងយល់ជានិច្ច 

• ោរបណតុ េះបណាត លក្ឡើងវញិជាក្ទៀងទត្អ់ាំពីរកមសីលធមបុ៌រគលិក 

• រតួ្ត្ពិនិត្យបុរគលិកទាំងអស់ក្ោយយកចិ្ត្តទុកោក ់
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ហានិភយ័ច្ាំននួ៤យ៉ា ងរត្វូកាំណត្ក់្ទបើង ក្ោយមានឧទហរណ៍ថ្នវធីិររបរ់រងហានិភយ័នីមយួៗ៖ 

1) អាយុ  /ភាពងាយរងក្រោេះ  ឬត្រមូវោរពិក្សសរបស់កុមារ )ឬមនុសសក្ពញវយ័(  

2) ទីកខនលងខដលសកមមភាពនឹងក្កើត្ក្ឡើង - តាមបរបិទជាកខ់សតង 

3) ករមតិ្ថ្នោរររបរ់រងសកមមភាព 

4) សកមមភាព 
 

ឧបករណ៍សរមាបោ់រររបរ់រងហានិភយ័ 

• កាំណត្ស់កមមភាពសាំខ្ន់ៗ  

• កាំណត្អ់ត្តសញ្ា ណថ្នបញ្ា របឈម រមួមានអតុ្លយភាពអាំណាច្(អាំណាច្មនិក្សមើោន )ក្ៅកនុង
សកមមភាព 

• វាយត្ថ្មលកាំរតិ្ថ្នក្រោេះថាន ក ់និងរកាោរយល់ដឹងអាំពីបរបិទនិងសាថ នោរជារបចាំ 

• ោរអនុវត្តនូវវធិានោរក្របើរបាស់វធីិសាស្តសតខបបោត្ប់នថយក្រោេះថាន ក ់

• ធានាឲ្យមានោររតួ្ត្ពិនិត្យជានិច្ច 
 

រក្រមាង 

(របវត្តិ រូបរបស់អនកណា
នឹងចូ្លរមួក្ៅកនុ ង
សកមមភាពនិងទីកខនលង
ខដលសកមមភាពវានឹង
ក្កើត្ក្ឡើង)? 

សកមមភាព 

(ោរពិពណ៌នាអាំពី
បរបិទនិង
សកមមភាព និងរ
យៈក្ពល) 

ហានិភយ័ 

បងាា ញពីទិដាភាព
នីមយួៗថ្នសកមមភាព
ចបពី់ោរក្ធវើខផនោរ
រហូត្ដល់ោរវាយ
ត្ថ្មល និងកាំណត្់
តារាងរាល់ហានិភយ័) 

ោរររបរ់រង 

(ក្ត្ើអនកនឹងោត្ប់នថយហានិភយ័ 
យ៉ា ងដូច្ក្មតច្?) របសិនក្បើ
សកមមភាពខដលបានក្សនើ សុាំក្ធវើក្ទបើ
ងរតូ្វបានអនុវត្ត ក្ត្ើអនកក្ជឿជាកថ់ា
ហានិភយ័រតូ្វបានររបរ់រងក្ទ? 
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ឧបសមពន័ធទី ៣ ក្ោលោរណ៍ខណនាាំលែ សរមាបក់្ ល្ើយត្បច្ាំក្ពាេះោរក្ចទរបោនណ់ាមយួ 

 

ោររាយោរណ៍អាំពីោររ ាំក្ោភបាំពាន 

 
របសិនក្បើកុមារ ឬមនុសសវយ័ក្កមង ឬមនុសសក្ពញវយ័ខដលងាយរងក្រោេះ របាបអ់នកថាពកួក្រកាំពុងរត្វូ
បានក្ររ ាំក្ោភបាំពាន៖ 

 

• សូមសាត បនិ់ងទទួលយកនូវអវីខដលបុរគលក្នាេះនិយយ។ 

• មនិរតូ្វក្ធវើោរក្សុើបអក្ងកត្ និងមនិរបាប ់មនិរតូ្វសាកសួរ ឬរបឈមនឹងជន(អនក)រ ាំក្ោភបាំពានខដល
ក្រ ក្ចទរបោនក់្នាេះក្ទបើយ។ 

• របោនខ់្ា បថ់ា ោររ ាំក្ោភបាំពានខដលក្ចទរបោនក់្នាេះ ជាក្រឿងធៃនធ់ៃរ(មនិខមនជាោរក្លងក្សើច្)។ 

• ធានាដល់ពកួក្រថា ពួកក្របានក្ធវើអវីខដលរតឹ្មរតូ្វ ក្ោយបានរបាបដ់ល់អនកពីករណីក្នេះ។ 

• របាបព់កួក្រក្អាយដឹងថាអនករតូ្វចាំបាច្រ់បាបអ់នកក្ផសង(កនុងកិច្ចអនតរារមន)៍។ កុាំសនាជាោរសមាៃ ត្់
ទាំងរសុង។ 

• អនុញ្ា ត្ឱយបុរគលក្នាេះនិយយក្ោយក្សរ ីប៉ាុខនតកុាំចុ្ច្ឬសងតត្យ់កពត័្ម៌ាន (កុាំបក្ណត ញសួរ)។ 

• អនុញ្ា ត្ឱយពកួក្រដឹងពីអវីខដលអនកនឹងក្ធវើបនាទ បក់្ហើយអនកនឹងរបាបព់ួកក្រឱយដឹងពីអវីខដលក្កើត្ក្ឡើ
ង។ 

• កត្រ់តាភាល មៗនិងក្ោយយកចិ្ត្តទុកោកនូ់វអវីខដលអនកបានសាថ បឮ់ ។ រាបប់ញ្ចូ លទីកខនលង ោល
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