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អារមភកថា 
សៅឆ្ន  ំ2006 ការេិការបេ់អងគការេហប្បជាជាតិេតីព្ីអសំព្ើហឹងាប្បឆ្ងំនងឹកុមារ បានអំពាវនាវឱ្យមានការការពារ
កុមារកានថ់្តសប្ចើនសៅទូទងំព្ិេព្សោក បនាា បព់្បីានរកស ើញថាអំសព្ើហឹងាបានោកក់ំបាងំប្បឆ្ងំនឹងកុមារ
សោយររថ្តកត្តត ជាសប្ចើនដូចជាាៈ ការេយ័ខ្លែ ច ការសោរព្ប្គួររ និងការទទួលរគ ល់ព្ីេងគល(ឬថារណបនងឹ
េងគល)។ ការរសំោេបំពាននិងអំសព្ើហឹងាសលើកុមារលនិគរួប្តូវបានសគសធវើប្ព្សងើយកសនតើយ ឬថាលនិប្តូវសអើសព្ើសទបើយ។ 
កុមារមានភាព្ងាយរងសប្ោោះ ថ្ដលជាផលវបិាកម្នការព្ងឹថ្ផែករបេ់ព្ួកសគសលើលនុេសសព្ញវយ័។ សយើងប្តូវថ្តចាត់
វធិានការសដើលបធីានាថាកុមារទទួលបានការថ្លទ ំនិងការពារព្ីអំសព្ើហិងា។ 
 
KHEN បានកំណតឆ់នាោះនងិការត្តងំចិតតសដើលបផីតល់ឱ្យកុមារនូវការការពារប្បឆ្ងំនឹងទប្លងម់្នការរសំោេបំពានណា
លយួ សោយKHENប្តូវថ្តអនុវតតេិទធិកុមារថ្ដលមានថ្ចងសៅកនុងអនុេញ្ញា របេ់អងគការេហប្បជាជាតិេតីព្ីេិទធិកុមារ 
(UNCRC) ។ បុគគលិកទងំអេ់ អនកេេ័ប្គចតិត និងអនកប្គបប់្គងសៅ KHEN បានទទលួរគ ល់ថាការអនុវតដេិទធកុិមារ
សនោះសហើយ ជាការចាបស់ផតើលព្ីការអនុវតតនក៍ារទទួលខុេប្តូវដរ៏ងឹមាសំៅកនុងអងគការ។ ការទទួលខុេប្តូវទងំសនោះប្តវូ
បានបញ្ចូលកនុងសោលនសោបាយការពារកុមារ (CPP) ថ្ដលប្តូវបានផតល់រូនសោយចាបរ់ដឋកលពុជា។ 
 
KHEN មានបំណងខពេ់សដើរសឆ្ព ោះសៅរកេងគលកលពុជាលយួថ្ដលមានការទទួលបានការអបរ់បំ្បកបសោយគុណភាព្ 
និងអាចធានាឱ្យមានេិទធិទងំទាយរបេ់កុមារប្តូវបានទទួលរគ ល់នងិបានការសោរព្ ។ 



Updated Child Protection Policy (KHEN)  4 

 

ប្រវត្ថិរបសអ់ងគការ 
 

KHEN គឺជារអងគការលនិថ្លនរោឋ េបិាលកលពុជា លនិរកប្បាកក់ម្ប្ល លនិមាននិនាន ការនសោបាយ លនិប្បកានរ់េនា
សេេើភាព្ោន  និងជាងអងគការេុវតថិភាព្កុមារ។ សយើងសធវើការសដើលបសីលើកកលពេ់េិទធិកុមារ ការទទួលបានការអបរ់មំាន
គុណភាព្និងប្បកសោយបរោិបន័ន និងមានការការពារកុមារងាយរងសប្ោោះ សដើលបឱី្យព្ួកសគអាចអេវិឌ្ឍនូវេកាត នុព្ល
សព្ញសលញរបេ់ព្ួកសគ។ 
 
ជាលយួនឹងការសរៀបចំស ើងវញិ (ជាលយួនងឹប្កេួងលហាម្ផា) KHEN បានផ្លែ េ់បតូរអតថនយ័ម្នស េ្ ោះរបេ់ខែួនសហើយ
បានចុោះស េ្ ោះស ើងវញិជាលយួប្កេួងលហាម្ផាម្នប្បសទេកលពុជា។ KHEN ប្តូវបានទទួលរគ ល់ជាផែូវការជាអងគការ 
ថ្ខេរសដើលបកីារអបរ់ ំថ្ដលមានសលខចុោះបញ្ជ ីសលខ 662 សៅម្លៃទី 13 ថ្ខសលរឆ្ន  ំ2015 ។ 
 
សេចក្តីថ្លែងការណេ៍តីពីទេ្សនវេិ័យ នងិសេេក្ក្ម្ម 
 
ចកខុវេ័ិយរបេ់សយើង គឺកលពុជាថ្ដលេិទធិកុមារទងំអេ់ប្តូវបានទទួលរគ ល់និងសោរព្។ 
 
KHEN មានសបេកកលេ សធវើការជាលយួកុមារប្គបរ់បូនិងេហគលនរ៍បេ់ព្កួសគសៅកនុងតំបនរ់នបទនងិតំបនោ់ច់
ប្េោលម្នសខតតបាតដ់បំងសដើលបធីានាថាេិទធិរបេ់កុមារទងំអេ់ប្តូវបានបំសព្ញត្តលរយាៈការទទួលបានការអបរ់ ំ
ប្បកបសោយគុណភាព្និងការអបរ់ទូំលំទូោយសដើលបឱី្យរីវតិកានថ់្តប្បសេើរ។ 
 
គុណតម្ម្ែរេេ់ KHEN: 
•ការសឆែើយតប 
•គុណភាព្ 
•ការេហការ 
•គណសនយយភាព្ 
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គោលបំណងនៃគោលៃគោបាយការពារកុមារ 
 

សោលេណំងម្នសោលនសោបាយការពារក្មុារ (CPP) 
សោលនសោបាយការពារកុមារប្តូវបានបសងកើតស ើងសដើលបកីារពារកុមារប្បឆ្ងំនឹងទប្លងម់្នការរសំោេបំពាននងិការ
សកងប្បវញ័្ច ប្គបប់្បសេទ សៅកនុង KHEN នងិតបំនស់ោលសៅរបេ់សយើង។ 
 
វសិាលភាពម្នសោលនសោបាយេវុតថភិាពក្មុារ 
សោលនសោបាយសនោះប្តូវបានបសងកើតស ើងនងិអនុវតតេប្មាបប់្គបភ់ាគីពាកព់្ន័ធដូចខ្លងសប្កាល: 

• KHEN - បុគគលិកទងំអេ់របេ់ KHEN 
• អនកេេ័ចិតត (បរសទេ នងិកនុងប្េុក) 
• អនកព្ិសប្ោោះសោបល់ និងទីប្បកឹា 
• ប្កុលប្បឹកាេបិាល 
• មាច េ់រំនួយ 
• សេញៀវអនតរជាតិនិងសេញៀវកនុងប្េុក 
• សេញៀវ និងអនកទេសនានានា 
• បុគគលិក/អនកហាតក់ារ 
• បុគគលិកជាបក់ិចចេនារយាៈសព្លខែី ឬរយាៈសព្លថ្វង (ប្គូបណតុ ោះបណាត ល, អនកហាតក់ារ) 

 
 

កុមារៃិងមៃុស្សវ័យគកេង 

ការរសំោេបំពានសកើតស ើងសៅសព្លលនុេសសព្ញវយ័ ឬកុមារដម្ទសទៀតបងករសប្ោោះថាន កដ់ល់កុមារឬលនុេសវយ័សកេង
ថ្ដលមានអាយុសប្កាល 18 ឆ្ន  ំ ទងំសលើរាងកាយ ឬត្តលរសបៀបសផសងៗសទៀត។ កនុងករណីភាគសប្ចើន អនករសំោេ
បំពានគឺជាអនកថ្ដលកុមារ ឬលនុេសវយ័សកេងរគ ល់ចាេ់  ដូចជាឪពុ្កមាត យ លតិត ឬរចញ់ាត។ិ 

មានប្កុលកុមារនិងយុវវយ័សកេងលយួចំននួថ្ដលងាយរងសប្ោោះជាព្ិសេេ ដូចជា កុមារព្ិការេថិតកនុងចំសណាលកុមារទងំ
សនាោះ និងកុមារលកព្ីេហគលនរ៍នជាតិភាគតិច សបើេហគលនរ៍បេ់ព្ួកសគរងការសរ ើេសអើង។ កុមារថ្ដលជារនសេៀេ
ខែួន ឬជាអនកថ្េវងរកេិទិធប្រកសកាន និងកុមារថ្ដលរេ់សៅកនុងការថ្លទកំេ៏ថិតសៅកនុងចំសណាលប្កុលទងំសនោះ។ ការ
រសំោេបំពានអាចសកើតស ើងផងថ្ដរសៅកនុងប្គួររថ្ដលសប្បើប្បាេ់សប្គឿងប្េវងឹ ឬសប្គឿងសញៀន មានអំសព្ើហិងាកនុង
ប្គួររ ឬមានបញ្ញា េុខភាព្ផែូវចិតត។ 

កុមារ េំសៅសៅសលើលនុេសថ្ដលមានអាយុសប្កាល ១៨ ឆ្ន  ំ(ថ្ផែកសលើ UNCRC នងិរដឋធលេនុញ្ាកលពុជា) 

ការរសំោេបពំានកុមារ គឺជាផលប៉ាោះពាល់ថ្ដលប៉ាោះពាល់ដល់ការអេវិឌ្ឍនរ៍ាងកាយនងិផែូវចិតតរបេ់កុមារ 

 



Updated Child Protection Policy (KHEN)  6 

 

ប្បគេទនៃការរំគោេបំពាៃមាៃបួៃោ៉ាង 
• ការរសំោេបពំានសលើរបូរាងកាយ: ជាការរងរបេួសលើរាងកាយព្ិតឬអាចនឹងសកើតមានសទបើងចំសពាោះកុមារ ដូច

ជាាៈ ការវាយ ការទត ់ឬការចាបអ់ប្ងួន សបាក/ប្គវ ីថ្ដលបានដឹងចាេ់ោេ់ថា ឬេងសយ័ថា នឹងអាចមាន
ការបងកររបេួសកើតសទបើង ឬលនិបានការពារទុកជាលុន ។ 

 
• ការរសំោេបពំានផែូវចតិត/អារលេណ៍: គឺជាការប៉ាោះពាល់ថ្ដលបងកស ើងសោយការឈចឺាបធ់ៃនធ់ៃរ ឬការឈចឺាបផ់ែូវ

ចិតតធៃនធ់ៃរ ឬសោយការបដិសេធ ដូចជា ការោកស់ទេបងខូចស េ្ ោះ ការគរំាលកំថ្ហង ការលនិយកចតិត
ទុកោក ់ នងិកថ្លទនំងិការបងាែ ប/់គំរាលកំថ្ហង/ការសលងសេើចថ្ដលនាឲំ្យមានផលប៉ាោះពាល់អវរិជមាន
(អាប្កក)់សៅសលើឥរោិបលឬអាកបបកិរោិ នងិការអេវិឌ្ឍនថ៍្ផនកអារលេណ៍របេ់កុមារឬលនុេសវយ័សកេង។ 

 
• ការរសំោេបពំានផែូវសេទាៈ សកើតស ើងសបើេិនជាកុមារឬលនុេសវយ័សកេងប្តូវបានបងខិតបងខំឬបងខំប្ឱ្យចូលរលួ

កនុងេកលេភាព្ផែូវសេទណាលយួ សទោះបីជាកុមារដឹង/ប្ព្លឬលនិយល់ប្េបនឹងសធវើអវីថ្ដលកំពុ្ងសកើតមានស ើង។ 
ការរសំោេបំពានផែូវសេទរលួមានការរលួសេទ ការរសំោេបពំានសេព្េនធវាៈ នងិរសំោេបំពានសករ តិ៍សេទ។ សនោះក៏
អាចរលួបញ្ចូ លទងំេកលេភាព្លនិទកទ់ងនងឹការប៉ាោះពាល់ថ្ដរ ដូចជាការបងាា ញរបូភាព្អាេអាភាេឬ
េកលេភាព្ផែូវសេទសលើអុនីធណិឺត(របូភាព្នងិវថី្ដអូផែូវសេទ)។ ការរសំោេបំពានផែូវសេទអាចមានរាបច់ាបព់្ី
បងបែូនបសងកើត ឬេមារិកប្គរួរសផសងសទៀត ឬអនកសប្ៅប្គួររ។ 
 

• ការសធវេប្បថ្ហេ/ការប្ព្សងើយកសនតើយាៈ សកើតមានសៅសព្លថ្ដលតប្លូវការលូលោឋ នដូចជាាៈ លាូបអាហារ 
ភាព្កកស់ៅត  នងិការថ្លទសំវរជរស្រេត លនិប្តូវបានបំសព្ញឬផតល់សអាយ ឬសៅសព្លថ្ដលលនិបានការពារកុមារ
ព្ីការប៉ាោះពាល់សៅនឹងសប្ោោះថាន កណ់ាលយួថ្ដលនាឱំ្យមានការខូចខ្លតធៃនធ់ៃរដល់េុខភាព្ឬការអេវិឌ្ឍន៍
របេ់កុមារឬលនុេសវយ័សកេង។ 

 

យុទធសាស្តសរអៃុវត្រ 
សដើលបអីនុវតតសោលនសោបាយការពារកុមារប្បកបសោយប្បេិទធភាព្ KHEN បានកណំតយុ់ទធរស្រេតដូចខ្លងសប្កាល: 
 

- បណតុ ោះបណាត លអំព្ីសោលនសោបាយកិចចការពារកុមារដល់បុគគលិកទងំអេ់ 
- ផសព្វផាយសោលនសោបាយការពារកុមារដល់ភាគីពាកព់្ន័ធ 
- បុគគលិកទងំអេ់ចុោះហតថសលខ្លសលើសោលនសោបាយ 
- KHEN ការថ្ណនាសំោលនសោបាយដល់ អនកទេសនកចិច និងមាច េ់រនំួយ 
- បសងកើតយនតការ ថ្ដលការពារកុមារ និងេមារិកេំខ្លន់ៗ  ទទួលបនាុក 
- បសងកើនចំសណោះដឹងអពំ្អីំព្ីសោលនសោបាយការពារកុមារ ដល់េមារិកេំខ្លន់ៗ  
- បសងកើតប្បព្ន័ធរាយការណ៍ប្បកបសោយប្បេិទធភាព្ នងិការពារអំព្ីការរសំោេកុមារ ការបញ្ជូ ននិងការោបំ្ទដល់កុមារ 
- អនុវតតសោលនសោបាយ 
-បុគគលិកនិងភាគីពាកព់្ន័ធទងំអេ់ចូលរលួកនុងការរាយការណ៍អំព្កីងវល់ការរសំោេបំពាននិងការសកងសបវញ័្ច សលើកុមារ 
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ការវាយត្នមៃហាៃិ េ័យៃិងការប្រប់ប្រង 
• បសងកើតថ្ផនការេកលេភាព្និងកំណតហ់ានេិយ័ បនាា បល់កអនុវតតយុទធរស្រេតសដើលបសីរៀេវាងហានិេយ័ 
• បនតត្តលការោនជាប្បចាអំពំ្កីត្តត ហានេិយ័លយួចនំួន ថ្ដលលនិបានដងឹឬសលើលស ើញទុកជាលុន (កចិចការពារ

និងការបងាក រទុកជាលនុ) 
• ធានាថាមានចំនួនបគុគលិក / កុមារប្តឹលប្តូវ និងប្គបច់នំួនសធវើការងារ 
• ផតល់ការត្តលោន/ការប្តួតព្និិតយប្គបប់្ោនន់ិងទនស់ព្លដល់បុគគលិក និងេកលេភាព្របេ់ព្ួកសគ 
• កាតប់នថយឱ្កាេកនុងការោកប់ុគគលិកណាលយួសៅរិតកុមារមាន កទ់ល់មាន ក ់(បុគគលិកមាន កន់ិងកុមារមាន កស់ៅ

ជាលយួោន ឬោចព់្ីសគឯង) 
• អនុវតតវធិីរស្រេតសបើកចំហចំសពាោះការសធវើថ្ផនការសោយថ្បបមានការចូលរលួចំរោុះ 
• អបរ់កុំមារសអាយយល់ដឹងអំព្ចីាប ់/ បទបញ្ាតតិ និងការសលើកទឹកចតិតព្ួកសគឱ្យនិោយព្កីារេងសយ័និង

កងវល់របេ់ព្ួកសគ 
• ធានាសអាយមានបរោិកាេសបើកចំហម្នការយល់ដឹង និងរថ្រកោន  
• ព្ប្ងឹងប្កលេីលធលរ៌បេ់បុគគលិក 
• ត្តលោន និង ប្តួតព្និិតយបុគគលិកទងំអេ់សោយប្បុងប្បយត័ន 

 
ការវាយតម្ម្ែ នងិការគ្គេគ់្គងហានភិយ័ មាន េនួចណុំចដចូតសៅ: 

1. អាយុ និង ភាព្ងាយរងសប្ោោះ ឬ តប្លូវការព្ិសេេរបេ់កុមារ 
2. កថ្នែងថ្ដលេកលេភាព្សកើតស ើង 
3. កប្លតិ(យនតការ)ម្នការប្គបប់្គងនិងចាតថ់្ចងេកលេភាព្ 
4. េកលេភាព្នានា 

 
ឧទាហរណ៍ម្នការវភិាគហានភីយ័  

 

គសប្មាង េកលេភាព្ 
ហានិេយ័ 

 

ការប្គបប់្គង 

ការបណដុ ោះបណាដ ល 
យុវរន 

 

ការបណដុ ោះបណាដ ល 
 

កុមារមានទំនាកទ់នំងជា
លយួអាកបបរិោិ/
ឬឥរោិបល ថ្ដលលនិចង់
បាន/លនិេលយរលយ 

ការបងាក រអនតរកលេណាលយួ(ការទំនាក់
ទំនងប្បទកប់្កទាទល់លយួនិងលយួ រវាង
លនុេសធំនងិកុមារ ។ លនុេសសព្ញវយ័
ថ្ដលបានទទួលការបណតុ ោះបណាត លព្ី
េុវតថិភាព្មានវតតមាន 

ការរងេងរ់ោ
សរៀនអាោរ 

ការងារកំពុ្ងរង
េង/់ការោឋ ន 

 ការរងរបេួដល់កុមារ មានោកផ់្លែ កេញ្ញា ចាេ់ោេ់ 
ជាតំបនេ់ប្មាបល់នុេសសព្ញវយ័ប៉ាុសណាណ ោះ 
ការសប្បើប្បាេ់សប្គឿងបរកិាខ រេុវតថិភាព្ 
ការដកឧបករណ៍ថ្ដលអាចសប្ោោះថាន ក ់
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ឧេក្រណ៍េគ្មាេក់ារគ្គេគ់្គងហានភិយ័ 
• កំណតព់្ីេកលេភាព្េំខ្លន់ៗ  
• កំណតប់ញ្ញា ប្បឈលនានា 
• ការវាយតម្លែកប្លតិម្នសប្ោោះថាន កអ់ាចសកើតមាន 
• សប្បើវធិីកាតប់នថយហានីេយ័  
• ធានាការប្តួតព្ិនិតយ ត្តលោនជ់ាប្បចា ំ
ជាថ្ផនកលយួម្នការសបតជាញ ចិតតរបេ់ KHEN កនុងការប្គបប់្គងហានេិយ័ ដូចសនោះរាល់ការវាយតម្លែហានិេយ័ទងំ
អេ់នឹងប្តូវរកាទុកេប្មាបជ់ាឯកររសោងនាសព្លអនាគត។ សនោះនងឹធានាឱ្យ KHEN សធវើបចចុបបននភាព្ជានចិច
នូវយុទធរស្រេតប្គបប់្គងហានេិយ័។ 

ប្កមសីលធមស៌ប្មាបស់ុវត្ថិភាពកុមារ 
បុគគលិកនងិអនកពាកព់្ន័ធទងំអេ់ជាលយួ KHEN ប្តូវថ្តបងាា ញការសោរព្ និងអាកបបករិោិេលយប្េបចំសពាោះកុមារ
និងប្តូវដឹងអពំ្ីការទទួលខុេប្តូវនិងទំហំម្នភារកិចចរបេ់ខែួន។ បគុគលិក KHEN គួរ 

 

គឺជាគំរលូែ ឬលូថ្ដលេប្មាបកុ់មារទងំទាយ

សប្បើប្បាេ់និងសពាលពាកយេំដីមានភារនិោយេលរលយ
សលើកកលពេ់ររាៈេំខ្លនម់្នការការបនតការអបរ់ ំ
•ប្បប្ពឹ្តតចំសពាោះកុមារឱ្យបានប្តឹលប្តូវ

ជាអនកអបរ់ ំ

•អបរ់កុំមារសោយសប្បើបសចចកសទេសលើកទឹកចិតតវរិជមាន
•រំរុញសអាយមានឯករារយភាព្និងការរោិះគិតនិងឆៃល់
•ផតល់េិទធិអំណាចដល់កុមារសដើលបបីសងកើតនិងបសញ្ចញលតិ
•រយួ កុមារឱ្យសរៀនរំនាញនិងយុទធរស្រេតេលប្េបសដើលបសីឆែើយតបសៅនឹងសប្ោោះថាន កថ់្ដលអាចសកើតមាន

ជាអនកមានកាតព្វកិចចអនុវតតត្តលលសោលនសោបាយការពារកុមារ 

• សោរព្និងអនុវតតត្តលសោលនសោបាយកិចចការពាកុមាររបេ់KHEN
•ធានាថាសោលនសោបាយកិចចការពារកុមាររបេ់ KHEN ប្តូវបាន
•យល់ដឹង និងព្នយល់ និងចុោះហតថសលខ្លសោយសេញៀវអនកទេសនកិចច និងអនកពាកព់្ន័ធទងំអេ់

ជាអនកតេ ូលតិេិទធិកុមារ

•សលើកកលពេ់ផលប្បសោរន(៍ឧតតលប្បសោរន)៍ និងេុវតថិភាព្លែបំផុតរបេ់កុមារជាការេំខ្លនប់ំផុត
•រដ បកុ់មារសហើយសបើចាបំាចប់្តូវថ្េវងរកការអនតរាគលនប៍នាា ន់
•សប្បើប្បាេ់ប្បព្ន័ធរាយការណ៍របេ់KHEN សដើលបរីាយការណ៍ព្ីការេងសយ័ណាលយួម្នការរសំោេបំពាន
•ទទួលរគ ល់ម្ដគូថ្ដលមានេកាត នុព្លភាព្និងជារថ បន័ ធានាេុវតថិភាព្កុមារ សហើយអាចផតល់ការរួយ ចាបំាច ់(កនុងករណី
េសស្រងាគ ោះបនាា ន?់)
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ប្កមសីលធម៌បរុគលិក 
បុគគលិកនងិអនកពាកព់្ន័ធទងំអេ់ជាលយួ KHEN ប្តូវថ្តបងាា ញការសោរព្ និងអាកបបករិោិេលយប្េបចំសពាោះកុមារ
និងប្តូវដឹងអពំ្ីការទទួលខុេប្តូវនិងទំហំម្នភារកិចចរបេ់ខែួន។ 
េគុគលិក្ / ភាគពីាក្ព័់នធនងឹ KHEN គរួអនវុតតៈ 

• សប្បើភារេលរលយ 
• សធវើជាគំរេូប្មាបកុ់មារ 
• ប្បប្ព្ឹតតចំសពាោះកុមារឱ្យបានប្តលឹប្តូវ 
• សលើកកលពេ់ភាព្ឯករារយ មាច េ់ការ និង គិតរោិះគនន់ងិព្ិចារណា 
• •អបរ់កុំមារសោយសប្បើវធិី/បសចចកសទេ ថ្បបសលើកទឹកចិតតវរិជមាន 
• សោរព្និងអនុវតតសោលនសោបាយការពារកុមាររបេ់ KHEN 
• ធានាថាសោលនសោបាយការពារកុមារប្តូវបានព្នយល់និងចុោះហតថសលខ្លសោយអនកទេសនានិងភាគីពាកព់្ន័ធ 
• ធានាថាកុមារនិងអនកពាកព់្ន័ធដម្ទសទៀតយល់ដឹងអពំ្ី សោលនសោបាយការពារកុមារ និងមានរំនាញេល

ប្េបសដើលបសីឆែើយតបសៅនឹងសប្ោោះថាន កថ់្ដលមានជាេកាត នុព្លទងំទាយ 
• សលើកកលពេ់ផលប្បសោរន(៍ឧតតលប្បសោរន)៍ និងេុវតថភិាព្លែបំផុតរបេ់កុលរជាការេំខ្លនប់ំផុត 
• ផតល់អំណាចដល់កុមារឱ្យសចោះរោិះរកនិងបសញ្ចញលត ិត្តលរយាៈការចូលរលួកនុងេកលេភាព្របេ់ KHEN 
• យកចិតតទុកោករ់ត បកុ់មារ សហើយសបើេិនជាមានភាព្េលយប្េប ប្តូវេំុអនតរាគលន ៍
• សលើកកលពេ់នូវររាៈេំខ្លនន់ងិភាព្ចាបំាចម់្នការបនតការេិកា 
• សប្បើប្បាេ់ប្បព្ន័ធរាយការណ៍ KHEN សដើលបរីាយការណ៍ព្កីារេងសយ័ណាលយួព្ីការរសំោេបំពាន 

ទទលួរគ ល់ម្ដគូថ្ដលមានេកាត នុព្លទទលួបានការបញ្ញជ កថ់ាជាម្ដគូរេុវតថិភាព្កុមារ ឧទហរណ៍ាៈ រនំយួថ្ផនកចាប់
េប្មាបប់រោិកាេេុវតថិភាព្កុមារ  
 

KHEN បគុគលិក / អនកពាកព់្ន័ធនងឹ 
• លនិប្តវូាៈសប្បើទប្លងម់្នការបំេតិបំេយ័ ឬភាព្េយ័ខ្លែ ចជាការោកទ់ណឌ កលេ 
• លនិប្តវូាៈចូលរលួកនុងទប្លងណ់ាលយួម្នប៉ាោះពាល់/ទនំកទ់នំងសលើរាងកាយសោយលនិេលរលយជាលយួកុមារ 
• លនិប្តវូាៈចូលរលួកនុងេកលេភាព្ផែូវសេទណាលយួជាលយួកុមារ 
• លនិប្តវូាៈសប្បើសេវាកលេសោយមានកុមារណាមាន ក ់នងិសប្បើប្បាេ់េប្មាបល់កខណាៈឯករន 

 

សោលការណ៍របេ់ KHEN េតីព្បី្បព្ន័ធផសព្វផាយេងគល នងិការលតរបូលត 
របូភាព្កុមារប្តូវ:  

• ប្បាបន់ិងបញ្ញជ កព់្ីសោលបណំងថ្ដលរបូភាព្នឹងប្តូវបានយកសៅសប្បើប្បាេ់ 
• សេនើេំុការអនុញ្ញា តព្កុីមារនងិលនុេសសព្ញវយ័ថ្ដលពាកព់្ន័ធ (ជាោយលកខណ៍អកសរ) 
• ប្តូវបានសប្បើប្បាេ់របូភាព្ថ្តចំសពាោះសោលបំណងថ្ដលបានសលើកស ើងកនុងទប្លងយ់ល់ប្ព្លលតរបូថ្ត

ប៉ាុសណាណ ោះ 
• របូភាព្លនិគួរបងាា ញព្ីទីត្តងំ ឬព្ត័ម៌ានលំអិតថ្ដលអាចកណំតប់ានព្ីអតតេញ្ញា ណរបេ់កុមារ 
• ធានាថាកុមារទងំអេ់មានរបូរាងេលរលយ េំសលៀកបំវពាកប់្តឹលប្តូវ 
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របូភាព្កុមារ: 
• លនិប្តវូ ជាលកខណាៈថ្បបផែូវសេទ ប្គបរ់បូភាព្ណាលយួ 
• លនិប្តវូ បងខូចនិងបនាា បបសនាថ កតម្លែរបេ់កុមារ 
• លនិប្តវូ ប្តូវបានសប្បើកនុងភាព្ជាឯករន  

 
ការគប្រើសគរើសបុរគលកិ 

ការគ្េកាេសគ្រើេសរើេៈ 
 សប្ៅព្ីលិខិតបញ្ញជ កព់្ីតប្លូវការេតីព្ីការអបរ់េិំកា ឬការទទួលខុេប្តូវដូចថ្ដលបានកំណតេ់ប្មាបល់ុខតំថ្ណង
នីលយួៗ អងគការ KHEN បានគូេបញ្ញជ កព់្ីសោលបណំងរបេ់ខែួនកនុងសោលសៅការពារកុមារ ប្បឆ្ងំប្គបទ់ប្លងម់្ន
អំសព្ើហឹងា នងិប្តូវសោរព្េិទធិកុមារ។ ការប្បកាេសប្រើេសរ ើេ បទព្ិព្ណ៌នាការងារ នងិទប្លងព់ាកយេំុេប្មាបល់ខុ
តំថ្ណងថ្ដលបានប្បកាេទងំអេ់ នឹងប្តូវរាបប់ញ្ចូ លព្កីារសបតជាញ ចិតតរបេ់ KHEN កនុងកិចចការពារកុមារ ត្តលរយាៈ
ការអនុវតតត្តលសោលនសោបាយកិចចការពារកុមារ។ េមារិកទងំអេ់ប្តូវអាន យល់ប្ព្ល និងចុោះហតថសលខ្លសលើ 
សោលនសោបាយកិចចការពារកុមារសនោះ។ 
 
សេចក្តថី្លែងការណ៍ : 
អនកោកព់ាកយេំុការងារ ប្តូវថ្តោកស់េចកតីថ្លែងការណ៍ជាោយលកខណ៍អកសរអពំ្ីលិខតិបញ្ញជ កព់្ីអាកបបកិរោិរបេ់
ព្ួកថ្ដលបមានការទទួលរគ ល់ព្ីអាជាញ ធរលូលោឋ ន សដើលបធីានាថាសគលនិបានចូលរលួកនុងេកលេភាព្ខុេឆគងណាលយួ
ប្បឆ្ងំនឹងកុមារ។ 
 

ការេមាាេន:៍ 
 សបកខរននងឹប្តូវបានសេនើេំុឱ្យសរៀបរាបព់្ីបទព្ិសរធនក៍ារងារលុនៗ ទកទ់ិននងឹកុមារ និងប្តងច់ណុំចណាថ្ដលអាច
សធវើសៅបាន ប្តូវមានលិខិតបញ្ញជ កព់្បី៉ាូលីេ។  KHEN នឹងសធវើការព្ិនិតយអតតេញ្ញា ណរបេ់សបកខរនថ្ដលប្តូវបាន
កំណតថ់ាប្តូវជាបក់នុងលខុងារថ្ដលបានកំណតយ់ក។ េមារិកម្នគណាៈកមាេ ធិការេំភាេនេ៍ប្មាបល់ុខតំថ្ណង
ណាលយួ នឹងប្តូវមានចាបព់្ី3 សៅ នាកេ់មាេភាព្ និងមានភាព្ថ្យនឌ្រ័ និងលស្រនតីទទលួបនាុកកចិចការពារកុមារ សៅ
កនុងសព្លសធវើបទេមាា េន។៍ 
 

អនក្ធានា/ឯក្សារសោង : 
ោ៉ា ងសហាចណាេ់ប្តូវមានអនកធានាព្ីរនាក ់នឹងប្តូវបានទកទ់ងទកទ់ងេួរព្ីប្បវតតិរបេ់សបកខរន, ថ្េវងយល់ព្ ី
ឥរោិបល អាកបបកិរោិ និង ប្បវតតិធាែ បទ់កទ់ិនជាលយួកុមារ។ 
 
 

ការសាក្ល្បការងារ: 
 សបកខរនថ្ដលប្តូវបានសប្រើេសរ ើេជាបស់ោយសជាគរយ័េប្មាបក់ារងារ នឹងប្តូវចូលបំសរ ើោរ សប្កាលកិចចេនាម្នការ
រកលបងរយាៈសព្ល 3 ថ្ខ។ ព្ួកសគនឹងប្តូវបានផតល់ការតប្លងទ់ិេម្នការងារ និងទទួលបានការបណដុ ោះបណាដ លេដីព្ ី
សោលនសោបាយកិចចការពារកុមារ ។ ប្បេិនសបើសបកខរន បំពានសោលនសោបាយសនោះ សនាោះកិចចេនារបេ់ព្ួកសគ
នឹងប្តូវបញ្ចបភ់ាែ លៗ សហើយប្តូវបញ្ជូ នសៅអាជាញ ធរពាកព់្ន័ធ អនុវតតបនតថ្ផនកផែូវចាបព់ាកព់្ន័ធ។ 
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អនក្េមគ័្គចតិត 
ការអនុវតតប្េបោន នឹងការប្បប្ព្ឹតតសៅេប្មាបអ់នកេេ័ប្គចតិតនិងបុគគលិកថ្ដលលនិទទួលបានប្បាកថ់្ខសផសងសទៀតថ្ដរ។ 
រាល់ការសប្រើេសរ ើេអនកេេ័ប្គចិតតណាលយួ ប្តូវបានសប្រើេសរ ើេលកកានក់ារងារ  ឬប្តូវបានចាតត់្តងំេប្មាបស់ធវើការ
ជាលយួរោសរៀន សធវើការជាលយួកុមារ និងលនុេសវយ័សកេរង នឹងប្តូវបានសេនើេំុឱ្យបំសព្ញថ្បបបទបងាា ញប្បកាេព្ី
េុចចរតិភាព្។ 
ការគ្គេគ់្គង/ចាតថ់្ចង 
អនកប្គបប់្គងទងំអេ់ប្តូវទទលួខុេប្តូវកនុងការធានាថាបគុគលិកទងំអេ់បានយល់និងចុោះហតថសលខ្ល សលើភាព្ទនំួល
ខុេប្តូវ ប្េបត្តលសោលនសោបាយកិចចការពារកុមារ។ សនោះនឹងប្តូវបានសធវើស ើងត្តលរយាៈការប្បរុំបុគគលិក នងិការ
វាយតម្លែជាសទៀងទត ់នងិត្តលរយាៈការផតល់ការបំប៉ានជាប្បចាឆំ្ន េំប្មាបប់ុគគលិកទងំអេ់។ 
ការេណ្តុះេណ្តាល: 
បុគគលិករបេ់ KHEN ទងំអេ់សៅកនុងសខតតបាតដ់បំងទទលួបានវគគបណតុ ោះបណាត លេតីព្ីការការពារកុមារព្ីអងគការ
ថ្ដលទទួលរគ ល់សោយអងគការ ChildWise និងបានវគគបំសព្ញបថ្នថលជាប្បចាឆំ្ន ។ំ  ចំសណោះដងឹថ្ដលទទួលបានព្វីគគ
បណតុ ោះបណាត លសនោះ ប្តូវបានថ្ចករថំ្លកជាលយួអនកេេ័ប្គចតិត េិេស និេសតិ កុមារ េហគលន ៍ប្គូបសប្ងៀន នាយក
រោ សលដឹកនាេំហគលន ៍អាជាញ ធរលូលោឋ ន និងម្ដគូពាកព់្ន័ធសៅកនុងតំបនស់ោលសៅ។ បុគគលថ្ដលបានទទួលការ
បណតុ ោះបណាត ល ប្តូវថ្តមានតនួាទីកនុងការសធវើថ្ផនការយុទធរស្រេត កនុងការរួលសលើកកលពេ់កិចចការពារកុមារ ការសលើក
កំព្េ់េិទធិកុមារ នងិការសធវើអនតរាគលនទ៍នស់ព្លសវោ ត្តលរយាៈប្បព្ន័ធរាយការណ៍។ 
 
 

ប្បព័ៃធរាយការណ៍ពីការសង្ស័យគលើការរំគោេបំពាៃគលើកុមារ 
ត្តរាងប្តួតព្និិតយេំរាបរ់ាយការណ៍ព្ីការរសំោេបំពាន ថ្ដលមានការសចាទប្បកាន ់នងិភាបេងសយ័  
  
ប្បេិនសបើកុមារមាន ក ់លនុេសវយ័សកេង ឬអនកថ្ដលងាយរងសប្ោោះ ប្បាបអ់នកថាព្ួកសគកពុំ្ងប្តូវបានសគរសំោេ ឬប្តូវបាន
រសំោេបំពាន: 

• រត ប ់នងិទទួលយកនូវអវី ថ្ដលបុគគលសនាោះនោិយ 
• លនិប្តូវសបើកការសេុើបអសងកត និងលនិផតល់ព្ត័ម៌ាន េួរេំណួរ ឬប្បឈលលុខ នឹងអនកថ្ដលប្តូវបានសគ

សចាទប្បកានស់នាោះទ 
• ប្តូវចាតទុ់កនិងយកករណីរសំោេបំពានសគបានសចាទប្បកាន ់ជាករណីជាកោ់ក ់ 
• េូលសលើកទឹកចតិតរនថ្ដលរាយការណ៍ថាព្ួកព្តិជាបានសធវើអវីថ្ដលប្តឹលប្តូវ សោយបានប្បាបអ់នកព្ីសរឿង

សនោះដល់អនក 
• ឱ្យព្ួកសគដឹងថាអនកចាបំាចប់្តវូប្បាបដ់ល់អនកសផសងសទៀត។ េូលកុំេនាថាសនោះការេមាៃ តទ់ងំប្េុង។ 
• ទុកឱ្យអនករាយការណ៍នោិយសោយសេរ ីេូលកុំឆែិចឬេងកតយ់កព្ត័ម៌ានបថ្នថល។ 
• ឲ្យសគដឹងថា អនកនឹងប្តូវសធវើអវបីនាា បស់ទៀត សហើយអនកនងឹឲ្យប្បាបស់គថាឲ្យដឹងថាមានអវីសកើតស ើង។ 
• កតប់្ត្តទុករាល់ភាែ លៗ និងសោយប្បុងប្បយត័ននូវអវីថ្ដលអនកបានឮ។ រលួបញ្ចូ លទងំទីកថ្នែង កាល

បរសិចេទ និងសព្លសវោម្នការេនានារបេ់អនក នងិឧបបតតិសហតុណាលយួថ្ដលបានសរៀបរាបស់ចញលក 
ស េ្ ោះបុគគលសនាោះ និងការេសងខបព្ីអវីថ្ដលបាននោិយ ឬអវីថ្ដលបានសកើតស ើង។ 
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ត្តរាងខ្លងសប្កាលសនោះ បងាា ញព្ីនីតិវធិីម្នការរាយការណ៍អពំ្ីកងវល់ទកទ់ងនងឹការសធវើបាប ការរសំោេបំពាន
កុមារ ។ របាយការណ៏អាចចាបស់ផតើលសោយបុគគលមាន ក ់ថ្ដលបានដឹងនិអជារកស ីម្នការរសំោេបំពានថ្ដល
សគសចាទប្បកាន ់អនកសនាោះអាចជាយុវរន ឪពុ្កមាត យ ឬកូនមាន កស់ផសងសទៀត។ បុគគលសនោះ មានកាតព្វកចិចទងំ
ថ្ផនកេីលធល ៌នងិថ្ផនកចាប ់សដើលបរីាយការណ៍អំព្ីការរសំោេបំពាន។ រំហានដំបងូកនុងដំសណើ រការរាយ
ការណ៍សនោះ គឺេប្មាបប់ុគគលមាន កស់ដើលបរូីនដណឹំងដល់បុគគលិក ឬអនកេេ័ប្គចិតត អំព្ីអវីថ្ដលព្ួកសគបានស ើ
ញ។ បុគគលិក ឬអនកេេ័ប្គចតិត នឹងបញ្ជូ នពាកយបណតឹ ងសៅកានប់ុគគលិកជានខ់ពេ់ ។ សៅចំណុចសនោះ បគុគលិក
ជានខ់ពេ់ អាចសប្រើេសរ ើេផតលនិងរូនដំណឹងសៅអនកេប្លបេប្លួលកលេវធិី ។ នឹងបនាត បល់កសទៀត ប្តូវបាន
រូនដណឹំងដល់នាយក KHEN (សោក  ុន ប ុនលី) ។ កនុងករណី/ប្បេិនសបើចាបំាច ់សោក  ុន ប ុនលី 
នឹងរូនដំណឹងសៅអងគការថ្ដលពាកព់្ន័ធ នងិ / ឬ អាជាញ ធរលូលោឋ ន។ 
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KHEN ថ្េងថ្ចក្ដាចស់ដាយថ្ទប្ក្ពីោារវាងការរសំោភេពំានខាងក្នងុ នងិខាងសគ្ៅ 
 
ការររសំោភេពំានថ្ដលក្ណំតស់ក្ើតស ើងសៅក្នងុអងគការ  
KHEN បានបញ្ញជ កោ់៉ា ងចាេ់អំព្ីលកខខណឌ  នងិការោកស់ទេទណឌ ពាកព់្ន័ធនឹងការរសំោេបំពានសលើកុមារ មាន
ថ្ចងកនុងការសប្រើេសរ ើេនិងកចិចេនាការងារបុគគលិក។ ប្បេិនសបើ KHEN រកស ើញថាបុគគលិកណាមាន កថ់្ដលបាន
រសំោេសលើល័កខខណ័ឌ  ថ្ដលថ្ចងកនុងកិចចេនារបេ់ព្ួកសគសនាោះ នឹងប្តូវបានបញ្ចបភ់ាែ លៗ សហើយករណីសនោះនឹងប្តូវ
បានរាយការណ៍សៅអាជាញ ធរពាកព់្ន័ធេប្មាបន់តីិវធិីបថ្នថលសទៀត។ 
ការរសំោភេពំានថ្ដលក្ណំតពី់ខាងសគ្ៅអងគការ 
KHEN បានបណតុ ោះបណាត លដល់លនុេសេំខ្លន់ៗ លយួចនំនួសៅកនុងតំបនស់ោលសៅរបេ់ខែួន សដើលបឱី្យព្ួកសគអាចផតល់ 
ការអនតរាគលន ៍និងរំនួយថ្ផនកចាប ់សៅកនុងករណីរសំោេបំពានសលើកុមារ។ សលើេព្ីសនោះសទៀត KHEN កប៏ានបសងកើត
បញ្ជ ីេប្មាបក់ារបញ្ជូ នសៅម្ដគូបណាត ញានានាដូចជា េហគលន ៍ប្បធានេូល/ិ ំុ នាយករោ ប្គូបសប្ងៀន អាជាញ ធរ 
លូលោឋ ន និងរថ បន័ពាកព់្ន័ធ កនុងការោបំ្ទករណីរសំោេបពំានសលើកុមារ។ 

កាត្ពវកិច្ចៃិងទំៃួលខុសប្ត្ូវផ្នែកច្ា្ប ់
បុគគលណាថ្ដលមានទំនាកទ់នំងជាលយួកុមារប្តូវប្បកានខ់្លជ បនូ់វសោលនសោបាយ KHEN និងប្តូវទទួលខុេប្តូវ
ប្េបចាបថ់្ដលតប្លូវឱ្យ: 

• ការយល់ប្េបេរសេរជាោយលកខណ៍អកសរ េប្មាបក់ារចូលរលួរបេ់កុមារ កនុងេកលេភាព្ណាលយួ
េប្មាបទ់ងំការបញ្ជូ ននិង / ឬការរន កស់ៅ 

• លិខិតបញ្ជូ នសដើលបបីញ្ជូ នកុមារសៅលណឌ ល ឬ េហគលន ៍
• លិខិតអនុញ្ញា តឱ្យសធវើការជាលយួកុមារដូចជា ការប្បលូលព្ត័ ៌មានការេមាា េន ៍ការលតរបូនិងការសប្បើប្បាេ់

របូភាព្កុមារ។ 
 

កនុងនាលជាបគុគលមាន កថ់្ដលសធវើការជាលយួ KHEN អនកប្តូវចាថំា អនកប្តូវបានមានកាតព្វកិចាទួលខុេប្តូវកនុងកិចច
ការពារកុមារព្ីសប្ោោះថាន ក។់ សនោះមាននយ័ថា: 

1- ផលប្បសោរន ៍(ឧតតលប្បសោរន)៍ របេ់កុមារប្តូវមានអាទិភាព្ 
2- អនកនឹងលនិោកកុ់មារកនុងរថ នភាព្ថ្ដលមានសប្ោោះថាន កស់ទ 

ក) សនោះអាចជាការសធវើសអាយសប្ោោះថាន កដ់ល់ របូរាងកាយ ផែូវចិតត ឬសផសងៗសទៀត 
3- អនកប្តូវថ្តសោរព្ត្តលចាបក់លពុជា សៅសព្លថ្ដលមានការទំនាកទ់ំនងជាលយួកុមារ សោយរំរញុឱ្យមាន
បរោិកាេម្នការសោរព្និងោេ នការសរ ើេសអើង 
4- អនកមានកាតព្វកិចចចិញ្ច ឹលបបីាចកូ់ន ប្បកបសោយេកាត នុព្លភាព្ ត្តលរយាៈការសលើកកលពេ់ការបនតការ
េិការបេ់ព្ួកសគ 

1- អនកនឹងបសងកើតឱ្កាេនិងបរយិកាេ ថ្ដលផតល់អំណាចដល់កុមារ សអាយសចោះបងាា ញព្ទីេសនាៈ នងិ
សេចកតីកងវល់របេ់ព្កួសគ។ 
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គសច្ករីផ្លៃងការណ៍ផ្ែលប្ត្ូវច្ុុះហត្ថគលខា គោយបុរគលិក ៃិងសហការើ 
បុគគលិកទងំអេ់ អនកេេ័ប្គចតិត និងលនុេសទងំទាយពាកព់្ន័ធ ប្តូវថ្តបានអាន និងចុោះហតថសលខ្លសលើសោល
នសោបាយសនោះ ថ្ដលបងាា ញព្ីការយល់ដឹង និងការសោរព្ត្តលសោលនសោបាយកិចចការពារកុមាររបេ់ KHEN ។ 
បុគគលិកណាមាន កថ់្ដល បានរសំោេបំពានប្កលេីលធលន៌ងឹប្តូវទទួលរងវនិយ័ត្តនំីតិវធិ ីដូចមានថ្ចងសៅកនុងសេៀវសៅ
បុគគលិក នងិកិចចេនាបគុគលិករបេ់ KHEN ។ 
 

ការពិៃិត្្យគ ើងវិញ 
សោលនសោបាយសនោះ នងឹប្តវូបានសធវើបចចុបបននភាព្ជាសរៀងរាល់ឆ្ន  ំសោងសៅត្តលលតិសោបល់ប្តទបបទ់ទួលបានព្ី 
មាច េ់រំនួយ ព្ីសោលនសោបាយនិងចាបន់ានាម្នរោឋ េបិាល និងព្ីបទព្ិសរធនជ៍ាកថ់្េតង។ សលើេព្ីសនោះសទៀត សធវើ
ការវាយតម្លែត្តលោនជាប្បចាថំ្ខ សដើលបដីឹងព្ីប្បេិទធភាព្ម្នការអនុវតតសោលនសោបាយការពារកុមារ ។ 
 
ការវាយតម្លែព្ីការអនុវតតសោលនសោបាយការពារកុមារ នឹងប្តូវសធវើស ើងត្តលរយាៈការប្បរុំេហគលន ៍ជាលយួសលេលូ ិ
សល ំុ អាជាញ ធរលូលោឋ ន អងគការលនិថ្លនរោឋ េបិាល និងម្ដគូពាកព់្ន័ធនានា។ គណាៈកមាេ ធិការប្បតិបតត/ិប្គបប់្គង នងឹ
វាយតម្លែ (ប្បចាថំ្ខ ប្បចាបំ្តមីាេ ប្បចាឆំមាេ) ត្តលរយាៈការប្បរុំរាយការណ៍ និងសោយសប្បើបញ្ជ ីេំណួរប្តួតព្ិនតិយ  
ការេសងកត ការព្ិភាកាជាលយួកុមារ ជាលយួេហគលន ៍ប្គូ និងេិេស។ ប្តូវកតប់្ត្តទុក រាល់ករណីជាកថ់្េតង នងិ
ការអនតរាគលនថ៍្ដលបានផតល់ ។ 
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