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អារមភកថា/Preface 
កបុង្ឆ្ប ២ំ០០៦ ការសិការបស់អង្គការសហរបជាជាតសិថីពីអំគពើហឹង្ាគលើកុមារបានអំពាវនាវឲ្យមានការការពារជា
បនាធ នច់្ំគពាោះកុមារទូទងំ្ពិភពគោក គោយបានបង្ហា ញឲ្យដឹង្ថាមានអំគពើហឹង្ាគលើកុមារជាគរច្ើនសទិតគៅជាការ
ោក ់កំបាងំ្គៅគទផើយ គោយសារគហតុផលគផេង្ៗដូច្ជាភាពភយ័ខ្លល ច្ កតិថិយសររសូារនិង្ការទទួលសាគ ល់ព ី   ស
ង្គម។  
In 2006, the study of the United Nation on Violence against children sought for immediate child 
protection worldwide, by uncovering hidden violence on children because of various reasons such 
as fear, family face/honour and social recognition.     

 
ការរបឆ្ងំ្នឹង្អគំពើហឹង្ាគលើកុមារ មិនអាច្បននូ របនទយបានគនាោះគទ។ លកខណៈពិគសសគោយទ្ទផករបស់កុមារ 
គនាោះរឺ សកាថ នុពលននភាពង្ហយរង្គរោោះ និង្ការពឹង្ទ្ផែករបស់គរគលើមនុសេធ ំ គធវើឲ្យវាជាកត្តថ មយួចបំាច្ណ់ាស់ទ្ដល
កុមារ រតវូទ្តទទលួបានការការពារពីអគំពើហឹង្ាឲ្យបានកានទ់្តគរច្ើន។ 
The abuse and/or violence against children could not be ignored. A respective child has his/her 
potential of harm, and his/her dependence on adults is a crucial factor/indicator that children 
must receive care and prevention from violence as much as possible.  
 

អង្កការ ទ្េមរគដើមផកីារអបរ់ ំ គបថជាញ ច្ិតថគដើមផផីថល់ឲ្យកុមារនូវការការពាររាល់ទរមង្ន់នការរគំោភបំពាន និង្ ការទទួល
បានការគោរពសិទិនកុមារររបរ់បូ ដូច្មានទ្ច្ង្កបុង្អនុសញ្ញដ អង្គការ សហរបជាជាតសិថីពីសិទនិកុមារ។ និង្ោរំទកបុង្ការ
ចូ្លរមួអនុវតថកបុង្នាមជារបគទសហតទគលេី ទ្ដលកមពុជាបានផថល់ សចច បន័កបុង្ឆ្ប ១ំ៩៩២។ 
KHEN has determined to provide children with protection against any forms of abuse and child 
rights stipulated in the United Nation’s Convention on the Rights of Children. We support and 
participate in implementing this as being the signatory country while Cambodia ratified it in 1992.  
 

បុរគលិក អបកសម័ររច្តិថ រមួទងំ្ថាប កដ់ឹកនាអំង្គការ គេន (KHEN) ទទួលសាគ ល់ថា ការអនុវតថការង្ហរសិទិនកុមារ និង្ការ
ពរង្ឹង្ការទទួលេុសរតូវគលើគោលនគោបាយអង្គភាព និង្ច្ាបរ់ដឌគផេង្ៗរបស់របគទសកមពុជា ពិតជាការចូ្លរមួ
គោរពសិទិនកុមារ ការពារកុមារ និង្គលើកកមពស់សុេមាលភាពកុមារ។ 
All staff, volunteers and management of KHEN recognize that the implementation of Child Rights 
and enforcement of responsibilities on the organization policy as well as the State Law of 
Cambodia are working together to promoting child rights, child protection and enhancing children 
wellbeing.     

 
ភារីរដឌរតវូទ្តចតរ់របវ់ធិានការសមរសមទងំ្អស់ខ្លង្ទ្ផបកច្ាប ់ទ្ផបករដឌបាល ទ្ផបកសង្គម និង្ទ្ផបកអបរ់ ំ គដើមផីការពារ
កុមារពីររបរ់បូភាពទងំ្អស់ននអគំពើហឹង្ា ការបង្កររបសួសាប ម ឬការរគំោភបពំាន ការគបាោះបង្ ់ ឬការមិនយកចិ្តថ
ទុកោក ់ការគធវើបាប ឬការគកង្របវញ័្ចទងំ្ផលូ វគភទ ផលូ វកាយ ផលូ វចិ្តថ។ 
The State of Cambodia should lay down any appropriate procedures/means of law, administration, 
social and educational dimensions in order to protect children against all forms of violence, harm 
or abuse, negligence, maltreatment, sexual, physical or mental exploitations.    
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១. សាវតារបសអ់ង្គការ-  History of The Organization 
 

អង្គការគេន (KHEN) រឺជាអង្គការកមពុជា មនិទ្មនរោឌ ភបិាល ទ្ដលមនិបំគរ ើនិនាប ការនគោបាយ មនិរបកាន ់ ពូជ
សាសន ៍នងិ្សាសនា និង្ជាអង្គការបានទទួលសាគ ល់ជា អង្គការសុវតទិភាពកុមារ ។  
KHEN is a Kampuchean non-government, not-for-profit, non-political, non-religious  
equal opportunity, and Child Safe  organisation.   
 

របតិបតថិការង្ហរ គលើកកមពស់ការអនុវតថសិទនិកុមារ កុមារទទួលបានការរសិការបកដគោយរុណភាព នងិ្បរោិបន័ប
(អបរ់បំញ្ចូ លោប ជាមកុួមារពកិារ) និង្គលើកកមពស់ការអនុវតថកិច្ចការពារកុមារង្ហយរង្គរោោះ គដើមផឲី្យកុមារមានការ
អភវិឌ្ណនរ៍បកគោយសកាថ នុពលភាព។ 

We work to promote child rights, accessible, inclusive & quality education and protection of 
vulnerable children, so that they can develop to their full potential.  
 

គោយមានការទទួលសាគ ល់ផលូវការពី រកសួង្មហានផធននរពោះរាជាណាច្រកកមពុជា  ត្តមលិេិត សជណ គលេ ៦៦២ ចុ្ោះ
នថៃទី១៣ គមសា២០១៥ ជាគ ម្ ោះ  អង្គការទ្េមរគដើមផកីារអបរ់ ំ 
With the (MoI) reorganisation, KHEN changed the meaning of its name and reregistered with the 
Ministry of the Interior of Cambodia. KHEN is now officially recognised as Khmer NGO for 

Education with the registration number of 662 (សជណ ៦៦២) dated 13th April 2015. 

 
 
 

១.២ ្សសនៈវិសយ័ 

 

អង្គការ គេន (KHEN) មានទសេនៈវស័ិយ  
 

ច្ង្គ់ ើញកុមារទទួលបាននូវការគោរព និង្សិទនិគៅកបុង្របគទសកមពុជា 

Our vision is a Kampuchea where the rights of all children are recognised and respected 
 

(KHEN) មាន គបសកកមម  
 

គធវើការជាមយួកុមារ  នងិ្សហរមន ៍ គដើមផធីានាថា  សិទនរិបស់កុមាររតូវបានអនុវតថគពញគលញ ឱ្យមានជីវតិមានភាព
របគសើរគឡើង្ ត្តមរយៈការអបរ់ទូំលំទូោយ និង្របកបគោយរុណភាពសរមាបជ់ីវតិ 

KHEN works with all children and their communities in rural and remote areas of Battambang Province, to 
ensure that the rights of all children are fulfilled through access to quality and comprehensive education for 
a better life. 
 

អង្គការ គេន (KHEN) និង្ បរុគលិក គោរពរុណតនំលរបស់េលួន  
 

ការគ្លើយតបមានរបសិទនភាព រុណភាព កិច្ចសហរបតិបតថិការ រណគនយយភាព 

Responsiveness   Quality  Collaboration   Accountability 
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១.៣ គោលបំណង្ននគោលនគោបាយការពារកមុារ  Purpose of the Child Protection Policy 

 

គោលនគោបាយការពារកុមាររតូវបានបគង្កើតគឡើង្ គដើមផរីមូច្ំទ្ណកការពារកុមារពកីាររគំោភបំពាន នងិ្ការគកង្
របវញ័្ច  ររបរ់បូភាពកបុង្អង្គការគេន និង្ តបំនគ់ោលគៅរបស់គយើង្។ 

The child protection policy is developed in order to take part in protecting children against all 
forms of abuses and exploitation within KHEN organisation and our target areas.  
 
 

១.៤ វិសាលភាពននគោលនគោបាយសវុត្ថិភាពកមុារ Scope of the Child Safety Policy 

 

គោលនគោបាយគនោះគរៀបច្គំឡើង្សរមាបអ់នុវតថររបអ់បកពាកព់ន័នដូច្ខ្លង្គរកាម៖ This policy is developed 

and applied to the following stakeholders:  
 

 បុរគលិកទងំ្អស់របស់ KHEN All KHEN’s staff 

 អបកសម័ររច្ិតថ (បរគទស និង្ទ្េមរ) Volunteers (foreign and local)  

 ទីរបឹកា Consultants 

 រកុមរបឹកាភបិាល Board of Directors 

 មាច ស់ជំនួយ Donors 

 គភញៀវជាតិ និង្អនថរជាតិ International and local guests 

 អបកទសេនៈកិច្ចសិកា Visitors  

 អបកចុ្ោះកមមសិកា  Interns  

 បុរគលិកជាបក់ិច្ចសនារយៈគពលេលី នងិ្ទ្វង្ (ររូ អបកហាតក់ារ) Staff under short-term or long-

term contract (trainer, interns) 

 
ដំគណើ រការបគង្កើតគោលនគោបាយការពារកុមារ The process of child protection policy 

សកមមភាព អបកចូ្លរមួ គពលចបគ់ផថើម គពលបញ្ចប ់ អបកទទួលេុសរតូវ 
Activities Participant

s 
Starting time Ending 

Time 
Responsible 

person 
របជុំបុរគលិក ពិភាកាអំព ី តរមូវការកបុង្ការ
កសាង្គោលនគោបាយ និង្ពិនតិយគមើលអំពី
គោលនគោបាយទ្ដលមានរចួ្គហើយ និង្ទ្បង្
ទ្ច្កភារៈកិច្ចគអាយបុរគលិកទទួលេុសរតូវ 
Staff meeting: discussion on the needs of 
policy development, reviewing existing 
policies, assign tasks (part of policy) of 
responsibility to staff members. 

    
 

ការទ្សវង្រកឯកសារជំនួយ ពីអង្គការនានា និង្ 
ទំនាកទ់ំនង្គដើមផទី្សវង្រកអបកឯកគទសសរមាប់     
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ជួយ ពិនិតយគលើពរង្ហង្គោលនគោបាយ  

Looking for relevant support documents from 
NGOs and seeking for expert’s support to 
look at the draft policy. 

 
បុរគលិកទ្ដលទទួលេុសរតូវគរៀបច្ំគធវើពរង្ហង្ គៅ
ត្តមទ្ផបកននគោលនគោបាយទ្ដលបានទ្បង្ទ្ច្ក 
Staff member prepare his/her responsible 
part of the policy 

    
 

ការរបជុំរបមូលលទនផលទ្ដលបុរគលិកបានគធវើ
ពរង្ហង្រចួ្ 
Meeting to gather parts/assignments of  the 
policy prepared 

    

ការច្ង្រកង្គោលនគោបាយការពារកុមារ 
Assemble/compile all parts of the policy 
together     
របជុំជាមយួបុរគលិកត្តមទ្ផបកគដើមផផីឋល់គោបល់ 
Meeting with staff for feedback     
របជុំជាមយួតំណាង្កុមារគដើមផផីឋល់គោបល់ 
Meeting with representatives of children for 
feedback     
ការទ្កលំអរគោយអបកឯកគទស Edit by Expert 
Staff member prepare his/her responsible 
part of the policy     
របជុំោក់្ លង្រកមុរបឹកាភបិាលគដើមផអីនុមត័ 
Meeting and submitting the policy to the 
Board for approval     
ោកគ់អាយគរបើរបាស់គោលនគោបាយ 
Applying the policy     
ការផេពវផាយគោលនគោបាយ 

Disseminating the policy     
របជុំវាយតនមលការអនុវតថនគ៍ោលនគោបាយ 

Evaluating the policy     
ការគសើគរ ើពិនិតយគមើលគឡើង្វញិ Review of the 

policy     
ការបណឋុ ោះបណាឋ លគឡើង្វញិច្ំគពាោះបុរគលិក និង្
អបកពាកព់ន័ន Training to staff and stakeholders     
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១.៥ យុ្ ធសាស្តសរការអនវុត្រគោលនគោបាយការពារកមុារ  
Implementation Strategy of the child protection policy 

 

គដើមផអីនុវតថគោលនគោបាយការពារកុមារឲ្យមានរបសិទនិភាព អង្គការ KHEN មានយុទឌសាស្រសថដូច្ខ្លង្គរកាមៈ 
To effectively implement the child protection policy KHEN has set the following strategies:  

-  បណថុ ោះបណាថ លពីគោលនគោបាយការពារកុមារដល់បរុគលិកទងំ្អស់ Training on child protection 

policy to all staff  

- ផាយអំពីគោលនគោបាយការពារកុមារដល់អបកពាកព់ន័ន Disseminating child protection policy to 

stakeholders 
-  បុរគលិកទងំ្អស់រតូវចុ្ោះហតទគលខ្លគលើគោលនគោបាយការពារកុមារ All staff sign on the policy  

-  គធវើការទ្ណនាដំល់គភញៀវ មាច ស់ជំនួយឲ្យយល់ដឹង្ពីគោលនគោបាយការពារកុមាររបស់ KHEN 

Introducing the policy to visitors, donors  

- បគង្កើតជនបគង្ហគ លការពារកុមារ Forming key members who protect children 

-  គលើកកមពស់ការយល់ដឹង្របស់ជនបគង្ហគ លពីគោលនគោបាយការពារកុមារ Enhancing the knowledge 

of the key members about child protection policy 

-  បគង្កើតនិង្ពរង្ឹង្របពន័នរាយការណ៍ពីការរគំោភបំពានគលើកុមារ, គសវាបញ្ជូ ន និង្ជនំយួដល់កុមារ 
Create and strengthen reporting system about child abuse, referral and support to children 

-  ចូ្លរមួអនុវតថគលើគោលនគោបាយការពារកុមារ Applying the policy 
-  បុរគលិកទងំ្អស់និង្អបកពាកព់ន័នចូ្លរមួរាយការណ៍ពកីង្វល់និង្ការរគំោភបំពាននិង្គកង្របវញ័្ច គលើ

កុមារ All staff and stakeholders take part in reporting concerns, abuses and exploitation on 

children.  
 

១.៦. នយិមនយ័និង្សចូនាករននការរំគោភបពំានគលកីមុារ  
Definition and Indicator of child abuse 

 

 កុមារជាមនុសេទងំ្ឡាយណាទ្ដលមានអាយុគរកាម១៨ ឆ្ប  ំ (គោង្គៅគលើអនុសញ្ញដ  សថីពីសិទឌិកុមាររបស់
អង្គការសហរបជាជាតិ (UNCRC) និង្ច្ាបរ់ដឌធមមនុញ្ដ )។ 

 ការរគំោភបពំានគលើកុមារ រឺ័ជាការគធវើបាបទងំ្ឡាយណា ទ្ដលប ោះពាល់ដល់ការ អភវិឌ្ណនទ៍្ផបករាង្កាយ 
និង្ផលូវច្ិតថរបស់កុមារ។  

 ការរគំោភបពំានផលូវកាយ គកើតមានគពលមនុសេមាប ក ់ ឬគរច្ើននាក ់ មាន គច្តនាគធវើគអាយរបសួ ឬរំរាម
កំទ្ហង្គដើមផគីធវើគអាយរង្របសួដល់កុមារ ឬមនុសេវយ័គកមង្ណាមាប ក ់។  បញ្ញា គនោះ អាច្មានទរមង្ជ់ា ការទោះ
កាគំភលៀង្ ោល់មយួនដ ចបរ់ោក ់ទតធ់ាក ់ ដុត បុក រញុរចន ខ្ល ំឬចបគ់បាក ។  ការរង្របសួអាច្មាន
ទរមង្ ់ដូច្ជា  ជា ំោច្ ់មុត រោក រកិច្ បាក ់គរបោះ ឬគហើម ។ 

 Children refer to people under the age of 18 (based on UNCRC and the state constitution)  

 Child abuse: is harms that affect physical and mental development of a child  
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 Physical abuse: occurs when a person or more people on purpose injure or threaten a child or 

young person. This can be a form of slapping, punching, shaking, kicking, burning, stabbing, 

pushing, biting or throwing. The injury could be a form of bruise, cut, burn, sprain /dislocation, 

fracture, cracked or swollen.     

សូច្នាការននការរគំោភបពំានគលើផលូវកាយ៖ Indicators of physical abuses: 

- សាប មជាប ់ឬសាប មគហើម ធមមត្តត្តមវយ័គផេង្ៗោប  
- សាប មដុត សាប មរោក គហើមសរនស គថាល ោះ បាក ់កថិច្ រោត ់ខ្ល ំោច្ ់កាត ់

- សាប មគរបោះបាក ់ជាពិគសសរឺគៅគលើកូនគកមង្ 

- ការោកថ់ាប ពុំល 

- សាប មរបសួគោយសាររោក ់ឧទហរណ៍ដូច្ជាការគច្ញ្មកកក់បុង្ទ្ភបក 

- ការរង្របសួគររឿង្កបុង្   
- Bruise, swelling.  
- Scar of burning, blistered, swollen muscle, sprain, fracture, scratch, bite, cut  
- Cracked, especially on children 
- Poisoning 
- Scar caused by shaking such as blood in the eyes  
- Internal injuries    

 

 ការរគំោភបពំានផលូវច្តិថ រជឺាអាកបផកិរោិទ្ដលគកើតគទផើង្ឥតឈបឈ់រកបុង្ការវាយរបហារគៅ គលើការ
គោរពតនមលរបស់កុមារ ឬមនុសេវយ័គកមង្ ។ អាច្មានទរមង្ដូ់ច្ជា គៅគ ម្ ោះទ្បបអារកក់ៗ  រំរាមកំទ្ហង្ 
គសើច្ច្ំអក បផំិតបភំយ័ ឬគធវើគអាយ កុមារ ឬមនុសេវយ័គកមង្គនាោះ មានភាពឯកគកា។ 

 Emotional abuse: the continuous behaviours of offensive to a child or young adult such as name 

calling, threats, sarcasm, rejection or isolating.      

សូច្នាកររគំោភបពំានគលើផលូវច្តិថ៖ Indicators of emotional abuse: 

- មានសូច្នាករជារបូសាស្រសថមយួច្ំនួនននការរគំោភផលូវ ច្តិថ គបើគទោះបីជាគពលេលោះ ការរគំោភបំពាន 
មានអមមកជាមយួ គោយការរគំោភគលើរាង្គកាយ និង្ការរគំោភ គលើផលូវគភទ ។   

- ការរគំោភផលូវច្ិតថអាច្បង្កគអាយមានការយឺតោ វដល់ការអភវិឌ្ណន ៍ ខ្លង្ទ្ផបកកាយ ផលូវអារមមណ៍ និង្
ផលូវច្ិតថ។  អបកជំនាញអាច្របាបគ់អាយដឹង្អំពី ការរគំោភផលូវច្ិតថ ទ្ដលអាច្គកើតមាន គោយសគង្កត
គមើលអនថរកមម រវាង្ឪពុក/មាថ យ និង្កូន ទ្ដលទំនង្ ជាគកើតមានការមនិចុ្ោះសំរងុ្ ការរំរាមកំទ្ហង្ ឬ
ការមនិគអើគពើ ។ 

- មនិសូវមានការគោរព ឬគអាយតំនលគលើេលួនឯង្ 

- រអ ូរទ ំអសកមម ដកេលួនគច្ញពីគរឯង្ ង្ហយយំ និង្/ឬ ោម នមគនាសគញ្ចតនា   
- ឥរោិបថ ល្ នពានអបកដនទ ឬទមទរខ្លល ងំ្ 

- ភាពអនធោះសារ ភតិភយ័ជាបជ់ានិច្ច 
- មានបញ្ញា លំបាកធៃនធ់ៃរកបុង្ការទំនាកទ់ំនង្ជាមយួរកុម និង្/ឬជាមយួមនុសេធំ គពញវយ័ 
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- សំដីអូសបនាល យរារាងំ្ នងិ្បំគភលើស 

- Some physical signs may also arise due to physical and sexual abuse.   
- Emotional abuse can cause delay in physical and emotional/mental development. Expert can 

tell about emotional abuse by observing the interaction between parent and a child which 
might indicate something like not going along well, threats or negligence.     

- Low self-esteem and devaluing of self 

- Murmuring, being passive, withdrawal, easily crying and/or no feelings  
- Aggressive or demanding behaviour  
- Anxious and fearful constantly  
- Difficulty relating to group and/or adult 
- Slow speech, or exaggerating 

  

 ការរគំោភផលូវគភទគលើកុមារ រឺទំរង្ន់នសកមមភាពទងំ្ទាយណាទ្ដលគធវើមកគលើកុមារគោយមនុសេ
គពញវយ័ រគឺោយកុមារគផេង្គទៀត ឬជនណាមយួទ្ដលធជំាង្ និង្មានអំណាច្ជាង្ ឬមានគរបៀបជាង្ 
គដើមផទីកទ់ញកុមារឱ្យចូ្លកបុង្សកមមភាពផលូវគភទ។ 

 Sexual abuse: any forms of activity made on a child by an adult or another child or by 

someone with more power or authority to involve a child in sexual activity.     

សូច្នាករននការរគំោភបពំានផលូវគភទ៖ Indicators of sexual abuse:  

- គបើកកកាយគរឿង្អាថក៌ំបាងំ្ននការរគំោភផលូវគភទ 

- ឥរោិបថ ឬច្ំគណោះដងឹ្ផលូវគភទមនិធមមត្ត ឬសមុររសាម ញ 

- ការរអ ូរទមំនិឈបឈ់រថា ឈកឺាល និង្/ឬឈគឺពាោះ 

- មានបញ្ញា ជាបគ់ៅសាោគរៀន ឬមានការផ្លល ស់បថូរគៅកបុង្ការសិកា ឬកំរតិការគរៀនសូរតធាល កចុ់្ោះ 

- មានបញ្ញា ជាបជ់ារបចគំៅគលើទំោប ់ដូច្ជាជញ្ជក ់ខ្ល ំភយ័រពួយ តកស់លុត ៘ 

- គដកមនិលក ់

- មនិចូ្លច្តិថគលង្នឹង្គរឯង្ (ផ្លថ ច្េ់លួនពីគរឯង្) 
- មានបញ្ញា លំបាកធៃនធ់ៃរដល់ទំនាកទ់ំនង្ជាមយួរកុម និង្/ឬមនុសេធ ំគពញវយ័ 

- ឥរោិបបំផ្លល ញេលួនឯង្  (គធវើអតទឃាត ៘) 
- Sexual acting out behaviour  
- Abnormal/complex attitude or knowledge about sex  
- Recurrent physical complaint of headache and/or stomach ache  
- Problems at school or changes in learning, or level of education falls   
- Behavioural problems such as thumb sucking, biting, fearful, panic, etc.  
- Sleep disturbances  
- Withdrawal from others ( self-isolation)   
- Intense relationship problems with group and/or adult  
- Self-destruction/harm, suicidal behaviour, etc. 

 ការមនិយកច្តិថទុកោក ់ឬការមនិគអើគពើ រឺជាអាកបផកិរោិទ្ដលគកើតគទផើង្ឥតឈបឈ់រកបុង្ការវាយរបហារគៅ
គលើក ការគោរពតនមលរបស់កុមារ ឬមនុសេវយ័គកមង្។ អាច្មានទរមង្ដូ់ច្ជា គៅគ ម្ ោះទ្បបអារកក់ៗ  រំរាម
កំទ្ហង្ គសើច្ច្ំអក បំផតិបំភយ័ ឬគធវើគអាយ កុមារ ឬមនុសេវយ័គកមង្គនាោះ មានភាពឯកគកា។ 



បច្ចុបផនបភាពគោលនគោបាយការពារកុមារ/ Updated Child Protection Policy អង្គការគេន (KHEN)-reviewed May 2016 ទំពរ័9 

 

 Negligence: the continuous behaviours of offensive to a child or young adult such as name calling, 

threats, sarcasm, rejecting or isolating a child. 

សូច្នាករននការមនិយកច្តិថទុកោក ់ឬការមនិគអើគពើ Indicators of negligence:  

- ការអតឃ់ាល នជាបជ់ារបច ំ

- មនិឆ្បធ់ំ និង្មានបញ្ញា ខ្លង្អាហារបូតទមភ 
- េវោះអនាមយ័ ទ្ដលបណាថ លមកពីបញ្ញា សុេភាព 

- សំគលៀកបំពាកម់និសមរមយ ឧទហរណ៍សំគលៀកបំពាករ់ដូវគតថ គរបើ គៅកបុង្រដូវរង្ហរ 
- េវោះការររបរ់រង្គអាយបានដតិដល់ ជាពិគសសកបុង្សកមមភាពគរោោះថាប ក ់ឬសំរាបរ់យៈគពលយូរ 
- មនិយកច្តិថទុកោកដ់ល់ការទ្ថទរំាង្កាយ ឬមនិរតូវបានការទ្ថទខំ្លង្គវជជសាស្រសថ 
- ការគបាោះបង្គ់ចល 

- សុេភាពននការអនុវតថនក៍បុង្ការតមច្ំណី ទ្ដលបង្កគរោោះថាប កដ់ល់ សុេភាព ឬការអភវិឌ្ណនរ៍បស់កុមារ  
- ចូ្លច្ិតថលួច្អាហារ 
- ចូ្លច្ិតថគៅសាោយូរជាង្គរេុសពីធមមត្ត 

- គនឿយហាតខ់្លល ងំ្ រង្ីរគង្ើ លីគលើ គហកហាក ់ឬង្ងុ្យគដកគៅកបុង្ថាប ក ់

- ផឹករសា ឬគរបើរបាស់គររឿង្គញៀន 

- កុមារបញ្ញជ កថ់ា ោម នអបកទ្ថរកា /អាណាពាបាល 

- ឥរោិបថគ្វឆ្យ ទស្រនាធ នគរឯង្ ឬឥរោិបថមនិរតមឹរតវូ 
- ចូ្លច្ិតថគៅឯគកាផ្លថ ច្េ់លួនពីគរឯង្ ជាពិគសសពីរកមុគកមង្ៗដូច្ោប  ទ្ដលេលួនសាគ ល់ ឬធាល បគ់លង្ជាមយួ

ោប  ។ 

- Not having enough food, hungry 

- Slow growth and nutrition problem  

- Poor hygiene due to health problems 

- Inappropriate dressing, such as clothes for summer used in winter  

- Not having enough care, especially care for harm/danger  

- No attention to self-care or not receiving medical care 

- Isolation 

- Not enough food which cause harm to health and development   

- Stealing food often  
- Usually being late to school  
- Being in the state of fatigue, nervousness, sleepiness in class  
- Alcohol or drug use 
- A child states that he/she has no caregiver  
- Aggressive behaviour or inappropriate attitude  

- Self-isolation, especially to children of the same group with whom he/she used to play. 
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១.៧ ការបា៉ា នក់្រមាណនិង្ការក្របក់្រង្ហានភិយ័កនងុ្ការការពារកមុារ ៖  
 Risk Assessment and Management  

ជានិច្ចកាលោកទ់្ផនការសកមមភាព គហើយរកគអាយគ ើញអវីទ្ដលអាច្ ជាកំហុស និង្ វធិីនានាគដើមផគីជៀសវាង្ កំហុ
ទងំ្គនាោះ  Set up activity plan and identify risks and then carry out strategies to avoid those risks. 

១. បនថត្តមោនហានិភយ័ទ្ដលបង្កបក់ំបាងំ្នានា Continue to track for some unforeseen risks  

២. ធានាថាមានច្ំនួនបុរគលិក/កុមាររតឹមរតូវ  Ensure accurate number of staff/children 

៣. ផថល់ការររបរ់រង្ឃាល គំមើលរតឹមរតូវគៅគលើបុរគលិក នងិ្សកមមភាពនានា Provide enough supervision on staff 

and their activities 

៤.បនទយជាអបផបរមិាឱ្កាសសំរាបកុ់មារទ្ដលរតូវោកគ់អាយគៅឯគកាទ្តឯង្គោយសមាជិកបុរគលិកណាមយួ 
Minimise chances of isolating a child by any staff member 

៥. គរបើរបាស់វធិីគរៀបច្ំទ្ផនការត្តមទ្បបគបើកច្ំហ និង្ទ្ដលមានការចូ្លរមួ Apply open approach to planning with 

participation 

៦. អបរ់កុំមារអពំីច្ាបទ់ោំប ់ គហើយគលើកទឹកច្តិថពួកគរ គអាយនិោយ គច្ញនូវអវីទ្ដលពួកគរមានការសង្េយ័/គស
ច្កថីកង្វល់ នានា។ Educate children about rules/regulations and encourage them to talk of their suspicions 

and concerns 

៧. រកាបរោិកាសគបើកច្ំហ និង្យល់ដឹង្េពស់ ។ Maintain open and understanding environment 

៨. ពរង្ឹង្រកមសីលធមរ៌បស់បុរគលិក Strengthen staff’s code of conduct 

៩. រតូវរតួតពិនិតយបរុគលិករបស់អបកគអាយបានរបុង្របយត័បទ្មនទ្ទន Supervise all staff  attentively  

 
ការបា នរបមាណនងិ្ការររបរ់រង្ហានភិយ័កបុង្ការការពារកុមាររមួមានបនួច្នុំច្៖  Risk Assessment & 
Management : There are four points in risk assessment and management as follows: 

១. អាយុ/ភាពង្ហយរង្គរោោះ ឬគសច្កថីរតូវការពិគសសរបស់កុមារ Age/vulnerability or special needs of children 

២. កទ្នលង្ទ្ដលសកមមភាពគកើតមាន Place where activities happen 

៣. កំរមតិររបរ់រង្សកមមភាព Level of activity management 

៤. សកមមភាព Activities 

ឧទហរណ៍ការវភិារហានិភយ័ Example of Risk Analysis 

រគរមាង្ សកមមភាព ហានិភយ័ ការររបរ់រង្ 
Project  Activity Risk Management 

    

ឧទហរណ៍ននការររបរ់រង្ហានិភយ័ Tools for risk management   

សកមមភាពសំខ្លន ់ បញ្ញា របឈម ករមតិគរោោះថាប ក ់ វធិកីាតប់នទយ ការរតតួពនិតិយ 
Important 
activities 

Challenges Level of harm Reduction approach  Supervision  
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១.៨ ក្កមសលីធមស៌វុត្ថិភាពកមុារអង្គការCode of Conduct for child safety  

បុរគលិកទងំ្អស់ និង្អបកពាកព់ន័ន (កបុង្ច្ណុំច្៣ខ្លង្គលើ) របស់អង្គការរតូវទ្តមានឥរោិបទសមរមយ និង្ គោរពសិទនិ
កុមារ គហើយរតូវទ្តយល់ដឹង្ថា អវទី្ដលរតវូគធវើ នងិ្ អវទី្ដលមនិរតវូគធវើជាមយួកុមារ នងិ្ររសួារ របស់គរដូច្ខ្លង្គរកាម៖ 

All staff of the organisation and stakeholders must have appropriate behaviours and respect for children, 

and must be aware of what must be done and what they must not as the following:  

អវទី្ដលររួគធវើ Must do:  

 បុរគលិកទងំ្អស់រួរគរបើពាកយសមរមយកបុង្ការនីោយសថីគដើមផជីាររមូលែដល់រគរមាង្កុមារ 
 ជំរញុ និង្គលើកទឹកច្តិថដល់កុមារឲ្យមានភាពកាល ហាន 

 រតូវមានភាពយុតថិធមច៌្ំគពាោះកុមារររបរ់បូ 

 អបរ់កុំមារគោយពាកយសមថទីនភ់លន ់និង្ផថល់កមាល ងំ្ច្ិតថ ជំរញុ គលើកទឹកច្ិតថ 
 គោរពនិង្អនុវតថគោលនគោបាយ ការពារកុមារ 
 ទ្ណនាពំីបញ្ញា គោលនគោបាយការការពារកុមារ គៅដល់គភញៀវ និង្អបកពាកព់ន័នការង្ហរឲ្យបានអាន និង្យល់

ដឹង្និង្ចុ្ោះហតទគលខ្ល 

 អបរ់បំណថុ ោះបណាថ លបុរគលិក ឬអាជាញ ធរមូលោឌ ន បណាថ ញការង្ហរទ្ដលពាកព់ន័នជាពិគសសកុមារ អំពីគោល
នគោបាយការពារកុមារ លផចិ្េិលេូច្របស់ជនគលមើស និង្វធិីសាស្រសថគដើមផកីារពារេលួនពីការរគំោភបំពាន
គផេង្។ 

 រតូវរិតពីឧតថមរបគោជន ៍និង្សុវតទិភាពរបស់កុមារ ររបស់កមមភាពរបស់រំគរាង្ 

 ផថល់ឱ្កាសនិង្គលើកទឹកច្តិថឲ្យកុមារចូ្លរមួបគញ្ចញមតិ គោបល់ និង្មានការចូ្លរមួសកមមភាពនានារបស់
អង្គការ 

 យកច្ិតថទុកោកស់ាថ បប់ញ្ញា របស់កុមារនិង្ទ្សវង្រក ការអនថរារមន ៍

 ជរំញុឲ្យកុមារទទួលបានការអបរ់ ំ
 រាយការណ៍ជាបនាធ នគ់ៅដល់មស្រនថីការពារកុមារ របសិនជាមានការសង្េយ័ ឬគ ើញការរគំោភបំពានគលើ

កុមារ 
 ទ្សវង្រកបណាថ ញទ្ដលផថល់គសវាទ្ផបកច្ាបន់ិង្ ទីកទ្នលង្ទ្ដលមានសុវតទិភាពជួយ ដល់កុមារ 
 All staff should use appropriate words/language and be role model to children  

 Foster children with courage 

 Should always be fair to any children  

 Educate children by gentle wording and giving motivation/encouragement  

 Respect and implement child protection policy  

 Introduce child protection policy to visitors and stakeholders for them to read, understand and sign it  

 Train staff and local authority, relevant networking people, especially children on child protection policy, trick 

of the culprits/ perpetrators and on ways to protect themselves against abuse.   
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 Always take into account the best interest of the child and their safety in any project activities  

 Give opportunity and motivation to children so that they could share their ideas/opinion and take 

part in the organisation’s activities  

 Attentively listen to children problem and seek for intervention 

 Encourage children to education 

 Report immediately any suspicion or actual abuse on a child  

 Seek for networking partners who provide legal assistance and a safe place for children 

អវទី្ដលមនិររួគធវើ  Must not: 

 សថីបគនាធ ស បគនាធ សបង្ហែ ប ់សំឡុតរំរាមរំទ្ហង្ បំភយ័បនាល ច្ ឬគធវើទគង្វើណាមយួបំបាក ់ទឹកច្ិតថកុមារ 
 គរបើអំគពើហឹង្ាររបរ់បូភាពគលើកុមារ 
 គរ ើសគអើង្ពណ៌សមផុរ ឋានៈ ពូជសាសន ៍គភទ ជនជាត ិសាសនា ភាសា ពិការភាព សុេភាពកុមារ 
 គរបើអំគពើហឹង្ាគលើកុមារដូច្ជាវាយដ ំទតធ់ាក ់ចបគ់បាក អរង្ួន គបាច្ ឬញឹង្សក ់ទោះតប ់កាបច់កម់លួ 

កថិច្ គខ្លក អុច្ដុត ជាគដើម។ 
  ោកទ់ណឍ កមមទ្ដលប ោះពាល់ដល់រាង្កាយ របស់កុមារ ដូច្ជា )រត់ រកាប លូន សំពោះ បង្ខមំនិឲ្យយំ(  

 លូក សាធ បអទ្ង្ែលចប ់គករ ថិ៍ខ្លម ស់របស់កុមារដូច្ជា របោបគ់ភទ និង្គដើមរទងូ្ 

 គៅជាមយួកុមារទ្ត២នាកគ់ៅកទ្នលង្សាៃ តក់បុង្បនធបប់ិទជតិ  

 ការទិញគពសាចរយកុមារ ឬសរមបសរមួលការទិញគពសាចរកុមារ 
 របរពឹតថ ឬ បគង្កើតសកមមភាពទងំ្ឡាយណាទ្ដលទកទ់ង្គៅនឹង្ការរគំោភបំពានផលូវគភទ និង្ជួញដូរកុមារ

ដូច្ជា៖អំគពើអាសគលើកុមារ រគំោភបំពានផលូវគភទគលើកុមារ ឬរមួគភទជាមយួកុមារនងិ្ការជួញដូរកុមារជាគដើម 

 ោកក់រណីកុមារគោយមនិគអើគពើកបុង្ការ អនថរារមន ៍
 ស ុ ៊ុំររលំុជាមយួជនគលមើស 
 ររបប់ុរគលិកមនិរតូវជួល ឬគរបើកុមារឲ្យគៅ បគរមើការត្តមផធោះ 
 ទុកកុមារគចល ឲ្យកុមារសទិតកបុង្ភាពគរោោះថាប ក ់ 
 Scold, curse, threaten, scare a child or do any act which  negatively affect his/her spirit/motivation 

 Use any forms of abuse to children 

 Discriminate children by their color of the skin, social status, sex, ethnicity, language, disability or because of 

their health problem 

 Use violence on children such as beating, kicking, shaking, pulling hair, slapping, stabbing, twisting, pinching, 

knuckling, burning, ect.  

 Punish a child that may cause physical effect such as by forcing a child to crawl, salute, kowtow, run, not 

allowing to cry, 

 Fondle private parts of a child such as genitals and/or breasts  

 Stay with a child alone in a quiet, closed place/room 

 Buy child prostitution or facilitate acts of child prostitution  

 Behave or create any activity involving sexual abuse and/or child trafficking such as child pornography, child 

sexual abuse or sexual intercourse withe a child, and child trafficking. 

 Hide any child problem/case from intervention 
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 Take side with a perpetrator 

 (Staff) Hire any child to work at his/her home 

 Isolate a child in dangerous situation  

១.៩ អវទី្ដលររួគធវើ នងិ្អវទី្ដលមនិររួគធវើកបុង្រកមសីលធមន៌នការថតរបូនងិ្ការគរបើរបាស់របូភាពរបស់កុមារ ត្តមរបពន័ន  
អុនី ធ ឺណិត នងិ្ គហវសបកុ ឬរបពន័នផេពវផាយគផេង្ៗ រតវូគោរពត្តមរកមសីលធមដូ៌ច្ខ្លង្គរកាម 

To do and not to do things - the uses of children pictures on internet, facebook or other 

social media must abide by the following code of conduct: 

 
អវទី្ដលររួគធវើ  Must do: 

 បង្ហា ញពីគោលបំណង្ និង្សំុការអនុញ្ញដ តពីកុមារ ឪពុកមាថ យ អាណាពាបាល ររូ ឬអាជាញ ធរ(បំគពញទំរង្់
ពាកយសំុជាោយលកខណ៍អកេរ) 

 រតូវរបាកដថាកុមារមានសគមលៀកបំពាកស់មរមយ 
 គយើង្រតូវរកាទុករបូភាពទ្ដលគយើង្ថតបានគៅ កបុង្ soft ឬកទ្នលង្ទ្ដលគយើង្រតិថាមានសុវតទិភាព 
 ររបរ់បូភាពមនិបង្ហា ញពីទីត្តងំ្ ឬសញ្ញដ សំោល់ទីត្តងំ្របស់កុមារ  

 

 Highlight the objective and ask for permission from children, parents/ care givers teachers, or 

authority (using written  form).  

 Ensure children have appropriate dress 

 Keep taken pictures in soft copy or a place of safety 

 All pictures should not disclose actual place or child identity  

អវទី្ដលមនិររួគធវើ  Must not: 

 ថតរបូកុមារទ្ដលបង្ហា ញពីសកមមភាពអាសអាភាស ឬសកមមភាពផលូវគភទ 
 គច្ៀង្វាង្ការលួច្ថតរបូកុមារ និង្ការថតរបូភាពទ្ដលគធវើឲ្យបាតប់ង្ត់នមលរបស់កុមារ 
 យករបូថតកុមារទ្ដលថតរចួ្គៅបគង្ហា ោះត្តម បណាថ ញ Internet ដូច្ជាគហវសបុកជាគដើម 
 គបើកគមើល ទញយក សថុកទុក និង្ ទ្ច្កចយ  របូភាព ឬវឌី្ីអ ូអាសអាភាសរបស់កុមារត្តមរបពននI័nternet 
 Take picture of a child involving sexual activity 

 Avoid to take any picture without permission from a child and pictures which devalue children 

 Post any pictures of children on internet/ facebook 

 Open, retrieve, store and disseminate pictures or video of children pornography on internet  
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២.០ ការពិនិត្យ នងិ្គក្រើសគរើសបរុគលកិ ៖ Staff Recruitment 

 

ការរបកាសគរជើសគរ ើសៈ គរតពីការបញ្ញច កព់ីតរមូវការ និង្ការអបរ់ ំ ឬ ការទទួលេុសរតូវដូច្មានទ្ច្ង្កបុង្បទពណ៌នា
ការង្ហរសរមាបត់ំទ្ណង្នីមយួៗ អង្កការ រតូវោកឃ់ាល បញ្ញជ កក់បុង្គសច្កថីរបកាស ថា អង្គការគធវើការ
គដើមផកីារពារកុមារពីការរគំោភបំពានររបរ់បគភទ និង្គោរពសិទិនកុមារ ។ និតិវធិីលំអិតមានភាជ ប់
ជាមយួគោលការណ៍លកខនថិកៈ។ ររបប់ុរគលិកទងំ្អស់តរមូវឲ្យអាន យល់រពម នងិ្ចុ្ោះហតទគលខ្ល
គលើគសច្កថីទ្ថលង្ការននគោលនគោបាយការពារកុមាររបស់អង្គការគេន (KHEN)។ 

Announcement: Besides stating the needs and level of education or responsibilities as defined for each 
position, the organization should specify in the statement that the organization works to 
protect children against all forms of violence and respect child rights. Detailed procedures 
are attached in the statute. All staff members are to read, approve and sign on the 
statement of the child protection policy of KHEN.  

 

ការសមាភ សនៈ៍  គយើង្មានករមង្សំនួរសរមាបគ់ធវើការសមាភ ស ទ្ដលគផ្លថ តគលើច្ំគណោះដងឹ្ននការរគំោភបពំានគលើ
កុមារ និង្ ដំគណាោះរសាយ។  

Interview:   We have a list questions for the interview which focus on violence on children and 
responses.   

 

រណៈកមមការសមាភ សនៈ៍ សមាសភាពរណៈកមមការសមាភ សនម៍ានច្ំននួ ៣គៅ៥នាក ់ ទ្ដលមានសមភាពទ្យនដ័
រ និង្រតូវបញ្ចូ លមស្រនថីការពារកុមារកបុង្ការសមាភ សនរ៍របត់នួាទី។ 

Committee for the interview: members of the committee should comprise of 3 to 5 persons which consist 
of gender balance and need to include child protection officer in the interview for any 
positions.   

 

ការសាកសួរអបកធានាៈ ររបត់ួនាទីតំរវូឲ្យមានការសាកសួរអបកធានាោ ង្តិច្ចបព់ី២នាកគ់ឡើង្គៅ អំពីរបវតថិ
ការង្ហរ អតថច្រតិ របវតថិការង្ហរជាមយួកុមារនិង្មានការកតរ់ត្តច្ាស់ោស់ជា
ោយលកខណ៍អកេរ 

Checking references: Required to ask at least 2 referees, about the working background, behaviour, 
background working with children and note all the information given.  

 
ឯកសារបញ្ញជ កគ់ផេង្ៗ: គបកខជនទ្ដលជាបប់គរមើការរតូវរបរល់លិេិតបញ្ញជ កឥ់រោិបទពីភូម ិ ំុ ឬអាជាញ ធរ 
គដើមផធីានាថាមនិ ពាកព់ន័ន ឬរបរពឹតថគលមើសគលើកុមារ។  
 
Written statement:  Candidate selected for a job must show/submit a written statement about his/her 
behaviors from local authority, ensuring no involvement in any wrong acts against children.  

 
ការង្ហរគពលសាកលផង្ៈ គបកខភាពទ្ដលបានជាបគ់ជារជយ័កបុង្តំទ្ណង្ការង្ហរណាមយួនឹង្រតូវគធវើការ ជាបក់ិច្ចសនា

រយៈគពលសាកលផង្៣ទ្េ។ គរនឹង្បានទទួលការតរមង្ទ់ិសពីការង្ហរ និង្ពីគោល
នគោបាយកិច្ចការពារកុមារ។ ករណីពិនិតយគ ើញថាមាន ករណីគបកខភាព បានរបរពឹតថេុស
ពីគោលនគោបាយ ឬការរគំោបបំពាន គនាោះនងឹ្រតូវបញ្ចបក់ារង្ហរភាល ម និង្ទទួលគទស
ត្តមច្ាបរ់ដឌជាធរមាន។ 
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Probation job:  Candidate successfully selected for a job will have to work under a probation 
contract of 3 months. He/she will be oriented on the job and child protection policy. 
If the candidate breaches the policy or commits any child abuse, he/she will be 
subject to immediate termination and receive penalty in accordance with the state 
law.   

 
២.១.ការបណថុ ោះបណាថ លៈ Training:   

 

បុរគលិកអង្គការគេន ទ្ដលបានគផធរគច្ញពីអង្គការគេនសរមាបគ់េតថបាតដ់បំង្សុទនទ្តបានទទូលការបណថុ ោះបណាថ លពី
ការការពារសុវតទិភាពកុមារពអីង្គការឆ្លវា យស៍។  
All KHEN’s staff in Battambang,  have received training on Child Safeguarding from ChildWise Organization,  
 
 

ច្ំគនោះដឹង្ទ្ដលទទូលបានពកីារបណថុ ោះបណាថ លទងំ្គនោះរតូវបានទ្ច្ករទំ្លក បនថដល់បុរគលិកសម័ររច្តិថ សិសេ កុមារ 
សហរមន ៍ ររូ នាយក ថាប កដ់ឹកនាមំូលោឌ ន  ំុ រសុក អាជាញ ធរ និង្អង្គភាពទ្ដលពាកព់ន័នត្តមតំបនគ់ោលគៅ។ 
Knowledge received from this training has been shared to volunteers, students, children, community, 
teachers, school principal, local/community leaders, local authority and relevant partners in the target area.  

 
ជនបគង្ហគ លសិទនិកុមារទ្ដលបានបណថុ ោះបណាថ លនឹង្ទទលួសាគ ល់ រតូវមានតួនាទនីិង្គរៀបទ្ផនការ យុទនសាស្រសថអនុវតថ
បនថ កបុង្កិច្ចការពាកុមារ គលើកកមពស់សិទិនកុមារ និង្ការអនថរារមនជ៍ំនួយបនាធ ន ់ត្តមរបពន័នរាយការណ៍ទ្ដលបាន
គរៀបច្ំគទផើង្ជាមយួកុមារ សហរមន ៍នងិ្ នាយក ររូ និង្អាជាញ ធរ។  

Focal points for child rights who have been trained and recognised must play roles in strategic planning and 
carry on child protection, enhance child rights and quick interventions through the reporting system which 
is formed in consultation with children, community, teachers and school principal and local authority.     

 
ឧទហរណ៍ example:  

សកមមភាព 
 

រកមុគោលគៅ អបកទទលួេុសរតវូ គពលគវោ របធានបទ 
ytctitcA 
 

Target group Responsible 
person 

Time Subject 

 
1- Children club, 

at schools 
 

children, teachers, 
school principal 

club leader, and  
Project 
coordinator(PC) 

every 
month 
from 
Decembe
r 
 

- child rights 

- child protection policy 

- appropriate touch and 
inappropriate ones: 
 physical, mental and  
sexual abuse; negligence, 
migration, child trafficking, 
domestic violence.   

 

 
២.២ ការររបរ់រង្បណថឹ ង្ពកីាររគំោភបពំានៈ 
ii. 2 Managing complaints against abuses 
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២.១.១ របពន័នរាយការណ៍ពកីារសង្េយ័ឬការរគំោភបពំានគលើកុមារ   

Reporting system for suspicion of child abuses  
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របពន័នរាយការណ៍បនាធ នរ់បស់KHEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គោក   ុន ប ុនលី 
017 857 652 
053 953 550 

សាទ បន័ អង្គការពាកព់ន័ន 

មានអាជាញ ធរទ្ដនដ ី

បញ្ញា របឈម អបកសរមបសរមួលកមមវធីិ 

លី ច្ំគរ ើន 012 501969 

ហឹុម ណាក ់077 322 098  

បុរគលិកសមររច័្តិថ 
 

គោក  ទ្ហម រដឌ (រសុកសំឡូត) 
០78 386070 

គោក  ្ង្ សុផ្លត (រសុករកុខរិរ)ី 
012 642 683 

របធានកលឹប  យុវវយ័ 
កុមារ មតិថភកថកុិមារ 

 

បុរគលិក អបកសមររច័្តិថ 
ររូបគង្ហគ ល 

 

កិច្ចការនារនីិង្កុមារ 
អបកពាកព់ន័ន 

 

គោកររូអបកររ ូ
ឪពុកមាថ យ 

 

ការរគំោភបំពានផលូវគភទ  អំគពើហឹង្ា ការជួញដូរកុមារ 
ការរគំោភបំពានផលូវច្ិតថ  ការមនិគអើគពើ ពលកមមកុមារ 
ការរគំោភបំពានរាង្កាយ អំគពើអាស ការទិញគពសាចរយកុមារ 
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ខ្លង្គលើគនោះជាការទ្ណនាពំកីារររបរ់រង្បណថឹ ង្ននការរគំោភបំពានគលើកុមារ។ គៅគពលមានការរគំោភ បំពានគកើត
គឡើង្ កុមារ ឪពុកមាថ យ និង្ បុរគលិក អបកសម័ររច្ិតថ អាច្គធវើការរាយការណ៍ពីកថីបារមភនានាទ្ដលមាន គៅ  មស្រនថីការពារ
កុមារ ឬសាទ បន័ទពាកព់ន័ន។ កថីបារមភទ្ដលរួររតូវបានរាយការណ៍រមួមានការបង្ហា ញការបថឹង្តវា ពីការ រគំោភបំពាន ឬ
សង្េយ័ពីការរគំោភបំពាន ឬការបំពានគលើរកមសីលធម។៌ កថីបារមភទងំ្គនោះ រតួវបានរាយការណ៍គៅជាសំង្ហត ់ រចួ្
បញ្ជូ នគៅកានន់ររបាល ឬអាជាញ ធរទ្ដលទទួលបនធុកការពារកុមារ។ បនាធ បម់ក គយើង្រតូវចតវ់ធិានការ និង្ត្តមោន 
ជាមយួកុមារ ឪពុកមាថ យ និង្ជាមយួអបកសម័ររច្តិថពីដំគណើ រការបណថឹ ង្គនោះ ។  

The above chart is the guidance for managing complaints of child abuse. When any abuses occur, 
children, parents, staff and volunteers can report their concerns to child protection officers or 
relevant institutions. The concerns that need to be reported include complaint about child abuse, 
suspicion of abuse and/or abuse to the code of conduct.   These concerns should be reported with 
confidentiality to police or competent authority responsible for child protection. We then will need 
to follow up case with parents and with volunteer about the process of this complaint.  
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KHEN Urgent Reporting System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Khun Bunlee 
017 857 652  
053 953 550 
 

Relevant NGOs & 
Local authority 

Challenges 
Coordinator  
Mr Ly chamroeun 012 501 969 

Mr. Hoem Nak 077 322 098 
 
 

Volunteer
បុរគលិកសមររច័្ិតថ 
 

Mr Hem Roth (Samlout) 078 386 070  
Mr. Chhieng  Sophart (Rukhak KirIdistrict) 

012 642 683 

Club leader,  youth, 
children, children’s friends 

Staff or volunteer 
Focal Persons/Teacher 

 

Women affairs and 
relevant children 

Teachers and parents 
 

Sexual abuse  Violence Child trafficking 
Mental abuse  Negligence Child labor 
Physical abuse Pornography Buying child prostitution 
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២.១.២ ការអនថរារមនច៍្គំពាោះការរគំោភបពំានគលើកុមារ Child Abuse Intervention 

អនថរារមនច៍្ំគពាោះការរគំោភបំពានគលើកុមាររបស់អង្គការ គេន ទ្ច្កគច្ញជាពីរ៖  
KHEN’s interventions to child abuse have two components:  
 
ក. ការរគំោភបពំានទ្ដលគកើតគឡើង្កបុង្អង្គការ Abuse occurs within the organization 
អង្គការ គេន បានទ្ច្ង្ោ ង្ច្ាស់ពីលកខណៈ នងិ្គទសទនធពីការរគំោភបំពានគលើកុមារ កបុង្ការគរជើសគរ ើសបុរគលិក 
និង្កិច្ចសនាការង្ហរ។ របសិនគបើអង្គការគយើង្រកគ ើញថា បុរគលណាមយួរបរពឹតថេុសដូច្បានទ្ច្ង្កបុង្លកខេណ័ឍ  
បុរគលគនាោះនឹង្រតូវបញ្ឈបព់កីារង្ហរមុនកិច្ចសនា និង្បញ្ជូ លករណីគនោះគៅអាជាញ ធរទ្ដលពាកព់ន័ន គដើមផចីតក់ារបនថ។ 
KHEN has clearly stated about the conditions and penalties concerning child abuses in its recruitment and 
job contract.  If KHEN finds any staff member who has breached the conditions stipulated he/she will be 
stopped before the termination of the contract, and the case will be reported to relevant authority for 
further procedures.. 

 
េ. ការរគំោភបពំានទ្ដលគកើតគឡើង្គរតអង្គការ Abuse outside the organization 
អង្គការ គេន បានបណថុ ោះបណាថ លជនបគង្ហគ លត្តមតំបនន់ីមយួៗ គដើមផអីនថរារមនព៍កីាររគំោភបំពានគលើកុមារ និង្
កិច្ចអនថរារមន ៍ និង្ការទំនួលេុសរតូវទ្ផបកច្ាប។់ កបុង្គនាោះទ្ដរ អង្គការ គេន បានបគង្កើតបញ្ជ ីគសវាបញ្ជូ ន បណាថ ញ
ការង្ហរជាមយួនដរូរដូច្ជា សហរមន ៍នាយកសាោ គោកររូ អបកររូ អាជាញ ធរ នងិ្សាទ បន័កបុង្មូលោឌ ន រសុក នងិ្
គេតថគដើមផអីនថរារមនព៍ីការរគំោភបំពានគលើកុមារគនោះ។  
KHEN has trained some focal points/key persons within its target areas for them to be able to provide 
interventions and legal assistance in child abuse cases. In addition, KHEN has also formed a list for referrals 
to network partners such as communities, school principals, teachers, local authority and relevant local 
institutions in support of child abuse cases.   
 

លេខទូរសព័្ទទំនាកទ់ំនង្បនាទ ន់លេលខតបាត់តបប់បំង្  

Phone numbers for emergency calls in Battambang 
 

- មណឍ លធនធានពលករគទសនឋររបគវសន ៍ 097 369 7779 

- នរបាលរបឆ្ងំ្ការជួញដូរមនុសេ និង្ការពារអនតីិជន 023 997 919 / 017 276 222 

- របឆ្ងំ្ការជួញដូរ របចកំារ២៤ គមា ង្របស់អង្គការLSCW 077 455 516 

- ជំនួយ របចកំារ២៤គមា ង្របស់អង្គការ LICADHO 066 555 311 

- អង្គការទសេនៈពភិពគោកកមពុជា  /របគទសនថ  012 319 687 / +66 37 230 070 

- អង្គការស្រសថីទ្េមរ អបកនាង្ ប ូ ទ្ឡត (អបកររបរ់រង្កមមវធិី) 012 952 208 

- អង្គការកុមាររកីរាយ (KMR) អបកនាង្ រព ំរមឹគ្ង្ (នាយក) 012 732 307/012 610 490 

- អង្គការច្ិតថសង្គមអនថរវបផធម ៍(TPO) (គោក គៅ លុន) 012 819 789 

- ADHOC គោក យិន គម ង្លី (អបកសរមបសរមួលថាប កគ់េតថ) 012 970 823 

- អង្គការបនាធ យរសី )ផធោះសុវតថភិាព(  053 667 50 50 
 

- Resource Center for imigrated laborers  097 369 7779 
- Police Center against Trafficking and Juveline Protection  023 997 919 / 017 276 222 
- LSCW’s 24-hour service against trafficking   077 455 516 
- LICADHO’s 24-hour Assistance   066 555 311 
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- Cambodia WorldVision in Thailand    012 319 687 / +66 37 230 070 
- Womwen’s Organization – Ms. Polen, Program manager  012 952 208 
- KMR – Ms. Prum KimChheng, Director  012 732 307/012 610 490 
- TPO, Mr. Lao Lun  012 819 789 
- ADHOC, Mr. Yin MengLy, provincial coordinator  012 970 823 
- Banteay Srey Organization, Safe House  053 667 50 50 

 
២.៤ កាតពវកចិ្ចនងិ្ការទទលួេុសរតវូច្គំពាោះមេុច្ាប ់Legal duties and responsibilities  
គដើមផធីានាការអនុវតថនូវគោលនគោបាយ គោយរបសិទនិភាព អបករតូវរបាកដថា ររបក់ារង្ហរទកទ់ិននឹង្កុមារ រតូវ
មានទំនួលេុសរតូវមេុច្ាប ់ដូច្ជា 

 មានលិេិតធានាេុសរតូវសរមាបក់ារចូ្លរមួរបស់កុមារកបុង្ការគធវើសកមមភាពគផេង្ៗ ឬលិេិតធានាេុសរតូវ
កបុង្ការជូនកុមារ នងិ្ការសាប កគ់ៅ 

 មានលិេិតបញ្ជូ ន ឬកគ៏ផធរកុមារគៅត្តមមណឍ ល ឬសហរមន ៍
 មានលិេិតយល់រពមសរមាបក់ារចុ្ោះគធវើការជាមយួកុមារ ដូច្ជាការរសង្ព់ត័ម៌ាន ការសមាភ សន ៍ ការថតរបូ 

និង្ការគរបើរបាស់របូភាពរបស់កុមារ 
In order to effectively implement the policies you need assure any acts involving children require legal 
responsibilities as follows:  

 Written paper for child’s involvement in any activities, for referral and/or stay  
 Referral letter to transfer a child to center or community  

 Approval letter for working with children such as for collecting information, interviewing, taking 
and using children pictures.  
 

អបករតរូច្ង្ច ំYou must remember: 
១. អបកមានភារកិច្ចការពារកុមារពីគរោោះថាប ក ់
២. អបកមិនរតូវវាយកុមារគទោះកបុ ង្កាលៈគទសៈណាកគ៏ោយ  
៣. គទោះកបុ ង្កាលៈគទសៈណាកគ៏ោយអបកមិនរតូវមានទំនាកទ់នំង្ផលូ វគភទជាមយួកុមារជាោច្ខ់្លត។ 
៤. អបកមានភារកិច្ចអនុវតថត្តមច្ាបក់មពុជាគោយការការពារកុមារពីការរគំោភបំពានផលូ វគភទ និង្គោយការរាយ

ការណ៍ពីសញ្ញដ ននការរគំោភបំពានគៅកានស់មតថិកិច្ច។ 
៥. គទោះគៅកបុ ង្កាលៈគទសៈណាកគ៏ោយ អបកមិនរតូវចូ្លរមួកបុ ង្ការោកគ់អាយ កុមារគធវើការង្ហរគោយបង្ខ ំជា

ពិគសសការង្ហរទ្ដល បង្កគរោោះថាប កដ់ល់សុេភាព និង្រខំ្លនដល់ការសិការបស់កុមា។ 
៦. អបកមានភារកិច្ចកបុ ង្ការអនុវតថច្ាបរ់បស់របគទសកមពុជា គោយគធវើោ ង្ណាត្តមទ្ដលអាច្គធវើគៅបានគដើមផី

ការពារកុមារពីការ គបាោះបង្ក់ារសិកា គហើយកាល យេលួ នជាពលករកុមារ។ 
៧. គទោះគៅកបុ ង្កាលៈគទសៈណាកគ៏ោយ អបកមិនរតូវចូ្លរមួកបុ ង្ការជួញដូរ គកង្របវញ័្ច កុមារគឡើយ ។ 
៨. អបកមានភារកិច្ចអនុវតថត្តមច្ាបរ់បគទសកមពុជា គោយគធវើោ ង្ណាត្តមទ្ដលអាច្គធវើគៅបានគដើមផីការ

ការពារកុមារ ពីការជួញដូរសរមាបគ់ោលបំណង្ណាមយួកគ៏ោយ ។ 
៩. អបកមានភារកិច្ចកបុ ង្ការអនុវតថត្តមច្ាបរ់បស់របគទសកមពុជា និង្របរពឹតថច្ំគពាោះ កុមារររបរ់បូគោយការ

គោរព និង្ការពារកុមារពីការគរ ើសគអើង្ ។ 
១០. អបកមានភារកិច្ចកបុ ង្ការអនុវតថច្ាបរ់បស់របគទសកមពុជា និង្គដើមផីង្ហយគអាយកុមារអាច្បគញ្ចញមតិ រពម

ទងំ្   នីោយគច្ញនូវរាល់បញ្ញា ទងំ្ឡាយណាទ្ដលប ោះពាល់ដល់ពួកគរ ។ 
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1- You are responsible for protecting children from harms/dangers 
2- You must never beat a child in any circumstances 
3- You must not involve in sexual relationship with a child at any circumstances 
4- Your task is to follow Cambodian Law in protection of children against abuses and to report any 

signs of abuse to the authority. 
5- You must not, in any circumstances, place children in forced labor, especially the work that can 

cause danger to children health and interrupt their study/education. 
6- You are obliged to carry out Cambodia Law by protecting children as much as possible from 

dropping school and entering child labor. 
7- You must not, at any circumstances, involve in child trafficking/exploitation. 
8- You are to implement Cambodia Law by protecting children as much as possible from child 

trafficking for any purpose.  
9- You are to comply with Cambodia Law and treat all children with respect, and protect them 

against any discrimination. 
10-  Your task is to follow Cambodian Law to allow children to express their opinions and concerns 

affecting them. 
 

២.៤ គសច្កថទី្ថលង្ទ្ដលរតវូចុ្ោះហតទគលខ្លគោយបរុគលិក នងិ្សហគសវកិពាកព់ន័ន  
Statement to be signed by staff and colleagues  

 
បុរគលិកនងិ្អបកសម័ររច្ិតថទងំ្អស់ និង្អបកពាកព់ន័នរតូវអាននិង្ចុ្ោះហតទគលខ្លកបុង្លិេិតទ្ថលង្ការគដើមផគីោរពត្តម
គោលនគោបាយការពារកុមារគនោះ និង្រាល់ការអនុវតថរតូវរសបត្តមការទ្ណនា ំ នងិ្ទទួលេុសរតូវច្ំគពាោះមុេច្ាប់
ករណីរបរពឹតថគលមើស។ 
 
All staff, volunteers and relevant people need to read and sign this policy so that they strictly comply with 
child protection policy.  The applications and responsibilities should follow the guidance given. Any 
breaches to the policy must be dealt with the law.  
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២.៥ ទ្ផនការរតតួពនិតិយ នងិ្បា នរ់បមាណនូវការអនុវតថគោលនគោបាយការពារកុមារ Control and Evaluation of 

the Implementation of Child Protection Policy  
កមមវតទុអនុវតថ សកមមភាពចបំាច្ ់ អបករតួតពនិិតយ គពលគវោ ធនធានោរំទ 

Subjects of 
Implementation  

Required activities Controller Timeframe Supporting 
resources 

ការផេពវផាយ/ 
ច្ំគណោះដងឹ្ 

- ការទ្ច្កចយ ការោកត់្តងំ្សារ
អបរ់ ំ(ផ្លធ ងំ្របូភាព េិតបណ័ត  
គសៀវគៅ.........) 

- ការអបរ់ ំការបណឋុ ោះបណាឋ ល.. 

   

នីតិវធិីទ្ដលអនុវតថ ត្តម
កទ្នលង្នានា 

- ការរាយការណ៍ និង្អនថរារមន ៍

- ការគរជើសគរ ើសបុរគលិក និង្អបក
សម័ររច្ិតថ 

- ការគរបើរបាស់ទំរង្ឯ់កសារ.......... 

   

របពន័នររបរ់រង្ 

 

- ការទំនាកទ់ំនង្ (កបុង្អង្គការ/ 
សហរមន ៍បណាថ ញនានា... 

- ការរបជុំ ការផឋល់ពត៌មាន........ 

   

ការររបរ់រង្ហានិ
ភយ័ 

- របជុំកុមារ/សិកាខ សាោ 

- ទសេនៈកិច្ចសិកា 

- ការអបរ់ ំ(កបុង្ជំរុ.ំ..............) 

   

ការសិកា និង្អភវិឌ្ណន៍
បុរគលិក 

- ការវាយតនមលបុរគលិក 

- ការបណឋុ ោះបណាឋ ល/វរិកិតការ.... 
   

ការផឋល់គោបល់
បទ្នទម 

- ការចូ្លរមួរបស់កុមារ    

Dissemination/ 
knowledge 

Distribution, display of 
educational messages (posters, 
leaflets, booklets.......)Education, 
training....... 

   

Applied procedures 
at various places  

Reporting and intervention 
Recruiting staff and volunteers  
Applying document forms .......... 

   

Management system 
 

Relationship (in org./ 
community, networks....) 
Meeting,providing information... 

   

Risk Management Meeting for children/workshop 
Study tours 
Education (in center...) 

   

Staff development  Staff appraisal  
Training/ pedagogy ...    

Giving 
feedback/comments 

Children participation 
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ការរតួតពិនិយ និង្បា នរ់បមាណនូវការអនុវតថគោលនគោបាយការពារកុមាររតូវបានគធវើគឡើង្រាល់សកមមភាព ត្តមរយៈ
ការរបជុំសហរមន ៍គមភមូ ិគម ំុ អាជាញ ធរមូលោន អង្គការនដរូរ និង្សាទ បន័ពាកព់ន័ន ។ ច្ំទ្ណករណៈររបរ់រង្គធវើ
ការរតួតពិនិតយរបចទំ្េ រតីមាស និង្ ្មាស ត្តមរយៈការរបជុំ របាយការណ៍ និង្ការចុ្ោះវាយតនមលផ្លធ ល់គោយគរបើ
ករមង្សំនួរ ការសគង្គត នងិ្ការរបឹកាគោបល់ជាមយួកុមារ និង្សហរមន ៍ររូ និង្សិសេ ។ មានរបាយការណ៍កត់
រត្តទុកពីករណីទ្ដលបានជួបរបទោះ និង្អនថរារមនជ៍ារបចទំ្េ។  
The control and evaluation of the implementation of the child protection policy has been done through 
community meetings, with village chiefs, commune leaders, local authority, NGOs and relevant  partners.  
Besides, the management committee perform its evaluation (monthly,  trimester, semester) through 
meetings, reporting and by using check list of questions, observation, discussion with children, community, 
teachers and students. Real cases and interventions given are noted. 

 
២.៦ ការពនិតិយគមើលគឡើង្វញិ :  Review  
 

គោលការណ៍គនោះ និង្រតូវបានគធវើបច្ចុបផនបភាពោ ង្តិច្កបុង្រយៈគពលមយួ-(ឬពីរ)ឆ្ប មំថង្គោង្ត្តមសាទ នភាព និង្ការ
អនុវតថ ឬ គោបល់តរមូវការ ឬការទ្កទ្របនានារបស់មាច ស់ជំនួយ គោលនគោបាយរបស់រោឌ ភបិាល ច្ាប ់នងិ្សាទ ន
ភាពជាកទ់្សថង្។ ជាមយួោប គនោះទ្ដរ គយើង្មានការវាយតទ្មលត្តមោនជារបចទំ្េពីការអនុវតថន ៍ នងិ្ របសិទនភិាព នងិ្
លទនផលគ្លើតប ត្តមគោលនយបាយការពារកុមារ គដើមផគីធវើការទ្កសរមួល ។ This principle/policy will be updated 

at least once a year according to the situation of the implementation, feedback, or changes required by 
donors, government policy and law, and to actual situation. In addition, we have follow-up evaluation 
monthly on the implementation, effectiveness and outcome of the child protection policy for the review.  
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