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I. សេចក្តីស្តើម 

១.១. េនិទានភាព 

កនុងនាមជ្ញអងគការដែលមានគោលគៅអរ់រនំិងោបំ្ទគលើកកមពេ់យុវជន ទាងំរុរគលិកនិងេហរមនរ៍រេ់គ្ពភគីរតជ្ញា ថ្ននឹងោត់
ប្ររវ់ធិានការ គែើមបធីានាថ្នគ្ពភី្ តល់ររសិាា នមយួដែលមានេុវតាិភាពនិងប្ជុមដប្ជងែល់យុវជន ។ ែូចគនោះ ការរគងាើតឯកសារគនោះ
គ ើងរជឺ្ញការោបំាច ់គែើមបគីោយែឹងចាេ់ថ្នឥរោិរថដររណាដែលេមរមយេប្មារអ់នកដែលគធវើការទំនាកទ់ំនងជ្ញមូយកុមារ ឬ/
និង យុវជនដែលេិកាឬពាកព់័នធជ្ញមយួកមមវធិីររេ់គ្ពភ។ី 

កុមារនិងយុវជនកមពុជ្ញជ្ញគប្ចើនប្រឈមនឹងការរគំោភរំពាន អំគពើហិងា ការគកងប្រវញ័្ច  និងការគធវេប្រដហេ ជ្ញពិគេេគកមងៗ
ដែលមកពីទីជនរទ ដែលកានដ់តង្កយរងគប្ោោះពីការរំរាមកំដហងែល់េុខភាព ការអរ់រ ំេុវតាិភាពនិងការអភវិឌ្ឍនទូ៍គៅររេ់ពួក
គរ។ រញ្ហា ទាងំគនោះគប្ចើនដតប្តូវបានគធវើគោយកាន់ដតធងនធ់ងរដថមគទៀតគោយសារវេិមភាពគយនឌ្រ័ ការដរងដចកពីភាពប្កីប្កតាម
ជនរទនិងទីប្កុង និងកាគរ ើេគអើងគៅកានជ់នជ្ញតិភារតិចនិងជនពិការ។  

គែើមបគី្លើយតរគៅនឹងរញ្ហា ទាងំអេ់គនោះ គ្ពភគីរតជ្ញា ចិតតោ៉ា ងគមា៉ា ោះម៉ាតធ់ានាថ្នគកមងៗដែលមកេិកាជ្ញមយួគ្ពភនីឹងគរៀនគៅកនុង
ររសិាា នមយួដែលមានេុវតាិភាព។ គ្ពភគីរតជ្ញា ចិតតថ្ននឹងោតប់្ររវ់ធិានការគែើមបគីលើកកមពេ់ការអនុវតតប្រករគោយេុវតាិភាព និង
ការពារកុមារនិងយុវជនពីគប្ោោះថ្នន ក ់ការរគំោភរំពាន និងការគកងប្រវញ័្ច។  

គ្ពភគីជឿជ្ញកថ់្នេុខុមាលភាពររេ់កុមារនិងយុវជនមានសារេំខានខ់ាល ងំណាេ់ គហើយកុមារនិងយុវជនទាងំអេ់មានេិទធិទទួល
បាន៖ 

 េុខភាព្លូវកាយ សាម រតី និង្លូវចិតត  
 ការអររ់ ំ 
 ការចូលរមួជ្ញមយួេងគមនិងការដចករដំលកមតិគោរល់  
 ការចូលរមួជ្ញមយួការអភវិឌ្ឍន៍េហរមនរ៍រេ់ពួកគរ  
 ការរេ់គៅគោយមានគេរភីាពនិងការការពារគេរភីាពគនាោះ  
 ទទួលបានការរារោ់នគេមើៗោន គោយមនិប្រកានគ់ភទ ពូជសាេន ៍សាេនាឬប្ទពយធន។  

គ្ពភគីជឿជ្ញកថ់្នមនុេសមាន ក់ៗមានតួនាទីការពារកុមារនិងយុវជន គែើមបធីានាថ្នេិទធិររេ់ពួកគរប្តូវបានគោរព។ គលើេពីគនោះគទៀត 
គោលការណ៍ដណនាគំៅកនុងឯកសារគនោះធានាថ្នវធិានការប្តូវបានគធវើគ ើងគែើមបកីារពាររុរគលិក និងអនកេម័ប្រចិតតពីការគោទប្រកាន់
និងការនិោយរង្កា ចរ់ងខូចនិងមានជំហានេមគហតុ្លគែើមបវីាយតផ្មលករណីនីមយួៗគែើមបគីោយជនគលមើេទទួលខុេប្តូវចំគពាោះ
េកមមភាពររេ់ពួកគរ។  
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1.1- ប្រវត្តិររេ់អង្គការស្ពភីស ើក្ក្មពេ់យុវជន 

គ្ពភបី្តូវបានរគងាើតគ ើងគៅឆ្ន  ំ ២០០៥ និងគរើកែំគណើ រការជ្ញអងគការអនតរជ្ញតិគៅកមពុជ្ញរហូតែល់ឆ្ន ២ំ០១៤។ គៅដខមករាឆ្ន ំ
២០១៥ គ្ពភបីានរគងាើតគ ើងជ្ញអងគការកនុងប្េុក គោយបានចុោះរញ្ច ីជ្ញមយួប្កេួងមហាផ្្ៃគប្កាមរញ្ច ីគលខ ១៦២ ទទួលយក
ការអភវិឌ្ឍនន៍ិងការរកីចគប្មើនររេ់រគប្មាងដែលគ្ពភបីានោរគ់្តើម។ ចកខុវេ័ិយររេ់អងគការរឺ យុវជនកមពុជ្ញទាងំអេ់ប្តូវបាន
គលើកកមពេ់ឱ្យោរ់យកជំនាញគ្សងៗគែើមបពីប្ងីករុណភាពជីវតិររេ់ពួកគរ។ គរេកកមមគនោះរឺ គធវើការជ្ញមយួយុវជនកមពុជ្ញ 
គហើយភាា រព់ួកគរគៅជំនាញ ឱ្កាេ និងការគលើកទឹកចិតតគែើមបឈីានែល់េកាត នុពលររេ់ពួករ គោយមានគោលគៅរគងាើនភារ
រយផ្ននិេសតិរញ្ចរ់ការេិកាគៅគេៀមរារទទួលបានការង្ករជំនាញ។  

 

តផ្មលេនូលររេ់គ្ពភរីឺ៖  

 តមាល ភាព៖ គយើងមាន្នៃៈកនុងការដចករដំលករំរូការង្ករ ការររាជ័យ និងការគជ្ញរជយ័។  
 ការេហការ៖ គយើងឱ្យតផ្មលការេហការោន ទាងំកនុងនិងគប្ៅអងគភាពររេ់គយើង។  
 រណគនយយភាព៖ គយើងគជឿជ្ញក់គលើការទទូលខុេប្តូវចំគពាោះភារីពាកព់ន័ធទាងំអេ់។  
 ការគរៀនេូប្តនិងការដចករដំលក៖ គយើងឱ្យតផ្មលគៅគលើការគរៀនេូប្តទាងំកនុងកប្មតិរុរគលនិងអងគភាព។ គយើងមាន្នៃៈ
កនុងការទទួលនិង្តល់នូវមតិសាា រនាទាងំផ្្ៃកនុងនិងជ្ញមយួភារីពាកព់ន័ធររេ់គយើង។  

II. សោ នសោបាយការពារក្ុមារររេ់ស្ពភី១ 

គោលនគោបាយគនោះរង្កា ញពីការគរតជ្ញា ចិតតររេ់គ្ពភ ី គែើមបកីារពារកុមារនិងយុវជនទាងំអេ់ពីការរគំោភរំពានប្ររ់ប្រគភទ។ វា
រញ្ហា ក់ោ៉ា ងចាេ់ពីការរពំឹងទុកទាកទ់ងនឹងឥរោិរថ និងការប្រប្ពឹតតលអគពលគធវើការជ្ញមយួកុមារនិងយុវជន ប្ពមទាងំឱ្យមនុេសែផ្ទ
គទៀតែឹងថ្នរួរគធវើអវីគរើមានការប្ពួយបារមភពីកុមារឬយុវជន ឬេងសយ័ថ្នមានកុមារឬយុវជនកំពុងជួរគប្ោោះថ្នន កក់នុងប្រការណាមយួ។ វា
ប្តូវបានចងប្កងគ ើងគែើមប៖ី 

 ការពារកុមារនិងយុវជនពីការរគំោភរំពាននិងការគកងប្រវញ័្ច  
 ការពាររុរគលិកររេ់គ្ពភទីាងំរុរគលិកជ្ញតិនិងអនតរជ្ញតិ អនកេម័ប្រចិតត និងគភាៀវ ពីការគោទប្រកានន់ិរង្កា ចរ់ងខូចមនិពិត 
 ការពារគឈាម ោះនិងកិតតិយេររេ់គ្ពភ ី
 គោលនគោបាយគនោះនឹងជួយ ធានាថ្នរុរគលដែលពាកព់ន័ធជ្ញមយួគ្ពភមីនិបានពាកព់ន័ធឬចូលរមួជ្ញមយួការគកងប្រវញ័្ច
គលើកុមារប្រគភទណាមយួ 

 ធានាឱ្យប្បាកែថ្ននីតិវធិីប្តឹមប្តូវប្តូវបានអនុវតតគែើមបគីោោះប្សាយជ្ញមយួជនគលមើេឱ្យបានប្តឹមប្តូវ 

2.1- វិសា ភាព 

គោលនគោបាយការពារកុមារររេ់គ្ពភអីនុវតតចំគពាោះប្ររ់ោន ដែលគធវើការឱ្យឬពាកព់ន័ធជ្ញមយួគ្ពភនីិងកមមវធិីររេ់គ្ពភទីាងំ
កនុងគមា៉ា ងគធវើការនិងគប្ៅគមា៉ា ងគធវើការ។  

គនោះរមួរញ្ចូ ល ដតមនិកំណតច់ំគពាោះ៖ 
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 រុរគលិកររេ់គ្ពភ ី
 អនារតរុរគលិកររេ់គ្ពភ ី
 រុរគលិកេម័ប្រចិតតររេ់គ្ពភ ី
 គភាៀវដែលមកគលងមណឌ លររេ់គ្ពភ ី
 េមភារីររេ់គ្ពភផី្នេមាជិកអងគការជ្ញផ្ែរូ 
 រាល់អនកពិគប្ោោះគោរល់ ឬអនកគ ៉ាការដែលគធវើការជ្ញមយួគ្ពភ ី

គ្ពភគីជឿថ្នរុរគលិកជ្ញតិនិងអនតរជ្ញតិ អនកេម័ប្រចិតត និងគភាៀវទាងំអេ់ប្តូវដតពាោមគធវើជ្ញរុរគលរំរូគែើមបកីារពារកុមារកំ ុងគពលគធវើ
ការជ្ញមយួអងគការនិងកនុងការរេ់គៅប្រោផំ្ថង។  

2.2- និយមន័យេំខាន់ៗ 

 ក្ុមារ៖ រាល់មនុេសដែលមានោយុគប្កាម ១៨។១ 

 យុវជន (ន័យក្នុង្ឯក្សារសនេះ)៖ េិេានុេិេសដែលមានោយុគលើេ ១៨ ឆ្ន  ំដែលពាកព់ន័ធជ្ញមយួកមមវធិីររេ់គ្ពភ ី
និងមានទំនាកទ់ំនងជ្ញមយួរុរគលិក គភាៀវ និងផ្ែរូររេ់គ្ពភ។ី  

 ការរំសោភរំពានក្ុមារ៖ ការរគំោភរំពានទាងំ្លូវកាយ ្លូវគភទ ្លូវចិតតនិងសាម រតី ឬការគធវេប្រដហេចំគពាោះកុមារពីរុរគល
ដែលមានទំនួលខុេប្តូវ ការគជឿទុកចិតត ឬអំណាច រណាត លឱ្យមាន្លរ៉ាោះពាល់ែល់េុខភាព ការរេ់រាន ការលូតោេ់
និងគេចកតីផ្ថលថនូរររេ់កុមារ។  

 ការសក្ង្ប្រវ័ញ្ចស ើក្ុមារ៖ គៅគពលកុមារប្តូវបានគប្រើឱ្យគធវើការឬេកមមភាពគ្សងៗគែើមបជី្ញប្រគោជនែ៍ល់អនកែផ្ទ។ គនោះរមួ
រញ្ចូ លទាងំ រ៉ាុដនតមនិកំណតច់ំគពាោះ ការគកងប្រវញ័្ច ្លូវគភទគលើកុមារដែលកុមារប្តូវបានគររគំោភរំពាន្លូវគភទជ្ញថនូរនឹង
លុយឬេប្មារ់ជ្ញការង្ករពលកមមកុមារដែលកុមារប្តូវបានរងខំឱ្យគធវើការ។  

 ការការពារក្ុមារ៖ េកមមភាពឬរំនិត្តួចគ្តើមដែលរគងាើតគ ើងគែើមបកីារពារកុមារពីគប្ោោះថ្នន កប់្ររប់្រគភទ ជ្ញពិគេេគប្ោោះ
ថ្នន ករ់ងាពីការរគំោភរំពាន ការគធវេប្រដហេ ឬការគកងប្រវញ័្ច ។  

 ការេមអិត្េមាអាង្៖ េកមមភាពររេ់ជនរគំោភរំពាន្លូវគភទ គោយការគរៀរចំកុមារេប្មារក់ារណាតជ់ួរគោយមានរំណង
នឹងប្រប្ពឹតតរទគលមើេ្លូវគភទ។  

 អំសពើហិង្ាាក្នុង្ប្រួសារ៖ រំរូផ្នការប្រប្ពឹតតរំពាននិងោករបកិរោិរងខិតរងខំ ដែលបានគធវើគ ើងកនុងររោិកាេប្រួសារឬកនុង្ៃោះ 
ដែលរមួមានការរំពាន្លូវកាយ ្លូវគភទ ្លូវចិតតនិងការរងខិតរងខំខាងគេែធកិចច។ 

 ការរំសោភរំពាន្លូវកាយស ើក្ុមារ៖ គៅគពលរុរគលមាន កម់ានគចតនារងាររេួ ឬពាោមគធវើបារកុមារ ដែលរុរគលគនាោះជ្ញ
អនកមានទំនួលខុេប្តូវ អំណាចនិងការទុកចិតតគលើកុមារ។ គនោះរមួមានការទោះកំគ្លៀង ការោល់មុខ ការោរប់្រវ ីការទាតធ់ាក់ 
ការែុត ការរុញប្ោន ការោរន់ិងការមនិជួយ កុមារដែលកំពុងជួរសាា នការឈោឺរ។់ គនោះោចជ្ញគហតុការទីមយួឬែដែ
លៗ។  
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 ការរំពាន្លូវចិត្តស ើក្ុមារ៖ រាល់េកមមភាពដែលមនិជ្ញគលើរាងកាយ ដតមាន្លរ៉ាោះពាល់ែល់ការអភវិឌ្ឍេងគម រញ្ហា សាម រតី 
ឬោរមមណ៍ររេ់កុមារ។ ការរំពាន្លូវចិតតប្តូវដចកជ្ញរំរូផ្នោករបកិរោិរុាផំ្រ ៉ាចំគពាោះកុមារ ដែលជ្ញគហតុគធវើឱ្យការគោរពខលួន
ឯងនិងេមតាភាពកនុងេងគមប្តូវបានគមើលង្កយតាមគពលគវោ។ ទប្មងម់ានែូចជ្ញការគៅគឈាម ោះ ការរំរាម ការមាកង់្កយ 
ការគេើចចំអក ការរំភ័យ ការដញកគចញ ការមនិគអើគពើ ឬទប្មង់មនិដមនរាងកាយគ្សងគទៀត ដែលរែិគេធកុមារ។  

 ការសវេេប្រហហេស ើក្ុមារ៖ រឺជ្ញការខកខានកនុងការ្តល់ជ្ញោហារ េំគលៀករំពាក ់ ទីជប្មក ការអរ់រ ំ ការអភវិឌ្ឍ្លូវ
ោរមមណ៍ និងការការពារពីគប្ោោះថ្នន កត់ាមធនធានដែលប្រួសារឬោណាពាបាលមាននិងែល់កប្មតិដែលេុខភាពនិងការ
លូតោេ់ររេ់កុមារប្តូវប្រឈមនឹងគប្ោោះថ្នន ក។់  

 ការរំសោភរំពាន្លូវសភទស ើក្ុមារ៖ គៅគពលរុរគលមាន កដ់ែលមានទំនួលខុេប្តូវ ការទុកចិតតនិងអំណាចគលើកុមារពាកព់ន័ធ
កុមារជ្ញមយួេកមមភាព្លូវគភទ ដែលមានគោលរំណងគធវើឱ្យគពញចិតតឬរំគពញគេចកតីប្តូវការររេ់រុរគលមាន កគ់ទៀត និង
ដែលកុមារមនិោចយល់ មនិោច្តល់ការយល់ប្ពមបាន និងមនិទានលូ់តោេ់ដែលោចឱ្យជ្ញការយល់ប្ពមបាន។ គនោះរមួ
មានទាងំេកមមភាពែូចជ្ញការរគំោភ ឬការរ៉ាោះដ្នក្លូវគភទ ការរ៉ាោះពាល់គរឿងោេោភាេ ឬការថតរូរ្លូវគភទកុមារជ្ញគែើ
ម។  

 ការរំសោភរំពានសាមារត្ីក្ុមារ៖ គៅគពលអនកែឹកនាខំាងជំគនឿ ឬរុរគលដែលមានអំណាច ទាងំកនុងអងគការ សាា រន័ ប្កុម
សាេនា ឬប្រួសារ គប្រើប្បាេ់អំណាចឬេិទធិអំណាចខុេ និងមានរំណងប្ររ់ប្រង រងខំ ការរដងវងឬប្ររប់្រងគលើកុមារ។ ការ
រំពានសាម រតីរឺជ្ញការគប្រើប្បាេ់អំណាចខុេកនុងជំគនឿ គែើមបរីំគពញតប្មូវការររេ់អនករំពានឬជ្ញប្រគោជនែ៍ល់ឋានៈររេ់
អនករំពាន។ ការរំពានសាម ររតីោចភាា រជ់្ញមយួការរំពានគ្សងគទៀត ែូចជ្ញការរំពានគលើរាងកាយ ្លូវចិតតនិង្លូវគភទ។  

2.3- ការរតជ្ញាចិត្ត 

 គ្ពភគីរតជ្ញា ចំគពាោះេុខមាលភាពររេ់កុមារនិងយុវជនគៅប្រគទេកមពុជ្ញ។  

 គ្ពភគីរតជ្ញា ថ្ននឹងគោរពតាមអនុេញ្ហា ររេ់អងគការេហប្រជ្ញជ្ញតិេតីពីេិទធិររេ់កុមារ ដែលបានទទួលយកគោយរាជរោធ
ភបិាលកមពុជ្ញគៅឆ្ន  ំ ១៩៩២ អនុេញ្ហា េតីពីោយុអរបររមាេប្មារកុ់មារដែលគធវើការ គលខ ១៣៨ គៅឆ្ន  ំ ១៩៩៩ ការ
ប្រកាេពីកិចចប្រជុំកំពូលពិភពគោកគៅទីប្កុងេតកហូ់ម គៅឆ្ន  ំ ១៩៩៦ រែឋធមមនុញ្ា ររេ់កមពុជ្ញនិងចារក់ារង្កររេ់កមពុ
ជ្ញ។  

 គ្ពភគីជឿជ្ញកថ់្នប្ររកុ់មារនិងយុវជនទាងំអេ់មានេិទធិទទួលការការពារពីការរគំោភរំពាន គោយមនិរិតពីពូជសាេន៍ 
េងគម ោយុ គភទ ពណ៌េមបុរដេបក ពិការភាព សាេនា ឬជំគនឿ និងសាា នភាពគ្សងគទៀតការពារគោយចារ់ររេ់កមពុជ្ញ។  

 គ្ពភគីជឿជ្ញកថ់្នការរគំោភរំពានិងការគកងប្រវញ័្ច គលើកុមារនិងយុវជនរឺខុេ។ ែូចគនោះគហើយគទើររាល់ពត័៌មាន ឬការ
េងសយ័ពីការរគំោភរំពាន ការគធវេប្រដហេ ឬការគកងប្រវញ័្ច ប្តូវដតរាយការណ៍តាមប្រពន័ធប្តឹមប្តូវ។  

 គ្ពភគីជឿជ្ញកថ់្នកុមារនិងយុវជនមានេិទធិកនុងការនិោយេតីនិងប្តូវបានគរសាត រ។់  

 កនុងការចងប្កងគោលនគោបាយគនោះគ ើង គ្ពភមីានគោលគៅកនុងការការពារេុខមាលភាពកុមារនិងយុវជនខណៈគពល
រកាភាពគសាម ោះប្តង់ររេ់រុរគលិកជ្ញតិនិងអនតរជ្ញតិ អនកេម័ប្រចិតត គភាៀវ និងកិតតិយេររេ់គ្ពភ។ី  
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III.  សោ នសោបាយ 

គោលនគោបាយគនោះមានគោលគៅកនុងការគរៀរចំ៖ 

 ការអនុមត័ចារក់ារការពារកុមារ អនុេញ្ហា  និងគោលការណ៍ 
 ការគរតជ្ញា ររេ់គ្ពភកីនុងការការពារកុមារ 
 ការប្ររ់ប្រងហានិភយ័គោយែំគណាោះប្សាយការពារកុមារពីការរគំោភរំពាននិងការគកងប្រវញ័្ច  
 ប្កមេីលធម៌ររេ់គ្ពភកីនុងការប្ររប់្រងការប្បាប្េ័យទាកទ់ងជ្ញមយួកុមារ 
 នីតិវធិីការរាយការណ៍និងយនតការគ្លើយតរររេ់គ្ពភ ី

 

3.1- ប្ក្មេី វម៌ 
ប្កមេីលធម៌គនោះមានតួនាទីជ្ញគោលការណ៍មយួេប្មារអ់នកពាកព់ន័ធ រុរគលិក និងគភាៀវររេ់គ្ពភ ីទាកទ់ងនឹងឥរោិរថេមរមយ
និងប្តឹមប្តូវគៅគពលប្បាប្េ័យទាកទ់ងជ្ញមយួកុមារនិងយុវជនេាិតគប្កាមការគមើលដថររេ់គ្ពភ។ី វាប្តូវបានគរៀរចំគ ើងេប្មារ់
ការពារកុមារ រ៉ាុដនតកម៏ានរំណងការពាររុរគលែផ្ទពីការគោទប្រកានម់និប្តឹមប្តូវទាកទ់ងនឹងឥរោិរថមនិេមរមយឬការរគំោភ
រំពាន។  

3.2- ទំនួ ខុេប្ត្ូវេប្មារ់អនក្ហែ ត្ំណាង្ឱាយស្ពភី 

១. ប្តូវគធវើការគោយយកចិតតទុកោកជ់ួយ គលើកកមពេ់និងធានាការការពារកុមារទាងំកនុងនិងគប្ៅគមា៉ា ងគធវើការ។  

២. គែើមបគីលើកកមពេ់ររោិកាេដែលវជិាមាន ោបំ្ទនិងមានេុវតាិភាព ដែលកុមារនិងយុវជនប្តូវបានគោរព គោយពួកគរមាន
េិទធិកនុងការដចករដំលកមតិគោរល់និងមានចំដណកកនុងការេគប្មចចិតតគោយមនិមានការភ័យខាល ចពីការរគំោភរំពាន្លូវកាយ 
្លូវចិតត ្លូវោរមមណ៍និងសាម រតី។  

៣. គែើមបធីានាថ្នភាសានិងឥរោិរថររេ់អនកប្តឹមប្តូវគៅតាមវរបធមន៌ិងទំគនៀមទមាល រ់ររេ់ដខមរ គហើយទំនាកទ់ំនងរវាងរុរេ
និងស្តេតីរឺេមរមយនិងមានការគោរពោន គៅវញិគៅមក។  

៤. គែើមបមីនិគប្រើប្បាេ់ភាសាឬមានឥរោិរថមនិេមរមយគៅកានកុ់មារកនុងន័យមនិេមរមយ ការោយី ការរគំោភរំពាន្លូវគភទ 
ការរញ្ចុ ោះរញ្ចូ លឬការប្រមាថ។ គនោះរមួរញ្ចូ លទាងំការរុញប្ោន ការទោះតរ ់ ការវាយែំ។ល។ រុរគ ិក្មិនប្ត្ូវសប្រើការពិន័យស ើ
រាង្កាយក្ុមារជ្ដាច់ខាត្។  

៥. ប្តូវែឹងពីេកមមភាព ទគងវើនិងសាា នការ និងោចគជៀេវាងសាា នភាពដែលមានការរគំោភរំពាន គោយមនិរងាការរ៉ាោះពាល់
ែល់ការង្ករ។  

៦. គជៀេវាងសាា នភាពដែលនឹងរងាគប្ោោះថ្នន កព់ីការរគំោភរំពាន និងការគកងប្រវញ័្ច ែល់កុមារឬយុវជន។ គែើមបរីនតវាយតផ្មល
សាា នភាពនិងេកមមភាពពាកព់័នធនឹងកុមារនិងយុវជនពីហានិភ័យអំពីការរគំោភរំពាននិងគប្ោោះថ្នន ក ់ គហើយគធវើឱ្យររសិាា នររេ់
កុមារនិងយុវជនមានេុវតាិភាពតាមដែលោចគធវើបាន។  
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៧. គែើមបធីានាថ្នរុរគលិកជ្ញតិនិងអនតរជ្ញតិ អនកេម័ប្រចិតត និងគភាៀវនឹងមនិគៅជ្ញមយួកុមារឬយុវជនណាមាន កដ់តមាន កឯ់ងដែលពួក
គរមនិប្តូវបានគ ើញ។ ថ្នន កប់្ររប់្រងររេ់គ្ពភនីឹងប្តូវែឹងថ្នរគប្មាងណាដែលតប្មូវឱ្យមានការប្រជុំមាន កទ់ល់មាន ករ់វាងកុមារឬ
យុវជនជ្ញមយួរុរគលិកឬអនកជំនាញណាមាន ក។់ កនុងសាា នភាពដែលកុមារឬយុវជនកំពុងទទួលការប្រឹកាគោរល់ ដែលភាពឯក
ជននិងការេមាង តេំ់ខាន ់ រុរគលិកមាន កគ់ទៀតប្តូវដតែឹងថ្នការេមាភ េនក៍ំពុងគកើតគ ើងគហើយជ្ញមយួអនកណា។ ោ៉ា ងគហាច
ណាេ់កអ៏នកប្រឹកាគោរល់និងកុមារឬយុវជនប្តូវដតគមើលគ ើញបានគោយរុរគលិកពីគប្ៅរនៃរត់ាមរងអួច។  

៨. មនិអនុញ្ហា តិឱ្យគធវើការរ៉ាោះពាល់្លូវកាយជ្ញមយួកុមារឬយុវជនមនិេមរមយ។ ឧទាហរណ៍ ការទំនាកទ់ំនង្លូវគភទ ឬការទំនាក់
ទំនងមានរំណងគែើមបរីមួគភទ។  

៩. មនិអនុញ្ហា តិអនកឬអនកែផ្ទឱ្យគែកគៅរនៃរឬ់គៅគលើដប្រជ្ញមយួកុមារឬយុវជនដតពីរនាក ់ឬមានការរ៉ាោះពាល់ជ្ញមយួកុមារឬយុវ
ជនគប្ៅពីគមា៉ា ងគធវើការលុោះប្តាដតអនកមានការអនុញ្ហា តិពីោណាពាបាលនិងអនកប្ររ់ប្រងជ្ញមុន។ គនោះរមួទាងំការគប្រើប្បាេ់រណាត
ញេងគម ែូចជ្ញគហវេរុក អុីនសាត ប្កាម ធវីតគធើ គែើមបទីំនាកទ់ំនងេិេសឬកុមារ។  

១០. អនកមនិប្តូវគប្រើប្បាេ់កុំពយូទរ័ ទូរេ័ពៃ កាគមរា៉ា ថតវគីែអូ កាគមរា៉ា  ឬរណាត ញេងគមគែើមបគីកងប្រវញ័្ច ឬោយីកុមារឬយុវជន ឬ
ទទួលយកេំភារៈគកងប្រវញ័្ច កុមារតាមរយៈមជឈោឋ នណាមយួ។  

១១. មនិអនុញ្ហា តឱ្យអនកឬអនកែផ្ទគៅដតពីរនាកជ់្ញមយួកុមារឬយុវជនកនុងករណីណាទាងំអេ់។ មនិប្តូវអគញ្ច ើញកុមារឬយុវជន
គៅ្ៃោះររេ់អនកដតមាន កឯ់ងគទ។ ប្រេិនគរើអនកប្បាប្េ័យទាកទ់ងជ្ញមយួយុវជនគៅគប្ៅគមា៉ា ងគធវើការ ប្តូវធានាថ្នមានរុរគលិកគ្ព
ភមីាន កែ់ឹងថ្នយុវជនគនាោះគៅទីណា។  

១២. ប្តូវេំុការអនុញ្ាតពីោណាពាបាលនិងប្រធានប្ររប់្រងមុននឹងនាកុំមារឬយុវជនគៅទេសនកិចចេិកាដែលគៅកនុងគមា៉ា ង
រគប្មាងដតគប្ៅតំរន់គធវើការធមមតា។  

១៣. គោលនគោបាយការថតរូរប្តូវបានយល់ចាេ់និងគោរពតាមគោយរុរគលិក អនកេម័ប្រចិតតនិងគភាៀវ (ឧរេមពន័ធ II)។   

១៤. គែើមបកីារពារភាពោេនន ធានាថ្នកុមារនិងយុវជនដែលគធវើែំគណើ រតាមម៉ាូតូររេ់អងគការប្តូវដតពាកម់កួេុវតាិភាពប្តឹមប្តូវ 
គហើយនឹងមនិគធវើែំគណើ រជ្ញមយួមនុេសគលើេពី ២ នាកគ់ទគៅម៉ាូតូមយួ រមួទាងំអនកគរើក។  

១៥. ប្បារគ់ៅោណាពាបាលភាល មៗប្រេិនគរើកុមារឬយុវជនឈឬឺរងររេួ។ កនុងករណីរនាៃ ន ់ រញ្ាូ នគៅមនៃីរគពទយេមរមយ
គហើយជូនែំណឹងគៅោណាពាបាលនិងនាយកប្រតិរតតិ។  

១៦. មនិប្តូវរណាត លខលួនឯងឬអនកែផ្ទឱ្យពាកព់ន័ធជ្ញមយួគរឿងណាមយួេប្មារ់្ លប្រគោជនផ៍្ទៃ ល់ខលួនររេ់អនកពាកព់ន័ធ ែូច
ជ្ញេប្មារប់្រគោជនហិ៍រញ្ា វតាុ ការង្ករនិងកិតតិយេ ឬពាកព់ន័ធកនុងេកមមភាពណាមយួដែលនាឱំ្យពួកគរប្រឈមនឹងហានិភ័យ
គប្ោោះថ្នន កែ់ល់រាងកាយ ្លូវចិតតនិង្លូវោរមមណ៍សាម រតី។ រាល់េកមមភាពដែលពាកព់ន័ធនឹងេិេានុេិេសប្តូវដតគោរពតាម
ចារក់ារង្ករកនុងប្េុកនិងការរពំឹងទុក។  

១៧. រុរគលិកមនិប្តូវជួលេិេសេប្មារ់ការង្ករកនុងប្េុកឬការង្ករគ្សងគទៀត ដែលមនិេមរមយគៅនឹងោយុររេ់ពួកគរ រ៉ាោះ
ពាល់ែល់គពលគវោេប្មារក់ារេិកានិងេកមមភាពកមានត ឬគធវើឱ្យពួកគរប្រឈមនឹងគប្ោោះថ្នន កន់ិងោចរងររេួ។  
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១៨. មនិប្តូវនិោយពីកុមារនិងយុវជន ឬប្រួសាររេ់ពួកគរគៅប្បារអ់នកែផ្ទដែលមនិដមនជ្ញរុរគលិកររេ់គ្ពភគីោយមនិ
ទានទ់ទួលបានការយល់ប្ពមពីោណាពាបាលប្េរចារឱ់្យបានប្តឹមប្តូវជ្ញមុនេិន។ ករណីគលើកដលងដតមយួរឺគពលអនក
ប្តូវរាយការណ៍ប្បារ់ោជ្ញា ធរពីការរគំោភរំពានកនុងប្រួសារ គោយេុវតាិភាពររេ់កុមារោចមានគប្ោោះថ្នន កប់្រេិនគរើនិោយ
ជ្ញមយួប្រួសារគរជ្ញមុន។  

១៩. រុរគលិកនឹងរង្កា ញការគោទប្រកាន់ ការ្តនាៃ គទាេ និងលទធ្លគ្សងគទៀតដែលជ្ញរទគលមើេពាកព់ន័ធគៅនឹងការគកង
ប្រវញ័្ច និងការរគំោភរំពានកុមារ រមួទាងំអវីដែលគៅគប្កាមចាររ់រេ់កមពុជ្ញ ឬរទគលមើេដែលពាកព់ន័ធគៅនឹងប្រគទេដែល
ពួកគររេ់គៅ។ 

២០. ប្រេិនគរើប្តូវបានេងស័យ េូមរាយការណ៍ករណីការរគំោភរំពាន អេីលធម ៌ ឬការគកងប្រវញ័្ច ដែលេងសយ័គៅកាន់
រុរគលិកឬោជ្ញា ធរ។  

 

3.3- ទំនួ ខុេប្ត្ូវររេ់ថ្នាក្់ប្ររ់ប្រង្ 

រុរគលិកប្ររប់្រងររេ់គ្ពភនីិងនាយកប្រតិរតតិនឹងគធវើការពប្ងឹងគោលនគោបាយគោយោតវ់ធិានការែូចខាងគប្កាម៖  

 ធានាថ្នរុរគលិក គភាៀវនិងអនកែផ្ទគទៀតដែលគធវើការជ្ញមយួេិេសររេ់គ្ពភបីានោន យល់និង យល់ប្ពមតាមរទរញ្ាតិត
ដែលមានដចងកនុងគោលនគោបាយខាងគលើ។  

 ធានាថ្នប្ររកុ់មារនិងយុវជនដែលពាកព់ន័ធនឹងកមមវធិីររេ់គ្ពភយីល់ចាេ់ពីេិទធិររេ់ពួកគរដែលបានដចងកនុងគោល
នគោបាយខាងគលើ គហើយពួកគរប្តូវែឹងថ្នប្តូវរាយការណ៍ពីការរគំោភរំពានដែលបានគ ើញ េងសយ័ឬបានជួរប្រទោះផ្ទៃ
ល់។  

 ធានាថ្នប្ររេ់មាជិកប្កុមប្ររប់្រងររេ់គ្ពភបីានយល់ែឹងពីទំនួលខុេប្តូវររេ់ពួកគរ និងប្រុងប្រយត័នពីេញ្ហា ការ
រគំោភរំពាន ោចគោរពតាមគោលនគោបាយ និងែឹងថ្នប្តូវប្បារព់ីការប្ពួយបារមភគៅនាយកប្រតិរតតិតាមនីតិវធិីរាយ
ការណ៍មានដចងកនុងដ្នករាយការណ៍។  

 ធានាថ្នរាល់គភាៀវដែលមកគមើលកមមវធិីររេ់គ្ពភបី្តូវដតគែើរជ្ញមយួរុរគលិកគ្ពភមីាន កន់ិងទទួលបានការអនុញ្ហា តិជ្ញមុនពី
នាយកប្រតិរតតិររេ់គ្ពភ។ី  

 គលើកទឹកចិតតរុរគលិកឱ្យមានោរមមណ៍ប្េួលកនុងការពិភាកាការប្ពួយបារមភទាកទ់ងគៅនឹងការការពារកុមារជ្ញមយួថ្នន ក់
ប្ររប់្រងឬនាយកប្រតិរតតិ។  

 តាមោននិងវាយតផ្មលេកមមភាពររេ់េមាជិកប្កុមប្ររប់្រងជ្ញញឹកញារទ់ាកទ់ងគៅនឹងការការពារកុមារនិងនីតិវធិីប្តឹមប្តូ
វ។  

 គោរពតាមនីតិវធិីកនុងការរាយការណ៍និងគោោះប្សាយករណីគៅគពលមានការគោទប្រកាន ់កងវល់ឬការេងស័យ។  
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 ធានាថ្នេមាជិកប្កុមប្ររ់ប្រង ជ្ញពិគេេេមាជិកថមីចូលរមួវរគរណតុ ោះរណាត លអំពីគោលនគោបាយការការពារកុមារនិង
យុវជនមយួែងកនុងមយួឆ្ន ។ំ  

 ធានាថ្នគោលនគោបាយគនោះនឹងគៅដតរនតមានេុពលភាពនិងការោបំាច ់ គោយគមើលគ ើងវញិនិងគធវើរចចុរបននភាពជ្ញ
ប្រោ។ំ គនោះរមួរញ្ចូ លទាងំគពលមានការផ្ទល េ់រតូរកមមវធិី ការរគងាើតកមមវធិីថមី ឬគែើមបធីានាថ្នគោលនគោបាយគនោះគៅដត
ោបំាចច់ំគពាោះហានិភ័យគៅគពលអនារតនិងេកមមភាពទាកទ់ងនឹងកមមវធិីររេ់គ្ពភ។ី គោលនគោបាយគនោះប្តូវដតោ៉ា ង
គហាចណាេ់បានគមើលគ ើងវញិនិងគធវើរចចុរបននភាព ១ ឆ្ន រំនាៃ រព់ីបានគចញ្ាយ និងតាមោ៉ា ងតិចគរៀងរាល់ ៥ ឆ្ន ។ំ  

 

3.4- នីត្ិវិវី 
3.4.1- ការសប្ជើេសរើេរុរគ ិក្ 

 រុរគ ិក្ថ្មីឬអនក្េម័ប្រចិត្ត៖ រាល់ការប្រកាេដេវងរកការង្ករឬអនកេម័ប្រចិតត គ្ពភគីរតជ្ញា ថ្ននឹងរង្កា ញអំពីការការពារកុមារ។ 
មុននឹងោរគ់្តើមគធវើការ រុរគលិកថមីឬអនកេម័ប្រចិតតតប្មូវឱ្យមានដ្កប្រវតតិរូរ រមួទាងំកំណត់ប្តារទគលមើេ និងលិខិតរញ្ហា កព់ី
មនុេស ២នាក ់ដែលមនិដមនជ្ញផ្ែរូ រតីឬប្រពនធ ឬសាច់ញាតិ។ ការដ្ករញ្ហា កន់ិងការេមាភ េនន៍ឹងរមួមានេំណួរទាកទ់ង
នឹងកងវល់ពីឥរោិរថពីមុនររេ់គរកខជនឬទំនាកទ់ំនងជ្ញមយួកុមារ។ ប្រេិនគរើប្តូវបានគប្ជើេគរ ើេេប្មារត់ួនាទីគនាោះ 
គរកខជននឹងតប្មូវឱ្យមានកំណត់ប្តារទគលមើេឬពីរ៉ាូលីេ និងឯកសារដែលរញ្ហា ក់ថ្នគរមានរទគលមើេជ្ញរគ់ទាេពីរទការ
គកងប្រវញ័្ច កុមារពីមុនឬកអ៏ត។់ ប្រេិនគរើោច គរកខជនរួររង្កា ញពីរណ័ណ េុវតាិភាពកុមារ ែូចជ្ញរណ័ណ ពណ៌គខៀវររេ់អូស្តសាត
លី។  

គោលនគោបាយការពារកុមារនិងយុវជនររេ់គ្ពភរីឺមានទំនាកទ់ំនងជ្ញមយួកុងប្តាការង្ករររេ់គ្ពភ។ី រនាៃ រព់ីបាន
ដ្កប្រវតតិរូរររេ់គរកខជនរចួ គរកខជននឹងប្តូវបានគប្ជើេគរ ើេគធវើការជ្ញមយួគ្ពភ។ី គ្ពភនីឹងមនិគរ ើេអនកណាដែលោច
រងាហានិភយ័ែល់េុវតាិភាពឬេុខមាលភាពររេ់កុមារគ ើយ។ រុរគលិកជ្ញតិនិងអនតរជ្ញតិ អនកេម័ប្រចិតតររេ់គ្ពភបី្តូវ
ចុោះហតាគលខាទទួលសាគ ល់ថ្នបានទទួល ោននិងយល់អំពីគោលនគោបាយការពារកុមារនិងយុវជនររេ់គ្ពភ។ី គៅ
កនុងកុងប្តា ពួកគរប្តូវយល់ប្ពមជ្ញមយួលកខខណឌ កនុងគោលនគោបាយ កែូ៏ចជ្ញគោលនគោបាយជ្ញតិររេ់គ្ពភី្ ងដែ
រ។  

 

 េហការើនិង្ដែរូ៖ េហការនីិងផ្ែរូនឹងប្តូវបានជូនែំណឹងអំពីការគរតជ្ញា ររេ់គ្ពភទីាកទ់ងនឹងការការពារកុមារនិងការ
រពំឹងទុកថ្នអងគការដែលពាកព់ន័ធជ្ញមយួគ្ពភនីឹងគោរពតាមជំគនឿគនោះ។ ពួកគរនឹងប្តូវបានគមើលគ ើងវញិគរៀងរាល់ ៥ឆ្ន  ំ
និងតប្មូវឱ្យរង្កា ញរាល់ឯកសារដែលរញ្ហា កព់ីរទគលមើេការគកងប្រវញ័្ច គលើកុមារ។ កនុងគពលគមើលគ ើងវញិ អនកធានាទាងំ
ពីរនិងមនិរមួរញ្ចូ លផ្ែរូ រតីឬប្រពនធ ឬសាច់ញាតិគ ើយ។ អនកធានានឹងតប្មូវឱ្យរញ្ហា កព់ីកងវល់ឬការតវា៉ា ដែលមានពីេហ
ការទីាកទ់ងគៅនឹងការគធវើការជ្ញមយួកុមារ។ ការគមើលគ ើងវញិប្តូវដតគធវើគ ើងមុនមានការប្ពមគប្ពៀងជ្ញកុងប្តា។  

គ្ពភរីពំឹងថ្នេហការនីិងផ្ែរូមានភាពគសាម ោះប្តង់ និងតមាល ភាព គហើយពួកគរនឹងជូនែំណឹងជ្ញមុនប្រេិនជ្ញមានការ
ផ្ទល េ់រតូររុរគលិកថមី អនកេម័ប្រចិតត គប្កាមកុងប្តាដែលមានប្រវតតិរគំោភរំពានគលើកុមារ។ គនោះរមួរញ្ចូ លទាងំការោរខ់លួន 
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រទគលមើេជ្ញជនជ្ញរ់គោទទាក់ទងគៅនឹងការរគំោភរំពានកុមារឬការរកាទុកគរឿងោេោភាេកុមារ។ គ្ពភនីឹងតប្មូវ
ឱ្យរុរគលដែលេាិតគប្កាមការគេុើរអគងគតប្តូវផ្ទអ កការង្ករឬរតូរគៅការង្ករគ្សងគទៀតកំ ុងគពលគេុើរអគងគត។  

 សភញៀវ៖ ប្ររ់គភាៀវទាងំអេ់ដែលនឹងមានទំនាកទ់ំនងជ្ញមយួកុមារឬយុវជនកនុងគពលការមកទេសនកិចចប្តូវដត៖ ចុោះគឈាម ោះគចញនិង
ចូលពីអប្តា ប្តូវបានអមែំគណើ រជ្ញមយួរុរគលិកគ្ពភបី្ររគ់ពល ថតរូរទាល់ដតមានការអនុញ្ហា តពីថ្នន ក់ប្ររប់្រងេិន និងបាន
ជូនែំណឹងប្ពមទាងំមានការអនុញ្ហា តពីថ្នន ក់ប្ររប់្រងជ្ញមុនេិនមុននឹងមកទេសនា។  

 

3.4.2- វិធានការរង្ការ 

 ការវាយត្ដមលហានិភ័យ៖ គៅកនុងអងគការមយួ កុមារនិងយុវជនដតងដតប្រឈមនឹងហានិភយ័គ្សងៗ។ រុរគលិកប្ររ់ប្រងគៅគ្ពភី
នឹងគធវើការវាយតផ្មលនិងប្ររប់្រងហានិភយ័ទាងំអេ់ជ្ញប្រោឆំ្ន នំិងតាមការោបំាច់គែើមបកីាតរ់នាយគប្ោោះថ្នន កគ់ោយគចតនាឬអ
គចតនា។ ការវាយតផ្មលប្តូវដតមាន៖ 

 

o ការេមាគ ល់ហានិភ័យ 

o ការេមាគ ល់និងវាយតផ្មលគ ើងវញិពីេកមមភាពដែលមានហានិភយ័ខពេ់និងចំណាត់ការដែលោបំាច់ 

o ចងប្កងឯកសារពីជំហានោបំាចគ់ែើមបកីាតរនាយឬរំបាត់ហានិភយ័ 
 

 ក្មមវិវីយ ់ែឹង្និង្ការអរ់រំ៖ គ្ពភគីរតជ្ញា គលើកកមពេ់ការយល់ែឹងកនុងចំគណាមរុរគលិកជ្ញតិនិងអនតរជ្ញតិ អនកេម័ប្រចិតតនិង
គភាៀវអំពីទំនួលខុេប្តូវររេ់ពួកគរកនុងការការបារកុមារនិងយុវជនពីគប្ោោះថ្នន ក់។ គ្ពភគីរតជ្ញា គធវើការរណតុ ោះរណាត លគទៀង
ទាតន់ិងរគប្ងៀនគោលនគោបាយែល់រុរគលិកជ្ញតិនិងអនតរជ្ញតិថមីនិងអនកេម័ប្រចិតត។ រុរគលិកថមីទាងំអេ់ប្តូវដតទទួលការ
រណតុ ោះរណាត លនិងការតប្មងទ់ិេគែើមបសីាគ ល់និងគធវើការប្រឆ្ងំនឹងសាា នភាពណាមយួដែលោចនាឱំ្យមានការរគំោភ
រំពានឬោករបកិរោិមនិេមរមយ។ ររោិការការង្ករររេ់គ្ពភរីឺជ្ញកដនលងដែលរុរគលិកមានោរមមណ៍ថ្នពួកគរោច
គលើកគ ើងនូវការប្ពួយបារមភ្តល់គោរល់ និងវាយតផ្មល និងគធវើការពិភាកាគលើការការពារកុមារ។  

គលើេពីគនោះគៅគទៀត គ្ពភនីឹងចូលរមួកុមារនិងយុវជនជ្ញមយួគោលនគោបាយររេ់កមមវធិីគយើង េិទធិទូគៅររេ់ពួកគរ 
និងឥរោិរថដែលេមរមយ។ កុមារនិងយុវជនទាងំអេ់ដែលចូលរមួកមមវធិីររេ់គ្ពភនីឹងមានការដណនាអំំពីគោល
នគោបាយការពារកុមារនិងយុវជន។ គនោះនឹងជួយ ឱ្យពួកគរយល់គៅគពលេកមមភាពររេ់រុរគលិកគ្ពភ ី អនកេម័ប្រចិតត 
និងផ្ែរូប្រកាន់ខាា រ់ឬ់រំពានគោលនគោបាយនិងអវីដែលប្តូវរពំឹងទុកប្រេិនគរើពួកគរប្តូវការរាយការណ៍នរណាមាន ក។់ 
គលើេពីគនោះគៅគទៀត កុមារនឹងទទួលបានការអររ់គំែើមបកីារពារខលួនពីការរគំោភរំពានប្ររដ់ររោ៉ា ង រគរៀរេមាគ ល់
េញ្ហា ផ្នការរគំោភរំពាន និងសាត រេ់ភាវរតិររេ់ពួកគរគៅគពលមានោរមមណ៍មនិប្េួល។ កុមារនិងសាោគរៀនដែល
ចូលរមួកមមវធិីររេ់គយើងនឹងប្តូវបាន្តល់នូវធនធានែូចជ្ញគលខដខសជំនួយនិងខិតតរ័ណណ េតីពីវធិីរាយការណ៍ពីឧរបតតិគហ
តុ។ រុរគលិកគ្ពភកីន៏ឹងគធវើការគែើមបរីមួរញ្ចូ លសាោគរៀននិងេហរមនក៍នុងឱ្កាេគែើមបគីរៀនអំពីការការពារកុមារនិងវធិី
គែើមបសីាគ ល់និងគ្លើយតរចំគពាោះការរគំោភរំពានគលើកុមារ។  
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IV. នីត្ិវិវីរាយការណ៍ពីការសោទប្រកាន់ 

4.1- សេចក្តីស្តើម៖ សព ណាប្ត្ូវរាយការណ៍១ 

រុរគលិកគ្ពភ ី អនកេម័ប្រចិតត គភាៀវនិងផ្ែរូោចេគងាតគ ើញឬលឺអំពីកុមារឬយុវជនរងគប្ោោះថ្នន ក ់ ប្រឈមនឹងហានិភយ័ ឬេាិតកនុង
សាា នភាពរួរឱ្យេងសយ័ដែលជ្ញការរគំោភរំពានឬការគកងប្រវញ័្ច។  

ឧរបតតិគហតុទាងំគនោះោចរមួរញ្ចូ ល រ៉ាុដនតមនិប្តូវបានកំណតច់ំគពាោះ៖ 

1- ការេគងគតគ ើញឬការរង្កា ញពីកុមារឬមនុេសោេ់ពីការរគំោភរំពានឬការគកងប្រវញ័្ច  

2- ការេគងគតគ ើញឬការរង្កា ញពីហានិភយ័ឬការរគំោភរំពានកុមារ 

3- ការរំពានគោលនគោបាយការពារកុមារនិងយុវជនររេ់គ្ពភ ីឬប្កមេីលធម៌ការពារកុមារ 

4- សាា នការឬររោិកាេដែលប្រឆ្ងំឬរប្មាមកំដហងែល់េិទធិកុមារ 

5- ការេគងគតគ ើញឬការរង្កា ញពីឥរោិរថដែលោចោតទុ់កថ្នជ្ញការេមអតិេមាអ ង 

6- េមាភ រៈដែលជ្ញការគកងប្រវញ័្ច កុមារដែលគ្ពភទីទួលបានតាមគប្រឿងគអ ិចប្តូនិច ែូចជ្ញ េាម សារ អុីដម៉ាល ឬប្រពន័ធ
្សពវ្ាយេងគម។  

7- េមាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាល រុរគលិក អនកេម័ប្រចិតត និងផ្ែរូប្តូវដតជូនែំណឹងែល់ថ្នន ក់ប្ររប់្រងររេ់គ្ពភ ី ប្រេិនគរើពួកគរ
គជឿជ្ញក់ថ្នមានកុមារឬយុវជនដែលប្រឈមនឹងគប្ោោះថ្នន ក់ ឬកំពុងមានគប្ោោះថ្នន ក។់ ប្តូវដតគធវើការរាយការណ៍គៅគពល៖  

a. គប្ោោះថ្នន ករ់ងាពីទគងវើឬការមនិគធវើអវីគសាោះពីេមាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាលររេ់គ្ពភ ីរុរគលិក អនកចូលរមួកមមវធិី ឬផ្ែរូ។  

b. គប្ោោះថ្នន ករ់ងាពីទគងវើររេ់រុរគលដែលតំណាងឱ្យអងគការផ្ែរូររេ់គ្ពភ។ី  

c. ប្រេិនគរើរទគលមើេប្តូវបានប្រប្ពិតតគលើកុមារ រញ្ហា គនោះនឹងប្តូវបានរាយការណ៍គៅោជ្ញា ធរេមប្េរ គៅកនុងប្រគទេដែល
រទគលមើេប្តូវបានប្រប្ពឹតត គហើយេប្មាររ់ុរគលិកអនតរជ្ញតិនឹងរាយការណ៍គៅប្រគទេកំគណើ តររេ់ជនគលមើេ។  

 

4.2- ទសង្េើក្នុង្ការរាយការណ៍ 

អនករគំោភរំពានកុមារមនិេាិតគៅកនុងររោិកាេដែលរុរគលិកប្តូវបានរណតុ ោះរណាត លគែើមបកីំណតអ់តតេញ្ហា ណនិងរាយ
ការណ៍អំពីោករបកិរោិរួរឱ្យេងសយ័។ គោយសារគហតុ្លទាងំគនោះគហើយ េហការរីរេ់គ្ពភទីាងំអេ់មានទំនួលខុេប្តូវ
កនុងការរាយការណ៍ពីការេងស័យការរគំោភរំពានឬការគកងប្រវញ័្ច។ កនុងករណីមានការេងសយ័ ប្ពួយបារមភ ឬបានជួរគហតុ
ការណ៍អេីលធម ៌ រុរគលិកគ្ពភនីិងអនកគ្សងគទៀតជ្ញតំណាងឱ្យអងគការតប្មូវឱ្យគោរពតាមនីតិវធិីែូចខាងគប្កាមកនុងរយៈគពល 
៤៨ គមា៉ា ងែំរូងរនាៃ រព់ីែឹងអំពីឧរបតតិគហតុគនោះ៖ 
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1- កតប់្តាពត័ម៌ានលំអិតផ្នការគោទប្រកាន។់ ប្រយត័នកុំគធវើឱ្យភ័េតុតាងររេ់េិេសឬអនកគ្លើយេំណួរខូចខាត។ កត់ប្តា
ពត័ម៌ានោ៉ា ងចាេ់ែូចដែលបានរង្កា ញែល់អនក។  

2- េគប្មចចិតតថ្នគតើការគោទប្រកានរ់ួរដតប្តូវរាយការណ៍គៅោជ្ញា ធរ (គៅគពលដែលកុមារមានគប្ោោះថ្នន កភ់ាល មៗនិងឬ
ប្រេិនគរើេកមមភាពដែលរាយការណ៍ប្តូវបានរគំោភរំពានចារក់មពុជ្ញ)។ គរើែូគចនោះេូមរាយការណ៍ជ្ញរនាៃ ន។់  

3- ជូនែំណឹងគៅោណាពាបាលររេ់កុមារតាមេមរួរ។  

កនុងការគ្លើយតរគៅនឹងការគោទប្រកាន ់ប្តូវដតប្រកានខ់ាា រគ់ោលការណ៍ខាងគប្កាម៖  

 ប្ររក់ារគោទប្រកាន់ទាងំអេ់ប្តូវយកចិតតទុកោករ់ំ្ុត។  

 សាា នការប្តូវដតគោោះប្សាយជ្ញរនាៃ ន ់គោយគោរពភាពផ្ទៃ ល់ខលួនររេ់រុរគលនិងរកាការេមាង ត។់  

 ប្តូវយកចិតតទុកោកប់្តឹមប្តូវចំគពាោះេុខមាលភាពររេ់ជនរងគប្ោោះ។  

 ជនរងគប្ោោះមនិតប្មូវឱ្យទទួលកំហុេជ្ញោចខ់ាត។  

 ប្រេិនគរើមនិមានរំណងោប្កកគ់ទ រុរគលិកគ្ពភទីាងំជ្ញតិនិងអនតរជ្ញតិ អនកេម័ប្រចិតត គភាៀវ នឹងមនិប្តូវមានគប្ោោះថ្នន កគ់ទ
គរើពួកគររាយការណ៍ការេងស័យឬគោទប្រកាន់គៅកានថ់្នន ក់ប្ររប់្រង។  

 េិទធិនិងេុខមាលភាពររេ់កុមារនិងយុវជនរឺមានសារេំខានណ់ាេ់េប្មារ់គ្ពភ។ី រាល់ការប្តួតពិនិតយទាងំអេ់រឺមាន
គោលរំណងគោរពភាពផ្ទៃ ល់ខលួននិងេុវតាិភាពររេ់ពួកគរ។   

ប្រេិនគរើកុមាររាយការណ៍ពីការរគំោភរំពាន វាេំខានេ់ប្មារ់អនកសាត រដ់ែលប្តូវោចំំណុចទាងំគនោះ៖  

 ទទួលសាគ ល់ពីអវីដែលគកមងនិោយប្បារ់ គរើគទាោះរីជ្ញគរឿងមនិទំនងកគ៏ោយ។ 

 រកាភាពេងរ់សាង តន់ិងគមើលគៅគកមងឱ្យចំ 

 គសាម ោះប្តង៖់ ប្បារគ់កមងថ្នអនកនឹងនិោយជ្ញមយួរុរគលមាន ក់គទៀត ដតកុំេនាថ្ននឹងរកាការេមាង ត ់

 ប្តូវែឹងថ្នគកមងប្រដហលជ្ញប្តូវបានរប្មាមកំដហង 

 កុំជប្មុញជជីករកពត័៌មាន 

 អនកសាត រប់្តូវ្តល់កមាល ងំចិតតែល់កុមារថ្នគរគធវើប្តូវកនុងការប្បារអ់នកគហើយអនកគជឿពួកគរ។ ប្បារគ់កមងថ្នអនកនឹងគធវើអវីរនតគទៀត 
គហើយពួកគរនឹងទទួលពត័៌មានពីអវីដែលគកើតគ ើង។  

4.3- នីត្ិវិវីក្នុង្ការរាយការណ៍ពីសប្ោេះថ្នាក្់  

 

គហតុការណ៍ រាយការណ៍គៅ 
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ការរគំោភរំពានគោយរុរគលិកគ្ពភ ីអនកេម័ប្រចិតត ផ្ែរូ 
អនកពាកព់ន័ធ គៅគលើកុមារឬយុវជនកនុងឬគប្ៅរគប្មាងររេ់

គ្ពភ ី

នាយកប្រតិរតតិររេ់គ្ពភនីិងរុរគលិកមាន កគ់ទៀតកនុងថ្នន ក់
ប្ររប់្រង ឬោជ្ញា ធរកនុងប្េុកោប្េ័យគៅនឹងករណី 

ការរគំោភរំពានគោយនាយកប្រតិរតតិគៅគលើកុមារឬយុវ
ជនកនុងឬគប្ៅរគប្មាងររេ់គ្ពភ ី

ប្កុមប្រឹកាភបិាលររេ់គ្ពភ ី ឬោជ្ញា ធរកនុងប្េុកោប្េ័យគៅ
នឹងករណី 

ការរគំោភរំពានគោយភារីខាងគប្ៅដែលបានអគញ្ច ើញ
គោយគ្ពភគីៅគលើកុមារឬយុវជន 

នាយកប្រតិរតតិររេ់គ្ពភ ី និងរុរគលិកមាន ក់គទៀតកនុងប្កុម
ប្ររប់្រង ឬោជ្ញា ធរកនុងប្េុកោប្េ័យគៅនឹងករណី 

ការរគំោភរំពានគោយេមាជិកកនុងេហរមនគ៍ៅគលើ
កុមារឬយុវជនកនុងគពលគធវើរគប្មាងររេ់គ្ពភ ី

 

នាយកប្រតិរតតិររេ់គ្ពភនីិងោជ្ញា ធរកនុងប្េុក 

ការរគំោភរំពានគោយេមាជិកកនុងេហរមនគ៍ៅគលើ
កុមារឬយុវជនគប្ៅេកមមភាពរគប្មាងររេ់គ្ពភ ី

ោជ្ញា ធរមូលោឋ ន ឬអងគការពាក់ពន័ធគ្សងគទៀត 

ការរាយការណ៍ផ្ទត ល់មាតប់្តូវដតមានជ្ញមយួនឹងឯកសារេរគេរកនុងរយៈគពល ៤៨ គមា៉ា ង។ ការរាយការណ៍ប្តូវដតគធវើគ ើងភាល មៗ 
គែើមបតីប្មូវឱ្យមានការោត់វធិានការ ពត័៌មានទុកចិតតបាន និងការគេុើរអគងគតភាល មៗ។  

4.7.1-  ដ្ៃក្នុង្ 

គ្ពភនីឹងពាោមធានាថ្នរាល់ឧរបតតិគហតុឬរបាយការណ៌ពីឧរបតតិគហតុទាងំអេ់នឹងប្តូវបានគផ្ទត តេំខាន់ភាល មៗនិងគោយមាន
វជិ្ញា ជីវៈ។ ជនេងស័យនឹងប្តូវបានគោរពនិងមានការរកាការេមាង ត់ោ៉ា ងតឹងរុងឹ។ ប្រេិនគរើឧរបតតិគហតុគនាោះខុេគៅនឹងប្កម
េីលធមរ៍រេ់គ្ពភ ីរ៉ាុដនតមនិបានគធវើខុេគៅនឹងចាររ់រេ់កមពុជ្ញ ឬរងាហានិភយ័ែល់គកមងភាល មៗ ជនជ្ញរគ់ោទនឹងប្តូវទទួលការ
ផ្ទអ កការង្កររងោ់កំរគេុើរអគងគតផ្្ៃកនុង។ ោ៉ា ងគប្ចើនរំ្ុត ជនជ្ញរគ់ោទនឹងប្តូវរតូរការង្ករដែលមនិ្តល់ឱ្យមានការរ៉ាោះពាល់ជ្ញមយួ
កុមារឬយុវជនកនុងកំ ុងគពលគេុើរអគងគត។  

សៅសព ប្ក្ុមប្ររ់ប្រង្ររេ់ស្ពភីសេុើរអសង្គត្ពីការសោទប្រកាន់៖ 

1- ការគោទប្រកានន់ឹងប្តូវបានរកាជ្ញការេមាង ត់េប្មារដ់តអនកមានអំណាចកនុងគោលនគោបាយការការពារកុមារនិងយុវជ
ន។ គ្ពភនីឹងប្តូវការជូនពត័ម៌ានគៅកានរ់ុរគលិកអនតរជ្ញតិប្រេិនគរើោបំាច។់ 

2- របាយការណ៍អំពីឧរបតតិគហតុនឹងប្តូវបានេរគេរទាកទ់ងអំពីអវីដែលគកើតគ ើង អវីដែលបាននិោយ ទីតាងំដែលឧរបតិតគហតុ
គកើតគ ើង កាលររគិចេទ និងគពលគវោ (គមើលឧរេមពន័ធ ១)។ នាយកប្រតិរតតិររេ់គ្ពភនីឹងរកាពត័ម៌ានទាងំគនោះឱ្យមាន
េុវតាិភាព។  

3- ប្រេិនគរើជនជ្ញរគ់ោទជ្ញនាយកប្រតិរតតិ គនាោះរបាយការណ៍នឹងប្តូវបានរកាទុកគោយប្កុមប្រឹកាភបិាល គហើយការគេុើរ
អគងគតនឹងប្តូវចូលរមួគោយប្កុមប្រឹកាភបិាលនាយកប្រតិរតតិ WRC។  
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4- ជនជ្ញរគ់ោទនឹងប្តូវបាន្តល់ឱ្កាេឱ្យរគញ្ចញមតិគោរល់និងការពិតតាមការយល់គ ើញររេ់គរ។  

5- ចំគពាោះេកមមភាពគោោះប្សាយឧរបតតិគហតុគនោះគោយគ្ពភនីឹងប្តូវបានចងប្កងទុកជ្ញឯកសារ។  

6- កនុងករណីដែលឧរបតតិគហតុមយួប្តូវបានោតទុ់កថ្នធងនធ់ងរ ការប្រឹកាគោរល់ពីខាងគប្ៅនឹងប្តូវបានដេវងរកពីអងគការេុខ
មាលភាពកុមារឬអងគការេិទធិប្េរចារ។់ 

7- វធិានការវនិ័យនឹងប្តូវបានគធវើគ ើងចំគពាោះអនកគ្លើយតរប្រេិនគរើករណីតប្មូវឱ្យមាន។ កុមារឬយុវជននិងអនកគ្លើយតរនឹងប្តូ
រជប្មារជូនែំណឹងជ្ញរនត។  

8- ប្រេិនគរើការគោទប្រកាន់ប្តូវបានរញ្ហា ក់ថ្នប្តឹមប្តូវ ប្កុមប្ររប់្រងររេ់គ្ពភបី្តូវគមើលគោលនគោបាយរំដរករំបាក់
បានដចងកនុងគោលនគោបាយររេ់ដ្នកធនធានមនុេស គែើមបេីគប្មចថ្នជនជ្ញរគ់ោទប្តូវទទួលការប្ពមាន ការផ្ទអ ក
ការង្ករឬការគែញគចញ។ ចុងគប្កាយ ការេគប្មចចិតតែកគចញរុរគលិករឺជ្ញតួនាទីររេ់នាយកប្រតិរតតិប្រេិនគរើោតរ់ិតថ្ន
ជ្ញហានិភ័យដែលមនិោចទទួលយកបាន។១  

9- ោប្េ័យគៅនឹងលទធ្លផ្នការគេុើរអគងគត ោជ្ញា ធររ៉ាូលិេជ្ញតិនិងអនតរជ្ញតិ និងទូតររេ់រុរគលិកអនតរជ្ញតិនិងប្តូវបានជូន
ែំណឹង។  

10-  ជ្ញការរញ្ចរ់ការគេុើរអគងគត កុមារ ប្ពមទាងំប្រួសារពួកគរនឹងប្តូវបានជប្មារពីការគោទប្រកានដ់ែលបានគលើកគ ើង លទធ
្លផ្នការគេុើរអគងគត និងេកមមភាព ឬវធិានការប្តឹមប្តូវដែលនឹងប្តូវគធវើប្រេិនគរើមាន។  

11-  គៅគពលការគោទប្រកានប់្តូវបានរកគ ើញថ្នមនិប្តឹមប្តូវ កិចចខិតខំប្រឹងដប្រងទាងំអេ់នឹងប្តូវបានគធវើគ ើងគែើមបកីារពារ
េិទធិអនកជ្ញរគ់ោទ រមួមានទាងំការរ៉ាោះពាល់កិតតិយេឬគេចកតីផ្ថលថនូរកនុងអងគការ។  

12-  កនុងករណីដែលការគោទប្រកាន់ប្តូវបានរកគ ើញថ្នជ្ញការពិត កិចចខិតខំប្រឹងដប្រងនឹងមានកនុងការជួយ គកមងប្រឈមនឹងការ
រ៉ាោះទងគិច្លូវចិតតឬ្លូវកាយ។ គនោះរមួមានទាងំការពាបាលគវជាសាស្តេត ការប្រឹកាដ្នកចិតតសាស្តេត ឬជំនួយោបំាចឬ់េមរមយ
គ្សងគទៀត។  

4.7.2- សប្ៅដ្ៃក្នុង្ 

រាល់អនកពាកព់ន័ធទាងំអេ់ររេ់គ្ពភបី្តូវដតរាយការណ៍ពីការេងសយ័ថ្នមានការរគំោភរំពានកុមារឬអេីលធមគ៌ៅកាន់នាយក
ប្រតិរតតិ រមួទាងំការគធវើបារពីប្រួសារនិងេមាជិកេហរមន។៍ ការគោទប្រកានឬ់ឧរបតតិគហតុដែលធងនធ់ងរ ទាងំមានគប្ោោះថ្នន ក់ែល់
េុខមាលភាពររេ់កុមារឬមានការរគំោភរំពានចារ់គៅកមពុជ្ញ នឹងប្តូវរាយការណ៍គៅកាន់ោជ្ញា ធរប្តឹមប្តូវភាល មៗ គហើយរុរគល
គនាោះនឹងប្តូវផ្ទអ កពីការង្ករកំ ុងគពលគរគធវើការគេុើរអគងគត។ កនុងករណីដែលការគោទប្រកានរ់ំពានចារគ់ៅកមពុជ្ញ៖  

1- ការរកាការេមាង តន់ឹងមនិប្តូវបានអនុវតតលុោះប្តាដតោបំាច់េប្មារក់ារពារេិទធិររេ់ជនរងគប្ោោះ។  

2- ការរគំោភរំពានគលើរាងកាយ ្លូវចិតតឬ្លូវគភទរឺជ្ញរទគលមើេធងនធ់ងរគហើយោចរំរាមកំដហងែល់េុខមាលភាពនិងគករ តិ៍
គឈាម ោះររេ់កុមារ ជនជ្ញរ់គោទ និងគ្ពភ។ី រាល់ការរំពានទាងំគនោះនឹងប្តូវ្តនាៃ គទាេទាងំប្េុងតាមចារក់មពុជ្ញ។  
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3- ប្រេិនគរើជនជ្ញរគ់ោទជ្ញជនររគទេ ោជ្ញា ធរអនុវតតចារ់ពាកព់ន័ធនឹងប្តូវជូនែំណឹងទាក់ទងគៅនឹងេកាត នុពលផ្នកិចច
ែំគណើ រការនីតិវធិីគប្ៅប្រគទេររេ់ប្រគទេកំគណើ តររេ់ជនររគទេគនាោះ។  

4- គោងគៅតាមចារក់មពុជ្ញ ជនណាដែលគធវើបារឬរគំោភរំពាន្លូវគភទគលើកុមារគប្កាមោយុ១៥ឆ្ន  ំ ប្តូវរាយការណ៍គៅ
តុោការឬោជ្ញា ធររែធបាល។ រាល់រុរគលណាដែលមនិបានរាយការណ៍ការរគំោភរំពានគលើកុមារឬទគងវើអេីលធម៌ប្តូវ
ប្រឈមនឹងការជ្ញរព់នធនាោរហូតែល់៣ឆ្ន នំិងពិនយ័ជ្ញទឹកប្បាករ់ហូតែល់ ៦ ០០០ ០០០ គរៀល។  

កនុងករណីដែលការគោទប្រកាន់ទាងំអេ់ប្តូវបានរង្កា ញថ្នជ្ញការពិត ការខិតខំប្រឹងដប្រងទាងំអេ់នឹងប្តូវគធវើគ ើងគែើមបជីួយ 
កុមារកនុងការប្រឈមនឹងរញ្ហា ្លូវចិតតឬ្លូវកាយដែលោតឬ់នាងកំពុងជួរប្រទោះ។ គនោះោចរមួមានការពាបាលគវជាសាស្តេត ការ
ប្រឹកាដ្នកចិតតសាស្តេត ឬទប្មងជ់ំនួយគ្សងគទៀតដែលោបំាចន់ិងេមរមយ។  

 

4.4- ការអនុវត្តន៍ អក្នុង្សព សោទប្រកាន់ 

 ទំនាកទ់ំនងជ្ញមយួេុខមាលភាពកុមារនិងអងគការចាររ់ួរដតប្តូវបានគលើកទឹកចិតតេប្មារ់ការទទួលខុេប្តូវនិងការោបំ្ទ
កនុងគពលមានការគោទប្រកាន។់  

 គ្ពភនីឹងមនិប្ោនគោលការគោទប្រកាន់ររេ់កុមារពីការរគំោភរំពានគោយមនិបានគេុើរអគងគតប្តឹមប្តូវ គទាោះជ្ញជនជ្ញរ់
គោទជ្ញអនកណាកគ៏ោយ។  

 ជនជ្ញរគ់ោទនឹងប្តូវគោរពគោយយុតតិធមន៌ិងគោយោម នការគរ ើេគអើង។  

 គ្ពភនីឹង្តល់េិទធិអំណាចគៅោជ្ញា ធរមូលោឋ ន កនុងករណីដែលមានកុមារពាកព់ន័ធប្តូវការការពាររដនាម។ ប្រេិនគរើជន
ររគទេពាកព់ន័ធ ប្តូវជូនែំណឹងគៅែល់សាា នទូតពាកព់ន័ធ។  

 គ្ពភនីឹងោតត់ាងំអនកណាមាន ក់ឱ្យទាកទ់ងជ្ញមយួប្រពន័ធ្សពវ្ាយនិងរ៉ាូលិេ។ ប្កុមប្រតិរតតិនឹងប្តូវពិោរណាជ្ញមុនអំពី
រគរៀរដែលរ៉ាូលិេនិងខាងប្រព័នធ្សពវ្ាយប្តូវបានជូនែំណឹងនិងចូលរមួ។  

 

4.5-  ស ខទំនាក្់ទំនង្ 

រុរគ ិក្ស្ពភីស ើក្ក្មពេ់យុវជន 
1- រទិធ សារា៉ា ក់ នាយកប្រតិរតតិ 

អុីដម៉ាល : sarakk@pepyempoweringyouth.org  
គលខទំនាកទ់ំនង : 012 911 727 

2- ដកវ ោនណ់ា ប្រធានកមមវធិី  
អុីដម៉ាល : channa@pepyempoweringyouth.org  
គលខទំនាកទ់ំនង : 086 268 322 

3- េគត ់សាវងឹ ប្រធានកមមវធិី  

mailto:sarakk@pepyempoweringyouth.org
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PEPY Empowering Youth  
+855 (0) 63 690 4079 

www.pepyempoweringyouth.org 

www.facebook.com/pepyempoweringyouth 

 

គោលនគោបាយការពារកុមារ និងយុវជន ២០១៩  17 

 

អុីដម៉ាល  : savoeng@pepyempoweringyouth.org  
គលខទំនាកទ់ំនង : 069 279 718 

4- អុឹម មា៉ា នីន  ប្រធានប្រតិរតតិ និងប្ររ់ប្រងធនធានមនុេស  
អុីដម៉ាល  : manin@pepyempoweringyouth.org  
គលខទំនាកទ់ំនង : 012 782 785 

5- គេៀន កននិោឋ   ប្រធានដ្នកហិរញ្ា វតាុ  
អុីដម៉ាល  : konnitha@pepyempoweringyouth.org  
គលខទំនាកទ់ំនង : 012 704 333 

ប្ក្ុមប្រឹក្ាាភិបា  

1- Khouth Sochapawadt, Chair Person 

E-mail: rawatd79@gmail.com 

Tel: 012 400 385 

2- Doung Dopheap  

E-mail: doung sopheapdj012@gmail.com 

Tel: 012 624 471 

3- Sarah Brown 
E-mail: sarah@ayanajourneys.com 

អាជ្ញាវរមូ ដាឋាន 

1- Mr. BuonChhoeth, Commune Chief  

Tel: 97 95 69 696 

2- Mr. HyKimsour, Security Police, Kralanh  

Tel: 012 564 526 

3- Mr. GyPengchon, Deputy Police, Kralanh 

Tel: 012 939 989 / 097 6666 927 

4- Mr. Um Ravuth, Deputy Police, Kralanh  

Tel: 017 688 988 / 088 56 889 88 

5- Mr. Vor March, Police Station, Siem Reap  

mailto:savoeng@pepyempoweringyouth.org
mailto:manin@pepyempoweringyouth.org
mailto:sopheapdj012@gmail.com
mailto:sarah@ayanajourneys.com


PEPY Empowering Youth  
+855 (0) 63 690 4079 

www.pepyempoweringyouth.org 

www.facebook.com/pepyempoweringyouth 

 

គោលនគោបាយការពារកុមារ និងយុវជន ២០១៩  18 

 

Tel: 012 341 885 

6- Mr. Vann Rith, Police Head Quarter, Siem Reap  

Tel: 092 725 557 / 097 271 75 77 

 

V. ឧរេមព័នធ 

5.1- ឧរេមពន័ធទី១៖ ទប្មងរ់ាយការណ៍ 

ពត័ម៌ានគៅកនុងទប្មងគ់នោះរឺប្តូវបានរកាជ្ញការេមាង ត។់ វារួរដតប្តូវបានគប្រើគែើមបរីាយការណ៍ពីកងវល់នានាអនុគោមតាមគោល
នគោបាយការពារកុមារនិងយុវជនររេ់គ្ពភ ី ប្កមេីលធម៌ពីការប្រប្ពឹតតិលអ។ វាប្តូវដតគ្ាើគៅកានន់ាយកប្រតិរតតិឬប្រធានប្កុម
ប្រឹកាភបិាលឬប្រធានរគប្មាងដតរ៉ាុគណាណ ោះ។  

វាប្តូវដតរកាទុកគៅកដនលងមានេុវតាិភាពគៅការោិល័័យររេ់គ្ពភ។ី  

អនកប្តូវពាោមរំគពញទប្មង់គនោះតាមដែលោចគធវើបាន។ េូមទុកចំណុចដែលអនកមនិោចរំគពញបាន។ ប្រេិនគរើអនកមានកងវល់
ទូគៅទាកទ់ងនឹងឥរោិរថដែលអនកបានេគងគតគ ើញ េូមរញ្ហា កឱ់្យចាេ់។ ដរងដចករវាងអវីដែលអនកែឹងឬបានគ ើញពីអវីដែលអនក
ែផ្ទបានប្បារអ់នក។  

ដ្នកទី១៖ អំពីខលួនអនក 

គលខទំនាកទ់ំនង: 

គឈាម ោះររេ់អនក: ………………………………….  

តួនាទីគៅគ្ពភ:ី ……………………………………  

គលខទូរេ័ពៃ: ……………………………………………….  

អុីដម៉ាល: …………………………………………….. 

ទំនាកទ់ំនងជ្ញមយួកុមារឬយុវជន: …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………. 

ដ្នកទី២៖ អំពីកុមារ (ប្រេិនគរើមានកុមារគលើេពីមាន ក់ េូមរដនាម)៖ 

ពត័ម៌ានពីកុមារ: 
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គឈាម ោះ: ………………………………….  ផ្ថងកំគណើ ត ោយុ: …………………… 

គភទ: …………..  

ោេ័យោឋ ន: 
……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..……………
………………………………..……………… 

គតើកុមារគនាោះគៅឯណាគពលគនោះ? គតើគរេាិតគៅកដនលងដែលមានេុវតាិភាពគទ? 

………………………………………………………………………………………………………  

គតើមានរញ្ហា គវជាសាស្តេតភាល មៗដែលរ៉ាោះពាល់ែល់េុវតាិភាពគទ? 

………………………………………………………………………………………………………  

ដ្នកទីរី៖ កងវល់ររេ់អនក 

គតើអនកណាជ្ញជនគលមើេប្តូវគោទប្រកាន?់ េូមរូេគរ ើេចគមលើយ 

 រុរគលិកជ្ញតិឬអនតរជ្ញតិគៅគ្ពភ ី

 អនកេម័ប្រចិតតគៅគ្ពភ ី

 គភាៀវគៅគ្ពភ ី

គ្សងគទៀត 

គែើមគហតុផ្នកងវល់ឬការគោទប្រកាន ់រមួរញ្ចូ លទាងំ៖ គតើអនកណាជ្ញអនករង្កា ញពីការរគំោភរំពាន? កនុងកាលៈគទេៈដររណាខលោះ? 
គតើមានគរឿងអវីគកើតគ ើង? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

 

កាលររគិចេទ គពលគវោ និងទីទាងំផ្នឧរបតតិគហតុ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

 

េូមរដនាមថ្នការរគំោភរំពានប្តូវបានគ ើញឬេងសយ័គោយអនកផ្ទៃ ល់ឬគោយអនកែផ្ទ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

ហតាគលខា: …………………………………………………………  

គឈាម ោះ :................................................ 

កាលររគិចេទ: ……………………………  

 

5.2- ឧរាបេមព័នធ ២៖ សោ នសោបាយរូរថ្ត្ 

គៅគពលថតរូរឬថតវគីែអូពីកុមារឬគប្រើប្បាេ់រូរកុមារកនុងការង្ករ៖  

1. ប្តូវធានាឱ្យបាននូវទំគនៀមទមាល រឬ់ការរតិតបតិេប្មារ់ការ្លិតរូរភាពផ្ទៃ ល់ខលួនដែលប្តូវបានគរប្រកាន់ខាា រម់ុន
គពលថតរូរឬថតវគីែអូអំពីកុមារ។  

2. ការយល់ប្ពមពីកុមារនិងឱ្ពុកមាត យឬោណាពាបាលររេ់គរប្តូវដតទទួលបានជ្ញនិចចមុនមុនថតវគីែអូឬថតរូរ 
និងពនយល់ថ្ននឹងគប្រើប្បាេ់រូរឬវគីែអូគនាោះគែើមបអីវី។  

3. ប្រេិនគរើោច កុមារនិងប្រួសារប្តូវដតបានគមើលរូរថតឬវគីែអូជ្ញមុនមុននឹងចុោះ្សពវ្ាយ។  

4. ធានាឱ្យបានថ្នរូរថត ដខសភាពយនត វគីែអូ និងឌ្ីវឌី្ីរង្កា ញកុមារប្រករគោយភាពផ្ថលថនូរនិងរួរឱ្យគោរព គហើយមនិ
ដមនរង្កា ញពីភាពង្កយរងគប្ោោះថ្នន កន់ិងចុោះចូលគ ើយ។  

5. កុមារប្តូវដតគេលៀកពាក់ប្ររប់្ោន់និងមនិគធវើកាយវកិាររង្កា ញពី្លូវគភទ។ ធានាថ្នរូរភាពជ្ញតំណាងែគ៏សាម ោះប្តងព់ី
រររិទនិងរំនិត។  

6. ប្តូវធានាថ្នសាល កឯកសារ ទិននន័យ ឬការពណ៌នាអកសរមនិរង្កា ញពត័ម៌ានអំពីកុមារគពលគ្ាើរូរភាពតាមគអ ិចប្តូ
និចឬ្សពវ្ាយពីរូរភាពកនុងទប្មងណ់ាមយួ។  

 

5.3- ឧរាបេមព័នធ ៣៖ សេចក្តីហថ្លង្ការណ៍អំពីការការពារក្ុមារនិង្យុវជនររេ់ស្ពភី 
ខាុ ំ________________________ទទួលសាគ ល់ថ្នបានោននិងយល់អំពីគោលនគោបាយការពារកុមារ។ ខាុ ំយល់អំពីតួនាទីររេ់ខាុ ំ
គប្កាមគោលនគោបាយគនោះទាកទ់ងគៅនឹងចំណុចែូចខាងគប្កាម៖  

 ប្កមេីលធមអ៌ំពីការការពារកុមារ 
 គោលនគោបាយការថតរូរឬដខសភាពយនតកុមារ 
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 ែំគណើ រការអំពីការរាយការណ៍និងគ្លើយតរគៅនឹងឧរបតតិគហតុ 
 ប្រេិនគរើខាុ ំមនិោចគោរពតាមគោលការណ៍ររេ់គោលនគោបាយការពារកុមារគនោះគទ ខាុ ំយល់ ថ្នខាុ ំោចនឹងប្តូវផ្ទអ ក
ការង្ករឬទំនាកទ់ំនងជ្ញមយួោន គហើយវធិានការប្តឹមប្តូវនឹងប្តូវបានគធវើគ ើង។  

ហតាគលខា_______________________________ កាលររគិចេទ:______________________________ 

ខាុ ំេូមប្រកាេថ្នខាុ ំបានោនគោលនគោបាយការពារកុមារនិងយុវជនររេ់គ្ពភនីិងយល់ប្ពមគោរពតាមនីតិវធិីនិងគោលការណ៍
ដែលបានដចងកនុងគេៀវគៅ។ ខាុ ំេនាថ្ននិងប្រប្ពឹតតិកនុងនយ័ការពារទំនាកទ់ំនងជ្ញមយួកុមារនិងយុវជន។  

ខាុ ំធានាថ្នខាុ ំនឹងប្រុងប្រយត័នប្ររ់គពលគវោមនិគធវើឱ្យខលួនឯងេាិតកនុងសាា នភាពង្កយរងគប្ោោះជ្ញមយួកុមារនិងយុវជន ដែលោចគធវើឱ្យខាុ ំ
ប្រឈមនឹងការគោទប្រកាន់បាន។ ខាុ ំនឹងពាោមគធវើការររេ់ខាុ ំគោយមានវតតមាននិងការេគងគតពីមនុេសគពញវយ័ែផ្ទគទៀតជ្ញនិចច។  

ខាុ ំនឹងជូនែំណឹងែល់ថ្នន កែ់ឹកនារំរេ់អងគការអំពីការរគំោភរំពានណាមយួដែលេងស័យឬការរគំោភរំពានកនុងចំគណាមកុមារនិងយុវ
ជនឬគោយរុរគលិកគ្សងគទៀតគៅមជឈមណឌ ល។  

កនុងករណីដែលផ្ែរូភាន ក់ង្ករមនិបានោតវ់ធិានការឬមនិមាន្នៃៈកនុងការគោោះប្សាយរញ្ហា អំពីគហតុការណ៍ដែលបានរាយការណ៍ ខាុ ំ
នឹងរាយការណ៍ពីរញ្ហា គនោះគៅប្រធានប្តួតពិនិតយនិងប្រធានដ្នកគៅគ្ពភ។ី  

ខាុ ំេូមរញ្ហា ក់ថ្នខាុ ំបានពិភាការញ្ហា ផ្នការការពារកុមារនិងយុវជនជ្ញមយួរែឋបាលររេ់គ្ពភ ី គហើយនឹងជួរជ្ញមយួប្រធានប្ររប់្រង
ធនធានមនុេស គែើមបរីំគពញនូវតប្មូវការោបំាចម់ុនគពលរំគពញការង្ករជ្ញរុរគលិករយៈគពលខលីឬរយៈគពលដវងឬជ្ញេហការជី្ញមយួ
គ្ពភ។ី  

គឈាម ោះ  ________________________________ កាលររគិ្េទ___________________ 

 

ហតាគលខា:______________________________________    

 

5.4- ឧរាបេមព័នធ ៤៖ សោ នសោបាយអនតរជ្ត្ិនិង្ចាារ់ក្មពុជ្ហែ ោំបាច់ 
I. អនុេញ្ញាររេ់អង្គការេហប្រជ្ជ្ត្ិេតីពីេិទធិក្ុមារ : (https://childrenandbusiness.org/the-principles/summary-of-

the-convention-on-the-rights-of-the-child/) 
II. ប្ក្មេី វម៌សេវាសាធារណៈអូស្តសារា ី: (https://www.apsc.gov.au/code-conduct) 
III. ប្ក្មេី វម៌ររេ់ប្ក្ុមប្រឹក្ាាអូស្តសារា ីេប្មារ់ការអភិវឌាឍន៍អនតរជ្ត្ិ ២០១៩ 

(ACFID) (https://acfid.asn.au/sites/site.acfid/files/ACFID%20Code%20of%20Conduct%20-
%20Revised%201JAN19.pdf) 

IV. រដាឋាភិបា ក្មពុជ្ ចាារ់ការង្រក្មពុជ្ ១៩៩៧ (http://www.cambodiainvestment.gov.kh/investors-
information/labouring.html) 
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V. ចាារ់ក្មពុជ្េតីពីការរស្តង្ការការជួញែូរមនុេាសនិង្ការសវេើអាជីវក្មម្លូវសភទ ២០០៨ សប្ៅ្លូវការ 
ការរក្ហប្រប្ត្ូវបានហក្េប្មួ ពីសោ នសោបាយការពារក្ុមារររេ់មជាឈមណឌ វនធានររេ់ស្តេតី 

មាប្តា ៣៤៖ ការទិញគពេាោរកុមារ 

រុរគលដែលរមួគភទ ឬការប្រប្ពឹតត្លូវគភទែផ្ទគទៀតជ្ញមយួនឹងគកមងមានោយុ ១៥ ឆ្ន គំ ើង គោយ្តល់ឬេនាថ្ន្តល់វតាុមានតផ្មល
ែល់កុមារ ោណាពាបាល ឱ្ពុកមាត យឬអនកែផ្ទគទៀតដែលទុកកុមារេាិតគប្កាមរនៃុកររេ់ពួកគរនឹងប្តូវ្តនាៃ រគទាេគោយការ
ជ្ញរព់នាធ ោរពី ២ គៅ ៥ឆ្ន ។ំ រាល់រុរគលដែលប្រប្ពឹតតែូចខាងគលើជ្ញមយួគកមងគប្កាមោយុ ១៥ ឆ្ន នំឹងប្តូវ្តនាៃ រគទាេគោយជ្ញរព់
នាធ ោរពី ៧ គៅ ១៥ ឆ្ន ។ំ  

មាប្តា ៤២៖ ការរមួគភទជ្ញមយួកុមារគប្កាមោយុ ១៥ ឆ្ន  ំ

រុរគលដែលបានរមួគភទជ្ញមយួរុរគលមាន កគ់ទៀតគប្កាមោយុ ១៥ ឆ្ន នំឹងប្តូវ្តនាៃ រគទាេ គោយការជ្ញរព់នធនាោរពី ៥គៅ ១០ឆ្ន ។ំ  

 

VI. ប្ក្មប្ពហមទណឌក្មពុជ្ក្ូែ ២០១០ (ការរក្ហប្រសប្ៅ្លូវការពីសោ នសោបាយការពារក្ុមារររេ់មជាឈមណដ វនធានររេ់
ស្តេតី) 
មាប្តា ២១៧៖ ហិងាគោយគចតនា 

 រុរគលដែលប្តូវបានរកគ ើញថ្នមានពិរុទធពីរទប្រប្ពឹតតអំគពើហិងាគោយគចតនាគៅគលើរុរគលមាន កគ់ទៀតនិងប្តូវ្តនាៃ រគទាេគោយជ្ញរ់
ពនធនាោរព១ី គៅ ៦ ឆ្ន  ំនិងប្តូវបានពិនយ័ពី ២ ០០០ ០០០ គៅ ៦ ០០០ ០០០ គរៀល។  

មាប្តា ២៣៩៖ ការោររ់គំោភ  

រាល់ការរមួគភទដែលមានពាកព់័នធនឹងការគប្ជៀតចូលរាងកាយររេ់រុរគលមាន ក់គទៀត ឬការរមួគភទគោយគប្រើដ្នករាងកាយឬវតាុ គោយ
ោររ់ងខំ ការរប្មាម ឬគ្លៀតឱ្កាេរឺោតទុ់កថ្នជ្ញការោរ់រគំោភ។ រុរគលដែលប្តូវបានរកគ ើញថ្នមានពិរុទធពីការោរ់រគំោភនឹង
ប្តូវ្តនាៃ គទាេគោយជ្ញរព់នធនាោរពី ៥គៅ ១០ ឆ្ន ។ំ ោយុដែលោចមានការយល់ប្ពមបានរឺ ១៥ ឆ្ន ។ំ 

មាប្តា ២៤៦៖ ការរគំោភរំពានមនិេមរមយ 

រាល់ទគងវើដែលមានការរ៉ាោះពាល់ឬោរប់្រោរ់គភទ ឬដ្នកគ្សងគទៀតគោយោររ់ងខំ ឬឱ្យរុរគលមាន កគ់ទៀតរ៉ាោះប្រោរគ់ភទររេ់រុរគលទី
រី គោយមានរំណងជប្មុញឬរំគពញចំណង់្ លូវគភទរឺប្តូវោតទុ់កថ្នជ្ញការរគំោភរំពានមនិេមរមយ។ រុរគលដែលប្តូវរកគ ើញថ្ន
មានពិរុទធពីការរគំោភរំពានមនិេមរមយនឹងប្តូវជ្ញរព់នធនាោរពី១ គៅ៣ឆ្ន  ំនិងពិនយ័ពី ២ ០០០ ០០០ គៅ ៦ ០០០ ០០០ គរៀ
ល។  

មាប្តា ២៤៩៖ រទគលមើេពីការរង្កា ញប្រោរគ់ភទ 

រុរគលដែលប្តូវបានរកគ ើញថ្នមានពិរុទធពីការរង្កា ញប្រោរគ់ភទជ្ញសាធារណៈនឹងប្តូវជ្ញរព់នធនាោរពី ៦ផ្ថងគៅ ៣ដខ និងពិន័យ 
១០០ ០០០ គៅ ៦ ០០០ ០០០ គរៀល។  
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មាប្តា ២៥០៖ ការោយី្លូវគភទ 

ការោយី្លូវគភទរឺជ្ញរគំោភរំពានអំណាចររេ់ខលួនគែើមបគីរៀរេងាតរ់ុរគលមាន ក់គទៀតគោយមានគចតនារំគពញ្លូវគភទ។ រុរគល
ដែលប្តូវបានរកគ ើញថ្នមានពិរុទធពីការោយី្លូវគភទនឹងប្តូវជ្ញរព់នធនាោរពី ៦ ផ្ថងគៅ ៣ ដខ និងពិនយ័ពី ១០០ ០០០ គៅ ៦ 
០០០ ០០០ គរៀល។  

 

មាប្តា ៣០២៖ រទគលមើេេតីពីការរំពានេិទធិរូរភាពររេ់រុរគល 

រុរគលដែលប្តូវបានរកគ ើញថ្នមានកំហុេថតរូរអនកណាមាន ក់កនុងកដនលងឯកជនគោយោម នការយល់ប្ពមពីោតន់ឹងប្តូវ្តនាៃ គទាេ
ជ្ញរព់នធនាោរោរព់ី ១ ដខគៅ ១ ឆ្ន នំិងពិនយ័ពី ១០០ ០០០ គៅ ២ ០០០ ០០០ គរៀល គលើកដលងដតកនុងករណីដែលចារអ់នុញ្ហា
តិ។ វានឹងប្តូវបានោតទុ់កថ្នជ្ញការយល់ប្ពមប្រេិនគរើរុរគលគនាោះប្តូវបានជូនែំណឹងថ្ននឹងប្តូវថតរូរោត់គហើយោតម់និបានរែិ
គេធ។  

មាប្តា ៣៣៧៖ រទគលមើេអំពីការរងអតោ់ហារឬមនិដថទាគំកមងគប្កាលោយុ ១៥ ឆ្ន  ំ

រុរគលដែលមានអំណាចគលើគកមងោយុគប្កាម ១៥ ឆ្ន  ំដែលមនិ្តល់ោហារឬមនិដថទាកុំមារគធវើឱ្យរ៉ាោះពាល់េុខភាពពួកគរនឹងប្តូវជ្ញរ់
ពនធនាោរោរព់២ី គៅ ៥ ឆ្ន  ំនិងពិនយ័ពី ៤ ០០០ ០០០ គៅ ១០ ០០០ ០០០ គរៀល។  

មាប្តា ៣៣៩៖ រទគលមើេអំពីការោកឱ់្យគកមងគធវើការដែលរ៉ាោះពាល់េុខភាពពួកគរ 

រុរគលដែលប្តូវបានរកគ ើញថ្នោកគ់កមងឱ្យគធវើការង្ករដែលរ៉ាោះពាល់ែល់េុខភាពពួកគរឬការលូតោេ់រាងកាយនឹងប្តូវជ្ញរ់
ពនធនាោរពី ២ គៅ៥ ឆ្ន នំិងប្តូវពិនយ័ពី ៤ ០០០ ០០០ គៅ ១០ ០០០ ០០០ គរៀល។  

មាប្តា ៣៤១៖ ការរំពានមនិេមរមយគៅគលើគកមងោយុគប្កាម ១៥ ឆ្ន  ំ

ទគងវើផ្នការោរឬ់រ៉ាោះពាល់ប្រោរគ់ភទឬដ្នក្លូវគភទររេ់រុរគលមាន កគ់ទៀតគោយរងខំ ឬការឱ្យអនកែផ្ទោររ់៉ាោះប្រោរ់គភទឬដ្នក្លូវ
គភទររេ់អនកប្រប្ពឹតតឬរុរគលទីរី ដែលមានគោលរំណងជប្មុញឬរំគពញចំណង់្ លូវគភទររេ់អនកប្រប្ពឹតតិ រឺប្តូវោតទុ់កថ្នជ្ញការ
រំពានមនិេមរមយ។ រុរគលដែលប្រប្ពឹតតិការរំពានមនិេមរមយគៅគលើកុមារោយុគប្កាម១៥ ឆ្ន នំឹងប្តូវជ្ញរព់នធនាោរពី ១គៅ ៣ ឆ្ន  ំ
និងប្តូវពិនយ័ពី ២ ០០០ ០០០ គៅ ៦ ០០០ ០០០ គរៀល។  

មាប្តា ៣៤៣៖ រទគលមើេអំពីការញុោះញង់គកមងឱ្យ្ឹកគប្រឿងប្េវងឹ 

រុរគលដែលរកគ ើញថ្នមានពិរុទធកនុងការញុោះញងឱ់្យគកមង្ឹកគប្រឿងប្េវងឹគប្ចើននឹងប្តូវជ្ញរព់នធនាោរពី ៦ដខ គៅ២ឆ្ន  ំនិងប្តូវពិនយ័ពី 
១ ០០០ ០០០ គៅ ៤ ០០០ ០០០ គរៀល។  

មាប្តា ៣៤៖ រទគលមើេកនុងការញុោះញងគ់កមងឱ្យេំុទាន 

រុរគលដែលប្តូវបានរកគ ើញថ្នបានញុោះញងគ់កមងឱ្យេំុទាននឹងប្តូវជ្ញរព់នធនាោរពី ១ដខ គៅ១ឆ្ន  ំនិងប្តូវពិនយ័ពី ១០០ ០០០ គៅ 
២ ០០០ ០០០ គរៀល។  

មាប្តា ៣៤៥៖ រទគលមើេពីការញុោះញងកុ់មារឱ្យប្រប្ពឹតតរទឧប្កិែឋឬរទមជឈមិ 
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រុរគលដែលប្តូវបានរកគ ើញថ្នបានញុោះញងកុ់មារឱ្យប្រប្ពឹតតរទឧប្កិែឋឬរទមជឈមិនឹងប្តូវជ្ញរព់នធនាោរពី២ គៅ ៥ ឆ្ន  ំនិងប្តូវ
ពិនយ័ពី ៤ ០០០ ០០០ គៅ ១០ ០០០ ០០០ គរៀល។  

មាប្តា ៥៣០៖ រទគលមើេអំពីការមនិរាយការណ៍ពីរទរំពានគលើកុមារ 

រាល់រុរគលណាដែលែឹងពីការរំពានឬការរគំោភរំពាន្លូវគភទគលើកុមារោយុគប្កាម ១៥ ឆ្ន នំិងមនិបានរាយការណ៍គៅខាងោជ្ញា ធរ
នឹងប្តូវជ្ញរព់នធនាោរព១ី គៅ ៣ឆ្ន នំិងប្តូវពិនយ័ពី ២ ០០០ ០០០ គៅ ៦ ០០០ ០០០ គរៀល។  

 

មាប្តា ៤៣៖ ការប្រប្ពឹតតិមនិេមរមយគៅគលើគកមងោយុគប្កាម ១៥ ឆ្ន  ំ

ការប្រប្ពឹតតិមនិេមរមយរឺជ្ញទគងវើផ្នការរ៉ាោះពាល់ឬគរើករង្កា ញប្រោរគ់ភទឬដ្នក្លូវគភទរុរគលមាន កគ់ទៀតឬការរ៉ាោះពាល់ឬគរើករង្កា ញ
ប្រោរគ់ភទឬដ្នក្លូវគភទររេ់អនកប្រប្ពឹតតិឬរុរគលទីរី គោយមានគចតនាជប្មុញឬរំគពញចំណង់្ លូវគភទររេ់អនកប្រប្ពឹតត។ រុរគល
ដែលប្រប្ពឹតតមនិេមរមយគៅគលើរុរគលមាន កគ់ទៀតដែលមានោយុគប្កាម១៥ ឆ្ន នំឹងប្តូវ្តនាៃ គទាេោរព់ី ១គៅ ៣ ឆ្ន  ំនិងប្តូវពិន័យពី 
២ ០០០ ០០០ គៅ ៦ ០០០ ០០០ គរៀល។  

 


