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១. េសចក�េី ផ�ម
អំេពហិង្សោេលកុមារ

0

1

គឺជាប�
� សិទិ ម
� នុ ស្ស សង�ម និ ងសុខភាពសធារណៈមួ យដ៏ ធ�ន់

ធ�រេនបណា
� ្របេទសេលសកលេលក

េហយផលវ ិបាកៃនអំេព ហិង្សោេនះអចបង�េ្រគាះថា�ក់

ចំេពះ្របេទសេនាះ។ ម៉ ្យោងេទៀត ពុំ មាន្របេទសណាមួ យែដលអចេគចផុ តពី ផលវ ិបាកេនះ
បានេឡយ េទះបី ជា្របេទសអ�កមាន ឬ្របេទស្រកី ្រកក៏ េដយ។ អំ េព ហិង្សោេធ�ឱ្យចុ ះេខ្សោយនូ វ
្រគឹះដ៏រ ឹងមាំែដលកុ មារ្រត�វករ

េដ ម្បីរស់រនមានជី វ ិត្របកបេដយសុខុមាលភាព

និ ងផលិត

ភាពខ�ស់ ្រពមទំងេធ�ឱ្យមានកររ ំេលភបំពន េទេលសិទិ ម
� ូលដ�នរបស់កុមារ ក�ុងករទទួ ល
បានកុមារភាព្របកបេដយសុវត�ិភាព។

កុ មារ្រគប់ រប
ូ មានសិទិ ក
� ុងករទទួ
�
លបានករសិក្សោ

អប់រ ំ និងករករពរ ដូចមានែចងក�ុងអនុស�� អ.ស.ប ស�ីពីសិទិ ក
� ុមារ មា្រត២ កថាខ័ ណ�២

“រដ�ភាគី្រត�វ្របកន់យកវ ិធានករសម�សបទំងឡាយ

េដ ម្បីធានាថា

កុ មារ្រត�វបានករពរ

តទល់នឹងរល់ទ្រមង់ ៃនករេរ សេអ ង ឬករដក់ទណ�កម� េដយែផ�កេលស�នភាព សកម�ភាព
ករបេ��ញមតិ...” មា្រត២៨ “រដ�ភាគី ទទួ លស�ល់សិទិ រ� បស់កុមារ ក�ុងករទទួ លបាននូ វករ

អប់រ ំ...និងេដយឈរេលមូលដ�នៃនលទ�ភាពេស�គា�...” មា្រត៣៦ “រដ�ភាគី ្រត�វករពរ កុ មារត
ទល់នឹងរល់ទ្រមង់េផ្សងេទៀតៃនករជិ ះជាន់ ែដលប៉ ះពល់ដល់្រគប់ ទិដភា
� ពៃន ផាសុកភាព
របស់កុមារ”។
្របជាជនកម�ុជាមួយភាគធំ ជាកុមារ

េដយក�ុងេនាះ្របជាជន៣៥%មានអយុតិចជាង

១៥ឆា�ំ។ ជាករគួ រឱ្យេសកស�យ អំ េព ហិង្សោេលកុមារកម�ុជាេនមានក្រមិ តខ�ស់ េហយផ�ល់

ផលវ ិបាកយា៉ ងេ្រចនដល់ពួកេគ និ ង្របេទសជាតិ ទំងមូ ល។ របាយករណ៍របកគំ េហញៃនករ
សិក្សោ�សវ្រជាវស�ីពីអំេព ហិង្សោេលកុមារក�ុង្របេទសកម�ុជា ឆា�ំ២០១៣របស់អង�ករយូនីេសហ�
បានបង�ញថា

កុមារេ្រចនជាង៥០%ទទួ លរងអំេព ហិង្សោែផ�ករងកយ

២៥%ទទួ លរងករ

រ ំេលភបំពនែផ�កផ�ូវចិ ត� េហយ្របែហលជា៥%ទទួ លរងកររ ំេលភបំ ពនផ�ួវេភទ។
អំេពហិង្សោេលកុមារ

ផ�ល់ផលប៉ ះពល់ដល់ករអភិ វឌ្ឍរបស់កុមារេពញមួ យជី វ ិតរបស់

េគ។ បែន�មពី េលផលប៉ះពល់រយៈេពលខ�ី ដូ ចជា រងរបួ សរងកយនិ ងផ�ូវចិ ត� ករធា�ប់ រងនូ វ
អំេពហិង្សោតំងពីវ ័យេនកុមារ

ជាកត�មួយេធ�ឱ្យពួ កេគក�យជាមនុ ស្សេពញវ ័យ

ែដលមាន

1

េយាងតមមា្រត១៩ៃនអនុស��ស�ីពីសិទិ�កុមារ ទ្រមង់ៃនអំេពហិង្សោេលកុមារ សំេដេល ករេធ�ឲ្យរបួស ឬកររ ំេលភបំពន

េលរងកយ ឬ េលផូ�វចិត� ករទុ កេចលមិនយកចិត�ទុកដក់ ឬករមិនេអេព ករេធ�បាប ឬករេកង្របវ ័�� រួមទំងកររ ំេលភ
បំពនផ�ូវេភទ។

ប�
� មួយចំនួនខងអកប្បកិរ ិយា និ ងផ�ូវចិត�។ កររងនូ វអំេព ហិង្សោអចបណា
� លឱ្យមានករ
េរ សេអង្របឆាំងនឹ ងកុ មារនិ ង្រគ�សររបស់េគេនក�ុងសង�ម

ជាពិ េសសេនក�ុងករណីអំេព

ហិង្សោេលផូវេភទ។
�
អំេពហិង្សោនាំមកនូ វផលវ ិបាកយា៉ ងធ�ន់ធ�រចំ េពះកុ មារមា�ក់ ៗ និ ង្រគ�សរ

េគ ចំេពះសហគមន៍ និងចុងេ្រកយចំេពះសង�មជាតិទំងមូល។
េឆ�យតបេទនឹងប�
� ្របឈមខងេល

រជរដ�ភិ បាលបានដក់ េចញនូ វករេប�ជា�ចិត�

នានាក�ុងករទប់ស�ត់ និ ងេឆ�យតបេទនឹ ងអំ េពហិង្សោេលកុមារ និ ងបានកសងែផនករជាតិ
ស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍កុមារ២០១៦-២០១៨ ែផនករសកម�ភាពជាតិ លុបបំបាត់ អំេព ហិង្សោេលកុមារ
េនកម�ុជា។ល។ ជាមួយគា�េនះផងែដរ ្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និ ងកីឡា េប�ជា�ថានឹ ងប�ូ� លករ
អប់រ ំអំពីភាពជាឪពុកែបបវ ិជ�មាន ព្រងឹ ងករអនុវត�ច្បោប់អប់ រ ំេដ ម្បីធានាថា បុ គ�លិកសិក្សោទំង
ដក់ វ ិន័យចំ េពះបទេល�ស្រពហ�ទណ�និ ងករ

អស់្របកន់ ខ�ប់ នូវ្រកមសីលធម៌ ្រគ�បេ្រង�ន

េល�ស្រកមសីលធម៌្រគ�បេ្រង�ន ជាពិេសស កររ ំេលភបំ ពនផ�ូវេភទ។ ្រកសួងក៏ ជំរញ
ុ ករអនុ

វត�វ ិធីស�ស�េរៀននិងបេ្រង�នេដយអហិង្សោ បេង�តយន�កររយករណ៍និ ងទទួលបណឹ � ងតវ៉ ពី
កររ ំេលពបំពន្របកបេដយ្របសិទភា
� ព

មានលក�ណៈកុ មារេម្រតី

និ ងសម�សបស្រមាប់

កុមារ ីេន្រគប់ សលេរៀន។ល។
េគាលនេយាបាយស�ីពីកិច�ករពរកុ មារេនសលេរៀន

មានេគាលបំណងជំ រញ
ុ េលក

កម�ស់ ឱ្យមានករបេង�តនូវបរ ិយាកសេរៀនសូ្រត្របកបេដយសុវត�ិភាព សុខុមាលភាព និ ងផ�
ល់ករគាំ្រទដល់កុមារ្រគប់រប
ូ ែដលកំពុងេរៀនេនតម្រគឹ ះស�នសិក្សោសធារណៈ និ ងឯកជន។
វជាឯកសរមួយេលកកម�ស់ករេប�ជា�ចិ ត�

និ ងករចូ លរួមរបស់សហគមន៍

េដ ម្បីផ�ល់ករ

ករពរដល់កុមារ �សបតមច្បោប់ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាក�ុងករករពរ និ ងេលកកម�ស់

សិទិក
� ុមារ ក៏ដូចជាអភិ ្រកម ឬវ ិធី ស�ស�ករពរកុ មារេនថា�ក់ ជាតិ និងថា�ក់អន�រជាតិ េហយេផា�
តសំខន់េលយុទ�ស�ស�ទប់ស�ត់ជាមុនស្រមាប់អន�រគមន៍ទន់ េពលេវល
កុមារែដលរងេ្រគាះពីកររ ំេលភបំពននានា

េដ ម្បីគាំ្រទដល់

និ ងកុ មារែដលកំពុង្របឈមនឹ ងហនិ ភ័យ។

េគាលនេយាបាយេនះក៏មានតួនាទីសំខន់ស្រមាប់ ឱ្យសលេរៀនកត់ បន�យ កររ ំេលភបំពន
េលកុមារ ករេកង្របវ ័�� ករមិនេអេពចំេពះកុ មារ និ ងករទទួ លខុ ស្រត�វែដលមានចំេពះកុមា
រ។

េលសពីេនះកុមារមានសិទិ�ទទួលបានបរ ិយាកសេរៀនសូ្រតមួ យ្របកបេដយសុវត�ិភាព

និងពុំមានអំេព ហិង្សោ។ វជំរញ
ុ មិនឱ្យមានករអត់ ឱនចំ េពះអំ េពហិង្សោ កររ ំេលភបំ ពនករ
េកង្របវ ័�� និងករមិនេអេពចំេពះកុមារេឡយ។
េគាលនេយាបាយេនះ្រត�វបានអនុ វត�ចំេពះកុមារ្រគប់រប
ូ
េដយមិ ន្របកន់ េភទ ពិករ
ភាព ជាតិពន� ជំេនឿ សសនា ឬនិនា�ករណាមួ យេឡយ និ ងេគារពេគាលករណ៍ៃនកររក្សោ
ករសមា�ត់ ជីវភាពឯកជន សំេឡងនិងករចូ លរួមរបស់កុមារ។

២. ចក�វិ
័
ុ សយ
កុមារ្រគប់ រប
ូ ទទួ លបានករលូតលស់ទំងផ�ូវកយ ផ�ូវចិត� ប�� និ ងស�រតី េដយគា�ន

អំេពហិង្សោ្រគប់ទ្រមង់ េដ ម្បីឱ្យក�យជាធនធានមនុ ស្ស ស្រមាប់ អភិវឌ្ឍន៍ ្របេទស្របកបេដយ
េចរភាព។

៣. េគាលបំណង
អភិវឌ្ឍ្របព័នន
� ិ ងយន�ករករពរកុ មារ និ ងសុខុមាលភាពកុ មារ េដយធានាថា ្រគឹ ះ
ស�នសិក្សោសធារណៈ (ទំងក�ុងនិងេ្រក្របព័ន�) និ ងឯកជនជាកែន�ងែដលមានសុវត�ិភាពពី
្រគប់ទ្រមង់ៃនអំេពហិង្សោេលកុមារ។

៤. េគាលេដ
•

ធានាថាសលេរៀន(សធារណៈនិ ងឯកជន)ទំងអស់ ជាកែន�ងែដលមានសុវត�ិភាព
ដល់កុមារ្រគប់រប
ូ
ជាពិ េសសកុមារពិករ

កុ មារកំ ្រព និ ង្រក�មកុ មារងយរងេ្រគាះ

ដៃទេទៀត។
•

ប��
� ប និងព្រងឹងតួនាទីនិងករទទួលខុ ស្រត�វ េលកិច�ករពរកុមារេទក�ុងយន�ករ
ឬបណា
� ញែដលមាន�សប់ ដូ ចជា គណៈកមា�ធិ ករ្រទ្រទង់សលេរៀន ្រក�ម្របឹ ក្សោ

កុមារ េហយបេង�នកិ ចស
� ្រមបស្រម�លរវងយន�ករនិ ងបណា
� ញទំងេនះជាមួ យ គ
ណៈកមា�ធិករទទួលបន�ុកកិ ចក
� រនារ ី និ ងកុ មារឃុំ/សង�ត់ ។

•

ព្រងឹ ង្របសិទភា
� ពៃនករអនុ វត�ច្បោប់ និងលិខិតបទដ�នគតិ យុតិេ� លករករពរកុ មារ។

•

បេង�នករយល់ដឹងអំពីកិចក
� រពរកុ មារ ដល់បុគ�លិកអប់ រ ំ សហគមន៍ និងអ�កពក់
ព័ន�។

•

បេង�នកិចស
� ហកររវង្រកសួង មន�ីរ ករ ិយាល័យអប់ រ ំ យុវជន និ ងកី ឡា និ ងស�ប័ន
ពក់ព័ន� េដម្បីេដះ�សយប�
� ែដលទក់ទងនឹ ងករករពរ និ ងអភិ វឌ្ឍកុ មារ។

៥. យុទ�ស�ស�
៥.១ ករអភវិ ឌ្ឍ្រកបខ័ណ�ច្បោប់ នង
ិ យន�ករ
-

េរៀបចំលិខិតបទដ�ននិ ងយន�ករេផ្សងៗ

េដ ម្បីឱ្យកុ មារ្រគប់ រប
ូ េនក�ុងសលេរៀន

ទទួលបានករករពរេពញេលញ តមផ�ូវច្បោប់ និ ងទទួលបានជំ នួយគាំពរ្រគប់រប
ូ ភាព

េដម្បីធានាថាកុមារេជៀសផុតពីេ្រគាះថា�ក់បែន�មេទៀតនិ ងទទួលបានករសះេស្បយ
េឡងវ ិញ

-

េលកកម�ស់និងពេន��នករអនុ វត�េគាលនេយាបាយ្រកបខណ�ច្បោប់

យន�ករពក់ ព័ន�

ែដលមាន�សប់ និ ងយន�ករថ�ី
-

កសងែផនករសកម�ភាពេដយកំ ណត់នូវសូចនាករ សកម�ភាពជាក់លក់ ្រកបខ័ណ�
េពលេវល ធនធាន និងករទទួលខុ ស្រត�វ

-

េគាលនេយាបាយករពរកុ មារេនសលេរៀនេនះ នឹ ង្រត�វបាន្រត�តពិ និត្យេឡងវ ិញក�ុង

រយៈេពលជាក់ លក់ េដម្បីឆុះប�
�
� ង
ំ នូ វករផា�ស់បូ�ររបស់សង�ម ពក់ព័នន
� ឹ ងកិច�ករពរ
កុមារ។

៥.២ ករទប់ស�ត់អំេពហ
 ង
ិ ្សោ្រគប់ទ្រមង់េលក
 ុមរ
-

បេង�តនូវបរ ិស�នសិក្សោេបកចំហ

1

2

ស្រមាប់កុមារ្រគប់ រប
ូ

ជាពិ េសស្រត�វកំ ណត់ នូវអ�ី

ែដលសលេរៀន បុ គ�លិកអប់ រ ំ និងអ�កពក់ ព័ន� គួ រេធ�និងមិ នគួរេធ� ក�ុងករបេង�តបរ ិស�
នសិក្សោេបកចំហេនះ

-

ទប់ស�ត់ រល់ទ្រមង់បង�កររងេ្រគាះដល់កុមារ តមរយៈករេធ�ស្របែហសឬសកម�ភាព
ឥរ ិយាបថអវ ិជ�មានរបស់អ�កពក់ព័ន�កុងសលេរៀន
�

-

េលកកម�ស់ករយល់ដឹងអំ ពីសិទិក
� ុ មារ ទ្រមង់នានាៃនអំ េព ហិង្សោេលកុមារ និ ងករអប់ រ ំវ ិ
ន័យែបបវ ិជ�មានដល់្រគប់ អ�កពក់ព័ន� ដល់្រគ�និងបុ គ�លិកសលេរៀនជាចំបាច់

-

េរៀបចំ នីតិវ ិធីរដ�បាលស្រមាប់េភ��វេចញចូ លក�ុងសលេរៀន

េដ ម្បីព្រងឹ ងសុវត�ិភាព

ស្រមាប់កុមារ
-

ព្រងឹងនីតិវ ិធីកុងករេ្រជ
�
សេរ សបុ គ�លិកបេ្រមករេនក�ុងសលេរៀន េដយធានាថា ្រគ�
ែដលធា�ប់ បានព្យួរឬបេណ�ញេចញ និងទទួលករ្រពមានឬេចទ្របកន់ ្រត�វបានកត់ ្រត

ទុកក�ុងប��ីព័ត៌មាន េដម្បីេចៀសវងកុំឱ្យមានករេ្រជ សេរ ស្រគ�ដែដលមកបេ្រមករងរ

ជា្រគ�បេ្រង�ន េឡងវ ិញេដយស�ប័នេផ្សងេទៀត។

៥.៣. ករេឆ�យ
 តបេទនង
ឹ អំេពហ
 ង
ិ ្សោ្រគប់ទ្រមង់េលក
 ុមរ
-

េរៀបចំយន�ករនិង្របព័ នរ
� យករណ៍អំពីករណីេផ្សងៗ េក តមានេលកុមារ េហយែដល
កុមារងយទទួលយកបាន មានលក�ណៈកុ មារេម្រតី និ ងេផា�តេទេលេយនឌ័ រ

-

កំណត់នីតិវ ិធីរយករណ៍ និ ងសមត�កិច�ណាមានអំ ណាចក�ុងករព្យួរ ឬបេណ�ញេចញ

្រគ�បេ្រង�នណាមា�ក់ែដលបាន្រប្រពឹ តខ
� ុស
2

លក�ខណ�ៃនបរ ិស�នសិក្សោេបកចំហនឹង្រត�វកំណត់េដយឯកសរគាំ្រទករអនុវត�

-

េរៀបចំ ឱ្យមានេសវគាំ្រទេផ្សងៗ េដ ម្បីធានាឱ្យមានករេគារពឯកជនភាព កររក្សោករ
សមា�ត់ និងសុវត�ិភាពចំ េពះកុ មាររងេ្រគាះ

-

ែស�ងរកដំ េណាះ�សយនានា
កយ ផ�ូវចិត�/អរម�ណ៍របស់កុមារ

-

េនេពលមានផលប៉ ះពល់េលសុខុមាលភាពខងផ�ូវ

ធានាឱ្យបានថាបុ គល
� ិក/បុ គ�លែដលបាន្រប្រពឹតិប
� ទេល�ស្រត�វបានដក់ ទណ�កម�េទ
តមច្បោប់ ជាធរមាន

-

បេង�ត្របព័ នត
� មដនករណីនិ ងបុគ�លែដលបានរ ំេលភបំ ពនេលកុមារ។

៥.៤. ករអប់រនំ ង
ិ ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មន
-

កសងឯកសរព័ ត៌មានពក់ ព័ន� ករករពរ កររ ំេលភបំ ពនេលកុមារ

-

ផ្សព�ផ្សោយឯកសរ និ ងសកម�ភាពទប់ ស�ត់កររ ំេលភបំ ពន េលកុមារតម្រគប់ ទ្រមង់
ដល់សលេរៀន សហគមន៍ មាតបិ ត ឬអ�កអណាព្យោបាល អជា�ធរមូ លដ�ន និង
អ�កពក់ព័ន� េដយប��
� បករយល់ដឹងពីកិចក
� រពរកុ មារេនក�ុងកម�វ ិធី សិក្សោ ែផនករ
និងេគាលនេយាបាយពក់ព័ននា
� នា

-

ផ្សព�ផ្សោយអំពីករអប់រ ំវ ិន័យែបបវ ិជ�មានដល់បុគល
� ិកអប់រ ំ

និ ងមាតបិត

ឬអណា

ព្យោបាល
-

សហករជាមួយអជា�ធរនិ ងអ�កពក់ ព័ន�នានា

េដ ម្បីផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ និងក្រមិ តេទស

ទណ�ស�ីពីកររ ំេលភេលសិទិក
� ុមារឱ្យបានទូលំទូលយ និ ងេលកជាករណីសិក្សោមក
ចក់ ប�
� ង
ំ តម្របពន�ផ្សព�ផ្សោយដល់សធារណៈជនឱ្យបានដឹងនិ ងេឃញ។

៥.៥. ករស្រមបស្រម�ល កច
� ហករ នង
ិ ស
ិ ករេលក
 ទក
ឹ ចត
ិ �
-

ព្រងឹ ងកិច�សហកររវងបុ គ�លិកអប់រ ំជាមួ យមាតបិ តឬអ�កអណាព្យោបាល

សហគម

ន៍ អជា�ធរមានសមត�កិច� និងករចូ លរួមពីស�ប័នពក់ ព័ន�នានា េដ ម្បីគាំ្រទ ករករពរ
កុមារ
-

ជំរញ
ុ បុគ�លិកអប់រ ំ្រគប់រប
ូ

្រត�វចូ លរួមនិ ងទទួលខុ ស្រត�វ

បំពនកុមារ
-

ស្រមបស្រម�លឱ្យមានករចូលរួមនិ ងសហករពី ៃដគូអភិ វឌ្ឍ
នានា ក�ុងករអនុវត�េគាលនេយាបាយេនះ

-

ក�ុងករទប់ស�ត់កររ ំេលភ
និ ងអង�ករសង�មសុីវ ិល

ផ�ល់ករេលកទឹកចិត�ដល់បុគល
� ិកអប់រ ំេឆ�ម ែដលបានចូ លរួមយា៉ ងសកម�ទប់ ស�ត់ ករ
រ ំេលភបំពនេលកុមារ។

៥.៦ ករេលក
 កម�ស់េយនឌ័រ
-

ធានាឱ្យមានករបង�រនិងករករពរកុមារពីអំេពហិង្សោ ជាពិ េសសអំ េពហិង្សោេលកុមារ ី

-

ផ�ល់កលនុវត�ភាពដល់កុមារ ីឬ�ស�ី ក�ុងករចូលរួមជាគណៈកម�ករករពរកុ មារ

-

លប់បំបាត់ ករេរ សេអ ងចំ េពះកុ មាររងេ្រគាះ ជាពិ េសសកុ មារ ី

-

េលកកម�ស់ឱ្យមានករចូលរួមរបស់កុមារ ី ក�ុងសកម�ភាពទប់ ស�ត់ កររ ំេលភបំ ពនេល
កុមារ ជាពិេសសកុ មារ ីែដលងយរងេ្រគាះ។

៦. ែផនករសកម�ភាព
េដម្បីអនុ វត�េគាលនេយាបាយស�ីពីកិចក
� រពរកុមារេនសលេរៀនេនះ ឱ្យមាន្របសិទ�
ភាពខ�ស់ ចំបាច់ ្រត�វមានែផនករសកម�ភាព េដ ម្បីអនុ វត�េន្រគប់្រគឹ ះស�នសិក្សោសធារណៈ
និងឯកជនដូ ចខងេ្រកម៖

៦.១ បេង�ត
 យន�ករ
− បេង�តគណៈកម�ករករពរកុ មារក�ុងវ ិស័យអប់ រ ំេនក្រមិតជាតិ

រជធានី

េខត�

្រក�ង

�ស�ក ខណ�

− កំណត់ករទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុ វត�េគាលនេយាបាយេនះ ជាពិ េសស

ករទទួល

ខុស្រត�វរបស់នាយកដ�នពក់ព័ន�្រគប់ក្រមិតរបស់្រកសួងអប់រ ំ

− បេង�ត្រក�មបេង�លករពរកុ មារេនក្រមិ តសលេរៀន
តវ៉ និងេដះ�សយរល់កង�ល់និងប�
�

ទទួលបន�ុកទទួ លពក្យបណឹ� ង

− ធានាឱ្យយន�ករករពរអនុ វត�មុខងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ព្រងឹងករ្របមូល និង
្រគប់ ្រគងទិន�ន័យពក់ព័ន�នឹងករណីនាំកររ ំេលភបំ ពនេលកុមារ

និងករករពរកុ មា

រ។
− េធ�របាយករណ៏អំពីចំនួនករណី (េទះមានឬមិនមានេក តេទ្បងក�ី) តមក្រមិ តសល
េរៀន និងផ្សព�ផ្សោយជា្របចំែខ ជាទូ លំទូលយដល់អ�កពក់ ព័ន�។

៦.២ បេង�ត
 ្រកបខណ�គតយ
ិ ុត�ិ
− កសងេគាលករណ៍ែណនាំនានាេដម្បីជួយគាំ្រទករអនុវត�កិច�ករពរកុ មារេនសល
េរៀន
− េរៀបចំ ្របកសស�ីពីគណៈកម�ករករពរកុមារក�ុងវ ិស័យអប់ រ ំ
េ្រកមជាតិ

េនថា�ក់ ជាតិនិងថា�ក់

−

េរៀបចំ ្រកបខណ�ករងរកិ ច�ករពរកុមារ ដូ ចជា រេបៀបរយករណ៍ពី ករណីហិង្សោេល
កុមារ ករ្រគប់ ្រគងករណី។ល។

៦.៣ គំ្រទហរិ ��វត�ុ
− ្រគប់អ�កពក់ព័ន�អចេ្រប ្របាស់ថវ ិករបស់្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និ ងកី ឡា មួ យែផ�កៃន
ថវ ិកអភិ វឌ្ឍន៍ សលេរៀន្របចំឆា�ំ និ ងថវ ិកែដលបានមកពី ្របភពេផ្សងេទៀត
− ជំរញ
ុ េលកទឹកចិត�ៃដគូអភិវឌ្ឍជាតិ និ ងអន�រជាតិែដលេធ�ករងរជាមួយ្រកសួងអប់ រ ំ យុ
វជន និ ងកីឡា ែបងែចកធនធានរបស់ខួ�នេដម្បីគាំ្រទករអនុ វត�េគាលនេយាបាយេនះ។

៦.៤ ព្រងង
ឹ សមត�ភពេលក
 រករពារកុមរ
− កសងឯកសរគាំ្រទករអនុវត�
អភិវឌ្ឍ និងសលេរៀន

និងករបណុ� ះបណា
� ល

េដយសហករជាមួយៃដគូ

− បំប៉នសមត�ភាពដល់្រក�ម្រគ�បេង�លថា�ក់ ជាតិ ្រក�មបំប៉ន និ ងពិ និត្យតមដនថា�ក់្រក�ង
�ស�ក ខណ� ្រគ�បេ្រង�ន សិស្សោនុសិស្ស និ ងអ�កពក់ព័នេ� ផ្សងេទៀត។

៦.៥ ដំេណរករអនុវត�គេ្រមង
េរៀបចំ ែផនករអនុ វត�េគាលនេយាបាយស�ីពីកិចក
� រពរកុ មារេនសលេរៀន រយៈេពល
មធ្យម និងែវង េដយមានករចូលរួមពី ្រគប់ ៃដគូ ពក់ ព័ន� ជាពិ េសសសិស្ស/កុ មារ េដម្បីធានា
្របសិទភា
� ព និ ងនិ រន�ភាព។ ែផនករេនះ្រត�វបង�ញពីចក�ុវ ិស័យរបស់្រកសួងអប់ រ ំ យុវជននិ ង

កីឡា ក�ុងករអនុ វត�េគាលនេយាបាយេនះ និ ងេឆ�យតបេទនឹងែផនករយុទ�ស�ស�វ ិស័យអប់
រ ំ។

៧. ករតមដន និងវយតៃម�
េដម្បីឱ្យេគាលនេយាបាយេនះ

មានវ ិសលភាពក�ុងករអនុ វត�កិចក
� រពរកុមារេន

សលេរៀន ចំបាច់ ្រត�វមាន្របព័ ន�តមដន និងវយតៃម� េដយេផា�តេល ៖
•

ចំណុចេដ និ ងយុទ�ស�ស�ៃនេគាលនេយាបាយស�ីពីករករពរកុ មារេនសលេរៀន

•

សូចនាករៃនែផនករស�ីពីករករពរកុមារេនសលេរៀន

•

ករចូ លរួមរបស់គណៈកម�ករ ្រក�មបេង�ល និងសហគមន៍

•

សុវត�ិភាព និ ងបរ ិស�នសិក្សោរបស់កុមារ េនតមសលេរៀនមានភាព្របេសរេឡង
ែដលបានមកពី ករអនុ វត�េគាលនេយាបាយ

•

លទ�ផលែដលទទួលបាន េធៀបេទនឹ ងចំណុចេដ។

៨. សន�ិដ�ន
េគាលនេយាបាយស�ីពីកិច�ករពរកុ មារេនសលេរៀនេនះ េដ រតួ នាទីយា៉ងសំខន់កុង
�

ករជួយេលកស�ួយ

និ ងគាំ្រទកុ មារឱ្យទទួលបានសិទិ�

្រពមទំងផល្របេយាជន៍ ទំងឡាយ

ែដលមានែចងក�ុងរដ�ធម�នុ��ជាតិ និងអនុស��អន�រជាតិ នានា ែដលធានាកុ មារឱ្យេជៀសផុត

ពីអំេពហិង្សោ្រគប់ទ្រមង់ េធ�ឱ្យសលេរៀនក�យជាកែន�ងមានសុវត�ិភាព េហយកុមារអចទទួ ល
បានលទ�ផលល�្របេសរក�ុងករសិក្សោ។
្រកសួងសង្ឃឹមនិ ងេជឿជាក់ ថា អង�ភាពអ�កពក់ព័ន� និ ងៃដគូ អភិ វឌ្ឍ នឹ ងចូ លរួមយា៉ ង
សកម� ក�ុងករបណុ� ះបណា
� ល ផ្សព�ផ្សោយ អនុវត� ពិ និត្យតមដននិ ងវយតៃម� រួមចំែណកេដះ
�សយប�
�
េនះ។

និ ងេធ�អន�រគមន៍

េដ ម្បីទទួ លបានេជាគជ័ យេលករអនុ វត�េគាលនេយាបាយ

