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Regional ToT, Kathmandu, Nepal, 23-26 February 2018សិក្ខា សាលា IDWF- 

ក្ខរបណ្ត ុះបណ្្តលគ្រូបង្គោ លថ្នា ក់តំបន់  

ទីក្រុង ក្ខត្មា ន់ឌុ ក្រទទសទេប៉ា ល់ 

ថ្ងៃទី២៣-២៦ ខែរុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨, 

 
 
Handout 2.1   Action now! Stop child labour in domestic work and ensure 

protection, dignity and respect for children and youth in domestic work 
(adapted from IDWF/ILO Handbook on CLDW) 
 

ឯកសារ ២.១ ចាត់វិ ធាននររឥឡូិង្នុះ! បញ្ឈប់ពលកម្មកុមារកាតងររគរតាម្ផ្ទុះ និងននាឲ្យមានររររពារ 

ង្េចកី្ថ្ងៃងាូរ និងររង្ោរព េគ្មាប់កុមារនិងយុិជនកាតងររគរតាម្ផ្ទុះ 

 

1. ង្តើពលកម្មកុមារ “អំង្ពើអាគ្កក់ដែលចាបំាច់គ្តូិដតមានឬ”? 
 មានមនុស្សដែលអះអាងថា ពលកមមកុមារ “អំពពើអាក្កក់ដែលចបំាច់ក្រូវមាន” និងថាពលកមមកុមារនឹងលុប
បំបារ់បាន ក្បស្និពបើឬពៅពពលដែលភាពក្កើក្កក្រូវបានលុបបំបារ់។ ពនះមិនដមនជាការពិរពេ! ជាជាងការបពទោ ស្
ពៅពលើភាពក្កើក្កថាជាបុពវពេរុននពលកមមកុមារពទះ ព ើងក្រូវដរេេួលស្គា ល់អំពើរួទេើរបស្់រដ្ឋា ភិបាល ក្បពន័ធ
ស្ងាមនិងពស្ែាកិចច វបបធម៌និងក្បនពណើ  កនុងការអនុញ្ញា រឲ្យកុមារពធវើការ។ វាជាជពក្មើស្ដែលរដ្ឋា ភិបាលនិងស្ងាម
ពក្ជើស្ពរ ើស្ ក ដែលជាការពនយល់ថាពេរុអវើបានជាក្បពេស្មួ ចំនួន អាចឈានែល់កក្មិរែស៏្ំខាន់មួ កនុងការ
ស្ពក្មចបាននូវការអបរ់បំឋមស្ិកាដែលមានលកខណៈស្គកល ពេើ តាមរ ៈពនះ ពលកមមកុមារក្រូវបានលុប
បំបារ់។ ការស្ិកានិងការក្ស្គវក្ជាវពៅជំុវញិពិភពពោកបានបង្ហា ញថា កុមារជាពក្ចើនដែលពចញពើស្គវតាក្កើក្កនិង
មិនសូ្វេេួលបានការ កចិរតដ្ឋក់ បានពៅស្គោពរៀន ពេើ ពៅកនុងករណើ ជាពក្ចើន ឪពុកមាត  បានលះបង់ជាខាល ងំ
ពែើមបើឲ្យកុមារបានបនតពៅស្គោពរៀន។ មានការក្ពមពក្ពៀងជាស្គកលថា ក្បស្ិនពបើមនុស្សពពញវ ័មានការង្ហរលអ
ក្បពស្ើរដែលេេួលបានក្បាក់ដែលអក្បពស្ើរពទះ ការបញ្ជូ នកូនឲ្យពៅពធវើការ នឹងមានកក្មិរអបបបរមាខាល ងំណាស្។់ 
ការពិរចាស្់ក្កដែរមួ  គឺថា ពលកមមកុមារគឺអំពើមនុស្សពពញវ ័ពក្បើក្បាស្់និងពកងក្បវញ័្ជ កុមារពែើមបើចំពណញ
ផ្ទោ ល់ែលួន។ ែូពចនះ ការបញ្ឈប់វា គឺជាការេេួលែុស្ក្រូវរបស្់មនុស្សពពញវ ័។ 

 

2. ង្តើង្យើងអាចលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារកាតងររគរតាម្ផ្ទុះ ង្ោយរង្បៀបណ្ត? 

 ការបញ្ឈប់ពលកមមកុមារកនុងការង្ហរតាមផ្ោះ មានន័ ថា ជាការបញ្ឈបក់តាត រុញក្ចននិងកតាត អូស្ទាញ។ 
ពនះជាការក្បឈមែល៏ំបាកមួ  ដែលទាមទារឲ្យមានកិចចក្បឹងដក្បងពើមនុស្សក្គបគ់្នន  ែូចជា ឪពុកមាត  , ស្េគមន៍
និងពមែឹកទសំ្គស្ទ, រដ្ឋា ភិបាលនិងអាជាា ធរស្គធារណៈពៅក្គប់កក្មិរ, អនករស្ ូមរិពែើមបើស្ិេធិកុមារ ស្ិេធិស្តស្តើ ស្ិេធិ
ការង្ហរ និងស្ិេធមិនុស្ស, ក្គូ, ស្េជើព, និពោជក, ពមធាវ ើ និងមនុស្សជាពក្ចើនពេៀរ។ គ្នម នរូបមនតេិពវណាមួ ពេ 
គ្នម នែពំណាះក្ស្គ ដ្ឋច់ណារ់ណាមួ ពៅពែើ ពេ ពេើ កមិ៏នទាន់មាន ុេធស្គស្តស្តណាមួ ដែលពក្បើបានក្គប់
កាលៈពេស្ៈពទះពេ។ ស្ំខានបំ់ផុ្រពទះគឺថា ការង្ហរពែើមបើបញ្ឈប់ពលកមមកុមារកនុងការង្ហរតាមផ្ោះ និងពែើមបើធាទ
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ឲ្យមានការការពារទាងំក្ស្ុងពៅពលើអនកពធវើការតាមផ្ោះវ ័ពកមង ពាកព់ន័ធនឹងវធិើស្គស្តស្តស្េការណ៍គ្នន មួ  ពៅកនុ ង
វសិ្័ ពផ្សងៗគ្នន និងពៅកក្មិរពផ្សងៗគ្នន ។   
 

3. អាកង្ វ្ ើររគរតាម្ផ្ទុះ កាតងនាម្ជាអាកតេ ៊ូម្តិគ្បកបង្ោយគ្បេិទធភាពកាតងររជំនុះន៊ូិររគ្បឈម្ 

កនុងទមជាជនែំបូងដែលបានេេួលរងផ្លប ះពាល់ អនកពធវើការតាមផ្ោះមានរួទេើស្ំខាន់មួ កនុងការជួ 
បញ្ឈប់ពលកមមកុមារ និងការពារអនកពធវើការតាមផ្ោះវ ័ពកមង។ អនកក្បដេលជាកំពុងគិរ ថាពរើព ើងអាចចប់ពផ្តើមវា
ោ ងែូចពមតច ពៅពពលដែលស្គា នភាពការង្ហរនិងស្គា នភាពរស្់ពៅរបស្់ព ើងស្ាិរពៅកនុងស្ភាពដបបពនះ? បេ
ពិពស្គធន៍ជាពក្ចើននិងពផ្សងៗគ្នន  ពៅកដនលងពផ្សងៗគ្នន ននពិភពពោក បានបង្ហា ញជាកព់េើ ថា វាអាចពៅរចួពេើ 
វាកំពុងដរពកើរមានពែើងជាពរៀងរាល់នងៃ។  
 

ង្តើអវីជាររតេ ៊ូម្តិ? ការរស្ ូមរិ គឺជាស្កមមដែលមានពគ្នលបំណងកនុងការពលើកកមពស្ស់្រិស្មបជញ្ាៈ កនុង
ចំពណាមអនកពធវើការស្ពក្មចចិរត ឬស្គធារណជនេូពៅអំពើបញ្ញា មួ ឬពក្ចើន ពេើ ពៅកនុងករណើ ពនះ គឺការលុប
បំបារ់ពលកមមកុមារកនុងការង្ហរតាមផ្ោះ ក្ពមទាងំពលើកកមពស្់និងការពារស្ិេធិរបស្់អនកពធវើការតាមផ្ោះវ ័ពកមង ដែល
នឺងឈានពៅែល់ការដកលមអស្គា នភាពរបស្់ពួកពគ។  
 

ររតេ ៊ូម្តិរឺជាឧបករណ៍ែ៏មានអានុភាពម្ួយេគ្មាប់ង្ វ្ ើឲ្យមានររផ្លៃ េ់បូ្រ។ វាអាចជំរុញេឹកចិរតរបស្់មនុស្ស
ឲ្យផ្ទល ស្់បតូរឥរោិបេ វបបធម ៌ក្បនពណើ  និងពគ្នលនពោបា ស្គធារណៈ។ វាអាចទឲំ្យមានការ
អភិវឌ្ឍន ុ៍េធស្គស្តស្តនចនក្បឌិ្រងមើៗពែើមបើបស្តង្ហា បការពកងក្បវញ័្ច ។ វាផ្តល់កដនលងមួ ស្ក្មាប់ឲ្យកុមារនិោ ពែើមបើែលួន
ឯង ពធវើការជាមួ គ្នន  និងអភិវឌ្ឍន៍ស្មរាភាពពែើមបើការពារនិងពលើកកមពស្ស់្ិេធិរបស្់ែលួន។ វាជួ ឲ្យកុមារកាល  
ពៅជាបុគាលដែលមានភាពអងអ់ាច។ និោ រមួ ការរស្ ូមរិ ពធវើឲ្យមានការផ្ទល ស្់បតូរជើវរិ ពេើ ស្ំខាន់បំផុ្រពទះ 
គឺជើវរិរបស្់កុមារ។ 
 បុគាលដែលចូលរមួពៅកនុងការរស្ ូមរិពនះ ក្រូវពគពៅថា អនករស្ ូមរិ។ អនករស្ ូមរិ ជួ កុមារពធវើការង្ហរ
តាមផ្ោះ ឲ្យ៖ 

 និោ អវើដែលកុមារចង់និោ  

 េេួលបានស្ិេធិរបស្់ែលួន 

 រំណាងផ្លក្បពោជន៍របស្់ែលួន និង 

 េេួលបានពស្វាកមមនិងការគ្នកំ្េជាកដ់ស្តងដែលពួកពគក្រូវការ 
អនករស្ ូមរិ ពៅពលើស្ពើការដែលក្គ្នន់ដរប ងក្បាថាន ចងឲ់្យអវើមួ មានការផ្ទល ស្់បតូរ គឺពួកពគពធវើការជាក់ដស្តង

ពែើមបើបពងាើរឲ្យបាននូវការផ្ទល ស្់បតូរ តាមរ ៈការដ្ឋក់ពាកយស្មតើរបស្់ែលួ ន ឲ្យកាល  ពៅជាស្កមមភាព។ តាមពិរពៅ 
ពនះគឺជាកិចចការដែលអនកនិងស្គា បន័របស្់អនកកំពុងដរពធវើរចួពេើ  ពែើមបើស្ពក្មចឲ្យបាននូវពគ្នលពៅឲ្យអនកពធវើការង្ហរ
តាមផ្ោះ មានការង្ហរលអក្បពស្ើរ ែូចជាការបញ្ចុ ះបញ្ចូ លរដ្ឋា ភិបាលរបស្់អនកឲ្យផ្តល់ស្ចច បន័អនុស្ញ្ញា  ILO ពលែ
១៨៩ ឲ្យពរៀបចំបពងាើរ អនុវរត និងពក្ងឹងការអនុវរតចាបជ់ារិ, ការចចរជាមួ និពោជក, ការរំណាងឲ្យផ្ល
ក្បពោជន៍របស្់អនកពធវើការតាមផ្ោះ, និងការពធវើ ុេធទការទាមទារឲ្យមានការពគ្នរពស្ិេធអិនកពធវើការង្ហរតាមផ្ោះ។ ពៅ
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កនុងការង្ហររស្ ូមរិ ឥែូវពនះ អនកកំពុងរមួបញ្ចូ លគ្នន នូវពគ្នលពៅែស៏្ំខាន់នក្កដលងមួ គឺ ការលុបបំបារ់ពលកមម
កុមារ និងការការពារទាងំក្ស្ុងស្ក្មាប់អនកពធវើការវ ័ពកមងកនុងការង្ហរតាមផ្ោះ។ 

 
  

4.  ង្តើអាកនិងអងោរររបេ់អាក អាចង្ វ្ើជាអាកតេ ៊ូម្តិគ្បកបង្ោយគ្បេិទធភាពេគ្មាប់កុមារនិងយុិិ័យកាតង

ររគរតាម្ផ្ទុះបានង្ោយរង្បៀបណ្ត?  

4.1. ររកសាងន៊ូិររង្ប្ជាា ចិត្ផ្លទ ល់ខ្ៃនួម្ួយ៖ ការបញ្ឈប់ពលកមមកុមារ ចប់ពផ្តើមជាមួ នឹងការពឆះឆួល
កំេងឹកនុងចិរតដផ្នកស្ើលធមរ៌បស្់អនក រមួជាមួ នឹងការជំរុញែខ៏ាល ងំមួ កនុងការចរ់វធិានការ។ វាជាការបពងាើរការ
ពបតជាា ផ្ទោ ល់ែលួន កនុងការដកអវើដែលែុស្ឲ្យពៅជាក្រូវវញិ ពដ្ឋ គ្នម នការពនារពពល។ ចំណុចេើមួ ដែលអនកក្រូវពធវើ គឺ 
ក្រូវែឹងអំពើស្គា នភាពពលកមមកុមារពៅកនុ ងក្បពេស្របស្់ែលួ ន បញ្ញា ស្ំខាន់ៗ  ការរពំោភបំពាន និងភាពអ ុរតិធម៌។   
 

4.2 ស្ាប់កុមារនិយាយ៖ កុមារ សូ្មបើដរកុមារដែលមានវ ័ពកមងខាល ងំ កែឹ៏ងអំពើអវើដែលពួកែលួនក្រូវការ និងអវើដែល
ែលួនចងប់ាន អវើដែលពធវើែលួនស្បា ចិរត និងអវើដែលពធវើឲ្យែលួនពក្កៀមក្កំដែរ។ កុមារក្បដេលជាមិនអាច
និោ ពនយល់អំពើពរឿងទាងំអស្់ពនះបានលអពទះពេ។ កុមារអាចមានការខាម ស្់ពអៀនអំពើការនិោ ស្ដមតងពចញអំពើ
បំណងក្បាថាន របស្់ែលួន ពដ្ឋ ស្គរដរកុមារក្រូវបានេវកឹហារ់ែុស្ខារ់ឲ្យស្គត បម់នុស្សពពញវ ័ដែល “ែឹងថាអវើដែល
លអស្ក្មាប់កុមារ”។ កុមារជាពក្ចើន ក្រូវបានរារាងំមិនឲ្យនិោ អំពើការលំបាកឬបញ្ញា របស្់ែលួន ខាល ចពធវើឲ្យមានការ
មិនស្បា ចិរតែល់ឪពុកមាត  ឬនិពោជកដែលបានចរ់េុកជា “ឪពុកមាត  ជំនួស្”។ សូ្មចំណា ពពលដស្វងរក
ពួកពគឲ្យពចញមក និងផ្តល់នូវេំនុកចិរតនិងលំេមួ ពែើមបើឲ្យពួកពគនិោ  អំពើកតើបារមភ កតើស្ងឃមឹ និងសុ្បិនរបស្់
ពួកពគ។  
 

4.3 និយាយង្ៅរន់ម្នុេសង្ពញិ័យឲ្យផ្លៃ េបូ្់រផ្ាត់រំនិត៖ ព ើងទាងំអស្់គ្នន សុ្េធដរេេួលឥេធិពលពើក្បនពណើ
និងវបបធម៌ដែលបានពផ្ោរមកពើឪពុកមាត  ឬស្េគមនរ៍បស្់ព ើង។ ព ើងពការស្រពស្ើរនិងក្ស្ោញ់ោ ងខាល ងំពៅ
ពលើេិែាភាពជាពក្ចើន ែូចជា ការដងទាកំ្គួស្គរនិងស្េគមន៍, ស្គមគាើភាពជាមួ អនកដែលកំពុងជួបការលំបាក, ការ
ពគ្នរពចស្់េំុ, ការការពារកូន វបបធម៌ ក្បនពណើ  និងជំពនឿស្គម ររើរបស្់ព ើង ជាពែើម។ កប៏ ុដនត វាកម៏ានេិែាភាព
អវជិជមានដែរ។ ពេើ ក្បការដែលគួរឲ្យពស្គកស្គត  ពទះ គឺថាេិែាភាពអវជិជមានទាងំពនះ ពៅដរក្រូវបានមនុស្ស
ឬក្កុមមួ ចំនួន បនត កមកអះអាងពែើមបើពលើកជាពេរុផ្លពនយល់អំពើឥរោិបេនិងអាកបបកិរោិរបស្់ែលូន ទាក់
េងនឹងពលកមមកុមារកនុងការង្ហរតាមផ្ោះ។ កនុងចំពណាមពទះ រមួមាន ឋានៈរូចទាបរបស្់ស្តស្តើ, ការក្រួរក្តាទាងំក្ស្ុង
របស្់មនុស្សពពញវ ័ពៅពលើកុមារនិងអនើរិជន, ឋាទនុក្កមស្ងាមរងឹរអឹងអំពើចំណារ់ថាន ក់និងវណណៈស្ងាម, និងការ
មិនេេួលស្គា ល់និងមិនពគ្នរពអនើរិជន។ េិែាភាពអវជិជមានននក្បនពណើ និងវបបធម៌ទាងំពនះ មិនក្រឹមដររពំោភស្ិេធិ
មនុស្សជាមូលដ្ឋា នប ុពណាណ ះពេ គឺវាដងមទាងំជាឧបស្គាែ៏ខាល ងំមួ  ចំពពាះការអភិវឌ្ឍនស៍្ងាមនិងពស្ែាកិចចពេៀរ
ផ្ង។ ការបនតការអនឱ់នចំពពាះពលកមមកុមារ គួរក្រូវបាន ល់ពៅកនុងបរបិេពនះ។ ពលកមមកុមារកនុ ងការង្ហរតាមផ្ោះ 
នឹងមិនអាចលុបបំបារប់ាន ពដ្ឋ គ្នម នការផ្ទល ស្់បតូ រជាមូលដ្ឋា នពៅពលើឥរោិបេនិងអាកបបកិរោិរបស្់មនុស្សពពញ
វ ័ដែលកំពុង “រុញក្ចន” និង “អូស្ទាញ” កុមារ ដែលរមួមាន ឪពុកមាត   អាណាពាបាល ស្េគមន៍និងពមែឹក
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ទសំ្គស្ទ អាជាា ធរស្គធារណៈ និពោជក និងអនកពក្ជើស្ពរ ើស្។ អនកទាងំអស្់ពនះ គឺជាមនុស្សដែលជាពគ្នលពៅ
ស្ំខានន់នការរស្ ូមរិរបស្់អនក។ សូ្មឲ្យពួកពគចូលរមួពាកព់ន័ធកនុងការស្នោទដបបស្គា បទ និងអូស្ទាញពួកពគឲ្យ
ពិនិរយពមើលថាពរើពួកពគអាចពក្បើក្បាស្់ជំេរនិងឥេធិពលរបស្់ែលួនោ ងែូចពមតច ពែើមបើជួ ឲ្យកុមារមានអទគរ
ក្បពស្ើរមួ  និងពែើមបើការពារកុមារពើការបងាការឈចឺប។់ ក្រូវចកំនុងចិរតដែរ អំពើរួទេើែស៏្ំខាន់របស្់ក្គូបពក្ងៀន។ 
ក្រូវអូស្ទាញពួកគ្នរ់ឲ្យកាល  ពៅជាអនករស្ ូមរិពែើមបើស្ិេធកុិមារពៅកនុងថាន ក់ពរៀននិងពៅកនុងស្េគមន។៍   
 

4.4  គ្តូិតាម្ឃ្ៃ រំកង្ម្ើលករណីថ្នរររំង្ោភបំពាននិងររង្កងគ្បិ័ញ្ច ៖ លកខណៈោក់បាងំននការង្ហរតាម
ផ្ោះ ជាការបពងាើនហានិភ ័ននការរពំោភបំពានស្ក្មាប់អនកពធវើការ ជាពិពស្ស្ពៅពលើកុមារ ពៅកនុងនែរបស្់និពោ
ជក។ ពៅកដនលងដែលមានការការពារផ្លូវចាប ់ក្បជាជនដរងមិនសូ្វបានែឹង និងអនុវរតមិនបានលអ។ ក្រូវពធវើឲ្យកាល  
ពៅជាេមាល ប់កនុ ងការឃ្ល រំកពមើលស្ញ្ញា អាស្នននិងការរពំោភបំពានកុមារនិងអនកពធវើការតាមផ្ោះវ ័ពកមង ដែលកំពុងពធវើ
ការជាមួ អនកពៅកនុងក្គួស្គរជាមួ គ្នន ឬកំពុងរស្់ពៅកនុងស្េគមន៍របស្់អនក ជាពិពស្ស្អនកដែលមកពើពែរតឆ្ងៃ  ៗ 
ឬមកពើក្បពេស្ែនេ។ ក្រូវមានពរ័ម៌ានពាកព់ន័ធអំពើចាប់ វធិាន បេបបញ្ារតិ និងេេួលការបណតុ ះបណាត លស្ក្មាប់
ែលួនឯង និងស្ក្មាប់ស្មាជិកស្នូលនិងថាន ក់ែឹកទកំនុងអងាការរបស្់អនក អំពើរពបៀបពដ្ឋះក្ស្គ បញ្ញា ទទ។ កនុង
ក្បពេស្ជាពក្ចើន ពគមានអងាការស្ិេធិមនុស្សដែលផ្តល់ការបណតុ ះបណាត លអំពើការផ្តល់ជំនួ ដផ្នកចាបព់ដ្ឋ មិនបង់
កនក្ម។ សូ្មទាកេ់ងជាមួ អងាការទាងំពទះ។ ក្ស្បពពលជាមួ គ្នន ពនះ ក្រូវពរៀបចំបញ្ជ ើពឈាម ះបុគាលនិងអងាការ
ទទ ពែើមបើទាកេ់ងសុ្ំពោបល់ក្បឹកានិងការគ្នកំ្េ។ 
 ការពារកុមារដែលពធវើការជាមួ អនក៖ វាចាស្់ណាស្់ដែលអនកពធវើការតាមផ្ោះជាមនុស្សពពញវ ័ភាគពក្ចើន 
ចរ់េុកកុមារពធវើការជាមួ ែលួន ែូជាបអូនបពងាើរ ពេើ ពែើររួទេើែូចជាអនកពក្បៀនក្បពៅនិងជាអនកការពារ។ កប៏ ុដនត 
មានករណើ ដែលអនកពធវើការតាមផ្ោះជាមនុស្សពពញវ ័ បានពកងចំពណញ និងបានសូ្មបើដរពកងក្បវញ័្ច និងរពំោភ
បំពាន ពលើកុមារដែលកំពុងពធវើការជាមួ ែលួ នពៅវញិ។ ពនះជាេពងវើមិនអាចេេួល កបានពេ ពេើ គួរក្រូវពដ្ឋះ
ក្ស្គ ជាអាេិភាព! 
 

4.5 េ៊ូម្ោក់បញ្ហា ពលកម្មកុមារនិងអាកង្ វ្ ើររតាម្ផ្ទុះិ័យង្កមង ង្ៅលំោប់ខ្ពេ់កាតងរង្បៀបវារៈថ្នអងោររ

របេ់អាក និងគ្តូិង្រៀបចំដផ្នររតេ ៊ូម្តិម្ួយ៖ សូ្មដ្ឋកប់ញ្ញា បញ្ឈប់ពលកមមកុមារ ជាអាេិភាពមួ ស្ក្មាប់
អងាការរបស្់អនក។  ជំហានែំបូង គួរពលើកកមពស្់ការ ល់ែឹងកនុ ងចំពណាមថាន កែឹ់កទនិំងស្មាជិក ស្តើពើរក្មូវការ
ដែលក្រូវចរ់វធិានការពៅពពលពនះ! អនកអាចពធវើកិចចការពនះបាន តាមរ ៈកិចចក្បជំុផ្តល់ពរ័ម៌ាន/បពញ្ចញគំនិរអំពើ
ភាពជាអនកែឹកទ ំពដ្ឋ មានជំនួ ពើអនកស្ក្មបស្ក្មួលមាន ក។់ ក្បភពជំនួ ដែលអាចពៅរចួស្ក្មាបក់ារង្ហរស្ក្មប
ស្ក្មួលពនះ រមួមានអងាការដែលកំពុងពធវើការអំពើស្ិេធិកុមារនិងអនកពធវើការតាមផ្ោះ, ស្េជើព, ទ កដ្ឋា នរដ្ឋា ភិបាល
ពាកព់ន័ធនឹងសុ្ែមាលភាពស្ងាមឬទ កដ្ឋា នការពារកុមារ ក្ពមទាងំអងាការដែលដែលមានការការោិល័ ឬមាន
កមមវធិើពលកមមកុមារពៅកនុងក្បពេស្របស្់អនកែ ែូចជា អងាការ ILO ឬ UNICEF។ ពេើ បទោ បម់ក ក្រូវគិររមួគ្នន
ពដ្ឋ ក្បុងក្ប រ័ន អំពើស្កមមភាពដែលអងាការរបស្់អនកអាចចរ់ពែើងបាន និងពធវើដផ្នការស្កមម។  


