
ច្្បាប់់រដ្ឋឋវ៉ាា្ស៊ីី�នតោ�នតោ�ជុំី�វិិញ ករណី�
រំតោ�ភប់�ពានតោ�ើកីមារ និងការទុីកកីមារតោ��

ឯកសារតោនះមានតោ��ប់�ណីងផ្តត�់ការអប់់រំអ�ពី�ច្្បាប់់សារ 
វិ័នតរប់ស៊ី់រដ្ឋឋវ៉ាា្ស៊ីី�នតោ�នជុំី�វិិញករណី�រំតោ�ភប់�ពានតោ�ើកីមារ 
និងការទុីកកីមារតោ�� និងតោ�ងតោស៊ីច្កត�ព្រាពាង Revised 
Code of Washington (ងច្្្បាប់់់ដែដ្ឋ�បានដែកស៊ីព្រា�ួ�នៃន
រដ្ឋឋឋវ៉ាា្�ស៊ីី��នតោ�ន, RCW) Washington Administrative 
Code (និងព្រាក�រដ្ឋឋបា�វ៉ាា្ស៊ីី�នតោ�ន, WAC។ 

តើ�ើការដាក់់ពិិន័័យតើ�ើរាងកាយជាអំំតើពិើត្រឹ�ឹមត្រឹ�ូវដែ�រឬតើ�?
បាទុ/�ស៊ី ការដាក់ពីិន័យតោ�ើរាងកាយគឺឺជាអ�តោពីើព្រា�ឹ�ព្រា�ូវិ រួ�ទាំ�ងការតោព្រាប់ើព្រាបាស៊ី់
ឲ្្យបានស៊ី�ព្រាស៊ីប់ ឬការដាក់ទុណីឌក�មតោ�ើរាងកាយ �ិនព្រា�ូវិបាន��់ទុីកថាជាករណី�
រំតោ�ភប់�ពាន ឬខុីស៊ីច្្បាប់់តោ�តោពី�ដែដ្ឋ�វ៉ាស៊ី�តោ��ីផ្ត� និងកព្រា�ិ��ធ្្យ� តោ�ើយ
ព្រា�ូវិបានដាក់តោដាយឳពីីកមាា្យ ព្រាគឺូប់តោព្រាងៀន ឬអាណាពី្យាបា�ដាក់ទុណីឌក�មកុ�ង
តោ��ប់�ណីងរារា�ង ឬដែកដែព្រាប់កីមារ។      អាយី ទុ��� និងសាា្នភាពីរប់ស៊ី់កីមារ និងទុ�កដែនែង
នៃនការរងរប់ួស៊ីណា�ួយព្រា�ូវិយក�កពីិ�រណា តោដ្ឋើ�្បី�ក�ណី�់ថាតោ�ើផ្ត�ប់ះះពា�់
រាងកាយគឺឺមានកព្រា�ិ�ស៊ី�ព្រាស៊ីប់ ឬ�ធ្្យ�។ ក�ា្តោផ្ត្�ងតោទុៀ�អាច្រួ�មានកព្រា�ិ�នៃនការ

អភិវិឌ្្ឍរប់ស៊ី់កីមារ និង�កខណីៈធ្�ម�ជា�ិនៃនការព្រាប់ព្រាពីឹ�តក��ីស៊ីរប់ស៊ី់កីមារ។ ជុំ�តោនឿ
រប់ស៊ី់ពីីកមាា្យដែដ្ឋ�ថាវ៉ា��បាច្់កុ�ងការដាក់ទុណីឌក�មកីមារ�ិនប់ង្ហាា្ញអ�ពី�ភាពី
ព្រា�ឹ�ព្រា�ូវិ ឬអនីញ្ញាា្�ឱ្្យតោព្រាប់ើកមាំ្�ង�ួស៊ីព្រាប់មាណី ព្រាជុំី�ព្រាជុំួស៊ី ឬ�ិនស៊ី�ព្រាស៊ីប់តោ�តោ�ើ
កីមារតោទុ។ ការតោព្រាប់ើកមាំ្�ងតោ�ើកីមារតោដាយប់ីគឺគ�ណាមាា្ក់គឺឺជាអ�តោពីើខុីស៊ីច្្បាប់់ �ីះព្រា�ដែ�
អ�តោពីើតោនះគឺឺស៊ី�តោ��ីផ្ត� និងមានកព្រា�ិ��ធ្្យ� តោ�ើយព្រា�ូវិបានអនីញ្ញាា្�ជា�ីនតោដាយ
ឳពីីកមាា្យ ឬអាណាពី្យាបា�រប់ស៊ី់កីមារកុ�ងតោ��ប់�ណីងរារា�ង ឬដែកដែព្រាប់កីមារ។ 

• RCW 9A.16.100៖ https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
default.aspx?cite=9A.16.100

• WAC 110-30-0030៖ https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
default.aspx?cite=9A.16.100

តើ�ើអីំ�តើ�ជាក់មំ្លាំ�ងំកាយត្រឹ�ុ�ត្រឹ�ួស ឬមិន័សម
តើ��ុផ� តើ�ើយចា�់�ុក់ថាជាក់រណី�រំតើ�ភបំំពាន័
តើ�ើផូ�វកាយ?
ការរំតោ�ភប់�ពានតោ�ើរាងកាយមានន័យថា ការប់ងកសាា�្របួ់ស៊ីតោដាយតោច្�នា ឬ
ការតោធ្ើើបាប់រាងកាយកីមារដែដ្ឋ�តោធ្ើើឱ្្យប់ះះពា�់ដ្ឋ�់សី៊ីខុភាពី សី៊ីខីុមា�ភាពី ឬសី៊ីវិ�ិិភាពី
រប់ស់៊ីកីមារ។ វ៉ាអាច្រាប់់ប់ញូ្ចូ��ទាំ�ង ប់ះដីែនត�ិនក�ណី�់ព្រា�ឹ�ច្�តោពាះស៊ីក�មភាពីដូ្ឋច្ជា៖ 

(a) ការចោ� ការទាំ�់ ការដ្ឋី� ឬកាប់់កីមារ 

(b) វ៉ាយកីមារដោយកណា្ត្ប់់ដ្ 

(c) អង្ួនកីមារអាយីក្្�ប់�ឆា្� 

(d) ខុ្ទប់់ច្�ីះរប់ស៊ី់កីមារ 

(e) គឺ�រា�ក�ហ្ងកីមារដោយអាវិីធ្ប្�័យលោក ឬ 

(f) ធើើអ�ពើណា�ួយផ្�្ងទៀ�ដ្�ទុ�នងជាប់ងក ហើយដ្�ប់ងកឱ្្យមានគ្្ះថាា្ក់
ដ្ឋ�់រាងកាយច្ើនជាងការឈឺ�ប់់ប់ណ្ត្ះអាស៊ីនុ ឬស៊ីញ្ញាា្ស៊ីនាំ្ក�ូច្�ច្
ប់ណ្ត្ះអាស៊ីនុ ឬដ្�ធើើឱ្្យប់ះះពា�់ដ្ឋ�់ស៊ីីខុភាពី ស៊ីីខុីមា�ភាពី ឬស៊ីីវិ�ិិភាពី
រប់ស៊ី់កីមារ។ 

• RCW 9A.16.100៖ https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
default.aspx?cite=9A.16.100

• WAC 110-30-0030៖ https://apps.leg.wa.gov/WAC/ 
default.aspx?cite=110-30-0030

តើ�ើអីំ�ដែ��ត្រឹ�ូវចា�់�ុក់ថាជាការរំតើ�ភបំំពាន័ផូ�វតើភ�?
ការរំតោ�ភប់�ពានផ្តែ�វិតោភទុមានន័យថាព្រាប់ព្រាពីឹ�ត ឬអនីញ្ញាា្�ឱ្្យព្រាប់ព្រាពីឹ�តប់ទុតោ�មើស៊ីផ្តែ�វិតោភទុ
តោ�ើកីមារដ្ឋូច្ដែដ្ឋ�មានដែច្ងកុ�ងព្រាក�ព្រាពី�មទុណីឌ។ ការប់ះះតោដាយតោច្�នា តោដាយផ្ទាា្�់ 
ឬ��រយៈស៊ីតោ�ែ�កប់�ពាក់នៃនផ្តែ�វិតោភទុ ឬដែផ្តុកស៊ីុិទុធសាា្�តោផ្ត្�ងតោទុៀ�រប់ស៊ី់កីមារ ឬ
ការអនីញ្ញាា្� ការប់ងខ� ការតោ�ើកទុឹកច្ិ�ត ការផ្តត�់ជុំ�នួយ ឬតោប់ើ�ិនដ្ឋូតោ�ា្ះតោទុប់ណា្ត្�
ឱ្្យកីមារច្ូ�រួ�កុ�ងការប់ះះពា�់ដែផ្តុកផ្តែ�វិតោភទុ ឬភាពីស៊ីុិទុធសាា្�តោផ្ត្�ងតោទុៀ�ស៊ីព្រាមាប់់ 

តោ��ប់�ណីងនៃនការប់�តោពីញ�ព្រា�ូវិការផ្តែ�វិតោភទុរប់ស៊ី់ប់ីគឺគ�ដែដ្ឋ�ប់ះះកីមារ កីមារ ឬភាគឺ�
ទុ�ប់�។ ឳពីីកមាា្យ ឬអាណាពី្យាបា�រប់ស៊ី់កីមារ ប់ីគឺគ�ដែដ្ឋ�ព្រា�ូវិបានអនីញ្ញាា្�តោដាយ
ឳពីីកមាា្យ ឬអាណាពី្យាបា�ឲ្្យផ្តត�់ការដែ�ទាំ�កីមារដ្ឋ�់កីមារ ឬប់ីគឺគ�ដែដ្ឋ�ផ្តត�់
តោស៊ីវ៉ាក�មដែដ្ឋ�មានការទុទុួ�សាា្�់ខាងតោវិជុំជសាស្ត្រស៊ីតដ្ឋ�់កីមារអាច្ប់ះះកីមារតោ�កដែនែង
ផ្តែ�វិតោភទុ ឬកដែនែងតោកតរ៍ខាា្ស៊ី់តោផ្ត្�ងតោទុៀ�កុ�ងតោ��ប់�ណីងផ្តត�់អនា�័យ ការដែ�ទាំ�កីមារ 
និងការពី្យាបា� ឬការតោធ្ើើតោរាគឺវិិនិច្័័យតោវិជុំជសាស្ត្រស៊ីត។ 

WAC 110-30-0030៖ https://apps.leg.wa.gov/WAC/ 
default.aspx?cite=110-30-0030
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ព្រាប់ស៊ីិនតោប់ើតោ�កអុកច្ង់បានច្្បាប់់ច្�ែងនៃនឯកសារតោនះជាទុព្រា�ង់ ឬភាសាតោផ្ត្�ងតោទុៀ� ស៊ីូ�ទាំក់ទុង DCYF Constituent Relations (ដែផ្តុកទុ�នាក់ទុ�នងស៊ី�ខាន់រប់ស៊ី ់DCYF)  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov)។ DCYF PUBLICATION CWP_0081 CA (08-2021) Cambodian

តើ�ើការតើក់ងត្រឹបំវ័ញ្ចចផូ�វតើភ�គឺឺជាអីំ�?
ការតោកងព្រាប់វិ័ញ្ចូូផ្តែ�វិតោភទុរាប់់ប់ញ្ចូូ��ទាំ�ង ប់ះីដែនត�ិនក�ណី�់ព្រា�ឹ�ដែ�ការជុំួញដ្ឋូរផ្តែ�វិតោភទុ និង
ការតោធ្ើើអាជុំ�វិក�មផ្តែ�វិតោភទុ តោដាយសារវ៉ាក្យស៊ីពី្ទទាំ�ងតោនះព្រា�ូវិបានក�ណី�់និយ�តោដាយ
ច្្បាប់់ តោ�ើយរាប់់ប់ញ្ចូូ��ទាំ�ងស៊ីក�មភាពីនានាដ្ឋូច្ជាការអនីញ្ញាា្� ការប់ងខិ�ប់ងខ� ការ
តោ�ើកទុឹកច្ិ�ត ការផ្តត�់ជុំ�នួយ ឬប់ណា្ត្�ឱ្្យកីមារច្ូ�រួ�កុ�ងស៊ីក�មភាពី�ួយ ឬតោព្រាច្ើន
ខាងតោព្រាកា�តោនះ៖ 

(a) ស៊ីក�មភាពីផ្តែ�វិតោភទុណា�ួយតោ�តោពី�ដែដ្ឋ�រប់ស៊ី់ដែដ្ឋ�មាន�នៃ�ែព្រា�ូវិបានផ្តត�់ឱ្្យ ឬ
ទុទុួ�បានតោដាយប់ីគឺគ�ណាមាា្ក់ជា�ុ�រនឹងការរួ�តោភទុ

(b) ស៊ីក�មភាពីអាព្រាកា�ផ្តែ�វិតោភទុ ស៊ីក�មភាពីអាស៊ីអាភាស៊ី ឬអានា�រ្យដែដ្ឋ�ព្រា�ូវិបាន
តោគឺ��រូប់ ��វិីតោដ្ឋអូ ឬផ្ត�ិ�តោ�ើងវិិញ ឬប់ញ្ចូជ�ន��ព្រាប់ពី័នធតោអ�ិច្ព្រា�ូនិក 

(c) ស៊ីក�មភាពីអាព្រាកា�ផ្តែ�វិតោភទុ ស៊ីក�មភាពីអាស៊ីអាភាស៊ី ឬអានា�រ្យ ដែដ្ឋ�ជាដែផ្តុក
�ួយនៃនការស៊ីដែ�តងផ្ត្សាយផ្ទាា្�់ ឬតោដ្ឋើ�្បី�ផ្ត�ព្រាប់តោ�ជុំន៍ ឬការប់�តោពីញច្�ណីង់
ផ្តែ�វិតោភទុរប់ស៊ី់ប់ីគឺគ�មាា្ក់តោផ្ត្�ងតោទុៀ�។ 

WAC 110-30-0030៖ https://apps.leg.wa.gov/WAC/ 
default.aspx?cite=110-30-0030

តើ�ើខំ្ញុំ�អំាច�ុក់កូ់ន័ខំ្ញុំ�ឲំ្�យតើ�ម្លាំា�ក់់ឯងជាមួយ�ន័តើ�ើើសផូ�វតើភ� 
សូម�បី�ដែ�មួយរយៈតើពិ�ខូ្ញុំ�បាន័តើ�?
តោទុ ការទុីកកីមារឱ្្យជុំនតោ�មើស៊ីផ្តែ�វិតោភទុតោ�ើ�ដែ�គឺឺជាប់ទុ�ជុំ្ឈិិ� �ីះព្រា�ដែ��ី�ការ
បានតោច្ញដ្ឋ�កាអនីញ្ញាា្�ឱ្្យជុំនតោ�មើស៊ីតោនះមានទុ�នាក់ទុ�នងជា�ួយកីមារតោដាយ�ា្ន
ការព្រា�ួ�ពីិនិ�្យ ឬជុំនតោ�មើស៊ីតោនះព្រា�ូវិបានអនីញ្ញាា្�ឱ្្យមានទុ�នាក់ទុ�នងជា�ួយកីមារ
ពាក់ពី័នធតោដាយ�ា្នការព្រា�ួ�ពីិនិ�្យ��ដែផ្តនការជុំួប់ជុំី�ព្រាគឺួសារវិិញ ដែដ្ឋ�ព្រា�ូវិបានអនី�័�
តោដាយ�ី�ការ នាយកដាា្នដែកដែព្រាប់ ឬនាយកដាា្នតោស៊ីវ៉ាក�មស៊ីងគ� និងស៊ីីខាភិបា�
ព្រាស៊ីប់��តោ��នតោ�បាយរប់ស៊ី់នាយកដាា្ន។ 

ប់ីគឺគ�មាា្ក់មានពីិរីទុធភាពីពី�ប់ទុឧព្រាកិដ្ឋឋនៃនការទុីកកីមារឲ្្យជុំនតោ�មើស៊ីផ្តែ�វិតោភទុតោ�ើ�ដែ�
ព្រាប់ស៊ីិនតោប់ើប់ីគឺគ�តោនាះ (a) ជាឳពីីកមាា្យរប់ស៊ី់កីមារ (b) ព្រា�ូវិបានព្រាប់គឺ�់ឱ្្យដែ�រក្សា
រាងកាយរប់ស៊ី់កីមារ ឬ (c) តោធ្ើើការតោដ្ឋើ�្បី�ផ្តត�់ ឱ្្យកីមារនូវិ�ព្រា�ូវិការ��បាច្់ ជា�ូ�ដាា្ន
នៃនជុំ�វិិ� តោ�ើយទុីកឱ្្យកីមារស៊ីិិ�តោ�កុ�ងការតោ�ើ�ដែ� ឬការឃុំី�ព្រាគឺងរប់ស៊ី់ប់ីគឺគ�មាា្ក់
តោផ្ត្�ងតោទុៀ�ដែដ្ឋ��ិនដែ�នជាឳពីីកមាា្យ អាណាពី្យាបា� ឬអុកច្ិញ្ចូូឹ�ព្រាស៊ីប់ច្្បាប់់រប់ស៊ី់
កីមារតោដាយដ្ឋឹងថាប់ីគឺគ�តោនាះបានច្ីះតោ�ា្ះ ឬ �ព្រា�ូវិឱ្្យច្ីះតោ�ា្ះជាជុំនតោ�មើស៊ីផ្តែ�វិតោភទុ
តោព្រាកា�ច្្បាប់់នៃនរដ្ឋឋតោនះ ឬច្្បាប់់ឬប់ទុប់្បីញ្ចូញ�តិតោ�កុ�ងយី�ា្ធ្ិការតោផ្ត្�ងតោទុៀ�ដែដ្ឋ�មាន
�ព្រា�ូវិការព្រាប់ហាក់ព្រាប់ដែ���ា្តោដាយសារដែ�ប់ទុតោ�មើស៊ីផ្តែ�វិតោភទុតោ�ើកីមារ។ 

RCW 9A.42.110៖ https://apps.leg.wa.gov/RCW/ 
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តើ�ើអីំ�ជាការត្រឹបំត្រឹពឹិ�តតើដាយតើ�ីសត្រឹបំដែ�ស ឬការតើ�ីើ�ុក់ខ
បុំក់តើមេញ?
ការព្រាប់ព្រាពីឹ�តតោដាយតោធ្ើស៊ីព្រាប់ដែ�ស៊ី ឬការតោធ្ើើទុីកខប់ីកតោ�ុញស៊ី�តោ�តោ�ើទុតោងើើ ឬការខុកខាន
�ិនបានតោធ្ើើស៊ីក�មភាពី ឬផ្ត�ប់ះះពា�់ប់ដែនិ�នៃន��នា�នៃនទុតោងើើ អាកប់្បីកិរិ� ឬភាពី
អស៊ីក�មរប់ស៊ី់ឳពីីកមាា្យ អាណាពី្យាបា�ព្រាស៊ីប់ច្្បាប់់ អាណាពី្យាបា� ឬអុកដែ�ទាំ�
រប់ស៊ី់កីមារ ដែដ្ឋ�ប់ង្ហាា្ញពី�ការ�ិនយកច្ិ�តទុីកដាក់�ិនតោអើតោពីើច្�តោពាះផ្ត�វិិបាកតោ�ើកីមារ 
និងប់តោងកើ�តោព្រា�ះថាា្ក់ច្្បាស៊ី់�ស៊ី់ និងប់ច្ូ�ប់្បីនុច្�តោពាះស៊ីីខុភាពី ស៊ីីខុីមា�ភាពី ឬ
ស៊ីីវិ�ិិភាពីរប់ស៊ី់កីមារ។ 

(a) តោ�តោពី�ពីិ�រណាថាតោ�ើមានតោព្រា�ះថាា្ក់ច្្បាស៊ី់�ស៊ី់ និងប់ច្ូ�ប់្បីនុឬអ�់ 
ភស៊ីត��ងនៃនការតោព្រាប់ើសារធា�ីតោញ�នរប់ស៊ី់ឳពីីកមាា្យជាក�ា្រួ�ច្�ដែណីកព្រា�ូវិដែ�ផ្តត�់
ទុ�ងន់ធ្�។ 

(b) ការពីិ�ដែដ្ឋ�ថាប់ងប់ូ�នរួ�ប់ន្ទប់់ជា�ួយ�ា្�ិនដែ�នជាការព្រាប់ព្រាពីឹ�តតោដាយ
តោធ្ើស៊ីព្រាប់ដែ�ស៊ី ឬការតោធ្ើើទុីកខប់ីកតោ�ុញ។ 

(c) ភាពីព្រាក�ព្រាក ភាពី�ា្នផ្ត្ទះស៊ីដែ�្បីង ឬការព្រាប់ឈ��ីខុនឹងអ�តោពីើ�ិង្សាកុ�ងព្រាគឺួសារ
ដែដ្ឋ�បានព្រាប់ព្រាពីឹ�តតោ�តោ�ើជុំនតោផ្ត្�ងតោព្រា�ពី�កីមារ �ិនប់តោងកើ�ជាការព្រាប់ព្រាពីឹ�តតោដាយ
តោធ្ើស៊ីព្រាប់ដែ�ស៊ី ឬការតោធ្ើើទុីកខប់ីកតោ�ុញតោទុ។ 

(d) កីមារ�ិនព្រា�ូវិទុទុួ�រងការខុូច្ខា�ជាក់ដែស៊ីតង ឬការផ្ត�ប់ះះពា�់តោ�ើរាងកាយ 
ឬស៊ី�ិអារ�មណី៍ តោដ្ឋើ�្បី�ស៊ីិិ�កុ�ងកា�ៈតោទុស៊ីៈដែដ្ឋ�ប់តោងកើ�ឱ្្យមានតោព្រា�ះថាា្ក់
ច្្បាស៊ី់�ស៊ី់ និងប់ច្ូ�ប់្បីនុច្�តោពាះស៊ីីខុភាពី ស៊ីីខុីមា�ភាពី ឬស៊ីីវិ�ិិភាពីរប់ស៊ី់
កីមារ។ 

(e) ការព្រាប់ព្រាពីឹ�តតោដាយតោធ្ើស៊ីព្រាប់ដែ�ស៊ី ឬការតោធ្ើើទុីកខប់ីកតោ�ុញអាច្រាប់់ប់ញ្ចូូ�� ប់ះីដែនត
�ិនក�ណី�់ព្រា�ឹ�ដែ�ទុតោងើើ�ួយ ឬតោព្រាច្ើនដ្ឋូច្ខាងតោព្រាកា�៖ 
(i) ការខុកខាន�ិនបានផ្តត�់អាហារព្រាគឺប់់ព្រា�ន់ ទុ�ជុំព្រា�ក ស៊ីតោ�ែ�កប់�ពាក់ 

ការព្រា�ួ�ពីិនិ�្យ ឬការដែ�ទាំ�ស៊ីីខុភាពីដែដ្ឋ���បាច្់ស៊ីព្រាមាប់់ស៊ីីខុភាពី 
ស៊ីីខុីមា�ភាពី ឬស៊ីីវិ�ិិភាពីរប់ស៊ី់កីមារ ដ្ឋូច្ជាការប់រាជុំ័យតោនះប់ង្ហាា្ញពី�ការ
�ិនយកច្ិ�តទុីកដាក់ច្�តោពាះផ្ត�វិិបាកតោ�ើកីមារ និងប់តោងកើ�ឱ្្យមានតោព្រា�ះថាា្ក់
ច្្បាស៊ី់�ស៊ី់ និងប់ច្ូ�ប់្បីនុច្�តោពាះស៊ីីខុភាពី ស៊ីីខុីមា�ភាពី ឬស៊ីីវិ�ិិភាពីរប់ស៊ី់
កីមារ 

(ii) ស៊ីក�មភាពី ការខុកខាន�ិនបានតោធ្ើើស៊ីក�មភាពី ឬការខុជ�ខាា្ដែដ្ឋ�ប់ណា្ត្�
ឱ្្យមានរប់ួស៊ី ឬហានិភ័យនៃនការរងរប់ួស៊ីដ្ឋ�់ការអភិវិឌ្្ឍរាងកាយ 
ស៊ី�ិអារ�មណី៍ និង/ឬការយ�់ដ្ឋឹងរប់ស៊ី់កីមារដែដ្ឋ�វ៉ាប់ង្ហាា្ញពី�ការ�ិន
យកច្ិ�តទុីកដាក់ធ្ងន់ធ្ងរច្�តោពាះផ្ត�វិិបាកតោ�ើកីមារ និងប់តោងកើ�ឱ្្យមាន
តោព្រា�ះថាា្ក់ច្្បាស៊ី់�ស៊ី់ និងប់ច្ូ�ប់្បីនុច្�តោពាះស៊ីីខុភាពី ស៊ីីខុីមា�ភាពី ឬ
ស៊ីីវិ�ិិភាពីរប់ស៊ី់កីមារ 

(iii) ផ្ត�ប់ះះពា�់ប់ដែនិ�នៃន��នា�នៃនទុតោងើើ អាកប់្បីកិរិ� ឬភាពីអស៊ីក�មរប់ស៊ី់

ឳពីីកមាា្យ ឬអាណាពី្យាបា�កុ�ងការផ្តត�់�ព្រា�ូវិការផ្តែ�វិកាយ ផ្តែ�វិអារ�មណី៍ ឬ
ការអភិវិឌ្្ឍរប់ស៊ី់កីមារដែដ្ឋ�វ៉ាប់ង្ហាា្ញពី�ការ�ិនយកច្ិ�តទុីកដាក់ធ្ងន់ធ្ងរច្�តោពាះ
ផ្ត�វិិបាកតោ�ើកីមារ និងប់តោងកើ�ឱ្្យមានតោព្រា�ះថាា្ក់ច្្បាស៊ី់�ស៊ី់ និងប់ច្ូ�ប់្បីនុ
ច្�តោពាះស៊ីីខុភាពី ស៊ីីខុីមា�ភាពី ឬស៊ីីវិ�ិិភាពីរប់ស៊ី់កីមារ 

(iv) ផ្ត�ប់ះះពា�់នៃនការប់រាជុំ័យរាំ្�នៃរ�ជាប់ន្ទ�ករប់ស៊ី់ឳពីីកមាា្យ ឬអាណាពី្យាបា�កុ�ង
ការប់�តោពីញ�ីខុង្ហារ កា�ពីើកិច្ូជាឳពីីកមាា្យ ឬភារកិច្ូដែដ្ឋ�ប់ណា្ត្�ឱ្្យមានរប់ួស៊ី ឬ
ហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៃនការប់ងករប់ួស៊ីដ្ឋ�់ការអភិវិឌ្្ឍរាងកាយ ស៊ី�ិអារ�មណី៍ ឬការយ�់
ដ្ឋឹងរប់ស៊ី់កីមារ ដែដ្ឋ�វ៉ាប់ង្ហាា្ញពី�ការ�ិនយកច្ិ�តទុីកដាក់ធ្ងន់ធ្ងរច្�តោពាះផ្ត�វិិបាក
តោ�ើកីមារ និងប់តោងកើ�ឱ្្យមានតោព្រា�ះថាា្ក់ច្្បាស៊ី់�ស៊ី់ និងប់ច្ូ�ប់្បីនុច្�តោពាះស៊ីីខុភាពី 
ស៊ីីខុីមា�ភាពី ឬស៊ីីវិ�ិិភាពីរប់ស៊ី់កីមារ។ 
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