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្រកមសីលធ៌ម 

1 េគាលបំណងឯកសរ 

ឯកសរេនះបង� ញពី្រកមសីលធមៃ៌នកររពឹំងទុកទងំអជីពនិងផា� ល់ខ�ួន 

េគាលនេយាបាយេនះអនុវត�ចំេពះបគុ�លិករបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដនទងំអស់ែដលកំណតថ់ាជា: 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងសមាជិក 

• បគុ�លិកបច�ុប្បន� និងអ�កស�័្រគចិត� 

• អ�ក្របឹក្សោខងេ្រក និងអ�កែដលមានកិច�សន្យោ (ជួល ឬ ស�័្រគចិត�) 

• បគុ�លិកកិច�សន្យោរបស់អង�ករ 

• អ�កចូលរមួ្រក�មគំេរង 

 

និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលេធ�ករស្រមាបឬ់តងនាមអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន។ 

 

េគាលនេយាបាយេនះកអ៏នុវត�ផងែដរចំេពះបគុ�លេផ្សងេទៀតនិងភាគីទីបីែដលជាបទ់កទ់ងជាមយួអង�ករទ

ស្សនៈឥត្រពំែដន អចមកេមលសកម�ភាពគេ្រមាងរបស់េយងបាន(ឧទហរណ៍: មា� ស់ជំនួយ 

អង�ករៃដគូអូ�ស� លីនិងច្រកភពអងេ់គ�ស អ�កផ�ល់េសវ) 

េទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយដំេណ រករ្រគប្់រគងស្រមាប្់រក�មទងំេនះអចមានភាពខុសែប�កគា� េនក�ុងទិដ�ភា

ពមយួចំនួនេដយសរករចូលរមួរបស់ពួកេគ។  

2 េគាលបំណងេគាលនេយាបាយទូេទ 

េគាលនេយាបាយ្រកមសីលធម៌្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដម្ប្ីរបាកដថាបគុ�លិកទងំអស់របស់អង�ករទស្សនៈ 

ឥត្រពំែដន បានដឹងអំពីកតព�កិច�និងទំនួលខុស្រត�វរបស់ពួកេគែដលជាែផ�កមយួ ឬជាតំណាងឱ្យអង�ករ។ 

3 េសចក�ីែណនា ំ

វមនិអចេធ�េទបានក�ុងករ្របកនខ់� បនូ់វឥរយិាបថក�ុង្រគបស់� នភាពទងំអស់េនាះេទ ផ�ុយេទវញិ 

បគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដនគួរែត្រត�វបានែណនាេំនក�ុងករ្រប្រពឹត�របស់ពួកេគេដយេគាលករណ៍ 

ទូេទែដលបានកត្់រតក�ុងេគាលនេយាបាយេនះែដលឆ�ុះប�� ំងទងំត្រម�វករច្បោបនិ់ងគុណតៃម�

របស់េយង។ 

ឥរយិាបថផា� ល់ខ�ួននិងវជិា� ជីវៈ្រត�វែតរមួចំែណកក�ុងផលិតភាពនិងសុខដុមនីយកម�និងឆ�ុះប�� ំងពីករ 

េពញចិត�េលបគុ�ល មតិ�រមួករងរ និង្រក�ម វជិា� ជីវៈរបស់េយងនិងអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន។ 
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ចំេពះអ�កែដលមានកិច�ករេនេ្រក្របេទស 

េដយទទួលយកេចតនាៃន្រកមសីលធម៌និងតមរយៈករអនុេលមេទតមបទប�� របស់ខ�ួនេនាះ 

បគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដនទទួលស� ល់ឋនៈរបស់ពួកេគជាអ�កតំណាងសហគមន ៍/ ជាតិ

ក�ុងសហគមនក៍�ុងតំបនេ់នេ្រក្របេទស។  

បគុ�លិកទងំអស់របស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដនេទះបីជាេទបែតេធ�ករ 

ឬមានកិច�កររយៈេពលខ�ីជាមយួអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដនកេ៏ដយ រមួទងំអ�កចូលរមួ្រក�មគេ្រមាង ឬ 

េភ��វ្រត�វែតយល់និងទទួលស� ល់ពីខ�ឹមសរៃន្រកមសីលធម៌េដយេធ�ករចុះហត�េលខនិង្របកសជាមនុក�ុង

ករេធ�ដំេណ រេទ្របេទសកម�ុជាឬមកទស្សនកិច�គេ្រមាង។ 

ករអនុេលមជាមយួ្រកមសីលធម៌ជួយ : 

• រក្សោករេជឿជាកនិ់ងទំនុកចិត�របស់សធារណជនេទេលភាពសុចរតិនិងវជិា� ជីវៈរបស់

អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន; 

• បន�ទំនុកចិត�សធារណៈរបស់សធារណជនេនក�ុង្របេទសកម�ុជា អូ�ស� លី 

និងច្រកភពអងេ់គ�សៃនភាពសុចរតិនិង្របសិទ�ភាពៃនកម�វធីិរបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន ; 

• ធានាថាកម�វធីិេនាះ្រត�វបានអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព្រសបតមេគាេដនិងេគាលបំណងរបស់ 

អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន ។ 

 

ករខកខនមនិបានេធ�តម្រកមសីលធម៌អចនាឱំ្យមានករដកមនុស្សេចញពីកម�វធីិរបស់ 

អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន និង / ឬប�� បកិ់ច�សន្យោជាមយួ អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន ។ 

 

បគុ�លិកែដល្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទេល�ស្រពហ�ទណ� ែដលពកព់ន័�នឹងកររេំលភបំពនេលកុមារ 

កររេំលភបំពនផ�ូវេភទ ករេកង្របវ�័�ផ�ូវេភទ ករេកង្របវ�័� េលកុមារ 

ករជួញដូរឬករយាយីខងផ�ូវេភទនឹងមនិ្រត�វបានទទួលពី អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដនេឡយ 

ឬនឹងមានកិច�សន្យោឬសមាគមរបស់ពួកេគជាមយួនឹង អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

្រត�វបានប��បភ់ា� មៗេនេពលទទួលបានភស�ុតងែដលពកព់ន័� ។ 

ឥរយិាបថផា� ល់ខ�ួន និង វជិា� ជីវៈ 

3.1 ទំនួលខុស�ត�វរបស់េយើង 

ក�ុងនាមជាបុគ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន ទំនួលខុស្រត�វរបស់េយងគឺេដម្ប:ី 

ក).  េគារពតមត្រម�វករនីតិប��ត�ិ ឧស្សោហកម� ឬ 

រដ�បាលទងំអស់េនក�ុង្របេទសែដលេយងេធ�ករឬទទួលបានមលូនិធិ 

និង្រត�វដឹងអំពីទំនួលខុស្រត�វរបស់ទីកែន�ងេនះចំេពះេយងមា� ក់ៗ ។ 
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ខ).  អនុវត�និងេគារពតម្រគបេ់គាលនេយាបាយរបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន  

គ).  េគារពតមករែណនា្ំរសបច្បោបនិ់ងសមេហតុផលែដលផ�ល់េដយបគុ�លែដលមានសមត�កិច� 

ឃ). ែថរក្សោនិងអភវិឌ្ឍចំេណះដឹងក�ុងវស័ិយវជិា� ជីវៈនិងែផ�កេផ្សងៗៃនទំនួលខុស្រត�វ។ 

ង).  អនុវត�ករវនិិច�យ័ល�បំផុតរបស់េយងក�ុងផល្របេយាជនរ៍បស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

និងអ�កទទួលផលរបស់េយង។ 

ច).  ្រប្រពឹត�ិចំេពះមនុស្ស្រគបរ់ូបេដយេសចក�ីៃថ�ថ�ូរ ករេគារព និងករគួរសមេដយគា� នករយារយី 

និងឆាបទ់ទួលយកសិទ�ិនិងវប្បធមរ៌បស់ពួកេគ។ 

ឆ).  អនុវត�្រកមសីលធមនិ៌ង្របកបេដយភាពសុចរតិ 

ជ).  េធ�ករេដយយកចិត�ទុកដក ់ឧស្សោហ៍ព្យោយាម និង្របកបេដយវជិា� ជីវៈ 

ឈ). បង� ញនិងចតវ់ធិានករេដម្បេីជៀសវងរល់ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

(ជាកែ់ស�ងឬែដលបង� ញេអយេឃញ) 

េហយេគារពតមេគាលនេយាបាយរបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

ែដលពកព់ន័�នឹងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ 

ញ). េធ�ករសេ្រមចចិត�េដយយុត�ិធមនិ៌ងមនិលំេអៀងេដយេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានែដលមានជាកែ់ស�ងល�បំផុត។ 

ដ).  ទុកដកឯ់កសរ្រគប្់រគានេ់ដម្បគីា្ំរទករសំេរចចិត�ែដលបានេធ� 

ឋ). អនុវត�តមលក�ខណ� ្រគបែ់បបយ៉ាងៃនករចូលេទកនក់ែន�ងទំនាកទំ់នងរបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន  

ឌ). ្រប្រពឹត�តមទំនួលខុស្រត�វេនេពលែដលដឹងអំពីអកប្បកិរយិាែដលអសីលធម ៌

ឬទេង�ខុសឆ�ងរបស់បគុ�លិកេផ្សងេទៀត។ 

ឍ). មនិផ�ល់ពត័ម៌ានែក�ងបន�ំឬេបាក្របាស់ទងំពត័ម៌ានខងក�ុងឬខងេ្រក។ 

ណ).មនិ្រត�វេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានខងក�ុងែដលមនិ្រតឹម្រត�វឬបង� ញពីឋនៈ ្របាកែ់ខ 

អំណាចឬែដនសមត�កិច�របស់និេយាជិកេដម្បទីទួលបានឬែស�ងរកករចំេណញ 

អត�្របេយាជនស៍្រមាបនិ់េយាជិត / អ�កស�័្រគចិត� ឬស្រមាបេ់គាលបំណងេផ្សងេទៀត 

ត). រយករណ៍ពីកររេំលភបំពនៃនេគាលនេយាបាយេនះរមួទងំករផ�ល់ជូននូវអំេណាយ 

ឬបដិសណា� រកិច�ែដលមានេលសនិងខ�ស់ជាងធម�តនិងករផ្សព�ផ្សោយេដយៃចដន្យ។ 

 

3.2 �រែក�ងបន�ំនិងអំេពើពុករលួយ 
 

ឥរយិាបថែក�ងបន�ំឬពុករលួយណាមយួនឹងមនិ្រត�វបានអតេ់អនេទ េហយនឹង្រត�វដកេចញពីកម�វធីិភា� មៗ / ឬ

ប��បកិ់ច�សន្យោ។ 

 

�រែក�ងបន� ំមាននយ័ថា 

"ភាពមនិេទៀង្រតងេ់ដម្បទីទួលបានអត�្របេយាជនឬ៍េធ�ឱ្យបាតប់ងេ់ដយករេបាក្របាស់ 



េគលនេយាបាយ 

AUGUST 2018 CODE OF CONDUCT  6. 

ឬមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត"  – Commonwealth Fraud Control Framework 2017. 

https://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/FraudControl/Documents/CommonwealthFraudContro
lFramework2017.PDF.  

 

ឧទហរណ៍៖ វជាករែក�ងបន�ំស្រមាបអ់ង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

េដម្បចំីណាយលុយពីមា� ស់ជំនួយេលអ�ីេផ្សងេទៀត េ្រកពីអ�ីែដល្រត�វបាន្រពមេ្រព�ង 

ឬវនឹងក� យជាករែក�ងបន�ំេដយេចតនាក�ុងកររយករណ៍ចំនួន្រគ�ខុសេនក�ុងកម�វធីិ។ 

 

ពុករលួយ មាននយ័ថា 

'កររេំលភបំពនៃនអំណាចែដលបាន្របគល់ឱ្យេដម្បបីេង�នផល្របេយាជនជ៍ាឯកជន' – DFAT Fraud 

Control and Anti-corruption Plan 2015.  
https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/fraud-control-anti-corruption-plan.pdf. 
 

ឧទហរណ៍៖ ្រគ�បេ្រង�នអចដកពិ់ន�ុខ�ស់ជាងមនុចំេពះករ្របឡងរបស់សិស្ស

េដម្បឱី្យពួកេគអចឈនដល់ក្រមតិថា� កប់នា� ប ់ពីេ្រពះពួកេគជាមងី ឬពូរបស់សិស្ស 

េហយពួកេគមានទំនាកទំ់នងផា� ល់ខ�ួនជាមយួសិស្ស។ 

 

�រសូក���ន់ គឺជាទ្រមងម់យួៃនអំេពពុករលួយ 

េហយអចជាករងយយល់ជាងទ្រមងៃ់នអំេពពុករលួយដៃទេទៀត។ ឧទហរណ៍៖ 

អ�ក្រត�វបានប៉លីូសេអយឈប ់េដយសរេបកបរហួសេល្ប�នកំណត ់

េហយអ�កបង្់របាកម់យួចំនួនឱ្យប៉លីូសជំនួសឱ្យករផាកពិនយ័។ 

3.2 ឥរ��បថខុសច��ប់/ខុស�កមសីលធ៌ម 

ឥរយិាបថខុសច្បោបឬ់អសីលធមនឹ៌ងមនិ្រត�វបានអតេ់អនឱ្យេទ 

េហយនឹង្រត�វដកេចញភា� មៗពីកម�វធីិរបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន និង / ឬប�� បកិ់ច�សន្យោ។ 

ករ្រប្រពឹត�ែបបេនាះរមួប��ូ ល ប៉ែុន�មនិ្រត�វបានកំណតចំ់េពះករទិញ / 

ផ�តផ់�ង្់រទព្យសម្បត�ិែដលបានលួចឬ្រទព្យសម្បត�ិែដលសង្សយ័ថា្រត�វបានេគលួចេឡយ។ 

ឬចូលរមួក�ុងទ្រមងៃ់នករយាយីផ�ូវេភទណាមយួចំេពះអ�កដៃទ; 

ឬទទួលបានផល្របេយាជនេ៍ដយមនិេទៀង្រតងត់មរយៈករេបាក្របាស់ឬមេធ្យោបាយណាមយួ 

ែដលអចទញយកផល្របេយាជនពី៍ខ�ួនឯងឬមនុស្សេផ្សងេទៀត។ 

សកម�ភាពខុសច្បោបនឹ់ង្រត�វបានរយករណ៍េទប៉លីូស។ 

https://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/FraudControl/Documents/CommonwealthFraudControlFramework2017.PDF
https://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/FraudControl/Documents/CommonwealthFraudControlFramework2017.PDF
https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/fraud-control-anti-corruption-plan.pdf
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3.3 �រេ�បើ��ស់េ�គឿង�សវ�ង 

បគុ�លិកទងំអស់មនិ្រត�វេធ�ភារកិច�ណាមយួឬចូលរមួក�ុងសកម�ភាពកម�វធីិឬគេ្រមាងណាមយួ 

េនេ្រកមឥទ�ិពលៃនេ្រគ�ង្រសវងឹេឡយ។ 

3.4 �រ�ប�ពឹត� ឬ េ�បើ��ស់េ�គឿងេញ�ន 

ករកនក់បេ់ដយគា� នករអនុ�� តឬករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នឬថា� សំណ�ំ ខុសច្បោបឬ់សរធាតុែដលបង� 

េអយមានភាពវេង�ងវង� នខុ់សច្បោបគឺ់ខុសច្បោបេ់នក�ុង្របេទសទងំអស់។ 

ករកនក់បឬ់េ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�នខុសច្បោបអ់ចបណា� លេអយមានករដកេចញភា� មៗពីកម�វធីិរបស់ 

អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន និង / ឬប�� បកិ់ច�សន្យោ។   

 

វ្រត�វបានអនុវត�ទងំេនេពលកំពុងបំេពញនិងមនិកំពុងបំេពញកតព�កិច� 

េហយឧប្បត�ិេហតុណាមយួអច្រត�វបានរយករណ៍េទប៉លីូស។ 

3.5 �រជក់�រ� 

អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដនមនិេលកកំពស់ករជកប់ារេីទ 

េហយមនិអនុ�� តឱ្យជកប់ារេីនក�ុងបរេិវណណាមយួរបស់ខ�ួនេទ។ 

 

បគុ�លិកមនិគួរជកប់ារេីនចំេពះមខុកុមារឬេនក�ុងបរេិវណសលេរៀនេនេពលបំេពញកតព�កិច�ឬតំណាង

ឱ្យអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដនេឡយ។ 

3.6 កិច��រ�រកុ�រ  

បគុ�លិកទងំអស់របស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន្រត�វ: 

ក). េលកកម�ស់សិទ�ិកុមារែដលមានែចងេនក�ុងធម�នុ�� របស់អង�ករសហ្របជាជាតិ។ 

ខ). ្របកនខ់� បត់មច្បោបេ់នក�ុង្របេទសែដលេយងេធ�ករ 

និងកែន�ងែដលអ�កអចនឹងជាតំណាងឱ្យអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន ។ 

គ). ្របកនខ់� បប់ចំ់េពះេគាលនេយាបាយកិច�ករពរអ�កទទួលផលជាកុមារនិងជនងយរងេ្រគាះ  

និងកិច�ករពរសុវត�ិភាពែដលជាេគាលនេយាបាយរបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន។ 

ឃ).ទទួលស� ល់និងទទួលយកេគាលករណ៍ែណនាែំដលករពរកុមារគឺក�ុងករណីទងំអស់មានអទិភាព។ 

�មរយៈ�រចុះហត�េល�េលើ�កមសីលធ៌មេនះអ�កកំពុងប���ក់�អ�កយល់ច��ស់េហើយនឹង�ប�ន់���ប់ចំ

េ�ះេ�លនេ��យកិច��រ�រអ�កទទួលផល�កុ�រនិងជន�យរងេ��ះ  

និងកិច��រ�រសុវត�ិ�ពែដល�េ�លនេ��យរបស់អង��រទស��នៈឥត�ពំែដន។ 
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3.7 �របរ����គ ជំនួយ និង��ក់ែដល�នទទួលពីជំនួយ 

រល់បគុ�លិកទំងអស់របស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

នឹងធានាថាករបរចិ� គឬជំនួយ្រត�វេ្របជាករសន្យោឬជាបទ់កទ់ងក�ុងករៃរអង� សថវកិរឬតមសំេណ របស់

មា� ស់ជំនួយ ឬដូចបានប�� កេ់នក�ុងករដកេ់ស� និង / ឬកិច�្រពមេ្រព�ងទកទ់ងនឹងករបរចិ� កឬជំនួយ។ 

3.8 ទំ�ស់ផល�បេ�ជន៍  

អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

្របកនខ់� បនូ់វេគាលករណ៍ៃនករេគារពចំេពះបគុ�លែដលមានករេគារពយ៉ាងតឹងរងឹចំេពះភាពឯកជន 

និងេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់បុគ�លិកនិមយួៗនិងអ�កស�័្រគចិត�។ ដូេច�ះអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

នឹងមនិចូលរមួេដយខ�ួនឯងេនក�ុងជីវតិឯកជនរបស់បគុ�លិកនិងអ�កស�័្រគចិត�របស់ខ�ួនេទ។  

េទះជាយ៉ាងណាខណៈែដលអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន ទទួលស� ល់ថា 

វអចជាករលំបាកក�ុងករេជៀសវងស� នភាពែដលជាកែន�ងែដលមានសក� នុពលៃនទំនាស់ផល្របេយាជន៍

បគុ�លិកទងំអស់្រត�វបានេគត្រម�វឱ្យបង� ញជាបនា� នដ់ល់្របធានឬអ�ក្រគប្់រគងរបស់ពួកេគនូវហិរ�� វត�ុ 

ផល្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួនឬផល្របេយាជនេ៍ផ្សងេទៀត 

ែដលអចបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត�ភារកិច�របស់ពួកេគេដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាល 

ឬទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាមយួអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន និងចតវ់ធិានករេដម្បេីចៀសវងទំនាស់េនះ។ 

សូមេមលេគាលនេយាបាយដចេ់ដយែឡកពីគា�  "ទំនាស់ផល្របេយាជន"៍ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម�តិបែន�ម។ 

3.9 មតិេ�បល់��រណៈ 

បគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន្រត�វធានាថាមតិេយាបល់សធារណៈ (ទងំពក្យសំដីឬករសរេសរ) 

ែដលេធ�េឡងក�ុងសមត�ភាពឯកជនមនិ្រត�វបានកំណតថ់ាជាមតិេយាបល់ជាផ�ូវកររបស់ 

អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន េទ។ ក�ុងករណីេនះ 

តរងកម�វធីិជាផ�ូវករនិងហត�េលខតមអុីែមល៊មនិគួរេ្រប្របាស់ស្រមាបក់រេឆ�យឆ�ងឯកជនឬស្រមាបេ់គាល

បំណងែដលមនិទកទ់ងនឹងភារកិច�ផ�ូវករេទ។  

បគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដនេលកែលងែត្របធានឬនាយក្របតិបត�ិឬបគុ�លែដល្រត�វបានចត ់

តងំេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឬនាយក្របតិបត�ិ អចនឹងមនិេធ�អត� ធិប្បោយជាសធារណៈជំនួសឱ្យ 

អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន េដយគា� នករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរច្បោស់លស់េឡយ។ 

3.10 �រេ�បើ��ស់ធន�នរបស់អង��រទស��នៈឥត�ពំែដន 

េគាលបំណងរបស់េយងគឺេដម្បធីានាថាធនធាន (ដូចជា៖ សមា� រៈ មលូនិធិ បគុ�លិក ឧបករណ៍ រុក�ជាតិ 

កែន�ងផ�ល់េសវ ឧបករណ៍េអឡិច្រត�និច ក្បោលលិខិត។ ល។ ) ្របគល់ឱ្យបុគ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 
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្រត�វបានេគេ្របយ៉ាងមាន្របសិទ�ភាព េដយ្រប�ង្របយត័� េដយ្រសបច្បោបនិ់ងេដយេស� ះ្រតង។់ 

លុះ្រតែតករអនុ�� ត្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ 

ប៉ែុន�ធនធានរបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដនមនិ្រត�វបានេ្រប្របាស់ក�ុងេគាលបំណងឯងជនេឡយ។ 

មនិ្រត�វបានេ្របស្រមាបេ់គាលបំណងឯកជនេឡយ។  

3.11 �រទទួលយកអំេ�យនិងអត��បេ�ជន៍  

 

វគឺអសីលធមស៌្រមាបប់គុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន ក�ុងករសំុអំេណាយ អត�្របេយាជន ៍

ឬ្របាកប់ែន�មស្រមាបខ់�ួនេគផា� ល់ 

ឬស្រមាបស់មាជិកេផ្សងេទៀតៃនបគុ�លិករបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន។ អំេណាយ 

ឬអត�្របេយាជនម៍និអច្រត�វទទួលយកេទ ក�ុងវធីិែដលពួកេគអចស្រមបស្រម�ល 

ឬជះឥទ�ិពលដល់បគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន តមសមត�ភាពជាផ�ូវកររបស់ពួកេគ។ 

បគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន មនិ្រត�វជះឥទិ�ពលេលមតិ�រមួករងរេដយផ�ល់អំេណាយ 

ឬេ្រគ�ងេលកទឹកចិត�េផ្សងេទ។  

េយាងតមច្បោបទូ់េទ ទំហំៃនអំេណាយអច្រត�វបានកំណត ់និងេមលេឃញេដយអ�កេផ្សងេទៀត 

ែដលជាករេលកទឹកចិត�, ករដកប់គុ�លិក ឬអ�កស�័្រគចិត�េនេ្រកមកតព�កិច�មយួ។ 

អំេណាយែដលមានតៃម�តិចតួចជាទូេទ្រត�វបានេ្របស្រមាបេ់គាលបំណងផ្សព�ផ្សោយេដយមា� ស់ជំនួយ 

ឬសកម�ភាពកិច�ស� គមន ៍គឺអចទទួលយកបាន។ អំេណាយែដលមានតៃម�ខ�ស់ ឬអត�្របេយាជន ៍

ឬេ្រគ�ងេលកទឹកចិត�េផ្សងៗ្រត�វបានផ�ល់ជូន ឬទទួលយកេដយបគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

្រត�វរយករណ៍េទបគុ�លិកថា� កខ់�ស់របស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន។ 

្របសិនេបសមាជិកបគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន មនិ្របាកដអំពីអំេណាយេនាះ 

ពួកេគ្រត�វសំុេយាបល់ពីសមាជិកបគុ�លិកថា� កខ់�ស់របស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន។ 

 

េដម្បេីគារពតមេគាលនេយាបាយ 

អ�កចូលរមួែដលបានចំណាយ្របាកក់�ុងកម�វធីិរបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

ឬទស្សនកិច�របស់មា� ស់ជំនួយនឹងមនិ្រត�វបានេលកទឹកចិត�ក�ុងករេអយអំេណាយ ឬៃថ�ទឹកែតដល់ 

បគុ�លិកេឡយ។ េបេទះបីជាមានករមនិេលកទឹកចិត�េអយេធ�ែបបេនះក�ី 

អំេណាយណាមយួែដល្រត�វបានទទួលេដយសមាជិកបគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

ឬអ�កស�័្រគចិត�ក�ុងករដឹងគុណ/េពញចិត�ចំេពះករយកចិត�ទុកដកក់រងររបស់ពួកេគ

គឺ្រត�វបានរយករណ៍េទអ�ក្រគប្់រគងនិង្រត�វរក្សោទុកេនក�ុងហិបមយួេដយែផ�កហិរ�� វត�ុេដម្បជីាផល 

្របេយាជនទូ៍េទរបស់បគុ�លិកទងំអស់។ េនេពលមានករជូនរង� នហិ់រ�� វត�ុ 
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វនឹង្រត�វបានេ្របេដម្បផី�ល់មលូនិធិដល់ករ្របជំុបុគ�លិក្របចឆំា� ែំដលជាផល្របេយាជនរ៍បស់បគុ�លិក 

ទងំអស់។ 

 

្របាកឧ់បត�ម�ែដលទទួលបានេលសពី្របាកឧ់បត�ម�ជាទូេទរបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

តមរយៈបគុ�លិកែដលចូលរមួក�ុងមខុងរដូចជាសន�ិសីទែដល្រត�វបានឧបត�ម�េដយភាគីទីបី 

(ដូចជាអង�ករយូេណស�ូ) 

្រត�វរយករណ៍េទអ�ក្រគប្់រគងនិងប��ូ នេទែផ�កហិរ�� វត�ុេដម្បបី��ូ លជា្របេយាជនដ៍ល់បគុ�លិកទងំអស់

តមអំេណាយ្រសបច្បោបឬ់ ៃថ�ទឹកែតដូចែដលបានពិភាក្សោខងេល។ 

 

េសៀវេភចុះេឈ� ះនឹង្រត�វរក្សោទុកពី្រគបអំ់េណាយទងំអស់ែដលទទួលបានេហយអ�កែដលទទួលអំេណាយ

មានភារកិច�ធានាថាវ្រត�វបានកត្់រតេនក�ុងប�� ី។ 

4.12 ទំនួលខុស�ត�វេ��យេពល�កេចញពីអង��រទស��នៈឥត�ពំែដន 

បគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន មនិ្រត�វបង� ញពត័ម៌ានឬចំេណះដឹងណាមយួអំពីអង�ករឬកម�វធីិ 

និងគេ្រមាងរបស់ខ�ួនែដលអច្រត�វបានរក្សោករសមា� ត ់មានភាពរេសបឬករពរ 

បនា� បពី់ចកេចញពីអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន ។ 

អតីតបគុ�លិករបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

និងអ�កស�័្រគចិត�មនិគួរេ្របឬទញយកផល្របេយាជនពី៍ពត័ម៌ានផា� ល់ខ�ួន, 

សមា� តឬ់ជាផ�ូវករែដលពួកេគទទួលបានក�ុងនាមជាបគុ�លិកឬអ�កស�័្រគចិត�របស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន

េឡយ។ េលសពីេនះបគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

ទងំអស់្រត�វ្រប�ង្របយត័�ក�ុងករទកទ់ងជាមយួអតីតបគុ�លិក 

និងធានាថាពួកេគមនិផ�ល់ផលបរ្េយាជនេ៍ទបគុគ្លទងំេនាះ ឬ ឬករចូលេ្របពត័ម៌ានផា� ល់ សមា� ត ់ឬ 

ជាផ�ូវករ។ ជាពិេសសបគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

អចនឹងមនិផ�ល់នូវេសចក�ីេយាងផ�ូវករេទអតីតបគុគ្លិកេទ 

លុះ្រតែតមានករអនុ�� តពី្របធាន្រគប្់រគងបរ្ច្ំរបេទសឬនាយក្របតិបត�ិ។ 

 

បគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

និងអ�កស�័្រគចិត�មនិ្រត�វេ្របតួនាទីរបស់ពួកេគេដម្បេីអយករងរនាេពលអនាគតរបស់ពួកេគ 

មានភាពរកីចេ្រមន ឬអនុ�� តឱ្យករងររបស់ពួកេគទទួលឥទ�ិពលពីែផនករ ឬករផ�ល់ជូន 

ករងរខងេ្រកែដលជាកែន�ងែដលេធ�ដូេច�ះនឹងបះ៉ទង�ិចជាមយួឬស្រមបស្រម�លតមមេធ្យោបាយណាែដល

មានផល្របេយាជនដ៍ល៏�បំផុតដល់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន ។ 
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4.13 �រសូក���ន់ 

ខណៈែដលករសូកប៉ាន្់រត�វបានកំណតក់�ុងែផ�ក 3.2 ខងេល 

វកជ៏ាែផ�កមយួៃនែផ�កេផ្សងេទៀតៃន្រកមសីលធម៌រមួទងំករពកព់ន័�េទនឹងករេ្រប្របាស់ធនធានរបស់ 

អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

ឬមលូនិធិែដលបានបរចិ� គករេធ�ឬករទទួលអំេណាយនិងសកម�ភាពណាមយួែដលខុសច្បោប។់ 

4 ចំណុចេនះ្រត�វបានប�� ក់េឡងវិញេនទីេនះថាករបេង�តឬករទទួលនូវបរមិា

ណែដលអចស�តិក�ងុកលៈេទសៈណាក៏េដយ្រត�វបានបក្រសយថាករសកូប៉ាន់នឹ

ងបណា� លឱ្យមានករដកេចញភា� មៗពីកម�វិធីរបសអ់ង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន និង 

/ ឬប��ប់កិច�សន្យោករងរ។

ទំនួលខុស្រត�វបែន�មចំេពះអ�កែដលមានកិច�ករេនេ្រក្របេទស/ទស្សនៈកិច� 

4.1 េ�ក��ង�បេទស���ស់ផ�ះ: 

ក).    េគារពតមច្បោបនិ់ងបទប្ប��ត�ិទងំអស់របស់្របេទសមា� ស់ផ�ះ 

ខ).    េជៀសវងករចូលរមួក�ុងគណបក្សនេយាបាយ និងេជៀសវងពីករបេ��ញមតិសធារណៈនិង / 

ឬបាតុកម�ជាសធារណៈេលប�� នេយាបាយ វប្បធម ៌និងសសនា។ ជាពិេសស 

្រត�វគិតអំពីហនិភយ័ៃនអំេពេភរវកម� 

និងធានាថាអ�កមនិចូលរមួសកម�ភាពណាមយួែដលអចពកព់ន័ធ្ 

េដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាលជាមយួបគុ�ល ្រក�មឬសកម�ភាពពកព់ន័�នឹងអំេពេភរវកម�។ 

គ).    េគារពនិមតិ�ស�� ជាតិនិយមនិងករអនុវត�នស៍សនា។ 

ឃ).   មនិ្រត�វេលកស�ួយឬព្យោយាមញុះញងអ់�កចូលរមួ 

ឬជនណាមា� កេ់នក�ុង្របេទសែដលជាមា� ស់ផ�ះេទនឹងសសនាឬ្របពន័�ៃនជំេនឿណាមយួេឡយ។. 

4.2 �ក់ទងនឹងសន�ិសុខនិង�ពប���ន់: 

ក). ្របសិនេបអច សូមចុះប�� ីនិងេធ�បច�ុប្បន�ភាពពត័ម៌ានផា� ល់ខ�ួនជាមយួស� នទូត ឬ 

កុងសុ៊លក�ុង្រស�ករបស់អ�ក។ 

ខ). ពិនិត្យនិងពិចរណានូវករ្របឹក្សោអំពីករេធ�ដំេណ រជាេទៀងទតែ់ដលបានេចញេដយរដ� ភបិាល 

ឬបគុគ្លណាមា� កក់�ុង្រស�ករបស់អន្ក។ 

គ). អនុវត�ករ្រប�ង្របយត័�្រគបយ៉់ាងេនេពលែដលេធ�សកម�ភាពណាមយួែដលអចបង�ឱ្យមានេ្រគាះថា� ក ់

ឬរងរបសួដល់ខ�ួនអ�កឬអ�កដៃទ។ 

ឃ).អនុវត�តមករែណនាសំម្រសបណាមយួពីអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន (ឬភា� កង់ររបស់ខ�ួន) 

ទកទ់ងនឹងករេរៀបចំសន�ិសុខរបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 
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រមួទងំករ្របកនខ់� បនូ់វនីតិវធីិ្របតិបត�ិករទងំអស់របស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

េគាលនេយាបាយនិងនីតិវធីិដសំ៏ខននិ់ងេគាលនេយាបាយនិងនីតិវធីិសុខភាព 

និងសុវត�ិភាពេនកែន�ងេធ�ករ។ 

4.3 �ក់ទងនឹង�រ�គប់�គងសុខ�ពនិង�����ប់រង: 

ក). ទទួលយកករទទួលខុស្រត�វចំេពះករ្រគប្់រគងសុខភាពរបស់អ�ក 

ខ). ទទួលខុស្រត�វចំេពះករធានារ៉បរ់ងសុខភាព 

និងករេធ�ដំេណ រផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កេនេពលអ�កេធ�ដំេណ រឆា� យពី្របេទសកំេណ តរបស់អ�ក 

4.4 �ក់ទងនឹងកិត�ិយសនិង�រេធ�ើ�តំ�ង: 

ក). េចៀសវងករ្រប្រពឹត�ឬករេធ�ខុសឆ�ងែដលអចនាឱំ្យអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន និង / ឬមា� ស់ជំនួយ 

របស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន និងអ�កគា្ំរទណាមយួខូចកិត�ិយសឬេករ �េ៍ឈ� ះ។ 

ខ). មនិ្រត�វេចញេសចក�ីែថ�ងករណ៍ជាសធារណៈេដយវធីិណាមយួែដលពកព់ន័�េទនឹង 

សកម�ភាពឬផល្របេយាជនរ៍បស់រដ� ភបិាលៃន្របេទសអ�ូស� លី អងេ់គ�ស ឬ្របេទសមា� ស់ផ�ះេឡយ។ 

4.5 �ក់ទងនឹង�រេ�ះ��យជេ���ះ  

្របសិនេបមានបណ�ឹ ងឬករ្រព�យបារម�ណាមយួេកតេឡងក�ុងកម�វធីិឬគេ្រមាងេនេ្រក្របេទស 

សមាជិកែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់គឺ្រត�វជូនដំណឹងេទេមដឹកនា្ំរក�មរបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

ឱ្យបានឆាបត់មែដលអចេធ�េទបាន។ េលសពីេនះេទៀត 

ពួកេគគួរែតប��ូ នរល់វវិទែដលមនិអចផ្សះផ្សោរឬករ្រព�យបារម�ែដលមនិទនេ់ដះ្រសយ

ទកទ់ងនឹងករែណនា ំកិច�ករពរកុមារ និងកិច�ករពរសុវត�ិភាព 

ឬករផ�ល់ដំបនូា� នែដលបានទទួលក�ុងអំឡុងេពលចុះគេ្រមាងេដម្បជីាតំណាងេអយអ�កដឹកនា្ំរក�មរបស់ 

អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន ។ 

4.6 បណ�ឹងត��� 

ស� ល់/ដឹង/លឺច្បោស់ជាមយួដំេណ រករបណ�ឹ ងតវ៉របស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន ។ 

ពក្យបណ�ឹ ងអច្រត�វបានេធ�េឡងតមវធីិមយួចំនួនរមួទងំេដយផា� ល់េទកន ់ACFID 

ដូចែដលបានពន្យល់េនេលេគហទំពរ័េនេ្រកម “អំពីេយង / េគាលនេយាបាយ” ។ 

សូមេមលដំេណ រករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ែដលអចរកបានេនេលទំពរ័ពត័មានលំអិត “អំពីេយង / 

េគាលនេយាបាយ”។ 

5 ទំនួលខុស្រត�វរបសអ់�ក្រគប់្រគង  
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ករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក្រគប្់រគងរមួមាន ប៉ែុន�មនិ្រត�វបានកំណតេ់ទេដម្ប:ី 

ក). ធានាថាបគុ�លិកអង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន អចចូលេមលច្បោបច់ម�ងៃនករ្មសីលធម៌ និងឯកសរ 

និងេគាលនេយាបាយពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។ 

ខ). ធានាថាបគុ�លិក និងអ�កស�័្រគចិត�រក្សោសត្ងដ់រៃនករ្មសីលធម៌េអយបានខ�ស់េនកែន�ងេធ�ករ។ 

គ). គា្ំរទបគុ�លិកែដលបង� ញពត័ម៌ានទកទ់ងនឹងអំេពពុករលួយ / ទេង�អសីលធម៌េផ្សងៗ។ 

ឃ).អនុវត�្រគបជំ់ហនែដលចបំាចេ់ដម្បេីដះ្រសយទំនាស់ណាមយួែដលេកតេឡងេនកែន�ងេធ�ករ / 

កែន�ងបរ្តិបត�ិករងរ និងធានាថាទំនាស់ណាមយួ្រត�វបានេជៀសវងក�ុងេពលអនាគត។ 

ង).កត្់រតរល់របាយករណ៍ទងំអស់េអយបានតរ្ម្រត�វ 

អំពីទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាកែ់ស�ងឬែដលអចេកតមាន 

និងករែណនាទំងំអស់ែដលបានផ�ល់េអយអំពីករេដះ្រសយករណីនីមយួៗ។ 

6 កររេំលភបំពនេលេគាលនេយាបាយ 

និងកររយករណ៍មានសវុត�ិភាពអំពីទេង�ខុសឆ�ង(ែចករែំលកព័ត៌មានខ្សបឹេខ្ស�វ) 

េនេពលបគុ�លមា� កដឹ់ងពីកររេំលភបំពនេលេគាលនេយាបាយេនះ 

ពួកេគគួរែតរយករណ៍ពីកររេំលភបំពនេនះេទសមាជិកៃន្រក�មអ�កដឹកនារំបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

ខណៈែដលពួកេគគិតថាវជាករ្រតឹម្រត�វ។ កររយករណ៍អំពីទេង�ខុសឆគ្ង 

្រត�វបានេធ�េឡងេដយបគុគ្លិកទងំអស់ និងទទួលបានករេគារពបំផុត។ 

អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដននឹងចតវ់ធិានករសមេហតុផលនិងេធ�អ�ីៗ្រគបយ៉់ាងជាចបំាចេ់ដម្បកីរពរបគុគ្

លទងំឡាយណាែដលបង� ញពត័ម៌ានពីសកម�ភាពណាែដលេធ�ឱ្យខូច្របេយាជនេ៍ដម្បជីាករសងសឹក 

ចំេពះករបង� ញពត័ម៌ានេនាះ។  អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

កនឹ៏ងេដះ្រសយជាមយួបគុ�លិកែដលជាមខុស�� ៃនករបង� ញេនះេដយយុត�ិធម ៌

ជាមយួនឹងគំនិតទូលំទូលយ។ 

 

សមាជិកមា� កៃ់ន្រក�ម្របឹក្សោទទួលខុស្រត�វចុងេ្រកយចំេពះកររេំលភបំពនេល្រកមសីលធម៌ 

(រមួទងំករែក�ងបន�ំ អំេពពុករលួយ និងទំនាស់ផល្របេយាជន)៍ 

េទះបីជាយ៉ាងណាករេសុបអេង�តេលកររេំលភបំពនទងំអស់នឹង្រត�វប��ូ នបន�េទ្រក�មេមដឹកនា ំ

(ឬអ�ក្រគប្់រគងបរ្ច្ំរបេទសៃន្របេទសអូ�ស� លីឬអងេ់គ�ស) 

ែដលជាអ�កែដលនឹង្រត�វចតស់មាជិក្រក�មេដម្បដឹីកនាកំរេសុបអេង�តនិងេធ�ករសេ្រមចចិត�។ 

ក�ុងកលៈេទសៈខ�ះ អ្រស័យេលភាពធ�នធ់�រៃនកររេំលភបំពន 

វអចជាករ្រតឹម្រត�វក�ុងករប��ូ នេទនាយក្របតិបត�ិក�ុងករណីដំបងូែដលអចប��ូ នេទ្រក�ម្របឹក្សោ



េគលនេយាបាយ 
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ឬសមាជិក (ក�ុងច្រកភពអងេ់គ�ស) េដម្បេីដះ្រសយ។ 

បណ�ឹ ងតវ៉ពកព់ន័�នឹងនាយក្របតិបត�ិនឹង្រត�វប��ូ នេទ្រក�មករងរដឹកនានិំងេដយផា� ល់េទកន្់របធាន្រក�ម

្របឹក្សោអូ�ស� លី។  

  

ឧប្បត�ិេហតុណាមយួនឹង្រត�វបានេសុបអេង�តយ៉ាងេពញេលញេហយតមត្រម�វករ 

្រត�វប��ូ នេទ្រក�មអ�កដឹកនា ំ្រក�ម្របឹក្សោ ឬអជា� ធរខងេ្រកេដម្បេីធ�ករេសុបអេង�តបែន�ម។ 

បគុ�លិកនិងអ�កស�័្រគចិត�រក្សោសិទ�ក�ុងករបេង�នប�� ណាមយួេនេពលណាមយួេទកន្់រក�ម្របឹក្សោ។ 

 

ក�ុងករណីែដលទេង�ខុសឆ�ង្រត�វបានកំណតស់�� ណ 

វនឹង្រត�វបានេដះ្រសយយ៉ាងឆាបរ់ហ័សនិងេនក្រមតិសម្រសបខ�ស់បំផុត (អចជានាយក្របតិបត�ិ 

្រក�ម្របឹក្សោ ឬភាគីខងេ្រកដូចជាប៉លីូសក�ុងករណីសម្រសប) 

េដម្បបីង� ញភាពធ�នធ់�រែដលអកប្បកិរយិាមនិសមរម្យៃនធម�ជាតិណាមយួ្រត�វបានពិនិត្យេឃញ។  

7 សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោែដលបានេរៀបចំ 

្របសិនេបកររេំលភបំពនៃន្រកមសីលធម៌មានភាពធ�នធ់�រសមនឹង្រត�វប��ូ នេទ្រក�ម្របឹក្សោ 

វគួរែតជា្របធាន។   

 

េនេពលែដលសម្រសប ជាបឋមសមាជិកបុគ�លិករបស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

កអ៏ចប��ូ នេទនាយក្របតិបត�ិ ឬ អ�ក្រគប្់រគងរបស់ពួកេគផងែដរ។  

េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយពួកេគមនិគួរមានអរម�ណ៍ថា្រត�វបានេគហមឃាត/់ររងំពីករទកទ់ងផា� ល់ 

េទកនស់មាជិក្រក�ម្របឹក្សោែដលបានេរៀបចំេឡយ។  

 
 

េសចក�ី្របកសៃនករយល់ដឹងនិងករអនុេលម 

 

ខ�ុ ំ, __________________________________________________ (េឈ� ះ), បានយល់េសចក�ី 

និងឯកភាពនូវខ�មឹសរ្រកមសីលធម៌របស់អង�ករទស្សនៈឥត្រពំែដន 

និងប�� កថ់ាខ�ុយំល់ច្បោស់ពីទនំួលខុសេលករងរ្រត�វែដលខ�ុ ំ្រត�វេគារពតម។ 

 

ហត�េលខ _____________________________________________ កលបរេិច�ទ________________ 
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តួនាទ/ីមុខងរ____________________________________________________________________ 

 

 

8 ករ្រគប់្រគងេគាលនេយាបាយ  

េគាលករណ៍េនះមានសុពលភាពចបពី់ៃថ�ែដលមានករយល់្រពមពី្រក�ម្របឹក្សោ

ដូចែដលបានកតស់មា� ល់ដូចខងេ្រកម។ 

វេិសធនកម�និងករអភវិឌ្ឍននឹ៍ង្រត�វបានផ�ល់ជូនដល់្រក�ម្របឹក្សោ

ពីមយួេពលេទមយួេពលែដល្រត�វបានចតទុ់កថាសម្រសបេដយនាយក្របតិបត�ិរមួជាមយួនាយក្រគប្់រគង

ទូេទនិងគណៈកម�ករ្របឹក្សោេយាបល់។  ករពិនិត្យជាផ�ូវករនឹង្រប្រពឹត�េទមនុេពលផុតកំណតរ់យៈេពល 3 

ឆា� ចំបពី់ៃថ�ែខឆា� ៃំនករអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោ។ 

រល់ករផា� ស់ប�ូរេគាលនេយាបាយករពរកុមារនឹងនាឱំ្យមានករពិនិត្យេឡងវញិនូវេគាលនេយាបាយ 

និងនីតិវធីិែណនាែំដលពកព់ន័�ទងំអស់។ 

អនុសសនស៍្រមាបក់រផា� ស់ប�ូរនឹងត្រម�វឱ្យមានករពិចរណាពី្រក�ម្របឹក្សោ 

េហយេបចបំាច្់រត�វមានករអនុមត័ពី្រក�ម្របឹក្សោ។ 

អនុម័តេ�យ�កុម�បឹក��ភិ�ល (អូ����លី) 

 

កលបរេិច�ទ:   ______________________________________ 

 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល:         ______________________________________ 

     (នាយក) 

 

អនុម័តេ�យអភិ�ល (អង់េគ�ស) 

 

កលបរេិច�ទៈ                     ______________________________________ 

 

អ�កតំណាងេអយអភិបាល    

 

 

�ររ�លឹកេឡើងវ�ញនឹងេធ�ើេឡើងមុនៃថ�:     ______________________________________ (�លបរ�េច�ទ) 

 
 
េលខេរៀងកំែណ ៃថ�ែខ���ំពិនិត��េឡើងវ�ញ អ�កពិនិត�� អនុម័តេ�យ ៃថ�ែខ���ំ�ត�វអនុវត� ៃថ�ែខ���ំេ�ះពុម� 

កំែណទ1ី 23/6/2015 Alison Hassanein ្រក�ម្របឹក្សោSBB  30 មិថុនា 2015 មិថុនា 2012 

កំែណទី2 August 2018 Rebecca Evans ្រក�ម្របឹក្សោ 

និងសមាជិកSBB  

សីហ 2018 មិថុនា 2015 
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