
 

កញ្ញា  ២០២០  CODE OF CONDUCT POLICY  

Change begins with Education   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្រមសលីធម ៌

 

គោលនគោបាយ 

ការផ្លា ស់ប្តូរចាប់្ផ្តើមជាមួយការអប់្រ ំ 

 



ផោលនផោបាយ 

កញ្ញា  ២០២០/ ១.១ CODE OF CONDUCT  1. 

តារាងមាតិកា 
មាតិកា 

1 គោលបំណងឯរសារ ......................................................... Error! Bookmark not defined. 
2 គោលបំណងគោលនគោបាយ ......................................... Error! Bookmark not defined. 
3 គសចរតីណណន ំ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 
4 ឥរោិបថ និង វិជ្ជា ជីវៈផ្ទា លខ់្លួន...................................... Error! Bookmark not defined. 

4.1 ទំនួលខុសត្រូវរបស់យ ើង.................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.2 ការក្កែងបនែំនិងអំយពើពុករលួ ........................................................................................ 5 

4.3 ឥរយិាបថខុសច្បាប/់ខុសត្កមសីលធម ៌............................................................................ 6 

4.4 ការយត្បើត្ាស់យត្រឿងត្សវងឹ ............................................................................................ 6 

4.5 ការមាន ឬ យត្បើត្ាស់យត្រឿងយ  ន .................................................................................. 6 

4.6 ការជកា់រ ី................................................................................................................. 6 

4.7 ការហាមឃារយ់លើសកមមភាពរមួយេទProhibition on Transactional Sex .............................. 7 

4.8 ការហាមឃារយ់លើសកមមភាពទំនាកទំ់នងជិរសនិទធProhibition on Fraternisation ................... 7 

4.9 កិច្បចការពារកុមារ .......................................................................................................... 8 

4.10 ការបរចិា្ច រ ជំនួ  និងត្ាកក់្ែលទទួលានពីជំនួ  ........................................................ 11 

4.11 ទំនាស់ផលត្បយយាជន ៍............................................................................................... 11 

4.12 មរិយយាបល់សាធារណៈ............................................................................................. 11 

4.13 ការយត្បើត្ាស់ធនធានរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន ...................................................... 12 

4.14 ការទទួល កអំយនា និងអរថត្បយយាជន ៍....................................................................... 12 

4.15 វធិានការបង្កា រការយកងត្បវញ័្ចផែូវយេទ ការរយំោេបំពាន និងការយា ី (PSEAH) ................... 13 

4.16 ទំនួលខុសត្រូវយត្កា យពលចា្កយច្ប ពីអងគការ SeeBeyondBorders ................................. 13 

4.17 ការសូកា៉ា ន ់............................................................................................................ 14 



ផោលនផោបាយ 

កញ្ញា  ២០២០/ ១.១ CODE OF CONDUCT  2. 

4.18 ការយធវើការជាម ួដែរូ ................................................................................................ 14 

5 ទំនួលខុ្សក្តូវបណនែមចំគ ោះអ្នរណែលមានរិចចការគៅគក្ៅក្បគទស/ទសសនៈរិចច .... 15 
5.1 យៅកនុងត្បយទសមាច ស់ផទះ ............................................................................................. 15 

5.2 ពាកព់ន័ធនឹងសនតិសុខនិងអាសនន  .................................................................................. 15 

5.3 ទាកទ់ងនឹងការត្របត់្រងសុខភាព និង ធានារ៉ា បរ់ង .......................................................... 15 

5.4 ទាកទ់ងនឹងយករ តិ៍យ ម្ ះ និងការយធវើការជារំណាង .............................................................. 16 

5.5 ទាកទ់ងនឹងការយ ះត្សា ជយមាែ ះ ................................................................................ 16 

5.6 បណតឹ ងរវ៉ា  ............................................................................................................... 16 

6 ទំនួលខុ្សក្តូវរបសអ់្នរក្រប់ក្រង ............................................................................. 16 
7 ការរគំោភបំ នគលើគោលនគោបាយនិងការរាយការណ៍ក្បរបគោយសវុតែិភាព អំ្ពី 
ទគងវើខុ្សឆ្គង (ការរាយការណ៍អំ្គពើខុ្សឆ្គង) ............................................................ 17 

8 សមាជិរក្រុមក្បឹរាភិបាលណែលបានណតងតាងំ ........................................................ 17 
9 ការក្រប់ក្រងគោលនគោបាយ ................................................................................. 18 
ឧបសមព័នធ រ – នីតិវិធីននការរាយការណ៍ ......................................................................... 20 

 



ផោលនផោបាយ 

កញ្ញា  ២០២០/ ១.១ CODE OF CONDUCT  3. 

ក្រមសលីធម ៌

1 គោលបំណងឯរសារ 

ឯកសារយនះបង្កា  ពីត្កមសីលធមរ៌ពឹំងទុកទាងំអាជីពនិងជីវៈវជិាា ផ្ទទ ល់ខែួនរបស់បរុគលិក អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ 

យោលនយយាា យនះអនុវរតចំ្បយពាះបរុគលិករបស់អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន (SeeBeyondBorders) ទាងំអស់ក្ែល 
កំណរថ់ា:  
 ត្កុមត្បឹកាេាិល និង សមាជិក 
 បរុគលិកបច្បចុបបនន និងអនកស័មត្រចិ្បរត 
 អនកខាងយត្ៅជាទីត្បឹកា និងអនកក្ែលមានកិច្បចសនា (ជួល ឫសម័ត្រចិ្បរត) 
 បរុគលិកកិច្បចសនា បរុគលិករបស់អងគភាព និងយសវកមមជាបកិ់ច្បចសនា 
 អនកចូ្បលរមួត្កុមរយត្មាង ( Project Team) ត្ពមទាងំ 
អនកយផសងយទៀរក្ែលយធវើការសត្មាប ់ឫរំណាងអងគភាពឱ្យអងគការ  ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ 
យោលនយយាា យនះកអ៏នុវរតយលើបរុគលយផសងយទៀរនិងភារីទីបីក្ែលជាបទ់ាកទ់ងជាម ួអងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 

ក្ែលចុ្បះ យធវើទសសនៈកិច្បចសកមមភាពរយត្មាងរបស់យ ើង (ឧទាហរណ៍៖មាច ស់ជំនួ  អងគការដែរូអូស្រ្សាត លីនិងច្បត្កេព 
អងយ់រែស អនកផតល់យសវកមម) យទាះបីជាែំយណើ រការដនការចា្រក់្ច្បងយលើ ត្កុមទាងំយនះត្បក្ហលជាអាច្ប មានភាពខុសក្បែកោន  
យៅតាមទិែឋភាព តាមការចូ្បលរមួរបស់ពួកយរកយ៏  ។  

2 គោលបំណងទូគៅននគោលនគោបាយ 

យោលនយយាា ត្កមសីលធម ៌ ត្រូវានយរៀបចំ្បយ ើងយែើមបតី្ាកែថាបរុគលិកទាងំអស់ របស់អងគការ 
ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន ានែឹងអំពីការពវកិច្បចនិងទំនួលខុសត្រួវរបស់ពួកយរក្ែលជាក្ផនកម ួ ឫជារំណាង ឱ្យអងគការ។  

3 គសចរតីណណន ំ

ពិរណាស់ថា វមនិអាច្បកំណរប់ញ្ារតិយលើឥរយិាបថត្របស់ាថ នភាពានទាងំអស់រយនាះយទ ក្របរុគលិកមាន ក់ៗ របស់ 
អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន រួរក្រត្រវូានក្ណនាយំៅកនុងការត្បត្ពឹរតរបស់ពួកយរជាយោលការណ៍ទូយៅ ក្ែលានករត់្តា 
កនុងយោលនយយាា យនះក្ែលបង្កា  ឱ្យយ ើ ទាងំរត្មូវការច្បាប ់ និងរុណរដមែរបស់យ ើង។ ឥរយិាបថផ្ទទ ល់ខែួន 
និងវជិាា ជីវៈត្រូវក្ររមួចំ្បក្ណកយែើមបយីធវើឱ្យកក្នែងករង្ករត្បកបយ  សុខែុមនី កមមនិងមានផលិរភាព យហើ វរួរក្រឆែុះ 
បញ្ញច ំងពីយសច្បកតីលអរបស់បរុគលមាន ក់ៗ  និង ត្កុមការង្ករ វជិាា ជីវៈ និងអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន SeeBeyondBorders ។  

ចំ្បយពាះអនកក្ែលមានកិច្បចការត្រូវបំយព យៅយត្ៅត្បយទស តាមរ ៈការត្ពមត្បរិបរតិយៅតាមបទបញ្ញា របស់ 
ត្កមសីលធមយ៌នះបរុគលិកអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន ានទទួលសាគ ល់ថារួនាទីរបស់ពួកយរ ជាអនករំណាងឱ្យ សហរមន ៏
យៅឯមារុេូមជិារិរបស់ពួកយរយពលយៅជាម ួ សហរមនយ៍ៅបរយទស។  
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បរុគលិកទាងំអស់់ទាងំអស់របស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន យទាះបីយទើបក្រចា្បយ់ផតើមចូ្បលបំយរ ើ ការង្ករឫមានភារកិច្បច 
សត្មាបរ់ ៈយពលខែី ជាម ួអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន កយ៏  រមួទាងំត្កុមអនកចូ្បលរមួរយត្មាងការង្ករ ឫកយ៏េញ វត្រវូក្រ 
 ល់និងទទួលសាគ ល់ពីខែឹមសារត្កមសីលធមយ៌នះយ  យធវើការចុ្បះ ហរថយលខាយលើយសច្បកតីត្បកាស ឱ្យានមនុយពលយធវើ 
ែំយណើ រយៅត្បយទសកមពុជា ឫមនុទសសនៈកិច្បចរយត្មាង។  

ការត្បរិបរតតិាមត្កមសីលធមអ៌ាច្បជួ  ឱ្យ៖ 

 រកាការយជឿជាកនិ់ងទំនុកចិ្បរតរបស់សាធារណៈជនយៅយលើ សុច្បររិភាពនិងវជិាា ជីវៈ របស់អងគការ 
ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន (SeeBeyondBorders) 

 បនតទំនុកចិ្បរតសាធារណៈជនយៅកនុងត្បយទសកមពុជា អូស្រ្សាត លី និងច្បត្កេពអងយ់រែស យលើសុច្បររិភាព 
និងត្បសិទធភាព របស់កមមវធីិ អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 

 យែើមបធីានាឱ្យកមមវធីិ អនុវរតត្បកបយ  ត្បសិទទភាពត្សបតាមយោលយៅ និងយោល បំណងរបស់ 
អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន( SeeBeyondBorders)។ 

ការអនុវរតខុសត្កមសីលធម ៌ អាច្ប្នែល់ការែកបរុគលយនាះយច្ប ពីកមមវធីិរបស់ អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 
ឫបញ្ចបកិ់ច្បចសនាជាម ួ អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ បរុគលណាក្ែលមានត្បកាសជាបយ់ទាសពី បទយលមើសត្ពហមទណឌ  
ក្ែលពាកព់ន័ធនឹងការរយំោេបំពានយលើកុមារ ការរយំោេបំពានផែូវយេទ ការយកងត្បវញ័្ចផែូវយេទ ការយកងត្បវញ័្ច យលើកុមារ 
ការជួ ែូរ  ឫការយា ីខាងផែូវយេទ អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន នឹងមនិទទួលឱ្យយធវើការយ ើ  ឫអងគការ 
ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន នឹងបញ្ចបកិ់ច្បចសនា ឫទំនាកទំ់នងជាម ួពួកយរ ភាែ មៗយៅយពលទទួលាន េសតុតាងក្ែលពាកព់ន័ធ។ 

4 ឥរោិបថផ្ទា លខ់្លួន និងវិជ្ជា ជីវៈ 

4.1 ទំនួលខុសត្រវូរបស់យ ើង 

កនុងនាមជាបុរគលិករបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន ទំនួលខុសត្រូវរបស់យ ើងរឺ៖ 

ក). យោរពតាមច្បាប ់ខាងវជិាា ជីវៈ ឫរែឋាលទាងំអស់ក្ែលជារត្មូវការយៅកនុងត្បយទសក្ែល យ ើងយធវើការ 
ឫពីត្បយទសក្ែលយ ើងទទួលានមលូនិធិជំនួ  ត្ពមទាងំត្រូវែឹងអំពីទំនួលខុសត្រូវ របស់ទីកក្នែងយនះ 
ចំ្បយពាះយ ើងមាន ក់ៗ ។ 

  ខ).  អនុវរត និងយោរពតាមយោលនយយាា របស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 

  រ).  យោរពតាមការក្ណនាតំ្សបច្បាប ់និងសមយហរុផលក្ែលានផតល់យ  បរុគលក្ែលមាន សមរថកិច្បច 
 ).  ក្ថរកា និងអេវិឌ្ឍចំ្បយណះែឹងកនុងក្ែនវជិាា ជីវៈ និងក្ែនទំនួលខុសត្រូវ 
ង). យធវើការសយត្មច្បចិ្បរតក្ែលលអបំផុររបស់យ ើងយែើមបផីលត្បយយាជនរ៍បស់អងគការ ទសសនៈ ឥរត្ពំក្ែន 

និងអនកទទួលផលរបស់យ ើង។ 
ច្ប). ត្បត្ពឹរតចំ្បយពាះមនុសសត្របរ់ូបយ  យសច្បកតីដថែថនូរ ការយោរព និងការរួសមយ ោម ន ការយា ី 
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និងយោរពយ   កចិ្បរតទុក កចំ់្បយពាះសិទធិ វបបធមរ៌បស់ពួកយរ។ 
ឆ). មានការត្បត្ពឹរតត្បកបយ  ត្កមសីលធម ៌និងសុច្បររិភាព  
ជ). យធវើការយ   កចិ្បរតទុក ក ់ឧសាហ៍ពាយាម និងត្បកបយ  វជិាា ជីវៈ 
ឈ).  បង្កា  ត្ាប ់និងយធវើការយជៀសវងរល់ទំនាស់ផលត្បយយាជន ៍(ជាកក់្សតង ឫទំនង) ត្ពមទាងំ 

យោរពតាមយោលនយយាា របស់អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន ក្ែលពាកព់ន័ធនឹងទំនាស់ ផលត្បយយាជន ៍
 ).  យធវើការសយត្មច្បចិ្បរតយ  ភាពត្រឹមត្រវូ និងមនិលំយអៀងយ  យត្បើត្ាស់ពរ័ម៌ានជាកក់្សតងលអបំផុរ 
ែ).  រកាឯកសារឱ្យានត្របត់្ោនយ់ែើមបោីតំ្ទែល់ការយធវើការសំយរច្បចិ្បរត 
ឋ). អនុវរតតាមត្របល់កខខណឌ ទាងំអស់ក្ែលពាកព់ន័ធការចូ្បលយត្បើត្ាស់ទិននន ័ ឫឧបករណ៍ 

ទំនាកទំ់នងរបស់អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 
 ឌ្). ត្បត្ពឹរតតាមទំនួលខុសត្រវូយៅយពលក្ែលែឹងអំពីអាកបបកិរយិាអសីលធម ៌ឫទយងវើខុសឆគងរបស់ 

បរុគលិកយផសងយទៀរ 
ឍ).  មនិផតល់ពរ័ម៌ានក្កែងបនែំ ឫយាកត្ាស់ទាងំខាងកនុង ឫខាងយត្ៅ  
ណ). មនិត្រូវយត្បើត្ាស់ពរ័ម៌ានដផទកនុងក្ែលមនិសមរមយ ឫបង្កា  ពីពរ័ម៌ានសមាា រផ់្ទទ ល់ខែួនរបស់

បរុគលិកណាមាន កយ់ ើ ែូច្បជាត្ាកក់្ខ អំណាច្ប ឫក្ែនសមរថកិច្បច យែើមបទីទួលាន ឫក្សវងរកការ 
បយងាើនអរថត្បយយាជនស៍ត្មាបនិ់យយាជិរ/អនកសម័ត្រចិ្បរត ឫសត្មាបយ់ោលបំណង យផសងយទៀរ 

រ). សូមរ ការណ៍ពីករណីត្បត្ពឹរតខុសពីយោលនយយាា យនះ រមួទាងំការផតល់នូវអំយណា  
ឫបែិសណាឋ រកិច្បចក្ែលវយលើសនិងហួសពីកត្មរិធមមតា និងការែំយ ើងឋានៈយ  ក្ច្បែនយ។ 

ថ). យោរពតាមបទ ឋ នដនអាកបបកិរយិាក្ែលមានក្ច្បងយៅកនុងយោលនយយាា ត្បឆងំកាយរ ើសយអើង 
ការរយំោេបំពាន និងការយា ី និងទទួលសាគ ល់ថាអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន ោម នការអរឱ់្ន 
ចំ្បយពាះការយកងត្បវញ័្ចផែូវយេទការរយំោេបំពាន និង ការយា ី(SEAH)ដនត្បយេទណាម ួយ ើ ។ 

ទ). អនុវរតខែួនឯងត្របយ់ពលយែើមបធីានាាននូវការការពារកុមារ និងជនង្ក រងយត្ោះ។ 

4.2 ការក្កែងបនែ ំនិងអំយពើពុករលួ  

ឥរយិាបថក្កែងបនែំ ឫពុករលួ ណាម ួនិងមនិត្រូវានអរឱ់្នយទ យហើ នឹងត្រូវែកយច្ប ពីកមមវធីិភាែ មៗ 
/ឫបញ្ចបកិ់ច្បចសនា។ 

ការក្កែងបនែំ មានន ័ថា «ភាពមិនយទៀងត្រងយ់ែើមបីទទួលានអរថត្បយយាជន ៍ ឫយធវើឱ្យារប់ង ់ យ  ការបំភាន ់
ឫមយធាា យផសងយទៀរ  » – Commonwealth Fraud Control Framework 2017. 
https://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/FraudControl/Documents/CommonwealthFraudControlFram
ework2017.PDF.  
ឧទាហរណ៍៖ វជាការក្កែងបនែំចំ្បយពាះអងគការ SeeBeyondBordersយែើមបចំី្បណា លុ ានពីមាច ស់ជំនួ យៅយលើអវីយផសង 
យទៀរយត្ៅពីអវីក្ែលត្រូវានត្ពមយត្ព ងោន  ឫកវ៏រឺជាការក្កែងបនែំកនុងយធវើរា ការណ៍យលើចំ្បនួនត្រូយៅកនុងកមមវធីិ 

https://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/FraudControl/Documents/CommonwealthFraudControlFramework2017.PDF
https://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/FraudControl/Documents/CommonwealthFraudControlFramework2017.PDF
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យ  យច្បរនា។  
ពុករលួ  យអា និ មន ័ថា «ការរោំេយ  យត្បើអំណាច្បក្ែលត្រវូានផតល់ឱ្យយែើមបីត្បយយាជនផ៍្ទទ ល់ខែួ ន – 

DFAT Fraud Control and Anti-corruption Plan 2015.  
https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/fraud-control-anti-corruption-plan.pdf. 
ឧទាហរណ៍៖ ត្រូបយត្ង នអាច្ប កពិ់នទុខពស់ឱ្យយៅកនុងការត្ប ងរបស់សិសសយែើមបឱី្យពួកយរានយ ើងថាន ក ់ ពីយត្ពាះ 
ត្រូយនាះជាមាត  មងី ឫជាពូរបស់សិសសទាងំយនាះ យហើ ពួកយរមានទំនាកទំ់នងផ្ទទ ល់ខែួនជាម ួសិសស មាន កយ់នាះ។  

ការសូកា៉ា ន ់រឹជាទត្មងម់ ួដនអំយពើពុករលួ  យហើ អាច្បរកយ ើ ជាងទត្មងអំ់យពើពុករលួ យផសងៗយទៀរ។ 
ឧទាហរណ៍៖ អនកត្រវូានប៉ាលីូសឱ្យឈប ់ យ  សារអនកយបើកបរហួសយលបឿនកំណរ ់ យហើ អនកានបងត់្ាក ់
ម ួចំ្បនួនឱ្យប៉ាលិូស ជំនួសឱ្យការផ្ទកពិន ័។ 

4.3  ឥរយិាបថខុសច្បាប/់ ខុសត្កមសីលធម ៌Unethical/illegal behaviour 

រល់ឥរយិាបថខុសច្បាប ់ ឫអសីលធម ៌ នឹងមនិត្រូវានអរយ់អានឱ្យយទ យហើ នឹងត្រូវែកយច្ប ភាែ មៗពី កមមវធីិ 
របស់អងគការ  SeeBeyondBorders និង/ឫ បញ្ចបកិ់ច្បចសនា។ ការត្បត្ពឹរតរមួមាន ការទិ / ការផគរផ់គងត់្ទពយសមបរតិ 
ក្ែលានពីយចា្រលួច្ប ឫសងស ័ ថាជាត្ទពយសមបរតិរបស់យចា្រ ឫ ចូ្បលរមួកនុងទត្មងណ់ាម ួ ដនការយា ី យលើផែូវយេទ 
ចំ្បយពាះអនកែដទឫទទួលានផលត្បយយាជនណ៍ាម ួយ  ភាពមនិយទៀងត្រងត់ាមរ ៈការបំភាន ់ ឫយ  មយធាា  
ណាម ួ យែើមបទីា  កផលត្បយយាជនស៍ត្មាបខ់ែួនឯង ឫបុរគលយផសងយទៀរ។ សកមមភាពខុសច្បាបនឹ់ងត្រូវ 
ានរ ការណ៍យៅប៉ាលីូស។ 

4.4  ការយត្បើត្ាស់យត្រឿងត្សវងឹ 

បរុគលិកទាងំអស់មនិត្រូវយធវើភារកិច្បចណាម ួ ចូ្បលរមួកនុងសកមមភាពកមមវធីិ ឫរយត្មាងណាម ួ យៅយត្កាមឥទធិពល 
ដនយត្រឿងត្សវងឹ។ 

4.5 ការរកាទុក ឫយត្បើត្ាស់យត្រឿងយ  ន 
ការកានក់ាបយ់  ោម នការអនុញ្ញា រ ឫការយត្បើត្ាស់យត្រឿងយ  ន ឫថាន សំណតំ ខុសច្បាប ់ ឫសារធារុក្ែលបងា 

យអា មានភាពវយងវងវង្កវ នខុ់សច្បាប ់រឺខុសច្បាបយ់ៅត្របត់្បយទសទាងំអស់។ 
ការកានក់ាប ់ ឫយត្បើត្ាស់យត្រឿងយ  នខុសច្បាបអ់ាច្បបណាត លយអា មានការែកយច្ប ភាែ មៗពីកមមវធីិរបស់ អងគការ 

SeeBeyondBorders និង/ ឫបញ្ចបកិ់ច្បចសនា។ 
យនះអនុវរតទាងំយៅយពលកំពុងបំយព  និងយពលមនិកំពុងបំយព ការពវកិច្បចការង្ករ យហើ មនិយបើមាន 

យហរុការណ៍ណាម ួក្បបយនាះ នឹងអាច្បរ ការណ៍យៅប៉ាលីូស។ 

4.6 ការជកា់រ ី
អងគការ SeeBeyondBorders មនិយលើកទឹកចិ្បរតការជកា់រយីទ យហើ មនិអនុញ្ញា រឱ្យជកា់រ ីយៅកនុងបរយិវណទីតាងំ 

https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/fraud-control-anti-corruption-plan.pdf
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ការយិាល័ ណាម ួរបស់អងគការ ឫកក្នែងអងគការអនុវរតកមមវធីិ។  
បរុគលិកមនិរួរជកា់រយីៅចំ្បយពាះមខុកុមារ ឫយៅកនុងបរយិវណសាោយរៀនយៅយពលបំយព ការពវកិច្បច ឫរំណាងឱ្យ 

អងគការ SeeBeyondBorders យ ើ ។ 

4.7 ការហាមឃារយ់លើការយ ះែូរត្បយយាជនស៍កមមភាពផែូ វយេទ  Prohibition on Transactional Sex 

SeeBeyondBorders ហាមឃារចំ់្បយពាះរល់ការយ ះែូរត្បយយាជនស៍កមមភាពផែូវយេទសត្មាបប់រុគលិក 
និងអនកសម័ត្រចិ្បរតទាងំអស់ កនុងកំ ុង យពលបំយព ការង្កររបស់ SeeBeyondBorders ឫ កំពុងសថិរកនុងជំហរជារំណាងឱ្យ 
SeeBeyondBorders មនិថាក្រកនុងយមា៉ា ងយធវើការ ឫយត្ៅយមា៉ា ងយធវើការ។ 

4.8 ការហាមឃារយ់លើទំនាកទំ់នងលកខណៈយសនហា Prohibition on Fraternization 

ទំនាកទំ់នងលកខណៈយសនហា រឺសំយៅែល់ទំនាកទំ់នងណាម ួក្ែលយកើរយ ើងកនុងកំ ុងយពលកំពុងបំយព ការង្ករ 
ក្ែលពាកព់ន័ធ ឫហាកែូ់ច្បជាពាកព់ន័ធ យ  មានភាពលំយអៀងយលើជនណាម ួ ឫ ការយត្បើត្ាស់ឋានៈយ  មនិត្រឹមត្រូវ 
របប់ញ្ចូលទាងំអាកបបកិរយិាចូ្បលរមួត្បត្ពឹរតផែូវយេទយ  សម័ត្រចិ្បរតកយ៏  ។ វរមួបញ្ចូលទាងំអាកបបកិរយិាផែូវយេទ 
យទាះមនិែល់ការយសពសនទវៈកយ៏   និងការបង្កា  នូវអារមមណ៍ដនយសច្បកតីត្សោ ់ពិយសសជាសាធារណៈ ឫ 
ភាពសនិទធសាន លជាលកខណៈឯកជន និងការបង្កា  ពីភាពសនិទធសាន លជាសាធារណៈ។ 

អរុលយភាពកនុងការយលងយសើច្បរួរឱ្យករស់មាគ ល់មាន(យេទ អា ុ សមរថភាព អំណាច្ប សងគម និង 
វសិមភាពយសែឋកិច្បច) ក្ែលមានសកាត នុពលយធវើឱ្យមានសកមមភាពយកងត្បវញ័្ចផែូវយេទយកើនយ ើង។ 

SeeBeyondBorders ហាមឃារក់ារមានទំនាកទំ់នងលកខណៈយសនហាចំ្បយពាះបរុគលិក ឬជនពាកព់ន័ធ 
(personnel) ក្ែលមនិក្មនជាជនរមួជារិទាងំអស់ យៅខណៈយពលកំពុងបំយព យបសកមមការង្ករឱ្យ SeeBeyondBorders 
ឫ កនុងនាមជាជំហររំណាងឱ្យ SeeBeyondBordersមនិថាកនុងយមា៉ា ងការង្ករ ឫយត្ៅយមា៉ា ងយ ើ ។ 

4.9 កិច្បចការពារកុមារ និងការកិច្បចោពំារសុវរថិភាពជនង្ក រងយត្ោះ 

បរុគលិកទាងំអស់របស់អងគការ SeeBeyondBorders ត្រូវ៖ 

ក.  យលើកកមពស់សិទធិកុមារក្ែលមានក្ច្បងយៅកនុងធមមនុញ្ា របស់អងគការសហត្បជាជារិ។  
ខ. ត្បកានខ់ាា បត់ាមច្បាបយ់ៅកនុងត្បយទសក្ែលយ ើងយធវើការ និងកក្នែងក្ែលអនកអាច្បនឹងជារំ ណាងឱ្យអងគការ 

SeeBeyondBorders.  
រ. ត្បកានខ់ាា បចំ់្បយពាះយោលនយយាា កិច្បចការពារអនកទទួលផលជាកុមារនិងជនង្ក រងយត្ោះ និងកិច្បចការពារ 

សុវរថិភាពក្ែលជាយោលនយយាា របស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ 
 . ទទួលសាគ ល់និងទទួល កយោលការណ៍ក្ណនាកំ្ែលការពារកុមាររឺកនុងករណីទាងំអស់មាន អាទិភាព។ 
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បរុគលិករបស់អងគការត្រូវក្របង្កា  ភាែ មៗរល់ការយចា្ទត្បកាន ់ ការផតនាទ យទាស និងលទធផលយផសងៗ ដនបទយលមើស 
ក្ែលទាកទ់ងនិងការយកងត្បវញ័្ខ  និងការរយំោេបំពានយលើកុមារ រមួទាងំអនកក្ែលសថិរយៅ យត្កាមច្បាប ់ ត្បដពណី 
ក្ែលយកើរយ ើងមនុយពល ឫកំ ុងយពលក្ែលពួកយរកំពុងចូ្បលរមួសកមមភាពជាម ួ SeeBeyondBorders ។ 

អងគការ SeeBeyondBorders មានសិទធិកនុងការបយណេ   ឫែកយច្ប បរុគលិកណាមាន ក ់ យៅយពលមាន ការពិចា្រណា 
យលើបរុគលិកយនាះ ានបងាហានិេ ័ក្ែលមនិអាច្បទទួល កានចំ្បយពាះសុវរថិភាព និងសុខមាលភាពរបស់កុមារ 
ឫជនង្ក រងយត្ោះ។ ត្បសិនយបើមាន អងគការSeebeyondBorders អាច្បពយួរបរុគលិកយនាះ ឫ យផទរភារកិច្បចទាងំយនាះ
យៅជាការចា្រវ់ធិានការណ៍បយណាត ះអាសនន កនុងរ ៈយពលកំពុងយធវើការយសុើបអយងារ។ 

អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែនទទូលសាគ ល់រត្មូវការ យែើមបអីនុវរតយោលការណ៍ជាកោ់កក់នុងការត្របត់្រង ហានិេ ័ក្ែល 
ទាកទ់ងនិងការការពារកុមារ និងជនង្ក រងយត្ោះ ពីអនកសម័ត្រចិ្បរត មាច ស់ជំនួ  និងកមមវធីិទសសនៈកិច្បចយផសងយទៀរ។ 

យោលការណ៍ទាងំយនះមានែូច្បខាងយត្កាម៖ 

បរុគលិកអងគការ SeeBeyondBorders និង ដែរូ នឹង៖ 

 ត្បត្ពឹរតយ  យសមើភាពោន  និងយោរព យទាះបីមានភាពយផសងោន ែូច្បជា៖ ជារិសាសន ៍ សាសនា អា ុ សមរថភាព 
យេទ ចំ្បយនះែឹងផែូវយេទ ពូជសាសន ៍ ពណ៌សមបុរ ភាសា និនាន ការនយយាា  ឫរំនិរយផសងៗ សញ្ញា រិ សងគម 
ត្ទពយសមបរតិ ពិការភាព ជារិកំយណើ រ និងសាថ នភាពយសែឋកិច្បច។ 

 ត្បត្ពឹរតឱ្យត្សបយៅតាមបរុគលិកលកខណៈ រួនាទី និងយធវើខែួនយអា កាែ  ជាបរុគលរំរូសត្មាបកុ់មារ និងសហរមន ៍
និងកនុងនាមជាអនករំណាងឱ្យអងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន  

 យលើកយ ើង និងរ កាណ៍ភាែ មៗពីកងវល់នានាពាកព់ន័ធនឹងសុខសុវរថិភាព និងសុខមាលភាពកុមារ យៅកាន ់
មស្រ្នតីការពារកុមាររបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន ឫកជ៏នបយង្កគ លទទួលខុសត្រូវក្ផនកកិច្បចការពារកុមារ 
អនកត្របត់្រងក្ផនកត្រួរពិនិរយ និងតាម ន, ត្បធានត្បចា្តំ្បយទស ឫត្បធានត្បរិបរតិ 
យ  ត្សបយៅតាមយោលការណ៍ត្កមសីលធម ៌និងនីរិវធីិរ ការណ៍របស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ 

 ត្រូវមានអនកយមើលយ ើនូវយពលយធវើការជាម ួកុមារ និង ជនង្ក រងយត្ោះយផសងយទៀរ 

 យជៀសវងការយៅក្រពីរនាកជ់ាម ួកុមារ ឫជនង្ក រងយត្ោះយផសងយទៀរ ធានាថា មនុសសធំយផសងយទៀរមានវរតមាន 
យពលកំពុងយធវើការជាម ួកុមារ 

 អនុវរតត្សបតាមច្បាបយ់ផសងៗក្ែលមានការពាកព់ន័ធនឹង អងយ់រែស អូស្រ្សាត លី ច្បាបក់នុងត្សុក របប់ញ្ចូលទាងំ 
ច្បាបស់តីពីពលកមមកុមារ។ 

បរុគលិកអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន នឹងមនិ៖ 
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 ត្បត្ពឹរតិឥរយិាបថ ក្ែលមានបំណងយធវើឱ្យអាមា៉ា ស់ បង្កអ ប ់ យមើលង្ក  បនាទ បបយនាថ កមនុសស ឫ បកអាត្ការកនុង 
ចំ្បយណាមមនុសស។ 

 យត្បើត្ាស់ភាសា យសនើផតល់យយាបល់កនុងឥរយិាបថមនិសមរមយ យរ ើសយអើង យមើលង្ក  យបៀរយបៀន ទាកទ់ា ផែូវយេទ 
បនាទ បរដមែ ឫវបបធមក៌្ែលមនិសមរមយ និង្នែល់ការរយំោេបំពាន។ 

 ផតល់ឱ្យកុមារ និងជនង្ក រងយត្ោះ នូវយត្រឿងត្សវងឹ យត្រឿងយ  ន ក្ែលជាឥរយិាបថមនិសមរមយ 
 បំយរ ើសកមមភាពឯកជន ឫជនង្ក រងយត្ោះយៅយពលពួកយរអាច្បយធវើខែួនឯងាន ែូច្បជាជំនួ ការយផសងៗ 

កនុងបនទបទឹ់ក ឫផ្ទែ ស់បតូរសយមែ កបំពាកជ់ាយែើម។ 
  កកុមារ ឫជនង្ក រងយត្ោះយៅកក្នែងសាន កយ់ៅរបស់ខែួន យលើកក្លងក្រពួកយរសថិរកនុងសាថ នភាពយត្ោះអាសនន 

និងមានយត្ោះថាន កធ់ានធ់ារយលើរូបរងកា ។ 
 យរងយលើយត្រ ឫបនទបរ់មួោន ជាម ួកុមារ ឫជនង្ក រងយត្ោះ យលើកក្លងក្រករណីចា្ាំច្បបំ់ផុរ យហើ កនុងករណីយនះ 

ត្រូវក្រមានការអនុញ្ញា រពីត្បធានត្កុម យហើ ត្រូវក្រមានវរតមានមនុសសយព វ ័យផសងយទៀរជាចា្ាំច្ប។់ 
  កវ់និ ័យ  យត្បើត្ាស់ទណឌ កមមយលើកុមារ ឫជនង្ក រងយត្ោះ 
 បងាឱ្កាសឱ្យកុមារ ឫជនង្ក រងយត្ោះចូ្បលរមួសកមមភាពផែូវយេទ របប់ញ្ចូលការចំ្បណា  លុ យលើសកមមភាព 

ផែូវយេទ។ 
 ត្បត្ពឹរតត្របស់កមមភាព ក្ែលអាច្បជាសកមមភាពរយំោេបំពានកុមារ ឫជនង្ក រងយត្ោះ កនុងសាថ នភាពរងយត្ោះ 

និងយត្ោះថាន ក ់
 ត្បត្ពឹរតយលើរូបរងកា  ក្ែលមានបរុគលិកលកខណៈមនិសមរមយ ក្ែលអាច្ប្នយៅែល់សកមមភាពផែូវយេទ 

ចំ្បយពាះកុមារ និង ជនង្ក រងយត្ោះ។ 
 មានអាកបបកិរយិាមនិសមរមយ ឫបងាយអា មានសកមមភាពផែូវយេទជាម ួកុមារ និងជនង្ក រងយត្ោះ 
 ការត្ពយងើ កយនតើ  ឫចូ្បលរមួ កនុងទយងវើចំ្បយពាះកុមារ ក្ែលជាទយងវើខុសច្បាប ់ អសុវរថិភាព ឫរយំោេបំពាន 

ចំ្បយពាះកុមារ ឫជនង្ក រងយត្ោះ 
 ត្បត្ពឹរតសកមមភាព ក្ែលបង្កា  ពីភាពលំយអៀងយលើការពាាលក្បបយផសង ឫការផតល់ជូននូវការែូរ ចំ្បយពាះកុមារ / 

ជនង្ក រងយត្ោះក្ែលមនិរមួបញ្ចូលអនកែដទយផសងយទៀរ 
 ករត់្តា ឫផសពវផា ពរ័ម៌ានលំអិរ ែូច្បជាយ ម្ ះ អាស  ឋ ន របស់កុមារ ឫជនង្ក រងយត្ោះតាមរ ៈរូបថរ 
 យអាប យថើប អក្ងអល ប៉ាះពាល់កុមារ ឫជនង្ក រងយត្ោះ កនុងសាថ នភាពមនិសមរមយ មនិចា្ាំច្ប ់ ឫយត្បើត្ាស់ 

វបបធមម៌និសមរមយ។ការប៉ាះពាល់យធវើយៅានក្រយឆែើ របនឹងរត្មូវការផ្ទទ ល់ខែូនកុមារ 
កត៏្រួវមានការអនុញ្ញា រពីសាមុខីែូនផងក្ែរ(ែូច្បជាសាថ នភាពបនាទ ន)់ ។ យជៀសវង យែើមត្ទូង រូទ ត្កយលៀន 
យហើ យ  ចំ្បហរ និងយ  ោម នភាយពើោកយ់លៀម។ 

 យត្បើកំុពយូទរ័ ទូរស័ពទ  ឫវយីែអូ និងកាមំា៉ា រ៉ា  ក្ែលមនិសមរមយ ឫ ទា យមើលវយីែអូអាសអាភាសអំពីកុមារ យទាះកនុង 
មយធាា ណាកយ៏  ។ 

 ជួលកុមារ ឫជនង្ក រងយត្ោះ ឱ្យយធវើពលកមមយ  មនិត្សបតាមអា ុ និងប៉ាះពាល់ែល់ការអេវិឌ្ឃ 
ប៉ាះពាល់ែល់យមា៉ា ងសិការ សកមមភាពកំសានតយផសងៗ ឫ កោ់រយ់ៅកក្នែងក្ែលង្ក យត្ោះថាន ក ់ឫរងរបសួ។ 

 យៅយពលមានការថររូប ឫវយីែអូ អំពីកុមារ និងជនង្ក រងយត្ោះ ឫយត្បើត្ាស់រូបភាពសត្មាបទ់ាកទ់ងនឹងការង្ករ 
អងគការទសសនះឥរត្ពំក្ែននឹងៈ 
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 យធវើការជូនែំណឹង និងមានឯកសារ ល់ត្ពម ពីអាណាពាាលរបស់កុមារ មនុយពលថររូប ឫវយីែអ ូ
និងពនយល់ពីយោលបំណងដនការយត្បើត្ាស់រូបថរ ឫវយីែអ ូ

 ធានាថារូបភាព ឫវយីែអូ បង្កា  ពីភាពដថែថនូរ និងរួរឱ្យយោរព មនិក្មនបង្កា  ពីភាពង្ក រងយត្ោះយតាកយា៉ា ករបស់ 
កុមារយ ើ ។ កុមារត្រវូមានសយមែ កបំពាកស់មរមយ និងមនិមានភាពទាកទ់ា ផែូវយេទយ ើ ។ 

 ធានាថា រូបភាពរឺបង្កា  ពីភាពយសាម ះត្រង ់ដនសាថ នភាពជាកក់្សតង 
 ធានាថាយ ម្ ះឯកសារ និងការយរៀបរបទ់ាងំឡា មនិានបង្កា  ឱ្យែឹងពីការកំណរព់រ័ម៌ាន របស់កុមារ 

យៅយពលយផញើររូបភាពតាមសារយអ ិច្បត្រូនិច្ប ឫបង្កា  រូបយនះជាសាធារណៈយទាះកនុងមយធាា ណាកយ៏  ។ 
  កចិ្បរតទុក ក ់ និងធានាថារូបភាពទាងំយនះត្សបតាមទំយនៀមទមាែ បត់្បដពណី ឫអនុវរតសិទធបែិយសែចំ្បយពាះ 

ការផលិររូបភាពផ្ទទ ល់ខែួនរបស់កុមារ មនុយពលថររូប ឫវយីែអូ 
 ត្បកាន់ភ់ាា បយ់ៅនឹងយោលនយយាា រូបភាពរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ 

ទំនួលខុសត្រវូកនុងនាមជាសាកសយីៅយពលមានអាកបបកិរយិាមនិសមរមយយកើរយ ើង 
បរុគលិកអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន និងយធវើសាកស ី យៅយពលនណារមាន កត់្បត្ពឹរតសកមមភាពត្ាស់ចា្កពី 

យោលនយយាា  យហើ ចូ្បលយៅកនុងទត្មងរ់យំោេបំពាន ែូច្បានយលើកយ ើងកនុងក្ផនកទី ៥ (និ មន ័) 
វជាទំនួលខុសត្រូវរបស់បរុគលិកយនាះត្រវូយធវើការរ ការណ៍ និងយធវើសាកសែីល់មស្រ្នតីការពារកុមារ ឫយបើមនិសម 
អាច្បរ ការណ៍យៅកានជ់នបយង្កគ លក្ផនកកិច្បចការពារកុមារ អនកត្របត់្រងក្ផនកត្រួរពិនិរយតាម ន អនកត្របត់្រងត្បចា្តំ្បយទស 
ត្បធានត្បរិបរតិ ឫអនកណាយផសងយទៀរក្ែលសថិរកនុងត្កុមអនកត្របត់្រង យទាះបីបទយលមើសទាកទ់ង ឫមនិទាកទ់ង 
និងអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែនកយ៏  ។ ពរ័ម៌ានលំអិរពីរយបៀបរ ការណ៍ និងអវីក្ែលត្រូវរ ការណ៍មានភាា បនូ់វ 
ឧបសមពន័ធ (ក)។ អនករ ការណ៍អាច្បនឹងត្រូវានយសនើសំុឱ្យមានការសហការកនុងការយសុើបអយងារ។ 
 តាមរ ៈការចុ្បះហរថយលខាយលើត្កមសីលធមយ៌នះអនកកំពុងបញ្ញា កថ់ាអនក ល់ច្បាស់យហើ  នឹងត្បកានខ់ាា បចំ់្បយពាះ 
យោលនយយាា កិច្បចការពារកុមារនិងជនង្ក រងយត្ោះ និងយោលនយយាា ោពំារសុវរថិភាព របស់អងគការ 
ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ 

4.10 ការបរចិា្ច រ ជំនួ  និងត្ាកក់្ែលានពីជំនួ  
រល់បរុគលិកទាំងអស់របស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន នឹងធានាថាធនធានបរចិា្ច រ ឫជំនួ ត្រូវយត្បើតាមការសនា 

ឫច្បងអុលបង្កា  កនុងការដរអង្កគ សថវកិា ឫតាមសំយណើ ររបស់មាច សំ់ជំនួ  ឫែូច្បានបញ្ញា កយ់ៅកនុងការ កយ់សនើ 
និង/ឫកិច្បចត្ពមយត្ព ងទាកទ់ងនឹងធនធានបរចិា្ច រ ឫជំនួ ។ 

4.11 ទំនាស់ផលត្បយយាជន ៍

អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែនត្បកានខ់ាា បនូ់វយោលការណ៍យោរពចំ្បយពាះបរុគលមាន ក់ៗ ក្ែលត្រូវយោរពយា៉ា ងរឹងរងឹចំ្ប
យពាះឯកជនភាព និងយសច្បកតីដថែថនូររបស់បុរគលិកនិម ួៗ និងអនកសម័ត្រចិ្បរត។ ែូយច្បនះអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 
នឹងមនិចូ្បលរមួយ  ខែួនឯងនូវ កនុងជីវរិឯកជនរបស់បរុគលិកនិងអនកសម័ត្រចិ្បរតរបស់ខែួនយទ។ 



ផោលនផោបាយ 

កញ្ញា  ២០២០/ ១.១ CODE OF CONDUCT  11. 

 យទាះជាយា៉ា ងណាខណៈក្ែលអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែនទទួលសាគ ល់ថា វអាច្បជាការលំាកកនុងការយជៀសវង 
សាថ នភាពក្ែលជាកក្នែងក្ែលមានសកាត នុពលដនទំនាស់ផលត្បយយាជនប៍រុគលិកទាងំអស់ត្រូវានយររត្មូវឱ្យបង្កា  ជា 
បនាទ នែ់ល់ត្បធាន ឫអនកត្របត់្រងរបស់ពួកយរពាកព់ន័ធហិរញ្ា វរថុ ផលត្បយយាជនផ៍្ទទ ល់ខែួនឫផលត្បយយាជនយ៍ផសងយទៀរ 
ក្ែលអាច្បប៉ាះពាល់ែល់ការអនុវរតភារកិច្បចរបស់ពួកយរយ  ផ្ទទ ល់ ឫយ  ត្បយយាល ឫទំនាស់ផលត្បយយាជនជ៍ាម ួ 
អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែននិងមនិចា្រវ់ធិានការយែើមបយីច្បៀសវងទំនាស់យនះ។ 

4.12 មរិយយាបល់សាធារណៈ 

បរុគលិកអងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែនត្រូវធានាថាមរិយយាបល់សាធារណៈ(ទាងំទត្មងជ់ាពាកយសំែី ឫការសរយសរ) 
ក្ែលយធវើយ ើងយ  បរុគលមាន កឯ់ងមនិត្រួវានកំណរថ់ាជាមរិយយាបល់ជាផែូវការរបស់ អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែនយទ។ 
កនុងករណីយនះយត្រឿងសមាា រការយិាល័ ជាផែូវការ និងហរថយលខាកនុងសារយអ ិច្បត្រូនិច្ប មនិរួរយត្បើត្ាស់សត្មាបក់ារ 
យឆែើ ឆែងឯកជនឫសត្មាបយ់ោលបំណងក្ែលមនិទាកទ់ងនឹងភារកិច្បចផែូវការយទ។ 
បរុគលិកអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែនយលើកក្លងក្រត្បធាន ឫនា កត្បរិបរតិ ឫបរុគលក្ែលត្រូវានចា្រ ់ តាងំយ  ត្កុម 
ត្បឹកាេាិល ឫនា កត្បរិបរតិ អាច្បនឹងមនិយធវើអតាថ ធិបា ជាសាធារណៈរំណាងឱ្យ អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 
យ  ោម នការ ល់ត្ពមជាោ លកខណ៍អកសរច្បាស់ោស់យ ើ ។ 

4.13 ការយត្បើត្ាស់ធនធានរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 
យោលបំណងរបស់យ ើងរឺយែើមបធីានាថាធនធាន(ែូច្បជា៖ សមាា រៈ មលូនិធិ បរុគលិក ឧបករណ៍ រុកខជារិ ទីកក្នែង 

ឧបករណ៍យអ ិច្បត្រូនិងសត្មាបយ់ធវើការទំនាកទំ់នងកាលលិខិរ។ល។) ត្បរល់ឱ្យបរុគលិកអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 
យែើមបយីត្បើត្ាស់ឱ្យមានត្បសិទធិភាពយ  ត្បុងត្ប រ័នយ  ត្សបច្បាបនិ់ងយសាម ះត្រង។់ 
ធនធានរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន មនិត្រូវានអនុញ្ញា រយអា យត្បើត្ាស់កនុងយោលបំណងឯកជនយ ើ  លុះត្តាក្រ 
មានការអនុញ្ញា រជាយោលការណ៍អាច្បយត្បើត្ាស់ាន។ 

4.14 ការទទួល កអំយណា  និងអរថត្បយយាជន ៍
វរឺជាយរឿងអសីលធមស៌ត្មាបប់រុគលិកអងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន កនុងការសំុអំយណា  អរថត្បយយាជន ៍

ឫត្ាកប់ក្នថមសត្មាបខ់ែួនយរផ្ទទ ល់ ឫសត្មាបស់មាជិកយផសងយទៀរដនបរុគលិករបស់អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ អំយណា  
ឫអរថត្បយយាជនម៍និអាច្បទទួល កានយទ យបើយធវើឱ្យបរុគលិកយត្បើអំណាច្បការង្ករកនុងការសមបទាន ឫជះឥទធិពលែល់អងគការ 
ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ បរុគលិកអងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន មនិត្រូវយត្បើឥទធិពល ឫពាយាមមានឥទធិពល យលើមនិរមួការង្ករ 
យ  ផតល់់ អំយណា  ឫយត្រឿងយលើកទឹកចិ្បរតយផសងៗយនាះយ ើ ។ 

យយាងតាមច្បាបទូ់យៅ យ ើងមានកំណរទំ់ហំដនអំយណា  និងឥទធិពលអំយណា ក្ែលយរយមើលយ ើ  ថា បរុគលិក 
ឫអនកសម័ត្រចិ្បរតសថិរយត្កាមការពវកិច្បចយធវើអវីម ួឱ្យមាច ស់អំយណា  ។ អំយណា ក្ែលមានរដមែធមមតា ជាទូយៅមាច ស់ជំនួ  
ផតល់ឱ្យកនុងយោលបំណងយលើកទឹកចិ្បរត ឫសំក្ែងការទទួលបែិសណាឋ រកិច្បច អាច្បទទួល កាន។ អំយណា ក្ែលមាន 
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រដមែខពស់ ឫអរថត្បយយាជន ៍ ឫយត្រឿងយលើកទឹកចិ្បរតយផសងៗត្រូវានផតល់ជូន ឫទទួល កយ  បុរគលិកអងគការ 
ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន ត្រវូរ ការណ៍យៅបរុគលិកថាន ក់ខ់ពស់ជាងខែួនយៅកនុងអងគការ។ ត្បសិនយបើមានសមាជិកបរុគលិកអងគការ 
ទសសនៈឥរត្ពំក្ែនមនិត្ាកែអំពីអំយណា យនាះ ពួកយរត្រូវសំុយយាបល់ពីសមាជិកបរុគលិក ថាន កខ់ពស់បនាទ បយ់ទៀរ 
របស់អងគការ។ 

តាមយោលនយយាា  ការចំ្បណា ត្ាកយ់អា អនកចូ្បលរមួយៅកនុងកមមវធីិរបស់អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 
ឫការយៅជួបមាច ស់ជំនួ  នឹងមនិត្រូវការានយលើកទឹកចិ្បរតកនុងការយអា អំយណា  ឫត្ាកយ់លើកទឹកចិ្បរតែល់ បរុគលិក 
យ ើ ។ កនុងករណីមនិអាច្បបែិយសធាន អំយណា ណាម ួក្ែលត្រវូានទទួលយ   សមាជិកបុរគលិកអងគការ 
ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន ឫអនកសម័ត្រចិ្បរតកនុងការសរយសើរ ចំ្បយពាះការ កចិ្បរតទុក កក់ារង្កររបស់ពួកយរ យរឿងយនះរឺត្រវូាន 
រ ការណ៍យៅត្របត់្រង និងត្រូវរកាទុកយៅកនុងកញ្ចបម់ ួយ  ក្ផនកហិរញ្ា វរថុយែើមបជីាផលត្បយយាជនរ៍មួសត្មាប ់
បរុគលិកទាងំអស់។ យៅយពលមានការជូនរង្កវ នជ់ាហិរញ្ា វរថុវនឹងត្រូវានយត្បើយែើមបោីតំ្ទយលើការ ចំ្បណា ែល់ ការត្បជំុ 
បរុគលិកត្បចា្ឆំន កំ្ែលជាផលត្បយយាជនរ៍បស់បុរគលិករមួទាំងអស់។  

ត្ាកឧ់បរថមាក្ែលទទួលានយលើសពីត្ាកឧ់បរថមាជាទូយៅរបស់អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន បរុគលិកក្ែលាន
ចូ្បលរមួកនុងការង្ករែូច្បជាការត្បជំុក្ែលត្រូវានឧបរថមាយ  ភារីទីបី (ែូច្បជាអងគការ ូយណសាូ) ត្រូវរ ការណ៍យៅ អនក 
ត្របត់្រង និងយធវើការបញ្ាូ នយៅក្ផនកហិរញ្ា វរថុយែើមបបីញ្ចូលជាត្បយយាជនស៍ត្មាបប់រុគលិកទាងំអស់តាមអំយណា ត្សបច្បាប ់
ឫត្ាកយ់លើកទឹកចិ្បរតែូច្បក្ែលានយរៀបរបខ់ាងយលើ។ 

យសៀវយៅចុ្បះបញ្ា ីអំយណា នឹងត្រូវចុ្បះរកាទុកនូវត្របអំ់យណា ទាងំអស់ក្ែលទទួលាន យហើ អនកក្ែលទទួល 
អំយណា មានទំនួលខុសត្រវូយែើមបធីានាថាវត្រូវានករត់្តាយៅកនុងបញ្ា ី។ 

4.15 វធិានការបង្កា រការយកងត្បវញ័្ចផែូ វយេទ, ការរយំោេបំពាន និងការយបៀរយបៀនយករខាម ស (PSEAH) 

SeeBeyondBorders យបតជាញ ចិ្បរតកនុងការផតល់បរយិាកាសការង្កនិងការយរៀនសូត្រត្បកបយ  សុវរថិភាព និងផលិរភាព 
ក្ែលភាពច្បត្មុះលកខណៈបរុគល ត្រូវានទទួលសាគ ល់ និងយោរព។ ការយកងត្បវញ័្ចផែូវយេទ ការរយំោេបំពាន 
និងការយបៀរយបៀនយករខាម ស(SEAH) មនិត្រូវានអរឱ់្នឱ្យយ ើ  យទាះសថិរកនុងកាលៈយទសៈណាកយ៏  ។
ត្របប់រុគលិករបស់ SeeBeyondBorders ដែលជជឿកជាកថ់ាពួកជេជាជនប្រប្ពឹត្តការជកងត្បវញ័្ចផែូវយេទ ការរយំោេបំពាន 
ឫការយបៀរយបៀនយករខាម ស ឫយជឿជាកថ់ាពួកយរានយ ើ  ឫសងស ័ពីយហរុការណ៍ណាម ួ រួរក្រចា្រវ់ធិានការឱ្យាន 
មុងឹមា៉ា រ ់ឫរ ការណ៍ពីយហរុការណ៍ យៅតាមលំ បលំ់យ  ក្ែលមានក្ច្បងកនុង ឧបសមពន័ធ ក។ 

សត្មាបព់រ័ម៌ានបក្នថម សូមយមើលយោលការណ៍ត្បឆងំការយរ ើសយអើង ការរត្មាមកំក្ហងនិង ការយបៀរយបៀនយករខាម ស។ 

4.16 ទំនួលខុសត្រវូយត្កា យពលចា្កយច្ប ពីអងគការ SeeBeyondBorders 
បរុគលិកអងគការ SeeBeyondBordersមនិត្រូវបង្កា  ពរ័ម៌ានឬចំ្បយណះែឹងណាម ួអំពីអងគការឬកមមវធីិ និងរយត្មាងរបស់ 
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អងគការក្ែលអាច្បជាការសមាា រ ់ពរ័ម៌ានរយសើប ឬដែលជេការពារ ជប្កាយពីចា្កយច្ប ពីអងគការ SeeBeyondBorders ។ 
អរីរបរុគលិករបស់អងគការ SeeBeyondBordersនិងអនកសម័ត្រចិ្បរតមនិរួរយត្បើឬទា  កផលត្បយយាជន ៍

ពីពរ័ម៌ានបរុគលិក, ការសមាា រឬ់ពត័្ម៌ានផែូវការ ក្ែលពួកយរទទួលានកនុងនាមជាបរុគលិក ឬអនកសម័ត្រចិ្បរតរបស់អងគការ 
SeeBeyondBorders យ ើ ។ យលើសពីយនះជៅជ ៀត្បរុគលិកអងគការ SeeBeyondBordersទាងំអស់ត្រូវត្បុងត្ប រ័នកនុង 
ការ ទាកទ់ងជាម ួអរីរបរុគលិក និងធានាថាពួកយរមនិផតល់នូវអវីដែលពួកជេចងប់ាន ឬ លទធភាពទទួលានពរ័ម៌ាន
សតីពីបរុគលិក ការសមាា រ ់ ឬ ពត័្ម៌ានផែូវការ។ ជាពិយសស បរុគលិកអងគការ SeeBeyondBorders មនិអាចជ្វើជាអនកផ្តល់ 
ជេចកតីធានាផែូវការ(Reference)បានជ ើយ លុះត្តាក្រមានការផតល់សិទធិពីត្បធានត្របត់្រងប្រចាំត្បយទស ឬនា ក 
ត្បរិបរតិ។ 

បរុគលិកអងគការ SeeBeyondBordersនិងអនកសម័ត្រចិ្បរតមនិត្រូវយត្បើរួនាទីរបស់ខ្លួន យែើមបពីត្ងីកឧរតមត្បយយាជន ៍
ការង្ករ អនាររររេ់ខែួន ឬបងាលទធភាពឱ្យក្ផនការដន ឬយៅយធវើការង្ករខាងយត្ៅជះឥទធិពលែល់ការង្ករ 
របស់SeeBeyondBorders ក្ែលយធវើែូយច្បនះ នឹងប៉ាះទងគិច្បជាម ួឬយធវើយអា ខូច្ប ឧរតមផលត្បយយាជនអ៍ងគការ 
SeeBeyondBorders។ 

4.17 ការសូកា៉ា ន ់
ខណៈយពលការសូកា៉ា នត់្រូវានកំណរនិ់ មន ័កនុងក្ផនក ៤.២ ខាងយលើ វកយ៏ ើ មានយៅកនុងក្ផនកយផសងម ួ 

ចំ្បនួនយទៀរដនយោលនយយាា ត្កមសីលធម ៌ រមួមានការយត្បើត្ាស់ធនធានរបស់ អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 
ឫមលូនិធិក្ែលយរានបរចិា្ច រ ការផតល់ ឫការទទួលអំយណា  និងសកមមភាពខុសច្បាប។់ 

ចំ្បណុច្បយនះានបញ្ញា កថ់ា ការបយងាើរ ឫ ការទទួលានចំ្បនួនទឹកត្ាកក់នុងកាលៈយទសៈណាកយ៏   ក្ែលជា
សំណូក និងនាឱំ្យមានការែកត្ាកជ់ាបនាទ នពី់កមមវធីិ អងគករទសសនៈឥរត្ពំក្ែន និង/ ឫ បញ្ចបកិ់ច្បចសនាការង្ករបុរគលិក 
យនាះភាែ ម។ 

4.18 ការយធវើការជាម ួដែរូ 
យ  យោរពការចា្រក់្ច្បងជាម ួនឹងក្ែរូែូច្បនិ មន ័ក្ែលានកំណរយ់ៅកនុង យោលនយយាា សតី 

ពីការយធវើការសហការជាម ួនឹងដែរូ និងនិ មន ័យផសងយទៀរសតីក្ែរូ ក្ែលមានន ័ទូយៅថាសកមមភាពណាម ួ 
ក្ែលរមួោន បំយព ការង្ករឱ្យ ឫកយ៏ធវើការរំណាងឱ្យ អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន យ ើង កយ់ច្ប យោលការណ៍អនុវរត 
ក្ែលទាកទ់ងយៅនឹង យោលនយយាា កិច្បចការពារកុមារ និងជនង្ក រងយត្ោះ និងជាពិយសសយោលការណ៍យនះ 
ទាកទ់ង យៅនឹងការការពារ និងកិច្បចបង្កា រសុវរថិភាពែល់កុមារ និងជនង្ក រងយត្ោះ សត្មាបអ់នុវរតែូច្បរយៅ៖ 

 បញ្ញា កឱ់្យានច្បាស់យៅយពលក្ែល អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែនយធវើកិច្បចសនាជាម ួបុរគលយផសង 
ឫអងគភាពយធវើកិច្បចសនាយធវើការជាម ួក្ែរូ របប់ញ្ចូលទាងំដែរូក្ែលទទួលរយត្មាងយៅអនុវរត ក្ែលមាន 
ការពាកព់ន័ធជាម ួកុមារនិងជនង្ក រងយត្ោះ ត្រូវត្សបតាមយោលបយយាា សតីពីការយធវើការជាម ួក្ែរូ 
និងត្រូវក្រធានាថា ក្ែរូពាកព់ន័ធមានែំយណើ រការ និងនីរិវធីិ ក្ែលយា៉ា ងយហាច្បណាស់មានកំររិត្បក្ហលោន  
យៅនឹងយោលនយយាា កិច្បចការពារកុមារ និងជនង្ក រងយត្ោះ។ 
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 យបើសិនជាក្ែរូមនិមានយោលនយយាា  និងនីរិវធីិត្សយែៀងោន  អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែនអាច្បមនិ 
សហការ ឫកជួ៏  ពួកយរយ  ការកសាងសមរថភាព យហើ ក្ណនាពីំ នតការកិច្បចការពារកុមារចា្ាំច្ប ់
មនុយពលចា្បយ់ផតើមអនុវរតរយត្មាង។ 

 

5 ទំនួលខ្ុសក្តូវបណនែមចំគ ោះអ្នរណែលមានរចិចការគៅគក្ៅក្បគទស/ទសសនៈរិចច 

5.1 យៅកនុងត្បយទសមាច ស់ផទះ៖ 
ក).  យោរពតាមច្បាប ់និងបទបបញ្ញា រតិទាងអស់របស់ត្បយទសមាច ស់ផទះ 
ខ).  យជៀសវងការចូ្បលរមួការចូ្បលរមួកនុងរណបកសនយយាា  និងយជៀសវងពីការបយញ្ច មរិសាធារណៈ យលើបញ្ញា   

នយយាា  វបបធម ៌និងសាសនា។ ជាពិយសស ត្រូវរិរហានិេ ័ដនអំយពើភារវកមម និងធានាថាអនកមនិ ចូ្បលរមួ 
សកមមភាពណាម ួក្ែលពាកព់ន័ធ យ  ផ្ទទ ល់ ឫយ  ត្បយយាលជាម ួបរុគល ត្កុម ឫសកមមភាពពាកព់ន័ធ នឹង 
អំយពើយេរវកមម។ 

រ).  យោរពនិមរិតសញ្ញា ជារិនិ ម និងការត្បរិបរតិសាសនា 
 ).  មនិត្រូវយលើកសទួ  ឫពាយាមក្កក្ត្បអនកចូ្បលរមួ ឫជនណាមាន កយ់ៅកនុងត្បយទសក្ែលជាមាច ស់ផទះ ឱ្យកានស់ាសនា 

ឫត្បពន័ធដនជំយនឿណាម ួយទ។ 

5.2 ពាកព់ន័ធនឹងសនតសុិខនិងអាសនន 
ក).  ត្បសិនយបើអាច្ប សូមចុ្បះបញ្ា ីនិងយធវើបច្បចុបបននភាពពរ័ម៌ានផ្ទទ ល់ខែួនជាម ួសាថ នទូរ ឫ កុងស ុលកនុងត្សុក 

របស់យោកអនក។ 

ខ).  តាម ននិងពិចា្រណានូវការផតល់ែំបនូាម នអំពីការយធវើែំយណើ រឱ្យានយទៀងទារក់្ែលានយច្ប យ  រ ឋ េាិល 
ពីត្បយទសរបស់អនក ឫពីត្បយទសយផសងយទៀរ។ 

រ). ចូ្បរត្បុងត្ប រ័នត្របយ់ា៉ា ងយៅយពលក្ែលយធវើសកមមភាពណាម ួក្ែលអាច្បបងាឱ្យមានយត្ោះថាន ក ់ឫរងរបសួ 
ែល់ខែួនអនក ឫអនកែដទ។ 

 ). ចូ្បរអនុវរតតាមការក្ណនា ំពីអងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន (ឫភាន កង់្កររបស់ខែួន) ទាកទ់ងនឹងការយរៀបចំ្ប សនតិសុខ 
របស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន យោលនយយាា  និងនីរិវធីិែសំ៏ខាននិ់ងយោលនយយាា  និងនីរិវធីិសុខភាព 
និងសុវរថិភាពយៅកក្នែងយធវើការ។ 

5.3 ទាកទ់ងនឹងការត្របត់្រងសុខភាព និងធានារ៉ា បរ់ង៖ 
ក).  ទទួល កការទទួលខុសត្រូវចំ្បយពាះការត្របត់្រងសុខភាពរបស់អនក 



ផោលនផោបាយ 

កញ្ញា  ២០២០/ ១.១ CODE OF CONDUCT  15. 

ខ).  ទទួលខុសត្រូវចំ្បយពាះការធានារ៉ា បរ់ងសុខភាព និងការយធវើែំយណើ រផ្ទទ ល់ខែួនរបស់អនកយៅ យពលអនកយធវើែំយណើ រឆា   
ពីត្បយទសកំយណើ ររបស់អនក 

5.4 ទាកទ់ងនឹងយករ តិ៍យ ម្ ះ និងការយធវើជារំណាង៖ 
ក).  យច្បៀសយវៀងការត្បត្ពឹរត ឫការយធវើខុសឆគងក្ែលអាច្បនាឱំ្យអងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន និង/ឫ មាច ស់ជំនួ  របស់ 

អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន និងអនកោតំ្ទណាម ួខូច្បកិរតិ ឫយករ តិ៍យ ម្ ះ។ 

ខ).  មនិត្រូវយច្ប យសច្បកតីក្ថែងការណ៍ជាសាធារណៈយ  វធីិណាម ួក្ែលពាកព់ន័ធយៅនឹង សកមមភាព 
ឫផលត្បយយាជនរ៍បស់រ ឋ េាិលដនត្បយទសអសូ្រ្សាត លី អងយ់រែស ឫត្បយទសមាច ស់ផទះយ ើ ។ 

5.5 ទាកទ់ងនឹងការយ ះត្សា ជយមាែ ះ  

ត្បសិនយបើមានបណតឹ ង ឫការត្ពួ ារមាណាម ួយកើរយ ើងកនុងកមមវធីិ ឫរយត្មាងយៅយត្ៅត្បយទសសមាជិក 
ក្ែលទទួលរងផលប៉ាះពាល់ រឺត្រូវជូនែំណឹងយៅត្បធានែឹកនាតំ្កុមរបស់អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន ក្ែលយរាន 
ក្រងតាងំ ឱ្យានឆបរ់ហ័សតាមក្ែលអាច្បយធវើយៅាន ។ យលើសពីយនះយទៀរ ពួកយររួរក្របញ្ាូ នរល់វវិទក្ែលមនិអាច្ប 
ផសះផារ ឫការត្ពួ ាមាទាកទ់ង នឹងមនទិលដនយសច្បកតីក្ណនា ំ កិច្បចការពារកុមារ និងកិច្បចការពារសុវរថិភាព ឫ 
ែំបនូាម នក្ែលានទទួលកនុងអំ ុងយពលរយត្មាង យៅកានអ់នករំណាងត្កុមអនកែឹកនារំបស់អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ 

5.6   បណតឹ ងរវ៉ា  
ែឹងពីលំនឹងកនុងែំយណើ រការបតឹងរបស់អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ ការយធវើបណតឹ ងអាច្បត្រូវានយធវើយ ើង តាមវធីិម ួ 

ចំ្បនួនរមួមាន យ  អុីក្ម៉ាល យ  ោ លកខណ៍អកសរ ឫ យ  ផ្ទទ ល់មារ ់ ក្ែលមានក្ច្បងកនុង យោលនយយាា  
ការយ ះត្សា ពាកយបណតឹ ង ក្ែលមានយៅយលើ យរហទំពរ័ របស់យ ើង យត្កាមទត្មង ់ ធនធាន/ យោលនយយាា ។ 
ពាកយបណតឹ ងរវ៉ា  កអ៍ាច្ប យធវើយ ើងផ្ទទ ល់យៅកានអ់ងគភាពពាកព់ន័ធាន( យមើលឧបសមពន័ធ ក) 

6 ទំនួលខ្ុសក្តូវរបសអ់្នរក្រប់ក្រង  

ទំនួលខុសត្រូវរបស់អនកត្របត្រងរមួមាន ប៉ាកុ្នតមនិត្រូវានកំណរយ់ទយែើមប៖ី  

ក).  ធានាថាបរុគលិកអងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន មានឯកសារត្កមសីលធម ៌, ឯកសារនិងយោលនយយាា ពាកព់ន័ធ 
យផសងយទៀរ 

ខ).   ធានាថាបរុគលិក និងអនកសម័ត្រចិ្បរតរកាកត្មរិសតង ់រដនសីលធមខ៌ពស់យៅកក្នែងយធវើការ។ 

រ).  ោតំ្ទបរុគលិកក្ែលបង្កា  ពរ័ម៌ានយលើទយងវើទាកទ់ងនឹងអំយពើពុករលួ / ទយងវើអសីលធមយ៌ផសងៗ។ 
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 ).  ោតំ្ទបរុគលិកក្ែលបង្កា  ពរ័ម៌ានយលើទយងវើទាកទ់ងនឹងអំយពើពុករលួ ក្ែលយកើរយ ើងយៅកក្នែងយធវើការ/ កក្នែង 
ត្បរិបរតិ ការង្ករ និងធានាថាទំនាស់ណាម ួត្រវូានយជៀសវងកនុងយពលអនាររ។ 

ង).  យធវើការករត់្តារល់រា ការណ៍ទាងំអស់ឱ្យានត្រឹមត្រូវ អំពីទំនាស់ត្បយយាជនជ៍ាកក់្សតង ឫក្ែលអាច្បយកើរមាន 
យ ើង និងការក្ណនាទំាងំអស់ក្ែលានផតល់យអា អំពីការយ ះត្សា ករណីនីម ួៗ។ 

7 ការរគំោភប ំនគលើគោលនគោបាយនងិការរាយការណ៍ក្បរបគោយ 
សវុតែភិាពអ្ពំទីគងវើ ខ្សុឆ្គង(ការរាយការណ៍អ្ំគពើខ្សុឆ្គង) 

យៅយពលបរុគលណាមាន កែឹ់ងពីការរយោេបំពានយលើយោលនយយាា យនះ ពួករួរក្ររ ការណ៍ពីការរយំោេបំ 
ពានយនះយៅ សមាជិកដនត្កុមអនកែឹកនារំបស់អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន ខណៈក្ែលពួកយររិរថាវជាការត្រឹមត្រូវ។ 
ការរ ការណ៍អំពីទយងវើខុសឆគង  ត្រូវានយធវើយ ើងយ  បរុគលិកទាងំអស់ និងយ  យោរពបំផុរ។ អងគការ 
ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន នឹងចា្រវ់ធិានការ សមយហរុផលនិងយធវើអវីៗត្របយ់ា៉ា ងជាចា្ាំច្បយ់ែើមបកីារពារបរុគលក្ែលបង្កា  ពរ័ម៌ាន 
ពីសកមមភាពណាក្ែលយធវើឱ្យ ខូច្បត្បយយាជនពី៍ការសងសឹកចំ្បយពាះការបង្កា  ពរ័ម៌ានយនាះ។ អងគការ ទសសនៈឥរត្ពំក្ែន 
កនឹ៍ងយ ះត្សា ជាម ួបរុគលិក ក្ែលជាមខុសញ្ញា ដនការបង្កា  យនះយ   ុរតិធម ៌និងយ  យបើកចិ្បរត។ 

ត្កុមត្បឹកាេាិល ទទួលខុសត្រូវចុ្បងយត្កា ចំ្បយពាះការរយំោេបំពានយលើត្កមសីលធម ៌ (រមួទាំងការក្កែងបនែំ 
អំយពើពុករលួ  និងទំនាស់ផលត្បយយាជន)៍។ យទាះបីជាយា៉ា ងណាការយសុើបអយងារយលើការរយំោេបំពានទាងំអស់ 
នឹងត្រូវបញ្ាូ នបនតយៅត្កុមអនកែឹកនា ំ (ឫអនកត្របត់្រងត្បចា្ំត្បយទសដនត្បយទសអូស្រ្សាត យលើឫអងយ់រែស) ក្ែលជាអនកក្ែលនឹង 
ត្រូវចា្រស់មាជិក ត្កុមយែើមបែឹីកនាកំារយសុើបអយងារ និងយធវើការសយត្មច្បចិ្បរត។ កនុងកាលៈយទសៈខែះ អាត្ស័ យលើភាពធានធ់ារ 
ដនការរយំោេបំពានវរួរមានការបញ្ាូ នយៅនា កត្បរិបរតិយ  ត្រងជ់ាែំណាកក់ាលែំបងូ ក្ែលោរអ់ាច្បបញ្ាូ នយៅ 
ត្កុមត្បឹកាេាិល ឫសមាជិក(កនុងច្បត្កេពអងយ់រែស) យែើមបយី ះត្សា ។ បណេឹ ងរវ៉ាពាកព់ន័ធនិង នា កត្បរិបរតិ 
និងត្រូវបញ្ាូ នយៅត្កុមអនកែឹកនានិំង បញ្ាូ នយ  ផ្ទទ ល់យៅកានត់្បធានត្កុមត្បឹកាេាិលអូស្រ្សាត លី។ 
 វនឹងមានការយសុើបអយងារយា៉ា ងយព យល យលើយហរុការណ៍ណាម ួយហើ តាមរត្មូវការ ត្រវូបញ្ាូ នយៅត្កុមអនក 
ែឹកនា ំ ត្កុមត្បឹកាេាិល ឫអាជាញ ធរខាងយត្ៅយែើមបយីធវើការយសុើបអយងារបក្នថម។ បរុគលិកនិងអនកសម័ត្រចិ្បរតរកាសិទធកនុង 
យអា មានការចូ្បលរមួពីអនកក្ែលមានរួនាទីខពស់ែល់ត្កុមត្បឹកាេាិលយៅយពលណាកា៍ន។  
 កនុងករណីក្ែលទយងវើខុសឆគងត្រូវានយររកយ ើ យហើ  វនឹងត្រូវានយ ះត្សា យា៉ា ងឆបរ់ហ័សនិងយៅ 
កត្មរិសមត្សបខពស់បំផុរ(អាច្បជានា កត្បរិបរតិ ត្កុមត្បឹកាេាិល ឫភារីខាងយត្ៅែូច្បជាប៉ាលីូសកនុងករណីសមត្សប)  
យែើមបបីង្កា  ភាពធានធ់ារ យលើអាកបបកិរយិា មនិសមរមយតាមការ ពិនិរយយមើលយ ើ ។ 

8 សមាជរិក្រមុក្បរឹាភបិាលណែលបានណតងតាងំ 

ត្បសិនការត្បត្ពឹរតខុសឆគងត្កមសីលធមយ៌នះធានធ់ារក្ែលអាច្បបញ្ចូលយៅត្កុមត្បឹកាេាិលយទ យនះរួរក្ររឺជាត្បធាន។ 
កនុងកាលៈយទសៈសមត្សប ជាបឋមបុរគលិករបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន កអ៍ាច្បបញ្ាូ នយៅនា កត្បរិបរតិ 
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ឫអនកត្របត់្រងរបស់ពួកយរផងក្ែរ។ យទាះជាយា៉ា ងណាកយ៍  ពួកយរមនិរួរមានអារមមណ៍ថាត្រូវានយរហាមឃារ ់
ររងំកនុងការទាកទ់ង យៅកានស់មាជិកត្កុមត្បឹកាេាិលយ  ផ្ទទ ល់យទ។ 
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9 ការក្របក់្រងគោលនគោបាយ 

យោលការណ៍យនះមានសុពលភាពចា្បពី់ដថាក្ែលមានការអនុមរ័ពីត្កុមត្បឹកាេាិលអូស្រ្សាត លី និង សមាជិកត្កុមត្បឹកាេាិលែូច្បក្ែលានកំណរខ់ាងយត្កាម៖     

វយិសាធនកមមនិងបយងាើរនឹងត្រូវានផតល់យយាបល់ែល់ត្កុមត្បឹកាេាិលពីម ួយពលយៅម ួយពលក្ែលត្រវូានចា្រទុ់កថាសម ត្សបយ  នា កត្បរិបរតិរមួជាម ួនា ក 
ត្របត់្រងទូយៅនិងរណៈកមមការត្បឹកាយយាបល់។ការពិនិរយជាផែូវការនឹងត្បត្ពឹរតយៅមនុ យពលផុរកំណររ់ ៈយពល 3 ឆន ចំា្បពី់ដថាក្ខឆន ដំនការអនុមរ័យ  ត្កុមត្បឹកា។ 
រល់ការផ្ទែ ស់បតូរយោល នយយាា ការពារ កុមារនឹងនាឱំ្យមានការពិនិរយយ ើងវ ិនូវយោលនយយាា  និងនីរិវធីិក្ណនាកំ្ែលពាកព់ន័ធទាងំអស់។ អនុសាសនស៍ត្មាបក់ារ ផ្ទែ ស់បតូរនឹង 
រត្មូវឱ្យមានការពិចា្រណាពីត្កុមត្បឹកាេាិល យហើ យបើ ចា្ាំច្ប ់ត្រូវមាន ការអនុមរ័ ពីត្កុម ត្បឹកា េាិល។ 

 
យលខយរៀងកំ
ក្ណ 

ត្បយេទឯកសារ ដថាក្ខឆន ពំិនរិយយ ើងវ ិយ 
 ត្កុមត្បឹកាេាិល 
អូស្រ្សាត លី 

កំណរយ់ហរុយយាង ដថាក្ខឆន ពំិនរិយយ ើងវ ិយ  ត្កុម
ត្បឹកាេាិល អងយ់រែស 

កំណរយ់ហរុយយាង ដថាក្ខឆន ពំិនរិយយ ើងវ ិយ  ត្កុម
ត្បឹកាេាិល យអៀក ង ់

កំណរយ់ហរុយយាង 

 ត្រួរពនិិរយយោលនយយាា  ៣០ មថុិនា 2015    ោម ន ោម ន 

 ត្រួរពនិិរយយោលនយយាា  ត្កុមត្បកឹាេាិល 
សីហា 2018 

 ១១ រុោ 2018 កំណរយ់ហរុពី ១១ 
រុោ 2018 

ោម ន ោម ន 

 ក្ករត្មវូយោលនយយាា  ត្កុមត្បកឹាេាិល 
វចិ្បឆិកា 2019 

 កុមាៈ ២០២០  ោម ន ោម ន 

CoC/11/201
9/1.1 

ក្ករត្មវូយោលនយយាា  ANCP Committee 
Date TBC 
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យសកតីត្បកាសដនការ ល់ែឹងនិងការអនុយោម 
ខញុ,ំ __________________________________________________ (យ ម្ ះ), ាន ល់យសច្បកតី និងឯកភាពនូវ 

ខែឹមសារ ត្កមសីលធម ៌របស់ អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន និងបញ្ញា កថ់ាខញុំ ល់ច្បាស់ពីទំនួលខុសត្រូវយលើការង្ករ ក្ែលខញុំ 

ត្រូវយោរពតាម។  

ហរថយលខា ___________________________________កាលបរយិច្បឆទ _________________________ 

 

រួនាទី/មខុង្ករ____________________________________________________________________ 
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ឧបសមព័នធ រ – នីតិវិធីននការរាយការណ៍ 

ការត្ព ួារមាពីការការពារកុមារ 
បរុគលិកអងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែនរួរក្រយលើកយ ើង និងរ ការណ៍បញ្ញា នានាទាកទ់ងសុវរថិភាព ឫសុខមាលភាពកុមារ 
ត្រូវរ ការណ៍យៅកានអ់នកពាកព់ន័ធែូច្បខាងយត្កាម៖ 
 

 មស្រ្នតីការពារកុមាររបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន : យោកត្សី តាន ់រឹមក្ ន 
 ត្បធានត្បចា្តំ្បយទសកមពុជារបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន: យោក េងឹ យៅ 
 នា កត្បរិបរតិរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន: Mr. Edward Shuttleworth 
 ជនបយង្កគ លទទួលបនទុក កិច្បចការពារសុវរថិភាពរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន(អូស្រ្សាត លី): Priscilla Chang 
 ជនបយង្កគ លទទួលបនទុក កិច្បចការពារសុវរថិភាពរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន(អងយ់រែស): Jayne Crow 
 ជនបយង្កគ លទទួលបនទុក កិច្បចការពារសុវរថិភាពរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន(យអៀក ង)់: (កំណរយ់ពលយត្កា )TBC 

 
 បនាទ បម់កឧបបរតិយហរុនឹងយធវើការយសុើបអយងគរ និង យធវើយ ើងឱ្យត្សបយៅតាមយោលនយយាា ការពារកុមារ 
និងជនង្ក រងយត្ោះរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន នឹងរមួបញ្ចូលទាងំការរ ការណ៍ យៅកានអ់ាជាញ ធរពាកព់ន័ធយៅ 
ត្បយទសអូស្រ្សាត លី អងយ់រែស ឫត្បយទសយអៀក ង ់នឹងរ ការណ៍អំពីបទយលមើសត្ពហមទណឌ ណាម ួយៅកានប់៉ាលីូស។ 
 

ការយកងត្បវញ័្ច ផែូវយេ  ការរយំោេបំពាន ឫការយបៀរយបៀនយករខាម ស 
ត្របប់រុគលិករបស់ SeeBeyondBorders ដែលជជឿកជាកថ់ាពួកជេជាជនប្រប្ពឹត្តការជកងត្បវញ័្ចផែូវយេទ ការរយំោេបំពាន 
ឫការយា ី ឫយជឿជាកថ់ាពួកយរានយ ើ  ឫសងស ័ពីយហរុការណ៍ណាម ួ រួរក្រចា្រវ់ធិានការឱ្យានមុងឹមា៉ា រ ់
ឫរ ការណ៍ជាបនាទ នយ់ៅនរណាមាន កក់នុងចំ្បយណាមមនុសសែូច្បខាងយត្កាម៖ 
 
 មស្រ្នតីការពារកុមាររបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន : យោកត្សី តាន ់រឹមក្ ន 
 ត្បធានត្បចា្តំ្បយទសកមពុជារបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន: យោក េងឹ យៅ 
 នា កត្បរិបរតិរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន: Mr. Edward Shuttleworth 
 ជនបយង្កគ លទទួលបនទុក កិច្បចការពារសុវរថិភាពរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន(អូស្រ្សាត លី): Priscilla Chang 
 ជនបយង្កគ លទទួលបនទុក កិច្បចការពារសុវរថិភាពរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន(អងយ់រែស): Jayne Crow 
 ជនបយង្កគ លទទួលបនទុក កិច្បចការពារសុវរថិភាពរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន(យអៀក ង)់: TBC 
 

បនាទ បម់កឧបបរតិយហរុនឹងយធវើការយសុើបអយងគរ និង យធវើយ ើងឱ្យត្សបយៅតាមយោលនយយាា  ត្បឆងំនឹងការយរ ើសយអើង 
ការរយំោេបំពាន និងការយា ីរបស់អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែន។ យហរុការណ៍យនះនិងយធវើការការរ ការណ៍ 
យៅកានអ់ាជាញ ធរពាកព់ន័ធែូច្បខាងយត្កាម៖ 

 

ត្បយទសអសូ្រ្សាត លី ៖ ពួកយ ើងនិងរ ការណ៍ពីយហរុការណ៍ SEAH( យៅយពលពួកយរត្បរល់ែល់អាជីវកមម DfAT) យៅ 
DfATតាមរ ៈអាស  ឋ នអុីក្ម៉ាល seah.reports@dfat.gov.au, សត្មាបក់ាររ ការណ៍ពីទត្មង ់យហរុការណ៍ 
SEAH។ 

mailto:seah.reports@dfat.gov.au


ផោលនផោបាយ 

កញ្ញា  ២០២០/ ១.១ CODE OF CONDUCT  21. 

Australia: we will report SEAH incidents (when they occur in delivery of DfAT business) to DfAT via the specified 
email address: seah.reports@dfat.gov.au, using the specified SEAH incident reporting form. 
 

ត្បយទសអងយ់រែស៖ពួកយ ើងនិងរ ការណ៍ពីយហរុការណ៍ SEAH( យៅយពលពួកយរត្បរល់ែល់អាជីវកមម DfID) យៅ DfID 
តាមរ ៈអាស  ឋ នអុីក្ម៉ាលreportingconcerns@dfid.gov.uk 
UK: we will report SEAH incidents to DfID (when they occur in delivery of DfID business) to DfID via the specified 
email address: reportingconcerns@dfid.gov.uk 
 

បណតឹ ងរវ៉ា  
ការបតឹងរវ៉ា  អាច្បយធវើយ ើងយ  ការនិយា ផ្ទទ ល់ ការសរយសរអុីក្ម៉ាល ឫ ការសរយសរ និងអាច្បយធវើយ  ផ្ទទ ល់យៅកាន ់
អាស  ឋ នអុីក្ម៉ាលរបស់ពួកយ ើង feedback@seebeyondborders.org 

 

ត្បសិនយបើបរុគលណាមាន កម់និយព ចិ្បរតចំ្បយពាះការយ ះត្សា  ឫ លទធផលដនការបតឹងរវ៉ា របស់ពួកយរ, ពួកយរអាច្បការបតឹងរវ៉ា  
យ  ផ្ទទ ល់យៅកានអ់ងគភាពពាកព់ន័ធែូច្បខាងយត្កាម៖ 

 

ត្បយទសអសូ្រ្សាត លី ៖ យផញើរពាកយបណតឹ ងយៅកានរ់ណៈកមមការត្កមសីលធម ៌ACFID តាមរយៈអ ីដម៉ែល code@acfid.com.au ឫ 
េរជេរប្រកាេ។ ពត័្ម៌ានលមអតិ្រដនែមមានជៅជនេះ https://acfid.asn.au/content/complaints 

 

ត្បយទសអងយ់រែស ៖ យផញើរពាកយបណតឹ ងយៅកានរ់ណៈកមមការសបបុរសធមច៌្បត្កេពអងយ់រែស តាមរ ៈ យរហទំពរ័ ខាងយត្កាម 
https://forms.charitycommission.gov.uk/raising-concerns/ 
 

ត្បយទសយអៀក ង ់៖យផញើរពាកយបណតឹ ងយៅកានរ់ណៈកមមការសបបុរសធមប៌ញ្ា រិត តាមរ ៈ យរហទំពរ័ ខាងយត្កាម 
https://portal.charitiesregulator.ie/concerns 

 
ការបំពានយោលការណ៍ និងការបតងឹ 
យៅយពលក្ែលបរុគលិកណាមាន ករ់យំោេបំពានយោលការណ៍ ឫយធវើខុសកនុងត្បការណាម ួ ពួកយររួរក្ររ ការណ៍យៅកាន ់
សមាជិកត្កុមអនកែឹកនារំបស់ អងគការទសសនៈឥរត្ពំក្ែនភាែ មៗ។ 
សមាជិកត្កុមអនកែឹកនាមំានែូច្បខាងយត្កាម៖ 
ត្បធានត្បចា្តំ្បយទសកមពុជា ៖ េងឹ យៅ 
នា កត្បរិបរតិ  ៖ Mr. Edward Shuttleworth 
នា កក្ផនកកមមវធីិ ៖ Mrs. Kate Shuttleworth 
ត្បធានត្របត់្រង ធនធានមនុសស និងហិរញ្ា វរថុ  ៖ Mr. Derek Culligan 
នា កក្ផនកអេវិឌ្ឍ  ៖ Mr. Colm Byrne 

អនកសត្មបសត្មួលរុណភាពបយត្ង ន ៖ Ms. Mel Cashen 

អនកត្របត់្រងទូយៅត្បចា្តំ្បយទសអូស្រ្សាត លី  ៖ Mr. Andy Wade 

ត្បធានត្បចា្តំ្បយទសអងយ់រែស  ៖ Ms. Sarah Reynolds 

ត្បធានត្កុមត្បឹកាត្បចា្តំ្បយទសយអៀក ង ់ ៖ Mr. Edward Shuttleworth 
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