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គោលនគោបាយស្តពីីការរាយការណ៍ 

1. គោលបំណង 

អងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ ( SeeBeyondBorders)  ពាោមផធវើសកមមភាពរប្ស់ខាួន្ព្ប្កប្ផោយ 
វជិាា ជីវៈ ផ ម្ ោះព្ត្ង ់និ្ងផោយសុច្បរតិ្ភាពព្គប្ផ់ពលផវលា។ ផទាោះជាោ៉ា ងណាកផ៏ោយ អងគការទាងំអស់
ព្ប្ឈមមុខនឹ្ងហានិ្ភយ័នន្ការព្ប្ព្ពឹត្តោម ន្វជិាា ជីវៈ អាកប្បកិរោិខុសច្បាប្ ់ព្ពហ្មទណឌ  ឬការព្គប្ព់្គងមនិ្
ព្តឹ្មព្តូ្វ។ ផយើងផជឿថាវាជាទំន្លួខុសព្តូ្វរប្ស់ផយើងកនុងការចាត្វ់ធិាន្ការសមព្សប្ផែើមបកំីណត្មុ់ខសញ្ញា
ា្ ន្ភាពដប្ប្ផន្ោះ និ្ងពាោមផោោះព្្យវា។ 
ផយើងផប្តជាា ផលើកកមពស់វប្បធមម៌យួដែលបុ្គគលិក អនកហាត្ក់ារ និ្ងអនកសម័ព្គចិ្បត្តព្តូ្វបាន្ផលើកទឹកចិ្បត្ត 

ឱ្យផលើកផ ើងពីការព្ពួយបារមភអំពីអាកប្បកិរោិោម ន្សីលធម ៌និ្ងមនិ្អាច្បទទួលយកបាន្ ផហ្ើយដែលអាច្ប
រាយការណ៍បាន្កនុងប្រោិកាសសុវត្ាិភាព។ 
ផោលបំ្ណងនន្ផោលន្ផោបាយផន្ោះ គឺផែើមបពីព្ងឹងគុណត្នមាសនូលរប្ស់ផយើង ផោយ្តល់សិទធិ

អំណាច្បែល់បុ្គគលិក អនកហាត្ក់ារ និ្ងអនកសម័ព្គចិ្បត្តទាងំអស់ដែលម្ងន្បំ្ណងរាយការណ៍អំពីអំផពើខុសឆ្គង
ណាមយួផោយផ ម្ ោះព្ត្ង។់ 
ផន្ោះគឺជាឯក្រ«រស់»ផហ្ើយនឹ្ងព្តូ្វបាន្ពិនិ្ត្យ និ្ងផធវើប្ច្បចុប្បន្នភាពជាផទៀងទាត្ផ់ៅផពលដែលប្ទ

ពិផ្ធន្ផ៍កើន្ផ ើង។ 

2. បរបិទ 

2.1. គោលបំណងរបស់គ ើង 

ផោលបំ្ណងរប្ស់ អងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ គឺផែើមបឱី្យកុម្ងរកាន្ដ់ត្ផព្ច្បើន្បាន្ប្ញ្ចប្ក់ារសិកា 
រប្ស់ពកួផគផៅកំរតិ្ប្ឋមសិកា និ្ងប្ន្តផៅផរៀន្ផៅអនុ្វទិាល័យ។ 

ផយើងប្ណតុ ោះប្ណាត លព្គូប្ផព្ងៀន្ អភវិឌ្ឍផហ្ោា រច្បនាសមពន័្ធ្ លាផរៀន្ និ្ងោពំ្ទែល់ព្គួ្រម្ងច ស់ 
ព្សុក កនុងការអប្រ់កូំន្ៗរប្ស់ពកួផគផៅកនុងព្ប្ផទសកមពុជា ដែលជាព្ប្ផទសធាា ប្ព់្តូ្វបាន្បំ្្ាិច្បបំ្ផ្លា ញផោយ
សង្រ្គគ មព្ប្ល័យពូជ្សន្ ៍ការោប្សងេត្ ់និ្ងការអត្ឃ់្លា ន្។ ផយើងកផ៏ធវើការផែើមបដីកលមអព្ប្ពន័្ធអប្រ់ផំៅ
កមពុជាទាងំមូល ផោយជំរុញផលើកទឹកចិ្បត្តឱ្យម្ងន្ការផ្លា ស់ប្តូរជាព្ប្ពន័្ធផៅព្គប្ក់ព្មតិ្នន្រោា ភបិាល។ 



WHISTLEBLOWING POLICY 

WP/06/2020/V1.1  3 

 
ផយើងដសវងរកការចូ្បលរមួពីព្ប្ជាជន្មកពីព្ប្ផទសអភវិឌ្ឍន្ក៍នុងការគររប្ស់ផយើង ផោយអមជាមយួ 

ព្កុមព្គូប្ផព្ងៀន្ផែើមបជីយួ ប្ផព្ងៀន្ព្គូផៅកមពុជា និ្ងអផញ្ា ើញអនកសម័ព្គចិ្បត្តផ្សងផទៀត្ឱ្យផធវើការផលើគផព្ម្ងង
នានា ដែលម្ងន្ែូច្បជាការប្ផព្ងៀន្ផមផរៀន្កីឡា ែល់កុម្ងរប្ឋមសិកា រហូ្ត្ែល់ការចាកផ់ប្តុ្ង ឬលាប្ថាន ំ
អោរ។ 

ការ្តល់ឱ្កាសឱ្យជន្ជាតិ្ផ្សងផទៀត្ទទលួបាន្ប្ទពិផ្ធន្ ៍និ្ងផរៀន្ពីរផប្ៀប្រស់ផៅដប្ប្អាសីុ  
គឺជាមូលោា ន្ព្គឹោះនន្ភាពផជាគជយ័រប្ស់ផយើង និ្ង គ្ ល់ចំ្បណុច្បខុសោន សំខាន្់ៗ ។ ការផលើកកមពស់ការ
ផោរពផៅវញិផៅមក និ្ងផសច្បកតីនលាលនូរ ការព្គប្ព់្គងនិ្ងការចាត្ដ់ច្បងតាមដប្ប្តំ្ប្ន្ដ់ែលកំពុង      និ្ងការ
ក្ងភាពអាព្ស័យតិ្ច្បត្ួច្ប និ្ងនិ្រន្តរភាពអតិ្ប្រម្ង គឺជារផប្ៀប្ផធវើការដែលផយើងព្ប្កាន្យ់ក។ 

2.2. ភាគីពាក់ពន័្ធ 

● ព្កុមព្បឹ្កាភបិាល និ្ងគណៈព្គប្ព់្គងអងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ 
● បុ្គគលិក និ្ងអនកសម័ព្គចិ្បត្តដែលផធវើការផៅកនុងព្ប្ផទសផ្សងៗោន  
● ម្ងច ស់ជំន្យួ និ្ងអនកោពំ្ទ – រមួទាងំអនកដែលបាន្ចូ្បលរមួផៅកនុងកមមវធីិកនុងព្សុក និ្ងអនក
ដែលផរៀប្ចំ្បដ្ន្ការកមមវធីិ 

3. និយមន័យ 

«ការរាយការណ៍» ព្តូ្វបាន្កំណត្ថ់ាជាការប្គា ញផរឿងផោយផច្បត្នានិ្ងផោយសម័ព្គចិ្បត្តសតីពីអំផពើខុស
ឆ្គងរប្ស់បុ្គគល ឬអងគភាព តាមរយៈជាបុ្គគលដែលម្ងន្ទិន្នន្យ័ ែឹងផហ្តុ្ការណ៍ ឬម្ងន្ពត័្ម៌្ងន្អំពី
កំហុ្សឆ្គងជាកដ់សតង ការសងសយ័ ឬរពឹំងថាអាច្បព្ប្ព្ពឹត្តខុសឆ្គងផៅកនុងអងគការ។ 
«បុ្គគលរាយការណ៍» ព្តូ្វបាន្កំណត្ថ់ាជាបុ្គគលិក ឬអនកសម័ព្គចិ្បត្តដែលប្៉ាុន្ប្៉ាង ឬច្បងផ់ធវើការរាយការណ៍

ពាកព់ន័្ធនឹ្ងអំផពើខុសឆ្គងផព្កាមផោលន្ផោបាយផន្ោះ ផហ្ើយម្ងន្បំ្ណងច្បងទ់ទួលបាន្ការការពារខាួន្ោត្ ់
ែូច្បដែល្តល់ឱ្យផោយផោលន្ផោបាយផន្ោះ។ 

“ទផងវើខុសឆ្គង” រមួប្ញ្ចូ ល (ប្៉ាុដន្តមនិ្កំណត្ចំ់្បផពាោះ)៖ 
● ការបំ្ពាន្កាត្ពវកិច្បច្ ាូវច្បាប្ ់(រមួទាងំការផធវសព្ប្ដហ្ស ការបំ្ពាន្កិច្បចសន្ា ការបំ្ពាន្ច្បាប្់
រែាបាល) 
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● ប្ទផលមើសព្ពហ្មទណឌ  
● ការព្គប្ព់្គងមូលនិ្ធិមនិ្ព្តឹ្មព្តូ្វ 
● ទផងវើជាកដ់សតង ឬម្ងន្ការសងសយ័ថាម្ងន្ការដកាងប្ន្ាំ និ្ងម្ងន្អំផពើពុករលួយ 
● ការបំ្ពាន្សិទធិអំណាច្ប 
● ហានិ្ភយ័សុខភាព និ្ងសុវត្ាិភាព រមួទាងំហានិ្ភយ័ែល់្ធារណជន្ និ្ងបុ្គគលិកែនទផទៀត្ 
● ការខូច្បខាត្ែល់ប្រ ិ្ ា ន្ 
● ការផព្ប្ើព្បាស់មូលនិ្ធិ ឬព្ទពយសមបត្តិរប្ស់អងគការផោយោម ន្ការអនុ្ញ្ញា ត្ 
● អំផពើហ្ិងា/ការរផំលាភបំ្ពាន្្ាូវផភទ ពាកយសំែី ឬ្ាូវកាយ 
● អាកប្បកិរោិអសីលធមផ៌្សងផទៀត្ ឬ 
● ការលាកប់ាងំនូ្វចំ្បណុច្បណាមយួខាងផលើ 
 
“បុ្គគលិក និ្ងអនកសម័ព្គចិ្បត្ត” គឺជាអនកដែលបាន្ចុ្បោះកិច្បចសន្ាជាមយួ អងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ មនិ្

ថាជាកិច្បចសន្ាអចិ្បនង្រ្ន្តយ ៍កិច្បចសន្ារយៈផពលផលរ ឬកិច្បចព្ពមផព្ពៀងសម័ព្គចិ្បត្ត។ 
 

«ព្កមុការគរ»គឺជាបុ្គគលិក និ្ងអនកសម័ព្គចិ្បត្ត។ 

4. គោលនគោបាយ និងគោលការណ៍គោលនគោបាយ 

4.1. គោលន្គោបា  

អងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ ដសវងរកការ្តល់ជូន្ែល់បុ្គគលិក អនកហាត្ក់ារ និ្ងអនកសម័ព្គចិ្បត្ត  
នូ្វប្រោិកាសការគរដប្ប្ព្ទព្ទង ់ដែលផអាយពួកផគម្ងន្អារមមណ៍ថាអាច្បផលើកផ ើងពីប្ញ្ញា កងវល់ព្សប្
ច្បាប្ប់ាន្។ ផយើងនឹ្ងចាត្វ់ធិាន្ការផែើមបកីារពារព្កុមការគរពីការផធវើឱ្យប្៉ាោះពាល់ ឬការប្ផណត ញផច្បញ 
ព្ប្សិន្ផប្ើពកួផគបាន្រាយការណ៍ពីការសងសយ័ ឬទផងវើខុសជាកដ់សតង។ ផយើងអនុ្វត្តតាមច្បាប្ព់ាកព់ន័្ធសតីពី
ការលាត្ព្ត្ោងនូ្វអំផពើខុសឆ្គងផៅកដន្ាងផធវើការែូច្បខាងផព្កាម៖ 

● ផៅព្ប្ផទសអូង្រ្ ត្ លី៖ ច្បាប្់្ ជីវកមមឆ្ន  ំ២០០១ 
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● ផៅច្បព្កភពអងផ់គាស៖ ច្បាប្ស់តីពីការប្គា ញ្លព្ប្ផោជន្៍្ ធារណៈឆ្ន  ំ1998 ដែលផធវើ
វផិ្ធន្កមមច្បាប្ស់តីពីសិទធិការគរឆ្ន  ំ1996 

● ផៅព្ប្ផទសផអៀរ ង៖់ ច្បាប្ស់តីពីការការពារអនករាយការណ៍ឆ្ន  ំ2014 
 

នាផពលប្ច្បចុប្បន្នផន្ោះ ច្បាប្ព់្ប្ឆ្ងំអំផពើពុករលួយផៅកមពុជាម្ងន្ការការពារតិ្ច្បត្ចួ្បបំ្្ុត្ សព្ម្ងប្់
អនក្តល់ពត័្ម៌្ងន្ ែូផច្បនោះផហ្ើយ ច្បាប្់្ ជីវកមមឆ្ន  ំ2001 (អូង្រ្ ត្ លី) នឹ្ងការពារអនក្តល់ពត័្ម៌្ងន្ផៅកនុង  
អងគការ ទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ កមពុជា (ផព្ពាោះវាជា្ខារប្ស់ អងគការទសសឥត្ព្ពំដែន្ អូង្រ្ ត្ លី)។ 

4.2. គោលការណ៍គោលន្គោបា  

● ព្កុមការគរអងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ទាងំអស់ម្ងន្កាត្ពវកិច្បចរាយការណ៍អំពីទផងវើខុសឆ្គង 
ឬសងសយ័ថាព្ប្ព្ពឹត្តខុសផោយអនុ្ផលាមតាមផោលន្ផោបាយផន្ោះ 

● ព្កុមការគរអងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ទាងំអស់ម្ងន្សិទធិនិ្ោយផោយផសរ ីនិ្ងផ ម្ ោះព្ត្ង់
ផែើមបរីាយការណ៍ពីទផងវើខុសឆ្គងផៅកនុងប្រោិកាសសុវត្ាិភាពផោយមនិ្ភយ័ខាា ច្បការសង
សឹក ឬការផ្លច ញ់ផ្លច ល 

● អងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ នឹ្ងផឆ្ាើយត្ប្ទាន្ផ់ពលផវលា ព្ប្កប្ផោយការផោរព និ្ងសម្ងា ត្់
ចំ្បផពាោះការលាត្ព្ត្ោងទាងំអស់នន្អំផពើខុសឆ្គង។ 

● អងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ នឹ្ងោកផ់ទាស ឬអនុ្វត្តទណឌ កមមសមព្សប្ផ្សងផទៀត្ ចំ្បផពាោះ
អនកដែលបាន្ព្ប្ព្ពឹត្តការដកាងប្ន្ាំ និ្ងចូ្បលរមួកនុងការព្ប្ព្ពឹត្តអំផពើពុករលួយ។ 
 

5. អនុវតតន៍គោលនគោបាយ 

5.1. រា ការណ៍ពកីារព្ពួ បារម្ភ 

ការរាយការណ៍ពីកងវល់ គរួដត្ព្តូ្វបាន្រាយការណ៍ផោយផ ម្ ោះព្ត្ងផ់ៅកាន្ស់ម្ងជិក ព្កុម
អនកែឹកនា ំអងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ ផៅកនុងព្ប្ផទសដែលម្ងន្ការព្ពួយបារមភ ឬសម្ងជិកព្កុម
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ព្បឹ្កាភបិាលណាមយួ។ ឧប្សមពន័្ធ ក នន្ផោលការណ៍ផន្ោះម្ងន្ពត័្ម៌្ងន្លមអតិ្ផពញផលញអំពីអនក
ដែលព្តូ្វរាយការណ៍ផៅសព្ម្ងប្ព់្ប្ផទសនី្មយួៗ។ 

បុ្គគលរាយការណ៍មនិ្ព្តូ្វទាកទ់ងបុ្គគលដែលពាកព់ន័្ធប្ទផចាទព្ប្កាន្ផ់ោយផ្លា ល់ផទ 
(ផទាោះកនុងការប្ញ្ចប្ផ់រឿងផោយសម្ងា ត្ ់ឬដប្ប្ណាកផ៏ោយ) ឬពាោមផសុើប្អផងេត្ប្ញ្ញា  ផន្ោះផោយ
ផ្លា ល់ខាួន្ផ ើយ។ 

5.2. ការគស ើបអគងេតគលើករណីព្តូវបាន្រា ការណ៍ 

បុ្គគលម្ងន្សមត្ាកិច្បចចំ្បផពាោះមុខពត័្ម៌្ងន្(ប្ណតឹ ង)នឹ្ងព្តូ្វ៖ 
● ផធវើកំណត្ផ់ហ្តុ្លមអតិ្សតីពីផហ្តុ្ការណ៍ដែលព្តូ្វបាន្ទម្ងា យ 
● សំុឱ្យអនក្តល់ពត័្ម៌្ងន្្តល់ផសច្បកតីដលាងការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសរដែល ពិពណ៌នាអំពី
ការផចាទព្ប្កាន្ផ់ោយសផងខប្ និ្ងច្បាស់លាស់ 

● ផៅផពលទទលួបាន្ផសច្បកតីដលាងការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសរ បុ្គគលម្ងន្សមត្ាកិច្បចផនាោះ
នឹ្ងប្ញ្ាូ ន្ពត័្ម៍្ងន្ផៅអនកដែលសមព្សប្ (សម្ងជិកនន្ព្កុមអនកែឹកនា ំនាយកព្ប្តិ្ប្ត្តិ ឬ
សម្ងជិកណាមយួនន្ព្កុមព្បឹ្កាភបិាល ឬគណៈព្គប្ព់្គង) ផហ្ើយសរផសរផៅបុ្គគលិករាយ
ការណ៍កនុងរយៈផពលព្បានំលាផធវើការោ៉ា ងយូរអំ ុងការប្ញ្ាូ ន្ប្ណតឹ ង។ ផៅកនុងសំបុ្ព្ត្រប្ស់
ពកួផគ ពកួផគនឹ្ងទទួល គ្ ល់ការទទួលពាកយប្ណតឹ ង ្តល់ពត័្ម៌្ងន្អំពីអនកដែលវាព្តូ្វបាន្
ប្ញ្ាូ ន្ផៅ និ្ងពត័្ម៌្ងន្លមអតិ្អំពីអនកដែល បុ្គគលិកគរួទាកទ់ង ព្ប្សិន្ផប្ើពួកផគម្ងន្សំណួរ
ប្ដន្ាម។ 

● កនុងករណីដែលត្ព្មូវឱ្យម្ងន្សកមមភាពប្ដន្ាមផទៀត្ ការផសុើប្អផងេត្នឹ្ងផធវើផ ើង កនុងទព្មង់
នន្ការផសុើប្អផងេត្ន្ាកនុង។ អនកផសុើប្អផងេត្ន្ាកនុងនឹ្ងព្តូ្វជាសម្ងជិកនន្ព្កុមអនកែឹកនា ំ
នាយកព្ប្តិ្ប្ត្តិ ឬសម្ងជិកណាមយួនន្ព្កុមព្បឹ្កាភបិាល ឬគណៈព្គប្ព់្គង (តាមការសម
ព្សប្តាមករណីនី្មយួៗ)។ 
 
ផៅផពលដែលការផសុើប្អផងេត្ព្តូ្វបាន្ប្ញ្ចប្ ់បុ្គគលរាយការណ៍នឹ្ងព្តូ្វបាន្្តល់ការ

ពន្យល់ភាា មៗ និ្ងហ្មត្ច់្បត្អំ់ពីលទធ្ លនន្ការផសុើប្អផងេត្ ផហ្ើយវធិាន្ណាមយួដែល អងគការ         
ទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ នឹ្ងោកផ់ច្បញជាការផឆ្ាើយត្ប្លទធ្ លនន្ការផសុើប្អផងេត្ផនាោះ។  
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ចំ្បផពាោះការផចាទព្ប្កាន្ព់្តូ្វបាន្ចាត្ទុ់កថាម្ងន្លកខណៈធាន្ធ់ារ របាយការណ៍មយួនឹ្ងព្តូ្វ
បាន្ផរៀប្ចំ្បសព្ម្ងប្ព់្កុមព្បឹ្កាភបិាល។ កនុងករណីទាមទារការចូ្បលរមួរប្ស់អជាា ធរខាងផព្ៅ ែូច្បជា
ប្៉ាូលីស ព្កុមACFID (ផៅព្ប្ផទសអូង្រ្ ត្ លី) គណៈកម្ងម ធិការសប្បុរសធម ៌(ច្បព្កភពអងផ់គាស) ឬ
និ្យត្ករសប្បុរសធម ៌(ផអៀរ ង)់។ 

5.3. ការសម្ងា ត់ 

ព្ប្សិន្ផប្ើសកមមភាពខុសឆ្គង ឬសកមមភាពដែលសងសយ័ព្តូ្វបាន្រាយការណ៍ផៅផព្កាមផោល 
ន្ផោបាយផន្ោះ អងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ នឹ្ងខិត្ខំការពារអត្តសញ្ញា ណរប្ស់បុ្គគលរាយការណ៍។ ផែើមបី
កំុឱ្យប្៉ាោះពាល់ែល់ការផសុើប្អផងេត្ផលើទផងវើខុសឆ្គងផន្ោះ បុ្គគលរាយការណ៍កព៏្តូ្វបាន្រពឹំងថានឹ្ងរកាការពិត្
ដែលពួកផគបាន្ផលើកផ ើងពីការព្ពួយបារមភ លកខណៈនន្ការព្ពួយបារមភ និ្ងអត្តសញ្ញា ណរប្ស់អនកពាកព់ន័្ធ
ជាសម្ងា ត្។់ 

ជាទូផៅ អងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ នឹ្ងមនិ្ប្គា ញអត្តសញ្ញា ណរប្ស់បុ្គគលរាយការណ៍ ផ ើយ  
លុោះព្តាដត្៖ 

● បុ្គគលរាយការណ៍យល់ព្ពមចំ្បផពាោះការលាត្ព្ត្ោង 
● ការលាត្ព្ត្ោងព្តូ្វបាន្ទាមទារ ឬអនុ្ញ្ញា ត្ផោយច្បាប្ ់និ្ង/ឬ 
● ការលាត្ព្ត្ោងគឺចាបំាច្បផ់ែើមបបី្ន្តការផសុើប្អផងេត្ និ្ងការយល់ព្ពមពីបុ្គគលរាយការណ៍។ 

ភាគផព្ច្បើន្ របាយការណ៍ដែលផធវើផ ើងផព្កាមផោលន្ផោបាយផន្ោះនឹ្ងព្តូ្វបាន្ចាត្ទុ់កជាសម្ងា ត្។់ 
ផទាោះោ៉ា ងណាកផ៏ោយផៅផពលដែលរបាយការណ៍ព្តូ្វបាន្ផសុើប្អផងេត្ វាអាច្បចាបំាច្បក់នុងការប្គា ញ
ការណ៍ផន្ោះផៅែល់មនុ្សសផ្សងផទៀត្ ែូច្បជាបុ្គគលិកអងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ បុ្គគលខាងផព្ៅដែលចូ្បល
រមួកនុងែំផណើ រការផសុើប្អផងេត្ និ្ង ភាន កគ់រអនុ្វត្តច្បាប្ក់នុងកាលៈផទសៈចាបំាច្ប។់ ផៅចំ្បណុច្បខាោះ វាកអ៏ាច្ប
ចាបំាច្បក់នុងការប្គា ញការពិត្ និ្ងខាឹម្រនន្របាយការណ៍ផៅកាន្បុ់្គគលដែលជាកមមវត្ាុនន្របាយការណ៍
្ងដែរ។ 

អងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ នឹ្ងចាត្វ់ធិាន្ការព្បុ្ងព្ប្យត័្នសមផហ្តុ្្លផែើមបរីកាទុកកំណត្ព់្តា 
ណាមយួដែលទាកទ់ងនឹ្ងរបាយការណ៍នន្អំផពើខុសឆ្គងផោយសុវត្ាិភាព និ្ងអនុ្ញ្ញា ត្ឱ្យចូ្បលផព្ប្ើបាន្
សព្ម្ងប្បុ់្គគលិកដែលម្ងន្សិទធិដត្ប្៉ាុផណាណ ោះ។ 
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ការលាត្ព្ត្ោងពត័្ម៌្ងន្ផោយោម ន្ការអនុ្ញ្ញា ត្ទាកទ់ងនឹ្ងរបាយការណ៍, អត្តសញ្ញា ណរប្ស់ 
បុ្គគលរាយការណ៍ ឬពត័្ម៌្ងន្ដែលប្ញ្ញា កពី់អត្តសញ្ញា ណរប្ស់បុ្គគលរាយការណ៍ នឹ្ងព្តូ្វបាន្ចាត្ទុ់កជា
កំហុ្សធាន្ធ់ារ ផហ្ើយអាច្បប្ណាត លឱ្យម្ងន្ការវនិ្យ័ ដែលអាច្បឈាន្ែល់ការប្ផណត ញផច្បញ្ងដែរ។ 

5.4. ការការពារប គគលរា ការណ៍ 

ោម ន្បុ្គគលណាដែលផលើកផ ើងពីការព្ពួយបារមភផោយផ ម្ ោះព្ត្ងផ់ព្កាមផោលន្ផោបាយផន្ោះ  
នឹ្ងព្តូ្វបាន្ប្ផណត ញផច្បញ ឬទទួលរងនូ្វការខូច្បខាត្ណាមយួជាលទធ្ល នន្សកមមភាពផន្ោះផទ ផប្ើ
ផទាោះបី្ជាការព្ពួយបារមភផន្ោះដព្ប្ជាោម ន្មូលោា ន្កផ៏ោយ។ ការខូច្បខាត្ដែលផលើកផ ើងខាងផែើមរមួម្ងន្ 
(ប្៉ាុដន្តមនិ្កំណត្ចំ់្បផពាោះ) ប្ទវធិាន្វនិ្យ័ដែលមនិ្យតិ្តិធម ៌និ្ងការផធវើឱ្យបុ្គគលរាយការណ៍ព្តូ្វរងផព្ោោះកនុង
ទព្មងណ់ាមយួខាងផព្កាម៖ 

● ការប្ផណត ញផច្បញ 
● ការទម្ងា កតំ់្ដណង 
● ទព្មងន់ន្ការផប្ៀត្ផប្ៀន្ណាមយួ 
● ការផរ ើសផអើង 
● ភាពលំផអៀងប្ច្បចុប្បន្ន ឬអនាគត្ 
● ការគំរាមកំដហ្ងនន្ទព្មងណ់ាមយួខាងផលើ 

រាល់សកមមភាពសងសឹកដប្ប្ផន្ោះ នឹ្ងព្តូ្វចាត្ទុ់កជាទផងវើខុសឆ្គងធាន្ធ់ារ ផហ្ើយនឹ្ងប្ណាត លឱ្យម្ងន្ 
វធិាន្ការវនិ្យ័ ដែលអាច្បរាប្ប់្ញ្ចូ លទាងំការប្ផណត ញផច្បញ។ ព្ប្សិន្ផប្ើបុ្គគលរាយការណ៍ផជឿថា 
សកមមភាពសងសឹកបាន្ផកើត្ផ ើង ឬព្តូ្វបាន្គំរាមកំដហ្ង បុ្គគលរាយការណ៍ម្ងន្សិទធិកនុងការោកផ់សនើផៅ
ព្កុមព្បឹ្កាភបិាលអូង្រ្ ត្ លីបាន្។ ព្កុមព្បឹ្កាភបិាលអូង្រ្ ត្ លី គឺម្ងន្ភាពឯករាជយ ផហ្ើយនឹ្ងផធវើការ
សផព្មច្បចិ្បត្តផលើប្ញ្ញា ផន្ោះ។ 

5.5. ប គគលរា ការណ៍ជាបព់ាក់ព័ន្ធន្ឹងទគងវើខ សច្បាប ់

ផទាោះបី្ជាបុ្គគលរាយការណ៍អាច្បជាប្ព់ាកព់ន័្ធកនុងទផងវើខុសច្បាប្ក់ផ៏ោយ ពកួផគនឹ្ងមនិ្ព្តូ្វបាន្ 
កំណត្ជ់ាមុខសញ្ញា សព្ម្ងប្ស់កមមភាពសងសឹកជាកដ់សតង ឬគំរាមកំដហ្ង ឬផធវើឱ្យរងផព្ោោះកនុងការសងសឹក 
ចំ្បផពាោះការរាយការណ៍ផព្កាមផោលន្ផោបាយផន្ោះផទ។ 
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ោ៉ា ងណាកផ៏ោយ ការរាយការណ៍នឹ្ងមនិ្អាច្បជារនាងំការពារបុ្គគលរាយការណ៍ ពី្លវបិាកដែល 

ផកើត្ផច្បញពីការចូ្បលរមួរប្ស់បុ្គគលផនាោះផៅកនុងទផងវើខុសផនាោះផទ។កនុងកាលៈផទសៈខាោះ ការ្រភាពកំហុ្ស
អាច្បជាកតាត កាត្ប់្ន្ាយផៅផពលពិចារណាផលើវនិ្យ័ ឬសកមមភាពផ្សងផទៀត្។ 

5.6. ការផ្តល់ពត៌ម្ងន្ម្ិន្ពិត 

អងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ នឹ្ងចាត្ដ់ច្បងរាល់ការលាត្ព្ត្ោងនន្អំផពើខុសឆ្គងោ៉ា ងហ្មត្ច់្បត្ ់នឹ្ង 
ការពារបុ្គគលដែលផលើកផ ើងការព្ពួយបារមភផោយផច្បត្នាលអ។ ផទាោះបី្ជាោ៉ា ងណាកផ៏ោយ ខណៈផពល
ដែលការការពារព្តូ្វបាន្្តល់ជូន្អនករាយការណ៍ផៅផព្កាមផោលន្ផោបាយផន្ោះ ការរាយការណ៍មនិ្ពិត្
ផោយផច្បត្នា នឹ្ងមនិ្ព្តូ្វបាន្អត្ឱ់្ន្ឱ្យផទ ផហ្ើយន្រណាម្ងន កដ់ែលបាន្រកផ ើញថាម្ងន្ការទាមទារ ឬ
រាយការណ៍មនិ្ពិត្ផោយផច្បត្នា នឹ្ងព្តូ្វទទលួរងនូ្វវធិាន្ការវនិ្យ័ រមួទាងំការប្ផណត ញផច្បញ្ងដែរ។ 

5.7. ការព្ាព្ស័ ទាក់ទងជាម្ួ ប គគលរា ការណ៍ 

បុ្គគលរាយការណ៍ នឹ្ងព្តូ្វបាន្ជូន្ែំណឹងអំពីវឌ្ឍន្ភាពនន្ការផសុើប្អផងេត្។ បុ្គគលរាយការណ៍  
នឹ្ងព្តូ្វបាន្ជូន្ែំណឹងអំពីលទធ្ លនន្ការផសុើប្អផងេត្ ដត្អាព្ស័យផលើការពិចារណាអំពីភាពឯកជន្រប្ស់
អនកដែលរងនូ្វការផចាទព្ប្កាន្ព់្តូ្វបាន្ផធវើផ ើង។ 

5.8. ការព្គប់ព្គងប គគលដែលរងន្ូវការគោទព្រកាន្់ 

ជាទូផៅ បុ្គគលដែលជាកមមវត្ាុនន្ការផចាទព្ប្កាន្ណ់ាមយួដែលព្តូ្វបាន្ផសុើប្អផងេត្ នឹ្ងព្តូ្វ៖ 
● ព្តូ្វបាន្ជូន្ែំណឹងអំពីខាឹម្រនន្ការផចាទព្ប្កាន្ ់
● ព្តូ្វបាន្្តល់ឱ្កាសផែើមបផីឆ្ាើយត្ប្ការផចាទព្ប្កាន្ ់មុន្ផពលការផសុើប្អផងេត្ ណាមយួព្តូ្វ
បាន្ប្ញ្ចប្ ់

● ព្តូ្វបាន្ផគជូន្ែំណឹងអំពីខាឹម្រនន្មតិ្ផោប្ល់អវជិាម្ងន្ដែលអាច្បព្តូ្វបាន្រមួ ប្ញ្ចូ ល
ផៅកនុងរបាយការណ៍ណាមយួដែលផកើត្ផ ើងពីការផសុើប្អផងេត្ មុន្ផពលវាព្តូ្វបាន្ប្ញ្ចប្ ់

● ម្ងន្សិទធកិារពារខាួន្ផោយយុត្តិធមទ៌ល់របាយការណ៍ណាមយួ 
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អងគការ ទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ ទទួល គ្ ល់ថាបុ្គគលដែលព្តូ្វបាន្ផចាទព្ប្កាន្ ់ព្តូ្វទទលួបាន្
ការោពំ្ទ្ងដែរ កំ ុងែំផណើ រការផសុើប្អផងេត្កំហុ្ស។ អងគការ ទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ នឹ្ងអនុ្វត្ត
ព្គប្ជំ់ហាន្សមផហ្តុ្សម្លផែើមបធីានាថាបុ្គគលព្តូ្វបាន្ផចាទព្ប្កាន្ ់ព្តូ្វបាន្ព្ប្ព្ពឹត្តផោយ
យុត្តិធម ៌ជាពិផសសកនុងែំផណើ រការ ា្ ប្ស់ាងនិ់្ងផសុើប្អផងេត្។ ការោពំ្ទ្តល់ផោយ អងគការ        
ទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ អាច្បម្ងន្ែូច្បជាការប្ញ្ាូ ន្ឱ្យទទលួបាន្ការព្បឹ្កាផោប្ល់។  

 

6. គោលនគោបាយពាក់ព័នធ 

- ផោលន្ផោបាយកំហុ្សឆ្គងដ្នកហ្ិរញ្ា វត្ាុ 
- ផោលន្ផោបាយការព្គប្ព់្គងប្ណតឹ ង និ្ងមតិ្ដកលមអ 
- ផោលន្ផោបាយកិច្បចការពារសុវត្ាិភាព 

 

7. ការគ្រប់គ្រងគោលនគោបាយ 

ផោលន្ផោបាយផន្ោះព្តូ្វបាន្អនុ្មត័្ផោយព្កុមព្បឹ្កាភបិាលអូង្រ្ ត្ លី និ្ងគណៈកម្ងម ធិការ នន្
អងគភាពផ្សងផទៀត្រប្ស់ អងគការទសសន្ៈឥត្ព្ពំដែន្ ែូច្បដែលបាន្កត្ស់ម្ងគ ល់ខាងផព្កាម។ 

 
វផិ្ធន្កមម និ្ង ឬការអភវិឌ្ឍន្នឹ៍្ងព្តូ្វបាន្ដណនាែំល់ព្កុមព្បឹ្កាភបិាលពីមយួផពលផៅមយួ 

ផពល តាមការយល់ផ ើញថាសមព្សប្ផោយអនកព្គប្ព់្គងជាន្ខ់ពស់។ ការព្តួ្ត្ពិនិ្ត្យជា្ាូវការ នឹ្ងព្ប្ព្ពឹត្ត
ផៅមុន្ផពល្ុត្កំណត្រ់យៈផពលបី្ឆ្ន គិំត្ចាប្ពី់នលាខបួ្នន្ការអនុ្មត័្ផោយ ព្កុមព្បឹ្កាភបិាល។ អនុ្
្សន្ស៍ព្ម្ងប្ក់ារផ្លា ស់ប្តូរតិ្ច្បត្ចួ្បអាច្បព្តូ្វបាន្អនុ្មត័្ផោយនាយក ព្ប្តិ្ប្ត្តិមុន្ផពល្ុត្កំណត្រ់យៈ
ផពល 3 ឆ្ន  ំផហ្ើយអនុ្្សន្ស៍ព្ម្ងប្ក់ារផ្លា ស់ប្តូរន្ាកនុង ឬផោលន្ផោបាយកនុងការអនុ្វត្តអាច្បព្តូ្វបាន្
អនុ្មត័្ផោយអនុ្គណៈកម្ងម ធិការដែលពាកព់ន័្ធ។ 
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ឧបស្មព័នធ ក - នីតិវិធីរាយការណ៍ 

ផៅកមពុជា៖ 
ការរាយការណ៍កតពី្ពួយបារមភ គរួដត្ព្តូ្វបាន្រាយការណ៍ផៅ Derek Culligan អនកព្គប្ព់្គងទូផៅ

ដ្នក ធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងហ្ិរញ្ា វត្ាុ៖  
derek.culligan@seebeyondborders.org  +855 (0)63 5070 888  
ព្ប្សិន្ផប្ើបុ្គគលរាយការណ៍មនិ្សប្ាយចិ្បត្តកនុងការរាយការណ៍ផៅមនុ្សសខាងផលើ ពកួផគគរួដត្ទាកទ់ង
សម្ងជិកណាម្ងន កផ់ទៀត្នន្ព្កុមអនកែឹកនាផំៅកមពុជា។   
ផៅអូង្រ្ ត្ លី៖ 

ការរាយការណ៍កតពី្ពួយបារមភ គរួដត្ព្តូ្វបាន្រាយការណ៍ផៅ Sally Miles, ជានាយិកាព្ប្ត្ិប្ត្ត ិតាម្រ

ផអ ិច្បព្ត្ូន្ិច្ប  sally.miles@seebeyondborders.org Tel: +61 (0)2 9960 7077 ព្ប្សិន្ផប្ើអនករាយការណ៍
មនិ្សប្ាយចិ្បត្តកនុងការរាយការណ៍ផៅមនុ្សសខាងផលើ ពកួផគគួរដត្ទាកទ់ងសម្ងជិកណាម្ងន កផ់ទៀត្នន្ព្កុម
ព្បឹ្កាភបិាលអូង្រ្ ត្ លី ។  
ផៅកនុងច្បព្កភពអងផ់គាស៖ 

ការរាយការណ៍កតពី្ពួយបារមភ គរួដត្ព្តូ្វបាន្រាយការណ៍ផៅ Caroline Abel  ហ្ិរញ្ា ិកនន្ព្កុមព្បឹ្កា
ភបិាល caroline@abelbase.com  +44 (0)7910 145210 

mailto:derek.culligan@seebeyondborders.org
mailto:sally.miles@seebeyondborders.org
mailto:caroline@abelbase.com
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ព្ប្សិន្ផប្ើអនករាយការណ៍មនិ្សប្ាយចិ្បត្តកនុងការរាយការណ៍ផៅមនុ្សសខាងផលើ ពកួផគគួរដត្ទាកទ់ង
សម្ងជិកណាម្ងន កផ់ទៀត្នន្ព្កុមព្បឹ្កាភបិាលដែលម្ងន្កនុងតំ្ណរភាា ប្ផ់ន្ោះ 
https://www.seebeyondborders.org/structure-and-governance/  
 
ផៅព្ប្ផទសផអៀរ ង៖់ 

ការរាយការណ៍កតពី្ពួយបារមភ គរួដត្ព្តូ្វបាន្រាយការណ៍ផៅផលាកព្សី Maeve Corish ព្ប្ធាន្ព្កុម
ព្បឹ្កាភបិាល maeve.corish@seebeyondborders.org, +353 (0)86 375 6554 
ព្ប្សិន្ផប្ើអនករាយការណ៍មនិ្សប្ាយចិ្បត្តកនុងការរាយការណ៍ផៅមនុ្សសខាងផលើ ពកួផគគួរដត្ទាកទ់ង
សម្ងជិកណាម្ងន កផ់ទៀត្នន្ព្កុមព្បឹ្កាភបិាលដែលម្ងន្កនុងតំ្ណរភាា ប្ផ់ន្ោះ 
https://www.seebeyondborders.org/structure-and-governance/  
 

https://www.seebeyondborders.org/structure-and-governance/
mailto:maeve.corish@seebeyondborders.org
https://www.seebeyondborders.org/structure-and-governance/

