
CFHP/01/2021/2.0                           COMPLAINTS AND FEEDBACK HANDLING POLICY       1 

 

 
 

 

 

គោលនគោបាយ 
 

 

ការគ្រប់គ្រងបណ្តឹ ង និងមតិកែលមអ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ការផ្លា ស់ប្តូរចាប្ផ់្តើមជាមយួការអប្រ់ ំ

 

 



CFHP/01/2021/2.0                           COMPLAINTS AND FEEDBACK HANDLING POLICY       2 

 

តារាងមាតិកា 

១. គោលបណំ្ងននឯែសារ .............................................................................................................................................................. 3 

២. គោលបណំ្ងទូគៅននគោលនគោបាយ .......................................................................................................................... 3 

៣. គោលការណ៍្កណ្ន ំ...................................................................................................................................................................... 3 

៤. និយមនយ័ ........................................................................................................................................................................................... 4 

៥. គោលនគោបាយ ............................................................................................................................................................................ 5 

១. វិសាលភាព .............................................................................................................................................................................................. 5 

២. ការយល់ដឹង និងការត្រៀមតរៀបចំរបសអ់ងគការតដើមបទីទួលបណ្តឹ ង និងមរិកែលមអ .................................................................................. 6 

៣. ការផ្សពវផ្ាយតោលនតោបាយរបស់តយើង ............................................................................................................................................ 6 

៤. ទីែកនែង និងរតបៀបកដលបណ្តឹ ង និងមរិកែលមអអាច្រូវបានត្វើត ើង ...................................................................................................... 7 

៥. រតបៀបកដលតយើង្រប់្ រងបណ្តឹ ង និងមរិកែលមអ .................................................................................................................................... 8 

៦. ការសាែសួរ,បណ្តឹ ងរូចតាច បណ្តឹ ង្រឹម្រូវ និងយុតាត ្កិារ ................................................................................................................ 10 

៧. រតបៀបកដលបណ្តឹ ង្រូវបានតសុើបអតងេរ ................................................................................................................................................. 11 

៨. ្ែបខណ្ឌ តពលតវលារបស់តយើង ............................................................................................................................................................. 11 

៩. រតបៀបកដលតយើងនងឹត្ែើយរប និងការបទិបណ្តឹ ង .................................................................................................................................. 11 

១០. រតបៀបកដលតយើងនងឹតរៀនពីបណ្តឹ ង និងមរិកែលមអ .............................................................................................................................. 12 

១១. ត្ែើយរបតៅនឹងការបង្ហា ញ ឬបណ្តឹ ងតោយែុមារ / មនុសសវយ័តែេង ................................................................................................... 13 

១២. ការរែាការសមាា រ ់............................................................................................................................................................................. 14 

១៣. ការចុុះបញ្ជ បីណ្តឹ ង .............................................................................................................................................................................. 14 

១៤. ការត្វើឱ្យ្រតសើរត ើងជា្រច ំ............................................................................................................................................................. 15 

៦. ការគ្រប់គ្រងគោលនគោបាយ ............................................................................................................................................. 15 

ឧបសមព័នធទ ី១ - ែំរតិសាា នទមងន់ននបណ្តឹ ង ........................................................................................................................... 17 

ឧបសមព័នធទី ២ ទគ្មងព់ាែយបណ្តឹ ង និងមតិកែលមអ…………………………………………………………………19 



CFHP/01/2021/2.0                           COMPLAINTS AND FEEDBACK HANDLING POLICY       3 

 

គោលនគោបាយគ្របគ់្រងបណ្តឹ ង និងមតិកែលមអ 

១. គោលបណំ្ងននឯែសារ  
SeeBeyondBorders ទទួលស្គា ល់ស្គរៈសំខាន ់និងតម្មាម្នការស្គត ប្ន់ងិផ្ាើយតប្ផៅនឹងកងវល់កដូ៏ចជាប្ណ្តឹ ង។ 

ផយើងផប្តជាា ថានឹងទទួលឱ្យបានសតងដ់ារខ្ពស់ប្ំ្ុតដដលផយើងអាចផ្វើបានផៅកនុងគ្រប្វ់ស័ិយម្នការងាររប្ស់ផយើង និងផដើមបី
ផ្វើឱ្យគ្ប្ផសើរផ ើងជាប្នតប្ន្ទា ប្។់ ការណ៍្ផនេះអនុវតតចំផ េះការអនុវតតកមមវ ិ្  ីការដសវងរកជំនួយ និងរណ្ផនយយភាពចផំ េះ
ភារី កព់ន័ធជាទូផៅរប្ស់ផយើង។ 

SeeBeyondBorders បានផប្តជាា ចិតតកនុងការសផគ្មចបាន និងរកាបាននូវកដនាងផ្វើការដដលផលើកកមពស់
ប្រយិាកាស្លិតភាព សុវតថិភាព និងសុខ្ដុមរមន្ទសគ្ាប្ប់្ុរាលិក អនកសម័គ្រចតិត និងផ្ាៀវទងំអស់។ ផនេះកអ៏នុវតតចផំ េះ
អនកទទួល្ល និងអនក កព់ន័ធរប្ស់ផយើងតាមរយៈកមមវ ិ្  ីនិងរផគ្ាងដដលផយើង្តល់ជូន្ងដដរ។  

ឯកស្គរផនេះគ្តូវបានផរៀប្ចំផ ើងផដើមបបី្ផងកើតផោលការណ៍្ដណ្ន្ទ ំនិងនីតិវ ិ្ ចីាស់លាស់សគ្ាប្ជ់ានីតិវ ិ្ ី
គ្រប្គ់្រងប្ណ្តឹ ង និងមតិដកលមអទូផៅ។ ការទទួលបានមតិដកលមអ និងប្ណ្តឹ ង រឺជាវ ិ្ ីសំខានប់្ំ្ុតមយួម្នការផរៀនសូគ្តនូវ
អវីដដលផយើងគ្តូវផ្វើផដើមបដីកលមអការងាររប្ស់ផយើង ផ ើយផយើងដសវងរកការចូលរមួ និងមតិដកលមអពីភារី កព់ន័ធជាគ្ប្ចា។ំ 
     

២. គោលបណំ្ងទូគៅននគោលនគោបាយ 
SeeBeyondBorders ពាយាមផដាេះគ្ស្គយប្ញ្ហា លំបាក និងប្ណ្តឹ ងន្ទន្ទកនុងលកខណ្ៈភាា មៗ មនិលំផអៀង និង

គ្តឹមគ្តូវ និងផមើលប្ណ្តឹ ង មតិដកលមអកនុងរបូ្ភាពជាឱ្កាសផដើមបពីិនិតយ និងដកលមអផសវាកមម ផោលនផយាបាយ និងដំផណ្ើ រ
ការរប្ស់ខ្ាួន។   

៣. គោលការណ៍្កណ្ន ំ   
SeeBeyondBorders បានអនុមត័ផោលការណ៍្ដូចខាងផគ្កាមសគ្ាប្ផ់ោលនផយាបាយ និងនីតិវ ិ្ ីគ្រប្គ់្រង

 កយប្ណ្តឹ ងរប្ស់ផយើង។ 

ផោលការណ៍្ទ ី១៖ ការផប្ើកច ំ - ផយើងនឹង្សពវ្ាយពត័ា៌នយា៉ា ងចាស់អំពីវ ិ្  ីនិងកដនាង ដដលគ្តូវប្តឹងតវា៉ា  ឬ្តល់មតិដក
លមអ។   

ផោលការណ៍្ទ ី២៖ ភាពងាយគ្សួល - ផយើងនឹងធាន្ទថាដំផណ្ើ រការម្នការផដាេះគ្ស្គយ  កយប្ណ្តឹ ងរប្ស់ផយើងរឺអាច
ដំផណ្ើ រការបានដូចដដលផយើងអាចអនុវតតបានចំផ េះអនកដាក ់កយប្ណ្តឹ ងទងំអស់។ 
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ផោលការណ៍្ទ ី៣៖ ការផ្ាើយតប្រ ័ស នងិវជិជាន - ផយើងនឹងផ្ាើយតប្ចំផ េះ កយប្ណ្តឹ ងផដាយផយាងតាម 

កាលវភិារនីតិវ ិ្ ីប្ណ្តឹ ងរប្ស់ផយើង។  

ផោលការណ៍្ទ ី៤៖ សកខភីាព - ផយើងនឹងផដាេះគ្ស្គយរាល់ប្ណ្តឹ ង និងមតិដកលមអផដាយយុតតិ្ម ៌សម្ម ៌និងផដាយមនិ
លំផអៀងផដាយផគ្ប្ើ្សតុតាងដដលបានដាកជូ់នផដាយផដើមប្ណ្តឹ ង និងប្រុាលិក រប្ស់ផយើង។ 

ផោលការណ៍្ទ ី៥៖ ការមនិរតិម្លា - ទទួលបានដំផណ្ើ រការផដាេះគ្ស្គយប្ណ្តឹ ង និងមតិដកលមអផដាយមនិរិតម្លា។ 

ផោលការណ៍្ទ ី៦៖ ការរកាការសាា ត ់- ផយើងនឹងរកាការសាា តយ់ា៉ា ងតងឹរងឹកនុងការផដាេះគ្ស្គយ រាល់ប្ណ្តឹ ង និងមតិដក
លមអ។ 

ផោលការណ៍្ទ ី៧៖ វ ិ្ សី្គស្រសតផផ្លត តផលើអនកទទលួ្ល នងិភារ ីកព់ន័ធ - ការតមកល់្លគ្ប្ផយាជនរ៍ប្ស់អនកទទួល្ល និង
ភារី កព់ន័ធរប្ស់ផយើង រឺសំខានប់្ំ្ុតផៅកនុងវ ិ្ ីស្គស្រសតរប្ស់ផយើងកនុងការផដាេះគ្ស្គយ ប្ណ្តឹ ង និងមតិដកលមអ។ 

ផោលការណ៍្ទ ី៨៖ រណ្ផនយយភាព - ផយើងនឹងធាន្ទថាានរណ្ផនយយភាពចាស់លាស់ និងរាយការណ៍្អពំីសកមមភាព 
និងការសផគ្មចចិតតផដាយផោរពតាមប្ណ្តឹ ង និងមតិដកលមអ។ 

ផោលការណ៍្ទ ី៩៖ ការដកលមអជាគ្ប្ចា ំ- ផយើងនឹងធាន្ទជានិចចថាប្ណ្តឹ ង និងមតិដកលមអដដល ផយើងទទួលបានគ្តូវបានផគ្ប្ើ
គ្បាស់ផដើមបដីកលមអរុណ្ភាពកមមវ ិ្  ីនិងរផគ្ាងរប្ស់ផយើង។ 

៤. និយមនយ័  
ផោលការណ៍្ផនេះអនុវតតចំផ េះគ្កុមការងារ SeeBeyondBorders ទងំអស់ដដលបានកណំ្ត៖់   

● សាជិកគ្កុមគ្ប្ឹកា្បិាល និងគ្កុមទីគ្ប្កឹា 

● ប្ុរាលិក និងអនកសម័គ្រចិតតប្ចចុប្បនន 

● អនកគ្ប្ឹកា និងអនកផ ៉ាការខាងផគ្ៅ (ប្ងគ់្បាក ់ឬសម័គ្រចិតត) 

● ប្ុរាលិកជាប្ក់ិចចសនាឬ ប្ុរាលិកម្នអងាការ និងផសវាកមមដដលបានចុេះកិចចសនា 

● អនកចូលរមួគ្កុមរំផរាង 

មនុសសផ្សងផទៀតដដលផ្វើការសគ្ាប្ ់ឬតំណាងឱ្យ SeeBeyondBorders ។ 

ផោលនផយាបាយផនេះកអ៏នុវតតចំផ េះប្ុរាលផ្សងផទៀតនងិភារីទីប្ីដដលតាមរយៈសារមរប្ស់ពួកផរជាមយួ 
SeeBeyondBorders ដដលអាចដសវងយល់ពីសកមមភាពរផគ្ាងរប្ស់ផយើង (ឧទ រណ៍្៖ ាច ស់ជំនួយអូស្រស្គត លី        
ផអៀរ ង ់និងអងផ់រាស អងាការម្ដរូ អនក្តល់ផសវា) ផទេះប្ីជាដំផណ្ើ រការគ្រប្គ់្រងសគ្ាប្គ់្កុមទងំផនេះអាចានភាពខុ្សោន
ផៅកនុងទិដឋភាពមយួចំននួតាមប្របិ្ទរប្ស់ពកួផរផរៀងខ្ាួន។ 
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ប្ណ្តឹ ង ាននយ័ថាការប្ងាា ញពីការមនិផពញចិតតដដលគ្តវូបានផ្វើផ ើងចំផ េះ SeeBeyondBorders ឬអងាការណាមយួ
ដដលទកទ់ងនងឹកមមវ ិ្  ីSeeBeyondBorders ឬការអនុវតតរផគ្ាងរប្ស់ខ្ាួន ឬកដ៏ំផណ្ើ រការគ្រប្គ់្រងប្ណ្តឹ ងផនេះផ្លា ល់ 
ចំផ េះការផ្ាើយតប្ ឬដំផណាេះគ្ស្គយដដលមនិគ្សប្តាមអវគី្តូវបានរពំឹងទុក ផទេះកនុងដប្ប្គ្សពិចគ្សពិល ឬដប្ប្ប្ញ្ហជ ក់
ចាស់លាស់កផ៏ដាយ។ 

អនកប្តងឹ ាននយ័ថាប្ុរាលាន ក ់អងាភាព ឬអនកតំណាងរប្ស់អងាភាពដដលផ្វើប្ណ្តឹ ង។ 

ការស្គកសួរ ាននយ័ថាការផសនើសំុពត័ា៌ន ឬការពនយល់។ 

មតដិកលមអ ាននយ័ថាផយាប្ល់ សំណូ្មពរ និងការប្ងាា ញចំណាប្អ់ារមមណ៍្ផលើកមមវ ិ្ ី ឬរផគ្ាងរប្ស់ 
SeeBeyondBorders ឬដំផណ្ើ រការគ្រប្គ់្រងប្ណ្តឹ ង។ 

អនក កព់ន័ធ ាននយ័ថាប្ុរាល ឬគ្កុមដដលានចណំាប្អ់ារមមណ៍្ផលើ SeeBeyondBorders និងកមមវ ិ្  ីនិងរផគ្ាងន្ទ
ន្ទ។ 

ជនរងផគ្ោេះ ាននយ័ថាមនុសសាន កដ់ដលបាន្ាងកាតក់ារលំបាក ឬការរផំលា្ប្ំ ន។ 

SeeBeyondBorders ទទួលស្គា ល់ថាមតិដកលមអ និងមតិរេិះរនរ់ឺជាដ្នកសំខានម់យួម្នការផលើកកមពស់រុណ្ភាព
ម្នកមមវ ិ្  ីនិងរផគ្ាងរប្ស់ខ្ាួន ផ ើយទងំផនេះមនិគ្តូវបានចាតទុ់កជា កយប្ណ្តឹ ងផទ ផលើកដលងដតានសកមមភាពជាក់
លាកណ់ាមយួគ្តូវបានផសនើសំុ។ 

           

៥. គោលនគោបាយ 
ផោលនផយាបាយផនេះានប្ណំ្ងអនុវតតចំផ េះប្ណ្តឹ ង ឬមតិដកលមអន្ទន្ទដដលគ្តូវការសកមមភាពតាមដានជាក់

លាកផ់ដាយមនិគ្ប្កានថ់ានរណាជាអនកផ្វើផន្ទេះផ ើយ។ ប្ណ្តឹ ង ឬមតិដកលមអអាចគ្តូវបានផ្វើផដាយអន្ទមកិ ប្៉ាុដនតដប្ប្ផនេះ
អាចកគ្មតិសមតថភាពរប្ស់ផយើងកនុងការផសុើប្អផងកត។ 

១. វិសាលភាព 
ប្ុរាលណាកផ៏ដាយដដលជាប្ទ់កទ់ងជាមយួ SeeBeyondBorders និងសកមមភាពផ្សងៗ អាចផ្វើ      

ប្ណ្តឹ ង ឬប្ញ្ជូ នមតិដកលមអបាន។ ប្ណ្តឹ ងអាចានអពំី៖ 

● ទិដឋភាពណាមយួម្នកមមវ ិ្ ី ឬរផគ្ាងដដល្តល់ផដាយ SeeBeyondBorders, 

● កដនាងផ្វើការរប្ស់SeeBeyondBorders វរាសិកា សិកាខ ស្គលា ឬដំផណ្ើ ររផគ្ាងន្ទន្ទ។ 
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● ឧប្បតតិផ តុណាមយួដដលផកើតផ ើងពីកដនាងផ្វើការ វរាសិកា សិកាខ ស្គលា កមមវ ិ្  ីរំផរាង រកឺារផ្វើដំផណ្ើ រ
កនុងសកមមភាពរំផរាង។ 

● អាកប្បកិរយិា ឬការសផគ្មចចិតតរប្ស់ប្ុរាលិក អនកសម័គ្រចតិត អនកចូលរមួគ្កមុរផគ្ាង ផ្ាៀវ ឬភារីទីប្ីដដល
ចូលរមួជាមយួអងាការ 

● ការអនុវតតផោលនផយាបាយ ឬនីតិវ ិ្ ីរប្ស់ SeeBeyondBorders ។ 

សគ្ាប្ក់ារប្ំ្ាកឺានដ់តចាស់ វសិ្គលភាពផនេះរមួប្ញ្ចូ លទនំ្ទកទ់ំនងផដាយផ្លា ល់ ឬផដាយគ្ប្ផយាលរវាងភារ ីដដល
 កព់ន័ធនងិ SeeBeyondBorders ផ ើយមនិរតឹតបតិប្ណ្តឹ ងមយួថាទល់ដតជា្លប្៉ាេះ ល់ ដដលទទួលរងផដាយផ្លា ល់
អនកប្តឹងផ្លា ល់ផន្ទេះផ ើយ។ ្ាុយផៅវញិវសិ្គលភាពផនេះកទ៏ទួលយក កយប្ណ្តឹ ងទកទ់ងនឹងស្គថ នភាពដដលបានផ ើញ
ផដាយអនកប្តឹងតវា៉ា  ផៅផពលដដលភារីាខ ងផទៀត (ជនរងផគ្ោេះ) រង្លប្៉ាេះ ល់ផដាយផ្លា ល់។ ឧទ រណ៍្ មនុសសាន កគ់្តូវ
បានរផំលា្ប្ំ នផដាយមនុសសាន កដ់ដលជាប្ទ់កទ់ងជាមយួកមមវ ិ្  ីSeeBeyondBorders ឬផដាយគ្ប្ផយាលតាមរយៈ
ភាពអសកមមរប្ស់ SeeBeyondBorders ដដលប្ណាត លឱ្យខ្កខានកនុងការអនុវតតដំផណ្ើ រការដដលអងាការគ្តូវអនុវតត។  
ឧទ រណ៍្៖ មនិផគ្ប្ើគ្បាស់មលូនិ្ិាច ស់ជំនួយគ្សប្តាមទិសផៅផដើមរប្ស់ាច ស់ជំនយួ។ 

ចំណាថំាសាជិកថាន កគ់្រប្គ់្រងរប្ស់ SeeBeyondBorders កជ៏ាសាជិកម្នប្ុរាលិក SeeBeyondBorders 
្ងដដរ ដូផចនេះោម នវ ិ្ ណីាដដលគ្តូវបានដកផចញពីវសិ្គលភាពម្នផោលនផយាបាយផនេះបានផទ មនិអាចផ្លតផ់ចញពបី្ណ្តឹ ង
គ្តូវបានផលើកផ ើងអំពីអាកប្បកិរយិា វ ិ្ ីស្គស្រសត ឬឥរយិាប្ល រប្ស់ពួកផរផ ើយ។ 

២. ការយល់ដឹង និងការត្រៀមតរៀបចំរបសអ់ងគការតដើមបទីទួលបណ្តឹ ង និងមរិកែលមអ 
សាជិកគ្កុមគ្ប្ឹកា្បិាល SeeBeyondBorders គ្កុមទីគ្ប្ឹកា ប្ុរាលិក អនកសម័គ្រចតិត ផ្ាៀវ ប្ុរាលិក 

ប្ុរាលិកជាប្ក់ិចចសនា និងអនកចូលរមួគ្កុមរផគ្ាងទងំអស់ ទទួលបានចាប្ច់មាងផោលនផយាបាយគ្រប្គ់្រង    
ប្ណ្តឹ ង និងគ្តូវបានតំរងទ់ិសផៅផលើដំផណ្ើ រការ គ្រប្គ់្រងប្ណ្តឹ ង និងវ ិ្ ីផ្ាើយតប្នឹង កយប្ណ្តឹ ង និងមតិដកលមអ
កនុងលកខណ្ៈរផសើប្។ ផនេះគ្តូវបានផ្វើផៅចំណុ្ចម្នការចាប្ផ់្តើមការងារនិង តាមរយៈវរារឭំកផោលនផយាបាយ
គ្ប្ចាឆំ្ន  ំនិងវរា្ាុេះប្ញ្ហច ំង។ 

អនកដដលចូលរមួផដាយផ្លា ល់កនុងការផដាេះគ្ស្គយ កយប្ណ្តឹ ង ឬមតិដកលមអ គ្តូវបាន្តល់ការប្ណ្តុ េះ        
ប្ណាត លផពញផលញអំពីនតីិវ ិ្ ីរប្ស់អងាការ។ 

៣. ការផ្សពវផ្ាយតោលនតោបាយរបស់តយើង 
ផយើងគ្ប្កាសទទួលស្គា ល់យា៉ា ងចាស់នូវរុណ្តម្មាដដលផយើងតមកល់ផលើការទទួលបានមតិដកលមអ និង   

ប្ណ្តឹ ងតវា៉ា  ផៅកនុងគ្រប្ក់ារទនំ្ទកទ់ំនងដដល កព់ន័ធ ផ ើយផយើងខ្ិតខ្ំគ្ប្ឹងដគ្ប្ង្សពវ្ ាយពត័ា៌នដល់អនក ក់
ពន័ធទងំអស់។ ផយើងផគ្ប្ើ កយ “ Complaint=ប្ណ្តឹ ង” និង“ Feedback=មតិដកលមអ” ជា កយដដលាននយ័សម
មូលជាភាស្គដខ្មរ។  ផរ ទពំរ័រប្ស់ផយើងានដ្នកមយួផៅកនុងទំពរ័ “Contact us” (ាននយ័ថា“ ទកទ់ងមក
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ផយើង” )  ានពត័ា៌នអំពីវ ិ្ ីផ្វើប្ណ្តឹ ង ឬមតិដកលមអ និងតណំ្ភាជ ប្ផ់ៅនឹងផោលនផយាបាយផនេះ។ 

ផៅផពលដដលអកខរកមមរឺជាឧប្សរា ផយើងផលើកទឹកចិតតផដាយផ្លា ល់ាតនូ់វការប្ងាា ញពកីារគ្ពួយបារមភ ការ
តវា៉ា  និងមតិដកលមអជាគ្ប្ចា។ំ ផយើងនឹងយកចតិតទុកដាកក់នុងការផលើកទឹកចិតត្ តល់ប្ណ្តឹ ង ឬមតិដកលមអ តាមរផប្ៀប្
មយួដដលសមគ្សប្ ផដាយទទួលស្គា ល់ថាវប្ប្មខ៌្ាេះមនុសសគ្តូវការការផលើកទឹកចិតតកានដ់តខាា ងំ ចំផ េះការផ្វើការ
តវា៉ា ។ ផយើងនឹងយកចិតតទុកដាកជ់ាពិផសស ផដើមបជីួយ សគ្មួលដល់ការតវា៉ា ពីជនដដលងាយរងផគ្ោេះ រមួទងំកុារ 
និងគ្កុមដដលបាតប់្ងឱ់្កាស។ គ្ប្សិនផប្ើចាបំាច ់ផយើងនងឹផគ្ប្ើមផ្ាបាយទំន្ទកទ់ំនងតាមរបូ្ភាព។ ផយើងធាន្ទ
ថាការដាក ់កយប្ណ្តឹ ងមកផយើងរឺងាយគ្សួលប្ំ្ុតតាមដដលអាចផ្វើផៅបាន។ ផយើងនឹងទទួលយក កយប្ណ្តឹ ង
ផដាយផ្លា ល់ាត ់តាមទូរស័ពា និងតាមមផ្ាបាយសរផសរណាមយួ។ ផយើងនឹងខ្តិខ្ ំអស់ពីសមតថភាពផដើមបជីួយ 
អនកប្តឹងតវា៉ាដាក ់កយប្ណ្តឹ ងរប្ស់ពួកផរ ជាលាយលកខណ៍្អកសរ ឬសរផសរវាផដាយខ្ាួនឯងផដាយផស្គម េះគ្តងត់ាម
ដដលផយើងអាចផ្វើបាន។ 

រាល់សាភ រទំន្ទកទ់ំនងដដល កព់ន័ធ ឧទ រណ៍្ ផរ ទំពរ័រប្ស់ផយើង របាយការណ៍្គ្ប្ចាឆំ្ន  ំកិចចគ្ពម
ផគ្ពៀងភាពជាម្ដរូ និងផោលនផយាបាយប្ុរាលិក សុទធដតពនយល់អំពីនតីិវ ិ្ ីរប្ស់ផយើងកនុងការ គ្រប្គ់្រងប្ណ្តឹ ងតវា៉ា
រមួាន៖ 

● ផតើ កយប្ណ្តឹ ងអាចផ្វើផៅទណីា ឬផៅអនកណា? 

● ពត័ា៌នដដលគ្តូវ្តល់ផដាយអនកប្តឹងតវា៉ា  

● ដំផណ្ើ រការចាតដ់ចង កយប្ណ្តឹ ង 

● រយៈផពលដដលទកទ់ងនឹងដណំាកក់ាលផ្សងៗោន កនុងដំផណ្ើ រការ 

● ជផគ្មើសរប្ស់អនកប្តឹងតវា៉ាសគ្ាប្ដ់ំផណាេះគ្ស្គយ រមួទងំមផ្ាបាយខាងផគ្ៅ 

● រផប្ៀប្ដដលអនកប្តឹងតវា៉ាអាចទទួលបានមតិគ្ត ប្ព់សី្គថ នភាពម្នប្ណ្តឹ ង 

 

៤. ទីែកនែង និងរតបៀបកដលបណ្តឹ ង និងមរិកែលមអអាច្រូវបានត្វើត ើង 
ផយើងអាចទទួលប្ណ្តឹ ង និងមតិដកលមអផដាយផ្លា ល់ាត ់ឬតាមទូរស័ពា និងជាលាយ លកខណ៍្អកសរ តាម

ម្គ្ប្សណី្យ ៍អុីដម៉ាល ឬតាមអុីន្ណិឺ្ត តាមរយៈផរ ទំពរ័ ឬគ្ប្ពន័ធ្សពវ្ាយសងាមរប្ស់ផយើង។ ផៅផពលដដល
 កយប្ណ្តឹ ង ឬមតិដកលមអគ្តវូបាន្តល់ផដាយផ្លា ល់ាត ់ផយើងនឹងធាន្ទថាការសរផសរប្ញ្ហា ផនេះ ានរាល់ពត័ា៌ន
ដដលអនកប្តឹងចង់្ តល់ផអាយ។ សូមផមើលឯកស្គរផយាងខាងផគ្កាម។ 
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 កយប្ណ្តឹ ងអាចគ្តូវបានផ្វើផ ើងផដាយមតិត្កត ិឬអនកតស ូមតិរប្ស់ផដើមប្ណ្តឹ ងជំនួសពកួផរ។ 

តាមដដលអាចផ្វើបាន ផយើងអាចផគ្ប្ើគ្ប្អប្ប់្ណ្តឹ ង /សំណូ្មពរ ឬផលខ្ទូរស័ពាពិផសសមយួ ដដលអនក
ទទួល្ល និងអនក កព់ន័ធគ្តូវដឹងតាមរយៈការ្សពវ្ាយជាស្គធារណ្ៈ នូវកមមវ ិ្  ីឬផរ ទំពរ័រផគ្ាងរប្ស់
ផយើង ។ 

ផយើងទទួលស្គា ល់ថាផៅកនុងកាលៈផទសៈខ្ាេះ ជនរងផគ្ោេះអាចានប្ណំ្ងមនិប្ផញ្ចញផ ម្ េះ។ 
ផដាយស្គរដតប្ណ្តឹ ងដប្ប្ផនេះអាចរលឹំកផយើងអំពីប្ញ្ហា ដដលគ្តូវការការផដាេះគ្ស្គយ ផយើងនឹងទទួលយកវា
ផទេះប្ីជាវាចាស់ថាវាមនិអាច្តល់ការ្សេះ្ារដល់ប្រុាលផន្ទេះកផ៏ដាយ។ 

ផរ ទំពរ័៖ : www.seebeyondborders.org - ទំពរ័ Contact Us  

អុីដមល: feedback@seebeyondborders.org  

ទូរស័ពា:  (កមពុជា) +855 63 507 0888  

(អូស្រស្គត លី) +61 2 9960 7077 

(អងផ់រាស) +44 (0)7779 020334 

(ផអៀរ ង)់ +353 (0)83 842 8035  

 ផប្ើជាសំប្ុគ្តលាយលកខណ៍្អកសរ៖ 

- កមពុជា: អងាការទសសនៈឥតគ្ពំដដន SeeBeyondBorders, ្ាេះផលខ្ #785, គ្កុមទី 25, ្ូមចិំការសំផរាង
២, សងាក ត ់ចំការសំផរាង គ្កងុ/ផខ្តត បាតដ់ំប្ង  

- អូស្រស្គត លី: SeeBeyondBorders, 106/1-3 Gurrigal St, Mosman NSW 2088, Australia  

- អងផ់រាស: SeeBeyondBorders, 31 Sistova Road, London, SW12 9QR 

- ផអៀរ ង:់ SeeBeyondBorders, 31 Woodlands, Portmarnock, County Dublin, D13YN34 

៥. រតបៀបកដលតយើង្រប់្ រងបណ្តឹ ង និងមរិកែលមអ 
ផៅផពលផយើងផ្វើប្ណ្តឹ ងផ្លា ល់ាត ់ផយើងនឹង៖ 

● គ្បាប្អ់ំពីអតតសញ្ហា ណ្ខ្ាួនផយើង ស្គត ប្ ់កតគ់្តាពត័ា៌នលមអតិ និងកំណ្តនូ់វអវីដដលអនកប្តឹងចងប់ាន 

● ប្ញ្ហជ កថ់ាផយើងបានយល់ និងទទួលបានពត័ា៌នលមអតិ 

● ប្ងាា ញការយល់ចិតតចំផ េះអនកប្តឹង ប្៉ាុដនតមនិពាយាមគ្ប្កានខ់ាជ ប្ភ់ារីណាមយួផ ើយ ផដាយមនិប្ផន្ទា ស ឬ

http://www.seebeyondborders.org/
mailto:feedback@seebeyondborders.org
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សដមតងការ រ 

 សគ្ាប្ប់្ណ្តឹ ងទងំអស់ផយើងនឹង៖  

● ដសវងយល់លទធ្លដដលអនកប្តឹងរពំឹងទុក 

● ផ្វើការវាយតម្មាដំប្ូងម្នភាព្ាន់្ ារម្នប្ណ្តឹ ង និងសកមមភាពភាពជាប្ន្ទា ន ់

● ពនយល់យា៉ា ងចាស់ដល់អនកប្តងឹអំពីសកមមភាពដដលនងឹអនុវតត៖ 

- ផយើងអាចអនុវតតការសំផរចចតិតមនិឱ្យផសុើប្អផងកត ឬមនិអាច 

- ចាបំាចគ់្តូវានការស្គកសួរប្ឋមឬផទ ឬគ្តូវការការពិចារណាប្ដនថមផទៀត 

- ថាផតើ កយប្ណ្តឹ ងនឹងគ្តូវផសុើប្អផងកត ឬយា៉ា ងណា 

-  កយប្ណ្តឹ ងនឹងគ្តូវបានប្ញ្ជូ នប្នតកានដ់ត្ំ ឬយា៉ា ងណា 

● គ្ប្សិនផប្ើ កយប្ណ្តឹ ងសថិតផៅផគ្ៅវសិ្គលភាពម្នផោលការណ៍្ផនេះផយើងនឹងពនយល់ពមីូលផ តុ ផ ើយ
ផយើងនឹងពនយល់ពីរផប្ៀប្ដដលផយើងនឹងប្ញ្ជូ នវាផៅភារសីមគ្សប្ (ឧទ រណ៍្៖គ្ប្សិនផប្ើ កយប្ណ្តឹ ង
គ្ប្ឆ្ងំនឹងប្រុាលិករប្ស់អងាការផ្សងផទៀត) 

● ផយើងនឹងមនិប្ផងកើតការរពំឹងទុកមនិពតិផន្ទេះផទ ប្៉ាុដនតធាន្ទដល់អនកប្តឹងថាប្ណ្តឹ ងផនេះ 

នឹងទទួលបានការយកចិតតទុកដាកផ់ពញផលញ 

● ្តល់ផពលផវលាបា៉ា នស់្គម ន ឬគ្ប្សិនផប្ើមនិអាចផ្វើផៅបាន ផពលយូរប្ំ្ុតផយើងនឹងទកទ់ងពួកផរមតងផទៀត 

● ពិនិតយផមើលថាផតើអនកប្តឹងផពញចិតតនឹងសកមមភាពដដលបានផសនើផ ើងដដរឬផទ, ផប្ើពុំផន្ទេះផទ ដណ្ន្ទពំកួផរពី
ជផគ្មើសផ្សង 

● ធាន្ទថា កយប្ណ្តឹ ងគ្តូវបានទទួលស្គា ល់គ្តមឹគ្តូវ 

● ប្ំផពញសំណំុ្ដប្ប្ប្ទ “ កយប្ណ្តឹ ង និងមតិដកលមអ” (Complaints and Feedback Form) និងប្ញ្ជូ ន 
ប្ណ្តឹ ងឱ្យបានគ្តឹមគ្តូវ (សូមផមើលឧប្សមពន័ធ ២) 

● តាមដានសកមមភាពផៅផពលចាបំាច ់និងគ្តួតពិនិតយថាផតើអនកប្តឹងផពញចិតតឬអត ់

● ផយើងនឹងចុេះផ ម្ េះ កយប្ណ្តឹ ងទងំអស់ផៅកនុង ប្ញ្ជ ីប្ណ្តឹ ងរប្ស់ SeeBeyondBorders។ 

តាមដដលអាចផ្វើបាន ផយើងនឹងធាន្ទថាប្ុរាលិកដដលផ្វើការផៅកនុងស រមនផ៍ោលផៅ បាននូវការប្ណ្តុ េះ        
ប្ណាត លចាបំាច ់ផដើមបផីលើកទឹកចិតត និងគ្រប្គ់្រងការទមទរ ការប្ងាា ញការគ្ពួយបារមភ និងការតវា៉ា  ផដើមបរីិតរូរពភីាព
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រផសើប្ម្នវប្ប្ម ៌និងផយនឌរ័ និងផដើមបធីាន្ទថារាល់ករណី្ កព់ន័ធនងឹកុារគ្តូវបានគ្រប្គ់្រងយា៉ា ងគ្តឹមគ្តូវ។ 

ផយើងនឹងធាន្ទថា អនកប្តឹងមនិគ្តូវាបានតគ្មូវឱ្យប្ងាា ញប្ណ្តឹ ងរប្ស់ពកួផរផៅកានម់នុសសដដលជាទកទ់ងនងឹ       
ប្ណ្តឹ ងរប្ស់ពួកផរផ ើយ។ ផយើងកន៏ឹងធាន្ទថាមនុសសដដលជាប្ទ់កទ់ងនឹងប្ណ្តឹ ង មនិគ្តូវបានឱ្យ កព់ន័ធនឹងនតីិវ ិ្ ី
គ្រប្គ់្រងប្ណ្តឹ ងផន្ទេះផ ើយ។ 

ការវាយតម្មាដបំ្ងូម្ន កយប្ណ្តឹ ង 

ដំប្ូងផយើងនងឹវាយតម្មាថា ផតើានប្ញ្ហា ផគ្ចើនជាងមយួដដលគ្តូវបានផលើកផ ើងផៅកនុង កយប្ណ្តឹ ងដដរឬផទ និង
គ្តូវការឱ្យផដាេះគ្ស្គយផដាយដ កពីោន ឬយា៉ា ងណា។  

ផដើមបកីំណ្តថ់ាផតើ កយប្ណ្តឹ ងរួរដតគ្តូវបានគ្រប្គ់្រងយា៉ា ងណាផន្ទេះ ផយើងនឹងវាយតម្មាវាតាមលកខណ្ៈ វនិិចឆយ័
ដូចខាងផគ្កាម៖ 

ក. ភាព្ាន់្ ារ (តូច, ម្យម, ្ំ, ្ាន់្ ារ - សូមផមើលឧប្សមពន័ធទ ី១) 

ខ្. ្លប្៉ាេះ ល់សុខ្ភាព (រមួទងំសុខ្ភាព្ាូវចិតត) និងសុវតថិភាព 

រ. ្លប្៉ាេះ ល់ដ្នក ិរញ្ា វតថុសគ្ាប្អ់នកប្តងឹ ឬអនកដម្ទ 

 . ភាពសមុរស្គម ញ 

ង. ្លប្៉ាេះ ល់ផលើប្ុរាល ស្គធារណ្ៈ និងអងាការ 

ច. សកាត នុពលកនុងការប្ញ្ជូ នប្នត 

្. ្លប្៉ាេះ ល់ជាគ្ប្ពន័ធ 

ជ. ភាពចាបំាច ់និងលទធភាពម្នសកមមភាពជាប្ន្ទា ន។់ 

តាមការចាបំាចជ់ាកដ់សតង ផយើងនឹងប្ញ្ជូ នអនកប្តឹង ឬជនរងផគ្ោេះផៅរកជំនួយសមគ្សប្ដដលអាចរាប្ ់

ប្ញ្ចូ លទងំការប្ញ្ជូ នផៅដ្នកផវជជស្គស្រសត ជំនួយដ្នកចាប្ ់ ិរញ្ា វតថុឬសងាម។ 

៦. ការសាែសួរ,បណ្តឹ ងរូចតាច បណ្តឹ ង្រឹម្រូវ និងយុតាត ្កិារ 
ផយើងនឹងពាយាមផដាេះគ្ស្គយភាា មៗជាមយួការទមទរ និងប្ណ្តឹ ងតូចតាចដដលគ្តូវបានផ្វើផ ើងផដាយ

ផ្លា ល់ាតត់ាមទូរស័ពា ឬផដាយផ្លា ល់កនុងផពលផៅទូរស័ពា ឬការគ្ប្ជុំដំប្ូង។ ផទេះយា៉ា ងណាកផ៏ដាយ តាមដដល
អាចផ្វើផៅបាន ផយើងនឹងធាន្ទថាអនកទមទរ ឬអនកប្តឹង ផពញចិតតនងឹពត័ា៌ន និងដំផណាេះគ្ស្គយដដលបាន្តល់។ 

ផៅផពលទទួល កយប្ណ្តឹ ងផយើងកន៏ឹងពាយាមកណំ្តឱ់្យបានឆ្ប្រ់ ័ស្ងដដរថា ផតើការផសុើប្អផងកត
គ្តូវបានទមទរឬអត ់រឺអាគ្ស័យផលើសំណួ្រដ្នកយុតាត ្កិារ និងថាផតើប្ណ្តឹ ងផនេះានទគ្មងទុ់ចចរតឹ។ គ្ប្សិន   
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អនកប្តងឹជំទស់នឹងការវាយតម្មា ផ ើយមនិចងឱ់្យានការផសុើប្អផងកត ផន្ទេះប្ុរាលិកដដលកាន(់គ្រប្គ់្រង) កយ      
ប្ណ្តឹ ង គ្តូវប្ញ្ជូ នសំណំុ្ផរឿងផៅន្ទយកគ្ប្តិប្តតិផដើមបពីនិតិយសផគ្មច។  

គ្ប្សិនផប្ើជផាា េះដប្ប្ផនេះមនិអាចផដាេះគ្ស្គយបាន ផយើងនងឹដណ្ន្ទបំ្ញ្ជូ នអនកប្តងឹផៅស្គថ ប្ន័ 

ឯករាជយមយួផៅកនុងគ្ប្ផទសស្គម។ី 

ផៅអូស្រស្គត លី និងកមពុជា : Code Committee of the Australian Council for International  

Development (ACFID)  

ផៅអងផ់រាស:   Charities Commission 

ផៅផអៀរ ង:់   Charities Regulator 

៧. រតបៀបកដលបណ្តឹ ង្រូវបានតសុើបអតងេរ 
ផយើងនឹងខ្ិតខ្ំគ្ប្ឹងដគ្ប្ងផដើមបផីសុើប្អផងកតគ្រប្ក់ាលៈផទសៈនិងពត័ា៌ន កព់ន័ធ ជុំវញិប្ណ្តឹ ង។ កគ្មតិម្ន

ការផសុើប្អផងកតគ្តូវសកតិសមទំ ំភាព្ាន់្ ារ និងភាពញឹកញាប្ម់្ន កយប្ណ្តឹ ង។ 

៨. ្ែបខណ្ឌ តពលតវលារបស់តយើង 
ផយើងនឹងទទួលស្គា ល់ កយប្ណ្តឹ ងជាលាយលកខណ៍្អកសរកនុងរយៈផពលយា៉ា ងយូរ ៥ម្លា។ ផយើងនឹងទទួល

ស្គា ល់ កយប្ណ្តឹ ងផ្លា ល់ាតភ់ាា មៗ។ 

ផយើងផប្តជាា ផដាេះគ្ស្គយប្ណ្តឹ ងឱ្យបានឆ្ប្ប់្ំ្ ុតតាមដដលអាចផ្វើផៅបានកនុងរយៈផពល ៣០ ម្លា ផលើក
ដលងដតានកាលៈផទសៈពិផសស។ គ្ប្សិនផប្ើ កយប្ណ្តឹ ងមនិគ្តូវបានផដាេះគ្ស្គយកនុងរយៈផពល ៣០ ម្លាផយើង
នឹងជូនដំណឹ្ងដល់អនកប្តឹងអពំីការវវិតត និងជូនដណឹំ្ងដល់ពួកផរអំពីការវវិតតផរៀងរាល់ ២សបាត  ៍មតង។ 

៩. រតបៀបកដលតយើងនងឹត្ែើយរប និងការបទិបណ្តឹ ង 
ប្ណ្តឹ ងអាចគ្តូវបានទទួលផដាយប្ុរាលិក SBB។ ផទេះយា៉ា ងណាការផសុើប្អផងកត រាល់ប្ណ្តឹ ងទងំអស់នងឹ

គ្តូវប្ញ្ជូ នប្នតផៅគ្កុមអនកដឹកន្ទ ំ(ឬគ្ប្ធានគ្ប្ចាគំ្ប្ផទស ឬតួន្ទទីសមមូលគ្ប្សិនផប្ើផៅផគ្ៅគ្ប្ផទសកមពុជា) ដដល
ប្ន្ទា ប្ម់ក នឹងចាតស់ាជិកគ្កុមាន កឱ់្យដកឹន្ទកំារផសុើប្អផងកត និងផ្ាើយតប្។ កនុងកាលៈផទសៈខ្ាេះ អាគ្ស័យផលើ
ភាព្ាន់្ ារម្ន កយប្ណ្តឹ ង វាជាការសមគ្សប្កនុងការចាតត់ាងំរណ្ៈកាម ្ិការ ឬប្ញ្ជូ ន កយប្ណ្តឹ ងផៅន្ទយក
គ្ប្តិប្តតផិដាយផ្លា ល់ ដដលោតអ់ាចប្ញ្ជូ នផៅគ្កុមគ្ប្កឹា្បិាលដដល កព់ន័ធផដើមបផីដាេះគ្ស្គយ។ រាល់ប្ណ្តឹ ង
ដដល  កព់ន័ធនងឹន្ទយកគ្ប្តិប្តតិ នងឹគ្តូវប្ញ្ជូ នផៅគ្កុមអនកដឹកន្ទ ំរចួផ ើយផៅសាជិកគ្កុមគ្ប្ឹកា្បិាលផដាយ
ផ្លា ល់។ 
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ជាទូផៅផៅកនុងគ្ប្ផទសកមពុជា សាជិកគ្កុមដកឹន្ទណំាមយួកអ៏ាចកានប់្ណ្តឹ ង ការផ្ាើយតប្បានដដរ 
ផលើកដលងដតន្ទយកគ្ប្ចាគំ្ប្ផទស ដដលានងារជាន្ទយកគ្ប្តិប្តតអិងាការផនេះ។ ផនេះរឺផដើមបអីនុញ្ហា តឱ្យាន
ដំផណ្ើ រការពិនិតយផ ើងវញិ គ្ប្សិនផប្ើអនកប្តឹងមនិផពញចិតតនឹងការផ្ាើយតប្។ 

ផយើងនឹងទំន្ទកទ់ំនងការសផគ្មចចិតតរប្ស់ផយើងផលើប្ណ្តឹ ងឱ្យបានឆ្ប្ត់ាមដដលអាចផ្វើផៅបាន។ ការ
ទំន្ទកទ់ំនងរប្ស់ផយើងនឹងសរផសរជាភាស្គសមគ្សប្តាមអុីដមលនិង / ឬផ្ាើសំប្ុគ្ត។ ផទេះយា៉ា ងណាកផ៏ដាយកនុង
ករណី្ចាបំាច ់ដូចជាកនុងករណី្ានប្ណ្តឹ ងផដាយសាជកិស រមនម៍ូលដាឋ នដដលអាចានគ្តឹមដតជំន្ទញអកខរ
កមមជាមូលដាឋ ន ផយើងនឹងផ្វើការទំន្ទកទ់ំនងការសផគ្មចចតិតរប្ស់ផយើងផ្លា ល់ជាមយួភាស្គសមគ្សប្។ 

ផយើងនឹងផលើកទឹកចិតតអនកប្តឹងឱ្យផ្ាើយតប្ និង្តល់ផយាប្ល់ថាផតើពួកផរផពញចិតតនឹងការសផគ្មចចិតតរប្ស់
ផយើងដដរឬផទ។ ផៅកនុងការសផគ្មចចិតត ផយើងនឹងដណ្ន្ទថំា គ្ប្សិនផប្ើអនកប្តងឹមនិផពញចិតត ផយើងនឹងផគ្តៀមខ្ាួនជា
ផគ្សចកនុងការពិចារណាផលើពត័ា៌នប្ដនថមណាមយួដដលពកួផរអាច្តល់  ផ ើយការពិនិតយផ ើងវញិ នឹងគ្តូវប្ញ្ជូ ន
ផៅន្ទយកគ្ប្តិប្តត ិប្ន្ទា ប្ម់កប្ញ្ជូ នផៅ គ្កុមគ្ប្ឹកា្បិាលផៅអូស្រស្គត លី ឬអនកទទួលប្នាុកផៅចគ្ក្ពអងផ់រាស ឬ
ផអៀរ ង។់ 

កនុងករណី្ទងំអស់ផយើងនងឹដណ្ន្ទថំាអនកប្តឹងអាចប្ញ្ជូ នប្ញ្ហា ផនេះផៅរណ្ៈកាម ្ិការគ្កមគ្ប្តិប្តតិ ម្ន 
ACFID ឬស្គថ ប្ន័ កព់ន័ធផ្សងផទៀតផៅកនុងគ្ប្ផទសអូស្រស្គត លី ចគ្ក្ពអងផ់រាស ឬផអៀរ ង។់ ផយើងនឹង្តល់នូវ
ពត័ា៌នចាបំាចទ់ងំអស់សគ្ាប្ក់ារប្ញ្ជូ ន ផៅរណ្ៈកាម ្ិការ និង្តល់ជនំួយកនុងការប្ញ្ជូ នប្នត។ 

១០. រតបៀបកដលតយើងនងឹតរៀនពីបណ្តឹ ង និងមរិកែលមអ 
ផយើងនឹងធាន្ទថាប្ុរាលិក កព់ន័ធទងំអស់គ្តូវបានជូនដណឹំ្ងអពំីលទធ្លម្នប្ណ្តឹ ង និងមតិដកលមអ និង

្លប្៉ាេះ ល់សគ្ាប្ក់មមវ ិ្  ីរផគ្ាងន្ទន្ទ នីតិវ ិ្  ីនិងដំផណ្ើ រការ។ ផយើងនឹងទទួលយកវធិានដកលមអទងំអស់។ 
ផយើងនឹងផគ្តៀមខ្ាួនផ្លា ស់ប្តូររផប្ៀប្ដដលផយើងផ្វើគ្ប្តិប្តតិការ និងដកលំអ ឬប្ណ្តុ េះប្ណាត លប្ុរាលិកប្ដនថមផទៀត។ផប្ើ
ចាបំាច ់ផយើងនឹងគ្ប្ឹកា ឬដាកវ់និយ័ប្ុរាលិក ឬអនកសម័គ្រចតិត។ ផៅផពលដដលសមគ្សប្ ផយើងនឹងពិផគ្ោេះ និង
ទទួលយកដបំ្ូន្ទម នពបី្ទប្បញ្ាតតិ កព់ន័ធ ឬអាជាា ្រ អនុវតតចាប្។់ 

ផយើងនឹងពាយាមគ្ប្មូលមតផិយាប្ល់ពីអនកទទួល្លជាគ្ប្ចា ំនិងពនិិតយផ ើងវញិ ជាមយួប្ុរាលិករប្ស់
ផយើងតាមរយៈការគ្ប្ជុំគ្កុម និងការពិនិតយកមមវ ិ្ ី។ មតិដកលមអនឹងជួយ ផយើងផរៀប្ចំរចន្ទកមមវ ិ្  ីនិងរផគ្ាងរប្ស់
ផយើង។ 
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១១. ត្ែើយរបតៅនឹងការបង្ហា ញ ឬបណ្តឹ ងតោយែុមារ / មនុសសវយ័តែេង 
SeeBeyondBorders នឹងផដាេះគ្ស្គយរាល់កងវល់ដដលបានផលើកផ ើងយា៉ា ង មតច់ត ់ផ ើយធាន្ទថា 

គ្រប្ភ់ារីទងំអស់នឹងគ្តូវបានគ្ប្គ្ពឹតតផដាយយុតតិ្ម ៌ផដាយឈរផលើការពិចារណាផោលការណ៍្យុតតិ្មជ៌ា្មមជាត ិ      
។ របាយការណ៍្ទងំអស់នឹងគ្តូវបានគ្រប្គ់្រងគ្ប្កប្ផដាយវជិាជ ជីវៈ ផដាយសាា ត ់និងឆ្ប្រ់ ័ស។ 

របាយការណ៍្ទងំអស់ដដលផ្វើផ ើងផដាយសុចរតិនឹងគ្តូវបានតមកល់្លគ្ប្ផយាជនល៍អប្ំ្ុតសគ្ាប្កុ់ារ 
/ មនុសសវយ័ផកមង ផដាយមនិរតិពីលទធ្លម្នការផសុើប្អផងកតណាមយួផ ើយ។ SeeBeyondBorders នឹងធាន្ទ
ថា្លគ្ប្ផយាជនរ៍ប្ស់អនករាយការណ៍្អំពីការរផំលា្ប្ំ នផលើកុារផដាយផស្គម េះគ្តង ់គ្តូវបានការ រដូចដដល
បានដចងផៅកនុងផោលនផយាបាយសតីពីការរាយការណ៍្ (Whistleblowing Policy) រប្ស់ផយើង។ សិទធិ និង
សុខុ្ាលភាពរប្ស់កុារ / មនុសសវយ័ផកមង រឺានស្គរៈសំខានប់្ំ្ុត។ រាល់កិចចខ្តិខ្ំគ្ប្ងឹដគ្ប្ងនឹងគ្តូវបានផ្វើ
ផដើមបកីារ រសិទធ ិនិងសុវតថិភាពរប្ស់កុារផៅរាល់ការផសុើប្អផងកតទងំអស់។ 

ផៅផពលដដលកុារ / មនុសសវយ័ផកមងប្ងាា ញថាពួកផរគ្តូវបានផររផំលា្ប្ំ ន វាជាការសំខាន ់ដដលគ្តូវ
ចងចាថំា៖ 

● ពួកផរអាចានអារមមណ៍្្យ័ខាា ច ានអារមមណ៍្ថាខុ្ស្ាង ខាម ស់ផអៀន ខ្ឹង និងោម នអណំាច។ ្ាុយផៅ
វញិ អនកអាចានអារមមណ៍្ខ្ងឹសមារ ផខ្ពើមរផអើម ផគ្កៀមគ្កំ, ខ្ឹង និងផពលខ្ាេះមនិផជឿ។ 

● គ្ប្សិនផប្ើកុារប្ងាា ញពីការរផំលា្ប្ំ ន ផទេះានលទធ្ លអវីកផ៏ដាយ កុារគ្តូវដតទទលួបានការយក
ចិតតទុកដាកយ់ា៉ា ងខាា ងំ។ 

● វាសំខានណ់ាស់សគ្ាប្អ់នកផដើមបរីកាភាពសាប្ស់្គា ត ់និងអាចគ្រប្គ់្រងបាន និងផដើមបគី្បាកដដល់កុារ/
មនុសសវយ័ផកមងថាានអវមីយួនឹងគ្តូវបានផ្វើផដើមបឱី្យោត ់ឬន្ទងានសុវតថិភាព។ 

● ផៅផពលកុារ ឬមនុសសវយ័ផកមងប្ងាា ញថាពកួផរកំពុងគ្តូវបានផរផ្វើបាប្ អនកអាចប្ងាា ញពីការយកចិតត
ទុកដាករ់ប្ស់អនក និងកតីបារមភចំផ េះកុារ / មនុសសវយ័ផកមងផដាយ៖ 

○ ស្គត ប្ផ់ដាយយកចតិតទុកដាក ់

○ គ្បាប្ផ់ៅកុារ / មនុសសវយ័ផកមងថាអនកផជឿពកួផរ 

○ ការគ្បាប្កុ់ារ / មនុសសវយ័ផកមងថាវាមនិដមនជាកំ ុសរប្ស់ពួកផរផទ ផ ើយពួកផរមនិដមនជា
អនកទទួលខុ្សគ្តូវចំផ េះការរផំលា្ប្ំ នផនេះផទ 

○ គ្បាប្ព់ួកផរថាអនករកីរាយកនុងការស្គត ប្ព់ួកផរនិយាយ 

● អនកនឹងមនិបានជួយ កុារ / មនុសសវយ័ផកមងគ្ប្សិនផប្ើអនក៖ 
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○ ផ្វើការសនាដដលអនកមនិអាចរកាបាន ដូចជាសនាថាអនកនឹងមនិគ្បាប្ន់រណាាន កផ់ ើយ 

○ ជំរញុកុារ / មនុសសវយ័ផកមងឱ្យ្តល់ពត័ា៌នលំអិតម្នការរផំលា្ប្ំ ន។ តួន្ទទីរប្ស់អនក រឺគ្តូវ
ស្គត ប្នូ់វអវីដដលកុារ / មនុសសវយ័ផកមងចងគ់្បាប្អ់នក និងមនិផ្វើការផសុើប្អផងកត (គ្ប្យត័នកនុងការ
សួរសំណួ្រដំប្ូងផរ ផគ្ េះវាអាចប្៉ាេះ ល់ដល់ការផសុើប្អផងកត ជាប្នតប្ន្ទា ប្)់ 

○ ពិភាកាផដាយផរ ើសផអើងពីកាលៈផទសៈរប្ស់កុារ / មនុសសវយ័ផកមងជាមយួ អនកដម្ទដដលមនិ
 កព់ន័ធផដាយផ្លា ល់ 

○ គ្ប្សិនផប្ើរបាយការណ៍្គ្តូវបានផ្វើផ ើងចំផ េះអនកកនុងន្ទមជាប្ុរាលិក / អនកសម័គ្រចិតត ផដាយ
កុារ ឬមនុសសវយ័ផកមងដដល កព់ន័ធនងឹកងវល់ការ រកុារនិង / ឬរបាយការណ៍្អំពកីាររផំលា្
ប្ំ ន សូមអនុវតតតាមដំផណ្ើ រការរាយការណ៍្រប្ស់ SeeBeyondBorders, ការោគំ្ទ និងការ
ដណ្ន្ទផំ្ាើយតប្ផៅកនុងឧប្សមពន័ធ C ម្នផោលនផយាបាយការ រជនងាយរងផគ្ោេះ និងកុារ
ដដលងាយរងផគ្ោេះ។ 

១២. ការរែាការសមាា រ ់
ផយើងនឹងមនិប្ងាា ញពីផ ម្ េះរប្ស់អនកប្តងឹ ឬពត័ា៌នផ្លា ល់ខ្ាួនដល់នរណាាន កផ់ៅកនុង ឬផគ្ៅអងាភាពរប្ស់

ផយើងផគ្ៅពីប្ុរាលិកដដល កព់ន័ធកនុងការគ្រប្គ់្រង កយប្ណ្តឹ ង ផដាយោម នការអនុញ្ហា តពីអនកប្តឹងផ ើយ។ 

១៣. ការចុុះបញ្ជ បីណ្តឹ ង 
ផយើងនឹងផ្វើប្ញ្ជ ីម្ន កយប្ណ្តឹ ងទងំអស់ដដលផយើងទទលួបាន។ ផនេះនឹងគ្តូវបានរកាទុកផដាយមុខ្ងារ

អនុផលាមភាព និងគ្តួតពិនតិយ(Compliance and Monitoring) រប្ស់អងាការ។ 

ផយើងនឹងធាន្ទថាពត័ា៌នដូចតផៅផនេះានផៅកនុង កយប្ណ្តឹ ងជាលាយលកខណ៍្អកសរ ផ ើយផប្ើមនិ
ដូផចាន េះផទ កនុងករណី្ម្ន កយប្ណ្តឹ ងផ្លា ល់ាត ់សូមកតគ់្តាពត័ា៌នផនេះផដាយខ្ាួនឯង៖ 

● កាលប្រផិចឆទម្នការទទួល 

● ការពិពណ៌្ន្ទអពំីប្ណ្តឹ ង និងទិនននយ័ោគំ្ទ កព់ន័ធ 

● ដំផណាេះគ្ស្គយដដលបានផសនើផ ើង 

● កមមវ ិ្  ីនិងរផគ្ាង និង / ឬការអនុវតត ឬនីតិវ ិ្  ីដដលប្ណ្តឹ ងបានជំទស់ 

● កាលប្រផិចឆទម្នការផ្ាើយតប្ 

● ចាតវ់ធិានការជាប្ន្ទា ន ់(ផប្ើាន) ផដើមបផីដាេះគ្ស្គយប្ណ្តឹ ង 

● កាលប្រផិចឆទការផ្ាើយតប្គ្តូវបាន្តល់ 
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● ពិនិតយផ ើងវញិ ឬតាមដានសកមមភាពដដលគ្តូវការ។ 

ផយើងផប្តជាា ដក កយប្ណ្តឹ ងដដលានផៅផលើផសៀវផៅផនេះគ្ប្សិនផប្ើានការផសនើសំុពីអនកប្តឹង ឬជនរង
ផគ្ោេះ ។ 

១៤. ការត្វើឱ្យ្រតសើរត ើងជា្រច ំ  
ជាប្នតប្ន្ទា ប្ ់ផយើងនឹងគ្តួតពនិិតយគ្ប្សិទធភាពម្នការគ្រប្គ់្រង កយប្ណ្តឹ ងរប្ស់ផយើង និងផ្វើការដកលមអ

តាមភាពសមគ្សប្។  

 ផយើងនឹង៖ 

● រកាការគ្ប្មូលទិនននយ័ផលើ កយប្ណ្តឹ ងកនុងផោលប្ណំ្ងកំណ្តន់ិន្ទន ការ កនុង  

ផោលប្ំណ្ងពគ្ងងឹការគ្រប្គ់្រងពត័ា៌ន កមមវ ិ្ ី និងរផគ្ាង 

● រកាការអនុវតតប្ចចុប្បននភាពលអប្ំ្ុត (ទងំកនុងនិងផគ្ៅគ្ប្ផទស) ទកទ់ងនឹងការគ្រប្គ់្រងប្ណ្តឹ ង 

● ផលើកកមពស់វ ិ្ ីស្គស្រសតផផ្លត តផលើអនកទទួល្ល និងអនក កព់ន័ធ 

● ផ្វើការប្ណ្តុ េះប្ណាត លជាកល់ាក ់និងការប្ងវឹកប្ុរាលិកផ ើងវញិ ផដើមបផីលើកកមពស់ការអនុវតតការគ្រប្គ់្រង 
ប្ណ្តឹ ងកានដ់តគ្ប្ផសើរ 

● ផលើកទឹកចិតតការម្ចនគ្ប្ឌតិកនុងការផដាេះគ្ស្គយប្ណ្តឹ ង 

● ពាយាមគ្ប្មូលមតិផយាប្ល់ពីអនកទទួល្លជាគ្ប្ចា ំ

● ទទួលស្គា ល់ និងផលើកទកឹចតិតដល់ឥរយិាប្លរំរកូនុងការគ្រប្គ់្រង កយប្ណ្តឹ ង។       

៦. ការគ្រប់គ្រងគោលនគោបាយ 
ផោលនផយាបាយផនេះគ្តូវបានអនុមត័ផដាយគ្កុមគ្ប្ឹកាអូស្រស្គត លី និងសាជិកគ្កុមគ្ប្កឹា្បិាលរប្ស់ 

SeeBeyondBorders ដូចបានកតស់ាា ល់ខាងផគ្កាម។   

ការផ្វើវផិស្គ្នកមម នងិការវវិឌឍនន៍ឹងគ្តូវបានផសនើដល់គ្កុមគ្ប្ឹកា្បិាលតាមការចាបំាច ់តាមរយៈថាន កដ់ឹកន្ទជំាន់
ខ្ពស់។ ការពិនិតយផ ើងវញិជា្ាូវការនឹងគ្តូវផ្វើផ ើង មុនផពល្ុតកណំ្តរ់យៈផពល ៣ ឆ្ន ចំាប្ព់ីម្លារគ្មប្ខ់្ួប្ម្នការអនុមត័
ផដាយគ្កុមគ្ប្ឹកា្បិាល។ អនុស្គសនស៍គ្ាប្ក់ារផ្លា ស់ប្តូរតូចតាច អាចគ្តូវបានយល់គ្ពមផដាយន្ទយកគ្ប្តិប្តតិ មនុផពល
្ុតកណំ្តរ់យៈផពល ៣ ឆ្ន  ំផ ើយអនុស្គសនស៍គ្ាប្ក់ារផ្លា ស់ប្តូរស្គវតា ឬកិចចគ្ប្តិប្តតិផោលនផយាបាយ អាចគ្តូវបាន
អនុមត័ផដាយអនុរណ្ៈកាម ្ិការដដល កព់ន័ធ។ 
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ឧបសមព័នធទ ី១ - ែំរតិសាា នទមងន់ននបណ្តឹ ង 
្លប្៉ាេះ ល់ 

គ្ស្គល ្មមតា ្ាន់្ ារខាា ងំ ្ាន់្ ារខាា ងំប្ំ្ ុត 

ផដើមប្ណ្តឹ ងឬជនរងផគ្ោេះ
បានជួប្គ្ប្ទេះ កគ្មតិទប្
ម្នការរខំាន, ការខ្កចិតត, 
ការគ្ពួយបារមភ ឬការរអាករ់
អលួ។ 

 

ផដើមប្ណ្តឹ ង ឬជនរងផគ្ោេះ
បានជួប្គ្ប្ទេះកគ្មតិម្យម
នូវការលប្ប់ារមភ ភាពមនិ
គ្សួល ឬឈចឺាប្។់ 

ផដើមប្ណ្តឹ ង ឬជនរងផគ្ោេះ
បានជួប្គ្ប្ទេះនូវទុកខលំបាក
ឬការលំបាកដដលជេះឥទធិ
ពលយា៉ា ងខាា ងំដល់ជីវភាព
រស់ផៅរប្ស់ពួកោត។់ 

 

ផដើមប្ណ្តឹ ងឬជនរងផគ្ោេះ
សថិតកនុងផគ្ោេះថាន កភ់ាា មៗ
និងរួរឱ្យកតស់ាា ល់ឬបាន
ផលើកផ ើងនូវប្ណ្តឹ ងដដល
្ាន់្ ារខាា ងំប្ំ្ ុតដដលរួរគ្តូវ
បានផរប្ញ្ជូ នផៅផដើមបចីាត់
ការតាមចាប្។់ 

 

កនុងក ុំងផពលម្នប្ញ្ហា កពុំងប្នតផកើតផ ើង 

មតងចប្ ់  1-2 សបាត  ៍ 1-2 ដខ្ 3-6 ដខ្ ផលើសពី 6ដខ្ 

 

 គ្ស្គល ្មមតា ្ាន់្ ារខាា ងំ ្ាន់្ ារខាា ងំប្ំ្ ុត 

មតងចប្ ់ 1 1   2 3 

1-2 សបាត  ៍ 1 2 3 4 

1-2 ដខ្ 2 2 3 4 

3-6 ដខ្ 2 3 4 4 

ផលើសពី 6ដខ្ 3 3 4 4 
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សកមមភាពផ្ាើយតប្/ ការប្ញ្ជូ នដដលគ្តវូការ៖ 

កនុ ងគ្រប្ក់រណី្ទងំអស់ អាទិភាពទីមយួរប្ស់ផយើងរឺធាន្ទថាផដើមប្ណ្តឹ ងនិងជនរងផគ្ោេះ ានសុវតថិភាព ផ ើយ
គ្តូវបានដកផចញពីផគ្ោេះថាន កភ់ាា មៗ។ 

4 = ហានិ្ យ័ភាា មៗ៖ តគ្មូវការផ្វើសកមមភាពជាប្ន្ទា ន។់  កយប្ណ្តឹ ងផនេះរួរដតគ្តូវបានប្ញ្ជូ នជាប្ន្ទា នផ់ៅន្ទយកគ្ប្តិប្តតិ 
ដដលនឹងប្នតផៅគ្កុមគ្ប្កឹា្បិាលនិ /ឬអនកទទួលប្នាុក។  កយប្ណ្តឹ ងានភាព្ាន់្ ារដប្ប្ផនេះ ទំនងនឹងគ្តូវប្ញ្ជូ នផៅ
អាជាា ្រានសមតថកចិច ឬអាជាា ្រដ្នកចាប្។់ 

3 = ហានិ្ យ័ខ្ពស់៖ សាជិកគ្កុមដឹកន្ទាំន កគ់្តូវផ្វើការផសុើប្អផងកតលំអតិនិងរាយការណ៍្លទធ្ល ម្នការផសុើប្អផងកតផន្ទេះ
ផៅន្ទយកគ្ប្តិប្តតិកនុងរយៈផពល ៤៨ ផា៉ា ងប្ន្ទា ប្ព់ីទទលួ កយប្ណ្តឹ ង។ 

2 = ហានិ្ យ័ម្យម៖ សាជិកគ្កុមដកឹន្ទនំឹងផ្វើការផសុើប្អផងកត និងផសនើរដំផណាេះគ្ស្គយដល់អនកប្តឹងតវា៉ា  / ជនរងផគ្ោេះកនុង
រយៈផពល ៥ ម្លា។ 

1 = ហានិ្ យ័ទប្៖ គ្រប្គ់្រងផដាយផគ្ប្ើនីតិវ ិ្ ីជាគ្ប្គ្កត ីនិងធាន្ទថាអនកប្តឹង/ជនរងផគ្ោេះ អាចផពញចិតតនឹងដំផណាេះ
គ្ស្គយផនេះ។ 

រាល់ប្ណ្តឹ ងទងំអស់នឹងគ្តូវពិនិតយផ ើងវញិផដាយគ្កុមគ្ប្ឹកា្បិាលកនុងការគ្ប្ជុំគ្ប្ចាគំ្តីាស ប្៉ាុដនត 

រាល់ប្ណ្តឹ ងករំតិ4 នងិប្ណ្តឹ ងករំតិ3 តាមការសំផរចចិតតរប្ស់ន្ទយកគ្ប្តិប្តត ិនឹងគ្តូវប្ញ្ជូ នផៅគ្ប្ធានគ្កុមគ្ប្ឹកា្បិាលជា
ប្ន្ទា ន ់ផដើមបអីនុញ្ហា តឱ្យគ្កុមគ្ប្ឹកា្បិាលចូលរមួកនុងការផដាេះគ្ស្គយ។ 
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ឧបសមព័នធទ ី២ - ទគ្មងព់ាែយបណ្តឹ ង និងមតិកែលមអ 

សូមផគ្ប្ើគ្បាស់ទគ្មងដ់ប្ប្ប្ទផនេះផដើមបសីរផសរពត័ា៌នឱ្យបានផគ្ចើនតាមដដលអនកអាចផ្វើបានអំពបី្ណ្តឹ ង *  ឬមតិ
ដកលមអដដលអនកបានទទួល ផ ើយផ្ាើវាផៅសាជិកគ្កុមដកឹន្ទ។ំ 

 

ផ ម្ េះរប្ស់អនក  

កាលប្រផិចឆទម្ន កយប្ណ្តឹ ងឬមតិដកលមអទទួលបាននិង
មផ្ាបាយដដលគ្តូវបានទទលួ 

 

ផ ម្ េះ និងទំន្ទកទ់នំងពត័ា៌នលមអតិ រប្ស់អនកប្តឹង (ផប្ើ
ដឹង) 

 

្មមជាតិម្នប្ណ្តឹ ង 

ផតើប្ណ្តឹ ង ឬមតិដកលមអទកទ់ងផៅនឹង ដ្នកទំន្ទកទ់នំង, 
ដ្នក្នធានមនុសស  

(ឧ.ការដឹកន្ទបំ្ុរាលិក) ដ្នក ិរញ្ា វតថុ  រផគ្ាងជាកល់ាក ់ឬ
អវីផ្សងផទៀតឬផទ? 

 

 

សូមផរៀប្រាប្លំ់អិតអពំី កយប្ណ្តឹ ង ឬមតិដកលមអ៖ 

ឧ. ផតើ កយប្ណ្តឹ ង/មតិដកលមអទទួលបានយា៉ា ងដូចផមតច? តាមរយៈអុីដមល, ជួប្មុខ្ផ្លា ល់, សំប្ុគ្ត, ការផៅទូរស័ពា? 
ផរៀប្រាប្ពី់អវីដដលជាកងវល់ និងមូលផ តុ។ 
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ផតើដំផណាេះគ្ស្គយរពំឹងទុករប្ស់ផដើមប្ណ្តឹ ងរឺជាអវ?ី  

ផតើអនកបានតប្ទទួលស្គា ល់ថាបានទទួល កយ 

ប្ណ្តឹ ងឬមតិដកលមអផ ើយឬផៅ? 

 

ផតើ កយប្ណ្តឹ ង/មតិដកលមអគ្តូវបានផលើកផៅអនកណា? 
(គ្ប្សិនផប្ើសមគ្សប្) 

 

ផតើអវីផៅជាកាលប្រផិចឆទម្នការប្ញ្ជូ នប្នត?  

*គ្ប្សិនប្ណ្តឹ ងជាប្ ់កព់ន័ធករណី្រផំលា្ប្ំ នការប្ងាក រ/ការ រកុារ សូមអនុវតតនីតិវ ិ្ ីការការ រកុារ គ្ពមទងំ
ប្ំផពញទគ្មង ់Couse for Concern។  

ខាងផគ្កាមផនេះសគ្ាប្ប់្ំផពញផដាយសាជិកគ្កុមអនកដកឹន្ទ ំ

ផតើកគ្មតិម្នភាព្ាន់្ ារម្ន កយប្ណ្តឹ ងរឺជាអវ?ី  

សូមផមើលតារាងស្គថ នទមានម់្នប្ណ្តឹ ង 

 

ផតើានវធិានការអវីផដើមបផីដាេះគ្ស្គយប្ណ្តឹ ងផនេះ?  

ផតើផដើមប្ណ្តឹ ងផពញចិតតនឹងចណំាតក់ារនិងការផ្ាើយតប្
ដដរឬផទ? 

 

ផប្ើអត,់ ផតើជំហានប្ន្ទា ប្ជ់ាអវ?ី  

កាលប្រផិចឆទម្នការផដាេះគ្ស្គយ  

ផតើានផមផរៀនអវីដដលបានផរៀនសូគ្តពីប្ណ្តឹ ង/ មតិដកលមអ
ផនេះផទ? ផប្ើាន, ផតើានអវីខ្ាេះ? 

 

សូមផ្ាើទគ្មងដ់ប្ប្ប្ទដដលបានប្ំផពញផនេះផៅគ្ប្ធានដ្នកអនុផលាមភាព។ 

សូមចងចាថំា កយប្ណ្តឹ ងទងំអស់គ្តូវដតរកាការសាា ត ់ផ ើយមិនរួរគ្តូវបានពិភាកាជាមយួអនកណាាន កផ់គ្ៅពីអនកគ្តូវ
បានប្ញ្ជូ នផៅផន្ទេះផទ។  រាល់ទិនននយ័ផ្លា ល់ខ្ាួ នគ្តូវបានគ្រប្គ់្រងគ្សប្តាមផោលនផយាបាយឯកជនភាពរប្ស់ផយើង។ 


