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Introduction
Child Helpline Cambodia (CHC) has mainstreamed the policy on gender and minority into its
internal regulation/staff handbook since 2012. Due to the fact that policy on gender equality
and minority is important and necessary in contribution to the operation of work performance
at CHC and in compliance with the millennium development goals of the United Nations and
the millennium development goals of the Kingdom of Cambodia, CHC develops the policy on
gender equality and minority with unique condition for staff of CHC to practice.
The development of the policy on gender equality and minority is done with the participation of
all staff members, edited and approved by the Board of Directors.

I – Vision, Mission, and Value
Vision: children and youth are protected from violence, abuse and exploitation; and empowered to
exercise their rights and realize their potential.
Mission: CHC supports children and youth in Cambodia to live a life free from violence, abuse and
exploitation through prevention, professional counselling, referral and follow-up services.
Value: CHC values children, respects children, listens to children, believes in empowerment, promotes
participation of children and young people, keeps confidentiality, and value transparency and
accountability.

II – Purpose
This policy is developed with the following purposes.


Promote gender equality and protect women and minority people at CHC.



Ensure that gender difference and minority people are paid attention to and resolved in
the work implementation.



Ensure that program implementation and information sharing of CHC benefits equally
among women and men based on the diverse needs and capacity considering the
available resources of CHC.



Promote and empower women and men equally in participation of management work
and obtaining equal opportunity to become leaders.
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Mainstream gender perspectives and minority people to all staff and put into practice at
workplace and encourage all staff to implement at home and in social relationship.



Ensure that CHC is non-discriminatory against minority people, promoting and
protecting the rights and freedom of minority people in compliance with the national
and international laws relevant to minority people.

III – Terminology
Gender refers to the equal roles, responsibilities, needs, benefits and capacity of boys and girls,
male youth and female youth, men and women. Men and women play different roles in the
society. Men and women have different needs. Gender perspective is to be realized that
capacity, difficulty and other needs based on the principle of non-discrimination on ethnicity,
color, gender, religion, language, political views or other perspectives, nationality or social
status, property, disability, age, birth, or other situations are recognized and taken into
consideration.
Gender equity refers to correctness and appropriateness of the equality between men and
women, boys and girls, male youth and female youth. Equity is the equivalence or uniformity
and the measuring will reveal the difference between women and men, boys and girls, male
youth and female youth in a situation that they are entitled to equality in terms of
achievement/results and benefit of development.
Gender equality means women and men, boys and girls, male youth and female youth have
equal capacity in participation of a society and their own lives. It also means women and men,
boys and girls, male youth and female youth have equal opportunity, equal rights and equal
obligations in all activities affecting their lives. Gender equality is a situation with nondiscrimination in delivery of resources, benefits, and services. Gender equality can be measured
by the condition of equal opportunity or equal benefits.
Minority people refer to people who live in the community with representation of lesser voice;
for example, disabled people, tribal people, or ethnic people etc.

IV – Implementation of Policy on Gender Equality and Minority
CHC is committed to implement the policy on gender equality and minority people both at the
institutional level and program level.
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a. Implementation of Policy on Gender Equality and Minority at Institution Level
CHC empowers and protect the gender equality and equity and non-discrimination towards
minority people in all processes of its work performance.
1. Staff recruitment
Cambodian citizens, who are adults and have capacity and specialization in response to
the need of CHC, can apply for work with CHC without discrimination. CHC encourages
women and minority people to participate in the work application if the capacity of both
women applicants and male applicants are similar, CHC will prioritize applicants, who
are women and minority people to get the jobs.
The number of CHC staff at least has 50% of women representation among all staff
members. The staff selection commission shall consist of women.
2. Benefit to staff
CHC offers salary and string benefits to staff based on their positions, roles and
responsibilities in compliance with its internal policy. For positions, which have same
roles and responsibilities, salary and benefits shall be offered the same.
CHC staff are encouraged and offered with same opportunities for building capacity via
training workshops or conferences based on their roles, skills and responsibilities and
the available resources of CHC.
3. Opportunity for new position promotion
CHC prioritizes the promotion of staff to a new position without discrimination when
there is new and higher salary position available. The decision to offer new position is
done based on the capacity, experience and other relevant conditions, which are
required for the new available positions.
CHC provides opportunities to volunteers and interns without discrimination in work
application to be full-time staff members based on the result of the oral interview and
writing test. Volunteers and interns are provided with opportunities to join training
workshop and conference based on the available resources of CHC.
4. Opportunity for women in the leading roles
CHC shall empower women to sit in the Board of Directors and other relevant
organizational structures.
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5. Attention to women and minority people
Female staff members, who are over five months pregnant, shall not be allowed to
travel to the remote target areas, which are very far from the office. Maternity leave
shall be permitted for three months based on the actual pro-rata basis and with full
salary. The maternity leave can be taken before or after the birth delivery based on the
decision of the female staff. CHC shall provide additional benefits to the female staff
members, who deliver the baby, based on its available resources.
For female staff, who has taken maternity leave and returned to work, half an hour
break is given in the morning for breastfeeding and another half an hour break is also
given for breastfeeding or based on other mutual agreements.
CHC shall pay attention to minority people, who work in CHC and ensure that all
activities which affect the value, tradition, habit, and religious belief of the minority
people are prohibited. CHC shall take action to stop and prevent all forms of
discrimination against minority people.
6. Morality in work performance
CHC strictly prohibits and puts zero tolerance to the use of words and gestures which
affect the dignity and honor of women, children and minority people.
B. Implementation of Policy on Gender Equality and Minority at Program Level
1. Staff safety during work performance
CHC shall take into consideration the safety and possible risks for female staff, who will
travel to remote target areas. Female staff, who is on the mission to field work, shall
travel with at least two people.
2. Gender and minority empowerment in the target areas
CHC shall implement its program in the target areas with a focus on at least 50% female
children and children of minority families. CHC encourages all beneficiaries in the target
areas to join the project activities and prioritizes the participation of female children and
children of minority families without discrimination.

V – Approval, Amendment and Validity
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The approval of the policy on gender equality and minority shall be done with the 50% plus one
voice of all staff in attendance prior to submitting the policy for approval to the Board of
Directors, who will also make the approval based on the 50% plus 1 voice of the members of
Board of Directors in attendance.
The policy on gender equality and minority shall be amended when one third of staff or one
second of members of management team or one second of members of Board of Directors
make request for the amendment. The amendment shall be done in the purpose of
strengthening good practice or operation of CHC or in compliance with the social and legal
context or national policies or the policies and activities of CHC.
The policy on gender equality and minority is entered into forced on the signature date.

Phnom Penh, 30 December 2015
Chairperson of Board of Directors

Her Excellency, Mrs. Nheb Sopheab
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គោលនគោបាយ
ស្តីពី
ស្មធម៌គយនឌ័រ និងជនជាតិភាគតិច
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មាតិកា
គស្ចក្តីគ្តើម
I-ទស្្សនវិស្័យ គេស្ក្ក្មម និងគុណតម្មៃ
II-គោលេំណង
III-ពាក្្យគនៃលឹះ
IV-ការអនុវតតគោលនគោបាយស្មធម៌គយនឌ័រ និងជនជាតិភាគតិច
ក.ការអនុវត្តគោលនគោបាយសមធម៌គយនឌ័រ និងជនជាត្ិភាគត្ិចគៅកម្មិត្ស្ថាប័ន
១-ការគម្ជើសគរ ើសបុគល
គ ក
ិ
២-ការផ្តលផ្
់ លម្បគោជន៏គៅដល់បុគល
គ ិក
៣-ការផ្តល់ឱកាសកនងការទទួ
លត្ំណែងថ្មី
ុ
៤-ការផ្តលឱ
់ កាសដល់ស្តសតីសម្ាប់ត្ួនាទីកងជួ
ុន រថ្ននក់ដឹកនាំ
៥-ការយកចិត្ទ
ត ុកដាក់ចំគ

ោះបុគល
គ ក
ិ ស្តសតន
ី ិងជនជាត្ិភាគត្ិច

៦-សីលធម៌កងការបំ
គេញការងារ
ុន

ខ-ការអនុវត្តគោលនគោបាយសមធម៌គយនឌ័រ និងជនជាត្ិភាគត្ិចគៅកនុងកម្មិត្កមមវ ិធី
១-សុវត្ាិភាេបុគល
គ ិកកនុងគេលបំគេញការងារ
២-ការគលើកកមពស់គយនឌ័រ និងជនជាត្ិភាគត្ិចគៅត្ំបន់គោលគៅ

V-ការអនុម័ត ការគធវើវិគោធនក្មម និងស្ុពលភាព
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គស្ចក្តីគ្តើម
បណ្ត
ត ញទូ រស័េទជំនួយកុារកមពុជា

បានដាក់បញ្ូច លគោលនគោបាយសតីេីគយនឌ័រ

និងជនជាត្ិ ភាគត្ិ ចគៅកនុងបទបញ្ជ
ា ផ្ផ្ទកុងរបស់
ន
ខួនតំ
ល
ងេី ឆ្នំ២០១២។
គោលនគោបាយសតីេីគយនឌ័រ
កនុងការចូលរួមចំណែក

គធវើឱយានដំគែើរការលអ

ទូរស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា
សេម្បជាជាត្ិ

និងជនជាត្ិភាគត្ិចានស្ថរៈសំខាន់

គដាយគេត្ុថ្ន
និងានភាេចំបាច់

កនុងការអនុ វត្តការងារកនុងអងគការបណ្ត
ត ញ

និ ងស្សបតមគោលគៅអភិ វឌឈន៏សេសវត្ស

របស់អងគការ

និ ងគោលគៅអភិ វឌឈន៏សេសវត្សរបស់ម្េោះរាជាណ្តចម្កកមពុជា

ទូរស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា

បានបគងកើត្ឱយានគោលនគោបាយសតីេីគយនឌ័រ

បណ្ត
ត ញ

និងជនជាត្ិ

ភាគត្ិច គដាយានលកខែៈលមអិត្ដាច់គដាយណែក សម្ាប់បុគគលិកអងគការបណ្ត
ត ញទូរស័េទ
ជំនួយកុារកមពុជាអនុវត្តតម។
ការគរៀបចំគោលនគោបាយគនោះ

ម្ត្ូវបានគធវើគែើងគដាយានការចូល

រួមជាមត្ិ

គោបល់េីបុគល
គ ិកម្គប់លំដាប់ថ្ននក់ទំងអស់ និងម្ត្ូវបានេិនិត្យណកសម្មួល និងអនុម័ត្គដាយ
ម្កុមម្បឹកាភិបាលបណ្ត
ត ញទូ រស័េទជំនួយកុារកមពុជា។

I-ទស្្សនវិស្័យ គេស្ក្ក្មម និងគុណតម្មៃ
ទសសនវ ិស័យ៖

កុ ារនិ ងយុវវ ័យទទួលបានកិចចការ

និងអំគេើគកងម្បវញ្ចន៏

រេី អំគេើ េិងា

គេើយទទួ លបានសិទិ អ
ធ ំណ្តចកនុងការអនុ វត្តសិទិ ធ

អំ គេើ រ ំគោភបំ

ន

និ ងសគម្មចបាននូវ

សកាតនុេលរបស់ខួនោ៉ា
ល
ងគេញគលញ។
គបសកកមម៖

បណ្ត
ត ញទូរស័េទជំនួយកុារកមពុជាោំម្ទកុ ារ

និ ងយុវវ ័យគៅកនុងម្េោះរាជា-

ណ្តចម្កកមពុជាឱយរស់គៅកនុងជីវភាេណដលោមនអំ គេើ េិងា អំ គេើ រ ំគោភបំ

ន និ ងអំ គេើគកង-

ម្បវញ្ចន៏តមរយៈការបងាកទប់ ស្ថកត្់ ការផ្តល់គសវាេិ គម្ោោះគោបល់ម្បកបគដាយវ ិជាាជីវៈ គសវា
បញ្ូា នបនត និងគសវាតមដាន។
គុែត្ផ្មល៖
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១-គយើងផ្តល់ត្ផ្មលជូនកុារ
២-គយើងផ្តល់ត្ផ្មលគលើការគោរេ
៣-គយើងស្ថតប់កុារ
៤-គយើងគជឿជាក់គលើការផ្តល់សិទិធអំណ្តច
៥-គយើងរកាការសាាត្់
៦-គយើងផ្តល់ត្ផ្មលគលើត្ាលភាេ និងគែគនយយភាេ
៧-គយើងគលើកកមពស់ការចូលរួមរបស់កុារ និ ងយុវវ ័យ

II-គោលេំណង
គោលនគោបាយគនោះម្ត្ូវបានបគងកើត្គែើងកនុងគោលបំ ែងដូចខាងគម្កាម។


គលើកកមពស់គយនឌ័ រ

និងការ

រស្តសតី

និងជនជាត្ិភាគត្ិ ចគៅកនុងអងគការបណ្ត
ត ញ

ទូរស័េជ
ទ ំ នួយកុ ារកមពុជា។


ធានាថ្នភាេខុសោនផ្នគយនឌ័រ

និងជនជាត្ិភាគត្ិចម្ត្ូវបានយកចិត្ទ
ត ុកដាក់

និង

គដាោះស្ស្ថយកនុងការអនុវត្តការងារ។


ធានាថ្នរាល់ការអនុវត្តកមមវ ិធី

និ ងការណចករ ំណលកេ័ ត្៌ានរបស់បណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំ នួយ

កុារកមពុជា ម្ត្ូវបានផ្តល់ផ្លម្បគោជន៏ ដូ ចៗោនគៅដល់បុរស និ ងស្តសតីគដាយគោង
គៅគលើត្ម្មូវការគផ្សងៗោន

និងសមត្ាភាេ

គដាយគិត្គៅគលើធនធានណដលបណ្ត
ត ញ

ទូរស័េជ
ទ ំ នួយកុ ារកមពុជាាន។


គលើកកមពស់សិទិ អ
ធ ំ ណ្តចស្សី ត

គសមើនិងបុ រស

ការងារ និងានឱកាសកាលយជាគមដឹកនាំ។
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កនុងការចូ លរួមចំ ណែកគលើការម្គប់ ម្គង



បគជញ្ាៀបទសសនៈគយនឌ័រ

និងជនជាត្ិភាគត្ិចដល់បុគគលិកទំងអស់ឱយានការ

យល់ដឹង និងអនុវត្តគៅកណនលងការងារ គេើយគលើកទឹកចិត្តឱយបុគគលិកទំងអស់អនុវត្ត
ផ្ងណដរគៅផ្ទោះ និងកនុងការម្បាស្ស័យទក់ ទងោនកនុងសងគម។


ធានាថ្ន

អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំ នួយកុារកមពុជា

ភាគត្ិច

ម្េមទំងគលើកកមពស់

និងការ

ស្សបតមចាប់ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិណដល

មិ នគរ ើសគអើ ងចំគ

ោះជនជាត្ិ

រសិទិគធ សរ ីភាេរបស់ ជនជាត្ិភាគត្ិចឱយ

ក់េ័នធនិងជនជាត្ិ ភាគត្ិច។

III-ពាក្្យគនៃលឹះ
គយនឌ័រ

សំគៅគៅគលើត្ួនាទី

ការទទួលខុសម្ត្ូវ

ត្ម្មូវការ

ផ្លម្បគោជន៏

និងសមត្ាភាេរបស់កុារា និងកុារ ី យុវជន និងយុ វត្ី បុរស និងស្តសតី ណដលានភាេគសមើោន។
បុរស និងស្តសតីគដើរត្ួនាទីខុសៗោនកនុងសងគម។ កនុងបរ ិបទគនោះ បុ រស និ ងស្តសតីអាចានត្ម្មូវការ
គផ្សងៗោន។ ទសសនៈគយនឌ័រ ម្ត្ូវគធវើឱយម្បាកដថ្ន សមត្ាភាេ ការលំបាក និងត្ម្មូវការនានា
គដាយណផ្អកគលើគោលការែ៏មិ នគរ ើសគអើងគៅគលើជាត្ិ ស្ថសន៏

េែ៌សមបុរ

គភទ

ស្ថសនា

ភាស្ថ ទសសនៈនគោបាយ ឬទសសនៈគផ្សងៗ ជាត្ិ ម្បភេជនជាត្ិ ឬ ឋានៈកនុងសងគម
ម្ទេសមបត្តិ េិការភាេ អាយុ កំគែើត្ ឬ ស្ថានភាេគផ្សងៗគទៀត្ ម្ត្ូវបានទទួលស្ថគល់
និងយកមកេិចរែ។
សមធម៌គយនឌ័រ

សំគៅដល់ភាេម្ត្ឹមម្ត្ូវ

និងភាេសមស្សបផ្នការម្បម្េឹត្តណដលាន

ភាេគសមើោនរវាងស្តសតី និងបុរស រវាងកុារា និងកុារ ី រវាងយុវជន និងយុវត្ី។ សមធម៌ គឺជាភាេ
គសមើោន គេើយការវាស់ណវងនឹងបញ្ជ
ា ក់ឱយគ

ើញនូវភាេខុសោនរវាងស្តសតី និងបុរស រវាងកុារា

និងកុារ ី រវាងយុវជន និងយុវត្ី កនុងស្ថានភាេមួ យណដលេួ កោត្់ានសិទិ ទ
ធ ទួលបានគសមើៗោន
េីលទធផ្ល និងផ្លម្បគោជន៏ផ្នការអភិវឌឈន៏។
សមភាេគយនឌ័រ ានន័យថ្ន ស្តសតី និងបុរស កុារ និងកុារ ី យុវជន និងយុវត្ី
ានសមត្ាភាេគសមើោនកនុងការចូលរួមកស្ថងសងគម

និ ងកស្ថងជី វភាេផ្ទទល់ខួនរបស់
ល
េួកគគ។

វាក៏ានន័យថ្ន ស្តសតី និងបុរស កុារា និងកុារ ី យុវជន និងយុវត្ី ានឱកាស ានសិទិធ
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និងកាត្េវកិចដ
ច ូចៗោន

គលើម្គប់សកមមភាេទំងអស់កុងការរស់
ន
គៅ។

ជាស្ថានភាេមួយណដលោមនការគរ ើសគអើ ងចំ គ

សមភាេគយនឌ័រ

ោះគភទណ្តមួ យគៅកនុងការផ្តល់ធនធាន ឬ ផ្ល

ម្បគោជន៏ ឬ គសវាកមម។ សមភាេគយនឌ័រ អាចគធវើការវាស់ណវង ផ្តល់លកខខែឌផ្នឱកាសគសមើ
ោន ឬ ផ្លម្បគោជន៏ណដលទទួលបានគសមើោន។
ជនជាត្ិភាគត្ិច

សំគៅគលើម្បជាជនទំងឡាយណ្តគៅកនុងសេគមន៏ ណដលាន

សគមលងត្ិចត្ួច។ ឧទេរែ៏ ជនេិការ កុលសមព័នធ ឬ ជនជាត្ិភាគត្ិច ។ល។

IV-ការអនុវតតគោលនគោបាយស្មធម៌គយនឌ័រ និងជនជាតិភាគតិច
បណ្ត
ត ញទូ រស័េទជំនួយកុារកមពុជា គបតជាាអនុ វត្តគោលនគោបាយសមធម៌ គយនឌ័ រ និ ង
ជនជាត្ិភាគត្ិចទំងកនុងកម្មិ ត្ស្ថាប័ ន ទំងកនុងកម្មិ ត្កមមវ ិធី ។
ក.ការអនុវត្តគោលនគោបាយសមធម៌គយនឌ័រ និងជនជាត្ិភាគត្ិចគៅកម្មិត្ស្ថាប័ន
បណ្ត
ត ញទូ រស័េទជំនួយកុារកមពុជា
សមធម៌គយនឌ័រ និងការមិនគរ ើសគអើងចំគ

គលើកកមពស់

និ ងការ

រឱយានសមភាេ

និង

ោះជនជាត្ិ ភាគត្ិច គៅម្គប់ដំគែើរការផ្នការអនុវត្ត

ការងាររបស់ខួន។
ល
១-ការគម្ជើសគរ ើសបុគល
គ ក
ិ
េលរដឋណខមរម្គប់ គភទជានីត្ិជនណដលានសមត្ាភាេ
និងត្ម្មូវការរបស់អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េទជំនួយកុ ារកមពុជា

និងជំនាញឯកគទសគ្លើយត្បគៅ
អាចដាក់

កនុងអងគការបណ្ត
ត ញទូរស័េទជំនួយកុារកមពុជាគដាយេុំានការគរ ើសគអើ ង។
ទូរស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា
កយសុំចូលបគម្មើការ

គលើកទឹ កចិត្តជូនស្តសតី

និ ងជនជាត្ិ ភាគត្ិច

ម្បសិនគបើសមត្ាភាេរបស់គបកខជន

គបកខនារ ី

កយសុំចូលបគម្មើការ
អងគការបណ្ត
ត ញ
ចូ លរួមកនុងការដាក់
ម្បហាក់ម្បណេលោន

អងគការបណ្ត
ត ញទូរស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា នឹ ងផ្តល់អាទិភាេជូនស្សី ត និងជនជាត្ិភាគត្ិច។
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ចំនួនបុគគលិកអងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំ នួយកុារកមពុជា

ោ៉ា ងគហាចណ្តស់ម្ត្ូវាន

ស្តសតីចំនួន៥០ភាគរយកនុងចំគណ្តមបុគល
គ ិកទំងអស់។ គែៈកមមការគម្ជើសគរ ើសបុគគលិក ម្ត្ូវ
ានសាសភាេជាស្តសតី។
២-ការផ្តលផ្
់ លម្បគោជន៏គៅដល់បុគល
គ ិក
អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា

ផ្តល់ម្បាក់គបៀវត្សរ ៏

និងអត្ាម្បគោជន៏

គផ្សងៗជូនបុគល
គ ិក គដាយគោងគៅគលើមុខត្ំណែង ត្ួនាទី និងការទទួលខុសម្ត្ូវ គដាយណផ្អក
គលើគោលនគោបាយផ្ផ្ទកុងរបស់
ន
អងគការ។ ចំគ

ោះមុ ខត្ំ ណែង និងការទទួ លខុ សម្ត្ូវដូ ចោន

ម្ត្ូវទទួលបានម្បាក់គបៀវត្សរ ៏ និងម្បាក់បំណ្តច់គផ្សងៗដូចោន។
បុគគលិកទំងអស់របស់អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េទជំនួយកុារកមពុជា ម្ត្ូវបានគលើកទឹកចិត្ត
និងផ្តល់ឱកាសគសមើៗោនកនុងការទទួលបានការេម្ងឹ ងសមត្ាភាេ

វគគបែុត ោះបណ្ត
ត ល

ឬ

សិកាខស្ថោ ណដលសមស្សបគៅតមត្ួនាទី ជំនាញ និងការទទួលខុសម្ត្ូវរបស់បុគគលិក និង
អាស្ស័យគៅតមធនធានណដលអងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំ នួយកុ ារកមពុជាាន។
៣-ការផ្តល់ឱកាសកនងការទទួ
លត្ំណែងថ្មី
ុ
អងគការបណ្ត
ត ញទូរស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា ផ្តល់អាទិភាេជូនបុ គល
គ ិកម្គប់ រប
ូ គដាយមិន
គរ ើសគអើងគភទ គៅកនុងការដាក់

កយសុំផ្ទលស់បូរត្ួ
ត នាទី ឬត្គមលើងឋានៈ សម្ាប់ត្ំណែងថ្មី ណដល

ានម្បាក់គបៀវត្សន៏ និងឋានៈខពស់ជាង ឬ ម្បហាក់ ម្បណេល។ ការសគម្មចកនុងការផ្តល់មុខ
ត្ំណែងថ្មី គធវើគែើងគដាយណផ្អកគលើសមត្ាភាេ បទេិគស្ថធន៏ និងលកខខែឌគផ្សងៗគទៀត្ ណដល
ត្ម្មូវកនុងការបំគេញត្ួនាទី កុងមុ
ន
ខត្ំ ណែងណដលគៅទំ គនរ។
អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា ផ្តល់លទធភាេជូ នអនកសម័ម្គចិត្ត ឬ អនកហាត្់
ការម្គប់រប
ូ គដាយមិនគរ ើសគអើ ងគភទ

កនុងការដាក់

កយសុំចូលបំ គរ ើការងារជាបុគគលិកគេញសិទិ ធ

គដាយគោងគៅគលើលទធផ្លផ្នការសាាសន៏ និងការម្បលងណផ្នកសរគសរ។ អនកសម័ម្គចិត្ត ឬ
អនកហាត្់ការម្គប់រប
ូ ម្ត្ូវបានផ្តល់ឱកាសឱយចូ លរួមគៅកនុងវគគបែុត ោះបណ្ត
ត ល និ ងសិកាខស្ថោ
នានាអាស្ស័យគៅតមធនធានណដលអងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំ នួយកុារកមពុជាាន។
GMP September 2015

៤-ការផ្តលឱ
់ កាសដល់ស្តសតីសម្ាប់ត្ួនាទីកងជួ
ុន រថ្ននក់ដឹកនាំ
អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា ម្ត្ូវគរៀបចំ ឱយានសាសភាេជាស្តសតីគៅកនុង
ម្កុមម្បឹកាភិបាល និងរចនាសមព័នធគផ្សងៗគទៀត្។
៥-ការយកចិត្ទ
ត ុកដាក់ចំគ
បុគគលិកជាស្តសតី

ោះបុគល
គ ក
ិ ស្តសតន
ី ិងជនជាត្ិភាគត្ិច

ណដលានផ្ផ្ទគ

ោះចប់េី៥ណខគែើងគៅ

មិនម្ត្ូវបានអនុញ្ជាត្ិឱយចុោះ

បំគេញគបសកកមមគៅត្ំបន់គោលគៅណដលគៅឆ្ាយេីការ ិោល័យ។

ការសម្ាកាត្ុភាេ

ម្ត្ូវបានអនុញ្ជាត្ិឱយឈប់សម្ាករយៈបីណខ គដាយផ្តល់ម្បាក់គបៀវត្សន៏គេញគលញ។ ការឈប់
សម្ាកអាចគធវើគែើងមុន ឬ គម្កាយគេលសម្ាល អាស្ស័យគលើការសគម្មចចិ ត្តរបស់ស្ថមុី ខន
ួល
។ អងគការបណ្ត
ត ញទូរស័េទជំនួយកុ ារកមពុជា ម្ត្ូវផ្តល់អត្ាម្បគោជន៏បណនាម ្ម្បាក់ឧបត្ាមាជ ជូន
ស្តសតីកុងគេលសម្ាលកូ
ន
ន គដាយណផ្អកគៅគលើធនធានណដលអងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំ នួយកុារ
កមពុជាាន។
ចំគ

ោះស្តសតីណដលគទើ បសំរាលកូ នរួច គេើយចូ លបគម្មើ ការងារវ ិញ អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េទ

ជំនួយកុារកមពុជា

ផ្តល់សិទិ ឱ
ធ យគៅបំ គៅគដាោះកូ នកនុងកំែុងគេលគធវើការកនលៈគា៉ា ងគៅគេល

ម្េឹក និងកនលៈគា៉ា ងគៅគេលរគសៀល ឬតមការម្េមគម្េៀងគផ្សងៗ។
អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា

ម្ត្ូវយកចិ ត្តទុកដាក់ចំគ

ត្ិចណដលបគម្មើការងារគៅកនុងអងគការបណ្ត
ត ញទូរស័េទជំនួយកុារកមពុជា
ម្ត្ូវធានា

និងការ

ររាល់សកមមភាេទំងឡាយណ្ត

ោះជនជាត្ិភាគ

គដាយគធវើោ៉ាងណ្ត

ណដលអាចនាំឱយប៉ាោះ

ល់គុែត្ផ្មល

ម្បផ្េែី ទំគនៀមទាលប់ និងជំគនឿស្ថសនារបស់ជនជាត្ិភាគត្ិច។ អងគការបណ្ត
ត ញទូរស័េទ
ជំនួយកុារកមពុជា ម្ត្ូវចត្់ វ ិធានការទប់ ស្ថកត្់ ទម្មង់ គផ្សងៗណដលានលកខែៈ ឬ បងាាញឱយ
គ

ើញការគរ ើសគអើងម្បឆ្ំងជនជាត្ិភាគត្ិច។
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៦-សីលធម៌កងការបំ
គេញការងារ
ុន
អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា ហាមដាច់ខាត្ ការគម្បើម្បាស់
កាយវ ិការទំងឡាយណ្តណដលប៉ា ោះ

កយសមតី ឬ

ល់ដល់គសចកតីផ្ថ្លថ្ូរន និ ងកិត្ិ យ
ត សរបស់ស្តសតី កុ ារ និង

ជនជាត្ិភាគត្ិច។
ខ-ការអនុវត្តគោលនគោបាយសមធម៌គយនឌ័រ និងជនជាត្ិភាគត្ិចគៅកនងកម្មិ
ត្កមមវ ិធី
ុ
១-សុវត្ាិភាេបុគល
គ ិកកនងគេលបំ
គេញការងារ
ុ
អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា ម្ត្ូវេិ ចរណ្តចំ គ
ម្ត្ូវចុោះតមត្ំបន់គោលគៅគៅឆ្ាយដាច់ស្សោល

ោះបុ គគលិកជាស្តសតី ណដល

និងណដលអាចម្បឈមគៅនិងហានិភ័យ

ត្ម្មូវឱយានោនេីរនាក់ោ៉ាងត្ិច។
២-ការគលើកកមពស់គយនឌ័រ និងជនជាត្ិភាគត្ិចគៅត្ំបន់គោលគៅ
អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េជ
ទ ំនួយកុារកមពុជា

ម្ត្ូវអនុ វត្តកមមវ ិធីរបស់ខួនគៅតមត្ំ
ល
បន់

គោលគៅគដាយគផ្ទតត្គៅគលើអក
ន ទទួលផ្លេី កមមវ ិធី ោ៉ាងគហាចណ្តស់៥០%

ជាកុារ ី និង

កុារណដលជាជនជាត្ិ ភាគត្ិច។ អងគការបណ្ត
ត ញទូ រស័េទជំនួយកុារកមពុជា គលើកទឹកចិត្តជូន
អនកទទួលផ្លកនុងត្ំបន់គោលគៅទំងអស់

ឱយចូ លរួមកនុងការអនុ វត្តគគម្ាង

ណដលកនុងគនាោះ

កុារ ី និងកុារណដលជាជនជាត្ិភាគត្ិច ម្ត្ូវបានផ្តល់អាទិ ភាេកនុងការចូលរួមគដាយោមនការ
គរ ើសគអើង។

V-ការអនុម័ត ការគធវើវិគោធនក្មម និងស្ុពលភាព
ការអនុម័ត្គោលនគោបាយសតីេីសមធម៌គយនឌ័រ
សគមលងោំម្ទ៥០%
កមពុជា

បូក១

ណដលានវត្តាន

ផ្នបុគគលិកទំងអស់

និងជនជាត្ិ ភាគត្ិច

ម្ត្ូវាន

របស់អងគការបណ្ត
ត ញទូរស័េជ
ទ ំនួយកុារ

មុននិងដាក់ជូនម្កុមម្បឹកាភិបាលរបស់អងគការបណ្ត
ត ញទូរស័េទ

ជំនួយកុារកមពុជាគធវើការេិនិត្យ និងអនុម័ត្ គេើយការអនុម័ត្គនាោះ ម្ត្ូវគធវើគែើងគដាយាន
សគមលង៥០% បូក១ផ្ន សាជិកម្កុមម្បឹកាភិបាលណដលានវត្តាន។
GMP September 2015

