
អង�ករ Sight For All (គំេហញីស្រមាបម់នុស្ស្រគបរូ់ប) 

ខិត�បណ័�ពត័ម៌ានស�ពីីេគាលនេយាបាយទបស់� តក់រេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន  
និងករេបៀតេបៀនយាយេីលផី�ូវេភទ 

អង�ករ Sight For All មិនអត់ធ�ត់ចំេពះករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន ឬករេបៀតេបៀនយាយីេលីផ�ូវេភទក�ុងទ្រមង់ណាមួយេឡយី។ េនះគឺជាកររពំឹង 
ទុកថាអ�កតំណាងអង�ករ Sight For All េគារពតមស�ង់ដរ អកប្បកិរយិា ្រកមសីលធម៌ និងសុចរតិភាពខ�ស់បំផុត ែដលជាលក�ខណ� ៃនករចូលរមួ 
ជាមួយអង�ករ។ អង�ករ Sight For All េ្របីវធិីស�ស�េផា� តេលីអ�ករស់រនមានជីវតិ និងេដីរតួនាទីយ៉ាងសកម�ក�ុងករទប់ស� ត់ករេកង្របវ�័�  កររេំលភ 
បំពន ឬករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទ។ េគាលនេយាបាយទប់ស� ត់ករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទ (PSEAH) 
របស់អង�ករ Sight For All គូសប�� ក់អំពីករអនុវត�េនក�ុងអង�ករ េដីម្បទីប់ស� ត់ករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន នងិករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទ 
បេង�ីនភាពទទួលខុស្រត�វ និងផ�ល់ករគា្ំរទដល់អ�កែដលរងផលប៉ះពល់។ េគាលនេយាបាយ PSEAH របស់អង�ករ Sight For All អនុវត�ចំេពះ 
បុគ�លិកអង�ករ Sight For All ទងំអស់រមួទងំ៖ ្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល បុគ�លកិ ្រគ�េពទ្យស�័្រគចិត� (្រគ�េពទ្យឯកេទសពិនតិ្យែភ�ក) អ�កស�្័រគចិត�មនិែមនជា 
្រគ�េពទ្យ ម�ន�ី្របច្ំរបេទសព្យោបាលែភ�ក សមាជិក អ�កចូលរមួគេ្រមាង នាយកមន�ីរ ព្យោបាលែភ�ក អ�កេម៉ករ អ�កតំណាងក�ុង្របេទសែដលពក់ព័ន� 

ជាមួយគេ្រមាងរបស់អង�ករ Sight For All និងៃដគូែដលមានទំនាក់ទំនងកិច�សន្យោ តមផ�ូវករជាមួយអង�ករ Sight For All។ 

េគាលនេយាបាយ្រត�វបានព្រងឹងេដយេគាលករណ៍ែណនាចំំនួន្របាមំួយ៖ 
េគាលករណ៍ទី 1៖ ករមិនអត់ឱនចំេពះអសកម�ភាព 
េគាលករណ៍ទី 2៖ ភាពជាអ�កដឹកនាដ៏ំរងឹមាបំេង�ីនេល្ប�នករផា� ស់ប�ូរវប្បធម៌ 
េគាលករណ៍ទី 3៖ ត្រម�វកររបស់ជនរងេ្រគាះ/អ�ករស់រនមានជីវតិ្រត�វបានផ�ល់អទិភាព 
េគាលករណ៍ទី 4៖ PSEAH គឺជាករទទួលខុស្រត�វរមួគា�   
េគាលករណ៍ទី 5៖ វសិមភាពេយនឌ័រ និងអតុល្យភាពអំណាចេផ្សងេទៀត្រត�វបានេដះ្រសយ 

េគាលករណ៍ទី 6៖ កររយករណ៍កន់ែតរងឹមា ំនឹងព្រងឹងភាពទទលួខុស្រត�វ និងតមា� ភាព។  
េគាលនេយាបាយ PSEAH របស់អង�ករ Sight For All ្រត�វបានដក់ឱ្យអនុវត�េដីម្ប៖ី 

• ផ�ល់ករែណនាជំាក់ែស�ងស្រមាប់ករករពរ្របឆាងំនឹងករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនយាយីេលីផ�ូវេភទ 
• ផ�ល់យុទ�ស�ស�្រគប់្រគងហនិភ័យ េដីម្បទីប់ស� ត់ករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទ 
• ករពរបុគ�លិក និងអ�កស�័្រគចិត�របសអ់ង�ករ Sight For All ពីករអនុវត�្របកបេដយអយុត�ិធម៌ 
• ផ�ល់ករែណនាចំ្បោស់លស់អំពីអ�ីែដល្រត�វេធ�ី ្របសិនេបីករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន ឬករេបៀតេបៀនយាយីេលីផ�ូវេភទ្រត�វបានសង្សយ័។ 

នយិមន័យសខំន់ៗ 

ករេកង្របវ�័� េលផី�ូវេភទ៖ ករបុ៉នប៉ង ឬកររេំលភបំពនពិត្របាកដណាមួយៃនឋនៈេកងេលីភាពងយរងេ្រគាះ អំណាចខុសគា�  ឬករេជឿទុកចិត� 
ស្រមាប់េគាលបំណងផ�ូវេភទ។ វរមួប��ូ លទងំករទទួលបានផលចំេណញជារបូិយវត�ុ សង�ម ឬនេយាបាយពីករេកង្របវ�័� េលីផ�ូវេភទៃនអ�កដៃទ។ 

កររេំលភបពំនេលផី�ូវេភទ៖ ករបំពនពិត្របាកដ ឬករគំរមបំពនេលីរងកយ ែដលមានលក�ណៈផ�ូវេភទ េទះជាេដយបង� ំ ឬេ្រកមស� នភាព 
មិនេស�ីគា�  ឬបង�តិបង�ក៏ំេដយ។ វ្រគបដណ� ប់េលីបទេល�ីសផ�ូវេភទ រមួទងំ បុ៉ែន�មិនកំណត់ចំេពះ៖ ករបុ៉នប៉ងរេំលភ (ែដលរមួប��ូ លករបុ៉នប៉ងបង� ំ
នរណាមា� ក់ឱ្យេធ�ីកររមួេភទតមមាត់) និងកររេំលភបំពនេលីផ�ូវេភទ (ែដលរមួប��ូ លទងំករេថីប និងស� បអែង�លែដលគា� នករ្រពមេ្រពៀងគា� )។ 
រល់សកម�ភាពផ�ូវេភទជាមួយអ�កមានអយុេ្រកមែដលអចផ�ល់ករយល់្រពមេដយខ�ួនឯងបាន ្រត�វបានចត់ទុកថាជាកររេំលភបំពនេលីផ�ូវ េភទ។  

ករេបៀតេបៀនយាយេីលផី�ូវេភទ៖ ទេង�ផី�ូវកយ ជាពក្យសម�ី ឬមិនែមនជាពក្យសំដីេដយមិនចង់បានែដលមានលក�ណៈផ�ូវេភទ ែដលអចរមួប��ូ ល 
ករនិយាយមិនសមរម្យ ឬករទមទររមួេភទ។    

ករអនុវត�េគាលនេយាបាយ 
ខងេ្រកមេនះគឺជាត្រម�វករសំខន់ៗក�ុងករអនុវត�េគាលនេយាបាយ PSEAH របស់អង�ករ Sight For All និងករព្យោយាមរបស់ អង�ករSight For All 
េដីម្បទីប់ស� ត់ករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទ។  
ករអនុវត�េ្រជីសេរសីបុគ�លិក 
អង�ករ Sight For All មានេគាលបំណងេ្រជីសេរសីមនុស្សែដលមានសុវត�ិភាព និងសក�ិសមបំផុតេដីម្បទីទួលមុខតំែណង 

េហយីនឹងមិនទក់ទិនេដយេចតនា មិនថាេដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលនឹង បុគ�លែដលបង�ហនិភ័យែដលមិនអចទទលួយកបានដល់អ�កដៃទេឡយី។  
ករបណ�ុ ះបណា� ល 
្រក�ម្របឹក្សោភិបាល បុគ�លកិ ្រគ�េពទ្យឯកេទសពិនិត្យែភ�ក អ�កស�័្រគចិត� ម�ន�ី្របច្ំរបេទសព្យោបាលែភ�កមនុស្ស សមាជិក អ�កចូលរមួគេ្រមាង ៃដគូគេ្រមាង 
អ�ក្របឹក្សោ និងអ�កេម៉កររបស់អង�ករ Sight For All ទងំអស់ទទួលបានច្បោប់ចម�ង នងិចុះហត�េលខេលីករយល់ដឹងរបស់ពួកេគអពំីេគាលនេយាបាយ 
PSEAH និង្រកមសីលធម៌របស់ជនងយរងេ្រគាះ។  



សិក� សលស�ីពីករអនុវត�ករអភិវឌ្ឍល�្រត�វបានេធ�ីេឡងី េហីយរមួប��ូ លទងំែផ�កដ៏ទូលំទូលយ ស�ីពីករទប់ស� ត់ករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន 
និងករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទ។ ្របធានបទែដល្រគបដណ� ប់រមួមានទំនួលខុស្រត�វ ដំេណីរកររយករណ៍ ករវយតៃម�ហនិភ័យ យុទ�ស�ស� 
កត់បន�យ និងករដក់ទណ� កម�។ 

ៃដគូ 
ៃដគូេ្រករដ� ភិបាលរបស់អង�ករ Sight For All ្រត�វបានត្រម�វ ឱ្យរក្សោេគាលនេយាបាយ PSEAH ផា� ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ។ ៃដគូរដ� ភិបាល និងអង�ករ 
Sight For All នឹងេធ�ីកររមួគា� េដីម្បធីានាថា ស�ង់ដរករពរ្រត�វបានដក់ប��ូ លេនក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងៃដគូ។ សកម�ភាពនានា ែដលេធ�ីឱ្យបុគ�លិករបស់ 
អង�ករ Sight For All េជឿជាក់ថាមនុស្សងយរងេ្រគាះកពុំង្របឈមនឹងហនិភ័យខ� ងំ នឹងនាឱំ្យមានករប�� ប់កិច�្រពមេ្រពៀង ជាមួយអង�ករៃដគូេនាះ។ 
ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ 
ខណៈេពលែដលករលុបបំបាត់ករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទ គឺជាករខិតខំ្របឹងែ្របងរយៈេពលែវងអង�ករ Sight 
For All េប�ជា� កត់បន�យហនិភ័យៃនករេកង្របវ�័�  កររេំលភបពំន និងករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទក�ុង្រគប់កិច�ករទងំអស់។ អង�ករ Sight For 
All នឹង្រគប់្រគងអង�ករ និងគេ្រមាងេដយ្រប�ង្របយត័�េដីម្បកីំណត់អត�ស�� ណ េធ�ីឱ្យធូរ្រសល និងកត់បន�យហនិភ័យ។ 

ករវយតៃម�ហនភ័ិយៃនករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន នងិករេបៀតេបៀនយាយេីលផី�ូវេភទ 

អង�ករ Sight For All អនុវត�តម្រកបខណ� ៃនករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចរបស់្រកសួងករបរេទស និងពណិជ�កម� (DFAT) ស្រមាប់វយតៃម�ហនិភ័យៃន 
ករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទ។ ជំហនទងំបីគឺ៖ 

1) េតីមានហនិភ័យៃនករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទ េនក�ុងករេធ�ីអជីវកម�ែដរឬេទ? 

េបី បាទ/ចស 
2) វយតៃម�ក្រមិតហនិភ័យ 

3) េនេពលែដលក្រមិតៃនហនិភ័យ្រត�វបានកំណត់េហយី ្រត�វអនុវត�តមស�ង់ដរអប្បបរមាសម្រសបៃនក្រមិតទប/មធ្យម/ខ�ស់/ខ�ស់ខ� ងំ ។ 

ជំហនទងំេនះ្រត�វបានអនុវត� ជាែផ�កៃនករវយតៃម�សមត�ភាពស្រមាប់គេ្រមាងរបស់អង�ករ Sight For All ទងំអស់។ 

េនក្រមិតគេ្រមាង ករវយតៃម�ហនិភ័យ្រត�វបានេធ�ីេឡងីជាែផ�កៃនករចប់េផ�ីម និងដំណាក់កលែស�ងយលព់ីេគាលគំនិត េហយី្រត�វបានវយតៃម�េឡងី 
វញិេនដំណាក់កលេធ�ីែផនករ និងកររចនាគេ្រមាង។ ករវយតៃម�ហនិភ័យគេ្រមាង្រគបដណ� ប់េលីករករពរ និងហនិភ័យៃនេគាលនេយាបាយ 
PSEAH េហយីរមួប��ូ លសកម�ភាព និងអនុសសន៍នានាេដមី្បកីត់បន�យ ឬលុបបំបាត់ហនភ័ិយែដលអចេកីតមាន។ 
កររយករណ៍ 
រល់កង�ល ់ ឬករេចទ្របកន់អពំីករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទ ្រត�វែតរយករណ៍ជាបនា� ន់។ អង�ករ Sight For 
All ទទួលយក និងេសុីបអេង�តរបាយករណ៍ និងកង�ល់ទងំអស់យ៉ាងហ�ត់ចត់ េហយីចត់សកម�ភាពភា� មៗ។ 

ក�ុងករេសុីបអេង�តពីកង�ល់ ឬករេចទ្របកន់អពំីករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនយាយេីលីផ�ូវេភទ អង�ករ Sight For All ធានាថា 
េគាលករណ៍ៃនយុត�ិធម៌នឹងឈ�ះ។ ដូចែដលបានគូសប�� ក់េនក�ុងេគាលនេយាបាយស�ីពីករករពរអ�កទមា� យេរឿងមិន្រប្រកតីរបស់អង�ករ Sight For 
All កង�ល់ និងករេចទ្របកន់នឹង្រត�វបានចត់ទុកយ៉ាងសមា� ត់បំផុត េដយផ�ល់នូវករសមា� ត់របស់អ�ករយករណ៍ អត�ស�� ណរបស់បុគ�លែដលជា 
កម�វត�ុៃនករលត្រតដង និងព័ត៌មានលម�តិៃនករលត្រតដងេនាះ។ 

ករសេង�តណាមួយែដលទក់ទងនឹងអកប្បកិរយិាែដលអចបំពនេលីេគាលនេយាបាយ PSEAH របស់អង�ករ Sight For All, េគាលនេយាបាយ 
PSEAH របស់ DFAT ឬករេចទ្របកន់ ឬករលត្រតដងណាមួយពីបុគ�ល ទក់ទងនឹងករេកង្របវ�័�  កររេំលភបំពន និងករេបៀតេបៀនយាយេីលី 
ផ�ូវេភទ គរួែត្រត�វបានរយករណ៍ក�ុងរយៈេពលពីរៃថ�េធ�ីករ បនា� ប់ពីបានដឹងអពំីឧប្បត�ិេហតុែដលបានេចទ្របកន់ ឬកររេំលភបំពនេនាះ។ 

កររយករណ៍ត្រម�វេដយច្បោប់ នងិបនា� ន់ 

អង�ករ Sight For All មានទ្រមង់របាយករណ៍ជាក់លក់ស្រមាប់៖  

• ែដលត្រម�វេដយច្បោប់ និងបនា� ន់ - របាយករណ៍្រត�វេធ�ីេឡងីក�ុងរយៈេពល 2 ៃថ�េធ�ីករ បនា� ប់ពីឧប្បត�ិេហតុែដលបានេចទ្របកន់េកីតេឡងី។ 
• ែដលត្រម�វេដយច្បោប់ - របាយករណ៍្រត�វេធ�ីេឡងីក�ុងរយៈេពល 5 ៃថ�េធ�ីករ បនា� ប់ពីបានដឹងអំពីេគាលនេយាបាយ ស�ង់ដរអប្បបរមា ឬេគាល 

ករណ៍ៃនករមិនអនុេលមតមច្បោប់។ 

េតខី�ុ ំេធ�ីរបាយករណ៍េដយរេបៀបណា? 

របាយករណ៍អចេធ�ីេឡងីេដយ៖ https://sightforall.org/complaints/ ឬេដយទក់ទងអ�កតណំាងមា� ក់របស់អង�ករ Sight For All ែដលមានរយ 
ខងេ្រកម៖ 

ម�ន�ី្របតិបត�ិៃនអង�ករ Sight For All – jhatswell@sightforall.org 
ម�ន�ី្របច្ំរបេទសមុ៉ងេហ� លី/្រសីលង� /មីយ៉ាន់ម៉ា – myanmarcountryofficer@sightforall.org 
ម�ន�ី្របច្ំរបេទសកម�ុជា – cambodiacountryofficer@sightforall.org 

ម�ន�ី្របច្ំរបេទស្រសីលង�  – srilankacountryofficer@sightforall.org  
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