្រកមសីលធម៌របស់អងគករេវទិកេស

សន្តិភពសុី ល

(Code of Conduct of Forum Civil Peace Service- formZFD)
រមភកថ នង
ិ េគលបំណង (Introduction and Purpose)
េដីមបែី ថរក នូវគុណតៃម្ល និង្រសប

មេបសកកមមរបស់ខួ ន
្ល អងគករេវទិកេស សន្តិភពសុីវ ិល (forumZFD) មនករ

េប្តជញចិត្តខពស់ រក ឱយបនខជប់ខួ នបំ
ជ ផុតកនុងករអនុវត្ត្រកមសីលធម៌ចំេពះបុគគលិកទំងអស់របស់េយង
ី ។ ្រកមសីលធម៌

(CoC) េនះេធ្វេី ឡង
ី េ

អងគករ forumZFD ។

្តិ ៈ និងេបសកកមមរបស់
យែផ្អកេទេលេី គលករណ៍ នង
ួ ែដលបនែចងេនកនុងលកខនក
ិ តៃម្លរម

េគលបំណងៃន្រកមសីលធម៌(CoC)េនះ បេងកីតករែស្វងយល់រម
ួ គន ៃនេគលករណ៍ និងវ ិន័យ កនុងករអនុវត្តករងរ

របស់បុគគលិកអងគករ forumZFD េដីមបជ
គគលិកទំងអស់។
ី ្រមុញឱយមនបទ ្ឋ នសងគតភព ៃនឥរយបថបុ
ិ

គឺជមូល ្ឋ ន

ៃនេគលករណ៍ នង
ិ វ ិន័យ ស្រមប់ករអនុវត្ត្របកបេ យ្រកមសល
ី ធម៌ បទ ្ឋ នសងគម នង
ិ ចបប់។ ្រតូវបនបេងកីតេឡង
ី
េដីមបែី ណនំ និងករពរ ល់បុគគលទំង
ករអនុវត្ត្របកបេ

យ ែដលេធ្វីករជមួយអងគករ forumZFD េ

យករ

ក់េចញនូវអ្វីែដលជ

យវ ិជជជីវៈ និងសីលធម៌។

្តិ រណ៍ែដលបុគគលក
្រកមសល
ី េសចក្តីែណនំ ែត មិន ច្រគបដណ្ដប់េលី ល់្រពឹតក
ិ
ី ធម៌(CoC)េនះ បេងកីតេឡង
ី េដីមបជ
ចនង
ឹ ្របឈមេនះេទ។ ចំេពះ្រពត
ឹ ្តិករណ៍
ពួកេគ

ចពិភក

មរយៈ្របព័នធ យករណ៍ជសមងត់ែដលបនទទួល

្រគប់្រគងផទល់(Line Manager) បុគគលិកចត់
ករងរ និងអនកតំ

វិ

ែដលនំឱយបុគគលក
ិ សង ័យថ សថត
ិ េនេ្រកម្រកមសល
ី ធម៌េនះ េនះ
គ ល់េ

យអងគករដូចជ

មរយៈអនក

ង
ំ របស់ The General Equal Treatment Act (AGG)១ ្រកុម្របឹក

ងបុគគលិក(Representation of Interest-RI)។

លភព (Scope)

្រកមសីលធម៌ (CoC) េនះ គឺ្រតូវអនុវត្តចំេពះបុគគលិកទំងអស់ េ យមិនគិតពី្របេភទៃនកិចចសនយករងរ ទំនួលខុស្រតូវ
និងទីកែន្លងេធ្វីករេនះេទ។ ្រកមសីលធម៌ (CoC) េនះ គឺមនវ ិ

១

លភពអនុវត្តន៍ទង
ំ បុគគលិកកនុង្រសុក និងបុគគលិក

The General Equal Treatment Act (AGG) គជ
ឺ ្របព័នធចបប់របស់្របេទស ល្លម
ឺ ៉ង់ែដលមនេគលបំណងកនុងករករពរនង
ិ កត់បនថយនូវករ

េរសេអ
ង
ី
ី អំពី ជតិ

សន៍ ជនជតិ េភទ

សន ជំេនឿ ពិករភព

យុ ឬក៏ករកំណត់សំគល់ផូ ្លវេភទ
មួយ។ េដីមបស
ី ំេរចេគលេ េនះ ជនរងេ្រគះ
នឹង្រតូវបនទទួលករករពរេ យចបប់ ្រពមទំងបនភជប់ជមួយនូវករទមទរសំណង មផ្លូវចបប់ េទកន់និេយជកនិងបុ គគលផទល់្របសិនេបីពួកេគ
បនរ ំេ ភបំពននូវករ មឃត់របស់ចបប់ៃនករេរសេអ
ី
ីង ។
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អន្តរជតិ េពញេម៉ង នង
ិ មិនេពញេម៉ង បុគគលក
ិ បេ
អនក

្ដ ះ

សនន នង
ិ បុគគលិកអចៃិ ្រន្តយ៍ ្រពមទំងអនកេធ្វក
ី រសម័្រគចត
ិ ្ត

ត់ករ អនក្របក
ឹ េយបល់ នង
ិ អនក្របក
ឹ ឯក ជយ ែដលកំពុងបេ្រមក
ី រងរឱយអងគករ forumZFD។

ស្រមប់េគលេ

ៃន្រកមសីលធម៌ (CoC) េនះ

ល់បុគគលទំងអស់

ែដលបនេរៀប ប់ខងេលី ្រតូវតំ

ងេ

យ

ពកយថ “បុគគលិក”។
សមជិកៃន្រកុម្របឹក ភិបល្រគប់្រគង

និង្រកុម្របឹក ្របតិបត្តិ

Members

of

the

Association’s

bodies

(Supervisory Board and Executive Board) of forumZFD ក៏ដូចជថនក់្រគប់្រគងទំងអស់របស់ forumZFD
liability company(GmbH) នង
ិ forumZFD foundation’s Executive Board ក៏្រតូវអនុវត្ត

ម្រកមសីលធម៌

(CoC) េនះែដរ។
្រកមសល
ី ធម៌ (CoC) របស់អងគករ forumZFD េនះ្រតូវអនុវត្តជលកខណៈសកល។
េ យ

រែតអងគករ forumZFD ជអងគករមន
ី ពខុសគនៃនវបបធម៌ នង
ិ ចបប់
ិ ែមនរ ្ឋ ភប
ិ លអន្តរជតិ ែដលយល់ពភ

កនុង្រសុក ដូេចនះ្រកមសល
ី ធម៌ (CoC) េនះ្រតូវបនសរេសរេឡង
ី េ យ្រសបេទ មស្តង់ រអន្តរជត។
ិ បុគគលក
ិ អងគករ

forumZFD មនកតព្វកិចចកុ ងករអនុ
ន
វត្ត្រសប

មចបប់កុ ង្រសុ
ន
កែដលមនជធរមន។ ្របសន
ន
កែដល
ិ េបច
ី បប់កុ ង្រសុ

ន
កនឹង
បុគគលិកកំពុងបំេពញករងរេនះ បនកំណត់កតព្វកិចចតឹងរងជង្រកមស
ឹ
ីលធម៌ (CoC)េនះ េនះចបប់កុ ង្រសុ

មនអនុភពធំជងកនុងករអនុវត្ត។
្រកមសីលធម៌េនះ ក៏មនវ ិ

លភពចំេពះបុគគលិកែដលកំពុងមនភរកិចចេនេ្រកកែន្លងេធ្វីករ និងេ្រកេម៉ងេធ្វីករ

្របសិនេបីកិចចករេនះបេងកីតឱយមនទំនក់ទំនងរ ងបុគគលិក និងអងគករ forumZFD។
ស្រមប់ករណីេ យែឡក ្រកមសីលធម៌ (CoC) េនះ ក៏
ចំនួនអនុេ

ច្រតូវបនយកមកបំេពញបែនថមនូវលកខខណ្ឌចំបច់ មួយ

មេទ មបរបទកន
ិ
ុ ង្រសុក។ ករ ក់បែនថមេនះគឺ្រតូវេរៀប ប់កុ នងឧបសមព័នធ (Annexes) េ

យមនករ

ក់ជូន្រកុម្របឹក ្របតិបត្តិ (Executive Board) េដីមបេី ធ្វីករពិនិតយ និងអនុម័តមុននឹងយកមកអនុវត្ត។
ករអនុវត្ត (Implementation)

្រកមសីលធម៌ (CoC) របស់អងគករ forumZFD េនះ្រតូវបនចត់ទុកថ ជែផនកមួយៃនកិចចសនយករងរ ឬលកខខណ្ឌ
ៃនេស កមមែដលគិត្របក់កៃ្រម។ ្រកមសីលធម៌េនះនឹង្រតូវ្របគល់ និងពនយល់េទដល់្រគប់បុគគលិកទំងអស់មុននឹង
ចប់េផ្តីមករងរ។
បុគគលិកទំងអស់្រតូវទទួល

គ ល់ជ

យលកខណ៍អក រ ថពិតជបន ន និងយល់អំពី្រកមសីលធម៌ (CoC) េនះ

្រពមទំងេគរព មអតថន័យៃនេគលករណ៍ទំង
មេគលករណ៍ទំង
ផងែដរ ។

យេនកនុង្រកមសីលធម៌(CoC)េនះ េហយ
ី យល់្រសបថ ករអនុវត្ត

យេនកនុង្រកមសីលធម៌ (CoC) េនះ គជ
ំ ច់មួយៃនលកខខណ្ឌករងររបស់ពួកេគ
ឺ ែផនកដ៏ចប
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ែផនកធនធនមនុស មនទំនួលខុស្រតូវឱយ្របកដថ្រកមសីលធម៌ (CoC) េនះ គឺ្រតូវបនអនុវត្ត មនករ្រតួតពិនិតយ
និងករ យតៃម្លជ្របចំ។ គណៈ្រគប់្រគងៃនអងគករ forumZFD ្រតូវេធ្វីខួ ្លនជគំរូ េ
(CoC) និងេធ្វីករអនុវត្តឱយបនខជប់ខួ ន។
ជ
េនករយល័
យក
ិ

យេគរព

្ដ ល(Head Office) អនក្រគប់្រគងទំងអស់្រតូវ្របកដថ

បុ គគលិករបស់ពួកេគបនយល់ពីអតថន័យ និងចុះហតថេលខេលី្រកមសីលធម៌ (CoC) េនះ េន

កមមវ ិធី្របចំ្របេទស (Programs) ែដលេនះគឺជកិចចកររបស់នយក
្រកមសីលធម៌ (CoC) ជឯក

រ

ម្រកមសីលធម៌

ម្រគប់ករយល័
យ
ិ

មតំបន់ ឬ្របេទសនីមួយៗ។

ធរណៈ។ ល់ៃដគូសហករទំងអស់របស់អងគករ forumZFD នឹង្រតូវបនផ្តល់ដំណឹង

ស្ដីពី្រកមសីលធម៌(CoC)េនះ េនេពលែដលចុះកិចច្រពមេ្រពៀងេលីអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន (Memorandum
of Understanding-MoU)។
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្រកមសីលធម៌ (Code of Conduct)
េគលករណ៍ៃនករអនុវត្ត ្រកមសីលធម៌ របស់អងគករ Forum Civil Peace
Service (forum ZFD)
១. ករ្របកន់ខជប់នូវសន្តិភព និងអហង
(Committed to Peace and non-violence)
ិ
ខញុំសូមធនថ ករអនុវត្តករងររបស់ខុ ំញ គឺមនភព្រសបគនជមួយនិងេគលករណ៍ៃនតៃម្លរបស់អងគករ forumZFD
(forumZFD’s

values)។

ខញុំនឹងេធ្វីករេគរពសិទធិមនុស

ជតិ(human dignity) ្រពមទំងអនុវត្តេ

(human

rights)

យែផ្អកេលីមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនអហង
ិ ។

និងេសចក្តីៃថ្លថូ ររបស់
ន
មនុស

មរយៈទេង្វី និង កបបកិរយ
ិ ខញុំនឹង្របកន់េគលករណ៍ៃនភពេសមីភពគនរ ងេភទទំងពីរ (gender equality), ករ

រួមបញចូ លគន(inclusivity), យុត្តិធម៌សងគម(social justice) និង

មគគីភព(solidarity)។ ខញុំយល់ដឹងថអំេពីហង
និង
ិ

ំ
ស្រងគមមិន្រតូវគនជមួយនិងតៃម្លរបស់អងគករេឡយ
្ត ូវទេង្វីែដល្របសចកអំពីតៃម្លទង
ី ដូេចនះេហយ
ី ខញុំនឹងមិន្រប្រពឹតន

េនះេឡយ
ី ។

ខញុំនង
ឹ ពយយមេធ្វឱ
ី យល្អបំផុតកនុងកររក ករពរបរ ិ ថ ន នង
ិ អនុវត្ត្របកបេ
ករេលីកកមពស់ ករ ថ បន ករបំែប្លងទំនស់

យនរិ ន្តរភព។

មែបបអហង
(Promotion of constructive non-violent conflict
ិ

transformation)
កនុងនមជនេិ យជិតៃនអងគករ forumZFD ខញុំសូមេប្តជញកនុងករអនុវត្តករបំែប្លងទំនស់េ យអហង
ិ ។ ខញុំនង
ឹ បដិេសធ
ល់ទេង្វៃី នអំេពហ
ី ង
ិ ែដលេកត
ី មនចំេពះមនុស ជតិ នង
ិ ធមមជតិ េហយ
ី ខញុំក៏យល់ដឹងផងែដរចំេពះទេង្វី

ែដល

កបបកិរយជេដី
ម។ ខញុំចត់ទុកជេម្លះថ
បេងកីតឱយមនហង
ិ
ិ
ិ កនុងទំនក់ទំនងសងគម េ យករេ្រប្រី បស់ពកយសម្ដី នង
មន
្ដ
ិជជមន។
ិ ្រតម
ឹ ែតជកររ ំខនេនះេទ ែត ជែផនកមួយៃនករែស្វងយល់ នង
ិ ជឱកសកនុងករផ្លស់បូ រេទរកភពវ

អនុេ

ម

មេគលេ

និងេគលករណ៍របស់អងគករ forumZFD ខញុំេប្ដជញថនង
ឹ េ ះ្រ

អស់េ

យមនរេបៀបេរៀបរយ នង
ិ េ

យសន្តវិ ិធ។
ី

យ ល់ជេម្លះៃផទកុ ងទំ
ន
ង

ករេធ្វក
ី រជមួយនង
ឹ អងគករៃដគូ (working with partners)
ករបេងកីតសន្តិភព្របកបេ

យនិរន្តរភព គឺ្រតូវបេងកីតេឡង
ួ ជមួយ
ី េ យមនករគំ្រទពីភគីៃនជេម្លះ។ ដូេចនះខញុំរម

និងអងគករៃដគូកុ ងតំ
ន បន់នឹងេធ្វីកររួមគនេ

យតម្លភព និងយុត្តិធម៌ ្របកបេ

យភពេជឿជក់េទវ ិញេទមក។

២. រេបៀបែដលខញុំ្រប្រពឹត្តចំេពះមនុស (How I treat people)
េគលករណ៍ៃនភពគមនករេរសេអ
ី
ីង (Principle of non-discrimination)
កនុងនមជនិេយជិតៃនអងគករ forumZFD ខញុំសូមេធ្វីករេប្តជញ្របកន់ខជប់នូវតៃម្លៃនភពច្រមុះរបស់មនុស (value of

diversity) និង គមនភពេរ សេអ
ី
ីងេនកនុងេពលបំេពញករងររបស់ខុ ំញ ។ ខញុំនឹង េគរពសិទធិៃនភពេសមីគន ជពិេសស
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ជមួយនិង្រកុមបុគគលែដលងយនឹងទទួលករប៉ះពល់ែផនកផ្លូវចិត្ត។ ខញុំនឹងចូលរួមចំែណកេគរពភពេ

ភពខុសគនៃនបុគគលមនក់ៗ

និងភពគមនករេរសេអ
ី
ីងគនកនុងករអនុវត្តករងរែដល្របកបេ

ម ះ្រតង់ គុណធម៌

យវ ិជជជីវៈេនះ។

បដិេសធ ល់ករគំ្រទេលីករេរសេអ
ី
ីងនូវ្រគប់រូបភព។
ខញុំនង
ឹ ្របកដថ ល់ទំនក់ទំនង នង
ិ

កបបករិ យរបស់
ខុ ំគ
ញ ម
ិ
ឺ ន
ិ រ ំេ

ខញុំនឹង

័ អនកដៃទេឡយ
ភបំពន ឬមិនេកង្របវញច
ី ។

ខញុំនង
ធិ ុគគល (people’s rights) រួមទំងសទ
ឹ េគរពសិទប
ិ ធិកុមរ (children’s rights) ផងែដរ។
ខញុំនង
គ ដៃទ្របកបេ យភព្របុង្របយ័តន នង
ង
ឹ ចូលរួមករងរជមួយនង
ឹ បុគល
ិ េ យគមនករេរសេអ
ី
ី ចំេពះ ជនជតិ សងគមជតិ

ពណ៌សមបុរ សញជតិ

សន ឬគំនិត សេម្ល កបំពក់ សកមមភពសហជីព វបបធម៌ កំរតៃនករស
ិ
ិក

ជនែដល្រតូវករករែថទំពិេសស

យុ េភទ ឬបុគគលែដលមនលកខណៈសមគល់េ

ខញុំនឹងេវៀរចកពីករេរសេអ
ី
ីង្រគប់រូបភព ដូ ចជកររ ំេ

យែឡក

ថ នភព្រគួ

រ

មួយ។

ភបំពន និងករេធ្វីបប កយវ ិករមិនសមរមយ អំេពីហិង ឬ

ពកយ្របមថេមីលងយចំេពះអនកដៃទ។
ករេគរពេលីវបបធម៌ និងទំេនៀមទំ

ប់ (Respect of Culture and Custom)

ខញុំមនបំណងេធ្វីករែស្វងយល់ និងេគរព

មបទ ្ឋ នវបបធម៌េនកែន្លងែដលអងគករ forumZFD

ែដលសហករ ី និងសហគមន៍ ែដលខញុំកំពុងេធ្វីករជមួយ ដ ប
ឬ

ចក្លយជករេរសេអ
ី
ីងេទេលីែផនក

៣.ករ្របឆំងនឹងកររ ំេ

ភបំពន គស
ឺ ំេ

ែដលវបបធម៌ទង
ំ េនះគមនករបំពនេលីសិទធិមនុស

មួយៃន្របជជតិ។

ភបំពន និងករេរសេអ
ី
ីងពូជ

អងគករ forumZFD មន
ិ ទទួលយកេឡយ
ី នូវកររ ំេ
កររ ំេ

សន៍ (Anti-Harassment and Anti-Racism)

ភបំពន្រគប់រូបភព។

េទេលី ល់ទេង្វីែដលេធ្វីេឡង
ី កនុងេគលបំណង ឬេធ្វឱ
ី យប៉ះពល់ដល់េសចក្ដៃី ថ្លថូ នររបស់បុគគល

មនក់ នង
ករបង្អប់ េមល
ំេ
ិ ករបេងកីតឱយមនភពភិតភ័យ អរភព
ិ
ី ងយ ឬបេងកីត បរយកសរ
ិ
អងគករ forumZFD ចត់ទុកកររ ំេ

ភបំពន ែដលជប់ទក់ទងនឹងជតិ

យុ េភទ ឬបុគគលែដលមនលកខណៈសមគល់េ

ខញុំនង
ំេ
ឹ មន
ិ ្រប្រពឹត្ត ឬមនឥរយបថរ
ិ

ករេបៀតេបៀន ងយរងេ្រគះ ឬគមនអំ

ខញុំនឹងមិន្រប្រពឹត្តនូវកររ ំេ

ថ នភព្រគួ

មួយ។

រ ជនែដល្រតូវករ

មួយជទ្រមង់ៃនកររ ំេ

យេចតន ឬេធ្វឲ
ី យនរ

មនក់មន

ភបំពន។
រមមណ៍ថមន

ចេនះេឡយ
ី ។

័ ផ្លូវេភទ ល់្រគប់រូបភព និងមិន
ភបំពន ឬេកង្របវញច

ជេឃញ
ី ទេង្វីេនះ្រប្រពឹត្តេឡង
ី េ
កររ ំេ

ភបំពន ល់្រគប់រូបភព េ

យែឡក

ភបំពន

សន៍ សងគមជតិ ពណ៌សមបុរ សញជតិ

សន ឬគំ និត សេម្ល កបំពក់ សកមម ភពសហជីព វបបធម៌ កំរតៃនករស
ិ
ិក
ករែថទំពេិ សស

ង
ំ េន និងកែន្លង

ចទទួលយកបនេឡយ
ី ន
ិ
ី េបស

យសហករ។ី

ភបំពនផ្លូវេភទ(sexual harassment) ្រតូវបនកំណត់ថជអំេពីែដលេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ ប៉ះពល់ដល់េសចក្តី

ៃថ្លថូ ររបស់
ន
បុគគល ជទេង្វែី ដលមន
ចទទួលយកបន មិនសមរមយ ឬទេង្វេី លមស
ិ អនុញញត មន
ិ
ី េផ ងេទៀតដល់ជនរងេ្រគះ
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ឬករបេងកីតឱយមនភពភិតភ័យ អរភព
ភពមិនហនង
ិ
ឹ ហន េ

យបរយកសរ
ំេ
ិ

ភបំពន

មួយ។

ចេកីតេ្រកមរូប

ភពដូចជ ករប៉ះពល់ ងកយ ករេ្រប្រី បស់ពកយសម្ដីេ យផទល់ ឬ្របេយល។ កនុងេនះែដរ ក៏ ប់បញចូ លទំងករ

ប៉ះពល់ ងកយេ

យមន
ិ មនករអនុញញត ឬករសំណូមពរែដលពក់ព័នធនង
ឹ ផ្លូវេភទ។

៤. េគលករណ៍ៃនសុចរតភព
នង
្ត ិ៍ ម ះរបស់ forumZFD (Integrity and Reputation of
ិ
ិ េករេឈ
forumZFD)
ករពរសុចរតភព
និងេករេឈ
្ត ិ៍ ម ះៃនអងគករ (Protect the integrity and reputation of the organisation)
ិ
ខញុំនឹង្របកន់ខជប់នូវេគលករណ៍ៃនភពេ

ម ះ្រតង់ និងករពរេករេឈ
្ត ិ៍ ម ះរបស់អងគករ forumZFD េ

យធនថ ល់

ទេង្វីរបស់ខុ ំញ គឺនឹងមិនប៉ះពល់ដល់តៃម្ល និងេគលករណ៍របស់អងគករ forumZFD ដូចមនែចងកនុងេបសកកមមរបស់
អងគករ forumZFD េនះេទ។

ទំនក់ទំនង

ធរណៈ នង
ិ ្របព័នធផ ព្វផ យ (Public and media relations)

ខញុំនង
ឹ េគរព្រកមសល
ី ធម៌ រួមទំងេសចក្តែី ណនំរបស់អងគករ forumZFD េទេលទ
ី ំនក់ទំនង

ធរណៈ នង
ិ ្របព័នធ

ផ ព្វផ យនន ជពេិ សសគេឺ នេពលែដលេធ្វក
ី រេល្រី បព័នធផ ព្វផ យ និងទំនក់ទំនងខងេ្រក ជួសមុខឱយអងគករ

forumZFD។ ខញុំនឹង្របកន់ខជប់នូវេគលករណ៍គមនវ ិ ទ និងមិនេធ្វីឱយប៉ះពល់ជអវ ិជជមនដល់ទំនក់ទំនងទំងអស់។
ជដំបូងនិងសំខន់បំផុត ខញុំនឹងមិនផ ព្វផ យព័ត៌មន ឬេយបល់

មួយ ែដល

របស់អងគករ forumZFD និងៃដគូសហកររបស់អងគករ forumZFD ឬេធ្វីេ

សហគមន៍

មវ ិធី

ក៏េ

យ។

ខញុំនង
ឹ រក ព័ត៌មន នង
ិ របយករណ៍ទក់ទងនង
ឹ ៃដគូ សហករ ី

ចេធ្វីឱយអន្ត យដល់េករេឈ
្ត ិ៍ ម ះ

យប៉ះពល់ដល់បុគគលិក អងគករជៃដគូ ឬ

ថ ប័នផ្តល់មូលនិធិ ឬមចស់ជំនួយ េ

្របយ័តនខពស់។ ព័ត៌មនខងកនុង គ្រឺ តូវបនចត់ទុកថជព័ត៌មនសមងត់ែដលមន
ិ អនុញញតេ យែចកចយជ
ខញុំ្រតូវយកចិត្តទុក

ក់ជពិេសស េលីកលៈេទសៈែដល

្របកសកនុង្របព័នធផ ព្វផ យនន ែដល

៥- េ

ះ្រ

ចបេងកីតឱយមនវ ិ ទ ឯក

រសមងត់ទង
ំ

យករ្របុង
ធរណៈ។
យ ករ

ក់

ចជប់ពក់ព័នធនឹងអងគករ។

យទំនស់ផល្របេយជន៍ (Dealing with Conflict of Interest)

ទំនស់ ចេកីតេឡង
្ល នឹងផល្របេយជន៍របស់អងគករ forumZFD ឬៃដគូសហករ និង្រកុម
ី រ ងផល្របេយជន៍ផទល់ខួ ន
មនុស េគលេ ែដលពក់ព័នធនឹងករងររបស់ខុ ំ។
ញ ខញុំនឹងមនភពចបស់
(conflicts of interests) ទំង

ករេ

ះ្រ

យ្របកបេ

ស់អំពីសក្តនុពលភពៃនទំនស់ផល្របេយជន៍

យ និង្រតូវេធ្វីករជូនដំណឹង និងពិភក ជមួយអនក្រគប់្រគងផទល់របស់ខុ ំ។
ញ ខញុំនឹងេធ្វី

យភពេយគយល់ជមួយភគែី ដលពក់ព័នធ។

ខញុំនឹងយកចិត្តទុក ក់ចំេពះករណីែដល្របេយជន៍បុគគល ចផទុយគន នឹង្របេយជន៍របស់អងគករ forumZFD។ កនុងករណី
មនករសង ័យ ខញុំនឹងេធ្វីករពិភក ជមួយនឹងអនក្រគប់្រគងរបស់ខុ ំ។
ញ

ខញុំនឹងមនករ្របុង្របយ័តនខពស់អំពីករេ្របី្របស់សិទធិអំ

ចេនកនុងមុខតំែណងរបស់ខុ ំ។
ញ ខញុំនឹងមិនបំពនតួនទី

ម្រគប់

វ ិធីេនកនុងបរបទៃនករងររបស់
ខុ ំជ
ញ មួយអងគករ forumZFD ក៏ដូចជៃដគូសហកររបស់េយង
ិ
ី ។
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៦. កររក ករសមងត់ / ករេ្រប្រី បស់ទិននន័យ និងចំេណះដឹង / ករេ្រប្រី បស់ធនធន (Confidential / Use
of data and knowledge / Use of resource)
ខញុំនឹងមនករ្របុង្របយ័តន ល់ព័ត៌មនសមងត់ ឬព័ត៌មនរេសីប (sensitive information) េទះជកនុងេពល ឬ េ្រកយ
េពលឈប់េធ្វីករជមួយនឹងអងគករ

forumZFD

គណេនយយរបស់អងគករ forumZFD ក៏ដូចជឯក

ក៏េ យ។

រទំង

ខញុំនឹងករពរ ល់ករេ្របី្របស់្របព័នធព័ត៌មន

និង

យែដលពក់ព័នធនឹងអងគករ forumZFD។

ព័ត៌មនែដលងយមនផលប៉ះពល់ (sensitive information)តួយ៉ងមន៖ ព័ត៌មនផទល់ខួ ន
្ល ព័ត៌មនអំពី ៃដគូសហករ

ព័ត៌មនែដលមនេបះ្រ

សមងត់ ទិននន័យហរិ ញញវតថុ កិចចសនយ និង ឯក

មិនចបស់ថព័ត៌មនេនះគឺជព័ត៌មនសមងត់ ឬយ៉ង
មុនសិនមុននឹងែចកចយព័ត៌មនេនះ។

រែដលទក់ទងនឹងយុទធ

្រស្ត។ ្របសិនេបី

េនះ ខញុំ្រតូវេធ្វីករពិភក ជមួយនិងអនក្រគប់្រគងរបស់ខុ ំជ
ញ

្ល
និងព័ត៌មនសមងត់ដៃទេទៀត ែដលមនករ
ខញុំនឹងេធ្វីករ្របមូល និងេ្របី្របស់ព័ត៌មនជពិេសសព័ត៌មនផទល់ខួ ន

អនុញញត្រសបចបប់ នង
ិ ជតំរូវករេនកនុងរង្វង់ករងររបស់អងគករ forumZFD ែតប៉ុេ

្ណ ះ។

ខញុំនង
ឹ ្របុង្របយ័តនខពស់ចំេពះ្របក់កស ឬ្រទពយសមបត្តរិ បស់អងគករ forumZFD (ឧទហរណ៍ដូចជ៖ យនយន្ត សមភរៈ
ករយល័
យ ទីកែន្លង ន ក់េនែដលផ្ដល់េ យអងគករ forumZFD កុំពយូទ័រ អុន
ិ
ី េធីេណត និងអុែី ម៉លជេដីម)។

ខញុំនង
ឹ េ្រប្រី បស់ធនធនរបស់អងគករ្របកបេ

យទំនួលខុស្រតូវខពស់ នង
ិ យកចត
ិ ្តទុក

ក់ េដីមបឱ
ី យករេ្រប្រី បស់្របកប

េ យ្របសទ
ិ ធភព នង
ិ និរន្តរភពចំេពះបរ ិ ថ ន។
ខញុំនង
ឹ មន
ិ េ្រប្រី បស់សមភរៈករងរែដលផ្ដល់េ យអងគករ forumZFD ស្រមប់សកមមភពែដលបំពនចបប់ ឬបំពន

្រកមសល
ី ធម៌ (CoC) េនះេទ។ សកមមភពទំងេនះរួមមន៖ ករយយី ករគំ មគំែហង ឬករបំភិតបំភ័យ
ករបន្តុះបង្អប់ ក៏ដូចជករទុក
េរសេអ
ីង ឬរូបភព ស
ី

ក់ េ្រប្រី បស់ ដំេណីរករ បញជូ ន ែចកចយ នង
ិ ថតចម្លងេផ ងៗែដលបងកឲយមនករ

ភសជេដីម។

៧. ករផ្តល់ និងករទទួលអំេ

យ / ករែក្លងបន្លំ អំេពព
ី ុករលួយ និងបក ពួកនិយម (Giving and

Accepting Gifts/ Fraud, Corruption and Nepotism)
ខញុំនឹងផ្ដល់ជូនអងគករនូវវបបធម៌ៃនករេជឿជក់ ភពេសមីភពគន និង្របយុទធ្របឆំងអំេពីពុករលួយ២។
ដូេចនះខញុំនឹងមិនចូលរួម ល់សកមមភពពុករលួយនូវ្រគប់រូបភព។
ខញុំនឹងមិនេធ្វីករផ្ដល់ សនយ ឱយ ឬ ទទួលសំណូកនន រួមមនអំេ
ផល្របេយជន៍ផទល់ខួ ន
្ល ឬវ ិជជជីវៈ។ េ

យ ឬគុណ្របេយជន៍េផ ងេទៀតែដលជថនូរេទនឹង

យែឡក្របសិនេបីករផ្ដល់ ឬទទួលអំេ

យជទំ

ប់េនកនុង្រសុក ខញុំនឹង

__________________________________________________________________________________
២

ករពុ ករលួយ្រតូវបនេ យនយ
ិ មន័យេនទីេនះថ “ជកររ ំេ

ភបំពនេទេលថ
្ល (្របភព
ី មពលៃនេសចក្តទ
ី ុកចត
ិ ្តេដីមបេី កងចំេណញផទល់ខួ ន”

Transparency International. https://www.transparency.org/en/what-is-corruption)

ទំព័រ 7

្របកដថអំេ
អំេ

យេនះ

គឺមនេនកនុងែដនកំណត់ៃនករវ ិនិចឆ័យសមេហតុផល

និងមិនេលីសពីចំនួនទឹក្របក់

មសិបអុឺរូ ៉ 30€ េឡយ
ី ។ កនុងករណីេផ ងេទៀតខញុំនឹងែស្វងរកករអនុញញតពីអនក្រគប់្រគង ែដលជអនកសេ្រមចថេតី
យេនះគួរែត្របគល់េ

យេទអងគករ forumZFD ឬេទ។

ខញុំ នឹ ង មិ ន េធ្វី ក រេ ះដូ រ ឱកសករងរ កិ ចច ស នយករងរ ទំ និ ញ ឬេស កមម ជមួ យ ផល្របេយជន៍ ផូ ្ល វេភទ ឬ
័ បំពនេឡយ
ផល្របេយជន៍េផ ងៗេទៀតែដលជករ្របមថ បន្តុះបង្អប់ ឬ ឥរយបទេកង្របវ
ញច
ិ
ី ។
ខញុំនឹងអនុវត្ត ល់ទំនក់ទំនងរ ងបុគគលិក

ករទិញទំនិញ

និង

ល់ករេ្របី្របស់េស កមម្របកបេ យករយកចិត្ត

ទុក ក់និងតម្លភព។

ខញុំនឹងមិនេធ្វីករែក្លងបន្លំ បក ពួកនិយម ឬកិបេកង េដីមបទ
ី ទួលបនផល្របេយជន៍ផទល់ខួ ្លន ឬវ ិជជជីវៈេឡយ
ី ។ ខញុំនឹង
យករណ៍ ល់ករសង ័យ ៃនអំេពែី ក្លងបន្លំ បក ពួកនិយម ឬអំេពព
ី ុករលួយ

មរយៈ្របព័នធ យករណ៍ៃផទកុ នង (internal

reporting system)របស់អងគករ forumZFD ដូចែដលបនែចង។

៨. ករេ្រប្រី បស់ វុធ (Use of weapons)
េទះកនុងកលៈេទសៈ
ខញុំនឹងមិនេ្របី្របស់

Qualification។

ក៏េ យ ខញុំនឹងមិនមនជកមមសិទធិ និងេ្របី្របស់នូវ វុធ ជតិផុ ទះ ឬ ្រគប់រ ំេសវេនះេឡយ
ី ។
វុធករពរខ្លួន េលីកែលងែតមនករអនុញញតពី The Board Member Programs and

ខញុំនង
ិ ុខេផ ងៗ។
ឹ ធនថខញុំមន
ិ មនករជប់ទក់ទង្រគប់រូបភពជមួយនង
ិ េយធ ឬខងករពរសន្តស
ខញុំនឹងមិនគំ្រទ ល់សកមមភពហង
ិ
ខញុំនឹងអនុវត្ត

មួយេ

យផទល់ ឬេ យ្របេយលក្ដី។

មេគលករណ៍ែណនំស្តីពីសុវតថិភព

និងសន្តិសុខរបស់

forumZFD

(Safety

and

Security

Guideline of forumZFD) នង
ិ ែផនករសន្តស
ិ ុខកនុងតំបន់(Local Security Plan)។

៩. ករេសពេ្រគឿង្រសវ ឹង េ្រគឿងេញ ន ឬ
ខញុំនង
ឹ មន
ិ ឋិតេ្រកមឥទធិពលៃន
េ្រគឿង្រសវ ឹង ឬ

រជតខ
ិ ុសចបប់េនះេទ។

រធតុេញ នេផ ងេទៀតេនះេទ។

េនកែន្លងេធ្វីករ គ្រឺ តូវបន

មឃត់ជ

១០.ករ យករណ៍អំពក
ី ររ ំេ
of Conduct)

រធតុខុសចបប់ (Alcohol, drug, illegal substance abuse)
ខញុំនង
ឹ មិនេបក
ី បរយនជំនះិ េ យសថិតេ្រកមឥទធព
ិ ល

ល់កររក ទុក ែចកចយ និងករេ្របី្របស់ៃន

រធតុខុសចបប់

ច់ខត។

ភបំពនេល្រី កមសល
ី ធម៌ (CoC) (Reporting Violations of the Code

អងគករ forumZFD េលីកទឹកចិត្តដល់បុគគលិករបស់ខួ ្លនឱយផ្តល់េសចក្តី យករណ៍អំពីកររ ំេ
សង ័យ

ៃន

ភបំពន ែដលគួរឱយ

មួយេនេលី្រកមសីលធម៌ (CoC) េនះ។ េគលបំណងៃនេសចក្តី យករណ៍ និងករ

ម

នេលីករ
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រ ំេ

ភបំពន ែដល

ចនឹងេកីតមន គឺេដីមបរី ក នូវតៃម្ល និងេគលករណ៍ទំង

យេនកនុង្រកមសីលធម៌ (CoC) េនះ

កនុងេនះែដរក៏េដីមបរី ក ករែស្វងយល់រម
ួ គន ៃនេគលករណ៍ និងវបបធម៌របស់អងគករ forumZFD ។ េសចក្តី យករណ៍
ៃនកររ ំេ
លំអិត

ឯក

ភបំពន គឺ

ចេធ្វេី ឡង
ី

ចរកបនេនកនុងឯក

មនីតវិ ិធៃី នករ យករណ៍ៃផទកុ នង (internal reporting procedure)។ ព័ត៌មន

រឧបសមព័នធ។

រេយង


Mission statement forumZFD



Forum Civil Peace Service – Articles of association



Guidelines: Financial responsibility, signature authority, absence cover (internal document)



Safety and Security Risk Management Policy (SSRMP) (internal document)



Social media guidelines for forumZFD employees in Germany and overseas (internal document)



Code for public relations work of Forum Ziviler Friedensdienst e. V. (forumZFD) (internal document)



Work agreement: regulation on the representation of interests of employees in the programs of
forumZFD abroad (internal document)



Procedure for complaints under the General Equal Treatment Act - Information for employees (internal
document)



Internal Reporting of Violations of the Code of Conduct of forumZFD (internal document)
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ឧបសមពន
័ ភ
ធ ជ ប់ជម ួយនឹងកិចចសនយករងរ
អនុវត្តេទ
ខញុំសូមបញជក់អះ

ម្រកមសីលធម៌របស់អងគករេវទិកេស

សន្តភ
ិ ពសុី ល ( forumZFD)

ងថ្រកមសីលធម៌េនះ្រតូវបនផ្តល់ឱយ និងបនពនយល់មកដល់ខុ ំ។
ញ ខញុំបន ន និងយល់អំពី្រកម

សីលធម៌េនះ។ ខញុំនឹងអនុវត្តេទ

មចបប់ៃន្រកមសីលធម៌េនះ េហយ
ី ខញុំទទួល

គ ល់ថករអនុវត្ត

ម្រកមសីលធម៌េនះ

គជ
ឹ លកខខណ្ឌមួយចំបច់សំ ប់ករចប់េផ្តីមនង
ិ ករបន្តករងររបស់ខុ ំញ។

្រតក ូល, េឈមះ _________________________________________________________

______________________________

____________________________

ទីកែន្លង, ៃថង ែខ ឆនំ

ហតថេលខ
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