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ຫັຼກຈັນຍາບັນ ແລະ ຈະລິຍະທໍາສາກົນຂອງ CHAI 
 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: 
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພ
ດ, ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ (PSEAH-Prevention of 
Sexual Exploitation, Abuse and Harassment)  

Clinton Health Access Initiative, Inc. (“CHAI”) ຈະບ່ໍຍອມຮັບການໃຊ້ອໍານາດຂອງພະນັກງານພາຍໃນອົງການ 

ເພ່ືອການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ທາງເພດ ຫືຼ  ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. CHAI 

ເຂ້ົາຮ່ວມຊຸມຊົນທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລສາກົນໃນການສະໜັບສະໜູນຫັຼກການທ່ີສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ 

ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ທ່ີຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ 2003 ໂດຍ 

ການຖະແຫຼງການຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບມາດຕະການພິເສດ. 

ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າທຸກໆຄົນມີສິດທ່ີຈະດໍາລົງຊີວິດຂອງຕົນໂດຍປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ.  

ນະໂຍບາຍນ້ີແມ່ນນໍາໃຊ້ກັບພະນັກງານ CHAI ທຸກໆຄົນ, ໃນທຸກເວລາ, ໃນການພົວພັນກັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ແລະສາທາລະນະຊົນ. (ຫັຼກຈັນຍາບັນ ແລະ ຈະລິຍະທໍາສາກົນຂອງ CHAI 

ກວມເອົາການປະຕິບັດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງທາງເພດຕ່ໍພະນັກງານ CHAI ຫືຼ ຕ່ໍພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ 

ຫືຼ ອົງການຂອງລັດທ່ີຮ່ວມມືກັບ CHAI; ກະລຸນາເບ່ິງພາກສ່ວນ ທ່ີເວ້ົາເຖິງ ການສ້າງ ແລະ 
ການຮັກສາຄວາມເຄົາລົບເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ.)  

ພະນັກງານ CHAI ທຸກຄົນຕ້ອງ: 

 ປະພຶດຢ່າງມີຈະລິຍະທໍາ, ປະຕິບັດຕ່ໍບຸກຄົນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ໃຫ້ກຽດກັນ ແລະ 
ລະເວ້ັນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກະທໍາໃດໆທ່ີເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. 

 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ 
ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທຸກໆຄົນສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງພຶດຕິກໍາທ່ີຮັບບ່ໍໄດ້ ແລະ ສາມາດສົນທະນາກ່ຽວກັບສິດ 

ແລະ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຈັດການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ໂດຍສະເພາະໃນການສ່ົງເສີມສະພາບແວດລ້ອມນ້ີ. 

 ແຈ້ງຂ້ໍຂ້ອງໃຈໂດຍທັນທີ ອີງຕາມຂ້ັນຕອນການລາຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 

ກ່ຽວກັບກໍລະນີໃດກໍຕາມທ່ີສົງໄສວ່າເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. 

 ຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບການສືບສວນຂອງ CHAI, 

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທຸກຄົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີຄວາມລະອຽດອອ່ນ 

ໂດຍສະເພາະຕ່ໍຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. 
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ສາລະບານ 

I. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈຸດປະສົງ 

II. ປະມວນຄໍາສັບ 

III. ມາດຕະຖານສໍາລັບການປະພຶດຂອງພະນັກງານ 

IV. ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການກວດສອບ 

V. ການລາຍງານການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈ 

VI. ບ່ໍມີການຕອບໂຕ້ 

VII. ການສອບສວນ 

 

I. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈຸດປະສົງ 

ການເຮັດວຽກຂອງ CHAI ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພະນັກງານມີການຕິດຕ່ໍກັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜູ້ອ່ືນໆ, 

ລວມທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊົນທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ. 

ວຽກງານດ່ັງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທ່ີໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອໍານາດ 

ໂດຍສະເພາະໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕ້ັງຊັບພະຍາກອນ.  

ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນ້ີແມ່ນເພ່ືອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີປອດໄພໃຫ້ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ສະມາຊິກຂອງສາທາລະນະຊົນ ເພ່ືອປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຈາກອັນຕະລາຍທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ 

ເນ່ືອງຈາກການເຂ້ົາມາຕິດຕ່ໍພົວພັນກັບ CHAI.  ນອກຈາກນ້ີ 

ຍັງເປັນການສ້າງຂະບວນການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຊາບຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສັນຍາ ແລະ ສິນທໍາ 
ຂອງພວກເຂົາໃນການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໃນທຸກໆຂົງເຂດວຽກງານຂອງ CHAI.  

ນະໂຍບາຍນ້ີແມ່ນການຂະຫຍາຍເນ້ືອໃນຂອງຫັຼກຈັນຍາບັນ ແລະ ຈະລິຍະທໍາສາກົນຂອງ CHAI ແລະ 
ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍຄະນະຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ທີມງານເຈ້ົາໜ້າທ່ີອາວຸໂສຂອງ CHAI. ຜູ້ອໍານວຍການອາວຸໂສຝ່າຍ 

HR ຂອງ CHAI ເຮັດຫນ້າທ່ີເປັນຈຸດປະສານງານໃນການປ້ອງກັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ 

ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ພ້ອມທັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ 
ຕິດຕາມນະໂຍບາຍນ້ີດ້ວຍການຕິດຕາມຈາກຫົວຫນ້າຫ້ອງການດໍາເນີນງານຂອງ CHAI. 

II. ປະມວນຄໍາສັບ 

ການກ່າວຫາ:  ການຮ້ອງຮຽນຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບການລະເມີດທ່ີສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ໃນຫັຼກຈັນຍາບັນ ແລະ 
ຈະລິຍະທໍາສາກົນຂອງ CHAI ຈາກພະນັກງານທ່ີເປັນສະມາຊິກ.  
 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: ບຸກຄົນອ່ືນໆ ນອກເໜືອຈາກພະນັກງານທ່ີເປັນສະມາຊິກຂອງ CHAI, 

ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກກິດຈະກໍາຂອງ CHAI ແລະ ຢູ່ໃນຖານະທ່ີມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຫືຼ ເພ່ິງພາອາໄສຕ່ໍ CHAI.  
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ເດັກນ້ອຍ: ຜູ້ທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ, 

ໂດຍບ່ໍກ່ຽວກັບຂ້ໍກໍານົດຂອງປະເທດໃນທ້ອງຖ່ິນໃນເວລາທ່ີເດັກນ້ອຍກ້າວເຂ້ົາສູ່ໄວຮຸ່ນ. 
 

ຜູ້ຮ້ອງທຸກ:  ບຸກຄົນທ່ີເຮັດການຮ້ອງທຸກ ລວມທັງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີຖືກຂູດຮີດ, ຂ່ົມຂູ່ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 

ຫືຼ ບຸກຄົນອ່ືນໆ ທ່ີຮູ້ຈັກຄວາມຜິດ ແລະ ລາຍງານ/ນໍາເອົາການກ່າວຫານ້ັນ. 
 

ຫັຼກຖານ:  ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການສືບສວນທ່ີສອດຄ່ອງ ຫືຼ ຂັດແຍ້ງກັບການກ່າວຫາ. 
 
ຈຸດປະສານງານ:  ບຸກຄົນທ່ີຖືກກໍານົດໂດຍ CHAI ເພ່ືອຮັບໜ້າທ່ີຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ PSEAH 

ລວມທັງການຮັບເອົາການຮ້ອງທຸກ ກ່ຽວກັບການຖືກຂູດຮີດ, ຂ່ົມຂູ່ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. 
 

ຫັຼກຈັນຍາບັນ ແລະ ຈະລິຍະທໍາສາກົນ:  ຊຸດມາດຕະຖານການປະຕິບັດທ່ີພະນັກງານ CHAI 

ທຸກຄົນມີໜ້າທ່ີເພ່ືອປະຕິບັດຕາມ. 
 

ຜູ້ສືບສວນ:  ຜູ້ທ່ີຖືກມອບໝາຍໂດຍຜູ້ປະສານງານຝ່າຍອາວຸໂສ ຫືຼ ຖືກແຕ່ງຕ້ັງຂອງ CHAI 

ເພ່ືອໃຫ້ສືບສວນການຮ້ອງທຸກ ໂດຍສະເພາະ. ຜູ້ສືບສວນອາດຈະເປັນສະມາຊິກພະນັກງານຂອງ CHAI 

ທ່ີໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ ຫືຼ ຜູ້ສືບສວນພາຍນອກ. 
  
ຄູ່ຮ່ວມງານ:  ຕົວແທນ ຫືຼ ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີມີບົດບາດ ສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 

CHAI, ດໍາເນີນບົດບາດການປະສານງານທ່ີສໍາຄັນ ຫືຼ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນຊ່ືຂອງ CHAI.  
 

ການຂ່ົມຂູ່ທາງເພດ1:  ການບຸກລຸກ ຫືຼ ການຄຸກຄາມທາງຮ່າງກາຍທ່ີມີລັກສະນະທາງເພດ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນການບັງຄັບ ຫືຼ 

ພາຍໃຕ້ເງ່ືອນໄຂທ່ີບ່ໍສະເໝີພາບ. 
 

ການຖືກສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ2:  ການລະເມີດທາງເພດ ຫືຼ ຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງວ່າງ, 

ອໍານາດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ຫືຼ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ເພ່ືອຈຸດປະສົງທາງເພດ 

ລວມເຖິງແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະການມີລາຍໄດ້ທາງດ້ານການເງິນ, ທາງດ້ານສັງຄົມ ຫືຼ 

ທາງດ້ານການເມືອງຈາກການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຂອງຜູ້ອ່ືນ. 
 

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 3 : ການລະເມີດທາງເພດທ່ີບ່ໍຍິນຍອມ, ຮ້ອງຂໍທາງເພດ, ການປະພຶດດ້ວຍວາຈາ ຫືຼ 

ຮ່າງກາຍ ຫືຼ ທ່າທີທ່ີມີລັກສະນະທາງເພດ ຕົວຢ່າງ ການປະພຶດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ 

ແມ່ນເກີດຂ້ຶນໃນສະພາບການຈ້າງງານ ຫືຼ ການຂ່ົມຂູ່, ຄວາມບ່ໍເປັນມິດ ຫືຼ ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີໜ້າເບ່ືອ. 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດອາດຈະຖືກປະຕິບັດດ້ວຍບຸກຄົນ ຫືຼ ຈາກໄລຍະໄກ 

ລວມເຖິງແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ ຫືຼ ສ່ືສັງຄົມ. ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ປົກກະຕິແລ້ວຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບແບບຂອງ ພຶດຕິກໍາ, ມັນສາມາດໃຊ້ຮູບແບບຂອງເຫດການດຽວ. 

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດອາດຈະເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງຜູ້ທ່ີມີເພດດຽວກັນ ຫືຼ ກົງກັນຂ້າມກັນ. 

                                                             
1 ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຖະແຫຼງການຂອງເລຂາທິການໃຫ່ຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ST/SGB/2003/13). 
2 ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຖະແຫຼງການຂອງເລຂາທິການໃຫ່ຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ST/SGB/2003/13). 
3 ແຫ່ຼງທ່ີມາ: ຖະແຫຼງການຂອງເລຂາທິການໃຫ່ຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ST/SGB/2008/5). 
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ທຸກໆເພດສາມາດເປັນໄດ້ທັງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫືຼ ຜູ້ກະທໍາຜິດ. 
 

ການປະພຶດຜິດທາງເພດ:  ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນ້ີ 

ອີງໃສ່ການປະພຶດທ່ີເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ຂ້າງເທິງ. 
 

ພະນັກງານ/ສະມາຊິກພະນັກງານ:  ຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກເຕັມ ຫືຼ ບ່ໍເຕັມເວລາ ສໍາລັບ ຫືຼ ຕົວແທນຂອງ CHAI, ບ່ໍວ່າຈະແມ່ນ 

ຫືຼ ບ່ໍແມ່ນ ນາງ/ທ້າວທ່ີຊົດເຊີຍເງິນສໍາລັບການເຮັດວຽກ ຫືຼ ຕົວແທນນ້ັນ. ເຊ່ິງປະກອບມີອາສາສະໝັກ ແລະ 
ບຸກຄົນທີສອງ. 
 

ຫົວຂ້ໍຂອງການຮ້ອງທຸກ (SOC):  ຜູ້ທ່ີຖືກກ່າວຫາ ຫືຼ ສົງໄສວ່າມີເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, 

ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕ່ໍຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.  
 
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ:  ຜູ້ທ່ີເປັນ ຫືຼ ໄດ້ຖືກຂູດຮີດ, ຖືກຂ່ົມຂູ່ ແລະ ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.  
 

ພະຍານ:  ຜູ້ໃດທ່ີມີຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ ລວມທັງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, 

ສະມາຊິກພະນັກງານຂອງຕົວແທນປະສານງານ ຫືຼ ສະມາຊິກພະນັກງານຄົນອ່ືນ. 

III. ມາດຕະຖານສໍາລັບການປະພຶດຂອງພະນັກງານ 

ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 

ແມ່ນເປັນການກະທໍາຜິດທ່ີຮ້າຍແຮງ, ແລະ ການລະເມີດຕ່ໍມາດຕະຖານເຫ່ົຼານ້ີ 

ອາດຈະເປັນພ້ືນຖານສໍາລັບການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ລວມເຖິງການຍົກເລີກການຈ້າງງານໃນທັນທີ. 

ສະມາຊິກພະນັກງານທຸກຄົນຂອງ CHAI ທ່ີມີການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫືຼ ການຂ່ົມເຫງທາງເພດ ກໍອາດຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຫືຼ ການດໍາເນີນທາງກົດ ໝາຍອ່ືນໆ 

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທ່ີບັງຄັບໃຊ້. 
 

1. ພະນັກງານຂອງ CHAI ຕ້ອງບ່ໍສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ ຫືຼ 

ເຈດຕະນາຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກະທໍາເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຂອງຜູ້ອ່ືນ. ຕົວຢ່າງ: 

ຖ້າສະມາຊິກພະນັກງານຂອງ CHAI ໃຊ້ຕໍາແໜ່ງ ຫືຼ 

ສິດອໍານາດຂອງຕົນເພ່ືອຮຽກຮ້ອງທາງເພດໃນການແລກປ່ຽນຜົນປະໂຫຍດ, 

ສ່ິງນ້ີກ່ໍຖືວ່າເປັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ. 
 

2. ພະນັກງານຂອງ CHAI ຕ້ອງບ່ໍສະແຫວງຫາການຂ່ົມຂູ່ທາງເພດ ຫືຼ 

ເຈດຕະນາຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກະທໍາເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຂອງຜູ້ອ່ືນ. ຕົວຢ່າງ 

ຖ້າສະມາຊິກພະນັກງານ CHAI ບັງຄັບໃຊ້ ຫືຼ ນາບຂູ່ໃຫ້ມີການກະທໍາທາງເພດ, 

ສ່ິງນ້ີກ່ໍຖືວ່າເປັນການຂ່ົມຂູ່ທາງເພດ. ການກະທໍາດ່ັງກ່າວລວມເຖິງ ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະແຕ່ການຈູບ ຫືຼ 

ລູບຄໍາໂດຍຜ່ານການທໍາຮ້າຍທາງເພດທ່ີຮຸນແຮງ. 
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3. ພະນັກງານ CHAI ຕ້ອງບ່ໍສະແຫວງຫາການກະທໍາທ່ີເປັນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. ຕົວຢ່າງ: 

ຖ້າສະມາຊິກພະນັກງານ CHAI ລ່ວງເກີນດ້ວຍວາຈາ ຫືຼ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍທ່ີບ່ໍສຸພາບ, ເພດ ຫືຼ 

ຕະຫົຼກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທາງເພດ, ຫືຼ ການຂຽນ ຫືຼ ເວ້ົາອ້າງອີງເຖິງການກະທໍາທາງເພດ ແລະ/ຫືຼ 

ການເວ້ົາຂວັນກ່ຽວກັບຊີວິດເພດຂອງຄົນໃດໜ່ຶງ, ສ່ິງນ້ີກ່ໍເປັນການກະທໍາທ່ີເປັນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. 
 

4.  ກິດຈະກໍາທາງເພດກັບເດັກນ້ອຍ (ຜູ້ທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ) ແມ່ນຕ້ອງຫ້າມບ່ໍວ່າເປັນອາຍຸຂອງຄົນສ່ວນໃຫ່ຍ 

ຫືຼ ອາຍຸຂອງການຍິນຍອມໃນທ້ອງຖ່ິນ. ຄວາມເຊ່ືອທ່ີຜິດໃນອາຍຸຂອງເດັກນ້ອຍບ່ໍແມ່ນການປ້ອງກັນຕົນ. 
 

5. ການມອບ ຫືຼ ໃຫ້ເງິນ, ການຈ້າງງານ, ໃຫ້ສິນຄ້າ ຫືຼ ການບໍລິການ ເພ່ືອແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາທາງເພດ, ຫືຼ 
ການສະເໜີ ຫືຼ ຈັດກິດຈະກໍາທາງເພດຂອງບຸກຄົນອ່ືນ ເພ່ືອເປັນສ່ວນໜ່ືງຂອງການແລກປ່ຽນ 

ແມ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງເຂ້ັມງວດ, ລວມທັງຊ່ົວໂມງນອກເວລາເຮັດວຽກ. ເຊ່ິງລວມມີການມອບ ຫືຼ 

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອເນ່ືອງຈາກຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຖ້າໃຊ້ເຄ່ືອງມືໃນການບັງຄັບໃຫ້ມີກິດຈະກໍາທາງເພດ. 
 

6. CHAI ບ່ໍສ່ົງເສີມທຸກກິດຈະກໍາທາງເພດໃດໆ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານ CHAI ແລະ ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ທ່ີພົວພັນກັບການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຜູ້ຮັບປະໂຫຍດທ່ີໄດ້ຮັບໃນບ່ອນທ່ີກໍາລັງແຮງງານທ່ີບ່ໍເທ່ົາກັນທ່ີອາດຈະທໍາລາ
ຍຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖື ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ານວຽກງານຂອງ CHAI. 

ສະມາຊິກພະນັກງານສາມາດປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ປະສານງານ ເພ່ືອການຊ້ີນໍາ 
ກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງສາຍພົວພັນສະເພາະ. (ເພ່ືອການຫີຼກລ່ຽງຂ້ໍສົງໄສ, 

ວັກນ້ີບ່ໍນໍາໃຊ້ກັບບຸກຄົນທ່ີເຮັດວຽກສໍາລັບອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ຫືຼ 

ອົງການຂອງລັດທ່ີໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກກິດຈະກໍາຂອງ CHAI, 

ຍົກເວ້ັນແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອເປັນລາຍບຸກຄົນຈາກ CHAI ໂດຍກົງ. ຫັຼກຈັນຍາບັນ ແລະ 
ຈະລິຍະທໍາສາກົນຂອງ CHAI ໄດ້ຄຸ້ມຄອງການປະພຶດລະຫວ່າງພະນັກງານ CHAI ແລະ ບຸກຄົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.)  
 

7. ບ່ອນທ່ີສະມາຊິກພະນັກງານ CHAI ໄດ້ເກີດມີຂ້ໍຂ້ອງໃຈ ຫືຼ 

ຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ 

ແລະການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຈາກພະນັກງານ, ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນ CHAI ຫືຼ ອົງການອ່ືນ 

ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງລາຍງານຂ້ໍຂ້ອງໃຈດ່ັງກ່າວຜ່ານຂ້ັນຕອນການລາຍງານການຮ້ອງທຸກໃດໜ່ຶງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ
ນ້ີ ຫືຼ ໃນ ການຍຶດຖືຈັນຍາບັນ ແລະ ການລາຍງານຂ້ໍຂ້ອງໃຈ  ພາກສ່ວນຂອງຫັຼກຈັນຍາບັນ ແລະ 
ຈະລິຍະທໍາສາກົນ ຂອງ CHAI.  
 

8. ສະມາຊິກພະນັກງານຂອງ CHAI ມີໜ້າທ່ີສ້າງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ 

ເພ່ືອປ້ອງກັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່, ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. 

ຜູ້ຈັດການທຸກລະດັບຈະຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບທ່ີຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມນ້ີ ແລະ 
ດໍາເນີນການທັນທີເພ່ືອຕອບສະໜອງການລາຍງານກ່ຽວກັບຂ້ໍຂ້ອງໃຈໃນທຸກກໍລະນີ. 

ຜູ້ຈັດການທຸກລະດັບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນການລາຍງານກ່ຽວກັບຂ້ໍຂ້ອງໃຈທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຂົາ. 
 
ສໍາລັບມາດຕະຖານການປະຕິບັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີຄວາມສໍາພັນຂອງພະນັກງານ CHAI ໃດໜ່ຶງ 
ກັບສະມາຊິກພະນັກງານຂອງ CHAI ອ່ືນໆ, ແລະ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ່ືສານຂອງພະນັກງານ CHAI 
ກັບພະນັກງານອົງກອນຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະໜ່ວຍງານພາກລັດທ່ີເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ CHAI, ກະລຸນາເບ່ິງຄືນຫັຼກຈັນຍາບັນ 
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ແລະ ຈະລິຍະທໍາສາກົນຂອງ CHAI.  

IV. ການດໍາເນີນງານ ແລະການກວດສອບ 

ຂ້ໍກ່າວຫາທັງໝົດຂອງການປະພຶດທ່ີບ່ໍຊອບທໍາ ຫືຼ ພຶດຕິກໍາທ່ີບ່ໍເໝາະສົມຈະຖືກສອບສວນຢ່າງຍຸຕິທໍາ 

ແລະເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍ ແລະຂະບວນການຂອງ CHAI. CHAI 

ຈະເຮັດທຸກວິທີທາງເພ່ືອປ້ອງກັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 

ແລະ ປ້ອງກັນຜູ້ທ່ີຕົກເປັນເຫຍ່ືອເມ່ືອມີຂ້ໍຂ້ອງໃຈເກີດຂ້ຶນ. ເພ່ືອຕອບສະໜອງເປ້ົາໝາຍນ້ີ, CHAI 

ຈ່ິງໄດ້ມີການປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປນ້ີ: 

 ຄວາມພະຍາຍາມໃນການມອບໝາຍການຄວບຄຸມດູແລຂອງ PSEAH, ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ສົນທິສັນຍາຊ້ັນຕ້ົນໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການພະນັກງານ ເພ່ືອຕິດຕາມປະສິດທິພາບ, 

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ແລະ ປັບປຸງຄວາມພະຍາ ຍາມໃນການປ້ອງກັນ ແລະ 
ຕອບສະໜອງຕ່ໍການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່, ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ. 

 ການມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍ HR ໃນຖານະເປັນຈຸດປະສານງານຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີອາວຸໂສທ່ີ CHAI 

ສໍາລັບກິດຈະກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ PSEAH ແລະ ຈຸດປະສານງານອ່ືນໆ, ໂດຍມີໜ້າທ່ີກໍານົດຈຸດປະສານງານ ແລະ 
ເປັນຜູ້ກວດສອບການຈັດການສືບສວນ, ແລະ ການລາຍງານຕ່ໍຫົວໜ້າຫ້ອງການດໍາເນີນງານ, 

ຫົວໜ້າທີມງານຝ່າຍອາວຸໂສ (SLT), ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 ໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທ່ີບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ CHAI, 

ປ້ອງກັນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ 
ການລ່ວງລະເມີດຈາກການວ່າຈ້າງ ຫືຼ ການລົງໂທດໂດຍ CHAI. ເຊ່ິງອາດຈະລວມເຖິງການໃຊ້ພາບເບ້ືອງຫັຼງ 

ແລະ ການກວດສອບປະຫວັດການກ່ໍອາຊະຍາກໍາ. 

 ກວດສອບຂ້ໍກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ແລະ 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບພະນັກງານຂອງ CHAI ໃນເວລາທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ, 

ແລະ ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈໃຫ້ຂະບວນການແຫ່ງຄວາມສາມາດຂອງ CHAI. 

ຜູ້ສອບສວນຈະດໍາເນີນການຢ່າງເປັນກາງດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຕ່ໍສິດ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ, 

ຜູ້ເສຍຫາຍ, ແລະ ເລ່ືອງຮ້ອງທຸກອ່ືນໆ. ເຊ່ິງລວມເຖິງການໃຊ້ວິທີສໍາພາດທ່ີເໝາະສົມກັບຜູ້ຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ພະຍານ, ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ກວດສອບມືອາຊີບ ຫືຼ 

ຈັດຫາຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການສອບສວນຕາມຄວາມເໝາະສົມ. CHAI 

ຈະດໍາເນີນການຕາມຜົນການສອບສວນ ແລະ ໃຫ້ໝ້ັນໃຈວ່າມີການໃຊ້ບົດຮຽນທ່ີຮຽນຮູ້ເພ່ືອປັບປຸງນະໂຍບາຍ 

ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 ໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝີໃນຫົວຂ້ໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ PSEAH ສໍາລັບພະນັກງານ CHAI ທຸກຄົນ. 

 ລວມເຖິງຂ້ໍມູນນະໂຍບາຍຂອງ PSEAH ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ, ຂ້ໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຶນຍ່ອຍ ຫືຼ ຜູ້ຮັບຍ່ອຍ ແລະ 
ກໍານົດໃຫ້ພວກເຂົາລາຍງານຕ່ໍ CHAI ກ່ຽວພຶດຕິກໍາໃດໜ່ຶງທ່ີເຊ່ືອວ່າມີການລະເມີດນະໂຍບາຍນ້ີ. 

 ກວດສອບ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍນ້ີເປັນປະຈໍາ. 

 ມີແຫ່ຼງຂ້ໍມູນໃນສະຖານທ່ີເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອສຸກເສີນ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນດ້ານຈິດຕະວິທະຍາຕາມຄວາມເໝາະ ສົມ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຕົກເປັນເຫຍ່ືອ 
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ແລະຄົນອ່ືນໆ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຖືກຂູດຮີດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່, ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.                                 

V. ການລາຍງານ ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈ 

ຂ້ໍຂ້ອງໃຈທັງໝົດກ່ຽວກັບການປະພຶດທາງເພດທ່ີເກີດຂ້ຶນຈິງ ຫືຼ ເປັນໄປໄດ້ ຫືຼ 

ການລະເມີດນະໂຍບາຍນ້ີຈະຕ້ອງມີການລາຍງານທັນທີ. CHAI ຈະຕອບສະໜອງຕ່ໍການຮ້ອງທຸກ ຫືຼ 

ສົງໄສວ່າມີການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ຫືຼ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, 

ເຖິງແມ່ນຈະເປັນພຽງຂ່າວລືກໍຕາມ. ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຫັຼກຖານເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຂ້ໍຂ້ອງໃຈ ເພ່ືອທໍາການລາຍງານ. 

ຖ້າຫາກບຸກຄົນໃດໜ່ຶງຮູ້ສຶກບ່ໍສະບາຍໃຈກັບສ່ິງທ່ີໄດ້ເຫັນ ຫືຼ ໄດ້ຍິນ ເຊ່ິງອາດຈະບ່ົງບອກເຖິງການລະເມີດນະໂຍບາຍ, 

ນ້ີເປັນສາເຫດພຽງພໍທ່ີຈະດໍາເນີນການສ່ົງເລ່ືອງຮ້ອງທຸກໄດ້. 

ຜູ້ຮ້ອງທຸກຕ້ອງຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງປອດໄພທ່ີຈະລາຍງານ, ເຊ່ິງພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກຮັບຟັງ, ແລະ ດໍາເນີນການນ້ັນແລ້ວ. 

CHAI ມຸ່ງໝ້ັນທ່ີຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທຸກຄົນ 

ເພ່ືອກ້າວຜ່ານໄປທາງໜ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈທ່ີພວກເຂົາມີ ບົນພ້ືນຖານທ່ີເປັນກາງໃຫ້ໄວທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ້, 

ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຂ້ໍຂ້ອງໃຈເຫ່ົຼານ້ັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນເວລາທ່ີເໝາະສົມ. ພະນັກງານ ແລະ 
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຄວນຮູ້ສຶກໝ້ັນໃຈ ແລະ ສະບາຍໃຈກ່ຽວກັບການລາຍງານຂ້ໍກ່າວຫາໃດໜ່ຶງ 

ລວມເຖິງການຖືກຂ່ົມຂູ່ທາງເພດ, ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດທາງເພດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ - 

ເຊ່ິງລວມທັງສ່ິງທ່ີເຄີຍເກີດຂ້ຶນໃນອະດີດ ຫືຼ ປະຈຸບັນ. 

CHAI ຈະດໍາເນີນການແກ້ໄຂຂ້ໍຂ້ອງໃຈທັງໝົດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ວ່ອງໄວ. 

ພະນັກງານສາມາດລາຍງານປັນຫາໄດ້ໂດຍບ່ໍລະບຸຕົວຕົນ ຖ້າຫາກພວກເຂົາບ່ໍປະສົງທ່ີຈະສ່ົງຕ່ໍເປັນການສ່ວນຕົວ.  

ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈສາມາດສ່ົງໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດໜ່ຶງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

 ພະນັກງານ CHAI ສາມາດຕິດຕ່ໍຫາຜູ້ຈັດການຂອງທ້າວ/ນາງໄດ້. 

 ຕິດຕ່ໍຫາຈຸດປະສານງານຂອງໜ້າທ່ີຝ່າຍອາຍຸໂສຂອງ CHAI ຫືຼ ຈຸດປະສານງານອ່ືນໆ ທ່ີກໍານົດໄວ້.  

 ຕິດຕ່ໍຫາສາຍດ່ວນຂອງ CHAI. ສາຍດ່ວນນ້ີເປັນບໍລິການ "ການແຈ້ງເບາະແສຂ້ໍມູນ" ຂອງບຸກຄົນທີສາມ 
ທ່ີອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ (ບ່ໍລະບຸຊ່ື ຫືຼ ລະບຸຊ່ື) 
ລາຍງານກໍລະນີທ່ີເຫັນວ່າເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະເກີດມີການປະພຶດທ່ີບ່ໍຊອບທໍາ. 
ການລາຍງານທ່ີບ່ໍລະບຸຊ່ືຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງ 
ເຊ່ັນດຽວກັບການລາຍງານທ່ີບຸກຄົນໃດໜ່ຶງລະບຸດ້ວຍຕົນເອງ.  
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ສະມາຊິກທຸກຄົນຂອງ CHAI ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການລາຍງານກໍລະນີທ່ີສົງໄສວ່າມີການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ, ການຂ່ົມຂູ່ ຫືຼ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 
ຈາກເຈ້ົາໜ້າທ່ີສະມາຊິກຂອງ CHAI ຫືຼ ອົງກອນຄູ່ຮ່ວມງານ. 

ບຸກຄົນທ່ີຈົງໃຈສ້າງການລາຍງານທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ (ເຊ່ັນປອມແປງຂ້ໍຂ້ອງໃຈ) ຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດທາງວິໄນ, 
ຕາມຂອບເຂດທ່ີກົດໝາຍອະນຸຍາດ. 

  

CHAI Helpline (ສາຍດ່ວນຂອງ 
CHAI) 
chai@integritycounts.ca 
+1-866-921-6714 (ໂທບ່ໍເສຍຄ່າໃນ 
U.S.) 
+1-604-922-5953 (ສາກົນ) 
 www.integritycounts.ca 
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VI. ບ່ໍມີການຕອບໂຕ້ 

CHAI ຈະບ່ໍຍອມໃຫ້ມີການລ່ວງລະເມີດ, ການຕອບໂຕ້, ການຕົກເປັນເຫຍ່ືອ, ຫືຼ 

ຜົນການຈ້າງງານທ່ີບ່ໍເພ່ິງປາຖະໜາໃນຮູບແບບໃດໆທ່ີຕ່ໍຕ້ານກັບ ສະມາຊິກຂອງ CHAI ທ່ີສະແດງຂ້ໍຂ້ອງໃຈ ຫືຼ ຮ້ອງທຸກ 

ໂດຍສຸຈະລິດພາຍໃຕ້ຂອງນະໂຍບາຍນ້ີ, ຫັຼກຈັນຍາບັນ ແລະ ຈະລິຍະທໍາສາກົນ, ຫືຼ ອ່ືນໆ. 

ຂ້ໍຂ້ອງໃຈສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດມີການເຂ້ົາໃຈຜິດກໍຕາມ. ສະມາຊິກຂອງ CHAI 

ຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີມີການລ່ວງລະເມີດ, ກ່ັນແກ້ງ, ຕົກເປັນເຫຍ່ືອ, ຫືຼ ກະທໍາການໃດໜ່ຶງທ່ີບ່ໍເພ່ິງປາຖະໜາ 
ຕ່ໍບຸກຄົນທ່ີໄດ້ແຈ້ງຂ້ໍຂ້ອງໃຈດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ແມ່ນຈະຖືກລົງໂທດທາງວິໄນ, ຕາມຂອບເຂດທ່ີກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້ 

ແລະ ລວມເຖິງການຍົກເລີກຈ້າງງານ.  

VII. ການສອບສວນ 

ຈະພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງເພ່ືອປ້ອງກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ລາຍງານ ແລະ ເລ່ືອງຮ້ອງທຸກທັງໝົດ. 

ໃນຂະນະທ່ີ CHAI ບ່ໍສາມາດຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມລັບໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ການກວດສອບຈະຈໍາກັດ ສະເພາະບຸກຄົນທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ເທ່ົານ້ັນ. ໃນກໍລະນີທ່ີມີການຮ້ອງທຸກ ເຊ່ິງແມ່ນຜູ້ນໍາຂອງ 

CHAI, ຈຸດລວມ, ຫືຼ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍງານ HR ສາກົນ, 
ຈຸດລວມທ່ີໄດ້ຮັບການຮ້ອງທຸກຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນ ເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງການມີສ່ວນຮ່ວມ 

ໃນກໍລະນີຂອງຜູ້ທ່ີອາດຈະມີຂ້ໍຂັດແຍ້ງທາງຜົນປະໂຫຍດ. 

ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫັຼງການສອບສວນ, ບຸກຄົນໃດກໍຕາມທ່ີມີຄວາມຮູ້ໃນການລາຍງານ ຫືຼ 

ການຮ້ອງທຸກຈະຕ້ອງເຄົາລົບຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງເລ່ືອງທ່ີເກີດຂ້ຶນ ແລະ ຕ້ອງປົກປ້ອງຕົວຕົນ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ 

ແລະ ຊ່ືສຽງຂອງເລ່ືອງທ່ີຖືກກ່າວຫາເລ່ືອງການຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ລາຍງານ, ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍ່ືອ ແລະ ພະຍານອ່ືນໆ. 

ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີບ່ໍໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບການສອບສວນ ຫືຼ 

ຜູ້ທ່ີລະເມີດການຮັກສາຄວາມລັບຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດທາງວິໄນຕາມຂອບເຂດທ່ີກົດໝາຍບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ລະບຸໄວ້. 

ຈຸດປະສານງານ ແລະ ຜູ້ກວດສອບຂອງ CHAI ຈະຕ້ອງດໍາເນີນການຕາມຄວາມເໝາະສົມທັງໝົດ 

ເພ່ືອປົກປ້ອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍ່ືອ, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາເລ່ືອງການຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ລາຍງານ ແລະ 
ພະຍານອ່ືນໆຈາກການຕອບໂຕ້, ແລະ ເພ່ືອເປັນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕະຫຼອດຂະບວນການສອບສວນ.  

 

 

 

 

 


