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English Cambodian 

We are committed to active involvement in the local communities 
around our hotels and corporate offices. That means being a valued, 
responsible community partner by ensuring that our business objectives 
enhance the quality of life in the community. 

គយើងគបេជ្ញា ចូលរមួោាងសកមមគៅកនុងសហគមន៍មូលដ្ឋា នដែលគៅជំុវញិសណ្ឋា គារ 
និងការោិល័យទ្បតិបតេិរបស់គយើង។ គនះមានន័យថា
គយើងកំពុងគែើរតួនារីជ្ញដែគូសហគមន៍ទ្បកបគដ្ឋយរំនួលខុសទ្តូវ និងមានគុណតដមៃ 
តាមរយៈការធានាឱ្យបានថា 

រិសគៅនានាដនអាជីវកមមរបស់គយើងពទ្ងឹងគុណភាពជីវតិគៅកនុងសហគមន៍។ 

The aim of our community investment is to support global efforts that 
represent the business goals of IHG and which make a positive 
difference to the communities in which we operate. The activities we 
support must be aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and 
our Code of Ethics and Business Conduct. 

គគាលគៅដនការវនិិគោគសហគមន៍គឺគំាទ្រកិចចខិតខំទ្បឹងដទ្បងជ្ញសកល 

ដែលតំណ្ឋងឱ្យគគាលដែអាជីវកមមរបស់ IHG 

និងដែលគ្វើឱ្យមានភាពខុសដបៃកទ្បកបគដ្ឋយភាពវជិជមានសទ្មាប់សហគមន៍នានាដែល
គយើងគ្វើទ្បតិបតេិការគៅរីគនាះ។ 

សកមមភាពនានាដែលគយើងគំាទ្រទ្តូវដតសមស្សបនឹងគុណតដមៃអាជីវកមមរបស់គយើង
'Winning Ways' ទ្ពមទំាងទ្កមសីល្ម៌ និងទ្កមទ្បតិបតេិកនុងការគ្វើអាជីវកមមរបស់គយើង។ 

Who we support មនុសសដែលគយើងគំាទ្រ 

At a corporate level, we focus on: គៅកទ្មិតអាជិវកមម គយើងគតេ តគលើ៖ 

 The environment – we understand our responsibility to respect 

the environment and manage its impacts for the benefit of the 
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water 
savings) 

 បរសិ្ថា ន – គយើងយល់អំពីរំនួសខុសទ្តូវរបស់គយើងចំគោះការគគារពបរសិ្ថា ន
និងទ្គប់ទ្គងគលើការបាះោល់របស់គយើងសទ្មាប់ជ្ញទ្បគោជន៍ដនសហគមន៍នានា
ដែលគយើងបានគ្វើអាជីវកមមគៅរីគនាះ (ឧទាហរណ៍ ការសនសំសំដចថាមពល 

ការខជះខ្ជជ យ និងរឹក) 

 Local economic opportunity – we support the development of 

sustainable opportunities in the community, especially in terms of 
education and skills training to enhance employment opportunities 
in the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy

 Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme 

we are committed to helping provide disaster relief when natural 
and man-made disasters affect our hotels and the local 
communities surrounding them. 

 ឱ្កាសគសែាកិចចមូលដ្ឋា ន – 

គយើងគំាទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ឱ្កាសទ្បកបគដ្ឋយចីរភាពគៅកនុងសហគមន៍
ជ្ញពិគសសខ្ជងដននកអប់រ ំនិងការបណេុ ះបណ្ឋេ ញជំនាញ 

គែើមបីពទ្ងឹងឱ្កាសការងារកនុងឧសាហកមមសមាវសថភាព តាមរយៈកមមវ ិ្ ី IHG 

Academy 

 ការកាត់បនាយគទ្គាះមហនេរាយ–

តាមរយៈកមមវ ិ្ ី IHG Shelter in a Storm របស់គយើង
គយើងគបេជ្ញា ជួយនេល់ការកាត់បនាយគទ្គាះមហនេរាយ
គៅគពលដែលមានគទ្គាះ្មមជ្ញតិ និងគទ្គាះមហនេរាយ      បណ្ឋេ មកពីមនុសស 
បាះោល់ែល់សណ្ឋា គាររបស់គយើង 

និងសហគមន៍មូលដ្ឋា នដែលគៅជំុវញិសណ្ឋា គារទំាងគនាះ។ 

Community partnerships ភាពជ្ញដែគូសហគមន៍ 

In choosing which community organisations to support, primary 
consideration is given to requests that meet the following criteria: 

កនុងការគទ្ជើសគរ ើសអងគការសហគមន៍ណ្ឋមួយដែលទ្តូវគំាទ្រការគិតគូរពិចារណ្ឋចមបងគឺ
នេល់សំគណើ ដែលបំគពញតាមលកខខណឌ ខ្ជងគទ្កាម៖

 exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three 
areas of focus 

 បងាា ញគគាលគៅចាស់លាស់
និងតទ្មូវការដែលបានកំណត់គៅកនុងដននកដនការគតេ តមួយកនុងចំគណ្ឋមទំាងបីរបស់
IHG 

 recognise innovative approaches in addressing the defined need  ស្ថគ ល់វ ិ្ ីស្ថស្តសេទ្បកគដ្ឋយរគបៀបថមីកនុងការគដ្ឋះស្ស្ថយតទ្មូវការដែលបានកំណត់
 demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's

ability to follow through on its proposal 

 explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.

 បងាា ញអងគភាពមួយដែលមានសមតាភាព និងលំអិតអំពីលរធភាពរបស់អងគភាព 

គែើមបីអនុវតេតាមរយៈសំគណើ របស់ខៃួន 

 ពនយល់ឱ្យបានចាស់លាស់អំពីនលទ្បគោជន៍ចំគោះ IHG 

និងចំគោះសហគមន៍សណ្ឋា គាររបស់គយើង។ 



ការគំាទ្រគគាលនគោបាយសហគមន៍របស់គយើង 
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At local level, our approach is to encourage our local managers and 
employees to use this policy as a common sense guide in deciding 
what is right for their community, while ensuring that all decisions 
conform to our Code of Ethics. 

គៅកទ្មិតមូលដ្ឋា ន វ ិ្ ីស្ថស្តស្ថេ សរបស់គយើងគឺគលើករឹកចិតេអនកទ្គប់ទ្គង 

និងនិគោជិតមូលដ្ឋា នរបស់គយើងឱ្យគទ្បើគគាលនគោបាយគនះជ្ញគសចកេីដណនំារូគៅកនុង
ការសគទ្មចចិតេអំពីអវីដែលទ្តឹមទ្តូវសទ្មាប់សហគមន៍របស់ពួកគគ
គៅគពលដែលកំពុងធានាថា 

ការសគទ្មចចិតេទំាងអស់អនុគលាមតាមទ្កមសីល្ម៌របស់គយើង។

Our approach to charitable giving វ ិ្ ីស្ថស្តសេរបស់គយើងកនុងការនេល់ជ្ញសបបុរស 

Contributions are only made to organisations with verifiable charity 
status and whose ethical principles are consistent with our Code of 
Ethics and who align to one of our three focus areas. 

ការចូលរមួចំដណកគឺគ្វើសទ្មាប់ដតអងគការដែលមានស្ថា នភាពសបបុរស្ម៌ដែលអាចប
ញ្ជជ ក់ និងគគាលការណ៍សីល្ម៌របស់ពួកគគទ្តវូគាន ជ្ញមួយនឹងទ្កមសីល្ម៌របស់គយើង
និងអនកដែលសមស្សបនឹងដននកកគតេ តមួយកនុងចំគណ្ឋមទំាងបីរបស់គយើង។ 

We do not support organisations that discriminate on the basis of race, 
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In 
addition, we will not generally provide contributions to: 

គយើងមិនគំាទ្រអងគការណ្ឋដែលគរ ើសគអើងពូជស្ថសន៍ ជំគនឿស្ថសនា គភរ អាយុ របូរាង 

ឬជ្ញតិពនធុគ ើយ។ គលើសពីគនះគៅគរៀត 

គយើងនឹងមិននេល់ការចូលរមួចំដណកជ្ញរូគៅែល់៖

 individuals  បុគគល 

 religious organisations  អងគការស្ថសនា 

 general operating support for hospitals and health care institutions  ការគំាទ្រទ្បតិបតេិការរូគៅសទ្មាប់មនទីរគពរយ និងស្ថា នប័នដថទំាងសុខភាព 

 capital campaigns  យុរធនាការដរអងាគ ស 

 endowment funds  មូលនិ្ិរយជជទាន 

 conferences, workshops or seminars not directly related to our 
business interests 

 សននិសិរ 

សិកាខ សិលានានាមិនោក់ព័នធគដ្ឋយតទ ល់នឹងចំណ្ឋប់អារមមណ៍អាជីវកមមរបស់គយើង
គរ

 multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be 
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation 

 ការនេល់គទ្ចើនឆ្នន ំ ដតឆ្នន ំែំបូងដនសំគណើ គទ្ចើនឆ្នន ំនឹងទ្តូវបានធានា
ដែលការគំាទ្រគៅកនុងឆ្នន ំបនេបនាទ ប់ គឺដនែកគៅគលើការវាយតំដលទ្បចំាឆ្នន ំ

 political donations of any kind.  ការបរចិាច កដននកនគោបាយទ្គប់របូភាពទំាងអស់។

Review structure and process ទ្តតួពិនិតយរចនាសមព័នធ និងែំគណើ រការ 

 Corporate donations are governed by the Steering Group of the 
Corporate Responsibility Team (CRT) 

 ការបរចិាច ករបស់ស្ថជីវកមមទ្តវូការទ្គប់ទ្គងគដ្ឋយ
ទ្កុមែឹកនំាដនទ្កមុការងាររំនួលខុសទ្តូវអាជីវកមម (CRT) 

 The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our 
Communities' policy 

 CRT ទាញយកព័ត៌មានបញ្ចូ លរបស់បុគគលិកមកដណនំាអំពីគគាលនគោបាយ 

'គំាទ្រសហគមន៍របស់គយើង' 

 The CRT recommends an annual budget for approval by the 
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and 
strategic direction, and approves all contributions with Executive 
Committee oversight. 

 CRT ដណនំាថវកិាទ្បចំាឆ្នន ំសទ្មាប់ការយល់ពរមតាមរយៈគណកមាម ្ិកាទ្បតិបតេិ
កំណត់គគាលនគោបាយ គសចកេីដណនំា លកខខណឌ  និងរិសគៅជ្ញយុរធស្ថស្តសេ 
គហើយយល់ទ្ពមគលើទ្គប់ការចូលរមួចំដណកទំាងអស់ជ្ញមួយនឹងការគមើលដថរកា។


