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របាយការណ៍បញ្ចប់ការដ ោះស្រាយវិវាទរបសក់ារយិាលយ័ស ៊ីដេេូ ៖                       
ករណ៊ីអាកាសយាន ា នដៅកម្ព ជា-០១/ភ្នំដេញ 

របាយការណ៍ដនោះសដខេបអំព៊ីដដំណើ រការដ ោះរាយវវិាទរបស់ការយិាល័យសុ៊ីដអអ ូទាកទ់ខនឹខគដរោខអាកាសយាន ា ន
កនុ ខរបដទសកមពុជា (#21363) ខដលទទួលបានកិច្ចគរំទព៊ីារជ៊ីវកមមហិរញ្ញ វត្ថុ អនតរជាតិ្ (IFC) 

 

 
ាវតា 

ការវិនិយោគរបស់សារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ (IFC) 
Société Concessionnaire de l’Aéroport (“SCA”) 
ទទួលបានសមបទានរយៈដពល៤៥ឆ្ន 1ំ ព៊ីរាជរ ា ភបិាលនន
រពោះរាជាណាច្រកកមពុជា ដដើមប៊ីដ វ្ើការរច្នា ផតល់ហិរញ្ញ -
បបទាន ាខសខ់ ខែទា ំ និខដ វ្ើរបតិ្បត្តិការអាកាសយាន
 ា នអនតរជាតិ្ភនដំពញ (PPIA) អាកាសយាន ា នអនតរជាតិ្
ដសៀមរាប (SRIA) និខ អាកាសយាន ា នអនតរជាតិ្ដែត្ត 
រពោះស៊ីហនុ (SIA) កនុខរបដទសកមពុជា។ អាកាសយាន ា ន
អនតរជាតិ្ភនដំពញ សថិត្ដៅច្ោា យ១០គ៊ីឡូខម៉ែរត្ ភាគខាខ
លិច្រាជធាន៊ីភនំដពញ។  

ដនោះគឺជាគដរោខមយួ កនុខចំ្ដណាមគដរោខចំ្នួនព៊ីរដំបខូដគ
បខអស់ខដល IFC អនុវត្តជាមយួ SCA និខ រមួោនការខក
លមអដហ ា រច្នាសមពន័ធ ដៅកនុខអាកាសយាន ា នអនតរជាតិ្
ភនដំពញ រមួទាខំការពរខ៊ីកច្ោា យ និខ ទំហំទទឹខផលូវរត្់       
ការាខសខ់ផលូវ Taxiway មយួខដលរសបគន  ការពរខ៊ីក
បរដិវណច្ត្យនតដ ោះ និខសោា រៈបរកិាេ ដៅកនុខឃ្ល ខំ រពម
ទាខំការដ វ្ើទំដនើបកមម ដៅដលើឧបករណ៍របតិ្បត្តិការរបស់
អាកាសយាន ា ន។ 

ការវនិិដយាគរបស់ IFC រមួោនឥណទានរហូត្ដល់១០
លានដុលាល រអាដមរកិ។ គដរោខដនោះរតូ្វបានកំណត្ចំ់្ណាត្់
ថ្នន កថ់្នជាគដរោខរបដភទ ែ។ ឥណទានខដលបានផតល់ឱ្យ
រកុមហ ុន SCA រតូ្វបានដកចំ្ណាយ និខ ដរបើរបាស់

                                                         
1 រ ា ភិបាលបានផតល់សមបទានជូនរកុមហ ុន SCA ចាបព់៊ីឆ្ន ១ំ៩៩៥។  

ទាខំរសុខ ដហើយ IFC បានបិទគដរោខដនោះកនុខខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ
២០១៨។   

 

 

 

 

 
 

រពំរបទល់រវាខអាកាសយាន ា នអនតរជាតិ្ភនំដពញ និខសហគមនជំុ៍វញិ 
ពាកយបណ្តឹ ង 
កនុខខែមែុិនា ឆ្ន ២ំ០១៣ ោនរគួារចំ្នួន ៥៩ មកព៊ីភូមិ 
ែមដគល និខភមូនិរពជ៊ីាក ់ ដ យោនកិច្ចគរំទ និខជំនួយ 
ព៊ីអខគការមនិខមនរ ា ភិបាលកមពុជាមយួ ខដលោនដ ម្ ោះថ្ន 
អខគការសម្មក៌មពុជា បាន កព់ាកយបណតឹ ខមយួមក
ការយិាល័យសុ៊ីដអអ។ូ ពាកយបណតឹ ខបានដលើកដឡើខនូវបញ្ហា  
កខវល់មយួចំ្នួនអំព៊ីការដ វ្ើលទធកមមដ៊ី ល្៊ី និខ ការបដណត ញ
ដច្ញដ យបខេំខដលអាច្ដកើត្ដឡើខ ពាកព់ន័ធនឹខការអភវិឌ្ឍ 
អាកាសយាន ា នដនោះ។ បញ្ហា ជំុវញិការពិដរគោះដយាបល់
ជាមយួសហគមន ៍និខ ការរតួ្ត្ពិនិត្យឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វ ករ៏តូ្វ
បានដលើកដឡើខដៅកនុខពាកយបណតឹ ខផខខដរ។ ដដើមបណតឹ ខ
បានដសនើសំុឱ្យរកាអត្តសញ្ហញ ណរបស់ពួកដគជាការសោា ត្។់  
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ការប៉ា ន់ររមាណ្របស់ការោិល័យ សុីយអអូ 
ការយិាល័យ សុ៊ីដអអ ូ បានកំណត្ថ់្ន ករណ៊ី ដនោះោន
លកេែណឌ សមរសប សរោបដ់ វ្ើការបា៉ែន់របោណកនុខខែ      
មែុិនា ឆ្ន ២ំ០១៣ ដហើយដំដណើ រដបសកកមមដដើមប៊ីដ វ្ើការ
បា៉ែនរ់បោណ រតូ្វបានដ វ្ើដឡើខកនុខខែកកក  និខ ខែវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៣។ ដំដណើ រការបា៉ែនរ់បោណោនដគលបំណខ
បញ្ហជ កអំ់ព៊ីបញ្ហា  និខ កខវល់ ខដលដដើមបណតឹ ខបានដលើក
ដឡើខ រពមទាខំជួយ ដល់ភាគ៊ីដ វ្ើការកំណត្ ់ថ្នដត្ើពួកដគអាច្
ដ ោះរាយបញ្ហា ដៅកនុខពាកយបណតឹ ខ បានខដរឬដទ និខ
ដ ោះរាយដ យរដបៀបណា។ ការយិាល័យ សុ៊ីដអអ ូ មនិ
របមលូពត័្ោ៌ន ដដើមប៊ីដ វ្ើការវនិិច្ឆយ័ដៅដលើអខគដសច្កត៊ីនន
ពាកយបណតឹ ខដឡើយ។  

កនុខអំឡុខដពលដ វ្ើការបា៉ែនរ់បោណ ភាគ៊ីខដលរមួោនជាអាទិ៍ 
សហគមនរ៍ខផលប៉ែោះពាល់ រកុមហ ុន SCA និខ ាថ ប័ន     
រាជរ ា ភបិាល បានឯកភាពចូ្លរមួដៅកនុខដំដណើ រការដ ោះ
រាយវវិាទមយួរបស់ការយិាល័យ សុ៊ីដអអ ូ ដដើមប៊ីែិត្ែំដ ោះ
រាយបញ្ហា ខដលបានដលើកដឡើខដៅកនុខពាកយបណតឹ ខ កនុខ
លកេណៈមយួរបកបដ យកិច្ចសហការ។ ដសច្កត៊ីសដរមច្
ដនោះរតូ្វបានកត្រ់ាដៅកនុខរបាយការណ៍បា៉ែនរ់បោណរបស់
ការយិាល័យ សុ៊ីដអអ ូ ខដលបានផសពវផាយជាាធារណៈ 
កនុខខែកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៤។  
 

ដំយណ្ើ រការយ ោះរសាយវិវាទ 
មែុងារខផនកដ ោះរាយវវិាទ របស់ការយិាល័យ សុ៊ីដអអូ      
ផតល់នូវដវទិកាមយួដរៅរបពន័ធតុ្លាការ ពំុោនលកេណៈ          
បដិភាគ៊ី និខ អពារកឹត្យ ខដលភាគ៊ីអាច្ខសវខរកដំដណាោះ
រាយគួរជាទ៊ីដពញចិ្ត្តទាខំសខខាខ ចំ្ដពាោះបញ្ហា ខផនក      
បរាិថ ន និខ សខគម ខដលបានដលើកដឡើខដៅកនុខពាកយ      
បណតឹ ខ រពមទាខំជួយ ដ វ្ើឱ្យរបដសើរដឡើខនូវលទធផលគដរោខ
ជាកខ់សតខដៅមលូ ា ន។  

សរោប់ដំដណើ រការដ ោះរាយវវិាទ កនុខករណ៊ី ដនោះ 
ការយិាល័យ សុ៊ីដអអ ូ បានផតល់នូវសនាធ នកមម/ការសរមប

សរមួល និខ បានដរៀបចំ្កិច្ចរបជំុ ច្ដ់ យខឡក និខ        
កិច្ចរបជំុពហុភាគ៊ីអនកពាកព់ន័ធរមួគន  ដៅាមភាពចាបំាច្។់ 
ការយិាល័យ សុ៊ីដអអ ូ បានដ វ្ើការងារជាមយួភាគ៊ីដដើមប៊ីជួយ  
ដល់ពួកដគឱ្យឯកភាពដលើបញ្ហា  ពាកព់័នធនឹខការដរៀបចំ្
ដំដណើ រការសរោបស់នាធ នកមមដនោះ និខ រដបៀបខដលសនាធ ន
កមមដនោះនឹខរតូ្វដ វ្ើដឡើខ។ 

ភាគ៊ីច្មបខៗដៅកនុខដំដណើ រការដ ោះរាយវវិាទដនោះ រមួោន៖  

 រាជរ ា ភបិាលកមពុជា តំ្ណាខដ យគណៈកោម ្ិការដ៊ី ល្៊ី 
និខរដាដលខា្ិការ ា នអាកាសច្រសុ៊ីវលិ (រលអស) 

 រកុមរបឹការបជាពលរដាននសហគមនរ៍ខផលប៉ែោះពាល់ជំុវញិ
អាកាសយាន ា នអនតរជាតិ្ភនដំពញ (PPACAG)៖ 
សោជិកសហគមនម៍លូ ា ន ខដលជាអនកតំ្ណាខ និខ 
ខសវខរកមតិ្គរំទ សរោបដ់សច្កត៊ីរតូ្វការ របដយាជន ៍ និខ 
សិទធិរបស់សហគមនរ៍ខផលប៉ែោះពាល់ 

 SCA៖ របតិ្បត្តិករឯកជនននអាកាសយាន ា នអនតរជាតិ្
ភនដំពញ 
 

អនកពាកព់ន័ធបខនថមដទៀត្ខាខដរកាម ក៏បានចូ្លរមួផខខដរ 
ាមរយៈការអដញ្ជ ើញរបស់ភាគ៊ី៖ 

 ារជ៊ីវកមមហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាតិ្ (IFC) 
 រកុមហ ុនហ្គហគ៊ីនដ គ ល (GG)៖ ទ៊ីរបឹកាពិដរគោះដយាបល់

នាមំែុដលើការងារដ ោះរាយផលប៉ែោះពាល់សរោប ់       
រកុមហ ុន SCA និខ គណៈកោម ្ិការដ៊ី ល្៊ី និខ 

 អខគការមនិខមនរ ា ភបិាល៖ អខគការសម្មក៌មពុជា (EC) 
រកុមការងារសិទធិលំដៅ ា ន (HRTF) និខ សោគមធាខ
ដាន ត្ (STT) ខដលផតល់ដំបនូាម ន កិច្ចគរំទ និខការកាខ
សមត្ថភាពជូនសហគមនរ៍ខផលប៉ែោះពាល់។ 
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កិច្ចរបជំុពហុភាគ៊ីអនកពាកព់ន័ធ សរមបសរមួលដ យការយិាល័យ សុ៊ីដអអូ  

 

លទធផលការងារននការសរម្បសរម្លលយ ោះរសាយវិវាទ 
១. ការឯកភាពដលើ “គម នការបដណត ញដច្ញ” 

លទធផលដំបខូមយួននដំដណើ រការដនោះ គឺរ ា ភិបាល រកុមហ ុន 
SCA និខ រកុមហ ុនហ្គហគ៊ីនដ គ ល បានឯកភាពពិចារណាអំព៊ី
ការរច្នាគដរោខដ យខឡក ខដលអាច្ដ វ្ើដៅរចួ្។ ការដ វ្ើ
ខបបដនោះនឹខដជៀសវាខបាន ឬ កាត្ប់នថយឱ្យបានជាអតិ្បរោ
នូវការជដមលៀសជារបូវន័ត និខ/ឬ ខផនកដសដាកិច្ច និខរសបដពល
ជាមយួគន ដនាោះករ៏កាបានផខខដរ នូវតុ្លយភាពខផនកបរាិថ ន 
សខគម និខ នែលចំ្ណាយ រពមទាខំរបដយាជនខ៍ផនកហិរញ្ញ វត្ថុ 
ដ យដតត ត្យកចិ្ត្តទុក កជ់ាក់លាក ់ ចំ្ដពាោះផលប៉ែោះពាល់
ដលើជនរក៊ីរក និខជនងាយរខដរគោះ។ បនាទ បព់៊ីោនកិច្ចរពម
ដរពៀខដនោះ រាជរ ា ភិបាលបានរបកាសថ្ននឹខមនិោនការ
ជដមលៀសដ យបខេំដឡើយ ដហើយពួកដគនឹខអនុវត្តាមសតខ ់រ
សមទិធិកមមជា្រោនរបស់ IFC។2 

កាលព៊ីខែមែុិនា ឆ្ន ២ំ០១៦ ែណៈដពលខដលខផនការដ ោះ
រាយផលប៉ែោះពាល់ (RAP) កំពុខរតូ្វបានពិនិត្យសដរមច្ 
រាជរ ា ភបិាលកមពុជា បានរបកាសថ្ននឹខពំុោនការដ ោះ
រាយផលប៉ែោះពាល់ដឡើយ ដហើយខផនការដ យខឡក
សរោបា់ខសខអ់ាកាសយាន ា នែម៊ី ដៅឯទ៊ីាខំដផសខ 
កំពុខរតូ្វបានពិនិត្យ។ 

                                                         
2 សូមដមើលកំណត្ដ់ហតុ្កិច្ចរបជំុរកុមការងារបដច្ចកដទស ចុ្ោះនែាទ៊ី៩ ខែ
មករា ឆ្ន ២ំ០១៤ ខដលអាច្រកដមើលបានដៅឯ https://bit.ly/3arlywE, 
បានចូ្លដមើលដៅ នែាទ៊ី២៣ ខែដមា ឆ្ន ២ំ០២០។ 

២. ដលើកកមពស់ការខច្ករខំលកពត័្ោ៌ន និខការពិដរគោះ
ដយាបល់ 

 
តទ ខំបា៉ែណូសរោបផ់តល់ពត័្ោ៌នខដលរត្វូបាន កា់ខំបងាា ញកនុខភូមែិមដគល 

ដៅដពលដំបខូននដំដណើ រការដនោះ ភាគ៊ីកប៏ានឯកភាពចូ្លរមួ
ដៅកនុខការពិដរគោះដយាបល់ ទាកទ់ខនឹខអាកាសយាន ា ន 
ដលើរបធានបទដូច្ជា ការវាយត្នមលដ៊ី ល្៊ី ការគណនាត្នមល
ជំនួស ទ៊ីាខំសរោបក់ារាខំទ៊ីលំដៅែម៊ី និខ ភាពអនុដលាម
ដៅនឹខបទ ា ន និខលកេែណឌ ត្រមូវរបស់អខគការអាកាសច្រ
សុ៊ីវលិអនតរជាតិ្ (ICAO) រពមទាខំរបធានបទដនទដទៀត្។  
ភាគ៊ីបានឯកភាពដរៀបចំ្ កប់ងាា ញបា៉ែណូពត័្៌ោន ដៅាម
សហគមនរ៍ខផលប៉ែោះពាល់ជាសកាត នុពល។  

IFC បានឯកភាពខច្ករខំលកពត័្ោ៌ន អំព៊ីការអនុវត្តលអបំផុត្
ពាកព់ន័ធនឹខការដ ោះរាយផលប៉ែោះពាល់ និខ ផតល់ព័ត្ោ៌ន 
រពមទាខំដំបូនាម នទាកទ់ខនឹខការអនុវត្តសតខ់ រសមទិធិកមម។ 
រពឹត្តិការណ៍នានា រមួោនកិច្ចរបជំុជាមយួអខគការមិនខមន      
រ ា ភបិាល ការចូ្លរមួដៅកនុខកិច្ចរបជំុពហុភាគ៊ីអនកពាកព់័នធ 
ការពិដរគោះដយាបល់ ច្ដ់ យខឡកជាមយួរកុមហ ុន SCA 
និខគណៈកោម ្ិការដ៊ី ល្៊ី និខ ការដរៀបចំ្សិកាេ ាលាមយួ       
រយៈដពលព៊ីរនែា សរោបអ់នកចូ្លរមួព៊ីខាខរ ា ភបិាល និខ         
វស័ិយឯកជន។   

រកុមហ ុន SCA បានឯកភាពផតល់ពត័្ោ៌ន និខ ពិដរគោះ
ដយាបល់ជាមយួសហគមនរ៍ខផលប៉ែោះពាល់ និខ អខគការមនិ
ខមនរ ា ភបិាល ទាកទ់ខនឹខការអនុវត្តរសបាមបទ ា ន 

https://bit.ly/3arlywE
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និខលកេែណឌ ត្រមូវរបស់អខគការអាកាសច្រសុ៊ីវលិអនតរជាតិ្ 
(ICAO)។ 

៣. ការកំណត្រ់ពំរបទល់តំ្បនស់នតិសុែ និខតំ្បនសុ់វត្ថភិាព  

ការកំណត្រ់ពំរបទល់ដនោះ រតូ្វបានដ វ្ើដឡើខដ យរកុមការងារ
បដច្ចកដទសមយួ ខដលរដាដលខា្ិការ ា នអាកាសច្រសុ៊ីវលិ 
(រលអស) បានបដខកើត្ដឡើខ ដ យខឡកការអដខកត្ដដើមរគ
ខផនកសខគមដសដាកិច្ច និខការងារជំដរឿន រតូ្វបានដ វ្ើដឡើខ
ដ យរកុមហ ុនហ្គហគ៊ីនដ គ ល ដ យោនការពិដរគោះ
ដយាបល់ជាមួយ រកុមរបឹការបជាពលរដាននសហគមន៍     
រខផលប៉ែោះពាល់ជំុវញិអាកាសយាន ា នអនតរជាតិ្ភនដំពញ។ 
តំ្បនស់នតិសុែ និខតំ្បនសុ់វត្ថិភាពជំុវញិអាកាសយាន ា ន
អនតរជាតិ្ភនដំពញ រគបដណត បដ់លើភមូចំិ្នួន៣ (នរពជ៊ីាក់  
ែមដគល និខដគកចំ្បក ់សថិត្កនុខសងាក ត្ដ់ចាមដៅ)3 រតូ្វបាន
កំណត្ដ់ យខផអកដលើបញ្ញត្តិសត៊ីព៊ីសនតិសុែ និខ សុវត្ថិភាព
របស់អខគការអាកាសច្រសុ៊ីវលិអនតរជាតិ្ (ICAO)។  
៤. ជដរមើសដ យខឡកជំនួសឱ្យការដ ោះរាយផលប៉ែោះពាល់  

ដដើមប៊ីឱ្យរសបាមបទ ា នសុវត្ថិភាព និខ សនតិសុែរបស់ 
អខគការអាកាសច្រសុ៊ីវលិអនតរជាតិ្4 និខដដើមប៊ីដជៀសវាខផល
ប៉ែោះពាល់ដៅដលើសហគមនម៍ូល ា ន រ ា ភិបាល និខរកុមហ ុន 
SCA បានឯកភាពាខសខរ់បខសនតិសុែខាខកនុខែម៊ីមយួ 
ដៅខាខកនុខបរដិវណអាកាសយាន ា នបច្ចុបបនន និខ ជួស
ជុលខកលមអរបខអាកាសយាន ា នចាស់ដៅខាខដរៅ។ ការ
ាខសខរ់បខខាខកនុខ និខការខកលមអជញ្ហជ ំខរបខខាខដរៅ 
បានបញ្ចបក់នុខខែមែុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

                                                         
3 កំណត្ដ់ហតុ្កិច្ចរបជំុគណៈកោម ្ិការអនតររកសួខ នែាទ៊ី៨ ខែកកក  ឆ្ន ំ
២០១៤ អាច្រកដមើលបានដៅឯ http://goo.gl/FVtVFA (ចូ្លដមើលដៅ
នែាទ៊ី២២ ខែដមា ឆ្ន ២ំ០២០) 
4 ចំ្ណុច្ដនោះហួសព៊ីអាណត្តិការងាររបស់ការយិាល័យ សុ៊ីដអអូ កនុខការ
ដផទៀខតទ ត្ ់ឬ ផតល់មតិ្ដយាបល់ដៅដលើភាពអនុដលាមដៅនឹខបទ ា ន
របស់ ICAO ដហើយរបាយការណ៍ដនោះរគនខ់ត្ឆលុោះបញ្ហច ំខអំព៊ីដច្ត្នារបស់ 
អនកពាកព់ន័ធកនុខរបដទស ខដលបានចូ្លរមួដៅកនុខដំដណើ រការរបស់
ការយិាល័យ សុ៊ីដអអ ូប៉ែដុណាណ ោះ។ 

 

 
របខែម៊ីខាខកនុខអាកាសយាន ា ន និខ របខរពំរបទល់ខាខដរៅខដលរត្ូវ

បានខកលមអ 
 

ការបិទករណ៊ី  

កិច្ចរបជំុបិទករណ៊ី ជាាថ ពរមយួ រតូ្វបានដ វ្ើដឡើខដៅ
ភនដំពញ កាលព៊ីនែាទ៊ី២៣ ខែស៊ី  ឆ្ន ២ំ០១៩ ដ យោន
ការចូ្លរមួព៊ីរកុមរបឹការបជាពលរដាននសហគមនរ៍ខផលប៉ែោះ
ពាល់ជំុវញិអាកាសយាន ា នអនតរជាតិ្ភនដំពញ រកុមហ ុន
SCA ារជ៊ីវកមមហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាតិ្ រដាដលខា្ិការ ា ន
អាកាសច្រណ៍សុ៊ីវលិ និខអខគការមនិខមនរ ា ភបិាល។ មនុ
ដពលកិច្ចរបជំុ អនកចូ្លរមួបានដ វ្ើដំដណើ រទសសនកិច្ចរមួគន  
ដដើមប៊ីពិនិត្យដមើលរបខែម៊ីខាខកនុខអាកាសយាន ា ន និខ ការ
ាខាខជ់ញ្ហជ ខំរបាខំ។ កិច្ចរបជំុដនោះបានផតល់ឱ្កាសដល់ 
អនកពាកព់ន័ធនានា ដដើមប៊ីដលើកដឡើខអំព៊ីការយល់ដ ើញដផសខៗ
គន របស់ពួកដគចំ្ដពាោះដំដណើ រការ និខ លទធផល រពមទាខំ
ការផតល់មតិ្ដយាបល់រត្ឡបជូ់នការយិាល័យ សុ៊ីដអអូ។ 

ដៅឯកិច្ចរបជំុបិទករណ៊ី ដនោះ សោជិកសហគមនម៍កព៊ីរកុម
របឹការបជាពលរដា ននសហគមនរ៍ខផលប៉ែោះពាល់ជំុវញិ
អាកាសយាន ា នអនតរជាតិ្ភនដំពញ បានកត្ស់ោគ ល់អំព៊ី     
ារៈសំខានន់នការទទួលបានបណ័ណ កមមសិទធិដ៊ី ល្៊ី សរោប់
អនកខដលបនតរស់ដៅខកបររពំរបទល់អាកាសយាន ា ន       
ជាពិដសសដ យាររបជាពលរដាមយួចំ្នួន បានបងាា ញ
ឱ្យដ ើញអំព៊ីការភយ័ខាល ច្ថ្នពួកដគអាច្ោនការដ ោះរាយ
ផលប៉ែោះពាល់ឱ្យបតូរទ៊ីលំដៅែម៊ី ដៅនែាណាមយួកនុខដពល      
អនាគត្។ ពួកដគបានដករសខ់កំណត្ដ់ហតុ្កិច្ចរបជំុដលើក
ចុ្ខដរកាយរបស់គណៈកោម ្ិការដ៊ី ល្៊ី កាលព៊ីនែាទ៊ី១៩ ខែ 

http://goo.gl/FVtVFA
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ស៊ី  ឆ្ន ២ំ០១៩ ខដលោនការឯកភាពថ្នរដាដលខា្ិការ
 ា នអាកាសច្រណ៍សុ៊ីវលិនឹខផតល់ឯការ ខដលរមួោនបលខ់
បញ្ហជ កទ់៊ីាខំរបស់អាកាសយាន ា នអនតរជាតិ្ភនដំពញ ជូន
ដៅរកសួខដរៀបចំ្ខដនដ៊ី នគរបូន៊ីយកមម និខសំណខ ់ ដដើមប៊ី 
ដរៀបចំ្ន៊ីតិ្វ ិ្ ៊ីផតល់វញិ្ហញ បនបរត្សោគ ល់ោច ស់អច្លនវត្ថុ។ 
ការយិាល័យ សុ៊ីដអអ ូ បានកត្់សោគ ល់ថ្នដំដណើ រការផតល់      
បណ័ណ កមមសិទធដ៊ី ល្៊ី គឺរគបរ់គខដ់ យរដាភបិាល និខ ដៅដពល 
ខដលពំុោនការដ ោះរាយផលប៉ែោះពាល់ ពាក់ព័នធនឹខ 
គដរោខរបស់ IFC ការយិាល័យ សុ៊ីដអអូ បានដលើកទឹកចិ្ត្ត 
សោជិកសហគមន៍ ឱ្យទាក់ទខទ៊ីភាន ក់ងាររ ា ភិបាល        
ពាកព់ន័ធ រមួោនរ ា ភបិាលមលូ ា ន រកសួខដរៀបចំ្ខដនដ៊ី  
នគរបូន៊ីយកមម និខសំណខ ់និខ រដាដលខា្ិការ ា នអាកាស
ច្រណ៍សុ៊ីវលិ។ 

យម្យរៀនបទពិយសាធន៍ និងការយល់ដឹង 
ភាពនច្នរបឌិ្ត្ និខភាពបត្ខ់បនដៅកនុខការរច្នាដំដណើ រការ 

ករណ៊ី ភាគដរច្ើនរបស់ការយិាល័យ សុ៊ីដអអ ូ ខដលឆលខកាត្់
ដំដណើ រការដ ោះរាយវវិាទ អនុវត្តាមគំរូសនាធ នកមមខបប
របនពណ៊ី  ដ យោនសនាធ នការ ៊ីមយួរបូខដលោនភាពវជិាជ ជ៊ីវៈ 
និខអពារកឹត្យ ជាអនកដរៀបចំ្កិច្ចរបជំុដ យខឡក និខកិច្ចរបជំុ
រមួគន ជាមយួភាគ៊ី។ របសិនដបើោនការឯកភាពរពមដរពៀខគន  
ចំ្ណុច្រពមដរពៀខទាខំដនាោះ នឹខរតូ្វបានកត្រ់ាជាលាយ
លកេណ៍អកសរ និខចុ្ោះហត្ថដលខាដ យភាគ៊ី និខ ដរកាយមក 
ការអនុវត្តចំ្ណាត្ក់ារខដលបានឯកភាពគន  រតូ្វបានរតួ្ត្
ពិនិត្យដ យការយិាល័យ សុ៊ីដអអ។ូ   

ដៅកនុខករណ៊ី ដនោះ ការយិាល័យ សុ៊ីដអអ ូ បានដ វ្ើការងារ
ជាមយួភាគ៊ី ដដើមប៊ីបដខកើត្អភរិកមមយួខដលកានខ់ត្ោនភាព
បត្ខ់បន ដ យពិចារណាដៅដលើបរបិទជាកល់ាកន់នករណ៊ី
អាកាសយាន ា នកមពុជា រួមទាំខការខដលរតូ្វដគរព
អ្ិបដត្យយភាពរបស់រាជរ ា ភបិាលកមពុជាទាខំរសុខ ចំ្នួន
អនកពាកព់ន័ធខដលរតូ្វបខកលកេណៈឱ្យចូ្លរមួ និខ សំដណើ
របស់ដដើមបណតឹ ខដំបូខ ខដលបានដសនើ សំុឱ្យរកាអត្ត
សញ្ហញ ណរបស់ពួកដគជាការសោា ត្់។ ដំដណើ រការដនោះ       

ភាគដរច្ើនរមួោនកិច្ចរបជំុដ យខឡក កិច្ចរបជំុដទវភាគ៊ី និខ 
យូរៗមតខ កោ៏នកិច្ចរបជំុពហុភាគ៊ីអនកពាក់ពន័ធរទខរ់ទាយ្ំ 
ខដលរតូ្វបានដរៀបចំ្ និខ សរមបសរមួលដ យការយិាល័យ 
សុ៊ីដអអ ូ ផខខដរ។ ពំុោនកិច្ចរពមដរពៀខខដលរតូ្វបានចុ្ោះ
ហត្ថដលខាជាផលូវការរវាខភាគ៊ីដឡើយ។ បញ្ហា រតូ្វបានដលើក
យកមកពិភាកា និខ ដៅដពលខដលភាគ៊ីមយួ ឬ ដរច្ើន បាន
ឯកភាពដៅនឹខចំ្ណាត្់ការជាក់លាក ់ ចំ្ណាត្ក់ារទាខំដនាោះ 
រតូ្វបានយកមកអនុវត្ត។ ដសច្កត៊ីសដរមច្ពាកព់ន័ធរបស់        
រ ា ភបិាល រតូ្វបានកត្់រាទុកដៅកនុខកំណត្ដ់ហតុ្កិច្ចរបជំុ 
ខដលរតូ្វបានផសពវផាយជាាធារណៈ។ ដបើដទាោះប៊ីជា
ដំដណើ រការដ ោះរាយវវិាទដនោះ មនិោនលកេណៈដូច្គន
ដៅនឹខដំដណើ រការដ ោះរាយវវិាទទូដៅរបស់ការយិាល័យ 
សុ៊ីដអអ ូ កដ៏ យ ប៉ែខុនតដគលការណ៍ននការចូ្លរមួដ យ
សម័រគចិ្ត្ត និខ ការដ វ្ើដសច្កត៊ីសដរមច្ចិ្ត្តដ យខផអកដលើ        
មលូ ា នននការទទួលបានពត័្ោ៌នរគបរ់ជុខដរជាយ ដៅខត្
រតូ្វបានយកមកអនុវត្ត។ ដំដណើ រការដនោះរតូ្វបានរច្នាដឡើខ 
ដ យោនការពិដរគោះដយាបល់ ជាមយួរគបភ់ាគ៊ីទាខំអស់ 
និខរតូ្វបានអនុវត្តដរកាមមលូ ា នននកិច្ចរពមដរពៀខដទវភាគ៊ី។  


