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នថយជផ្លូវករពី 
។ 

ករយិល័យ 

ណតថ់មនល
ែនថមេទៀតកនុងែខ
យល័យ សីុេអ
កនុងែខមនី ឆន ំ
េដើមបែីស្វងរក

ករ ចំេពះបញ្ហ
សហគមនប៍ន
បនន និងអនគ

្រកុមហុ៊នហ៊
ញ្ហ កង្វល់នន 
ទិភព។ កនុង
េឃើញអំពីឆនទៈ
េ ះ្រ យវ ិ

សីុេអអូ។  

យវ ិ ទបនចប់

យបន្ត 
ណើ រករដំបងូ 
មឈប់ឈូសឆ
បស់ខ្លួនរយៈេព
វវិឌ ន៍េទមុខ។
េប្តជញ បន្តករផ្អ
ចេ ះ្រ យវ ិ
ពលេ្រកយមក
ឆន ២ំ០១៥ ្រកុ
ប ្ត ភូមិនន
ៃផទដីទងំអស់ 
ទរ ្ឋ ភិបលវ ិ
មបទនដីេសដ្ឋ
នដីេសដ្ឋកិចចទងំ
១៨.៩៥២ ហិ

សុីេអអូ  

កខខណ្ឌ សម្រស
ខកុមភៈ ឆន ២ំ០១
អអ ូ បនេធ្វើដំេណ
២០១៤ េដើមបជី
កជេ្រមើសស្រម

ញែដលបនេលើក
នេលើកេឡើងនូវប
ត េទេលើជីវភ

ហ៊ង នយ៉ យ
និង យក្រ

ងែខេម  ឆន
របស់ពួកេគកនុង
ទែបបសម័្រគចិត

បេផ្តើម 

្រកុមហុ៊នហ៊
ឆយដីបែនថមេទៀ
ពល៦ែខ េដើមបី
។ េ្រកយរយៈ
ផកឈូសឆយ

ទ ជមួយស
កេទៀតេនកនុងដំ
កុមហុ៊នហ៊ង ន
ថ ពួកេគនឹ
ែដលមនិទនប់

វញិ និង េសនើសំ
កិចចរបស់្រកុមហ
ងបី្រកុមហុ៊នេន
ហកិ  មក្រតឹម 
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សបស្រមប ់
១៤ េ យ 
ណើ រចុះេទ
ជបួជមយួ 

មបដំ់េ ះ
កេឡើងេន
បញ្ហ កង្វល់
ភពរស់េន
យ បន    
្របេយជន៍
ឆន ២ំ០១៤     
ងករចូល
ត្តមួយ

ង នយ៉
ៀតេនកនុង
បអីនុញញ ត
េពល៦ែខ
រហូតដល់
សហគមន៍
ដំេណើ រករ
នយ៉ យ 
នឹង្របគល់ 
បនឈូស

សំុឱយេធ្វើករ
ហុ៊ន។ 
ះ ្រតូវបន 
៨.៣៧១ 

 



ិ

ិ

ិ

េសចក្តី្រពងរបយ

	

ករេរៀបចំេ្រត ម
េនចេន្ល ះែខឧ
សីុេអអ ូ បន
គូភគី េដើមបេី
េពលេនះ ករយិ
ករកំណតរ់កអន
លកខណៈឱយម
 

្រកុមករងរៃនក
អភបិលរងេខត្តរ

េខត្តរតនគ
	
ករធនឱយបន
គូភគីបនែស្វង
ភបិលកមពុជ 
សីុេអអ ូ ប
ែដនដី នគរបូនី
កសិកមម រកុខ ្រប
រតនគិរ ី និង
ដំេណើ រករេនះ 
វចិឆិក ឆន ២ំ០១
ចបបពី់្រកសួងម
ចំេពះដំេណើ រក
	
ករក ងសម
េ យមនកិចចគ
វ ិ ទ បនចបេ់
ករក ងសម
វ ិ ទ និងបេចចក
សីុេអអ ូ បនផ្ត

យករណ៍វឌ នភ

មលកខណៈស្រម
សភ និង ែខស
េរៀបចំឱយមនវគគ
រៀបចំគូភគីស្រ
យល័យ សីុេអអ
អនកតំ ងសហ
នករចូលរមួពីរ

ករយិល័យ សីុេអ
តរតនគរិ ី នងិ េ
គរិ ី្រពះ ជ ច

ននូវកិចចគ្ំរទពីរ
ងរក និង 
ស្រមបដំ់េណើ រ
នជបួជមយួម្រ
នីយកមម និងសំ
បម៉ញ់ និងេន
មនទីរពកព់ន័ធ 
្រពមទងំសំុកិ

១៤ ករយិល័យ
ម ៃផទ ែដល
កររបស់ករយិ

តថភព 
គ្ំរទពី ជរ ្ឋ ភិ
េផ្តើមកនុងែខវចិឆិក
មតថភពជូនដល់ភ
កេទសចរចរ។ 
ល់កិចចគ្ំរទកនុង

ភព៖ Cambodia

មបស់នធ នកមម 
សី  ឆន ២ំ០១
គគបេុរសនធ នកមម
្រមបជំ់នសួសនទ
អ ូបនគ្ំរទដល

ហគមន ៍ និង 
្ឋ ភបិលពកព់័

អអ ូ ជួបជមយួឯ
ក េសក ៃហ 

ច្រកកមពុជ កនុងែខ

្ឋ ភបិល 
្រតូវករឱយមនកិ
រករេនះ។ ដូេ
្រន្តីសំខន់ៗ េនឯ
សំណង ់ ្រកសួង

ទ ្រកសួងម
េដើមបជូីនដំណឹ

ចចគ្ំរទពីពកួេគ
យ សីុេអអ ូបន
បញជ កអំ់ពីកិចចគ
ល័យ សីុេអអ។ូ

ភបិល ដំេណើ
ក ឆន ២ំ០១៤ ជ
ភគី អំពីយ
បែនថមពីេនះេទ

ងដំេណើ រករទងំ

: VEIL II-01/ េខ

១៤ ករយិល័
មមមយួចំននួជមួ
នទន។ កនុងអំឡុ
ល់សហគមន ៍កនុ

ករខិតខំប
ពន័ធ្រគបក់្រមតិ។

 
ឯឧ. ែញ៉ម សំេអឿ

នយករដ្ឋបល
ខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៥

កិចចគ្ំរទពី ជរ
ចនះ ករយិល័
ឯ្រកសួង្រគប្់រគ
បរ ិ ថ ន ្រកសួ
ៃផទ េខ

ណឹងដល់ពកួេគអំ
គផងែដរ។ កនុងែ
នទទលួលិខិតមួ
គ្ំរទរបស់្រកសួ
  

ណរករេ ះ្រ
ជមយួនឹងករផ្ត
ន្តករេ ះ្រ
ទៀត ករយិល័
ងមលូ េនកនុងកិ

ខត្តរតនគិរ ី- ែខធនូ 

យ 
យ 

ឡុង
កនុង
បងក       
។  

អឿន 
លៃន
៥  

្ឋ           
យ  
គង
សួង
ខត្ត
អពី
ែខ
យ

សួង 

យ
ល់ 
យ
យ 
កិចច

្របជំុេទ្វ
របស់ស
្រពមទំ
	
ភពជ
កលពី
បនេ្រជើ
មរយ

ករងរ
អនកតំ
និងកនុង
ស្រមប
	
វធិនមូ
កិចច្របជំ
ចរចរ 
េនះ គ
វធិនមូ
ដំេណើ រ
	
ករឯក
ខណៈេ
គូភគី
ភមូជិក
ហ៊ង
ជបី្រកុ
 ្រកុ

្រកុ
ស

 ្រកុ
ស
ប៉ែុ
ក
េន
រប
េទ

ឆន ២ំ០១៩ 

ភគីជមយួគូភ
សហគមន ៍ កប៏ន
ងបនជយួ ដល់

តំ ង 
ែខធនូ ឆន ២ំ០១
ជើសេរ ើសអនកតំ
យៈកិចច្របជំុភមូមិួ
រៃនករយិល័យ

ងមយួ្រកុមធំ
ចំេ មេនះ 
បចូ់លរមួកិចច្របជ

មលូ ្ឋ ន 
ជំុរមួគន េលើកដំបូ
បនេធ្វើេឡើងកនុ

គូភគីបនឯកភ
មលូ ្ឋ នមយួចនំួ
រករសនធ នកមមេ

កភពេទេលើរចន
េពលែដលដំេណើ
ចមនលទធភ

កែ់ស្តងែដលរងផ
នយ៉ យ។ 

កម៖  
កុមទី១៖ ភមូចំិ
កុមហុ៊នហ៊ង ន
សមបទនដីេសដ្ឋ
កុមទី២៖ ភមូចំិ
សមបទនដីេសដ្ឋ
ែន្តមនិទនរ់ងផ

ករបញជ កច់បស់
នះ េនមនករ
បស់្រកុមហុ៊ន 
ទកនុងភមូ្ិរកុមទី

ភគី។ ទនទឹមនឹង
នផ្តល់កិចចគ្ំរទដ

លពកួេគឱយចូលរួ

១៤ សហគម
ង ស្រមប់

មយួចំននួ េ
យ សីុេអអ។ូ ភូ
ធំ ែដលមន

រមួមនអនក
ជំុនន។  

បងូរ ងគូភគី 
កនុងែខមក  ឆន ំ
ភព និង ចុះហ
ននួ ស្រមបជ់
េនះ។  

នសមពន័ធៃនដំេណើ
ណើ រករសនធ នក
ភពផ្តល់ករបញជ
ផលប៉ះពល់េ
ដូេចនះ សហគម

ចំននួ៣ ែដល
នយ៉ យ 
កិចច។ 
ចំននួ៣ ្រតូវប
កិចចរបស់្រកុមហ៊
លប៉ះពល់េនេ

ស់ថ ភមូមិួ
រទមទដីែដល្រ
ដូេចនះភមូមិយួេ
៣ ស្រមបប់ន្ត

ងេនះែដរ អងគក
ដល់អនកតំ ង
មកនុងដំេណើ រក

នរ៍ងផលប៉ះពល
បភមូរិបស់ពកួេគ
យមនករចូល

ភមូនីិមយួៗបនេ
អនកតំ ង្របម
កតំ ងចមបង

េដើមបេីរៀបចំ
២០១៥ េ យ

ហតថេលខទទលួ
ជមគគុេទទសកែ៍ណ

ណើ រករ  
មមមនករវវិឌ ន

ញកប់នកនែ់តច
យគេ្រមងរបស
មន្៍រតូវបនេរៀប

មនិរងផលប៉ះព
និង សថិតេន

បនរកេឃើញថសិ
ហុ៊នហ៊ង នយ៉
េឡើយ។ េ្រកយ
មយួកនុងចំេ ម
្រតួតគន េទនឹងដី
នះក្៏រតូវបន
ដំេណើ រករសនធ
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ករតំ ង
សហគមន ៍
រេនះ។  

ល់នីមយួៗ 
គេរៀងៗខ្លួន 
លរមួពី្រកុម
េ្រជើសេរ ើស 
មណ៩របូ 
ចំននួ២របូ 

ដំេណើ រករ
យកនុងេពល
យកក្រមង

ណនេំនកនុង 

នេ៍ទមខុ 
ចបស់អំពី 
ស់្រកុមហុ៊ន 
បចំចង្រកង

ពល់េ យ
នេ្រកតំបន់

សថិតេនកនុង
យ យ 
យមក មន
មភមូទិងំ៣
ដីសមបទន
កប់ញចូ ល

ននកមម។  
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 ្រកុមទី៣៖ ភមូចំិននួ១១ ែដលបនរងផលប៉ះពល់រចួេទ
េហើយេ យសកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ។  
	

កលពីែខមនី ឆន ២ំ០១៥ គូភគីបនចុះហតថេលខេលើកិចច
្រពមេ្រព ងមយួេដើមបសី្រមបស្រមួលេ ះ្រ យវ ិ ទ និង បន
េចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួជេលើកដំបងូ ែដលកំណតែ់ចងអំពី
រចនសមពន័ធៃនដំេណើ រករសនធ នកមម។ ចប់ ងំពីេពលេនះមក 
ករយិល័យ សីុេអអ ូ បនេរៀបចំឱយមនកិចច្របជំុសនធ នកមមជ
េទៀងទតរ់ ងគូភគី។ មនកិចច្រពមេ្រព ងេផ ងៗគន  ែដល
សេ្រមចបនជបន្តបនទ ប ់ េ យគូភគីបន កប់ញចូ លេទកនុង
េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួ ែដលេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួទងំេនះ ច
រកេមើលបនេនកនុងេគហទំពរ័របស់ករយិល័យ សីុេអអ ូ ៖ 
www.cao-ombudsman.org។ 
 
តួនទីរបស់អងគករតំ ង 
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលចំននួ៥ បនគ្ំរទសហគមនក៍នុងករ
កព់កយបណ្តឹ ងេទករយិល័យ សីុេអអ ូ និង េនកនុងដំេណើ រ

ករេនះ កនុងេនះរមួមនជ ទិ៍៖ សមគមែខមរេលើ សមគមន៍
យុវជនជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ សមជិកសកមមសិទធជិន
ជតិេដើមភគតិច អងគករសមធមក៌មពុជ និង អងគករ 
Inclusive Development International ។ អងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិលបនជយួ ដល់សហគមន ៍ កនុងករចូលរមួេនកនុង
ដំេណើ រករេនះ ឧទហរណ៍ដូចជ ករេរៀបចំេ្រត មលកខណៈ
ស្រមបកិ់ចច្របជំុរមួគន  ករេរៀបចំេ្រត មលកខណៈេដើមបបីង្ហ ញ
អំពីេសចក្តី្រតូវកររបស់ពកួេគ ករែស្វងយល់អំពីេគលជំហរ
របស់្រកុមហុ៊ន ករ្របកនេ់គលជំហររមួគន  និង ករក ង
សមតថភពរបស់អនកតំ ងសហគមនជ៍ទូេទ េដើមបតំី ង
ឱយខ្លួនឯង និង ចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករសនធ នកមម។  
 
កិចច្រពមេ្រពៀងបឋម 
 

ភមូ្ិរកុមទី១ ែដលមនិរងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ពីសមបទនដី
េសដ្ឋកិចចរបស់្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ 
 

ករេផ្ត ះប្តូរពត័ម៌នរ ងគូភគី បនជយួ កំណតថ់មនភមូិ
ចំននួ៣េនកនុងពកយបណ្តឹ ង មនិរងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ពី 
្របតិបត្តិកររបស់្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ។ មរយៈេសចក្តី 

ែថ្លងករណ៍រមួេលើកទី២ ែដលេចញផ យកនុងែខកកក  ឆន ំ
២០១៥ មនភមូចំិននួ៣ បន្របបឱ់យដឹងថពកួេគែលងសថិត
េនកនុងដំេណើ រករេនះេទៀតេហើយ និង មយ៉ងវញិេទៀត ្រកុមហុ៊ន 
បនេប្តជញ មនិពកព់ន័ធេនកនុងករអភវិឌ តំបនែ់ដលពកួេគកន់
កបេ់ឡើយ េនេពលអនគត។  
 

្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ បនេធ្វើករេប្តជញ ចិត្តមយួចំននួ 
កលពីែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ ្រកុមហុ៊នបនេធ្វើករេប្តជញ ចិត្តមយួ
ចំននួ កនុងេនះរមួមនករមនិចូលរមួេនកនុងករឈូសឆយ ឬ 
ករអភវិឌ បែនថមេទៀតេទេលើតំបនស់មបទនរបស់ខ្លួន េដើមប ី
េជៀស ងបងកផលប៉ះពល់អវជិជមនបែនថមេទៀត េទេលើភមូិ
ទងំ ១១។ ករេប្តជញ ចិត្តទងំេនះ បន្រតួស្រ យផ្លូវឱយមន
ករឯកភព្រពមេ្រព ងបែនថមេទៀត ជមយួភមូចំិននួ៣េទៀត
ែដលសថិតេនកនុងតំបនស់មបទនរបស់្រកុមហុ៊នែដរ ប៉ែុន្តនឹង
មនិរងផលប៉ះពល់ េ យ រែត្រកុមហុ៊នបនេប្តជញ មនិេធ្វើករ
ឈូសឆយ និងអភវិឌ េទេលើដីបែនថមេទៀត។  
 

កិចច្រពមេ្រព ងរ ងគូភគី បនកំណតេ់ចញនូវែផនករស្រមប ់
ដំេណើ រទស នកិចចរមួគន មយួេទមលូ ្ឋ ន េដើមបឱីយសហគមន ៍
និង្រកុមហុ៊ន ចបញជ កអំ់ពី្រពំ្របទល់ដីរបស់ពកួេគ ្រពមទងំ 
បនកំណតផ់ងែដរនូវករេប្តជញ ចិត្តរបស់្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉

យ កនុងករបេងកើតយន្តករបណ្តឹ ង រទុកខមយួស្រមប ់
សហគមន៍ កព់កយបណ្តឹ ង ពកព់ន័ធនឹង្របតិបត្តិកររបស់ខ្លួន
កនុង្របេទសកមពុជ (េសចក្តីែថ្លងកររមួទី៣ េចញកនុងែខកញញ  
ឆន ២ំ០១៥)។  
 

បែនថមពីេនះេទៀត កលពីែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥ េនឯកិចច្របជំុរមួ
មយួែដលេធ្វើេឡើងកនុងេខត្តេសៀម ប ្រកុមហុ៊ន និង សហគមន ៍
ទងំ១១ ែដលរងផលប៉ះពល់េ យផទ ល់ខ្ល ងំបំផុតបនឈនដល់ 
ករឯកភពេលើកិចច្រពមេ្រព ងមយួចំននួ ស្រមប្់រកុមភមូទិងំេនះ 
កនុងេនះរមួមនែផនករេធ្វើដំេណើ រទស នកិចចរមួគន  េទ ម         
ប ្ត ភមូនិនេដើមបកំីណតរ់កដីវ ិ ទ ករ ្ត រ្របភពទឹកេឡើងវញិ 
ករជសួជុលផ្លូវ និង ព ន ្រពមទងំករយល់្រពមផ្តល់សំណង 
ឬ ្របគល់ដី្រតឡបម់កវញិ កនុងករណីែដល្រកុមហុ៊នហ៊ង ន
យ៉ យបនឈូសឆយ ឬ អភវិឌ េទេលើដីរបស់សហគមន ៍
(េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួទី៤ េចញកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១៥)។ 
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បងកេឡើ

អនកតំ
ភបិលក
 

ដំេណើ រ
 

កលពី
ករអនុ
េធ្វើដំេណើ
េដើមបកំី
នយ៉

េនចេន្ល
អនកតំ
ភបិល
ករយិ
ែដលរង
នីមយួៗ
េរៀងៗខ្ល

ឆន ២ំ០១៩ 

អនុវត្តកិចច្រព

មខមេទស និង

ចបេ់ផ្តើមករអនុវ
ង និង អនកតំ
រងរៃនករយិល
្រពនមយួ នៃថង
នយ៉ យ ប

គមនជ៍នជតិេដើម
ឡងេទេលើពកួេគ

ងសហគមន ៍
លកមពុជ ចូលរមួពធិ

រទស នកិចចេទម

ែខមក  ឆន ២ំ០
វត្ត “កិចច្រពមេ្រ

ណើ រកំណតែ់ផនទី
កណត្់រពំ្របទល់
យ៉ យ (េសចក្តី

ន្ល ះែខមក  ឆន
ង្រកុមហុ៊ន 

លថន កេ់ខត្ត អ
ល័យ សីុេអអ ូ
ងផលប៉ះពល់ 
ៗបនផ្តល់នូវអនក
ខ្លួន។   

ពមេ្រពៀងបឋ

ងករឧបតថមភស្រ

វត្តកិចច្រពមេ្រព
ងមកពីរ ្ឋ ភិ

ល័យ សីុេអអូ
ទី១៣ ែខវចិឆិក
បនសូមខមេទ
មភគតចិ ស្រម
គ និងែបបែផនជី

ករយិល័យ សីុ
ធែីសនេ្រពន ែខវចិឆ

មលូ ្ឋ នេដើមបបី

០១៦ គូភគីប
្រព ងេខត្តេសៀម
ទីរមួគន  េទភូ

លសមបទនដីេស
ក្តីែថ្លងកររមួទី៥

ឆន ២ំ០១៦ និង
និងអនកតំ ង

អងគករតំ ង 
បនេធ្វើដំេណើ រ ួ
េដើមបកំីណតរ់

កជំនញខងកំ

ឋម 

្រមបពិ់ធីេនះ  

ងបឋម គូភគី
ភបិលថន កេ់ខត្ត 
អ ូ បនចូលរមួេ
ក ឆន ២ំ០១៥។
ទសជ ធរណ
មបផ់លប៉ះពល់
ជីវតិរស់េនរបស់

សីេអអ ូ ្រកុមហុ៊ន 
ចិឆកិ ឆន ២ំ០១៥ 

បញជ កអំ់ពី្រពំ្របទ

បនជបួគន េដើមបពិី
ម ប” និង េរៀប
មរិងផលប៉ះពល

សដ្ឋកិចចរបស់្រកុម
៥ ែខមក  ឆន ២ំ

ង ែខកកក  ឆន
ងសហគមន ៍ ស

និង ្រកុម
រមួគន ជេ្រចើនដ
រកតំបនៃ់ផទដីវ ិ ទ
ណតែ់ផនទីរបស
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គី អងគករ
្រពមទងំ 

េនកនុងពិធី 
 ្រកុមហុ៊ន
ណៈចំេពះ 
ល់ែដលបន
ស់ពកួេគ។  

 
នងិ ជរ ្ឋ       

ទល់ដី  

ពិភក អំពី 
បចំែផនករ 
ល់នីមយួៗ 
មហុ៊នហ៊ង
២០១៦)។  

ឆន ២ំ០១៧      
សមជិករ ្ឋ
មករងរៃន
ង េទភមូិ
ទ។ ភគី
ស់ពកួេគ

 



េសចក្តី្រពងរបយ

	

េនកនុងដំេណើ រទ
ថមនភមូចំិននួ
របស់្រកុមហុ៊នហ
ទងំពីរេនះ បន
ដំេណើ រករសនធ
សីុេអអ ូ េលើប
ឆន ២ំ០១៥ (ស
ែថ្លងករណ៍រមួ 
ដំេណើ រទស នកិ

្រកុមករងររបស
	

កនុងែខតុ  
ច្រមុះមយួ េដើ
រ ងសមបទនដី
និងដីែដលសហ
្របៃពណី។ ចប
ដំេណើ រករស្រម
ករងរេនះ េទ
កនុងករែស្វងរក

កិចច្រពមេ្រព ងកន

កនុងែខកកក  ឆន
ស្រមបស្រមួល
ផលប៉ះពល់ទំ
តំ ង បន
ែចងអំពីកិចច្រពម
្រតឡបម់កវញិ 
្របភពទឹក និងផ្ល

គូភគីបនឯកភ
ឱយមនករអនុវ
បែនថមពីេនះេទៀ
្របទល់ភនំ រក
សហគមន ៍ និ

យករណ៍វឌ នភ

ទស នកិចចរមួគន
នពីរសថិតេនេ្រក
ហ៊ង នយ៉
នសេ្រមចចិត្តបន្ត
ននកមមែដលស្រ
បញ្ហ ដៃទេទៀត 
សូមេមើលេសចក្តី
ទី៦ (កកក  ២
កិចចរមួគន េនះ។ 

ស់រ ្ឋ ភបិល 

ឆន ២ំ០១៦ រ
មបជីយួ ដល់គូភ
ដីេសដ្ឋកិចចរបស់
ហគមនជ៍នជតិេ
បពី់េពលេនះម
្រមបស្រមួលេ
ទ មសំេណើ រប
កដំេ ះ្រ យ

កនុងករ្របគល់ភនំ

ឆន ២ំ០១៧ បនទ
លេ យករយិល
ទងំ១១ ្រកុមហុ៊ន
នេចញេសចក្តីែថ្ល
មេ្រព ងបែនថម 
និង ករអនុវត្ត

ផ្លូវថនល់ (េសចក្តី

ភពសហករជមួ
វត្តេសចក្តីែថ្លងក
ៀត គូភគីបនឯ
 និង ដីកបស់
ង្រកុមហុ៊នហ៊ង

ភព៖ Cambodia

គេលើកដំបងូ គ
ក្រពំ្របទល់សមប
យ។ េបើេទះ
ន្តចូលរមួជមយួ្រ
្រមបស្រមួលេ
ដូចមនឯកភ

ក្តីែថ្លងករណ៍រមួ 
២០១៦) សេងខ
 

្ឋ ភបិលបនប
ភគីកនុងករកំណ
ស្រកុមហុ៊នហ៊ង
េដើមភគតិចេ្របើ
មក រ ្ឋ ភបិលប
ះ្រ យវ ិ ទ 
បស់គូភគី េដើម
យមយួ្របកបេ

រក  និងដីកប់

នបពី់មនកិចច្រប
ល័យ សីុេអអ ូ អន
នហ៊ង នយ៉
ថ្លងករណ៍រមួមយួ

រមួមន ក
ត្តកិចច្រពមេ្រព ង
កែថ្លងករណ៍រមួ 

មយួរ ្ឋ ភបិល េ
កររមួឱយបនេព
ឯកភពថ ទី
សព នឹង្រតូវកំ
ង នយ៉ យ 

: VEIL II-01/ េខ

គូភគីបនបញជ
មបទនដីេសដ្ឋកិចច
ះជដូេចនះក្តី ភូ
្រកុមហុ៊ន មរយ
យករយិល័យ

ភពកលពីែខកញញ
ទី៤)។ េសច

ងបអំពីលទធផលៃ

បេងកើត្រកុមករង
ណតរ់កតំបន្់រតួតគន

នយ៉ យ 
បើ្របស់ មែបប
បនចូលរមួេនកនុ

មរយៈ្រកុ
មបជីយួ ដល់ពកួេ
យសន្តិវធីិ។  

បស់ពមកវញិ  

បជំុមយួចំននួែដ
អនកតំ ងភមូរិ
យ និង អងគក

យ ែដលកំណ
ករ្របគល់ភនំ រក
ងពីមនុ េដើមបី ្ត
ទី៧)។   

េដើមបបីងកលកខណ
ញេលញ។ 
ងំ ទំហំ និង្រ

កណតរ់មួគន េ
េ្រកមកិចចគ្ំរ

ខត្តរតនគិរ ី- ែខធនូ 

ញក់
ចច 
ភូមិ
យៈ 
យ 
ញញ  
ចក្តី
ៃន

ងរ
គន  

ប
កនុង
កុម
េគ

ល
រង
ករ

ណត់
ក      
្ត រ

ណៈ 

្រពំ
យ 
្រទ 

និង ក
កំណត់
 
ចំេពះទី
គឺរ ្ឋ ភិ
្របគល់
 
កនុងែខវ ិ
បងគ បក់
ភពម្រ
និងសំណ
និងទីច
អនុវត្តស

ម្រន្តៃីនម
ចំណុច 
ែខមនី 

ដំេណើ រ
	

េនចេន្ល
ទងំ១២
រ ្ឋ ភបិ
សីុេអអូ
ដំបងូ 
(កែន្លង
បែន្ល ្រតី
្របគល់

ឆន ២ំ០១៩ 

ករអនុមត័ពីរ ្ឋ ភ
ត្រពំ្របទល់រមួគន

ទី ងំែដលគម ន
ភបិលជអនកេធ្វើក
ល ឬ មនិ្របគល់េ

វចិឆិក ឆន ២ំ០១៧
ករែតង ងំ្រកុម
្រន្តីចំននួ ៧របូ 
ណង ់មនទរីកសិក
ចតក់រអន្តរវស័ិយ
សកមមភពេនះ។

មនទរីេរៀបចំែដនដ ី
ច ជីភែីអស កន
ឆន ២ំ០១៨ 

រករកណំត្់រពំ្រប

ន្ល ះែខវចិឆិក រហ
២ ្រកុមហុ៊នហ៊ង
បល អងគករតំ
អ ូ បនអនុវត្ត
កនុងេគលបំណ
ែដលមនទឹកេច

្រតី។ល។) និង ្រ
លេទឱយអនកភមូវិញិ

ភបិលេខត្តរតន
គមយួ។  

នករឯកភពគន រ
ករសេ្រមចចិត្ត
េទឱយសហគម

៧ អភបិលេខត្ត
មករងរច្រមុះម
មកពីមនទីរេរៀប

កមម រកុខ្របមញ់ 
យៃន េខ
។  

ដី នគរបូនយីកមម
កនុងអឡុំងេពលៃន

បទល់ដីរមួគន  

ហូតដល់ែខធនូ ឆន ំ
ង នយ៉ យ

ង និង ្រក
ដំេណើ រករកំណ

ណងកំណតរ់កភនំ
ចញេពញមយួឆន
្រចប (តំបនដី់ៃ្រ
ញ។  

នគិរ ី មរយៈ

រ ងគូភគី ដំេ
ថទី ងំទងំេន
ន។៍ 

ត្តរតនគិរ ីបនេច
មយួែដលរមួមន
បចំែដនដី នគរូ
និងេន ទ ម
ត្តរតនគិរ ី េដើមបី

មម នងិសំណង ់
នដំេណើ រករកណំ

ឆ២ំ០១៧ អនកតំ
យ ្រកុមករងរច
្រកុមករងរៃនក
ណត្់រពំ្របទល់ដីរួ

រក  ដីកបស់
ឆន  ំ និង សមបូរ
្របស្រមបស់ត្វៃ
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ដំេណើ រករ

ះ្រ យ 
នះនឹង្រតូវ

ចញលិខិត
នសមស
របូនីយកមម 
នទីរបរ ិ ថ ន 
បគី្ំរទ និង 

 
កំពុងយក

ណត្់រព្ំរបទល់       

តំ ងភមូ ិ
ច្រមុះរបស់ 
ករយិល័យ     
រមួគន េលើក      
សព ្រចប ់
រេទេ យ
ៃ្រព) េដើមបី

 

  



េសចក្តី្រពងរបយករណ៍វឌ នភព៖ Cambodia: VEIL II-01/ េខត្តរតនគិរ ី- ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 

7 
	

ករកំណត្់រពំ្របទល់ដីេលើកទី២ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងែខមនី 
ឆន ២ំ០១៨ ែដលនឱំយទទលួបនទី ងំែដលបន ស់ែវង
សរបុចំននួ ៤៦កែន្លង កនុងេនះរមួមនភនំ រក ចំននួ ២១ 
កែន្លងកបស់ពចំននួ៨ ្រចបចំ់ននួ១៤ និង្រចបចំននួ៣។ ល់
្រគបចំ់ណុចជីភែីអសទងំអស់ ្រតូវបនសេ្រមចរមួគន េ យគូភគី 
េ្រកមជំនយួពីសនធ នករៃីនករយិល័យ សីុេអអ។ូ  

បនទ បពី់បញចបដំ់េណើ រករកំណត្់រពំ្របទល់រចួ ល់ ្រកុមហុ៊ន 
ហ៊ង នយ៉ យ បនយល់្រពម្របគល់ភនំ រក ចំននួ ២០ 
និង ដីកបស់ពចំននួ២កែន្លង េទឱយសហគមន្៍រគប្់រគងវញិ។ 
េបើេទះជដូេចនះក្តី សហគមនប៍នបង្ហ ញអំពីកររពឹំងទុករបស់ 
ពកួេគថ ល់ទី ងំទងំ ៤៦ កែន្លង ែដលបន ស់ែវងរចួ នឹង
្រតូវបន្របគល់មកឱយពកួេគវញិ។  

្រកុមករងររបស់រ ្ឋ ភបិល បនេរៀបចំរបយករណ៍ ង
ទិនននយ័មយួេ្រកយេពលកំណត្់រពំ្របទល់រចួ ល់ េ យបន 
កំណតថ់មន ៦៤កបលដី េលើទី ងំដីចំននួ ៤៦កែន្លង ែដល
បន ស់ែវងេ យឧបករណ៍ ជីភែីអស។ ៃផទដីសរបុែដលបន
ស់ែវងដំបងូ មនទំហំ ១.០២៣,៧៦ ហិក ។ ្រកុមករងរ 

បនវភិគទិនននយ័ េ យកតៃ់ផទដីែដលបនទមទរ និងបន
កំណត្់រពំ្របទល់រចួ ល់ ែដលសថិតេនេ្រកបរេិវណសមបទន
ដីេសដ្ឋកិចចរបស់្រកុមហុ៊ន ហ៊ង នយ៉ យ។ បនទ បម់ក 
្រកុមករងរ បនសននិ ្ឋ នថៃផទដីែដលបន ស់ែវង និងសថិត
េនកនុងសមបទនដីេសដ្ឋកិចចរបស់្រកុមហុ៊ន ហ៊ង នយ៉ យ 
មនទំហំ ៧៤២,២៦ ហិក ។ ្រកុមករងរកប៏នគណន     
រកេឃើញៃផទដីចំននួ ១៦៩ហិក  ែដលបន ស់ែវងរចួ ប៉ែុន្ត 
្រកុមហុ៊នមនិចង្់របគល់្រតឡបេ់ទឱយសហគមនវ៍ញិ េ យ
ភគេ្រចើនគឺេ យ រែតតំបនៃ់ផទទងំេនះបនេធ្វើករ ដុំះរចួ
ល់។  

ពិធីមយួែដល្របរព្វេធ្វើេឡើងេ យរ ្ឋ ភបិលថន កេ់ខត្ត 

េនចុងែខមនី ឆន ២ំ០១៩ រ ្ឋ ភបិលថន កេ់ខត្តបនេធ្វើករ
ផ ព្វផ យជ ធរណៈអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន េ យ 
បនផ្តល់អនុ សនជូ៍ន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន ទឱយ្របគល់្រតឡបម់កវញិនូវ ល់ៃផទដីែដលបនចុះ ស់

ែវង ែដលមនទំហំសរបុ ៧៤២.២៦ហិក ។ ករ្របគល់      
្រតឡបម់កវញិនូវភនមំយួែដលបន ដុំះរចួ ល់មយួែផនក េន
េពលចបរ់យៈេពលសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ្រតូវបនេលើកយកមក
ពិភក ។ េនឯពិធីមយួ ែដល្របរព្វេធ្វើេឡើងេនៃថងទី២៦         
ែខមនី ឆន ២ំ០១៩ ឯកឧត្តម អភបិលៃនគណៈអភបិលេខត្ត
រតនគិរ ី បនអេញជ ើញអនកតំ ងភមូ ិ ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉

យ  រ ្ឋ ភបិលថន កេ់ខត្ត និងករយិល័យ សីុេអអ ូឱយចូល
រមួេដើមបផី្តល់បចចុបបននភពជូនដល់គូភគីអំពីលទធផលៃនដំេណើ រ
ករកំណត្់រពំ្របទល់ និង អបអរ ទរអនក្រគបគ់ន ចំេពះវឌ ន
ភពែដលសេ្រមចបន។ 

កលពីៃថងទី១៨ ែខេម  ឆន ២ំ០១៩ ឯកឧត្តម អភបិលៃន      
គណៈអភបិលេខត្តរតនគិរ ី បន កសំ់េណើ េទ្រកសួង
កសិកមម រកុខ្របមញ់ និងេន ទ េសនើសំុឱយកតៃ់ផទដីចំននួ 
៧៤២,២៦ ហិក  ពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចរបស់្រកុមហុ៊ន          
ហ៊ង នយ៉ យ។ 

េ យមនសំេណើ ពីរ ្ឋ ភបិល ករយិល័យ សីុេអអ ូ កំពុង     
គ្ំរទដល់ដំេណើ រករដឹកនេំ យរ ្ឋ ភបិល ែដលមនករ
ចូលរមួពីរដ្ឋបលេខត្តរតនគិរ ី្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន ទ និង្រកសួងពកព់ន័ធដៃទេទៀត េដើមបពិីនិតយសេ្រមច និង
អនុវត្តករ្របគល់ដី្រតឡបម់កវញិ។ ដំេណើ រករេនះកំពុងបន្ត។ 

ករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងកន្លងមក 
 

កនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ អនកតំ ងភមូទិងំ១២ ្រកុមហុ៊ន 
ហ៊ង នយ៉ យ ្រកុមករងរច្រមុះរបស់រ ្ឋ ភបិល មនទីរ
េរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណងេ់ខត្តរតនគិរ ីនិង មនទីរ
បរ ិ ថ ន បនពិភក គន អំពីជេ្រមើសស្រមបេ់ ះ្រ យបញ្ហ
កង្វល់ទកទ់ងនឹងដីធ្លី និង ករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងកន្លងមក 
ទកទ់ងនឹងករជសួជុល ព ន និងផ្លូវ និងករ ្ត រេឡើងវញិនូវ
្របភពទឹក។  

េនកនុងកិចច្របជំុេនះ គូភគីបនពិនិតយេឡើងវញិេទេលើទិនននយ័ 
ែដលទទលួបនពីករកំណតែ់ផនទីេ យេ្របើឧបករណ៍ជីភែីអស 
ែដលបនកត្់រ េនកនុងដំេណើ រករកំណត្់រពំ្របទល់ េហើយគូ
ភគីបនឯកភពថ ទិនននយ័េនះឆ្លុះបញច ងំយ៉ងសុ្រកឹតយ



េសចក្តី្រពងរបយករណ៍វឌ នភព៖ Cambodia: VEIL II-01/ េខត្តរតនគិរ ី- ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 

8 
	

ចំេពះ ល់ទី ងំែដលបនកំណត្់រពំ្របទល់។ សហគមន ៍និង 
្រកុមហុ៊នកប៏នយល់្រពមេធ្វើករ ស់ែវងកំណតផ់្លូវេចញចូល
េទកនតំ់បនែ់ដលនឹង្រតូវ្របគល់ឱយសហគមនវ៍ញិផងែដរ។  

ករ ្ត រផ្លូវថនល់ និងផ្លូវទឹកេឡើងវញិ 

្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ បនេប្តជញ អនុវត្តេធ្វើករជសួជុល
ផ្លូវែដលបនឯកភពកន្លងមក  េ យសហករជមយួ     
សហគមនម៍លូ ្ឋ ន។ េបើេទះបីជ្រកុមហុ៊នបនេ ះ្រ យ 
េធ្វើករជសួជលួផ្លូវមយួចំននួកេ៏ យ ប៉ែុន្តសហគមនប៍ន
បង្ហ ញឱយេឃើញអំពីក្តីកង្វល់ចំេពះគុណភពៃនករជសួជុល 
និងកង្វះករពិេ្រគះេយបល់េនកនុងដំេណើ រករជសួជុលេនះ។
កិចច្រពមេ្រព ង ្ត រេឡើងវញិនូវផ្លូវទឹក្រតូវបនជ្រមុញ មរយៈ
ករេប្តជញ ចិត្តរបស់្រកុមហុ៊នកនុងកររក ឱយមនជំនញឯកេទស
ពកព់ន័ធ។ េបើេទះជដូេចនះក្តី ចបពី់េពលែដល្រកុមហុ៊ន ហ៊ង
នយ៉ យ បនដកខ្លួនពីកិចចសនទនែដលេរៀបចំេ យ

ករយិល័យ សីុេអអ ូមក ករអនុវត្តករេប្តជញ ចិត្តទងំេនះ ក់
បីដូចជបនផ្អ កេទវញិ។ 

ឥឡូវេនះ ករចូលរមួរបស់្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យេនកនុង
ដំេណើ រករេនះជថមីម្តងេទៀត នឹងបងកលកខណៈឱយភគី ច
ពិភក  និង េរៀបចំែផនករអនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងែដលមន
្រ បរ់បស់ពកួេគ។  

តនួទីរបស់ IFC កនុងនមជអនកសេងកតករណ៍ចំេពះដំេណើ រករ
េនះ  
	

IFC បនបញជូ នអនកសេងកតករណ៍មយួរបូ ឱយេធ្វើករសេងកត
ដំេណើ រករេនះេនដំ កក់លេផ ងៗគន  រមួទងំេនកនុង
ដំេណើ រេដើមបពិីភក អំពីករ ្ត រផ្លូវទឹក និង តំបនដី់េសើមេឡើង
វញិ កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០១៨ ផងែដរ។ អនកសេងកតករណ៍បន
គ្ំរទដល់ភគី មរយៈករែចករែំលកជំនញឯកេទសែផនក        
បរ ិ ថ នរបស់គត។់  

 

ករដកខ្លួនរបស់្រកុមហុ៊នពីដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់
ករយិល័យ សីុេអអ ូ

កនុងឱកសៃនកិចច្របជំុវគគដំបងូ ៃនអ្វីែដលបនេ្រគងថជករ    
ចរចរេលើកចុងេ្រកយ រ ងសហគមន ៍ និង្រកុមហុ៊នហ៊ង ន
យ៉ យ េលើបញ្ហ ែដលេនេសសសល់ ្រកុមហុ៊នហ៊ង ន
យ៉ យ បនដកខ្លួនេចញពីដំេណើ រករសនធ នកមមេនះ និង 
បនបង្ហ ញឱយដឹងថ ពកួេគចងឱ់យរ ្ឋ ភបិលកមពុជេធ្វើករ
សេ្រមចចិត្ត េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដលេនេសសសល់ជំនសួ
វញិ។ បញ្ហ ែដលេនេសសសល់ទងំេនះ ពកព់ន័ធនឹងតំបនៃ់ផទ
ដីដៃទេទៀត ែដលសហគមនប៍នទមទរ ប៉ែុន្តមនិទនប់ន 
កំណត្់រពំ្របទល់េនេឡើយ េហើយសហគមនទ៍មទរឱយមន
ករផ្តល់សំណងស្រមបក់រខូចខតននែដលបនេកើតេឡើង។ 

បណ្តឹ ងថម ី

បនទ បពី់្រកុមហុ៊ន ហ៊ង នយ៉ យ បនដកខ្លួនពីកិចចសនទន
ែដលេរៀបចំេ យករយិល័យ សីុេអអ ូ មក សហគមនប៍ន 
កប់ណ្តឹ ងថមីមយួេទករយិល័យ សីុេអអ ូ អំពី្របតិបត្តកិរ

របស់្រកុមហុ៊ន ហ៊ង នយ៉ យ េនកនុងេខត្តរតនគិរ ី េ យ
បណ្តឹ ងេលើកេនះ ពកព់ន័ធេទនឹងអតិថិជនអន្តរករហិីរញញ វតថុ
របស់ IFC េពលគឺ ធនគរេទៀនផុង ខមមសឺល ចញ ស្តុក 
(TPBank) និង ធនគរេវៀត ម ្រប៉សព័ររធីី ចញ ស្តុក ខមមឺ
សល (VPBank)។ ខណៈេពលែដលករយិល័យ សីុេអអ ូ
កំពុងេធ្វើករប៉ន្់របមណេទេលើបណ្តឹ ងេនះ ្រកុមហុ៊ន ហ៊ង
នយ៉ យ បនបង្ហ ញឱយេឃើញអំពីចំ ប់ រមមណ៍កនុង

ករចូលរមួជថមមី្តងេទៀតេនកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទ។ អនក
តំ ងសហគមនក៍ប៏នបង្ហ ញឱយេឃើញនូវចំ ប់ រមមណ៍
កនុងករចូលរមួេនកនុងករេ ះ្រ យវ ិ ទេនះដូចគន ែដរ។ 
េយង មេគលករណ៍ែណនសំ្តីពី្របតិបត្តកិររបស់
ករយិល័យ សីុេអអ ូ បណ្តឹ ងេនះនឹង្រតូវេ ះ្រ យេ យ       
មខុងរែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទ ៃនករយិល័យ សីុេអអ។ូ 
្រស័យេ យគូភគីេនកនុងកិចចសនទន និង បញ្ហ ស្រមប់

ពិភក  មនលកខណៈដូចគន ទងំ្រសុង ករណីទងំពីរេនះនឹង
្រតូវេ ះ្រ យរមួគន  មរយៈដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទែត



េសចក្តី្រពងរបយករណ៍វឌ នភព៖ Cambodia: VEIL II-01/ េខត្តរតនគិរ ី- ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 

9 
	

មយួ។ ករផ្តល់របយករណ៍អំពីករណីទងំពីរេនះ នឹង្រតូវរមួ
បញចូ លគន េ យេសមើគន  ចបពី់េពលេនះតេទ។ 

្រកុមហុ៊ន ហ៊ង នយ៉ យ វលិ្រតឡបម់កតុចរចរវញិ 

កលពីែខតុ  ឆន ២ំ០១៩ ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ បន
បង្ហ ញអំពីចំ ប់ រមមណ៍ កនុងករចូលរមួេនកនុងកិចចសនទន
េនះវញិ។ ករយិល័យ សីុេអអ ូ បនជបួជមយួ្រកុមហុ៊នហ៊ង
នយ៉ យ និង សហគមនេ៍ដើមបណ្តឹ ង ចេ់ យែឡកពីគន  

កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ េហើយភគីទងំសងខងបនបញជ ក់
អំពីករេប្តជញ ចិត្តរបស់ខ្លួនកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ វ ិ ទែដលេន
េសសសល់ មរយៈដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទែដលេរៀបចំ
េឡើងេ យករយិល័យ សីុេអអ។ូ  

ជំ នបនទ ប ់

ករយិល័យ សីុេអអ ូ នឹងេរៀបចំឱយមនជំនបួរ ងអនកតំ ង
្រកុមហុ៊ន និង អនកតំ ងសហគមន ៍ េនេដើមឆន ថំមី េដើមបី
ពិភក អំពីជំ នបនទ ប។់ 

ឯក រអំពីដំេណើ រករ 

ល់េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួទងំអស់ និងឯក រដៃទេទៀត 
ែដលពកព់ន័ធនឹងករណីេនះ ចរកបនេនកនុងេគហទំពរ័របស់
ករយិល័យ សីុេអអ៖ូ www.cao-ombudsman.org.    

ទំពរ័អំពីករណី The Cambodia: VEIL II-01/ េខត្តរតនគិរ ី
ចចូលេមើលបនេ យផទ ល់ មរយៈេគហទំពរ័ 

http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.
aspx?id=212  


