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ករណ៍ យតៃម្ល មយួ្រតូវបនផ ព្វផ យជ ធរណៈ 
កនុងែខសី  ឆន ២ំ០១០។ 

េបើេទះបជីភគបីនយល់្រពមពយយមេ ះ្រ យបញ្ហ  
េនកនុងពកយបណ្តឹ ង មរយៈដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទ
ែបបសហករមយួ ែដលផ្តួចេផ្តើមេរៀបចេំឡើងេ យ
ករយិល័យ CAO កេ៏ យ ប៉ុែន្ត ពួកេគមនិ ចជួបគន
ផទ ល់ េនកនុងេវទិកសនទនពហុភគអីនកពកព់ន័ធរមួគន មយួ
បនេឡើយ។ ដូេចនះ ្រកុមករងររបស់ករយិល័យ CAO 
បនេរៀបចឱំយមនករ្រចបចប់ញចូ លគន មយួ នូវកចិច្របជុំ
េ យែឡក និង “យន្តករអន្តរករ”ី េដើមបជីយួ ដល់ភគី
កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ។ “ភគ”ី កនុងករណីេនះ រមួមន
េដើមបណ្តឹ ង និង សមជិកសហគមនដ៍ៃទេទៀតែដលរង
ផលបះ៉ពល់ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និង អងគករ
សងគមសីុវលិ តំ ងននរបស់រ ្ឋ ភបិល ្រកុមហុ៊ន 
SCA និង IFC។ 

កនុងអំឡុងេពលៃនករ្រតួតពិនិតយរបស់ករយិល័យ CAO 
េទេលើករេប្តជញ ចិត្តែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងដំេណើ រ
ករេនះ សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន ែដលរស់េន មបេ ្ត យ
របង កសយន្ត ្ឋ ន បនេលើកេឡើងនូវករ្រពួយបរមភ
អំព ី ករផ្ល ស់ប្តូរមយួចនួំនែដលេធ្វើេឡើងេ យ្រកុមហុ៊ន 
SCA ចំេពះ្រព្ំរបទល់របងខងកនុង ែដលប ្ត លឲយ
បញ្ហ ជនលិ់ច នងិ្របពន័ធបង្ហូទឹកមនករេកើនេឡើង ម
បេ ្ត យរបង កសយន ្ឋ ន។ ករយិល័យ CAO 
េលើកទកឹចតិ្តឲយ្រកុមហុ៊ន SCA និងសមជិកសហគមនរ៍ង
ផលបះ៉ពល់េធ្វើករងរជមយួគន  និងេធ្វើករងរជមយួ
ជញ ធរពកព់ន័ធ េដើមបែីស្វងរកដេំ ះ្រ យែដល ច

ទទលួយកបន ទងំសងខង។ 

កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៥ ករយិល័យ CAO បនេរៀបច ំ
កិចច្របជុបំញចបគ់េ្រមងេលើកចុងេ្រកយមយួ កនុងេខត្ត្រពះ 
សីហនុជមយួេដើមបណ្តឹ ងដំបូងចនួំន២២នក ់ និង       
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលបនជួយ ដល់សហគមន៍
េនកនុងដំេណើ រករទងំមូល ែដលរមួមនជ ទិ៍៖ អងគករ 
អភរិក  នងិអភវិឌ នក៍មពុជ (CDCAM) អងគករ្រ វ្រជវ

ជតកិមពុជ (CNRO) និង េវទិកអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល 
ស្តីពកីមពុជ។ អនកចូលរមួបនផ្តល់មតេិយបល់្រតឡបជូ់ន
ដល់ករយិល័យ CAO អំពីដំេណើ រករ និងបនបញជ កថ់ 
បញ្ហ បណ្តឹ ង្រតូវបនេ ះ្រ យកនុងលកខណៈមយួគួរជទី 
េពញចតិ្តចេំពះពួកេគ។ 

លទធផល 
(១) ផលបះ៉ពល់េទេលើជវីភពរស់េន នងិបទ ្ឋ នជវីតិ 

រស់េន ករ យតៃម្លដធី្ល ីនងិសំណង 

ដូចមនកតស់មគ ល់ េនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លរបស់ 
ករយិល័យ CAO សមជកិសហគមន ៍ មនករ្រពួយ
បរមភយ៉ងខ្ល ងំ អំពផីលបះ៉ពល់ែដល ចេកើតមនប
្ត លមកពីគេ្រមង កសយន ្ឋ នេនះ និង ផលបះ៉

ពល់ប ្ត លមកពកីរ ងំទលំីេនថមីេទេលើជវីភពរស់
េន នងិ បទ ្ឋ នជវីតិរស់េនរបស់ពកួេគ។ ពួកេគកម៏ន
បំណងចងធ់នឱយមនដំេណើ រករមយួ្របកបេ យភព
យុត្តធិមផ៌ងែដរ។ មរយៈដេំណើ រកររបស់ករយិល័យ 
CAO ភគសីេ្រមចបនលទធផលករងរ ដូចតេទ   ៖  

 ែផនករសកមមភព ស្តីពីករេ ះ្រ យផលបះ៉
ពល់ (RAP) ្រតូវបនេរៀបចេំសចក្តី្រពង និង
បញចបរ់ចួ ល់។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនេប្តជញ
េធ្វើឱយមនភពអនុេ មេទនងឹស្តង់ រសមទិធិ
កមមរបស់ IFC េហើយ IFC ្រតូវបនផ្តល់ឱកស
ឲយផ្តល់េយបល់េទកនុងករេរៀបចេំសចក្ត្ីរពង 
RAP េនះ។  

 គិត្រតឹមេពលែដលកពុំងសរេសររបយករណ៍
េនះ មន្របជពលរដ្ឋចំនួន១៩១្រគួ រ ្រតូវ
បនផ្តល់សំណង2៖ 
 ្របជពលរដ្ឋចំនួន១៥៧្រគួ រ បនទទួល

សំណងហរិញញ វតថុប៉ុេ ្ណ ះ 

																																																								
2 ទិនននយ័ផ្តល់េ យ្រកុមហុ៊ន Green Goal និងបញជ កេ់ យអងគករ 
CDCAM និង CNRO។ 
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 ្របជពលរដ្ឋចំនួន៣៤្រគួ រ បនទទួល
សំណងហរិញញ វតថុ និងដីថម។ី េនកនុងទស ន
កិចច្រតួតពិនិតយ ម នមយួរបស់ CAO 
េទកនស់ហគមនទឹ៍ក បមនជយ័ 
ែដល្រតូវបនេរៀបចំស្រមបក់រ ងំ    
ទីលំេនថម ី តំ ងសហគមនែ៍ដល្រតូវ
បនេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស បន យ
ករណ៍ឱយដឹងថ ”េយើងខញុមំនភព
សបបយរកី យខ្ល ងំ ស់េនទេីនះ។ 
ទីេនះ្របេសើរជងកែន្លងែដលេយើងរស់
េនពីមុន”។ 

 ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនចបៃ់ដគូករងរ
ជមយួ ្រកុមហុ៊ន Green Goal (្រកុមហុ៊ន
ពិេ្រគះេយបល់មយួរបស់ែខមរ ែដល្រតូវបនជួល
េដើមបជីយួ ដល់ករងរេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់) 
និង អងគករអភរិក  និង អភវិឌ នក៍មពុជ ែដលជ
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលមយួែដលបនជួយ  
និង ផ្តល់ដំបូនម នដល់សហគមនែ៍ដលបន ក់
ពកយបណ្តឹ ង ឱយអនុវត្តកមមវធីិ ្ត រ្របកច់ណូំល
េឡើងវញិ។ កមមវធិេីនះ រមួមន   ៖  
១. ផ្តល់ករអបរ់សុំខភពស្រមបស់ហគមន ៍
២. ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
៣. កំណតរ់ក្របេភទ ជីវកមមស្រមបក់របេងកើត 

្របកច់ណូំល 
៤. េរៀបចំកិចច្របជុសំហគមនឱ៍យបនេទៀងទត ់

និង 
៥. បេងកើតែផនករអភវិឌ នស៍ហគមនម៍យួ នងិ  

ផ្តល់ជំនួយស្រមបក់រអនុវត្តន ៍ករ្រគប្់រគង 
និងនិរន្តរភព។ 

 

(២) ករទទលួបនពត័ម៌នគេ្រមង នងិសេម្លងរបស់  
សហគមនម៍លូ ្ឋ នេនកនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចចតិ្ត 

សហគមនប៍ន យករណ៍ឱយករយិល័យ CAO បនដឹង
ថពកួេគ្រតូវករពត័ម៌នអំពីគេ្រមង និង ែផនករេ ះ
្រ យផលបះ៉ពល់ឱយបនទនេ់ពលេវ  េដើមបឱីយ    
ពួកេគ ចពយករណ៍ទុកជមុនបនខ្លះ ស្រមបច់តែ់ចង
ករងរផទ ល់ខ្លួនរបស់ពកួេគ រក បននូវជវីភពរស់េន 
និង ទទួលបនេសចក្តី្រតូវករមូល ្ឋ ន្របចៃំថងរបស់    
ពួកេគ។ ពកួេគកច៏ងប់នឱកសមយួ េដើមបជីះឥទធិពល
េទេលើេសចក្តសីេ្រមចចិត្តនន ែដលបងកឱយមនផលបះ៉
ពល់េទេលើពកួេគផងែដរ។ ភគីសេ្រមចបននូវលទធផល
មយួចំនួន េនកនុងចំណុចេនះ ៖ 

 គណៈកមមករលទធកមមដីធ្លី (LC) ៃនទសី្តីករ       
គណៈរដ្ឋម្រន្តី បនជលួ្រកុមហុ៊ន Green Goal 
ឱយជយួ ដល់ករអនុវត្តនែ៍ផនករសកមមភពស្តីពី 
ករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និងជពិេសស គឺ
កមមវធីិ ្ត រ្របកច់ំណូលេឡើងវញិ។ ្រកុមហុ៊ន 
Green Goal បនចបេ់ផ្តើមកិចចសហ្របតិបត្តកិរ
ជមយួអងគករអភរិក  និង អភវិឌ នក៍មពុជ។ 
្រកុមហុ៊ន Green Goal និងអងគករអភរិក  និង 
អភវិឌ នក៍មពុជ បនរមួគន េរៀបចំវគគពេិ្រគះ
េយបល់មយួចំននួ េដើមបេីរៀបចំេ្រត មលកខណៈ
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់ មុនេពលចកេចញេទ
រស់េនទី ងំថមី ្រពមទងំេរៀបចំែផនករសហ 
គមនរ៍មួគន  េនឯកែន្លង ងំទលំីេនថមី។ 

 
 សិកខ អបរ់ ំ ្រតូវបនេរៀបចេំធ្វើេឡើងេ យ

្រកុមហុ៊ន Green Goal និង អងគករ CDCAM 
ស្រមបស់ហគមន៍ ងំទលំីេនថមី អំព្ីរបធនបទ
ដូចខងេ្រកម ៖ 

១. ្របពន័ធទឹក ប 
២. រដ្ឋបលសហគមន ៍ឥណទន និងករេរៀបចំ

ែផនករ 



របយករណ៍
 

 

៣. ករ
 

 ខិត្តប
សក
ផ្តល់
ពត័ម៌
ប៉ុែន្ត
ែតម
ទក់
ផ្លូវក
រ ្ឋ ភិ
សហ

 បណ្តឹ
ពិេ្រគ
ក្រមិ
កមមក
ដីធ្លចីំ

																					
3	ឃុំ គឺជករែប

សថិតេនេ្រក

ណ៍បញចបស់្តីពកីរ

្ត រជីវភពរស

បណ័្ណ ពត័ម៌ន 
កមមភពស្តីពកី
លជូនេនេពល
មន ធរណ
េ្រកយមក 

មន្របសិទធភ
កទង និង ផ្តល
ករកនុងមូល ្ឋ
ភបិល ្រកុម
ហគមន ៍៘
ណង រទុកខ្រតូ
គះេយបល់ 
មតិ គថឺន កឃុ់ំ 
ករលទធកមមដី
ចនំួន្របកសំ់

																				
បងែចករដ្ឋបលក
កម្រសុក នងិ រមួ

រេ ះ្រ យវ ិ ទ

ស់េនេឡើងវញិ

 នងិ េស
ករេ ះ្រ យ
មយួ េនឯ

ណៈ” របស
ភគីបនរក
ពជងេនះ 
ល់ពត័ម៌ន
ន ( ឃ

មហុ៊ន Gree
៘)  

តវូបនេ ះ្រ
ែដល្រតូវ

រ ្ឋ ភបិលថន
ធ្លី (ឧ. ទក់
ណង ករេ្របើ

															
ក្រមតិទី៣ េនកនុង
មមនភូមជិេ្រចើន

ទៃនករយិល័យ

ញ 

សចក្តសីេងខបែផ
យផលបះ៉ពល់
ឯ “មជឈម
ស់ កសយ
កេឃើញវធិីែដល

កនុងករ្រប
មរយៈប ្ត

ឃុំ3 អងគករមិ
n Goal កិ

យ មរយ
វបនេធ្វើេឡើង

ថកេ់ខត្ត នងិ 
កទងេទនឹងក
បើ្របស់ដ ី៘

ង្របេទសកមពុជ
នកនុងេនះ។		

យ CAO ៖ គេ្រម

ផនករ 
ល់ មន
ណ្ឌ ល
ន ្ឋ ន 
លកន ់
្រស័យ
ញមនិ
នែមន    
ចច្របជុំ

យៈករ
ងេន៣
គណៈ   
មមសិទធិ 

៘)។ 

។ ឃុំ 

េម
ប

គ
្រ
ប
ដំ
ភិ
ព
ស
ដ
ស
ក

មង កសយន

មេរៀន នងិខ្លមឹ
បងកលកខណៈឱយ

បនបង្ហ ញឱ
យតៃម្លេទេល

គមនម៍ូល ្ឋ ន
្រ យបញ្ហ ទំ
បនបញជ កយ៉់
ដេណើ រករេ
ភបិលកមពុជ 
ពកយបណ្តឹ ងេទ
សកមមកនុងករ្រ
ដល់េដើមបណ្តឹ
សេ្រមចេទប
ករ្របឹងែ្របងរ

ន ្ឋ ន ២ កនុង្របេ

្រប

ម រសីុជេ្រម
យមនករចូលរួ

ឱយេឃើញយ៉ង
លើករណីេនះថ
) ្រកុមហុ៊ន 

ទងំេនះែតឯង
យងចបស់
ះ្រ យផល
ែដលបនជួ

ទកនក់រយិ
្រតួតពនិិតយេទ
ង េហើ
នេឡើយ ្រប
របស់ពួកេគេទ

េទសកមពុជ ែខឧ

្របពន័ធផគតផ់គងទឹ់កេន
“សហគមនអ៍ភិ

ម 
រមួពី ល់ភគី
ងចបស់ ងំពី
ថ េដើមបណ្តឹ
SCA និង I
បនេឡើយ។
ស់ថ ពកួេគ

លបះ៉ពល់។ អ
ជយួ ដល់សហ

យល័យ CAO 
ទេលើគេ្រមង 
យដេំ ះ្រ
បសិនេបើពុមំន
ទេនះ។ តំ

ឧសភ ឆន ២ំ០១

នឯកែន្លង ងំទីល
ភវឌ នទឹ៍ក បមន

ពកព់ន័ធសំខ

ពីដំបូង េនកនុង
ង (សមជកិស
FC មនិ ច
 ជរ ្ឋ ភបិ
ជអនកទទួលប
អងគករមនិែមន
ហគមនក៍នុងករ
បនចូលរមួយ
និងផ្តល់ដបូំ
យមយួមនិ

នករចូលរមួ 
តំ ងរ ្ឋ ភបិ

៥ 
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លំេនថម ី 
នជយ័“ 

ន់ៗ  

ងករ 
សហ 
េ ះ 
បល 
បនទុក
នរ ្ឋ
រ ក់
យ៉ង
បនូម ន
ន ច
និង

បល
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ថន កេ់ខត្ត កេ៏ដើរតួនទីសំខនផ់ងែដរ។ ដូេចនះ ្រកុមករងរ 
ៃនករយិល័យ CAO បនេឈងចបេ់ដើមបេីធ្វើករ
្រប្រស័យទកទ់ងជមយួភគទីងំអស់េនះបែនថមេទៀត 
េហើយពកួេគសុទធសឹងែតបនយល់្រពមេធ្វើករងរជមយួ
ករយិល័យ CAO េនកនុងដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទ
មយួែបបសហករ េដើមបខីិតខំេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ។ 
េ យ រែតមនករពងឹែផ្អកគន េទវញិេទមក កនុង
ចំេ មភគីពកព់ន័ធទងំអស់េនះ ជុវំញិបញ្ហ បណ្តឹ ង 
េនះ ដូេចនះ មនិទំនងថដេំណើ រករេនះ ចទទួលបន
េជគជយ័េឡើយ ្របសិនេបើពុមំនកចិចសហ្របតិបត្តិករ 
និង ករចូលរមួពីពកួេគេទេនះ។ 

្រតូវមនភពបតែ់បនទនភ់្លនចំ់េពះជេ្រមើសដេំណើ រករ 
េ ះ្រ យវ ិ ទ 

េនេពលែដលភគី និង អនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ មយួចនួំន 
មនិ ច ឬ គម នឆនទៈកនុងករចូលរមួេធ្វើករងរជមយួគន
េ យផទ ល់ ប៉ុែន្ត ពួកេគចប់ រមមណ៍កនុងករពយយម 
េ ះ្រ យបញ្ហ ពកយបណ្តឹ ង មរយៈដំេណើ រករេ ះ 
្រ យវ ិ ទមយួ ្រកុមករងរៃនករយិល័យ CAO បន
េ្រត មខ្លួនរចួជេ្រសច េដើមបជីយួ ដល់ភគីកនុងលកខណៈ
មយួ្របកបេ យភពៃចន្របឌិត និង មនភពបតែ់បនទន់
ភ្លន។់ កនុងករណីេនះ ្រកុមករងរៃនករយិល័យ CAO 
បប់ញចូ លអនកស្រមបស្រមួលជនជតិែខមរកនុង្រសុកមន ក ់

បនេ្របើ្របស់ករ្រចបចប់ញចូ លគន មយួនូវកិចច្របជំុេ យ
ែឡកពគីន  និង “យន្តករអន្តរករ”ី េដើមបជីយួ ដល់ភគីកនុង
ករេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ។ ដូេចនះ ខណៈេពលែដល
ពុំមនដំេណើ រករស្រមបស្រមួល ឬ កចិចសនទនជផ្លូវករ 
ករយិល័យ CAO បនេ្របើ្របស់ “ករយិល័យដល៏្អ” 
និងអពយ្រកឹតយ ្រពមទងំជំនញឯកេទសែផនកេ ះ្រ យ
វ ិ ទរបស់ខ្លួន េដើមបសី្រមបស្រមួលឱយមនករ្រប្រស័យ
ទកទ់ងេ យ្របេយល និង មនិផ្លូវករ។ ទេង្វើែបបេនះ
បនជួយ បញជ កអ់ពំីបញ្ហ មយួចនំួន ែស្វងរក្របធនបទ
ែដលភគីមនករ្រពួយបរមភរមួគន  កតប់នថយភព
នតឹង និង ទីបំផុតឈនេទេធ្វើករេ ះ្រ យេសចក្តី

្រតូវករែដលសំខនប់ំផុតរបស់ភគី។ 

្រសបេពលជមយួគន េនះ យន្តករអន្តរករ ី ពិតជបន
បង្ហ ញឱយេឃើញនូវភពមនក្រមតិជក់ កម់យួចំនួន 
្រស័យេ យ ចមនភពយឺតយ៉វ និង មនិសូវមន 

្របសិទធភពខពស់ និង កនែ់តមនករលំបកកនុងករ     
ក ងករេជឿទុកចតិ្ត ទំនកទ់ំនង និងករេយគយល់  
រ ងភគី។ 

 
ផទះថមីែដលកពុំង ងសងេ់នឯសហគមនអ៍ភវិឌ នម៍នជយ័ 

 

េផ្ត តករយកចតិ្តទុក ក ់ប៉ែុន្ត្រតូវ្របុង្របយត័ន ចេំពះ 
េហតុករណ៍ខងេ្រក 

ភគេីនកនុងករណីេនះ មនបំណងេ ះ្រ យបញ្ហ
ទកទ់ងនឹង កសយន ្ឋ នេខត្ត្រពះសីហនុ ្រសបេពល 
ែដលកពុំងមនកចិចខិតខំេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ជេ្រចើន
ដៃទេទៀត ទកទ់ងេទនឹងករអភវិឌ ន ៍ ែដលកពុំងមន
ភពច្រមូងច្រមសកនុង្របេទសកមពុជ។ េហតុករណ៍ខង
េ្រកទងំេនះហួសពសីមតថភព្រគប្់រគងរបស់
ករយិល័យ CAO ្រពមទងំភគ ី េហើយ ចមនផល
បះ៉ពល់អវជិជមនជសក្ត នុពល េទេលើដេំណើ រករេ ះ
្រ យវ ិ ទ។  

ឧទហរណ៍ រយៈេពល២-៣ែខ មុនេពលែដលពកយ       
បណ្តឹ ង្រតូវបនេផញើេទករយិល័យ CAO មនពកយ      
បណ្តឹ ងចំននួ៣េទៀត ្រតូវបន កជូ់នេទគណៈកមមករ
អធកិរកិចចរបស់ធនគរពិភពេ ក និងករយិល័យអនក
ស្រមបស្រមួលគេ្រមងពិេសស ៃនធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
(ADB)។ ពកយបណ្តឹ ងែដលបន កេ់ទគណៈកមមករ



របយករណ៍បញចបស់្តីពកីរេ ះ្រ យវ ិ ទៃនករយិល័យ CAO ៖ គេ្រមង កសយន ្ឋ ន ២ កនុង្របេទសកមពុជ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៥ 
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អធកិរកិចចរបស់ធនគរពិភពេ ក ទកទ់ងេទនឹង
គេ្រមង្រគប្់រគង និង រដ្ឋបលដីធ្លីរបស់ធនគរពភិព
េ ក និង ករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ស្រមប្់របជ
ពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងសហគមនប៍ឹងកក។់ ពកយបណ្តឹ ង 
អំពកីរេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ចំនួន២េទៀត ទកទ់ងនងឹ
គេ្រមងធនគរអភវិឌ ន៍ សីុចំនួន២េ យែឡកពីគន  ៖ 
គេ្រមងផ្លូវជតិែដលភជ ប់ ជធនីភនេំពញ េទទី្រកុងហូជី 
មញិ និង គេ្រមង ្ត រផ្លូវរថេភ្លើងកនុងម អនុតំបនទ់េន្ល  
េមគងគ (GMS)។ ករណីទងំេនះ ចមនផលបះ៉ពល់
អវជិជមនជសក្ត នុពលេទេលើកិចចខតិខំរបស់ភគីេនកនុង
ដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទែបបសហករ ែដលដឹកនំ
េ យករយិល័យ CAO។ 

ដូេចនះ ល់ករពិភក អំពីបញ្ហ ែដលទកទ់ងេទនឹងករ 
េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់េនកនុង្របេទសកមពុជ បនេធ្វើ
េឡើងជមយួនឹងភព នតឹងជសក្ត នុពល ករយល់
្រចឡំជសក្ត នុពល ករបងកបអ់តថនយ័េគលនេយបយ 
និង បញ្ហ នេយបយយ៉ងទូលំទូ យ និងករយល់
េឃើញថមនបងកបរ់េបៀប រៈដៃទេទៀតេនកនុងបញ្ហ ទងំ
េនះ ្រពមទងំបញ្ហ ដៃទេទៀត។ ចំណុចេនះ ទមទរឱយ
មនករអតធ់មត ់ និងករ ងំចតិ្ត កនុងចេំ មភគីទងំ
អស់ែដលេធ្វើករងរជមយួករយិល័យ CAO េនកនុង
ករណីេនះ។ ្រកុមករងរៃនករយិល័យ CAO និង      
ជពេិសស អនកស្រមបស្រមួលកនុង្រសុក បនេធ្វើករងរ
េ យភពេឈ្ល សៃវ េដើមបជីយួ ដល់ភគីពកព់ន័ធទងំអស់
ឱយរក បននូវទស នវស័ិយ និង ករេផ្ត តយកចិត្ត
ទុក ករ់បស់ពួកេគ សំេ សេ្រមចឱយបននូវលទធផល
មយួ ែដល ចទទលួយកបន ្រពមទងំជ្របេយជន៍
ស្រមប្់រគបភ់គទីងំអស់ែដលពកព់ន័ធ។  

ទទលួ គ ល់ថ ភគី ចមនករលំបក និងថ្លឹងែថ្លង        
េទេលើជេ្រមើសរបស់ពួកេគ 

េនដំ កក់លជេ្រចើនកនុងដេំណើ រកររបស់ករយិល័យ 
CAO យ៉ងេ ច ស់ មនភគមីយួែដលមនិសបបយ
ចិត្តចំេពះករេឆ្លើយតប ឬ លទធផលជក់ កម់យួ។ ករ

ទមទរែដលបនេលើកេឡើងមនិ្រតូវបនបំេពញ។ សំនួរ 
ែដលបនសួរ េនែតបន្តមនិទទលួបនចេម្លើយ។ បុគគល
ខ្លះបនេធ្វើសកមមភពមយួចំននួ ែដលពកួេគមន រមមណ៍
ពីដបូំងថមនិ្រសណុកចិត្ត ឬ មនករ្របថុយ្របថន4។ 
មននយ័ថ េនកនុងដំេណើ រករទងំមូល ករយិល័យ 
CAO បនេលើកទឹកចិត្តឱយភគីបន្តសួរខ្លួនឯងថ “េតើេនះ
េនែតជលទធផលមយួែដលល្អជងអ្វែីដលអនក ច
សេ្រមចបនែដរឬេទ?” ចំណុចេនះ រែមងែតងែតជករ
យតៃម្លមយួែដលលំបក នងិ ពិបកសេ្រមចយ៉ងខ្ល ងំ 

ស្រមបភ់គីកនុងករសេ្រមចចតិ្តេនកនុងដំេណើ រករេ ះ
្រ យវ ិ ទ េហើយធមមជតិែបបសម័្រគចតិ្តៃនដេំណើ រករ
េនះ អនុញញ តឱយភគី មយួ ចបញឈប ់ ឬ ដកខ្លួនេន
ដំ កក់ល មយួកប៏ន។ េនកនុងករណីពហុភគី 
មយួ ដូចជករណីេនះ ភគកីជ៏ួប្របទះេទនឹងបញ្ហ ្របឈម 
មយួផងែដរ េនេពលែដលភគីមនិទទួលបននូវ ល់
្របេយជនទ៍ងំអស់ែដលពួកេគចងប់ន ប៉ុែន្ត េបើេទះជ
ដូេចនះក្តី អនកចូលរមួភគេ្រចើនចងប់ន្តដេំណើ រករេនះ។ 

េនកនុងករណីេនះ ភគីេនែតបន្តមនភពអតធ់មត ់ និង  
ឥតរញួ ។ ពួកេគខិតខំេផ្ត តេទេលើេសចក្តី្រតូវករ និង 
េគលេ សំខនប់ំផុតរបស់ពកួេគ ្រពមទងំែស្វងរកវធិី 
េដើមបសីេ្រមចឱយបននូវេសចក្ត្ីរតូវករ និងេគលេ ទងំ
េនះ េបើេទះបជីមនិទទួលបនទងំ្រសុងនូវដេំ ះ
្រ យដល៏្អឥតេខច ះ ឬ ទទលួបននូវអ្វីៗ្រគបយ៉់ងែដល 
ពួកេគចងប់នកេ៏ យ។ 

 
ឯក រដៃទេទៀតែដលពកព់ន័ធេទនងឹករណីេនះ  
ចរកេមើលបនេនកនុងេគហទំពរ័របស់ករយិល័យ 

CAO ៖ www.cao-ombudsman.org

																																																								
4 ឧទហរណ៍ជក់ កម់និ្រតូវបនបញចូ លេន្រតងេ់នះេ យេចតន 

េ្រពះែតកិចចករពរករសមង ត។់	



របយករណ៍បញចបស់្តីពកីរេ ះ្រ យវ ិ ទៃនករយិល័យ CAO ៖ គេ្រមង កសយន ្ឋ ន ២ កនុង្របេទសកមពុជ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៥ 
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