របយករណ៍ស្តព
ី ីករប៉ន់្របមណរបស់ករ ិយល័យ CAO
ពកយបណ្តឹងទក់ទងេទនឹងគេ្រមង

កសយន ្ឋ នកមពជរបស់
ុ
IFC (២១៣៦៣)

ភនំេពញ ្របេទសកមពជ
ុ

ែខមក ឆន២
ំ ០១៤

ករយ
ិ ល័យ្របតប
ិ ត្តិ ទ្រី បឹក អនកេ ះ្រ
ស្រមប់

យវិ ទ

រជីវកមមហរិ ញញវតថអន្ត
ី ន ក់ងរធនករវិ នេិ យគពហុភគី
ុ រជត/ិ ទភ
www.cao-ombudsman.org

អំពីករ ិយល័យ CAO
ករ ិយល័យ្របតិបត្តិ ទី្របឹក
ឯក ជយ

ស្រមប់

យវ ិ ទ (ករ ិយល័យ CAO) គឺជយន្តករគណេនយយភព
(IFC)

ះ្រ

ែដលមនករគំ្រទពី
យភព

និងទីភនក់ងរធនករវ ិនិ េយគពហុភគី

ខែផនក វ ិស័យឯកជនរបស់្រកុមធនគរពិភពេ

យផទល់ជូនដល់្របធន្រកុមធនគរពិភពេ

ករងរកនុងករជួយេ

្របកបេ

ះ្រ

រជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ

(MIGA) ែដលជ
ករណ៍េ

អនកេ

ក

េហើយករ ិយល័យេនះ

យពកយបណឹ្ត ងពី្របជពលរដ្ឋ

IFC/MIGA

ថ បន សំេ

ក។ ករ ិយល័យ CAO

កនុងលកខណៈមួយ្របកបេ
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ណត្តិ

ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង
យភពយុតិធ
្ត ម៌

េលើកកមពស់លទធផលែផនកសងគម និងបរ ិ

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមេមើល www.cao-ombudsman.org។

មន

យ

មិនលំេអៀង

និង

ថ នៃនគេ្រមងទំងេនះ។

ងមតិក

១. ទិដ្ឋភពទូេទ ...................................................................................................................... ៥
២.

វ

................................................................................................................................. ៥

២.១. គេ្រមង............................................................................................................................. ៥
២.២. ពកយបណ្តឹង ...................................................................................................................... ៦
៣. សេងខបករប៉ន់្របមណ ................................................................................................... ៨
៣.១ វិ ធី

្រស្ត ........................................................................................................................... ៨

៣.២. កររកេឃើញ ...................................................................................................................... ៨
៣.២.១. សេងខបបញ្ហ .......................................................................................................... ៨
៣.២.២. សេងខបអំពេី គលេ
៤. ជំ

នង
ិ ្របេយជន៍របស់អនកពក់ព័នធ ...................................................... ៩

នបនទប់.................................................................................................................... ១០
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បញជ ី យនមអក រកត់
CAO

ករ ិយល័យ្របតិបត្តិ ទី្របឹក

EC

សមធម៌កមពុជ

ICAO

អងគករ

IFC

អនកេ

កសចរណ៍សុីវ ិលអន្តរជតិ

រជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ

LC

គណៈកមមធិករដីធី្ល

MIGA

ទីភនក់ងរធនករវ ិនិេយគពហុភគី

PPIA

កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភំេន ពញ

4
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ះ្រ

យវ ិ ទ

១. ទិដ្ឋភពទូេទ
កនុងែខមិថុន ឆនំ២០១៣ ករ ិយល័យ CAO បនទទួលពកយបណឹ្ត ងមួយពី្រគួ

េនកនុង ភូមិថមេគល និងភូមិៃ្រពជី

ក់ (“េដើមបណឹ្ត ង”) េ

រចំនួន៥៩ ែដលរស់

យមនកិចចគំ្រទ និងជំនួយពីអងគករ

សមធម៌កមពុជ (EC) ែដលជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកមពុជមួយ។ ពកយបណឹ្ត ងបនេលើកេឡើងនូ វ
បញ
្ហ កង្វល់មួយចំនួនអំពីករគំ មកំែហងយកដី

និងលទធភព

្របជជនេចញ

កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភំេន ពញ

Société

ទក់ទងេទនឹងករអភិវឌ ន៍

Concessionnaire

de

l’Aéroport

ពកយបណឹ្ត ងេនះ មនល័កខខ័ណ្ឌ្រសបេទ
ករណ៍ែណនំ្របតិបត្តិរបស់ខួន
្ល

និង

(“្រកុមហ៊ុន”)។

្របមណេនះ

ករ ិយល័យ

េ

CAO

យ្រកុមហ៊ុន
បនកំណត់ថ

យែផ្អកេលើេគល

បនចប់េផ្តើមេធ្វើករប៉ ន់្របមណេទេលើពកយបណឹ្ត ង។

ះ្រ

យវ ិ ទមួយ

មែបបសហករ។ របយករណ៍ស្តីពីករប៉ ន់

្រស្តប៉ន់្របមណ និងជំ

នបនទប់។

ប់បញូច លករពណ៌នអំពី

វ

២.១. គេ្រមង

2

Société Concessionnaire de l’Aéroport (“SCA”) ទទួលបនសមបទនរយៈេពល២០ឆនំ (ចប់
ឆនំ ១៩៩៥) ពី ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ
ក

កនុង

1
យករ ិយល័យ CAO អនកពក់ព័នធសំខន់ៗ បន

ផ្តល់នូវទិដ្ឋភពទូេទមួយអំពីដំេណើរករប៉ ន់្របមណ

គេ្រមង ពកយបណឹ្ត ង វ ិធី
២.

ចនំឱយមនករបងខំបេណ្តញ

មលកខណៈវ ិនិច័យ
ឆ សម្រសបចំនួន៣ េ

អំឡុងេពលៃនករប៉ ន់្របមណ ែដលេធ្វើេឡើងេ
ឯកភពចូលរួមេនកនុងដំេណើរករេ

ែដល

ង ែថរក

និងេធ្វើ្របតិបត្តិករេនកនុង

្ឋ នអន្តរជតិេសៀម ប-អងគរ (“SRAIA”)
្របេទសកមពុជ។

ំងពី

ច្រកកមពុជ (“RGC”) េដើមបីេរៀបចំ ផ្តល់ហិរញញ វតថុគំ្រទ

កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភំេន ពញ (“PPIA”)
និង

កសយន

កសយន ្ឋ នអន្តរជតិេខត្ត្រពះសីហនុ (SIA) កនុង

កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភំេន ពញ សថិតេនចមងយ ១០គីឡូែម៉្រត ភគខងលិចៃន

ជធនីភំេន ពញ និងជ្រចកចូលចមបងមកកន់្របេទសកមពុជ។

១

ស្រមប់េគលបំណងៃនរបយករណ៍េនះ “អនកពក់ព័នធ” សំេ

ចំេពះេដើមបណឹ្ត ងែដលបន

ក់ពកយេទករ ិយល័យ COA

ជរ ្ឋ ភិបល កមពុជ , ្រកុមហ៊ុន SCA និងអងគករសមធម៌កមពុជ។ ប៉ុែន្ត ចំណុចេនះពុំបន
មឃត់អក
ន ពក់ព័នដ
ធ ៃទេទៀត
មិនឱយចូលរួមេនកនុងដំេណើរករេ ះ្រ
យវ ិ ទរបស់ CAO េឡើយ ្របសិនេបើពួកេគ្រតូវករេ ះ្រ
យបញ
្ហ េនះ។
,

២

ឯក

រគេ្រមងរបស់ IFC - ករ្រតួតពិនិតយេឡើងវ ិញពីដំបូងេទេលើ PDS និងករសេងខបអំពីព័ត៌មនគេ្រមង

https://ifcndd.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/78e3b305216fcdba85257a8b0075079d/ada895bf55cf98ff85257
6ba000e2572?opendocument (ចូលេមើលព័ត៌មន េនៃថងទី ២៧ ែខមិថុន ឆនំ២០១៣)
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កំេណើនច ចរណ៍នេពលថមីៗេនះ េនឯ
ជតិេសៀម ប-អងគរ

កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភំេន ពញ និង

បនបេងកើតឱយមននូវេសចក្តី្រតូវករព្រងីកមូល ្ឋ ន

មួយគួរឱយកត់សមគល់ េដើមបី អនុញញតឱយ
ធ ពក្រមិតអន្តរជតិ។
និង្របសិទភ

កសយន ្ឋ ន

ករព្រងីក

កសយន ្ឋ នអន្តរ

កសយន ្ឋ នកនុងក្រមិ ត

ចេធ្វើ្របតិបត្តិករកនុងបទ ្ឋ នសុវតថិភព

និងករេធ្វើទំេនើបកមមៃនេហ ្ឋ រចនសមព័នធ

កសយន

្ឋ ន ្រតូវបនេគេមើលេឃើញថជសកមមភពមួយដ៏សំខន់ចំេពះ កិចខ
ច ិតខំរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

កនុងករេធ្វើឱយ្របេទសកមពុជមនភពរ ីកចេ្រមើនេលើវ ិស័យេទសចរណ៍

ែដលករទក់ទញចមបង

គឺ

ទអងគរ។ ដូេចនះ សថិតេ្រកមសមបទនេនះ ្រកុមហ៊ុន SCA ្រតូវបនត្រមូវឱយអនុវត្តករវ ិនិេយគ

្រប

បែនថមកនុងរយៈេពល៤-៥ឆនំេនះ។

៧២

វ ិធីចំ
េមរ ិក

ន ដុ

្ល សហរដ្ឋ

គេ្រមងេនះ

្រតូវបនប៉ ន់្របមណថ្រតូវចំ

យថវ ិក្របមណ

េមរ ិក ែដលកនុងេនះរួមមន ៖ (១) ករផ្តល់ហិរញញ បបទនគំ្រទស្រមប់កមម
យថវ ិកសរុបចំនួន ៤៧,១

យមូលធន ២០០៣-២០០៧ ែដល្រតូវចំ
ប់បញូច ល ២៣,២

នដុ

្ល សហរដ្ឋ

នដុ

េមរ ិក េដើមបីែកលម្អសមភរៈបរ ិកខរបស់

្ល សហរដ្ឋ

កសយន

្ឋ នអន្តរជតិភំេន ពញ (ករេធ្វើឱយផ្លូវ runway ឱយបនកន់ែតឆងយ និង ធំជងមុន ករព្រងីកផ្លូវ taxiway

ករព្រងីកផ្លូវ

aprons

្របតិបត្តិកររបស់

និងសមភរៈបរ ិកខេនកនុងឃ្លំង

កសយន ្ឋ ន) និង ២៣,៩

្រពមទំង

នដុ

ករេធ្វើទំេនើបកមមេទេលើឧបករណ៍

្ល សហរដ្ឋ

េមរ ិក ស្រមប់

កសយន

្ឋ នអន្តរជតិេសៀម ប-អងគរ (ករជួសជុលចមបងៗេទេលើផូវ្ល runway និង ផ្លូវ taxiway ករព្រងីកផ្លូវ

taxiway និង ផ្លូវ aprons ករព្រងីក

េនកនុង
នដុ

កសយន ្ឋ ន និង ករ
្ល សហរដ្ឋ

ថ នីយ៍អនកដំេណើរ ករេធ្វើទំេនើបកមមេទេលើឧបករណ៍្របតិបត្តិករ

ងសង់ឃ្លំងទំនិញថមីមួយ) (២) ករផ្តល់ហិរញញ បបទនចំនួន ៨,២

េមរ ិក ែដលជំពក់អនកេម៉ករ

ងសង់ស្រមប់ចំ

(៣) ករផ្តល់ហិរញញ បបទនេឡើងវ ិញ កនុងចំនួនទឹក្របក់ ១៦,៧

មន្រ

ប់របស់មចស់ភគហ៊ុន និងកមចី

រហូតដល់ ១០

នដុ

្ល សហរដ្ឋ

នដុ

យមូលធនកន្លងមក និង

្ល សហរដ្ឋ

េមរ ិក ៃនកមចីែដល

ព នពណិជជកមមមួយ។ ករវ ិនិេយគរបស់ IFC រួមមនកមចី

េមរ ិក។ កមចីែដលបន ផ្តល់ជូនេទឱយ្រកុមហ៊ុន SCA ្រតូវបនដក

ច់្របក់ និងេ្របើ្របស់យ៉ងេពញេលញ េហើយបចចុបបននគេ្រមងេនះ កំពុងសថិតកនុងដំ

ក់កល

្រតួតពិនិតយ។

២.២. ពកយបណ្តឹង

កនុងែខមិថុន ឆនំ២០១៣ មន្រគួ

រចំនួន៥៩ មកពីភូមិថមេគល និងភូមិៃ្រពជី

បណឹ្ត ងមួយេទកន់ករ ិយល័យ CAO េ

ក់ បន

ក់ពកយ

យមនកិចចគំ្រទ និងជំនួយពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល

មួយេនកនុង្របេទសកមពុជ ែដលមនេឈមះថអងគករសមធម៌កមពុជ។ ពកយបណឹ្ត ងេនះ បនេលើក
េឡើងនូវបញ
្ហ កង្វល់មួយចំនួនអំពីករគំ មកំែហងយកដី
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និង

លទធភពែដល

ចនំឱយមនករបងខំ

កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភំេន ពញ។ បញ
្ហ ជុំវ ិញ

បេណ្តញ្របជជនេចញ ទក់ទងេទនឹងករអភិវឌ ន៍

ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍ និងដំេណើរករសម្រសប ក៏្រតូវបនេលើកេឡើងផងែដរ េនកនុង

ពកយបណឹ្ត ង។

េដើមបណឹ្ត ងបនេសនើសុំឱយករ ិយល័យ

CAO

រក អត្តសញញណរបស់ពួកេគជករ

សមងត់។
សមជិកសហគមន៍បនែថ្លងឱយដឹងថ
ែដលពួកេគកំពុងរស់េន ពី
េចញ

ពួកេគបនទទួលេសចក្តីជូនដំណឹងឱយពួកេគេរ ើេចញពីកែន្លង

ជញធរខណ្ឌេពធិ៍ែសនជ័យ3 យ៉ ង

មួ យែដលបនេកើតេឡើងេនេឡើយេទ។ េយង

មុិ ញ មិនទន់ មនករបេណ្តញ

មអនកពក់ព័នធ និង

4
រព័ត៌មន ែដលេដើម

បណឹ្ត ងបនផ្តល់ជូនេនៃថងទី ២២ ែខឧសភ ឆនំ២០១៣ បតុករបនេធ្វើករត ៉ េនមុខ
្ឋ នអន្តរជតិភំេន ពញ េ
បំែបកេ

យបនេធ្វើករបិទ្រចកចូលជបេ

្ត ះ

សនន េហើយទីបំផុត ពួកេគ្រតូវបន

យកងកម្លំងនគរបល។ ្រកុមហ៊ុន SCA បនេពលអះ

សថិតេនកនុង

“តំបន់សុវតថិភព”

របស់

កសយន ្ឋ ន

កសយន

ងថ ករ

ំងទីលំេនមួយចំនួន

ែដលចំណុចេនះបងកកររ ំេ

ភបំពន

ជសក្តនុពលេទេលើបទបញ
ជ ែផនកសន្តិសុខ និងសុវតថិភព របស់

កសយន ្ឋ នអន្តរជតិ និងបងក

ឱយមននូវ

្ត រគណៈរដ្ឋ
រខ្លួនឯងផទល់។ ទីសីក

និភ័យជសក្តនុពលចំេពះអនកដំេណើរ ្រពមទំង្រគួ

ម្រន្តីៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ បនបេងកើតគណៈកមមធិករដីធីម
្ល ួយ ែដលេធ្វើករងរជមួយ្រកុមហ៊ុន
មបទ ្ឋ នរបស់អងគករ

កសចរណ៍សុីវ ិលអន្តរជតិ

(ICAO) និង ប៉ ន់្របមណេទេលើេសចក្តី្រតូវករចំេពះលទធភពៃនករ

ំងទីលំេនថមី។ េដើមបណឹ្ត ង

SCA

េដើមបីប៉ន់្របមណេទេលើករ្របតិបត្តិ

បន្របប់ CAO ថពួកេគបន
ព័ត៌មន្រគប់្រជុងេ្រជយ

និង

ក់ពកយបណឹ្ត ង េ

យ

រែតកិចចខិតខំរបស់ពួកេគ េដើមបីទទួលបន

េដើមបីែស្វងរកករេ

ះ្រ

យចំេពះបញ
្ហ របស់ពួកេគេនកនុង្របេទស

ពុំទទួលបនេជគជ័យ។

៣

េដើមបណឹ្ត ងបនដក្រសង់េសចក្តីជូនដំណឹងឱយេរ ើទីលំេន េលខ០៧៨ សជណ ចុះៃថងទី ២៥ ែខកកក

ជូនដំណឹងឱយេរ ើទីលំេនបែនថមេទៀតពីអភិបលខណ្ឌេពធិ៍ែសនជ័យ ចុះៃថងទី ១១ ែខសី
៤

ឆនំ២០១២។

ឆនំ២០១២ និង លិខិត

សូមេមើល
រព័ត៌មនេខមបូ េដលី ែដលមនចំណងេជើងថ Eviction Protesters Block Phnom Penh International
Airport, by Aun Pheap, 23 May 2013, http://www.cambodiadaily.com/archive/eviction-protesters-block-phnompenh-international-airport-26147/
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៣. សេងខបករប៉ន់្របមណ
េគលបំណងៃនករប៉ ន់្របមណរបស់ករ ិយល័យ CAO េនះ គឺេដើមបីបញ
ជ ក់អំពីបញ
្ហ និងករ្រពួយ
បរមភនន

ែដលេដើមបណឹ្ត ងបនេលើកេឡើង

េទៀត យល់េឃើញចំេពះ
ចង់បន្តដំេណើរករេ

ះ្រ

េដើមបី្របមូលព័ត៌មនអំពីរេបៀបែដលអនកពក់ព័នធដៃទ

ថ នភពេនះ េដើមបីកំណត់ថេតើេដើមបណឹ្ត ង និង្រកុមហ៊ុន SCA មនបំណង

យវ ិ ទ េ្រកមកិចចគំ្រទពីយន្តករេ

ះ្រ

យវ ិ ទរបស់ករ ិយល័យ CAO

ឬ ពកយបណឹ្ត ងគួរេផទរេទែផនក្របតិបត្តិរបស់ករ ិយល័យ CAO េដើមបីេធ្វើករ យតៃម្ល។ ករ ិយល័យ
ឆ េលើអងគេសចក្តីៃនពកយបណឹ្ត ង
មិន្របមូលព័ត៌មនេដើមបីេធ្វើករវ ិនិច័យ

CAO

ករ ិយល័យេនះ កំពុងេធ្វើករប៉ ន់្របមណេឡើយ។
៣.១ វិ ធី

កនុងអំឡុងេពលែដល

្រស្ត

ករប៉ ន់្របមណរបស់ករ ិយល័យ CAO េទេលើពកយបណឹ្ត ង រួមមន ៖




ករពិនិតយេឡើងវ ិញេទេលើឯក

រគេ្រមង

្រពមទំងក្រមងឯក

រែដលគំ្រទដល់ពកយ

បណឹ្ត ង ែដលេដើមបណឹ្ត ង និងអងគករសមធម៌កមពុជ (EC) បន

ក់ជូន។

ករេរៀបចំកិចច្របជុំជមួយេដើមបណឹ្ត ង

្រកុមករងរគេ្រមងរបស់

អងគករសមធម៌កមពុជ

្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី និង
IFC ្រកុមហ៊ុន SCA និងគណៈកមមធិករដីធី្ល (LC) ៃនទីសីក


ដំេណើរទស នៈកិចចេទកន់ភូមិែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ជសក្តនុពល។

៣.២. កររកេឃើញ

៣.២.១. សេងខបបញ្ហ

ែផនកេនះសេងខបអំពីបញ
្ហ ែដល្រកុមអនកពក់ព័នធេផ ងៗគនបនេលើកេឡើង

ប៉ុែន្តែផនកេនះ

ពុំមនករ

វ ិនិច័យ
ឆ ពីករ ិយល័យ CAO ចំេពះអងគេសចក្តីៃនពកយបណឹ្ត ងេឡើយ។
ែផ្អកេលើពកយបណឹ្ត ងេដើម និង កិចចពិភក ជមួយអនកពក់ព័នធជបន្តបនទប់ ែដលជែផនកមួយៃនករ
ប៉ ន់្របមណរបស់ករ ិយល័យ CAO បញ
្ហ ចមបងៗចំបច់ែដល្រតូវេលើកយកមកេធ្វើករេ
ចំេពះពកយបណឹ្ត ងេនះ រួមមន ៖
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ះ្រ

យ

១. េតើ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ នេនភូមិថមេគល
ជមួយ្រកុមហ៊ុន

SCA

និង

ភូមិៃ្រពជីសីក

ជញធររ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធ

និងភូមិេគកចំបក់

រេបៀប

យ

រែតករែកលម្អេទ

កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភំេន ពញ និង/ ឬ ករែកលម្អសន្តិសុខ បនេ
យ៉ ងដូចេម្តចេទេលើករេរៀបចំេ

យែឡកែដល

ចេធ្វើេទបន

េជៀស ងករជេម្ល សរូបវ ័ន្ត? កនុងករណីចំបច់ េតើសំណង និង/ឬ ករ
៣. េតើអនកពក់ព័នធ
សន្តិសុខ

ស្រមប់

យន ្ឋ ន បនេ
៣.២.២. សេងខបអំពីេគលេ

េដើមបីេ

ចេធ្វើករងរជមួយគន

កសយន ្ឋ ន

យរេបៀប

ះ្រ

េដើមបី

ំងទីលំេនថមីរបស់

្របជពលរដ្ឋែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ នឹង្រតូវបន្រគប់្រគង និង អនុវត្តេ

និង

យ

?
ចពិចរ

២. េតើេគ

ចចូលរួម

េដើមបីកំណត់េទេលើផលប៉ះពល់

ចំេពះ្របជពលរដ្ឋ និង្រទពយសមបត្តិរបស់ពួកេគ ែដលេកើតេឡើងេ
េលើមូល ្ឋ ន

5

យរេបៀប

?

យករ្រពួយបរមភេលើែផនកសុវតថិភព

និង្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនែកបររបង

កស

?

និង្របេយជន៍របស់អនកពក់ព័នធ

ែផ្អកេលើករពិភក ជមួយអនកពក់ព័នធសំខន់ៗដូចមនេរៀប ប់ខងេលើ ្រកុមករងររបស់ករ ិយល័យ
CAO បន

្ត ប់លឺ និងយល់អំពីេគលេ



ករេ

ះ្រ



ករេរៀនសូ្រតពីបទពិេ
ទីលំេនថមី



និង្របេយជន៍រម
ួ សំខន់ៗដូចខងេ្រកម ៖

យបញ
្ហ ពកយបណឹ្ត ងកនុងលកខណៈែបបសហករ និង្របកបេ

និង

ធន៍របស់

យសន្តិភព

កសយន ្ឋ នេខត្ត្រពះសីហនុ ទក់ទងេទនឹងករ

ន
ល ្ឋ នែដលទទួលរងផលប៉ះពល់
សំណងស្រមប់្របជពលរដ្ឋកុងមូ

ករយកេមេរៀនែដលពក់ព័នធមក អនុវត្តេនកនុង ជធនីភំេន ពញ

បន្តជូនដំណឹងដល់អនកពក់ព័នធទំងអស់ឱយបន្រជបអំពីែផនករព្រងីក និង ែកលម្អ

ំង
និង

កស

យន ្ឋ ន។
េនកនុងជំនួបជមួយេដើមបណឹ្ត ង

និង

្របជពលរដ្ឋែដល

ចទទួលរងផលប៉ះពល់ជសក្តនុពល

ករ ិយល័យ CAO បនេធ្វើករកត់សមគល់េទេលើបញ
្ហ ផល្របេយជន៍ និង ករ្រពួយបរមភមួយចំនួន
បែនថមេទៀត ែដលពួកេគបនែស្តងឱយដឹង ៖

៥

េបើេទះបីជពុំមនពកយបណឹ្ត ងផ្លូវករពីភូមិេគកចំបក់ក៏េ

េលើកេឡើងនូវករ្រពួយបរមភថ ្រគួ

យ ប៉ុែន្ត ពកយបណឹ្ត ងែដលបន

រែដលរស់េនកនុងភូមិេនះ ក៏
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ក់េទករ ិយល័យ CAO បន

ចទទួលរងផលប៉ះពល់ផងែដរ។



េជៀស ងករ



េរៀបចំឱយមនដំេណើរករផ្តល់សំណងមួយែដលមនភពយុតិធ
្ត ម៌ និងមនតម្លភព ្របសិនេបើ
ពុំមនជេ្រមើសេ

ំងទីលំេនថមីឱយបនេ្រចើនបំផុតដូចែដល
យែឡកដៃទេទៀតែដល

ចេធ្វើេទបន

ចេធ្វើេទបន េ្រកពីករ

ំងទីលំេនេឡើងវ ិញ



ករធនឱយមនប្លង់ដី្រសបចបប់



ករទទួលបនព័ត៌មនអំពីទិដ្ឋភពៃនគេ្រមង



ករមនសេម្លង និង ឥទធិពលេនកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ែដលបងកឱយមនផលប៉ះពល់

េទេលើពួកេគ ទក់ទងេទនឹង


កសយន ្ឋ ន និងលទធភពៃនករ

ករេរៀបចំឱយមននូវកិចស
ច នទនែបប
េ

៤. ជំ

កសយន ្ឋ ន ែដលប៉ះពល់ដល់ពួកេគ
ំងទីលំេនេឡើងវ ិញ

ថ បនេនកនុងបរ ិយកសមួយ្របកបេ

យសុវតថិភព

យពុំមនករភ័យខ្លចចំេពះករសងសឹក។
នបនទប់

េដើមបណឹ្ត ង្រកុមហ៊ុន SCA និង គណៈកមមធិករដីធី្ល បនឯកភពេធ្វើករងរជមួ យ្រកុមករងរេ
្រ

យវ ិ ទៃនករ ិយល័យ

បណឹ្ត ង េ

យេ្របើ្របស់ដំេ

CAO
ះ្រ

េដើមបីខិតខំេ

ះ្រ

ះ

យបញ
្ហ ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងពកយ

យែបបសហករ។ កនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើរករេ

ះ្រ

យវ ិ ទ

របស់ករ ិយល័យ CAO ករ ិយល័យេនះ ផ្តល់នូវករស្រមុះស្រមួល/ករស្រមបស្រមួលែបបអពយ្រកឹតយ
និង េរៀបចំឱយមននូវកិចច្របជុំេ

យែឡក និងកិច្រច បជុំរម
ួ េទ

មភពចំបច់។ ករ ិយល័យ CAO នឹ ង

េធ្វើករងរជមួយភគីនន េដើមបីជួយដល់ពួកេគ ឱយមនករឯកភពេទេលើេពលេវ

និងកលវ ិភគស្រមប់កិចច្របជុំ។
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ដំេណើរករ

ឧបសមព័នធ ក. ដំេណើរករេ

ះ្រ

ករ ិយល័យ្របតិបត្តិ ទី្របឹក

អនកេ

យពកយបណ្តឹងរបស់ករ ិយល័យ CAO

និងឧប្រស័យឯក ជយ ស្រមប់

រជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) និងទីភនក់ងរធនករវ ិនិេយគ

យផទល់ជូនដល់្របធន្រកុមធនគរពិភពេ

ករងរកនុងករជួយេ

ះ្រ

ែដលមនករគំ្រទពី
្របកបេ

យវ ិ ទ (ករ ិយល័យCAO) គឺជយន្តករគណេនយយភព

ខែផនកវ ិស័យឯកជនរបស់្រកុមធនគរពិភពេ

ពហុភគី (MIGA) ែដលជ
យករណ៍េ

ះ្រ

យភព

ក េហើយករ ិយល័យេនះ មន

យពកយបណឹ្ត ងពី្របជពលរដ្ឋ

IFC/MIGA

ថ បន សំេ

ណត្តិ

ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមង

កនុងលកខណៈមួយ្របកបេ

យភពយុតិធ
្ត ម៌

CAO

យមុខងរែផនកេ

េលើកកមពស់លទធផល ែផនកសងគម និងបរ ិ

ករប៉ ន់្របមណរបស់ករ ិយល័យ

ក។ ករ ិយល័យ CAO

្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ

មិនលំេអៀង

និង

ថ នៃនគេ្រមងទំងេនះ។
ះ្រ

យវ ិ ទរបស់

ករ ិយល័យ CAO។ េគលបំណងៃនករប៉ ន់្របមណរបស់ករ ិយល័យ CAO គឺេដើមបី ៖ (១) បញ
ជ ក់
អំពីបញ
្ហ និង ករ្រពួយបរមភនន ែដលេដើមបណឹ្ត ងបនេលើកេឡើង (២) ្របមូលព័ត៌មនអំពីរេបៀប
ែដលអនកពក់ព័នធដៃទេទៀតយល់េឃើញចំេពះ

ថ នភពេនះ និង (៣) េដើមបីជួយដល់ែផនកេ

វ ិ ទរបស់ករ ិយល័យ CAO និងអនកពក់ព័នធនន េធ្វើករកំ ណត់ ថេតើ ពួកេគ

ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងពកយបណឹ្ត ងបនែដរឬេទ និង េ
ឯក

យរេបៀប

ចេ

ះ្រ

ះ្រ

យ

យបញ
្ហ

។

រេនះ គឺជរបយករណ៍បឋមមួយអំពីទស នៈែដល្រកុមករងររបស់ករ ិយល័យ CAO បន

្ត ប់លឺ និង ករពនយល់អំពីជំ

េសចក្តីៃនពកយបណឹ្ត ងេឡើយ។
េយង

នបនទប់។ របយករណ៍េនះ មិនេធ្វើករវ ិនិច័យ
ឆ

មេគលករណ៍ែណនំ្របតិ បត្តិរបស់ករ ិយល័យ
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CAO

ជំ

មួយេទេលើអងគ

នខងេ្រកម្រតូវបនអនុវត្ត

ម េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងពកយបណឹ្ត ងែដលបនទទួល ៖
ជំ

នទី១ ៖

ករបញ
ជ ក់ថបន ទទួលពកយបណឹ្ត ង

ជំ

នទី២

៖

ករបំេពញល័កខ
ខ ័ណ្ឌបណឹ្ត ង៖

ករកំណត់េទេលើករបំេពញល័កខខ័ណ្ឌរបស់ពកយ

បណឹ្ត ង ស្រមប់ករប៉ ន់្របមណេ្រកម

ណត្តិករងររបស់ករ ិយល័យ CAO (មិ ន

េលើសពី ១៥ៃថងៃនៃថងេធ្វើករ)
៦

ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិតអំពីតួនទី និងករងររបស់ករ ិយល័យ CAO សូមេមើលេគលករណ៍ែណនំ្របតិបត្តិទំង្រសុង ៖

http://www.cao-ombudsman.org/about/whoweare/index.html
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ជំ

នទី៣

៖ ករប៉ ន់្របមណេ

យែផនកេ

យវ ិ ទ ៖ ករប៉ ន់្របមណេទេលើបញ
្ហ និង

ះ្រ

ផ្តល់កិចចគំ្រទ ជូនដល់អនកពក់ព័នធ េដើមបីឱយយល់ និង កំណត់ថេតើដំេ
មួយែបបសហករ

ចេធ្វើេទ

ស្រមបស្រមួលពីែផនកេ

ះ្រ

បនែដរឬេទ

ះ្រ

យ

មរយៈដំេណើរករមួយែដលមនករ

យវ ិ ទរបស់ករ ិយល័យ CAO ឬ ថេតើករណីេនះ គួរ

េផទរេទែផនក្របតិបត្តិរបស់ករ ិយល័យ CAO េដើមបីេធ្វើករ យតៃម្លេទេលើករអនុវត្តន៍
ករងរែផនកសងគម

និង

បរ ិ

ថ នរបស់

IFC/

MIGA។

ករប៉ ន់្របមណ

ចមន

រយៈេពលអតិបរមចំនួន ១២០ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ។
ជំ

នទី៤

៖
្រ

ង
ំ ទីលេំ ន ៖

ករស្រមបស្រមួលស្រមប់ករ

យវ ិ ទៃនករ ិយល័យ CAO េនែតបន្ត ដំ

េផ្តើមដំេណើរករេ

ះ្រ

្របសិនេបើដំេណើរកររបស់ែផនកេ

ះ

ក់កលេនះ ពក់ព័នធេទនឹងករផ្តួច

យ វ ិ ទមួយ (ជទូេទមនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើ ឬ ផ្តួចេផ្តើមេ

យ

អនុស រណៈៃនករេយគយល់ និង/ឬ វ ិធនមូល ្ឋ ន ែដលមនករឯកភពពីភគី
ពក់ព័ន)ធ

មរយៈករស្រមបស្រមួល/ករស្រមុះស្រមួល ករែស្វងរកករពិតរួមគន ឬ

ដំេណើរករេ

ះ្រ

យដៃទេទៀតែដលមនករឯកភពគន ែដលនំឱយឈនេទរកករ

្រពមេ្រព ងមួយេទេលើករ

ំងទីលំេន ឬ េគលេ

េគលបំណងចមបងៃនវ ិធី

ឯកភពគន។

្រស្តេ

សម្រសបដៃទេទៀត ែដលមនករ
ះ្រ

យបញ
្ហ

គឺ្រតូវេ

ះ្រ

យ

បញ
្ហ ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងពកយបណឹ្ត ង និង បញ
្ហ គួរឱយកត់សមគល់ដៃទេទៀត

ពក់ព័នធេទនឹងពកយបណឹ្ត ង
្របមណ ឬ ដំេណើរករេ
េ

ះ្រ

ែដល្រតូវបនកំណត់កុងអំ
ន
ឡុងេពលៃនដំេណើរករប៉ ន់
យបញ
្ហ កនុងលកខណៈមួយួែដល

ចទទួលយកបន

7
យភគីែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ ។

ឬ

៧

កនុងករណីែដលអនកពក់ព័នធមិន

បនឯកភពគន ជដំបូង ែផនកេ

ចេ

ះ្រ

ះ្រ

យបញ
្ហ

មរយៈដំេណើរករែបបសហករ

ែដល

យវ ិ ទៃនករ ិយល័យ CAO នឹងពិនិតយេមើលលទធភពកនុងករជួយដល់អនកពក់ព័នក
ធ ុង
ន

ករទម្លយភពជប់គំងេនះ។ ្របសិនេបើ សកមមភពេនះមិន

ព័នធ

េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌេពលេវ

ចេធ្វើេទបន ករ ិយល័យ CAO នឹងជូនដំណឹងដល់អក
ន ពក់

ប់បញូច លទំងបុគគលិក IFC/MIGA ្របធន និង ្រកុម្របឹក ភិបលៃន្រកុមធនគរពិភពេ

ក និង

ធរណជនថ ែផនក

យវ ិ ទៃនករ ិយល័យ CAO បនបញចប់ករចូលរួមរបស់ខួន
្ល េនកនុងពកយបណឹ្ត ងេនះ េហើយពកយបណឹ្ត ងេនះកំពុង
្រតូវបនេផទរេទឱយែផនក្រតួតពិនិតយភពអនុេ
មៃនករ ិយល័យ CAO េដើមបីេធ្វើករ យតៃម្ល។
េ

ះ្រ
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ករ យតៃម្ល/សវនកមមេទេលើករ្របតិបត្តិ
មួយមិន

ម ៖ ្របសិនេបើដំេ

ះ្រ

យែបបចូលរួម

ចេធ្វើេទបន ែផនក្របតិបត្តិៃនករ ិយល័យ CAO នឹងផ្តួចេផ្តើមឱយមនករ យ

តៃម្លមួយេទេលើករយកចិត្តទុក

ក់ែផនកសងគម និងបរ ិ

ថ នរបស់ IFC/MIGA ចំេពះ

េដើមបីកំណត់ថេតើករេធ្វើសវនកមមេលើករ្របតិបត្តិ

គេ្រមងែដលជកមមវតថុៃនបណឹ្ត ង

មួយៃនភពពក់ព័នធរបស់ IFC/MIGA េនកនុងគេ្រមង មនតៃម្លសក្តិសមនឹងេធ្វើែដរ

ឬេទ។

ជំ

នទី៥

៖

ករ្រតួតពិនិតយ និងករ

ម

ន

ជំ

នទី៦

៖

េសចក្តីសននិ ្ឋ ន/ករបិទករណី
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