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អំពីករយិលយ័ CAO 
 

ករយិល័យភពអនុេ ម ទី្របកឹ  អនកេ ះ្រ យវ ិ ទ (ករយិល័យ CAO) គឺជយន្តករគណេនយយភព 
ឯក ជយ ស្រមប់ រជវីកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) និងទីភន កង់រធនករវនិិេយគពហុភគី (MIGA) 
ែដលជ ខែផនកវស័ិយឯកជនរបស់្រកុមធនគរពិភពេ ក។ ករយិល័យ CAO យករណ៍ 
េ យផទ ល់ជូនដល់្របធន្រកុមធនគរពិភពេ ក េហើយករយិល័យេនះមន ណត្តិករងរកនុងករជួយ  
េ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងពី្របជពលរដ្ឋ ែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងែដលមនករគ្ំរទពី IFC/ 

MIGA កនុងលកខណៈមយួ្របកបេ យភពយុត្តធិម ៌ មនិលំេអៀង និង្របកបេ យភព ថ បន សំេ េលើក 
កមពស់លទធផលែផនកសងគម នងិបរ ិ ថ នៃនគេ្រមងទងំេនះ។ 

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមេមើល www.cao-ombudsman.org ។   
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បញជ ី យនមអក រកត់ 

 

 

CAO ករយិល័យភពអនុេ ម ទី្របកឹ  អនកេ ះ្រ យវ ិ ទ 
CIYA សមគមយុវជនជនជតេិដើមភគតិចកមពុជ 
DCG ្រកុមហុ៊ន្រ ហគិនខភថិល្រគុប 
EC អងគករសមធមក៌មពុជ 
HA សមគមែខមរេលើ 
IDI អងគករ Inclusive Development International 
IFC វជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ 
IRAM ប ្ត ញសមជិកសកមមរបស់ជនជតិេដើមភគតិច 
MIGA ទីភន កង់រធនករវនិេិយគពហុភគី 
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១. ទិដ្ឋភពទូេទ 

កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ ករយិល័យ CAO បនទទួលពកយបណ្តឹ ងមយួពីសមជិកមូល ្ឋ នចំននួ១៥ភូម ិ
កនុងេខត្តរតនគិរ ី ្របេទសកមពុជ (“េដើមបណ្តឹ ង”) េ្រកមករគ្ំរទ និងជំនួយពីអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
កមពុជចំនួន៥។ ពកយបណ្តឹ ងេលើកេឡើងនូវករ្រពួយបរមភមយួចំនួនអពំីផលបះ៉ពល់ៃន្របតិបត្តិកររបស់ 
្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់ គ យ យ (HAGL) េទេលើភូមចិនំួន១៧ កនុងេនះរមួមនផលបះ៉ពល់េទេលើ 
្របភពទឹក និងធនធនជលផល ករបតប់ងដ់ីធ្លី កង្វះករផ្តល់សំណង កង្វះករេបើកចំហអំពីពត័ម៌ន នងិ 
ករបងកលកខណៈឱយ្របជជនចូលរមួ ករគំ មកំែហងដល់ករអនុវត្តនេ៍គរព្របតិបត្តិចេំពះ រក  វបបធម ៌
និងទំេនៀមទម្ល បរ់បស់ជនជតេិដើមភគតិច ្រពមទងំបញ្ហ ដៃទេទៀត។ ករយិល័យ CAO បនកណំតថ់ 
ពកយបណ្តឹ ងមនល័កខខណ័្ឌ ្រសប មលកខណៈវនិិចឆយ័សម្រសបទងំ៣របស់ខ្លួន េបើេយង មេគលករណ៍ 
ែណន្ំរបតិបត្តរិបស់ CAO ្រពមទងំបនចបេ់ផ្តើមេធ្វើករ យតៃម្លេទេលើពកយបណ្តឹ ង។ កនុងអំឡុងេពលៃន 
ដំេណើ រករប៉ន្់របមណ េដើមបណ្តឹ ង នងិ្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់ គ យ យ បនយល់្រពមចូលរមួេនកនុង 
ដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទែបបសម័្រគចិត្ត ែដលស្រមបស្រមួលេ យករយិល័យ CAO។ របយករណ៍ 
យតៃម្លេនះ ផ្តល់នូវទិដ្ឋភពទូេទមយួអំពដីំេណើ រករ យតៃម្ល កនុងេនះរមួមនេសចក្តពីណ៌នអពំីគេ្រមង 

ពកយបណ្តឹ ង វធិី ្រស្ត យតៃម្ល និង ជំ នបនទ ប។់ 
 

២. វ    

២.១ គេ្រមង1 

េយង មឯក ររបស់  IFC , VEIL (“មូលនធិិ”) គឺជមូលនិធិវនិិេយគមយួែដលបនេធ្វើ្របតបិត្តិករ 
ចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៥ មកេម្លះ៉។ មូលនិធិេនះមនមូលធនជង ៥០០ នដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ និង 
្រគប្់រគងេ យ្រកុមហុ៊ន្រ ហគិនខភថីលម៉េណជមនិ អិលធឌីី ែដលជ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធរបស់្រកុមហុ៊ន 
្រ ហគិនខភថីល្រគុប (DCG)។ េគលបណំងរបស់មូលនិធិេនះ គឺេដើមបេីធ្វើករវនិិេយគេទេលើមូលប្័រត 
ែដល្រតូវបនផ្តល់ជូនជ ធរណៈ ឬ ឯកជនរបស់្រកុមហុ៊នេវៀត ម សំេ ជ្រមុញករអភវិឌ នទី៍ផ រ 
មូលធនរបស់េវៀត ម មរយៈករបេងកើន ច្់របករ់បស់មូលប្័រតេវៀត ម។ 

ករវនិិេយគរបស់ IFC េទកនុងមូលនិធិេនះ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងករដក ច្់របកជ់េ្រចើនដង ស្រមប ់
ទឹក្របកស់រុបចនំួន ១៦,៤ នដុ ្ល  ែដលតំ ងឲយកមមសិទធិភពចំននួ៥,៥%ៃនមូលនិធិេនះ។ ឯក រ 
គេ្រមងរបស់ IFC ែថ្លងឱយដឹងថ DCG គឺជ្រកុមហុ៊នវនិេិយគ និង្របកឹ េយបល់មយួមនេករ ្តិ៍េឈម ះលប ី
ែដលគិតមកទល់នឹងេពលបចចុបបននបនវនិិេយគកនុង្របេទសេវៀត មជង២០ឆន មំកេហើយ ្រពមទងំបន 
េដើរតួនទយ៉ីងសំខន ់កនុងករអភវិឌ នទ៍ីផ រមូលធនរបស់េវៀត ម។ 

                                                            
1 ឯក រគេ្រមងរបស់ IFC: សេងខបអំពីពត័ម៌នគេ្រមង។ 
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f8525797d006976ba/dfe5879675a79794852576ba000e24f9?opendocument 
(Accessed, May, 2, 2014) 
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អនកទទួលផលមយួកនុងចេំ មប ្ត អនកទទួលផលននពីមូលនិធិេនះ គ្ឺរកុមហុ៊នហ៊ង ញ់ គ យ យ 
េ កតថ់ HAGL2 (“្រកុមហុ៊ន”) ែដលមនករយិល័យក ្ត លកនុង្របេទសេវៀត ម ។ ្រកុមហុ៊នេនះ 
មនភពសកមមេនកនុងឧស ហកមមជេ្រចើនេផ ងៗគន  ដូចជ អចលន្រទពយ ករផលិតេកសូ៊ ថមពល និង 
ែរ។៉ ្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់ គ យ យ េធ្វើ្របតិបត្តិករចំករេកសូ៊ មរយៈ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធមយួចំននួ 
ែដល្រកុមហុ៊នទងំេនះទទួលបនសមបទនដេីសដ្ឋកិចចជេ្រចើនកនុងេខត្តរតនគិរ ីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 

២.២ ពកយបណ្តឹ ង 

កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ សមជកិមូល ្ឋ នមកពី១៥ភូម ិ កនុងេខត្តរតនគិរ ី ្របេទសកមពុជ បន កព់កយ 
បណ្តឹ ងមយួេទកនក់រយិល័យ CAO េ្រកមកិចចគ្ំរទ និងជំនួយពីអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលជតិ និង 
អន្តរជតិចំនួន៥ ែដលរមួមនជ ទិ៍ អងគករ Inclusive Development International (IDI) អងគករ 
សមធម ៌ (EC) សមគមយុវជនជនជតិេដើមភគតិចកមពុជ (CIYA) ប ្ត ញសមជិកសកមមរបស់ 
ជនជតេិដើមភគតចិ (IRAM) នងិសមគមែខមរេលើ (HA)។ ពកយបណ្តឹ ងបនេលើកេឡើងនូវករ្រពួយបរមភ 
អំពផីលបះ៉ពល់េទេលើភូមចិនំួន១៧ និង បនផ្តល់ពត័ម៌នលម្អតិអំពីភូមចំិនួន១៣ កនុងចំេ មភូម ិ
ទងំេនះ។ ពកយបណ្តឹ ងកប៏នេលើកេឡើងផងែដរនូវករ្រពួយបរមភមយួចំនួនទកទ់ងនឹងែផនកបរ ិ ថ ន និង 
សងគម ប ្ត លពី្របតិបត្តិកររបស់្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់ គ យ យ កនុងេនះរមួមនផលបះ៉ពល់េទេលើ 
ធនធនទឹក និងជលផល ករបតប់ងដ់ីធ្ល ី កង្វះសំណង កង្វះករេបើកចំហពត័ម៌ន និង ករបងកលកខណៈ 
ឱយ្របជពលរដ្ឋចូលរមួ ករគំ មកំែហងដល់ករអនុវត្តនេ៍គរព្របតិបត្តិចំេពះ រក  វបបធម ៌ នងិទំេនៀម 
ទម្ល បរ់បស់ជនជតិេដើមភគតចិ ្រពមទងំករេ្របើ្របស់ពលកមមកុមរផងែដរ។ ពកយបណ្តឹ ងបនបន្តេចទ 
្របកនអ់ំពីភពមនិអនុេ មេទ មេគលនេយបយ និង នីតិវធិីរបស់ IFC ្រពមទងំចបបក់មពុជ។ 
េដើមបណ្តឹ ងបនេសនើឱយករយិល័យ CAO រក អត្តសញញ ណរបស់ពួកេគជករសមង ត។់ 
 
៣. សេងខបករ យតៃម្ល 
 

េគលបំណងៃនករ យតៃម្លេ យករយិល័យ CAO េនះ គេឺដើមបបីញជ កឱ់យបនចបស់ ស់អំពបីញ្ហ  
និងករ្រពួយបរមភែដលេដើមបណ្តឹ ងបនេលើកេឡើង កនុងេគលបំណង្របមូលពត័ម៌នអំពីករយល់េឃើញ 
របស់អនកពកព់ន័ធដៃទេទៀតចំេពះ ថ នភព និង កំណតថ់េតើ េដើមបណ្តឹ ង នងិ្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់
គ យ យ មនបណំងចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទមយួេ យសម័្រគចិត្ត េ្រកមយន្តករ 

េ ះ្រ យវ ិ ទរបស់ករយិល័យ CAO ែដរឬេទ ឬ ពកយបណ្តឹ ងេនះ គួរេផទរេទយន្តករ្រតួតពិនិតយ 
ភពអនុេ មរបស់ករយិល័យ CAO េដើមបី យតៃម្លេទេលើករអនុវត្តនក៍រងររបស់ IFC (សូមេមើល 
ឧបសមពន័ធ ក ស្រមបដំ់េណើ រករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងរបស់ករយិល័យ CAO )។ ករយិល័យ CAO 

                                                            
2 HAGL - http://www.hagl.com.vn 
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មនិ្របមូលពត័ម៌នេដើមបេីធ្វើករវនិិចឆយ័េលើអងគេសចក្តៃីនពកយបណ្តឹ ង កនុងអំឡុងេពលៃនករ យតៃម្លរបស់ 
ខ្លួនេឡើយ។ 
 
៣.១ វិធី ្រស្ត យតៃម្ល 

ករ យតៃម្លរបស់ករយិល័យ CAO េទេលើពកយបណ្តឹ ង រមួមន ៖ 
 

 ករ្រតួតពិនិតយឯក រគេ្រមង ្រពមទងំឯក រភជ បជ់មយួពកយបណ្តឹ ង ែដលេដើមបណ្តឹ ង និង 
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលផ្តល់ករគ្ំរទ បន កជូ់ន 

 ករជួប្រប្រស័យទកទ់ង មទូរស័ពទ និងជនំួបផទ ល់ជមយួេដើមបណ្តឹ ង អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល 
ែដលផ្តល់ករគ្ំរទ ្រកុមករងរគេ្រមងរបស់ IFC ្រកុមហុ៊ន្រ ហគិនខភថិល្រគុប និង ្រកុមហុ៊ន 
ហ៊ង ញ់ គ យ យ នងិ  

 ទស នកិចចេទកនភូ់មរិងផលបះ៉ពល់។ 

៣.២ សេងខបបញ្ហ  

ែផនកេនះ ផ្តល់ទិដ្ឋភពទូេទទូលំទូ យមយួ អំពីបញ្ហ ែដលេដើមបណ្តឹ ង និង្រកុមហុ៊នបនេលើកេឡើង។ 
ែផនកេនះ មនិរមួមនករវនិិចឆយ័ពីភគីករយិល័យ CAO េទេលើអងគេសចក្តីៃនពកយបណ្តឹ ងេឡើយ។ 

កនុងអំឡុងេពលៃនករ យតៃម្លរបស់ករយិល័យ CAO សមជិកសហគមនប៍នគូសបញជ កអំ់ពីករ 
្រពួយបរមភដូចខងេ្រកម ៖ 

ករ្រពួយបរមភជុវំញិផលបះ៉ពល់េទេលើដីសហគមន ៍៖ 

តំ ងសហគមនប៍នបង្ហ ញនូវករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំអំពីករែដល្រកុមហុ៊នឈូសឆយដរីបស់ពួកេគ។ 
ពួកេគបនេធ្វើករកតស់មគ ល់ថ ដរីបស់្រកុមហុ៊នមនិ្រតូវបនេបះបេងគ លកំណត្់រពំ្របទល់ចបស់ ស់ 
េឡើយ េហើយពួកេគបនសួរសំនួរ ថេតើដីរបស់្រកុមហុ៊នគួរអនុញញ តឱយសថិតេនចមង យប៉ុនម នពីភូម។ិ ពកួេគ 
បនគូសបញជ កថ់ សកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នបងកឱយមនផលបះ៉ពល់េទេលើដីសហគមន ៍ ែដលពកួេគ 
បនេ្របើ្របស់កនុងេគលបំណងេផ ងៗគន  ែដលរមួមនដូចជ ដីែ្រសចមក រែដល្រគួ រនមីយួៗបន 
េ្របើ្របស់ ដីែដលសហគមនក៍នក់ប ់ និង្រគប្់រគងរមួគន  (ដីសមូហភព) ដីស្រមបស់ហគមនជ៍េម្ល សខ្លួន 
េនេពលភូមិ នរបស់ពកួេគលិចទឹកេនរដូវវស  (ទីទលួសុវតថិភព) និងដីែដលសហគមនេ៍រៀបចំស្រមប ់
កូនេចជំននេ់្រកយ។ 
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ករ្រពួយបរមភអពំីករបតប់ងអ់ត្តសញញ ណ នងិវបបធម ៌

តំ ងសហគមនប៍នបង្ហ ញឱយដឹងអពីំរេបៀបែដលអត្តសញញ ណ និងវបបធមរ៌បស់ពួកេគ មនទំនកទ់ំនង 
េទនឹងដីរបស់ពកួេគ។ ជីវភពរស់េនែបប្របៃពណីរបស់ពកួេគ មនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើដី មរយៈសកមមភព
បេងកើត្របកច់ំណូលមយួចំនួនដូចជ ករ្របមូល និងេ្របើ្របស់អនុផលៃ្រពេឈើ ករតបញក្រន្តក ់ និងចមក រ 
វញិជុំ។ បែនថមពេីនះេទៀត សហគមនប៍នកតស់មគ ល់ថ ៃ្រព រក  នងិផនូរដូន របស់ពួកេគ បនទទលួ 
រងផលបះ៉ពល់ ឬ ្រតូវបន្រកុមហុ៊នឈូសឆយទងំ្រសុង។ 

ផលបះ៉ពល់បែនថមេទៀតេទេលើជីវភពរស់េនរបស់សហគមន ៍

សមជិកសហគមន ៍ បនបញជ កឱ់យដឹងថ ្រកុមហុ៊នបនលុបសទឹង និងបឹង ែដលសហគមនធ៍្ល បេ់្របើ្របស់ 
ែដលេធ្វើឱយពួកេគខ្វះទឹកេ្របើ្របស់។ បែនថមពេីនះេទៀត ពកួេគបននិយយអំពីផលបះ៉ពល់អវជិជមនេទ 
េលើសុខភពមនុស  និងសត្វពហនៈ ែដលប ្ត លមកពីករេ្របើ្របស់ថន គីំមេីនកនុងចមក រ។ េគបន 
យករណ៍ឱយដងឹថ េនកនុងភូមមិយួប៉ុេ ្ណ ះ មនសត្វ្របមណ ៣០០កបល បន ្ល បក់នុងរយៈេពល 

មយួឆន  ំចប់ ងំពីេពលែដលចមក រេកសូ៊្រតូវបនបេងកើត។ 

ករ្រពួយបរមភអពំីករ្រប្រពឹត្តរបស់បុគគលិក្រកុមហុ៊ន 

សមជិកសហគមនប៍នបង្ហ ញអំពីករ្រពួយបរមភចេំពះករ្រប្រពឹត្តរបស់បុគគលិក្រកុមហុ៊ន ែដលបនឆក្់រតី 
េនកនុងសទឹងកនុងមូល ្ឋ ន ែដលបងកករបំផ្លិចបំផ្ល ញដល់មចឆ ជតែិដលសហគមនេ៍្របើ្របស់ស្រមបជ់្របភព 
ចំណី ររបស់ពួកេគ។ សហគមនក៍ប៏នែចករែំលកជមយួករយិល័យ CAO ឱយបនដឹងផងែដរថ 
មនករណីេបៀតេបៀនផ្លូវេភទចំនួនពីរដង ែដល្រប្រពឹត្តេ យបុគគលិក្រកុមហុ៊ន ែដលទេង្វើែបបេនះ មនិ្រតឹម 
ែតគំ មកែំហងចំេពះបុគគលប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត កប៏នបងកឱយមនផលបះ៉ពល់េទេលើសកមមភព្របចៃំថង 
របស់្រស្តីេនកនុងភូម ិ ែដលពួកេគ្រតូវេធ្វើយ៉ង េដើមបេីជៀស ងេ្រគះថន ក ់ ែដល ចេកើតេឡើងជ 
សក្ត នុពលផងែដរ។ 

កង្វះករេជឿទុកចតិ្ត 

សមជិកសហគមនប៍នែចករែំលកអំពីបទពិេ ធនរ៍បស់ពួកេគជមយួករយិល័យ CAO ថ្រកុមហុ៊ន
មនិបនេធ្វើេទ មអ្វីែដលខ្លួនបនសនយេឡើយ ែដលចំណុចេនះបនេធ្វើឱយសហគមនប៍តប់ងក់រេជឿទុកចិត្ត 
ចំេពះ្រកុមហុ៊ន។ ឧទហរណ៍េនកនុងភូមមិយួ ពួកេគបនកតស់មគ ល់ថ បុគគលិក្រកុមហុ៊ននយិយថ 
ពួកេគជួយ ឈូសឆយដីស្រមបស់ហគមនេ៍្របើ្របស់។ ប៉ុែន្ត េនេពលែដលដ្ីរតូវបនឈូសឆយរចួ ល់ 
ដីេនះែបរជ្រតូវបនេគយកេធ្វើជដីចមក រេកសូ៊េទវញិ េ យមនិបនផ្តល់ដីេនះេទឱយសហគមនស៍្រមប ់
េ្របើ្របស់ដូចែដលបនសនយេឡើយ។ បែនថមពីេនះេទៀត សមជកិសហគមនប៍ននិយយអំពីករណី 
គំ មកែំហងពីកងកម្ល ងំសន្តិសុខ េ្រកយេពលពួកេគបនត ៉ អំពីសកមមភពឈូសឆយេទេលើដរីបស់ 
ពួកេគ។ 
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ទស នៈរបស់្រកុមហុ៊ន 
្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់ គ យ យ បនបញជ កថ់ េនកនុងដេំណើ រករវនិិេយគរបស់ខ្លួនកនុង្របេទសកមពុជ 
្រកុមហុ៊នែតងែតអនុវត្ត្រសប មចបប ់ និងលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តិរបស់្របេទសជមច ស់ផទះ។ ្រកុមហុ៊នបន 
សែម្តងអំពីឆនទៈរបស់ខ្លួនកនុងករេ ះ្រ យករ្រពួយបរមភរបស់សហគមនែ៍បប្របតិសកមម នងិ បននយិយ 
ថ េដើមបែីស្វងរកដំេ ះ្រ យចំេពះករ្រពួយបរមភទងំេនះ ពួកេគនឹងេផ្ត តករយកចតិ្តទុក កប់ឋម 
េទេលើ្របេយជនរ៍បស់សហគមន។៍ ្រកុមហុ៊នបនែចករែំលកទស នវស័ិយរបស់ខ្លួនថ សហគមនែ៍ដល 
សថិតេនជុវំញិចមក ររបស់ខ្លួន នឹងមនជីវភពរស់េន្របេសើរជងមុនេ យ រែតវត្តមនរបស់្រកុមហុ៊ន 
េហើយសហគមនគ៍រួែតមន រមមណ៍ថពួកេគទទួលបន្របេយជន ៍ េ យ រែតវត្តមនរបស់្រកុមហុ៊ន 
កនុងេពលឆប់ៗ េនះ។ ្រកុមហុ៊នទទួល គ ល់ថ ខ្លួនមនិបនេផ្ត តករយកចតិ្តទុក កឱ់យបនខ្ល ងំជងេនះ 
េទេលើឱកសអភវិឌ នស៍្រមបស់ហគមនមូ៍ល ្ឋ ន ងំពីដំបូងេនកនុងករអភវិឌ ន្៍របតិបត្តកិររបស់ពួកេគ។ 
ជចុងេ្រកយ ្រកុមហុ៊នបន្របកសផ្អ កសកមមភពឈូសឆយដីេនកនុងតំបនស់ហគមនច៍ំនួន១៣ ែដល 
មន យនមេនកនុងពកយបណ្តឹ ង។ 

ចំណុចែដលឯកភពគន  
េនកនុងករចូលរមួដំបូងេនះ ជុវំញិករ យតៃម្លេទេលើពកយបណ្តឹ ង េគចបេ់ផ្តើមទទលួបនចណុំចឯកភពគន  
មយួចនំួនពីភគី្រកុមហុ៊ន និង េដើមបណ្តឹ ង ៖ 

 ទងំ្រកុមហុ៊ន និងេដើមបណ្តឹ ង មនឆនទៈកនុងករចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទមយួ 
ែដលស្រមបស្រមួលេ យករយិល័យ CAO ។ 

 ទងំ្រកុមហុ៊ន និងេដើមបណ្តឹ ង មនបំណងែស្វងរកដំេ ះ្រ យែដល្រសប មចបប ់ នងិ 
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិននរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

 តំ ង្រកុមហុ៊ន នងិតំ ងេដើមបណ្តឹ ង សុទធសឹងែតចងេ់ឃើញករ្រពួយបរមភទងំេនះ ្រតូវបន 
េ ះ្រ យទនេ់ពលេវ ។ 

 ្រកុមហុ៊នទទួល គ ល់ រៈសំខនៃ់នករផ្អ កសកមមភពឈូសឆយដី ែដលបះ៉ពល់ដល់ 
សហគមន ៍េដើមបអីនុញញ តឱយមនកចិចសនទន្របកបេ យែផ្លផក រ។ 

 

៤. ជំ នបនទ ប ់

េដើមបណ្តឹ ង និង្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់ គ យ យ បនឯកភពចូលរមួេនកនុងដេំណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទ 
មយួែបបសម័្រគចតិ្ត។ ករយិល័យ CAO នឹងស្រមបស្រមួលដំេណើ រករេនះ េហើយជំ នដំបូង 
ករយិល័យ CAO នឹងចូលរមួេធ្វើករងរជមយួេដើមបណ្តឹ ង សហគមនរ៍បស់ពកួេគ និង អងគករមនិែមន 
រ ្ឋ ភបិលែដលផ្តល់្របឹក េយបល់ ្រពមទងំ្រកុមហុ៊នអំពីករបេងកើតវនិយ័មូល ្ឋ ន ស្រមបជ់ករែណន ំ
ដល់ដេំណើ រករេនះ។ កនុងចេំ មបញ្ហ ដៃទេទៀត សកមមភពេនះ បប់ញចូ លករឯកភពេទេលើ ៖ េតើ 
កិចច្របជុំ្រតូវេធ្វើេឡើងេនកែន្លង  និង េ យរេបៀប  សំនរួអំពីភពជតំ ង និងកររក ករសមង ត។់ 
ប ្ត ភគីននកនឹ៏ង្រតូវឯកភពេទេលើបញ្ហ ែដលពួកេគចងឱ់យេ ះ្រ យ មរយៈដំេណើ រករេ ះ 
្រ យវ ិ ទផងែដរ។
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ឧបសមព័នធ ក. ដំេណើ រករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងរបសក់រយិលយ័ CAO 
ករយិល័យភពអនុេ ម ទី្របកឹ  អនកេ ះ្រ យវ ិ ទ (ករយិល័យ CAO) គឺជយន្តករឧប្រស័យ 
ឯក ជយ ស្រមប់ រជវីកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) និងទីភន កង់រធនករវនិិេយគពហុភគី (MIGA) 

របស់្រកុមធនគរពិភពេ ក។ ករយិល័យ CAO យករណ៍េ យផទ ល់ជូនដល់្របធន្រកុមធនគរ 
ពិភពេ ក េហើយករយិល័យេនះ មន ណត្តិករងរកនុងករជួយ េ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងពី្របជពលរដ្ឋ 
ែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមងែដលមនករគ្ំរទពី IFC/MIGA កនុងលកខណៈមយួ្របកបេ យ 
ភពយុត្តិធម ៌មនិលំេអៀង និង្របកបេ យភព ថ បន សំេ េលើកកមពស់លទធផលែផនកសងគម និង បរ ិ ថ ន 
ៃនគេ្រមងទងំេនះ។ 

ករប៉ន្់របមណបឋម ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមុខងរែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់ករយិល័យ CAO។ 
េគលបំណងៃនករប៉ន្់របមណរបស់ករយិល័យ CAO គឺេដើមប ី៖ (១) បញជ កអ់ំពីបញ្ហ  និង 
ករ្រពួយបរមភនន ែដលេដើមបណ្តឹ ងបនេលើកេឡើង (២) ្របមូលពត័ម៌នអំពរីេបៀបែដលអនកពកព់ន័ធ 
ដៃទេទៀតយល់េឃើញចំេពះ ថ នភព និង (៣) េដើមបជីយួ ដល់អនកពកព់ន័ធននឱយយល់អំពីជេ្រមើស 
េ ះ្រ យបញ្ហ ែដលមនស្រមបព់ួកេគ នងិ េធ្វើករកំណត ់ ថេតើពួកេគមនបំណងចងេ់ ះ្រ យបញ្ហ  
ែបបសហករ មរយៈមុខងរែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់ករយិល័យ CAO ឬ ករណីេនះគួរ្រតួតពិនតិយ 
េឡើងវញិេ យមុខងរ្រតួតពិនតិយភពអនុេ មរបស់ករយិល័យ CAO។  

ឯក រេនះ គឺជរបយករណ៍បឋមមយួអពំីទស នៈែដល្រកុមករងររបស់ករយិល័យ CAO បន ្ត បឭ់ 
និងករពនយល់អពំីជំ នបនទ ប ់ ្រស័យថេតើភគីេ្រជើសេរ ើសយកដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទ ឬ ដំេណើ រករ 
្រតួតពិនិតយភពអនុេ មរបស់ករយិល័យ CAO។ របយករណ៍េនះ មនិេធ្វើករវនិចិឆយ័ មយួេទេលើ 
អងគេសចក្តៃីនពកយបណ្តឹ ងេឡើយ។ 

េយង មេគលករណ៍ែណន្ំរបតិបត្តរិបស់ករយិល័យ3 CAO ជំ នខងេ្រកម្រតូវបនអនុវត្ត ម 
េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងពកយបណ្តឹ ងែដលបនទទួល ៖ 

ជំ នទី១ ៖ ករបញជ កថ់បនទទលួពកយបណ្តឹ ង 

ជំ នទី២៖  ករបំេពញល័កខខណ័្ឌ បណ្តឹ ង ៖ ករកំណតេ់ទេលើករបំេពញល័កខខណ័្ឌ ពកយបណ្តឹ ងរបស់ 
េដើមបណ្តឹ ងស្រមបក់រប៉ន្់របមណេ្រកម ណត្តិករងររបស់ករយិល័យ CAO (មនិ 
េលើសពី ១៥ៃថងៃនៃថងេធ្វើករ) 

ជំ នទី៣ ៖ ករប៉ន្់របមណេ យករយិល័យ CAO ៖ “ករប៉ន្់របមណេទេលើបញ្ហ  នងិ   
ផ្តល់កចិចគ្ំរទជូនដល់អនកពកព់ន័ធេដើមបឱីយយល់ និង កំណតថ់េតើពួកេគចងេ់្រជើសេរ ើសយក 
ដំេ ះ្រ យមយួែដលមនករឯកភពគន  មរយៈដេំណើ រករែបបសហករ ែដល 
េរៀបចំេ យមុខងរែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់ករយិល័យ CAO ឬ ថេតើករណីេនះ 
គួរេ ះ្រ យេ យមុខងរែផនក្រតួតពិនតិយភពអនុេ មរបស់ករយិល័យ CAO េដើមប ី

                                                            
៦ ស្រមបព់ត័ម៌នលម្អតិអំពីតួនទី និងករងររបស់ករយិល័យ CAO សូមេមើលេគលករណ៍ែណន្ំរបតិបត្តិទងំ្រសុង ៖ 
http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOOperationalGuidelines_2013.pdf 
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្រតួតពិនិតយេទេលើករយកចិត្តទុក កែ់ផនកសងគម និង បរ ិ ថ នរបស់ IFC/MIGA។ 
ករប៉ន្់របមណ ចមនរយៈេពលអតបិរមចំនួន ១២០ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ។” 

ជំ នទី៤ ៖ ករស្រមបស្រមួលដល់ករ ងំទលំីេន ៖ ្របសិនេបើភគីេ្រជើសេរ ើសយកដេំណើ រករមយួ
ែបបសហករ េពលេនះេគនឹង្រតូវអនុវត្ត មមុខងរេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់ករយិល័យ 
CAO។ ដេំណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទ ជទូេទមនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើ ឬ ផ្តួចេផ្តើមេ យ
អនុស រណៈៃនករេយគយល់ និង/ឬ វនិយ័មូល ្ឋ ន ែដលមនករឯកភពពីភគី។ 
ដំេណើ រករេនះ ចពកព់ន័ធករស្រមបស្រមួល/ករស្រមុះស្រមួល ករែស្វងរកករពិត 
រមួគន  ឬ វធិី ្រស្តេ ះ្រ យបញ្ហ ដៃទេទៀតែដលមនករឯកភពគន  ែដលនឱំយឈន 
េទរកករ្រពមេ្រព ងមយួេទេលើករ ងំទីលំេន ឬ េគលេ សម្រសបដៃទេទៀត ែដល
មនករឯកភពគន ។ េគលបំណងចមបងៃនវធីិ ្រស្តេ ះ្រ យបញ្ហ ទងំេនះ គេឺដើមប ី
េ ះ្រ យបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងពកយបណ្តឹ ង និង បញ្ហ គួរឱយកតស់មគ ល់ដៃទ 
េទៀត ពកព់ន័ធេទនងឹពកយបណ្តឹ ង ែដល្រតូវបនកំណតក់នុងអំឡុងេពលៃនដំេណើ រករ 
យតៃម្ល ឬ ដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទ កនុងលកខណៈមយួែដល ចទទួលយកបន 

ចំេពះភគែីដលរងផលបះ៉ពល់ 4។ 

 ឬ 
 

 ករ យតៃម្ល/ករេសុើបអេងកតេទេលើភពអនុេ ម ៖ ្របសិនេបើភគីេ្រជើសេរ ើសយកដំេណើ រ 
ករ្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម មុខងរែផនក្រតួតពនិិតយភពអនុេ មរបស់ករយិល័យ 
CAO នឹងផ្តួចេផ្តើមឱយមនករ យតៃម្លមយួេទេលើករយកចិត្តទុក កែ់ផនកសងគម និង 
បរ ិ ថ នរបស់ IFC/MIGA ចំេពះគេ្រមងែដលជកមមវតថុៃនបណ្តឹ ង េដើមបកំីណតថ់េតើ 
ករេសុើបអេងកតេទេលើភពអនុេ មៃនករអនុវត្តនក៍រងររបស់ IFC/MIGA ទកទ់ងនឹង 
គេ្រមងេនះ មនតៃម្លសក្តិសមនងឹេធ្វើែដរឬេទ។ ករ យតៃម្ល ចមនរយៈេពលអតិបរម 
រហូតដល់៤៥ៃថងៃនៃថងេធ្វើករ។ ្របសិនេបើករេសុើបអេងកតមយួ្រតូវបនកំណតថ់ មនតៃម្ល 
សក្តិសមនឹងេធ្វើ ែផនក្រតួតពិនតិយភពអនុេ មរបស់ករយិល័យ CAO នឹងេធ្វើករ 
េសុើបអេងកតសីុជេ្រមមយួេទេលើករអនុវត្តនក៍រងររបស់ IFC/MIGA។ របយករណ៍ 
េសុើបអេងកតមយួអំពីភពមនិអនុេ មទងំ យ ែដល្រតូវបនកំណតរ់កេឃើញ នងឹ្រតូវ 
ផ ព្វផ យជ ធរណៈ ជមយួនឹងករេឆ្លើយតបរបស់ IFC/MIGA។ 

ជំ នទី៥ ៖ ករ្រតួតពនិតិយ និងករ ម ន 

ជំ នទី៦ ៖ េសចក្តសីននិ ្ឋ ន/ករបិទករណី 

                                                            
៧កនុងករណីែដលអនកពកព់ន័ធមនិ ចេ ះ្រ យបញ្ហ មរយៈដំេណើ រករែបបសហករ េនកនុង្រកបខណ័្ឌ េពលេវ ែដលបនឯកភពគន  ជដំបូង 
ែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទៃនករយិល័យ CAO នឹងពិនិតយេមើលលទធភពកនុងករជួយ ដល់អនកពកព់ន័ធកនុងករទម្ល យភពជបគ់ងំេនះ។ ្របសិនេបើ 
សកមមភពេនះមនិ ចេធ្វើេទបន ្រកុមេ ះ្រ យវ ិ ទនឹងជូនដំណឹងដល់អនកពកព់ន័ធ បប់ញចូ លទងំបុគគលិក IFC/MIGA ្របធន និង ្រកុម្របឹក  
ភបិលៃន្រកុមធនគរពិភពេ ក និង ធរណជនថ ែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទៃនករយិល័យ CAO បនបិទពកយបណ្តឹ ង និង េផទរេទឱយែផនក្រតួត 
ពិនិតយភពអនុេ មៃនករយិល័យ CAO េដើមបេីធ្វើករ យតៃម្ល។ 


