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របយករណ៍ស្តីពីវឌ នភពរបស់ករយិល័យ សុីេអអូ 
 

្របេទសកមពុជ ៖ VEIL II-01/េខត្តរតនៈគិរ ី
ែខកកក  ឆន ២ំ០១៦ 

 
 

វ ៃនពកយបណ្តឹ ង 
ករវនិិេយគរបស់ រជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) 
មូលនិធិវនិិេយគសហ្រគសេវៀត ម (“VEIL” ឬ 
“មូលនិធិ”) គឺជមូលនិធិវនិិេយគមួយមនមច ស់ 
ហុ៊នតិច ែដលមន្របតិបត្តិករចប់ ំងពីឆន ១ំ៩៩៥ 
មក។ មូលនិធិេនះមនមូល ្ឋ នមូលធនជង ៥០០ 

នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិប៉ុេ ្ណ ះ និង ្រគប់្រគង 
េ យ្រកុមហុ៊នេ្រដគហគិនខភីថលម៉េណជមិន អិលធីឌី  
ែដលជ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធមួយ ៃន្រកុមហុ៊នេ្រដគហគិន  
ខភីថល្រគូប (DCG)។ IFC បនវនិិេយគទឹក្របក់ 
ចំនួន ១៦,៤ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ េទកនុង 
មូលនិធិេនះ។ មូលនិធិេនះមនេគលបំណងវនិិេយគ 
េទេលើមូលប័្រតរបស់្រកុមហុ៊នេវៀត ម ែដល្រតូវ 
បនផ្តល់ជូនពី្របភពវស័ិយ ធរណៈ ឬ វស័ិយ 
ឯកជន កនុងេគលបំណងផ្តល់ករេលើកទឹកចិត្តស្រមប់ 
ករអភិវឌ ន៍ទីផ រមូលធនេវៀត ម មរយៈករ 
បេងកើន ច់្របក់របស់មូលប័្រតេវៀត ម។ ្រកុមហុ៊ន 
មួយែដល DCG បនេធ្វើករវនិិេយគ មរយៈ 
មូលនិធិេនះ គឺ្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់យ៉ យ (HAGL) ។ 
ពកយបណ្តឹ ង 
កនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ មន្របជពលរដ្ឋកនុ មូល ្ឋ ន 
ចំនួន ១៧ភូមិ កនុងេខត្តរតនៈគិរ ីបន ក់ពកយបណ្តឹ ង 
េទកន់ករយិល័យ សីុេអអូ េ យមនកិចចគំ្រទ 
និងជំនួយពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន៥។ ពកយ 
បណ្តឹ ងបនេលើកេឡើងអំពីករ្រពួយបរមភចំេពះបញ្ហ  
ែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគមមួយចំនួន ទក់ទងនឹង្របតិបត្តិ 

កររបស់្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់យ៉ យកនុ្របេទសកមពុជ 
កនុងេនះរួមមន ផលបះ៉ពល់េទេលើ្របភពទឹក និង្រតី 
ករបត់បង់ដីធ្លី កង្វះករផ្តល់្របក់សំណង កង្វះករ 
េបើកចំហព័ត៌មន និងករចូលរួមពី្របជពលរដ្ឋកនុង 
មូល ្ឋ ន ករគំ មកំែហងចំេពះករអនុវត្តនែ៍សនេ្រពន 
ដល់ រក  ករ្របតិបត្តែិផនកវបបធម ៌ និងករ្របតបិត្តិ 
របស់ជនជតិេដើមភគតិច ្រពមទងំករេ្របើ្របស់ 
ពលកមមកុមរ។ ពកយបណ្តឹ ងបនេចទ្របកនអំ់ពីភព 
មនិអនុេ មេទនឹងេគលនេយបយ និងនីតិវធីិរបស់ 
IFC ្រពមទងំចបបរ់បស់កមពុជ។ េដើមបណ្តឹ ងបនេសនើ 
សំុឱយករយិល័យ សីុេអអូ រក ករសមង ត់ចំេពះអត្ត 
សញញ ណរបស់ពួកេគ។ 
ដំេណើ រកររបស់ករយិល័យ សីុេអអូ 
ករប៉ន្់របមណ 
ពកយបណ្តឹ ង្រតូវបនកំណតថ់ មនលកខខណ្ឌ សម្រសប 
ស្រមបេ់ធ្វើករប៉ន្់របមណបែនថមេទៀត កនុងែខកុមភៈ 
ឆន ២ំ០១៤ េហើយ្រកុមករងររបស់ករយិល័យ សីុេអអូ 
បនេធ្វើដំេណើ រេទមូល ្ឋ ន កនុងែខមីន េដើមបជួីបជ 
មួយអនកពក់ព័នធ កនុងេគលបំណងែស្វងរកជេ្រមើស 
ននស្រមប់ដំេ ះ្រ យមួយែបបសហករចំេពះ 
បញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងពកយបណ្តឹ ង។ 
សហគមបនេលើកេឡើងអំពីករ្រពួយបរមភចំេពះផល 
បះ៉ពល់នេពលបចចុបបនន និង អនគតេទេលើជីវភព 
រស់េន និងសិទធិរបស់ពួកេគ។ ្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់ 
យ៉ យ បនេប្តជញ េ ះ្រ យបញ្ហ ែដលបនេលើក 
េឡើង និងកំណត់យក្របេយជន៍របស់សហគមជ 
ទិភព។ កនុងែខេម  ឆន ២ំ០១៤ ភគីបនបង្ហ ញ 

អំពីឆនទៈរបស់ពួកេគកនុងករចូលរួមេនកនុងដំេណើ រករ 
េ ះ្រ យវ ិ ទែបបសម័្រគចិត្តមួយ ែដលផ្តួចេផ្តើមេឡើង 
េ យករយិល័យ សីុេអអូ។  
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ដំេណើ រករេ ះ្រ យវិ ទមួយបនចប់េផ្តើ ម 

ករផ្អ កឈូសឆយដីធ្លីបែនថមេទៀត 
េនេពលចប់េផ្តើមដំេណើ រករដំបូង ្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់ 
យ៉ យ បនយល់្រពមឈប់ឈូសឆយដីេនកនុង 
សមបទនរបស់ខ្លួនបែនថមេទៀត រយៈេពល ៦ែខ េដើមប ី
អនុញញ តឱយដំេណើ រករសនទន ចមនករវវិឌ ន៍េទ 
មុខេទៀតបន។ េ្រកយរយៈេពល ៦ែខ ្រកុមហុ៊ន បន 
េប្តជញ ពនយរករឈូសឆយេនះ រហូតដល់េពលែដល 
ពួកេគ ចេ ះ្រ យវ ិ ទេនះ ជមួយសហគមជិត 
ខងរបស់ខ្លួន។ 
 

 
 

ករេរៀបចំស្រមប់ករស្រមបស្រមួល 
 

េនចេន្ល ះែខឧសភ និង ែខសី  ឆន ២ំ០១៤ 
ករយិល័យ សីុេអអូ បនេរៀបចំវគគបុេរស្រមបស្រមួល 
មយួចំនួនជូនភគី េដើមបេីរៀបចំេ្រត មលកខណៈស្រមប ់
កិចចសនទន។ េនេពលេនះ ភគីបនេធ្វើករេ្រជើសេរ ើស 
អនកតំ ងសហគមន ៍្រពមទងំកំណតអំ់ពីវធិនមូល ្ឋ ន 
និង រេបៀបទំនកទំ់នងជមយួរ ្ឋ ភបិលពកព់ន័ធ្រគប ់
ក្រមតិ។  
ករធនឱយមនកិចចគ្ំរទពី ជរ ្ឋ ភបិល 
ភគីទងំសងខង បនែស្វងរក និង ចងឱ់យមនកិចចគ្ំរទ 
ពី ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជចំេពះដំេណើ រករេនះ។ ដូេចនះ 
ករយិល័យ សីុេអអូ បនជួបជមយួបុគគលិកសំខន់ៗ  
េនឯ្រកសួង្រគប្់រគងែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង ់

្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ 
្រកសួងម ៃផទ េខត្ត និង មនទីរពកព់ន័ធ េដើមបជូីន 
ដំណឹងអំពីដំេណើ រករ ្រពមទងំែស្វងរកកិចចគ្ំរទពីពកួេគ។ 
កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ ករយិល័យ សីុេអអូ បនទទួល 
លិខិតមយួចបបពី់្រកសួងម ៃផទ ែដលបញជ កអំ់ពី 
កិចចគ្ំរទរបស់្រកសួង ចំេពះដំេណើ រកររបស់ករយិល័យ 
សីុេអអ។ូ 
 

 

 
 
ករក ងសមតថភព 
 

េ យមនកិចចគ្ំរទពី ជរ ្ឋ ភបិល ដំេណើ រករេ ះ 
្រ យវ ិ ទ បនចបេ់ផ្តើមកនុងែខវឆិឆិក ឆន ២ំ០១៤ េ យ 
បនផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លក ងសមតថភពជូនដល់ 
ភគីអំពីយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទ និងបេចចកេទសចរចរ។ 
្រសបគន េនះែដរ និង េនកនុងដំេណើ រករទងំមូល អងគករ 
តំ ងែដលជទី្របឹក របស់សហគមន ៍ បនគ្ំរទដល់ 
អនកតំ ងសហគមន ៍ ្រពមទងំបនជួយ ពួកេគកនុងករ 
ចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករ។  
 

អនកតំ ង 
កនុងែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ សហគមរងផលបះ៉ពល់នីមយួៗ 
បនេ្រជើសេរ ើសអនកតំ ងពីភូមេិផ ងៗគន របស់ពួកេគ 
មរយៈក្រមងៃនកិចច្របជំុ មភូមមិយួចំនួន ែដលមន 

ករចូលរមួពី្រកមុករងររបស់ករយិល័យ សីុេអអូ។ 
ភូមនីិមយួៗបនេ្រជើសេរ ើសអនកតំ ងមយួ្រកុម ែដល 
មនសមជិក្របមណ ៩ នក ់ និងអនកតំ ងសនូល    
ចំនួន ២នក ់េដើមបចូីលរមួកិចច្របជំុ។ 
 



 

 

វធិនមូល
កិចច្របជំុេល
ចរចរមយួ
កនុងអំឡុង
ក្រមងវធិ
ែណនចំេំ
 

ករឯកភ
ខណៈេព
េទមុខ 
ជកែ់ស្តង
ហ៊ង ញ់
ជ ៣ ្រកុម
 ្រកុម

ពី្រកុ
សមប

 ្រកុម
សថិត
ហ៊ង
េនេ

 ្រកុម
បះ៉ព
្រកុម

កនុងែខមនី
្រពមេ្រព ង
ែថ្លងករណ
ករស្រមប

 

ល ្ឋ ន 
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កនុងពធិែីសនេ្រព

ចច្រពមេ្រព ងប

ទស និងកិចចគំ

មអនុវត្តកិចច្រព
ងែដលជទី្របឹ
ត្ត ្រពមទំង
ចូលរួមេនកនុង
ខវចិឆិក ឆន ២ំ០
នសំុេទសជ
ភគតិច 
សពួកេគ។ 

យ នឹង្របគល

យ យល់្រពម
ប្លងក់មមសិទធិដីរប
យ បនយល់

ផលបះ៉ពល់ រួ
្រមបភ់មូទិងំ ១
ះ្រ យវ ិ ទរបស
ងេលើ និង ភូមេិក

លបះ៉ពល់ែដលប
ន ្រកមុហុ៊នហ៊ង
ម ះ ចំេពះភមូទិ

ល (ទមងន ់ ៤០
 ដល់ភមូនិីមយួ

ពន រក  ។ 

ឋម 

្រទស្រមបពិ់ធី

មេ្រព ងអន្តរក
បឹក  និង 
ង្រកុមករងរៃ
ងពិធីែសនេ្រពន
០១៥។ ្រកុម

ធរណៈចំេ
ស្រមប់ផលប៉

ល់ដជូីនអនកភមូ ិ

មផ្តល់ករគ្ំរទ 
ស់ពួកេគ។ 

ល្រពម ្ត រេឡើង 
រមួទងំធនធន 
១៤ ែដលបន 
ស់ សីុេអអូ 
កត ភមូិ យ 

បងកេ យគំេ ង
ញ់យ៉ យ 

ទងំ ១៤ និង 
០ គីឡូ្រកម) 
យៗ ស្រមប ់

ធីេនះ 
កល ភគី
តំ ងរ ្ឋ ភិ
នករយិល័យ
នមួយ កលពី
មហុ៊នហ៊ង ញ់
ពះសហគមន៍
បះ៉ពល់េទេលើ

គី 
ភិ 
យ 
ពី 
ញ 
ន ៍
លើ 
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ដំេណើ រទស នកិចចេទកន់មូល ្ឋ ន េដើមបបីញជ ក់អំពី 
្រពំ្របទល់ដី 
 

កនុងែខមក  ឆន ២ំ០១៦ អនកតំ ង្រកុមហុ៊ន និង 
សហគមន ៍សមជិករ ្ឋ ភបិលថន កេ់ខត្ត អងគករតំ ង 
ែដលជទី្របឹក  និង ្រកុមករងរៃនករយិល័យ 
សីុេអអូ បនេធ្វើដំេណើ រទស នកិចចរួមគន េទកន់ភូមិ 
ចំនួន៣ ដំបូងេគ។ ភគីនីមួយៗបនផ្តល់អនកឯកេទស 
ែផនកែផនទីរបស់ពួកេគេ យខ្លួនឯង។ 
 
កនុងែខមិថុន ឆន ២ំ០១៦ ្រកុមហុ៊ន និង អនកតំ ង
សហគមន៍ អងគករតំ ងែដលជទី្របកឹ របស់
សហគមន ៍ ្រកុមករងររបស់ករយិល័យ សីុេអអូ និង 
សមជកិ្រកុមករងររបស់ ជរ ្ឋ ភបិល បនចុះេធ្វើ
ទស នកិចចេទកនភូ់មមិយួេទៀត។ 
 
្រកុមករងររបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 
ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកើត្រកុមករងរមួយ េដើមបជួីយ  

ដល់ភគីកនុងករកំណត់តំបន់ែដល្រតូវបនេចទ្របកន់
ថមនភព្រតួតសីុគន  រ ងសមបទនដីេសដ្ឋកិចចរបស់ 
្រកុមហុ៊នហ៊ង ញ់យ៉ យ និង ដីែដលសហគមន៍ 
ជនជតិេដើមភគតិចេ្របើ្របស់ មែបប្របៃពណី។ 
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងចូលរួមេនកនុងដំេណើ រករេ ះ 

្រ យវ ិ ទ មសំេណើ របស់ភគីទំង២ ្រពមទំងជួយ  
ដល់ពួកេគកនុងករែស្វងរកដំេ ះ្រ យមួយ្របកប 
េ យសន្តិវធីិ។ 
 

ជំ នបនទ ប ់
 

ករយិល័យ សីុេអអូ បននិងកំពុងស្រមបស្រមួល 
កិចចសនទនមួយ រ ងអនកពក់ព័នធទំងអស់ជេរៀង ល់ 
ែខ។ បចចុបបនន ដំេណើ រករស្រមបស្រមួលរបស់
ករយិល័យ សីុេអអូ កំពុងបន្ត។ 
ព័ត៌មនបែនថមអំពីករយិល័យ សីុេអអូ ចរកេមើល 
បនេនឯេគហទំព័រ៖ www.cao-ombudsman.org។    

ទំព័រអំពីករណី្របេទសកមពុជ/VEIL ចចូលេមើល
បនេ យផទ ល់ មរយៈេគហទំព័រ http://www.

cao‐ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?
id=212 ឬ	http://bit.ly/2acRXwl។ 
 


