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របាយការណ៍បា៉ា ន់ប្រមាណររសក់ារយិាលយ័ ស ៊ីអេេូ 
 

េំព៊ីរញ្ហា កង្វលទ់ាក់ទង្នងឹ្ 
ការវនិិអយាគររស ់IFC ចំអ ោះធនាគារ ABBank (#29745, #40081) 

និង Vietinbank (#28509, #31300, #34124) 

និងបញ្ហា ដែលបានលលើកល ើងលៅកម្ពជុា  
 

 

 

ខែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការយិាល័យភាពអនុលោម ទីប្រឹក្សា ល ោះប្ាយវិវាទ 
សប្ាប ់

ារជីវក្សមមហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ និង 
ទីភាន ក់្សងារធានាការវិនិលយាគពហុភាគី 
www.cao-ombudsman.org 

http://www.cao-ombudsman.org/
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េំព៊ីការយិាលយ័ ស ៊ីអេេ ូ

 

ការយិាល័យភាពអនុលោម ទីប្រកឹ្សា ល ោះប្ាយវវិាទ (សីុលអអូ) គឺជាយនតការគណលនយយភាពឯក្សរាជ្យ សប្ារ់
ារជ្ីវក្សមមហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ ិ(IFC) និង ទីភាា ក្សង់ារធានាការវនិិលយាគពហុភាគី (MIGA) ដែលជាសមាជិកនន
ប្ក្សុមធនាគារពភិពលោក្ស។ ការយិាល័យ សីុលអអ ូរាយការណ៍ល យផ្ទា ល់ទៅក្កុមក្រឹកានាយកក្រតិរតតិ ររស់ 
IFC និង MIGA។ ការយិាល័យ ស ៊ីទេេ ូានអាណត្តិការងារសក្មរសក្មួលទ ោះក្ាយ រណ្តឹ ងព៊ីក្រជាពលរដ្ឋ 
ដដ្លអាចរងផលរ ោះពាល់ព៊ីគលប្ាងររស់ IFC និង MIGA ក្សាុងលក្សខណៈមយួដែលយុត្តិធម ៌ ឥត្លលមអៀង និង
ប្រក្សរល យភាពាថ រនា លលើក្សក្សមពស់សមទិ្ធកមមដនាក្សររាិថ ន និង សងគមននគលប្ាងទាំងលនាោះ ក្ពមទាំងរទងកើន
គណ្ទនយយភាពាធារណ្ៈ និង ការទរៀនសូក្ត សាំទៅដកលមអសមទិ្ធកមមដផែកររាិា ន និងសងគម ររស់ IFC/

MIGA និង កាតរ់នាយហានិភយ័ននទក្រោះថ្នែ កច់ាំទពាោះមន សស និង ររាិា ន។  
 

សប្ារព់ត័្ា៌នរដនថម សូមលមើល៖ www.cao-ombudsman.org  
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េកសរកាត ់
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ធនាគារភាគហ ុនរមួទុនពាណិជ្ជ អាន រ ញី (An Binh) 

ការយិាល័យភាពេន ទោម ទ្៊ីក្រឹកា ទ ោះក្ាយវវិាទ្  

ក្កុមហ  នេគគិសន៊ីទវៀតណាម  

ក្កុមហ  នភាគហ  នរមួទ្ នេនតរជាតិ EVN 
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១. សលងេប 

លៅដែមថុិនា ឆ្ា ាំ២០១៨ ការយិាល័យភាពេន ទោម ទ្៊ីក្រកឹា ទ ោះក្ាយវវិាទ្ (ស ៊ីទេេូ) បានទទួលពាក្សយ          
រណតឹ ង ចល់ យដែក្សពីគាា  ចាំននួរី ដដ្លរណ្តឹ ងទាំងទនាោះក្តូវបានទធវើទ ើងជាំនួសឲ្យសហគមន ៍(“លែើមរណតឹ ង”) 
សថិត្លៅលែត្តសាឹងដប្ត្ង និងទេតតរតនគិរ ៊ី ប្រលទសក្សមពុជា។ លែើមរណតឹ ងានទាំនាក្សទ់ាំនងនឹងគលប្ាងវារអីគគិសនីលស
ានលប្កាម ២ ដែលានក្សាល ាំង ៤០០ លមហ្គគ វា៉ា ត្ ់(MW) សថិត្លៅក្សាុងដែសទកឹ្សននទលនលលសាន ក្សាុងលែត្តសាឹងដប្ត្
ង។ ប្ក្សុមហ ុនដែលលធវើប្រត្រិត្តិការគលប្ាងលនោះ (“ក្រតិរតតិករគទក្មាង”) គឺជាអាជ្ីវក្សមមរមួទុនរវាងប្ក្សមុហ ុនចិន គឺ
ប្ក្សុមហ ុន Hydrolancang International Energy Co. Ltd. ប្ក្សមុហ ុនពហុនលិត្នលននប្រលទសក្សមពុជា គឺ រ ៉ាូ
យា៉ា ល់ប្គុរ និងក្កុមហ  នភាគហ  នរមួទ្ នេនតរជាតិ EVN ដដ្លជារ ក្តសមពន័ធមយួររស់ប្ក្សុមហ ុនលសវាាធារ
ណៈននប្រលទសលវៀត្ណាមគឺ ក្កុមហ  នេគគិសន៊ីទវៀតណាម (EVN) ដដ្លកានក់ារ ់ ១០ ភាគរយននប្ក្សមុហ ុន
ដែលជាាា ស់គលប្ាង។  
 
ពាកយរណ្តឹ ងបានទលើកទ ើងេាំព៊ីផលរ ោះពាល់ដផែកររាិា ន និងសងគមមួយចាំនួន ទក់ទ្ងនឹងគលប្ាងវារអីគគិសនី
លសានលប្កាម ២ រមួទាំងផលរ ោះពាល់ទកទ់្ងនឹងការតាំងទ្៊ីលាំទៅថ្ម៊ីររស់សហគមន ៍ ផលរ ោះពាល់ទៅទលើ 
ជ៊ីវភាពរស់ទៅ ការគាំរាមកាំដហងចាំទពាោះសមាជិកសហគមនដ៍ដ្លមនិឯកភាពទៅនឹងគទក្មាង ការេូចខាត
ចាំទពាោះទ្៊ីតាំងដដ្លមានារសាំខានដ់ផែកសងគមវរបធម ៌ ដូ្ចជាផែូរដូ្នត និងនក្ពអារកស ក្ពមទាំងផលរ ោះពាល់ 
ទៅទលើធនធានជលផលទៅកែ ងអាងទ្ទនេទមគងគ អាងទ្ទនេទសាន នងិអាងទ្ទនេដក្សពក។ ទដ្ើមរណតឹ ងលនោះ
បានអោះអាងថា ាជ៊ីវកមមហិរញ្ញ វតា េនតរជាតិ (IFC) មានភាពពាកព់ន័ធទៅនឹងគទក្មាងទនោះ តាមរយៈការវនិិលយាគ
ទៅទលើេនតរការ ៊ីហិរញ្ញ វតា  (FI) លៅឯធនាររ ABBank និង Vietinbank។ លៅដែក្សក្សក  ឆ្ា ាំ២០១៨ 
ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ បានរក្សល ើញថា ពាក្សយរណតឹ ងមានលកខេណ្ឌ សមក្សរ ពាក្សព់ន័ធនឹងការវនិិលយាគររស់ 
ាជ៊ីវកមមហិរញ្ញ វតា េនតរជាត ិ លលើអត្ថិិជ្នេនតរការ ៊ីហិរញ្ញ វតា ទាំងពីរទនោះ និង ការជារព់ាក្សព់ន័ធទៅនងឹ
ទាំនរវ់ារ ៊ីេគគិសន៊ីល យប្រលយាល តាមរយៈការវនិិទយាគកែ ងទ្ាំហាំតិចតចួររស់ធនាររ ABBank ទៅកែ ង EVNI 
និងការផតល់ហិរញ្ញរបទនររស់ធនាររ VietinBank ជូនដ្ល់ EVN ។ ABBank និង VietinBank មនិយល់
ប្សរជាមយួ ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ដដ្លសទក្មចថ្នរណ្តឹ ងមានលកខេណ្ឌ សមក្សរ ទដ្ើមប៊ីទទួលយក្សរណតឹ ង
លនោះមក្សលធវើការបា៉ា នប់្រាណលនាោះលទ នងិអោះអាងថា ពួក្សលគគាម នទាំនាក្សទ់ាំនងទៅនឹងគលប្ាងទាំនរវ់ារអីគគិសនីលស
ានលប្កាម ២ ទ ើយ។ ពាក្សយរណតឹ ងក្សប៏ានទោទ្ក្រកានន់ងដែរថា ាជ៊ីវកមមហិរញ្ញ វតា េនតរជាតជិារព់ាក្សព់ន័ធ
នឹងគលប្ាងទនោះ តាមរយៈអត្ថិិជ្នជាធនាគារទ្៊ីរ៊ីមយួលទៀត្។ លទោះរីជាយា៉ា ងណាក្សល៏ យ ការយិាល័យ 
ស ៊ីទេេ ូ បានក្សាំណត្ថ់ា ចរកិលកខណ្ៈននការវនិិទយាគររស់ាជ៊ីវកមមហិរញ្ញ វតា េនតរជាតិទៅទលើេតិថ្ិជនទនាោះ 
មនិអាចមានការពាកព់ន័ធទៅនឹងគទក្មាងទនោះទទ្។  
 
អាក្ស័យទ យរណ្តឹ ងទាំងរ៊ី ទលើកទ ើងេាំព៊ីរញ្ហា ដូ្ចរែ  ដូ្ទចែោះការយិាល័យ សីុលអអូ បានលធវើការបា៉ា នប់្រាណ
តាមរយៈែាំលណើ រការដត្មយួ ដែលានការយល់ប្ពមពីលែើមរណតឹ ង។ កែ ងទពលបា នក់្រមាណ្ លែើមរណតឹ ង
បានរញ្ហជ កឱ់្យដ្ឹងថ្នពួកទគានរាំណងចូលរមួលៅក្សាុងែាំលណើ រការល ោះប្ាយវវិាទ លែើមបដីសវងរក្សែាំលណាោះ
ប្ាយដែលអាចទទួលយក្សបានលៅវញិលៅមក្ស ចាំលពាោះក្សងវល់ររស់ពួក្សលគ។ រ  ដនត ប្រត្ិរត្តិក្សរគលប្ាងទាំនរវ់ារ ី
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អគគិសនីលសានលប្កាម ២ បានក្បារឱ់្យដ្ឹងថា ទរើតាមការយល់ទ ើញររស់ពួក្សលគ ទិែឋភាពដនាក្សររាិថ ន និង
សងគម ននគលប្ាងទនោះ គឺជាក្សងវល់ររស់រ ឋ ភបិាល ដូ្ទចែោះ ទគបានរដ្ិទសធចាំទពាោះការចូលរមួទៅកែ ងដ្ាំទណ្ើ រការ
ទ ោះក្ាយវវិាទ្។ ប្សរតាមលគាលការណ៍្ដណ្នាាំក្រតិរតតរិរស់ការយិាល័យ សីុលអអូ និងការទរៀរចាំេនតរកាល 
ទក្កាមទរលនទយាបាយថ្ម៊ីររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ លពលលនោះរណតឹ ងប្ត្វូបានរញ្ជូ នលៅមែុងារក្តួតពនិិតយ
ភាពអនុលោមររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ លែើមបលីធវើការវាយត្នមលសមទិធក្សមមដនាក្សររាិថ ន និង សងគមររស់
ាជ៊ីវកមមហិរញ្ញ វតា េនតរជាតិ1។ 
 
២. សាវតា   

២.១ េាំព៊ីគទក្មាង  

ាជ៊ីវកមមហិរញ្ញ វតា េនតរជាតិបានលធវើការវនិិលយាគមូលធនយា៉ា ងសក្សមមលៅក្សាុង ABBank ដែលជាធនាគារ
ពាណិជ្ជមួយលៅក្សាុងប្រលទសលវៀត្ណាម ដែលានមូលធនក្ទ្ពយមាា ស់ (quasi-equity) ជារូរិយរ័ណណ ែុង 
(D) ទសមើនឹង ៤០,៦ ោនដ្ ោេ រអាទមរកិ និង ឥណ្ទនសមបទន ក្រទភទ្ A ចាំនួន ២៨,៥ោន ដ្ ោេ រ 
(គទក្មាងទលេ 29745 និង 40081 ទ យដ កព៊ីរែ )។ ការវនិិទយាគទនោះ បានទសែើឱ្យរទងកើតនូវទ្ាំនាក់
ទ្ាំនងរយៈទពលដវងរវាង IFC និងធនាររទនោះ តមរយៈការផតល់ហិរញ្ញរបទនរយៈទពលដវង ទដ្ើមប៊ីរទងកើន
គទក្មាងឥណ្ទនសមបទនររស់េេួន ទ យទតត តទលើសហក្រសធ នតូច និងមធយម (SMEs) និង SMEs 
ដដ្លមានស្រសត៊ីជាមាា ស់ ក្ពមទាំងេន ញ្ហញ តឱ្យធនារររកាបាននូវផលទធៀរមយួដ្ល៏អចាំទពាោះមូលធនដដ្លមាន
ភាពក្គរក់្រន។់ 
 

IFC រមួជាមយួនឹងមូលនធិិមូលធនន៊ីយកមម IFC (មូលធនក្ទ្ពយមាា ស់) និង មូលនិធិមូលធនន៊ីយកមម IFC  
(រាំណ្ លរង) (ជារមួទៅថ្ន “មូលនិធិរមួ”) (“Cap Fund”) កម៏ានការវនិិទយាគទៅទលើមូលធនក្ទ្ពយមាា ស់ 
ទៅកែ ងធនាររ VietinBank ររស់រដ្ឋ រហូតដ្ល់រូរិយរណ័្ណ ដ្ ង ដដ្លមានតនមេទសមើនឹង ១៦៩,៦ ដ្ ោេ រ 

 
1 ការបា៉ា នប់្រាណររស់ ការយិាល័យ សីុលអអូ លនោះ ប្ត្ូវបានលធវើលែើងប្សរតាមលគាលការណ៍ដណនាាំប្រត្ិរត្តិ ឆ្ា ាំ២០១៣ និងលយាងតាម 
ាប្តា ២.៣ ដដ្លដចងថ្ន “លប្កាយលពលអនុវត្តែាំលណើ រការបា៉ា នប់្រាណររស់ ការយិាល័យ សីុលអអូ រចួរាល់លហើយ ប្រសិនលរើគាម នការ
យល់ប្ពមចាំលពាោះការល ោះប្ាយវវិាទលប្កាមការជ្ួយ សប្មួលររស់ ការយិាល័យ សីុលអអូ លទលនាោះ ពាក្សយរណតឹ ងនឹងរនតលៅត្ួនាទីប្ត្ួត្         
ពិនិត្យភាពអនុលោមររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ”។ 
កាលព៊ីនថ្ៃទ្៊ី១ ដេកកក  ឆ្ែ ាំ២០២១ ក្កុមក្រឹកាភបិាលររស់ IFC នងិ MIGA នននាយកក្រតិរតតិ បានេន មត័  
ទរលនទយាបាយយនតការគណ្ទនយយភាពឯករាជយថ្ម៊ីមយួ (ស ៊ីទេេូ) ររស់ IFC/MIGA (“លគាលនលយាបាយររស់ សីុលអអូ”) ដែលបាន
ល្លើយត្រលៅនឹងអនុាសនរ៍រស់ការប្ត្ួត្ពិនិត្យខាងលប្ៅ ឆ្ា ាំ ២០២០ លៅលលើគណលនយយភាពររស់ IFC/MIGA រមួទាំងតួនាទ្៊ី និង
ក្រសិទ្ធភាពររស់ ស ៊ី ទេេូ ផងដដ្រ (ការប្ត្ួត្ពិនិត្យពីខាងលប្ៅ)។ ការអនុវត្តលគាលនលយាបាយថមីររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ ដែលាន
ប្រសិទធភាពអនុវត្តលៅនថៃទី០១ ដែក្សក្សក  ឆ្ា ាំ២០២១ រមួរញ្ាូលការលរៀរចាំអនតរកាល សប្ារស់ាំណុាំ លរឿងររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ 
ដែលលក្សើត្លែើងមុនកាលររលិចេទននលគាលនលយាបាយលនោះ។ សប្ារព់ត័្ា៌នរដនថម សូមចូលលៅកាន៖់ https://www.cao-
ombudsman.org/sites/default/files/downloads/CAOPolicy-TransitionalArrangements.pdf។ ក្សថាែណឌ ទ ី៥៩ ននលគាលនលយាបាយ
ថមីររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ ដចងថា “ប្រសិនលរើភាគីទាំងពីរយល់ប្ពមលប្ជ្ើសលរ ើសយក្សការល ោះប្ាយវវិាទលនាោះ ការយិាល័យ សីុលអអូ 
នឹងជ្ួយ សប្មួលែល់ែាំលណើ រការលនោះ។ ប្រសិនលរើគាម នការយល់ប្ពមលទលនាោះ ពាក្សយរណតឹ ងនឹងរនតលៅមុែងារប្ត្ួត្ពិនតិ្យភាពអនុលោម
ររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ”។ 

https://www.cao-ombudsman.org/sites/default/files/downloads/CAOPolicy-TransitionalArrangements.pdf
https://www.cao-ombudsman.org/sites/default/files/downloads/CAOPolicy-TransitionalArrangements.pdf
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(គទក្មាងទលេ 28509, 31300 និង 34124)2 ដដ្លកែ ងទនាោះគណ្ន៊ីររស់ IFC មានចាំនួន ៥៥,៦ោន 
ដ្ ោេ រ។ ក្សរទពលជាមយួរែ ទនោះ មូលនិធិរមួទនោះបានផតល់រាំណ្ លរនតចាំននួ ១២៥ោន ដ្ ោេ រ ទៅឱ្យ 
ធនាររទនោះដដ្រ។ ការវនិិទយាគទនោះក្តូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹងជួយ រងកលកខណ្ៈឱ្យធនាររទនោះអាច កាេ យជាធនាររ 
SME និងធនាររផតល់ឥណ្ទនខាែ តតូចមយួដដ្លឈានម េទគទៅកែ ងក្រទទ្ស ក្ពមទាំងរាំក្ទ្ដ្ល់ដផនការ
ឯកជនន៊ីយកមមររស់រ ឋ ភបិាលទវៀតណាម សក្មារក់្គឹោះាា នទនោះផងដដ្រ។ IFC នងិមូលនិធរិមួ បានដ្កថ្យ
ទាំងក្សុងព៊ីការវនិិទយាគទនោះ កាលព៊ីដេឧសភា ឆ្ែ ាំ២០២១ និងរចា របនែព ាំមាន ភាគហ  នររស់ធនាររ 
VietinBank ទទ្។ 
 
ទយាងតមពត័ម៌ានដដ្លការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ មាន និង ការកាំណ្តថ់្នមានលកខេណ្ឌ សមក្សរ ចាំទពាោះរណ្តឹ ង 
ដដ្លពាកព់ន័ធនងឹការវនិិទយាគ3 ទ យេនតរការ ៊ីហិរញ្ញ វតា ររស់ IFC ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ បានរកទ ើញថ្ន IFC 
មានទ្ាំនាកទ់្ាំនងទ យក្រទយាលទៅនឹងគទក្មាងទាំនរវ់ារអីគគិសនីលសានលប្កាម ២ តមរយៈការវនិិទយាគ
ររស់េេួន ទៅទលើធនាររចាំនួនព៊ីរ ជាពិទសសគឺតមរយៈ ការវនិិទយាគកែ ងទ្ាំហាំតិចតចួររស់ធនាររ ABBank 
ទៅកែ ង EVNI នងិ ហិរញ្ញរបទនររស់ធនាររ VietinBank ជូនដ្ល់ EVN។ យា ងណាកត៊ី ធនាររទាំងព៊ីរ និង 
IFC បានេោះអាងថ្ន ពួកទគរម នទ្ាំនាកទ់្ាំនងជាមយួគទក្មាងទនោះទ ើយ និងមនិឯកភាពទៅនឹងទសចកត៊ីសទក្មច 
ររស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ថ្នរណ្តឹ ងមានលកខេណ្ឌ សមក្សរ។  

២.២ េាំព៊ីរណ្តឹ ង  

ពាក្សយរណតឹ ងទាំងរីដែលការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ទទួលបាន លៅដែមថុិនា ឆ្ា ាំ២០១៨ ប្ត្ូវបានទធវើទ ើងល យអាក្ស
ភូមចិាំនួនរបី្ក្សុម ចល់ យដែក្សពីគាា  ដែលលលើក្សលែើងអាំពីក្សងវល់ដនាក្សសងគម នងិររាិថ នជាលប្ចើន ពាក្សព់ន័ធនងឹ
គលប្ាងទាំនរវ់ារអីគគិសនលីសានលប្កាម ២។ ពាកយរណ្តឹ ងក្តូវបាន កទ់ៅការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ទ យអងគការ
មនិដមនរ ឋ ភបិាលអនតរជាត្ចិាំនួនរី រមួមាន អងគការទលនលអនតរជាត្ិ (International Rivers) គលប្ាង
គណលនយយភាពអនតរជាត្ិ (International Accountability Project) និង អងគការឃ្េ ាំទមើលទ្ទនេទមគងគ 
(Mekong Watch) ទ យមានការយល់ក្ពមព៊ីទដ្ើមរណតឹ ង។ លែើមរណតឹ ងបានលសាើសុាំឲ្យ ការយិាល័យ សីុលអអូ 
រក្សាអត្តសញ្ញញ ណររស់ពួក្សលគជាការសាៃ ត្។់ 
 
ពាកយរណ្តឹ ងបានទលើកទ ើងេាំព៊ីកក្មងរញ្ហា កងវល់ទផសងៗរែ  ពាកព់ន័ធនងឹសហគមនន៍៊ីមយួៗ កែ ងចាំទណាម
សហគមនទ៍ាំងរ៊ី ដដ្លរងផលរ ោះពាល់ទ យគលប្ាងទាំនរវ់ារអីគគិសនីលសានលប្កាម ២។ ទដ្ើមប៊ីរណ្តឹ ងដដ្ល 
បានរតូរទ្៊ីលាំទៅថ្ម៊ីទ យារគទក្មាងទនោះ េោះអាងថ្ន ពួកទគបានជរួក្រទ្ោះផលរ ោះពាល់ដផែកសងគមគួរឱ្យកត់
សមាគ ល់ រមួទាំងកងវោះការពិទក្រោះទយារល់ នងិការផតល់សាំណ្ងឱ្យបានក្គរក់្រន ់ កដូ៏្ចជាទហ ឋ រចនាសមពន័ធ
ដដ្លមានគ ណ្ភាពេន់ និង កងវោះលទ្ធភាពទ្ទួ្លបានម េរររសក្មារក់្ទ្ក្ទ្ងជ់៊ីវភាព ទៅឯកដនេងតាំងទ្៊ីលាំទៅ

 
2 គទក្មាងររស់ IFC ទលេ 31300 និង 34124 គឺជារញ្ហា ពាកព់ន័ធនងឹសិទ្ធិមូលធនក្ទ្ពយមាា ស់។ ជាទូ្ទៅ IFC មនិរងាា ញេាំព៊ី
ការវនិិទយាគរនត ដដ្លទធវើទ ើងកែ ងទរលរាំណ្ងដូ្ចរែ ដររទនោះទទ្។  
3 សូមទមើលទរលនទយាបាយររស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ 41a, https://documents1.worldbank.org/curated/en/

889191625065397617/pdf/IFC-MIGA-Independent-Accountability-Mechanism-CAO-Policy.pdf  
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ថ្ម៊ី។ ទ យារដតការដដ្លក្តូវរតូរទ្៊ីលាំទៅទៅឆ្ៃ យព៊ីកដនេងរស់ទៅររស់ពួកទគព៊ីម ន ពួកទគកេ៏ោះអាងផងដដ្រថ្ន 
ពួកទគបានបាតរ់ង់លទ្ធភាពកែ ងការទក្រើក្បាស់កដនេងអារកស និងកដនេងស័កតិសិទ្ធិនានាររស់ពួកទគ ដដ្លកដនេង
ទាំងទនោះស ទ្ធសឹងដតជាចាំដណ្កមួយដ្៏សាំខានន់នជ៊ីវតិរស់ទៅតមដររក្រនពណ្៊ី ររស់ពួកទគ។ ទដ្ើមរណ្តឹ ងដដ្ល 
មនិក្ពមរតូរទៅរស់ទៅឯកដនេងតាំងទ្៊ីលាំទៅថ្ម៊ី េោះអាងថ្នសនតិស េដ្៊ីធេ៊ី និងជ៊ីវភាពរស់ទៅររស់ពួកទគបានរងផល
រ ោះពាល់េវជិជមានទ យគទក្មាង ទ យារកងវោះការផតល់សាំណ្ងសក្មារ់ការបាតរ់ង់ដ្៊ី និងផទោះ ដដ្លជន់លិច 
ទក្កាយទពលក្រតិរតតិការទ្ាំនរ។់ រដនាមព៊ីទនោះទទ្ៀត ពាកយរណ្តឹ ងក៏បានទរៀររារផ់ងដដ្រេាំព៊ីផលរ ោះពាល់ចរនតដេស
ទឹ្កខាងទលើ ទៅទលើចាំនួនធនធានជលផលទៅកែ ងអាងទ្ទនេទសាន ទ្ទនេដក្សពក និងទ្ទនេទមគងគ ការបាត់រង់
ជ៊ីវភាពរស់ទៅ ការទកើនទ ើងននភាពងាយរងទក្រោះទៅនឹងទឹ្កជាំនន ់ និង ការគាំរាមក្សាំដហងសាជ្ិក្សសហគមន៍
ដែលមនិឯក្សភាពលៅនឹងគលប្ាង។ 
 

លៅដែក្សក្សក  ឆ្ា ាំ២០១៨ ការយិាល័យ សីុលអអូ បានរកទ ើញថា ពាក្សយរណតឹ ងានលក្សខែណឌ សមប្សរ4 និង
បានចារល់នតើមលធវើការបា៉ា នប់្រាណ។ លទោះរីជាពាក្សយរណតឹ ងបានរាំលពញតាមលក្សខណវនិិចេយ័ររស់ការយិាល័យ 
សីុលអអ ូថាានលក្សខែណឌ សមប្សរក្សល៏ យ ក្សក៏ារយិាល័យ សីុលអអូ មនិលធវើការវនិិចេយ័ណាមយួលលើអងគលសចក្សតី
ននរញ្ញា ដែលបានលលើក្សលែើងលៅក្សាុងពាក្សយរណតឹ ង ក្សាុងែាំណាក្សក់ាលដែលក្សាំណត្ថ់ាានលក្សខែណឌ សមប្សរ ឬ 
ែាំណាក្សក់ាលបា៉ា នប់្រាណលែើយ លហើយការបា៉ា នប់្រាណលៅលលើរណតឹ ងក្សម៏និរងករអ់ត្ថនយ័ថា IFC នងិ 
េតិថ្ជិនររស់ IFC ឬ េតិថ្ិជនរនតររស់ IFC បានរទងកើតឱ្យមាននូវកាំហ សណាមយួដដ្រ។ 
 
រញ្ញា ដែលទដ្ើមប៊ីរណ្តឹ ង និង េតិថ្ិជន/េតថិ្ិជនរនតររស់ IFC (“គូភាគ៊ី”) បានលលើក្សលែើង ក្សាុងលពលបា៉ា ន់
ប្រាណ មានពណ៌នាកានដ់ត្លមអតិ្លៅខាងលប្កាម។ 
 
៣. សលងេបអំពីការបា៉ា ន់ប្បមាណ 

៣.១ វធិ៊ីាស្រសត 

ការបា៉ា នប់្រាណររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ ានរាំណងលធវើការដសវងយល់ឲ្យកានដ់ត្ចាស់អាំពីរញ្ញា  និងក្សងវល់
ដែលប្ត្ូវបានលលើក្សលែើងលៅក្សាុងរណតឹ ង តាមរយៈការពិភាក្សាជាមយួលែើមរណតឹ ង អត្ថិិជ្ន នងិ/ឬ អត្ិថជិ្នរនត
ររស់ាជ៊ីវកមមហិរញ្ញ វតា េនតរជាតិ និងភាគីពាក្សព់ន័ធែនទលទៀត្។ ការយិាល័យ សីុលអអូ ពនយល់អាំពជី្លប្មើសដែល

 
4 លៅក្សាុងការកាំណ្តថ់្នពាក្សយរណតឹ ងមានលកខេណ្ឌ សមក្សរ ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ បានប្ត្ួត្ពិនិត្យលែើងវញិលលើ៖ ១) ភាពពាក្សព់ន័ធររស់ 
IFC ជាមយួេនតរការ ៊ីហិរញ្ញ វតា នីមយួៗ និង ២) ភាពពាក្សព់ន័ធរវាងេនតរការ ៊ីហិរញ្ញ វតា  និងគលប្ាងទ្ាំនរវ់ារ ៊ីេគគិសន៊ីលសានលប្កាម ២។ 
ដនអក្សតាមពត័្ា៌នដែលការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ អាចដសវងរក្សបាន ពាក្សព់ន័ធនឹងចាំណ្ ច ១) ការវនិិលយាគលលើមូលធនររស់ IFC លៅក្សាុង
ធនាររ ABBank និង VietinBank លធវើឲ្យ IFC ជារព់ាក្សព់ន័ធទូលៅ ទៅនឹងគទក្មាងទាំងមូលររស់េនតរការ ៊ីហិរញ្ញ វតា នីមយួៗ។ 
ពាកព់ន័ធនឹងចាំណ្ ច ២) ការវនិិទយាគររស់ ABBank ទៅកែ ង EVNI រងាា ញឱ្យទ ើញេាំព៊ីការពាកព់ន័ធទៅនឹងគទក្មាង ដដ្លបានោរទ់ផតើម 
កែ ងដេកញ្ហញ  ឆ្ែ ាំ២០០៧ ទៅទពលដដ្លធនាររ ABBank បានចូលរមួជាាា រនិកមាា ស់ហ  នតូច ររស់ EVNI។ គរប៊ីកតស់មាគ ល់ថ្ន 
ធនាររ VietinBank បានក្បារឱ់្យការយិាល័យ ស ៊ីទេេ ូ ដ្ឹងថ្ន េេួនមនិបានផតល់ហិរញ្ញរបទនណាមយួទៅឱ្យ EVNI ទទ្ និង 
រាល់ហិរញ្ញរបទនទាំងេស់ររស់េេួនជូនដ្ល់ EVN ក្តូវបាន កក់ក្មតិកាំណ្តច់ាំទពាោះដតគទក្មាងទៅកែ ងក្រទទ្សទវៀតណាមរ  ទណាណ ោះ។  
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ាន ែល់គូភាគី នងិជ្ួយ ពកួ្សលគក្សាំណត្ថ់ាលត្ើពកួ្សលគានរាំណងចងច់ារល់នតើមដ្ាំទណ្ើ រការល ោះប្ាយវវិាទ ឬ
ែាំលណើ រការក្តួតពិនតិយភាពអនុលោម ររស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ លែើមបលី ោះប្ាយរណតឹ ងទនោះ។   
 

លៅក្សាុងក្សរណីលនោះ ការបា៉ា ន់ប្រាណររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ ចាំលពាោះពាក្សយរណតឹ ង រមួាន៖  
• ការប្ត្ួត្ពនិិត្យឯក្សារគលប្ាងលែើងវញិ 
• ក្សិចាសនានាតាមទូរសពា នងិក្សចិាប្រជុ្ាំល យផ្ទា ល់ជាមយួលែើមរណតឹ ង និងអងគការមនិដមនរ ឋ ភបិាល 

(NGOs) ដែលគាាំប្ទពកួ្សលគ 
• ក្សិចាសនានាតាមទូរសពាជាមយួេែកតាំណាងធនាគារដែលជាអត្ិថជិ្នររស់ាជ្ីវក្សមមហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិ  
• ការទ្េើយ្េងារ នងិក្សិចាប្រជុ្ាំល យផ្ទា ល់ជាមយួត្ាំណាងរ ឋ ភបិាលលៅក្សាុងប្រលទសក្សមពុជា នងិ 
• ក្សិចាសនានាតាមទូរសពា និងក្សិចាប្រជុ្ាំល យផ្ទា ល់ជាមយួប្ក្សុមការងារគលប្ាងររស់ាជ្ីវក្សមមហិរញ្ញ វត្ថុ

អនតរជាត្ិ។ 
 

រនាា រព់ីបានចារល់នតើមការបា៉ា នប់្រាណលៅឆ្ា ាំ២០១៨ ការយិាល័យ សីុលអអូ បានពនាររយៈលពលលធវើការបា៉ា ន់
ប្រាណ កែ ងដែមក្សរា ឆ្ា ាំ២០១៩ អាក្ស័យទ យក្តូវការរទងកើតទាំនាក្សទ់ាំនងជាមយួក្កុមហ  នដដ្លជាក្រតិរតតិ
គលប្ាងទ្ាំនរវ់ារ ៊ីេគគិសន៊ីលសានលប្កាម ២ និង សមភាគីរ ឋ ភិបាល ដែលទសសនៈររស់ពួក្សលគប្ត្ូវបានចាត្់
ទុក្សថាមានភាពពាក្សព់ន័ធ។ ល យារជ្ាំងឺរាត្ត្ាត្សក្សល កូ្សវែី-១៩ នងិការរតឹ្ត្បតិ្លលើការលធវើែាំលណើ រលៅលប្កាយ
ដែមនីា ឆ្ា ាំ២០២០ ការយិាល័យ សីុលអអូ បានពនារលពលបា៉ា នប់្រាណមតងលទៀត្រហូត្ែល់ដែមក្សរា ឆ្ា ាំ
២០២១។ តាមការលសាើសុាំររស់លែើមរណតឹ ង ការយិាល័យ សីុលអអូ បានពនារលពលបា៉ា ន់ប្រាណរដនថមលទៀត្ 
រហូត្ែល់ដែមក្សរា ឆ្ា ាំ២០២២ លែើមបធីានាពិនិតយលទ្ធភាពឱ្យបានទពញទលញ ទៅទលើសកាត នុពលក្សាុងការល ោះ
ប្ាយវវិាទជាមួយរាល់ភាគ៊ីពាកព់ន័ធ។ 
 

៣.២ សទងខរេាំព៊ីទ្សសនៈ 

ដនាក្សលនោះរងាា ញេាំព៊ីទិែឋភាពទូលៅទូ្លាំទូ្ោយននរញ្ញា  និងទសសន ដែលគូភាគ៊ីបានរងាា ញ ក្សាុងអាំែុងលពលនន
ការបា៉ា នប់្រាណររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ។ 
 

ទ្សសនៈររស់ទដ្ើមរណ្តឹ ង 

ពាក្សយរណតឹ ងបានគូសរញ្ញជ ក្សអ់ាំពនីលរ៉ាោះពាល់ជាលប្ចើនលលើអាក្សភូមចិាំននួរីប្ក្សុម ចល់ យដែក្សពីគាា  ដែលរស់
លៅដែសទឹក្សខាងលប្កាម និងខាងលលើននគលប្ាងទ្ាំនរវ់ារ ៊ីេគគិសន៊ីលសានលប្កាម ២។ សាជ្ិក្សជាលប្ចើនននប្ក្សមុ
ទាំងលនោះប្ត្ូវបានកាំណ្តអ់ត្តសញ្ញញ ណក្សមមថាជាជ្នជាត្ិលែើមភាគត្ិច ឬ ជនជាតភិាគត្ចិ។ ល យារមានការ
បារមភអាំពីការសងសឹក្សចាំលពាោះការនិយាយអាំពីគលប្ាងទនោះ សហគមនទ៍ាំងរីបានលសាើសុាំឲ្យការយិាល័យ សីុលអអូ 
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មនិរងាា ញអាំពអីត្តសញ្ញញ ណសមាជិកសហគមនរ៍រស់ពួក្សលគ។5 ទយាងតមសាំទណ្ើ ររស់ពួក្សលគ លយើងនឹងលៅ
ពួក្សលគលៅក្សាុងរបាយការណ៍រចាុរបនាថា ៖ 

ក. េែកភមូតិាំងទ្៊ីលាំទៅថ្ម៊ី មកព៊ីភមូកិាលរមាសោស់ 

េ. េែកភមូមិកព៊ីភមូកិាលរមាសោស់ និង ភូមដិក្សគរោស់ និង 

គ. េែកភមូមិកព៊ីក្សុកតដវង លាំតត ់កូនម ាំ េណ្តូ ងមាស និងទវ ើននស ននទេតតរតនគិរ ៊ី សាិតទៅតមរទណាត យទ្ទនេ
ទសាន និងទ្ទនេដក្សពក ដដ្លជាចរនតដេសទ្ឹកខាងទលើននទ្ទនេទសានទក្កាម២។ 

េែកភមូតិាំងទ្៊ីលាំទៅថ្ម៊ី មកព៊ីភមូកិាលរមាសោស់ បានតាាំងទីលាំលៅថមីជាេចិនស្រនតយ ៍ ល យារគលប្ាង និង 
បានពនយល់លៅការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ថាពួកទគមានអារមមណ៍្ថ្ន ទហ ឋ រចនាសមពន័ធដដ្លបានផតល់ជូន
ក្រជាពលរដ្ឋទៅឯកដនេងតាំងទ្៊ីលាំទៅថ្ម៊ី ព ាំមានភាពក្គរក់្រន។់ ពួកទគបាននិយាយថ្ន លកខេណ្ឌ រស់ទៅឯ
កដនេងតាំងទ្៊ីលាំទៅថ្ម៊ី មានការលាំបាក និងមនិដូ្ចទៅនឹងេវ៊ីដដ្លមស្រនត៊ីរ ឋ ភបិាលមូល ឋ នបានសនាព៊ីម ន។ 
កងវល់ពាកព់ន័ធនឹងទហ ឋ រចនាសមពន័ធមនិលអទៅឯកដនេងតាំងទ្៊ីលាំទៅថ្ម៊ី រមួមាន ការទលើកទ ើងេាំព៊ីការទក្រើក្បាស់
សមាភ រដដ្លមានគ ណ្ភាពទរសក្មារា់ងសង់ផទោះ ដដ្លទធវើឱ្យផទោះទាំងទនាោះបាតរ់ងល់ាំនឹងសាំណ្ង ់ និង
េូចខាត ក្ពមទាំងេវោះក្រពន័ធលូដដ្លមានដ្ាំទណ្ើ រការក្តឹមក្តវូ។ រដនាមព៊ីទនោះទទ្ៀត ទដ្ើមរណ្តឹ ងបានទលើកទ ើង 
េាំព៊ីកងវោះទ្កឹាអ តទក្រើក្បាស់ ទៅកែ ងេណ្តូ ងដដ្លបានផតល់ជូនទៅឯកដនេងតាំងទ្៊ីលាំទៅថ្ម៊ី ជាពិទសសទៅ
រដូ្វក្បាាំង និង ទ្ឹកមានគ ណ្ភាពមនិលអ ដដ្លនាាំឱ្យមនិអាចទក្រើក្បាស់សក្មារទ់្ទ្ួលទន នងិចាំេិនអាហារ
បាន។ ទដ្ើមរណ្តឹ ងកប៏ានទោទ្ក្រកានផ់ងដដ្រថ្ន មណ្ឌ លស េភាពទៅឯកដនេងតាំងទ្៊ីលាំទៅថ្ម៊ី ព ាំមាន
សមតាភាពក្គរក់្រនក់ែ ងការផតល់ការដថ្ទាំក្រករទ យគ ណ្ភាព ជូនដ្ល់េែកជាំងឺទទ្ ជាពិទសសគឺចាំទពាោះករណ្៊ី  
ជាំងឺធៃនធ់ៃរ។ ទគបានេោះអាងរដនាមទទ្ៀតថ្ន ពួកទគមនិក្តូវបានផតល់ជូននូវកមមវធិ៊ីាត រជ៊ីវភាពរស់ទៅ និងកិចា
រាំក្ទ្នានាទ ើយ រមួទាំងកិចារាំក្ទ្ដផែកក្រពន័ធធារាាស្រសត និងការភជួររាស់ដ្៊ីដក្សចាំការ និង ដ្៊ីដដ្លមានសក្មារ់
ទធវើដក្សចាំការ ព ាំមានទដ្ើមទ ើ ឬ ទ្៊ីធាេ សក្មារច់ិញ្ា ឹមសតវ។ ពកួទគបានរងាា ញឱ្យដ្ឹងផងដដ្រេាំព៊ីរញ្ហា កងវល់
រដនាមទទ្ៀតឱ្យការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ បានដ្ឹងេាំព៊ីកងវោះតមាេ ភាព និងការចូលរមួទៅកែ ងការទធវើទសចកត៊ីសទក្មចចិតត
ពាកព់ន័ធនងឹការដរងដចកដ្៊ីធេ៊ី។ 

េែកភមូមិកព៊ីភមូកិាលរមាសោស់ និង ភូមដិក្សគរោស់ រមួមានក្កុមក្រជាពលរដ្ឋដដ្លមនិយល់ក្ពមតាំងទ្៊ី
លាំទៅថ្ម៊ី និង ោកទចញព៊ីផទោះ នងិ ម េរររចិញ្ា ឹមជ៊ីវតិររស់ពួកទគ ទ យារគទក្មាង។ េែកភូមកិាលរមាស
ោស់ បានកាំណ្តេ់តតសញ្ហញ ណ្េេួនឯងថ្នជាជនជាតិទដ្ើមភាគតចិ និងមានរាំណ្ងការពារេតតសញ្ហញ ណ្វរបធម ៌
និងកដនេងស័កតិសិទ្ធររស់េេួន។ េែកភូមមិកព៊ីភូមដិក្សគរោស់ បានរតឹងថ្នពួកទគេវោះទហ ឋ រចនាសមពន័ធ មូល ឋ ន 

 
5 ល្លើយត្រនឹងការទោទ្ក្រកានអ់ាំពីការគាំរាមក្សាំដហង និងការសងសឹងដែលលែើមរណតឹ ងបានទលើកទ ើង ការយិាល័យ ស ៊ីទេេ ូបានលធវើការ
បា៉ា នប់្រាណ ប្សរតាមលគាលការណ៍ននអភិប្ក្សមររស់ ការយិាល័យ ស ៊ី ទេេូ លែើមបីល្លើយត្រនឹងក្សងវល់ននការគាំរាមក្សាំដហង និង
ទហត ការណ៍្ននការសងសឹងលៅក្សាុ ងប្រតិ្រត្តិការររស់ ការយិាល័យ ស ៊ី ទេេូ។ សូមលមើល www.cao-ombudsman.org/about-
us/approach-reprisals ។ ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ បានសនែិ ឋ នថ្នមានហានិភយ័ននការគាំរាមកាំដហង នងិការសងសឹក ក្ពមទាំងបាន 
ពិទក្រោះជាមយួទដ្ើមរណ្តឹ ង ទដ្ើមប៊ីពិភាកាេាំព៊ីវធិានការសមក្សរ ទដ្ើមប៊ីការពារេតតសញ្ហញ ញររស់ពួកទគ និង កាតរ់នាយហានិភយ័ 
ទៅកែ ងរររិទ្ននការបា នក់្រមាណ្ររស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ។ 

http://www.cao-ombudsman.org/about-us/approach-reprisals
http://www.cao-ombudsman.org/about-us/approach-reprisals
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និងព ាំមានដ្៊ីក្គរក់្រនទ់ដ្ើមប៊ីទធវើដក្សចមាក រ ទ យារទ្ឹកជាំននរ់ងកទ ើងទ យគទក្មាង និងទ យទហត ទនោះ 
ពួកទគសូមទមទរសាំណ្ង។ សហគមនទ៍ាំងទនោះបានពនយល់មកការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ថ្នពួកទគបានសទងកត
ទ ើញមានការធាេ កច់ ោះគួរឱ្យកតស់មាគ ល់ចាំទពាោះចាំនួនធនធានជលផលទៅកែ ងតាំរនដ់ដ្លពួកទគរស់ទៅ ដដ្ល
ធនធាន ជលផលទាំងទនោះគឺជាធនធានធមមជាតចិមបង ដដ្លពួកទគពឹងដផអកសក្មារក់្ទ្ក្ទ្ងជ់៊ីវភាពរស់ទៅររស់
ពួកទគ។ ពកួទគទក្រើក្បាស់ធនធានជលផលសក្មារទ់្ទ្ួលទនតទ ល់េេួនផង និង សក្មាររ់ទងកើតក្បាកច់ាំណូ្ល
ផង ទ យការលកទ់ៅឯទ្៊ីផារកែ ងក្សុក ក្ពមជាមយួនឹងកសិផល នងិ េន ផលនក្ពទ ើដ្នទ្ទទ្ៀត។  
 

េែកភមូមិកព៊ីក្សុកតដវង លាំតត ់ កូនម ាំ េណ្តូ ងមាស និងទវ ើននស ននទេតតរតនគិរ ៊ី សាិតទៅតមរទណាត យទ្ទនេ
ទសាន និង ទ្ទនេដក្សពក ដដ្លជាចរនតដេសទ្ឹកខាងទលើននទ្ទនេទសានទក្កាម២ បានពនយល់ក្បារ់
ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ថ្នគលប្ាងទនោះបានរណាត លឲ្យានការដប្រប្រួលក្សមពស់ទកឹ្ស ដែលជាទហត នាាំឱ្យថ្យច ោះ
ធនធានជលផលលៅក្សាុងទលនលទសាន នងិទ្ទនេដក្សពក ដែលជាប្រភពអាហ្គរូរត្ថមភ និងមុែរររចិញ្ា ឹមជ្ីវតិ្
សប្ារស់ហគមន។៍ េែកភូមទិាំងទនោះកប៏ានរាយការណ៍្ឱ្យដ្ឹងផងដដ្រថ្ន ផលិតកមមកសិកមមររស់ពួកទគ ការ
ទធវើចមាក រតមមាតទ់្ទនេ ការច ោះទូ្ក និងការចិញ្ា ឹមសតវ បានរងផលរ ោះពាល់េវជិជមានទ យារការដប្រប្រួល
ក្សមពស់ទឹក្សទនោះ។ 

អាក្សភូមិទាំងរីប្កុ្សមបានេិតេាំចូលរួមលៅក្សាុងែាំលណើ រការល ោះប្ាយវវិាទមួយ ដដ្លសក្មរសប្មួលទ យ
ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ លែើមបដីសវងរក្សែាំលណាោះប្ាយដែលអាចទទួលយក្សបានទាំងអស់គាា  សាំទៅល ោះប្ាយ
កងវល់ររស់ពួក្សលគ។ សាជ្ិក្សភូមកិាលរមាសោស់ ដដ្លបានតាំងទ្៊ីលាំទៅថ្ម៊ី សងឃមឹថានឹងអាចដសវងរក្ស
ែាំលណាោះប្ាយចាំលពាោះក្សងវល់ដែលទក្សទ់ងនងឹាថ នភាពរស់លៅ លៅក្សដនលងតាាំងទីលាំលៅថមីររស់ពួក្សលគ រមួមាន
ជាអាទ្ិ៍ ការទទួលបានទឹក្សាអ ត្ និងអគគិសនី នងិកិចារាំក្ទ្ក្សាុងការផ្ទល ស់រតូរមុែរររចិញ្ា ឹមជ្ីវតិ្ថមី។ សមាជិកភូម ិ
កាលរមាសោស់ និងភូមដិក្សគរោស់ ដែលបានរែិលសធចាំលពាោះការតាាំងទីលាំលៅថមី សងឃមឹថានងឹអាចចូលរមួ
ទធវើការងារជាមយួក្រតិរតតិករគទក្មាង និងទីភាា ក្សង់ាររ ឋ ភបិាលដែលពាក្សព់ន័ធ លៅក្សាុងែាំលណើ រការននក្សិចាសហការ
ដសវងរក្សែាំលណាោះប្ាយ ពាកព់ន័ធនងឹជ្ីវភាពរស់លៅតាមដររប្រនពណីររស់ពកួ្សលគ និងសុវត្ថិភាពររស់ពួកទគ 
ទាំងការរស់ទៅ និងការលប្រើប្បាស់ែីធលីដែលលៅដក្សបរភមូរិរស់ពកួ្សលគ និងគលប្ាងទាំនរវ់ារ ៊ីេគគិសន៊ី។ េែកភមូិ
មកព៊ីក្សុកតដវង លាំតត ់កូនម ាំ េណ្តូ ងមាស នងិទវ ើននស ននទេតតរតនគរិ ៊ី សាិតទៅតមរទណាត យទ្ទនេទសាន 
និង ទ្ទនេដក្សពក ដដ្លជាចរនតដេសទ្ឹកខាងទលើននទ្ទនេទសានទក្កាម២ ានរាំណងចងទ់ទួលបានពត័្ា៌ន
រដនថមអាំពនីលរ៉ាោះពាល់ដនាក្សររាិថ ន នងិសងគម ដែលអាចលក្សើត្លែើង ល យារគលប្ាង និងដផនការល្លើយត្រ
នឹងទក្រោះអាសនា ប្រសិនលរើានរញ្ហា េវជិជមានណាមយួលក្សើត្លែើងលៅទីតាាំងគលប្ាង។ ពកួទគកស៏ងឃមឹថ្ននឹង
ទ្ទ្ួលបានសាំណ្ង សក្មារក់ារបាតរ់ងជ់៊ីវភាពរស់ទៅររស់ពួកទគ ទ យារការធាេ កច់ ោះននធនធានជលផល 
ផងដដ្រ។ 

លទោះរីជាានសាំលណើ សុាំរក្សាការសាៃ ត្ក់្សល៏ យ ក្សល៏ែើមរណតឹ ងបានរងាា ញចាំណារអ់ារមមណ៍យា៉ា ងខាល ាំងលលើការ
រងកលកខណ្ៈឱ្យមានការចូលរមួព៊ីក្រតរិតតិករគទក្មាង លៅក្សាុងែាំលណើ រការល ោះប្ាយវវិាទមយួ ដដ្លសក្មរ
សប្មួលទ យការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ លែើមបពីាយាម និងល ោះប្ាយរញ្ញា ររស់ពួក្សលគ។ 
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ទ្សសនៈររស់េតិថិ្ជន/េតិថិ្ជនរនត 

ាជ្ីវក្សមមហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ ិនិងអត្ថិិជ្នអនតរការហិីរញ្ញ វត្ថុររស់ IFC បានក្រដកកថ្នពកួទគរម នជារព់ាក្សព់ន័ធ
ទៅនឹងគលប្ាងទាំនរវ់ារ ៊ីេគគិសន៊ីលសានលប្កាម ២ ទ ើយ។ ABBank បានអោះអាងថា ការជារព់ាក្សព់ន័ធ
រនតិចរនតួចននមូលធនក្ទ្ពយមាា ស់ររស់េេួន ទៅនងឹ EVNI បានលក្សើត្លែើងមុនលពលាជ្ីវក្សមមហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិ
លធវើការវនិិលយាគលៅក្សាុងធនាគារទនោះ។ VietinBank បានជ្ាំទស់ទៅនឹងការក្សាំណត្រ់រស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ថា
ែលួនជារព់ាក្សព់ន័ធនឹងគលប្ាងទ្ាំនរវ់ារ ៊ីេគគិសន៊ីលសានលប្កាម ២ លៅលពលទទួលបានពាក្សយរណតឹ ងលនោះ ល យ
រញ្ញជ ក្សថ់ា ែលួនមនិបាននតល់ហិរញ្ញរបទនែល់ប្ក្សមុហ ុន EVN លៅលប្ៅទកឹ្សែីននប្រលទសលវៀត្ណាមលនាោះលទ។  

ក្សាុងអាំែុងលពលបា៉ា នប់្រាណ ការយិាល័យ សីុលអអូ បានសនានាជាមយួទាំងអត្ិថិជ្នអនតរការហិីរញ្ញ វត្ថុររស់
ាជ្ីវក្សមមហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិ និងអត្ិថជិ្នរនតររស់ពួក្សលគ ទពាលគឺប្ក្សុមហ ុន EVN។ ល យានការសក្មរ
សប្មួលពីប្ក្សុមហ ុន EVN អនតរជាត្ិ ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ក្តូវបានក្បារ់ឱ្យដឹ្ងថ្ន ប្រត្ិរត្តិក្សរគលប្ាងទ្ាំនរ់វារ ៊ី
េគគិសន៊ីទសានទក្កាម ២ យល់ទ ើញថ្ន ទៅកែ ងរររិទ្ននដ្ាំទណ្ើ រការទ ោះក្ាយវវិាទ្ររស់ ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ 
ទនោះ រាជរ ឋ ភិបាលក្សមពុជា គឺជាេែកដដ្លសមក្សរជាងកែ ងការទ ោះក្ាយនលរ៉ាោះពាល់ដនាក្សសងគម និងររាិថ ន
ររស់គលប្ាង។ ទរើទទោះរ៊ីមានការពាយាមទកទ់្ងទៅក្រតិរតតកិរគទក្មាងទ្ាំនរ់វារ ៊ីេគគិសន៊ីទសានទក្កាម ២ 
ជាទក្ចើនទលើកទក្ចើនារយា ងណាកត៊ី ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ មនិអាចទ្ទ្ួលបានកចិាសនទនាណាមយួជាមយួ
ពួកទគ េាំព៊ីរណ្តឹ ងទនោះបានទ ើយ។ ល យារដត្ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ មនិបានទទួលសញ្ហញ ណាមយួពីអត្ថិិ
ជ្នេនតរការ ៊ីហិរញ្ញ វតា ររស់ាជ្ីវក្សមមហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិ ឬរាជរ ឋ ភបិាលក្សមពុជា េាំព៊ីចាំណារអ់ារមមណ៍ពួក្សលគក្សាុង
ការចូលរមួក្សាុងក្សិចាសនានាជាមយួលែើមរណតឹ ង ដូ្ទចែោះ ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ បានក្សាំណត្ថ់ា លៅក្សាុងក្សរណីលនោះ ពុាំ
ានការយល់ប្ពមជាឯក្សចេន័ា លែើមបចីារល់នតើមែាំលណើ រការល ោះប្ាយវវិាទលនាោះលទ។ 

 

៤. លទ្ធផលននការបា៉ា នប់្បមាណ និង ជំហានបន្ទា ប ់

លទធនលននការបា៉ា ន់ប្រាណររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ ក្សាំណត្់ថាលត្ើពាក្សយរណតឹ ងប្ត្ូវលនារលៅមុែងារល ោះ
ប្ាយវវិាទ ឬ ម េងារក្តតួពិនតិយភាពអនុលោម ររស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ។ ទរើទទោះរ៊ីជាលែើមរណតឹ ងបានេិតេាំ
ចូលរមួលៅក្សាុងែាំលណើ រការល ោះប្ាយវវិាទដែលលរៀរចាំលែើងល យការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ កទ៏ យ រ  ដនត ទាំង
អត្ិថជិ្នររស់ាជ្ីវក្សមមហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិ នងិ ប្រត្ិរត្តកិ្សរគលប្ាង ពុាំានរាំណងចូលរមួលៅក្សាុងែាំលណើ រការ
លនោះទទ្។ ល យារគូភាគ៊ីពុាំានការយល់ប្ពមជាឯក្សចេន័ាចាំលពាោះការចូលរមួទ យសម័ក្គចិតតលៅក្សាុងែាំលណើ រការ
ល ោះប្ាយវវិាទ ដូ្ទចែោះ ករណ្៊ី លនោះកាំព ងរញ្ជូ នលៅមុែងារក្តួតពិនិតយភាពអនុលោមររស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ 
ប្សរតាមលគាលនលយាបាយររស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ។ ការវាយត្នមលទៅទលើភាពអនុលោមនឹងក្សាំណត្ថ់ាលត្ើ 
នឹងក្តវូទធវើការលសុើរអលងកត្រដនាមទៅទលើសមទិ្ធិកមមររស់ាជ្ីវក្សមមហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិ ដដ្រឬទទ្ ឬ ការយិាល័យ 
ស ៊ីទេេ ូ ក្តូវរទិករណ្៊ី ទនោះ។ ឧរសមពន័ធផតល់នូវពត័ម៌ានរដនាម ដដ្លរញ្ហជ កេ់ាំព៊ីជាំហានទផសងៗរែ ននដ្ាំទណ្ើ រ
ការក្តួតពនិិតយភាពេន ទោម។ 
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ឧរសម្ព័នធ ក៖ ដំអណើ រការអ ោះប្សាយរណតឹ ង្ររសក់ារយិាលយ័ ស ៊ីអេេូ 

លៅលពលដែលការយិាល័យ សីុលអអូ ប្រកាសថាពាក្សយរណតឹ ងមយួានលក្សខែណឌ សមប្សរអាចទទួលយក្សបាន លៅលពល
លនាោះមស្តនតីឯក្សលទសដនាក្សល ោះប្ាយវវិាទ ននការយិាល័យ សីុលអអូ នឹងចុោះលធវើការបា៉ា នប់្រាណរឋមមួយ។ ការបា៉ា ន់
ប្រាណររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ ានលគាលរាំណង៖ (១) រញ្ញជ ក្សអ់ាំពីរញ្ញា  និងក្សងវល់ដែល លែើមរណតឹ ងបានលលើក្សលែើង 
(២) ប្រមូលពត័្ា៌នអាំពីការយល់ល ើញររស់អាក្សពាក្ស់ពន័ធែនទលទៀត្ចាំលពាោះ         ាថ នភាព និង (៣) ជួ្យ ឱ្យអាក្សពាក្សព់ន័ធ
យល់អាំពីជ្លប្មើសឧបាប្ស័យ ឬ ែាំលណាោះប្ាយ ដែលានសប្ារ ់ពួក្សលគ និង សលប្មចថាលត្ើពួក្សលគានរាំណងចងចូ់លរួម
លៅក្សាុងែាំលណាោះប្ាយដររសហការមយួ តាមរយៈ មុែងារល ោះប្ាយវវិាទររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ ឬ ថាលត្ើក្សរណី
លនាោះគួរប្តូ្វបានប្តួ្ត្ពិនិត្យល យមុែងារ ដនាក្សប្តួ្ត្ពិនិត្យភាពអនុលោម ននការយិាល័យ សីុលអអូ។ 

លយាងតាមទរលនទយាបាយននយនតការគណ្ទនយយភាពឯករាជយររស់ IFC/MIGA (ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ) 6 ជ្ាំហ្គនខាង
លប្កាមប្តូ្វបានអនុវត្តតាមជាទូលៅ លែើមបលី ល្ើយត្រលៅនឹងពាក្សយរណតឹ ងដែលទទួលបាន៖ 

ជ្ាំហ្គនទី១៖ ការរញ្ញជ ក្ស់ថាបានទទួលពាក្សយរណតឹ ង។ 
ជ្ាំហ្គនទី២៖ លក្សខែណឌ សមប្សរដែលអាចទទួលយក្សបាន។ ការក្សាំណត្ថ់ាលត្ើពាក្សយរណតឹ ងានលក្សខែណឌ  សមប្សរអាច

ទទួលយក្សបានដែរឬលទ លែើមបលីធវើការបា៉ា នប់្រាណលប្កាមអាណត្តិការងារររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ (មនិឱ្យ
លលើសពីរយៈលពល ១៥នថៃ នននថៃលធវើការ)។ 

ជ្ាំហ្គនទី៣៖ ការបា៉ា នប់្រាណ៖ ការបា៉ា នប់្រាណលៅលលើរញ្ញា  និងការនតល់កិ្សចា    គាាំប្ទជូ្នែល់អាក្សពាក្សព់ន័ធ ក្សាុងការដសវង
យល់ និងការក្សាំណត្ ់ ថាលត្ើពួក្សលគានរាំណងចងចូ់លរមួលៅក្សាុងែាំលណាោះប្ាយដែលានការប្ពមលប្ពៀងគាា  
តាមរយៈែាំលណើ រការដររសហការមយួ ដែលនតួចលនតើមលែើងល យមុែងារដនាក្សល ោះប្ាយវវិាទ ននការយិាល័យ 
សីុលអអូ ឬ ក្សរណីលនោះគរបបី្តូ្វបានល ោះប្ាយល យមុែងារដនាក្សប្តួ្ត្ពិនិត្យភាពអនុលោម ននការយិាល័យ  
សីុលអអូ លែើមបពិីនិត្យលែើងវញិលៅលលើការយក្សចិត្តទុក្ស ក្សប់្រុងប្រយ័ត្ាែពស់ ររស់ IFC/MIGA លលើដនាក្សររាិថ ន 
និង សងគម។ ការបា៉ា ន់ប្រាណ អាចានរយៈលពលអតិ្ររា រហូត្ែល់ ៩០នថៃ នននថៃលធវើការ និងអាចពនារ
ទពលរដនាមទទ្ៀត ទក្ចើនរាំផ តក្តឹម ៣០នថ្ៃ នននថ្ៃទធវើការ ក្រសិនទរើទក្កាយរយៈទពល ៩០នថ្ៃ នននថ្ៃទធវើការ៖ (១) 
ភាគ៊ីរញ្ហជ កថ់្នទ្ាំនងអាចមានដ្ាំទណាោះក្ាយចាំទពាោះរណ្តឹ ង ឬ (២) ភាគ៊ីណាមយួរងាា ញេាំព៊ីចាំណារអ់ារមមណ៍្ 
ចាំទពាោះការទ ោះក្ាយវវិាទ្ និង មានសកាត ន ពលដដ្លភាគ៊ីមាខ ងទទ្ៀតនឹងឯកភាព។  

ជ្ាំហ្គនទី៤៖ ការសប្មរសប្មួលល ោះប្ាយ៖ ប្រសិនលរើគូភាគីលប្ជ្ើសលរ ើសចូលរមួលៅក្សាុងែាំលណើ រការដររ សហការ លពល
លនាោះមុែងារដនាក្សល ោះប្ាយវវិាទ ននការយិាល័យ សីុលអអូ នឹងប្តូ្វនតួចលនតើមលែើង។ ជាទូលៅ ែាំលណើ រការល ោះ
ប្ាយវវិាទានមូល ឋ នដនអក្សលលើ ឬ នតួចលនតើមល យអនុសសរណៈននការលយាគយល់គាា មួយ និង/ឬ វធិានមូល
 ឋ នដែលានការឯក្សភាពប្ពមលប្ពៀងគាា  រវាងគូភាគី។  ែាំលណើ រការលនោះអាចពាក្សព់ន័ធការងារសប្មរសប្មួល/
សនាធ នក្សមម ការរមួគាា ដសវងរក្សការពិត្ ឬ អភបិ្ក្សម ែាំលណាោះប្ាយែនទលទៀត្ដែលានការឯក្សភាពប្ពមលប្ពៀង
គាា  ដែលនាាំឱ្យឈានលៅសលប្មចបាននូវ កិ្សចាប្ពមលប្ពៀងល ោះប្ាយរញ្ញា  ឬ លគាលលៅែនទលទៀត្ដែលាន

 
6 សប្ារល់សចក្សតីលមអតិ្រដនថមអាំពីត្ួនាទ ី និងការងារររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ សូមអានលគាលនទយាបាយទាំងប្សុងននយនតការ 
គណ្ទនយយភាពឯករាជយររស់ IFC/MIGA (CAO): https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/889191625065397617/ifc-miga-independent-accountability-mechanism-cao-
policy  



 
 

– 10 – 

ការឯក្សភាពប្ពមលប្ពៀងគាា  និង លគាលលៅដែលានលក្សខណៈសមប្សរ។ លគាលរាំណងចមបងននប្រលភទអភិ
ប្ក្សមល ោះប្ាយរញ្ញា ទាំងលនោះ គឺលែើមបលី ោះប្ាយរញ្ញា ដែលបានលលើក្សលែើងលៅក្សាុងពាក្សយរណតឹ ង ប្ពមទាំង
រញ្ញា គួរឱ្យក្សត្់សាគ ល់ែនទលទៀត្ ពាក្សព់័នធលៅនឹងពាក្សយរណតឹ ង ដែលប្តូ្វបានក្សាំណត្រ់ក្សល ើញក្សាុងអាំែុងលពល 
បា៉ា នប់្រាណ ឬ ែាំលណើ រការល ោះប្ាយវវិាទ ក្សាុងលក្សខណៈមយួដែលអាចទទួលយក្សបានចាំលពាោះ    ភាគីរងនល
រ៉ាោះពាល់។7 

ឬ 
  

ការវាយត្នមល/ការលសុើរអលងកត្ទៅទលើភាពអនុលោម៖ ប្រសិនលរើគូភាគីលប្ជ្ើសលរ ើសយកដ្ាំទណ្ើ រការទស ើរេទងកត 
ពាកយរណ្តឹ ងក្តូវបានរញ្ជូ នទៅម េងារក្តួតពិនិតយភាពេន ទោមររស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ។ ពាកយរណ្តឹ ងក ៏
ក្តូវបានរញ្ជូ នទៅម េងារក្តួតពិនិតយភាពេន ទោមផងដដ្រ ទៅទពលដដ្លដ្ាំទណ្ើ រការទ ោះក្ាយវវិាទ្ នាាំឱ្យ 
ទ្ទួ្លបានការឯកភាពក្ពមទក្ពៀងមយួដផែក ឬ រម នការឯកភាពក្ពមទក្ពៀងទល់ដតទាោះ។ យា ងទហាចណាស់ 
ក្តូវមានទដ្ើមរណ្តឹ ងណាមាែ ក ់ ដដ្លក្តូវផតល់ការយល់ក្ពមជាក់ោក ់ សក្មារក់ារទផទរទនោះ ទលើកដលងដត 
ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ បានដឹ្ងេាំព៊ីរញ្ហា កងវល់ពាកព់័នធនឹងការគាំរាមកាំដហង និង ការសងសឹក។ ម េងារក្តួត
ពិនិតយភាពេន ទោមររស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ពិនិតយទៅទលើភាពេន ទោមររស់ IFC/MIGA ទៅនឹង 
ទរលនទយាបាយររាិា ន និងសងគម បា នក់្រមាណ្េាំព៊ីទក្រោះថ្នែ ក់ដដ្លពាក់ពន័ធ និង ផតល់េន ាសនេ៍ាំព៊ី 
សកមមភាពដកតក្មូវ កែ ងករណ្៊ី សមក្សរ ទក្កាយទពលរញ្ារដ់្ាំទណ្ើ រការមយួដដ្លមានរ៊ីជាំហាន។ ទ្៊ី១ ការ
វាយតនមេទៅទលើភាពេន ទោម កាំណ្តថ់្នទតើក្តូវទធវើការទស ើរេទងកតរដនាមទទ្ៀត ដដ្រឬទទ្។ ការវាយតនមេទនោះ 
អាចចាំណាយទពលរហូតដ្ល់ ៤៥នថ្ៃ នននថ្ៃទធវើការ និង អាចពនារទពលរដនាមទទ្ៀត ចាំនួន ២០នថ្ៃ នននថ្ៃទធវើការ 
កែ ងករណ្៊ី ពិទសស។ ទ្៊ី២ ក្រសិនទរើក្តូវទធវើការទស ើរេទងកត ទគក្តូវទស ើរេទងកតស ៊ីជទក្ៅទៅទលើភាពេន ទោម
ននសមទិ្ធកមមររស់ IFC/MIGA រនាទ រព់៊ីការវាយតនមេទនោះ។ របាយការណ៍្ទស ើរេទងកតមយួនឹងផសពវផាយជា
ាធារណ្ៈ ក្ពមជាមយួនឹងការទ េ្ើយតរររស់ IFC/MIGA និង ដផនការសកមមភាពមយួ ទដ្ើមប៊ីទ ោះក្ាយ 
រញ្ហា គាំទហើញេាំព៊ីភាពមិនេន ទោម និង ទក្រោះថ្នែ កព់ាកព់ន័ធ។ ទ្៊ី៣ កែ ងករណ្៊ី រកទ ើញមានភាពមនិេន ទោម 
និងទក្រោះថ្នែ ក់ពាកព់ន័ធ ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ នឹងក្តួតពិនិតយការេន វតតដផនការសកមមភាពឱ្យមានក្រសិទ្ធភាព។  

ជ្ាំហ្គនទី៥៖ ការប្ត្តួ្ពនិិត្យ និងតាម ន។ 
 
ជ្ាំហ្គនទី៦៖ លសចក្សតីសនាិ ឋ ន/ការរិទក្សរណី។  
  

 
7 ក្សាុងក្សរណីដែលអាក្សពាក្សព់ន័ធមនិអាចល ោះប្ាយរញ្ញា បាន តាមរយៈែាំលណើ រការដររសហការ លៅក្សាុងប្ក្សរែណ័ឌ លពលលវោមយួដែល 
បានឯក្សភាពគាា  ជាែាំរូង ការល ោះប្ាយវវិាទររស់ការយិាល័យ សីុលអអូ នឹងែិត្ែាំជ្ួយ ែល់អាក្សពាក្សព់ន័ធក្សាុងការទាល យភាពជារគ់ាាំង នា
នា។ ប្រសិនលរើសក្សមមភាពលនោះមនិអាចលៅរចួ ប្ក្សុមការងារល ោះប្ាយវវិាទនឹងជូ្នែាំណឹងែល់អាក្សពាក្សព់ន័ធ រមួទាំងរុគគលិក្សររស់ 
IFC/MIGA ប្រធាន និង ប្ក្សុមប្រឹក្សាភបិាលននប្ក្សុមធនាគារពិភពលោក្ស និង ាធារណជ្នថា ដនាក្សល ោះប្ាយវវិាទននការយិាល័យ        
សីុលអអូ បានរិទពាក្សយរណតឹ ងលនោះ និង លនារលៅឱ្យដនាក្សប្ត្ួត្ពិនិត្យភាពអនុលោម ននការយិាល័យ សីុលអអូ លែើមបវីាយត្នមល។  
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ដ្ាំទណ្ើ រការក្តតួពនិិតយភាពេន ទោមក្តវូ អាចក្តវូបានផតួចទផតើមតមវធិ៊ីចាំនួន៣៖ គូភាគ៊ីទក្ជើស
ទរ ើសដ្ាំទណ្ើ រការក្តតួពិនតិយភាពេន ទោមទក្កាយទពលបា ន់ក្រមាណ្រចួរាល់ ឬ ករណ្៊ី ក្តវូបាន
រញ្ជូ នព៊ីដផែកទ ោះក្ាយវវិាទ្ ឬ េគគនាយកររស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ផតួចទផតើមទធវើការក្តតួ
ពិនិតយភាពេន ទោម។ 

ការវាយតនមេ 

ការទស ើរេទងកត 

ការក្តតួពិនិតយ 

ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ទធវើការក្តតួពិនតិយរឋមទៅទលើសមិទ្ធកិមមដផែកររាិា ន នងិសងគមររស់ 
IFC/MIGA និង លប្គាោះថាា ក្សព់ាក្សព់័នធ លែើមបកី្សាំណត្់ថាលត្ើរណតឹ ងប្ត្វូការឱ្យលធវើការលសុើរអលងកត្ភាព
លៅលលើអនុលោម ដែរឬលទ។ ៤៥នថៃលប្កាយមក្ស ការយិាល័យ សីុលអអូ លបាោះពុមពនាយរបាយ
ការណ៍មួយ ដែលរញ្ញជ ក្សអ់ាំពីលសចក្សតីសលប្មចចតិ្តថានងឹលធវើការលសុើរអលងកត្ ពនារ ឬ រទិ្ករណ្៊ី ។  

រិទ្ករណ្៊ី  

ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ទធវើការក្រមូល នងិវាយតនមេភសត តងេាំព៊ីសមទិ្ធិកមមររស់ IFC/MIGA ទ យទយាងទៅតម
ទរលនទយាបាយដផែកររាិា ន និងសងគមររស់េេួន និង ទក្រោះថ្នែ ក់នានាដដ្លពាកព់័នធទៅនឹងភាពមនិេន ទោម។ 
ទដ្ើមរណ្តឹ ង IFC/MIGA នងិ អត្ិថជិ្នររស់ពកួ្សលគអាចពិនតិយ នងិផតល់ទយារល់ទៅទលើទសចកត៊ីក្ពាងរបាយការណ៍្
ទស ើរេទងកត។ ក្រសិនទរើរកទ ើញថ្នមានភាពមិនេន ទោម ឬ ទក្រោះថ្នែ ក់ ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ នងឹផតល់េន ាសន៍
ទដ្ើមប៊ីទ ោះក្ាយរញ្ហា ទក្រោះថ្នែ ក់ទនាោះ និងរងាក រមនិឱ្យមានភាពមិនេន ទោមទៅទពលេនាគត។ IFC/MIGA 
ទរៀរចាំដផនការសកមមភាពសក្មារថ់្នែ ក់ក្គរ់ក្គង (MAP) ទ យពិទក្រោះទយារល់ជាមយួទដ្ើមរណ្តឹ ង នងិេតិថ្ិជន
េាំព៊ីសកមមភាពដកតក្មវូ ទដ្ើមប៊ីទ េ្ ើយតរទៅនឹងគាំទហើញព៊ីការទស ើរេទងកតររស់ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ។ 

ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ក្តតួពិនតិយក្រសិទ្ធភាពននការេន វតតដផនការសកមមភាពសក្មារ់ថ្នែ ក់ក្គរ់ក្គង។ 
IFC/MIGA នតល់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសតីពកីារអនុវត្តដននការសក្សមមភាព លៅប្ក្សមុប្រកឹ្សាភិបាលររស់ែលួន និង 
ការយិាល័យ សីុលអអូ លធវើការលបាោះពុមពនាយរបាយការណ៍ប្ត្តួ្ពនិិត្យប្រចាាំឆ្ា ាំររស់ែលួន។   

លៅលពលដែលការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ ក្សាំណត្ថ់ាសក្សមមភាពលៅក្សាុងដននការប្ត្វូបានអនុវត្តរចួរាល់ លប្កាយលពល
ានការចូលរមួជាមួយ IFC/MIGA ឬ ក្រសិនទរើក្កមុក្រកឹាភិបាលររស់ IFC/MIGA កាំណ្ត់ថ្នព ាំមានការរ ាំពឹង 
ថ្ននឹងមានសកមមភាពរដនាមទទ្ៀតទទ្ ការយិាល័យ ស ៊ីទេេូ នឹងរទញ្ាញរបាយការណ៍្ក្តតួពនិិតយច ងទក្កាយ នងិ 
រិទ្ករណ្៊ី ។    

ដ្ាំទណ្ើ រការក្តតួ 
ពិនិតយភាពេន ទោម 
ក្តវូបានផតួចទផតើម 

 


