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អំពីករយិលយ័ សុេីអអូ 
 
ករយិល័យភពអនុេ ម ទី្របឹក  េ ះ្រ យវ ិ ទ (សីុេអអូ) គឺជយន្តករគណេនយយភពឯក ជយ
ស្រមប់ រជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) និង ទីភន កង់រធនករវនិេិយគពហុភគី (MIGA) ែដលជ

ខវស័ិយឯកជន ៃន្រកុមធនគរពិភពេ ក។ ករយិល័យ សីុេអអូ យករណ៍េ យផទ ល់ជូន្របធន 
្រកុមធនគរពិភពេ ក និង មន ណត្តិករងរជួយ េ ះ្រ យបណ្តឹ ងពី្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ពី
គេ្រមងែដលទទួលបនកិចចគ្ំរទពី IFC/MIGA កនុងលកខណៈមយួែដលយុត្តធិម ៌ ឥតលេម្អ ង និង្របកប
េ យភព ថ បន និង សំេ េលើកកមពស់លទធផលករងរែផនកសងគម និងបរ ិ ថ នៃនគេ្រមងទងំេនះ។ 
 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមេមើល៖ www.cao-ombudsman.org  
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បញជអីក រកត់ 
  

CAO 
EC 
IFC 
HA 
HAGL 
IDI 
IRAM 
MIGA 
NGO 
TPBank 
VPBank 
 

ករយិល័យភពអនុេ ម ទី្របកឹ  េ ះ្រ យវ ិ ទ 
អងគករសមធមក៌មពុជ 

រជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ 
សមគមែខមរេលើ 
្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ 
អងគករ Inclusive Development International 
សមជកិសកមមសិទធិជនជតិេដើមភគតចិ  
ទីភន កង់រធនករវនិេិយគពហុភគី 
អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល  
ធនគរ Tien Phong Commercial Joint Stock Bank  
ធនគរ Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank 
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១. ទិដ្ឋភពទូេទ 
 

កលពែីខមនី ឆន ២ំ០១៩ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលរមួមនជ ទិ៍ Inclusive Development 
International (IDI), អងគករសមធមក៌មពុជ (EC), សមគមែខមរេលើ (HA), និង សមជិកសកមមសិទធិជនជតិ
េដើមភគតិច (IRAM) បន កប់ណ្តឹ ងមយួមកករយិល័យ សីុេអអូ ជនួំសឱយសហគមនមូ៍ល ្ឋ នកនុងេខត្ត
រតនគិរ ី ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ពកយបណ្តឹ ងបនេលើកេឡើងនូវបញ្ហ កង្វល់មយួចំនួនទកទ់ងនឹងផលប៉ះ
ពល់ែផនកសងគម និងបរ ិ ថ ន ៃន្របតិបត្តិករចំករេកសូ៊របស់្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ (HAGL ឬ         
“្រកុមហុ៊ន”) មរយៈអតិថិជនអន្តរករហិីរញញ វតថុរបស់ IFC ែដលមនេឈម ះថ ធនគរ Tien Phong 
Commercial Joint Stock Bank (TPBank) និង ធនគរ Vietnam Prosperity Joint Stock 
Commercial Bank (VPBank)។ ករយិល័យ សីុេអអូ បនកំណតថ់ពកយបណ្តឹ ងេនះមនលកខខណ្ឌ ្រតូវ
េទនឹងលកខណៈវនិិចឆយ័ទងំបរីបស់ខ្លួន (េយង មេគលករណ៍ែណនសំ្តីពី្របតបិត្តកិររបស់ខ្លួន) និង បន 
ចបេ់ផ្តើមេធ្វើករប៉ន្់របមណមយួេទេលើពកយបណ្តឹ ងេនះ។ 
 

េនះគជឺពកយបណ្តឹ ងទពីីរ ែដលករយិល័យ សីុេអអូ បនទទួល ទកទ់ងនឹង្របតបិត្តិកររបស់្រកុមហុ៊ន      
ហ៊ង នយ៉ យេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ពកយបណ្តឹ ងទមីយួ ែដលបន កម់កករយិល័យ សីុេអអូ កនុង
ឆន ២ំ០១៤ ្រតូវបនកណំតថ់មនលកខខណ្ឌ សម្រសប េយង មករវនិិេយគរបស់ IFC េទេលើមូលនិធ ិ
VEIL របស់មូលធនេ្រដហគិនខភថីល (Dragon Capital’s VEIL)។ ពកយបណ្តឹ ងទងំពរីបនេលើកេឡើងនូវ
បញ្ហ កង្វល់ដូចគន  ពកព់ន័ធនងឹផលប៉ះពល់េទេលើសហគមន។៍ េ្រកយេពលែដលដេំណើ រករេ ះ្រ យ
វ ិ ទែដលផ្តួចេផ្តើមេឡើងេ យករយិល័យ សីុេអអូ បននឱំយឈនេទសេ្រមចបននូវកិចច្រពមេ្រព ង         
បេ ្ត ះ សននជេ្រចើន ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ បនដកខ្លួនេចញពីដំេណើ រករេនះេនេដើមឆន ២ំ០១៩។ 
េយង មសំេណើ របស់រ ្ឋ ភបិលថន កេ់ខត្ត ករយិល័យ សីុេអអូ េនែតបន្តចូលរមួ មរយៈតនួទី្រតួតពិនិតយ
របស់ខ្លួន េដើមបជីយួ ដល់រ ្ឋ ភបិលកនុងករអនុវត្តកចិច្រពមេ្រព ង្របគល់ដីធ្ល្ីរតឡបម់កវញិ ែដលេដើមបណ្តឹ ង 
និង្រកុមហុ៊នបនឯកភព។  
 

កលពែីខតុ  ឆន ២ំ០១៩ ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ បនបង្ហ ញអំពីចំ ប់ រមមណ៍ កនុងករចូលរមួេន
កនុងកិចចសនទនេនះវញិ។ ករយិល័យ សីុេអអូ បនជបួជមយួ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ នងិ សហគមនេ៍ដើម
បណ្តឹ ង ចេ់ យែឡកពីគន  កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ េហើយភគីទងំសងខងបនបញជ កអ់ំពកីរេប្តជញ ចិត្ត
របស់ខ្លួនកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ វ ិ ទរបស់ពួកេគ មរយៈដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទែដលេរៀបចំេឡើង
េ យករយិល័យ សីុេអអូ។ ជលទធផល ឥឡូវេនះ ករណីេនះនងឹ្រតូវបញជូ នេទមុខងរែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទ 
ៃនករយិល័យ សីុេអអូ។ 
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២. វ    
២.១ ករវិនិេយគរបស់ IFC  
គិត្រតឹមេពល កព់កយបណ្តឹ ង IFC មនករវនិិេយគសកមមចំនួនពរីេទេលើធនគរ TPBank ែដលរមួមន
ភគហុ៊នចំនួន ១៨,១ ន ដុ ្ល រ និង បណុំលចំនួន ១០០ ន ដុ ្ល រ ( បប់ញចូ លឥណទន្របេភទ A 
ចំននួ ៦០ ន ដុ ្ល រ នងិ ២២,៥ ន ដុ ្ល រ ពី IFC កនុងនមជអងគភពអនុវត្ត ស្រមបក់មមវធិ្ីរគប្់រគង
្របតបិត្តិករសហឥណទន ្រពមទងំ ១៧,៥ ន ដុ ្ល រ ស្រមបឥ់ណទន្របេភទ B)។ IFC មនករវនិិេយគ
សកមមចំនួនពីរេទេលើធនគរ VPBank ែដលរមួមនទឹក្របកច់ំននួ ៥៧ ន ដុ ្ល រ ែដល្រសេដៀងេទនងឹ 
ភគហុ៊ន (ឧសភ ២០១៧) ែដលធនគរ VPBank បនសងមកវញិទងំ្រសុង្រតឹមកលបរេិចឆទកណំត ់      
ៃថងទ៣ី១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៩ េ យឥណទន្របេភទ A មនចនំួនទឹក្របករ់ហូតដល់ ៥០ ន ដុ ្ល រ 
្រពមទងំឥណទន្របេភទ B រហូតដល់ ៤០ ន ដុ ្ល រ (ែខមថុិន និង ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦)។ 
 

េនេពលែដលករយិល័យ សីុេអអូ បនទទួលពកយបណ្តឹ ង ធនគរ TPBank និង ធនគរ VPBank គឺជ
អនកផ្តល់ឥណទនជូន្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ ែដលជ្រកុមហុ៊នេវៀត មមនភពសកមម កនុងវស័ិយ
អចលន្រទពយ ផលិតកមមេកសូ៊ ថមពល នងិរុករកែរ។៉ ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ េធ្វើ្របតិបត្តិករចំករ
េកសូ៊ មរយៈ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធមយួចំនួន ែដលកនក់បស់មបទនដេីសដ្ឋកិចចជេ្រចើនកនុងេខត្តរតនគរិ ី
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  
 

២.២ ពកយបណ្តឹ ង  
កលពែីខមនី ឆន ២ំ០១៩ មនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលអន្តរជតិ និងជតិចំនួនបនួ ែដលរមួមនជ ទិ៍  
អងគករ Inclusive Development International (IDI), អងគករសមធមក៌មពុជ (EC), សមគមែខមរេលើ 
(HA), និង សមជកិសកមមសិទធិជនជតិេដើមភគតចិ (IRAM) បន កព់កយបណ្តឹ ងមយួមកករយិល័យ     
សីុេអអូ ជំនួសឱយភូមចិនួំន១២ ៃនេខត្តរតនគរិ ី ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ពកយបណ្តឹ ងអះ ងថ សហគមន ៍
ែដលភគេ្រចើនគឺជ្រកុមជនជតិេដើមភគតិច បនរងេ្រគះពផីលប៉ះពល់អវជិជមនែផនកសងគម និងបរ ិ ថ ន
មយួចនំួន រមួមនផលប៉ះពល់េទេលើធនធនទកឹ និងធនធនជលផល បតប់ងដី់ធ្លី ខ្វះករទទួលបន
សំណង ខ្វះករេបើកបង្ហ ញពត័ម៌ន និង ខ្វះករបងកលកខណៈឱយមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ ករគ្រមម
កំែហងចំេពះករ្របតិបត្តិខងែផនក រក  វបបធម ៌និងករ្របតិបត្តរិបស់ជនជតិេដើមភគតិច ្រពមទងំករេ្របើ
្របស់ពលកមមកុមរ។ ពកយបណ្តឹ ងកប៏នអះ ងផងែដរថ គម នករសំុករយល់្រពមពសីហគមនជ៍នជតិ
េដើមភគតិច េ យេសរ ី ជមុន និងេ្រកមមូល ្ឋ នៃនករផ្តល់ពត័ម៌ន្រគប្់រជុងេ្រជយេឡើយ មុនេពលេធ្វើ
្របតបិត្តិករេនេលើដីរបស់ពកួេគ។  ពកយបណ្តឹ ងបនបន្តេចទ្របកនអំ់ពីភពមនិអនុេ មេទនឹងេគល
នេយបយ និង ស្តង់ រសមទិធិកមមរបស់ IFC ស្តីពីនរិន្តរភពបរ ិ ថ ន និងសងគម ្រពមទងំភពមនិអនុេ ម
េទនឹងចបបរ់បស់កមពុជ នងិចបបរ់បស់េវៀត ម កដូ៏ចជចបបស់្តីពីសិទធិមនុស អន្តរជតិ។ េ យ រ
បរមភអំពីសន្តិសុខរបស់ខ្លួន េដើមបណ្តឹ ងបនេសនើសំុឱយករយិល័យ សីុេអអូ រក េឈម ះហតថេលខៃីនពកយ       
បណ្តឹ ងេនះ ជករសមង ត។់  
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ពកយបណ្តឹ ងបនេចទ្របកនថ់ IFC មនពកព់ន័ធេទនឹង្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ មរយៈអតិថជិន 
អន្តរករហិីរញញ វតថុចនំួនពរី គឺ ធនគរ TPBank និង VPBank។ ពកយបណ្តឹ ងបនបន្តគូសបញជ កប់ែនថមេទៀត 
អំពីលទធផលែដលេដើមបណ្តឹ ងចងទ់ទួលបន។ ពកយបណ្តឹ ងទងំ្រសុង ចរកេមើលបនេនេលើេគហទំពរ័
របស់ករយិល័យ សីុេអអូ ៖ www.cao-ombudsman.org។ កលពែីខេម  ឆន ២ំ០១៩ ករយិល័យ     
សីុេអអូ បនរកេឃើញថ ពកយបណ្តឹ ងេនះមនលកខខណ្ឌ សម្រសប ចទទួលយកបន ្រពមទងំបនចបេ់ផ្តើម
េធ្វើករប៉ន្់របមណមយួេទេលើបញ្ហ ទងំេនះ។ បញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងកនុងអំឡុងេពលៃនករប៉ន្់របមណ 
មនេរៀប បល់ម្អតិខងេ្រកម។ 
 

២.៣ វ ៃនករចូលរួមរបស់ករយិល័យ សីុេអអូ ជមួយនឹងបញ្ហ កង្វល់ 

េនះគជឺពកយបណ្តឹ ងទពីីរ ែដលករយិល័យ សីុេអអូ បនទទួល ទកទ់ងនឹង្របតបិត្តិកររបស់្រកុមហុ៊ន        
ហ៊ង នយ៉ យ កនុង្របេទសកមពុជ។ ពកយបណ្តឹ ងទីមយួ ែដលបន កម់កករយិល័យ សីុេអអូ កនុងឆន  ំ
២០១៤ បនេលើកេឡើងនូវបញ្ហ កង្វល់អំពីផលបះ៉ពល់ដូចគន េទេលើសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន។ បណ្តឹ ងេនះ្រតូវ
បនកណំតថ់មនលកខខណ្ឌ សម្រសប ចទទួលយកបន េ យេយង មករវនិិេយគរបស់ IFC េទេលើ
មូលនធិិ VEIL របស់មូលធនេ្រដហគិនខភថីល (Dragon Capital’s VEIL)។ ចបព់ីឆន  ំ២០១៤ រហូតដល់ឆន ំ
២០១៩ ករយិល័យ សីុេអអូ បនស្រមបស្រមួលដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទេ យសម័្រគចិត្តមយួ រ ងអនក
តំ ងសហគមន ៍និង ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ (“គូភគ”ី) ែដលកនុងអឡុំងេពលេនះ គូភគ ីសេ្រមចបន
កិចច្រពមេ្រព ងេ យែផនកមយួចនំួន ដូចមនចង្រកងជឯក រេនកនុងេសចក្តែីថ្លងករណ៍រមួ េហើយ
ករយិល័យ សីុេអអូ និង គូភគ ី បនេធ្វើករងរយ៉ងជិតសនិទធជមយួ្រកុមករងរមយួ្រកុមែដលបេងកើតេឡើង
េ យរ ្ឋ ភបិលថន កេ់ខត្ត េដើមបអីនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងទងំេនះ។ 
 

កលពែីខមក  ឆន ២ំ០១៩ ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ បនជ្រមបមកករយិល័យ សីុេអអូ អំពីករសេ្រមច
ចិត្តរបស់ខ្លួន កនុងករដកខ្លួនេចញពីដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទ ែដលផ្តួចេផ្តើមេ យករយិល័យ សីុេអអូ និង 
ែស្វងរកកិចចគ្ំរទពរី ្ឋ ភបិល េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ កង្វល់ែដលេនេសសសល់របស់សហគមនជ៍នួំសវញិ។ 
កលពែីខមនី ឆន ២ំ០១៩ រ ្ឋ ភបិលេខត្តរតនគរិ ី បនេសនើសំុជំនួយពីករយិល័យ សីុេអអូ េនកនុងដំ ក់
កលចុងេ្រកយៃនករអនុវត្ត្របគល់ដី្រតឡបម់កវញិ ែដលជលទធផលៃនដំេណើ រករកំណត្់រពំ្របទល់ដីរមួគន  
ដូចមនចង្រកងជឯក រេនកនុងេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួរបស់គូភគី ចុះៃថងទី ២០ ែខមនី ឆន ២ំ០១៨។ 
បនទ បព់ីទទួលបនសំេណើ េនះ ករយិល័យ សីុេអអូ េនែតបន្តចូលរមួកនុងករ្រតួតពនិិតយករអនុវត្តកិចច្រពម
េ្រព ង្របគល់ដី្រតឡបម់កវញិេនះ។  
 

៣. សេងខបអំពីករប៉ន់្របមណ  
៣.១ វិធី ្រស្ត 
ករប៉ន្់របមណរបស់ករយិល័យ សីុេអអូ មនេគលបណំងបញជ កឱ់យបនចបស់ ស់អំពីបញ្ហ  និង
កង្វល់នន ែដលេដើមបណ្តឹ ងបនេលើកេឡើង ្របមូលពត័ម៌នអំពីទស នៈរបស់អនកពកព់ន័ធេផ ងៗគន  នងិ
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កំណតថ់េតើ េដើមបណ្តឹ ង និង អនកែដលទទួលបនករឧបតថមភគេ្រមងពី IFC មនបណំងចងចូ់លរមួេនកនុង 
ដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទមយួែដលស្រមបស្រមួលេ យករយិល័យ សីុេអអូ ែដរឬេទ ឬ ពកយបណ្តឹ ង
គបប្ីរតូវបនេ ះ្រ យេ យមុខងរខង្រតួតពិនិតយភពអនុេ មរបស់ករយិល័យ សីុេអអូ េដើមបី យ
តៃម្លេទេលើសមទិធិកមម ឬ ករបេំពញករងររបស់ IFC (សូមេមើល ឧបសមពន័ធ ក ស្រមបដ់េំណើ រករេ ះ
្រ យបណ្តឹ ងរបស់ករយិល័យ សីុេអអូ)។ 
 

េយង មេគលករណ៍ែណនសំ្តីព្ីរបតិបត្តិកររបស់ខ្លួន េបើេទះបីជករយិល័យ សីុេអអូ មនិែមនជយន្តករ
ព្រងងឹករអនុវត្តចបប ់ ឬ ជំនួសឱយ្របពន័ធតុ ករេនកនុង្របេទសជមច ស់ផទះកេ៏ យ ប៉ុែន្ត ករយិល័យ     
សីុេអអូ ចេ ះ្រ យបញ្ហ  និង កង្វល់នន ដូចមនបញជ កេ់នកនុងពកយបណ្តឹ ង នងិ ផ្តល់នូវដំេណើ រករ
របស់ខ្លួន ជូនភគីែដលរងផលបះ៉ពល់។  
 

េនកនុងករណីេនះ ករប៉ន្់របមណរបស់ករយិល័យ សីុេអអូ េទេលើពកយបណ្តឹ ង រមួមន៖  
 

 ករពិនិតយឯក រគេ្រមង 
 កិចចសនទន មទូរស័ពទជមយួេដើមបណ្តឹ ង និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលែដលបន កព់កយបណ្តឹ ង 

ជំនួសឱយសហគមន ៍
 កិចចសនទន មទូរស័ពទ និង ករឆ្លងេឆ្លើងជ យលកខណ៍អក រ ជមយួ ធនគរ TPBank, VPBank 

្រពមទងំ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ  
 កិចចសនទន មទូរស័ពទជមយួ្រកុមករងរគេ្រមងរបស់ IFC  
 ជំនបួេន្របេទសេវៀត ម និង ្របេទសកមពុជ ជមយួអនកតំ ង្រកុមហុ៊ន និង អនកតំ ង      

សហគមន។៍ 
 
ឯក រេនះបង្ហ ញនូវេសចក្តសីេងខបអពំីទស នៈែដល្រកុមករងរៃនករយិល័យ សីុេអអូ បន ្ត បលឺ់ និង 
ករពនយល់អពំីជំ នបនទ ប ់ េ យែផ្អកេលើជេ្រមើសរបស់គូភគី។ របយករណ៍េនះមនិេធ្វើករវនិិចឆយ័ មយួ
េទេលើអងគេសចក្តីៃនពកយបណ្តឹ ងេឡើយ។ 
 
៣.២ សេងខបអំពីទស នៈ  
ទស នៈរបស់េដើមបណ្តឹ ង 
 

េដើមបណ្តឹ ងែថ្លងឱយដឹងថ ពួកេគបនចូលរមួេ យភពសុចរតិ េនកនុងដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់
ករយិល័យ សីុេអអូ េដើមបែីស្វងរកឧប្រស័យ ឬ ដេំ ះ្រ យ ស្រមបក់របតប់ង ់ និង ផលប៉ះពល់ 
ែដលបនេកើតេឡើងេ យ រ្របតិបត្តិកររបស់្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ កនុង្របេទសកមពុជ។ េដើមបណ្តឹ ង 
បនពនយល់ឱយដងឹថ ពួកេគកំពុង កព់កយបណ្តឹ ងថមី េ យ រែត្រកុមហុ៊នបនដកខ្លួនេចញពីដំេណើ រករ
របស់ករយិល័យ សីុេអអូ កលពីែខមក  ឆន ២ំ០១៩ ែដលករដកខ្លួនេនះបនេកើតេឡើងមុនេពលអនុវត្តកិចច
្រពមេ្រព ងែដលគូភគីបនឯកភព (េហើយកិចច្រពមេ្រព ងទងំេនះ េនែត្រតូវអនុវត្ត) និង បន ល់នូវបញ្ហ
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កង្វល់េសសសល់របស់សហគមន ៍ែដលមនិទនប់នេ ះ្រ យេនេឡើយ េនកនុងដេំណើ រករេនះ។ 
 

េដើមបណ្តឹ ងេនែតែស្វងរកឧប្រស័យ ឬ ដេំ ះ្រ យស្រមបក់របតប់ង ់ និងផលបះ៉ពល់នន េ យ
ទមទរឱយ្របគល់ដី្រតឡបម់កវញិ ផ្តល់សំណងស្រមបក់រខតបងក់សិផល សំណង ់ និងសត្វពហនៈ      
ករ ្ត រផ្លូវេឡើងវញិ ្ត រ្របភពទឹក និងធនធនជលផល ករ ដុំះេឡើងវញិនូវៃ្រពេឈើែដលមនតៃម្លខពស់ 
និងករផ្តល់ដំេ ះ្រ យ ្ត រេឡើងវញិចំេពះករខូចខតកែន្លង សន។ 
េបើេទះបីជពកយបណ្តឹ ងគូសបញជ កអ់ពំីក្តី្របថន របស់េដើមបណ្តឹ ង ថចងេ់ឃើញពកយបណ្តឹ ងេនះ្រតូវបន
បញជូ នេទែផនក្រតួតពិនិតយភពអនុេ មៃនករយិល័យ សីុេអអូ កេ៏ យ ប៉ុែន្ត កនុងអឡុំងេពលៃនករប៉ន់
្របមណ េដើមបណ្តឹ ងបនបង្ហ ញឱយដងឹថ ពកួេគចងេ់មើលេឃើញបញ្ហ ែដលេនេសសសល់ស្រមបព់ិភក  
រ ង្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ នងិ សហគមនទ៍ងំ១២ ្រតូវបនេ ះ្រ យ មរយៈដំេណើ រករេ ះ
្រ យវ ិ ទែដលផ្តួចេផ្តើមេឡើងេ យករយិល័យ សីុេអអូ។ េដើមបណ្តឹ ងបនកតស់មគ ល់ថ ពួកេគេជឿថ 
IFC និង អតិថិជនរបស់ខ្លួន ែដលរមួមន TPBank និង VPBank បនផ្តល់ហិរញញបបទន ជូន្រកុមហុ៊នហ៊ង
នយ៉ យ េបើេទះបីជសមទិធកិមមែផនកបរ ិ ថ ន នងិសងគមរបស់្រកុមហុ៊នេនះបនបងកឱយមនផលប៉ះពល់ 

កេ៏ យ ែដលករកតស់មគ ល់របស់ពួកេគ បង្ហ ញឱយេឃើញយ៉ងចបស់អពំីកររេំ ភបំពនេទេលើស្តង់ រ
សមទិធកិមម និង អឆនទៈកនុងករេ ះ្រ យេ្រគះថន កន់នចំេពះសហគមន។៍ េដើមបណ្តឹ ងេជឿថធនគរ 
TPBank មនកតព្វកិចចមយួេ្រកមកិចចសនយ កនុងករេធ្វើឱយ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ មនភពអនុេ ម 
េទនឹងស្តង់ រសមទិធិកមម រមួទងំករជ្រមុញឱយ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ វលិ្រតឡបម់កដំេណើ រករេ ះ
្រ យវ ិ ទរបស់ករយិល័យ សីុេអអូ និង ចរចរែស្វងរកឧប្រស័យ ឬ ដំេ ះ្រ យជមយួសហគមនរ៍ង
ផលបះ៉ពល់េ យសុចរតិ ឬ ផ្ត ចទ់ំនកទ់នំងហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួនជមយួ្រកុមហុ៊នេនះ ្របសិនេបើ្រកុមហុ៊នហ៊ង
នយ៉ យ គម នឆនទៈកនុងករេធ្វើែបបេនះ។ 

 
េដើមបណ្តឹ ងបនឱយដឹងថ ពួកេគេជឿថករបង្ហ ញអំពទីំនកទ់នំងហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ TPBank ជមយួ 
្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ និង ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធរបស់្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ ពុមំនភពសុ្រកឹតយ
េឡើយ និង ផទុយពរីបយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលេធ្វើេឡើងេ យក្រមង្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ្រគូប ែដល 
បង្ហ ញឱយេឃើញអំពីទំនកទ់ំនងេ យផទ ល់េទនងឹសកមមភពែដលជកមមវតថុៃនបណ្តឹ ង។ 
 
េដើមបណ្តឹ ងមនជំេនឿេទៀតថ ្របសិនេបើធនគរ TPBank គម នឆនទៈកនុងករអនុវត្តស្តង់ រសមទិធិកមមេទេលើ 
ករផ្តល់ហិរញញ បបទនេទឱយ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ េទេនះ IFC គបបេី្របើ្របស់ឧប្រស័យ ឬ ដេំ ះ
្រ យ មផ្លូវចបបរ់បស់ខ្លួន នងិ ចកេចញពីករវនិិេយគេនះ។ 
 

ទស នៈរបស់្រកុមហុ៊ន  
ធនគរVPBank 
អនកតំ ងរបស់ ធនគរ VPBank បញជ កថ់ទំនកទ់ំនងឥណទនរបស់ធនគរេនះ ជមយួ្រកុមហុ៊ន       
ហ៊ង នយ៉ យ េកើតេឡើងមុនេពលករវនិិេយគរបស់ IFC។ ធនគរ VPBank កតស់មគ ល់ថ ខ្លួនមនិ
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បនេធ្វើករវនិិេយគថមីៗ មយួេទេលើ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យេឡើយ ចប់ ងំពីេពលទទួលបន ករផ្ត
ល់មូលនិធិពី IFC និង គិត្រតមឹដំ ចែ់ខមថុិន ឆន ២ំ០១៩ ធនគរេនះបនដកេចញទងំ្រសុងនូវ ល់បណ័្ណ
បំណុលព្ីរកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ និង ផ្ត ចទំ់នកទ់ំនងឥណទនរបស់ខ្លួនជមយួ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉

យ។  
 
 
ធនគរ TPBank 
អនកតំ ងរបស់ TPBank បនជ្រមបករយិល័យ សីុេអអូ ឱយដឹងថទុនប្រមុងមនក្រមតិកំណតរ់បស់
ធនគរ TPBank ស្រមប្់រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ ្រតូវបនប្រមុងទុកកនុងេគលបំណងបេំពញបែនថមេលើ
មូលធនករងរ ស្រមបេ់ធ្វើករទូទត្់របក/់ផ្តល់បុេរ្របទន េដើមបទីិញសមភ រៈវតថុធតុេដើម (ដូចជ ជរ័េកសូ៊ 
ែផ្លេឈើ និងេ្រគ ងេទស) និង មនិែមនេដើមបេីគលបំណងផ្តល់សំណងស្រមបក់រឈូសឆយដីធ្លី ឬ ករ ំ
ដុះដំ ំេកសូ៊កនុង្របេទសកមពុជេឡើយ។ ធនគរ TPBank បនេធ្វើករកតស់មគ ល់ថ ដីជ្រទពយធនរបស់
ខ្លួនកនុង្របេទសកមពុជ មនទី ងំសថិតេនកនុងេខត្ត្រកេចះ និង មនិែមនសថិតេនេខត្តរតនគិរ ី ែដលជកមមវតថុៃន
បណ្តឹ ងេនះេឡើយ។ បែនថមពីេនះេទៀត ធនគរ TPBank កតស់មគ ល់ថ េ្រកយេពលេធ្វើករ្រតួតពនិិតយេឡើង
វញិេ យ្របុង្របយត័ន ធនគរបនរកេឃើញថ ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ មនិបនេ្រគងេ្របើ្របស់ ឥណ
ទនរបស់ធនគរ TPBank េដើមបី ដុំះេកសូ៊េនះេទ ប៉ុែន្តគឺេដើមបែីតទិញ និងលកជ់រ័េកសូ៊ប៉ុេ ្ណ ះ។ 
ធនគរ TPBank គូសបញជ កថ់ ឥណទនរបស់ខ្លួនចំេពះ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ គឺស្រមបែ់តរយៈ
េពលខ្លបុ៉ីេ ្ណ ះ (េ យែឡក ធនគរេនះបញជ កថ់ ឥណទនស្រមបក់រ ដុំះដំ ំេកសូ៊ គឺមនរយៈ
េពលែវង)។ ធនគរ TPBank បនេធ្វើករកតស់មគ ល់បែនថមេទៀតថ ខ្លួនបនផ្តល់ឥណទនជូន្រកុមហុ៊ន       
ហ៊ង នយ៉ យ េ្រកយេពលែដល្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ បនេធ្វើករអភវិឌ ដំ ំេកសូ៊ គឺមន
នយ័ថេនេពលែដល្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ បនចបេ់ផ្តើម ដុំះដំ ំេដើមេឈើហូបែផ្លជំនសួឱយដំ ំ
េកសូ៊វញិ។ ធនគរ TPBank ្របកនជំ់ហរថពត័ម៌នខងេលើ បញជ កថ់ឥណទនមនក្រមតិកំណតរ់បស់
ធនគរ TPBank ស្រមប្់រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ មនិពកព់ន័ធេទនឹងបណ្តឹ ងរបស់សហគមនទ៍ងំ១២ កនុង
េខត្តរតនគិរ ីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេឡើយ។  
 

ធនគរទងំពីរបនបង្ហ ញឱយដឹងថ ពួកេគសងឃមឹថនឹងទទួលបនលទធផលជវជិជមនេនកនុង្របេទសកមពុជ 
ប៉ុែន្តពួកេគកប៏នែថ្លងបញជ កផ់ងែដរថ កនុងនមពួកេគជ ថ បន័ផ្តល់ឥណទនែដលគម នទំនកទំ់នងផ្តល់
ឥណទនជក់ កេ់ យផទ ល់ ស្រមប្់របតិបត្តិកររបស់្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ កនុង្របេទសកមពុជ       
មនិសម្រសប ឬ មនិ ចេទរចួេឡើយ កនុងករជះឥទធិពលេទេលើ្របតិបត្តិកររបស់្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ 

និង ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តទកទ់ងនឹងដំេណើ រកររបស់ករយិល័យ សីុេអអូ កនុងេខត្តរតនគិរ។ី  
 

្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ 
ករទទួលបនបណ្តឹ ងថមីេនះ បនផ្តល់ឱយ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យនូវជេ្រមើសកនុងករ្រតឡបម់កចូលរមួេន
កនុងដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទ ែដលផ្តួចេផ្តើមេ យករយិល័យ សីុេអអូ វញិ។ ដំេណើ រករែបបេនះ យ៉ង
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េ ច ស់ ទមទរឱយមនករចូលរមួេ យសម័្រគចិត្តពី្រកុមហុ៊នែដលេធ្វើ្របតិបត្តកិរ និង សហគមនក៍នុង
មូល ្ឋ ន។ កលពីែខតុ  ឆន ២ំ០១៩ ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ បនទកទ់ង និងបង្ហ ញអពំីចំ ប់
រមមណ៍កនុងករចូលរមួ(េឡើងវញិ) េនកនុងដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទែដលេរៀបចំេឡើងេ យករយិល័យ 

សីុេអអូ ែដលេនះគជឺករេប្តជញ ចិត្តែដល្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ បនបញជ កេ់នកនុងកិចច្របជំុមយួជមយួ
ករយិល័យ សីុេអអូ កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០១៩។  
៤. ជំ នបនទ ប់ 
្រស័យេ យេដើមបណ្តឹ ង និង ្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ មនចំ ប់ រមមណ៍កនុងករបន្តេ ះ្រ យ

បញ្ហ កង្វល់របស់ពួកេគេ យេ្របើ្របស់ដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទ ែដលេរៀបចំេឡើងេ យករយិល័យ   
សីុេអអូ ដូេចនះ េយង មេគលករណ៍ែណនសំ្តីពី្របតិបត្តិកររបស់ករយិល័យ សីុេអអូ ឥឡូវេនះ ពកយ         
បណ្តឹ ងេនះនឹង្រតូវបញជូ នេទឱយមុខងរខងែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទ។  
  



– 12 – 

ឧបសមព័នធ ក៖ ដំេណើ រករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងរបសក់រយិលយ័ សុេីអអូ  
 

េនេពលែដលករយិល័យ សីុេអអូ ្របកសថពកយបណ្តឹ ងមយួមនលកខខណ្ឌ សម្រសប ចទទួលយកបន 
េនេពលេនះម្រន្តីឯកេទសែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទ ៃនករយិល័យ សីុេអអូ នឹងចុះេធ្វើករប៉ន្់របមណបឋម     
មយួ។ ករប៉ន្់របមណរបស់ករយិល័យ សីុេអអូ មនេគលបណំង៖ (១) បញជ កអំ់ពបីញ្ហ  និងកង្វល់ែដល 
េដើមបណ្តឹ ងបនេលើកេឡើង (២) ្របមូលពត័ម៌នអំពីករយល់េឃើញរបស់អនកពកព់ន័ធដៃទេទៀតចំេពះ         
ថ នភព និង (៣) ជួយ ឱយអនកពកព់ន័ធយល់អំពជីេ្រមើសឧប្រស័យ ឬ ដំេ ះ្រ យ ែដលមនស្រមប ់

ពួកេគ និង សេ្រមចថេតើពួកេគមនបំណងចងចូ់លរមួេនកនុងដំេ ះ្រ យែបបសហករមយួ មរយៈ 
មុខងរេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់ករយិល័យ សីុេអអូ ឬ ថេតើករណីេនះគួរ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យមុខងរ 
ែផនក្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃនករយិល័យ សីុេអអូ។  
 

េយង មេគលករណ៍ែណនសំ្តីព្ីរបតិបត្តិកររបស់ករយិល័យ សីុេអអូ1 ជំ នខងេ្រកម្រតូវបនអនុវត្ត
មជទូេទ េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងពកយបណ្តឹ ងែដលទទួលបន៖ 

 

ជំ នទី១៖ ករបញជ កថ់បនទទលួពកយបណ្តឹ ង។ 
ជំ នទី២៖ លកខខណ្ឌ សម្រសបែដល ចទទលួយកបន។ ករកំណតថ់េតើពកយបណ្តឹ ងមនលកខខណ្ឌ  

សម្រសប ចទទួលយកបនែដរឬេទ េដើមបេីធ្វើករប៉ន្់របមណេ្រកម ណត្តិករងររបស់
ករយិល័យ សីុេអអូ (មនិឱយេលើសពីរយៈេពល ១៥ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ)។ 

ជំ នទី៣៖ ករប៉ន្់របមណេ យករយិល័យ សីុេអអូ៖ ករប៉ន្់របមណេទេលើបញ្ហ  នងិករផ្តល់កិចច    
គ្ំរទជូនដល់អនកពកព់ន័ធ កនុងករែស្វងយល់ និងករកំណត ់ថេតើពួកេគមនបំណងចងចូ់លរមួេន
កនុងដំេ ះ្រ យែដលមនករ្រពមេ្រព ងគន  មរយៈដំេណើ រករែបបសហករមយួ ែដលផ្តួចេផ្តើម
េឡើងេ យមុខងរែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទ ៃនករយិល័យ សីុេអអូ ឬ ករណីេនះគបប្ីរតូវបនេ ះ
្រ យេ យមុខងរែផនក្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម ៃនករយិល័យ សីុេអអូ េដើមបពីនិិតយេឡើងវញិ
េទេលើករយកចិត្តទុក ក្់របុង្របយត័នខពស់ របស់ IFC/MIGA េលើែផនកបរ ិ ថ ន នងិ សងគម។      
ករប៉ន្់របមណ ចមនរយៈេពលអតិបរម រហូតដល់ ១២០ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ។ 

ជំ នទី៤៖ ករស្រមបស្រមួលេ ះ្រ យ៖ ្របសិនេបើគូភគេី្រជើសេរ ើសចូលរមួេនកនុងដេំណើ រករែបប 
សហករ េពលេនះមុខងរែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទ ៃនករយិល័យ សីុេអអូ នឹង្រតូវផ្តួចេផ្តើមេឡើង។ 
ជទូេទ ដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទមនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើ ឬ ផ្តួចេផ្តើមេ យអនុស រណៈៃនករ
េយគយល់គន មយួ និង/ឬ វធិនមូល ្ឋ នែដលមនករឯកភព្រពមេ្រព ងគន  រ ងគូភគី។  
ដំេណើ រករេនះ ចពកព់ន័ធករងរស្រមបស្រមួល/សនធ នកមម កររមួគន ែស្វងរកករពតិ ឬ អភ្ិរកម 
ដំេ ះ្រ យដៃទេទៀតែដលមនករឯកភព្រពមេ្រព ងគន  ែដលនឱំយឈនេទសេ្រមចបននូវ 
កិចច្រពមេ្រព ងេ ះ្រ យបញ្ហ  ឬ េគលេ ដៃទេទៀតែដលមនករឯកភព្រពមេ្រព ងគន  នងិ 

                                                 
1  ស្រមបេ់សចក្តីលម្អតិបែនថមអំពីតនួទី និងករងររបស់ករយិល័យ សីុេអអូ សូម នេគលករណ៍ែណនទំងំ្រសុងស្តីពី្របតិបត្តិ
ករ៖ http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOOperationalGuidelines_2013.pdf 
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េគលេ ែដលមនលកខណៈសម្រសប។ េគលបំណងចមបងៃន្របេភទអភ្ិរកមេ ះ្រ យបញ្ហ
ទងំេនះ គឺេដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងេនកនុងពកយបណ្តឹ ង ្រពមទងំបញ្ហ គួរឱយ
កតស់មគ ល់ដៃទេទៀត ពកព់ន័ធេទនឹងពកយបណ្តឹ ង ែដល្រតូវបនកំណតរ់កេឃើញកនុងអំឡុងេពល 
ប៉ន្់របមណ ឬ ដំេណើ រករេ ះ្រ យវ ិ ទ កនុងលកខណៈមយួែដល ចទទួលយកបនចំេពះ    
ភគីរងផលប៉ះពល់។2 

 

ឬ 
ករ យតៃម្ល/ករេសុើបអេងកតេ យែផនក្រតួតពនិតិយភពអនុេ ម៖ ្របសិនេបើគូភគេី្រជើសេរ ើសយក 
ដំេណើ រករ្រតួតពិនតិយភពអនុេ ម េពលេនះមុខងរខងែផនក្រតួតពិនិតយភពអនុេ មៃន
ករយិល័យ សីុេអអូ នឹងផ្តួចេផ្តើមេធ្វើករ យតៃម្លមយួេទេលើករយកចិត្តទុក ក្់របុង្របយត័នខពស់ 
របស់ IFC/MIGA េលើែផនកបរ ិ ថ ន និង សងគម របស់គេ្រមង មុ ី េដើមបកីំណតថ់េតើករេសុើប
អេងកតេទេលើភពអនុេ មចំេពះសមទិធិកមម ឬ ករបំេពញករងររបស់ IFC/MIGA ទកទ់ងនងឹ 
គេ្រមង សក្តិសមនងឹគរួេធ្វើេឡើង ែដរឬេទ។ ករ យតៃម្លេនះ ចមនរយៈេពលអតិបរម រហូត
ដល់ ៤៥ៃថង ៃនៃថងេធ្វើករ។ ្របសិនេបើមនលកខខណ្ឌ ្រគប្់រគនក់ណំតថ់គបបមីនករេសុើបអេងកត
មយួែដលគួរេធ្វើេឡើង េពលេនះែផនក្រតួតពនិិតយភពអនុេ មៃនករយិល័យ សីុេអអូ នឹងេធ្វើករ
េសុើបអេងកតសីុជេ្រមមយួ េទេលើសមទិធិកមម ឬ ករបេំពញករងររបស់ IFC/MIGA។ េ្រកយមក 
របយករណ៍េសុើបអេងកត ្រពមជមយួនឹងភពមនិអនុេ មនន ែដល្រតូវបនកំណតរ់កេឃើញ 
នឹង្រតូវបនផ ព្វផ យជ ធរណៈ ្រពមជមយួនឹងករេឆ្លើយតបពី IFC/MIGA។ 

 
ជំ នទី៥៖ ករ្រតួតពិនតិយ នងិ ម ន។ 
 
ជំ នទី៦៖ េសចក្តសីននិ ្ឋ ន/ករបិទករណី។ 

                                                 
2 កនុងករណីែដលអនកពកព់ន័ធមនិ ចេ ះ្រ យបញ្ហ បន មរយៈដំេណើ រករែបបសហករ េនកនុង្រកបខណ័្ឌ េពលេវ មយួែដល 
បនឯកភពគន  ជដំបូង ករេ ះ្រ យវ ិ ទរបស់ករយិល័យ សីុេអអូ នឹងខិតខំជយួ ដល់អនកពកព់ន័ធកនុងករទម្ល យភពជបគ់ងំ 
នន។ ្របសិនេបើសកមមភពេនះមនិ ចេទរចួ ្រកុមករងរេ ះ្រ យវ ិ ទនឹងជូនដំណឹងដល់អនកពកព់ន័ធ រមួទងំបុគគលិករបស់ 
IFC/MIGA ្របធន និង ្រកុម្របឹក ភបិលៃន្រកុមធនគរពិភពេ ក និង ធរណជនថ ែផនកេ ះ្រ យវ ិ ទៃនករយិល័យ  
សីុេអអូ បនបិទពកយបណ្តឹ ងេនះ និង េផទរេទឱយែផនក្រតួតពិនិតយភពអនុេ ម ៃនករយិល័យ សីុេអអូ េដើមបី យតៃម្ល។  


