
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍វាយតម្លៃ CAO 
 

ស្តីពីកង្វល់ទាកទ់ង្នឹង្ 
គម្រោង្ និង្អនុគម្រោង្របស់្ IFC ម្ៅរបម្ទស្កម្ពុជា 

ទាកទ់ង្នឹង្ស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុចំនួន ៧ និង្មូ្លនិធិចំនួន ៣ 
(គម្រោង្ IFC ម្លខ ២១៨៥៦, ២៧៨២៧, ៣០៦០៧, ៣១៤៦៧, ៣២៦៤២, ៣៤៣៨៦, ៣៤៧៤៨, ៣៥៩៦៣, 

៣៧៥៩៤, ៣៨៦០៩, ៣៩១៦៧, ៤១២៩៤, ៤៤៤២១៣, ៤៤៤២១៣, ៤៤៧៤២, ៤៤៨៨២, ៤៥៥៣៥) 
 
 

ខខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

 
 

 

 

 

 

 

ការយិាល័យភាពអនុម្ោម្ ទីរបឹកា ម្ ោះរស្ថយវវិាទ 
ស្រោប ់

ស្ថរជីវកម្មហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ និង្ 
ទីភាន កង់ារធានាការវនិិម្យាគពហុភាគី 

www.cao-ombudsman.org 

  

http://www.cao-ombudsman.org/
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អំពី សីុ្ម្អអូ 

ការយិាល័យភាពអនុម្ោម្ ទីរបឹកា ម្ ោះរស្ថយវវិាទ (សីុ្ម្អអូ) គឺជាយនតការគណម្នយយភាពឯករាជយរបស់្
ស្ថរជីវកម្មហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ (IFC) និង្ ទីភាន កង់ារធានាការវនិិម្យាគពហុភាគី (MIGA) ខែលជាសមាជិករកុម្
ធនាគារពិភពម្ោក។ ម្យើង្ម្ធវើការសម្របសម្រួលដ ោះម្ាយបណ្តឹ ងពីម្បជាពលរដ្ឋ ដដ្លរងផលប ោះពាល់ពី
គម្រោង្របស់ IFC និង MIGA ម្ យយុត្តិធម្ ៌ឥត្លម្ម្អៀង្ និង្របកបម្ យភាពស្ថា បនា ម្លើកកម្ពស់្លទធផល
ខផនកបរសិ្ថា ន និងសងគរននគម្រោង្ទាងំ្ម្នាោះ និង្បដងកើនគណ្ដនយយភាពាធារណ្ៈ និង ការដរៀនសូម្រម្ៅ IFC 
និង្ MIGA។ 

សីុ្ម្អអូ រាយការណ៍ម្ៅកានរ់កុម្របឹកានាយករបតិ្បត្តិរបស់្ IFC និង្ MIGA ម្ យផ្ទា ល់។ ស្រោបព់ត័្ោ៌ន
បខនាម្ សូ្ម្ម្ម្ើល៖ www.cao-ombudsman.org។ 

 

អំពីការវាយត្នម្ៃរបស់្សីុ្ម្អអូ 

អនកខែលម្ជឿថា ពួកម្គអាចោនភាពអនតរាយម្ យស្ថរគម្រោង្របស់្ IFC ឬ MIGA អាច កព់ាកយបណតឹ ង្
ម្ៅកានសីុ់្ម្អអូ។ ម្យើង្អនុវត្តលកខណៈវនិិចឆយ័ដៅដលើលកខខណ្ឌ សរម្សបែស៏្ថម្ញ្ញ ចំនួនបី (បងាា ញម្ៅខាង្
ម្រកាម្) ម្ែើម្បទីទួលពាកយបណតឹ ង្។ ស្រោបព់ាកយបណតឹ ង្ខែលោនលកខខណ្ឌ សរម្សប ម្យើង្នឹង្ម្ធវើការវាយ
ត្នម្ៃអំពីកង្វល់ជាម្យួអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ អនកឧបត្ាម្ភគម្រោង្ និង្ភាគីពាកព់ន័ធែនទម្ទៀត្។ 

ម្ៅម្ពលខែលពាកយបណតឹ ង្រតូ្វបានកំណត្ថ់ាមានលកខខណ្ឌ សរម្សប ម្យើង្រត្ួត្ពិនិត្យម្ ើង្វញិម្លើកង្វល់
ខែលបានម្លើកម្ ើង្ម្ៅកនុង្បណតឹ ង្ម្នាោះ។ ការវាយត្នម្ៃម្នោះម្ធវើម្ ើង្ម្ យោនការរបឹកាម្យាបល់ជាម្យួអនក
 កព់ាកយបណតឹ ង្ អតិ្ថិជនរបស់្ IFC និង្ MIGA និង្រកុម្ការងារគម្រោង្ និង្ភាគីពាកព់ន័ធែនទម្ទៀត្។ 

 

ម្គាលបំណង្ 

វត្ាុបំណង្ននែំម្ណើ រការវាយត្នម្ៃរបស់្សីុ្ម្អអូ គឺម្ែើម្បអីភវិឌ្ឍការយល់ែឹង្ម្រៅរជោះអំពីបញ្ហា ខែលបណតឹ ង្បាន
ម្លើកម្ ើង្ ម្ធវើការខស្វង្យល់អំពីរគបទ់ស្សនៈទាងំ្អស់្ ចូលរមួ្ជាម្យួរគបភ់ាគីពាកព់ន័ធសំ្ខាន់ៗ ទាងំ្អស់្
ចំម្ពាោះពាកយបណតឹ ង្ របឹកាម្យាបល់ជាម្យួពួកម្គ ម្ែើម្បកំីណត្ែំ់ម្ណើ រការខែលពួកម្គម្រជើស្ម្រ ើស្ម្ែើម្បមី្ ោះ
រស្ថយពាកយបណតឹ ង្ និង្ពិចារណាអំពីស្ថា នភាពននកិចចខិត្ខំរបឹង្ខរបង្ម្ ោះរស្ថយបណតឹ ង្ស្ថរទុកខែនទម្ទៀត្ 
ខែលបានម្ធវើម្ ើង្ម្ែើម្បមី្ ោះរស្ថយបញ្ហា ខែលបានម្លើកម្ ើង្។ 

ែំម្ណើ រការវាយត្នម្ៃរបស់្សីុ្ម្អអូ ម្និបញ្ហា កអំ់ពីការវនិិចឆយ័ម្លើអងគដសចកតីននពាកយបណតឹ ង្ម្នាោះម្ទ។ ផាុយម្ៅ
វញិ គឺពាយាម្ខស្វង្យល់អំពីការពិត្ និង្ផតល់ភាពអង្អ់ាចែល់ភាគីពាកព់ន័ធកនុង្ការស្ម្រម្ចចិត្តម្ យោន
ពត័្ោ៌នរគបរ់គាន ់អំពីរម្បៀបម្ ោះរស្ថយបញ្ហា ខែលបានម្លើកម្ ើង្។ 
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អកសរកាត្ ់

សីុ្ម្អអូ ការយិាល័យភាពអនុដោរ ទីម្បឹកា ដ ោះម្ាយវវិាទ 
EC អង្គការស្ម្ធម្ក៌ម្ពុជា 
ESMS របពន័ធរគបរ់គង្បរសិ្ថា ន និង្ស្ង្គម្ 
FI រគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ 
IFC ាជីវករមហិរញ្ញ វរថុអនតរជារិ 
លីកាែូ អង្គការស្ម្ពន័ធខខមរជំម្រឿន និង្ការពារសិ្ទធិម្នុស្ស  
MEF ឥណទានពរងឹ្ង្ម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុ 
មូ្លនិធិ MIFA មូ្លនិធិគំនិត្ផតួចម្ផតើម្ម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុម្ែើម្បបំីណុលអាសីុ្ 
MIGA ទីភាា កង់ារធានាការវនិិដយាគពហុភាគី 
MSME ស្ហរគាស្ធុនរូចបំផុរ ធុនតូ្ច និង្ម្ធយម្ 
NGO អង្គការម្និខម្នរ ា ភបិាល 
SME ស្ហរគាស្ធុនតូ្ច និង្ម្ធយម្ 
  

 

 

 

 



 
 

សេចក្តីេសខេប 

ម្ៅខខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ សីុ្ម្អអូ បានទទួលពាកយបណតឹ ង្ពីអង្គការម្និខម្នរ ា ភបិាលចំនួនពីរ – អង្គការស្ម្ពន័ធ
ខខមរជំម្រឿន និង្ការពារសិ្ទធិម្នុស្ស (លីកាែូ) និង្អង្គការស្ម្ធម្ក៌ម្ពុជា (EC) – តាង្នាម្ឲ្យបុគគលម្យួរកុម្ 
(“អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ 1  ) ខែលរស់្ម្ៅកនុង្របម្ទស្កម្ពុជា។ ពាកយបណតឹ ង្ម្នោះទាកទ់ង្នឹង្ការអនុវត្តកនុង្ការ        
ផតល់កម្ច ីនិង្ការរបមូ្លរបាករ់បស់្រគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ (FIs)2 ម្ៅរបម្ទស្កម្ពុជា ម្ៅកនុង្បរបិទននគម្រោង្ IFC 
ខែលោនអតិ្ថិជនចំនួនបី (ធនាគារម្អសីុ្លី  អរម្តឹ្ និង្ធនាគារហតាា ) 3  និង្ អតិ្ថិជនបនតចំនួនរបាមំ្យួ 
(ធនាគារម្អសីុ្លី  អរម្តឹ្ ធនាគារហតាា  អិលអូអិលសីុ្ (ម្ខម្បូឌា) រគឹោះស្ថា នម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុរបាស្ថក ់ និង្
ធនាគារស្ថា បនា)3 តាម្រយៈការវនិិម្យាគទូម្ៅម្ យអតិ្ថិជនចំនួនបនួ (ឥណទានពរងឹ្ង្ម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុ (MEF) 
មូ្លនិធិគំនិត្ផតួចម្ផតើម្ម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុម្ែើម្បបំីណុលអាសីុ្ (មូ្លនិធិ MIFA) រកុម្ហ ុន North Haven Thai 
Private Equity និង្ រកុម្ហ ុនហូង្ឌី្ង្ Advans S.A.)។ 

កនុង្អំ ុង្ម្ពលវាយត្នម្ៃ អនក ក់ពាកយបណតឹ ង្បានម្ស្នើសំុ្ឱ្យសីុ្ម្អអូ រកាអត្តស្ញ្ហញ ណរបស់្ពួកម្គជាការ
សមាា រ ់ និង្ចំនួនស្រុប និង្ចំនួនស្រុបរង្ននអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ និង្អនកខែលបានទទួលកម្ចពីីរគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ
វត្ាុនីម្យួៗ ម្ យភយ័ខាៃ ចការស្ង្សឹ្ក។ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ចំនួនរបាបំនួនាកប់ានបងាា ញអំពីបំណង្ចូល
រមួ្ម្ ោះរស្ថយវវិាទជាម្យួអតិ្ថិជន/អតិ្ថិជនបនតរបស់្ IFC ខែលបានទទួលបានកម្ចីពី IFC ម្ែើម្បខីស្វង្រក
ែំម្ណាោះរស្ថយខែលអាចទទួលយកបានម្ៅវញិម្ៅម្កចំម្ពាោះកង្វល់របស់្ពួកម្គ។ អនក ក់ពាកយបណតឹ ង្
ទាងំ្ម្នោះបានចង្អុលបងាា ញថា ពួកម្គម្និចង្ប់ងាា ញអត្តស្ញ្ហញ ណរបស់្ពួកម្គរហូត្ែល់ែំណាកក់ាលម្រកាយ
កនុង្ែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយវវិាទម្នោះ។ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ែនទម្ទៀត្បានចង្អុលបងាា ញអំពីម្ស្ចកតីម្ពញចិត្ត
របស់្ពួកម្គចំម្ពាោះការរតួ្ត្ពិនិត្យភាពអនុម្ោម្។ 

ពំុោនអតិ្ថិជន និង្អតិ្ថិជនបនតណាម្យួបានយល់រពម្ចូលរមួ្កនុង្ការម្ ោះរស្ថយវវិាទម្នាោះម្ទ។ ជាលទធផល 
ពាកយបណដឹ ង្ម្និអាចម្ ោះរស្ថយបាន ម្ៅកនុង្បរបិទននែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយវវិាទដ ើយ។ ផាុយម្កវញិ និង្ 
រស្បតាម្ម្គាលនម្យាបាយរបស់្សីុ្ម្អអូ សំ្ណំុម្រឿង្ម្នោះនឹង្បនតម្ៅកានក់ារវាយត្នម្ៃភាពអនុម្ោម្ ម្ែើម្បី
កំណត្ថ់ាម្ត្ើពាកយបណតឹ ង្ស័្កតិស្ម្នឹង្ម្រូវដធវើការម្សុ្ើបអម្ង្េត្ ខែរឬម្ទ។4 

សាវតា 

២.១ គម្រោង្ 

ពាកយបណតឹ ង្ម្នោះទាកទ់ង្នឹង្ការអនុវត្តការផតល់កម្ច ី និង្ការរបមូ្លរបាករ់បស់្រគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុចំនួនរបាមំ្យួ 
ខែលកំពុង្របតិ្បត្តិការម្ៅកនុង្របម្ទស្កម្ពុជា ធនាគារម្អសីុ្លី  អរម្តឹ្ ធនាគារហតាា  អិលអូអិលសីុ្ (ម្ខម្បូឌា) 
រគឹោះស្ថា នម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុរបាស្ថក ់និង្ធនាគារស្ថា បនា ខែលបីែំបូង្រតូ្វបានផតល់ហិរញ្ញបបទានម្ យ IFC ម្ យ

 
1 អនក កព់ាកយបណតឹ ង្រស្បតាម្ម្គាលនម្យាបាយសីុ្ម្អអូ (ស្ទាា នុរកម្)។ 
2 ធនាគារម្អសីុ្លី  ធនាគារហតាា  និង្ធនាគារស្ថា បនា បានចុោះបញ្ា ីជាធនាគារម្ៅរបម្ទស្កម្ពុជា ម្ៅខណៈកំពុង្កានក់ាបផ់លបរត្កម្ចមី្រីកូខាន ត្ធ។ំ 
3 ធនាគារម្អសីុ្លី  អរម្តឹ្ និង្ធនាគារហតាា  ម្លចម្ ើង្ជាអត្ិថិជនម្ៅកនុង្គម្រោង្ IFC ម្យួចំនួន និង្ជាអត្ថិិជនបនតម្ៅកនុង្គម្រោង្ម្យួចំននួម្ទៀត្។ 
4 សូ្ម្ម្ម្ើលកថាខណឌ ទី ៩២ និង្ ៩៣ ននម្គាលនម្យាបាយសីុ្ម្អអូ ម្គាលនម្យាបាយយនតការគណម្នយយភាពឯករាជយរបស់្ IFC/MIGA (CAO) 
(“ម្គាលនម្យាបាយសីុ្ម្អអូ”)។ កថាខណឌ ទី ៥៩ ននម្គាលនម្យាបាយសីុ្ម្អអូថមី កខ៏ចង្ផង្ខែរថា “របសិ្នម្បើគូភាគីយល់រពម្ម្ ោះរស្ថយវវិាទ សីុ្ម្អអូ
នឹង្ស្រម្បស្រម្ួលែំម្ណើ រការម្នោះ។ របសិ្នម្បើគាម នការយល់រពម្ម្ទម្នាោះ ពាកយបណតឹ ង្នឹង្បញ្ាូ នម្ៅកានម់្ុខងារអនុម្ោម្ភាពរបស់្សីុ្ម្អអូ ។ 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/889191625065397617/pdf/IFC-MIGA-Independent-Accountability-Mechanism-CAO-Policy.pdf


 

 

ផ្ទា ល់។ IFC ោនទំនាកទំ់នង្ជាម្យួរគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុទាងំ្របាមំ្យួម្ យរបម្យាល តាម្រយៈការវនិិម្យាគ
របស់្ IFC ម្ៅកនុង្មូ្លនិធិចំនួនបីគឺ MEF មូ្លនិធិ MIFA និង្ រកុម្ហ ុន North Haven Thai Private Equity 
រពម្ទាងំ្រកុម្ហ ុនហូលឌី្ង្ម្យួគឺ Advans S.A.។ រគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុោនទំនាកទំ់នង្នឹង្គម្រោង្ស្កម្មរបស់្ 
IFC ចំនួន ១៨ គម្រោង្ 5  ខែលគារំទែល់កម្មវធីិផតល់កម្ចែីល់ស្ហរគាស្ធុនរូចបំផុរ ធុនតូ្ច និង្ម្ធយម្ 
(MSME)។ 

ធនាគារម្អសីុ្លី ោនទំនាកទ់ំនង្នឹង្ការវនិិម្យាគស្កម្មរបស់្ IFC ចំនួនរបាពីំរ ម្ យផ្ទា ល់ (គម្រោង្ម្លខ 
៣០៦០៧, ៣២៦៤២, ៣៤៣៨៦, ៣៥៩៦៣, ៣៧៥៩៤, ៤២៤៨០, ៤៤៨៨២)6 ខែលជាការរមួ្បញ្ចូ លគាន
ននកម្ចជីានខ់ពស់្ម្ យរត្ង្ ់ និង្កម្ចពីាកក់ណាត លរទពយោច ស់្ ម្ យោនបំណង្ពរងី្កផលបរ័ត្កម្ច ី MSME 
របស់្ធនាគារម្អសីុ្លី ។ ម្លើស្ពីម្នោះម្ទៀត្ IFC បានវនិិម្យាគទុនចំនួន ១៥ ោនែុោៃ រអាម្ម្រកិម្ៅកនុង្
រទពយោច ស់្របស់្រកុម្ហ ុន North Haven Thai Private Equity (គម្រោង្ម្លខ ៣៨៦០៩) ជាម្ូលធនរទពយ
ោច ស់្ ខែលបានទិញភាគហ ុនរទពយោច ស់្ចំនួន ៣,៥% ម្ៅម្អសីុ្លី  កាលពីខខម្ម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ តាម្រយៈ
ការទិញភាគហ ុនបនាា បប់នស។ំ 

អរម្តឹ្ោនទំនាកទំ់នង្នឹង្ការវនិិម្យាគស្កម្មរបស់្ IFC ចំនួនបី ម្ យផ្ទា ល់ (គម្រោង្ម្លខ ៣៤៧៤៨ 
៤១២៩៤ ៤៤២៣១)7 ។ IFC កានក់ាបភ់ាគហ ុនរបស់្អរម្តឹ្ចំនួន ១៩,៩ ភាគរយ តាម្រយៈគម្រោង្ម្លខ 
៣៤៧៤៨។ IFC កោ៏នភាគហ ុនរទពយោច ស់្ម្ យផ្ទា ល់ម្ៅកនុង្ Advans S.A. ផង្ខែរ ខែលកានក់ាបភ់ាគហ ុន
របស់្អរម្តឹ្ចំនួន ៥៨%។ IFC កានក់ាបភ់ាគហ ុនម្ៅកនុង្ Advans S.A. ស្រុបចំនួន ១៦%។ 

ធនាគារហតាា ោនទំនាកទំ់នង្នឹង្ការវនិិម្យាគស្កម្មរបស់្ IFC ចំនួនបនួ (គម្រោង្ម្លខ ៣៩១៦៧, 
៤៤២១១, ៤៤៧៤២, ៤៥៥៣៥) 8  ខែលទាងំ្អស់្ម្នោះជាការផតល់កម្ចពីី IFC ម្ៅកានធ់នាគារហតាា  ម្ែើម្បី
ពរងី្កហិរញ្ញ វត្ាុ MSME របស់្ខៃួន។ គណនីផ្ទា ល់ខៃួនរបស់្ IFC ម្ៅធនាគារហតាា ោនចំនួនស្រុប ២០ ោន
ែុោៃ រអាម្ម្រកិ និង្ចំនួនចល័ត្ស្រុប ៩០ ោនែុោៃ រអាម្ម្រកិ។ 

 
5 ោនភាពស្កម្ម គិត្រត្ឹម្ខខម្ម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ (ការចាបម់្ផតើម្ែំម្ណើ រការវាយត្នម្ៃ) 
6  ោនភាពស្កម្ម គិត្រត្ឹម្ខខម្ម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ (ការចាបម់្ផតើម្ែំម្ណើ រការវាយត្នម្ៃ)។ គម្រោង្ម្លខ ៣០៦០៧ បានបិទម្ៅនថៃទី២១ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ
២០២២ ម្លខ ៣២៦៤២ រត្ូវបានបង្រ់មំ្ោោះរគបច់ំនួនម្ៅឆ្ន ២ំ០១៩ ម្លខ ៣៤៣៨៦ បានបទិម្ៅនថៃនថៃទី២១ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ម្លខ ៣៥៩៦៣ 
បានបិទម្ៅនថៃទី២១ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ម្លខ ៤២៤៨០ និង្ ៤៤៨៨២ ម្ៅបនតោនភាពស្កម្ម គិត្រត្ឹម្ខខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០២២។ 
7 ម្លខ ៤១២៩៤ បានបង្រ់មំ្ោោះរគបច់ំននួ គិត្រត្ឹម្ខខកកេ  ឆ្ន ២ំ០២២ ម្លខ ៣៤៧៤៨ ម្ៅបនតោនភាពស្កម្ម គិត្រត្មឹ្ខខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០២២។ 
8 ោនភាពស្កម្ម គិត្រត្ឹម្ខខម្ម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ (ការចាបម់្ផតើម្ែណំាកក់ាលវាយត្នម្ៃ)។ គម្រោង្ម្លខ ៣៩១៦៧ បានបិទម្ៅនថៃទី១៩ ខខកកេ  ឆ្ន ំ
២០២២  ម្លខ ៤៤២១១ បានបិទម្ៅនថៃទី១៩ ខខកកេ  ឆ្ន ២ំ០២២ ម្លខ ៤៤៧៤២ និង្ ៤៥៥៣៥ ម្ៅបនតោនភាពស្កម្ម គតិ្រត្ឹម្ខខតុ្ោ ឆ្ន ំ
២០២២។ 



 

 

រូបភាពទី១៖ ទំនាកទំ់នង្រវាង្ IFC និង្គម្រោង្ និង្រគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ 

(គិត្រតឹ្ម្ខខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០២២) 

ធនាគារម្អសីុ្លី  

 

អរម្តឹ្ 

 
 

ធនាគារហតាា  

 
 

 

អិលអូអិលសីុ្ (ម្ខម្បូឌា) 

 

រគឹោះស្ថា នម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុរបាស្ថក ់

  

ធនាគារស្ថា បនា 

 

 

អិលអូអិលសីុ្ 

កម្ចបីនាា បប់នសរំបស់្ IFC ចំនួន ៦ ោន 
ម្លខ៣០៦០៧ (បានបិទម្ៅនថៃទី២១ 
ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២២) 

កម្ចបីនាា បប់នសរំបស់្ IFC ចំនួន ៤០ ោន 
ម្លខ៣២៦៤២ (បានបង្រ់មំ្ោោះរគប់
ចំនួនម្ៅឆ្ន ២ំ០១៩) 

កម្ចរីបស់្ IFC ចនំួន ៥០ ោន 
ម្លខ៣៤៣៨៦ (បានបិទម្ៅនថៃទី២១ 
ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២២) 

កម្ចរីបស់្ IFC ចនំួន ៤០ ោន 
ម្លខ៣៥៩៦៣ (បានបិទម្ៅនថៃទី២១ 
ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២២) 

កម្ចរីបស់្ IFC ចនំួន ១០០ ោន 
ម្លខ៣៧៥៩៤ (បានបិទម្ៅនថៃទី២១ 
ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០២២) 

កម្ចបីនាា បប់នសរំបស់្ IFC ចំនួន ៦០ ោន 
ម្លខ៤២៤៨០ 

កម្ចរីបស់្ IFC ចនំួន ២០០ ោន 
ម្លខ៤៤៨៨២ 

ការប ោះពាល់ម្ យផ្ទា ល់របស់្ IFC 
៤៩៦ោនែុោៃ រ 

ម្អសីុ្លី  

រទពយោច ស់្របស់្ IFC 
ចំនួន ១៥ ោន (២០%) 
ម្លខ៣៨៦០៩ 

ភាគហ ុន ៣,៥% 

អរម្តឹ្ 

កម្ចីរបស្់ IFC ចំនួន ១០ ោន 
រទពយោច ស្់ចំនួន ១៧,៥៥ ោន (១៩,៩៩%) 
ម្លខ៣៤៧៤៨ 

កម្ចីរបស្់ IFC ចំនួន ១០ ោន 
ម្លខ៤១២៩៤ (បានបង់្រមំ្ោោះរគប់
ចំនួន គិត្រតឹ្ម្ខខកកេ  ឆ្ន ២ំ០២២) 

កម្ចរីបស្់ IFC ចំនួន ២៥ ោន 
ម្លខ៤៤២៣១ 

កម្ចីរបស្់ IFC ចំនួន ១០ ោន 
ម្លខ ៣៧៥០៥ (បានបិទម្ៅនថៃទី
០២ ខខមី្នា ឆ្ន ២ំ០២១) 

កម្ច ី១៣,៨ ោន 

IFC ១៥០ ោន 
ភាគហ ុន ២១,៦% 
ម្លខ ២៧៨២៧ 

កម្ចមី្ៅជំពាក់ ៥,៥ ោន រទពយោច ស់្ ៥២,៧៨ % 

IFC ២០ ោន 
ភាគហ ុន ១០,៣១% (គិត្
រតឹ្ម្ខខមិ្ថុនា ឆ្ន ២ំ០២២) 
ម្លខ ៣១៤៦៧ 

IFC  
ភាគហ ុន ១៥,៩៩% 

ការប ោះពាល់ម្ យផ្ទា ល់របស់្ 
IFC ៤៥ោនែុោៃ រ 

កម្ចរីបស់្ IFC ចនំួន ៦០ ោន 
ម្លខ ៣៩១៦៧ (បានបិទម្ៅនថៃទី
១៩ ខខកកេ  ឆ្ន ២ំ០២២) 

កម្ចរីបស់្ IFC ចនំួន ២៥ ោន 
ម្លខ ៤៤២១១ (បានបិទម្ៅនថៃទី
១៩ ខខកកេ  ឆ្ន ២ំ០២២) 

កម្ចពីាកក់ណាត លរទពយោច ស់្របស់្ IFC 
ចំនួន ១០ ោន 
ម្លខ ៤៤៧៤២ 

កម្ចរីបស់្ IFC ចនំួន ១០ ោន 
ម្លខ ៤៥៥៣៥ 

កម្ចរីបស់្ IFC ចនំួន ២០ ោន 
ម្លខ ៣៨២៣៩ (បានបិទម្ៅនថៃទី
១៣ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១) 

កម្ចរីបស់្ IFC ចនំួន ២០ ោន 
ម្លខ ៤១២២៣ (បានបិទម្ៅនថៃទី
២២ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១) 

កម្ចីរបស្់ IFC ចំនួន ១៥០ ោន 
ភាគហ ុន ២១,៦% ម្ែើម្បរីទរទង់្ែំម្ណើ រការ
របស្់ MFIs ម្ៅទូទាំង្ពិភពម្ោក 
ម្លខ ២៧៨២៧ 

ការប ោះពាល់ម្ យផ្ទា ល់របស់្ IFC 
១០៥ ោនែុោៃ រ 

ការវនិិម្យាគ ៥,៥ ោន 
(ឥណរបត្ិទានម្ៅឆ្ន ២ំ០២២) 

IFC ២០ ោន 
ភាគហ ុន ១០,៣១% (គិត្
រត្ឹម្ខខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០២២) 
ម្លខ ៣១៤៦៧ 

IFC ១៥០ ោន 
ភាគហ ុន ២១,៦ 
ម្លខ ២៧៨២៧ 

កម្ចមី្ៅជំពាក ់៩ ោន IFC ១៣,៧ ោន 

ការវនិិម្យាគខែលោនរស្ថប ់
ម្លខ ៣៦២៨០ (បានបិទម្ៅនថៃ
ទី២៨ ខខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២១) 

ការវនិិម្យាគខែលោនរស្ថប ់
ម្លខ ៣៨៣២៥ (បានបិទម្ៅ
នថៃទី០៧ ខខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០២០) 

កម្ចីរបស្់ IFC ចំនួន ១៥០ ោន 
ភាគហ ុន ២១,៦% ម្ែើម្បរីទរទង់្ែំម្ណើ រការ
របស្់ MFIs ម្ៅទូទាំង្ពិភពម្ោក 
ម្លខ ២៧៨២៧ 

កម្ច ីMEF ៤ ោន 

IFC ២០ ោន 
ភាគហ ុន ១០,៣១% (គិត្
រត្ឹម្ខខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០២២) 
ម្លខ ៣១៤៦៧ 

កម្ចមី្ៅជំពាក ់៣,២ ោន 

IFC ១៥០ ោន 
ភាគហ ុន ២១,៦ 
ម្លខ ២៧៨២៧ 

កម្ចខីែលោនរស្ថប់ ៣ ោន 
(ឥណរបត្ិទានម្ៅឆ្ន ២ំ០២០) 

ធនាគារហតាា  

របាស្ថក ់ ស្ថា បនា 



 

 

២.២ ពាកយបណតឹ ង្  

ពាកយបណតឹ ង្ម្នោះរតូ្វបាន កម់្ៅខខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ ម្ យអង្គការម្និខម្នរ ា ភបិាលចំនួនពីរ – អង្គការស្ម្ពន័ធ
ខខមរជំម្រឿន និង្ការពារសិ្ទធិម្នុស្ស (លីកាែូ) និង្អង្គការស្ម្ធម្ក៌ម្ពុជា (EC) – តាង្នាម្ឲ្យបុគគលម្យួរកុម្ 
ខែលរស់្ម្ៅកនុង្របម្ទស្កម្ពុជា។ ពាកយបណតឹ ង្ម្នោះបានម្លើកម្ ើង្អំពីកង្វល់ពាក់ព័នធនឹង្ការអនុវត្តននការ       
ផតល់កម្ច ីនិង្ការរបមូ្លរបាករ់បស់្រគឹោះស្ថា នម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុ និង្ធនាគារម្ៅរបម្ទស្កម្ពុជា។ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្
បានម្ស្នើសំុ្ឱ្យសីុ្ម្អអូ រកាអត្តស្ញ្ហញ ណរបស់្ពួកម្គជាការសមាា រ ់ ម្ យភយ័ខាៃ ចការស្ង្សឹ្ក រមួ្ទាងំ្ចំនួន
ស្រុប ឬចំនួនស្រុបរង្ននបុគគលខែល កព់ាកយបណតឹ ង្ ខែលបានទទួលកម្ចពីីរគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុនីម្យួៗផង្ខែរ។ 

អនក កព់ាកយបណតឹ ង្បានទទួលកម្ចពីីរគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុខែលពាកព់ន័ធម្យួ ឬម្រចើន។ ពួកម្គបានម្ចាទរបកាន់
ថា ពួកម្គបានរង្ម្រគាោះម្ យស្ថរការអនុវត្តកនុង្ការផតល់កម្ចែីម៏្ោម្ៅ និង្ម្បាកបម្ញ្ហឆ ត្ ែូចជា កង្វោះខាត្
ពត័្ោ៌នរគបរ់គាន ់ ខែលអាចឱ្យអនកខចីវាយត្នម្ៃអំពីផលវបិាកននការចុោះកិចចរពម្ម្រពៀង្កម្ច។ី ម្លើស្ពីម្នោះម្ទៀត្ 
ពួកម្គបានម្ចាទរបកានថ់ា ោនកង្វោះពត័្ោ៌នជាភាស្ថជនជាតិ្ម្ែើម្ភាគតិ្ចស្រោបអ់នកខចីពីស្ហគម្នជ៍នជាតិ្
ម្ែើម្ភាគតិ្ច ខែលម្និនិយាយ ឬអានភាស្ថខខមរ និង្ស្កម្មភាពរបមូ្លរបាកម់្ យបង្ខំ ខែល កស់្ោព ធម្លើ
ពួកម្គឱ្យលករ់ទពយស្ម្បត្តិរបស់្ពួកម្គម្ែើម្បសី្ង្កម្ច ី(ោនពនយល់ម្ៅខាង្ម្រកាម្)។ 

អនក កព់ាកប់ណតឹ ង្ម្ចាទរបកានថ់ា វាគឺជាការអនុវត្តទូម្ៅម្ៅកនុង្របម្ទស្កម្ពុជាស្រោបម់្ស្រនតីឥណទានកនុង្ការ
ពាយាម្ពរងី្កអាជីវកម្មរបស់្ពួកម្គ តាម្រយៈការម្ស្នើផតល់ជូនស្ហរគាស្ធុនរូចបំផុរ ធុនតូ្ច និង្ម្ធយម្ នូវ
កម្ចខីែលោនទំហំម្លើស្ពីស្ម្ត្ាភាពស្ង្របាករ់បស់្ពួកម្គ ម្ៅម្ពលខៃោះ ម្តង្ម្ហើយម្តង្ម្ទៀត្ និង្កនុង្ចំនួនទឹក
របាកក់ានខ់ត្ម្រចើន ម្ យោនការវាយត្នម្ៃម្និរគបរ់គានអំ់ពីលទធភាពស្ង្កម្ចរីបស់្អនកខចី។ ពួកម្គកនិ៏យាយ
ផង្ខែរថា ម្ៅម្ពលខែលអនកខចីខកខានម្និបានបង្រ់បាកសូ់្ម្បខីត្ពីរបីនថៃ ម្ស្រនតីឥណទានម្របើកលយុទធកនុង្ការ
របមូ្លរបាកម់្ យបង្ខំម្រៅរបពន័ធតុ្ោការ ែូចជា ការម្បៀត្ម្បៀនអនកខចីម្ៅផាោះ និង្គំរាម្បញ្ាូ នពួកម្គម្ៅកាន់
អាជាា ធរម្ូល ា ន ម្ យ កស់្ោព ធអនកខចីឱ្យលកែី់ធៃីរបស់្ពួកម្គម្ែើម្បសី្ង្កម្ច ី ជាជាង្ការបនតរបមូ្លរបាក់
តាម្នីតិ្វធីិចាប។់ 

អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ម្ចាទរបកានថ់ា ម្ យស្ថរការអនុវត្តែូចខាង្ម្លើ ពួកម្គបានទទួលរង្ផលប ោះពាល់
អវជិាោនែូចខាង្ម្រកាម្ ខែលបំពានម្លើស្តង្ ់រស្ម្ទិធកម្មរបស់្ IFC៖ 

• ការបាត្ប់ង្ែី់ធៃី៖ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ម្ចាទរបកានថ់ា ម្ស្រនតីឥណទានខត្ង្ខត្ម្ស្នើសំុ្ឲ្យពួកម្គ ក់
បញ្ហច ំែីធៃីរបស់្ពួកម្គស្រោបក់ម្ចរីបស់្ពួកម្គម្ែើម្បទីទួលបានការអនុម្ត័្ រមួ្ទាងំ្ែីធៃីខែលជាកម្មសិ្ទធិ
របស់្ស្ហគម្នជ៍នជាតិ្ម្ែើម្ភាគតិ្ចផង្ខែរ។ ពួកម្គចាត្ទុ់កថា ការអនុវត្តរបស់្រគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ
កនុង្ការផតល់កម្ចកីនុង្ចំនួនម្រចើន បានបម្ង្េើនឱ្កាស្ននការម្និបំម្ពញកាត្ពវកិចច ម្ហើយការអនុវត្តការ
របមូ្លម្ យបំពាន បាននាឱំ្យោនការលកែី់ធៃីម្ យបង្ខំ។ ពួកម្គខចករខំលកថា ពួកម្គរត្ូវបានម្ស្រនតី
ឥណទានបងខឱំ្យលកែី់ធៃីរបស់្ពួកម្គ ម្ែើម្បសី្ង្កម្ចមី្រៅនីតិ្វធីិចាប ់ ម្ែើម្បរីបមូ្លវត្ាុបញ្ហច ំ និង្ម្ យ
ម្និបានផតល់ពត័្ោ៌នរគបរ់គានជ់ាម្ុន។ 

• ការបាត្ប់ង្មុ់្ខរបរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្៖ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្និយាយថា ការលកែី់ធៃ ីម្ ូតូ្ ឬឧបករណ៍សិ្បបកម្ម 
ម្ែើម្បសី្ង្បំណុល និង្ការបាត្ប់ង្រ់បភពចំណូលបានម្ធវើឱ្យបាត្ប់ង្មុ់្ខរបរចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្។ 



 

 

• អស្នតិសុ្ខម្ស្បៀង្ និង្ការគំរាម្ែល់សុ្ខភាព៖ ម្យាង្តាម្ពាកយបណតឹ ង្ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្រគបរ់ូប
បានងាកម្កទទួលទានអាហារតិ្ចជាង្មុ្ន និង្ោនគុណភាពម្និលអ ម្ែើម្បបំីម្ពញការទូទាត្ក់ម្ច។ី 

• ពលកម្មកុោរ៖ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ចំនួនពាកក់ណាត លបានម្លើកម្ ើង្ថា ម្ែើម្បសី្ង្កម្ច ី ពួកម្គរត្ូវ
ឈបឲ់្យកូនម្ៅស្ថោម្រៀន និង្បញ្ាូ នពួកម្គម្ៅម្ធវើការ។ កុោរទាងំ្ម្នោះ ម្យួចំនួនរតូ្វម្ធវើចំណាករស្ុក
ម្ែើម្បមី្ៅខស្វង្រកការងារម្ធវើ។ 

• ផលប ោះពាល់អវជិាោនម្លើជនជាតិ្ម្ែើម្ភាគតិ្ច៖ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្បានម្ចាទរបកានថ់ា ការទទួល
យកែីធៃីរបស់្ជនជាតិ្ម្ែើម្ភាគតិ្ចជាវត្ាុបញ្ហច ំ និង្ការលកែី់ធៃីទាងំ្ម្នាោះម្ យបង្ខំ ម្ៅម្ពលខៃោះ លក់
ជូនអនកខាង្ម្រៅស្ហគម្នជ៍នជាតិ្ម្ែើម្ភាគតិ្ច បានរមំ្ោភម្លើសិ្ទធិ វបបធម្ ៌របនពណី និង្ជីវភាពរស់្
ម្ៅរបស់្ស្ហគម្នជ៍នជាតិ្ម្ែើម្ភាគតិ្ច។ 

 
អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ម្ចាទរបកានថ់ា ោនការបរាជយ័ជាម្រចើនម្ៅកនុង្ការយកចិត្តទុក កស់្ថគ ល់អតិ្ថិជនម្ុន
ម្ពលអនុវត្តគម្រោង្របស់្ IFC ខែលបណាត លឱ្យោនការចាត្ថ់ាន កហ់ានិភយ័ម្និបានរតឹ្ម្រតូ្វ និង្រតួ្ត្ពិនិត្យ
គម្រោង្ម្និបានរគបរ់គាន ់ខែលបណាត លឱ្យោនផលប ោះពាល់អវជិាោនម្លើស្ង្គម្។ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ផតល់
ទ ាីករណ៍ថា ពត័្ោ៌នទាកទ់ង្នឹង្ការខូចខាត្ចំម្ពាោះស្ង្គម្យា ង្ទូលំទូោយ និង្ការការពារអនកម្របើរបាស់្ម្ៅ
កនុង្វស័ិ្យម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុរបស់្របម្ទស្កម្ពុជាម្និបានរគបរ់គាន ់រត្វូបានបងាា ញជាស្ថធារណៈ ម្ហើយ IFC បាន
ែឹង្អំពីបញ្ហា ម្នោះ ខែលម្ទាោះបីជាយា ង្ណាកម៏្ យ ពួកម្គបនតអនុម្ត័្ហិរញ្ញបបទានបខនាម្ម្ៅកនុង្វស័ិ្យម្នោះ 
និង្បានចាត្ថ់ាន កគ់ម្រោង្ទាងំ្ម្នាោះថាោនហានិភយ័ទាប។ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ផតល់ទ ាីករណ៍បខនាម្ម្ទៀត្
ថាោនចម្នាៃ ោះរបម្ហាង្ននការការពារម្ៅកនុង្រកបខណឌ បរសិ្ថា ន និង្ស្ង្គម្របស់្ IFC និង្ម្ៅកនុង្ ESMS របស់្
អតិ្ថិជន ម្ៅម្ពលអនុវត្តគម្រោង្ម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

ម្ៅខខម្ម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ សីុ្ម្អអូ បានរកម្ ើញថា ពាកយបណតឹ ង្ោនលកខខណ្ឌ សរម្សប និង្បានចាបម់្ផតើម្ការ
វាយត្នម្ៃ។ ការវាយត្នម្ៃរបស់្សីុ្ម្អអូម្និត្រមូ្វឱ្យោនការវនិិចឆយ័ម្លើគុណស្ម្បត្តិននបញ្ហា ខែលបានម្លើក
ម្ ើង្ម្ៅកនុង្ពាកយបណតឹ ង្ម្នាោះម្ទ ម្ហើយកម៏្និបញ្ហា កពី់ការរបរពឹត្តខុស្ឆ្គង្ម្ យ IFC និង្អតិ្ថិជន ឬអតិ្ថិជន
បនតរបស់្ពួកម្គខែរ។ 

បញ្ហា ខែលបានម្លើកម្ ើង្កនុង្អំ ុង្ម្ពលវាយត្នម្ៃម្ យអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ និង្អតិ្ថិជន និង្អតិ្ថិជនបនត
របស់្ IFC (“ភាគី ) រតូ្វបានពណ៌នាលម្អតិ្បខនាម្ម្ទៀត្ម្ៅខាង្ម្រកាម្។ 

 

សេចក្តីេសខេបអំពកីារវាយតម្លៃ 

៣.១ វធីិស្ថស្រស្ត 

ការវាយត្នម្ៃរបស់្សីុ្ម្អអូ ោនម្គាលបំណង្ខស្វង្យល់កានខ់ត្ចាស់្អំពីបញ្ហា  និង្កង្វល់ ខែលបានម្លើកម្ ើង្
ម្ៅកនុង្ពាកយបណតឹ ង្ តាម្រយៈការពិភាកាជាម្យួអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ អតិ្ថិជន និង្/ឬអតិ្ថិជនបនតរបស់្ IFC 
និង្ភាគីពាកព់ន័ធែនទម្ទៀត្។ សីុ្ម្អអូ ពនយល់អំពីជម្រម្ើស្ខែលោន ស្រោបភ់ាគីនានា និង្ជួយ ពួកម្គកំណត្់



 

 

ថាម្ត្ើពួកម្គចង្ច់ាបម់្ផតើម្ការម្ ោះរស្ថយវវិាទម្រកាម្ការស្រម្បស្រមួ្លរបស់្សីុ្ម្អអូ ឬ ែំម្ណើ រការម្រួរពិនិរយ
ភាពអនុម្ោម្ ម្ែើម្បមី្ ោះរស្ថយពាកយបណតឹ ង្។ 

ការវាយត្នម្ៃរបស់្សីុ្ម្អអូ ម្លើពាកយបណតឹ ង្រមួ្ោន៖ 

• ការពិនិត្យឯកស្ថរគម្រោង្ខែលោនរស្ថប ់
• កិចចរបជំុតាម្អនឡាញជាម្យួអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ និង្អង្គការម្និខម្នរ ា ភបិាលខែលគារំទពួកម្គ 
• កិចចរបជំុតាម្អនឡាញជាម្យួតំ្ណាង្អតិ្ថិជន និង្អតិ្ថិជនបនតរបស់្ IFC 
• កិចចរបជំុតាម្អនឡាញជាម្យួរកុម្ការងារគម្រោង្របស់្ IFC។ 

ម្ យខាៃ ចការស្ង្សឹ្កពីរគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ ែូចខែលបានបងាា ញម្ យអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ និង្ភាពចាបំាច់
កនុង្ការរកាការស្ោៃ ត្ន់នអត្តស្ញ្ហញ ណរបស់្ពួកម្គ រកុម្វាយត្នម្ៃរបស់្សីុ្ម្អអូ ម្និបានម្ករបម្ទស្កម្ពុជា ម្និ
ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់្អនក ក់ពាកយបណតឹ ង្ និង្ម្ធវើឲ្យពួកម្គរបឈម្នឹង្ម្រគាោះថាន ក់។ រកុម្ការងារ
បានទទួលជំនួយពីទីរបឹការបស់្សីុ្ម្អអូ ខែលបានចុោះម្ៅកាន់មូ្ល ា នរួចម្ហើយ និង្បានជួបរបជំុទល់មុ្ខ
ជាម្យួអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ ម្ៅម្ពលខែលអាចម្ធវើម្ៅបាន។ 

ម្ៅខខសី្ហា ឆ្ន ២ំ០២២ សីុ្ម្អអូ បានបនតរយៈម្ពលវាយត្នម្ៃចំនួន ៣០ នថៃនននងាម្ធវើការ រស្បតាម្ម្គាល
នម្យាបាយរបស់្សីុ្ម្អអូ ម្ យម្ហតុ្ថា អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ និង្អតិ្ថិជន/អតិ្ថិជនបនតរបស់្ IFC ចំនួន
របាបំនួនាកប់ានស្ខម្តង្ចំណាបអ់ារម្មណ៍ម្លើែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយវវិាទ ម្រកាម្ការស្រម្បស្រម្ួលរបស់្          
សីុ្ម្អអូ និង្ោនស្កាត នុពលកនុង្ការយល់រពម្ចំម្ពាោះែំម្ណើ រការម្នោះ។ សីុ្ម្អអូ បានជូនែំណឹង្ែល់ភាគី
ទាងំ្ឡាយ IFC/MIGA និង្រកុម្របឹកាភិបាលអំពីការបនតរយៈម្ពលម្នោះ ម្ហើយការស្ម្រម្ចចិត្តខែលពាក់ព័នធ
រតូ្វបានផសពវផាយម្ៅម្លើខវបស្ថយត្រ៍បស់្ខៃួន។ 

៣.២ ម្ស្ចកតីស្ម្ង្ខបអំពីទស្សនៈ 

ខផនកម្នោះរមួ្បញ្ចូ លទិែាភាពទូម្ៅអំពីបញ្ហា ខែលបានម្លើកម្ ើង្ម្ យអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ និង្ម្ស្ចកតីស្ម្ង្ខប
អំពីទស្សនៈខែលបងាា ញម្ យភាគីទាងំ្ឡាយម្ៅកនុង្ការវាយត្នម្ៃ។ 

ទស្សនៈវស័ិ្យរបស់្អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ 

អនក កព់ាកយបណតឹ ង្បានបញ្ហា កម់្ៅកនុង្ការវាយត្នម្ៃថា ពួកម្គបានទទួលរបាកក់ម្ចពីីរគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុម្យួ ឬ
ម្រចើនខែលបានម្រៀបរាបខ់ាង្ម្លើ។ ពួកម្គបានម្ចាទរបកានថ់ា ពួកម្គបានរង្ម្រគាោះម្ យការអនុវត្តការផតល់កម្ចី
ែម៏្ោរម្ៅ និង្ម្បាកបម្ញ្ហឆ ត្ និង្ស្កម្មភាពរបមូ្លរបាកម់្ យបង្ខំ ម្ យបានអោះអាង្ថា បានរបរពឹត្តម្ យ
រគឹោះស្ថា នទាងំ្ម្នោះ ែូចបានពណ៌នាម្ៅកនុង្ពាកយបណតឹ ង្។ 

អនក ក់ពាកយបណតឹ ង្បានបងាា ញ “ភាពភ័យខាៃ ចយា ង្ធៃន់ធៃរ និង្យា ង្រស្បចាប់ចំម្ពាោះការស្ង្សឹ្ក  ពី
រគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ។ ែូម្ចនោះ ពួកម្គបានម្ស្នើសំុ្ឱ្យរកាការស្ោៃ ត្ច់ំម្ពាោះម្ ម្ ោះ ទីតាងំ្ ចំនួនស្រុបននអនក ក់
ពាកយបណតឹ ង្ ពត័្ោ៌នលម្អតិ្អំពីកម្ចមី្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុរបស់្ពួកម្គ រមួ្ទាងំ្ចំនួនស្រុបរង្ននអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ 
ខែលបានទទួលកម្ចពីីរគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុនីម្យួៗ និង្ពត័្ោ៌នែនទម្ទៀត្ ខែលអាចនាឲំ្យោនការកំណត្អ់ត្ត
ស្ញ្ហញ ណរបស់្ពួកម្គ។ 



 

 

ម្ៅកនុង្ការនិយាយទូរស្ពាជាម្យួរកុម្វាយត្នម្ៃរបស់្សីុ្ម្អអូ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ម្យួចំនួនបានបងាា ញថា 
ពួកម្គចង្ឱ់្យពាកយបណតឹ ង្ម្នោះរតូ្វបានបញ្ាូ នម្ៅដធវើការវាយត្នម្ៃ ម្ យម្ុខងារម្រួរពិនិរយភាពអនុម្ោម្របស់្
សីុ្ម្អអូ ម្ែើម្បមី្ ោះរស្ថយបញ្ហា ខែលបានម្លើកម្ ើង្ អាម្ស័យដ យដគបានម្បាបឱ់្យដឹ្ងថា វាោនលកខណៈជា
របពន័ធ។ អនកែនទម្ទៀត្បានម្រជើស្ម្រ ើស្ចូលរមួ្កនុង្ែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយវវិាទជាម្យួអតិ្ថិជន/អតិ្ថិជនបនត
របស់្ IFC ម្ែើម្បខីស្វង្រកែំម្ណាោះរស្ថយខែលអាចទទួលយកបានម្ៅវញិម្ៅម្កចំម្ពាោះកង្វល់របស់្ពួកម្គ 
ម្រកាម្លកខខណឌ ម្និបងាា ញអត្តស្ញ្ហញ ណរបស់្ពួកម្គរហូត្ែល់ពួកម្គម្រជើស្ម្រ ើស្បងាា ញម្ យខៃួនឯង្ម្ យារ
ភយ័ខាៃ ចការស្ង្សឹ្ក។ 

សីុ្ម្អអូ បានចង្អុលបងាា ញថា ម្ៅខណៈម្ពលខែលសនាា នការរីបស់្សីុ្ម្អអូ អាចជួយ ស្រមួ្លែល់ការស្នានាពី
ចោៃ យរវាង្ភាគីនានាម្នាោះ ម្ៅចំណុចខៃោះ ពួកម្គរបខហលជាចាបំាចរ់តូ្វចូលរមួ្កនុង្ការស្នានាម្ យផ្ទា ល់។ 
ឧទាហរណ៍៖ ពួកម្គអាចចាបំាចរ់តូ្វខចករខំលកអត្តស្ញ្ហញ ណរបស់្ពួកម្គជាម្យួអតិ្ថិជន/អតិ្ថិជនបនតរបស់្ 
IFC ម្ែើម្បទីទួលបានសំ្ម្ណើ  ខែលស្រម្បតាម្ស្ថា នភាពផ្ទា ល់ខៃួនរបស់្អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ោន ក់ៗ ។ 

ទស្សនៈវស័ិ្យរបស់្អតិ្ថិជន/អតិ្ថិជនបនត 

ម្ៅកនុង្ែំណាកក់ាលវាយត្នម្ៃ សីុ្ម្អអូបានអម្ញ្ា ើញរគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុទាងំ្របាមំ្យួម្កពិភាកាអំពីពាកយបណតឹ ង្
ម្នោះ។ រគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុចំនួនរបា ំ មូ្លនិធិចំនួនបី និង្ Advans S.A. បានទទួលយកការអម្ញ្ា ើញទាងំ្ម្នោះ 
និង្បានចូលរមួ្ជខជកគាន ជាម្យួសីុ្ម្អអូ។ ម្ស្ចកតីស្ម្ង្ខបអំពីការស្ម្ង្េត្របស់្ពួកម្គោនែូចខាង្ម្រកាម្។ 

អតិ្ថិជនរបស់្ IFC 

ធនាគារ ម្អសីុ្លី  បានបញ្ហា កថ់ា ម្គាលនម្យាបាយរបស់្ខៃួនបានអនុវត្តរស្បតាម្បទបបញ្ញត្តិរបស់្ធនាគារ
ជាតិ្ននកម្ពុជា (NBC) យា ង្មុ្ងឺ្ោ ត្ ់ែូចគាន នឹង្រគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុកម្ពុជាទាងំ្អស់្ខែរ បទបបញ្ញត្តិទាងំ្ម្នោះោន
បំណង្ធានាថា រគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុផតល់ម្ស្វាកម្មហិរញ្ញ វត្ាុរបកបម្ យវជិាា ជីវៈ និង្រកម្សី្លធម្ែ៌ល់អតិ្ថិជន
របស់្ពួកម្គ។ ធនាគារម្អសីុ្លី បានស្ខម្តង្ការម្បើកចំហររបស់្ខៃួនចំម្ពាោះការម្ ោះរស្ថយរាល់បណតឹ ង្ម្ យ
ផ្ទា ល់ តាម្រយៈយនតការបណតឹ ង្ស្ថរទុកខរបស់្ខៃួន និង្ពំុោនបំណង្ចូលរមួ្កនុង្ែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយវវិាទម្រកាម្
ការស្រម្បស្រម្ួលរបស់្សីុ្ម្អអូ ម្នាោះម្ទ។ 

អរម្តឹ្ បានស្ង្េត្ធ់ៃនថ់ា របតិ្បត្តិការអាជីវកម្មម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុរបស់្ខៃួនរតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ម្ យកម្មវធីិ
វញិ្ហញ បនបរ័ត្ការពារអតិ្ថិជនរបស់្យុទធនាការឆ្ៃ ត្នវ ខែលរមួ្បញ្ចូ លការពិនិត្យម្គាលនម្យាបាយ និង្នីតិ្វធីិ
របស់្រគឹោះស្ថា នខែលោនរស្ថបយ់ា ង្ោនរបសិ្ទធភាព បនតម្ យការយកចិត្តទុក កស់្ថគ ល់អតិ្ថិជនយា ង្រគប់
រជុង្ម្រជាយ ែូចបានអោះអាង្។ អរម្តឹ្បានជរោបថា ខៃួនម្និបានទទួលពាកយបណតឹ ង្ណាម្យួតាម្រយៈយនត
ការបណតឹ ង្ស្ថរទុកខកនុង្រស្ុកទាកទ់ង្នឹង្បញ្ហា ខែលបានម្លើកម្ ើង្ម្ៅកនុង្ពាកយបណតឹ ង្ម្នាោះម្ទ។ អរម្តឹ្ បាន
បែិម្ស្ធរាល់ការម្ចាទរបកានខ់ែលម្ធវើម្ ើង្របឆ្ងំ្នឹង្សិ្ទធិម្ធវើអាជីវកម្ម ថាវាគាម នមូ្ល ា នដពញដលញ។ 
អរម្តឹ្ ម្ែើម្ម្ ើយ បានបងាា ញអំពីឆ្នាៈកនុង្ការចូលរមួ្ម្ៅកនុង្ែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយវវិាទម្រកាម្ការស្រម្ប
ស្រម្ួលរបស់្សីុ្ម្អអូ ម្ៅម្ពលបញ្ចបក់ារវាយត្នម្ៃ ប ុខនតម្ យស្ថរអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ម្យួចំនួនខែលជា
អតិ្ថិជនរបស់្អរម្តឹ្ចង្ចូ់លរមួ្កនុង្ការម្ ោះរស្ថយវវិាទ ម្ៅខណៈម្ពលខែលអនកែនទម្ទៀត្ម្និចង្ម់្នាោះ 
អរម្តឹ្បានស្ម្រម្ចចិត្តម្និចូលរមួ្ម្ៅកនុង្ែំម្ណើ រការម្នោះម្ទ។ 



 

 

ធនាគារហតាា  បានបញ្ហា កថ់ា កម្ចទីាងំ្អស់្របស់្ស្ហគម្នជ៍នជាតិ្ម្ែើម្ភាគតិ្ច គឺកម្ចខីាន ត្តូ្ច និង្រតូ្វបាន
ចាត្ថ់ាន កជ់ា “គាម នសុ្វត្ាភិាព ។ ពួកម្គកប៏ានអោះអាង្ផង្ខែរថា វត្ាុបញ្ហច ំម្និរតូ្វបានទាម្ទារស្រោបក់ារអនុម្ត័្
របស់្ពួកម្គម្នាោះម្ទ។ ធនាគារហតាា  ស្ង្េត្ធ់ៃនថ់ា ែីធៃីរបស់្ស្ហគម្នជ៍នជាតិ្ម្ែើម្ភាគតិ្ចរតូ្វបានចុោះបញ្ា ី
ម្រកាម្ប័ណណ កម្មសិ្ទធិស្មូ្ហភាព ម្ហើយម្គបានស្នមត្ថា ចាប់មូ្ល ា នការពារែីធៃីទាំង្ម្នាោះពីការលក់នូវ
ចំដណ្កណារួយ។ របពន័ធរគបរ់គង្បរសិ្ថា ន និង្ស្ង្គម្របស់្ធនាគារហតាា  ម្របើស្តង្ ់រ E&S ជាកោ់ក ់ខែល
អតិ្ថិជន ឬអាជីវកម្មខែលបានទទួលហិរញ្ញបបទានពីធនាគារហតាា  រត្ូវម្គារពតាម្។ ពួកម្គកប៏ានបញ្ហា ក់
អោះអាង្ផង្ខែរថា ពួកម្គអនុម្ោម្តាម្បញ្ា ីការម្លើកខលង្ និង្ស្កម្មភាពរតឹ្ត្បតិ្របស់្ IFC ចាប ់ និង្បទ
បបញ្ញត្តិ E&S ននរបម្ទស្កម្ពុជា និង្ស្តង្ ់រស្ម្ទិធកម្មរបស់្ IFC របសិ្នម្បើអាចម្ធវើបាន។ ធនាគារហតាា  បាន
បែិម្ស្ធបញ្ហា ខែលរត្ូវបានម្ចាទរបកានម់្ៅកនុង្ពាកយបណតឹ ង្ និង្ពំុោនបំណង្ចូលរមួ្ម្ៅកនុង្ែំម្ណើ រការម្ ោះ
រស្ថយវវិាទម្រកាម្ការស្រម្បស្រម្ួលរបស់្សីុ្ម្អអូ ដ ើយ។ 

អតិ្ថិជនបនតរបស់្ IFC 

អិលអូអិលសីុ្ (ម្ខម្បូឌា) បានបញ្ហា កថ់ា ពួកម្គម្បតជាា ចិត្តធានាថា ោនរបពន័ធរគបរ់គង្បរសិ្ថា ន និង្ស្ង្គម្ 
ខែលោនស្ង្គតិ្ភាពនឹង្ករម្តិ្ហានិភយ័ខផនកបរសិ្ថា ន និង្ស្ង្គម្។ ពួកម្គចាត្ទុ់កថា ពួកម្គបានបំម្ពញ
កាត្ពវកិចចខែលម្កើត្ម្ចញពីកិចចរពម្ម្រពៀង្ជាម្យួអនកផតល់កម្ចរីចួរាល់ម្ហើយ។ ពួកម្គអោះអាង្ថា ពួកម្គម្និអត្់
ឱ្នចំម្ពាោះការអនុវត្តការផតល់កម្ចខីែលគាម នសី្លធម្ម៌្នាោះម្ទ និង្ោនការរតួ្ត្ពិនិត្យនផាកនុង្យា ង្តឹ្ង្រុងឹ្ និង្
យា ង្ម្ទៀង្ទាត្ ់ ម្ែើម្បពិីនិត្យតាម្ នការរបកានខ់ាា បនូ់វរកម្សី្លធម្ ៌ និង្ម្គាលការណ៍ការពារអតិ្ថិជនរបស់្
ពួកម្គ។ អិលអូអិលសីុ្ ម្ែើម្ម្ ើយ បានបងាា ញអំពីឆ្នាៈរបស់្ខៃួនកនុង្ការចូលរមួ្ម្ៅកនុង្ែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយ
វវិាទម្រកាម្ការស្រម្បស្រម្ួលរបស់្សីុ្ម្អអូ ប ុខនតម្ យស្ថរអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ម្យួចំនួនខែលជាអតិ្ថិជន
របស់្ពួកម្គចង្ចូ់លរមួ្កនុង្ការម្ ោះរស្ថយវវិាទ ម្ៅខណៈម្ពលខែលអនកែនទម្ទៀត្ម្និចង្ម់្នាោះ អិលអូអិលសីុ្ 
ម្រកាយម្ក បានស្ម្រម្ចចិត្តម្និចូលរមួ្ម្ៅកនុង្ែំម្ណើ រការម្នោះ។ 

រគឹោះស្ថា នម្រីកូហិរញ្ញ វត្ាុរបាស្ថកប់ានពនយល់ថា ម្គាលនម្យាបាយបរសិ្ថា ន និង្ស្ង្គម្របស់្ខៃួន គឺម្ធវើម្ ើង្ម្ែើម្បី
ការពារអតិ្ថិជនរបស់្ខៃួន និង្ម្ជៀស្វាង្ពលកម្មកុោរពាកព់ន័ធនឹង្ការស្ង្កម្ច។ី របាស្ថកប់ានផតល់ទ ាីករណ៍
ថា ែីធៃសី្ហគម្នជ៍នជាតិ្ម្ែើម្ភាគតិ្ចរតូ្វបានចុោះបញ្ា ី និង្ទទួលស្ថគ ល់ម្ យរ ា ភបិាលកម្ពុជា និង្រត្ូវបាន
ហាម្ោត្ត់ាម្ផៃូវចាប ់ម្និឱ្យម្របើរបាស់្ជាវត្ាុបញ្ហច ំកម្ចមី្នាោះម្ទ។ របាស្ថកអ់ោះអាង្ថា អតិ្ថិជនរបស់្ខៃួនបាន
ទទួលការយកចិត្តទុក កយ់ា ង្រតឹ្ម្រតូ្វ ម្ហើយកិចចរពម្ម្រពៀង្កម្ចជីាម្យួពួកម្គ គឺរស្បចាប ់ និង្រស្បតាម្
ម្គាលការណ៍ និង្ម្គាលការណ៍ខណនាខំែលពាកព់ន័ធ។ របាស្ថក ់ម្ែើម្ម្ ើយ បានបងាា ញអំពីឆ្នាៈកនុង្ការចូល
រមួ្ម្ៅកនុង្ែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយវវិាទជាម្យួអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ ខែលជាអតិ្ថិជនរបស់្ខៃួន និង្ទទួល
ពត័្ោ៌នបខនាម្អំពីែំម្ណើ រការម្នោះ។ ប ុខនត ម្រកាយម្ក ពួកម្គម្និបានចាត្វ់ធិានការណាម្យួដដ្ើរបបីញ្ហា កអំ់ពី
ម្ចត្នាម្នោះដ ើយ។ 

សីុ្ម្អអូ បានអម្ញ្ា ើញធនាគារស្ថា បនាម្កម្ធវើការស្នានាម្ យផ្ទា ល់ ប ខុនតការអម្ញ្ា ើញម្និរតូ្វបានទទួលយក
ម្នាោះម្ទ។ ទស្សនៈរបស់្ធនាគារស្ថា បនារតូ្វបានបញ្ាូ នម្ៅកានសីុ់្ម្អអូ តាម្រយៈមូ្លនិធិ MIFA ខែលោនការ
វនិិម្យាគផ្ទា ល់ម្ៅកនុង្ធនាគារម្នាោះ។ ធនាគារស្ថា បនាបានខចករខំលកអំពីម្ស្ចកតីម្ពញចិត្តរបស់្ខៃួនកនុង្ការ



 

 

ម្ ោះរស្ថយពាកយបណតឹ ង្តាម្រយៈយនតការបណតឹ ង្ស្ថរទុកខរបស់្ស្ោគម្ធនាគារកម្ពុជា ឬរបស់្ធនាគារជាតិ្
ននកម្ពុជា។ យុត្តិកម្មខែលបានផតល់ជូនគឺថា ពួកម្គោនបំណង្ធានាថា ស្កម្មភាពរបស់្ពួកម្គរស្បតាម្
ែំម្ណើ រការខែលបានកណំត្ម់្ យនិយត័្កររបស់្ពួកម្គ និង្ស្ោគម្របស់្ពួកម្គ។ 

សេចក្តីេន្និដ្ឋា ន្អំពកីារវាយតម្លៃ ន្ិខជំហាន្បន្ទា ប ់

ម្ៅកនុង្ែំម្ណើ រការវាយត្នម្ៃ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្របាបំនួនាកប់ានខចករខំលកអំពីបំណង្កនុង្ការចូលរមួ្ម្ៅកនុង្
ការម្ ោះរស្ថយវវិាទជាម្យួរគឹោះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ ម្ែើម្បខីស្វង្រកែំម្ណាោះរស្ថយខែលអាចទទួលយកបានម្ៅវញិ
ម្ៅម្កចំម្ពាោះកង្វល់របស់្ពួកម្គ។ បុគគលទាងំ្ម្នោះកប៏ានបងាា ញអំពីបំណង្កនុង្ការម្និោត្រត្ ង្អត្តស្ញ្ហញ ណ
របស់្ពួកម្គរហូត្ទាល់ខត្ពួកម្គយល់ថាស្ម្រម្យ។ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ែនទម្ទៀត្បានចង្អុលបងាា ញអំពីការ
ចង្ឲ់្យោនការរត្ួត្ពិនិត្យភាពអនុម្ោម្។ 

អតិ្ថិជន និង្អតិ្ថិជនបនតរបស់្ IFC ម្ែើម្ម្ ើយ បានបងាា ញអំពីម្ស្ចកតីម្ពញចិត្តចំម្ពាោះការម្ ោះរស្ថយវវិាទ 
ប ុខនតពួកម្គបានបតូរចិត្ត ម្ៅម្ពលខែលពួកម្គបានទទួលែំណឹង្ថា អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ម្យួចំនួន ខែលជា
អតិ្ថិជនរបស់្ពួកម្គ ចង្ឲ់្យោនការរតួ្ត្ពិនិត្យភាពអនុម្ោម្។ ម្ យស្ថរម្ៅចុង្បញ្ចប ់ពំុោនអតិ្ថិជន និង្
អតិ្ថិជនបនតរបស់្ IFC យល់រពម្ចូលរមួ្ម្ៅកនុង្ការម្ ោះរស្ថយវវិាទ ពាកយបណតឹ ង្ម្និអាចម្ ោះរស្ថយម្ៅកនុង្ 
បរបិទននែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយវវិាទបានម្នាោះម្ទ។ ផាុយម្ៅវញិ និង្រស្បតាម្ម្គាលនម្យាបាយរបស់្សីុ្ម្អអូ 
សំ្ណំុម្រឿង្ម្នោះនឹង្បនតម្ៅកាន់ការវាយត្នម្ៃភាពអនុម្ោម្ 9  ខែលនឹង្កំណត្់ថាម្ត្ើពាកយបណតឹ ង្ស័្កតិស្ម្នឹង្
ម្រូវដធវើការម្សុ្ើបអម្ង្េត្ដៅដលើភាពអនុម្ោម្ ខែរឬម្ទ ឬ ថាម្ត្ើសីុ្ម្អអូនឹង្បិទសំ្ណំុម្រឿង្ម្នោះ។10  ឧបស្ម្ពន័ធ 
ក ផតល់ពត័្ោ៌នបខនាម្អំពីជំហានននែំម្ណើ រការម្រួរពិនិរយភាពអនុម្ោម្។

 
9  កថាខណឌ ទី ៥៩ ននម្គាលនម្យាបាយសីុ្ម្អអូថមី (យនតការគណម្នយយភាពឯករាជយរបស់្ IFC/MIGA (ម្គាលនម្យាបាយសីុ្ម្អអូ)) កខ៏ចង្ផង្ខែរថា 
“របសិ្នម្បើគូភាគីយល់រពម្ម្ ោះរស្ថយវវិាទ សីុ្ម្អអូនឹង្ស្រម្បស្រម្ួលែល់ែំម្ណើ រការម្នោះ។ របសិ្នម្បើគាម នការយល់រពម្ម្ទម្នាោះ ពាកយបណតឹ ង្នឹង្បញ្ាូ ន
ម្ៅកានម់្ុខងារអនុម្ោម្ភាពរបស់្សីុ្ម្អអូ ។ 
10 ម្គាលនម្យាបាយសីុ្ម្អអបូម្ង្េើត្លកខណៈវនិិចឆយ័ចម្បង្ៗែូចត្ម្ៅ កនុង្ចំម្ណាម្ការពិចារណាម្ផសង្ម្ទៀត្ ម្ែើម្បកីំណត្ថ់ាម្ត្ើរត្ូវបនតម្ធវើការម្សុ្ើបអម្ង្េត្
អំពីអនុម្ោម្ភាពខែរឬម្ទ៖ ក) ថាម្ត្ើោនការចង្អុលបងាា ញបឋម្អំពីម្រគាោះថាន ក ់ឬម្រគាោះថាន កខ់ែលអាចម្កើត្ម្ ើង្ខែរឬម្ទ ខ) ថាម្ត្ើោនការចង្អុលបងាា ញ
បឋម្ ខែល IFC/MIGA របខហលជាម្និបានអនុម្ោម្តាម្ម្គាលនម្យាបាយ E&S របស់្ខៃួនខែរឬម្ទ និង្ គ) ថាម្ត្ើការខូចខាត្ខែលរត្ូវបានម្ចាទ
របកាន ់ោនទំនាកទ់ំនង្យា ង្ស្ម្ម្ហតុ្ផលនឹង្ការម្និអនុម្ោម្តាម្ខែលអាចម្កើត្ម្ ើង្ម្នាោះខែរឬម្ទ។ សូ្ម្ម្ម្ើលកថាខណឌ ទី ៩២ និង្ ៩៣ ននម្គាល
នម្យាបាយសីុ្ម្អអូ (ម្គាលនម្យាបាយសីុ្ម្អអូ)។ 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/889191625065397617/pdf/IFC-MIGA-Independent-Accountability-Mechanism-CAO-Policy.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/889191625065397617/pdf/IFC-MIGA-Independent-Accountability-Mechanism-CAO-Policy.pdf


 
 

ឧបេលព័ន្ធ ក្. ដំសណើ រការសដ្ឋោះស្រសាយពាក្យបណតឹ ខរបេេ់ សីអអ ូ

ម្ៅម្ពលខែលសីុ្ម្អអូរបកាស្ថា ពាកយបណតឹ ង្ោនលកខខណ្ឌ សរម្សប ការវាយត្នម្ៃបឋម្រត្វូបានអនុវត្ត
ម្ យអនកឯកម្ទស្ខផនកម្ ោះរស្ថយវវិាទរបស់្សីុ្ម្អអូ។ ម្គាលបំណង្ននការវាយត្នម្ៃរបស់្សីុ្ម្អអូគឺ ម្ែើម្ប៖ី 
(១) បញ្ហា កអំ់ពីបញ្ហា  និង្កង្វល់ ខែលបានម្លើកម្ ើង្ម្ យអនក កព់ាកយបណតឹ ង្ 1  (២) របមូ្លពត័្ោ៌នអំពី
រម្បៀបខែលភាគីពាកព់ន័ធែនទម្ទៀត្ម្ម្ើលម្ ើញស្ថា នភាព (៣) ជួយ ភាគីពាកព់ន័ធឱ្យយល់អំពីជម្រម្ើស្ជំនួយ
ខែលោនស្រោបព់ួកម្គ និង្កំណត្ថ់ាម្ត្ើពួកម្គចង្ប់នតែំម្ណាោះរស្ថយរមួ្គាន តាម្រយៈមុ្ខងារម្ ោះរស្ថយវវិាទ
របស់្សីុ្ម្អអូខែរឬម្ទ ឬ ថាម្ត្ើសំ្ណំុម្រឿង្គួរខត្រត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យម្ ើង្វញិម្ យមុ្ខងារម្រួរពិនិរយភាព
អនុម្ោម្របស់្ សីុ្ម្អអូ។  

ម្យាង្តាម្ម្គាលនម្យាបាយយនតការគណម្នយយភាពឯករាជយរបស់្ IFC/MIGA (សីុ្ម្អអូ)2 ជំហានខាង្ម្រកាម្
តាម្ធម្មតា រត្ូវបានអនុវត្តតាម្ ម្ែើម្បមី្ឆ្ៃើយត្បនឹង្ពាកយបណតឹ ង្ខែលបានទទួល៖ 

ជំហានទី១៖ ការបញ្ជា កថ់ាបានទទួលពាកយបណតឹ ង្។ 

ជំហានទី២៖ ការកំណ្រថ់ាមានលកខខណ្ឌ សរម្សប៖ ការកណំត្ល់កខខណ្ឌ សរម្សបរបស់ពាកយបណតឹ ង្
ស្រោបក់ារវាយត្នម្ៃម្រកាម្អាណត្តិរបស់្សីុ្ម្អអូ (ម្និម្លើស្ពី ១៥ នថៃនននងាម្ធវើការ)។ 

ជំហានទី៣៖ ការវាយត្នម្ៃ៖ វាយត្នម្ៃបញ្ហា  និង្ផតល់ការគារំទែល់ភាគីពាកព់ន័ធកនុង្ការខស្វង្យល់ និង្កំណត្់
ថាម្ត្ើពួកម្គចង្ប់នតែំម្ណាោះរស្ថយតាម្ការរពម្ម្រពៀង្គាន  តាម្រយៈែំម្ណើ រការស្ហការ ខែល
ម្កាោះរបជំុម្ យមុ្ខងារម្ ោះរស្ថយវវិាទរបស់្សីុ្ម្អអូខែរឬម្ទ ឬថាម្ត្ើសំ្ណំុម្រឿង្គួរខត្រត្ូវបាន
ម្ ោះរស្ថយម្ យម្ុខងារអនុម្ោម្ភាពរបស់្សីុ្ម្អអូ ម្ែើម្បពិីនិត្យម្ ើង្វញិម្លើការយកចិត្តទុក
 កខ់ផនកបរសិ្ថា ន និង្ស្ង្គម្របស់្ IFC/MIGA ខែរឬម្ទ។ ម្ពលម្វោវាយត្នម្ៃអាចចំណាយ
ម្ពលអតិ្បរោ រហូត្ែល់ ៩០ នថៃម្ធវើការ ជាម្យួនឹង្លទធភាពកនុង្ការបនតរយៈម្ពលអតិ្បរោចំនួន 
៣០ នថៃនននងាម្ធវើការបខនាម្ម្ទៀត្ របសិ្នម្បើម្រកាយរយៈម្ពល ៩០ នថៃម្ធវើការ (១) ភាគីបញ្ហា កថ់ា 
ែំម្ណាោះរស្ថយម្លើពាកយបណតឹ ង្ទំនង្ជា ឬ (២) ភាគីណាម្យួបងាា ញចំណាបអ់ារម្មណ៍ម្លើការ
ម្ ោះរស្ថយវវិាទ និង្ោនលទាភាពម្ៅរចួថា ភាគីោខ ង្ម្ទៀត្នឹង្យល់រពម្។ 

ជំហានទី៤៖ ការស្រម្បស្រម្លួ៖ របសិ្នម្បើភាគីម្រជើស្ម្រ ើស្បនតែំម្ណើ រការស្ហការ មុ្ខងារម្ ោះរស្ថយវវិាទ
របស់្សីុ្ម្អអូ នឹងរត្ូវចាប់ម្ផតើម្។ តាម្ធម្មតា ែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយវវិាទខផអកម្លើ ឬរត្ូវចាប ់       
ម្ផតើម្ម្ យអនុស្សរណៈននការម្យាគយល់គាន  និង្/ឬវធិានមូ្ល ា នខែលបានរពម្ម្រពៀង្គាន ម្ៅ
វញិម្ៅម្ករវាង្គូភាគី។ វាអាចរមួ្បញ្ចូ លការស្រម្បស្រមួ្ល/ស្នាធ នកម្ម ការខស្វង្រកការពិត្រមួ្
គាន  ឬអភរិកម្ែំម្ណាោះរស្ថយខែលបានរពម្ម្រពៀង្គាន ម្ផសង្ម្ទៀត្ ខែល្នម្ៅរកកិចចរពម្
ម្រពៀង្ននែំម្ណាោះរស្ថយ ឬម្គាលម្ៅខែលរពម្ម្រពៀង្គាន ម្ៅវញិម្ៅម្ក និង្ម្គាលម្ៅស្ម្រស្ប

 
1 អនក កព់ាកយបណតឹ ង្រស្បតាម្ម្គាលនម្យាបាយសីុ្ម្អអូ (ស្ទាា នុរកម្) 
2 ស្រោបព់ត័្ោ៌នបខនាម្អពំីត្ួនាទ ីនិង្ការងាររបស់្សីុ្ម្អអូ សូ្ម្ម្ម្ើលម្គាលនម្យាបាយយនតការគណម្នយយភាពឯករាជយរបស់្ IFC/MIGA (សីុ្ម្អអ)ូ៖ 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/889191625065397617/ifc-miga-independent-
accountability-mechanism-cao-policy  

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/889191625065397617/ifc-miga-independent-accountability-mechanism-cao-policy
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/889191625065397617/ifc-miga-independent-accountability-mechanism-cao-policy


 

 

ែនទម្ទៀត្។ វត្ាុបំណង្ចម្បង្ននអភរិកម្ម្ ោះរស្ថយបញ្ហា ទាងំ្ម្នោះគឺ ម្ែើម្បមី្ ោះរស្ថយបញ្ហា
ខែលបានម្លើកម្ ើង្ម្ៅកនុង្ពាកយបណតឹ ង្ និង្បញ្ហា សំ្ខាន់ៗែនទម្ទៀត្ ខែលទាក់ទង្នឹង្ពាកយ
បណតឹ ង្ ខែលរតូ្វបានកំណត្ក់នុង្អំ ុង្ម្ពលវាយត្នម្ៃ ឬែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយវវិាទ តាម្វធីិ
ខែលភាគីរង្ផលប ោះពាល់អាចទទួលយកបាន។3 

ឬ 

ការវាយត្នម្ៃ/ការម្សុ្ើបអម្ង្េត្អំពីភាពអនុម្ោម្៖ របសិ្នម្បើភាគីម្រជើស្ម្រ ើស្យកែំម្ណើ រការម្សុ្ើប
អម្ង្េត្ម្នាោះ ពាកយបណតឹ ង្នឹង្រត្ូវម្ផារម្ៅកានម់្ុខងារម្រួរពិនិរយភាពអនុម្ោម្ របស់្សីុ្ម្អអូ។ 
ពាកយបណតឹ ង្ករ៏តូ្វបានម្ផារម្ៅកានម់្ុខងារម្រួរពិនិរយភាពអនុម្ោម្ផង្ខែរ ម្ៅម្ពលខែល
ែំម្ណើ រការម្ ោះរស្ថយវវិាទនាឱំ្យោនការរពម្ម្រពៀង្ម្យួខផនក ឬពំុោនការរពម្ម្រពៀង្។ អនក ក់
ពាកយបណតឹ ង្យា ង្តិ្ចោន ក ់ រត្ូវខត្ផតល់ការយល់រពម្ចាស់្ោស់្ចំម្ពាោះការម្ផារម្នោះ ម្លើកខលង្
ខត្សីុ្ម្អអូែឹង្អំពីកង្វល់ចំម្ពាោះការគំរាម្កំខហង្ និង្ការស្ង្សឹ្ក។ ម្ុខងារអនុម្ោម្ភាពរបស់្
សីុ្ម្អអូ រត្ួត្ពិនិត្យម្ ើង្វញិម្លើអនុម្ោម្ភាពរបស់្ IFC/MIGA ចំម្ពាោះម្គាលនម្យាបាយបរសិ្ថា ន 
និង្ស្ង្គម្ វាយត្នម្ៃម្លើម្រគាោះថាន កខ់ែលពាកព់ន័ធ និង្ផតល់អនុស្ថស្នអំ៍ពីវធិានការម្ ោះរស្ថយ
ខែលស្ម្រស្ប បនាា បពី់បានអនុវត្តែំម្ណើ រការទាងំ្បីជំហាន។ ទីម្យួ ការវាយត្នម្ៃអនុម្ោម្
ភាពកំណត្ថ់ាម្ត្ើនឹងមានការម្សុ្ើបអម្ង្េត្បខនាម្ ខែរឬម្ទ។ ការវាយត្នម្ៃអាចចំណាយម្ពលរហូត្
ែល់ ៤៥ នថៃនននងាម្ធវើការ ម្ យអាចបនតរយៈម្ពល ២០ នថៃម្ធវើការ កនុង្ាថ នភាពពិម្ស្ស្។ ទីពីរ 
របសិ្នម្បើនឹងមានការម្សុ្ើបអម្ង្េត្ ការវាយត្នម្ៃរត្ូវបនតម្ យការម្សុ្ើបអម្ង្េត្ភាពអនុម្ោម្ែសីុ៏្
ជម្រៅម្លើការអនុវត្តរបស់្ IFC/MIGA។ របាយការណ៍ម្សុ្ើបអម្ង្េត្នឹង្រតូ្វបងាា ញជាស្ថធារណៈ 
រមួ្ជាម្យួការម្ឆ្ៃើយត្បរបស់្ IFC/MIGA និង្ ខផនការស្កម្មភាពម្ែើម្បមី្ ោះរស្ថយនូវគំដហើញ 
ភាពរនិអនុដោរ និង្ម្រគាោះថាន កខ់ែលពាកព់ន័ធ។ ទីបី កនុង្ករណីរកម្ ើញភាពរនិអនុដោរ និង្
ម្រគាោះថាន កខ់ែលពាកព់ន័ធ សីុ្ម្អអូ នឹង្ពិនិត្យតាម្ នការអនុវត្តខផនការស្កម្មភាពរបកបម្ យ
របសិ្ទធភាព។ 

ជំហានទី៥៖ ការរត្តួ្ពិនិត្យ និង្តាម្ ន 

ជំហានទី៦៖ ម្ស្ចកតីស្ននិ ា ន និង្ការបិទសំ្ណំុម្រឿង្ 

 
3  របសិ្នម្បើភាគីពាកព់ន័ធម្និអាចម្ ោះរស្ថយបញ្ហា តាម្រយៈែំម្ណើ រការដបបស្ហការម្ៅកនុង្រកបខណឌ ម្ពលម្វោខែលបានរពម្ម្រពៀង្គាន ម្ទម្នាោះ ខផនក
ដ ោះរស្ថយវវិាទរបស់សីុ្ម្អអូ ជាែំបូង្ នឹង្ពាយាម្ផតល់ជំនួយែល់ភាគពីាកព់ន័ធ ដដ្ើរបទីមាា យភាពជាបគ់ាងំ្។ របសិ្នម្បើម្និអាចម្ធវើម្ៅបាន រកុម្ការងារ
ខផនកម្ ោះរស្ថយវវិាទនឹង្ជូនែំណឹង្ែល់ភាគីពាកព់ន័ធ រមួ្ទាងំ្បុគគលិករបស់្ IFC/MIGA របធាន និង្រកុម្របឹកាភបិាលននរកុម្ធនាគារពិភពម្ោក និង្
ស្ថធារណជនថា ការដ ោះរស្ថយវវិាទរបស់សីុ្ម្អអូ បានបញ្ចបែ់ំម្ណើ រការ និងដផេរម្ៅឱ្យខផនកម្រួរពិនិរយភាពអនុម្ោម្របស់សីុ្ម្អអូ ម្ែើម្បមី្ធវើការវាយ      
ត្នម្ៃ។ 



 

 

  

 

  
 

ដំសណើ រការ
ត្រួរពិនិរយភាព
អន្ សោលចាប់ស ត្ើល 

ការវាយតម្លៃ 

ការសេ ើបអសខេត 

ការពិនិ្តយតាលដ្ឋន្ 

បិទេណំ ំ សរឿខ 

សីុ្ម្អអូពិនិត្យតាម្ នម្លើការអនុវត្តខផនការស្កម្មភាពរគបរ់គង្របកបម្ យរបសិ្ទធភាព។ 
IFC/MIGA  កជូ់ននូវរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តខផនការស្កម្មភាពជូនរកុម្របឹកាភបិាល
របស់្ខៃួន ម្ហើយសីុ្ម្អអូម្បាោះពុម្ពផាយរបាយការណ៍ពិនតិ្យតាម្ នរបចាឆំ្ន ។ំ 

ែំម្ណើ រការម្រួរពនិិរយភាពអនុម្ោម្អាចចាបម់្ផតើម្តាម្ ៣ វធិី៖ គូភាគីម្រជើស្ម្រ ើស្ែំម្ណើ រ
ការម្រួរពិនិរយភាពអនុម្ោម្ ម្រកាយម្ពលវាយត្នម្ៃ ឬសំ្ណំុម្រឿង្រត្ូវបានបញ្ាូ នពីខផនក
ម្ ោះរស្ថយវវិាទ ឬអគគនាយកសីុ្ម្អអចូាបម់្ផតើម្ការរត្ួត្ពិនិត្យភាពអនុម្ោម្។ 

សីុ្ម្អអូម្ធវើការរត្ួត្ពិនិត្យម្ ើង្វញិជាបឋម្ម្លើស្ម្ទិធកម្មខផនកបរសិ្ថា ន និង្ស្ង្គម្របស់្ IFC/MIGA និង្
ម្រគាោះថាន កខ់ែលពាកព់ន័ធ ម្ែើម្បកីណំត្ថ់ាម្ត្ើបណតឹ ង្ចាបំាចរ់ត្ូវម្ធវើការម្សុ្ើបអម្ង្េត្ភាពអនុម្ោម្ ខែរឬ
ម្ទ។ ៤៥ នថៃម្រកាយម្ក សីុ្ម្អអមូ្បាោះពុម្ពផាយរបាយការណ៍ខែលចង្អុលបងាា ញអំពីការស្ម្រម្ចចិត្តម្ធវើ
ការម្សុ្ើបអម្ង្េត្ ពនារម្ពល ឬបិទសំ្ណំុម្រឿង្។ 

សីុ្ម្អអូ របមូ្ល និង្វាយត្នម្ៃភស័្តុតាង្អំពីស្ម្ទិធកម្មរបស់្ IFC/MIGA រស្បតាម្ម្គាលនម្យាបាយស្តីពីបរសិ្ថា ន និង្
ស្ង្គម្របស់្ពួកម្គ និង្ម្រគាោះថាន កណ់ាម្យួខែលទាកទ់ង្នឹង្ភាពរនិអនុដោរ។ អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ IFC/MIGA និង្
អតិ្ថិជនរបស់្ពួកម្គអាចរតួ្ត្ពិនិត្យម្ ើង្វញិ និង្ផតល់ម្តិ្ម្យាបល់ម្លើម្ស្ចកតរីពាង្របាយការណ៍ម្សុ្ើបអម្ង្េត្។ 
របសិ្នម្បើរកម្ ើញភាពរនិអនុដោរ ឬម្រគាោះថាន ក ់សីុ្ម្អអូ ផតល់អនុស្ថស្នអំ៍ពីការម្ ោះរស្ថយម្រគាោះថាន ក ់និង្ទបស់្ថេ ត្់
ភាពរនិអនុដោរដៅម្ពលអនាគត្។ IFC/MIGA ម្រៀបចំខផនការស្កម្មភាពរគបរ់គង្ (MAP) របឹកាម្យាបល់ជាម្យួ
អនក កព់ាកយបណតឹ ង្ និង្អតិ្ថិជនអំពីវធិានការម្ ោះរស្ថយ ម្ឆ្ៃើយត្បនឹង្របកគំម្ហើញននការម្សុ្ើបអម្ង្េត្របស់្សីុ្ម្អអូ។ 

ម្ៅម្ពលខែលសីុ្ម្អអូកំណត្ថ់ា ស្កម្មភាពខែលបានគូស្បញ្ហា កម់្ៅកនុង្ខផនការរត្ូវបានអនុវត្ត
រចួរាល់ម្ហើយ បនាា បព់ីោនការចូលរមួ្ពី IFC/MIGA ឬរកុម្របឹកាភបិាលរបស់្ IFC/MIGA កំណត្់
ថា ពុំោនការរពំឹង្ទុកម្ផសង្ម្ទៀត្ចំម្ពាោះវធិានការបខនាម្ម្ទៀត្ម្នាោះម្ទ សីុ្ម្អអនូឹង្ម្ចញរបាយការណ៍
ពិនិត្យតាម្ នជាស្ថា ពរម្យួ និង្បិទសំ្ណំុម្រឿង្។ 


