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ឧបសមព័នធទី៤៖  កេខណ្ឌម្ោងសរោប់ការម្ស ៊ើបអម្ងេរអំពីភាពអន ម្ោម 

 

លកេខណ្ឌ លោងសរោប់ការលសុ៊ើបអលងេតអំពីភាពអនុលោលម្នសលិទធកម្មផ្នែកបរសិាា ន 
និងសងគលរបស ់IFC ទាក់ទងនឹងការវិនិលោគរបស ់IFC លៅកែងុ ABBank និងការ              

វិនិលោគរបស ់IFC លៅកែងុគលរោងវារអីគគិសនីលសសានលរកាល២ លៅកលពុជា 
 

គលប្ោង IFC លលែ ២៩៧៤៥ 

អំពីស ីម្អអ ូ

ការយិាល័យភាពអនុលោម ទីប្រឹក្សា ល ោះប្ាយវវិាទ (សីុលអអូ) គឺជាយនតការគណលនយយភាពឯក្សរាជ្យររស់
ារជ្ីវក្សមមហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ ិ (IFC) និង ទីភាន ក្សង់ារធានាការវនិិលយាគពហុភាគី (MIGA) ខែលជាសមាជិកប្ក្សមុ
ធនាគារពិភពលោក្ស។ លយើងលធវើការសម្របសម្រួលដ ោះម្ាយបណ្តឹ ងពីម្បជាពលរដ្ឋ ដដ្លរងផលប ោះពាល់ពី
គលប្ោងរបស់ IFC និង MIGA ល យយុត្តិធម ៌ឥត្លលមអៀង និងប្រក្សរល យភាពាថ រនា លលើក្សក្សមពស់លទធផល
ខផនក្សររាិថ ន និងសងគរថ្នគលប្ោងទាំងលនាោះ នងិបដងកើនគណ្ដនយយភាពាធារណ្ៈ នងិ ការដរៀនសូម្រលៅ IFC 
និង MIGA។ 

សីុលអអ ូគឺជាការយិាល័យឯក្សរាជ្យ ខែលរាយការណ៍លៅកានប់្ក្សុមប្រឹក្សានាយក្សប្រត្ិរត្តកិារររស់ IFC និង MIGA 
ល យផ្ទា ល់។ សប្ោរព់ត័្ោ៌នរខនថម សូមលមើល៖ www.cao-ombudsman.org។ 

អំពមី ខងារររួរពិនិរ្យភាពអន ម្ោម 

មុែងារប្ត្ួត្ពិនតិ្យភាពអនុលោមររស់សីុលអអូ ប្ត្ួត្ពិនតិ្យល ើងវញិលលើភាពអនុលោមររស់ IFC និង MIGA 
ច្ាំល ោះលគាលនលយាបាយររាិថ ន នងិសងគម វាយត្ថ្មៃលលើការែូច្ខាត្ខែល ក្សព់ន័ធ និងផតល់អនុាសនអ៍ាំពីវធិាន
ការល ោះប្ាយខែលសមប្សរ។ 

http://www.cao-ombudsman.org/
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មុែងារប្ត្ួត្ពិនតិ្យភាពអនុលោមររស់សីុលអអអូនុវត្តតាមអភបិ្ក្សមរជី្ាំហាន៖ 

 
 
ប្ត្ួត្ពិនិត្យល ើងវញិជារឋម លែើមបី
ក្សាំណត្ថ់ាលត្ើ ក្សយរណតឹ ង ឬសាំលណើ
ថ្ផាក្សនុងចាំបាច្ប់្ត្ូវលធវើការលសុើរអលងេត្
អាំពីភាពអនុលោមខែរឬលទ។ 

ការក្សាំណត្ជ់ាប្រពន័ធ និងប្រក្សរល យ
សត្ានុមត័្ ថាលត្ើ IFC/MIGA បាន
អនុលោមតាមលគាលនលយាបាយររាិថ ន 
និងសងគមររស់ែៃួនខែរឬលទ និងថាលត្ើោន
ការែូច្ខាត្  ក្សព់ន័ធនឹងរែិលោមភាព
ណាមយួខែរឬលទ។ 

ការលផាៀងផ្ទា ត្អ់ាំពីការអនុវត្តវធិានការ
ប្គរប់្គង ខែលប្ត្ូវបានរលងេើត្ល ើង  
ល្ៃើយត្រនឹងររក្សគាំលហើញ និងអនុាសន៍
ពីការលសុើរអលងេត្អាំពីភាពអនុលោម
ប្រក្សរល យប្រសិទធភាព។ 

 

បរិបថ្ និងការវិនិម្ោគ 

IFC ោនការវនិិលយាគភាគហ ុនសក្សមមលៅក្សនុង An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) ខែលជា
ធនាគារ ណិជ្ជលៅប្រលទសលវៀត្ណាម ចរត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០១០។ ចរត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៣មក្ស IFC បានកាៃ យជា
ោា ស់ភាគហ ុន និងកានក់ារម់ូលធនប្ទពយោា ស់ច្ាំនួន ៨,២% លៅក្សនុង ABBank។ ABBank ជាលទធផល កានក់ារ់
ភាគហ ុន ១០,៣១% លៅក្សនុងប្ក្សុមហ ុន Electricity Vietnam International Joint Stock Company (EVNI)។ 
EVNI កានក់ារភ់ាគហ ុន ១០% ថ្នប្ក្សមុហ ុនវារអីគគិសនីលសានលប្កាម២ ជាប្ក្សុមហ ុនរណាត ក្ស់ទុនរមួគាន  ទទួល
រនាុក្សាងសង ់ និងប្រតិ្រត្តិការទាំនរវ់ារអីគគិសនីលសានលប្កាម២ រមួជាមួយ រ  ូយា ល់ប្គុរ (៣៩%) ខែលជា
ប្ក្សុមហ ុនក្សមពុជា និងប្ក្សុមហ ុន Hydrolancang International Energy Co. Ltd (៥១%) ខែលជាប្ក្សុមហ ុន 
ច្ិន។ មូលធនប្ទពយោា ស់ច្ាំនួន ១០% ររស់ EVNI លៅលសានលប្កាម២ ផតល់សិទធិក្សនុងការខត្ងតាាំងត្ាំណាង
ោន ក្ស់លៅក្សនុងប្កុ្សមប្រឹក្សាភបិាល។ លទោះរីជាយា ងណាក្ស៏ល យ EVNI មនិ ក្ស់ពន័ធនឹងការប្គរ់ប្គងគលប្ោងវារ ី
អគគិសនីប្រចាំថ្ងៃលនាោះលទ។ 

តាមនិយមនយ័លៅក្សនុងលគាលនលយាបាយសីុលអអូ 77  EVNI គឺជាអត្ិងជិ្នរនតររស់ ABBank លហើយលសាន
លប្កាម២ គឺជាអនុគលប្ោងររស់ IFC។  

លសានលប្កាម២ គឺជាគលប្ោងវារអីគគិសនធីាំរាំផុត្លៅប្រលទសក្សមពុជា ខែលសថិត្លៅក្សនុងលែត្តសាឹងខប្ត្ងលៅលលើទលនៃ
លសាន។ ការាងសងប់ានចរល់ផតើមលៅឆ្ន ាំ២០១៤ លហើយប្រត្ិរត្តិការបានចរល់ផតើមលៅឆ្ន ាំ២០១៧។ ការ
លចទប្រកានខ់ផនក្សររាិថ ន និងសងគមមយួច្ាំននួប្ត្ូវបានលលើក្សល ើង  ក្សព់ន័ធនឹងគលប្ោងវារអីគគិសនីលសាន
លប្កាម២ ចរត់ាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៨ មក្ស តាមរយៈការរាយការណ៍ជាាធារណៈ និង ក្សយរណតឹ ង។ 

 
77 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូសទា នុប្ក្សម  

ការវាយរម្មៃ ការម្ស ៊ើបអម្ងេរ ការពិនិរ្យតាមដាន 
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ពាក្យបណ្តឹង 

លៅខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ សីុលអអូបានទទួល ក្សយរណតឹ ង ខែលលចទប្រកានអ់ាំពីផលរ ោះ ល់អវជិ្ជោនខផនក្សររាិថ ន 
និងសងគម (E&S) យា ងទូលាំទូោយ ពីមនុសសរីប្ក្សុម ច្ល់ យខ ក្សពីគាន  ខែលរងផលរ ោះ ល់ល យារ
ប្រត្ិរត្តិការគលប្ោងវារអីគគិសនី។ ប្ក្សុមទាំងលនោះ រមួោន៖ (១) អនក្សភមូខិែលបានតាាំងទលីាំលៅងមី (២) អនក្សភូមខិែល
មនិប្ពមតាាំងទីលាំលៅងមី និង (៣) អនក្សភូមលិៅខែសទឹក្សខាងលលើ។ 

១) អនក្សភូមិខែលបានតាាំងទីលាំលៅងមី លចទប្រកានថ់ា ជ្ីវភាពរស់លៅងមីររស់ពួក្សលគោនការលាំបាក្ស និងមនិ
ប្គរប់្គាន ់ និងថាពួក្សលគមនិប្ត្ូវបានផតល់ជូ្ននូវក្សមមវធិាីត រជ្ីវភាពរស់លៅ ឬការគាាំប្ទលនាោះលទ។ ពួក្សលគក្ស៏
អោះអាងផងខែរថា ពួក្សលគមនិអាច្ចូ្លរមួក្សនុងការសលប្មច្ច្តិ្តលលើការខរងខច្ក្សែីធៃី ខែលែវោះខាត្ត្ោៃ ភាព
បានលនាោះលទ។ 

២) អនក្សភូមិខែលមិនប្ពមតាាំងទីលាំលៅល ើងវញិ អោះអាងថា ជ្ីវភាពរស់លៅររស់ពួក្សលគបានរងផលរ ោះ ល់
ល យការធាៃ ក្សចុ់្ោះយា ងខាៃ ាំងថ្នសតុក្សប្ត្ីក្សនុងប្សុក្ស។ រច្ាុរបនន ប្រជាជ្នភាគលប្ច្ើនរស់លៅក្សនុងថ្ប្ពសហគមន ៍
ខែលលៅខាងលប្ៅអត្ីត្ភូមរិរស់ពួក្សលគ។ ប្រជាជ្នមយួច្ាំនួនបានក្សាំណត្អ់ត្តសញ្ញញ ណថាជាជ្នជាត្ិលែើម
ភាគត្ិច្ និងពាយាមការ រអត្តសញ្ញញ ណវរបធម ៌ និងត្ាំរនស័់ក្សតិសិទធររស់ពួក្សលគ។ ប្រជាជ្នមយួច្ាំនួន
លទៀត្ត្អូញខត្អរថា ពួក្សលគែវោះខាត្លហ ឋ រច្នាសមពន័ធមូល ឋ ន និងែីធៃីប្គរប់្គាន ់ សប្ោរល់ធវើក្សសិក្សមម 
ល យារទឹក្សជ្ាំននខ់ែលទក្សទ់ងនងឹទាំនរ។់ 

៣) អនក្សភូមិលៅខែសទឹក្សខាងលលើ លចទប្រកានអ់ាំពីការែូច្ខាត្ែល់មុែរររច្ិញ្ា ឹមជ្ីវតិ្ររស់ពកួ្សលគ ល យារ
ក្សប្មតិ្ទឹក្សខប្រប្រួល និងោនប្ត្ីកានខ់ត្ត្ិច្លៅក្សនុងទលនៃលសាន និងទលនៃខប្សពក្ស។ ពួក្សលគក្សអ៏ោះអាងផងខែរ
ថា ពួក្សលគមនិបានទទួលព័ត្ោ៌ន ឬការពិលប្គាោះលយារល់អាំពីគលប្ោងវារអីគគិសនី ឬលគាលនលយាបាយ
សាំណងលនាោះលទ។ 

ទាំងរីប្ក្សុមលនោះបានអោះអាងថា ពួក្សលគពុាំោនអារមមណ៍សុវត្ថិភាពក្សនុងការនយិាយអាំពកី្សងវល់ររស់ពួក្សលគ នងិលសនើសុាំ
ឲ្យរក្សាអត្តសញ្ញញ ណររស់ពកួ្សលគជាការសោៃ ត្។់ 

 កេខណ្ឌម្ោងម្នការម្ស ៊ើបអម្ងេរ 

លៅក្សនុងសាំណុាំ លរឿងរច្ាុរបនន ប្រសិនលរើែាំលណើ រការវាយត្ថ្មៃររស់សីុលអអូនាាំឱ្យោនការសលប្មច្ច្ិត្តលធវើការលសុើរអលងេត្ 
របាយការណ៍វាយត្ថ្មៃររស់សីុលអអូរមួរញ្ាូ លលក្សេែណឌ លយាងសប្ោរក់ារលសុើរអលងេត្អាំពីភាពអនុលោម ល យ
គូសរញ្ញជ ក្សអ់ាំព៖ី 

ក្ស. វត្ថុ រាំណង និងវាិលភាពថ្នការលសុើរអលងេត្; 



 

 
របាយការណ៍វាយត្ថ្មៃភាពអនុលោម៖ អនតរការហិីរញ្ញ វត្ថុក្សមពុជា ០១-០៣ ក្សមពុជា 49 
 
 

ែ. ការ ក្សក់្សប្មិត្ណាមយួលលើវាិលភាពថ្នការលសុើរអលងេត្ ខែលអាច្ោនភាពសមប្សរ ល យពិចរណា
អាំពី ក្សនុ ងច្ាំលណាមអវីលផសងលទៀត្ រញ្ញា ខែលបានរិទលៅែាំណាក្សក់ាលវាយត្ថ្មៃ វត្តោនថ្ននីតិ្វធីិតុ្ោការ
ប្សរគាន  ឬការចក្សលច្ញររស់ IFC/MIGA 

គ. អភិប្ក្សម និងវធីិាស្រ្សតថ្នការលសុើរអលងេត្ និងលក្សេណៈសមបត្តិទីប្រឹក្សាជាក្សោ់ក្ស ់និង 
ឃ. កាលវភិាគសប្ោរកិ់្សច្ាការលសុើរអលងេត្ លពលលវោ និងលក្សេែណឌ ត្ប្មូវក្សនុ ងការរាយការណ៍។ កាលវភិាគ

លនោះនឹងរមួរញ្ាូ លកាលររលិច្ឆទផុត្ក្សាំណត្ស់ប្ោរក់ារ ក្សជូ់្នពត័្ោ៌នល យ IFC/MIGA លែើមបីជូ្ន
ែាំណឹងអាំពីែាំលណើ រការលសុើរអលងេត្អាំពីភាពអនុលោម។78 

វរថុបំណ្ង នងិវិសា ភាពម្នការម្ស ៊ើបអម្ងេរ 

ែូច្ោនខច្ងលៅក្សនុងរបាយការណ៍វាយត្ថ្មៃអាំពីភាពអនុលោមររស់សីុលអអូ សីុលអអូនឹងលធវើការលសុើរអលងេត្អាំពី
ភាពអនុលោមថ្នការវនិិលយាគឆ្ន ាំ២០១០ ររស់ IFC លៅក្សនុង ABBank ពីលប្ ោះវាទក្សទ់ងនឹង ក្សយរណតឹ ង។ ការ
លសុើរអលងេត្នឹងក្សាំណត្់ថាលត្ើ IFC បានអនុលោមតាមលគាលនលយាបាយ E&S ររស់ែៃួន ខែល ក្ស់ពន័ធនឹងការ
វនិិលយាគខែរឬលទ និងថាលត្ើោនការែូច្ខាត្ទក្សទ់ងនងឹរែិលោមភាពររស់ IFC ខែរឬលទ។ លៅក្សនុងការក្សាំណត្់
ថាលត្ើ IFC បានអនុលោមតាមលគាលនលយាបាយ E&S ររស់ែៃួនខែរឬលទ សីុលអអូ ប្រសិនលរើសមប្សរ នឹងរមួ
រញ្ាូ លការវាយត្ថ្មៃថាលត្ើ IFC បានរខងវរទិសលៅែស៏ាំខានម់យួពីការខណនាាំ នងិនីត្ិវធិីខែល ក្សព់ន័ធខែរឬលទ។ 

 ក្សព់ន័ធនងឹរញ្ញា ខែលបានលលើក្សល ើងលៅក្សនុង ក្សយរណតឹ ង វត្ថុរាំណងថ្នការលសុើរអលងេត្គឺ លែើមបកី្សាំណត្៖់ 

១. ថាលត្ើ IFC បានអនុលោមតាមលគាលនលយាបាយ E&S ររស់ែៃួនខែរឬលទ រមួទាំង៖ 
ក្ស. ថាលត្ើ IFC បានលធវើការប្ត្ួត្ពនិិត្យ E&S មនុលពលវនិិលយាគ លលើការវនិិលយាគឆ្ន ាំ២០១០ ររស់ែៃួន

លៅក្សនុង ABBank ែូច្បានត្ប្មូវល យលគាលនលយាបាយនិរនតរភាពខែរឬលទ និង 
ែ. ថាលត្ើ IFC បានប្គរប់្គងការវនិិលយាគឆ្ន ាំ២០១០ ររស់ែៃួន លៅក្សនុង ABBank ខែរឬលទ រមួទាំងការ

សនាខផនក្ស E&S ខែលបានលធវើល ើងលៅក្សនុងក្សិច្ាប្ពមលប្ពៀងតាមផៃូវច្ាររ់រស់ែៃួន ជាមយួ ABBank 
ែូច្បានត្ប្មូវល យលគាលនលយាបាយនិរនតរភាព។ 

២. ថាលត្ើការែូច្ខាត្ និងការែូច្ខាត្ជាសកាត នុពល ខែលបានលលើក្សល ើងល យលែើមរណតឹ ង ទក្សទ់ងនឹង
រែិលោមភាពររស់ IFC ខែរឬលទ។79 

ល យពិចរណាអាំពីររក្សគាំលហើញទក្ស់ទងនឹងការែូច្ខាត្ និងថាលត្ើការែូច្ខាត្ណាមួយោនទាំនាក្ស់ទាំនងនឹង
រែិលោមភាពររស់ IFC ខែរឬលទលនាោះ សីុលអអូនឹងវាយត្ថ្មៃលលើការប្ត្ួត្ពិនិត្យល ើងវញិររស់ IFC នងិការប្ត្ួត្
ពិនិត្យលក្សេែណឌ ត្ប្មូវ E&S ររស់ែៃួន លៅក្សប្មតិ្គលប្ោង និងអនុគលប្ោង។ សីុលអអនូឹងពិចរណាលលើសមទិធក្សមម 

 
78 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១១៨ 
79 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១១២-១១៤ 
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E&S លៅក្សប្មតិ្គលប្ោង ឬអនុគលប្ោង ជាពិលសសទក្សទ់ងនឹងការអនុវត្តសតង ់រសមទិធក្សមមែូច្ខាងលប្កាម ច្ាំល ោះ
អនុគលប្ោង ខែល ក្សព់ន័ធនងឹរញ្ញា ខែលបានលលើក្សល ើងលៅក្សនុង ក្សយរណតឹ ង៖ 

• PS១ (ប្រពន័ធប្គរប់្គង និងវាយត្ថ្មៃសងគម និងររាិថ ន) ទក្សទ់ងនងឹ៖ លក្សេែណឌ ត្ប្មវូថ្នការវាយត្ថ្មៃ
ផលរ ោះ ល់ររាិថ ន និងសងគមែស៏មប្សរមយួ ការប្គរប់្គងហានភិយ័ និងផលរ ោះ ល់ ការរងាា ញ
ពត័្ោ៌នររស់គលប្ោងវារអីគគិសនី និងការពិលប្គាោះលយារល់យា ងប្ត្ឹមប្ត្ូវ និងការចូ្លរមួររស់ភាគី ក្សព់ន័ធ
លៅក្សនុងសហគមនខ៍ែលរងផលរ ោះ ល់។ 

• PS៤ (សុែភាព សុវត្ថិភាព និងសនតិសុែសហគមន៍) ទក្ស់ទងនឹង៖ សតង់ រសប្ោរ់សុែភាព និង
សុវត្ថិភាពសហគមន ៍ ខែលោនការលចទប្រកានរ់រស់សហគមនអ៍ាំពីជ្ាំងឺខែលលក្សើត្លច្ញពីទឹក្សជ្ាំននជ់ា
ញឹក្សញារ ់និងការគាំរាមក្សាំខហង និងការរាំភតិ្រាំភយ័ច្ាំល ោះអនក្សខែលរលញ្ាញមត្ិប្រឆ្ាំងនឹងគលប្ោង។  

• PS៥ (ការទទួលបានែីធៃី និងការតាាំងទីលាំលៅងមីល យសម័ប្គចិ្ត្ត) ទក្សទ់ងនឹង៖ លក្សេែណឌ ត្ប្មូវការ និង
សតង ់រសប្ោរខ់ផនការតាាំងទីលាំលៅងមី និងាដ រជ្ីវភាពរស់លៅខែលសមប្សរ រមួទាំងការពិលប្គាោះ
លយារល់ និងការអនុវត្តប្ត្ឹមប្ត្ូវ លែើមបាីដ រ និងទូទត្ស់ាំណងប្រក្សរល យប្រសិទធភាពសប្ោរក់ារផ្ទៃ ស់
ទីលាំលៅ និងផលរ ោះ ល់ែល់ជ្ីវភាពរស់លៅក្សនុងសហគមនខ៍ែលបានរងផលរ ោះ ល់។ 

• PS៦ (ការអភិរក្សសជី្វច្ប្មោុះ និងការប្គរ់ប្គងធនធានធមមជាតិ្ប្រក្សរល យនិរនតរភាព) ទក្ស់ទងនឹង៖ 
ហានិភយ័ជ្ីវច្ប្មុោះ និងផលរ ោះ ល់លលើច្ាំនួនប្ត្ី និងាថ នប្រពន័ធែថ្ទលទៀត្។ 

• PS៧ (ជ្នជាតិ្លែើមភាគតិ្ច្) ទក្សទ់ងនឹង៖ លក្សេែណឌ ត្ប្មូវសប្ោរក់ារពិលប្គាោះលយារល់សមប្សរ
ជាមយួសហគមនជ៍្នជាត្ិលែើមភាគត្ិច្ខែលរងផលរ ោះ ល់ (រមួទាំងការពិលប្គាោះលយារល់ល យលសរ ី
ជាមុន ដម្ការរូល ឋ នននពរ័ម៌ានម្គបម់្ជុងដម្ជាយ លៅក្សនុងាថ នភាពខែលបានក្សាំណត្)់ ការពិចរណា
អាំពីសិទធិែធីៃីលៅក្សនុងសហគមន ៍និងការការ រអត្តសញ្ញញ ណវរបធម ៌នងិត្ាំរនស័់ក្សតិសិទធ។ 

សប្ោរល់គាលរាំណងថ្នលគាលនលយាបាយសីុលអអូ នងិការលសុើរអលងេត្លនោះ ទាំនរវ់ារអីគគិសនីលសានលប្កាម២ 
ប្ត្ូវបានចត្ទុ់ក្សថាជាអនុគលប្ោងររស់ IFC តាមរយៈអត្ងិិជ្នរនតររស់ែៃួន EVNI។ 

រច្ាុរបនន EVNI ពុាំោនផលប្រលយាជ្ន៍ខផនក្សប្គរ់ប្គងលលើប្ក្សុមហ ុនរណាត ក្សទុ់នរួមគាន  ខែលាងសង់ និងលធវើ
ប្រត្ិរត្តិការគលប្ោងវារអីគគិសនីលនាោះលទ។ លទោះរីជាយា ងណាក្សល៏ យ លនោះមនិោននយ័ថា IFC អត្ងិិជ្ន និង
អត្ិងិជ្នរនតររស់ែៃួន (ABBank និង EVNI) គាម នឥទធិពលលលើគលប្ោងវារអីគគិសនលីនាោះលទ។ ការលសុើរអលងេត្
ររស់សីុលអអ ូនឹងពិចរណាលលើលគាលជ្ាំហររនតិច្រនតួច្ររស់ EVNI លៅក្សនុងគលប្ោងវារអីគគិសនីលសានលប្កាម២ នា
លពលរច្ាុរបនន លៅលពលវាយត្ថ្មៃអាំពីភាពអនុលោមររស់ IFC ច្ាំល ោះលគាលនលយាបាយ E&S ររស់ែៃួន។ សីុលអ
អូ ក្សន៏ឹងពិចរណាលលើសមទិធក្សមម E&S ររស់អត្ងិិជ្ន និងអត្ិងិជ្នរនត លៅក្សប្មតិ្អនុគលប្ោងផងខែរ។80  

 
80 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១១៤ 
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អភិរកមដផនកវិធសីាស្រសត 

សីុលអអ ូ នឹងខផអក្សការលសុើរអលងេត្អាំពីភាពអនុលោម លលើរទសោា សន ៍ លសច្ក្សតីខងៃងការណ៍ របាយការណ៍ ទាំនាក្ស់
ទាំនង ការសលងេត្អាំពីសក្សមមភាព នងិលក្សេែណឌ ររស់សីុលអអូ និងប្រភពែថ្ទលទៀត្ខែល សីុលអអូ យល់ថា ក្ស់
ពន័ធ។81 

ែាំលណើ រការលសុើរអលងេត្អាំពីភាពអនុលោម និងរបាយការណ៍លសុើរអលងេត្អាំពីភាពអនុលោមនងឹរមួរញ្ាូ ល៖ 
ក.  ររក្សគាំលហើញថ្នការលសុើរអលងេត្ ទក្សទ់ងនឹងភាពអនុលោម រែិលោមភាព និងការែូច្ខាត្ខែល ក្សព់ន័ធ 
ខ.  រររិទ ភសតុតាង និងលហតុ្ផល លែើមបីគាាំប្ទែល់ររក្សគាំលហើញ និងលសច្ក្សតីសននិ ឋ នររស់សីុលអអូ ទក្សទ់ង
នឹងមូលលហតុ្ឫសគល់ថ្នរែិលោមភាពខែលបានក្សាំណត្ ់
គ. អនុាសនស៍ប្ោរ ់IFC/MIGA លែើមបីពិចរណារលងេើត្ខផនការសក្សមមភាពសប្ោរថ់ាន ក្សប់្គរប់្គង (MAP) 
ទក្សទ់ងនឹងការល ោះប្ាយរែិលោមភាពលៅក្សប្មិត្គលប្ោង ឬអនុគលប្ោង និងការែូច្ខាត្ខែល ក្សព់ន័ធ 
និង/ឬជ្ាំហានខែលចាំបាច្ ់ លែើមបីទរា់េ ត្រ់ែិលោមភាពនាលពលអនាគត្ ប្រសិនលរើ ក្សព់ន័ធនឹងាថ នភាព។ 
ក្សនុ ងក្សរណីខែល IFC/MIGA ចក្សលច្ញពីគលប្ោង អនុាសននឹ៍ងពិចរណាអាំពីផលរ ោះ ល់ថ្នការចក្ស
លច្ញររស់ IFC/MIGA លនាោះខែរ។82 

ចាំបាច្ប់្ត្ូវោនភសតុតាងខែល ក្សព់ន័ធ និងប្គរប់្គាន ់លែើមបផីតល់មូល ឋ នសមលហតុ្ផលសប្ោររ់រក្សគាំលហើញ និង
លសច្ក្សតសីននិ ឋ នអាំពីភាពអនុលោមររស់សីុលអអ។ូ សីុលអអនូឹងវាយត្ថ្មៃថាលត្ើោនភសតុតាងខែល IFC បានអនុវត្ត
លក្សេែណឌ ត្ប្មូវ E&S ខែល ក្សព់ន័ធខែរឬលទ ល យពិចរណាលលើប្រភពពត័្ោ៌នខែលោន លៅលពលលធវើការសលប្មច្
ច្ិត្ត លហើយនឹងមនិរលងេើត្ររក្សគាំលហើញ និងលសច្ក្សតីសននិ ឋ ន ខែលោនអត្ថប្រលយាជ្នត៍ាមលប្កាយលនាោះលទ។83 

អនកជ្ំនាញខាងម្រៅ 

រនាា រព់ោីនទោៃ រអ់នុវត្តខែលប្ត្ូវបានរលងេើត្ល ើង សីុលអអូនឹងរមួរញ្ាូ លអនក្សជ្ាំនាញខាងលប្ៅោន ក្ស ់ ឬលប្ច្ើននាក្ស់
សប្ោរក់ារលសុើរអលងេត្លនោះ។ សប្ោរក់ារលសុើរអលងេត្អាំពីភាពអនុលោមលនោះ សីុលអអូពិចរណាលលើលក្សេណៈ
សមបត្តិែូច្ខាងលប្កាម ជាចាំបាច្៖់ 

• ជ្ាំនាញែស៏ាំខានក់្សនុងលទធករមែីធៃីខែលទក្សទ់ងនឹងគលប្ោង និងការដ ោះម្ាយផលប ោះពាល់ល យមនិ
សម័ប្គច្ិត្ត ពីគលប្ោងវារអីគគិសនី 

• ជ្ាំនាញែស៏ាំខានល់ៅក្សនុងផលរ ោះ ល់ខផនក្សររាិថ នពគីលប្ោងវារអីគគិសនធីាំៗ ជាពិលសសអនក្សខែលទក្សទ់ង
នឹងលសវាជ្ីវច្ប្មុោះ និងាថ នប្រពន័ធ 

 
81 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១១៥ និង ១១៧ 
82 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១២០ 
83 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១១៦-១១៧ 
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• រទពិលាធនក៍្សនុងការវាយត្ថ្មៃលហតុ្រ ោះ ល់សងគម ែាំលណើ រការចូ្លរមួពីភាគី ក្សព់ន័ធ ការពិលប្គាោះ
លយារល់ និងការយល់ប្ពមល យលសរ ីជាមុន និងោនពត័្ោ៌នប្គរប់្គាន ់ពជី្នជាត្ិលែើមភាគត្ចិ្ 

• ច្ាំលណោះែងឹអាំពីប្ក្សមុជ្នជាត្ភិាគត្ិច្ នងិជ្នជាត្ិលែើមភាគត្ិច្លៅក្សមពុជា ជាពិលសសលៅលែត្តសាឹងខប្ត្ង 
• ច្ាំលណោះែងឹអាំពីលគាលនលយាបាយ សតង ់រ និងនតី្ិវធិី E&S ររស់ IFC ជាពិលសសលគាលនលយាបាយ

និរនតរភាព ឆ្ន ាំ២០០៦ និងសតង ់រសមទិធក្សមម ឆ្ន ាំ២០០៦៖ សតង ់រសមទិធក្សមមទី១ (ប្រពន័ធប្គរប់្គង នងិ
វាយត្ថ្មៃសងគម និងររាិថ ន) PS4 (សុែភាព សុវត្ថិភាព និងសនតិសុែសហគមន)៍ សតង ់រសមទិធក្សមម        
ទី៥ (លទធករមែធីៃី នងិការដ ោះម្ាយផលប ោះពាល់ល យមនិសម័ប្គច្ិត្ត) PS៦ (ការអភរិក្សសជ្ីវច្ប្មុោះ និង
ការប្គរប់្គងធនធានធមមជាត្បិ្រក្សរល យនិរនតរភាព) និងសតង ់រសមទិធក្សមមទី៧ (ជ្នជាត្ិលែើមភាគត្ចិ្) 

• រទពិលាធន ៍នងិច្ាំលណោះែងឹ  ក្សព់ន័ធនងឹការលសុើរអលងេត្អាំពីភាពអនុលោម 
• បានរងាា ញសមត្ថភាពក្សនុងការវភិាគលគាលនលយាបាយ និងទោៃ រអ់នុវត្ត និងរលងេើត្សាំលណើ ក្សាំខណទប្មង់

លៅក្សនុងរររិទាថ រន័សមុគាម ញ និង 
• លច្ោះភាាខែមរ នងិអងល់គៃសយា ងាា ត្ជ់្ាំនាញ លច្ោះភាាលវៀត្ណាម កានខ់ត្ប្រលសើរ។ 

ការច េះររួរពិនរិ្យដ ់ទីតំាង និងការដាក់ករមិរជាសកាតន្ ព ម្នការម្ស ៊ើបអម្ងេរ 

ការចុ្ោះប្ត្ួត្ពិនតិ្យែល់ទីតាាំងថ្នត្ាំរនគ់លប្ោងវារអីគគិសនីលសានលប្កាម២ លៅក្សមពុជា និងការយិាល័យ ABBank 
លៅប្រលទសលវៀត្ណាម ប្ត្ូវបានរ ាំពឹងទុក្សថានឹងលធវើល ើងក្សនុងអាំ ុងលពលលសុើរអលងេត្អាំពភីាពអនុលោម។ ច្ាំល ោះ
ការចុ្ោះប្ត្ួត្ពិនតិ្យែល់ទីតាាំងខររលនាោះ ប្ក្សុមការងារខផនក្សសាំណុាំ លរឿងររស់សីុលអអូ អនក្សជ្ាំនាញខាងលប្ៅ និងអនក្សរក្ស
ខប្រផ្ទា ល់ោត្/់អនក្សរក្សខប្រ ប្ត្វូបានរ ាំពឹងទុក្សថានងឹចូ្លរមួ។ 

កា វិភាគម្នការម្ស ៊ើបអម្ងេរអំពីភាពអន ម្ោម ម្ព ម្វោ និង កេខណ្ឌររមូវកនុងការរាយការណ្៍ 

លយាងតាមលគាលនលយាបាយសីុលអអូ 84  លសច្ក្សតីប្ ងរបាយការណ៍លសុើរអលងេត្អាំពីភាពអនុលោមមយួ គួរខត្ប្ត្ូវ
បានរញ្ារក់្សនុងរយៈលពលមយួឆ្ន ាំ រនាា រព់ីោនការរងាា ញរបាយការណ៍វាយត្ថ្មៃ។ គតិ្ប្ត្ឹមខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២៣ 
លសច្ក្សតីប្ ងរបាយការណ៍លសុើរអលងេត្អាំពីភាពអនុលោម សប្ោរស់ាំណុាំ លរឿងលនោះ គួរខត្ប្ត្ូវបានរញ្ជូ នលៅកាន់
គណៈប្គរប់្គង IFC លែើមបបី្ត្ួត្ពិនតិ្យអងគលហតុ្ និងផតល់លយារល់ជាក្សខ់សតង។ គណៈប្គរប់្គងអាច្ខច្ក្សរ ាំខលក្ស
លសច្ក្សតីប្ ងរបាយការណ៍លនោះជាមយួអត្ិងិជ្ន ក្សនុងលក្សេែណឌ ខែល ោនវធិានការសមប្សរលែើមបកីារ រការសោៃ ត្់
ថ្នលសច្ក្សតីប្ ងរបាយការណ៍លនោះ មុនលពលរងាា ញជាាធារណៈ។85 IFC នឹងោនលពល ២០ ថ្ងៃលធវើការ លែើមបផីតល់
លយារល់ជាោយលក្សេណ៍អក្សសរ។ 

 
84 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១២១ 
85 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១២២ 



 

 
របាយការណ៍វាយត្ថ្មៃភាពអនុលោម៖ អនតរការហិីរញ្ញ វត្ថុក្សមពុជា ០១-០៣ ក្សមពុជា 53 
 
 

ប្សរលពលជាមយួគាន លនាោះ លសច្ក្សតីប្ ងរបាយការណ៍លសុើរអលងេត្នឹងប្ត្ូវរញ្ជូ នលៅកានល់ែើមរណតឹ ងលែើមបបី្ត្ួត្              
ពិនិត្យអងគលហតុ្ និងផតល់លយារល់ ក្សនុងលក្សេែណឌ ខែលោនវធិានការសមប្សរលែើមបកីារ រការសោៃ ត្់ថ្នលសច្
ក្សតីប្ ងរបាយការណ៍លនោះ មនុលពលរងាា ញជាាធារណៈ។ ប្រសិនលរើគាម នវធិានការរក្សាការសោៃ ត្ខ់ររលនាោះលទ 
លែើមរណតឹ ង លៅក្សប្មតិ្អរបររោ នឹងទទួលបានលសច្ក្សតបី្ ងតារាងររក្សគាំលហើញថ្នការលសុើរអលងេត្សប្ោរក់ារ
ប្ត្ួត្ពិនិត្យអងគលហតុ្ និងផតល់លយារល់ និងជាប្រភពពត័្ោ៌នលែើមបផីតល់ពត័្ោ៌នែល់ការពិលប្គាោះលយារល់លលើ
ខផនការសក្សមមភាពប្គរប់្គង (MAP) ររស់ IFC នាលពលអនាគត្។86 

រនាា រព់ទីទួលបានលយារល់លលើលសច្ក្សតីប្ ងការពិលប្គាោះលយារល់ពី IFC និងលែើមរណតឹ ង សីុលអអនូឹងរញ្ារ់
របាយការណ៍លសុើរអលងេត្។ របាយការណ៍ចុ្ងលប្កាយនឹងប្ត្ូវ ក្សជូ់្នគណៈប្គរប់្គងជានែ់ពស់ររស់ IFC នងិ
រញ្ជូ នលៅកានប់្ក្សុមប្រឹក្សាភបិាល សប្ោរជ់ាពត័្ោ៌ន។ ប្ក្សុមប្រឹក្សាភបិាលពុាំោនធាតុ្ចូ្លក្សនុងការខក្សសប្មួលែៃឹម
ារថ្នរបាយការណ៍លសុើរអលងេត្អាំពអីនុលោមតាមររស់សីុលអអូលទ។ រនាា រព់ីរបាយការណ៍លសុើរអលងេត្ប្ត្ូវបាន
 ក្សជូ់្នគណៈប្គរប់្គងររស់ IFC ជាផៃូវការ និងរញ្ជូ នលៅកានប់្ក្សុមប្រឹក្សាភបិាល សីុលអអូនឹងជូ្នែាំណឹងែល់
ាធារណជ្ន លៅលលើខវរាយត្រ៍រស់ែៃួនអាំពីការរញ្ារក់ារលសុើរអលងេត្លនោះ។87 

រនាា រព់ីសីុលអអូបាន ក្សជូ់្នរបាយការណ៍លសុើរអលងេត្អាំពីភាពអនុលោមលៅកាន ់IFC ជាលលើក្សចុ្ងលប្កាយ គណៈ
ប្គរប់្គង IFC ោនលពល ៥០ ថ្ងៃលធវើការលែើមបរីញ្ជូ នរបាយការណ៍ប្គរប់្គងលៅប្ក្សុមប្រឹក្សាភបិាលលែើមបពីិចរណា។ 
របាយការណ៍ប្គរប់្គងប្ត្ូវខត្រមួរញ្ាូ ល MAP សប្ោរក់ារអនុមត័្ពីប្ក្សុមប្រឹក្សាភបិាល។ MAP រមួរញ្ាូ ល វធិាន
ការល ោះប្ាយខែលោនរយៈលពលក្សាំណត្ ់ ខែល IFC លសនើល ើង ក្សនុងលគាលរាំណងល ោះប្ាយររក្សគាំលហើញ
ររស់សីុលអអ ូ អាំពីរែិលោមភាព និងការែូច្ខាត្ ខែល ក្សព់ន័ធ។ IFC ប្ត្ូវខត្ពិលប្គាោះលយារល់ជាមយួលែើម          
រណតឹ ង និងអត្ិងិជ្ន ក្សនុងអាំ ុងលពលែាំលណើ រការលរៀរច្ាំ MAP ររស់ែៃួន លហើយរបាយការណ៍ប្គរប់្គងក្សប៏្ត្ូវខត្រួម
រញ្ាូ លការល្ៃើយត្រប្រក្សរល យលហតុ្ផលច្ាំល ោះរ ាំរក្សគាំលហើញ ឬអនុាសន៍ររស់សីុលអអូ ទក្ស់ទងនឹង
រែិលោមភាព ឬការែូច្ខាត្ខែល ក្សព់ន័ធ ខែល IFC មនិអាច្ល ោះប្ាយបាន លៅក្សនុង MAP។88  

សីុលអអូនឹងផតល់លយារល់លលើ MAP ខែលបានលសនើល ើង លៅកានប់្ក្សុមប្រឹក្សាភបិាល លហើយលែើមរណតឹ ងអាច្ ក្ស់
លសច្ក្សតីខងៃងការណ៍មយួជូ្នសីុលអអូ ច្ាំល ោះ MAP ខែលបានលសនើល ើង និងភាពប្គរប់្គានថ់្នការពិលប្គាោះលយារល់ 
លែើមបរីញ្ជូ នលៅកានប់្ក្សុមប្រឹក្សាភបិាល។ 89  រនាា រព់ីទទួលបានការអនុមត័្ពីប្ក្សុមប្រឹក្សាភបិាលច្ាំល ោះ MAP 

 
86 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១២៤-១២៥ 
87 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១២៣ ១២៧-១២៩ 
88 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១៣០-១៣២ ១៣៤ 
89 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១៣៥ 
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របាយការណ៍លសុើរអលងគត្អាំពភីាពអនុលោម របាយការណ៍ប្គរប់្គង នងិ MAP នងឹប្ត្ូវបានផសពវផាយលៅលលើ        
ខវរាយត្រ៍រស់សីុលអអ។ូ90 
 

 
90 លគាលនលយាបាយសីុលអអ ូក្សថាែណឌ  ១៣៨ 


