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ជាកន្លែងស្តែប់បញ្ហែកង្វល់របស់អ្នក



តើគណៈកម្មការអធិការកិច្ច គឺជាអ្វី?

គណៈកម្មការអធិការកិច្ច ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្រំ ១៩៩៣ ដោយក្រុមប្រឹក្រសាប្រតិបត្តិន្រ 
ធនាគារពិភពលោក។ គណៈកម្មការន្រះគឺជាយន្តការបណ្តឹងឯករាជ្រយមួយ សម្រ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋ 
ដ្រលជឿថា ពួកគ្របានរងគ្រ្រះថា្ន្រក់ ឬ ទំនងនឹងរងគ្រ្រះថា្ន្រក់ដោយសារគម្រ្រងដ្រល 
ទទួលបាន មូលនិធិគាំទ្រពីធនាគារពិភពលោក។ គណៈកម្មការន្រះមានសមាសភាពចូល 
រួមពីសមាជិកចំនួនបីរូប មកពីប្រទ្រសផ្រស្រងៗគា្ន្រដ្រលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អ្រកលើបទ 
ពិសោធន៍ការងារពហុវិស័យរបស់ពួកគ្រនៅក្នុងវិស័យការងារអភិវឌ្រឍ ព្រមទាំងភាពឯករាជ្រយ 
និង សុចរិតភាពរបស់ពួកគ្រ។ សមាជិកនីមួយៗបម្រើអាណត្តិការងាររយៈព្រលប្រ្រំឆ្ន្រំ និង 
មិនអាចបន្តបានឡើយ។ គណៈកម្មការន្រះមានការគាំទ្រពីល្រខាធិការដ្ឋ្រនមួយ ដ្រលមាន 
ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងយន្តការគណន្រយ្រយភាព របស់ធនាគារពិភពលោកនៅឯសា្ន្រក់ការកណ្ត្រល 
របស់ធនាគារពិភពលោក ក្នុងទីក្រុងវ៉្រសុីនតោន ឌីសុី សហរដ្ឋអាម្ររិក។ គណៈកម្មការន្រះ 
រាយការណ៍ដោយផ្ទ្រល់ទៅក្រុមប្រឹក្រសាប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោក និង មានភាពឯករាជ្រយ
ដច់ដោយឡ្រកពីថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារពិភពលោក។ 

តើជាអ្វី



តើដំណើរការរបស់គណៈកម្មការនែះ បែពែឹត្តទៅដូចម្តែច? 

ជនទាំងឡាយណដ្រលមានសមាជិកចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅ សំដៅហៅថា"អ្នកស្នើសុំ" អាច 
ដក់បណ្តឹងទៅគណៈកម្មការន្រះបាន។  តាមរយៈដំណើរការរបស់ខ្លួន គណៈកម្មការន្រះធ្វើ 
ការវយតម្ល្រ ថាតើធនាគារពិភពលោកបានអនុវត្តស្របតាមគោលនយោបាយ និង នីតិវិធីផ្ទ្រ 
ក្នុងរបស់ខ្លួនដ្រលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្របីការពារសុវត្ថិភាពមនុស្រស និង បរិសា្ថ្រនដ្ររឬទ្រ។ 
គណៈកម្មការន្រះក៏វយតម្ល្រផងដ្ររថាតើមានភាពមិនអនុលោមណមួយដ្រលបានរួម 
ចំណ្រកឬអាចរួមចំណ្រកនៅព្រលអនាគតបង្កឱ្រយមានគ្រ្រះថា្ន្រក់ដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុង 
បណ្តឹងដ្ររឬទ្រ។ នីតិវិធីប្រតិបត្តិការរបស់គណៈកម្មការន្រះ (អាចរកមើលបាននៅឯ www.
inspectionpanel.org) ពន្រយល់អំពីដំណក់កាលផ្រស្រងៗគា្ន្រនៅក្នុងដំណើរការរបស់គណៈ 
កម្មការរួមទាំងរបៀបដ្រលគណៈកម្មការន្រះកំណត់ថាបណ្តឹងមួយអាចទទួលយកបាននិង 
មានលក្ខខណ្ឌសមស្រប ដើម្របីធ្វើការពិនិត្រយបន្តផងដ្ររ។

ដំណើរការរបស់គណៈកម្មការន្រះក៏ផ្តល់ឱកាសសម្រ្រប់ការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយ 
ភាពសា្ថ្របនាផងដ្ររ រវងអ្នកស្នើសុំ និង ធនាគារពិភពលោក ក្នុងគោលបំណងឆ្លើយតបនិង 
ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ ដើម្របីជាប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ភាគីដ្រលពាក់ព័ន្ធ។ រាល់របាយការណ៍ទាំង 
អស់ដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើងរួមទាំងបណ្តឹងបឋមត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈ ប៉ុន្ត្រ 
អត្តសញ្ញ្រណរបស់អ្នកស្នើសុំ នឹងត្រូវរក្រសាជាការសមា្ង្រត់ ប្រសិនបើមានការស្នើសុំប្រន្រះ។  
ស្រចក្តីសង្ខ្របអំពីដំណើរការរបស់គណៈកម្មការន្រះមានបងា្ហ្រញក្នុងរូបភាពនៅលើក្របទំព័រ 
ខាងក្រ្រយ។

តើនរណាអាចដាក់ពាកែយបណ្តឹងបាន?

ជនរងផលប៉ះពាល់ចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅ នៅក្នុងប្រទ្រសដ្រលធនាគារពិភពលោកគាំទ្រ 
គម្រ្រង អាចដក់ពាក្រយបណ្តឹង (ជាផ្លូវការហៅថា "សំណើសុំធ្វើអធិការកិច្ច")។ អ្នកស្នើសុំអាច
ផ្ញើសំណើន្រះដោយផ្ទ្រល់ ឬ តាមរយៈអ្នកតំណងណមួយ។
 

ដោយរបៀបណា

នរណា



អ្នកស្នើសុំអាចប្តឹងអំពីអ្វីខ្លះ?

គណៈកម្មការអធិការកិច្ច បានដោះស្រ្រយបញ្ហ្រគ្រ្រះថា្ន្រក់ ឬ គ្រ្រះថា្ន្រក់សកា្ត្រនុពលជាច្រើន 
ប្រភ្រទផ្រស្រងៗគា្ន្រ ចំពោះមនុស្រស ឬ បរិសា្ថ្រនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសំុឱ្រយធ្វើអធិការ 
កិច្ច។ ករណីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រ្រះថា្ន្រក់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្រស ឬ ភាព 
រិចរិលបរិសា្ថ្រនដ្រលបង្កដោយគម្រ្រងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ។ គណៈកម្មការក៏បានពិចារណ 
ផងដ្ររអំពីគម្រ្រងនានា ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ល្រស់ប្តូរទីលំនៅដោយបង្ខំ (ឧទាហរណ៍  
ដោយសារការសាងសង់ទំនប់ ផ្លូវ បំពង់បង្ហូរទីលានចាក់សំរាម ឬ រោងចក្រអគ្គិសនី) គម្រ្រង 
ដ្រលប៉ះពាល់សិទ្ធិ និង ប្រយោជន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិច (ដូចជា សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីតាម
ប្របប្រព្រណី ទីកន្ល្រងដ្រលមានសារៈសំខាន់ចំពោះវប្របធម៌ ឬ ជីវភាពរស់នៅ) និង គម្រ្រង 
ដ្រលប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថ្រន កន្ល្រងវប្របធម៌ និង ជម្រកធម្មជាតិ(ឧទាហរណ៍ការបំពុលខ្រយល ់
និងទឹក សមា្ព្រធទៅលើធនធានទឹក ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើតំបន់ដីសើម ការបាត់បង់ព្រ្រ 
ឈើ និង ការបាត់បង់ជីវចម្រុះ) ។ គណៈកម្មការក៏បានដោះស្រ្រយករណីចោទប្រកាន់ អំពីបញ្ហ្រ 
អំពើហិង្រសាយ្រនឌ័រនៅក្នុងគម្រ្រង និង សិទ្ធិរបស់សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ នៅក្នុង 
ការពិគ្រ្រះយោបល់ និង ការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យ សម្រ្រប់ការរៀបចំផ្រនការ និង  
ការអនុវត្តគម្រ្រង រួមទាំងលទ្ធភាពរបស់ពួកគ្រក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផងដ្ររ។ រាល ់
ប្រភ្រទគ្រ្រះថា្ន្រក់ទំាងន្រះ ឬ គ្រ្រះថា្ន្រក់សកា្ត្រនុពល ត្រវូបានគណៈកម្មការយកមកពិនិត្រយឡើង
វិញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌន្រគោលនយោបាយនិង នីតិវិធីប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារពិភពលោក។

អាណត្តិការងាររបស់គណៈកម្មការន្រះ មិនគ្របដណ្តប់លើបញ្ហ្រទាក់ទងនឹងលទ្ធកម្ម ទំនិញ  
ឬ ស្រវកម្ម អំពើពុករលួយ ឬ បញ្ហ្រដ្រលគណៈកម្មការបានដោះស្រ្រយរួចនៅក្នុងករណ ី
កន្លងមកឡើយ លើកល្រងត្រមានការបងា្ហ្រញភស្តុតាងថ្មី ឬ សា្ថ្រនភាពថ្មី។ បញ្ហ្រពាក់ព័ន្ធនឹងការ 
សង្រស័យថាមានករណីលួចបន្លំ ឬ អំពើពុករលួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុង 
គម្រ្រងដ្រលទទួលបានការគាំទ្រពីធនាគារពិភពលោក ឬ ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គង 
របស់បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក ទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់អំពីករណីលួចបន្លំ និង អំពើពុក 
រលួយ គប្របីត្រវូបានរាយការណ៍ទៅបណ្ត្រញទូរស័ព្ទទាន់ហ្រតុការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក 
សម្រ្រប់ករណីលួចបន្លំ និង អំពើពុករលួយ៖ www.worldbank.org/integrity។

អាណត្តិការងាររបស់គណៈកម្មការន្រះ គ្របដណ្តប់លើគម្រ្រងទទួលបានហិរញ្ញប្របទានគាំទ្រ 
ពីធនាគារអន្តរជាតិសម្រ្រប់ការសា្ថ្របនាឡើងវិញ និង ការអភិវឌ្រឍ (IBRD) និងសមាគម 
អភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិ (IDA) ន្រក្រុមធនាគារពិភពលោក បន្ថ្រមពីលើមូលនិធិបរធនបាលកិច្ច 
ដ្រលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារពិភពលោក។ បណ្តឹងអំពីគម្រ្រងដ្រលគាំទ្រដោយសារជីវកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) និង ទីភា្ន្រក់ងារធានាការវិនិយោគពហុភាគី(MIGA) ត្រូវបានដោះ 
ស្រ្រយដោយការិយាល័យភាពអនុលោម ទីប្រឹក្រសា ដោះស្រ្រយវិវទ (CAO)។ ព័ត៌មានបន្ថ្រម 
អំពីការិយាល័យ CAO អាចរកបានតាមរយៈ www.cao-ombudsman.org។

តើជាអ្វី



តើតែូវដាក់ពាកែយបណ្តឹងដោយរបៀបណា? 

ពាក្រយបណ្តឹង (សំណើសុំធ្វើអធិការកិច្ច) អាចធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិត ឬ អីុម្រល។ សូមកត ់
សមា្គ្រល់ថា បណ្តឹងន្រះអាចសរស្ររដោយពលរដ្ឋណមា្ន្រក់ ដោយមិនចាំបាច់មានជំនួយពីអ្នក
ជំនាញ ឬ ម្រធាវើ។ បណ្តឹងន្រះគប្របីមានការចុះហត្ថល្រខា និង ត្រូវមានព័ត៌មានខាងក្រ្រម។

	 ឈ្ម្រះរបស់អ្នក (ត្រូវមានអ្នកស្នើសុំចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅ) និង កន្ល្រងដ្រលអ្នករស ់
នៅ។ ប្រសិនបើអ្នកចាត់តាំងបុគ្គល ឬ អង្គការណមួយធ្វើជាអ្នកតំណងឱ្រយអ្នក អ្នកត្រូវ 
បញ្ចូលឈ្ម្រះ ព្រមជាមួយនឹងលិខិតប្រគល់សិទ្ធិមួយច្របាប់ ដ្រលមានចុះហត្ថល្រខា ដើម្របី 
ឱ្រយបុគ្គល ឬ អង្គការនោះដើរតួនាទីជាអ្នកតំណងរបស់អ្នក។

 ឈ្ម្រះគម្រ្រងដ្រលបានទទួលការគាំទ្រពីធនាគារពិភពលោក (ប្រសិនបើអ្នកដឹង)ដ្រល 
អ្នកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រ្រងនោះ។

 ការពណ៌នាអំពីគ្រ្រះថា្ន្រក់ដ្រលអ្នក ឬ បរិសា្ថ្រនដ្រលអ្នករស់នៅ បានជួបប្រទះ ឬ គ្រ្រះ 
ថា្ន្រក់ ដ្រលអ្នកជឿថាទំនងនឹងកើតឡើងដោយសារត្រគម្រ្រងនោះ។ 

 ការពណ៌នា (ក្នុងកម្រិតវិសាលភាពដ្រលអ្នកដឹង) អំពីហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកជឿថាធនាគារ 
ពិភពលោកមិនបានអនុវត្តតាមគោលនយោបាយ និង នីតិវិធីរបស់ខ្លួន និង របៀបដ្រល 
ការមិនបានតាមគោលនយោបាយ និង នីតិវិធីន្រះ បានបង្កឱ្រយមាន គ្រ្រះថា្ន្រក់(ប៉ុន្ត្រ សូម 
កត់សមា្គ្រល់ថា សំណើសុំធ្វើអធិការកិច្ចមិនចាំបាច់ត្រូវបញ្ជ្រក់អំពីគោលនយោបាយជាក ់
លាក់ណមួយរបស់ធនាគារពិភពលោក ដ្រលត្រូវពិចារណឡើយ)។

 ការពន្រយល់ថា តើអ្នកបានជូនដំណឹងទៅធនាគារពិភពលោកអំពីបញ្ហ្រកង្វល់របស់អ្នកនៅ 
ព្រលណ និង ដោយរបៀបណ និង ហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកមិនព្រញចិត្តទៅនឹងការឆ្លើយតប 
របស់ធនាគារពិភពលោក។

 ប្រសិនបើអ្នកចង់ អ្នកអាចពណ៌នាអំពីសកម្មភាពដ្រលអ្នកគិតអាចដោះស្រ្រយបញ្ហ្រកង្វល ់
របស់អ្នកបាន។

ភាសាអង់គ្ល្រសគឺជាភាសាផ្លូវការសម្រ្រប់ដំណើរការរបស់គណៈកម្មការន្រះបុ៉ន្ត្រអ្នកអាចដក់ 
ពាក្រយបណ្តឹងជាភាសារបស់អ្នកបាន។ អ្នកអាចដក់បណ្តឹងក្នុងទម្រង់ជាក្រដសទៅអសយដ្ឋ្រន 
ប្រ្រសណីយ៍របស់យើង(សូមមើលព័ត៌មាននៅលើក្របខាងក្រ្រយ) ឬ ក្នុងទម្រង់អ្រឡិច 
ត្រូនិកទៅ ipanel@worldbank.org ឬ accountability@worldbank.org។

អ្នកអាចរកគំរូទម្រង់ពាក្រយបណ្តឹងនៅក្នុងគ្រហទំព័ www.inspectionpanel.org របស់គណៈ 
កម្មការបាន រួមជាមួយនឹងព័ត៌មានដទ្រទៀតអំពីគណៈកម្មការ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរ 
បន្ថ្រមទៀត អ្នកអាចស្វ្រងរកចម្លើយនៅលើគ្រហទំព័រន្រះ ឬ អ្នកអាចទាក់ទងល្រខាធិការដ្ឋ្រន 
របស់គណៈកម្មការដោយផ្ទ្រល់ តាមរយៈអីុម្រល ឬ ទូរស័ព្ទ (សូមមើលព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
នៅលើក្របខាងក្រ្រយ)។ ល្រខាធិការដ្ឋ្រនរបស់គណៈកម្មការ ក៏អាចជួយឱ្រយអ្នកយល់ផងដ្ររ 
អំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវមូលដ្ឋ្រន ដើម្របីឱ្រយបណ្តឹងមួយអាចទទួលយកបាន។

ដោយរបៀបណា



តើអ្នកអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីខ្លះពីដំណើរការរបស់គណៈកម្មការ?

ការដាក់បណ្តឹងទៅគណៈកម្មការ អាច៖

 នាំឱ្រយមានការសម្រ្រចពីគណៈកម្មការ ថាតើការរំលោភបំពានទៅលើគោលនយោបាយ 
និង នីតិវិធីរបស់ធនាគារពិភពលោក មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងគ្រ្រះថា្ន្រក់ដ្រលបានចោទ 
ប្រកាន់ដ្ររឬទ្រ។

 ជួយទាញការផ្ត្រតយកចិត្តទុកដក់ទៅលើគ្រ្រះថា្ន្រក់ ឬ  គ្រ្រះថា្ន្រក់ជាសកា្ត្រនុពល និង 
បង្កើតជាម្ររៀនដ្រលអាចជួយបញ្ជៀសគ្រ្រះថា្ន្រក់ប្របន្រះនៅក្នុងគម្រ្រងរបស់ធនាគារ
ពិភពលោក នៅព្រលអនាគតបាន។

 នំាឱ្រយមានចំណត់ការពីថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារពិភពលោកពីដំបូងនៅក្នងុដំណើរការ 
ដើម្របីក្រតម្រូវទៅលើគ្រ្រះថា្ន្រក់ដ្រលបានកើតឡើង ឬ ដោយសារផ្រនការសកម្មភាព របស ់
 ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង (MAP) និង ស្រចក្តីសម្រ្រច និង ការចង្អុលទិសរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 
នៅចុងបញ្ចប់ន្រការសុើបអង្ក្រតរបស់គណៈកម្មការ។

 នាំឱ្រយគណៈកម្មការឈានទៅធ្វើការពិនិត្រយផ្ទៀងផ្ទ្រត់ថា សកម្មភាពក្រតម្រូវនៅក្នុង MAP  
ត្រវូបានអនុវត្តដោយជោគជ័យ។ (ដំណើរការន្រះស្រដៀងគា្ន្រទៅនឹង "ការត្រតួពិនិត្រយ" ដ្រល 
ធ្វើឡើងដោយយន្តការគណន្រយ្រយភាពឯករាជ្រយដទ្រទៀត។)

 នាំឱ្រយមានដំណើរការដោះស្រ្រយវិវទមួយ ប្រសិនបើមានការឯកភាពពីអ្នកស្នើសុំ និង 
ប្រទ្រសដ្រលខ្ចីឥណទានសម្របទាន។

ការដាក់បណ្តឹងទៅគណៈកម្មការ នឹងមិន៖

 ធានាថាគ្រ្រះថា្ន្រក់បង្កឡើងដោយគម្រ្រងដ្រលទទួលបានមូលនិធិគាំទ្រពីធនាគារពិភព 
លោក នឹងត្រូវបញ្ចប់ ឬ ត្រូវបានរារាំងឡើយ អាស្រ័យដោយគណៈកម្មការមិនម្រនជា 
តុលាការដ្រលមានអំណចអនុវត្តដីកានោះទ្រ។ បើទោះជាដូច្ន្រះក្តី គណៈកម្មការន្រះរាយ
ការណ៍ដោយផ្ទ្រល់ទៅក្រុមប្រឹក្រសាប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោក ហើយថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង 
របស់ធនាគារពិភពលោក មានការទទួលខុសត្រូវដោះស្រ្រយ និង ឆ្លើយតបទៅនឹងគំហើញ 
របស់គណៈកម្មការ។

 កំណត់ថាបុគ្គលិករបស់ធនាគារពិភពលោក មានទោសកំហុស ឬគា្ម្រនទោសកំហុសឡើយ 
ដោយឡ្រក គណៈកម្មការពិនិត្រយទៅលើបញ្ហ្រភាពអនុលោមរបស់ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស ់
ធនាគារពិភពលោកជារួម។

 នាំឱ្រយមានការសុើបអង្ក្រតទៅលើរដ្ឋ្រភិបាលដ្រលខ្ចីឥណទានសម្របទាននោះទ្រ អាស្រ័យ
ដោយគណៈកម្មការន្រះសុើបអង្ក្រតទៅលើធនាគារពិភពលោក មិនម្រនអ្នកខ្ចីឥណទាន
សម្របទាននោះទ្រ។

 នាំឱ្រយឈានទៅរកការព្រយួរ ឬ ការលុបចោលគម្រ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិឡើយ (វជាការ 
សម្រ្រចចិត្តរបស់ធនាគារពិភពលោក)។ 

ហែតុអ្វីតែូវមានគណៈកម្មការនែះ?

ប្រសកកម្មរបស់ធនាគារពិភពលោក គឺដើម្របីជួយដល់បណ្ត្រប្រទ្រសនានាលុបបំបាត់ភាព 
ក្រីក្រ និងបង្កើតឱ្រយមានវិបុលភាពរួមគា្ន្រ។ គម្រ្រង និង កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍នានា មានបំណងនា ំ
មកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ប៉ុន្ត្រ ការអនុវត្តគម្រ្រង និង កម្មវិធីទាំងនោះ មានពាក់ព័ន្ធនឹង 
ហានិភ័យមួយចំនួន។ បើទោះបីជាគ្រប់គា្ន្រមានច្រតនាល្អបំផុតក្តី ក៏មនុស្រស និង បរិសា្ថ្រននៅត្រ 
អាចរងគ្រ្រះថា្ន្រក់។ ធនាគារពិភពលោកមានគោលនយោបាយមួយចំនួន ដើម្របីជួយបញ្ជៀស 
លទ្ធផលប្របន្រះ ប៉ុន្ត្របើទោះជាដូច្ន្រះក៏ដោយ ក៏បញ្ហ្រមួយចំនួននៅត្របន្តគា្ម្រនការទទួល 
សា្គ្រល់ ឬ គា្ម្រនការដោះស្រ្រយ។ ក្នុងសា្ថ្រនភាពប្របន្រះ វិធីមួយដើម្របីឱ្រយបញ្ហ្រកង្វល់នានា 
ទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់ គឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវនិយាយអំពីបញ្ហ្រកង្វល់ទាំងនោះច្រញមក។ 
តាមរយៈដំណើរការសហការគា្ន្រមួយ គណៈកម្មការអាចជួយឱ្រយសម្ល្រង និង បញ្ហ្រកង្វល់របស់
ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ ត្រូវបានគ្រសា្ត្រប់ឮ និង ដោះស្រ្រយ។
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 • គណៈកម្មការជូនដំណឹងទៅសាធារណជនថាខ្លួនបានទទួលសំណើសុំធ្វើអធិការកិច្ច តាមរយៈស្រចក្ត ី

ជូនដំណឹងមួយអំពីការទទួលបានសំណើនៅលើគ្រហទំព័ររបស់ខ្លួន។

 • បនា្ទ្រប់ពីទទួលបានសំណើក្នុងរយៈព្រល១៥ថ្ង្រ ន្រថ្ង្រធ្វើការរួចមក គណៈកម្មការសម្រ្រចថាតើត្រូវច្រញ

ស្រចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចុះបញ្ជីសំណើ ឬ ស្រចក្តីជូនដំណឹងអំពីការមិនចុះបញ្ជីសំណើ។

 • ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារពិភពលោក ឆ្លើយតបក្នុងរយៈព្រល២១ថ្ង្រ ន្រថ្ង្រធ្វើការ បនា្ទ្រប់ពីបាន 
ចុះបញ្ជីរួចរាល់។

 • ដំណើរទស្រសនកិច្ចរបស់គណកម្មការ ក្នុងករណីចាំបាច់។
 • បនា្ទ្រប់ពីទទួលបានការឆ្លើយតបពីថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង ក្នុងរយៈព្រល២១ថ្ង្រ ន្រថ្ង្រធ្វើការ គណៈកម្មការផ្តល ់

អនុសាសន៍ជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រនាយកប្រតិបត្តិ ថាតើចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសុើបអង្ក្រតមួយ ដ្ររឬទ្រ។
 • ស្រចក្តីសម្រ្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ដោយផ្អ្រកលើអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការ 

(ជាធម្មតាក្នុងរយៈព្រល១០ថ្ង្រ ន្រថ្ង្រធ្វើការ)។

 • ប្រសិនបើមានការអនុម័តឱ្រយធ្វើការសុើបអង្ក្រតមួយ ល្រខាន្រយន្តការគណន្រយ្រយភាពរបស់ធនាគារពិភពលោក 
ផ្តល់ជម្រើសដោះស្រ្រយវិវទជូនដល់អ្នកស្នើសុំ និង អ្នកខ្ចីឥណទានសម្របទាន។ 

 • ប្រសិនបើភាគីទាំងសងខាងឯកភាពទទួលយកជម្រើសដោះស្រ្រយវិវទ (DR) គណៈកម្មការផ្អ្រកការសុើបអង្ក្រត 
របស់ខ្លួនសិន។

 • ដំណើរការដោះស្រ្រយវិវទ មានរយៈព្រលអតិបរមាចំនួនមួយឆ្ន្រំ (អាចបន្តបានប្រ្រំមួយខ្រ)។

ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់អំព ី
ការអនុវត្ត MAP

 • ប្រសិនបើភាគីទាំងសងខាងមិនជ្រើសរើសយកការដោះស្រ្រយវិវទ ឬ ការដោះស្រ្រយវិវទមិនទទួលបាន 
ជោគជ័យ គណៈកម្មការចាប់ផ្តើមការសុើបអង្ក្រតរបស់ខ្លួន។

 • ដំណើរទស្រសនកិច្ចសុើបអង្ក្រតរបស់គណៈកម្មការ។

 • គណៈកម្មការដក់ជូនរបាយការណ៍សុើបអង្ក្រតរបស់ខ្លួនទៅក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រនាយកប្រតិបត្តិ (គ្រ្រងបញ្ចប ់
របាយការណ៍ន្រះក្នុងរយៈព្រលប្រ្រំមួយខ្រ ក្រ្រយព្រលដក់ច្រញនូវផ្រនការសុើបអង្ក្រតរបស់ខ្លួន)។

 • របាយការណ៍សុើបអង្ក្រតរបស់គណៈកម្មការ ត្រូវបានច្រករំល្រកជាមួយអ្នកស្នើសុំ ក្រ្រមមូលដ្ឋ្រនន្រការរក្រសា 
ការសមា្ង្រត់។

 • ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារពិភពលោក ដក់ជូននូវរបាយការណ៍ និង អនុសាសន៍របស់ខ្លួន 
(ក្នុងរយៈព្រលប្រ្រំមួយសបា្ត្រហ៍ បនា្ទ្រប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍សុើបអង្ក្រត)។

 • ការពិភាក្រសា និង ការអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រនាយកប្រតិបត្តិ ទៅលើផ្រនការសកម្មភាពរបស់ថា្ន្រក ់
គ្រប់គ្រង (MAP)។

 • យោងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង គំរូសមាមាត្រដ្រលមានមូលដ្ឋ្រនផ្អ្រកលើហានិភ័យ និង តាមរយៈមតិយោបល់ព ី
ផ្ន្រកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងន្រក្រុមធនាគារពិភពលោក (GIA) គណៈកម្មការអាចផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្រយពិនិត្រយផ្ទៀងផ្ទ្រត់ទៅ
លើការអនុវត្ត MAP ដ្រលបានទទួលការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។  

 • ដោយមានការអនុម័ត គណៈកម្មការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ទៅលើការអនុវត្តចំណត់ការរបស់ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង ដ្រលដោះស្រ្រយ 
នូវអ្វីដ្រលគណៈកម្មការបានរកឃើញ ដោយឡ្រក GIA ជាអ្នកពិនិត្រយផ្ទៀងផ្ទ្រត់ទៅលើចំណត់ការរបស់ថា្ន្រក ់
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