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េសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុក�របស់គេ្រមាងែបងែចកដីេដម្បសីង�មកិច� 

និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�ជំហនទី ២ 

នីតិវធិីខងេ្រកមពិពណ៌នាអំពីនីតិវធិសី្រមាបព់ក្យបណ�ឹ ង បណ�ឹ ងសរទុក� បណ�ឹ ងជទំស់ ែដល្រត�វប��ូ នមក

ែផ�ក េសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុក� (GRS) របស់ធនាគារពិភពេលក។  បុគ�លិកគេ្រមាង ្រពមទងំ

អ�កេម៉ករ និងអ�កផ�ល់្របឹក្សោែដលបានចូលរមួ្រត�វ្រជាបអពំីដំេណ រករ និងលក�ខណ� ទងំេនះ។  បគុ�លិក

គេ្រមាងនងឹ្រត�វជូនដំណឹងយ៉ាងសកម�ដល់្រក�មអ�កពកព់ន័�ទងំអស់អំព ី េសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុក� 

(GRS) របស់ធនាគារពិភពេលក ក�ុងរេបៀបមយួែដលនឹងយល់យ៉ាងច្បោស់អំពីសិទ�ិ នងិទំនួលខុស្រត�វ។   

 

េគាលបណំង នងិ្របវត� ិ

េសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុក� (GRS) របស់ធនាគារពិភពេលកផ�ល់ជូននូវរេបៀបងយៗស្រមាប់

សហគមន ៍ និងបុគ�លែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមាងដកជូ់នបណ�ឹ ងសរទុក�របស់ពួកេគេដយផា� ល់េទថា� ក់

្រគប្់រគងរបស់ធនាគារ។ GRS ្រត�វធានាថា បណ�ឹ ងសរទុក� (ពក្យបណ�ឹ ង) ្រត�វបានដកជូ់នយ៉ាងទនេ់ពល

េវលេទ្រក�មករងរ និង/ឬ្របធាន្រគប្់រគងរបស់ធនាគារពកព់ន័� េដម្បពីិនិត្យ និងចតក់រ ្របសិនេប
សម្រសប។ េគាលេដគឺេដម្បពី្រងឹងសមត�ភាពេឆ�យតប នងិគណេនយ្យភាពរបស់ធនាគារ។ 

 

យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុក� (GRMs) ក្រមតិគេ្រមាង ែដលពួកេគមាន េនែតជាឧបករណ៍ចម្បង

ស្រមាបក់រេលកេឡង និងេដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុក�ទកទ់ិននឹងគេ្រមាងេនក�ុង្របតិបត�ិករេ្រកមជំនួយ

របស់ធនាគារ។ អ�ីែដល GRS អនុវត�គឺអនុ�� តឲ្យធនាគារេដះ្រសយប�� ែដលមនិអចេដះ្រសយេន

ក្រមតិគេ្រមាង េដយមនិបះ៉ពល់ដល់ GRMs ែដលមាន្រសប។់ 

ដូេច�ះបណ�ឹ ងសរទុក�ែដលដកជូ់នេដយផា� ល់េទ្រក�មករងរគេ្រមាង ឬករយិាល័យ្របច្ំរបេទស្រត�វេដះ

្រសយេនក្រមតិគេ្រមាង េលកែលងែតេដមបណ�ឹ ងប�� កយ៉់ាងច្បោស់ថាដកជូ់ន GRS េនក�ុងពក្យបណ�ឹ ង

របស់ពួកេគ ឬ្រក�មករងរ ឬថា� ក្់រគប្់រគងពិចរណាថា ករប��ូ នសំណំុេរឿងេទ GRS គឺល�ជាង។ ពក្យ

បណ�ឹ ងែដលកំពុងេដះ្រសយេនក្រមតិគេ្រមាងអច្រត�វបានប��ូ នេទ GRS ្រគបេ់ពល េនដំណាកក់ល

េ្រកយ ជាពិេសស ្របសិនេបេសចក�ីសេ្រមច្របកបេដយេជាគជយ័ (តមករយល់េឃញ ឬជាកែ់ស�ង) 

មនិអចេធ�េទបាន (ករេកនេឡង)។ 

 

អ�ែីដល GRS អនុវត� 

GRS ស្រម�លដល់ករពិនិត្យ និងេសចក�ីសេ្រមចរមួេលបណ�ឹ ងសរទុក� តមរយៈករពិនិត្យ និងករចុះប�� ី

ពក្យបណ�ឹ ង និងប��ូ នវេទ្រក�មករងរ/្របធាន្រគប្់រគងែដល្រត�វទទួលខុស្រត�វ។ GRS អនុវត�មុខងរខង

េ្រកមក�ុងរវងរយៈេពលកំណតម់យួ: 
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• ទទួលពក្យបណ�ឹ ងពី្រក�មអ�កពកព់ន័�  

• វយតៃម� និងកំណតអ់ំពសិីទ�ិ និង្របេភទរបស់ពួកេគ   

• ប��ូ នពក្យបណ�ឹ ងេទ្រក�មករងរ/្របធាន្រគប្់រគងសម្រសប  

• បនា� បម់កជាមយួនឹង្រក�មករងរធានាថាពក្យបណ�ឹ ង្រត�វបានេដះ្រសយ  

• ប��ូ នបុគ�លែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមាងេទកូនបំណុល ឬភាគីេផ្សង ្របសិនេបសម្រសប។  

 

អ�ែីដល GRS មនិអនុវត�  

GRS មនិផ�ល់េសវកម�សនា� នកម� ឬេដះ្រសយទំនាស់ជាលក�ណៈឯករជ្យេទ។  

ករេ្រប្របាស់ GRS មនិបះ៉ពល់ដល់ ឬកំណតក់្រមតិសមត�ភាពរបស់បុគ�លែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមាង

ក�ុងករជួបជាមយួ្រក�ម្របឹក្សោអធិករកិច�របស់ធនាគារ ឬឧបា្រស័យេផ្សងេទៀត តមរេបៀបណាមយួេនះ។ 

េតនរណាអចដកព់ក្យបណ�ឹ ង? 

ពក្យបណ�ឹ ងអច្រត�វបានដកជូ់នេដយបុគ�លមា� ក ់ឬេ្រចននាក ់ឬតំណាងរបស់ពួកេគ ែដលេជឿពួកេគរងផល

បះ៉ពល់មនិល�េដយផា� ល់ពី្របតិបត�កិរេ្រកមជំនួយរបស់ធនាគារ (IBRD/IDA) យ៉ាងសកម� (មាននយ័ថា 

មនិបិទ)។1 

ពក្យបណ�ឹ ងទកទ់ិននឹងលទ�កម� ទកទ់ិន្របតិបត�កិរេ្រកមហិរ��ប្បទនរបស់ធនាគារកអ៏ច្រត�វបានដកជូ់ន

េដយអ�កេដញៃថ� ឬអ�កែដលអចក� យជាអ�កេដញៃថ� (្រក�មហុ៊ន ឬបុគ�ល) ដល់ធនាគារ តមរយៈ GRS 

ផងែដរ។ េទះបីជាយ៉ាងណា ពក្យបណ�ឹ ងទងំេនះ នឹង្រត�វបានដំេណ រករេទតម BP 11.00 និងមនិតម

នីតិវធិី GRS ែដលបានែចងខងេ្រកមេទ។ 

រេបៀបដកព់ក្យបណ�ឹ ង 

ពក្យបណ�ឹ ងអច្រត�វបានដកជូ់នតមេ្រចនរេបៀប។ 

• តមអុីែមល៉: េផ�អុីែមល៉េទកន ់grievances@worldbank.org។  

• តមទូរសរៈ +1–202–614–7313  

• តមសំបុ្រត:  

ធនាគារពិភពេលក េសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុក�  
MSN MC 10-1018 

1818 H St NW 

Washington, DC 20433, USA  

• តមរយៈករយិាល័យ្របច្ំរបេទស មជ្ឈមណ� លពត័ម៌ានសធារណៈ 

                                                            
1 េនះរមួមាន កម�ី ជំនួយ មូលធនអណត�ិព្យោបាលភាព, TA និង្របតិបត�ិករកបូន។ 
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បណ័� មានែបបបទពក្យបណ�ឹ ងភា� បជ់ាមយួកម៏ានផងែដរ។  

ភាសេ្របក�ុងពក្យបណ�ឹ ង  

ពក្យបណ�ឹ ងអច្រត�វបានដកជូ់នេដយេ្រប្របាស់ភាសផ�ូវកររបស់្របេទស។ រល់លិខិតេឆ�យឆ�ងទងំអស់

របស់ GRS ជាមយួនឹងេដមបណ�ឹ ងនឹង្រត�វេធ�េឡងជាភាសអងេ់គ�ស និងជាភាសេ្របក�ុងពក្យបណ�ឹ ង 

្របសិនេបអច។ ក�ុងករណីភាពលំេអៀងណាមយួរវងច្បោបៃ់នភាសទងំពីរ 

េនាះច្បោបជ់ាភាសអងេ់គ�សនឹង្រត�វមានឧត�មានុភាព។ 

ករដំេណ រករពក្យបណ�ឹ ងែដលមនិបានដកជូ់នជាភាសអងេ់គ�សនឹង្រត�វកររយៈេពលេឆ�យតបបែន�ម 

េដយសរ្រត�វករបកែ្រប។ 

ពត័ម៌ានចបំាច ់

ខ�មឹសរពក្យបណ�ឹ ង. ពក្យបណ�ឹ ង្រត�វប�� កយ៉់ាងច្បោស់លស់អពំីេហតុបះ៉ពល់មនិល� ែដលេចទ្របកនថ់ា 

បណា� លមកពី ឬអចបណា� លមកព្ីរបតិបត�ិករេ្រកមជំនួយរបស់ធនាគារ។ ពក្យបណ�ឹ ងេនះ្រត�វសំអង

េដយឯកសរ និងលិខិតទំនាកទ់នំងែដលមាន ក�ុងករណីែដលអច និងសម្រសប។ េដមបណ�ឹ ងកអ៏ច

ប�� កអ់ំពលីទ�ផលែដលចងប់ានក�ុងពក្យបណ�ឹ ង មាននយ័ថា រេបៀបែដលវអច្រត�វបានេដះ្រសយ។ 

ឯកសរពកព់ន័�ទងំអស់្រត�វបានផ�ល់ជូនជាមយួនងឹពក្យបណ�ឹ ង ឬតមសំេណ សំុរបស់ GRS តមរយៈ

លិខិតជូនដណឹំងបែន�ម។ ឧបសម�ន័� 6 ផ�ល់ជូននូវទ្រមងែ់បបបទែដលបានេស�ស្រមាបដ់កជូ់ន។ 

 

អត�ស�� ណ. ពក្យបណ�ឹ ង្រត�វែតប�� កអ់ំពីអត�ស�� ណរបស់បុគ�លែដលបានដកព់ក្យបណ�ឹ ង និងថាេត

ខ�ួនជាបុគ�ល និង/ឬសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមាង ឬអ�កតំណាង។ េដមបណ�ឹ ងអចសំុឲ្យរក្សោ

អត�ស�� ណរបស់បុគ�លមយួចំនួន ឬទងំអស់ជាករសមា� ត។់ សំេណ សំុរក្សោករសមា� ត ់ និងេហតុផល

ស្រមាបក់រេស�សំុេនាះ ្រត�វដកជូ់នជាមយួនឹងពក្យបណ�ឹ ង។ 

 

អ�កតំណាង. េដមបណ�ឹ ងអចេ្រប្របាស់អ�កតណំាង (ឧ. ក�ុងករណីែដលគិតថាចបំាច្់រត�វរក្សោភាពសមា� ត់

របស់បុគ�ល ឬសហគមន)៍ ែដលក�ុងករណីេនះ េឈ� ះ និងពត័ម៌ានទំនាកទ់ំនងរបស់អ�កតំណាង្រត�វែតមាន

ប��ូ លេនក�ុងពក្យបណ�ឹ ង។ 

្របសិនេបេដមបណ�ឹ ងេ្រប្របាស់អ�កតណំាង្រសបច្បោបេ់ដម្បជីួយ ពួកេគេនក�ុងករដកព់ក្យបណ�ឹ ង  អ�ក

តំណាង្រសបច្បោប្់រត�វចុះហត�េលខេលពក្យបណ�ឹ ង និងផ�ល់ភស�ុតងជាលយលក�ណ៍អក្សរ (ដូចជា លិខតិ

ែដលបានចុះហត�េលខេដយេដមបណ�ឹ ង) អពំសិីទ�ិអំណាចរបស់អ�កតណំាង្រសបច្បោបក់�ុងករេធ�ជាតំណាង 

និងអនុវត�សកម�ភាពជួសមុខឲ្យេដមបណ�ឹ ងទកទ់ិនេទនឹងពក្យបណ�ឹ ង។ GRS នឹងទកទ់ងេដយផា� ល់

ជាមយួនឹងអ�កតំណាង្រសបច្បោប ់ ្របសិនេបចបំាច ់ និងសម្រសប ្រពមទងំនឹងរក្សោជូនដណឹំងដល់អ�ក
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តំណាង្រសបច្បោប ់និងេដមបណ�ឹ ងអពំីស� នភាពៃនពក្យបណ�ឹ ង។ 

េដយមនិគិតអំពីអ�កែដលដកព់ក្យបណ�ឹ ង ពក្យបណ�ឹ ងែដលពុមំានពត័ម៌ានទំនាកទ់នំងរបស់េដមបណ�ឹ ង

នឹងមនិ្រត�វបានទទួលយកេទ។ ពត័ម៌ានទំនាកទ់ំនងគឺសំខនណ់ាស់េនក�ុងករធានាឲ្យបានថា ពក្យបណ�ឹ ង

្រត�វបានេដះ្រសយយ៉ាងេលឿន និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

វសិលភាព នងិភាព្រតមឹ្រត�វៃនពក្យបណ�ឹ ង 

ពក្យបណ�ឹ ង្រត�វបានចតទុ់កថាមានភាព្រតមឹ្រត�វ ្របសិនេបវ្រសបេទតមលក�ណៈវនិិច�យ័ខងេ្រកម:  

• ពក្យបណ�ឹ ងទកទ់ិនេទនឹងគេ្រមាងេ្រកមជំនួយរបស់ធនាគារពិភពេលក (IBRD ឬ IDA) 

ស្រមាបែ់ដលករវយតៃម� បានចបេ់ផ�មរចួរល់េហយ និងែដលមនិទនប់ានបិទេនេឡយ។  

• ពក្យបណ�ឹ ង្រត�វបានដកេ់ដយបុគ�ល និង/ឬសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមាង ឬអ�ក

តំណាងរបស់ពួកេគ ែដលេជឿថា ពួកេគ្រត�វបាន ឬអច្រត�វបានរងផលះពល់មនិល�ពីគេ្រមាង។  

ប�� ខងេ្រកម្រត�វបានដកេចញ:  

• ពក្យបណ�ឹ ងទកទ់ិនគេ្រមាង IFC ឬ MIGA (ទងំេនះនឹងប��ូ នេទ CAO)  

• ប�� ទកទ់ិននឹងករែក�ងបន� ំនិង/ឬអំេពពុករលួយ (ទងំេនះនឹងប��ូ នេទ INT)  

• ប�� ទកទ់ិននឹងករងរជាមយួនឹងធនាគារពិភពេលក។  

ពក្យបណ�ឹ ងអនាមកិមនិអច្រត�វបានទទួលយកេដយ GRS ដូចបានបង� ញខងេល។ េទះបីជាយ៉ាងណា 

្របសិនេបពក្យបណ�ឹ ងអនាមកិមានពត័ម៌ានជាកល់កអ់ំពីប�� ទកទ់ិននឹងគេ្រមាង វនឹង្រត�វប��ូ នបន�េទ

្រក�មករងរ េដម្បពីួកេគទទួលបានពត័ម៌ាន និងអនុវត�សកម�ភាព ្របសិនេបអច។ 

ពក្យបណ�ឹ ងែដលឥត្របេយាជន ៍ឬមនិសមេហតុផលយ៉ាងច្បោស់កម៏និ្រត�វបានទទួលយកែដរ។ 

 

ពក្យបណ�ឹ ងែដលបាន្រចនេចលរចួរល់មកេហយថាមនិមានភាព្រតឹម្រត�វ ឬ្រត�វបានេដះ្រសយយ៉ាង

េជាគជយ័តមរយៈ GRS រចួេហយនឹងមនិ្រត�វបានពិចរណាេឡងវញិេទ េលកែលងែតមានពត័ម៌ានបែន�ម

បង� ញថាសម្រសបនឹងេធ�ែបបេនះ។ 

្របសិនេបពក្យបណ�ឹ ងភា� បគ់េ្រមាងជាមយួនឹង GRM ក្រមតិគេ្រមាងែដលមាន្រសប ់(សូមអនកថាខណ�  2) 

េនាះ GRS នឹងជូនដំណឹងដល់េដមបណ�ឹ ងអំពីចណុំចេនះ េហយជំរុញដល់ករេ្រប្របាស់វ 

ជាមយួនឹងជេ្រមសស្រមាបេ់ដមបណ�ឹ ងវលិមក GRS ្របសិនេបេសចក�ីសេ្រមចមនិអចសេ្រមចបាន។ 

្របសិនេបេដមបណ�ឹ ងបដេិសធមនិេ្រប្របាស់ GRM ក្រមតិគេ្រមាង េនាះ GRS 

នឹងសកសួរអំពីេហតុផលស្រមាបែ់ដលេធ�ដូេច�ះ េហយចបេ់ផ�មដំេណ រករពក្យបណ�ឹ ងេ្រកម GRS។ 

នតីវិធិេីដះ្រសយពក្យបណ�ឹ ង  

ពក្យបណ�ឹ ងែដលចូលមកនឹង្រត�វបានទទួល នងិកត្់រតេដយ GRS។ ្របេភទ (I, II ឬ III) នឹង្រត�វបាន

កំណតអ់្រស័យេទតមលក�ណៈ និងស� នទម�នៃ់នប�� ។ េនះនឹងក្រមតិរមួែដលពកព់ន័�នឹងសំណំុេរឿង 
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(សូមអនតរងខងេ្រកម)។ បនា� បម់ក 

ពក្យបណ�ឹ ងនឹង្រត�វប��ូ នបន�េទ្រក�មករងរ/្របធាន្រគប្់រគងទទួលខុស្រត�វ េដម្បពីិនិត្យ េឆ�យតប 

និង្របសិនេបអចអនុវត�សកម�ភាពេដះ្រសយ។ បនា� បម់ក GRS នឹង្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�

ភាពជាបន�បនា� បអ់ំពីស� នភាពពក្យបណ�ឹ ង និងសកម�ភាព (្របសិនេបមាន) តមរយៈឃា� ងំពក្យបណ�ឹ ង

កណា� លែដល្រក�មករងរនឹងមានសិទ�ិេ្រប្របាស់។ ក�ុងករណីមានករធានា ្រក�មករងរអចេស�សំុជំនួយពី

អង�ភាពសជីវកម� ឬ GPs។ ្របសិនេបប�� មានទកទ់ិននឹងផ�ូវច្បោបព់ិេសស េនាះពួកវនឹង្រត�វបាន

ប��ូ នបន�េទ LEG ផងែដរ។ 

ករចុះប�� ីពក្យបណ�ឹ ង 

បនា� បព់ីទទលួបានពក្យបណ�ឹ ង GRS ចុះប�� ីពក្យបណ�ឹ ងភា� មៗ េហយលិខិតជូនដណឹំងអំពីករទទួលបាន

នឹង្រត�វបានេផ�ជូនេទេដមបណ�ឹ ង។ 

ក�ុងរវង 10 ៃថ�េធ�ករ: GRS ពនិតិ្យ នងិវយតៃម� ពក្យបណ�ឹ ង កំណតនូ់វភាព្រតឹម្រត�វ 

និង្របេភទពក្យបណ�ឹ ង អនុេលមេទតម្របេភទេនក�ុងតរងខងេ្រកម ចុះប�� ីវ 

និងប��ូ នបន�េទ្រក�មករងរ/្របធាន្រគប្់រគងសម្រសប 

ែដលបានបង� ញេនក�ុង្របពន័�េលបណា� ញអុីនេធណិត។ GRS នឹងជូនដំណឹងដល់េដមបណ�ឹ ងអពំី

ករកំណតភ់ាព្រតឹម្រត�វរបស់ពក្យបណ�ឹ ង។ 

• ្របសិនេបពក្យបណ�ឹ ងមានភាព្រតឹម្រត�វ េដមបណ�ឹ ងនឹង្រត�វបានជូនដណឹំងថា ្រក�មករងរបាន

កំណតេ់លខជូនសំណំុេរឿង និងរយៈេពលកំណតែ់ដលបានរពំឹងទុកស្រមាបទ់កទ់ងគាត/់នាង។  

• ្របសិនេបពក្យបណ�ឹ ងមនិមានភាពច្បោស់លស់ េនាះេដមបណ�ឹ ងនឹង្រត�វបានេស�សំុឲ្យដកជូ់ននូវ

ពត័ម៌ានបែន�ម ឬផ�ល់ករបំភ� ឺេដម្បអីចេធ�េសចក�ីសេ្រមចេលករចុះប�� ី។  

• ្របសិនេបេដមបណ�ឹ ងមនិមានសិទ�្ិរគប្់រគាន ់  េនាះេដមបណ�ឹ ងនឹង្រត�វបានជូនដំណឹងអពំីករសេ្រមច

េនះ និងប��ូ នេទស� បន័ពកព់ន័�្របសិនេបសម្រសប េហយសំណំុេរឿងនឹង្រត�វបានបិទ។  

 

តរង 1: ្របេភទពក្យបណ�ឹ ង នងិករេដះ្រសយ 
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្របេភទពក្យបណ�ឹ ង 

ពក្យបណ�ឹ ងចូលែដ
លបានេផ�េទ TTL 
នងិចម�ងជូន: 

ពក្យបណ�ឹ ង្រត�វ
បានេដះ្រស
យេដយ: 

ករតមដនករង
រេធ�េសចក�សីេ្រមច
្រត�វបានេធ�េឡង
េដយ: 

សំេណ េដះ្រសយប
�� ្រត�វបានេដះ
្រសយេដយ: 

្របេភទ I (ឧ. 

សំេណ សំុពត័ម៌ាន) 

្របធាន្រគប្់រគងែផ�ក

អនុវត�  CMU 
TTL 

្របធាន្រគប្់រគង

ែផ�កអនុវត�  

្របធាន្រគប្់រគងែផ�ក

អនុវត�, CMU, 

ECRGP 

្របេភទ II (ឧ. 

ផលបះ៉ពល់តិចតួច 

និងមធ្យម 

្របធាន្រគប្់រគងែផ�ក

អនុវត�  CMU 
TTL 

្របធាន្រគប្់រគង

ែផ�កអនុវត�  

្របធាន្រគប្់រគងែផ�ក

អនុវត�, CMU, 

ECRGP 

្របេភទ III  (ឧ. 

ប�� ភាពពកព់ន័�ស

ជីវកម�ធ�នធ់�រ 

េ្រគាះថា� ក ់

ប�� េគាលនេយាបា

យស�ុគស� ញ។ល។) 

្របធាន្រគប្់រគងអនុវ

ត� នាយកជានខ់�ស់ 

នាយក្របច្ំរបេទស 

TTL 

នាយកយុទ�ស

�ស� 

និង្របតិបត�កិរ 

(GP) 

នាយកជានខ់�ស់ 

នាយក្របច្ំរបេទស 

OPCS, LEGEN, 

ECRGP 

CMU = អង�ភាព្រគប្់រគង្របច្ំរបេទស; GP ECR = ែផ�កទំនាកទ់ំនងខងេ្រក នងិសជវីកម�OPCS = 

ែផ�កេសវកម�េគាលនេយាបាយ្របតបិត�កិរ នងិ្របេទស LEGEN = ច្បោបប់រសិ� ន នងិច្បោបអ់ន�រជាត។ិ 

ករពនិតិ្យប�� ែដលបានេលកេឡង នងិករេរៀបចសំំេណ  

(1) ក�ុងរវង 30 ៃថ�េធ�ករ បនា� បព់ីចុះប�� ី  ្រក�មករងរនឹងេឆ�យតបេទេដមបណ�ឹ ង។ 

(a) ស្រមាបព់ក្យបណ�ឹ ង្របេភទ I  (សំេណ សំុពត័ម៌ាន) ្រក�មករងរនឹងផ�ល់នូវពត័ម៌ានែដលបាន

េស�សំុ្រសបតមេគាលនេយាបាយរបស់ AI ធនាគារ។ 

(b) ស្រមាបព់ក្យបណ�ឹ ង្របេភទ II និង III ្រក�មករងរនឹងេស�េទេដមបណ�ឹ ងអំពីរេបៀបេលក

េឡងអំពីប�� េនក�ុងពក្យបណ�ឹ ង របប់��ូ លទងំរយៈេពលកំណតែ់ដលបានេស�េឡង។ 

រយៈេពលកំណតែ់ដលបានេស�េឡងស្រមាប្់របេភទ II មនិ្រត�វេលសពី 60 ៃថ�េនាះេទ េហយ

ស្រមាប្់របេភទ III មនិ្រត�វេលសពី 180 ៃថ�េទ។ ្របសិនេប្រក�មករងរ្រត�វកររយៈេពលកន់

ែតែវង េនាះខ�ួន្រត�វផ�ល់េហតុផលស្រមាបក់រ្រត�វករេពលេវលបែន�មេនាះ។ 

(c) ្របសិនេបករពិនិត្យេដយ្រក�មករងរបង� ញថា ប�� ជាកង�ល់ែដលបានេលកេឡងេនក�ុង

ពក្យបណ�ឹ ងមនិទកទ់ិននឹងគេ្រមាងេ្រកមជំនួយរបស់ធនាគារ ឬចំណុចណាមយួក�ុងេនាះ 

េនាះខ�ួននឹងផ�ល់ករែណនាដំល់េដមបណ�ឹ ងេទតមេនាះ េហយប��ូ នេដមបណ�ឹ ងេទ

អជា� ធរពកព់ន័�របស់រដ� ភបិាលែដល្រត�វេដះ្រសយពក្យបណ�ឹ ងេនាះ។ 

 

(2) សំេណ សំុជាកល់កឲ់្យេដះ្រសយប��  ឬអនុសសនឲ៍្យប��ូ នវេទកូនបំណុលនឹង្រត�វេដះ្រសយ
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េដយ្របធាន្រគប្់រគងដូចបានបង� ញេនក�ុងតរង x។ ចំណុចេនះកអ៏នុវត�េលករជូនដំណឹងថា 

ប�� ជាកង�ល់មនិទកទ់និនឹងគេ្រមាងរបស់ធនាគារ េហយដូេច�ះេហយធនាគារមនិមានមេធ្យោបាយ

េដះ្រសយវេទ។ ្របសិនេបេដមបណ�ឹ ងទទលួយកសំេណ ជាកល់កសំុ់ឲ្យេដះ្រសយប�� ជាកង�ក ់

្រក�មករងរនឹងអនុវត�អនុេលមេទតមដំេណ រករែដលបានេស�េឡង និងរយៈេពលកំណតែ់ដលបាន

េស�េឡង។ េដមបណ�ឹ ងអចផ�ល់ពត័ម៌ានេនេលែផ�កទងំអស់ ឬែផ�កណាមយួៃនសំេណ ដំបូង។  

 

(3) ្របសិនេបេដមបណ�ឹ ង្រចនេចលសំេណ  និង/ឬប�� មនិអចេដះ្រសយបានតមរយៈដំេណ រករ

េនះ េនាះេដមបណ�ឹ ងនឹង្រត�វបានជូនដំណឹងេដយ GRS ែដលពក្យបណ�ឹ ង្រត�វបានបិទេដយគា� ន

េសចក�ីសេ្រមច។ េដមបណ�ឹ ងនងឹ្រត�វបានប��ូ នេទែផ�កេផ្សងេទៀតេដម្បែីស�ងរកដំេណាះ្រសយ 

្របសិនេបសម្រសប ដូចជា អជា� ធរ្របេទសែដល្រត�វទទួលខុស្រត�វ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ង

សរទុក�មូលដ� ន/ជាតិពកព់ន័� ឬ្រក�ម្របឹក្សោអធកិរកិច�របស់ធនាគារពិភពេលក ្របសិនេបពក្យ

បណ�ឹ ងទកទ់ិនេទនឹងករមនិេគារពអនុវត�ន ៍នងិេ្រគាះថា� ក។់ 

 

(4) ករទទួលយកសំេណ ្រត�វសេ្រមចក�ុងរវង 30 ៃថ�េធ�ករ បនា� បព់ីសំេណ ដំបូង្រត�វបានផ�ល់ជូនេដម

បណ�ឹ ង។ ស្រមាបស់� នភាពមនិចបំាច ់ សំេណ សំុករពន្យោរេពលអច្រត�វបានដកជូ់នស្រមាបរ់យៈ

េពល 30 ៃថ�េធ�ករបែន�មក�ុងេពលម�ង ្របសិនេបគូភាគីយល់្រពម។ 

ករអនុវត�សំេណ  

េនេពលសំេណ ្រត�វបានទទួលយក ្រក�មករងរអនុវត�សំេណ ។ ្រក�មករងរនឹងេធ�បច�ុប្បន�ភាពអពំសី� នភាព 

និងវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�សំេណ េនក�ុងប�� ី GRS ្រពមទងំនឹងរក្សោជូនដំណឹងដល់េដមបណ�ឹ ងអំពីវឌ្ឍន

ភាពេនាះ រហូតដល់មានេសចក�ីសេ្រមចេលពក្យបណ�ឹ ង។ ្រក�មករងរអចេស�សំុជំនួយ និងេសចក�ី
ែណនាតំមរយៈ GRS េនេពលណាមយួ។ ជំនួយ នងិេសចក�ីែណនាែំបបេនះអច្រត�វបានផ�ល់េដយ 

OPCS, LEGEN ឬ GPs, CCSAs ពកព់ន័� ឬតបំន ់តមែដលចបំាច ់នងិ្របសិនេបសម្រសប។ 

តនួាទរីបស់ GRS 

GRS នឹងរក្សោទំនាកទ់នំងយ៉ាងជតិស�ិទជាមយួនឹង្រក�មករងរ/្របធាន្រគប្់រគងែដលេដះ្រសយពក្យបណ�ឹ ង 

្រពមទងំជយួ ធានាឲ្យបាននូវករេឆ�យតបទនេ់ពលេវលេនក�ុងរយៈេពលកំណត។់ 

GRS នឹងរក្សោមូលដ� នទនិ�នយ័ពក្យបណ�ឹ ងកណា� ល (ប�� ី) េដម្ប្ីរត�តពិនិត្យ និងតមដនវឌ្ឍនភាពៃនករ

េដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុក� ្រពមទងំធានាបានថា ស� នភាពដំេណ រករ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាពេនក�ុង្របពន័�

េលបណា� ញអុីនេធណិត។ 

GRS នឹងផ�ល់ករែណនា ំនិងជំនួយដល់្រក�មករងរ ្របសិនេបចបំាច ់និងមានករេស�សំុ។  

GRS នឹងេរៀបចំបេង�តរបាយករណ៍ និងករវភិាគ្របចឆំា� េំលសំណំុេរឿងែដលបានដកជូ់ន GRS ្រពមទងំ

ទទួលខុស្រត�វេលស្រមាបក់រទំនាកទ់ំនងខងេ្រក។ 
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ករផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន 

GRS នឹង្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយតមរយៈឯកសរវយតៃម�គេ្រមាង (PADs) ឯកសរករពរ 

និងេគហទំពរ័ខងេ្រក និងខងក�ុងរបស់ធនាគារ។ េគាលករណ៍ និងនីតិវធិី្របតបិត�ិកររបស់ GRS 

នឹងមានផ�ល់ជូនជាភាសផ�ូវករទងំអស់របស់ធនាគារ ទងំេនក�ុងេគហទំពរ័របស់ធនាគារ 

និងជាឯកសរេលសន�ឹក្រកដស។ 

ស្រមាប្់រក�មអ�កពកព់ន័�ែដលមនិមានលទ�ភាពេ្រប្របាស់អុីនធឺណិត បណ័� ពត័ម៌ានរមួជាមយួនឹងែបបបទពក្យ

បណ�ឹ ងនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូនតមរយៈករយិាល័យ្របច្ំរបេទស។ 

ទំពរ័ GRS េនេលេគហទំពរ័របស់ធនាគារនឹងអចឲ្យេដមបណ�ឹ ងដកព់ក្យបណ�ឹ ងរបស់ពកួេគ កដូ៏ចជា 

ពិនិត្យអំពសី� នភាពរបស់ពួកេគផងែដរ។ េគហទំពរ័ក្៏រត�វបេង� ះឯកសរពកព់ន័� និងមាន្របេយាជនដ៍ល់េដម

បណ�ឹ ងផងែដរ។ 

េគហទំពរ័បណា� ញៃផ�ក�ុងរបស់ GRS នឹងផ�ល់នូវឯកសរ និងករែណនាសំ្រមាប្់រក�មករងរ។ 

ករេបាះពុម�ផ្សោយ នងិកររយករណ៍ 

ពក្យបណ�ឹ ងទងំអស់ែដលបានចុះប�� ីនឹង្រត�វបានបង� ញេនេលកេគហទំពរ័ខងេ្រករបស់ GRS 

េដយមានប�� កេ់លខ និង្របេទសស្រមាបេ់គាលបំណងតមា� ភាពែតប៉ុេណា� ះ 

ប៉ុែន�មនិមានផ�ល់ពត័ម៌ានលម�តិជាកល់កអ់ំពីសំណំុេរឿង ឬេដមបណ�ឹ ងេទ។ 

លទ�ភាពទទលួបានពត័ម៌ានទកទ់ិនេទនឹងឯកសរនានាទកទ់ិននឹងពក្យបណ�ឹ ង្រត�វស�ិតេ្រកមបទប��ត�ិៃន

េគាលនេយាបាយស�ីពីលទ�ភាពទទួលបានពត័ម៌ានរបស់ធនាគារពិភពេលក។ 

GRS នឹង្របមូលេមេរៀនែដលបានេរៀនសូ្រតេនក�ុងដំេណ រករទងំមូល។ េនរល់ចុងឆា� សំរេពពន� GRS 

នឹងេធ�កំណតស់មា� ល់អំពីេមេរៀនទងំេនះ អ�ីែដលមាន្របសិទ�ភាព និងអ�ីែដលមនិមាន្របសិទ�ភាព 

េដម្បែីកលម�្របពន័�ជាបន�បនា� ប។់ ករពិនិត្យដំបូងនឹង្រត�វេធ�េឡងបនា� បព់ី្របតិបត�ិករបាន 6 ែខ 

េហយបនា� បព់ីេនាះ េនេរៀងរល់ឆា� ។ំ 

េសរភីាពរចួផុតពកីរសងសឹក 

េគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារផ�ល់ឱកសស្រមាបក់រចូលរមួពីបុគ�លែដលរងផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមាងេនក�ុង

ករេរៀបច ំ និងករអនុវត�គេ្រមាង។ អនុេលមតមេគាលនេយាបាយទងំេនះ ធនាគារកផ៏�ល់ជូននូវលទ�ភាព

ទកទ់ងេទ GRS ែដលជាយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងសរទុក�រមួរបស់ធនាគារពិភពេលកផងែដរ។ 

េដមបណ�ឹ ងែដលេ្រប្របាស់ GRS ្រត�វែតរចួផុតពី្រគបទ់្រមងន់ាកំរសងសឹក ករបំពន ឬករេរ សេអង្របេភទ

ណាមយួ ែផ�កេទេលករែដលពួកេគអនុវត�សិទ�ិរបស់ពួកេគក�ុងករប�ឹងេទ GRS េនាះេទ។ 
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