សេវាកម្មស

ោះស្រាយបណ្ដឹងារទុកខរបេ់គសស្រោងបបងបែកដីសដើម្បីេងគម្កិែច
និងការអភិវឌ្ឍសេដឋកិែចជំហានទី ២

នីតិ វិធខា
ី ងក្រោមពិពណ៌នាអំពីនីតិ វិធស
ី រាប់ពាក្យបណដឹង បណដឹងសារទុក្ះ បណដឹងជំទាស់ ដែលរតូវបញ្ជូនមក្
ដនែក្ ក្សវាក្មមក្
អែក្ក្ ៉ៅ ោរ

ោះរសាយបណដឹងសារទុក្ះ (GRS) របស់ធនាគារពិភពក្ោក្។

និងអែក្នដល់របឹក្ាដែលបានចូលរួមរតូវរាបអំពីែំក្ណើរោរ

ុ អែក្ពាក្់ព័នធទាង
គ្ក្រាងនឹងរតូវជូនែំណង
ឹ យ៉ៅងសក្មមែល់រក្ម
ំ អស់អំពី

បុគ្ល
គ ិក្គ្ក្រាង រពមទាំង

និងលក្ះំណឌទាំងក្នោះ។
ក្សវាក្មមក្

បុគ្ល
គ ិក្

ោះរសាយបណដឹងសារទុក្ះ

(GRS) របស់ធនាគារពិភពក្ោក្ ក្ែុងរក្បៀបមួយដែលនឹងយល់យ៉ៅងចាស់អព
ំ ីសិទធិ និងទំនួលំុសរតូវ។

ក្គាលបំណង និងរបវតតិ
ក្សវាក្មមក្

ោះរសាយបណដឹងសារទុក្ះ

សហគ្មន៍

(GRS)

របស់ធនាគារពិភពក្ោក្នដល់ជូននូវរក្បៀបងាយៗសរាប់

និងបុគ្ល
គ ដែលរងនលប៉ៅោះពាល់ពគ្
ី ក្រាង

ក្់ជូនបណដឹងសារទុក្ះរបស់ពួក្ក្គ្ក្

រគ្ប់រគ្ងរបស់ធនាគារ។ GRS រតូវធានាថ្ន បណដឹងសារទុក្ះ (ពាក្យបណដឹង) រតូវបាន

យផ្ទាល់ក្ៅថ្នែក្់

ក្់ជូនយ៉ៅងទាន់ក្ពលក្វោ

ក្ៅរក្ុមោរងារ និង/ឬរបធានរគ្ប់រគ្ងរបស់ធនាគារពាក្់ព័នធ ក្ែើមបីពិនិតយ និងចាត់ោរ របសិនក្បើសមរសប។
ក្គាលក្ៅគ្ឺក្ែើមបីពរងឹងសមតថភាពក្្លើយតប និងគ្ណក្នយយភាពរបស់ធនាគារ។

យនតោរក្

ោះរសាយបណដឹងសារទុក្ះ (GRMs) ក្រមិតគ្ក្រាង ដែលពួក្ក្គ្ាន ក្ៅដតាឧបក្រណ៍ចមបងសរាប់

ោរក្លើក្ក្ ង
ើ និងក្

ោះរសាយបណដឹងសារទុក្ះទាក្់ទន
ិ នឹងគ្ក្រាងក្ៅក្ែុងរបតិបតតិោរក្រោមជំនួយរបស់ធនាគារ។

អវីដែល

អនុវតតគ្ឺអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារក្

ក្

GRS

ោះរសាយបញ្ញាដែលមិនអាចក្

ោះរសាយក្ៅក្រមិតគ្ក្រាង

យមិនប៉ៅោះពាល់ែល់ GRMs ដែលានរសាប់។

ែូក្ចែោះបណដង
ឹ សារទុក្ះដែល

ក្់ជូនក្

យផ្ទាល់ក្ៅរក្ុមោរងារគ្ក្រាង

រសាយក្ៅក្រមិតគ្ក្រាង ក្លើក្ដលងដតក្ែើមបណដឹងបញ្ញជក្់យ៉ៅងចាស់ថ្ន

ឬោរិយល័យរបចាំរបក្ទសរតូវក្

ោះ

ក្់ជូន GRS ក្ៅក្ែុងពាក្យបណដឹងរបស់

ពួក្ក្គ្ ឬរក្ុមោរងារ ឬថ្នែក្់រគ្ប់រគ្ងពិចារណាថ្ន ោរបញ្ជូនសំណំក្ុ រឿងក្ៅ GRS គ្ឺលអាង។ ពាក្យបណដឹងដែល
ក្ំពុងក្

ោះរសាយក្ៅក្រមិតគ្ក្រាងអាចរតូវបានបញ្ជូនក្ៅ GRS រគ្ប់ក្ពល ក្ៅែំណាក្់ោលក្រោយ ាពិក្សស

របសិនក្បើក្សចក្តីសក្រមចរបក្បក្

យក្ាគ្ជ័យ

(តាមោរយល់ក្ ើញ

ឬាក្់ដសតង)

មិនអាចក្ធវើក្ៅបាន

(ោរក្ក្ើនក្ ង
ើ )។

1

អវដី ែល GRS អនុវតត
GRS

សរមួលែល់ោរពិនិតយ

និងក្សចក្តីសក្រមចរួមក្លើបណដង
ឹ សារទុក្ះ

តាមរយៈោរពិនិតយ

និងោរចុោះបញ្ជី

ពាក្យបណដឹង និងបញ្ជូនវាក្ៅរក្ុមោរងារ/របធានរគ្ប់រគ្ងដែលរតូវទទួលំុសរតូវ។ GRS អនុវតតមុំងារខាង
ក្រោមក្ែុងរវាងរយៈក្ពលក្ំណត់មួយ:
•

ទទួលពាក្យបណដឹងពីរក្ុមអែក្ពាក្់ព័នធ

•

វាយតម្មល និងក្ំណត់អំពីសិទធិ និងរបក្ភទរបស់ពួក្ក្គ្

•

ុ ោរងារ/របធានរគ្ប់រគ្ងសមរសប
បញ្ជូនពាក្យបណដឹងក្ៅរក្ម

•

បនាាប់មក្ាមួយនឹងរក្ុមោរងារធានាថ្នពាក្យបណដឹងរតូវបានក្

•

បញ្ជូនបុគ្ល
គ ដែលរងនលប៉ៅោះពាល់ពីគ្ក្រាងក្ៅក្ូនបំណល
ុ ឬភាគ្ីក្នេង របសិនក្បើសមរសប។

ោះរសាយ

អវដី ែល GRS មិនអនុវតត
GRS មិននតល់ក្សវាក្មមសនាធនក្មម ឬក្
ោរក្របើរបាស់

GRS

ោះរសាយទំនាស់ាលក្ះណៈឯក្រាជយក្ទ។

មិនប៉ៅោះពាល់ែល់

ឬក្ំណត់ក្រមិតសមតថភាពរបស់បគ្
ុ ល
គ ដែលរងនលប៉ៅោះពាល់ពីគ្ក្រាង

ក្ែុងោរជួបាមួយរក្ុមរបឹក្ាអធិោរក្ិចចរបស់ធនាគារ ឬឧបារស័យក្នេងក្ទៀត តាមរក្បៀបណាមួយក្នោះ។
ក្តើនរណាអាច ក្់ពាក្យបណដង
ឹ ?
ពាក្យបណដឹងអាចរតូវបាន
ប៉ៅោះពាល់មិនលអក្

ក្់ជូនក្

យបុគ្ល
គ ាែក្់ ឬក្រចើននាក្់ ឬតំណាងរបស់ពួក្ក្គ្ ដែលក្ជឿពួក្ក្គ្រងនល

យផ្ទាល់ពីរបតិបតតោ
ិ រក្រោមជំនយ
ួ របស់ធនាគារ

(IBRD/IDA)

យ៉ៅងសក្មម

(ានន័យថ្ន

មិនបិទ)។1
ពាក្យបណដឹងទាក្់ទិននឹងលទធ ក្មម
ក្

ទាក្់ទិនរបតិបតតិោរក្រោមហិរញ្ាបបទានរបស់ធនាគារក្អាចរតូវបាន

ក្់ជូន

យអែក្ក្ែញម្លល ឬអែក្ដែលអាចោលយាអែក្ក្ែញម្លល (រក្ុមហុន ឬបុគ្ល
គ ) ែល់ធនាគារ តាមរយៈ GRS

នងដែរ។ ក្ទាោះបីាយ៉ៅងណា ពាក្យបណដឹងទាំងក្នោះ នឹងរតូវបានែំក្ណើរោរក្ៅតាម BP 11.00 និងមិនតាមនីតិ វិធី
GRS ដែលបានដចងខាងក្រោមក្ទ។
រក្បៀប ក្់ពាក្យបណដង
ឹ
ពាក្យបណដឹងអាចរតូវបាន

1

ក្់ជូនតាមក្រចើនរក្បៀប។



តាមអុីដម៉ៅល: ក្នញើអុីដម៉ៅលក្ៅោន់ grievances@worldbank.org។



តាមទូរសារៈ

+1–202–614–7313

ននេះរួមមាន កមចី ជំនួយ មូលធនអាណត្តិព្យាបាលភាព្យ, TA និងប្បត្ិបត្តិការកាបូន។
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តាមសំបុរត:
ធនាគារពិភពក្ោក្ ក្សវាក្មមក្ ោះរសាយបណដង
ឹ សារទុក្ះ
MSN MC 10-1018
1818 H St NW
Washington, DC 20433, USA

•

តាមរយៈោរិយល័យរបចាំរបក្ទស មជឈមណឌលព័ត៌ានសាធារណៈ
ប័ណណានដបបបទពាក្យបណដឹងភាជប់ាមួយក្ាននងដែរ។

ភាសាក្របើក្ង
ែុ ពាក្យបណដង
ឹ
ពាក្យបណដឹងអាចរតូវបាន

ក្់ជូនក្

យក្របើរបាស់ភាសានលូវោររបស់របក្ទស។ រាល់លិំត
ិ ក្្លើយ្លងទាំងអស់របស់

GRS ាមួយនឹងក្ែើមបណដង
ឹ នឹងរតូវក្ធវើក្ ើងាភាសាអង់ក្គ្លស និងាភាសាក្របើក្ែុងពាក្យបណដឹង របសិនក្បើអាច។
ក្ែុងក្រណីភាពលំក្អៀងណាមួយរវាងចាប់ម្នភាសាទាំងពីរ ក្នាោះចាប់ាភាសាអង់ក្គ្លសនឹងរតូវានឧតតានុភាព។
ោរែំក្ណើរោរពាក្យបណដឹងដែលមិនបាន

ក្់ជូនាភាសាអង់ក្គ្លសនឹងរតូវោររយៈក្ពលក្្លយ
ើ តបបដនថម

ក្

យ

សាររតូវោរបក្ដរប។
ព័តា
៌ នចាំបាច់

ំល ឹមសារពាក្យបណដឹង.
បណា
ដ លមក្ពី
ក្

ពាក្យបណដឹងរតូវបញ្ញជក្់យ៉ៅងចាស់ោស់អំពីក្ហតុប៉ៅោះពាល់មិនលអ

ឬអាចបណា
ដ លមក្ពីរបតិបតតោ
ិ រក្រោមជំនួយរបស់ធនាគារ។

ដែលក្ចាទរបោន់ថ្ន

ពាក្យបណដឹងក្នោះរតូវសំអាង

យឯក្សារ និងលិំិតទំនាក្់ទំនងដែលាន ក្ែុងក្រណីដែលអាច និងសមរសប។ ក្ែើមបណដឹងក្អាចបញ្ញជក្់

អំពីលទធ នលដែលចង់បានក្ែុងពាក្យបណដឹង

ានន័យថ្ន

ពាក្់ព័នធទាង
ំ អស់រតូវបាននដល់ជូនាមួយនឹងពាក្យបណដឹង

រក្បៀបដែលវាអាចរតូវបានក្
ឬតាមសំក្ណើសុំរបស់

ជូនែំណឹងបដនថម។ ឧបសមព័នធ 6 នដល់ជន
ូ នូវទរមង់ដបបបទដែលបានក្សែើសរាប់

អតតសញ្ញាណ.
ំលួ នាបុគ្ល
គ

GRS

ឯក្សារ

តាមរយៈលិំិត

ក្់ជន
ូ ។

ពាក្យបណដឹងរតូវដតបញ្ញជក្់អំពីអតតសញ្ញាណរបស់បុគ្ល
គ ដែលបាន
និង/ឬសហគ្មន៍ដែលរងនលប៉ៅោះពាល់ពីគ្ក្រាង

ោះរសាយ។

ឬអែក្តំណាង។

ក្់ពាក្យបណដឹង

និងថ្នក្តើ

ក្ែើមបណដឹងអាចសុំឲ្យរក្ា

អតតសញ្ញាណរបស់បុគ្ល
គ មួយចំនួន ឬទាំងអស់ាោរសាាត់។ សំក្ណើសុំរក្ាោរសាាត់ និងក្ហតុនលសរាប់
ោរក្សែើសុំក្នាោះ រតូវ

ក្់ជូនាមួយនឹងពាក្យបណដឹង។

3

អែក្តំណាង. ក្ែើមបណដង
ឹ អាចក្របើរបាស់អែក្តំណាង (ឧ. ក្ែុងក្រណីដែលគ្ិតថ្នចាំបាច់រតូវរក្ាភាពសាាត់របស់
បុគ្ល
គ
ឬសហគ្មន៍) ដែលក្ែុងក្រណីក្នោះ ក្្
ម ោះ និងព័ត៌ានទំនាក្់ទំនងរបស់អែក្តំណាងរតូវដតានបញ្ចូ ល
ក្ៅក្ែុងពាក្យបណដឹង។
របសិនក្បើក្ែើមបណដង
ឹ ក្របើរបាស់អែក្តំណាងរសបចាប់ក្ែើមបីជួយពួក្ក្គ្ក្ៅក្ែុងោរ ក្់ពាក្យបណដឹង

អែក្តំណាង

រសបចាប់រតូវចុោះហតថក្លខាក្លើពាក្យបណដឹង

និងនដលភ
់ សដតា
ុ ងាោយលក្ះណ៍អក្េរ

(ែូចា

ដែលបានចុោះហតថក្លខាក្ យក្ែើមបណដឹង)

អំពីសិទធិអំណាចរបស់អែក្តំណាងរសបចាប់ក្ែុងោរក្ធវា
ើ តំណាង

និងអនុវតតសក្មមភាពជួសមុំឲ្យក្ែើមបណដឹងទាក្់ទិនក្ៅនឹងពាក្យបណដឹង។ GRS នឹងទាក្់ទងក្
នឹងអែក្តំណាងរសបចាប់

របសិនក្បើចាំបាច់

និងសមរសប

លិំិត

យផ្ទាល់ាមួយ

រពមទាំងនឹងរក្ាជូនែំណឹងែល់អែក្តំណាង

រសបចាប់ និងក្ែើមបណដឹងអំពីសាថនភាពម្នពាក្យបណដឹង។
ក្

យមិនគ្ិតអំពីអែក្ដែល

ក្់ពាក្យបណដឹង

នឹងមិនរតូវបានទទួលយក្ក្ទ។
រតូវបានក្

ពាក្យបណដឹងដែលពុំានព័ត៌ានទំនាក្់ទំនងរបស់ក្ែើមបណដឹង

ព័ត៌ានទំនាក្់ទំនងគ្ឺសំខាន់ណាស់ក្ៅក្ែុងោរធានាឲ្យបានថ្ន

ោះរសាយយ៉ៅងក្លឿន និងរបក្បក្

ពាក្យបណដឹង

យរបសិទធភាព។

វិសាលភាព និងភាពរតឹមរតូវម្នពាក្យបណដង
ឹ
ពាក្យបណដឹងរតូវបានចាត់ទក្
ុ ថ្នានភាពរតឹមរតូវ របសិនក្បើវារសបក្ៅតាមលក្ះណៈវិនិច័យ
ឆ ខាងក្រោម:


ពាក្យបណដឹងទាក្់ទិនក្ៅនឹងគ្ក្រាងក្រោមជំនួយរបស់ធនាគារពិភពក្ោក្ (IBRD ឬ IDA) សរាប់
ដែលោរវាយតម្មល បានចាប់ក្នដើមរួចរាល់ក្ហើយ និងដែលមិនទាន់បានបិទក្ៅក្ យ
ើ ។



ពាក្យបណដឹងរតូវបាន

ក្់ក្

យបុគ្ល
គ និង/ឬសហគ្មន៍ដែលរងនលប៉ៅោះពាល់ពគ្
ី ក្រាង ឬអែក្តំណាង

របស់ពួក្ក្គ្ ដែលក្ជឿថ្ន ពួក្ក្គ្រតូវបាន ឬអាចរតូវបានរងនលោះពាល់មិនលអពីគ្ក្រាង។
បញ្ញាខាងក្រោមរតូវបានែក្ក្ចញ:


ពាក្យបណដឹងទាក្់ទិនគ្ក្រាង IFC ឬ MIGA (ទាំងក្នោះនឹងបញ្ជូនក្ៅ CAO)



បញ្ញាទាក្់ទិននឹងោរដក្លងបនលំ និង/ឬអំក្ពើពុក្រលួយ (ទាំងក្នោះនឹងបញ្ជូនក្ៅ INT)



បញ្ញាទាក្់ទិននឹងោរងារាមួយនឹងធនាគារពិភពក្ោក្។

ពាក្យបណដឹងអនាមិក្មិនអាចរតូវបានទទួលយក្ក្

យ

GRS

ែូចបានបងាាញខាងក្លើ។

របសិនក្បើពាក្យបណដឹងអនាមិក្ានព័ត៌ានាក្់ោក្់អំពីបញ្ញាទាក្់ទិននឹងគ្ក្រាង

ក្ទាោះបីាយ៉ៅងណា

វានឹងរតូវបញ្ជូនបនតក្ៅរក្ុម

ោរងារ ក្ែើមបីពួក្ក្គ្ទទួលបានព័ត៌ាន និងអនុវតតសក្មមភាព របសិនក្បើអាច។
ពាក្យបណដឹងដែលឥតរបក្យជន៍ ឬមិនសមក្ហតុនលយ៉ៅងចាស់ក្មិនរតូវបានទទួលយក្ដែរ។

4

ពាក្យបណដឹងដែលបានរចានក្ចាលរួចរាល់មក្ក្ហើយថ្នមិនានភាពរតឹមរតូវ ឬរតូវបានក្
តាមរយៈ

GRS

រួចក្ហើយនឹងមិនរតូវបានពិចារណាក្ ើង វិញក្ទ

ោះរសាយយ៉ៅងក្ាគ្ជ័យ

ក្លើក្ដលងដតានព័ត៌ានបដនថមបងាាញថ្ន

សមរសបនឹងក្ធវើដបបក្នោះ។
របសិនក្បើពាក្យបណដឹងភាជប់គ្ក្រាងាមួយនឹង GRM ក្រមិតគ្ក្រាងដែលានរសាប់ (សូមអានក្ថ្នំណឌ 2)
ក្នាោះ GRS នឹងជូនែំណឹងែល់ក្ែើមបណដឹងអំពីចណ
ំ ច
ុ ក្នោះ ក្ហើយជំរុញែល់ោរក្របើរបាស់វា ាមួយនឹងជក្រមើស
សរាប់ក្ែើមបណដឹង វិលមក្

GRS

របសិនក្បើក្សចក្តីសក្រមចមិនអាចសក្រមចបាន។

របសិនក្បើក្ែើមបណដឹង

បែិក្សធមិនក្របើរបាស់ GRM ក្រមិតគ្ក្រាង ក្នាោះ GRS នឹងសាក្សួរអំពីក្ហតុនលសរាប់ដែលក្ធវើែូក្ចែោះ
ក្ហើយចាប់ក្នដម
ើ ែំក្ណើរោរពាក្យបណដឹងក្រោម GRS។
នីតិ វធ
ិ ក្ី ោះរសាយពាក្យបណដង
ឹ
ពាក្យបណដឹងដែលចូលមក្នឹងរតូវបានទទួល និងក្ត់រតាក្
អារស័យក្ៅតាមលក្ះណៈ
តារាងខាងក្រោម)។

និងសាថនទមាន់ម្នបញ្ញា។

បនាាប់មក្

យ GRS។ របក្ភទ (I, II ឬ III) នឹងរតូវបានក្ំណត់

ក្នោះនឹងក្រមិតរួមដែលពាក្់ព័នធនឹងសំណំក្ុ រឿង

(សូមអាន

ពាក្យបណដឹងនឹងរតូវបញ្ជូនបនតក្ៅរក្ុមោរងារ/របធានរគ្ប់រគ្ងទទួលំុសរតូវ

ក្ែើមបីពិនិតយ ក្្លើយតប និងរបសិនក្បើអាចអនុវតតសក្មមភាពក្

ោះរសាយ។ បនាាប់មក្ GRS នឹងរតូវបានក្ធវប
ើ ចចុបបនែ

ភាពាបនតបនាាប់អំពីសាថនភាពពាក្យបណដឹង និងសក្មមភាព (របសិនក្បើាន) តាមរយៈឃ្ល ំងពាក្យបណដឹងក្ណា
ដ ល
ដែលរក្ុមោរងារនឹងានសិទធិក្របើរបាស់។

ក្ែុងក្រណីានោរធានា

រក្ុមោរងារអាចក្សែើសុំជំនួយពី

អងគភាពសាជីវក្មម ឬ GPs។ របសិនក្បើបញ្ញាានទាក្់ទិននឹងនលូវចាប់ពិក្សស ក្នាោះពួក្វានឹងរតូវបានបញ្ជូនបនតក្ៅ
LEG នងដែរ។
ោរចុោះបញ្ជពា
ី ក្យបណដង
ឹ
បនាាប់ពីទទួលបានពាក្យបណដឹង GRS ចុោះបញ្ជីពាក្យបណដឹងភាលមៗ ក្ហើយលិំិតជូនែំណឹងអំពីោរទទួលបាននឹង
រតូវបានក្នញើជន
ូ ក្ៅក្ែើមបណដឹង។
ក្ែុងរវាង 10 ម្លាក្ធវោ
ើ រ GRS ពិនិតយ និងវាយតម្មល ពាក្យបណដឹង ក្ំណត់នូវភាពរតឹមរតូវ និងរបក្ភទពាក្យបណដឹង
អនុក្ោមក្ៅតាមរបក្ភទក្ៅក្ែុងតារាងខាងក្រោម

ចុោះបញ្ជីវា

ុ ោរងារ/របធានរគ្ប់រគ្ង
និងបញ្ជូនបនតក្ៅរក្ម

សមរសប ដែលបានបងាាញក្ៅក្ែុងរបព័នធក្លើបណា
ដ ញអុីនក្ធើណត
ិ ។ GRS នឹងជូនែំណឹងែល់ក្ែើមបណដឹងអំពី
ោរក្ំណត់ភាពរតឹមរតូវរបស់ពាក្យបណដឹង។


របសិនក្បើពាក្យបណដឹងានភាពរតឹមរតូវ ក្ែើមបណដង
ឹ នឹងរតូវបានជូនែំណឹងថ្ន រក្ុមោរងារបានក្ំណត់
ក្លំជូនសំណំក្ុ រឿង និងរយៈក្ពលក្ំណត់ដែលបានរំពឹងទុក្សរាប់ទាក្់ទងគាត់/នាង។

5



របសិនក្បើពាក្យបណដឹងមិនានភាពចាស់ោស់

ក្នាោះក្ែើមបណដឹងនឹងរតូវបានក្សែស
ើ ុំឲ្យ

ក្់ជូននូវ

ព័ត៌ានបដនថម ឬនដលោ
់ របំភលឺ ក្ែើមបីអាចក្ធវក្ើ សចក្ដស
ី ក្រមចក្លើោរចុោះបញ្ជី។


របសិនក្បើក្ែើមបណដឹងមិនានសិទធិរគ្ប់រគាន់

ក្នាោះក្ែើមបណដង
ឹ នឹងរតូវបានជូនែំណឹងអំពីោរសក្រមច

ក្នោះ និងបញ្ជូនក្ៅសាថប័នពាក្់ព័នធរបសិនក្បើសមរសប ក្ហើយសំណំក្ុ រឿងនឹងរតូវបានបិទ។

តារាង 1: របក្ភទពាក្យបណដង
ឹ និងោរក្ ោះរសាយ

ពាក្យបណដង
ឹ ចូលដែល ពាក្យបណដង
ឹ រតូវ
របក្ភទពាក្យបណដង
ឹ

បានក្នញក្ើ ៅ TTL

បានក្ ោះរសាយ

និងចមលងជូន:

ក្ យ:

របក្ភទ I (ឧ.

របធានរគ្ប់រគ្ងដនែក្

សំក្ណើសុំព័តា
៌ ន)

អនុវតត CMU

របក្ភទ II (ឧ.
នលប៉ៅោះពាល់តិចតួច
និងមធយម

របធានរគ្ប់រគ្ងដនែក្
អនុវតត CMU

TTL

TTL

ោរតាម នោរងា
រក្ធវក្ើ សចក្តស
ី ក្រមច
រតូវបានក្ធវក្ើ ង
ើ
ក្ យ:
របធានរគ្ប់រគ្ងដនែ
ក្អនុវតត

របធានរគ្ប់រគ្ង
ដនែក្អនុវតត

សំក្ណើក្ ោះរសាយប
ញ្ញារតូវបានក្ ោះ
រសាយក្ យ:
របធានរគ្ប់រគ្ងដនែក្
អនុវតត, CMU,
ECRGP
របធានរគ្ប់រគ្ងដនែក្
អនុវតត, CMU,
ECRGP

របក្ភទ III (ឧ.
បញ្ញាភាពពាក្់ព័នធសា
ជីវក្មមធាន់ធារ

របធានរគ្ប់រគ្ងអនុវ
តត នាយក្ាន់ំពស់

ក្រគាោះថ្នែក្់
បញ្ញាក្គាលនក្យបា

នាយក្យុទធសាស្តសត
TTL

នាយក្របចាំរបក្ទស

និងរបតិបតតោ
ិ រ
(GP)

នាយក្ាន់ំពស់
នាយក្របចាំរបក្ទស
OPCS, LEGEN,
ECRGP

យសមគ្
ុ សាមញ។ល។)

CMU = អងគភាពរគ្ប់រគ្ងរបចាំរបក្ទស; GP ECR = ដនែក្ទំនាក្់ទំនងខាងក្រៅ និងសាជវី ក្មមOPCS = ដនែក្
ក្សវាក្មមក្គាលនក្យបាយរបតិបតតិោរ និងរបក្ទស LEGEN = ចាប់ប រិសាថន និងចាប់អនតរាតិ។
ោរពិនត
ិ យបញ្ញាដែលបានក្លើក្ក្ ង
ើ និងោរក្រៀបចំសក្ំ ណើ
(1) ក្ែុងរវាង 30 ម្លាក្ធវោ
ើ រ បនាាប់ពីចុោះបញ្ជី រក្ុមោរងារនឹងក្្លើយតបក្ៅក្ែើមបណដង
ឹ ។
(a) សរាប់ពាក្យបណដឹងរបក្ភទ I

(សំក្ណើសុំព័ត៌ាន) រក្ុមោរងារនឹងនដល់នវូ ព័ត៌ានដែលបាន

ក្សែើសុំរសបតាមក្គាលនក្យបាយរបស់ AI ធនាគារ។
(b) សរាប់ពាក្យបណដឹងរបក្ភទ II និង III រក្ុមោរងារនឹងក្សែក្ើ ៅក្ែើមបណដឹងអំពីរក្បៀបក្លើក្ក្ ើង
អំពីបញ្ញាក្ៅក្ែុងពាក្យបណដឹង

រាប់បញ្ចូ លទាំងរយៈក្ពលក្ំណត់ដែលបានក្សែក្ើ ើង។

រយៈក្ពល
6

ក្ំណត់ដែលបានក្សែើក្ ើងសរាប់របក្ភទ

II

មិនរតូវក្លើសពី

60

ម្លាក្នាោះក្ទ

ក្ហើយ

ុ ោរងាររតូវោររយៈក្ពលោន់
សរាប់របក្ភទ III មិនរតូវក្លើសពី 180 ម្លាក្ទ។ របសិនក្បើរក្ម
ដតដវង ក្នាោះំលួ នរតូវនដល់ក្ហតុនលសរាប់ោររតូវោរក្ពលក្វោបដនថមក្នាោះ។
(c) របសិនក្បើោរពិនិតយក្

យរក្ុមោរងារបងាាញថ្ន

បញ្ញាាក្ងវល់ដែលបានក្លើក្ក្ ើងក្ៅក្ែុង

ពាក្យបណដឹងមិនទាក្់ទិននឹងគ្ក្រាងក្រោមជំនួយរបស់ធនាគារ
ក្នាោះំលួ ននឹងនដលោ
់ រដណនាំែល់ក្ែើមបណដឹងក្ៅតាមក្នាោះ
ពាក្់ព័នធរបស់រ ា ភិបាលដែលរតូវក្
(2) សំក្ណើសុំាក្់ោក្់ឲ្យក្
ក្

ោះរសាយបញ្ញា

ឬអនុសាសន៍ឲ្យបញ្ជូនវាក្ៅក្ូនបំណល
ុ នឹងរតូវក្

យរបធានរគ្ប់រគ្ងែូចបានបងាាញក្ៅក្ែុងតារាង

ោះរសាយវាក្ទ។

ក្ហើយបញ្ជូនក្ែើមបណដឹងក្ៅអាាញធរ

ោះរសាយពាក្យបណដឹងក្នាោះ។

x។

បញ្ញាាក្ងវល់មិនទាក្់ទន
ិ នឹងគ្ក្រាងរបស់ធនាគារ
ក្

ឬចំណច
ុ ណាមួយក្ែុងក្នាោះ

ោះរសាយ

ចំណច
ុ ក្នោះក្អនុវតតក្លើោរជូនែំណឹងថ្ន

ក្ហើយែូក្ចែោះក្ហើយធនាគារមិនានមក្ធោបាយ

របសិនក្បើក្ែើមបណដឹងទទួលយក្សំក្ណើាក្់ោក្់សុំឲ្យក្

ោះរសាយបញ្ញាាក្ងវល់

រក្ុមោរងារនឹងអនុវតតអនុក្ោមក្ៅតាមែំក្ណើរោរដែលបានក្សែើក្ ង
ើ និងរយៈក្ពលក្ំណត់ដែលបានក្សែើ
ក្ ើង។ ក្ែើមបណដឹងអាចនដល់ព័ត៌ានក្ៅក្លើដនែក្ទាំងអស់ ឬដនែក្ណាមួយម្នសំក្ណើែំបង
ូ ។
(3) របសិនក្បើក្ែើមបណដឹងរចានក្ចាលសំក្ណើ
ក្នាោះក្ែើមបណដឹងនឹងរតូវបានជូនែំណឹងក្

និង/ឬបញ្ញាមិនអាចក្
យ

GRS

ោះរសាយបានតាមរយៈែំក្ណើរោរក្នោះ

ដែលពាក្យបណដឹងរតូវបានបិទក្

យគាមន

ក្សចក្តីសក្រមច។ ក្ែើមបណដឹងនឹងរតូវបានបញ្ជូនក្ៅដនែក្ក្នេងក្ទៀតក្ែើមបីដសវងរក្ែំក្ណាោះរសាយ របសិន
ក្បើសមរសប

ែូចាអាាញធររបក្ទសដែលរតូវទទួលំុសរតូវ

មូល ា ន/ាតិពាក្់ព័នធ

យនតោរក្

ោះរសាយបណដឹងសារទុក្ះ

ឬរក្ុមរបឹក្ាអធិោរក្ិចចរបស់ធនាគារពិភពក្ោក្

របសិនក្បើពាក្យបណដឹង

ទាក្់ទិនក្ៅនឹងោរមិនក្គារពអនុវតតន៍ និងក្រគាោះថ្នែក្់។
(4) ោរទទួលយក្សំក្ណើរតូវសក្រមចក្ែង
ុ រវាង

30

ម្លាក្ធវោ
ើ រ

បនាាប់ពីសក្ំ ណើែំបូងរតូវបាននដល់ជូនក្ែើម

បណដឹង។ សរាប់សាថនភាពមិនចាំបាច់ សំក្ណើសោ
ុំ រពនោរក្ពលអាចរតូវបាន

ក្់ជូនសរាប់រយៈក្ពល

30 ម្លាក្ធវោ
ើ របដនថមក្ែុងក្ពលមដង របសិនក្បើគ្ូភាគ្ីយល់រពម។
ោរអនុវតតសក្ំ ណើ
ក្ៅក្ពលសំក្ណើរតូវបានទទួលយក្

រក្ុមោរងារអនុវតតសក្ំ ណើ។

រក្ុមោរងារនឹងក្ធវប
ើ ចចុបបនែភាពអំពសា
ី ថ នភាព

និងវឌ្ឍនភាពម្នោរអនុវតតសំក្ណើក្ៅក្ែង
ុ បញ្ជី GRS រពមទាំងនឹងរក្ាជូនែំណឹងែល់ក្ែើមបណដឹងអំពីវឌ្ឍនភាព
ក្នាោះ រហូតែល់ានក្សចក្តីសក្រមចក្លើពាក្យបណដឹង។ រក្ុមោរងារអាចក្សែស
ើ ុំជំនួយ និងក្សចក្ដដី ណនាំតាមរយៈ
GRS ក្ៅក្ពលណាមួយ។ ជំនួយ និងក្សចក្ដីដណនាំដបបក្នោះអាចរតូវបាននដល់ក្

យ OPCS, LEGEN ឬ GPs,

CCSAs ពាក្់ព័នធ ឬតំបន់ តាមដែលចាំបាច់ និងរបសិនក្បើសមរសប។
តួនាទីរបស់ GRS
GRS

នឹងរក្ាទំនាក្់ទន
ំ ងយ៉ៅងជិតសែិទាមួយនឹងរក្ុមោរងារ/របធានរគ្ប់រគ្ងដែលក្

ោះរសាយពាក្យបណដឹង
7

រពមទាំងជួយធានាឲ្យបាននូវោរក្្លើយតបទាន់ក្ពលក្វោក្ៅក្ែុងរយៈក្ពលក្ំណត់។
GRS នឹងរក្ាមូល ា នទិនែន័យពាក្យបណដឹងក្ណា
ដ ល (បញ្ជី) ក្ែើមបីរតួតពិនត
ិ យ និងតាម
ក្

ោះរសាយបណដឹងសារទុក្ះ

រពមទាំងធានាបានថ្ន

នវឌ្ឍនភាពម្នោរ

សាថនភាពែំក្ណើរោររតូវបានក្ធវប
ើ ចចុបបនែភាពក្ៅក្ែង
ុ របព័នធ

ក្លើបណា
ដ ញអុីនក្ធើណិត។
GRS នឹងនដលោ
់ រដណនាំ និងជំនួយែល់រក្ុមោរងារ របសិនក្បើចាំបាច់ និងានោរក្សែស
ើ ុំ។
GRS នឹងក្រៀបចំបក្ងកើតរបាយោរណ៍ និងោរវិភាគ្របចាំឆ្ែំក្លើសំណំក្ុ រឿងដែលបាន

ក្់ជន
ូ
GRS រពមទាំង

ទទួលំុសរតូវក្លើសរាប់ោរទំនាក្់ទំនងខាងក្រៅ។

ោរនេពវនាយព័តា
៌ ន
GRS នឹងរតូវបាននេពវនាយតាមរយៈឯក្សារវាយតម្មលគ្ក្រាង (PADs) ឯក្សារោរពារ និងក្គ្ហទំព័រខាងក្រៅ
និងខាងក្ែុងរបស់ធនាគារ។ ក្គាលោរណ៍ និងនីតិ វិធីរបតិបតតោ
ិ ររបស់ GRS នឹងាននដល់ជូនាភាសានលូវោរ
ទាំងអស់របស់ធនាគារ ទាំងក្ៅក្ែុងក្គ្ហទំព័ររបស់ធនាគារ និងាឯក្សារក្លើសនលឹក្រក្
សរាប់រក្ុមអែក្ពាក្់ព័នធដែលមិនានលទធ ភាពក្របើរបាស់អុីនធឺណិត

ស។

ប័ណណព័ត៌ានរួមាមួយនឹងដបបបទពាក្យ

បណដឹងនឹងរតូវបាននដល់ជូនតាមរយៈោរិយល័យរបចាំរបក្ទស។
ទំព័រ GRS ក្ៅក្លើក្គ្ហទំព័ររបស់ធនាគារនឹងអាចឲ្យក្ែើមបណដឹង
សាថនភាពរបស់ពួក្ក្គ្នងដែរ។

ក្់ពាក្យបណដឹងរបស់ពក្
ួ ក្គ្ ក្ែូចាពិនិតយអំពី

ក្គ្ហទំព័រក្រតូវបក្ងាាោះឯក្សារពាក្់ព័នធ

និងានរបក្យជន៍ែល់ក្ែើមបណដឹង

នងដែរ។
ក្គ្ហទំព័របណា
ដ ញម្នាក្ែុងរបស់ GRS នឹងនដល់នវូ ឯក្សារ និងោរដណនាំសរាប់រក្ុមោរងារ។
ោរក្បាោះពុមពនាយ និងោររាយោរណ៍
ពាក្យបណដឹងទាំងអស់ដែលបានចុោះបញ្ជីនឹងរតូវបានបងាាញក្ៅក្លើក្គ្ហទំព័រខាងក្រៅរបស់
បញ្ញជក្់ក្លំ

និងរបក្ទសសរាប់ក្គាលបំណងតាលភាពដតប៉ៅក្ុ ណាណោះ

GRS

ក្

យាន

ប៉ៅុដនតមិនាននតលព
់ ័ត៌ានលមអត
ិ ាក្់ោក្់

អំពីសំណំក្ុ រឿង ឬក្ែើមបណដឹងក្ទ។
លទធ ភាពទទួលបានព័ត៌ានទាក្់ទិនក្ៅនឹងឯក្សារនានាទាក្់ទិននឹងពាក្យបណដឹងរតូវសថិតក្រោមបទបញ្ាតិម្ត ន
ក្គាលនក្យបាយសដីពីលទធ ភាពទទួលបានព័ត៌ានរបស់ធនាគារពិភពក្ោក្។
GRS នឹងរបមូលក្មក្រៀនដែលបានក្រៀនសូរតក្ៅក្ែុងែំក្ណើរោរទាំងមូល។ ក្ៅរាល់ចុងឆ្ែំសារក្ពើពនធ GRS នឹងក្ធវើ
ក្ំណត់សាគល់អំពីក្មក្រៀនទាំងក្នោះ

អវីដែលានរបសិទធភាព

និងអវីដែលមិនានរបសិទធភាព

ក្ែើមបីដក្លមអ

របព័នធាបនតបនាាប់។ ោរពិនិតយែំបូងនឹងរតូវក្ធវក្ើ ង
ើ បនាាប់ពីរបតិបតតិោរបាន 6 ដំ ក្ហើយបនាាប់ពីក្នាោះ ក្ៅ
ក្រៀងរាល់ឆ្ែំ។
ក្សរីភាពរួចនុតពីោរសងសឹក្
ក្គាលនក្យបាយរបស់ធនាគារនដល់ឱោសសរាប់ោរចូលរួមពីបុគ្ល
គ ដែលរងនលប៉ៅោះពាល់ពីគ្ក្រាងក្ៅក្ែុងោរ
8

ក្រៀបចំ

និងោរអនុវតតគ្ក្រាង។

ទាក្់ទងក្ៅ GRS ដែលាយនតោរក្
ដែលក្របើរបាស់

GRS

អនុក្ោមតាមក្គាលនក្យបាយទាំងក្នោះ

ធនាគារក្នដល់ជូននូវលទធ ភាព

ោះរសាយបណដឹងសារទុក្ះរួមរបស់ធនាគារពិភពក្ោក្នងដែរ។ ក្ែើមបណដឹង

រតូវដតរួចនុតពីរគ្ប់ទរមង់នាំោរសងសឹក្

ោរបំពាន

ឬោរក្រីសក្អើងរបក្ភទណាមួយ

ដនអក្ក្ៅក្លើោរដែលពួក្ក្គ្អនុវតតសិទធិរបស់ពួក្ក្គ្ក្ែង
ុ ោរបតឹងក្ៅ GRS ក្នាោះក្ទ។
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ដ្យាក្រាមស្ដពី ដ្យី ណំ រើ ារពិនត្ិ យរបស្់ GRS
GRS ទទួលបានពាក្យប ដ ឹង

ណត្ើពាក្យប ដ ឹងមានភាពក្រត្ឹមក្រត្ូវតាមលក្ខ ៈវិនិច្ឆ័យ?

បាទ, ចាស្

ណទ

GRS ទទួលបានពាក្យប ដ ងឹ

ណដ្យើមប ដ ឹងបានជូនដ្យំ ឹងអំពីភាពមិនក្រត្ឹមក្រត្ូវ
ស្ំ ណំ រឿងក្រត្ូវបានច្ុះក្នុងបញ្ជី និងបិទ

ណដ្យើមប ដ ឹង បានជូនដ្យំ ឹងអំពីារទទួលបាន
ភាពក្រត្ឹមក្រត្ូវ និងារច្ុះបញ្ជី

ពាក្យប ដ ឹង បានបញ្ជូនបនតណៅ
ក្រក្ុមារងារគណក្រមាងណដ្យើមបីវាយត្ថ្មៃ

ក្រក្ុមារងារគណក្រមាង ណស្នើ ណស្ច្ក្តីស្ណក្រមច្
(ជាមួយនឹងរយៈណពលក្ំ ត្់) ណៅ ណដ្យើមប ដ ឹង
ក្នងុ រវាង 30 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពច្ី ុះបញ្ជី

ណត្ើ ណដ្យើមប ដ ឹង ទទួលយក្ ដ្យំណ ើរារ
និងរយៈណពលក្ំ ត្់ដដ្យលបានណស្នើណ ើងដដ្យរណទ?

ណទ
បាទ, ចាស្

ណដ្យើមប ដ ឹង
បានជូនដ្យំ ឹងអំពីជណក្រមើស្ណ្េងណទៀត្ស្ក្រមាប់
ណ ុះក្រាយ ស្ំ ំណរឿងក្រត្វូ បានច្ុះក្នុងបញ្ជី
និងបិទ

ចាប់ណ្ដើមារអនវត្ត
ស្ក្មមភាពដដ្យលបានណស្នើណ ើង។ GRS
តាម នវឌ្ឍនភាព រហូត្ដ្យល់មាន
ណស្ច្ក្តីស្ណក្រមច្ជាទីណពញច្ិត្ត

ណៅណពលពាក្យប ដ ឹងក្រត្ូវបានណ ុះក្រាយរួច្
ណន្ទុះវាក្រត្ូវបានច្ុះក្នងុ បញ្ជីបាបានបិទ
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