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េយង មឯក ររបស់ រជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិបនឱយដឹងថ គិត្រតឹមេពលែដលពកយបណ្តឹ ង្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
្រកុមហុ៊នហ៊ង នយ៉ យ គឺជ្រកុមហុ៊នវនិិេយគមយួរបស់្រកុមហុ៊នវនិិេយគសហ្រគសេវៀត មចំកត ់
(VEIL)។ រជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ បនវនិិេយគថវកិមូលនិធិចំនួន ១២ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ ែដល
ថវកិេនះ្រគប្់រគងេ យ្រកុមហុ៊នេ្រដហគិនខភថីលម៉េណជមនិ (Dragon Capital Management Ltd) ែដលជ
្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធរបស់្រកុមហុ៊នេ្រដហគិនខភថីល្រគូប (Dragon Capital Group)។  
 

ពត័ម៌នលម្អតិអំពីករណីេនះ ចរកេមើលបនេនឯ: www.cao-ombudsman.org 
 
បុគគលទំនកទំ់នងេនឯករយិល័យ្របចទីំ្រកុង ៉សីុនេ ន ឌីសីុ៖ 
េអមលីី ហរហគិន (Emily Horgan) 
ទូរស័ពទ៖ +1.202.473.8353 
អីុែមល៖ ehorgan@worldbankgroup.org  
 
អំពីករយិល័យ សីុេអអូ៖ 
ករយិល័យភពអនុេ ម ទី្របឹក  េ ះ្រ យវ ិ ទ (ករយិល័យ សីុេអអូ) គឺជយន្តករឧប្រស័យ និង
គណេនយយភព របស់ រជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ (IFC) និង ទីភន កង់រធនករវនិិេយគពហុភគី (MIGA)     
ែដលជ ខផ្តល់ឥណទន និងធន ៉បរ់ងជូនវស័ិយឯកជន របស់្រកុមធនគរពិភពេ ក។ បេងកើតេឡើងកនុងឆន  ំ
១៩៩៩ ករយិល័យ សីុេអអូ យករណ៍េ យផទ ល់ជូន្របធន្រកុមធនគរពិភពេ ក។ ករយិល័យ សីុេអអូ 
មន ណត្តិករងរេ ះ្រ យបណ្តឹ ងរបស់្របជពលរដ្ឋរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមងរបស់ IFC និង MIGA កនុង       
លកខណៈមយួែដលយុត្តិធម ៌ឥតលេម្អ ង និង ្របកបេ យភព ថ បន កនុងេគលេ រមួសំេ េលើកកមពស់លទធផល 
ករងរែផនកសងគម និងបរ ិ ថ នេនមូល ្ឋ ន និង ជ្រមុញឱយ IFC និង MIGA មនគណេនយយភពកនែ់តខ្ល ងំេឡើង
ចំេពះ ធរណជន។  


