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1

I.  គោលការណ៍ និងសេចក្តីណេនាំសមេេប់ការ
សុើបអង្កេតរបស់ស្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាត1ិ

បុព្វកថា

បណា្តស្្ថប័្នទំាងន្ះ បានអន៊ម័តរួមគា្ននូ្វគោលការណ៍ និងស្ចក្តណ្ីនំា 
រួមសម្្ប់ការស៊ើបអង្កត្ដ្លបានរៀបចំឡើងដោយអង្គភភាពស៊ើបអង្កត្របស់ 
ស្ថ្ប័នរៀងៗខ្លួនដូចខាងក្្ម ៖

 � ក្៊មធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាហ្វ្ិក
 � ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
 � ធនាគារអឺរ៉៊បសម្្ប់ការស្ត្រ និងអភិវឌ្ឍន៍
 � ក្៊មធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរអាម្រិកកាំង
 � ក្៊មធនាគារពិភពលោក

1  គោលការណ៍ និងស្ចក្តីណ្នាំរបស់ស្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីការស៊ើបអង្ក្ត ដ្លត្ូវបានអន៊ម័តដោយ 
ស្ថ្ប័នជច្ើន ត្ូវបានដក់បញ្ចូលជផ្ន្កទីមួយន្គោលការណ៍ និងស្ចក្តីណ្នាំអំពីស៊ចរិតភាព 
ន្ះ ដោយកថាខ័ណ្ឌដ្លពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ត្ូវបានដក់បញ្ចូល។



2

គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

គោលការណ៍ និងស្ចក្តីណ្នាំទាំងន្ះ មានគោលដៅយកមកប្ើប្្ស់ 
ជការណ្នាំដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្្កតរួមជមួយនឹងគោលនយោបាយច្បាប់ 
បទប្បញ្ញត្ត ិប៊ព្វសិទ្ធ ិនិង អភ័យឯកសិទ្ធដ្ិលអាចអន៊វត្តបាននៅក្នងុអង្គភការ2 ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖

គោលការណ៍ និងស្ចក្តណ្ីនំាទំាងន្ះ នឹងតូ្វអន៊វត្តចំពោះការិយាល័យ 
ប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និង ស៊ចរិតភាព (OAI) ប៊គ្គភលិករបស់ការិយាល័យន្ះ 
និងភាគីទាំងឡាយដ្ល OAI អន៊ញ្ញ្ត ឬ ដ្លប្ធានធនាគារត្ងតាំង
ឱ្យធ្វើការស៊ើបអង្កត្ជំនួសឱ្យ OAI និងគ្ប់ប៊គ្គភលិករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាស៊ីទាំងអស់ ក៏ដូចជទីប្ឹក្សា និងអ្នកទទួលបានកិច្ចសន្ា ដ្ល 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីជួល និង ភាគីទី ៣ ដទ្ទៀត ដ្លចូលរួមនៅក្នុង
សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊3 ក្នងុការគោរពទៅតាម
គោលនយោបាយប្ាំងអំពើព៊ករលួយន្ះ4។

2  គោលការណ៍ណ្នាំន្ះមិនមានគោលបំណងប្គល់ ដក់ច្ញ ឬផ្តល់ករណីយកិច្ច កាតព្វកិច្ច ឬសិទ្ធិ 
ដក់ពាក្យបណ្តឹងនៅក្នុងច្បាប់ត៊លាការ ឬ ក្នុងនីតិវិធីរដ្ឋអបាលចំពោះ អង្គភការដ្លកំព៊ងធ្វើការស៊ើប 
អង្ក្តនោះទ្ ។ គា្ម្នចំណុចណាមួយនៅក្នុងគោលការណ៍ណ្នាំន្ះ ត្ូវបានបកស្្យ ដ្លនាំឱ្យ 
ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច របស់អង្គភការនីមួយៗតាមច្បាប់ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីនានា 
របស់ខ្លួន ហើយក៏គា្ម្នប៊ព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិត្ូវផ្តល់ឱ្យអង្គភការនីមួយៗ ដោយសន្ធិសញ្ញ្ 
អន្តរជតិ និងច្បាប់របស់ប្ទ្សជសមាជិកឡើយ ។

3  “សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ តូ្វបានកំណត់និយមន័យនៅក្នងុកថាខណ្ឌ ១.គ infra
4  ឯកសររបស់ក្៊មប្ឹក្សាភិបាលល្ខ R-89-98 គោលនយោបាយស្តីពីការប្ាំងអំពើព៊ករលួយ 

ដ្លត្ូវបានអន៊ម័តនៅថ្ង្ទី ២ ខ្ កក្កដ ា្ន្ំ ១៩៩៨ ដូចដ្លបានបញ្ជ្ក់នៅក្នុងឯកសររបស់ 
ក្៊មប្ឹក្សាភិបាលល្ខ R185-04 គោលនយោបាយស្តីពីការប្ាំងអំពើព៊ករលួយ ៖ សំណើបញ្ជ្ក់ 
និងការផ្ល្ស់ប្តូរដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងស្ចក្តីណ្នាំអំពីការពិគ្្ះយោបល់ និងលទ្ធកម្មដ្លទទួលបាន 
ការអន៊ម័តនៅថ្ងទី្ ១១ ខ្ វិច្ឆកិា ា្ន្ ំ២០០៤ និងឯកសររបស់ក៊្មបឹ្ក្សាភិបាលល្ខ R179-06 គោល 
នយោបាយស្តពីីការប្ាំងអំពើព៊ករលួយ ៖ និយមន័យរួមស្តពីីការអន៊វត្តអំពើព៊ករលួយ និងការក្ងបន្លំ 
ដ្លត្ូវបានអន៊ម័តកាលថ្ង្ទី ៨ ខ្ កញ្ញ្ ា្ន្ំ ២០០៦។
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ចំពោះគោលបំណងន្ឯកសរន្ះ ការប្ើប្្ស់ពាក្យថា “អង្គភការ” សំដៅ
ដល់គ្ប់ស្ថប័្នទំាងអស់ដ្លជផ្នក្ឬដ្លទាក់ទងនឹងស្ថប័្នដ្លបានលើក 
ឡើងខាងលើ ។ ចាប់ពីព្លន្ះតទៅ អង្គភភាពស៊ើបអង្កត្របស់អង្គភការនីមួយៗ  
ហៅថា “ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត” ។

គោលការណ៍ទូទៅ

១.  អង្គភការនីមួយៗ ត្ូវមានការិយាល័យស៊ើបអង្ក្តមួយដ្លទទួលបន្ទុកធ្វើ
ការស៊ើបអង្ក្ត ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖

១.ក.  ការិយាល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និង ស៊ចរិតភាព គឺជការិយាល័យ 
ទំនាក់ទំនងបឋម និង ជការិយាល័យដ្លធ្វើការស៊ើបអង្ក្តលើ 
ការប្ព្ឹត្តល្មើសនានា ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹង 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ឬ ប៊គ្គភលិករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

១.ខ.  “ការប្ព្ឹត្តល្មើសទៅនឹងស៊ចរិតភាព” សំដៅលើសកម្មភាពទាំង 
ឡាយណា ដ្លបំពានលើគោលនយោបាយប្ាំងអំពើព៊ករលួយ 
របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដូចជ អំពើព៊ករលួយ ការគ្បន្លំ ការ 
បង្ខតិបង្ខ ំឬការសមគំនិតគា្ន ្ការរំលោភបំពាន ទំនាស់ផលប្យោជន៍5 
និងការរារាំងបន្ទុចបង្អ្ក់ ដូចដ្លបានកំណត់នៅក្នុងឯកសរន្ះ។

5  ទំនាស់ផលប្យោជន៍ (COI) នៅក្នុងរាល់គ្ប់ករណីទាំងអស់ចំពោះបញ្ហ្ន្ះ អាចមិនម្នជការ 
បំពានស៊ចរិតភាព។

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់
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គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

១.គ.  “សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី” រួមមានសកម្មភាព 
ដ្លទទួលហិរញ្ញប្បទាន ចាត់ច្ង ឬ គាំទ្ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាស៊ី ឬសកម្មភាពទាំងឡាយណាដ្លមានផលប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់
សមា្គ្ល់ ឬ អាចមានផលប៉ះពាល់ ឬ ពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

១.ឃ.  “កិច្ចព្មព្ៀងហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវិញទៅមក” សំដៅលើកិច្ចព្ម
ព្ៀងពង្ឹងស្ចក្តីសម្្ចចិត្តហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវិញទៅមករវាង 
ADB និងស្ថ្ប័នចូលរួមដទ្ទៀត ដ្លផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យស្ថ្ប័ន  
ចូលរួមក្នុងការអន៊វត្តកិច្ចព្មព្ៀងន្ះ ពង្ឹងការអន៊វត្តទណ្ឌកម្ម 
ប្ាំងនឹងអំពើព៊ករលួយ ការគ្បន្លំ អំពើបង្ខិតបង្ខំ និងការសម 
គំនិតគា្ន្ ដ្លរកឃើញ និង ផ្សព្វផ្សាយជសធារណៈ ដោយស្ថ្ប័ន 
ចូលរួមដទ្ទៀត។

១.ង.  “ស្ថ្ប័នចូលរួម” សំដៅលើហត្ថល្ខីន្កិច្ចព្មព្ៀងហាមឃាត់ឱ្យ
គា្ន្ទៅវិញទៅមក និងស្ថ្ប័នផ្ស្ងទៀត ដ្លកា្ល្យជភាគីន្កិច្ច 
ព្មព្ៀងហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវិញទៅមក នៅព្លក្្យទៀត។6

២.  គោលបំណងន្ការស៊ើបអង្កត្របស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កត្ គឺដើម្បីតួ្ត 
ពិនិត្យ និង បញ្ជ្ក់នូវសច្ចភាពន្ការចោទប្កាន់ពីអំពើព៊ករលួយ ឬ 

6  ហត្ថល្ខីដំបូងៗ រួមមាន ក៊្មធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាហ្វ្កិ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ ធនាគារអឺរ៉៊បសម្្ប់ 
ការស្ត្រឡើងវិញ និងការអភិវឌ្ឍ ក្៊មធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរអាម្រិក និងក្៊មធនាគារពិភពលោក។ 
បើតាមកិច្ចព្មព្ៀងហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវិញទៅមក ស្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុដទ្ទៀតអាចចូលរួមនៅក្នុង 
កិច្ចព្មព្ៀងន្ះ បនា្ទ្ប់ពីមានការយល់ព្មពីស្ថ្ប័នចូលរួមទាំងអស់។

ប្អប់បន្តទៀត
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អំពើគ្បន្ល ំ ដូចដ្លបានកំណត់ដោយស្ថប័្ននីមួយៗ រួមទំាងការពាក់ព័ន្ធ 
ត្មិនកំណត់ចំពោះគម្្ងដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយអង្គភការ និងការ
ចោទប្កាន់ពីបទប្ពឹ្ត្តខ៊សឆ្គភងទៅលើបញ្ហ្ណាមួយរបស់ប៊គ្គភលិកក្នុង
អង្គភការឡើយ ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖ 

២.ក.  ការប្ព្ឹត្តល្មើសនឹងស៊ចរិតភាព ដ្លការិយាល័យប្ាំងអំពើព៊ក 
រលួយ និងស៊ចរិតភាព អាចធ្វើការស៊ើបអង្ក្ត រួមមាន ៖

i. ការប្ពឹ្ត្តអំពើព៊ករលួយ ដ្លជការផ្តល់ជូន ការឱ្យ ការទទួល ឬ 
ការស៊ំដោយផ្ទ្ល់ ឬ ដោយប្យោលនូវនូវអ្វីម៉្ាង ដ្លមានតម្ល្ 
ក្នុងគោលដៅប្ើឥទ្ធិពលមិនត្ឹមត្ូវដល់សកម្មភាពរបស់ភាគី
មា្ខ្ងទៀត។

ii. ការប្ព្ឹត្តអំពើគ្បន្លំ ដ្លជការធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ឬការខក
ខានមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ដូចជ ការភូតក៊ហកបំភ្ល្ខ៊ស
ពីការពិតជក់ស្ត្ង ដ្លនាំឱ្យមានការយល់ខ៊ស ទោះដោយ 
ច្តនាក្តី ឬ ដោយធ្វ្សប្ហ្សក្តី ឬការប៉៊នប៉ងធ្វើឱ្យភាគីមា្ខ្ង
ទៀតមានការយល់ខ៊ស ដើម្បីទទួលបានប្្ក់កាស ឬ ផល 
ប្យោជន៍ផ្ស្ងទៀត ឬ ដើម្បីគ្ចច្ញពីកាតព្វកិច្ចណាមួយ។

iii. ការប្ព្ឹត្តអំពើបង្ខិតបង្ខំ ដ្លជការធ្វើឱ្យទន់ខ្សាយ ឬ ការបង្ក 
មហន្តរាយ ឬការការគំរាមកំហ្ងធ្វើឱ្យទន់ខ្សាយ ឬ មហន្តរាយ 
ដោយផ្ទ្ល់ក្តី ឬ ដោយប្យោលក្តីដល់ភាគីណាមួយ ឬ ទ្ព្យ 

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់
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គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

សម្បត្តិរបស់គូភាគី ក្នុងការប្ើឥទ្ធិពលមិនត្ឹមត្ូវទៅលើសកម្ម
ភាពរបស់ភាគីមា្ខ្ងទៀត ។

iv. ការប្ព្ឹត្តអំពើឃ៊បឃិត ដ្លជការរៀបចំផ្នការរវាងភាគីពីរ 
ឬ ច្ើន ដើម្បីធ្វើឱ្យសម្្ចនូវគោលបំណងមិនតឹ្មតូ្វ រួមទំាងការ 
ប្ើឥទ្ធិពលមិនត្ឹមត្ូវទៅលើសកម្មភាពរបស់ភាគីមា្ខ្ងទៀត។7

v. ការរំលោភបំពាន ដ្លជការលួច ខ្ផះខា្ផ្យ ឬ ការប្ើប្្ស់មិន
សមស្បនូវទ្ព្យសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹង 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ ទោះប្ពឹ្ត្តដោយច្តនា ឬ ដោយអច្តនា   
ក្តី។

vi. ទំនាស់ផលប្យោជន៍ ដ្លជស្ថន្ភាពណាមួយ ដ្លក្នងុនោះ 
ភាគីមួយមានផលប្យោជន៍ ដ្លធ្វើឱ្យជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់
ការបំព្ញការងរកាតព្វកិច្ច ឬ ការទទួលខ៊សតូ្វផ្លវូការ កាតព្វកិច្ច 
នកិ្ច្ចសន្ា ឬការគោរពតាមច្បាប់ និង បទបញ្ជ្នានាជធរមាន។

vii. ការរារាំងបន្ទុចបង្អ្ក់ ដូចជ (ក) ការមានច្តនាបំផ្ល្ញ ក្ល្ងបន្លំ 
ផ្ល្ស់ប្តូរ ឬ ការលាក់បាំងភស្តុតាងដ្លមានសរៈសំខាន់ ចំពោះ
ការស៊ើបអង្ក្តរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ខ) ការផ្តល់ស្ចក្តី
ថ្ល្ងក្ល្ងកា្ល្យដល់អ្នកស៊ើបអង្ក្ត ដើម្បីធ្វើឱ្យខូចដល់ការស៊ើប
អង្ក្តរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (គ) ការខកខានមិនបំព្ញ 
 

7  និយមន័យន្អំពើព៊ករលួយ ការគ្បន្លំ ការបង្ខិតបង្ខំ និងការឃ៊បឃិត ត្ូវបានធ្វើស៊ខ៊ដ៊មនីយកម្មឱ្យ
ស្បទៅតាមនិយមន័យរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហ៊ភាគីដទ្ទៀត និងត្ូវបានអន៊ម័តដោយធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក្្មឯកសររបស់ក្៊មប្ឹក្សាភិបាលល្ខ R179-06។

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់

ប្អប់បន្តទៀត
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ទៅតាមការស្នើស៊ំឱ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មាន ឯកសរ ឬ កំណត់ត្្ 
នានា ដ្លពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងការស៊ើបអង្ក្តរបស់ OAI (ឃ) 
ការគម្្មកំហ្ង ការបៀតបៀន ឬ ការសម្លតុភាគីណាមួយ ដើម្បី 
កំ៊ឱ្យភាគីនោះបង្ហញ្ពីការដឹងឮ របស់ខ្លនួអំពីបញ្ហដ្្លពាក់ព័ន្ធ 
នឹងការស៊ើបអង្ក្ត ឬមិនឱ្យមានការបន្តការស៊ើបអង្ក្ត ឬ (ង) 
រារាំងដល់សិទ្ធិធ្វើសវនកម្ម ឬ អធិការកិច្ច ទទួលព័ត៌មានរបស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដូចបញ្ជ្ក់នៅក្នុងកិច្ចសន្ា។

viii. ការបំពានលើទោសទណ្ឌ ដ្លដក់ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊។

ix. ការសងសឹកចំពោះអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ឬ សក្សី ដ្លជសកម្មភាព 
បង្កគ្្ះថា្ន្ក់ ដោយផ្ទ្ល់ ឬ ដោយប្យោល ត្ូវបានផ្តល់ជ 
អន៊សសន៍ ត្ូវបានគំរាមកំហ្ង ឬ អន៊វត្តចំពោះអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន 
ឬ សក្សី ឬអ្នកដ្លមានទំនាក់ទំនងជមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ឬ 
សក្សី ក្នុងលក្ខណៈដ្លអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ពាក្យបណ្តឹង 
ដោយសរត្អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ឬសក្សីនោះ រាយការណ៍ ឬសហ-
ការនៅក្នុងការស៊ើបអង្ក្តរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដ្លការ 
ប្ព្ឹត្តប្បន្ះ ត្ូវមានការស៊ើបអង្ក្ត ទៅតាមបញ្ជ្រដ្ឋអបាល  
(AO) ល្ខ ២.១០។8

x. ការប្ព្ឹត្តល្មើសដទ្ទៀត ទៅនឹងគោលនយោបាយប្ាំង 
អំពើព៊ករលួយ ដូចជការខកខានមិនអន៊លោមទៅតាមស្តង់ដ
ក្មសីលធម៌កម្ិតខ្ពស់បំផ៊តជដើម។

8 ការការពារអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន និងសក្សី។
តទៅទំព័របនា្ទ្ប់

ប្អប់បន្តទៀត
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គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

២.ខ.  ការស៊ើបអង្ក្ត អាចដក់បញ្ចូលការប៉៊នប៉ងប្ព្ឹត្តល្មើសទៅនឹង 
ស៊ចរិតភាព។

២.គ.  ការចោទប្កាន់ពីការប្ព្ឹត្តិមិនត្ឹមត្ូវ របស់ប៊គ្គភលិកធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងការ ប្ពឹ្ត្តលិ្មើសទៅនឹងស៊ចរតិភាព 
ឬការសងសឹកចំពោះអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ឬសក្សីនានា នឹងត្ូវស៊ើប 
អង្ក្តទៅតាមគោលការណ៍ និងស្ចក្តីណ្នាំអំពីស៊ចរិតភាពទាំង
ន្ះ ដូចនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ន្បញ្ជ្រដ្ឋអបាលល្ខ ២.០៧9 និង 
បញ្ជ្រដ្ឋអបាលល្ខ ២.១០។

២.ឃ  ការិយាល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាព អាចស៊ើបអង្ក្ត
អំពីការប្ពឹ្ត្តមិិនតឹ្មតូ្វផ្ស្ងទៀត ទៅតាមបទបញ្ជរ្ដ្ឋអបាលល្ខ  
២.០៤ ទៅតាមការស្នើសំ៊របស់ប្ធានធនាគារ ឬអគ្គភនាយក នាយកដ្ឋន្ 
ថវិកា ប៊គ្គភលិក និងប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង។

៣.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវរក្សាតមា្ល្ភាព អព្ាក្ឹតភាព និងភាព 
យ៊ត្តិធម៌ក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្ក្តទាំងមូល និងធ្វើសកម្មភាពប្កបដោយ 
សមត្ថភាព និងស៊ចរិតភាពបំផ៊ត ។ ជពិស្ស ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត
ត្ូវប្តិបត្តិការងររបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យមិនជប់ទាក់ទិននឹងអ្នកទទួល
ខ៊សត្ូវ ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពប្តិបត្តិ ព្មទាំងមិនទាក់ទិន 
នឹងប៊គ្គភលិកដ្លជគោលដៅន្ការស៊ើបអង្ក្ត និងមិនត្ូវស្ថិតនៅក្្ម
ឥទ្ធិពលមិនសមស្ប និងការភ័យខា្ល្ចចំពោះការសងសឹក ។

9 វិធានការ និងនីតិវិធីដក់វិន័យ។
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៤.  ប៊គ្គភលិកន្ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្តត្ូវរាយការណ៍ជូនអ្នកគ្ប់គ្ងឱ្យបាន
ទាន់ព្លនូវទំនាស់ផលប្យោជន៍សំខាន់ៗ ឬជក់ស្តង្ណាមួយដ្លគាត់ 
មានជប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស៊ើបអង្ក្តដ្លខ្លួនកំព៊ងចូលរួម ហើយអ្នក
គ្ប់គ្ងត្ូវចាត់វិធានការសមស្បដើម្បីដោះស្្យទំនាស់នោះ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖

៤.ក.  ការបង្ហញ្ពីទំនាស់ផលប្យោជន៍ តូ្វធ្វើឡើងទៅកាន់ប្ធានការិយា 
ល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និង ស៊ចរិតភាព ឬតំណាងរបស់គាត់ 
ភា្ល្មៗបនា្ទ្ប់ពីការរកឃើញ និងម៊នព្លដ្លមានការស៊ើបអង្ក្តអ្វី
មួយ។ ទំនាស់ផលប្យោជន៍ ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងប្ធានការិយាល័យ
ប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និង ស៊ចរិតភាព ត្ូវបង្ហ្ញទៅកាន់ប្ធាន 
ធនាគារ។ សកម្មភាពទាំងឡាយណា ដើម្បីគ្ប់គ្ងទំនាស់ផល 
ប្យោជន៍ ត្ូវមានការកត់ត្្ ជលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ សកម្មភាព 
ដើម្បីដោះស្្យទំនាស់ផលប្យោជន៍ អាចរួមមាន ប៉៊ន្ត្មិនកម្ិត 
ត្ឹមការដកច្ញពីការស៊ើបអង្ក្ត និងការកំហិតលើការទទួលបាន 
ឯកសរ និងព័ត៌មានអំពីករណី។

៥.  ត្ូវអន៊វត្តនីតិវិធីសមស្ប ដើម្បីស៊ើបអង្ក្តទៅលើការចោទប្កាន់ពីអំពើ
មិនគប្បីចំពោះប៊គ្គភលិកន្ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖ 

៥.ក.  របាយការណ៍ពីការចោទប្កាន់អំពីករណីសង្ស័យថាមានការប្ព្ឹត
ល្មើសទៅនឹងស៊ចរិតភាព ឬ ការប្ព្ឹត្តមិនត្ឹមត្ូវរបស់ប៊គ្គភលិក 

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់
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គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

គ្ប់គ្ង នៅក្នុងការិយាល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាព 
ឬ នាយកដ្ឋ្នថវិកា ប៊គ្គភលិក និងគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធ (BPMSD) 
អាចបញ្ជូនទៅកាន់អន៊ប្ធានធនាគារ (ទទួលបន្ទុកផ្ន្កគ្ប់គ្ង 
រដ្ឋអបាល និង ក្៊មហ៊៊ន) ស្បទៅតាមបញ្ជ្រដ្ឋអបាល AO 2.10 
ខច្ងល្ខ ៤.៣។

៥.ខ.  របាយការណ៍ពីការចោទប្កាន់អំពីករណីសង្ស័យថាមានការប្ព្ឹត
ល្មើសទៅនឹងស៊ចរិតភាព ឬការប្ព្ឹត្តមិនត្ឹមត្ូវរបស់អន៊ប្ធាន
ធនាគារណាមា្ន្ក់ អាចបញ្ជូនទៅកាន់ប្ធានធនាគារ ស្បទៅតាម 
បញ្ជ្រដ្ឋអបាល AO 2.10 ខច្ងល្ខ ៤.៤។

៥.គ.  របាយការណ៍ពីការចោទប្កាន់អំពីករណីសង្ស័យថាមានការប្ព្ឹត
ល្មើសទៅនឹងស៊ចរិតភាព ដោយប៊គ្គភលិកដទ្ទៀតរបស់ការិយាល័យ 
ប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាព ទីប្ឹក្សា ឬ អ្នកទទួលបានកិច្ច 
សន្ានានា អាចបញ្ជូនដោយផ្ទ្ល់ទៅកាន់ប្ធាន ឬ នាយកការិយា 
ល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាព។

៦.  អង្គភការនីមួយៗ ត្ូវបោះព៊ម្ពផ្សាយនូវអាណត្តិនិង/ឬរយៈព្លកំណត់ន្ 
ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្តរបស់ខ្លួន ព្មទាំងរបាយការណ៍ប្ចាំា្ន្ំដ្ល 
ពន្ល្ចឱ្យឃើញនូវស៊ចរិតភាព និងសកម្មភាពប្ាំងការគ្បន្លំ និងអំពើព៊ក 
រលួយន្ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្តរបស់ខ្លួន ដោយអន៊លោមទៅតាមគោល
នយោបាយបើកចំហរព័ត៌មាន ។

ប្អប់បន្តទៀត
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ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖

៦.ក.  ការិយាល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាព (OAI), ប៊គ្គភលិក 
របស់ការិយាល័យន្ះ, ភាគីនានា ដ្ល OAI អន៊ញ្ញ្ត ឬ ប៊គ្គភលណា 
មា្ន្ក់ ដ្លប្ធានធនាគារត្ងតាំងឱ្យធ្វើការស៊ើបអង្ក្តជំនួសឱ្យ 
OAI ត្ូវធ្វើការវាយតម្ល្លើការចោទប្កាន់នានា និងធ្វើការស៊ើប 
អង្ក្តទៅតាមគោលការណ៍ និងស្ចក្តីណ្នាំទាំងន្ះ និងត្ូវផ្តល់
ជអន៊សសន៍អំពីវិធានការរដ្ឋអបាល ដើម្បីឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី 
អន៊វត្ត សំដៅដោះស្្យបញ្ហ្ប្ឈមទាំងន្ះ។

៦.ខ.  ក្្មលក្ខខណ្ឌយោងរបស់ខ្លនួ ប្ធាន OAI តូ្វទទួលខ៊សតូ្វដោយ 
ផ្ទ្ល់ចំពោះប្ធានធនាគារ។ គាត់ត្ូវរាយការណ៍ទៅកាន់ប្ធាន 
ធនាគារ និងទៅកាន់គណៈកមា្ម្ធិការសវនកម្មន្ក្៊មប្ឹក្សាភិបាល 
តាមរយៈប្ធានធនាគារ អំពីសកម្មភាព និងលទ្ធផលដ្លសម្្ច 
បានដោយ OAI។ នៅក្នុងការបំព្ញសកម្មភាពរបស់ OAI ប្ធាន 
OAI និងប៊គ្គភលិក OAI ដ្លទទួលបានការអន៊ញ្ញ្ត អាចមាន 
លទ្ធភាពដោយព្ញល្ញ និង ដោយមិនមានការកំហិត (អាចកាន់ 
កាប់ ឬគ្ប់គ្ងជបណ្ត្ះអាសន្ន) លើព័ត៌មាន និងឯកសរនានា 
ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងគ្ប់សកម្មភាព ប៊គ្គភលិក និងអចលនទ្ព្យរូបវ័ន្ត  
ទំាងអស់របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ ការទទួលខ៊សត្ូវសំខាន់ៗ 
របស់ OAI រួមមាន ៖

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់
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គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

 � សហការជមួយនឹងនាយកដ្ឋ្ន/ការិយាល័យដ្លពាក់ព័ន្ធ ដើម្បី 
បង្កើនការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយប្ាំងអំពើព៊ករលួយរបស់
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

 � ធ្វើការពិគ្្ះយោបល់ជមួយនឹងនាយកដ្ឋ្ន/ការិយាល័យដ្លពាក់ 
ព័ន្ធ ដើម្បីស្នើ និងពិនិត្យឡើងវិញ លើនីតិវិធីសមស្ប ក្្មគោល 
នយោបាយប្ាំងអំពើព៊ករលួយន្ះ សំដៅធានាយ្៉ាងណាឱ្យប៊គ្គភលិក 
និងគម្្ង ដ្លពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ អន៊លោមទៅតាមស្តង់ដខ្ពស់ 
បំផ៊ត ដើម្បីរក្សាស៊ចរិតភាពប្ាំងនឹងអំពើព៊ករលួយ។

 � បំព្ញនាទីជកន្លង្ទំនាក់ទំនង សម្្ប់គ្ប់ការចោទប្កាន់ទំាងអស់ 
អំពីករណីបំពានស៊ចរិតភាព ដូចដ្លបានកំណត់ដោយធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ទៅតាមគោលនយោបាយប្ាំងអំពើព៊ករលួយរបស់
ខ្លនួ ក្នងុគ្ប់សកម្មភាពនានា ដ្លទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី រាប់បញ្ចូលទាំងប៊គ្គភលិករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី 
ផងដ្រ។

 � ធ្វើការស៊ើបអង្ក្តដោយឯករាជ្យ និងដោយសត្ាន៊ម័តលើករណី 
បំពានស៊ចរិតភាព ដោយអន៊លោមទៅតាមគោលនយោបាយប្ាំង
អំពើព៊ករលួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដ្ល OAI បានដឹង ឬ 
បានរកឃើញ។ 

 � ធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញលើសកម្មភាព ដ្លទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពី
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដ្លពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងលទ្ធកម្ម ដើម្បីជួយ 
បង្ក្រ និងរកឱ្យឃើញនូវករណីបំពានស៊ចរិតភាព។

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់

ប្អប់បន្តទៀត
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 � ផ្តល់លទ្ធផលរកឃើញច្ញពីការស៊ើបអង្កត្ ដ្លតូ្វធ្វើការតាមដន 
បន្ត ដូចដ្លមានច្ងនៅក្នុងគោលការណ៍ និងស្ចក្តីណ្នាំទាំង 
ន្ះ។

 � នៅក្នុងការស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវសម្បសម្ួលជមួយគណៈគ្ប់គ្ង, 
ការិយាល័យអគ្គភម្ធាវី BPMSD និងនាយកដ្ឋ្ន/ការិយាល័យ 
ផ្ស្ងទៀត ទៅតាមការសមស្ប ហើយត្ូវអន៊វត្តនីតិវិធី ដ្ល 
សមស្ប ដើម្បីកំណត់ថាតើមានករណីបំពានស៊ចរិតភាព នៅក្្ម
គោលនយោបាយប្ាំងអំពើព៊ករលួយដ្រឬអត់, ប្មូលភស្តុតាងឱ្យ 
បានគ្ប់គ្្ន់, រៀបចំនីតិវិធី ដ្លត្ូវអន៊វត្តតាម ដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវ 
ជនប្ព្ឹត្ត, កំណត់ពីវិសលភាព បច្ច្កទ្សដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់ 
និងមូលហ្ត៊ដ្លនាំឱ្យមានការបំពានស៊ចរិតភាព, កំណត់ថាតើចាំ 
បាច់ត្ូវអន៊វត្ត ឬពង្ឹងការត្ួតពិនិត្យ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងយរង 
គ្្ះដ្រឬទ្ និងរៀបចំយន្តការ ដើម្បីជួយបង្ហ្ញពីការកើតឡើងនូវ
ការគ្បន្ល ំការប្ពឹ្ត្តអំពើព៊ករលួយ ឬការរំលោភបំពានស្ដៀងៗគា្ន។្

 � ស៊ើបអង្ក្តលើការចោទប្កាន់ពីការប្ពឹ្ត្តមិនតឹ្មតូ្វបំពានស៊ចរិត 
ភាពរបស់ប៊គ្គភលិក ដោយអន៊លោមទៅតាមគោលការណ៍ និងស្ចក្តី 
ណ្នាំអំពីស៊ចរិតភាពន្ះ និងទៅតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ន្បញ្ជ្ 
រដ្ឋអបាល ២.០៤។

 � ស៊ើបអង្ក្តលើការចោទប្កាន់ពីការប្ព្ឹត្តមិនត្ឹមត្ូវ ដ្លបញ្ជូន 
ពីផ្នក្ធនធានមន៊ស្ស ដោយអន៊លោមទៅតាមបញ្ជរ្ដ្ឋអបាល ២.០៤។

 � រៀបចំ និង ផ្ញើរបាយការណ៍ប្ចាំា្ន្ំ ទៅកាន់ប្ធានធនាគារ ដោយ

ប្អប់បន្តទៀត

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់
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គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

សង្ខ្បអំពីសកម្មភាពនានារបស់ខ្លួន។

 � ដើម្បីពិគ្្ះយោបល់ និង សហការជមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហ៊ភាគី 
ដទ្ទៀត ស្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជតិ ឬ ភាគីពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត ដើម្បី
ផ្ត្ះប្តូរគំនិតគា្ន្ទៅវិញទៅមក បទពិសោធន៍ជក់ស្ត្ង និង មត ិ
យោបល់អំពីវិធីប្សើរបំផ៊តសម្្ប់ដោះស្្យបញ្ហរំ្លោភបំពានទៅ
លើស៊ចរិតភាព ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្្។

 � ដើម្បីផ្តល់ដំបូនា្ម្នឯករាជ្យជូនថា្ន្ក់គ្ប់គ្ង ឬ នាយកដ្ឋ្ន/ការិយា 
ល័យពាក់ព័ន្ធ អំពីស៊ចរិតភាព ឬ បញ្ហ្កង្វល់ទាក់ទងនឹងការលាង
ប្្ក់/ហិរញ្ញប្បទានភ្រវកម្ម (ML/FT) រាប់បញ្ចូលការស៊ើបអង្ក្ត 
ដើម្បីសម្បសម្ួលដល់លទ្ធភាពរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក្នុង 
ការវាយតម្លទ្ៅលើបញ្ហក្ង្វល់ ទាក់ទងនឹងស៊ចរិតភាព ឬ ការលាង 
ប្្ក់/ហិរញ្ញប្បទានភ្រវកម្មដ្លមានលក្ខណៈគួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់។

 � ដើម្បីផ្តល់ការណ្នាំជូននាយកដ្ឋ្ន/ការិយាល័យពាក់ព័ន្ធអំពី 
ស៊ចរិតភាព និង ហានិភ័យទាក់ទងនឹងការលាងប្្ក់/ហិរញ្ញប្បទាន 
ភ្រវកម្ម និង ការប្៊ងប្យ័ត្នយកចិត្តទ៊កដក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហ្ស៊ចរិត
ភាព ដ្លគ្បដណ្តប់ទៅលើការត្ួតពិនិត្យការលាងប្្ក់ និង 
ហិរញ្ញប្បទានភ្រវកម្មផងដ្រ។

៧.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវចាត់វិធានការសមស្ប ដើម្បីជួយរក្សាការ 
សមា្ង្ត់ចំពោះព័ត៌មានឯកជនដ្លទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្ក្ត រួមទាំងអត្ត
សញ្ញណ្របស់ភាគីដ្លជគោលដៅន្ការស៊ើបអង្កត្ និងអត្តសញ្ញណ្ 
របស់ភាគីផ្តល់វត្ថុតាង និងភស្តុតាង ។ ប្បបទន្ការរក្សាទ៊កព័ត៌មាន និង

ប្អប់បន្តទៀត
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ការផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យភាគីនៅក្នងុអង្គភការ និងភាគីនៅក្្អង្គភការរួមទំាងអាជ្ញធ្រ 
ជតិ មានច្ងនៅក្នុងច្បាប់គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់អង្គភការ ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖
៧.ក.  ការិយាល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាព (OAI) ត្ូវរក្សា 

ព័ត៌មាន និងឯកសរនានារបស់ខ្លនួ ដោយមានការតួ្តពិនិត្យជលក្ខណៈ 
រូបវ័ន្ត អ្ឡិចត្ូនិច និងមាននីតិវិធីគ្ប់គ្្ន់។ OAI នឹងកំហិតការ 
ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្ក្ត ដូចជ កម្មវត្ថុន្ការ 
ស៊ើបអង្ក្ត និងអត្តសញ្ញ្ណរបស់ភាគី ដោយផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នក 
ដ្លចាំបាច់ត្ូវដឹងត្ប៉៊ណ្ណ្ះ។ អាស្័យទៅតាមលក្ខណៈរបស់ 
ករណីជក់ស្ត្ង OAI អាចបង្ហ្ញនូវភស្តុតាងមួយចំនួន ដល់អ្នក 
ដ្លកំព៊ងទទួលរងការស៊ើបអង្កត្10 ក្នងុលក្ខណៈមួយដ្លផ្តល់ការ 
ការពារដល់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន និងសក្សី ដោយអន៊លោមទៅតាមបញ្ជ ្
រដ្ឋអបាល ២.១០។

៧.ខ.  មានត្ OAI និងប្ធានធនាគារត្ប៉៊ណ្ណ្ះ ដ្លអាចចូលមើល 
ឯកសរ និងកំណត់ត្្នានារបស់ OAI បាន។ OAI ឬប្ធាន 
ធនាគារ អាចធ្វើការសម្្ចចិត្តថាតើឯកសរ និងកំណត់ត្្នានា 
របស់ OAI អាចច្ករំល្ក ដោយមិនក្សម្ួល ឬមិនដក់កាល 
បរិច្ឆ្ទជថ្មី ទៅឱ្យភាគីផ្ស្ងទៀតបាន ដោយអន៊លោមទៅតាមបញ្ជ្ 
រដ្ឋអបាល ២.០៤, បញ្ជ្រដ្ឋអបាល ២.១០, គោលនយោបាយស្តីពីការ
ប្្ស្័យទាក់ទងសធារណៈ និង វិធានដ្លពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត 
របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊។

10  “អ្នកទទួលរងការស៊ើបអង្ក្ត” សំដៅលើភាគី ដ្លត្ូវបានគ្ចោទប្កាន់ថាបានចូលរួមនៅក្នុងការ
ប្ព្ឹត្តល្មើសនឹងស៊ចរិតភាព និង/ឬការប្ព្ឹត្តមិនត្ឹមត្ូវដ្ល OAI កំព៊ងស៊ើបអង្ក្ត។
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គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

៨.  លទ្ធផលន្ការស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវផ្អ្កលើអង្គភហ្ត៊ និងការវិភាគដ្លស៊ី 
សង្វ្ក់គា្ន្ ដ្លរួមទាំងការពិចារណាសមហ្ត៊ផលផងដ្រ ។

៩.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវផ្តល់អន៊សសន៍ដ្លបានមកពីលទ្ធផលន្
ការស៊ើបអង្ក្តរបស់ខ្លួន ដោយមានហ្ត៊ផលច្បាស់លាស់ ជូនដល់ថា្ន្ក់ 
ដឹកនាំរបស់អង្គភការ ។

១០.  គ្ប់ការស៊ើបអង្ក្តដ្លបានធ្វើឡើងដោយការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវ 
មានលក្ខណៈរដ្ឋអបាលត្ឹមត្ូវ ។

និយមន័យ

១១.  អំពើមិនគប្បី គឺជការខកខានរបស់ប៊គ្គភលិកក្នុងការគោរពតាមបទបញ្ញត្តិ
ប្តិបត្តិ ឬ បទដ្ឋ្នឥរិយាបទដ្លកំណត់ដោយអង្គភការ ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖

១១.ក  ក្មសីលធម៌ និងស្តង់ដន្ការប្ព្ឹត្តរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី 
មានច្ងនៅក្នុងបញ្ជ្រដ្ឋអបាល ២.០11។ វិធានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាស៊ី ដ្លគ្បដណ្តប់លើការប្ព្ឹត្តមិនត្ឹមត្ូវ មានច្ងនៅក្នុង 
បញ្ជ្រដ្ឋអបាល ២.០៤12។

11 គោលនយោបាយប៊គ្គភលិក និងភារកិច្ច សិទ្ធិ និងការទទួលខ៊សត្ូវរបស់ប៊គ្គភលិក។
12  ស្ថិតក្្ម AO 2.10 (ការការពារអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន និងសក្សី) ការសងសឹកគឺជអំពើខ៊សឆ្គភង ហើយ 

ប៊គ្គភលទាំងឡាយណាដ្លចូលរួមនៅក្នុងការសងសឹក ត្ូវទទួលទណ្ឌកម្មតាមប្បញ្ញត្តិវិន័យក្្ម   
AO 2.04។
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១២.  បទដ្ឋន្នភ្ស្តតុាងដ្លនឹងតូ្វប្ើប្ស់្ដើម្បកំីណត់ ថាតើបណ្តងឹមួយ 
មានភស្តុតាងត្ឹមត្ូវឬគា្ម្ន គឺត្ូវបានគ្កំណត់ជនិយមន័យមួយឡើង 
ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្ក្ត ។ ជទូទៅ និយមន័យន្ះ គឺជព័ត៌មានដ្ល 
បញ្ជ្ក់ថា អាចមានបញ្ហ្អ្វីមួយកើតឡើងពិតប្្កដជងមិនអាចមាន ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖

១២.ក  ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី អាចចាត់ទ៊កបទដ្ឋ្នន្ភស្តុតាងន្ះថា ជ 
ប្ភ្ទមួយន្ភស្តុតាង ឬជភស្តុតាង ដ្លមានលក្ខណៈគ្ប់គ្្ន់ 
ដើម្បីគំាទ្ដល់ការជឿជក់យ្៉ាងសមហ្ត៊សមផលថា ភាគីមួយបាន 
ប្ព្ឹត្តល្មើសក្នុងករណីបំពានស៊ចរិតភាពណាមួយ ដោយធ្វើការ 
ពិចារណាពីគ្ប់កតា្ត្ និងកាលៈទ្សៈដ្លពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច

សាក្សី និងគោលដៅ

១៣.  សមាជិកដ្លមានលក្ខណៈសម្បត្តគ្ិប់គ្្ន់ជ “អ្នកផ្តល់ប្ភពព័ត៌មាន” 
ស្ថិតក្្មច្បាប់ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់អង្គភការ មិនត្ូវ 
កា្ល្យជគោលដៅន្ការសងសឹករបស់អង្គភការទ្។ អង្គភការ នឹងចាត់ទ៊ក 
ការសងសឹកន្ះ ថាជអំពើមិនគប្បីមួយផ្ស្ងទៀត ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖

១៣.ក.  ការផ្តល់ការការពារដល់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន និងសក្សីតូ្វកំណត់ដោយ 
បញ្ជ្រដ្ឋអបាល ២.១០។
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១៤.  អង្គភការ នឹងតមូ្វឱ្យប៊គ្គភលិករាយការណ៍អំពីសកម្មភាពដ្លគួរឱ្យសង្ស័យ 
ន្ការគ្បន្លំ អំពើព៊ករលួយ និងទម្ង់ផ្ស្ងទៀតន្អំពើមិនគប្បី។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖

១៤.ក  ប៊គ្គភលិករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី មានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ព ី
ករណីសង្ស័យថា មានការប្ពឹ្ត្តល្មើសទៅនឹងស៊ចរិតភាព ទៅកាន់ 
OAI។ ប៊គ្គភលិកទំាងអស់តូ្វបានលើកទឹកចិត្តឱ្យរាយការណ៍ពីករណី 
សង្ស័យថាមានការប្ពឹ្ត្តមិនតឹ្មតូ្វផ្ស្ងទៀតទៅកាន់ BPMSD 
ដោយអន៊លោមទៅតាមបញ្ជ្រដ្ឋអបាល ២.១០។ ប៊គ្គភលិកអាចរាយ
ការណ៍ពីករណីសង្ស័យថាមានការប្ពឹ្ត្តល្មើសទៅនឹងស៊ចរិតភាព 
ឬការប្ព្ឹត្តមិនត្ឹមត្ូវបានដោយមិនចាំបាច់ស៊ំការឯកភាព ឬ 
ការអន៊ញ្ញ្តជម៊ន។

១៥.  អង្កការតម្ូវឱ្យប៊គ្គភលិកទំាងអស់ចូលរូមសហការនៅក្នុងការស៊ើបអង្ក្ត 
និងឆ្លើយសំណួរផ្ស្ងៗព្មទាំងអន៊វត្តតាមការស្នើស៊ំព័ត៌មាននានា ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖

១៥.ក.  ប៊គ្គភលិករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊1ី3 មានភារកិច្ចសហការព្ញ
ល្ញនៅក្នុងការពិនិត្យ ឬការស៊ើបអង្ក្តអ្វីមួយ នៅព្លដ្ល 
មានការស្នើស៊ំពី OAI។ ការសហការប្បន្ះ រួមមាន ប៉៊ន្ត្មិនម្ន
កំហិតត្ឹមត្ចំណុចខាងក្្មឡើយ ៖

13 ចំណុចន្ះអន៊វត្តចំពោះកម្មវត្ថុ និងសក្សី។

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់



គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាសមេេប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ស្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថអុន្តរាតិ 

19

 � មានវត្តមានឱ្យគ្សមា្ភ្ស និង ឆ្លើយចំពោះសំណួរទាំងអស់ដ្លបាន 
សួរ ដោយព្ញល្ញ និងដោយសោ្ម្ះត្ង់។

 � ផ្តល់ឱ្យ OAI នូវអ្វីៗដ្លត្ូវបានស្នើស៊ំ ដ្លស្ថិតក្្មការគ្ប់គ្ង
របស់ប៊គ្គភលិករូបនោះ ដូចជ ប៉៊ន្ត្ មិនកំហិតត្ឹម ឯកសរ និងវត្ថុ 
រូបវ័ន្តផ្ស្ងទៀត។

 � សហការនៅក្នុងការធ្វើត្ស្តនានា ដ្លស្នើឡើងដោយ OAI ដូចជ 
ប៉៊ន្ត្មិនកំហិតត្ឹមការកំណត់អត្តសញ្ញ្ណស្ន្ំម្្មដ្ ការវិភាគលើ 
ការសរស្រដោយដ្ និងការពិនិត្យ និងវិភាគជលក្ខណៈរូបវ័ន្ត14។ 

 � ការរក្សា និងការពារការសមា្ង្ត់ន្គ្ប់ព័ត៌មានទាំងអស់ ដ្លត្ូវបាន 
ពិភាក្សាជមួយ OAI នឹង BPMSD។

១៥.ខ.  ប៊គ្គភលិក ដ្លស្ថិតក្្មការស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យមាន
ការផ្តល់ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថរុបស់ខ្លនួ ដោយផ្ទល់្ទៅកាន់ OAI ប្សិន 
បើមានការស្នើស៊ំប្បន្ះ។  បនា្ទ្ប់ពីមានការស្នើពី OAI ប៊គ្គភលិក
ត្ូវផ្តល់ការអន៊ញ្ញ្តជលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ស្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់ខ្លួន ដើម្បីបដិស្ធចោលនូវសិទ្ធិរក្សាភាពជឯកជន ឬការ 
រក្សាការសមា្ង្ត់របស់ប៊គ្គភលិក ពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងព័ត៌មានដ្លត្ូវ
បង្ហ្ញ។

១៥.គ.  ប៊គ្គភលិក ដ្លស្ថិតក្្មការស៊ើបអង្ក្ត អាចស្នើស៊ំឱ្យប៊គ្គភលិក 

14  មិនម្នជល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្ូវជកំហិតសម្្ប់ប៊គ្គភលិកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដ្លជសក្សី។

ប្អប់បន្តទៀត

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់
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មា្ន្ក់ទៀតនៅអមជមួយខ្លួន15 នៅក្នុងព្លធ្វើការសមា្ភ្សន៍ ដ្ល 
ជផ្ន្កមួយន្ការស៊ើបអង្ក្ត ដរាបណាការស្នើប្បន្ះ មិនធ្វើឱ្យ 
មានការពន្ារព្ល ឬ រាំងស្ទះដល់ការស៊ើបអង្ក្ត។ ប៉៊ន្ត្ ប៊គ្គភលិក
ដ្លនៅអមន្ះមិនអាចជប៊គ្គភលិករបស់ OAI, OGC, ការិយា- 
ល័យល្ខាធិការ, ការិយាល័យអគ្គភសវនករ, ការិយាល័យស្វា 
រដ្ឋអបាល ឬ BPMSD បានឡើយ។ ទាំងប៊គ្គភលិក ទាំងសក្សី អាច
ពិគ្្ះយោបល់ជមួយនឹងទីប្ឹក្សាច្បាប់ខាងក្្អំពីបញ្ហ្ ដ្ល 
កំព៊ងត្ូវបានស៊ើបអង្ក្ត ដោយរា៉្ប់រងសោហ៊៊យនានា ដោយខ្លួន  
ឯង ប៉៊ន្ត្ មិនអាចឱ្យទីប្ឹក្សាច្បាប់រូបន្ះនៅអមក្នុងបរិវ្ណការិ
យាល័យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ឬក្នុងព្លសមា្ភ្ស ដ្លជផ្ន្ក 
មួយន្ការស៊ើបអង្ក្តន្ះបានឡើយ។  ការពិគ្្ះយោបល់ប្ប
ន្ះមិនត្ូវពន្ារព្លការសមា្ភ្ស ឬការអន៊លោមរបស់ប៊គ្គភលិក 
ទៅតាមកាតព្វកិច្ចផ្ស្ងទៀត ដ្លស្ថិតនៅក្្មវិធានទាំងន្ះ 
ឡើយ លើកល្ងត្មានការអន៊ញ្ញ្តពី OAI។ 

១៥.ឃ  ប្សិនបើសមាជិកមា្ន្ក់មិនអន៊លោមទៅតាមកាតព្វកិច្ច ដ្លតម្ូវ 
ឱ្យមានការសហការនោះ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអាចចាត់ទ៊កការ 
បដិស្ធប្បន្ះ ថាជចំណុចអវិជ្ជមានមួយ។ នៅក្នុងករណីប្ប 
ន្ះ OAI អាចបញ្ជូនករណីន្ះទៅកាន់ BPMSD ដើម្បីចាត់វិធាន 
ការវិន័យដ្លសមស្ប អន៊លោមទៅតាម AO ២.០៤។ ការខក 
ខានមិនសហការ រួមមានការមិនឆ្លើយតបទាន់ព្លវ្លា និងមិន 

15  ឈ្ម្ះរបស់ប៊គ្គភលិកដ្លនៅអមជមួយ គប្បីផ្តល់ជូនការិយាល័យ OAI ជម៊ន។ OAI មានឆនា្ទ្ន៊- 
សិទ្ធិក្នុងការមិនអន៊ញ្ញ្តឱ្យមានវត្តមានចូលរួមពីប៊គ្គភលិកនោះ និងស្នើស៊ំឱ្យប៊គ្គភលិកផ្ស្ងជំនួស។

ប្អប់បន្តទៀត

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់
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បានព្ញល្ញចំពោះសំណួររបស់ OAI, ការខកខានមិនផ្តល់ 
ឯកសរ ឬភស្តុតាងដទ្ទៀត ដ្លស្នើស៊ំដោយ OAI, ការបំផ្ល្ញ 
ឬការលាក់បាំងភស្តុតាង ឬការក្ល្ងបន្លំព័ត៌មាន ក្នុងកំឡុងការស៊ើប 
អង្ក្ត ឬធ្វើឱ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការស៊ើបអង្ក្តរបស់ OAI។

១៦.  អង្គភការនីមួយៗ ត្ូវអន៊វត្តតាមច្បាប់ គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីនានា
ហើយដោយស្ថិតក្នុងកម្ិតមួយសមស្បទៅតាមក្បខ័ណ្ឌន្ច្បាប់ និង 
ពាណិជ្ជកម្មអង្គភការទំាងនោះ តូ្វបន្ថម្ការអន៊វត្តទៅលើកិច្ចសន្ាជមួយ 
ភាគីទីបីជផ្ន្កដ្លភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្ក្តតូ្វសហ- 
ប្តិបត្តិការក្នុងការស៊ើបអង្ក្ត ។

១៧.  អ្នកដ្លជគោលដៅន្ការស៊ើបអង្ក្តខ្លួនឯង គឺជផ្ន្កមួយន្ដំណើរ
ការស៊ើបអង្ក្ត ហើយត្ូវបានគ្ផ្តល់ឱកាសឱ្យពន្យល់បកស្្យនូវការ
ប្ព្ឹត្ត និងឱ្យលាតត្ដងព័ត៌មានរបស់ខ្លួន ។ ច្បាប់ គោលនយោបាយ 
និងនីតិវិធីរបស់អង្គភការ គឺជអ្នកកំណត់ព្លវ្លាន្ការផ្តល់ឱកាសដល់
អ្នកដ្លជគោលដៅន្ះ។

ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត

១៨.  ការស៊ើបអង្កត្ គួរត្ធ្វើឡើងឱ្យបានាប់រហ័ស ទៅតាមកមិ្តធនធាន។

១៩.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត គួរត្ត្ួតពិនិត្យទាំងព័ត៌មានដ្លនាំឱ្យមានការ
ចោទប្កាន់ និងព័ត៌មានដ្លនាំឱ្យរួចផ៊តពីការចោទប្កាន់ ។

២០.  ការិយាល័យស៊ើបអង្កត្ តូ្វរក្សានិងការពារស៊វត្ថភិាពឱ្យបានល្អ នូវកំណត់ 
ត្្ន្ការស៊ើបអង្ក្តនិងព័ត៌មានផ្ស្ងៗដ្លប្មូលបាន ។

ប្អប់បន្តទៀត
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គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖ 

២០.ក. ការិយាល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាព ត្ូវរក្សា ៖

 Ø ឯកសរន្ការស៊ើបអង្ក្ត ដ្លពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងប៊គ្គភលិករបស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ តិចបំផ៊ត រយៈព្ល ១០ ា្ន្ ំក្្យពីព្លដ្ល 
ប៊គ្គភលិករូបន្ះច្ញពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី រហូតដល់ប៊គ្គភលិកនោះ 
មានអាយ៊ ៧០ ា្ន្ំ ឬកាលៈទ្សៈដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងមិន 
ពិចារណាជួលប៊គ្គភលិករូបនោះ ម្តងទៀត។

 Ø ឯកសរអំពីការស៊ើបអង្ក្តផ្ស្ងទៀត តិចបំផ៊តរយៈព្ល ១០ ា្ន្ំ 
ចាប់ពីព្លទទួលពាក្យបណ្តឹង។

 Ø ឯកសរអំពីការពិនិត្យឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធកម្មគម្្ងរយៈព្ល 
៥ ា្ន្ំ បនា្ទ្ប់ពីមានការច្ញរបាយការណ៍។

 Ø កិច្ចសន្ាពាក់ព័ន្ធនឹងទីប្ឹក្សា ដ្លបានជួលឱ្យធ្វើសវនកម្ម និងការ 
ស៊ើបអង្ក្ត តិចបំផ៊តរយៈព្ល ៥ ា្ន្ំ បនា្ទ្ប់ពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្ា។ 

 Ø លិខិតឆ្លើយឆ្លង ដូចជ លិខិតពីការិយាល័យមួយ ទៅការិយាល័យ 
មួយទៀត និងអន៊សសន៍នានាដល់អ្នកគ្ប់គ្ង តិចបំផ៊ត ៥ ា្ន្ំ។

 Ø របាយការណ៍ប្ចាំា្ន្ំរបស់ OAI ជូនប្ធានធនាគារ ទ៊កជរៀង 
រហូត។
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២១.  ប៊គ្គភលិករបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវចាត់វិធានការសមស្បដើម្បី
បង្ករ្ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានន្ការស៊ើបអង្កត្ ដោយគា្មន្ការអន៊ញ្ញត្។

២២.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវចងក្ងជឯកសរនូវលទ្ធផល និងស្ចក្តី
សន្និដ្ឋ្នន្ការស៊ើបអង្ក្តរបស់ខ្លួន។

២៣.  ក្នុងគោលបំណងន្ការស៊ើបអង្ក្ត ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវមាន 
លទ្ធភាពព្ញល្ញ និងគ្ប់គ្្ន់ដើម្បីប្មូលព័ត៌មាន កំណត់ត្្ 
ប៊គ្គភលិក និងទ្ព្យសម្បត្តិដ្លពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គភការ ដោយអន៊លោមទៅ 
តាមច្បាប់ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់អង្គភការ ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖

២៣.ក.  បញ្ជ្រដ្ឋអបាល ១.០២16 ដ្លអាចអន៊វត្តបានចំពោះ OAI និង 
លក្ខខណ្ឌយោងរបស់ OAI ផ្តល់ឱ្យ OAI នូវលទ្ធភាពចូលមើល 
ព័ត៌មាន និងឯកសរនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពទាំងអស់របស់
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី យា៉្ងព្ញល្ញ និងដោយគា្ម្នការកំហិត 
អ្វីទាំងអស់។ OAI អាចពិនិត្យមើលគ្ប់ឯកសរ កំណត់ត្្ 
សៀវភៅ ទិន្នន័យ ក្ដសស្ន្មរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និង 
ឯកសរផ្ស្ងទៀត ដ្លពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងសកម្មភាពនានារបស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ទៅតាមការចាំបាច់ និងនៅព្លដ្ល 
ចាំបាច់ អាចកាន់កាប់ឯកសរទាំងនោះជបណ្ត្ះអាសន្ន និង 
ធ្វើការថតចម្លង។

16 ព្ឹត្តបត្ព័ត៌មានរបស់ស្ថ្ប័ន។

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់
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គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

២៣.ខ.  សំណើស៊ំមើលអ៊ីម្ល ដ្លស្នើឡើងដោយ OAI ត្ូវបំព្ញ 
ស្បទៅតាមបញ្ជ្រដ្ឋអបាល ៤.០៥។17

២៤.  តាមរយៈខ្លឹមសរដ្លច្ងក្នុងច្បាប់ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ និងកិច្ចសន្ាពាក់ព័ន្ធ ការិយាល័យស៊ើបអង្កត្មាន 
អំណាចត្ួតពិនិត្យ និងថតចម្លងសៀវភៅ និងកំណត់ត្្ដ្លពាក់ព័ន្ធ
ន្គម្្ង ប៊គ្គភល ភា្ន្ក់ងរប្តិបត្តិ ឬក្៊មហ៊៊នដ្លកំព៊ងចូលរួម ឬកំព៊ង 
ព្ាយាមចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដ្លផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយអង្គភការ ឬ 
អង្គភភាពណាមួយផ្ស្ងទៀត ដ្លចូលរួមក្នុងការចាយវាយមូលនិធិរបស់    
អង្គភការ ។

២៥.  ការយិាល័យស៊ើបអង្កត្ អាចពិគ្្ះយោបល់ និងសហការជមួយអង្គភការ 
ស្ថ្ប័នអន្តរជតិ និងភាគីផ្ស្ងទៀតដ្លពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្ល្ស់ប្តូរយោបល់ 
បទពិសោធន៍ និងការស្វ្ងយល់អំពីដំណះស្្យដ៏ល្អបំផ៊ត លើបញ្ហ្ 
ព្ួយបារម្ភទទៅវិញទៅមក ។

២៦.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត អាចផ្តល់ជំនួយ និង ច្ករំល្កព័ត៌មានទៅឱ្យ
ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្តផ្ស្ងទៀត ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖ 

២៦.ក.  ការិយាល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាព (OAI) ឬប្ធាន 
ធនាគារ អាចកំណត់ថាតើ ព័ត៌មាននានា ដូចជ ព័ត៌មានដ្លទទួល 
បានក្នុងព្លធ្វើការស៊ើបអង្ក្ត អាចត្ូវបានច្ករំល្កជមួយ 

17 គោលការណ៍ស្តីពីបច្ច្កវិទ្ា និងទំនាក់ទំនង។

ប្អប់បន្តទៀត

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់
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អង្គភការអន្តរជតិដទ្ទៀត តំណាង ឬទីភា្ន្ក់ងររបស់ប្ទ្សជ 
សមាជិកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ឬភាគីដទ្ទៀត ដ្លចាំបាច់ត្ូវ 
ដឹងពីព័ត៌មានទាំងន្ះ ដើម្បីប្យោជន៍ន្ការសហការ ការធ្វើ 
ស៊ខ៊ដ៊មកម្ម ឬកតា្ត្ពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត ទៅតាមបញ្ជ្រដ្ឋអបាល 
២.០៤, បញ្ជ្រដ្ឋអបាល ២.១០, គោលនយោបាយស្តីពីការប្្ស្័យ 
ទាក់ទងសធារណៈ និងវិធានពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀតរបស់ធនាគារអភិ- 
វឌ្ឍន៍អាស៊ី ដ្រឬទ្។ នៅក្នុងករណី ដ្ល OAI សម្្ចចិត្តច្ក 
រំល្កព័ត៌មានន្ះ OAI ត្ូវតម្ូវឱ្យអ្នកទទួលព័ត៌មានន្ះផ្តល់ 
ការការពារដល់ការសមា្ង្ត់របស់ព័ត៌មាន ហើយប្ើប្្ស់ព័ត៌មាន 
ន្ះ ត្សម្្ប់គោលបំណងរបស់ OAI នៅក្នុងការបង្ហ្ញព័ត៌មាន 
ន្ះ ត្ប៉៊ណ្ណ្ះ។

២៦.ខ. OAI អាចសហការ នៅក្នុងការស៊ើបអង្ក្តជមួយអង្គភការ ការិយា 
ល័យ ឬភាគីនានាបាន ដរាបណា ការសហការន្ះមិនមានឥទ្ធិពល
លើឯករាជ្យភាព និងភាពសត្ាន៊ម័តរបស់ OAI ឬធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ 
ដល់ប៊ព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ស្ប
ទៅតាមធម្មន៊ញ្ញរបស់ធនាគារន្ះ។

សេចក្តីណេនាំអំពីនីតិវិធី

ប្ភពន្បណ្តឹង

២៧.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវទទួលគ្ប់ពាក្យបណ្តឹងទាំងអស់ ដោយមិន 
គិតដល់ប្ភព រួមទំាងពាក្យបណ្តងឹអនាមិក ឬពាក្យបណ្តងឹសមា្ងត់្ផងដ្រ។

ប្អប់បន្តទៀត
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២៨.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវត្ទទួលស្គ្ល់នូវការទទួលពាក្យបណ្តឹង 
ទាំងអស់ ប្សិនបើអាចធ្វើបាន ។

ការទទួលពាក្យបណ្តឹង

២៩.  ពាក្យបណ្តឹងទាំងអស់នឹងត្ូវច៊ះបញ្ផី និងពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បី 
សម្្ចថា តើពាក្យបណ្តងឹទំាងនោះស្ថតិនៅក្នងុដ្នសមត្ថកិច្ចឬអំណាច 
របស់ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្តដ្រឬទ្ ។

ការវាយតម្ល្បឋម

៣០.  នៅព្លដ្លពាក្យបណ្តឹងត្ូវបានច៊ះក្នុងបញ្ផី ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត 
ពាក្យបណ្តឹងនោះ នឹងត្ូវការិយាល័យស៊ើបអង្ក្តធ្វើការវាយតម្្លដើម្បី 
កំណត់ភាពដ្លអាចជឿបាន ភាពចាំបាច់ និងភាពដ្លអាចផ្ទៀងផ្ទ្ត់ 
បាន ។ ជច៊ងបញ្ចប់ ពាក្យបណ្តងឹ នឹងតូ្វគ្ពិនិត្យដើម្បីសម្្ចថា តើមាន 
មូលដ្ឋ្នស្បច្បាប់ណាមួយដើម្បីធានាចំពោះការស៊ើបអង្ក្តដ្រឬទ្ ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖ 

៣០.ក.  ការិយាល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាព (OAI) ធ្វើការ 
វាយតម្ល ្ឬ “តួ្តពិនិត្យ” ពាក្យបណ្តងឹនានា ដោយប្ើប្្ស់លក្ខណៈ 
វិនិច្ឆយ័ខាងក្្ម ដើម្បីកំណត់ថាតើពាក្យបណ្តងឹទំាងន្ះតូ្វមាន 
ការស៊ើបអង្ក្តបន្តដ្រឬទ្។ ពាក្យបណ្តឹងគួរមានការចោទប្កាន់ 
ឬ ព័ត៌មានដ្ល ៖

 � ស្ថិតក្នុងក្បខ័ណ្ឌអាណត្តិការងររបស់ OAI - ពោលគឺពាក់ព័ន្ធ 

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់
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ជមួយនឹងសកម្មភាព ដ្ល OAI ត្ូវបានអន៊ញ្ញ្តឱ្យធ្វើការស៊ើប
អង្ក្ត។

 � អាចជឿជក់បាន - ពោលគឺមានលទ្ធផលសមស្ប ដ្លថាការ 
ប្ព្ឹត្តល្មើសមួយអាចកើតមានឡើង។

 � អាចផ្ទៀងផ្ទ្ត់បាន - ពោលគឺមានជម្ើស ដ្លអាចទទួលបាន 
ភស្តតុាងគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីកំណត់ពីភាពពិតប្្កដន្ការចោទប្កាន់។

 � មានសរៈសំខាន់ - ពោលគឺបញ្ហ្ ដ្លតម្ូវឱ្យមានការស៊ើបអង្ក្ត 
ន្ះ មានសរៈសំខាន់គ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីកំណត់ពីភាពសមហ្ត៊សម 
ផលន្ការតមូ្វឱ្យមានការស៊ើបអង្កត្ និងសកម្មភាពក្តមូ្វនានា។

 � កតា្ត្ដ្លពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងទៀត ឧ. ថាតើបញ្ហ្ន្ះអាចត្ូវបានដោះ
ស្្យប្កបដោយប្សិទ្ធភាព តាមរយៈជម្ើស ដ្លធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីមានដ្រឬទ្។

៣០.ខ.  នៅព្លបញ្ចប់ការត្ួតពិនិត្យមួយ ប៊គ្គភលិករបស់ OAI ត្ូវផ្តល់ 
អន៊សសន៍ដល់ប្ធានការិយាល័យ OAI ឬតំណាងរបស់គាត់ 
ថាតើត្ូវបិទពាក្យបណ្តឹងន្ះ ឬត្ូវមានការស៊ើបអង្ក្តបន្ថ្ម
ទៀត។  ការសម្្ចចិត្ត ដើម្បីបិទ ឬត្ូវស៊ើបអង្ក្តបន្ថ្មទៀត 
តូ្វមានការចងក្ងទ៊កជឯកសរតឹ្មតូ្វ ដោយមានរបាយការណ៍ 
ដ្លទទួលបានការឯកភាព ដោយមានបង្ហ្ញពីមូលហ្ត៊ ដ្ល
ធ្វើឱ្យមានការសម្្ចចិត្តប្បន្ះ។ ព័ត៌មាន ដ្លពាក់ព័ន្ធជមួយ 
នឹងពាក្យបណ្តឹង ត្ូវរក្សាទ៊កក្នុងឯកសររបស់ OAI។ 

ប្អប់បន្តទៀត

តទៅទំព័របនា្ទ្ប់
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៣០.គ.  ប្សិនបើពាក្យបណ្តឹងមួយពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងប៊គ្គភលិករបស់ធនា-
គារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ OAI អាចសម្បសមួ្លការស៊ើបអង្កត្ជមួយ 
នឹង BPMSD ដោយពិចារណាលើបញ្ជ្រដ្ឋអបាលដ្លពាក់ព័ន្ធ 
រួមទាំងលក្ខណៈ ន្ការប្ព្ឹត្តមិនត្ឹមត្ូវ ដ្លអាចកើតមាន 
ឡើង។ OAI ត្ូវធ្វើប្បន្ះ ទៅតាមឆនា្ទ្ន៊សិទ្ធិរបស់ខ្លួន និង 
តាមប្បផ្ន ដ្លមិនមានឥទ្ធិពលលើឯករាជ្យភាព និងភាព 
សត្ាន៊ម័តរបស់ OAI។

ការផ្តល់អាទិភាពចំពោះករណីន្ពាក្យបណ្តឹង

៣១.  ស្ចក្តីសម្្ចនានាសម្្ប់បន្តការស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវធ្វើឡើងដោយ 
អន៊លោមតាមច្បាប់ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់អង្គភការ ឯស្ចក្តី 
សម្្ចសម្្ប់ប្ើប្្ស់សកម្មភាពស៊ើបអង្ក្តក្នុងពាក្យបណ្តឹង ត្ូវ 
អាស្័យលើការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ។

៣២.  ការរៀបចំផ្នការ និងដំណើរការន្ការស៊ើបអង្ក្ត ព្មទាំងធនធាន 
សម្្ប់ប្ើប្្ស់ក្នុងការស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវពិចារណាដល់ទម្ងន់ន្ការ 
ចោទប្កាន់ និងលទ្ធផលដ្លអាចទទួលបាន ។

សកម្មភាពស៊ើបអង្ក្ត

៣៣.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវស្វ្ងរកបន្ថ្មទៀត នូវព័ត៌មានលម្អិតដ្ល 
ខ្លួនមាន ប្សិនបើអាចធ្វើបាន ។

ប្អប់បន្តទៀត
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៣៤.  សម្្ប់គោលបំណងន្ការស៊ើបអង្ក្ត សកម្មភាពស៊ើបអង្ក្ត រួមមាន 
ការប្មូល និងការវិភាគព័ត៌មានតាមឯកសរ វីដ្អូ សម្ល្ង រូបភាព 
និងតាមអ្ឡិចត្ូនិច ឬសមា្ភ្រៈផ្ស្ងៗ ការសមា្ភ្សន៍សក្សី ការឃា្ល្ំមើល 
របស់អ្នកស៊ើបអង្កត្ និងបច្ចក្ទ្សស៊ើបអង្កត្ផ្ស្ងទៀត ដ្លចំាបាច់ 
ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្ក្ត ។

ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖ 

៣៤.ក.  ការិយាល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាពអាចប្មូល 
ភស្តុតាងជឯកសរ វីដ្អូ រូបថត ការវិភាគក្នុងក៊ំព្យូទ័រ ឬខ្ស្អាត់ 
សម្ល្ង ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងប្ធានបទន្ការស៊ើបអង្ក្ត ដោយមិន 
ចាំបាច់ជូនដំណឹងជម៊ន ទៅតាមឆនា្ទ្ន៊សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដរាបណា 
សកម្មភាពទំាងន្ះ ស្បទៅតាមវិធានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊។

៣៥.  សកម្មភាពស៊ើបអង្ក្ត និងស្ចក្តីសម្្ចសំខាន់ៗនានា គួរត្ចងក្ង
ជឯកសរដោយមានលាយលក្ខណ៍អក្សរ ហើយប្ធានការិយាល័យ 
ស៊ើបអង្ក្តត្ូវពិនិត្យមើលឡើងវិញ ។

៣៦.  តាមច្បាប់ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់អង្គភការ ទោះបីក្នុងព្ល
ណាមួយក៏ដោយក្នងុកំឡុងព្លកំព៊ងស៊ើបអង្កត្ ប្សិនបើការិយាល័យ 
ស៊ើបអង្ក្តយល់ថា ការិយាល័យគួរចាត់ឱ្យមានវិធានការប្៊ងប្យ័ត្ន
ជម៊ន ឬ ដើម្បីការពារព័ត៌មានរារាំងជបណ្ត្ះអាសន្នមិនឱ្យសមាជិក 
ដ្លជគោលដៅន្ការស៊ើបអង្ក្តអាចទទួលបានឯកសរ ឬចូលទៅ 
កាន់ការិយាល័យរបស់ខ្លួន ឬផ្តល់អន៊សសន៍ឱ្យព្យួរការងរ ដោយផ្តល់ 
ឬមិនផ្តល់ប្្ក់កម្្ និងផលប្យោជន៍ផ្ស្ងៗ ឬផ្តល់អន៊សសន៍ដក់
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គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

កំហិតលើសកម្មភាពផ្លូវការរបស់គ្ ការិយាល័យត្ូវបញ្ចូនបញ្ហ្ន្ះទៅ
អាជ្ញ្ធរពាក់ព័ន្ធក្នុងអង្គភការដើម្បីចាត់វិធានការសមស្ប ។

៣៧.  បើសិនមានលទ្ធភាព ការិយាល័យស៊ើបអង្កត្ តូ្វរៀបចំឱ្យមានសមាជិក 
ពីរនាក់ដើម្បីធ្វើការសមា្ភ្សន៍ ។

៣៨.  តាមឆនា្ទ្ន៊សិទ្ធិរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត គ្អាចប្ើភាសរបស់អ្នក
ដ្លត្ូវសមា្ភ្សន៍ ក្នុងករណីមានអ្នកបកប្្ត្ឹមត្ូវ ។

៣៩.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត នឹងមិនបង់ប្្ក់ទៅឱ្យសក្សី ឬអ្នកដ្លជ 
គោលដៅដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានឡើយ ។ តាមច្បាប់គោលនយោបាយ 
និងនីតិវិធីរបស់អង្គភការ ការិយាល័យស៊ើបអង្កត្អាចទទួលខ៊សតូ្វលើក 
ការចំណាយសមស្បរបស់សក្សី ឬ ប្ភពព័ត៌មានផ្ស្ងទៀត ដើម្បី 
ឆ្លើយតបតាមស្ចក្តីត្ូវការរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត ។

៤០.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្ត អាចទំនាក់ទំនងជមួយភាគីខាងក្្ ដើម្បីចូល
រួមសហការក្នុងការស៊ើបអង្ក្តរបស់ខ្លួន ។

លទ្ធផលនេការសុើបអង្កេត

៤១.  ក្នងុព្លស៊ើបអង្កត្ ប្សិនបើការិយាល័យស៊ើបអង្កត្មិនអាចរកព័ត៌មាន 
គ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីបង្ហ្ញភស្តុតាងចំពោះពាក្យបណ្តឹងនោះទ្ ការិយាល័យ
នឹងចងក្ងលទ្ធផលន្ះទ៊កជឯកសរបញ្ចប់ការស៊ើបអង្ក្ត និងជូន 
ដំណឹងដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមការគួរ ។
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ចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៖

៤១.ក.  ប្ធាន OAI និង នាយក OAI ទាំងពីរនាក់ ត្ូវឯកភាពដល់ការ 
បិទករណីស៊ើបអង្ក្តណាមួយ។ នៅក្នុងករណីដ្លគ្មិនអាចស៊ំ
ការស៊ំការឯកភាពពីអ្នកទាំងពីរ ក្នុងរយៈព្លមួយសមស្បបាន 
ប៊គ្គភលិកជន់ខ្ពស់ OAI ដ្លត្ូវបានចាត់តាំង អាចទទួលបានការ
អន៊ញ្ញ្តឱ្យផ្តល់ការឯកភាពដល់ការសម្្ចចិត្ត ក្នុងនាមជអាជ្ញ្
ធរដ្លមានសិទ្ធិផ្តល់ការឯកភាពបនា្ទ្ប់ពីប្ធាន និងនាយករបស់ 
OAI។

៤២.  ប្សិនបើការិយាល័យស៊ើបអង្ក្តអាចរកព័ត៌មានបានគ្ប់គ្្ន់ដើម្បី 
បង្ហ្ញភស្តុតាងចំពោះពាក្យបណ្តឹង ការិយាល័យនឹងចងក្ងលទ្ធផល
ន្ការស៊ើបអង្កត្ទ៊កជឯកសរ ហើយបញ្ចនូលទ្ធផលន្ការស៊ើបអង្កត្ 
ន្ះ ទៅអាជ្ញ្ធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គភការ ស្បទៅតាមច្បាប់គោលនយោ- 
បាយ និងនីតិវិធីរបស់អង្គភការ ។

៤៣.  ក្នងុករណីលទ្ធផលន្ការស៊ើបអង្កត្របស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កត្បង្ហញ្ 
ថា ពាក្យបណ្តងឹន្ះមិនតឹ្មតូ្វ ការិយាល័យស៊ើបអង្្កតតូ្វបញ្ចនូបញ្ហ្ 
ន្ះ ទៅឱ្យអាជ្ញ្ធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គភភាពតាមការគួរ ។

៤៤.  ក្នងុករណលីទ្ធផលន្ការស៊ើបអង្្កតរបស់ការយិាល័យស៊ើបអង្កត្បង្ហញ្
ថា សក្សី ឬគោលដៅ មានការខកខានមិនបានគោរពតាមកាតព្វកិច្ចដ្ល
មានច្ងក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្ក្ត ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្តអាចនឹង 
បញ្ចូនបញ្ហ្ន្ះទៅឱ្យអាជ្ញ្ធរពាក់ព័ន្ធក្នុងអង្គភការ ។
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គោលការណ៍ និងសេចក្តណីេនំាស្តពីីសុចរិតភាព 

ការផ្តល់ព័ត៌មានទៅអាជា្ញេធរជាតិ

៤៥.  ការិយាល័យស៊ើបអង្ក្តអាចនឹងពិចារណាថា តើការផ្តល់ព័ត៌មានដ្ល 
ទាក់ទងទៅនឹងពាក្យបណ្តឹងទៅឱ្យអាជ្ញ្ធរជតិមានសមត្ថកិច្ច ជការ 
សមស្បដ្រឬទ្ ហើយការិយាល័យស៊ើបអង្ក្តនឹងស៊ំការអន៊ញ្ញ្តផ្ទ្
ក្នុងដ្លចាំបាច់ដើម្បីអន៊វត្តប្បន្ះ ក្នុងករណីដ្លខ្លួនជឿជក់ថា ការ 
ផ្តល់ព័ត៌មានន្ះត្ូវបានធានា ។

ការពិនិតេយមើលឡើងវិញ និងការធ្វើវិសោធនកម្ម

៤៦.  រាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មណាមួយចំពោះស្ចក្តីណ្នាំ ត្ូវអន៊ម័តដោយ
អង្គភការតាមសម្ល្ងភាគច្ើន ។

ការបោះពុម្ពផេសាយ

៤៧.  អង្គភការណាក៏ដោយ អាចបោះព៊ម្ពគោលការណ៍ទាំងន្ះ ដោយអន៊លោម
ទៅតាមគោលនយោបាយស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ។
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II. ទោសទណ្ឌ

មូលដ្ឋេនសមេេប់ចាត់វិធានការកេតមេូវ

៤៨.  ការប្ព្ឹត្តល្មើសទៅនឹងស៊ចរិតភាព អាចជមូលដ្ឋ្នសម្្ប់ឱ្យធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ចាត់វិធានការក្តម្ូវ រាប់បញ្ចូលទាំងការដក់ទោសទណ្ឌ
ផងដ្រ។ ការប្ព្ឹត្តល្មើសន្ះ រួមមាន ការប្ព្ឹត្តល្មើស ដ្លអាចមិន
ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីផងដ្រ។

៤៩.  អន៊លោមទៅតាមកិច្ចព្មព្ៀងអំពីការសម្្ចចិត្តអំពីការអន៊វត្តការហាម 
ឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវិញទៅមក18 ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអាចហាមឃាត់ភាគី 
ទាំងឡាយណា ដ្លត្ូវបានហាមឃាត់ដោយស្ថ្ប័នផ្ស្ងទៀតដ្ល 
ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងន្ះ ហើយស្ថ្ប័នផ្ស្ងទៀតដ្លចូលរួមក្នុង 
កិច្ចព្មព្ៀងន្ះ អាចហាមឃាត់ភាគីទាំងឡាយ ដ្លត្ូវបានហាម 
ឃាត់ជសធារណៈ ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ ការិយាល័យប្ាំង 
អំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាព (OAI) តូ្វទទួលខ៊សតូ្វក្នងុការជូនដំណឹង  
ដល់ស្ថ្ប័នផ្ស្ងទៀត ដ្លចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងន្ះ អំពីការ 
សម្្ចចិត្តហាមឃាត់នីមួយៗ ដ្លធ្វើឡើងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 

18 ត្ូវបានច៊ះហត្ថល្ខា នៅថ្ង្ទី ៩ ខ្ ម្ស ា្ន្ំ ២០១០ ហើយត្ូវបានធ្វើវិសោធនកម្មជបន្តបនា្ទ្ប់។
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អាស៊ី ដ្លស្ថិតនៅក្្មក្បខ័ណ្ឌន្កិច្ចព្មព្ៀងហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅ 
វិញទៅមក និងការក្តម្ូវនានាដ្លមាន។

៥០.  ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊អាចចាត់ទ៊កថា ការសម្្ចចិត្តរបស់ស្ថប័្នហិរញ្ញ- 
វត្ថុអន្តរជតិមួយទៀត ឬការសម្្ចចិត្តរបស់ស្ថ្ប័នច្បាប់ ឬនិយ័តកម្ម 
ដ្លថាភាគីមួយខកខានមិនបានអន៊លោមទៅតាមស្តង់ដក្មសីលធម៌
សមស្ប ទៅតាមការកំណត់នៅក្នុងប្ព័ន្ធគោលការណ៍ វិធាន ឬ 
ភារកិច្ចនានា ដូចជ ច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋអជដើម ថាជការខកខាន 
របស់ភាគីនោះ នៅក្នងុការរក្សានូវស្តង់ដក្មសីលធម៌ខ្ពស់បំផ៊ត ដូចដ្ល 
បានតម្ូវដោយគោលនយោបាយប្ាំងអំពើព៊ករលួយរបស់ធនាគារ- 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ ភាគីន្ះអាចត្ូវបានដក់ឱ្យស្ថិតនៅក្្មសកម្មភាព 
ក្តម្ូវ អន៊លោមទៅតាមគោលការណ៍ និងស្ចក្តីណ្នាំអំពីស៊ចរិត 
ភាពទាំងន្ះ។

៥១.  ភាគីមួយត្ូវបានចាត់ទ៊កថា ជភាគីដ្លទទួលខ៊សត្ូវលើសកម្មភាព ឬ 
ការប៉៊នប៉ងប្ព្ឹត្តសកម្មភាពអ្វីមួយ ដ្លអាចជមូលដ្ឋ្ន សម្្ប់ការ 
ចាត់វិធានការក្តម្ូវ ដោយភាគីមួយទៀត រួមទាំង និយោជិត ភា្ន្ក់ងរ 
ឬតំណាង ដ្លបំព្ញការងរឱ្យភាគីនោះផង បើទោះបីជសកម្មភាព 
នោះធ្វើឡើង ដោយមានការអន៊ញ្ញ្តជពិស្ស ឬអត់ក៏ដោយ19។

19  ដើម្បីឱ្យអាចអន៊វត្តទៅបាន កឋាខណ្ឌទី៥១ តម្ូវឱ្យ ៖ (១) កំណត់អំពីការរំលោភបំពានស៊ចរិតភាព 
មួយដ្លប្ព្ឹត្តដោយនិយោជិត ឬ ភា្ន្ក់ងរណាមា្ន្ក់ និង (២) បង្ហ្ញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជក-
និយោជិត ឬ អ្នកទទួលខ៊សត្ូវខ្ពស់បំផ៊ត-ភា្ន្ក់ងរ។ ក្នុងការអន៊វត្តន៍ចំណុចន្ះ OAI អាចពិចារណា 
អំពីកតា្ត្ដទ្ទៀត ដ្លរួមមានជអាទិ៍ កង្វះការត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង ឬ ការអន៊វត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុសមស្ប 
របស់ក្៊មហ៊៊នមួយ ចំណ្ះដឹងរបស់ថា្ន្ក់គ្ប់គ្ងកំពូល ឬ ការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរំលោភបំពាន 
ស៊ចរិតភាព ទំហំក្៊មហ៊៊ន និង ប្យោជន៍ដ្លក្៊មហ៊៊នទទួលបាន។
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៥២.  ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីត្ូវធានាឱ្យមានដំណើរការត្ឹមត្ូវ យ៊ត្តិធម៌ និង 
សង្គភតភាព ដោយមិនប្ើប្្ស់ដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់ ដ្លមានចំពោះ 
ភាគី ដ្លទទួលរងការចោទប្កាន់ថាបានប្ព្ឹត្តអំពើព៊ករលួយ ឬការ 
គ្បន្លំ នៅក្្មប្ព័ន្ធច្បាប់ ឬត៊លាការ។ នីតិវិធីរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន-៍ 
អាស៊ី មានលក្ខណៈជនីតិវិធីរដ្ឋអបាល និងព៊ំមានលក្ខណៈជដំណើរការ 
ច្បាប់ ឬត៊លាការ ឬដូចដំណើរការច្បាប់ ឬត៊លាការនោះឡើយ។

៥៣.  ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីព៊ំមានគោលបំណងធ្វើឱ្យក្៊មហ៊៊ន20 ឬប៊គ្គភលណា 
ល្ងអាចប្កបអាជីវកម្ម ដោយសរការដក់ទោសទណ្ឌរបស់ខ្លួនឡើយ 
បើទោះបីជហានិភ័យដ្លការល្ងអាចប្កបអាជីវកម្មន្ះ អាចកើតមាន 
ឡើង ក៏វាមិនអាចរារាំងមិនឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដក់ទោសទណ្ឌ 
សមស្បបានទ្។

ការជូនដំណឹងដល់ភាគ2ី1 ដេលស្ថិតនៅកេេមការសុើបអង្កេត

ប៊គ្គលិករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

៥៤.  ការជូនដំណឹងដល់ប៊គ្គភលិក ដ្លតូ្វស្ថិតនៅក្្មការស៊ើបអង្ក្ត ត្ូវ 
អន៊លោមទៅតាមបញ្ជ្រដ្ឋអបាល ២.០៤។

20  ពាក្យថា “ក្៊មហ៊៊ន” ត្ូវបានប្ើប្្ស់ជទូទៅ ហើយសំដៅដល់សជីវកម្ម ស្ថ្ប័ន អង្គភការ និងស្ថ្ប័ន  
ដទ្ទៀត ដ្លអាចមានស្ថ្នភាពផ្លូវច្បាប់ដោយឯករាជ្យ ឬអាចត្ូវបានប្ងច្កដច់ពីប៊គ្គភល ដ្ល
បំព្ញការងរនៅក្នុងស្ថ្ប័នទាំងន្ះ។

21 ភាគីមួយអាចជក្៊មហ៊៊ន ឬប៊គ្គភល។
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ភាគីដទ្ទៀត

៥៥.  ប្សិនបើលទ្ធផលន្ការស៊ើបអង្កត្បង្ហញ្ថា ភាគីណាមួយ ប្ពឹ្ត្តល្មើស 
ទៅនឹងស៊ចរិតភាព ការិយាល័យប្ាំងអំពើព៊ករលួយ និងស៊ចរិតភាព 
(OAI) ត្ូវចាត់វិធានការសមស្បគ្ប់ប្បយា៉្ងទាំងអស់ ដើម្បីបង្ហ្ញ 
ពីលទ្ធផលរកឃើញទៅកាន់ភាគីនោះ ហើយផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យភាគីនោះ 
ធ្វើការឆ្លើយតបមកវិញ។ នៅព្លទំនាក់ទំនងជមួយភាគី OAI អាចពឹង
អាស្័យលើស៊ក្ិតភាពន្ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង ដ្លភាគីនោះបានផ្តល់
ដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ ខណៈព្លដ្ល OAI ត្ូវធ្វើការខិតខំប្ឹង
ប្្ងសមស្បគ្ប់ប្បយា៉្ង ដើម្បីទំនាក់ទំនងទៅកាន់ភាគី ដ្លស្ថិត 
នៅក្្មការស៊ើបអង្ក្ត ការខកខានមិនបានទំនាក់ទំនងទៅកាន់ភាគី 
បើទោះបីជមានការខិតខំប្ឹងប្្ងទាំងន្ះក៏ដោយ នឹងមិនរារាំងធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីមិនឱ្យដក់ទោសទណ្ឌលើភាគីន្ះបានឡើយ។

៥៦.  នៅព្លបង្ហ្ញពីលទ្ធផលរកឃើញរបស់ខ្លួន ទៅកាន់ក្៊មហ៊៊នណាមួយ 
OAI ត្ូវជូនដំណឹងដល់ក្៊មហ៊៊ននោះថា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអាចដក់ 
ទោសទណ្ឌលើអ្នកទទួលខ៊សត្ូវរបស់ក្៊មហ៊៊ន និងភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធ 
ផ្ស្ងទៀត។ OAI ក៏ត្ូវជូនដំណឹងនិងបង្ហ្ញពីលទ្ធផលរកឃើញ និង 
អន៊សសន៍របស់ខ្លួន ដោយផ្ទ្ល់ទៅកាន់អ្នកទទួលខ៊សត្ូវ និងភាគី 
ដ្លពាក់ព័ន្ធទាំងន្ះ អំពីសកម្មភាពក្តម្ូវ ដ្លអាចនឹងត្ូវបាន 
អន៊វត្តលើពួកគ្ ផងដ្រ។

៥៧.  ភាគីត្ូវមានឱកាសឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្កាន់ផ្ស្ងៗ និងចំពោះ 
ភស្តុតាង ដ្លប្ាំងនឹងពួកគ្។ OAI អាចមិនបង្ហ្ញភស្តុតាង 
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ឬព័ត៌មានមួយចំនួន ប្សិនបើមានមូលហ្ត៊សមស្ប ដើម្បីធ្វើការ 
សន្នដិ្ឋន្ថា ការបង្ហញ្ពីភស្តតុាង ឬ ព័ត៌មានន្ះ អាចបង្កឱ្យមានគ្្ះថា្នក់្ 
ដល់ជីវិត ស៊ខភាព ស៊វត្ថិភាព ឬ ស៊ខ៊មាលភាពរបស់ភាគីណាមួយ 
ដូចជ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានជដើម ឬ ប្សិនបើព័ត៌មានន្ះ មានលក្ខណៈ 
រសើប ឬ ត្ូវរក្សាការសមា្ង្ត់។

៥៨.  ភាគីនានា ត្ូវទទួលបានព្លវ្លាសមស្ប ដើម្បីផ្ញើឯកសរជលាយ 
លក្ខណ៍អក្សរ បង្ហ្ញពីការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួន អមជមួយនឹងភស្តុតាង 
នានា ប្សិនបើមាន ដ្លជទូទៅរយៈព្លន្ះមិនត្ូវតិចជង ៣០ 
ថ្ង្ប្តិទិន បនា្ទ្ប់ពីទទួលបានលទ្ធផលរកឃើញ និង អន៊សសន៍អំពី 
ការដក់ទោសទណ្ឌ រួចមក។

៥៩.  ភាគី ដ្លដឹង ពាក់ព័ន្ធ ឬមានទំនាក់ទំនង ដូចដ្លត្ូវបានរៀបរាប់នៅ
ក្នុងកថាខណ្ឌ ៨១ ដល់ ៨២ ដ្លអាចចូលរួម នឹងត្ូវទទួលបានស្ចក្តី
ជូនដំណឹងដោយឡ្ក ហើយក៏នឹងទទួលបានឱកាសឆ្លើយតបដូចគា្ន្
ដ្រ។

៦០.  ភាគីក៏អាចស្នើស៊ំឱកាស ដើម្បីបង្ហ្ញដោយផ្ទ្ល់មាត់ដល់ OAI ផងដ្រ 
ដោយត្ូវផ្តល់នូវមូលហ្ត៊ជក់លាក់សម្្ប់ការស្នើស៊ំប្បន្ះ។

៦១.  OAI ត្ូវធ្វើការវាយតម្ល្ឡើងវិញលើករណីមួយ បនា្ទ្ប់ពីបានទទួលការ 
ឆ្លើយតប ហើយអាចធ្វើការស៊ើបអង្ក្តបន្ថ្មទៀត និង/ឬ ស្នើស៊ំព័ត៌មាន
បន្ថ្មពីភាគីដ្លស្ថិតនៅក្្មការស៊ើបអង្ក្ត។

៦២.  នៅក្នងុករណីដ្លភាគីមួយ ដ្លតូ្វបាន OAI រកឃើញថា បានប្ពឹ្ត្ត 
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ការបំពានស៊ចរិតភាព បដិស្ធចំពោះលទ្ធផលរកឃើញន្ការស៊ើប 
អង្ក្ត ដ្លធ្វើឡើងដោយ OAI ឬនៅព្លដ្លព៊ំមានការឆ្លើយតប 
ចំពោះលទ្ធផលរកឃើញទាំងន្ះ OAI ត្ូវផ្តល់ឱ្យគណៈកមា្ម្ធិការត្ួត 
ពិនិត្យស៊ចរិតភាព (IOC) នូវរបាយការណ៍មួយ ដ្លបង្ហ្ញពីការស៊ើប
អង្ក្តរបស់ខ្លួន រួមជមួយនឹងឯកសរគាំទ្ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមទាំងការ
ឆ្លើយតបរបស់ភាគីចំពោះលទ្ធផលរកឃើញទាំងន្ះផង ប្សិនបើមាន។ 

ស្ចក្តីជូនដំណឹងអំពីទោសទណ្ឌដ្លត្ូវបានស្នើឱ្យដាក់

៦៣.  នៅក្នុងករណីសមស្ប OAI អាចផ្ញើលិខិតស្តីពីលទ្ធផលរកឃើញ រួមជ
មួយនឹងទណ្ឌកម្មដ្លត្ូវបានស្នើឡើង។ ភាគីត្ូវមានព្លសមស្ប 
ដ្លជទូទៅមិនត្ូវតិចជង ៣០ ថ្ង្ប្តិទិន ចាប់គិតពីកាលបរិច្ឆ្ទ  
ដ្លបង្ហញ្នៅក្នងុលិខិតស្តពីីលទ្ធផលរកឃើញន្ះ សម្្ប់ធ្វើការឆ្លើយ 
តបទៅនឹងលទ្ធផលដ្លបានរកឃើញ និងទណ្ឌកម្មដ្លស្នើឡើង។

៦៤.  នៅព្លដ្លភាគីមិនបដិស្ធ ហើយទទួលយកលទ្ធផលរកឃើញទាំង 
ន្ះ និងទណ្ឌកម្មដ្លត្ូវបានស្នើឡើង ភាគីត្ូវបញ្ផ្ក់ពីការទទួលយក 
លទ្ធផលរកឃើញ និងទណ្ឌកម្មដ្លស្នើឡើង មិនឱ្យហួសពីកាលបរិច្ឆ្ទ 
ដ្លត្ូវបានបង្ហ្ញនៅក្នុងលិខិតបញ្ផ្ក់ពីលទ្ធផលរកឃើញន្ះ។ តាម 
រយៈការបញ្ផក់្ប្បន្ះ ភាគីន្ះក៏យល់ព្មផងដ្រថានឹងមិនប្តងឹឧទ្ធរណ៍ 
លើទណ្ឌកម្មដ្លស្នើឡើងន្ះ និងរយៈព្លន្ការដក់ទណ្ឌកម្មន្ះ 
ឡើយ។ ទណ្ឌកម្មន្ះ ត្ូវចូលជធរមាន ចាប់ពីកាលបរិច្ឆ្ទន្ការទទួល
បានការបញ្ផ្ក់ពី OAI ដរាបណាការបញ្ផ្ក់ន្ះ ត្ូវបានទទួលនៅក្នុង 
រយៈព្លដ្លត្ូវបានបង្ហ្ញ។
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៦៥.  នៅក្នុងករណីដ្លភាគីបដិស្ធចំពោះលទ្ធផលរកឃើញ ឬទណ្ឌកម្ម 
ដ្លត្ូវបានស្នើឡើង OAI ត្ូវបញ្ផូនករណីន្ះទៅកាន់ IOC ស្ប 
តាមកថាខណ្ឌទី ៦២។

ការខកខានមិនបានទទួលការជូនដំណឹង/ការឆ្លើយតប

៦៦.  ប្សិនបើភាគីមួយបដិស្ធមិនទទួលយកស្ចក្តីជូនដំណឹងពី OAI ឬ 
ទទួលបានស្ចក្តីជូនដំណឹងដ្រ ប៉៊ន្ត្ខកខានមិនឆ្លើយតប OAI ត្ូវ 
ទាញស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្នអវិជ្ផមានពីការបដិស្ធ ឬការខកខានប្បន្ះ 
ហើយការខកខាន ឬការបដិស្ធប្បន្ះ ត្ូវចាត់ទ៊កថាជស្ថ្នទំងន់ 
ទោស។ IOC ឬ OAI អាចចាត់ទ៊កការខកខានរបស់ភាគីក្នងុការឆ្លើយតប 
ន្ះថា ជមូលហ្ត៊ សម្្ប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីទណ្ឌកម្មន្ះ ប្សិនបើ 
ទណ្ឌកម្មន្ះ ត្ូវបានដក់ ដោយមិនគិតថា វាគឺជទណ្ឌកម្មលើកដំបូង 
របស់ភាគីន្ះ និងអាចនាំឱ្យមានការហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវិញទៅមក។

សកម្មភាពកេតមេូវ

រដា្ឋ្ភិបាល

៦៧.  ប្សិនបើលទ្ធផលរកឃើញបង្ហញ្ថា មន្ត្ណីាមា្នក់្របស់រដ្ឋភិ្បាលបាន 
ប្ព្ឹត្ត ឬពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្ព្ឹត្តល្មើសទៅនឹងស៊ចរិតភាពមួយ OAI 
នឹងរាយការណ៍ពីលទ្ធផលរកឃើញន្ះ ទៅកាន់គណៈគ្ប់គ្ងរបស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ OAI នឹងធ្វើការងរជមួយគណៈគ្ប់គ្ង និង 
នាយកដ្ឋ្នប្តិបត្តិការ ដើម្បីធ្វើការវាយតម្ល្លើវិធី ដ្លធនាគារ- 
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អភិវឌ្ឍន៍អាសី៊អាចធ្វើការឆ្លើយតប ស្បទៅតាមគោលនយោបាយប្ាំង 
អំពើព៊ករលួយ និងវិធាន គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីដទ្ទៀត។

ប៊គ្គលិករបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

៦៨.  ប្សិនបើលទ្ធផលរកឃើញបង្ហ្ញថា ប៊គ្គភលិកណាមា្ន្ក់របស់ធនាគារ- 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានប្ព្ឹត្តល្មើសទៅនឹងស៊ចរិតភាពអ្វីមួយ ឬបានប្ព្ឹត្ត
អំពើមិនត្ឹមត្ូវផ្ស្ងទៀត ហើយ OAI សន្និដ្ឋ្នថា BPMSD គួរ 
ពិចារណាដក់វិធានការវិន័យ ទៅតាមបញ្ជរ្ដ្ឋអបាល ២.០៤ OAI តូ្វរាយ 
ការណ៍ពីលទ្ធផលរកឃើញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ BPMSD។ BPMSD 
ត្ូវទទួលខ៊សត្ូវត្ឯកឯង នៅក្នុងដំណើរការដក់វិន័យន្ះ ទៅតាម 
បញ្ជរ្ដ្ឋអបាល ២.០៤ បើទោះបីជ OAI អាចទទួលបានការពិគ្្ះយោបល់ 
និងការគំាទ្ដល់ BPMSD ព្ញមួយដំណើរការដក់វិន័យន្ះក៏ដោយ។

គណៈកម្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព

៦៩.  គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព មានសមាជិក ដ្លមានសិទ្ធិ 
បោះឆ្ន្តចំនួន ៣ នាក់ ដ្លក្នុងនោះសមាជិកមា្ន្ក់ត្ូវជអ្នកមកពីខាង
ក្្ ដ្លមិនម្នជប៊គ្គភលិករបស់ ADB។ ប្ធាន OAI ត្ូវដក់ឈ្ម្ះ 
ហើយប្ធានធនាគារតូ្វត្ងតំាងសមាជិករបស់គណៈកមា្មធិ្ការន្ះ ច្ញ 
ពីប៊គ្គភលិកជន់ខ្ពស់របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដើម្បីបំព្ញការងរក្នុង 
រយៈព្លកំណត់មួយ22។ នាយក OAI ឬប៊គ្គភលិកដទ្ទៀត ទៅតាម 

22  ជធម្មតា អាណត្តិន្ះមានរយៈព្ល ២៤ ខ្ ប៉៊ន្ត្ប្ធាន OAI និង/ឬប្ធានធនាគារ អាចកំណត់ពី   
រយៈព្លផ្ស្ងពីន្ះ។
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ការសម្្ចរបស់ប្ធានធនាគារ ត្ូវបំព្ញនាទីជល្ខាធិការដ្ឋ្ន (មិន 
អាចបោះឆ្ន្តបាន) សម្្ប់គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព 
ហើយត្ូវធានាយា៉្ងណាឱ្យសមាជិក ដ្លត្ូវបានជ្ើសរីសសម្្ប់ 
កិច្ចប្ជ៊ំនីមួយៗ ព៊ំមានទំនាស់ផលប្យោជន៍ នៅព្លចូលរួមនៅក្នុង 
ការពិភាក្សា និងការសម្្ចចិត្តរបស់គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិត 
ភាព។ ប៊គ្គភលិក រាប់បញ្ចូលទាំងតំណាងមកពីនាយកដ្ឋ្ន/ការិយាល័យ 
ដទ្ទៀត ដ្លជំនាញឯកទ្សរបស់ពួកគ្មានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹង 
ករណី ដ្លកំព៊ងស្ថតិក្្មការពិចារណា អាចតូ្វអញ្ជើញឱ្យផ្តល់ដំបូនា្មន្ 
ដល់គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព។ ការសម្្ចចិត្តរបស់គណៈ
កមា្មធិ្ការតួ្តពិនិត្យស៊ចរិតភាព តូ្វធ្វើឡើងដោយសម្លង្ឆ្នត្ភាគច្ើន 
ប៉៊ន្ត្តូ្វរាប់បញ្ចូលសម្ល្ងឆ្ន្តរបស់សមាជិករបស់គណៈកមា្ម្ធិការត្ួត
ពិនិត្យស៊ចរិតភាព ដ្លមកពីខាងក្្ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីផងដ្រ។ 
នៅក្នុងករណីដ្លសម្ល្ងរបស់សមាជិកខាងក្្ មិនម្នជផ្ន្កមួយ
ន្ការសម្្ចចិត្តដោយសម្ល្ងភាគច្ើន ល្ខាធិការដ្ឋ្នត្ូវរៀបចំឱ្យ
មានជកិច្ចប្ជ៊ំថ្មីមួយ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកទាំង ៣ រូប ដ្ល
បានពិភាក្សាពីករណីន្ះតាំងពីដំបូង បូករួមទាំងសមាជិកខាងក្នុងមា្ន្ក់ 
និងសមាជិកខាងក្្មា្ន្ក់ទៀត។ នៅក្នុងកិច្ចប្ជ៊ំទី ២ របស់គណៈកមា្ម្-
ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ដើម្បីពិភាក្សាអំពីករណីន្ះ ការសម្្ចចិត្ត
ត្ូវធ្វើឡើងដោយសម្ល្ងឆ្ន្តភាគច្ើន។

៧០.  ការបង្ហ្ញព័ត៌មានពីទំនាស់ផលប្យោជន៍ ត្ូវធ្វើឡើងចំពោះគណៈ 
កមា្មធិ្ការតួ្តពិនិត្យស៊ចរិតភាព តាមរយៈល្ខាធិការដ្ឋន្ន្ះ។ សមាជិក 
ឬទីប្ឹក្សារបស់គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព មិនត្ូវចូលរួម
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នៅក្នុងការពិភាក្សា ឬការសម្្ចចិត្តណា ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហ្ដ្ល 
ខ្លួនមានទំនាស់ផលប្យោជន៍ឡើយ។ ប្សិនបើមានការជំទាស់ថាតើ
មានទំនាស់ផលប្យោជន៍ដ្រឬអត់ សមាជិកដទ្ទៀតរបស់គណៈកមា្ម-្
ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ត្ូវធ្វើការសម្្ចចិត្ត។ ការដកខ្លួនច្ញ 
និងការសម្្ចចិត្តអំពីទំនាស់ផលប្យោជន៍ នឹងត្ូវចងក្ងទ៊កជ 
ឯកសរលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដោយល្ខាធិការដ្ឋ្ន។

៧១.  គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ត្ូវកំណត់ថាតើមានមូលដ្ឋ្ន 
សម្្ប់ចាត់វិធានការក្តម្ូវដ្រឬទ្ ដោយផ្អ្កទៅតាមភស្តុតាងនានា 
របាយការណ៍របស់ OAI និងព័ត៌មានផ្ស្ងទៀត ដ្លគណៈកមា្ម្ធិការ
ត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាពអាចស្នើស៊ំ ឬ បង្ហ្ញជូន ដើម្បីបង្ហ្ញថា ភាគី 
ដ្លស្ថិតក្្មការស៊ើបអង្ក្ត ពិតជបានប្ព្ឹត្តល្មើសទៅនឹងគោល 
នយោបាយប្ាំងអំពើព៊ករលួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីម្ន។ 
គណៈកមា្មធិ្ការតួ្តពិនិត្យស៊ចរិតភាព23 អាចផ្តល់នូវអន៊សសន៍ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងករណីដ្លគណៈកមា្ម្ធិការន្ះ បានធ្វើការពិចារណា ហើយអាចធ្វើ
ការពិចារណាថាតើត្ូវផ្សព្វផ្សាយជសធារណៈអំពីឈ្ម្ះក្៊មហ៊៊ន ឬ  
ប៊គ្គភលដ្លត្ូវបានហាមឃាត់ទៅតាមកថាខ័ណ្ឌទី ១១០-១១៣ ដ្រឬ 
ទ្ នៅក្នុងករណីលើកល្ងមួយចំនួន។

ការផ្អ្កការងារជាបណ្ត្ះអាសន្ន

៧២.  នៅព្លណាក៏ដោយ នៅក្នុងកំឡុងព្លធ្វើការស៊ើបអង្ក្តន្ះ ដ្លរក 
ឃើញថា OAI មានភស្តុតាងគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីគាំទ្ដល់លទ្ធផលរក 

23 OAI ត្ូវបញ្ជូនអន៊សសន៍របស់ IOC ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធ។
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ឃើញន្ការបំពានស៊ចរិតភាពប្ាំងនឹងភាគីណាមួយ ហើយមាន 
លទ្ធភាពខ្ពស់ដ្លថា ការស៊ើបអង្ក្តន្ះនឹងបញ្ចប់ទៅក្នុងរយៈព្ល 
យូរបំផ៊ត ១ ា្ន្ំ OAI អាចបង្ហ្ញទៅកាន់ IOC នូវសំណើស៊ំផ្អ្កការងរ 
ជបណ្តះ្អាសន្នរបស់ភាគីន្ះសិន ក្នងុករណីដ្លពំ៊មានការបដិស្ធ។ 
សំណើន្ះ ត្ូវមានសរស្របញ្ចូលនូវស្ចក្តីពិពណ៌នាអំពីវឌ្ឍនភាព 
បច្ចុប្បន្នន្ការស៊ើបអង្ក្ត ដ្លកំព៊ងធ្វើបន្ត រួមនឹងភស្តុតាងនានា ដ្ល 
ត្ូវធ្វើការប្មូល រួមជមួយនឹងការបា៉្ន់ប្មាណពីព្លវ្លា ដ្ល 
ចាំបាច់ ដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្ក្តន្ះ។

៧៣.  ស្ដៀងគា្ន្ន្ះដ្រ នៅក្នុងករណីដ្លភាគីមួយត្ូវបានផ្អ្កការងរជ
បណ្ត្ះអាសន្ន ដោយស្ថ្ប័នចូលរួម ហើយប្សិនបើ OAI រកឃើញថា 
ការបន្តភាពស្បច្បាប់របស់ភាគីន្ះអាចជហានិភ័យធ្វើឱ្យខូចក្រ្តិឈ៍្មះ្ 
ឬជហានិភ័យធ្វើឱ្យមានការបំពានលើស៊ចរិតភាពបន្តទៀត រហូតដល់
ព្លដ្លភាគីន្ះតូ្វបានហាមឃាត់ និងក្្យព្លដ្លបានពិគ្្ះ
យោបល់ជមួយនឹងស្ថ្ប័នចូលរួម ដ្លបានអន៊វត្តការផ្អ្កការងរជ   
បណ្ត្ះអាសន្នរួច បានសន្និដ្ឋ្នថា មានភស្តុតាងគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីគាំទ្
ដល់លទ្ធផលរកឃើញអំពីការបំពានស៊ចរិតភាពរបស់ភាគីន្ះ ហើយ 
មានលទ្ធភាពខ្ពស់ដ្លថា ការស៊ើបអង្ក្តន្ះនឹងត្ូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈ
ព្លយូរបំផ៊ត ១ា្ន្ំ OAI អាចបង្ហ្ញទៅកាន់ IOC នូវសំណើផ្អ្ក 
ការងរបណ្តះ្អាសន្ន ក្នងុករណីដ្លគា្មន្ការជំទាស់ ដោយមានរៀបរាប់ 
ដោយសង្ខប្អំពីមូលដ្ឋន្ដ្លនំាឱ្យមានការសម្្ចចិត្តប្បន្ះ ដោយ 
ស្ថ្ប័នចូលរួម ដើម្បីផ្អ្កការងររបស់ភាគីន្ះជបណ្ត្ះអាសន្ន។
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៧៤.  ដើម្បីធ្វើការពិចារណាលើការផ្អ្កការងរជបណ្ត្ះអាសន្ន IOC ត្ូវ 
មានសមាជិកចំនួន ៣ នាក់ ប៉៊ន្ត្ចាំបាច់ត្ូវត្មានសមាជិកពីខាងក្្ 
មា្ន្ក់។24

៧៥.  ការផ្អ្កការងរជបណ្ត្ះអាសន្នត្ូវអន៊ញ្ញ្តឱ្យមានសម្្ប់រយៈព្ល 
រហូតដល់ ១៨០ ថ្ង្។ រយៈព្លផ្អ្កការងរបណ្ត្ះអាសន្ន ដំបូងន្ះ 
អាចបន្តថ្ម ១៨០ ថ្ង្ទៀត ប្សិនបើកាលៈទ្សៈតម្ូវ និងមានការ 
អន៊ញ្ញ្តពី IOC។ ការផ្អ្កការងរបណ្ត្ះអាសន្នមិនអាចបន្តលើសពី 
៣៦០ ថ្ង្ឡើយ។

៧៦.  ភាគីន្ះតូ្វទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការផ្អក្ការងរជបណ្តះ្អាសន្ន 
និងត្ូវទទួលបានព័ត៌មានមិនឱ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនានា ដ្ល 
ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីគ្ប់គ្ងដោយ ឬ គំាទ្ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសី៊ នៅក្នងុរយៈព្លដ្លមានការផ្អក្ជបណ្តះ្អាសន្នន្ះ។ គ្មិន 
អាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍អំពីការផ្អ្កជបណ្ត្ះអាសន្នន្ះឡើយ។

៧៧.  ភាគីមួយដ្លត្ូវបានផ្អ្កការងរជបណ្ត្ះអាសន្ន ព៊ំមានសិទ្ធិចូលរួម
នៅក្នុងសកម្មភាពនានា ដ្លទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពី ឬ គាំទ្ដោយ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឡើយ។ ការព្ាយាមចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាព 
មួយ ដ្លទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ឬ គាំទ្ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី 
នៅក្នុងកំឡុងព្លដ្លមានការផ្អ្កជបណ្ត្ះអាសន្នន្ះ នឹងនាំឱ្យ 
មានការដក់ទណ្ឌកម្មតិចបំផ៊ត ៣ ា្ន្ំ ដ្លអាចកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរជងម៊ន 
ឬ តិចជងម៊ន ទៅតាមកថាខណ្ឌទី ៨៨ និង អាចត្ូវបានផ្សព្វផ្សាយលើ

24 នៅក្នុងករណីដ្លចាំបាច់ អាចរៀបចំឱ្យមានកិច្ចប្ជ៊ំតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិចត្ូនិចរបស់ IOC បានដ្រ។
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គ្ហទំព័ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ ការផ្សព្វផ្សាយលើគ្ហទំព័ររប
ស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី អាចនាំឱ្យមាន ការហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវិញ 
ទៅមក។

៧៨.  ប្សិនបើភាគីដ្លត្ូវបានផ្អ្កការងរជបណ្ត្ះអាសន្ន ត្ូវបានដក់
ទណ្ឌកម្មនៅព្លក្្យមក ទណ្ឌកម្មនោះត្ូវបញ្ចូលរយៈព្លផ្អ្ក 
ការងរបណ្ត្ះអាសន្នផងដ្រ។

ការដាក់ទណ្ឌកម្ម

៧៩.  គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ឬ OAI អាចធ្វើការកំណត់ថា 
តើភាគីមួយ នឹងព៊ំមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្ប ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុង 
សកម្មភាពដ្លទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ចាត់ច្ង ឬ គ្ប់គ្ងដោយ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដ្រឬអត់ ៖

(i)   ការហាមឃាត់៖ ការហាមឃាត់ឆ្លុះបញ្ច្ំងពីការសម្្ចចិត្តរដ្ឋអបាល   
ថា នឹងមិនមានការធ្វើធ៊រកិច្ច ជមួយនឹងភាគី ដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន ៍
អាសី៊ មិនបានចាត់ទ៊កថាបានបំព្ញទៅតាមស្តង់ដក្មសីលធម៌កមិ្ត 
ខ្ពស់បំផ៊ត។ ការហាមឃាត់ន្ះ អាចមិនប៉ះពាល់ដល់កាតព្វកិច្ចក្្ម
កិច្ចសន្ា ដ្លមានស្្ប់ឡើយ ហើយគណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យ 
ស៊ចរិតភាព ឬ OAI អាចផ្តល់ជអន៊សសន៍ឱ្យក្សម្ួលកាតព្វកិច្ច
ក្្មកិច្ចសន្ា ។25

25 សម្្ប់កិច្ចសន្ាផ្ស្ងៗពីគា្ន្ សូមមើលកថាខណ្ឌទី ៩២។ 
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ការហាមឃាត់ ដ្លមិនសំដៅលើការហាមឃាត់ជរៀងរហូត ត្ូវ 
មានរយៈព្លកំណត់ជអប្បបរមា។

(ii)   ការហាមឃាត់ ជមួយនឹងការទទួលស្គល់្ឡើងវិញដោយមានលក្ខខណ្ឌ៖  
គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ឬ OAI អាចសម្្ចចិត្តថាគួរ 
ហាមឃាត់ភាគីណាមួយ ប៊៉ន្តតូ្្វកំណត់លក្ខខណ្ឌជក់លាក់ដ្លអាច 
ជួយកាត់បន្ថយរយៈព្លហាមឃាត់ ប្សិនបើភាគីអាចបំព្ញទៅ 
តាមលក្ខខណ្ឌទាំងនោះបាន។ លក្ខខណ្ឌទំាងន្ះ អាចមានដូចជ ៖ 
(i) ការក្លំអស៊ចរិតភាព និង/ឬការត្ួតពិនិត្យរបស់ក្៊មហ៊៊ន ឬការ 
អន៊វត្តកម្មវិធីអន៊លោមរបស់ក្៊មហ៊៊ន, (ii) ចាត់វិធានការ ដើម្បីដក់ 
វិន័យ/បញ្ឈប់ការងររបស់អ្នកទទួលខ៊សត្ូវលើការប្ព្ឹត្តបំពាន 
ស៊ចរិតភាព, (iii) ក្លំអគ្្ះថា្ន្ក់ ដ្លបង្កឡើងដោយការប្ព្ឹត្ត 
បំពានស៊ចរិតភាព ដូចជការក្តម្ូវ ឬសងត្លប់ទៅវិញជដើម។

(iii)  ការមិនហាមឃាត់ដោយមានលក្ខខណ្ឌ៖ គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យ
ស៊ចរិតភាព ឬ OAI អាចសម្្ចចិត្តថា មិនចាំបាច់មានការហាម 
ឃាត់ដល់ភាគីមួយឡើយ ប្សិនបើវិធានការមួយចំនួន តូ្វបានអន៊វត្ត 
ដោយភាគីនោះ។ នៅក្នុងករណីប្បន្ះ ភាគីដ្លទទួលទោសទណ្ឌ 
មិនត្ូវបានហាមឃាត់ឡើយ ប៉៊ន្ត្ចាំបាច់ត្ូវអន៊លោមទៅតាម 
លក្ខខណ្ឌ ដ្លកំណត់ដោយគណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព 
ឬ OAI ក្នុងរយៈព្លមួយកំណត់។ ប្សិនបើភាគីដ្លទទួលទោស
ទណ្ឌខកខានមិនបានបង្ហ្ញពីការអន៊លោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌ 
ទំាងន្ះ នៅក្នងុរយៈព្លដ្លបានកំណត់នោះទ្ នោះការហាមឃាត់ 
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នឹងចូលជធរមានដោយស្វ័យប្វត្តិ ក្នុងរយៈព្លដ្លកំណត់ដោយ
គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ឬ OAI នៅព្លមានការ 
សម្្ចចិត្តអំពីការមិនហាមឃាត់ដោយមានលក្ខខណ្ឌ។

៨០.  ដើម្បីបង្ក្រមិនឱ្យមានការគ្ចវ្សយករួចខ្លួន ជទូទៅ ទណ្ឌកម្មនានានឹង
ត្ូវអន៊វត្តចំពោះគ្ប់ស្ថ្ប័នទាំងអស់ ដ្លគ្ប់គ្ងលើ ឬគ្ប់គ្ង 
ដោយភាគី រួមទាំងស្ថ្ប័ន ដ្លភាគីអាចមានប្យោជន៍ ឬមានការ 
គ្ប់គ្ងលើនាព្លអនាគតផងដ្រ26។

៨១.  នៅក្នុងករណី ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីច្ើនរួមបញ្ចូលជក្៊មមួយ ដូចជ 
ការរួមហ៊៊ន ជដើម គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ឬ OAI នឹង 
ដក់ទោសទណ្ឌលើភាគី ដ្លប្ព្ឹត្តបំពានស៊ចរិតភាព27។

៨២.  គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ឬ OAI អាចសម្្ចថា គួរដក់
ទោសទណ្ឌលើភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធ ឬលើអ្នកទទួលខ៊សត្ូវចម្បង (ដូចជ 
មា្ច្ស់ ប្ធាន មន្ត្ី ឬអ្នកមានភាគហ៊៊នសំខាន់ៗ) របស់ក្៊មហ៊៊នមួយ 
និង/ឬភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត ប្សិនបើមានការបញ្ជ្ក់ច្បាស់លាស់ 
បើទោះបីជភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធមួយ មិនបានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទ្ល់នៅក្នុង
ការប្ព្ឹត្តបំពានន្ះក៏ដោយ។ ប្សិនបើដឹង ត្ូវមានបញ្ផ្ក់ឈ្ម្ះភាគី
ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទណ្ឌកម្ម ហើយអាចរួមមានអ្នកដ្លមាន ៖

26   ក្នុងការកំណត់ប្យោជន៍ ឬ ការគ្ប់គ្ង OAI នឹងពិចារណាទៅលើកម្ិតន្ការពាក់ព័ន្ធ គមា្ល្តន្ 
អង្គភភាពដ្លត្ូវបានដក់ទោសទណ្ឌ និង ភាពស្ដៀងគា្ន្ន្សកម្មភាពធ៊រកិច្ច  ឬ ប្តិបត្តិការជមួយ
ភាគីដ្លត្ូវបានដក់ទណ្ឌកម្ម។

27  OAI នឹងពិចារណាទៅលើកម្ិតន្ការចូលរួម និងកម្ិតន្គណន្យ្យភាព ដ្លអាចត្ូវបានកំណត់
សម្្ប់ភាគីនីមួយៗនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធ។
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(i)  ទំនាក់ទំនងគ្ួសរ។

(ii)   លទ្ធភាពលើការគ្ប់គ្ង ឬមានឥទ្ធិពលលើភាគីន្ះ ដោយផ្ទ្ល់ 
ឬដោយប្យោល។

(iii)  មានកម្មសិទ្ធិ គ្ប់គ្ង ឬកាន់កាប់ជរួម ឬពាក់ព័ន្ធ ដ្លមិនចាំបាច់
ពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិ ក្នុងភាគរយណាមួយ។

(iv)  កិច្ចព្មព្ៀងជមួយភាគីមួយទៀត ឬ ការពឹងអាស្័យលើភាគីមួយ 
ទៀត។

៨៣.  នៅក្នុងការកំណត់ពីទោសទណ្ឌលើភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធ ឬអ្នកទទួលខ៊ស 
ត្ូវចម្បង គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ឬ OAI ត្ូវពិចារណា 
លើកតា្ត្ខាងក្្ម ក្នុងចំណមកតា្ត្ផ្ស្ងទៀត ៖

(ក) ការគ្ប់គ្ង និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គភភាព។

(ខ)  ថាតើភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធ បានចូលរួម ឬមានឥទ្ធិពលធ្វើឱ្យមានការ 
ប្ព្ឹត្តបំពានស៊ចរិតភាពដ្រឬទ្ ឬថាតើភាគីពាក់ព័ន្ធ គឺជអ្នកទទួល 
ផលគោលដៅន្ការប្ព្ឹត្តបំពានន្ះដ្រឬទ្។

(គ)  លទ្ធភាព ដ្លភាគីស្ថិតនៅក្្មការស៊ើបអង្ក្ត អាចចៀសវាងការ 
ដក់ទោសទណ្ឌ តាមរយៈភាគីពាក់ព័ន្ធ ដោយធ្វើការពិចារណាអំពី 
ឥទ្ធិពល ដ្លភាគីស្ថិតនៅក្្មការស៊ើបអង្ក្ត មានមកលើភាគី 
ពាក់ព័ន្ធ និងថាតើភាគីស្ថិតនៅក្្មការស៊ើបអង្ក្តន្ះអាចទទួល 
បានប្យោជន៍អ្វី តាមរយៈភាគីពាក់ព័ន្ធ ដ្រឬទ្។
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៨៤.  នៅព្លដ្លសមស្ប គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ឬ OAI 
អាចធ្វើការសម្្ចចិត្តមិនដក់ទោសទណ្ឌលើភាគី  ដ្លសហការនៅក្នុង
ការស៊ើបអង្ក្តរបស់ OAI។

៨៥.  ដើម្បីលើកទឹកចិត្តភាគីឱ្យប្្ប់ OAI ភា្ល្មៗអំពីការរំលោភបំពាននានាទៅ
លើស៊ចរិតភាព ដ្លពួកគ្ពាក់ព័ន្ធ ឬ បាននិងកំព៊ងមានការពាក់ព័ន្ធ 
ដោយច្តនា ឬ អច្តនាក្តី OAI អាចផ្តល់ជអន៊សសន៍ឱ្យមានការលើក 
ល្ង ឬបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលើភាគីណាមួយ ដ្លបង្ហ្ញដោយសោ្ម្ះ
ត្ង់អំពីការរំលោភបំពានទៅលើស៊ចរិតភាពមួយ និង សហការព្ញល្ញ 
ជមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊។ ចំណុចន្ះតូ្វយកមកអន៊វត្ត ប្សិន 
បើមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្្ម ៖

i) ភាគីបានឈប់ប្ព្ឹត្តអំពើរំលោភបំពានទៅលើស៊ចរិតភាព។

ii)   ភាគីបានផ្តល់ និង ត្ូវបានរំពឹងថានឹងបន្តផ្តល់ការបង្ហ្ញដោយព្ញ
ល្ញ និងគ្ប់ជ្៊ងជ្្យ អំពីការរំលោភបំពាននានាទៅលើស៊ចរិត 
ភាព ដ្លភាគីមានការពាក់ព័ន្ធ ឬ បាននិងកំព៊ងមានការពាក់ព័ន្ធ។

iii)  ការបង្ហ្ញត្ូវបានធ្វើឡើងទាន់ព្លវ្លា និង ាប់បំផ៊តទៅតាមការ 
ដ្លអាចធ្វើបានក្្យព្ល ដ្លភាគីបានរកឃើញអំពីការរំលោភ
បំពានទៅលើស៊ចរិតភាព។

iv)  ភាគីមិនស្ថិតក្្មការស៊ើបអង្ក្តសកម្ម ដ្លធ្វើឡើងដោយធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ឬ ស្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជតិដទ្ទៀត ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍ពហ៊ភាគី ឬ អង្គភការទ្វ្ភាគី និង
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v)  ភាគីអន៊វត្តស្បតាមលក្ខខណ្ឌដ្លកំណត់ដោយ OAI សម្្ប់ការ 
លើកល្ង ឬ ការបន្ធូរបន្ថយ ទណ្ឌកម្ម។

ស្បតាមនីតិវិធីដ្លបានបង្កើតឡើង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី រក្សាសិទ្ធិ 
កំណត់ដក់ទណ្ឌកម្ម និង វិធានការ ក្តម្ូវដទ្ទៀតទៅលើភាគី  ប្សិនបើ 
នៅព្លណាមួយ ក្្យមក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីរកឃើញថា ភាគីនោះ 
បាន ៖

ក) បន្ត ឬ ប្ព្ឹត្តអំពើរំលោភបំពានស៊ចរិតភាពដទ្ទៀត។

ខ)  ផ្តល់ព័ត៌មានមិនគ្ប់ជ្៊ងជ្្យអំពីការរំលោភបំពានស៊ចរិតភាព 
ដ្លបានបង្ហ្ញ។

គ) មិនបានបង្ហ្ញប្្ប់ OAI ស្បតាមកថាខណ្ឌ ៨៥ (iii) ខាងលើ។

ឃ)  កា្ល្យជកម្មវត្ថុន្ការស៊ើបអង្ក្តមួយដ៏សកម្មរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍
អាសី៊ ឬ ស្ថប័្នហិរញ្ញវត្ថ ុអន្តរជតិដទ្ទៀត នៅព្លធ្វើការបង្ហញ្ ឬ

ង)  មិនបានអន៊វត្តស្បតាមលក្ខខណ្ឌដ្លកំណត់ដោយ OAI សម្្ប់ 
ការលើកល្ង ឬ ការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្ម។

ទោសទណ្ឌដទ្ទៀត

៨៦.  ទោសទណ្ឌដទ្ទៀត ដ្លគណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ឬ 
OAI អាចសម្្ចឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដក់ រួមមាន ៖

(i)    ការព្មាន៖ ការព្មាន គឺជការបនោ្ទ្សដល់សកម្មភាពរបស់ភាគី 
មួយ និងការជូនដំណឹងថា ការប្ព្ឹត្តបំពានលើកក្្យ នឹងទទួល 
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រងការដក់ទោសខា្ល្ងំជងន្ះ។ ការស្តបីនោ្ទស្ជលាយលក្ខណ៍អក្សរ 
គឺសមស្បសម្្ប់ករណីដ្លមានការត្ួតពិនិត្យមិនគ្ប់គ្្ន់
ណាមួយ ឬនៅក្នងុករណីដ្លការប្ពឹ្ត្តបំពានស៊ចរិតភាព ឬ តួនាទី 
របស់ភាគីមានតឹ្មត្តិចតួចប៊៉ណ្ណះ្នៅក្នងុករណីប្ពឹ្ត្តបំពានន្ះ។

(ii)   ការទារឱ្យសងវិញ និង/ឬការក្តមូ្វ ៖ ការទាញឱ្យសងវិញ និង 
សកម្មភាពក្តមូ្វ ហិរញ្ញវត្ថដុទ្ទៀត អាចតូ្វបានលើកជអន៊សសន៍ 
ឬ ដក់ដោយឯករាជ្យ ឬ រួមជមួយនឹងទណ្ឌកម្មដទ្ទៀត។

(iii)  ការប្៊ងប្យ័ត្ន ៖ ការប្៊ងប្យ័ត្នត្ូវបានច្ញ នៅព្លដ្លភាគី 
មួយបានប្ព្ឹត្តអំពើា្គ្ំឆ្គភង ដ្លមិនទាន់ដល់កម្ិតជការបំពាន 
ស៊ចរិតភាព (ឧ. ការធ្វ្សប្ហ្សជធម្មតា)។

៨៧.  ការព្មាន ការទូទាត់សងវិញ ការក្តម្ូវ ឬការប្៊ងប្យ័ត្ន មិនប៉ះពាល់ 
ដល់លក្ខណៈសមស្បរបស់ភាគីមួយ ដើម្បីចូលរួមនៅក្នងុសកម្មភាពនានា 
ដ្លទទួលហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ឬ គ្ប់គ្ង ឬ គាំទ្
ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឡើយ។

រយៈពេលនេការហាមឃាត់

៨៨.  រយៈព្លគោលសម្្ប់ការហាមឃាត់ នៅក្នងុករណីប្ពឹ្ត្តបំពានស៊ចរិត 
ភាព ត្ូវបានកំណត់ ៣ ា្ន្ំ។ គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ឬ 
OAI អាចកំណត់ពីរយៈព្លហាមឃាត់ច្ើនជង ឬ តិចជងន្ះ អាស័្យ 
ទៅតាមកាលៈទ្សៈរបស់ករណីនីមួយៗ។ គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យ 
ស៊ចរិតភាព ឬ OAI ត្ូវពិចារណាលើកតា្ត្ខាងក្្ម ក្នុងចំណមកតា្ត្ 
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ដទ្ទៀត នៅព្លសម្្ចថា ត្ូវមានរយៈព្លតិច ឬច្ើន ៖

(i)  គ្្ះថា្ន្ក់ពិតប្្កដ ឬ គ្្ះថា្ន្ក់ដ្លអាចកើតមានឡើង មិនថា 
ចំពោះស៊វត្ថិភាព/ស៊ខ៊មាលភាពសធារណៈ គម្្ង ឬ បញ្ហ្ដ្ល
កំព៊ងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្ក្ត ឬផលប្យោជន៍របស់ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

(ii)  ភាពស្មុគស្ម្ញន្ការប្ព្ឹត្តបំពានស៊ចរិតភាព ដូចជ កម្ិតន្ការ 
រៀបចំផ្នការ, បច្ច្កទ្សដ្លបានប្ើប្្ស់, កម្ិតន្ការលាក់ 
បាំង ចំនួន និងប្ភ្ទន្ប៊គ្គភល/អង្គភការចាត់តាំងដ្លពាក់ព័ន្ធ, 
រយៈព្លន្ការប្ព្ឹត្តបំពានស៊ចរិតភាព, របាយទីតាំងភូមិសស្ត្
ន្ការប្ព្ឹត្តបំពានស៊ចរិតភាព។

(iii)  កម្ិតន្ការពាក់ព័ន្ធ ឬកម្ិតន្ការត្ួតពិនិត្យរបស់អ្នកគ្ប់គ្ង 
ឬរបស់អង្គភការចាត់តាំងត្មួយ។

(iv)  សរៈសំខាន់ន្តួនាទី ក្នុងការប្ព្ឹត្តបំពានស៊ចរិតភាព ឧទាហរណ៍ 
ជតួនាទីដឹកនាំ តួនាទីសំខាន់ ឬតួនាទីតូចតាច។

(v)  ថាតើភាគីន្ះបន្តប្ព្ឹត្តបំពានស៊ចរិតភាពដ្រឬទ្ បនា្ទ្ប់ពីដឹងពី 
ការស៊ើបអង្កត្របស់ OAI ឬថាតើភាគីបានបញ្ឈប់ការប្ពឹ្ត្តបំពាន 
ន្ះដោយស្ម័គ្ចិត្ត។

(vi)  កម្ិតន្ការសហការ ដ្លបានបង្ហ្ញក្នុងកំឡុងព្លស៊ើបអង្ក្ត 
ឬ ការរារាំងដល់ការស៊ើបអង្ក្ត។
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(vii)  ថាតើភាគីធា្ល្ប់ត្ូវបានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ដក់ទោសទណ្ឌដ្រឬ
ទ្កន្លងមក ឬ ធា្ល្ប់ត្ូវបានស្ថ្ប័ន ឬ អង្គភភាពមួយទៀតដក់ 
ទោសទណ្ឌ ឬ ហាមឃាត់ដ្រឬទ្។

(viii)  តើមានវិធានការក្តម្ូវណាមួយដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ធា្ល្ប់ 
បានអន៊វត្តទៅលើភាគីកន្លងមក ដ្រឬទ្។

(ix)  សវតាររបស់ភាគី ឬ របស់នាយកក្៊មហ៊៊ន ឬ អ្នកទទួលខ៊សត្ូវ 
ចម្បងដទ្ទៀតរបស់ក្៊មហ៊៊ន។

(x)  ការពាក់ព័ន្ធ និង តួនាទីរបស់មន្ត្សីធារណៈ ឬ របស់ប៊គ្គភលិកធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នៅក្នុងការប្ព្ឹត្តបំពានស៊ចរិតភាពន្ះ។

(xi)  ការសងវិញ និងវិធានការនានា ដ្លតូ្វបានអន៊វត្ត ដើម្បីដោះស្្យ 
ក្តីកង្វល់ទាំងន្ះ។

(xii)  វត្តមាន ការបង្កើត ការក្លំអ ឬ ការអន៊វត្តវិធានការអភិបាលកិច្ច 
ផ្ទ្ក្នុង ដើម្បីពង្ឹងការត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង និងដើម្បីបង្ក្រមិនឱ្យការ
ប្ព្ឹត្តបំពានស៊ចរិតភាពន្ះកើតឡើងម្តងទៀត។

(xiii)  ថាតើមានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហ៊ភាគី ឬ អង្គភការអន្តរជតិផ្ស្ងទៀត 
បានហាមឃាត់ភាគីន្ះដ្រ ឬទ្។

៨៩.  នៅក្នុងការកំណត់ថាតើត្ូវដក់ការហាមឃាត់ក្នុងរយៈព្លច្ើន ឬ តិច 
គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ឬ OAI ត្ូវពិចារណាលើការ 
កំណត់ ដូចខាងក្្ម ៖
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(i)   ការហាមឃាត់លើកដំបូង ដូចជ នៅក្នុងករណីដ្លភាគីមួយ ធា្ល្ប់ 
ទទួលបានការព្មានពីម៊នមក ៖

(ក) ប៊គ្គភល៖ រហូតដល់មិនកំណត់។

(ខ) ក្៊មហ៊៊ន៖ រហូតដល់ ៧ ា្ន្ំ។

(ii)  ការហាមឃាត់លើកទីពីរ ៖

(ក) ប៊គ្គភល៖ រហូតដល់មិនកំណត់។

(ខ) ក្៊មហ៊៊ន៖ រហូតដល់ ១០ ា្ន្ំ។

(iii) ការហាមឃាត់ក្្យៗទៀត ៖

(ក) ប៊គ្គភល៖ រហូតដល់មិនកំណត់។

(ខ) ក្៊មហ៊៊ន៖ រហូតដល់ ២០ ា្ន្ំ។

៩០.  ដោយទទួលស្គ្ល់ថាកម្មសិទ្ធិ រចនាសម្ព័ន្ធស្ថ្ប័ន និង/ឬគណៈគ្ប់គ្ង 
របស់ក៊្មហ៊៊ន អាចមានការផ្លស់្ប្តរូនៅក្នងុរយៈព្លមួយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសី៊ នឹងហាមឃាត់ក៊្មជរៀងរហូត ត្នៅក្នងុករណីពិស្សត្ប៊៉ណ្ណះ្ 
(ដូចជ ការប្ពឹ្ត្តបំពានស៊ចរិតភាពម្តងហើយម្តងទៀត ការធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ 
ជពិស្សដល់ប្យោជន៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ជដើម)។ ដោយ
សរត្ប៊គ្គភលិកលក្ខណៈរបស់ប៊គ្គភលទំនងជនឹងងយផ្ល្ស់ប្តូរ ធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសី៊អាចហាមឃាត់ប៊គ្គភល ដ្លប្ពឹ្ត្តបំពានស៊ចរិតភាពដោយ 
គា្ម្នកំណត់ព្ល។
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៩១.  នៅព្លដ្លភាគីមួយត្ូវបានគ្រកឃើញថា ធា្ល្ប់ពាក់ព័ន្ធជមួយនឹង 
ករណីបំពានស៊ចរិតភាពច្ើនករណី ដ្លត្ូវបានរកឃើញនៅព្ល ឬ 
ប្ហ្លជព្លជមួយគា្ន្ (ឧ. ការសមគំនិតគា្ន្ និងការផ្តល់ព័ត៌មានមិន
ត្ឹមត្ូវនៅក្នុងកំឡុងព្លដំណើរការលទ្ធកម្ម) អាចនៅក្នុងគម្្ងត្ 
មួយ ឬ គម្្ងផ្ស្ងគា្ន្ ភាគីន្ះអាចទទួលការដក់ទណ្ឌកម្មសរ៊ប ឬ 
ច្ើនក្នុងព្លជមួយគា្ន្។

៩២.  ប្សិនបើភាគីដ្លទទួលរងការដក់ទណ្ឌកម្មកំព៊ងមានកិច្ចសន្ា ក្្ម 
ហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ទណ្ឌកម្មន្ះអាចមិនប៉ះពាល់
ដល់កាតព្វកិច្ចសន្ាដ្លមានស្្ប់ឡើយ។ ការបំពានកិច្ចសន្ាណាមួយ 
ត្ូវមានការគាំទ្ពី OAI ដើម្បីធានាយា៉្ងណាឱ្យការផ្ល្ស់ប្តូរកិច្ចសន្ា 
ដ្លពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងភាគីដ្លទទួលរងទណ្ឌកម្មន្ះ មិនម្នជការ
ព្ាយាមគ្ចវ្សពីទណ្ឌកម្មន្ះឡើយ។ នាយកដ្ឋន្ដ្លធ្វើប្តិបត្តកិារ 
និង ភាគីដ្លទទួលរងការដក់ទណ្ឌកម្ម  មានការទទួលខ៊សត្ូវធានាថា 
OAI ព៊ំមានការជំទាស់ទៅនឹងការផ្ល្ស់ប្តូរ ដ្លត្ូវបានលើកស្នើនៅក្នុង
កិច្ចសន្ាដ្លកំព៊ងមានឡើយ។ ការដ្លអង្គភភាពទទួលរងការដក់ 
ទណ្ឌកម្ម មិនបានស្នើស៊ំការគាំទ្ អាចនាំឱ្យមានការបន្តរយៈព្លហាម
ឃាត់។28

28  ភាគី ដ្លទទួលរងការដក់ទណ្ឌកម្ម តូ្វធ្វើការពិភាក្សាអំពីសំណើផ្លស់្ប្តរូកិច្ចសន្ាជមួយនឹងនាយក
ដ្ឋ្នប្តិបត្តិការរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និង/ឬទីភា្ន្ក់ងរប្តិបត្តិ/ អន៊វត្ត ដើម្បីស្នើស៊ំការគាំទ្ពី 
OAI។ 
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ការបំពានទណ្ឌកម្ម

៩៣.  ការព្ាយាម ឬ ការចូលរួមនៅក្នងុសកម្មភាព ដ្លទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន 
ពី ឬ គាំទ្ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក្នុងព្លដ្លកំព៊ងត្ូវបាន 
ហាមឃាត់ ឬ ធ្វើការផ្ល្ស់ប្តូរកិច្ចសន្ា ដោយមិនមានការគាំទ្ពី OAI 
នឹងត្ូវចាត់ទ៊កថាជការបំពានទណ្ឌកម្ម។ នៅក្នុងករណីប្បន្ះធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី នឹងបន្តរយៈព្លហាមឃាត់ទៀត ប្សិនបើករណីន្ះ 
នៅត្បន្តកើតមាន ឬ កំណត់រយៈព្លហាមឃាត់បន្ថ្ម។ ទណ្ឌកម្ម 
បន្ថ្មន្ះនឹងត្ូវបានដក់រយៈព្លតិចបំផ៊ត ៣ ា្ន្ំ ដ្លអាចបង្កើន ឬ 
បន្ធូរបន្ថយ ស្បតាម កថាខណ្ឌ ៨៨-៨៩ ហើយនឹងតូ្វផ្សព្វផ្សាយលើ 
គ្ហទំព័ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊។ ការផ្សព្វផ្សាយ លើគ្ហទំព័រ 
របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី អាចនាំឱ្យមានការហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវិញ 
ទៅមក។

ស្ចក្តីជូនដំណឹងអំពីការសម្្ចចិត្តអំពីវិធានការក្តម្ូវ

៩៤.  OAI នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការសម្្ចចិត្តរបស់គណៈកមា្ម្ធិការត្ួត
ពិនិត្យស៊ចរិតភាព ឬ OAI អំពីវិធានការក្តម្ូវ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង 
មូលដ្ឋ្ន និងលក្ខខណ្ឌផ្ស្ងៗន្វិធានការប្បន្ះ ទៅកាន់ភាគីដ្ល 
ពាក់ព័ន្ធ រួមទំាងទីភា្នក់្ងរប្តិបត្ត ិ ឬ ទីភា្នក់្ងរអន៊វត្ត និងនាយកដ្ឋន្ 
ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ នៅក្នុងគ្ប់ករណីទាំង 
អស់ ដ្លគណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព បានសម្្ចចិត្តដក់
ទណ្ឌកម្មអ្វីមួយ OAI ត្ូវជូនដំណឹងដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីសិទ្ធិតវា៉្ 
ស្បទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដ្លបានដក់ច្ញនៅក្នុងគោលការណ៍ 
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និងស្ចក្តណ្ីនំាអំពីស៊ចរិតភាពទំាងន្ះ។ នៅក្នងុករណីដ្ល OAI មិន 
អាចជូនដំណឹងដល់ភាគីមួយអំពីការសម្្ចចិត្តរបស់គណៈកមា្ម្ធិការ 
ត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាពបាន OAI ត្ូវផ្សព្វផ្សាយជសធារណៈនូវការ 
សម្្ចចិត្តន្ះលើគ្ហទំព័ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ទៅតាមនីតិវិធី 
ដ្លបង្ហ្ញខាងក្្ម។ 

៩៥.  ដោយសហការជមួយនឹងគណៈគ្ប់គ្ង និងនាយកដ្ឋ្ន/ការិយាល័យ 
ដ្លពាក់ព័ន្ធ OAI ត្ូវធានាឱ្យមានការត្ួតពិនិត្យ ដើម្បីពង្ឹងការអន៊វត្ត 
វិធានការក្តម្ូវន្ះ។

ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍

៩៦.  ភាគី ដ្លតូ្វបានហាមឃាត់ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ អាចប្តងឹឧទ្ធរណ៍ 
ទៅកាន់គណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌ អំពីការសម្្ចចិត្តរបស់
គណៈកមា្មធិ្ការតួ្តពិនិត្យស៊ចរិតភាព មិនឱ្យលើសពី ៩០ ថ្ង ្ចាប់ពីកាល 
បរិច្ឆ្ទន្ការជូនដំណឹងរបស់ OAI អំពីការសម្្ចចិត្តរបស់គណៈកមា្ម្-
ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព។ ភាគីដ្លទទួលរងទោសទណ្ឌទាំងឡាយ
ណាដ្ល OAI មិនអាចជូនដំណឹងអំពីទោសទណ្ឌន្ះបាន ដោយភាគី
នោះមិនម្នជអ្នកមានកំហ៊សធ្វើឱ្យព៊ំអាចជូនដំណឹងន្ះបាន ប៉៊ន្ត ្
ក្្យមក ភាគីន្ះដឹងពីទោសទណ្ឌន្ះ ភាគីន្ះអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ក្នុង 
រយៈព្ល៩០ថ្ង្ ចាប់ពីព្លជូនដំណឹងទៅកាន់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ឬ 
ទទួលបាន ឬ ដឹងអំពីទណ្ឌកម្ម។ ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ត្ូវធ្វើឡើងជលាយ 
លក្ខណ៍អក្សរ ហើយរៀបរាប់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ អំពីមូលហ្ត៊ដ្លខ្លួន
ស្នើសំ៊ឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញលើការសម្្ចចិត្ត របស់គណៈកមា្មធិ្ការ 
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ត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាព ហើយត្ូវពន្យល់ទៅតាមការដ្លអាចធ្វើទៅបាន
អំពីមូលហ្ត៊ ដ្ល OAI មិនអាចទាក់ទងភាគីបាន។

៩៧.  ការហាមឃាត់ ដោយសរទណ្ឌកម្មដ្លអាចទទួលយកបាន ស្បទៅ 
តាមកថាខណ្ឌទី ៦៤ ឬ ការប្ព្ឹត្តបំពាននឹងទោសទណ្ឌ មិនអាចប្តឹង 
ឧទ្ធរណ៍បានឡើយ ហើយការសម្្ចចិត្តរបស់គណៈកមា្មធិ្ការតួ្តពិនិត្យ 
ស៊ចរិតភាព ឬ OAI គឺជការសម្្ចចិត្តស្ថ្ពរ។

៩៨.  គណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌ ត្ូវពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ 
ដ្លមានព័ត៌មានថ្មីៗ នៅក្នុងករណីដ្ល ៖

(i)   ព័ត៌មានន្ះមិនមាន ឬ មិនដឹង ឬ មិនអាចដឹងដោយសរមូលហ្ត៊ 
សមស្បចំពោះភាគី នៅព្លដ្ល OAI ព្ាយាមសំ៊ការពន្យល់ពីភាគី 
ហើយ

(ii)  ព័ត៌មានន្ះ មានភាពពាក់ព័ន្ធជមួយករណី ហើយអាចមានភាពពាក់
ព័ន្ធជមួយនឹងការសម្្ចចិត្តអំពីការដក់ទោសទណ្ឌ។

៩៩.  គណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌ អាចកាត់បន្ថយ ឬ ដកច្ញនូវ 
ទោសទណ្ឌ ដ្លដក់ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី បនា្ទ្ប់ពីបានពិនិត្យ 
ពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍រួចមក។ ជជម្ើសវិធានការមួយទៀត 
គណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌអាចតមូ្វឱ្យគណៈកមា្ម្ធិការតួ្ត 
ពិនិត្យស៊ចរិតភាព ធ្វើការស៊ើបអង្កត្ឡើងវិញលើករណីណាមួយ និងដក់ 
ពាក្យបណ្តឹងសរជថ្មីទៅកាន់ IOC។ គណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើ    
ទោសទណ្ឌ ត្ូវមានការចូលរួមពីអន៊ប្ធានធនាគារចំនួន ២ ឬ ៣ រូប 
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អាស្័យទៅតាមលក្ខណៈរបស់ករណី និងរយៈព្លន្ទោសទណ្ឌ29។ 
ប្ធានត្ូវត្ងតាំងល្ខាធិការដ្ឋ្នមួយន្គណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍ 
ដ្លមានសមាសភាពមកពីប៊គ្គភលិកជន់ខ្ពស់របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ 
រៀងរាល់២ា្ន្ំម្តង។ ល្ខាធិការដ្ឋ្នត្ូវធានាថា សមាជិកគណៈកមា្ម្ធិការ 
ឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌ ព៊ំមានទំនាស់ផលប្យោជន៍ណាមួយនៅព្ល
ពិចារណាអំពីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍។ អន៊ប្ធាន ដ្លមានអាណត្តិការងរ 
វ្ងជងគ្ គឺជប្ធានគណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌន្ះ។ 
ប្ធាន OAI ត្ូវត្ងតាំងសមាជិករបស់គណៈកមា្ម្ធិការន្ះ ហើយត្ូវ
បំព្ញតួនាទីជទីបឹ្ក្សាសម្្ប់គណៈកមា្មធិ្ការន្ះ។ អគ្គភម្ធាវីអាចមាន 
វត្តមានជទីប្ឹក្សា។ នៅក្នុងករណីដ្លមិនមានភាពស្មុគស្ម្ញ ល្ខា 
ធិការដ្ឋ្នអាចបញ្ជូនករណីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ន្ះ ទៅកាន់គណៈកមា្ម្ធិការ
ឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌ ផ្អ្កទៅតាមមូលដ្ឋ្នគា្ម្នការជំទាស់។ នៅក្នុង 
ករណីប្បន្ះ គណៈកមា្ម្ធិការន្ះ ត្ូវមានការចូលរួមពីអន៊ប្ធាន 
ធនាគារចំនួន ២ រូប ល៊ះត្្ត្មានសមាជិកមា្ន្ក់ ក្នុងចំណមសមាជិក
ពីរនាក់របស់គណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌន្ះ  ស្នើស៊ំឱ្យមាន
ការចូលរួមពីអន៊ប្ធានធនាគារទី ៣ នៅក្នុងការសម្្ចចិត្តអំពីបណ្តឹង 
ឧទ្ធរណ៍ន្ះ។

១០០.  គណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌនឹងធ្វើការសម្្ចចិត្តរបស់ខ្លួន 
ត្នៅព្លដ្លមានការឯកភាពគា្នជ្ឯកច្ឆន័្ទពីគ្ប់សមាជិកទំាងអស់។ 

29   ប្សិនបើលក្ខណៈទោសទណ្ឌទាមទារឱ្យមានការចូលរួមពីអន៊ប្ធានធនាគារចំនួនបីនាក់ ហើយ 
ល្ខាធិការដ្ឋ្នសម្្ចថា គ្មិនអាចរៀបចំឱ្យមានកិច្ចប្ជ៊ំពីអន៊ប្ធានធនាគារទាំងបីនាក់ ក្នុង 
រយៈព្លមួយសមស្បបាននោះទ្ ប្ធានគណៈកមា្ម្ធិការអាចត្ងតាំងប្ធាន ឬអន៊ប្ធាន 
នាយកដ្ឋ្ន ឬការិយាល័យណាមួយ ធ្វើជសមាជិកទីបី របស់គណៈកមា្ម្ធិការន្ះ។ 
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ប្សិនបើប្ធានគណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌសម្្ចចិត្តថា 
គណៈកមា្មធិ្ការន្ះ មិនអាចឈានដល់ការឯកភាពគា្នជ្ឯកច្ឆន័្ទ ប្ធាន  
គណៈកមា្ម្ធិការត្ូវស្នើស៊ំឱ្យមានការចូលរួមពីប្ធានធនាគារ។ ប្ធាន
ធនាគារតូ្វជួយដោះស្្យការខ្វង្គំនិតគា្នន្្ះ ហើយតូ្វទ៊កលទ្ធភាព 
ឱ្យគណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌធ្វើការសម្្ចចិត្តរួមគា្ន្ ឬ 
ប្សិនបើនៅត្មិនអាចសម្្ចចិត្តរួមគា្ន្បានទៀត ប្ធានធនាគារត្ូវ
ធ្វើការសម្្ចចិត្តច៊ងក្្យ។

១០១.  ការសម្្ចចិត្តរបស់គណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌអំពីបណ្តឹង
ឧទ្ធរណ៍ណាមួយ និងការសម្្ចចិត្តរបស់គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យ
ស៊ចរិតភាព លើករណីដ្លគណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌ 
បញ្ជូនត្លប់មកវិញ ត្ូវត្ជការសម្្ចចិត្តស្ថ្ពរ ចងកាតព្វកិច្ច និង 
មិនអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍បន្តទៀតឡើយ។

ការទទួលស្គេល់ឡើងវិញ

១០២.  ភាគី ដ្លត្ូវបានហាមឃាត់ មិនត្ូវបានទទួលស្គ្ល់ឡើងវិញដោយ
ស្វយ័ប្វត្តឡិើយ បនា្ទប់្ពីរយៈព្លហាមឃាត់អប្បបរមាបានផ៊តកំណត់។ 
ដើម្បីស្ត្រឡើងវិញឱ្យមានលក្ខខណ្ឌសមស្ប ភាគីដ្លត្ូវបានហាម 
ឃាត់ ត្ូវស្វ្ងរកការទទួលស្គ្ល់ឡើងវិញ។ ក្្យព្លទទួលបាន
សំណើស៊ំការទទួលស្គ្ល់ឡើងវិញ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី តាមរយៈ 
OAI នឹងធ្វើការបា៉្ន់ប្មាណឡើងវិញទៅលើទណ្ឌកម្ម ដើម្បីកំណត់ 
ថាតើ ត្ូវទទួលស្គ្ល់ភាគីឡើងវិញ ឬ បន្តរយៈព្លហាមឃាត់ (ឧ. 
ប្សិនបើគ្ដឹងថា ភាគីបានចូលរួមនៅក្នុងអំពើរំលោភបំពានស៊ចរិត 
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ភាពណាមួយ ក្នុងអំឡុងព្លន្រយៈព្លដក់ទណ្ឌកម្ម) ស្បតាម 
នីតិវធីិស្តពីីការទទួល ស្គល់្ឡើងវញិ ដល្មានគូសបញ្ជក់្ខាងក្ម្។

១០៣. ការស្នើស៊ំការទទួលស្គ្ល់ឡើងវិញត្ូវ ៖

(i)   ធ្វើឡើងជលាយលក្ខណ៍អក្សរ ផ្ញើទៅកាន់នាយក OAI។

(ii)  លើកឡើងពីមូលហ្ត៊ន្ការដក់ទោសទណ្ឌ និង

(iii)  ផ្តល់នូវព័ត៌មានជមូលដ្ឋ្ន សម្្ប់ឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ធ្វើការ
ពិចារណាលើការទទួលស្គ្ល់ឡើងវិញ។

១០៤.  OAI នឹងធ្វើការវាយតម្ល្លើភាពជឿជក់ន្សំណើស៊ំការទទួលស្គ្ល់
ឡើងវិញន្ះ ហើយនឹងធ្វើការវាយតម្ល្មូលដ្ឋ្ន ដើម្បីទទួលស្គ្ល់ 
ភាគីណាមួយឡើងវិញ។ កតា្ត្ដ្ល OAI អាចយកមកធ្វើការពិចារណា 
រួមមាន ៖

(i)  ការអន៊លោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌ ដ្លត្ូវបានដក់អន៊លោមទៅ 
តាមកថាខណ្ឌ ៧៩ (ii)

(ii) មូលហ្ត៊ ន្ការដក់ទោសទណ្ឌ

(iii) ការសងវិញ

(iv)  ការផ្ល្ស់ប្តូរអ្នកគ្ប់គ្ង ឬកម្មសិទ្ធិរបស់ក្៊មហ៊៊ន និងថាតើអ្នក 
ទទួលខ៊សត្ូវចម្បងរបស់ក្៊មហ៊៊ន នៅបានទទួលរងទោសទណ្ឌ 
ដ្រឬទ្?
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(v)  យន្តការ ដ្លអាចផ្ទៀងផ្ទ្ត់បាន ដើម្បីក្លំអអភិបាលកិច្ចរបស់
ក្៊មហ៊៊ន។

(vi)  វិធានការផ្ន្ករដ្ឋអបាល រដ្ឋអប្បវ្ណី ឬព្ហ្មទណ្ឌ ដ្លភាគីដ្លត្ូវ
បានហាមឃាត់បានផ្តួចផ្តើម ឡើងដើម្បីក្តម្ូវលើការប្ព្ឹត្ត 
បំពានស៊ចរិតភាពរបស់ខ្លួន។

(vii)  ព័ត៌មានផ្ស្ងទៀត ដ្លបង្ហ្ញថា ភាគីន្ះនៅត្ពាក់ព័ន្ធនឹងការ
ប្ព្ឹត្តបំពានស៊ចរិតភាព បនា្ទ្ប់ពីទទួលទោសទណ្ឌពីធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ រួមទំាងទោសទណ្ឌ ដ្លដក់ដោយស្ថប័្នផ្ស្ងទៀត។

(viii) លទ្ធផលន្ការស៊ើបអង្ក្តរដ្ឋអបាល ឬព្ហ្មទណ្ឌ។

១០៥.  បនា្ទ្ប់ពីបានបញ្ចប់ការពិនិត្យឡើងវិញ ឬ ការស៊ើបអង្ក្តរបស់ខ្លួនរួច 
OAI ត្ូវកំណត់ថាតើត្ូវទទួលស្គ្ល់ភាគីមួយបានដ្រឬទ្។ ប្សិន 
បើ OAI សម្្ចថា មិនទទួលស្គ្ល់ភាគីមួយឡើងវិញទ្នោះ OAI 
ត្ូវរៀបចំ របាយការណ៍មួយ សម្្ប់ដក់ជូនគណៈកមា្ម្ធិការត្ួត 
ពិនិត្យស៊ចរិតភាព ជមួយនឹងអន៊សសន៍ប្បន្ះ។ គណៈកមា្ម្ធិការ 
ត្ួតពិនិត្យ ស៊ចរិតភាព អាចធ្វើការសម្្ចចិត្តទទួលស្គ្ល់ឡើងវិញនូវ
ភាពសមស្បរបស់ភាគីនោះ ឬបន្តការដក់ទោសទណ្ឌ សម្្ប់ 
រយៈព្លអប្បបរមាមួយទៀត ដ្លបនា្ទ្ប់ពីរយៈព្លន្ះ ភាគីន្ះ 
អាចស្នើស៊ំការទទួលស្គ្ល់ឡើងវិញម្តងទៀត។

១០៦.  នៅក្នុងករណីដ្លធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ហាមឃាត់ភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធ 
អ្នកទទួលខ៊សត្ូវចម្បងរបស់ក្៊មហ៊៊ន ឬ ភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងទៀត 
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ស្បជមួយនឹងការដក់ទោសទណ្ឌលើក្៊មហ៊៊ន ដ្លបានប្ព្ឹត្ត 
ល្មើសនឹងគោលនយោបាយប្ាំងអំពើព៊ករលួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាស៊ី ការពិនិត្យឡើងវិញ និង អន៊សសន៍របស់ OAI និងការសម្្ច 
ចិត្តលើសំណើស៊ំការទទួលស្គ្ល់ឡើងវិញ ក៏អាចលើកឡើងពីការផ្តល់
ការទទួលស្គ្ល់ឡើងវិញដល់ភាគីទាំងនោះផងដ្រ។

១០៧.  OAI នឹងផ្សព្វផ្សាយការសម្្ចចិត្តរបស់ខ្លួនលើសំណើស៊ំការទទួល
ស្គ្ល់ឡើងវិញ ជលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដោយមានរៀបរាប់ពីមូលដ្ឋ្ន
ន្ការសម្្ចចិត្តបន្តទោសទណ្ឌ សម្្ប់រយៈព្លអប្បបរមាមួយ 
ទៀត។ ប្សិនបើគណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យស៊ចរិតភាពសម្្ចបន្ត
ទោសទណ្ឌ ក្នុងរយៈព្លអប្បបរមាមួយទៀត ភាគីអាចប្តឹងឧទ្ធរណ ៍
អំពីការសម្្ចចិត្តន្ះទៅកាន់គណៈកមា្ម្ធិការឧទ្ធរណ៍លើទោសទណ្ឌ 
អន៊លោមទៅតាមនីតិវិធីន្បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍។

១០៨.  នៅក្នុងករណីលើកល្ង OAI អាចវាយតម្ល្លើលក្ខណៈសម្បត្តិ 
សម្្ប់ទទួលស្គ្ល់ភាគីមួយឡើងវិញ ឬ ដកភាគីន្ះ (រួមទាំងភាគី 
ដ្លត្ូវបានហាមឃាត់ជរៀងរហូត) ច្ញពីបញ្ផីភាគីហាមឃាត់របស់
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ OAI អាចធ្វើប្បន្ះ ដើម្បីបង្ក្រក៊ំឱ្យមានការ
ដក់ទោសទណ្ឌមិនតឹ្មតូ្វ ឬ ដើម្បីបង្ករ្កំ៊ឱ្យបញ្ជភីាគីហាមឃាត់របស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី មិនអាចប្ើប្្ស់បានទៀតត្ប៉៊ណ្ណ្ះ។

១០៩.  ភាគីមួយ នឹងត្ូវទទួលស្គ្ល់ឡើងវិញ ប្សិនបើភាគីនោះបានប្តឹង 
ជំទាស់ការដក់ទណ្ឌកម្មមួយដោយជោគជ័យ ឬ OAI កំណត់ថាមាន
ការដក់ទោសទណ្ឌមិនត្ឹមត្ូវ។
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ការបង្ហេញព័ត៌មានជាសធារណៈ

១១០.  បញ្ជីឈ្ម្ះភាគី ដ្លហាមឃាត់ដោយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ជលើក 
ដំបូងមិនតូ្វបានផ្សព្វផ្សាយជសធារណៈឡើយ លើកល្ងត្ដូចដ្ល 
ត្ូវបានកំណត់ នៅក្នុងកថាខណ្ឌ ៦៦, ៧១, ១១២ និង ១១៣ ប៉៊ន្ត្ 
បញ្ជីន្ះ មិនម្នជបញ្ជីលាក់ការសមា្ង្ត់ឡើយ ដោយសរត្ OAI 
អាចផ្តល់បញ្ជីឈ្ម្ះភាគីហាមឃាត់ ដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដល់
ភាគីផ្ស្ងទៀតដ្លចាំបាច់ត្ូវដឹង ដូចជ ក្៊មប្ឹក្សាភិបាលរបស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី   ទីភា្ន្ក់ងររដ្ឋ្ភិបាលដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្ម
ភាពរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ស្ថ្ប័នអភិវឌ្ឍន៍ ពហ៊ភាគីដទ្ទៀត 
និង ទីភា្ន្ក់ងរផ្តល់ជំនួយទ្វ្ភាគី ជដើម។

១១១.  OAI នឹងជូនដំណឹងដល់ភាគី ដ្លត្ូវបានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី 
ប្កាសថាព៊ំមានលក្ខណៈសមស្បថា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនឹង មិន
ផ្សព្វផ្សាយនូវឈ្ម្ះរបស់ពួកគ្ឡើយ ប៉៊ន្ត្ការប៉៊នប៉ងរបស់ភាគីទាំង
នោះ ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាព ដ្លទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពី 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ឬដ្លត្ូវបានគ្ប់គ្ង ឬគាំទ្ដោយធនាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ខណៈព្លដ្លភាគីនោះកំព៊ងមានភាពមិនស្ប នឹង
ធ្វើឱ្យមានការបន្តរយៈព្លទោសទណ្ឌ និងការផ្សព្វផ្សាយនូវឈ្ម្ះ 
របស់ភាគីទាំងនោះ លើគ្ហទំព័ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ហើយ 
ភាគីន្ះអាចទទួលបានការហាមឃាត់ពីស្ថ្ប័នដទ្ទៀត ស្បទៅ 
តាមកិច្ចព្មព្ៀងស្តីពីការអន៊វត្តការហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវិញទៅមក។ 
OAI ក៏នឹងផ្សព្វផ្សាយនូវឈ្ម្ះភាគី ដ្លត្ូវបានហាមឃាត់ទៅតាម         
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កថាខណ្ឌទី ៨៩ (ii) និង (iii) ផងដ្រ។ ការផ្សព្វផ្សាយន្ះមិនត្ូវធ្វើ 
ម៊នព្លផ៊តកំណត់រយៈព្លប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ឬ ការបដិស្ធន្បណ្តឹង 
ប្សិនបើមាន។

១១២.  ប្សិនបើភាគីន្ការសម្្ចចិត្តហាមឃាត់  មិនបានបញ្ជ្ក់ថា បាន 
ទទួលស្ចក្តីជូនដំណឹងអំពីទណ្ឌកម្ម បើទោះបីជភាគីនោះបានទទួល
ការជូនដំណឹងក៏ដោយ ហើយភាគីនោះបដិស្ធមិនបានទទួលការជូន
ដំណឹង ឬ បានផ្ល្ស់ប្តូរទីតាំង ហើយរកមិនឃើញ បើទោះបីជ  OAI 
បានខិតខំស្វ្ងរកក្នុងកម្ិតមួយសមស្ប គណៈកមា្ម្ធិការត្ួតពិនិត្យ 
ស៊ចរិតភាព ឬ OAI អាចឯកភាពលើការផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានន្ះ រួម
ទាំងឈ្ម្ះរបស់ភាគីលើគ្ហទំព័ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដ្ល
អាចធ្វើឱ្យមានការហាមឃាត់ពីស្ថ្ប័នផ្ស្ងទៀត ស្បទៅតាមកិច្ចព្ម 
ព្ៀងស្តីពីការអន៊វត្តន៍ការសម្្ចចិត្តស្តីពីការហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវិញ
ទៅមក។

១១៣.  នៅក្នុងករណីលើកល្ង ដូចជ ករណីដ្លមានការប្ព្ឹត្តបំពាន 
ស៊ចរិតភាពធ្ងន់ធ្ងរ គណៈកមា្មធិ្ការតួ្តពិនិត្យស៊ចរិតភាពអាចសម្្ច 
ផ្សព្វផ្សាយសធារណៈអំពីទោសទណ្ឌន្ះ បើទោះបីន្ះគឺជកាប្ព្ឹត្ត
ល្មើសលើកដំបូងក៏ដោយ។

ការហាមឃាត់ឱេយគ្នេទៅវិញទៅមក

១១៤.  នៅក្្មកិច្ចព្មព្ៀងស្តពីីការអន៊វត្តការសម្្ចចិត្តស្តពីីការហាមឃាត់ 
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ឱ្យគា្ន្ទៅវិញទៅមក ការសម្្ចចិត្តហាមឃាត់ ដោយស្ថ្ប័នមួយដ្ល
ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងន្ះ មានភាពសមស្បគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់ឱ្យ
ស្ថ្ប័នដទ្ទៀត ដ្លចូលរួមក្នុងកិច្ចព្មព្ៀងន្ះដ្រ ប្សិនបើ ៖

(i)  ការសម្្ចចិត្តន្ះ មានមូលដ្ឋ្នទាំងស្៊ង ឬ ផ្ន្កខ្លះ លើលទ្ធផល 
រកឃើញអំពីការអន៊វត្ត ដ្លត្ូវទទួលរងទោសទណ្ឌ ដូចដ្លបាន
កំណត់នៅក្្មក្បខ័ណ្ឌរួមសម្្ប់ទប់ស្ក្ត់ និងបង្ក្្បការគ្បន្លំ 
និងអំពើព៊ករលួយ ច៊ះថ្ង្ទី ១៧ ខ្ កញ្ញ្ ា្ន្ំ ២០០៦។ ការអន៊វត្ត 
ទាំងន្ះ រួមមាន ការប្ព្ឹត្តអំពើព៊ករលួយ ការគ្បន្លំ ការបង្ខិតបង្ខំ 
និងការឃ៊បឃិតគា្ន្ ជដើម។

(ii)  ការសម្្ចចិត្តន្ះ ត្ូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថ្ប័នដ្លដក់ទោស
ទណ្ឌ។

(iii) រយៈព្លបឋមន្ការហាមឃាត់ មានលើសពី ១ ា្ន្ំ។ 

(iv)  ការសម្្ចចិត្តន្ះតូ្វបានធ្វើឡើង បនា្ទប់្ពីកិច្ចព្មព្ៀងជមួយនឹង
ស្ថ្ប័នដក់ទោសទណ្ឌបានចូលជធរមាន។

(v)  ការសម្្ចចិត្តដោយស្ថ្ប័នដក់ទោសទណ្ឌ ត្ូវបានធ្វើឡើងក្នុង 
រង្វង់រយៈព្ល ១០ ា្ន្ំ គិតចាប់ពីព្លមានការទទួលស្គ្ល់លើការ 
អន៊វត្ត ដ្លត្ូវទទួលទោសទណ្ឌ និង

(vi)  ការសម្្ចចិត្តដោយស្ថ្ប័នដក់ទោសទណ្ឌ មិនត្ូវបានធ្វើឡើង 
ដោយទទួលស្គ្ល់ពីការសម្្ចចិត្ត ដ្លធ្វើឡើងនៅក្នុងវ្ទិកាជតិ 
ឬ អន្តរជតិដទ្ទៀត។
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១១៥.  ប្ធាន OAI ត្ូវជូនដំណឹងដល់ស្ថ្ប័នចូលរួមដទ្ទៀត អំពីទោស 
ទណ្ឌនីមួយៗរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដ្លមានលក្ខណៈសមស្ប
ទៅតាមកិច្ចព្មព្ៀងន្ះ និងការផ្ល្ស់ប្តូរនានា ដ្លមាន។ ការជូន 
ដំណឹងន្ះ ត្ូវដក់បញ្ចូល (ក) ឈ្ម្ះ និងព័ត៌មានសម្្ប់ទាក់ទង 
ភាគី ដ្លត្ូវបានដក់ទោសទណ្ឌ (ខ) ការអន៊វត្តដ្លអាចដក់ 
ទោសទណ្ឌបាន ដ្លបានរកឃើញថា ភាគីបានប្ព្ឹត្ត និង (គ) 
រយៈព្លន្ការហាមឃាត់ ឬការផ្ល្ស់ប្តូរនានា។ ស្បជមួយនឹងកិច្ច
ព្មព្ៀងហាមឃាត់ខាងលើ និងជមួយនឹងនីតិវិធីអំពីការផ្សព្វផ្សាយ
អំពីការដក់ទោសទណ្ឌ ការជូនដំណឹង នឹងកមិ្តតឹ្មត្ទោសទណ្ឌទំាង 
ឡាយណា ដ្លតូ្វបានផ្សព្វផ្សាយលើគ្ហទំព័ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាស៊ីត្ប៉៊ណ្ណ្ះ ហើយការជូនដំណឹងន្ះ នឹងត្ូវផ្ញើត្ក្្យព្ល 
មានការផ្សព្វផ្សាយលើគ្ហទំព័រន្ះត្ប៉៊ណ្ណ្ះ។ ការសម្្ចចិត្តនៅ 
ព្លក្្យ ដើម្បីដកទោសទណ្ឌណាមួយច្ញពីគ្ហទំព័ររបស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ ដូចជ ប្សិនបើភាគីដ្លមិនអាចទាក់ទងពីដំបូង 
ប៉៊ន្ត្ ត្ូវបានរកឃើញនៅព្លក្្យអាចចាត់ទ៊កថាជការផ្ល្ស់ប្តូរ 
ដ្លនឹងតមូ្វឱ្យមានការដកទោសទណ្ឌន្ះច្ញពីវិសលភាពន្កិច្ច 
ព្មព្ៀងន្ះ បើទោះបីជទោសទណ្ឌន្ះនៅដដ្ល ប៉៊ន្ត្មិនត្ូវបាន
ផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយ។

១១៦.  មានត្ភាគីទទួលរងការដក់ទណ្ឌកម្ម ដ្លត្ូវបានកំណត់ដោយ 
ស្ថ្ប័នដក់ទណ្ឌកម្មត្ប៉៊ណ្ណ្ះ ដ្លត្ូវទទួលរងការហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្
ទៅវិញទៅមក ដោយអន៊លោមទៅតាមកិច្ចព្មព្ៀងហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្
ទៅវិញទៅមក។
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១១៧.  នៅព្លដ្លទោសទណ្ឌ ដ្លមានលក្ខណៈសមស្បទៅតាមកិច្ច 
ពម្ព្ៀងស្តពីីការអន៊វត្តការសម្្ចចិត្តស្តពីីការហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវញិ
ទៅមក ត្ូវបានដក់ដោយស្ថ្ប័នចូលរួមដទ្ទៀត ប្ធាន និងនាយក 
OAI ត្ូវពិនិត្យលើទោសទណ្ឌ ដើម្បីកំណត់ថាតើ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសី៊ គួរដក់ទោសទណ្ឌដូចគា្នន្្ះ ដ្រឬទ្។ ប្សិនបើមានការសម្្ច 
ចិត្តហាមឃាត់ដោយប្ើបញ្ជីឈ្ម្ះភាគីរបស់ស្ថ្ប័នផ្ស្ង ការហាម 
ឃាត់ប្បន្ះ នឹងត្ូវផ្សព្វផ្សាយលើគ្ហទំព័ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍
អាស៊ី និងជូនដំណឹងដល់អង្គភភាពដ្លត្ូវបានហាមឃាត់ទៅតាម 
ភាពជក់ស្ត្ង។ ដោយសរត្ការហាមឃាត់ឱ្យគា្ន្ទៅវិញទៅមកន្ះ 
ត្ូវចូលជធរមានភា្ល្មៗ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆ្ទន្ការផ្សព្វផ្សាយលើ 
គ្ហទំព័រ រយៈព្លន្ការហាមឃាត់ឱ្យគា្នទ្ៅវិញទៅមកន្ះ អាចមាន 
ការប្្ប្ួលពីរយៈព្លហាមឃាត់ដំបូង ដ្លដក់ដោយស្ថ្ប័នចូល 
រួមក្នុងការអន៊វត្តកិច្ចព្មព្ៀងន្ះ។ ប្ធាន OAI ត្ូវផ្តល់អន៊សសន៍
អំពីការសម្្ចចិត្តមិនហាមឃាត់ក្៊មហ៊៊ន ឬ ប៊គ្គភល ដ្លមាន 
លក្ខណៈសមស្ប ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពទទួលបានហិរញ្ញ- 
ប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ដល់ប្ធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ 

១១៨.  នៅព្លដ្លការដក់ទោសទណ្ឌលើភាគី ដ្លត្ូវបានហាមឃាត់ន្ះ 
ត្ូវបានដកច្ញ ឬ ផ្ល្ស់ប្តូរដោយស្ថ្ប័នដ្លដក់ទោសទណ្ឌ នោះ
ការដក់ទោសទណ្ឌដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក៏នឹងត្ូវដកច្ញ 
ឬផ្ល្ស់ប្តូរដូចគា្ន្ដ្រ។
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ទស្សនវិស័យរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺតំបន់អាស៊ី និងប៉្ស៊ីហ្វិក គា្ម្នាពក្ីក្។ 
ប្សកកម្មរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺដើម្បីជួយដល់ប្ទ្សកំព៊ងអភិវឌ្ឍន៍ជា 
សមាជិករបស់ខ្លួន កាត់បន្ថយាពក្ីក្ និង  ធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវគ៊ណាពជីវិតរស់
នៅប្ជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគ្។ បើទោះបីជាមានាពោគជ័យជាច្ើននៅក្នុងតំបន់ក៏
ដោយ ក៏តំបន់ន្ះ នៅត្មានប្ជាពលរដ្ឋក្ីក្ប្មាណពីរាគបីន្ប្ជាពលរដ្ឋក្ីក្
ក្នុងពិភពលោក៖ ១,៦ ពាន់លាននាក់ ដ្លរស់នៅក្្មប្្ក់ចំណូលតិចជាង ២ដ៊លា្ល្ 
ក្នុងមួយថ្ង្ ក្នុងនោះ ៧៣៣លាននាក់ កំព៊ងតស៊ូរស់នៅក្្មប្្ក់ចំណូលតិចជាង 
១,២៥ដ៊លា្ល្ ក្នុងមួយថ្ង្។ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ប្ត្ជា្ញ្កាត់បន្ថយាពក្ីក្តមរយយៈ  
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចសម្្ប់ទាំងអស់គា្ន្ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លធានានិរន្តរាពបរិស្ថ្ន 
និងសមាហរណកម្មតំបន់។

ដោយមានមូលដ្ឋ្ននៅក្នុងទីក្៊ងមា៉្នីល ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ 
សមាជិកចំនួន ៦៧ ប្ទ្ស រាប់បញ្ចូលទាំង ៤៨ ប្ទ្ស នៅក្នុងតំបន់ន្ះផងដ្រ។ 
យ៊ទ្ធវិធីជាចម្បងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី សម្្ប់ជួយដល់ប្ទ្សកំព៊ងអភិវឌ្ឍន៍ 
ជាសមាជិករបស់ខ្លួន រួមមាន កិច្ចសន្ទននាោលនយោបយ ការផ្តល់កម្ចី ការវិនិយោគ 
ាគហ៊៊ន ការផ្តល់ការធានា ការផ្តល់ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ច្កទ្ស។
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