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1

I. សាវតា

1> គោលនយោបាយទំនាក់ទំនងសាធារណៈឆ្នែំ២០១១ (PCP) របស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍ 
អាសុី (ADB) បានទទួលការអនុម័តពីកែុមបែឹកែសាភិបាល នៅថ្ងែទី២៥ ខែតុលា ឆ្នែំ 
២០១១ និង ចូលជាធរមននៅថ្ងែទី ២ ខែមែសា  ឆ្នែំ២០១២។ ការពិនិតែយកែសមែួល
ឡើងវិញនែះតែូវបានធ្វើឡើងដោយយោងទៅតាមគោលនយោបាយ។

2> ដំណើរការពិនិតាយកាសមាួលឡើងវិញ៖ ការពិនិតែយកែសមែួលឡើងវិញទៅលើគោល 
នយោបាយ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈនែះ បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបង្កើតគណៈ 
កម្មែធិការដឹកនាំមួយ ក្នុងខែ កក្កដ ឆ្នែំ២០១៦ ដើមែបីផ្តល់ការណែនាំជាយុទ្ធសាស្តែ 
អំពី ដំណើរការនែះ។ ក្នុងឆ្នែំ២០១៦ ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី បានធ្វើការពិនិតែយឡើងវិញ
ទៅលើឯកសារគោលនយោបាយទំនាក់ទំនង សាធារណៈ និង ការបា៉ែន់បែមណទៅលើ 
ធនាគារអភិវឌែឍន៍ពហុភាគីដទែទៀត ពែមជាមួយនឹងការពិគែែះយោបល់ផ្ទែក្នុង។ 
គែហទំព័រសមែែប់ការពិនិតែយកែសមែួលឡើងវិញទៅលើគោលនយោបាយទំនាក់ទំនង
សាធារណៈ តែូវបានបង្កើតឡើងនៅពែលដែលសែចក្តីពែែងពិគែែះយោបល់លើកទី១ 
នែសំណើគោលនយោបាយថ្មី និងការរៀបចំអនុវត្តសំណើគោលនយោបាយនែះតែូវ
បានបង្ហែះក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ២០១៦ ដើមែបីសុំការផ្តល់មតិយោបល់ជាសាធារណៈ1។ 
ធនាគារ អភិវឌែឍន៍អាសុី បានរៀបចំធ្វើការពិគែែះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធខាងកែែ 
ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នែំ២០១៦ និងក្នុងខែមិថុនា-កក្កដ ឆ្នែំ២០១៧ បានធ្វើការពិគែែះយោបល់
នៅក្នុងបែទែសចំនួន១៦ និងតំបន់ចំនួន១។2 សែចក្តីពែែងលើកទី២ ដែលទទួល បាន 
តាមរយៈការពិគែែះយោបល់ តែូវបានបង្ហែះនៅលើគែហទំព័រ ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នែំ២០១៨។ 
កែុមបែឹកែសាភិបាលរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី តែូវបានពិគែែះយោបល់ក្នុងលក្ខណៈ
មិនផ្លូវការ ក្នុងខែមែសា  ឆ្នែំ២០១៧ និង ខែមែសា ឆ្នែំ២០១៨។      សែចក្តីពែែងឯកសារ 
គោលនយោបាយមួយ តែូវបានផែសព្វផែសាយនៅក្នុងគែហទំព័រ និង ដក់ជូនកែុមបែឹកែសា 
ភិបាល ក្នុងខែកក្កដ ឆ្នែំ២០១៨។

1 ADB. 2016. Public Communications  Policy Review. https://www.adb.org/site/
disclosure/pcp-review

2 លំដប់លំដោយនែការពិគែែះយោបល់៖ បង់កា្លែដែស នែប៉ាែល់ ហ្វលីីពីន តាជីគីសា្ថែន ថែ កម្ពជុា ឡាវ វៀតណាម 
កាណាដ សហរដ្ឋអាមែរិក អឺរ៉ុប (មកពីអាល្លឺម៉ង់) អូស្តែែលី ទីម័រឡែស្ត ហ្វីជី ឥណា្ឌែ អាហែសែបែចាន និង 
ច័រជៀ។  



គោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន2

3> ការពិនិតាយកាសមាលួឡើងវិញ៖ ការពិនិតែយកែសមែលួឡើងវិញទៅលើគោលនយោបាយ 
បានបង្ហែញ ឱែយដឹងថា គោលការណ៍ និង ករណីលើកលែងសមែែប់ការបើកបង្ហែញព័ត៌
មននែគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងសាធារណៈ  មនសង្គតភាពទៅនឹងគោលការណ៍ 
របស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍ ពហុភាគី និងបណា្តែបែទែសជាចែើនដទែទៀត។ ការពិនិតែយកែ 
សមែួលឡើងវិញនែះ ក៏បានរកឃើញផងដែរថា ធនាគារអភិវឌែឍន៍ពហុភាគីដទែទៀត 
កំពុងបោះជំហានងកទៅរកគោលនយោបាយដែលមនមូលដ្ឋែនផ្អែកលើគោលការណ៍ 
ដែលបច្ចបុែបន្នតែវូបានចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តល្អបំផុត សមែែប់ការបើក បង្ហែញ ព័ត៌មន។ 
បន្ថែមពីនែះទៀត ការបា៉ែន់បែមណបែចាំឆ្នែំទៅលើគោលនយោបាយទំនាក់ទំនង 
សាធារណៈ  បានបង្ហែញឱែយឃើញអំពីកំណើននែចំនួនឯកសារដែលតែូវបានបង្ហែញ
នៅ ក្នុងគែហទំព័ររបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី (www.adb.org)។ បើទោះជាដូច្នែះក្តី 
ការបា៉ែន់បែមណក៏បានរកឃើញផងដែរថា ការបង្ហែញឯកសារ ជួនកាលមនភាព 
យឺត យ៉ែវដោយសារ បុគ្គលិកមិនបានដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌតមែូវនែការបង្ហែញព័ត៌មន 
ជាពិសែសគឺបែភែទផលិតផល ឬ ឯកសារដែលតែូវបានណែនាំឱែយសា្គែល់ គិតចាប់ពី  
ពែលដែលគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងសាធារណៈ តែូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នែំ២០១១ 
ប៉ុន្តែពុំមនចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយ។

4> ការពិនិតែយកែសមែួលឡើងវិញនែះ ក៏បានរកឃើញផងដែរថា ដំណើរការស្នើសុំព័ត៌មន 
និង ដំណើរការប្តឹងជំទាស់ បែពែឹត្តទៅបានល្អ។ ក្នុងឆ្នែំ២០១៧ ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី
ទទួលបានសំណើសុំព័ត៌មនចំនួន ៣.៦៥៣ ដែលចំនួននែះមនការកើនឡើងយ៉ែង
ខា្លែំង បើធៀបទៅនឹងឆ្នែំ២០១២ ដែលចំនួនសំណើសុំព័ត៌មន មនតែឹមតែ ២៣០ 
ប៉ុណ្ណែះ។3 ក្នុងឆ្នែំ២០១៧ ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី បានផ្តល់ការបញ្ជែក់ថាបានទទួល
សំណើចំនួន ៨១% ក្នុងរយៈពែល៥ថ្ងែដែលបានកំណត់ និងបានឆ្លើយតបចំពោះ 
សំណើចំនួន ៩៦% ក្នុងរយៈពែលកំណត់២០ថ្ងែ។ សំណើសុំព័ត៌មនចំនួន៧ តែូវបាន 
បដិសែធន៍ ក្នុងចំណមនោះមនសំណើចំនួន៦ បានស្នើសុំព័ត៌មនរសើបទាក់ទងនឹង 
ហិរញ្ញវត្ថុអំពីបញ្ហែមូលប័តែ។ ករណីមួយតែូវបានប្តឹងជំទាស់ក្នុងឆ្នែំ២០១៧ ដែល 
ដូចគា ្នែ ទៅនឹងឆ្នែំ ២០១៦ដែរ។4

5> សំណើសុំឱាយកាបាាគោលនយោបាយ៖ គោលនយោបាយទំនាក់ទំនងសាធារណៈ បែើ 
បែែស់អភិកែម ដែលមនមូលដ្ឋែនផ្អែកលើវិធានមួយ សមែែប់ធ្វើការ បង្ហែញព័ត៌មន។ 
វាផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំលម្អិត ដែលមនគោលបំណងចាប់យកនូវករណី និង
សា្ថែនភាពដែលងយសែួលបំផុតក្នុងការពែយាករណ៍ទុកជាមុន ជាមួយនឹងករណីលើក
លែងចំពោះការបង្ហែញព័ត៌មន និងពែលវែលា ដែលតែូវបានកំណត់ទុកជាមុន និង 

3 ADB. 2017. Public Communications Policy Annual Report 2017. https://www.adb.org/
sites/default/files/institutional-document/424291/pcp-annual-report-2017.pdf 

4 https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-implementation/appeals/appeals-received  



សាវតា 3

មនការចែងយ៉ែងតឹងរឹង។ គោលនយោបាយដែលមនមូលដ្ឋែនផ្អែកលើវិធានគែប់គែង 
ទៅលើការបង្ហែញព័ត៌មន តាមរយៈអភិកែមមួយដែលគា្មែនភាពបត់បែនទន់ភ្លន ់
ចំពោះការចែករំលែកព័ត៌មន។ បើទោះជាដូច្នែះក្តី ធុរកិច្ចរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី 
កំពុងមនការផ្លែស់ប្តរូ អាសែយ័ដោយធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសីុសមែបខ្លនួទៅតាមសែចក្ត ី
តែូវការរបស់តំបន់ដែលកំពុងមនការបែែបែួលយ៉ែងឆប់រហ័ស។ គោលនយោបាយ
ស្តីពីការបង្ហែញព័ត៌មនរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី តែូវមនភាពសែបគា្នែទៅនឹងការ 
វិវឌែឍន៍ដ៏ឆប់រហ័សនែះ។ អភិកែមដែលមនមូលដ្ឋែនផ្អែកលើវិធាន រមែងតែងគា្មែនភាព 
បត់ បែន ទន់ភ្លន់ ក្នុងការសមែបខ្លួនឱែយបានឆប់រហ័សទៅនឹងការបែែបែួលនានា។ 
ចំណុច នែះ ជួនកាលបង្កឱែយមនលទ្ធផលដែលគា្មែន សង្គតភាពទៅនឹងគោលបំណង
នែគោលនយោបាយដែលគែចង់បាន ដែលនោះគឺជាការសន្និដ្ឋែន ជាមុនថានឹងមន 
ការបង្ហែញ និងការចែករំលែកព័ត៌មនទាន់ពែលវែលាគែប់គែែន់ ដើមែបីអនុញ្ញែតឱែយអ្នក
ពាក់ព័ន្ធផ្តល់ធាតុចូល និងយោបល់តែឡប់បែកបដោយអត្ថន័យ។

6> ដូច្នែះ យោងតាមសា្ថែប័នបែហាក់បែហែលដទែទៀត ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុីស្នើឱែយមន 
កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្តីពីការបង្ហែញព័ត៌មនដែលបែងចែកជាពីរផ្នែក៖ (១) 
គោលនយោបាយមនមូលដ្ឋែនផ្អែកលើគោលការណ៍ ដែលអនុម័តដោយកែុមបែឹកែសា
ភិបាលរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី ដូចមនកំណត់ចែងនៅក្នុងឯកសារនែះ និង (២) 
ការរៀបចំអនុវត្តលម្អិត ដែលអនុម័តដោយថា្នែក់គែប់គែង និង ផែសព្វផែសាយជាសាធារណៈ 
នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំស្តីពីបែតិបត្តិការរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាស៊ ី សែបតាម នីតិវិធី  
បែកែតីរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី។

7> អភិកែមដែលមនមូលដ្ឋែនផ្អែកលើគោលការណ៍មួយបែកបដោយបែសិទ្ធភាព ទាម 
ទារឱែយមនគោលការណ៍ចែបាស់លាស់ និងការបែែសែ័យទាក់ទងបែបបែតិសកម្ម និង 
បែបសហការ រវាងធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី និងអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ វាក៏ទាមទារឱែយ 
មន ការបណ្តុះបណា្តែល និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាទៀងទាត់ សមែែប់បុគ្គលិក 
និងដែគូ ពែមទាំងដំណើរការប្តឹងជំទាស់មួយចែបាស់លាស់ផងដែរ ដើមែបីធានាថាគោល
ការណ៍តែូវបានយកមកអនុវត្តតែឹមតែូវ បែកបដោយសង្គតភាព និងភាពសុចរិត។ ការ 
តែតួពិនិតែយ និងរាយការណ៍ឱែយបានសកម្ម រួមទំាងការរាយការណ៍ជូនកែមុបែកឹែសាភិបាល 
ក៏មនសារៈសំខាន់ផងដែរ ដើមែបីធានាថាគោលការណ៍គោលនយោបាយ កំពុងតែវូបាន
អនុវត្តបែកបដោយបែសិទ្ធភាព និង សង្គតភាព។ គោលនយោបាយ ការរៀបចំអនុវត្ត 
និងរបាយការណ៍តែួតពិនិតែយ ពែមទាំងព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធដទែទៀត នឹងបន្តផ្តល់ជូនតាម
រយៈគែហទំព័រទោលរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី។5 

5 https://www.adb.org/site/disclosure/main  
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8> គោលនយោបាយដែលបានស្នើឡើង ផ្តែតយកចិត្តទុកដក់សំខាន់លើគោលការណ៍ 
និងដឹកនាំដោយគោលការណ៍រួមថ្មីមួយ ស្តីពី “ការបង្ហែញព័ត៌មនចែបាស់លាស់ ទាន់ 
ពែលវែលា និងសមសែប”។ គោលការណ៍ដទែទៀត ភាគចែើនពុំមនការបែែបែួលពី
គោលនយោបាយទំនាក់ទំនងសាធារណៈឡើយ  និង មនការគំាទែពីការសន្នដិ្ឋែនជាមុន 
ដែលមននិនា្នែការងកទៅរកការបង្ហែញព័ត៌មនដែលមនករណីលើកលែងតិចតួច។ 
តទៅមុខទៀត ខណៈពែលដែលគោលការណ៍នែគោលនយោបាយនៅតែបន្តជាធរមន 
រហូតដល់មនការផ្លែស់ប្តរូពីកែមុបែកឹែសាភិបាល ឧទាហរណ៍ដូចជា ការរៀបចំអនុវត្ត អាច  
តែូវបានធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពទៅតាមភាពចាំបាច់ ដើមែបីឆ្លុះបញ្ចែំងអំពីផលិតផល ឬ ដំណើរ 
ការថ្មីៗ ដោយមនការអនុម័តពីថា្នែក់គែប់គែងរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី។ ការ ផ្លែស់
ប្តរូនែះគួរធានាឱែយបាននូវភាពចែបាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្ត និង លទ្ធភាពក្នងុការពែយាករណ៍ 
អំពីការបង្ហែញព័ត៌មន។ ការផ្តល់គោលការណ៍ណែនាំបែកបដោយបច្ចុបែបន្នភាព អំពី 
បែភែទឯកសារ និង ពែលដែលឯកសារតែូវបង្ហែញជាទៀងទាត់ មនគោលបំណង  
ជួយដល់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុីធ្វើការកែលម្អចំពោះការបង្ហែញព័ត៌មនឱែយបានទាន់
ពែលវែលា និង បែសិទ្ធភាពគោលនយោបាយ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហែញរបាយការណ៍
វាយតម្លែឯករាជែយ ការរៀបចំអនុវត្ត ឆ្លុះបញ្ចែំងការអនុវត្តបច្ចុបែបន្នអំពីការបង្ហែញរបាយ
ការណ៍ដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់6 ឬ  ការរៀបចំដទែទៀតដែលអាចមនភាពចំាបាច់នៅ
ក្នុងគោលនយោបាយណាមួយនៅពែលអនាគតដែលអនុម័តដោយកែុមបែឹកែសាភិបាល 
និង ដែលគែបដណ្តប់ទៅលើនាយកដ្ឋែនវាយតម្លែឯករាជែយរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន ៍
អាសុី។

9> សំណើឱែយមនការកែបែែដ៏ទែទៀតពីគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងសាធារណៈ រួមមន
ការដកចែញនូវផ្នែកព័ត៌មនសាវតា ដែលលែងមនបច្ចុបែបន្នភាព និង ផ្នែកទំនាក់ទំនង 
សាធារណៈរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសីុ។ អភិកែមទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ធនាគារ 
អភិវឌែឍន៍អាសុី រៀបរាប់អំពី ការអនុវត្តទំនាក់ទំនងសា្ថែប័នរបស់ធនាគារនែះ។ អភិកែម 
ទំនាក់ទំនង អាចបែែបែួលយ៉ែងឆប់រហ័ស ខណៈពែលដែលមនការលែចចែញនូវ 
ចរន្តទំនាក់ទំនងថ្មី និង ជនគោលដៅមនការវិវឌែឍន៍។ អាសែ័យដោយសកម្មភាពទាំង
នែះមនភាពខុសគា្នែគួរឱែយកត់សម្គែល់ពីសកម្មភាពបង្ហែញព័ត៌មន ដូច្នែះ សកម្មភាព
ទាំងនែះនឹងតែូវបានពណ៌នានៅក្នុងឯកសារដោយឡែកមួយ ពែមទាំងនឹងផ្តល់ជូន  
តាមរយៈគែហទំព័រស្តីពីការទទួលបានព័ត៌មនរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី (កំណត់ 
សម្គែល់ នៅជើងទំព័រទី៥)។

6 ស្ថិតកែែមការអនុវត្តបច្ចុបែបន្ន រាល់របាយការណ៍វាយតម្លែឯករាជែយទាំងអស់ តែូវបានបោះពុម្ពផែសាយក្នុងរយៈពែល
១៤ថ្ងែ កែែយពែលបញ្ចប់ និង ចែកជូនថា្នែក់គែប់គែង ពែមទាំងកែុមបែឹកែសាភិបាល លើកលែងតែរបាយការណ៍
តែួតពិនិតែយការវាយតម្លែបែចាំឆ្នែំរបស់នាយកដ្ឋែនវាយតម្លែឯករាជែយ ដែលតែូវបានបង្ហែញក្នុងរយៈពែល១៤ថ្ងែ 
កែែយពែលពិភាកែសាជាមួយកែុមបែឹកែសាភិបាល។    
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10> ដើមែបីកែលម្អគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងសាធារណៈ គោលនយោបាយនែះតែូវបាន
ប្តូរឈ្មែះទៅជាគោលនយោបាយស្តីពីការទទួលបានព័ត៌មន (AIP)។ ចំណងជើង 
ថ្មីនែះ ផ្តល់នូវសែចក្តីពណ៌នាកាន់តែចែបាស់អំពីការផ្តែតយកចិត្តទុកដក់កាន់តែខា្លែំង
នែគោលបំណងស្តីពីការបង្ហែញព័ត៌មន និង ការផ្តល់ព័ត៌មនរបស់គោលនយោបាយ
នែះ។ ការផ្លែស់ប្តូរចំណងជើងនែះ មនភាពសែបគា្នែទៅនឹងធនាគារអភិវឌែឍន៍ដទែ
ទៀត ជាពិសែសគឺបណា្តែធនាគារដែលមនគោលនយោបាយផ្តែតលើគោលការណ៍។ 

11> ផ្អែកលើមតិយោបល់ដែលបានទទួលទៅលើសែចក្តពីែែងសមែែប់ពិគែែះយោបល់លើក
ទី១ និងលើកទី២ និង សែចក្តពីែែងឯកសារ ឯកសារពិនិតែយកែសមែលួឡើងវិញនែះ តែវូ 
បានអភិវឌែឍឡើង សមែែប់កែមុបែកឹែសាភិបាលនែធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសីុធ្វើការពិចារណា។ 
បែសិនបើទទួលបានការអនុម័ត គោលនយោបាយថ្មីនែះនឹងចូលជាធរមននៅថ្ងែទី ១ 
ខែមករា ឆ្នែ២ំ០១៩។ ការរៀបចំ អនុវត្តនឹងតែវូអនុម័តដោយថា្នែក់គែប់គែង របស់ ធនាគារ 
អភិវឌែឍន៍អាសុី និងចូលជាធរមនក្នុងពែលដំណាលគា្នែទៅនឹងគោល នយោបាយ នែះ 
ដែរ។

12> ធនធាន៖ ថវិកាបឋមសមែែប់ការផែសព្វផែសាយខាងក្នុង និងខាងកែែ ការលើកកម្ពស់ ការ 
យល់ដឹង ការបកបែែភាសា និងការបណ្តុះបណា្តែលបុគ្គលិក តែូវបានវិភាជន៍ដើមែបី  
ធានាថាការផែសព្វផែសាយដក់ឱែយអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការទទួលបានព័ត៌មនថ្មី
នែះ បែពែឹត្តទៅដោយរលូន។ ការិយល័យ លែខា នឹងទទួលខុសតែូវទាំងសែុងសមែែប់
ការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តពីីការទទួលបានព័ត៌មននែះ។ មុខតំណែងបន្ថែមចំនួន
ពីរទៀតសមែែប់បុគ្គលិក រួមមនមុខតំណែងមួយសមែែប់បុគ្គលិកអន្តរជាតិ និងមុខ 
តំណែងមួយទៀតសមែែប់បុគ្គលិកជាតិ តែូវបានកំណត់ និង បែងចែកដើមែបីឱែយទទួល
បន្ទកុគោលនយោបាយស្តពីីការទទួលបានព័ត៌មននែះ។ តមែវូការធនធានបន្ថែមទៀត
សមែែប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការទទួលបានព័ត៌មន នឹងទទួលបានការ 
បញ្ជែក់ក្នុងអំឡុងពែលរៀបចំថវិកាបែចាំឆ្នែំ និងដំណើរការវិភាគថវិកា។
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II. ការណ្នាំអំពីគោលនយោបាយន្ះ

13> គោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន មនគោលបំណងលើកកម្ពស់ការជឿ
ទុកចិត្តរបស់ភាគីពាក់ ព័ន្ធនានា មកលើធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុី (ហៅកាត់ថា ADB) 
និងដើមែបីបង្កើនផលប៉ះពាល់វិជ្ជមនលើការអភិវឌែឍន៍ ដែល បានពីការគំាែទែរបស់ ADB។ 
គោលនយោបាយនែះ ឆ្លុះបញ្ចែំងពីការប្តែជា្ញែចិត្តរបស់ ADB ដើមែបីលើកកម្ពស់តម្លែភាព 
គណនែយែយភាព និងការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងសកម្មភាពអភិវឌែឍន៍ 
ដែលទទួលបានការគាំទែពី ADB នៅអាសុី និងបា៉ែសុីហ្វិក។ គោលនយោបាយនែះ ក៏
បានទទួលសា្គែល់ពីសិទ្ធរិបស់បែជាពលរដ្ឋក្នងុការស្វែងរកព័ត៌មន ទទួលបានព័ត៌មន 
និង ផ្តល់ព័ត៌មនអំពីបែតិបត្តិការរបស់ ADB ផងដែរ។ 

14> គោលនយោបាយនែះ អនុវត្តចំពោះឯកសារ និងព័ត៌មនដែល ADB ផលិត ឬ ដែល 
អ្នកខ្ច ីឬអតិថិជនរបស់ខ្លនួតមែវូឱែយផលិត ឬឯកសារដែលតែវូបានភាគីផែសែងទៀតផលិត 
និងផ្តល់ឱែយ ADB ក្នុងអំឡុងបែតិបត្តិការរបស់ ADB។ គោលនយោបាយនែះ តែូវអនុវត្ត 
សែបទៅតាមការរៀបចំដែលបានឯកភាពពីអ្នកគែប់គែងរបស់ ADB និងតែវូ ផែសព្វផែសាយ 
ជាសាធារណៈ សែបតាមនីតិវិធីទូទៅរបស់ ADB។7

7 ការរៀបចំការអនុវត្តគោលនយោបាយនានារបស់ ADB មនចែងក្នុងនីតិវិធីបែតិបត្តិការក្នុងសៀវភៅណែនាំ 
ស្តីពីបែតិបត្តិការ របស់ ADB (ដូចដែលមនការកែសមែួលជាបន្តបនា្ទែប់)។ 
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III.គោលការណ៍និងករណីលើកល្ង
ន្គោលនយោបាយន្ះ

ក.គោលការណ៍ន្គោលនយោបាយ

15> គោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន តែូវបានរៀបចំឡើងផ្អែកតាមគោល 
ការណ៍ដូចខាងកែែម៖

(i) ការបង្ហាញព័ត៌មនចាបាស់លាស់ ទាន់ពាលវាលា និងសមសាប។ ADB បង្ហែញ 
ព័ត៌មន អំពី បែតិបត្តិការរបស់ខ្លួន បែកបដោយភាពចែបាស់លាស់ ទាន់ពែលវែលា 
និងសមសែប ដើមែបីឱែយភាគី ពាក់ព័ន្ធនានា អាចចូលរួមជាមួយ ADB បាន កាន់ តែ 
ចែើន និងបែកបដោយអត្ថន័យ និងដើមែបីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ។ 

(ii) ការសន្មតជាមុន ដាលលម្អៀងទៅរកការបង្ហាញព័ត៌មន។ ADB បង្ហែញព័ត៌មន 
លើកលែងតែ ព័ត៌មនដែលស្ថិតក្នុងបែភែទករណីលែកលែង ដូចបញ្ជែក់ក្នុង 
ឯកសារ  គោលនយោបាយ នែះ។ 

(iii) ករណីលើកលាងមនកំណត់។ ការបង្ហែញព័ត៌មនទាំងសែុង មែនមែនអាចធ្វើ
ទៅបានជានិច្ចនោះឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ADB ចាំបាច់តែូវស្វែងយល់ពីគំនិត 
ផែសែងៗ ចែករំលែកព័ត៌មន ពិភាកែសា តែង់ទៅតែង់មក និងជជែកវែកញែក ពីគំនិត 
ផែសែងៗ ដោយសែរី ទាំែងផ្ទែក្នុងរបស់ធនាគារ និងជាមួយសមជិក ឬអតិថិជន 
របស់ ខ្លនួ។ ក្នងុករណីផែសែងទៀត ADB ចំាបាច់តែវូពិចារណាពីលក្ខខណ្ឌពិសែសៗ 
នែបែតិបត្តិការមិនមែនរដ្ឋ និងលក្ខខណ្ឌ ដែល កំណត់ ដោយអតិថិជនរបស់ខ្លួន8 
ការពារសិទ្ធិភាពជាឯកជនរបស់បុគ្គលិក ឬការពារផលបែយោជន៍ធុរកិច្ចរបស់ 
ធនាគារ និងរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ គោលនយោបាយនែះ ចែងពីករណីលើក 
លែងមួយចំនួនតូច ដែលថ្លឹងថ្លែងរវាងសិទ្ធិ និងផលបែយោជន៍របស់ភាគីផែសែងៗ។ 
យ៉ែងណាក៏ដោយ ក្នុងកាលៈទែសៈពិសែសៗមួយចំនួន ADB រកែសាសិទ្ធិក្នុងការ 
សមែែចចិត្តផ្ទុយពីករណីលើកលែងក្នុងគោលនយោបាយនែះ (កថាខណ្ឌទី ៦) ឬ 
មិនធ្វើការបង្ហែញព័ត៌មន ដែលធនាគារធា្លែប់តែបង្ហែញជាធម្មតា (កថាខណ្ឌទី ៧)។ 

(iv) ការផ្តួចផ្តើមបង្ហាញព័ត៌មន។ ADB ផ្តួចផ្តើមចែករំលែកឯកសារចំណែះដឹង និង 
ព័ត៌មនអំពី បែតិ បត្តិការរបស់ខ្លួនឱែយបានទាន់ពែលវែលា ដើមែបីសមែួលដល់ការ  
ចូលរួមធ្វើសែចក្តសីមែែចចិត្តជាមួយ ADB។ ខណៈពែលដែលវិុបសាយរបស់ ADB 
នៅតែជាមធែយាបាយចមែបងសមែែប់ផ្តួចផ្តើមបង្ហែញព័ត៌មនបែបនែះ ADB ក៏បែើ
បែែស់មធែយាបាយសមសែបផែសែងទៀត ដើមែបីបង្ហែញ និងផែសព្វផែសាយ ព័ត៌មន ផងដែរ។ 

8 កិច្ចពែមពែៀងចងកាតព្វកិច្ចផ្លូវចែបាប់ មិនបង្ហែញព័ត៌មនធុរកិច្ចសម្ងែត់របស់អតិថិជន គឺជាលក្ខខណ្ឌស្តង់ដរ  
មួយសមែែប់គែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុវិស័យឯកជន ក៏ដូចជាសា្ថែប័នបែហាក់បែហែលនឹង ADB ផែសែងទៀត នៅពែល
ចូលរួមធ្វើធុរកិច្ចជាមួយនឹងអតិថិជន។ ភាពចាំបាច់ក្នុងការការពារព័ត៌មនធុរកិច្ចសម្ងែត់ ក៏តែូវបានទទួលសា្គែល់
យ៉ែងទូលំទូលាយក្នុងចែបាប់ស្តីពីសែរីភាពព័ត៌មនដែលមនប ញ្ចូលពីករណីលើកលែងមិនឱែយមនការបញ្ចែញ 
ព័ត៌មនពាណិជ្ជកម្ម ដែលមនលក្ខណៈជាព័ត៌មនសម្ងែត់។



គោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន8

(v) ការចាករំលាកព័ត៌មន និងគំនិត។ គោលនយោបាយស្តពីីសិទ្ធទិទួលបានព័ត៌មន 
ចែងពីដំណើរការដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចស្វែងរក ទទួលបាន និងបញ្ជនូ ព័ត៌មន 
និងគំនិតនានា អំពីបែតិបត្តិការរបស់ ADB ដោយស្មើភាពគា្នែ។ ទំនាក់ទំនង និង 
ការផ្តែះប្តូរព័ត៌មន និងគំនិតបែកបដោយបែសិទ្ធិភាពជាមួយ នឹងភាគីពាក់ព័ន្ធ 
នានា គឺជាសមសភាគដ៏សំខាន់នែការអភិវឌែឍបែកបដោយបែសិទ្ធភាព និងចីរភាព។ 

(vi) ការផ្តល់ព័ត៌មន ដល់អ្នករងផលប៉ះពាល់ដោយសារគមាាង និងភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ដទា ទៀត។ ADB សហការយ៉ែងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកខ្ចី និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន 
ដើមែបីធានាឱែយមនការបែែសែយ័ទាក់ ទងទ្វែទិសជាមួយនឹងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារគមែែង និងភាគីផែសែងទៀតអំពីគមែែងរបស់ ADB។ ការបែែសែ័យ 
ទាក់ទង បែបនែះ ធ្វើឡើងដោយមនការកំណត់ពីពែលវែលាចែបាស់លាស់ បែើបែែស់ 
ភាសា ដែលពាក់ព័ន្ធ9 និងតាមបែបផែនដែលអនុញ្ញែតឱែយជនរងផលប៉ះពាល់
ដោយ សារគមែែង និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផែសែងទៀត អាចផ្តល់ធាតុចូលបែកប ដោយ 
អត្ថន័យ ក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តគមែែង។ 

(vii) ភាពជាម្ចាស់របស់បាទាស និងអតិថិជន។ អ្នកខ្ច ីនិងអតិថិជនរបស់ ADB គឺជា ម្ចែស់ 
គមែែងដែល ADB  ផ្តល់ការគាំែទែ ឬដែលធនាគារនែះដក់ទុនវិនិយោគ។ ដូច្នែះ 
ក្នងុករណីមួយចំនួន មនការពិចារណាលើការយល់ឃើញរបស់អ្នកខ្ច ីនិង អតិថិជន 
ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារ និងពែលវែលានែការ បង្ហែញឯកសារ មុនពែលផែសព្វផែសាយ 
ឯកសារ ទាំងនែះ។ 

(viii) ដំណើរការសាទុក្ខមនភាពចាបាស់លាស់។ ដំណើរការចែបាស់លាស់ សមែែប់ដក់ បណ្តងឹ 
សាទុក្ខជំទាស់ នឹង ការសមែែចចិត្តរបស់ ADB ដែលមិនបង្ហែញព័ត៌មនតាមការ
ស្នើសំុ គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នែកែបខ័ណ្ឌបង្ហែញព័ត៌មនបែកបដោយអត្ថន័យ។ 

(ix) ការពិនិតាយតាមដានជាប់ជាបាចាំ។ ADB ពិនិតែយតាមដនលើបែសិទ្ធភាពនែគោល
នយោបាយនែះ បែមូលមែរៀនដែលទទួលបានពីភាពជោគជ័យ និងចំណុច ខ្វះ 
ខាត របស់ខ្លួន និងខិតខំបែើបែែស់បចែ្ចកវិទែយា និងការអនុវត្តថ្មីៗ។ 

ខ.ករណីលើកល្ងចំពោះការបង្ហ្ញព័ត៌មាន

16> ADB បង្ហែញព័ត៌មនដែលខ្លនួមន ហើយដែលមិនស្ថតិកែែមករណីលើកលែង ដូច ចែង 
ក្នុងគោលនយោបាយនែះ។ ករណីលើកលែងទាំងនែះ តែូវ បានរៀបចំឡើង ផ្អែកតាម 
ការ សមែែចចិត្តរបស់ ADB ដែលកំណត់ថា ការបង្ហែញបែភែទព័ត៌មនមួយចំនួន អាច 
បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ភាគី ឬផលបែយោជន៍ លើសពីអត្ថបែយោជន៍ដែលទទួល បា ន ពី 
ការបង្ហែញព័ត៌មនទាំងនែះ។ ការវាយតម្លែលើផលប៉ះពាល់-ផលបែយោជន៍នែការ 
បង្ហែញព័ត៌មន គឺជាដំណើរការថ្លងឹថ្លែងពីផលប៉ះពាល់ ដែលទំនងជានឹងកើតមន ឡើង 

9 គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបកបែែរបស់ ADB អនុញ្ញែតឱែយគែបកបែែឯកសារនានាជាភាសាផ្លូវការ និង 
ភាសាជាតិ។ ភាសាដែលបែើបែែស់នៅតាមមូលដ្ឋែន អាចតែូវបានបែើបែែស់ទៅតាមករណីជាក់ស្តែង ទៅ  
តាមការកំណត់របស់ការិយល័យបែចាំបែទែស។ 
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ចែញពីការបង្ហែញព័ត៌មននែះ ធៀបនឹងផលបែយោជន៍សរុបដែលទទួលបានពីការ 
បង្ហែញព័ត៌មននែះ។ ក្នងុបរិបទនែគោលការណ៍សមែែប់ការបង្ហែញព័ត៌មនរបស់ ADB 
(កថាខណ្ឌទី ៣) ជាពិសែស គោលការណ៍សន្មតជាមុនដែលលម្អៀងទៅរកការបង្ហែញ
ព័ត៌មន ការវាយតម្លែ និងមូលហែតុដែលនាំឱែយមិនមនការបង្ហែញព័ត៌មនបែបនែះ 
តែូវបានកំហិតតែឹមតែបែភែទព័ត៌មនដែលរៀប រាប់ក្នុងកថាខណ្ឌទី ៥ តែប៉ុណ្ណែះ។ 
បែសិន បើឯកសារ ឬផ្នែកណាមួយនែឯកសារ មិនតែូវបង្ហែញ ពែែះ ឯកសារឬផ្នែកនែ 
ឯកសារនោះមនផ្ទកុព័ត៌មនដែលស្ថតិកែែមករណីលើកលែងមួយ ឬចែើន ក្នងុ គោល 
នយោបាយនែះ ADB នឹងលើកឡើងពីករណីលើកលែងមិនបង្ហែញព័ត៌មនទាំែងនែះ។ 

17> យោងតាមបែបញ្ញត្តិក្នុងគោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន ពាក់ព័ន្ធនឹងការ
សមែែចចិត្តផ្ទុយនឹងបែបញ្ញត្តិក្នុងគោលនយោបាយនែះ (កថាខណ្ឌទី ៦) ព័ត៌មន ឬ 
ឯកសារដែលឋិតក្នុងបែភែទខាងកែែមនែះ ពុំតែូវបានបង្ហែញឡើយ៖ 

1> ដំណើរការពិភាកែសា និងធ្វើការសមែែចចិត្ត

ព័ត៌មន ដែលជាមូលដ្ឋែនសមែែប់ដំណើរការពិភាកែសា ឬធ្វើសែចក្តីសមែែចចិត្ត របស់  
ADB ជាទូទៅ តែវូបាន លើកលែងពីការបង្ហែញ។ ករណីលើកលែងបែភែទ នែះ ធ្វើ 
ឡើងផ្អែកតាម គោល ការណ៍ដែលថា ការពិភាកែសាជជែកវែក ញែក និងការ ផ្តល់ ដំបូនា្មែន 
សមែែប់ធ្វើការសមែែចចិត្តអ្វី មួយ តែូវធ្វើឡើងដោយសែរី និងដោយ តែង់ ទៅតែង់មក។ 
ករណីលើកលែងនែះ គែបដណ្តប់លើព័ត៌មនដូចខាងកែែម៖ 

(i) បែសិនបើបង្ហែញ ព័ត៌មនផ្ទែក្នុងនោះ នឹងឬទំនងជានឹងធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល ់
បូរណភាពនែដំណើរការពិភាកែសា និងដំណើរការធ្វើសែចក្តសីមែែចចិត្តរបស់ ADB 
ដោយបន្ទុចបង្អែក់មិនឱែយមនការផ្តែះប្តូរតែង់ទៅតែង់មកនូវគំនិត ការយល់ឃើញ 
និងការបែើបែែស់វិធីសាសែ្តផែសែងៗ ដែលបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមនលើគុណភាព
នែការសមែែចចិត្ត និងលទ្ធផល សមែែប់ ADB និងភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ធនាគារនែះ។ 
ឧទាហរណ៍នែព័ត៌មនបែភែទនែះ មនដូចជា ដំបូនា្មែន និងគំនិតដែលផ្តែះប្តរូ  រវាង 
សមជិកកែុមបែឹកែសាភិបាល ទីបែឹកែសារបស់នាយក សមជិកនែគណៈគែប់គែង 
បុគ្គលិករបស់ ADB និងទីបែឹកែសា ADB ដែលមនលក្ខណៈជាការជជែកពិភាកែសា
គា្នែទូទៅ។ ខណៈពែល ដែល ជាធម្មតា ADB ធ្វើការបង្ហែញព័ត៌មនអំពីលទ្ធផល
នែដំណើរការធ្វើសែចក្តីសមែែចចិត្តរបស់ខ្លួន ADB អាចមិនធ្វើការបង្ហែញគែប់ 
គំនិតទសែសនៈយល់ឃើញ និងវិធីសាសែ្តទាំងអស់ ដែលតែូវបានបែើបែែស់ មុននឹង
ឈានដល់ការធ្វើសែចក្តីសមែែចចិត្តទាំងនោះឡើយ ពែែះថាភាគីពាក់ព័ន្ធនានា 
ចាំបាច់តែូ វបង្ហែញ និងជជែកវែកញែកគំនិតទសែសនៈយល់ឃើញ និងវិធីសាសែ្ត 
ទាំងនែះ ដោយសែរី។ 
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(ii) កំណត់ហែតុនែកិច្ចបែជំុរបស់កែមុបែកឹែសាភិបាល10 លើកលែងតែឯកសាររបស់កែមុ
បែកឹែសាភិបាល11 អត្ថបទបែតិចារឹកដែលកត់តែែគែប់ពាកែយដែលនិយយ (verbatim 
transcript)12 កំណត់ហែតុនែកិច្ចបែជំុរបស់កែមុបែកឹែសាភិបាល13 និងរបាយការណ៍ 
សង្ខែបរបស់បែធានកិច្ចបែជុំមួយចំនួនរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាល14 ពែែះថា ការ  
បង្ហែញ ព័ត៌មន ទំាងនែះ នឹងបន្ទចុបង្អែក់មិនឱែយមនការផ្តែះប្តរូគំនិតទសែសនៈ យល ់  
ឃើញ និងវិធីសាសែ្តផែសែងៗតែង់ទៅតែង់មក រវាងសមជិកកែុមបែឹកែសាភិបាល។ 

(iii) ព័ត៌មនដែលតែូវបានផ្តែះប្តូរ ដែលរៀបចំសមែែប់ ឬយកចែញពីដំណើរការ 
ពិភាកែសា និង ធ្វើសែចក្តីសមែែចចិត្តរវាង ADB និងសមជិករបស់ធនាគារនែះ និង  
សា្ថែប័នដទែទៀត ដែល ADB សហការជាមួយ។ បែសិនបើបង្ហែញព័ត៌មននែះ 
នឹង ឬទំនងជាធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពនែដំណើរការពិភាកែសា និងធ្វើសែចក្តី 
សមែែចចិត្តរបស់ ADB និងសមជិករបស់ខ្លួន ឬសា្ថែប័នដទែទៀត ដែល ADB 

សហការជាមួយ ពែែះថាវានឹងនាំឱែយមនការបន្ទុចបង្អែក់ ដល់ការផ្តែះប្តូរគំនិត 
ទសែសនៈយល់ឃើញ និងវិធីសាសែ្តនានាតែង់ទៅតែង់មក។

2> ព័ត៌មនដែលផ្តល់ឱែយដោយមនការរកែសាការសម្ងែត់

(iv) ព័ត៌មនដែលសមជិក ឬភាគីផែសែងទៀតផ្តល់ឱែយ ADB ដោយតមែវូឱែយមនការ រកែសា 
ការ សម្ងែត់។ ADB មនកាតព្វកិច្ចការពារព័ត៌មននែះ និងមិនអាច បង្ហែញ ព័ត៌មន នែះ 

10 យោងតាមផ្នែកទី ៩ នែវិធាននីតិវិធីរបស់កែមុបែកឹែសាភិបាលរបស់ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសីុ កំណត់ហែតុនែកិច្ច បែជំុ 
របស់កែមុបែកឹែសាភិបាល គឺជាព័ត៌មនសម្ងែត់។ សមែែប់គោលបំណងនែគោលនយោបាយនែះ ពាកែយថាកំណត់ ហែតុ
នែកិច្ចបែជំុរបស់កែមុបែកឹែសាភិបាល សំដៅលើឯកសារ ឬព័ត៌មនទំាងឡាយណាដែលតែវូបាន បង្កើតឡើង សមែែប់ 
ឬក្នុងកិច្ចបែជុំ និងការពិភាកែសារបស់កែុមបែឹកែសាភិបាល និងគណៈកម្មែធិការនែកែុមបែឹកែសា ភិបាល និងមនដូចជា
ឯកសាររបស់កែុមបែឹកែសាភិបាល (Board paper) (ឯកសារដែលតែូវបានចែកជូនកែុមបែឹកែសាភិបាលសមែែប់ជា
ព័ត៌មនសមែែប់ការពិភាកែសា ឬការពិចារណា) និងកំណត់តែែរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាល ដូចជាសែចក្តី ថ្លែង ការណ៍
ដែលធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងកិច្ចបែជុំរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាល ឬកិច្ចបែជុំរបស់ គណៈកម្មែ ធិការបែតិចារឹក ដែលកត់តែែ 
គែប់ពាកែយដែលនិយយ (verbatim transcript) កំណត់ហែតុ និង/ឬកំណត់ ហែតុសង្ខែបរបស់ បែធានកិច្ច 
បែជំុ គណៈកម្មែធិការ និងអនុសែសរណៈ ឬលិខិតទំនាក់ទំនងផែសែងទៀតរវាងអ្នក គែប់ គែង របស់ ADB នាយកដ្ឋែន 
ឬលែខាធិការនែកែុមបែឹកែសាភិបាល គណៈកម្មែធិការ កែុមបែឹកែសាភិបាល និង/ឬ ការិយល័យនាយកបែតិបត្តិក្នុង
រាល់ទមែង់ទាំងអស់ រាប់បញ្ចូលទាំងទមែង់អែឡែតែូនិចផងដែរ។ 

11 លើកលែងតែមនការកំហិតដោយករណីលើកលែងក្នុងគោលនយោបាយនែះ ឯកសារដែលចែកជូនកែុមបែឹកែសា
ភិបាលជែែបជាព័ត៌មន តែូវបានបង្ហែះលើវុិបសាយ បនា្ទែប់ពីបានចែកជូនដល់កែុមបែឹកែសាភិបាលរួច។ ឯកសារ
ដែលតែូវបានចែកជូនកែុមបែឹកែសាភិបាល ដើមែបីធ្វើការពិចារណា ជាទូទៅ តែូវបានបង្ហែញបនា្ទែប់ពីមនការអនុម័ត 
ឬឯកភាពពីកែុមបែឹកែសាភិបាលរួច។

12 បែតិចារឹកដែលកត់តែែគែប់ពាកែយនិយយ (Verbatim transcript) នែកិច្ចបែជុំផ្លូវការរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាល 
អាចបង្ហែញ តាមការស្នើសុំ និងបង្ហែញទាំងសែុង ១០ ឆ្នែំ ចាប់គិតពីថ្ងែខែបង្កើតឯកសារទាំងនែះ ដរាបណាកិច្ច
បែជំុផ្លវូការរបស់កែមុបែកឹែសាភិបាលតែវូបានរៀបចំឡើងនូវថ្ងែទី ឬកែែយថ្ងែទី ២ ខែមែសា ឆ្នែ ំ២០១២ ហើយ ដែល 
គណៈកម្មែធិការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មនសមែែចថា បែតិចារឹកទាំងនែះ ពុំមន ឬពុំបានលើកឡើង   
ព័ត៌មនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្នុងបែភែទករណីលើកលែងដែលមនចែងក្នុងគោលនយោបាយនែះ។ 

13 កំណត់ហែតុនែកិច្ចបែជំុទៀងទាត់នីមួយៗ របស់កែមុបែកឹែសាភិបាល តែវូបានបង្ហែញបនា្ទែប់ពីកែមុបែកឹែសាភិបាល  បាន 
អនុម័តលើកំណត់ហែតុទាំងនោះ និងមិនលើសពី ៦០ ថ្ងែបែតិទិន បនា្ទែប់ពីកិច្ចបែជុំដំបូងរបស់កែុម បែឹកែសា  
ភិបាល។ ការ កំណត់នែះ អនុវត្តចំពោះកិច្ចបែជុំសាមញ្ញរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាលដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងែ ឬ កែែយ 
ថ្ងែទី ១ ខែកញ្ញែ ឆ្នែំ ២០០៥។ 

14 កំណត់ហែតុសង្ខែបនែបែធានកិច្ចបែពំុពិភាកែសានីមួយៗរបស់កែមុបែកឹែសាភិ បាល អំពីយុទ្ធសាសែ្តភាពជាដែគូ បែចំា 
បែទែស និងយុទ្ធសាសែ្ត សហបែតិបត្តិការថា្នែក់តំបន់ និងគោលនយោបាយ ឬយុទ្ធសាសែ្តនីមួយៗ ដែល តែូវ 
បានឯកភាព ឬយល់ពែមដោយកែមុបែកឹែសាភិបាលក្នងុកិច្ចបែជំុផ្លវូការរបស់កែមុបែកឹែសាភិបាល តែវូបាន បង្ហែញ ក្នងុ 
អំឡុងរយៈពែល ១៤ ថ្ងែ បនា្ទែប់ពីកាលបរិច្ឆែទនែការចែកឯកសារនែះចុងកែែយ ជូនដល់កែុម បែឹកែសាភិបាល។ 



គោលការណ៍ និងករណីលើកលែងនែគោលនយោបាយនែះ 11

ដោយគា្មែនការអនុញ្ញែត ជាលាយលក្ខណ៍អកែសរពីសមជិក ឬភាគី នោះ  ឡើយ។
(v) ព័ត៌មនមនម្ចែស់កម្មសិទ្ធិ ឬព័ត៌មនដែលផ្តល់ឱែយ ADB ដោយភាគីណាមួយ 

ដែលបែសិនបើបង្ហែញ នឹង ឬទំនងជាធ្វើឱែយប៉ះពាល់ក្នុងកមែិតមួយធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ 
ផល បែយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ផលបែយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថ ុសមត្ថភាពបែកួត បែជែង 
របស់ភាគី ដែលជាបែភពព័ត៌មននោះ ឬភាគីមួយផែសែងទៀត ដែលអាចរង ផល 
ប៉ះពាល់ ដោយសារការបង្ហែញព័ត៌មននែះ។ 

(vi) ព័ត៌មនធុរកិច្ចសម្ងែត់ដែលមនចែងក្នុងកិច្ចពែមពែៀងរកែសាការសម្ងែត់ ឬកិច្ចពែម
ពែៀងមិនបង្ហែញព័ត៌មនដែល ADB បានពែមពែៀងជាមួយនឹងអតិថិជន ឬភាគី 
ពាក់ព័ន្ធផែសែងទៀត។

3> ព័តមនផ្ទែល់ខ្លួន

(vii) ព័ត៌មនផ្ទែល់ខ្លួនទាំងឡាយណាដែល បែសិនបើបង្ហែញ នឹង ឬទំនងជាបង្កផល
ប៉ះពាល់គួរឱែយកត់សម្គែល់ដល់ផលបែយោជន៍ឯកជនសែបចែបាប់ របស់សាមីជន 
លើកលែងតែក្នុងកមែិតដែលអនុញ្ញែតឱែយបាន ដោយសាមីជននោះ ឬដោយវិធាន 
នានារបស់ ADB។ ឧទាហរណ៍ដូចជាព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការតែងតំាង និង  
ជែើសរីស លក្ខខណ្ឌការងរ ការវាយតម្លែលើការអនុវត្តការងរ ព័ត៌មន សុខភាព 
ផ្ទែល់ខ្លនួ ការបែែសែយ័ទាក់ទងផ្ទែល់ខ្លនួ ព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធនឹងនឹងនីតិវិធីដោះសែែយ
ទំនាស់ផ្ទែក្នុង និងយន្តការសាទុក្ខ និងព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធនឹងការសុើបអង្កែត។

4> ព័ត៌មនហិរញ្ញវត្ថុ

(viii) ព័ត៌មនហិរញ្ញវត្ថុដែល បែសិនបើបង្ហែញ នឹង ឬទំនងជាធ្វើឱែយមនការបង្កគែែះ
ថា្នែក់លើផលបែយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬផលបែយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មសែបចែបាប់ 
របស់ ADB និងបែតិបត្តិការរបស់ ADB។ ឧទាហរណ៍ ដូចជា ការបា៉ែន់ បែមណ 
ពីកម្ចនីាពែលអនាគត ការពែយាករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុទិន្នន័យអំពីការសមែែចចិត្តវិនិយោគ
របស់បុគ្គលម្នែក់ៗក្នុងបែតិបត្តិការរតនាគាររបស់ ADB ការវាយតម្លែឥណទាន 
ការ  វិភាគលើភាពសក្តសិមឥណទាន ចំណាត់ថា្នែក់ឥណទាន ការវាយតម្លែ ហានិភ័យ  
របស់អ្នកខ្ច ីនិងអតិថិជនដទែទៀត និងព័ត៌មនទំាងឡាយណាដែលមន លក្ខណៈ 
រសើប ចំពោះទីផែសារមូលធន និងទីផែសារហិរញ្ញវត្ថុ។

(ix) ព័ត៌មនហិរញ្ញវត្ថុដែល បែសិនបើបង្ហែញ នឹង ឬទំនងជានាំឱែយមនការបង្កគែែះ
ថា្នែក់លើបែទែសជាសមជិកណាមួយក្នុងការគែប់គែងសែដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។ 

5> សន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាព 

(x) ព័ត៌មន ដែលបែសិនបង្ហែញ នឹង ឬទំនងជានឹង បង្កគែែះថា្នែក់ដល់ការអាយុជីវិត 
សុខភាព សុវត្ថិភាព ឬសន្តិសុខរបស់បុគ្គលណាម្នែក់ សុវត្ថិភាព ឬសន្តិសុខនែនែ 



គោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន12

ទែពែយ សមែបត្តិរបស់ ADB ឬធ្វើឱែយគែែះថា្នែក់ដល់កិច្ចការការពារជាតិ ឬសន្តិសុខ 
ជាតិរបស់បែទែសជាសមជិកណាមួយ។ 

6> បញ្ហែចែបាប់ និងបញ្ហែពាក់ព័ន្ធនឹងការសុើបអង្កែត

(xi) ព័ត៌មនទំាងឡាយណា ដែលស្ថតិនៅក្នងុកែបខ័ណ្ឌបុព្វសិទ្វរិវាងមែធាវី និងអតិថិជន 
(ដូចជាការបែែសែ័យទាក់ទងទៅកាន់ ឬមកពីមែធាវី ADB ឬទីបែឹកែសាចែបាប់ ខាង 
កែែរបស់ ADB) ឬព័ត៌មនទាំងឡាយដែល បែសិនបើបង្ហែញ នឹង ឬទំនងជានឹង 
ប៉ះពាល់ដល់ផលបែយោជន៍សែបចែបាប់រវាងមែធាវី និងអតិថិជន ឬជាការបំពាន 
ចែបាប់ដែលកំពុងចូលជាធរមន។15 

(xii) ព័ត៌មនដែលផ្តល់ដល់ ADB អំពីការកែងបន្លំ អំពើពុករលួយ ឬការបំពាន គោល 
នយោបាយ បែឆំងនឹងអំពើពុករលួយផែសែងទៀតរបស់ ADB16 ឬការបែពែតឹ្តអំពើ មិន  
តែឹមតែូវ ឬព័ត៌មន ពាក់ព័ន្ធនឹងការសុើបអង្កែតលើការចោទបែកាន់ពីការកែង បន្លំ 
អំពើពុករលួយ ឬការបំពានគោលនយោបាយបែឆំងនឹងអំពើពុករលួយផែសែងទៀត
របស់ ADB ឬការបែពែឹត្តអំពើមិនតែឹមតែូវ។ ព័ត៌មនទាំង ឡាយ ដែលបែសិន បើ 
បង្ហែញ នឹង ឬទំនងជាបង្កផលប៉ះពាល់ពាល់គួរឱែយកត់សម្គែល់ដល់ការសុើបអង្កែត 
ឬការស្វែងរកយុត្តិធម៌ លើកលែងតែក្នុងកមែិតដែលអនុញ្ញែតឱែយមនការ បង្ហែញ 
ហើយការបង្ហែញធ្វើឡើងសែបតាមវិធានរបស់ ADB។ កថាខណ្ឌនែះ ក៏អនុវត្តចំពោះ
អត្តសញ្ញែណរបស់ភាគី ដែលជាអ្នកធ្វើការចោទបែកាន់ (អ្នក រាយ ការណ៍) ផងដែរ 
លើកលែងតែក្នុងករណីដែលអ្នករាយការណ៍នែះ អនុញ្ញែតឱែយ មនការបង្ហែញ 
អត្តសញ្ញែណរបស់ខ្លនួ ឬលើកលែងតែក្នងុកមែតិដែលអនុញ្ញែតឱែយបង្ហែញបានក្នងុ  វិធាន 
របស់ ADB ហើយការបង្ហែញនែះធ្វើឡើងដោយអនុលោមទៅតាមវិធានរបស់ ADB។

7> របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទែក្នងុ និងរបាយការណ៍សវនកម្មលើមូលនិធិ Trust Fund17

(xiii) (ក) របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទែក្នងុនែការិយល័យអគ្គសវនកររបស់ ADB ដោយ 
ហែតុថា របាយការណ៍ទំាងនែះ អាចមនព័ត៌មនរសើបអំពីបែព័ន្ធផ្ទែក្នងុដែលអាច
តែវូបានភាគីទីបី កែងចំណែញ បង្កឱែយមនគែែះថា្នែក់ដល់ ADB និង (ខ) របាយ ការណ៍ 
សវនកម្មមួយចំនួន របស់សវនករខាងកែែរបស់ ADB លើមូលនិធិ  Trust Fund 
ដែល ចាត់ចែងដោយ ADB ក្នងុករណីដែលស្តង់ដរសវនកម្មដែលតែវូបាន ចូលជា 
ធរមន ដែលហាមឃាត់មិនឱែយមនការបង្ហែញរបាយការណ៍ទាំងនែះ និង  

15 នែះអាចរាប់បញ្ចលូការដក់កំហិតដែលចែងក្នងុចែបាប់មូលប័តែ និងចែបាប់ធនាគារ និងចែបាប់ស្តពីីការរកែសាសិទ្ធអិ្នកនិពន្ធ។ 
16  ADB. 2010. ការបែឆំងអំពើពុករលួយ និងសុចរិតភាព៖ គោលនយោបាយកែបខ័ណ្ឌ និងយុទ្ធសាសែ្ត 

របស់យើង។ ទីកែុងម៉ែនីល https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-docu-
ment/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf និង ADB. 1998. គោលនយោបាយ
ស្តីពីការបែឆំងអំពើពុករលួយ។ ទីកែុងម៉ែនីល https://www.adb.org/documents/anticorruption-
policy (ដែលអាចធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពជាបន្តបនា្ទែប់)។ 

17 ទសែសនៈយល់ឃើញរបស់សវនករ និងរបាយការណ៍ហិញ្ញវត្ថុដែលតែូវបានធ្វើសវនកម្ម ដែលតែូវបានបង្ហែញជូន
សាធារណជនជាផ្នែកមួយនែរបាយការណ៍បែចំាឆ្នែរំបស់ ADB ពំុតែវូបានគែបដណ្តប់ដោយករណីលើកលែងនែះឡើយ។ 



គោលការណ៍ និងករណីលើកលែងនែគោលនយោបាយនែះ 13

របាយ ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថដុែលពាក់ព័ន្ធនានា។18

គ.ការសម្្ចចិត្តផ្ទុយពីគោលនយោបាយន្ះដើម្បីប្យោជន៍
សាធារណៈ(ការសម្្ចចិត្តផ្ទុយជាវិជ្ជមាន)

18> ក្នុងកាលៈទែសៈពិសែសមួយចំនួន ADB មនសិទ្ធិបង្ហែញព័ត៌មនដែលស្ថិតក្នុង 
បែភែទករណីលើកលែងមិនឱែយបង្ហែញ បែសិនបើធនាគារសមែែចឃើញថា ផល 
បែយោជន៍សាធារណៈដែលបានពីការបង្ហែញពីព័ត៌មននែះ មនលើសពីគែែះថា្នែក់  
ដែលបង្កឡើងដោយសារការបង្ហែញព័ត៌មននែះ។ អនុសាសន៍ឱែយបង្ហែញ ឬមិន បង្ហែញ  
ព័ត៌មន នែះ តមែូវឱែយមនការអនុម័តពីកែុមបែឹកែសាភិបាល សមែែប់កំណត់តែែរបស់ 
កែុមបែឹកែសាភិបាល និងពីបែធាន ADB សមែែប់ព័ត៌មនផែសែងទៀត។

ឃ. បុព្វសិទ្ធិរបស់ADBក្នុងការកំហិតលើការទទួលបានព័ត៌មាន
(ការសម្្ចចិត្តផ្ទុយជាអវិជ្ជមាន)

19> ក្នុងកាលៈទែសៈពិសែសមួយចំនួន ADB ក៏មនសិទ្ធិមិនបង្ហែញព័ត៌មនដែលខ្លួនធា្លែប់
តែបង្ហែញជាធម្មតា បែសិនបើធនាគារសមែែចឃើញថា ការបង្ហែញព័ត៌មនទាំងនែះ 
នឹង ឬទំនងជាបង្កឱែយមនគែែះថា្នែក់លើសពី អត្ថបែយោជន៍ដែលទទួលបានពីការ 
បង្ហែញព័ត៌មននែះ។ មនតែកែមុបែកឹែសាភិបាលតែបុ៉ណ្ណែះ ដែលអាចមនបុព្វសិទ្ធ ិនែះ។ 

ង.ព័ត៌មានប្វត្តិសាស្្ត

20> ព័ត៌មនទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងបែតិបត្តិការរបស់ ADB ដែល ADB រកែសាទុកជាង ២០ 
ឆ្នែំ ចាប់គិតពីកាលបរិច្ឆែទដែលព័ត៌មននែះតែូវបានផលិតដោយ ADB ឬផ្តល់ឱែយ 
ADB តែូវបានចាត់ទុកថាជាព័ត៌មនបែវត្តិសាសែ្ត។ ឯកសារបែវតិ្តសាសែ្តរបស់កែុម 
បែឹកែសាភិបាល គឺជាឯកសារដែលអាចបង្ហែញបាន បនា្ទែប់ពីមនការស្នើសុំ ដរាបណា 
គណៈកម្មែធិការទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន (AIC) សមែែចឃើញថា ឯកសារ 
របស់កែុមបែឹកែសាភិបាលទាំងនែះ ពុំមន ឬពុំលើកឡើងពីព័ត៌មនដែលឋិតក្នុងបែភែទ
ករណីលើកលែងក្នងុគោលនយោបាយនែះ ដោយធ្វើការពិចារណាពីបែបញ្ញត្តកិ្នងុកថាខណ្ឌ 
៥.១ (ii)។ រាល់ព័ត៌មនបែវត្តិសាសែ្តទំាងអស់ផែសែងទៀត ជាព័ត៌មន ដែលអាច បង្ហែញ 
បាន បនា្ទែប់ពីមនការស្នើសំុ លើកលែងតែព័ត៌មនដែលស្ថតិក្នងុបែភែទករណីលើកលែង 
ដែលរៀបរាប់ក្នងុកថាខណ្ឌ ៥.២ (ព័ត៌មនដែលផ្តល់ដោយសម្ងែត់) ៥.៣ (ព័ត៌មន ផ្ទែល់ 
ខ្លួន) ៥.៥ (ព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធនឹង សន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាព) ឬ ៥.៦ (បញ្ហែចែបាប់ ឬ បញ្ហែ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងការសុើបអង្កែត) ដែលតែវូបន្តឋិតក្នងុករណីលើកលែងមិនឱែយមនការបង្ហែញ។

18 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថមួុយចំនួនរបស់មូលនិធិ Trust Fund តែវូបានរាប់ចំឡើងសែបតាមលក្ខខណ្ឌគណនែយែយ 
របស់អ្នកផ្តល់ជំនួយ (ដែលអាចមនលក្ខណៈខុសប្លែកពីស្តង់ដរគណនែយែយ ដែលតែូវបានទទួលយកជាទូទៅ
នៅសហរដ្ឋអាមែរិក) ហើយតែូវបានធ្វើសវនកម្មសែបតាមស្តង់ដរគណនែយែយដែលតែូវបានទទួលយកជាទូទៅ 
ក្នងុសហរដ្ឋអាមែរិក (ដោយអនុវត្តចំពោះ ADB)។ ស្តង់ដរសវនកម្មទំាងនែះ ដក់កំហិតលើការបង្ហែញរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដែលតែូវបានរៀបចំឡើងសែបតាមស្តង់ដរគណនែយែយ កែែតែពីស្តង់ដរដែលតែូវបានទទួលយកជា 
ទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមែរិក និងគំនិតរបស់សវនករ ពាក់ព័ន្ធចពោះអ្នកដែលមនផលបែយោជន៍ក្នុងមូល និធិ នែះ 
ឧទាហរណ៍ អ្នកផ្តល់ភាគទាន និងអ្នកដែលទទួលខុសតែវូលើការគែប់គែង និង/ឬ ចាត់ចែងមូល និធិ នែះជាដើម។ 
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ក.សំណើសុំព័ត៌មាន

21> រាល់សំណើសំុព័ត៌មន និងឯកសារទំាងអស់ តែវូធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អកែសរ។ គែ អាច 
ដក់សំណើនែះ ទៅកាន់ការិយល័យកណា្តែលរបស់ ADB និវាសនដ្ឋែន ការិយល័យ 
តំណាង ឬនាយកដ្ឋែន ឬការិយល័យណាមួយរបស់ ADB។ ព័ត៌មនលម្អិតអំពីកន្លែង
ផ្ញើសំណើសុំព័ត៌មន មនបង្ហែញលើវុិបសាយរបស់ ADB។ សំណើទាំងនែះ គួរធ្វើការ
បញ្ជែក់ឱែយបានសមសែបនូវព័ត៌មនដែលអ្នកស្នើចង់បាន ដើមែបីឱែយ ADB អាចស្វែងរក 
ព័ត៌មននោះ ក្នុងរយៈពែលមួយសមសែប។ 

22> សំណើនែះអាចដក់ជូន ADB ជាភាសាអង់គ្លែស ឬភាសាផ្លវូការ ឬភាសាជាតិណាមួយ
នែបែទែសជាសមជិករបស់ ADB។19

23> ADB មិនមនកាតព្វកិច្ចគោរពតាម ឬឆ្លើយតបចំពោះសំណើដែលពំុមនឯកសារគំាទែ 
សំណើសុំព័ត៌មនទូទៅ ឬសំណើដែលតមែូវឱែយ ADB បង្កើត រៀបចំ ឬបែមូលព័ត៌មន 
ឬទិន្នន័យដែលពុំមនសែែប់ ឬពុំអាចរកបានក្នុងបែព័ន្ធគែប់គែងឯកសាររបស់ ADB 

ឡើយ។ ចំណុចនែះ ក៏អនុវត្តចំពោះសំណើព័ត៌មនអំពីកម្មវត្ថុដដែលពីបុគ្គល សា្ថែប័ន 
ឬកែុម ដែល ADB ធា្លែប់បានផ្តល់ព័ត៌មនបែបនែះម្តងរួចហើយ បនា្ទែប់ពីបានទទួល 
សំណើ កាលពីលើកមុន ឬបានបញ្ជែក់ពីមូលហែតុថា ADB ពុំអាចផ្តល់ព័ត៌មន នែះ 
រួចហើយ។

24> ADB តែូវបញ្ជែក់ភា្លែមៗ ថា បានទទួលសំណើ និងតែូវបង្ហែញពីការសមែែចចិត្តរបស់ 
ខ្លួន ទាក់ទិន នឹងសំណើនែះ។20 សមែែប់សំណើដែលមនលក្ខណៈស្មុគសា្មែញ21 ADB 
អាចពនែយារកាលបរិច្ឆែទឆ្លើយតបចំពោះសំណើនែះ ដរាបណាមនការជូនដំណឹងដល់
អ្នកស្នើសុំ ហើយអ្នកស្នើសុំបានទទួលយកការពនែយារកាលបរិច្ឆែទកំណត់នែះ។ 

ខ.គណៈកមា្ម្ធិការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

25> គណៈកម្មែធិការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន (AIC) គឺជាសា្ថែប័នតែួតពិនិតែយ 
ដែលតែូវបានបង្កើតឡើង ដើមែបីបំពែញតួនាទីបកសែែយ ពិនិតែយតាមដន និងពិនិតែយ 

19 ភាសាអង់គ្លែស តែូវបានបែើបែែស់ជាភាសាស្តង់ដរសមែែប់ការឆ្លើយតបរបស់ ADB ចំពោះសំណើនានា។ 
ការឆ្លើយតបអាចបកបែែជូនអាសែ័យទៅតាមកាលៈទែសៈជាក់ស្តែង។ 

20 ក្នងុករណីដែល ADB បែើបែែស់បុព្វសិទ្ធរិបស់ខ្លនួ ដូចមនចែងក្នងុកថាខណ្ឌទី ៥ (ការសមែែចចិត្តផ្ទយុជា វិជ្ជមន) 
ឬកថាខណ្ឌទី ៧ (ការសមែែចចិត្តផ្ទយុអវិជ្ជមន) ADB តែវូបែែប់ទៅកាន់អ្នកស្នើសំុបនា្ទែប់ពីមនការសមែែចចិត្ត 
ចុងកែែយ។ អ្នកស្នើសុំនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការពនែយារកាល បរិច្ឆែទកំណត់ ទៅតាមការ សមសែប។ 

21 សំណើសុំព័ត៌មនដែលមនលក្ខណៈស្មុគសា្មែញ មនដូចជាការស្វែងរកព័ត៌មនពីបែភពចមែុះ ពីឯកសារ ក្នុង 
ចំនួនដ៏ចែើន ការបែមូលព័ត៌មនពីចែើនឆ្នែំ ការបែមូល និងការភា្ជែប់ទំនាក់ទំនងរវាងទិន្នន័យមិនទាន់វិភាគ 
(raw data) និងការបង្ហែញពីលទ្ធផលរកឃើញផែសែងៗ។ 

IV.សំណើសុំព័ត៌មាននិងបណ្តឹងសាទុក្ខ
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ឡើងវិញ លើគោលនយោបាយនែះ និងការរៀបចំការអនុវត្តគោលនយោបាយនែះ។ 
គណៈកម្មែធិការនែះ មនសមសភាពជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ADB ដែលតែូវបាន
តែងតាំងដោយបែធានធនាគារ និងតែូវរាយការណ៍ទៅកាន់បែធានធនាគារ។ AIC តែូវ 
កោះបែជុំទៅតាមការចាំបាច់ ដើមែបីពិនិតែយលើសំណើសុំព័ត៌មន ដែលតែូវបានបដិសែធ 
ដោយនាយកដ្ឋែន ឬការិយល័យរបស់ ADB។ AIC ក៏តែូវធ្វើការពិចារណា និងធ្វើ  
សែចក្តីសមែែចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខ (កថាខណ្ឌទី ១៦) ផងដែរ។ AIC 
មនសមត្ថកិច្ច (i) តម្កល់ការសមែែច ឬសមែែចផ្ទុយនឹងការសមែែចរបស់នាយកដ្ឋែន 
និងការិយល័យរបស់ ADB ដែលបដិសែធមិនផ្តល់ព័ត៌មន និង (ii) ពិចារណាលើ  
សំណើសំុឱែយមនការបង្ហែញព័ត៌មនដែលស្ថតិនៅក្នងុបែភែទករណីលើកលែងក្នងុគោល
នយោបាយនែះ ដើមែបីបែយោជន៍សធារណៈ (កថាខណ្ឌទី ៦)។ 

គ.បណ្តឹងសាទុក្ខ

26> ADB មនដំណើរការបណ្តឹងសាទុក្ខ ចែកជាពីរដំណាក់កាល ដែលអ្នកស្នើសំុព័ត៌មន
អាចបែើបែែស់នៅពែល ដែលពួកគែជឿថា ការបដិសែធរបស់ ADB លើសំណើសុំ 
ព័ត៌មនរបស់ពួកគែ ជាការបំពានគោលនយោបាយនែះ។ ព័ត៌មនលម្អិតអំពីកន្លែង 
ដក់បណ្តឹងសាទុក្ខ មនបង្ហែញក្នុងវុិបសាយរបស់ ADB។ ដំណះសែែយដែលមន
សមែែប់អ្នកស្នើសុំក្នុងដំណើរការបណ្តឹងសាទុក្ខណាមួយ តែូវបានកំហិតតែឹមតែជាការ
ទទួលបានព័ត៌មនដែលស្នើសុំនោះតែប៉ុណ្ណែះ។ 

27> ដំណើរការបណ្តឹងសាទុក្ខ បែងចែកជាពីដំណាក់កាល ដូចខាងកែែម៖

1> ដំណាក់កាលទីមួយ៖ គណៈកម្មែធិការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន

28> អ្នកស្នើសុំដែល ADB បដិសែធមិនផ្តល់ព័ត៌មនឱែយ អាចដក់បណ្តឹងសាទុក្ខទៅកាន់ 
AIC បែសិនបើអ្នកស្នើសុំ នែះ អាច (i) បង្ហែញថា សំណើសុំព័ត៌មនដំបូងតែូវបានដក់
សែបតាមនីតិវិធី ដែលមនចែងក្នុងគោលនយោបាយ នែះ និង (ii) ផ្តល់នូវទឡ្ហីករណ៍
សមសែបបញ្ជែក់ថា ADB បានបំពានគោលនយោបាយនែះ តាមរយៈការ បដិសែធ 
មិន ផ្តល់ព័ត៌មនដែលស្នើសុំ ឬលើកឡើងពីទឡ្ហីករណ៍ ដើមែបីបែយោជន៍សាធារណៈ 
ដូចរៀបរាប់ក្នុងកថាខណ្ឌទី ៦ ដើមែបីឱែយមនការសមែែចចិត្តផ្ទុយពីករណីលើកលែង 
ក្នុងគោលនយោបាយនែះ។ 

2> ដំណាក់កាលទីពីរ៖ គណៈកម្មែធិការឯករាជែយទទួលបន្ទកុពិនិតែយលើបណ្តងឹសាទុក្ខ

29> បែសិនបើ AIC តម្កល់ការសមែែចចិត្តដំបូង ដែលបដិសែធមិនផ្តល់ព័ត៌មនតាមសំណើ 
ហើយអ្នកស្នើសុំ នៅតែជឿថា ADB បានបំពានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈ
ការមិនផ្តល់ព័ត៌មននែះ អ្នកស្នើសុំអាចដក់ បណ្តឹងសាទុក្ខទៅកាន់គណៈកម្មែធិការ 
ឯករាជែយទទួលបន្ទុកពិនិតែយលើបណ្តឹងសាទុក្ខ (IAP)។ IAP មនសមត្ថកិច្ចតម្កល់ ឬធ្វើ 
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ការសមែែចចិត្តផ្ទុយនឹងការសមែែចចិត្តរបស់ AIC។ ការសមែែចរបស់ IAP គឺជា ការ 
សមែែចចិត្តសា្ថែពរ។ 

30> IAP ពុំមនអំណាចធ្វើការពិចារណាលើបំណងសាទុក្ខ ពាក់ព័ន្ធនឹង (i) ការសមែែច  
ចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយកែុមបែឹកែសាភិបាល ឬបែធានធនាគារ បែសិនបើបណ្តឹងសាទុក្ខ 
នែះ ធ្វើឡើងទៅតាមការស្នើសំុឱែយមនការសមែែចចិត្តផ្ទយុពីគោលនយោបាយនែះ ដើមែបី 
បែយោជន៍សាធារណៈ ឬ (ii) ការសមែែចរបស់កែុមបែឹកែសាភិបាលក្នុងការបែើបែែស់ 
បុព្វសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដើមែបីដក់កំហិតលើសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន ដែលធា្លែប់តែង បង្ហែញ 
ជាធម្មតា។

31> IAP មនសមសភាពជាអ្នកជំនាញខាងកែែបីរូប ដែលមនឯកទែសខាងសិទ្ធិទទួល
បានព័ត៌មន និងបំពែញតួនាទីឯករាជែយពី ADB។ បែធាន ADB តែងតាំងសមជិក 
IAP ដោយមនការអនុម័តពីកែុមបែឹកែសាភិបាល។ 

3> ការដក់បណ្តឹងសាទុក្ខ និងការជូនដំណឹងពីសែចក្តីសមែែច

32> បណ្តឹងសាទុក្ខទាំងអស់ដែលដក់ទៅកាន់ AIC តែូវធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អកែសរក្នុង
អំឡុង ៩០ ថ្ងែបែតិទិន បនា្ទែប់ពីសែចក្តីសមែែចដំបូងរបស់ ADB ដែលបដិសែធមិន 
ផ្តល់ព័ត៌មនតាមការស្នើសុំ។ រាល់បណ្តឹងសាទុក្ខ ដែលដក់ជូន IAP តែូវធ្វើឡើង ជា 
លាយលក្ខណ៍អកែសរ ក្នុងអំឡុងរយៈពែល ៩០ ថ្ងែ បនា្ទែប់ពីការសមែែចរបស់ AIC ក្នុង
ការតម្កល់ការសមែែចដំបូងរបស់ ADB ដែលបដិសែធមិនឱែយមនការផ្តល់ព័ត៌មន។ 
បណ្តឹងសាទុក្ខដែលទទួលកែែយរយៈពែល ៩០ ថ្ងែ ដែលជារយៈពែលសមែែប់ដក់ 
បណ្តឹងសាទុក្ខ ពុំតែូវលើកយកមកធ្វើការពិចារណានោះឡើយ។ រាល់បណ្តឹងសាទុក្ខ 
ទាំងអស់ តែូវមនព័ត៌មនដូចខាងកែែម៖ 

(i) សែចក្តីពិពណ៌នាអំពីព័ត៌មនដែលស្នើសុំពីដំបូង និង
(ii) សែចក្តីពនែយល់ដែលបង្ហែញពីអង្គហែតុ និងមូលហែតុដែលគាំទែអំណះអំណាង 

របស់អ្នកស្នើសុំ ដែលថា ADB បានបំពានគោលនយោបាយនែះ ហើយដែល 
បញ្ជែក់ ថា តែូវមនការសមែែចផ្ទុយពីបែបញ្ញត្តិក្នុងគោលនយោបាយនែះ ដើមែបី 
បែយោជន៍សាធារណៈ។ 

33> អ្នកស្នើសុំ នឹងទទួលបានការជូនដំណឹង បែសិនបើបណ្តឹងសាទុក្ខតែូវបានទាត់ចោល 
(i) ដោយសារការពុំបានដក់បណ្តឹងសាទុក្ខនៅក្នុងរយៈពែលដែលបានកំណត់ (ii) 
ដោយសារការខកខានពំុបានផ្តល់ព័ត៌មនឱែយបានគែប់គែែន់សមែែប់គំាទែដល់បណ្តឹង
សាទុក្ខនែះ ឬ (iii) ដោយសារតែ AIC ឬ AIP ពុំមនអំណាចធ្វើការពិចារណាលើកម្ម 
វត្ថុនែបណ្តឹងសាទុក្ខនែះ។ 
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ឃ. ទំនាក់ទំនងរវាងគោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន
ជាមួយនឹងគោលនយោបាយផ្ស្ងទៀត

34> ការលើកឡើងពីគោលនយោបាយផែសែងទៀតរបស់ ADB ក្នុងគោលនយោបាយនែះ គឺ 
សំដៅលើគោលនយោបាយនានា រួមទាំែងគោលនយោបាយដែលមនការកែសមែួល
ជាបន្តបនា្ទែប់ផងដែរ។ 

ង.ការពិនិត្យឡើងវិញលើភាពអនុលោម

35> គោលនយោបាយស្តពីីសិទ្ធទិទួលបានព័ត៌មននែះ ជាកម្មវត្ថ ុនែដំណើរការបណ្តងឹ សាទុក្ខ 
(កថាខណ្ឌទី ១៤-២១)។ គោលនយោបាយស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មន គឺជា “គោល 
នយោបាយបែតិបត្តិការ” ដែលស្ថិតកែែមកែបខ័ណ្ឌនែគោលនយោបាយស្តីពីយន្តការ
គណនែយែយភាពរបស់ ADB។ ដូច្នែះ បណ្តឹងទាំងឡាយដែលប្តឹងដោយជនរងផលប៉ះ
ពាល់ដោយសារគមែែង ដែលចោទបែកាន់ថា ADB បានបំពានគោលនយោបាយនែះ 
ក្នុងអំឡុងពែលរៀបចំដំណើរការ ឬអនុវត្តគមែែងណាមួយ ក៏អាចដក់ពាកែយបណ្តឹង
កែែមកែបខ័ណ្ឌនែគោលនយោបាយស្តីពីយន្តការគណនែយែយភាពរបស់ ADB ផង 
ដែរ។22 

22 យន្តការគណនែយែយភាព គឺជាវែទិកាសមែែប់ឱែយអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមន ដោយសារគមែែង ដែល 
គាំទែដោយ ADB អាចបញ្ចែញសម្លែង និងស្វែងរកដំណះសែែយចំពោះបញ្ហែនានា និងរាយការណ៍ពីភាពមិន
អនុលោមទៅតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីបែតិបត្តិការរបស់ ADB។ យន្តការគណនែយែយភាព https://
www.adb.org/site/accountability-mechanism/main 
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V. ការពិនិត្យតាមដាននិងការក្សម្ួល
គោលនយោបាយន្ះ

36> ADB នឹងពិនិតែយតាមដនការអនុវត្តគោលនយោបាយនែះ នឹងផែសព្វផែសាយរបាយការណ៍ 
បែចាំឆ្នែំលើ វុិបសាយរបស់ខ្លួន។ ការកែសមែួលគោលនយោបាយនែះ អាចធ្វើ ឡើង  ជា 
បន្តបនា្ទែប់ បនា្ទែប់ពីមនការឯកភាពពីកែុមបែឹកែសាភិបាល។ 
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VI.កាលបរិច្ឆ្ទចូលជាធរមាន
ន្គោលនយោបាយន្ះ

37> គោលនយោបាយនែះ ចូលជាធរមននៅថ្ងែទី ១ ខែមករា ឆ្នែ ំ២០១៩ និងមន ឧត្ដម ភាព 
លើគោលនយោបាយស្តីពីទំនាក់ទំនងសាធារណៈឆ្នែំ ២០១១។



អំពីធនាគារអភិវឌាឍន៍អាសុី

ធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសុីបានប្តែជា្ញែចិត្តក្នុងការសំរែចបាននូវតំបន់អាសុីនិងបា៉ែសុីហ្វិកបែកបដោយ
ភាពរឹងមំមនគែប់ជែុងជែែយរឹងមំនិងមននិរន្តភាពខណៈដែលកំពុងបន្តកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងរបស់
ខ្លួនដើមែបីលុបបំបាត់ភាពកែីកែធ្ងន់ធ្ងរ។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នែំ ១៩៦៦ វាតែូវបានគែប់គែងដោយសមជិក
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