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ຮ່າງເອກະສານສະບບັນີ ້
້
 ສາ້ງຂືນ້ມາເພື່ ອເປົາ້ໝາຍສະເພາະສໍາລບັການປກຶສາຫາລ ື ແລະ ບ່່ໍໄດສ້ະທອ້ນເຖງິທດັສະນະຂອງການບໍລຫິານ 

ຂອງຄະນະຜຸບໍ້ລຫິານ ຫຼ ື ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ.ີ ບນັດາຂໍຄ້ດິເຫນັສາມາດສົ່ ງຫາ 

pcpreview@adb.org ພາຍໃນວນັທ ີ30 ມຖຸິນາ 2017.  
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ຜູ ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ – ບຸກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຫຼ ືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ຫຼ ືແຜນງານ

ທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ – ເວັນ້ແຕ່ຈະລະບຸໄວເ້ປນັຢ່າງອື່ ນ, ໃນທີ່ ນີ ້ໝາຍເຖງິ ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມຂອງ

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ADB),  

ຜູກູ້ຢ້ມື – ເມື່ ອເວລານາໍໃຊສໍ້າລບັ ໂຄງການທີ່ ຄໍາ້ປະກນັທນືໂດຍລດັຖະບານ, ໝາຍເຖງິຜູທ້ີ່ ໄດ ້

ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ ADB. 

ລູກຄາ້ – ເມື່ ອເວລານາໍໃຊສໍ້າລບັໂຄງການທີ່ ລດັຖະບານບ່ໍໄດຄ້ໍາ້ປະກນັທນື, ໝາຍເຖງິຜູກູ້ເ້ງນິ, 

ຜູຄໍ້າ້ປະກນັຜນົປະໂຫຍດ, ຜູຈ້ດັການທນຶ, ຜູລ້ງົທນຶ, ຫຼ ືນຕິບຸິກຄນົ ຜູທ້ ີ່  ADB ໃຫ ້

ກູຢ້ມື ຫຼ ືໃຫຄໍ້າ້ປະກນັ, ຫຼ ືໂຄງການທີ່ ບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວລງົທນຶ.  

ໂຄງການຂອງເອກະຊນົ  ເປນັໂຄງການໃດໜື່ ງທີ່ ໄດຮ້ບັທນືຈາກການກູຢ້ມື, ການຄໍາ້ປະກນັ, ການລງົທນຶ

ແບບອອກຫຸນ້, ຫຼ ື ຮູບການຈດັສນັທນຶອື່ ນໆທີ່  (i) ບ່ໍໄດຄໍ້າ້ປະກນັໂດຍປະເທດສະມາຊກິ 

ຫຼ ື ລດັຖະບານໃດໜຶ່ ງ; ຫຼ ື (ii) ຄໍາ້ປະກນັໂດຍປະເທດສະມາຊກິ ຫຼ ື ລດັຖະບານໃດໜຶ່ ງ 

ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂທີ່  ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫທ້ະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ຫຼ ື ຜູຄ້ໍາ້ປະກນັ, ເລັ່ ງລດັ, ຢບັ

ຢັງ້, ຫຼ ື ຍກົເລກີເງນິກູ ້ ຫຼ ື ເງນີຄໍາ້ປະກນັໃດໜຶ່ ງ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ແລະ 

ປະເທດສະມາຊກິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ພາຍຫລງັຜູຄ້ໍາ້ປະກນັເກດີມຄີວາມຜດິພາດ.   

ໂຄງການຂອງລດັຖະບານ – ເປນັໂຄງການໃດໜຶ່ ງຮບັທນືປະມານຈາກ ການກູຢ້ມື, ການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້, ຫຼ ືການຈດັ

ສນັທນືອື່ ນໆທີ່  (i) ໄດຂ້ະຫຍາຍໄປປະເທດສະມາຊກິ, ຫຼ ື(ii) ຄໍາ້ປະກນັໂດຍ

ປະເທດສະມາຊກິໃດໜຶ່ ງ 

ພາຍຫລງັ – “ພາຍຫລງັ” ການອະນຸມດັ, ການແຈກຢາຍ, ການສໍາເລດັ, ການຮບັຮອງ, ການປກຶສາ

ຫາລ,ື ການແຈງ້, ການຮບັ, ຫຼ ືການສົ່ ງ, ໝາຍເຖງິການດໍາເນນີການອນັສມົເຫດສມົ

ຜນົເທົ່ າທີ່ ຈະໄວໄດ,້ ແລະ ບ່ໍໃຫຊ້າ້ເກນີ 2 ອາທດິ (14 ວນັ) ນບັຈາກມືທ້ີ່  ໄດຮ້ບັ ການ

ອະນຸມດັ, ການແຈກຢາຍ, ການສໍາເລດັ, ການຮບັຮອງ, ການປກຶສາຫາລ,ື ການແຈງ້, 

ການຮບັ, ຫຼ ືການສົ່ ງ. 

 

 

 



 

 

The views expressed herein are those of the consultant and do not necessarily represent those of ADB’s 
members, Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.  
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The views expressed herein are those of the consultant and do not necessarily represent those of ADB’s 
members, Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.  

 

I. ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ 

1.  ການທບົທວນຄນືນະໂຍບາຍການສື່ ສານມວນຊນົ (Public Communication Policy-PCP) ຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

(ADB) ແມ່ນໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຂໍກ້າໍນດົ 144 ຂອງນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົ, ເຊິ່ ງໄດລ້ະບຸວ່າ ການທບົທວນນະໂຍບາຍຄວນໄດຮ້ບັ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບໍ່ ເກນີ 5 ປີ ນບັແຕ່ວນັທີ່ ມຜີນົສກັສດິ. ນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົຂອງ ADB ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກຄະນະ

ອໍານວຍການກຸ່ມ ໃນວນັທ ີ25 ຕຸລາ 2011, ແລະ ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ວນັທ ີ2 ເມສາ 2012 

 

2.  ເປົາ້ໝາຍຂອງການທບົທວນຄນືແມ່ນເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງ ADB ຍງັຄງົຮກັສາໄວຊ້ຶ່ ງ ຄວາມເປດີເຜຍີແລະ 

ໂປ່ງໃສ, ທນັກບັເຫດການ ແລະ ຢູ່ໃນລະດບັດຽວກບັອງົກອນອື່ ນທີ່ ທຽບເທົ່ າ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະໄດທ້ບົທວນຄນືບດົຮຽນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັນະໂຍບາຍໃນຊ່ວງ 4 ປ ີ ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີກດິຈະການຂອງ ADB, ແລະ ວວິດັທະນາດາ້ນນະໂຍບາຍ

ເປດີເຜຍີຂອງບນັດາທະນາຄານພດັທະນາຫຼາຍຝ່າຍອື່ ນໆ. 

 

3. ຄະນະກາໍມະການຊີນໍ້າການທບົທວນນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົມໜີາ້ທີ່ ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາດາ້ນຍຸດທະສາດກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນຂອງ 

ການທບົທວນ ຊື່ ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໂດຍຄະນະສະເພາະກດິເພື່ ອໃຫຄ້ໍາແນະນໍາດາ້ນວຊິາການ. ການທບົທວນໄດລ້ວມເອາົການປກຶສາ

ຫາລທືງັພາຍໃນແລະພາຍນອກ ພອ້ມທງັ ສາ້ງຕັງ້ເວບໄຊກ່ຽວກບັການທບົທວນນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວໃນເວບັໄຊ ADB.org ເພື່ ອເປນັບ່ອນລງົ

ເຜຍີແຜ່ຮ່າງເອກະສານສໍາລບັການປກຶສາຫາລເືພື່ ອຂໍຄໍາຄດິເຫນັຈາກສາທາລະນະ.   

 

4. ຮ່າງເອກະສານສໍາລບັການປກຶສາຫາລ ືໄດຈ້ດັລຽງຕາມລໍາດບັດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ ພາກທ ີ 2 ປະກອບດວ້ຍບດົນໍາ, ແລະ ອງົປະກອບການປ່ຽນແປງ

ນະໂບາຍ. ພາກທ ີ3 ໄດລ້ະບຸຫຼກັເກນແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍຍ້ກົເວັນ້ຕໍ່ ການເປດີເຜຍີ. ພາກທ ີ4 ກ່າວເຖງິ ຂໍຕ້ກົລງົ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັ ແລະ ພາກທີ່  5 ເວົ ້າ້ເຖງິການມຜີນົບງັຄບັໃຊ ້ແລະ ການທບົທວນ.   

 

II. ບດົນໍາ 

5.  ADB ເຫນັໄດວ່້າ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບເປນັກະແຈສໍາຄນັ ໃນການພດັທະນາຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. ADB ມຸ່ງໝັນ້ທີ່ ຈະ

ເຮດັໃຫມ້ກີານເປີດກວາ້ງແລະໂປ່ງໃສ, ພອ້ມທງັເຫນັໄດວ່້າ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການບໍລຫິານອງົກອນ ແມ່ນການຮບັຮູເ້ຖງິສດິທຂິອງປະຊາ ຊນົທີ່

ຈະສະແຫວງຫາການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການດໍາເນນີງານຂອງ ADB. 

 

6. ນະໂຍບາຍທີ່ ນໍາສະເໜນີີຈ້ະເປນັການປ່ຽນແປງຈາກນະໂຍບາຍທີ່ ໃຫສ້ດິ ຊຶ່ ງໄດລ້ະບຸລາຍການຂໍມູ້ນໃດທີ່ ຈະຖກືເປີດເຜຍີ ມາເປນັນະໂຍ 

ບາຍຢູ່ບນົຫຼກັການຫຼາຍຂືນ້. ນີໜ້າຍຄວາມວ່າ ຕອ້ງໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສໃນລະດບັທີ່ ສູງຂື ້
້
ນ ແລະ ຮບັປະກນັບນົຫຼກັການໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງ 

ການເປດີເຜຍີດັ່ ງກ່າວທີ່ ມກີານສນັນຖິານ (ການຄາດການ) ວ່າ ເອກະສານໃດກໍ່ ຕາມທີ່ ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງ  ADB ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການ

ເປດີເຜຍີ ຍກົເວັ ້ນ້ແຕ່ໄດຖ້ກືກາໍນດົໄວໃ້ນບນັຊລີາຍການຍກົເວັ ້ນ້ (ຫລ ືບໍ່ ໃຫເ້ປດີເຜຍີ).    

 

7. ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທີ່ ສະເໜໃີໝ່ ໄດລ້ວມເອາົການຖອດບນັຊລີາຍການຂໍມູ້ນທີ່ ຖກືຈະເປດີເຜຍີ ແລະ ພອ້ມທງັ ວທິກີານສື່ ສານ

ກບັມວນຊນົອອກ ຊຶ່ ງມນັສອດຄ່ອງກບັແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດຂອງສາກນົກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ. ແຕ່ບນັຊລີາຍການເອກະ 

ສານທີ່ ຈະເປດີເຜຍີຈະເອາົມາລວມຢູ່ໃນຄໍາແນະນໍາພະນກັງານ (Staff Instruction) ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ພາກກ່ຽວກບັການສື່ ສານກບັມວນຊນົຫລື

ສາທາລະນະ ຈະໄດຖ້ກືຈດັໄວໃ້ນກຸ່ມຍ່ອຍພາຍໃຕແ້ນວທາງການພວົພນັພາຍນອກຂອງ ADB ຊຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ ADB ກບັພາກສ່ວນອື່ ນໆ 

ຊອກຫາແນວທາງໃໝ່ໃນການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂອງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງມເີປົາ້ໝາຍ ໂດຍການນໍາໃຊຊ່້ອງທາງ ແລະ ເຄື່ ອງມສືື່ ສານ

ຕ່າງໆ. ເພື່ ອໃຫເ້ກດີຄວາມຊດັເຈນ ແລະ ມຈີດຸສຸມຫຼາຍຂືນ້ ນະໂຍບາຍນີຈ້ະໄດປ່້ຽນຊື່ ໃໜ່ເປນັ ນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ.  

  



 

 

2

8. ຮ່າງນະໂຍບາຍລະອຽດລຸ່ມນີ ້ ແມ່ນຂື ້
້
ນຢູ່ກບັການທບົທວນຕ່າງໆບນົພືນ້ຖານການປກຶສາຫາລ.ື ຖາ້ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກຄະນະອໍາ 

ນວຍການກຸ່ມຂອງ ADB ແລວ້, ເອກະສານນະໂຍບາຍສະບບັສຸດທາ້ຍຈະໄດນໍ້າມາໃຊແ້ທນນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັໃນປ ີ

2011.  

III. ນະໂຍບາຍ 

A. ຫຼກັການພືນ້ຖານ 

9. ນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູຂ່າວສານ ມເີປົາ້ໝາຍເພື່ ອເພີມ້ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ໃຫແ້ກ່ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າ້ຮ່ວມກບັ 

ADB ຊຶ່ ງຈະເປນັການເພີ ້
້
ມຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາຈາກການປະຕບິດັງານຂອງ ADB. ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວຈະສົ່ ງເສມີຄວາມໂປ່ງ ໃສ, 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການພດັທະນາທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ຊວີດິຂອງພວກເຂາົ.  

10. ຂໍສ້ນັນຖິານໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງການເປດີເຜຍີ. ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວແມ່ນອງີຕາມຫຼກັການສໍາຄນັຂອງຂໍສ້ນັນຖິານໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງການທີ່

ເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ. ເອກະສານທງັໝດົທີ່ ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງ ADB ອາດຈະໄດຮ້ບັການເປດີເຜຍີ ເວັນ້ເສຍແຕ່ວ່າ ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືລະບຸ

ໄວໃ້ນຂໍຍ້ກົເວັນ້ຕໍ່ ການເປດີເຜຍີ ຊຶ່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວນີ.້    

 

11. ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຂ່າວສານຢ່າງຕັງ້ໜາ້: ADB ມຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະແບ່ງປນັຄວາມຮູ ້ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວກບັວຽກ ແລະ ຄວາມ

ຄດິເຫນັຂອງຕນົໃຫແ້ກ່ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ. ເວບັໄຊ ADB ຈະເປນັສື່ ຫຼກັ ໃນການເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນ. ນອກຈາກເວບັໄຊ 

ດັ່ ງກ່າວແລວ້, ອາດໃຊວ້ທິອີື່ ນໃນການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນແລະເອກະສານ (ເຊັ່ ນ: ຂໍມູ້ນເພື່ ອໃຊໃ້ນຂະບວນການສນົທະ ນາປກຶສາຫາລ)ື ຈະໄດຖ້ກື

ນໍາໃຊໂ້ດຍ ADB ພອ້ມທງັບນັດາຜູກູ້ຍ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ຕ່າງໆ, ຊຶ່ ງຂືນ້ກບັຈດຸປະສງົຂອງຜູຮ້ບັ ຫຼ ື ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຈດຸປະສງົທີ່

ຕອ້ງການໃນການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ. ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ແມ່ນເປນັເລື່ ອງສໍາຄນັ ທີ່ ຈະສາ້ງຄວາມໝັ ້ນ້ໃຈໃຫແ້ກ່ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມວ່າ ຂໍມູ້ນ

ທີ່ ສໍາຄນັກ່ຽວກບັ ADB ແລະ ການດໍາເນນີງານຂອງ ADB ຈະໄດຮ້ບັການເປີດເຜຍີຕໍ່ ສາທາລະນະພາຍໃນໄລຍະເວລາກາໍໜດົທີ່ ເໝາະສມົ 

ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການເຂົ ້າ້ຮ່ວມໃນການຕດັສນິໃຈຂອງ ADB. 

 

12. ນອກຈາກທີ່ ໄດກ້າໍນດົຂໍຈ້າໍກດັໄວໃ້ນຂໍອ້ ື່
່
ນໆຂອງນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ, ເອກະສານທີ່ ໄດສ້ົ່ ງໃຫຄ້ະນະອໍານວຍການກຸ່ມເພື່ ອຮບັຊາບເປນັຂໍ ້

ມູນ ຈະໄດເ້ອາົມາລງົ ໃນເວບັໄຊ ADB ພາຍຫຼງັທີ່ ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການແຈກຢາຍ ໃຫຄ້ະນະອໍານວຍການກຸ່ມດັ່ ງກ່າວ. ເອກະສານສະເໜຫີາ

ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ ທີ່ ໄດສ້ົ່ ງໃຫຄ້ະນະອໍານວຍການກຸ່ມເພື່ ອພຈິາລະນາ ຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົລງົ ໃນເວບໄຊ ADB ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸ 

ມດັ ຫຼ ືການຮບັຮອງຈາກຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ.  

 

13. ສດິທໃິນການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການສະໜອງຂໍມ້ນູ ແລະ ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ. ADB ຮບັຮູສ້ດິທຂິອງປະຊາຊນົໃນການຊອກຫາ, ການຮບັ

ຂໍມູ້ນ, ການ ໃຫຂໍ້ມູ້ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັບນັດາກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ ADB ໂດຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ

ຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ. ADB ຈະເຮດັວຽກຢ່າງໃກຊ້ດິກບັຜູກູ້ຍ້ມື ຫຼ ື ລູກຄາ້ ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າ ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ 

ທງັຂອງພາກລດັ ແລະ ຂອງພາກເອກະຊນົ (ລວມທງັປະເດນັດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ) ຈະມໄີວ ້ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ  ຊຶ່ ງລວມ

ເຖງິແມ່ຍງິ, ຜູທຸ້ກຍາກ ແລະ ກຸ່ມສ່ຽງອື່ ນໆພາຍໃນ ໄລຍະເວລາທີ່ ກາໍໜດົ, ພາສາ ແລະ ການສະແດງອອກເຖງິລກັສະນະທີ່ ຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຂາົ

ສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕມັສ່ວນເຂົາ້ໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ຂະບວນການດັ່ ງກ່າວຈະໄດເ້ລີ່ ມ

ຕົນ້ແຕ່ຫວົທໃີນ ໄລຍະກະກຽມໂຄງການ ເພື່ ອເຮດັໃຫທ້ດັສະນະຄວາມຄດິເຫນັຂອງພວກເຂາົ ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຢ່າງຄບົຖວ້ນ ເພື່ ອບນັຈຸ

ເຂົາ້ໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ການດໍາເນນີການຕໍ່ ໄປໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນຂອງການວາງແຜນ, ການດໍາເນນີການ ແລະ ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການແລະແຜນງານຕ່າງໆ. ປະຊາຊນົຈະສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນໄດຢ່້າງເທົ່ າທຽມຕາມທີ່  ADB  ກໍາໜດົພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂນະໂຍ 

ບາຍນີ ້
້
.  

 



 

 

3

The views expressed herein are those of the consultant and do not necessarily represent those of ADB’s 
members, Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.  

 

14. ຄວາມເປນັເຈ ົາ້ການຂອງປະເທດ: ADB ເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງຄວາມເປນັເຈ ົາ້ການຂອງປະເທດກ່ຽວກບັບນັດາກດິຈະກາໍທີ່  ADB 

ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຢູ່ໃນປະເທດສະມາຊກິກາໍລງັພດັທະນາ (DMCs). ດັ່ ງນັນ້, ກ່ອນຈະເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນໃດໜື່ ງ ຕອ້ງໄດຄ້ໍານງຶເຖງິ

ທດັສະນະຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິເຫລົ່ ານັນ້ທງັດາ້ນເນືອ້ໃນ ກໍ່ ຄໄືລຍະເວລາໃນຂອງການເປດີເຜຍີເອກະສານຂອງພວກເຂາົ.  

 

15. ຂໍຍ້ກົເວັນ້ທີ່ ມຂີດີຈາໍກດັ: ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທງັໝດົອາດຈະບໍ່ ສາມາດເຮດັໄດໝ້ດົທຸກກລໍະນ.ີ ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ADB ຈາໍເປນັຕອ້ງສໍາຫຼວດ

ຄວາມຄດິເຫນັ, ການແບ່ງປນັຂໍມູ້ນ, ຈດັການປກຶສາຫາລພືາຍໃນ ແລະ ກບັປະເທດສະມາຊກິ, ພອ້ມທງັພຈິາລະນາເຖງິເງ ື່ອນໄຂພເິສດຂອງ

ການປະຕບິດັງານ ໂຄງການເອກະຊນົ1, ການປກົປອ້ງສດິຄວາມເປນັສ່ວນຕວົຂອງພະນກັງານ ແລະ ປກົປອ້ງຜນົປະໂຫຍດທາງທຸລະກດິຂອງຕນົ 

ແລະ ລູກຄາ້. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ິ່ ງໄດກ້າໍນດົການຍກົເວັນ້ໃຫມ້ຂີດີຈາໍກດັ ຊຶ່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນນະໂຍບາຍ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ADB ມສີດິທີ່ ຈະທບັມາ້ງ  

ຂໍຍ້ກົເວັນ້ຂອງນະໂຍບາຍຍກົຕາມທີ່ ກາໍໜດົໃນ (ຂໍ ້ 21) ຫຼ ື ບ່ໍເປດີເຜຍີ, ພາຍໃຕສ້ະຖານະການພເິສດ, ເຊິ່ ງຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວໂດຍປກົກະຕແິລວ້

ຕອ້ງຖກືເປີດເຜຍີຕາມ (ຂໍ ້22). 

 

16. ສດິທໃິນການອຸທອນ: ນະໂຍບາຍຮບັຮູເ້ຖງິສດິທຂິອງຜູຮ້ອ້ງຂໍຂໍມູ້ນ ຈິ່ ງໄດວ້າງນະໂຍບາຍໃຫມ້ຂີະບວນການອຸທອນສອງຂັນ້, ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັວ່າ ໃນກລໍະນ ີADB ໄດປ້ະຕເິສດການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນ ໂດຍການລະເມດີນະໂຍບາຍຂອງຕນົ. ໃນຂະນະທີ່ ຂັນ້ຕົນ້ຂອງການອຸທອນເປນັ

ຂະບວນການພາຍໃນ ໂດຍຜ່ານຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ (Access Information Committee - AIC), ຂັນ້ຕອນທີ່ ສອງ

ໂດຍຜ່ານຄະນະດໍາເນນີການອດິສະຫລະພາຍນອກຈາກ ADB. ການອຸທອນອາດຈະຍື່ ນຕໍ່ ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານເພື່ ອ

ທບັມາ້ງນະໂຍບາຍຍກົເວັ ້ນ້ ຊຶ່ ງຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການ, ບນົພືນ້ຖານອງີໃສ່ຜນົປະໂຫຍດຂອງມວນຊນົມຫີລາຍກ່ວາຄວາມເສຍ

ຫາຍທີ່ ອາດເກດີຂືນ້ຍອ້ນການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ.  

 

B. ຂໍຍ້ກົເວັນ້ໃນການເປດີເຜຍີຂໍມ້ນູ 

17. ຂໍຍ້ກົເວັ ້ນ້ໃນການເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຂໍ ້ ້19 ແລະ ຂໍ ້22. ບນັຊລີາຍການຍກົເວັນ້ ແມ່ນຂືນ້ຢູ່ກບັການພຈິາລະນາຂອງ ADB ຕໍ່

ກບັຜນົເສຍຫາຍ ຊຶ່ ງຖາ້ເປດີເຜຍີອາດກໍ່ ໃຫເ້ກດີຜນົເສຍຫາຍຕ່ໍກຸ່ມຄນົໃດໜື່ ງສະເພາະ ຫຼ ື ຕໍ່ ຜູທ້ ີ່ ໃຫຄ້ວາມສນົໃຈທີ່ ອາດຈະມຫີຼາຍກ່ວາຜນົ

ປະໂຫຍດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກການເປດີເຜຍີ.   

 

18. ຖາ້ຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ຂໍມູ້ນບາງສ່ວນຂອງເອກະສານທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ອາົລງົໃນເວບໄຊ ADB ຫາກບ່ໍໄດຮ້ບັການເອາົລງົໃນເວບັໄຊດັ່ ງກ່າວ ເນື່ ອງຈາກຂໍ ້

ມູນຢູ່ໃນເອກະສານນັນ້ຖກືຈດັເຂົາ້ຢູ່ໃນຂໍຍ້ກົເວັ ້ນ້ຕ່ໍການເປດີເຜຍີ, ADB ຈະຕອ້ງໄດອ້າ້ງອງີເຖງິເອກະສານ ຫຼ ື ຂໍມູ້ນທີ່ ເອາົອອກ2 ນອກສະ 

ຈາກວ່າ ເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ຫຼ ືຂໍມູ້ນທີ່ ເອາົອອກນັນ້ໄດຮ້ບັການລະບຸໃນຂໍຍ້ກົເວັນ້ ກໍ່ ຈະຖວ່ືາເປນັການຄດັຕໍ່ ຂໍຍ້ກົເວັນ້.  

 

  1. ຂໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈບຸນັ 

  

19. ອງີຕາມຂໍກ້າໍນດົໃນຂໍ ້21, ADB ຈະບ່ໍເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  

 

ຂະບວນການພຈິາລະນາ ແລະ ຕດັສນິໃຈ 

                                                
1  ຂໍຜູ້ກພນັທາງກດົໝາຍທີ່ ສາ້ງຂືນ້ ບ່ໍໄດມ້ຈີດຸປະສງົເປີດເຜຍີຂໍມ້ນູທາງທຸລະກດິທີ່ ເປນັຄວາມລບັຂອງລກູຄາ້ ເປນັຂໍກ້າໍນດົມາດຕະຖານ ສໍາລບັສະຖາບນັການ

ເງນິເອກະຊນົ ລວມເຖງິໜ່ວຍງານຄາ້ຍຄກືບັ ADB ເພື່ ອການທໍາທຸລະກດິກບັລູກຄາ້. ຄວາມຈາໍເປນັໃນການປກົປອ້ງຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັຄວາມລບັ ເປນັທີ່

ຍອມຮບັກນັຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນທາງອດິສະຫະຼຂອງກດົໝາຍຂໍມ້ນູຂ່າວສານ ຊຶ່ ງລວມທງັຂໍຍ້ກົເວັນ້ໃນການເປ່ອຍຂໍມູ້ນທາງການຄາ້ທີ່ ບນັຈຂໍຸມ້ນູທີ່ ເປນັ 

ຄວາມລບັ.  
2  ການອາ້ງເຖງິເອກະສານທີ່ ຖກືຍກົເລກີອອກໄປ ຫຼ ື ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ຈະໄດສ້າ້ງຂືນ້ໃນໜາ້ເວບໄຊທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຊຶ່ ງຍງັຈະລວມເອາົຫວົເລື່ ອງຂອງເອກະສານ

ທີ່ ຖກືຍກົເລກີອອກໄປແລວ້ ຫຼ ືເຮດັເປນັເອກະສານຂື້
້
ນມາໃໝ່.  
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(i) ຂໍມູ້ນຂ່າວສານພາຍໃນ, ຖາ້ມກີານເປີດເຜຍີ, ຈະຕອ້ງ ຫລ ືຈະຕອ້ງປະນປີະນອມໃນແງ່ສນີລະທໍາແລະຈາລຍິະທໍາ ຂອງ 

ການພຈິາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຂະບວນການຕດັສນິຂອງ ADB ໂດຍການຢບັຢັງ້ການແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັ 

ແລະ ການສື່ ສານຢ່າງເປດີເຜຍີ ລວມເຖງິເອກະສານພາຍໃນ, ບນັທກຶຂໍຕ້ກົລງົ ແລະ ການສື່ ສານອື່ ນໆທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ທີ່ ສົ່ ງ

ເຖງິ ຫຼ ື ມາຈາກບນັດາຜູວ່້າການ ແລະ ຮອງຜູວ່້າການ, ບນັດາຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ, ບນັດາທີ່ ປກຶສາຄະນະອໍານວຍ 

ການກຸ່ມ, ສະມາຊກິຄະນະຜູບໍ້ລຫິານ, ພະນກັງານ   ADB, ບນັດາທີ່ ປກຶສາ ADB, ພອ້ມດວ້ຍຄະນະນຕິບຸິກຄນົອື່ ນທີ່

ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ຂືນ້ ແລະ/ຫລ ືບນັດານຕິບຸິກຄນົທີ່ ໄດຖ້ກືແຕ່ງຕັງ້ໂດຍ ADB. 

 (ii) ການແລກປ່ຽນ, ການກະກຽມສໍາລບັ ຫລ ື ການໄດມ້າຊຶ່ ງຂໍມູ້ນທີ່ ມາຈາກຂະບວນການພຈິາລະນາ ແລະ ການຕດັສນິໃຈ 

ລະຫວ່າງ ADB ແລະ ບນັດາປະເທດສາມາຊກິຂອງ ADB ແລະ ຄະນະນຕິບຸິກຄນົອື່ ນ ທີ່  ADB ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ ືຊຶ່ ງ

ຖາ້ເປດີເຜຍີ ຕອ້ງສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການພຈິາລະນາ ແລະ ການຕດັສນິໃຈ ລະຫວ່າງ ADB ແລະ 

ປະເທດສະມາຊກິຂອງຕນົ ແລະ ກບັຄະນະນຕິບຸິກຄນົອື່ ນໆທີ່  ADB ໄດໃ້ຫກ້ານຮ່ວມມ ື ໂດຍການຢບັຢັງ້ການ

ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ການສື່ ສານໂດຍກງົ ໂດຍສະເພາະຕອ້ງໄດຄ້ໍານງືເຖງິການປກຶສາຫາລທືາງນະໂຍບາຍກບັ 

ບນັດາປະເທດສະມາຊກິກາໍລງັພດັທະນາ. 

 (iii) ບດົລາຍງານການປະຊຸມຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ3, ຍກົເວັນ້ບດົບນັທກຶລາຍລະອຽດກອງປະຊຸມ4, ບດົບນັທກຶກອງ

ປະຊຸມຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ5 ແລະ ບດົສະຫຼຸບສງັລວມຂອງປະທານກອງປະຊຸມ ທີ່ ໄດຈ້າກກອງປະຊຸມຂອງ

ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມແຕ່ລະຊຸດ6.  

ການສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັຄວາມລບັ  

(iv) ADB ມໜີາ້ທີ່ ໃນການປອ້ງກນັຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັໄວເ້ປນັຄວາມລບັ. ADB ຈະບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັຄວາມ

ລບັທີ່ ຕນົໄດຮ້ບັຈາກປະເທດສະມາຊກິ ຫຼ ື ບຸກຄນົທີ່ ສາມ ຍກົເວັນ້ແຕ່ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຢ່າງເປນັລາຍລກັ

ອກັສອນຈາກບຸກຄນົທີ່ ສາມ ຫຼ ືປະເທດນັນ້ໆ.  

 (v) ຂໍມູ້ນ (ລວມທງັຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັກາໍມະສດິ) ທີ່ ສະໜອງໃຫກ້ບັ ADB ໂດຍຄູ່ສນັຍາ ແລະ ຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ, 

ຈະເຮດັໃຫສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການຄາ້, ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການເງນິ ຫຼ ື ການແຂ່ງຂນັ

ທາງຕໍາແໜ່ງງານຂອງບຸກຄນົນັນ້ໆ ຫຼ ື ຝ່າຍນັນ້ໆ ຊຶ່ ງເປນັແຫຼ່ ງທີ່ ມາຂອງຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ຂໍມູ້ນທາງທຸລະກດິທີ່

ເປນັຄວາມລບັ (ຂໍມູ້ນພາຍໃຕຂໍ້ຕ້ກົລງົການຮກັສາຄວາມລບັ ຫຼ ື ຂໍຕ້ກົລງົການບ່ໍເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່  ADB ໄດ ້

ສາ້ງຂືນ້ມາຮ່ວມກບັລູກຄາ້ ແລະ/ຫຼ ືຮ່ວມກບັພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ).  

                                                
3 ເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ປນັໄປຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງນະໂຍບາຍນີ ້ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຜູບໍ້ລຫິານໝາຍເຖງິ ບດົລາຍງານຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມແລະຄະນະ

ກາໍມະການອໍານວຍການກຸ່ມ ຊຶ່ ງໄດລ້ວບລວມເອາົບດົຄວາມທງັໝດົທີ່ ໄດສ້າ້ງຂື ້
້
ນມາ ຫຼ ືໄດຈ້ດົບນັທກຶໄວ ້ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຄະນະອາໍ ນວຍການກຸ່ມ 

ຫຼ ື ຄະນະກາໍມະການອໍານວຍການກຸ່ມຕ່າງໆ ແລະ ບດົບນັທກຶເປນັຕົນ້ແມ່ນ ກອງປະຊຸມ, ບດົບນັທກຶລະອຽດ, ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການ

ຕ່າງໆ,  ບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ືການສື່ ສານຕ່າງໆລະຫວ່າງຄະນະຜູບໍ້ລຫິານ, ບນັດາກມົ ຫຼ ືເລຂາ ແລະ ຄະນະອາໍນວຍການກຸ່ມຂອງ ADB ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ

ລວມທັງ້ ອເີລກັໂຕຼນກິ.  

4   ບດົບນັທກຶຂອງກອງປະຊຸມເປນັທາງການຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ ອາດຈະໄດຮ້ບັການເປີດເຜຍີຕາມການຮອ້ງຂໍແລະໃນຊ່ວງເວລາ 10 ປີນບັແຕ່ມືສ້າ້ງ

ບດົບນັທກຶ, ຍກົຕວົຢ່າງ ກອງປະຊຸມເປນັທາງການຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມໄດຖ້ກືຈດັຂຶນ້ໃນວນັທ ີ ຫຼ ື ຫຼງັວນັທີ່  2 ເມສາ 2012 ແລະ ບດົບນັທກຶ 

ດັ່ ງກ່າວບ່ໍໄດບ້ນັຈ ຸຫຼ ືອາ້ງອງີເຖງິຂໍມ້ນູອນັໃດທີ່ ນອນຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຂໍຍ້ກົເວັນ້. 
5   ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມສາມນັຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມຈະຖກືເປດີເຜຍີ ພາຍຫລງັການຮບັຮອງບດົບນັທກຶຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ ແຕ່ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 60 

ວນັຫຼງັຈາກກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ. ຂໍບ້ງັຂບັດັ່ ງກ່າວນີນໍ້າໃຊກ້ບັກອງປະຊຸມຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມທີ່ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນວນັທ ີຫຼ ືຫຼງັວນັທີ່  2 ເມສາ 2012. 
6  ນາໍໃຊກ້ບັບດົສະຫຼຸບຂອງປະທານກອງປະຊຸມ ຂອງການປກຶສາຫາລແືຕ່ລະຄັງ້ຂອງຄະນະຜູອໍ້ານວຍການກຸ່ມ ກ່ຽວກບັ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ 

ແລະ ບນັດາຍຸດທະສາດການຮ່ວມໃນພາກພືນ້, ແລະ ແຕ່ລະນະໂຍບາຍຫລຍຸືດທະສາດທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ ຫຼ ືອະນຸມດັໂດຍກອງປະຊຸມຄະນະອໍານວຍ 

ການກຸ່ມຢ່າງເປນັທາງການ. 
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The views expressed herein are those of the consultant and do not necessarily represent those of ADB’s 
members, Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.  

 

(vi) ຂໍມູ້ນທີ່ ສະໜອງໃຫ ້ ADB ທີ່ ເປນັຄວາມລບັ, ການກ່າວຫາການກະທໍາຄວາມຜດິ, ການທຸຈະລດິ ຫຼ ື ການລະເມດີ

ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຕາ້ນການທຸຈະລດິຂອງ ADB ຫຼ ື ການກະທໍາຜດິ, ຍກົເວັ ້ນ້ຫາກໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັ

ຫຼກັການ ແລະ ຫຼກັການສບືສວນຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ADB ຕະຫຼອດຮອດ ຮູບຮ່າງໜາ້ຕາ ຂອງຝ່າຍທີ່ ກ່າວຫາ (ຜູປ່້າວຂ່າວ - 

whistleblower) ເວັ ້ນ້ແຕ່ ຜູທ້ີ່ ກ່າວຫາຍນິຍອມທີ່ ຈະໃຫມ້ກີານເປດີເຜຍີຮູບຮ່າງໜາ້ຕາຂອງຕນົເອງ.  

ຂໍມູ້ນສ່ວນບຸກຄນົ 

(vii) ຂໍມູ້ນສ່ວນບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ, ທີ່ ປກຶສາຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ, ສະມາຊກິຄະນະຜູ ້

ບໍລຫິານ, ພະນກັງານ ADB, ທີ່ ປກຶສາ ແລະ ພະນກັງານສນັຍາຈາ້ງ, ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງໄດເ້ຄາົລບົ

ຄວາມເປນັສ່ວນຕວົຂອງບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຊຶ່ ງລວມທງັເງ ື່ອນໄຂການຈາ້ງງານ, ການປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກ, ແລະ 

ຂໍມູ້ນທາງການແພດສ່ວນບຸກຄນົຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ, ທີ່ ປກຶສາຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ, ສະມາຊກິຄະນະຜູບ້ໍ 

ລຫິານ, ພະນກັງານ ADB, ທີ່ ປກຶສາ ແລະ ພະນກັງານສນັຍາຈາ້ງ, ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຈາ້ງງານ ແລະ ຂະບວນການການ

ຄດັເລອືກ, ການສື່ ສານສ່ວນຕວົ, ພອ້ມທງັ ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວກບັບດົລາຍງານການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງພາຍໃນ ແລະ ກນົໄກການ

ອຸທອນ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວກບັການສບືສວນສອບສວນ, ຍກົເວັນ້ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຫຼ ືບນັດາກດົ

ລະບຽບແລະລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກບັພະນກັງານ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ. 

ຂໍມູ້ນດາ້ນການເງນິ 

(viii) ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນການເງນິ, ຊຶ່ ງຖາ້ຫາກໄດຮ້ບັການເປີດເຜຍີ ອາດຈະສາ້ງຜນົເສຍຫາຍຕໍ່ ຜນົປະໂຫຍດ ທາງດາ້ນການເງນິ ຫຼ ື

ການຄາ້ ແລະ ກດິຈະກາໍຂອງ ADB ຫຼ ື ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນການເງນິທີ່ ອາດມຄີວາມອ່ອນໄຫວດາ້ນເງນິທນຶ ແລະ ຕະຫຼາດ

ການເງນິ ຊຶ່ ງອາດລວມເຖງິການຄາດຄະເນການກູຍ້ມືເງນິໃນອານາຄດົຂອງ ADB, ການຄາດຄະເນການເງນິ, ຂໍມູ້ນການ

ຕດັສນິໃຈລງົທນຶຂອງແຕ່ລະບຸກຄນົ ໃນການດໍາເນນີງານດາ້ນງບົປະມານ ຂອງ ADB, ການປະເມນີດາ້ນສນິເຊື່ ອ, ການ

ວເິຄາະຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ,ື ການຈດັລະດບັສນິເຊື່ ອ ແລະ ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງຂອງຜູກູ້ຍ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ອື່ ນໆ.  

(ix) ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນການເງນິ ຖາ້ຫາກມກີານເປດີເຜຍີອາດຈະ ຫຼ ື ມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ຈະຫຼຸດຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊກິໃນການ

ບໍລຫິານຈດັການເສດຖະກດິຂອງປະເທດ.  

ຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ຄວາມປອດໄພ  

(x) ຂໍມູ້ນ, ຖາ້ຫາກວ່າເປດີເຜຍີ, ອາດຈະເກດີຜນົຮາ້ຍຕໍ່ ຊວີດິ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ຫຼ ືຄວາມໝັ ້ນ້ຄງົ ຂອງບຸກຄນົ, 

ຄວາມປອດໄພ ຫຼ ືຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຊບັສນິຂອງ ADB, ຫຼ ືຫຼຸດຜ່ອນສກັກະຍະພາບການປອ້ງກນັຊາດ ຫຼ ືຄວາມໝັ ້ນ້

ຄງົຂອງປະເທດສະມາຊກິ. 

 ປະເດນັດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ການລງົທນຶ 

(xi) ຂໍມູ້ນຕ່າງໆທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍອໍານາດຈາກລູກຄາ້ (ລວມທງັການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານທີ່ ສົ່ ງເຖງິ ຫຼ ືຈາກ ADB ຫຼ ືທີ່ ປກຶສາດາ້ນ

ກດົໝາຍຈາກພາຍນອກ) ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການສບືສວນສວບສວນການກ່າວຫາກະທໍາຄວາມຜດິ, ການທຸຈະລດິ, ຫຼ ື

ກະທໍາຄວາມຜດິ ຍກົເວັ ້ນ້ແຕ່ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຕາມກດົລະບຽບຂອງ ADB ໃນການສບືສວນສອບສວນດັ່ ງກ່າວ ຫຼ ື ຂໍ ້

ມູນຕ່າງໆ ຊຶ່ ງຖາ້ໄດຮ້ບັການເປດີເຜຍີ ອາດຈະຫຼຸດສກັກະຍະພາບໃນການສບືສວນສອບສວນ ຫຼ ື ການດໍາເນນີການດາ້ນ 

ຄວາມຍຸດຕທິໍາ ຫຼ ືການລະເມດີກດົໝາຍທີ່ ບງັຄບັໃຊ ້7.   

                                                
7    ຊຶ່ ງລວມເຖງິຂໍຈ້າໍກດັຕ່າງໆທີ່ ກໍາໜດົຂື ້

່
ນມາ ວ່າດວ້ຍ ບນັດາກດົໝາຍທະນາຄານແລະຄວາມປອດໄພ ແລະພອ້ທງັ ກດົໝາຍລດິຂະສດິ.  
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ບດົລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນແລະລາຍງານການກວດສອບກອງທນຶ8 

(xii) (A) ບນັດາບດົລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນຂອງຫອ້ງການກວດສອບຂອງ ADB ຊຶ່ ງບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວ ອາດມຂີໍ ້

ມູນທີ່ ອ່ອນໄຫວກ່ຽວກບັລະບບົພາຍໃນ ຊຶ່ ງອາດເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົທີ່ ສາມສວຍໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຈາກ ADB9 ແລະ (B) 

ບດົລາຍງານການກວດສອບຂອງອງົການກວດບນັຊພີາຍນອກຂອງ ADB ກ່ຽວກບັ ກອງທນືທີ່ ບໍລຫິານໂດຍ ADB ຊຶ່ ງ

ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວອາດເປນັການລະເມດີມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ບງັຄບັໃຊ ້10 

2. ຂໍມູ້ນປະຫວດັສາດ 

 

20.  ຂໍມູ້ນຕ່າງໆກ່ຽວກບັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງ ADB, ແຜນງານ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແລະ ການດໍາເນນີງານທົ່ ວໄປທີ່ ໄດຈ້ດັທໍາ

ຂຶນ້ໂດຍ ADB ຊຶ່ ງມອີາຍຸເວລາຫຼາຍກ່ວາ 20 ປ ີນບັແຕ່ວນັທີ່ ທີ່ ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວໄດຜ້ະລດິອອກມາ, ຫຼ ືໄດສ້ະຫນອງໃຫກ້ບັ ADB, ຈະໄດຮ້ບັ

ການພຈິາລະນາເຖງິປະຫວດັຂອງຂໍມູ້ນ. ຂໍມູ້ນທາງປະຫວດັສາດຈະໄດຮ້ບັການເປີດເຜຍີຕາມການຮອ້ງຂໍ11, ຍກົເວັນ້ສໍາລບັຂໍມູ້ນທີ່ ຢູ່ພາຍ ໃຕຂ້ໍ ້

ຍກົເວັນ້ນະໂຍບາຍຕາມທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຂໍ ້19 (iii) – (vii), (ix)- - (xi), ແລະ (xii)(b). 

3. ການທບັມາ້ງຄວາມສນົໃຈຂອງມວນຊນົ (ການທບັມາ້ງທາງບວກ) 

 

21.  ເຖງິແມ່ນວ່າໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້ 19 ກ່ຽວກບັປະເພດຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ບໍ່ ສາມາດເປດີເຜຍີໄດກ້ໍ່ ຕາມ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຈາກພາຍນອກ

ອາດມກີານຮອ້ງຂໍໃຫ ້ADB ເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ເນື່ ອງຈາກຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວເປນັຜນົປະໂຫຍດຕໍ່ ສາທາລະນະ. ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານ (Access to Information Committee) ຈະພຈິາລະນາຕໍ່ ການຮອ້ງຂໍດັ່ ງກ່າວ. ADB ອາດຈະເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ຖກືຮອ້ງຂໍ ຖາ້

ພຈິາລະນາແລວ້ເຫນັວ່າ ການໃຫຄ້ວາມສນົໃຈຂອງມວນຊນົຕໍ່ ການເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວມຜີນົ ຫຼາຍກວ່າມຜີນົດກ່ີວາຜນົເສຍທີ່ ອາດຈະ 

ເກດີຂືນ້ຖາ້ຫາກບໍ່ ໄດຮ້ບັການເປດີເຜຍີ. ບນັດາຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈະໃຫເ້ປີດເຜຍີ ຫຼ ື ບ່ໍໃຫເ້ປດີເຜຍີ

ຕໍ່ ກບັຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມສໍາລບັການເອກະສານຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມທີ່ ບນັທກືໄວ ້

ແລະ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກປະທານສໍາລບັເອກະສານອື່ ນໆ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຂໍກ້າໍນດົການທບັມາ້ງຄວາມສນົໃຈຂອງມວນຊນົ ອາດຈະບໍ່

ຖກືນໍາມາປະຕບິດັ ຖາ້ຫາກວ່າ ADB ໄດໃ້ຫຄ້ໍາຫມັນ້ສນັຍາທາງດາ້ນກດົຫມາຍຕໍ່ ກບັພາກສ່ວນໃດໜື່ ງວ່າຈະຮກັສາຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວໄວ ້

ເປນັຄວາມລບັ ແລະ ຈະບໍ່ ເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ, ຍກົເວັນ້ແຕ່ໄດຮ້ບັການຍນິຍອມຈາກພາກສ່ວນດັ່ ງກ່າວນັ ້ນ້.  

4. ສດິອາໍນາດພເິສດຂອງ ADB ໃນການຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູ (ການທບັມາ້ງທາງລບົ) 

22. ພາຍໃຕສ້ະຖານະການພເິສດ, ADB ສະຫງວນສດິທີ່ ຈະບໍ່ ເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ເປີດເຜຍີເປນັປກົກະຕນິັ ້ນ້ ຖາ້ຫາກ ADB ພຈິາລະນາແລວ້ 

ເຫນັວ່າ ການເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຈະສາ້ງ ຫລ ື ມ ີ ຜນົເສຍຫາຍຫລາຍກ່ວາຜນົປະໂຫຍດຈາກການເປດີເຜຍີດັ່ ງກ່າວ. ສດິອໍານາດພເິສດນີ ້

ອາດດໍາເນນີການໄດໂ້ດຍຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມເທົ່ ານັນ້.  

                                                
8 ຂໍຄ້ດິເຫນັການກວດສອບ ແລະ ບດົຄວາມການດວກສອບດາ້ນການເງນິ ໄດຖ້ກືເຜຍີແຜ່ ຢູ່ໃນບດົລາຍງານປະຈາໍປີຂອງ ADB ແລະ ບໍ່ໄດກ້ ານດົຢູ່ໃນຂໍ ້

ຍກົເວັນ້ (ຂໍທ້ີ່  19 [xii]).  

9 ຈດຸເດັ່ ນຂອງການກວດສອບພາຍໃນ ADB ແລະ ການຄົນ້ພບົ ຈາກການກວດສອບໄດຮ້ບັການຈດັອນັດບັຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ປານກາງ ຊຶ່ ງໄດແ້ລກປ່ຽນນາໍ

ກນັກບັຄະນະກວດສອບຂອງຄະນະອາໍນວຍການກຸ່ມ.  
10 ບດົລາຍງານການເງນີສະເພາະກອງທນຶຫນຶ່ ງໄດຖ້ກືກະກຽມ ອງີຕາມຄວາມຕອ້ງຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ ດາ້ນການກວດສອບບນັຊ ີ (ຊຶ່ ງອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກມາດ 

ຕະຖານການກວດສອບບນັຊທີົ່ ວໄປທີ່ ຍອມຮບັຢູ່ສະຫະລດັອາເມລກິາ), ແລະການກວດສອບຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປໃນ

ສະຫະລດັອາເມລກິາ (ຊຶ່ ງໄດຖ້ກືນໍາໃຊກ້ບັADB). ມາດຕະຖານການກວດສອບ ໄດກ້າໍນດົຂອບເຂດຈາໍກດັ ການເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນທາງດາ້ນການເງນິ ຊຶ່ ງໄດ ້

ກະກຽມຕາມມາດຕະຖານການບນັຊຫີາຼຍກວ່າມາດຕະຖານທີ່ ຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປໃນສະຫະລດັອາເມລກິາ ແລະ ຄວາມຄດິເຫນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການ

ກວດສອບໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ໄດລ້ະບຸຄວາມສນົໃຈກບັກອງທນຶ, ເຊັ່ ນຜູປ້ະກອບສ່ວນ ແລະ ຜູທ້ີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການບໍລຫິານ ແລະ/ຫລ ືຈດັການກອງທນຶ.  
11  ບດົລາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມຈະຖກືເຜຍີແຜ່ຕາມຂໍກ້າໍນດົ ຂໍ ້19 (iii).   
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The views expressed herein are those of the consultant and do not necessarily represent those of ADB’s 
members, Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.  

 

IV. ການກະກຽມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

A. ຂັນ້ຕອນການປະເມນີຂໍມ້ນູ 

1. ການຮອ້ງຂຂໍໍມູ້ນ 

23. ການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນ ແລະ ບນັດາເອກະສານຕ່າງໆຕອ້ງໄດເ້ຮດັເປນັລາຍລກັອກັສອນ (ອເີມວ, ຟອມທາງອນິເຕເີນດັ, ແຟກ). ການຮອ້ງຂໍ

ອາດເຮດັໄດໂ້ດຍກງົໂດຍການສົ່ ງອເີມວຫາກມົພວົພນັພາຍນອກ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ຖະໜນົ 6 ADB , ເມອືງ ແມນດາລູຍອງ, 

1550 ມານລິາ, ຟລີບິປິ່ ນ; ສົ່ ງອເີມວຫາ disclosure@adb.org; ຫຼ ືແຟກ +63 2 636 2649. ການຮອ້ງຂໍອາດສົ່ ງໂດຍກງົຫາຜຸອ້ໍານວຍ

ການ, ສໍານກັງານປະຈາໍປະເທດ, ຫອ້ງການຕາງໜາ້, ຫຼ ື ກມົ ຫຼ ື ຫອ້ງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ADB. ການຮອ້ງຂໍຕອ້ງລະບຸຂໍມູ້ນລະອຽດສະເພາະ

ຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການ ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍໃຫ ້ADB ຄົນ້ຫາຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການດັ່ ງກ່າວໄດງ່້າຍພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ເໝາະສມົ.   

 

24.  ກມົ ຫຼ ືຫອ້ງການ ADB ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈະໄດກ້ ັ່ ນຕອງຂໍ ້ມູ້ນດັ່ ງກ່າວນັ ້ນ້ ເພາະບາງຂໍມູ້ນອາດເປນັຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍສາມາດເປດີເຜຍີຕາມທີ່ ໄດ ້

ກາໍນດົໃນຂໍ ້ 19. ADB ຈະປກຶສາຫາລກືບັຜູກູ້ຍ້ມື, ລູກຄາ້ ຫຼ ື ຜູໃ້ຫທ້ນຶຮ່ວມຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ທມີງານຂໍມູ້ນແລະການເປດີເຜຍີຈະໃຫ ້

ຄໍາແນະນໍາແກ່ພະນກັງານ ADB ຕາມຄວາມຈາໍເປນັ. ຖາ້ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ ງຂອງຂໍມູ້ນບນັຈໃຸນເອກະສານທີ່ ຈະສະໜອງໃຫນ້ັນ້ ຫາກຕກົຢູ່ໃນ

ກລໍະນຍີກົເວັນ້, ຂໍມູ້ນເຫຼ ົ່ ານັນ້ຕອ້ງໄດຕ້ດັອອກຈາກເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍຊາບກ່ຽວກບັເຫດຜນົການຕດັຂໍມູ້ນນັນ້

ອອກ. 

 

25.  ໃນກລໍະນກີານຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນປະຫວດັສາດ, ອງີຕາມຂໍກ້າໍນດົໃນຂໍ ້ 20. ການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນປະຫວດັສາດຕອ້ງໄດລ້ະບຸລາຍລະອຽດຂໍ ້

ມູນທີ່ ຢາກໄດ;້ ການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນປະຫວດັສາດທີ່ ບໍ່ ໄດລ້ະບຸຫຍງັຈະໄດຮ້ບັການປະຕເິສດ.  

 

26.  ADB ມສີດິທີ່ ປະຕເິສດຢ່າງບໍ່ ມເີຫດຜນົ ຫຼ ື ບ່ໍສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ຮອ້ງຂໍ, ການທີ່ ການຮອ້ງຂໍບໍ່ ໄດລ້ະບຸຫຍງັ ແລະ ການຮອ້ງ

ຂໍໃດກໍ່ ຕາມທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ADB ສາ້ງ, ພດັທະນາ ຫຼ ືລວບລວມຂໍມູ້ນຂືນ້ມາໃໝ່ ຫຼ ືຂໍມູ້ນນັ ້ນ້ບໍ່ ໄດມ້ຢູ່ີ ຫຼ ືບນັຈໄຸວໃ້ນລະບບົບນັທກຶຖານຂໍ ້

ມູນຂອງ ADB.  

 

27.  ADB ອາດຈະບ່ໍປະຕບິດັຕາມ ຫຼ ືຕອບກບັ, ຢໍາ້ຄນື ຫຼ ືການຮອ້ງຂໍທີ່ ບ່ໍມເີຫດຜນົ ສໍາລບັຂໍມູ້ນຫວົຂໍອ້ນັດຽວກນັຈາກບຸກຄນົເດມີ, 

ອງົການຈດັຕັງ້ ຫຼ ືກຸ່ມຄນົດຽວກນັຖາ້ ADB ໄດສ້ະໜອງຂໍມູ້ນເຫຼ ົ່ ານັນ້ໃຫແ້ລວ້ ຫຼງັຈາກການຮອ້ງຂໍໃນເທື່ ອກ່ອນ ຫຼ ືໄດອ້ະທບິາຍໃຫເ້ຫດຜນົ

ໄປແລວ້ເຖງິສາຍເຫດທີ່ ບ່ໍສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການນັນ້ໃຫໄ້ດ.້  

 2. ການຕອບຮບັຕໍ່ ກບັການຮອ້ງຂຂໍໍມູ້ນທີ່ ເປນັປະຈບຸນັ 

 

28.  ADB ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຊ້າບວ່າ ໄດຮ້ບັເອກະສານຮອ້ງຂໍແລວ້ ພາຍໃນ 5 ວນັ ຫຼງັຈາກມືທ້ີ່ ໄດຮ້ບັເອກະສານຮອ້ງຂດໍັ່ ງກ່າວ. ADB ຕອ້ງ

ແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍໄວເທົ່ າທີ່ ຈະໄວ ໄດຕ້ໍ່່ ກບັຜນົການຕດັສນິໃຈ ຫຼ ື ຢ່າງຊາ້ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 20 ວນັ ຫຼງັຈາກມື ້
້
ຮບັຄໍາຮອ້ງ. ສໍາລບັຄໍາຮອ້ງຂທໍີ່ ມຄີວາມ

ສບັສນົ, ADB ອາດຂະຫຍາຍເວລາຕອບຮບັຕໍ່ ການຮອ້ງຂໍ, ໂດຍແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍຊາບ ແລະ ຮບັຮູ ້ ກ່ຽວກບັການຂະຫຍາຍເວລາ. ໃນການ

ຕອບກບັ, ADB ຕອ້ງສະໜອງຂໍມູ້ນ ພອ້ມທງັສາຍເຫດທີ່ ບໍ່ ສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນ, ລະບຸໃຫເ້ຫນັຂໍກ້າໍນດົສະເພາະຂອງນະໂຍບາຍເຖງິ

ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດໃນການສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການນັນ້. ໃນກລໍະນ ີADB ປະຕເິສດທີ່ ຈະສະໜອງຂໍມູ້ນຕາມທີ່ ຮອ້ງຂໍ, ADB ຈະ

ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍຊາບເຖງິສດິຂອງເຂາົໃນການອຸທອນຕາມຂໍກ້າໍນດົຂໍທ້ີ່  32–40 ຂອງນະໂຍບາຍ.12 ADB ຈະຕອ້ງເອາົຂໍມູ້ນບນັຊີ

ເອກະສານທີ່ ຖກືຮອ້ງຂໍພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັການທບົທວນແລວ້ລງົໃນເວບັໄຊຂອງຕນົ ແລະພອ້ມທງັໜງັສຕືອບກ່ຽວກບັການຕດັສນິໃຈເຊັ່ ນ: 

ສາມາດຕອບສະໜອງໄດໝ້ດົຕາມຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ອ້ງຂໍມາ ຫຼ ືການຮອ້ງຂໍຖກືປະຕເິສດ, ພອ້ມທງັອະທບິາຍເຫດຜນົ.  

                                                
12 ໄລຍະເວລາຈະບ່ໍມຜີນົ ໃນກລໍະນ ີADB ນໍາໃຊສ້ດິທພິເິສດຂອງຕນົ ຕາມຂໍ ້22 ທີ່ ຈະບ່ໍເປີດເຜຍີຂໍມ້ນູ, ຊຶ່ ງໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ສາມາດເຜີຍແຜ່ໄດ.້ ໃນກລໍະນີ

ດັ່ ງກ່າວ ADB ຈະນໍາສະເໜບີນັຫາໃຫແ້ກ່ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມໃນການຕດັສນິຂັ ້້ນສຸດທາ້ຍ.  
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3. ພາສາທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນການຮອ້ງຂ ໍ

 

29.  ການຮອ້ງຂໍທີ່ ສະເໜມີາຫາ ADB ຕອ້ງເປນັພາສາອງັກດິ ຫຼ ືພາສາທາງການຂອງປະເທດສະມາຊກິ ADB. ການຮອ້ງຂໍ ຂໍມູ້ນ ແລະ 

ເອກະສານທີ່ ບ່ໍເປນັພາສາອງັກດິຕອ້ງຍື່ ນຜ່ານຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ປະຈາໍຢູ່ໃນປະເທດນັນ້ໆ. 

B. ຄາໍແນະນາໍພະນກັງານ ແລະ ເຄື່ ອງມປູືກຈດິສາໍນກຶ 

30. ຄໍາແນະນໍາພະນກັງານກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນສານ ຈະໄດສ້າ້ງຊຸດລະບຽບການເປນັແຕ່ລະບາດກາ້ວ ເພື່ ອໃຫຄໍ້າແນະນໍາແກ່

ພະນກັງານ ADB ໃນການຈດັການກບັຂໍມູ້ນ ແລະ ເປີດເຜຍີເອກະສານໃຫແ້ກ່ສາທາລະນະ. ຄໍາແນະນໍາພະນກັງານຈະຕອ້ງເຮດັບນັຊລີາຍຊື່

ບນັດາເອກະສານ ແລະ ຫວົຂໍເ້ອກະສານທງັໝດົທີ່ ຈະເປດີເຜຍີໃຫແ້ກ່ສາທາລະນະໄດຕ້າມນະໂຍບາຍນີ.້ ນອກຈາກນັນ້, ເຄື່ ອງມປູືກຈດິສໍານກຶ

ຕອ້ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຂືນ້ມາ ແລະ ປບັປຸງ ແລະ ປບັປຸງໃຫທ້ນັເຫດການຕາມຄວາມຈາໍເປນັເພື່ ອແນະນໍາໃຫຜູ້ກູ້ຍ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ຂອງ ADB 

ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວນີ ້ແລະ ພອ້ມທງັແຈງ້ພາກສ່ວນອື່ ນທີ່  ໃຫຄ້ວາມສນົໃຈຊາບກ່ຽວກບັບນັດາຂໍກ້າໍນດົນະໂຍບາຍເຫຼ ົ່ ານັນ້. 

ເຄື່ ອງມທືງັໝດົຈະຕອ້ງເອາົລງົໃນເວບັໄຊຂອງ ADB ແລະ ຕອ້ງເຜຍີແຜ່ໃຫກ້ບັປະເທດສະມາຊກິຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  

C. ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູຂ່າວສານ   

31.  ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ໃນເມື່ ອກ່ອນເອີນ້ວ່າ ຄະນະກາໍມະການແນະນໍາການເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນຕໍ່ ສາທາລະນະ ຊຶ່ ງ

ເຮດັໜາ້ທີ່ ໃນການຄົນ້ຄວາ້, ຕດິຕາມ ແລະ ທບົທວນຂໍກ້າໍນດົນະໂຍບາຍເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ. ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຈະຖກື

ແຕ່ງຕັງ້ໂດຍ ແລະ ລາຍງານຕໍ່  ປະທານ. ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຈະປະຕບິດັງານຕາມຄວາມຈາໍເປນັ ເພື່ ອທບົທວນຄໍາຮອ້ງຂໍຂໍ ້

ມູນທີ່ ໄດຮ້ບັການປະຕເິສດໂດຍຫອ້ງການ ຫຼ ືກມົຕ່າງໆຂອງ ADB.  ຄະນະກ າມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານມສີດິອ ານາດໃນການຢບັຢັງ້ ຫຼ ື

ເຫນັດຕີາມການຕດັສນິໃຈຕໍ່ ກບັການປະຕເິສດການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ຍກົເວັ ້ນ້ບນັດາຄໍາສັ່ ງແນະນໍາຈາກຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມໃນການ

ຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິ (ຕາມຂໍ ້ 22). ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈະພຈິາລະນາການຮອ້ງຂໍເພື່ ອເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັຜນົປະໂຫຍດ 

ຕໍ່ ສາທາລະນະຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນນະໂຍບາຍຍກົເວັ ້ນ້ (ຂໍທ້ ີ21). ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈະທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງເອາົ

ບດົລາຍງານປະຈາໍປຂີອງການປະເມນີຜນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວ. ບດົລາຍງານປະຈາໍປີຈະໄດສ້ງັລວມເອາົ

ບນັດາການປະຕເິສດຕ່າງໆ ໃນການສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ສາທາລະນະ ພອ້ມທງັຂໍແ້ນະນໍາໃນການປບັປຸງນະໂຍບາຍ ພອ້ມທງັການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ.  

D. ການອຸທອນ 

32.  ADB ມຂີະບວນການອຸທອນຢູ່ 2 ຂັ ້ນ້ຕອນ ຊຶ່ ງຜູຮ້ອ້ງຂໍສາມາດຍື່ ນອຸທອນເມື່ ອພວກເຂາົຖກື ADB ປະຕເິສດຕໍ່ ຄໍາຮອ້ງຂໍແລະ 

ພວກເຂາົເຫນັວ່າເປນັການລະເມດີນະໂຍບາຍ. ການອຸທອນອາດຈະຖກືບນັທກຶໄວເ້ພື່ ອການພຈິາລະນາຄນືເຖງິນະໂຍບາຍຍກົເວັ ້ນ້ທີ່ ຈາໍກດັການ

ເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການຕາມທີ່ ໄດຮ້ອ້ງຂໍມາ, ບນົພືນ້ຖານທີ່ ວ່າຜນົປະໂຫຍດຂອງສາທາລະນະຈະຕອ້ງສູງກວ່າຜນົເສຍຫາຍຈາກການເປີດເຜຍີ

ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ. ວທິແີກໄ້ຂໃຫແ້ກ່ຜູຮ້ອ້ງຂໍ ຊຶ່ ງເປນັຜູຍ້ ື່ ນອຸທອນແມ່ນຈາໍກດັສະ ເພາະແຕ່ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຕາມທີ່ ໄດຂ້ໍມາ. ຂັນ້ຕອນ 

ການຍື່ ນອຸທອນສອງຂັ ້ນ້ຕອນແມ່ນໄດອ້ະທບິາຍໄວດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

 

1. ການອຸທອນຂັ ້ນ້ຕົນ້: ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູຂ່າວສານ 

33.  ຜູຮ້ອ້ງຂໍທີ່ ຖກື ADB ປະຕເິສດໃນການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ອາດຈະສົ່ ງເອກະສານການອຸທອນໄປຫາ ຄະນະກໍາມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານ ຖາ້ຜູຮ້ອ້ງຂໍສາມາດ (i) ສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົວ່າ ADB ໄດລ້ະເມດີນະໂຍບາຍໂດຍຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕາມ

ທີ່ ຕອ້ງການ, ຫຼ ື (ii) ສາ້ງເປນັກລໍະນມີຜີນົປະໂຫຍດຕໍ່ ສາທາລະນະ ເພື່ ອໃຫຂ້ໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ອ້ງຂໍມາດັ່ ງກ່າວອອກຈາກຂໍຍ້ກົເວັ ້ນ້ທາງນະໂຍບາຍທີ່

ຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິ.  
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The views expressed herein are those of the consultant and do not necessarily represent those of ADB’s 
members, Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.  

 

34.  ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫຮ້ບັຊາບວ່າ ໄດຮ້ບັເອກະສານຂໍອຸທອນແລວ້ພາຍໃນ 5 ວນັລດັຖະການ 

ແລະ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນຢ່າງທ່ວງທນັ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານອຸທອນສາມາດໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາໂດຍໄວ. ໃນການທບົທວນການອຸທອນ, 

ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈະພຈິາລະນານະໂຍບາຍຍກົເວັ ້ນ້ທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນຂໍ ້ 19. ຖາ້ການອຸທອນຫາກນອນຢູ່ໃນຂໍກ້າໍນດົວ່າ

ດວ້ຍຜນົປະໂຫຍດຂອງສາທາລະນະຕາມຂໍ ້ 21, ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈະພຈິາລະນາຄໍາຮອ້ງນັ ້ນ້ ແຕ່ຄໍາແນະນໍາທີ່ ຈະ

ເປດີເຜຍີ ຫຼ ື ປະຕເິສດການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການນັນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມສໍາລບັບນັດາເອກະສານ 

ຄໍາສັ່ ງຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມທີ່ ໄດຖ້ກືຮວບຮວມໄວ ້ແລະ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກປະທານສໍາລບັເອກະສານອື່ ນ; ການຕດັສນິຂອງພວກ

ເຂາົຖວ່ືາເປນັອນັສິນ້ສຸດ. ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍກ່ຽວກບັຜນົການຕດັສນິຂອງ ADB ເປນັລາຍລກັ

ອກັສອນ, ໃຫເ້ຫດຜນົພອ້ມທງັຄໍາຕດັສນິໄວເທົ່ າທີ່ ຈະໄວໄດ,້ ຊຶ່ ງຊາ້ສຸດບ່ໍໃຫເ້ກນີ 20 ວນັເຮດັວຽກ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັເອກະສານອຸທອນ ຍກົ

ເວັ ້ນ້ແຕ່ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມໄດຕ້ດັສນິພາຍໃຕຂ້ໍ ້22. ໃນກລໍະນດີັ່ ງກ່າວ, ຜູຮ້ອ້ງຂໍອຸທອນຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ໃຫຊ້າບໂດຍອງີໃສ່ ການຕດັສນິໃຈ

ຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ. 

 2. ການອຸທອນຂັ ້ນ້ສອງ: ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫະຼ 

35. ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ (Information Appeals Panel - IAP) ຈະພຈິາລະນາຄໍາອຸທອນຕໍ່ ຄໍາກ່າວຫາທີ່ ວ່າ ADB ໄດ ້

ລະເມດີນະໂຍບາຍ ໂດຍຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການ ຊຶ່ ງໂດຍປກົກະຕຕິາມນະໂຍບາຍແລວ້ຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການເຜຍີແຜ່. ຄະນະກາໍມະການນີມ້ສີດິທີ່ ຈະຢບັຢັງ້ ແລະ ເຫນັດຕີາມຄໍາຕດັສນິຂອງຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານຕ່ໍກບັການ

ປະຕເິສດການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການດັ່ ງກ່າວ. ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະບໍ່ ມສີດິອໍານາດທີ່ ຈະພຈິາລະນາການອຸທອນຕໍ່ ການຕດັສນິ

ໂດຍ ADB ພາຍໃຕຂໍ້ກ້າໍນດົໃນຂໍ ້21 ແລະ ຂໍ ້22. ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະປະກອບດວ້ຍ ຊ່ຽວດາ້ນຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈາກພາຍ

ນອກຈາໍນວນ 3 ທ່ານ13. ສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ ຈະຮ່ວມເຮດັວຽກແບບຊົ່ ວຄັ ້ງ້ຊົ່ ວຄາວ ແລະ ບນົພືນ້ຖານການຖກື

ເອີນ້ມາເຮດັວຽກ ເພື່ ອພຈິາລະນາຄໍາອຸທອນຕໍ່ ການຕດັສນິໂດຍຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ. 

 

36.  ຖາ້ຄະນະກໍາມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານຫາກເຫນັດຕ່ໍີການຕດັສນິໃນເບືອ້ງຕົນ້ທີ່ ປະຕເິສດການເຂົ້າ້ເຖງິຂໍມູ້ນທີ່ ຮອ້ງຂມໍາ, ຜູຮ້ອ້ງ

ຂໍອາດຍື່ ນຄໍາອຸທອນຫາຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ. ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະພຈິາລະນາຄໍາອຸທອນທີ່ ກ່າວຫາວ່າ ADB 

ໄດລ້ະເມດີນະໂຍບາຍໂດຍຈາໍກດັບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ. ໃນການທບົທວນຄໍາອຸທອນ, ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະຕອ້ງພຈິາລະນາຄໍາ

ອຸທອນ, ນະໂຍບາຍຍກົເວັ ້ນ້ ແລະ ຄໍາຖະແຫຼງການ, ຖາ້ມ,ີ ທີ່ ໄດສ້າ້ງຂືນ້ໂດຍ ADB ແລະ/ຫຼ ືພາກສ່ວນທີ່ ສາມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່ໍກບັການຄດັຄາ້ນ

ບໍ່ ໃຫມ້ກີານເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະມອໍີານາດໃນການຢບັຢັງ້ ຫຼ ື ເຫນັດຕີາມຄໍາຕດັສນິຂອງຄະນະ

ກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ຄໍາຕດັສນິຂອງຕນົຖວ່ືາເປນັອນັສິ ້
້
ນສຸດ. ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະຕອ້ງພຈິາລະນາ

ເອກະສານການອຸທອນທງັໝດົພາຍໃນ 45 ວນັ ພາຍຫຼງັທີ່  ໄດຮ້ບັຄໍາອຸທອນ. ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະບໍ່ ຮບັພຈິາລະນາຄໍາອຸທອນ

ຄດັຄາ້ນຕໍ່ ຄໍາຕດັສນິຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ ຫຼ ື ປະທານ, ດັ່ ງໃນກໍລະນກີານອຸທອນບນົພືນ້ຖານຜນົປະໂຫຍດຂອງສາທາລະນະຕາມທີ່  ໄດ ້

ກາໍນດົໄວໃ້ນຂໍກ້າໍນດົ 21, ຫຼ ື ການອຸທອນຄດັຄາ້ນຕໍ່ ຄໍາຕດັສນິຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ ໂດຍການໃຊອ້ໍານາດສດິພເິສດຂອງພວກຕນົເພື່ ອ

ປະຕເິສດໃນການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຊຶ່ ງຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວປກົກະຕໄິດກ້າໍໜດົໄວໃ້ນຂໍ ້22. 

3. ການຍື່ ນຄາໍອຸທອນ ແລະ ແຈງ້ການຜນົການຕດັສນິ 

 

37.  ຄໍາອຸທອນທງັໝດົທີ່ ໄດຍ້ື່ ນຕໍ່ ຄະນະກໍາມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານຕອ້ງໄດຖ້ກືບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນ 90 ວນັ 

ຫຼງັຈາກການຕດັສນິເບືອ້ງຕົນ້ຂອງ ADB ທີ່ ໄດປ້ະຕເິສດບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕາມທີ່ ຕອ້ງການ. ການອຸທອນທງັໝດົທີ່ ສົ່ ງຫາຄະນະກາໍມະການ

ອຸທອນອດິສະຫຼະ ຕອ້ງຍື່ ນເປນັລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນ 90 ວນັ ຫຼງັຈາກການຕດັສນິຂອງຄະນະກໍາມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ 

ເພື່ ອໃຫຢ້ບັຢັງ້ການຕດັສນິເບືອ້ງຕົນ້ຂອງ ADB ຕໍ່ ກລັການປະຕເິສດບໍ່ ໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ. ການຍື່ ນຄໍາອຸທອນຕອ້ງສົ່ ງທາງອເີມວຫາ

ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຫຼ ື ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ ໂດຍຜ່ານກມົພວົພນັກບັພາຍນອກ, ທະນາຄານພດັທະນາ

                                                
13  ສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫະຼຈະໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ໂດຍປະທານ ແລະ ຮບັການອະນຸມດັຈາກຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ.  
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ອາຊ,ີ ຖະໜນົ 6 ADB , ເເມອືງ ແມນດາລູຍອງ, 1550 ມານລິາ, ຟລີບິປິ່ ນ; ໂດຍທາງອເີມວສົ່ ງຫາ disclosure@adb.org; ຫຼ ືແຟກ 

+63 2 636 2649. ໜງັສອຸືທອນທີ່ ໄດຮ້ບັຫຼງັຈາກ 90 ວນັ ຖວ່ືາໜງັສອຸືທອນນັນ້ໝດົອາຍຸຄວາມ ແລະ ຈະບໍ່ ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ. ໜງັສື

ອຸທອນທງັໝດົຕອ້ງໄດປ້ະກອບເປນັສໍານວນໂດຍຫຍໍເ້ປນັຈດົໝາຍ ແລະ ປະກອບມສີໍານວນຄໍາເວົ ້າ້ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

  

(i) ຄໍາອະທບິາຍຂໍມູ້ນຕອ້ງການຕາມທີ່ ໄດຮ້ອ້ງຂໍໃນເບືອ້ງຕົນ້, ແລະ  

(ii) ຄໍາອະທບິາຍເພີ້
້
ມເຕມີທີ່ ອາ້ງເຖງິຄວາມຈງິ ແລະ ຄວາມເປນັມາເຖງິເຫດຜນົທີ່ ສະໜບັສະໜນູຄໍາກ່າວຫາ ຂອງຜູຮ້ອ້ງຂໍ

ວ່າ ADB ໄດລ້ະເມດີນະໂຍບາຍ ຫຼ ືທບັມາ້ງຄວາມສນົໃຈຂອງມວນຊນົ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍໜດົ (ຂໍ ້21).  

40. ຜູຮ້ອ້ງຂໍຕອ້ງໄດຮ້ບັການແຈງ້ໃຫຊ້າບຖາ້ຫາກໜງັສອຸືທອນໜດົອາຍຸຄວາມ (i) ບ່່ໍສາມາດຍື່ ນພາຍໃນເວລາທີ່ ກາໍນດົ, (ii) ບໍ່ ມຂີໍມູ້ນ

ພຽງພໍທີ່ ເຮດັໃຫກ້ານອຸທອນມເີຫດຜນົ, ຫຼ ື(iii) ຍອ້ນວ່າຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຫຼ ືຄະນະກໍາມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ ບ່ໍມີ

ອໍານາດໃນການພຈິາລະນາບນັຫາທີ່ ພວມຖກືອຸທອນດັ່ ງກ່າວ. ຖາ້ ADB ຫຼ ືຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະເຫນັດຕີາມການຕດັສນິເບືອ້ງ

ຕົນ້ທີ່ ໄດປ້ະຕເິສດການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕາມທີ່ ຮອ້ງຂໍ, ADB ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍຊາບຕໍ່ ຄໍາຕດັສນິດັ່ ງກ່າວ ພອ້ມທງັລະບຸເຫດຜນົ. ຖາ້ 

ADB ຫຼ ືຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ ກບັຄໍາຕໍ່ ຄໍາຕດັສນິໃນເບືອ້ງຕົນ້ໃນການເປະຕເິສດການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕອ້ງການຕາມທີ່ ໄດຮ້ອ້ງຂໍ, 

ADB ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍຊາບເຖງິຜນົຂອງການຕດັສນິ ພອ້ມທງັສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການຕາມທີ່ ໄດຮ້ອ້ງຂໍມາ. ADB ຈະຕອ້ງເອາົ 

ບນັຊລີາຍການອຸທອນທີ່ ໄດຮ້ບັທງັໝດົ, ລກັສະນະຂອງແຕ່ລະຄໍາອຸທອນ, ພອ້ມທງັຄໍາຕດັສນິໃນແຕ່ລະກໍລະນ ີ ລງົໃນເວບັໄຊຂອງຕນົ. ບນັຊີ

ລາຍການດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫທ້ນັເຫດການພາຍຫລງັທີ່ ມຜີນົການຕດັສນິ. 

E. ການພວົພນັກບັນະໂຍບາຍອື່
່
ນໆ  

41. ໃນກລໍະນມີຂີໍຄ້ດັແຍ່ງ ລະຫວ່າງ ຂໍນ້ະໂຍບາຍເປດີເຜຍີໃດໜື່ ງທີ່ ນອນໃນບນັດານະໂຍບາຍອື່ ນ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກຄະນະ

ອໍາ ນວຍການກຸ່ມແລວ້ ກບັ ນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານດັ່ ງກ່າວນີ,້ ຫຼກັການຂອງນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານນີຈ້ະ

ມຜີນົເໜອືກ່ວາ.   

V. ວນັທນີະໂຍບາຍມຜີນົບງັຄບັໃຊ,້ ການຕດິຕາມ ແລະ ການທບົທວນ  

42. ນະໂຍບາຍຈະມຜີນົບງັຄບັໃຊ ້ 6 ເດອືນ ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມຂອງ ADB. ADB ຈະຕດິຕາມ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ເຜຍີແຜ່ບດົລາຍງານປະຈາໍປລີງົໃນເວບັໄຊຂອງຕນົ. ການດດັແກຕ່້າງໆຕໍ່ ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວຈະເຮດັເປນັ

ແຕ່ລະໄລຍະອງີຕາມຄວາມຈາໍເປນັ.  


