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ຄໍາສບັ 

 

ຜູ ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ – ປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຫຼ ືຜນົກະທບົໃນທາງລບົຍອ້ນໂຄງ 

ການຫຼແືຜນງານທີ່ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ADB) ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື  

ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ – ນອກຈາກວ່າຈະມກີານກໍານດົໄວເ້ປນັຢ່າງອື່ ນ, ແມ່ນໝາຍເຖງິຄະນະອ ານວຍການ 

ກຸ່ມຂອງ ADB 

ຜູກູ້ຢ້ມື – ສໍາລບັໂຄງການຂອງລດັຖະບານ, ຫມາຍເຖງິຜູຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ ADB 

ລູກຄາ້ – ສໍາລບັໂຄງການຂອງເອກະຊນົ, ຫມາຍເຖງິຜູກູ້ຢ້ມື, ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ 

ຈາກການຄໍາ້ປະກນັ, ຜູຈ້ດັການທນຶ, ຜູລ້ງົທນຶ, ຫຼ ືນຕິບຸິກຄນົທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ເຊິ່ ງ ADB 

ເປນັຜູໃ້ຫຢ້ມື ຫຼ ືຄໍາ້ປະກນັ, ຫຼ ືສ່ວນທີ່  ADB ລງົທນຶ 

ການຈດັທໍາສໍາເລດັ – ອງີໃສ່ເນືອ້ໃນເອກະສານ, ຫມາຍເຖງິການກະກຽມຈນົສໍາເລດັ ແລະ ລວມທງັໄລຍະ 

ທີ່ ປະຕບິດັໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງກມົກ່ຽວຂອ້ງຂອງ ADB ທີ່ ຮບັ 

ຜດິຊອບໃນການກະຽມ 

ບດົລາຍງານສຸດທາ້ຍ – ແມ່ນບດົລາຍງານທີ່  (i) ສາ້ງຂຶນ້ຢ່າງເປນັທາງການ ເພື່ ອຍື່ ນໃຫ ້ADB ເປນັບດົລາຍ 

ງານສຸດທາ້ຍ, (ii) ADB ໄດພ້ຈິາລະນາໃຫມ້ຄຸີນະພາບພຽງພໍເພື່ ອນໍາໃຊໃ້ນການ 

ກະກຽມໂຄງການ ຫຼ ືລາຍການກດິຈະກໍາທີ່ ADBໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອື, ແລະ (iii) 

ບ່ໍຕອ້ງມ ີການປ່ຽນແປງຕື່ ມອກີ 

ໂຄງການຂອງເອກະຊນົ – ທຸກໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັສະຫນບັສະຫນນູດວ້ຍທນຶກູຢ້ມື, ການຄໍາ້ປະກນັ, ການລງົທນຶ 

ແບບສ່ວນຫຸນ້ຫຼກືານຈດັສນັທນືແບບອື່ ນເຊິ່ ງ (i) ບ່ໍໄດຮ້ບັການຄໍາ້ປະກນັຈາກລດັ 

ຖະບານ ຫຼ ືປະເທດທີ່ ເປນັສະມາຊກິ; ຫຼ ື(ii) ການຖກືຄໍາ້ປະກນັຈາກລດັ ຖະບານ ຫຼ ື

ປະເທດທີ່ ເປນັສະມາຊກິ ພາຍໃຕ ້ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ ້ADB, ເລັ່ ງລດັ, ໂຈະ, 

ຫຼ ື ຍກົເລກີເງນິກູຢ້ມື ຫຼ ື ການຄໍາ້ປະກນັອື່ ນໆລະຫວ່າງ ADB ແລະ ປະເທດສະ 

ມາຊກິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຍອ້ນຄວາມບກົພ່ອງຂອງຜູຮ້ບັປະກນັ. 

ໂຄງການຂອງລດັຖະບານ – ທຸກໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶກູຢ້ມື, ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້, ຫຼ ືການຈດັສນັ ໃຫທ້ນຶອື່ ນທີ່  (i) 

ຂະຫຍາຍຮອດປະເທດສະມາຊກິ, ຫຼ ື(ii) ມກີານຄໍາ້ປະກນັໂດຍປະເທດສະມາຊກິ 

ພາຍຫລງັ – “ພາຍຫລງັ” ມກີານອະນມຸດັ, ການແຈກຢາຍ, ການເຮດັສໍາເລດັ, ການຮບັຮອງ 

ນໍາໃຊ,້ ການປກຶສາຫາລ,ື ການອອກຫນງັສ,ື ການຮບັ, ຫູ ືການຍື່ ນ, ຫມາຍຄວາມວ່າ 

ທນັທທີີ່ ປະຕບິດັຕວົຈງິຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ, ແລະ ບ່ໍກາຍ 2 ອາທດິ (14 ວນັ) ພາຍ 

ຫຼງັວນັທອີະນຸມດັ, ການແຈກຢາຍ, ການເຮດັສໍາເລດັ, ການຮບັຮອງນໍາໃຊ,້ ການປກຶ 

ສາຫາລ,ື ການອອກຫນງັສ,ື ການຮບັ, ຫຼ ືການຍື່ ນ 

 



 

ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັພະນກັງານກ່ຽວກບັເອກະສານແລະຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂອງ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີທີ່ ເປດີເຜຍີເປນັປະຈາໍ  

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ADB) ເຮດັວຽກຢ່າງໃກຊ້ດິກບັຜູກູ້ຢ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ ເພື່ ອກະກຽມແລະປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກໍາການພດັທະນາ. ADB ຈະແຈງ້ໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື ແລະ ລູກ 

ຄາ້ເພື່ ອຮບັຊາບຂໍສ້ນັນຖິານເງ ື່ອນໄຂກ່ຽວກບັການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂອງ ADB.  

 

ບນັດາເອກະສານດັ່ ງລຸ່ມນີຈ້ະເປນັເອກະສານທີ່ ຈະ ໄດຮ້ບັການເປດີເຜຍີເປນັປະຈາໍໃນເວບັໄຊຂອງ ADB ແລະ ຖາ້ ໄດລ້ະບຸ, ພາຍຫຼງັການປກຶສາຫາລກືບັຜູກູ້ຢ້ມື ຫລ ື ລູກຄາ້ແລວ້, 

ຈະໄດຖ້ກືເຜຍີແຜ່ໃຫກ້ບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນຂອບເຂດໄລຍະເວລາ ແລະ ວທິກີານທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວຂ້າ້ງລຸ່ມນີຕ້າມຄວາມເຫມາະສມົ. ເອກະສານເຫຼ ົ່ ານີອ້າດຈະຖກືຮຽບຮຽງ 

ໃຫມ່ ຫຼ ືກກັໄວບ່ໍ້ໃຫເ້ປດີເຜຍີ, ຂຶນ້ກບັຂໍຍ້ກົເວັນ້ຂອງການເປດີເຜຍີພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ (Assess Information Policy -AIP) ຂອງ ADB.  

 

ບນັຊລີາຍຊື່ ເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະໄດຮ້ບັການປບັປຸງເປນັແຕ່ລະໄລຍະອງີຕາມຄວາມຈາໍເປນັ.  

 

A. ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ1 ແລະ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້ 

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດຈະສະຫນອງຂອບຂອງການເຮດັວຽກໃຫແ້ກ່ ADB ເພື່ ອພວົພນັກບັແຕ່ລະປະເທດສະມາຊກິທີ່ ກາໍລງັພດັທະນາ. ຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວເປນັ 

ແນວທາງ ໃຫແ້ກ່ການກາໍນດົວາງແຜນການປະຕບິດັງານຢູ່ບນັດາປະເທດຕ່າງໆ.ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມພືາກພືນ້ແມ່ນຍຸດທະສາດສໍາລບັພາກພືນ້ ຫຼ ື ອະນພຸາກພືນ້ໃນຂງົເຂດອາຊ ີ

ແລະ ຂງົເຂດປາຊຟີກິທີ່ ກາໍນດົໂດຍ ADB. 

 

ເອກະສານ / ຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ ຫມາຍເຫດ 

1. ລາຍຊື່ ບນັດາຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ 

(Country Partnership Strategies -CPSs) / 

ບນັດາຍຸດທະ ສາດການຮ່ວມມ ືກບັປະເທດເພື່ ອໃຊຊ້ ົ່ ວຄາວ 

(Interim CPSs)2 ແລະ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມ 

ມພືາກພືນ້ (Regional Partnership Strategies-

RCSs) ສະບບັໃຫມ່ ເຊິ່ ງໄດກ້ໍາໜດົໄວເ້ພື່ ອການກະກຽມ 

ລາຍຊື່ ບນັດາຍຸດທເສາດທີ່ ໄດສ້າ້ງຂືນ້ໃນຕະຫຼອດ 12 ເດອືນ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org 

 

 

                                                
1 ADB. 2015. ການສາ້ງຄນືຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ. ມະນລິາ https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/177632/reforming-cps.pdf ແລະ  

ເອດບີ.ີ 2016. ຄູ່່ມກືານປະຕບິດັງານ (OM) ພາກ A2/OP https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-a2-20160920.pdf.   

2ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດເພື່ ອໃຊຊ້ົ່ ວຄາວສາມາດກະກຽມເພື່ ອການພວົພນັກບັປະເທດສະມາຊກິກາໍລງັພດັທະນາໃຫມ່ຫຼພືວົພນັຄນືກບັປະເທດທີ່ ເປນັສະມາຊກິຫຼງັຈາກທີ່ ໄດຢຸ້ດເຊາົການພວົພນັມາໄລຍະ 

ຫນຶ່ ງ. 
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ເອກະສານ / ຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ ຫມາຍເຫດ 

ໃນຕະຫຼອດປີຫນາ້. 

2. ກ່ອນການປະເມນີ (ຮອບດາ້ນ) ແລະ ວເິຄາະ ຮ່າງຍຸດທະ 

ສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ/ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມພືາກ 

ພືນ້, ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ການວເິຄາະດາ້ນເສດຖະກດິ, ການວເິຄາະ 

ດາ້ນຂະແຫນງການ, ການວເິຄາະດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ອື່ ນໆ. 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັການກວດເທື່ ອສຸດທາ້ຍ, 

ຖາ້ມ ີ

 

3. ຮ່າງຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ (CPS)/ຮ່າງຍຸດທະ 

ສາດຮ່ວມກບັປະເທດເພື່ ອໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ (interim CPS) 

(ຖາ້ມ)ີ ແລະ ຂໍມູ້ນອື່ ນໆກ່ຽວກບັປະຫວດັຄວາມເປນັມາ 

ກ່ອນຫຼໃືນລະຫວ່າງການປກືສາຫາລພືາຍ ໃນປະເທດ.  

 ຕອ້ງໄດເ້ຜຍີແຜ່ຕໍ່ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຢູ່ພາຍ ໃນປະເທດ. 

 ອາດຈະລງົເຜຍີແຜ່ຮ່າງເອກະສານລງົໃນ ADB.org ຖາ້ 

ຫາກເປນັກນົໄກທີ່ ທີ່ ດສຸີດເພື່ ອເຜຍີແຜ່ໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນ

ຮ່ວມພາຍ ໃນປະເທດ, ຖາ້ຫາກ ADB ແລະ ລດັຖະບານ 

ເຫນັດ.ີ 

 

ນບັຕັງ້ແຕ່ເລີ່ ມການກະກຽມ CPS, ປະເທດສະມາ 

ຊກິທີ່ ກາໍລງັພດັທະນາ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປກຶສາຫາລ ື

ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ CPS ຈະໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ຕາມ 

ຄວາມປະສງົຂອງປະເທດ ແລະ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫ ້

ບນັດາປະເທດສະມາຊກິທີ່ ກາໍລງັພດັ 

ທະນາໄດເ້ປນັເຈົາ້ການຢ່າງເຂັມ້ແຂງ.  

ເພື່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການປກຶສາຫາລກືບັ

ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ3 ແລະ ເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົ ໄດ ້

ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການສາ້ງຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັ 

ປະເທດ ແລະ ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດເພື່ ອ 

ໃຊຊ້ ົ່ ວຄາວຢູ່ພາຍ ໃນປະເທດຂອງຕນົ, ໃນລະຫວ່າງ 

ການກະກຽມ, ບນັດາຮ່າງຂອງເອກະສານເຫຼ່ າົນີ ້ ແລະ 

ຂໍມູ້ນຄວາມເປນັມາທີ່ ມປີະໂຫຍດອື່ ນໆ ຈະຕອ້ງໄດ ້

ນໍາມາແບ່ງປນັຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ ອໃຫບ້ນັດາຜູ ້

ມສ່ີວນຮ່ວມໄດໃ້ຫຄ້າໍຄດິເຫນັ. 

                                                
3 ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມລວມມລີດັຖະບານຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິທີ່ ກາໍລງັພດັທະນາ, ຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ, ພາກເອກະຊນົ, ແລະ ມະຫາຊນົ ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ, ຕາມຄວາມເຫມາະສມົ 
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4. ສະບບັສຸດທາ້ຍຂອງຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ /ຍຸດທະ 

ສາດຮ່ວມກບັປະເທດເພື່ ອໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ ແລະ 

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມພືາກພືນ້  

[ການເປດີເຜຍີແຕ່ຫວົທ]ີ  

 ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາດຽວກນັກບັຍຸດທະສາດ 

ດັ່ ງກ່າວພວມຖກືແຈກຢາຍ ໃຫຄ້ະນະອໍານວຍການກຸ່ມ 

(Board) ເພື່ ອຮບັຮອງ, ຊຶ່ ງໜາຍເຖງິວ່າໄດ່ຮບັການ 

ເຫນັດຈີາກປະເທດສະມາຊກິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ຫຼ ື

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັ ທີ່ ສະບບັສຸດທາ້ຍຂອງ 

ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັ ປະເທດ/ຍຸດທະ ສາດຮ່ວມກບັປະເທດ 

ເພື່ ອໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມພືາກພືນ້ໄດ ້

ຮບັການຮອງຈາກຫວົໜາ້ກຸ່ມ  

ການເຫນັດໃີຫເ້ປດີເຜຍີແຕ່ຫວົທຄີວນໄດຮ້ບັການ 

ສນົທະນາປກຶສາຫາລກືບັລດັຖະບານແຕ່ຫວົທທີີ່ ເລີ່ ມຕົ ້

ນຂະບວນການກະກຽມຍູດທະສາດໂດຍທມີງານ 

ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັປະເທດປະຈາໍ ADB ແລະ ຕອ້ງໄດ ້

ຖກືບນັທກຶເປນັບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ  

5 ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຮູບແບບເອກະສານເອເລກັໂຕຼນກິທີ່

ສະໜອງຊ່ອງທາງເຂົາ້ເຖີງ (link) ທີ່ ລະບຸຢູ່ໃນ ຍຸດທະສາດ 

ຮ່ວມມກືບັປະເທດ/ຍຸດທະ ສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດເພື່ ອ 

ໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມພືາກພືນ້  

 ການປະເມນີການເຕບີໂຕຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ຍນືຍງົ 

 ອງົປະກອບພືນ້ຖານຂອງການປະສານງານເພື່ ອການ 

ພດັທະນາ (Development Coordination 

Matrix) 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາດຽວກນັກບັການລງົ 

ເຜຍີແຜ່ ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ/ ຍຸດທະສາດຮ່ວມ 

ມກືບັປະເທດເພື່ ອໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ື

ພາກພືນ້, ໂດຍການຄໍານງືເຖງິຂໍຍ້ກົເວັນ້ໃນນະໂຍບາຍ. 

 

6. ສະບບັສຸດທາ້ຍຂອງຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ/ຍຸດທະ 

ສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດເພື່ ອໃຊຊ້ົ່ ວຄາວຈະໄດຖ້ກືແປເປນັ 

ພາສາຂອງປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 90 ວນັ 

ນບັຈາກມືທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຮອງຈາກຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ. 

ໃຊສ້ະເພາະປະເທດທີ່ ບ່ໍມກີານນາໍໃຊພ້າສາອງັກດິພາຍ 

ໃນປະເທດຢ່າງກວາ້ງຂວາງ  

7. ບດົສະຫຼຸບຂອງປະທານກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລຂືອງຄະນະ

ອໍານວຍການກຸ່ມກ່ຽວກບັ ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ / 

ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດເພື່ ອໃຊຊ້ ົ່ ວຄາວ ແລະ 

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມພືາກພືນ້ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫຄ້ະນະອາໍ 

ນວຍການກຸ່ມເພື່ ອຮບັຊາບໄວເ້ປນັຂໍມ້ນູ . 
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8. ແຜນດໍາເນນີພາລະກດິໃນປະເທດ ທີ່  (Country 

Operation Business Plan-COBP)4 ແລະ 

ແຜນທຸລະກດິຂອງການປະຕບິດັການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້  

(Regional Opeation Business Plan-ROBP), 

ລວມທງັ ເອກະສານທີ່ ເຊື່ ອມຕໍ່  ທາງເອເລກັໂຕຼນກິ 

ເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ກບັບນັດາແຜນການເຫູົ່ ານີ.້ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍ

ໃຫຄ້ະນະອາໍນວຍການກຸ່ມ ເພື່ ອຮບັຊາບໄວເ້ປນັຂໍມູ້ນ . 

COBP ແລະ ROBP ແມ່ນບນັຊໂີຄງການໃຫຢ້ມື 

ແລະ ໂຄງານທີ່ ບໍ່ ແມ່ນການໃຫຢ້ມືຂອງປະເທດສະມາ

ຊກິ ຫຼ ືຂອງພາກພືນ້ ຫຼ ືອະນຸພາກພືນ້ສະເພາະ 

ໃດຫນຶ່ ງ. 

B. ບນັດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ  

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ   ຫມາຍເຫດ 

1. ຂໍມູ້ນໂຄງການ (Project Data Sheet) 

ເພື່ ອແຈງ້ໃຫຜູ້ມ້ສ່ີວນຮ່ວມຢູ່ນອກໂຄງການ ຫຼ ືແຜນງານ ໃນໄລຍະພວມດໍາເນນີ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ/ແຜນງານ, ADBຈະລງົເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນໂຄງການ ພອ້ມທງັຂໍຫ້ບ/ບກ່ຽວກບັ 

ໂຄງການ ຫຼ ືແຜນງານໃນເວບັໄຊ ADB . ເນື່ ອງຈາກຂໍມູ້ນໂຄງການແມ່ນຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາກດິຈະກໍາແລະໜາ້ວຽກໂຄງການທີ່ ພວມດາໍເນນີຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ບາງຂໍມູ້ນ ອາດຈະບໍ່ ນອນ 

ຢູ່ໃນສະບບັເບືອ້ງຕົນ້ ແຕ່ຈະເພີ່ ມຕື່ ມໃສ່ ຖາ້ມຂໍີມູນເພີ່ ມເຕມີ. ໜາ້ເວບັ ໄຊຂອງຂໍມູ້ນໂຄງການຈະສະຫນອງຊ່ອງທາງເຂົາ້ຫາ (links) ຫາບນັດາເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຊື່ ງໄດສ້າ້ງຂືນ້ຕາມ 

ຮອບວຽນໂຄງການ. 

ຂໍມູ້ນໂຄງການ ບນັດາ ໂຄງການຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ນໍາ 

ໃຊທ້ນືກູຢ້ມື (ລວມທງັ ແຫລ່ງທນືອໍານວຍຄວາມສະ 

ດວກເພື່ ອການສະໜອງທນືຫລາຍຮູບແບບ - 

Multiranche Financing Facility -MFF), 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັເອກະສານແນວຄວາມ 

ຄດິ ໂຄງການ (concept paper) ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນມູດັ5 

 

 

 

                                                
4 ແຜນດາໍເນນີພາລະກດິໃນປະເທດທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງໄດຮ້ບັການກະກຽມເພື່ ອຂະຫຍາຍການມຜີນົຂອງຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດທີ່ ນາໍໃຊຢູ່້ ຖາ້ຫາກນອນຢູ່ໃນເຫດຜນົທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຄໍາອະທບິາຍຢູ່ລຸ່ມ 3 

ຂອງຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັການປະຕບິດັງານ (OM) ພາກ A2/OP ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ. ອອກຄັງ້ວນັທ ີ20 ກນັຍາ 2016. ແຜນດາໍເນນີພາລະກດິໃນປະເທດທີ່ໄດປ້ບັປຸງແລວ້ນີ ້ຈະໄດຖ້ກືນາໍມາເປີດເຜຍີ 

ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫກ້ບັຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມເພື່ ອຮບັຊາບເປັນຂໍມູ້ນ.   
5 ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ບ່ໍມເີອກະສານແນວຄວາມຄດິ, ຕວົຢ່າງ ການສະຫນບັສະຫນນູທີ່ ບ່ໍຢູ່ໃນຮອບວຽນ, ຂໍມູ້ນໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ ຈະໄດຮ້ບັການເປີດເຜຍີພາຍຫລງັທີ່ ໄດຜ່້ານໃນກອງປະຊຸມທບົທວນຄນືຂອງພະນກັງານ ຫຼ ື

ກອງປະຊຸມທບົທວນຄນືຂອງຄະນະຜ◌ູ◌້ບລໍຫິານ ຫຼ ືໃນກລໍະນທີີ່ ເປນັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການຂະຫນາດນອ້ຍ, ພາຍຫຼງັການອະນມຸດັໂຄງການຊ່ວຍເຫູອືດາ້ນວຊິາການດັ່ ງກ່າວ. 



 
 
 
 

ຮ່າງເອກະສານສໍາລບັຂໍຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື
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ທນຶຊ່ວຍເຫລອືລາ້ ແລະ ທນືຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນວຊິາການ 

ຂໍມູ້ນໂຄງການໃນເບືອ້ງຕົນ້ສໍາລບັໂຄງການນໍາໃຊທ້ນຶ 

ສະໜອງແບບທໍາອດິຂອງໂຄງການທີ່ ນໍາໃຊທ້ນືຫລາຍ 

ຮູບແບບແລະສໍາລບັການສະໜອງທນືໃນງວດຕ່ໍໆມາ  

 

 

 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ສໍາເລດັການເກບັ 

ກໍາຂໍມູ້ນຄວາມຈງິ5 ກ່ຽວກບັໂຄງການທນືກູຢ້ມືໃນງວດດັ່ ງ 

 

ຂໍມູ້ນໂຄງການສໍາລບັບນັດາໂຄງການຂອງເອກະຊນົ 

 

 

 

 

ຂໍມູ້ນໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ສາໍລບັບນັດາໂຄງການຂອງເອ 

ກະຊນົ  ຊື່ ງໄດຖ້ກືຈດັເຂົາ້ໃນໝວດໂຄງ ການປະເພດ 

A ກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ 

 

ມູນໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ສໍາລບັ ໂຄງການຊ່ວຍທາງດາ້ນ 

ວຊິາການ ໃຫກ້ບັເອກະຊນົ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັ ADB ໄດພ້ຈິາລະນາ 

ເຫນັວ່າໂຄງການອາດຈະໄດນ້າໍສະເຫນ ີຕໍ່ ຄະນະອໍານວຍ 

ການກຸ່ມ, ແຕ່ຕອ້ງບໍ່ ກາຍ 30 ວນັກ່ອນ ວນັທ ີທີ່ ຄະນະອາໍ 

ນວຍການກຸ່ມຈະພຈິາລະນາ 

 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ຢ່າງຫນອ້ຍ 120 ວນັກ່ອນການພ ິ

ຈາລະນາຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ  

 

  

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 30 ວນັທີ່ ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທ ີ

ທີ່  ອະນຸມດັ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການດັ່ ງກ່າວ   

 

ຂໍມູ້ນໂຄງການທີ່ ໄດປ້ບັປຸງແລວ້ 

 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ເມື່ ອໃດກໍ່ ຕາມ ທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັ 

ຕາມຂໍມູ້ນທີ່ ມ ີແລະ ຢ່າງຫນອ້ຍປລີະ ຄັງ້6 

ການປບັປຸງຂໍມູ້ນໂຄງການຄວນຈະອະທບິາຍຂັນ້ຕອນ ຫຼ ື

ຄວາມຄບືໜາ້/ສະຖານະພາບ ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັ 

ດາກດິຈະກາໍຂອງ ໂຄງການ. ຖາ້ ADB ຫາກຢຸດຕກິານ 

ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຕນົໃນໂຄງການ ຫຼ ືແຜນງານ, ຂໍມ້ນູໂຄງ 

ການດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງໄດ ້ລະບຸວນັທີ່  ຂອງການຢຸດຕ ິພອ້ມທງັ 

ຄໍາອະທບິາຍເຖງິ ເຫດຜນົຂອງ ການຢຸດຕດິ ັ່ ງກ່າວ.  ADB 

ຈະຕອ້ງຮກັສາຂໍມູ້ນໂຄງການທີ່  ໄດຖ້ກືຢຸດຕ ິໃນເວບັໄຊ 

ເປນັເວລາ 12 ເດອືນ ພາຍຫຼງັ ມກີານຢຸດຕດິ ໂຄງການ. 

                                                
6  ຖາ້ຫາກບໍ່ ມກີານລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນຕາມຄວາມຈງີ, ຂໍມຸ້ນໂຄງການຈະຕອ້ງໄດຖ້ກືເຜຍີແຜ່ ພາຍຫຼງັທີ່  ADB ໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງຂທໍນືຕາມກາໍໜດົສໍາລບັງວດທີ່ ໄດຮ້ບັການລງົນາມແລວ້. 



 
 

 

ຮ່າງເອກະສານ ສໍາລບັ ຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື
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ຂໍມູ້ນໂຄງການຕອ້ງໄດຖ້ກືແປ 

 

 ໂຄງການຂອງລດັຖະບານທີ່ ເປນັທນືກູຢ້ມື, ທນຶ 

ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້, ແລະບນັດາ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອື 

ລາ້ດາ້ນວຊິາການ ເພື່ ອກະກຽມໂຄງການ  

 

 

 ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ດານວຊິາການເພື່ ອກະກຽມ 

ໂຄງການຂອງເອກະຊນົ 

 

 

 ໂຄງການທນຶກູຢ້ມື ແລະ ໂຄງການທນຶຊ່ວຍເຫຼອື 

ລາ້ຂອງເອກະຊນົ  

 

 

 

ຕອ້ງເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 6 ເດອືນພາຍຫຼງັ 

ການອະນຸມດັເອກະສານແນວຄວາມຄດິ ໂຄງການ ແລະ 

ພາຍໃນ 6 ເດອືນພາຍຫຼງັ ການອະນຸມດັທນຶກູຢ້ມື ຫຼ ື

ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 

 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 6 ເດອືນພາຍຫຼງັການ 

ອະນຸມດັ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນວຊິາການເພື່ ອກະກຽມໂຄງ

ການດັ່ ງກ່າວ  

 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 6 ເດອືນ ພາຍຫຼງັຂໍມູ້ນ 

ໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ ໄດຖ້ກືເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org 

ໃນປະເທດບ່ອນທີ່  ບໍ່ ມກີານນໍາໃຊພ້າສາອງັກດິຢ່າງກວາ້ງ 

ຂວາງ. ຖາ້ຫາກມກີານນ າໃຊພ້າສາອງັກດິຢ່າງກວາ້ງຂວາງ, 

ຂໍມູ້ນໂຄງການຈະຖກືແປອງີຕາມການຮອ້ງຂໍເທົ່ ານ ັນ້. 

2. ຂໍມູ້ນຂ່າວສານສາໍລບັປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ໃຫ◌ຄ້ວາມສນົໃຈ  

ADB ຈະເຮດັວຽກຢ່າງໃກຊ້ດິກບັຜູກູ້ຢ້ມືຫຼລືູກຄາ້ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຂໍມ້ນູຂ່າວສານກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງ 

ການແລະແຜນງານຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຂອງເອກະ 

ຊນົໄດຖ້ກືສະໜອງໃຫ,້ ຈະໄດມ້ກີານຂ ໍຄໍາຄດິເຫນັ 

ຕໍ່ ກບັການອອກແບບໂຄງ ການທີ່ ໄດນ້າໍ ສະເໜ ີແລະ 

ພອ້ມທງັ ສະຫນອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງອນັ 

ຈະຕອ້ງມໄີວໃ້ຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ 

ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມອື່ ນໆທີ່ ໃຫຄ້ວາມສນົໃຈໃນລກັ ສະນະ, 

ຮູບແບບ, ແລະ ພາສາທີ່ ພວກເຂາົ7ສາມາດ ເຂົາ້ໃຈໄດ ້8 ແລະ 

ຢູ່ໃນທີ່ ໆພວກເຂາົສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ ້

 

                                                
7  ພະນກັງານຄວນຈະລາຍງານກ່ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການພາຍຫລງັທີ່ ໄດມ້ກີານລງົທບົທວນໂຄງການໃນແຕ່ລະຄັງ້. 

8  ຂໍມ້ນູນີສ້າມາດມຕີອບສະຫນອງໃຫເ້ປນັແຜ່ນພບັ,ໃບປິວ ຫຼ ືປຶມ້ນອ້ຍເປັນພາສາທີ່ ປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດ.້ ສໍາລບັປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ບ່ໍຮູຫ້ນງັສ ືວທິກີານສື່ ສານອື່ ນຕາມທີ່ ຄວາມເຫມາະສມົຈະຕອ້ງ 

ໄດເ້ອາົມານາໍໃຊ.້ 



 
 
 
 

ຮ່າງເອກະສານສໍາລບັຂໍຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ   ຫມາຍເຫດ 

ສໍາຄນັຕໍ່ ຂອບເຂດວຽກຂອງໂຄງການ 

ADB ຈະຊ່ວຍເຫຼອືລດັຖະບານຂອງປະເທດສະມາ 

ຊກິທີ່ ກາໍລງັພດັທະນາ ແລະ ລູກຄາ້ຈາກພາກສ່ວນ 

ເອກະຊນົໃນການສາ້ງແຜນ ການສື່ ສານ ໃນໂຄງການຫຼ ື

ແຜນງານ ເພື່ ອໃຫມ້ ີພາກທີ່ ລະບຸການເປດີເຜຍີຄດືັ່ ງ 

ລຸ່ມນີ:້ 

(i) ປະເພດຂໍມູ້ນທີ່ ຈະເປດີເຜຍີ; (ii) ກນົໄກສໍາລບັ 

ການແຈງ້ການຕໍ່ ມວນຊນົ, ລວມທງັພາສາ ແລະ ໄລຍະ 

ເວລາ; ແລະ (iii) ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະຕບິດັ 

ແລະ ການຕດິຕາມການເປດີເຜຍີ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ .  

ບນັດາແຜນການສື່ ສານຂອງໂຄງການ ຫຼ ືແຜນງານ 

ຈະຕອ້ງຖເືປນັສ່ວນໃຈກາງ ທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັການປກຶສາຫາລ ື

ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມກບັປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມອື່ ນໆທີ່ ໃຫ◌້ຄວາມ ສນົໃຈ. 

ແຜນການສື່ ສານດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຕອ້ງຖືກບນັຈຢູຸ່ໃນບນັດາເອກ

ະສານຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ແຜນການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ືແລະ 

ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຫຼ ືຄູ່ ມ ືການບລໍຫິານໂຄງການ.  

ແຜນການສື່ ສານຈະຊ່ວຍ ໃຫບ້ນັດາຜູກູ້ຢ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ 

ໄດມ້ສ່ີວນ ຮ່ວມກບັປະຊາຊນົທີ່  ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນການ 

ອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກໍາທີ່  

ADB ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ, ແລະພອ້ມທງັ ເປນັການເພີ່ ມ 

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົຂັນ້ຮາກຫຍາ້ ແລະ ອງົການ 

ຈດັຕັງ້ສງັຄມົຕ່າງໆໃນຂະບວນການພດັທະນາ ດວ້ຍການໃຫ ້

ລາຍລະ ອຽດເຖງິວທິກີານເຂົາ້ຮ່ວມໃນການສນົທະນາກບັປະ 

ຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ພອ້ມທງັ ຂະຫຍາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານຂອງມວນຊນົ. 

3. ບນັດາເອກະສານກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງຂອງໂຄງການ9  

ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພາຍໃຕຄ້ໍາຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງ (Safeguard Policy Statement), ADB ຈະລງົເຜຍີແຜ່ບນັດາເອກະສານທີ່ ຜູ ້

ກູຢ້ມື ແລະ/ຫລ ືລູກຄາ້ໄດສ້ົ່ ງມາດັ່ ງລຸ່ມນີລ້ງົເວບັ ໃນ ໄຊຂອງຕນົ. 

a. ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

 

(i) ຮ່າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ (EIA) ສໍາລບັໂຄງການຈດັໃນ 

ໝວດປະເພດ A  

 

(ii) ຮ່າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ສໍາລບັໂຄງການ ຍ່ອຍໃນໝວດ  A 

ພາຍໃຕໂ້ຄງການຂະແຫນງການທີ່ ນໍາໃຊທ້ນືກູ ້

ເອກະສານລຸ່ມນີຈ້ະຕອ້ງເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org: 

 

ຢ່າງຫນອ້ຍ 120 ວນັ ກ່ອນການພຈິາລະນາຂອງ  

ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ  

 

 

ຢ່າງຫນອ້ນ 120 ວນັກ່ອນການອະນຸມດັໂຄງການຍ່ອຍດັ່ ງ 

ກ່າວ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9  ອງີໃສ່ບດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປົກປອ້ງຄຸມ້ຄອງຂອງ ADB  (2009) ເພື່ ອຄວາມສມົບູນຂອງບນັຊລີາຍຊື່ ເອກະສານກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງເພື່ ອການເປີດເຜຍີ. 



 
 

 

ຮ່າງເອກະສານ ສໍາລບັ ຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື

ເດອືນພະຈກິ 2016 

 

8

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ   ຫມາຍເຫດ 

ຢມື ຫຼ ືໂຄງການທີ່ ນໍາໃຊທ້ນື ໂດຍຜ່ານຕວົ 

ກາງ ໃນການສະໜອງທນື (financial 

intermediary)  

 

(iii) ຮ່າງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ສໍາລບັ ໂຄງການທີ່ ນອນຢູ່ພາຍໃຕ ້

ໂຄງການທີ່ ນໍາໃຊທ້ນຶຈາກແຫລ່ງທນຶອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງທນືຫລາຍ 

ຮູບແບບ (tranche of an Multitranche 

Financial Facility), ຊຶ່ ງຈດັ ໃນໜວດ A 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ,    

(iv) ຮ່າງປະເມນີຜນົສິ່ ງແວດລອ້ມດາ້ນຍຸດທະສາດ

ສໍາລບັໂຄງການແຜນງານສິ່ ງແວດລອ້ມໃນ 

ໜວດ A  

(v) ຮ່າງປະເມນີຜນົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ຂອບວຽກທບົທວນຄນື, ບ່ອນທີ່ ມ ີ 

(vi) ຮ່າງການກວດສອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃນ 

ເບືອ້ງຕົນ້ (Initial Environment 

Examination) 

(vii) ເອກະສານ ການປະເມນີຜນົກະທບົ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລ ້ອມ ຫຼ ືເອກະສານການ 

ກວດສອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມເບຶືອ້ງຕ ົນ້ 

ສະບບັສຸດທາ້ຍ ຫຼສືະບບັປບັປຸງຄັງ້ຫູາ້ສຸດ  

 

 

 

 

 

ຢ່າງຫນອ້ຍ 120 ວນັກ່ອນການອະນຸມດັຄໍາຮອ້ງຂໍທນຶ 

ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ 

 

 

 

 

 

ຢ່າງຫນອ້ຍ 120ວນັກ່ອນການພຈິາລະນາ 

ຂອງຄະນະອາໍນວຍການກຸ່ມ 

 

ກ່ອນທໍາການປະເມນີ10  

 

ອງີຕາມການຮອ້ງຂໍ ແລະ ພາຍລງັທີ່  

ການອະນຸມດັໂຄງການຂອງຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ 

 

ພາຍຫລງັທີ່  ADB ໄດຮ້ບັ   

 

 

 

 

                                                
10 ຖາ້ຫາກບໍ່ໄດຖ້ກືຮຽກຮອ້ງໃຫລ້ງົມາທໍາການປະເມນີເພີ່ ມຕື່ ມ, ເອກະສານດັ່ ງກ່າວຈະຖກືນາໍມາເຜຍີແຜ່ກ່ອນກອງປະຊຸມທບົທວນຄນືຂອງຄະນະບໍລຫິານ ຫຼ ື ກອງປະຊຸມທບົທວນຄນືຂອງພະນກັງານຄັງ້ທໍາອດິ 

ສໍາລບັບນັດາໂຄງການຂອງລດັຖະບານ, ຫຼ ືກ່ອນກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການດາ້ນການລງົທນຶເທື່ ອສຸດທາ້ຍ, ຖາ້ມ.ີ 



 
 
 
 

ຮ່າງເອກະສານສໍາລບັຂໍຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື

ເດອືນພະຈກິ 2016 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ   ຫມາຍເຫດ 

(viii) ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ ື

ເອກະສານການກວດສອບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ເບຶືອ້ງຕົນ້ ສະບບັ ໃຫມ່ ຫຼ ືສະບບັປບັປຸງຄັງ້ຫຼາ້ 

ສຸດ, ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານຮ່ວມ(collective 

action plan) , ຖາ້ມ ີ(ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ໃນລະ 

ຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະ ຕບິດັໂຄງການ) 

 

(ix) ບນັດາບດົລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  

 

ພາຍຫລງັທີ່  ADB ໄດຮ້ບັ 

 

 

 

 

 

 

ພາຍຫລງັທີ່  ADB ໄດຮ້ບັ 

b. ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ  

 

(i) ຮ່າງແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ/ຫຼ ື

ຂອບວຽກຂອງການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ 

 

(ii) ຮ່າງແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ສໍາລບັໂຄງການ 

ຍ່ອຍໃນໝວດ A ດາ້ນການຍກົ ຍາ້ຍຈດັສນັ 

ພາຍໃຕ ້ໂຄງການຂະແຫນງການ ຫຼ ືໂຄງ 

ການນາໍໃຊທ້ນືສະໜອງໃຫໂ້ດຍຜ່ານຄນົກາງ 

 

(iii) ຮ່າງແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ສໍາລບັ ແຕ່

ລະໂຄງການ ທີ່  ນອນຢູ່ພາຍໃຕໂ້ຄງທີ່ ນໍາໃຊ ້

ທນືຈາກແຫລ່ງທນຶອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ

ການສະໜອງທນືຫລາຍຮູບແບບ 

(Multitranche Financing Facility - 

MFF)  

 

ບນັດາເອກະສານລຸ່ມນີຈ້ະເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org: 

 

ກ່ອນທໍາການປະເມນີ (ຄໍາອະທບິາຍລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 10) 

 

 

ກ່ອນການອະນຸມດັໂຄງການຍ່ອຍ 

 

 

 

 

ກ່ອນການພຈິາລະນາຂອງຄະນະຜູບໍ້ລຫິານກ່ຽວກບັ 

ຄໍາຮອ້ງຂໍທນຶຕາມແຕ່ລະໄລຍະ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ຮ່າງເອກະສານ ສໍາລບັ ຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື

ເດອືນພະຈກິ 2016 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ   ຫມາຍເຫດ 

(iv) ແຜນສຸດທາ້ຍຂອງການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ເຊິ່ ງ 

ຮບັຮອງໂດຍຜູກູ້ຢ້ມືແລະ/ຫຼ ືລູກຄາ້  

 

(v) ແຜນໃໝ່ຫຼແືຜນປບັປຸງຄັງ້ຫຼາ້ສຸດຂອງການຍກົ 

ຍາ້ຍຈດັສນັ, ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານຮ່ວມ , 

ຖາ້ມ ີ(ໄດຖ້ກື ສາ້ງຂຶນ້ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັໂຄງການ)  

 

(vi) ບນັດາບດົລາຍງານຕດິຕາມກວດກາການຍກົ 

ຍາ້ຍຈດັສນັ 

ພາຍຫລງັທີ່  ADB ໄດຮ້ບັ 

 

 

ພາຍຫລງັທີ່  ADB ໄດຮ້ບັ 

 

 

 

 

ພາຍຫລງັທີ່  ADB ໄດຮ້ບັ 

 

c. ຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ 

 

(i) ຮ່າງແຜນການກ່ຽວກບັຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ  

ແລະ/ຫຼ ືຂອບການວາງແຜນກ່ຽວ 

ກບັຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ 

 

(ii) ຮ່າງແຜນການກ່ຽວກບັຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງສໍາລບັ 

ໂຄງການ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕຊ້ື່ ງໂຄງການທີ່ ນໍາ ໃຊ ້

ທນືຈາກແຫລ່ງທນຶອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ

ການສະໜອງທນືຫລາຍຮູບແບບ (MFF) 

 

(iii) ຮ່າງແຜນການກ່ຽວກບັຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງສໍາລບັ 

ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນໜວດ A ກ່ຽວກບັຄນົເຜົ່ າ 

ພືນ້ເມອືງພາຍໃຕໂ້ຄງການ ຂະແຫນງການຫຼ ື

ໂຄງການທີ່ ນໍາໃຊທ້ນືສະໜອງໂດຍຜ່ານຄນົກາງ 

 

ເອກະສານລຸ່ມນີຈ້ະເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org: 

 

ກ່ອນທໍາການປະເມນີ (ຄໍາອະທບິາຍລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 10) 

 

 

 

ກ່ອນການພຈິາລະນາການຂອງຄະນະຜູບ້ລໍຫິານ 

ກ່ຽວກບັຄາໍຮອ້ງຂໍທນຶຕາມແຕ່ລະໄລຍະ  

 

 

 

ກ່ອນການອະນຸມດັໂຄງການຍ່ອຍ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ຮ່າງເອກະສານສໍາລບັຂໍຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື

ເດອືນພະຈກິ 2016 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ   ຫມາຍເຫດ 

(iv) ແຜນສຸດທາ້ຍກ່ຽວກບັຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ 

 

(v) ແຜນໃຫມ່ ຫຼ ືແຜນປບັປຸງຄັງ້ຫຼາ້ສຸດກ່ຽວ 

ກບັຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ ແລະແຜນປະຕບິດັງານ

ຮ່ວມກ່ຽວກບັຄນົ ເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ, ຖາ້ມ ີ(ໄດ ້

ສາ້ງຂຶນ້ໃນ ໄລຍະຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັໂຄງ ການ) 

 

(vi) ບນັດາບດົງາຍງານກ່ຽວກບັການຕດິຕາມກວດ 

ກາໜາ້ວຽກກ່ຽວກບັຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ 

ພາຍຫລງັທີ່   ADB ໄດຮ້ບັ 

 

ພາຍຫລງັທີ່   ADB ໄດຮ້ບັ 

 

 

 

 

ພາຍຫລງັທີ່   ADB ໄດຮ້ບັ 

d. ບນັດາລະບບົການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງຂອງປະ 

ເທດ (Country Safeguard Systems) 

 
(i) ບນັດາຮ່າງການປະເມນີຄວາມທຽບເທົ່ າດາ້ນນະ

ໂຍບາຍແລະຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັ ໃນຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ຂັນ້ຂະແໜງ 

ການ ຫຼ ືຂັນ້ອງົການ ເພື່ ອໃຫມ້ວນຊນົປະກອບ 

ຄໍາຄດິເຫນັ 

 

(ii) ບນັດາບດົລາຍງານສຸດທາ້ຍຂອງ ການປະເມນີ 

ຄວາມທຽບເທົ່ າດາ້ນ ນະໂຍບາຍແລະຄວາມສາ 

ມາດໃນການຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັ 

 

(iii) ບນັດາເອກະສານການປະເມນີປບັປຸງຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ

ທີ່ ໄດ ້ລວມເອາົການປ່ຽນແປງ ຢູ່ໃນບນັດາລະ 

ບບົປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງຕ່າງໆ ຂອງປະເທດ, ຖາ້ມ ີ

 

ເອກະສານລຸ່ມນີຈ້ະເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org: 

 

 

ພາຍຫລງັການຈດັທໍາສາໍເລດັ 

 

 

 

 

 

ພາຍຫລງັການຈດັທໍາສາໍເລດັ 

 

 

 

ພາຍຫລງັການຈດັທໍາສາໍເລດັ 

 

 

 

 

 

 

ການເປດີເຜຍີທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປະເມນີຄວາມສາມາດໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນລະດບັໂຄງການ ແລະ 

ຈະປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນການ 

ເປດີເຜຍີເອກະສານການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງຕາມປກົະຕ.ິ 

ບດົລາຍງານການກວດສອບການປະຕບິດັຕາມນະໂຍ 

ບາຍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ/ຫຼ ືດາ້ນສງັຄມົ (ລວມທງັ 

ຕອ້ງເປດີເຜຍີອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂຮຽກຮອ້ງລະບຸໄວຂ້າ້ງເທງີ 

ສໍາລບັການລງົເຜຍີແຜ່ເອກະສານກ່ຽວກບັ ການປະເມນີ 
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ແຜນການປະຕບິດັງານຮ່ວມ, ຖາ້ ຜູກູ້ຢ້ມື ຫຼ ືລກູຄາ້ 

ຫາກໄດສ້າ້ງຂືນ້) 

ຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການກວດສອບດາ້ນ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນເບືອ້ງຕົນ້, ແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ 

ແລະ/ຫຼ ືແຜນກ່ຽວກບັຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ 

ບດົລາຍງານການກວດສອບວເິຄາະສະພາບການປກົ 

ປອ້ງຄຸມ້ຄອງ 

ພາຍຫລງັການຈດັທໍາສາໍເລດັ  

ການປະເມນີລະບບົການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງຂອງ 

ໂຄງການແຜນງານ (Program Safeguard 

Systems Assessment - PSSA) 

ຮ່າງເອກະສານການປະເມນີລະບບົການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງຂອງ 

ໂຄງການແຜນງານຕອ້ງຖືກເປດີເຜຍີກ່ອນ 

ກອງປະຊຸມທບົທວນຂອງຄະນະຜູບ້ໍລຫິານ 

 

ເອກະສານການປະເມນີເທື່ ອສຸດທາ້ຍຈະຕອ້ງເອາົລງົ ເວບັໄຊ 

ADB.org ພາຍຫລງັການຈດັທໍາສາໍເລດັ ແລະ ໃນເວລາ 

ດຽວກນັກບັທີ່ ບດົລາຍງານແລະນໍາສະເໜກ່ີຽວກບັ ໂຄງການຂ

ອງປະທານ (Report and Recommendation of the 

President -RRP) 

ໃຊສ້າໍລບັ ການໃຫຢ້ມື ໂດຍອງີໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັ ໃນຮູບແບບ 

ໂຄງການແຜນງານ  

4. ການວເິຄາະຄວາມທຸກຍາກແລະ ດາ້ນສງັຄມົເບື ້ຶອ້ງຕ ົນ້ 

 

 ບນັດາໂຄງການຂອງລດັຖະບານ 

 

 

  

 ບນັດາໂຄງການຂອງເອກະຊນົ  

 

 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່  ເອກະສານ 

ແນວຄວາມຄດິ (Concept Paper) ຂອງໂຄງການ ຫລ ື

ແຜນງານ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ 

 

ເຜຍີແຜ່ລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ກ່ອນການຮບັຮອງສຸດ 

ທາ້ຍໂດຍຄະນະກໍາມະການລງົທນຶ (Investment 

Committee)   

 

 

ພະນກັງານຈະຕອ້ງແຍກບດົວເິຄາະ ຄວາມທຸກຍາກແລະດາ້ນ 

ສງັຄມົເບືອ້ງຕົນ້ອອກຈາກເອກະສານແນວຄວາມຄດິຂອງ 

ໂຄງການ ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້ ແລະ ຕອ້ງແຍກສົ່ ງ 

ຕ່າງຫາກ ສາໍລບັການເປດີເຜຍີ 

5. ສນັຍາວ່າດວ້ຍໂຄງປະກອບຂອງການສະໜອງທນຶຊ່ວຍ

ເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ (Technical Assistance 

Framework Agreement), ຖາ້ມ ີ

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັການແຈງ້ເຈດ 

ຈາໍນງົບໍ່ ຂດັຂອ້ງຂອງລດັຖະ ບານ (Government no-

objection clearance)  
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6. ໜງັສສືນັຍາໂຄງການທນື ຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 

(Technical Assistance Letter of 

Agreement) 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org 

ADB ຈະໃຫເ້ວລາປະເທດສະມາຊກິຢ່າງຫນອ້ຍ 20 ວນັ 

ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທຫີນງັສແືຈງ້ການເພື່ ອແຈງ້ຫາ ADB ກ່ຽວກບັ 

ຂໍມູ້ນຫຼຕືວົເລກໃດຫນຶ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ ວ່າດວ້ຍໂຄງປະ 

ກອບຂອງການສະໜອງທນຶຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການຊຶ່ ງຕກົ 

ຢູ່ເງ ື່ອນໄຂ ໃນລາຍການຍກົເວັນ້ໃດຫນຶ່ ງທີ່ ຄາດວ່າໜາ້ຈະ 

ເປດີເຜຍີ ໄດ.້ ຂໍມູ້ນຫຼຕືວົເລກດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົອອກ 

ຈາກເອກະສານກ່ອນທີ່ ຈະເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.  

 

7. ບນັດາບດົລາຍງານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 

 

 ບນັດາໂຄງການຂອງລດັຖະບານ11 

 

 

 ບນັດາໂຄງການຂອງເອກະຊນົ 

 

 

 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່  ໄດຮ້ບັອະນຸ 

ມດັຈາກອາໍນາດການປກົຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ບນັດາບດົລາຍງານໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນວຊິາການສະບບັ

ທີ່ ຖກືແກໄ້ຂ ຕອ້ງເອາົລງົ ໃນເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 

30 ວນັນບັແຕ່ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອື 

ດາ້ນວຊິາການ 

 

8. ບດົລາຍງານ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 

ຂະຫນາດນອ້ຍ ປະຈາໍເດອືນ ແລະ ປະຈາໍໄຕມາດ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫຄ້ະ

ນະອໍານວຍການກຸ່ມ  

 

9. ບດົລາຍງານສຸດທາ້ຍຂອງທີ່ ປກຶສາທີ່ ຂດັມາຈາກບນັດາ 

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັ ການຈດັທໍາສາໍເລດັ ສໍາລບັບນັດາໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນວຊິາການທີ່ ນໍາ

ໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ເທົ່ ານັນ້ 

                                                
11   ສໍາລບັໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນວຊິາການເພື່ ອກະກຽມໂຄງການ ທີ່ ມມູີນຄ່າເຖງິ 1,5 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ບດົລາຍງານໂຄງການຊ່ວຍເຫູອືດາ້ນວຊິາການ ບວກກບັ ເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງການ ຂອງໂຄງ

ການດັ່ ງກ່າວ ທຈະເອາົລງົໃນ ເວບັໄຊຂອງ ເອດບີ ີພາຍຫລງັທີ່ ເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງການໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ.  
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10. ບດົລາຍງານ ແລະ ນໍາສະເໜໂີຄງການຂອງປະທານ 

(RRP), ລວມທງັຊ່ອງທາງເຂົາ້ຫາ (links) 

ເອກະສານເອເລກັໂຕຼນກິ12ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

 

 ບນັດາໂຄງການ ຂອງລດັຖະບານ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ບນັດາໂຄງການຂອງເອກະຊນົ 

 

 

ເອກະສານລຸ່ມນີຈ້ະລງົເຜຍີແຜ່ໃນເວບັໄຊ ADB.org: 

 

 

 

 [ການເປດີເຜຍີແຕ່ຫວົທ]ີ ໃນເວລາດຽວກນັກບັ 

ທີ່ ຫມູນວຽນບດົລາຍງານແລະການນໍາສະເໜໂີຄງການ 

ຂອງທ່ານປະທານ ໃຫຄ້ະນະອາໍນວຍການກຸ່ມ, ໂດຍໄດ ້

ຮບັການເຫນັພອ້ມຈາກ ປະເທດສະມາຊກິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

 ຖາ້ຫາກປະເທດດັ່ ງກ່າວບໍ່ ເຫນັດຕ່ໍີການເປດີເຜຍີແຕ່ຫວົ

ທ,ີ ADB ນໍາເອາົ ບດົລາຍງານແລະການນໍາສະເໜໂີຄງ

ການຂອງປະທານ ລງົ ໃນເວບັໄຊຂອງຕນົ ພາຍຫລງັທີ່  

ບດົລາຍງານແລະນໍາສະເໜໂີຄງການຂອງປະທານໄດ ້

ຮບັການອະນຸມດັ ແລວ້ 

 

ສະບບັທີ່ ຮຽບຮຽງໃໝ່ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 

30 ວນັ ນບັຕັງ້ແຕ່ການດໍາເນນີການໄດຮ້ບັການອະນມູດັຈາກ 

ADB 

 

 

 

 

ພະນກັງານຄວນປກຶສາກ່ຽວກບັການເປດີເຜຍີແຕ່ຫວົທ ີ

ກບັຜູກູ້ຢ້ມື ໃນເວລາເຈລະຈາທນຶກູຢ້ມື ແລະພອ້ມທງັບນັທກຶ 

ການຕດັສນິໃຈຂອງຜ◌ູ້ກູຢ້ມືໃນບດົບນັທກຶການ 

ເຈລະຈາທນຶກູຢ້ມື 

 

 

 

 

 

 

ສະບບັທີ່ ຮຽບຮຽງໃໝ່ຈະຕອ້ງບໍ່ ລວມມຂໍີມ້ນູ ດາ້ນທຸລະກດິ 

ທີ່ ເປນັຄວາມລບັ ແລະ ການປະເມນີຂອງADB ກ່ຽວກບັ ໂຄງ

ການ ຫລ ືຄວາມສ່ຽງຂອງການດໍາເນນີການ. 

11 ບດົລາຍງານ ໂຄງການທນືຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ (Grant 

Assistance Report) 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່  ບດົລາຍງານໂຄງ

ການຊ່ວຍທນຶເຫຼອືຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ 

ສາມາດໃຊໄ້ດສໍ້າລບັບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກກອງ 

ທນຶ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງຍີ່ ປຸ່ນ (JFPR) 

12 ບດົລາຍງານການຂທໍນຶຕາມແຕ່ລະໄລຍະ  ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ບດົລາຍງານການຂໍ

ທນືຕາມແຕ່ລະໄລຍະໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ  

ໃຊສ້ໍາລບັໂຄງການທີ່ ນໍາໃຊທ້ນືຈາກແຫລ່ງທນືອ◌າໍນວຍຄວາ

ມສະດວກໃນການສະໜອງທນືນຫລາຍຮູບແບບ (MFF)  

                                                
12  ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາດຽວກນັກບັ ທີ່ ເອາົບດົລາຍງານແລະການນາໍສະເໜໂີຄງການຂອງປະທານລ◌ົງເວ◌ັບໄຊ, ຖາ້ໃຊໄ້ດ,້  ນອກຈາກນວ່ານະໂຍບາຍຈະກ່າວເປັນຢ່າງອື່ ນສ າລບັປະເພດໃດຫນຶ່ ງທີ່  

ແນ່ນອນຂອງເອກະສານຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົຫມາຍ, ໂດຍອ◌ີງໃສ່ຂໍຍ້ກົເວັນ້ຂອງນະໂຍບາຍ. ການປບັປຸງໃນເອກະສານເອເລກັໂຕຼນກິ ຈະໄດເ້ອາົລງົ ໃນເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັການຈດັ

ທໍາສໍາເລດັແລວ້ ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ ຄູ່ມຄຸືມ້ຄອງໂຄງການ/◌ຄູູ່ມຄຸືມ້ຄອງການເງນີ (PAM/FAM) ທີ່ ໄດ◌້ຮບັການປັບປຸງແລວ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 



 
 
 
 

ຮ່າງເອກະສານສໍາລບັຂໍຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ   ຫມາຍເຫດ 

13 ບດົລາຍງານ ໂຄງການ (Tranche Report)  ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ຫລງັຈາກການພຈິາລະນາຂອງຄະ

ນະອໍານວຍການກຸ່ມ 

ໃຊສ້າໍລບັໂຄງການຕໍ່ ມາ ທີ່ ນອນຢູ່ພາຍໃຕໂ້ຄງການທີ່ ນໍາໃຊ ້

ທນືຈາກແຫລ່ງທນືອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງ

ທນືຫຼາຍຮູບແບບ ທີ່ ມຜີນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດ

ລອ້ມຊຶ່ ງຖກືຈດັເຂົາ້ໃນໝວດ A  

14 ທນຶເພີ່ ມເຕມີສ◌ໍາລບັການອອກແບບໂຄງການ 

(Project Design Advance)  

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ

ຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ໃຊສ້າໍລບັແຫລ່ງທນືເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກ 

ແບບປ ໂຄງການ (Project Design Facility) 

15 ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັການດໍາເນນີງານ ໂຄງການຂອງເອ

ກະຊນົຂະໜາດນອ້ຍດວ້ຍວທິກີານທີ່ ໄວຂຶນ້  

(Faster Approach to Smaller 

Nonsoveriegn Transactions - FAST)  

ສະບບັປບັປຸງແລວ້ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 30 

ວນັ ນບັແຕ່ວນັທທີີ່  ADB ອະນຸມດັ 

ການດໍາເນນີງານໂຄງການຂອງເອກະຊນົ ເຊິ່ ງຢູ່ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນ

ໄຂການດໍາເນນີໂຄງການເອກະຊນົຂະໝາດນອ້ຍດວ້ຍ 

ວທິກີານທີ່ ໄວ (FAST)ຂືນ້  

(https://www.adb.org/documents/faster-

approach-to-small-nonsovereign-transactions)  

16 ບດົລາຍງານຕໍ່ ປະທານ ສະບບັຮຽບຮຽງຄນືເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 30 

ວນັ ນບັແຕ່ວນັທທີີ່  ADB ອະນຸມດັ 

ສໍາລບັການດໍາເນນີງານ ໂຄງການຂອງເອກະຊນົ   

17 ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົຫມາຍ 

 

 ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົຫມາຍສໍາລບັໂຄງ 

ການ ຂອງລດັຖະບານ  

 

 

 

 ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົມຫມາຍທີ່ ດດັແປງ 

ແກໄ້ຂ   

 

 

 

 

ເອາົລງົໄຊເວບັໄຊ  ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ມກີານລງົ 

ນາມໃນເອກະສານແລວ້, ຫຼງັຈາກທີ່ ເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ໄດກ້ໍາ 

ນດົໄວໃ້ນເວລາເຈລະຈາ ອອກເນື່ ອງຈາກຕກົຢູ່ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນ

ໄຂຍກົເວັນ້ຂອງນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂ◌ໍ◌້ມູນຂ່າວສານ  

 

ລງົເຜຍີແຜ່ໃນເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 2 ອາທດິທີ່  

ການດດັແປງແກ ້ໄຂມຜີນົສກັສດິ, ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດເ້ອາົຂໍມ້ນູທີ່  

ກໍານດົໄວໃ້ນເວລາເຈລະຈາອອກ ເນື່ ອງຈາກນອນຢູ່ພາຍໃຕ ້

ເງ ື່ອນໄຂ ຍກົເວັນ້ໃນນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ 

 

 

ADB ຈະບໍ່ ເປດີເຜຍີບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົຫມາຍ 

ຂອງບນັດາໂຄງການຂອງລດັຖະບານທີ່  ADB ມີ

ສ່ວນສາ້ງຂຶນ້, ຫຼ ືການດດັແປງແກໄ້ຂບນັດາຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວ. 

ລວມທງັຂໍຕ້ກົລງົການຮ່ວມທນຶທາງການຄາ້  

 

ADB ອາດຈະເປດີເຜຍີຮ່າງຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົຫມາຍ 

ຕາມການຮອ້ງຂ ໍຖາ້ຫາກວ່າຜູກູ້ຢ້ມືຍນິຍອມ. 



 
 

 

ຮ່າງເອກະສານ ສໍາລບັ ຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ   ຫມາຍເຫດ 

 ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົຫມາຍສໍາລບັບນັ

ດາໂຄງການຂອງລດັຖະບານ ຊຶ່ ງໄດສ້າ້ງຂຶນ້ໃນ 

ຊ່ວງໄລ ຍະລະຫວ່າງວນັທ ີ1 ມງັກອນ 1995 ຫາ 

ວນັທ ີ1 ກນັຍາ 2005, ແລະພອ້ມທງັ 

ການດດັແກ ້ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວ  

 

 ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົຫມາຍສໍາລບັບນັ

ດາໂຄງການ ຂອງລດັຖະບານ ແລະພອ້ມທງັ 

ບນັດາການດດັແປງແກໄ້ຂທີ່  ADB ມສ່ີວນ ທີ່

ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ກ່ອນວນັທ ີ1 ມງັກອນ 1995 

ມໄີວໃ້ຫ ້ຕາມການຮອ້ງຂ,ໍ ພາຍຫຼງັທີ່ ເອາົຂໍມ້ນູທີ່  ລດັຖະ 

ບານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດລ້ະບູໃຫເ້ປນັຄວາມລບັໃນເວລາເຈລະຈາ

ຂໍຕ້ກົລງົດາ້ນກ◌ົດໜາຍພອ້ມທງັການດດັແກ ້ອອກແລວ້  

 

 

 

ມໄີວໃ້ຫ ້ຕາມການຮອ້ງຂ.ໍ ADBຈະພະຍາຍາມໃຫ ້

ລດັຖະບານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຍນິຍອມເຫນັດ ີກ່ອນທີ່ ຈະສະ 

ຫນອງບນັດາເອກະສານດັ່ ງກ່າວ, ເມື່ ອມກີານຮອ້ງຂໍ.13 

18 ບດົລາຍງານສະຖານະພາບທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງ 

ການທີ່ ໄດຖ້ກືກວດສອບ (Audited Project 

Financial Statement-APFS)14 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

ບໍ່ ກາຍ 30 ວນັ ນບັແຕ່ວນັທ ີທີ່ ADB ໄດຮ້ບັ  

 

 

 

 

 

 

ຫຼ ື 

 

 

 

ສະເພາະບນັດາໂຄງການຂອງລດັຖະບານ: 

 ເຊິ່ ງໜງັສເືຊນີເຈລະຈາອອກ ໃນວນັທ ີຫຼ ືພາຍຫຼງັວນັ ທ ີ

2 ເມສາ 2012, 

 ຊຶ່ ງພາລະກດິລງົມາເກບັກໍາຂໍມ້ນູຄວາມຈງິໄດເ້ກດີຂຶນ້ 

ກ່ອນວນັທ ີ15 ຕຸລາ 2015, ແລະ 

 ຊຶ່ ງບດົລາຍງານການເງນີຂອງ ໂຄງການ(PFRs) ທີ່ ສອງ

ແລະໂຄງການຖດັມາ ເຊິ່ ນນອຍຢູ່ພາຍໃຕໂ້ຄງການນໍາໃຊ ້

ທນືຈາກແຫລ່ງທນືອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະ

ໜອງທນືຫລາຍຮູບແບບທີ່  ກໍາລງັ ດໍາເນນີຢູ່ ຊຶ່ ງ

ໄດສ້ົ່ ງາ ໃຫຄ້ະນະຜ◌ູ◌ບ້ໍລຫິານ /ຄະນະອໍານວຍການ

ກູ່ມເພື່ ອອະນຸ ມດັຮບັຮອງກ່ອນວນັທ ີ1 ຕຸລາ 2015 

ໃຊສ້າໍລບັ: 

                                                
13  ນອກຈາກວ່າລດັຖະບານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແຈງ້ໃຫເ້ອດບີຮູີເ້ຖງິການຄດັຄາ້ນຂອງຕ◌ົນເພື່ ອບ່ໍໃຫເ້ປີດເຜຍີເອກະສານດັ່ ງກ່າວພາຍໃນ 30 ວນັ ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທທີີ່ ເອດບີຮີອ້ງຂກໍານຕກົລງົເຫນັດດີັ່ ງກ່່າວ, ເອດບີ ີຈະສະຫນອງ 

ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວຕາມການຮອ້ງຂໍພາຍໃນ 60 ວນັນບັຕັງ້ແຕ່ມກີານຮອ້ງຂຂໍໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວ. 
14   ໃນບາງກລໍະນ,ີ ຈະມກີານປກຶສາຫາລ ືແລະ ຕກົລງົກນັກບັຜູກູ້ຢ້ມືແຕ່ລະຄນົກ່່ຽວກບັຂັນ້ຕອນການຂອງການເປີດເຜຍີບດົລາຍງານສະຖານະພາບທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການທີ່ ໄດຖ້ກືກວດສອບແລວ້  ແລະ ຈະ 

ສາ້ງເປນັພາກສ່ວນຫນຶ່ ງ ຂອງຂໍຕ້ກົລງົກູຢ້ືມສາໍລບັແຕ່ລະໂຄງການ. 



 
 
 
 

ຮ່າງເອກະສານສໍາລບັຂໍຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ   ຫມາຍເຫດ 

 

 

ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັການຢນືຢນັຂອງ ADB ໃນການຮບັເອາົບດົ

ລາຍງານສະຖານະພາບທາງການເງນີຂອງໂຄງການທີ່ ໄດ ້

ຖກືກວດສອບແລວ້15  

 

 ທນຶກູຢ້ມືໃຫມ່ທງັໝດົຂອງລດັຖະບານ 

ເຊິ່ ງໄດເ້ລີ່ ມຊອກເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ຄວາມຈງິໃນ ຫຼ ື

ພາຍຫຼງັວນັທ ີ 15 ຕຸລາ 2015, ແລະ  

 ບດົລາຍງານການເງນີໂຄງການPFRs ຂອງບວ້ງທນືທີ່

ສອງແລະບນັດາບວ້ງທນືຖດັມາພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂກອງ

ທນືອໍານວຍຄວາມສະດວກເພື່ ອການສະໜອງທນືຫລາຍ

ຮູບແບບ ທີ່  ໄດສ້ົ່ ງໃຫຄ້ະນະບໍລຫິານ/ຄະນະອໍານວຍການ

ກູ່ມເພື່ ອອະນຸມດັໃນ ຫຼ ືຫຼງັຈາກວນັທ ີ1 ຕຸລາ  2015 

(ໃນກລໍະນທີີ່ ບໍ່ ມກີານລງົມາຊອກເກບັ

ກໍາຂໍມູ້ນຄວາມຈງິ) 

 

ສໍາລບັການໃຫທ້ນຶເພີ່ ມ, ຖາ້ຫາກແຫ່ຼງໃຫທ້ນຶແມ່ນແຫ່ຼງດຽວ 

ກນັກບັທນຶທີ່ ສະໜອງໃຫແ້ລວ້ແກ່ໂຄງ, ສນັຍາທນືກູຢ້ມືຈະ 

ຕອ້ງໄດຮ້ບັການການດດັແປງແກ ້ພອ້ມດວ້ຍ ບດົລາຍງານ

ສະຖານະພາບທາງຫານການເງນີຂອງ ໂຄງການຈະຕອ້ງໄດປ້ະ 

ກອບເຂົາ້ນໍາກນັ. ສໍາລບັກໍລະນເີຫຼ ົ່ ານີ,້ ເຊິ່ ງແລວ້ແຕ່ ວນັທໃີຫ ້

ທນຶຄັງ້ທໍາອດິ ແລະ ວນັທສີົ່ ງບດັເຊນີອອກໄປເພື່ ອໃຫມ້າເຈ 

ລະຈາ. ສ່ວນການ ໃຫທ້ນຶເພີ່ ມ ແກ່ໂຄງການ ເຊິ່ ງທນືດັ່ ງກ່າວ

ໄດຖ້ກືກໍາໜດົນໍາ້ເບໂີຄງການທນືກູຢ້ມືໃໝ່ ຖາ້ເປນັເຊັ່ ນນັນ້ 

ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮດັສນັຍາທນືກູຢ້ມືໃຫມ່ ແລະ ບດົລາຍງານສະ

ຖານະພາບທາງການເງນີກໍ່ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັແຍກຕ່າງຫາກ. 

19 ການປ່ຽນແປງອນັ ໃຫຍ່ໆໃນຂອບເຂດໂຄງການ ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັມກີານອະນຸມດັຮບັ 

ຮອງການປ່ຽນແປງດັ່ ງກ່າວ 

ສໍາລບັໂຄງການຂອງເອກະຊນົ, ສະບບັປບັປູງແລວ້ ເຊິ່ ງ 

ບໍ່ ລວມເອາົຂໍມ້ນູທາງທຸລະກດິທີ່ ເປນັຄວາມລບັນັນ້,  

ຈະຕອ້ງໄດຖ້ກືເປດີເຜຍີ 

                                                
15  ຕ່ໍ OM ພາກ J7 ທີ່ ປບັປຸງແລວ້ ໃນວັນທ ີ5 ສງິຫາ 2015 ແລະ ຄໍາແນະນາໍ ຂໍ ້5.07 ກ່່ຽວກບັການບໍລຫິານໂຄງການ ລງົວນັທ ີ7 ສງິຫາ 2015 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ   ຫມາຍເຫດ 

20 ບນັດາບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການປ່ອຍທນຶ

ຂອງໂຄງການທນຶກູຢ້ມື ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 

ອງີຕາມນະໂຍບາຍ (policy-based loans and 

grants) 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັ ມກີານອະນຸມດັບດົ 

ລາຍງານ ຄວາມຄບືຫນາ້ຂອງການປ່ອຍທນື 

ບດົລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້ກ່ຽວກບັການປ່ອຍທນືຈະ ໄດຮ້ບັ

ການທບົທວນຄນື ແລະ ປະເມນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 

ການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງທນຶກູຢ້ມື ແລະ ທນຶຊ່ວຍ 

ເຫຼອືລາ້ທີ່ ສະໜອງອງີຕາມນະໂຍບາຍ ໃຫແ້ກ່ ປະເທດສະມາ

ຊກິກໍາລງັພດັທະນາ. 

21 ສະບບັປຸງແລວ້ຂອງຄູ່ ມກືານບໍລຫິານກອງທນື 

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ/ຄູ່ ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ/ຄູ່ ມ ື

ການນາໍໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັການຈດັ

ທໍາສາໍເລດັແລວ້ 

ສະບບັເບືອ້ງຕົນ້ທີ່ ລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ພອ້ມກນັກບັໜງັ

ສອືະນຸມດັເອກະສານ ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ ບດົລາຍງານແລະນໍາສະເໜີ

ໂຄງການຂອງປະທານ (RRP), ບດົລາຍງານການນໍາໃຊທ້ນື

ຊ່ວຍເຫລ◌ືອລາ້ (GAR) 

22 ບດົລາຍງານສໍາເລດັ (ໂຄງການ, ໂຄງການແຜນງານ , 

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ, ໂຄງການທີ່ ນໍາ

ໃຊທ້ນືຈາກແຫລ່ງທນືອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຫານ

ສະໜອງທນືຫລາຍຮູບແບບ (MFF) ແລະ ພອ້ມທງັ

ໂຄງການຊຶ່ ງນອນຢູ່ພາຍໃຕໂ້ຄງ ທີ່ ນໍາໃຊທ້ນືຈາກ

ແຫລ່ງທນືອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຫານສະໜອງທນື

ຫລາຍຮູບແບບ (MFF tranche) 

 

ບດົລາຍງານເພີ່ ມເຕມີຂອງການທບົທວນປະຈາໍປ ີ

(Extended Annual Review Report-XARR) 

ຂອງ ໂຄງການຂອງເອກະຊນົ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫ ້

ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ 

 

 

 

 

 

 

ເອາົສະບບັທີ່ ປບັປຸງແລວ້ລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 30 

ວນັ ນບັຕັງ້ແຕ່ໄດແ້ຈກຢາຍ ໃຫຄ້ະນະອໍານວຍການກຸ່ມ, 

ໂດຍບໍ່ ລວມມຂີໍມູ້ນທາງທຸລະກດິທີ່ ເປນັຄວາມລບັ ແລະ 

ອ່ອນໄຫວທາງດາ້ນການຄາ້ 

 

23 ສະພາບແຕ່ລະໄຕມາດຂອງບດົລາຍງານ ສໍາເລດັໂຄງ 

ການ ແລະ ບດົລາຍງານ ສໍາເລດັ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອື 

ດາ້ນວຊິາການ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍ

ໃຫຄ້ະນະອາໍນວຍການກຸ່ມ 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ   ຫມາຍເຫດ 

24 ບດົລາຍງານປະຈາໍເດອືນ ແລະ ບດົລາຍງານປະຈາໍປ ີ

ກ່ຽວກບັແຫລ່ງທນືອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສະ

ໜອງທນືຫລາຍຮູບແບບ (Multitranche 

Financing Facilities-MFFs) ທີ່  ໄດຮ້ບັ

ການອະນຸມດັ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍ 

ໃຫຄ້ະນະອາໍນວຍການກູ່ມ 

 

 

  

C. ຂໍມ້ນູອື່ ນໆທີ່ ຕດິພນັກບັບນັດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ 

ເອກະສານ/ ຂໍມ້ນູຂອງADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ ຫມາຍເຫດ 

1 ບນັດາບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ ສາ້ງຂຶນ້ ໂດຍກມົປະເມນີຜນົອດິສະຫະ  (Independent Evaluation Department) ຂອງ ADB 

(i) ບນັດາບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົຈາກກມົປະເມນີ

ຜນົອດິສະຫຼະທງັຫມດົເຊັ່ ນ:  

 ການປະເມນີຜນົ ໂຄງການແຜນ

ງານຊ່ວຍເຫຼອືຂະແຫນງການ 

 ການສກຶສາການປະເມນີຜນົ ອງົກອນໂດຍລວມ ແລະ 

ການປະເມນີສະເພາະດາ້ນ (Corporate and 

thematic evaluation studies) 

 ການສກຶສາການປະເມນີຜນົກະທບົ 

 ການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານ ໂຄງການ ແລະ 

ໂຄງການແຜນງານ 

 ການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອື 

ດາ້ນວຊິາ ການ  

 ການຮບັຮອງ ເອາົບດົລາຍງານ ສໍາເລດັໂຄງການ 

 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍ ໃຫຄ້ະ 

ນະບລໍຫິານ ແລະ ຄະນະອາໍນວຍການກຸ່ມ 

ສໍາລບັການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານໂຄງການຂອງເອກະ

ຊນົ, ສະບບັທີ່ ໄດປ້ບັປຸງແລວ້ ໂດຍບໍ່ ລວມເອາົຂໍມູ້ນທາງທຸ 

ລະກດິທີ່ ເປນັຄວາມລບັ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ມຄີວາມອ່ອນ 

ໄຫວດາ້ນການຄາ້ ຈະຕອ້ງເອາົລງົເວບັໄຊຂອງ ADB. 

ສໍາລບັບນັດາບດົລາຍງານຂອງກມົປະເມນີຜນົອດິສະຫຼະ  

ທີ່ ບໍ່ ຖກືແຈກຢາຍ ໃຫຄ້ະນະບໍລຫິານ ຫຼ ືຄະນະອໍານວຍ 

ການກຸ່ມ, ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ບດົລາຍງານເພີ່ ມເຕມີຂອງການທບົ 

ທວນໂຄງການປະຈາໍປ ີ(XARR), ບດົລາຍງານຮບັຮອງ, 

ບດົລາຍງານຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານສໍາເລດັໂຄງການ (PCR 

validation report) ແລະ ອື່ ນໆ…ບນັດາບດົລາຍ 

ງານເຫລົ່ ານີຈ້ະຕອ້ງລງົເປດີເຜຍີ ພາຍຫລງັທີ່ ເອກະສານ 

ໄດຮ້ບັການຈດັທໍາສາໍເລດັhttps://www.adb.org/site/e

valuation/evaluation-documents-type  



 
 

 

ຮ່າງເອກະສານ ສໍາລບັ ຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື
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ເອກະສານ/ ຂໍມ້ນູຂອງADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ ຫມາຍເຫດ 

(ii) ການປະເມນີຜນົແຜນງານ ການຊ່ວຍເຫຼອືໃນປະ 

ເທດ (Country Assistance Program 

Evaluation-CAPE) ຫຼ ືຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັ 

ປະເທດ (Country Partnership Strategy-

CPS) 

 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(iii) ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົປະຈາໍປ ີ

ຂອງກມົປະເມນີຜນົອດິສະຫຼະ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັການປກືສາຫາ 

ລກືບັຄະນະກໍາມະການດາ້ນ 

ປະສດິທຜິນົຂອງການພດັທະນາ 

ຂອງຄະນະອາໍນວຍການກຸ່ມ (Development 

Effectiveness Committee-DEC) 

 

 

(iv) ບດົສະຫລຸບໂດຍສງັເຂບ ຂອງປະທານກອງປະຊຸມ 

ຄະນະກໍາມະການດາ້ນ ປະສດິທຜິນົຂອງການພດັ 

ທະນາ (DEC)  

 

(v) ໜງັສຕືອບຮບັຂອງຄະນະບໍລຫິານ ຕໍ່ ກບັບດົລາຍ 

ງານການປະເມນີຜນົ ແລະ ຕໍ່ ກບັຄໍາເຫນັ ຂອງກມົ 

ປະເມນີຜນົອດິສະຫຼະຕ່ໍກບັໜງັສຕືອບຮບັຂອງຄະນ

ະ ບໍລຫິານ, ຖາ້ມ ີ

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫຄ້ະ 

ນະອໍານວຍການກຸ່ມ 

 

 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

ສໍາລບັບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການສນົທະນາ 

ໂດຍຄະນະກາໍມະການດາ້ນ ປະສດິທຜິນົຂອງການພດັທະນາ 

(DEC) 

2 ສນັຍາ ການໃຫທ້ນຶຮ່ວມ (Cofinancing 

agreement) ສໍາລບັການໃຫທ້ນຶຮ່ວມ ຢ່າງ ເປນັທາງ 

ການ, ລວມທງັການສນັຍາການ ໃຫທ້ນຶຮ່ວມໃນໂຄງການ 

ສະເພາະ, ຂໍຕ້ກົລງົຂອບວຽກໂຄງການ, ແລະ ສນັຍາບໍລ ິ

ຫານກອງທນື ລະຫວ່າງ ADB ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶຮ່ວມ 

ສອງຝ່າຍ ຫຼ ືຫຼາຍຝ່າຍ 

ສະໜອງໃຫຕ້າມການຮອ້ງຂໍ ນອກຈາກວ່າ 

ຜູໃ້ຫທ້ນຶຮ່ວມຈະຄດັຄາ້ນ 

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການໃຫທ້ນຶຮ່ວມຢ່າງເປນັທາງການຂອງໂຄງ 

ການ, ຖາ້ມ,ີ ເຊັ່ ນ ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕົນ້ຕ,ໍ ຈະ 

ສະຫນອງໃຫ ້ຊື່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນບດົລາຍງານໂຄງການຊ່ວຍ 

ເຫລອືດາ້ນວຊິາການຕ່າງໆ ຫຼ ືບດົລາຍງານແລະນໍາສະເໜ ີ

ໂຄງການຂອງປະທານ (RRP) ທີ່  ADB ໄດເ້ອາົລງົ ໃນ 

ເວບັໄຊຂອງຕນົ. 



 
 
 
 

ຮ່າງເອກະສານສໍາລບັຂໍຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື
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ເອກະສານ/ ຂໍມ້ນູຂອງADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ ຫມາຍເຫດ 

3 ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຕໍ່ ຕາ້ນການທຸຈະລດິ (ການສໍລ້າດ 

ບງັຫຼວງ) 

 ບດົລາຍງານປະຈາໍປຂີອງຫອ້ງການສົ່ ງເສມີຄວາມສດັ

ຊື່  ແລະ ຕໍ່ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂອງ ADB 

(Office of Anticorruption and Integrity- 

OAI)16 

 ການທບົທວນຂັນ້ຕອນທີ່ ກ່ຽວກບັການຈດັຊື-້

ຈດັຈາ້ງຂອງໂຄງການ 

 

 ADBຈະແບ່ງປນັຂໍມູ້ນລາຍຊື່  ບນັດານຕິບຸິກຄນົ 

ຫຼສືໍານກັງານຫຼອືງົການຕ່າງໆ ທີ່ ຖກືຕດັສດິໂດຍ 

ADB ກບັບນັດາ ລດັຖະບານປະເທດສະມາຊກິ, 

ທະນາຄານພດັທະນາຫຼາຍຝ່າຍຕ່າງໆ, ຜູໃ້ຫທ້ນຶ 

ຮ່ວມສອງຝ່າຍ, ແລະ ກບັຜູອ້ ື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມ 

ປະສງົຢາກຮູ.້ 

 ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຕດັສດິລວມມ ີບນັຊລີາຍຊື່  (i) 

ບນັດານຕິບຸິກຄນົຫຼສໍືານກັງານຫຼອືງົການຕ່າງໆຊື່ ງໄດ ້

ຜດິຕໍ່ ກບັສດັຕະຍາ (ສນັຍາ) ຂອງຕນົທີ່ ໃຫໄ້ວ,້ (ii) 

ບນັດານຕິບຸິກຄນົຫຼສໍືານກັງານຫຼອືງົການຕ່າງໆທີ່ ຖກື

ຕດັສດິໄດລ້ະເມດີນະໂຍບາຍຕໍ່  ນະໂຍບາຍຕໍ່  

ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂອງ ADB (1998, 

ຕາມທີ່ ໄດຮ້ບັການດດັແກຈ້ນົມາເຖງິປະຈບຸນັ) 

ສໍາລບັເທື່ ອທສີອງ ຫຼ ືເທື່ ອຕໍ່ ມາ, (iii) ບນັດານຕິບຸິກ 

ຄນົຫຼສໍືານກັງານຫຼອືງົການຕ່າງໆທີ່ ຖືກຕດັສດິ 

ເຊິ່ ງບໍ່ ສາມາດຕດິຕໍ່ ຫາໄດເ້ຖງິວ່າຈະພະຍາຍາມຢ່າງ 

 

 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັການຈດັທໍາສາໍເລດັ 

 

 

 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັການຈດັທໍາສາໍເລດັ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ອາດຈະ ໄດມ້ກີານປບັປຸງແກໄ້ຂ ເພື່ ອເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ຕກົຢູ່ໃນ 

ເງ ື່ອນໄຂຍກົເວັນ້ ອອກກ່ອນທີ່ ຄີາດວ່າຈະນໍາມາເປດີເຜຍີ. 

ADB ອາດຈະແບ່ງປນັຜນົການສບືສວນສອບສວນ  

ກບັບນັດາລດັຖະບານປະເທດສະມາຊກິຂອງ ADB.   

 

 

                                                
16 OAI ແມ່ນໄດຖ້ກືມອບໝາຍໃຫເ້ປນັໜ່ວຍງານສູນກາງ ເພື່ ອຮບັແລະສອບສວນບນັດາຂໍກ່້າວຫາກ່ຽວກບັການກະທໍາຜດິຕ່າງໆ, ການທຸຈະລດິ, ຫຼ ື ການລະເມດີນະໂຍບາຍ ຕ່ໍຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂອງ ADB 

ໃນບນັດາກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່  ADB ໃຫທ້ນຶສະໜບັສະໜນູ ຫຼ ື ບນັດາສະມາຊກິພະນກັງານຂອງ ADB. 
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ເອກະສານ/ ຂໍມ້ນູຂອງADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ ຫມາຍເຫດ 

ສມົເຫດສມົຜນົແລວ້ກໍ່ ຕາມ, ແລະ (iv) 

ບນັດານຕິບຸິກຄນົຫຼສໍືານກັງານຫຼອືງົການຕ່າງໆທີ່ ຖກື

ຕດັສດິ ໂດຍອງີຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງ ADB 

ກບັທະນາຄານ ພດັທະນາຫຼາຍຝ່າຍອື່ ນໆ 

ກ່ຽວກບັການຕດັສດິ ຮ່ວມກນັ.17 

 

 

D. ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ຫມາຍເຫດ 

1 ບນັຊລີາຍຊື່ ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກບັ ການປກົປອ້ງ 

ຄຸມ້ຄອງ, ຂະແໜງການ, ແລະ ສາຍງານສະເພາະ ທີ່ ຈະໄດທ້ໍາການປບັປຸງ  

ຫຼ ືທບົທວນຄນືຕາມຮອບວຽນໃນອກີ 12 ເດອືນຕ່ໍຫນາ້ 

 

ບນັຊລີາຍຊື່ ທີ່ ຈະປບັປຸງຫຼທືບົທວນຄນືທຸກໆ 12 ເດອືນ 

ຕອ້ງເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org 

 

ADBຈະຊຸກຍູກ້ານມສ່ີວນຮ່ວມຈາກຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນ

ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຜູທ້ີ່ ໃຫຄ້ວາມສນົໃຈຕ່າງໆ ໃນ 

ເວລາປບັປຸງ ແລະ ທບົທວນຄນືບນັດານະໂຍ 

ບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດເຫຼ ົ່ ານີ.້ 

2 ແຜນການປກຶສາສາຫາລ ື ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັການຈດັທໍາແຜນດັ່ ງ 

ກ່າວສາໍເລດັ 

 

3 ຮ່າງເອກະການນະໂຍບາຍຫຼຍຸືດທະສາດ 

ຊື່ ງຈະໃຊໃ້ນການປກຶສາຫາລກືບັມວນຊນົທົ່ ວໄປ  

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org 

ພາຍຫລງັການຈດັທໍາຮ່າງເອກະສານນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະ

ສາດສາໍເລດັ 

ຢ່າງຫນອ້ຍຕອ້ງຮ່າງເອກະສານທີ່ ຈະໃຊ ້

ໃນການປກຶສາຫາລ ື1 ສະບບັ 

4 ເອກະສານທາງວຊິາການ (working papers) ແລະ 

ໜງັສສືະເຫນນີະໂຍບາຍ ຫຼ ືຍຸດທະສາດສະບບັທາ້ຍສຸດ    

[ການເປດີເຜຍີແຕ່ຫວົທ]ີ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາທີ່ ເອກະສານຖກື 

ແຈກຢາຍ ໃຫຄ້ະນະອໍານວຍການກຸ່ມ 

ໃຊສ້ະເພາະທຸກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີ່  

ພວມຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາ 

ລກືບັມວນຊນົ 

                                                
17 ຂໍຕ້ກົລງົການບງັຄບັໃຊຮ່້ວມກນັຂອງຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການຕດັສດິ, ວນັທ ີ 9 ເມສາ 2010, ລະຫວ່າງ ADB, ທະນາຄານພດັທະນາອາຟຣິກາ, ທະນາຄານພດັທະນາລະຫວ່າງຊາດອາເມລກິາ, ທະນາຄານເອລີບົເພື່ ອ 

ການບູລະນະສາ້ງສາ ແລະ ການພດັທະນາ, ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ: http://www.adb.org/documents/agreement-mutual-enforcement-debarment-decisions 
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5 ເອກະສານນະໂຍບາຍ ຫຼ ືຍຸດທະສາດອື່ ນຂອງ ADB ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນ ຸ

ມດັ ຫຼ ືການຮບັຮອງ 

 

6 ບດົສະຫລູບຂອງປະທານກອງປະຊຸມຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມທີ່ ເປນັທາງກາ

ນເພື່ ອອະນຸມດັ ຫຼ ືຮບັຮອງເອາົນະໂຍບາຍ ຫຼ ືຍຸດທະສາດ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍ 

ບດົສະຫລຸບສຸດທາ້ຍຂອງປະທານກອງປະຊຸມໃຫຄ້ະນະ 

ອໍານວຍການກຸ່ມ  

 

7 ບນັດາແຜນການດໍາເນນີງານ ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org   

 

 

E. ຫຼກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານ 

ເອກະສານ / ຂໍມູ້ນຂອງADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ຫມາຍເຫດ 

1 ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ (Operations Manual) ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຕ້ພີມີອອກ 

ມາໃຫພ້ະນກັງານ ADB 

 

2 ຄໍາແນະນໍາການບໍລຫິານໂຄງການ (Project 

Administration Manual) 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຕ້ພີມີອອກ 

ມາໃຫພ້ະນກັງານADB 

 

3 ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ປຶມ້ຄູ່ ມພືະນກັງານ 

ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັງານຂອງADB  

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຕ້ພີມີອອກ 

ມາໃຫພ້ະນກັງານADB 

 

 

F. ຂໍມ້ນູອື່ ນ 

ເອກະສານ / ຂໍມູ້ນຂອງADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ຫມາຍເຫດ 

1 ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ 

(i) ບນັຊລີາຍການໂອກາດທາງທຸລະກດິຂອງແຕ່ລະໂຄງ

ການຂອງລດັຖະບານທີ່ ກໍາລງັກະກຽມເພື່ ອໃຫ ້

ADB ໃຫທ້ນຶ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  
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ເອກະສານ / ຂໍມູ້ນຂອງADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ຫມາຍເຫດ 

(ii) ແຜນການຈດັຊືຂ້ອງຜູກູ້ຢ້ມື ສາໍລບັລາຍລະອຽດໂຄງ 

ການ (a) ແຕ່ລະສນັຍາຈດັຊືສ້ນິສີ່ ງຂອງ, ຈດັ

ຈາ້ງວຽກ, ຈດັຈາ້ງທີ່ ປກຶສາ ແລະ ພອ້ມ ທງັການ 

ບໍລກິານອື່ ນໆທີ່ ຕອ້ງການເພື່ ອປະຕບິດັໂຄງການໃນ 

ໄລຍະ 18 ເດອືນທໍາອດິ; (b) ວທິກີານຈດັຊື-້

ຈດັຈາ້ງທີ່ ສະເຫນ ີສໍາລບັແຕ່ລະສນັຍາ; ແລະ (c) 

ຂັນ້ຕອນການທບົທວນທີ່  ADB ນໍາໃຊ ້

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ເປນັພາກສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງຄູ່ ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ 

(iii) ແຜນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຂອງຜ◌ູ້ກູຢ້ມືທີ່ ປບັປຸງແລວ້ ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ຢ່າງຫນອ້ຍທຸກໆປ ີ

ຕະຫຼອດໄລຍະ ເວລາໂຄງການ 

 

(iv) ຫນງັສເືຊນີທຸກສະບບັທີ່ ອອກເປນັແຈງ້ການສະເພາະ 

ໂດຍອງົການຮບັຜດິຊອບໂຄງການ (executing 

agencies)  ແລະ ADB ເພື່ ອແຈງ້ຈດຸປະສງົ, 

ເພື່ ອຄດັຈອ້ນ, ຫຼ ືເພື່ ອປະມູນ ສາໍລບັການຈດັຊື-້ຈດັ

ຈາ້ງ ແລະ ການຈດັຫາທີ່ ປກຶສາ ແບບວທິ ີ

ການແຂ່ງຂນັປະມູນສາກນົ ເພື່ ອ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(v) ທຸກສນັຍາສນັຍາຂອງທີ່ ໄດລ້ງົບນັທກຶໃນບນັຊລີາຍ

ຊື່ ຂອງ ADBຈະ ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັຊື່ ຂອງ 

ຜ◌ູ້ຮບັເຫມາົ, ລາຍ ລະອຽດຂອງສນັຍາ, ຈາໍນວນ 

ມູນຄ່າສນັຍາທີ່ ໄດຮ້ບັ ທນຶຈາກ ADB, ຊື່ ຂອງແຕ່

ລະຜ◌ູ້ເຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ, ບນັດາຈດຸດາ້ນວຊິາການ 

ທີ່ ມອບຫມາຍໃຫແ້ຕ່ລະທີ່ ປກຶສາ, ລາຄາທີ່ ສະ 

ເຫນໃີຫແ້ຕ່ລະທີ່ ປກຶສາ, ແລະ ການຈດັອນັດບັ 

ໂດຍລວມ ໃຫແ້ກ່ບນັດາທີ່ ປກຶສາ.  

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(vi) ອງີຕາມ ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງແບບລວມຫມູ່ / 

ສະຖານບນັຂອງ ADB, ຫນງັສເືຊນີເພື່ ອຍື່ ນປະມູນ 

ຫ◌ຼ◌ື ຂໍສ້ະເຫນ,ີ ແລະ ການມອບຫມາຍສນັຍາສ າ

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  
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ລບັການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ຂະໜາດໃຫຍ່ 

2 ການປະເມນີການປະຕບິດັງານຂອງບນັດາປະເທດທີ່ໄດຮ້ບັທນຶຈາກກອງທນືພດັທະນາຂອງອາຊ ີ

(i) ບດົລາຍງານປະຈາໍປກ່ີຽວກບັການປະ

ເມນີການປະຕບິດັງານຂອງປະເທດ, 

ລວມທງັການຈດັອນັດບັການ 

ປະຕບິດັງານທີ່ ເປນັຕວົເລກ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫຄ້ະ

ນະອໍານວຍການກຸ່ມ ເທື່ ອສຸດທາ້ຍ 

ສໍາລບັແຕ່ລະປະເທດທີ່ ຢູ່ໃນເງ ື່ອນໄຂເຂົາ້ເຖງິແຫລ່ງ 

ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ

(ii) ຄູ່ ມແືນະນໍາເພື່ ການວາງນະໂຍບາຍປະເທດ ແລະ 

ການປະເມ◌ີນ ດາ້ນອງົກອນ  ຈະເອາົຕອ້ງໄດລ້ງົ 

ເວບັໄຊຂອງADB 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

3 ບດົລາຍງານປະຈາໍປ,ີ ຂໍມູ້ນ ແລະ ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ດາ້ນເສດຖະກດິ 

(i) ບດົລາຍງານປະຈາໍປຂີອງADB ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org   

(ii) ການຄາດຄະເນການພດັທະນາຂອງອາຊ,ີ 

ການຄາດຄະເນການພດັທະນາຂອງອາຊ ີ

ສະບບັປບັປຸງ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(iii) ຕວົຊີບ້ອກທີ່ ສາໍຄນັ ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(iv) ບດົລາຍງານປະຈາໍປຂີອງແຫລ່ງທນືອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກເພື່ ອການສະໜອງທນືຫລາຍຮູບແບບ 

(MFF)  

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍ

ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມເພື່ ອແຈງ້ ໃຫຊ້າບໄວເ້ປນັ ຂໍມູ້ນ 

 

(v) ລາຍການປຶມ້ທາງອອນລາຍ, ເອກະສານກອງປະຊຸມ, 

ວາລະສານ, ບດົລາຍງານ, ບດົຄົນ້ຄວາ້, ແລະ ເອກະ 

ສານຫຍໍດ້າ້ນວຊິາການທີ່ ກວມເອາົການຄົນ້ຄວາ້, 

ບດົລາຍງານ, ແລະ ບດົວເິຄາະ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  
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4 ຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການບລໍຫິານ ແລະ ຂໍມູ້ນອື່ ນໆ 

(i) ຂໍຕ້ກົລງົການສາ້ງຕັງ້ ADB (ກດົບດັ) ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(ii) ອງີຕາມກດົລະບຽບຂອງ ADB ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(iii) ລະບຽບຂອງການດໍາເນນີງານຂອງຄະນະຜູວ່້າການ 

ຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(iv) ລະບຽບຂອງການດໍາເນນີງານຂອງຄະນະອາໍນວຍ 

ການກຸ່ມຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(v) ຂໍຕ້ກົລງົລະຫວ່າງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີແລະ 

ລດັຖະບານຂອງສາທາລະນະລດັຟລິບິປນິ ວ່າດວ້ຍ 

ສໍານກັງານໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(vi) ຂໍຕ້ກົລງົຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບ ລະຫວ່າງ ADB 

ແລະ ປະເທດສະມາຊກິຂອງ ADB  

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org, ອງີຕາມການຕກົລງົເຫນັດ ີ

ຂອງປະເທດສະມາຊກິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

 

(vii) ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງສະມາຊກິຂອງ ADB, ທນຶປະ

ກອບສ່ວນ ແລະ ອາໍນາດໃນການອອກສຽງ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(viii) ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງ ADB ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(ix) ລາຍຊື່ ຂອງສະມາຊກິຄະນະຜູວ່້າການ ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(x) ລາຍຊື່ ຂອງສະມາຊກິຄະນະອາໍນວຍການກຸ່ມ ແລະ 

ກຸ່ມທີ່ ມສີດິອອກສຽງ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  
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(xi) ລາຍຊື່ ຄະນະກໍາມະການຂອງຄະນະອໍານວຍການ 

ກຸ່ມ ພອ້ມດວ້ຍສະມາຊກິ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(xii) ລາຍຊື່ ສະມາຊກິຂອງຄະນະຜູບ້ໍລຫິານ ADB ແລະ 

ພະນກັງານອາວຸໂສຂອງADB 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(xiii) ຂໍມູ້ນບ່ອນພວົພນັຫຼຕືດິຕ່ໍສອບຖາມ

ຂອງແຕ່ລະບ່ອນຕາມທີ່ ໄດກ່້າວຂາ້ງເທງິ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(xiv) ບດົສະຫລຸບຫຍໍກ່້ຽວກບັວາລະການດາໍເນນີ 

ກອງປະຊຸມປະຈາໍປ,ີ ລວມທງັ ມະຕຕິກົລງົຕ່າງ

ໆຂອງຄະນະຜູວ່້າການແລະບດົປາໄສຂອງຜູວ່້າການ  

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 60 ວນັຂອງກອງປະຊຸມ 

ປະຈາໍປແີຕ່ລະຄັງ້ 

 

(xv) ມະຕຕິກົລງົອື່ ນໆຂອງຄະນະຜູວ່້າການ ທີ່  ໄດ

◌້ຮບັຮອງພາຍຫຼງັວນັທ ີ2 ເມສາ 2012, ຖາ້ຫາກ 

ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມມອບສດິໃຫເ້ປດີເຜຍີ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ຄະນະບໍລຫິານ ຈະຂໍສດິ ຈາກຄະນະ ອໍານວຍການກຸ່ມເພື່ ອ 

ການເປດີເຜຍີ ຫຼ ືບໍ່ ເປດີເຜຍີຂອງບນັດາມະຕຕິກົລງົຂອງ 

ຄະນະຜູວ່້າການອື່ ນໆ. ການມອບສດິກ່ຽວກບັການເປດີ 

ເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວແມ່ນ ADBຈະຂອໍະນຸຍາດໃນເວລາບນັ 

ທກຶການລງົມະຕກ່ິຽວກບັຂໍຕ້ກົລງົ ຂອງຄະນະຜູວ່້າການ. 

(xvi) ແຜນການເຮດັວຽກ ແລະ ຂອບງບົປະມານສາໍລບັ 

ແຕ່ລະສກົງບົປະມານ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັການປກຶສາຫາລຂືອງ 

ຄະນະະອໍານວຍການກຸ່ມ 

 

(xvii)  ການຈດັປະເພດຂອງປະເທດ ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ  

(xviii) ການບນັທກຶຄໍາເວົາ້ໃນກອງປະຊຸມຄະນະອໍານ

ວຍການກຸ່ມທີ່ ຈ◌ັດຂືນ້ຢ່າງເປນັທາງການ 

  

ADB ອາດຈະເປດີເຜຍີໃນເວລາ 10 ປ ີ ພາຍຫຼງັ ວນັທ ີ

ສາ້ງບດົບນັທກຶ, ຂຶນ້ກບັການຮອ້ງຂ ໍແລະ ຕາມການກໍາໜດົ 

ເວລາດັ່ ງກ່າວ 

ສະເພາະກອງປະຊຸມຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມທີ່ ຈດັ

ຂືນ້ຢ່າງເປນັທາງການ ໃນວນັທ ີຫຼ ືຫຼງັຈາກວນັທ ີ2 ເມສາ 

2012 ແລະ ການບນັທກຶຄາໍເວົາ້ ທີ່ ບໍ່ ໄດ◌້ບນັຈ ຸຫຼ ື

ອາ້ງອງີເຖງິຂໍມ້ນູໃດໆ ທີ່ ນອນຢູ່ໃນຂໍ ຍກົເວັນ້ໃນນະໂຍບາຍ  
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(xix) ຫວົຂໍລ້າຍການເພື່ ອການພຈິາລະນາຂອງຄະນະອໍາ

ນວນການກຸ່ມ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ກ່ອນ 3 ອາທດິ ອງີຕາມ

ການຮອບວຽນ  

 

(xx) ບດົບນັທກຶຂອງແຕ່ລະກອງປະຊຸມສາມນັຂອງ 

ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່  ບດົບນັທກຶກອງປະ 

ຊຸມເຫຼ ົ່ ານັນ້ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ ແລະ ບໍ່ ຊາ້ກາຍ 60 ວນັ 

ພາຍຫລງັ ວນັທຈີດັກອງປະຊຸມຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ 

 

(xxi) ບນັດາບດົລາຍງານປະຈາໍປ ີຂອງຄະນະກາໍມະການ 

ອໍານວຍການກຸ່ມ ຕໍ່ ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມຄບົຊຸດ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ຖາ້ ຄະນະກໍາມະການຫາກມຄໍີາ 

ຄດິເຫນັ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມອະນຸມດັຮບັຮອງ 

 

5 ຂໍມູ້ນດາ້ນການເງນິ 

(i) ເອກະສານດາ້ນການເງນິທີ່ ຖກືກວດສອບ ແລວ້ 

ຂອງ ADB 18 ສ າລບັແຫລ່ງທນື ປກົກະຕ ິ

(Ordinary Capital Resources)  ແລະ 

ກອງທນຶພເິສດ19 ຂອງADB 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ກ່ອນຈດັກອງປະຊຸມປະຈາໍປ ີ

ຂອງ ຄະນະຜູວ່້າການ ຂອງADB 

 

(ii) ການປກຶສາຫາລ ືແລະ ການວເິຄາະຂອງຄະນະບໍລິ

ຫານ ກ່ຽວກບັແຫລ່ງ ທນຶປກົະຕ ິແລະ 

ກອງທນຶພເິສດຂອງ ADB, ລວມທງັ ຂໍມູ້ນ 

ຕວົເລກດາ້ນການເງນິຂອງກອງທນຶແຕ່ລະອນັ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັການ 

ອະນຸມດັຮບັຮອງຈາກຄະນະຜູວ່້າການ 

 

(iii) ບດົລາຍງານສະຖານະພາບທາງດາ້ນການເງນິ 

ປະຈາໍໄຕມາ ໂດຍຫຍໍທ້ີ່  ຍງັບໍ່ ທນັໄດກ້ວດສອບ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັ 

ອະນຸມດັຮບັຮອງຈາກຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ 

 

                                                
18   ຄະນະຜູວ່້າການອະນຸມດັບດົລາຍງານສະຖານະພາບທາງການເງນີທີ່ ຖກືກວດສອບແລວ້ໃນກອງປະຊຸມປະຈາໍປີ. 
19   ຕວົຢ່າງ, ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີແລະ ກອງທນຶພເິສດເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ. 
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ເອກະສານ / ຂໍມູ້ນຂອງADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ຫມາຍເຫດ 

(iv) ບດົລາຍງານປະຈາໍປກ່ີຽວກບັການໃຫບ້ລໍກິານທນຶ 

ກູຢ້ມືຂອງປະເທດສະມາຊກິກໍາລງັພດັທະນາ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຮບັ 

ຮອງຈາກຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ 

 

(v) ງບົປະມານຂອງADBສໍາລບັແຕ່ລະສກົງບົປະມານ ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຮບັ 

ຮອງຈາກຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມ 

 

(vi) ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສະເຫນຂີາຍຮູນ້ສາ

ທາລະນະ ເມື່ ອລະບຽບຫຼກືດົຫມາຍທີ່ ຄູມ້ຄອງຕະ 

ຫຼາດດາ້ນການເງນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານ 

ປະກອບເອກະສານກບັອງົການຈດັຕັງ້ລດັຖະບານ   

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

6 ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຈາ້ງງານ 

(i) ໂຄງສາ້ງເງນິເດອືນພືນ້ຖານຂອງ ADB ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(ii) ວທິກີານທີ່ ນໍາໃຊເ້ພື່ ອກໍານດົການ 

ລະດບັຂັນ້ເງນິເດອືນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງ ຄະ

ນະບໍລຫິານ ແລະ ພະນກັງານ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(iii) ຖານເງນິເດອືນ  ປະຈາໍປ ີຂອງຄະນະ ບໍລຫິານ ແລະ 

ສະມາຊກິຄະນະອໍານວຍການກ◌ຸ◌່ມ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(iv) ບນັດາຈດຸປະສງົ ແລະ ຍຸດທະສາດໂດຍລວມ ຂອງ 

ADB ໃນການຄດັເລອືກ, ການບນັຈ,ຸ ການຍກົຍາ້ຍ 

ສບັ ປ່ຽນ, ແລະ ການຮກັສາພະນກັງານຂອງ ADB 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org  

(v) ລາຍລະອຽດຂອງຕໍາແຫນ່ງງານສໍາລບັການຄດັເລອືກ 

ພະນກັງານ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ເປນັໄລຍະເວລາຢ່າງຫນອ້ຍ 2 

ອາທດິ ກ່ອນຈະມກີານບນັຈຕຸໍາແຫນ່ງ 
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ເອກະສານ / ຂໍມູ້ນຂອງADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ຫມາຍເຫດ 

(vi) ຂໍຕ້ກົລງົແຕ່ລະສະບບັຂອງອງົຄະນະບໍລຫິານຂອງ 

ADB 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່  ໄດ ້ແຈງ້ການຈາກ 

ອງົຄະນະບໍລຫິານ ຫາ ກອງເລຂາເພື່ ອ ໃຫເ້ອາົຂໍຕ້ກົລງົລງົເວບັ

ໄຊ 

 

(vii)  ຂໍມູ້ນທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ ພາຍໃຕ ້ກນົໄກຄວາຮບັຜດິຊອບ 

ຂອງ ADB 

ລງົເວບັໄຊ ADB.org ຕາມຂໍຮ້ຽກຮອ້ງ ຂອງ ນະໂຍບາຍ 

ກນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ADB, ຕາມການດດັແປງ 

ແກໄ້ຂໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

https://www.adb.org/sites/default/files/instituti

onal-document/33440/files/accountability-

mechanism-policy-2012.pdf 

7 ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຈລະຈາຂອງກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ

(i) ເອກະສານການປກຶສາຫາລທືີ່ ບໍ່ ກ່ຽວກບັດາ້ນການ 

ເງນິ ສາໍລບັກອງປະຊຸມຂອງບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶ 

ລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍ ເອກະສານ 

ການປກຶສາຫາລກືັ່ ງກ່າວໃຫບ້ນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶ 

 

(ii) ບດົສະຫລຸບຂອງປະທານກອງປະຊຸມ 

 

ລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັແຕ່ລະກອງປະຊຸມ  

(iii) ບດົລາຍງານຂອງບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶ ລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫລງັທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ 

ຈາກຄະນະອາໍນວຍການກຸ່ມ 

 

(iv) ບນັດາເອກະສານທີ່  ໄດແ້ຈກຢາຍ ໃຫຄ້ະນະເພື່ ອແຈງ້

ໃຫຊ້າບເປນັຂໍມູ້ນ ຫຼ ືຂໍການອະນຸມດັຮບັຮອງ 

ລງົເວບັໄຊADB.org ນອກຈາກວ່າ ຄະນະຜູ ້ບໍລຫິານ 

ຈະແຈງ້ຕໍ່  ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມເພື່ ອຈດຸປະສງົອື່ ນ ແລະ 

ຄະນະອໍານວຍການກໍ່ ຕກົລງົເຫນັດຕີາມນັນ້ 

ໃນກລໍະນທີີ່ ກມົຕົນ້ກໍາເນດີຂອງເອກະສານສ◌ໍາລບັຄະນະອາໍ

ນວຍການກຸ່ມ (Board paper) ເຊື່ ອວ່າ ຈະໃຫກ້ານຍກົ 

ເວັນ້ຕໍ່ ການທີ່ ຄາດວ່າຈະເປດີເຜຍີ ອາດທີ່ ຈະມຂີຶນ້, ກມົຕົນ້

ກໍາເນດີດັ່ ງກ່າວ ຄວນຈະແຈງ້ໃຫຄ້ະນຜູບ້ໍລຫິານກ່ອນທີ່ ຈະ

ແຈກຢາຍ ໃຫຄ້ະນະອໍານວຍການກຸ່ມຊາບວ່າ ເອກະສານດັ່ ງ

ກ່າວເປນັຄວາມລບັລວມທງັເອກະສານອາ້ງອງີທີ່ ກ່ຽວກບັກບັ

ເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ໃນເລື່ ອງການຍກົເວັນ້ຂອງນະໂຍບາຍ. 

ພະແນກຕົນ້ກໍາເນດີຕອ້ງກາໍນດົວ່າ ພະແນກຕນົບໍ່ ຄວນທີ່

ຈະເປດີເຜຍີເອກະສານຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມດັ່ ງກ່າວ 

ໃນກລໍະນບີໍ່ ມໃີນຂໍຍ້ກົເວ ັນ້ ແຕ່ວ່າ ການເປດີເຜຍີດັ່ ງກ່າວ 

ຈະ ຫຼ ືອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົເສຍຫາຍ ຫຼາຍກວ່າຜນົປະ 

ໂຫຍດຖາ້ຫາກມກີານເປດີເຜຍີ, ຕອ້ງຂອໍະນຸມດັຈາກຄະນະ 
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ອໍານວຍການກຸ່ມເພື່ ອຂໍສດິພເິສດໃນການແກໄ້ຂຜນົ 

ເສຍດາ້ນລບົນັນ້ 

8 ເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ໄດຍ້ື່ ນຕໍ່ ຄະນະຜູອໍ້ານວຍການກຸ່ມ ບນັດາເອກະສານທີ່ ໄືດແ້ຈກຢາຍ ໃຫຄ້ະນະອໍານວຍການກຸ່ມເພື່ ອແຈງ້ໃຫຊ້າບເປນັຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ເພື່ ອພຈິາລະນາ (ອະນຸມດັ, ຮບັຮອງ ແລະ 

ອື່ ນໆ) ທີ່ ບ່ໍໄດລ້ະບຸໄວຂ້າ້ງເທງິນັນ້ ຈະໄດເ້ອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org, ນອກຈາກວ່າ ຄະນະຜູບ້ລໍຫິານຈະແຈງ້ຄະນະອາໍນວຍການກຸ່ມ ໃຫເ້ປນັຢ່າງອື່ ນ ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ

ກຸ່ມກໍ່ ຕກົລງົເຫນັດຕີາມນັນ້. 

 

 

 


