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ອັກສອນຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ
ແປເປັນພາສາລາວ

ADB – ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
BCRC – ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
BPMSD – ພະແນກງົບປະມານ,ບຸກຄະລາກອນແລະລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
CRO – ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ
CRP – ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
DER – ພະແນກປະຊາສຳພັນ
DMC – ປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ
IED – ພະແນກປະເມີນຜົນອິດສະລະ
MDB – ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ
NGO – ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ
OCRP – ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
OSPF – ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
PCR – ບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການ
RSDD – ພະແນກພັດທະນາພາກພື້ນແບບຍືນຍົງ
SPF – ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
TOR – ເງື່ອນໄຂສັນຍາ
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ປະທານຂອງຄະນະກວດກາຄືນ ທ່ານອີເວັດສ໌ເທຼວເຊີ(E.Westreicher),ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
ສະມາຊິກa   ທ່ານເອັດສ໌ຊາມສຸດິນ(S.Shamsuddin),ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
   ທ່ານຈີບີທາພາ(G.B.Thapa),ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
   ທ່ານຊີເຈ(ສະແຕນ)ວານເດີຊິບ(C.J.(Stan)Vandersyp), 

 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
   ທ່ານອາເອັມແນກ(R.M.Nag),ຫົວໜ້າພະແນກ
ກອງເລຂາ   ທ່ານເອັກສ໌ຟານ(X.Fan),ນັກເສດຖະສາດຫຼັກດ້ານວາງແຜນແລະນະໂຍບາຍ, 

 ພະແນກຍຸດທະສາດແລະນະໂຍບາຍ

a ທ່ານດີຣູເກັນສະມິດ(D.Rooken-Smith),ອະດິດຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່,ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນຈົນຮອດເດືອນພຶດສະພາປີ2001.

ຄະນະກວດກາຄືນ



vii

ສະຫຸຼບຫຍໍ້

ໃນປີ 1995, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້
ສ້າງຕັ້ງໜ້າທີ່ກວດກາ ເພື່ອໃຫ້ເປັນອົງກອນອິດສະລະທີ່
ປະຊາຊົນຜູ້ທີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂອງ ເອດີບີ ສາມາດຂໍອຸທອນໃນເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການດຳເນີນງານ
ຂອງເອດີບີ. ໃນປີ 2003, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການກວດກາຄືນລະອຽດ
ແລ້ວ, ເອດີບີ ໄດ້ນຳສະເໜີກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຊື່ງສ້າງມາ
ຈາກໜ້າທີ່ກວດກາ. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ຖືກອອກແບບ
ມາເພື່ອສ່ົງເສີມປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາແລະຄຸນນະພາ
ບຂອງໂຄງການຂອງເອດີບີ; ຕອບຮັບກັບບັນຫາຂອງປະຊາຊົນທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ ການແລະເປັນທຳກັບທຸກໆພາກສ່ວນ;
ນຳເອົາມາດຕະຖານດ້ານອາຊີບ ແລະ ວິຊາການທີ່ດີທີ່ສຸດເຂົ້າໃນ
ການປະກອບບຸກຄະລາ ກອນ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງຕົນ;
ເປັນເອກະລາດແລະໂປ່ງໃສໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍສຸດ; ແລະມີປະສິດທິພາບ
ເມື່ອທຽບໃສ່ລາຄາ, ມີປະສິດທິຜົນແລະເສີມສ້າງໃຫ້ລະບົບອື່ນໆ
ຂອງເອດີບີໃນດ້ານການຄວບຄຸມ, ການກວດສອບ, ການຄວບຄຸມ
ຄຸນນະພາບແລະການປະເມີນຜົນ.

ໃນຊ່ວງກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄ້ັງທີ 43ຂອງສະພາບໍລິຫານຂອງເອດີ
ບີທ່ີໄດ້ຈັດຂ້ຶນໃນເມືອງ ຕັຊເຄັນ (Tashkent)ປະເທດອຸດສະເບກິດ
ສະຖານໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2010, ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ້
ປະກາດໃຫ້ມີການກວດກາຄືນຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍ
ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ.
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່ວມສະພາບໍລິຫານ-ຄະນະບໍລິຫານໄດ້ຖືກ
ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນເພ່ືອດຳເນີນການກວດກາຄືນນ້ີ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານສາກົນເອກະລາດ 2 ທ່ານ ເພ່ືອຊ່ວຍດຳ
ເນີນການກວດກາຄືນນ້ີ. ຈຸດປະສົງຂອງການກວດກາຄືນນ້ີແມ່ນ
ເພ່ືອກວດຄືນການດຳເນີນງານທ່ີຜ່ານມາຂອງເອດີບີ, ສ້າງກົນໄກ
ຂ້ຶນມາຈາກປະສົບການທ່ີຄ້າຍຄືກັນ, ແລະ ສຶກສາຂອບເຂດໜ້າ
ວຽກເພ່ືອປັບປຸງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ການກວດກາຄືນນ້ີ ໄດ້ມີ
ການດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບມວນຊົນຢ່າງເປີດກວ້າງ.

ການກວດກາຄືນນ້ີສະຫຸຼບໄດ້ວ່າ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ເອດີບີມີຈຸດດີຫຼາຍດ້ານ. ກົນໄກນ້ີແມ່ນກົນໄກທຳ
ອິດຂອງບັນດາທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ ໃນການ
ສ້າງຕ້ັງຄະນະຮັບຜິດຊອບໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາສຳລັບການດຳ
ເນີນງານ ໃນຂະແໜງການລັດແລະເອກະຊົນ. ໜ້າທ່ີສອງດ້ານກ່ໍ

ຄືການປຶກສາຫາລື ແລະ ການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ໄດ້ເສີມສ້າງເຊ່ິງກັນແລະກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນ
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທ່ີເໝາະສົມລະຫວ່າງ ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ
ປະສິດທິພາບ, ແລະ ມີຊ່ອງທາງທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີສ່ວນຮ່ວມ, ເຊ່ືອຖື
ໄດ້ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ທັງໄລຍະການປຶກສາຫາລື ແລະ ໄລຍະ
ການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ
ແລະເກີດຜົນປະໂຫຍດທ່ີມີປະສິດທິພາບສູງເຊ່ັນກັນ.

ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະປະກອບເປັນອົງປະກອບໜ່ຶງ
ຂອງບັນດາລະບົບການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ ໃນເອດີບີ. ມັນກວມລວມເອົາຫັຼກປັດຊະຍາຂອງເອດີບີ ຊ່ຶງ
ການປ້ອງກັນບັນຫາ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນໃຫ້
ໄດ້ສູງສຸດໃນການດຳເນີນງານຂອງຕົນ, ແລະຖ້າວ່າເກີດບັນຫາ
ຂ້ຶນ ແລະ ບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ພວກມັນຄວນໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂທັນທີໃນລະດັບໂຄງການ ແລະ ໃນລະດັບດຳເນີນການ. ກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນ “ທ່ີເພ່ິງສຸດທ້າຍ” ສຳລັບການຈັດການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທ່ີຫີຼກເວ້ັນບ່ໍ
ໄດ້ ຫືຼ ແກ້ໄຂບ່ໍໄດ້ໃນລະດັບໂຄງການ ແລະ ໃນລະດັບດຳເນີນ
ການ. ການອອກແບບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ
ເອດີບີ ມີລະບົບແຕກຕ່າງດ້ານການກວດສອບ, ການປະເມີນຜົນ
ແລະການຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ໍາຮຽນທ່ີໄດ້ຖືກປັບປຸງຂ້ຶນມາຢ່າງດີ
ແລ້ວເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ການດຳເນີນງານຂອງຕົນສອດຄ່ອງກັບ
ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການດຳເນີນງານ, ແລະ ເກີດຜົນ
ຕາມຄາດໝາຍ. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະເສີມສ້າງເພ່ີມເຕີມໃຫ້
ບັນດາລະບົບທ່ີໄດ້ກ່າວມານ້ັນ ໂດຍການເຮັດໜ້າທ່ີເປັນກົນໄກຈຸດ
ສຸມສຳລັບບັນດາປະຊາຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ,ຊຶ່ງນ້ັນ
ແມ່ນໝາຍເຖິງການສ່ົງເສີມປະສິດທິພາບໃນການພັດທະນາ ຂອງ
ເອດີບີ.

ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການກວດກາຄືນນ້ີ ຍັງໄດ້ພົບເຫັນຈຸດອ່ອອນ
ຈຳນວນໜ່ຶງຊ່ຶງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນໃໝ່:

(i) ໃຫ້ສິດທິໂດຍກົງໃນການເຂົ້າເຖິງການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ເອດີບີ ຄວນລົບລ້າງຂໍ້ກຳນົດ
ທີ່ວ່າ ປະຊາຊົນຕ້ອງເລີ້ມຂັ້ນຕອນປຶກສາຫາລືເສຍ
ກ່ອນ ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງເພື່ອສະ
ເໜີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.ສິ່ງນີ້ຈະແກ້



viii

ສະຫຼຸບຫຍໍ້

ໄຂທັດສະນະທ່ີວ່າໜ້າທ່ີຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາອາດ
ຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໃສ ໜ້າທີ່ຂອງການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ມັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້
ເວລາສັ້ນລົງ ສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຍື່ນຄຳຮ້ອງ
ໂດຍກົງເພື່ອສະເໜີກວດກາຄືນ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດ.

(ii) ການສ້າງຈຸດເຂົ້າພຽງຈຸດດຽວ. ພາຍຫຼັງທີ່ເອດີບີ ໄດ້
ສະໜອງທາງເຂົ້າໂດຍກົງແລ້ວ ທັງເພື່ອການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ແລະ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດ, ຄວນແຕ່ງຕັ້ງ ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຄົນ
ໃດໜຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານພຽງຈຸດ
ດຽວເພື່ອຮັບ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ເອກະສານຂໍຮ້ອງທຸກທັງໝົດ.
ສິ່ງນີ້ຈະເປັນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ.

(iii) ແກ້ໄຂປະເດັນກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.
ເອດີບີຄວນນຳໃຊ້ບັນດາຫ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ບັນ
ດາກົນໄກສະຖາບັນທ່ີຕົນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາແລ້ວນ້ັນ
ເພື່ອຊ່ວຍຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນການໄດ້ຮັບຊ່ອງທາງສຳລັບ ການ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ໃນເວລາທີ່ປະເທດກູ້້ຢືມໃດ
ໜຶ່ງ ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງສະໜາມນັ້ນ, ຄະນະຄຸ້ມ
ຄອງບໍລິຫານຈະສົ່ງເອກະສານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ສະພາ
ບໍລິຫານໂດຍອະທິບາຍເຫດຜົນທ່ີປະເທດນ້ັນປະຕິ
ເສດ ການຢ້ຽມຢາມທາງພາກສະໜາມ. ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ຄວນດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດໃຫ້ສຳເລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດກູ້ຢືມນັ້ນປະຕິ
ເສດການສະເໜີຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມກໍ່ຕາມ.

(iv) ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເອກະລາດ. ຈຳເປັນຕ້ອງມີມາດ
ຕະການຫຼາຍຢ່າງເພື່ອປັບປຸງຄວາມເປັນເອກະລາດ
ຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ.ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າສະພາບໍລິຫານຄວນ
ແຕ່ງຕັ້ງ ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໂດຍອີງຕາມຄຳແນະ
ນຳຂອງສະ ພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໂດຍໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລື
ກັບທ່ານປະ ທານ. ສິ່ງນີ້ ຈະເປັນການປັບປຸງການ
ປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ ກໍ່ຄືການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດໂດຍອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານປະທານ.

(v) ໃຫ້ ຄວາມກະຈ່າງ ແຈ້ ງ ກ່ ຽວ ກັບພາລະບົດບາດ
ໃນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ ກຳນົດ.
ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຄວນສຸມ
ໃສ່ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາແລະ
ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.ຄະນະບໍລິຫານຄວນສະ

ເໜີ ວິ ທີ ກ ານ ແ ກ້ ໄຂ ເພື່ ອ ໃຫ້ ສະພາ ບໍ ລິ ຫ ານອະ ນຸມັ ດ .
ຄະນະກຳມະ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດ ຄວນໄດ້ມີໂອກາດໃນການປະກອບຄຳຄິດເຫັນ
ຕໍ່ກັບວິທີການແກ້ໄຂທີ່ຄະນະບໍລິຫານໄດ້ສະເໜີມານັ້ນ
ແລະສົ່ງຄຳຄິດເຫັນຂອງຕົນໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ.

(vi) ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບການກຳນົດມື້ສຸດທ້າຍ.
ເອດີບີ ຄວນປ່ຽນກຳນົດມື້ສຸດທ້າຍ ສຳລັບການຍື່ນຄຳ
ຮ້ອງທຸກຈາກວັນທີ ທີ່ລະບຸໃນບົດລາຍງານສຳເລັດ
ໂຄງການມາເປັນ 2 ປີ ຫຼັງຈາກວັນທີປິດການກູ້ຢືມ ຫຼື
ປິດການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ສິ່ງນີ້ ຈະເປັນການປັບປຸງຄວາມ
ຈະແຈ້ງ, ຄວາມແນ່ນອນ, ແລະ ຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ມ່ວນ
ຊົນກ່ຽວກັບວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍ.

(vii) ປັບປຸງປະສິດທິຜົນ.ຍ້ອນວ່າກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເປັນກົນໄກຂັບເຂື່ອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ສະນັ້ນ
ມັນຄວນມີມູນຄ່າດຳເນີນງານ 2 ປະເພດ ຄື: (a) ມູນ
ຄ່າຄົງທີ່ ເພື່ອບຳລຸງຮັກສາແລະດຳເນີນກົນໄກ, ບໍ່ວ່າ
ຈະມີຈຳນວນຮ້ອງທຸກເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ; ແລະ (b) ມູນຄ່າ
ປ່ຽນແປງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມການປ່ຽນແປງຂອງ
ຄວາມຕ້ອງການ. ຂອບເວລາຕິດຕາມຂອງຫ້ອງການ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ ຄວນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບແຕ່ລະໂຄງການ. ສິ່ງເລົ່ານີ້ຈະສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ໄດ້ສູງສຸດ ໃນຂະນະທີ່ສາມາດ
ໃຫ້ບໍລິການປະຊາຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ. ຂະບວນການຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຄວນເປັນຂະບວນການແບບງ່າຍດາຍ.

(viii) ສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບຂອງການຕິດຕາມ. ການ
ຕິດຕາມບັນດາຂະບວນການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ
ຕ່າງໆໃນການພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງທຸກໂດຍຫ້ອງການ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ
ຫ້ອງການຄະ ນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ມີໃນປະຈຸບັນນີ້ຄວນເພີ່ມການຕິດຕາມ
ຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍບັນດາພະແນກດຳເນີນງານເພື່ອ
ຕິດຕາມຄຳຮ້ອງຟ້ອງທີ່ບໍ່ຖືກເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ພວກ
ເຂົາ ໂດຍຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາ ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ແລະ ບັນດາ
ພະແນກດຳເນີນງານ.

(ix) ປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ຄວນດຳເນີນກິດຈະການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນ
ລະ ບົບແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນເອດີບີ
ແລະໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.



ສະຫຼຸບຫຍໍ້

ix

(x) ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳ.
ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເປີດໂອກາດໃຫ້ເອດີບີ ໃນ
ການຮຽນຮູ້ເອົາບົດຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າ
ເກົ່າ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຖືກເບິ່ງ
ເປັນຄືກັບເຄ່ືອງມືດ້ານບວກສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງ
ການພັດທະນາ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນວັດ
ທະນາທຳ.

ການປ່ຽນແປງສ່ິງທ່ີໄດ້ກ່າວມານ້ັນ ຄາດວ່າຈະປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງ,
ຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖື, ປະສີດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 
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1ພາກສະເໜີ

1. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ສ້າງໜ້າ
ທີ່ກວດກາຂຶ້ນໃນປີ 1995 ເພື່ອໃຫ້ເປັນເວທີສົນທະນາເປີດ
ກວ້າງ ສຳລັບມວນຊົນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເອດີບີ ປະຕິບັດຕາມນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການດຳເນີນງານຂອງຕົນ.1 ໂດຍອີງໃສ່ໜ້າ
ທີ່ກວດກາແລະໂດຍນຳໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລືມວນ
ຊົນ, ເອດີບີ ໄດ້ນຳສະເໜີກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປີ 2003.2

ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຮວບຮວມເອົາ2ໜ້າທີ່ທີ່ສະໜັບສະໜູນ
ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຄື: ໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ໜ້າທີ່ກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດ
ໜຶ່ງທ່ີມີປະສິດທິພາບເພ່ືອພິຈາລະນາຂ້ໍຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນດາໂຄງການທີ່ເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼ
ອດ້ານງົບປະມານແລະເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມບັນດາ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງເອດີບີແມ່ນພື້ນຖານຂອງການ
ພັດທະນາແບບເທົ່າທຽມກັນແລະມີຄວາມຍືນຍົງ.

2. ເອດີບີ ມີຈຸດປະສົງເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຍັງຄົງເປັນກົນໄກທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໃນ
ການຮັກສາວິທີການປະຕິບັດງານທ່ີດີທ່ີສຸດໃນລະດັບສາກົນ.ໃນຊ່ວງ
ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄ້ັງທີ 43 ຂອງສະພາບໍລິຫານຂອງເອດີບີ ທ່ີໄດ້
ຈັດຂ້ຶນໃນເມືອງຕັຊເຄັນ (Tashkent) ປະເທດອຸດສະເບກິດສະຖານ
ໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2010, ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ປະກາດ
ໃຫ້ມີການກວດກາຄືນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍການຮ່ວມກັນ
ລະຫວ່າງ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານຂອງເອດີບີ.3

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນເດືອນເມສາປີ 2010 ຊ່ຶງ
ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 4 ທ່ານ ຈາກສະພາບໍລິຫານແລະຫົວໜ້າ
ພະແນກ 1 ທ່ານ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບນ້ີໄດ້ສະຫຸຼບ ເງ່ືອນໄຂ
ສັນຍາສຳລັບການກວດກາຄືນນ້ີໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2010 ໂດຍໄດ້

ປຶກສາຫາລືກັບສະພາບໍລິຫານ, ແລະ ໄດ້ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານສາກົນ
ເອກະລາດ 2 ທ່ານເພ່ືອໃຫ້ຄຳແນະນຳເອກະລາດ. ເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ1ຈະນຳສະເໜີເງ່ືອນໄຂສັນຍາສຳລັບການກວດກາຄືນນ້ີ.

3. ຈຸດປະສົງຂອງການກວດກາຄືນນ້ີແມ່ນເພື່ອກວດຄືນປະສົບ
ການທີ່ຜ່ານມາຂອງເອດີບີ, ສ້າງກົນໄກຂຶ້ນມາຈາກປະສົບການ
ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນສະຖາບັນການເງິນຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍອື່ນໆ ແລະ
ສຶກສາຂອບເຂດໜ້າວຽກເພື່ອປັບປຸງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ.
ການກວດກາຄືນນ້ີໄດ້ມີການດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບມວນ
ຊົນຢ່າງເປີດກວ້າງໂດຍການຈັດກອງປະຊຸມຊ່ອງໜ້າ, ການ ຈັດ
ສຳມະນາທີ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນເຂ້ົາຮ່ວມແລະການລົງຢ້ຽມຢາມ
ພາກສະໜາມໂຄງການ.ເພື່ອຕອບຮັບກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບ, ເອດີບີ ໄດ້ສ້າງຊຸດເອກະສານ
ກວດກາຄືນຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ: 2 ເອກະສານປຶກສາຫາລື, 2
ເອກະສານປະຕິບັດງານ, ແລະ ເອກະສານທ້າຍສຸດ. ເອກະສານ
ປຶກສາຫາລືໄດ້ສຳເລັດໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ ເດືອນມິຖຸນາ ປີ
2011, ແລະເອກະສານປະຕິບັດງານໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກ
ສະພາບໍລິຫານໃນເດືອນເມສາ ແລະ ເດືອນຕຸລາປີ 2011. ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບນ້ີໄດ້ສະແຫວງຫາຄຳຄິດເຫັນຂອງມວນຊົນໂດຍ
ຜ່ານທາງເວບໄຊສ໌ສະເພາະເພ່ືອການກວດກາຄືນກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ.4 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ໄດ້ສະຫຼຸບເອົາການປຶກສາ
ຫາລືທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຊ່ວງກວດກາຄືນນີ້.

4. ເອກະສານສະບັບນ້ີນຳສະເໜີ ສ່ິງທ່ີຄ້ົນພົບຫັຼກຈາກການ
ກວດກາຄືນແລະສະເໜີໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ທາງດ້ານການເຂ້ົາເຖິງ,ປະສິດທິຜົນ ແລະປະສິດທິພາບຂອງກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

1 ເອດີບີ.ປີ1995.ການສ້າງຕ້ັງໜ້າທ່ີກວດກາ.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.
2 ເອດີບີ. ປີ 2003. ການກວດກາຄືນ ໜ້າທ່ີກວດກາ: ການສ້າງຕ້ັງ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂ້ຶນໃໝ່. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.
3 ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 21 ເດືອນທັນວາ ປີ 2003. ມັນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການກວດກາຄືນ ໂດຍຄະນະບໍລິຫານ

ພານໃນກຳນົດເວລາ3ປີຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ແລ້ວນ້ັນກ່ໍຄືພາຍໃນທ້າຍປີ2006.ການກວດກາຄືນນ້ັນໄດ້ຖືກເລ່ືອນອອກໄປຍ້ອນວ່າຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບ ໂຄງການ ໄດ້ຮັບຂ້ໍຮ້ອງທຸກທ່ີສອດຄ່ອງຕາມຂ້ໍກຳນົດ ພຽງແຕ່ 4 ເລ້ືອງເທ່ົານ້ັນ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2006, ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດສອບຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ໄດ້ຮັບຂ້ໍສະເໜີພຽງແຕ່2ເລ້ືອງເທ່ົານ້ັນ(ມີພຽງແຕ່ຂ້ໍສະເໜີດຽວເທ່ົານ້ັນໃນຈຳນວນ2ຂ້ໍສະເໜີທ່ີສອດຄ່ອງຕາມຂ້ໍກຳນົດ).ນອກຈາກນ້ັນ,ເອດີບີໄດ້ດຳເນີນການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ
ນັບແຕ່ປີ2005,ຊ່ຶງລວມທັງການຮັບຮອງເອົາບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນໃນປີ2009.ສິ່ງນ້ີໄດ້ສ່ົງຜົນສະທ້ອນກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

4 ເອດີບີ. ການກວດກາຄືນ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເວບໄຊ: http://www.adb.org/AM-Review
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1ພາກສະເໜີ

1. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ສ້າງໜ້າ
ທີ່ກວດກາຂຶ້ນໃນປີ 1995 ເພື່ອໃຫ້ເປັນເວທີສົນທະນາເປີດ
ກວ້າງ ສຳລັບມວນຊົນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເອດີບີ ປະຕິບັດຕາມນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການດຳເນີນງານຂອງຕົນ.1 ໂດຍອີງໃສ່ໜ້າ
ທີ່ກວດກາແລະໂດຍນຳໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລືມວນ
ຊົນ, ເອດີບີ ໄດ້ນຳສະເໜີກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປີ 2003.2

ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຮວບຮວມເອົາ2ໜ້າທີ່ທີ່ສະໜັບສະໜູນ
ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຄື: ໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ໜ້າທີ່ກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດ
ໜ່ຶງທ່ີມີປະສິດທິພາບເພື່ອພິຈາລະນາຂ້ໍຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນດາໂຄງການທີ່ເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື
ອດ້ານງົບປະມານແລະເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມບັນດາ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງເອດີບີແມ່ນພື້ນຖານຂອງການ
ພັດທະນາແບບເທົ່າທຽມກັນແລະມີຄວາມຍືນຍົງ.

2. ເອດີບີ ມີຈຸດປະສົງເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຍັງຄົງເປັນກົນໄກທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໃນ
ການຮັກສາວິທີການປະຕິບັດງານທ່ີດີທ່ີສຸດໃນລະດັບສາກົນ.ໃນຊ່ວງ
ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄ້ັງທີ 43 ຂອງສະພາບໍລິຫານຂອງເອດີບີ ທ່ີໄດ້
ຈັດຂ້ຶນໃນເມືອງຕັຊເຄັນ (Tashkent) ປະເທດອຸດສະເບກິດສະຖານ
ໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2010, ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ປະກາດ
ໃຫ້ມີການກວດກາຄືນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍການຮ່ວມກັນ
ລະຫວ່າງ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານຂອງເອດີບີ.3

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນເດືອນເມສາປີ 2010 ຊ່ຶງ
ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 4 ທ່ານ ຈາກສະພາບໍລິຫານແລະຫົວໜ້າ
ພະແນກ 1 ທ່ານ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບນ້ີໄດ້ສະຫຸຼບ ເງ່ືອນໄຂ
ສັນຍາສຳລັບການກວດກາຄືນນ້ີໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2010 ໂດຍໄດ້

ປຶກສາຫາລືກັບສະພາບໍລິຫານ, ແລະ ໄດ້ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານສາກົນ
ເອກະລາດ 2 ທ່ານເພ່ືອໃຫ້ຄຳແນະນຳເອກະລາດ. ເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ1ຈະນຳສະເໜີເງ່ືອນໄຂສັນຍາສຳລັບການກວດກາຄືນນ້ີ.

3. ຈຸດປະສົງຂອງການກວດກາຄືນນ້ີແມ່ນເພື່ອກວດຄືນປະສົບ
ການທີ່ຜ່ານມາຂອງເອດີບີ, ສ້າງກົນໄກຂຶ້ນມາຈາກປະສົບການ
ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນສະຖາບັນການເງິນຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍອື່ນໆ ແລະ
ສຶກສາຂອບເຂດໜ້າວຽກເພື່ອປັບປຸງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ.
ການກວດກາຄືນນ້ີໄດ້ມີການດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບມວນ
ຊົນຢ່າງເປີດກວ້າງໂດຍການຈັດກອງປະຊຸມຊ່ອງໜ້າ, ການ ຈັດ
ສຳມະນາທີ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນເຂ້ົາຮ່ວມແລະການລົງຢ້ຽມຢາມ
ພາກສະໜາມໂຄງການ.ເພື່ອຕອບຮັບກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບ, ເອດີບີ ໄດ້ສ້າງຊຸດເອກະສານ
ກວດກາຄືນຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ: 2 ເອກະສານປຶກສາຫາລື, 2
ເອກະສານປະຕິບັດງານ, ແລະ ເອກະສານທ້າຍສຸດ. ເອກະສານ
ປຶກສາຫາລືໄດ້ສຳເລັດໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ ເດືອນມິຖຸນາ ປີ
2011, ແລະເອກະສານປະຕິບັດງານໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກ
ສະພາບໍລິຫານໃນເດືອນເມສາ ແລະ ເດືອນຕຸລາປີ 2011. ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບນ້ີໄດ້ສະແຫວງຫາຄຳຄິດເຫັນຂອງມວນຊົນໂດຍ
ຜ່ານທາງເວບໄຊສ໌ສະເພາະເພື່ອການກວດກາຄືນກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ.4 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ໄດ້ສະຫຼຸບເອົາການປຶກສາ
ຫາລືທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຊ່ວງກວດກາຄືນນີ້.

4. ເອກະສານສະບັບນ້ີນຳສະເໜີ ສ່ິງທ່ີຄ້ົນພົບຫັຼກຈາກການ
ກວດກາຄືນແລະສະເໜີໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ທາງດ້ານການເຂ້ົາເຖິງ,ປະສິດທິຜົນ ແລະປະສິດທິພາບຂອງກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

1 ເອດີບີ.ປີ1995.ການສ້າງຕ້ັງໜ້າທ່ີກວດກາ.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.
2 ເອດີບີ. ປີ 2003. ການກວດກາຄືນ ໜ້າທ່ີກວດກາ: ການສ້າງຕ້ັງ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂ້ຶນໃໝ່. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.
3 ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 21 ເດືອນທັນວາ ປີ 2003. ມັນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການກວດກາຄືນ ໂດຍຄະນະບໍລິຫານ

ພານໃນກຳນົດເວລາ3ປີຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ແລ້ວນ້ັນກ່ໍຄືພາຍໃນທ້າຍປີ2006.ການກວດກາຄືນນ້ັນໄດ້ຖືກເລ່ືອນອອກໄປຍ້ອນວ່າຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບ ໂຄງການ ໄດ້ຮັບຂ້ໍຮ້ອງທຸກທ່ີສອດຄ່ອງຕາມຂ້ໍກຳນົດ ພຽງແຕ່ 4 ເລ້ືອງເທ່ົານ້ັນ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2006, ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດສອບຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ໄດ້ຮັບຂ້ໍສະເໜີພຽງແຕ່2ເລ້ືອງເທ່ົານ້ັນ(ມີພຽງແຕ່ຂ້ໍສະເໜີດຽວເທ່ົານ້ັນໃນຈຳນວນ2ຂ້ໍສະເໜີທ່ີສອດຄ່ອງຕາມຂ້ໍກຳນົດ).ນອກຈາກນ້ັນ,ເອດີບີໄດ້ດຳເນີນການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ
ນັບແຕ່ປີ2005,ຊ່ຶງລວມທັງການຮັບຮອງເອົາບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນໃນປີ2009.ສິ່ງນ້ີໄດ້ສ່ົງຜົນສະທ້ອນກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

4 ເອດີບີ. ການກວດກາຄືນ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເວບໄຊ: http://www.adb.org/AM-Review
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2 ການສ້າງຕັ້ງແລະ
ວິວັດທະນາການ

ໜ້າທີ່ກວດກາປີ1995

5. ໃນເດືອນທັນວາ 1995, ສະພາບໍລິຫານຂອງເອດີບີ ໄດ້
ອະນຸມັດ ການສ້າງຕ້ັງ ໜ້າທ່ີກວດກາ. ເອດີບີ ໄດ້ກາຍເປັນ
ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ ແຫ່ງທີ 3 ທ່ີໄດ້ສ້າງຕ້ັງກົນໄກ
ດ່ັງກ່າວນ້ັນ, ຖັດຈາກ ຄະນະກຳມະການກວດສອບ (Inspection
Panel) ທ່ີທະນາຄານໂລກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ 1993 ແລະ ກົນໄກ
ສືບສວນເອກະລາດ(IndependentInvestigationMechanism)
ທ່ີທະນາຄານພັດທະນາ ລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ (Inter-American
DevelopmentBank)ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ1994.

6. ໜ້າທ່ີກວດກາມີຈຸດປະສົງເພ່ືອເປັນເວທີສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນດາໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ
ເພ່ືອຮ້ອງຟ້ອງຕ່ໍກັບອົງກອນເອກະລາດໃດໜ່ຶງກ່ຽວກັບເລ່ືອງຕ່າງໆ ທ່ີ
ພົວພັນກັບການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການ
ດຳເນີນງານຂອງເອດີບີ. ນັບແຕ່ປີ 1995 ເຖິງປີ 2003, ເອດີບີ ໄດ້
ຮັບ8ຂ້ໍສະເໜີສຳລັບການກວດກາ,ຊ່ຶງໃນນ້ັນ6ຂ້ໍສະເໜີແມ່ນຖືວ່າ
ບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂຂອງຂ້ໍກຳນົດ.2ຂ້ໍສະເໜີສຳລັບໂຄງການ
ຄຸ້ມຄອງນເສຍຢູ່ສະມຸດປຼາການ ໃນປະເທດໄທ5 ແລະ ສຳລັບ
ໂຄງການຊົນລະປະທານຝ່ັງຂວາເມືອງຈັດສ໌ມາ (Chashma) ໄລຍະ
ທີIIIໃນປະເທດປາກິດສະຖານ6ໄດ້ມີການດຳເນີນການກວດກາຢ່າງ
ສົມບູນແບບ.

7. ຂ້ັນຕອນຂອງການກວດກາ 2 ໂຄງການທ່ີໄດ້ກ່າວມານ້ີໄດ້
ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງໜ້າທ່ີກວດ ກາ. ໃນ
ປີ2002ແລະປີ2003, ເອດີບີ ໄດ້ກວດກາຄືນໜ້າທ່ີກວດກາແລະ
ໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືລະອຽດທັງກັບພາຍນອກແລະພາຍ
ໃນ. ການປຶກສາຫາລືນ້ີ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີ (i) ກົນໄກ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບເອກະລາດທ່ີແກ້ໄຂ ຂ້ໍຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນທ່ີໄ
ດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກບັນດາໂຄງການ ທ່ີເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫືຼອ, ແລະ (ii) ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາໃນຂະ
ບວນການຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ກົນໄກໃໝ່ນ້ີຄາດວ່າຈະ
ສ່ົງເສີມ ປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ໂຄງການຂອງເອດີບີ. ການກວດກາຄືນນ້ີໄດ້ປະກອບເຂ້ົາໃນກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃໝ່ໃນປີ2003.

ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ2003

8. ການປ່ຽນແປງອັນພ້ົນເດ່ັນທ່ີໄດ້ນຳສະເໜີໃນນະໂຍບາຍ
ປີ 2003 ກ່ໍຄືການສ້າງຕ້ັງ 2 ໄລຍະ ທ່ີແຍກກັນຕ່າງຫາກ ແຕ່ພົວພັນ
ເຊ່ິງກັນແລະກັນໃນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄື: (i) ໄລຍະປຶກສາ
ຫາລື,7 ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກ ບັນດາໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍນຳໃຊ້
ວິທີການຫຼາກຫຼາຍທ່ີບ່ໍເປັນທາງການ ແລະສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້; ແລະ
(ii) ໄລຍະກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,8 ຊ່ຶງປະກອບ
ດ້ວຍຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເພ່ືອ
ສືບສວນຂ້ໍກ່າວຫາການຝ່າຝືນນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການດຳເນີນ
ງານຂອງເອດີບີທ່ີໄດ້ສ່ົງຜົນ, ຫືຼ ອາດສ່ົງຜົນ, ເສຍຫາຍທາງກົງ ແລະ
ທາງດ້ານວັດຖຸໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທບົຈາກໂຄງການ.

9. ເອດີບີ ໄດ້ເປັນທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍທ່ີໄດ້ສ້າງຕ້ັງ
ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີໄປເກີນໜ້າທ່ີກວດກາໂດຍການນຳສະ
ເໜີ2 ມິຕິຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການກວດກາການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດສຳລັບການດຳເນີນການຂອງຂະແໜງເອກະຊົນແລະ

5 ເອດີບີ.ປີ1995.ບົດລາຍງານແລະບົດສະເໜີຂອງປະທານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສ່ົງໃຫ້ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ:ບົດສະເໜີກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ປະເທດໄທສໍາລັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງນເສຍຢູ່
ສະມຸດປຼາການ.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ(ກູ້ຢືມເລກທີ1410-THAມູນຄ່າ150ລ້ານໂດລາ,ອະນຸມັດໃນວັນທີ7ທັນວາປີ1995).

6 ເອດີບີ. ປີ 1991. ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດສະເໜີຂອງປະທານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ສ່ົງໃຫ້ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ: ບົດສະເໜີກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່
ສາທາລະນະລັດອິດສະລາມປາກິດສະຖານສຳລັບໂຄງການຊົນລະປະທານຝ່ັງຂວາເມືອງຈັດສ໌ມາ(ໄລຍະທີIII).(ກູ້ຢືມເລກທີ1146-PAKມູນຄ່າ185ລ້ານໂດລາ,ອະນຸມັດໃນວັນທີ
17ທັນວາປີ1991).

7 ນະໂຍບາຍປີ 2003 ໃຊ້ຄຳສັບ “ຂ້ັນຕອນປຶກສາຫາລື” ແທນຄຳສັບ “ໄລຍະແກ້ໄຂບັນຫາ” ເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນຄາດໝາຍທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ທ່ີວ່າ ເອດີບີສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ທຸກໆບັນຫາ.
8 ຄຳສັບ“ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຫືຼcompliancereview”ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນນະໂຍບາຍປີ2003ເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນການເຂ້ົາຮ່ວມກັນທາງດ້ານລົບກັບຄຳສັບ“ກວດສອບ

ຫືຼinspection.”
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ຂະແໜງລັດ.9 ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ເນ້ັນໜັກ
ວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວນດຳເນີນການກວດກາການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດເພ່ືອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການໃຫ້ຖ່ວງທັນເວລາ.ໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນ,ນະໂຍບາຍ
ນ້ີຄວນໃຫ້ທາງເລືອກແກ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກເພ່ືອອອກຈາກໄລຍະປຶກສາ
ຫາລືແລະສະເໜີໃຫ້ມີການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

10. ໄດ້ມີການຊ່ວຍເຫືຼອພິເສດຂ້ັນສະຖາບັນໃນໄລຍະປຶກສາຫາລື
ແລະ ໄລຍະກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ເພ່ືອພິຈາລະນາ
ເຖິງລັກສະນະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ຈະຮັບຜິດຊອບໄລຍະ
ປຶກສາຫາລື, ໂດຍການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ແລະ ລາຍງານໂດຍກົງໃຫ້ທ່ານ
ປະທານ. ໄລຍະກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແມ່ນຮັບຜິດຊອ
ບໂດຍສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ 3 ທ່ານ, ຊ່ຶງໜ່ຶງໃນຈຳນວນນ້ັນແມ່ນເປັນປະທານ.
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແມ່ນໄດ້
ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.ຄະນະດ່ັງກ່າວຈະລາຍງານໂດຍກົງໃຫ້ສະພາ
ບໍລິຫານກ່ຽວກັບໜ້າວຽກທັງໝົດ, ຍົກເວ້ັນແຕ່ໜ້າວຽກສະເພາະ

ບາງອັນ10 ຊ່ຶງ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ ຈະລາຍງານໂດຍກົງໃຫ້ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະ ຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ທັງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແມ່ນໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຕິດຕາມການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການດຳເນີນງານແກ້ໄຂບັນຫາ. ນະໂຍບາຍກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບກວມເອົາການດຳເນີນການ ທັງໃນຂະແໜງການ
ຂອງເອກະຊົນແລະຂະແໜງການຂອງລັດ.

11. ນັບຈາກເວລາທ່ີກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ມີຜົນບັງຄັບ
ໃຊ້ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2003 ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2011, ຫ້ອງການ ຜູ້
ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ
39 ເລ່ືອງ.11 ໃນຈຳນວນນ້ີ, 13 ເລ່ືອງ ເຫັນວ່າສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນ
ໄຂສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ, 24 ເລ່ືອງແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນ
ໄຂ, ແລະ2 ເລ່ືອງແມ່ນພວມມີການກຳນົດວ່າສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂ
ຫືຼບ່ໍ.ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ຮັບ
ຂ້ໍສະເໜີ5ເລ່ືອງເພື່ອກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນຊ່ວງ
ເວລາດຽວກັນນ້ັນ, ຊ່ຶງໃນນ້ັນ 4 ຂໍສ້ະເໜີ ແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນ
ໄຂແລະ1 ຂ້ໍສະເໜີ ແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ3ໄດ້
ສະຫຸຼບສັງລວມເອົາປະສົບການທ່ີຜ່ານມານັບແຕ່ປີ2003.

9 ຄະນະກຳມະການເອກະລາດໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຂອງບໍລິສັດການເງິນສາກົນ ແມ່ນຜູ້ທຳອິດທ່ີນຳສະເໜີ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ສຳລັບ
ການດຳເນີນການຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນ. ເອດີບີ ແມ່ນທະນາຄານແຫ່ງທຳອິດ ທ່ີນຳສະເໜີ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ສຳລັບ ການດຳເນີນການຂອງທັງຂະແໜງການລັດ ແລະ
ຂະແໜງການເອກະຊົນ.

10 ໃຫ້ເບ່ິງວັກທີ102ຂອງນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ2003(ຟຸດໂນດທີ2)ສຳລັບໜ້າວຽກສະເພາະ.
11 ກໍລະນີຕ່າງໆ ທ່ີຫ້ອງການ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ ໄດ້ຮັບ ໃຊ້ຄຳສັບວ່າ “ຄຳຮ້ອງທຸກ ຫືຼ complaints” ໃນນະໂຍບາຍປີ 2003.
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3 ການປະ
ເມີນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ

12. ພາກນ້ີຈະເປັນການປະເມີນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີມີຢູ່ໃນ
ປະຈຸບັນໂດຍອີງຕາມຄຳເຫັນຕອບກັບຈາກການປຶກສາຫາລືການທົບ
ທວນເອກະສານແລະການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຂອງໂຄງການ.
ຫັຼງຈາກນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ມີການກຳນົດທັງຈຸດດີແລະຈຸດອ່ອນ.

ຈຸດດີ

ເປັນຕົວລິເລ່ີມໃນການນຳສະເໜີໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາ

13. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປີ 2003 ໄດ້ສະເໜີມິຕິໃໝ່
ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຄື:ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາ.ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ສ່ວນຫຼາຍມັກ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີສອດຄ່ອງກັບ 2 ໜ້າທ່ີ—
ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ໜ້າທ່ີກວດກາການປະ ຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ໃນຊ່ວງຂອງການປຶກສາຫາລືມວນຊົນທ່ີນຳໄປສູ່ການຮັບຮອງເອົານະ
ໂຍບາຍປີ 2003. ການຮັບຮອງເອົາ ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນນະວັດ
ຕະກຳອັນພ້ົນເດ່ັນທ່ີຄາດວ່າ ຈະເກີດຜົນປະໂຫຍດດ້ານດີໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໂດຍການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຂົາແລ້ວ, ບັນຫາ
ຫ້ອງການພັດທະນາ ຄວນໃຫ້ສິດແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການໃນການເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ບ່ໍສະ
ເພາະພຽງແຕ່ໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນຂອງການກວດສອບພຽງ
ຢ່າງດຽວ. ຫັຼງຈາກທ່ີເອດີບີໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ, ບັນດາສະຖາບັນ
ການເງິນສາກົນສ່ວນຫຼາຍ ກ່ໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາເຂ້ົາ
ໃນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາເອງ.

14. ໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນ, ເອດີບີ ກ່ໍຍັງສືບຕ່ໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່
ການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ
ໜ້າທ່ີກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມເຊ່ິງກັນ
ແລະກັນ. ການປຶກສາຫາລືໃນປີ 2010 ໄດ້ຢ້ັງຢືນໃຫ້ເຫັນວ່າໜ້າທ່ີ
ສອງຢ່າງນ້ີດຳເນີນການໄດ້ດີແລະຍັງຄົງເຂ້ັມແຂງ.

ການເນ້ັນໜັກໃສ່ຄວາມເປັນເອກະລາດແລະ
ປະສິດທິພາບ

15. ໜ້າທີ່ 2 ຢ່າງຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສະຖາບັນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນເຖິງ

ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງພວກເຂົາ. ນະ
ໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ 2003 ລະບຸໄວ້ວ່າ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນເປັນເອກ
ະລາດ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບຄະນະບໍລິຫານ ເພື່ອຮັບປະກັນເຖິງຄວາມ
ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການສືບສວນຂອງຕົນກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາວ່າເອດີບີ
ບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການດຳເນີນງານຂອງ
ຕົນ.ສະນັ້ນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ້,ຄະນະກຳມະການກວດກາການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈຶ່ງລາຍງານໂດຍກົງໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຍົກ
ເວັ້ນແຕ່ໜ້າວຽກບາງອັນທ່ີຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ສະພາຄະນະ
ກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ (ໃຫ້ເບິ່ງ ຟຸດໂນ
ດທີ 10). ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ ມີອາຍຸການແຕ່ງຕັ້ງ 5 ປີ ໂດຍຕໍ່ອາຍຸບໍ່ໄດ້. ສິ່ງນີ້ຖື
ວ່າມີຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການດຳເນີນງານດ້ວຍປະສົບການ
ອັນໃໝ່ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນຈາກພາຍນອກ. ສະນັ້ນ
ຄະນະກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈ່ຶງດຳເນີນ
ງານດ້ວຍລະດັບຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກຄະນະບໍລິຫານທີ່ສູງ.

16. ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ 2003 ກຳນົດໃຫ້
ວ່າຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຕ້ອງເປັນ
ເອກະລາດຈາກການຳເນີນການຕ່າງໆ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການລາຍງານໂດຍກົງໃຫ້ທ່ານປະທານ ແລະ ບ່ໍ
ຄວນເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປະກອບ,ດຳເນີນຫືຼ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
ໃດໆທັງນ້ັນ. ການຈັດແບ່ງແບບນ້ີ ແມ່ນຖືກວ່າ ເໝາະສົມເພ່ືອຊອກ
ຫາຈຸດສົມດູນລະຫວ່າງ (i) ຄວາມຕ້ອງການເພ່ືອຈຸດປະສົງໃດໜ່ຶງ
ແລະ ທັດສະນະທ່ີແຍກອອກຈາກໂຄງການໃດໜ່ຶງ, ແລະ (ii) ຄວາມ
ຕ້ອງການເພ່ືອຮັບຮູ້ການດຳເນີນງານຂອງເອດີບີໃຫ້ດີພໍ ແລະ ປະສົບ
ການຈາກການດຳເນີນງານຂອງເອດີບີ.

17. ການຊອກຫາຈຸດສົມດູນນ້ີໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າໄລຍະປຶກສາຫາລືຄວນ
ຈັດໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄະນະບໍລິຫານດ້ວຍເຫດຜົນ 2 ປະການ. ເຫດຜົນ
ທີໜ່ຶງກ່ໍຄືຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາບ່ໍແມ່ນເພ່ືອກຳນົດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຫືຼເພ່ືອຕຳນິ. ແຕ່ມັນຖືກອອກແບບມາເພ່ືອແກ້ໄຂຄຳ
ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຢ່າງແທ້
ຈິງ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການແບບບ່ໍເປັນທາງການແລະເປັນເອກະພາບ.
ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີເຊ່ືອວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍຈາກບັນດາ
ໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ສາມາດນຳໃຊ້ຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລືໂດຍບ່ໍຈຳແນກວ່ານະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນການ
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ຂອງເອດີບີມີຄວາມສອດຄ່ອງຫືຼບ່ໍ.12ເຫດຜົນທີສອງກ່ໍຄືຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງ
ໃກ້ສິດກັບພະນັກງານຂອງບັນດາພະແນກການຕ່າງໆເພ່ືອແກ້ໄຂ
ບັນຫາ. ໂດຍການລາຍງານໃຫ້ທ່ານປະທານ, ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງ ການຈ່ຶງມີລະດັບຄວາມເປັນ
ເອກະລາດທ່ີເໝາະສົມແລະມີອຳນາດພຽງພໍແຕ່ກ່ໍຍັງບ່ໍທັນແຍກ
ອອກຈາກພະນັກງານດຳເນີນການ.

18. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບມີຂ້ໍກຳນົດວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ແລະການກວດການການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແມ່ນ ເລ່ືອງທ່ີແຍກ
ຈາກກັນຕ່າງຫາກ. ສະນ້ັນຈ່ຶງໄດ້ມີການກຳນົດຂ້ັນສະຖາບັນທ່ີແຕກ
ຕ່າງກັນສຳລັບ2ໜ້າທ່ີນ້ັນ.ປະສົບການຂອງເອດີບີ ນັບແຕ່ປີ2003
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການກຳນົດຂ້ັນສະຖາບັນແມ່ນມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ແລະຍືນຍົງສຳລັບຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທ່ີເໝາະສົມລະຫວ່າງ ຄວາມ
ເປັນເອກະລາດແລະປະສິດທິພາບຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ພາລະບົດບາດໃນການຕິດຕາມການສ່ົງເສີມຄວາມ
ໜ້າເຊ່ືອຖື

19. ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປີ 2003 ມອບ
ໜ້າທ່ີໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ແລະຄະນະກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນ
ການຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນ
ຫາ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການແລະຄະນະ
ກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະສ້າງບົດລາຍ
ງານການຕິດຕາມປະຈຳປີທ່ີອະທິບາຍເຖິງການດຳເນີນການແກ້
ໄຂບັນຫາ. ບົດລາຍງານເລ່ົານ້ີ ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມວນຊົນ. ພາລະ
ບົດບາດໃນການຕິດຕາມຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດກາການປະຕິ ບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖື
ຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ການປະຕິບັດງານທ່ີດີໃນການເຂ້ົາເຖິງ

20. ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆທ່ີໄດ້ກຳນົດໃນນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບປີ2003 ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການປະ ຕິບັດ
ງານທ່ີດີຂອງສາກົນ. ຂ້ັນຕອນສຳລັບການຍ່ືນຄຳຮ້ອງທຸກແມ່ນ
ໄດ້ລະບຸຈະແຈ້ງໃນນະໂຍບາຍນ້ີ ໃນຄູ່ມືດຳເນີນງານໃນເວບ
ໄຊສ໌ຂອງເອດີບີ, ໃນແຜ່ນພັບໂຄສະນາ, ແລະ ໃນສ່ິງພິມຕ່າງໆ
ຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການແລະ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ຂ້ໍ
ສະເໜີເພ່ືອການປຶກສາຫາລື ແລະການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ

ກຳນົດສາມາດ(i) ເປັນເອກະສານຫຍ້ໍ;(ii)ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດຫືຼ
ພາສາທາງການ ຫືຼ ພາສາປະຈຳຊາດຂອງປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງ
ພັດທະນາ;ແລະ(iii)ສ່ົງທາງໄປສະນີ,ແຟ໋ກ,ອີເມວຫືຼສ່ົງດ້ວຍມືໃຫ້
ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງເອດີບີ ຫືຼ ຫ້ອງການປະຈຳປະເທດ. ຂ້ໍມູນສ່ວນ
ຕົວຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ ຈະຖືກຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ຖ້າວ່າພວກເຂົາສະ
ເໜີໃຫ້ເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ. ຜູ້ສະເໜີຄວນຈະລະບຸຂ້ໍກຳນົດໃດໜ່ຶງທ່ີຝ່າຝືນ
ນະໂຍບາຍນ້ີໃນເວລາຂຽນໃນສະເໜີ,ແຕ່ສ່ິງນ້ີກ່ໍບ່ໍແມ່ນພາກບັງຄັບ.

21. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດໄດ້ດຳເນີນວຽກງານ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຢ່າງທ່ົວເຖິງ
ກັບບັນດາປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ
ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ລັດຖະບານ, ອົງການ
ຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ, ຂະແໜງການເອກະຊົນ ແລະຂະ
ແໜງການລັດ. ພວກເຂົາດຳເນີນຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມເປັນປະຈຳກ່ຽວ
ກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບເພ່ືອປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ພະນັກງານພາຍໃນເອດີບີ. ອິນເຕີເນດັແມ່ນເຄ່ືອງມືໃນການເຜີຍແຜ່
ຂ້ໍຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ຍຸດທະສາດຮ່ວມ
ຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການແລະ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້
ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2010. ເອດີບີ ໄດ້ອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫືຼອທາງ
ດ້ານວິຊາການດ້ວຍວົງເງິນ225.000ໂດລາສຳລັບຫ້ອງການຄະນະ
ກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ເພ່ືອດຳເນີນການ
ທົດລອງແຜນງານຊ່ວຍເຫືຼອໃໝ່.13 ນັບແຕ່ປີ 2009 ເຖິງປີ 2011,
ຈຳນວນຮ້ອງທຸກທ່ີຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ຊ່ຶງນ້ັນອາດໝາຍຄວາມວ່າຄວາ
ມ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນໄດ້ເພ່ີມຂ້ືນ ເນ່ືອງມາ
ຈາກຄວາມພະຍາຍາມດຳເນີນງານເລ່ົານ້ີ.

ການເສີມສ້າງທາງສາຍຕ້ັງ:ການແກ້ໄຂບັນຫາ–
ລຳດັບຂອງການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ

22. ລຳດັບຂອງການປ້ອງກັນບັນຫາ,ການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແມ່ນຈຸດດີຂອງກົນໄກຄວາມຮັບ ຜິດຊອບປີ
2003. ຫັຼກປັດຊະຍາຂອງເອດີບີກ່ໍຄືວ່າ ການປ້ອງກັນບັນຫາ ແລະ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ສູງສຸດໃນທຸກໆການ
ດຳເນີນງານຂອງເອດີບີ.ຖ້າວ່າເກີດມີບັນຫາຫືຼການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ,ພວກມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທັນທີໃນລະດັບດຳເນີນງານ.

23. ໃນຊ່ວງອອກແບບ ແລະ ປະເມີນໂຄງການ, ທຸກໆ
ໂຄງການຕ້ອງດຳເນີນການສຶກສາລະອຽດໃນຫຼາຍດ້ານເຊ່ັນວ່າ ດ້ານ

12 ພາລະບົດບາດຂອງ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ ແມ່ນຈຳກັດຢູ່ພຽງແຕ່ ບັດນາປະເດັນຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ທ່ີເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ.
13 ເອດີບີ. ປີ 2010. ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອການປົກຄອງທ່ີດີ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາ ໂດຍຜ່ານທາງ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ(TA7572).



ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ2012

6

ສືບ ສວນ ຂ ກາວ ຫາ ການ ຝາຝືນ ນະ ໂ�ບາຍ  ແ�ະ 
ລະບຽບ ການ ດ� ເ�ີນ ງານ ຂອງ ເ�ດີ ບີ ທ ໄ� ສ�ງ ຜ�ນ, ື 
ອາດ ສ�ງ ຜ�ນ,  ເ�ຍ ຫາຍ ທາງ ກ�ງ  ແ�ະ ທາງ ດານ ວ�ດຖຸ 
 ໃ� ແ� ປະຊາຊ�ນ ທ ໄ� ຮ�ບ ຜ�ນ ກະທ  ົບຈາກ ໂ�ງການ.

ຕອບ ໂ� ກ�ບ ບ�ນຫາ ຂອງປະຊາຊ�ນ ທອງ ຖນ 
ທ ໄ� ຮ�ບ ຜ�ນ ກະທ�ບ ຈາກ ບ�ນດາ ໂ�ງການ 

ທ ເ�ດີ ບີ ໃ�ການ ຊວຍ ເ�ືອ  ໂ�ຍນ� ໃ� ວິທີ ການ ທ າກ າຍ 
 ແ�ບ ບ ເ�ັນ ທາງ ການ,   ແ�ບ ສາມາດ ປ�ບ ປຽນ ໄ�,  ແ�ະ 

 ເ�ັນ ເ�ກະ ພາບ ກ�ນ.

3.2 — CRP
ກວດກາ ການ 

ປະຕິບ�ດ 
ຕາມ ຂ ກຳນ�ດ

3.1 — OSPF 
 ແ� ໄ�ບ�ນຫາ

2 — ຄວາມ ພະຍາຍາມ  ແ�ະ ການ ດຳ ເ�ີນ ງານ 
 ໃ� ການ ແ� ໄ� ບ�ນຫາ  ແ�ະ ການ ປະຕິບ�ດ ຕາມ ຂ ກຳນ�ດ 

ຂອງ ພະ ແ� ກດຳ ເ�ີນ ການ ຕາງໆ ຂອງ ເ�ດີ ບີ

1 — ກ�ນ ໄ� ແ� ໄ� ຄຳ ຮອງທຸກ 
ໃ� ຂ�ນ ໂ�ງການ 

ວິຊາການ,ການເງິນ,ເສດຖະກິດ,ສັງຄັມ,ການປ້ອງກັນ,ແລະການປົກ
ຄອງ.ກອງປະຊຸມທົບທວນຄະນະບໍລິຫານແລະກອງປະຊຸມທົບທວນ
ພະນັກງານ ຈະປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ, ພ້ອມທັງ ຄວາມ
ສອດຄ່ອງຂອງບັນດາໂຄງການເລ່ົານ້ັນທຽບກັບນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບຽບການຂອງເອດີບີ. ພະແນກພັດທະນາພາກພ້ືນແບບຍືນຍົງ,
ຊ່ຶງຫົວໜ້າພະແນກຍັງເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຫົວໜ້າກວດກາການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຈະກວດກາດ້ານການປ້ອງກັນ ຂອງທຸກໆໂຄງການ
ທ່ີໄດ້ສະເໜີຂ້ຶນມາພາຍຫັຼງທ່ີບັນດາພະແນກການໄດ້ທົບທວນແລ້ວ;
ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຄະນະບໍລິ ຫານກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ
ຂອງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນສຳລັບບັນດາໂຄງການ
ທ່ີມີທ່າແຮງຜົນກະທົບທ່ີສູງ; ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫືຼອບັນດາໂຄງການທ່ີ
ຊັບຊ້ອນໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຢ້ຽມຢາມໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ຄຳ
ແນະນະແກ່ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະເດັນທ່ີພົວພັນກັບ
ການປ້ອງກັນ;ແລະດຳເນີນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດແລະ
ແຜນງານຝຶກອົບຮົມໃນທ່ົວເອດີບີ. ສະພາບໍລິຫານຈະກວດກາແຕ່ລະ
ໂຄງການທ່ີໄດ້ສະເໜີມານ້ັນ ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານແລະບົດສະ
ເໜີຂອງທ່ານປະທານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

24. ໃນຊ່ວງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ຈະມີກົນໄກແບບແຕ່ລຸ່ມຂ້ືນເທິງ
ແລະ ຫຼາຍລະດັບເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,ສອດຄ່ອງກັບກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ

ໃນລະດັບໂຄງການ, ໃນລະດັບພະແນກດຳເນີນການ, ແລະ ໃນ
ລະດັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ(ໃຫ້ເບ່ິງຮູບພາບຂ້າງເທິງ).

25. ຄຳຮ້ອງທຸກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນຂ້ັນ
ໂຄງການໂດຍບັນດາໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນໂຄງການພັດທະນາການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້, ຍົກ
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ລັດຖະບານສີລັງກາໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະ ການ
ຈັດສັນທີ່ດິນແລະຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະຄະນະກຳມະການຈັດສັນທີ່
ດິນແລະຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂັ້ນສູງ. ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສ່ວນ
ຫຼາຍແລ້ວພວກເຂົາແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຂົາໂດຍຜ່ານທາງ
ບັນດາກົນໄກເລົ່ານີ້. ບົດສຶກສາຂອງສູນວິເຄາະຄວາມ ທຸກຍາກໃນ
ປະເທດສີລັງກາໄດ້ພົບວ່າ ໂຄງການນີ້ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າອັນພົ້ນ
ເດັ່ນໃນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ.14 ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ
ການປ້ອງກັນຂອງເອດີບີ (ປີ 2009) ໄດ້ກຳນົດການສ້າງຕັ້ງກົນໄກ
ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຂ້ັນໂຄງການເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງປະຊາຊົນຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໃຫ້ຖ່ວງທັນກັບເວລາ. ຂໍ້ກຳນົດນີ້
ຊ່ວຍໃນການປະຕິຮູບກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຂ້ັນຂອງໂຄງການ.

26. ນອກຈາກໜ່ວຍງານບໍລິຫານແລະໜ່ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ແລ້ວ, ບັນດາພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆ ຍັງຕ້ອງຈັດການກັບປະ
ເດັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຶ່ງລວມທັງການແກ້

ADB=ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,CRP=ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕະບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,OSPF=ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການ.ໝາຍເຫດ:ຕົວເລກບໍ່ກົງກັບອັດຕາສ່ວນຕົວຈິງຂອງປະເດັນທີ່ກົນໄກຕ່າງໆໄດ້ດຳເນີນການຈັດການແກ້ໄຂ.ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ:ເອດີບີ.

ຂອບແກ້ໄຂບັນຫາແລະປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ

14 ສູນວິເຄາະຄວາມທຸກຍາກ. ປີ 2009. ການທົບທວນ ກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ຂອງໂຄງການພັດທະນາການຂົນສ່ົງພາກໃຕ້. ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ. ເມືອງໂຄລຳໂບ. 
http://www.adb.org/SPF/publications.asp
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ໄຂບັນຫາຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.
ພະນັກງານຂອງເອດີບີ ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານບໍລິຫານໄດ້ມີ
ຄວາມລ້ືງເຄີຍກັບບັນດານະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນເທື່ອລະ
ກ້າວ ແລະ ມີຄວາມຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນການປ້ອງກັນບັນຫາ ແລະ
ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ພວກເຂົາຮັບຮູ້ດີວ່າການ
ຈັດການກັບບັນຫາ ແລະ ປະເດັນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດພາຍຫຼັງທີ່ພວກມັນເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ແມ່ນມີປະສິດທິພາບ
ໜ້ອຍກວ່າການປ້ອງກັນບັນຫາ ແລະ ການຮັບປະກັນໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ແຕ່ຕອນຕົ້ນຍັງດີກວ່າການແກ້ໄຂຊັກຊ້າ. ທຸກໆພະແນກດຳເນີນ
ການໄດ້ມີທີມງານປ້ອງກັນສະເພາະ, ແລະ ບາງພະແນກ ໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານປ້ອງກັນສະເພາະ. ໃນແຕ່ລະປີໄດ້ມີການຈັດຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງໃນເອດີບີ ແລະ ໃນບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ໃນເວລາເກີດບັນຫາຂຶ້ນ,
ບັນດາພະແນກດຳເນີນການຈະເປັນຈຸດທຳອິດຂອງເອດີບີ ໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາເລົ່ານັ້ນ.

27. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະເສີມສ້າງໃຫ້ບັນດາລະບົບທີ່ມີ
ຢູ່ແລ້ວເລົ່ານີ້ໂດຍການສະໜອງຂັ້ນຕອນ “ທີ່ເປັນທີ່ເພິ່ງສຸດທ້າຍ”
ສຳລັບການຈັດການກັບບັນຫາແລະປະເດັນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂໃນຂັ້ນໂຄງການ
ຫຼື ຂັ້ນດຳເນີນການ. ບົດສຶກສາກ່ຽວກັບບັນດາກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆໄດ້ເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງມີ
ຫຼາຍກົນໄກໃນສະຖາບັນໃດໜຶ່ງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງປະຊາຊົນ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ລະບົບຂອງເອດີບີ ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການນີ້. ການປ້ອງກັນບັນຫາແຕ່ຕົ້ນ, ການແກ້
ໄຂບັນຫາແຕ່ຕົ້ນ, ແລະການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແຕ່ຕົ້ນແມ່ນ
ມີຜົນປະໂຫຍດສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ, ແລະ ເອດີບີ. ຖ້າວ່າບັນຫາ
ເກີດຂຶ້ນ, ຫຼັກປັດຊະຍາຂອງເອດີບີກໍ່ຄືການຕອບໂຕ້ທັນທີຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບໃນຂັ້ນໂຄງການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ.
ຄຳຮ້ອງທຸກຕ່ໍກັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດກາການ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຄວນ
ເກີດຂຶ້ນເປັນກໍລະນີຍົກເວັ້ນເທົ່ານັ້ນ. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໄດ້ເປັນ, ແລະ ຄວນສືບຕໍ່ເປັນ, ທີ່ເພິ່ງສຸດທ້າຍສຳລັບການແກ້ໄຂ
ບັນຫາແລະການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ການເສີມສ້າງທາງສາຍຂວາງ:
ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງລະບົບ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງເອດີບີ

28. ການອອກແບບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຮັບຮູ້ດີວ່າເອດີບີໄດ້
ມີລະບົບຕ່າງໆ ທ່ີໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນມາຢ່າງດີແລ້ວ ເຊ່ັນວ່າລະບົບ
ກວດສອບ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຮຽນຮູ້. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອ
ເສີມສ້າງໃຫ້ລະບົບເລ່ົານ້ີ.

29. ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄ
ງການ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈ່ຶງໄດ້ຖືກກຳນົດຂ້ຶນມາເພ່ືອໃຫ້ເປັນ
ກົນໄກຂັບເຂ່ືອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ.ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການຈະລາຍງານບັນຫາແລະຂ້ໍກ່າວຫາທ່ີວ່າບ່ໍປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດ. ເອດີບີ ດຳເນີນງານຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ແລະ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກຳນົດທ່ີໄດ້
ເປັນສາຍເຫດ,ຫືຼອາດຈະເປັນສາຍເຫດ,ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງກົງ
ແລະທາງວັດຖຸໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.

30. ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນແລະເພ່ືອສ່ົງເສີມ
ປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາ,ພະແນກປະເມີນຜົນອິດສະລະໄດ້
ປະເມີນໜ້າວຽກຕ່າງໆເພ່ືອຊ່ວຍສະພາຜູ້ອຳນວຍການ, ຄະນະ
ບໍລິຫານ, ແລະ ບັນດາ ຜູ້ ມີ ອຳນາດ ໃນ ການ ຕັດສິນ  ໃນ ບັນດາ ປະ
ເທດ ສະມາຊິກ ທ່ີ ກຳລັງ ພັດທະນາ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າຄາດໝາຍ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ຕ່າງໆ
ໄດ້ ບັນລຸ ຜົນ ຫືຼ ຍັງ. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຂອງພະ ແນກປ ະ ເມີນ ຜົນ ອິດ
ສະລະແມ່ນ ກວມ ເອົາ ທຸກໆ ດ້ານ ຂອງການ ດຳ ເນີນ ການ ຂອງ ເອດີ ບີ, 
ຊ່ຶງ ລວມທັງ ດ້ານ ນະ ໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  ໂຄງການ, ການ ປະຕິບັດ
ແລະລະບຽບ ການ.ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ເລ່ົາ ນ້ີ  ໄດ້ ເນ້ັນໜັກ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງຄຳ
ຄິດ ເຫັນ ຕອບ ກັບ ທ່ີມີ ປະສິດທິພາບຕ່ໍ ກັບການ ດຳ ເນີນ ງານ  ແລະ ການ
ນຳ ໃຊ້ ບົດຮຽນ ຕ່າງໆທ່ີ ໄດ້ ກຳນົດ ໄວ້ ເພ່ືອ ປັບປຸງປະສິດທິ ພາບ ຂອງ
ການ ພັດທະນາ ຂອງ ການ ດຳ ເນີນ ການ ຕ່າງ ໆ  ຂອງ ເອດີ ບີ. ອີກ ມິ ຕິ
ໜ່ຶງ ຂອງ ການ ປະ ເມີນ ຜົນກ່ໍ ຄື ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ຂ້ໍ ກຳນົດ ຂອງບັນດາ
ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ເອດີ ບີ ໃນ ຊ່ວງແລະພາຍຫັຼງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການ,  ໂດຍ ບ່ໍ ຈຳ ແນ ກຜົນ ຮ້າຍ ທ່ີ ໄດ້ ກ່າວ ຫານ້ັນ. ການ ກວດກາ
ຂອງພະ ແນກປ ະ ເມີນ ຜົນ ອິດ ສະລະ ແມ່ນ ດຳ ເນີນ ການ ພາຍ ໃຕ້ ແຜນ
ງານ ລິ ເລ່ີມ ຂອງ ເອດີ ບີ ເອງ  ແລະ ພາຍ ໃຕ້ ການສະເໜີ ຂອງ ພາກສ່ວນທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ.

31. ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນຂອງເອດີ
ບີ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງປະຢັດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ແລະ ເປັນໄປຕາມ
ເປ້ົາໝາຍ, ຫ້ອງການຜູ້ກວດສອບບັນຊີທ່ົວໄປຈະກວດສອບລະບົບ
ການເງິນ,ການບໍລິຫານແລະຂ້ໍມູນຂ່າວສານຂອງເອດີບີເປັນປະຈຳ.
ຫ້ອງການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມສັດຊ່ືຈະຈັດການ
ກັບຂ້ໍຫາກ່ຽວກັບການສ້ໍໂກງ ແລະ ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໃນໜ້າວຽກ
ຕ່າງໆທ່ີເອດີບີສະໜອງງົບປະມານ, ບໍລິຫານຫືຼໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ.
ຫ້ອງການນ້ີຍັງດຳເນີນການກວດກາຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດ
ຊ້ືຈັດຈ້າງເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ
ການສ້ໍໂກງໃນໂຄງການຕ່າງໆຂອງເອດີບີ. ຫ້ອງການບໍລິການ
ການປະຕິບັດງານສູນກາງຈະເນ້ັນໜັກໃສ່ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາ
ບຂອງການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແມ່ນ
ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງລວມບັນດາຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິນເຊ່ືອ,
ຕະຫຼາດແລະການດຳເນີນງານຂອງເອດີບີ.

32. ນອກຈາກນ້ັນ, ສະພາບໍລິຫານ ຍັງມີຫຼາຍຄະນະກຳມະການ ທ່ີ
ຄວບຄຸມ:ການກວດສອບ,ງົບປະມານ,ການກວດກາຄືນການປະຕິິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ,ປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາ,ແລະຫັຼກຈັນຍາບັນ.
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33. ບັນດາກົນໄກເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອຮັບປະກັນ
ວ່າການດຳເນີນການຕ່າງໆຂອງເອດີບີດຳເນີນຢ່າງສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດຳເນີນການທ່ີໄດ້ອະນຸມັດ
ແລ້ວນ້ັນ, ແລະ ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທ່ີກຳນົດ. ຫັຼກປັດຊະຍາ
ຂອງເອດີບີກ່ໍຄືວ່າຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືຄວນຝັງຕົວຢູ່ໃນທຸກໆການດຳ
ເນີນການ ແລະ ວຽກງານທັງໝົດ. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຮັດ
ໜ້າທ່ີສຳຄັນແລະໜ້າທ່ີຫັຼກກ່ໍຄືເປັນກົນໄກຂັບເຂ່ືອນຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ ການ ແລະ
ເພ່ືອໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ.

ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທ່ີມີປະສິດທິພາບ

34. ໄລຍະປຶກສາຫາລື. ໃນຈຳນວນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ 13 ເລ່ືອງທ່ີ
ຖືກຕ້ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ ທ່ີຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງປີ2004ເຖິງປີ2011,7ເລ່ືອງ
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເຕັມສ່ວນ ຫືຼ ບາງສ່ວນ, 2 ເລ່ືອງ ຖືກຖອນຄືນ,
1 ເລ່ືອງບ່ໍໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ 3 ເລ່ືອງຍັງພວມຢູ່ໃນຊ່ວງປຶກສາຫາລື
ແລະຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍຕົກລົງຕ່າງໆ. 2 ເລ່ືອງທ່ີຖອນ
ຄືນແລະ 1 ເລ່ືອງທ່ີບ່ໍໄດ້ແກ້ໄຂນ້ັນ, ພ້ອມທັງ 1 ເລ່ືອງ ທ່ີໄດ້ແກ້ໄຂ
ບາງສ່ວນແລະ1 ເລ່ືອງທ່ີໄດ້ແກ້ໄຂ, ໄດ້ຖືກສ່ົງໃຫ້ຄະນະກຳມະການ
ກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.15

35. ສຳລັບ ບັນດາຄຳຮ້ອງຟ້ອງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ,
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ແຈ້ງ
ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກຮັບຮູ້ເຖິງວິທີການນຳເລ່ືອງຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາຜ່ານ
ທາງບັນດາພະແນກດຳເນີນການ; ຫັຼງຈາກນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ແກ້ໄຂ
ຫຼາຍປະເດັນພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ມີການຕິດຕ່ໍພົວພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ.ສ່ິງນ້ີ
ແມ່ນດ້ານທ່ີພ້ົນເດ່ັນຂອງການດຳເນີນການຂອງ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີແບບບ່ໍເປັນທາງການ
ໃນການເປັນໂຕກາງປະສານງານລະຫວ່າງຜູ້ຮ້ອງທຸກກັບພະນັກງານ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງເອດີບີ. ໃນທຸກໆກໍລະນີ, ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການແຈ້ງໃຫ້ຜູຮ້້ອງທຸກຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາ
ສາມາດກັບຄືນມາຫາ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການ ຖ້າວ່າພວກເຂົາຍັງບ່ໍທັນພໍໃຈພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ດຳເນີນ
ງານກັບບັນດາພະ ແນກດຳເນີນການແລ້ວ. ໃນເວລາທ່ີຄຳຮ້ອງທຸກ
ໃດໜ່ຶງຫາກບ່ໍສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂ, ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດ ສຳລັບໂຄງການຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກຮັບຮູ້ວ່າ ພວກ

ເຂົາສາມາດຍ່ືນຂ້ໍສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການກວດການຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ສະນ້ັນ, ນອກຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍ
ກົງຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການແລ້ວ, ໄລຍະ
ປຶກສາຫາລືຍັງເປັນຊ່ອງທາງທ່ີສຳຄັນເພ່ືອເຊ່ືອມຕ່ໍພວກເຂົາກັບ
ບັນດາພະແນກດຳເນີນການ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດການຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4 ໄດ້ສະຫຸຼບສັງ
ລວມເອົາຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂທ່ີຫ້ອງການຜູ້ອຳ ນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ຈັດການແກ້ໄຂ.

36. ໄລຍະກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ນັບແຕ່ປີ 2004,
ຄະນະກຳມະການກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້
ດຳເນີນການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໃນໂຄງການ
ພັດທະນາການຂົນສ່ົງພາກໃຕ້ໃນປະເທດສີລັງກາ ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກຳມະການກວດ
ສອບກ່ຽວກັບໂຄງການຊົນລະປະທານຝ່ັງຂວາຈັດສ໌ມາ(Chashma)
ໄລຍະທີIII.ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄຳແນະນຳໃນທັງສອງໂຄງການນ້ີ
ແມ່ນມີຄວາມເພ່ີງພໍໃຈ.

37. ໃນໂຄງການພັດທະນາການຂົນສ່ົງພາກໃຕ້,ຄະນະກຳມະການ
ກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ສະຫຸຼບເນ້ືອໃນໃຈຄວາມ
ໄວ້ໃນບົດລາຍງານຄ້ັງທີ 5 ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີສະບັບສົມບູນ
ຂອງຕົນວ່າ ເອດີບີ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ ຄຳແນະນຳທັງໝົດຍົກ
ເວ້ັນແຕ່ 1 ຢ່າງທ່ີໄດ້ມີເຫດການອ່ືນເຂ້ົາມາປ່ຽນແທນ.16 ຄະນະ
ກຳມະການກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເຮັດໜ້າທ່ີ
ສຳຄັນໃນການນຳເອົາໂຄງການໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກຳນົດ
ຕ່າງໆ. ການປຶກສາຫາລືໃນປະເທດສີລັງກາໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ວຽກງານ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້
ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີປະຊາ ຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພວມປະເຊີນໜ້າ
ຢູ່ ແລະ ຍັງຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການ
ປັບປຸງລະບົບຕ່າງໆ ຂອງຕົນ. ສຳລັບໂຄງການຊົນລະປະທານຝ່ັງຂວາ
ຈັດສ໌ມາ (Chashma) ໄລຍະທີ III,ຄະນະກຳມະການກວດການຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ພົບວ່າພາຍໃນປີ 2009 ເອດີບີ ໄດ້ສຳ
ເລັດ 24 ໃນຈຳນວນ 29 ຄຳແນະນຳທ່ີສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດ
ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍໃນການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ບາງສ່ວນກັບ 4 ຄຳແນະນຳ. 1 ຄຳແນະນຳແມ່ນໄດ້ມີເຫດການອ່ືນ
ມາປ່ຽນແທນແລະບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມໄດ້. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
5 ສະຫຸຼບສັງລວມເອົາ ບັນດາຂ້ໍສະເໜີ ທ່ີ ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ນຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ຈັດການແກ້ໄຂ.

15 ກໍລະນີທີ່ໄດ້ຖອນຄືນນັ້ນ ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການສະໜອງນເມລຳຊິ (Melamchi) ໃນປະເທດເນປານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາພະລັງານໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດ ວິຊາຍັດ (Visayas)
ໃນປະເທດຟິລິບປິນ.ການສະເໜີໃຫ້ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດສຳລັບໂຄງການສະໜອງນເມລຳຊິເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ,ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ
ໂຄງການພັດທະນາພະລັງານໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດ ວິຊາຍັດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ. ກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂ ແມ່ນ ໂຄງການພັດທະນາການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້ ໃນປະເທດສີລັງກາ ແລະ
ກໍລະນີທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂບາງສ່ວນແມ່ນໂຄງການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມຟູຊູ(Fuzhou)ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ.ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບໂຄງການເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງCARECຊ່ວງ1
(ເສັ້ນທາງແຕ່Bishkek–Torugart),ໂຄງການໄລຍະ2ໃນສາທາລະນະລັດກຽກຈິດສ໌(Kyrgyz)ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງເຕັມສ່ວນ.ທັງ5ກໍລະນີນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນໃຫ້ຄະນະກຳມະການກ
ວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

16 ເອດີບີ. ປີ 2011. ບົດລາຍງານການຕິດຕາມປະຈຳປີ ສົ່ງໃຫ້ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ແຕ່ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ປີ 2010 ເຖິງວັນທີ 22 ມີນາ ປີ 2011 ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການດຳເນີນງານແກ້ໄຂສຳລັບໂຄງການພັດທະນາການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້ໃນປະເທດສີລັງກາ.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.
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33. ບັນດາກົນໄກເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອຮັບປະກັນ
ວ່າການດຳເນີນການຕ່າງໆຂອງເອດີບີດຳເນີນຢ່າງສອດຄ່ອງ
ກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດຳເນີນການທ່ີໄດ້ອະນຸມັດ
ແລ້ວນ້ັນ, ແລະ ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທ່ີກຳນົດ. ຫັຼກປັດຊະຍາ
ຂອງເອດີບີກ່ໍຄືວ່າຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືຄວນຝັງຕົວຢູ່ໃນທຸກໆການດຳ
ເນີນການ ແລະ ວຽກງານທັງໝົດ. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຮັດ
ໜ້າທ່ີສຳຄັນແລະໜ້າທ່ີຫັຼກກ່ໍຄືເປັນກົນໄກຂັບເຂ່ືອນຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ ການ ແລະ
ເພ່ືອໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ.

ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທ່ີມີປະສິດທິພາບ

34. ໄລຍະປຶກສາຫາລື. ໃນຈຳນວນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ 13 ເລ່ືອງທ່ີ
ຖືກຕ້ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ ທ່ີຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງປີ2004ເຖິງປີ2011,7ເລ່ືອງ
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເຕັມສ່ວນ ຫືຼ ບາງສ່ວນ, 2 ເລ່ືອງ ຖືກຖອນຄືນ,
1 ເລ່ືອງບ່ໍໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ 3 ເລ່ືອງຍັງພວມຢູ່ໃນຊ່ວງປຶກສາຫາລື
ແລະຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍຕົກລົງຕ່າງໆ. 2 ເລ່ືອງທ່ີຖອນ
ຄືນແລະ 1 ເລ່ືອງທ່ີບ່ໍໄດ້ແກ້ໄຂນ້ັນ, ພ້ອມທັງ 1 ເລ່ືອງ ທ່ີໄດ້ແກ້ໄຂ
ບາງສ່ວນແລະ1 ເລ່ືອງທ່ີໄດ້ແກ້ໄຂ, ໄດ້ຖືກສ່ົງໃຫ້ຄະນະກຳມະການ
ກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.15

35. ສຳລັບ ບັນດາຄຳຮ້ອງຟ້ອງທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ,
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ແຈ້ງ
ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກຮັບຮູ້ເຖິງວິທີການນຳເລ່ືອງຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາຜ່ານ
ທາງບັນດາພະແນກດຳເນີນການ; ຫັຼງຈາກນ້ັນພວກເຂົາໄດ້ແກ້ໄຂ
ຫຼາຍປະເດັນພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ມີການຕິດຕ່ໍພົວພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ.ສ່ິງນ້ີ
ແມ່ນດ້ານທ່ີພ້ົນເດ່ັນຂອງການດຳເນີນການຂອງ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີແບບບ່ໍເປັນທາງການ
ໃນການເປັນໂຕກາງປະສານງານລະຫວ່າງຜູ້ຮ້ອງທຸກກັບພະນັກງານ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງເອດີບີ. ໃນທຸກໆກໍລະນີ, ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການແຈ້ງໃຫ້ຜູຮ້້ອງທຸກຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາ
ສາມາດກັບຄືນມາຫາ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການ ຖ້າວ່າພວກເຂົາຍັງບ່ໍທັນພໍໃຈພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ດຳເນີນ
ງານກັບບັນດາພະ ແນກດຳເນີນການແລ້ວ. ໃນເວລາທ່ີຄຳຮ້ອງທຸກ
ໃດໜ່ຶງຫາກບ່ໍສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂ, ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດ ສຳລັບໂຄງການຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກຮັບຮູ້ວ່າ ພວກ

ເຂົາສາມາດຍ່ືນຂ້ໍສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການກວດການຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ສະນ້ັນ, ນອກຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍ
ກົງຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການແລ້ວ, ໄລຍະ
ປຶກສາຫາລືຍັງເປັນຊ່ອງທາງທ່ີສຳຄັນເພ່ືອເຊ່ືອມຕ່ໍພວກເຂົາກັບ
ບັນດາພະແນກດຳເນີນການ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດການຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4 ໄດ້ສະຫຸຼບສັງ
ລວມເອົາຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂທ່ີຫ້ອງການຜູ້ອຳ ນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ຈັດການແກ້ໄຂ.

36. ໄລຍະກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ນັບແຕ່ປີ 2004,
ຄະນະກຳມະການກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້
ດຳເນີນການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໃນໂຄງການ
ພັດທະນາການຂົນສ່ົງພາກໃຕ້ໃນປະເທດສີລັງກາ ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກຳມະການກວດ
ສອບກ່ຽວກັບໂຄງການຊົນລະປະທານຝ່ັງຂວາຈັດສ໌ມາ(Chashma)
ໄລຍະທີIII.ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄຳແນະນຳໃນທັງສອງໂຄງການນ້ີ
ແມ່ນມີຄວາມເພ່ີງພໍໃຈ.

37. ໃນໂຄງການພັດທະນາການຂົນສ່ົງພາກໃຕ້,ຄະນະກຳມະການ
ກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ສະຫຸຼບເນ້ືອໃນໃຈຄວາມ
ໄວ້ໃນບົດລາຍງານຄ້ັງທີ 5 ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີສະບັບສົມບູນ
ຂອງຕົນວ່າ ເອດີບີ ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບ ຄຳແນະນຳທັງໝົດຍົກ
ເວ້ັນແຕ່ 1 ຢ່າງທ່ີໄດ້ມີເຫດການອ່ືນເຂ້ົາມາປ່ຽນແທນ.16 ຄະນະ
ກຳມະການກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເຮັດໜ້າທ່ີ
ສຳຄັນໃນການນຳເອົາໂຄງການໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກຳນົດ
ຕ່າງໆ. ການປຶກສາຫາລືໃນປະເທດສີລັງກາໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ວຽກງານ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້
ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີປະຊາ ຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພວມປະເຊີນໜ້າ
ຢູ່ ແລະ ຍັງຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການ
ປັບປຸງລະບົບຕ່າງໆ ຂອງຕົນ. ສຳລັບໂຄງການຊົນລະປະທານຝ່ັງຂວາ
ຈັດສ໌ມາ (Chashma) ໄລຍະທີ III,ຄະນະກຳມະການກວດການຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ພົບວ່າພາຍໃນປີ 2009 ເອດີບີ ໄດ້ສຳ
ເລັດ 24 ໃນຈຳນວນ 29 ຄຳແນະນຳທ່ີສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດ
ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍໃນການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ບາງສ່ວນກັບ 4 ຄຳແນະນຳ. 1 ຄຳແນະນຳແມ່ນໄດ້ມີເຫດການອ່ືນ
ມາປ່ຽນແທນແລະບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມໄດ້. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
5 ສະຫຸຼບສັງລວມເອົາ ບັນດາຂ້ໍສະເໜີ ທ່ີ ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ນຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ຈັດການແກ້ໄຂ.

15 ກໍລະນີທີ່ໄດ້ຖອນຄືນນັ້ນ ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການສະໜອງນເມລຳຊິ (Melamchi) ໃນປະເທດເນປານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາພະລັງານໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດ ວິຊາຍັດ (Visayas)
ໃນປະເທດຟິລິບປິນ.ການສະເໜີໃຫ້ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດສຳລັບໂຄງການສະໜອງນເມລຳຊິເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ,ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ
ໂຄງການພັດທະນາພະລັງານໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດ ວິຊາຍັດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ. ກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂ ແມ່ນ ໂຄງການພັດທະນາການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້ ໃນປະເທດສີລັງກາ ແລະ
ກໍລະນີທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂບາງສ່ວນແມ່ນໂຄງການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມຟູຊູ(Fuzhou)ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ.ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບໂຄງການເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງCARECຊ່ວງ1
(ເສັ້ນທາງແຕ່Bishkek–Torugart),ໂຄງການໄລຍະ2ໃນສາທາລະນະລັດກຽກຈິດສ໌(Kyrgyz)ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງເຕັມສ່ວນ.ທັງ5ກໍລະນີນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນໃຫ້ຄະນະກຳມະການກ
ວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

16 ເອດີບີ. ປີ 2011. ບົດລາຍງານການຕິດຕາມປະຈຳປີ ສົ່ງໃຫ້ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ແຕ່ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ປີ 2010 ເຖິງວັນທີ 22 ມີນາ ປີ 2011 ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການດຳເນີນງານແກ້ໄຂສຳລັບໂຄງການພັດທະນາການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້ໃນປະເທດສີລັງກາ.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.

ການປະເມີນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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38. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີບີໄດ້ຮັກສາລະດັບຄວາມ
ໂປ່ງໃສທ່ີສູງ ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ່ໍ
ຮັບປະກັນດ້ານການຮັກສາຄວາມລັບ. ທັງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ເອົາຂ້ໍມູນເຂ້ົາໃສ່ໃນເວ
ບໄຊສ໌ຂອງພວກເຂົາຢ່າງຕ້ັງໜ້າ. ການກວດ ກາຄືນບັນດາເວບ
ໄຊສ໌ຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທ່ົວສະຖາບັນພັດທະນາຕ່າງໆ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກົນໄກຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງເອດີບີເໜືອກ
ວ່າສະຖາບັນອ່ືນ ໃນທາງດ້ານ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຄວາມຈະແຈ້ງ
ຂອງຂ້ໍມູນທ່ີເຜີຍແຜ່ນ້ັນ.

ຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືເປັນກົນໄກຂອງການຮຽນຮູ້

39. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການຮຽນ
ຮູ້ຂອງເອດີບີ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທ່ີພວມພັດທະນາ. ຜົນ
ໄດ້ຮັບຂອງທັງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດ ກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ນຳໄປເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປີດກວ້າງໃນເວບ
ໄຊສ໌ຂອງພວກເຂົາ. ຊ່ຶງເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ການຊອກຮຽນຮູ້, ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈ່ຶງໄດ້ເລ້ີມຈັດຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ
ແລະ ດຳເນີນວຽກງານທ່ີເຂ້ົາເຖິງມວນຊົນໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ ໃນບັນດາປະ
ເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາ.

40. ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປີ 2003 ເນ້ັນໜັກ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານໜ້າ
ທີແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນ ຂອງບັນດາພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆ.
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້
ພັດທະນາຄູ່ມືສຳລັບສ້າງຕ້ັງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົນໄກແກ້ໄຂຄຳ
ຮ້ອງທຸກໃນຫຼາຍປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາ. ຫ້ອງການ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຍັງໄດ້ພັດທະ
ນາລະບົບຕິດຕາມຄຳຮ້ອງຟ້ອງໂຄງການໃນປີ 2009 ໂດຍຮ່ວມ
ກັບຫ້ອງການລະບົບຂ່າວສານແລະເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຫ້ອງ ການ
ເອດີບີປະຈຳປະເທດອິນເດຍ.17 ລະບົບນ້ີ, ຊ່ຶງຕ່ໍມາໄດ້ຄ່ອຍໆຖືກ
ຮັບຮອງເອົາໂດຍບັນດາຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳປະເທດອ່ືນໆ, ມີວິທີ
ການທ່ີເປັນມິດກັບຜູ້ນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຄຳຮ້ອງທຸກ.

41. ເພ່ື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້, ຫ້ອງການ
ຄະນະກຳມະການກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈ່ຶງ

ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຖານອິນເຕີເນັດເພ່ືອໃຫ້ປະຊາຊົນທ່ີດຳເນີນງານ
ໃນບັນດາກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ສາມາດ
ແລກປ່ຽນທັດສະນະກັນໄດ້.18 ມັນຍັງສ້າງຕ້ັງລະບົບໃດໜ່ຶງເພ່ືອ
ຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານການແກ້ໄຂ. ໃນປະເທດສີ
ລັງກາ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂອ
ງເອດີບີໃນໂຄງການພັດທະນາການຂົນສ່ົງພາກໃຕ້ໄດ້ນຳໄປສູ່
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະບົບການປົກປ້ອງແລະລະບົບແກ້ໄຂຄຳ
ຮ້ອງທຸກຂອງລັດ, ແລະ ການກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດໄດ້ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາລະບົບເລ່ົານ້ີ.

42. ບັນດາພະນັກງານ,ຄະນະບໍລິຫານ,ແລະສະພາບໍລິຫານເຫັນ
ເພ່ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆວ່າກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນເຄ່ືອງມືສຳລັບ ອດີ
ບີ ໃນການຕອບໂຕ້ດ້ານບວກກັບບັນຫາລະອຽດຂອງມວນຊົນ. ກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍເອດີບີໃນການຮຽນຮູ້ບົດຮຽນຕ່າງໆ ແລະ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການຂອງຕົນ.

ຈຸດອ່ອນ

43. ການປະເມີນຜົນນ້ີຍັງໄດ້ພົບເຫັນຈຸດອ່ອນບາງອັນຂອງກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ2003.

ຂາດການເຂ້ົາເຖິງໂດຍກົງເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງໜ້າທ່ີ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ

44. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປີ 2003, ຜູ້
ຮ້ອງທຸກຈຳເປັນຕ້ອງເລ່ີມຈາກໄລຍະປຶກສາຫາລື. ການນະໂຍບາຍ
ປີ2003 ນ້ີໄດ້ຮັບຮອງເອົາວິທີການຕ່ໍເນ່ືອງເຊ່ັນນ້ີເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີ
ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທ່ີກຳລັງປະເຊີນໜ້າ
ຢູ່ກ່ອນການພິຈາລະນາເຖິງຄຳຖາມທ່ີວ່າ ເອດີບີ ປະຕິ ບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດຫືຼບ່ໍ. ມີຄວາມຄິດທ່ີວ່າປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການຈະສົນໃຈຫຼາຍກວ່າໃນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຂອງພວກ
ເຂົາເປນັລຳດັບທຳອິດ. ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປີ
2003 ຍັງໄດ້ໃຫ້ທາງເລືອກຕ່າງໆສຳລັບ ຜູ້ຮ້ອງທຸກ ເພ່ືອອອກຈາກ
ຂ້ັນຕອນຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ສະເໜີໃຫ້ມີການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

45. ຂ້ໍກຳນົດທ່ີໃຫ້ເລ່ີມຈາກຂ້ັນຕອນຂອງການປຶກສາຫາລືໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດມີ2ປະເດັນ.ປະເດັນທີໜ່ຶງກ່ໍຄືພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບາງຝ່າຍ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ, ມີ
ການໂຕ້ຖຽງວ່າຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການໄດ້ຂັດຂວາງບ່ໍໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກເຂ້ົາເຖິງການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.ປະເດັນອັນທີສອງກ່ໍຄື,ໂດຍອີງຕາມພາກສ່ວນ

17 ເອດີບີ. ປີ 2010. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ, ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2009. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ. ໜ້າທີ 20.
18 ເອດີບີ. ປີ 2009. ການທົດລອງຂອງຊຸມຊົນໜ່ຶງ ໃນການປະຕິບັດ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເອກະລາດ. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ (ອະນຸມັດງົບປະມານ 150,000 ໂດລາ). ຕາໜ່າງນ້ີ
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ກ່ຽວຂ້ອງບາງຝ່າຍ, ຂ້ໍກຳນົດນ້ີອາດຢືດເວລາຂອງຂ້ັນຕອນທ່ີປະ
ຊາຊົນຜູ້ທ່ີຕ້ອງການເຂ້ົາເຖິງ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດໃນແຕ່ຕອນຕ້ົນ. ເອດີບີ ຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ
ເຂ້ົາເຖິງໜ້າທ່ີການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ໂດຍກົງ.

46. ພາຍໃຕ້ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປີ 2003, ຜູ້ຮ້ອງທຸກ
ສາມາດອອກຈາກໄລຍະປຶກສາຫາລື ແລະ ເຂົ້າສູ່ການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນຫຼາຍຈຸດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ກ່ອນ
ແລ້ວ, ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ຄືໃນເວລາທີ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກມີບັນຫາຮຸນແຮງກ່ຽວ
ກັບປະເດັນຂອງການຮ້ອງທຸກໃນຊ່ວງບາດກ້າວທີ 7 ຂອງໄລຍະ
ປຶກສາຫາລືທີ່ມີຊື່ວ່າ “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງປະຕິບັດ
ການ”. ໃນບາດກ້າວນີ້, ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດສະເໜີໃຫ້ມີການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄປຄຽງຄູ່ກັນ (ວັກທີ 42
ແລະ 48, ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ 2003, ຟຸດໂນ
ດທີ 2). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນະໂຍບາຍປີ 2003 ນີ້ບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າ
“ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງປະຕິບັດການ” ນັ້ນໝາຍເຖິງຫຍັງ.
ການຂາດຄວາມຈະແຈ້ງນ້ີໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສັບສົນໃນເວລາ
ປະຕິບັດ. ຈຸດປ່ຽນລະຫວ່າງໄລຍະປຶກສາຫາລືແລະຂັ້ນຕອນການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຄວນອະທິບາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງ.

ຄວາມຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງມີຈຸດເຂ້ົາພຽງຈຸດດຽວ

47. ຖ້າວ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮົບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສາມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໂດຍກົງບ່ໍວ່າຈະເປັນໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາຫືຼໜ້າທ່ີກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ເອດີບີ ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຕ້ັງຈຸດເຂ້ົາພຽງ
ແຕ່ຈຸດດຽວຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດເຂ້ົາເຖິງກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຈຸດເຂ້ົານ້ີຄວນເປັນທັງຈຸດທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້
ແລະທັງມີປະສິດທິຜົນ.

ຄວາມບ່ໍແນ່ນອນໃນການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ

48. ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຂອງຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໃນບັນດາປະເທດຜູ້
ກູ້ຢືມແມ່ນຍັງມີການຖົກຖຽງກັນຢູ່.19 ໃນການປຶກສາຫາລືທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ໄດ້ມີການສະແດງທັດສະນະອັນໜັກ
ແໜ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມແມ່ນມີຄວາມ
ສຳຄັນສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ
ການກວດກາຄວາມຈິງແລະຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຝ່າຝືນນະ
ໂຍ ບາຍຢ່າງເປັນເອກະລາດ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ບາງພາກສ່ວນຈຶ່ງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເອດີບີ ກຳນົດໃຫ້ມີການລົງ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມໃນເອກະສານກົນໄກນີ້; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນພວກ
ເຂົາເວົ້າວ່າຂັ້ນຕອນຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈະບໍ່ຂໍ້ຂັດ
ແຍ່ງກັນ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງໃນຈຳນວນທີ່ໄດ້ກ່າວ

ມານັ້ນໄດ້ແນະນຳວ່າການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືທົ່ວໄປກັບຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນປະກອບເຂ້ົາໃນເງື່ອນໄຂຂອງຂ້ໍຕົກລົງກູ້ຢືມສຳ
ລັບທຸກໆໂຄງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາລັດຖະບານຂອງ
ປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເອດີບີບໍ່ມີ
ພື້ນຖານໃດທີ່ຈະກຳນົດໃຫ້ມີການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມໃນຂໍ້
ຕົກລົງກູ້ຢືມຍ້ອນວ່າ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳ ນົດ
ນ້ັນແມ່ນກ່ຽວກັບການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ
ແລະ ລະບຽບການຂອງເອດີບີເອງ, ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຝ່າຝືນ
ພັນທະໃດໆຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ,ຊຶ່ງນັ້ນຈະມີການຈັດການແຍກຕ່າງຫາກ.

49. ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ2003ກຳນົດໃຫ້ວ່າ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກປະເທດກູ້ຢືມເສຍກ່ອນ ເພ່ືອລົງຢ້ຽມຢາມ
ຕິດຕາມ. ນະໂຍບາຍນ້ີ (ວັກທີ 56, ນະໂຍບາຍ ກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ປີ 2003, ຟຸດໂນດທີ 2) ໄດ້ລະບຸໄວ້ຄື: “ຖ້າວ່າຫຼາຍ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊ່ືອວ່າການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມມີຄວາມ
ສຳຄັນສຳລັບຂ້ັນຕອນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,
ຖ້າເປັນເຊ່ັນນ້ັນຕ້ອງນຳໃຊ້ວິທີການທ່ີມີຄວາມລະອຽດເພ່ືອເຮັດ
ໃຫ້ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມມີການປຶກສາຫາລືກັບປະເທດກູ້
ຢືມ. ໃນເວລາທ່ີສະພາບໍລິຫານອະນຸມັດກົນໄກທ່ີໄດ້ສະເໜີມານ້ັນ,
ນະໂຍບາຍນ້ີແລະລະບຽບການຕ່າງໆຄວນຮັບຮອງໃຫ້ມີການຮ່ວມ
ມືທ່ີດີຈາກທຸກໆຝ່າຍໃນຂະບວນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຊ່ຶງລວມທັງປະເທດກູ້ຢືມ. ສ່ິງນ້ີຍັງອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້
ເກີດມີແນວຄວາມຄິດຮ່ວມມືໃນການປັບປຸງຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະ
ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງເອດີບີ. ການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດ
ລ່ວງໜ້າຈາກປະເທດກູ້ຢືມ, ໂດຍສົມມຸດວ່າການອະນຸຍາດນ້ັນຈະ
ໃຫ້ໄດ້ງ່າຍ, ຈະມີຄວາມແທດເໝາະກວ່າວິທີການທ່ີໜັກໜາກວ່າ ກ່ໍ
ຄືການກຳນົດເງ່ືອນໄຂນ້ີໃນຂ້ໍຕົກລົງກູ້ຢືມ.”

50. ຈຸດດີຂອງວິທີການທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນນະໂຍບາຍປີ 2003 ກ່ໍ
ແມ່ນຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຂ້ໍກຳນົດກ່ຽວກັບ ການຂໍອະນຸຍາດຈາກ
ປະເທດກູ້ຢືມ. ຂ້ໍກຳນົດນ້ີຍັງສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂ້ໍກຳນົດທ່ີໄດ້
ລະບຸໃນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ຂອງບັນດາທະນາ ຄານ
ພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍແຫ່ງອ່ືນໆ. ຈຸດເສຍກ່ໍຄືວ່ານະໂຍບານ້ີບ່ໍໄດ້
ກຳນົດຂ້ັນຕອນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກປະເທດກູ້ຢືມ. ນອກນ້ັນແລ້ວມັນຍັງຂາດຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບວິທີການທ່ີເອດີບີ ຄວນແກ້ໄຂກັບສະຖານະການທ່ີວ່າ ປະເທດກູ້
ຢືມປະຕິເສດການສະເໜີລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.

51. ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມແມ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ເອດີບີຈຳເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂປະເດັນຕ່າງໆທ່ີ
ກຽວຂ້ອງກັບການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ໂດຍການດຳເນີນການ
ປຶກສາຫາລືລາຍລະອຽດ ແລະ ໂດຍອີງຕາມປະສົບການຂອງເອດີບີ
ບັນດາທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍແຫ່ງອ່ືນໆ.

19 ໃນເອກະສານນ້ີ, ຄຳສັບ “ຜູ້ກູ້ຢືມ” ລວມທັງ ຜູ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ, ແລະ ຄຳສັບ “ກູ້ຢືມ” ລວມທັງ ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ.
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ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ່ົງເສີມຄວາມເປັນເອກະລາດ
ແລະປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ

52. ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ສາມາດສົ່ງເສີມໄດ້ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.
ອັນທີ່ໜຶ່ງກໍ່ຄື, ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກສະພາບໍລິຫານ,
ແຕ່ຕ້ອງອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານປະທານ. ອັນທີສອງກໍ່ຄື,
ສະມາຊິກພະນັກງານຜູ້ອາວຸດໂສຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ ກອງເລຂາ
ຂອງຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ. ການປຶກສາຫາລືມວນຊົນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງບາງຝ່າຍເຫັນກອງເລຂາຂອງຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ຄືກັບເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ
ຄະນະບໍລິຫານ. ອັນທີສາມກໍ່ຄື, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດບໍ່ມີແຜນວຽກງານທາງການ ແລະ ບໍ່ມີ
ຂັ້ນຕອນຈັດສັນງົບປະມານ, ຊຶ່ງມັນຫຼຸດໂອກາດ ສຳລັບ ການວາງ
ແຜນວຽກງານຢ່າງເປັນລະບົບ.

53. ປະສິດທິພາບຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຄວນໄດ້ຮັບການປັງປຸງ.ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດມີການພົວພັນພຽງແຕ່
ໜ້ອຍດຽວກັບຄະນະບໍລິຫານແລະພະນັກງານ. ຕ່າງຈາກຄະ ນະ
ກຳມະການກວດສອບຂອງທະນາຄານໂລກ, ໄລຍະກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ ເອດີບີ ບໍ່ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄະນະ
ບໍລິຫານໃນການອອກຄຳຄິດເຫັນກ່ອນທ່ີຈະມີການກຳນົດເງື່ອນ
ໄຂຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຂໍ້ສະເໜີໜຶ່ງ. ຜູ້ກູ້ຢືມຍັງບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດ
ໃນການອອກຄຳຄິດເຫັນ ຕໍ່ກັບຮ່າງບົດລາຍງານຂອງ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ທັງທີ່ມັນ
ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນ
ການແກ້ໄຂ. ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເຈດຕະນາທີ່ດີແລະຫຼຸດ
ປະສິດທິພາບຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ບັນດາສະມາຊິກ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດບ່ໍ
ໄດ້ຖືກປະເມີນຜົນ, ຊຶ່ງນັ້ນເປັນທ່າແຮງທີ່ຈະຫຼຸດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື
ຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ສະພາຄະນະກຳມະ ການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຍັງມີພາກພົວພັນໜ້ອຍກັບຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ຊຶ່ງມັນອາດ
ຫຼຸດການຄວມຄຸມໂດຍລວມ ແລະ ການເຈລະຈາທີ່ຈຳເປັນກັບ
ສະພາບບໍລິຫານ.

ຄວາມຈຳເປັນໃນການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ

54. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປີ 2003, ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ຮັບໜ້າທ່ີໃນການ
ໃຫ້ຄຳແນະນຳເພ່ືອນຳເອົາໂຄງການເຂ້ົາສູ່ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກຳນົດ
ຕ່າງໆ. ນັບແຕ່ປີ 2003, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບ ວິທີການເພ່ືອ
ນຳເອົາໂຄງການ ເຂ້ົາສູ່ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກຳນົດຕ່າງໆ, ພ້ອມດຽວ
ກັນນ້ັນຄະນະບໍລິຫານກ່ໍໄດ້ພັດທະນາແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ ໂດຍ
ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ກູ້ຢືມ.ການກຳນົດເງ່ືອນໄຂແລະການປະຕິບັດນະ
ໂຍບາຍນ້ີໄດ້ສ້າງບັນຫາ3ຢ່າງ.ບັນຫາທີໜ່ຶງກ່ໍຄືຄຳແນະນຳຂອຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນບາງຄ້ັງມີ
ລັກສະນະສະເພາະເຈາະຈົງໂພດ ແລະມີລາຍລະອຽດໂພດ, ບ່ໍມີຄວາມ
ຈະແຈ້ງທາງດ້ານໜ້າທ່ີລະຫວ່າງ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ ແລະການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍ
ບັນດາພະແນກປະຕິບັດການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.20ບັນຫາທີສອງກ່ໍຄືຄຳແນະນຳ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນບາງ
ຄ້ັງ ມີລັກສະນະກວ້າງໂພດ, ກ່າວເຖິງຄວາມເໝາະສົມ ແລະຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງເອດີບີ, ທັງທ່ີວ່າກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ2003ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າສ່ິງນ້ີບ່ໍຄວນເປັນສ່ວນໜ່ຶງ
ຂອງການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ(ວັກທີ72,ນະໂຍບາຍ
ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປີ 2003, ຟຸດໂນດທີ 2).21 ບັນຫາທີສາມກ່ໍ
ຄືຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດບ່ໍໄດ້ເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ມີການປະກອບຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ
ຂອງຄະນະບໍລິຫານ, ຊ່ຶງມັນຈຳກັດຂອບເຂດໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດກ່ຽວກັບ
ໂຄງການ.

ຂາດຄວາມຈະແຈ້ງແລະບ່ໍສາມາດຄາດເດົາໄດ້
ກ່ຽວກັບກຳນົດວັນທີສຸດທ້າຍ

55. ການກຳນົດມ້ືສຸດທ້າຍທ່ີນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນນ້ີເພ່ືອການຍ່ືນຄຳ
ຮ້ອງທຸກແມ່ນວັນທີອອກບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການ.ການນຳໃຊ້ວັນ
ທີຂອງບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການເປັນວັນທີສຸດທ້າຍໄດ້ສ້າງບັນຫາ
ຈຳນວນໜ່ຶງຍ້ອນວ່າ ວັນທີນ້ີ ບ່ໍມີຄວາມແນ່ນອນ. ບົດລາຍງານສຳເລັດ
ໂຄງການຈະອອກພາຍຫັຼງສຳເລັດໂຄງການແລ້ວ 1–2 ປີ, ແຕ່ວັນທີ

20 ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນວ່າ, ໃນໂຄງການຊົນລະປະທານຝ່ັງຂວາ ຈັດສ໌ມາ (Chashma) ໄລຍະທີ III, ໄດ້ມີການແນະນຳວ່າໃຫ້ ເອດີບີສົນທະນາກັບ ລັດຖະບານຂອງປະເທດປາກິດສະຖານ
ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຂະຫຍາຍ ວັນທີສຳເລັດໂຄງການ, ນຳໃຊ້ວົງເງິນກູ້ຢືມທ່ີເກີນ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ, ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການສະໜອງງົບປະມານ ໃນໄລຍະຍາວ
(ຢ່າງໜ້ອຍ5ປີ)ສຳລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງສ່ິງແວດລ້ອມໃຫ້ໄດ້ເຕັມສ່ວນ.

21 ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນວ່າ, ໃນກໍລະນີຂອງ ໂຄງການພັດທະນາການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້ ໃນປະເທດສີລັງກາ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເອດີບີ
ພັດທະນາແນວທາງເພ້ີມເຕີມ ເພ່ືອສັງລວມເຂ້ົາໃນ ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (ເອດີບີ. ປີ 1998. ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ: ຄູ່ມືເພ່ືອການປະຕິບັດງານທ່ີດີ.
ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ).
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ແນ່ນອນນ້ັນ ຍາກທ່ີຈະຮູ້ໄດ້ລ່ວງໜ້າ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ຂອບກຳນົດ
ເວລາທ່ີຈະອອກ ບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການ ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
ການກຳນົດວັນທີສຸດທ້າຍຄວນໃຫ້ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຫຼາຍກວ່ານ້ີ.

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງປະສິດທິຜົນ

56. ສຳລັບເວລາຂອງໄລຍະປຶກສາຫາລືນ້ັນ, ໄລຍະເວລາສະ
ເລ່ຍສຳລັບກຳນົດວ່າຄຳຮ້ອງທຸກໃດໜ່ຶງ ຖືກຕ້ອງຕາມເງ່ືອນໄຂຫືຼບ່ໍ
ນ້ັນແມ່ນປະມານ 47 ວັນ. ສຳລັບກໍລະນີທ່ີສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂ,
ໄລຍະເວລາສະເລ່ຍນັບຈາກໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ເຖິງເວລາເລ່ີມ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆແມ່ນປະມານ 170 ວັນ. ສຳລັບ
ໄລຍະກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດນ້ັນ, ໄລຍະເວລາ
ສະເລ່ຍນັບຈາກໄດ້ຮັບການສະເໜີເຖິງເວລາທ່ີຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແຈ້ງຜູ້ສະເໜີວ່າການສະ
ເໜີນ້ັນຖືກຕ້ອງຕາມເງ່ືອນໄຂຫືຼບ່ໍນ້ັນແມ່ນປະມານ 20 ວັນ. ມີພຽງ
ແຕ່ 2 ຂ້ໍສະເໜີ ທ່ີໄດ້ເຂ້ົາສູ່ຂະບວນການ ກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ—ມັນໃຊ້ເວລາສະເລ່ຍປະມານ367 ວັນ ນັບຈາກໄດ້
ຮັບການສະເໜີເຖິງເວລາທ່ີແຈ້ງຜູ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນຂອງ
ສະພາບໍລິຫານທ່ີຕັດສິນຕາມບົດລາຍງານການກວດກາຂອງຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.22 ບັນດາກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍແຫ່ງ
ອ່ືນໆ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ກ່ໍໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ ເພ່ືອສຳເລັດການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຫືຼການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

57. ໄລຍະເວລາຂອງຂ້ັນຕອນຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີ
ຍາວນານນ້ັນອາດເປັນສາຍເຫດທ່ີມາຈາກ2ປັດໄຈຫັຼກ.ປັດໄຈທີໜ່ຶງ
ກ່ໍຄືຂ້ັນຕອນຕ່າງໆມີຄວາມຊັບຊ້ອນ. ການປຶກສາຫາລືພາກສະໜາມ
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍັງມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຍ່ືນຄຳຮ້ອງທຸກ.ປັດໄຈທີສອງກ່ໍຄືການປຶກສາຫາລື
ແລະ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແມ່ນຂ້ັນຕອນ
ທ່ີມີຄວາມລະອຽດຊ່ຶງມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວ່າຈ້າງຄົນກາງ ຫືຼ ຊ່ຽວຊານ.
ຂ້ັນຕອນເລ່ົານ້ັນໄດ້ລິເລ່ີມສ້າງຂ້ຶນໃນນະຄອນຫຼວງມະນີລາ ແລະ
ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມສາມາດດຳເນີນໄດ້ເປັນບາງຊ່ວງເທ່ົາ
ນ້ັນ. ໃນຊ່ວງລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມໂຄງການສ່ົງເສີມຊຸມຊົນເພ່ືອ
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ23 ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຊຸມຊົນທ້ອງ
ຖ່ິນໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ
ໃນການສະເໜີຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳປະເທດເລ່ັງການແກ້ໄຂບັນຫາ.

58. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ໄດ້ກຳນົດຂອບເວລາຕິດຕາມຂອງຕົນເປັນເວລາ5ປີສຳລັບທຸກໆ

ໂຄງການ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປີ
2003 ແລະຄູ່ມືດຳເນີນງານ (ພາກທີ L1)ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຂອບເວລາ
ດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ວິທີການແບບໜຶ່ງດຽວສຳລັບທັງໝົດຮຽກຮ້ອງເຖິງ
ເວລາ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຈາກປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ, ແລະ ເອດີ
ບີ. ຂອບເວລາທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ແລະ ກຳນົດຕາມແຕ່ລະ
ໂຄງການຈະມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າ.

59. ມູນຄ່າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປະກອບ
ດ້ວຍມູນຄ່າດຳເນີນງານ ແລະ ມູນຄ່າທາງອ້ອມສຳລັບພະນັກ ງານ,
ມູນຄ່າຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີອາດເພ່ີມຂ້ຶນ, ແລະ ມູນ
ຄ່າສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ເອດີບີຮັບຜິດ ຊອບມູນຄ່າ
ດຳເນີນງານ.ໃນປີ2009,ມູນຄ່າດຳເນີນງານແມ່ນ2,1ລ້ານໂດລາ.24

ຍ້ອນວ່າ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນກົນໄກຂັບເຂ່ືອນຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ, ສະນ້ັນມູນຄ່າດຳເນີນງານຈ່ຶງແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະ
ປີ. ບາງມູນຄ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີເພ່ືອຮັກສາກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍບ່ໍນັບຈຳນວນຄຳຮ້ອງຟ້ອງທ່ີໄດ້ຮັບ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ເອດີ
ບີ ຈຳເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທ່ີເໝາະສົມສຳ
ລັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບເພ່ືອຈັດການກັບຂ້ໍສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ພ້ອມ
ກັນນ້ັນກ່ໍບ່ໍໃຫ້ມີກຳລັງທ່ີຫຼາຍເກີນໄປໂພດຊ່ຶງອາດນຳໄປສູ່ການນຳໃຊ້
ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນຢ່າງບ່ໍມີປະສິດທິຜົນ.

60. ບັນຫາທ່ີຄືກັນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງ
ພັດທະນາກ່ໍຄືວ່າ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບເຮັດໃຫ້ມີມູນຄ່າສູງ
ເກີນມູນຄ່າທ່ົວໄປສຳລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການ
ກວດການການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງໂຄງການທ່ີພວກເຂົາ
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາໄດ້
ລະບຸມູນຄ່າທ່ີອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດ່ັງຕ່ໍ
ໄປນ້ີ: (i)ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ຶງພາໃຫ້
ເກີດມີມູນຄ່າປ່ຽນແປງ, ມູນຄ່າເພ້ີມຂ້ຶນ, ມູນຄ່າຊຳລະໜ້ີສູງຂ້ຶນ,
ແລະການເລ່ືອນຜົນໄດ້ຮັບອອກໄປໃນຂະນະທ່ີປະເທດດ່ັງກ່າວຈ່າຍ
ເງິນກູ້ຢືມແລະດອກເບ້ຍຄືນຕາມແຜນເບ້ືອງຕ້ົນ;(ii)ການປ່ຽນແປງ
ໜ້າວຽກທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີງົບປະມານຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການ
ອອກແບບໂຄງການມີມາດຕະຖານຫຸຼດລົງສຳລັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດໂດຍລວມ; (iii)ການຊົດເຊີຍສູງກວ່າຂ້ໍກຳນົດຂອງ ບົດຖະ
ແຫຼງການນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ; (iv)ມູນຄ່າບໍລິຫານ
ເພ່ີມສູງຂ້ຶນ; ແລະ (v)ມີມູນຄ່າທາງດ້ານການເງິນເຊ່ັນວ່າ ການທ່ີບ່ໍ
ກ້າສ່ຽງປະພຶດຂອງ ADB ເພ່ືອຫລີກລ້ຽງໂຄງການທ່ີຕົນຕ້ອງການ
ແຕ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ, ຂາດນະວັດຕະກຳ, ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທ່ີຈະ

22 ໄລຍະເວລານັບຈາກໄດ້ຮັບການສະເໜີເຖິງເວລາທ່ີແຈ້ງຂ່າວໃຫ້ຜູ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານແມ່ນ223ສໍາລັບໂຄງການພັດທະນາການຂົນສ່ົງພາກໃຕ້ແລະ
511ວັນສໍາລັບໂຄງການຟູຊູ(Fuzhou).

23 ເອດີບີ. ປີ 2000. ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດສະເໜີຂອງປະທານ ສ່ົງໃຫ້ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ: ບົດສະເໜີກູ້ຢືມ ແລະ ບົດສະເໜີຊ່ວຍເຫືຼອລ້າທາງດ້ານວິຊາການ ສຳລັບ
ສາທາລະນະລັດອິນໂດເນເຊຍສໍາລັບໂຄງການສ່ົງເສີມຊຸມຊົນເພ່ືອການພັດທະນາຊົນນະບົດ.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ(ກູ້ຢືມເລກີ1765-INOວົງເງິນ115ລ້ານໂດລາ,ອະນຸມັດໃນວັນທີ
19ເດືອນຕຸລາປີ2000).

24 ມູນຄ່າດຳເນີນງານປະກອບດ້ວຍ ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ຄ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາ, ຄ່າເດີນທາງເພ່ືອໄປເຮັດວຽກ, ແລະ ການເປັນຕົວແທນ.
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ເນ້ັນໜັກໃສ່ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແທນທ່ີຈະແມ່ນການສ້າງ
ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການພັດທະນາ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນວ່າ, ລັດຖະບານ
ຂອງປະເທດສີລັງກາໄດ້ປະເມີນມູນຄ່າທ່ີພົວພັນກັບກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສຳລັບໂຄງການພັດທະນາການຂົນສ່ົງພາກໃຕ້ປະມານ
45,0 ລ້ານໂດລາຍ້ອນຄວາມຊັກຊ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານມູນຄ່າ. ໃນໂຄງການ
ຈັດສ໌ມາ (Chashma), ບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການໄດ້ລະບຸວ່າ
12,5 ລ້ານໂດລາຂອງຈຳນວນເງິນກູ້ຢືມລວມຈາກເອດີບີໄດ້ຖືກນຳ
ໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແກ້ໄຂ. ບັນດາປະ
ເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາໄດ້ສະແດງທ່າທີກັງວົນໃຈຂອງ
ພວກເຂົາໃນການແບກຮັບມູນຄ່າທ່ີເກີດຈາກ ເອດີບີບ່ໍປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດທາງດ້ານນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການຂອງເອດີບີ.

61. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ມູນຄ່າທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຂະບວນການຕ່າງໆ
ຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ອງມີຄວາມສົມດູນເມ່ືອທຽບກັບທ່າ
ແຮງຂອງຜົນປະໂຫຍດທ່ີກົນໄກນ້ີສ້າງຂ້ຶນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ພ້ອມທັງຮັບປະ ກັນໃຫ້ ເອດີບີ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງຕົນ, ແລະ ປະ
ກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາຂອງການດຳ
ເນີນງານຂອງເອດີບີ(ວັກທີ28–37).ເອດີບີຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ດີກ່ຽວ
ກັບມູນຄ່າດ່ັງກ່າວ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບເພ່ືອເປັນການຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືຂອງ
ຕົນແລະຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງ
ພັດທະນາ. ການເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫ້ດີຂ້ຶນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ
ແລະ ມູນຄ່າຂອງ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັງຈະຊ່ວຍໃນການອກ
ແບບແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃດໜ່ຶງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

62. ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັງຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຕ້ອງໃຊ້ເວ ລາ ແລະ
ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນເພ່ີມຂ້ຶນ. ຂ້ັນຕອນທ່ີແກ່ຍາວເວລາຕ້ອງໃຊ້ເວລາ
ແລະຄວາມພະຍາຍາມເພ່ີມຂ້ຶນ, ແລະ ເປັນພາລະເພ່ີມຂ້ຶນຈາກວຽກ
ງານແລະຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາ.ມູນຄ່າດຳເນີນທຸລະກຳເພ່ືອ
ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທ່ີປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການປະ
ເຊີນໜ້າຢູ່ນ້ັນຈຳເປັນຕ້ອງຫຸຼດຜ່ອນລົງ. ໃນຕອນຕ້ົນ, ເອດີບີຄວນ
ພະຍາຍາມສູງສຸດເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປ້ອງກັນບັນຫາ, ແກ້ໄຂ
ບັນຫາແລະປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.ຖ້າບັນຫາເກີດຂ້ຶນຫືຼບ່ໍປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ,ພວກມັນຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ໄວທ່ີສຸດ.

ຄວາມຮັບຮູ້ແລະການຕິດຕາມທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ

63. ການປຶກສາຫາລືໄດ້ພົບເຫັນວ່າຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ການເຂ້ົາເຖິງປະຊາຊົນທ່ີ
ບ່ໍມີອິນເຕີເນັດຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍອັນໜ່ຶງ. ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງ
ພະນັກງານ ກ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສ່ົງເສີມຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ໂດຍຈັດຝຶກ
ອົບຮົມພາຍໃນແລະຈັດກິດຈະກຳປູກຈິດສຳນຶກ.

64. ໃນຂະນະທ່ີບັນດາກໍລະນີທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ມີການ
ຕິດຕາມເປັນຢ່າງດີ, ແຕ່ວ່າບ່ໍມີລະບົບໃດທ່ີນຳໃຊ້ເພ່ືອຕິດຕາມຄຳ
ຮ້ອງທຸກທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂທ່ີຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ສົ່ງຕ່ໍໃຫ້ ບັນດາພະ ແນກດຳເນີນ
ການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຍ້ອນວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກບ່ໍມີຄວາມພະຍາຍາມພຽງພໍທ່ີຈະ
ແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັບ ບັນດາພະແນກດຳເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຊ່ອງ
ຫວ່າງຂ້ໍມູນຂ່າວສານນ້ີຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

ການຮຽນຮູ້ຍັງບ່ໍທັນພຽງພໍ

65. ບັນດາພະນັກງານ,ຄະນະບໍລິຫານ,ແລະສະພາບໍລິຫານເຫັນ
ເພ່ີມຂ້ຶນເລ້ືອຍໆວ່າກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນເຄ່ືອງມືສຳລັບ
ເອດີບີ ໃນການຕອບໂຕ້ດ້ານບວກກັບບັນຫາລະອຽດຂອງມວນຊົນ
ແລະ ຮຽນຮູ້ເຖິງວິທີການທ່ີອົງການສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ດີຂ້ຶນກວ່າ
ເກ່ົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ທັດສະນະທ່ີວ່າການກວດກາການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດອາດເປັນໄພກັບຕົນນ້ັນກ່ໍຍັງຄົງມີຢູ່. ມັນຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການພົວພັນກັນຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາລະຫວ່າງ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ບັນດາພະນັກງານ, ຄະນະບໍລິຫານ,
ແລະ ປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາເພ່ືອໃຫ້ມີການສົນທະນາ
ແລະຮຽນຮູ້ແບບສ້າງສັນ.ການພົວພັນກັນໃນດ້ານບວກຈະປ່ຽນແປງ
ທັດສະນະກ່ຽວກັບການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈາກສ່ິງທ່ີ
ເປັນໄພໄປເປັນເຄ່ືອງມືສ້າງສັນເພ່ືອການຮຽນຮູ້ແລະການພັດທະນາ.

ມີຂ້ໍສະເໜີໃຫ້ກວດສອບການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ໜ້ອຍໂພດບ່ໍ?

66. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ39ເລ່ືອງໃນຊ່ວງລະຫວ່າງປີ2004ເຖິງປີ2011,
ໃນຂະນະທ່ີຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດໄດ້ຮັບຂ້ໍສະເໜີ 5 ເລ່ືອງ ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນ. ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງບາງຝ່າຍຕ້ັງຂ້ໍສັງເກດວ່າຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ຮັບຂ້ໍສະເໜີໜ້ອຍໂພດ. ເຖິງຢ່າງ
ໃດກ່ໍຕາມ,ຈຳນວນສະເໜີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທ່ີ
ມີໜ້ອຍນ້ັນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບປະສົບການຂອງບັນດາທະນາຄານ
ພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍແຫ່ງອ່ືນໆ. ຄະນະກຳມະການກວດສອບຂອງ
ທະນາຄານໂລກໄດ້ສືບສວນຂ້ໍສະເໜີ 33 ເລ່ືອງທ່ີສອດຄ່ອງກັບ
ເງ່ືອນໄຂ ແຕ່ປີ 1994 ເຖິງປີ 2011, ຊ່ຶງສະເລ່ຍແລ້ວ ແມ່ນໜ້ອຍ
ກວ່າ 2 ກໍລະນີຕ່ໍປີ ສຳລັບ ສະຖາບັນການເງິນທ່ີມີງົບປະມານ
ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າເອດີບີເກືອບຮອດ 4 ເທ່ົາຕົວ. ຫ້ອງການຄະນະ
ກຳມະການເອກະລາດໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຂອງບໍລິສັດການເງິນສາກົນ ແລະ ອົງການຄປະກັນການ
ລົງທຶນຫຼາຍຝ່າຍໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ 127 ເລ່ືອງແຕ່ປີ 2000 ເຖິງປີ
2010, ແຕ່ວ່າມີພຽງແຕ່ 8 ເລ່ືອງ ທ່ີໄດ້ດຳເນີນຂ້ັນຕອນກວດສອບ
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ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.ທະນາຄານພັດທະນາອາ
ຟິຼກາໄດ້ຮັບ7 ກໍລະນີ ນັບແຕ່ປີ 2007, ໃນນ້ັນ2 ເລ່ືອງແມ່ນສອດ
ຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂສຳລັບ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຳນວນກໍລະ
ນີທ່ີບັນດາກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆໄດ້ຮັບ.

67. ການປຶກສາຫາລືໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດຜົນຫຼາຍປະການ
ທ່ີມີຈຳນວນສະເໜີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດພຽງໜ້ອຍ
ດຽວໃນເອດີບີ. ເຫດຜົນຫັຼກກ່ໍຄືວ່າໄດ້ມີການປ້ອງກັນບັນຫາແຕ່ຂ້ັນ
ລຸ່ມຫາຂ້ັນເທິງແລະແບບຫຼາຍລະດັບແລະກົນໄກການແກ້ໄຂບັນຫາ
(ວັກທີ22–27).ຄຳຮ້ອງທຸກສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໃນຂ້ັນໂຄງການ
ແລະ ຂ້ັນດຳເນີນງານ. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນທ່ີເພ່ິງສຸດ
ທ້າຍສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ແລະ ຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີຍ່ືນມາເຖິງກົນໄກນ້ີ ຄວນເກີດຂ້ຶນ
ເປັນກໍລະນີຍົກເວ້ັນເທ່ົານ້ັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການສ້າງຄວາມຮັບ
ຮູ້ກ່ຽວກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນຍັງມີຂອບເຂດຈຳກັດ, ຈ່ຶງ
ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນສະເໜີມີໜ້ອຍ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຂ້ັນຕອນຂອງກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຍັງມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ບາງຝ່າຍເຊ່ືອວ່າຂ້ໍກຳນົດທ່ີວ່າປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ
ການຕ້ອງເລ່ີມຈາກໄລຍະປຶກສາຫາລື ກ່ອນທ່ີພວກເຂົາສາມາດສະ
ເໜີໃຫ້ມີການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດນ້ັນ ອາດຫຸຼດ
ຈຳນວນການນຳໃຊ້ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

68. ສະນ້ັນເຫດຜົນທ່ີມີກໍລະນີການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດພຽງໜ້ອຍດຽວແມ່ນຍັງສັບສົນຢູ່. ເອດີບີຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານບວກຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນຂ້ັນໂຄງການ ແລະ ຂ້ັນພະແນກ
ດຳເນີນການ, ພ້ອມດຽວກັນກ່ໍແກ້ໄຂປະເດັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຮັບຮູ້, ການເຂ້ົາເຖິງ, ແລະ ການຂາດທາງເຂ້ົາໂດຍກົງເຖິງຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

69. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ໄດ້ສະຫຸຼບສັງລວມເອົາ ຈຸດດີ, ຈຸດ
ອ່ອນ, ແລະ ຂົງເຂດທ່າແຮງ ຂອງ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພ່ືອ
ການປັບປຸງໃນຂ້າງໜ້າໂດຍພິຈາລະນາໃຫ້ກວມລວມເອົາ 4 ອົງ
ປະກອບຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຄື:ການເຂ້ົາເຖິງ,ຄວາມໜ້າ
ເຊ່ືອຖື,ປະສິດທິຜົນແລະປະສິດທິພາບ.25 

25 ໂດຍທ່ານ ອີບີ ວີອິດສ໌ (E. B. Weiss). ປີ 2007. ໝາຍເຫດ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານ ສໍາລັບ ການປະເມີນ ສະຖາບັນຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖື ໃນບັນດາທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ.
ເຜີຍແຜ່ໃນກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄ້ັງທີ 4. ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ, ປະເທດອັງກິດ. ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ. ໄດ້ນຳສະ ເໜີໃຫ້ທະນາຄານໂລກ. ປີ 2009.
ຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືໃນທະນາຄານໂລກ.ຄະນະກຳມະການກວດສອບປີທີ15.ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ.ໜ້າທີ109–113.
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70. ພາກນ້ີ ຈະອະທິບາຍເຖິງ ການປ່ຽນແປງຫັຼກ ເພ່ືອແກ້ໄຂຈຸດ
ອ່ອນທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນພາກທີ3.

ຊ່ອງທາງເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບກວດຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດໂດຍກົງ

71. ຄະນະວິຊາການທ່ີກວດກາກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ເອດີບີ ໄດ້ພິຈາລະນາຫຼາຍທາງເລືອກເພ່ືອແກ້ໄຂທັດສະນະ ແລະ
ປະເດັນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍກຳນົດໃນປະຈຸບັນທ່ີວ່າປະຊາຊົນຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຕ້ອງເລ່ີມຈາກໄລຍະປຶກສາຫາລື.26

ໂດຍອີງຕາມການພິຈາລະນາຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງບັນດາທາງ
ເລືອກເລ່ົານ້ີຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຄະນະວິຊາການຈ່ຶງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຜູ້
ຮ້ອງທຸກສາມາດເຂ້ົາເຖິງໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດໄດ້ໂດຍກົງ.

72. ພາຍໃຕວິ້ທີການນ້ີ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກອາດເລືອກວ່າຈະເລ່ີມຈາກ
ໄລຍະປຶກສາຫາລື ຫືຼ ໄລຍະກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.
ນອກຈາກນ້ັນ, ພວກເຂົາອາດອອກຈາກໄລຍະປຶກສາຫາລື ແລະ
ສະເໜີໃຫ້ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ທຸກໆເວລາໃນ
ຊ່ວງດຳເນີນຂ້ັນຕອນເລ່ົານ້ີ. ຜູ້ຮ້ອງທຸກຍັງສາມາດສະເໜີກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຫັຼງຈາກຈົບໄລຍະປຶກສາຫາລືແລ້ວ
ໃນເວລາທ່ີທຸກໆພາກສ່ວນໄດ້ເຫັນດີຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບແຜນດຳ
ເນີນການແກ້ໄຂແລ້ວ, ຫືຼ ໃນເວລາທ່ີຜູ້ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ສະຫຸຼບວ່າບ່ໍສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ກ່ຽວກັບ
ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ. ເຊ່ັນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ປີ 2003, ຜູ້ຮ້ອງທຸກຍັງມີໂອກາດສະເໜີກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໃນຊ່ວງເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ຊ່ວງ
ຕິດຕາມການດຳເນີນການແກ້ໄຂຖ້າພວກເຂົາມີບັນຫາຮຸນແຮງກ່ຽວ
ກັບປະເດັນຂອງການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ (ວັກທີ 42, ນະໂຍບາຍ
ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ2003,ຟດຸໂນດທີ2).

73. ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດປ່ຽນຈາກໄລຍະກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດໄປສູ່ຂ້ັນຕອນປຶກສາຫາລືໄດ້ຖ້າວ່າ ຄະນະກຳມະການ

ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເຫັນວ່າຂ້ໍສະເໜີກວດກາ
ນຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດນ້ັນ ບ່ໍສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂ.
ເຫດຜົນສຳລັບຂ້ໍຫ້າມມີກ່ໍຄືວ່າການແກ້ໄຂບັນຫາອາດມີຜົນປະໂຫຍ
ດໜ້ອຍພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແລ້ວ. ສ່ິງ
ທ່ີຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດພົບ
ເຫັນນ້ັນອາດຈະຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທ່ີຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍ
ບັນດາພະແນກດຳເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ອີກວິທີອ່ືນກ່ໍຄື, ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດພົບວ່າ
ເອດີບີໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການດຳເນີນງານ
ຂອງຕົນແລ້ວ, ບັນດາພະແນກດຳເນີນການຍັງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ
ໄດ້ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂ້ັນຕອນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. ເພ່ືອອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກໃນການເລືອກເອົາການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ຫືຼ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຄວນມີການ
ພັດທະນາຊຸດຂ້ໍມູນຂ່າວສານພ້ືນຖານແລະແບບຟອມເພ່ືອສະໜອງ
ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາສະເໜີເຂ້ົາຫາກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ.

ການສ້າງຕັ້ງຈຸດເຂົ້າພຽງຈຸດດຽວ

74. ຖ້າວ່າປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໄດ້ມີຊ່ອງ
ທາງໂດຍກົງເພ່ືອເຂ້ົາຫາໄລຍະປຶກສາຫາລື ແລະ ໄລຍະກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ເອດີບີຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຕ້ັງຈຸດເຂ້ົາຈຸ
ດດຽວເພ່ືອຮັບຄຳຮ້ອງທຸກທັງໝົດ. ໃນຈຸດນ້ີ ພະນັກ ງານຮັບຄຳ
ຮ້ອງທຸກ ຄວນເຮັດໜ້າທ່ີເປັນບ່ອນຕິດຕ່ໍພົວພັນບ່ອນທຳອິດສຳລັບ
ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໃນເວ ລາທ່ີພວກເຂົາ
ຕ້ອງການເຂ້ົາເຖິງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

75. ຈຸດເຂ້ົາຈຸດດຽວນ້ີຄວນມີປະສິດທີຜົນດີ,ເປັນກາງ,ແລະສາມາດ
ຈັດການກັບຂ້ໍກຳນົດດ້ານການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ. ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກມີຄຸນນະວຸດທິເລ່ົານ້ີ, ຄະນະ
ວິຊາການຈ່ຶງແນະນຳໃຫ້ວ່າຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນຮ່ວມກັນວ່າຈ້າງພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ
ໃນຮູບການທ່ີຄ້າຍຄືກັນກັບການວ່າຈ້າງເລຂານຸການບໍລິຫານຂອງ

26 ສຳລັບທາງເລືອກກ່ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງໂດຍກົງແລະປະເດັນອ່ືນໆ,ໃຫ້ເບ່ິໃນເອກະສານຂອງເອດີບີ.ປີ2011.ການກວດກາຄືນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ຮ່າງເອກະສານຄ້ັງທີສອງ.
ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.http://www.adb.org/AM-Review/
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ສານບໍລິຫານຂອງເອດີບີ.27 ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະຕ້ອງບ່ໍແມ່ນ
ພະນັກງານຂອງເອດີບີ. ລັກສະນະວຽກງານຂອງພະນັກງານຮັບຄຳ
ຮ້ອງທຸກຈຳເປັນການເຮັດວຽກເຕັມໂມງເນ່ືອງຈາກວ່າພະນັກງານຮັບ
ຄຳຮ້ອງທຸກຈຳເປັນຕ້ອງຕອບຮັບກັບຜູ້ຮ້ອງທຸກຢ່າງໄວວາ.

ການແກ້ໄຂປະເດັນກ່ຽວກັບການລົງຢ້ຽມຢາມ
ສະໜາມ

76. ປະເດັນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ
ນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ແມ່ນເປັນປະເດັນທ່ີມີຄວາມລະອຽດອ່ອນແລະມີຄວາມສຳຄັນ.ການ
ຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ຈະມີຜົນເສຍ
ຫາຍຕ່ໍກັບຊ່ືສຽງຂອງເອດີບີ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ແລະ ປະເທດກູ້ຢືມກ່ໍເຊ່ັນດຽວກັນ. ສະນ້ັນ
ນະໂຍບາຍຂອງເອດີບີກ່ຽວກັບການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຕ້ອງ
ຈະແຈ້ງ, ໜ້າເຊ່ືອຖື ແລະ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້. ຄະນະວິຊາ
ການຮັບຮູ້ດີເຖິງຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການ
ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ໂດຍອີງການການພິຈາລະນາຫຼາຍທາງ
ເລືອກຢ່າງລະອຽດ, ຄະນະວິຊາການຈ່ຶງແນະນຳວິທີການຮ່ວມມືກັບ
ຄູ່ຮ່ວມງານເພ່ືອລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.

77. ພາຍໃຕ້ວິທີການນ້ີ, ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະ
ຖືກຈັດການໂດຍການນຳໃຊ້ຫັຼກການ ແລະ ວິທີປະຕິບັດເຊ່ັນດຽວ
ກັນກັບການລົງຢ້ຽມຢາມອ່ືນໆຂອງເອດີບີ, ແຕ່ບ່ໍລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍກຳນົດ
ຕ່າງໆ ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ. ເອດີບີຈະນຳໃຊ້ຫ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ກົນ
ໄກສະຖາບັນທ່ີໄດ້ສ້າງຕ້ັງໄວ້ແລ້ວນ້ັນ ເພ່ືອຊ່ວຍ ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້
ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຈະ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກປະເທດກູ້
ຢືມສຳລັບການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ວິທີການນ້ີມີຈຸດປະສົງ
ເພ່ືອປັບປຸງການສືສ່ານລະຫວ່າງ ເອດີບີ, ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ແລະ ບັນດາປະເທດກູ້ຢືມ. ເອດີ
ບີແລະປະເທດກູ້ຢືມຈະຈຳເປັນທ່ີຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັນ
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບດຳເນີນການໄປດ້ວຍດີ.

78. ວິທີການນ້ີແມ່ນໄດ້ຮັບການຄໝູນຈາກການພິຈາລະນາ
ວ່າ ການຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນກັບປະເທດໃດໜ່ຶງແມ່ນມິຕິອັນສຳຄັນ
ຫັຼກຂອງການຮ່ວມງານຂອງເອດີບີ ກັບບັນດາປະເທດກູ້ຢືມ, ໂດຍ
ມີຫ້ອງການຕາງໜ້າເອດີບີປະຈຳປະເທດເຮັດໜ້າທ່ີອັນສຳຄັນຫັຼກ.
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນສະ
ແຫວງຫາການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກສະມາຊິກສະພາບໍລິ ຫານຂອງເອດີບີ
ສຳລັບປະເທດກູ້ຢືມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງນ້ັນ.

79. ວິທີການຄູ່ຮ່ວມງານນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຂອງການປະຕິເສດບ່ໍໃຫ້ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຂອງປະເທດກູ້
ຢືມ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສື່ສານພົວພັນໜັກແໜ້ນເພື່ອໃຫ້ປະ
ເທດກູ້ຢືມຮັບຮອງເອົາການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຂອງ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ແລະ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ກູ້ຢືມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.
ຈຸດທ້າຍສຸດນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດກາຍເປັນເຄ່ືອງມືດ້ານ
ບວກສຳລັບປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ.

80. ການນຳໃຊ້ບັນດາກົນໄກສະຖາບັນຂອງເອດີບີອາດຈະຈຳກັດ
ຢູ່ພຽງແຕ່ການຊ່ວຍຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກປະເທດກູ້ຢືມເພ່ືອລົງ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ມັນບ່ໍໄດ້ຢ້ຽມຢາມພາກສະ ໜາມ. ມັນບ່ໍໄດ້
ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອມີອິດທິພົນຕ່ໍກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ທັງບ່ໍແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະ
ລາດຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.
ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຄະ ນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແມ່ນຂ້ຶນກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຕົນ ໃນ
ການຕັດສິນບັນຫາແບບເປັນເອກະລາດ,ແລະສ່ິງນ້ີອາດຈະບ່ໍໄດ້ຖືກ
ຊຸກຍູ້ຈາກການນຳໃຊ້ບັນດາກົນໄກສະຖາບັນຂອງເອດີບີ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກປະເທດກູ້ຢືມເພ່ືອລົງຢ້ຽມຢາມທາງພາກສະໜາມ.

81. ທຸກໆພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຫັນດີວ່າ ການລົງຢ້ຽມຢາມ
ພາກສະໜາມໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ຈະດຳເນີນຂ້ຶນຖ້າມີການສະເໜີ
ຈາກຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ຂ້ໍ
ສົມມຸດຖານທ່ີໄດ້ກຳນົດໃນນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດ ຊອບປີ
2003 ທ່ີວ່າການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນ
ປະຈຳນ້ັນຄວນຮັກສາໄວ້. ໃນກໍລະນີພິເສດທ່ີຖືກປະຕິເສດ, ຄະນະ
ບໍລິຫານຈະສົນທະນາກັບປະເທດກູ້ຢືມກ່ຽວກັບເຫດຜົນທ່ີບ່ໍອະນຸຍາດ
ໃຫ້ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຕາມການ ສະເໜີ. ໂດຍການປຶກສາ
ຫາລືກັບສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ປະເທດກູ້ຢືມ, ຄະນະບໍລິຫານຈະສ່ົງເຫດຜົນທ່ີໄດ້
ມານ້ັນໃຫ້ສະພາບລິໍຫານຜ່ານທາງເອກະສານຂ້ໍມູນຂ່າວສານ.

82. ໃນເຫດການທີອ່າດເກີດຂ້ຶນໄດ້ກ່ໍຄືວ່າ ການສະເໜີຢ້ຽມຢາມ
ພາກສະໜາມຖືກປະຕິເສດ, ການປິດຂ້ັນຕອນກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະເປັນສ່ິງທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ເປັນຫຼາຍກວ່າໝູ່,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖ້າເບ່ິງຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ຮ້ອງ ທຸກ. ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະດຳເນີນວຽກ
ງານຂອງຕົນໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ສ່ົງບົດລາຍງານທ້າຍສຸດຂອງຕົນໂດຍ
ບ່ໍລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະນຳໃຊ້ຂ້ໍມູນທັງໝົດທ່ີມີຢູ່, ສ້າງສົມມຸດຖານ

27 ເອດີບີ. ປີ 2006. ສະຖານະພາບຂອງສານບໍລິຫານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.
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ທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດ, ແລະ ສ້າງບົດສະຫຸຼບທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອສະຫຸຼບວຽກ
ງານຂອງຕົນ. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຈະນຳສະເໜີບົດວະເຄາະທ່ີດີແລະລະອຽດທ່ີສຸດພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້
ພະຍາຍາມ ວິທີທາງອ່ືນທ່ີມີປະສິດທິພາບທ່ີສຸດ ແລະ ມີຄວາມເກາະ
ກ່າຍກັນທ່ີສຸດເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຂ້ໍມູນທ່ີຈຳເປັນມາ. ໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍໄດ້ລົງ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ,ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດອາດໃຫ້ນໜັກໄປທາງທັດສະນະຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ.

ການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງການ
ກວດຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ

83. ການກວດກາຄືນທ່ີນຳໄປສູ່ການສ້າງຕ້ັງພະແນກປະເມີນ
ຜົນເອກະລາດໄດ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທັດສະນະກ່ຽວກັບ ວ່າຈະເຮັດແນວ
ໃດເພ່ືອປັບປຸງຄວາມເປັນເອກລາດຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.28 ໄດ້ມີການສເໜີໃຫ້ມີການປ່ຽນ
ແປງຫຼາຍຢ່າງ ທ່ີໄດ້ຈາກຕົວແບບຂອງພະແນກປະເມີນຜົນອິດ
ສະລະ. ການປ່ຽນແປງອັນທຳອິດກ່ໍຄື ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນຖືກແຕ່ງຕ້ັງ
ໂດຍສະພາບໍລິຫານ ໂດຍອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງສະພາຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ຜ່ານ
ການປຶກສາຫາລືກັບທ່ານປະທານ — ຊ່ຶງມັນເປັນຂ້ັນຕອນທ່ີຄ້າຍຄື
ກັນກັບການແຕ່ງຕ້ັງຫົວໜ້າພະແນກປະເມີນຜົນອິດສະລະ. ສ່ິງນ້ີ
ຈະແຍກອອກຕ່າງຫາກຈາກການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນຂອງສະພາ
ບໍລິຫານທ່ີແຕ່ງຕ້ັງສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຊ່ຶງອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານ
ປະທານ. ການປ່ຽນແປງອັນທີສອງກ່ໍຄື ທ່ານປະທານຂອງຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນເປັນ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຕັມສ່ວນໃນການນຳພາດຳເນີນ
ງານໃນຫ້ອງການ, ແທນສະມາຊິກພະນັກງານຜູ້ອາວຸດໂສທ່ີເຮັດ
ໜ້າທ່ີເປັນເລຂານຸການຂອງຫ້ອງການຄະ ນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ການປ່ຽນແປງອັນທີສາມກ່ໍຄືແຜນ
ວຽກງານແລະແຜນງົບປະມານຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສ້າງຄວາມເຂ້ັມ
ແຂງ. ປະທານຂອງຄະນະກຳມະ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນຮັບຜິດຊອບສຳລັບການກະກຽມແຜນວຽກ ແລະ
ແຜນງົບປະມານຮ່ວມກັນຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ແຜນວຽກແລະແຜນງົບປະມານ
ປະຈຳປີຄວນໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໂດຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບທ່ານ
ປະທານ, ກວດແກ້ໂດຍຄະນະກຳມະການກວດກາງົບປະມານຂອງ
ສະພາບໍລິຫານ,ແລະອະນຸດມັດໂດຍສະພາບໍລິຫານ.

84. ການກວດກາຄືນທ່ີນຳໄປສູ່ການສ້າງຕ້ັງພະແນກປະເມີນ
ຜົນເອກະລາດຍັງໄດ້ສະຫຸຼບວ່າ ຄວາມເປັນເອກະລາດພຽງຢ່າງ
ດຽວບ່ໍສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການ
ປະເມີນຜົນທ່ີມີຄຸນນະພາບ. ການເບ່ິງລວມທ່ີເໝາະສົມຂອງ
ສະພາບໍລິຫານແມ່ນຄວາມຈຳເປັນເພ່ືອສ່ົງເສີມປະສິດທິພາບ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົນໄກເອກະລາດໃດໜ່ຶງ. ເຊ່ັນດຽວ
ກັບພາລະໜ້າທ່ີຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານປະສິດທິພາບຂອງ
ການພັດທະນາຂອງພະແນກປະເມີນຜົນເອກະລາດ, ສະພາ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນເປັນຈຸດສູນ
ກາງສຳລັບການພົວພັນຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດ ກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດກັບສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເປັນຖານສຳລັບ
ການສົນທະນາປະຈຳກ່ຽວກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ. ເພ່ືອສ່ົງ
ເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນສະໜອງຄຳຄິດເຫັນຕ່ໍກັບການປະຕິບັດ
ງານປະຈຳປີຂອງສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແຕ່ລະທ່ານ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ,
ເຊ່ັນດຽວກັນກັບຄຳຄິດເຫັນຕ່ໍກັບການປະຕິບັດງານປະຈຳປີກ່ຽວ
ກັບ ຄະນະກຳມະການດ້ານປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາທ່ີ
ໄດ້ສ່ົງໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກປະເມີນຜົນເອກະລາດ. ສະພາຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະຊອກຫາຂ້ໍມູນ
ຈາກຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໃ ນ
ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕ່ໍກັບການປະຕິບັດງານ ໃຫ້ສະມາຊິກ 2
ທ່ານໃນຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

ການໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບພາລະ
ບົດບາດຂອງການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ

85. ເພ່ືອນຳໃຊ້ຄວາມຊຳນານຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ດີຂ້ຶນກວ່າ
ເກ່ົາ, ການກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນໃຫ້ຄວາມ
ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການກ່າວຫາໂດຍກົງ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານ
ວັດຖຸ, ແລະກຳນົດວ່າຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນແມ່ນຜົນມາຈາກຄວາມຜິດ
ຜາດຂອງເອດີບີຫືຼບ່ໍ ທ່ີບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການດຳເນີນການຂອງຕົນ. ເພ່ືອເປັນການຕອບໂຕ້ກັບສ່ິງທ່ີຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ຄ້ົນພົບນ້ັນ,
ຄະນະບໍລິຫານຄວນສະເໜີແຜນການແກ້ໄຂໂດຍປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ກູ້
ຢືມ, ແລະ ສ່ົງຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ສະພາບໍລິຫານເພ່ືອພິຈາລະນາ. ເພ່ືອໃຫ້
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກທັດສະນະຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດກ່ຽວກັບໂຄງການ, ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນມີໂອກາດ ໃນການ
ອອກຄຳຄິດເຫັນຕ່ໍກັບແຜນການແກ້ໄຂທ່ີສະພາບໍລິຫານໄດ້ສະເໜີ
ຂ້ຶນມານ້ັນ. ການອະທິບາຍຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງຄະນະ

28 ເອດີບີ. ປີ 2008. ການກວດກາຄືນ ດ້ານຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງ ພະແນກປະເມີນຜົນການດຳເນີນການ. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.
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ກຳ ມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ພາລະ
ບົດບາດຂອງຄະນະບໍລິຫານຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້
ມາ ໃນຊ່ວງການດຳເນີນການກວດກາຄືນເພ່ືອປະກອບຄຳຄິດເຫັນ
ຕ່ໍກັບແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂຂອງຄະນະບໍລິຫານ. ມັນຍັງຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ເພ່ືອກຳນົດແຜນດຳເນີນ
ການແກ້ໄຂທ່ີຈະນຳໄປສົນທະນາແລະຕົກລົງກັບຜູ້ກູ້ຢືມແລະໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານ. ວິທີການນ້ີຈະສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງ
ດ້ານພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນການກວດແກ້ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ, ແລະ ຍັງໃຫ້
ຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບໜ້າທ່ີສະເພາະຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ໜ້າທ່ີສະເພາະຂອງຄະນະ
ບໍລິຫານ. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຈະຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ.

86. ຈາກປະສົບການຂອງພະແນກປະເມີນຜົນອິດສະລະສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທ່ີຄວາມເປັນເອກະລາດແມ່ນສ່ິງພ້ືນ ຖານທ່ີ
ສຳຄັນສຳລັບຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືຂອງກົນໄກໃດໜ່ຶງ, ສະນ້ັນ ມັນບ່ໍ
ຄວນຖືກແຍກໃຫ້ໂດດດ່ຽວຕ່າງຫາກ. ເພ່ືອປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບຫັຼກການຮ່ວມມື, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນພະຍາຍາມເຂ້ົາເຖິງພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງທັງ
ໝົດໃນເວລາດຳເນີນການກວດກາຄືນ.ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບຄຳຮ້ອງທຸກໃດໜ່ຶງກ່ອນແລະຫັຼງທ່ີຈະກຳນົດວ່າ ມັນສອດຄ່ອງ
ຕາມເງ່ືອນໄຂຫືຼບ່ໍ ແລະ ຄວນມີໂອກາດໃນການປະກອບຄຳຄິດ
ເຫັນກ່ຽວກັບບົດລາຍງານກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ສ່ິງ
ນ້ີຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຈາກແຕ່ຕອນຕ້ົນ ແລະ ຊ່ວຍອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ.
ເຊ່ັນດຽວກັນກັບຄະນະກຳມະການກວດສອບຂອງທະນາຄານໂລກ,
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານໃນການປະກອບຄຳຄິດເຫັນກ່ອນທ່ີຈະ
ກຳນົດຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂຂອງຂ້ໍສະເໜີໃດໜ່ຶງ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດພຽງຜູ້ດຽວແມ່ນຮັບຜິດຊອບສຳລັບທຸກໆຂ້ັນຕອນ ແລະ ຜົນ
ໄດ້ຮັບຂອງຂະບວນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

ການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ
ກ່ຽວກັບວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍ

87. ການກຳນົດວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍສຳລັບການຍ່ືນຄຳຮ້ອ
ງທຸກໂດຍອີງຕາມ ບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການແມ່ນຂາດ ກາ

ນຄາດເດົາໄດ້ຍ້ອນວ່າວັນທີຂອງບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງກາ
ນບ່ໍແນ່ນອນ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບາງຝ່າຍແນະນຳວ່າໃຫ້ຂະ
ຫຍາຍວັນທ່ີກຳນົດສຸດທ້າຍ ໄປເປັນວັນທີໃດໜ່ຶງ ພາຍຫັຼງອອກ
ບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການແລ້ວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຍ້ອນວ່າ
ວັນທີອອກບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການກ່ໍບ່ໍແນ່ນອນ, ການຂະ
ຫຍາຍວັນທີນ້ີໂດຍອີງຕາມວັນທີຂອງບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງ
ການຈະບ່ໍຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານ້ີ.ທາງເລືອກທ່ີດີກວ່າອາດເປັນການເລືອ
ກວັນທີໃດໜ່ຶງທ່ີສາມາດຮູ້ໄດ້ລ່ວງໜ້າໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ.ວັນທີປິດການກູ້ຢືມ
ຫືຼ ປິດການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແມ່ນສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມວນຊົນຮັບຮູ້ໃນຕະຫຼອດຊ່ວງເວລາຮອບວຽນ
ໂຄງການ.29 ວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍສຳລັບການຍ່ືນຄຳຮ້ອງທຸກອາດ
ເປັນພາຍໃນເວລາພາຍໃນ 2 ປີ ຫັຼງຈາກ ວັນທີປິດການກູ້ຢືມ ຫືຼ
ປິດການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າແລ້ວ, ຊ່ຶງມັນຈະໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະຄວາມ
ແນ່ນອນຫຼາຍຂ້ຶນ, ແລະ ມັນຍັງດົນກວ່າວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍທ່ີນຳໃຊ້
ໃນປະຈຸບັນທ່ີອີງໃສ່ບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການ.30

88. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8 ຈະປຽບທຽບຄຸນລັກສະນະຫັຼກ
ຂອງບັນດາກົນໄກຄວາມເຊ່ືອຖືຕ່າງໆ ທ່ີນຳໃຊ້ໃນ 9 ອົງການ
ພັດທະນາ,ພ້ອມທັງວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍ.

ການປັບປຸງປະສິດທິຜົນ

ການປັບປຸງຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ

89. ໄລຍະປຶກສາຫາລື ຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກຳນົດໃຫ້
ຜູ້ຮ້ອງທຸກຕ້ອງໃຫ້ຄຳເຫັນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບການ
ກວດກາຄືນ ແລະ ບົດລາຍງານປະເມີນຜົນຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ. ຂ້ໍກຳນົດນ້ີໃນບາງຄ້ັງ ມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້
ຮ້ອງທຸກມີພາລະເພ່ີມຂ້ຶນແລະເຮັດໃຫ້ຂ້ັນຕອນຊັກຊ້າລົງ.ຍ້ອນແນວ
ນ້ັນມັນຄວນເປັນທາງເລືອກອັນໜ່ຶງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກໂດຍບ່ໍແມ່ນຂ້ໍບັງຄັບ.
ຄຳຄິດເຫັນຕອບກັບຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດໄດ້ຮັບຜ່ານທາງຊ່ອງ
ທາງຕ່າງໆທ່ີສະດວກ ແລະ ໄວຫຼາຍກວ່ານ້ີເຊ່ັນວ່າ ການປະຊຸມ,
ສົນທະນາ, ແລະ ໂທລະສັບ. ໃນຂະນະທ່ີຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການຄວນແຈ້ງໃຫ້ທ່ານປະທານຮູ້ກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງທຸກ
ຕ່າງໆ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ, ແຕ່ວ່າ ຂ້ໍກຳນົດໃນປະຈຸບັນທ່ີວ່າຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບທ່ານ
ປະທານກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນຕ່າງໆແມ່ນບ່ໍຈຳເປັນແລະຄວນເອົາອອກ.

90. ບັນດາພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆແລະບັນດາກົນໄກແກ້
ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກໃນຂ້ັນໂຄງການ ຄວນມີຂອບເຂດໜ້າວຽກຫຼາຍ
ຂ້ຶນເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນບັນດາພະແນກດຳເນີນການ ແລະ

29 ໂດຍອີງຕາມ ຄຳສ່ັງບໍລິຫານໂຄງການ (4.05), ວັນທີປິດການກູ້ຢືມ ຫືຼ ປິດການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແມ່ນວັນທີສຸດທ້າຍ ສຳລັບ ຜູ້ກູ້ຢືມ ໃນການຖອນເງິນຈາກ ບັນຊີກູ້ຢືມ ຫືຼ ບັນຊີຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ.
30 ການວິເຄາະວັນທີອອກບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການໃນຊ່ວງປີ2008ເຖິງເດືອນຕຸລາປີ2011ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມແຕ່ກຕ່າງກັນຫຼາຍ,ຊ່ຶງມັນເນ້ັນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບ່ໍແນ່ນອນແລະ

ບ່ໍສາມາດຄາດເດົາໄດ້.ວັນທີປິດການກູ້ຢືມແລະວັນທີປິດການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າບວກກັບ2ປີຈະເປັນຕົວເລກສະເລ່ຍທ່ີຫຼາຍກວ່າ280ວັນເມ່ືອທຽບກັບວັນທີອອກບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການ.
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ບັນດາກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກໃນຂ້ັນໂຄງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຖ້າວ່າຜູ້
ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຄິດວ່າ ສ່ິງນ້ີຈະປັບປຸງ
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ. ຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຄວນຕັດສິນ ກ່ຽວກັບລະດັບ
ແລະຮູບການໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

91. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການແລະຄະນະ
ກຳມະການກວດການຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຄວນຮັບຮອງ
ເອົາຂອບເວລາຕິດຕາມທ່ີສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຫຼາຍກວ່າທ່ີຖືກອອກ
ແບບມາສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ. ໂດຍທ່ົວໄປ ແລ້ວການຕິດຕາມ
ຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການບ່ໍຄວນເກີນ
2 ປີ ແລະ ການຕິດຕາມຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວບ່ໍຄວນເກີນ3ປີ.

92. ຂ້ໍກຳນົດທາງດ້ານເອກະສານສຳລັບການຍ່ືນຄຳຮ້ 
ອງທຸກສາມາດເຮັດໃຫ້ງ່າຍກວ່າເກົ່າໄດ້. ຂ້ໍກຳນົດຕ່າງໆຄວນສຸມໃສ່
ຂ້ໍມູນສຳຄັນທ່ີຊ່ວຍດຳເນີນຂ້ັນຕອນຮ້ອງທຸກ, ໃນຂະນະດຽວກັນກ່ໍ
ເຮັດໃຫ້ຂ້ໍກຳນົດຕ່າງໆເຊ່ັນວ່າ ການລະບຸຜົນໄດ້ຮັບຄາດຫວັງຂອງຜູ້
ຮ້ອງທຸກເປັນທາງເລືອກ (ບ່ໍແມ່ນຂ້ໍກຳນົດບັງຄັບ). ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ,
ການກຳນົດໃຫ້ສະໜອງຂ້ໍມູນໜ້ອຍສຸດຈະຊ່ວຍຫຸຼດເວລາສຳລັບດຳ
ເນີນຂ້ັນຕອນຮ້ອງທຸກຕ່ໍໄປ.

93. ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຄວນຊ່ວຍຜູ້ຮ້ອງທຸກ
ໃນການສະໜອງຂ້ໍມູນ ແລະຫັຼກຖານເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ
ຂອງພວກເຂົາໃນຊ່ວງເວລາແກ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ ໄລຍະດຳເນີນການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ສ່ິງນ້ີຈະເປັນການຜ່ອນສ້ັນ
ຜ່ອນຍາວໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກເພ່ືອຊ່ວຍແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາ.

ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງມູນຄ່າຕ່າງໆ

94. ຍ້ອນວ່າກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນກົນໄກຂັບເຂ່ືອນຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ, ມູນຄ່າຂອງມັນສາມາດແຍກອອກເປັນ2 ສ່ວນຄື: (i)
ມູນຄ່າຄົງທ່ີ, ໂດຍບ່ໍຄຳນຶງເຖິງຈຳນວນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ເພ່ືອບຳລຸງຮັກສາ
ແລະດຳເນີນກົນໄກ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ;ແລະ(ii)ມູນຄ່າໝູນວຽນໂດຍ
ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໜ້າວຽກ.31 ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການໃນປະຈຸບັນນ້ີ ນອກຈາກຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການແລ້ວ ຍັງມີພະນັກງານສາກົນ 1
ທ່ານ,ພະນັກງານພາຍໃນ1ທ່ານ, ແລະພະນັກງານບໍລິຫານ1ທ່ານ.
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດມີ
ພະນັກງານສາກົນ2ທ່ານ,ພະນັກງານພາຍໃນ1ທ່ານ,ແລະພະນັກງານ
ບໍລິຫານ 2 ທ່ານທ່ີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຄະນະ

ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ 2 ທ່ານ. ໂດຍອີງ
ຕາມການກວດການຄືນໜ້າວຽກຂອງພວກເຂົາໃນຜ່ານມາ,ຈ່ຶງສະເໜີໃຫ້
ຈັດມີໂຄງສ້າງພ້ືນຖານທ່ີຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

95. ນະໂຍບາຍປີ 2003 ໄດ້ກຳນົດວ່າປະທານຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແມ່ນເຮັດວຽກເຕັມໂມງເປັນ
ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ1ປີເພ່ືອຈັດຕ້ັງຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແລະດຳເນີນວຽກງານທ່ີກຽວຂ້ອງ(ວັກ
ທີ 97, ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ 2003, ຟຸດໂນດທີ
2). ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ນັບແຕ່ປີ 2003, ປະທານຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ເຮັດວຽກເຕັມໂມງເປັນ
ເວລາ6ປີໃນຈຳນວນ7ປີ,ໃນຂະນະທ່ີບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ເຮັດວຽກບ່ໍເຕັມ
ໂມງ. ສ່ິງນ້ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດການທ່ີເໝາະສົມ. ເພ່ືອເສີມ
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ເພ່ືອຊ່ວຍປະທານໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີເປັນ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ, ຄະນະວິຊາການຈ່ຶງແນະນຳໃຫ້ ປະທານ ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເຮັດວຽກເຕັມເວລາ.

ການປັງປຸງຄວາມຮັບຮູ້ແລະການສົ່ງເສີມ
ການຮຽນຮູ້

96. ຍຸດທະສາດຮ່ວມລະຫວ່າງ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນສະໜັບສະໜູນ
ກິດຈະກຳ 3 ປະເພດ ຄື: (i) ປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພະນັກງານ
ຂອງເອດີບີ; (ii) ດຳເນີນການຊ່ວຍເຫືຼອ ທີມງານໂຄງການຝ່າຍລັດ;
ແລະ (iii) ຮ່ວມງານກັບພະນັກງານຂອງຫ້ອງ ການເອດີບີປະຈຳປະ
ເທດ, ແລະ ດຳເນີນກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານເປັນປະຈຳໃນ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາຊ່ຶງລວມທັງຊຸມຊົນທ້ອງ
ຖ່ິນ, ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ, ແລະ ພາກ
ສ່ວນອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຫ້ອງການປະຈຳປະເທດແຕ່ລະແຫ່ງຄວນມີ
ຄົນກາງທ່ີເຮັດວຽກກັບທີມງານໂຄງການກ່ຽວກັບການຈັດການກັບ
ຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ບັນດາ
ພະນັກງານດຳເນີນການຄວນເປັນຊ່ອງທາງຫັຼກສຳລັບການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍ
ມູນຂ່າວ ສານກ່ຽວກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຖືວ່າເປັນເຄ່ືອງມື
ສຳລັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາ, ບ່ໍແມ່ນ
ເຄ່ືອງມືກວດສອບການປະຕິບັດງານ.

31 ຄຳສັບ“ມູນຄ່າຄົງທີຫືຼfixedcosts”ໃນເອກະສານນ້ີໝາຍເຖິງແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທ່ີຈຳເປັນເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໂຄງການພ້ືນຖານຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍບ່ໍຄຳນຶງເຖິງ
ຈຳນວນຂ້ໍສະເໜີ.ສ່ິງນ້ີຈະປະກອບດ້ວຍຈຳນວນພ້ືນຖານຂອງພະນັກງານ,ຫ້ອງການ,ແລະສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກອ່ືນໆເພ່ືອບຳລຸງຮັກສາແລະດຳເນີນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ຄຳສັບ“ມູນຄ່າໝູນວຽນຫືຼvariablecosts”ໝາຍເຖິງແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທ່ີຈຳເປັນເພ່ືອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການທ່ີມີການຂ້ຶນລົງ.ມັນເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພະ
ນັກງານເຊ່ັນວ່າພະນັກງານທ່ີປຶກສາແລະພະນັກງານສັນຍາ.
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97. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະຕິດຕາມຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວ
ກັບຄຳຮ້ອງທຸກທັງໝົດທ່ີຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກ
ເຂົາ. ການຕິດຕາມນ້ີຄວນກວມເອົາທັງຄຳຮ້ອງຟ້ອງທ່ີໄດ້ສ່ົງຕ່ໍ
ໃຫ້ບັນດາພະແນກ ຫືຼ ພະແນກການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວຍ້ອນວ່າ ຜູ້
ຮ້ອງທຸກ ຂາດຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະແກ້ໄຂບັນຫາໃນຂ້ັນດຳ
ເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງນ້ັນ. ພະແນກທ່ີດຳເນີນການຕ່າງໆ ກ່ໍຄວນ
ເກັບບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ບັນທຶກການສົນທະນາກັບຜູ້ຮ້ອງທຸກ.
ສ່ິງນ້ີຈະເສີມສ້າງໃຫ້ການວິເຄາະຂ້ໍມູນ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາ.
ຜ່ານມານ້ັນໄດ້ມີການເລ່ີມການປະຕິບັດທ່ີເໝາະສົມແລ້ວ(ວັກທີ40).

98. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິ ບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດຄວນກ່ັນຕອງເອົາບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້ຈາກການດຳ
ເນີນການຂອງພວກເຂົາ. ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ຫ້ອງການຜູ້ອຳ ນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ພວມສ້າງບົດລາຍງານ
ປະຈຳປີແຍກຕ່າງຫາກ. ແຕ່ວ່າແນະນຳໃຫ້ສ້າງບົດງານງານປະຈຳ
ປີກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນເພ່ືອສ່ົງເສີມການເຮັດວຽກ
ງານຮ່ວມກັນ. ໃນປະຈຸບັນນ້ີຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດມີເວບໄຊສ໌ແຍກຕ່າງຫາກ, ຊ່ຶງ
ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ໍມູນກະແຈກກະຈາຍແລະເຂ້ົາເຖິງໄດ້ໜ້ອຍລົງ. ເວ
ບໄຊສ໌ແລະຂ້ໍມູນອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບໂຄງການ
ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດຄວນສັງລວມເຂ້ົາກັນໃຫ້ກາຍເປັນເວບໄຊສ໌ລວມຂອງກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃຕ້ເວບໄຊສ໌ສາທາລະນະຂອງເອດີບີ
(adb.org). ໃນຮູບການດຽວກັນນ້ັນ, ໂລໂກ້ ແລະ ຫົວຈົດໝາຍຂອງ
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
(ຫືຼ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ) ຄວນສັງ
ລວມເຂ້ົາກັນໃຫ້ເປັນໂລໂກ້ ແລະ ຫົວຈົດໝາຍຂອງກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີບີ.

99. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ແລະຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ, ພະແນກປະເມີນຜົນອິດສະລະແລະພະແນກພັດທະນາພາກ
ພ້ືນແບບຍືນຍົງ ຄວນສ້າງບົດລາຍງານການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນທຸກໆ
3 ປີ ເພ່ືອກ່ັນຕອງເອົາບົດຮຽນ ແລະ ທັດສະນະຕ່າງໆ. ການເຮັດ
ວຽກງານຮ່ວມກັບຂອງບັນດາພະແນກກອງເລ່ົານ້ີ ອາດຈະສ່ົງເສີມ
ການຮຽນຮູ້, ນຳພາພະນັກງານໃນການປັບປຸງການອອກແບບ ແລະ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ, ຊ່ວຍເອດີບີຫີຼກເວ້ັນບັນຫາທ່ີເກີດ

ຂ້ຶນປະຈຳ, ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນ
ວັດທະນາທຳເພ່ືອເຮັດໃຫ້ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຖືກເບ່ິງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າເປັນເຄ່ືອງມືສ້າງສັນສຳລັບການຮຽນຮູ້.

100. ການພົວພັນກັນລະຫວ່າງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ,
ສະພາບໍລິຫານ,ຄະນະບໍລິຫານ,ແລະພະນັກງານຈະຊ່ວຍເລ່ັງການ
ນຳໃຊ້ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້. ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນສະຫຸຼບຫຍ້ໍໃຫ້ ສະພາບຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເປັນປົກກະຕິ (
ເຊ່ັນວ່າ ທຸກໆໄຕມາດ). ພາກໃດໜ່ຶງໃນບົດສະຫຸຼບຫຍ້ໍນ້ັນອາດ
ສັງລວມເອົາການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ຫ້ອງ ການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນສືບຕ່ໍການຝຶກອົບຮົມແລະ ການສຳ
ມະນາຂອງພວກເຂົາໃຫ້ພະນັກງານຂອງເອດີບີ.

101. ເອດີບີ ຄວນທົບທວນບາງຄຳສັບເພ່ືອເຮັດໃຫ້ເນ້ືອໃນຂອງ
ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບມີຄວາມເຈາະຈົງຫຼາຍຂ້ຶນ. ຄຳສັບທ່ີໜ່ຶງກ່ໍ
ຄື “ໄລຍະປຶກສາຫາລື (consultation phase)” ຄວນໃສ່ຊ່ືໃໝ່ເປັນ
“ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາ (problem solving function).” ນະໂຍບາຍປີ
2003ໄດ້ນຳໃຊ້ຄຳສັບ“ປຶກສາຫາລື(consultation)”ຍ້ອນບັນຫາທ່ີ
ວ່າຄຳສັບ “ແກ້ໄຂບັນຫາ (problemsolving)”ອາດສ້າງຄາດໝາຍ
ທ່ີວ່າທຸກໆບັນຫາຈະຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂໂດຍຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການປຶກສາ
ຫາລືທ່ີໄດ້ດຳເນີນໃນຊ່ວງການທົບທວນຄືນນ້ີໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມ
ສ່ຽງຕ່ໍກັບສ່ິງນ້ີມີບ່ໍຫຼາຍ. “ການແກ້ໄຂບັນຫາ (Problem solving)”
ອາດຈະສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໜ້າ
ທ່ີນ້ີ ໄດ້ຖືກຕ້ອງກວ່າ. ຄຳສັບທ່ີສອງກ່ໍຄື, ນະໂຍບາຍປີ 2003 ຮຽກ
ກໍລະນີຕ່າງໆ ທ່ີຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການໄດ້ຮັບນ້ັນວ່າ “ຄຳຮ້ອງທຸກ (complaints),” ໃນຂະນະ
ທ່ີ ກໍລະນີຕ່າງໆທ່ີຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ຮັບນ້ັນຮຽກວ່າ “ການສະເໜີ (requests).”
ເພ່ືອສ່ົງເສີມໃຫ້ມີຄວາມງ່າຍຂ້ຶນ ແລະ ເພ່ືອຈຳແນກປະເດັນຕ່າງໆ
ຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບອອກຈາກການສະເໜີທ່ົວໄປ ທ່ີ
ສາມາດສະເໜີໄດ້ໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງເອດີບີ, ຈ່ຶງສະເໜີວ່າກໍລະ
ນີຕ່າງໆທ່ີຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດໄດ້ຮັບນ້ັນໃຫ້ຮຽກວ່າ “ຄຳຮ້ອງທຸກ(complaints)” ແລະຮຽກ
ປະຊາຊົນຜູ້ສະເໜີມານ້ັນວ່າ“ຜູ້ຮ້ອງທຸກຫືຼ(complainants).”ຄຳສັບ
ທ່ີສາມກ່ໍຄື,ເນ່ືອງຈາກວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງການແກ້
ໄຂບັນຫາ ຫືຼ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຄຳສັບ “
ໄລຍະ (phase),” ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍທາງອ້ອມວ່າເປັນວິທີການທ່ີຕິດຕ່ໍ
ກັນ,ຄວນຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍຄຳວ່າ“ໜ້າທ່ີ(function).”
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5ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສະບັບປັບປຸງ

102. ພາກນ້ີນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍປີ2003ເປັນພ້ືນຖານແລະສັງລວມ
ເອົາຄຳແນະນຳຕ່າງໆທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໃນພາກທີ 4 ແລະ ການປ່ຽນ
ແປງອ່ືນໆທ່ີຈຳເປັນ.

ຈຸດປະສົງແລະຫຼັກການຊີ້ນຳ

103. ຈຸດປະສົງຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະແມ່ນເພ່ືອເປີດເວທີ
ທ່ີເປັນເອກະລາດແລະມີປະສິດທິພາບເພ່ືອໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຮຸນແຮງຈາກໂຄງການສາມາດເວ້ົາກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະ ຊອກຫາທາງອອກໃຫ້ບັນຫາຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ສະເໜີ
ໃຫ້ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຖ້າມີຂໍສົ້ງໃສວ່າ ເອດີບີບ່ໍ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນງານຂອງຕົນທ່ີໄດ້ຫືຼ
ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ພວກເຂົາທາງກົງຫືຼທາງວັດຖຸ.

104. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອ
(i)ເພ່ີມປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາແລະຄຸນນະພາບຂອງ
ໂຄງການຂອງເອດີບີ; (ii)ຕອບຮັບກັບບັນຫາຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ເປັນທຳກັບທຸກໆພາກສ່ວນ; (iii)ນຳ
ເອົາມາດຕະຖານດ້ານອາຊີບ ແລະ ວິຊາການທ່ີດີທ່ີສຸດ ເຂ້ົາໃນການ
ປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງຕົນ; (iv)ເປັນ
ເອກະລາດ ແລະ ໂປ່ງໃສໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ; (v)ມີປະສິດທິພາບເມ່ືອ
ທຽບໃສ່ລາຄາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ແລະ (vi)ເສີມສ້າງໃຫ້ລະບົບ
ອ່ືນໆຂອງເອດີບີ ໃນທາງດ້ານການຄວບຄຸມ, ການກວດສອບ, ການ
ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະການປະເມີນຜົນ

105. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະກາຍເປັນກົນໄກທ່ີ“ເປັນທ່ີເພ່ິງສຸດ
ທ້າຍ”.ເອດີບີຕ້ອງສືບຕ່ໍສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການອອກແບບ
ໂຄງການ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ແລະ ກົນໄກການຮຽນຮູ້ເພ່ືອປ້ອງ
ກັນບັນຫາ ແລະ ຮັບປະກັນ ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແຕ່ຕອນຕ້ົນ,
ແລະຈັດການກັບບັນຫາແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການໃນຂ້ັນໂຄງການແລະໃນຂ້ັນດຳເນີນການຖ້າເປັນໄປໄດ້.

ໂຄງສ້າງ

106. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະມີໜ້າທ່ີ 2 ຢ່າງ. ໜ້າທ່ີແກ້
ໄຂບັນຫາຈະນຳພາໂດຍ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ

ໂຄງການຜູ້ທ່ີຈະຕອບຮັບກັບບັນຫາຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຜູ້ທ່ີໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍນຳໃຊ້
ຫຼາກຫຼາຍວິທີການແບບບ່ໍເປັນທາງການ ແລະ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້.
ໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະນຳພາໂດຍຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທ່ີຈະສືບສວນຂ້ໍ
ກ່າວຫາທ່ີວ່າເອດີບີບ່ໍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນ
ງານຂອງຕົນທ່ີໄດ້ເປັນສາຍເຫດຫືຼອາດຈະເປັນສາຍເຫດສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍທາງກົງ ຫືຼ ທາງວັດຖຸ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ.

107. ເພ່ືອສະໜອງເຂ້ົາຈຸດດຽວທ່ີປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ງ່າຍ, ໂຄງສ້າງສອງງ່ານ້ີຈະໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຜູ້ທ່ີຈະຮັບຄຳຮ້ອງທຸກທັງ
ໝົດຈາກປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີຕ້ອງການເຂ້ົາເຖິງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະແຫ່ຼງການເງິນ

ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາ

108. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະເປັນຫົວໜ້າ
ນຳພາຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຊ່ຶງຈະ
ມີພະນັກງານສາກົນ1ທ່ານແລະພະນັກງານບໍລິຫານຫືຼພະນັກງານພາຍ
ໃນ 2 ທ່ານ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະເປັນ
ຜູ້ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕ້ັງພິເສດໃນລະດັບທ່ີທຽບເທ່ົາກັບຫົວໜ້າພະແນກ. ໂດຍ
ຜ່ານການແຕ່ງຕ້ັງຈາກທ່ານປະທານພາຍຫັຼງການປຶກສາຫາລືກັບສະພາ
ບໍລິຫານແລ້ວ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະລາ
ຍ ງານໂດຍກົງໃຫ້ທ່ານປະທານ. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການອາດວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານວິຊາການເປັນທ່ີປຶກສາ
ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍແນະນຳສຳລັບການວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາຂອງເອດີ
ບີ (ປີ 2010, ຕາມການດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ ລະບຽບການ
ອ່ືນໆທ່ີເອດີບີເຫັນດີເພ່ືອຊ່ວຍວຽກງານຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຊ່ຶງລວມທັງວຽກງານດ້ານການຕິດຕາມ.

109. ມາຕະຖານການຄັດເລືອກຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການຈະປະກອບດ້ວຍ(i)ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການ
ກັບຄຳຮ້ອງທຸກຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຍຸດຕິທຳ; (ii) ມີຄວາມຊ່ືສັດ ແລະ
ເປັນເອກະລາດຈາກ ບັນດາພະແນກດຳເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; 
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(iii) ມີຄວາມຊຳນານກັບປະເດັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ
ສະພາບການດຳລົງຊີວິດໃນບັນດາປະເທດທ່ີກຳລັງພັດທະນາ; ແລະ
(iv) ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຂອງ
ເອດີບີ ຫືຼ ສະຖາບັນທຽບເທ່ົາ, ແລະ/ຫືຼ ປະສົບການໃນຂະແໜງການ
ເອກະຊົນ.ຖ້າມີທັກສະດ້ານການໄກ່ເກ່ຍຍ່ິງເປັນການດີ.ໄລຍະເວລາ
ຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບໂຄງການຈະແມ່ນ 3ປີ
ແລະ ອາດຕ່ໍໄດ້ອີກ 2ປີ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ
ໂຄງການຕ້ອງບ່ໍເຄີຍເຮັດວຽກໃນພະແນກດຳເນີນການຂອງເອດີບີ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ກ່ອນການແຕ່ງຕ້ັງ. ຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບໂຄງການຕ້ອງສະແດງໃຫ້ທ່ານປະ
ທານເຫັນທັນທີກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈສ່ວນຕົວ ຫືຼ ການເຂ້ົາຮວ່ມໃນ
ຜ່ານມາ ໃນໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ັນຕອນແກ້ໄຂບັນຫາ.
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະສາມາດພົວພັນ
ກັບ ພະນັກງານ ທຸກໆຄົນ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານຂອງເອດີບີ, ແລະ
ເອກະສານທັງໝົດຂອງເອດີບີທ່ີເຫັນວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ຍົກເວ້ັນແຕ່ບັນດາຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວທ່ີ
ເປັນການຫວງຫ້າມທ່ົວໄປ.

110. ທ່ານປະທານຈະປະເມີນການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ. ການວາງແຜນວຽກງານ,
ແຜນງົບປະມານ, ແລະ ແຜນພະນັກງານຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນ
ດຽວກັນກັບບັນດາພະແນກອ່ືນໆ ຂອງເອດີບີ. ໃນແຜນວຽກ ແລະ
ແຜນງົບປະມານຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ເພ່ືອຮັບຮອງ
ເອົາລັກສະນະຂອງໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີມີລັກສະນະຂັບເຂ່ືອນ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຖ້າວ່າຈຳເປັນ, ແຫ່ຼງຊັບພະ ຍາກອນ ແລະ
ແຫ່ຼງການເງິນເພ່ີມເຕີມຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະໄດ້ຮັບອະນຸມາດຕາມຂ້ັນຕອນຂອບ
ແຜນງານ ແລະ ງົບປະມານ ຫືຼ ອະນຸມັດໂດຍທ່ານປະທານ.32

ພະແນກງົບປະມານ,ບຸກຄະລາກອນແລະລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈະ
ຮັບຜິດຊອບຂ້ັນຕອນບໍລິຫານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຄູ່ມືຂອງເອດີບີ.

ໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ

111. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. 
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະມີ
ສະມາຊິກ 3 ທ່ານ, ໜ່ຶງໃນຈຳນວນນ້ັນຈະເປັນປະທານ. ປະທານ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະ
ເປັນພະນັກງານເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ແລະ ອີກສອງທ່ານຈະເຮັດ
ວຽກບ່ໍເຕັມເວລາ ແລະ ຖືກຮຽກຕົວໃນເວລາທ່ີຕ້ອງການ. ບັນດາ
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຈະຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍ ສະພາບໍລິຫານ ໂດຍອີງຕາມຄຳແນະນຳ
ຂອງສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ

ທ່ີໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືກັບທ່ານປະທານ, ສະພາຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະກຳກັບການຄ້ົນຄວ້າ
ແລະ ຂ້ັນຕອນການຄັດເລືອກ ຊ່ຶງອາດນຳໃຊ້ບໍລິສັດທ່ີຈະຄ້ົນຄວ້າ
ສະເພາະດ້ານຖ້າວ່າສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິ
ບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນ. ພະແນກງົບປະມານ,
ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຈະຮັບຜິດຊອບ
ຂ້ັນຕອນດ້ານການບໍລິຫານ.

112. ສະມາຊິກແຕ່ລະທ່ານຂອງຄະນະກຳມະການນ້ີຈະມີໄລຍະ
ສັນຍາແຮງງານ5ປີທ່ີບ່ໍສາມາດຕ່ໍໄດ້ອີກ.ສະມາຊິກ2ທ່ານຈະມາ
ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນຂົງເຂດພາກພ້ືນ, ຊ່ຶງຢ່າງໜ້ອຍ 1
ທ່ານ ແມ່ນມາຈາກປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາປະເທດໃດ
ໜ່ຶງ. ສະມາຊິກຄົນທີສາມຈະມາຈາກປະເທດໃດໜ່ຶງທ່ີບ່ໍຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ພາກພ້ືນນ້ີ. ມາດຕະຖານການຄັດເລືອກ ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳ
ມະການນ້ີຈະປະກອບດ້ວຍ (i) ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບ
ຄຳຮ້ອງທຸກຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຍຸຕິທຳ; (ii) ມີຄວາມຊ່ືສັດ ແລະ ເປັນ
ເອກະລາດຈາກຄະນະບໍລິຫານ ;(iii) ມີຄວາມຊຳນານກັບປະເດັນ
ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແລະສະພາບການດຳລົງຊີວິດໃນບັນດາປະ
ເທດທ່ີກຳລັງພັດທະນາ; ແລະ(iv) ມີຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການກ່ຽວ
ກັບການດຳເນີນງານຂອງເອດີບີ ຫືຼ ສະຖາບັນທຽບເທ່ົາ, ແລະ/ຫືຼ
ປະສົບການໃນຂະແໜງການເອກະຊົນ.

113. ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກທ່ີປຶກສາພະແນກ,
ຄະນະບໍລິຫານ, ພະນັກງານແລະ ທ່ີປຶກສາຈະບ່ໍສາມາດເຮັດໜ້າ
ທ່ີເປັນຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ໄດ້ຈົນກວ່າວ່າເວລາຜ່ານໄປ 3 ປີ ນັບຈາກເວລາທ່ີພວກເຂົາ ໄດ້ມີ
ສັນຍາວ່າຈ້າງແຮງງານກັບເອດີບີ. ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີໃນຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ສະມາຊິກຂອງ
ຄະນະກຳມະການນ້ີຈະຖືກຫ້າມຈາກການວ່າຈ້າງໃນອະນາຄົດກັບ
ເອດີບີ. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການນ້ີ ອາດຖືກຍົກຍ້າຍຖ້າເຫັນ
ວ່າບຸກຄົນທ່ີຖືກແຕ່ງຕ້ັງບ່ໍມີປະສິດທິຜົນແລະ/ຫືຼປະພຶດຕົນຜິດ.ສະມາ
ຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ ຈະຖືວ່າບ່ໍມີຄຸນນະວຸດທິໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ
ໃນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຖ້າວ່າບຸກຄົນນ້ັນມີ
ຈຸດສົນໃຈສ່ວນບຸກຄົນ ຫືຼ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການໃດໜ່ຶງກ່ຽວ
ກັບການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ສະມາຊິກຄະນະ
ກຳມະການຕ້ອງເຜີຍແຜ່ທັນທີໃຫ້ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸດສົນໃຈສ່ວນບຸກຄົນ ຫືຼ
ການເຂ້ົາຮ່ວມໃນຜ່ານມາຂອງຕົນໃນໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

114. ຊຶ່ງຈະລາຍງານໃຫ້ສະ ພາບໍລິຫານໂດຍຜ່ານ
ທາງສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດ. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ

32 ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທ່ີຕ້ອງການຈາກ, ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນວ່າ, ການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງຄຳຮ້ອງທຸກ ທ່ີບ່ໍເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການ ວ່າຈ້າງພະນັກງານສັນຍາປະຈຳ ຫືຼ
ວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາ.
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ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະບ່ໍເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນທົບທວນການ
ປະຕິບັດງານປະຈຳປີສຳລັບພະນັກງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ປະທານສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ, ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຂອງຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ຈະສົ່ງຄຳ
ຄິດເປັນປະຈຳປີກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາຢ່າງ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະສະເໜີເອົາປັດໄຈນຳເຂົ້າຕ່າງໆຈາກ
ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດເພື່ອປະກອບເປັນຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການປະຕິ ບັດງານ
ຂອງສະມາຊິກຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດອີກ2ທ່ານທີ່ຍັງເຫຼືອ.

115. ສະພາບໍລິຫານຈະກຳນົດເງິນເດືອນຂອງປະທານຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ພາຍຫຼັງທີ່
ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບທ່ານປະທານ.
ການຂ້ຶນເງິນເດືອນປະຈຳປີຂອງປະທານຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ຈະແມ່ນຈຳນວນສະ
ເລ່ຍຂອງການຂຶ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ບັນດາຮອງປະທານ. ສະມາຊິກ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທີ່
ເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານໃນລະດັບທ່ີທຽບເທ່ົາ
ກັບສະມາຊິກຄະນະກຳມະກນອື່ນໆທີ່ເຮັດວຽກກັບ ກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດ ຊອບໃນສະຖາບັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຫຼື ອີງຕາມປະສົບການ
ແລະຄວາມຊຳນານຂອງພວກເຂົາ.

116. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດອາດວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານວິຊາການເປັນທ່ີປຶກສາ ໂດຍໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບຂ້ໍແນະນຳສຳລັບການວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາຂອງເອດີບີ (ປີ 2010,
ຕາມການດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ)ແລະລະບຽບການອ່ືນໆທ່ີເອດີບີ
ເຫັນດີເພ່ືອຊ່ວຍວຽກງານຂອງຫ້ອງການຂອງຕົນຊ່ຶງລວມທັງວຽກງານ
ດ້ານການຕິດຕາມ. ຄະນະກຳມະການກວດ ກາຄືນການປະຕິບັດຕາ
ມຂ້ໍກຳນົດຈະສາມາດພົວພັນກັບພະນັກງານທຸກໆຄົນ ແລະ ຄະນະ
ບໍລິຫານຂອງເອດີບີ, ແລະ ເອກະສານທັງໝົດຂອງເອດີບີທ່ີເຫັນວ່າ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ,ຍົກເວ້ັນແຕ່ບັນດາຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວທ່ີເປັນການຫວງຫ້າມທ່ົວໄປ.

117. ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາ
ມຂ້ໍກຳນົດ. ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະຊ່ວຍຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ຫ້ອງການຄະນະກຳ ມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະນຳພາໂດຍປະທານ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ
ຈະມີພະນັກງານສາກົນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ ຫືຼ

ພະນັກງານພາຍໃນ2ທ່ານ.ພະນັກງານສາກົນຂອງຫ້ອງການຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະລາຍງານໃຫ້
ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

118. ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະແມ່ນພະນັກງານຂອງເອດີບີ. ໄລຍະ
ເວລາ ແລະ ເງ່ືອນໄຂວ່າຈ້າງແຮງງານຂອງພວກເຂົາຈະຄືກັນກັບ
ພະນັກງານຂອງເອດີບີຄົນອ່ືນໆ, ຕາມທ່ີໄດ້ກຳນົດໃນ ລະບຽບການ
ແລະ ຂ້ໍກຳນົດກຳນົດດ້ານການບໍລິຫານຂອງພະນັກງານຂອງເອດີ
ບີ. ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດສາມາດໂອນໄປ ຫືຼ ໂອນຈາກພາກສ່ວນອ່ືນໆ
ຂອງເອດີບີ. ຕາມປະສົບການຂອງພະແນກປະເມີນຜົນເອກະລາດ,
ການສັບປ່ຽນພະນັກງານຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຍກຕົວຢູ່ໂດດດ່ຽວ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທ່ີອາດ
ຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ແລະທັງເປັນການສ່ົງເສີມການກວດກາຄືນການປະຕິ
ບັດຄືນຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ການດຳເນີນການຕ່າງໆຜ່ານທາງການ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການ.

119. ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາ
ມຂ້ໍກຳນົດຈະຮັບຜິດຊອບສຳລັບການກະກຽມແຜນວຽກ ແລະ ແຜນ
ງົບປະມານປະຈຳປີ (ຮວມຢູ່ໃນແຜນອັນດຽວກັນ) ສຳລັບຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.
ແຜນວຽກແລະແຜນງົບປະມານປະຈຳປີດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດຈາກສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາ
ມຂ້ໍກຳນົດ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບທ່ານປະທານ, ແລະກວດ
ແກ້ໂດຍຄະນະກຳມະການກວດກາງົບປະມານທ່ີຂ້ຶນກັບສະພາ
ບໍລິຫານ.ຫັຼງຈາກນ້ັນບົດສະເໜີແຜນວຽກແລະແຜນງົບປະມານຈະ
ນຳສະເໜີໃຫ້ສະພາບໍລິຫານເພ່ືອອະນຸມັດ, ໂດຍແຍກຕ່າງຫາກອອກ
ຈາກງົບປະມານບໍລິຫານລວມຂອງເອດີບີ. ມັນຈຳເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນ
ໃຫ້ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານນ້ີສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ເພ່ືອ
ຮອງຮັບຕາມລັກສະນະຂັບເຂ່ືອນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າທ່ີ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ປະທານຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື
ກັບສະມາຊິກຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ ຄົນອ່ືນໆ, ອາດສະເໜີຂໍແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະ/
ແຫ່ຼງການເງິນເພ່ີມເຕີມຖ້າວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.33 ສະພາຄະນະ
ກຳມະການກວດ ກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ໂດຍຜ່ານການ
ປຶກສາຫາລືກັບທ່ານປະທານ, ຈະຮັບຮອງເອົາແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ
ເພ່ີມເຕີມນ້ີ, ຊ່ຶງຫັຼງຈາກນ້ັນຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານ.
ພະແນກງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ຈະຮັບຜິດຊອບຂ້ັນຕອນບໍລິຫານທ່ີພົວພັນກັບ ພະນັກງານຂອງ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຄູ່ມືແນະນຳຂອງເອດີບີ.

33 ເຊ່ັນດຽວກັບ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທ່ີຕ້ອງການຈາກ, ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນວ່າ, ການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງຄຳຮ້ອງທຸກ
ທ່ີບ່ໍເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການວ່າຈ້າງພະນັກງານສັນຍາປະຈຳຫືຼວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາ.
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120. ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ. ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ ຕາ
ມຂ້ໍກຳນົດຈະປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກສະພາຈຳນວນ 6 ທ່ານ, ຊ່ຶງ
ໃນນ້ັນ 4 ທ່ານແມ່ນສະມາຊິກຈາກຂົງເຂດພາກພ້ືນ (ຢ່າງໜ້ອຍ 3
ທ່ານ ແມ່ນຕ້ອງມາຈາກບັນດາປະເທດກູ້ຢືມ) ແລະ ສະມາຊິກອີກ
2 ທ່ານ ແມ່ນມາຈາກຂົງເຂດພາກພ້ືນອ່ືນ. ບັນດາສະມາຊຶກຂອງ
ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະ
ຖືກແຕ່ງຕ້ັງຕາມລະບຽບຫັຼກການຂອງສະພາບໍລິຫານ.ຫ້ອງການກອງ
ເລຂາຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ສະພາ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ

121. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ແລະ ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຈະຮ່ວມກັນວ່າຈ້າງພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກສະເພາະເພ່ືອຮັບ
ຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີເປັນຄົນນອກເອດີບີ, ໃນຮູບການທ່ີຄ້າຍຄືກັນກັບການ
ວ່າຈ້າງເລຂານຸການຂອງສານບໍລິຫານຂອງເອດີບີ. ພະນັກງານຮັບ
ຄຳຮ້ອງທຸກນ້ີ ຈະຖືກຈ້າງໃຫ້ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ເພ່ືອຕອບຮັບກັບ
ຜູ້ຮ້ອງທຸກໃຫ້ຖ່ວງທັນກັບເວລາ. ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະລາ
ຍງານໃຫ້ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ ແລະ
ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

ຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍ

122. ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຫ້ອງການ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແລະສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບເລ່ືອງ
ຕ່າງໆທ່ີພົວພັນເຖິງ ສະຖານະພາບທາງດ້ານກົດໝາຍ, ສິດທິ,
ແລະ ພັນທະອ່ືນໆຂອງເອດີບີ ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງສ້າງຕ້ັງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ(ຮຽກວ່າຂ້ໍຕົກລົງສ້າງຕ້ັງຫືຼCharter)34ແລະຂ້ໍຕົກລົງ
ອ່ືນໆທ່ີເອດີບີເປັນຝ່າຍສັນຍາ, ແລະ ກ່ຽວກັບເລ່ືອງອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບສິດທິແລະພັນທະຂອງເອດີບີ ທ່ີພົວພັນກັບ ຄຳຮ້ອງທຸກໃດໜ່ຶງທ່ີ
ສະເໜີໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາຫືຼກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົພາຍ
ໃຕ້ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບສະບັບນ້ີ.

123. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນນ້ີ, ຫ້ອງການທະ
ນາຍຄວາມຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດສາມາດເຂ້ົາເຖິງ ການໃຫ້ຄຳ
ແນະນຳພິເສດກ່ຽວກັບກົດໝາຍແລະລະບຽບການຂອງປະເທດກູ້ທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທ່ີມີຄວາມຈຳເປັນ.

ໜ້າທີ່

ການຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ

124. ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະ:
(i) ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກທັງໝົດຈາກປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີຕ້ອງການເຂ້ົາ

ເຖິງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນການຮັບຄຳ
ຮ້ອງເລົ່ານັ້ນ;

(ii) ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກ;
(iii) ສ່ົງຕ່ໍຄຳຮ້ອງທຸກໄປໃຫ້ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ

ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໂດຍອີງຕາມການ
ເລືອກຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ; ຫືຼ ສົ່ງຕໍ່ຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ເກີນຂອບ
ເຂດຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຊັ່ນວ່າຄຳຮ້ອງທຸກທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຫືຼການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ໃຫ້
ພະແນກກົມກອງຫືຼຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(iv) ສົ່ງສຳເນົາໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັ່ນວ່າ ຫ້ອງການ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ແລະ
ພະແນກດຳເນີນການ) ຖ້າວ່າຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງ
ຕໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາ, ໂດຍເນັ້ນໜັກໃຫ້ຮັກສາຄວາມລັບກ່ຽວ
ກັບຂ້ໍມູນຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກຖ້າວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກສະເໜີໃຫ້ປິດ
ເປັນຄວາມລັບ;

(v) ລົງທະບຽນຄຳຮ້ອງທຸກ;
(vi) ບຳລຸງ ຮັກສາໜ້າເວບໄຊສ໌ຂອງການໄກຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ຢູ່ໃນເວບໄຊສ໌ສາທາລະນະຂອງເອດີບີ
ໂດຍການຮ່ວມວຽກງານກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ແລະ ພະແນກ
ປະຊາສຳພັນ;

(vii) ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ ແລະ
ຂ້ັນຕອນການຮ້ອງທຸກຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແລະພະແນກດຳ
ເນີນການ;

(viii) ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ພາຍຫັຼງທີ່
ໄດ້ລົງທຽນຄຳຮ້ອງທຸກແລ້ວ;ແລະ

(ix) ປະຕິບັດວຽກງານອ່ືນໆຕາມການແຕ່ງຕ້ັງຂອງຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ປະທານ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

125. ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະດຳເນີນໜ້າທ່ີທັງໝົດ ຢ່າງບ່ໍມີ
ຄວາມລຳອຽງແລະເປັນກາງ.

34 ເອດີບີ. ປີ 1966. ຂ້ໍຕົກລົງສ້າງຕ້ັງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.
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ການແກ້ໄຂບັນຫາ

126. ໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາຈະຊ່ວຍປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບທາງກົງ, ທາງວັດຖຸ, ແລະ ຄວາມຮູນແຮງຈາກບັນຫາ
ຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຈາກໂຄງການຕ່າງໆທີ່ເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້,
ແລະເປັນເອກະພາບໂດຍທີ່ແຕ່ລະຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫັນດີແລະ
ເຂົ້າຮ່ວມ. ວິທີການທົ່ວໄປຈະປະກອບດ້ວຍ (i) ການເຈລະຈາ
ປຶກສາຫາລື, (ii) ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, (iii) ການຊອກ
ຫາຄວາມຈິງຮ່ວມກັນ,ແລະ(iv)ການໄກ່ເກ່ຍ.ຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດ ສຳລັບໂຄງການອາດຈະແນະນຳວິທີການຫຼາກ
ຫຼາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ,ເຊັ່ນວ່າການຈັດປະຊຸມ,ການຈັດແລະ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຂັ້ນຕອນປຶກສາຫາລື,ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຂອງເຫດການໃດໜຶ່ງ. ໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຈະເປັນໜ້າທີ່ຂັບເຂື່ອນຕາມຜົນໄດ້ຮັບ. ມັນຈະບໍ່ເນັ້ນໜັກ
ໃສ່ການຈັບຜິດ ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມຜິດ, ແຕ່ມັນຈະຊອກ
ຫາວິທີທາງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ.

127. ໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການ ຍັງຈະມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງ
ດ້ານ ຂັ້ນຕອນແກ້ບັນຫາພາຍໃນຂອງບັນດາພະແນກດຳເນີນ
ການຕ່າງໆ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ ໂຄງການ ຈະ
ດຳເນີນໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປັບປຸງໜ້າທີ່ແກ້
ໄຂບັນຫາພາຍໃນໂດຍລວມຂອງເອດີບີ.

128. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະ:
(i) ດຳເນີນການ ກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງທຸກ ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແກ້

ໄຂບັນຫາ;
(ii) ຮັບເອົາ ອຸປະກອນທັງໝົດຈາກບັນດາພະແນກດຳເນີນ

ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳຮ້ອງທຸກ;
(iii) ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານກັບທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊ່ຶງ

ລວມທັງ ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ສະມາຊິກສະພາເອດີບີ ທີ່
ຕາງໜ້າໃຫ້ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະບໍລິຫານ, ແລະ
ພະນັກງານເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດເຖິງປະເດັນ
ຕ່າງໆທ່ີຈະຕ້ອງສຶກສາໃນຊ່ວງດຳເນີນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ;

(iv) ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື,
ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ດຳເນີນການ
ຄົ້ນຫາຄວາມຈິງ, ແລະ/ຫຼື ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ການສ້າງຕັ້ງກົນໄກໄກ່ເກ່ຍ;

(v) ແຈ້ງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ກ່ຽວ
ກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາ;

(vi) ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່
ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນໃນຊ່ວງດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ;

(vii) ປຽບທຽບແລະສັງລວມເອົາ ບັນດາປະສົບການຈາກພາຍ
ໃນແລະພາຍນອກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່
ຈະນຳໄປປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃຫ້ກັບການດຳເນີນການ
ຂອງເອດີບີ, ຊຶ່ງລວມທັງການສ້າງ, ການດຳເນີນການຫຼື
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;

(viii) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະຄຳແນະນຳທົ່ວໄປແກ່ບັນດາ
ພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆໃນການປ້ອງກັນບັນຫາ
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ບໍ່ສະເພາະເຈາະ
ຈົງກໍລະນີໃດໜ່ຶງທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂໂດຍພະແນກດຳ
ເນີນການທີ່ກຽວຂ້ອງ;

(ix) ຮ່ວມວຽກງານກັບຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເພື່ອສ້າງຊຸດຂ້ໍມູນຂ່າວ
ສານທີ່ຈະແຈ້ງ,ງ່າຍ,ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍ,ແລະກະທັດຮັດກ່ຽວ
ກັບ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແລະວິທີການແກ້ໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່
ນຳໃຊ້ໃນ2ໜ້າທີ່ນັ້ນ;35 

(x) ກະກຽມແລະຈັດພິມບົດ ລາຍງານກົນ ໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບປະຈຳປີ36 ຮ່ວມກັບຫ້ອງການຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(xi) ສ້າງບົດລາຍງານການຮຽນຮູ້ທຸກໆ 3 ປີ ໂດຍສ້າງ
ຮ່ວມກັບຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ພະແນກປະເມີນຜົນເອກະລາດ,
ແລະພະແນກພັດທະນາພາກພື້ນແບບຍືນຍົງ;37 

(xii) ດຳເນີນແຜນງານຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃນເອດີບີ ແລະ ໃນ
ສາທາລະນະຊຶ່ງ ຈະປະກອບດ້ວຍການນຳສະເໜີ
ປະຫວັດການເປັນມາຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ຂະນະດຽວກັນກໍ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ຫົວຂໍ້ສະເພາະດ້ານ;

(xiii) ຮ່ວມວຽກງານກັບພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ, ຫ້ອງການ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ, ແລະ ພະແນກປະຊາສຳພັນ ເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ
ສື່ກາງຂອງການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ຢູ່ໃນເວບໄຊສ໌ກົນໄກຄວາ
ມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ຢູ່ໃນເວບໄຊສ໌ສາທາລະນະຂອງເອດີບີ
ເພື່ອປັບປຸງ ການເຂົ້າເຖິງ, ຄວາມເກາະກ່າຍກັນ, ແລະ
ຄວາມລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;ແລະ

(xiv) ດຳເນີນກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອດຳເນີນໜ້າທີແກ້
ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນສູງ.

35 ວັກທີ 160 ປະກອບມີ ຈຸດສຳຄັນຕ່າງໆ ທ່ີຄວນນຳເຂ້ົາໃສ່ໃນ ຊຸດຂ້ໍມູນຂ່າວສານ.
36 ບົດລາຍງານກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຈຳປີ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍທ່ານປະທານ (ສຳລັບພາກສ່ວນຂອງ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ) ແລະ

ອະນຸມັດໂດຍສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ(ສຳລັບພາກສ່ວນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ).
37 ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,ຫົວໜ້າພະແນກປະເມີນຜົນເອກະລາດ,ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາ

ພາກພ້ືນແບບຍືນຍົງອາດໝູນວຽນກັນເປັນປະທານໃນການກະກຽມບົດລາຍການການຮຽນຮູ້.
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129. ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະບ່ໍປ່ຽນແທນ ໜ້າທ່ີຄຸ້ມຄອງໂຄງ ການ ແລະ
ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງບັນດາພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆທ່ີເປັນ
ສ່ວນໜ່ຶງຂອງການດຳເນີນວຽກງານປະຈຳ ຂອງພວກເຂົາ. ບັນດາ
ພະແນກດຳເນີນການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເບ້ືອງຕ້ົນສຳລັບ ການຕອບ
ໂຕ້ກັບບັນຫາຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ບັນດາພະແນກດຳ
ເນີນການຍັງຈະສືບຕ່ໍປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການປ້ອງ
ກັນບັນຫາ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ. ພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະຕິດພັນກັບ ປະເດັນຕ່າງໆ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເອດີບີ ກ່ຽວກັບໂຄງການຕ່າງໆທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫືຼອ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະບ່ໍເຂ້ົາແຊກ
ແຊງເລ່ືອງພາຍໃນຂອງປະເທດສະມາຊິກໃດໜ່ຶງ ແລະ ຈະບ່ໍໄກ່ເກ່ຍ
ລະຫວ່າງຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ.

ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ

130. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະເປັນ
ໜ່ວຍງານຄ້ົນຫາຄວາມຈິງຕາງໜ້າໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ. ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະສືບ ສວນຂ້ໍ
ກ່າວຫາທ່ີວ່າເອດີບີບ່ໍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ
ດຳເນີນການຂອງຕົນໃນໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ໃນ
ຊ່ວງປະກອບ,ດຳເນີນການຫືຼຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີກະທົບທາງ
ກົງ, ທາງວັດຖຸ ແລະ ຮຸນແຮງກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ. ການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດນ້ີຈະບ່ໍສືບສວນກ່ຽວກັບປະເທດກູ້
ຢືມ, ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ, ຫືຼ ລູກຄ້າຂະແໜງການເອກະຊົນ. ການ
ສືບສ່ວນກ່ຽວກັບພາກສ່ວນທ່ີໄດ້ກ່າວມານ້ັນຈະສາມາດດຳເນີນການ
ໄດ້ຖ້າວ່າພວກເຂົາກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບ ການປະເມີນຜົນຂອງການ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດຳນເນີນການຂອງເອດີບີ.
ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະບ່ໍພົວພັນກັບການ
ແກ້ໄຂທາງດ້ານການພິຈາລະນາຄະດີ, ເຊ່ັນວ່າ ຄຳສ່ັງຫ້າມຂອງ
ສານ ຫືຼ ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນ. ກ່ຽວກັບການສະເໜີແກ້
ໄຂບັນຫາກັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ນ້ັນ,
ການສະເໜີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະບ່ໍແມ່ນການ
ອຸທອນໃນຂ້ັນອຳນາດການປົກຄອງທ່ີສູງກວ່າ.

131. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະ:
(i) ດຳເນີນການກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງທຸກ ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກວດກາ

ນຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;
(ii) ເຂ້ົາຮ່ວມວຽກງານກັບທຸກໆຝ່າຍແລະທຸກໆພາກສ່ວນທ່ີ

ກ່ຽວຂ້ອງ,ຊຶ່ງລວມທັງຜູ້ຮ້ອງທຸກ,ຜູ້ກູ້ຢືມ,ສະມາຊິກສະພາ
ຂອງເອດີບີທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະ
ບໍລິຫານແລະພະນັກງານເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດ
ກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆທີ່ຈະສຶກສາ ໃນຊ່ວງດຳເນີນການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(iii) ປະສານງານຕາມຄວາມເໝາະສົມກ່ຽວກັບວຽກງານ
ຂອງຕົນກັບຝ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງສະຖາບັນຮ່ວມສະໜອງ
ງົບປະມານອື່ນໆທີ່ພວມດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະ
ຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການດຽວກັນ;

(iv) ດຳເນີນການກວດກາຄືນ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ
ເອດີບີຢ່າງລະອຽດແລະມີຈຸດປະສົງ;

(v) ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານກັບທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຊ່ວງ
ໄລຍະເວລາດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດ

(vi) ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ສະມາຊິກສະພາ
ບໍລິຫານທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະ
ບໍລິຫານ, ແລະພະນັກງານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບໃນເບື້ອງ
ຕົ້ນຂອງຕົນແລະພິຈາລະນາຄຳຄິດເຫັນຕອບກັບ;

(vii) ອອກຮ່າງບົດລາຍງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ,
ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ກຳນົດ, ຄະນະບໍລິຫານ, ແລະ ພະແນກດຳເນີນການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;

(viii) ອອກບົດລາຍງານກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ສະບັບສົມບູນໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ;

(ix) ສະຫຸຼບການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດກູ້ຢືມປະຕິເສດບ່ໍໃຫ້ລົງຢ້ຽມຢາມ
ພາກສະໜາມກໍ່ຕາມ(ວັກທີ202);

(x) ປະກອບຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່
ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານນັ້ນ ເພື່ອນຳໂຄງການເຂົ້າສູ່
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(xi) ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຕັດສິນຂອງສະພາ
ບໍລິຫານແລະສ້າງບົດລາຍງານຕິດຕາມປະຈຳປີ;

(xii) ກະກຽມ ແລະ ຈັດພິມບົດລາຍງານກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບປະຈຳປີ(ຟຸດໂນດທີ36)ຮ່ວມກັບຫ້ອງການ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ;

(xiii) ສ້າງບົດລາຍງານການຮຽນຮູ້ທຸກໆ 3 ປີ ໂດຍສ້າງຮ່ວມ
ກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການ,ພະແນກປະເມີນຜົນເອກະລາດ,ແລະພະແນກ
ພັດທະນາພາກພື້ນແບບຍືນຍົງ;

(xiv) ສ້າງລາຍຊື່ຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານວິຊາການເອກະລາດຜູ້ທີ່
ສາມາດຊ່ວຍຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນການດຳເນີນວຽກງານຂອງຕົນ;ແລະ

(xv) ປະສານພົວພັນກັບບັນດາກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ສະຖາບັນອື່ນໆ.

132. ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຈະ:

(i) ປະຕິບັດທຸກໆ ໜ້ທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວສ້ຳລັບ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
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(ii) ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບເຕັມສ່ວນສຳລັບດຳເນີນການໃນ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(iii) ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ເປັນຫ້ອງການທີ່ມີປະສິດທິ
ພາບ,ປະສິດທິຜົນ,ແລະເປັນເອກະລາດ,ຊຶ່ງລວມທັງການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ງົບປະມານ, ແຜນງານ
ຂອງຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມລວມຂອງສະພາບ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,
ແລະສອດຄ່ອງກັບລະບຽບແລະຫັຼກການຂອງເອດີບີ;

(iv) ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດເພື່ອດຳເນີນການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແລະການຕິດຕາມໜ້າວຽກຕ່າງໆ
ໂດຍປຶກສາຫາລືກັບສະພາຄະນະກຳມະ ການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ

(v) ລາຍງານເປັນປົກກະຕິ (ເຊັ່ນວ່າ ທຸກໆໄຕມາດ) ໃຫ້
ແກ່ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ໜຶ່ງໃນບົດລາຍງານນັ້ນ ອາດປະກອບ
ເຂົ້ານຳບົດລາຍງານກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຈຳປີ;

(vi) ກະກຽມແຜນວຽກແລະແຜນງົບປະມານປະຈຳປີສຳ
ລັບຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳ
ນົດ ແລະ ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ

(vii) ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັ້ນຕອນ
ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຮັບ
ປະກັນວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ພວກເຂົາແລະມວນຊົນ;

(viii) ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານສາກົນ ສຳລັບ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(ix) ສ້າງແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນວຽກງານຂອງຫ້ອງການ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳ
ນົດຕາມທີ່ສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດ; ແລະລາຍງານໃຫ້
ສະພາບໍລິຫານໂດຍຜ່ານທາງສະພາຄະນະກຳມະ ການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ
ຕ່າງໆຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດແລະຂອງຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;ແລະ

(x) ສະໜອງປັດໄຈນຳເຂົ້າ ໃຫ້ແກ່ການທົບທວນການປະຕິບັດ
ງານຂອງສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ດຳເນີນໂດຍ ສະພາ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

133. ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຈະ:

(i) ຊ່ວຍວຽກງານຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(ii) ເຮັດວຽກກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການເພື່ອສ້າງຊຸດຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ຈະແຈ້ງ, ງ່າຍດາຍ, ມີຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ, ແລະ ກະທັດຮັດ, ຊຶ່ງເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຂັ້ນຕອນແລະມາດຕະການແກ້ໄຂຕ່າງໆ ທີ່ມີພາຍໃຕ້
2ໜ້າທີ່;38

(iii) ດຳເນີນແຜນງານຊ່ວຍເຫືຼອພາຍໃນເອດີບີ ແລະ ໃນສາ
ທາລະນະທີ່ຈະປະກອບດ້ວຍການແນະນຳປະຫັວດຄວາມ
ເປັນມາຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຫົວຂໍ້ສະເພາະດ້ານ;

(iv) ໂດຍປະສານງານກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ບັນດາພະແນກດຳເນີນການ, ສູນ
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ, ແລະພະແນກປະຊາສຳພັນ,
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ
ມວນຊົນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານຂອງເອດີບີເພື່ອເປັນ
ການສົ່ງເສີມການພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ, ຊຶ່ງລວມທັງ ກຸ່ມອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ;

(v) ຮ່ວມວຽກງານກັບພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ, ຫ້ອງການ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ, ແລະ
ພະແນກປະຊາສຳພັນ ບຳລຸງຮັກສາສື່ກາງຂອງການແກ້
ໄຂບັນຫາ ແລະ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດທີ່ຢູ່ໃນເວບໄຊສ໌ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ຢູ່ໃນ
ເວບໄຊສ໌ສາທາລະນະຂອງເອດີບີ ເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າ
ເຖິງ,ຄວາມເກາະກ່າຍກັນ,ແລະຄວາມລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ;ແລະ

(vi) ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ່ືສານແລະການ
ປະສານງານຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະ ຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດກັບສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະ
ບໍລິຫານ,ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການ,ແລະພະນັກງານ.

134. ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຈະ:

(i) ກວດແກ້ເງ່ືອນໄຂສັນຍາຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຂຶ້ນມາ
ເພື່ອກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດກ່ອນທີ່ຄະນະ

38 ວັກທີ 160 ໄດ້ກຳນົດຈຸດສຳຄັນຕ່າງໆ ທ່ີຄວນປະກອບເຂ້ົາໃນຊຸດຂ້ໍມູນ.
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ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ຈະສົ່ງ
ພວກມັນອອກ;

(ii) ກວດແກ້ຮ່າງບົດລາຍງານການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(iii) ກວດແກ້ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດກ່ຽວກັບການຕິດ
ຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂທ່ີໄດ້
ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກການກວດ ກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດກ່ອນທີ່ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຈະສະ ຫຸຼບສັງ
ລວມສຸດທ້າຍ;

(iv) ຕັດສິນແລະດັດແກ້ຂອບເວລາການຕິດຕາມຂອງ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(v) ກວດກາຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນວຽກ ແລະ ແຜນ
ງົບປະມານຮ່ວມຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(vi) ຊອກຫາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໂດຍປຶກສາຫາລືກັບທ່ານ
ປະທານ;

(vii) ສ່ົງ ບົດປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃຫ້ສະມາຊິກທັງໝົດ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກງານຂອງພວກເຂົາ;39

(viii) ໃນກໍລະນີທີ່ປະເທດກູ້ຢືມປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດລົງຢ້ຽມ ຢາມພາກ
ສະໜາມ, ໃຫ້ສົນທະນາກັບຄະນະບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບ
ເຫດຜົນທີ່ປະເທດກູ້ຢືມປະຕິເສດນັ້ນ;ແລະ

(ix) ຮັບຜິດຊອບເປັນຈຸດສູນກາງສຳລັບການສື່ສານ ແລະ
ການສົນທະນາຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ກັບສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້.

135. ໜ້າທ່ີຂອງສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນການໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບເງ່ືອນໄຂສັນຍາທ່ີ
ໄດ້ສະເໜີຂ້ຶນມານ້ັນ ແລະ ໃນການກວດແກ້ຮ່າງບົດລາຍງານການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະແມ່ນເພ່ືອຮັບປະກັນ
ວ່າຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດດຳເນີນ
ວຽກງານພາຍໃນຂອບເຂດຂອງໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະ
ກວດແກ້ບົດລາຍງານການຕິດຕາມຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ດຳເນີນຂ້ັນຕອນຕ່າງ

ໆຢ່າງເປັນທ່ີເພ່ິງພໍໃຈ ໃນການຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ
ດຳເນີນການແກ້ໄຂທ່ີໄດ້ອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

136. ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫັຼກຂອງສະພາ
ຜູ້ອຳນວຍການກ່ຽວກັບຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດປະກອບດ້ວຍ:

(i) ຄວບຄຸມລວມວຽກງານຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໂດຍຜ່ານທາງສະພາ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ;

(ii) ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ/ຫືຼ ຍົກຍ້າຍ ສະມາຊິກຂອງ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ພາຍ
ໃຕ້ຄຳແນະນຳຂອງສະພາ ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໂດຍປຶກສາຫາລືກັບທ່ານ
ປະທານແບບເປີດກວ້າງ;

(iii) ອະນຸຍາດການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;
(iv) ພິຈາລະນາບົດລາຍງານກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້

ກຳນົດສະບັບສົມບູນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(v) ພິຈາລະນາແລະຕັດສິນກ່ຽວກັບແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ
ທ່ີຄະນະບໍລິຫານໄດ້ສະເໜີຂ້ຶນມາເພ່ືອຕອບຮັບກັບສ່ິງ
ທ່ີຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດໄດ້ຄົ້ນພົບ;ແລະ

(vi) ອະນຸມັດແຜນວຽກແລະແຜນງົບປະມານຮ່ວມຂອງຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ
ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ຄະນະບໍລິຫານແລະພະນັກງານຂອງເອດີບີ

137. ຄະນະບໍລິຫານແລະພະນັກງານຂອງເອດີບີຈະ:
(i) ຮັບປະກັນວ່າ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສຳດວກພິເສດ

ສຳລັບໂຄງການແລະຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດສາມາດເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບໂຄງການໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ;

(ii) ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສຳ
ດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ;

(iii) ປະສານງານກັບ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(iv) ນຳສະເໜີແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂເພື່ອນຳເອົາໂຄງການ
ເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແລະສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່

39 ຄຳຄິດເຫັນຂອງປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະປະກອບເຂ້ົາກັບຄຳຄິດເຫັນຂອງສະມາຊິກຄົນອ່ືນໆຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະ
ຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.
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ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ໄດ້ຄົ້ນພົບ,ໂດຍປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ກູ້ຢືມ;

(v) ຊ່ວຍຈັດການລົງຢ້ຽມຢາມຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສຳດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ຫ້ອງການຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ; ແລະ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອອື່ນໆຕາມຄວາມຈຳເປັນ;

(vi) ຕິດຕາມຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂທ່ີໄດ້
ສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ບັນດາພະແນກດຳເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຍ້ອນ
ວ່າ ຜູ້ຮ້ອງທຸກ ບໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມພຽງພໍທີ່ຈະແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ແລະ ປະເດັນເລົ່ານັ້ນກັບພະແນກດຳເນີນການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;ແລະ

(vii) ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປ້ອງກັນບັນຫາແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ,
ແລະພະຍາຍາມຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ
ແລະລະບຽບດຳເນີນການຂອງເອດີບີ.

ຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ

ແມ່ນໃຜສາມາດຍ່ືນຄຳຮ້ອງທຸກ

138. ສຳລັບທັງໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຄຳຮ້ອງທຸກສາມາດຍ່ືນໄດ້ໂດຍ (i) ກຸ່ມຄົນ
ຫືຼ ສອງຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າສອງຄົນໃນປະເທດກູ້ຢືມທ່ີເປັນທ່ີຕ້ັງຂອງ
ໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຫືຼໃນປະເທດສະມາຊິກໃດໜ່ຶງໃກ້
ກັບປະເທດກູ້ຢືມນ້ັນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງກົງ,ທາງວັດຖຸ,ແລະຮຸນ
ແຮງ; (ii) ຕົວແທນຕາງໜ້າຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນຂອງປະຊາຊົນຜູ້
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ຫືຼ (iii) ຕົວແທນຕາງໜ້າທ່ີບ່ໍຢູ່ໃນຊຸມຊົນທ້ອງ
ຖ່ິນຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຊ່ຶງນ້ີແມ່ນກໍລະນີພິເສດທ່ີບ່ໍ
ສາມາດຫາຜູ້ແທນຕາງໜ້າຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໄດ້ແລະຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດ ສຳລັບໂຄງການ ຫືຼ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເຫັນດີ. ຖ້າວ່າຄຳຮ້ອງທຸກໃດໜ່ຶງສະເໝີ
ມາຜ່ານທາງຜູ້ແທນຕາງໜ້າໃດໜ່ຶງ, ມັນຕ້ອງລະບຸຈະແຈ້ງເຖິງລາຍຊ່ື
ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີມີຈຸດປະສົງ
ຍ່ືນຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຢ້ັງຢືນຈາກອຳນາດການປົກຄອງ
ວ່າຕົນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ່ປະຊາຊົນເລ່ົານ້ັນ.

139. ສຳລັບການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຄຳ
ຮ້ອງທຸກອາດຍ່ືນໂດຍສະມາຊິກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍຄົນ ຂອງສະມາ
ຊິກສະພາເອດີບີ, ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຍົກບັນຫາດ່ັງກ່າວກັບຄະນະບໍລິຫານ
ແລ້ວ, ໃນກໍລະນີພິເສດທ່ີມີການກ່າວຫາເຖິງການຝ່າຝືນ ນະໂຍບາຍ
ແລະ ລະບຽບດຳເນີນການງຂອງເອດີບີ ຢ່າງຮຸນແຮງທ່ີພົວພັນກັບ
ໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ພວມດຳເນີນ

ການຢູ່. ການກ່າວຫາຝ່າຝືນເລ່ົານ້ີ ຕ້ອງມີ, ຫືຼ ອາດຈະມີ, ຜົນກະທົບ
ທາງກົງ,ທາງວັດຖຸ ແລະ ຮຸນແຮງ ຕ່ໍກັບຊຸມຊົນ ຫືຼ ກຸ່ມຄົນອ່ືນໆທ່ີອາ
ໃສໃນປະເທດທ່ີພວມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການນ້ັນ ຫືຼ ພວກທ່ີອາໃສ
ໃນປະເທດສະມາຊິກໃດໜ່ຶງ ທ່ີຢູ່ໃກ້ກັບປະເທດກູ້ຢືມນ້ັນ. ການດຳ
ເນີນຂ້ັນຕອນກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທ່ີສະມາຊິກ
ສະພາສະເໜີຂ້ຶນມານ້ັນຈະບ່ໍກະທົບ ຫືຼ ບ່ໍຈຳກັດຂອບເຂດສິດທິຂອງ
ສະມາຊິກສະພາ ໃນການສະເໜີ ຫືຼ ລິເລ້ີມການກວດການະໂຍບາຍ
ແລະລະບຽບການຂອງເອດີບີຄືນ.

140. ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດກວມເອົາ
ພຽງແຕ່ບັນດາໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ.40 ການຍ່ືນ
ຄຳຮ້ອງທຸກໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ຫືຼ ໃຫ້ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ຈະບ່ໍຢຸດຊະງັກ ຫືຼ ກະທົບຕ່ໍກັບການປະກອບ, ການດຳເນີນການ
ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການນ້ັນນອກຈາກໄດ້ມີການຕົກລົງ
ກັນລະຫວ່າງຜູ້ກູ້ຢືມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແລະເອດີບີ.

ຂອບເຂດແລະສ່ິງທ່ີບ່ໍຄອບຄຸມເຖິງ

141. ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາ. ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາຈະເປັນໜ້າທ່ີຂັບ
ເຂ່ືອນຕາມຜົນໄດ້ຮັບ, ໂດຍບ່ໍເນ້ັນໜັກໃສ່ການຊອກຫາ ແລະ
ການກ່າວໂທດ, ແຕ່ເນ້ັນໜັກໃສ່ການຊອກຫາວິທີທາງເພ່ືອແກ້ໄຂ
ບັນຫາຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. ຂອບເຂດຂອງໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາຈະກວ້າງຂວາງ
ກວ່າໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ປະ ຊາຊົນຜູ້
ທ່ີເຊ່ືອວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫືຼ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທາງ
ກົງ, ທາງວັດຖຸແລະຮຸນແຮງຈາກໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫືຼອສາມາດນຳໃຊ້ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍບ່ໍຈຳແນກວ່າ ເອດີບີ ໄດ້
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດຳເນີນການຂອງຕົນຫືຼບ່ໍ.
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາຈະຈຳກັດຢູ່ພຽງແຕ່ປະເດັນ
ຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເອດີບີທ່ີພົວພັນກັບບັນດາໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ.

142. ຄຳຮ້ອງທຸກຈະບ່ໍຖືກຄອບຄຸມຖ້າວ່າພວກມັນ:
(i) ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທົບທີ່ບໍ່ພົວພັນກັບການກະທຳ ຫືຼ

ການປ່ອຍປະລະເລີຍຂອງເອດີບີ ໃນຊ່ວງປະກອບ, ດຳ
ເນີນການ ຫືຼ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການທີ່ເອດີບີໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ;

(ii) ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີຜູ້ຮ້ອງທຸກບ່ໍໄດ້ມີຄວາມ
ພະຍາຍາມພຽງພໍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັບພະແນກ
ດຳເນີນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(iii) ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ ຜູ້

40 ຄຳສັບ“ໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຫືຼADB-assistedproject”ແມ່ນໝາຍເຖິງໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີເອດີບີສະໜອງງົບປະມານຫືຼຈະສະໜອງງົບປະມານ,ຫືຼຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ຫືຼຈະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ;ແລະກວມເອົາທັງການດຳເນີນການໃນຂະແໜງການຝ່າຍລັດແລະຝ່າຍເອກະຊົນ.
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ຮ້ອງທຸກໄດ້ພົບຫັຼກຖານໃໝ່ໆທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນໃນຜ່ານມາ
ແລະ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າຄຳຮ້ອງທຸກໃນຕໍ່ມານັ້ນ ສາມາດປະ
ກອບເຂົ້າກັບຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ຜ່ານມາ;

(iv) ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫືຼອທີ່ໄດ້ຜ່ານມາແລ້ວ 2 ປີ ຫືຼ ຫຼາຍປີ ນັບຈາກວັນທີປິດ
ການກູ້ຢືມຫືຼປິດການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ;41

(v) ເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍ, ມີຈຸດປະສົງຮ້າຍ, ບໍ່ມີແກ່ນສານ, ຫືຼ
ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນການແຂ່ງຂັນ;

(vi) ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນຂອງເອດີບີ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ໜ່ວຍ
ງານບໍລິຫານ, ຫືຼ ລູກຄ້າຂະແໜງການເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຊື້ສິນຄ້າແລະການຈັດຈ້າງແຮງງານ,ຊຶ່ງລວມທັງ
ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ;

(vii) ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກ່າວຫາການຍັກຍອກ ຫືຼ ການສໍ້ໂກງ ໃນ
ບັນດາໂຄງການທີ່ເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ ໂດຍ
ພະນັກງານຂອງເອດີບີ;

(viii) ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພຽງພໍ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງ
ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງເອດີບີ ທີ່ມີໃນ
ປະຈຸບັນ;

(ix) ຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດຕຸລາການຂອງຄະນະກຳມະການ
ອຸທອນຂອງເອດີບີ ຫືຼ ສານບໍລິຫານຂອງເອດີບີ, ຫືຼ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງຂອງພະນັກງານຂອງເອດີບີ;ແລະ/ຫືຼ

(x) ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລ່ືອງພາຍໃນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳ
ເນີນການຂອງເອດີບີ, ເຊັ່ນວ່າເລື່ອງການເງິນ ແລະ ການ
ບໍລິຫານ.

143. ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາຍັງຈະບ່ໍກວມເອົາເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດພວມຮັບຜິດຊອບ
ຢູ່ ຫືຼ ໄດ້ຈັດການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ (ຊ່ຶງລວມທັງ ເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີໄດ້ສຳ
ເລັດການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແລ້ວ), ຍົກເວ້ັນ
ແຕ່ຖ້າວ່າຄຳຮ້ອງທຸກເລ່ົານ້ັນຖືວ່າບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂສຳລັບ
ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໂດຍຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

144. ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະບໍ່ຮຽກຮ້ອງເຖິງ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸຸກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນກົນໄກແກ້
ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກໃນລະດັບໂຄງການໃຫ້ເປັນເງ່ືອນໄຂກ່ອນທ່ີພວກ
ເຂົາຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ສົ່ງບັນຫາຂອງພວກເຂົາ
ເຂ້ົາໃນກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກໃນລະດັບໂຄງການແຕ່ຕອນຕ້ົນ
ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນຫາທັນທີ ໃນ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

145. ໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະສຶກສາວ່າ ຜົນ
ເສຍຫາຍທາງກົງ ແລະ ທາງວັດຖຸທ່ີຜູ້ຮ້ອງທຸກກ່າວຫານ້ັນແມ່ນຜົນ
ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງເອດີບີຫືຼບ່ໍທ່ີບ່ໍປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍ
ແລະລະບຽບດຳເນີນການຂອງຕົນໃນການປະກອບ, ດຳເນີນການ ຫືຼ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. ຂອບ
ເຂດຂອງການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະຢູ່ທ່ີນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດຳເນີນການຂອງຂອງເອດີບີ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການປະກອບ, ດຳເນີນການ ຫືຼ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີ
ເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດຳເນີນການ
ທ່ີນຳໃຊ້ນ້ັນຈະຂ້ຶນກັບວ່າຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທ່ີສະ
ເໜີຂ້ຶນມາ ຫືຼ ໂຄງການທ່ີພວມດຳເນີນການຢູ່. “ໂຄງການທ່ີສະເໜີ
ຂ້ຶນມາ” ໝາຍເຖິງໂຄງການທ່ີພວມກະກຽມແລະຍັງບ່ໍທັນໄດ້ອະນຸມັດ
ຈາກສະພາບໍລິຫານ ຫືຼ ທ່ານປະທານເທ່ືອ (ໂດຍການແຕ່ງຕ້ັງຂອງ
ສະພາບໍລິຫານ). ສຳລັບໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີສະເໜີຂ້ຶນມານ້ັນ, ຂອບ
ເວລາແມ່ນຕ້ອງຢູ່ໃນເວລາທ່ີນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການເລ່ົານ້ັນ
ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເວລາທ່ີໄດ້ຍ່ືນຄຳຮ້ອງທຸກໃຫ້ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ສຳລັບໂຄງການທ່ີພວມ
ດຳເນີນການຢູ່ນ້ັນ, ມັນໝາຍເຖິງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີ
ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນເວລາທ່ີສະພາບໍລິຫານ ຫືຼ ທ່ານປະທານອະນຸມັດ
ໂຄງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຍົກເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະ
ສານໂຄງການ,ລະບຽບການຫືຼນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

146. ສະພາບໍລິຫານຈະຕັດສິນວ່ານະໂຍບາຍໃດໜ່ຶງແມ່ນນະ
ໂຍບາຍດຳເນີນການ ທ່ີຕ້ອງກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ຫືຼບ່ໍ,42 ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ ຈະກຳນົດວ່າ ພາກສ່ວນໃດຂອງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ
ດຳເນີນການໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງແລ້ວ ຫືຼ ຍັງບ່ໍສອດຄ່ອງພາຍຫັຼງທ່ີ
ໄດ້ດຳເນີນການກວດກາຄືນແລ້ວ.ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນ
ການຂອງເດອີບີ ທ່ີສາມາດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດໄດ້ນ້ັນຈະບ່ໍລວມທັງຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ/ຫືຼ ເອກະສານ ຫືຼ ບົດ
ຖະແຫຼງການທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.

147. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຕ້ອງ
ຮັບປະກັນວ່າມີຫັຼກຖານຂອງການເກີດ(i) ຜົນຮ້າຍທາງກົງ ແລະທາງ
ວັດຖຸທ່ີເກີດຈາກໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ, (ii) ການບ່ໍ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນການຂອງເອດີບີ,ແລະ
(iii)ການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທ່ີເປັນສາຍເຫດຂອງຜົນຮ້າຍນ້ັນ.

148. ຄຳຮ້ອງທຸກ ທຸກໆປະເພດ ທ່ີບ່ໍລວມຢູ່ໃນຄຳຮ້ອງທຸກຈາກ
ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາກ່ໍຈະບ່ໍລວມຢູ່ໃນໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດ

41 ສຳລັບ ການດຳເນີນການທ່ີເປັນແຜນງານຕ່ໍເນ່ືອງ, ເຊ່ັນວ່າ ການສະໜອງເງິນກູ້ຫຼາຍຫ່ວງ, ການສະໜອງງົບປະມານເພ້ີມເຕີມ, ແລະ ການກູ້ຢືມຕາມນະໂຍບາຍ, ວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍ
ຈະອີງຕາມຫ່ວງເງິນກູ້ນ້ັນ(ຫືຼທຽບເທ່ົາ).ສຳລັບບັນດາໂຄງການທ່ີວັນທີປິດການກູ້ຢືມຫືຼປິດການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າເປັນວັນທ່ີທ່ີເປີດໄວ້ພາຍຫັຼງສຳເລັດໂຄງການແລ້ວເພ່ືອຈຸດປະສົງເຊ່ັນວ່າ
ການປະກອບທຶນຈາກການຈ່າຍດອກເບ້ຍແລະການຊຳລະໜ້ີ,ວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍຈະແມ່ນ2ປີຫັຼງຈາກວັນທ່ີສຳເລັດໂຄງການ.

42 ນະໂຍບາຍໃດໜ່ຶງ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນ້ັນ ໃນເວລາທ່ີມັນຖືກສ່ົງໃຫ້ສະພາບໍລິຫາ ເພ່ືອພິຈາລະນາ.
ຄູ່ມືດຳເນີນງານຂອງເອດີບີໄດ້ລຸໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າພາກໃດແດ່ທ່ີສາມາດດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.
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ຮ້ອງທຸກໄດ້ພົບຫັຼກຖານໃໝ່ໆທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນໃນຜ່ານມາ
ແລະ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າຄຳຮ້ອງທຸກໃນຕໍ່ມານັ້ນ ສາມາດປະ
ກອບເຂົ້າກັບຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ຜ່ານມາ;

(iv) ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫືຼອທີ່ໄດ້ຜ່ານມາແລ້ວ 2 ປີ ຫືຼ ຫຼາຍປີ ນັບຈາກວັນທີປິດ
ການກູ້ຢືມຫືຼປິດການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ;41

(v) ເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍ, ມີຈຸດປະສົງຮ້າຍ, ບໍ່ມີແກ່ນສານ, ຫືຼ
ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນການແຂ່ງຂັນ;

(vi) ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນຂອງເອດີບີ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ໜ່ວຍ
ງານບໍລິຫານ, ຫືຼ ລູກຄ້າຂະແໜງການເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຊື້ສິນຄ້າແລະການຈັດຈ້າງແຮງງານ,ຊຶ່ງລວມທັງ
ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ;

(vii) ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກ່າວຫາການຍັກຍອກ ຫືຼ ການສໍ້ໂກງ ໃນ
ບັນດາໂຄງການທີ່ເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ຫືຼ ໂດຍ
ພະນັກງານຂອງເອດີບີ;

(viii) ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພຽງພໍ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງ
ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງເອດີບີ ທີ່ມີໃນ
ປະຈຸບັນ;

(ix) ຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດຕຸລາການຂອງຄະນະກຳມະການ
ອຸທອນຂອງເອດີບີ ຫືຼ ສານບໍລິຫານຂອງເອດີບີ, ຫືຼ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງຂອງພະນັກງານຂອງເອດີບີ;ແລະ/ຫືຼ

(x) ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລ່ືອງພາຍໃນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳ
ເນີນການຂອງເອດີບີ, ເຊັ່ນວ່າເລື່ອງການເງິນ ແລະ ການ
ບໍລິຫານ.

143. ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາຍັງຈະບ່ໍກວມເອົາເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດພວມຮັບຜິດຊອບ
ຢູ່ ຫືຼ ໄດ້ຈັດການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ (ຊ່ຶງລວມທັງ ເລ່ືອງຕ່າງໆທ່ີໄດ້ສຳ
ເລັດການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແລ້ວ), ຍົກເວ້ັນ
ແຕ່ຖ້າວ່າຄຳຮ້ອງທຸກເລ່ົານ້ັນຖືວ່າບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂສຳລັບ
ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໂດຍຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

144. ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະບໍ່ຮຽກຮ້ອງເຖິງ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸຸກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນກົນໄກແກ້
ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກໃນລະດັບໂຄງການໃຫ້ເປັນເງ່ືອນໄຂກ່ອນທ່ີພວກ
ເຂົາຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ສົ່ງບັນຫາຂອງພວກເຂົາ
ເຂ້ົາໃນກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກໃນລະດັບໂຄງການແຕ່ຕອນຕ້ົນ
ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນຫາທັນທີ ໃນ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

145. ໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະສຶກສາວ່າ ຜົນ
ເສຍຫາຍທາງກົງ ແລະ ທາງວັດຖຸທ່ີຜູ້ຮ້ອງທຸກກ່າວຫານ້ັນແມ່ນຜົນ
ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງເອດີບີຫືຼບ່ໍທ່ີບ່ໍປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍ
ແລະລະບຽບດຳເນີນການຂອງຕົນໃນການປະກອບ, ດຳເນີນການ ຫືຼ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. ຂອບ
ເຂດຂອງການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະຢູ່ທ່ີນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດຳເນີນການຂອງຂອງເອດີບີ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການປະກອບ, ດຳເນີນການ ຫືຼ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີ
ເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດຳເນີນການ
ທ່ີນຳໃຊ້ນ້ັນຈະຂ້ຶນກັບວ່າຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທ່ີສະ
ເໜີຂ້ຶນມາ ຫືຼ ໂຄງການທ່ີພວມດຳເນີນການຢູ່. “ໂຄງການທ່ີສະເໜີ
ຂ້ຶນມາ” ໝາຍເຖິງໂຄງການທ່ີພວມກະກຽມແລະຍັງບ່ໍທັນໄດ້ອະນຸມັດ
ຈາກສະພາບໍລິຫານ ຫືຼ ທ່ານປະທານເທ່ືອ (ໂດຍການແຕ່ງຕ້ັງຂອງ
ສະພາບໍລິຫານ). ສຳລັບໂຄງການໃດໜ່ຶງທ່ີສະເໜີຂ້ຶນມານ້ັນ, ຂອບ
ເວລາແມ່ນຕ້ອງຢູ່ໃນເວລາທ່ີນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການເລ່ົານ້ັນ
ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເວລາທ່ີໄດ້ຍ່ືນຄຳຮ້ອງທຸກໃຫ້ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ສຳລັບໂຄງການທ່ີພວມ
ດຳເນີນການຢູ່ນ້ັນ, ມັນໝາຍເຖິງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີ
ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນເວລາທ່ີສະພາບໍລິຫານ ຫືຼ ທ່ານປະທານອະນຸມັດ
ໂຄງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຍົກເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະ
ສານໂຄງການ,ລະບຽບການຫືຼນະໂຍບາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

146. ສະພາບໍລິຫານຈະຕັດສິນວ່ານະໂຍບາຍໃດໜ່ຶງແມ່ນນະ
ໂຍບາຍດຳເນີນການ ທ່ີຕ້ອງກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ຫືຼບ່ໍ,42 ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ ຈະກຳນົດວ່າ ພາກສ່ວນໃດຂອງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ
ດຳເນີນການໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງແລ້ວ ຫືຼ ຍັງບ່ໍສອດຄ່ອງພາຍຫັຼງທ່ີ
ໄດ້ດຳເນີນການກວດກາຄືນແລ້ວ.ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນ
ການຂອງເດອີບີ ທ່ີສາມາດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດໄດ້ນ້ັນຈະບ່ໍລວມທັງຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ/ຫືຼ ເອກະສານ ຫືຼ ບົດ
ຖະແຫຼງການທ່ີຄ້າຍຄືກັນ.

147. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຕ້ອງ
ຮັບປະກັນວ່າມີຫັຼກຖານຂອງການເກີດ(i) ຜົນຮ້າຍທາງກົງ ແລະທາງ
ວັດຖຸທ່ີເກີດຈາກໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ, (ii) ການບ່ໍ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນການຂອງເອດີບີ,ແລະ
(iii)ການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທ່ີເປັນສາຍເຫດຂອງຜົນຮ້າຍນ້ັນ.

148. ຄຳຮ້ອງທຸກ ທຸກໆປະເພດ ທ່ີບ່ໍລວມຢູ່ໃນຄຳຮ້ອງທຸກຈາກ
ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາກ່ໍຈະບ່ໍລວມຢູ່ໃນໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດ

41 ສຳລັບ ການດຳເນີນການທ່ີເປັນແຜນງານຕ່ໍເນ່ືອງ, ເຊ່ັນວ່າ ການສະໜອງເງິນກູ້ຫຼາຍຫ່ວງ, ການສະໜອງງົບປະມານເພ້ີມເຕີມ, ແລະ ການກູ້ຢືມຕາມນະໂຍບາຍ, ວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍ
ຈະອີງຕາມຫ່ວງເງິນກູ້ນ້ັນ(ຫືຼທຽບເທ່ົາ).ສຳລັບບັນດາໂຄງການທ່ີວັນທີປິດການກູ້ຢືມຫືຼປິດການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າເປັນວັນທ່ີທ່ີເປີດໄວ້ພາຍຫັຼງສຳເລັດໂຄງການແລ້ວເພ່ືອຈຸດປະສົງເຊ່ັນວ່າ
ການປະກອບທຶນຈາກການຈ່າຍດອກເບ້ຍແລະການຊຳລະໜ້ີ,ວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍຈະແມ່ນ2ປີຫັຼງຈາກວັນທ່ີສຳເລັດໂຄງການ.

42 ນະໂຍບາຍໃດໜ່ຶງ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນ້ັນ ໃນເວລາທ່ີມັນຖືກສ່ົງໃຫ້ສະພາບໍລິຫາ ເພ່ືອພິຈາລະນາ.
ຄູ່ມືດຳເນີນງານຂອງເອດີບີໄດ້ລຸໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າພາກໃດແດ່ທ່ີສາມາດດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບສະບັບປັບປຸງ
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ຕາມຂ້ໍກຳນົດຍົກເວ້ັນແຕ່ທ່ີໄດ້ກຳນົດໃນຂ້ໍທີ (iii) ຂອງວັກທີ 142.
ນອກຈາກນ້ັນເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດ,ຄຳຮ້ອງທຸກຂ້າງລຸ່ມນ້ີຈະບ່ໍຖືກກວມລວມເຖິງ:

(i) ຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທຳທ່ີເປັນຄວາ
ມຮັບຜິດຊອບຂອງຝ່າຍອື່ນໆ, ເຊັ່ນວ່າຜູ້ກູ້ຢືມ, ໜ່ວຍງານ
ບໍລິຫານໂຄງການ, ຫືຼ ຜູ້ທີ່ອາດຈະກູ້ຢືມ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ການ
ກະທຳຂອງຝ່າຍອື່ນ ທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍ
ກົງກັບການປະເມີນຜົນຂອງເອດີບີກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ
ຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນການຂອງຕົນ;

(ii) ຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ່ໍປະຕິບັດຕາມນະ
ໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນການຂອງເອດີບີ;

(iii) ຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີພວມຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ ຈົນ
ເຖິງ ສຳເລັດຂັ້ນຕອນທີ 3 ພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ
(ວັກທີ164–173);

(iv) ຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແລະ
ລະບຽບການຂອງລັດຖະບານຂອງປະເທດສະມາຊິກ
ທ່ີກຳລັງພັດທະນາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຍົກເວ້ັນແຕ່ຖ້າວ່າພວກ
ມັນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກັບກັບການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ
ແລະລະບຽບດຳເນີນການຂອງເອດີບີ;ແລະ/ຫືຼ

(v) ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໄດ້ພິຈາລະນາ
ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ຖ້າວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກມີຫັຼກຖານ
ໃໝ່ໆທີ່ບໍ່ມີໃນຜ່ານມາ ແລະ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຄຳຮ້ອງທຸກ
ຕໍ່ມານັ້ນສາມາດຮວບຮວມເຂົ້າກັບ ຄຳຮອງທຸກກ່ອນ
ໜ້ານັ້ນ.

149. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະ
ບ່ໍພິຈາລະນາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສະຖາບັນ
ອ່ືນໆຍົກເວ້ັນແຕ່ຖ້າວ່ານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງເອດີບີ
ອ້າງອີງຈະແຈ້ງເຖິງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສະຖາບັນ
ອ່ືນໆ.

ວິທີການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ

150. ຄຳຮ້ອງທຸກຕ້ອງຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ດີແທ້
ຕ້ອງສ່ົງໃຫ້ ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ. ຄຳຮ້ອງທຸກ ອາດສ່ົງທາງ
ໄປສະນີ,ແຟ໋ກ,ອີເມວ,ຫືຼ ສ່ົງຕ່ໍມືໃຫ້ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີຢູ່
ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງເອດີບີ. ຄຳຮ້ອງທຸກຈາກປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີຕ້ອງການ
ເຂ້ົາເຖິງ ກົນໄກ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະສາມາດສ່ົງໃຫ້ຫ້ອງການໃດ
ໜ່ຶງຂອງເອດີບີ, ເຊ່ັນວ່າ ຫ້ອງການປະຈຳປະເທດ ຫືຼ ຫ້ອງການ
ຜູ້ຕາງໜ້າ,ຊ່ຶງຈະຖືກສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ.ພາສາທ່ີນຳ
ໃຊ້ໃນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດ, ແຕ່ວ່າຄຳ

ຮ້ອງທຸກສາມາດສ່ົງເປັນພາສາທາງການ ຫືຼ ພາສາປະຈຳຊາດ ຂອງ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາຂອງເອດີບີ. ໃນກໍລະນີທ່ີ
ຄຳຮ້ອງທຸກ ຂຽນເປັນເປັນພາສາໃດໜ່ຶງ ທ່ີບ່ໍແມ່ນພາສາອັງກິດ, ມັນ
ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເວລາເພ່ີມຫຼາຍຂ້ຶນເພ່ືອແປພາສາ. ຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວ
ຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະຖືກຮັກສາເປັນຄວາມລັບຍົກເວ້ັນແຕ່ ຜູ້ຮ້ອງທູກ
ເຫັນດີເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວ, ແຕ່ວ່າເອດີບີຈະບ່ໍຮັບຄຳຮ້ອງຈາກຜູ້ທ່ີ
ບ່ໍລະບຸຕົວຕົນ.43

151. ຄຳຮ້ອງທຸກຕ້ອງລະບຸຂ້ໍມູນຕ່າງໆດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:
(i) ຊື່,ຕຳແໜ່ງ,ທີ່ຢູ່,ແລະບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ

ແລະຜູ້ແທນຕາງໜ້າຂອງພວກເຂົາ;
(ii) ຖ້າວ່າຄຳຮ້ອງທຸກແມ່ນຜ່ານທາງຜູ້ແທນຕາງໜ້າໃດ

ໜຶ່ງ, ຕ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຜູ້ທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ມີຜູ້ແທນຕ່າງ
ໜ້ານັ້ນ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກອຳນາດການປົກຄອງ
ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຕາງໜ້າປະຊາຊົນເລົ່ານັ້ນ;

(iii) ຜູ້ຮ້ອງທຸກຕ້ອງລະບຸວ່າຕົນຕ້ອງການໃຫ້ເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ
ເປັນຄວາມລັບຫືຼບໍ່;

(iv) ຜູ້ຮ້ອງທຸກຕ້ອງເລືອກວ່າດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ກັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ຫືຼ
ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ກັບຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(v) ອະທິບາຍຫຍ້ໍກ່ຽວກັບໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫືຼອ,ຊຶ່ງລວມທັງຊື່ແລະສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຄງການ;

(vi) ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນເສຍຫາຍທາງກົງແລະທາງວັດຖຸທີ່ໄດ້
ເປັນສາຍເຫດ, ຫືຼ ອາດເປັນສາຍເຫດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກຈາກໂຄງການທີ່ເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ;

(vii) ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນຕອນຕົ້ນກັບບັນດາພະແນກດຳເນີນ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມພະຍາຍາມ
ນັ້ນ;ແລະ

(viii) ຖ້າເປນັໄປໄດ້, ໃຫ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກໃນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນກັບຫ້ອງ
ການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ,
ແລະຜົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມພະຍາຍາມນັ້ນ.

152. ຜູ້ຮ້ອງທຸກຍັງສາມາດສະໜອງຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີ່ມ ດ້ວຍຄວາມ
ສະໝັກໃຈດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(i) ຂ້ໍຄວາມອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ຮ້ອງທຸກຈ່ຶງກ່າວວ່າຜົນ
ຮ້າຍທາງກົງ ແລະ ທາງດ້ານວັດຖຸນັ້ນແມ່ນ, ຫືຼ ອາດຈະ
ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດທ່ີເອດີບີບ່ໍປະຕິບັດຕາມນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດຳເນີນການຂອງເອດີບີ ໃນຊ່ວງ
ປະກອບ,ດຳເນີນການຫືຼ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ເອດີ
ບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ;

43 ຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ແທນຕາງໜ້າຈະບ່ໍຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ,ແລະຈະຖືກເຜີຍແຜ່ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ.
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(ii) ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດຳເນີນ
ການທີ່ເອດີບີບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມໃນຊ່ວງປະກອບ, ດຳ
ເນີນການ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ເອດີບີໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອ;

(iii) ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານ້ັນກັບກົນໄກແກ້ໄຂບັນຫາຂ້ັນ
ໂຄງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມ
ພະຍາຍາມນັ້ນ;

(iv) ຜົນໄດ້ຮັບຫຼືມາດຕະການແກ້ໄຂຄາດຫວັງທີ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກ
ເຊື່ອວ່າ ເອດີບີຄວນສະໜອງ ຫຼື ຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານທາງກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ;ແລະ

(v) ເລື່ອງຫຼືຄວາມຈິງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເປັນເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ.

ການດຳເນີນການກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງຟ້ອງ

153. ຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະຕັດສິນ ແລະ ລະບຸວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການດຳ
ເນີນໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ ໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ. ພວກເຂົາສາມາດອອກຈາກໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຍ່ືນ
ສະເໜີໃຫ້ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້. ຜູ້ຮອງທຸກຍັງ
ສາມາດສະເໜີໃຫ້ມີການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ໄດ້ພາຍຫັຼງທ່ີສຳເລັດຂ້ັນຕອນທີ 3 ຂອງຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ແລ້ວ (ວັກທີ 170–173) ຖ້າພວກເຂົາມີບັນຫາຮຸນແຮງກ່ຽວກັບປະ
ເດັນຂອງການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດອອກຈາກ
ຫືຼ ຫຸຼດພ້ົນຈາກໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາຫືຼໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ທຸກໆເວລາ, ຊ່ຶງມັນຈະຍົກເລີກຂ້ັນຕອນດ່ັງກ່າວ.
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກບ່ໍສາມາດປ່ຽນຈາກ ການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໄປຫາ ການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໃນຊ່ວງດຳ
ເນີນຂ້ັນຕອນກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຫືຼ ສະເໜີໃຫ້
ແກ້ໄຂບັນຫາພາຍຫັຼງສຳເລັດການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດແລ້ວ. ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດສະໜອງຂ້ໍມູນຫືຼຫັຼກຖານເພ່ີມເຕີມ
ກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນໄດ້ໃນຊ່ວງດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາຫືຼຊ່ວງ
ດຳເນີນຂ້ັນຕອນກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກ່ໍຕາມ, ຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆທ່ີແຕກຕ່າງກັນຈະຕ້ອງຍ່ືນ
ສະເໜີເປັນຄຳຮ້ອງທຸກໃໝ່. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດ ສຳລັບໂຄງການແລະຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິ
ບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະກຳນົດຢ່າງເປັນເປັນເອກະລາດວ່າຄຳຮ້ອງທຸກ
ນ້ັນສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂຂອງພວກເຂົາຫືຼບ່ໍ. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການແລະຄະນະກຳ ມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະແລກປ່ຽນທຸກໆຂ້ໍມູນ
ຂ່າວສານແລະຜົນການວິເຄາະຂອງຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນເຊ່ິງກັນແລະກັນ.

154. ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໃນວັກທີ 155–195. ຄຳ
ສັບ “ມ້ື ຫືຼ ວັນ” ໝາຍເຖິງມ້ືເຂ້ົາການປົກະຕິຍົກເວ້ັນແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
ຕ່າງຫາກ.

ການຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ

155. ຂ້ັນຕອນທີ 1: ການຮັບແລະການລົງທະບຽນຄຳຮ້ອງທຸກ.
ຜູ້ຮ້ອງທຸກ ຫືຼ ຜູ້ແທນຕາງໜ້າໃຫ້ພວກເຂົາຍ່ືນຄຳຮ້ອງທຸກກັບ
ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ. ຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີ ບັນດາພະແນກຕ່າງໆ ຫືຼ
ຫ້ອງການຕ່າງໆຂອງເອດີບີໄດ້ຮັບຈາກ ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີຕ້ອງການເຂ້ົາ
ເຖິງ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈະຖືກສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ ພະນັກງານຮັບຄຳ
ຮ້ອງທຸກ. ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະແຈ້ງໃຫ້ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ແລະ ບັນດາພະແນກດຳເນີນການທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນພາຍໃນກຳນົດເວລາ2ມ້ືພາຍຫັຼງທ່ີ
ໄດ້ຮັບແລ້ວ; ພ້ອມທັງແນບຂັດສຳເນົາຈົດໜາຍຮ້ອງທຸກນ້ັນ. ໃນການ
ສຳເນົາຫືຼການສ່ົງຕ່ໍ ຂ້ໍມູນນ້ັນ,ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະຕ້ອງມີ
ມາດຕະການ ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບ ຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວຂອງ
ຜູ້ຮ້ອງທຸກ (ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນວ່າ, ການປົກປິດຊ່ືຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ) ຍົກ
ເວ້ັນແຕ່ຖ້າວ່າ ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ລະບຸວ່າບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບ.
ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະເນ້ັນໜັກໃຫ້ທຸກຝ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງພາຍ
ໃນເອດີບີ ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນຄວາມລັບທ່ີຜູ້
ຮ້ອງທຸກໄດ້ສະເໜີນ້ັນ.ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະລົງທະບຽນຄຳ
ຮ້ອງທຸກນ້ັນ ໃສ່ໃນເວບໄຊສ໌ຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນ
ກຳນົດເວລາ2ມ້ືພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບແລ້ວ.ສ່ິງນ້ີແມ່ນຂ້ັນຕອນບໍລິຫານ
ແລະ ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຖືກຮັບເອົາແລ້ວ ຫືຼ ມີເງ່ືອນ
ໄຂສອດຄ່ອງແລ້ວສຳລັບການດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ ການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

156. ຂ້ັນຕອນທີ 2: ການຢ້ັງຢືນການໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ. ພາຍໃນ
ກຳນົດເວລາ 2 ວັນ ຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກແລ້ວ, ພະນັກງານ
ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະຢ້ັງຢືນການໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນແລະສ່ົງຊຸດຂ້ໍ
ມູນກ່ຽວກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ. ພະນັກງານ
ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາສາມາດ
ປ່ຽນທາງເລືອກຂອງພວກເຂົາວ່າຈະດຳເນີນ ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຫືຼ ດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ພາຍ
ໃນ 21 ມ້ື ນັບຈາກວັນທີ ທ່ີໄດ້ລະບຸໃນຈົດໝາຍຢ້ັງຢືນການໄດ້ຮັບ
ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ. ພະນັກງານຮັບຄຳ
ຮ້ອງທຸກຍັງຈະສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບທາງ
ເລືອກຂອງພວກເຂົາຖ້າວ່າມັນບ່ໍໄດ້ລະບຸຈະແຈ້ງໃນຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກ.

157. ຂ້ັນຕອນທີ 3: ການສ່ົງຕ່ໍຄຳຮ້ອງທຸກ. ພາຍໃນກຳນົດເວລາ
5 ວັນ ຫັຼງຈາກວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍສຳລັບໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ ແຈ້ງ
ໃຫ້ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງເລືອກຂອງ
ພວກເຂົາວ່າຈະດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ ດຳເນີນການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ ຈະ
ຕັດສິນວ່າຈະສ່ົງຕ່ໍຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນໃຫ້:

(i) ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ຖ້າວ່າ
ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ລະບຸທາງເລືອກວ່າຈະດຳເນີນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ;ຫືຼ
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(ii) ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ກຳນົດ, ຖ້າວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ລະບຸທາງເລືອກວ່າຈະດຳ
ເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;ຫືຼ

(iii) ພະແນກດຳເນີນການແລະ/ຫືຼຫ້ອງການທີ່ກຽວຂ້ອງຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ, ຖ້າວ່າຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນບໍ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດ
ອຳນາດຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຊັ່ນວ່າຄຳຮ້ອງທຸ
ກກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ຫືຼການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໂດຍ
ອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງເອດີບີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

158. ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເອດີບີ ຊ່ຶງລວມທັງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດ ສຳລັບໂຄງການ, ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ບັນດາພະແນກດຳເນີນການ, ແລະ
ພະ ແນກກອງ ຫືຼ ຫ້ອງການອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການຕັດສິນ
ຂອງພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບສະຖານທ່ີສ່ົງຕ່ໍຄຳຮ້ອງ ທຸກ
ນ້ັນ.ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະໃຫ້ເວລາ3ວັນເພ່ືອໃຫ້ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຍົກຂ້ໍຂັດຂ້ອງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຕັດສິນ
ຂອງພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ. ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະສ່ົງຕ່ໍ
ຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນໃຫ້ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຳເນົາໃຫ້ພາກສ່ວນ
ອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຖ້າວ່າບ່ໍມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງໃດໆ.

159. ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະສ່ົງຄຳຮ້ອງທຸກຄືນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ
ແລະ ສະເໜີຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຈາກພວກເຂົາຖ້າວ່າ ຜູ້ຮ້ອງທຸກ
ບ່ໍໄດ້ລະບຸຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບທາງເລືອກສຳລັບການດຳເນີນການແກ້
ໄຂ ຫືຼການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຫືຼ ຖ້າພາກສ່ວນ
ໃດໜ່ຶງພາຍໃນເອດີບີ ຂັດຂ້ອງການຕັດສິນຂອງພະນັກງານຮັບຄຳ
ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບສະຖານທ່ີສ່ົງຕ່ໍຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ(ວັກທີ157–158).

160. ໃນເວລາທ່ີພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈຳເປັນຕ້ອງສ່ົງຄຳ
ຮ້ອງທຸກຄືນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະສະເໜີຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຈາກພວກ
ເຂົາ, ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະສ່ົງຊຸດຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ພວກເຂົາພ້ອມ. ຊຸດຂ້ໍມູນນ້ີຈະລະບຸວ່າຜູ້
ຮ້ອງທຸກສາມາດເລືອກດຳເນີນການແຫ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ ການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ມັນເນ້ັນ ໜັກໃຫ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງ2ໜ້າທ່ີນ້ີ,ພ້ອມທັງລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນ
ມີຈຸດປະສົງເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນຕົວຈິງແລະ ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ,ໃນຂະນະທ່ີໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແມ່ນເພ່ືອກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມນະ
ໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນການຂອງເອດີບີ.ວິທີການແກ້ໄຂ(ຖ້າມີ)
ເພ່ືອນຳເອົາໂຄງການໃດໜ່ຶງເຂ້ົາສູ່ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດອາດ ຫືຼ
ອາດບ່ໍຫຸຼດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍໃດໜ່ຶງ.ຊຸດຂ້ໍມູນຍັງຈະອະທິບາຍເຖິງຄ
ວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຂ້ັນຕອນລະຫວ່າງ2ໜ້າທ່ີນ້ີ.ພະນັກງານຮັບ
ຄຳຮ້ອງທຸກ ຈະໃຫ້ເວລາຜູ້ຮ້ອງທຸກ 60 ມ້ືຕາມປະຕິທິນນັບຈາກວັນທີ

ທ່ີໄດ້ລະບຸໃນຈົດໝາຍຂອງພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກເພ່ືອຕອບກັບ.
ຖ້າວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກບ່ໍຕອບກັບພາຍໃນກຳນົດເວລານ້ັນ, ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງ
ພວກເຂົາຈະຖືວ່າເປັນຄຳຮ້ອງທຸກໃໝ່.

161. ຂ້ັນຕອນທີ 4: ການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ. ພາຍໃນກຳນົດເວລາ
2 ວັນພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ສ່ົງຕ່ໍຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແລ້ວ,ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ ແລະ ຜູ້ແທນ
ຕ່າງໜ້າຂອງພວກເຂົາຮັບຮູ້ວ່າຄຳຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກສ່ົງຕ່ໍ
ແລ້ວ,ພ້ອມທັງແຈ້ງຊ່ືຜູ້ຕິດຕ່ໍພົວພັນໃນຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປ.

ໜ້າທ່ີແກ້ໄຂບັນຫາ

162. ຂ້ັນຕອນຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາປະມານ
180 ມ້ື ນັບຈາກວັນທ່ີລົງທະບຽນຄຳຮ້ອງທຸກແລ້ວຈົນເຖິງວັນທ່ີ ທ່ີ
ມີຂ້ໍຕົກລົງກ່ຽວກັບ ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ. ເວລາເລ່ົານ້ີປະກອບ
ດ້ວຍເວລາສຳລັບການແປພາສາ, ການສະເໜີຍ່ືນເວລາອອກເພ່ືອ
ສະໜອງຂ້ໍມູນ ຫືຼ ເພ່ືອສ່ົງເອກະສານ, ແລະ ເວລາທ່ີຈຳເປັນ ສຳລັບ
ແຕ່ລະຝ່າຍ ເພ່ືອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ອາດນຳໃຊ້ກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຂ້ັນໂຄງການ ແລະ/ຫືຼ ຂ້ັນຕອນ
ຂອງພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ.

163. ຂ້ັນຕອນທີ 1: ການກຳນົດວ່າຄຳຮ້ອງທຸກສອດຄ່ອງກັບ
ເງ່ືອນໄຂຫືຼບ່ໍ. ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຕອບຢ້ັງຢືນການໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ
ແລ້ວ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະກ່ັນ
ຕອງຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນແລະ ກຳນົດວ່າມັນສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂຫືຼ
ບ່ໍ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 21 ວັນ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີ
ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ສ່ົງຕ່ໍມາໃຫ້.44 ເພ່ືອຊອກຫາວ່າຄຳ
ຮ້ອງທຸກນ້ັນສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂຫືຼບ່ໍ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຕ່າງໆດ່ັງນ້ີ: (i) ຄຳ
ຮ້ອງທຸກນ້ັນສອດຄ່ອງກັບທຸກໆເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຂອບເຂດແລະບ່ໍໄດ້
ຢູ່ໃນຂ້ໍກຳນົດຍົກເວ້ັນຕ່າງໆ(ວັກທີ141–143);ແລະ(ii)ຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການເຊ່ືອໝ້ັນດ້ວຍທັດສະນະຂອງ
ຕົນເອງວ່າການເຂ້ົາຮ່ວມຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຜູ້ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການຈະເປັນປະໂຫຍດ.

164. ໃນການກຳນົດວ່າຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂຫືຼ
ບ່ໍ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະກວດ ຄືນວ່າ
ຜູ້ຮ້ອງທຸກນ້ັນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຫືຼບ່ໍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມ
ກັບພະແນກດຳເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການຈະສ່ົງຕ່ໍຄຳຮ້ອງທຸກນ້ີໃຫ້ພະແນກດຳເນີນການ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຖ້າວ່າ ຜູ້ຮ້ອງທຸກບ່ໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາມພຽງພໍໃນການແກ້
ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັບພະແນກດຳເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງນ້ັນ. ຜູ້ອຳນວຍ

44 ການສ່ົງຕ່ໍຄຳຮ້ອງທຸກໂດຍ ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ ໃຫ້ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແມ່ນຍັງບ່ໍທັນແມ່ນການກຳນົດ ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ
ຂອງຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ.
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ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງ ການຈະປຶກສາຫາລື ແລະ ຊອກ
ຫາຂ້ໍມູນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ,ເຊ່ັນວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກ,ຜູ້ກູ້ຢືມ,
ແລະ ພະແນກດຳເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການຄວນຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກນ້ັນ ສະເໜີໃຫ້ເກັບ
ຂ້ໍມູນເປັນ ຄວາມລັບຫືຼບ່ໍ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການທ່ີຈຳເປັນ ເພ່ືອ
ຮັກສາຄວາມລັບນ້ັນ.

165. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະລາຍງານ
ການຕັດສິນກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂໃຫ້ທ່ານປະທານ,
ພ້ອມທັງສຳເນົາໃຫ້ທ່ານຮອງປະທານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ພະແນກດຳເນີນ
ການ, ແລະ ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກຮູ້ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ກຳນົດ
ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

166. ຂ້ັນຕອນທີ 2: ການກວດກາຄືນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ. 
ຖ້າວ່າຄຳຮ້ອງທຸກສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະກວດກາຄືນ ແລະ ປະເມີນຄຳຮ້ອງທຸກ
ນ້ັນເພ່ືອ (i) ເຂ້ົາໃຈເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ,
(ii) ຢ້ັງຢືນຕ່ໍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, (iii) ໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບປະ
ເດັນຂອງບັນຫາ ແລະ ທາງເລືອກສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາເລ່ົານ້ັນ;
(iv) ສຶກສາຄວາມພ້ອມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຂ້ົາຮ່ວມໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ,ແລະ(v)ແນະນຳວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີດີທ່ີສຸດ.

167. ການ ກວດກາ ຄືນ ນ້ັນອາ ດປະກອບ ດ້ວຍການ ລົງ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ; ການສຳພາດ; ແລະ ການປະຊຸມກັບ ຜູ້
ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະ ບຸກຄົນອ່ືນໆ ທ່ີ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການເຊ່ືອວ່າອາດເປັນຂ້ໍມູນ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍ
ດ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະໄດ້ຮັບ
ຂ້ໍມູນຈາກ ພະແນກດຳເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຖ້າຈຳເປັນ ກ່ໍ
ຈະສະເໜີຂໍຄຳແນະນຳ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພະແນກດຳ
ເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການຈະດຳເນີນການສຶກສາຄວາມຈິງໃນພາກສະໜາມ ເພ່ືອ
ຢ້ັງຢືນສ່ິງທ່ີຕົນໄດ້ຕ້ັງສົມມຸດຖານໄວ້ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ; ຫືຼ ເຂ້ົາຮ່ວມ,
ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບພະແນກດຳເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ,
ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມເພ່ືອການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂຄງການຂອງພະແນກດຳເນີນການນ້ັນ.

168. ຜູ້ ອ ຳ ນ ວ ຍ ຄ ວ າ ມ ສ ະ ດ ວ ກ ພິ ເ ສ ດ ສ ຳ ລັ ບ
ໂຄງການຈະສຳເລັດການກວດການຄືນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ,
ແລະ ຫຼັງຈາກ ນັ້ນກໍ່ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ທ່ານປະທານ, ພ້ອ
ມທັງສົ່ງສຳເນົາໃຫ້ທ່ານຮອງປະທານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບໂຄງການຍັງຈະສົ່ງສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບນັ້ນ
ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະ ພະແນກດຳເນີນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ພ້ອມທັງສະ ເໜີໃຫ້ພວກເຂົາປະກອບຄຳຄິດເຫັນ.
ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຜົນນັ້ນແລະ ໂດຍການສັງລວມ

ເອົາຄຳຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການຈະຕັດສິນດ້ວຍທັດສະນະຂອງຕົນວ່າຈະ
(i)ດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ຫຼື (ii)ສະຫຼຸບວ່າບໍ່ມີຄວາມຈຳເ
ປັນຫຍັງທີ່ຈະພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຢຸດຂ້ັນຕອນນັ້ນ.
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຄາດວ່າຈະໃຊ້
ເວລາ 120ວັນ ນັບຈາກວັນກຳນົດຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນ
ໄຂຂອງຄຳຮ້ອງທຸກຈົນເຖິງວັນທີສຳເລັດການກວດກາຄືນ ແລະ
ການປະເມີນຜົນ.

169. ຂ້ັນຕອນທີ 3: ການແກ້ໄຂບັນຫາ. ຖ້າວ່າດຳເນີນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ ຈະໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ພາກສ່ວນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫານ້ັນ,
ຂ້ັນຕອນຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາຈະຂ້ຶນກັນແຕ່ລະເຫດການ.
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການອາດ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື, ສ່ົງເສີມ
ໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນ, ດຳເນີນການສຶກສາຄວາມຈິງຮ່ວມກັນ,
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕ້ັງກົນໄກໄກ່ເກ່ຍໃດໜ່ຶງ,
ແລະ/ຫືຼ ນຳໃຊ້ວິທີການອ່ືນໆເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ. ເວລາທ່ີຈຳເປັນ
ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຈະແຕກຕ່າງກັນ ຊ່ຶງມັນຂ້ຶນກັບລັກສະນະ,
ຄວາມຊັບຊ້ອນ,ແລະຂອບເຂດຂອງບັນຫາ.

170. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນຕອນແກ້ໄຂບັນຫາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້
ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກທຸກໆຝ່າຍທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ. ຍົກເວ້ັນແຕ່ຜູ້ ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ຝ່າຍໃດໜ່ຶງອາດໜີອອກ
ຈາກຂ້ັນຕອນນ້ີຖ້າວ່າຝ່າຍດ່ັງກ່າວ ເຫັນວ່າມັນບ່ໍມີຈຸດ ປະສົງ ຫືຼ ຖ້າ
ບ່ໍມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ. ສ່ິງນ້ີ ອາດຈະປິດຂ້ັນຕອນແກ້ໄຂ
ບັນຫາຢ່າງເປັນທາງການ.

171. ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂທ່ີໄດ້ຖືກຮັບຮອງວ່າເປັນຜົນໄດ້
ຮັບຈາກຂ້ັນຕອນແກ້ໄຂບັນຫາ ຈະຖືກຂຽນລົງໃນຂ້ໍຕົກລົງໃດໜ່ຶງ ຫືຼ
ຊຸດຂ້ໍຕົກລົງຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢ່າງ
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງເອດີບີທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເວລານ້ັນ,
ແລະຜູ້ກູ້ຢືມຕົກລົງເຫັນດີ.

172. ໃນເວລາທ່ີຂ້ັນຕອນແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ສຳເລັດລົງແລ້ວ
(ບ່ໍວ່າ ມີຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ ບ່ໍມີຂ້ໍຕົກລົງກ່ໍຕາມ), ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະ ດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະສ່ົງບົດລາຍງານໃຫ້ທ່ານປະທານ, ພ້ອມ
ທັງສ່ົງສຳເນົາໃຫ້ທ່ານຮອງປະທານ ແລະ ພະແນກດຳເນີນການທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍສະຫຸຼບສັງລວມຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ, ຂ້ັນຕອນຂອງການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ,ຄຳຕັດສິນຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວ ຂ້ອງ, ແລະ ຂ້ໍຕົກລົງ
ຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ). ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການຈະອອກບົດລາຍງານແລະສ່ົງມັນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ,
ຜູ້ກູ້ຢືມ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,
ແລະສະພາບໍລິຫານເພ່ືອເປັນຂ້ໍມູນ.
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173. ພາຍຫັຼງສຳເລັດຂ້ັນຕອນນ້ີແລ້ວ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດສະເໜີໃຫ້
ມີການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຖ້າພວກເຂົາມີບັນຫາ
ຮຸນແຮງກ່ຽວກັບປະເດັນຂອງການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຊ່ຶງຈະດຳ
ເນີນໄປພ້ອມກັນກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລະການຕິດຕາມແຜນດຳ
ເນີນການແກ້ໄຂ(ຂ້ັນຕອນທີ4).

174. ຂ້ັນຕອນທີ 4: ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມ.
ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂທ່ີ
ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບແລ້ວນ້ັນ, ແລະ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງ ປະຕິບັດ.
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈະລາຍງານປະຈຳ
ປີໃຫ້ທ່ານປະທານ, ພ້ອມທັງສ່ົງສຳເນົາໃຫ້ສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບ
ສະຖານະພາບຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນ້ັນ. ສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂ້ັນຕອນ
ຕິດຕາມກ່ໍຄືວ່າ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ຈະປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະ ພະແນກດຳເນີນການ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຂອບເວລາສຳລັບການຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂຈະຂ້ຶນກັບແຕ່ລະໂຄງການ, ແຕ່ໂດຍທ່ົວ
ໄປແລ້ວຈະບ່ໍເກີນ 2 ປີ. ທຸກໆພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຊ່ຶງລວມທັງມວນ
ຊົນ, ອາດສ່ົງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ນ້ີໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ.

175. ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການຈະຖືກສ່ົງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະພະແນກ
ດຳເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ ສ່ົງໃຫ້ທ່ານປະທານ ແລະ ສະພາ
ບໍລິຫານເພ່ືອເປັນຂ້ໍມູນ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການຈະຂຽນບົດລາຍງານການຕິດຕາມປະຈຳປີສຳລັບ ຄຳ
ຮ້ອງທຸກໃດໜ່ຶງຖ້າວ່າຂອບເວລາການຕິດຕາມນ້ັນ ເກີນກວ່າ 1 ປີ.
ຖ້າວ່າຂອບເວລາການຕິດຕາມນ້ັນມີປະມານ 1 ປີ ຫືຼ ໜ້ອຍກວ່ານ້ັນ,
ຜົນຂອງການຕິດຕາມອາດຈະປະກອບເຂ້ົາໃນບົດລາຍງານສະບັບ
ສົມບູນຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຕາມທ່ີ
ໄດ້ອະທິບາຍໃນຂ້ັນຕອນທີ 5. ໃນການຕິດຕາມແຜນດຳເນີນການ
ແກ້ໄຂນ້ັນ,ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການສາມາດ
ຂຽນບົດລາຍງານການຕິດຕາມສຳລັບຄຳຮ້ອງທຸກດຽວ ຫືຼ ຮວບຮວມ
ເອົາບົດລາຍງານການຕິດຕາມສຳລັບຄຳຮ້ອງທຸກຫຼາຍເລ່ືອງ.

176. ຂ້ັນຕອນທີ 5: ສະຫຸຼບຂ້ັນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ໃນເວລາ
ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຕິດຕາມແລ້ວ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການຈະກະກຽມຂຽນບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ ແລະ
ສ່ົງມັນໃຫ້ທ່ານປະທານ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ພະແນກດຳເນີນ
ການ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,
ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,
ແລະ ສະພາບໍລິຫານເພ່ືອເປັນຂ້ໍມູນ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການສາມາດຂຽນບົດລາຍງານການຕິດຕາມສະ
ບັບສົມບູນສຳລັບຄຳຮ້ອງທຸກດຽວຫືຼຮວບຮວມເອົາບົດລາຍງານການ
ຕິດຕາມສະບັບສົມບູນສຳລັບຄຳຮ້ອງທຸກຫຼາຍເລ່ືອງ.

ໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ

177. ຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບວ່າສະພາບໍລິຫານໄດ້
ອະນຸມັດໃຫ້ມີການກວດກາຄືນ ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຕາມທ່ີ
ພວກເຂົາສະເໜີຫືຼບ່ໍພາຍໃນກຳນົດເວລາປະມານ70ວັນພາຍຫັຼງທ່ີ
ໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກ ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ
ຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ. ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການ
ຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ ຂອງ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ພາຍໃນ
ກຳນົດເວລາປະມານ 200 ວັນ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບການ
ຈົດທະບຽນຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ. ຊ່ວງໄລຍະເວລາເລ່ົານ້ີແມ່ນບ່ໍລວມທັງ
ເວລາສຳລັບການແປພາ ສາ, ການສະເໜີຂໍຕ່ໍເວລາເພ່ືອສະໜອງຂ້ໍ
ມູນ ຫືຼ ຍ່ືນເອກະສານ, ແລະເວລາສຳລັບດຳເນີນການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,ຊ່ຶງບ່ໍຜູກມັດກັບເວລາ(ວັກທີ184–185).

178. ຂ້ັນຕອນທີ 1: ການສະເໜີຂໍຄຳຕອບຈາກຄະນະບໍລິຫານ.
ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຢ້ັງຢືນການຮັບຄຳຮ້ອງທຸກແລ້ວ, ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະດຳເນີນການປະເມີນຜົນ
ເບ້ືອງຕ້ົນແລະຢ້ັງຢືນວ່າຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນຕົກຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງໜ້າທ່ີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຫືຼບ່ໍ ພາຍໃນ
ກຳນົດເວລາ 5 ວັນຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີພະນັກງານຮັບຄຳ
ຮ້ອງທຸກໄດ້ສ່ົງຕ່ໍມາໃຫ້. ພາຍຫັຼງທ່ີເຫັນວ່າມັນສອດຄ່ອງຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ແລ້ວ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະ
ສ່ົງຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນຕ່ໍໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂໍຄຳຕອບ
ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 21 ວັນ. ໃນຄຳຕອບນ້ັນ, ຄະນະບໍລິຫານຕ້ອງ
ສະໜອງຫັຼກຖານທ່ີວ່າ (i) ເອດີບີໄດ້ປະຕິບດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບຽບການຂອງເອດີບີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ; ຫືຼ (ii) ມີຄວາມຜິດພາດ
ຮຸນແຮງທ່ີເປັນຜົນມາຈາກການກະທຳ ຫືຼ ການປ່ອຍປະລະເລີຍຂອງ
ເອດີບີ ໃນການປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ຕົນ, ແຕ່ຄະນະບໍລິຫານ ມີຈຸດປະສົງທ່ີຈະດຳເນີນການໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະ ສ່ົງ
ສຳເນົາ ເອກະສານທ່ີຕົນແລກປ່ຽນກັບຄະນະບໍລິຫານໃຫ້ສະພາ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະແຈ້ງໃຫ້
ປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະພາ
ບໍລິຫານທ່ີເປັນຕົວແທນໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ. ຄະນະກຳ ມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກ
ນ້ັນສະເໜີໃຫ້ເກັບຂ້ໍມູນເປັນຄວາມລັບຫືຼບ່ໍແລະດຳເນີນມາດຕະການ
ທ່ີຈຳເປັນເພ່ືອຮັກສາຄວາມລັບນ້ັນ.

179. ຂ້ັນຕອນທີ 2: ການກຳນົດວ່າຄຳຮ້ອງທຸກສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນ
ໄຂຫືຼບ່ໍ.ພາຍໃນກຳນົດເວລາ21ວັນພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກ
ຄະນະບໍລິຫານແລ້ວ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
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ຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະກຳນົດວ່າຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ ສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂ
ຫືຼບ່ໍ.45 ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ຈະກວດກາຄືນຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ, ຄຳຕອບຂອງຄະນະກຳມະການ
ແລະ ເອກະສານອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ເພ່ືອຊອກຫາວ່າຄຳຮ້ອງທຸກ
ນ້ັນສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂຫືຼບ່ໍ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນສອດຄ່ອງ
ຕາມທຸກໆເງ່ືອນໄຂ, ຢູ່ໃນຂອບເຂດໜ້າວຽກ, ແລະ ບ່ໍຕົກຢູ່ໃນຂ້ໍຍົກ
ເວ້ັນຕ່າງໆ (ວັກທີ 142 ແລະ ວັກທີ145–149). ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທ່ີ
ວ່າ (i) ມີຫັຼກຖານຂອງການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ; (ii) ມີຫັຼກຖານ
ທ່ີວ່າການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດນ້ັນໄດ້ກ່ໍໃຫ້ເກີດ, ຫືຼ ອາດຈະກ່ໍໃຫ້
ເກີດຜົນເສຍຫາຍທາງກົງ ແລະ ທາງວັດຖຸຕ່ໍປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ; ແລະ (iii) ການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດນ້ັນມີ
ຄວາມຮຸນແຮງພຽງພໍທ່ີຈະສະເໜີໃຫ້ມີການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

180. ຊ່ຶງເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການກຳນົດວ່າຄຳຮ້ອງໃດໜ່ຶງສອດຄ່ອງ
ກັບເງ່ືອນໄຂຫືຼບ່ໍ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດຈະກວດກາຄືນ ແລະ ກຳນົດວ່າ ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ມີຄວາມ
ພະຍາຍາມດີບ່ໍ ໃນການແກ້ໄຂປະເດັນຕ່າງໆຮ່ວມກັບພະແນກດຳ
ເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະສ່ົງຕ່ໍຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ ໃຫ້ພະ ແນກດຳເນີນການທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງຖ້າວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກບ່ໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາມພຽງພໍໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຮ່ວມກັບພະແນກດຳເນີນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

181. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະ
ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທ່ີຕາງໜ້າ
ໃຫ້ປະເທດກູ້ຢືມ, ຄະນະບໍລິຫານ, ແລະ ພະແນກດຳເນີນການທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການກຳນົດຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ ຂອງ
ຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ.

182. ຂ້ັນຕອນທີ 3: ການອະນຸມັດຂອງສະພາບໍລິຫານໃຫ້ດຳເນີນ
ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະສ່ົງບົດລາຍງານຂອງຕົນ
ກ່ຽວກັບ ການກຳນົດຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ ຂອງຄຳຮ້ອງ
ທຸກຜ່ານທາງສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດ ເພ່ືອໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ, ພ້ອມທັງແນບຂັດຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ
ແລະ ຄຳຕອບຂອງຄະນະບໍລິຫານ. ຖ້າຫາກວ່າຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດກຳນົດວ່າຄຳຮ້ອງທຸກ
ນ້ັນສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ, ຄະນະກຳມະການນ້ີຈະແນະນຳ, ໂດຍ
ຜ່ານທາງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,
ໃຫ້ສະພາບໍລິຫານອະນຸມັດໃຫ້ດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 21 ວັນຕາມປະຕິທິນ ນັບຈາ
ກວັນທ່ີໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ

ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ສະພາບໍລິຫານຈະຕັດສິນວ່າຈະອະນຸມັດ
ໃຫ້ດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຫືຼບ່ໍ ບົນ
ພ້ືນຖານຂອງການບ່ໍຂັດຂ້ອງ ແລະ ບ່ໍມີການຕັດສິນຕາມສິດທິທາງ
ດ້ານກົດໝາຍຂອງຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ. ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 7 ວັນນັບ
ຈາກວັນທີທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານ, ຫ້ອງການຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້
ຮ້ອງທຸກຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານ.

183. ຂ້ັນຕອນທີ 4: ການດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະທົບທວນແລະອະນຸມັດເງ່ືອນໄຂສັນຍາສຳລັບການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທ່ີ ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ຮ່າງຂ້ຶນມານ້ັນ. ເງ່ືອນໄຂສັນຍາ
ນ້ີຈະປະກອບດ້ວຍໜ້າວຽກ, ວິທີການ, ຄາດຄະເນຂອບເວລາສຳລັບ
ການກວດກາຄືນ, ງົບປະມານ, ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ແລະ ຂ້ໍມູນອ່ືນໆທ່ີຈຳເປັນ
ສຳລັບການກວດກາຄືນນ້ີ. ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 10 ວັນ ນັບຈາກ
ວັນທີທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານແລ້ວຈົນເຖິງວັນທີດຳເນີນ
ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ເງ່ືອນໄຂສັນຍານ້ີຈະ
ຖືກສ່ົງໃຫ້ສະພາບໍລິຫານແລະສຳເນົາໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານ.

184. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະ
ເລ່ີມການກວດກາຄືນ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານ
ໃຫ້ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ເງ່ືອນໄຂ
ສັນຍາໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານ. ເວລາທ່ີຕ້ອງການສຳລັບ
ການກວດກາຄືນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຊ່ຶງມັນຂ້ຶນກັບ ລັກສະນະ, ຄວາມຊັບ
ຊ້ອນ,ແລະຂອບເຂດໜ້າວຽກຂອງໂຄງການແລະຂ້ໍກ່າວຫາທ່ີວ່າມີ
ການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ໃນຊ່ວງດຳເນີນຂ້ັນຕອນກວດກາຄືນ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດນ້ັນ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດຈະປຶກສາຫາລືຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບພາກສ່ວນທັງໝົດທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊ່ຶງລວມທັງຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ສະມາຊິກສະພາບລິໍຫານ
ທ່ີຕ່າງໜ້າໃຫ້ປະເທດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ,ຄະນະບໍລິຫານ,ແລະພະນັກງານ.
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ບັນທຶກ ທັດສະນະຂອງພວກເຂົາ, ຖ້າ
ມີ. ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດນ້ີອາດລວມທັງການ
ສຶກສາເອກະສານ, ການປະຊຸມ, ການສົນທະນາ, ແລະ ການລົງ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.

185. ຂ້ັນຕອນທີ 5: ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ພາຍຫັຼງສຳເລັດ ການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແລ້ວ, ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະອອກຮ່າງບົດລາຍງານ
ກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີຄ້ົນພົບເພ່ືອສ່ົງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະ ຄະນະ
ບໍລິຫານເພ່ືອໃຫ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນແລະຕອບຄືນພາຍໃນ45ວັນ.

45 ການສ່ົງຄຳຮ້ອງທຸກຈາກ ພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ ເຖິງຄະນະກຳມະການ ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແມ່ນຍັງບ່ໍທັນແມ່ນການກຳນົດ ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ
ຂອງຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນ.
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ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະສ່ົງ
ຕ່ໍຮ່າງບົດລາຍງານນ້ີໃຫ້ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເພ່ືອທົບທວນຄືນ. ແຕ່ລະຝ່າຍຈະມີອິດສະລະ
ເຕັມທ່ີໃນການປະກອບຄຳຄິດເປັນ, ແຕ່ວ່າ ຈະມີພຽງແຕ່ທັດສະນະ
ທ້າຍສຸດຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະປາກົດໃນບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຂອງຕົນ.

186. ບົດລາຍງານການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຈະເນ້ັນໜັກໃສ່ຄຳຮ້ອງທຸກສະເພາະເຈາະຈົງ. ບົດລາຍ
ງານນ້ີຈະບັນທຶກສ່ິງທ່ີຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດຄ້ົນພົບກ່ຽວກັບການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ແລະ ຂ້ໍ
ກ່າວຫາກ່ຽວກັບຜົນເສຍຫາຍທາງກົງ ແລະ ທາງວັດຖຸ. ມັນຈະລວມ
ເອົາຄວາມຈິງທັງໝົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທີຈຳເປັນເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈສະພາບ
ການຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະ ພ້ືນຖານຂອງສ່ິງທ່ີຄ້ົນພົບ ແລະບົດສະຫຸຼບ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ມັນ
ຈະເນ້ັນໜັກໃສ່ວ່າ ເອດີບີ ບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບຽບດຳເນີນການຂອງຕົນຫືຼບ່ໍໃນການປະກອບ, ດຳເນີນການ, ຫືຼ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍກ່າວຫາກ່ຽວກັບຜົນເສຍ
ຫາຍທາງກົງ ແລະ ທາງວັດຖຸ. ມັນຈະຮັບປະກັນວ່າຂ້ໍກ່າວຫາກ່ຽວ
ກັບຜົນເສຍຫາຍທາງກົງ ແລະ ທາງວັດຖຸນ້ັນມີຈິງຫືຼບ່ໍ. ຖ້າເຫັນວ່າມີ
ການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ຢ້ັງຢືນໄດ້ວ່າ ຂ້ໍກ່າວຫາກ່ຽວກັບ
ຜົນເສຍຫາຍທາງກົງ ແລະ ທາງວັດຖຸນ້ັນມີຈິງ, ບົດລາຍງານນ້ີຈະ
ເນ້ັນໜັກໃສ່ ການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ທ່ີເປັນສາຍເຫດຂອງຂ້ໍ
ກ່າວຫາກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ.

187. ເພ່ືອປະເມີນຜົນເສຍຫາຍທາງກົງ ແລະທາງວັດຖຸ,ສະຖານະ
ການທ່ີສົມມຸດວ່າບ່ໍມີໂຄງການຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນກໍລະນີຖານ ສຳລັບ
ການປຽບທຽບ,ໂດຍພິຈາລະນາຕາມຂ້ໍມູນທ່ີມີຢູ່.ສ່ິງທ່ີບ່ໍປະສົບຜົນສຳ
ເລັດ ແລະ ຄາດໝາຍທ່ີປະຕິບັດບ່ໍໄດ້ ທ່ີບ່ໍໄດ້ກ່ໍໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍ
ທາງກົງ ແລະ ທາງວັດຖຸເມ່ືອປຽບທຽບກັບສະຖານະການທ່ີສົມມຸດວ່າ
ບ່ໍມີໂຄງການຈະບ່ໍລວມຢູ່ນຳ.46 ຍ້ອນວ່າການປະເມີນຜົນຮ້າຍທາງກົງ
ແລະ ທາງວັດຖຸໃນສະພາບການທ່ີມີຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງໂຄງການ
ສະເພາະໃດໜ່ຶງ ອາດເປັນເລ່ືອງຍາກ, ສະນ້ັນ ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈ່ຶງຈະຕ້ອງຕັດສິນຢ່າງ
ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບ ເລ່ືອງເລ່ົານ້ີ ແລະຈະອີງໃສ່ນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບຽບການຂອງເອດີບີໃນບ່ອນທ່ີເໝາະສົມ.

188. ຂ້ັນຕອນທີ 6: ບົດງານງານສະບັບສົມບູນຂອງຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ພາຍໃນ
ກຳນົດເວລາ 14 ວັນພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບຄຳຄິດເຫັນປະກອບໃສ່ຮ່າງ

ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ,
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະ
ພິຈາລະນາຄຳຄິດເຫັນເລ່ົານ້ີ ແລະ ປ່ຽນແປງຕາມຄວາມເໝາະ
ສົມກ່ອນທ່ີ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຈະອອກບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຂອງຕົນເພ່ືອສ່ົງໃຫ້ສະພາ
ບໍລິຫານໂດຍຜ່ານທາງສະພາ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຂອງຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະແນບຂັດ ຄຳ
ຄິດເຫັນຕອບກັບຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ,
ພ້ອມທັງຕາຕະລາງທ່ີ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດສ້າງຂ້ຶນມາເພ່ືອສະຫຸຼບສັງລວມເອົາວິທີການທ່ີຕົນຕອບ
ກັບຄຳຄິດເຫັນເລ່ົານ້ັນ. ສ່ິງທ່ີຄະນະກຳມະ ການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄ້ົນພົບນ້ັນຈະຖືເປັນເອກະພາບກັນໃນບັນດາ
ສະມາຊິກຂອງຄະນະ. ຖ້າບ່ໍມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ຈະຕ້ອງ
ລະບຸທັດສະນະສ່ວນຫຼາຍແລະສ່ວນໜ້ອຍ.

189. ຂ້ັນຕອນທີ 7: ການພິຈາລະນາຂອງສະພາບໍລິຫານກ່ຽວ
ກັບ ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ. ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 21 ວັນຕາມປະຕິທິນພາຍຫັຼງ
ທ່ີໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ສະພາບໍລິຫານຈະພິຈາລະນາບົດ
ລາຍງານດ່ັງກ່າວ. ພາຍໃນເວລາ 7 ວັນພາຍຫັຼງທ່ີສະພາບໍລິຫານໄດ້
ພິຈາລະນາແລ່ວ, ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຂອງຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທ່ີແນບຂັດ ຄຳຄິດເຫັນຕອບ
ກັບຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ, ຈະຖືກສ່ົງໃຫ້ຜູ້
ຮ້ອງທຸກແລະຜູ້ກູ້ຢືມ.

190. ຂ້ັນຕອນທີ 8: ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂຂອງຄະນະບໍລິຫານ.
ຖ້າວ່າຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ສະຫຸຼບວ່າ ການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງເອດີບີ ເປັນສາຍເຫດ
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງກົງແລະທາງວັດຖຸ,ຄະນະບໍລິຫານຈະສະ
ເໜີແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ47 ເພ່ືອນຳໂຄງການເຂ້ົາສູ່ການປະຕິບັດ
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງເອດີບີ ແລະແກ້ໄຂຜົນເສຍຫາຍນ້ັນ.ຍ້ອນວ່າ
ຄວາມເປັນເຈ້ົາການຕາມກົດໝາຍໃນໂຄງການນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນກັບຜູ້ກູ້
ຢືມ, ຊ່ຶງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫັຼກ ສຳລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳ
ເນີນການແກ້ໄຂ, ສະນ້ັນ ຄະນະບໍລິຫານຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຳເຫັນດີຈາກ
ຜູ້ກູ້ຢືມກ່ຽວກັບ ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂນ້ັນ. ຄະນະບໍລິຫານອາດ
ປຶກສາຫາລືກັບຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໃນການສ້າງ ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂນ້ັນ. ຄະນະ
ບໍລິຫານຈະສ່ົງຮ່າງແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂຂອງຕົນໃຫ້ຄະນະ

46 ໃນຊ່ວງການກຳນົດວ່າຄຳຮ້ອງທຸກໃດໜ່ຶງສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂຫືຼບ່ໍ ຫືຼ ໃນຊ່ວງກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຖ້າຫາກວ່າ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕ
າມຂ້ໍກຳນົດພົບວ່າ ຜົນກະທົບຮຸນແຮງທາງກົງແລະທາງດ້ານວັດຖຸ ບ່ໍໄດ້ເກີດຈາກການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງເອດີບີ ທັງໝົດ ຫືຼພາກສ່ວນໃດໜ່ຶງ, ບົດລາຍງານການກຳນົດວ່
າຄຳຮ້ອງທຸກໃດໜ່ຶງສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂຫືຼບ່ໍ ແລະ/ຫືຼກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະລະບຸສ່ິງນ້ີ ໂດຍບ່ໍມີການວິເຄາະ ຜົນກະທົບຮຸນແຮງທາງກົງແລະທາງດ້ານວັດຖຸ ຫືຼ
ສາຍເຫດຂອງພວກມັນ.

47 ສ່ິງເລ່ົານ້ີອາດປະກອບດ້ວຍແຜນດຳເນີນງານໃດໜ່ຶງ.



ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ2012

38

ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ສະ
ເໜີຂໍຄຳຄິດເຫັນທ່ີຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນ.
ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບຄຳຄິດເປັນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແລ້ວ, ຄະນະບໍລິຫານຈະສ່ົງບົດລາຍ
ງານທ່ີນຳສະເໜີແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ, ພ້ອມ
ທັງແນບຂັດຄຳຄິດເຫັນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແລ້ວ. ບົດລາຍງານນ້ີ ຈະລະບຸພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆທ່ີຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການ
ແກ້ໄຂນ້ີ, ພ້ອມທັງ ມູນຄ່າຄາດຄະເນສຳລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ, ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີຕ້ອງຮັບພາລະດ້ານ
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໄລຍະເວລາຄາດຄະເນນັບຈາກວັນທີທີສ່ະພາ
ບໍລິຫານພິຈາລະນາ ບົດລາຍງານການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດສະບັບສົມບູນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈົນເຖິງເວລາທ່ີຄະນະບໍລິຫານສ່ົງຮ່າງແຜນດຳ
ເນີນການແກ້ໄຂຂອງຕົນໃຫ້ສະພາບໍລິຫານແມ່ນປະມານ60ວັນ.

191. ຂ້ັນຕອນທີ 9: ການຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານ. ສະພາ
ບໍລິຫານຈະພິຈາລະນາຮ່າງແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂຂອງຄະນະ
ບໍລິຫານພາຍໃນກຳນົດເວລາ 21 ວັນຕາມປະຕິທິນພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບ
ແຜນນ້ັນແລ້ວ. ສະພາບໍລິຫານຈະດຳເນີນການຕັດສິນກ່ຽວກັບ ແຜນ
ດຳເນີນການແກ້ໄຂນ້ັນ ເພ່ືອນຳໂຄງການເຂ້ົາສູ່ການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດ ແລະ/ຫືຼ ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 7 ວັນ ພາຍຫັຼງທ່ີສະພາບໍລິຫານໄດ້ພິຈາລະນາ
ແລ້ວ,ການຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານ,ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂຂອງ
ຄະນະບໍລິຫານ,ແລະຄຳຄິດເຫັນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະຜູ້ກູ້ຢືມ.

192. ຂ້ັນຕອນທີ 10: ການຕິດຕາມ ແລະ ການສະລຸບ. ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະຕິດຕາມ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ
ສະພາບໍລິຫານແລ້ວ. ຄະນະກຳມະການນ້ີ ຈະລາຍ ງານໃຫ້ສະພາ
ບໍລິຫານກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕ່າງໆ, ຊ່ຶງລວມທັງ ການກຳນົດ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການນຳໂຄງການເຂ້ົາສູ່ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

193. ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂໃດໜ່ຶງທ່ີພົວພັນກັບຂອບເຂດຂອງ
ໂຄງການ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ ສະ ພາບລິໍ
ຫານຈະຕ້ອງດຳເນີນໄປຢ່າງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບ
ການຂອງເອດີບີ ທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລ້ວ. ຍົກເວ້ັນແຕ່ ຖ້າວ່າສະພາ
ບໍລິຫານກຳນົດຕາຕະລາງເວລາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ປະຈຳປີ. ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດ, ໂດຍປຶກສາຫາລືກັບ ສະພາ ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຈະກຳນົດວ່າສະມາຊິກຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄົນໃດຈະດຳເນີນ
ການຕິດຕາມໜ້າວຽກນ້ີ ໃນແຕ່ລະປີ.ຂອງເວລາສຳລັບການຕິດຕາມ

ຈະຂ້ຶນກັບແຕ່ລະໂຄງການ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການ
ແກ້ໄຂນ້ັນ, ແຕ່ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຈະບ່ໍເກີນ 3 ປີ. ບົດລາຍງານການ
ຕິດຕາມສະບັບສົມບູນ ຈະຕ້ອງສະຫຸຼບລວມເອົາ ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆໃນ
ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

194. ວິທີການສຳລັບການຕິດຕາມອາດປະກອບດ້ວຍ (i)ການ
ປຶກສາຫາລືກັບ ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ; ຄະນະບໍລິຫານ; ແລະ ພະນັກງານ; (ii)ການທົບທວນ
ເອກະສານຕ່າງໆ; ແລະ (iii)ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຍັງຈະ
ຕ້ອງພິຈາລະນາຂ້ໍມູນຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກ ແລະ ຈາກ
ມວນຊົນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະສ່ົງຕ່ໍ ຮ່າງບົດ
ລາຍງານການຕິດຕາມຂອງຕົນໃຫ້ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເພ່ືອທົບທວນຄືນ. ຄະນະກຳມະການ
ນ້ີຈະສະຫຸຼບບົດລາຍງານໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບສະພາ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ກ່ອນທ່ີຈະສ່ົງ
ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ,ຜູ້ກູ້ຢືມ,ສະພາບໍລິຫານ,ຄະນະບໍລິຫານ,ພະນັກງານ
ແລະມວນຊົນ.

ການຕິດຕາມຄຳຮ້ອງທຸກແລະພາລະບົດບາດຂອງ
ພະແນກດຳເນີນການ

195. ບັນດາພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ
ປະເດັນຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳຮ້ອງທຸກ ທ່ີໄດ້ສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ຕົນຈາກ
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ຫືຼ
ຈາກຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຍ້ອນ
ເຫດຜົນທ່ີວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກນ້ັນບ່ໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມພຽງພໍໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ ປະເດັນຕ່າງໆກັບພະແນກເລ່ົານ້ັນ. ພະແນກດຳ
ເນີນການຕ່າງໆຄວນຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກນ້ັນ ສະເໜີໃຫ້ເກັບຂ້ໍມູນ
ເປັນຄວາມລັບຫືຼບ່ໍ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການທ່ີຈຳເປັນເພ່ືອຮັກສາ
ຄວາມລັບນ້ັນ. ພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆຈະຕິດຕາມຂ້ັນຕອນ
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກເລ່ົານ້ີ. ພວກເຂົາສາມາດ
ພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມໃດໜ່ຶງ. ໃນການເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ, ພວກເຂົາ
ອາດນຳໃຊ້ລະບົບຕິດຕາມຄຳຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການທ່ີມີຢູ່ແລ້ວນ້ັນ,
ເຊ່ັນວ່າລະບົບທ່ີພັດທະນາໂດຍຫ້ອງກາ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບ ໂຄງການ ໃນປີ 2009 ໂດຍປຶກສາຫາລືກັບຫ້ອງການ
ລະບົບຂ່າວສານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳ
ປະເທດອິນເດຍ. ພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆ, ຊ່ຶງລວມທັງບັນດາ
ຫ້ອງການປະຈຳປະເທດ, ຄວນຮັກສາບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມ,
ຈົດໝາຍແລກປ່ຽນກັນ,ແລະຂ້ໍມູນອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳຮ້ອງທຸກ.

196. ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂ້ັນຕອນແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງ
ກັບເງ່ືອນໄຂ ທ່ີໄດ້ສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ບັນດາພະແນກດຳເນີນການ ຈາກ
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ຫືຼ
ຈາກຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,
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ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ສະ
ເໜີຂໍຄຳຄິດເຫັນທ່ີຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 5 ວັນ.
ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບຄຳຄິດເປັນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແລ້ວ, ຄະນະບໍລິຫານຈະສ່ົງບົດລາຍ
ງານທ່ີນຳສະເໜີແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ, ພ້ອມ
ທັງແນບຂັດຄຳຄິດເຫັນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແລ້ວ. ບົດລາຍງານນ້ີ ຈະລະບຸພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆທ່ີຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການ
ແກ້ໄຂນ້ີ, ພ້ອມທັງ ມູນຄ່າຄາດຄະເນສຳລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ, ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີຕ້ອງຮັບພາລະດ້ານ
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໄລຍະເວລາຄາດຄະເນນັບຈາກວັນທີທີສ່ະພາ
ບໍລິຫານພິຈາລະນາ ບົດລາຍງານການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດສະບັບສົມບູນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈົນເຖິງເວລາທ່ີຄະນະບໍລິຫານສ່ົງຮ່າງແຜນດຳ
ເນີນການແກ້ໄຂຂອງຕົນໃຫ້ສະພາບໍລິຫານແມ່ນປະມານ60ວັນ.

191. ຂ້ັນຕອນທີ 9: ການຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານ. ສະພາ
ບໍລິຫານຈະພິຈາລະນາຮ່າງແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂຂອງຄະນະ
ບໍລິຫານພາຍໃນກຳນົດເວລາ 21 ວັນຕາມປະຕິທິນພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບ
ແຜນນ້ັນແລ້ວ. ສະພາບໍລິຫານຈະດຳເນີນການຕັດສິນກ່ຽວກັບ ແຜນ
ດຳເນີນການແກ້ໄຂນ້ັນ ເພ່ືອນຳໂຄງການເຂ້ົາສູ່ການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດ ແລະ/ຫືຼ ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 7 ວັນ ພາຍຫັຼງທ່ີສະພາບໍລິຫານໄດ້ພິຈາລະນາ
ແລ້ວ,ການຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານ,ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂຂອງ
ຄະນະບໍລິຫານ,ແລະຄຳຄິດເຫັນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະຜູ້ກູ້ຢືມ.

192. ຂ້ັນຕອນທີ 10: ການຕິດຕາມ ແລະ ການສະລຸບ. ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະຕິດຕາມ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ
ສະພາບໍລິຫານແລ້ວ. ຄະນະກຳມະການນ້ີ ຈະລາຍ ງານໃຫ້ສະພາ
ບໍລິຫານກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕ່າງໆ, ຊ່ຶງລວມທັງ ການກຳນົດ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການນຳໂຄງການເຂ້ົາສູ່ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

193. ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂໃດໜ່ຶງທ່ີພົວພັນກັບຂອບເຂດຂອງ
ໂຄງການ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ ສະ ພາບລິໍ
ຫານຈະຕ້ອງດຳເນີນໄປຢ່າງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບ
ການຂອງເອດີບີ ທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລ້ວ. ຍົກເວ້ັນແຕ່ ຖ້າວ່າສະພາ
ບໍລິຫານກຳນົດຕາຕະລາງເວລາທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ປະຈຳປີ. ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂ້ໍກຳນົດ, ໂດຍປຶກສາຫາລືກັບ ສະພາ ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ຈະກຳນົດວ່າສະມາຊິກຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄົນໃດຈະດຳເນີນ
ການຕິດຕາມໜ້າວຽກນ້ີ ໃນແຕ່ລະປີ.ຂອງເວລາສຳລັບການຕິດຕາມ

ຈະຂ້ຶນກັບແຕ່ລະໂຄງການ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການ
ແກ້ໄຂນ້ັນ, ແຕ່ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຈະບ່ໍເກີນ 3 ປີ. ບົດລາຍງານການ
ຕິດຕາມສະບັບສົມບູນ ຈະຕ້ອງສະຫຸຼບລວມເອົາ ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆໃນ
ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.

194. ວິທີການສຳລັບການຕິດຕາມອາດປະກອບດ້ວຍ (i)ການ
ປຶກສາຫາລືກັບ ຜູ້ຮ້ອງທຸກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ; ຄະນະບໍລິຫານ; ແລະ ພະນັກງານ; (ii)ການທົບທວນ
ເອກະສານຕ່າງໆ; ແລະ (iii)ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຍັງຈະ
ຕ້ອງພິຈາລະນາຂ້ໍມູນຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກ ແລະ ຈາກ
ມວນຊົນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະສ່ົງຕ່ໍ ຮ່າງບົດ
ລາຍງານການຕິດຕາມຂອງຕົນໃຫ້ສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເພ່ືອທົບທວນຄືນ. ຄະນະກຳມະການ
ນ້ີຈະສະຫຸຼບບົດລາຍງານໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບສະພາ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ກ່ອນທ່ີຈະສ່ົງ
ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ,ຜູ້ກູ້ຢືມ,ສະພາບໍລິຫານ,ຄະນະບໍລິຫານ,ພະນັກງານ
ແລະມວນຊົນ.

ການຕິດຕາມຄຳຮ້ອງທຸກແລະພາລະບົດບາດຂອງ
ພະແນກດຳເນີນການ

195. ບັນດາພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ
ປະເດັນຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳຮ້ອງທຸກ ທ່ີໄດ້ສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ຕົນຈາກ
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ຫືຼ
ຈາກຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຍ້ອນ
ເຫດຜົນທ່ີວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກນ້ັນບ່ໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມພຽງພໍໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ ປະເດັນຕ່າງໆກັບພະແນກເລ່ົານ້ັນ. ພະແນກດຳ
ເນີນການຕ່າງໆຄວນຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກນ້ັນ ສະເໜີໃຫ້ເກັບຂ້ໍມູນ
ເປັນຄວາມລັບຫືຼບ່ໍ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການທ່ີຈຳເປັນເພ່ືອຮັກສາ
ຄວາມລັບນ້ັນ. ພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆຈະຕິດຕາມຂ້ັນຕອນ
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກເລ່ົານ້ີ. ພວກເຂົາສາມາດ
ພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມໃດໜ່ຶງ. ໃນການເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ, ພວກເຂົາ
ອາດນຳໃຊ້ລະບົບຕິດຕາມຄຳຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການທ່ີມີຢູ່ແລ້ວນ້ັນ,
ເຊ່ັນວ່າລະບົບທ່ີພັດທະນາໂດຍຫ້ອງກາ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບ ໂຄງການ ໃນປີ 2009 ໂດຍປຶກສາຫາລືກັບຫ້ອງການ
ລະບົບຂ່າວສານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳ
ປະເທດອິນເດຍ. ພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆ, ຊ່ຶງລວມທັງບັນດາ
ຫ້ອງການປະຈຳປະເທດ, ຄວນຮັກສາບົດບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມ,
ຈົດໝາຍແລກປ່ຽນກັນ,ແລະຂ້ໍມູນອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຳຮ້ອງທຸກ.

196. ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂ້ັນຕອນແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງ
ກັບເງ່ືອນໄຂ ທ່ີໄດ້ສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ບັນດາພະແນກດຳເນີນການ ຈາກ
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ຫືຼ
ຈາກຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,

ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບສະບັບປັບປຸງ
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ພະແນກດຳເນີນການນ້ັນຈະສ້າງບົດລາຍງານໜ່ຶງທ່ີສະຫຸຼບສັງລວມ
ເອົາ ເນ້ືອໃນຂອງຄຳຮ້ອງທຸກ, ປະເດັນຕ່າງໆ, ມາດຕະການທ່ີໄດ້
ດຳເນີນມາເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ ຫືຼ ປະເດັນເລ່ົານ້ັນ, ຄຳຕັດສິນ ຫືຼ ຂ້ໍ
ຕົກລົງຂອງທຸກຝ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີຖອດ
ຖອນໄດ້.

197. ພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆເຮັດໜ້າທ່ີອັນສຳຄັນໃນການ
ປ້ອງກັນບັນຫາ,ການແກ້ໄຂບັນຫາ,ແລະການຮັບປະກັນໃຫ້ມີການ
ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກຳນົດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(i) ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການອອກແບບ ແລະ ກາ
ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆ
ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານປະຈຳວັນ ກໍ່ຄື ການປ້ອງກັນ
ບັນຫາ,ການແກ້ໄຂບັນຫາ,ແລະການປ້ອງການບໍ່ໃຫ້ເກີດ
ມີ ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດຳເນີນ
ການຂອງເອດີບີ.

(ii) ໃນຊ່ວງຂ້ັນຕອນດຳເນີນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ,
ພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຕາມຄວາມຈຳ
ເປັນສຳລັບການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ.

(iii) ພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆແມ່ນພາກສ່ວນຫັຼກໃນການ
ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່
ເປັນຜົນໄດ້ຮັບມາຈາກ ການດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງ
ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ

198. ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຄວນເປັນວຽກງານປະຈຳແລະ
ເປັນດ້ານທ່ີບ່ໍກ່ໍໃຫ້ເກີດການຖົກຖຽງກັນຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ເອດີບີ ຈະຮັບຮອງເອົາ ວິທີການຮ່ວມງານໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອຊ່ວຍຮັບປະກັນ
ວ່າ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ລົງ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຕາມຄວາມຈຳເປັນ.ຄວາມຈິງໃຈ ແລະການ
ຮ່ວມມືທ່ີດີ ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ບັນດາປະເທດກູ້ຢືມ ຈະມີຄວາມຈຳນເປັນ. ການ
ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບປະ
ເທດກູ້ຢືມນ້ັນ ແລະ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກປະເທດກູ້ຢືມດ່ັງ
ກ່າວ ສຳລັບການດຳເນີນການຂະແໜງການລັດ ແລະ ຂະແໜງການ
ເອກະຊົນ.ເອດີບີຄາດໝາຍວ່າບັນດາປະເທດກູ້ຢືມຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມ
ມືແລະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.

199. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ແລະ
ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະລາດໃນຂ້ັນຕອນຈັດການນ້ີ. ຄະນະ
ບໍລິຫານແລະພະນັກງານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກທ່ີຢູ່ໃນບັນດາ
ຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳປະເທດຕ່າງໆ, ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້

ແກ່ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຂອງຄະ ນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນເວລາທ່ີຈຳເປັນ ແລະ ໃນເວລາ
ທ່ີຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດສະເໜີ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ. ບັນດາຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳປະເທດອາດຊ່ວຍ
ເຫືຼອໃນການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດກູ້ຢືມ,
ແລະ ອາດແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການລົງຢຽມຢາມພາກສະໜາມ
ນ້ັນ ແລະ ເງ່ືອນໄຂສັນຍາຂອງການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດກັບລັດຖະບານຂອງປະເທດກູ້ຢືມ.ເງ່ືອນໄຂສັນຍານ້ັນ ຈະອະ
ທິບາຍຈະແຈ້ງເຖິງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການລົງ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ຈະມີການກວດກາຫຍັງແດ່, ແລະ ວິທີການ
ໃນການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ຂອບເຂດໜ້າວຽກຂອງເງ່ືອນໄຂ
ສັນຍານ້ັນຈະຈຳກັດຢູ່ພຽງແຕ່ຄຳຮ້ອງທຸກສະເພາະໃດໜ່ຶງ. ຄະນະກຳ
ມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຄວນສະເໜີຂໍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫືຼອຈາກສະມາຊິກສະພາຂອງເອດີບີ ທ່ີຕາງໜ້າໃຫ້ປະເທດກູ້ຢືມ
ນ້ັນ, ແລະຈະແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເງ່ືອນໄຂສັນຍານ້ັນກັບສະມາຊິກ
ສະພາ ກ່ອນທ່ີຈະສ່ົງໃບສະເໜີຂໍລົງຢ້ຽມຢາມ ພາກສະໜາມໃຫ້ປະ
ເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາໂດຍຜ່ານທາງຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳ
ປະເທດນ້ັນ.

200. ຖ້າວ່າການສະເໜີຂ້ໍລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຖືກປະຕິ
ເສດ ຄະນະບໍລິຫານຈະສົນທະນາກັບປະເທດກູ້ຢືມກ່ຽວກັບເຫດຜົນ
ທ່ີບ່ໍຮັບການສະເໜີຂ້ໍລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ໃນການປຶກສາ
ຫາລືກັບສະພາຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິ ບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດແລະປະເທດກູ້ຢືມ, ຄະນະບໍລິຫານຈະສ່ົງເຫດຜົນເລ່ົານ້ັນໃຫ້
ສະພາບໍລິຫານໂດຍຜ່ານທາງເອກະສານຂ້ໍມູນຂ່າວສານ.

201. ຖ້າວ່າການສະເໜີຂ້ໍລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຖືກປະຕິເສດ,
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະສຳເລັດ
ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ ສ່ົງສ່ິງທ່ີຕົນຄ້ົນພົບ
ແລະ ທັດສະນະທ້າຍສຸດຂອງຕົນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະນຳໃຊ້ຂ້ໍ
ມູນທັງໝົດທ່ີມີຢູ່,ສ້າງສົມມຸດຖານທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດ,ແລະສ້າງບົດສະຫຸຼ
ບທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອສະຫຸຼບການກວດກາການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງ
ຕົນ. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະນຳ
ສະເໜີບົດວະເຄາະທ່ີດີ ແລະ ລະອຽດທ່ີສຸດພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ພະຍາຍາມ
ວິທີທາງອ່ືນທ່ີມີປະສິດທິພາບທ່ີສຸດເມ່ືອທຽບໃສ່ມູນຄ່າ ແລະ ມີຄວາມ
ເກາະກ່າຍກັນທ່ີສຸດເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຂ້ໍມູນທ່ີຈຳເປັນມາ. ໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍໄດ້ລົງ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດອາດໃຫ້ນໜັກໄປທາງທັດສະນະຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ.

ຄວາມໂປ່ງໃສແລະການເຜີຍແຜ່ຂໍ້
ມູນຂ່າວສານ

202. ການດຳເນີນງານຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
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ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສທ່ີສຸດ, ທັງພາຍໃນ
ເອດີບີ ແລະ ກັບມວນຊົນ. ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານໃຫ້ມວນ
ຊົນຈະຕ້ອງສະໝ່ໍາສະເໝີ ໂດຍອີງຕາມຫັຼກການພ້ືນຖານຂອງນະ
ໂຍບາຍສ່ືສານມວນຊົນ (ປີ 2011). ຮ່າງຂ້ໍກຳນົດ ສຳລັບ ການເຜີຍ
ແຜ່ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ9.

203. ເວບໄຊສ໌ລວມກ່ຽວກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີ
ບີຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນ ພາຍໃນເວບໄຊສ໌ຂອງເອດີບີ ເພ່ືອເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເພ່ືອຊ່ວຍໃນການເຂ້ົາເຖິງໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ ແລະ
ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະມີພາກສ່ວນທ່ີເປັນ
ຂອງພວກເຂົາເອງ ພາຍໃນເວບໄຊສ໌ລວມຂອງເອດີບີ. ທຸກໆຂ້ໍມູນ
ຂ່າວສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈະຕ້ອງເອົາເຂ້ົາ
ໃສ່ໃນເວບໄຊສ໌ລວມກ່ຽວກັບ ກົນໄກຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ.48 ໜ້າ
ເວບໄຊສ໌ລວມໝູ່ (ຊ່ຶງຮຽກວ່າໜ້າເວບໄຊສ໌ສັງລວມຂ້ໍມູນ) ທ່ີເຊ່ືອມ
ຕ່ໍເຖິງພາກສ່ວນຂ້ໍມູນຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຢູ່ພາຍໃນເວບໄຊສ໌ນ້ີ, ຈະໄດ້ຮັບ
ການອັບເດດ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂເປັນປະຈຳ. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດແຕ່ລະຝ່າຍຈະມີໂລໂກ
ແລະ ຫົວຈົດໝາຍທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ໂລໂກແລະຫົວຈົດໝາຍ
ຂອງພວກເຂົາຈະຖືກເອົາໃສ່ກ້ອງ ໂລໂກລວມ ແລະ ຫົວຈົດໝາຍ
ລວມຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີບີ. ການເຂ້ົາເຖິງມວນ
ຊົນຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຈະປະກອບດ້ວຍການນຳສະເໜີລວມ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ,ໃນຂະນະດຽວກັນກ່ໍເນ້ັນໜັກໃສ່ຫົວຂ້ໍສະເພາະດ້ານ.

204. ລັກສະນະຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຮຽກຮ້ອງເຖິງລະດັບຂອງການຮັກສາຄວາມ
ລັບທ່ີເໝາະສົມ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນວ່າ, ບົດອະທິບາຍທ່ົວໄປກ່ຽວກັບ
ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆແລະທາງອອກສຸດທ້າຍສາມາດເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມວນຊົນ
ໄດ້, ແຕ່ວ່າລາຍລະອຽດສຳຄັນກ່ຽວກັບການສົນທະນາຕ່າງໆຄວນ
ຮັກສາໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ.ຂ້ໍຕົກລົງຫືຼມະຕິສຸດທ້າຍຈະຕ້ອງຮັກສາໃຫ້
ເປັນຄວາມລັບຖ້າວ່າແຕ່ລະຝ່າຍສະເໜີໃຫ້ເກັບເປັນຄວາມລັບ.ທຸກໆ
ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ສ່ົງໃຫ້ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການ ຫືຼ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດ ບົນພ້ືນຖານຂອງການຮັກສາເປັນຄວາມລັບອາດບ່ໍ

ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກໃຫ້ຝ່າຍອ່ືນຮັບຮູ້ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ຝ່າຍທ່ີສ່ົງຂ້ໍມູນນ້ັນ. ຖ້າວ່າມີການສະເໜີ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ອາດບ່ໍໃຫ້ຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ ໃຫ້
ພາກສ່ວນອ່ືນ.

205. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ
ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະ
ມີອຳນາດໃນການອອກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສ່ືສານກັບມວນຊົນຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ. ກ່ອນທ່ີຈະດຳເນີນການເຊ່ັນນ້ັນ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຫືຼຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພະແນກປະຊາສຳພັນຮັບຮູ້,
ບ່ໍແມ່ນເພ່ືອການທົບທວນຄືນ, ແຕ່ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ໂອກາດແກ່ເອດີບີ ໃນ
ການກຽມຄຳຕອບເພ່ືອຕອບຄຳຖາມຂອງສ່ືຫືຼມວນຊົນ.

206. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການແລະຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,ແລະພະນັກງານ
ທຸກໆຄົນທ່ີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຈະຕ້ອງມີ
ຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ມີຄວາມຈ່ົງຈຽມໃນເວລາລົງຢ້ຽມຢາມພາກ
ສະໜາມ ຫືຼ ໃນເວລາດຳເນີນການໃນປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ. ຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະບ່ໍໃຫ້ສຳພາດສ່ືມວນຊົນ
ໃນທຸກໆຂ້ັນຕອນຂອງການດຳເນີນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

207. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບມີຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກັບທຸກໆ
ການດຳເນີນການທັງໝົດທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ທັງໃນຂະ
ແໜງການລັດ ແລະ ຂະແໜງການເອກະຊົນ. ໃນກໍລະນີທ່ີລະບົບ
ປ້ອງກັນຂອງປະເທດໃດໜ່ຶງຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບ ບັນດາໂຄງການທ່ີ
ເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍສອດຄ່ອງກັບບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍ
ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ (ປີ 2009), ການນຳໃຊ້ ລະບົບປ້ອງກັນຂອງ
ປະເທດນ້ັນຈະບ່ໍປ່ຽນແປງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຂອງກົນ
ໄກ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີບີ, ຊ່ຶງລວມທັງ ພາລະບົດບາດ
ຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການແລະ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ.ໃນກໍລະນີ
ເກີດມີການກ່າວອ້າງ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດສາມາດສຶກສາການປະເມີນຜົນຂອງເອດີບີ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມທຽບເທ່ົາກັນລະຫວ່າງຂອບເຂດນະໂຍບາຍຂອງເອດີບີ, ສາຍ
ເຫດ ແລະ ຫັຼກການທ່ີນຳໃຊ້ໃນ ລະບົບປ້ອງກັນຂອງປະເທດນ້ັນ
(ແລະ ມາດຕະການເພ່ີມເຕີມອ່ືນໆທ່ີໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນ ເພ່ືອບັນລຸ

48 ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ມີເວບໄຊສ໌ແຍກກັນຕ່າງຫາກ,
ຊ່ຶງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ  ກ່ຽວກັບ  ກົນໄກ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນແຕກກະຈາຍຢູ່ໃນແຕ່ລະເວບໄຊສ໌ແລະ ເວບໄຊສ໌ອ່ືນໆ.ການຈັດການແບບກະຈັກກະຈາຍນ້ີຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ໂດຍໃຫ້ມີເວບໄຊສ໌ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນດຽວພາຍໃນເວບໄຊສ໌ສາທາລະນະຂອງເອດີບີ.



ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບສະບັບປັບປຸງ

41

ຄວາມທຽບເທ່ົາ) ໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍ
ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ພ້ອມທັງການຄວມຄຸມໂຄງການຂອງເອດີບີ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ (ວັກ
ທີ20,ໜ້າທີ80).ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບນ້ີຍັງນຳໃຊ້ກັບການດຳ
ເນີນການຮ່ວມສະໜອງງົບປະມານທ່ີເອດີບີເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ.

ຄວາມຮັບຮູ້ແລະການຮຽນຮູ້

208. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດຄວນອັບເດດຍຸດທະສາດການເຂ້ົາເຖິງມວນຊົນຂອງພວກເຂົາ
ເປັນປະຈຳ (ເຊ່ັນວ່າທຸກໆ 3 ປີ). ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ແລະ ພະນັກງານ ຄວນດຳເນີນກິດຈະກຳເຂ້ົາ
ເຖິງມວນຊົນ3ປະເພດເພ່ືອບັນລຸການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມດ້ານບວກ.

209. ພາຍໃນ. ການເຂ້ົາເຖິງນ້ີຄວນປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຜີຍ
ແຜ່ບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງເອດີບີໂດຍຜ່ານທາງການຈັດກອງ
ປະຊຸມສຳມະນາ, ຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ການສຶກສາອົບຮົມ. ກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຄວນຖືກປະກອບເຂ້ົາເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການ
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເປັນປະຈຳ. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄວນ
ຖືກເບ່ິງວ່າເປັນ ເຄ່ືອງມືອັນສຳຄັນ ສຳລັບ ການຮຽນຮູ້, ແລະ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງ
ການພັດທະນາ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ
ແລະ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ,
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ແລະ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,
ພະນັກງານ,ຄະນະບໍລິຫານ,ແລະສະພາບໍລິຫານຄວນສ່ົງເສີມໃຫ້ມີ
ການປ່ຽນແປງທາງວັດທະນາທຳ ເພ່ືອກຳຈັດ ທັດສະນະທ່ີຍັງຫົຼງເຫືຼອ
ຢູ່ທ່ີວ່າກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ.

210. ຂ້ັນປະເທດ.ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຄວນຈັດກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ເປັນປະຈຳ ໃນ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທ່ີພວມພັດທະນາ. ພວກເຂົາຄວນເຜີຍແຜ່
ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກນ້ີແບບງ່າຍດາຍ, ມີພາບປະກອບແລະ
ສະດວກຕ່ໍກັບຜູ້ນຳໃຊ້. ໃນແຕ່ລະຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳປະເທດ,
ພະນັກງານຄົນໜ່ຶງຄວນຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫັຼກສຳລັບ
ຮັບຜິດຊອບຄຳຮ້ອງທຸກ ທ່ີເປັນສາຍເຫດມາຈາກ ບັນດາໂຄງການທ່ີ
ເອດີບີສະໜອງງົບປະມານໃຫ້. ຫ້ອງການເອດີບີໃນບາງປະເທດໄດ້ມີ
ການແຕ່ງຕ້ັງ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບນ້ັນແລ້ວ; ການປະຕິບັດເຊ່ັນນ້ີ ຄວນນຳ
ໄປໃຊ້ໃນທຸກໆຫ້ອງການຂອງເອດີບີປະຈຳປະເທດ.

211. ຂ້ັນໂຄງການ. ການປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານຂອງເອດີບີ ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນ
ຊ່ວງທາງ ສຳລັບ ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ. ພະນັກງານ, ພວກ
ທ່ີຮ່ວມງານກັບຜູ້ກູ້ຢືມ, ຈະເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ຕອນຕ້ົນຂອງຮອບວຽນໂຄງການ ແລະ
ຄວາມພ້ອມຂອງມັນໃນການເຂ້ົາຊ່ວຍເຫືຼອໃນກໍລະນີທ່ີກົນໄກ
ອ່ືນໆສຳລັບການຈັດການກັບຜົນກະທົບເສຍຫາຍຈາກໂຄງການບ່ໍ
ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ຮູບແບບຂອງກິດຈະກຳ
ນ້ີຈະແຕກຕ່າງກັນຊ່ຶງມັນຂ້ຶນກັບລັກສະນະຂອງໂຄງການ. ພະແນກ
ດຳເນີນການຕ່າງໆຈະເນ້ັນໜັກໃສ່ໂຄງການທ່ີມີລະດັບຄວາມສ່ຽງສູງ,
ເຊ່ັນວ່າໂຄງການທ່ີມີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຫຼາຍ. ແຜ່ນພັບທ່ີເປັນພາສາ
ປະຈຳຊາດຫືຼພາສາທາງການ,ກະດານຂ່າວຊຸມຊົນ,ອຸປະກອນພາບ
ແລະສຽງ, ຫືຼ ສ່ືກາງອ່ືນໆທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຈະຖືກນຳ
ໃຊ້ເພ່ືອສ່ົງຂ່າວໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້.ບົດຖະແຫຼງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍກາ
ນປ້ອງກັນກຳນົດໃຫ້ວ່າກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຕ້ອງໄດ້ຖືກກຳນົດ
ຂ້ຶນມາໃນຂ້ັນໂຄງການ. ມັນຍັງກຳນົດອີກວ່າພະນັກງານລັດ ແລະ/
ຫືຼ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໂຄງການທ່ີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກົນໄກ
ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມ
ຮູ້ ໂດຍຕ້ອງປະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳປະເທດ,
ທີມງານໂຄງການ, ໜ່ວຍງານລັດຖະບານຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ, ແລະ ໜ່ວຍ
ງານບໍລິຫານໂຄງການ. ເອດີບີສາມາດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນ
ການມອບໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ ຫືຼ ບັນດາອົງການ
ຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນທ່ີເຊ່ືອຖືກໄດ້ໃນການຈັດກິດຈະກຳເລ່ົານີແທນຕົນ.

212. ບົດລາຍງານການຮຽນຮູ້ທ່ີສ້າງຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,
ຫ້ອງ ການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ
ກຳນົດ, ພະແນກປະເມີນຜົນອິດສະລະ, ແລະ ພະແນກພັດທະນາ
ພາກພ້ືນແບບຍືນຍົງຈະກ່ັນຕອງເອົາຈາກປະສົບການຂອງ
ເອດີບີ, ທັດສະນະຂອງເອດີບີ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີເອດີບີຖອດຖອນໄດ້,
ຊ່ຶງລວມທັງຜົນກະທົບດ້ານການພັດທະນາ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ມູນ
ຄ່າຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະ(i)ອະທິບາຍຫຍ້ໍກ່ຽວກັບໜ້າວຽກແລະຜົນ
ໄດ້ຮັບຕ່າງໆຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ; (ii)ສະຫຸຼບຄຳຮ້ອງທຸກ;
(iii)ວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາຂອງກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ;(iv)ສົນທະນາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ;(v)ບັນທຶກແລະ
ຕິດຕາມມູນຄ່າທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສຳລັບປະຊາຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະ ເອດີບີສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ;
ແລະ (vi)ສະໜອງຂ້ໍມູນ ແລະ ບົດວິເຄາະອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ເພ່ືອ
ເປັນທິດທາງໃຫ້ການອອກແບບແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ໃດໜ່ຶງໃນອະນາຄົດ, ຄະນະບໍລິຫານຈະວ່າຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພ່ືອດຳ
ເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດແລະມູນຄ່າຂອງກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສະບັບປັບປຸງນ້ີ.49

49 ສ່ິງນ້ີ ແມ່ນມີການພົວພັນກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງລະບຽບການ. ການສຶກສານ້ີ ຈະປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ ທັງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປີ 2003 ແລະ ນະໂຍບາຍກົນໄກຄ
ວາມຮັບຜິດຊອບສະບັບປັບປຸງ. ມັນຈະວິເຄາະຜົນກະທົບທ່ີເພ້ີມຂ້ຶນ ທ່ີເກີດຈາກ ການປ່ຽນແປງທ່ີໄດ້ນຳສະເໜີໃນ ນະໂຍບາຍສະບັບທົບທວນ. ໃນການວິເຄາະມູນຄ່າ, ການສຶກສານ້ີ
ຈະກວມເອົາຂ້ໍທີ(vii)ແລະ(viii)ໃນເງ່ືອນໄຂສັນຍາຂອງການທົບທວນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ(ວັກທີ5,ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ1).
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ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແລະໄລຍະຂ້າມຜ່ານ

213. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບສະບັບປັບປຸງນ້ີ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ພາຍໃນ3ເດືອນຫັຼງຈາກວັນທີທ່ີສະພາຜູ້ອຳນວຍການໄດ້ອະນຸມັດ
ນະໂຍບາຍແລ້ວ, ຊ່ຶງມັນຈະປ່ຽນແທນ ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ປີ 2003 (ຟຸດໂນດທີ 2).50 ຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ/ຫືຼ ຂ້ໍສະ
ເໜີ ທ່ີໄດ້ຍ່ືນກ່ອນວັນທີ ທ່ີ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບສະບັບປັບປຸງ
ມີຜົນບັງຄັບໃຂ້ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບປີ2003ແລະລະບຽບການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

50 ນະໂຍບາຍປີ 2003 ກໍານົດໄວ້ວ່າ ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມດວກພິເສດ ສຳລັບ ໂຄງການ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຕ້ອງກະກຽມ
ບັນດາລະບຽບດຳເນີນການ ແລະ ລະບຽບບໍລິຫານ. ບັນດາລະບຽບການເລ່ົານ້ີ ແມ່ນບ່ໍໄດ້ແນະນຳໃຫ້ກຳນົດໃນນະໂຍບາຍສະບັບປັບປຸງນ້ີ ເພ່ືອເປັນການຫຸຼດຜ່ອນການທັບຊ້ອນ ແລະ
ເພ້ີມຄວາມໂປ່ງໃສ.ລະບຽບດຳເນີນການແລະລະບຽບບໍລິຫານໃດໜ່ຶງທ່ີມີຄວາມຈຳເປັນຈະໄດ້ກຳນົດໃນນະໂຍບາຍສະບັບປັງປຸງນ້ີແລະ/ຫືຼໃນຄູ່ມືດຳເນີນການ.
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214. ການປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ຄາດວ່າຈະມີຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ
ຂອງເອດີບີໃນຂົງເຂດຂ້າງລຸ່ມນີ້:

(i) ກິດຈະກຳເຂ້ົາເຖິງມວນຊົນທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນຈະຕ້ອງການ
ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ຈ່າຍ
ປະມານ130.000 ໂດລາ ໃນປີ 2010ສຳລັບ ກິດຈະກຳ
ເຂົ້າເຖິງມວນຊົນ. ສົມມຸດວ່າ ລາຍຈ່າຍ ສຳລັບ ການເຂົ້າ
ເຖິງມວນຊົນເພີ່ມຂຶ້ນທົບເຄິ່ງ, ມັນຈະຮຽກຮ້ອງເຖິງມູນຄ່າ
ເພີ່ມຂຶ້ນອີກສຳລັບໜຶ່ງປີປະມານ130.000ໂດລາ.

(ii) ບົດສະເໜີທີ່ວ່າແຕ່ລະຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳປະເທດ
ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ 1 ທ່ານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບ
ຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທີ່ເອດີ
ບີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ຈະໝາຍເຖິງມູນ
ຄ່າເພີ່ມເຕີມ. ຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳບາງປະເທດຈະ
ແຕ່ງຕ້ັງພະນັກງານທ່ີມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳບາງ
ປະເທດຈະຕ້ອງການພະນັກງານເພີ່ມອີກ. ມູນຄ່າ

ເພີ່ມຂຶ້ນປະຈຳປີ ສຳລັບວ່າຈ້າງຜູ້ຮັບຜິດຊອບນັ້ນ ຈະມີ
ປະມານ220.000ໂດລາ.

(iii) ການວ່າຈ້າງພະນັກງານຮັບຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ເຮັດວຽກເຕັມ
ເວລາຈະຕ້ອງການມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມ. ມູນຄ່າຄາດຄະເນ
ສຳລັບໜຶ່ງປີແມ່ນປະມານ50,000ໂດລາ.

(iv) ມູນຄ່າບາງອັນຈະຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າຫ້ອງການຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ຈະ
ມີພະນັກງານສາກົນຫຼຸດລົງ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ
ບໍລິຫານ ຫຼື ພະນັກງານປະຈຳປະເທດຫຼຸດລົງ 1 ທ່ານ.
ການຫຼຸດລົງນີ້ຄາດວ່າຈະມີປະມານ250.000ໂດລາ.

215. ມູນຄ່າສຸດທິທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນປະຈຳປີ ຈາກລາຍການຂ້າງເທິງນີ້
ຄາດວ່າຈະເຖິງ150.000ໂດລາ.51ສະນັ້ນ,ຜົນສະທ້ອນລວມດ້ານ
ງົບປະມານຈາກການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍນີ້ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບ
ປານກາງ. ມູນຄ່າຄາດຄະເນນ້ີ ແມ່ນຈະໄດ້ມາຈາກມູນຄ່າດຳເນີນ
ການໂດຍກົງຂອງເອດີບີ. ມູນຄ່າທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມອື່ນໆ 
ສຳລັບປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ,ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາແລະເອດີບີຈະຂຶ້ນກັບຈຳນວນແລະ
ລັກສະນະຂອງຄຳຮ້ອງທຸກ.

ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນ

51 ການປະເມີນມູນຄ່ານ້ີບ່ໍໄດ້ລວມທັງການເພ້ີມຂ້ຶນປະຈຳປີຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟ້ີມແລະການປັບເງິນເດືອນ.ມູນຄ່າເພ້ີມຂ້ຶນນ້ີຈຳເປັນຕ້ອງເອົາຕ່ືມເຂ້ົາໃສ່ໃນຊ່ວງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາ
ຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບສະບັບປັບປຸງ.
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7 ຄຳແນະນຳ

216. ທ່ານປະທານແນະນຳໃຫ້ສະພາບໍລິຫານອະນຸມັດນະໂຍບາຍ
ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບສະບັບປັບປຸງນ້ີ ຕາມທ່ີໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້
ໃນພາກທີ5ຂອງເອກະສານນ້ີ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ1
ເງື່ອນໄຂສັນຍາສຳລັບການທົບທວນກົນໄກ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

1. ໃນປີ 1995,ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ສ້າງຕ້ັງໜ້າທ່ີກວດສອບການດຳເນີນງານເພ່ືອເປັນບ່ອນສຳລັບຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການສາມາດຮ້ອງຮຽນໄປຍັງອົງກອນເອກະລາດກ່ຽວກັບການດຳເນີນນະໂຍບາຍແລະລະບຽບ
ດຳເນີນການຂອງເອດີບີ ໃນບັນດາໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ.1 ໃນປີ 2003, ຫັຼງຈາກຂະບວນການທົບທວນຄືນ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເອດີບີ ໄດ້ແນະນຳກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ,2 ໂດຍອີງໃສ່ໜ້າທ່ີກວດສອບການດຳເນີນງານດ່ັງກ່າວ. ກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບນ້ີ ແມ່ນອອກແບບມາເພ່ືອຍົກລະດັບປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸນນະພາຂອງໂຄງການ
ຂອງເອດີບີ; ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຍຸດຕິທຳຕ່ໍທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; ສະທ້ອນ
ໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ວິຊາການສູງສຸດຂອງພະນັກງານ ແລະ ການດຳເນີນງານ; ມີຄວາມເປັນ
ເອກະລາດ ແລະ ໂປ່ງໃສເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ້; ແລະ ມີປະສິດທິພາບເມ່ືອທຽບໃສມູ່ນຄ່າ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະປະກອບສ່ວນໃຫ້
ກັບການຄວບຄຸມ, ການກວດສອບ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ແລະ ລະບົບການປະເມີ່ນຜົນອ່ືນໆທ່ີເອດີບີມີຢູ່ແລ້ວ. ກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບນ້ີ ໄດ້ຖືກປະກາດໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ ປີ 2003. ໃນຊ່ວງກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄ້ັງທີ 43
ຂອງສະພາບໍລິຫານຂອງເອດີບີທ່ີໄດ້ຈັດຂ້ຶນໃນເມືອງຕັຊເຄັນ(Tashkent)ປະເທດອຸດສະເບກິດສະຖານໃນເດືອນພຶດສະພາ
ປີ 2010, ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ປະກາດໃຫ້ມີການກວດກາຄືນ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ສະນ້ັນ ຄະນະກວດກາຄືນ
ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສະພາຜູ້ອຳນວຍການແລະຄະນະບໍລິຫານຈື່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນເພ່ືອຈຸດປະສົງດ່ັງກ່າວນ້ັນ.

2. ຈຸດປະສົງຂອງການທົບທວນນ້ີແມ່ນເພ່ືອສຶກສາຂອບເຂດໜ້າວຽກສຳລັບປັບປຸງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ການທົບ
ທວນນ້ີຈະມີລັກສະນະເປີດກວ້າງແລະກວມເອົາດ້ານຕ່າງໆດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

(i) ການວິເຄາະປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມເໝາະສົມຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທາງດ້ານປະຫັວດຄວາມເປັນ
ມາແລະຈຸດປະສົງ,ແລະບັນດາຫັຼກການທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ2003;

(ii) ການປະເມີນປະສົບການຂອງເອດີບີ ກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບນັບແຕ່ປີ 2003, ພ້ອມທັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງສະພາບການທີ່ປ່ຽນແປງໄປໃນການດຳເນີນງານຂອງເອດບີີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະ
ສາດ2020;3

(iii) ການສົມທຽບແລະການວິເຄາະກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີບີກັບສະຖາບັນທຽບເທົ່າອື່ນໆທີ່ກຽວຂ້ອງ;
(iv) ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊຶ່ງລວມທັງບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ລັດ

ຖະບານ, ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງເອດີບີ, ຄະນະບໍລິຫານ, ພະນັກງານດຳເນີນການ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່
ສັງກັດລັດແລະອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ;

(v) ການແກ້ໄຂປະເດັນຫັຼກທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການວິເຄາະ, ການປຽບທຽບ, ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການປຶກສາຫາລື;
ແລະ

(vi) ຄຳແນະນຳ, ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການວິເຄາະ, ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍນີ້, ການເຮັດ
ວຽກຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ,ແລະລະບຽບດຳເນີນການແລະລະບຽບບໍລິຫານຂອງມັນ.

3. ການທົບທວນຄືນນ້ີຈະປະກອບດ້ວຍການປຶກສາຫາລືກັບມວນຊົນເພ່ືອຈະດຳເນີນເປັນ3ໄລຍະ.ໄລຍະທີໜ່ຶງຈະແມ່ນ
ການເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ມວນຊົນປະກອບຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຜ່ານທາງເວບໄຊສ໌ຂອງເອດີບີ.

1 ເອດີບີ. ປີ 1995. ການສ້າງຕ້ັງ ໜ້າທ່ີກວດສອບການປະຕິບັດງານ. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.
2 ເອດີບີ. ປີ 2003. ການທົບທວນ ໜ້າທ່ີກວດສອບການປະຕິບັດງານ: ການສ້າງຕ້ັງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃໝ່.
ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.

3 ເອດີບີ. ປີ 2008. ຍຸດທະສາດ 2020: ຂອບຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ປີ 2008–2020.
ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.
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ໄລຍະທີສອງຈະແມ່ນການປຶກສາຫາລືໃນປະເທດສະມາຊິກທ່ີພັດທະນາແລ້ວແລະໃນປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາ.
ສະ ຖານທ່ີຕ້ັງທ່ີສະເໜີມາປະກອບດ້ວຍເມືອງ ແຟຼງເຟີດ (Frankfurt), ນະຄອນຫຼວງອິດສະລາມາບັດ (Islamabad), ນະ
ຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າ(Jakarta),ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ(Manila),ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ(Tokyo)ແລະນະຄອນຫຼວງວໍຊິງ
ຕັນດີຊີ (Washington, DC).4 ການປຶກສາຫາລື ຈະກວມເອົາບັນດາລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດ, ຂະແໜງ
ການເອກະຊົນ, ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກ່ໍໃຫ້ກວມເອົາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ. ໄລ ຍະທີສາມຈະແມ່ນການເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ມວນຊົນປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ໃນບົດງາຍງານຂອງຄະນະກວດກາ
ຄືນໂດຍຜ່ານທາງເວບໄຊສ໌ຂອງເອດີບີ,ຊ່ຶງເວບໄຊສ໌ສະເພາະການທົບທວນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈ່ຶງໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນ.

4. ປະເດັນຫັຼກດ່ັງລຸ່ມນ້ີໄດ້ສັງລວມຢູ່ໃນເງ່ືອນໄຂສັນຍາຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານພາຍນອກ:
(i) ວິທີລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມພາຍໃຕ້ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ,ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ຈາກປະເທດກູ້ຢືມເພື່ອດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ;
(ii) ຈຳນວນສະເໜີກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ໜ້ອຍ;
(iii) ລະດັບຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງກົນໄກ, ຊຶ່ງລວມທັງສາຍການລາຍງານ, ຄວາມເປັນເຈົ້າກນ, ແລະ ການ

ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນກ່ຽວກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມທັງປະເດັນກ່ຽວກັບ ງົບປະ
ມານ, ພະນັກງານ, ການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກ, ການເຂົາເຖິງການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ເປັນ
ເອກະລາດ,ແລະສິດທິໃນການວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານແລະທີ່ປຶກສາ;

(iv) ການເຂົ້າເຖິງກົນໄກໂດຍປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ;
(v) ມາຕະຖານສຳລັບການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ;
(vi) ປະສິດທິພາບຂອງຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເອດີບີ ໃນການເຜີຍ

ແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳເພ່ື່ອເຂົ້າເຖິງມວນຊົນ,ຊຶ່ງມັນສະແດງອອກໃນຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວ
ກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີບີ;

(vii) ການປະເມີນຜົນສະທ້ອນຂອງການນຳເອົາໂຄງການ ເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໃນທາງດ້ານເວລາທີ່ຈຳ
ເປັນ,ຄວາມຊັກຊ້າ,ແລະມູນຄ່າການເງິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ;

(viii) ບັນຫາສະເພາະດ້ານຂອງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ຜົນກະທົບວົງກ້ວາງທີ່ກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໄດ້ມີຕໍ່ກັບວິທີການຂອງເອດີບີໃນການຕັດສິນແລະການຄັດເລືອກໂຄງການ;

(ix) ຈາກປະສົບການຂອງເອດີບີ ແລະສະຖາບັນທຽບເທົ່າ,ຂະໜາດຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະ/ຫືຼ ຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຮຸນແຮງໄດ້ຮັບ;ແລະ

(x) ປະເດັນອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການປັບປຸງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີບີ.

4  ໃນຕ່ໍມາໄດ້ປ່ຽນສະຖານທ່ີຈາກນະຄອນຫຼວງອິດສະລາມາບັດ(Islamabad)ມາເປັນນະຄອນຫຼວງໂຄລຳໂບ(Colombo)ປະ
ເທດສີລັງກາຍ້ອນເກີດໄພນຖ້ວມໃນປະເທດປາກິດສະຖານໃນທ້າຍປີ2010.
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1. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ມີພັນທະໃນການປຶກສາຫາລືກັບ ທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ດ້ານ ຄຸນນະພາບຂອງ ການທົບທວນ ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການທົບທວນຄືນນີ້, ເອດີບີຕ້ອງ
ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືລະອຽດແລະເປີດກວ້າງສູ່ມວນຊົນເລີ່ມຈາກຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາປີ2010.

2. ຂັ້ນຕອນຂອງການປຶກສາຫາລືປະກອບດ້ວຍ:
(i) ການປຶກສາຫາລືກັບສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ,ຄະນະບໍລິຫານ,ແລະພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍທັງໃນສຳນັກ

ງານໃຫຍ່ແລະໃນຫ້ອງການພາກສະໜາມ;
(ii) ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາຍນອກ ທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນ, ຊຶ່ງລວມທັງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ,ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ,ໜ່ວຍງານບໍລິຫານໂຄງການ ແລະໜ່ວຍ
ງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ,ລັດຖະບານ,ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ,ຂະແໜງການເອກະຊົນ,ສະຖາບັນ
ການສຶກສາ,ບັນດາຊ່ຽວຊານ,ແລະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກັບກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນອື່ນໆ;

(iii) ຈັດການປຶກສາຫາລືຂັ້ນປະເທດ ແລະ ຂັ້ນພາກພື້ນໃນ 6 ປະເທດ ຄື — ເຢຍລະມັນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຍີປຸ່ນ,
ຟິລິບປິນ,ສີລັງກາ,ແລະສະຫະລັດອາເມລິການ—ແລະປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເປັນຄົນການາ
ດາໂດຍຜ່ານທາງກອງປະຊຸມທາງໄກທີ່ເຫັນພາບ;

(iv) ການສ້າງເວບໄຊສ໌ສະເພາະສຳລັບການທົບທວນ (http://www.adb.org/ AM-Review/) ແລະ ນຳເອົາ
ເອກະສານ4ຢ່າງເຂົ້າໃສ່ໃນເວບໄຊສ໌ເພື່ອໃຫ້ມວນຊົນປະກອບຄຳຄິດເຫັນຄື:(a)ນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບປີ2003,ຊຶ່ງໄດ້ເອົາໃສ່ໃນເວບໄຊສ໌ເປັນເວລາ12ອາທິດແຕ່ເດືອນມິຖຸນາເຖິງເດືອນກັນຍາປີ
2010; (b) ນະໂຍບາຍປຶກສາຫາລື ສະບັບທຳອິດ ສຳລັບ ການທົບທວນນີ້, ຊຶ່ງໄດ້ເອົາໃສ່ໃນເວບໄຊສ໌ ເປັນ
ເວລາ8ອາທິດ ແຕ່ເດືອນກຸມພາ ເຖິງເດືອນເມສາປີ2011;(c)ຮ່າງເອກະສານ,ຊຶ່ງໄດ້ເອົາໃສ່ໃນເວບໄຊສ໌
ເປັນເວລາ1ອາທິດ ແຕ່ເດືອນເມສາ ເຖິງເດືອນມິຖຸນາປີ2011; ແລະ(d) ເອກະສານປຶກສາຫາລືສະບັບທີ
ສອງ,ຊຶ່ງໄດ້ເອົາໃສ່ໃນເວບໄຊສ໌ແຕ່ເດືອນກໍລະກົດເຖິງເດືອນສິງຫາປີ2011;ແລະ

(v) ເອົາຄຳຄິດເຫັນທັງໝົດຂອງມວນຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເວບໄຊສ໌ສະເພາະການທົບທວນຄືນນັ້ນ, ພ້ອມທັງບົດ
ສະຫຼຸບການປຶກສາຫາລືຂັ້ນປະເທດເຂົ້າໃສ່ໃນເວບໄຊສ໌;ພ້ອມທັງເອກະສານຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານພາຍນອກ,
ບົດນຳສະເໜີ,ແລະຮ່າງບົດລາຍງານການທົບທວນອື່ນໆ.

3. ຄະນະກວດກາຄືນໄດ້ມີຄວາມໂປງໃສສູງໃນຕະຫຼອດຊ່ວງເວລາທີ່ດຳເນີນການທົບທວນຄືນ ກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ.ເວບໄຊສ໌ສຳລັບການທົບທວນຄືນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປະກອບມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບອົງປະກອບ
ຂອງຄະນະກວດກາຄືນ,ເງື່ອນໄຂສັນຍາຂອງການກວດກາຄືນ,ຕາຕະລາງເວລາສຳລັບການທົບທວນຄືນ,ເອກະສານປະ
ເດັນຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານພາຍນອກ, ບົດລາຍງານຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານພາຍນອກ, ແລະ ຮ່າງເອກະສານທົບທວນອ່ືນໆ.
ຮ່າງເອກະສານນະໂຍບາຍທັງໝົດ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມວນຊົນໃນວັນທີດຽວກັນກັບວັນທີທີ່ພວກມັນຖືກສົ່ງໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ
ເພື່ອພິຈາລະນາ. ເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ , ເຊັ່ນວ່າເອກະສານນະໂຍບານປຶກສາຫາລື, ໄດ້ຖືກແປເປັນຫຼາຍພາສາຂອງ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການເຊື້ອເຊີນໃຫ້
ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາຂັ້ນປະ
ເທດ ຈຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໂດຍການເອົາຂ່າວສານນັ້ນເຂົ້າໃສ່ໃນເວ
ບໄຊສ໌ທົບທວນຄືນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເອດີບີ ໄດ້ຂຽນຕອບຈຸດສຳ ຄັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຂ້ັນຕອນປຶກສາຫາລື ແລະ
ເຜີຍແຜ່ພວກມັນໃນເວບໄຊສ໌ທົບທວນຄືນນັ້ນ.ເອດີບີສະແດງຄວາມຂອບໃຈນໍາບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ
ແລະຜູ້ປະກອນສ່ວນທຸກໆທ່ານແລະທີ່ໄດ້ສະໜອງບັນດາປັດໄຈນຳເຂົ້າແລະຄຳຄິດເຫັນໃນຊ່ວງການປຶກສາຫາລື.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ2
ສະຫຼຸບຂັ້ນຕອນຂອງການປຶກສາຫາລື
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4. ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2010, ຄະນະກວດກາຄືນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປັນປະຈຳເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບປະເດັນ
ຕ່າງໆ, ການປຶກສາຫາລືມວນຊົນ, ທາງເລືອກ, ແລະ ທິດທາງຂອງການທົບທວນຄືນນ້ີ. ສະພາບໍລິຫານໄດ້ປະຊຸມກັນ 3
ເທື່ອ ໃນກອງປະຊຸມສະພາແບບບໍ່ເປັນທາງການເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂສັນຍາສຳລັບການທົບທວນນີ້, ບົດລາຍ
ງານທັດສະນະຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານພາຍນອກ,ແລະເອກະສານນະໂຍບາຍປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະກວດກາຄືນ.

5. ການກວດກາຄືນນ້ີໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດກ່ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.
ຄະນະຢ້ຽມຢາມກວດການຄືນ ໄດ້ພົບກັບປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ໂຄງການໂດຍລວມ,ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມໃນປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາທີ່ຕົນລົງຢ້ຽມຢາມ.
ເພື່ອເປັນການຮຽນຮູ້ຈາກບັນດາກົນໄກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ,ຄະນະຢ້ຽມຢາມກວດການຄືນໄດ້ພົບພະນັກງານຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກັບກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາ ຄານໂລກ, ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ, ທະນາຄານຢູໂຣບເພື່ອການລົງທຶນ, ທະນາຄານ
ພັດທະນາລະຫວ່າງອາເມລິກາ,ທະນາຄານຍີ່ປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ,ສະຖາບັນລົງທຶນເອກະຊົນໃນຕ່າງປະເທດຂອງ
ສະຫະລັດອາເມລິກາ.ການຢ້ຽມຢາມນີ້ຍັງໄດ້ພົບກັບພະນັກງານຂອງອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລືມວນຊົນທັງໝົດ, ຊຶ່ງລວມທັງບົດສະຫຼຸບແລະບົດສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບກຸ່ມຈາກກອງ
ປະຊຸມສຳມະນາຕ່າງໆ,ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃສ່ໃນເວບໄຊສ໌ທົບທວນຄືນ.

6. ການປຶກສາຫາລືໄດ້ມີບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫຼາກຫຼາຍ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຄໍາຄິດເຫັນຕອບກັບໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີບີ. ທັງສອງໜ້າທີ່ຖືກເບິ່ງເຫັນວ່າເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ເສີມສ້າງເຊິ່ງກັນແລະກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍທ່ານຮັບຮູ້ໄດ້
ເຖິງນະວັດຕະກຳແລະຈຸດເດັ່ນຫຼາຍດ້ານຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ2003. ໃນຂະນະທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຫັນ
ດີກັບຫຼາຍປະເດັນ,ແຕ່ວ່າກໍ່ຍັງມີການຖົກຖຽງກັນໃນບາງປະເດັນເຊ່ັນວ່າ:

(i) ການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ໃນຂະນະທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບາງພາກສ່ວນເຊື່ອວ່າ ການຢ້ຽມຢາມພາກສະ
ໜາມແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ມີ, ແຕ່ວ່າບາງພາກສ່ວນຖົກຖຽງວ່າຄວນດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມພຽງແຕ່ຖ້າ
ວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກປະເທດກູ້ຢືມເທົ່ານັ້ນ.

(ii) ການເຂົ້າເຖິງໄລຍະກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ໂດຍກົງ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບາງພາກສ່ວນຖື
ວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດແລະມີຄວາມສອດຄ່ອງດີທີ່ຕ້ອງເລີ່ມຈາກໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ.ພາກສ່ວນອື່ນຍຶດຖື
ວ່າປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວນສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະເລີ່ມຈາກໜ້າທີ່ໃດ.

(iii) ມາດຕະຖານສຳລັບການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບາງພາກສ່ວນແນະນຳວ່າວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍ
ສຳລັບການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກຄວນມີຄວາມຈະແຈ້ງແລະຂະຫຍາຍອອກໄປເກີນວັນທີອອກບົດລາຍງານສຳເລັດ
ໂຄງການ, ຊຶ່ງບຸກແຕ່ລະຄົນຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກແທນຂໍ້ກຳນົດໃນປະຈຸບັນທີ່ກຳນົດໃຫ້ມີ
ສອງຄົນ, ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນທາງອ້ອມ ແລະບໍ່ໄດ້ເສຍຫາຍທາງວັດຖຸຄວນສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ
ໄດ້.ພາກສ່ວນອື່ນເຫັນວ່າມາດຕະຖານຄັດເລືອກໃນປະຈຸບັນດີແລ້ວ.

(iv) ຂອບເຂດອຳນາດຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບາງພາກສ່ວນແນະນຳວ່າຂອບເຂດ
ອຳນາດຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຄວນຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອກວມເອົາມາດຕະການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງແລະ
ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໃນຂະນະທີ່ ບາງພາກສ່ວນ ຖົກຖຽງວ່າກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄວນເນັ້ນໜັກ
ໃສ່ການແຫ້ໄຂບັນຫາແລະການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນການຂອງເອດີບີ,
ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະເດັນກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ແລະ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນຖືກຄອບຄຸມຢູ່ໃນ ກົນໄກອື່ນໆ
ແລ້ວ.

(v) ຈຳນວນຂໍ້ສະເໜີເຖິງ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງບາງ
ພາກສ່ວນເຊື່ອວ່າວິທີການແບບຕໍ່ເນື່ອງກີດກັ້ນປະຊາຊົນບາງຄົນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໃນ ໄລຍະກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ບາງພາກສ່ວນຖົກຖຽງວ່າຂັ້ນຕອນແບບຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈຳນວນ
ກໍລະນີ ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ມີໜ້ອຍນັ້ນກໍ່ແມ່ນຍ້ອນມີໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ໜ້າທີ່
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນໂຄງການແລະພະແນກດຳເນີນການຕ່າງໆ.

(vi) ມູນຄ່າເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ບາງພາກສ່ວນເຊື່ອວ່າກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເພີ່ມພາລະດ້ານມູນຄ່າສູງຂຶ້ນໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາຫຼາຍກວ່າ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ເຊັ່ນ

49

ສະຫຼຸບຂັ້ນຕອນຂອງການປຶກສາຫາລື

ວ່ານະໂຍບາຍດ້ານການປ້ອງກັນ. ແຕ່ວ່າບາງພາກສ່ວນກໍ່ເຊື່ອວ່າ ມູນຄ່າເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຕິຕັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດນັ້ນແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອບັນລຸດ້ານຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ.

7. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລືແລະດ້ານອ່ືນໆຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ໃນ
ເວບໄຊສ໌http://www.adb.org/AM-Review/.
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ສະຫຼຸບຂັ້ນຕອນຂອງການປຶກສາຫາລື

ວ່ານະໂຍບາຍດ້ານການປ້ອງກັນ. ແຕ່ວ່າບາງພາກສ່ວນກໍ່ເຊື່ອວ່າ ມູນຄ່າເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຕິຕັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດນັ້ນແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອບັນລຸດ້ານຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ.

7. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລືແລະດ້ານອ່ືນໆຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ໃນ
ເວບໄຊສ໌http://www.adb.org/AM-Review/.
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ໄລຍະປຶກສາຫາລື

1. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ 39 ເລ່ືອງ ນັບຈາກວັນທີທ່ີກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນທັນວາປີ 2003 ຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2011.1 ໃນຈຳນວນນ້ີ, 13 ເລ່ືອງຖືກຕ້ອງຕາມ
ເງ່ືອນໄຂ, 24 ເລ່ືອງບ່ໍສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂ, ແລະ ພວມມີການດຳເນີນການກຳນົດຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂຄັດ
ເລືອກສຳລັບ2ເລ່ືອງ.ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ຮັບປະມານ5ເລ່ືອງ
ຕ່ໍປີ(ຕາຕະລາງA3.1).

ຕາຕະລາງA3.1 ຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະປີ

ປີ ຄຳຮ້ອງທຸກທັງໝົດ ຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ

2004 3 2

2005 1 1

2006 6 1

2007 2 1

2008 0 0

2009 13 4

2010 7 2

2011a 7 2

ລວມ 39 13

a 2ເລື່ອງແມ່ນພວມດຳເນີນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ການຈົດທະບຽນຄຳຮ້ອງທຸກໂດຍຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການມາເຖິງວັນທີ31ທັນວາປີ2011.

2. ໃນຈຳນວນ24ຄໍາຮ້ອງທຸກທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ,ຜູ້ຮ້ອງທຸກໃນ15ກໍລະນີບ່ໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມພຽງພໍໃນ
ການແຫ້ໄຂບັນຫາກັບບັນດາພະແນກດຳເນີນການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ເອດີບີ);ຜູ້ຮ້ອງທຸກໃນ3ກໍລະນີບ່ໍໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບທາງວັດຖຸແລະຮຸນແຮງຈາກໂຄງການທ່ີເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ;2ເລ່ືອງໄດ້ຍ່ືນພາຍຫັຼງໄດ້ອອກບົດລາຍງານ
ສຳເລັດໂຄງການແລ້ວ; ບັນຫາໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ ຫືຼ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂໃນເວລາທ່ີໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ2 ເລ່ືອງ; ແລະ
ອີກ 2 ເລ່ືອງກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງ, ຊ່ຶງໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການສູນກາງໃຫ້ບໍລິການດ້ານ
ການດຳເນີນງານ.ຕາຕະລາງA3.2ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດຜົນຕ່າງໆທ່ີຄຳຮ້ອງທຸກບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ.

1 ກໍລະນີຕ່າງໆ ທ່ີຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ ສຳລັບໂຄງການ ໄດ້ຮັບນ້ັນ ໃຊ້ຄຳສັບວ່າ “ຄຳຮ້ອງທຸກ ຫືຼ complaints” ໃນນະໂຍບາຍປີ 2003.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ3
ປະສົບການນັບແຕ່ປີ2003
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ປະສົບການນັບແຕ່ປີ2003

ຕາຕະລາງA3.2 ເຫດຜົນທີ່ຄຳຮ້ອງທຸກບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ,ປີ2004–2011

ເຫດຜົນ ຈຳນວນ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ (%)

ມູນຄ່າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມເຂົ້າໃນຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບສະບັບປັບປຸງ.

15 62,5

ຜູ້ຮ້ອງທຸກບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງວັດຖຸແລະຮຸນແຮງຈາກໂຄງການ 3 12,5

ໄດ້ອອກບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການແລ້ວ 2 8,3

ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ 2 8,3

ກຳລັງມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍບັນດາພະແນກດຳເນີນການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຫືຼບັນຫາໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ

2 8,3

ລວມ 24 100,0

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ການຈົດທະບຽນຄຳຮ້ອງທຸກໂດຍຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການມາເຖິງວັນທີ31ທັນວາປີ2011.

3. ຂະແໜງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຂົນສ່ົງມີຄຳຮ້ອງທຸກຫຼາຍກ່ວາຂະແໜງອ່ືນໆ (17 ເລ່ືອງ), ຊ່ຶງເປນັ43,6%ຂອງ
ຈຳນວນລວມ. ຕ່ໍມາແມ່ນຂະແໜງນ, ພ້ືນຖານໂຄງລາງເຂດເທດສະບານ ແລະການບໍລິການຊ່ຶງມີ 9 ເລ່ືອງ.ຈຳນວນຄຳ
ຮ້ອງທຸກທ່ີມີຫຼາຍໃນຂະແໜງການເລ່ົານ້ີສ່ວນໜ່ຶງກ່ໍເປັນຍ້ອນວ່າການລົງທຶນໃນຂະແໜງການເລ່ົານ້ີມີຈຳນວນຫຼາຍ. ໂດຍ
ລວມແລ້ວ,ຂະແໜງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ(ຂົນສ່ົງ,ນ,ແລະພະລັງງານ)ມີເຖິງ79,5%ຂອງຈຳນວນຄຳຮ້ອງທຸກ,ຊ່ຶງສອດຄ່ອງ
ກັບອັດຕາສ່ວນຂອງໂຄງການເລ່ົານ້ີໃນງົບປະມານລົງທຶນຂອງເອດີບີ(ຕາຕະລາງA3.3).

ຕາຕະລາງA3.3 ຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຮັບຈັດຕາມຂະແໜງການ,ປິ2004–2011

ຂະແໜງ ລວມ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ(%)

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳລັບການຂົນສົ່ງ 17 43,6

ນ,ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດເທດສະບານແລະການບໍລິການ 9 23,1

ພະລັງງານ 5 12,8

ກະສິກຳແລະແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 4 10,3

ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ 1 2,6

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດຊົນນະບົດ 1 2,6

ການສຶກສາ 1 2,6

ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ 1 2,6

ລວມ 39 100,0

ໝາຍເຫດ:ຕົວເລກສ່ວນຮ້ອຍອາດລວມກັນບໍ່ຮອດ100%ຍ້ອນການປັດຕົວເລກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ການຈົດທະບຽນຄຳຮ້ອງທຸກໂດຍຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການມາເຖິງວັນທີ31ທັນວາປີ2011.

4. ຄຳຮ້ອງທຸກສ່ວນຫຼາຍ (65,9%) ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ຂ້ໍມູນຂ່າວສານບ່ໍເໝາະສົມ, ແລະ ການ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຂ້ົາຮ່ວມ. ພາຍໃນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ຄຳຮ້ອງທຸກສ່ວນຫຼາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊົດເຊີຍບ່ໍພຽງພໍ
(ຕາຕະລາA3.4).
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ຕາຕະລາງA3.4 ປະເດັນທີ່ຍົກຂຶ້ນໃນຄຳຮ້ອງທຸກ,ປີ2004–2011

ປະເດັນ
ຈຳນວນຄ້ັງທ່ີໄດ້ຍົກ
ຂ້ຶນໃນຄຳຮ້ອງທຸກ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ(%)

ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ,ຊົດເຊີຍ,ແລະການຈັດຫາທີ່ດິນ 32 6,4

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 15 17,0

ການປຶກສາຫາລືແລະການເຂົ້າຮ່ວມ 11 12,5

ກະສິກຳ,ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ,ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ 11 12,5

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂັ້ນບ້ານa 8 9,1

ປະເດັນກ່ຽວກັບຊຸມຊົນແລະສັງຄົມb 5 5,7

ການດຳລົງຊີວິດ 2 2,3

ອື່ນໆc 4 4,5

ລວມ 88 100,0

a ສິ່ງນີ້ປະກອບດ້ວຍການສ້າງໂຮງຮຽນ,ບ່ອນຈອດລົດເມ,ທາງຜ່ານກ້ອງທາງສຳລັບກົນຈັກເຮັດກະສິກຳ,ທາງຜ່ານຝຸງສັດ,ແລະທາງຂ້າມຄອງນ.
b ສິ່ງນີ້ປະກອບດ້ວຍປະເດັນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ,ສຸຂະພາບ,ແຜນງານຍົກລະດັບສັງຄົມ,ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ, 
ແລະປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ.

c ສິ່ງນີ້ປະກອບດ້ວຍປະເດັນກ່ຽວກັບອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າສູງ,ການປະຕິຮູບຂະແໜງການໄຟຟ້າ,ແລະການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ການຈົດທະບຽນຄຳຮ້ອງທຸກໂດຍຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການມາເຖິງວັນທີ31ທັນວາປີ2011.

ໄລຍະກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ

5. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ຮັບ 5 ຂ້ໍສະເໜີສຳລັບການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນຊ່ວງປີ2004–2011,ໃນນ້ັນ4ເລ່ືອງສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂແລະອີກ1ເລ່ືອງບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ.

6. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ເພ່ືອກຳນົດຄວາມ
ສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂເພ່ືອຕອບກັບຂ້ໍສະເໜີນ້ັນສຳລັບການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໃນໂຄງການສະໜອງ
ນເມລຳຈິ (Melamchi) ປະເທດເນປານ.2 ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ
ບ່ໍສາມາດ ສຶກສາໃຫ້ແນ່ໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າ ເກີດຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ແລະ ຂ້ໍສະເໜີ
ນ້ັນຈ່ຶງຖືວ່າບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ດຳເນີນ ການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໃນໂຄງການພັດທະນາການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້ໃນປະເທດສີລັງກາ ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂເປັນເວລາ5ປີ.ການລົງຕິດຕາມຄ້ັງສຸດທ້າຍໄດ້ສຳເລັດລົງໃນເດືອນມີນາປີ2011.3

7. ໃນໂຄງການປັບປຸງສ່ິງແວດລ້ອມ ຝູຊູ (Fuzhou)4 ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ, ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ອອກບົດລາຍງານຂອງຕົນໃນເດືອນຕຸລາປີ 2010 ໂດຍບ່ໍມີບົດສະຫຸຼບ.5 ຄະນະ

2 ເອດີບີ.ປີ2000.ບົດລາຍງານແລະບົດສະເໜີຂອງທ່ານປະທານສ່ົງໃຫ້ສະພາອຳນວຍການ:ບົດສະເໜີກູ້ຢືມໃຫ້ປະເທດເນປານສຳລັບໂຄງການສະໜອງ
ນເມລຳຈິ(Melamchi).ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ1820-NEPດ້ວຍງົບປະມານ120ລ້ານໂດລາ,ອະນຸມັດໃນວັນທີ21ທັນວາປີ2000).

3 ເອດີບີ.ປີ1999.ບົດລາຍງານແລະບົດສະເໜີຂອງທ່ານປະທານສ່ົງໃຫ້ສະພາອຳນວຍການ:ບົດສະເໜີກູ້ຢືມໃຫ້ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມປະຊາທິປະ
ໄຕ ສີລັງກາ ສຳລັບ ໂຄງການພັດທະນາການຂົນສ່ົງພາກໃຕ້. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ (ໝາຍເລກກູ້ຢືມ 1711–SRI[SF] ດ້ວຍງົບປະມານ 90 ລ້ານໂດລາ,
ອະນຸມັດໃນວັນທີ25ພະຈິກປີ1999).

4 ເອດີບີ. ປີ 2005. ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດສະເໜີຂອງທ່ານປະທານ ສ່ົງໃຫ້ສະພາອຳນວຍການ: ບົດສະເໜີກູ້ຢືມ ໃຫ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສຳລັບ
ໂຄງການປັບປຸງສ່ິງແວດລ້ອມຝູຊູ(Fuzhou).ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2176-PRCດ້ວຍງົບປະມານ55.8ລ້ານໂດລາ,ອະນຸມັດໃນວັນທີ29
ກໍລະກົດປີ2005).

5 ເອດີບີ.ປີ2010.ບົດລາຍງານສ່ົງໃຫ້ສະພາອຳນວຍການກ່ຽວກັບການດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດສຳລັບຂ້ໍສະເໜີເລກທີ2009/1,
ກ່ຽວກັບໂຄງການປັບປຸງສ່ິງແວດລ້ອມຝູຊູ(Fuzhou).ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2176-PRC).
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ປະສົບການນັບແຕ່ປີ2003

ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ລະບຸວ່າມັນອາດຈະບ່ໍເໝາະສົມທ່ີຈະສ້າງບົດສະຫຸຼບ ຫືຼ ໃຫ້ຄຳ
ແນະນຳໃດໜ່ຶງໂດຍບ່ໍໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ຕິດຕາມ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບໃນໂຄງການຊົນລະປະທານຝ່ັງຂວາຈັດສ໌ມາ(Chashma)
ໄລຍະທີIIIໃນປະເທດປາກິດສະຖານ6ໃນລະຫວ່າງປີ2004ເຖິງປີ2010,ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບການທາງດ້ານການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຢຸດການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດນັບແຕ່ປີ
2007. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດໄດ້ພົບຂ້ໍສະເໜີ 2 ເລ່ືອງສຸດທ້າຍ,7 ຈາກສາທາລະນະລັດ
ກຽກຈິດສ໌(Kyrgyz)8ແລະຈາກປະເທດຟິລິບປິນ,9ວ່າສອດຄ່ອງຕາມເງ່ືອນໄຂ.

ຕາຕະລາງA3.5 ຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ

ໝາຍເລກສະເໜີ ວັນທີໄດ້ຮັບa ຊື່ໂຄງການ

2004/1 3ທັນວາ2004 ປະເທດສີລັງກາ:ໂຄງການພັດທະນາການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ1711-SRI).
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ.

2004/2 6ທັນວາ2004 ປະເທດເນປານ:ໂຄງການສະໜອງນເມລຳຈິ(Melamchi)(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ
1820-NEP).ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ.

2009/1 3ມິຖຸນາ2009 ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ:ໂຄງການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມຝູຊູ(Fuzhou)(ໝາຍເລກກູ້
ຢືມ2176-PRC).ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ.

2011/1 25ພຶດສະພາ2011 ປະເທດຟິລິບປິນ:ຄງການພັດທະນາພະລັງານໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດວິຊາຍັດ(Visayas)(ໝາຍ
ເລກກູ້ຢືມ2612/7303-PHI).ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ.

2011/2 25ພຶດສະພາ2011 ສາທາລະນະລັດກຽກຈິດສ໌(Kyrgyz):ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງCAREC1(ເສັ້ນທາງແຕ່Bishkek–
Torugart)ໂຄງການ2(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2533-KGZ(SF)).ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ.

ການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຕິດຕາມພິເສດ:ໂຄງການຊົນລະປະທານຝັ່ງຂວາຈັດສ໌ມາ(Chashma)ໄລະຍIII).ໃນເດືອນສິງຫາປີ2004,ບັນດາອຳນວຍການໄດ້
ອະນຸມັດໃຫ້ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບການສະເໜີ
ກວດສອບໂຄງການນີ້.ນີ້ແມ່ນການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຕິດຕາມພຽງຄັ້ງດຽງສຳລັບຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
CRP=ComplianceReviewPanelຫຼືຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,SF=SpecialFundsຫຼືກອງທຶນພິເສດ.

a ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ການຈົດທະບຽນຂໍ້ສະເໜີໂດຍຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

6 ເອດີບີ. ປີ1991. ບົດລາຍງານແລະບົດສະເໜີຂອງທ່ານປະທານ ສ່ົງໃຫ້ສະພາອຳນວຍການ: ບົດສະເໜີກູ້ຢືມ ແລະການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້
ສາທາລະນະລັດອິດສະລາມປາກິດສະຖານສຳລັບໂຄງການຊົນລະປະທານຝ່ັງຂວາຈັດສ໌ມາ(Chashma)ໄລຍະIII.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.(ໝາຍເລກກູ້
ຢືມ1146-PAKດ້ວຍງົບປະມານ185ລ້ານໂດລາ,ອະນຸມັດໃນວັນທີ17ທັນວາປີ1991).

7 ກໍລະນີຕ່າງໆ ທ່ີຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ໄດ້ຮັບ ແມ່ນຮຽກວ່າ “ຂ້ໍສະເໜີ ຫືຼ requests” ໃນນະໂຍບາຍປີ 2003.
8 ເອດີບີ.ປີ2009.ບົດລາຍງານແລະບົດສະເໜີຂອງທ່ານປະທານ:ບົດສະເໜີກູ້ຢືມແລະການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ສາທາລະນະ

ລັດກຽກຈິດສ໌ (Kyrgyz) ສໍາລັບ ເສ້ັນທາງຂົນສ່ົງ CAREC 1 (ເສ້ັນທາງແຕ່ Bishkek–Torugart) ໂຄງການ 2. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ (ໝາຍເລກກູ້ຢືມ
2533-KGZດ້ວຍງົບປະມານ28ລ້ານໂດລາ,ອະນຸມັດໃນວັນທີ14ກໍລະກົດປີ2009).

9 ເອດີບີ. ປີ 2009. ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດສະເໜີຂອງທ່ານປະທານ ສ່ົງໃຫ້ສະພາອຳນວຍການ: ບົດສະເໜີກູ້ຢືມ ສຳລັບໂຄງການພັດທະນາພະລັງານໄຟຟ້າຕ່ໍາ
ສຸດວິຊາຍັດ(Visayas)ໃນປະເທດຟິລິບປິນ.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ(ກູ້ຢືມຂະແໜງການເອກະຊົນໝາຍເລກ7303-PHIດ້ວຍງົບປະມານ100ລ້ານໂດລາ,
ອະນຸມັດໃນວັນທີ11ທັນວາປີ2009).
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ4
ສະຫຸຼບຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂສຳລັບໄລຍະ
ປຶກສາຫາລື,ປີ2004ເຖິງ2011

ໂຄງການ ຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະປະເດັນ ສະຖານະພາບ

1. ໂຄງການສະໜອງນເມລຳຈິ(Melamchi)
ໃນປະເທດເນປານ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ1820-NEP[SF],
ອະນຸມັດໃນວັນທີ21ທັນວາປີ2000)

ເອດີບີ:120ລ້ານໂດລາ,ພ້ອມກັບຜູ້
ສະໜອງງົບປະມານຮ່ວມ7ພາກສ່ວນ

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ3ພຶດສະພາປີ
2004.4ຄົນໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບ:
(i) ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
(ii) ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
(iii) ການຈັດຫາດິນ,ການຊົດເຊີຍ,ແລະການ

ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ;
(iv) ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ;
(v) ແຜນງານຍົກລະດັບສັງຄົມ;
(vi) ກະສິກຳ;ແລະ
(vii) ປ່າໄມ້.

ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການໄດ້ດຳເນີນການກວດກາຄືນ
ແລະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.ຫ້ອງການ
ນີ້ໄດ້ສະຫຸຼບວ່າຄຳຮ້ອງທຸກ2ເລື່ອງບໍ່ໄດ້ຮຸນ
ແຮງຫືຼບໍ່ໄດ້ກະທົບທາງວັດຖຸແລະອີກ2ເລື່ອງ
ທີ່ຍັງເຫືຼອແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແຕ່ໂຄງການ
ໄດ້ປະຕິບັດແກ້ໄຂຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະໄດ້ຮັບ
ການຊົດເຊີຍແລ້ວ.

ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຖອນຄຳຮ້ອງທຸກແລະໄດ້ຍື່ນບົດສະເໜີໃຫ້
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ໃນວັນທີ6ທັນວາປີ2004.ພາຍຫັຼງທີ່ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້
ລົງກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ,ແລະສະຫຸຼບໄດ້
ວ່າກໍລະນີນີ້ບໍ່ສອດຄ່ອງການຂໍ້ກຳນົດ.

2. ໂຄງການພັດທະນາການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້ໃນ
ປະເທດສີລັງກາ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ1711-SRI[SF],ອະນຸມັດ
ໃນວັນທີ25ພະຈິກປີ1999)

ເອດີບີ:90ລ້ານໂດລາ 
ເຈບິກ(JBIC):120ລ້ານໂດລາ

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ9ມິຖຸນາປີ2004
ຈາກ3ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຊຶ່ງ
ຕາງໜ້າໃຫ້ຜູຮ້ອງທຸກ25ຄົນກ່ຽວກັບ:
(i) ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,
(ii) ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ,ແລະ
(iii) ການຊົດເຊີຍແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຖືກສະຫຸຼບໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາ.
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ໄດ້ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍພາຍນອກຜູ້ທີ່ໄດ້ສະຫຸຼບວ່າຄຳຮ້ອງທຸກ
ຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການໄກ່ເກ່ຍ.ຜູ້
ຮ້ອງທຸກຈຶ່ງໄດ້ຍື່ນສະເໜີເຖິງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນວັນທີ2ທັນວາປີ2004.

3. ໂຄງການສົ່ງເສີມຊຸມຊົນເພື່ອພັດທະນາ
ຊົນນະບົດໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ1765-INO,ອະນຸມັດໃນ
ວັນທີ19ຕຸລາ2000)

ເອດີບີ:65ລ້ານໂດລາຈາກໂອຊີອາ
(OCR)ແລະ50ລ້ານໂດລາຈາກກອງ
ທຶນພິເສດ

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ21ກຸມພາ2005.
ຍື່ນໂດຍປະຊາຊົນ8ຄົນ:3ຄົນຕາງໜ້າໃຫ້
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດແລະ5ຄົນ
ເປັນຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮັກສາຄວາມ
ລັບ.ປະເດັນທີ່ຍົກວ່ານັ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບ:
(i) ຈຸດບົກພ່ອງໃນການອອກແບບແລະການ

ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງບ້ານ.
(ii) ລຳດັບຂອງອົບປະກອບໂຄງການ,
(iii) ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ແລະ
(iv) ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາ.

ປະເດັນເລົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຈົນທຸກໆຝ່າຍເພິ່ງພໍໃຈ. 
ໃນບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ,ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ສະຫຸຼບວ່າ“ຕົນມີຄວາມໝັ້ນ
ໃຈວ່າຄຳຮ້ອງທຸກໃນອະນາຄົດຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງ
ມີປະສິດທິຜົນຜ່ານທາງກົນໄກຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການໃນ
ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.”a

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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ຕາຕະລາງ ຕ່ໍເນ່ືອງຈາກໜ້າກ່ອນ

ໂຄງການ ຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະປະເດັນ ສະຖານະພາບ

4. ແຜນງານລົງທຶນໃນຂະແໜງການພັດທະນາ
ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ,ຫ່ວງທີ1,ໃນປະ
ເທດປາກິດສະຖານ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2231-PAK,ອະນຸມັດໃນ
ວັນທີ15ກຸມພາ2006)

ເອດີບີ:180ລ້ານໂດລາໂອຊີອາ(OCR)

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ9ກັນຍາ2006,
ຍື່ນໂດຍຄະນະກຳມະການຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກເສັ້ນທາງອ້ອມຕົວເມືອງມູຊາຟຟາກາ
(Muzaffargarh),ປະກອບດ້ວຍ53ຄົນ.ປະ
ເດັນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາປະກອບດ້ວຍ:
(i) ການປ່ຽນແລວທາງຂອງເສັ້ນທາງອ້ອມ

ຕົວເມືອງ.
(ii) ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແລະການຊົດເຊີຍ

ຄວາມເສຍຫາຍ,ແລະ
(iii) ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການ

ປຶກສາຫາລື.

ປະເດັນທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາໃນຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ
ຈົນທຸກໆຝ່າຍເພິ່ງພໍໃຈ.

ບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການໄດ້ລະບຸວ່າ:“ຜູ້ຮ້ອງທຸກຢັ້ງຢືນວ່າພວກ
ເຂົາເພິ່ງພໍໃຈກັບການຊົດເຊີຍແລະທາງຜ່ານດ້ານລຸ່ມ.
ສະນັ້ນຄຳຮ້ອງທຸກນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ.”b

5. ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຫຼວງພະນົມ
ເປັນ–ໂຮຈິມິນໃນຂົງເຂດອະນຸພາກພື້ນ
ແມ່ນຂອງ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ1659-CAM:ອະນຸມັດໃນ
ວັນທີ15ທັນວາ1998)

ເອດີບີ:40ລ້ານໂດລາຈາກກອງທຶນພິເສດ

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ30ກໍລະກົດ2007.

ສະມາຄົມອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດກ່ຽວ
ກັບປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກຕາງໜ້າ
ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນບ້ານ
ກຼາກກົກ(KrangKhok),ຊຶ່ງມີປະຊາຊົນຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ41ຄົນ,ແລະບ້ານສະເຕິງສະ
ລອດ(SteungSlot),ຊຶ່ງມີປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ22ຄົນ,ກ່ຽວກັບປະເດັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
(i) ການຊົດເຊີຍ,
(ii) ການອອກໃບຕາດິນ,ແລະ
(iii) ການດຳລົງຊີວິດ.

ບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິ
ເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ລະບຸວ່າ:“ສຳລັບການສະເໜີ
ຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກນັ້ນ,ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນຕອນປຶກສາຫາລືອອກໄປໃນຂະນະ
ທີ່ລັດຖະບານແລະຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳກຳປູເຈຍໄດ້
ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາ.ໃນຊ່ວງປີ2009,ເອດີບີໄດ້
ອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການສຳລັບແຜນ
ງານຟື້ນຟູລາຍຮັບຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບສາມາດແກ້ໄຂພາລະໜີ້ສິນຂອງພວກເຂົາທີ່ໄດ້
ສະສົມກັນຂຶ້ນແລະເພື່ອສ້າງກິດຈະການໃນການດຳລົງຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາຄືນໃໝ່.ການພັດທະນານີ້ໄດ້ເປີດໂອກາດ
ໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຍື່ນໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການແຕ່ຕອນຕົ້ນ.”c

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການປິດຄຳ
ຮ້ອງທຸກນີ້ໃນປີ2010ພາຍຫັຼງທີ່ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານ
ວິຊາການໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນແລະໄດ້ອອກບົດລາຍງານສະບັບ
ສົມບູນ.ໃນຕໍ່ມາການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການໄດ້ຖືກ
ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

6. ໂຄງການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມຝູຊູ
(Fuzhou)ໃນສປຈີນ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2176-PRC,ອະນຸມັດໃນ
ວັນທີ29ກໍລະກົດ2005)

ເອດີບີ:55.8ລ້ານໂດລາໂອຊີອາ(OCR),
ພ້ອມທັງການສະໜອງງົບປະມານທາງ
ການຄ້າ

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ15ມັງກອນ2009
ຈາກຸ່ມຂອງ7ຄອບຄົວທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍພາຍໃຕ້ອົງ
ປະກອບຟື້ນຟູແມ່ນໍ້າໃນເກາະນານໄຕ(Nantai)
ຂອງໂຄງການ.ຄຳຮ້ອງທຸກນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບກາ
ນຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.

ຜູ້ຮ້ອງທຸກບໍ່ໄດ້ຖືກຈົດເຂົ້າເປັນປະຊາຊົນທີ່ອາ
ໃສໃນເຂດນັ້ນແຕ່ວ່າໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນເຂດດັ່ງ
ກ່າຍແຕ່ປີ1994ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຊື້
ດິນຈາກຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນແລະໄດ້ສ້າງ
ເຮືອນຂອງພວກເຂົາ.ລັດຖະບານຖືວ່າພາຍໃຕ້
ລະບຽບການຂອງລັດຖະບານການຊື້ດິນແບບບໍ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ
ເທົ່າທຽມກັນກັບປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ກັບທີ່.ຜູ້
ຮ້ອງທຸກຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງນີ້ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນປີ2004ຂອງເອດີບີ.

ໃນການສ້າງແຜນແກ້ໄຂ,ຫ້ອງການ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການເຊື່ອວ່າ
ການປຶກສາຫາລືແບບມີສ່ວນຮ່ວມແລະມີໂຄງສ້າງ
ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.ສິ່ງນີ້ຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ
ຈາກຜູ້ໄກ່ເກ່ຍເອກະລາດເພື່ອປັບປຸງການສື່ສານ
ລະຫ່ວາງຝ່າຍຕ່າງໆ,ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈກັນ,
ແລະຊ່ວຍຊອກຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ.
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ໄດ້ວ່າຈ້າງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ1ຄົນຈາກຮອງກົງ,ປະເທດຈີນ.
ລັດຖະບານເຫັນດີສະໜອງເຮືອນແບບປະຢັດໃຫ້ປະຊາຊົ
ນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນ.

ໃນວັນທີ31ມີນາ2009,5ຄົວເຮືອນໃນຈຳນວນ7ຄົວ
ເຮືອນເຫັນດີຮັບຊຸດຊົດເຊີຍນັ້ນພາຍຫັຼງການເຈລະຈາ
ແລ້ວ,ແຕ່ວ່າ2ຄົວເຮືອນບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາ.ລັດຖະບານໄດ້
ຂະຫຍາຍເວລາສຳລັບການຮັບເອົາຊຸດຊົດເຊີຍນັ້ນ

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ4

5656

ຕາຕະລາງ ຕ່ໍເນ່ືອງຈາກໜ້າກ່ອນ

ໂຄງການ ຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະປະເດັນ ສະຖານະພາບ

2ເທື່ອ,ແຕ່ວ່າ2ຄົວເຮືອນດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງບໍ່ຕ້ອງການຮັບ
ເອົາມັນແລະໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະເໜີລົງວັນທີ28ເມສາ
ປີ2009ເຖິງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ.ລັດຖະບານໄດ້ຕັດສິນໃຈປ່ຽນແບບ
ສຳລັບການຟື້ນຟູແມ່ນໍ້ານັ້ນແລະສະນັ້ນເຮືອນຂອງທັງ
7ຄອບຄົວຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ມ້າງອອກ.

7. ໂຄງການບໍລິການເທດສະບານຂັ້ນພື້ນຖານ
ໃນພາກໃຕ້ຂອງແຂວງປັນຈາບ(Punjab)
ໃນປະເທດປາກິດສະຖານ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2060/2061-PAK,
ອະນຸມັດໃນວັນທີ18ທັນວາ2003)

ເອດີບີ:45ລ້ານໂດລາຈາກເອດີເອຟ
(ADF)ແລະ45ລ້ານໂດລາໂອຊີອາ
(OCR)

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ27ກຸມພາ2009.
ຜູ້ເຊັນຄຳຮ້ອງແມ່ນບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ອ້າງວ່າຕົນ
ເປັນຕົວແທນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ58ຄົນ(ຊາຍ43
ແລະຍິງ15)ຊຶ່ງເປັນພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ດ້ານລົບຈາກໂຮງງານບຳບັດນໍ້າເສຍ.ປະເດັນນີ້
ປະກອບດ້ວຍ:
(i)ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ,ແລະ
(ii)ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ເອດີບີໄດ້ປິດການກູ້ຢືມໃນເດືອນກໍລິກົດປີ2009ໂດຍບໍ່
ໄດ້ກໍ່ສ້າງໂຮງງານບຳບັດນໍ້າເສຍນັ້ນ,ແຕ່ວ່າປະເດັນຂອງ
ການຈ່າຍເງິນເພື່ອຈັດຫາທີ່ດິນແລະການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍ
ຫາຍກໍ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່.ທີ່ປຶກສາຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ສຳພາດຜູ້
ຮ້ອງທຸກທັງໝົດ,ແລະຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການໄດ້ປະຊຸມກັບພວກເຂົາອີກເທື່ອໜຶ່ງແລະ
ໄດ້ປະຊຸມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕື່ມອີກໃນເດືອນຕຸລາ
2011.ຫັຼງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າຈະມີການຈ່າຍຄ່າຊົດ
ເຊີຍຄັ້ງສຸດທ້າຍ,ແລະຫອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ພິເສດສຳລັບໂຄງການວາງແຜນທີ່ຈະປິດຄຳຮ້ອງທຸກນີ້
ພາຍຫັຼງທີ່ຈ່າຍເງິນແລ້ວ.ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແມ່ນກຳລັງ
ດຳເນີນການຢູ່.

8. ໂຄງການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມຣາວານພິນດີ
(Rawalpindi)(ອົງປະກອບຂອງໂຮງງານ
ບຳບັດນໍ້າເສຍ)ໃນປະເທດປາກິດສະຖານ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2211/2212-PAK,
ອະນຸມັດໃນວັນທີ13ທັນວາ2005)

ເອດີບີ:20ລ້ານໂດລາໂອຊີອາ(OCR)
ແລະ40ລ້ານໂດລາຈາກເອດີເອຟ(ADF)

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ28ພຶດສະພາ
2009.ພວກຮ້ອງທຸກແມ່ນກູ່ມຂອງປະຊາຊົນ
25ຄົນທີ່ຢູ່ໃນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ປະເດັນທີ່ຍົກຂຶ້ນມານັ້ນປະກອບດ້ວຍ:
(i) ການຈັດຫາທີ່ດິນ,ແລະ
(ii) ການຊົດເຊີຍ.

ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ລະບຸວ່າກົດໝາຍແຫ່ງ
ຊາດວ່າດ້ວຍການຈັດຫາທີ່ດິນໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າມີພຽງແຕ່
ສານເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດທົບທວນຄືນອັດຕາຊົດເຊີຍທີ່ດິນ,
ສະນັ້ນການປຶກສາຫາລືຈຶ່ງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂປະເດັນນີ້ໄດ້.

ໃນສະພາບການນີ້,ແລະໂດຍພິຈາລະນາເຖິງວ່າໂຄງການ
ໄດ້ປິດແລ້ວໂດຍບໍ່ມີການຊີ້ບອກຈະແຈ້ງວ່າຈະສ້າງໂຮງງານ
ບຳບັດນໍ້າເສຍຫືຼບໍ່ຫືຼຈະສ້າງໃນເວລາໃດ,ສະນັ້ນຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຈຶ່ງສະຫຸຼບວ່າການ
ປຶກສາຫາລືຕໍ່ໄປຈະບໍ່ຊ່ວຍຫັຍງໄດ້ເລີຍ,ແລະຄຳຮ້ອງທຸກ
ນັ້ນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂບາງສ່ວນແລະປິດແລ້ວ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ
ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ໄດ້ລະບຸຈະແຈ້ງວ່າຖ້າວ່າໂຮງງານບຳບັດນໍ້າເສຍນັ້ນຖືກ
ຈັດເຂົ້າໃນຫ່ວງເງິນກູ້ຢືມໃໝ່ແລະຖ້າວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກຮູ້ສຶກ
ວ່າຕົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກະທຳຫືຼການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍຂອງເອດີບີ,ພວກເຂົາສາມາດກັບມາຫາຫ້ອງການ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ.

9. ແຜນງານລົງທຶນສ້າງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ
CARECI(ຊ່ວງZhambylOblast),ຫ່ວງ
ເງິນທີ2,ໃນປະເທດກາຊັກສະຖານ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມMFF-2562-KAZ,
ອະນຸມັດໃນວັນທີ7ຕຸລາ2009)

ເອດີບີ:187ລ້ານໂດລາໂອຊີອາ(OCR)

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ5ພະຈິກ2009.
ຜູ້ເຊັນຄຳຮ້ອງທຸກ2ຄົນກ່າວອ້າງວ່າພວກ
ຕົນຕາງໜ້າໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ30ບ້ານ.ອົງການ
ຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ,ສະຫະພັນTaraz
PressClubPublicUnionໄດ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ການຮ້ອງທຸກນັ້ນ.

ປະເດັນທີ່ຍົກຂຶ້ນມານັ້ນປະກອບດ້ວຍ:
(i) ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,
(ii) ການເຂົ້າຮ່ວມ,
(iii) ທາງຜ່ານສຳລັບຝຸງສັດ,ແລະ

ຈາກບົດລາຍງານການຕິດຕາມຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,ເດືອນມີນາ
2011:ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການໄດ້ດຳເນີນການກວດກາຄືນແລະການປະເມີນ
ຜົນໃນເດືອນມັງກອນ2010ແລະໄດ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການປຶກສາຫາລື3ຄັ້ງໃນເດືອນມີນາ
2010,ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນໄດ້ມີການຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບ
ສະຖານທີ່ສຳລັບສ້າງທາງຜ່ານກ້ອງທາງໃຫ່ຍ,ທາງເຊື່ອມ
ຕໍ່ກັບທາງໃຫ່ຍສຳລັບກົນຈັກກະສິກຳ,ສະຖານທີ່ສ້າງທໍ່
ຮ່ອງນໍ້າ,ແລະການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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ຕາຕະລາງ ຕ່ໍເນ່ືອງຈາກໜ້າກ່ອນ

ໂຄງການ ຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະປະເດັນ ສະຖານະພາບ

(iv) ທາງຜ່ານກ້ອງທາງໃຫ່ຍສຳລັບກົນຈັກ
ກະສິກຳ.

ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການພວມຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂ້າງ
ເທິງນີ້,ຊຶ່ງມີຄວມຄືບໜ້າດີໃນທຸກໆກໍລິນີ.d

10.ໂຄງການປະຕິຮູບຂະແໜງການສຶກສາໃນ
ປະເທດຕາຈິກິດສະຖານ(Tajikistan)

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2053-TAJ,ອະນຸມັດໃນ
ວັນທີ17ທັນວາ2003)

ເອດີບີ:7.5ລ້ານໂດລາຈາກເອດີເອຟ
(ADF) 

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ5ສິງຫາ2010.
ພວກຮ້ອງທຸກໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮັກສາເປັນຄວາມ
ລັບແລະກ່າວອ້າງວ່າພວກເຂົາຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ
ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຊົນ9,000ຄົນ.ພວກເຂົາ
ອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຄົມອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດ
ລັດແລະCSSCKalamຕາງໜ້າໃຫ້ພວກເຂົາ.

ປະເດັນທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາປະກອບດ້ວຍ:
(i) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,
(ii) ການປຶກສາຫາລື,ແລະ
(iii) ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ.

ກຸ່ມຕິດຕາມຮ່ວມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ
ນັ້ນແລະໄດ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.ຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ການຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນເດືອນຕຸລາ2011,
ຊຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າວຽກງານນັ້ນໄດ້ສຳເລັດຢ່າງເພີ່ງພໍ
ໃຈ.ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການຈຶ່ງໄດ້ປິດຄຳຮ້ອງທຸກນີ້ແລະອອກບົດລາຍງານ
ສະບັບສົມບູນ.

11.ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງCAREC1(ເສັ້ນທາງແຕ່
Bishkek–Torugart)ໂຄງການ2,
ໃນສາທາລະນະລັດກຽກຈິດສ໌(Kyrgyz)

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2533-KGZ,ອະນຸມັດໃນ
ວັນທີ14ກໍລະກົດ2009)

ເອດີບີ:28ລ້ານໂດລາ

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ20ກັນຍາ2010.
ຄຳຮ້ອງນີ້ຍື່ນໂດຍປະຊາຊົນ3ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ສະເໜີບໍ່ໃຫ້
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ.

ພວກເຂົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຕົວແທນຂອງອົງການ
ຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຕາງໜ້າພວກເຂົາໃນ
ການຍື່ນຄຳຮ້ອງ.ຄຳຮ້ອງຂອງພວກເຂົາແມ່ນ
ກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍ.

ການກວດກາຄືນແລະການປະເມີນຜົນຂອງຫ້ອງການ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້
ສຳເລັດແລ້ວ,ແລະໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງກັນແລະກຳລັງມີການ
ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.ສະນັ້ນຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂແລ້ວ,ແຕ່ວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີເຖິງ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ເພື່ອໃຫ້ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ
ໄດ້ດຳເນີນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ສື່ສານແບບບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແລະທັກສະໃນການ
ເຈລະຈາ,ແລະໄດ້ໃຫ້ທິດທາງແລະຄຳແນະນຳສຳລັບ
ພວກຮ້ອງທຸກ,MOTC,ແລະCWRDໂດຍອີງຕາມແຜນ
ດຳເນີນການທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນແລ້ວນັ້ນ.ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້
ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາໃນເດືອນສິງຫາ
2011.ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການຈຶ່ງປິດຄຳຮ້ອງທຸກນີ້ແລະອອກບົດລາຍງານ
ສະບັບສົມບູນຂອງຕົນ.

12.ແຜນງານລົງທຶນຄຸ້ມຄອງ
ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນນໍ້າຊິຕາຣຳ(Citarum)
ແບບປະສົມປະສານ,ໂຄງການ1,ໃນປະ
ເທດອິນໂດເນເຊຍ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2500/2501-INO,
ອະນຸມັດໃນວັນທີ4ທັນວາ2008)

ເອດີບີ:500ລ້ານໂດລາເປັນເງິນກູ້ແບບ
ສະໜອງງົບປະມານຫຼາຍຫ່ວງ

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ4ມັງກອນ2011.ຜູ້
ຮ້ອງທຸກ3ຄົນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ
ຂອງພວກເຂົາເປັນຄວາມລັບແລະໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດແລະ
People’sAllianceonCitarum(ARUM)
ຕາງໜ້າໃຫ້ພວກເຂົາ.

ປະເດັນຕ່າງປະກອບດ້ວຍ:
(i) ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ;ແລະ
(ii) ການຊົດເຊີຍ

ການກວດກາຄືນແລະການປະເມີນຜົນໄດ້ສຳເລັດ
ແລ້ວ.ທຸກຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບການສື່ສານ,
ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ແລະພາລະບົດບາດ
ຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການໃນການຕິດຕາມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.

ໃນປະຈຸບັນນີ້ກຳລັງມີການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຂໍ້ຕົກລົງເລົ່ານີ້.

13.ໂຄງການພັດທະນາພະລັງານໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດ
ວິຊາຍັດ(Visayas)ໃນປະເທດຟິລິບປິນ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2612-PHI,ອະນຸມັດໃນ
ວັນທີ11ທັນວາ2009)

ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໃນວັນທີ28ກຸມພາ2011.
ພວກທີ່ເຊັນຄຳຮ້ອງໄດ້ລະບຸວ່າພວກເຂົາ
ຍື່ນຄຳຮອງຕາງໜ້າໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ;ຜູ້ເຊັນຄຳຮ້ອງ6ຄົນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເກັບ
ເປັນຄວາມລັບ.1ຄົນທີ່ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສ່ວນ
ຕົວໄດ້ພ້ອມທັງສະມາຊິກ1ຄົນຂອງ

ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຖອນຄຳຮ້ອງພາຍຫັຼງທີ່ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການໄດ້ກວດກາຄືນ
ແລະໄດ້ປະເມີນຜົນແລ້ວ,ແລະຂັ້ນຕອນປຶກສາຫາລືກໍ່
ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນເດືອນພຶດສະພາ2011.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ4

5858

ຕາຕະລາງ ຕ່ໍເນ່ືອງຈາກໜ້າກ່ອນ

ໂຄງການ ຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະປະເດັນ ສະຖານະພາບ

ເອດີບີ:100ລ້ານໂດລາເປັນເງິນກູ້ຂະ
ແໜງການເອກະຊົນ

FreedomfromDebtCoalitionແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດເປັນຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ພວກເຂົາ.

ປະເດັນຕ່າງໆປະກອບດ້ວຍ:
(i) ການປຶກສາຫາລື,
(ii) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ແລະ
(iii) ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

a ເອດີບີ.ປີ2005.ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການກ່ຽວກັບໂຄງການສົ່ງເສີມຊຸມຊົນເພື່ອພັດທະນາຊົນນະບົດໃນປະເທດອິນໂດເນ
ເຊຍ.ໝາຍເລກກູ້ຢືມຂອງເອດີບີ1765(SF)/1766-INO.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ,ວັກທີ23,ໜ້າທີ6.

b ເອດີບີ.ປີ2009.ໄລຍະປຶກສາຫາລືຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີບີ,ບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ.ນະຄອນຫຼວງ
ມະນີລາ.ໜ້າທີ6.

c ເອດີບີ.ປີ2008.ບົດລາຍງານປະຈຳປີ2007ກ່ຽວກັບໄລຍະປຶກສາຫາລືຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.ໜ້າທີ8.
d ເອດີບີ.ປີ2011.ບົດລາຍງານການຕິດຕາມຄຳຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການກ່ຽວກັບແຜນງານລົງທຶນສ້າງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງCARECI(ຊ່ວງ
ZhambylOblast)[ເສັ້ນທາງຜ່ານສາກົນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ-ພາກຕາເວັນຕົກຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ]–ໂຄງການ2.ໝາຍເລກກູ້ຢືມຂອງເອດີບີ2562-KAZ
(22ຕຸລາ2008).ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.ໜ້າທີ2.

ADB=ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,ADF=ກອງທຶນພັດທະນາອາຊີ,CAREC=ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດພາກພື້ນອາຊີກາງ,CRP=ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,CSSC=ສູນຊ່ວຍເຫຼືອມະຫາຊົນ,CWRD=ພະແນກອາຊີກາງແລະອາຊີຕາເວັນຕົກ,JBIC=Japanທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ,MOTC
=ກະຊວງຂົນສົ່ງແລະໂທລະຄົມະນາຄົມ,NGO=ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ,OCR=ແຫຼ່ງຕົ້ນທຶນສາມັນ,OSPF=ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,
PRC=ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ,SF=Specialກອງທຶນພິເສດ,SPF=ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,TA=ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ເອດີບີ.
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ຕາຕະລາງ ຕ່ໍເນ່ືອງຈາກໜ້າກ່ອນ

ໂຄງການ ຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະປະເດັນ ສະຖານະພາບ

ເອດີບີ:100ລ້ານໂດລາເປັນເງິນກູ້ຂະ
ແໜງການເອກະຊົນ

FreedomfromDebtCoalitionແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດເປັນຕົວແທນ
ຕາງໜ້າໃຫ້ພວກເຂົາ.

ປະເດັນຕ່າງໆປະກອບດ້ວຍ:
(i) ການປຶກສາຫາລື,
(ii) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ແລະ
(iii) ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

a ເອດີບີ.ປີ2005.ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການກ່ຽວກັບໂຄງການສົ່ງເສີມຊຸມຊົນເພື່ອພັດທະນາຊົນນະບົດໃນປະເທດອິນໂດເນ
ເຊຍ.ໝາຍເລກກູ້ຢືມຂອງເອດີບີ1765(SF)/1766-INO.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ,ວັກທີ23,ໜ້າທີ6.

b ເອດີບີ.ປີ2009.ໄລຍະປຶກສາຫາລືຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເອດີບີ,ບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ.ນະຄອນຫຼວງ
ມະນີລາ.ໜ້າທີ6.

c ເອດີບີ.ປີ2008.ບົດລາຍງານປະຈຳປີ2007ກ່ຽວກັບໄລຍະປຶກສາຫາລືຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.ໜ້າທີ8.
d ເອດີບີ.ປີ2011.ບົດລາຍງານການຕິດຕາມຄຳຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການກ່ຽວກັບແຜນງານລົງທຶນສ້າງເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງCARECI(ຊ່ວງ
ZhambylOblast)[ເສັ້ນທາງຜ່ານສາກົນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ-ພາກຕາເວັນຕົກຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ]–ໂຄງການ2.ໝາຍເລກກູ້ຢືມຂອງເອດີບີ2562-KAZ
(22ຕຸລາ2008).ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.ໜ້າທີ2.

ADB=ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,ADF=ກອງທຶນພັດທະນາອາຊີ,CAREC=ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດພາກພື້ນອາຊີກາງ,CRP=ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,CSSC=ສູນຊ່ວຍເຫຼືອມະຫາຊົນ,CWRD=ພະແນກອາຊີກາງແລະອາຊີຕາເວັນຕົກ,JBIC=Japanທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ,MOTC
=ກະຊວງຂົນສົ່ງແລະໂທລະຄົມະນາຄົມ,NGO=ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ,OCR=ແຫຼ່ງຕົ້ນທຶນສາມັນ,OSPF=ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,
PRC=ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ,SF=Specialກອງທຶນພິເສດ,SPF=ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,TA=ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ເອດີບີ.
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ສະຫຼຸບຂໍ້ສະເໜີສຳລັບໄລຍະກວດກາຄືນການປະຕິບັດ

ຕາມຂໍ້ກຳນົດ,ປີ2004ເຖິງ2011

ໂຄງການ ຂໍ້ສະເໜີ ຄຳຕອບ ຜົນໄດ້ຮັບ

1. ໂຄງການຊົນລະປະທານຝັ່ງ
ຂວາຈັດສ໌ມາ(Chashma),
ໄລຍະ3,ໃນປະເທດປາກິດ
ສະຖານ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ1146-PAK,
ອະນຸມັດໃນວັນທີ17ທັນວາ
1991)

ເອດີບີ:185.0ລ້ານໂດລາໃນ
ປີ1991ແລະງົບປະມານເພີ່ມ
ຈຳນວນ33.5ລ້ານໂດລາໃນ
ເດືອນມິຖຸນາປີ1999

ຂໍ້ສະເໜີນີ້ໄດ້ຮັບໃນວັນທີ4ມິຖຸນາ
2002ພາຍໃຕ້ໜ້າທີ່ການກວດສອບ
ທີ່ຜ່ານມາຂອງເອດີບີ.ຄຳຮ້ອງທຸກນີ້
ຍື່ນໂດຍ4ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ຕາງໜ້າປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ.

ຜູ້ສະເໜີໄດ້ລະບຸວ່າເອດີບີຝ່າຝືນ
ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນ
ການຂອງຕົນໃນການປະກອບແລະ
ການດຳເນີນໂຄງການສະໜອງ
ງົບປະມານເພີ່ມ,ໂດຍມີຜົນກະທົບ
ຮຸນແຮງຕໍ່ກັບປະຊາຊົນໃນເຂດຈັດ
ສ໌ມາ(Chashma).ປະເດັນຕ່າງໆ
ປະກອບດ້ວຍໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຈາກ
ໂຄງການແລະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
ແບບບໍ່ສະໜັກໃຈ;ການຊົດເຊີຍຄ່າ
ສູນເສຍດິນ,ຊັບສິນອື່ນໆ,ແລະຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ບໍ່ເໝາະສົມ;ແລະຂາດ
ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ການ
ປຶກສາຫາລື,ແລະການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ
ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ໃນເດອືນມີນາ2003,ສະພາຄະນະ
ກຳມະການກວດສອບໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານ
ຂອງຕົນໃຫ້ສະພາບໍລິຫານໂດຍສະເໜີວ່າ
ໃຫ້ມີການກວດສອບເລີ່ມໃນເດືອນທັນວາ
2003.ສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດຕາມ
ການສະເໜີນັ້ນ,ແລະຄະນະກຳມະການ
ກວດສອບໄດ້ດຳເນີນການສືບສວນໃນຕົນປີ
2004.ຄະນະກຳມະການກວດສອບໄດ້ສົ່ງ
ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຂອງຕົນໃນເດືອນ
ມິຖຸນາ2004.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າພວກທີ່
ສະເໜີນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເດືອນມີນາ
2004ໃນເວລາທີ່ຄະນະກຳມະການກວດ
ສອບດຳເນີນການສືບສວນໃນຂອບເຂດ
ໂຄງການຍ້ອນວ່າ“ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງພວກ
ເຂົາຕໍ່ກັບຂັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາ
ແລະປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະກຳມະການ
ແກ້ໄຂແລະໄກ່ເກ່ຍຄຳຮ້ອງທຸກແລະຄຳ
ແນະນຳຂອງຄະນະກຳມະການນັ້ນ,ການ
ສະໜັບສະໜູນຂອງສະພາບໍລິຫານໃຫ້
ຄະນະກຳມະການແກ້ໄຂແລະໄກ່ເກ່ຍຄຳ
ຮ້ອງທຸກ,ແລະການພັດທະນາແຜນດຳ
ເນີນງານ.”a 

ໃນເດືອນສິງຫາ2004,ສະພາບໍລິຫານໄດ້
ອະນຸມັດໃຫ້ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຕິດຕາມ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການແກ້
ໄຂເພື່ອນຳໂຄງການເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ກະກຽມແລະອອກບົດ
ລາຍງານການຕິດຕາມປະຈຳປີແຕ່ປີ2005
ເຖິງປີ2009.ບົດລາຍງານປີ2009ແມ່ນ
ບົດລາຍງານທີ5ແລະເປັນບົດລາຍງານ
ການຕິດຕາມສະບັບສຸດທ້າຍ.

ພາຍຫັຼງການຕິດຕາມເປັນເວລາ
5ປີ,ຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ໄດ້ສະຫຸຼບໃນເດືອນມິຖຸນາ
2010ວ່າ:
(i) ເອດີບີໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳ

ແນະນຳ24ຂໍ້ໃນຈຳນວນ
29ຂໍ້,

(ii) ເອດີບີໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳ
ແນະນຳບາງສ່ວນກັບຄຳ
ແນະນຳ4ຂໍ້,ແລະ

(iii) ຄຳແນະນຳ1ຂໍ້ໄດ້ມີ
ເຫດການຕ່າງໆເຂົ້າມາ
ປ່ຽນແທນ.

ໃນຈຳນວນຄຳແນະນຳ4ຂໍ້ທີ່
ເອດີບີໄດ້ປະຕິບັດຕາມບາງ
ສ່ວນນັ້ນ,ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດໄດ້ສະຫຸຼບວ່າໄດ້ມີຄວາມ
ຄືບໜ້າທີ່ດີສົມຄວນແລະພາຍ
ໃຕ້ສະພາບການເຊັ່ນນີ້ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດບໍ່ມີຄວາມ
ຈຳເປັນທີ່ຈະຂະຫຍາຍໜ້າທີ່
ຕິດຕາມຂອງຕົນເກີນ5ປີ.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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2. ໂຄງການສະໜອງນໍ້າ
ເມລຳຈິ(Melamchi)
ໃນປະເທດເນປານ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ1820-NEP
[SF],ອະນຸມັດໃນວັນທີ
21ທັນວາປີ2000)

ເອດີບີ:120ລ້ານໂດລາ, 
ເງິນກູ້ແບບSF

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ຮັບຂໍ້ສະ
ເໜີນີ້ຈາກປະຊາຊົນ4ຄົນໃນວັນທີ
12ພະຈິກ2004.ຄຳຮ້ອງທຸກດັ່ງລຸ່ມ
ນີ້ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ:
(i) ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານບໍ່

ເໝາະສົມຫືຼບໍ່ຖືກຕ້ອງ,
(ii) ການຍ້ານຖິ່ນຖານແລະບໍ່ມີ

ການຊົດເຊີຍທີ່ເໝາະສົມແລະ
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ,

(iii) ສູນເສຍຮູບແບບການດຳລົງ
ຊີວິດຍ້ອນການປິດໂຮງສີ
ເມັດພືດແຮງດັນນໍ້າແລະ
ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານ
ນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບໃຊ້
ໃນທ້ອງຖິ່ນ,

(iv) ການທຳລາຍປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ,
(v) ການທຳລາຍຄອງ

ຊົນລະປະທານ,
(vi) ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດແລະຮູບ

ແບບການດຳລົງຊີວິດຍ້ອນ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼຫຸຼດລົງ,ແລະ

(vii) ການຍ້າຍຖິ່ນຖານແລະຜົນ
ກະທົບຮຸນແຮງອື່ນໆຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງແລະ 
ຊຸມຊົນ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ຮັບເອກະສານຕ່າງໆຈາກ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນໃນໄລ
ຍະປຶກສາຫາລື.ຄະນະກຳມະການຈຶ່ງໄດ້
ດຳເນີນການສຶກສາເອກະສານແລະໄດ້
ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ກຳນົດຍັງໄດ້ດຳເນີນການລົງຢ້ຽມຢາມ
ເພື່ອກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ
ຂອງຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນໃນປະເທດເນປານ,ຊຶ່ງ
ລວມທັງການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມໃນ
ຂອບເຂດໂຄງການ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້
ສະເໜີໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະ
ໜາມໂຄງການແຕ່ສາມາດກວດ
ສອບໄດ້ວ່າການກ່າວຫານັ້ນມີ
ຜົນກະທົບທາງກົງຫືຼທາງວັດຖຸ
ຫືຼບໍ່ຫືຼມັນຝ່າຝືນນະໂຍບາຍຫືຼບໍ່.

ສະນັ້ນຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ກຳນົດຈຶ່ງຖືວ່າຂໍ້ສະເໜີນັ້ນບໍ່
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ.

3. ໂຄງການພັດທະນາ
ການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້
ໃນປະເທດສີລັງກາ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ1711-SRI
[SF],ອະນຸມັດໃນວັນທີ
25ພະຈິກປີ1999)

ເອດີບີ:90ລ້ານໂດລາ
ເຈບິກ(JBIC):120
ລ້ານໂດລາ
ເອດີບີ:90ລ້ານໂດລາສຳລັບ
ການສະໜອງງົບປະມານເພີ່ມ
ເຕີມ,ອະນຸມັດໃນເດືອນມີນາ
2008

ຂໍ້ສະເໜີນີ້ສົ່ງໂດຍອົງການ
ຈັດຕັ້ງຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການສ້າງທາງຫຼວງ
ໂຄລຳໂບ(Colombo)–ມາຕາຣະ
(Matara)ໃນວັນທີ2ທັນວາ2004,
ຊຶ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ28ຄົນ.ຜູ້ສະເໜີໄດ້ລະບຸ
ວ່າມີການຝ່າຝືນນະໂຍບາຍແລະ
ລະບຽບດຳເນີນການຂອງເອດີບີຊຶ່ງ
ໄດ້ເກີດຜົນຮ້າຍຕໍ່ພວກເຂົາ.ການ
ຝ່າຝືນນະໂຍບາຍນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນ
ຂົງເຂດ
(i) ສິ່ງແວດລ້ອມ,
(ii) ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບໍ່

ສະໝັກໃຈ,
(iii) ການຮວມເອົາມິຕິຕ່າງໆຂອງ

ສັງຄົມເຂົ້າໃນການດຳເນີນການ
ຂອງເອດີບີ,

(iv) ການປົກຄອງ,
(v) ການວິເຄາະເສດຖະກິດ,

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ດຳເນີນການກວດກາ
ລະອຽດບັນດາເອກະສານທີ່ມີຢູ່ໃນ
ນະຄອນຫຼວງມະນີລາແລະນະຄອນຫຼວງ
ໂຄລຳໂບ.ພ້ອມທັງໄດ້ດຳເນີນການສຳພາດ
ຜູ້ສະເໜີແລະປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,
ພະນັກງານໃນປະຈຸບັນແລະພະນັກງານ
ໃນອະດີດຈຳນວນຫຼາຍ,ທີ່ປຶກສາ,ຜູ້ຮັບ
ເໝົາທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ.ໂດຍ
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກລັດຖະບານສີລັງກາ,
ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ແລະພະນັກງານເອດີບີ,ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຈຶ່ງ
ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມໂຄງການ
2ຄັ້ງເພື່ອສ້າງຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບປະເດັນ
ແລະບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງພວມປະເຊີນໜ້າຢູ່.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ກຳນົດວ່າຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ,

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້
ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້
ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານການ
ສືບສວນສະບັບສົມບູນ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ໄດ້ສະຫຸຼບໃນບົດລາຍງານ
ການຕິດຕາມປະຈຳປີຄັ້ງທີ
4ຂອງຕົນສຳລັບໂຄງການ
ພັດທະນາການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້
ວ່າໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳ
ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ2005.ໃນ
ຈຳນວນຄຳແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ
19ຂໍ້,17ຂໍ້ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມທຸກປະການແລ້ວ,ແລະອີກ
2ຂໍ້ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດໄປສ່ວນ
ໜຶ່ງແລ້ວ.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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2. ໂຄງການສະໜອງນໍ້າ
ເມລຳຈິ(Melamchi)
ໃນປະເທດເນປານ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ1820-NEP
[SF],ອະນຸມັດໃນວັນທີ
21ທັນວາປີ2000)

ເອດີບີ:120ລ້ານໂດລາ, 
ເງິນກູ້ແບບSF

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ຮັບຂໍ້ສະ
ເໜີນີ້ຈາກປະຊາຊົນ4ຄົນໃນວັນທີ
12ພະຈິກ2004.ຄຳຮ້ອງທຸກດັ່ງລຸ່ມ
ນີ້ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ:
(i) ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານບໍ່

ເໝາະສົມຫືຼບໍ່ຖືກຕ້ອງ,
(ii) ການຍ້ານຖິ່ນຖານແລະບໍ່ມີ

ການຊົດເຊີຍທີ່ເໝາະສົມແລະ
ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ,

(iii) ສູນເສຍຮູບແບບການດຳລົງ
ຊີວິດຍ້ອນການປິດໂຮງສີ
ເມັດພືດແຮງດັນນໍ້າແລະ
ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານ
ນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບໃຊ້
ໃນທ້ອງຖິ່ນ,

(iv) ການທຳລາຍປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ,
(v) ການທຳລາຍຄອງ

ຊົນລະປະທານ,
(vi) ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດແລະຮູບ

ແບບການດຳລົງຊີວິດຍ້ອນ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼຫຸຼດລົງ,ແລະ

(vii) ການຍ້າຍຖິ່ນຖານແລະຜົນ
ກະທົບຮຸນແຮງອື່ນໆຕໍ່ກັບ
ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງແລະ 
ຊຸມຊົນ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ຮັບເອກະສານຕ່າງໆຈາກ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນໃນໄລ
ຍະປຶກສາຫາລື.ຄະນະກຳມະການຈຶ່ງໄດ້
ດຳເນີນການສຶກສາເອກະສານແລະໄດ້
ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ກຳນົດຍັງໄດ້ດຳເນີນການລົງຢ້ຽມຢາມ
ເພື່ອກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ
ຂອງຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນໃນປະເທດເນປານ,ຊຶ່ງ
ລວມທັງການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມໃນ
ຂອບເຂດໂຄງການ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້
ສະເໜີໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະ
ໜາມໂຄງການແຕ່ສາມາດກວດ
ສອບໄດ້ວ່າການກ່າວຫານັ້ນມີ
ຜົນກະທົບທາງກົງຫືຼທາງວັດຖຸ
ຫືຼບໍ່ຫືຼມັນຝ່າຝືນນະໂຍບາຍຫືຼບໍ່.

ສະນັ້ນຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ກຳນົດຈຶ່ງຖືວ່າຂໍ້ສະເໜີນັ້ນບໍ່
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ.

3. ໂຄງການພັດທະນາ
ການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້
ໃນປະເທດສີລັງກາ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ1711-SRI
[SF],ອະນຸມັດໃນວັນທີ
25ພະຈິກປີ1999)

ເອດີບີ:90ລ້ານໂດລາ
ເຈບິກ(JBIC):120
ລ້ານໂດລາ
ເອດີບີ:90ລ້ານໂດລາສຳລັບ
ການສະໜອງງົບປະມານເພີ່ມ
ເຕີມ,ອະນຸມັດໃນເດືອນມີນາ
2008

ຂໍ້ສະເໜີນີ້ສົ່ງໂດຍອົງການ
ຈັດຕັ້ງຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການສ້າງທາງຫຼວງ
ໂຄລຳໂບ(Colombo)–ມາຕາຣະ
(Matara)ໃນວັນທີ2ທັນວາ2004,
ຊຶ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ28ຄົນ.ຜູ້ສະເໜີໄດ້ລະບຸ
ວ່າມີການຝ່າຝືນນະໂຍບາຍແລະ
ລະບຽບດຳເນີນການຂອງເອດີບີຊຶ່ງ
ໄດ້ເກີດຜົນຮ້າຍຕໍ່ພວກເຂົາ.ການ
ຝ່າຝືນນະໂຍບາຍນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນ
ຂົງເຂດ
(i) ສິ່ງແວດລ້ອມ,
(ii) ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບໍ່

ສະໝັກໃຈ,
(iii) ການຮວມເອົາມິຕິຕ່າງໆຂອງ

ສັງຄົມເຂົ້າໃນການດຳເນີນການ
ຂອງເອດີບີ,

(iv) ການປົກຄອງ,
(v) ການວິເຄາະເສດຖະກິດ,

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ດຳເນີນການກວດກາ
ລະອຽດບັນດາເອກະສານທີ່ມີຢູ່ໃນ
ນະຄອນຫຼວງມະນີລາແລະນະຄອນຫຼວງ
ໂຄລຳໂບ.ພ້ອມທັງໄດ້ດຳເນີນການສຳພາດ
ຜູ້ສະເໜີແລະປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,
ພະນັກງານໃນປະຈຸບັນແລະພະນັກງານ
ໃນອະດີດຈຳນວນຫຼາຍ,ທີ່ປຶກສາ,ຜູ້ຮັບ
ເໝົາທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ.ໂດຍ
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກລັດຖະບານສີລັງກາ,
ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ແລະພະນັກງານເອດີບີ,ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຈຶ່ງ
ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມໂຄງການ
2ຄັ້ງເພື່ອສ້າງຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບປະເດັນ
ແລະບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງພວມປະເຊີນໜ້າຢູ່.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ກຳນົດວ່າຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ,

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້
ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້
ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານການ
ສືບສວນສະບັບສົມບູນ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ໄດ້ສະຫຸຼບໃນບົດລາຍງານ
ການຕິດຕາມປະຈຳປີຄັ້ງທີ
4ຂອງຕົນສຳລັບໂຄງການ
ພັດທະນາການຂົນສົ່ງພາກໃຕ້
ວ່າໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳ
ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ2005.ໃນ
ຈຳນວນຄຳແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ
19ຂໍ້,17ຂໍ້ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມທຸກປະການແລ້ວ,ແລະອີກ
2ຂໍ້ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດໄປສ່ວນ
ໜຶ່ງແລ້ວ.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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ຕາຕະລາງ ຕ່ໍເນ່ືອງຈາກໜ້າກ່ອນ

ໂຄງການ ຂໍ້ສະເໜີ ຄຳຕອບ ຜົນໄດ້ຮັບ

(vi) ການຕິດຕາມແລະການປະ
ເມີນຜົນໄດ້ຮັບ,

(vii) ບົດບາດຍິງຊາຍແລະການ
ພັດທະນາໃນການດຳເນີນງານ
ຂອງເອດີບີ,

(viii) ການດຳເນີນສະເໜີກູ້ຢືມ,
(ix) ການສ້າງແລະ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ
ກູ້ຢືມ,

(x) ການຈັດຊື້ສິນຄ້າແລະການຈັດ
ຈ້າງແຮງງານ,ແລະ

(xi) ການກະທຳທີ່ເປັນການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງ.

ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນ
ປະກອບດ້ວຍການສູນເສຍເຮືອນ,
ການສູນເສຍຮູບແບບການດຳລົງ
ຊີວິດ,ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ,ການຊຸດໂຊມລົງຂອງເຂດເນື້ອ
ທີ່ນໍ້າຖ້ວມຂັງ,ການເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຢູ່
ແບບກະຈັກກະຈາຍ,ຜົນເສຍຫາຍ
ຕໍ່ວັດ5ແຫ່ງ,ຜົນກະທົບດ້ານລົບ
ຂອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ,ແລະການ
ຝ່າຝືນສິດທິມະນຸດ.

ແລະສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດ
ໃຫ້ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ໃນວັນທີ10ມັງກອນ2005.

4. ໂຄງການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມ
ຝູຊູ(Fuzhou)ໃນສປຈີນ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2176-PRC,
ອະນຸມັດໃນວັນທີ29ກໍລະກົດ
2005) 

ເອດີບີ:55.8ລ້ານໂດລາ
ໂອຊີອາ(OCR),ພ້ອມທັງກ
ານສະໜອງງົບປະມານທາງ
ການຄ້າ

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ຮັບຂໍ້ສະ
ເໜີໃນວັນທີ3ມິຖຸນາ2009ທີ່ເຊັນ
ໂດຍ2ຄົນແລະສະເໜີໃຫ້ກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.ໃນ
ຜ່ານມາຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໄດ້ຈັດການກັບຄຳຮ້ອງທຸກໜຶ່ງທີ່ມາ
ຈາກ7ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ປະເດັນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍັກຂຶ້ນມານັ້ນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນແບບບໍ່ສະໝັກໃຈຂອງ
ເອດີບີ(ປີ1995),ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ
(i) ການຊົດເຊີຍບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປ່ຽນ

ແທນມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງທີ່
ພັກອາໃສຂອງປະຊາຊົນຜູ້ບໍ່ມີ
ສະຖານະພາບຕາມກົດໝາຍ,

(ii) ຂາດມາດຕະການຟື້ນຟູເພື່ອຊົດ
ເຊີຍການສູນເສຍລາຍຮັບ,ແລະ

(iii) ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ແລະການປຶກສາຫາລືບໍ່ພຽງພໍ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ເລີ້ມການສຶກສາເອກະສານ
ແລະໄດ້ສະຫຸຼບວ່າຈຳເປັນຕ້ອງລົງ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມ
ຈິງຂອງຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ສະເໜີຂຶ້ນມານັ້ນ.
ລັດຖະບານປະຕິເສດການລົງຢ້ຽມຢາມພາກ
ສະໜາມຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ວຍ
ເຫດຜົນດັ່ງນີ້:
(i) ແຜນຍົກຍ້າຍຈັດສັນມີຄວາມ

ສອດຄ່ອງດີກັບນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ສປຈີນແລະເອດີບີ,

(ii) ລັດຖະບານໄດ້ປ່ຽນແລວນໍ້າ,ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ການສະເໜີກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດນັ້ນບໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງອີກແລ້ວ,

(iii) ການຢ້ຽມຢາມສະໜາມໃນຜ່ານມາ
ໂດຍຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການຄວນ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງພໍແລ້ວສຳລັບການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້
ລະບຸໄວ້ວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ສາມາດ
ສຳເລັດການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຍ້ອນຂາດ
ການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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 ສະນັ້ນໃນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານ,
ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມທີ່ໄດ້
ສະເໜີມານັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຮັບຮູ້ເຖິງການຕັດສິນຂອງ
ສປຈີນໃນການປ່ຽນແປງແບບໂຄງການ;
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ຄະນະກຳມະການນີ້
ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າການປ່ຽນແປງນີ້ໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນພາຍຫັຼງການຍື່ນຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.ຊຶ່ງເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂັ້ນຕອນກວດກາເບິ່ງຄວາມ
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ,ຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້
ລະບຸໄວ້ວ່າການປ່ຽນແປງແບບໂຄງການ
ຈະບໍ່ສາມາດຈຳກັດຄວາມຈຳເປັນໃນການ
ສືບສວນວ່າເອດີບີບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະ
ໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນການຂອງຕົນ
ໃນຜ່ານມາ.

5. ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງCAREC1
(ເສັ້ນທາງແຕ່Bishkek–
Torugart)ໂຄງການ2,
ໃນສາທາລະນະລັດກຽກຈິດສ໌
(Kyrgyz)

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2533-KGZ,
ອະນຸມັດໃນວັນທີ14ກໍລະກົດ
2009)

ເອດີບີ:28ລ້ານໂດລາ
ຈາກADF

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີ
ໃນວັນທີ23ພຶດສະພາ2011ຈາກ
ປະຊາຊົນ5ຄົນທີ່ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບແລະສະເໜີໃຫ້ຮັກສາຂໍ້
ມູນສ່ວນຕົວເປັນຄວາມລັບ.ພວກ
ເຂົາໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ສະມາຄົມ
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດເປັນຜູ້
ຕາງໜ້າພວກເຂົາ.ປະເດັນຕ່າງໆ
ທີ່ໄດ້ຍົກມານັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບນະ
ໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ
ແບບບໍ່ສະໝັກໃຈຂອງເອດີບີ,ຊຶ່ງ
ປະກອບດ້ວຍ
(i) ຄ່າຊົດເຊີຍສຳລັບການມ້າງ

ຮ້ານ,
(ii) ຂຶ້ນທະບຽນຮ້ານໃໝ່ແລະຄ່າ

ຂຶ້ນທະບຽນ,ແລະ
(iii) ແຜນຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມຄືນ.ຂໍ້

ສະເໜີນີ້ໄດ້ຍື່ນມາໃນຊ່ວງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊຸດແຜນ
ງານທີ່ແນະນຳໂດຍຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ກຳນົດວ່າກໍລະນີນີ້
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ;ແລະໄດ້ສົ່ງໃບ
ສະເໜີເຖິງສະພາບໍລິຫານເພື່ອໃຫ້ອະນຸມັດ
ໃຫ້ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
ເງື່ອນໄຂສັນຍາສຳລັບການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ສົ່ງໃຫ້ສະພາ
ບໍລິຫານແລະຜູ້ສະເໜີໃນວັນທີ24ສິງຫາ
2011.

ພວມດຳເນີນການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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6. ໂຄງການພັດທະນາພະລັງານ
ໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດວິຊາຍັດ
(Visayas)ໃນປະເທດຟິລິບປິນ

(ໝາຍເລກກູ້ຢືມ2612-PHI,
ອະນຸມັດໃນວັນທີ11ທັນວາ
2009)

ເອດີບີ:100ລ້ານໂດລາ
ເປັນເງິນກູ້ຂະແໜງການເອກະຊົນ

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີ
ຈາກປະຊາຊົນຜູ້ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບແລະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເກັບຂໍ້ມູນ
ສ່ວນຕົວເປັນຄວາມລັບ.ພວກເຂົາໄດ້
ມອບໝາຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່
ສັງກັດລັດແລະວິສະວະກອນ1ຄົນ
ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພວກເຂົາ.ພວກເຂົາໄດ້
ຍື່ນຄຳຮ້ອງໃນວັນທີ25ພຶດສະພາ
2011.ປະເດັນຕ່າງໆປະກອບດ້ວຍ
(i) ຜົນກະທົບຮຸນແຮງ

ຈາກໂຄງການຕໍ່ກັບ
ສຸຂະພາບຂອງ
ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,
ແລະ

(ii) ຜົນກະທົບຮຸນແຮງ
ຈາກການປ່ອຍອາຍກັກໂບນິກ
ໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ກຳນົດວ່າກໍລະນີນີ້
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ.ສະພາບໍລິຫານ
ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ດຳເນີນການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນວັນທີ11ກໍ
ລະກົດ2011.ສະພາຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້
ອະນຸມັດເງື່ອນໄຂສັນຍາໃນວັນທີ28ກໍລະ
ກົດ2011.

ພວມດຳເນີນການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

a ເອດີບີ.ປີ2005.ບົດລາຍງານການຕິດຕາມປະຈຳປີ2004-2005ສົ່ງໃຫ້ສະພາຜູ້ອຳນວຍການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂການສະເໜີໃຫ້ກວດສອບ
ໂຄງການຊົນລະປະທານຝັ່ງຂວາຈັດສ໌ມາ(Chashma)ໄລຍະIIIໃນປະເທດປາກິດສະຖານ(ໝາຍເລກກູ້ຢືມຂອງເອດີບີ1146-PAK[SF]).ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ.ວັກທີ9,ໜ້າທີ2.

ADB=ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,BIC=ສະພາຄະນະກຳມະການກວດສອບ,CRP=ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕີບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,JBIC=ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອ
ການຮ່ວມມືສາກົນ,NGO=ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ,OCR=ແຫຼ່ງທຶນສາມັນ,OSPF=ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,PRC=ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາຊົນຈີນ,SF=ກອງທຶນພິເສດ,SPF=ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສຳດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,TOR=ເງື່ອນໄຂສັນຍາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ເອດີບີ.
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ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ:

ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ

2004ເຖິງ

ເດືອນທັນວາ

2011 

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້

ກຳນົດ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ

ລວມ
ສອດຄ່ອງຕາມ

ເງື່ອນໄຂ

ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມ

ເງື່ອນໄຂ
ລວມ

ສອດຄ່ອງຕາມ

ເງື່ອນໄຂ

ບໍ່ສອດຄ່ອງ

ຕາມເງື່ອນໄຂ

ພວມດຳເນີນການກວດກາ

ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມ

ເງື່ອນໄຂ

5 4 1 39 13 24 2

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ການຈົດທະບຽນຄຳຮ້ອງທຸກແລະການຈົດທະບຽນຂໍ້ສະເໜີຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ທະນາຄານໂລກ:

ຄະນະກຳມະການ

ກວດສອບ

1994ເຖິງວັນທີ21

ຕຸລາ2011 ຂໍ້ສະເໜີທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບ

ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງສຳລັບ

ການສືບສວນ

ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງ

ສຳລັບການສືບສວນ ບໍ່ມີຄຳແນະນຳ

ພວມດຳເນີນການກວດກາ

ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມ

ເງື່ອນໄຂ

76a 33 22 6 1

a ລວມທັງຂໍ້ສະເໜີຊ້ອນສອງແລະຊ້ອນສາມໃນ6ໂຄງການ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ເວບໄຊສ໌ຂອງຄະນະກຳມະການກວດສອບຂອງທະນາຄານໂລກ(ມີຫຼາຍບົດລາຍງານ).

ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ:

ຄະນະກຳມະການເອກະ

ລາດໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ

ສົກປີງົບປະມານ

2000–ສົກປີ

ງົບປະມານ

2010 

ລວມຄຳຮ້ອງທຸກ/

ຂໍ້ສະເໜີ

ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງສຳລັບ

ການປະເມີນຜົນຂອງຄະນະ

ກຳມະການເອກະລາດ

ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງ

ສຳລັບການປະເມີນຜົນຂອງ

ຄະນະກຳມະການເອກະລາດ

ບໍ່ໄປຜ່ານການປະເມີນຜົນ

ຂອງຄະນະກຳມະການ

ເອກະລາດ

ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງສຳລັບ

ການກວດສອບ

127 72 51 4 8

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການເອກະລາດໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດປະຈຳສົກປີງົບປະມານ2010ແລະບົດລາຍງານທົບທວນສົກປີງົບປະມານ2000–10.

ທະນາຄານພັດທະນາລະຫ່ວາງ

ອາເມລິກາ:ກົນໄກປຶກສາຫາລື

ແລະສືບສວນເອກະລາດ

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ1994ແລະ

ໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່ໃນເດືອນກຸມ

ປາ2010

ລວມກໍລະນີທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ

ແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ2010–

ເດືອນສິງຫາ2011

ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງສຳລັບ

ໄລຍະປຶກສາຫາລື

ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງສຳລັບ

ໄລຍະປຶກສາຫາລື

ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງສຳລັບ

ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ

ຕາມຂໍ້ກຳນົດ

17 12 5 2

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ເວບໄຊຂອງທະນາຄານພັດທະນາລະຫວ່າງອາເມລິກາ.

ທະນາຄານພັດທະນາອາຟິຼກາ:

ກົນໄກກວດກາຄືນເອກະລາດ
2004–2011

ລວມຈຳນວນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ

ແຕ່ປີ2007

ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງສຳລັບ

ການກວດກາຄືນການ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ

ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງ

ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ

1ກໍລະນີບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ.

1ກໍລະນີພວມດຳເນີນການກວດກາ

ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ7 2 3

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ການຈົດທະບຽນຂໍ້ສະເໜີແລະບົດລາຍງານຕ່າງໆຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຟຼິກາ.http://www.afdb.org

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ6
ຈຳນວນກໍລະນີໃນແຕ່ລະກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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ຈຳນວນກໍລະນີໃນແຕ່ລະກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ທະນາຄານຢູໂຣບເພື່ອ
ການສ້າງສາແລະການ
ພັດທະນາ:ກົນໄກຄຳ
ຮ້ອງທຸກໂຄງການ

ກົນໄກຊ່ວຍເຫືຼອເອກະລາດ
ແຕ່ປີ2004,ຖືກປ່ຽນແທນ
ໂດຍກົນໄກຄຳຮ້ອງທຸກ

ໂຄງການໃນເດືອນມີນາ2010

ກົນໄກຊ່ວຍເຫືຼອ
ເອກະລາດ

ກົນໄກຄຳຮ້ອງທຸກໂຄງການ
8ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຈົດທະບຽນມາຮອດວັນທີ22ທັນວາ2011

15ຄຳຮ້ອງທຸກໄດ້ຈົດ
ທະບຽນ

ມີເງື່ອນໄຂ
ສອດຄ່ອງສຳລັບ
ການແກ້ໄຂບັນ
ຫາ:3

ມີເງື່ອນໄຂ
ສອດຄ່ອງສຳລັບ
ການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ກຳນົດ:2

ພວມດຳເນີນການປະເມີນຄວາມ
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ:3

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ບົດລາຍງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບກົນໄກຊ່ວຍເຫຼືອເອກະລາດແລະການຈົດທະບຽນໃນກົນໄກຄຳຮ້ອງທຸກເອກະລາດ(ເວບໄຊສ໌).

ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ:ກົນໄກຄຳ
ຮ້ອງທຸກ

ອະນຸມັດໃນເດືອນກຸມພາ2010,
ປ່ຽນແທນນະໂຍບາຍຄຳຮ້ອງທຸກ

ປີ2008

ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບກວມເອົາທັງກໍລະນີຂອງການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ.ມີ15ຄຳຮ້ອງທຸກ
ໃນປີ2007ແລະ40ໃນປີ2008,ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ.ມີ2
ກໍລະນີກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມໃນປີ2007ແລະ7ກໍລະນີໃນປີ

2008.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ບົດລາຍງານວຽກງານປະຈຳປີຂອງຫ້ອງການຄຳຮ້ອງທຸກຂອງທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ.

ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ:
ຫ້ອງການຜູ້ສຶກສາລະບຽບການດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມ

2003–2011 ໄດ້ຮັບ1ຄຳຮ້ອງທຸກໃນປີ2007,ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງຜູ້ສຶກສາລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງ
ການເອກະຊົນໃນຕ່າງປະ
ເທດຂອງສະຫະລັດອາ
ເມລິກາ:ຫ້ອງການຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ

2005–2011 
ລວມຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຮັບນັບແຕ່ວັນທີ

30ພະຈິກ2011

ມີເງື່ອນໄຂສອດຄ່ອງ
ສຳລັບການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມ

ຂໍ້ກຳນົດ

ມີເງື່ອນໄຂ
ສອດຄ່ອງສຳລັບ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ

1ກໍລະນີບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ເງື່ອນໄຂ.

2ກໍລະນີພວມດຳເນີນການ
ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ6 2 1

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ການລົງທະບຽນຂອງສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງການເອກະຊົນໃນຕ່າງປະເທດ(ເວບໄຊສ໌)ກໍລະນີແລະບົດລາຍງານຕ່າງໆ(http://www.opic.gov/doing-business/accountability/
registry),ແລະບົດລາຍງານປະຈຳ4ປີຂອງຫ້ອງການຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ7
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ຂົງເຂດ ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ ສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນແປງ

ການເຂົ້າເຖິງ

ຄວາມຮັບຮູ້ ການເຂົ້າເຖິງຢ່າງມີລະບົບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຄວາມຮັບຮູ້ຍັງມີຂອບເຂດຈຳກັດ ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ

ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ

ວັນກຳນົດສຸດທ້າຍຊ້າ ບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການບໍ່ສາມາດ
ຄາດເດົາໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ເປັນວັນກຳນົດສຸດ
ທ້າຍ.

ໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວັນກຳນົດ
ສຸດທ້າຍ.

ຂັ້ນຕອນ ບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດບັງຄັບສຳລັບການຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງການຝ່າຝືນນະໂຍບາຍໃດໜຶ່ງ.ຂໍ້
ກຳນົດທາງດ້ານເອກະສານມີໜ້ອຍສຸດ.
ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດແລະພາສາ
ປະຈຳຊາດຫືຼພາສາທາງການໄດ້.ການ
ສົ່ງເອກະສານສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ
ແລະຫຼາຍຈຸດ.

ຂັ້ນຕອນສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາມີ
ຄວາມຊັບຊ້ອນ.

ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆງ່າຍຂຶ້ນ.

ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ຄວາມເປັນເອກະລາດ ການຈັດແບ່ງກັນທີ່ວ່າຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ລາຍງານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານແລະຜູ້
ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການລາຍງານໃຫ້ທ່ານປະທານ
ແມ່ນເໝາະສົມດີເພື່ອຈຳແນກລັກສະນະ
ແລະຄວາມຈຳເປັນຂອງຂັ້ນຕອນການ
ປຶກສາຫາລືແລະຂັ້ນຕອນກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແມ່ນຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກທ່ານປະທານ.
ພະນັກງານອາວຸດໂສເຮັດວຽກເປັນ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.
ການວາງແຜນວຽກແລະແຜນງົບປະມານ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແລະຫ້ອງການ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຍັງກະຈັກກະຈາຍ.
ຂາດການພົວພັນກັນລະຫ່ວາງຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ກຳນົດແລະຄະນະບໍລິຫານ,ເຮັດໃຫ້
ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຍກຕົວຕ່າງຫາກ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໂດຍໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບພະແນກປະເມີນຜົນ
ເອກະລາດ.ສົ່ງເສີມການພົວພັນກັນ
ລະຫ່ວາງຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,ຄະນະ
ບໍລິຫານແລະພະນັກງານ.

ການຕິດຕາມ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການແລະຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດໄດ້ຮັບອຳນາດໃນການຕິດຕາມ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການ
ແກ້ໄຂ.

 

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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ຕາຕະລາງ ຕ່ໍເນ່ືອງຈາກໜ້າກ່ອນ

ຂົງເຂດ ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ ສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນແປງ

ຄວາມໂປ່ງໃສ ຄວາມໂປ່ງໃສໄດ້ບັນລຸຜົນໃນລະດັບສູງ
ໂດຍການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງ
ເປັນລະບົບແລະຈະແຈ້ງ,ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່
ການຮັກສາຄວາມລັບ.

ຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ບັນດາ
ພະແນກດຳເນີນການບໍ່ໄດ້ຖືກຕິດຕາມ.

ຕິດຕາມຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ສົ່ງກັບໄປໃຫ້
ບັນດາພະແນກດຳເນີນການ.

ການເຂົ້າຮ່ວມ ຜູ້ສະເໜີແລະຄະນະບໍລິຫານສາມາດ
ຕອບກັບຮ່າງບົດລາຍງານການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກມີພາລະ
ບົດບາດໃນການຕັດສິນບັນຫາ.

ຄຳຕອບຂອງຄະນະບໍລິຫານທີ່ຕອບ
ການສະເໜີຍັງຂາດເຂີນໃນໄລຍະ
ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ.ບົດລາຍງານ
ຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດບໍ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ປະ
ເທດກູ້ຢືມ.

ນຳສະເໜີການຕອບຂອງຄະນະ
ບໍລິຫານກ່ອນການກຳນົດຄວາມ
ສອດຄ່ອງ.ແຈ້ງແລະປະມານງານກັບ
ປະເທດກູ້ຢືມ.

ປະສິດທິຜົນ 

ເວລາ ຂອບເວລາຄາດໝາຍໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະ
ແຈ້ງໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນີ້.

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃຊ້ເວລາດົນໂພດ.ຂອບ
ເວລາຕິດຕາມຂອງຄະນະກະມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ເປັນເວລາ5ປີສຳລັບທຸກໆໂຄງການ
ແມ່ນເຂັ້ມງວດໂພດແລະດົນໂພດ.

ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆງ່າຍຂຶ້ຮ.ນຳ
ໃຊ້ກົນໄກຮາກຖານເພື່ອການປ້ອງກັນ
ບັນຫາ,ການແກ້ໄຂບັນຫາ,ແລະການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແຕ່ຕອນຕົ້ນ.
ຂະຫຍາຍຂອບເວລາຕິດຕາມຂອງ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການແລະຄະນະກະມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ໃຫ້ໄດ້ດົນສຸດ.

ມູນຄ່າ ເອດີບີໄດ້ສະໜອງແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ
ຢ່າງພຽງພໍໃຫ້ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ບໍ່ມີການຈຳແນກລະຫ່ວາງມູນຄ່າ
ພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການບຳລຸງ
ຮັກສາແລະດຳເນີນກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບແລະມູນຄ່າທີ່ສາມາດປັບ
ປ່ຽນໄດ້ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຕອບສະ
ໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ຄົງທີ່.

ກຳນົດມູນຄ່າຄົງທີ່ທີ່ຈຳເປັນໂດຍບໍ່ຈຳ
ແນກຈຳນວນກໍລະນີ.ຈັດວາງມູນຄ່າ
ໝູນວຽນໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບດີສຸດໂດຍອີງ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການແລະໜ້າວຽກ.

ປະສິດທິພາບ

ໂຄງສ້າງ ມີ2ໂຄງສ້າງທີ່ໄປຄຽງຄູ່ກັນກໍ່ຄືການ
ປຶກສາຫາລືແລະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ຄວາມສອດຄ່ອງ ທັງການປຶກສາຫາລືແລະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັນ.

ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນເປັນບູລິມະສິດ
ທຳອິດ.ຜູ້ຮ້ອງທຸກສາມາດອອກຈາກ
ໄລຍະປຶກສາຫາລືແລະຍື່ນສະເໜີໃຫ້
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ໄດ້ໃນຫຼາຍຈຸດ.

ການກຳນົດໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກຕ້ອງເຂົ້າຫາ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການໃນຕອນຕົ້ນນັ້ນສ້າງທັດສະນະ
ແລະປະເດັນດ້ານການປະຕິບັດ.

ເປີດຊ່ອງທາງໂດຍກົງໃຫ້ສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງຄະນະກະມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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ຕາຕະລາງ ຕ່ໍເນ່ືອງຈາກໜ້າກ່ອນ

ຂົງເຂດ ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ ສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນແປງ

ຂອບເຂດອຳນາດ ມີການຊ່ວຍເຫືຼອພິເສດສຳລັບໄລຍະ
ປຶກສາຫາລືແລະໄລຍະກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ການປະຕິບັດຂອງຄະນະກະມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳແບບກວມລວມ
ແລະຄະນະບໍລິຫານກຳນົດແຜນດຳເນີນ
ການແກ້ໄຂແມ່ນມີຄວາມສັບສົນ.ຄະນະ
ກະມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ກຳນົດບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໃນການປະກອບ
ຄຳຄິດເຫັນໃສ່ໃນແຜນດຳເນີນການແກ້
ໄຂຂອງຄະນະບໍລິຫານ.

ເນັ້ນໜັກການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໃສ່ການຊອກຫາຄວາມ
ຈິງ,ແລະເປີດໂອກາດໃຫ້ຄະນະ
ກະມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດສາມາດປະກອບຄຳຄິດ
ເຫັນໃສ່ໃນແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂ
ຂອງຄະນະບໍລິຫານ.

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ມີການຮຽນຮູ້ຢ່າງເປັນລະບົບ.ໜ້າທີ່
ໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງຫ້ອງການ
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ.

ການຮຽນຮູ້ຍັງມີຂອບເຂດຈຳກັດຢູ່.ໃນ
ບາງຄັ້ງການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຍັງເຫັນວ່າເປັນຝ່າຍ
ກົງກັນຂ້າມ.

ປັບປຸງການຮຽນຮູ້.ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການ
ປ່ຽນແປງໃນວັດທະນາທຳຂັ້ນສະຖາ
ບັນ.

ການຢ້ຽມຢາມສະໜາມ ໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ.

ບໍ່ມີນະໂຍບາຍເພື່ອຈັດການກັບສະພາບ
ການທີ່ປະເທດກູ້ຢືມຂັດຂ້ອງໃນການ
ຢ້ຽມຢາມ.ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕົວຈິງ
ຍັງເປັນບັນຫາ.

ໂດຍການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຂອງ
ເອດີບີແລະກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ອື່ນໆ,ສ້າງວິທີການທີ່ດີເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫານີ້.

ຜົນໄດ້ຮັບ ການປຶກສາຫາລືແລະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດພາໃຫ້
ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງສຳລັບປະຊາຊົນ
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ.

ການແກ້ໄຂປະເດັນຂ້າງເທິງນັ້ນຈະ
ປະກອບສ່ວນໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບທີ່
ດີຂຶ້ນ.

ADB=ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,CRP=ຄະນະກະມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,IED=ພະແນກປະເມີນຜົນເອກະລາດ,OCRP=ຫ້ອງການຄະນະກະມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,OSPF=ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ,SPF=ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ເອດີບີ.
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ຂີດໝາຍເຫດການສຳຄັນ ໜ້າທີ່ກວດສອບໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ
ປີ1995.

ໜ້າທີ່ກວດສອບໄດ້ຖືກທົບທວນໃນປີ
2002ແລະ2003.

ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ໃນປີ2003.

ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຖືກທົບ
ທວນຄືນໃນລະຫ່ວາງປີ2010ເຖິງ
2012.

ເປັນທະນາຄານແຫ່ງທຳອິດໃນບັນດາ
ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍທີ່ໄດ້
ສ້າງຄະນະກຳມະການກວດສອບຂຶ້ນ
(ໃນປີ1993).

ຄະນະກຳມະການກວດກສອບໄດ້ຖືກ
ທວນຄືນແລະໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງໃນປີ
1996ແລະ1999.

ທະນາຄານພັດທະນາອາຟິຼກາ:ກົນໄກກວດກາ
ຄວາມເອກະລາດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ2004,
ດັດແກ້ໃນເດືອນມິຖຸນາ2010ຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ຖືກທົບ
ທວນຄືນໃນປີ2009.

ທະນາຄານຢູໂຣບເພື່ອການສ້າງສາແລະ
ພັດທະນາ:ກົນໄກຊ່ວຍເຫືຼອເອກະລາດໄດ້ຖືກ
ນຳໃຊ້ໃນລະຫ່ວາງເດືອນກໍລະກົດ2004ເຖິງ
ເດືອນມີນາ2010;ກົນໄກໃໝ່ຮຽກວ່າກົນໄກ
ຮ້ອງທຸກໂຄງການໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ແຕ່ເດືອນມີນາ
2010.

ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ:ກົນໄກຮ້ອງທຸກໄດ້ຖືກ
ອະນຸມັດໃນເດືອນກຸມພາ2010,ຊຶ່ງມັນໄດ້ປ່ຽນ
ແທນນະໂຍບາຍກົນໄກຮ້ອງທຸກສະບັບເດືອນ
ມິຖຸນາ2008.

ທະນາຄານພັດທະນາລະຫ່ວາງອາເມລິກາ:
ກົນໄກສືບສວນເອກະລາດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ
1994,ໄດ້ປ່ຽນແປງໃນປີ2010ມາເປັນກົນໄກ
ປຶກສາຫາລືແລະສືບສວນເອກະລາດ.

ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ:ຄະນະກຳມະການເອກະ
ລາດໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ1999.ມັນໄດ້ດັດ
ແກ້ລະບຽບດຳເນີນການຂອງມັນໃນປີ2006
ແລະ2007.

ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ:ບົດ
ສະຫຸຼບລະບຽບການຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄັດຄ້ານ
ກ່ຽວກັບລະບຽບຂອງທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອ
ການຮ່ວມມືສາກົນສຳລັບການຢັ້ງຢືນສິ່ງແວດ
ລ້ອມແລະການພິຈາລະນາດ້ານສັງຄົມໄດ້ຖືກ
ຮັບຮອງເອົາໃນປີ2003.ລະບຽບການນີ້ໄດ້ຖືກ
ປັບປຸງໃນເດືອນຕຸລາ2009.

ສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງການເອກະຊົນໃນ
ຕ່າງປະເທດ:ສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດນະ
ໂຍບາຍແລະລະບຽບການລວມກ່ຽວກັບກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະ
ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ປີ2005.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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ຂີດໝາຍເຫດການສຳຄັນ ໜ້າທີ່ກວດສອບໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ
ປີ1995.

ໜ້າທີ່ກວດສອບໄດ້ຖືກທົບທວນໃນປີ
2002ແລະ2003.

ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ໃນປີ2003.

ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຖືກທົບ
ທວນຄືນໃນລະຫ່ວາງປີ2010ເຖິງ
2012.

ເປັນທະນາຄານແຫ່ງທຳອິດໃນບັນດາ
ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍທີ່ໄດ້
ສ້າງຄະນະກຳມະການກວດສອບຂຶ້ນ
(ໃນປີ1993).

ຄະນະກຳມະການກວດກສອບໄດ້ຖືກ
ທວນຄືນແລະໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງໃນປີ
1996ແລະ1999.

ທະນາຄານພັດທະນາອາຟິຼກາ:ກົນໄກກວດກາ
ຄວາມເອກະລາດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ2004,
ດັດແກ້ໃນເດືອນມິຖຸນາ2010ຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ຖືກທົບ
ທວນຄືນໃນປີ2009.

ທະນາຄານຢູໂຣບເພື່ອການສ້າງສາແລະ
ພັດທະນາ:ກົນໄກຊ່ວຍເຫືຼອເອກະລາດໄດ້ຖືກ
ນຳໃຊ້ໃນລະຫ່ວາງເດືອນກໍລະກົດ2004ເຖິງ
ເດືອນມີນາ2010;ກົນໄກໃໝ່ຮຽກວ່າກົນໄກ
ຮ້ອງທຸກໂຄງການໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ແຕ່ເດືອນມີນາ
2010.

ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ:ກົນໄກຮ້ອງທຸກໄດ້ຖືກ
ອະນຸມັດໃນເດືອນກຸມພາ2010,ຊຶ່ງມັນໄດ້ປ່ຽນ
ແທນນະໂຍບາຍກົນໄກຮ້ອງທຸກສະບັບເດືອນ
ມິຖຸນາ2008.

ທະນາຄານພັດທະນາລະຫ່ວາງອາເມລິກາ:
ກົນໄກສືບສວນເອກະລາດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ
1994,ໄດ້ປ່ຽນແປງໃນປີ2010ມາເປັນກົນໄກ
ປຶກສາຫາລືແລະສືບສວນເອກະລາດ.

ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ:ຄະນະກຳມະການເອກະ
ລາດໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ1999.ມັນໄດ້ດັດ
ແກ້ລະບຽບດຳເນີນການຂອງມັນໃນປີ2006
ແລະ2007.

ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ:ບົດ
ສະຫຸຼບລະບຽບການຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄັດຄ້ານ
ກ່ຽວກັບລະບຽບຂອງທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອ
ການຮ່ວມມືສາກົນສຳລັບການຢັ້ງຢືນສິ່ງແວດ
ລ້ອມແລະການພິຈາລະນາດ້ານສັງຄົມໄດ້ຖືກ
ຮັບຮອງເອົາໃນປີ2003.ລະບຽບການນີ້ໄດ້ຖືກ
ປັບປຸງໃນເດືອນຕຸລາ2009.

ສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງການເອກະຊົນໃນ
ຕ່າງປະເທດ:ສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດນະ
ໂຍບາຍແລະລະບຽບການລວມກ່ຽວກັບກົນ
ໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະ
ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ປີ2005.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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ຈຳນວນກໍລະນີ 2004–ທັນວາ2011

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການ:ລວມ39;ສອດຄ່ອງຕາມ
ເງື່ອນໄຂ13.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ:ລວມ5;
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ4.

1994–2011

ຄະນະກຳມະການກວດສອບ:ລວມ
76ຂໍ້ສະເໜີ;ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ
ສຳລັບການກວດສອບ33.

ທະນາຄານພັດທະນາອາຟິຼກາ(2004–2011):
ລວມທັງໝົດ7ກໍລະນີນັບແຕ່ປີ2007,ໃນນັ້ນ
2ກໍລະນີສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂສຳລັບການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແລະ
3ກໍລະນີສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ທະນາຄານຢູໂຣບເພື່ອການສ້າງສາແລະ
ພັດທະນາ(2004–2011):ລວມທັງໝົດ
22ກໍລະນີ,15ກໍລະນີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົນໄກຊ່ວຍ
ເຫືຼອເອກະລາດແລະ8ກໍລະນີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົນ
ໄກຮ້ອງທຸກໂຄງການ.

ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ(2007–2008):
ລວມທັງໝົດ55ກໍລະນີ(ຊຶ່ງລວມທັງປະເດັນ
ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງແລະຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ)ໄດ້ຮັບໃນປີ2007ແລະ2008.

ທະນາຄານພັດທະນາລະຫ່ວາງອາເມລິກາ
(1994–2011):ລວມທັງໝົດ17ກໍລະນີໃນປີ
2010–2011.

ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ(2000–2010).
ລວມທັງໝົດ127ກໍລະນີ,ໃນນັ້ນ8ກໍລະນີ
ໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນດຳເນີນການກວດສອບການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ
(2003–2011):ລວມທັງໝົດ1ກໍລະນີ;ບໍ່
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ.

ສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງການເອກະຊົນໃນ
ຕ່າງປະເທດ(2005–2011):ລວມທັງໝົດ
6ກໍລະນີ,1ກໍລະນີສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນ
ໄຂສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາແລະ2ກໍລະນີ
ສຳລັບການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດ.

ການຄອບຄຸມຂອງນະ
ໂຍບາຍ

ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນການ
ຂອງເອດີບີກ່ຽວກັບການປະກອບ,ດຳ
ເນີນແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ທີ່ເອດີບີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານ
ງົບປະມານ.

ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນການ
ຂອງທະນາຄານໂລກກ່ຽວກັບການ
ອອກແບບ,ການປະເມີນ,ແລະ/ຫືຼ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ທະນາຄານຢູໂຣບເພື່ອການສ້າງສາແລະ
ພັດທະນາ:ເນັ້ນໜັກໃສ່ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,
ສັງຄົມ,ແລະການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມວນຊົນ.

ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ:ນະໂຍບາຍວ່າດ້າຍ
ການປົກຄອງສະຖາບັນ,ທິດທາງຍຸດທະສາດ,
ຫັຼກຈັນຍາບັນ,ຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດ,ຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ໂກງ,
ນະໂຍບາຍເງິນກູ້ສຳລັບແຜນງານຫັຼກ,ນະ
ໂຍບາຍພູມສັນຖານ,ການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນ
ທີສາມແລະ/ຫືຼອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,ແລະ
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຮອບວຽນໂຄງການແລະ
ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ.

ທະນາຄານພັດທະນາລະຫ່ວາງອາເມລິກາ
ແລະທະນາຄານພັດທະນາອາຟິຼກາ:ນະ
ໂຍບາຍແລະລະບຽບດຳເນີນການ.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ:ເນັ້ນໜັກໃສ່ດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ.

ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ:ຜູ້
ສຶກສາລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບ
ໜ້າທີ່ໃນການຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບ
ລະບຽບສຳລັບການຢັ້ງຢືນສິ່ງແວດລ້ອມແລະ
ການພິຈາລະນາດ້ານສັງຄົມ.

ສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງການເອກະຊົນໃນ
ຕ່າງປະເທດ:ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,
ສັງຄົມ,ແຮງງານ,ສິດທິມະນຸດແລະຄວາມ
ໂປ່ງໃສ.

ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງແລະ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ບໍ່ລວມຢູ່ນຳ. ບໍ່ລວມຢູ່ນຳ. ສະຖາບັນທັງໝົດແມ່ນບໍ່ລວມເອົາ2ດ້ານນີ້ຢູ່
ນຳ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ,ຊຶ່ງ
ລວມເອົາດ້ານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ.

ວັນທີກຳນົດສຸດທ້າຍ ຈົນເຖິງວັນທີອອກບົດລາຍງານສຳເລັດ
ໂຄງການ.

ຂໍ້ສະເໜີຕ້ອງຍື່ນກ່ອນວັນທີທີ່ຖອກເງິນ
ກູ້ເກືອບໝົດແລ້ວ(ຮອດ95%).

ທະນາຄານພັດທະນາອາຟິຼກາ:12ເດືອນຫັຼງ
ຈາກສຳເລັດໂຄງການຕົວຈິງ,ຫືຼ12ເດືອນ
ພາຍຫັຼງຖອກເງິນຄັ້ງສຸດທ້າຍ,ຫືຼວັນທີຍົກເລີກ
ຈຳນວນເງິນກູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ.

ທະນາຄານຢູໂຣບເພື່ອການສ້າງສາແລະ
ພັດທະນາ:12ເດືອນພາຍຫັຼງຖອກເງິນ
ຄັ້ງສຸດທ້າຍແລ້ວ(ທະນາຄານຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາ
ດອກເບ້ຍເງິນກູ້).

ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ:1ປີຫັຼງຈາກວັນທີທີ່
ຄວາມຈິງຂອງການກ່າວຫານັ້ນສາມາດຮັບຮູ້
ໂດຍຜູ້ຮ້ອງທຸກຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

ທະນາຄານພັດທະນາລະຫ່ວາງອາເມລິກາ:
24ເດືອນພາຍຫັຼງຖອກເງິນຄັ້ງສຸດທ້າຍແລ້ວ.

ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ:ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ລະບຽບການ.

ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ:ຄຳ
ຮ້ອງທຸກສາມາດຍື່ນໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາລະຫ່ວາງ
ເວລາເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກູ້ຢືມຈົນເຖິງເວລາທີ່ການ
ຖອກເງິນສຳເລັດລົງ.

ສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງການເອກະຊົນໃນ
ຕ່າງປະເທດ:ຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ຍື່ນກ່ອນຫືຼຫັຼງ
ການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງ
ການເອກະຊົນໃນຕ່າງປະເທດໃຫ້ໂຄງການ
ໃດໜຶ່ງຈະບໍ່ຮັບ.ການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງສະຖາ
ບັນລົງທຶນຂະແໜງການເອກະຊົນໃນຕ່າງປະ
ເທດຈະຖືວ່າຈົບລົງໃນເວລາທີ່ໝົດພັນທະ
ທາງສັນຍາຂອງສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງ
ການເອກະຊົນໃນຕ່າງປະເທດກັບໂຄງການ
ໃດໜຶ່ງ,ຫືຼໃນເວລາທີ່ຕົວກາງດ້ານການເງິນ
ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທາງດ້ານສັນຍາອີກແລ້ວໃນ
ໂຄງການນັ້ນ.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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ຈຳນວນຄົນຕໍ່າສຸດ 2ຄົນ. 2ຄົນ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຟິຼກາແລະ
ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ:2ຄົນ.

ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ,ທະນາຄານພັດທະນາ
ລະຫ່ວາງອາເມລິກາ,ທະນາຄານລົງທຶນຢູ
ໂຣບ,ທະນາຄານຢູໂຣບເພື່ອການສ້າງສາແລະ
ພັດທະນາ,ແລະສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງ
ການເອກະຊົນໃນຕ່າງປະເທດ:1ຄົນ.

ຜົນກະທົບທາງກົງແລະ
ທາງອ້ອມ

ມີພຽງແຕ່ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົກກະທົບ
ທາງກົງ,ທາງວັດຖຸ,ແລະຮຸນແຮງ 
ເທົ່ານັ້ນ.

ມີພຽງແຕ່ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົກກະທົບ
ທາງກົງ,ທາງວັດຖຸ,ແລະຮຸນແຮງ 
ເທົ່ານັ້ນ.

ທຸກໆສະຖາບັນກຳນົດໃຫ້ຕ້ອງມີຜົນເສຍຫາຍ
ທາງກົງແລະທາງວັດຖຸຈຶ່ງຈະສອດຄ່ອງກັບ
ເງື່ອນໄຂ,ຍົກເວັ້ນແຕ່ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ
ແລະບໍລິສັດການເງິນສາກົນ.

ໂຄງສ້າງ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການແລະຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ.

ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແລະຫ້ອງການ
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ຄະນະກຳມະການສອບສວນແລະກອງ
ເລຂາຂອງຄະນະກຳມະການສອບສວນ.

ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ,ທະນາຄານຢູໂຣບ
ເພື່ອການສ້າງສາແລະພັດທະນາ,ທະນາຄານ
ລົງທຶນຢູໂຣບ,ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການ
ຮ່ວມມືສາກົນ,ແລະສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງ
ການເອກະຊົນໃນຕ່າງປະເທດ:ແຕ່ລະສະຖາ
ບັນມີໜ່ວຍງານຫືຼຫ້ອງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ທັງການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,ແລະລາຍງານ
ໃຫ້ປະທານ(ຍົກເວັ້ນແຕ່ທະນາຄານລົງທຶນຢູ
ໂຣບ,ຊຶ່ງລາຍງານໃຫ້ຄະນະກຳມະການ
ບໍລິຫານ).

ທະນາຄານພັດທະນາອາຟິຼກາ:ຫົວໜ້າໜ່ວຍ
ງານກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ແລະໄກ່ເກ່ຍຮັບຜິດຊອບການແກ້ໄຂບັນຫາ
ແລະຊ່ວຍເຫືຼອບັນດາຊ່ຽວຊານໃນການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,ລາຍ
ງານໃຫ້ທັງສະພາບໍລິຫານແລະປະທານ.

ທະນາຄານພັດທະນາລະຫ່ວາງອາເມລິກາ:
ຄະນະກຳມະການເອກະລາດ,ຄະນະ
ກຳມະການ,ແລະເລຂານຸການລາຍງານໃຫ້
ສະພາບໍລິຫານ.

ການແຕ່ງຕັ້ງແລະການ
ລາຍງານ

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດ
ສຳລັບໂຄງການຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທ່ານ
ປະທານ,ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບ
ສະພາບໍລິຫານແລ້ວ,ແລະລາຍງານໃຫ້
ທ່ານປະທານ.

ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສະພາບໍລິຫານໂດຍ
ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານປະທານ;
ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດລາຍງານໃຫ້
ສະພາບໍລິຫານ.

ມີພຽງແຕ່ຄະນະກຳມະການກວດສອບ
ທີ່ດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດ;ບໍ່ມີໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢ່າງເປັນທາງການ.

ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການທະນາຄານ
ໂລກຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສະພາບໍລິຫານ
ໂດຍອີງຕາມການບົ່ງຕົວຂອງປະທານ;
ຄະນະກຳມະການລາຍງານໃຫ້ສະພາ
ບໍລິຫານ.

ເລຂານຸການຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທ່ານ
ປະທານພາຍຫັຼງປຶກສາຫາລືກັບສະພາ
ບໍລິຫານ.

ທະນາຄານພັດທະນາອາຟິຼກາ:ຫົວໜ້າໜ່ວຍ
ງານກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ແລະໄກ່ເກ່ຍຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທ່ານປະທານ
ໂດຍສະພາບໍລິຫານເຫັນດີນຳ,ແລະລາຍງານ
ດ້ານການບໍລິຫານໃຫ້ປະທານແລະດ້ານໜ້າ
ທີ່ໃຫ້ສະພາບໍລິຫານສຳລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ອຸ
ມັດແລ້ວຈາກສະພາບໍລິຫານ,ແລະລາຍງານ
ໃຫ້ທ່ານປະທານສຳລັບໂຄງການທີ່ສະເໜີ
ຂຶ້ນມາແຕ່ສະພາບໍລິຫານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອະນຸມັດ
ເທື່ອ;ຍົກເວັ້ນແຕ່ຄະນະກຳມະການທີ່ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສະພາບໍລິຫານໂດຍການແນະນຳ
ຂອງປະທານ.

ຍັງມີຕ່ໍໃນໜ້າຖັດໄປ
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ເລຂາຂອງຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທ່ານປະທານ.

ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ,ສະຖາບັນລົງທຶນ
ຂະແໜງການເອກະຊົນໃນຕ່າງປະເທດ,
ທະນາຄານຢູໂຣບເພື່ອການສ້າງສາແລະ
ພັດທະນາ,ແລະທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ: 
ບໍ່ມີກອງເລຂາ;ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ,ແລະລາຍງານ
ໃຫ້ທ່ານປະທານ(ຍົກເວັ້ນແຕ່ໜ່ວຍງານຂອງ
ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ,ຊຶ່ງລາຍງານໃຫ້
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ).

ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ:
ບັນດາຜູ້ສຶກສາຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍແລະລາຍ
ງານໃຫ້ທ່ານປະທານ;ເລຂາຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

ທະນາຄານພັດທະນາລະຫ່ວາງອາເມລິກາ: 
ຄະນະກຳມະການເອກະລາດ,ຄະນະ
ກຳມະການ,ແລະເລຂານຸການຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໂດຍແລະລາຍງານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ.

ການຢ້ຽມຢາມພາກ
ສະໜາມ

ສາມາດລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ
ໄດ້ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກປະ
ເທດກູ້ຢືມ.

ການກວດສອບໃນອານາເຂດຂອງປະ
ເທດໃດໜຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກປະເທດນັ້ນ(ມະຕິປີ1993,
ວັກທີ21).

ຖ້າມີການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມເພີ່ມ
ເຕີມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊີນຈາກ
ປະເທດນັ້ນ(ບົດຄວາມເພີ່ມໃສ່ມະຕິປີ
1993,ວັກທີ16).

ໃຫ້ນຳໃຊ້ຫ້ອງການປະຈຳປະເທດນັ້ນ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສຳລັບການ
ຢ້ຽມຢາມແລະການປະຊຸມຂອງຄະນະ
ກຳມະການກວດສອບ.

ທະນາຄານພັດທະນາລະຫ່ວາງອາເມລິກາ:
ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ຈະດຳເນີນໃນອານາເຂດ
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມແລະ/ຫືຼປະເທດຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ
ອາດຈະດຳເນີນໄດ້ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ
ບໍ່ຂັດຂ້ອງຈາກປະເທດນັ້ນ(ນະໂຍບາຍປີ
2010,ວັກທີ49).

ທະນາຄານພັດທະນາອາຟິຼກາ,ທະນາຄານ
ຢູໂຣບເພື່ອການສ້າງສາແລະພັດທະນາ,
ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ,ແລະສະຖາບັນລົງ
ທຶນຂະແໜງການເອກະຊົນໃນຕ່າງປະເທດ: 
ລະບຽບການຕ່າງໆໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າການ
ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມສາມາດດຳເນີນການ
ໄດ້ແຕ່ວ່າບໍ່ມີລາຍລະອຽດຫັຍງ.

ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ:ບໍ່ໄດ້
ກ່າວກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ,
ແຕ່ວ່າບັນດາຜູ້ສຶກສາສາມາດດຳເນີນການ
ສຳພາດໄດ້;ບົດສະຫຸຼບຂອງປະທານໄດ້ລະບຸ
ວ່າທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ
“ແມ່ນສະຖາບັນຂອງລັດແລະຈະນັບຖືອຳນາດ
ອະທິປະໄຕຂອງປະເທດຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອນັ້ນ.”

a ຂໍ້ມູນຂອງເອດີບີແມ່ນອີງຕາມນະໂຍບາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປີ2003(ຟຸດໂນດທີ2ຂອງເອກະສານຫຼັກ).

ADB=ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,AfDB=ທະນາຄານພັດທະນາອາຟຼິກາ,CRP=ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນກາປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,EBRD=ທະນາຄານຢູໂຣບເພື່ອການສ້າງສາ
ແລະພັດທະນາ,EIB=ທະນາຄານລົງທຶນຢູໂຣບ,IADB=ທະນາຄານພັດທະນາລະຫວ່າງອາເມລິກາ,IFC=ບໍລິສັດການເງິນສາກົນ,JBIC=ທະນາຄານຍີປຸ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ,
OCRP=ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,OPIC=ສະຖາບັນລົງທຶນຂະແໜງການເອກະຊົນໃນຕ່າງປະເທດ(ສະຫະລັດອາເມລິກາ),PCR=ບົດລາຍງານ
ສຳເລັດໂຄງການ,SPF=ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ນະໂຍບາຍ,ລະບຽບການ,ແລະບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງຫຼາກຫຼາຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.



74

1. ຄຳຮ້ອງທຸກທ່ີຍ່ືນມາພາຍໃຕ້ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະໄດ້ຂ້ຶນທະບຽນໃນເວບໄຊສ໌ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ພາຍໃນ 2 ວັນ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກນ້ັນແລ້ວ. ໃນກໍລະນີທ່ີຄຳຮ້ອງທຸກໃດໜ່ຶງຖືກສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ພະແນກການໃດໜ່ຶງເພ່ືອ
ຈັດການແກ້ໄຂ,ບົດລາຍງານສ້ີນສຸດຂ້ັນຕອນທ່ີຂຽນໂດຍພະແນກການດ່ັງນ້ັນຈະເອົາເຂ້ົາໃສ່ໃນເວບໄຊສ໌ຂອງເອດີບີພາຍຫັຼງ
ສຳເລັດແລ້ວ.ໃນກໍລະນີທ່ີຄຳຮ້ອງທຸກໃດໜ່ຶງຖືກສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ
ຫືຼໃຫ້ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດເພ່ືອການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດນ້ັນ,ຈະນຳ
ໃຊ້ຂ້ໍກຳນົດທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນວັກທີ2-4.ວັນຕ່າງໆແມ່ນໝາຍເຖິງວັນເຂ້ົາການປົກກະຕິຍົກເວ້ັນແຕ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.

ໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ

2. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ຈະເອົາຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານດ່ັງລຸ່ມນ້ີເຂ້ົາໃສ່
ໃນເວບໄຊສ໌ຂອງເອດີບີ:

(i) ຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກ-ພາຍຫັຼງທີ່ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກແລ້ວ
ແລະຜູ້ຮ້ອງທຸກເຫັນດີນຳ;1

(ii) ບົດສະຫຸຼບຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນ—ພາຍຫັຼງທີ່ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ໄດ້ຮັບ
ຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກແລ້ວຖ້າວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກນັ້ນ;

(iii) ການນຳນົດຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຄຳຮ້ອງທຸກ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງ ການ — ພາຍຫັຼງການນຳນົດຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການ;

(iv) ບົດລາຍງານການກວດກາຄືນ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະກຽມໂດຍຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບ
ໂຄງການ—ພາຍຫັຼງສຳເລັດແລ້ວ,ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ຮ້ອງທຸກແລະຜູ້ກູ້ຢືມ;

(v) ສະຫຸຼບຫຍໍ້ ບົດລາຍງານການກວດກາຄືນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ — ພາຍຫັຼງ ສຳເລັດແລ້ວ ຖ້າວ່າ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການກວດກາຄືນແລະການປະເມີນຜົນທັງໝົດ;

(vi) ບົດລາຍງານສຳເລັດການແກ້ໄຂບັນຫາ ຊຶ່ງສະຫຸຼບສັງລວມເອົາຄຳຮ້ອງທຸກ, ບາດກາວຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາ,ການຕັດສິນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ,ແລະຂໍ້ຕົກລົງ(ຖ້າມີ)ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ,ພາຍໃນ2ເດືອນ
ພາຍຫັຼງສຳເລັດຂັ້ນຕອນແກ້ໄຂບັນຫາແລ້ວ (ມີ ຫືຼ ບໍ່ມີ ຂໍ້ຕົກລົງກໍ່ຕາມ), ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້
ຮ້ອງທຸກ,ລັດຖະບານ,ແລະ/ຫືຼລູກຄ້າ;

(vii) ບົດສະຫຸຼບຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານສຳເລັດການແກ້ໄຂບັນຫາ — ພາຍຫັຼງ ສຳເລັດແລ້ວຖ້າວ່າພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານສຳເລັດການແກ້ໄຂບັນຫາທັງໝົດ;

(viii) ບົດລາຍງານການຕິດຕາມ—ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທ່ານປະທານແລະສະພາບໍລິຫານເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ;ແລະ
(ix) ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ — ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກ,

ລັດຖະບານ,ແລະ/ຫືຼລູກຄ້າ.

1 “ພາຍຫັຼງ” ໃນສະພາບການຂອງການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວມານ ແມ່ນໝາຍເຖິງວ່າ ໄວທ່ີສຸດທ່ີສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມ
ຜົນແລະໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວແມ່ນບ່ໍເກີນ14ວັນຕາມປະຕິທິນ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂໍ້9

ກຳນົດໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃຕ້ກົນໄກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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ກຳນົດໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃຕ້ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ໜ້າທີ່ກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ

3. ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ ຈະເອົາຂ້ໍມູນຂ່າວສານແລະເອກະສານດ່ັງລຸ່ມນ້ີເຂ້ົາໃສ່ໃນ
ວບໄຊສ໌ຂອງເອດີບີຕາມກຳນົດເວລາທ່ີໄດ້ລະບຸໄວຂ້າງລຸ່ມນ້ີ:

(i) ຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກ (ຫືຼຂໍ້ສະເໜີ ສຳລັບ ການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ) — ພາຍຫັຼງ ທີ່ ຄະນະ
ກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກແລ້ວ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງທຸກເຫັນດີນຳ —
ພາຍໃນ7ວັນຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກແລ້ວ;

(ii) ບົດສະຫຸຼບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນ—ພາຍໃນ7ວັນນັບຈາກວັນທີ່ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກແລ້ວຖ້າວ່າຜູ້ຮ້ອງທຸກບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກນັ້ນ;

(iii) ບົດລາຍງານຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ກຳນົດວ່າ ຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນ
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂແລະຄຳຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນ ການກວດກາຄືນ
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ພ້ອມທັງຄຳຕອບຂອງຄະນະບໍລິຫານ — ພາຍໃນ 7 ວັນ ຫັຼງຈາກການຕັດສິນຂອງ
ສະພາບໍລິຫານ;

(iv) ບົດລາຍງານຂອງ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ກຳນົດວ່າ ຄຳຮ້ອງທຸກນັ້ນ
ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ,ພ້ອມທັງຄຳຕອບຂອງຄະນະບໍລິຫານ—ພາຍໃນ7ວັນຫັຼງຈາກໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານນັ້ນ
ໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ;

(v) ເງື່ອນໄຂສັນຍາສຳລັບການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດພາຍໃນ 10 ວັນ ຫັຼງຈາກການອະນຸຍາດຂອງ
ສະພາບໍລິຫານໃດ້ດຳເນີນການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ;

(vi) ບົດລາຍງານການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດສະບັບສົມບູນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ,ພ້ອມທັງແນບຂັດຄຳຕອບຈາກຮ່າງບົດລາຍງານຂອງຄະນະບໍລິຫານ,ຖ້າມີ,ແລະຈາກຜູ້
ຮ້ອງທຸກ,ລັດຖະບານແລະ/ຫືຼລູກຄ້າຕາມເໝາະສົມແລະຕາມການເຫັນດີຂອງພວກເຂົາ—ພາຍໃນ7ວັນຫັຼງ
ຈາກການສະພາບໍລິຫານໄດ້ພິຈາລະນາບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນແລ້ວ;

(vii) ແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂຂອງຄະນະບໍລິຫານ, ຄຳເຫັນຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ກຳນົດກ່ຽວກັບແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂນັ້ນ,ແລະຄຳຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານ—ພາຍໃນ7ວັນຫັຼງຈາກການ
ຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານ;ແລະ

(viii) ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນການແກ້ໄຂໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາ
ບໍລິຫານ—ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ສະພາບໍລິຫານແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ.

4. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຈະ
ເອົາບົດລາຍງານກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຈຳປີເຂ້ົາໃສ່ໃນເວບໄຊຂອງກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຢູ່ໃນເວບໄຊຂອງເອດີ
ບີ ພາຍຫັຼງສຳເລັດແລ້ວ. ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກພິເສດສຳລັບໂຄງການ, ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາ
ຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ, ພະແນກປະເມີນຜົນເອກະລາດ, ແລະ ພະແນກພັດທະນາພາກພ້ືນແບບຍືນຍົງຈະເອົາບົດ
ລາຍງານການຮຽນຮູ້ເຂ້ົາໃສ່ໃນເວບໄຊພາຍຫັຼງສຳເລັດແລ້ວ. ເອກະສານຂ່າວສານຂອງສະພາບໍລິຫານກ່ຽວກັບເຫດຜົນທ່ີປະ
ເທດກູ້ຢືມໜ່ຶງປະຕິເສດການສະເໜີຢ້ຽມຢາມສະໜາມຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາຄືນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດ,ຖ້າມີ,
ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ພາຍໃນ21ວັນຫັຼງຈາກທ່ີໄດ້ສ່ົງໃຫ້ສະພາບໍລິຫານແລ້ວ.



ນະໂຍບາຍ
ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ
2012

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງເອດີບີແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດອາຊີແລະປາຊິຟິກປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ.ໜ້າທີ່ຫຼັກ
ຂອງເອດີບີແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ພວມພັດທະນາຂອງຕົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາ.ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຂົງເຂດພາກ
ພື້ນນີ້ມີຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ,ແຕ່ວ່າມັນກໍ່ຍັງເປັນຂົງເຂດທີ່ຢູ່ຂອງຄົນທຸກຍາກຈຳນວນສອງສ່ວນສາມ
ຂອງຄົນທຸກຍາກໃນໂລກ:1,8ຕື້ຄົນດຳລົງຊີວິດດ້ວຍລາຍຮັບທີ່ຕໍ່າກວ່າ2ໂດລາຕໍ່ມື້,ຊຶ່ງຕໍ່າ903ລ້ານ
ຄົນມີລາຍຮັບໃນນັນກວ່າ1,25ໂດລາຕໍ່ມື້.ເອດີບີໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍການ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດແບບຮອບດ້ານ,ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,
ແລະເຊື່ອມໂຍງກັນໃນພາກພື້ນ.

ເອດີບີຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງມານີລາແລະມີ67ສະມາຊິກຊຶ່ງ48ສະມາຊິກແມ່ນມາຈາກຂົງເຂດພາກ
ພື້ນນີ້.ວິທີການຫຼັກຂອງເອດີບີໃນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ພວມພັດທະນາຂອງຕົນແມ່ນ
ການເຈລະຈາດ້ານນະໂຍບາຍ,ການກູ້ຢືມ,ການລົງທຶນເຂົ້າຮຸ້ນ,ການຄ້ຳປະກັນ,ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ,ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ.
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