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ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ  
ເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ເປດີເຜຍີປນັປະຈາໍ  

   

 

1. ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ເອດບີ)ີ ເຮດັວຽກຢ່າງໃກຊ້ດິກບັຜູກູ້ຢ້ມື1 ແລະ ລູກຄາ້2 ເພື່ ອກະກຽມ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ບນັດາໂຄງການ, ແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ.  ໃນການເຮດັແບບນີ ້ ເອດບີ ີ ຈະແຈງ້ໃຫຜູ້ກູ້ຢ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ເພື່ ອຮບັຊາບ 
ລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ຂໍກ້ໍານດົກ່ຽວກບັການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ.  
 
A. ການເປດີເຜຍີເອກະສານ 
 
2. ບນັດາປະເພດເອກະສານດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ ຈະມກີານເປດີເຜຍີເປນັປະຈາໍໃນເວບັໄຊຂອງ ເອດບີ ີ ແລະ/ຫຼ ື ຖາ້ໄດລ້ະບຸ, ແຈກ 
ຢາຍໃຫກ້ບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, ພາຍຫຼງັການປກຶສາຫາລກືບັຜູກູ້ຢ້ມື ຫຼ ືລູກຄາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລວ້ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  

 
(i) ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກດົລະບຽບ ແລະ ຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານ. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ່  1 ແມ່ນລາຍ 

ການຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ລງົໃນເວບັໄຊເປນັປະຈາໍແລະໄລຍະເວລາຂອງເອກະສານ. 
 

(ii) ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ່  2 ແມ່ນ 
ລາຍການຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ລງົໃນເວບັໄຊເປນັປະຈາໍແລະໄລຍະເວລາຂອງເອກະສານ.  

 
(iii) ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ. ເພື່ ອແຈງ້ໃຫຜູ້ມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ຫຼ ື ແຜນງານຈາກພາຍນອກໃຫຮ້ບັ 

ຊາບຕັງ້ແຕ່ໄລຍະກະກຽມ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເອດບີ ີ ຕອ້ງເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວ 
ຂອ້ງກບັໂຄງການຂອງລດັຖະບານ ແລະ ໂຄງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງລດັຖະບານ,  ລວມທງັ ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງ 
ການ (PDSs), ເອກະສານການປກົປອ້ງຂອງໂຄງການທີ່ ສົ່ ງໃຫເ້ປນັປະຈາໍໂດຍຜູກູ້ຢ້ມື ຫຼ ື ລູກຄາ້ ແລະ ຜູ ້
ອື່ ນໆ. ນອກຈາກນັນ້ ເອດບີ ີ ຍງັເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການແລະແຜນງານເຊິ່ ງລວມທງັບດົ 
ລາຍງານການປະເມນີຜນົຂອງກມົປະເມນີຜນົອດິສະຫຼະ (IED) ຂອງ ເອດບີ,ີ ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົໃນການຮ່ວມ 
ທນຶແລະຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຢ່າງເປນັປະຈາໍອກີດວ້ຍ. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ່  3 
ແມ່ນ ລາຍການບນັດາເອກະສານໂຄງການແລະແຜນງານທີ່ ຖກືເປດີເຜຍີຢ່າງເປນັປະຈາໍ.   

 
(iv) ຂໍມູ້ນອື່ ນໆ. ເອດບີ ີ ເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ, ການປະເມນີຜນົການດໍາເນນີງານ 

ຂອງປະເທດທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກກອງທນຶພດັທະນາອາຊ,ີ ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຈລະຈາກ່ຽວກບັກອງທນຶ 
ພດັທະນາອາຊ,ີ ບດົລາຍງານປະຈາໍປຂີອງເອດບີ,ີ ຂໍມູ້ນ ແລະ ບດົຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ຂໍມູ້ນທາງ 

                                                
1 “ຜູກູ້ຢ້ມື” ໝາຍເຖງິ ຜູໄ້ດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນການເງນິຈາກ ເອດບີ ີເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະຕບິດັງານໂຄງການຂອງລດັຖະບານ (ເບິ່ ງຄູ່ ມກືານປະຕິ

ບດັງານໝວດທີ່  D11. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-d11-20170227.pdf)  
2 “ລູກຄາ້” ໝາຍເຖງິ ໜ່ວຍງານໃດໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງການດໍາເນນີການມຈີດຸປະສງົເພື່ ອການຄາ້, ຫຼ ືໄດຮ້ບັການດໍາເນນີການດວ້ຍ ເອດບີ ີກໍ່ ຄອືງີໃສ່ໝວດທີ່  D10 ໃນ

ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານຂອງເອດບີ ີ(https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omd10-20160524.pdf) 

ຕາມການປະຕບິດັງານໂຄງການເອກະຊນົໃດໜຶ່ ງ, ຫຼອືງີໃສ່ໝວດທີ່  D15 ໃນຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານຂອງເອດບີ ີ
(https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-d15-20171020.pdf),  ເຊິ່ ງເປັນການຈດັການພາຍໃຕ ້
ເງ ື່ອນໄຂໜຶ່ ງທີ່ ຈະປະຕບິດັພາລະກດິການບໍລກິານໃຫຄ້ໍາປກຶສາທາງດາ້ນການດໍາເນນີການ. 
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ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ  
ເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ເປດີເຜຍີເປນັປະຈາໍ  

 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ດາ້ນການບໍລຫິານຂອງ ເອດບີ,ີ ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນການເງນິ, ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນການຈາ້ງງານ ແລະ ຂໍມູ້ນຕ່າງໆທີ່ ຖກື 
ສາ້ງຂຶນ້ພາຍໃຕກ້ນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ເອດບີ ີຢ່າງເປນັປະຈາໍ. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ່  4 ໄດລ້ະບຸບນັ 
ຊລີາຍຊື່ ຂໍມູ້ນແລະເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ຖກືເອາົມາລງົເປນັປະຈາໍແລະໄລຍະເວລາຂອງເອກະສານ. 

 
3. ຍກົເວັນ້ກໍລະນທີີ່ ຖກືຈາໍກດັໂດຍຂໍກ້ໍານດົອື່່ ນໆໃນນະໂຍບາຍ, ເອກະສານທີ່ ໄດສ້ົ່ ງໃຫສ້ະພາບໍລຫິານເພື່ ອຮບັຊາບຕອ້ງ 
ໄດເ້ອາົລງົໃນເວບັໄຊຂອງເອດບີ ີ ໃນເວລາທີ່ ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວໄດແ້ຈກຢາຍໃຫສ້ະພາບໍລຫິານແລວ້.  ເອກະສານຂອງສະພາບໍລຫິານ 
ທີ່ ໄດສ້ົ່ ງໃຫສ້ະພາບໍລຫິານເພື່ ອພຈິາລະນາແລວ້ຕອ້ງໄດເ້ອາົລງົໃນເວບັໄຊ ເອດບີ ີພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ ຫຼ ືການຮບັຮອງ 
ຈາກສະພາບໍລຫິານແລວ້. 
 
4. ເອກະສານໃດໜຶ່ ງຖວ່ືາເປດີເຜຍີໄດເ້ມື່ ອເອກະສານດັ່ ງກ່າວປະກດົຂຶນ້ຢູ່ໃນເວບັໄຊຂອງເອດບີ,ີ ເຖງິແມ່ນວ່າ ຈະມກີານ
ນໍາໃຊວ້ທິກີານອື່ ນໆເພື່ ອໃຫໄ້ປເຖງິຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ. ເອກະສານເຫຼົ່ ານີ ້ ອາດຈະມກີານກວດກາແກໄ້ຂ ຫຼ ື ໂຈະການເປດີເຜຍີ, 
ຖາ້ມຂໍີມູ້ນພາຍໃນເອກະສານດັ່ ງກ່າວນັນ້ຫຼເືອກະສານທງັໝດົນັນ້ ຕກົຢູ່ໃນບນັຊລີາຍການຍກົເວັນ້ຕ່ໍກບັການເປດີເຜຍີ (ເບິ່ ງເອກະ 
ສານຊອ້ນທາ້ຍທີ່  6) ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການປບັປຸງເປນັແຕ່ລະໄລຍະແລະອງີຕາມຂໍກ້ໍານດົຂອງການລບົລາ້ງໃນທາງລບົ ດັ່ ງທີ່ ໄດອ້ະທບິາຍ
ຢູ່ໃນນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ. ລາຍການເອກະສານນີ ້ຈະໄດຮ້ບັການປບັປຸງອງີຕາມຄວາມຈາໍເປນັ.   
 
B. ການສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
 
5.  ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປກຶສາຫາລກືບັປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ 
ອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ, ລວມທງັຜູຍ້ງິ, ຜູທຸ້ກຍາກ ແລະ ກຸ່ມຄນົທີ່ ດອ້ຍໂອກາດອື່ ນໆ, ເອດບີ ີ ຈະເຮດັວຽກຢ່າງໃກຊ້ດິກບັຜູ ້
ກູຢ້ມື ຫຼ ື ລູກຄາ້ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຂອງລດັຖະບານ ແລະ ບ່ໍແມ່ນຂອງລດັຖະ

ບານນັນ້ ໄດຮ້ບັການສະໜອງໃຫທ້ນັເວລາ, ຮູບແບບແລະພາສາທີ່ ພວກເຂາົສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດ ້ 3  ແລະ ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ ສາມາດເຂົາ້ 
ເຖງິໄດ.້ ຂັນ້ ຕອນນີຈ້ະໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ແຕ່ຫວົທໃີນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ ເພື່ ອຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການສນົທະນາປກຶສາ 
ຫາລ ື ແລະ ເຮດັໃຫທ້ດັສະນະຄໍາຄດິເຫນັຂອງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຢ່າງຄບົ ຖວ້ນໃນການອອກແບບ 
ໂຄງການ ແລະ ສບືຕ່ໍໃນແຕ່ລະຂັນ້ຕອນຂອງການກະກຽມໂຄງການ ຫຼ ື ແຜນງານ, ການດໍາເນນີງານ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ຂອງຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ທ່າອ່ຽງດາ້ນຜນົກະທບົກໍ່ ຈະໄດມ້ ີການແຈງ້ໃຫຮ້ບັຮູ.້   
 
6. ເອດບີ ີ ຈະຊ່ວຍເຫຼອືຜູກູ້ຢ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ໃນການສາ້ງຍຸດທະສາດການສື່ ສານໃນໂຄງການ ຫຼ ື ແຜນງານສໍາລບັວງົຈອນ 
ຂອງໂຄງການ. ສິ່ ງນີຈ້ະຖເືປນັສ່ວນປະກອບທີ່ ສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ການປກຶສາຫາລ ື ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມກບັປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ 
ກະທບົແລະບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈ. ຍຸດທະສາດການສື່ ສານນັນ້ຈະບ່ໍຖວ່ືາເປນັເອກະສານທີ່ ແຍກຕ່າງ 
ຫາກ ແຕ່ຈະຖກືນໍາສະເໜຢູ່ີໃນໝວດສະເພາະຂອງຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ (PAM) ແລະ/ຫຼ ື ໂດຍຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການ 
ອາ້ງອງີເອກະສານທີ່ ມຢູ່ີໃນ PAM ຫຼ ື ເອກະສານອື່ ນໆຂອງໂຄງການ. ບນັດາຍຸດທະສາດການສື່ ສານຕອ້ງອະທບິາຍເຖງິການ 

                                                
3 ຂໍມ້ນູນີສ້າມາດເຮດັໃຫມ້ໄີວໃ້ນຮູບແບບໃບແຜ່ນພບັ, ໃບປວິ, ຫຼ ືປືມ້ນອ້ຍ ໃນພາສາທີ່ ປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດ.້  ສໍາລບັ 

ຄນົທີ່ ບ່ໍຮູໜ້ງັສ,ື ຈະນາໍໃຊວ້ທິກີານໃນການສື່ ສານທີ່ ເໝາະສມົອື່ ນ.  
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ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ  
ເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ເປດີເຜຍີເປນັປະຈາໍ  

 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ສື່ ສານແບບສອງສົນ້ແລະຄວນປະກອບມຢ່ີາງໜອ້ຍ (i) ປະເພດຂໍມູ້ນທີ່ ຈະເປດີເຜຍີ; (ii) ກນົໄກເພື່ ອແຈງ້ໃຫສ້າທາລະນະທົ່ ວ
ໄປໄດຮ້ບັຊາບ, ລວມທງັພາສາແລະໄລຍະເວລາ; ແລະ (iii) ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມການ 
ເປດີເຜຍີ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ.  
 
7. ຍຸດທະສາດການສື່ ສານຈະຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາຜູກູ້ຢ້ມືແລະລູກຄາ້ ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມກບັປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງ 
ການໃນການອອກແບບແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກໍາທີ່  ເອດບີ ີໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະລວມທງັ ເປນັການເພີ່ ມ 
ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົຂັນ້ຮາກຖານ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົກໍ່ ຄອືງົການທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານໃນຂະບວນການ 
ພດັທະນາໂດຍການເປດີກວ້າງ ແລະ ຮບັປະກນັການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂອງສາທາລະນະ.4   
 
8. ເອດບີ ີຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ໄດມ້ກີານແຕ່ງຕັງ້ຜູປ້ະສານງານໃນການໃຫຂໍ້ມູ້ນຂອງໂຄງການ ເພື່ ອຕດິຕ່ໍສື່ ສານເປນັປກົກະຕ ິ
ກບັປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆທີ່ ສນົໃຈ. ສິ່ ງນີແ້ມ່ນດໍາເນນີການໃຫສໍ້າເລດັ 
ໂດຍໄວເທົ່ າທີ່ ເປນັໄປໄດ ້ໃນຊ່ວງໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ ແລະ ສບືຕ່ໍເຮດັໄປຈນົເຖງິໄລຍະສິນ້ສຸດໂຄງການ. ສໍາລບັ ເອດບີ,ີ 
ຜູປ້ະສານງານໃນການໃຫຂໍ້ມູ້ນນັນ້ຈະແມ່ນພະນກັງານຮບັຜດິຊອບໂຄງການ. ຜູກູ້ຢ້ມືແລະລູກຄາ້ຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ຜູປ້ະສານງານດາ້ນ 
ຂໍມູ້ນຂອງຕນົໂດຍອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໂຄງການ.  
 
C. ການແປ 
 
9. ພາສາອງັກດິແມ່ນພາສາສື່ ສານໃນການເຮດັວຽກຂອງ ເອດບີ.ີ 5  ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ ເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນອື່ ນໆຄວນ 
ແປເປນັພາສາອື່ ນເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫເ້ກດີຄວາມເຂົາ້ໃຈ, ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວນຈາກປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະ 
ທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆທີ່ ສນົໃຈໃນກດິຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກເອດບີ.ີ ປະເພດ 
ແລະ ຂອບເຂດໃນການແປເອກະສານ ຫຼ ື ຂໍມູ້ນຕ່າງໆນັນ້ ແມ່ນຈະຂຶນ້ກບັເນືອ້ໃນແລະຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຈາໍເປນັ ແຕ່ອາດລວມ 
ເອາົຂໍມູ້ນທີ່  (i) ກ່າວເຖງິໜາ້ວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຄດິທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດໂດຍລວມຂອງ ເອດບີ ີ ໂດຍມເີປົາ້ໝາຍ 
ໃສ່ຜູຊ້ມົໃຊສ້າກນົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ; (ii) ແມ່ນເພື່ ອການສນົທະນາປກຶສາຫາລກືບັປະຊາຊນົ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊນົທີ່ ຖກື 
ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ; (iii) ກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັດາປະເທດ, ໂຄງການແລະແຜນງານສະເພາະ; ແລະ (iv) ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອລງົ 
ໃນເວບັໄຊຂອງ ເອດບີ.ີ  ເອກະສານທີ່ ຄວນແປນັນ້ແມ່ນ (i) ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ (CPS) ແລະ ເອກະສານຍຸດ
ທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ, ເຊິ່ ງປະເທດທີ່ ເວົາ້ພາສາອງັກດິບ່ໍໄດຢ່້າງກວາ້ງຂວາງ; (ii) ເອກະສານຂໍມູ້ນ
ພືນ້ຖານຂອງໂຄງການ; ແລະ ອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການ, (iii) ຂໍມູ້ນໂຄງການ ຫຼ ື ຂໍມູ້ນການປກົປອ້ງອື່ ນໆ. ຂອບວຽກການແປ 
ເອກະສານຂອງເອດບີມີຄໍີາແນະນາໍເພີ່ ມເຕມີ.6  

                                                
4ຂໍກ້າໍນດົເພື່ ອການສນົທະນາປກຶສາຫາລ ື ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງການຕ່າງໆແມ່ນມຢູ່ີໃນນະໂຍບາຍອື່ ນໆ. ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູ ສະ 

ໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານເພື່ ອການສນົທະນາປຶກສາຫາລ ືແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມກບັປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຕ່າງໆ. 
5 ໃນກລໍະນມີຄີວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເອກະສານສະບບັພາສາອງັກດິ ແລະ ສະບບັແປເປັນພາສາອື່ ນ, ສະບບັພາສາອງັກດິແມ່ນຕດັສນິຊີຂ້າດຄວາມຖກືຕອ້ງ

ສະເໝ.ີ 
6 ເອດບີ.ີ 2012. ປບັປຸງໃນຂອບວຽກກ່ຽວກບັການແປເອກະສານຂອງເອດບີ.ີ ມະນລີາ. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/32928/files/translation-framework-2012.pdf  
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ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ  
ເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ເປດີເຜຍີເປນັປະຈາໍ  

 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

 
D. ການຕອບສະໜອງຕ່ໍກບັຄໍາຮອ້ງຂໍ ຂໍມູ້ນຈາກພາຍນອກ 
 

10. ຄໍາຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນຈາກພາຍນອກຈະຖກືສົ່ ງໄປຍງັ ເອດບີ ີ ຜ່ານ (i) ການຮອ້ງຂໍ ຂໍມູ້ນທາງອອນລາຍຕາມແບບຟອມຂໍມູ້ນ; 
(ii) ຟອມຕດິຕ່ໍຜ່ານອເີມວທາງເວບັໄຊ; (iii) ສົ່ ງໂດຍກງົຫາທີ່ ຢູ່ອເີມວຂອງພະນກັງານ; ແລະ (iv) ການສົ່ ງຈດົໝາຍ ຫຼ ື ແຟກັ. 
ສາມາດເບິ່ ງລາຍລະອຽດການຕດິຕ່ໍໄດທ້ີ່ ເວບັໄຊຂອງ ເອດບີ ີ(www.adb.org). 
 
11. ເມື່ ອໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍ ຂໍມູ້ນແລວ້, ກມົ, ຫອ້ງການ ຫຼ ືພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ ເອດບີ ີຈະກໍານດົວ່າ ເອກະສານ ຫຼ ື
ຂໍມູ້ນທີ່ ຮອ້ງຂໍນັນ້ ແມ່ນໄດເ້ປດີເຜຍີຕ່ໍສາທາລະນະແລວ້ຫຼບ່ໍື.  ຖາ້ວ່າໄດເ້ປດີເຜຍີຕ່ໍສາທາລະນະແລວ້, ລິງ້ ຫຼ ື ສະບບັສໍາເນາົ 
ຂອງເອກະສານດັ່ ງກ່າວກໍຈະຖກືສົ່ ງໄປຍງັຜູຮ້ອ້ງຂໍ. ຖາ້ວ່າ ບ່ໍໄດເ້ປດີເຜຍີຕ່ໍສາທາລະນະແລວ້ ເອດບີ ີ ກໍໍ່ ຈະຄົນ້ຫາ ແລະ ພຈິາລະ
ນາວ່າເອກະສານ ຫຼ ືຂໍມູ້ນຫຼສ່ືວນໃດໜຶ່ ງຂອງເອກະສານທີ່ ຮອ້ງຂໍນັນ້ ແມ່ນຕກົຢູ່ໃນກໍລະນຍີກົເວັນ້ຕາມນະໂຍບາຍຫຼບ່ໍື. ຖາ້ສ່ວນ 
ໃດໜຶ່ ງຂອງຂໍມູ້ນບນັຈໃຸນເອກະສານທີ່ ຮອ້ງຂໍມາ ຫາກຕກົຢູ່ໃນກລໍະນຍີກົເວັນ້, ຂໍມູ້ນຈະຖກືລບຶລາ້ງອອກຈາກເອກະສານ ແລະ 
ຜູຮ້ອ້ງຂໍຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ບອກກ່ຽວກບັເຫດຜນົໃນການລບຶລາ້ງສ່ວນນັນ້ອອກ. ເອດບີ ີ ຈະປກຶສາຫາລກືບັຜູກູ້ຍ້ມື, ລູກຄາ້ ຫຼ ື
ຜູໃ້ຫທ້ນຶຮ່ວມຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ທມີງານເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຂອງ ເອດບີ ີຈະໃຫຄໍ້າແນະນໍາແກ່ພະນກັງານອື່ ນໆຂອງ ເອດບີ ີຕາມ 
ຄວາມຈາໍເປນັ. 

 
12. ເອດບີຈີະຮບັຮູກ່້ຽວກບັຄໍາຮອ້ງຂໍ ຂໍມູ້ນຈາກພາຍນອກພາຍໃນ 5 ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ມືໄ້ດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍ ແລະ 
ຕອບກບັບ່ໍໃຫກ້າຍ 20 ວນັລດັຖະການພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍແລວ້. ໃນການຕອບກບັ ເອດບີ ີຈະສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ຖກືຮອ້ງຂໍ 
ຫຼ ື ໃຫເ້ຫດຜນົທີ່ ບ່ໍສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນຕາມຄໍາຮອ້ງຂໍດັ່ ງກ່າວ ໂດຍຊີບ້ອກໃຫເ້ຫນັຂໍກ້ໍານດົຕ່າງໆໃນນະໂຍບາຍທີ່ ພສູິດຄວາມ 
ຖກືຕອ້ງຂອງການປະຕເິສດໃນການສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການນັນ້. ໃນກໍລະນ ີ ເອດບີ ີ ປະຕເິສດທີ່ ຈະສະໜອງຂໍມູ້ນຕາມທີ່ ຮອ້ງ 
ຂໍ, ຜູຮ້ອ້ງຂໍມສີດິໃນການອຸທອນອງີຕາມຂໍກ້ໍານດົໃນວກັຕ່າງໆນບັແຕ່ວກັທີ່  21-26 ຂອງນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ. ເອດບີອີາດຂະ 
ຫຍາຍເວລາສໍາລບັການຕອບກບັຄໍາຮອ້ງຂໍທີ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຊບັຊອ້ນ ຫຼ ື ຄໍາຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນທີ່ ຜ່ານມາດນົແລວ້, 7  ໂດຍແຈງ້ໃຫຜູ້ ້
ຮອ້ງຂໍຊາບແລະຮບັຮູກ່້ຽວກບັການຂະຫຍາຍເວລານັນ້. ການເປດີເຜຍີຫຼກືານບ່ໍເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ຜ່ານມາດນົແລວ້ນັນ້ແມ່ນຈະຖກື 
ກໍານດົໂດຍເຈົາ້ຂອງເອກະສານ ຫຼ ື ກມົທີ່ ຄຸມ້ຄອງເອກະສານດັ່ ງກ່າວເພື່ ອເຮດັໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າ ມນັມຂໍີມູ້ນທີ່ ຕກົຢູ່ໃນບນັຊລີາຍການ 
ຍກົເວັນ້ຕາມນະໂຍບາຍ (ຄໍາອະທບິາຍລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 7).  ເອດບີ ີ ຈະຕດິຕາມຄໍາຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນ ແລະ ເອາົລາຍລະອຽດລງົໃນ 
ເວບັໄຊຂອງຕນົ.  

 
 

 

                                                
7 ຂໍມ້ນູຜ່ານມາດນົໝາຍເຖງິຂໍມ້ນູໃດໜຶ່ ງກ່ຽວກບັໂຄງການ, ແຜນງານ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະການດາໍເນນີງານທົ່ ວໄປທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ເອ
ດບີໄີດເ້ກບັຮກັສາໄວເ້ກນີກວ່າ 20 ປ ີ ນບັແຕ່ວນັທທີີ່ ຂໍມ້ນູດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້, ຫຼ ື ໄດສ້ະໜອງໃຫກ້ບັ ເອດບີ.ີ ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດລ້ະ 
ບຸລະອຽດໃນວກັທ ີ32 ຂອງນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ. 
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ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ  
ເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ເປດີເຜຍີເປນັປະຈາໍ  

 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

E. ກນົໄກການອຸທອນ  

13. ຄໍາຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນຈາກພາຍນອກທີ່  ເອດບີ ີໄດປ້ະຕເິສດນັນ້ ອາດຈະຖກືອຸທອນບນົພືນ້ຖານ (i) ຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມ 
ແລະ/ຫຼ ື(ii) ການລະເມດີນະໂຍບາຍ ຫຼ ືການກະກຽມຕ່າງໆໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງ ເອດບີ.ີ ຄໍາຮອ້ງຂໍອຸທອນຕອ້ງຂຽນເປນັ 
ລາຍລກັອກັສອນ. ສາມາດເບິ່ ງລາຍລະອຽດການຕດິຕ່ໍໄດທ້ີ່ ເວບັໄຊຂອງ ເອດບີ ີ(www.adb.org). 
 
14. ການອຸທອນເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ອາດຈະຖກືຍື່ ນຄໍາຮອ້ງໄປຫາຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ (AIC) 
ເພື່ ອພຈິາລະນາການລບົລາ້ງຂໍຍ້ກົເວັນ້ຂອງນະໂຍບາຍທີ່ ຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ທີ່ ໄດຮ້ອ້ງຂໍມາ, ບນົພືນ້ຖານທີ່ ວ່າ ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ
ຫາກເປດີເຜຍີ ແມ່ນຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍສ່ວນລວມມສູີງກວ່າຜນົເສຍຫາຍທີ່ ອາດເກດີຈາກການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ. ທຸກຄໍາແນະ 
ນໍາຂອງຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕ່ໍການໃຫເ້ປດີເຜຍີຫຼບ່ໍືໃຫເ້ປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງ (i) ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ 
ຈາກສະພາບໍລຫິານເພື່ ອການເກບັບນັທກຶເອກະສານຂອງສະພາບໍລຫິານ, ຫຼ ື (ii) ໄດຮ້ບັການອະນມຸດັຈາກປະທານສໍາລບັເອກະ 
ສານອື່ ນໆ. ການຕດັສນິເຫຼົ່ ານີຈ້ະເປນັການຕດັສນິສຸດທາ້ຍ. 
 
15. ນອກຈາກນັນ້ ການຂໍອຸທອນໃດໜຶ່ ງທີ່ ອງີໃສ່ຂໍສ້ນັນຖິານໃນການລະເມດີນະໂຍບາຍ ຫຼ ື ການກຽມການໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຂອງຕນົອາດຍື່ ນໄປຫາຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນໄດອ້ກີດວ້ຍ. ຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຈະແຈງ້ 
ໃຫຊ້າບວ່າ ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍອຸທອນແລວ້ພາຍໃນ 5 ວນັລດັຖະການ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍອຸທອນດັ່ ງກ່າວ. ຄະນະກໍາມະ 
ການ ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຈະແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍຊາບເປນັລາຍລກັອກັສອນກ່ຽວກບັການຕດັສນິຂອງ ເອດບີ,ີ ໃຫເ້ຫດຜນົໄວເທົ່ າທີ່ ຈະ 
ໄວໄດພ້າຍຫຼງັທີ່ ມຜີນົການຕດັສນິນັນ້, ຊຶ່ ງຊາ້ສຸດບ່ໍເກນີ 20 ວນັລດັຖະການພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍອຸທອນແລວ້, ຍກົເວັ ້ນ້ກ ໍ
ລະນສີະພາບໍລຫິານໄດຕ້ດັສນິ ໂດຍອງີໃສ່ເພື່ ອລບົລາ້ງໃນທາງລບົພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ. ໃນກໍລະນດີັ່ ງ 
ກ່າວ, ຜູຮ້ອ້ງຂໍອຸທອນຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ໃຫຊ້າບໂດຍອງີໃສ່ການຕດັສນິໃຈຂອງສະພາບໍລຫິານ.  
 
16. ຖາ້ຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຫາກຕດັສນິວ່າບ່ໍມກີານລະເມດີຕ່ໍນະໂຍບາຍ ຫຼ ື ການກຽມການໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຂອງຕນົ ຜູຮ້ອ້ງຂໍອາດຍື່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍອຸທອນນັນ້ໄປຫາຄະນະກໍາມະການອຸທອນອດິສະຫະຼ (IAP). ຄໍາຮອ້ງຂໍອຸທອນ 
ຕ່າງໆທີ່ ຍື່ ນໄປຫາຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນນັນ້ ຕອ້ງຂຽນເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມທງັ ລະບຸລາຍລະອຽດການຕດິຕ່ໍ 
ຊຶ່ ງມຢູ່ີໃນເວບັໄຊຂອງ ເອດບີ ີ(www.adb.org).  

 
17. ໃນການທບົທວນຄໍາຮອ້ງຂໍອຸທອນຈາກຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຄະນະກໍາມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະພ ິ
ຈາລະນາເຖງິຂໍຍ້ກົເວັນ້ທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄໍາຖະແຫຼງການ, ຖາ້ມ,ີ ເຊິ່ ງ ເອດບີ ີ ແລະ/ຫຼ ື ບຸກຄນົທີ່ ສາມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດຍ້ື່ ນ 
ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງໂດຍຄດັຄາ້ນບ່ໍໃຫເ້ປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງດັ່ ງກ່າວ. ຄະນະກໍາມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ ຈະພຈິາລະນາຕດັສນິຄໍາ 
ຮອ້ງຂໍອຸທອນພາຍໃນ 45 ວນັຕາມປະຕທິນິ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍອຸທອນ. ຄະນະກໍາມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະມສີດິອໍາ 
ນາດຕດັສນີໃຫເ້ຫນັດຕີາມ ຫຼ ື ປະຕເິສດຄໍາຕດັສນິໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕ່ໍກບັຂໍກ່້າວຫາວ່າ 
ມກີານລະເມດີນະໂຍບາຍ ແລະ ການກຽມການໃນກາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງຕນົ ແລະການຕດັສນິຂອງຄະນະກໍາມະການອຸທອນອດິ
ສະຫຼະ ຈະຖວ່ືາເປນັຄໍາຕດັສນິສຸດທາ້ຍ.  
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ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ  
ເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ເປດີເຜຍີເປນັປະຈາໍ  

 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

18. ການອຸທອນຕ່າງໆເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມ (ການລບົລາ້ງໃນທາງບວກ) ຫຼ ື ການລບົລາ້ງໃນທາງລບົ ທີ່ ເປນັອໍາ
ນາດພເິສດໃນການລບົລາ້ງຂອງສະພາບໍລຫິານ ບ່ໍສາມາດຍື່ ນໄປຫາຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະໄດ.້  
 
19. ຖາ້ຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຫຼ ືຄະນະກໍາມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ ຫາກເຫນັດຕີາມຄໍາຕດັສນິໃນເບືອ້ງຕົນ້ 
ໃນການປະຕເິສດຕ່ໍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕາມທີ່ ໄດຮ້ອ້ງຂໍນັນ້ ເອດບີ ີ ຈະແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍຊາບກ່ຽວກບັຄໍາຕດັສນິດັ່ ງກ່າວ ພອ້ມທງັ 
ລະບຸເຫດຜນົ. ຖາ້ຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຫຼ ືຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫະຼຫາກປິນ້ຄນືຄໍາຕດັສນິໃນເບືອ້ງຕົນ້ 
ໃນການປະຕເິສດການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕາມທີ່ ໄດຮ້ອ້ງຂໍ ເອດບີ ີ ຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍຊາບກ່ຽວກບັຄໍາຕດັສນິດັ່ ງກ່າວ ພອ້ມທງັ 
ສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການຕາມທີ່ ໄດຮ້ອ້ງຂໍມາ. ເອດບີ ີ ຈະເອາົລງົໃນເວບັໄຊຂອງຕນົກ່ຽວກບັລາຍການການອຸທອນທີ່ ໄດຮ້ບັທງັ 
ໝດົ, ລກັສະນະຂອງແຕ່ລະການອຸທອນ, ພອ້ມທງັຄໍາຕດັສນິໃນແຕ່ລະກໍລະນ.ີ ລາຍການດັ່ ງກ່າວຈະປບັປຸງໃນເວລາທີ່ ມກີານ 
ຕດັສນິ. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 5 ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຂັນ້ຕອນການຍື່ ນອຸທອນ. 
 

F. ການປບັປຸງແກໄ້ຂ 

20. ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆຕ່ໍກບັການກຽມການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງຄະນະກໍາມະການອຸທອນອດິສະ ແມ່ນຈະເອາົລງົ 
ເວບັໄຊຂອງ ເອດບີ.ີ ການປ່ຽນແປງສໍາຄນັຕ່າງໆທີ່ ມຜີນົປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍກບັບນັດາຂໍກ້ໍານດົໃນການເປດີເຜຍີ, ຂັນ້ຕອນ 
ການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ຂັນ້ຕອນການອຸທອນຕ່າງໆຈະຜ່ານການປກຶສາຫາລກືນັຢ່າງເໝາະສມົ. ສິ່ ງນີຈ້ະບ່ໍນໍາໃຊກ້ບັການປ່ຽນແປງ 
ຕ່າງໆທີ່ ສະທອ້ນເຖງິການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍອື່ ນໆຂອງເອດບີ.ີ 
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ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກດົລະບຽບວ່າດວ້ຍປະຕບິດັງານ ແລະ ຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານ 
 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາແລະຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
1 ລາຍການບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາກ່ຽວກບັມາດຕະການ 

ປກົປອ້ງ, ຂະແໜງການ ແລະ ສະເພາະດາ້ນ ແລະ ພອ້ມທງັນະໂຍ 
ບາຍ ຫຼ ືຍຸດທະສາດອື່ ນໆ ທີ່ ຈະຜ່ານຂັນ້ຕອນ 
ການປກຶສາຫາລກືບັປະຊາຊນົ ຈະໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ຫຼ ື
ທບົທວນຄນືພາຍໃນ 12 ເດອືນຕໍ່ ໜາ້.  

ລາຍການຂອງຮອບວຽນ 12 ເດອືນ 
ທີ່ ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

ເອດບີ ີຊອກຫາການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກຜູທ້ີ່  
ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ສນົໃຈອື່ ນໆ 
ໃນເວລາສາ້ງ ແລະ ທບົທວນຄນືບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ 
ຍຸດທະສາດເຫຼ ົ່ ານີ.້ 

2 ແຜນການປກຶສາຫາລ ື ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ1 ສໍາເລດັ2 
ຕາມແຜນດັ່ ງກ່າວ 

 

3 ຮ່າງເອກະສານນະໂຍບາຍ ຫຼ ືຍຸດທະສາດ 
ຊື່ ງຈະໃຊໃ້ນການປກຶສາຫາລກືບັຄນົທົ່ ວໄປ  

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 
1) ສໍາເລດັ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2) ຂອງ 
ການປກຶສາຫາລກ່ືຽງກບັຮ່າງເອກະສານດັ່ ງກ່າວ.  

 

4 ເອກະສານທີ່ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການສາ້ງຂຶນ້ ແລະ ບດົສະເໜ ີ
ກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍຫຼຍຸືດທະສາດສະບບັສຸດທາ້ຍ  

[ການເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນພອ້ມກນັ] 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາດຽວກນັກບັທີ່  
ເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ຖກືແຈກຢາຍໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ.  

ນໍາໃຊກ້ບັທຸກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ 
ທີ່ ພວມຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລກືບັປະຊາຊນົ 

5 ເອກະສານນະໂຍບາຍ ຫຼ ືຍຸດທະສາດອື່ ນໆຂອງເອດບີ ີ ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ການອະນຸມດັ ຫຼ ືການຮບັຮອງ 

 

6 ບດົສະຫຼຸບຂອງປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຜູບ້ໍລຫິານທີ່ ເປນັທາງການ 
ເພື່ ອອະນຸມດັຫຼຮືບັຮອງເອາົນະໂຍບາຍຫຼຍຸືດທະສາດ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 
1) ການແຈກຢາຍບດົສະຫຼຸບຂອງປະທານໃຫກ້ບັສະ
ພາບໍລຫິານ.  

 

7 ບນັດາແຜນການດໍາເນນີງານ ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org   
8 ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 

1) ໄດອ້ອກໃຫກ້ບັພະນກັງານເອດບີ ີ
 

                                                
1 “ໃນເວລາ” ໝາຍຄວາມວ່າ ທນັທທີີ່ ປະຕບິດັຕວົຈງິໄດຢ່້າງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ບໍ່ ກາຍ 2 ອາທດິ (14 ວນັ) ພາຍຫຼງັ ໄດມ້ຂີດີໝາຍສໍາຄນັແລວ້ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ການອະນຸມດັ, ການແຈກຢາຍ, ສໍາເລດັ, ການຮບັຮອງ, 

ການປກຶສາຫາລ,ື ການອອກໜງັສ,ື ການຮບັ ຫຼ ືການຍື່ ນ). 
2 “ການເຮດັສໍາເລດັ” ໃນການອາ້ງອງີເຖງິເອກະສານໃດໜຶ່ ງໝາຍເຖງິການກະກຽມຈນົຮອດຂັນ້ ແລະລວມທງັ ຂັນ້ທີ່ ປະຕບິດັໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງກມົກ່ຽວຂອ້ງຂອງເອດບີ,ີ ຜູກູ້ຢ້ມືຫຼລູືກຄາ້ ທີ່ ຮບັຜດິ 

ຊອບໃນການກະກຽມຂອງຕນົ. 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 ໜາ້ 8 ໃນ 39 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

9 ຄໍາແນະນໍາກກ່ຽວກບັການບໍລຫິານໂຄງການ  ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 
1) ໄດອ້ອກໃຫກ້ບັພະນກັງານເອດບີ ີ

 

10 ປືມ້ຄູ່ ມພືະນກັງານກ່ຽວກບັການປະຕບິດັງານຂອງ ເອດບີ ີ  ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 
1) ໄດອ້ອກໃຫກ້ບັພະນກັງານເອດບີ ີ 

 

 
 
 
 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 ໜາ້ 9 ໃນ 39 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້ 
 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
1 ລາຍການບນັດາຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ (CPSs)/ 

ບນັດາຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ ແລະ 
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້ (RCSs) ສະບບັໃໝ່ 
ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຕາຕະລາງເພື່ ອການກະກຽມໃນຊ່ວງປີໜາ້. 

ລາຍການ ຮອບວຽນ 12 ເດອືນທີ່ ເອາົລງົໃນ 
ເວບັໄຊ ADB.org 
 

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດຊົ່ ວຄາວ ສາມາດກະກຽມໄດ ້
ເພື່ ອເຮດັ ໃຫປ້ະເທດສະມາຊກິ ກາໍລງັພດັທະນາ (DMC) ໃໝ່ເຂົາ້ຮ່ວມ 
ຫຼ ືເຮດັໃຫ ້ປະເທດ DMC 
ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ເຂົາ້ຮ່ວມຄນືໃໝ່ອກີພາຍຫຼງັການຢຸດຊະງກັມາ ເປນັເວລາດນົ
ແລວ້.1 

2 ຂໍມູ້ນປະຫວດັຄວາມເປນັມາກ່ຽວກບັຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະ
ເທດ  ແມ່ນພວມຢູ່ໃນການກະກຽມ ແລະ 
ຮ່າງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ (ຖາ້ມ)ີ   

ໃນເວລາກະກຽມ ຕອ້ງໄດເ້ຜຍີແຜ່ຕໍ່ ບນັດາຜູມ້ ີ
ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນປະເທດກ່ອນການປກຶສາ
ຫາ ລຕືາມຄວາມເໝາະສມົ. 
 

ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການປກຶສາຫາລກືບັຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້
ງພາຍໃນປະເທດ2 ແລະ 
ເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການສາ້ງ 
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ, 
ເອກະສານເຫຼ ົ່ ານີຈ້ະໄດແ້ຈກຢາຍໃຫ ້ກບັບນັດາຜູ ້
ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອປະກອບຄໍາຄດິເຫນັໃນລະຫວ່າງການ ກະກຽມ, 
ຖາ້ມ.ີ ຖາ້ຫາກເອດບີ ີແລະ ລດັຖະບານເຫນັດ,ີ ຮ່າງຍຸດທະສາດ 
ການຮ່ວມ ມກືບັປະເທດອາດເອາົລງົເວບັໃນໄຊ ADB.org 
ຖາ້ເຫນັວ່ານີແ້ມ່ນ ກນົໄກທີ່ ດສຸີດເພື່ ອເຜຍີແຜ່ຕໍ່ ບນັ 
ດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນປະເທດ,  

3 ສະບບັສຸດທາ້ຍຂອງຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ 
/ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດກາງສະໄໝ ແລະ 
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມພືາກພືນ້  
 

[ການເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນພອ້ມກນັ] 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາດຽວ 
ກນັກບັ ທີ່ ເອກະສານເຫຼົ່ ານີຖ້ກືແຈກຢາຍໃຫສ້ະ
ພາບໍລຫິານ ເພື່ ອຮບັຮອງ, ຂຶນ້ກບັການເຫນັດ ີ

ທມີງານເຮດັວຽກປະຈາໍປະເທດຂອງເອດບີ ີ
ຄວນປກຶສາຫາລກືບັລດັຖະບານ 
ຕໍ່ ກບັຂັນ້ຕອນການເຫນັດໃີຫເ້ປດີເຜຍີແຕ່ຫວົທ ີແລະ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງເປນັ 
ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ (MOU) ຫຼ ືບດົບນັທກຶຄວາມຈາໍໄວ.້  

                                                
1  ADB. 2016. ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ. ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ OMA2/BP. ມະນລີາ. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-a2-

20160920.pdf  
2 ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງປະກອບມລີດັຖະບານປະເທດສະມາຊກິກາໍລງັພດັທະນາ, ຄູ່ ຮ່ວມມໃືນການພດັທະນາ, ພາກເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົລວມທງັອງົການທີ່ ບໍ່ ສງັກດັລດັຖະບານ, ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 ໜາ້ 10 ໃນ 39 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
ຈາກປະເທດສະມາ ຊກິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຫຼເືອາົ 
ລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ3 ທີ່ ຍຸດ 
ທະສາດ ທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ 
/ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ 
ແລະ ຍຸດທະສາດ ການຮ່ວມມພືາກພືນ້ສະບບັ 
ສຸດທາ້ຍ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກສະພາບໍລ ິ
ຫານ. 

4 ເອກະສານສະໜບັສະໜນູທີ່ ເຊື່ ອມຕໍ່ ທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ທີ່ ໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ / 
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ ແລະ 
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້  
 ການປະເມນີການເຕບີໂຕຢ່າງສມົສ່ວນ ແລະ ຍນືຍງົ 
 ຕາຕະລາງການປະສານງານເພື່ ອການພດັທະນາ  

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org 
ໃນເວລາດຽວກນັ 
ກບັການລງົເຜຍີແຜ່ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເ
ທດ/ 
ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ 
ແລະ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້, 
ໂດຍການຄໍານງືເຖງິຂໍຍ້ກົເວັນ້ຂອງນະໂຍບາຍ. 

ການວເິຄາະ ແລະ ການປະເມນີສາຍງານສະເພາະ ແລະ 
ຂະແໜງການອື່ ນໆ (ຜະລດິຕະພນັຄວາມຮູ)້ 
ຖກືນໍາໃຊເ້ພື່ ອກະກຽມຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ/ 
ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ, ແລະ 
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້, ລວມທງັທຸກໆການປບັປຸງ, 
ຈະຖກືເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ຖາ້ມ.ີ 

5 ຈະຕອ້ງໄດແ້ປຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ/ 
ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ 
ສະບບັສຸດທາ້ຍເປນັພາສາຂອງປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 90 
ວນັຕາມ ປະຕທິນິນບັຈາກມືທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັ 
ຮອງຈາກສະພາບໍລຫິານ. 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຈະຕອ້ງໄດແ້ປສໍາລບັປະເທດທີ່ ການເວົາ້ພາສາອງັກດິບໍ່

ໄດຢ່້າງກວາ້ງຂວາງເທົ່ ານັນ້. ພະນກັງານຮບັຜດິຊອບໂຄງການຂອງເອດບີ ີ
ຈະເປນັຜູກ້າໍນດົຄວາມຕອ້ງການສໍາລບັການແປ 
ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ / 
ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດໃຊຊ້ົ່ ວຄາວນັນ້.  

6 ບດົສະຫຼຸບຂອງປະທານກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລຂືອງສະ
ພາບໍລຫິານກ່ຽວກບັຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ 
/ຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດໃຊຊ້ົ່ ວຄາວ ແລະ 
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມພືາກພືນ້ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ຄໍາອະ
ທບິາຍລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 3) ທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫສ້ະ
ພາບໍລຫິານ ເພື່ ອເປນັຂໍມູ້ນ. 

 

7 ແຜນວຽກເພື່ ອປະຕບິດັງານໃນປະເທດ (COBP) ແລະ 
ແຜນວຽກເພື່ ອປະຕບິດັງານການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້ (RCOBP), 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ້ADB.org ໃນເວລາ (ຄໍາອະ
ທບິາຍລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 3) ທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫສ້ະ

ແຜນການດໍາເນນີງານສໍາລບັປະເທດ (COBP) ທີ່ ໄດຮ້ບັການກະ
ກຽມເພື່ ອຂະຫຍາຍຄວາມຜນົ 

                                                
3 “ໃນເວລາ” ໝາຍຄວາມວ່າ ທນັທທີີ່ ປະຕບິດັຕວົຈງິໄດຢ່້າງສມົເຫດສມົຜນົແລະບໍ່ ກາຍ 2 ອາທດິ (14 ວນັ) ພາຍຫຼງັໄດມ້ຂີດີໝາຍສໍາຄນັແລວ້ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ການອະນຸມດັ, ການແຈກຢາຍ, ສໍາເລດັ, ການຮບັຮອງ, 

ການປກຶສາຫາລ ືການອອກໜງັສ,ື ການຮບັ, ຫຼ ືການຍື່ ນ). 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 ໜາ້ 11 ໃນ 39 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
ລວມທງັ ເອກະສານທີ່ ເຊື່ ອມຕໍ່  ທາງເອເລກັໂທຣນກິ 
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ກບັບນັດາແຜນການເຫຼົ່ ານີ.້ 

ພາບໍລຫິານ ເພື່ ອເປນັຂໍມູ້ນ. ບງັຄບັໃຊຂ້ອງຍຸດທະສາດຮ່ວມມກືບັປະເທດ 
ຖາ້ຫາກຕກົຢູ່ໃນເຫດຜນົທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 3 ຂອງ 
ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ ໃນພາກທ ີA2 
(ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ [ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1]). ແຜນການດໍາເນນີ
ງານສໍາລບັປະເທດນີຈ້ະຖກືເປດີເຜຍີໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 3) 
ທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫສ້ະພາບໍລຫິານເພື່ ອເປນັຂໍມູ້ນ.   



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 ໜາ້ 12 ໃນ 39 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ບນັດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ 
 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
1 ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການ  

 
ເນື່ ອງຈາກຂໍມູ້ນໂຄງການ (PDS) ແມ່ນຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໜາ້ວຽກໂຄງການທີ່ ພວມດໍາເນນີຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ບາງຂໍມູ້ນອາດຈະບໍ່ ນອນຢູ່ໃນສະບບັເບືອ້ງຕົນ້ ແຕ່ຈະເພີ່ ມຕື່ ມໃສ່ ຖາ້ມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມ 
ເຕມີ. ຖາ້ ເອດບີ ີຫາກຢຸດຕກິານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຕນົໃນໂຄງການ ຫຼ ືແຜນງານໃດໜຶ່ ງ ຂໍມູ້ນໂຄງການດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງໄດລ້ະບຸວນັທຂີອງການຢຸດຕ ິພອ້ມທງັຄໍາອະທບິາຍເຖງິເຫດ 
ຜນົຂອງການຢຸດຕດິັ່ ງກ່າວ. ເອດບີ ີຈະຕອ້ງຮກັສາຂໍມູ້ນໂຄງການທີ່ ໄດຖ້ກືຢຸດຕນິັນ້ໄວໃ້ນເວບັໄຊຂອງຕນົເປນັເວລາ 12 ເດອືນ ພາຍຫຼງັ ມກີານຢຸດຕໂິຄງການດັ່ ງກ່າວ. ໜາ້ເວບັໄຊ 
ຂໍມູ້ນໂຄງການຈະສະໜອງລີງ້ເຊື່ ອມຕໍ່ ຫາບນັດາເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ໃນໄລຍະຮອບວຽນໂຄງການ. 
ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການສໍາລບັບນັດາໂຄງການ 
ຂອງລດັຖະບານທີ່ ນໍາໃຊທ້ນຶກູຢ້ມື, ລວມທງັ ໂຄງການນໍາ
ໃຊທ້ນຶຫຼາຍບວ້ງ (MFF), ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ 
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ (TA)  

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ1 
ເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງການ (concept paper) 
ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ 

ສໍາລບັເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງການ, ຕວົຢ່າງ ການສະ 
ໜບັສະໜນູໂຄງການຄບົຮອບວຽນ, ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງ
ການເບືອ້ງຕົນ້ຈະຖກືເປດີເຜຍີໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) ໃນ
ເວລາ ທີ່ ສໍາເລດັກອງປະຊຸມທບົທວນຄນື ຂອງພະນກັງານ 
(SRM) ຫຼ ືກອງປະຊຸມທບົທວນຄນືຂອງຄະນະບລໍຫິານ 
(MRM); ໃນກລໍະນເີປນັທນຶກູຢ້ມືສຸກເສນີ, ໃນເວລາ (ລຸ່ມ
ໜາ້ເຈຍ້ 1) ທນຶກູຢ້ມືໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້; ໃນກໍລະ 
ນເີປນັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການຂະໜາດນອ້ຍ, 
ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາ 
ການໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້; ໃນກລໍະນເີປນັໂຄງການ 
ຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການດາ້ນການດໍາເນນີການ, ໃນເວລາ 
(ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) ທີ່ ສໍາເລດັຂັນ້ຕອນການຄົນ້ຫາຄວາມເປນັ 
ຈງິຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການຫຼຖືາ້ບໍ່ ມຂີັນ້ຕອນ 
ການຄົນ້ຫາຄວາມເປນັຈງິຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາ 
ການ, ພາຍຫຼງັການສໍາຫຼວດທນຶກູຢ້ມື ຫຼ ືເວລາໃດ ກໍ່ ໄດ ້
ກ່ອນມກີານອະນຸມດັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ. 

ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ສໍາລບັບວ້ງທໍາອດິ ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) ທີ່  ຖາ້ບໍ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງມກີານຄົນ້ຫາຄວາມເປນັຈງິ ຕອ້ງເອາົຂໍມູ້ນ 

                                                
1 “ໃນເວລາ” ໝາຍຄວາມວ່າ ທນັທທີີ່ ປະຕບິດັຕວົຈງິໄດຢ່້າງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ບໍ່ ກາຍ 2 ອາທດິ (14 ວນັ) ພາຍຫຼງັໄດມ້ຂີດີໝາຍສໍາຄນັແລວ້ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ການອະນຸມດັ, ການແຈກຢາຍ, ສໍາເລດັ, ການຮບັຮອງ, 

ການປກຶສາຫາລ,ື ການອອກໜງັສ,ື ການຮບັ ຫຼ ືການຍື່ ນ). 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
ຂອງກອງທນຶຫຼາຍບວ້ງ ແລະ ສໍາລບັແຕ່ລະບວ້ງທນຶ 
ຕໍ່ ໆມາ2 

ສໍາເລດັການເກບັກາໍຂໍມູ້ນຄວາມຈງິກ່ຽວກບັບວ້ງທນຶດັ່ ງກ່າວ ໂຄງການລງົເວບັໄຊໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) ທີ່  ເອດບີ ີ
ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍທນຶເປນັໄລຍະຕາມທີ່ ໄດ ້
ສນັຍາກນັສໍາລບັບວ້ງທນຶດັ່ ງກ່າວ. 

ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການສໍາລບັບນັດາໂຄງການທີ່ ບໍ່

ແມ່ນຂອງລດັຖະບານ  
 
 
 
ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ສໍາລບັບນັດາໂຄງການ 
ທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງລດັຖະບານຊື່ ງໄດຖ້ກືຈດັເຂົາ້ໃນໝວດໂຄງ 
ການປະເພດ A ກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  
 
ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ສໍາລບັໂຄງການຊ່ວຍ 
ເຫຼອືດາ້ນວຊິາການໃນການປະຕບິດັງານໂຄງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນ
ຂອງລດັຖະບານ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັເອດບີໄີດກ້າໍນດົວ່າ 
ຄວນນໍາສະເໜໂີຄງການເພື່ ອໃຫເ້ອດບີອີະນຸມດັ, 
ແຕ່ຕອ້ງບໍ່ ກາຍ 30 ວນັ ຕາມປະຕທິນິ ກ່ອນການພຈິາລະນາ 
ຕດັສນິຂອງສະພາບໍລຫິານ ຫຼ ືອງົການອະນຸມດັອື່ ນໆ. 
 
ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ຢ່າງໜອ້ຍ 120 ວນັຕາມປະ 
ຕທິນິກ່ອນການພຈິາລະນາຕດັສນິຂອງສະພາບໍລຫິານ.  
 
ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 30 ວນັ ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທ ີ
ທີ່ ອະນຸມດັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການດັ່ ງກ່າວ 

 

ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການທີ່ ໄດປ້ບັປຸງແລວ້ 
 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ້ADB.org ເມື່ ອໃດກຕໍາມທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັ 
ຕາມຂໍມູ້ນສໍາຄນັທີ່ ມ ີຫຼ ືທຸກໆການປ່ຽນແປງສໍາຄນັທີ່ ເກດີ 
ຂຶນ້ກບັໂຄງການໃດໜຶ່ ງ. ບນັດາເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການ 
ແມ່ນປບັປຸງຂໍມູ້ນຢ່າງໜອ້ຍປລີະຄັງ້ 

ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການປບັປຸງ ຄໍາອະທບິາຍກ່ຽວກບັ 
ຂັນ້ຕອນ ຫຼ ືຄວາມຄບືໜາ້/ສະຖານະພາບໃນການຈດັ 
ຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ. ບດົລາຍງານຂອງ 
ພະນກັງານກ່ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການໃນແຕ່ລະຄັງ້
ທີ່ ສໍາເລດັໜາ້ທີ່ ໃນພາລະກດິທບົທວນໂຄງ.  
ສໍາລບັກອງທນຶຫຼາຍບວ້ງ, ການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຫຼາ້ສຸດ 
ສະເພາະແຕ່ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການ ຂອງບວ້ງທນຶທີ່  
ກ່ຽວຂອ້ງເທົ່ ານັນ້ກພໍຽງພໍແລວ້, ຍກົເວັນ້ເອກະສານຂໍມູ້ນ
ໂຄງການ ຂອງກອງທນຶຫຼາຍບວ້ງ ທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດມ້ ີ
ການປບັປຸງຄວາມຄບືໜາ້ຫຼາ້ສຸດ  ຕວົຢ່າງ ໃນກລໍະນມີກີານ 

                                                
2  ADB. 2015. ການກອງທນຶຫາຼຍບວ້ງ (MFF). ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ OMD14/BP. ມະນລີາ. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/ 

31483/omd14.pdf  
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
ປ່ຽນແປງສໍາຄນັ ແລະ ເມື່ ອກອງທນຶຫຼາຍບວ້ງນັນ້ສໍາເລດັ 
ແລວ້. 
 
ຕອ້ງພຈິາລະນາເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າເນືອ້ໃນມລີກັສະນະງ່າຍ
ດາຍ ແລະ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍຕໍ່ ກບັຜູໃ້ຊ ້ແລະ 
ປະຊາຊນົຜູຖ້ກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ 
ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ. 
 

ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການທີ່ ແປ 
 
 ໂຄງການຂອງລດັຖະບານທີ່ ເປນັທນຶກູຢ້ມື, 

ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອື 
ດາ້ນວຊິາການ  

 
 
 
 ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການໃນການດໍາເນນີ 

ໂຄງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງລດັຖະບານ 
 
 
 ທນຶກູຢ້ມື ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ບ່ໍ

ແມ່ນຂອງລດັຖະບານ 

 
 
ຕອ້ງເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 6 ເດອືນພາຍຫຼງັ 
ການອະນຸມດັເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງການ ແລະ 
ພາຍໃນ 6 ເດອືນພາຍຫຼງັ ການອະນຸມດັທນຶກູຢ້ມື ຫຼ ື
ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 
 
ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 6 ເດອືນ 
ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັການອະນຸມດັໃຫມ້ກີານດໍາເນນີການສໍາ
ລບັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ.  
 
ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 6 ເດອືນ ພາຍຫຼງັຂໍມູ້ນ 
ໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ໄດຖ້ກືເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org 
 
 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຈະຕອ້ງໄດແ້ປສໍາລບັປະເທດ ຫຼ ື
ຂອບເຂດໂຄງການ ທີ່ ການເວົາ້ພາສາອງັກດິ ບໍ່ ໄດຢ່້າງກວາ້ງ 
ຂວາງເທົ່ ານັນ້. ພະນກັງານຮບັຜດິຊອບໂຄງການຂອງເອດບີ ີ
ຈະເປນັຜູກ້າໍນດົຄວາມຕອ້ງການສໍາລບັການແປ.  
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ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
2 ບນັດາເອກະສານຂອງໂຄງການກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງ  

ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພາຍໃຕບ້ດົຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປກົປອ້ງ (Safeguard Policy Statement), ເອດບີ ີ ຕອ້ງເອາົບນັດາເອກະສານປກົປອ້ງລງົໃນເວບັ 
ໄຊຂອງຕນົ,3 ອງີຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການອນັຄບົຖວ້ນຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ. 
 
ຂໍມູ້ນໂຄງການ, ລວມທງັບນັຫາຕ່າງໆທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ຕອ້ງເຮດັໃຫມ້ໄີວໃ້ຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທີ່ ໄດຖ້ກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ 
ທີ່ ສນົໃຈອື່ ນໆໃນລກັສະນະທີ່ ທນັເວລາ, ຮູບແບບແລະພາສາທີ່ ສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດງ່້າຍ4 ແລະ ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ ພວກເຂາົສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ.້ 
 

3 ການວເິຄາະຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ດາ້ນສງັຄມົເບືອ້ງຕົນ້ 
(IPSA) 
 
 ບນັດາໂຄງການຂອງລດັຖະບານ 
 
 
 ບນັດາໂຄງການທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງລດັຖະບານ  

 
 
ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ເອກະສານແນວຄວາມຄດິຂອງໂຄງການ (Concept 
Paper) ຫຼ ືແຜນງານໄດຮ້ບັອະນຸມດັແລວ້ 
 
ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ກ່ອນການຮບັຮອງສຸດທາ້ຍຂອງ 
ຄະນະກາໍມະການດາ້ນການລງົທນຶ  

 
 
ພະນກັງານຕອ້ງແຍກບດົວເິຄາະຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ດາ້ນ 
ສງັຄມົເບືອ້ງຕົນ້ອອກຈາກເອກະສານແນວຄວາມຄດິຂອງ 
ໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້ນັນ້ ແລະ ຕອ້ງແຍກສົ່ ງ 
ຕ່າງຫາກສໍາລບັການເປີດເຜຍີ 

4 ສນັຍາວ່າດວ້ຍຂອບຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວ ິ
ຊາການ (TAFA), ຖາ້ມ ີ

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັການແຈງ້ເຈດ 
ຈາໍນງົບໍ່ ຂດັຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ 

ເອດບີຈີະໃຫເ້ວລາປະເທດສະມາຊກິທີ່ ກາໍລງັພດັທະນາຢ່າງ 
ໜອ້ຍ 20 ວນັຕາມປະຕທິນິ ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທທີີ່ ໄດຮ້ບັ 
ໜງັສແືຈງ້ການເພື່ ອແຈງ້ຫາເອດບີກ່ີຽວກບັຂໍມູ້ນ ຫຼ ືຕວົເລກ 
ໃດໜຶ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ ວ່າດວ້ຍຂອບຂອງໂຄງການ 
ຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ ຊຶ່ ງຕກົຢູ່ເງ ື່ອນໄຂໃນລາຍການຂໍ ້
ຍກົເວັນ້ໃດໜຶ່ ງທີ່ ຄາດວ່າໜາ້ຈະເປດີເຜຍີໄດ.້ ຂໍມູ້ນ ຫຼ ື
ຕວົເລກດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງໄດເ້ອາົອອກຈາກເອກະສານກ່ອນທີ່  
ຈະເອາົລງົເວບັໄຊຂອງເອດບີ ີ

5 ໜງັສສືນັຍາວ່າດວ້ຍໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ  ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂທີ່ ວ່າລດັຖະ  

                                                
3  ADB. 2009. ບດົຖະແຫງຼນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງ. ມະນລີາ ແລະ ADB.  2013. ບດົຖະແຫງຼນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງ. ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ OMF1/BP. ມະນລີາ. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-f1-20131001.pdf  
4  ຂໍມ້ນູນີ ້ສາມາດເຮດັໃຫມ້ໄີວ ້ເປັນໃບແຜ່ນພບັ, ໃບປວິ ຫຼ ືປືມ້ນອ້ຍ ໃນພາສາທີ່ ປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດ.້ ສໍາລບັຄນົທີ່ ບ່ໍຮູໜ້ງັສ ືຈະນາໍໃຊວ້ທິກີານໃນການສື່ ສານທີ່ ເໝາະສມົອື່ ນ. 
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ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
ບານບໍ່ ມເີຈດຈາໍນງົຂດັຂອ້ງ ແລະ ຮອ້ງຂໍໃຫລ້ບຶລາ້ງ 
ຂໍມູ້ນທີ່ ຕກົຢູ່ເງ ື່ອນໄຂໃນລາຍການຂໍຍ້ກົເວັນ້ຂອງນະໂຍບາຍ
ວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ (AIP) 

6 ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 
 
 ບນັດາໂຄງການຂອງລດັຖະບານ 

 
 

 ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງລດັ
ຖະບານ 

 

 
 
ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 
ບນັດາບດົລາຍງານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການສະບບັທີ່

ຖກືຮຽບຮຽງຄນືໃໝ່ ຕອ້ງເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org 
ພາຍໃນ 30 ວນັ ຕາມປະຕທິນິ ນບັແຕ່ໄດຮ້ບັການອະນຸ 
ມດັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 
 

 
 
ຕອ້ງເອາົບດົລາຍງານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການທີ່ ໄດ ້
ເພີ່ ມເຕມີໃສ່ເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງການລງົເວບັໄຊ 
ຂອງ ADB ພາຍຫຼງັ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ 
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 

7 ບດົລາຍງານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 
ຂະຫນາດນອ້ຍປະຈາໍເດອືນ ແລະ ປະຈາໍໄຕມາດ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ 
 

 

8 ບດົລາຍງານສຸດທາ້ຍຂອງທີ່ ປກຶສາທີ່ ຂດັມາຈາກບນັດາ 
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດກ້ານເຮດັສໍາເລດັແລວ້5 
 

ສໍາລບັບນັດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການທີ່ ນໍາໃຊທ້ນຶ 
ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ເທົ່ ານັນ້, ບນັດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາ 
ການອາດຈະປະກອບມບີນັຫາທີ່ ລະອຽດອ່ອນ, ສະນັນ້ ເອດີ
ບ ີຕອ້ງໃຫໂ້ອກາດແກ່ລດັຖະບານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ເພື່ ອຄດັຄາ້ນຕໍ່ ການເປດີເຜຍີບດົລາຍງານສຸດທາ້ຍຂອງບນັດາ
ທີ່ ປກຶສາທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ພາຍໃຕບ້ນັດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນ
ວຊິາການ. 
ຄວາມສອດຄ່ອງກບັຂໍສ້ນັນຖິານຕ່າງໆຂອງນະໂຍບາຍຕໍ່ ກບັ
ການເປດີເຜຍີ, ທຸກໆການຮຽບຮຽງຄນືໃໝ່ ຫຼ ືການຢບັຢັງ້ 

                                                
5  “ການເຮດັສໍາເລດັ” ໃນການອາ້ງອງີເຖງິເອກະສານໃດໜຶ່ ງ ໝາຍເຖງິການກະກຽມຈນົຮອດຂັນ້ ແລະ ລວມທງັຂັນ້ທີ່ ປະຕບິດັໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງກມົກ່ຽວຂອ້ງຂອງເອດບີ,ີ ຜູກູ້ຢ້ືມ ຫຼ ື ລູກຄາ້ 

ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມຂອງຕນົ. 
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ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
ບນັດາເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນອງີຕາມບນັດາຂໍຍ້ກົເວັນ້ 
ໃນນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ. 
 
“ບດົລາຍງານສຸດທາ້ຍ” ແມ່ນບດົລາຍງານທີ່  (i) ສາ້ງຂຶນ້ຢ່າງ 
ເປນັທາງການເພື່ ອສົ່ ງໃຫເ້ອດບີ ີເປນັບດົລາຍງານສຸດທາ້ຍ, 
(ii) ເອດບີ ີໄດພ້ຈິາລະນາວ່າມຄຸີນະພາບພຽງພໍເພື່ ອນໍາໃຊ ້
ໃນການກະກຽມໂຄງການຫຼແືຜນງານທີ່ ເອດບີໃີຫກ້ານ 
ຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ (iii) ບໍ່ ມກີານປ່ຽນແປງຕື່ ມອກີ. 

9 ບດົລາຍງານ ແລະ ຄໍາສະເໜແີນະນໍາຂອງປະທານ 
(RRP), 
ລວມທງັເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊື່ ອມຕໍ່ ຜ່ານລະບບົ 
ເອເລກັໂຕຣນກິ 
 
 ບນັດາໂຄງການຂອງລດັຖະບານ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ບນັດາເອກະສານລຸ່ມນີຈ້ະເອາົລງົເວບັໄຊ ້ADB.org: 
 
 
 
 [ການເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນພອ້ມກນັ] 

ໃນເວລາດຽວກນັກບັທີ່ ເອກະສານເຫຼ ົ່ ານີຖ້ກືແຈກຢາຍ 
ໃຫສ້ະພາບໍລຫິານເພື່ ອຮບັຮອງ, ຂຶນ້ກບັການເຫນັດຈີາກ 
ປະເທດສະມາຊກິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
 

 ຖາ້ຫາກປະເທດດັ່ ງກ່າວບໍ່ ເຫນັດຕີໍ່ ການເປດີເຜຍີແຕ່ຫວົ
ທ,ີ ເອດບີຕີອ້ງນໍາເອາົບດົລາຍງານ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະ 
ນໍາຂອງປະທານລງົເວບັໄຊຂອງຕນົ ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້
ເຈຍ້ 1) ທີ່ ບດົລາຍງານ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະນໍາຂອງ 
ປະທານໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້ 

 
 
 
 
 
 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາດຽວກນັກບັທີ່ ໄດຮ້ບັ 
ບດົລາຍງານ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະນໍາ ຂອງທ່ານປະທານ, 
ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ຍກົເວັນ້ກລໍະນນີະໂຍບາຍກາໍ 
ນດົໃຫເ້ປນັຢ່າງອື່ ນສໍາລບັເອກະສານບາງປະເພດເທົ່ ານັນ້, 
ຕວົຢ່າງ ຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ຂຶນ້ກບັນະໂຍບາຍຂໍ ້
ຍກົເວັນ້ໃນການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ. ການປບັປຸງຫຼາ້ສຸດຂອງ 
ເອກະສານທີ່ ເຊື່ ອມຕໍ່ ຜ່ານລະບບົເອເລກັໂຕຣນກິຕ່າງໆ ແມ່ນ 
ລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) ສໍາເລດັ 
(ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 5), ຕວົຢ່າງ ຄູ່ ມກືານບໍລຫິານໂຄງການສະ 
ບບັປບັປຸງ / ຄູ່ ມກືານບໍລຫິານກອງທນຶອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 
ພະນກັງານຄວນປກຶສາຫາລແືຕ່ຫວົທ ີກ່ຽວກບັການເປດີ 
ເຜຍີບດົລາຍງານ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະນໍາຂອງທ່ານປະທານ 
ແລະ ເອກະສານທີ່ ເຊື່ ອມຕໍ່ ຜ່ານລະບບົເອເລກັໂຕຣນກິຕ່າງໆ 
ກບັຜູກູ້ຢ້ມື ໃນເວລາເຈລະຈາທນຶກູຢ້ມື ແລະ ພອ້ມທງັບນັ 
ທກຶການຕດັສນິໃຈຂອງຜູກູ້ຢ້ມືໄວໃ້ນບດົບນັທກຶການ 
ເຈລະຈາທນຶກູຢ້ມື ແລະ/ຫຼ ືການເຈລະຈາທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້. 
ການເປດີເຜຍີແຕ່ຫວົທ ີເປນັການຍກົລະດບັຄວາມໂປ່ງ 
ໃສໃນທຸກໆການດໍາເນນີງານຂອງເອດບີ.ີ 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
 
 
 ບນັດາໂຄງການທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງລດັຖະບານ 
 
 

 
ຕອ້ງເອາົສະບບັຮຽບຮຽງຄນືໃໝ່ລງົເວບັໄຊ ADB.org 
ພາຍໃນ 30 ວນັ ຕາມປະຕທິນິ ນບັແຕ່ວນັທທີີ່ ໄດ ້
ຮບັການອະນຸມດັຈາກເອດບີ ີ 

 
ສະບບັທີ່ ຮຽບຮຽງຄນືໃໝ່ຈະບໍ່ ລວມມຂີໍມູ້ນດາ້ນການດໍາກດິ
ຈະການທີ່ ເປນັຄວາມລບັ ແລະ ການປະເມນີຂອງເອດບີ ີ 
ກ່ຽວກບັໂຄງການ ຫຼ ືຄວາມສ່ຽງໃນການດໍາເນນີການ. 

10 ບດົລາຍງານໂຄງການທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ (GAR) ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) ທີ່ ບດົ 
ລາຍງານໂຄງການທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້ 

ສາມາດໃຊໄ້ດສ້ໍາລບັບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກກອງ 
ທນຶເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງຍີ່ ປຸ່ນ (JFPR) 

11 ບດົລາຍງານການຂໍທນຶຕາມແຕ່ລະໄລຍະ (PFR) ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) ທີ່ ບດົ 
ລາຍງານການຂໍທນຶຕາມແຕ່ລະໄລຍະໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ 
ແລວ້ 

ສາມາດໃຊໄ້ດສ້ໍາລບັບວ້ງທນຶຕ່າງໆພາຍໃຕກ້ອງທນຶຫຼາຍ
ບວ້ງ (MFF ) 

12 ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັບວ້ງທນຶ (Tranche Report)  ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຈາສະພາບໍລຫິານ. 

ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດສ້ໍາລບັບວ້ງທນຶຕໍ່ ມາພາຍໃຕກ້ອງທນຶຫຼາຍ
ບວ້ງທີ່ ຈດັປະເພດຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃນໝວດ A  

13 ການອອກແບບໂຄງການລ່ວງໜາ້  ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ນໍາໃຊກ້ບັແຫຼ່ ງທນຶອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກ 
ແບບໂຄງການ6 

14 ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິບນັດາໂຄງການດໍາ 
ເນນີກດິຈະການຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງລດັຖະບານ 
ໃຫວ່້ອງໄວຂຶນ້ (Faster Approach to Smaller 
Nonsovereign Transactions) 7 

ຕອ້ງເອາົສະບບັຮຽບຮຽງຄນືໃໝ່ລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org 
ພາຍໃນ 30 ວນັຕາມປະຕທິນິນບັແຕ່ວນັທທີີ່ ໄດຮ້ບັການ 
ອະນຸມດັຈາກເອດບີ.ີ  

 

15 ບດົລາຍງານຕໍ່ ປະທານ ຕອ້ງເອາົສະບບັຮຽບຮຽງຄນືໃໝ່ລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org 
ພາຍໃນ 30 ວນັຕາມປະຕທິນິ ນບັແຕ່ວນັທທີີ່ ໄດຮ້ບັການ 
ອະນຸມດັຈາກເອດບີ.ີ  

ສໍາລບັການດໍາເນນີການໂຄງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງລດັຖະບານ 

16 ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
 ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົໝາຍສໍາລບັໂຄງການ 

ຂອງລດັຖະບານ   

 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ມກີານລງົນາມໃນເອກະສານແລວ້, ຫຼງັຈາກທີ່ ເອາົຂໍມູ້ນທີ່  

ເອດບີ ີຕອ້ງບໍ່ ເປດີເຜຍີບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົໝາຍ 
ສໍາລບັບນັດາໂຄງການທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງລດັຖະບານທີ່ ເອດບີ ີ
ເຂົາ້ຮ່ວມສນັຍາ ຫຼ ືຕາມພາລະບດົບາດຂອງຫອ້ງການ ບໍລ ິ

                                                
6 ADB. 2014. ບນັດາເຄື່ອງມ ືແລະ ຮູບແບບການສະໜອງທນຶ: ແຫຼ່ ງທນຶອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກແບບໂຄງການ. ມະນລີາ. 
7  ADB. 2015. ການເຂົາ້ເຖງິບນັດາໂຄງການດາໍເນນີທຸລະກດິຂອງເອກະຊນົຂະໜາດນອ້ຍໃຫວ່້ອງໄວຂຶນ້. ມະນລີາ. ເດອືນ ມນີາ (Doc. R18-15) ແລະ ADB. 2016. ການດໍາເນນີງານໂຄງການຂອງເອກະຊນົ 

ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ  OMD10/BP. ມະນລີາ. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omd10-20160524.pdf  
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 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
 
 
 
 ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ດດັແປງແກໄ້ຂ 

ໃໝ່  
 
 
 
 
 ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົໝາຍສໍາລບັບນັດາໂຄງ 

ການຂອງລດັຖະບານທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ 
ລະຫວ່າງວນັທ ີ1 ມງັກອນ 1995 ຫາ ວນັທ ີ1 
ກນັຍາ 2005 ແລະ ພອ້ມທງັທຸກໆການດດັແປງ 
ແກໄ້ຂໃໝ່ຕໍ່ ກບັບນັດາຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວ   

 
 ບນັດາຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົໝາຍສໍາລບັບນັດາໂຄງ 

ການຂອງລດັຖະບານ ແລະ ພອ້ມທງັ ທຸກໆ 
ການດດັແປງແກໄ້ຂໃໝ່ຕໍ່ ກບັບນັດາຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງ 
ກ່າວທີ່  ເອດບີ ີໄດສ້າ້ງຂຶນ້ກ່ອນວນັທ ີ1 ມງັກອນ 
1995 

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເວລາເຈລະຈາອອກ ເນື່ ອງຈາກຕກົຢູ່ພາຍໃຕ ້
ເງ ື່ອນໄຂຂໍຍ້ກົເວັນ້ຕ່າງໆຂອງນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ   
 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 2 ອາທດິ ນບັແຕ່ວນັ 
ທທີີ່ ການດດັແປງແກໄ້ຂໃໝ່ມຜີນົບງັຄບັໃຊໄ້ດ,້ ຫຼງັຈາກທີ່  
ເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເວລາເຈລະຈາອອກ ເນື່ ອງຈາກ 
ຕກົຢູ່ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂຂໍຍ້ກົເວັນ້ຕ່າງໆຂອງນະໂຍບາຍການ 
ເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ  
 
ສະໜອງໃຫຕ້າມການຮອ້ງຂໍ, ພາຍຫຼງັທີ່ ເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ທາງ 
ລດັຖະບານໄດກ້າໍນດົເປນັຄວາມລບັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນເວລາເຈ
ລະຈາບນັດາຂໍຕ້ກົລງົ ແລະ ການດດັແປງແກໄ້ຂໃໝ່ 
ດັ່ ງກ່າວອອກແລວ້ 
 
 
ສະໜອງໃຫຕ້າມການຮອ້ງຂໍ. ເອດບີ ີຕອ້ງໃຫລ້ດັຖະບານທີ່  
ກ່ຽວຂອ້ງຍນິຍອມເຫນັດ ີກ່ອນທີ່ ຈະສະໜອງບນັດາເອກະ 
ສານດັ່ ງກ່າວ, ເມື່ ອມກີານຮອ້ງຂ.ໍ 

ການໃຫຄ້ໍາແນະນໍາດາ້ນການດໍາເນນີການເພື່ ອຮ່ວມມພືາກ 
ລກັ-ເອກະຊນົ (TAS) (ຫຼ ືຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົໝາຍອື່ ນໆ 
ທີ່ ກ່ຽວພນັກບັຂໍບ້ງັຄບັຂອງຫອ້ງການບໍລກິານໃຫຄ້ໍາແນະນໍາ 
ດາ້ນການດໍາເນນີການເພື່ ອ ຮ່ວມມພືາກລກັ-ເອກະຊນົ), ຫຼ ື
ການດດັແປງແກໄ້ຂໃໝ່ ຕໍ່ ກບັບນັດາຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວ. ນອກ 
ຈາກນີ ້ຍງັລວມເຖງິບນັດາຂໍຕ້ກົລງົຮ່ວມມໃືນການສະໜອງ 
ທນຶທາງດາ້ນການ ຄາ້ອກີດວ້ຍ.  
 
ເອດບີ ີອາດຈະເປີດເຜຍີຮ່າງຂໍຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົໝາຍຕາມ 
ການຮອ້ງຂໍຖາ້ຫາກວ່າຜູກູ້ຢ້ມືຍນິຍອມ. 
 
 
 
 
 
 
ຍກົເວັນ້ກລໍະນທີາງລດັຖະບານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແຈງ້ການໃຫເ້ອດີ
ບຊີາບກ່ຽວກບັການຄດັຄາ້ນຂອງຕນົຕໍ່ ກບັການເປດີເຜຍີເອ 
ກະສານດັ່ ງກ່າວພາຍໃນ 30 ວນັຕາມປະຕທິນິ ນບັແຕ່ວນັທ ີ
ທີ່ ເອດບີໄີດຮ້ອ້ງຂໍສໍາລບັການຍນິຍອມເຫນັດດີັ່ ງກ່າວ, ຊຶ່ ງ ເອ
ດບີ ີຈະຕອ້ງໄດໃ້ຫມ້ຂີໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວໄວໃ້ຫກ້ບັຜູຮ້ອ້ງຂໍທຸກ 
ຝ່າຍພາຍໃນ 60 ວນັຕາມປະຕທິນິ ນບັແຕ່ວນັທທີີ່ ໄດມ້ ີ
ການຮອ້ງຂໍສໍາລບັຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວ. 

17 ບດົລາຍງານສະຖານະພາບທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງ 
ການທີ່ ໄດຮ້ບັການກວດສອບແລວ້ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org 
 
 
 
 

ຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີການເປດີເຜຍີບດົລາຍງານສະຖານະ 
ພາບທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການກວດສອບ 
ປະຈາໍປ ີຈະໄດຜ່້ານການປກຶສາຫາລ ືແລະ ຕກົລງົເຫນັດກີບັ 
ຜູກູ້ຢ້ມືແຕ່ລະຝ່າຍ ແລະ ຈະສາ້ງເປນັສ່ວນໜຶ່ ງໃນສນັຍາ 
ທນຶກູຢ້ມືສໍາລບັແຕ່ລະໂຄງການ. 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
 
 
ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) ທີ່ ໄດຮ້ບັການຢນືຢນັຈາກເອດບີ ີ
ກ່ຽວກບັການຍນິຍອມເຫນັດກີບັບດົລາຍງານສະຖານະພາບ
ທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັ
ການກວດສອບແລວ້8 
 
 
 
ຫຼ ື
 
ບໍ່ ໃຫກ້າຍ 30 ວນັ ນບັແຕ່ວນັທທີີ່ ເອດບີໄີດຮ້ບັແລວ້9  
 

 
ໃຊສ້ໍາລບັ: 
 ທນຶກູຢ້ມືທງັໝດົຂອງລດັຖະບານທີ່ ໄດເ້ລີ່ ມການຊອກ 

ເກບັກາໍຂໍມູ້ນຄວາມຈງິໃນ ຫຼ ືພາຍຫຼງັວນັທ ີ15 ຕຸລາ 
2015 ແລະ  

 ບດົລາຍງານທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການກ່ຽວກບັ 
ບວ້ງທນຶທສີອງ ແລະ ບນັດາບວ້ງທນຶຖດັມາຂອງກອງ
ທນຶຫຼາຍບວ້ງ ທີ່ ໄດສ້ົ່ ງໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ ເພື່ ອອະນຸມດັ 
ໃນວນັທ ີຫຼ ືພາຍຫຼງັວນັທ ີ1 ຕຸລາ 2015 
(ໃນກລໍະນທີີ່ ບໍ່ ມຂີັນ້ຕອນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນຄວາມຈງິ) 

 
ນໍາໃຊສ້ະເພາະບນັດາໂຄງການຂອງລດັຖະບານ: 
 ຊຶ່ ງໄດອ້ອກໜງັສເືຊນີເຈລະຈາໃນວນັທ ີຫຼ ືພາຍຫຼງັ 

ວນັທ ີ2 ເມສາ 2012, 
 ຊຶ່ ງໄດເ້ລີ່ ມດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນຄວາມຈງິ 

ກ່ອນ ວນັທ ີ15 ຕຸລາ 2015 ແລະ  
 ຊຶ່ ງໄດສ້ົ່ ງບດົລາຍງານທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການ 

ກ່ຽວກບັບວ້ງທນຶທສີອງ ແລະ ບນັດາບວ້ງທນຶຖດັມາ 
ຂອງກອງທນຶຫຼາຍບວ້ງທີ່ ໄດຍ້ື່ ນໃຫສ້ພາບໍລຫິານ 
ເພື່ ອອະນຸມດັໃນວນັທ ີຫຼ ືພາຍຫຼງັວນັທ ີ1 ຕຸລາ 2015  

 
ສໍາລບັການໃຫທ້ນຶເພີ່ ມຕື່ ມແກ່ໂຄງການ, ຖາ້ຫາກແຫຼ່ ງ 
ໃຫທ້ນຶແມ່ນແຫຼ່ ງດຽວກນັກບັທນຶທີ່ ສະໜອງໃຫແ້ລວ້, 

                                                
8 ADB. 2015. ການລາຍງານ ແລະ ການກວດສອບສະຖານະພາບທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການ. ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ OMJ7/BP. Manila https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/31483/omj7.pdf; and ADB. 2015. ການລາຍງານ ແລະ ການກວດສອບສະຖານະພາບທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການທນຶກູຢ້ມື ແລະ/ຫຼ ື ໂຄງການເງນິທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້. 
ຄາໍແນະນາໍການບລໍຫິານໂຄງການ. PAI 5.07. ມະນລີາ https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33431/pai-5-07.pdf  

9 ຂໍກ້າໍນດົໃນການເປດີເຜຍີບດົລາຍງານສະຖານະພາບທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການທີ່ ໄດຖ້ກືກວດສອບກ່ອນຂໍ ້ J7 ຂອງ ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານທີ່ ໄດຮ້ບັການທບົທວນຄນືໃໝ່ ແລະ ຄໍາແນະນາໍການບໍລຫິານໂຄງການ 
ອງີຕາມໝາຍເຫດ 8. 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
ສນັຍາທນຶກູຢ້ມືຈະຖກືດດັແກໃ້ໝ່ ແລະ ບດົລາຍງານສະຖາ 
ນະພາບທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດລ້ວມເຂົາ້
ກນັ. ສໍາລບັກລໍະນເີຫຼ ົ່ ານີ,້ ເຊິ່ ງແລວ້ແຕ່ວນັທໃີຫທ້ນຶຄັງ້ທໍາ 
ອດິ ແລະ ວນັທສີົ່ ງບດັເຊນີອອກໄປເພື່ ອໃຫມ້າເຈລະຈາ.  
ສໍາລບັການໃຫທ້ນຶເພີ່ ມແກ່ໂຄງການ ໃນກລໍະນທີີ່ ໄດກ້າໍໜດົ 
ໝາຍເລກທນຶກູຢ້ມືໃໝ່, ຈາກນັນ້, ຈະມສີນັຍາທນຶກູຢ້ມື 
ໃໝ່ ແລະ ບດົລາຍງານສະຖານະພາບທາງດາ້ນການເງນິກໍ່  
ຕອ້ງໄດເ້ຮດັແຍກຕ່າງຫາກ. 

18 ການປ່ຽນແປງສໍາຄນັໃນຂອບເຂດໂຄງການ ເອາົໃນລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້ 

ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງລດັຖະບານ, ສະບບັປບັປຸງ 
ແລວ້ ເຊິ່ ງ ບໍ່ ລວມເອາົຂໍມູ້ນທາງກດິຈະ
ການທີ່ ເປນັຄວາມລບັນັນ້, ຈະຕອ້ງໄດຖ້ກືເປດີເຜຍີ 

19 ບນັດາບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການປ່ອຍທນຶ 
ຂອງໂຄງການທນຶກູຢ້ມື ແລະ ເງນິທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 
ອງີຕາມນະໂຍບາຍເປນັພືນ້ຖານ.  

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ກ່ຽວກບັການປ່ອຍບວ້ງທນຶ 
ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້ 

ບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ກ່ຽວກບັການປ່ອຍບວ້ງທນຶ 
ແມ່ນເພື່ ອທບົທວນຄນື ແລະ ປະເມນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ແລະ ການປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງທນຶກູຢ້ມື ແລະ 
ເງນິທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ທີ່ ສະໜອງໃຫ ້ອງີຕາມນະໂຍບາຍ 
ເປນັພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ປະເທດສະມາຊກິກາໍລງັພດັທະນາ. 

20 ບດົລາຍງານສໍາເລດັ (ໂຄງການ, ແຜນງານ, 
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ, ກອງທນຶຫຼາຍບວ້ງ 
ແລະ ບວ້ງເງນິຂອງກອງທນຶຫຼາຍບວ້ງ) 
 
ບດົລາຍງານເພີ່ ມເຕມີຂອງການທບົທວນປະຈາໍປ ີ
(Extended Annual Review Report-XARR) 
ຂອງໂຄງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງລດັຖະບານ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫສ້ະພາບລໍຫິານ 
 
 
ເອາົຟອມສະບບັທີ່ ຖກືຮຽບຮຽງຄນືໃໝ່ແລວ້ລງົເວບັໄຊ 
ADB.org ພາຍໃນ 30 ວນັຕາມປະຕທິນິ 
ນບັຕັງ້ແຕ່ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ, 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
ໂດຍບໍ່ ມຂີໍມູ້ນທາງທຸລະກດິທີ່ ເປນັຄວາມລບັ ແລະ 
ອ່ອນໄຫວທາງດາ້ນການຄາ້10 

21 ສະຖານະພາບແຕ່ລະໄຕມາດຂອງບດົລາຍງານການເຮດັ
ສໍາເລດັໂຄງການ ແລະ ບດົລາຍງານການເຮດັສໍາເລດັ 
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການທີ່ ກະກຽມໂດຍ 
ກມົການບໍລກິານດາ້ນການປະຕບິດັງານ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ 

 

22 ບດົລາຍງານປະຈາໍເດອືນ ແລະ ບດົລາຍງານປະຈາໍປ ີ
ກ່ຽວກບັກອງທນຶຫຼາຍບວ້ງທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັແລວ້11 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫສ້ະພາບໍລຫິານ 

 

23 ບນັດາບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໂດຍກມົປະເມນີຜນົອດິສະຫຼະ (IED) ຂອງເອດບີ1ີ2 
(i) ແຜນງານວຽກໄລຍະ 3 ປີ ລວມທງັບນັຊລີາຍການ 

ຂອງບນັດາການປະເມນີຜນົທີ່ ໄດວ້າງແຜນໄວ ້ 
 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org   

(ii) ບນັດາບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົອດິສະຫຼະທງັ 
ໝດົເຊັ່ ນ:   

 ການປະເມນີຜນົແຜນງານຊ່ວຍເຫຼອືຂະແໜງການ 
 ການປະເມນີຜນົອງົກອນໂດຍລວມ ແລະ 

ການປະເມນີຜນົສະເພາະດາ້ນ  
 ການສກຶສາການປະເມນີຜນົກະທບົ 
 ການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານໂຄງການ ແລະ 

ແຜນງານ 
 ການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານໂຄງການຊ່ວຍ 

ເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ   

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ໝາຍເຫດ 1) 
ທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫຄ້ະນະຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ 
ຄະນະຜູອໍ້ານວຍການ  

ສໍາລບັການປະເມນີຜນົ ແລະ ການກວດສອບຄວາມຖກືຕອ້ງ 
ຂອງການປະຕບິດັງານໂຄງການທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງລດັຖະບານ 
ຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົສະບບັທີ່ ຖກືຮຽບຮຽງຄນືໃໝ່ແລວ້ນັນ້ລງົເວັ
ບໄຊຂອງ ເອດບີໂີດຍບໍ່ ລວມເອາົຂໍມູ້ນທາງທຸລະກດິທີ່ ເປນັ 
ຄວາມລບັ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ມຄີວາມອ່ອນໄຫວດາ້ນການຄາ້. 
ສໍາລບັສະບບັ ທີ່ ຖກືຮຽບຮຽງຄນືໃໝ່, ກມົປະຕບິດັງານພາກ
ເອກະຊນົ ຈະຮບັຜດິຊອບການປະສານສມົທບົກບັຜູໃ້ຫທ້ນຶ 
ໂຄງການ ຕາມຄວາມຕອ້ງການ. 
ສໍາລບັບດົລາຍງານຈາກກມົປະເມນີຜນົອດິສະຫະຼແມ່ນຈະ 
ບໍ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫຄ້ະນະບໍລຫິານ ແລະ ສະພາບລໍຫິານ 

                                                
10  ADB. 2011. ລະບບົຄຸມ້ຄອງການປະຕບິດັງານໂຄງການ. ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ OMJ1/BP. ມະນລີາ https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omj01-

28oct2011.pdf; ແລະ ADB. 2013. ການປະເມນີອດິສະຫະຼ. ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ OMK1/BP. ມະນລີາ. https://www.adb.org/ 
sites/default/files/institutional-document/31483/omk1.pdf   

11 ADB. 2015. ໂຄງການກອງທນຶຫາຼຍບວ້ງ (MFF). ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ OMD14/BP. ມະນລີາ https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omd14.pdf.  
12 ADB. 2013. ການປະເມນີອດິສະຫະຼ. ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ OMK1/BP. ມະນລີາ https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/omk1.pdf . 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
 ການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງບນັດາບດົລາຍງານ 

ການເຮດັສໍາເລດັໂຄງການ ແລະ ບນັດາບດົລາຍງານ 
ເພີ່ ມເຕມີການທບົທວນຄນືປະຈາໍປ ີ(XARR) 
(ຕາມທີ່ ໄດຮ້ຽບຮຽງຄນືໃໝ່) 

 ບນັດາເອກະສານສະເພາະ 
 ການປະເມນີຜນົແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼອືໃນປະເທດ 

(CAPE) ຫຼ ືບດົລາຍງານການກວດສອບຄວາມ 
ຖກືຕອ້ງຂອງການທບົທວນຄັງ້ສຸດທາ້ຍກ່ຽວກບັຍຸດ 
ທະສາດການຮ່ວມມລືະຫວ່າງປະເທດ 

 

ຕວົຢ່າງ ບດົລາຍງານການກວດສອບຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງ ບດົ
ລາຍງານເພີ່ ມເຕມີການທບົທວນຄນືປະຈາໍປ,ີ ບດົລາຍງານ 
ການກວດສອບຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງບດົລາຍງານການເຮດັສໍາ
ເລດັໂຄງການ ແລະ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງບດົລາຍງານເຫຼ ົ່ າຈະຖກືເປີດ 
ເຜຍີໄດ ້“ພາຍຫຼງັການເຮດັສໍາເລດັ” ຂອງເອກະສານດັ່ ງກ່າວ 
ເທົ່ ານັນ້. 
https://www.adb.org/site/evaluation/evaluatio
n-documents-type  

(iii) ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົປະຈາໍປີຂອງກມົປະ 
ເມນີຜນົອດິສະຫຼະ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັ (ລຸ່ມໜາ້ເຈນ້ 1) ທີ່ ໄດ ້
ຮບັການປກືສາຫາ ລກືບັຄະນະກາໍມະການດາ້ນປະສດິທຜິນົ 
ໃນການພດັທະນາ (DEC) ຂອງສະພາບລໍຫິານ  

 

(iv) ບດົສະຫຼຸບໂດຍສງັເຂບຂອງປະທານຕໍ່ ກບັກອງ 
ປະຊຸມຂອງຄະນະກາໍມະການດາ້ນປະສດິທຜິນົໃນ 
ການພດັທະນາ 
 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດເ້ຮດັສໍາເລດັແລວ້ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 5) 

ສໍາລບັບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການປກຶສາຫາລ ື
ໂດຍຄະນະກາໍມະການດາ້ນປະສດິທຜິນົຂອງການພດັທະນາ 
(DEC) 

(v) ໜງັສຕືອບຮບັຂອງຄະນະບໍລຫິານ ຕໍ່ ກບັບດົລາຍ 
ງານການປະເມນີຜນົ ແລະ  
 
 

(vi) ຄໍາເຫນັຂອງກມົປະເມນີຜນົອດິສະຫຼະ ຕໍ່ ກບັໜງັ 
ສຕືອບຮບັຂອງຄະນະບໍລຫິານ, ຖາ້ມ ີ

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ກມົປະເມນີຜນົອດິສະຫຼະໄດຮ້ບັໜງັສຕືອບຮບັຂອງຄະນະ 
ບໍລຫິານ.  
 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດເ້ຮດັສໍາເລດັແລວ້ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 5) 

 

24 ສນັຍາການໃຫທ້ນຶຮ່ວມກນັ ສໍາລບັການໃຫທ້ນຶຮ່ວມ 
ກນັຢ່າງເປນັທາງການ, ລວມທງັ ສນັຍາການໃຫທ້ນຶ 
ຮ່ວມໃນໂຄງການສະເພາະ, ຂໍຕ້ກົລງົຂອບວຽກໂຄງ ການ 
ແລະ ສນັຍາບໍລຫິານກອງທນຶລະຫວ່າງ ເອດບີ ີແລະ 
ຜູໃ້ຫທ້ນຶຮ່ວມສອງຝ່າຍ ຫຼ ືຫຼາຍຝ່າຍ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັທີ່ ເອາົທຸກໆຂໍມູ້ນທີ່  
ເອດບີ ີຫຼ ືຜູໃ້ຫທ້ນຶຮ່ວມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດກ້າໍນດົເປນັຄວາມ 
ລບັອອກແລວ້ໃນເວລາເຈລະຈາ. ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຍນິຍອມ 
ເຫນັດຈີາກຜູໃ້ຫທ້ນຶຮ່ວມ ກ່ອນທີ່ ຈະເປດີເຜຍີເອກະສານ 
ນັນ້.  

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການໃຫທ້ນຶຮ່ວມຢ່າງເປນັທາງການຂອງໂຄງ 
ການ, ຖາ້ມ,ີ ເຊັ່ ນ ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕົນ້ຕ ໍຈະສະ 
ໜອງໃຫ ້ຊື່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນບດົລາຍງານໂຄງການຊ່ວຍ 
ເຫຼອືດາ້ນວຊິາການຕ່າງໆ ຫຼ ືບດົລາຍງານ ແລະ ການນໍາສະ 
ເໜໂີຄງການຂອງປະທານ (RRP) ທີ່  ເອດບີ ີໄດເ້ອາົລງົໃນ 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງເອດບີ ີ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ  
ເວບັໄຊຂອງຕນົ. 

25 ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ  
 ບດົລາຍງານປະຈາໍປຂີອງຫອ້ງການສົ່ ງເສມີຄວາມສດັ

ຊື່  ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ (OAI) ຂອງ ເອດີ
ບ1ີ3 

 ການທບົທວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂັນ້ຕອນການຈດັຊື-້
ຈດັຈາ້ງຂອງໂຄງການ 

 
 ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຕດັສດິ ລວມມບີນັຊລີາຍຊື່  (i) 

ບນັດານຕິບຸິກຄນົ, ສໍານກັງານ ຫຼ ືອງົການທີ່  
ຖກືຕດັສດິທີ່ ໄດລ້ະເມດີຕໍ່ ກບັສດັຕະຍາບນັ (ສນັຍາ) 
ຂອງຕນົທີ່ ໃຫໄ້ວ,້ (ii) ບນັດານຕິບຸິກ ຄນົ, ສໍານກັ 
ງານຫຼອືງົການທີ່ ຖກືຕດັສດິທີ່ ໄດລ້ະເມດີຕໍ່ ນະໂຍ 
ບາຍຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂອງ ເອດບີ ີ(1998, 
ຕາມທີ່ ໄດຮ້ບັການດດັແກຈ້ນົມາເຖງິປະຈບຸນັ) 
ສໍາລບັເທື່ ອທສີອງຫຼເືທື່ ອຕໍ່ ມາ, (iii) ບນັດານຕິ ິ
ບຸກຄນົ, ສໍານກັງານຫຼອືງົການທີ່ ຖກືຕດັສດິ ເຊິ່ ງບໍ່ ສາ 
ມາດຕດິຕໍ່ ຫາໄດ ້ເຖງິວ່າຈະພະຍາຍາມຢ່າງສມົເຫດ 
ສມົຜນົແລວ້ກຕໍາມ ແລະ (iv) ບນັດານຕິບຸິກຄນົ, 
ສໍານກັງານ ຫຼ ືອງົການຖກືຕດັສດິ ໂດຍອງີ 
ຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງ ADB 
ກບັທະນາຄານພດັທະນາຫຼາຍຝ່າຍອື່ ນໆ 
ກ່ຽວກບັການຕດັສດິຮ່ວມກນັ.14 

 

 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ້ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດເ້ຮດັສໍາເລດັແລວ້ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
ທີ່ ໄດເ້ຮດັສໍາເລດັແລວ້ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 1) 
 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org 
 
 
 
 
 

 
ບນັດາບດົລາຍງານຂອງຫອ້ງການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ 
ແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມຊື່ ສດັ (OAI) ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຮຽບ 
ຮຽງຄນືໃໝ່ ເພື່ ອເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ຕກົຢູ່ເງ ື່ອນໄຂໃນລາຍການ 
ຂໍຍ້ກົເວັນ້ຂອງນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ (AIP) 
ອອກ. ເອດບີ ີອາດຈະແຈງ້ຜນົການສບືສວນສອບ 
ສວນກບັບນັດາລດັຖະບານປະເທດສະມາຊກິຂອງເອດບີ.ີ  
 
ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການບງັຄບັໃຊຄໍ້າຕດັສນິໃນການຕດັສດິຕ່າງ
ໆຮ່ວມກນັ ລະຫວ່າງ ເອດບີ,ີ ທະນາຄານພດັທະນາ 
ອາຟຣກິາ, ທະນາຄານພດັທະນາອາເມລກິາສາກນົ, 
ທະນາຄານ ເອຣີບົ ເພື່ ອການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ການພດັທະນາ 
ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (9 ເມສາ 2010) 

                                                
13 ຫອ້ງການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມຊື່ ສດັ (OAI) ແມ່ນມພີາລະບດົບາດເປນັຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ໃນການຕດິຕໍ່ ພວົພນັ ແລະ ເປັນຫອ້ງການສບືສວນກ່ຽວກບັ ຂໍກ່້າວຫາຕ່າງໆທີ່ ຕດິພນັກບັການລະເມດີລະ 

ບຽບຫຼກັການ, ການສໍລ້າດບງັຫວຼງ, ຫຼ ືການກວດສອບຄວາມຖກືຕອ້ງທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫວຼງຂອງເອດບີພີາຍໃນກດິຈະກາໍດາ້ນການສະໜອງທນຶທີ່ ກ່ຽວພນັກບັເອດບີ ີຫຼ ືກ່ຽວພນັກບັພະນກັງານ. 
14  ADB. 2010. ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການບງັຄບັໃຊຄ້າໍຕດັສນິໃນການຕດັສດິຕ່າງໆຮ່ວມກນັ. ມະນລີາ. 
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ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ຂໍມູ້ນອື່ ນໆ 
 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
1 ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ 

(i) ບນັຊລີາຍການໂອກາດທາງທຸລະກດິຂອງແຕ່ລະໂຄງ
ການຂອງລດັຖະບານທີ່ ກາໍລງັກະກຽມເພື່ ອໃຫ ້ເອດີ
ບ ີໃຫທ້ນຶ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

 (ii) ແຜນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຂອງຜູກູ້ຢ້ມືສໍາລບັໂຄງການ 
ຊຶ່ ງເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຄູ່ ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ,1 
ທີ່ ກາໍນດົລາຍລະອຽດ (ກ) ສໍາລບັແຕ່ລະສນັຍາຈດັ 
ຊືສ້ນິຄາ້, ຈດັຈາ້ງວຽກ ແລະ ຈດັຈາ້ງທີ່ ປກຶສາ ແລະ 
ການບໍລກິານອື່ ນໆທີ່ ຈາໍເປນັເພື່ ອປະຕບິດັໂຄງການ 
ໃນໄລຍະ 18 ເດອືນທໍາອດິ; (ຂ) ວທິກີານຈດັຊື-້
ຈດັຈາ້ງທີ່ ສະເໜສີໍາລບັແຕ່ລະສນັຍາ; ແລະ (ຄ) 
ຂັນ້ຕອນການທບົທວນຄນືທີ່ ເອດບີນີໍາໃຊ ້

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຄູ່ ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ 

(iii) ແຜນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຂອງຜູກູ້ຢ້ມືທີ່ ປບັປຸງແລວ້  ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ້ ADB.org ຢ່າງໜອ້ຍທຸກໆປຕີະຫຼອດ 
ໄລຍະເວລາໂຄງການ 

 

(iv) ໜງັສເືຊນີທຸກສະບບັທີ່ ອອກເປນັແຈງ້ການສະເພາະ 
ໂດຍອງົການຮບັຜດິຊອບໂຄງການ ແລະ ເອດບີ ີເພື່ ອ 
ແຈງ້ຈດຸປະສງົ, ເພື່ ອຄດັຈອ້ນ ຫຼ ືເພື່ ອປະມູນການ 
ຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ການຈດັຫາທີ່ ປກຶສາ ແບບວທິ ີ
ການແຂ່ງຂນັປະມູນສາກນົ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ້ADB.org  

(v) ການເຮດັສນັຍາທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ ແມ່ນລງົບນັທກຶໄວໃ້ນ 
ປືມ້ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງເອດບີ ີຊຶ່ ງຄວນບອກລາຍລະ 
ອຽດກ່ຽວກບັຊື່ ຂອງຜູຮ້ບັເໝາົ, ລາຍລະອຽດຂອງ 
ສນັຍາ, ຈາໍນວນມູນຄ່າສນັຍາທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກ ເອດີ

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃຊໄ້ດກ້ບັສນັຍາວຽກ/ສນັຍາສນິຄາ້ຕ່າງໆທີ່ ມມີູນຄ່າ 
1.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ສູງກວ່ານັນ້ ແລະ 
ສນັຍາທີ່ ປກຶສາທີ່ ມມີູນຄ່າ 100.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ 
ສູງກວ່ານັນ້.  

                                                
1  ໃຫເ້ບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2, ໝາຍເລກ 9 ຂາ້ງເທງິນີ ້ ສໍາລບັການກາໍນດົເວລາໃນການເປດີເຜຍີບດົລາຍງານ ແລະ ການນາໍສະເໜໂີຄງການຂອງປະທານແລະບນັດາເອກະສານການສະໜບັສະໜນູ (ໂຄງການ 

ຂອງລດັຖະບານ), ລວມທງັຄູ່ ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ. 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4 ໜາ້ 26 ໃນ 39 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
ບ,ີ ຊື່ ຂອງແຕ່ລະຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ, ບນັຫາດາ້ນວ ິ
ຊາການທີ່ ມອບໝາຍໃຫແ້ຕ່ລະທີ່ ປກຶສາ, ລາຄາທີ່ ສະ 
ເໜໃີຫແ້ຕ່ລະທີ່ ປກຶສາ ແລະ ການຈດັອນັດບັໂດຍ 
ລວມໃຫແ້ກ່ບນັດາທີ່ ປກຶສາ.   

(vi) ອງີຕາມການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ຂອງອງົການ/ສະຖາບນັ 
ຂອງເອດບີ,ີ ຈະຕອ້ງຍື່ ນໜງັສເືຊນີປະມູນ ຫຼ ື
ຂໍສ້ະເໜ ີແລະ ການມອບໝາຍສນັຍາສໍາລບັ 
ວຽກການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

2 ການປະເມນີການປະຕບິດັງານຂອງບນັດາປະເທດທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກກອງທນຶພດັທະນາຂອງອາຊ ີ
(i) ບດົລາຍງານປະຈາໍປກ່ີຽວກບັການປະເມນີການປະຕິ

ບດັງານຂອງປະເທດ, ລວມທງັການຈດັອນັດບັການ 
ປະຕບິດັງານທີ່ ເປນັຕວົເລກ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັ2ສໍາເລດັ3  ສໍາລບັແຕ່ລະປະເທດທີ່ ຢູ່ໃນເງ ື່ອນໄຂເຂົາ້ເຖງິແຫຼ່ ງກອງທນຶ 
ພດັທະນາອາຊ ີ(ADF) 

(ii) ການປະເມນີຜນົທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ລະຫວ່າງ ປະ 
ເທດ ແລະ ສະຖາບນັ (CPIA)  

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2) 
ທີ່ ໄດເ້ຮດັສໍາເລດັແລວ້ (ລຸ່ມໜາ້ເຈນ້ 3) 

 

3 ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ, ຂໍມ້ນູເສດຖະກດິ ແລະ ບດົສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ 
(i) ບດົລາຍງານປະຈາໍປຂີອງ ເອດບີ ີ ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  
(ii) ການຄາດຄະເນດາ້ນການພດັທະນາຂອງອາຊ,ີ 

ການຄາດຄະເນດາ້ນການພດັທະນາຂອງອາຊ ີ
ສະບບັປບັປຸງ ແລະ ເອກະສານເພີ່ ມເຕມີ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(iii) ອື່ ນໆ: 
 ບດົລາຍງານຄວາມເຊື່ອມໂຍງດາ້ນເສດຖະກດິ

ອາຊ ີ
 ບດົສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັການວນິໄິສບນັຫາ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

                                                
2 “ໃນເວລາ” ໝາຍຄວາມວ່າ ທນັທທີີ່ ປະຕບິດັຕວົຈງິໄດຢ່້າງສມົເຫດສມົຜນົແລະບໍ່ ກາຍ 2 ອາທດິ (14 ວນັ) ພາຍຫຼງັໄດມ້ຂີດີໝາຍສໍາຄນັແລວ້ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: ການອະນຸມດັ, ການແຈກຢາຍ, ສໍາເລດັ, ການຮບັຮອງ, 

ການປກຶສາຫາລ,ື ການອອກໜງັສ,ື ການຮບັ ຫຼ ືການຍື່ ນ). 
3 “ສໍາເລດັ” ໃນການອາ້ງອງີເຖງິເອກະສານໃດໜຶ່ ງ ໝາຍເຖງິ ການກະກຽມຈນົຮອດຂັນ້ແລະລວມຂັນ້ທີ່ ປະຕບິດັໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງກມົກ່ຽວຂອ້ງຂອງເອດບີ,ີ ຜູກູ້ຢ້ືມ ຫຼ ື ລູກຄາ້ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນ 

ການກະກຽມຂອງຕນົ. 
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ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
ຂອງປະເທດ 

 ຜູຕ້ດິຕາມກວດກາພນັທະບດັອາຊ ີ
 ເອກະສານເຮດັວຽກຕ່າງໆຂອງເອດບີ:ີ 
 ສະຖຕິພິືນ້ຖານ 
 ຕວົຊີວ້ດັທີ່ສາໍຄນັ 

4 ຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການບລໍຫິານ ແລະ ຂໍມ້ນູອື່ ນໆ 
(i) ຂໍຕ້ກົລງົການສາ້ງຕັງ້ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

(ກດົບດັ) 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(ii) ອງີຕາມກດົລະບຽບຂອງເອດບີ ີ ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  
(iii) ລະບຽບຂອງການດໍາເນນີງານຂອງຄະນະຜູວ່້າການ 

ຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(iv) ລະບຽບຂອງການດໍາເນນີງານຂອງຄະນະຜູບ້ໍລຫິານ
ຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(v) ຂໍຕ້ກົລງົ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີແລະ 
ລດັຖະບານຂອງສາທາລະນະລດັຟລິບິປນິວ່າດວ້ຍ
ການສາ້ງຕັງ້ສໍານກັງານໃຫຍ່ຂອງ ທະນາຄານພດັ 
ທະນາອາຊ ີ

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(vi) ຂໍຕ້ກົລງົຂອງປະເທດເຈົາ້ພາບ ລະຫວ່າງເອດບີ ີ
ແລະ ປະເທດສະມາຊກິຂອງທະນາຄານພດັ 
ທະນາອາຊ ີ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org, ອງີຕາມການຕກົລງົເຫນັດ ີ
ຂອງປະເທດສະມາຊກິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

 

(vii) ບນັຊລີາຍຊື່ ປະເທດສະມາຊກິຂອງເອດບີ,ີ 
ທນຶປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂາົ ແລະ 
ອໍານາດໃນການລງົຄະແນນສຽງ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(viii) ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງເອດບີ ີ ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  
(ix) ບນັຊລີາຍຊື່ ສະມາຊກິສະພາຜູວ່້າການ (Board of 

Governors) 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(x) ບນັຊລີາຍຊື່ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ 
ກຸ່ມທີ່ ມສີດິລງົຄະແນນສຽງ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  
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ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
(xi) ບນັຊລີາຍຊື່ ຄະນະຂອງສະພາບໍລຫິານ 

ພອ້ມດວ້ຍສະມາຊກິຂອງພວກເຂາົ 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(xii) ບນັຊລີາຍຊື່ ສະມາຊກິຂອງຄະນະຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ 
ເອດບີ ີແລະ ພະນກັງານອາວຸໂສ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(xiii) ຂໍມູ້ນຕດິຕໍ່  ສໍາລບັແຕ່ລະບ່ອນທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິ ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  
(xiv) ບດົສະຫຼຸບຫຍໍກ່້ຽວກບັວາລະການດໍາເນນີກອງປະ

ຊຸມປະຈາໍປຂີອງເອດບີ,ີ ລວມທງັ ມະຕຕິກົລງົ 
ຕ່າງໆຂອງສະພາຜູວ່້າການ ແລະ 
ບດົປາໄສຂອງຜູວ່້າການ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ພາຍໃນ 60 ວນັຕາມປະ 
ຕທິນິ ນບັຕັງ້ແຕ່ວນັທທີີ່ ໄດສ້ໍເລດັແຕ່ລະກອງປະຊຸມປະຈາໍປ ີ

 

(xv) ມະຕຕິກົລງົອື່ ນໆຂອງສະພາຜູວ່້າການທີ່ ໄດຮ້ບັ 
ຮອງພາຍຫຼງັ ວນັທ ີ2 ເມສາ 2012, ຖາ້ຫາກ ສະ
ພາບໍລຫິານມອບສດິໃຫເ້ປດີເຜຍີ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ຄະນະບໍລຫິານຈະຂໍສດິຈາກສະພາບໍລຫິານເພື່ ອເປດີເຜຍີ ຫຼ ື
ບໍ່ ເປດີເຜຍີບນັດາມະຕຕິກົລງົຂອງສະພາຜູວ່້າການອື່ ນໆ.  
ການມອບສດິກ່ຽວກບັການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວແມ່ນ ເອດີ
ບຈີະຂໍອະນຸຍາດໃນເວລາບນັທກຶການອອກສຽງກ່ຽວກບັມະ
ຕຕິກົລງົຂອງສະພາຜູວ່້າການ. 

(xvi) ແຜນການເຮດັວຽກ ແລະ ຂອບງບົປະມານສໍາລບັ 
ແຕ່ລະສກົງບົປະມານ  

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2) 
ທີ່ ໄດຮ້ບັການປກຶສາຫາລຈືາກສະພາບໍລຫິານ 

 

(xvii)  ການຈດັປະເພດຂອງປະເທດ  ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2) ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກສະ
ພາບໍລຫິານ 

 

(xviii) ການບນັທກຶຄໍາເວົາ້ໃນກອງປະຊຸມທາງການຂອງ
ສະພາບໍລຫິານ, ອງີຕາມວາລະຂອງກອງປະຊຸມ 
ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວຢູ່້ໃນເອກະສານຮອ້ງຂໍດັ່ ງກ່າວ  

ເອດບີ ີອາດຈະເປີດເຜຍີໃນເວລາ 10 ປ ີພາຍຫຼງັວນັທທີີ່ ໄດ ້
ສາ້ງບດົບນັທກຶ, ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2) ການຮອ້ງຂ ໍ
ແລະ ທງັໝດົຂອງເອກະສານ 

ໃຊໄ້ດສ້ະເພາະກອງປະຊຸມສະພາບລໍຫິານຢ່າງເປນັທາງການ 
ໃນວນັທ ີຫຼ ືຫຼງັຈາກວນັທ ີ2 ເມສາ 2012 ແລະ ການບນັ 
ທກຶຄໍາເວົາ້ທີ່ ບໍ່ ໄດບ້ນັຈ ຸຫຼ ືອາ້ງອງີເຖງິຂໍມູ້ນໃດໆທີ່ ນອນ 
ຢູ່ໃນຂໍຍ້ກົເວັນ້ໃນນະໂຍບາຍ.4 ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັການຮອ້ງຂໍ 
ດັ່ ງກ່າວແລວ້ ແລະ ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດຮ້ບັການຢນືຢນັວ່າກາໍນດົ 
ເວລາ 10 ປີ ສໍາລບັການຢບັຢັງ້ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວແມ່ນສິນ້ສຸດ 

                                                
4  ການບນັທກຶຄໍາເວົາ້ໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານແມ່ນຍງັບໍ່ ທນັໄດຮ້ບັການຮຽບຮຽງຄນືໃໝ່. ຖາ້ການບນັທກຶຄໍາເວົາ້ໃດໜຶ່ ງສໍາລບັລາຍການປະຊຸມສະເພາະປະກອບມຂີໍມ້ນູທີ່ ນອນຢູ່ໃນເງ ື່ອນໄຂໃດໜຶ່ ງຂອງບນັດາຂໍ ້

ຍກົເວັນ້ໃນນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູ, ມນັຈະບໍ່ ຖກືເປດີເຜຍີ. ໃນກລໍະນມີສີອງລາຍການປະຊຸມຖກືຍກົມາປກຶສາຫາລກືນັທີ່ ກອງປະຊຸມ, ຈະຖວ່ືາກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວເປັນລາຍການປະຊຸມອນັດຽວກນັ 
ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍສະບບັນີ.້   
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ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
ລງົແລວ້, ຫອ້ງການຝ່າຍເລຂານຸການ (OSEC) 
ຈະຕອ້ງຕອບສະໜອງເອກະສານດັ່ ງກ່າວໃຫແ້ກ່ 
ກມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ. ຫຼງັຈາກນັນ້ 
ກມົດັ່ ງກ່າວຈະແຈງ້ການໃຫພ້ະນກັງານຫອ້ງການຝ່າຍເລຂາ 
ນຸການ ແລະ ພະນກັງານກມົພວົພນັພາຍນອກ ຮບັຊາບຕໍ່ ກບັ 
ການເປດີເຜຍີບໍ່ ວ່າມ ີຫຼ ືບໍ່ ມຂີໍມູ້ນໃດໆທີ່ ບນັຈຢູຸ່ໃນບນັທກຶ 
ກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວນັນ້ ຈະນອນຢູ່ໃນເງ ື່ອນໄຂໃດໜຶ່ ງຂອງ 
ນະໂຍບາຍຍກົເວັນ້ກຕໍາມ. ຫອ້ງການຝ່າຍເລຂານຸການຈະ 
ຕດັສນິໃຈອງີຕາມການປກຶສາຫາລກືບັທຸກຝ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ວ່າບນັທກຶກອງປະຊຸມທີ່ ຮອ້ງຂໍນັນ້ສາມາດເປດີເຜຍີໄດ ້ຫຼ ືບໍ່ . 

(xix) ຕາຕະລາງຊົ່ ວຄາວສໍາລບັລາຍການເພື່ ອການພຈິາ 
ລະນາຂອງສະພາບໍລຫິານ  

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ກ່ອນ 3 ອາທດິ 
ອງີຕາມການຮອບວຽນ  

ໃຊໄ້ດສ້ະເພາະກອງປະຊຸມສາມນັຂອງສະພາບລໍຫິານ 
ເທົ່ ານັນ້. 

(xx) ບດົບນັທກຶຂອງແຕ່ລະກອງປະຊຸມສາມນັຂອງສະ
ພາບລໍຫິານ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2) 
ທີ່ ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມເຫຼ ົ່ ານັນ້ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ ແລະ 
ຊາ້ບໍ່ ກາຍ 60 ວນັຕາມປະຕທິນິ ພາຍຫຼງັ ວນັທທີີ່ ໄດຈ້ດັ 
ກອງປະຊຸມສາມນັຂອງສະພາບລໍຫິານ 

 

(xxi) ບນັດາບດົລາຍງານປະຈາໍປຂີອງຄະນະສະພາ 
ບໍລຫິານ ຕໍ່  ສະພາບໍລຫິານຄບົຄະນະ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ຖາ້ ຄະນະຫາກມຄີໍາຄດິເຫນັ 
ແລະ ສະພາບໍລຫິານຮບັຮອງ  
 

 

5 ຂໍມູ້ນດາ້ນການເງນິ 
(i) ບດົລາຍງານການເງນິທີ່ ໄດຮ້ບັການກວດສອບແລວ້ 

ຂອງເອດບີ5ີ ສໍາລບັບນັດາແຫຼ່ ງທນຶປກົກະຕ ິແລະ 
ກອງທນຶພເິສດຂອງເອດບີ6ີ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ກ່ອນຈດັກອງປະຊຸມປະຈາໍປ ີ
ຂອງສະພາຜູວ່້າການຂອງ ເອດບີ ີ

 

(ii) ການປກຶສາຫາລ ືແລະ ການວເິຄາະຂອງຄະນະບໍລ ິ ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2)  

                                                
5 ສະບບັທີ່ ບໍ່ ທນັໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຮບັຮອງໄດຖ້ກືຄດັຕດິໃສ່ ບດົລາຍງານປະຈາໍປ ີ ຂອງເອດບີ.ີ ສະພາຜູວ່້າການຈະຕອ້ງອະນຸມດັຮບັຮອງ ແລະ ເຮດັໃຫບ້ດົລາຍງານການເງນິທີ່ ຖກືກວດສອບແລວ້ເປັນທາງການຕ່ໍກອງ 

ປະຊຸມປະຈາໍປ.ີ 
6   ຕວົຢ່າງ, ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີແລະ ກອງທນຶພເິສດສໍາລບັການໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ. 



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4 ໜາ້ 30 ໃນ 39 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
ຫານກ່ຽວກບັແຫຼ່ ງທນຶປກົະຕ ິແລະ ກອງທນຶພເິສດ 
ຂອງເອດບີ,ີ ລວມທງັ ຂໍມູ້ນຕວົເລກດາ້ນການເງນິ 
ຂອງກອງທນຶແຕ່ລະອນັ 

ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກສະພາບໍລຫິານແລວ້ 

(iii) ບດົລາຍງານການເງນິປະຈາໍໄຕມາດໂດຍຫຍໍທ້ີ່ ຍງັບໍ່

ທນັໄດຮ້ບັການກວດສອບ 
ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2) 
ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກສະພາບໍລຫິານແລວ້ 

 

(iv) ບດົລາຍງານປະຈາໍປກ່ີຽວກບັການໃຫບ້ໍລກິານທນຶກູ ້
ຢມືຂອງປະເທດສະມາຊກິກາໍລງັພດັທະນາ 

ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2) 
ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກສະພາບໍລຫິານແລວ້ 

 

(v) ງບົປະມານຂອງເອດບີສີໍາລບັແຕ່ລະສກົງບົປະມານ ເອາົລງົເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2) 
ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກຄະນະຜູບ້ໍລຫິານແລວ້ 

 

(vi) ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສະເໜຂີາຍຮຸນ້ຕໍ່ ສາ
ທາລະນະ ເມື່ ອລະບຽບ ຫຼ ືກດົໝາຍທີ່ ຄູມ້ຄອງຕະ 
ຫຼາດດາ້ນການເງນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານ 
ປະກອບເອກະສານກບັອງົການຈດັຕັງ້ລດັຖະບານ 
ໃດໜຶ່ ງ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

6 ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຈາ້ງງານ 
(i) ໂຄງສາ້ງເງນິເດອືນພືນ້ຖານຂອງເອດບີ ີ ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  
(ii) ວທິກີານທີ່ ນໍາໃຊເ້ພື່ ອກາໍນດົລະດບັຂັນ້ເງນິເດອືນ 

ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຄະນະບໍລຫິານ ແລະ 
ພະນກັງານ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(iii) ຖານເງນິເດອືນປະຈາໍປຂີອງຄະນະບໍລຫິານ ແລະ 
ສະພາບໍລຫິານ  

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(iv) ບນັດາຈດຸປະສງົ ແລະ ຍຸດທະສາດໂດຍລວມຂອງ 
ເອດບີໃີນການຄດັເລອືກ, ການບນັຈ,ຸ ການຍກົຍາ້ຍ 
ສບັປ່ຽນ ແລະ ການຮກັສາພະນກັງານຂອງເອດບີ ີ

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org  

(v) ລາຍລະອຽດຂອງຕໍາແໜ່ງງານສໍາລບັການຄດັເລອືກ
ພະນກັງານ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ເປນັໄລຍະເວລາ ຢ່າງໜອ້ຍ 
2 ອາທດິ ກ່ອນຈະມກີານບນັຈຕໍຸາແໜ່ງຕາມທີ່ ໄດຄ້າດ 
ໝາຍໄວ ້

 

(vi) ຂໍຕ້ກົລງົແຕ່ລະສະບບັຂອງອງົຄະນະບໍລຫິານຂອງ ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2)  



ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4 ໜາ້ 31 ໃນ 39 

ຮ່າງເອກະສານເພື່ ອການປກຶສາຫາລແືລະປະກອບຄໍາເຫນັສະບບັທີ່ ສອງ 
 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
ເອດບີ ີ ທີ່ ໄດຮ້ບັແຈງ້ການຈາກອງົຄະນະບໍລຫິານ ຫາກອງເລຂາ 

ເພື່ ອໃຫເ້ອາົຂໍຕ້ກົລງົ ລງົເວບັໄຊ 
7 ຂໍມູ້ນທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ພາຍໃຕກ້ນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີ ີ

ເອດບີຕີອ້ງເອາົຂໍມູ້ນທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ພາຍໃຕກ້ນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ໄດກ້າໍໜດົໄວໃ້ນນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍກນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີ ີ ແລະ ມາດຕາ ວ່າດວ້ຍຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊຂອງຕນົ,7 ຕາມການດດັແປງແກໄ້ຂໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  ອງີຕາມນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍກນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບ ປ ີ2012 ສໍາລບັຂໍກ້າໍນດົຄບົຖວ້ນຕ່າງໆ. 
 

8 ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຈລະຈາຂອງກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ
ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ເອດບີຈີະເອາົລງົເວບັໄຊຂອງຕນົກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຈລະຈາຕ່າງໆສໍາລບັການເພີ່ ມຕື່ ມໃໝ່ຂອງກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີແລະ ການທບົທວນກາງສະໄໝ. 
 
(i) ເອກະສານການປກຶສາຫາລທືີ່ ບໍ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັດາ້ນ 

ການເງນິສໍາລບັກອງປະຊຸມຂອງບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶ 
ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2) 
ທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍເອກະສານການປກຶສາຫາລດືັ່ ງກ່າວໃຫບ້ນັດາ
ຜູໃ້ຫທ້ນຶ 

 

(ii) ຂໍສ້ະຫຼຸບໂດຍສງັເຂບຂອງປະທານ ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ພາຍຫຼງັແຕ່ລະກອງປະຊຸມ  
(iii) ບດົລາຍງານຂອງບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶ ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາ (ລຸ່ມໜາ້ເຈຍ້ 2) 

ທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກສະພາບໍລຫິານ 
 

9 ເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ໄດຍ້ື່ ນຕໍ່ ສະພາບລໍຫິານ 

ບນັດາເອກະສານທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫສ້ະພາບໍລຫິານເພື່ ອ 
ແຈງ້ໃຫຊ້າບເປນັຂໍມູ້ນ ຫຼ ືຂໍການພຈິາລະນາ 
(ການອະນຸມດັ, ການຮບັຮອງ ແລະ ອື່ ນໆ) 
ທີ່ ບ່ໍໄດກ່້າວຂາ້ງເທງິນີ ້ 

ເອາົລງົໃນເວບັໄຊ ADB.org ໃນເວລາທີ່ ໄດມ້ກີານແຈກ 
ຢາຍ ຫຼ ືການພຈິາລະນາ ຍກົເວັນ້ກລໍະນຄີະນະບໍລຫິານ 
ແຈງ້ໃຫສ້ະພາບໍລຫິານເປນັຢ່າງອື່ ນ ແລະ ຄະນະບໍລຫິານ 
ກຕໍກົລງົເຫນັດຕີາມນັນ້ 

ໃນກລໍະນທີີ່  ກມົຕົນ້ກາໍເນດີຂອງເອກະສານຂອງຄະນະບໍລ ິ
ຫານເຊື່ ອວ່າການເປດີເຜຍີເອກະສານນັນ້ ແມ່ນຄາດວ່າຕກົ 
ໃນຂໍຍ້ກົເວັນ້, ກມົດັ່ ງກ່າວ ຄວນແຈງ້ໃຫຄ້ະນະບໍລຫິານ 
ຊາບກ່ອນທີ່ ຈະແຈກຢາຍໃຫຄ້ະນະບໍລຫິານຊາບວ່າ 
ເອກະສານດັ່ ງກ່າວເປນັຄວາມລບັ ລວມທງັ ການອາ້ງອງີ 
ເຖງິຂໍຍ້ກົເວັນ້ທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ. ກມົຕົນ້ກາໍເນດີ 
ຕອ້ງກາໍນດົວ່າກມົຕນົບໍ່ ຄວນທີ່ ຈະເປີດເຜຍີເອກະສານຂອງ 
ຄະນະບໍລຫິານດັ່ ງກ່າວ ໃນກລໍະນບ່ໍີມຢູ່ີໃນຂໍຍ້ກົເວັນ້ 

                                                
7  ADB. 2012. ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍກນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບ. ມະນລີາ https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/328211/accountability-mechanism-policy-

2012.pdf; ແລະ ADB. ADB 2012. ກນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຄູ່ ມກືານປະຕບິດັງານ.OML1/BP. ມະນລີາ https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/oml1.pdf.  
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ເອກະສານ / ຂໍມ້ນູຂອງ ADB ໄລຍະເວລາ ແລະ ຮູບແບບການເປດີເຜຍີ  ໝາຍເຫດ 
ແຕ່ວ່າການເປີດເຜຍີດັ່ ງກ່າວຈະ ຫຼ ືອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົ 
ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າຜນົປະໂຫຍດຖາ້ຫາກມກີານເປີດເຜຍີ, 
ຊຶ່ ງຕອ້ງຂໍການອະນຸມດັຈາກສະພາບໍລຫິານ ເພື່ ອຂໍສດິພເິສດ 
ໃນການລບົລາ້ງໃນທາງລບົນັນ້. 
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ADB = ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ AIC = ຄະນະກາໍມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູ, AIP = ນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູ, IAP = 
ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫະຼ. 
ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ADB. 

1 ຂໍສ້ະເໜແີນະຂອງຄະນະກາໍມະການ ເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູຕໍ່ ກບັຄໍາອຸທອນເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັດາບດົບນັທກຶຂອງສະພາບໍລຫິານ 
ຈະຕອ້ງຖກືແຈກຢາຍໄປໃຫສ້ະພາບ ໍລຫິານບນົພືນ້ຖານບໍ່ ໃຫມ້ຂໍີຄ້ດັຄາ້ນ.  
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ADB = ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ AIC = ຄະນະກາໍມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, AIP = ນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, IAP 
= ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ. 
ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ADB. 

1 ນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູ 2018, 
ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະບໍ່ ຮບັພຈິາລະນາຄໍາອຸທອນຄດັຄາ້ນຕໍ່ ຄໍາຕດັສນິຂອງສະພາບໍລຫິານ ຫຼ ືປະທານ, 
ຖາ້ຄໍາອຸທອນດັ່ ງກ່າວນັນ້ ເປນັຄໍາອຸທອນບນົພືນ້ຖານການລບົລາ້ງຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມ, ຫຼ ືໃນກລໍະນ ີມນັອາດຈະເປນັຄໍາ 
ອຸທອນທີ່ ຄດັຄາ້ນຕໍ່ ຄໍາຕດັສນິຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລຫິານ ໂດຍການໃຊອ້ໍານາດສດິພເິສດຂອງພວກຕນົເພື່ ອປະຕເິສດໃນການ 
ເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຊຶ່ ງຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວປກົກະຕໄິດຖ້ກືເປດີເຜຍີແລວ້ (ການລບົລາ້ງໃນທາງລບົ). 
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ຂໍຍ້ກົເວັນ້ຕ່າງໆຕ່ໍກບັການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ                                                                              
 

ຂະບວນການພຈິາລະນາ ແລະ ຕດັສນິໃຈ 
 
(i) ຂໍມູ້ນພາຍໃນ, ຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ, ຊຶ່ ງຕອ້ງຫຼຈືະຕອ້ງປະນປີະນອມໃນແງ່ສນີລະທໍາ ແລະ ຈາລຍິະທໍາຂອງ 

ການພຈິາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຂະບວນການຕດັສນິຂອງ ເອດບີ ີໂດຍການຢບັຢັງ້ການແລກປ່ຽນຄວາມ 
ຄດິເຫນັ, ທດັສະນະ ແລະ ວທິເີຂົາ້ເຖງິຕ່າງໆ ຕວົຢ່າງ, ລວມທງັ ຫຼ ືໃນລະຫວ່າງ ບນັດາຜູວ່້າການຂອງ ເອດບີ ີ
ແລະ ຮອງຜູວ່້າການ, ບນັດາສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ບນັດາທີ່ ປກຶສາສະພາບໍລຫິານ, ສະມາຊກິຄະນະບໍ 
ລຫິານ, ພະນກັງານເອດບີ,ີ ບນັດາທີ່ ປກຶສາ ເອດບີ,ີ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະນຕິບຸິກຄນົອື່ ນທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ຂຶນ້ 
ແລະ/ຫຼ ື ບນັດານຕິບຸິກຄນົທີ່ ໄດຖ້ກືແຕ່ງຕັງ້ໂດຍເອດບີ.ີ ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ ຖາ້ເອດບີຈີະເປດີເຜຍີຜນົຂອງ 
ຂະບວນການພຈິາລະນາການຕດັສນິຂອງຕນົ, ຈະຕອ້ງປະກອບມບີນັດາຄວາມຄດິເຫນັ, ທດັສະນະ ແລະ 
ວທິ ີການເຂົາ້ຫາຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຈະຕອ້ງສາມາດປກືສາຫາລແືລກປ່ຽນກນັພາຍໃນໄດຢ່້າງເປດີເຜຍີ.  
 

(ii) ເອດບີ ີ ຈະບ່ໍເປດີເຜຍີບດົລາຍງານການດໍາເນນີການກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລຫິານ, 1  ຍກົເວັນ້ບດົບນັທກຶ 
ລາຍລະອຽດກອງປະຊຸມ,2 ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລຫິານ3 ແລະ ບດົສະຫຼຸບຂອງກອງປະຊຸມສະ
ພາບໍລຫິານໃດໜຶ່ ງ, 4 ເນື່ ອງຈາກວ່າການເປດີເຜຍີບນັດາເອກະສານດັ່ ງກ່າວຈະເປນັອຸປະສກັຂດັຂວາງຕ່ໍການ 
ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັ, ທດັສະນະ ແລະ ວທິກີານແນວທາງຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງບນັດາສະມາຊກິສະພາບໍລ ິ
ຫານດວ້ຍກນັ. 

(iii) ການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນທີ່ ກະກຽມສໍາລບັຫຼທືີ່ ໄດມ້າ ຊຶ່ ງເປນັຂໍມູ້ນທີ່ ມາຈາກຂະບວນການພຈິາລະນາ ແລະ 
ການຕດັສນິໃຈຢ່າງຮອບຄອບ ລະຫວ່າງ ເອດບີ ີແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິຂອງ ເອດບີ ີແລະ ຄະນະນຕິ ິ
ບຸກຄນົອື່ ນໆທີ່ ເອດບີໃີຫຄ້ວາມຮ່ວມມ.ື  ຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີຊຶ່ ງຂໍມູ້ນນີ ້ ຈະ ຫຼ ື ອາດຈະສາ້ງຜນົເສຍຫາຍໃນ 
ແງ່ສນິລະທໍາ ແລະ ຈາລຍິະທໍາຂອງຂະບວນການການພຈິາລະນາ ແລະ ການຕດັສນິຢ່າງຮອບຄອບຂອງ ເອດີ
ບ ີ ແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິຂອງ ເອດບີ ີ ຫຼ ື ຄະນະນຕິບຸິກຄນົອື່ ນໆທີ່  ເອດບີ ີ ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມໂືດຍ 
ການ ຢບັຢັງ້ການແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັ, ທດັສະນະແລະວທິກີານແນວທາງຕ່າງໆ.   

 
 

                                                
1  ສໍາລບັຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍນີ,້ ບດົລາຍງານການດໍາເນນີການຂອງກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລຫິານ ໝາຍເຖງິ ບດົລາຍງານການດໍາເນນີການຂອງສະ

ພາບໍລຫິານ ແລະ ຄະນະສະພາບໍລຫິານ ແລະ ປະກອບມທຸີກບດົຄວາມທງັໝດົທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ມາ ຫຼ ື ໄດຈ້ດົບນັທກຶໄວ ້ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ 
ຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລຫິານ ຫຼ ືຄະນະສະພາບໍລຫິານ ແລະ ບດົບນັທກຶຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ເປນັຕົນ້ແມ່ນບດົບນັທກຶລະອຽດ, ບນັທກຶ 
ກອງປະຊຸມ ແລະ/ຫຼ ື ບດົສະຫຼຸບສງັລວມຂອງປະທານກອງປະ ຊຸມຄະນະສະພາບໍລຫິານ ແລະ ບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ື ການສື່ ສານຕ່າງໆລະຫວ່າງຄະນະ 
ບໍລຫິານຂອງເອດບີ,ີ ບນັດາກມົ ຫຼ ືເລຂາ ແລະ ສະພາບລໍຫິານຂອງເອດບີ ີໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ລວມທງັ ເອເລກັໂຕຣນກິ.  

2 ບດົບນັທກຶຂອງກອງປະຊຸມເປນັທາງການຂອງສະພາບໍລຫິານ ອາດຈະໄດຮ້ບັການເປດີເຜຍີຕາມການຮອ້ງຂໍ ແລະ ໃນຊ່ວງເວລາ 10 ປນີບັແຕ່ມືສ້າ້ງບດົບນັ 
ທກຶ, ຕວົຢ່າງ ກອງປະຊຸມເປນັທາງການຂອງສະພາບໍລຫິານໄດຖ້ກືຈດັຂຶນ້ໃນວນັທຫີຼຫືຼງັວນັທ ີ2 ເມສາ 2012 ແລະ ບດົບນັທກຶດັ່ ງກ່າວບໍ່ ໄດບ້ນັຈຫຸຼອືາ້ງອງີ 
ເຖງິຂໍມ້ນູອນັໃດທີ່ ນອນຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຂໍຍ້ກົເວັນ້. 

3  ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມສາມນັຂອງສະພາບໍລຫິານ ແມ່ນຈະຖກືເປດີເຜຍີພາຍຫຼງັການຮບັຮອງບດົບນັທກຶຂອງສະພາບໍລຫິານ ແຕ່ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 60 
ວນັຕາມປະຕ ິທນິຫຼງັຈາກກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ. ຂໍບ້ງັຄບັນີນ້າໍໃຊກ້ບັກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານທີ່ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນວນັທ ີຫຼ ືຫຼງັວນັທ ີ1 ກນັຍາ 2005. 

4  ນາໍໃຊກ້ບັບດົສະຫຼຸບຂອງປະທານກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລແືຕ່ລະຄັງ້ຂອງສະພາບໍລຫິານກ່ຽວກບັຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ ແລະ ບນັດາຍຸດທະ 
ສາດການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້ ແລະ ແຕ່ລະນະໂຍບາຍ ຫຼ ືຍຸດທະສາດທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ ຫຼ ືອະນຸມດັໂດຍກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານຢ່າງເປນັທາງການ. 
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 ເດອືນ ທນັວາ 2017 

ຂໍມູ້ນທີ່ ສະໜອງໃຫ ້ແບບເປນັຄວາມລບັ  
 
(iv) ເອດບີ ີ ມພີນັທະໃນການປອ້ງກນັຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັໄວເ້ປນັຄວາມລບັ. ດັ່ ງນັນ້, ເອດບີ ີ ຈະບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ 

ທີ່ ເປນັຄວາມລບັທີ່ ຕນົໄດຮ້ບັຈາກປະເທດສະມາຊກິ ຫຼ ື ບຸກຄນົທສີາມ ຍກົເວັນ້ແຕ່ໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດຢ່າງ 
ເປນັລາຍລກັອກັສອນຈາກບຸກຄນົທສີາມ ຫຼ ືປະເທດນັນ້ເສຍກ່ອນ. 

 
(v) ຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັກໍາມະສດິ ແລະ ທຸກໆຂໍມູ້ນທີ່ ສະໜອງໃຫກ້ບັເອດບີໂີດຍຄູ່ສນັຍາ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ, ຈະ ຫຼ ື

ອາດຈະເຮດັໃຫສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການຄາ້, ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການເງນິ 
ຫຼ ື ການແຂ່ງຂນັທາງຕໍາແໜ່ງງານຂອງບຸກຄນົນັນ້ໆທີ່ ເປນັແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ຝ່າຍອື່ ນໆທີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັ 
ຜນົກະທບົຈາກການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ. 

 
(vi)  ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຮກັສາຄວາມລບັ ຫຼ ື ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຫາ້ມເປດີເຜຍີທີ່  ເອດບີ ີ ໄດລ້ງົນາມກບັບນັ 

ດາລູກຄາ້ຫຼຄູ່ືສນັຍາຝ່າຍອື່ ນໆນັນ້ ຈະຕອ້ງກວມເອາົທຸກຂໍມູ້ນທາງທຸລະກດິທີ່ ເປນັຄວາມລບັ. 
 
ຂໍມູ້ນສ່ວນບຸກຄນົ 
 
(vii) ທຸກໆຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ ຈະ ຫຼ ື ອາດຈະສາ້ງຜນົເສຍຫາຍໃນແງ່ຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົທີ່  

ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງດັ່ ງກ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຍກົເວັນ້ກໍລະນບຸີກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງດັ່ ງ 
ກ່າວ ຫຼ ື ລະບຽບຕ່າງໆຂອງ ເອດບີ ີ ອະນຸຍາດໃຫເ້ປດີເຜຍີຢ່າງມຂີອບເຂດເທົ່ ານັນ້. ບາງຕວົຢ່າງອາດລວມ 
ເຖງິຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການນດັໝາຍຂອງພວກເຂາົ ແລະ ການເລອືກບດົລາຍງານກອງປະຊຸມ, ຂໍກ້ໍານດົ 
ຂອງສນັຍາຈາ້ງງານ, ການປະເມນີຜນົປະສດິທພິາບໃນການເຮດັວຽກ, ຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົດາ້ນສຸຂະພາບ, ການສື່  
ສານສ່ວນຕວົ, ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບດົລາຍງານກອງປະຊຸມກ່ຽວກບັການລງົມະຕຂໍິຂ້ດັແຍ່ງພາຍໃນ ແລະ 
ກນົໄກການອຸທອນແລະຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຈລະຈາ.  

 
ຂໍມູ້ນດາ້ນການເງນິ 

 
(viii) ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນການເງນິ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ ຈະ ຫຼ ືອາດຈະສາ້ງຜນົເສຍຫາຍຕ່ໍຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການ 

ເງນິຫຼກືານຄາ້ ແລະ ກດິຈະກໍາຂອງ ເອດບີ ີ ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. ບາງຕວົຢ່າງອາດລວມເຖງິການຄາດ 
ຄະເນການກູຢ້ມືເງນິໃນອະນາຄດົຂອງ ເອດບີ,ີ ການຄາດຄະເນດາ້ນການເງນິ, ຂໍມູ້ນການຕດັສນິໃຈລງົທນຶ 
ຂອງແຕ່ລະບຸກຄນົໃນການດໍາເນນີງານດາ້ນງບົປະມານຂອງ ເອດບີ,ີ ການປະເມນີດາ້ນສນິເຊື່ ອ, ການວເິຄາະ 
ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ,ື ການຈດັລະດບັສນິເຊື່ ອ, ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງຂອງຜູກູ້ຢ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ອື່ ນໆ ແລະ 
ຂໍມູ້ນຕ່າງໆທີ່ ອາດມຄີວາມອ່ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດດາ້ນເງນິທນຶແລະຕະຫຼາດດາ້ນການເງນິ.  

 
(ix) ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນການເງນິ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ ຈະ ຫຼ ື ອາດຈະມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ຈະຫຼຸດຄວາມສາມາດຂອງສະມາ 

ຊກິໃນການບໍລຫິານຈດັການເສດຖະກດິຂອງຕນົ.   
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ຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ຄວາມປອດໄພ  
 
(x) ຂໍມູ້ນຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ ຈະ ຫຼ ືອາດຈະເກດີຜນົຮາ້ຍຕ່ໍຊວີດິ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ຫຼ ືຄວາມໝັ ້ນ້ 

ຄງົຂອງບຸກຄນົ, ຄວາມປອດໄພຫຼຄືວາມໝັນ້ຄງົຕ່ໍຊບັສນິຂອງ ເອດບີ;ີ ຫຼ ື ຫຼຸດຜ່ອນສກັກະຍະພາບໃນການ 
ປອ້ງກນັຊາດຫຼຄືວາມໝັ ້ນ້ຄງົຂອງປະເທດສະມາຊກິ. 

  
ປະເດນັດາ້ນກດົໝາຍແລະການລງົທນຶ 
 
(xi) ຂໍມູ້ນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວກບັການໄດຮ້ບັອໍານາດສດິທພິເິສດຈາກລູກຄາ້ (ລວມທງັການຕດິຕ່ໍສື່ ສານທີ່ ສົ່ ງເຖງິຫຼຈືາກ 

ທີ່ ປກຶສາຂອງເອດບີຫີຼທື ີ່ ປກຶສາດາ້ນກດົໝາຍຈາກພາຍນອກຂອງເອດບີ)ີ ຫຼ ື ຂໍມູ້ນຕ່າງໆຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ 
ຈະຫຼອືາດຈະເຮດັໃຫເ້ຊື່ ອມເສຍຕ່ໍສດິທພິເິສດທາງອໍານາດຈາກລູກຄາ້ ຫຼ ື ເປນັການລະເມດີກດົໝາຍທີ່ ບງັຄບັ 
ໃຊ.້5  

 
(xii)   ຂໍມູ້ນທີ່ ສະໜອງໃຫ ້ ເອດບີ ີ ໃນຂໍກ່້າວຫາການສໍໂ້ກງ, ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຫຼ ື ການລະເມດີອື່ ນໆຕ່ໍນະໂຍບາຍ 

ຕ່ໍຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂອງ ເອດບີີ6  ຫຼ ື ການປະພດຶທີ່ ຜດິສນິທໍາ; ຫຼ ື ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສບືສວນສອບ 
ສວນຂໍກ່້າວຫາການສໍໂ້ກງ, ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຫຼ ື ການລະເມດີອື່ ນໆຕ່ໍນະໂຍບາຍຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ 
ຂອງ ເອດບີ ີ ຫຼ ື ການປະພດຶທີ່ ຜດິສນິທໍາ. ຂໍມູ້ນຕ່າງໆ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ ຈະ ຫຼ ື ອາດຈະສາ້ງຜນົເສຍ 
ຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍການສບືສວນສອບສວນ ຫຼ ື ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງຄວາມຍຸຕທໍິາ; ຍກົເວັນ້ກໍລະນ,ີ 
ບ່ໍວ່າຈະເປນັກໍລະນທີີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຢ່າງມຂີອບເຂດຈາກ ແລະ ໂດຍອງີຕາມບນັດາລະບຽບການບໍ 
ລຫິານຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ ຫຼ ື ລະບຽບການສບືສວນສອບສວນຂອງ ເອດບີ.ີ ນອກຈາກນີ ້ ຍງັໃຊໄ້ດກ້ບັ 
ລກັສະນະສະເພາະຂອງຝ່າຍທີ່ ກ່າວຫາ (ຜູກ່້າວຫາ), ຍກົເວັນ້ກໍລະນຜູີກ່້າວຫາດັ່ ງກ່າວ ຫາກຍນິຍອມເຫນັດຕ່ໍີ 
ການເປດີເຜຍີລກັສະນະສະເພາະຕວົຕນົ ຫຼ ື ຍກົເວັນ້ກໍລະນໄີດຮ້ບັການອະນຸຍາດຢ່າງມຂີອບເຂດຈາກ ແລະ 
ໂດຍອງີຕາມບນັດາລະບຽບການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ ຫຼ ືລະບຽບອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ບດົລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ບດົລາຍງານການກວດສອບກອງທນຶ7 
 
(xiii) (ກ) ບນັດາບດົລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນຂອງຫອ້ງການກວດສອບຂອງ ເອດບີ ີ ຊຶ່ ງບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວ 

ອາດມຂໍີມູ້ນທີ່ ອ່ອນໄຫວກ່ຽວກບັລະບບົພາຍໃນ ຊຶ່ ງອາດເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົທສີາມສວຍໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຈາກ 

                                                
5  ຊຶ່ ງກລໍະນນີີອ້າດລວມເຖງິຂໍຈ້າໍກດັຕ່າງໆທີ່ ກາໍໜດົຂຶນ້ມາ ວ່າດວ້ຍ ບນັດາກດົໝາຍທະນາຄານ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ພອ້ມທງັກດົໝາຍລຂິະສດິ.  
6  ADB. 2010. ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສດັ: ຂອບວຽກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮາົ. ມະນລີາ. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf; ແລະ 
ADB. 1998. ນະໂຍບາຍຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. ມະນລີາ. https://www.adb.org/documents/anticorruption-policy 
(ຊຶ່ ງອາດຈະມກີານປັບປຸງແກໄ້ຂໃນແຕ່ລະໄລຍະ).  

7  ຂໍຄ້ດິເຫນັການກວດສອບແລະບດົຄວາມການກວດສອບດາ້ນການເງນິທີ່ ໄດຖ້ກືເຜຍີແຜ່ຢູ່ໃນ ບດົລາຍງານປະຈາໍປ ີ ຂອງເອດບີ ີ ແມ່ນບໍ່ ໄດກ້າໍນດົຢູ່ໃນຂໍຍ້ກົ 
ເວັນ້ນີ.້  
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ເອດບີ;ີ8 ແລະ (ຂ) ບດົລາຍງານການກວດສອບຂອງອງົການກວດສອບບນັຊພີາຍນອກຂອງ ເອດບີ ີ ກ່ຽວກບັ 
ກອງທນຶທີ່ ບໍລຫິານໂດຍ ເອດບີ ີ ຊຶ່ ງການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວອາດເປນັການລະເມດີມາດຕະ 
ຖານການກວດສອບບນັຊທີີ່ ບງັຄບັໃຊ.້9 

 
  
 
 
 
 

                                                
8 ຈດຸເດັ່ ນຂອງການກວດສອບພາຍໃນເອດບີແີລະການຄົນ້ພບົຈາກການກວດສອບໄດຮ້ບັການຈດັອນັດບັຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ປານກາງ ຊຶ່ ງໄດແ້ລກປ່ຽນນາໍກນັ 

ກບັຄະນະກວດສອບຂອງສະພາບໍລຫິານ. 
9  ເອດບີ ີ ຈະນາໍໃຊມ້າດຕະຖານການບນັຊ ີ ແລະ ການກວດສອບບນັຊທີົ່ ວໄປທີ່ ຍອມຮບັຢູ່ສະຫະລດັອາເມລກິາ. ບດົລາຍງານການເງນິສະເພາະກອງທນຶໜຶ່ ງ 

ແມ່ນໄດຖ້ກືກະກຽມອງີຕາມຄວາມຕອ້ງຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶດາ້ນການກວດສອບບນັຊ ີ ຊຶ່ ງອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊທີົ່ ວໄປທີ່  
ຍອມຮບັຢູ່ສະຫະລດັອາເມລກິາ, ແຕ່ຈະມກີານກວດສອບອງີຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບທີ່ ຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປໃນສະຫະລດັອາເມລກິາ. ໃນກລໍະນ ີ
ເຫຼ ົ່ ານີ,້ ມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊຂີອງສະຫະລດັອາເມລກິາຈະອະນຸຍາດໃຫຜູ້ກ້ວດສອບຕ່ໍກບັການເປດີເຜຍີບນັດາລາຍງານການເງນິດັ່ ງກ່າວ ແລະ 
ຄວາມຄດິເຫນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກວດສອບໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ໄດລ້ະບຸຄວາມສນົໃຈກບັກອງທນຶ, ເຊັ່ ນ ຜູປ້ະກອບສ່ວນແລະຜູທ້ີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ/ຫຼ ືການບໍລຫິານກອງທນຶດັ່ ງກ່າວ.  


