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I. ຄວາມເປນັມາ 

1. ການທບົທວນຄນືນະໂຍບາຍການສື່ ສານມວນຊນົ (PCP) ຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ເອດບີ)ີ ປະຈາໍປ ີ2011 

ແມ່ນໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຂໍກ້ໍານດົ 144 ຂອງ ນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົ ປ ີ2011 ເຊິ່ ງໄດລ້ະບຸວ່າ ການທບົທວນຄນື 

ຂອງນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວຕອ້ງໄດດໍ້າເນນີການບ່ໍເກນີ 5 ປ ີນບັແຕ່ວນັທທີີ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ ນະໂຍບານສື່ ສານມວນຊນົປ ີ2011 

ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກສະພາບໍລຫິານຂອງ ເອດບີ ີໃນວນັທ ີ25 ຕຸລາ 2011ແລະ ມຜີນົບງັຄບັໃຊນ້ບັແຕ່ວນັທ ີ2 ເມສາ 

2012. 
 

2.  ຂັນ້ຕອນການທບົທວນຄນືນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົ ການທບົທວນຄນືນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົປ ີ 2011 ເລີ່ ມຕົນ້ 

ດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຊີນ້ໍາການທບົທວນຄນືນະໂຍບານສື່ ສານມວນຊນົປ ີ 2011 ໃນເດອືນ ກໍລະກດົ 2016 ໂດຍ 

ມໜີາ້ທີ່ ໃຫທ້ດິທາງແນະນໍາດາ້ນຍຸດທະສາດໂດຍລວມກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນການທບົທວນນະໂຍບາຍ. ການທບົທວນຄນືເອກະສານ 

ຂອງນະໂຍບານສື່ ສານມວນຊນົປ ີ 2011 ແລະ ການປະເມນີຜນົຈາກເພື່ ອນຮ່ວມງານຂອງທະນາຄານພດັທະນາຫຼາຍຝ່າຍອື່ ນໆ 

ໃນປ ີ2016 ຊຶ່ ງຕາມດວ້ຍການປກຶສາຫາລຕ່ືາງໆພາຍໃນ. ເວບັໄຊການທບົທວນຄນືນະໂຍບາຍການສື່ ສານມວນຊນົ1 ໄດຮ້ບັການ 
ສາ້ງຂຶນ້ ຊຶ່ ງເວບັໄຊດັ່ ງກ່າວເປນັບ່ອນທີ່ ລວມເອາົບນັດາຮ່າງເອກະສານທີ່ ຈະໃຊໃ້ນການປກຶສາຫາລຄືັງ້ທໍາອດິກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍ 
ໃໝ່ທີ່ ໄດນ້ໍາສະເໜແີລະການກະກຽມເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ໄດແ້ຍກເອາົອອກຕ່າງຫາກ ກໍ່ ໄດນ້ໍາມາລງົໄວໃ້ນເວບັໄຊໃນ ເດອືນ 

ພະຈກິ 2016 ເພື່ ອໃຫສ້າທາລະນະປະກອບຄໍາຄດິເຫນັ. ເອດບີ ີ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລກືບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງ 

ຈາກພາຍນອກໃນເດອືນພະຈກິ 2016 ແລະ ໃນເດອືນມຖຸິນາ–ກລໍະກດົ 2017 ຢູ່ໃນ 16 ປະເທດ ແລະ ໜຶ່ ງພາກພືນ້.2 ກອງປະ 

ຊຸມປກຶສາຫາລແືບບບ່ໍເປນັທາງການກບັສະພາບໍລຫິານຂອງ ເອດບີ ີໄດດໍ້າເນນີການໃນ ເດອືນ ເມສາ 2017. 
 

3. ການທບົທວນຄນືນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົປ ີ 2011. ການທບົທວນຄນືນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົປ ີ 2011 ສະ 

ແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ບນັດາຫຼກັການ ແລະ ຂໍຍ້ກົເວັນ້ໃນການເປດີເຜຍີຕ່າງໆຂອງນະໂຍບານສື່ ສານມວນຊນົປ ີ2011 ແມ່ນສອດຄ່ອງ 

ກນັກບັຂອງທະນາຄານພດັທະນາຫຼາຍຝ່າຍອື່ ນໆແລະອກີຫຼາຍປະເທດ. ນອກຈາກນັນ້ ມນັຍງັສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ທະນາຄານພດັ 

ທະນາຫຼາຍຝ່າຍຫຼາຍແຫ່ງກໍາລງັຫນັປ່ຽນມານໍາໃຊບ້ນັດານະໂຍບາຍ ທີ່ ອງີຕາມຫຼກັການເປນັພືນ້ຖານ, ຊຶ່ ງໃນປະຈບຸນັຖວ່ືາແມ່ນ 

ວທິກີານປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດສໍາລບັການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ.  ການປະເມນີຜນົປະຈາໍປກ່ີຽວກບັນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົປ ີ 2011 
ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການເພີ່ ມຂຶນ້ທາງດາ້ນປະລມິານຂອງເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ຖກືເປດີເຜຍີໃນເວບັໄຊຂອງ ເອດບີ ີ

(www.adb.org), ລະດບັການປະຕບິດັຕາມສໍາລບັບນັດາເອກະສານທີ່ ຖກືເປດີເຜຍີເປນັປະຈາໍແລະຈາໍນວນການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນທີ່  

ເອດບີ ີຮບັ ແລະ ຕອບກບັ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະເມນີຜນົກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍ ຍງັສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການເປດີເຜຍີເອກະສານ 

ບາງຄັງ້ແມ່ນມຄີວາມຊກັຊາ້ ເພາະວ່າມບີາງຂໍກ້ໍານດົໃນການເປດີເຜຍີເອກະສານ ຢູ່ໃນນະໂຍບາຍນັນ້ ໝດົອາຍຸການແລວ້.  

 

                                                
1 ເອດບີ.ີ 2016. ການທບົທວນຄນືນະໂຍບາຍການສື່ ສານມວນຊນົ. https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-review  
2 ບນັດາກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລທືີ່ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ຕາມລໍາດບັ: ປະເທດ ບງັກະລາເທດ, ເນປານ, ຟລິປິນິ, ຕາຈກິສິະຖານ, ໄທ, ກາໍປູເຈຍ, ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທ ິ

ປະໄຕປະຊາຊນົລາວ, ຫວຽດນາມ, ການາດາ, ສະຫະລດັອາເມລກິາ, ເອຣີົບ (ຈາກເຢຍລະມນັ), ອດົສຕຣາລ,ີ ຕມີເໍລສເຕ, ຟຈິ,ິ ອນິເດຍ, ອາເຊໄີບຈານ, 

ຈເໍຈຍ. 
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4. ຂໍສ້ະເໜເີພື່ ອການປ່ຽນແປງຕ່າງໆຕ່ໍນະໂຍບາຍສື່ ສານມວນຊນົປ ີ 2011. ສະນັນ້, ຂໍສ້ະເໜແີມ່ນເພື່ ອຫນັປ່ຽນໄປສູ່ນະ 

ໂຍບາຍທີ່ ສຸມໃສ່ຫຼກັການຕ່າງໆ—ຊຶ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຍງັຄງົບ່ໍປ່ຽນແປງຫຼາຍ—ແລະ ເອກະສານທີ່ ແຍກຕ່າງຫາກເພື່ ອເກບັຮກັສາ 

ລາຍລະອຽດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງນະໂຍບາຍ. ໃນຂະນະທີ່ ຫຼກັການຕ່າງໆທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ຈະຍງັຄງົບ່ໍປ່ຽນແປງຕະ 

ຫຼອດຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງນັນ້, ຈະຕອ້ງນໍາສະເໜກີານຈດັການດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕ່າງໆໃສ່ໃນເອກະສານສະບບັໜຶ່ ງຕ່າງ 

ຫາກ ທີ່ ສາມາດປບັປຸງອບັເດດຕາມຄວາມຈາໍເປນັ. ການຫນັປ່ຽນນີ ້ ຕອ້ງຮບັປະກນັເຖງິຄວາມຊດັເຈນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, 

ຄວາມຢດືຢຸ່ນ ແລະ ຄວາມແນ່ນອນໃນການເປດີເຜຍີ. ການຈດັການກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫຫຼ້າ້ສຸດນັນ້ ຕອ້ງປບັປຸງ 

ການກໍານດົເວລາເປດີເຜຍີ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງນະໂຍບາຍ. ການປ່ຽນແປງທີ່ ໄດກ້ານສະເໜອີື່ ນໆຕ່ໍກບັນະໂຍບານສື່ ສານມວນ

ຊນົປ ີ 2011 ລວມມ ີ ການເອາົພາກຂໍມູ້ນຄວາມເປນັມາອອກ, ຊຶ່ ງເປນັຂໍມູ້ນທີ່ ຫຼາ້ສະໄໝແລວ້ ແລະ ການເອາົແນວທາງການສື່  

ສານກບັສາທາລະນະອອກ. ແນວທາງການສື່ ສານກບັສາທາລະນະ, ຊຶ່ ງເປນັການອະທບິາຍວທິກີານສື່ ສານໂດຍລວມຂອງ ເອດບີ ີ

ຊຶ່ ງຈະລວມເອາົເຂົາ້ກນັກບັຂອບວຽກການພວົພນັພາຍນອກ ສະບບັທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃໝ່. 

5. ເອກະສານຮ່າງການປກຶສາຫາລສືະບບັທສີອງນີ ້ຈະປບັປຸງ ແລະ ເຮດັໃຫບ້າງຫຼກັການ ແລະ ຂໍຍ້ກົເວັນ້ຢູ່ໃນຮ່າງການປກຶ 

ສາຫາລສືະບບັທໍາອດິມຄີວາມຊດັເຈນຂຶນ້. ນອກຈາກນັນ້ ມນັຍງັຈະປ່ຽນແປງການຈດັການດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບາງຢ່າງທີ່  
ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນ ແລະ ການອຸທອນສໍາລບັການເປດີເຜຍີຕ່ໍກບັການຈດັການດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຊຶ່ ງຈະໄດກ້ໍາ 

ນດົໄວໃ້ນຄູ່ມກືານປະຕບິດັງານຂອງເອດບີ.ີ ຈະຕອ້ງສາ້ງເອກະສານເຮດັວຽກ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍສະບບັສຸດ 
ທາ້ຍ ອງີຕາມຄວາມຄດິເຫນັຕ່າງໆຈາກການຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ນໍາສະເໜຕ່ໍີສະພາບໍລຫິານຂອງ ເອດບີ ີ ເພື່ ອການພລິະນາອະ 

ນຸມດັ. ຖາ້ໄດຮ້ບັການອະນມຸດັຈາກສະພາບໍລຫິານແລວ້, ນະໂຍບາຍສະບບັໃໝ່ຈະມຜີນົບງັຄບັໃຊ ້6 ເດອືນ ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດຮ້ບັອະ 

ນຸມດັຈາກສະພາບໍລຫິານ. ຄະນະບໍລຫິານຂອງ ເອດບີ ີຈະອະນຸມດັການຈດັການ ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຈະມຜີນົບງັຄບັ 

ໃຊໃ້ນເວລາດຽວກນັກບັນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ.  

 
II. ພາກສະເໜ ີ

6. ວດັຖຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ (AIP) ແມ່ນເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວາມເຊື່ ອໃຈຂອງບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງຕ່ໍ 

ກບັເອດບີ ີແລະ ເພື່ ອເພີ່ ມຜນົກະທບົດາ້ນການພດັທະນາຈາກກດິຈະກໍາໃນການດໍາເນນີງານຂອງ ເອດບີ.ີ ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວແມ່ນ 

ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມມຸ່ງໝັນ້ຂອງ ເອດບີ ີ ຕ່ໍກບັຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງບນັດາຜູ ້
ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໃນບນັດາກດິຈະກໍາດາ້ນພດັທະນາທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ ເອດບີ ີ ໃນພາກພືນ້ອາຊ ີ ແລະ ປາຊຟີກິ 

ແລະ ຮບັຮູເ້ຖງິສດິທຂິອງປະຊາຊນົເພື່ ອຊອກຫາ, ຮບັເອາົ ແລະ ສົ່ ງບອກຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການດໍາເນນີງານຂອງ ເອດບີ.ີ  

 

7. ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວແມ່ນໃຊສໍ້າລບັບນັດາເອກະສານ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ທງັຜູກູ້ຢ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ຂອງ ເອດບີ ີສາ້ງຂຶນ້ ແລະ 

ຕອ້ງການທີ່ ຈະສາ້ງ ຫຼ ືທີ່ ຝ່າຍທສີາມອື່ ນໆສາ້ງ ແລະ ຕອບສະໜອງໃຫກ້ບັ ເອດບີ.ີ 
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III. ນະໂຍບາຍ 

A. ຫຼກັການພືນ້ຖານຂອງນະໂຍບາຍ  

8. ນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນແມ່ນຈະອງີຕາມບນັດາຫຼກັການລຸ່ມນີ:້ 

(i) ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ນູທີ່ ຊດັເຈນ, ທນັເວລາ ແລະ ເໝາະສມົ. ເອດບີຈີະເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັ ບນັດາກດິຈະກາໍ 

ຂອງໂຄງການແລະການດໍາເນນີງານຂອງຕນົໃນຮູບແບບທີ່ ຊດັເຈນ, ທນັເວລາ ແລະ ເໝາະສມົ ເພື່ ອເສມີຂະ 
ຫຍາຍໂອກາດໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມກບັ ເອດບີ ີຢ່າງມຄີວາມໝາຍ ແລະ ສົ່ ງເສມີການ 

ປກົຄອງທີ່ ດ.ີ  

(ii) ຂໍສ້ນັນຖິານສໍາລບັການເປດີເຜຍີ. ເອດບີເີປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທງັໝດົທີ່ ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຕນົ ເວັນ້ເສຍແຕ່ວ່າ 

ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຕກົຢູ່ໃນບນັດາຂໍຍ້ກົເວັນ້ຕ່ໍການເປດີເຜຍີທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນນະໂຍບາຍ.  

(iii) ຂໍຍ້ກົເວັນ້ທີ່ ມຂີອບເຂດຈາໍກດັ. ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທງັໝດົຈະເປນັໄປບ່ໍໄດສ້ະເໝ.ີ ຕວົຢ່າງ ເອດບີຕີອ້ງການ 

ຮບັຮູເ້ຖງິແນວຄດິ, ແບ່ງປນັຂໍມູ້ນ ແລະ ດໍາເນນີການສນົທະນາແບບກງົໄປກງົມາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄດິເຫນັ 

ແບບອດິສະຫຼະພາຍໃນອງົກອນ ຫຼ ື ກບັບນັດາສະມາຊກິ ຫຼ ື ລູກຄາ້ຂອງຕນົ. ໃນກໍລະນອີື່ ນໆ ເອດບີຈີາໍເປນັ 
ຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາເຖງິຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພເິສດຂອງການປະຕບິດັງານໂຄງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງລດັຖະ

ບານ ແລະ ລູກຄາ້ຂອງຕນົ;3 ປກົປອ້ງສດິຄວາມເປນັສ່ວນຕວົຂອງພະນກັງານ; ຫຼ ືປກົປອ້ງຜນົປະໂຫຍດທາງ 

ທຸລະກດິ ທີ່ ຖກືຕອ້ງຊອບທໍາຂອງຕນົ ແລະ ຂອງລູກຄາ້. ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວຈິ່ ງໄດກ້ໍານດົຂໍຍ້ກົເວັນ້ຕ່າງໆທີ່ ມ ີ

ຂອບເຂດຈາໍກດັ ຊຶ່ ງດຸ່ນດ່ຽງກນັລະຫວ່າງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງຫຼາຍຝ່າຍ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ເອດບີ ີ ສະຫງວນສດິພາຍໃຕສ້ະຖານະການພເິສດເພື່ ອລບົລາ້ງຂໍກ້ໍານດົຂອງນະໂຍບາຍ ຫຼ ື ຫາ້ມເປດີເຜຍີຂໍ ້

ມູນທີ່ ປກົກະຕແິລວ້ຈະຕອ້ງໄດເ້ປດີເຜຍີ.  

(iv) ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຢ່າງຕັງ້ໜາ້. ເອດບີມີຄີວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະແບ່ງປນັຄວາມຮູ ້ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງ 

ການ, ການດໍາເນນີງານແລະກດິຈະກໍາໂຄງການຂອງຕນົດວ້ຍຮູບແບບທີ່ ທນັເວລາເພື່ ອໃຫຄ້ວາມສະດວກໃນ 

ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພຈິາລະນາຕດັສນິຂອງເອດບີ.ີ ໃນຂະນະທີ່ ເວບັໄຊຂ້ອງເອດບີ ີ (www.adb.org) 
ຍງັຄງົຈະເປນັສື່ ຫຼກັໃນການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ ເອດບີ ີ ກໍ່ ຍງັຈະໃຊວ້ທິກີານທີ່ ເໝາະສມົອື່ ນໆເພື່ ອເປດີເຜຍີ ແລະ 

ສື່ ສານຂໍມູ້ນຕ່າງໆອກີດວ້ຍ. 

(v) ການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ ແລະ ຄວາມຄດິເຫນັຕ່າງໆ. ນະໂຍບາຍການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນປະກອບມຂີັນ້ຕອນຕ່າງໆຊຶ່ ງ 

ປະຊາຊນົທົ່ ວໄປອາດຈະຊອກຫາ, ຮບັຂໍມູ້ນ, ໃຫຂໍ້ມູ້ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັກ່ຽວກບັບນັດາກດິຈະ 

                                                
3 ຂໍຜູ້ກມດັທາງກດົໝາຍທີ່ ນາໍໃຊກ້ຄໍ ືການບໍ່ ເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທາງທຸລະກດິທີ່ ເປັນຄວາມລບັຂອງລູກຄາ້ນັນ້ ແມ່ນຂໍກ້າໍນດົມາດຕະຖານສາໍລບັສະຖາບນັ 

ການເງນິພາກເອກະຊນົ, ພອ້ມທງັ ສໍາລບັໜ່ວຍງານຄາ້ຍຄກືບັເອດບີ ີເພື່ ອການເຮດັທຸລະກດິກບັລູກຄາ້. ຄວາມຈາໍເປນັໃນການປກົປອ້ງຂໍມ້ນູທຸລະກດິ 
ທີ່ ເປນັຄວາມລບັ ເປນັທີ່ ຍອມຮບັກນັຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນອດິສະຫະຼພາບຂອງກດົໝາຍຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຊຶ່ ງລວມທງັຂໍຍ້ກົເວັນ້ໃນການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທຸລະ 

ກດິທີ່ ບນັຈຂຸໍມູ້ນລບັ.  
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ກໍາຕ່າງໆທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກເອດບີຢ່ີາງເທົ່ າທຽມກນັ. ການສື່ ສານຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ການແລກ 
ປ່ຽນຂໍມູ້ນແລະຄວາມຄດິເຫນັກບັບນັດາຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມນັນ້ ແມ່ນອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັອນັໜຶ່ ງ ສໍາລບັການ 

ພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົແລະຍນືຍງົ. 

(vi) ການຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ. ເອດບີ ີ
ເຮດັວຽກຢ່າງໃກຊ້ດິກບັຜູກູ້ຢ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ຂອງຕນົ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສື່ ສານດວ້ຍສອງທດິທາງ 
ກ່ຽວກບັໂຄງການຂອງເອດບີ ີ ແລະ ການດໍາເນນີງານກບັປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ 

ຜູມ້ສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ. ຂັນ້ຕອນນີຈ້ະຕອ້ງດໍາເນນີການສໍາເລດັພາຍໃນຂອບເວລາ ໂດຍການນໍາໃຊພ້າສາທີ່  

ກ່ຽວຂອ້ງ4 ແລະ ດວ້ຍວທິທີາງທີ່ ສາມາດໃຫປ້ະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນ 
ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຢ່າງມຄີວາມໝາຍ 

ສໍາຄນັ. 

(vii) ຄວາມເປນັເຈ ົາ້ການຂອງປະເທດ ແລະ ລູກຄາ້. ບນັດາຜູກູ້ຢ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ຂອງ ເອດບີ ີຈະເປນັເຈ ົາ້ຂອງໂຄງ 

ການຕ່າງໆ ທີ່ ທາງ ເອດບີ ີ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ຫຼ ື ລງົທນຶຮ່ວມ. ດັ່ ງນັນ້ ກ່ອນຈະເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນໃດໜຶ່ ງ 
ຕອ້ງໄດຄໍ້ານງຶເຖງິທດັສະນະຂອງບນັດາຜູກູ້ຢ້ມື ແລະ ລູກຄາ້ເຫຼົ່ ານັນ້ທງັດາ້ນເນືອ້ໃນກໍ່ ຄໄືລຍະເວລາຂອງການ 

ເປດີເຜຍີເອກະສານຂອງພວກເຂາົ.  

(viii) ຂະບວນການອຸທອນທີ່ ຊດັເຈນ. ຂະບວນການທີ່ ຊດັເຈນເພື່ ອຂໍອຸທອນຄໍາຕດັສນິຂອງ ເອດບີ ີ ຫາ້ມເປດີເຜຍີ 
ຂໍມູ້ນຕາມຄໍາຮອ້ງຂໍນັນ້ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຂອງຂອບວຽກຂອງການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ມຄີວາມໝາຍ 

ສໍາຄນັ.  

(ix) ການຕດິຕາມແບບຕ່ໍເນື່ ອງ. ເອດບີ ີຈະຕດິຕາມກວດກາປະສດິທຜິນົຂອງນະໂຍບາຍສະບບັນີ,້ ຮຽນຮູບ້ດົຮຽນ 
ໃໝ່ໆຈາກຄວາມສໍາເລດັ ແລະ ຂໍຂ້າດຕກົບກົຜ່ອງຕ່າງໆ ແລະ ຈະນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ວທິກີານປະຕບິດັ 

ໃໝ່ໆສະເໝ.ີ 

B. ຂໍຍ້ກົເວັນ້ຕ່າງໆຕ່ໍກບັການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ 

9. ຂໍຍ້ກົເວັນ້ກ່ຽວກບັການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຕ່ໍໄປນີ ້ ແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັເອດບີໃີນການພຈິາລະນາວ່າ ຜນົເສຍຫາຍຈາກການເປດີ 
ເຜຍີນັນ້ອາດເກດີກບັຝ່າຍໃດໜຶ່ ງສະເພາະ ຫຼ ື ຜນົປະໂຫຍດຈາກການບ່ໍເປດີເຜຍີອາດຈະມຫຼີາຍກ່ວາຜນົປະໂຫຍດຈາກການເປດີ 

ເຜຍີຂໍມູ້ນນັນ້. ຖາ້ຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ຂໍມູ້ນບາງສ່ວນຂອງເອກະສານທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ອາົລງົໃນເວບັໄຊ ເອດບີ ີ (www.adb.org) ຫາກບ່ໍໄດຮ້ບັ 

                                                
4 ຂອບວຽກການແປເອກະສານຂອງເອດບີ ີທີ່ ໄດຜ່້ານການຮບັຮອງໃນປ ີ2007 ໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃໝ່ໃນປ ີ2012. ຂອບວຽກການແປດັ່ ງກ່າວ  

ຈະອະນຸຍາດໃຫສ້າມາດແປເອກະສານຕ່າງໆໄປເປນັພາສາທາງການ ແລະ ອກີຫາຼຍພາສາປະຈາໍຊາດ. ສາມາດນາໍໃຊພ້າສາທອ້ງຖິ່ ນແລວ້ແຕ່ກໍລະນ ີ 

ບນົພືນ້ຖານຜ່ານການກາໍນດົໂດຍຫອ້ງການປະຈາໍປະເທດນັນ້. 
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ການເອາົລງົໃນເວບັໄຊດັ່ ງກ່າວ ເນື່ ອງຈາກຂໍມູ້ນຢູ່ໃນເອກະສານນັນ້ຖກືຈດັເຂົາ້ຢູ່ໃນຂໍຍ້ກົເວັ ້ນ້ຕ່ໍການເປດີເຜຍີ, ເອດບີ ີຕອ້ງໄດອ້າ້ງ 

ອງີເຖງິຂໍຍ້ກົເວັນ້ຫາ້ມເປດີເຜຍີເອກະສານດັ່ ງກ່າວ.5  

 

  1. ຂໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈບຸນັ 

 

10. ອງີຕາມຂໍກ້ໍານດົໃນການລບົລາ້ງໃນທາງບວກໃນວກັທີ່  12 ປະເພດຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ເອກະສານດັ່ ງຕ່ໍໄປນີຈ້ະບ່ໍໄດຮ້ບັການເປດີ 

ເຜຍີ:  

 
ຂະບວນການພຈິາລະນາແລະການຕດັສນິໃຈ 

 

(i) ຂໍມູ້ນພາຍໃນ, ຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ, ຊຶ່ ງຕອ້ງ ຫຼ ືຈະຕອ້ງປະນປີະນອມໃນແງ່ສນີລະທໍາ ແລະ ຈາລຍິະທໍາຂອງ 
ການພຈິາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຂະບວນການຕດັສນິຂອງເອດບີ ີ ໂດຍການຢບັຢັງ້ການແລກປ່ຽນຄວາມ 

ຄດິເຫນັ, ທດັສະນະ ແລະ ວທິກີານຕ່າງໆ ຕວົຢ່າງ ລວມທງັ ຫຼ ື ໃນລະຫວ່າງທີ່ ບນັດາຜູວ່້າການຂອງເອດບີ ີ

ແລະ ຮອງຜູວ່້າການ, ບນັດາສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ບນັດາທີ່ ປກຶສາຂອງສະພາບໍລຫິານ, ສະມາຊກິຄະນະ 

ບໍລຫິານ, ພະນກັງານ ເອດບີ,ີ ບນັດາທີ່ ປກຶສາຂອງເອດບີ,ີ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະນຕິບຸິກຄນົອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັການ 

ແຕ່ງຕັງ້ຂຶນ້ ແລະ/ຫຼ ື ບນັດານຕິບຸິກຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ໂດຍເອດບີ.ີ ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ ຖາ້ເອດບີຈີະ 

ເປດີເຜຍີຜນົຂອງຂະບວນການພຈິາລະນາຕດັສນິຂອງຕນົ, ຈະຕອ້ງປະກອບມບີນັດາ ຄວາມຄດິເຫນັ, ທດັສະ 

ນະ ແລະ ວທິກີານຕ່າງໆ ແລະ ຈະຕອ້ງສາມາດປກຶສາຫາລແືລກປ່ຽນກນັພາຍໃນໄດຢ່້າງເປດີເຜຍີ.  

 

(ii) ເອດບີຈີະບ່ໍເປດີເຜຍີບນັດາບດົລາຍງານກະກຽມຂອງກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລຫິານ,6 ຍກົເວັນ້ບດົບນັທກຶ 

ລາຍລະອຽດກອງປະຊຸມ,7 ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລຫິານ,8 ແລະ ບດົສະຫຼຸບຂອງກອງປະຊຸມ 

                                                
5 ຖາ້ບໍ່ ເອາົຂໍມ້ນູທງັໝດົຂອງເອກະສານໃດໜຶ່ ງລງົໃນເວບັໄຊ, ເວບັໄຊດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງໄດອ້າ້ງອງີເຖງິຊື່ ເອກະສານນັນ້, ເວັນ້ເສຍແຕ່ວ່າ ການອາ້ງອງີເຖງິ ຫຼ ືການ 

ເອາົຂໍມູ້ນອອກຈາກເອກະສານດັ່ ງກ່າວນັນ້ ອາດຈະຖວ່ືາເປັນການລະເມດີຂໍຍ້ກົເວັນ້ໃດໜຶ່ ງ.ໃນກລໍະນເີປນັເອກະສານທີ່ ໄດຮ້ບັການຮຽບຮຽງຄນືໃໝ່ບາງ 

ສ່ວນເທົ່ ານັນ້, ຈະຕອ້ງມຄີໍາອະທບິາຍຢູ່ໃນເອກະສານດັ່ ງກ່າວ.  
6 ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍນີ,້ ບດົລາຍງານການກະກຽມຂອງກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລຫິານ ໝາຍເຖງິບດົລາຍງານຂອງສະພາຜູບ້ໍລຫິານ ແລະ 

ຄະນະກາໍມະການສະພາບໍລຫິານ ແລະ ປະກອບມ ີ ທຸກບດົຄວາມທງັໝດົທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ມາ ຫຼ ື ໄດຈ້ດົບນັທກຶໄວໃ້ນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຕ່າງໆຂອງສະ

ພາບໍລຫິານ ຫຼ ື ຄະນະກາໍມະການສະພາບໍລຫິານ ແລະ ບດົບນັທກຶຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ບດົບນັທກຶລະອຽດ, 

ບນັທກຶກອງປະຊຸມ, ແລະ/ຫຼ ື ບດົສະຫຼຸບສງັລວມຂອງປະທານກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ, ແລະ ບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ື ການສື່ ສານຕ່າງໆ ລະຫວ່າງ 

ຄະນະບໍລຫິານ, ບນັດາກມົ ຫຼ ືເລຂາ ແລະ ສະພາບໍລຫິານຂອງ ເອດບີ ີໃນຮູບແບບຕ່າງໆລວມທງັຮູບແບບເອເລກັໂຕຣນກິ.  
7 ບດົບນັທກຶຂອງກອງປະຊຸມເປນັທາງການຂອງສະພາບໍລຫິານ ອາດຈະໄດຮ້ບັການເປດີເຜຍີຕາມການຮອ້ງຂໍ ແລະ ໃນຊ່ວງເວລາ 10 ປ ີ

ນບັແຕ່ມືສ້າ້ງບດົບນັທກຶ, ຕວົຢ່າງ ກອງປະຊຸມເປັນທາງການຂອງສະພາບໍລຫິານໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ໃນວນັທ ີ ຫຼ ື ຫຼງັວນັທ ີ 2 ເມສາ 2012 ແລະ 

ບດົບນັທກຶດັ່ ງກ່າວບໍ່ ໄດບ້ນັຈ ຸຫຼ ືອາ້ງອງີເຖງິຂໍມ້ນູອນັໃດທີ່ ນອນຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຂໍຍ້ກົເວັນ້. 
8 ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມສາມນັຂອງສະພາບໍລຫິານ ແມ່ນຈະຖກືເປດີເຜຍີພາຍຫຼງັການຮບັຮອງບດົບນັທກຶຂອງສະພາບໍລຫິານ ແຕ່ບໍ່ ໃຫເ້ກນີ 60 ວນັຕາມ 

ປະຕທິນິພາຍຫຼງັກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ. ຂໍບ້ງັຄບັນີ ້ນໍາໃຊກ້ບັກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານທີ່ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນວນັທ ີຫຼ ືຫຼງັວນັທ ີ1 ກນັຍາ 2005. 
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ສະພາບໍລຫິານໃດໜຶ່ ງ,9 ເນື່ ອງຈາກວ່າການເປດີເຜຍີບນັດາເອກະສານດັ່ ງກ່າວຈະຂດັຂວາງຕ່ໍການແລກປ່ຽນ 

ຄວາມຄດິເຫນັ, ທດັສະນະ ແລະ ວທິກີານແນວທາງຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງບນັດາສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ. 

(iii) ການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນທີ່ ກະກຽມສໍາລບັ ຫຼ ື ທີ່ ໄດມ້າ ຊຶ່ ງເປນັຂໍມູ້ນທີ່ ມາຈາກຂະບວນການພຈິາລະນາ ແລະ 
ການຕດັສນິໃຈຢ່າງຮອບຄອບລະຫວ່າງເອດບີ ີແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິຂອງເອດບີ ີແລະ ຄະນະນຕິບຸິກ 

ຄນົອື່ ນໆ ທີ່ ເອດບີ ີ ໃຫກ້ານຮ່ວມມ.ື ຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ ຊຶ່ ງຂໍມູ້ນນີ ້ ຈະ ຫຼ ື ອາດຈະສາ້ງຜນົເສຍຫາຍໃນແງ່ 
ສນິລະທໍາແລະຈາລຍິະທໍາຂອງຂະບວນການການພຈິາລະນາ ແລະ ການຕດັສນິຢ່າງຮອບຄອບຂອງເອດບີ ີ
ແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິຂອງເອດບີ ີຫຼ ື ຄະນະນຕິບຸິກຄນົອື່ ນໆທີ່ ເອດບີ ີ ໃຫກ້ານຮ່ວມມ ື ໂດຍການຢບັ 

ຢັງ້ການແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັ, ທດັສະນະ ແລະ ວທິກີານແນວທາງຕ່າງໆ.  

 
ຂໍມູ້ນທີ່ ສະໜອງໃຫແ້ບບເປນັຄວາມລບັ  
 

(iv) ເອດບີ ີ ມພີນັທະໃນການປກົປອ້ງຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັໄວເ້ປນັຄວາມລບັ. ດັ່ ງນັນ້ ເອດບີ ີ ຈະບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນທີ່  
ເປນັຄວາມລບັທີ່ ຕນົໄດຮ້ບັຈາກປະເທດສະມາຊກິ ຫຼ ື ບຸກຄນົທສີາມ ຍກົເວັນ້ແຕ່ໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດຢ່າງ 

ເປນັລາຍລກັອກັສອນຈາກບຸກຄນົທສີາມ ຫຼ ືປະເທດນັນ້. 

 

(v) ຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັກໍາມະສດິ ແລະ ທຸກໆຂໍມູ້ນທີ່ ສະໜອງໃຫກ້ບັເອດບີ ີ ໂດຍຄູ່ສນັຍາ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ,  

ຈະ ຫຼ ື ອາດຈະເຮດັໃຫສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການຄາ້, ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນ 
ການເງນິ ຫຼ ືການແຂ່ງຂນັທາງຕໍາແໜ່ງງານຂອງບຸກຄນົນັນ້ໆ ທີ່ ເປນັແຫ່ຼງທີ່ ມາຂອງຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ຝ່າຍອື່ ນໆທີ່ ອາດ 

ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ. 

 

(vi)  ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຮກັສາຄວາມລບັ ຫຼ ື ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຫາ້ມເປດີເຜຍີທີ່ ເອດບີ ີ ໄດລ້ງົນາມກບັບນັ 

ດາລູກຄາ້ ຫຼ ືຄູ່ສນັຍາຝ່າຍອື່ ນໆນັນ້ ຈະຕອ້ງກວມເອາົທຸກຂໍມູ້ນທາງທຸລະກດິທີ່ ເປນັຄວາມລບັ. 

 
ຂໍມູ້ນສ່ວນບຸກຄນົ 

 

(vii) ທຸກໆຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ ຈະ ຫຼ ື ອາດຈະສາ້ງຜນົເສຍຫາຍໃນແງ່ຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ 

ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງດັ່ ງກ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຍກົເວັນ້ກໍລະນບຸີກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ດັ່ ງກ່າວ ຫຼ ື ລະບຽບຕ່າງໆຂອງເອດບີ ີ ອະນຸຍາດໃຫເ້ປດີເຜຍີຢ່າງມຂີອບເຂດເທົ່ ານັນ້. ບາງຕວົຢ່າງອາດ 

ລວມເຖງິຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການນດັໝາຍຂອງພວກເຂາົ ແລະ ການເລອືກບດົລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມ,  

ຂໍກ້ໍານດົຂອງສນັຍາຈາ້ງງານ, ການປະເມນີຜນົປະສດິທພິາບໃນການເຮດັວຽກ, ຂໍມູ້ນດາ້ນສຸຂະພາບສ່ວນຕວົ, 

                                                
9  ນາໍໃຊກ້ບັບດົສະຫຼຸບຂອງປະທານກອງປະຊຸມຂອງການປກຶສາຫາລແືຕ່ລະຄັງ້ຂອງສະພາບໍລຫິານ ກ່ຽວກບັຍຸດທະສາດການຮ່ວມມກືບັປະເທດ ແລະ  

ບນັດາຍຸດທະສາດການຮ່ວມໃນພາກພືນ້, ແລະ ແຕ່ລະນະໂຍບາຍ ຫຼ ື ຍຸດທະສາດທີ່ ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ ຫຼ ື ອະນຸມດັໂດຍກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ 

ຢ່າງເປນັທາງການ. 
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ການສື່ ສານສ່ວນຕວົ, ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບດົລາຍງານກອງປະຊຸມກ່ຽວກບັການລງົມະຕຂໍິຂ້ດັແຍ່ງພາຍໃນ 

ແລະ ກນົໄກການອຸທອນ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຈລະຈາ. 
 

ຂໍມູ້ນດາ້ນການເງນິ 

 

(viii) ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນການເງນິ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ ຈະ ຫຼ ື ອາດຈະສາ້ງຜນົເສຍຫາຍຕ່ໍຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນ 

ການເງນິ ຫຼ ື ການຄາ້ ແລະ ກດິຈະກໍາຂອງເອດບີທີີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. ບາງຕວົຢ່າງອາດລວມເຖງິການ 

ຄາດຄະເນການກູຢ້ມືເງນິໃນອະນາຄດົຂອງ ເອດບີ,ີ ການຄາດຄະເນດາ້ນການເງນິ, ຂໍມູ້ນການຕດັສນິໃຈ 

ລງົທນຶຂອງແຕ່ລະບຸກຄນົໃນການດໍາເນນີງານດາ້ນງບົປະມານຂອງເອດບີ,ີ ການປະເມນີດາ້ນສນິເຊື່ ອ, ການວ ິ

ເຄາະຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ,ື ການຈດັລະດບັສນິເຊື່ ອ, ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງຂອງຜູກູ້ຢ້ມືແລະລູກຄາ້ອື່ ນໆ ແລະ 

ຂໍມູ້ນຕ່າງໆທີ່ ອາດມຄີວາມອ່ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດດາ້ນເງນິທນຶແລະຕະຫຼາດດາ້ນການເງນິ.  

 

(ix) ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນການເງນິ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ ຈະ ຫຼ ືອາດຈະມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ຈະຫຼຸດຄວາມສາມາດຂອງສະ 

ມາຊກິໃນການບໍລຫິານຈດັການເສດຖະກດິຂອງຕນົ.  
 

 
ຄວາມໝັນ້ຄງົແລະຄວາມປອດໄພ  

 

(x) ຂໍມູ້ນ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ ຈະ ຫຼ ືອາດຈະເກດີຜນົຮາ້ຍຕ່ໍຊວີດິ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ຫຼ ື 

ຄວາມໝັ ້ນ້ຄງົຂອງບຸກຄນົ, ຄວາມປອດໄພ ຫຼ ືຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຊບັສນິຂອງ ເອດບີ;ີ ຫຼ ືຫຸຼດຜ່ອນ 

ສກັກະຍະພາບການປອ້ງກນັຊາດ ຫຼ ືຄວາມໝັ ້ນ້ຄງົຂອງປະເທດສະມາຊກິ. 

  
ປະເດນັດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ການລງົທນຶ 

 

(xi) ຂໍມູ້ນຕ່າງໆທີ່ ໄດຮ້ບັສດິທພິເິສດທາງອໍານາດຈາກລູກຄາ້ (ລວມທງັການຕດິຕ່ໍສື່ ສານທີ່ ສົ່ ງເຖງິ ຫຼ ື ຈາກທີ່ ປກຶ 

ສາຂອງເອດບີ ີຫຼ ືທີ່ ປກຶສາດາ້ນກດົໝາຍຈາກພາຍນອກຂອງເອດບີ)ີ ຫຼ ືຂໍມູ້ນຕ່າງໆ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີຈະ 
ຫຼ ື ອາດຈະເຮດັໃຫເ້ຊື່ ອມເສຍຕ່ໍສດິທພິເິສດທາງອໍານາດຈາກລູກຄາ້ ຫຼ ື ເປນັການລະເມດີກດົໝາຍທີ່ ບງັ 

ຄບັໃຊ.້10  

 

(xii) ຂໍມູ້ນທີ່ ສະໜອງໃຫ ້ ເອດບີ ີ ໃນຂໍກ່້າວຫາເຖງິການສໍໂ້ກງ, ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຫຼ ື ການລະເມດີອື່ ນໆຕ່ໍນະໂຍ 

ບາຍຕ່ໍຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂອງເອດບີ ີ ຫຼ ື ການປະພດຶທີ່ ຜດິສນິທໍາ; ຫຼ ື ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສບືສວນ 

                                                
10 ຊຶ່ ງກລໍະນນີີອ້າດລວມເຖງິຂໍຈ້າໍກດັຕ່າງໆທີ່ ກາໍໜດົຂຶນ້ມາ ວ່າດວ້ຍບນັດາກດົໝາຍທະນາຄານ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ພອ້ມທງັກດົໝາຍລຂິະສດິ. 
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ສອບສວນ11 ຂໍກ່້າວຫາເຖງິການສໍໂ້ກງ, ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຫຼ ື ການລະເມດີອື່ ນໆຕ່ໍນະໂຍບາຍຕາ້ນການ 

ສໍລ້າດບງັຫຼວງຂອງ ເອດບີ,ີ ຫຼ ືການປະພດຶທີ່ ຜດິສນິທໍາ. ຂໍມູ້ນຕ່າງໆ ຊຶ່ ງຖາ້ມກີານເປດີເຜຍີ ຈະ ຫຼ ື ອາດຈະ 

ສາ້ງຜນົເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍການສບືສວນສອບສວນ ຫຼ ື ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງຄວາມຍຸຕທໍິາ; ຍກົເວັນ້ກ ໍ
ລະນ ີ ບ່ໍວ່າຈະເປນັກໍລະນທີີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຢ່າງມຂີອບເຂດຈາກ ແລະ ໂດຍອງີຕາມບນັດາລະບຽບ 

ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ ຫຼ ືລະບຽບການສບືສວນສອບສວນຂອງເອດບີ.ີ ນອກຈາກນີ ້ຍງັໃຊໄ້ດກ້ບັ 

ລກັສະນະສະເພາະຂອງຝ່າຍທີ່ ກ່າວຫາ (ຜູກ່້າວຫາ), ຍກົເວັນ້ກລໍະນ ີ ຜູກ່້າວຫາດັ່ ງກ່າວຍນິຍອມເຫນັດຕ່ໍີ 
ການເປດີ ເຜຍີລກັສະນະສະເພາະຕວົຕນົ ຫຼ ືຍກົເວັນ້ກໍລະນ ີໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຢ່າງມຂີອບເຂດຈາກ ແລະ 

ໂດຍອງີຕາມບນັດາລະບຽບການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ ພະນກັງານ ຫຼ ືລະບຽບອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ບດົລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ລາຍງານການກວດສອບກອງທນຶ12 

 

(xiii) (a) ບນັດາບດົລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນຂອງຫອ້ງການກວດສອບຂອງເອດບີ ີ ຊຶ່ ງບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວ 
ອາດມຂໍີມູ້ນທີ່ ອ່ອນໄຫວກ່ຽວກບັລະບບົພາຍໃນຊຶ່ ງອາດເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົທສີາມສວຍໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຈາກ  

ເອດບີ;ີ13 ແລະ (b) ບດົລາຍງານການກວດສອບຂອງອງົການກວດບນັຊພີາຍນອກຂອງເອດບີກ່ີຽວກບັກອງ 
ທນຶທີ່ ບໍລຫິານໂດຍເອດບີ ີ ຊຶ່ ງການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວອາດເປນັການລະເມດີມາດຕະຖານ 

ການກວດສອບບນັຊທີີ່ ບງັຄບັໃຊ.້14 

 

2. ຂໍມູ້ນທີ່ ຜ່ານມາດນົແລວ້ 
 

11. ຂໍມູ້ນຜ່ານມາດນົແລວ້ ໝາຍເຖງິຂໍມູ້ນໃດໜຶ່ ງກ່ຽວກບັໂຄງການ, ແຜນງານ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການດໍາເນນີ 

ງານທົ່ ວໄປທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ເອດບີ ີໄດເ້ກບັຮກັສາໄວເ້ກນີກວ່າ 20 ປ ີນບັແຕ່ວນັທທີີ່ ຂໍມູ້ນ ດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ ຫຼ ື

                                                
11 ເອດບີ.ີ 2010. ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສດັ: ຂອບວຽກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮາົ. ມະນລີາ. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf; 

ແລະ ເອດບີ.ີ 1998. ນະໂຍບາຍຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫວຼງ. ມະນລີາ. https://www.adb.org/documents/anticorruption-policy 

(ຊຶ່ ງອາດຈະມກີານປບັປຸງແກໄ້ຂໃນແຕ່ລະໄລຍະ).  
12 ຂໍຄ້ດິເຫນັການກວດສອບ ແລະ ບດົຄວາມການກວດສອບດາ້ນການເງນິທີ່ ໄດຖ້ກືເຜຍີແຜ່ຢູ່ໃນບດົລາຍງານປະຈາໍປຂີອງເອດບີແີມ່ນບໍ່ ໄດກ້າໍນດົຢູ່ໃນ 

ຂໍຍ້ກົເວັນ້ນີ.້  
13 ຈດຸເດັ່ ນຂອງການກວດສອບພາຍໃນ ເອດບີ ີແລະ ການຄົນ້ພບົຈາກການກວດສອບໄດຮ້ບັການຈດັອນັດບັຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ປານກາງ ຊຶ່ ງໄດແ້ລກປ່ຽນນາໍ 

ກນັກບັຄະນະກວດສອບຂອງສະພາບໍລຫິານ. 
14 ເອດບີຈີະນາໍໃຊມ້າດຕະຖານການບນັຊ ີແລະ ການກວດສອບບນັຊທີົ່ ວໄປທີ່ ຍອມຮບັຢູ່ສະຫະລດັອາເມລກິາ. ບດົລາຍງານການເງນິສະເພາະກອງທນຶໜຶ່ ງ 

ແມ່ນໄດຖ້ກືກະກຽມອງີຕາມຄວາມຕອ້ງຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ ດາ້ນການກວດສອບບນັຊ ີຊຶ່ ງອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊທີົ່ ວໄປ ທີ່  

ຍອມຮບັຢູ່ສະຫະລດັອາເມລກິາ ແຕ່ຈະມກີານກວດສອບອງີຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບທີ່ ຍອມຮບັໂດຍທົ່ ວໄປໃນສະຫະລດັອາເມລກິາ. ໃນກລໍະນ ີ

ເຫຼ ົ່ ານີ,້ ມາດຕະຖານການກວດສອບບນັຊຂີອງສະຫະລດັອາເມລກິາ ຈະອະນຸຍາດໃຫຜູ້ກ້ວດສອບຕ່ໍກບັການເປດີເຜຍີບນັດາລາຍງານການເງນິດັ່ ງກ່າວ ແລະ 
ຄວາມຄດິເຫນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກວດສອບໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ໄດລ້ະບຸຄວາມສນົໃຈກບັກອງທນຶເຊັ່ ນ ຜູປ້ະກອບສ່ວນ ແລະ ຜູທ້ ີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ/ຫຼ ືການບໍລຫິານກອງທນຶດັ່ ງກ່າວ.  
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ໄດສ້ະໜອງໃຫກ້ບັ ເອດບີ.ີ ຂໍມູ້ນທີ່ ຜ່ານມາດນົແລວ້ຈະໄດຮ້ບັການເປດີເຜຍີຕາມການຮອ້ງຂໍ,15 ຍກົເວັນ້ສໍາລບັຂໍມູ້ນທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕຂໍ້ ້

ຍກົເວັນ້ນະໂຍບາຍຕາມທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນວກັທີ່  10 (iv-vii), (ix-xii), and (xiii)(b). 

 
3. ການລບົລາ້ງຂໍຍ້ກົເວັນ້ຍອ້ນຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມ (ການລບົລາ້ງໃນທາງບວກ) 

 

12. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະເປນັກໍານດົກ່ຽວກບັປະເພດຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍສາມາດເປດີເຜຍີໄດກ້ໍ່ ຕາມ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຈາກພາຍນອກ 

ອາດມກີານຮອ້ງຂໍໃຫເ້ອດບີເີປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ເນື່ ອງຈາກຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວເປນັຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍສ່ວນລວມ. ເອດບີ ີ ອາດຈະເປດີ 
ເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ຖກືຮອ້ງຂໍ ຖາ້ພຈິາລະນາແລວ້ເຫນັວ່າ ຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມຕ່ໍການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວມຜີນົເສຍຫາຍຫຼາຍ 

ກວ່າມຜີນົດ ີ ຊຶ່ ງອາດຈະເກດີຂຶນ້ຖາ້ຫາກມກີານເປດີເຜຍີ. ບນັດາຄໍາແນະນາໍຕ່ໍການເປດີເຜຍີ ຫຼ ື ການປະຕເິສດຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ຈະ 

ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຈາກປະທານສໍາລບັເອກະສານອື່ ນ .ໆ  

 
4. ສດິອໍານາດພເິສດຂອງເອດບີໃີນການຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ (ການລບົລາ້ງໃນທາງລບົ) 

 

13. ນອກຈາກນັນ້ ພາຍໃຕສ້ະຖານະການພເິສດ, ເອດບີຈີະສະຫງວນສດິທີ່ ຈະບ່ໍເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ເປດີເຜຍີເປນັປກົກະຕນິັ ້ນ້ 
ຖາ້ຫາກເອດບີ ີ ພຈິາລະນາແລວ້ເຫນັວ່າ ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຈະສາ້ງ ຫຼ ື ມຜີນົເສຍຫາຍຫຼາຍກ່ວາຜນົປະໂຫຍດຈາກການ 

ເປດີເຜຍີດັ່ ງກ່າວ. ສດິອໍານາດພເິສດນີຈ້ະສາມາດດໍາເນນີການໄດໂ້ດຍສະພາບໍລຫິານເທົ່ ານັນ້. 

 

IV. ການສະເໜຂໍີຂໍມູ້ນ ແລະ ການອຸທອນ 

A. ການຮອ້ງຂໍຂໍມ້ນູ 

14. ທຸກການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນ ແລະ ບນັດາເອກະສານຕ່າງໆຕອ້ງໄດເ້ຮດັເປນັລາຍລກັອກັສອນ. ການຮອ້ງຂໍອາດຈະສົ່ ງໂດຍກງົ 

ຫາສໍານກັງານໃຫຍ່ ເອດບີ,ີ ສໍານກັງານປະຈາໍປະເທດ, ຫອ້ງການຕາງໜາ້ ຫຼ ືພະແນກ ຫຼ ືຫອ້ງການຂອງ ເອດບີ.ີ ລາຍລະອຽດ 

ກ່ຽວກບັບ່ອນສົ່ ງການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນແມ່ນຢູ່ໃນເວບັໄຊຂອງເອດບີ ີ(www.adb.org). ການຮອ້ງຂໍຕ່າງໆ ຕອ້ງລະບຸຂໍມູ້ນລະອຽດ 

ສະເພາະຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການ ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍໃຫ ້ເອດບີ ີຄົນ້ຫາຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການດັ່ ງກ່າວໄດງ່້າຍພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ເໝາະສມົ. 

 

15. ການຮອ້ງຂໍທີ່ ສະເໜມີາຫາເອດບີ ີ ຕອ້ງເປນັພາສາອງັກດິ ຫຼ ື ພາສາທາງການຂອງປະເທດສະມາຊກິ ເອດບີ.ີ ການຮອ້ງຂໍ 

ຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານທີ່ ບ່ໍເປນັພາສາອງັກດິ ຕອ້ງຍື່ ນຜ່ານຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ປະຈາໍຢູ່ໃນປະເທດນັນ້ໆ.16 
 

16. ເອດບີມີສີດິທີ່ ຈະປະຕເິສດຢ່າງບ່ໍມເີຫດຜນົ ຫຼ ື ບ່ໍສະໜອງຂໍມູ້ນຕາມທີ່ ຮອ້ງຂໍ, ການທີ່ ການຮອ້ງຂໍບ່ໍໄດລ້ະບຸຫຍງັ ແລະ  

ການຮອ້ງຂໍໃດກໍ່ ຕາມທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ອດບີ ີສາ້ງ, ປບັປຸງ ຫຼ ືລວບລວມຂໍມູ້ນຂຶນ້ມາໃໝ່ ຫຼ ືຂໍມູ້ນນັ ້ນ້ບ່ໍໄດມ້ຢູ່ີ ຫຼ ືບນັຈໄຸວໃ້ນລະ 
                                                
15 ບດົລາຍຂອງສະພາບໍລຫິານຈະຖກືເຜຍີແຜ່ຕາມຂໍກ້ ານດົໃນວກັ. 10 (ii).  
16 ຕອ້ງໃຊພ້າສາອງັກດິເປນັພາສາມາດຕະຖານສໍາລບັການຕອບຕາມການຮອ້ງຂຕ່ໍາງໆ. ຄໍາຕອບຕ່າງໆນັນ້ອາດຈະໄດຮ້ບັການແປຂຶນ້ຢູ່ກບັສະພາບຄວາມເປນັ 

ຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 
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ບບົບນັທກຶຖານຂໍມູ້ນຂອງເອດບີ.ີ ກໍລະນນີີ ້ ອາດຈະໃຊກ້ບັການຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນໃນຫວົຂໍອ້ນັດຽວກນັຈາກບຸກຄນົເດມີ, ອງົການຈດັ 
ຕັງ້ ຫຼ ື ກຸ່ມຄນົດຽວກນັ ຖາ້ເອດບີ ີໄດສ້ະໜອງຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານັນ້ໃຫແ້ລວ້ ຫຼງັຈາກການຮອ້ງຂໍໃນເທື່ ອກ່ອນ ຫຼ ືໄດອ້ະທບິາຍໃຫເ້ຫດ 

ຜນົໄປແລວ້ເຖງິສາເຫດທີ່ ບ່ໍສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການນັນ້ໃຫໄ້ດ.້ 
 

17. ເອດບີ ີຕອ້ງແຈງ້ໃຫຊ້າບທນັທ ີພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັເອກະສານຮອ້ງຂໍ ແລະ ໄດມ້ກີານຕດັສນິໃຈຕ່ໍກບັການຮອ້ງຂໍດັ່ ງກ່າວ 

ແລວ້.17 ສໍາລບັການຮອ້ງຂໍທີ່ ຊບັຊອ້ນ,18 ເອດບີອີາດຂະຫຍາຍເວລາຕອບຮບັຕ່ໍການຮອ້ງຂໍ ໂດຍແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ອ້ງຂໍຊາບ ແລະ  

ຮບັຮູກ່້ຽວກບັການຂະຫຍາຍເວລາດັ່ ງກ່າວ.  

B. ຄະນະກາໍມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູ  

18. ຄະນະກາໍມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂອງເອດບີ ີ ຈະອະທບິາຍຄວາມໝາຍ, ຕດິຕາມ ແລະ ທບົທວນຂໍກ້ໍານດົນະໂຍ 

ບາຍເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ. ສະມາຊກິຂອງຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ປະກອບ 

ມພີະນກັງານຂັນ້ສູງຂອງເອດບີ—ີຊຶ່ ງຈະຖກືແຕ່ງຕັງ້ໂດຍ ແລະ ລາຍງານຕ່ໍປະທານ. ຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຈະປະຕ ິ

ບດັງານຕາມຄວາມຈາໍເປນັ ເພື່ ອທບົທວນຄໍາຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັການປະຕເິສດໂດຍຫອ້ງການ ຫຼ ື ພະແນກຕ່າງໆຂອງ ເອດບີ.ີ 
ຄະນະກາໍມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນມສີດິອໍານາດໃນການຢບັຢັງ້ຫຼເືຫນັດຕີາມການຕດັສນິໃຈ ຕ່ໍກບັການປະຕເິສດການເຂົາ້ເຖງິຂໍ ້

ມູນ, ຍກົເວັ ້ນ້ເປນັຄໍາຕດັສນິຈາກສະພາບໍລຫິານໃນການຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິ (ວກັທີ່ 13). ຄະນະກໍາມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຈະ 

ພຈິາລະນາການຮອ້ງຂໍເພື່ ອເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ເປນັຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນຂໍຍ້ກົເວັ ້ນ້ຕ່າງໆຂອງນະໂຍບາຍ.  

C.  ການອຸທອນ 
 

19. ເອດບີມີຂີັນ້ຕອນການອຸທອນຢູ່ສອງຂັ ້ນ້ຕອນ ຊຶ່ ງຜູຮ້ອ້ງຂໍສາມາດຍື່ ນອຸທອນເມື່ ອຄໍາຮອ້ງຂໍຂອງພວກເຂາົຖກື ເອດບີ ີ

ປະຕເິສດ ແລະ ພວກເຂາົເຫນັວ່າເປນັການລະເມດີນະໂຍບາຍສະບບັນີ.້ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັບ່ອນຍື່ ນການອຸທອນແມ່ນຢູ່ໃນ 

ເວບັໄຊຂອງເອດບີ ີ(www.adb.org). ວທິແີກໄ້ຂໃຫແ້ກ່ຜູຮ້ອ້ງຂໍ ຊຶ່ ງເປນັຜູຍ້ ື່ ນອຸທອນແມ່ນຈາໍກດັສະເພາະແຕ່ຂໍມູ້ນທີ່ ຂໍມາ.  
 

20. ຂັນ້ຕອນການຍື່ ນອຸທອນສອງຂັ ້ນ້ຕອນແມ່ນໄດອ້ະທບິາຍໄວດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 
1. ການອຸທອນຂັ ້ນ້ຕົນ້: ຄະນະກາໍມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ 

21. ຜູຮ້ອ້ງຂໍທີ່ ຖກືເອດບີປີະຕເິສດໃນການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ອາດຈະສົ່ ງເອກະສານການອຸທອນໄປຫາຄະນະກໍາມະການການ 

ເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຖາ້ຜູຮ້ອ້ງຂໍສາມາດ (i) ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຄໍາຮອ້ງຂໍຂໍມູ້ນໃນເບືອ້ງຕົນ້ ທີ່ ໄດຍ້ື່ ນໄປນັນ້ແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມຂັນ້ 

ຕອນດໍາເນນີການທີ່ ຕອ້ງການທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນນະໂຍບາຍສະບບັນີ,້ (ii) ສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົວ່າ ເອດບີ ີ ໄດລ້ະເມດີ 

                                                
17 ໄລຍະເວລາຈະບ່ໍມຜີນົໃນກລໍະນເີອດບີນີໍາໃຊສ້ດິທພິເິສດຂອງຕນົຕາມວກັທີ່  13 ບໍ່ ເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ, ຊຶ່ ງໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ຈະເຜຍີແຜ່. ໃນກລໍະນດີັ່ ງກ່າວນັນ້, 

ເອດບີຈີະນາໍສະເໜບີນັຫາໃຫແ້ກ່ສະພາບໍລຫິານໃນການຕດັສນິຂັ ້ນ້ສຸດທາ້ຍ. 
18 ການຮອ້ງຂໍທີ່ ສບັສນົລວມມກີານຊອກຫາຂໍມ້ນູຈາກຫາຼຍແຫ່ງຂໍມູ້ນ, ເອກະສານຈາໍນວນຫວຼງຫາຼຍ, ການລວບລວມຂໍມູ້ນມາຫາຼຍປຜ່ີານມາ, ການລຽນ 

ແລະ ການທຽບຖານຂໍມ້ນູດບິ ແລະ ການສະໜອງຜນົຂອງການສກຶສາແລະອື່ ນໆ. 
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ນະໂຍບາຍໂດຍຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕາມທີ່ ຕອ້ງການ ຫຼ ື (iii) ສາ້ງເປນັກໍລະນທີີ່ ມຜີນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ເພື່ ອລບົລາ້ງຂໍ ້

ຍກົເວັ ້ນ້ຕ່າງໆຂອງນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວທີ່ ຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕາມທີ່ ຕອ້ງການ.  

 
2. ການອຸທອນຂັ ້ນ້ສອງ: ຄະນະກາໍມະການອຸທອນທີ່ ເປນັເອກະລາດ 

 

22. ຖາ້ຄະນະກໍາມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຫາກເຫນັດຕ່ໍີການຕດັສນິໃນເບືອ້ງຕົນ້ທີ່ ປະຕເິສດການເຂົ ້າ້ເຖງິຂໍມູ້ນທີ່ ຮອ້ງຂໍມາ, 

ແລະ ຜູຮ້ອ້ງເຊື່ ອວ່າ ເອດບີໄີດລ້ະເມດີຕ່ໍນະໂຍບາຍຂອງຕນົໂດຍການຢບັຢັງ້ຂໍມູ້ນ, ຜູຮ້ອ້ງຂໍ ອາດຍື່ ນຄໍາອຸທອນຫາຄະນະກໍາມະ 

ການອຸທອນອດິສະຫຼະ. ຄະນະກໍາມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະມອໍີານາດໃນການຢບັຢັງ້ ຫຼ ື ເຫນັດຕີາມຄໍາຕດັສນິຂອງຄະນະກໍາ 

ມະການການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ແລະ ຄໍາຕດັສນິຂອງຕນົຖວ່ືາເປນັອນັສິ ້ນ້ສຸດ.  

 

23. ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະບ່ໍມສີດິອໍານາດຮບັພຈິາລະນາຄໍາອຸທອນຄດັຄາ້ນຕ່ໍຄໍາຕດັສນິຂອງສະພາບໍລຫິານ 
ຫຼ ື ປະທານ ຖາ້ເຫນັວ່າການອຸທອນດັ່ ງກ່າວແມ່ນເພື່ ອລບົລາ້ງຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ຫຼ ື ຄໍາອຸທອນນັນ້ຄດັຄາ້ນຕ່ໍຄໍາຕດັສນິຂອງ 

ສະພາບໍລຫິານໂດຍການໃຊອໍ້ານາດສດິພເິສດຂອງພວກຕນົເພື່ ອປະຕເິສດໃນການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ທີ່ ປກົກະຕສິາມາດເປດີເຜຍີໄດ.້ 

 

24. ຄະນະກາໍມະການອຸທອນອດິສະຫຼະຈະປະກອບດວ້ຍຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນຂໍມູ້ນຈາກພາຍນອກຈາໍນວນສາມທ່ານ ຊຶ່ ງເປນັ 

ເອກະລາດຈາກເອດບີ.ີ ສະມາຊກິຄະນະກໍາມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ ຈະໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ໂດຍປະທານຂອງເອດບີ ີ ແລະ  

ຜ່ານການອະນຸມດັຈາກສະພາບໍລຫິານ.  

 

3. ການຍື່ ນຄໍາອຸທອນ ແລະ ແຈງ້ຜນົການຕດັສນິ 

 

25. ຄໍາອຸທອນທງັໝດົທີ່ ໄດຍ້ື່ ນຕ່ໍຄະນະກໍາມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕອ້ງໄດຖ້ກືບນັທກຶເປນັລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນ 90 ວນັ 

ຫຼງັຈາກການຕດັສນິເບືອ້ງຕົນ້ ຂອງເອດບີ ີ ທີ່ ໄດປ້ະຕເິສດບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຕາມທີ່ ຕອ້ງການແລວ້. ການອຸທອນທງັໝດົທີ່ ສົ່ ງ 

ໄປຫາຄະນະກໍາມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ ຕອ້ງຍື່ ນເປນັລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນ 90 ວນັ ຫຼງັຈາກການຕດັສນິຂອງຄະນະກໍາ 

ມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ເພື່ ອໃຫຢ້ບັຢັງ້ການຕດັສນິເບືອ້ງຕົນ້ຂອງເອດບີ ີ ຕ່ໍກບັການປະຕເິສດທີ່ ບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ. ໜງັສ ື

ອຸທອນທີ່ ໄດຮ້ບັເກນີກວ່າ 90 ວນັຖວ່ືາໜງັສອຸືທອນນັນ້ໝດົອາຍຸຄວາມ ແລະ ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ. ໜງັສອຸືທອນທງັໝດົ 

ຕອ້ງປະກອບມສໍີານວນຄໍາເວົ ້າ້ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

(i) ຄໍາອະທບິາຍຂໍມູ້ນຕອ້ງການຕາມທີ່ ໄດຮ້ອ້ງຂໍໃນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ 

(ii) ຄໍາອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີທີ່ ອາ້ງອງີເຖງິຄວາມຈງິ ແລະ ຄວາມເປນັມາເຖງິເຫດຜນົທີ່ ສະໜບັສະໜນູຄໍາກ່າວຫາ 
ຂອງຜູຮ້ອ້ງຂໍວ່າ ເອດບີໄີດລ້ະເມດີນະໂຍບາຍ ຫຼ ື ການລບົລາ້ງຂໍຍ້ກົເວັນ້ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນຍອ້ນຜນົປະ 

ໂຫຍດສ່ວນລວມ ແມ່ນນໍາໃຊໄ້ດ.້ 
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26. ຜູຮ້ອ້ງຂໍຕອ້ງໄດຮ້ບັການແຈງ້ໃຫຊ້າບຖາ້ຫາກໜງັສອຸືທອນໜດົອາຍຸຄວາມ (i) ບ່ໍສາມາດຍື່ ນພາຍໃນເວລາທີ່ ກໍານດົ, (ii) 

ບ່ໍມຂໍີມູ້ນພຽງພໍທີ່ ເຮດັໃຫກ້ານອຸທອນມເີຫດຜນົ, ຫຼ ື (iii) ຍອ້ນວ່າຄະນະກໍາມະການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ຄະນະກໍາມະການອຸທອນ 

ອດິສະຫຼະ ບ່ໍມອໍີານາດໃນການພຈິາລະນາບນັຫາທີ່ ພວມໄດຮ້ບັການອຸທອນດັ່ ງກ່າວ. 

D. ການພວົພນັຂອງຄະນະກາໍມະການການອຸທອນອດິສະຫຼະກບັນະໂຍບາຍອື່ ນໆ 

27. ທຸກໆຂໍອ້າ້ງອງີໃນນະໂຍບາຍສະບບັນີ ້ ຕ່ໍກບັນະໂຍບາຍອື່ ນໆຂອງເອດບີ ີ ຈະລວມມທີງັນະໂຍບາຍອື່ ນໆເຫຼົ່ ານັນ້ຕາມ 

ການດດັແປງແກໄ້ຂໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນກໍລະນມີຂໍີຂ້ດັແຍ່ງ ລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມະການອຸທອນເອກະລາດ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົໃນ 

ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທີ່ ນອນຢູ່ໃນບນັດານະໂຍບາຍອື່ ນ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກສະພາບໍລຫິານແລວ້ນັນ້, ຄໍາຕດັສນິຂອງຄະນະ 

ກໍາມະການອຸທອນອດິສະຫຼະ ຈະຕດັສນິຊີຂ້າດ.  

E. ການທບົທວນຄວາມສອດຄ່ອງ 

28. ນະໂຍບາຍສະບບັນີແ້ມ່ນອງີຕາມກນົໄກການອຸທອນຂອງຄະນະກາໍມະການການອຸທອນອດິສະຫະຼຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້

ໃນວກັທີ່  19–26 ແລະ ການທບົທວນຄວາມສອດຄ່ອງພາຍໃຕກ້ນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ເອດບີີ19  

 
V. ການຕດິຕາມກວດກາແລະການດດັແປງແກໄ້ຂນະໂຍບາຍ 

29. ເອດບີຈີະຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍແລະເຜຍີແຜ່ບດົລາຍງານປະຈາໍປລີງົໃນເວບັໄຊຂອງຕນົ. ການດດັແປງ 
ແກໄ້ຂຕ່ໍນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວອາດຈະເຮດັເປນັແຕ່ລະໄລຍະ  

                                                
19 ເອດບີ.ີ ກນົໄກຄວາມຮບັຜດິຊອບ. https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main 


