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PCP  – ນະໂຍບາຍສ່ືສານມວນຊົນ

US  – ສະຫະລັດ
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I. ຄວາມເປນັມາ

1. ນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປີ 2011 (PCP) ຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)
ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໂດຍຄະນະສະພາບໍລິຫານໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2011 ແລະ ມີຜົນບັງຄັບ
ໃຊ້ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທີ 2 ເມສາ 2012. ການທົບທວນຄືນຄັ້ງນີ້ໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍອີງຕາມ
ເງື່ອນໄຂໃນນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ.

2. ຂະບວນການທົບທວນຄືນ. ການທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ
ໃນເວລາທີ່ມີການຈັດ ຕ້ັງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາຂຶ້ນໃນ ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2016
ເພື່ອໃຫ້ແນວທາງດ້ານຍຸດທະສາດຕໍ່ຂະບວນການທົບທວນຄືນດັ່ງກ່າວ. ໃນປີ 2016,
ADB ໄດ້ດໍາເນີນສຶກສາດ້ານເອກະສານນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນ ແລະດໍາເນີນການ
ປະເມີນນະໂຍບາຍຂອງບັນດາທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍອື່ນໆ, ຕາມດ້ວຍ
ການປຶກສາຫາລືພາຍໃນ. ເວັບໄຊສໍາລັບການທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນໄດ້
ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຮ່າງເອກະສານຂອງການປຶກສາຫາລືສະບັບທໍາອິດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໃໝ່
ທີ່ຖືກສະເໜີ ພ້ອມທັງການຈັດວາງວິທີການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍ ບາຍໃໝ່ນັ້ນ
ໄດ້ເອົາມາລົງເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວໃນ ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2016 ເພື່ອຮັບຄໍາຄິດເຫັນ
ຈາກມວນຊົນ.1 ADB ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍນອກ
ຂຶ້ນໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2016 ແລະ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ-ກໍລະກົດ ປີ 2017 ໃນ 16
ປະເທດ ແລະ 1 ພາກພື້ນ.2 ຮ່າງເອກະສານຂອງການປຶກສາຫາລືສະບັບທີສອງໄດ້ເອົາລົງ
ໃນເວັບໄຊ ໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2018. ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືບໍ່ເປັນທາງການກັບຄະນະ
ສະພາບໍລິຫານຂອງ ADB ໃນເດືອນ ເມສາ ປີ 2017 ແລະ ເດືອນ ເມສາ ປີ 2018.
ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2018, ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນເອກະສານທໍາການໄດ້ເອົາລົງໃນເວັບໄຊ
ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຄະນະສະພາບໍລິຫານ.

3. ການທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍ. ການທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍໄດ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາ
ຫຼັກການຊີ້ນໍາ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່ໍການເປີດເຜີຍຕ່າງໆໃນນະໂຍບາຍສື່ສານ

1 ADB. 2016. ການທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍສ່ືສານມວນຊົນ. https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-
review.

2 ບັນດາປະເທດທ່ີໄດ້ໃຫ້ການປຶກສາຫາລືໂດຍລຽງຕາມລໍາດັບ: ບັງກລາເທດ, ເນປານ, ຟີລິບປິນ, ຕາຈິກິດສະຖານ, ໄທ, 
ກໍາປູເຈຍ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ຫວຽດນາມ, ການາດາ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ເອີຣົບ 
(ຈາກ ເຢຍລະມນັ), ອົດສຕາລີ, ຕີມໍແລັດສເຕ, ຟີຈີ, ອິນເດຍ, ອາແຊັກໄບຊານ, ແລະ ຈໍເຈຍ.



ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ2

ມວນຊົນແມ່ນສອດຄ່ອງກັນກັບນະໂຍບາຍ ຂອງບັນດາທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ 
ຫຼາຍຝ່າຍອື່ນໆ ແລະ ໃນຫຼາຍໆປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງພົບວ່າ ທະນາຄານເພື່ອການ 
ພັດທະນາຫລາຍຝ່າຍອື່ນໆ ກໍາລັງເລີ່ມຫັນປ່ຽນໄປໃຊ້ນະໂຍບາຍທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກການ, ຊຶ່ງ 
ປະຈຸບັນຖືວ່າເປັນແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ. ຍິ່ງໄປ 
ກວ່ານັ້ນ, ການປະເມີນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປະຈໍາປີໄດ້ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເອກະສານທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນເວັບໄຊຂອງ ADB (www.adb.org) 
ມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະເມີນຍັງພົບວ່າ ການເປີດເຜີຍເອກະສານ 
ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນບາງຄັ້ງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ພະນັກງານຍັງກໍາບໍ່ທັນແໜ້ນກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດ 
ຂອງການເປີດເຜີຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ເອກະສານທ່ີນໍາ 
ສະເໜີຕັ້ງແຕ່ນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນປີ 2011 ແລະບໍ່ໄດ້ຂຽນ 
ໄວ້ໃນນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ.

4. ການທົບທວນຍັງພົບວ່າ ຂະບວນການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ການອຸທອນແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ.
ໃນປີ 2017, ADB ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນທາງການຈໍານວນ 3.653 ສະບັບ,
ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດຈາກທີ່ໄດ້ຮັບ 230 ສະບັບໃນປີ 2012.3 ໃນປີ 2017,
ADB ສາມາດຕອບຮັບ 81% ຂອງຄໍາຮ້ອງພາຍໃນ 5 ມື້ ແລະ ຕອບກັບໄດ້ 96%
ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 20 ມື້. ມີຄໍາຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ  7  ສະບັບທີ່ຖືກປະຕິເສດ, ໃນນັ້ນ 6
ສະບັບແມ່ນການຂໍຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນທີ່ເປັນຄວາມລັບກ່ຽວກັບການອອກພັນທະບັດ.
ມີການຍື່ນອຸທອນ 1 ກໍລະນີ ໃນປີ 2017 ແລະ ກ່ໍເຊັ່ນກັນໃນປີ 2016.4

5. ການປ່ຽນແປງຂອງນະໂຍບາຍທ່ີໄດ້ຮັບການສະເໜີ. ນະໂຍບາຍສື່ສານ
ມວນຊົນນໍາໃຊ້ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ອີງໃສ່ກົດລະບຽບຕໍ່ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ, ຊຶ່ງມັນ
ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ແນະນໍາລະອຽດທີ່ກວມເອົາກໍລະນີແລະເຫດການຕ່າງໆທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ
ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍມີການກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າເຖິງບັນດາເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນ
ການເປີດເຜີຍ ພ້ອມທັງໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ບັນຍັດໄວ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ນະໂຍບາຍທີ່ອີງໃສ່
ກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໂດຍນໍາໃຊ້ແນວ ທາງຂອງການແບ່ງປັນຂ້ໍມູນ
ທີ່ເຂັ້ມງວດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການດໍາເນີນງານຂອງ ADB ກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງ
ເນື່ອງຈາກວ່າ ADB ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກພື້ນທີ່ມີ
ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ນະໂຍບາຍການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ADB ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້
ແທດເໝາະກັບວິວັດທະນາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວານີ້. ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ອີງໃສ່
ກົດລະບຽບ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຈະເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ ທີ່ຈະສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ໄວພໍກັບ
ການປ່ຽນແປງ, ຊຶ່ງບາງຄັ້ງມັນກໍ່ສົ່ງຜົນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບວັດຖຸປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍ

3 ADB. 2017. ບົດລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສ່ືສານມວນຊົນປະຈໍາປີ 2017. https://www.adb.org/
sites/default/files/institutional-document/424291/pcp-annual-report-2017.pdf

4 https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-implementation/appeals/appeals-received



ຄວາມເປັນມາ 3

ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ເຊັ່ນ: ການສັນນິຖານວ່າການເປີດເຜີຍແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ການ 
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ທັນການ ແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງສາມາດ 
ປະກອບສ່ວນແລະໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄດ້.

6. ສະນັ້ນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະຖາບັນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະດຽວກັນ, ADB ໄດ້
ສະເໜີຂອບນະໂຍບາຍເປີດເຜີຍທີ່ມີສອງພາກຄື: (i) ນະໂຍບາຍທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ຖືກ
ອະນຸມັດໂດຍສະພາບໍລິຫານຂອງ ADB ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນເອກະສານສະບັບນີ້; ແລະ
(ii) ການຈັດວາງວິທີການຢ່າງລະອຽດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໂດຍ
ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ໄດ້ເປິດເຜີຍຕ່ໍສາທາລະນະໃນ ຄູ່ມືການດໍາເນີນງານຂອງ ADB
ໂດຍອີງໃສ່ລະບຽບຂັ້ນຕອນຕາມປົກກະຕິຂອງ ADB.

7. ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼັກການທີ່
ຊັດເຈນ ແລະ ມີການສື່ສານທີ່ຫ້າວຫັນແລະ ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ADB ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງADB. ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຝືກອົບຮົມ ແລະ ການ
ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແລະຄູ່ຮ່ວມມືເປັນປະຈໍາ, ພ້ອມທັງໃຫ້ມີຂະບວນການ
ການອຸທອນທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຫຼັກການຕ່າງໆຖືກປະຕິບັດຕາມຢ່າງເໝາະສົມ,
ຕໍ່ເນື່ອງແລະ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ. ການຕິດຕາມແລະລາຍງານຢ່າງຫ້າວຫັນ ລວມທັງ
ການລາຍງານໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານ ຍັງແມ່ນສິ່ງທີຈໍາເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ບັນດາ
ຫຼັກການຂອງນະໂຍບາຍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ນະໂຍບາຍ, ການຈັດວາງວິທີການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ບົດລາຍງານການຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະສືບຕ່ໍເອົາລົງໃນເວັບໄຊດຽວຂອງ ADB.5

8. ນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ສະເໜີ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຫຼັກການ, ຊຶ່ງຊີ້ນໍາໂດຍຫຼັກການທີ່ຄອບຄຸມອັນໃໝ່
ທີ່ວ່າ “ການເປີດເຜີຍທ່ີຊັດເຈນ, ທັນການ ແລະ ເໝາະສົມ“. ສໍາລັບຫຼັກການອື່ນໆສ່ວນຫຼາຍ
ແລ້ວແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຈາກນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນ ແລະຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງ
ການສັນນິຖານທີ່ວ່າ ການເປີດເຜີຍ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຈໍາກັດ.
ໃນຕໍ່ໜ້າ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຫຼັກການຂອງນະໂຍບາຍ ຈະຄົງຢູ່ຈົນກວ່າຈະມີການ
ປ່ຽນແປງໂດຍສະພາບໍລິຫານ ແຕ່ການຈັດວາງວິທີການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແມ່ນ
ສາມາດປັບປຸງໄດ້ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ
ອັນໃໝ່ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໂດຍມີການອະນຸມັດຂອງຄະນະບໍລິຫານຂອງ ADB. ການຫັນ
ປ່ຽນນີ້ ຄວນຈະຮັບປະກັນເຖິງຄວາມຊັດເຈນຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການຄາດເດົາໄດ້ຕໍ່ການເປີດເຜີຍ. ການໃຫ້ຫຼັກການຊີ້ນໍາທີ່ທັນກັບສະພາບ
ການກ່ຽວກັບວ່າ ເອກະສານອັນໃດ ແລະ ເວລາໃດທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍເປັນ
ປົກກະຕິ ແມ່ນແນ່ໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ADB ປັບປຸງການຮັກສາເວລາແລະປະສິດທິພາບ

5 https://www.adb.org/site/disclosure/main



ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ4

ຂອງນະໂຍບາຍ. ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນອິດສະຫຼະ, ການຈັດ
ວາງວິທີການໃນການຈັດຕ້ັັງປະຕິບັດ ຊຶ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນຕ່ໍ 
ກັບການເປີດເຜີຍບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ6 ຫຼື ການຈັດວາງອື່ນໆອາດຈະຕ້ອງໃຫ້ມີ 
ໃນນະໂຍບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ສະພາບໍລິຫານອະນຸມັດໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອການບໍລິຫານຂອງກົມ 
ປະເມີນຜົນອິດສະຫຼະຂອງ ADB.

9. ການປ່ຽນແປງອື່ນໆທີ່ຖືກສະເໜີຕ່າງຈາກນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນລວມມີ ການເອົາ
ພາກຂໍ້ມູນຄວາມເປັນມາອອກ, ຊຶ່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເໜາະສົມກັບສະພາບໃນ
ປະຈຸບັນແລ້ວ ແລະ ພາກສື່ສານມວນຊົນຂອງ ADB. ແນວທາງການສື່ສານມວນຊົນຂອງ
ADB ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດໃນການສື່ສານທີ່ມີລັກສະນະສະຖາບັນຂອງ
ADB. ວິທີການສື່ສານ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ໂດຍໄວ ຫາກມີຊ່ອງທາງການສື່ສານໃໝ່ເກີດ
ຂຶ້ນ ແລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງການສື່ສານຫາກມີການປ່ຽນແປງ. ເນື່ອງຈາກກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້
ແຕກຕ່າງຈາກບັນດາກິດຈະກໍາການເປີດເຜີຍຢ່າງຊີ້ນເຊີງ ຊຶ່ງມັນຈະໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ
ເອກະສານອີກສະບັບໜ່ຶງ ແລະ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງ ADB
(ລຸ່ມໜ້າເຈ້ຍທີ 5).

10. ເພື່ອເປັນການກັ່ນຕອງລະອຽດແກ່ນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນ, ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້
ຖືກປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ. ຊື່ໃໝ່ນີ້ ສາມາດອະທິບາຍ
ເຖິງວັດຖຸປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ຢ່າງມີຈຸດສຸມຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະພ້ອມທັງ ການສະໜອງຂໍ້ມູນໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ. ການປ່ຽນຊື່ນີ້ ແມ່ນ
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະບັນດາທະນາຄານ
ທີ່ມີນະໂຍບາຍທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກການ.

11. ອີງຕາມຄໍາຄິດເຫັນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຮ່າງເອກະສານກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລືສະບັບທໍາອິດ
ແລະ ສະບັບທີສອງ ແລະ ເອກະສານທໍາການ, ເອກະສານ R (R-Paper) ນີ້ໄດ້ຖືກຮ່າງ
ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຂອງ ADB ໄດ້ພິຈາລະນາ. ຖ້າໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ນະໂຍບາຍ
ສະບັບໃໝ່ນີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບຈາກ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ເປັນຕ້ົນໄປ. ການຈັດ
ວາງວິທີການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະບໍລິຫານຂອງ
ADB ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເວລາດຽວກັນກັບທີ່ນະໂຍບາຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.

12. ຊັບພະຍາກອນ. ງົບປະມານໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການລົງປູກຈິດສໍານຶກ ການແປພາສາ
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໄດ້ຮັບການຈັດສັນ

6 ພາຍໃຕ້ວິທີປະຕິບັດທ່ີໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ບົດລາຍງານການປະເມນີຜົນອິດສະຫຼະທຸກສະບັບຈະຖືກຕີພິມພາຍໃນ 14 
ວັນ ພາຍຫັຼງທ່ີເຮັດສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ, ຍົກເວ້ັນບົດລາຍງານ 
ການທົບທວນການປະເມນີຜົນປະຈໍາປີຂອງກມົປະເມນີຜົນອິດສະຫຼະ, ຊ່ຶງຈະຖືກເປີດເຜີຍພາຍໃນ 14 ວັນ ພາຍຫັຼງທ່ີີ 
ໄດ້ມກີານປຶກສາຫາລືກັບສະພາບໍລິຫານແລ້ວ.
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ໄວ້ໃຫ້ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການລົງເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໃໝ່ນີ້ 
ສາມາດດໍາເນີນໄປໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ. ຫ້ອງການກອງເລຂາທິການ ຈະມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ. ໄດ້ມີການ 
ກໍານົດເອົາພະນັກງານສອງຕໍາແໜ່ງເພີ່ມເຕີມ ໜ່ຶງໃນນັ້ນແມ່ນພະນັກງານຕ່າງປະເທດ  
ແລະ ອີກໜຶ່ງຕໍາແໜ່ງແມ່ນພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະທັງສອງຕໍາແໜ່ງນັ້ນ ຈະໄດ້ຖືກ 
ມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ. 
ຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການ 
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນເວລາທີ່ມີການກະກຽມແລະຈັດສັນງົບປະມານ
ປະຈໍາປີ.
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II.  ພາກສະເໜກີ່ຽວກບັນະໂຍບາຍ

13. ວັດຖຸປະສົງຂອງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນນີ້ ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວ້ວາງ
ໃຈຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ່ໍກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ເພື່ອເພີ່ມ
ທະວີຜົນກະທົບຕ່ໍກັບການພັດທະນາ ຈາກບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ ADB. ນະໂຍບາຍ
ວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນນີ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ADB ໃນດ້ານ
ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນກິດຈະກໍາການພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ADB ໃນຂົງເຂດອາຊີ
ແລະ ປາຊີຟິກ. ນະໂຍບາຍນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສິດຂອງປະຊາຊົນໃນການຊອກຫາ,
ຮັບ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງ ADB.

14. ນະໂຍບາຍນີ້ ໃຊ້ໄດ້ກັບເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ ADB ຜະລິດ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື
ລູກຄ້າຂອງ ADB ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜະລິດ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນໆຜະລິດ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ແກ່
ADB ຕະຫຼອດໄລຍະການດໍາເນີນງານຂອງ ADB. ນະໂຍບາຍນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຕາມການຈັດວາງຢ່າງລະອຽດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍຄະນະບໍລິຫານຂອງ ADB
ແລະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຕ່ໍສາທາລະນະ ໂດຍອີງຕາມຂັ້ນຕອນປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິຂອງ ADB.7

7 ການຈັດວາງວິທີການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງ ADB ແມ່ນໄດ້ລະບຸຢູ່ພາຍໃຕ້ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນງານ 
ໃນຄູ່ມກືານດໍາເນີນງານຂອງ ADB (ຕາມທ່ີໄດ້ດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ).
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III.  ຫຼກັການຊ້ີນໍານະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍຍົກເວ້ັນ

A. ຫຼັກການຊີ້ນໍານະໂຍບາຍ
15. ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແມ່ນອີງໃສ່ບັນດາຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(i) ການເປດີເຜຍີຢາ່ງຊດັເຈນ, ທັນການ ແລະ ເໝາະສມົ. ADB ເປີດເຜີຍ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການດໍາເນີນງານຂອງຕົນຢ່າງຊັດເຈນ, ທັນການ ແລະ ເໝາະສົມ  
ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຮ່ວມ
ມືຢ່າງມີຄວາມໝາຍກັບ ADB ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປົກຄອງບໍລິຫານທີ່ດີ. 

(ii) ການສນັນຖິານວາ່ການເປດີເຜຍີແມນ່ເປນັປະໂຫຍດ. ADB ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ 
ເວັ້ນແຕ່ວ່າຂໍ້ມູນນັ້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່ໍການເປີດເຜີຍໃນນະໂຍບາຍນີ້. “

(iii) ຂ ໍຍ້ກົເວັນ້ທີຈ່າໍກດັ. ບ ໍສ່າມາດເປດີເຜຍີຂ ໍມ້ນູຢາ່ງເຕມັສວ່ນໄດທ້ກຸຄັງ້. 
ຕົວຢ່າງ: ADB ຈໍາເປັນຕ້ອງຄົ້ນຫາແນວຄິດ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຈັດຕ້ັງການ 
ສົນທະນາແບບກົງໄປກົງມາກັບປະເທດສະມາຊິກ ຫຼື ລູກຄ້າຂອງຕົນ. ໃນກໍລະນ ີ
ອື່ນ, ADB ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການພິເສດຕ່ໍການດໍາເນີນງານ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານ ຂອງຕົນ ແລະ ລູກຄ້າ,8 ປົກປ້ອງສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ 
ຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດທີ່ຊອບທໍາຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ຂອງລູກຄ້າຂອງຕົນ. ນະໂຍບາຍນີ້ ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ 
ທີ່ຈໍາກັດບາງຈຸດ ຊຶ່ງດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຫຼາຍ 
ພາກສ່ວນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ADB ມີສິດຍົກເລີກ 
ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນນະໂຍບາຍນີ້ (ວັກທີ່ 18) ຫຼື ບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງປົກກະຕິ 
ແລ້ວແມ່ນເປີດເຜີຍ (ວັກທີ່ 19). 

(iv) ການເປດີເຜຍີຢາ່ງຈງິຈງັ. ADB ເອົາໃຈໃສ່ໃນການແລກປ່ຽນຜະລິດຕະພັນ 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງຕົນແບບທັນການຢ່າງຈິງຈັງ  
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຂອງ 
ADB. ໃນຂະນະທີ່ເວັບໄຊຂອງ ADB ຍັງເປັນເວທີຕ້ົນຕໍສໍາລັບການເປີດເຜີຍ 

8 ຂ້ໍຜູກມດັຕາມກດົໝາຍທ່ີບ່ໍໃຫ້ເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູທາງທຸລະກດິທ່ີເປັນຄວາມລັບຂອງລູກຄ້າ ແມ່ນຂ້ໍກໍານົດມາດຕະຖານຂອງ
ສະຖາບັນການເງນິພາກເອກະຊົນ ກໍ່ຄືຂອງຜູ້ປຽບທຽບຂອງ ADB ເພ່ືອເຮັດທຸລະກິດກບັລູກຄ້າ. ຄວາມຕ້ອງການ 
ປົກປ້ອງຂ້ໍມນູທາງທຸລະກິດທ່ີເປັນຄວາມລັບ ຍັງເປັນທ່ີຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນກດົໝາຍກ່ຽວກບັຂ້ໍມນູຂ່າວສານ 
ແບບເສລີ ເຊ່ິງລວມມຂ້ໍີຍົກເວ້ັນໃນການເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູທາງການຄ້າທ່ີໄດ້ຮັບ ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ.
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ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ADB ຍັງນໍາໃຊ້ຮູບແບບອ່ືນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ສື່ສານ 
ຂໍ້ມູນ. 

ປະກອບມຂີະບວນການທ່ີຄົນສ່ວນຫຼາຍ ຈະຊອກຫາ, ຮັບ ແລະ ສ່ົງຕ່ໍຂ້ໍມນູ 
ຂ່າວສານ ແລະ ແນວຄິດກ່ຽວກບັການດໍາເນີນງານຂອງ ADB. ການສ່ືສານ ແລະ 
ການແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູທ່ີມປີະສິດທິຜົນກບັຜູ້ມສ່ີວນກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນອົງປະກອບ 
ສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາທ່ີມປີະສິດທິພາບ ແລະ ແບບຍືນຍົງ. 

(v) ການສະໜອງຂ ໍມ້ນູຂາ່ວສານໃຫແ້ກຜູ່ທ້ີໄ່ດຮັ້ບຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
ແລະ ຜູມ້ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງອືນ່ໆ. ADB ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ  
ລູກຄ້າຂອງຕົນເພ່ືອຮັບປະກັນການສ່ືສານແບບສອງທາງກ່ຽວກັບໂຄງການ ADB  
ກບັຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູ້ອ່ືນໆທ່ີມສ່ີວນກ່ຽວຂ້ອງ. ອັນນ້ີ 
ແມ່ນດໍາເນີນພາຍໃນເວລາກໍານົດ ໂດຍນໍາໃຊ້ພາສາທ່ີເໝາະສົມ9 ແລະ ໃນລັກສະນະ 
ທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູ້ອ່ືນໆທ່ີມສ່ີວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ປະກອບສ່ວນຢ່າງມຄີວາມໝາຍໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໂຄງການ.

(vi) ຄວາມເປນັເຈົາ້ການຂອງປະເທດ ແລະ ຂອງລກູຄາ້. ຜູ້ກູ້ຢມື ແລະ ລກູຄ້າຂອງ 
ADB ເປັນເຈ້ົາຂອງໂຄງການທ່ີ ADB ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຫືຼ ລົງທຶນໃຫ້. 
ດ່ັງນ້ັນ, ໃນບາງກໍລະນີ ທັດສະນະຂອງຜູ້ກູຢື້ມ ແລະ ລູກຄ້າກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນ ແລະ 
ການກໍານົດເວລາຂອງການເປີດເຜີຍ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາກ່ອນໜ້າທ່ີເອກະສານ
ຈະຖືກເປີດເຜີຍ.

(vii) ຂະບວນການອທຸອນທີຊ່ດັເຈນ. ຂະບວນການອຸທອນທ່ີຊັດເຈນ ຕ່ໍການຕັດສິນ 
ໃຈຂອງ ADB ທ່ີບ່ໍເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູທ່ີຮ້ອງຂໍມາ ແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນຂອງຂອບວຽກ 
ການເປີດເຜີຍທ່ີມຄີວາມໝາຍ. 

(viii) ການຕດິຕາມຢາ່ງຕ ໍເ່ນືອ່ງ. ADB ຕິດຕາມກວດກາປະສິດທິພາບຂອງນະໂຍບາຍ, 
ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນຈາກຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂ້ໍບົກພ່ອງຕ່າງໆຂອງຕົນ ແລະ ໄປພ້ອມກັນ 
ກບັການປະຕິບັດແລະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່.

9 ຂ້ໍແນະນໍາການແປພາສາຂອງ ADB ອະນຸຍາດໃຫ້ແປເອກະສານເປັນພາສາທາງການ ແລະ ພາສາປະຈໍາຊາດ. ສາມາດ 
ນໍາໃຊ້ພາສາທ້ອງຖ່ິນຕາມແຕ່ລະກລໍະນີ ໂດຍອີງໃສ່ການກໍານົດຂອງຫ້ອງການປະຈໍາປະເທດ.
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B. ເງືອ່ນໄຂຂ ໍຍົ້ກເວ້ັນຕ ໍກ່ານເປດີເຜຍີ

16. “““ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃຕ້ການຄອບຄອງຂອງຕົນ ທີ່ບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນນະໂຍບາຍ. ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່າງໆ ແມ່ນອີງໃສ່ການກໍານົດຂອງ “““
ຊື່ງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນບາງປະເພດ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍ ຫຼື ເສຍຜົນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນສະເພາະໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງການເປີດເຜີຍຈະມີຜົນເສຍຫາຍ
ຫຼາຍກວ່າມີຜົນປະໂຫຍດ. ການປະເມີນຜົນເສຍຫາຍທຽບກັບຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນ
ຂັ້ນຕອນການຊັ່ງຊາຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການເປີດເຜີຍ ຕໍ່ກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດ
ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຈາກການເຜີຍແຜ່. ໃນດ້ານຫຼັກການຂອງການເປີດເຜີຍຂອງ “““(ວັກທີ່ 15)
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ສັນນິຖານສຳລັບການເປີດເຜີຍເຊັ່ນ: ການປະເມີນຜົນ ແລະ
ພື້ນຖານການບໍ່ເປີດເຜີຍ ແມ່ນຈໍາກັດສະເພາະຕໍ່ປະເພດຂໍ້ມູນ ດັ່ງທີ່ອະທິບາຍໄວ້
ໃນວັກທີ່ 17. ຖ້າຫາກເອກະສານໃດໜຶ່ງ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງເອກະສານຈະບໍ່ຖື
ກເປີດເຜີຍກໍ່ຍ້ອນວ່າ ເອກະສານ ຫລື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງເອກະສານດັ່ງກ່າວ
ມີຂໍ້ມູນທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວານັ້ນໃນນະໂຍບາຍ,
ຊຶ່່ງຈະອ້າງອີງເຖິງເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນນັ້ນໆຕໍ່ກັບການທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ.

17. ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການລົ້ມເລີກ
ໃນທາງບວກ (ວັກທີ່ 18), ປະເພດຂໍ້ມູນ ຫຼື ເອກະສານທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຂະບວນການປກຶສາຫາລ ື ແລະ ການຕດັສນິບນັຫາ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຂໍ້ມູນທີ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຂະບວນການປຶກສາຫາລື ຫຼື ການ 
ຕັດສິນບັນຫາຂອງ “““ ຈະຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການເປີດເຜີຍ. ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນນີ້ ແມ່ນອີງ 
ໃສ່ບົນມາດຖານທີ່ວ່າ ການພິຈາລະນາ, ການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ 
ຊຶ່ງມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນບັນຫາ ຕ້ອງເປັນອິດສະຫຼະແລະກົງໄປກົງມາ. ມາດຖານດັ່ງກ່າວ
ປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(i) ຂໍ້ມູນພາຍໃນ ຖ້າຖືກເປີດເຜີຍຈະ ຫຼື ອາດຈະເປັນການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ຂະບວນ 
ການປຶກສາຫາລື  ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາຂອງ “““ ດ້ວຍການຢັບຢັ້ງຄວາມກົງໄປ 
ກົງມາໃນການແລກປ່ຽນແນວຄິດ, ທັດສະນະ ແລະ ວິທີທາງ ແລະ ເນື່ອງດ້ວຍ 
ເຫດນັ້ນ ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ໃຫ້ແກ່ “““ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ “““. ຕົວຢ່າງຕ່າງໆປະກອບດ້ວຍຄໍາແນະນໍາ 
ແລະ ແນວຄິດທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນກັນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ທີ່ປຶກສາຂອງ 
ຜູ້ອໍານວຍການກຸ່ມ, ສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານ, ພະນັກງານຂອງ “““ ແລະ ທີ່ປຶກສາ 
ຂອງ ADB ເຊິ່ງຕາມປົກກະຕິ ຈະມີການການປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ແລ້ວ. ຕາມ 
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ປົກກະຕິແລ້ວ ADB ເປີດເຜີຍຜົນຈາກຂະບວນການຂອງການຕັດສິນບັນຫາ 
ຂອງຕົນ, ແຕ່ “““ອາດບໍ່ເປີດເຜີຍທຸກແນວຄິດ, ທັດສະນະ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ  
ທີ່ນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນວ່າ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ນໍາສະເໜີ ແລະ ແລກປ່ຽນບັນດາແນວຄິດ, ທັດສະນະ ພ້ອມທັງ ວິທີທາງ 
ດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ.

(ii) ການດຳເນີນການຂອງສະພາບໍລິຫານ,10 ນອກຈາກເອກະສານຂອງສະພາບໍລິຫານ,  
11ບົດບັນທຶກຄໍາຕໍ່ຄໍາ,12 ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ,13 ແລະ ຂໍ້ສະຫຼຸບ 
ຂອງປະທານໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຕ່າງໆ,14 ເນື່ອງຈາກວ່າ ການເປີດເຜີຍ 
ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນການຢັບຢັ້ງການແລກປ່ຽນແນວຄິດ, ທັດສະນະ, 
ວິທີທາງຕ່າງໆແບບກົງໄປກົງ ລະຫ່ວາງ ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານ.

(iii) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ໄດ້ກະກຽມ ຫຼື ໄດ້ຖອດຖອນມາຈາກຂະບວນ 
ການຂອງການປຶກສາຫາລື  ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາ ລະຫ່ວາງ “““ແລະ ປະເທດ 
ສະມາຊິກຂອງຕົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ “““ ຮ່ວມມືນໍາ. ຖ້າຖືກເປີດເຜີຍ, 
ຂໍ້ມູນນີ້ຈະ ຫຼື ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສັດຊື່ໃນຂະບວນການຂອງການປຶກສາ 
ຫາລື ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາ ລະຫ່ວາງ “““ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກຂອງ “““ຫຼື 
ນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ “““ ຮ່ວມມືນໍາ ໂດຍການຢັບຢັ້ງການແລກປ່ຽນແນວຄິດ, 

10 ການດໍາເນີນການຂອງສະພາບໍລິຫານ ແມ່ນຖືເປັນຄວາມລັບ ໂດຍອີງຕາມພາກທີ 9 ຂອງກດົລະບຽບການຂອງສະພາ 
ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນ້ີ, ຄວາມໝາຍຂອງການດໍາເນີນການຂອງສະພາ 
ບໍລິຫານ ໝາຍເຖິງ ທຸກເອກະສານ ຫືຼ ທຸກຂ້ໍມນູ ທ່ີສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອ ຫືຼ ສ້າງໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຂອງ 
ສະພາບໍລິຫານ ຫືຼ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຕ່າງໆ, ແລະ ປະກອບດ້ວຍເອກະສານຂອງສະພາບໍລິຫານ (ເອກະສານ 
ຕ່າງໆທ່ີໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອເປັນຂ້ໍມນູ, ເພ່ືອສົນທະນາ ຫືຼ ເພ່ືອພິຈາລະນາ) ແລະ ຂ້ໍຄວາມບັນທຶກ 
ຕ່າງໆຂອງສະພາບໍລິຫານເຊ່ັນ: ຄໍາທ່ີໄດ້ຖະແຫຼງ ຫືຼ ເປັນເອກະສານໃນໄລຍະກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຫືຼ ກອງປະຊຸມ 
ຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ, ບົດບັນທຶກຄໍາຕ່ໍຄໍາ, ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ແລະ/ຫືຼ ຂ້ໍສະຫຼຸບຂອງປະທານໃນກອງປະຊຸມ 
ຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມຈໍາ ຫືຼ ການສ່ືສານອ່ືນໆ ລະຫ່ວາງຄະນະບໍລິຫານຂອງ ADB, ບັນດາ 
ກມົ ຫືຼ ກອງເລຂາ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ, ຄະນະກໍາມະການສະພາບໍລິຫານຕ່າງໆ,  ແລະ/ຫືຼ ຫ້ອງການຜູ້ອໍານວຍກຸ່ມ 
ໃນທຸກຮູບແບບ ລວມທັງແບບເອເລັກໂຕຣນິກ.

11 ເວ້ັນແຕ່ຖືກຫ້າມໂດຍກໍລະນີຂ້ໍຍົກເວ້ັນໃນນະໂຍບາຍ, ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີແຈກຢາຍໃຫ້ສະພາບໍລິຫານເພ່ືອເປັນຂ້ໍມນູ 
ໄດ້ເອົາລົງໃນເວັບໄຊພາຍຫັຼງການແຈກຢາຍແລ້ວ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ 
ເພ່ືອພິຈາລະນາ ຈະເປີດເຜີຍກ່ໍຕ່ໍເມືອ່ໄດ້ຮັບອະນຸມດັ ຫືຼ ໄດ້ຮັບຮອງຈາກສະພາບໍລິຫານແລ້ວ.

12 ບົດບັນທຶກຄໍາຕ່ໍຄໍາຈາກກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ມອີາຍຸໄດ້ 10 ປີ ນັບແຕ່ມືສ້້າງບົດບັນທຶກ 
ຂ້ຶນມາ, ເຊ່ິງບັນດາກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານທ່ີຈັດຂ້ຶນໃນມືວັ້ນທ່ີ 2 ເດືອນເມສາ ປີ 2012 ຫືຼ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ແລະ ນ້ັນຖື
ວ່າຄະນະກໍາມະການຊ້ີນໍາການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມນູ ລົງຄວາມເຫັນແລ້ວວ່າ ບັນດາບົດບັນທຶກເຫ່ົຼານ້ັນ ບ່ໍໄດ້ບັນຈຸຂ້ໍມນູໃດໆ ຫືຼ 
ໜາຍເຖິງອັນໃດ ທ່ີນອນຢູ່ພາຍໃຕ້ເງືອ່ນໄຂຂ້ໍຍົກເວ້ັນໃນນະໂຍບາຍ.

13 ບົດບັນທຶກການປະຊຸມຂອງແຕ່ລະກອງປະຊຸມຕາມປົກກະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ ແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບການ 
ອະນຸມດັຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ແຕ່ບ່ໍເກີນ 60 ມືປ້ະຕິທິນ ຫັຼງຈາກມື ້ທ່ີໄດ້ດໍາເນີນການປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ. ອັນນ້ີ
ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກບັການປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຕ່າງໆຕາມປົກກະຕິ ທ່ີໄດ້ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 1 ເດືອນ ກນັຍາ ປີ 2005 ຫຼື 
ຫັຼງຈາກນ້ັນ.

14 ຂ້ໍສະຫຼຸບຂອງປະທານໃນການສົນທະນາແຕ່ລະຄ້ັງຂອງສະພາບໍລິຫານ ກ່ຽວກບັຍຸດທະສາດເພ່ືອການຮ່ວມມກັືບ
ປະເທດ ແລະ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມພືາກພ້ືນ, ແລະ ແຕ່ລະນະໂຍບາຍ ຫືຼ ຍຸດທະສາດທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມດັ ຫືຼ 
ຮັບຮອງໂດຍສະພາບໍລິຫານ ໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຢ່າງເປັນທາງການໃດໜ່ຶງ  ແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍພາຍໃນ 
14 ມື ້ຫັຼງຈາກມືສຸ້ດທ້າຍຂອງການແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານແລ້ວ.
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“ທັດສະນະ, ວິທີທາງຕ່າງໆແບບກົງໄປກົງ.

2. ຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ

(iv) ຂ້ໍມນູທ່ີປະເທດສະມາຊິກໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ຝ່າຍໃດໜ່ຶງສະໜອງໃຫ້ແກ່ ADB ດ້ວຍຄວາມ 
ເຊ່ືອໝ້ັນ. ADB ມໜ້ີາທ່ີປົກປ້ອງຂ້ໍມນູດ່ັງກ່າວ ແລະ ບ່ໍເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູນ້ັນ ໂດຍບ່ໍ 
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທ່ີຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງປະເທດສະມາຊິກ ຫືຼ ຝ່າຍອ່ືນໆ 
ນ້ັນ.

(v) ຂໍ້ມນູທ່ີເປັນກໍາມະສິດ ຫືຼ ທຸກຂ້ໍມນູທ່ີຝ່າຍໃດໜ່ຶງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ ADB 
ຖ້າເປີດເຜີຍຈະ ຫືຼ ອາດຈະເປັນຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕ່ໍຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ, 
ຜົນປະໂຫຍດທາງການເງນິ, ຫືຼ ໃນຖານະທ່ີສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງຝ່າຍໃດໜ່ຶງ ເຊ່ິງນ້ັນ
ເປັນແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງຂ້ໍມນູ ຫືຼ ຝ່າຍອ່ືນທ່ີອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເປີດເຜີຍ
ຂໍ້ມນູດັງ່ກ່າວ.

(vi) ຂໍ້ມນູທາງທຸລະກດິທ່ີເປັນຄວາມລັບ ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງການຮັກສາເປັນຄວາມລັບ 
ຫຼ ືຂໍ້ຕກົລງົບໍ່ເປດີເຜຍີທີ ່ADB ໄດ້ເຂົາ້ຮ່ວມກບັລກູຄ້າ ຫຼ ືຝ່າຍອືນ່ທີກ່່ຽວຂ້ອງ.

3. vຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

(vii) ທຸກຂ້ໍມນູສ່ວນບຸກຄົນ, ຖ້າເປີດເຜີຍ ຈະ ຫືຼ ອາດຈະເປັນການລະເມດີຕ່ໍສິດຜົນ 
ປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຍົກເວ້ັນ 
ເມືອ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກບຸກຄົນທ່ີກ່ຽວ ຂ້ອງ ຫືຼ ກົດລະບຽບຂອງ ADB. ບາງ 
ຕົວຢ່າງປະກອບມ ີຂ້ໍມນູທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັຂະບວນການແຕ່ງຕ້ັງ ແລະ ການຄັດເລືອກ 
ເອົາເຂົາເຈ້ົາ, ເງືອ່ນໄຂການວ່າຈ້າງ, ການປະເມນີຜົນການປະຕິບັດວຽກ, ຂ້ໍມນູທາງ 
ການແພດຂອງສ່ວນບຸກຄົນ, ການສ່ືສານສ່ວນຕົວ, ຂ້ໍມນູກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີ 
ແລະ ກນົໄກການອຸທອນຂອງການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງພາຍໃນ, ແລະ ຂ້ໍມນູກ່ຽວກັບ 
ການສືບສວນສອບສວນ.

4. vຂໍ້ມູນທາງການເງິນ

(viii) ຂໍ້ມູນທາງການເງິນ, ຖ້າເປີດເຜີຍຈະ ຫຼື ອາດຈະເປັນຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຜົນ 
ປະໂຫຍດດ້ານການເງິນ ຫຼື ດ້ານການຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ADB ແລະ 
ການດໍາເນີນງານຂອງADB. ບາງຕົວຢ່າງປະກອບມີ ການຄາດຄະເນການກູ້ເງິນ 
ໃນອະນາຄົດຂອງ ADB, ການຄາດຄະເນດ້ານການເງິນ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕັດ 
ສິນໃຈ ໃນການລົງທຶນຂອງສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງຄັງເງິນ ADB, 
ການປະເມີນຜົນດ້ານສິນເຊື່ອ, ການວິເຄາະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ການຈັດລໍາດັບດ້ານ 
ສິນເຊື່ອ, ການປະເມີນຜົນຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຂອງຕົນ ແລະ ລູກຄ້າອື່ນໆ ແລະ  



ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ12

ທຸກຂໍ້ມູນຂ່າວສານທ່ີອາດມີຄວາມລະອຽດອ່ອນດ້ານເງິນທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດ 
ການເງິນ.

(ix) ຂໍ້ມູນທາງການເງິນ, ຖ້າຖືກເປີດເຜີຍ ຈະ ຫຼື ອາດຈະເປັນຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ 
ຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງປະເທດສະມາຊິກໃດໜຶ່ງໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ 
ຂອງຕົນ.

5. ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

(x) ຂໍ້ມູນ, ຖ້າຖືກເປີດເຜີຍ ຈະ ຫຼື ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມ 
ປອດໄພ ຫືຼ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ; ຄວາມປອດໄພ ຫຼື 
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕ່ໍຊັບສິນຂອງ ADB; ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ການປ້ອງ
ກັນຊາດ ຫຼື ຄວາມໜັ້ນຄົງຂອງຊາດຂອງປະເທດສະມາຊິກ.

6. vvບັນຫາດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການສືບສວນສອບສວນ

(xi) ທຸກຂໍ້ມູນທີ່ຂຶ້ນກັບສິດລະຫ່ວາງ ທະນາຍຄວາມ-ລູກຄ້າ (ລວມທັງການສື່ສານ 
ເພື່ອປຶກສາກັບ ຫຼື ຈາກ ADB ຫຼື ທີ່ປຶກສາພາຍນອກດ້ານກົດໝາຍຂອງ ADB) 
ຫຼື ທຸກຂໍ້ມູນ, ຖ້າຖືກເປີດເຜີຍຈະ ຫຼື ອາດຈະທໍາລາຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ ລະຫ່ວາງ ທະນາຍຄວາມ-ລູກຄ້າ ຫຼື ລະເມີດກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້.15 

(xii) ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ADB ທີ່ກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ 
ຫຼື ການລະເມີດອື່ນໆ  ຕ່ໍກັບນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB16 ຫຼື 
ການປະພຶດຜິດຕ່ໍກົດລະບຽບການປະພຶດ; ຫຼື ທຸກການສືບສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ການລະເມີດອື່ນໆຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB ຫຼື ການປະພຶດຜິດຕ່ໍກົດລະບຽບການປະພຶດ. 
ທຸກຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຖ້າຖືກເປີດເຜີຍ ຈະ ຫຼື ອາດຈະເປັນສິ່ງຢືນຢັນທາງວັດຖຸ 
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລໍາອຽງ ຕ່ໍການສືບສວນສອບສວນ ຫຼື ການຄຸ້ມຄອງດ້ານ 
ຍຸຕິທໍາ; ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີດຽວກັນແມ່ນ ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍ  
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງ ADB. ຂໍ້ນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບບຸກຄົນທີ່ເປັນ 
ຝ່າຍກ່າວຫາ (ຜູ້ເປີດໂປງ), ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຜູ້ເປີດໂປງດັ່ງກ່າວ ຍິນຍອມທີ ່

15 ອັນນ້ີ ອາດລວມທັງຂ້ໍຈໍາກດັທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫັຼກຊັບ ແລະ ການທະນາຄານ, ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ລິຂະສິດ.

16 ADB. 2010. ການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມສັດຊ່ື: ຂອບວຽກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງ 
ພວກເຮົາ. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-
document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf; ແລະ ADB. 1998. ນະໂຍບາຍ 
ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ. ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ. https://www.adb.org/documents/
anticorruption-policy (ອາດຈະໄດ້ຮັບການດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ).



ຫຼັກການຊີ້ນໍານະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ 13

ຈະເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງຕົນ ຫຼື ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ອະນຸຍາດໂດຍ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງ ADB.

7. ບົດລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ບົດລາຍງານກອງທຶນ17

(xiii) (a) ບົດລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນຂອງຫ້ອງການຜູ້ກວດສອບທົ່ວໄປຂອງ 
ADB ຍ້ອນວ່າບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວອາດປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ 
ກ່ຽວກັບລະບົບພາຍໃນ ຊຶ່ງຝ່າຍທີ່ 3 ສາມາດໃຊ້ເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່  
ADB; ແລະ (b) ບາງບົດລາຍງານການກວດສອບສະເພາະຂອງຜູ້ກວດສອບຈາກ
ພາຍນອກຂອງ ADB ຕ່ໍກອງທຶນທີ່ ADB ບໍລິຫານ ໃນບ່ອນທີ່ມາດຕະຖານການ
ກວດສອບທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ຈໍາກັດການເປີດເຜີຍບົດລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ບົດລາຍງານ 
ທາງດ້ານການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.18 

C. ເງືອ່ນໄຂຂ ໍຍົ້ກເວ້ັນຕ ໍກ່ານເປດີເຜຍີ

18. ພາຍໃຕ້ເງືອ່ນໄຂຍົກເວ້ັນ, ADB ມສິີດທ່ີຈະເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ເງືອ່ນໄຂຂ້ໍຍົກເວ້ັນ
ຂອງການເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູ ຖ້າ ADB ລົງຄວາມເຫັນແລ້ວວ່າ ຜົນປະໂຫຍດທ່ີມຕ່ໍີສາທາລະນະ
(ສ່ວນລວມ) ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມນູນ້ັນ ມຫຼີາຍກວ່າ ເມືອ່ທຽບກັບຜົນເສຍຫາຍທ່ີອາດຈະ
ເກດີຂ້ຶນ ຍ້ອນການເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູດ່່ັງກ່າວ. ທຸກຄໍາສະເໜີແນະຕ່ໍການເປີດເຜີຍ ຫືຼ ການ
ປະຕິເສດຕ່ໍການເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມດັຈາກສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອເປັນ
ການບັນທຶກຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຈາກປະທານສໍາລັບເອກະສານອ່ືນໆ.

D. ອະພສິິດຂອງ ADB ຕ່ໍການຈໍາກດັການເຂ້ົາເຖງິ 
(ການລ້ົມເລີກໃນທາງລົບ)

19. ພາຍໃຕ້ເງືອ່ນໄຂຍົກເວ້ັນ, ADB ຍັງມສິີດທ່ີຈະບ່ໍເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູ ຊ່ຶງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ
ຕ້ອງເປີດເຜີຍ ຖ້າຫາກ ADB ລົງຄວາມເຫັນແລ້ວວ່າ ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູດ່ັງກ່າວຈະ ຫືຼ
ອາດຈະພາໃຫ້ເກດີຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍກ່ວາ ເມືອ່ທຽບກບັຜົນປະໂຫຍດຈາກການເປີດເຜີຍ.

17 ຄາໍຄິດເຫັນຂອງການກວດສອບ ແລະ ບົດລາຍງານການເງນິທ່ີໄດ້ຖືກກວດສອບແລ້ວ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕ່ໍສາທາລະນະ 
ເນ່ືອງຈາກມນັເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງ ADB ຈະບ່ໍຖືກລວມເຂ້ົາໃນກໍລະນີຂ້ໍຍົກເວ້ັນນ້ີ.

18 ບາງບົດລາຍງານດ້ານການເງນິຂອງກອງທຶນທ່ີໄດ້ກະກຽມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ (ຊ່ຶງອາດ 
ແຕກຕ່າງຈາກມາດຕະຖານການບັນຊີທ່ີຍອມຮັບໂດຍທ່ົວໄປໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ), ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດສອບ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການກວດສອບທ່ີຍອມຮັບໂດຍທ່ົວໄປໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ (ຊ່ຶງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ກບັ ADB). ມາດຕະຖານການກວດສອບດັ່ງກ່າວນ້ີ ຈໍາກດັການເປີດເຜີຍບົດລາຍງານດ້ານການເງນິທ່ີໄດ້ກະກຽມ  
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການບັນຊີອ່ືນໆທ່ີບ່ໍແມ່ນມາດຕະຖານທ່ົວໄປທ່ີຍອມຮັບໄດ້ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ແລະ ແນວຄວາມຄິດໃນການກວດສອບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັຜູ້ທ່ີມຄີວາມສົນໃຈສະເພາະໃນກອງທຶນເຊ່ັນ: ຜູ້ປະກອບສ່ວນ 
ແລະ ຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ/ຫືຼ ການບໍລິຫານກອງທຶນ.
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ມພີຽງແຕ່ສະພາບໍລິຫານເທ່ົານ້ັນທ່ີໃຫ້ອະພິສິດນ້ີໄດ້. ເກີດຂ້ຶນ ຍ້ອນການເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູ 
ດ່່ັງກ່າວ. ທຸກຄໍາສະເໜີແນະຕ່ໍການເປີດເຜີຍ ຫືຼ ການປະຕິເສດຕ່ໍການເປີດເຜີຍຂ້ໍມນູ 
ດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມດັຈາກສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອເປັນການບັນທຶກຂອງສະພາບໍລິຫານ 
 ແລະ ຈາກປະທານສໍາລັບເອກະສານອ່ືນໆ.  ຖ້າຖືກເປີດເຜີຍ, ຂ້ໍມນູນ້ີຈະ ຫືຼ ອາດຈະສ່ົງ
ຜນົຕ່ໍຄວາມສັດຊ່ືໃນຂະບວນການຂອງການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຕົກລົງບັນຫາ ລະຫ່ວາງ 
ADB ແລະ ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ADB ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນອ່ືນໆທ່ີ ADB ຮ່ວມມນືໍາ 
ໂດຍການຢັບຢ້ັງການແລກປ່ຽນແນວຄິດ, ທັດສະນະ, ວິທີທາງຕ່າງໆແບບກົງໄປກົງ.

E. ຂ້ໍມນູທ່ີເປນັປະຫວັດສາດ

20. ທຸກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງ ADB ທີ່ໄດ້ຮັກສາໃວ້ໂດຍ ADB ຜ່ານມາຫຼາຍ
ກ່ວາ 20 ປີ ນັບແຕ່ມື້ຜະລິດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຫຼື ທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ADB ຖືວ່າເປັນຂໍ້ມູນ
ທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ. ບັນທຶກກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລິຫານທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດເປີດເຜີຍ
ໄດ້ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ (AIC) ທີ່ໄດ້ລົງຄວາມ
ເຫັນແລ້ວວ່າ ບັນທຶກກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລິຫານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ບັນຈຸ ຫຼື ອ້າງອີງເຖິງ
ຂໍ້ມູນທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ທຸກໆເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນນະໂຍບາຍ ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງບົດ
ບັນຍັດໃນວັກທີ່ 17.1 (ii). ທຸກຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຍົກ
ເວັ້ນແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນວັກທີ່ 17.2 (ຂໍ້ມູນ
ທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝ້ັນ), ວັກທີ່ 17.3 (ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ), ວັກທີ່
17.5 (ຂໍ້ມູນດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມປອດໄພ), ຫຼື ວັກທີ່ 17.6
(ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານການສືບສວນ) ເຊິ່ງຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການ
ເປີດເຜີຍ.
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IV.  ການຮ້ອງຂໍຂ້ໍມນູ ແລະ ການອຸທອນ

A. vການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ

21. ທຸກຄໍາຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ຕ້ອງໄດ້ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ອາດສົ່ງຄໍາຮ້ອງ
ຂໍໂດຍກົງເຖິງ ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ ADB, ຫ້ອງການປະຈໍາປະເທດ ຫຼື ຫ້ອງການຜູ້
ຕາງໜ້າ ADB ຫຼື ກົມ ຫຼື ຫ້ອງການໃດໜຶ່ງຂອງ ADB. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບ່ອນສົ່ງ
ຄໍາຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນແມ່ນຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ ADB.  ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຄວນລະບຸລາຍລະອຽດສະເພາະ
ເຈາະຈົງທີ່ເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ກໍາລັງຊອກຫາ ເພື່ອໃຫ້ ADB ສາມາດຊອກຫາ
ຂໍ້ມູນໄດ້ພາຍໃນກໍານົດເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

22. ອາດສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍໄປຫາ ADB ເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາປະຈໍາຊາດຂອງປະເທດ
ສະມາຊິກຂອງ ADB.19

23. ADB ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຫຼື ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍທີ່ບໍ່ສະໜັບສະໜູນ,
ຄໍາຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນກວມຫຼາຍຫົວຂໍ້ແບບລວມໆ  ຫຼື ທຸກຄໍາຮ້ອງຂໍເພື່ອໃຫ້ ADB ສ້າງ,
ປັບປຸງ ຫຼື ສົມທຽບຂໍ້ມູນ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕົວເລກທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ ຫຼື ຍັງບໍ່ມີໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງ
ການບັນທຶກຂອງ ADB.  ອັນນີ້ຍັງໃຊ້ກັບ ຄໍາຮ້ອງຂໍສໍາລັບຂໍ້ມູນໃນເລື່ອງດຽວກັນຈາກ
ບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ກຸ່ມດຽວກັນ ຖ້າວ່າ ADB ຫາກໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ
ໃຫ້ແລ້ວຈາກການຮ້ອງຂໍໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນໄປແລ້ວວ່າເປັນຫຍັງຈິ່ງບໍ່
ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້.

24. ADB ຕອບຮັບໂດຍທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍແລ້ວ ແລະ ສື່ສານການຕັດສິນໃຈຂອງ
ຕົນຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ.20 ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ,21 ADB ອາດຂໍຕ່ໍເວລາທີ່
ກໍານົດໃນການຕອບຕ່ໍຄໍາຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍຊາບ ແລະ ຮັບຮູ້ຕ່ໍການ
ຕໍ່ເວລານັ້ນ.

19 ພາສາອັງກດິເປັນພາສາມາດຕະຖານທ່ີໃຊ້ໃນໜັງສືຕອບຮັບຂອງ ADB ຕ່ໍທຸກຄໍາຮ້ອງຂໍ. ອາດແປໜັງສືຕອບຮັບ 
ໂດຍຂ້ຶນກບັສະຖານະການຂອງທ້ອງຖ່ິນ.

20 ໃນບ່ອນທ່ີ ADB ໃຊ້ອະພິສິດຂອງຕົນພາຍໃຕ້ວັກທ່ີ 18 (ການລ້ົມເລີກໃນທາງບວກ) ຫືຼ ວັກທ່ີ 19 (ການລ້ົມເລີກ 
ໃນທາງລົບ), ADB ຈະຕິດຕ່ໍສ່ືສານກັບຜູ້ຮ້ອງຂໍ ເມືອ່ໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃຈຂ້ັນສຸດທ້າຍແລ້ວ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍຈະໄດ້ຮັບການ 
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຕ່ໍເວລາຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

21 ຄໍາຮ້ອງຂໍທ່ີສະຫລັບສັບຊ້ອນລວມທັງການຊອກຫາຂ້ໍມນູຈາກຫຼາກຫຼາຍແຫ່ຼງຂ້ໍມນູ, ເອກະສານຈໍານວນຫຼາຍທ່ີໄດ້ 
ລວບລວມເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ການລວບລວມ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍມນູດິບ ແລະ ການສະໜອງສ່ິງທ່ີຄ້ົນພົບ.
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B. vຄະນະກໍາມະການຊ້ີນໍາການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນ

25. ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ (AIC) ແມ່ນອົງການຊີ້ນໍາທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
 ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍ ພ້ອມທັງການ 
ຈັດວາງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງຕົນ. ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ຈະປະກອບດ້ວຍພະນັກງານ
ອາວຸໂສຂອງ ADB ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ປະທານ. ຄະນະກໍາມະ
ການຊີ້ນໍາການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຈະປະຊຸມກັນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອທົບທວນຄືນຄໍາຮ້ອງ
ຂໍຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິເສດຈາກກົມ ຫຼື ຫ້ອງການຂອງ ADB. ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍ
າການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຍັງຈະພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນກ່ຽວກັບການອຸທອນ (ວັກທີ່ 28).
ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຈະມີສິດອໍານາດໃນການ (i) ສະໜັບສະໜູນ
ຫຼື ຄັດຄ້ານຕໍ່ຄໍາຕັດສິນຂອງກົມ ຫຼື ຫ້ອງການ ADB ທີ່ປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ
(ii) ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນນະໂຍບາຍ
(ວັກທີ່ 18) ເພື່ອໃຫ້ເປີດເຜີຍ ດ້ວຍເຫດຜົນອັນນໍາມາຊຶ່ງຜົນປະໂຫຍດຕ່ໍສາທາລະນະ.

C. vvການອຸທອນ

26. ADB ມີ ຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການອຸທອນຢູ່ 2 ຂັ້ນ ທີ່ຜູ້ຮ້ອງຂໍສາມາດນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່
ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ADB ໄດ້ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງເປັນການລະເມີດຕໍ່
ນະໂຍບາຍນີ້. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສົ່ງຄໍາອຸທອນແມ່ນຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ ADB.
ການແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮ້ອງຂໍທີ່ມີສ່ວນໃນທຸກການອຸທອນ ແມ່ນຖືກຈໍາກັດສະເພາະຕໍ່ກັບ
ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຕາມທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍມາເທົ່ານັ້ນ.

27. ຂະບວນການອຸທອນ 2 ຂັ້ນມີດັ່ງນີ້.

1. ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການສືບສວນສອບສວນ

28. ຜູ້ຮ້ອງຂໍທີ່ຖືກ ADB ປະຕິເສດຕ່ໍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ສາມາດຍື່ນອຸທອນຕ່ໍຄະນະ
ກໍາມະການຊີ້ນໍາການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ (AIC) ຖ້າຜູ້ຮ້ອງຂໍສາມາດ (i) ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ໄດ້ວ່າ ການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່
ກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ (ii) ກ່ໍເຮັດໄດ້ຄືກັນ ໂດຍໃຫ້ການຄັດຄ້ານທ່ີສົມເຫດ
ສົມຜົນວ່າ ADB ໄດ້ລະເມີດນະໂຍບາຍ ໂດຍປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຕາມທີ່ໄດ້
ຮ້ອງຂໍມານັ້ນ ຫຼື ໃຫ້ເຫດຜົນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີຕ່ໍສາທາລະນະຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍ
ໄວ້ໃນວັກທີ່ 18 ເພື່ອລົ້ມເລີກ ຕ່ໍກັບເງື່ອນໄຂຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນນະໂຍບາຍ.
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2. ຂ້ັນທ່ີສອງ: ຄະນະອິດສະຫະຼຊ້ີນໍາການອຸທອນ

29. ຖ້າຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຫາກສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ
ໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ປະຕິ ເສດຄໍາຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ, ແລະ ຜູ້ຮ້ອງຂໍກໍ່ຍັງເຊື່ອວ່າ ADB ໄດ້
ລະເມີດນະໂຍບາຍຂອງຕົນດ້ວຍການລະງັບການສະໜອງຂໍ້ມູນຕາມທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍມາ
ດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຮ້ອງຂໍສາມາດຍື່ນອຸທອນຕ່ໍຄະນະອິດສະຫຼະຊີ້ນໍາການອຸທອນ  (IAP).
ຄະນະອິດສະຫຼະຊີ້ນໍາການອຸທອນ ມີສິດອໍານາດທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ຄັດຄ້ານຕໍ່
ຄໍາຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ. ຄໍາຕັດສິນຂອງຄະນະ
ອິດສະຫຼະຊີ້ນໍາການອຸທອນ ແມ່ນເປັນຂ້ັນສຸດທ້າຍ.

30. ຄະນະອິດສະຫຼະຊີ້ນໍາການອຸທອນ ບໍ່ມີສິດອໍານາດໃນການພິຈາລະນາຄໍາອຸທອນ
ກ່ຽວກັບ (i) ຄໍາຕັດສິນຂອງສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ປະທານ ຖ້າວ່າຄໍາອຸທອນຫາກຢູ່
ບົນເງື່ອນໄຂການລົ້ມເລີກຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີຕ່ໍສາທາລະນະ ຫຼື (ii) ຄໍາຕັດສິນຂອງ
ສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອທີ່ຈະນໍາໃຊ້ອະພິສິດຂອງຕົນໃນການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ
ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ.

31. ຄະນະອິດສະຫຼະຊີ້ນໍາການອຸທອນ ຈະປະກອບມີຜູ້ຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະກ່ຽວກັບການ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ 3 ທ່ານ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກ ADB. ປະທານ ADB
ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກຄະນະອິດສະຫຼະຊີ້ນໍາການອຸທອນ ດ້ວຍການອະນຸມັດຂອງສະພາ
ບໍລິຫານ.

3. ການຍືນ່ອທຸອນ ແລະ ການແຈງ້ການກຽ່ວກບັຄາໍຕດັສນິ

32. ທຸກຄໍາອຸທອນທ່ີຍື່ນຕ່ໍຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຕ້ອງຍື່ນເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນພາຍໃນ 90 ມື້ປະຕິທິນ ຫຼັງຈາກຄໍາຕັດສິນໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ADB ໃນການ
ປະຕິເສດຕ່ໍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍ. ໜັງສືອຸທອນທັງໝົດທີ່ສົ່ງເຖິງຄະນະອິດສະ
ຫຼະຊີ້ນໍາການອຸທອນ ຈະຕ້ອງສົ່ງເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 90 ມື້ ຫຼັງຈາກຄໍາຕັດ
ສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄໍາຕັດສິນໃນເບື້ອງ
ຕົ້ນຂອງ ADB ໃນການປະຕິເສດຕ່ໍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ. ໜັງສືອຸທອນທີ່ໄດ້ຮັບເກີນກ່ວາ
90 ມື້ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ທຸກໜັງ ສືີອຸທອນຄວນປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(i) ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນເດີມທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍ, ແລະ

(ii) ຄໍາອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ອ້າງທີ່ຜູ ້
ຮ້ອງຂໍອ້າງວ່າ ADB ໄດ້ລະເມີດນະໂຍບາຍ ຫຼື ອ້າງວ່າໄດ້ທໍາການລົ້ມເລີກຜົນປະໂຫຍດ
ທີ່ມີຕໍ່ສາທາລະນະ.
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33. ຜູ້ຮ້ອງຂໍຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບເຖິງການອຸທອນຖືກຍົກຟ້ອງໃນກໍລະນີທ່ີ (i) ບໍ່
ສາມາດທ່ີຈະຍ່ືນໜັງສືອຸທອນພາຍໃນເວລາທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້, (ii) ບ່ໍສາມາດທ່ີຈະສະໜອງ
ຂ້ໍມນູທ່ີສະໜັບສະໜູນທ່ີສົມເຫດສົມຜົນຢ່າງພຽງພໍຕ່ໍການອຸທອນ, ຫືຼ (iii) ຍ້ອນຄະນະ
ກໍາມະການຊ້ີນໍາການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມນູ ຫືຼ ຄະນະອິດສະຫຼະຊ້ີນໍາການອຸທອນບ່ໍມສິີດອາໍນາດ
ໃນການພິຈາລະນາຕ່ໍເລ່ືອງທ່ີພວມຖືກອຸທອນ.

D. vສາຍພົວພັນຂອງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ 
ກັບນະໂຍບາຍອື່ນໆ

34. ADB ມີ ຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການອຸທອນຢູ່ 2 ຂັ້ນ ທີ່ຜູ້ຮ້ອງຂໍສາມາດນໍາໃຊ້ໃນເວລາ
ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ADB ໄດ້ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງເປັນການລະເມີດຕໍ່
ນະໂຍບາຍນີ້. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສົ່ງຄໍາອຸທອນແມ່ນຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ ADB.
ການແກ້ໄຂໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮ້ອງຂໍທີ່ມີສ່ວນໃນທຸກການອຸທອນ ແມ່ນຖືກຈໍາກັດສະເພາະຕໍ່ກັບ
ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຕາມທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍມາເທົ່ານັ້ນ.

E. ການທົບທວນຄືນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ

35. ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ  ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະບວນການອຸທອນ (ວັກທີ່
26“33). ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແມ່ນ “ນະໂຍບາຍເພື່ອການດໍາເນີນງານ“
ໜຶ່ງທີ່ປະຕິບັດໄປຄຽງຄູ່ກັນກັບ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
 ADB. ສະນັ້ນ, ຄໍາຕໍານິຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທີ່ກ່າວຫາວ່າ ADB
ລະເມີດຕໍ່ນະໂຍບາຍນີ້ ໃນການກໍານົດ, ການດໍາເນີນງານ ຫຼື ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການໃດໝຶ່ງ ຍັງສາມາດຍື່ນຄໍາຕໍານິພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍກົນໄກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງ ADB.22

22 ກນົໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເປັນເວທີ ກໍ່ຄືພ້ືນທ່ີສໍາລັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກໂຄງການທ່ີ ADB ຊ່ວຍເຫຼອື 
ເພ່ືອເປັນສຽງ ແລະ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ລາຍງານປະເດັນທ່ີກ່າວຫາວ່າ ບ່ໍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ 
ແລະພ້ອມທັງ ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນງານຂອງ ADB. ADB. ກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ.  https://www.adb.org/
site/accountability-mechanism/main
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V.   ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ການດັດແກ້ນະໂຍບາຍ

36. ADB ຈະຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຈະເອົາບົດລາຍງານ 
ການກວດກາປະຈໍາປີລົງໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ. ການດັດແກ້ນະໂຍບາຍ ສາມາດເຮັດເປັນ 
ແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸມດັຈາກສະພາບໍລິຫານ.
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VI.   ມ້ືມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍ

37. ນະໂຍບາຍນ້ີ ຈະມຜົີນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ ວັນທ່ີ 1 ເດືອນ ມງັກອນ ປີ 2019 ແລະ 
ນະໂຍບາຍນ້ີຈະປ່ຽນແທນ ນະໂຍບາຍສ່ືສານມວນຊົນປີ 2011.



 ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວ່າ ໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກມ ີ
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ທົ່ວເຖິງ, ພ້ອມຮັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ, ໄປພ້ອມກັບການຮັກສາ 
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ຮັບ 
ການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966, ໂດຍມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ ໃນນັ້ນມີ 48 ປະເທດ 
ແມ່ນ ມາຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ. ບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດ 
ສະມາຊິກທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນການປຶກສາຫາລືດ້ານ 
ນະໂຍບາຍ, ການໃຫ້ເງິນກູ້, ການເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນໃນໂຄງການ, ການຄໍ້າປະກັນ, ການໃຫ້ທຶນ 
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.
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