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ກໍລະນີສຶກສາ
ຂອງOSPF
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
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ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງ
ການສະເພາະ(OSPF)
ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBໄດ້ໂດຍການຂຽນໜັງສືຮ້ອງຮຽນທີ່ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາຂອງຕົນ.
ໃນກໍລະນີຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ,ການປະຊຸມຫຼາຍໆຄັ້ງແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີວ່າບັນຫາຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນສາມາດຖືກແກ້ໄຂ
ໄດ້ແນວໃດ.ກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງອີກແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນ.ພາຍໃຕ້ບົດບາດໜ້າທີ່ການແກ້
ໄຂບັນຫາຂອງOSPF,ກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດຂຶ້ນແລະບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ,ແລະແປພາສາເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນມີຂໍ້ມູນກຽມພ້ອມໄວ້.
OSPFຈະຮັບປະກັນວ່າລັດຖະບານແລະພະແນກຝ່າຍດຳເນີນງານຂອງADBໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຮູ້ກ່ຽວກັບວ່າອັດຕາ
ຄ່າຊົດເຊີຍຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຄິດໄລ່ແນວໃດ.
ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ລັດຖະບານແລະພະແນກຝ່າຍດຳເນີນງານຂອງADBໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສື່ສານໃຫ້ໄດ້ດີແລະວິທີການສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີຄວບຄຸມການສົນທະນາໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍເສຍໃຈ.ຊາວບ້ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວັດຜົນທີ່
ຈຳເປັນເພື່ອຕັດສິນກຳນົດຈຳນວນເງິນຊົດເຊີຍ.OSPFກໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໄດ້ຮັບການຈ່າຍຊົດເຊີຍໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ,ມັນໃຊ້ເວລາເກືອບໜຶ່ງປີນັບຈາກເວລາທີ່ປະຊາຊົນຮ້ອງຮຽນຈົນຮອດເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ.ໃນທີ່ສຸດ,ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ
ບອກວ່າພວກເຂົາພໍໃຈທີ່ສຸດກັບຜົນໄດ້ຮັບ.ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫານຳອີກ.

ຫ້ອງການຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
(OCRP)
ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBນີ້ໄດ້ໂດຍການຂຽນໜັງສືຮ້ອງຮຽນທີ່ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.

ໃນກໍລະນີນີ້,ມີຫຼາຍໆບາດກ້າວແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອປະຕິບັດການສືບສວນການປະຕິບັດຕາມຂອງADBຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການ
ດຳເນີນງານຂອງຕົນເອງ.

ຜົນຈາກການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ,ໂຄງການໄດ້ຖືກນໍາກັບເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການດຳເນີນງານຂອງADB.
ເຊິ່ງຜູ້ຮ້ອງຮຽນແມ່ນມີຄວາມພໍໃຈທີ່ສຸດຕໍ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບນີ້.
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ປະຕິບັດຕາມ

ກໍລະນີສຶກສາ
ຂອງOSPF
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໂຄງການສະເພາະ

ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງ
ການສະເພາະ(OSPF)
ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBໄດ້ໂດຍການຂຽນໜັງສືຮ້ອງຮຽນທີ່ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາຂອງຕົນ.
ໃນກໍລະນີຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ,ການປະຊຸມຫຼາຍໆຄັ້ງແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີວ່າບັນຫາຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນສາມາດຖືກແກ້ໄຂ
ໄດ້ແນວໃດ.ກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງອີກແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນ.ພາຍໃຕ້ບົດບາດໜ້າທີ່ການແກ້
ໄຂບັນຫາຂອງOSPF,ກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດຂຶ້ນແລະບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ,ແລະແປພາສາເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນມີຂໍ້ມູນກຽມພ້ອມໄວ້.
OSPFຈະຮັບປະກັນວ່າລັດຖະບານແລະພະແນກຝ່າຍດຳເນີນງານຂອງADBໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຮູ້ກ່ຽວກັບວ່າອັດຕາ
ຄ່າຊົດເຊີຍຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຄິດໄລ່ແນວໃດ.
ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ລັດຖະບານແລະພະແນກຝ່າຍດຳເນີນງານຂອງADBໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສື່ສານໃຫ້ໄດ້ດີແລະວິທີການສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີຄວບຄຸມການສົນທະນາໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍເສຍໃຈ.ຊາວບ້ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວັດຜົນທີ່
ຈຳເປັນເພື່ອຕັດສິນກຳນົດຈຳນວນເງິນຊົດເຊີຍ.OSPFກໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໄດ້ຮັບການຈ່າຍຊົດເຊີຍໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ,ມັນໃຊ້ເວລາເກືອບໜຶ່ງປີນັບຈາກເວລາທີ່ປະຊາຊົນຮ້ອງຮຽນຈົນຮອດເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ.ໃນທີ່ສຸດ,ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ
ບອກວ່າພວກເຂົາພໍໃຈທີ່ສຸດກັບຜົນໄດ້ຮັບ.ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫານຳອີກ.

ຫ້ອງການຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
(OCRP)
ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBນີ້ໄດ້ໂດຍການຂຽນໜັງສືຮ້ອງຮຽນທີ່ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.

ໃນກໍລະນີນີ້,ມີຫຼາຍໆບາດກ້າວແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອປະຕິບັດການສືບສວນການປະຕິບັດຕາມຂອງADBຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການ
ດຳເນີນງານຂອງຕົນເອງ.

ຜົນຈາກການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ,ໂຄງການໄດ້ຖືກນໍາກັບເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການດຳເນີນງານຂອງADB.
ເຊິ່ງຜູ້ຮ້ອງຮຽນແມ່ນມີຄວາມພໍໃຈທີ່ສຸດຕໍ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບນີ້.
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ປະຕິບັດຕາມ

ກໍລະນີສຶກສາ
ຂອງOSPF
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໂຄງການສະເພາະ

ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງ
ການສະເພາະ(OSPF)
ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBໄດ້ໂດຍການຂຽນໜັງສືຮ້ອງຮຽນທີ່ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາຂອງຕົນ.
ໃນກໍລະນີຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ,ການປະຊຸມຫຼາຍໆຄັ້ງແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີວ່າບັນຫາຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນສາມາດຖືກແກ້ໄຂ
ໄດ້ແນວໃດ.ກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງອີກແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນ.ພາຍໃຕ້ບົດບາດໜ້າທີ່ການແກ້
ໄຂບັນຫາຂອງOSPF,ກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດຂຶ້ນແລະບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ,ແລະແປພາສາເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນມີຂໍ້ມູນກຽມພ້ອມໄວ້.
OSPFຈະຮັບປະກັນວ່າລັດຖະບານແລະພະແນກຝ່າຍດຳເນີນງານຂອງADBໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຮູ້ກ່ຽວກັບວ່າອັດຕາ
ຄ່າຊົດເຊີຍຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຄິດໄລ່ແນວໃດ.
ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ລັດຖະບານແລະພະແນກຝ່າຍດຳເນີນງານຂອງADBໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສື່ສານໃຫ້ໄດ້ດີແລະວິທີການສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີຄວບຄຸມການສົນທະນາໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍເສຍໃຈ.ຊາວບ້ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວັດຜົນທີ່
ຈຳເປັນເພື່ອຕັດສິນກຳນົດຈຳນວນເງິນຊົດເຊີຍ.OSPFກໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໄດ້ຮັບການຈ່າຍຊົດເຊີຍໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ,ມັນໃຊ້ເວລາເກືອບໜຶ່ງປີນັບຈາກເວລາທີ່ປະຊາຊົນຮ້ອງຮຽນຈົນຮອດເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ.ໃນທີ່ສຸດ,ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ
ບອກວ່າພວກເຂົາພໍໃຈທີ່ສຸດກັບຜົນໄດ້ຮັບ.ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫານຳອີກ.

ຫ້ອງການຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
(OCRP)
ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBນີ້ໄດ້ໂດຍການຂຽນໜັງສືຮ້ອງຮຽນທີ່ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.

ໃນກໍລະນີນີ້,ມີຫຼາຍໆບາດກ້າວແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອປະຕິບັດການສືບສວນການປະຕິບັດຕາມຂອງADBຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການ
ດຳເນີນງານຂອງຕົນເອງ.

ຜົນຈາກການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ,ໂຄງການໄດ້ຖືກນໍາກັບເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການດຳເນີນງານຂອງADB.
ເຊິ່ງຜູ້ຮ້ອງຮຽນແມ່ນມີຄວາມພໍໃຈທີ່ສຸດຕໍ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບນີ້.

© ສື່ສິ່ງ ພິມ ຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ  ເລກລະຫັດ ການ ພິມ. ARM125318 ກໍລະກົດ 2012 ພິມ ໃສ່ ເຈ້ ຍທີ່ ນໍາ ກັບ ມາ ໃຊ້ ຄືນ ໃໝ່



ຫາກທ່ານໄດ້ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ
ຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBແລ້ວ,

ມັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ໄປ?

ທ່ານມີ ທາງເລືອກ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ສິ່ງນີ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ.

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການໂຄງການສະເພາະຈະ

 ► ດຳ ເນີນ ການ ກັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ.

 ►  ບອກ ໃຫ້ ທ່ານ ອະທິບາຍ ແຈ້ງ ວ່າ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ນັ້ນແມ່ນ ຫຍັງ  ແລະ ຜົນ ເສຍ 
ຫາຍ ໄດ້ເກີດ ຂຶ້ນ ແນວ ໃດ.

 ►  ຊ່ວຍ ທ່ານ, ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ADB  ແລະ ລັດຖະບານຊອກ 
ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້.

 ►  ຊ່ວຍ ທຸກໆ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ກ່ຽວ ກັບສິ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນ 
ຕ້ອງ ເຮັດ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ທ່ານ.

 ►  ຈາກ ນັ້ນ ຕິດຕາມ ການ ດຳ ເນີນ ການ ທີ່  ໄດ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ຮ່ວມ ກັນ.

ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
ສິ່ງນີ້ກວດເບິ່ງວ່າADBໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການຂອງຕົນຫຼືບໍ່.

ຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຈະ

 ► ສືບສວນ  ADB  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຄໍາ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ. 

 ► ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ໂຄງການ.

 ►  ຂຽນບົດ ລາຍ ງານ,  ເຊິ່ງທ່ານ ສາມາດ ປະກອບ ຄໍາ ຄິດ ເຫັນ ໃສ່ ໄດ້.

 ►   ໃຫ້ສິ່ງ ຄົ້ນ ພົບ  ແລະ ຄໍາ ສະ ເໜີ ແນະ ແກ່ ADB.

►  ຈາກ ນັ້ນ ADB ຈະ ແນະ ນໍາ ສິ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ເຮັດເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ADB ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ 
ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການ ຂອງ ຕົນ. 

  ໝາຍເຫດ:ຖ້າ ທ່ານ ເລືອກ ການ ທົບ ທວນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ, ທ່ານ ບໍ່ ສາມາດ ກັບ ຄື ນ ໄປ 
ຫາ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາໄດ້ ອີກ. 

ກະລຸນາ ບອກ ໃຫ້  ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຮັບຮູ້ ເອົາວິການທີ່ທ່ານ ເລືອກ.  ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຄໍາ ຮ້ອງ ຮຽນ ຈະ ນໍາ ສົ່ງ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ ຫາ 
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການ ໂຄງການສະເພາະ ຫຼື ຄະນະ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ.

ກໍລະນີສຶກສາຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໂຄງການສະເພາະ(OSPF)
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໂຄງການສະເພາະ
1.  ເຈ້ົາຂອງຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງໜ່ືງຖືກເຈ້ົາໜ້າທ່ີຮ້ອງຂໍໂດຍໃຫ້ມ້າງຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

ອັນເປັນຜົນຈາກ ໂຄງການ ກ່ໍສ້າງ ເສ້ັນທາງ ຫຼວງທ່ີ ADB  ໃຫ້ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ.  ແນວ ໃດ ກ່ໍຕາມ, ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງບ່ໍ ສັງກັດ ລັດຖະບານ (NGO)  ໄດ້ ແຈ້ງບອກ ພວກ ເຂົາ ວ່າ ADB ມີ ມາດ ຕະການ ປົກ ປ້ອງ  ແລະ 
ພວກ ເຂົາ ມີ ສິດ ຮ້ອງ ຮຽນ ຖ້າ ພວກ ເຂົາຮູ້ສຶກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບຈາກ ໂຄງການ.

2.  ອົງການ NGO  ໄດ້ ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ຂຽນ ໜັງສື ຮ້ອງ ຮຽນ ຫາ ADB.
3.   ADB ສ່ົງ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ OSPF  ເພ່ືອ ເຮັດ ການ ປະ ເມີນ  ແລະ ຕັດ ສິນກຳນົດ ສ່ິງ ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ:
	 ■  ບັນຫາ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ຕ່ໍກັບ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ບໍ? 
	 ■  ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ໂຄງການ ທ່ີ ADB  ໃຫ້ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ແທ້ ບໍ?
 ■  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ ນໍາ ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ADB 

ກ່ອນ ແລ້ວ ບໍ,  ເຊ່ິງ ເປັນ ໜ່ວຍ ງານ  ຮັບຜິດຊອບ  ໃນ ການ ຮັບປະກັນ  ໃຫ້ນະ ໂຍບາຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ຖືກ 
ປະຕິ ບັດ ຕາມ?

4.   ໃນ ກໍລະນີ ນ້ີ, ພົບ ວ່າຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນ ເຂ້ົາ ເກນ  ມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນ,  ແລະ ບັນຫາ ແມ່ນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊົດ 
ເຊີຍທ່ີ ເປັນ ທໍາ ສຳ ລັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຂອງ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ  ແລະ ກ່ຽວ ກັບການ ແລກປ່ຽນ ຂ້ໍ ມູນ ຂ່າວສານ.

5.   ຫັຼງຈາ ກເວລາຜ່ານໄປ ໄລຍະ ໜ່ຶງ  ແລະ ມີການປະຊຸມ ຫຼາຍໆ ຄ້ັງແລ້ວ, ທຸກ ຄົນ ເຂ້ົາ ໃຈ ວ່າ ມັນ ເປັນ ສ່ິງ ທ່ີ 
ດີກ ວ່າ  ໃນ ການ ຮ່ວມ ກັນ ຊອກ ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ. OSPF ໄດ້ສັງ ລວມຜົນ ການ ປະຊຸມ  ແລະ ຄໍາ  ແນະ ນໍາ 
ຕ່າງ ໆ  ກ່ຽວ ກັບ ວ່າ  ບັນຫາ ດ່ັງກ່າວນ້ັນ ຈະສາມາດ ຖືກ ແກ້ ໄຂ ໄດ້ ແນວ ໃດ,  ແລະ ໄດ້ສ່ົງ ທ່ີ ປຶກສາ ທ້ອງ ຖ່ິນ 
ໄປ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບົດ ລາຍ ງານ  ແລະ ຊ່ວຍ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ເຂ້ົາ ໃຈ ທາ ເລືອກ ຕ່າງໆ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ.

6.  ຫັຼງຈາກ ເກືອບ  ປີໜ່ຶງ, ໃນທ່ີສຸດບັນຫາ ຂອງ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ກ່ໍໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ ຢ່າງເປັນ ທ່ີໜ້າ ພໍ ໃຈ,  ໂດຍ ມີ 
ການ ຈ່າຍ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ຢ່າງ ຍຸຕິ ທໍາ.

ກໍລະນີສຶກສາຂອງຫ້ອງການຄະນະທົບທວນ
ການປະຕິບັດຕາມ(OCRP)
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
1.   ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ OSPF,  ເຈ້ົາ ຂອງ ຮ້ານ ຂາຍ ເຄ່ືອງ ເຊ່ືອ ວ່າການ ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ 

ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ຂ້ັນ ຕອນ ຂອງ  ADB  ເອງ ແມ່ນ ສາ ເຫດ ຮາ ກ ເຫງ້ົາ ຂອງ ບັນຫາ  ແລະ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ.

2.   ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ອົງການຈັດຕ້ັງ ບ່ໍ ສັງກັດ ລັດຖະບານ (NGO) ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ມນການຂຽນ ໜັງສື 
ຮ້ອງ ຮຽນ ອີກ ສະບັບ ໜ່ຶງ,  ໃນ ຄ້ັງ ນ້ີ,  ເພ່ືອ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ຄະນະ  ທົບທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ (CRP)  ຂອງ 
ADB  ເຮັດ ການ ສື ບ ສວນ.

3.  ຫັຼງຈາກ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ, CRP  ໄດ້ ຖາມ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນກ່ຽວກັບບັນດາ ຄໍາ ຖາມດ່ັງຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ:
	 ■	  ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ຕ່ໍ ກັບ ພວກ ເຂົາ ບໍ? 
	 ■	  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ນໍາ ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານຂອງ ADB ກ່ອນ ແລ້ວ ບໍ?
	 ■	  ມີ ຂ້ໍ ມູນ
 i.  ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ໂດຍ ກົງ  ແລະ ສຳຄັນທ່ີ ເກີດ ຈາກ ໂຄງການ ທ່ີ ADB  ໃຫ້ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອບໍ; 
 ii.  ADB ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ຂ້ັນ ຕອນ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ຕົນ ແມ່ນ ບໍ;  

ແລະ/ ຫືຼ 
 iii.  ການ ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນ້ັນໄດ້ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດ ຫືຼ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທ່ີ ຈະ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດຄວາມ  ເສຍ ຫາຍ ຕ່ໍ 

ກັບ ຜູ້ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ບໍ?

4.   ເນ່ືອງ ຈາກ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຢູ່ ພາຍໃນ ສິດ ອຳນາດຂອງ CRP, ຄະນະ CRP  ໄດ້ ສ່ົງຕ່ໍ ຄຳ ຮ້ອງ 
ຮຽນ ດ່ັງ ກ່າວ ຫາຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ຂອງ ADB  ເພ່ືອ ຂໍ ຄໍາ ຕອບ.

5.   ເພ່ືອ ຕັດສິນ ກຳນົດ ການ ມີ ສິດ, CRP  ໄດ້ ທົບ ທວນ ເບ່ິງ ຄຳ ຕອບ ຂອງ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ  ແລະ  ເອກະສານ 
ອ່ືນ ທ່ີ ກ່ຽວ ຂ້ອງ,  ແລະ  ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການກວດ ຢ້ຽມ ສະຖາ ນທ່ີ.  ໃນ ກໍລະນີ ນ້ີ, ພົບ ວ່າ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນ ເຂ້ົາ 
ເກນ ມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນ.

6.  ຈາກ ນ້ັນ CRP  ໄດ້ ສ່ົງ ບົດ ລາຍ ງານ ການ  ເຂ້ົາ ເກນມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນຂອງ ຕົນນ້ັນ, ຜ່ານ ຄະນະ ກໍາມະການ ທົບ 
ທວນ  ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ຂອງ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງ ADB,  ແລະ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ 
ຂອງ ADB (ສະພາ)  ອະນຸຍາດ  ໃຫ້ ເຮັດການ ທົບ ທວນການ ປະຕິບັດ ຕາມ.

7.  ຫັຼງຈາກ ໄດ້ ຮັບ ການ ອະນຸຍາດ ຂອງ ສະພາ ແລ້ວ, CRP  ໄດ້ ເລ່ີ ມຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ເຊ່ິງປະ ກອບ ມີ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ພາກສ່ວນ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ ກວດກາ ເບ່ິງ ເອກະສານ,  
ແລະການກວດ ຢ້ຽມ ສະຖານ ທ່ີ.

8.  ຫັຼງຈາກ ເຮັດ ສຳ ເລັດ ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ຂອງ ຕົນ ແລ້ວ, CRP  ໄດ້ ສ່ົງ ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານກ່ຽວ ກັບ ສ່ິງ ຄ້ົນ 
ພົບ ຂອງ ຕົນ ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ, ຜູ້ ກູ້ ຢືມ,  ແລະ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ຂອງ ADB  ເພ່ືອ ໃຫ້ ມີ ຄໍາ ເຫັນ  ແລະ  ຄຳ 
ຕອບ ໂຕ້.

9.  ຫັຼງຈາກ ໄລຍະຜ່ານໄປ, CRP ອອກ ບົດ ລາຍ ງານ ສຸດ ທ້າຍຫາ ສະພາ ເຊ່ິງສະຫູຼບວ່າ ADB ບ່ໍ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ຕົນ  ໃນ ດ້ານ ສ່ິງ ແວ ດລ້ອມ, ການ ສ່ືສານ ມວນ ຊົນ  ແລະ ດ້ານ ສັງຄົມ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ 
ງານ ຂອງ ADB.

10.  ສະພາ ໄດ້ ພິຈາລະນາ  ແລະ ອະນຸມັດຄໍາ ສະ ເໜີ ແນະໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ສຸດ ທ້າຍຂອງ CRP  ແລະ ຮ້ອງ ຂໍ 
ໃຫ້ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ADB ສະ ເໜີ ການ ດຳ ເນີນ ການ ແກ້ ໄຂ  ເພ່ືອ ນໍາ ເອົາ ໂຄງການ  ເຂ້ົາ ສູ່ ການປະຕິບັດ 
ຕາມ  ແລະ  ເພ່ືອ ແກ້ ໄຂ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ   ເພ່ືອ ໃຫ້ ສະ ພາ ອະນຸມັດ  ແລະ  ໃຫ້ CRP ຕິດຕາມ 
ກວດກາ ນຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ໃນ ເວລາ ຕ່ໍ ມາ.

11.  ອັນ ເປັນ ຜົນ ຈາກ ການ ທົບທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ,  ໂຄງການ ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ກັບ  ເຂ້ົາ ສູ່ ການ ປະຕິບັດ ຕາມນະ 
ໂຍບາຍ  ແລະ  ລະບຽບ ການ ດຳ ເນີນ ງານຂອງ ADB. ເຊ່ິງຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມເພ່ີງພໍໃຈເປັນທ່ີສຸດ  
ກັບ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ດ່ັງກ່າວນ້ີ.

ຫາກທ່ານໄດ້ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ
ຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBແລ້ວ,

ມັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ໄປ?

ທ່ານມີ ທາງເລືອກ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ສິ່ງນີ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ.

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການໂຄງການສະເພາະຈະ

 ► ດຳ ເນີນ ການ ກັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ.

 ►  ບອກ ໃຫ້ ທ່ານ ອະທິບາຍ ແຈ້ງ ວ່າ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ນັ້ນແມ່ນ ຫຍັງ  ແລະ ຜົນ ເສຍ 
ຫາຍ ໄດ້ເກີດ ຂຶ້ນ ແນວ ໃດ.

 ►  ຊ່ວຍ ທ່ານ, ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ADB  ແລະ ລັດຖະບານຊອກ 
ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້.

 ►  ຊ່ວຍ ທຸກໆ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ກ່ຽວ ກັບສິ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນ 
ຕ້ອງ ເຮັດ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ທ່ານ.

 ►  ຈາກ ນັ້ນ ຕິດຕາມ ການ ດຳ ເນີນ ການ ທີ່  ໄດ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ຮ່ວມ ກັນ.

ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
ສິ່ງນີ້ກວດເບິ່ງວ່າADBໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການຂອງຕົນຫຼືບໍ່.

ຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຈະ

 ► ສືບສວນ  ADB  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຄໍາ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ. 

 ► ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ໂຄງການ.

 ►  ຂຽນບົດ ລາຍ ງານ,  ເຊິ່ງທ່ານ ສາມາດ ປະກອບ ຄໍາ ຄິດ ເຫັນ ໃສ່ ໄດ້.

 ►   ໃຫ້ສິ່ງ ຄົ້ນ ພົບ  ແລະ ຄໍາ ສະ ເໜີ ແນະ ແກ່ ADB.

►  ຈາກ ນັ້ນ ADB ຈະ ແນະ ນໍາ ສິ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ເຮັດເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ADB ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ 
ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການ ຂອງ ຕົນ. 

  ໝາຍເຫດ:ຖ້າ ທ່ານ ເລືອກ ການ ທົບ ທວນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ, ທ່ານ ບໍ່ ສາມາດ ກັບ ຄື ນ ໄປ 
ຫາ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາໄດ້ ອີກ. 

ກະລຸນາ ບອກ ໃຫ້  ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຮັບຮູ້ ເອົາວິການທີ່ທ່ານ ເລືອກ.  ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຄໍາ ຮ້ອງ ຮຽນ ຈະ ນໍາ ສົ່ງ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ ຫາ 
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການ ໂຄງການສະເພາະ ຫຼື ຄະນະ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ.

ກໍລະນີສຶກສາຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໂຄງການສະເພາະ(OSPF)
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໂຄງການສະເພາະ
1.  ເຈ້ົາຂອງຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງໜ່ືງຖືກເຈ້ົາໜ້າທ່ີຮ້ອງຂໍໂດຍໃຫ້ມ້າງຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

ອັນເປັນຜົນຈາກ ໂຄງການ ກ່ໍສ້າງ ເສ້ັນທາງ ຫຼວງທ່ີ ADB  ໃຫ້ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ.  ແນວ ໃດ ກ່ໍຕາມ, ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງບ່ໍ ສັງກັດ ລັດຖະບານ (NGO)  ໄດ້ ແຈ້ງບອກ ພວກ ເຂົາ ວ່າ ADB ມີ ມາດ ຕະການ ປົກ ປ້ອງ  ແລະ 
ພວກ ເຂົາ ມີ ສິດ ຮ້ອງ ຮຽນ ຖ້າ ພວກ ເຂົາຮູ້ສຶກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບຈາກ ໂຄງການ.

2.  ອົງການ NGO  ໄດ້ ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ຂຽນ ໜັງສື ຮ້ອງ ຮຽນ ຫາ ADB.
3.   ADB ສ່ົງ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ OSPF  ເພ່ືອ ເຮັດ ການ ປະ ເມີນ  ແລະ ຕັດ ສິນກຳນົດ ສ່ິງ ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ:
	 ■  ບັນຫາ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ຕ່ໍກັບ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ບໍ? 
	 ■  ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ໂຄງການ ທ່ີ ADB  ໃຫ້ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ແທ້ ບໍ?
 ■  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ ນໍາ ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ADB 

ກ່ອນ ແລ້ວ ບໍ,  ເຊ່ິງ ເປັນ ໜ່ວຍ ງານ  ຮັບຜິດຊອບ  ໃນ ການ ຮັບປະກັນ  ໃຫ້ນະ ໂຍບາຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ຖືກ 
ປະຕິ ບັດ ຕາມ?

4.   ໃນ ກໍລະນີ ນ້ີ, ພົບ ວ່າຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນ ເຂ້ົາ ເກນ  ມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນ,  ແລະ ບັນຫາ ແມ່ນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊົດ 
ເຊີຍທ່ີ ເປັນ ທໍາ ສຳ ລັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຂອງ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ  ແລະ ກ່ຽວ ກັບການ ແລກປ່ຽນ ຂ້ໍ ມູນ ຂ່າວສານ.

5.   ຫັຼງຈາ ກເວລາຜ່ານໄປ ໄລຍະ ໜ່ຶງ  ແລະ ມີການປະຊຸມ ຫຼາຍໆ ຄ້ັງແລ້ວ, ທຸກ ຄົນ ເຂ້ົາ ໃຈ ວ່າ ມັນ ເປັນ ສ່ິງ ທ່ີ 
ດີກ ວ່າ  ໃນ ການ ຮ່ວມ ກັນ ຊອກ ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ. OSPF ໄດ້ສັງ ລວມຜົນ ການ ປະຊຸມ  ແລະ ຄໍາ  ແນະ ນໍາ 
ຕ່າງ ໆ  ກ່ຽວ ກັບ ວ່າ  ບັນຫາ ດ່ັງກ່າວນ້ັນ ຈະສາມາດ ຖືກ ແກ້ ໄຂ ໄດ້ ແນວ ໃດ,  ແລະ ໄດ້ສ່ົງ ທ່ີ ປຶກສາ ທ້ອງ ຖ່ິນ 
ໄປ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບົດ ລາຍ ງານ  ແລະ ຊ່ວຍ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ເຂ້ົາ ໃຈ ທາ ເລືອກ ຕ່າງໆ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ.

6.  ຫັຼງຈາກ ເກືອບ  ປີໜ່ຶງ, ໃນທ່ີສຸດບັນຫາ ຂອງ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ກ່ໍໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ ຢ່າງເປັນ ທ່ີໜ້າ ພໍ ໃຈ,  ໂດຍ ມີ 
ການ ຈ່າຍ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ຢ່າງ ຍຸຕິ ທໍາ.

ກໍລະນີສຶກສາຂອງຫ້ອງການຄະນະທົບທວນ
ການປະຕິບັດຕາມ(OCRP)
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
1.   ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ OSPF,  ເຈ້ົາ ຂອງ ຮ້ານ ຂາຍ ເຄ່ືອງ ເຊ່ືອ ວ່າການ ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ 

ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ຂ້ັນ ຕອນ ຂອງ  ADB  ເອງ ແມ່ນ ສາ ເຫດ ຮາ ກ ເຫງ້ົາ ຂອງ ບັນຫາ  ແລະ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ.

2.   ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ອົງການຈັດຕ້ັງ ບ່ໍ ສັງກັດ ລັດຖະບານ (NGO) ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ມນການຂຽນ ໜັງສື 
ຮ້ອງ ຮຽນ ອີກ ສະບັບ ໜ່ຶງ,  ໃນ ຄ້ັງ ນ້ີ,  ເພ່ືອ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ຄະນະ  ທົບທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ (CRP)  ຂອງ 
ADB  ເຮັດ ການ ສື ບ ສວນ.

3.  ຫັຼງຈາກ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ, CRP  ໄດ້ ຖາມ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນກ່ຽວກັບບັນດາ ຄໍາ ຖາມດ່ັງຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ:
	 ■	  ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ຕ່ໍ ກັບ ພວກ ເຂົາ ບໍ? 
	 ■	  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ນໍາ ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານຂອງ ADB ກ່ອນ ແລ້ວ ບໍ?
	 ■	  ມີ ຂ້ໍ ມູນ
 i.  ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ໂດຍ ກົງ  ແລະ ສຳຄັນທ່ີ ເກີດ ຈາກ ໂຄງການ ທ່ີ ADB  ໃຫ້ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອບໍ; 
 ii.  ADB ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ຂ້ັນ ຕອນ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ຕົນ ແມ່ນ ບໍ;  

ແລະ/ ຫືຼ 
 iii.  ການ ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນ້ັນໄດ້ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດ ຫືຼ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທ່ີ ຈະ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດຄວາມ  ເສຍ ຫາຍ ຕ່ໍ 

ກັບ ຜູ້ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ບໍ?

4.   ເນ່ືອງ ຈາກ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຢູ່ ພາຍໃນ ສິດ ອຳນາດຂອງ CRP, ຄະນະ CRP  ໄດ້ ສ່ົງຕ່ໍ ຄຳ ຮ້ອງ 
ຮຽນ ດ່ັງ ກ່າວ ຫາຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ຂອງ ADB  ເພ່ືອ ຂໍ ຄໍາ ຕອບ.

5.   ເພ່ືອ ຕັດສິນ ກຳນົດ ການ ມີ ສິດ, CRP  ໄດ້ ທົບ ທວນ ເບ່ິງ ຄຳ ຕອບ ຂອງ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ  ແລະ  ເອກະສານ 
ອ່ືນ ທ່ີ ກ່ຽວ ຂ້ອງ,  ແລະ  ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການກວດ ຢ້ຽມ ສະຖາ ນທ່ີ.  ໃນ ກໍລະນີ ນ້ີ, ພົບ ວ່າ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນ ເຂ້ົາ 
ເກນ ມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນ.

6.  ຈາກ ນ້ັນ CRP  ໄດ້ ສ່ົງ ບົດ ລາຍ ງານ ການ  ເຂ້ົາ ເກນມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນຂອງ ຕົນນ້ັນ, ຜ່ານ ຄະນະ ກໍາມະການ ທົບ 
ທວນ  ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ຂອງ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງ ADB,  ແລະ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ 
ຂອງ ADB (ສະພາ)  ອະນຸຍາດ  ໃຫ້ ເຮັດການ ທົບ ທວນການ ປະຕິບັດ ຕາມ.

7.  ຫັຼງຈາກ ໄດ້ ຮັບ ການ ອະນຸຍາດ ຂອງ ສະພາ ແລ້ວ, CRP  ໄດ້ ເລ່ີ ມຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ເຊ່ິງປະ ກອບ ມີ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ພາກສ່ວນ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ ກວດກາ ເບ່ິງ ເອກະສານ,  
ແລະການກວດ ຢ້ຽມ ສະຖານ ທ່ີ.

8.  ຫັຼງຈາກ ເຮັດ ສຳ ເລັດ ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ຂອງ ຕົນ ແລ້ວ, CRP  ໄດ້ ສ່ົງ ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານກ່ຽວ ກັບ ສ່ິງ ຄ້ົນ 
ພົບ ຂອງ ຕົນ ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ, ຜູ້ ກູ້ ຢືມ,  ແລະ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ຂອງ ADB  ເພ່ືອ ໃຫ້ ມີ ຄໍາ ເຫັນ  ແລະ  ຄຳ 
ຕອບ ໂຕ້.

9.  ຫັຼງຈາກ ໄລຍະຜ່ານໄປ, CRP ອອກ ບົດ ລາຍ ງານ ສຸດ ທ້າຍຫາ ສະພາ ເຊ່ິງສະຫູຼບວ່າ ADB ບ່ໍ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ຕົນ  ໃນ ດ້ານ ສ່ິງ ແວ ດລ້ອມ, ການ ສ່ືສານ ມວນ ຊົນ  ແລະ ດ້ານ ສັງຄົມ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ 
ງານ ຂອງ ADB.

10.  ສະພາ ໄດ້ ພິຈາລະນາ  ແລະ ອະນຸມັດຄໍາ ສະ ເໜີ ແນະໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ສຸດ ທ້າຍຂອງ CRP  ແລະ ຮ້ອງ ຂໍ 
ໃຫ້ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ADB ສະ ເໜີ ການ ດຳ ເນີນ ການ ແກ້ ໄຂ  ເພ່ືອ ນໍາ ເອົາ ໂຄງການ  ເຂ້ົາ ສູ່ ການປະຕິບັດ 
ຕາມ  ແລະ  ເພ່ືອ ແກ້ ໄຂ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ   ເພ່ືອ ໃຫ້ ສະ ພາ ອະນຸມັດ  ແລະ  ໃຫ້ CRP ຕິດຕາມ 
ກວດກາ ນຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ໃນ ເວລາ ຕ່ໍ ມາ.

11.  ອັນ ເປັນ ຜົນ ຈາກ ການ ທົບທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ,  ໂຄງການ ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ກັບ  ເຂ້ົາ ສູ່ ການ ປະຕິບັດ ຕາມນະ 
ໂຍບາຍ  ແລະ  ລະບຽບ ການ ດຳ ເນີນ ງານຂອງ ADB. ເຊ່ິງຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມເພ່ີງພໍໃຈເປັນທ່ີສຸດ  
ກັບ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ດ່ັງກ່າວນ້ີ.

ຫາກທ່ານໄດ້ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ
ຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBແລ້ວ,

ມັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ໄປ?

ທ່ານມີ ທາງເລືອກ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ສິ່ງນີ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ.

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການໂຄງການສະເພາະຈະ

 ► ດຳ ເນີນ ການ ກັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ.

 ►  ບອກ ໃຫ້ ທ່ານ ອະທິບາຍ ແຈ້ງ ວ່າ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ນັ້ນແມ່ນ ຫຍັງ  ແລະ ຜົນ ເສຍ 
ຫາຍ ໄດ້ເກີດ ຂຶ້ນ ແນວ ໃດ.

 ►  ຊ່ວຍ ທ່ານ, ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ADB  ແລະ ລັດຖະບານຊອກ 
ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້.

 ►  ຊ່ວຍ ທຸກໆ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ກ່ຽວ ກັບສິ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນ 
ຕ້ອງ ເຮັດ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ທ່ານ.

 ►  ຈາກ ນັ້ນ ຕິດຕາມ ການ ດຳ ເນີນ ການ ທີ່  ໄດ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ຮ່ວມ ກັນ.

ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
ສິ່ງນີ້ກວດເບິ່ງວ່າADBໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການຂອງຕົນຫຼືບໍ່.

ຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຈະ

 ► ສືບສວນ  ADB  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຄໍາ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ. 

 ► ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ໂຄງການ.

 ►  ຂຽນບົດ ລາຍ ງານ,  ເຊິ່ງທ່ານ ສາມາດ ປະກອບ ຄໍາ ຄິດ ເຫັນ ໃສ່ ໄດ້.

 ►   ໃຫ້ສິ່ງ ຄົ້ນ ພົບ  ແລະ ຄໍາ ສະ ເໜີ ແນະ ແກ່ ADB.

►  ຈາກ ນັ້ນ ADB ຈະ ແນະ ນໍາ ສິ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ເຮັດເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ADB ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ 
ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການ ຂອງ ຕົນ. 

  ໝາຍເຫດ:ຖ້າ ທ່ານ ເລືອກ ການ ທົບ ທວນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ, ທ່ານ ບໍ່ ສາມາດ ກັບ ຄື ນ ໄປ 
ຫາ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາໄດ້ ອີກ. 

ກະລຸນາ ບອກ ໃຫ້  ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຮັບຮູ້ ເອົາວິການທີ່ທ່ານ ເລືອກ.  ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຄໍາ ຮ້ອງ ຮຽນ ຈະ ນໍາ ສົ່ງ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ ຫາ 
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການ ໂຄງການສະເພາະ ຫຼື ຄະນະ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ.

ກໍລະນີສຶກສາຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໂຄງການສະເພາະ(OSPF)
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໂຄງການສະເພາະ
1.  ເຈ້ົາຂອງຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງໜ່ືງຖືກເຈ້ົາໜ້າທ່ີຮ້ອງຂໍໂດຍໃຫ້ມ້າງຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

ອັນເປັນຜົນຈາກ ໂຄງການ ກ່ໍສ້າງ ເສ້ັນທາງ ຫຼວງທ່ີ ADB  ໃຫ້ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ.  ແນວ ໃດ ກ່ໍຕາມ, ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງບ່ໍ ສັງກັດ ລັດຖະບານ (NGO)  ໄດ້ ແຈ້ງບອກ ພວກ ເຂົາ ວ່າ ADB ມີ ມາດ ຕະການ ປົກ ປ້ອງ  ແລະ 
ພວກ ເຂົາ ມີ ສິດ ຮ້ອງ ຮຽນ ຖ້າ ພວກ ເຂົາຮູ້ສຶກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບຈາກ ໂຄງການ.

2.  ອົງການ NGO  ໄດ້ ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ຂຽນ ໜັງສື ຮ້ອງ ຮຽນ ຫາ ADB.
3.   ADB ສ່ົງ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ OSPF  ເພ່ືອ ເຮັດ ການ ປະ ເມີນ  ແລະ ຕັດ ສິນກຳນົດ ສ່ິງ ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ:
	 ■  ບັນຫາ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ຕ່ໍກັບ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ບໍ? 
	 ■  ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ໂຄງການ ທ່ີ ADB  ໃຫ້ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ແທ້ ບໍ?
 ■  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ ນໍາ ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ADB 

ກ່ອນ ແລ້ວ ບໍ,  ເຊ່ິງ ເປັນ ໜ່ວຍ ງານ  ຮັບຜິດຊອບ  ໃນ ການ ຮັບປະກັນ  ໃຫ້ນະ ໂຍບາຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ຖືກ 
ປະຕິ ບັດ ຕາມ?

4.   ໃນ ກໍລະນີ ນ້ີ, ພົບ ວ່າຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນ ເຂ້ົາ ເກນ  ມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນ,  ແລະ ບັນຫາ ແມ່ນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊົດ 
ເຊີຍທ່ີ ເປັນ ທໍາ ສຳ ລັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຂອງ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ  ແລະ ກ່ຽວ ກັບການ ແລກປ່ຽນ ຂ້ໍ ມູນ ຂ່າວສານ.

5.   ຫັຼງຈາ ກເວລາຜ່ານໄປ ໄລຍະ ໜ່ຶງ  ແລະ ມີການປະຊຸມ ຫຼາຍໆ ຄ້ັງແລ້ວ, ທຸກ ຄົນ ເຂ້ົາ ໃຈ ວ່າ ມັນ ເປັນ ສ່ິງ ທ່ີ 
ດີກ ວ່າ  ໃນ ການ ຮ່ວມ ກັນ ຊອກ ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ. OSPF ໄດ້ສັງ ລວມຜົນ ການ ປະຊຸມ  ແລະ ຄໍາ  ແນະ ນໍາ 
ຕ່າງ ໆ  ກ່ຽວ ກັບ ວ່າ  ບັນຫາ ດ່ັງກ່າວນ້ັນ ຈະສາມາດ ຖືກ ແກ້ ໄຂ ໄດ້ ແນວ ໃດ,  ແລະ ໄດ້ສ່ົງ ທ່ີ ປຶກສາ ທ້ອງ ຖ່ິນ 
ໄປ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບົດ ລາຍ ງານ  ແລະ ຊ່ວຍ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ເຂ້ົາ ໃຈ ທາ ເລືອກ ຕ່າງໆ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ.

6.  ຫັຼງຈາກ ເກືອບ  ປີໜ່ຶງ, ໃນທ່ີສຸດບັນຫາ ຂອງ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ກ່ໍໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ ຢ່າງເປັນ ທ່ີໜ້າ ພໍ ໃຈ,  ໂດຍ ມີ 
ການ ຈ່າຍ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ຢ່າງ ຍຸຕິ ທໍາ.

ກໍລະນີສຶກສາຂອງຫ້ອງການຄະນະທົບທວນ
ການປະຕິບັດຕາມ(OCRP)
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
1.   ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ OSPF,  ເຈ້ົາ ຂອງ ຮ້ານ ຂາຍ ເຄ່ືອງ ເຊ່ືອ ວ່າການ ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ 

ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ຂ້ັນ ຕອນ ຂອງ  ADB  ເອງ ແມ່ນ ສາ ເຫດ ຮາ ກ ເຫງ້ົາ ຂອງ ບັນຫາ  ແລະ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ.

2.   ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ອົງການຈັດຕ້ັງ ບ່ໍ ສັງກັດ ລັດຖະບານ (NGO) ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ມນການຂຽນ ໜັງສື 
ຮ້ອງ ຮຽນ ອີກ ສະບັບ ໜ່ຶງ,  ໃນ ຄ້ັງ ນ້ີ,  ເພ່ືອ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ຄະນະ  ທົບທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ (CRP)  ຂອງ 
ADB  ເຮັດ ການ ສື ບ ສວນ.

3.  ຫັຼງຈາກ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ, CRP  ໄດ້ ຖາມ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນກ່ຽວກັບບັນດາ ຄໍາ ຖາມດ່ັງຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ:
	 ■	  ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ຕ່ໍ ກັບ ພວກ ເຂົາ ບໍ? 
	 ■	  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ນໍາ ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານຂອງ ADB ກ່ອນ ແລ້ວ ບໍ?
	 ■	  ມີ ຂ້ໍ ມູນ
 i.  ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ໂດຍ ກົງ  ແລະ ສຳຄັນທ່ີ ເກີດ ຈາກ ໂຄງການ ທ່ີ ADB  ໃຫ້ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອບໍ; 
 ii.  ADB ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ຂ້ັນ ຕອນ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ຕົນ ແມ່ນ ບໍ;  

ແລະ/ ຫືຼ 
 iii.  ການ ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນ້ັນໄດ້ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດ ຫືຼ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທ່ີ ຈະ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດຄວາມ  ເສຍ ຫາຍ ຕ່ໍ 

ກັບ ຜູ້ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ບໍ?

4.   ເນ່ືອງ ຈາກ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຢູ່ ພາຍໃນ ສິດ ອຳນາດຂອງ CRP, ຄະນະ CRP  ໄດ້ ສ່ົງຕ່ໍ ຄຳ ຮ້ອງ 
ຮຽນ ດ່ັງ ກ່າວ ຫາຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ຂອງ ADB  ເພ່ືອ ຂໍ ຄໍາ ຕອບ.

5.   ເພ່ືອ ຕັດສິນ ກຳນົດ ການ ມີ ສິດ, CRP  ໄດ້ ທົບ ທວນ ເບ່ິງ ຄຳ ຕອບ ຂອງ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ  ແລະ  ເອກະສານ 
ອ່ືນ ທ່ີ ກ່ຽວ ຂ້ອງ,  ແລະ  ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການກວດ ຢ້ຽມ ສະຖາ ນທ່ີ.  ໃນ ກໍລະນີ ນ້ີ, ພົບ ວ່າ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນ ເຂ້ົາ 
ເກນ ມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນ.

6.  ຈາກ ນ້ັນ CRP  ໄດ້ ສ່ົງ ບົດ ລາຍ ງານ ການ  ເຂ້ົາ ເກນມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນຂອງ ຕົນນ້ັນ, ຜ່ານ ຄະນະ ກໍາມະການ ທົບ 
ທວນ  ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ຂອງ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງ ADB,  ແລະ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ 
ຂອງ ADB (ສະພາ)  ອະນຸຍາດ  ໃຫ້ ເຮັດການ ທົບ ທວນການ ປະຕິບັດ ຕາມ.

7.  ຫັຼງຈາກ ໄດ້ ຮັບ ການ ອະນຸຍາດ ຂອງ ສະພາ ແລ້ວ, CRP  ໄດ້ ເລ່ີ ມຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ເຊ່ິງປະ ກອບ ມີ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ພາກສ່ວນ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ ກວດກາ ເບ່ິງ ເອກະສານ,  
ແລະການກວດ ຢ້ຽມ ສະຖານ ທ່ີ.

8.  ຫັຼງຈາກ ເຮັດ ສຳ ເລັດ ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ຂອງ ຕົນ ແລ້ວ, CRP  ໄດ້ ສ່ົງ ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານກ່ຽວ ກັບ ສ່ິງ ຄ້ົນ 
ພົບ ຂອງ ຕົນ ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ, ຜູ້ ກູ້ ຢືມ,  ແລະ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ຂອງ ADB  ເພ່ືອ ໃຫ້ ມີ ຄໍາ ເຫັນ  ແລະ  ຄຳ 
ຕອບ ໂຕ້.

9.  ຫັຼງຈາກ ໄລຍະຜ່ານໄປ, CRP ອອກ ບົດ ລາຍ ງານ ສຸດ ທ້າຍຫາ ສະພາ ເຊ່ິງສະຫູຼບວ່າ ADB ບ່ໍ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ຕົນ  ໃນ ດ້ານ ສ່ິງ ແວ ດລ້ອມ, ການ ສ່ືສານ ມວນ ຊົນ  ແລະ ດ້ານ ສັງຄົມ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ 
ງານ ຂອງ ADB.

10.  ສະພາ ໄດ້ ພິຈາລະນາ  ແລະ ອະນຸມັດຄໍາ ສະ ເໜີ ແນະໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ສຸດ ທ້າຍຂອງ CRP  ແລະ ຮ້ອງ ຂໍ 
ໃຫ້ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ADB ສະ ເໜີ ການ ດຳ ເນີນ ການ ແກ້ ໄຂ  ເພ່ືອ ນໍາ ເອົາ ໂຄງການ  ເຂ້ົາ ສູ່ ການປະຕິບັດ 
ຕາມ  ແລະ  ເພ່ືອ ແກ້ ໄຂ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ   ເພ່ືອ ໃຫ້ ສະ ພາ ອະນຸມັດ  ແລະ  ໃຫ້ CRP ຕິດຕາມ 
ກວດກາ ນຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ໃນ ເວລາ ຕ່ໍ ມາ.

11.  ອັນ ເປັນ ຜົນ ຈາກ ການ ທົບທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ,  ໂຄງການ ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ກັບ  ເຂ້ົາ ສູ່ ການ ປະຕິບັດ ຕາມນະ 
ໂຍບາຍ  ແລະ  ລະບຽບ ການ ດຳ ເນີນ ງານຂອງ ADB. ເຊ່ິງຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມເພ່ີງພໍໃຈເປັນທ່ີສຸດ  
ກັບ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ດ່ັງກ່າວນ້ີ.

ຫາກທ່ານໄດ້ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ
ຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBແລ້ວ,

ມັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ໄປ?

ທ່ານມີ ທາງເລືອກ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ສິ່ງນີ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ.

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການໂຄງການສະເພາະຈະ

 ► ດຳ ເນີນ ການ ກັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ.

 ►  ບອກ ໃຫ້ ທ່ານ ອະທິບາຍ ແຈ້ງ ວ່າ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ນັ້ນແມ່ນ ຫຍັງ  ແລະ ຜົນ ເສຍ 
ຫາຍ ໄດ້ເກີດ ຂຶ້ນ ແນວ ໃດ.

 ►  ຊ່ວຍ ທ່ານ, ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ADB  ແລະ ລັດຖະບານຊອກ 
ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້.

 ►  ຊ່ວຍ ທຸກໆ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ກ່ຽວ ກັບສິ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນ 
ຕ້ອງ ເຮັດ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ທ່ານ.

 ►  ຈາກ ນັ້ນ ຕິດຕາມ ການ ດຳ ເນີນ ການ ທີ່  ໄດ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ຮ່ວມ ກັນ.

ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
ສິ່ງນີ້ກວດເບິ່ງວ່າADBໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການຂອງຕົນຫຼືບໍ່.

ຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຈະ

 ► ສືບສວນ  ADB  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຄໍາ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ. 

 ► ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ໂຄງການ.

 ►  ຂຽນບົດ ລາຍ ງານ,  ເຊິ່ງທ່ານ ສາມາດ ປະກອບ ຄໍາ ຄິດ ເຫັນ ໃສ່ ໄດ້.

 ►   ໃຫ້ສິ່ງ ຄົ້ນ ພົບ  ແລະ ຄໍາ ສະ ເໜີ ແນະ ແກ່ ADB.

►  ຈາກ ນັ້ນ ADB ຈະ ແນະ ນໍາ ສິ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ເຮັດເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ADB ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ 
ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການ ຂອງ ຕົນ. 

  ໝາຍເຫດ:ຖ້າ ທ່ານ ເລືອກ ການ ທົບ ທວນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ, ທ່ານ ບໍ່ ສາມາດ ກັບ ຄື ນ ໄປ 
ຫາ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາໄດ້ ອີກ. 

ກະລຸນາ ບອກ ໃຫ້  ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຮັບຮູ້ ເອົາວິການທີ່ທ່ານ ເລືອກ.  ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຄໍາ ຮ້ອງ ຮຽນ ຈະ ນໍາ ສົ່ງ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ ຫາ 
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການ ໂຄງການສະເພາະ ຫຼື ຄະນະ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ.

ກໍລະນີສຶກສາຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໂຄງການສະເພາະ(OSPF)
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໂຄງການສະເພາະ
1.  ເຈ້ົາຂອງຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງໜ່ືງຖືກເຈ້ົາໜ້າທ່ີຮ້ອງຂໍໂດຍໃຫ້ມ້າງຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

ອັນເປັນຜົນຈາກ ໂຄງການ ກ່ໍສ້າງ ເສ້ັນທາງ ຫຼວງທ່ີ ADB  ໃຫ້ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ.  ແນວ ໃດ ກ່ໍຕາມ, ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງບ່ໍ ສັງກັດ ລັດຖະບານ (NGO)  ໄດ້ ແຈ້ງບອກ ພວກ ເຂົາ ວ່າ ADB ມີ ມາດ ຕະການ ປົກ ປ້ອງ  ແລະ 
ພວກ ເຂົາ ມີ ສິດ ຮ້ອງ ຮຽນ ຖ້າ ພວກ ເຂົາຮູ້ສຶກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບຈາກ ໂຄງການ.

2.  ອົງການ NGO  ໄດ້ ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ຂຽນ ໜັງສື ຮ້ອງ ຮຽນ ຫາ ADB.
3.   ADB ສ່ົງ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ OSPF  ເພ່ືອ ເຮັດ ການ ປະ ເມີນ  ແລະ ຕັດ ສິນກຳນົດ ສ່ິງ ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ:
	 ■  ບັນຫາ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ຕ່ໍກັບ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ບໍ? 
	 ■  ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ໂຄງການ ທ່ີ ADB  ໃຫ້ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ແທ້ ບໍ?
 ■  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ ນໍາ ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ADB 

ກ່ອນ ແລ້ວ ບໍ,  ເຊ່ິງ ເປັນ ໜ່ວຍ ງານ  ຮັບຜິດຊອບ  ໃນ ການ ຮັບປະກັນ  ໃຫ້ນະ ໂຍບາຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ຖືກ 
ປະຕິ ບັດ ຕາມ?

4.   ໃນ ກໍລະນີ ນ້ີ, ພົບ ວ່າຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນ ເຂ້ົາ ເກນ  ມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນ,  ແລະ ບັນຫາ ແມ່ນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊົດ 
ເຊີຍທ່ີ ເປັນ ທໍາ ສຳ ລັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຂອງ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ  ແລະ ກ່ຽວ ກັບການ ແລກປ່ຽນ ຂ້ໍ ມູນ ຂ່າວສານ.

5.   ຫັຼງຈາ ກເວລາຜ່ານໄປ ໄລຍະ ໜ່ຶງ  ແລະ ມີການປະຊຸມ ຫຼາຍໆ ຄ້ັງແລ້ວ, ທຸກ ຄົນ ເຂ້ົາ ໃຈ ວ່າ ມັນ ເປັນ ສ່ິງ ທ່ີ 
ດີກ ວ່າ  ໃນ ການ ຮ່ວມ ກັນ ຊອກ ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ. OSPF ໄດ້ສັງ ລວມຜົນ ການ ປະຊຸມ  ແລະ ຄໍາ  ແນະ ນໍາ 
ຕ່າງ ໆ  ກ່ຽວ ກັບ ວ່າ  ບັນຫາ ດ່ັງກ່າວນ້ັນ ຈະສາມາດ ຖືກ ແກ້ ໄຂ ໄດ້ ແນວ ໃດ,  ແລະ ໄດ້ສ່ົງ ທ່ີ ປຶກສາ ທ້ອງ ຖ່ິນ 
ໄປ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບົດ ລາຍ ງານ  ແລະ ຊ່ວຍ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ເຂ້ົາ ໃຈ ທາ ເລືອກ ຕ່າງໆ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ.

6.  ຫັຼງຈາກ ເກືອບ  ປີໜ່ຶງ, ໃນທ່ີສຸດບັນຫາ ຂອງ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ກ່ໍໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ ຢ່າງເປັນ ທ່ີໜ້າ ພໍ ໃຈ,  ໂດຍ ມີ 
ການ ຈ່າຍ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ຢ່າງ ຍຸຕິ ທໍາ.

ກໍລະນີສຶກສາຂອງຫ້ອງການຄະນະທົບທວນ
ການປະຕິບັດຕາມ(OCRP)
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
1.   ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ OSPF,  ເຈ້ົາ ຂອງ ຮ້ານ ຂາຍ ເຄ່ືອງ ເຊ່ືອ ວ່າການ ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ 

ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ຂ້ັນ ຕອນ ຂອງ  ADB  ເອງ ແມ່ນ ສາ ເຫດ ຮາ ກ ເຫງ້ົາ ຂອງ ບັນຫາ  ແລະ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ.

2.   ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ອົງການຈັດຕ້ັງ ບ່ໍ ສັງກັດ ລັດຖະບານ (NGO) ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ມນການຂຽນ ໜັງສື 
ຮ້ອງ ຮຽນ ອີກ ສະບັບ ໜ່ຶງ,  ໃນ ຄ້ັງ ນ້ີ,  ເພ່ືອ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ຄະນະ  ທົບທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ (CRP)  ຂອງ 
ADB  ເຮັດ ການ ສື ບ ສວນ.

3.  ຫັຼງຈາກ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ, CRP  ໄດ້ ຖາມ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນກ່ຽວກັບບັນດາ ຄໍາ ຖາມດ່ັງຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ:
	 ■	  ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ຕ່ໍ ກັບ ພວກ ເຂົາ ບໍ? 
	 ■	  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ນໍາ ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານຂອງ ADB ກ່ອນ ແລ້ວ ບໍ?
	 ■	  ມີ ຂ້ໍ ມູນ
 i.  ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ໂດຍ ກົງ  ແລະ ສຳຄັນທ່ີ ເກີດ ຈາກ ໂຄງການ ທ່ີ ADB  ໃຫ້ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອບໍ; 
 ii.  ADB ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ຂ້ັນ ຕອນ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ຕົນ ແມ່ນ ບໍ;  

ແລະ/ ຫືຼ 
 iii.  ການ ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນ້ັນໄດ້ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດ ຫືຼ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທ່ີ ຈະ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດຄວາມ  ເສຍ ຫາຍ ຕ່ໍ 

ກັບ ຜູ້ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ບໍ?

4.   ເນ່ືອງ ຈາກ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຢູ່ ພາຍໃນ ສິດ ອຳນາດຂອງ CRP, ຄະນະ CRP  ໄດ້ ສ່ົງຕ່ໍ ຄຳ ຮ້ອງ 
ຮຽນ ດ່ັງ ກ່າວ ຫາຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ຂອງ ADB  ເພ່ືອ ຂໍ ຄໍາ ຕອບ.

5.   ເພ່ືອ ຕັດສິນ ກຳນົດ ການ ມີ ສິດ, CRP  ໄດ້ ທົບ ທວນ ເບ່ິງ ຄຳ ຕອບ ຂອງ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ  ແລະ  ເອກະສານ 
ອ່ືນ ທ່ີ ກ່ຽວ ຂ້ອງ,  ແລະ  ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການກວດ ຢ້ຽມ ສະຖາ ນທ່ີ.  ໃນ ກໍລະນີ ນ້ີ, ພົບ ວ່າ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນ ເຂ້ົາ 
ເກນ ມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນ.

6.  ຈາກ ນ້ັນ CRP  ໄດ້ ສ່ົງ ບົດ ລາຍ ງານ ການ  ເຂ້ົາ ເກນມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນຂອງ ຕົນນ້ັນ, ຜ່ານ ຄະນະ ກໍາມະການ ທົບ 
ທວນ  ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ຂອງ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງ ADB,  ແລະ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ 
ຂອງ ADB (ສະພາ)  ອະນຸຍາດ  ໃຫ້ ເຮັດການ ທົບ ທວນການ ປະຕິບັດ ຕາມ.

7.  ຫັຼງຈາກ ໄດ້ ຮັບ ການ ອະນຸຍາດ ຂອງ ສະພາ ແລ້ວ, CRP  ໄດ້ ເລ່ີ ມຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ເຊ່ິງປະ ກອບ ມີ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ພາກສ່ວນ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ ກວດກາ ເບ່ິງ ເອກະສານ,  
ແລະການກວດ ຢ້ຽມ ສະຖານ ທ່ີ.

8.  ຫັຼງຈາກ ເຮັດ ສຳ ເລັດ ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ຂອງ ຕົນ ແລ້ວ, CRP  ໄດ້ ສ່ົງ ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານກ່ຽວ ກັບ ສ່ິງ ຄ້ົນ 
ພົບ ຂອງ ຕົນ ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ, ຜູ້ ກູ້ ຢືມ,  ແລະ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ຂອງ ADB  ເພ່ືອ ໃຫ້ ມີ ຄໍາ ເຫັນ  ແລະ  ຄຳ 
ຕອບ ໂຕ້.

9.  ຫັຼງຈາກ ໄລຍະຜ່ານໄປ, CRP ອອກ ບົດ ລາຍ ງານ ສຸດ ທ້າຍຫາ ສະພາ ເຊ່ິງສະຫູຼບວ່າ ADB ບ່ໍ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ຕົນ  ໃນ ດ້ານ ສ່ິງ ແວ ດລ້ອມ, ການ ສ່ືສານ ມວນ ຊົນ  ແລະ ດ້ານ ສັງຄົມ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ 
ງານ ຂອງ ADB.

10.  ສະພາ ໄດ້ ພິຈາລະນາ  ແລະ ອະນຸມັດຄໍາ ສະ ເໜີ ແນະໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ສຸດ ທ້າຍຂອງ CRP  ແລະ ຮ້ອງ ຂໍ 
ໃຫ້ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ADB ສະ ເໜີ ການ ດຳ ເນີນ ການ ແກ້ ໄຂ  ເພ່ືອ ນໍາ ເອົາ ໂຄງການ  ເຂ້ົາ ສູ່ ການປະຕິບັດ 
ຕາມ  ແລະ  ເພ່ືອ ແກ້ ໄຂ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ   ເພ່ືອ ໃຫ້ ສະ ພາ ອະນຸມັດ  ແລະ  ໃຫ້ CRP ຕິດຕາມ 
ກວດກາ ນຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ໃນ ເວລາ ຕ່ໍ ມາ.

11.  ອັນ ເປັນ ຜົນ ຈາກ ການ ທົບທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ,  ໂຄງການ ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ກັບ  ເຂ້ົາ ສູ່ ການ ປະຕິບັດ ຕາມນະ 
ໂຍບາຍ  ແລະ  ລະບຽບ ການ ດຳ ເນີນ ງານຂອງ ADB. ເຊ່ິງຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມເພ່ີງພໍໃຈເປັນທ່ີສຸດ  
ກັບ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ດ່ັງກ່າວນ້ີ.



ກໍລະນີສຶກສາ
ຂອງOCRP
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຄະນະທົບທວນການ

ປະຕິບັດຕາມ

ກໍລະນີສຶກສາ
ຂອງOSPF
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໂຄງການສະເພາະ

ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງ
ການສະເພາະ(OSPF)
ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBໄດ້ໂດຍການຂຽນໜັງສືຮ້ອງຮຽນທີ່ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາຂອງຕົນ.
ໃນກໍລະນີຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ,ການປະຊຸມຫຼາຍໆຄັ້ງແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີວ່າບັນຫາຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນສາມາດຖືກແກ້ໄຂ
ໄດ້ແນວໃດ.ກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງອີກແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນ.ພາຍໃຕ້ບົດບາດໜ້າທີ່ການແກ້
ໄຂບັນຫາຂອງOSPF,ກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດຂຶ້ນແລະບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ,ແລະແປພາສາເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນມີຂໍ້ມູນກຽມພ້ອມໄວ້.
OSPFຈະຮັບປະກັນວ່າລັດຖະບານແລະພະແນກຝ່າຍດຳເນີນງານຂອງADBໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຮູ້ກ່ຽວກັບວ່າອັດຕາ
ຄ່າຊົດເຊີຍຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຄິດໄລ່ແນວໃດ.
ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ລັດຖະບານແລະພະແນກຝ່າຍດຳເນີນງານຂອງADBໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສື່ສານໃຫ້ໄດ້ດີແລະວິທີການສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີຄວບຄຸມການສົນທະນາໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍເສຍໃຈ.ຊາວບ້ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວັດຜົນທີ່
ຈຳເປັນເພື່ອຕັດສິນກຳນົດຈຳນວນເງິນຊົດເຊີຍ.OSPFກໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໄດ້ຮັບການຈ່າຍຊົດເຊີຍໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ,ມັນໃຊ້ເວລາເກືອບໜຶ່ງປີນັບຈາກເວລາທີ່ປະຊາຊົນຮ້ອງຮຽນຈົນຮອດເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ.ໃນທີ່ສຸດ,ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ
ບອກວ່າພວກເຂົາພໍໃຈທີ່ສຸດກັບຜົນໄດ້ຮັບ.ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫານຳອີກ.

ຫ້ອງການຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
(OCRP)
ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBນີ້ໄດ້ໂດຍການຂຽນໜັງສືຮ້ອງຮຽນທີ່ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.

ໃນກໍລະນີນີ້,ມີຫຼາຍໆບາດກ້າວແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອປະຕິບັດການສືບສວນການປະຕິບັດຕາມຂອງADBຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການ
ດຳເນີນງານຂອງຕົນເອງ.

ຜົນຈາກການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ,ໂຄງການໄດ້ຖືກນໍາກັບເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການດຳເນີນງານຂອງADB.
ເຊິ່ງຜູ້ຮ້ອງຮຽນແມ່ນມີຄວາມພໍໃຈທີ່ສຸດຕໍ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບນີ້.

© ສື່ສິ່ງ ພິມ ຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ  ເລກລະຫັດ ການ ພິມ. ARM125318 ກໍລະກົດ 2012 ພິມ ໃສ່ ເຈ້ ຍທີ່ ນໍາ ກັບ ມາ ໃຊ້ ຄືນ ໃໝ່



ຫາກທ່ານໄດ້ສົ່ງຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ
ຫາກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBແລ້ວ,

ມັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຕໍ່ໄປ?

ທ່ານມີ ທາງເລືອກ

ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ສິ່ງນີ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ.

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການໂຄງການສະເພາະຈະ

 ► ດຳ ເນີນ ການ ກັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ.

 ►  ບອກ ໃຫ້ ທ່ານ ອະທິບາຍ ແຈ້ງ ວ່າ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ນັ້ນແມ່ນ ຫຍັງ  ແລະ ຜົນ ເສຍ 
ຫາຍ ໄດ້ເກີດ ຂຶ້ນ ແນວ ໃດ.

 ►  ຊ່ວຍ ທ່ານ, ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ADB  ແລະ ລັດຖະບານຊອກ 
ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ ທີ່ ເປັນ ໄປ ໄດ້.

 ►  ຊ່ວຍ ທຸກໆ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ກ່ຽວ ກັບສິ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນ 
ຕ້ອງ ເຮັດ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ທ່ານ.

 ►  ຈາກ ນັ້ນ ຕິດຕາມ ການ ດຳ ເນີນ ການ ທີ່  ໄດ້ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີ ຮ່ວມ ກັນ.

ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
ສິ່ງນີ້ກວດເບິ່ງວ່າADBໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການຂອງຕົນຫຼືບໍ່.

ຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຈະ

 ► ສືບສວນ  ADB  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຄໍາ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ. 

 ► ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ໂຄງການ.

 ►  ຂຽນບົດ ລາຍ ງານ,  ເຊິ່ງທ່ານ ສາມາດ ປະກອບ ຄໍາ ຄິດ ເຫັນ ໃສ່ ໄດ້.

 ►   ໃຫ້ສິ່ງ ຄົ້ນ ພົບ  ແລະ ຄໍາ ສະ ເໜີ ແນະ ແກ່ ADB.

►  ຈາກ ນັ້ນ ADB ຈະ ແນະ ນໍາ ສິ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ເຮັດເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ADB ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ 
ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການ ຂອງ ຕົນ. 

  ໝາຍເຫດ:ຖ້າ ທ່ານ ເລືອກ ການ ທົບ ທວນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ, ທ່ານ ບໍ່ ສາມາດ ກັບ ຄື ນ ໄປ 
ຫາ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາໄດ້ ອີກ. 

ກະລຸນາ ບອກ ໃຫ້  ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຮັບຮູ້ ເອົາວິການທີ່ທ່ານ ເລືອກ.  ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຄໍາ ຮ້ອງ ຮຽນ ຈະ ນໍາ ສົ່ງ ຄຳ ຮ້ອງ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ ຫາ 
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການ ໂຄງການສະເພາະ ຫຼື ຄະນະ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ.

ກໍລະນີສຶກສາຂອງຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໂຄງການສະເພາະ(OSPF)
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໂຄງການສະເພາະ
1.  ເຈ້ົາຂອງຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງໜ່ືງຖືກເຈ້ົາໜ້າທ່ີຮ້ອງຂໍໂດຍໃຫ້ມ້າງຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

ອັນເປັນຜົນຈາກ ໂຄງການ ກ່ໍສ້າງ ເສ້ັນທາງ ຫຼວງທ່ີ ADB  ໃຫ້ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ.  ແນວ ໃດ ກ່ໍຕາມ, ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງບ່ໍ ສັງກັດ ລັດຖະບານ (NGO)  ໄດ້ ແຈ້ງບອກ ພວກ ເຂົາ ວ່າ ADB ມີ ມາດ ຕະການ ປົກ ປ້ອງ  ແລະ 
ພວກ ເຂົາ ມີ ສິດ ຮ້ອງ ຮຽນ ຖ້າ ພວກ ເຂົາຮູ້ສຶກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບຈາກ ໂຄງການ.

2.  ອົງການ NGO  ໄດ້ ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ຂຽນ ໜັງສື ຮ້ອງ ຮຽນ ຫາ ADB.
3.   ADB ສ່ົງ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ OSPF  ເພ່ືອ ເຮັດ ການ ປະ ເມີນ  ແລະ ຕັດ ສິນກຳນົດ ສ່ິງ ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ:
	 ■  ບັນຫາ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ຕ່ໍກັບ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ບໍ? 
	 ■  ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ກຳລັງ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ໂຄງການ ທ່ີ ADB  ໃຫ້ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ແທ້ ບໍ?
 ■  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ ນໍາ ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ADB 

ກ່ອນ ແລ້ວ ບໍ,  ເຊ່ິງ ເປັນ ໜ່ວຍ ງານ  ຮັບຜິດຊອບ  ໃນ ການ ຮັບປະກັນ  ໃຫ້ນະ ໂຍບາຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ຖືກ 
ປະຕິ ບັດ ຕາມ?

4.   ໃນ ກໍລະນີ ນ້ີ, ພົບ ວ່າຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນ ເຂ້ົາ ເກນ  ມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນ,  ແລະ ບັນຫາ ແມ່ນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊົດ 
ເຊີຍທ່ີ ເປັນ ທໍາ ສຳ ລັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຂອງ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ  ແລະ ກ່ຽວ ກັບການ ແລກປ່ຽນ ຂ້ໍ ມູນ ຂ່າວສານ.

5.   ຫັຼງຈາ ກເວລາຜ່ານໄປ ໄລຍະ ໜ່ຶງ  ແລະ ມີການປະຊຸມ ຫຼາຍໆ ຄ້ັງແລ້ວ, ທຸກ ຄົນ ເຂ້ົາ ໃຈ ວ່າ ມັນ ເປັນ ສ່ິງ ທ່ີ 
ດີກ ວ່າ  ໃນ ການ ຮ່ວມ ກັນ ຊອກ ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂ. OSPF ໄດ້ສັງ ລວມຜົນ ການ ປະຊຸມ  ແລະ ຄໍາ  ແນະ ນໍາ 
ຕ່າງ ໆ  ກ່ຽວ ກັບ ວ່າ  ບັນຫາ ດ່ັງກ່າວນ້ັນ ຈະສາມາດ ຖືກ ແກ້ ໄຂ ໄດ້ ແນວ ໃດ,  ແລະ ໄດ້ສ່ົງ ທ່ີ ປຶກສາ ທ້ອງ ຖ່ິນ 
ໄປ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບົດ ລາຍ ງານ  ແລະ ຊ່ວຍ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ເຂ້ົາ ໃຈ ທາ ເລືອກ ຕ່າງໆ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ.

6.  ຫັຼງຈາກ ເກືອບ  ປີໜ່ຶງ, ໃນທ່ີສຸດບັນຫາ ຂອງ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ກ່ໍໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ ຢ່າງເປັນ ທ່ີໜ້າ ພໍ ໃຈ,  ໂດຍ ມີ 
ການ ຈ່າຍ ຄ່າ ຊົດ ເຊີຍ ຢ່າງ ຍຸຕິ ທໍາ.

ກໍລະນີສຶກສາຂອງຫ້ອງການຄະນະທົບທວນ
ການປະຕິບັດຕາມ(OCRP)
ບົດອ່ານກ່ຽວກັບຫ້ອງການຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
1.   ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ OSPF,  ເຈ້ົາ ຂອງ ຮ້ານ ຂາຍ ເຄ່ືອງ ເຊ່ືອ ວ່າການ ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ 

ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ຂ້ັນ ຕອນ ຂອງ  ADB  ເອງ ແມ່ນ ສາ ເຫດ ຮາ ກ ເຫງ້ົາ ຂອງ ບັນຫາ  ແລະ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ.

2.   ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ອົງການຈັດຕ້ັງ ບ່ໍ ສັງກັດ ລັດຖະບານ (NGO) ຊ່ວຍ ພວກ ເຂົາ ມນການຂຽນ ໜັງສື 
ຮ້ອງ ຮຽນ ອີກ ສະບັບ ໜ່ຶງ,  ໃນ ຄ້ັງ ນ້ີ,  ເພ່ືອ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ຄະນະ  ທົບທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ (CRP)  ຂອງ 
ADB  ເຮັດ ການ ສື ບ ສວນ.

3.  ຫັຼງຈາກ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ, CRP  ໄດ້ ຖາມ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນກ່ຽວກັບບັນດາ ຄໍາ ຖາມດ່ັງຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ:
	 ■	  ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ຕ່ໍ ກັບ ພວກ ເຂົາ ບໍ? 
	 ■	  ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ພະຍາຍາມ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ນໍາ ພະ ແນ ກຝ່າຍ ດຳ ເນີນ ງານຂອງ ADB ກ່ອນ ແລ້ວ ບໍ?
	 ■	  ມີ ຂ້ໍ ມູນ
 i.  ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ໂດຍ ກົງ  ແລະ ສຳຄັນທ່ີ ເກີດ ຈາກ ໂຄງການ ທ່ີ ADB  ໃຫ້ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອບໍ; 
 ii.  ADB ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ລະບຽບ ຂ້ັນ ຕອນ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ຕົນ ແມ່ນ ບໍ;  

ແລະ/ ຫືຼ 
 iii.  ການ ບ່ໍ ປະຕິບັດ ຕາມ ນ້ັນໄດ້ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດ ຫືຼ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທ່ີ ຈະ ກ່ໍ ໃຫ້ ເກີດຄວາມ  ເສຍ ຫາຍ ຕ່ໍ 

ກັບ ຜູ້ ຖືກ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ ບໍ?

4.   ເນ່ືອງ ຈາກ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຢູ່ ພາຍໃນ ສິດ ອຳນາດຂອງ CRP, ຄະນະ CRP  ໄດ້ ສ່ົງຕ່ໍ ຄຳ ຮ້ອງ 
ຮຽນ ດ່ັງ ກ່າວ ຫາຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ຂອງ ADB  ເພ່ືອ ຂໍ ຄໍາ ຕອບ.

5.   ເພ່ືອ ຕັດສິນ ກຳນົດ ການ ມີ ສິດ, CRP  ໄດ້ ທົບ ທວນ ເບ່ິງ ຄຳ ຕອບ ຂອງ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ  ແລະ  ເອກະສານ 
ອ່ືນ ທ່ີ ກ່ຽວ ຂ້ອງ,  ແລະ  ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການກວດ ຢ້ຽມ ສະຖາ ນທ່ີ.  ໃນ ກໍລະນີ ນ້ີ, ພົບ ວ່າ ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນ ເຂ້ົາ 
ເກນ ມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນ.

6.  ຈາກ ນ້ັນ CRP  ໄດ້ ສ່ົງ ບົດ ລາຍ ງານ ການ  ເຂ້ົາ ເກນມີ ສິດຮ້ອງ ຮຽນຂອງ ຕົນນ້ັນ, ຜ່ານ ຄະນະ ກໍາມະການ ທົບ 
ທວນ  ການ ປະຕິບັດ ຕາມ ຂອງ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງ ADB,  ແລະ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ 
ຂອງ ADB (ສະພາ)  ອະນຸຍາດ  ໃຫ້ ເຮັດການ ທົບ ທວນການ ປະຕິບັດ ຕາມ.

7.  ຫັຼງຈາກ ໄດ້ ຮັບ ການ ອະນຸຍາດ ຂອງ ສະພາ ແລ້ວ, CRP  ໄດ້ ເລ່ີ ມຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ການ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ເຊ່ິງປະ ກອບ ມີ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ພາກສ່ວນ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ ກວດກາ ເບ່ິງ ເອກະສານ,  
ແລະການກວດ ຢ້ຽມ ສະຖານ ທ່ີ.

8.  ຫັຼງຈາກ ເຮັດ ສຳ ເລັດ ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ ຂອງ ຕົນ ແລ້ວ, CRP  ໄດ້ ສ່ົງ ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານກ່ຽວ ກັບ ສ່ິງ ຄ້ົນ 
ພົບ ຂອງ ຕົນ ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ, ຜູ້ ກູ້ ຢືມ,  ແລະ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ຂອງ ADB  ເພ່ືອ ໃຫ້ ມີ ຄໍາ ເຫັນ  ແລະ  ຄຳ 
ຕອບ ໂຕ້.

9.  ຫັຼງຈາກ ໄລຍະຜ່ານໄປ, CRP ອອກ ບົດ ລາຍ ງານ ສຸດ ທ້າຍຫາ ສະພາ ເຊ່ິງສະຫູຼບວ່າ ADB ບ່ໍ ປະຕິບັດ 
ຕາມ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ຕົນ  ໃນ ດ້ານ ສ່ິງ ແວ ດລ້ອມ, ການ ສ່ືສານ ມວນ ຊົນ  ແລະ ດ້ານ ສັງຄົມ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ 
ງານ ຂອງ ADB.

10.  ສະພາ ໄດ້ ພິຈາລະນາ  ແລະ ອະນຸມັດຄໍາ ສະ ເໜີ ແນະໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ສຸດ ທ້າຍຂອງ CRP  ແລະ ຮ້ອງ ຂໍ 
ໃຫ້ ຄະນະ ຜູ້ ບໍລິຫານ ADB ສະ ເໜີ ການ ດຳ ເນີນ ການ ແກ້ ໄຂ  ເພ່ືອ ນໍາ ເອົາ ໂຄງການ  ເຂ້ົາ ສູ່ ການປະຕິບັດ 
ຕາມ  ແລະ  ເພ່ືອ ແກ້ ໄຂ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ   ເພ່ືອ ໃຫ້ ສະ ພາ ອະນຸມັດ  ແລະ  ໃຫ້ CRP ຕິດຕາມ 
ກວດກາ ນຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ໃນ ເວລາ ຕ່ໍ ມາ.

11.  ອັນ ເປັນ ຜົນ ຈາກ ການ ທົບທວນ ການ ປະຕິບັດ ຕາມ,  ໂຄງການ ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ກັບ  ເຂ້ົາ ສູ່ ການ ປະຕິບັດ ຕາມນະ 
ໂຍບາຍ  ແລະ  ລະບຽບ ການ ດຳ ເນີນ ງານຂອງ ADB. ເຊ່ິງຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ແມ່ນມີຄວາມເພ່ີງພໍໃຈເປັນທ່ີສຸດ  
ກັບ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ດ່ັງກ່າວນ້ີ.


