
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມ 
ເປັນປະຈຳ ກ່ຽວກັບ  

ການລົງໂທດຂອງ ADB

ຫ້ອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຖະໜົນ 6 ADB, ເມືອງ ມັນດາລູຢອງ, 
1550 ມະນີລາ, ຟີລິບປິນ
ໂທລະສັບ: +63 2 8632 5504 | ໂທລະເລກ: +63 2 8636 2152 
integrity@adb.org | anticorruption@adb.org
www.adb.org/integrity

ເປັນຫຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 
(ໂຄງການ) ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າເຖິງ ບັນຊີລາຍຊື່
ພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດທັງໝົດຂອງ ADB?
• ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີພຽງແຕ່ບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເທົ່ານັ້ນ 

ທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າຮອບຄັດເລືອກ, ປະເມີນຜົນ, ຄັດຈ້ອນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ສັນຍາກັບ ADB 

• ເພື່ອຕິດຕາມນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຫ້າມ ເຊິ່ງມີພັນທະດ້ານ
ສັນຍາຢູ່  

• ເພື່ອຮັບປະກັນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີການ
ແຂ່ງຂັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ  

• ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມຫຼ້າຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກ 
ການມອບສັນຍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື  
ຖືກຫ້າມ

ເມື່ອໃດທີ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ (ໂຄງການ) ຈຳເປັນ
ຕ້ອງກວດບັນຊີລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດທັງໝົດ 
ຂອງ ADB?
ກວດກາຂະບວນການປະມູນ ລວມທັງຮອບຄັດເລືອກ, ການປະເມີນ
ເອກະສານປະມູນ/ເອກະສານສະເໜີ, ກ່ອນທີ່ຈະຄັດຈ້ອນລາຍຊື່,  
ມອບສັນຍາ, ຖອນໃບສະເໜີ, ພ້ອມທັງ ໃນໄລຍະຂັ້ນຕອນ 
ປ່ຽນແປງ ເພີ່ມເຕີມ ຫືຼ ດັດແກ້ສັນຍາ.

ຈະຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ 
ຖືກລົງໂທດສະບັບຄົບຖ້ວນທັງໝົດຂອງ ADB  
ໂດຍໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ (ໂຄງການ) ແນວໃດ?
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ (ໂຄງການ) ຄວນຈະ 
• ມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງ/ໜ່ວຍງານ  

ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ອີງຕາມ “ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້”
• ບໍ່ບອກ ຫຼື ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ຊື່ບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້ ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ –  

ຜູ້ນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງສະໝັກເອົາລະຫັດຜູ້ນຳໃຊ້ສະເພາະ

• ຍື່ນຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດແລະຖືກຕ້ອງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດລະບລຸະຫັດ 
ຜູ້ນຳໃຊ້ ໃຫ້ເຂົ້າກັບຜູ້ນຳໃຊ້ຄົນໜຶ່ງ

• ແຈ້ງ ADB (integrity@adb.org) ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການຂອງ ADB 
ຖ້າຂໍ້ມູນຜູ້ນຳໃຊ້ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ສະເໜີໃນເບື້ອງຕົ້ນ 
ຫຼື ຕ້ອງການຢຸດຕິບັນຊີຜູ້ນຳໃຊ້ (ບໍ່ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງລະບົບອີກແລ້ວ  
ຫຼື ຜູ້ນຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ (ໂຄງການ) ອີກຕໍ່ໄປ)

ມາດຕະການການຫ້າມ (debarred) ແລະ ການ
ໂຈະການ [ພົວພັນ] ຊົ່ວຄາວຂອງ ADB ແມ່ນຫຍັງ? 
• ການດຳເນີນການແກ້ໄຂຕໍ່ນິຕິບຸກຄົນ* ທີ່ໄດ້ກະທຳການລະເມີດ 

ຄວາມສັດຊື່ບໍລິສຸດໃຈ (ລວມທັງ ການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, 
ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ການຂົ່ມເຫັງ, ການລ່ວງລະເມີດ, ການກີດຂວາງ 
ຫຼື ການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ)

• ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກຫ້າມ ຫຼື ໂຈະ [ການພົວພັນ] ຊົ່ວຄາວ ແມ່ນບໍ່ມີ
ເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນ, ຄຸ້ມຄອງ  
ຫຼື ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ADB

ການລົງໂທດຕໍ່ບຸກຄົນເປັນໄປໄດ້ບໍ່?
• ບຸກຄົນກໍສາມາດຖືກຫ້າມ ຫຼື ໂຈະ [ການພົວພັນ] ຊົ່ວຄາວໄດ້

• ກໍລະນີນີ້ອາດແມ່ນຍ້ອນ ບຸກຄົນມີການລະເມີດຄວາມສັດຊື່ບໍລິສຸດ
ໃຈໃນໜ້າທີ່ ຫຼື ຍ້ອນການລົງໂທດທີ່ກວມລວມເອົາພະນັກງານຂອງ
ບໍລິສັດທີ່ຖືກຫ້າມ

ການລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດ ຈະປະຕິບັດຕໍ່ພະນັກງານ 
ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມນຳບໍ່? 
• ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຖືກບົ່ງຊື່ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກຫ້າມຍ້ອນພົວພັນ 

ກັບບໍລິສັດທີ່ຖືກຫ້າມ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບ
ການສະໜອງທຶນ, ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ADB

• ພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກບົ່ງຊື່ຖືກຫ້າມຢ່າງຈະແຈ້ງ ແຕ່ຍັງຖືວ່າເປັນ
ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທີ່ຖືກຫ້າມ ແມ່ນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນ, ຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍ ADB

• ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ຫຼື ມີເຈົ້າຂອງເປັນບໍລິສັດທີ່ 
ຖືກຫ້າມ, ເຖິງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກບົ່ງຊື່ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນ, ຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ 
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ADB

*  ນິຕິບຸກຄົນ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດ (ລວມທັງ
ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດສະເພາະ ອົງການ ຫຼື ຄະນະ
ບຸກຄົນ, ຄູ່ຮ່ວມມື ຫຼື ມູນນິທິ) ແລະ 
ບຸກຄົນ.



ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນ ແລະ ຍັງມີຜົນ
ນຳໃຊ້ກັບພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດ?  
• ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ການຖືກຫ້າມ ຈະບໍ່ກະທົບຕໍ່ພັນທະດ້ານສັນຍາ 

ທີ່ມີຢູ່ກັບພາກສ່ວນທີ່ຖືກຫ້າມ

• ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສັດຊື່ ອາດແນະນຳບັນດາກົມ 
ຝ່າຍການດຳເນີນງານໃຫ້ດັດແກ້ພັນທະດ້ານສັນຍາທີ່ມີຢູ່ 

• ການປ່ຽນແປງສັນຍາ ລວມທັງ ການດັດແກ້ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ ຕ້ອງຖືກ
ຮັບຮອງໂດຍ ຫ້ອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມ 
ສັດຊື່ (Office of Anticorruption and Integrity ຫຼື OAI)  
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມ
ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ການຫ້າມການພົວພັນຂອງນິຕິ
ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ

• ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກໂຈະ [ການພົວພັນ] ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖືກຫ້າມ ຈຳເປັນຕ້ອງ
ແຈ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ໂຄງການ) ກ່ຽວກັບ ການ
ຖືກຫ້າມ ຫຼື ການຖືກໂຈະ ຂອງຕົນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຮັບຮອງ
ໂດຍ ADB ສຳລັບການປ່ຽນແປງສັນຍາໃດໆ

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄລຍະການຫ້າມ?
• ເພື່ອກັບຄືນມາມີເງື່ອນໄຂ, ພາກສ່ວນທີ່ຖືກຫ້າມຕ້ອງສະເໜີຂໍຄືນ

ສະຖານະ
• ການສະເໜີຂໍຄືນສະຖານະ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງ

ຫົວໜ້າ, ພະແນກສືບສວນສອບສວນ, OAI ແລະ ເປັນພື້ນຖານ 
ເພື່ອໃຫ້ ADB ພິຈາລະນາການຄືນສະຖານະ

OAI ຈະປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄຸນງາມ
ຄວາມດີ ຄວາມເໝາະສົມຂອງຂໍ້ສະເໜີໃນການຄືນ
ສະຖານະ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງບັນດາປັດໄຈຕ່າງໆ  
ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດສະເພາະ:*
• ຄວາມສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂເພື່ອຂໍຄືນສະຖານະ
• ເຫດຜົນຂອງການລົງໂທດ
• ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ
• ການປ່ຽນແປງໃນການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ກຳມະສິດ/ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ

ບໍລິສັດ

• ຂໍ້ປະຕິບັດອື່ນໆທີ່ໄດ້ດຳເນີນ

* ສຳລັບລາຍລະອຽດຄົບຖ້ວນ, ໃຫ້ເບິ່ງວັກທີ 104 ຂອງ ຫຼັກການ ແລະ ຄູ່ມືກ່ຽວກັບ
ຄວາມສັດຊື່ຂອງ ADB (2015, ຕາມທີ່ດັດແກ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ). 
(www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines).
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ບັນຊີລາຍຊື່ຖືກລົງໂທດສະບັບຄົບຖ້ວນທັງໝົດ 
ຂອງ ADB ແມ່ນຫຍັງ?   
ບັນຊີລາຍຊື່ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ທີ່ຖືກຫ້າມໂດຍ ADB ລວມທັງ ບໍລິສັດ 
ທີ່ຖືກໂຈະ [ການພົວພັນ] ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ການຖືກຫ້າມໂດຍຫຼາຍພາກສ່ວນ
ຂອງ ADB ຕາມສັນຍາຫ້າມຫຼາຍພາກສ່ວນ (Cross Debarment 
Agreement) (www.crossdebarment.org)

ໃຜແດ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລາຍຊື່ພາກສ່ວນຖືກລົງໂທດ
ຂອງ ADB ໄດ້? 
• ລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ – ທຸກໆຄົນເຂົ້າເຖິງໄດ້
• ລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດຄົບຖ້ວນທັງໝົດ – ລວມທັງ ລາຍຊື່

ພາກສ່ວນຖືກລົງໂທດທີ່ເຜີຍແຜ່; ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍພະນັກງານ
ຂອງ ADB ທຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດກະຈຳຂອງ ADB 
ຫຼື ຮັບຮອງໂດຍ ADB ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ ລວມທັງ ບັນດາ
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ໂຄງການ)

ຈະເຂົ້າເຖິງລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດ ຂອງ ADB  
ໄດ້ແນວໃດ?

ເຂົ້າໄປ http://sanctions.adb.org ປະກອບແບບຟອມ.

ພາຍຫຼັງປະກອບຂໍ້ມູນໃນໜ້າລົງທະບຽນສຳເລັດ
ແລ້ວ, ໃຫ້ໝາຍກາໃສ່ “ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂ  
(Accept Terms)” ເພື່ອຍື່ນແບບຟອມສະໝັກ 
ຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງຕອບຜ່ານທາງອີເມວ. 
ຖ້າທ່ານມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຍື່ນແບບຟອມສະໝັກ
ທາງອອນລາຍ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດແບບຟອມ ແລະ 
ສົ່ງອີເມວເຖິງ integrity@adb.org.

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດສະບັບເຜີຍແຜ່  
ແລະ ລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດຄົບຖ້ວນ 
ທັງໝົດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
• ລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດສະບັບເຜີຍແຜ່ (ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ 

ເຂົ້າລະບົບ)
• ການລະເມີດການລົງໂທດໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ
• ການລະເມີດຄັ້ງທີສອງ ແລະ ຄັ້ງຖັດມາ
• ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກຫ້າມທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້
• ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກຫ້າມໂດຍພາກສ່ວນອື່ນ
• ບັນຊີລາຍຊື່ຍ່ອຍຂອງ ລາຍຊື່ຈຳນວນຄົບຖ້ວນທັັງໝົດ

• ລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດຄົບຖ້ວນທັງໝົດ (ສຳລັບຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດ)
• ລາຍຊື່ສະບັບເຜີຍແຜ່
• ການລະເມີດຄັ້ງທຳອິດ
• ການໂຈະຊົ່ວຄາວ
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ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ ຊື່ ແລະ ອີເມວ ຂອງ  
ພະນັກງານ ADB ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ
ຜູ້ທີ່ສາມາດຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການເຂົ້າ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານ ໃນໂຄງການທີ່ ADB 
ສະໜັບສະໜູນ.

ກົດໃສ່ ລົງທະບຽນ  
ເພື່ອສະໝັກການເຂົ້າ
ລະບົບເບິ່ງລາຍຊື່.
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