ການຕາ້ ນການສລ
ໍ້ າດບງັ ຫຼວງ ແລະ ຄວາມສດ
ັ ຊື່:  ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ
ປມ
ື້ ຫົວນປ
ີ້ ະກອບມສ
ີ ອງເອກະສານຂອງທະນາຄານພດ
ັ ທະນາອາຊີ (ADB): ຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້

ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ແນະນໍາດາ້ ນຄວາມສດ
ັ ຊື່ (ພຶດສະພາ 2010) ແລະ ນະໂຍບາຍວ່າດວ
້ ຍການຕາ້ ນການສລ
ໍ້ າດບັງ
ຫຼວງ (ກໍລະກົດ 1998).
ຫ້ອງການຕາ້ ນການສລ
ໍ້ າດບງັ ຫຼວງ ແລະ ຄວາມສດ
ັ ຊຂ
ື່ ອງ ADB ເຮັດໜາ້ ທສ
ີ່ ບ
ື ສວນຂກ
ໍ້ າ່ ວຫາວາ່ ມີ
ການສໂ
ໍ້ ກງ, ການສລ
ໍ້ າດບງັ ຫຼວງ, ການບັງຄັບ, ການສມ
ົ ຮຮ
ູ້ ວ
່ ມຄດ
ິ , ການຂດ
ັ ແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດ, ການ
ຂັດຂວາງ ແລະ ການປະພຶດທບ
ີ່ ຖ
ໍ່ ກ
ື ຕ້ອງອນ
ື່ ທກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງໃນບນ
ັ ດາກດ
ິ ຈະກໍາທີ່ ADB ໃຫ້ທນ
ຶ , ໂດຍ
ປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາດາ້ ຍຄວາມສດ
ັ ຊຂ
ື່ ອງ ADB.
ADB

ກໍານົດໃຫ້ທກ
ຸ 

ພາກສ່ວນ, ລວມທັງ ພະນັກງານ, ຜູກ
້ ຢ
ູ້ ມ
ື , ຜູໄ້ ດ້ຮບ
ັ ຜນ
ົ ປະໂຫຍ
ດ, ຜູປ
້ ະມູນ, ຜູສ
້ ະໜອງສນ
ິ ຄ້າ ແລະ ຜູຮ
້ ບ
ັ ເໝົາ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ມາດຕະຖານດາ້ ນສນ
ິ ທໍາສງູ ສດ
ຸ ໃນເວລາເຂົ້າຮວ
່ ມໃນກດ
ິ ຈະກໍາທີ່
ADB ໃຫ້ທນ
ຶ . ນະໂຍບາຍນສ
ີ້ ະໜັບສະໜນ
ູ ພນ
ັ ທະຂອງ ADB, ຕາມ
ມາດຕາ 14(xi) ຂອງຂຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງສາ້ ງຕງັ້ ທະນາຄານພດ
ັ ທະນາອາຊີ,
ໃນການຮບ
ັ ປະກັນວາ່ ເງິນທໄີ່ ດ້ຈາກການໃຫ້ທນ
ຶ ຂອງ ADB ຕ້ອງຖກ
ື 
ນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ເພື່ອຈດ
ຸ ປະສົງທີ່ຕງັ້ ໃຈໄວ້ເທົ່ານນ
ັ້ .

ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ນະໂຍບາຍຕາ້ ນການສລ
ໍ້ າດບງັ ຫຼວຂອງ

ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ແລະ ຄວາມສັດຊ

ເອກະສານພມ
ິ ເຜີຍແຜ່ນແ
ີ້ ມ່ນປຽ່ ນແທນ ແລະ ທົດແທນເອກະສານ
ການຕາ້ ນການສໍ້ລາດບງັ ຫຼວງ ແລະ ຄວາມສດ
ັ ຊ,ື່ ສະບັບພມ
ິ ທໍາອດ
ິ ,
(ເບິ່ງດາ້ ນຂວາ) ໃນທຸກດາ້ ນ.
ກ່ຽວກບ
ັ ທະນາຄານພດ
ັ ທະນາອາຊີ
ວິໄສທດ
ັ ຂອງ

ADB

ພາລະກິດຂອງ

ADB

ແມ່ນການປດ
ົ ປອ
່ ຍເຂດພາກພນ
ື້ ອາຊີປາຊິຟກ
ິ ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ແມ່ນເພື່ອຊວ
່ ຍບນ
ັ ດາປະເທດສະມາຊິກທກ
ີ່ ໍາລັງພດ
ັ ທະນາໃຫ້ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຍາກແບບຍນ
ື ຍງົ ແລະ ປັບປຸງຄນ
ຸ ນະພາບຊີວດ
ິ ຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງ
ແມ່ນວາ່ ພາກພນ
ື້ ນຈ
ີ້ ະປະສົບຜນ
ົ ສໍາເລັດໃນຫຼາຍໆດາ້ ນ, ແຕ່ມນ
ັ ຍງັ ແມ່ນບອ
່ ນຢູຂ
່ ອງສອງສວ
່ ນສາມ
ຂອງຜູທ
້ ກ
ຸ ຍາກທັງໝດ
ົ ໃນໂລກ: 1,8 ຕື້ຄນ
ົ ມລ
ີ າຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ $2 ຕໍ່ມ,ື້ ໂດຍທີ່ 903 ລ້ານຄນ
ົ ກໍາລັງ
ສູຊ
້ ວ
ີ ດ
ິ ດວ
້ ຍລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ $1,25 ຕໍ່ມ.ື້ ADB ມີຄວາມມງຸ້ ໝນ
ັ້ ທຈ
ີ່ ະຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມທກ
ຸ ຍາກຜາ່ ນ
ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ, ການເຕີບໂຕດາ້ ນສິ່ງແວດລອ
້ ມແບບຍນ
ື ຍງົ , ແລະ ການລວມກັນເປັນ
ໜຶ່ງຂອງພາກພນ
ື້ .
ໂດຍມສ
ີ ໍານັກງານໃຫຍ່ຕງັ້ ຢກ
ູ່ ງຸ ມະນີລາ, ADB ມີສະມາຊິກທງັ ໝດ
ົ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງລວມມີ 48
ປະເທດຈາກພາກພນ
ື້ .

ເຄື່ອງມືຕນ
ົ້ ຕໍຂອງມນ
ັ ສໍາລັບການຊວ
່ ຍເຫຼືອສະມາຊິກທເີ່ ປັນປະເທດກໍາລັງ

ພັດທະນາແມ່ນການເຈລະນາດາ້ ນນະໂຍບາຍ, ເງິນກ,ູ້ ການລງົ ທຶນໃນຫຼກ
ັ ຊັບ, ການຄໍ້າປະກັນ, ເງິນ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ການຊວ
່ ຍເຫຼືອດ້ານວຊ
ິ າການ.

ທະນາຄານພດ
ັ ທະນາອາຊີ
ຖະໜົນ 6 ADB Avenue, ເມືອງ Mandaluyong
1550 Metro ມະນີລາ, ປະເທດຟລ
ິ ບ
ິ ປນ
ິ
www.adb.org/Integrity
ISBN: 978-92-9092-476-0
ລະຫັດການພມ
ິ ເຜີຍແຜ່: TIM114103

ພິມໃນປະເທດຟລ
ິ ບ
ິ ປນ
ິ

ການຕາ້ ນການສລ
ໍ້ າດບງັ ຫຼວງ
ແລະ ຄວາມສດ
ັ ຊື່
ວັນທີພິມເ ຜີຍແ
 ຜ່: ຕຸລາ 2010
ສະບັບປັບປຸງຄັ້ງທີສອງ

ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ການຕາ້ ນການສລ
ໍ້ າດບງັ ຫຼວງ
ແລະ ຄວາມສດ
ັ ຊື່
ວັນທີພິມເ ຜີຍແ
 ຜ່: ຕຸລາ 2010

ສະບັບປັບປຸງຄັ້ງທີສອງ

© 2010 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ສະຫງວນລຂ
ິ ະສິດ. ຈັດພ
 ິມປ
 ີ 2010.
ພິມໃ
 ນປະເທດຟິລິບປ
 ິນ.
ISBN 978-92-9092-476-0
ລະຫັດກ
 ານພິມ. TIM114103
ຂໍ້ມ
 ູນກ
 ານພິມຕາມລາຍການ
ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາດສັດຊື່.
ເມືອງ Mandaluyong, ຟິລິບປ
 ິນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, 2010.
1. ການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ.

2. ການປົກຄອງ. 3. ໂຄງການພັດທະນາ. I. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຄວາມຄິດເ ຫັນທ
 ີ່ສະແດງໃນປື້ມ
 ເ ຫັ້ຼມນີ້ແ
 ມ່ນຄ
 ວາມຄິດເ ຫັນຂ
 ອງຜຂ
ູ້ ຽນ ແລະ ບໍ່ຈ
 ໍາເປັນສ
 ະແດງເຖິງຄ
 ວາມຄິດເ ຫັນແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຫຼື ສະພາຜູບ
້ ໍລິຫານ ຫຼື ລັດຖະບານທີ່ພວກເຂົາເປັນຕ
 ົວແທນ. ADB ບໍ່ຮ
 ັບປະກັນຄ
 ວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງຂມ
ໍ້ ູນທ
 ີ່ປະກອບຢໃ
ູ່ ນປມ
ື້ ຫົວນີ້ ແລະ ບໍ່ຮ
 ັບຜິດຊອບໃດໆຕໍ່ກ
 ັບຜ
 ົນຕ
 າມມາຂອງການນໍາໃຊ້ພວກມັນ. ໂດຍການລະບຸຊ
 ື່
ຫຼື ການອ້າງອີງເ ຖິງດ
 ິນແ
 ດນຫຼື ຂົງເຂດດ້ານພູມີສາດສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ຫຼື ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄໍາສ
 ັບ “ປະເທດ” ໃນເອກະສານນີ້, ADB
ບໍ່ມ
 ີເຈດຕະນາຕັດສິນໃ
 ດໆກ່ຽວກັບຖ
 ານະດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ຖານະອື່ນໆຂອງດິນແ
 ດນ ຫຼື ຂົງເ ຂດນັ້ນ.
ADB ສົ່ງເ ສີມກ
 ານຈັດພິມ ຫຼື ອັດສ
 ໍາເນົາຂມ
ໍ້ ູນສະເພາະສໍາລັບກ
 ານນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ບໍ່ແ
 ມ່ນທາງການຄ້າ ໂດຍມກ
ີ ານ
ຮັບຮອງຢ່າງເໝາະສົມຂ
 ອງ ADB. ຫ້າມບໃ
ໍ່ ຫ້ຜນ
ູ້ ໍາໃຊ້ຂາຍຕໍ່, ແຈກຢາຍຕໍ່, ຫຼື ສ້າງຜົນງານການຂຽນຈາກປມ
ື້ ຫົວນີ້ເ ພື່ອຈ
 ຸດປະສົງ
ທາງການຄ້າ ໂ
 ດຍບໄ
ໍ່ ດ້ຮ
 ັບການຍິນຍ
 ອມຢ່າງຈະແຈ້ງເປັນລ
 າຍລັກອັກສອນຈາກ ADB.
ໝາຍເຫດ:
ໃນປມ
ື້ ຫົວນ
 ີ້, “$” ໝາຍເຖິງໂ
 ດລາສະຫະລັດ.
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
6 ADB Avenue, ເມືອງ Mandaluyong
1550 Metro Manila, ຟິລິບປິນ
ໂທ +63 2 632 4444
ແຟັກ +63 2 636 2444
www.adb.org
ສໍາລັບການສັ່ງຈ
 ອງ, ກະລຸນາ ຕິດຕ
 ໍ່:
ພະແນກການພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ
ແຟັກ +63 2 636 2648
adbpub@adb.org

“ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກແປມາຈາກພາສາອັງກິດ
ເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖີງກຸ່ມເປົ້າໜາຍໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ)
ໄດ້ພະຍາຍາມເພື່ອຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
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3

ບັນດາສະຖາບັນກ
 ານເງິນລ
 ະຫວ່າງປະເທດ
ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍ້ແ
 ນະນໍາສໍາລັບກ
 ານສືບສວນ1

ບົດນ
 ໍາ
ບັນດາສະຖາບັນຕ
ໄ
ໍ່ ປນີ້ໄດ້ຮ
 ່ວມລົງນ
 າມຮັບຮອງຫຼັກການ
ໜ່ວຍງານສືບສວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ:
•
•
•
•
•
•

ແລະ

ຂໍແ
້ ນະນໍາທ
 ົ່ວໄປສໍາລັບກ
 ານສືບສວນທີ່ດໍາເ ນີນໂ
 ດຍ

ກຸ່ມທ
 ະນາຄານພັດທະນາອາຝຣິກາ
ທະນາຄາພັດທະນາອາຊີ
ທະນາຄານເອີຣົບເພື່ອການຟື້ນຟ
 ູ ແລະ ການພັດທະນາ
ກຸ່ມທະນາຄານການລົງທຶນເ ອີຣົບ
ກຸ່ມທ
 ະນາຄານພັດທະນາອີນເ ຕີ-ອາເມລິກັນ
ກຸ່ມທ
 ະນາຄານໂລກ

ຫຼັກການ ແລະ ແນວຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນຄໍາແ
 ນະນໍາໃ
 ນການດໍາເ ນີນກ
 ານສືບສວນຕ່າງໆ ໂດຍ
ສົມທົບກັບບ
 ັນດານະໂຍບາຍ, ກົດລ
 ະບຽບ, ຂໍກ
້ ໍານົດ ແລະ ສິດທິພ
 ິເສດ ແລະ ການພົ້ນຈ
 າກການຮັບໂທດ ທີນ
່ ໍາໃ
 ຊ້ໃນ
2
ອົງການຈັດຕັ້ງ.
ສໍາລັບ ADB:

ຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້ກັບຫ້ອງການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່ (OAI),
ພະນັກງານຂອງຕົນ, ແລະ ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ OAI ໃຫ້ອໍານາດ ຫຼື ປະທານແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດໍາເນີນກ
 ານສືບສວນທີ່ຖ້າບ
 ໍ່ດັ່ງນັ້ນ
OAI ຈະດໍາເນີນ, ແລະ ຕໍ່ກັບພະນັກງານ ADB ທຸກຄົນ ເຊັ່ນດຽວກັບບັນດາທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ວ່າຈ້າງໂດຍ ADB 
ແລະ ພາກສ່ວນທີສາມອື່ນທີ່ມີສ່ວນພົວພັນໃນກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ADB3 ໂດຍປະຕິບັດຕ
 າມນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ.4

ສໍາລັບຈ
 ຸດປະສົງຂ
 ອງເອກະສານນີ້, ການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບ “ອົງການຈັດຕັ້ງ” ແມ່ນໝາຍເຖິງທຸກສະຖາບັນທີແ
່ ມ່ນສ
 ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບບ
 ັນດາສະຖາບັນທ
 ໄ
ີ່ ດ້ກ
 ່າວເຖິງຂ
 ້າງເທິງ. ບັນດາໜ່ວຍງານສືບສວນຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງໃ
 ນຕໍ່ໄປຈະ
ເອີ້ນວ
 ່າ “ຫ້ອງການສືບສວນ.”

1

ຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາສໍາລັບການສືບສວນຂອງສະຖາບັນການເງິນ ລະຫວ່າງ ປະເທດ, ນໍາມາໃຊ້ໂດຍບັນດາສະຖາບັນທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ, ໄດ້ ຖືກເອົາລວມເຂົ້າເປັນຫົວຂໍ້ I ຂອງຫຼັກການ ແລະ
ຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມຊື່ສັດ, ໂດຍມີການເພີ່ມເຂົ້າຫຍໍ້ໜ້າທີ່ກ່ຽວສະເພາະກັບ ADB.

2

ຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງມອບໃຫ້, ກໍານົດຂຶ້ນ ຫຼື ໝາຍເຖິງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ພັນທະ ຫຼື ສິດທິໃດໆ ທີ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໃນສານກົດ ໝາຍ ຫຼື ການດໍາເນີນຄະດີການປົກຄອງຕໍ່ກັບອົງ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ດໍາເນີນການສືບສວນ. ບໍ່ມີຫຍັງໃນຂໍ້ແນະນໍານີ້ຄວນຈະຖືກຕີຄວາມໝາຍເປັນການກະທົບຕໍ່ກັບສິດທິ ແລະ ພັນທະຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງຕາມກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບຽບການຂອງອົງກາຈັດຕັ້ງນັ້ນໆ, ຫຼື ສິດທິ ແລະ ການພົ້ນຈາກການຮັບໂທດທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງໂດຍສົນທິສັນຍາ ລະຫວ່າງ ປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງສະມາຊິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

3

“ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີນິຍາມຄວາມໝາຍໃນຫຍໍ້ໜ້າ 1.C, infra

4

ເອກະສານສະພາບໍລິຫານ R-89-98, ນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ອະນຸມັດໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 1998, ດັ່ງທີ່ຖືກອະທິບາຍຊີ້ແຈງໂດຍເອກະສານສະພາບໍລິຫານ R185-04,
ນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ: ການອະທິບາຍຊີ້ແຈ້ງທີ່ສະເໜີມາ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບຂໍ້ແນະນໍາດ້ານທີ່ປຶກສາ ແລະ ການຈັດຊື້, ທີ່ອະນຸມັດໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2004,
ແລະ ເອກະສານສະພາ ບໍລິຫານ R179-06, ນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ: ຄໍານິຍາມທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ກ່ຽວກັບ ການກະທໍາທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການ ສໍ້ໂກງ, ອະນຸມັດ
ຄັ້ງວັນທີ 8 ກັນຍາ 2006.
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

ຫຼັກການທົ່ວໄປ
1.

ແຕ່ລ
 ະອົງການຈັດຕ
 ັ້ງຈ
 ະມີຫ້ອງການສືບສວນໜຶ່ງທີ່ຮັບຜິດຊອບດໍາເ ນີນກ
 ານສືບສວນຕ່າງໆ.
ສໍາລັບ ADB:

1.A. OAI ແມ່ນຈຸດຕິດຕໍ່ທໍາອິດ ແລະ ແມ່ນຫ້ອງການສືບສວນສໍາລັບຂໍກ
້ ່າວຫາເລື່ອງການ ລະເມີດເລື່ອງຄວາມຊື່ສັດທ
 ີ່
ພົວພັນກັບກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ADB ຫຼື ພະນັກງານ ADB.

			

1.B. “ການລະເມີດເລື່ອງຄວາມຊື່ສັດ” ແມ່ນການກະທໍາທ່ີລະເມີດນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB, 
ເຊິ່ງລວມມີການກະທໍາທີ່ເປັນການກິນສິນບົນ, ການສໍ້ໂກງ, ການບັງ ຄັບຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ການຮ່ວມຫົວກັນ, ການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ,
ການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດ, ແລະ ການຂັດ ຂວາງ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມໃນທີ່ນີ້.

			

1.C. “ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ADB” ປະກອບມີ ກິດຈະກໍາທີ່ໃຫ້ທຶນ, ບໍລິຫານ ຫຼື ສະໜັບ ສະໜູນໂດຍ ADB, ຫຼື
ທຸກໆກິດຈະກໍາທີ່ໃນຄວາມເປັນຈິງມີຜົນກະທົບ ຫຼື ອາດຈະກະທົບ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ກ່ຽວພັນກັບ ADB.

2.
ຈຸດປະສົງຂ
 ອງການສບ
ື ສວນທີ່ດໍາເ ນີນໂ
 ດຍຫ້ອງການສືບສວນແມ່ນເ ພື່ອກ
 ວດກາເບິ່ງ ແລະ ກໍານົດຕ
 ັດສິນ
ຄວາມເປັນຈ
 ິງຂອງຂກ
ໍ້ ່າວຫາກ່ຽວກັບການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ ຫຼື ການສໂ
ໍ້ ກງ ຕາມການໃຫ້ນິຍາມຄວາມໝາຍໂດຍແຕ່ລ
 ະສະ
ຖາບັນ ເຊິ່ງລວມທັງ, ແຕ່ບ
 ໍ່ຈໍາກັດ, ບັນດາໂຄງການທີ່ໃຫ້ທ
 ຶນໂ
 ດຍອົງການຈັດຕັ້ງນ
 ັ້ນໆ, ແລະ ຂໍກ
້ ່າວຫາ ກ່ຽວກັບກ
 ານ
ປະພຶດປ
 ະຕິບັດທ
 ບ
ີ່ ໍ່ຖືກຕ້ອງໃນສ່ວນຂອງສະມາຊິກພ
 ະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງນ
 ັ້ນໆ
 .
ສໍາລັບ ADB:
2.A.

ການລະເມີດເລື່ອງຄວາມຊື່ທີ່ຫ້ອງການ OAI ອາດຈະສືບສວນປະກອບມີ:
i.

ການກະທໍາທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການສະເໜີໃຫ້, ການໃຫ້, ການໄດ້ຮັບ ຫຼື ການຮ້ອງຂເໍ ອົາ, ບໍວ
່ ່າຈະ
ໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ສິ່ງທີ່ມີຄ່າເພື່ອຄອບງໍາການດໍາເນີນການຂອງພາກສ່ວນອື່ນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

ii.

ການກະທໍາທີ່ເປັນການສໍ້ໂກງເຊິ່ງໝາຍເຖິງທຸກການກະທໍາ ຫຼື ການລະເວັ້ນ, ເຊິ່ງລວມທັງການບິດເ ບືອນ, ທີ່ໂດຍຕັ້ງໃຈ ຫຼື
ບໍ່ຕັ້ງໃຈ ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປ
 ະໂຫຍດດ້ານການເງິນ
ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ຫຼື ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງພັນທະຕ່າງໆ;

iii.

ການກະທໍາທີ່ເປັນການບັງຄັບ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍ, ຫຼື ການຂົ່ມຂູ່ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍ ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍ, ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ຕໍ່ກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຊັບສ
 ິນຂອງພາກສ່ວນນັ້ນ
ເພື່ອຄອບງໍາການດໍາເນີນການຂອງພາກສ່ວນນັ້ນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

iv.

ການກະທໍາທີ່ເປັນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການຈັດຕຽມລະຫວ່າງສອງ ຫຼື ຫຼາຍພາກສ່ວນກວ່ານັ້ນທີ່ຖືກອອກ
ແບບມາເພື່ອບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງທີ່ບຖ
ໍ່ ືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງລວມ ທັງການຄອບງໍາການດໍາເນີນການຂອງພາກສ່ວນອື່ນຢ
 ່າງບໍ່
ຖືກຕ້ອງ;5

v.

ການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການລັກ, ການສິ້ນເປືອງ ຫຼື ການໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຊັບສ
 ິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກ
 ິດຈະ
ກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ADB, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກະທໍາໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ຜ່ານຄວາມປະໝາດລະເລີຍ;

vi.

ການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງແມ່ນທຸກສະພາບການທີ່ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດຈະຄອບງໍາຢ່າງບໍ່
ຖືກຕ້ອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການ, ພັນທະດ້ານສັນຍາ ຫຼື ການປະຕິບັດຕ
 າມກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອີກພາກສ່ວນອື່ນ;

5

ຄໍານິຍາມຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,

ການສໍ້ໂກງ,

ການບັງຄັບຂົມຂູ່

ແລະ

ພາຍໃຕ້ເອກະສານສະພາບໍລິຫານ R179-06 (supra ຢູ່ໝາຍເຫດລຸ່ມໜ້າເຈ້ຍ 3).

ການຮ່ວມຫົວກັນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບທະນາຄາພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍອື່ນ

ແລະ

ນໍາມາໃຊ້ໂດຍ

ADB

ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍ້ແ
 ນະນຳດ້ານຄວາມຊື່ສັດ (ພຶດສະພາ 2010)

vii.

5

ການກະທໍາທີ່ເປັນການຂັດຂວາງເຊິ່ງລວມມີ (a) ການເຈດຕະນາທໍາລາຍ, ການປອມແປງ, ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການເຊື່ອງ
ຊ້ອນວັດຖຸທີ່ເປັນຫຼັກຖານຕໍ່ກັບການສືບສວນຂອງ ADB; (b) ການໃຫ້ການທີ່ບໍ່ເປັນຈິງຕໍ່ກັບຜ
 ູ້ສືບສວນ ເພື່ອຂັດຂວາງ
ການສືບສວນຂອງ ADB; (c) ການຂົ່ມຂູ່, ການລົບກວນ ຫຼື ການຂູ່ຂວັນພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນ
ນັ້ນເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ໃນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ສະແຫວງຫາການສືບ ສວນດັ່ງກ່າວ, ຫຼື (d)
ການຂັດຂວາງສິດທິດຕາມສັນຍາຂອງ ADB ໃນການກວດສອບ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ.

viii.

ການລະເມີດການລົງໂທດຂອງ ADB;

ix.

ການລະເມີດອື່ນຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB, ລວມທັງການບໍ່ສາ ມາດປະຕິບັດຕ
 າມມາດຕະຖານ
ດ້ານຈັນຍາບັນສູງສຸດ; ແລະ

x.

ການແກ້ແຄ້ນຕໍ່ກັບຜູ້ເປີດໂປງ ຫຼື ພະຍານ ເຊິ່ງແມ່ນການກະທໍາທີ່ເປັນຜົນຮ້າຍ, ບໍ່ວ່າຈະທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ສະເໜີ
ແນະ, ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ດໍາເນີນການຕໍ່ກັບຜູ້ເປີດໂປງ ຫຼື ພະຍານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ເປີດໂປງ ຫຼື ພະຍານໃນແບບທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຮຽນໃດໜຶ່ງເນື່ອງຈາກການແຈ້ງ ຫຼື ການຮ່ວມມືກັບການສືບສວນຂອງ ADB ໂດຍຜູ້ເປີດໂປງ ຫຼື ພະ
ຍານ, ເຊິ່ງຈະຖືກສືບສວນ ອີງຕາມຄໍາສັ່ງດ້ານການບໍລິຫານ (AO) 2.10.6

2.B.

ການສືບສວນອາດຈະລວມເອົາຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຮັດການລະເມີດ້ານຄວາມຊື່ສັດ.

2.C.

ການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍພະນັກງານ ADB ເຊິ່ງພົວພັນກັບການ ລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່ ຫຼື ການແກ້
ແຄ້ນຕໍ່ກັບຜູ້ເປີດໂປງ ຫຼື ພະຍານຈະຖືກສືບສວນໂດຍຫ້ອງ ການ OAI ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມ
ຊື່ສັດເຫຼົ່ານີ້, ພາກຕິດຄັດ 2 ຂອງ AO 2.047 ແລະ AO 2.10.

2.D.

OAI ອາດຈະສືບສວນການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອື່ນ, ອີງໃສ່ AO 2.04 ຕາມຄໍາຮ້ອງຂຂ
ໍ ອງປະທານ ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່, 
ພະແນກງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງ.

3.
ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມທ່ຽງທາ
ໍ , ຄວາມບມ
ໍ່ ີອັກຄ
 ະຕິ ແລະ ຄວາມຍຸຕທ
ິ ໍາໃ
 ນຕະຫຼອດຂະບວນ
ການສືບສວນ ແລະ ດໍາເ ນີນກ
 ິດຈະກໍາຂ
 ອງຕົນຢ່າງ ເຕັມຄ
 ວາມສາມາດ ແລະ ດ້ວຍລະດັບຄ
 ວາມຊື່ສັດສ
 ູງສ
 ຸດ. ໂດຍສະ
ເພາະແລ້ວ, ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງດໍາເ ນີນໜ
 ້າທີ່ຂອງຕົນຢ
 ່າງເປັນເ ອກະລາດຈາກຜທ
ູ້ ຮ
ີ່ ັບຜິດຊອບ ຫຼື ມີສ່ວນພົວ ພັນ
ໃນກິດຈະກໍາດ
 ໍາເ ນີນງ ານນັ້ນໆ ແລະ ຈາກສະມາຊິກພ
 ະນັກງານທີ່ຈະເປັນຜ
ຖ
ູ້ ືກສ
 ືບສວນ ແລະ ຈະຕ້ອງປາສະ ຈາກ ຈາກ
ການຄອບງໍາທ
 ບ
ີ່ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ແ
 ລະ ຄວາມຢ້ານກົວການແກ້ແ
 ຄ້ນ.
4.
ພະນັກງານຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງເປີດເ ຜີຍຕ
ກ
ໍ່ ັບຫ
 ົວໜ້າງານຢ່າງທ່ວງທັນເ ວລາ ທຸກກ
 ານຂັດແ
 ຍ້ງຜົນປ
 ະ
ໂຫຍດຕົວຈິງ ຫຼື ທີ່ເປັນໄ
 ປໄດ້ທຜ
ີ່ ູ້ກ່ຽວອາດຈະມີໃນການສືບສວນ ທຜ
ີ່ ູ້ກ່ຽວກໍາລັງເ ຂົ້າຮ່ວມ, ແລະ ຫົວໜ້າງານຈະຕ້ອງດໍາ
ເນີນກ
 ານຢ່າງເໝາະສົມເ ພື່ອແ
 ກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ັດແ
 ຍ້ງ ນັ້ນ.
ສໍາລັບ ADB:

4.A. ການຂັດແຍ້ງດ້ານປະໂຫຍດຈະຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຫົວໜ້າ, OAI ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຮັບຮ
 ູ້ໂດຍໄວ ຫຼັງຈາກ
ມີການຄົ້ນພົບ ແລະ ກ່ອນການດໍາເນີນການສືບສວນໃດໆຈະເກີດຂຶ້ນ. ການຂັດແຍ້ງທີ່ພົວພັນເຖິງຫົວໜ້າ, OAI ຈະຕ້ອງ
ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ທ່ານປະທານຮັບຮູ້. ທຸກໆການດໍາເນີນການເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຈະຕ້ອງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ. ການດໍາເນີນການເພື່ອແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດອາດຈະລວມມີ, ແຕ່ບ
 ໍ່ຈໍາກັດ, ການໃຫ້
ອອກຈາກການສືບສວນນັ້ນໆ, ແລະ ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄະດີນັ້ນໆ.

5.
ລະບຽບຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອສືບສວນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນສ່ວນ
ຂອງພະນັກງານຂອງຫອ້ງການສືບສວນ.

6

ການປົກປ້ອງຜູ້ເປີດໂປງ ແລະ ພະຍານ

7

ມາດຕະການ ແລະ ລະບຽບຂ້ັນຕອນການປະຕິບັດວິໄນ

6

ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

ສໍາລັບ ADB:

5.A. ການແຈ້ງການກ່າວຫາທີ່ສົງໃສວ່າມີການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ ຫຼື ການປະພຶດທີ່ບຖ
ໍ່ ືກຕ້ອງຂອງພະນັກງານຂັ້ນ
ບໍລິຫານໃນຫ້ອງການ OAI ຫຼື ພະແນກງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງ (BPMSD) ສາມາດແຈ້ງໃຫ້
ທ່ານຮອງປະທານ (ຝ່າຍການເງິນ ແລະ ການບໍລິຫານ) ໃຫ້ຮັບຊາບ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມ AO 2.10, ຂໍ້ທີ 4.3.

			

5.B. ການແຈ້ງການກ່າວຫາທີ່ສົງໃ ສວ່າມີການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ ຫຼື ການປະພຶດທ
 ີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານຮອງ
ປະທານສາມາດແຈ້ງໃຫ້ທ່ນປະທານຮັບຮູ້, ໂດຍປະຕິບັດຕາມ A.O. 2.10 ຂໍ້ທີ 4.4.

			

5.C. ການແຈ້ງການກ່າວວ່ມີການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ ໂດຍພະນັກງານ OAI ອື່ນ, ທີ່ປຶກສາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ ອາດຈະ
ແຈ້ງໂດຍກົງຫາຫົວໜ້າ ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການ OAI.

6.
ແຕ່ລ
 ະອົງການຈັດຕ
 ັ້ງຈະຕ້ອງພິມເ ຜີຍແ
 ຜ່ອ
 ໍານາດທໄ
ີ່ ດ້ຮ
 ັບມອບໝາຍໃຫ້ ແລະ/ຫຼື ຂໍກ
້ ໍານົດໜ
 ້າວຽກຂອງຫ້ອງ
ການສືບສວນ ພ້ອມກັບ ລາຍງານປະຈໍາປີທເີ່ ນັ້ນໜ
 ັກໃສ່ກ
 ິດຈະກໍາດ
 ້ານຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ການຕ້ານການສໂ
ໍ້ ກງ ແລະ ການ
ສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງຂອງຫ້ອງການສືບສວນຂອງຕົນ ໂດຍປະຕິບັດຕ
 າມນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບກ
 ານເປີດເ ຜີຍຂ
ມ
ໍ້ ູນ.
ສໍາລັບ ADB:

6.A. ຫ້ອງການ OAI, ພະນັກງານຂອງຕົນ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ OAI ມອບອໍານາດໃຫ້ ຫຼື ທຸກໆຄົນທ
 ີ່ທ່ານປະທານແຕ່ງ
ຕັ້ງໃຫ້ດໍາເນີນການສືບສວນທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຫ້ອງການ OAI ຈະເປັນຜູ້ເຮັດ, ຈະຕ້ອງປະເມີນຂໍ້ກ່າວຫາ ແລະ ດໍາເນີນກ
 ານ
ສືບສວນພາຍໃຕ້ຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ລະອຽດຮອບຄອບ, ແລະ ສະເໜີແນະການດໍາເນີນ
ດ້ານການບໍລິຫານເພື່ອໃຫ້ ADB ດໍາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

			

6.B. ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດໜ້າວຽກຂອງຕົນ, ຫົວໜ້າ, OAI ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕກ
ໍ່ ັບທ
 ່ານປະທານ. ຜູ້ກ່ຽວລາຍ
ງານໂດຍກົງຫາທ່ານປະທານ, ແລະ ຜ່ານທ່ານປະທານ, ຫາຄະນະກໍາມະການກວດສອບຂອງສະພາຜູ້ບໍລິຫານ, ກ່ຽວກັບ 
ກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂ
 ອງ OAI. ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງ OAI, ຫົວໜ້າ, OAI ແລະ ພະນັກງານທີ່
ໄດ້ຮັບມອບອໍານາດໃນ OAI ຈະຕ້ອງມີການເຂົ້າເຖິງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ບໍ່ຈໍາກັດຫາ (ແລະອາດຈະມີການຄອບຄອງຫຼື
ຄວບຄຸມຊົ່ວຄາວ) ຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກໆກິດຈະກໍາຂອງ ADB, ບຸກຄະລາກອນຂອງ ADB, ແລະ ຊັບ
ສິນທາງວັດຖຸຂອງ ADB. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍຂອງຫ້ອງການ OAI ມີຄື:

▖▖

ໂດຍການຮ່ວມມືກັບພະແນກ/ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະເໜີເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງຂອງ ADB.

▖▖

ໂດຍການຮ່ວມມືກັບພະແນກ/ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະເໜີ ແລະ ທົດທວນຄືນລະບຽບການທີ່ສະເໝາະພາຍໃຕ້ນະ
ໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະມາຊິກພະນັງການທຸກຄົນ ແລະ ທຸກໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດຕ
 າມ
ມາດຕະຖານສູງສຸດເພື່ອຮັກສາຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະຫຼິດແລະຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

▖▖

ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດຕິດຕໍ່ເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບທຸກໆເຫດການກ່າວຫາເລື່ອງການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ການນໍາໃ ຊ້
ໃນທາງທີ່ຜິດ ດັ່ງທີ່ໃຫ້ນິຍາມຄວາມໝາຍໂດຍ ADB ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໃນທຸກ
ກິດຈະກໍາທີ່ ADB ໃຫ້ທຶນ ເຊິ່ງລວມທັງສະມາຊິກພະນັກງານຂອງມັນ.

▖▖

ດໍາເນີນການສືບສວນຢ່າງເປັນເອກະລາດ ແລະ ຍຸຕິທໍາກ່ຽວກັບເລື່ອງການສໍ້າໂກງ ແລະ ການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼວງ, ການບັງຄັບ
ຂົ່ມຂູ່, ການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງຂອງ ADB ທີ່ OAI ຮັບຮູ້ໄດ້ ຫຼື ຄົ້ນພົບ.

▖▖

ໂດຍປະສານຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການຜູ້ກວດສອບບັນຊີທົ່ວໄປ (OAG) ແລະ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມ
ປ້ອງກັນ, ດໍາເນີນການກວດທົບທວນເບິ່ງການຈັດຊື້ຂອງໂຄງການຂອງກິດຈະກໍາທີ່ໃຫ້ທຶນໂດຍ ADB, ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນ 
ແລະ ຊອກຄົ້ນຫາການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ.

▖▖

ສະໜອງສິ່ງທີ່ພົ້ນພົບຈາກການສືບສວນ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດການຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາດ້ານ
ຄວາມຊື່ສັດເຫຼົ່ານີ້.

ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍ້ແ
 ນະນຳດ້ານຄວາມຊື່ສັດ (ພຶດສະພາ 2010)

▖▖

7

ໃນການດໍາເນີນການສືບສວນ, ປະສານງານກັບຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຫ້ອງການທີ່ປຶກສາທົ່ວໄປ (OGC), ພະແນ
ກ BPMSD, ແລະ ພະແນ/ຫ້ອງການອື່ນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບຽບການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຕ
 ັດສິນກ
 ໍານົດ
ວ່າການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼວງ ໄດ້ເ ກີດ
ຂຶ້ນແທ້ຈິງຫຼືບໍ່; ເກັບກໍາຫຼັກຖານຢ່າງພຽງພໍ; ອອກແບບລະບຽບການເພື່ອປະຕິບັດຕາມໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກໍານົດຜູ້
ກະທໍາຜິດ, ຂອບເຂດຂອງການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ, ເຕັກນິກທີ່ນໍາໃຊ້, ແລະ ສາຍເຫດ
ຂອງການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ທີ່ຜິດ; ຕັດສິນກໍານົດວ່າການຄວບຄຸມຈໍາເປັນຕ
 ້ອງໄດ້ຈ
 ັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫຼື ເສີມສ້າງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນແອ; ແລະ ອອກແບບກົນໄກເພື່ອຊ່ວຍເປີດໂປງການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງ ຫຼື ການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ມີຢູ່.

▖▖

ສືບສວນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍສະມາຊິກພະນັກງານທີ່ພົວພັນກັບການລະເມີດນະໂຍບາຍຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB (ເຊິ່ງລວມມີ ການກະທໍາທີ່ເປັນການສໍ້ໂກງ, ການກິນສິນບົນ ຫຼື ການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປ
 ະ
ໂຫຍດ) ຫຼື ການນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ (ການລັກ, ການສິ້ນເປືອງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຊັບສິນຂອງ ADB, ບໍວ
່ ່າຈະ
ເຈດຕະນາເຮັດ ຫຼື ຜ່ານຄວາມປະໝາດລະເລີຍ), ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມສັດຊື່ເຫຼົ່ານີ້ 
ແບະ ພາກຕິດຄັດ 2 ຂອງ AO 2.04.

▖▖

ສືບສວນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ແຈ້ງໂດຍພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ AO
2.04.

▖▖

ກະກຽມ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາປີໃຫ້ທ່ານປະທານ ເຊິ່ງສັງລວມເອົາບັນດາກິດຈະກໍາຂອງຕົນ.

▖▖

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປະສານຮ່ວມມືກັບທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ, ສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດອື່ນ, ຫຼື
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນເພື່ອແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ, ປະສົບການດ້ານການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີທີ່
ດີທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

7.
ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງດໍາເນີນມາດຕະຖານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປົກປ້ອງໃຫ້ເປັນຄວາມລັບສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່
ສາມາດເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ, ເຊິ່ງລວມທັງຖານະຕົນຕົວຂອງພາກສ່ວນທີ່ແມ່ນຜູຖ
້ ືກສ
 ືບສວນ
ແລະ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ການ ຫຼື ໃຫ້ຫຼັກຖານ. ແບບວິທີເຊິ່ງທຸກຂ
ມ
ໍ້ ູນຖ
ກ
ື ັກໄ
 ວ້ ແລະ ເປີດເ ຜີຍໃ
 ຫ້ຮູ້ຕໍ່ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆພາຍໃນແຕ່ລ
 ະອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຢນ
ູ່ ອກອົງການຈັດຕ
 ັ້ງນ
 ັ້ນ, ລວມທັງເ ຈົ້າໜ້າທພ
ີ່ າຍໃນປະເທດ,
ແມ່ນຂ
 ຶ້ນກ
 ັບກ
 ົດລ
 ະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງນ
 ັ້ນໆ.
ສໍາລັບ ADB:

7.A. OAI ຈະຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນທຶກຕ່າງໆຂອງຕົນໄວ້ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລດ້ານວັດຖຸ, ອີເ ລັກໂ
 ທຣນິກ 
ແລະ ລະບຽບການຢ່າງພຽງພໍ. OAI ຈະຈໍາກັດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສືບສວນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຕໍ່ກັບບ
 ຸກຄົນທ
 ີ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການຢາກຮູ້. ຂຶ້ນກັບລ
 ັກສະນະຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ, OAI ອາດຈະເປີດເຜີຍຫຼັກຖານສະເພາະຕກ
ໍ່ ັບຜູ້
ຖືກສືບສວນ8 ໃນແບບວິທີທີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັກປ້ອງຜູ້ເປີດໂປງ ແລະ ພະຍານ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ
AO 2.10.

			

7.B. ມີພຽງແຕ່ OAI ແລະ ທ່ານປະທານເທົ່ານັ້ນທີ່ອາດຈະເຂົ້າເຖິງແຟ້ມຂໍ້ມູນແລະ ບັນທຶກຕ່າງໆຂອງ OAI. ຫ້ອງການ
OAI ຫຼື ທ່ານປະທານອາດຈະຕັດສິນກໍານົດວ່າແຟ້ມຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນທຶກຂອງ OAI ອາດຈະຖືກເ ປີດເ ຜີຍ, ໂດຍບໍ່ຖືກແກ້ໄຂ
ຫຼື ປ່ຽນແປງ, ກັບບັນດາພາກສ່ວນອື່ນ, ໂດຍຂຶ້ນກັບ AO 2.04, AO 2.10, ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການສື່ສານປະຊາສໍາພັນ, 
ແລະ ກົດລະບຽບອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ADB.

8

“ຜູ້ຖືກສືບສວນ” ໃນການສືບສວນໝາຍເຖິງພາກສ່ວນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນພົວພັນໃນການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ ແລະ/ຫຼື ການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ OAI ກໍາລັງສືບສວນ.

ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່
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8.
ສິ່ງທ
 ີ່ຄົ້ນພ
 ົບຈ
 າກການສືບສ
 ວນຈະຕ້ອງອີງໃ
 ສ່ຂ
 ໍ້ເທັດຈ
 ິງ ແລະ ການວິເຄາະທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງອາດຈະປະກອບ
ມີການລົງຄ
 ວາມເຫັນສ
 ະຫຼູບຢ່າງສົມເ ຫດສົມຜ
 ົນ.
9.
ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງເຮັດການສະເໜີແນະຕ່າງໆຕາມເຫັນສ
 ົມຄວນ ຕໍກ
່ ັບຄ
 ະນະຜບ
ູ້ ໍລິຫານຂອງອົງການ
ຈັດຕ້ັງທີເ່ ກີດຈ
 າກສິ່ງທ
 ີ່ຄົ້ນພ
 ົບຈ
 າກການສືບສວນຂອງຕົນ.
10.

ທຸກກ
 ານສືບສວນທີ່ດໍາເ ນີນໂ
 ດຍຫ້ອງການສືບສວນແມ່ນມີລ
 ັກສ
 ະນະດ້ານການປົກຄອງບໍລິຫານ.

ຄໍານິຍາມຄວາມໝາຍ
11.
ການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການທີ່ພະນັກງານໃດໜຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະພຶດ
ຫຼື ມາດຕະຖານການປະພຶດທ
 ີ່ກໍານົດອ
 ອກໂດຍອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ.

ສໍາລັບ ADB:

11.A. ກົດລະບຽບການປະພຶດ ແລະ ມາດຕະຖານການປະພຶດຂອງ ADB ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນ AO 2.02.9 ກົດລະບຽບ
ຂອງ ADB ທີ່ອະທິບາຍການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຢູ່ໃນ AO 2.04.

12.
ມາດຕະຖານດ້ານຫຼັກຖານທຈ
ີ່ ະຖືກນ
 ໍາໃ
 ຊ້ເພື່ອກ
 ໍານົດຕ
 ັດສິນວ
 ່າການຮ້ອງຮຽນໃດໜຶ່ງແມ່ນເ ປັນຈ
 ິງຫຼືບນ
ໍ່ ັ້ນ ຖືກ
ກໍານົດເພື່ອຈ
 ຸດປະສົງຂອງການສືບສວນເປັນຂ
 ໍ້ມູນທ
 ີ່, ໃນທັງໝ
 ົດ, ສະແດງໃຫ້ເ ຫັນວ
 ່າບາງຢ່າງແມ່ນເ ປັນໄ
 ປໄດ້ຫ
 ຼາຍກວ່າ
ເປັນໄ
 ປບໄ
ໍ່ ດ້.

ສິດທິ ແ
 ລະ ພັນທະ
ພະຍານ ແ
 ລະ ຜູຖ
້ ືກສ
 ືບສ
 ວນ
13.
ສະມາຊິກພ
 ະນັກງານຜທ
ູ້ ເີ່ ຂົ້າເງື່ອນໄຂເປັນ “ຜູເ້ ປີດໂ
 ປງ” ພາຍໃຕ້ກ
 ົດລ
 ະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຂອງອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ ຈະຕ້ອງບຖ
ໍ່ ືກແ
 ກ້ແຄ້ນຈ
 າກອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ. ອົງການຈັດຕັ້ງຈ
 ະຕ້ອງຖວ
ື ່າການແກ້ແ
 ຄ້ນເ ປັນກ
 ານກະທໍາ
ທີເ່ ປັນກ
 ານປະພຶດທ
 ບ
ີ່ ຖ
ໍ່ ືກຕ້ອງອີກປະເພດໜຶ່ງ.
ສໍາລັບ ADB:

13.A. ການປົກປ້ອງຜູ້ເປີດໂປງ ແລະ ພະຍານຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ AO 2.10.

14.
ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ອາດຈະກໍ າ ນົ ດ ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານຕ້ ອ ງລາຍງານການກະທໍ າ ທີ່ ສົ ງ ໃສວ່ າ ເປັ ນ ການສໍ້ ໂ ກງ,
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປະເພດອື່ນຂອງການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ສໍາລັບ ADB:

14.A. ພະນັກງານ ADB ມີພັນທະຕ້ອງລາຍງານການລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່ທີ່ສົງໃສວ່າມີໃຫ້ຫ້ອງການ OAI.
ພະນັກງານຖືກສົ່ງເສີມໃຫ້ລາຍງານການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອື່ນທີ່ສົງໃສວ່າມີໃຫ້ພະແນກ BPMSD, ໂດຍປະຕິບັດຕາມ
AO 2.10. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອະນຸມັດ ຫຼື ການໃຫ້ອໍາ ນາດຈາກພະນັກງານໃນການລາຍງານການລະເມີດດ
 ້ານຄວາມ
ຊື່ສັດ ຫຼື ການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງທີ່ສົງໃສວ່າມີ.
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ຄໍາຖະແຫຼງຂອງນະໂຍບາຍດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໜ້າທີ່, ສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກພະນັກງານ

ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍ້ແ
 ນະນຳດ້ານຄວາມຊື່ສັດ (ພຶດສະພາ 2010)
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15.
ອົງການຈັດຕັ້ງຈ
 ະກໍານ
 ົດໃ
 ຫ້ພ
 ະນັກງານໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບກ
 ານສືບສວນ ແລະ ຕອບຄໍາຖ
 າມຕ່າງໆ ແລະ ປະ
ຕິບັດຕ
 າມຄໍາຮ
 ້ອງຂເໍ ອົາຂມ
ໍ້ ູນ.
ສໍາລັບ ADB:

15.A. ພະນັກງານ ADB ມີໜ້າທີ່ໃນການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນກວດກາ ຫຼື ການສືບສວນ ໃນເວລາຖືກຮ້ອງ
ຂໍໂດຍ OAI ໃຫ້ເຮັດສິ່ງນັ້ນ. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວປະກອບມີ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

▖▖

ກຽມພ້ອມຖືກສໍາພາດ ແລະ ຕອບທຸກໆຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

▖▖

ສະໜອງໃຫ້ OAI ທຸກໆລາຍການສິ່ງຂອງທີ່ຖືກຮ້ອງຂໍເອົາທີ່ຢູ່ພາຍໃນການຄວບຄຸມຂອງສະມາຊິກພ
 ະນັກງານນັ້ນ 
ເຊິ່ງລວມມີ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ເອກະສານ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆ.

▖▖

ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກໆການທົດສອບທີ່ຖືກຮ້ອງຂໍໂດຍ OAI, ເຊິ່ງລວມມີ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ການກໍານົດລາຍນີ້ວມື, ການວິ
ເຄາະລາຍມືຂຽນໜັງສື, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານເຫຼົ້າໃນລົມຫາຍໃຈ ແລະ ການກວດຮ່າງກາຍ ແລະການວິ
ເຄາະຕ່າງໆ.

▖▖
			

ຮັກສາ ແລະ ປົກປ້ອງຄວາມລັບຂ
 ອງທຸກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສົນທະນາກັບ OAI ແລະ BPMSD.
15.B. ສະມາຊິກພະນັກງານຜູ້ທີ່ແມ່ນຜູ້ຖືກສືບສວນຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຂມ
ໍ້ ູນດ້ານການເງິນຂ
 ອງຕົນຖືກສະໜອງໂດຍ
ກົງໃຫ້ OAI ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍ. ຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍຂອງ OAI, ຜູ້ຖືກສືບສວນຕ້ອງສະໜອງການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນສົ່ງເຖິງສະຖາບັນການເງິນຂອງຕົນຕໍ່ກັບຜົນສັກສິດນີ້, ໂດຍໃຫ້ລະເວັ້ນສິດທິດ້ານຄວາມເປັນສ
 ່ວນຕົວ ຫຼື ການ
ຮັກສາຄວາມລັບທີ່ຜູ້ຖືກສືບສວນອາດຈະມີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍ.

			

15.C. ສະມາຊິກພະນັກງານທີ່ຖືກສືບສວນອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກພ
 ະນັກງານຜອ
ູ້ ື່ນໄປນໍາໃນລະຫວ່າງການ
ສໍາພາດທີ່ຖືກດໍາເນີນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສືບສວນ ຕາບໃດທີ່ການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວບໍ່ເຮັດໃຫ້ຊ
 ັກຊ້າ ຫຼື ຂັດຂວາງການ
ສືບສວນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສະມາຊິກພະນັກງານທີ່ໄປນໍາດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ມາຈາກ OAI, OGC, ຫ້ອງການເລຂາ, OAG,
ຫ້ອງການບໍລິການດ້ານການບໍລິຫານ ຫຼື ພະແນກ BPMSD. ທັງຜູ້ຖືກສືບສວນ ແລະ ພະຍານອາດຈະປຶກສາ ດ້ວຍຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງ ກັບທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍພາຍນອກກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ, ແຕ່ທ
 ີ່ປຶກສາດ້ານ
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມໄປນໍາໃນອາຄານຂອງ ADB ຫຼື ໃນລະ ຫວ່າງການສໍາພາດທີ່ຖືກດໍາເ ນີນເ ປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງການສືບສວນ. ການປຶກສາດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າຕໍ່ກັບການດໍາເນີນກ
 ານສໍາພາດຫຼື ການ
ປະຕິບັດຕາມພັນທະອື່ນຂອງພະນັກງານພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ OAI.

			

15.D. ຖ້າສະມາຊິກພະນັກງານບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະໃນການໃຫ້ການຮ່ວມມື, ADB ອາດຈະລົງຄວາມເຫັນທີ່ບໍ່ດີຈາກ
ການປະຕິເສດດ່ັງກ່າວ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, OAI ອາດນໍາສົ່ງເລື່ອງຫາພະແນກ BPMSD ເພື່ອໃ ຫ້ດໍາເນີນການປະຕິບັດ
ວິໄນທີ່ເໝາະສົມ. ການບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຈະປະກອບມີການບໍ່ຕອບສະໜອງຢ່າງທ່ວງທັນເວລາ ແລະ ໃນແບບທີ່ຄົບຖ້ວນ
ຕໍ່ກັບການສອບຖາມຂອງ OAI, ການບໍ່ສາມາດສະໜອງເອກະສານ ຫຼື ຫຼັກຖານອື່ນທີ່ OAI ຮ້ອງຂໍເອົາ, ການທໍາລາຍ ຫຼື
ການເຊື່ອງຊ້ອນຫຼັກຖານ, ຫຼື ການບິດເບືອນຂໍ້ເທັດຈິງໃນລະຫວ່າງ, ຫຼື ຖ້າບໍ່ດ່ັງນັ້ນ ກໍ່ຂັດ ຂວາງ, ການສືບສວນຂອງ OAI.

16.
ແຕ່ລ
 ະອົງການຈັດຕ
 ັ້ງຄ
 ວນນໍາໃ
 ຊ້ກົດລ
 ະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ, ໃນຂອບເຂດທີ່ມັນເ ປັນໄ
 ປ
ໄດ້ທ
 າງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານການຄ້າ, ເອົາລວມເຂົ້າໃນສັນຍາຂອງຕົນກ
 ັບພ
 າກສ່ວນທສ
ີ າມ ບັນດາຂກ
ໍ້ ໍານົດທ
 ພ
ີ່ າກ
ສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການສບ
ື ສວນຈະຕ້ອງຮ່ວມມືກັບກ
 ານສືບສວນ.
17.
ໃນນາມເປັນສວ
່ ນໜງ່ຶ ຂອງຂະບວນການສບ
ື ສວນ, ຜູຖ
້ ກ
ື ສບ
ື ສວນຈະຕອ
້ ງໄດ້ຮບ
ັ ໂອກາດໃນການອະທິບາຍຊແ
້ີ ຈ້ງ
ການປະພຶດຂອງຜກ
ູ້ ຽ່ ວ ແລະ ສະແດງຂມ
້ໍ ນ
ູ ໃນນາມຂອງຜກ
ູ້ ຽ່ ວ. ການຕດ
ັ ສິນກາໍ ນົດວາ່ ເມືອ
່ ໃດທໂ
່ີ ອກາດດງ່ັ ກ່າວຈະຖກ
ື ມອບ
ໃຫ້ແກ່ຜຖ
ູ້ ກ
ື ສບ
ື ສວນແມ່ນຖືກກາໍ ນົດໄວ້ໂດຍກດ
ົ ລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງອງົ ການຈດ
ັ ຕງ້ັ ນນ
້ັ ໆ.

ຫ້ອງການສືບສວນ
18.

ການສບ
ື ສວນຄວນຈະຖກ
ື ດາໍ ເນີນຢາ່ ງໄວ ແລະ ມປ
ີ ະສິດທິພາບພາຍໃນຂຈ
້ໍ າໍ ກັດຂອງຊບ
ັ ພະຍາກອນທມ
່ີ ໃີ ຫ້.

ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່
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19.

ຫ້ອງການສືບສວນຄວນກວດກາເບິ່ງທ
 ັງຂໍມ
້ ູນທ
 ຖ
ີ່ ືກກ
 ່າວຫາ ແລະ ຂໍມ
້ ູນທ
 ພ
ີ່ ົ້ນຜ
 ິດ.

20.

ຫ້ອງການສບ
ື ສວນຈະຮກ
ັ ສາໄວ້ບນ
ັ ທຶກທປ
່ີ ອດໄພ ແລະ ຄົບຖວ
້ ນຂອງການສບ
ື ສວນ ແລະ ຂໍມ
້ ນ
ູ ທເ່ີ ກັບກາໍ ໄດ້.

ສໍາລັບ ADB:
▖▖

20.A. OAI ຈະຮັກສາໄວ້
ແຟ້ມສໍານວນການສືບສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະນັກງານ ADB ເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍຫ້າປີ ຫຼັງ ຈາກທີ່ພະນັກງານໄດ້
ອອກຈາກ ADB, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບການທີ່ພະນັກງານນັ້ນມີອາຍຸຮອດເກນ ຫຼື ມີສະພາບການທີ່ ADB ຈະບໍ່ພິຈາລະນາວ່າ
ຈ້າງພະນັກງານດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່ອີກ;

▖▖

ແຟ້ມສໍານວນຂອງການສືບສວນອື່ນເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍສິບປີນັບຈາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນ;

▖▖

ແຟ້ມເອກະສານການທົບທວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊື້ຂອງໂຄງການເປັນເວລາຫ້າປີ ຫຼັງ ຈາກ ການອອກບົດລາຍງານ;

▖▖

ສັນຍາວ່າຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ປຶກສາດ້ານການກວດສອບ ແລະ ການສືບສວນທີ່ຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍຫ້າປີ
ຫຼັງຈາກການສິ້ນສຸດສັນຍາວ່າຈ້າງ;

▖▖

ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ລວມທັງບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາລະຫວ່າງຫ້ອງການ ແລະ ຄໍາສະເໜີແນະຕໍ່ກັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານເປັນເວລາ
ຢ່າງນ້ອຍຫ້າປີ; ແລະ

▖▖

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງ OAI ທີ່ສົ່ງໃຫ້ທ່ານປະທານ ຕະຫຼອດໄປ.

21.
ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການສືບສວນຈະດໍາເນີນມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນການເປີດເຜີຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດຕກ
ໍ່ ັບຂ
ມ
ໍ້ ູນກ
 ານສືບສວນ.
22.

ຫ້ອງການສືບສວນຈະບັນທຶກເ ປັນເ ອກະສານສິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບແລະຂໍສ
້ ະຫຼູບຈາກການສືບສວນ.

23.
ສໍາລັບຈ
 ຸດປະສົງຂ
 ອງການດໍາເ ນີນກ
 ານສບ
ື ສວນ, ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງມີການເຂົ້າເຖິງຢ
 ່າງເຕັມສ
 ່ວນ ແລະ
ຄົບຖ
 ້ວນຕໍ່ກັບທ
 ຸກຂ
ມ
ໍ້ ູນ, ບັນທຶກ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບສ
 ິນທ
 ກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງຂອງອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ, ໂດຍປະຕິບັດຕ
 າມກົດ
ລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.
ສໍາລັບ ADB:

23.A. AO 1.02,10 ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບ OAI, ແລະ ຂໍ້ກໍານົດໜ້າວຽກຂອງ OAI, ສະໜອງໃຫ້ OAI ການເຂົ້າເຖິງຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ ແລະ ບໍ່ຈໍາກັດຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນທຶກຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກິດຈະກໍາຂອງ ADB. OAI ອາດຈະກວດກາ
ເບິ່ງສ່ວນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທຸກແຟ້ມເອກະສານ, ບັນທຶກ, ປື້ມ, ຂໍ້ມູນ, ເອກະສານຂອງ ADB, ແລະ ທຸກວັດສະດຸອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບກິດຈະກໍາຂອງ ADB, ຕາມທີ່ ແລະ ເມື່ອເຫັນຈໍາເປັນ; ແລະ ດໍາເນີນການຄອບຄອງຊົ່ວຄາວເອກະສານດັ່ງກ່າວ; ແລະ 
ເຮັດການອັດສໍາເນົາ.

			

23.B. ການຮ້ອງຂໍເອົາການເຂົ້າເຖິງອີເມວຈະຖືກເຮັດ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ AO 4.05.11

24.
ໃນຂອບເຂດທີ່ມອບໃຫ້ໂ
 ດຍກົດລ
 ະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ສັນຍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫ້ອງການສືບສວນຈະມີສິດອໍານາດໃນການກວດເບິ່ງ ແລະ ອັດສ
 ໍາເ ນົາປືມ
້ ແລະ ບັນທຶກຕ
 ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄ
 ອງບໍລິຫານ, ບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດທ
 ີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ສະແຫວງເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາກິດຈະກໍາທ
 ີ່ອົງການ
ຈັດຕັ້ງໃ
 ຫ້ທ
 ຶນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອ
 ື່ນທ
 ີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເບີກຈ
 ່າຍເງິນທ
 ຶນຂ
 ອງອົງການຈັດຕັ້ງ.
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ໃບແຈ້ງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງ
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ຫຼັກການ ກ່ຽວກັບ ເທັກໂນໂລຢີດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ

ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍ້ແ
 ນະນຳດ້ານຄວາມຊື່ສັດ (ພຶດສະພາ 2010)
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25.
ຫ້ອງການສືບສວນອາດຈະປຶກສາ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອ
 ົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ, ສະຖາບັນລ
 ະຫວ່າງປະເທດ ແ
 ລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນເ ພື່ອແ
 ລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ, ປະສົບກ
 ານໃນການປະຕິບັດວ
 ຽກ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວ
 ິທີທີ່ດີ
ທີສ
່ ຸດໃ
 ນການແກ້ໄ
 ຂບັນຫາທສ
ີ່ ອງຝ່າຍມີຮ່ວມກັນ.
26.

ຫ້ອງການສບ
ື ສວນອາດຈະສະໜອງການຊວ
່ ຍເຫຼອ
ື ແກ່ ແລະແລກປ່ຽນຂມ
້ໍ ນ
ູ ກບ
ັ ບນ
ັ ດາຫອ
້ ງການສບ
ື ສວນອນ
່ື .

ສໍາລັບ ADB:

26.A. OAI ຫຼື ທ່ານປະທານ ອາດຈະຕັດສິນກໍານົດວ່າຂໍ້ມູນ, ລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະການສືບສວນຂອງ
ຕົນ, ອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍແລກປ່ຽນກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫຼື ໜ່ວຍງານຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນ
ສະມາຊິກຂອງ ADB, ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮ່ວມມື, ການ
ເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ, ຫຼື ການພິຈາລະ ນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ, ໂດຍອີງໃສ່ AO 2.04, AO 2.10, ນະໂຍບາຍດ້ານການ
ສື່ສານມວນຊົນ, ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນຂອງ ADB. ເມື່ອ OAI ຕັດສິນໃຈເປີດເຜີຍແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ມັນຈະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕ້ອງປົກປ້ອງຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແລະ ນໍາໃຊ້ມັນພຽງແຕ່ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່
OAI ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນນັ້ນ.

			

26.B. OAI ອາດຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການສືບສວນກັບອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ, ຫ້ອງການ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນໃນແບບທີ່ການ
ຮ່ວມມືນັ້ນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບຄ
 ວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງ OAI ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເ ກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບ
ສິດທິພິເສດ ແລະ ສິດໃຫ້ພົ້ນຜິດຂອງ ADB.

ຂໍແ
້ ນະນໍາດ
 ້ານລະບຽບການ
ແຫຼ່ງທີ່ມ
 າຂອງການຮ້ອງຮຽນ
27.
ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງຮັບເອົາທຸກກ
 ານຮ້ອງຮຽນບໍ່ວ່າຈະມາຈາກແຫຼ່ງໃ
 ດໆ
ແຫຼ່ງທີບ
່ ໍ່ເປີດເ ຜີຍຊ
 ື່ ຫຼື ເ ປັນຄ
 ວາມລັບ.
28.

ລວມທັງການຮ້ອງຮຽນຈາກ

ໃນບ່ອນທີ່ເຮັດໄດ້, ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງແຈ້ງບອກການໄດ້ຮ
 ັບທຸກກ
 ານຮ້ອງຮຽນ.

ການໄດ້ຮ
 ັບຄໍາຮ
 ້ອງຮຽນ
29.
ທຸກຄ
 ໍາຮ
 ້ອງຮຽນຈະຕ້ອງໄດ້ລ
 ົງທະບຽນໄວ້ຄັກແ
 ນ່ ແລະ ທົບທ
 ວນກວດເບິ່ງເ ພື່ອຕ
 ັດສິນກ
 ໍານົດວ
 ່າພວກມັນຢູໃ
່ ນ
ຂອບເຂດອໍານາດ ຫຼື ສິດອ
 ໍານາດຂອງຫ້ອງການສືບສວນຫຼືບໍ່.

ການປະເມີນຂ
 ັ້ນຕ
 ົ້ນ
30.
ເມື່ອຄ
 ໍາຮ
 ້ອງຮຽນໄດ້ຖ
 ືກລ
 ົງທະບຽນແລ້ວ,
ມັນຈ
 ະຖືກປ
 ະເມີນເບິ່ງໂ
 ດຍຫ້ອງການສືບສວນເພື່ອຕ
 ັດສິນກ
 ໍານົດ
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ
 ື, ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ການພິສູດຄ
 ວາມຈິງໄດ້ຂອງຄໍາຮ້ອງຮຽນນັ້ນ. ເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້, ຄໍາຮ
 ້ອງຮຽນຈະຖືກ
ກວດກາເບິ່ງເ ພື່ອຕ
 ັດສິນວ
 ່າມີພື້ນຖານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍບເໍ ພື່ອອ
 ະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເ ນີນກ
 ານສືບສວນ.
ສໍາລັບ ADB:

30.A. OAI ປະເມີນ, ຫຼື “ກວດຄັດ” ຄໍາຮ້ອງຮຽນຕ່າງໆປຽບກັບເກນມາດຖານດັ່ງຕໄໍ່ ປນເີ້ ພື່ອຕ
 ັດສິນກໍານົດວ່າພວກມັນ
ສົມຄວນມີການສືບສວນຕໍ່ໄປຫຼືບໍ່. ຄໍາຮ້ອງຮຽນຄວນປະກອບມີຂໍ້ກ່າວຫາ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່:

▖▖

ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດອໍານາດຂອງ OAI – ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທີ່ OAI ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ສືບສວນ;

▖▖

ເຊື່ອຖືໄດ້ – ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າການລະເມີດໄດ້ເກີດຂຶ້ນແທ້;

ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່
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▖▖

ສາມາດກວດພິສູດຄວາມຈິງໄດ້ – ມີທາງເລືອກທີ່ເຮັດໄດ້ເພື່ອໄດ້ຮັບຫຼັກຖານຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຕ
 ັດສິນກ
 ໍານົດຄ
 ວາມຈິງຂອງ
ຂໍ້ກ່າວຫາ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນໄປໄດ້; ແລະ

▖▖

ສໍາຄັນ– ເລື່ອງດັ່ງກ່າວມີຄວາມສໍາຄັນພຽງພໍເພື່ອອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນກ
 ານສືບສວນ ແລະ ການ
ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ; ແລະ

▖▖
			

ຂໍ້ພິຈາລະນາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕົວຢ່າງ ເລື່ອງອາດຈະຖືກແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຜ່ານທາງເລືອກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ກັບ ADB.
30.B. ໃນຕອນທ້າຍຂອງການກວດຄັດ, ພະນັກງານ OAI ຈະສະເໜີແນະການປິດຄໍາຮ
 ້ອງຮຽນ ຫຼື ການສືບສວນຕໍ່ໄປ 
ໃຫ້ຫົວໜ້າ OAI ຫຼຶ ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ. ການຕັດສິນປິດຄະດີໃດໜຶ່ງໃນຕອນທ້າຍຂອງການກວດຄັດຈະຕ້ອງຖືກບັນທຶກ
ໄວ້ເປັນເອກະສານຜ່ານບົດລາຍງານການປິດຄະດີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ເຊິ່ງສະແດງເຫດຜົນສໍາລັບກ
 ານຕັດສິນນີ້. ຂໍມ
້ ູນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງຮຽນທີ່ຖືກປິດຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໃນແຟ້ມເອກະສານຂອງ OAI. ຄໍາສະເໜີແນະໃຫ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການ
ສືບສວນ ຈະຖືກບັນທຶກເປັນເອກະສານຜ່ານແຜນການສືບສວນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເພື່ອກວດພິສູດຄ
 ວາມຈິງຂອງຂໍ້ກ່າວຫາ.

			

30.C. ຖ້າການຮ້ອງຮຽນກ່ຽວພັນກັບພະນັກງານ ADB, ຫ້ອງການ OAI ອາດຈະປະສານການດໍາເນີນກ
 ານສືບສວນທີ່
ຕາມມາກັບທາງພະແນກ BPMSD, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ AOs ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງລັກສະນະຂອງການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່
ເປັນໄປໄດ້. OAI ຈະເຮັດສິ່ງນີ້ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃນແບບທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມເປັນເອກະລ
າດ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງ OAI.

ການຈັດບູລມ
ິ ະສິດຄ
 ະດີ
31.
ການຕັດສິນກ
 ່ຽວກັບວ
 ່າການສືບສວນໃດຄວນຈະຖືກດ
 ໍາເ ນີນແ
 ມ່ນຖ
 ືກເ ຮັດໂດຍປະຕິບັດຕ
 າມກົດລ
 ະບຽບ, ນະ
ໂຍ ບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ; ການຕັດສິນໃ
 ຈກ່ຽວກັບກ
 ິດຈະກໍາກ
 ານສືບສວນໃດແດ່ທຕ
ີ່ ້ອງນໍາໃ
 ຊ້ໃນ
ຄະ ດີສ
 ະເພາະໃດໜຶ່ງແມ່ນຂ
 ຶ້ນກ
 ັບຫ
 ້ອງການສືບສວນເປັນຜ
ຕ
ູ້ ັດສິນ.
32.
ການວາງແຜນ ແລະ ການດໍາເ ນີນກ
 ານສືບສວນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈັດສັນໃຫ້ ຄວນຈະຄໍານຶງເຖິງນ
 ໍ້າ ໜັກ
ຂອງຂໍ້ກ່າວຫາ ແ
 ລະ ຜົນຮ
 ັບທເີ່ ປັນໄ
 ປໄດ້.

ກິດຈະກໍາກ
 ານສືບສວນ
33.

ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄ
 ປໄດ້ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງຊອກຫາການຢືນຢັນຂ
 ອງຂໍ້ມູນທ
 ີ່ຢໃ
ູ່ ນການຄອບຄອງຂອງຕົນ.

34.
ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້, ກິດຈະກໍາການສືບສວນປະກອບມີການເກັບກ
 ໍາ ແລະ ການວິເຄາະຂມ
ໍ້ ູນທ
 ີ່
ເປັນເອກະສານ, ພາບວິດ
ໂ
ີ ອ, ສຽງ, ພາບຖ່າຍ ແລະ ຂໍມ
້ ູນອີເ ລັກໂ
 ທຣນິກ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ, ການສໍາພາດພະຍານ, ຂໍສ
້ ັງ
ເກດຂອງຜູ້ສືບສວນ, ແ
 ລະ ເ ຕັກນິກການສືບສວນອື່ນຕ
 າມທີ່ຈະຈໍາເປັນເ ພື່ອດ
 ໍາເ ນີນກ
 ານສືບສວນ.
ສໍາລັບ ADB:

34.A. ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ, OAI ອາດຈະເກັບກໍາຫຼັກຖານທີ່ເປັນເອກະສານ, ພາບວິດໂ
ີ ອ, ພາບຖ່າຍ, ຫຼັກຖານ
ສືບສວນໃນຄອມພິວເຕີ ຫຼື ຫຼັກຖານບັນທຶກເທບ ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງບອກ, ລວມທັງຕໍ່ກັບຜູ້ຖືກສ
 ືບສວນ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ
ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງ ADB.

35.
ກິດຈະກໍາກ
 ານສືບສວນ ແລະ ການຕັດສິນໃ
 ຈທສ
ີ່ ໍາຄັນຄ
 ວນຈະຖືກບ
 ັນທຶກໄ
 ວ້ເປັນເ ອກະສານເປັນລ
 າຍລັກອ
 ັກ
ສອນ ແ
 ລະ ຖືກທ
 ົບທ
 ວນຄືນຮ
 ່ວມກັບບ
 ັນດາຜຈ
ູ້ ັດການຂອງຫ້ອງການສືບສ
 ວນ.
36.
ຂຶນ
້ ກບ
ັ ກດ
ົ ລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງອງົ ການຈດ
ັ ຕງ້ັ , ຖ້າໃນເວລາໃດໜງ່ຶ ໃນລະຫວ່າງການ
ສືບສວນ ຫ້ອງການສບ
ື ສວນເຫັນວາ່ ມັນຈະເປັນການຮອບຄອບ, ໃນຖານະເປັນມາດຕະການປ້ອງກນ
ັ ໄວ້ກອ
່ ນ ຫຼື ເພືອ
່ ປກ
ົ 
ປ້ອງຂມ
້ໍ ນ
ູ , ໃນການບໍໃ່ ຫ້ສະມາຊິກພະນັກງານທີເ່ ປັນຜູຖ
້ ກ
ື ສອບສວນເຂົາ້ ຫາແຟ້ມຂໍມ
້ ູ ຫຼື ຫ້ອງການຂອງຜກ
ູ້ ຽ່ ວເປັນການ

ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍ້ແ
 ນະນຳດ້ານຄວາມຊື່ສັດ (ພຶດສະພາ 2010)

13

ຊົວ
່ ຄາວ ຫຼື ສະເໜີແນະໃຫ້ຜດ
ູ້ ງ່ັ ກ່າວຖກ
ື ໂຈະຈາກໜາ້ ທ,່ີ ໂດຍໄດ້ຮບ
ັ ຫຼື ບໍໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ຄາ່ ຈາ້ ງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອືນ
່ , ຫຼື ສະເໜີ
ແນະໃຫ້ການມກ
ີ ານວາງຂຈ
້ໍ າໍ ກັດອນ
່ື ດງ່ັ ກ່າວຕກ
່ໍ ບ
ັ ກດ
ິ ຈະກໍາທາງການຂອງຜກ
ູ້ ຽ່ ວ, ຫ້ອງການສບ
ື ສວນຈະນາໍ ສງ່ົ ເລືອ
່ ງນນ
້ັ 
ຫາໜວ
່ ຍງານທກ
່ີ ຽ່ ວຂ້ອງພາຍໃນອງົ ການຈດ
ັ ຕງ້ັ ເພືອ
່ ດາໍ ເນີນການຢາ່ ງເໝາະສມ
ົ .
37.

ໃນຂອບເຂດທເ່ີ ປັນໄປໄດ້, ການສໍາພາດທີດ
່ າໍ ເນີນໂດຍຫອ
້ ງການສບ
ື ສວນຄວນຈະຖກ
ື ດາໍ ເນີນໂດຍສອງຄນ
ົ .

38.
ຂຶ້ນກ
 ັບກ
 ານຕັດສິນໃ
 ຈເອງຂອງຫ້ອງການສືບສວນ,
ຖືກສ
 ໍາພາດ, ໂ
 ດຍນໍາໃ
 ຊ້ລ່າມແປພາສາໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ.

ການສໍາພາດອາດຈະຖືກດ
 ໍາເ ນີນໃ
 ນພາສາຂອງບຸກຄົນທ
 ີ່

39.
ຫ້ອງການສືບສວນຈະບຈ
ໍ່ ່າຍໃຫ້ພ
 ະຍານ ຫຼື ຜູຖ
້ ືກສ
 ືບສວນສໍາລັບຂ
ມ
ໍ້ ູນທ
 ີ່ໃຫ້. ຂຶ້ນກ
 ັບກ
 ົດລ
 ະບຽບ, ນະໂບາຍ
ແລະ ລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ, ຫ້ອງການສືບສວນອາດຈະຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບ ລາຍຈ່າຍທສ
ີ່ ົມເ ຫດສົມຜ
 ົນທ
 ກ
ີ່ ໍ່
ໃຫ້ເກີດຂ
 ຶ້ນໂດຍພະຍານ ຫຼື ແ
 ຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນອ
 ື່ນ ເ ພື່ອພ
 ົບກ
 ັບຫ
 ້ອງການສືບສວນ.
40.

ຫ້ອງການສືບສວນອາດຈະໃຫ້ພ
 າກສ່ວນພາຍນອກເຂົ້າມາຊ່ວຍຕົນເ ອງໃນການສືບສວນ.

ສິ່ງທ
 ີ່ຄົ້ນພ
 ົບຈ
 າກການສືບສວນ
41.
ຖ້າຫ້ອງການສືບສວນບໍ່ພົບຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍໃນລະຫວ່າງການສືບສວນເພື່ອເປັນຫຼັກຖານພິສູດຄວາມຈິງຂອງ
ການຮ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງການຈະບັນທຶກເ ປັນເ ອກະສານສິ່ງທ
 ີ່ຄົ້ນພ
 ົບດ
 ັ່ງກ່າວ, ປິດກ
 ານສືບສ
 ວນ, ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພ
 າກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ສໍາລັບ ADB:

41.A. ຫົວໜ້າOAI ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການ OAI ທັງສອງຈະຕ້ອງຮັບຮອງການປິດການສືບສວນ. ໃນກໍລະນີທ
 ີ່ເປັນໄປບໍ່
ໄດ້ໃນການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກທັງສອງພາຍໃນເວລາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ພະນັກງານອາວຸໂສຂອງ OAI ທີ່ໄດ້ຮັບມອບ
ໝາຍອາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອະນຸມັດຮັບຮອງ ການຕັດສິນໃນຖານະເປັນຜູ້ມີອໍານາດຮັບຮອງທີສອງຕຈ
ໍ່ າກຫົວໜ້າ ຫຼື
ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ OAI.

42.
ຖ້າຫ
 ້ອງການສືບສວນພົບຂ
 ໍ້ມູນພ
 ຽງພໍເ ພື່ອພ
 ິສູດຄ
 ວາມຈິງຂອງການຮ້ອງຮຽນ, ມັນຈ
 ະບັນທຶກເ ປັນເ ອກະສານສິ່ງ
ທີຄ
່ ົ້ນພ
 ົບຈ
 າກການສືບສວນ ແລະ ນໍາສ
 ົ່ງສ
 ິ່ງທ
 ີ່ຄົ້ນພ
 ົບຫ
 າໜ່ວຍງານທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ, ໂດຍໃຫ້ສ
 ອດ ຄ່ອງ
ກັບກ
 ົດລ
 ະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ.
43.
ໃ ນບ່ ອ ນທີ່ ສິ່ ງ ຄົ້ ນ ພົ ບ ຈ າກ ການສື ບ ສວນຂອງຫ້ ອ ງການສື ບ ສວນຊີ້ ໃ ຫ້ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ການຮ້ ອ ງຮ ຽນແ ມ່ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ບໍ່ ມີ 
ຄວາມຈິງໂ
 ດຍຕັ້ງໃ
 ຈ, ຫ້ອງການສືບສວນຈະ, ໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ນໍາສ
 ົ່ງເ ລື່ອງນັ້ນຫ
 າໜ່ວຍງານທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງໃນອົງ ການ
ຈັດຕັ້ງ.
44.
ໃນບ່ອນທີ່ສິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບຈ
 າກການສືບສວນຂອງຫ້ອງການສືບສວນຊີໃ
້ ຫ້ເ ຫັນວ
 ່າ ມີການບສ
ໍ່ າມາດປະຕິບັດຕ
 າມພັນ
ທະໃດໜຶ່ງພາຍໃຕ້ຂ
 ະບວນການສືບສວນ ໂດຍພະຍານ ຫຼື ຜູ້ພະຍານ ຫຼື ຜູຖ
້ ືກສ
 ືບສວນ, ຫ້ອງການສືບສວນອາດຈະນໍາສ
 ົ່ງ
ເລື່ອງຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອົງການຈັດຕັ້ງ.

ການນໍາສົ່ງເ ລື່ອງຫາໜ່ວຍງານພາຍໃນປະເທດ
45.
ຫ້ອງການສືບສວນອາດຈະພິຈາລະນາວ່າມັນເໝາະສົມບໍ່ໃນການນໍາສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຮຽນ
ຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ຫ້ອງການສືບສວນຈະຊອກຫາການອະນຸຍາດພາຍໃນທຈ
ີ່ ໍາເປັນເ ພື່ອເ ຮັດ
ສິ່ງນ
 ັ້ນ ໃ
 ນກໍລະນີທ
 ີ່ມັນເ ຫັນວ
 ່າການນໍາສ
 ົ່ງເ ລື່ອງດ່ັງກ່າວແມ່ນສ
 ົມຄວນເຮັດ.
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

ການທົບທ
 ວນ ແ
 ລະ ການປັບປຸງແ
 ກ້ໄ
ຂ
46.
ທຸ ກ ໆກ ານ ດັ ດ ແ ປງແ ກ້ ໄ ຂຕໍ່ ກັ ບ ຂໍ້ ແ ນະນໍ າ ເ ຫຼົ່ າ ນີ້ ຈ ະຖື ກ ຮັ ບ ຮອງເ ອົ າ ໂ ດຍອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ໂ ດຍສ ຽງ
ສ່ວນໃຫຍ່.

ການພິມເ ຜີຍແ
 ຜ່
47.
ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງອ
 າດຈະພິມເ ຜີຍແ
 ຜ່ຫຼັກການ ແລະ ຂໍແ
້ ນະນໍາເ ຫຼົ່ານີ້ ໂດຍປະຕິບັດຕ
 າມນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ
ການເປີດເ ຜີຍຂ
 ໍ້ມູນຂ
 ອງຕົນ.

ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍ້ແ
 ນະນຳດ້ານຄວາມຊື່ສັດ (ພຶດສະພາ 2010)

II.
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ການລົງໂ
 ທດ

ພື້ນຖານສໍາລັບກ
 ານດໍາເ ນີນກ
 ານແກ້ໄ
ຂ
48.
ບໍວ
່ ່າການລະເມີດດ
 ້ານຄວາມຊື່ສັດໃ
 ດໆກອ
ໍ່ າດຈະປະກອບເປັນພ
 ື້ນຖານໃຫ້ ADB ດໍາເ ນີນກ
 ານແກ້ໄຂ, ເຊິ່ງ
ລວມທັງກ
 ານລົງໂ
 ທດ. ນີລ
້ ວມທັງກ
 ານລະເມີດທ
 ີ່ອາດຈະບກ
ໍ່ ່ຽວພັນກ
 ັບກ
ດ
ິ ຈະກໍາທ
 ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ADB.
49.
ອີງໃ
 ສ່ຂ
ຕ
ໍ້ ົກລົງສ
 ໍາລັບກ
 ານຮ່ວມບັງຄັບໃ
 ຊ້ການຕັດສິນກ່ຽວກັບກ
 ານເກືອດຫ້າມ,12 ADB ອາດຈະຮ່ວມເກືອດ
ຫ້າມພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຖ
 ືກຫ
 ້າມໂດຍສະຖາບັນໃ
 ດໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖາບັນທ
 ເີ່ ຂົ້າຮ່ວມອື່ນ,13 ແລະ ສະຖາບັນທ
 ເີ່ ຂົ້າຮ່ວມອື່ນ
ອາດຈະຮ່ວມເກືອດຫ້າມພາກສ່ວນທີ່ ADB ໄດ້ເ ກືອດຫ້າມຢ່າງເປີດເ ຜີຍ. OAI ຈະຮັບຜິດຊອບແຈ້ງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນທ
 ີ່
ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນຮ
 ັບຮູ້ກ່ຽວກັບແຕ່ລະການຕັດສິນໃ
 ຈເກືອດຫ້າມທີເ່ ຮັດໂດຍ ADB ທີຄ
່ ົບເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ຂ
ຕ
ໍ້ ົກລົງ, ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງແກ້ໄ
 ຂທີ່ອາດມີ.
50.
ADB ອາດຈະຕັດສິນໃ
 ຫ້ການກໍານົດຕັດສິນຂ
 ອງສະຖາບັນກ
 ານເງິນລ
 ະຫວ່າງປະເທດອື່ນ ຫຼື ຂອງໜ່ວຍງານ
ດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການທີ່ວ່າພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງບໄ
ໍ່ ດ້ປ
 ະຕິບັດຕ
 າມມາດຕະຖານດ້ານສິນທ
 ໍາທ
 ີ່ເໝາະສົມ, ຕາມທີ່ຖືກ
ກໍານົດໂດຍລະບົບຫ
 ຼັກການ, ກົດລ
 ະບຽບ ຫຼື ໜ້າທທ
ີ່ ີ່ໄດ້ກ
 ໍານົດໄ
 ວ້ ລວມທັງກ
 ົດໝາຍ ຫຼື ກົດລ
 ະບຽບຂອງປະເທດ, ປະ ກອບ
ເປັນກ
 ານບສ
ໍ່ າມາດຮັກສາມາດຕະຖານດ້ານຫຼັກສິນທ
 ໍາສ
 ູງສ
 ຸດ ຂອງພາກສ່ວນນັ້ນ ຕາມທີກ
່ ໍານົດໄ
 ວ້ໂດຍນະໂຍ ບາຍຕ້ານ
ການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງຂອງ ADB. ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວອາດຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບກ
 ານດໍາເ ນີນກ
 ານແກ້ໄຂ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍແ
້ ນະນໍາດ
 ້ານຄວາມສັດຊ
 ື່ເຫຼົ່ານີ້.
51.
ພາກສວ
່ ນໃດໜງ່ຶ ຈະຕອ
້ ງຖວ
ື າ່ ເປນ
ັ ຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບສາໍ ລັບທກ
ຸ ການກະທໍາ ຫຼື ຄວາມພະຍາຍາມກະທໍາ ທີຈ
່ ະເປັນ
ພືນ
້ ຖານໃຫ້ເກີດມກ
ີ ານດາໍ ເນີນການແກ້ໄຂໂດຍອກ
ີ ພາກສວ
່ ນອນ
່ື , ລວມທັງ ພະນັກງານ, ຕົວແທນ ຫຼື ຜູຕ
້ າງໜ້າ, ທີເ່ ຮັດໜາ້ ໃນ
ຄວາມສາມາດເປັນຜຕ
ູ້ າງໜ້າພາກສ່ວນນນ
້ັ , ໂດຍບສ
່ໍ ນ
ົ ວາ່ ການກະທໍານນ
້ັ ໄດ້ຖກ
ື ອະນຸຍາດໂດຍສະເພາະຫບ
ືຼ ກ
່ໍ ຕ
່ໍ າມ.
52.
ADB ຈະຮັບປະກັນຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຍຸຕທ
ິ ໍາ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ໂດຍບໍ່ຂະບວນການທາງ
ກົດໝາຍຢ່າງລະອຽດທຸກຢ່າງ ທີມ
່ ີໃຫ້ຕກ
ໍ່ ັບບ
 ັນດາພາກສ່ວນທຖ
ີ່ ືກກ
 ່າວຫາວ່າສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງ ຫຼື ສໍໂ
້ ກງ ພາຍໃຕ້ລ
 ະບົບ
ກົດໝາຍ ຫຼື ລະບົບກ
 ານຕັດສິນຂ
 ອງສານ. ລະບຽບການຂອງ ADB ມີລັກສະນະເປັນກ
 ານບໍລິຫານຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ບໍແ
່ ມ່ນ
ຂະບວນການທາງກົດໝາຍ ຫຼື ການຕັດສິນຂອງສານ, ຫຼື ເ ຄິ່ງກົດໝາຍ ຫຼື ເ ຄິ່ງການຕັດສິນຂ
 ອງສານ.
53.
ມັນບ
 ໍ່ແມ່ນຈ
 ຸດປະສົງຂ
 ອງ ADB ໃນການເຮັດໃຫ້ບ
 ໍລິສັດ14 ຫຼື ບຸກຄົນໃ
 ດໜຶ່ງອອກຈາກວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຜ່ານການລົງໂ
 ທດຕົນ, ເຖິງຢ
 ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄວາມສ່ຽງທີສ
່ ິ່ງນ
ອ
ີ້ າດຈະເກີດຂ
 ຶ້ນຈ
 ະຕ້ອງບໍ່ກີດກ
 ັ້ນ ADB ຈາກການກໍານົດ
ການລົງໂ
 ທດທເີ່ ໝາະສົມ.

ແຈ້ງການຕກ
ໍ່ ັບຜ
ຖ
ູ້ ືກສ
 ືບສວນ
ພະນັກງານ ADB
54.

ການແຈ້ງການຫາພະນັກງານທີ່ເປັນຜ
ຖ
ູ້ ືກສ
 ືບສວນຈະຖືກຄ
 ວບຄຸມໂ
 ດຍ AO 2.04.
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ລົງນາມໃນວັນທີ 9 ເມສາ 2010, ແລະ ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂຕາມໄລຍະເວລາ.
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ບັນດາສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນປະກອບມີກຸ່ມທະນາຄານພັດທະນາອາຝຣິກາ,

ທະນາເອີຣົບເພື່ອການຟື້ນຟູ

ແລະ

ການພັດທະນາ,

ກຸ່ມທະ

ນາຄານພັດທະນາອິນເຕີ-ອາເມລິກັນ

ແລະ

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ.
14

“ບໍລິສັດ” ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໆໄປ ແລະ ລວມມີ ສະຫະບໍລິສັດ, ສະຖາບັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ເຊິ່ງອາດຈະມີສະຖານະທາງກົດ ໝາຍເປັນເອກະລາດ ຫຼື ອາດຈະຖືກແຍກຈາກບຸກຄົນສະ
ເພາະພາຍໃນພວກມັນ.
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

ພາກສ່ວນອື່ນ
55.
ຖ້າຜ
 ົນກ
 ານສືບສວນຊີ້ບອກວ່າຜູ້ປະມູນ, ທີປ
່ ຶກສາ, ຜູຮ
້ ັບເ ໝົາ, ຜູສ
້ ະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມອື່ນທ
 ບ
ີ່ ໍ່
ແມ່ນລ
 ັດຖະບານ ໄດ້ກ
 ະທໍາກ
 ານລະເມີດດ
 ້ານຄວາມຊື່ສັດແ
 ທ້, OAI ຈະດໍາເ ນີນທ
 ຸກບ
 າດກ້າວທີ່ເໝາະສົມເ ພື່ອນ
 ໍາສ
 ະເໜີ
ສິ່ງທ
 ີ່ຄົ້ນພ
 ົບ ແລະ ການລົງໂ
 ທດທສ
ີ່ ະເໜີແນະມາໃຫ້ແ
 ກ່ຜ
ຖ
ູ້ ືກສ
 ືບສວນ, ແລະ ໃຫ້ໂ
 ອກາດຜູ້ຖືກສ
 ືບສວນໄດ້ອ
 ະທິບາຍຊີ້
ແຈ້ງ. ໃນເວລາຕິດຕ
ຫ
ໍ່ າພາກສ່ວນຕ່າງໆ, OAI ອາດຈະອາໃສໃສ່ຄ
 ວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຕ
 ິດຕ
 ໍ່ທພ
ີ່ າກສ່ວນນັ້ນໆໄດ້
ເອົາໃຫ້ ADB. ໃນຂະນະທີ່ OAI ຈະດໍາເ ນີນທ
 ຸກຄ
 ວາມພະຍາຍາມທີສ
່ ົມເຫດສົມຜ
 ົນເ ພື່ອຕ
 ິດຕ
ຫ
ໍ່ າພາກສ່ວນ ຫຼື ບັນດາ
ພາກສ່ວນທີ່ຖືກສ
 ືບສວນ, ການບສ
ໍ່ າມາດຕິດຕ
ຫ
ໍ່ າພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງໄດ້, ເຖິງແ
 ມ່ນວ
 ່າໄດ້ພ
 ະຍາຍາມແລ້ວກໍ່ຕາມ, ຈະບໍ່
ເປັນກ
 ານຂັດຂວາງ ADB ຈາກການລົງໂ
 ທດພາກສ່ວນນັ້ນໆ.
56.
ໃນເວລານໍາສ
 ະເໜີສິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບຂ
 ອງຕົນຕ
ກ
ໍ່ ັບບ
 ໍລິສັດທ
 ີ່ຖືກສ
 ືບສວນໃດໆກໍ່ຕາມ, OAI ຈະແຈ້ງກັບບໍລິສັດນ
 ັ້ນວ
 ່າ
ADB ອາດຈະກໍານົດກ
 ານດໍາເ ນີນກ
 ານແກ້ໄ
 ຂຕໍກ
່ ັບຫົວໜ້າບ
 ໍລິສັດນ
 ັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ພົວພັນ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ. OAI ຈະ
ແຈ້ງ ແລະ ນໍາສ
 ະເໜີສິ່ງທ
 ຄ
ີ່ ົ້ນພ
 ົບ ແລະ ຄໍາສ
 ະເໜີແນະຂອງຕົນໂ
 ດຍກົງຫາຫົວໜ້າບ
 ໍລິສັດດ
 ັ່ງກ່າວ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນ
ທີກ
່ ່ຽວພັນ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງ ທີກ
່ ານດໍາເ ນີນກ
 ານແກ້ໄ
 ຂອາດຈະຖກ
ື ໍານົດໃຫ້.
57.
ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ຮ
 ັບໂອກາດໃນການຕອບຄືນຕ
ກ
ໍ່ ັບທ
 ຸກຂໍ້ກ
 ່າວຫາ ແລະ ຫຼັກຖານຕກ
ໍ່ ັບພ
 ວກເຂົາ.
OAI ອາດຈະກັກໄ
 ວ້ຫຼັກຖານ ຫຼື ຂໍມ
້ ູນສ
 ະເພາະໃດໜຶ່ງ ຖ້າມ
ພ
ີ ື້ນຖານທສ
ີ່ ົມເ ຫດສົມຜ
 ົນໃຫ້ສ
 ະຫຼູບໄ
 ດ້ວ
 ່າການເປີດເ ຜີຍ
ຫຼັກຖານ ຫຼື ຂໍມ
້ ູນນັ້ນອ
 າດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອ
 ັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຊ
 ີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ຫຼື ການເປັນຢ
ທ
ູ່ ດ
ີ່ ີຂອງບຸກ
ຄົນຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໃ ດໜຶ່ງ, ລວມທັງ ຜູເ້ ປີດໂ
 ປງ, ຫຼື ຖ້າມ
 ັນເ ປັນຂ
 ໍ້ມູນທ
 ອ
ີ່ ່ອນໄຫວ ຫຼືເປັນຄວາມລັບ.
58.
ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ຮ
 ັບໄລຍະເວລາທີ່ສົມເ ຫດສົມຜ
 ົນ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຕ້ອງບຕ
ໍ່ ໍ່າກ
 ວ່າສາມສິບ
(30) ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮ
 ັບສິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບ ແລະ ການລົງໂ
 ທດທສ
ີ່ ະເໜີແນະມາ, ເຊິ່ງພາຍໃນກໍານົດເ ວລາ
ດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງສົ່ງເ ອກະສານເປັນລ
 າຍລັກອ
 ັກສອນທສ
ີ່ ະແດງການຕອບໂຕ້ຄ
 ືນ ພ້ອມກັບຫ
 ຼັກຖານ, ຖ້າມ
 ີ. ຫຼັງຈາກມີການ
ຮ້ອງຂໍ ແ
 ລະ ມີເ ຫດຜົນທ
 ີ່ດີ, OAI ອາດຈະໃຫ້ການຂະຫຍາຍກໍານົດເ ວລາຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
59.
ຜູຖ
້ ືກສ
 ືບສວນອາດຈະຮ້ອງຂໃ
ໍ ຫ້ໄ
 ດ້ຮ
 ັບໂອກາດເພື່ອເ ຮັດການຊີ້ແຈ້ງປາກເປົ່າຕກ
ໍ່ ັບ OAI, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ
ຕ້ອງມີເຫດຜົນສ
 ະເພາະສໍາລັບກ
 ານຮ້ອງຂນ
ໍ ີ້.
60.
ຖ້າຜ
ຖ
ູ້ ືກສ
 ືບສວນປະຕິເ ສດທີ່ຈະຮັບເອົາໃບແຈ້ງການຈາກ OAI, ຫຼື ຮັບເອົາໃບແຈ້ງການ ແຕ່ບ
 ໍ່ຕອບຄືນ, OAI
ຈະລົງຄ
 ວາມເຫັນທ
 ີ່ບມ
ໍ່ ີຈາກການປະຕິເ ສດ ຫຼື ການບຕ
ໍ່ ອບຄືນດ
 ັ່ງກ່າວ, ແລະ ການປະຕິເ ສດ ຫຼື ການບຕ
ໍ່ ອບຄືນດ
 ັ່ງ ກ່າວ
ອາດຈະຖືກຖ
ວ
ື ່າເປັນກ
 ານເຮັດໃຫ້ສະພາບການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕ
 ື່ມ.
61.
OAI ຈະປະເມີນຄ
 ືນກ
 ໍລະນີ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮ
 ັບການຕອບຄືນຊ
 ີ້ແຈ້ງ, ແລະ ອາດຈະດໍາເ ນີນກ
 ານສືບສວນເພີ່ມຕ
 ື່ມ
ແລະ/ຫຼື ຮ້ອງຂເໍ ອົາຂມ
ໍ້ ູນເ ພີ່ມເ ຕີມຈ
 າກຜຖ
ູ້ ືກສ
 ືບສວນ.

ການດໍາເ ນີນກ
 ານແກ້ໄຂ
ລັດຖະບານ
62.
ຖ້າສ
 ິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບຈາກການສືບສວນຊີ້ບອກວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກ
 ະທໍາ ຫຼື ມີສ່ວນພົວພັນໃ
 ນການລະເມີດ
ດ້ານຄວາມຊື່ສັດ, OAI ຈະລາຍງານສິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບຫ
 າຄະນະຜບ
ູ້ ໍລິຫານ. OAI ຈະເຮັດວຽກກັບຄ
 ະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ບັນ
ດາພະແນກການເພື່ອປ
 ະເມີນວ
 ິທີທາງທີ່ ADB ອາດຈະຕອບໂຕ້ ໂດຍປະຕິບັດຕ
 າມນະໂຍບາຍຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ
ແລະ ກົດລ
 ະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ລະບຽບການອື່ນຂ
 ອງ ADB.

ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍ້ແ
 ນະນຳດ້ານຄວາມຊື່ສັດ (ພຶດສະພາ 2010)
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63.
ຖ້າສ
 ິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບໃ
 ນການສືບສວນຊີ້ບອກວ່າພະນັກງານ ADB ໄດ້ກ
 ະທໍາກ
 ານລະເມີນດ້ານຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື ການ
ປະພຶດທ
 ບ
ີ່ ຖ
ໍ່ ືກຕ້ອງອື່ນ, ແລະ ຫ້ອງການ OAI ສະຫຼູບວ່າພ
 ະແນກ BPMSD ຄວນພິຈາລະນາການປະຕິບັດວ
 ິໄນ ພາຍ
ໃຕ້ AO 2.04, OAI ຈະລາຍງານສິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບຂ
 ອງຕົນໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ພະແນກ BPMSD. BPMSD ຮັບຜິດຊອບພຽງຝ່າຍດຽວ
ສໍາລັບຂະບວນການປະຕິບັດວິໄນ ພາຍໃຕ້ AO 2.04, ເຖິງແມ່ນວ່າ OAI ອາດຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
BPMSD ຕະຫຼອດຂະບວນການປະຕິບັດວິໄນ.

ພາກສ່ວນອື່ນ
64.
ໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ປະມູນ, ທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານທີ່
ຖືກ OAI ພົບວ
 ່າໄດ້ກະທໍາກ
 ານລະເມີດດ
 ້ານຄວາມຊື່ສັດ ຄັດຄ້ານສິ່ງທ
 ີ່ຄົ້ນພ
 ົບຈາກການສບ
ື ສວນ ຫຼື ການລົງໂ
 ທດທສ
ີ່ ະ
ເໜີແນະມາຂອງ OAI, ຫຼື ເມື່ອບ
 ໍ່ມກ
ີ ານຕອບຄືນຕ
ກ
ໍ່ ັບສ
 ິ່ງທ
 ຄ
ີ່ ົ້ນພ
 ົບ, OAI ຈະຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ຄ
 ະນະກໍາມະການຕິດຕາມ
ກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ບົດລ
 າຍງານການສືບສວນຂອງຕົນ, ພ້ອມກັບທ
 ຸກເ ອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງກ
 ານຕອບຄືນຂ
 ອງ
ພາກສ່ວນນັ້ນຕ
ກ
ໍ່ ັບສ
 ິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບຖ
 ້າມ
 ີ.
65.
ໃນບ່ອນທີ່ພາກສ່ວນນັ້ນຕ
 ອບຄືນຕ
ກ
ໍ່ ັບສ
 ິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບຈ
 າກການສືບສວນ ແລະ ການລົງໂ
 ທດທສ
ີ່ ະເໜີມາຂອງ OAI,
ແລະ ບໍຄ
່ ັດຄ້ານສິ່ງຄົ້ນພ
 ົບ ຫຼື ການລົງໂ
 ທດທສ
ີ່ ະເໜີມາ, OAI ອາດຈະຕັດສິນກ
 ໍານົດໃ
 ຫ້ ADB ວາງການລົງໂ
 ທດຕາມທີ່
ລະບຸໄ
 ວ້ໃນຫົວຂໍ້ນີ້.
66.
ຄະນະກາໍ ມະການຕດ
ິ ຕາມກວດກາຄວາມສດ
ັ ຊ່ື ປະກອບມສ
ີ ະມາຊິກທມ
່ີ ສ
ີ ດ
ິ ອອກສຽງປະຈໍາສາມທາ່ ນ, ແ
 ລະ
ສະມາຊກ
ິ ປຽ່ ນແທນສູງເຖິງຫກ
ົ ທາ່ ນເພືອ
່ ຕືມ
່ ເຕັມບອ
່ ນຫວ່າງທີອ
່ າດເກີດຂນ
້ຶ ໃນໝສ
ູ່ ະມາຊິກປະຈໍາ
ເນືອ
່ ງຈາກການບຢ
່ໍ ູ່
ຫຼື ການຂດ
ັ ແຍ້ງດ້ານຜນ
ົ ປະໂຫຍດ. ຫົວໜ້າ OAI ຈະສະເໜີຊ່ື ແລະ ທ່ານປະທານຈະເປັນຜແ
ູ້ ຕ່ງຕງັ້ ສະມາຊິກຈາກບນ
ັ
ດາພະນັກງານອາວຸໂສຂອງ ADB, ລວມທັງ ແຕ່ງຕງ້ັ ໃຫ້ຜໜ
ູ້ ງ່ຶ ເປັນປະທານ, ເພືອ
່ ປະຕິບດ
ັ ໜາ້ ທເ່ີ ປັນໄລຍະເວລາສະເພາະ
ໃດໜງ່ຶ .15 ພະນັກງານ, ລວມທັງຜຕ
ູ້ າ່ ງໜາ້ ຈາກຫອ
້ ງການບລ
ໍ ກ
ິ ານການດາໍ ເນີນງານສນ
ູ ກາງ ແລະ ຫ້ອງການທປ
່ີ ກ
ຶ ສາທວ
່ົ ໄປ,
ອາດຈະຖກ
ື ເອີນ
້ ເຂົາ້ ຮວ
່ ມເພືອ
່ ໃຫ້ຄາໍ ແນະນໍາຄ
 ະນະກາໍ ມະການຕິດຕາມຄວບຄມ
ຸ ຄວາມສດ
ັ ຊ.່ື ການຕດ
ັ
ສິນຂອງຄະນະ
ກໍາມະການ ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສດ
ັ ຊ່ື ຈະມາຈາກການລງົ ຄະແນນເອົາສຽງສວ
່ ນໃຫຍ່. ຜູອ
້ າໍ ນວຍ ການ OAI ເຮັດໜາ້ ທ່ີ
ເປັນກອງເລຂາຕກ
່ໍ ບ
ັ ຄະນະກາໍ ມະການຕດ
ິ ຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື.່
67.
ການຂດ
ັ ແຍ້ງດ້ານຜນ
ົ ປະໂຫຍດຈະຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຄະນະກາໍ ມະການຕດ
ິ ຕາມກວດກາຄວາມສດ
ັ ຊ່ື
ຜ່ານ
ກອງເລຂາ. ສະມາຊິກ ຫຼື ທີປ
່ ກ
ຶ ສາໃດໜງ່ຶ ຂອງຄະນະກາໍ ມະການຕດ
ິ ຕາມກວດກາຄວາມສັດຊຈ
່ື ະຕດ
ັ ສດ
ິ ຕນ
ົ ເອງ (ຖອນຕວ
ົ )
ອອກຈາກການເຂົາ້ ຮວ
່ ມໃນການປກ
ຶ ສາຫາລື ຫຼື ການຕດ
ັ ສິນໃດໜງ່ຶ ທກ
່ີ ຽ່ ວຂ້ອງກບ
ັ ເລືອ
່ ງທຕ
່ີ ນ
ົ ເອງມກ
ີ ານຂດ
ັ ແຍ້ງດ້ານຜົນປ
 ະ
ໂຫຍດ. ຖ້າມີການໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບວ
 ່າມີການຂັດແ
 ຍ້ງ ຜົນປ
 ະໂຫຍດແທ້ຫ
 ຼືບນ
ໍ່ ັ້ນ, ມັນຈ
 ະຖືກຕ
 ັດສິນໂ
 ດຍສະມາ ຊິກອ
 ື່ນຂ
 ອງ
ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່. ການຖອນຕົວ ແລະ ການຕັດສິນກ
 ່ຽວກັບກ
 ານຂັດແ
 ຍ້ງ ຜົນປ
 ະໂຫຍດຈະ
ຖືກບ
 ັນທຶກໄ
 ວ້ເປັນເ ອກະສານໂດຍກອງເລຂາ.
68.
ຄະນະກາໍ ມະການຕດ
ິ ຕາມກວດກາຄວາມສດ
ັ ຊ່ື ຈະຕດ
ັ ສິນກາໍ ນົດວາ່ ມພ
ີ ນ
້ື ຖານພອ
່ື ກໍານົດການດາໍ ເນີນການແກ້
ໄຂ ໂດຍອງີ ໃສ່ຫກ
ັຼ ຖານທມ
່ີ ,ີ ອີງໃສ່ບດ
ົ ລາຍງານຂອງ OAI ແລະ ຂໍມ
້ ນ
ູ ອນ
່ື ໆທີຄ
່ ະນະກາໍ ມະການຕດ
ິ ຕາມກວດກາຄວາມສດ
ັ 
ຊືອ
່ າດຈະຮອ
້ ງຂເໍ ອົາ ຫຼື ໄດ້ຮບ
ັ , ເພືອ
່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຜຖ
ູ້ ກ
ື ສບ
ື ສວນໄດ້ລະເມີດນະໂຍບາຍຕາ້ ນການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງຂອງ
ADB.
ຄະນະກາໍ ມະການຕດ
ິ ຕາມກວດກາຄວາມສດ
ັ ຊອ
່ື າດຈະໃຫ້ຄາໍ ສະເໜີແນະດາ້ ນການປະຕິບດ
ັ ງານທກ
່ີ ຽ່ ວຂ້ອງກບ
ັ 
ກໍລະນີທມ
່ີ ນ
ັ ພຈ
ິ າລະນາ, ແລະ ອາດຈະພຈ
ິ າລະນາວາ່ , ໃນກລ
ໍ ະນີພເິ ສດ, ຈະເຜີຍແຜ່ຊຂ
່ື ອງບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ຫຼື ບຸກຄົນທຖ
່ີ ກ
ື ເກື
ອດຫ້າມ ໂດຍປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຍໍໜ
້ າ້ 100 ຫຼບ
ື .່ໍ
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

69.
ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື OAI ອາດຈະຕັດສິນກ
 ໍານົດໃ
 ຫ້ພ
 າກສ່ວນໃດໜຶ່ງບມ
ໍ່ ີສິດເ ຂົ້າ
ຮ່ວມກິດຈະກໍາທ
 ີ່ ໃຫ້ທ
 ຶນ, ຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງບໍລິຫານ ຫຼື ສ
 ະໜັບສະໜູນໂ
 ດຍ ADB:
(i)

ການເກືອດຫ້າມ: ການເກືອດຫ້າມໝາຍເຖິງກ
 ານຕັດສິນໃ
 ຈດ້ານການບໍລິຫານໃນການບໍ່ເຮັດທຸລະກິດ
ກັບພ
 າກສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ ADB ພິຈາລະນາວ່າບປ
ໍ່ ະຕິບັດຕ
 າມມາດຕະຖານດ້ານສິນທ
 ໍາສ
 ູງສ
 ຸດ. ການ
ເກືອດຫ້າມໂດຍປົກກະຕິແ
 ລ້ວຈະບມ
ໍ່ ີຜົນພ
 ັນທະດ້ານສັນຍາທີ່ມີຢໃ
ູ່ ນປະຈຸບ
 ັນ, ແຕ່ຄ
 ະນະກໍາມະ ການ
ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ແລະ OAI ອາດຈະແນະນໍາໃ
 ຫ້ຍົກເ ລີກພ
 ັນທະດ້ານສັນຍາທມ
ີ່ ີຢໃ
ູ່ ນປະຈຸ
ບັນນ
 ັ້ນ.
ການເກືອດຫ້າມ, ຍົກເ ວັ້ນການເກືອດຫ້າມບມ
ໍ່ ີກໍານົດ, ຈະມີໄລຍະເວລາຕໍ່າສ
 ຸດ. ເມື່ອສ
 ິ້ນສ
 ຸດໄ
 ລຍະ
ການລົງໂ
 ທດ, ການໃຫ້ກ
 ັບຄ
 ືນຈ
 ະບເໍ່ ປັນແບບອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ພ
 າກສ່ວນທຖ
ີ່ ືກເກືອດຫ້າມຈະຕ້ອງ
ຮ້ອງຂເໍ ອົາການໃຫ້ກ
 ັບຄ
 ືນນ
 ັ້ນ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮ
 ັບຄໍາຮ
 ້ອງຂໍການໃຫ້ກ
 ັບຄ
 ືນ, ADB, ຜ່ານ OAI, ຈະປະເມີນ
ຄືນກ
 ານລົງໂ
 ທດ ເພື່ອຕ
 ັດສິນກ
 ໍານົດວ
 ່າຈະໃຫ້ພ
 າກສ່ວນນັ້ນກ
 ັບຄືນສ
ຖ
ູ່ ານະຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມຫ
 ຼືບໍ່ ຫຼື ຈະ
ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການລົງໂ
 ທດອອກໄປອີກ (ຕົວຢ່າງ ຖ້າພ
 າກສ່ວນນັ້ນປ
 ະກົດວ
 ່າມີສ່ວນພົວ ພັນ
ໃນການລະເມີດດ
 ້ານຄວາມຊື່ສັດໃ
 ດໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງໄລຍະການລົງໂ
 ທດຂອງຕົນ), ໂດຍປະຕິບັດຕ
 າມ
ລະບຽບການກ່ຽວກັບກ
 ານໃຫ້ກັບຄ
 ືນມ
 າທໄ
ີ່ ດ້ກ
 ໍານົດໄ
 ວ້ຢູ່ລຸ່ມນ
 ີ້.

(ii)

ການເກືອດຫາ້ ມທມ
່ີ ກ
ີ ານກບ
ັ ຄນ
ື ມາແບບມເີ ງືອ
່ ນໄຂ: ຄະນະກາໍ ມະການຕດ
ິ ຕາມກວດກາຄວາມຊສ
່ື ດ
ັ
ຫຼື
OAI ອາດຈະຕດ
ັ ສິນກາໍ ນົດໃຫ້ພາກສວ
່ ນໃດໜງ່ຶ ຄວນຈະຖກ
ື ເກືອດກາ້ ມ, ແຕ່ກາໍ ນົດເງືອ
່ ນໄຂສະເພາະໃດ
ໜຶງ່ ທຈ
່ີ ະໃຫ້ການຫດ
ຸຼ ຜ່ອນໄລຍະເວລາເກືອດຫາ້ ມຖາ້ ຕອບສະໜອງເງືອ
່ ນໄຂນນ
້ັ ໄດ້. ເງືອ
່ ນໄຂດງ່ັ ກ່າວອາດ
ຈະປະກອບມ:ີ (a) ການປບ
ັ ປຸງດ
 າ້ ນຄວາມຊສ
່ື ດ
ັ ແລະ/ຫຼື ການຄວບຄມ
ຸ ຂອງບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ , ຫຼື ການຈັດຕງ້ັ ປະຕິບດ
ັ 
ໂຄງການປະຕິບດ
ັ ຕາມຂອງບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ; (b) ການດາໍ ເນີນການໄດ້ຖກ
ື ດາໍ ເນີນເພືອ
່ ລງົ ໂທດວໄ
ິ ນ/ໄລ່ອອກ ຜູທ
້ ່ີ
ຮັບຜິດຊອບສາໍ ລັບການລະເມີດດາ້ ນຄວາມຊສ
່ື ດ
ັ ; (c) ການແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍທເ່ີ ກີດຂນ
້ຶ ຈາກການລະ
ເມີດດາ້ ນຄວາມຊສ
່ື ດ
ັ , ຜ່ານການແກ້ໄຂ ຫຼື ການຊດ
ົ ໃຊ້ຄວາມເສຍຫາຍ.
ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຖືກເກືອດຫ້າມທີ່ມີການກັບຄືນມາແບບມີເງື່ອນໄຂອາດຈະຮ້ອງຂໍເອົາການກັບຄືນມາ
ໂດຍການສະແດງໃຫ້ເ ຫັນກ
 ານປະຕິບັດຕ
 າມ. OAI ຈະກວດພິສູດເບິ່ງວ
 ່າເງື່ອນໄຂທີ່ຕັ້ງໄ
 ວ້ໄດ້ຖ
 ືກ ຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຫ
 ຼືບໍ່, ແ
 ລະ ອີງໃ
 ສ່ສ
 ິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບຂ
 ອງຕົນ, ກໍານົດຕ
 ັດສ
 ິນວ
 ່າຈະຍົກເ ລີກກ
 ານເກືອດຫ້າມນັ້ນຫ
 ຼືບໍ່.

(iii)

ການບເ່ໍ ກືອດຫ້າມແບບມເີ ງືອ
່ ນໄຂ: ຄະນະກາໍ ມະການຕດ
ິ ຕາມກວດກາຄວາມຊສ
່ື ດ
ັ ຫຼື OAI ອາດຈະ
ຕັດສິນກາໍ ນົດວາ່ ການເກືອດຫາ້ ມແມ່ນບຈ
່ໍ າໍ ເປັນ
ຖ້າການດາໍ ເນີນການສະເພາະໄດ້ຖກ
ື ເຮັດໂດຍພາກ
ສ່ວນໃດໜງ່ຶ . ໃນກລ
ໍ ະນີດງ່ັ ກ່າວ, ພາກສ່ວນທຖ
່ີ ກ
ື ລງົ ໂທດແມ່ນບຖ
່ໍ ກ
ື ເກືອດຫາ້ ມ, ແຕ່ຖກ
ື ກາໍ ນົດໃຫ້ປະ
ຕິບດ
ັ ຕາມເງືອ
່ ນໄຂຕາ່ ງໆທວ
່ີ າງອອກໂດຍຄະນະກາໍ ມະການຕດ
ິ ຕາມກວດກາຄວາມສດ
ັ ຊ່ື ຫຼື OAI ພາຍ
ໃນໄລຍະເວລາທກ
່ີ າໍ ນົດໃຫ້. ຖ້າພາກສ່ວນທຖ
່ີ ກ
ື ລງົ ໂທດບສ
່ໍ າມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບດ
ັ ເງືອ
່ ນ
ໄຂດງ່ັ ກ່າວພາຍໃນໄລຍະເວລາທກ
່ີ າໍ ນົດໃຫ້, ການເກືອດຫາ້ ມກຈ
່ໍ ະມຜ
ີ ນ
ົ ນາໍ ໃຊ້ໂດຍອດ
ັ ຕະໂນມດ
ັ ເປັນ
ໄລຍະນອ
້ ຍສດ
ຸ ທກ
່ີ າໍ ນົດໃຫ້ໂດຍຄະນະກາໍ ມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສດ
ັ ຊ່ື ຫຼື OAI ເມືອ
່ ການບ່ໍ
ເກືອດຫາ້ ມແບບມເີ ງືອ
່ ນໄຂໄດ້ຖກ
ື ຕດ
ັ ສິນ.

70.
ການລົງໂ
 ທດອື່ນທ
 ີ່ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື OAI ອາດຈະຕັກສ
 ິນກ
 ໍານົດວ
 ່າADB ຈະ
ຕ້ອງລົງໂ
 ທດ ປະກອບມີ:
(iv)

ການຕັກເ ຕືອນ: ການຕັກເ ຕືອນແມ່ນກ
 ານຕໍານິຕ
 ິຕຽນສໍາລັບກ
 ານກະທໍາຂ
 ອງພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ ແລະ
ການແຈ້ງບອກວ່າການລະເມີດຕ
ມ
ໍ່ າອາດຈະສົ່ງຜ
 ົນໃ
 ຫ້ເ ກີດກ
 ານລົງໂ
 ທດທີ່ໜັກກວ່າ. ການເຕືອນເປັນ
ລາຍລັກອ
 ັກສອນແມ່ນເ ໝາະສົມສ
 ໍາລັບເ ຫດການໂດດດ່ຽວທຂ
ີ່ າດການຄວບຄຸມດ
ແ
ູ ລ, ຫຼື ບ່ອນທກ
ີ່ ານ
ລະເມີດດ
 ້ານຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື ບົດບ
 າດຂອງພາກສ່ວນນັ້ນໃນການລະເມີດມີນ
 ້ອຍ.

(v)

ການຊດ
ົ ໃຊ້ ແລະ/ຫຼື ການແກ້ໄຂ: ການຊດ
ົ ໃຊ້ຄາ່ ເສຍຫາຍ ແລະ ການແກ້ໄຂດາ້ ນການເງິນອນ
່ື ອາດຈະ
ຖືກນາໍ ໃຊ້ໃນບອ
່ ນທມ
່ີ ເີ ງິນທບ
່ີ ອກຈາໍ ນວນໄດ້ທຈ
່ ະຕອ
້ ງໄດ້ຊດ
ົ ໃຊ້ຄນ
ື ໃຫ້ແກ່ປະເທດລູກຄາ້ ຫຼື ໂຄງ ການ.
ສິງ່ ນອ
້ີ າດຈະຖກ
ື ສະເໜີແນະຢາ່ ງເປັນເອກະລາດ ຫຼື ຮ່ວມກນ
ັ ກບ
ັ ການລງົ ໂທດອນ
່ື .

ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍ້ແ
 ນະນຳດ້ານຄວາມຊື່ສັດ (ພຶດສະພາ 2010)

19

71.
ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື OAI ອາດຈະຕັດສິນກໍານົດວ
 ່າ ADB ຈະດໍາເ ນີນກ
 ານແກ້ໄ
 ຂ
ອື່ນທ
 ບ
ີ່ ໍ່ລວມກັບກ
 ານລົງໂ
 ທດ, ເຊິ່ງລວມທັງຈ
 ົດໝາຍເຕືອນ, ເຊ່ັນວ
 ່າ ໃນບ່ອນທພ
ີ່ າກສ່ວນໃດໜຶ່ງໄດ້ກ
 ະທໍາຄ
 ວາມຜິດເ ລັກ
ນ້ອຍທບ
ີ່ ລ
ໍ່ ວມກັບກ
 ານລະເມີດດ
 ້ານຄວາມຊື່ສັດ (ຕົວຢ່າງ ການປະໝາດລະເລີຍທ
 ໍາມ
 ະດາ).
72.
ການຕໍານິ, ການເຕືອນ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ ບໍມ
່ ີຜົນຕ
ກ
ໍ່ ັບກ
 ານມສ
ີ ິດຂ
 ອງພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິ
ຈະກໍາທ
 ໃ
ີ່ ຫ້ທຶນ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບໍລິຫານ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນໂ
 ດຍ ADB.
73.
ໃນກໍລະນີທ
 ພ
ີ່ ົວພັນກ
 ັບກ
 ານຮ່ວມກັນຂ
 ອງບັນດາພາກສ່ວນ, ເຊິ່ງລວມທັງ ບໍລິສັດຫ
 ຸ້ນສ
 ່ວນ, ຄະນະກໍາມະການ
ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື OAI ຈະວາງການລົງໂ
 ທດໃສ່ພ
 າກສ່ວນທີ່ກະທໍາກ
 ານລະເມີດດ
 ້ານຄວາມສັດຊ
 ື່, ຖ້າ
ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບສາມາດຖືກກ
 ໍານົດໄ
 ວ້.
74.
ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື OAI ອາດຈະຕັດສິນກ
 ໍານົດວ
 ່າການລົງໂ
 ທດຄວນຈະຍັງຖ
 ືກ
ວາງໃສ່ພ
 າກສ່ວນທີ່ຮ່ວມກັນນ
 ໍາອ
 ີກ, ຫຼື ຫົວໜ້າ (ເຊັ່ນວ
 ່າ ເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ຜູຖ
້ ືຫຸ້ນສ
 ໍາຄັນ) ຂອງ
ບໍລິສັດໃ
 ດໜຶ່ງ, ແລະ/ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທ
 ກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າສ
 ົມຄວນໄດ້ຮ
 ັບ, ເຖິງແ
 ມ່ນວ່າພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນບ
 ໍ່ມສ
ີ ່ວນ
ພົວພັນໂ
 ດຍກົງໃ
 ນການລະເມີດນ
 ັ້ນກ
 ໍ່ຕາມ. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະປະກອບມີພາກສ່ວນເຫຼົ່ານ້ັນທ
 ີ່ມີ
(i)

ຄວາມສໍາພັນທ
 າງຄອບຄົວ;

(ii)

ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ ຫຼື ຄອບງໍາຢ
 ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍກ
່ ັບພ
 າກສ່ວນອື່ນ, ບໍວ
່ ່າຈະໂດຍກົງ ຫຼື ທາງ
ອ້ອມ;

(iii)

ການເປັນເ ຈົ້າຂອງ, ການຄຸ້ມຄ
 ອງບໍລິຫານ ຫຼື ການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ
 ້ອງ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈ
 ໍານວນເປີເຊັນສະເພາະຂອງການເປັນເ ຈົ້າຈອງ ຫຼື ສິດທິ;

(iv)

ສັນຍາຂໍຕ
້ ົກລົງຫຼື ຄວາມເພິ່ງພ
 າອາໄສ, ເ ຊັ່ນວ
 ່າ ບໍລິສັດຮ
 ່ວມທຸລະກິດ, ກັບພ
 າກສ່ວນອື່ນ.

75.
ໃນການຕັດສິນກ
 ໍານົດກ
 ານລົງໂ
 ທດຕກ
ໍ່ ັບບ
 ັນດາພາກສ່ວນທີ່ພົວພັນ, ຫົວໜ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະ
ກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື OAI ຈະພິຈາລະນາ ສິ່ງຕ
ໄ
ໍ່ ປນີ້ ຮ່ວມກັບສ
 ິ່ງອ
 ື່ນ:
(i)

ການຄຸ້ມຄ
 ອງບໍລິຫານ ແ
 ລະ ໂ
 ຄງສ້າງການຈັດຕ
 ັ້ງ;

(ii)

 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນພົວພັນໃ
ພ
 ນ ຫຼື ມີອິດທ
 ິພົນຕ
 ໍ່ກັບການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດນ
 ັ້ນ, ຫຼື ແມ່ນຜ
 ູ້
ໄດ້ຮ
 ັບຜົນປ
 ະໂຫຍດໂດຍເຈດຕະນາຂອງການກະທໍາດ
 ັ່ງກ່າວ ແ
 ມ່ນຫຼືບໍ່;

(iii)

ຄວາມເປັນໄ
 ປໄດ້ວ
 ່າຜຖ
ູ້ ືກສ
 ືບສວນອາດຈະຫຼົບຫຼີກການລົງໂ
 ທດຜ່ານພາກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍຄໍາ
ນຶງເ ຖິງອ
 ິດທ
 ິພົນທ
 ຜ
ີ່ ູ້ຖືກສ
 ືບສວນມີຕກ
ໍ່ ັບພ
 າກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງໃດໜຶ່ງ ແລະ ຜູຖ
້ ືກສ
 ືບສ
 ວນອາດຈະໄດ້
ຮັບຜົນປ
 ະໂຫຍດຜ່ານພາກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງນັ້ນຫ
 ຼືບໍ່.

76.
ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ, ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊື່ສັດ ຫຼື OAI ອາດຈະຕັດສິນບ
ລ
ໍ່ ົງໂ
 ທດບັນ ດາ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ (ນອກຈາກພະນັກງານ ADB) ທ
 ໃ
ີ່ ຫ້ການຮ່ວມມືກັບກ
 ານສືບສວນຂອງ OAI.

ໄລຍະເວລາຂອງການເກືອດຫ້າມ
77.
ການລົງໂ
 ທດພື້ນຖານສໍາລັບກ
 ານລະເມີດດ
 ້ານຄວາມສັດຊ
 ື່ແມ່ນກ
 ານເກືອດຫ້າມ 3 ປີ. ຄະນະກໍາມະການ
ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື OAI ອາດຈະກໍານົດໄ
 ລຍະການເກືອດຫ້າມຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ນ້ອຍກວ່າ ຂຶ້ນກ
 ັບສ
 ະພາບການ
ຕົວຈິງຂອງແຕ່ລ
 ະກໍລະນີ. ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື OAI ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາບັນດາປັດໃ
 ຈຕໄ
ໍ່ ປ
ນີ້ ພ້ອມກັບສ
 ິ່ງອ
 ື່ນໆ ໃ
 ນການກໍານົດກ
 ານລົງໂ
 ທດທຫ
ີ່ ຼາຍກວ່າ ຫຼື ນ້ອຍກວ່າ:
(i)

ຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ຫຼື ທີເ່ ປັນໄ
 ປໄດ້ ບໍວ
່ ່າຈະຕກ
ໍ່ ັບຄ
 ວາມປອດໄພ/ສະຫວັດດີກ
 ານຂອງມວນຊົນ,
ໂຄງການທີເ່ ວົ້າເຖິງ ຫຼື ຜົນປ
 ະໂຫຍດຂອງ ADB;
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

(ii)

ຄວາມສັບຊ
 ້ອນຂອງການລະເມີດດ
 ້ານຄວາມຊື່ສັດ, ຕົວຢ່າງ ລະດັບກ
 ານວາງແຜນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງເຕັກນິກທ
 ນ
ີ່ ໍາໃ
 ຊ້, ລະດັບກ
 ານປິດບັງ,ຈໍານວນ ແລະ ປະເພດຂອງບຸກຄົນ/ອົງການຈັດຕັ້ງທ
 ມ
ີ່ ີສ່ວນ
ພົວພັນ, ໃນໄລຍະຂອງການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ, ການແຜ່ຂ
 ະຫຍາຍດ້ານພູມມ
 ີສາດຂອງການ ລະ
ເມີດດ
 ້ານຄວາມສັດຊ
 ື່;

(iii)

ຂອບເ ຂດຂອງການຄຸ້ມຄ
 ອງ ຫຼື ການພົວພັນດ
 ້ານການຈັດຕ
 ັ້ງ ຫຼື ລະດັບກ
 ານຄວບຄຸມດູແ
 ລ;

(iv)

ຄວາມສໍາຄັນຂ
 ອງບົດບາດທມ
ີ່ ີໃນການດໍາເ ນີນກ
 ານລະເມີດດ
 ້ານຄວາມຊື່ສັດ, ຕົວຢ່າງ ມີບົດບາດເປັນຜ
 ູ້
ນໍາ, ບົດບາດສໍາຄັນ ຫຼື ບົດບາດນ້ອຍດຽວ;

(v)

ພາກສ່ວນນັ້ນສ
 ືບຕ
 ໍ່ການລະເມີດດ
 ້ານຄວາມສັດຊ
 ື່ຫຼືບໍ່ ຫຼັງຈາກຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງກ
 ານສືບສວນຂອງ OAI, ຫຼື
ວ່າພາກສ່ວນນັ້ນຢ
 ຸດເ ຊົາການລະເມີດໂ
 ດຍສະໝັກໃ
 ຈ;

(vi)

ລະດັບກ
 ານຮ່ວມມທ
ື ີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃ
 ນລະຫວ່າງການສືບສວນ ຫຼື ການຂັດຂວາງການສືບສວນ;

(vii)

ພາກສ່ວນນັ້ນເຄີຍຖ
 ືກລ
 ົງໂ
 ທດໃນເມື່ອກ
 ່ອນໂດຍ ADB ຫຼື ຖືກລ
 ົງໂ
 ທດ ຫຼື ເກືອດຫ້າມໂດຍສະຖາບັນ ຫຼື
ອົງການອື່ນຫ
 ຼືບໍ່;

(viii)

ພື້ນຖານຄວາມເປັນມ
 າຂອງພາກສ່ວນນັ້ນ, ຫຼື ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ, ເ ຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ຫົວໜ້າອ
 ື່ນ;

(ix)

ການພົວພັນ ແ
 ລະ ບົດບາດຂອງເຈົ້າໜ້າທລ
ີ່ ັດ ຫຼື ພະນັກງານ ADB ໃ ນການລະເມີດດ
 ້ານຄວາມຊື່ສັດ;

(x)

ການຊົດໃ
 ຊ້ຄວາມເສຍຫາຍ ແ
 ລະ ບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ໄດ້ດໍາເ ນີນເ ພື່ອແ
 ກ້ໄ
 ຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ;

(xi)

ການມີຢູ່, ການຈັດຕ
 ັ້ງດ ການປັບປຸງ ຫຼື ການປະຕິບັດບ
 ັນດາມາດຕະການດ້ານການປົກຄອງພາຍໃນ
ເພື່ອເສີມທ
 ະວີກ
 ານຄວບຄມ
ຸ ພາຍໃນ ແລະ ເພື່ອປ
 ້ອງກັນກ
 ານລະເມີດດ
 ້ານຄວາມຊື່ສັດບ
ໃ
ໍ່ ຫ້ເ ກີດຂ
 ຶ້ນ
ຊໍ້າອີກ; ແ
 ລະ

(xii)

ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສ
 າກົນອ
 ື່ນໄ
 ດ້ເ ກືອດຫ້າມພາກສ່ວນນັ້ນຫ
 ຼືບໍ່.

78.
ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າ ການເປັນເ ຈົ້າຂອງ, ໂຄງສ້າງດ້ານການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ/ຫຼື ຄະນະຜບ
ູ້ ໍລິຫານຂອງບໍລິສັດນ
 ັ້ນໆອາດຈະ
ມີການປ່ຽນແປງຫຼັງໄ
 ລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ, ສະນັ້ນ ADB ຈະເກືອດຫ້າມບໍລິສັດແ
 ບບບໍ່ມກ
ີ ໍານົດ ພຽງແຕ່ໃ
 ນກໍລະນີທ
 ີ່ມສ
ີ ະພາ
ບການພິເສດເທົ່ານັ້ນ (ເຊັ່ນວ
 ່າ ການລະເມີດເ ກີດຂ
 ຶ້ນຊ
 ໍ້າແລ້ວ
 ຊໍ້າອີກ, ມີຄວາມເສຍຫາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜ
 ົນປ
 ະໂຫຍດ ຂອງ
ADB). ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງນິໄສສໍາລັບຸກຄົນແ
 ມ່ນເ ປັນໄ
 ປໄດ້ນ້ອຍກວ່າ, ADB ອາດຈະເກືອດຫ້າມບຸກຄົນຜ
ທ
ູ້ ໄ
ີ່ ດ້
ກະທໍາກ
 ານລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊ
 ື່ເປັນໄ
 ລຍະເວລາບໍ່ມີກໍານົດ.
79.
ໃນການຕັດສິນກ
 ໍານົດວ
 ່າຈະລົງໂ
 ທດການເກືອດຫ້າມຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ນ້ອຍກວ່ານັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມ
ກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ແລະ OAI ຈະນໍາໃ
 ຊ້ຂອບເຂດຕໄ
ໍ່ ປນເີ້ ພື່ອເ ປັນເຄື່ອງຊີ້ແນະ:
(i)

ການເກືອດຫ້າມ
 ຄັ້ງທ
 ໍາອ
 ິດ, ລວມທັງກ
 ໍລະນີບ
 ່ອນທພ
ີ່ າກສ່ວນໃດໜຶ່ງເຄີຍໄ
 ດ້ຮ
 ັບການເຕືອນມາແລ້ວ:
(a)
(b)

(ii)

1 ປີ ຫາບໍ່ມີກໍານົດ
1 ຫາ 7 ປີ

ການເກືອດຫ້າມຄັ້ງທ
 ີສອງ:
(a)
(b)

(iii)

ບຸກຄົນ:
ບໍລິສັດ:

ບຸກ
 ຄົນ:
ບໍລ
 ິສັດ:

ສູງເ ຖິງບ
 ໍ່ມີກໍານົດ
ສູງເ ຖິງ 10 ປີ

ການເກືອດຫ້າມຄັ້ງຕ
 ໍ່ໆໄປ:
(a)
(b)

ບຸກ
 ຄົນ:
ບໍລິສັດ:

ສູງເ ຖິງບ
 ໍ່ມີກໍານົດ
ສູງເ ຖິງ 20 ປີ

ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍ້ແ
 ນະນຳດ້ານຄວາມຊື່ສັດ (ພຶດສະພາ 2010)
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80.
ຜູ້ອໍານວຍການ OAI, ຈະແຈ້ງການຕັດສິນຂ
 ອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື ຂອງ OAI,
ລວມທັງ ການດໍາເ ນີນກ
 ານແກ້ໄຂຕ່າງໆ, ໃຫ້ຜ
ສ
ູ້ ືບສວນຮັບຊາບການຕັດສິນດ
 ັ່ງກ່າວ ແລະ, ບ່ອນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ, ໃຫ້ຜ
 ູ້ບໍລິ
ຫານ ຫຼື ພະແນກປະຕິບັດງ ານຮັບຊາບນໍາ. ໃນທຸກກ
 ໍລະນີບ
 ່ອນທີ່ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ໄດ້ຕັດ
ສິນກ
 ໍານົດກ
 ານດໍາເ ນີນກ
 ານແກ້ໄ
 ຂແລ້ວ, OAI ຈະແຈ້ງໃຫ້ພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບສິດທິໃ
 ນການຂໍອຸທອນ ໂດຍປະ
ຕິບັດຕ
 າມເກນມາດຖານທໄ
ີ່ ດ້ກ
 ໍານົດໄ
 ວ້ໃນໃນຫຼັກການ ແລະ ຂໍແ
້ ນະນໍາດ້ານຄວາມສັດຊ
 ື່ເຫຼົ່ານີ້. ບ່ອນທີ່ OAI ພົບວ
 ່າມັນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນການແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຮັບຊາບກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມ
ສັດຊ
 ື່, OAI ຈະປະກາດຄໍາຕ
 ັດສິນດ
 ັ່ງກ່າວເທິງເ ວັບໄຊຂອງ ADB ໂ
 ດຍປະຕິບັດຕ
 າມລະບຽບການທກ
ີ່ ໍານົດໄ
 ວ້ລຸ່ມນ
 ີ້.
81.
OAI, ໂດຍຮ່ວມມືກັບຜ
ບ
ູ້ ໍລິຫານ ແລະ ພະແນກ/ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈະຮັບປະກັນໃ
 ຫ້ມີການຄວບຄຸມເ ພື່ອ
ບັງຄັບໃ
 ຊ້ການດໍາເ ນີນກ
 ານແກ້ໄ
 ຂ.

ການອຸທອນ
82.
ຜູປ
້ ະມູນ, ທີປ
່ ຶກສາ, ຜູຮ
້ ັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມອື່ນທ
 ີ່ປະສົບກັບການລົງໂ
 ທດທຕ
ີ່ ັດສິນ
ໂດຍ ADB ສາມາດອທ
ຸ ອນການຕັດສິນຂ
 ອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊື່ສັດ ຕໍກ
່ ັບຄ
 ະນະກໍາມະການອຸ
ທອນການລົງໂ
 ທດພາຍໃນ 90 ວັນນັບຈ
 າກວັນທີແຈ້ງການຂອງ OAI ກ່ຽວກັບກ
 ານຕັດສິນຂ
 ອງຄະນະກໍາມະການຕິດ ຕາມ
ກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່. ທຸກພ
 າກສ່ວນທີ່ຖືກລ
 ົງໂ
 ທດທີ່ OAI ບໍສ
່ າມາດແຈ້ງການລົງໂ
 ທດໃຫ້ຮັບຊາບໄດ້ ໂດຍບແ
ໍ່ ມ່ນຄ
 ວາມ
ຜິດຂ
 ອງຝ່າຍໃດ, ແຕ່ໃ
 ນຕມ
ໍ່ າຮູ້ໄດ້ເ ຖິງກ
 ານລົງໂ
 ທດນັ້ນ, ອາດຈະຂໍອຸທອນພາຍໃນກໍານົດເ ວລາທີ່ເໝາະສົມ. ທຸກ ການ
ອຸທອນຕ້ອງເປັນລ
 າຍລັກອ
 ັກສອນ, ແລະ ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສັ້ນໆ ເຫດຜົນສ
 ໍາລັບກ
 ານຮ້ອງຂກ
ໍ ານທົບທ
 ວນ ຄືນຄ
 ໍາ
ຕັດສິນຂ
 ອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊື່ສັດ, ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜົນຍ
 ້ອນຫຍັງ OAI ບໍສ
່ າມາດຕິດຕ
ຫ
ໍ່ າ
ພາກສ່ວນນັ້ນ, ຖ້າເ ປັນໄ
 ປໄດ້.
83.
ການເກືອດຫ້າມອັນເ ນື່ອງມາຈາກການລະເມີດກ
 ານລົງໂ
 ທດແມ່ນບ
ສ
ໍ່ າມາດອຸທອນໄດ້ ແລະ ຄໍາຕ
 ັດສິນຂ
 ອງ
ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື ຂອງ OAI, ຕາມເໝາະສົມ, ຈະຕ້ອງເປັນສ
 ຸດທ
 ້າຍ.
84.

ຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂ
 ທດຈະພິຈາລະນາການອຸທອນທປ
ີ່ ະກອບມີຂມ
ໍ້ ູນໃ
 ໝ່ໃນຂອບເຂດທີ່:
(i)

ຂໍມ
້ ູນດ
 ັ່ງກ່າວບໍ່ມີໃຫ້ ຫຼື ຮັບຮູ້, ຫຼື ບໍສ
່ າມາດຮັບຮູ້ໄດ້ຢ
 ່າງມເີ ຫດມີຜົນ, ຕໍກ
່ ັບພ
 າກສ່ວນນັ້ນໃ
 ນເວລາທີ່ມີ
ການຊອກຫາການອຸທິບາຍຈາກມັນໂ
 ດຍ OAI; ແ
 ລະ

(ii)

ຂໍມ
້ ູນດ
 ັ່ງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບກ
 ໍລະນີ ແ
 ລະ ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກ
 ານຕັດສິນກໍານົດກ
 ານລົງໂ
 ທດ.

85.
ຄະນະກາໍ ມະການອທ
ຸ ອນການລົງໂທດອາດຈະຫດ
ຸຼ ຜ່ອນ ຫຼື ຍົກເລີກການລງົ ໂທດທ່ີ ADB ໄດ້ກາໍ ນົດໃຫ້ ອີງໃສ່ການ
ອຸທອນ. ຄະນະກາໍ ມະການອທ
ຸ ອນການລງົ ໂທດອາດຈະ, ໃນຖານະເປັນມາດຕະການທາງເລືອກ, ກໍານົດໃຫ້ຄະ ນະກາໍ ມະການ
ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສດ
ັ ຊພ
່ື ຈ
ິ າລະນາຄນ
ື ກລ
ໍ ະນີນນ
້ັ ໆ ຖ້າເຫັນວາ່ ຫກ
ັຼ ຖານທສ
່ີ ງ່ົ ມາໃຫ້ຄວນຈະຖກ
ື ປະເມີນເບິງ່ ຄນ
ື .
86.
ຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂ
 ທດຈະປະກອບມີຮອງປະທານສອງ ຫຼື ສາມທ່ານ, ຂຶ້ນກ
 ັບລ
 ັກສນະຂອງ
ກໍ ລະນີ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງການລົງໂ
 ທດ.16 ຫົວໜ້າ OAI ແມ່ນກ
 ອງເລຂາຕກ
ໍ່ ັບຄ
 ະນະກໍາມະການນັ້ນ. ທ່ານຮອງປະ
ທານທີ່ຢໃ
ູ່ ນຕໍາແ
 ໜ່ງຮອງປະທານດົນສ
 ຸດຈະເປັນປ
 ະທານຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂ
 ທດ. ຫົວໜ້າ OAI ຈະສະ
ເໜີຊື່ສະມາຊິກເ ພື່ອບ
 ັນຈຸເ ຂົ້າໃນຄະນະກໍາມະການນັ້ນ ແລະ ຈະຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃຫ້ຄ
 ໍາປ
 ຶກສາແນະນໍາ. ທີປ
່ ຶກສາທົ່ວ
ໄປກໍ່ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມສາມາດໃຫ້ຄ
 ໍາປ
 ຶກສາແນະນໍາ. ໃນກໍລະນີງ ່າຍໆ, ຫົວໜ້າ OAI ອາດຈະສົ່ງກ
 ໍລະນີກ
 ານ
ອຸທອນທີ່ບມ
ໍ່ ີການຄັດຄ
 ້ານຫາຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂ
 ທດ, ເຊິ່ງໃນກໍລະນີດ
 ັ່ງກ່າວຈະປະກອບມີຮອງປະທານ
ສອງທ່ານ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໜຶ່ງໃນສະມາຊິກສ
 ອງທ່ານຂອງຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂ
 ທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ
 ີຮອງ
ປະທານສາມທ່ານໃນການຕັດສິນກ
 ານອຸທອນ.
16

ຖ້າລັກສະນະຂອງການລົງໂທດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາໂດຍຮອງປະທານ 3 ທ່ານ, ແລະ ກອງເລຂາຕັດສິນກໍານົດວ່າ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນການເອີ້ນປະຊຸມທີ່ມີຮອງປະທານສາມທ່ານພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ປະທານຄະນະກໍາມະການອາດຈະແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼື ຫ້ອງການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະຊິກຄະນະກໍາມະການຄົນທີສາມ.
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

87.
ຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂ
 ທດຈະໃຫ້ຄ
 ໍາຕ
 ັດສິນຂ
 ອງຕົນພ
 ຽງແຕ່ ເມື່ອສ
 ະມາຊິກທ
 ຸກຄ
 ົນເ ຫັນດ
 ີເປັນເ ອ
ກະພາບນໍາກ
 ັນ. ຖ້າປ
 ະທານຄະນະກໍາມະການອຸທອນ ການລົງໂ
 ທດຕັດສິນກ
 ໍານົດວ
 ່າ ທາງຄະນະກໍາມະການບສ
ໍ່ າ ມາດ
ບັນລຸໄດ້ມ
 ະຕິເ ປັນເ ອກະພາບ, ປະທານຄະກະມະການຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານປະທານໃຫຍ່ ADB ເຂົ້າມາຕັດສິນ. ທ່ານ
ປະທານໃຫຍ່ຈ
 ະຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເຮັດໃ
 ຫ້ຄ
 ະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂ
 ທດບັນລຸໄ
 ດ້ມ
 ະຕິຕ
 ົກລົງ
ເປັນເ ອກະພາບກັນ ຫຼື, ຖ້າສ
 ິ່ງນ
 ັ້ນຍ
 ັງເປັນໄ
 ປບໍ່ໄດ້, ທ່ານປະທານໃຫຍ່ກ
ຈ
ໍ່ ະເຮັດການຕັດສິນສ
 ຸດທ
 ້າຍ.
88.
ຄໍາຕ
 ັດສິນຂ
 ອງຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂ
 ທດຕກ
ໍ່ ັບທ
 ກ
ຸ ການອຸທອນ, ແລະ ຄໍາຕັດສິນຂ
 ອງຄະນະກໍາ
ມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ຕກ
ໍ່ ັບກ
 ໍລະນີທ
 ີ່ທາງຄະນະກໍາມະການອຸທອນກາລົງໂ
 ທດສົ່ງມ
 າໃຫ້ສ
 ືບສວນ ຈະຖືວ່າ
ເປັນຄ
 ໍາຕ
 ັດສິນສ
 ຸດທ
 ້າຍ, ຜູກມ
 ັດ ແ
 ລະ ບໍສ
່ າມາດຮ້ອງຂອ
ໍ ຸທອນຕື່ມອ
 ີກໄ
 ດ້.

ການກັບຄ
 ືນມ
 າສູ່ຖານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມ
89.
ພາກສ່ວນທີ່ຖືກເ ກືອດຫ້າມອາດຈະຮ້ອງຂເໍ ອົາການກັບຄ
 ືນມ
 າຖານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມ
ຫຼັງຈາກສິ້ນສ
 ຸດໄ
 ລຍະ
ການເກືອດຫ້າມ. OAI ອາດຈະພະຍາຍາມແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຮູ້ກ່ຽວກັບໂ
 ອກາດໃນການຮ້ອງຂເໍ ອົາການກັບຄ
 ືນມ
 າ
ໃນປະມານ 45 ວັນກ
 ່ອນການສິ້ນສ
 ຸດໄ
 ລຍະລົງໂ
 ທດຕໍ່າສ
 ຸດ.
90.

ການຮ້ອງຂກ
ໍ ັບຄ
 ືນສ
 ູ່ຖານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມຈະຕ້ອງ:
(i)

ເປັນລ
 າຍລັກອ
 ັກສອນ, ສົ່ງເ ຖິງ ຜູ້ອໍານວຍການ OAI;

(ii)

ອ້າງອີງເ ຖິງເ ຫດຜົນສ
 ໍາລັບກ
 ານລົງໂ
 ທດ; ແ
 ລະ

(iii)

ໃຫ້ພ
 ື້ນຖານຍ້ອນຫຍັງ ADB ຄວນພິຈາລະນາການກັບຄ
 ືນສ
 ູ່ຖານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມ.

91.
OAI ຈະປະເມີນເບິ່ງຄ
 ວາມຊື່ຖືໄດ້ຂ
 ອງການຮ້ອງຂໍເອົາການກັບຄ
 ືນສູຖ
່ ານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເ ດີມ ແລະ ຈະປະເມີນ
ເບິ່ງຄຸນຄ
 ວາມດີຂອງພາກສ່ວນທຂ
ີ່ ກ
ໍ ານກັບຄ
ນ
ື ມາ. ບັນດາປັດໃ
 ຈທີ່ OAI ອາດຈະພິຈາລະນາປະກອບມີ:
(i)

ການປະຕິບັດຕ
 າມເງື່ອນໄຂກໍານົດທ
 ວ
ີ່ າງໃຫ້ ອີງຕ
 າມຫຍໍໜ
້ ້າ 69(b);

(ii)

ເຫດຜົນທີມ
່ ກ
ີ ານລົງໂ
 ທດ;

(iii)

ການຊົດໃ
 ຊ້ຄວາມເສຍຫາຍ;

(iv)

ການປ່ຽນແປງໃນຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຫົວໜ້າຂອງບໍລິສັດໄ
 ດ້ຖ
 ືກລ
 ົງໂ
 ທດແລ້ວ
ແລະຍັງຄ
 ົງຖ
 ືກລ
 ົງໂ
 ທດ ຫ
 ຼືບໍ່;

(v)

ກົນໄ
 ກທສ
ີ່ າມາດກວດສອບໄດ້ເ ພື່ອປ
 ັບປຸງກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງທຸລະກິດ;

(vi)

ການດໍາເ ນີນກ
 ານດ້ານບໍລິຫານ, ທາງແພ່ງ ຫຼື ທາງອາຍາທມ
ີ່ ີປະສິດທິຜ
 ົນທ
 ີ່ດໍາເ ນີນໂ
 ດຍພາກສ່ວນທຖ
ີ່ ືກ
ເກືອດຫ້າມເພື່ອແ
 ກ້ໄຂການລະເມີດດ
 ້ານຄວາມສັດຊ
 ື່;

(vii)

ທຸກຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ຊີ້ບອກວ່າພາກສ່ວນນັ້ນມີສ່ວນພົວພັນໃນການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກ
ລົງໂ
 ທດໂດຍ ADB, ລວມທັງ ການລົງໂ
 ທດທວ
ີ່ າງໃຫ້ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງອ
 ື່ນ; ແ
 ລະ

(viii)

ຜົນຂ
 ອງການສືບສວນດ້ານບໍລິຫານ ຫຼື ອາຍາ.

92.
ໃນຕອນສະຫຼູບຂອງການທົບທ
 ວນ ຫຼື ການສືບສວນຂອງຕົນ, OAI ຈະຕັດສິນກ
 ໍານົດວ
 ່າພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຄວນ
ໄດ້ຮ
 ັບການໃຫ້ກ
 ັບຄ
 ືນສ
 ູ່ຖານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມຫ
 ຼືບໍ່. ຖ້າ OAI ຕັດສິນກ
 ໍານົດວ
 ່າພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງບຄ
ໍ່ ວນໄດ້ຮ
 ັບການໃຫ້
ກັບຄ
 ືນສ
 ູ່ຖານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມ, OAI ຈະເຮັດບົດລ
 າຍງານເຖິງຄ
 ະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ພ້ອມກັບ
ຄໍາສ
 ະເໜີແນະ. ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ອາດຈະຕັດສິນໃ
 ຫ້ກ
 ານມີສິດຄ
 ືນ, ຫຼື ຂະຫຍາຍການລົງ

ຫຼັກການ ແ
 ລະ ຂໍ້ແ
 ນະນຳດ້ານຄວາມຊື່ສັດ (ພຶດສະພາ 2010)
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ໂທດອອກໄປອີກເ ປັນເ ວລານ້ອຍສຸດສະເພາະໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນ ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວກອ
ໍ່ າດຈະຮ້ອງຂເໍ ອົາການກັບຄ
 ືສູ່
ຖານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມ.
93.
ໃນກໍລະນີທ
 ີ່ ADB ເກືອດຫ້າມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວພັນ, ຫົວໜ້າບໍລິສັດ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທ
 ກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມກັນກ
 ັບ
ການລົງໂ
 ທດຕກ
ໍ່ ັບບ
 ໍລິສັດໃ
 ດໜຶ່ງທໄ
ີ່ ດ້ລ
 ະເມີດນ
 ະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງຂອງ ADB, ການທົບທ
 ວນຄືນ ແລະ
ຄໍາສ
 ະເໜີແນະຂອງ OAI, ແລະ ການຕັດສິນຕ
ກ
ໍ່ ັບກ
 ານຮ້ອງຂເໍ ອົາການກັບຄ
 ືນສ
ຖ
ູ່ ານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມ, ອາດຈະຍັງແ
 ກ້ໄຂ
ການກັບຄ
 ືນສ
ຖ
ູ່ ານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມຂ
 ອງພາກສ່ວນເຫຼົ່ານັ້ນນ
 ໍາອ
 ີກ.
94.
OAI ຈະແຈ້ງເປັນລາຍລກ
ັ ອກ
ັ ສອນ ການຕດ
ັ ສິນຕກ
່ໍ ບ
ັ ການຮອ
້ ງຂເໍ ອົາການກບ
ັ ຄນ
ື ສຖ
ູ່ ານະຫຕ
ືຼ າໍ ແໜ່ງເດີມ, ລວມທັງ
ພືນ
້ ຖານຂອງການຕດ
ັ ສິນໃຈຂະຫຍາຍການລງົ ໂທດເປັນໄລຍະເວລາເພີມ
່ ເຕີມໃດໜງ່ຶ .
ຖ້າຄະນະກາໍ ມະການຕດ
ິ ຕາມ
ກວດກາຄວາມສດ
ັ ຊຕ
່ື ດ
ັ ສິນຂະຫຍາຍການລງົ ໂທດເປັນໄລຍະເວລາເພີມ
່ ເຕີມໃດໜງ່ຶ , ພາກສ່ວນນນ
້ັ ອາດຈະຮອ
້ ງຂອ
ໍ ທ
ຸ ອນ
ການຕດ
ັ ສິນດງ່ັ ກ່າວຕກ
່ໍ ບ
ັ ຄະນະກາໍ ມະການອທ
ຸ ອນການລງົ ໂທດ, ໂດຍປະຕິບດ
ັ ຕາມລະບຽບຂນ
້ັ ຕອນກຽ່ ວກບ
ັ ການອທ
ຸ ອນ.
95.
ທຸກພ
 າກສ່ວນທີ່ຖືກລ
 ົງໂ
 ທດທີ່ OAI ບສ
ໍ່ າມາດແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສ
 ິ່ງຄ
 ົ້ນພົບ ແລະ ການລົງໂ
 ທດ ໂດຍບແ
ໍ່ ມ່ນ
ຄວາມຜິດຂ
 ອງຝ່າຍ
 ນັ້ນ, ແຕ່ໃ
 ນເວລາຕມ
ໍ່ າຮູ້ໄດ້ເ ຖິງກ
 ານລົງໂ
 ທດນັ້ນ, ອາດຈະຮ້ອງຂໍການກັບຄ
 ືນສ
ຖ
ູ່ ານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມ
ໃນເວລາໃດກໄ
ໍ່ ດ້, ລວມທັງທ
 ຸກຂໍມ
້ ູນ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍທີ່ສະໜັບສະໜູນການຮ້ອງຂນ
ໍ ັ້ນ, ລວມທັງເ ຫດຜົນຍ້ອນ ຫຍັງ
ພາກສ່ວນນັ້ນຈ
 ິ່ງບສ
ໍ່ າມາດໄດ້ຮ
 ັບການແຈ້ງໃຫ້ຮ
 ູ້. ໃນກໍລະນີດ
 ັ່ງກ່າວ, ຄໍາຮ
 ້ອງຂກ
ໍ ານກັບຄ
 ືນສ
ຖ
ູ່ ານະຫຼືຕໍາແ
 ໜ່ງເດີມຈ
 ະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊື່ສັດ. ການຕັດສິນດ
 ັ່ງກ່າວຈະເປັນສ
 ຸດທ
 ້າຍ,
ຜູກມ
 ັດ ແ
 ລະ ບໍສ
່ າມາດອຸທອນໄດ້ອ
 ີກ.
96.
OAI ອາດຈະລິເລີມ
່ ພຽງຝາ່ ຍດຽວການປະເມີນຈຸດດຂ
ີ ອງການໃຫ້ພາກສ່ວນມໃດໜງ່ຶ ກບ
ັ ຄນ
ື ສຖ
ູ່ ານະຫສ
ືຼ ະພາບເດີມ
ຫຼື ບໍດ
່ ງ່ັ ນນ
້ັ ກເ່ໍ ອົາອອກພາກສ່ວນນນ
້ັ ອອກຈາກລາຍຊຂ
່ື ອງຜທ
ູ້ ່ີ ADB ປະກາດວາ່ ຂາດສິດເຂົາ້ ຮວ
່ ມ. OAI ອາດຈະເຮັດສງ່ິ ນ້ີ
ເພືອ
່ ປອ
້ ງກນ
ັ ການດາໍ ເນີນຄວາມຍຕ
ຸ ທ
ິ າໍ ໃນທາງທຜ
່ີ ດ
ິ , ຫຼື ປ້ອງກນ
ັ ການລາ້ ສະໄໝຂອງລາຍຊຜ
່ື ຖ
ູ້ ກ
ື ເກືອດກາ້ ມຂອງ ADB.

ການເປີດເ ຜີຍ
97.
ລາຍຊືຂ
່ ອງພາກສ່ວນທີ່ ADB ເກືອດຫ້າມແມ່ນບໍຖ
່ ືກເ ປີດເ ຜີຍ, ອີງຕ
 າມນະໂຍບາຍດ້ານການປະຊາສໍາພັນຂ
 ອງ
ADB. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວບແ
ໍ່ ມ່ນຂ
ມ
ໍ້ ູນທ
 ີ່ເປັນຄວາມລັບ ແລະ OAI ສາມາດເປີດເ ຜີຍລ
 າຍຊື່ຂອງພາກ ສ່ວນ
ທີ່ ADB ເກືອດຫ້າມໃຫ້ແ
 ກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆທມ
ີ່ ີຄວາມຈໍາເປັນຕ
 ້ອງຮູ້, ລວມທັງ ແຕ່ບ
 ໍ່ຈໍາກັດ, ສະພາບບໍລິຫານຂອງ ADB,
ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ທີມ
່ ີສ່ວນພົວພັນກ
 ັບບ
 ັນດາກິດຈະກໍາຂ
 ອງ ADB, ສະຖາບັນກ
 ານພັດທະນາຫຼາຍ ຝ່າຍອື່ນ ແລະ
ບັນດາໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້ທ
 ຶນສ
 ອງຝ່າຍ.
98.
OAI ຈະແຈ້ງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ADB ປະກາດວ່າເ ປັນຜ
 ູ້ຂາດສິດໃຫ້ຮ
 ັບຊາບວ່າ ADB ບໍໄ
່ ດ້ປ
 ະກາດເຜີຍແ
 ຜ່
ຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ການພະຍາຍາມເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາກິດຈະກໍາທ
 ີ່ ADB ໃຫ້ທ
 ຶນ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບໍລິຫານ ຫຼື ສະໜັບສະ ໜູນ
ໃນຂະນະທີ່ຍັງເ ປັນຜ
ຂ
ູ້ າດສິ ຈະສົ່ງຜ
 ົນໃ
 ຫ້ເ ກີດກ
 ານຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຂອງການລົງໂ
 ທດ ແລະ ຊື່ຂອງຕົນຖ
 ືກປ
 ະກາດ
ເຜີຍແ
 ຜ່ເ ທິງເ ວັບໄຊຂອງ ADB ແລະ ການຖືກເ ກືອດຫ້າມຕາມມາຈາກບັນດາສະຖາບັນອ
 ື່ນ ໂດຍການປະຕິບັດຕ
 າມຂໍ້
ຕົກລົງສ
 ໍາລັບກ
 ານບັງຄັບໃ
 ຊ້ຮ່ວມກັນກ
 ານຕັດສິນເ ກືອດຫ້າມ. OAI ຍັງຈ
 ະປະກາດເຜີຍແ
 ຜ່ຊ
 ື່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ຖືກເ ກືອດ
ຫ້າມ ອີງໃ
 ສ່ຫ
 ຍໍໜ
້ ້າ 79(b) ແລະ (c). ການປະກາດເຜີຍແ
 ຜ່ຈ
 ະບເໍ່ ກີດຂ
 ຶ້ນ ຈົນກ
 ວ່າວ່າສິ້ນສ
 ຸດໄ
 ລຍະການອຸ ທອນ, ຫຼື ການ
ປະຕິເ ສດການອຸທອນ ຖ້າມ
 ີ.
99.
ຖ້າທຸກຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກສືບສວນຮູ້ກ່ຽວກັບການຕັດສິນເກືອດຫ້າມ
ໄດ້ລ
 ົ້ມເ ຫຼວ (ເຊັ່ນວ
 ່າ ຜູຖ
້ ືກສ
 ືບສວນປະຕິເ ສດທຈ
ີ່ ະຮັບເອົາການຕິດຕ
ສ
ໍ່ ່ສ
ື ານ, ຫຼື ໄດ້ຍ
 ້າຍທີ່ຢູ່ ແລະ ບໍສ
່ າມາດຊອກເຫັນທ
 ີ່ຢູ່
ໄດ້), ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ
 ື່ ຫຼື OAI ອາດຈະອະນຸມັດກ
 ານຕິດປ
 ະກາດຂມ
ໍ້ ູນດ
 ັ່ງກ່າວ, ລວມທັງ
ຊື່ຂອງຜູ້ຖືກສ
ບ
ື ສວນ ເທິງເ ວັບໄຊຂອງ ADB, ເຊິ່ງຈະນໍາໄ
 ປສກ
ູ່ ານເກືອດຫ້າມຕໍ່ໆໄ
 ປ ອີງຕ
 າມຂໍຕ
້ ົກລົງສໍາລັບກ
 ານຮ່ວມ
ບັງຄັບໃ
 ຊ້ການຕັດສິນກ່ຽວກັບກ
 ານເກືອດ
 ຫ້າມ.
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

100.
ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊື່ສັດອ
 າດຈະ, ໃນກໍລະນີພ
 ິເສດ ເຊັ່ນວ
 ່າ ພາກສ່ວນເຫຼົ່ານັ້ນທ
 ີ່ພົວ ພັນ
ກັບກ
 ານລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊ
 ື່ທຮ
ີ່ ້າຍແຮງ, ຕັດສິນກ
 ໍານົດວ
 ່າການລົງໂ
 ທດຄວນຈະຖືກປ
 ະກາດເປີດເ ຜີຍ, ເຖິງແ
 ມ່ນວ
 ່າ
ມັນຈ
 ະກ່ຽວກັບກ
 ານລະເມີດຄ
 ັ້ງທ
 ໍາອ
 ິດກ
 ໍ່ຕາມ.

ການຮ່ວມເກືອດຫ້າມ
101.
ພາຍໃຕ້ຂ
 ໍ້ຕົກລົງວ
 ່າດ້ວຍການຮ່ວມບັງຄັບໃ
 ຊ້ການຕັດສ
 ິນກ
 ່ຽວກັບກ
 ານເກືອດຫ້າມ,
ການຕັດສິນເ ກືອດຫ້າມ
ໂດຍສະຖາບັນທ
 ີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃດໜຶ່ງຈະມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ເ ກີດກ
 ານເກືອດຫ້າມທົ່ວໄປຈາກບັນດາສະຖາບັນທ
 ເີ່ ຂົ້າຮ່ວມອື່ນ ຖ້າ:
(i)

ການຕັດສິນນ
 ັ້ນແມ່ນອ
 ີງ, ໃນທັງໝ
 ົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງ, ໃສ່ສ
 ິ່ງທ
 ຄ
ີ່ ົ້ນພົບວ
 ່າມີການກະທໍາຜ
 ິດໜ
 ຶ່ງ ຫຼື
ຫຼາຍກວ່າກ
 ານກະທໍາຜ
 ິດທ
 ສ
ີ່ າມາດລົງໂທດໄດ້ ຖືກໄ
 ດ້ກ
 ໍານົດໄ
 ວ້ພາຍໃຕ້ກອບວຽກຮ່ວມກັນເ ພື່ອກ
 ານ
ປ້ອງກັນ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານການສໂ
ໍ້ ກງ ແລະ ການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ, ລົງວ
 ັນທີ 17 ກັນຍາ 2006, ເຊັ່ນວ
 ່າ
ການກະທໍາທ
 ີ່ເປັນກ
 ານສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງ, ການສໂ
ໍ້ ກງ, ການບັງຄັບຂ
 ົມຂ
 ູ່ ແລະ ການຮ່ວມຫົວກັນ;

(ii)

ການຕັດສິນຖ
 ືກປ
 ະກາດເຜີຍແ
 ຜ່ໂ
 ດຍສະຖາບັນທ
 ີ່ອອກການລງົ ໂທດ;

(iii)

ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂ
 ອງການເກືອດຫ້າມກາຍໜຶ່ງປີ;

(iv)

ການຕັດສິນຖ
 ືກເ ຮັດຫຼັງຈາກສັນຍາຂໍຕ
້ ົກລົງໄ
 ດ້ມ
 ີຜົນບ
 ັງຄັບໃ
 ຊ້ຕກ
ໍ່ ັບສ
 ະຖາບັນທີອ
່ ອກການລົງໂ
 ທດ;

(v)

ການຕັດສິນໂດຍສະຖາບັນທີ່ອອກການລົງໂທດຖືກເຮັດພາຍໃນສິບປີນັບຈາກວັນທີຂອງການເຮັດການ
ກະທໍາຜ
 ິດທ
 ສ
ີ່ າມາດລົງໂ
 ທດໄດ້; ແ
 ລະ

(vi)

ການຕັດສິນຂ
 ອງສະຖາບັນທ
 ີ່ອອກການລົງໂ
 ທດບໄ
ໍ່ ດ້ຖ
 ືກເ ຮັດ
ເຮັດໃນເວທລ
ີ່ ະດັບປ
 ະເທດ ຫຼື ເ ວທີສາກົນອ
 ື່ນ.

ໃນການຮັບຮູ້ການຕັດສິນໃ
 ດໜຶ່ງທີ່ຖືກ

102.
ຜູ້ອໍານວຍການ OAI ຈະແຈ້ງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນທ
 ເີ່ ຂົ້າຮ່ວມອື່ນຮັບຊ
 າບແຕ່ລະການລົງໂ
 ທດຂອງ ADB ທີມ
່ ີ
ຄຸນສົມບັດພ
 າຍໃຕ້ສ
 ັນຍາຂຕ
ໍ້ ົກລົງດ
 ັ່ງກ່າວ, ແລະ ທຸກກ
 ານແກ້ໄ
 ຂດັດແ
 ປງໃນນັ້ນ. ການແຈ້ງການປະກອບມີ (a) ຊື່ ແລະ
ຂໍມ
້ ູນຕ
 ິດຕ
ຂ
ໍ່ ອງພາກສ່ວນທີ່ຖືກລ
 ົງໂ
 ທດ,
(b) ການກະທໍາຜ
 ິດທ
 ີ່ສາມາດລົງໂ
 ທດໄດ້ທ
 ພ
ີ່ ົບວ
 ່າໄດ້ກະທໍາຜ
 ິດແ
 ທ້,
ແລະ
(c) ໄລຍະຂອງການເກືອດຫ້າມ ຫຼື ການແກ້ໄ
 ຂດັດແ
 ປງໃນນັ້ນ. ໂດຍປະຕິບັດຕ
 າມສັນຍາຂຕ
ໍ້ ົກລົງ ແລະ ລະບຽບການ
ກ່ຽວກັບກ
 ານປະກາດເຜີຍແ
 ຜ່ການລົງໂ
 ທດ,
ແຈ້ງການຈະຖືກຈ
 ໍາກັດຕ
ກ
ໍ່ ັບກ
 ານລົງໂ
 ທດທຖ
ີ່ ືກຕ
 ິດປ
 ະກາດເທິງເ ວັບໄຊ
ຂອງ ADB, ແລະ ຈະຖືກສ
 ົ່ງພ
 ຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການຕິດປ
 ະກາດດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ. ທຸກກ
 ານຕັດສິນຕ
ມ
ໍ່ າໃນການເອົາການລົງ
ໂທດອອກຈາກເວັບໄຊ ADB, ເຊັ່ນວ
 ່າ ຖ້າພ
 າກສ່ວນໃດໜຶ່ງທໃ
ີ່ ນເບື້ອງຕົ້ນບ
 ໍ່ສາມາດຖືກຕ
 ິດຕ
ຫ
ໍ່ າໄດ້ ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ຖ
 ືກ
ພົບ, ຈະຕ້ອງປະກອບເປັນກ
 ານແກ້ໄ
 ຂດັດແ
 ປງທຈ
ີ່ ະເອົາການລົງໂທດອອກຈາກການຄວບຄຸມຂ
 ອງສັນຍາຂຕ
ໍ້ ົກລ
 ົງ, ເຖິງ
ແມ່ນວ
 ່າການລົງໂ
 ທດຖືກຮ
 ັກສາໄວ້ ແຕ່ບຖ
ໍ່ ືກປ
 ະກາດເຜີຍແ
 ຜ່.
103.
ເມື່ອການລົງໂທດທີ່ມີເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບການຮ່ວມບັງຄັບໃຊ້ການຕັດສິນເກືອດຫ້າມຖືກ
ກໍານົດອ
 ອກໂດຍສະຖາບັນທ
 ີ່ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການ OAI ຈະຄັດກ
 ວດຄັດລາຍຊື່ຂອງການລົງໂ
 ທດ
ເພື່ອຕ
 ັດສິນກ
 ໍານົດວ
 ່າການຮ່ວມເກືອດຫ້າມໂດຍ ADB ຄວນຈະຖືກເ ຮັດຫ
 ຼືບໍ່. ການກວດຄັດຈ
 ະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງກ
 ົດ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການມີສິດອ
 ີງໃ
 ສ່ສ
 ັນຊາດຂອງ ADB, ເຊິ່ງຍົກເ ວ້ັນຜູທ
້ ີ່ບດ
ໍ່ ັ່ງນ
 ັ້ນອ
 າດຈະບມ
ໍ່ ີສິດເ ນື່ອງຈາກເຫດຜົນດ້ານ
ສັນຊາດ, ແລະ ການຮ່ວມເກືອດຫ້າມຈະຂັດກ
 ັບຂ
 ໍ້ພິຈາລະນາດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ດ້ານສະຖາບັນອ
 ື່ນຂ
 ອງ ADB ຫຼືບໍ່. ຖ້າ
ການຕັດສິນຮ
 ່ວມເກືອດຫ້າມຖືກເຮັດ, ການຮ່ວມເກືອດຫ້າມຈະຖືກປ
 ະກາດເຜີຍແ
 ຜ່ເ ທິງເ ວັບໄຊຂອງ ADB, ໂດຍຈະມີຜົນ
ນັບແ
 ຕ່ມ
 ື້ປະກາດເຜີຍແ
 ຜ່ດ
 ັ່ງກ່າວ. ທຸກການຕັດສິນບ
ຮ
ໍ່ ່ວມເກືອດກ້າມບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນໃ
 ດໜຶ່ງທີ່ຖ້າບ
ດ
ໍ່ ັ່ງນ
 ັ້ນຈ
 ະມສ
ີ ິດເ ຂົ້າ
ຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທ
 ີ່ ADB ໃຫ້ທ
 ຶນຈະຕ້ອງຖືກສ
 ະເໜີແນະໂດຍຫົວໜ້າ OAI ຕໍກ
່ ັບທ
 ່ານປະທານ.
104.
ເມື່ອການລົງໂທດຕໍ່ກັບພາກສ່ວນທີ່ຖືກຮ່ວມເກືອດຫ້າມຖືກຍົກເລີກໂດຍສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ອອກການລົງ
ໂທດ, ການຮ່ວມເກືອດຫ້າມໂດຍ ADB ກໍຈ
່ ະຖືກຍ
 ົກເ ລີກເ ຊັ່ນກ
 ັນ. 

ນະໂຍບາຍຕ້ານ
 ການສໍ້ລາດບັງຫຼ
 ວງຂອງ ADB
2 ກໍລະກົດ 1998
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

ຕົວຫຍໍ້
ADB
BPMSD
COSO
DMC
GDP
IMF
MDB
NGO
OAS
OECD
OGA
OGC
SPD
TA

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ພະແນກງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ຫ້ອງການບໍລິການການປະຕິບັດງານສູນກາງ
ສະມາຊິກທີ່ເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ
ຍອດລວມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ
ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ
ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດ
ອົງການນາໆລັດອາເມລິກາ
ອົງການການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ
ສໍານັກງານຜູ້ກວດສອບທົ່ວໄປ
ສໍານັກງານທີ່ປຶກສາທົ່ວໄປ
ພະແນກຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)

I.
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ພາກສະເໜີ

1.
ບັນຫາການສໍລ
້ າດບັງຫ
 ຼວງ,
ເຊິ່ງໃນທີ່ນໄ
ີ້ ດ້ຮັບກ
 ານໃຫ້ນ
 ິຍາມຄວາມໝາຍເປັນ
ການນໍາໃ
 ຊ້ຢ່າງບຖ
ໍ່ ືກຕ້ອງ
ຫ້ອງການພາກລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ ເພື່ອຜ
 ົນປ
 ະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ແມ່ນໜ
 ຶ່ງໃນບັນດາສະພາບການທີ່ຍືນນ
 ານທີ່ສຸດທ
 ີ່ບັນດາ
ລັດຖະບານຕ່າງໆຕ້ອງປະເຊີນໃນຕະຫຼອດປະຫວັດສາດທີ່ຜ່ານມາ. ເຖິງແມ່ນວາ່ ອາດຈະມຄ
ີ ວາມແຕກຕາ່ ງໃນລກ
ັ ສະ ນະ
ແລະ ຂະໜາດຂອງພດ
ຶ ຕິກາໍ ສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ,ແລະ ຂອບເຂດທມ
ີ່ າດຕະການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງຖືກບ
 ັງຄັບໃ
 ຊ້, ປະກົດ
ການນສ
້ີ າມາດພບ
ົ ເຫັນໄດ້ໃນທກ
ຸ ເວລາ ແລະ ພາຍໃນເກືອບວາ່ ທກ
ຸ ລະບົບການເມືອງ. ນອກນນ
້ັ ມັນຍງັ ສາມາດພບ
ົ ເຫັນ
ພາຍໃນພາກເອກະຊນ
ົ ນໍາອ
 ີກ. ໃນຄວາມເປັນຈ
 ິງ, ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງໃນພາກລັດ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນແ
 ມ່ນຂງົ ເຂດບນ
ັ ຫາສະເພາະສາໍ ລັບທງັ ປະເທດທພ
່ີ ດ
ັ ທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທກ
່ີ າໍ ລັງພດ
ັ ທະ ນາໃນພາກພື້ນ
ອາຊີ ແ
 ລະ ປາຊິຟ
 ິກ.
2.
ໃນປະຫວັດສາດ, ບັນຫາ ກ່ຽວກັບການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງມັກຈ
 ະແລ່ນເ ປັນຮອບວຽນ, ເຊິ່ງການເປີດເ ຜີຍກ
 ານນໍາໃ
 ຊ້
ທີຜ
່ ິດທ
 າງການໄດ້ກ
 ໃ
ໍ່ ຫ້ເ ກີດກ
 ານໂຄສະນາຕໍ່ຕ້ານການສໍລ
້ າດບັງຫ
 ຼວງ ແລະ ມາດຕະການຕຕ
່ໍ າ້ ນທາງດາ້ ນການບລ
ໍ ິ ຫານທີ່
ໃນເວລາຕ່ໍມາຈະຄ່ອຍໆຈາງຫາຍໄປຈົນກວ່າວ່າຮອບວຽນຕ່ໍໄປຂອງເລື່ອງເສຍຫາຍທີ່ໃຫ້ແຮງກະຕ້ນ
ຸ ເພີ່ມເຕີມອີກສໍາລັບ
ການປະຕິຮບ
ູ . ຄວາມຕ້ອງການຫດ
ຸຼ ຜ່ອນ ຫຼື ກໍາຈັດການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງແມ່ນໃຈກາງຂອງຫຼາຍໆການປຽ່ ນແປງໃໝ່ທຍ
່ີ ນ
ື ນານ
ສໍາລັບການປກ
ົ ຄອງທດ
່ີ .ີ ການປະຕິຮູບການປົກຄອງພາກລັດຂ
 ະໜາດໃຫຍ່ຂອງທ້າຍສັດຕະວັດທ
 ສ
ີ ິບຫ
 ້າຫ
 າຕົ້ນສ
 ັດຕະວັດ
ທີຊ
 າວເຊັນ
່ ວາ່ ການນາໍ ມາໃຊ້ລະບົບລດ
ັ ຖະກອນທປ
່ີ ະສົບຜນ
ົ ສໍາເລັດດວ
້ ຍຕນ
ົ ເອງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄ
 ອງຢ່າງມືອາຊີບຂ
 ອງ
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ພະແນກການຂອງລັດຖະບານ, ຫຼື ການສ້າງຂະບວນການ ແລະ ໜ່ວຍງານງົບປະມານ, ການຈັດຊ
 ື້
ແລະ ການກວດສອບບັນຊີທ
 ເີ່ ຮັດໃຫ້ເປັນທ
 າງການກວ່າໄດ້ມຮ
ີ າກເຫງົ້າຂ
 ອງພວກມັນໃ
 ນຄວາມຕ້ອງການຫຼີກລຽງການນໍາ
ໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດແ
 ຕ່ຕົ້ນຂ
 ອງການກິນສ
 ິນບ
 ົນ ແ
 ລະ ການອຸປະກາລະທາງການເມືອງ.
3.
ໃນຫວ່າງບດ
ໍ່ ົນມ
 ານີ້,
ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕ
 ໍ່ຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງໄດ້ກ
 າຍເປັນຈ
 ຸດໃຈກາງຂອງການຖົກ
ຖຽງ ກ່ຽວກັບ ການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການເຕີບໂ
 ຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ແຮງກະຕຸ້ນທ
 ຢ
່ີ ເູ່ ບືອ
້ ງຫງັຼ ການເຄືອ
່ ນຍາ້ ຍນໄ
້ີ ດ້ມາ
ຈາກຫາຼ ຍໆແຫຼງ່ . ໃນເບືອ
້ ງຝາ່ ຍຜໃູ້ ຫ້ທນ
ຶ , ການສນ
້ິ ສດ
ຸ ຂອງສງົ ຄາມເຢັນໄດ້ຫ
 ຼຸດຜ່ອນຄວາມເຕັມໃ
 ຈຂອງບັນດາປະເທດທີ່
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອເ ບິ່ງຜ
 ່ານຄວາມບເໍ່ ໝາະສົມດ
 ້ານການເງິນ ເນື່ອງຈາກຜົນປ
 ະໂຫຍດດ້ານການເມືອງທກ
ີ່ ວ້າງກວ່າ.
ຄວາມອິດເ ມື່ອຍຂອງຜູ້ໃຫ້ທ
 ຶນໄ
 ດ້ວາງຄວາມກດ
ົ ດນ
ັ ທນ
່ີ ບ
ັ ມນ
້ື ບ
ັ ເພີມ
່ ຂນ
້ຶ ຕກ
່ໍ ບ
ັ ໜວ
່ ຍງານຊວ
່ ຍເຫຼອ
ື ຕ່າງ ປະເທດໃຫ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາກາໍ ລັງນາໍ ສງ່ົ ຄນ
ຸ ຄ່າສງູ ສດ
ຸ ສາໍ ລັບເງິນ. ຫຼາຍໆບໍລິສັດຫ
 ຼາຍຊາດໄດ້ເ ຊື່ອວ
 ່າຜົນປ
 ະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຈະໄດ້ດ
 ີກວ
 ່າໂດຍການແຂ່ງຂັນຢ
 ່າງເປີດກ
 ວ້າງ ແລະ ໂປ່ງ ໃສ. ຢ່າງສຸດຂີດ, ຕົວຢ່າງໃນທາງລົບຂ
 ອງລະບອບ “ຂຸນໂ
 ຈນ”
ໄດ້ເ ນັ້ນໜ
 ັກຄວາມອນ
ັ ຕະລາຍຂອງການພງັ ທະລາຍທາງການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ ຖ້າການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງທີກ
່ າໍ ລັງແຜ່ລາມ
ສືບຕ
ຮ
ໍ່ ້າຍແຮງຂຶ້ນໂ
 ດຍບມ
ໍ່ ີການຢັບຢັ້ງ.
4.
ໃນເບືອ
້ ງຜໄ
ູ້ ດ້ຮບ
ັ ການຊວ
່ ຍເຫຼອ
ື , ໃນບນ
ັ ດາປະເທດໃນທວ
່ົ ພາກພນ
້ື ອາຊີ ແລະ ປາຊິຟກ
ິ , ປະຊາຊົນໄດ້ຮບ
ັ ຮວ
ູ້ າ່ ມນ
ັ 
ບໍເ່ ຕັມໃຈທຈ
່ີ ະອດ
ົ ກັນ
້ ຕກ
່ໍ ບ
ັ ການນາໍ ໃຊ້ໃນທາງທຜ
່ີ ດ
ິ ຂອງຊບ
ັ ສນ
ິ ຫວ
ຼ ງເພືອ
່ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດສ່ວນຕວ
ົ ອກ
ີ ຕໄ
່ໍ ປ. ການມເີ ສລີ ພາບ
ຫຼາຍຂຶນ
້ ຂອງສມ
່ື ວນຊນ
ົ ໃນຫາຼ ຍໆບອ
່ ນໃນໂລກໄດ້ເຮັດໃຫ້ນກ
ັ ຂາ່ ວສາມາດຂຽນບດ
ົ ຄວາມໄດ້ຢາ່ ງມອ
ີ ດ
ິ ສະຫຼະ ກວ່າ ກ່ຽວກບ
ັ 
ການບຮ
່ໍ ອບຄອບຂອງທາງການ. ການປບ
ັ ປຸງໃນການສກ
ຶ ສາ ແລະ ກະແສຂມ
້ໍ ນ
ູ ທນ
່ີ ບ
ັ ມນ
້ື ບ
ັ ເພີມ
່ ຂນ
້ຶ ລະຫວ່າງບນ
ັ ດາປະເທດ
ຕ່າງໆໄດ້ເ ຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮບ
ັ ຮໄ
ູ້ ດ້ຫາຼ ຍຂຶນ
້ ກ່ຽວກບ
ັ ຄວາມພະຍາຍາມຕາ້ ນການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງໃນປະເທດອນ
່ື ແລະ ມີຄວາມ
ເຕັມໃຈນ້ອຍລົງທຈ
່ີ ະອດ
ົ ກນ
້ັ ຕກ
່ໍ ບ
ັ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງຢ່າງເປັນລະບົບໃນປະເທດຂອງຕນ
ົ . ການເພີມ
່ ຂນ
້ຶ ຂອງອງົ ການບສ
່ໍ ງັ ກັດ
ລັດໃນທວ
່ົ ໂລກ (NGOs) ທີອ
່ ທ
ຸ ຕ
ິ ນ
ົ ເພືອ
່ ຕຕ
່ໍ າ້ ນການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງໄດ້ຊວ
່ ຍນາໍ ສະເໜີ ແລະ ຮັກ ສາປະເດນ
ັ ດັງ່ ກ່າວໃຫ້ຢໃູ່ ນ
ຄວາມສນ
ົ ໃຈທງັ ໃນປະເທດທີພ
່ ດ
ັ ທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທກ
່ີ າໍ ລັງພດ
ັ ທະນາ.
5.
ຫຼາຍໆການເຄືອ
່ ນໄຫວເຫຼາ່ົ ນີມ
້ ແ
ີ ນວໂນ້ມທີຄ
່ ງົ ຢຢ
ູ່ າ່ ງນ້ອຍໃນທດ
ົ ສະວດ
ັ ຕໄ
່ໍ ປ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານນ
້ັ , ເຊິງ່ ສງ່ົ ຜນ
ົ ໃຫ້ເກີດ
ການປຽ່ ນແປງທສ
່ີ າໍ ຄັນໃນຂງົ ເຂດທບ
່ີ ນ
ັ ດາທະນາຄານພັດທະນາຫາຼ ຍຝ່າຍ (MDBs) ດໍາເນີນງານຢ.ູ່ ຄວາມກດ
ົ ດນ
ັ ສາໍ ລັບ
ມາດຕະການຕາ້ ນການກິນສນ
ິ ບນ
ົ ແລະ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງທີຈ
່ ງິ ຈງັ ກວ່າແມ່ນບຖ
່ໍ ກ
ື ໂດດດ່ຽວ ແລະ ເກີດຂນ
້ຶ ເປັນບາງຄງ້ັ ຄາວ
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

ອີກຕໄ
່ໍ ປ. ຄກ
ື ນ
ັ ກບ
ັ ຄາໍ ຖາມທກ
່ີ ຽ່ ວຂ້ອງກບ
ັ ສງ່ິ ແວດລອ
້ ມ ຫຼື ແມ່ຍງິ ໃນການພດ
ັ ທະນາ, ປະຊາຊົນໃນເຂດເລືອກຕງັ້ ທມ
່ີ ອ
ີ ດ
ິ ທພ
ິ ນ
ົ 
ແລະ ເຊືອ
່ ມໂຍງກນ
ັ ດີ ທັງຢພ
ູ່ າຍໃນ ແລະ ນອກປະຊາຄມ
ົ MDB ຈະກດ
ົ ດນ
ັ ຢາ່ ງໜກ
ັ ເພືອ
່ ຮບ
ັ ປະກັນໃຫ້ປະເດັນເລືອ
່ ງການສ້ໍ
ລາດບງັ ຫວ
ຼ ງ ແລະ ການປກ
ົ ຄອງທດ
່ີ ຍ
ີ ງັ ຄງົ ເປັນເລືອ
່ ງທສ
່ີ າໍ ຄັນແລະຕເ່ໍ ນືອ
່ ງໃນການໂຕ້ຖຽງເລືອ
່ ງການພດ
ັ ທະນາ.
6.
ໂດຍຂານຕອບຕໍ່ກັບຄ
 ວາມກົດດ
 ັນເ ຫຼົ່ານີ້,
ກວ່າໃນການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງ:

ຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງສ
 າກົນກ
 ໍາລັງນ
 ໍາໃ
 ຊ້ມາດຕະການທແ
ີ່ ຂງແຮງ

(i)

ຢູກ
່ ອງປະຊຸມໃ
 ຫຍ່ຂ
 ອງຊາວອາເມລິກາໃນເດືອນພຶດສະພາ 1994,
ອົງການນາໆລັດອ
 າເມລກ
ິ າ
(OAS) ໄດ້ໃ
 ຫ້ຄ
 ໍາໝັ້ນສ
 ັນຍາຈະເອົາຜິດກ
 ານໃຫ້ສ
 ິນບ
 ົນຂ
 ້າມຊາດ ແລະ “ການຮັ່ງມີຢ່າງຜິດກ
 ົດໝາຍ”
ຂອງບັນດາເຈົາ້ ໜາ້ ທໃ່ີ ນປະເທດນ.້ີ ໃນເດືອນມນ
ີ າ 1996, ລັດທເ່ີ ປັນສະມາຊິກ 21 ລັດຂອງ OAS ໄດ້
ລົງນາມໃນສນ
ົ ທິສນ
ັ ຍາ Caracas, ເຊິງ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານດາໍ ເນີນການຮວ
່ ມກນ
ັ ຢາ່ ງມພ
ີ ະລັງໃນສີ່ຂົງ
ເຂດສໍາຄັນ: ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ການຮ່ວມມສ
ື າກົນ, ການໃຫ້ສນ
ິ ບນ
ົ ຂາ້ ມຊາດ, ການຮງ່ັ ມີ
ຢ່າງຜດ
ິ ກດ
ົ ໝາຍ, ແລະ ການສງ່ົ ຜຮ
ູ້ າ້ ຍຂາ້ ມແດນ. ສົນທິສັນຍາ Caracas ດຽວນມ
ີ້ ີຜົນບ
 ັງຄັບໃ
 ຊ້ລະ
ຫວ່າງບັນດາປະເທດທໄ
ີ່ ດ້ລ
 ົງນາມຮັບຮອງເອົາມັນ: ໂບລິເ ວຍ, ຄອສຕາ ຣີກ້າ, ເອກົວດ
 ໍ, ແມັກຊ
 ີໂກ,
ປາຣາກວາຍ, ເ ປຣູ ແລະ ເ ວເນຊູເອລາ.

(ii)

ສະພາລັດຖະມົນຕີຂອງ ອົງການການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ (OECD) ໄດ້
ອະນຸມັດມະຕິຕົກລົງທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາລັດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນຍຸດຕິການສາມາດຫັກພາສີໄດ້
ຂອງສິນບ
 ົນ ແລະ ເງິນເ ປີເຊັນຈ
 າກຕ່າງປະເທດສໍາລັບບ
ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ຫຼາຍຊາດຂອງພວກເຂົາໃນ ເດືອນພດ
ຶ
ສະພາ ປີ 1996. ໜຶງ່ ປຕ
ີ ມ
່ໍ າ, ມັນໄ
 ດ້ອ
 ະນຸມັດຄ
 ໍາສ
 ະເໜີແນະເຕັມຊ
 ຸດສ
 ໍາລັບກ
 ານເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ສິນ
ບົນຂ
 ້າມຊາດເປັນສ
 ິ່ງຜ
 ິດກົດໝາຍ, ໂດຍອອກຂກ
ໍ້ ໍານົດດ
 ້ານການບັນຊີ ແລະ ການຄວບຄຸມກ
 ານ ກວດ
ສອບບັນຊີຈ
 າກພາຍນອກແລະພາຍໃນທີ່ເຄັ່ງຄ
 ັດຂ
 ຶ້ນ, ການຈັດຊ
 ື້ພາກລັດທ
 ີ່ເຄັ່ງຂ
 ຶ້ນ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ລະຫວ່າງປະເທດທແ
ີ່ ໜ້ນໜາ. ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 1997, OECD ໄດ້ຮ
 ັບຮອງເອົາສົນທິສັນ ຍາທເີ່ ຮັດ
ໃຫ້ການໃຫ້ສ
 ິນບ
 ົນຂ
 ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງປະເທດເປັນຄວາມຜິດທ
 າງອາຍາ, ໃນລະດັບດ
 ຽວກັນກ
 ັບກ
 ານ
ໃຫ້ສ
 ິນບ
 ົນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນໃ
 ນປະເທດບ່ອນທບ
ີ່ ໍລິສັດຕ
 ັ້ງຢ
 ູ່.

(iii)

 ນຫວ່າງບດ
ໃ
ໍ່ ົນມ
 ານີ້ ສະພາການຄ້າສ
 າກົນໄ
 ດ້ອ
 ະນຸມັດກ
 ົດລ
 ະບຽບວ່າດ້ວຍການປະພຶດສ
 ະບັບແ
 ກ້ໄ
 ຂທີ່
ຫ້າມການໃຫ້ສ
 ິນບ
 ົນ ແລະ ສະເໜີແນະໃຫ້ສ
 ະມາຄົມທ
 ເີ່ ປັນສ
 ະມາຊິກຂ
 ອງຕົນໃ
 ນທົ່ວໂລກ, ແລະ ບໍລິ
ສັດທ
 ເີ່ ປັນສ
 ະມາຊິກຂ
 ອງເຂົາເຈົ້າ, ຮັບເອົາ ແລະ ນໍາໃ
 ຊ້ກົດລ
 ະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄ
 ັດຂ
 ຶ້ນເ ຫຼົ່ານີ້.

(iv)

ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 1996, ສະມັດຊ
 າໃຫຍ່ແ
 ຫ່ງອ
 ົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຜ
 ່ານຖະແຫຼງການຕ້ານ
ການສໍລ
້ າດບັງຫ
 ຼວງ ແ
 ລະ ການໃຫ້ສ
 ິນບ
 ົນໃ
 ນດາໍ ເນີນການຄາ້ ລະຫວ່າງປະເທດ.

7.
ໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ສະເໜີທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຈຸດຢືນທີ່ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ກັບປະເດັນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ແມ່ນທ
 ່ານປະທານທະນາຄານໂລກ, James Wolfensohn. ໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປຂ
ີ ອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງ
ທຶນກ
 ານເງິນລ
 ະຫວ່າງປະເທດ (IMF) ໃນເດືອນຕຸລາ 1996, Wolfensohn ອະທິບາຍລັກສະນະຂອງການສລ
ໍ້ າດບັງ
ຫຼວງເປັນ “ມະເລັງ” ຕໍກ
່ ັບເ ສດຖະກິດໂລກ ແລະ ເນັ້ນໜ
 ັກວ່າມັນເ ຖິງເ ວລາແລ້ວທີ່ຈະ “ເສີມທ
 ະວີ” ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ທະນາຄານເພື່ອແ
 ກ້ໄຂບັນຫານີ້. ກະມະການຜູຈ
້ ັດການຂອງ IMF, Michel Camdessus, ກໍເ່ ວົາ້ ຢາ່ ງກງົ ໄປກງົ ມາ ວ່າ ຕັງ້ 
ແຕ່ນເ້ີ ປັນຕນ
້ົ ໄປ ເຈົາ້ ໜາ້ ທ່ີ IMF ຕ້ອງຖວ
ື າ່ ມັນແ
 ມ່ນໜ
 ້າທຂ
ີ່ ອງເຂົາເຈົ້າໃນການກົດດ
 ັນໃ
 ຫ້ມກ
ີ ານປະຕິຮ
 ູບການຕ້ານການສໍ້
ລາດບັງຫ
 ຼວງໃນບັນດາປະເທດທີ່ຮ້ອງຂກ
ໍ ານຢືມເ ງິນ. ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມປ
 ະຈໍາປ
 ີ, ຄະນະເຮັດວຽກໄດ້ຖ
 ືກຈ
 ັດຕັ້ງຂ
 ຶ້ນພ
 າຍ
ໃຕ້ການຊນ
້ີ າໍ ຂອງຮອງປະທານທະນາຄານໂລກຝາ່ ຍເສດຖະກິດການພດ
ັ ທະນາ ເພື່ອພ
 ດ
ັ ທະນາຍດ
ຸ ທະສາດວາ່ ດວ
້ ຍການ
ຕ້ານການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງແບບປະສົມປະສານ. ບົດລາຍງານສດ
ຸ ທາ້ ຍ, ພ້ອມກບ
ັ ຂແ
້ໍ ນະນໍາພະ ນັກງານ, ໄດ້ຮບ
ັ ການອະນຸມດ
ັ 
ໂດຍສະພາຜບ
ູ້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານຂອງທະນາຄານໂລກໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ ປີ 1997.
8.
ວິທີການຂອງທະນາຄານໂລກແມ່ນຍ
 ຸດທ
 ະສາດແບບສົມດ
 ຸນໃ
 ນການຕໍ່ສກ
ູ້ ັບກ
 ານສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ
ເຊິ່ງອີງໃ
 ສ່
ສີເ່ ສົາຫຼັກ: (i) ປ້ອງກັນກ
 ານສໂ
ໍ້ ກງ ແລະ ການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງໃນບັນດາໂຄງການທີ່ທະນາຄານໂລກໃຫ້ທນ
ຶ ; (ii) ຊ່ວຍ
ບັນດາປະເທດທ່ີຮ້ອງຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກໃນຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ;

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)
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(iii) ເອົາໃຈໃສ່ຕ
ກ
ໍ່ ັບການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າໃນຍຸດທ
 ະຍາດການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດ, ການເຈລະຈາດ້ານນະ
ໂຍບາຍ, ວຽກງານການວິເຄາະ, ແລະ ການເລືອກ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການ; ແລະ (iv) ເພີ່ມປ
 າກສຽງ ແລະ ການ
ສະໜັບສະໜູນໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ຄ
 ວາມພະຍາຍາມຂອງສາກົນໃ
 ນການຫຼຸດຜ່ອນການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງ.1
9.
ໃນເດືອນສິງຫາ, IMF ໄດ້ດ
 ໍາເ ນີນບ
 າດກ້າວທບ
ີ່ ໍ່ເຄີຍມ
ມ
ີ າກ່ອນໃນການໂຈະສ່ວນທສ
ີ ອງຂອງການໃຫ້ທຶນສ
 ະ
ໜັບສະໜູນການປັບປຸງໂ
 ຄງລ່າງ ເມືອ
່ ໜງ່ຶ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງມນ
ັ ບສ
່ໍ າມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ມນ
ັ ກາໍ ລັງດາໍ 
ເນີນມາດຕະການຢາ່ ງພຽງພໍໃນການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງ. ທະນາຄານໂລກໄດ້ສ
 ະໜັບສະໜູນກ
 ານດໍາເ ນີນ
ການຂອງ IMF ຢ່າງເຂັ້ມແ
 ຂງ ແລະ ເຕືອນວ່າ ການໃຫ້ຢ
 ືມຂ
 ອງຕົນເ ອງຈະ “ຫຼຸດລົງຢ
 ່າງໃຫຍ່ຫ
 ຼວງ” ຖ້າບດ
່ໍ າໍ ເນີນການຢາ່ ງ
ເດັດຂາດໃນສ່ວນຂອງລດ
ັ ຖະບານນນ
້ັ .2 ໃນບນ
ັ ດາກອງປະຊຸມປະຈໍາປຂ
ີ ອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນ IMF ຢຮ
ູ່ ່ອງ
ກົງ, ປະເທດຈີນ ໃນເດືອນກັນຍາ 1997, ຄວາມມງຸ້ ໝນ
້ັ ຂອງທງັ ສອງສະຖາບັນໃນການຕາ້ ນການສໍລ
້ າດບງັ ຫວ
ຼ ງໄດ້ຖກ
ື 
ຢືນຢັນອກ
ີ ຢາ່ ງເຂັມ
້ ແຂງ.
10.
ກອງປະຊຸມໃ
 ຫຍ່ປ
 ີ 1997 ຂອງກຸ່ມປະເທດອຸດສ
 ະຫະກໍາເ ຈັດປະເທດຢູ່ເມືອງ Denver, ສະຫະລັດເ ມລກ
ິ າ,
ໄດ້ເນັນ
້ ໜກ
ັ ໂດຍສະເພາະຕກ
່ໍ ບ
ັ ບດ
ົ ບາດຂອງ MDBs ໃນການຕຕ
່ໍ າ້ ນການສບ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງ. ຖະແຫຼງການຈາກກອງປະຊຸມ
ຂັນ
້ ຕນ
້ົ ຂອງບນ
ັ ດາລດ
ັ ຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ນາຍທະນາຄານສູນກ
 າງໃນເດືອນ
 ເມສາ ຍັງຄ
 ົງແ
 ມ່ນ “ຍ້ອນຜົນກ
 ະທົບທ
 ີ່
ຮ້າຍແຮງຂອງການໃຫ້ສິນບ
 ົນ ແລະ ການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງໂດຍທົ່ວໄປຕໍ່ກັບກ
 ານບັນລຸໄ
 ດ້ກ
 ານພັດທະນາ, ການເຕີບໂ
 ຕ
ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ
 ້ານເສດຖະກິດແ
 ບບຍືນຍ
 ົງ, ພວກເຮົາຍນ
ິ ດຮ
ີ ບ
ັ ເອົາການເພີມ
່ ການເອົາໃຈໃສ່ຕກ
ໍ່ ັບບ
 ັນຫ
 າເຫຼົ່ານີໃ
້ ນ
ນາມຕາງໜ້າສ
 ະຖາບັນກ
 ານເງິນລ
 ະຫວ່າງປະເທດ ແລະ OECD.” ໃນເດືອນມຖ
ິ ນ
ຸ າ, ຄໍາຖະແຫຼງການຂອງກອງປະຊຸມສດ
ຸ 
ທ້າຍໄດ້ຊກ
ຸ ຍູໃ້ ຫ້ IMF ແລະ MDBs ເສີມທ
 ະວີກ
 ິດຈະກໍາຂ
 ອງພວກເຂົາເພື່ອຊ
 ່ວຍປະເທດຕ່າງໆຕໍ່ສູ້ ກັບກ
 ານສລ
ໍ້ າດບັງ
ຫຼວງ, ເຊິ່ງລວມມີ ມາດຕະການເພື່ອຮ
 ັບປະກັນກົດໝ
 າຍ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງພາກລດ
ັ ,
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານສະຖາບັນ. ນອກນັ້ນ ສະຖາບັນກ
 ານເງິນລ
 ະຫວ່າງປະເທດຍັງຖ
 ືກ
ຊຸກຍູໃ
້ ຫ້ສົ່ງເ ສີມກ
 ານປົກຄອງທີ່ດໃ
ີ ນຂົງເ ຂດຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ປະສານງານຢ່າງເຕັມສ
 ່ວນກັບຄ
 ວາມ
ພະຍາຍາມທະນາຄານໂລກເພື່ອກໍານົດຂໍ້ແນະນໍາດ້ານການຈັດຊື້ທີ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານສູງສຸດສໍາລັບຄວາມໂປ່ງ
ໃສ ແ
 ລະ ຄວາມເຄັ່ງຄ
 ັດ.
11.
ຫຼາຍໆສະມາຊິກທເ່ີ ປັນປະເທດກາໍ ລັງພດ
ັ ທະນາ (DMCs) ຂອງທະນາຄານພດ
ັ ທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ມບ
ີ ດ
ົ ບາດ
ທີສ
່ າໍ ຄັນຢາ່ ງຍິງ່ ໃນຂະບວນການຕາ້ ນການສໍລ
້ າດບງັ ຫວ
ຼ ງທີນ
່ ບ
ັ ມນ
້ື ບ
ັ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ, ຫຼາຍໆ
ປະເທດທ່ໄ
ີ ດ້ມີອດ
ັ ຕາການເຕີບໂຕໃນລະດັບສງູ ໃນອາດີດທ່ີຜ່ານມາໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າຄວາມຄິດກ່ຽວກັບກາ
ນສໍລ
້ າດບງັ ຫວ
ຼ ງສາມາດຂດ
ັ ຂວາງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການດງຶ ດດ
ູ ການລງົ ທຶນໃນອະນາ ຄົດ. ໃນປີ 1995, ປະ
ເທດສາທາລະນະລດ
ັ ປະຊາຊົນຈນ
ີ ໄດ້ຜາ່ ນກດ
ົ ໝາຍທກ
່ີ າໍ ນົດໃຫ້ບນ
ັ ດາເຈົາ້ ໜາ້ ທພ
່ີ ກ
ັ ກອມມນ
ູ ດ
ິ ໃນລະດັບສງູ ກວ່າລະດັບ
ປະເທດຕອ
້ ງແຈ້ງລາຍຮບ
ັ ຂອງພວກເຂົາ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດໄທ ໃຫ້ຄາໍ ໝນ
້ັ ສນ
ັ ຍາໃນເດືອນມງັ ກອນ ປີ 1997 ຈະ
ເຮັດອະນາໄມກມ
ົ ພາສີ, ເຊິງ່ ກໍາລັງສາ້ ງ “ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍເຊືອ
່ ງຊອ
້ ນ” ສໍາລັບຄົນຕາ່ ງປະເທດທກ
່ີ າໍ ລັງຊອກເຮັດທລ
ຸ ະກດ
ິ ໃນປະ
ເທດໄປທ. ໃນເດືອນດຽວກນ
ັ , ປະທານປະເທດຟລ
ິ ບ
ິ ປນ
ິ ອະທິບາຍ“ຝັນຮາ້ ຍຂອງການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງໃນການບລ
ໍ ກ
ິ ານພາກ
ລັດ” ເປັນໜຶງ່ ໃນຄວາມເດືອດຮ້ອນທຍ
່ີ າວນານທສ
່ີ ດ
ຸ ຂອງປະເທດ ແລະ ສັງ່ ໃຫ້ທກ
ຸ ພະແນກການຂອງລດ
ັ ຖະບານສງ່ົ ບດ
ົ 
ລາຍງານຄວາມຄບ
ື ໜາ້ ປະຈໍາເດືອນກຽ່ ວກບ
ັ ການຕສ
່ໍ ກ
ູ້ ບ
ັ ການສໍລ
້ າດບງັ ຫວ
ຼ ງພາຍໃນຫອ
້ ງການຂອງເຂົາເຈົາ້ .
12.
ໃນອະນຸທ
 ະວີບອາຊີສ
 ່ຽງໃຕ້, ບັນຫາການສໍລ
້ າດບັງຫ
 ຼວງໄດ້ກ
 າຍເປັນໜ
 ຶ່ງໃນປະເດັນທ
 ຮ
ີ່ ີບດ່ວນທສ
ີ່ ຸດທ
 ຫ
ີ່ ົວໜ້າ
ລັດຖະບານກໍາລັງປ
 ະເຊີນໃ
 ນທຸກມ
ນ
ື້ ີ້. ໃນປາກດ
ິ ສະຖານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເອົາຄວາມພະຍາຍາມເຮັດອະນາໄມ
ລັດຖະບານເປັນໜງ່ຶ ໃນບນ
ັ ດາເປົາ້ ໝາຍຕນ
້ົ ຕໍຂອງລດ
ັ ຖະບານຊດ
ຸ ໃໝ່ຂອງລາວ. ປະທານປະເທດອນ
ິ ເດຍ ໃນຫວ່າງບດ
່ໍ ນ
ົ ມາ
ນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງເປັນໜ
 ຶ່ງໃນສິ່ງທ
 ້າທ
 າຍໃຫຍ່ສ
 ຸດທ
 ປ
ີ່ ະເທດຂອງລາວກໍາລັງພ
 ະເຊີນ.3

ເບິ່ງທ
 ະນາຄານໂລກ. 1997. ການຊ່ວຍບັນດາປະເທດຕໍ່ສກ
ູ້ ັບກ
 ານສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງ: ບົດບາດຂອງທະນາຄານໂລກ, ວໍຊ
 ິງຕ
 ັນ ດີຊ
 ີ.

1	
2

ກ່າວອ້າງໃນ Oxford Analytica. 1997. ບົດຄ
 ວາມຫຍໍປ
້ ະຈໍາວ
 ັນກ່ຽວກັບອ
 າຊີປ
 າຊິຟ
 ິກ, 14 ສິງຫາ. ບັນຫາອື່ນໆທກ
ີ່ ່າວເຖິງໂ
 ດຍ IMF ປະກອບມີ ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການດໍາເນີນຄະດີກັບຜ
ກ
ູ້ ະທໍາ
ຜິດໃ
 ນການສໍ້ໂກງດ້ານການເງິນຫ
 ຼາຍລ້ານໂດລາ; ຄວາມຜິດປ
 ົກກະຕິກ
 ່ຽວກັບກ
 ານໃຫ້ສ
 ັນຍາຮັບເໝົາສໍາລັບສ
 ອງໂຄງການດ້ານພະລັງງານ; ແລະ ການນໍາໃຊ້ກອງທຶນນ
 ອກງົບປະມານເພື່ອຊ
 ື້ເຮືອບິນ
ແຈັດສໍາລັບທ
 ່ານປະທານ ແ
 ລະ ກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນສ
 າກົນຢູບ
່ ້ານເກີດຂ
 ອງທ່ານປະທານ.
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K.R. Narayanan. 1997. “ຕໍ ່ ໄ ປ ອິ ນ ເ ດຍສໍ າ ລັ ບ ທ ຸ ກ ຄ ົ ນ , ອົ ດ ກ ັ ້ ນ ແ ລະ ບໍ ່ ໂ ກງກ ິ ນ ,” ບົ ດ ບ ັ ນ ນາທິ ກ ານ, Internat ional Herald Tribune, 13 ສິ ງ ຫາ.
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II.

ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

ການຕອບສະໜອງຂອງ ADB

13.
ໃນຖານະເປັນສ
 ະຖາບັນກ
 ານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍທສ
ີ່ ໍາຄັນສະຖາບັນໜ
 ຶ່ງ ແລະ ເປັນໜ
 ຶ່ງໃນບັນດາແຫຼ່ງໃ
 ຫ້ທ
 ຶນ
ການພັດທະນາທີ່ນໍາໜ
 ້າໃນອາຊີ, ADB ຍິນດ
ຮ
ີ ັບເອົາການເນັ້ນໜ
 ັກໃສ່ກ
 ານຕໍ່ສກ
ູ້ ັບກ
 ານສໍລ
້ າດບັງຫ
 ຼວງເປັນສ
 ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງວຽກງານທກ
ີ່ ວ້າງກວ່າຂອງຕົນຕ
ກ
ໍ່ ັບປະເດັນເ ລື່ອງການປົກຄອງ ແລະ ການເສີມສ
 ້າງຄວາມອາດສາມາດ. ເອກະ
ສານສະພາບໍລິຫານຂອງ ADB, ການປົກຄ
 ອງ: ການຄຸ້ມຄ
 ອງການພັດທະນາທດ
ີ່ ີ, ຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂ
 ອງການມີ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ
 ເ ຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດ, ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃ
 ນການດໍາເ ນີນງ ານ
ຂອງລັດຖະບານ--ຫຼັກການສໍາຄັນໃ
 ນການຕໍ່ສກ
ູ້ ັບກ
 ານສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ.4
ການເນັ້ນໜ
 ັກຂອງນະໂຍບາຍຕໍ່ກັບກ
 ານເສີມ
ສ້າງສິ່ງທ
 ຈ
ີ່ ໍາເປັນຕ
 ້ອງມີກ່ອນທສ
ີ່ ໍາຄ
 ັນສໍາລັບກ
 ານບໍລິຫານພາກລັດຢ
 ່າງມປ
ີ ະສິດທິຜ
 ົນຖ
 ືກອ
 ອກແບບມາເພື່ອຮ
 ັບປະ ກັນ
ໃຫ້ມ
 ີອົງປ
 ະກອບພື້ນຖານທສ
ີ່ ໍາຄັນເ ພື່ອກ
 ານບໍລິຫານປົກຄອງທໂ
ີ່ ປ່ງໃສ່, ຄາດເດົາໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ອົງ
ປະກອບພື້ນຖານເຫຼົ່ານີປ
້ ະກອບມີກອບກົດໝາຍທເີ່ ໝາະສົມ ແລະ ກົນໄ
 ກການບັງຄັບໃ
 ຊ້ທີ່ມີປະສິດທິຜ
 ົນ;ການບໍລິການ
ພາກລັດທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມສາມາດ, ຫ້າວຫັນ ແລະ ປະສົບຜ
 ົນສໍາເ ລັດດ
 ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນເ ອງ; ການ
ປະຕິບັດກ
 ານຈັດຊ
 ື້ຢ່າງໂປ່ງ ໃສ; ລະບົບຄ
 ວບຄຸມພ
 າຍໃນທມ
ີ່ ີປະສິດທິຜ
 ົນ; ແລະ ຫ້ອງການກວດສອບເອກະລາດທີດ
່ ໍາເ ນີນ
ງານໄດ້ເ ປັນຢ
 ່າງດີ. ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ເຊິ່ງເປັນຫຼັກການສໍາຄັນທ
 ສ
ີ ີ່ໃນນະໂຍບາຍດ້ານການປົກຄອງຂອງ ADB, ກໍແ
່ ມ່ນ
ສິ່ງທ
 ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນກ
 ັນ. ປະສົບກ
 ານຂອງຮ່ອງກົງ, ຈີນ, ແລະ ສິງກ
 າໂປ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ
 ່າການສະໜັບສະໜູນ ຈາກມວນ
ຊົນແ
 ມ່ນສິ່ງທ
 ີ່ສໍາຄັນທ
 ສ
ີ່ ຸດໃ
 ນການຕໍ່ສໄ
ູ້ ລຍະຍາວກັບກ
 ານສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງຂອງເຈົ້າໜ
 ້າທີ່ລັດ.
14.
ໃນລະດັບທ
 ກ
ີ່ ວ້າງທສ
ີ່ ຸດ, ຈຸດຢືນຂ
 ອງ ADB ຕໍກ
່ ັບປະເດັນກ
 ານຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງມີຈ
 ຸດປະສົງເ ພື່ອຫ
 ຼຸດ
ຜ່ອນພາລະທີ່ການສໍລ
້ າດບັງຫ
 ຼວງທີແ
່ ຜ່ຂ
 ະຫຍາຍ ແລະເປັນລ
 ະບົບ ມີຕກ
ໍ່ ັບລ
 ັດຖະບານ ແລະ ເສດຖະກິດຂ
 ອງພາກພື້ນ.
ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ວິທກ
ີ ານຂອງ ADB ແ
 ມ່ນສ
 ຸມໃ
 ສ່ສ
 າມຈຸດປະສົງຕ
ໄ
ໍ່ ປນີ້:
(i)

ສະໜັບສະໜູນຕ
 ະຫຼາດທີມ
່ ີການແຂ່ງຂັນ
ແລະ
ການບໍລິຫານປົກຄອງພາກລັດທ
 ີ່ມີປະສິດພ
 າບ,
ປະສິດທິຜ
 ົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບ ແລະ ໂປ່ງ ໃສ ໃນນາມເປັນສ
 ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງ
ADB ກ່ຽວກັບກ
 ານປົກຄ
 ອງທີດ
່ ີ ແລະ ການເສີມສ
 ້າງຄວາມອາດສາມາດ;

(ii)

ສະໜັບສະໜູນຄ
 ວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງທີ່ມແ
ີ ນວໂນ້ມປ
 ະສົບຜ
 ົນສໍາເ ລັດ ຕາມແຕ່ລ
 ະ
ກໍລະນີ ແລະ ປັບປຸງຄນ
ຸ ນະພາບການສສ
່ື ານຮ່ວມມຂ
ື ອງພວກເຮົາກບ
ັ DMCs ໃນຂອບເຂດປະເດັນການ
ປົກຄອງ, ລວມທັງການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງ; ແລະ

(iii)

ຮັບປະກັນວາ່ ໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ADB ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ມາດຕະຖານດາ້ ນສນ
ິ ທາໍ ສງູ ສດ
ຸ .

15.
ຂໍທ
້ ີສາມ ແລະ ທີສ
 ີ່ຈະກໍານົດເ ວທີສໍາລັບກ
 ານສົນທະນາກ່ຽວກັບຈ
 ຸດປະສົງເ ຫຼົ່ານີ້ ໂດຍການແກ້ໄຂບັນດາຄາໍ ຖາມ
ກ່ຽວກບ
ັ ນຍ
ິ າມຄວາມໝາຍທມ
່ີ ກ
ີ ຽ່ ວກບ
ັ ຫົວຂໍ້ ແລະ ຄ່າໃ
 ຊ້ຈ່າຍທກ
ີ່ ານສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງກໍໃ
່ ຫ້ເ ກີດຕ
 ໍ່ກັບກ
 ານພັດທະນາ. ສ່ວນ
ທີເ່ ຫຼືອຂອງເອກະສານຈະພຈ
ິ າລະນາລກ
ັ ສະນະຂອງການຕອບສະໜອງຂອງ ADB. ຂໍທ
້ ຫ
ີ າ້ ຈະອະທິບາຍທ່າທ
 ຂ
ີ ອງ ADB
ຕໍກ
່ ັບປະເດັນກ
 ານຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ ແລະ ອະທິບາຍແຜນງານຕ່າງໆໃນປະຈຸບ
 ັນຂ
 ອງ ADB ທີມ
່ ີອົງປ
 ະກອບດ້ານ
ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ. ນອກນັ້ນ ມັນຍ
 ັງຊ
 ໃ້ີ ຫ້ເຫັນຜນ
ົ ສະທ້ອນຂອງນະໂຍບາຍຕາ້ ນການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງຂອງ ADB
ສໍາລັບການດາໍ ເນີນງານໃນປະຈຸບນ
ັ ຂອງ ADB. ຫົວຂສ
້ໍ ດ
ຸ ທາ້ ຍຈະສະຫຼບ
ູ ຄວາມໂດຍການຊໃ້ີ ຫ້ເຫັນບາດກ້າວສະເພາະຕ່ໍ
ໄປທີ່ ADB ຈະເຮັດໃ
 ນການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດນ
 ະໂຍບາຍນີ້.
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ຄໍານິຍາມຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼ
 ວງ

16.
ຄໍາສບ
ັ
“ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງ” ຖືກນາໍ ໃຊ້ເປັນຄາໍ ສບ
ັ ອາ້ ງອງີ ສນ
້ັ ໆສາໍ ລັບຂອບເຂດທກ
່ີ ວ້າງຂວາງຂອງກດ
ິ ຈະ
ກໍາເຖືອ
່ ນ ຫຼື ຜິດກດ
ົ ໝາຍ. ເຖິງແມ່ນວາ່ ບມ
່ໍ ຄ
ີ າໍ ນຍ
ິ າມທວ
່ົ ໄປ ຫຼື ຄໍານຍ
ິ າມລະອຽດກຽ່ ວກບ
ັ ສງ່ິ ທປ
່ີ ະກອບເປັນພດ
ຶ ຕິກາໍ ທ່ີ
ເປັນການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງ,
ບັນດາຄໍານຍ
ິ າມທໂ
່ີ ດດເດັນ
່ ທີສ
່ ດ
ຸ ມີການເນັນ
້ ໜັກຄ້າຍຄືກນ
ັ ຕໍກ
່ ບ
ັ ການນໍາໃຊ້ໃນທາງທຜ
່ີ ດ
ິ ອາໍ
ນາດ ຫຼື ຕໍາແໜ່ງລາຊະການເພືອ
່ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕວ
ົ . ພົດຈະນານກ
ຸ ມ
ົ Oxford Unabridged Dictionary ໃຫ້ນຍ
ິ າມ
ຄວາມໝາຍຂອງການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງເປນ
ັ “ຄວາມເສືອ
່ ມຊາມ ຫຼື ການທາໍ ລາຍຄວາມຊືສ
່ ດ
ັ ໃນການປະຕິບດ
ັ ໜາ້ ທລ
່ີ າຊະ ການ
ໂດຍການກນ
ິ ສນ
ິ ບນ
ົ ຫຼື ການເຂົາ້ ຂາ້ ງ.” ພົດຈະນານກ
ຸ ມ
ົ Merriam Webster’s Collegiate Dictionary ໃຫ້ນິ ຍາມຄວາມ
ໝາຍເປັນ “ການຊກ
ັ ຊວນຈງູ ໃຈກະທໍາຜດ
ິ ໂດຍວທ
ິ ທ
ີ ບ
່ີ ຖ
່ໍ ກ
ື ຕ້ອງ ຫຼື ຜິດກດ
ົ ໝາຍ (ຄືກນ
ັ ກັບການໃຫ້ສນ
ິ ບນ
ົ ).” ຄໍານຍ
ິ າມທ່ີ
ສັນ
້ ໆແລະຈະແຈ້ງທນ
່ີ າໍ ໃຊ້ໂດຍທະນາຄານໂລກແມ່ນ “ການນາໍ ໃຊ້ໃນທາງທຜ
່ີ ດ
ິ ຕາໍ ແໜ່ງລາຊະການເພືອ
່ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ
ຕົວ.” ຄໍານ
ຍ
ິ າມນຄ
້ີ າ້ ຍຄືກນ
ັ ກບ
ັ ຄໍານຍ
ິ າມທນ
່ີ າໍ ໃຊ້ໂດຍ ອົງການເພືອ
່ ຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ (TI), ເຊິງ່ ແມ່ນ NGO ແຖວໜາ້ 
ໃນວຽກງານຕາ້ ນການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງໃນທວ
່ົ ໂລກ:
“ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງປະກອບມພ
ີ ດ
ຶ ຕິກາໍ ໃນສວ
່ ນຂອງເຈົາ້ ໜາ້ ທໃ່ີ ນພາກລດ
ັ , ບໍວ
່ າ່ ຈະເປັນນກ
ັ ການເມືອງ ຫຼື ຂ້າ
ລາຊະການ, ເຊິງ່ ພວກເຂົາສາ້ ງຄວາມຮງ່ັ ມີໃຫ້ແກ່ຕນ
ົ ເອງ ຫຼື ພວກທໃ່ີ ກ້ຊດ
ິ ຕນ
ົ ເອງ ຢາ່ ງບຖ
່ໍ ກ
ື ຕ້ອງ ແລະ ຜິດ
ກົດໝາຍ ໂດຍການໃຊ້ອາໍ ນາດລາຊະການທພ
່ີ ວກເຂົາໄດ້ຮບ
ັ ມອບໃຫ້ໃນທາງທຜ
່ີ ດ
ິ .”5
17.
ຄໍານຍ
ິ າມເຫຼາ່ົ ນີເ້ ປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ ແຕ່ ໃນການທັກສະຕດ
ັ ສິນຂອງ ADB ພວກມນ
ັ ບໃ່ໍ ຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢາ່ ງພຽງພໍ
ຕໍກ
່ ບ
ັ ບນ
ັ ຫາການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງໃນພາກເອກະຊນ
ົ ຫຼື ຕໍກ
່ ບ
ັ ບດ
ົ ບາດຂອງພາກເອກະຊນ
ົ ໃນການສງ່ົ ເສີມການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງໃນ
ພາກລດ
ັ . ດວ
້ ຍຄາໍ ນຍ
ິ າມທສ
່ີ ນ
້ັ ໆແລະຈະແຈ້ງ, ADB ໃຫ້ນຍ
ິ າມຄວາມໝາຍຂອງການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງເປັນ “ການນາໍ ໃຊ້ໃນທາງ
ທີຜ
່ ດ
ິ ຕໍາແໜ່ງແລະໜາ້ ທຂ
່ີ ອງພາກລດ
ັ ຫຼື ເອກະຊນ
ົ ເພືອ
່ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດສ່ວນຕວ
ົ .” ຄໍານຍ
ິ າມທລ
່ີ ະອຽດກວ່າມດ
ີ ງ່ັ ລມ
ຸ່ ນ:້ີ
ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງປະກອບມີພດ
ຶ ຕິກາໍ ໃ
 ນສວ
່ ນຂອງເຈົາ້ ໜາ້ ທໃ່ີ ນພາກລດ
ັ ແລະ ພາກເອກະຊນ
ົ ເຊິງ່ ພວກ ເຂົາ 
ສ້າງຄວາມຮງ່ັ ມີໃຫ້ແກ່ຕນ
ົ ເອງ ແລະ/ຫຼື ພວກທໃ່ີ ກ້ຊດ
ິ ເຂົາເຈົາ້ ຢາ່ ງບຖ
່ໍ ກ
ື ຕ້ອງ ແລະ ຜິດກດ
ົ ໝາຍ, ຫຼື ຊັກຊວນ
ຈູງໃຈຄນ
ົ ອນ
່ື ໃຫ້ເຮັດສງ່ິ ນນ
້ັ ໂດຍການນາໍ ໃຊ້ໃນທາງທຜ
່ີ ດ
ິ ຕໍາແໜ່ງທີເ່ ຂົາເຈົາ້ ມ.ີ
18.
ລາຍການຂອງພຶດຕິກ
 ໍາທ
 ີ່ຜິດກ
 ົດໝາຍທີ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຖືກອ
 ້າງອີງເ ຖິງເ ປັນ “ການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງ” ແມ່ນມ
 ີໃນ
Box 1. ລາຍຊື່ບກ
ໍ່ ວມເອົາໝົດທ
 ຸກຢ
 ່າງ ແລະ ມີຈຸດປະສົງສ
 ະແດງໃຫ້ເ ຫັນບ
 ັນດາຂົງເ ຂດຂອງຜນ
ົ ປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມ
ກັງວົນທໃ່ີ ຫຍ່ທສ
່ີ ດ
ຸ ຕໍກ
່ ບ
ັ ADB. ບາງປະເພດຂອງການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງແມ່ນເລື່ອງພາຍໃນ, ໃນນັ້ນ ພວກເຂົາແຊກແຊງຄວາມ
ສາມາດຂອງໜ່ວຍງານລັດຖະບານໃດໜຶ່ງໃນການວ່າຈ້າງ ຫຼື ຄຸ້ມຄ
 ອງພະນັກງານຂອງຕົນ, ໃນການນໍາໃ
 ຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຫຼື ດໍາເ ນີນກ
 ານສືບສວນພາຍໃນຢ່າງຍຸຕທ
ິ ໍາ. ສ່ວນອື່ນກ
 ໍ່ແມ່ນເລື່ອງພາຍນອກ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ
ພວກມັນປ
 ະກອບມີຄວາມພະຍາຍາມບິດເບືອນ ຫຼື ຂູດຮດ
ີ ເງິນຈາກລກ
ູ ຄາ້ ຫຼື ຜູສ
້ ະໜອງສນ
ິ ຄ້າ, ຫຼື ໄດ້ຮບ
ັ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຈາກ
ຂໍມ
້ ນ
ູ ພາຍໃນ. ນອກນນ
້ັ ສ່ວນອນ
່ື ຍງັ ປະກອບມກ
ີ ານແຊກແຊງຢ່າງບສ
່ໍ ມ
ົ ຄວນໃນການດາໍ ເນີນງານຂອງຕະຫຼາດ ເຊັນ
່ ວາ່ ການ
ນໍາໃຊ້ອາໍ ນາດລດ
ັ ເພືອ
່ ຈາໍ ກັດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ສ້າງການເຊົາ່ ແບບຜູກຂາດ.
19.
ຄໍານິຍາມທ່ີແຄບກວ່າຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມັກຈະຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂພຶດຕິກໍາທ່ີຜິດກົດໝາຍປະເພດສະ
ເພາະໃດໜງ່ຶ . ໃນຂງົ ເຂດການສໂ
້ໍ ກງດາ້ ນການຈັດຊ,້ື ຕົວຢ່າງ, ທະນາຄານໂລກໃຫ້ນຍ
ິ າມການກະທໍາທສ
່ີ ລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງເປັນ
“ການສະເໜີໃຫ້, ການໃຫ້, ການຮບ
ັ ເອົາ ຫຼື ການຂໍຮອ
້ ງເອົາສງ່ິ ຕາ່ ງໆທມ
່ີ ຄ
ີ າ່ ເພືອ
່ ຄອບງາໍ ການດາໍ ເນີນການຂອງເຈົາ້ ໜາ້ 
ທີລ
່ າຊະການໃນຂະບວນການຈັດຊ້ື ຫຼື ໃນການປະຕິບດ
ັ ສນ
ັ ຍາຮບ
ັ ເໝົາ.” ການກາໍ ທະທເ່ີ ປັນການສໂ
້ໍ ກງຖກ
ື ໃຫ້ຄວາມໝາຍ
ເປັນ “ການບດ
ິ ເບືອນຂເ້ໍ ທັດຈງິ ໃນ ຫຼື ເພືອ
່ ຄອບງາໍ ຂະບວນການຈັດຊ້ື ຫຼື ການປະຕິບດ
ັ ສນ
ັ ຍາເຊິງ່ ກໍຄ
່ ວາມເສຍຫາຍຕກ
່ໍ ບ
ັ ຜກ
ູ້ ູ້

ເບິ່ງທ
 ະນາຄານໂລກ 1997, ໜ້າທີ 8. ນອກນັ້ນ ຍັງເ ບິ່ງອ
 ົງການເພື່ອຄ
 ວາມໂປ່ງ ໃສ່ສ
 າກົນ 1996. ປື້ມແ
 ຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນຂ
 ອງ TI, ປັບປ
 ຸງໂ
 ດຍ Jeremy Pope. Berlin: TI, ໜ້າ1. ຄໍານ
 ິຍາມຂອງທະນາຄານ

5	

ໂລກ ປະກອບມີກິດຈະກໍາຕ
 ົວແທນພາກເອກະຊົນຜ
 ້ທ
ູ ີ່ກໍ່ກວນທໍາລາຍນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ຂະບວນການເພື່ອຄ
 ວາມໄດ້ປ
 ຽບທາງການແຂ່ງຂັນ.

ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່
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ຢືມ, ແລະ ປະກອບມີ ການຮວ
່ ມຫວ
ົ ກນ
ັ ໃນໝຜ
ູ່ ປ
ູ້ ະມູນ ... ທີຖ
່ ກ
ື ອອກແບບມາເພອ
່ື ກໍານົດລາຄາການປະມນ
ູ ໃນລະດັບທີບ
່ ເ່ໍ ປັນ
ຈິງ ແລະບມ
່ໍ ກ
ີ ານແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜກ
ູ້ ຢ
ູ້ ມ
ື ບໄ
່ໍ ດ້ຮບ
ັ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຈາກການແຂ່ງຂັນແບບບເ່ໍ ສຍຄາ່ ແລະ ເປີດກວ້າງ.”6
20.
ມັນມກ
ັ ຈະເປັນປະໂຫຍດສະເໝີໃນການແຍກຄວາມແຕກຕາ່ ງລະຫວ່າງການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງຂະໜາດໃຫຍ່,
ເຊິງ່ 
ໂດຍປກ
ົ ກະຕິແລ້ວພວ
ົ ພັນເຖິງເຂົາ້ ໜາ້ ທອ
່ີ າວຸໂສ, ການຕດ
ັ ສິນ ຫຼື ສັນຍາທສ
່ີ າໍ ຄັນ, ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນກອ
້ ນໃຫຍ່; ແລະ
ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງຂະໜາດນອ
້ ຍ ເຊິງ່ ພົວພັນກບ
ັ ເຈົາ້ ໜາ້ ທລ
່ີ ະດັບຕາ່ໍ , ການສະໜອງການບລ
ໍ ກ
ິ ານ ແລະ ສິນຄ້າແບບປະຈໍາ
ປົກກະຕິ, ແລະ ເງິນຈາໍ ນວນນອ
້ ຍ. ນອກນນ
້ັ ມັນຍງັ ເປັນປະໂຫຍດໃນການແຍກຄວາມແຕກຕາ່ ງລະຫວ່າງການສລ
້ໍ າດບງັ 
ຫຼວງເປັນລະບົບ ເຊິງ່ ແຜ່ລາມໄປທວ
່ົ ລດ
ັ ຖະບານ ຫຼື ກະຊວງໃດໜງ່ຶ ; ແລະ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງລາຍບກ
ຸ ຄົນ, ເຊິງ່ ໂດດດຽ່ ວ
ກວ່າ ແລະ ເ ປັນບາງຄງ້ັ ຄາວ. ສຸດທາ້ ຍ, ມັນເປັນປະໂຫຍດໃນການຈາໍ ແນກລະຫວ່າງການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງແບບຮວ
່ ມຫວ
ົ ກນ
ັ 
ເຊິງ່ ລະບົບທສ
່ີ ບ
ັ ຊອ
້ ນຖກ
ື ອອກແບບຂນ
້ຶ ມາເພືອ
່ ຮບ
ັ ເອົາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການໃຫ້ສນ
ິ ບນ
ົ , ແລະ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງທີບ
່ ຮ
່ໍ ວ
່ ມຫວ
ົ 
ກັນ ເຊິງ່ ເຈົາ້ ໜາ້ ທລ
່ີ າຍບກ
ຸ ຄົນອາດຈະສະແຫວງຫາ ຫຼື ແຂ່ງຂັນເອົາການໃຫ້ສນ
ິ ບນ
ົ ໃນບາງຄງ້ັ ຄາວ ແລະ ບໍມ
່ ປ
ີ ະສານງານກນ
ັ .

ຫ້ອງ 1. ລາຍການອະທິບາຍພຶດຕິກ
 ໍາການສໍ້ລາດບັງຫຼ
 ວງ
▖▖

ການອອກແບບ ຫຼື ການຄດ
ັ ເລືອກໂຄງການທີບ
່ ປ
່ໍ ະຢັດ ຍ້ອນໂອກາດສາໍ ລັບສ່ວນແບ່ງດາ້ ນການເງິນ ແລະ ການອດ
ຸ ໜນ
ູ ດາ້ ນການເມືອງ.

▖▖

ການສໍ້ໂກງໃນການຈັດຊື້, ລວມທັງ ການຮ່ວມຫົວກັນ, ການຄິດລາຄາເກີນຈິງ, ຫຼື ການເລືອກຜຮ
ູ້ ັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ທີ່
ປຶກສາໃນເກນມາດຖານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕໍ່າສຸດຜ່ານການປະເມີນຜົນ.

▖▖

ການຈ່າຍເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ “ເງິນເລັ່ງລັດ” ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການນໍາສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການ
ບໍລິການທີ່ທ່ວງທັນເວລາ ເຊິ່ງມວນຊົນມີສິດທິໄດ້ຮັບຕາມກົດໝາຍ, ເຊ່ັນວ່າ ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບທະບຽນ.

▖▖

ການຈ່າຍເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຂົ້າເ ຖິງສິນຄ້າ,ການບໍລິການ,ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ມູນ
ທີ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ່ມີສິດເຂົ້າເຖິງ, ຫຼື ເພື່ອປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໄປຕກ
ໍ່ ັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍ ລິການທີ່ເຂົາເຈົ້າມີ
ສິດເຂົ້າເຖິງຕາມກົດໝາຍ.

▖▖

ການຈ່າຍເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍເພື່ອຂັດຂວາງການນໍາໃຊ້ກົດລະບຽບ ແລະຂໍ້ກໍານົດໃນແບບທີ່ຍຸຕທ
ິ ໍາ ແລະ ກົງໄປກົງມາ, ໂດຍສະເພາະ 
ໃນຂົງເຂດກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພສາທາລະນະລັດ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຫຼື ການເກັບພາສີ.

▖▖

ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເພື່ອສົ່ງເສີມ ຫຼື ຮັກສາໄວ້ການເຂົ້າເຖິງແບບຜູກຂາດ ຫຼື ແບບມີຜູ້ໃຫ້ບ
 ໍລິການຈໍາ ນວນນ້ອຍຕໍ່
ກັບຕະຫຼາດ ໂດຍຂາດເຫດຜົນທາງເສດຖະກິດສໍາລັບຂໍ້ຈໍາກັດດັ່ງກ່າວ.

▖▖

ການຍັກຍອກຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ, ເຊັ່ນວ່າ ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງມວນຊົນເພື່ອ
ລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີລາຄາສູງຂຶ້ນ.

▖▖

ການເຈດຕະນາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບສະຖານະການເງິນຂ
 ອງບໍລິສັດທ
 ີ່ອາດຈະກີດກັ້ນຜ
 ູ້
ລົງທຶນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກການປະເມີນຄ່າຂອງພວກມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເຊັ່ນວ່າ ການບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໜ
 ີ້ສິນຂ
 ະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ການປະ
ເມີນຄ່າຊັບສິນຕໍ່າເກີນຄວາມເປັນຈິງໃນວິສະຫະກິດທີ່ຖືກໍານົດໃຫ້ຫັນເປັນເອກະຊົນ.

▖▖

ການລັກ ຫຼື ການຍັກຍອກເງິນຈາກຊັບສິນແລະ ຄັງເງິນຂອງລັດ.

▖▖

ການຂາຍໜ້າທີ່, ຕໍາແໜ່ງທາງການ, ຫຼື ການເລື່ອນຊັ້ນ; ການໃຊ້ອໍານາດຕໍາແໜ່ງຂອງຕົນແຕ່ງຕັ້ງຍາດພີ່ນ້ອງເຂົ້າຕ
 ໍາແໜ່ງດີໆຫຼື ການ
ກະທໍາອື່ນທີ່ທໍາລາຍການສ້າງການບໍລິການພາກລັດຢ່າງມືອາຊີບແລະອີງໃສ່ຄວາມສາມາດ.

▖▖

ການບີບບັງຄັບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງການພາກລັດໃນທາງທີ່ຜິດ, ເຊັ່ນວ່າ ການນໍາໃຊ້ການຂົ່ມຂູກ
່ ານກວດສອບພາສີ ຫຼື ການລົງ
ໂທດທາງກົດໝາຍເພື່ອຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.

▖▖

ການຂັດຂວາງຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ການແຊກແຊງໃນໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຫ
 າ, ສືບສວນ ແລະ ດໍາເ ນີນຄະດີ
ການປະພຶດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ໃນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເ ຮັດໃຫ້ມ
 າດຕະຖານການຈັດຊ
 ື້ຂອງ ADB ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບມ
 າຕະຖານຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນດ້ານການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງ, ຄໍານ
 ິຍາມເຫຼົ່ານີອ
້ າດຈະຖືກນ
 ໍາເອົາມາໃຊ້

6	

ໂດຍ ADB. ເ ບິ່ງຫ
 ົວຂສ
ໍ້ ຸດທ
 ້າຍຂອງເອກະສານນີ້.

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)
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ຄ່າເ ສຍຫາຍຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼ
 ວງ

21.
ຢູເ່ ລື້ອຍໆ ການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງບໍຖ
່ ືກເ ຫັນວ
 ່າເປັນສ
 ິ່ງທ
 ີ່ມຜ
ີ ົນກ
 ະທົບທ
 າງລົບຕ
 ໍ່ກັບກ
 ານພັດທະນາ. ໃນທົດສ
 ະວັດ
ຕົ້ນໆ, ການໂຕ້ຖ
 ຽງກ້າວໄປເຖິງວ
 ່າ ມັນສ
 າມາດມີຜົນກ
 ະທົບທີເ່ ປັນປ
 ະໂຫຍດນໍາອ
 ີກ. ໃນບັນດາປະເທດ ບ່ອນທອ
ີ່ ັດຕາຄ່າ
ຈ້າງຂອງພະນັກງານພາກລັດມ
 ັກຈ
 ະຕໍ່າ ແລ ໃນບາງກໍລະນີ ແມ່ນບ
 ໍ່ກຸ້ມກ
ນ
ິ ຊໍ້າ, ບາງຄົນຢ
 ືນຢັນວ
 ່າ ມັນແມ່ນເລືອ
່ ງທາໍ ມະຊາດ
ສໍາລັບລດ
ັ ຖະກອນໃນການເພີມ
່ ເງິນເດືອນຂອງເຂົາເຈົາ້ ໂດຍວທ
ິ ທ
ີ າງອນ
່ື . ມີການກ່າວຫາວ່າ ການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງສາມາດ
ສົ່ງເ ສີມປ
 ະສິດທິພ
 າບດ້ານເສດຖະກິດໄ
 ດ້ ໂດຍການຊວ
່ ຍຟນ
້ື ຟລ
ູ າຄາທບ
່ີ ເ່ໍ ປັນຈງິ ແລະ ຖືກກາໍ ນົດໂດຍຝາ່ ຍບລ
ໍ ຫ
ິ ານໃຫ້ກບ
ັ 
ຄືນສລ
ູ່ ະດັບຈ
 ະແຈ້ງຂອງຕະຫຼາດ. ບາງຄົນອ
 ື່ນຢ
 ືນຢ
 ັນວ
 ່າ ການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງມີບ
 ົດບາດດ້ານການແຈກຢາຍຄືນທ
 ເີ່ ປັນປະ
ໂຫຍດ, ໂດຍການໂອນຊບ
ັ ພະຍາກອນຈາກບກ
ຸ ຄົນ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີຮ
່ ງ່ັ ມີ ໄປສພ
ູ່ າກສ່ວນເຫຼາ່ົ ນັນ
້ ທມ
່ີ ລ
ີ າຍໄດ້ນອ
້ ຍກວ່າ, ຫຼື
ວ່າມັນສາມາດເຮັດໜາ້ ທເ່ີ ປັນເຄືອ
່ ງມືໃນການເຕົາ້ ໂຮມຊາດ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທ
 ີ່ມອ
ີ ໍານາດປົກຄອງສາມາດລໍໃ
້ ຈ ຫຼື
ເລືອກເອົາກຸ່ມຄ
 ົນດ
 ້ານການເມືອງ, ຊົນເ ຜ່ົາ ຫຼື ສາສະໜາຕ່າງໆໃຫ້ເຕົາ້ ໂຮມກນ
ັ . ສດ
ຸ ທາ້ ຍ, ນັກວິຊາການບາງຄນ
ົ ໂຕ້ຖຽງວາ່
ການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງແມ່ນໄລຍະຕາມທາໍ ມະຊາດໜງ່ຶ ຂອງການພດ
ັ ທະນາ. ພວກເຂົາພບ
ົ ວາ່ ມັນແຜ່ລາມໂດຍທວ
່ົ ໄປໃນໃນ
ຫຼາຍໆປະເທດທກ
່ີ າ້ ວໜ້າແລ້ວ ຈົນກວ່າຮອດໄລຍະບດ
່ໍ ນ
ົ ມານ,້ີ ເມືອ
່ ມນ
ັ ຖກ
ື ຫດ
ຸຼ ລົງ (ແຕ່ບຖ
່ໍ ກ
ື ກາໍ ຈັດຖມ
້ິ ໄດ້) ຜ່ານການບັງຄັບ
ໃຊ້ການປະຕິຮບ
ູ ພາກລດ
ັ ໄປເທືອ
່ ລະກາ້ ວ ໃນຕະຫຼອດສັດຕະວັດທຜ
່ີ າ່ ນມາ.
22.
Robert Klitgaard, ໜຶ່ງໃນບັນດານັກສ
 ຶກສາທສ
ີ່ ະຫຼາດທີສ
່ ຸດກ
 ່ຽວກັບບັນດາເລື່ອງ ການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງໃນການ
ພັດທະນາ, ໃຫ້ຄ
 ວາມເຫັນວ
 ່າ ການໂຕ້ແຍ້ງເ ຫຼົ່ານີມ
້ ີລັກສະນະຄ້າຍຄືກ
 ັນຫຼາຍຢ່າງ.7 ທໍາອ
 ິດ, ພວກມັນມ
 ັກຈ
 ະອ້າງອີງເ ຖິງ
ຜົນປ
 ະໂຫຍດທີເ່ ກີດຈ
 າກການກະທໍາທ
 ຜ
ີ່ ິດກ
 ົດໝາຍສະເພະໃດໜຶ່ງ ໂດຍບພ
່ໍ ຈ
ິ າລະນາເຖິງຜນ
ົ ກະທົບທງັ ລະບົບຂອງການ
ສໍລ
້ າດບງັ ຫວ
ຼ ງ. ເຖິງແມ່ນວາ່ ເຫດການ ຫຼື ການເຄືອ
່ ນໄຫວທຍ
່ີ ກ
ົ ຕວ
ົ ຢ່າງມາອາດຈະມມ
ີ ຜ
ີ ນ
ົ ທາງບວກ, ແຕ່ມນ
ັ ອາດຈະສ້າງ
ຜົນພ
 າຍນອກທາງລົບທ
 ີ່ທາໍ ລາຍຜນ
ົ ການດາໍ ເນີນງານຂອງລະບົບໃນທງັ ໝດ
ົ ແລະ ເປັນອນ
ັ ຕະລາຍຕກ
່ໍ ບ
ັ ປະສິດທິພາບການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວໄລຍະຍາວຂອງເສດຖະກິດຫດ
ຸຼ ລົງ.
23.
ອັນທີສອງ, ຫຼາຍໆຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກກ່າວຫາຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເຊັ່ນວ່າ ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ
ການດໍາເ ນີນທຸລະກິດຂ
 ອງລັດຖະບານ ຫຼື ເພີມ
່ ຄ່າຈາ້ ງຂອງລດ
ັ ຖະກອນ, ພຽງແຕ່ປະກົດຕໍ່ກັບພ
 ື້ນຖານຂອງພາກລັດທ
 ີ່
ກໍາລັງລ
 ົ້ມເ ຫຼວໃນການດໍາເ ນີນງ ານຢ່າງມີປະສິດທິຜ
 ົນ. ປະສົບກ
 ານດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັ່ນວ
 ່າ ສິງກ
 າໂປ ຊີ້ໃຫ້ເ ຫັນວ
 ່າ ຄວາ
ມພະຍາຍາມຢ່າງອົດທົນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງໃນການປັບປຸງກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງພາກລັດ, ໂດຍການປັບປຸງລ
 ະບຽບການດ້ານພາສີ
ຫຼື ການຈ່າຍຄ່າຈ
 ້າງທແ
ີ່ ຂ່ງຂັນໄ
 ດ້ກ
 ັບພ
 າກເອກະຊົນ, ເປັນຕນ
້ົ , ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ທຈ
່ີ ະສງ່ົ ຜນ
ົ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ອັນໃຫຍ່
ຫຼວງກວ່າການອົດທົນຕ
ກ
ໍ່ ັບກ
 ານສລ
ໍ້ າດບັງຫຼວງລະດັບຂ
 ້ອນຂ້າງສູງເ ພື່ອຊ
 ົດເຊີຍສ
 ິ່ງທ
 ຂ
ີ່ າດເຂີນເ ຫຼົ່ານີ້.
24.
ອັນທ
 ສ
ີ າມ, ການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງສົ່ງເ ສີມຜ
ຄ
ູ້ ົນໃ
 ຫ້ຫຼີກລຽງທັງກ
 ົດລ
 ະບຽບທີດ
່ ີ ແລະ ບໍດ
່ ີ. ບໍມ
່ ີການຄໍ້າປະກັນວ
 ່າຜູ້
ນໍາເ ຂົ້າທີ່ໃຫ້ສ
 ິນບ
 ົນເ ຈົ້າໜ້າທດ
ີ່ ່ານພາສີໃຫ້ເ ລັ່ງລ
 ັດການອະນຸຍາດນໍາເ ຂົ້າຢາປົວພະຍາດທີ່ຕ້ອງການທສ
ີ່ ຸດ ໃນໜຶ່ງອາ ທິດ
ຈະບໍ່ໃຫ້ສ
 ິນບ
 ົນເ ຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອເ ລັ່ງລັດກ
 ານອະນຸຍາຢາເສບຕິດທ
 ີ່ຜິດກ
 ົດໝາຍ ໃ
 ນຕໍ່ໄປ.
25.
ໜ້າວຽກຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕົວຈິງຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດແມ່ນວຽກ
ທີສ
່ ັບສົນທ
 ີ່ດຽວນແ
ີ້ ມ່ນຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈໃສ່ທ
 າງວິຊາການທີນ
່ ັບມ
 ື້ນັບຫ
 ຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງແມ່ນວາ່ ຈະມຕ
ີ ວ
ົ ຢ່າງໃນເວລາ
ທີກ
່ ານກະທໍາທຜ
່ີ ດ
ິ ກດ
ົ ໝາຍສາມາດປັບປຸງອດ
ັ ຕາຜນ
ົ ຕອບແທນທາງເສດຖະກິດໄດ້, ແຕ່ຫກ
ັຼ ຖານຢາ່ ງຫວ
ຼ ງຫຼາຍຊີໃ້ ຫ້ເຫັນ
ວ່າການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງໂດຍປກ
ົ ກະຕິແລ້ວກໃ່ໍ ຫ້ເກີດຜນ
ົ ເສຍຫາຍຫາຼ ຍກວ່າຜນ
ົ ປະໂຫຍດ. ການສກ
ຶ ສາກຽ່ ວກບ
ັ ການສລ
້ໍ າດ
ບັງຫວ
ຼ ງໃນປະເທດອາຝຣິກາໜງ່ຶ ສະຫຼບ
ູ ວ່າ ການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງເຮັດໃຫ້ການຂດ
ັ ແຍ້ງ ລະຫວ່າງຊົນເຜົາ່ ເພີມ
່ ຂນ
້ຶ , ທໍາລາຍ
ອໍານາດການປົກຄອງເທດສະບານ ແລະ ໜ່ວຍງານລດ
ັ ຖະບານກາງ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບຄນ
ຸ ນະທາໍ ໃນການຈາ້ ງງານ ແລະ ການ
ເລືອ
່ ນຊນ
້ັ ຕາໍ ແໜ່ງເສຍຫາຍ, ແລະ ກໍໃ່ ຫ້ເກີດ “ບັນຍາກາດແຫ່ງຄ
 ວາມບໄ
ໍ່ ວ້ວາງໃຈທປ
ີ່ ົກຄ
 ຸມໄ
 ປທົ່ວທຸກລ
 ະດັບຂ
 ອງການ
ບໍລິຫານປົກຄອງ.” ການສຶກສາກ່ຽວກັບປະເທດອາຊີໜ
 ຶ່ງພົບວ
 ່າ ບໍມ
່ ີໃນກໍລະນີໃ
 ດພາຍໃຕ້ກ
 ານພິຈາລະນາທເີ່ ງິນທ
 ໄ
ີ່ ດ້ຈ
 າກ
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Robert Klitgaard. 1988. ການຄວບຄຸມກ
 ານສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ. Berkeley ແລະ Los Angeles: ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລຟ
ິ ໍເນັຍ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ໜ້າ. 32.

ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

34

ການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງຈະຖືກ “ລົງທ
 ຶນໂ
 ດຍກົງ ແລະ ໃຫ້ຜ
 ົນດ
 ີ.”8 ການສກ
ຶ ສາຢາ່ ງກວ້າງຂວາງກຽ່ ວກບ
ັ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງໃນ
ປະເທດອາຊອ
ີ ກ
ີ ປະເທດໜງ່ຶ ໄດ້ສ
 ະຫຼູບວ່າ:
ການກນ
ິ ສນ
ິ ບນ
ົ ແລະ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງໄດ້ສງ່ົ ຜນ
ົ ກະທົບທາງລບ
ົ ຢາ່ ງໃຫຍ່ຫວ
ຼ ງຕໍກ
່ ບ
ັ ຄວາມພະຍາຍາມດາ້ ນ
ການພດ
ັ ທະນາ, ໂດຍຂດ
ັ ກບ
ັ ສງ່ິ ທເ່ີ ອີນ
້ ວາ່ “ຂໍສ
້ ມ
ົ ມຸດຖານຂອງນກ
ັ ແກ້ໄຂປບ
ັ ປຸງ” ທີແ
່ ຜ່ຫາຼ ຍໃນປະເທດຕາເວັນ
ຕົກ ເຊິງ່ ຖືວາ່ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງເປັນດງ່ັ ບາດກ້າວທຈ
່ີ າໍ ເປັນໜງ່ຶ ໃນຂະບວນ ການພດ
ັ ທະນາ ຫຼື ວິທເີ ລັງ່ ການ
ພັດທະນາໃຫ້ໄວຂນ
້ຶ . ກງົ ກັນຂ້າມ [ການຄນ
້ົ ຄວ້າຂອງພວກເຮົາ] ພົບວາ່ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງນໍາໄປສກ
ູ່ ານເອືອ
້ 
ອໍານວຍໃຫ້ແກ່ຜຜ
ູ້ ະລິດທບ
່ີ ມ
່ໍ ປ
ີ ະສິດທິພາບ, ການແຈກຢາຍຢ່າງບຍ
່ໍ ຕ
ຸ ທ
ິ າໍ ແລະ ບໍທ
່ ວ
່ົ ເຖິງຂອງຊບ
ັ ພະຍາກອນ
ຂອງລດ
ັ ທຂ
່ີ າດແຄນ, ແລະ ການຮວ
່ົ ໄຫຼຂອງລາຍຮບ
ັ ຈາກກອງທນ
ຶ ຂອງລດ
ັ ຖະບານ ໄປຫາມເື ອກະຊນ
ົ . ໂດຍ
ກົງນອ
້ ຍກວ່າ ແຕ່ຮາ້ ຍແຮງຫາຼ ຍກວ່າ, ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫຼວງນໍາໄປສູ່ ການສູນເສຍຄວາມເຊືອ
່ ໝັນ
້ ໃນລັດຖະບານ.9
26.
ຫຼັງຈາກການກວດກາໃກ້ຊິດຂ
 ຶ້ນ, ຫຼາຍໆປະສິດທິພາບດ້ານການແຈກແຍກຂອງການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດດ້ານການເມືອງ ປະກົດວາ່ ບເ່ໍ ປັນຈງິ . ແທນທຈ
່ີ ະເສີມທະວີການແຈກຢາຍລາຍຮັບທທ
ີ່ ົ່ວເຖິງແ
 ລະຍຸຕທ
ິ ໍາ, ການ
ສໍລ
້ າດບັງຫຼວງບິດເ ບືອນການຈັດສ
 ັນຊ
 ັບພະຍາກອນສັງຄົມໃຫ້ຫນ
ັ ໜຈ
ີ າກຜທ
ູ້ ມ
່ີ ສ
ີ ດ
ິ ໄດ້ຮບ
ັ ຕາມກດ
ົ ໝາຍ ແລະ ເຂົາ້ ຫາ
ຄົນຮງັ່ ມ,ີ ຜູມ
້ ີອໍານາດ ແລະ ຜູມ
້ ີການເຊື່ອມໂຍງທີ່ດີທາງການເມືອງ. ແທນທຈ
ີ່ ະເປັນກ
 ານຊົດເ ຊີຍລ
 ັດຖະກອນເນື່ອງຈາກ
ເງິນເ ດືອນຕໍ່າ, ການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງເຮັດລະບົບຄ
 ຸນນ
 ະທໍາເ ຊື່ອມຖອຍ ແລະ ເປັນອ
 ັນຕະລາຍຕຄ
ໍ່ ວາມເປັນມ
 ືອາຊີບໃ
 ນ
ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມພມ
ູ ໃຈໃນການເປັນສວ
່ ນໜງ່ຶ ຂອງໝຄ
ູ່ ະນະ. ພອ
້ ມດຽວກນ
ັ ນນ
້ັ , ມັນສ
 າມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ີ່ ະເຮັດໃຫ້ຄວາມຊື່ສັດດ້ານການເມືອງແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ, ການສລ
້ໍ າດບງັ 
ບໍປ
່ ະສິດທິພາບເພີມ
່ ເຕີມອກ
ີ ໃນພາກລດ
ັ .10 ແທນທຈ
ຫຼວງເປັນການປກ
ູ ຝງັ ການເຍາະເຢີຍ
້ ຖາກຖາງ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໃ
ໍ ຈຕໍ່ກັບຂະບວນການທາງການເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບມ
 ັນ.
27.
ຫຼາຍໆການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ
 ່ຽວກັບຜ
 ົນເ ສຍຫາຍຂອງການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງໃນກໍລະນີລ
 າຍບຸກຄົນ ໄດ້ສ
 ະແດງໃຫ້
ເຫັນຮ
 ູບພາບຂອງຊັບພະຍາກອນທເີ່ ສຍໄປ, ໃ
 ຊ້ຈ່າຍໂດຍບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດ ຫຼື ໃ
 ຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ປ
 ະໂຫຍດສູງສ
 ຸດ:
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(i)

ບາງການຄາດຄະເນີຄໍານວນວ່າ ເງິນປ
 ະມານ $30 ຕື້ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອອາຝລິກ
 າ ໄດ້ໄ
 ປຕົກຢ
ໃ
ູ່ ນບັນຊີ
ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ. ຈໍານວນນີ້ຫຼາຍກວ່າສ
 ອງເທົ່າລວມຍອດຜະຕະພັນພ
 າຍໃນປະຈໍາປ
 ີ (GDP)
ຂອງປະເທດການາ, ເ ຄັນຢ
 າແ
 ລະ ອູແ
 ກນດາ ລວມກັນ.11

(ii)

 ນຕະຫຼອດ 20 ປີທ
ໃ
 ີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດອາຊີຕ
 າເວັນອອກຄາດຄະເນວ່າໄດ້ສ
 ູນເ ສຍເງິນເ ຖິງ $48 ຕື້
ເນື່ອງຈາກການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງ, ເ ຊິ່ງຫຼາຍກວ່າໜ
 ີ້ຕ່າງປະເທດທັງໝ
 ົດຂ
 ອງມັນ $40.6 ຕື້.12

(iii)

ບົດລາຍງານພາຍໃນຂອງລັດຖະບານປະເທດອາຊີອີກປະເທດໜຶ່ງພົບວ່າ
ໃນຕະຫຼອດທົດສະວັດ
ທີຜ
່ ່ານມາ, ຊັບສ
 ິນຂອງລັດໄ
 ດ້ຫ
 ຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ $50 ຕື້, ເຊິ່ງໂດຍຕົ້ນຕໍແ
 ລ້ວ ເພາະວ່າ ເຈົາ້ ໜາ້ ທີທ
່ ່ີ
ສໍລ
້ າດບັງຫວ
ຼ ງເຈດຕະນາຕລ
ີ າຄາພວກມນ
ັ ຕາ່ໍ ເກີນຈງິ
ໃນການຄ້າຂາຍຊບ
ັ ສນ
ິ ນນ
້ັ ເພືອ
່ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດ
ຂອງພາກເອກະຊນ
ົ ຫຼື ຜູລ
້ ງົ ທຶນສາກົນ ເພືອ
່ ແລກປ່ຽນເອົາຄ່າຕ
 ອບແທນ.13

(iv)

 ນປະເທດອາຊີສ່ຽງໃຕ້ປ
ໃ
 ະເທດໜຶ່ງ, ບົດລ
 າຍງານຂອງລັດຖະບານໃນບດ
ໍ່ ົນມ
 ານີ້ຊໃ
ີ້ ຫ້ເ ຫັນວ
 ່າ ເງິນຈ
 ໍາ
ນວນ $50 ຕື້ ໃນແຕ່ລ
 ະວັນໄດ້ຖ
 ືກຍ
 ັກຍ
 ອກ ເນື່ອງຈາກການຄຸ້ມຄ
 ອງບໍລິຫານທີ່ຜິດພາດ ແລະ ການສໍ້

ການອ້າງອີງອ
 າຝຣິກາແມ່ນມາຈາກ Herbert Werlin. 1979. “ຜົນຕ
 າມາຂອງການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ: ປະສົບກ
 ານຂອງການາ,” ໃນ Monday U. Ekpo, ed. ການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງຂອງຂ້າລາຊະການ
ໃນເຂດຊະຮາຣາ ອາຝຣິກາ: ກ້າວໄປສູ່ການຄົ້ນຫ
 າສາຍເຫດ ແລະ ຜົນຕ
 າມມາ. Washington DC: ມະຫາວິທະຍາໄລ Press of America, ໜ້າ 253. ການອ້າງອີທສ
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້ ະເໜີແນະ,”ໃນເອກະສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບກ
 ອງປະຊຸມຄ
 ະນະຜູ້ເຮັດວຽກຄັ້ງທ
 ສ
ີ ກ
ີ່ ່ຽວກັບພ
 ຶດຕິກ
 ໍາຂອງຂ້າລາຊະການແລະ ການພັດທະນາ, ຮ່ອງກົງ, ປະເທດ
ຈີນ, ເ ດືອນສິງຫາ, ນໍາມ
 າອ້າງອີງໃ
 ນ Klitgaard. 1988. ໜ້າ 37.

9

Ledivina V. Carino ແລະ Josie H. de Leon. 1983. ບົດລ
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 ້າຍສໍາລັບກ
 ານສຶກສາກ່ຽວກັບການກິນສ
 ິນບ
 ົນ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງ, ລະບຽບລາຊະການ ແລະ ຄວາມບໍ່ມີ

10

ໃນປະເທດອາຝຣິກາໜຶ່ງ, ຕົວຢ່າງ, ແຕ່ລ
 ະຕຂ
ູ້ ົນສ
 ົ່ງສ
 ິນຄ້າທ
 ນ
ີ່ ໍາເ ຂົ້າມາ ຖືກກ
 ວດກາສາມຄັ້ງໂ
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 ັ້ນຕ
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11

Michelle Celarier. 1996. “The Search for the Smoking Gun,” Euromoney (ກັນຍາ): 49

ປະສິດທິພາບໃນລັດຖະບານ, ອ້າງອີງໃ
 ນ Klitgaard. 1988. ໜ້າ 38.
ແທນທຈ
ີ່ ະດໍາເ ນີນກ
 ານກວດກາກັບບ
 ່ອນ ອີງໃ
 ສ່ປ
 ະຫວັດທ
 ີ່ຜ່ານມາຂອງຜູ້ນໍາເ ຂົ້າ, ຄືກ
 ັນກ
 ັບວ
 ິທີປະຕິບັດໃ
 ນຫຼາຍໆປະເທດອື່ນ.
12

ການຄາດຄະເນຂອງລັດຖະບານຟິລິບປ
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“ຄ່າເ ປີເຊັນຕ
 ໍ່ກັບກ
 ານກວດສອບບັນຊີ: P1.2 B ສູນເ ສຍຕກ
ໍ່ ັບກ
 ານກິນສ
 ິນບ
 ົນ ໃ
 ນແຕ່ລະປີ,” 12 ເດືອນມິຖຸນາ.
13

ບົດລ
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ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)

35

ລາດບັງຫ
 ຼວງ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ປະກາດຢາ່ ງເປີດເຜີຍໃນຫວ່າງບດ
່ໍ ນ
ົ ມານວ
້ີ າ່ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂາ້ 
ລາຊະການ ແລະ ກນ
ົ ຈກ
ັ ການປກ
ົ ຄອງ ຈາກຂນ
້ັ ເທິງເຖິງຂນ
້ັ ລມ
ຸ່ ລ້ວນແຕ່ສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ.14
(v)

ໃນເມືອງໜງ່ຶ ທາງພາກເໜືອຂອງອາເມລກ
ິ ານ, ທຸລະກດ
ິ ສາມາດຕດ
ັ $330 ລ້ານຈາກລາຍຈາ່ ຍການກາໍ ຈັດ
ຂີເ້ ຫຍືອ
້ ປະຈໍາປີ $1.5 ຕື້ ໂດຍການກາໍ ຈັດຖມ
້ິ ອດ
ຸ ສະຫະກາໍ ຂເ້ີ ຫຍືອ
້ ທພ
່ີ ວກມາເຟັຍຄວບຄມ
ຸ . ບັນຫາສະ
ເພາະອກ
ີ ອນ
ັ ໜງ່ຶ ແມ່ນການແຊກຊມ
ື ໜ່ວຍງານກາໍ ນົດລະບຽບ ໂດຍ ອາຊະຍາກາໍ ທມ
່ີ ກ
ີ ານ ຈັດຕງັ້ .15

(vi)

ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ຂອງລັດຖະບານໃນຫຼາກ
ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີ ເປີດເຜີຍວາ່ ລັດຖະບານເຫຼາ່ົ ນີໄ
້ ດ້ຈາ່ ຍເງິນຫຼາຍຂຶນ
້ ແຕ່ 20% ຫາ 100% ສໍາ ລັບ
ສິນຄ້າ ແ
 ລະ ການບໍລິການ ທີພ
່ ວກເຂົາຈະຕ້ອງຈ່າຍຕາມຄວາມຈິງ.16

(vii)

ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງສາມາດກຜ
່ໍ ນ
ົ ເສຍຫາຍຕຫ
່ໍ າຼ ຍໆລດ
ັ ຖະບານ ເຖິງ 50% ຂອງລາຍຮບ
ັ ຈາກພາສີຂອງ
ເຂົາເຈົາ້ . ເມືອ
່ ເຈົາ້ ໜາ້ ທໃ່ີ ນປະເທດລາຕນ
ິ ອາເມລກ
ິ າໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ເງິນເປີເຊັນໃດໜງ່ຶ ຈາກ
ສິງ່ ທພ
່ີ ວກເຂົາເກັບກາໍ ໄດ້, ໄດ້ມກ
ີ ານເພີມ
່ ຂນ
້ຶ 60% ໃນລາຍຮບ
ັ ຈາກການເກັບພາສີ ພາຍໃນ 1 ປີ.17

(viii)

ບາງການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບບ
 ົດບ
 າດຂອງການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງໃນປະເທດເອີຣົບ ສະຫຼູບວ່າ ມັນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ໜສ
້ີ ນ
ິ ທງັ ໝດ
ົ ຂອງລດ
ັ ຖະບານໃນປະເທດນເ້ີ ພີ່ມຂ
 ຶນເຖິງ 15% ຫຼື $200 ຕື້. ໃນເມືອງໜຶ່ງ, ການລິ
ເລີ່ມການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງໄດ້ຫ
 ຼຸດຄ່າໃ
 ຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ 35-40%, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້
ເມືອງນັ້ນສ
 າມາດເພີ່ມລ
 າຍຈ່າຍສໍາລັບກ
 ານບໍາລຸງສ
 ້ອມແປງໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງ, ໄຟຖະນົນ ແລະ ການ
ບໍລິການສັງຄົມອ
 ື່ນໆ.18

28.
ເຖິງວ
 ່າເກືອບວ່າເປັນໄ
 ປບໄ
ໍ່ ດ້ໃ
 ນການປະເມີນຄ
 ່າຢ
 ່າງຖືກຕ້ອງແມ້ນຢ
 ໍາ, ແຕ່ຜ
 ົນເ ສຍໂດຍທາງອ້ອມຂອງການ
ສໍລ
້ າດບັງຫ
 ຼວງມັກຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຜນ
ົ ເສຍຫາຍໂດຍກົງເບິງ່ ຄືນອ
້ ຍລົງ. ຊັບພະຍາກອນທຂ
່ີ າດແຄນໄດ້ຖກ
ື ໃຊ້ຈາ່ ຍຢ່າງ
ເສຍຖມ
້ິ ໃນບນ
ັ ດາໂຄງການທບ
່ີ ຄ
່ໍ ມ
ຸ້ ຄາ່ ເນື່ອງຈາກຄວາມເປັນໄ
 ປໄດ້ໃ
 ນການໄດ້ຮ
 ັບສິນບ
 ົນກ
 ໍາໄ
 ລງາມ, ແລະ ຂະແໜງ ການ
ທີເ່ ປັນບ
 ູລມ
ິ ະສິດ ເຊັ່ນວ
 ່າ ການສຶກສາ ຫຼື ສຸຂະພາບ ແມ່ນປ
 ະສົບກ
 ານຂາດແຄນງົບປະມານ. ກິດຈະກໍາທ
 າງທຸລະກິດທ
 ີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນຖ
 ືກກ
 ີດຂວາງ ຫຼື ຢັບຢັ້ງ. ຄວາມປອດໄພຂອງມວນຊົນແ
 ມ່ນຢູໃ
່ ນຄວາມສ່ຽງເກີດອ
 ັນ ຕະລາຍ
ເນື່ອງຈາກຜະລິດຕ
 ະພັນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທບ
ີ່ ໄ
ໍ່ ດ້ມາດຕະຖານ. ເງິນທຶນໄ
 ດ້ປ
 ່ຽນທິດທ
 າງໄປສູ່ສະຖານທີ່ການລົງທຶນທ
 ີ່
ໂປ່ງ ໃສ ແລະ ຄາດເດົາໄດ້ກ
 ວ່າ. ບຸກຄົນຜ
ທ
ູ້ ີ່ບເໍ່ ຊັ່ນນ
 ັ້ນຈ
 ະບໍ່ພົວພັນໃ
 ນພຶດຕິກ
 ໍາທ
 ຜ
ີ່ ິດກ
 ົດໝາຍຕັດສິນວ
 ່າ ພວກເຂົາບມ
ໍ່ ີທາງ
ເລືອກ ແລະ ກໍາລັງດ້ານປັນຍາຄວາມຮູ້ໄດ້ປ
 ່ຽນທິດທ
 າງຈາກການສະແຫວງຫາທໄ
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 າເວັນອ
 ອກ, ພົບວາ່ ການຮບ
ັ ຮເູ້ ຂົາ້ ໃຈການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງມີຜນ
ົ ກະທົບຢາ່ ງໃຫຍ່ຫວ
ຼ ງ ແລະ ໃນທາງລບ
ົ ຕກ
ໍ່ ັບກ
 ະແສ
ການລົງທຶນຂ
 ອງຕ່າງປະເທດ. ອີງໃ
 ສ່ສ
 ິ່ງຄ
 ົ້ນພ
 ົບຂ
 ອງການສຶກສາ, ອາຊີ ຕາເວັນອອກ ແມ່ນບ
ແ
ໍ່ ຕກຕ່າງຈາກພາກພື້ນອ
 ື່ນ
ໃນເລື່ອງນີ້.22
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Paolo Mauro. 1995. “ການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ ແລະ ການເຕີບໂ
 ຕ.” ໜັງສືພິມເ ສດຖະກິດລ
 າຍໄຕມາດ. (ສິງຫາ): 681–711. ຂໍ້ຄວາມອ້າງອີງແ
 ມ່ນມ
 າຈາກໜ້າທີ 695 ແລະ 683, ຕາມລໍາດັບ. ຄວນ
ເອົາໃຈໃສ່ວ
 ່າຫຼາຍໆການສຶກສາດ້ານເສດຖະກິດໃ
 ນທົ່ວປະເທດແມ່ນອ
 ີງໃ
 ສ່ລ
 ະດັບກ
 ານສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງທີຮ
່ ັບຮູ້ໄດ້ (ທຽບກັບຕ
 ົວຈິງ), ແລະ ການສຶກສາດັ່ງກ່າວສາມາດມີບັນຫາໄດ້ໃ
 ນການເຊົາແບ່ງ
ແຍກຜົນກ
 ະທົບຂ
 ອງການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງຈາກສິ່ງເ ຫຼົ່ານັ້ນຂ
 ອງຕົວປ່ຽນອື່ນທ
 ກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບຄ
 ຸນນະພາບການປົກຄອງ.
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ການວິເຄາະຖືກດ
 ໍາເ ນີນໂ
 ດຍ Jose Eduardo Campos ແລະ Sanjay Pradhan ຮ່ວມກັບບ
 ົດລ
 າຍງານການພັດທະນາໂລກ 1997. Washington DC: ກຸ່ມທ
 ະນາຄານໂລກ, ໜ້າ 102–109.
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Shang-Jin Wei. 1997. “ການເກັບພ
 າສີອ
ແ
 ມ່ນກ
 ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງແນວໃດຕກ
ໍ່ ັບນ
 ັກລົງທຶນສ
 າກົນ.” Working Paper 6030, ສໍານັກງານເສດຖະກິດແ
 ຫ່ງຊ
 າດ, Cambridge, MA.

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)
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ທ່າທ
 ຂ
ີ ອງ ADB ຕໍ່ກ
 ັບປະເດັນກ
 ານຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼວງ

32.
ອີງໃ
 ສ່ກ
 ານສົນທະນາຂ້າງເທິງ, ADB ຢືນຢັນວ
 ່າ ພຶດຕິກ
 ໍາສ
ລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ ແລະ ຜິດກ
 ົດໝາຍແມ່ນສງ່ິ ກດ
ີ ຂວາງ
ທີຮ
່ າ້ ຍແຮງຕກ
່ໍ ບ
ັ ຂະບວນການພດ
ັ ທະນາ. ADB ປະຕິເສດຂໍ້ໂຕ້ຖ
 ຽງທີ່ວ່າຜົນປ
 ະໂຫຍດທາງບວກຂອງການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ
ແມ່ນເ ໜືອກວ່າຜົນກ
 ະທົບທ
 າງລົບຂ
 ອງມັນ, ຫຼື ວ່າ ມັນບເ່ໍ ໝາະສມ
ົ ສາໍ ລັບສະຖາບນ
ັ ການເງິນລະຫວ່າງປະເທດໃນການແກ້
ໄຂປະເດັນບນ
ັ ຫາດງ່ັ ກ່າວ. ADB ຮັບຮ
 ູ້ວ່າປະສົບກ
 ານຈາກເຂດພາກພື້ນອາຊີປ
 າຊິຟ
 ິກ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ລ້ວນແຕ່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວາ່
ຄວາມຄບ
ື ໜາ້ ອນ
ັ ໃຫຍ່ຫວ
ຼ ງແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ໃນການຕສ
່ໍ ຕ
ູ້ າ້ ນການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງຖ້າມກ
ີ ານປະຕິຮບ
ູ ດາ້ ນ
ກົດໝາຍ, ສະຖາບນ
ັ ແລະ ນະໂຍບາຍຢາ່ ງຖກ
ື ຕ້ອງເໝາະສມ
ົ . ADB ຍິນດຮ
ີ ັບເອົາ ການເນັ້ນໜັກໃສ່ປະເດັນການຕ້ານກ
ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກວ້າງວ່າຂອງຕົນໃນການສ່ົງເສີມຫັຼກການແຫ່ງຄວາມໂປ່ງໃສ,
ຄວາມສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ຄວາມຮບ
ັ ຜິດຊອບ ແລະ ການມສ
ີ ວ
່ ນຮວ
່ ມ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍວາ່ ດວ
້ ຍການປກ
ົ ຄອງຂອງຕົນ.
33.
ໃນລະດັບທ
 ກ
ີ່ ວ້າງທສ
ີ່ ຸດ, ຈຸດຢືນຂ
 ອງ ADB ຕໍກ
່ ັບປ
 ະເດັນກ
 ານຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ ແມ່ນມ
 ີຈຸດປະສົງ
ຫຼຸດຜ່ອນພາລະທກ
່ີ ານສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງຢ່າງແຜ່ລາມແລະເປັນລະບົບກໃ່ໍ ຫ້ເກີດຂນ
້ຶ ຕກ
່ໍ ບ
ັ ເສດຖະກິດຂອງພາກພນ
້ື ແລະ ການ
ພັດທະນາຂອງປະເທດ DMC ຂອງ ADB. ໂດຍປະຕິບັດຕ
 າມ ມາດຕາ 36(2) ຂອງກດ
ົ ບດ
ັ , ແຜນລິເລີມ
່ ຂອງ ADB
ກ່ຽວກບ
ັ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງຈະອ້າງອງີ ພຽງຢາ່ ງດຽວໃສ່ແຕ່ຂພ
ໍ້ ິຈາລະນາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບກ
 ານຄຸ້ມ
ຄອງການພັດທະນາທດ
ີ່ ີ. ພວກມນ
ັ ຈະບຍ
່ໍ ງຸ້ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງໃນດາ້ ນການເມືອງຂອງປະເທດ DMC ຫຼື ຖືກຄ
 ອບງໍາ
ໂດຍລັກສະນະທາງການເມືອງ.
34.

ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າ, ວິທີການຂອງ ADB ຈະສຸມໃສ່ສາມຈຸດປະສົງພື້ນຖານລຸ່ມນີ້:
(i)

ສະໜັບສະໜູນຕ
 ະຫຼາດທີມ
່ ີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການບໍລິຫານປົກຄອງພາກລັດທ
 ີ່ມີປະສິດພ
 າບ, ປະ
ສິດທິຜ
 ົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບ ແລະ ໂປ່ງ ໃສ ໃນນາມເປັນສ
 ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງ
ADB ກ່ຽວກັບກ
 ານປົກຄ
 ອງທີດ
່ ີ ແລະ ການເສີມສ
 ້າງຄວາມອາດສາມາດ;

(ii)

ສະໜັບສະໜູນຄ
 ວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງທີ່ມແ
ີ ນວໂນ້ມປ
 ະສົບຜ
 ົນສໍາເ ລັດ ຕາມແຕ່ລະ
ກໍລະນີ ແລະ ປັບປຸງຄນ
ຸ ນະພາບການສສ
່ື ານຮ່ວມມຂ
ື ອງພວກເຮົາກບ
ັ DMCs ໃນຂອບເຂດປະເດັນການ
ປົກຄອງ, ລວມທັງການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງ; ແລະ

(iii)

ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການ ແ
 ລະ ພະນັກງານຂອງ ADB ຕ້ອງປະຕິບັດມ
 າດຕະຖານດ້ານສິນທ
 ໍາສ
 ູງສ
 ຸດ.

ຈຸດປະສົງທີ 1: ສະໜັບສະໜູນຕະຫຼາດທີ່ມກ
ີ ານແຂ່ງຂັນ ແລະ ການບລ
ໍ ຫ
ິ ານປກ
ົ ຄອງພາກ
ລັດທມ
ີ່ ປ
ີ ະສິດພາບ, ປະສິດທິຜນ
ົ , ມີຄວາມຮບ
ັ ຜິດຊອບ ແລະ ໂປ່ງໃສ
35.
ໃນຖານະເປັນເ ລື່ອງນະໂຍບາຍ, ການຊຸກຍູຕ
້ ົ້ນຕ
ຂ
ໍ ອງວຽກງານຕ້ານ
 ການສໍລ
້ າດບັງຫ
 ຼວງຂອງທະນາຄານຈະແກ້
ໄຂບັນຫານີ້ ໃນນາມເປັນສ
 ່ວນໜຶ່ງຂອງໜ້າວຽກທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງຕົນໃ
 ນດ້ານການປົກຄອງ ແລະ ການເສີມສ
 ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດ. ວິທີການຂອງ ADB ຈະເນັ້ນໜ
 ັກໃສ່ກ
 ານລົງມືກ
 ່ອນ ແລະ ວາງເງິນລ
 າງວັນພ
 ິເສດຕໍ່ກັບຄ
 ວາມພະ ຍາຍາມ
ຕໍເ່ ນື່ອງໃນການຍົກລ
 ະດັບປະສິດທິພາບຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຄຸນນ
 ະພາບຂອງພາກລັດໃ
 ນທັງໝ
 ົດ. ການເນັ້ນໜ
 ັກໃສ່ກ
 ານ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຜ່ານການດໍາເ ນີນຄ
 ະດີນ
ສ
ີ້ ະທ້ອນເຖິງຄ
 ວາມເຊື່ອທວ
ີ່ ່າແຜນການລເິ ລີ່ມດ້ານການປົກຄອງທມ
ີ່ ີບູລມ
ິ ະສິດສ
 ູງ
ສຸດຈ
 ະມີຜົນກ
 ະທົບດ
 ້ານບວກຢ່າງໃຫຍ່ຫ
 ຼວງໃນການຕໍ່ສຕ
ູ້ ້ານການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງ. ຄວາມສາໍ ເລັດໃນໄລ ຍະຍາວມີຄວາມ
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

ເປັນໄ
 ປໄດ້ກ
 ວ່າທີ່ຈະມາຈາກການປະຕິຮ
 ູບດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ ແລະ ສະຖາບັນກ
 ານຈັດຕັ້ງ ຢ່າງອົດທົນ ແລະ ຕໍ່
ເນື່ອງ ແ
 ທນທີ່ຈະດໍາເ ນີນຄ
 ວາມພະຍາຍາມໄລຍະສັ້ນ ແ
 ລະ ກວ້າງຂວາງໃນການລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜ
 ິດ.23
36.
ມີສອງຂົງເ ຂດບູລມ
ິ ະສິດບ
 ່ອນທີ່ ADB ຈະສຸມຄ
 ວາມພະຍາຍາມດ້ານການປົກຄອງທກ
ີ່ ວ້າງກວ່າໃສ່: ການເຈ
ລະລາດ້ານນະໂຍບາຍ ທີກ
່ ້າວໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ມ
 ີເສລີພາບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປະຕິຮ
 ູບການປົກຄອງ. ກ່ຽວກັບ
ຂົງເ ຂດທີໜຶ່ງ, ADB ສາມາດນໍາໃ
 ຊ້ການເຈລະຈາກັບປະເທດ DMCs ເພື່ອສ
 ົ່ງເ ສີມການສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ຈະ
ຊ່ວຍກໍາຈັດກ
 ານບິດເ ບືອນຕະຫຼາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດສໍາລ
 ັບການຊອກຫາການເຊົ່າໃນສວ
່ ນຂອງບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ຫຼື ເຈົາ້ ໜາ້ 
ທີລ
່ ດ
ັ . ການເຮັດໃຫ້ລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດມີເສລີພາບກວ່າ, ການເປີດກວ້າງການເຂົາ້ ເຖິງຕະຫຼາດແລກ ປ່ຽນຕາ່ ງປະ
ເທດ, ການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຂອງການລາຄາທກ
່ີ າໍ ນົດຕາຍຕວ
ົ , ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າເຖິງສ
 ິນເ ຊື່ອສ
 ໍາລັບຊ
 າວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜູເ້ ຮັດທຸລະກິດ, ການກໍາຈັດຖ
 ິ້ມກ
 ານອຸດໜ
 ູນ ແລະ ເງິນກ
 ູ້ດອກເບ້ຍຕ
 ໍ່າແ
 ກ່ບ
 ໍລິສັດທ
 ີ່ມີເງື່ອນໄຂເອື້ອ
ອໍານວຍ, ແລະ ການນໍາໃ
 ຊ້ການແຍກກັນຢ
 ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ໜ້າທກ
ີ່ ານກໍານົດລ
 ະ ບຽບ ແມ່ນວທ
ິ ທ
ີ າງ
ທັງໝດ
ົ ທກ
່ີ ານປຽ່ ນແປງນະໂຍບາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນໂອກາດສາໍ ລັບພດ
ຶ ຕິກາໍ ທສ
່ີ ລ
້ໍ າດ
ບັງຫວ
ຼ ງ ຫຼື ຜິດກດ
ົ ໝາຍ. ADB ກາໍ ລງົ ສະແຫວງຫາຫາຼ ຍໆຢາ່ ງຂອງແນວຄດ
ິ ລເິ ລີມ
່ ເຫຼາ່ົ ນີໃ້ ນການພົວພັນເ ຈລະຈາກັບປະ
ເທດ DMCs (ຫ້ອງ 2).

ຫ້ອງ 2. ຕົວຢ່າງຂອງເງິນກ
 ູ້ ແ
 ລະ ເ ງິນຊ
 ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງ ADB ທີ່ສ
 ະໜັບສະໜູນກ
 ານຫັນໃຫ້ເ ປັນຕ
 ະຫຼາດ
ເສລີພາບ ແ
 ລະ ການປະຕິຮ
 ູບດ້ານນະໂຍບາຍ
ເງິນກູ້ 1444 ແລະ TA 2587: ໂຄງການຟື້ນຟູເສັ້ນທາງ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສ
 ະຖາບັນຂອງຂະແໜງເສັ້ນທາງ ຂອງປະເທດ
Kyrgyz: ໃນເດືອນມິຖຸນາ 1996, ສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ $50 ລ້ານ ໃຫ້ແກ່ປະເທດ Kyrgyz Republic ເພື່ອຟື້ນຟູເສັ້ນທາງ.
ອົງປະກອບຂອງໂຄງການນີ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (TA) ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເປີດຂະແໜງຂົນສົ່ງສູ່ການ
ແຂ່ງຂັນ, ສະນັ້ນ ລູກຄ້າມີສິດເລືອກລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນທາງເລືອກບົນພື້ນຖານດ້ານລາຄາ ແລະ ຄຸນນະ
 ພາບຂອງການບໍລິການ, ແລະ ບໍ່
ມີການເລືອກປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານ (ຜ່ານ ກົດລະບຽບ, ການຄວບຄຸມລາຄາ, ການອອກໃບອະນຸຍາດທີ່ເລືອກປະຕິບັດ ຫຼື ການແຊກແຊງ
ອື່ນ) ລະຫວ່າງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງທີ່ເປັນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
ເງິນກູ້ 1506: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະກອນພາກລັດຂອງແຄວ້ນ Gujarat: ໃນເດືອນທັນວາ 1996, ສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້
$250 ລ້ານ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດ້ານ TA ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ແຄວ້ນ Gujarat ່ຂອງອິນເດຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງພາກ
ລັດ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຖອນການລົງທຶນຂອງວິສະຫະກິດລັດທີ່ຖືກເລືອກ, ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຕົນ. ວັດຖຸປະສົງຕົ້ນຕໍ
ຂອງການເຈລະຈາດ້ານນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນເພື່ອປ່ຽນແປງຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍແລະກົດລະບຽບທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈໍາແນ
ກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ລວມທັງ ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບກ
 ານຕັດສິນບັນຫາ; ການຂາດກົດ
ລະບຽບທີ່ຄວບຄຸມການລົງບັນທຶກ, ການປະເມີນຜົນການປະມູນ, ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ; ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດລາຄາ ແລະ 
ປະເດັນເລື່ອງການກໍານົດກົດລະບຽບໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຜູກຂາດ; ແລະ ຄວາມອ່ອນແອຂອງລະບົບກົດໝາຍ, ການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ການແກ້ໄຂ
ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການພົວພັນຂອງພາກລັດໃນການສະໜອງໂດຍກົງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການສະເພາະ, ໃນຂະນະ
ເສີມທະວີບົດບາດດ້ານລະບຽບກົດໝາຍຂອງຕົນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງພາກລັດແ
 ລະພາກເອກະຊົນ.

37.
ມີຫຼາກຫຼາຍວິທທ
ີ ີ່ວຽກງານຂອງ ADB ໃນການປະຕິຮ
 ູບວິສະຫະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຕະຫຼາດການເງິນ,
ພ້ອມກບ
ັ ການດາໍ ເນີນງານຂອງພາກເອກະຊນ
ົ , ກໍາລັງປະກອບສວ່ນເຂົາ້ ໃນການເພີ່ມຄ
 ວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ, ຄວາມໂປ່ງ 
ໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ADB ກໍາລັງສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮບ
ູ ທເ່ີ ອົານະໂຍບາຍເປັນພນ
້ື ຖານໃນຫາຼ ຍໆປະເທດ
ທີມ
່ ເີ ຈດຕະນາປັບປຸງກ
 ົດລ
 ະບຽບດ້ານການທະນາຄານເພື່ອເ ຮັດໃຫ້ມ
 ີການແຂ່ງຂັນຫ
 ຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອຫ
 ຼຸດ ຜ່ອນການກູ້
ຢືມແ
 ບບບົງການ ໃນຂະນະທີເ່ ສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງບັນດາໜ່ວຍງານທກ
່ີ າໍ ນົດລະບຽບການ. ນີຍ
້ ງັ ເປັນຄວາມ
ຈິງໃນຂງົ ເຂດຕະຫຼາດທຶນ, ບ່ອນທ່ີ ADB ກໍາລັງພະຍາຍາມເສີມທ
 ະວີກ
 ານປະຕິບັດກ
 ານເປີດເ ຜີຍ ແລະ ປັບປຸງກ
 ານເຝົ້າ
ຕິດຕາມຕະຫຼາດ. ຜ່ານການດາໍ ເນີນງານທາງພາກເອກະຊນ
ົ ຂອງຕນ
ົ , ADB ລົງທຶນໃນໂຄງການເລັງ່ ປະຕິກລ
ິ ຍ
ິ າ ເຊັນ
່ ວາ່
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ການຄົ້ນພ
 ົບ ແລະ ດໍາເ ນີນຄ
 ະດີກ
 ິດຈະກໍາທ
 ຜ
ີ່ ິດກ
 ົດໝາຍໄດ້ເ ປັນສ
 ່ວນທ່ສ
ີ ໍາຄັນຂ
 ອງຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງທີປ
່ ະສົບຜ
 ົນສ
 ໍາເ ລັດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜ
 ົນທ
 ສ
ີ່ ຸດ
ແມ່ນກ
 ານປະສົມປະສານລະຫວ່າງການດໍາເ ນີນຄ
 ະດີ ແ
 ລະ ການເນັ້ນໜັກໃ
 ສ່ກ
 ານປ້ອງກັນ. ປະສົບກ
 ານຂອງ ADB ເ ອງ ແ
 ລະ ຜົນະໂຫຍດທີປ
່ ຽບທຽບໄດ້ແ
 ມ່ນຕ
 ົກຢ
ໃ
ູ່ ນດ້ານການປ້ອງກັນ.

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)
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ໜ່ວຍງານຈັດອັນດ
 ັບ, ເຊິ່ງໃຫ້ຄ
 ວາມໂປ່ງໃສໃນຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍການປະກາດເຜີຍແ
 ຜ່ການປະເມີນທ
 ເ່ີ ປັນເອກະລາດ
ກ່ຽວກບ
ັ ຄນ
ຸ ນະພາບດ້ານການລງົ ທຶນຂອງຕາສານໜ,້ີ ສະນນ
້ັ ຈິງ່ ເປັນການຊວ
່ ຍນກ
ັ ລງົ ທຶນເຮັດການຕດ
ັ ສິນດາ້ ນການລງົ ທຶນ
ທີມ
່ ຂ
ີ ມ
້ໍ ນ
ູ ຄບ
ົ ຖ້ວນ. ນອກນນ
້ັ ADB ຍັງກ
 ່ຽວຂ້ອງນັບມ
 ື້ນັບຫ
 ຼາຍຂຶ້ນໃ
 ນການເສີມສ
 ້າງຄວາມເຂັ້ມແ
 ຂງດ້ານການປົກຄອງໃນ
ບັນດາບລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ ເອກະຊນ
ົ ແລະ ເງິນລງົ ທຶນບອ
່ ນທມ
່ີ ນ
ັ ມຜ
ີ ນ
ົ ປະໂຫຍດໃນຫກ
ັຼ ຊັບຫນ
ຸ້ . ຫງັຼ ຈາກວກ
ິ ດ
ິ ການດາ້ ນການເງິນທມ
່ີ ຜ
ີ ນ
ົ 
ກະທົບກບ
ັ ຫາຼ ຍໆປະເທດໃນພາກພນ
້ື ອາຊີປາຊິຟກ
ິ , ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີກ
້ ໍາລັງຖ
 ືກຂ
 ະຫຍາຍອອກຢ່າງໄວວາ. ADB
ຍັງກ
 ໍາລັງພິຈາລະນາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສາໍ ລັບແນວຄດ
ິ ລເິ ລີມ
່ ໃໝ່ໆໃນຂງົ ເຂດເຊັນ
່ ວາ່ ການຟອກເງິນ.
38.
ຕ້ອງມີການດູແລສະເພາະໃນການຮັບມືກັບປະເດັນເ ລື່ອງການຫັນໄ
 ປເປັນກໍາມະສິດຂ
 ອງເອກະຊົນ. ມັກຈ
 ະມີ
ຫຼາຍໆເຫດຜົນດ
 ້ານການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດສ
 ໍາລັບປ
 ະເທດທີ່ຖອນການລົງທຶນຈ
 າກກິດຈະກໍາບ
 ່ອນທມ
ີ່ ັນມ
ຄ
ີ ວາມ
ໄດ້ປ
 ຽບໃນການແຂ່ງຂັນນ
 ້ອຍຫຼາຍ. ການຄົ້ນຄ
 ວ້າຂັ້ນຕ
 ົ້ນຍ
 ັງຊ
 ບ
້ີ ອກວາ່ , ເມືອ
່ ມກ
ີ ານດາໍ ເນີນຢາ່ ງຖກ
ື ຕ້ອງ, ການຫນ
ັ ເປັນ
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ກໍາມະສິດຂອງເອກະຊນ
ົ ສາມາດຊວ
່ ຍເຮັດໃຫ້ລ
 ະດັບກ
 ານສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງຕໍ່າລົງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຫຼາຍໆປະເທດ ຂະ
ບວນການຫັນເປັນເ ອກະຊົນມ
ກ
ັ ຈະເຕັມໄປດວ
້ ຍຂກ
້ໍ າ່ ວຫາກຽ່ ວກບ
ັ ການໃຫ້ສນ
ິ ບນ
ົ , ການລກ
ັ ແລະ ການຍກ
ັ ຍອກເງິນ. ເພືອ
່ 
ຫຼກ
ີ ລຽງບນ
ັ ຫານ,້ີ ມັນສາໍ ຄັນຢາ່ ງຍງ່ິ ວ່າຕອ
້ ງໄດນ
້ າໍ ໃຊ້ລະບຽບຂນ
້ັ ຕອນທໂ
່ີ ປ່ງໃສ, ບໍລ
່ າໍ ອຽງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງ ຂັນໄດ້
ເຕັມສວ
່ ນ ໃນການຂາຍຊັບສນ
ິ ຂອງລດ
ັ . ເມືອ
່ ການຂາຍນນ
້ັ ກຽ່ ວພນ
ັ ກບ
ັ ການຜກ
ູ ຂາດໂດຍທາໍ ມະຊາດ, ມັນສາໍ ຄັນເຊັນ
່ ກນ
ັ 
ວ່າໜວ
່ ຍງານດ້ານກດ
ົ ລະບຽບທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສາມາດ, ເອກະລາດ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂ
 ຶ້ນເ ພື່ອໃ
 ຫ້ການຕິດຕາມຄວບຄຸມຢ
 ່າງທົ່ວ
ເຖິງ ກ່ອນການຫັນເ ປັນເ ອກະຊົນ. ປະເດັນເ ລື່ອງຫຼັກປ
 ະຕິບັດທ
 ີ່ດສ
ີ ຸດທີ່ກ່ຽວພັນກ
 ັບກ
 ານປົກຄອງໃນບໍລິສັດ ກໍຈ
່ ະເປັນອ
 ົງ
ປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂ
 ອງເງິນກ
 ູ້ ADB ແລະ ເງິນຊ
 ່ວຍເຫຼືອ TA ທີແ
່ ກ້ໄຂເລື່ອງການຫັນເ ປັນເ ອກະຊົນ, ການຫັນເ ປັນວ
 ິສະຫະ
ກິດຂ
 ອງລັດ ແ
 ລະ ການຄຸ້ມຄ
 ອງວິສະຫະກິດລ
 ັດ.
39.
ຫຼາຍໆການປະຕິຮ
 ູບການບໍລິຫານພາກລັດຂ
 ັ້ນພ
 ື້ນຖານໃນລະຫວ່າງທ້າຍສັດຕະວັດທ
 ີສິບເ ກົ້າ
ຫາຕົ້ນສ
 ັດຕະ
ວັດທຊ
ີ າວ ໄດ້ປ
 ະກົດຂ
 ຶ້ນ ໂດຍເປັນການຕອບໂຕ້ຄ
 ືນຕ
ກ
ໍ່ ັບບ
 ັນຫາການປະພຶດຜ
 ິດຕ
 ໍ່ໜ້າທຂ
ີ່ ອງຂ້າລາຊະການ. ໂດຍການ
ເນັ້ນໜ
 ັກໃຫ້ເປັນບ
 ູລມ
ິ ະສິດທ
 ໍາອ
 ິດໃສ່ກ
 ານປະຕິຮ
 ູບຂະແໜງພາກລັດຢ່າງຄົບຖ
 ້ວນ, ADB ສາມາດຊວ
່ ຍໃຫ້ເກີດການປຽ່ ນ
ແປງໃນປະເທດ DMC ທີຈ
່ ະເຮັດໃຫ້ພດ
ຶ ຕິກາໍ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງມີຄ
 ວາມຍຸ້ງຍ
 າກກວ່າໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຄົ້ນພ
 ົບໄດ້
ງ່າຍກວ່າເມື່ອມ
 ັນເ ກີດຂ
 ຶ້ນ. ລາຍລະອຽດຂອງບນ
ັ ດາແນວຄດ
ິ ລເິ ລີມ
່ ກ່ຽວກບ
ັ ການປະຕິຮບ
ູ ທກ
່ີ ວ້າງກວ່າທມ
່ີ ອ
ີ ງົ ປະກອບການ
ຕໍກ
່ ານສລ
້ໍ າດບງັ ຫຼວງ ແມ່ນມ
 ີຢໃ
ູ່ ນພາກຕິດຄ
 ັດ 1.
40.
ທໍາອດ
ິ ເວົາ້ ເລືອ
່ ງສາຂາຝາ່ ຍບລ
ໍ ຫ
ິ ານ, ມີຫາຼ ຍໆຂົງເຂດບລ
ູ ມ
ິ ະສດ
ິ ບອ
່ ນທຄ
່ີ ວາມພະຍາຍາມໃນການຍກ
ົ ລະ ດັບຄນ
ຸ 
ນະພາບຂອງການບລ
ໍ ຫ
ິ ານພາກລດ
ັ ຂອງປະເທດຈະມບ
ີ ດ
ົ ບາດສາໍ ຄັນໃນການຕສ
່ໍ ກ
ູ້ ບ
ັ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງ. ຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການເສີມສາ້ ງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂມ
້ໍ ນ
ູ ຂາ່ ວສານ, ໂດຍສະເພາະ ສິງ່ ທກ
່ີ ຽ່ ວຂ້ອງກບ
ັ ການຄມ
ຸ້ ຄອງການເງິນ,
ຄວນຈະເພີມ
່ ທະວີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮບ
ັ ຜິດຊອບ, ແລະ ເສີມສາ້ ງໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງຄວາມອາດສາມາດຂອງລດ
ັ ຖະບານ
ໃນການຕດ
ິ ຕາມລາຍຈາ່ ຍຂອງເຂົາເຈົາ້ . ບັນດາມາດຕະຖານເພືອ
່ ເສີມສາ້ ງຄວາມເຂັມ
້ ແຂ້ງໃຫ້ແກ່ການດາໍ ເນີນການກວດ
ສອບພາຍໃນ ແລະ ເພືອ
່ ຮບ
ັ ປະກັນການຄວບຄມ
ຸ ຢາ່ ງທວ
່ົ ເຖິງຕກ
່ໍ ບ
ັ ການເບີກຈາ່ ຍ ສາ ມາດມບ
ີ ດ
ົ ບາດທງັ ສອງດາ້ ນໃນການ
ຊ່ວຍຕດ
ິ ຕາມ ແລະ ປັບປຸງຜນ
ົ ການປະຕິບດ
ັ ງານ ໃນຂະນະທເ່ີ ຮັດໃຫ້ການລກ
ັ ແລະ ການຍກ
ັ ຍອກເງິນສາມາດຖກ
ື ຄນ
້ົ ພບ
ົ ໄດ້
ງ່າຍກວ່າ. ການປະຕິຮບ
ູ ການຈັດຊ,້ື ເຊິງ່ ADB ກໍາລັງສະແຫວງຫາໃນຫາຼ ຍໆປະເທດ DMC, ສາມາດຫດ
ຸຼ ຜ່ອນຄາ່ ໃຊ້ຈາ່ ຍ
ໃນຂະນະທີເ່ ຮັດໃຫ້ມນ
ັ ຫຍຸງ້ ຍາກກວ່າໃນການກະທໍາການສໂ
້ໍ ກງ ແລະ ການນາໍ ໃຊ້ໃນທາງທຜ
່ີ ດ
ິ .
41.
ອີກຂ
 ົງເ ຂດໜຶ່ງບ່ອນທຄ
ີ່ ວາມຄືບໜ
 ້າອັນໃ
 ຫຍ່ຫ
 ຼວງສາມາດບັນລ
ໄ
ຸ ດ້ໃ
 ນການປະຕິຮ
 ູບລະບົບລ
 ັດຖະກອນ. ດັ່ງທ
 ີ່
ເອກະສານສະພາບໍລິຫານ ADB, ການປົກຄອງ: ການຄຸ້ມຄ
 ອງການພັດທະນາທີ່ດີ ອະທິບາຍວ່າ, ຜົນກ
 ະທົບສ
 ະສົມຂອງ
ເງິນເ ດືອນທີ່ບດ
ໍ່ ີ, ຂວັນກ
 ໍາລັງໃ
 ຈ ແລະ ຜະລິດຕ
 ະພາບທຕ
ີ່ ໍ່າ, ຄວາມຫວັງທບ
່ີ ແ
່ໍ ນ່ນອນສາໍ ລັບການພດ
ັ ທະນາດາ້ ນອາຊບ
ີ ,
ແລະ ການເຊືອ
່ ມໂຍງທີບ
່ ພ
່ໍ ຽງພໍຂອງຄນ
ຸ ນະທາໍ ກບ
ັ ການເລື່ອນຊັ້ນຕ
 ໍາແ
 ໜ່ງ ສາມາດສົ່ງເ ສີມກ
 ານສໍ້ລາດບັງຫ
 ຼວງທີແ
່ ຜ່ລາມ
ໄປທົ່ວໃນໝູ່ເຈົ້າໜ້າທລ
ີ່ ັດ.
42.
ADB ສາມາດສະໜັບສະໜູນແນວຄິດລ
 ເິ ລີ່ມຈໍານວນໜຶ່ງເພື່ອແ
 ກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ມາດຕະການໃນການສົ່ງ
ເສີມກ
 ານສ້າງການຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ການຄວບຄຸມສ
 ໍາລັບຕ
 ໍາແ
 ໜ່ງງານຂອງຂ້າລ
 າດຊະການ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ
 ່າບມ
ໍ່ ີ
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Daniel Kaufmann ແລະ Paul Siegelbaum. 1996. “ການຫນ
ັ ເປນ
ັ ເອກະຊນ
ົ ແລະ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງ ໃນເສດຖະກິດໄລຍະຫນ
ັ ປ່ຽນ.” ວາລະສານການພວ
ົ ພັນຕາ່ ງປະເທດ 50 (2): 419–458.
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

“ພະນັກງານຜີ” ໃນລາຍການບັນຊີເ ງິນເ ດືອນ. ຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດ
 ັນຂ
 ອງຂອບເຂດເງິນເ ດືອນ ແລະ
ປັບປຸງເ ງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກໃນທົ່ວລະບົບຂ້າລາຊະການຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ເ ກີດພ
 ຶດຕິກ
 ໍາທ
 ີ່ຜດ
ິ ກົດໝາຍ.
ແນວຄິດລ
 ເິ ລີ່ມໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນການຍົກເ ວັ້ນ ແລະ ເງິນເ ບ້ຍລ້ຽງພິເສດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຈ
 ້າງມີຄວາມໂປ່ງ ໃສ ກວ່າ.
ບັນດາມາດຕະການເພື່ອປ
 ັບປຸງລ
 ະບຽບການສໍາລັບກ
 ານວ່າຈ້າງ ແລະ ການເລື່ອງຊັ້ນຕ
 ໍາແ
 ໜ່ງ ຄວນຊ່ວຍຫຼີກລຽງການນໍາ
ໃຊ້ອໍານາດມອບຕໍາແ
 ໜ່ງຕາມອໍາເ ພີໃຈ, ການໃຊ້ອໍານາດແຕ່ງຕ
 ັ້ງຍ
 າດພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໃ
 ຫ້ຢໃ
ູ່ ນຕໍາແ
 ໜ່ງດີໆ ແລະ ລະບອບ
ການເຂົ້າອ້າງຫຼືລໍາອຽງ, ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເ ສີມກ
 ານສ້າງລະບົບຂ
 ້າລາຊະການທເີ່ ປັນເ ອກະລາດ ແລະ ປະສົບຜ
 ົນສໍາເ ລັດ
ດ້ວຍຕົນເ ອງ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮ່າງ ແລະ ບັງຄັບໃ
 ຊ້ ປະມວນຫຼັກສິນທ
 ໍາ ຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບສ
 ິ່ງ
ທີ່ລັດຖະກອນຖືກຄ
 າດຫວັງໃ
 ຫ້ເ ຮັດ ແລະ ຮັບປະກັນກ
 ານປະຕິບັດຕ
 າມບັນທັດຖານດ້ານການປະ ພຶດທ
 ີ່ເໝາະສົມ.
43.
ສຸດທ
 ້າຍ, ປະເທດໜຶ່ງກໍ່ສາມາດປັບປຸງປ
 ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜ
 ົນຂ
 ອງພາກລັດ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນໂອ
ກາດສໍາລັບກ
 ານສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຂ
 ອບເຂດຂອງການແຊກແຊງນ້ອຍລົງ. ພາຍໃນບັນດາກະຊວງ, ໜ່ວຍງານ
ແລະ ພະແນກການ, ໜຶ່ງໃນບັນດາວິທີການທ່ດ
ີ ທ
ີ ີ່ສຸດແ
 ມ່ນການປັບໂ
 ຄງສ້າງໃໝ່ຂອງຂະບວນການທຸລະກິດ. ເມື່ອລ
 ະບຽບ
ການຖືກເ ຮັດໃຫ້ງ ່າຍແລະ ທັນສ
 ະໄໝຂຶ້ນ, ຄວາມຈໍາເປັນສ
 ໍາລັບການຈ່າຍ“ເງິນເ ລ່ັງລັດ” ເພື່ອເ ລັ່ງລັດກ
 ານບໍລິການຕ່າງໆ
ກໍຈ
່ ະຫາຍໄປ. ໃນລະດັບທ
 ກ
ີ່ ວ້າງກວ່າ, ການຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການ, ການເຮັດໃຫ້ເປັນກ
 ານຄ້າ, ແລະ ການຫັນເ ປັນເ ອກະ
ຊົນ ສາມາດ, ພາຍໃຕ້ສ
 ະພາບການທເີ່ ໝາະສົມ, ບັນລຸໄ
 ດ້ເ ປົ້າໝາຍທີ່ຄ້າຍຄືກ
 ັນ. ເມື່ອຂ
 ອບເຂດກິດຈະກໍາຂ
 ອງພາກລັດ
ຫຼຸດລົງ, ແ
 ລະ ຕາມກົດເກນທົ່ວໄປ ໂ
 ອກາດໃນການຮ້ອງຂເໍ ອົາສິນບ
 ົນກ
 ໍ່ຈະຫຼຸດລົງເ ຊັ່ນກ
 ັນ.
44.
ຫຼາຍໆແນວຄິດລ
 ເິ ລີ່ມກ່ຽວກັບ “ການປົກຄອງທີ່ດີ” ທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງກົດໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນຂ
 ອງ
ສານ ກໍສ
່ າມາດຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສກ
ູ້ ັບກ
 ານສລ
ໍ້ າດບັງຫ
 ຼວງ. ວິທີໜຶ່ງທສ
ີ່ ໍາຄັນໃ
 ນການເພີ່ມທ
 ະວີຄ
 ວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນ
ການເສີມສ
 ້າງຄວາມເຂັ້ມແ
 ຂງໃຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານຕິດຕ
 າມກວດກາຂອງລັດຖະສະພາ ແລະ ປັບປຸງຄ
 ວາມອາດສາມາດຂອງສະ
ຖາບັນສະພາຜແ
ູ້ ທນລາຊະດອນ, ເຊັ່ນວ
 ່າສໍານັກງານກວດກາພັກລ
 ັດສ
 ູງສ
 ຸດ, ໃຫ້ດ
 ໍາເ ນີນງ ານຢ່າງມປ
ີ ະສິດທິຜ
 ົນ. ບັນ ດາ
ມາດຕະການສໍາລັບກ
 ານປະຕິຮ
 ູບກົດໝາຍ ແລະ ລະບົບກ
 ານຕັດສ
 ິຂອງສານ, ເຊັ່ນວ
 ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນ ຄະດີ
ການຕັດສິນຂ
 ອງສານທ່ຄ
ີ ້າງ ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກກ
 ານແກ້ໄ
 ຂຂຂ
ໍ້ ັດແ
 ຍ້ງ ທາງເລືອກ, ຫຼື ເພື່ອປ
 ັບປຸງກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງບໍລິ ຫານ
ຂອງສານເພື່ອຮ
 ັບປະກັນໃຫ້ຄ
 ະດີຕ
 ່າງໆສາມາດຖືກພ
 ິຈາລະນາຕັດສິນໄ
 ດ້ຢ
 ່າງທ່ວງທັນເ ວລາ, ຫຼື ເພື່ອເ ພີ່ມທ
 ະວີຄ
 ວາມ
ເປັນເ ອກະລາດແລະ ຄວາມເປັນມ
 ືອາຊີບຂ
 ອງຜູພ
້ ິພາກສາ, ທັງໝ
 ົດຈ
 ະມີຜົນກ
 ະທົບທ
 າງບວກໃນການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງ
ຫຼວງ. ສິ່ງດ
 ຽວກັນກ
 ເໍ່ ປັນຈິງສ
 ໍາລັບຄ
 ວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງໃນທັກສ
 ະທີ່ສໍາຄັນໃ
 ນຂົງເ ຂດເຊັ່ນວ
 ່າ ການ
ບັນຊີ ແ
 ລະ ການກວດສອບ.
45.
ບັນດາແນວຄິດລ
 ິເລີ່ມເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນບ
ມ
ໍ່ ີຂສ
ໍ້ ົງໃ
 ສ ແລະ ຮັບຮູ້ກັນຢ
 ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນພ
 ື້ນຖານຂອງການຄຸ້ມຄ
 ອງ
ພາກລັດທ
 ີ່ເຂັ້ມແ
 ຂງ. ADB ກໍາລັງສ
 ະແຫວງຫາຫຼາຍໆແນວຄິດລ
 ເິ ລີ່ມດັ່ງກ່າວພາຍໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງເງິນກ
 ູ້ືມ ແລະ ເງິນ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ TA ທີ່ມ
 ີຢູ່ໃນປະຈຸບ
 ັນ (ຫ້ອງ 3). ພວກມັນຈ
 ະເຮັດໜ້າທໃ
ີ່ ຈກາງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງ
ຫຼວງຂອງ ADB ໃນນາມເປັນສ
 ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງຕົນສ
 ໍາລັບກ
 ານເສີມສ
 ້າງການປົກຄອງໃຫ້ເ ຂັ້ມແ
 ຂງ
ແລະ ການເສີມສ
 ້າງຄວາມອາດສາມາດ.

ຈຸດປະສົງທີ. 2: ການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງທີ່ໜາ້ ຈະປະສົບຜນ
ົ ສໍາເລັດ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຈລະຈາກ່ຽວກບ
ັ ປະເດັນການປກ
ົ ຄອງ
46.
ADB ຍັງອາດຈະຖືກຮ
 ຽກຮ້ອງໃຫ້ຄຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດ DMC ຂອງຕົນ ໃນການສະແຫວງຫາໂຄງການຕໍ່ຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ຊັດເຈນ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວອາດຈະລວມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາຍຸດທະ
ສາດໃນການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງລະດັບຊາດ; ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງສານໃນການພິຈາລະນາຄະດີ ການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ;
ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຈາກຜູ້ອອກກົດໝາຍແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານ
ສໍາລັບກ
 ານຊ່ວຍ
ເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື TA ໃນການຮ່າງກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼືຫຼັກການປະຕິບັດຢ່າງມືອາຊີບ; ເສີມ

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)
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ຫ້ອງ 3. ຕົວຢ່າງຂອງເງິນກ
 ູ້ ແ
 ລະ ເ ງິນຊ
 ່ວຍເຫຼືອລ້າຂ
 ອງ ADB ສໍາລັບກ
 ານປົກຄອງທດ
ີ່ ີທມ
ີ່ ີອົງປ
 ະກອບການ
ຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ
RETA 5688: ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການກວດສອບບັນຊີໄລຍະຍາວ ສໍາລັບສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕ
 ັ້ງສະຖາບັນກ
 ານກວດສອບບັນຊີສູງ
ສູດຂອງອາຊີ: ແຜນການລິເລີ່ມຈໍານວນເງິນ $1.0 ລ້ານ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍສະພາບໍລິຫານໃນເດືອນມິຖຸນາ 1996. ມັນແ
 ມ່ນແ
 ຜນງານ 5 ປີ 
ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມໃນເຂດພາກພື້ນສໍາລັບສະຖາບັນກວດສອບບັນຊີສູງສຸດ ແລະ ເພື່ອຍົກລ
 ະດັບທັກສະການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັກສະການກວດສອບດ້ານວິຊາການຂອງສະຖາບັນການກວດສອບບັນຊີ.
TA 2186: ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອບກົດໝາຍສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ່ານພາສີ ໃນປະເທດຈີນ: ໂຄງການ TA ຈໍານວນ
ເງິນ $646,000 ນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານໃນເດືອນຕຸລາ 1994. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການີ້ແມ່ນເພື່ອຊ
 ່ວຍອົງການຄຸ້ມຄອງດ່ານ
ພາສີທົ່ວໄປ (CGA) ໃນ (i) ການສະເໜີກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃໝ່ໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມຢູ່ຊາຍແດນຂອງສິດທິ
ດ້ານຊັບສິນສາກົນ, ມາດຕະການຕອບໂຕ້ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະການອຸດໜູນ, ມາດຕະການຕ້ານການສໍ້ໂກງດ້ານການຄ້າ, ແລະ ການກວດ
ສອບບັນຊີຈາກພາຍນອກ; (ii) ການສ້າງຕັ້ງລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍສໍາລັບກົດໝາຍ ແລະ ກົດລ
 ະບຽບດ້ານພາສີ; ແລະ (iii) ຝຶກອ
 ົບຮົມ
ພະນັກງານ CGA ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້.
TA 2616: ການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງພາກລັດໃນປະເທດສີລັງກາ: ໃນເດືອນກໍລະກົດ 1996, ທ່ານປະທານໄດ້ອະນຸມັດເ ງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອລ້າ $275,000 ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສີລັງກາເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມອ່ອນແອທີ່ມີມາຍາວນານໃນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ຂອງພາກລັດ. ສອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນການປະຕິຮູບພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ພະນັກງານລັດຖະບານ ໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເອົາຜົນໄດ້ຮັບເ ປັນພື້ນຖານ.
ເງິນກູ້ 1513: ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານປັບປຸງບູລະນະຂະແໜງການລັດໃນສາທາລະນະລັດໝູ່ເກາະມາກແຊລ: ໃນເດືອນມັງກອນ
1997, ສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ຈໍານວນ $12 ເພື່ອສະນັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານປັບປຸງບູລະນະຂະແໜງການລັດທີ່ມີ
ຈຸດປະສົງສ້າງສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ສະພາບການເງິນຂອງລັດຖະບານ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຂະແໜງການລັດ, ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພາກເອກະຊົນເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ເງື່ອນໄຂສ່ວນທີສາມໃນເງິນກູ້ວາງ
ເບ້ຍປະກັນໃສ່ການເຮັດໃຫ້ລະບຽບການ ສໍາລັບການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ
 ່າງປະເທດມີຄວາມ
ໂປ່ງໃສ ແລະ ຄາດເດົາໄດ້ກວ່າ. ພວກມັນຍັງສະໜອງສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສືບສວນການຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອຮັບ ປະກັນ
ການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ້ງຢ່າງຍຸຕິທໍາ ແລະ ເປັນເອກະລາດ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ສ້າງກົນໄກທາງດ້ານກົດໝາຍ ສໍາລັບ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງການດໍາເນີນການບໍລິຫານເຊັ່ນ ສ້າງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ສອບ ສວນຄໍາ
ຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ລັດຫຼືການປົກຄອງ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ທົບທວນການພິຈາລະນາຄະດີຫຼືປັບປຸງຄວາມ ສາມາດຂອງ
ໜ່ວຍງານຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເພື່ອກວດສອບຫຼືດໍາເນີນຄະດີພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
47.
ADB ຈະໃຫ້ການພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບຕໍ່ກັບທຸກຄໍາຮ້ອງຈາກ DMC ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາ
ຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ເພາະວ່າກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນເລື່ອງທີ່ລະອຽດອ່ອນ
ທາງດ້ານການເມືອງ
ແລະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃນລາຍລະອຽດຂອງສະຖານະການສະເພາະທີ່ຢູ່ບໍລິເວນຮອບໆ
ແຕ່ລະ
ກໍລະນີ, ADB ຈະຈັດພະນັກງານທີມຄ
ີ ວາມຍືດຍຸນ
່ ແລະມີການໃຊ້ດນ
ຸ ພິນດ
ິ ຢ່າງຮອບຄອບໃນການສະແຫວ່ງ ຫາໂຄງ
ການດັງ່ ກ່າວບົນພືນ
້ ຖານຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ. ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຂອງ ADB ຄວນຈະແນະນໍາໂດຍສາມ ຫຼກ
ັ ການ: (i) ກາ
ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈະຕ້ອງຖືກຮ້ອງຂໍໂດຍລັດຖະບານຂອງ
DMC;
(ii) ການຮ້ອງຂໍຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະ
ສາດປະເທດທີດ
່ າໍ ເນີນງານທົວ
່ ໄປຂອງ ADB ແລະພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນດ້ານການກໍາກັບດູແລ ແລະ ເສີມສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ; ແລະ (iii) ການຮ້ອງຂໍຄວນຈະຕົກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີ ADB ຢູ່ ຫຼືບ່ອນທີ່ສາມາໃຫ້ຄວາມຊຽວຊານ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນໄດ້.
48.
ໃນວິທີການທີ່ຄ້າຍກັນ, ADBຈະພິຈາລະນາຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງລະດັບທ້ອງຖິ່ນ; ການ
ຈັດກອງປະຊຸມສົນທະນາວຽກງານ, ການສໍາມະນາ, ການປະຊຸມ, ແລະກິດຈະກໍາການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ; ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

ຈັດພິມກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມື ກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ອົງການ NGOs ທີ່ມີໜ້າທີ່ ຫຼື ແຜນວຽກທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
49.
ພະນັກງານຄວນຈະໃຊ້ສິດອໍານາດຢ່າງລະມັດລະວັງໃນການແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາທີ່ມັກຈະຍັງຄົງເກີນຂອບເຂດ
ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ADB. ລວມທັງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການໂຕ້ຖຽງກັນພາຍ ໃນປະເທດໃນ
DMCs ທີກ
່ ຽ່ ວກັບຍຸດທະສາດການຕ້ານການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງ ໂດຍສະເພາະ ຫຼື ກຸມ
່ ແນວຄວາມຄິດລິເລີມ
່ ການຕ້ານການ
ສໍລ
້ າດບັງຫຼວງ; ໂຄງການຕ້ານການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງທາງດ້ານການເມືອງສູງ ແລະ ຖືກກໍານົດເປົາ້ ໝາຍທີບ
່ ກ
ຸ ຄົນ ຫຼື ບຸກ
ຄົນທາງດ້ານການເມືອງໂດຍສະເພາະ; ແລະ ແນວຄວາມຄິດລິເລີມ
້ ເຊິງ່ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກສະແດງອອກທ້າງດ້ານນິໃສ
ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພືອ
່ ເສີມສ້າງພາບລວງຕາຂອງຄວາມກ້າວໜ້າໂດຍປະສະຈາກຄວາມເປັນຈິງ. ADB ບໍ່ຄວນໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫຼືອທຸກມາດຕະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈົນກວ່າຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ DMC ກ່ຽວກັບທາດແທ້ ແລະ
ຄວາມຄິດລິເລີມ
້ ເຫຼາ່ົ ນີ້ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດນັນ
້ ໂດຍລວມ.
50.
ADB ມີກົນໄກຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາກັບ DMCs ໃນປະເດັນຂອງລະບົບການປົກ
ຄອງ (ລວມເຖິງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ), ຕັ້ງແຕ່ຍຸດທະສາດການດໍາເນີນການໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປຶກສາຫາລືໂຄງການ, ເພື່ອປະເມີນແຜນງານລະດັບປະເທດ, ປະເມີນຜົນໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນໂຄງການ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ADB ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ດໍາເນີນການຕາມຍຸດທະສາດ ຂອງປະເທດ
ແລະ ກໍາກົດໂຄງການ, ລວມທັງຮ່າງຍຸດທະສາດຂອງ ປະເທດແລະເອກະສານໂຄງການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ສໍາລັບ ໂຄງການເງິນກູ້ ຫຼື TA, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຄວນຈະແກ້ໄຂຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງລະບົບ ການປົກຄອງທີ່
ກວ້າງຂວາງແລະປະເດັນການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ. ພວກເຂົາຄວນຈະມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຂອງການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນພາຍໃນໂດຍ ສະເພາະຢ່າງຍິ່ງທາງດ້ານພູມມີສາດ ແລະ/ຫຼື ທາງພາກສ່ວນ ຂອ
ບເຂດຄວາມຮູກ
້ ຽ່ ວກັບການດໍາເນີນການ. ພວກເຂົາຈະນໍາໃຊ້ກນ
ົ ໄກເຫຼາ່ົ ນີເ້ ພືອ
່ ຫາລືແລະແນະ ນໍາວິທທ
ີ າງ ທີ່ ADB
ສາມາດຊ່ວຍທາງດ້ານຫຼັກການລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການພັດທະນາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ລວມທັງມາດຕະການທີ່ ອາດ
ຈະຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ໃນປະເທດບ່ອນທີ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ໂຄງການຂອງ ADB ແລະ ປະເ
ທດໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທົ່ວໄປສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ.
51.
ການປະເມີນແຜນງານລະດັບປະເທດ ແລະ ການປະເມີນໂຄງການໄດ້ຈັດໃນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອ
ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີປະຕິບັດທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຂອງບັນດາ
ໂຄງການຂອງ ADB. ພາຍໃຕ້ສະຖານະການສ່ວນໃຫຍ່, ພະນັກງານຜູ້ສົງໃສວ່າສໍ້ລາດບັງຫຼວງອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼື
ຈະ ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນໂຄງການຂອງ ADB ກໍານົດ ຄວນຈະປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນວັກ 64 ແລະ ລາຍ
ງານເຖິງຫ້ອງການຜູ້ກວດສອບທົ່ວໄປ (OGA), ຜູ້ທີ່ຈະກໍານົດຫຼັກສູດທີ່ເໝາະສົມຂອງການປະຕິບັດ. ໃນບາງກໍລະນີ
ບ່ອນທີ່ດໍາເນີນການຕິດຕາມຢ່າງໄວອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ, ພະນັກງານສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງ ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນ
ກັບບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕົວແທນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຫຼື ຫ້ອງການຕົວແທນການສືບສວນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດຈາກຫົວໜ້າຂອງພວກເຂົາ ແລະຫ້ອງການທີ່ປຶກສາທົ່ວໄປ (OGC). ທຸກໆ ການປຶກສາຫາລືກບ
ັ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີກ
່ າໍ ນົດ
ຫຼື ຕົວແທນພາກລັດຄວນຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ , ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກກໍາ ນົດໃຫ້ດາໍ ເນີນງານສະເພາະຂອງ ADB ຫຼື
ກໍານົດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
52.
ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງການສື່ສານຂອງ ADB, ປະທານ, ຮອງປະທານ, ແລະຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫຼື ພະແນກ
ການສາມາດເວົ້າກັບໜັງສືພິມກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ພວກເຂົາເຫັນວ່າຈໍາເປັນໃນການ ປະຕິບັດ
ຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ ADB. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ADB ມີອິດສະຫຼະໃນການປຶກສາຫາລືບັນຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ ລາດບັງ ຫຼວງ
ໃນໄລຍະເວລາທົ່ວໄປ, ໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແນວທາງການສື່ສານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ພວ
ກເຂົາບໍ່ຄວນຈະເວົ້າກັບໜັງສືພິມກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງຂອງ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນ
ກຸ່ມບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍຂອງ ADB ຫຼືໃນ DMCs, ຫຼື ລະດັບທົ່ວໄປຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງພາຍ ໃນບໍລິສັດ ຫຼື ປະເທດທີ່
ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນໜ້ານີ້ຈາກຮອງປະທານຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື, ໃນກໍລະນີການຂາດ ຂອງລາວຜູ້ຊາຍ ຫຼື ລາວຜູ້ຍິງ,
ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຊາສໍາພັນຂອງ ADB.

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)
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ຈຸດປະສົງທີ. 3: ຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການ ແລະພະນັກງານຂອງ ADB ປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ມາດຕະຖານດາ້ ນສນ
ິ ທໍາສງູ ສຸດ
53.
ຫາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ADB ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປະພຶດທີ່ຜິດກົດໝາຍລະຫວ່າງ DMCs ແລະ ບໍລິສັດ
ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຕ້ອງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນທີ່ພະນັກງານ ADB ຈະໄດ້ມີການຕໍາ
ນິຕິເຕືອນເກີນຂອບເຂດ, ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ADB ແລະຂັ້ນຕອນການສະໜັບສະໜູນຫຼັກປະຕິ ບັດຖືກ
ຕ້ອງສູງສຸດ. ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງຫຼັກປະຕິບັດທີສາມຂອງນະໂຍບາຍກຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີມາດຕະການພາຍໃນທີເ່ ຂັມ
້ ແຂງຂຶນ
້
ເພືອ
່ ຍົກລະດັບຄວາມຊືສ
່ ດ
ັ ຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ ADB. ມາດຕະການເຫຼາ່ົ
ນີຈ
້ ະເກີດຂຶນ
້ ຕາມ 5 ມິຕ:ິ (i) ການຮັກສາຄວາມຊື່ສັດຂອງການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນຂອງ ADB ແລະ ການດໍາເນີນ ງານຂອງ
TA; (ii) ການເສີມສ້າງນະໂຍບາຍການຈັດຊືຂ
້ ອງ ADB; (iii) ການປັບປຸງຫຼກ
ັ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ການສ້າງກົນໄກການລາຍ
ງານພາຍໃນທີເ່ ປັນອິດສະຫຼະ ເພືອ
່ ແກ້ໄຂຂໍກ
້ າ່ ວຫາຂອງການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງໃນກຸມ
່ ພະນັກງານ ADB ຫຼື ພາຍໃນການ
ດໍາເນີນງານຂອງ ADB ; (iv) ການປັບປຸງແກ້ໄຂຄຸນນະພາບຂອງການຄວບຄຸມ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການ ຂອງເງິນ
ກູ້ ADB ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ TA; ແລະ (v) ແລະ ການຮັບປະກັນ ວ່າພະນັກງານ ADB ທັງໝົດມີຄວາມລຶງ້ ເຄີຍ
ກັບນະໂຍບາຍຕໍຕ
່ າ້ ນການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງ ແລະ ໄດ້ກະທໍາຢ່າງເປັນນິ ໃສກົງກັບທັງພາກເອກະສານ ແລະ ຄວາມມຸງ້
ໝາຍຂອງນະໂຍບາຍນີ.້
1.

ການຮັກສາຄວາມຊື່ສັດຂອງການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນຂອງ ADB ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງ TA

54.
ຖ້າຫາກມີຫຼັກຖານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນທຶນຂອງ ADB ຫຼື ເງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອຂອງ TA, ADB ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍການປຶກສາຫາລືກັບປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະຫວ່າງການປະເມີນ ໂຄງການ
ຫຼື ການປະເມີນແຜນງານລະດັບປະເທດ. ການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງການກູ້ຢືມເງິນ ຫຼື ຂໍ້ສັນຍາ ຢ່າງຊັດເຈນ ອາດ
ຈະເປັນຜົນໃນການຕັດສິນໃຈໂດຍການຈັດເຂົ້າເປັນບັນຊີດໍາບໍລິສັດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂຈະການເບີກຈ່າຍເງິນ ຫຼື ຍົກເລີກ
ສັນຍາກູ້ຢືມເງິນ.
55.
ໃນການຮັກສາກັບການປະຕິບັດການພັດທະນາຂອງກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ IMF ແລະທະນາ
ຄານໂລກ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ພະນັກງານຈະພິຈາລະນາບັນຫາຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ຊັດເຈນ
ຫຼາຍຂຶ້ນໃນການກໍານົດຍຸດທະສາດ ແລະ ໂຄງການໃນປະເທດ. ກໍລະນີທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເຊິ່ງໃນການສໍ້ລາດບັງ ຫຼວງ
ໄດ້ກ້າວໄປເຖິງອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະສັກທີ່ຄໍາສັນຕໍ່ກັບຄວາມຊື່ສັດຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ ADB ຫຼື
ກ້າວໄປເຖິງການບັນລຸຜົນສໍາລັດຂອງປະເທດທີ່ມີຈຸດປະສົງການພັດທະນາພື້ນຖານ. ພາຍໃຕ້ສະຖານະ ການດັ່ງກ່າວ,
ຜູ້ບໍລິຫານອາດຈະເລືອກທີ່ຈະຫຼຸດ ຫຼື ໂຈະການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນຂອງ ADB ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງ TA ໄປຍັງປະ ເທດນັນ
້
ຫຼງັ ຈາກປຶກສາຫາລືກບ
ັ ປະເທດນັນ
້ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ.
56.
ເບິ່ງໃນແງ່ກົງກັນຂ້າມ,
ສະຖານະການອາດຈະມີຢູ່ທີ່ປະເທດນັ້ນຈິງທີ່ຍັງດໍາເນີນຕໍ່ໄປຢ່າງມີຄວາມໝາຍໃນ
ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ແລະ ຄວາມຊື່ສັດຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ພາຍໃຕ້ສະຖານະການ
ດັງ່ ກ່າວ, ຜູບ
້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານອາດຈະເລືອກເລັງ່ ໂຄງການໃຫ້ກຢ
ູ້ ມ
ື ເງິນໄວຂຶນ
້ ຫຼື ຈັດຫາກໍາລັງເງິນ TA ເພີມ
້ ເຕີມເພືອ
່ ຮັບປະກັນ ເຖິງ
ຄວາມຍືນຍົງຂອງການປະຕິຮບ
ູ ໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ຶ .
57.
ໃນແງ່ຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ແຕ່ກຕ່າງກັນຢ່າງສູງຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,
ມັນ
ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ການບໍລິຫານຈັດການແລະພະນັກງານຂອງ ADB ຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຍຶດຍຸ່ນໃນການຈັດການກັບ
ແຕ່ລະກໍລະນີພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນນະໂຍບາຍນີ້.ເຖິງແມ່ນວ່າການຮັບຮູເ້ ຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ຄວາມ
ຍຸດຕິທາໍ ແລະ ຄວາມສະໝ່າໍ ສະເໝີໃນການດໍາເນີນງານ, ແລະ ການຮັບຮອງຄວາມສໍາຄັນຢ່າງແນ່ນອນຂອງນະໂຍ ບາຍ
“ຄວາມອົດທົນເທົາ່ ສູນ” ເມືອ
່ ມີຫກ
ັຼ ຖານທີໜ
່ າ້ ເຊືອ
່ ຖືຂອງການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງທີມ
່ ຢ
ີ ໃູ່ ນໝູພ
່ ະນັກງານ ຫຼື ໂຄງການ ຂອງ ADB,
ADB ສັງເກດວ່າ ປະເພດການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງ
ມີການຕັດສິນຢ່າງລະມັດລະວັງບົນພືນ
້ ຖານຂອງຂໍມ
້ ນ
ູ ທີຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງ ແລະ ລາຍລະອຽດ ຂອງສະຖານະ ການ. ຄວາມພະຍາຍ
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

າມຕ້ານການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງຂອງ ADB ຈະວາງເນັ້ນສະເພາະເມື່ອດໍາເນີນ ການຕາມມາດຕະ ການປະຕິບັດ ແລະ ຄວບຄຸ
ມປ້ອງກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ໃນຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການລັດຖະທໍາມະ ນູນກ່ຽວກັບ “ເສດຖະກິດ ແລະ
ປະສິດທິພາບ.”
2.

ການປະຕິຮູບການຈັດຊື້

58.
ຄະນະທໍາງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງຫ້ອງການບໍລິການ ການດໍາເນີນງານ ກາງ
(COSO) ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອກວດສອບນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ຂອງ ADB. ຄະນະທໍາງານໄດ້ພິຈາ
ລະນາມາດຕະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕ່າງໆ ຮັບເອົາໂດຍທະນາຄານໂລກ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 1996, ເຊິ່ງມີ
ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ, ຜູ້ຊະນະການປະມູນ, ຜູ້ສະໜອງ, ແລະຜູ້ຮັບເໝົາ “ສັງເກດເບິ່ງມາດ ຕະຖານສູງສຸດ
ຂອງຫຼັກຈາລະຍະທໍາ” ໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້ ແລະການດໍາເນີນການຂອງສັນຍາ.25 ໃນການໃຊ້ ວິທີການນີ້, ທະນາ
ຄານໂລກຄວນຈະ
(i)

ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບລາງວັນ
ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຊະນະການປະມູນສະເໜີແນະລາງວັນທີ່ເປັນແຮງ
ຈູງໃຈໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ກະທໍາການໃນລັກສະນະຫຼອກລວງ ໃນການແຂ່ງຂັນກ່ຽວກັບສັນ
ຍາທີ່ກໍາລັງຖືກກ່າວເຖິງ;

(ii)

ການຍົກເລີກສ່ວນຂອງເງິນກູ້ຢືມທີ່ຖືກແບ່ງໃຫ້ກັບການເຮັດສັນຍາອາສັງຫະລິມະຊັບ ຫຼື ວຽກງານ
ຫາກໃນເວລາໃດໆທີ່ລະບຸວ່າການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ການກະທໍາໃນລັກສະນະຫຼອກລວງ ເປັນແຮງ
ຈູງໃຈໂດຍຜູ້ຕ່າງໜ້າຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ໃນລະຫວ່າງ ການຈັດຊື້
ຫຼື ການດໍາເນີນການຂອງສັນຍາກູ້ນັ້ນ, ໂດຍຜູ້ກູ້ບໍ່ຕ້ອງດໍາເນີນການໃຫ້ທັນເວລາ ແລະດໍາເນີນການ
ຕາມຄວາມພໍໃຈເໝາະສົມກັບທະນາຄານໂລກ ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;

(iii)

ເປີດເຜີຍບໍລິສັດທີ່ບໍ່ມີສິດ, ທັງຢ່າງທີ່ບໍ່ມີກໍານົດ ຫຼື ໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, ເພື່ອເປັນການມອບສັນ
ຍາໃຫ້ທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ ຖ້າຫາກໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມທີ່ກໍານົດວ່າ ບໍລິສັດມີການຈູງໃຈໃຫ້ກະ
ທໍາການທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ມີພຶດຕິກໍາໃນລັກສະນະສໍ້ໂກງໃນການແຂ່ງຂັນສໍາລັບ, ຫຼື ໃນການດໍາ ເນີນການ,
ສັນຍາໃຫ້ທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ; ແລະ

(iv)

ການມີສິດທິທີ່ຈະກໍານົດໃນສັນຍາໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມໂດຍທະນາຄານໂລກ ຂໍ້ກໍານົດຈະຖືກລວມເຖິງຄວາມ
ຕ້ອງການຜູ້ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານໂລກໃນການກວດສອບບັນຊີ
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການຂອງສັນຍາ ແລະ ທໍາການສອບບັນຊີ
ເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍຜູ້ກວດສອບບັນຊີທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທະນາຄານໂລກ.

59.
ຂໍ້ກໍານົດທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນ ນະໂຍບາຍການຄັດເລືອກ ແລະ ການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາຂອງ ທະນາ
ຄານໂລກ. ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ ປີ 1997, ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານໂລກຕົກລົງທີ່ຈະປັບປຸງແກ້ໄຂນະໂຍບາຍກ
ານ ຈັດຊື້ເພື່ອເຮັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ “ບໍ່ມີການຕິດສິນບົນ” ໃນແບບຟອມການປະມູນ, ເຊິ່ງສາມາດຖືກເພີ້ມເຂົ້າໃສ່ໃນໂຄງ
ການໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານໂລກ ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຈະເປັນພາລະຂອງບໍລິສັດເພື່ອ ປະຕິບັດຕາມກົດ
ໝາຍທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການໃຫ້ສິນບົນແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ.
60.
ຄະນະທໍາງານໄດ້ພິຈາລະນາມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ບໍລິ
ຫານ. ສອດຄ່ອງກັບການສະເໜີແນະຂອງກຸ່ມເຈັດຊາດອຸດສະຫະກໍາ, ແລະມີການຄໍານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການ
ປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນໝູ່ MDBs ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທີ່ປຶກສາ, ADB ຈະສະເໜີບົດ ບັນ
ຍັດກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງມີປະສິດທິພາບຄືກັນທຸກຢ່າງ
ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກຮັບເອົາ
ໂດຍທະນາ
ຄານໂລກ ສໍາລັບ ການປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີ, ການຍົກເລີກເງິນກູ້, ການແຈ້ງກ່ຽວກັບການບໍ່ມີສິດທິ, ແລະ ສິດທິການ
ກວດສອບ, ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໜ້າກ່ອນນີ້. ADB ຍັງຈະແນະນໍາທາງເລືອກ “ບໍ່ມີການຕິດສິນບົນ” ຢູໃ່ ນແບບຟອມ
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ທະນາຄານລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອການບູລະນະ ແລະ ການພັັດທະນາ, 23 ມິຖຸນາ 1996.

ໂກງ

ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)

45

ການປະມູນທີຈ
່ ະຄ້າຍກັນກັບທະນາຄານໂລກ. ຕາມການຍອມຮັບກ່ຽວກັບເອກະສານຍະໂຍບາຍ ຕ້ານການສໍລ
້ າດບັງ
ຫຼວງໂດຍຄະນະກໍາມະການ, ການປ່ຽນແປງຜົນກະທົບນີຈ
້ ະລວມຢູໃ່ ນນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ ແລະ ນະໂຍບາຍການນໍາ
ໃຊ້ທປ
່ີ ກ
ຶ ສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຜູກ
້ ຢ
ູ້ ມ
ື ຂອງ ADB ແລະສົ່ງເຖິງຄະນະກໍາມະການເພື່ອອະນຸມັດ. ຂໍ້
ຄວາມປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກລະບຸໄວ້ໃນພາກຕິດຄັດ 2. ນະໂຍບາຍຈະຖືກ ເພີ່ມເຕີມດ້ວຍບົດບັນຍັດໃນ ລະບຽບ
ການເງິນກູ້ຢືມ ຂອງ ADB ການອະນຸຍາດໃຫ້ ADB ຍົກເລີກສັນຍາເງິນກູ້ ໃນບ່ອນທີ່ມີຫຼັກຖານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື
ພຶດຕິກໍາທີ່ມີລັກສະນະຫຼອກລວງ
ທີ່ກ່ຽວພັນກັບເລື່ອງຂອງການມອບສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ
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້ ວາມປ່ຽນແປງເຫຼາ່ົ ນີໄ
້ ດ້ຖກ
ື ລະບຸໄວ້ໃນພາກຕດ
ິ ຄດ
ັ 3.
61.
ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາມາດຕະການໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ມີຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຂອງ ADB ຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ຢ່າງເຄັ່ງ
ຄັດ ແລະ ເປັນລະບົບຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຄວາມໂປງໃສ່ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂະບວນການຈັດຊື້.
ການພິຈາລະນາແບບພິເສດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເພື່ອການກໍາຈັດຄວາມລ້າຊ້າ ແລະ ຮ້ອງຂໍເພື່ອຂະຫຍາຍເງື່ອນໄຂລ່ວງໜ້າ
, ການປະເມີນການປະມູນ, ການມອບສັນຍາ, ການຈ່າຍລ່ວງໜ້າ, ການເລີ້ມຕົ້ນຂອງໂຄງການ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການ
ຈ່າຍໃນຕໍ່ໜ້າ. ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຂຶ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພິຈາລະນາຈໍານວນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງລະດັບການປ່ຽນແປງ
ຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນຂຶ້ນຕື່ມອີກດ້ວຍ, ລວມໄປເຖິງການແນະນໍາການກວດສອບແບບບັງເອີນ, ກັບເປົ້າໝາຍຂອງການ
ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ຄວາມເໝາະສົມຂອງການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ. ເມື່ອສັນຍາໄດ້ຖືກໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ
ໂດຍ ADB, ເອກະສານສັນຍາຈະຕ້ອງລວມເຖິງການດໍາເນີນການຂອງຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມ, ເງິນສົມມະ
ນາບຸນຄຸນ, ສ່ວນຫຼຸດ, ຂອງຂວັນ, ຄ່ານາຍໜ້າ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ, ນອກເໜືອຈາກສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ ເຫັນໃນການປະ
ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ, ຈະຖືກຍົກໃຫ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງຂະບວນການຈັດຊື້ ຫຼື ການເຮັດສັນຍາ.
62.
ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການພາກສ່ວນເອກະຊົນຂອງ ADB, ບັນຫາການຈັດຊື້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ
ການໃຫ້ທຶນຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ. ໃນວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງກັບເອກະສານການເຮັດວຽກ, ການກວດ ຄື
ນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຈະຕ້ອງ ຖື
ກຄັດເລືອກຈາກລັດຖະບານເຈົ້າພາບໃນລັກສະນະທີ່ໂປ່ງໃສ,
ດີແທ້ແມ່ນຄວນຜ່ານການປະມູນການແຂ່ງຂັນ.
ຖ້າ
ເປັນໂຄງການທີ່ມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ວິສະວິກໍາ, ການຈັດຊື້, ແລະ ສັນຍາການກໍ່ສ້າງສໍາລັບໂຄງການຈະຕ້ອງສະ
ເໜີລາຄາທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້.
3.

ການປັບປຸງຫຼັກປະຕິບດ
ັ ແລະ ການສ້າງກົນໄກການລາຍງານພາຍໃນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ

63.
OGC, ໃນການປຶກສາຫາລືກັບພະແນກງົບປະມານ, ພະແນກບຸກຄະລະກອນ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງ (BPMSD),
ໄດ້ຮ່າງການແກ້ໄຂເພີ້ມເຕີມຂອງມາດຕາ 4 ຂອງຄໍາສັ່ງທາງຝ່າຍບໍລິຫານ ເລກທີ 2.02 ເພື່ອຂະຫຍາຍ ຂອບເຂດການ
ຄວບຄຸມບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກທຸລະກິດ ແລະກິດຈະກໍາສ່ວນຕົວ, ຜົນປະໂຫຍດ ທາງດ້ານການເງິນ,
ການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະກໍາທາງດ້ານການຄ້າ, ແລະ ການເປີດເຜີຍຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການ ເງິນ ແລະ ທຸລະກິດ. ຈຸດ
ປະສົງຂອງການແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງ, ຫຼື ການປະກົດໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງຄວາມຂັດແຍ່ງ
ດັງ່ ກ່າວໃນໝູສ
່ ະມາຊິກພະນັກງານລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໜ້າ ທີຂ
່ ອງພວກເຂົາ ແລະ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງພະນັກງານທີ່ເປັນສະມາຊິກ. ໃນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ປີ 1998, ການບໍ ລິຫານຈັດການຂອງການປ່ຽນແປງ
ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ແລະ ມາດຕາ 4 ປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນຫຼັກປະຕິບັດນໍາ ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບສະມາຊິກພະ
ນັກງານທຸກຄົນຂອງ ADB.
64.
ມາດຕະການເພີ້ມເຕີມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານະໂຍບາຍແລະວິທີດໍາເນີນການພາຍໃນ
ຂອງ ADB ສໍາລັບ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ການປະພຶດທີ່ຜິດກົດໝາຍແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຂອງ MDBs ອື່ນໆ ແລະ ພັດທະນາການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ປະຈຸບັນນີ້, ບໍ່ມີຊ່ອງທາງອິດສະຫຼະໃນ ການ
ເຜີຍແຜ່ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ທີ່ສາມາດລາຍງາຍການສືບສວນ. ພາຍໃຕ້ນະ ໂຍບາຍນີ້,
OGA ຈະເປັນຈຸດເລີ້ມຕົນຂອງການຕິດຕໍ່ ສໍາລັບ ຂໍ້ກ່າວຫາຂອງພຶດຕິກໍາທີ່ມີລັກສະນະສໍ້ໂກງຫຼອກລວງ ແລະ ການສໍ້
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OGC 1986. ກົດລະບຽບການດໍາເນີນການດ້ານເງິນກູ້ແບບທໍາມະດາ. ADB, ມະນິລາ. OGC. 1982. ກົດລະບຽບການດໍາເນີນການ ດ້ານເງິນກູ້ແບບພິເສດ. ADB, ມະນິລາ.
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

ລາດບັງຫຼວງໃນໂຄງການຂອງ ADB ຫຼື ໃນໝູ່ຂອງພະນັກງານ. ໃນການປຶກສາຫາລືກັບພະແນກຍຸດທະສາດ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍ (SPD), OGC, BPMSD, COSO, ແລະພະແນກການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, OGA ຈະພິຈາລະນາມາດຕະ ການທີ່
ເໝາະສົມເພື່ອທີ່ຈະນໍາເອົາມາໃຊ້ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພະນັກງານທັງໝົດຂອງ ADB ແລະ ໂຄງການ
ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງຫຼັກຈາລິຍະທໍາ.
65.
ໃນກໍລະນີທີ່ພະນັກງານ ADB ຫຼືບຸກຄົນພາຍນອກບໍ່ພໍໃຈໂດຍການສັນຫາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບກໍລະນີພິ
ເສດໃດໜຶ່ງຂອງ OGA, ທີ່ພວກເຂົາສາມາດນໍາມັນມາເປັນສິ່ງສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ທີ່ສາມາດກວດ
ສອບວ່າ ກໍລະນີທີ່ຄວນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາ OGA ເພື່ອພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ເພີ້ມເຕີມອີກ, ສົ່ງໄປຫາຜູ້ສືບສວນ ອິດສະຫຼະ
ຫຼື ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີເພື່ອທໍາການກວດສອບ, ຫຼື ຍົກເລີກຖ້າຫາກບໍ່ມີການດໍາເນີນການຕໍ່ໄປຖືກຮັບຮອງ. ສ່ວນ ຍ່ອຍ
ຂອງກໍລະນີທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນນອກຈາກນີ້
ຍັງອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໂດຍຄະນະກໍາມະການກວດ
ສອບ, ທີ່ລະບຸວ່າພວກມັນຖືກຕ້ອງກັບຂໍ້ພິຈາລະນາສໍາລັບການກວດສອບທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນ ການສ້າງຕັ້ງກ່ຽວກັບພາ
ລະໜ້າທີ່ການກວດສອບ ແລະ ວິທີດໍາເນີນການກວດສອບ ທີ່ຖືກອະນຸມັດໂດຍຄະນະກໍາມະການການກວດສອບ ຄັ້ງ
ວັນທີ 9 ຕຸລາ ປີ 1996.27
4.

ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຄວບຄຸມ

66.
ຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມຄວາມຊື່ສັດປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກທີ່ຖືກສະເໜີດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງສາມ
ທ່ານ, ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນຈະຕ້ອງຖືກຄັດເລືອກຈາກລາຍຊື່ສະມາຊິກພາຍນອກ, ຫົວໜ້າ, OAI ຈະສະເໜີຊື່ ແລະ ປະທານ
ຈະຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກໃນໝູ່ພະນັກງານລະດັບສູງຂອງ ADB ແລະ ບຸກຄົນພາຍນອກທີ່ບໍ່ແມ່ນພະນັກ ງານຂອງ
ADB ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງດີ, ເພື່ອດໍາລົງຕ່ໍາແໜ່ງໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.28 ຜູ້ອໍານວຍການ, OAI ຫຼື ເຊັ່ນພະນັກງານຜູ້
ອື່ນໆອາດຈະຕັດສິນໂດຍປະທານ, ຈະຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງສໍານັກງານເລຂາທິການ (ໂດຍບໍ່ມີການລົງຄະແນນສຽງ) ໃຫ້ກັບ
ຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມຄວາມຊື່ສັດ, ແລະ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສະມາຊິກທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງແຕ່ລະ ກອງປະຊຸມນັ້ນບໍ່ມີ
ຄວາມຂັດແຍ່ງກັນເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມ
ຄວາມຊື່ສັດ. ພະນັກງານ, ລວມທັງຕົວແທນຈາກຫ້ອງການບໍລິການການດໍາເນີນງານສູນກາງ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ປຶກ ສາ
ທົ່ວໄປອາດຈະຮຽກຮ້ອງເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມຄວາມຊື່ສັດ. ການຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະ ການ
ຄວບຄຸມຄວາມຊື່ສັດຈະເປັນໄປຕາມຄະແນນສຽງຂ້າງຫຼາຍ ເຊິ່ງ, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຈະຕ້ອງມີການລົງຄະແນນ ສຽງຂອງ
ສະມາຊິກພາຍນອກຂອງຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມຄວາມຊື່ສັດ. ໃນກໍລະນີການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະມາ ຊິກພາຍ
ນອກບໍ່ຢູ່ໃນສ່ວນຂອງການຕັດສິນໃຈສ່ວນຫຼາຍ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງໃໝ່ຈະຕ້ອງຖືກຈັດຂຶ້ນ ໂດຍສໍານັກງານເລຂາ ທິການ,
ທີ່ມີການກ່ຽວພັນ, ໃນສ່ວນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສະມາຊິກທັງສາມຄົນທີ່ພິຈາລະນາ ກໍລະນີໃນຕອນຕົ້ນ, ບວກ ກັບການ
ເພີ້ມສະມາຊິກພາຍໃນແລະສະມາຊິກພາຍນອກອີກດ້ວຍ. ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມຄວາມຊື່ ສັດ ຄັ້ງທີສອງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ການຕັດສິນຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມສຽງຂ້າງຫຼາຍ.
67.
ຄວາມອາດສາມາດຂອງ OGA ຈະຖືກໄດ້ຮັບການເສີ້ມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອໃຫ້ສາມາດແແແກ້ໄຂບັນຫາ
ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການຝຶກອົບຮົມເປັນພິເສດໃນດ້ານການສືບສວນດ້ານການບັນຊີ ແລະ
ເທັກນິກການສືບສວນອື່ນໆຈະຖືກຈັດໃຫ້ຂຶ້ນ, ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການຄັດເລືອກນັກວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ
ພະນັກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ພະນັກງານທີ່ຮັບເຂົ້າເພີ້ມທີ່ມີຄວາມສາມາດສະເພາະໃນພື້ນທີ່ເລົ່ານີ້ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຖືກປະກາດຮັບສະໜັກເອົາ. ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ OGA ເພື່ອປັບປຸງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກພາຍໃນ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອເພີ້ມຊັບພະຍາກອນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການກວດສອບພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ພື້ນທີ່ ທີ່ມີຜົນກະທົບ
ສູງຈະໄດ້ດໍາເນີນຕໍ່ໄປ. OGA ຈະອຸທິດເວລາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອດໍາເນີນການກວດສອບກິດຈະກໍາທີ່ ກ່ຽວພັນເຖິງການ
ຈັດຊື້ຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ກວດສອບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນໆ ຂອງສໍ້ໂກງ. ໃນການ
ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນສູງສຸດໃນການກວດສອບ DMCs ຂອງ ADB, OGA ຍັງຈະເລີ້ມຕົ້ນລໍາດັບຂອງການກວດສອບ
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Doc. R225-95, ການກໍານົດພາລະໜ້າທີ່ຂອງການກວດສອບ. ວັນທີ 10 ເດືອນ ພະຈິກ. ເນື່ອງຈາກຫຼາຍພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ອາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ (ເຊັ່ນ ການຈັດຊື້
ຫຼື ການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ) ຕົກໃນສະພາບເກີນອໍານາດທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ ຂອງຄະນະກໍາ ມະການກວດສອບຂອງ ADB, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າວ່າມີກໍລະນີໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່
ຖືກກ່າວຫາວ່າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ ຖືກນໍາຂຶ້ນ ມາກ່ອນຄະນະກໍາມະການ.
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ໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດປົກກະຕິຈະເປັນ 24 ເດືອນ,ແຕ່ຫົວໜ້າ, OAI ແລະ/ຫຼືປະທານອາດຈະກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)
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ໂດຍບໍ່ໄດ້ເລືອກຂອງໂຄງການ ADB ເພືອ
່ ຕິດຕາມການເຄືອ
່ ນໄຫວທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າທາງພາຍ ນອກ.
OGA ຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບສະຖາ ບັນກວດສອບສູງສຸດໃນ ADB DMCs,
ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານອືນ
່ ໆຂອງ ADB ມັນຈະມີບົດບາດ ໃນການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຍົກລະ ດັບຄວາມອາ
ດສາມາດໃນການກວດສອບຂອງສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ. OGA ຍັງຈະພິຈາລະນາວິທກ
ີ ານລາຍງານການ ກວດສອບໂຄງການ
ເຊິງ່ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫາຼ ຍວິທີ ແລະ ນໍາມາໃຊ້ງາ່ ຍໃຫ້ກບ
ັ ພະນັກງານຜູຈ
້ ດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ . ປະສິດທິ ຜົນຂອງ ມາດຕະການເຫຼາ່ົ ນີ້
ຈະຖືກປະເມີນຫຼັງຈາກປີທໍາອິດ ແລະ ຂັ້ນຕອນເພີ້ມເຕີມຈະຖືກ ພິຈາລະນາຕາມຄວາມ ຈໍາເປັນ.
68.
ໃນບົດຄວາມຂອງການສະເໜີແນະຂອງຄະນະທໍາງານໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບໂຄງການ, ຊັບພະຍາກອນ
ຫຼາຍຢ່າງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນແລ້ວສາມາດນໍາເອົາມາໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຖີ່, ໄລຍະເວລາ, ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງພາ
ລະໜ້າທີ່ໃນການບໍລິຫານໂຄງການ.29 ການດູແລຮັກສາຈະຖືກນໍາໄປຂະຫຍາຍຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເທັກນິກຂອງ
ການເຮັດພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ຂົງເຂດທາງດ້ານການເງິນ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ນະໂຍບາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນການ ຍົກລະ
ດັບຄຸນນະພາບຂອງການຄວບຄຸມດູແລໂຄງການໃຫ້ທົ່ວທັງໝົດ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມຈະຖືກນໍາໄປສູ່ການຍົກລະ ດັບຄຸນ
ນະພາບຂອງການຄວບຄຸມດູແລໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະ ແລະ ການລິເລີ້ມໂຄງການຂອງການ ກວດສອບ
ແບບສຸ່ມເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.30
69.
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ຄໍາແນະນໍາດ້ານການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ຄູ່ມືການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ ຈະຖືກປັບປຸງ ເພື່ອ
ກໍານົດເງື່ອນໄຂໃຫ້ພະນັກງານບັນຊີທີ່ມີຄຸນວຸດທິໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍຫ້ອງການຕົວແທນການບໍລິຫານ ຫຼື ການດໍາ
ເນີນການ ແລະ ລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລະບົບການບັນຊີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ສໍາລັບ ໂຄງ ການ
ກ່ອນການເບີກຈ່າຍເງິນກູສ
້ າມາດເຮັດໄດ້. ການພິຈາລະນາຈະໄດ້ຮບ
ັ ການວາງແຜນ ແລະ ໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ຈາກຕົວຊີ້
ວັດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ເໝາະສົມໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ດ້ານອື່ນຢ່າງເປັນ
ປະຈໍາໃນທຸກໆສາມເດືອນ, ແລະ ທຸກໆຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງປະສິດທິພາບໃນການກໍານົດ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະສິດ
ທິພາບຂອງການດໍາເນີນງານຕົວຈິງຈະຕ້ອງມີເຫດຜົນສົມຄວນ. ຄຸນນະພາບຂອງລະບົບການ ບໍລຫ
ິ ານຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານຂອງ
ADB ຈະຕ້ອງມີການຍົກລະດັບເພືອ
່ ສະໜອງໃຫ້ຜຈ
ູ້ ດ
ັ ການມີຂມ
້ໍ ນ
ູ ທີທ
່ ນ
ັ ກັບເວລາຫຼາຍ ຂຶນ
້ ເພືອ
່ ຕິດຕາມການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ຂອງໂຄງການ, ການບໍລຫ
ິ ານຈັດການເງິນກູ,້ ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານງົບປະ ມານໃນການດໍາເນີນງານໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.
70.
ເມື່ ອ ມີ ຫຼັ ກ ຖານທີ່ ໜ້ າ ສົ ນ ໃຈວ່ າ ກິ ດ ຈະກໍ າ ທີ່ ມີ ລັ ກ ສະນະການສໍ້ ລ າດບັ ງ ຫຼ ວ ງຫຼື ຜິ ດ ກົ ດ ໝາຍໄດ້ ຂັ ດ ຂວາງປະ
ສິດທິພາບຂອງໂຄງການຂອງ ADB ຫຼື ຫຼຸດຜົນຕອບແທນຂອງພວກເຂົາ, ບັນຫານີ້ຄວນຈະສັງເກດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນ
ບັນດາເອກະສານຂອງ ADB, ລວມທັງບົດລາຍງານການກວດສອບໂຄງການ, ບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດ ໂຄງການ, ບົດ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນໂຄງການ, ບົດລາຍງານການກວດສອບປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ, ແລະ ເອກະສານ ອື່ນໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ການດໍາເນີນການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກ ງານຄວນ
ຈະຫຼີກຫຼ່ຽງການນໍາໃຊ້ພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກ ຫຼື ສັບສຸພາບເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນ ຫາຍາກ.31
5.

ການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພະນັກງານ

71.
ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ຖ້າຫາກພະນັກງານຂອງ
ADB
ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງນະໂຍ
ບາຍ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະຫຼັກການປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເນື່ອງຈາກຄວາມດຸໝັ້ນຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ຂອງ ພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນບໍແ
່ ມ່ນຈຸດມຸງ້ ໝາຍຂອງນະໂຍບາຍນີໃ້ ນການປ່ຽນແປງພະນັກງານ ADB ໃຫ້ກາຍເປັນ
“ເຈົາ້ ໜ້າທີຕ
່ າໍ ຫຼວດ,” ຫຼື ເພືອ
່ ກໍານົດເປົາ້ ໝາຍຂອງການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງທີສ
່ າໍ ຄັນກວ່າ ເປົາ້ ໝາຍການພັດ
ທະນາອືນ
່ ໆ,
ພະແນກການແລະພະນັກງານທັງໝົດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີໜ
່ າ້ ສົນໃຈເພືອ
່ ຮັບປະກັນເຖິງຄວາມຊືສ
່ ດ
ັ
ຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ ADB ພາຍໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໃຜລາວ. ພະນັກງານ ADB ຈະຕ້ອງທໍາ
29
30

ADB. 1995. ບົດລາຍງານຂອງຄະນະປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ. ມະນິລາ, ໜ້າ. 22–26.
ນະໂຍບາຍຈະຖືກປະກາດອອກເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ຖືກນໍາສະເໜີ.

ກ່ອນນີ້,

ພະນັກງານຈະພິຈາລະນາ

ວິທີການດໍາເນີນງານຂອງ

ADB

ເຊິ່ງສາມາດເພີ້ມຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕິດ ຕາມ ການເຄື່ອນໄຫວໂຄງການ ແລະການຄວບຄຸມດູແລສາມາດຖືກນໍາມາໃຊ້.
31

ສໍາລັບຕົວຢ່າງທີດ
່ ທ
ີ ສ
່ີ ດ
ຸ ກ່ຽວກບ
ັ ວທ
ິ ຫ
ີ ວ
ົ ຂກ
້ໍ ຽ່ ວກບ
ັ ການສລ
້ໍ າດບງັ ຫວ
ຼ ງສາມາດຖກ
ື ຈດ
ັ ການຢ່າງກງົ ໄປກງົ ມາ ແລະ ໃນທາງການທດ
ູ ໃນເອກະສານທະນາຄານ, ໃຫ້ເບິງ່ Post-Evaluation Office. 1997.
ການສກ
ຶ ສາພເິ ສດກຽ່ ວກບ
ັ ປະເດັນທກ
່ີ ຽ່ ວຂ້ອງກບ
ັ ການວາ່ ຈາ້ ງທປ
່ີ ກ
ຶ ສາໃນໂຄງການເງິນກຂ
ູ້ ອງທະນາຄານ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງພວກມນ
ັ ຕກ
່ໍ ບ
ັ ຜນ
ົ ການດາໍ ເນີນງານຂອງໂຄງການ. ADB, ມະນີລາ.
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

ຄວາມເຂົ້າໃຈກັບເນື້ອຫາຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດຊີ້ນໍາພະນັກງານດ້ວຍຕົວເອງ, ແລະ ກະກຽມຕອບສະໜອງຢ່າງ
ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
72.
ຄວາມຊື່ສັດຂອງພະນັກງານ ADB ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊັບສິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຖາບັນ, ແລະ ການ
ລະເມີດຫຼັກປະຕິບັດຂອງ ADB ຂອງພະນັກງານ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກດໍາເນີນການຢ່າງ ເຄັ່ງຄັດ. ທຸກ
ໆຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ການປະພຶດທີ່ຜິດກົດໝາຍໂດຍພະນັກງານຂອງ ADB ຄວນຈະຖືກສົ່ງ
ໄປຫາ OGA, ທີ່ຮ່ວມກັບພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ADB ຈະກວດສອບຄວາມ ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການກ່າວ ຫາ
ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສືບສວນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ການຮຽກຮ້ອງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຈະ ຖືກສືບສວນທັນທີໃນ ທຸກໆ
ດ້ານ, ແລະຖືເປັນຄວາມລັບໂດຍ OGA ແລະ BPMSD, ຜູ້ທີ່ສາມາດດຶງດູດເອົາ ຄວາມຊ່ຽວຊານເພີ່ມເຕີມພາຍໃນ
ຫຼື ພາຍນອກຂອງ ADB ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ຕາມຂັ້ນຕອນການລົງໂທດທາງ ວິໃນທີ່ລະບຸໃນລະບຽບບໍລິຫານ ເລກທີ
2.04, ພະນັກງານໄດ້ຄົ້ນພົບພຶດຕິກໍາທີ່ມີຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບ ຈໍານວນຄັ້ງຂອງການລົງໂທດ, ລວມທັງການ
ແຕ່ງຕັ້ງໜ້າທີ່ໃໝ່, ການຫຼຸດຊັ້ນ, ການຢຸດຈ່າຍເງິນເດືອນຊົ່ວຄາວ, ການຊົດໃຊ້ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ/ຫຼື ຈ່າຍຄ່າປັບ ໃໝ,
ການຍົກເລີກ, ແລະ ການໄລ່ອອກການໂດຍທັນທີ.32 ການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຊ້ ກັບສະຖານະການຂອງ ພະນັກ ງານທີ່
ສ້າງຮັ່ງຄູນມີແກ່ຕົນເອງໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ແລະ/ຫຼື ການກະທໍາທີ່ໃກ້ຄຽງກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່
ພວກເຂົາຊັກຈູງຄົນອື່ນໃຫ້ກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນ.
73.
ເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພະນັກງານ, SPD, OGC, OGA, ແລະ BPMSD ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນໃນການຈັດລະດັບການປະຊຸມຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ ແລະ ການສໍາມະນາເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບນະ
ໂຍບາຍຂອງ ADB ແລະ ເພືອ
່ ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ທາງເລືອກທີສ
່ ະຫຼບ
ັ ສັບຊ້ອນໃນການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງ
ລັດ
ັ ຖະບານ DMC, ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ, ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

32

ມາດຕາ 5 ຂອງລະບຽບການບໍລິຫານ ເລກທີ 2.04 ຈັດໃຫ້ສໍາລັບຂັ້ນຕອນຂອງການອຸທອນໄປຍັງຄະນະກໍາມະການການອຸທອນ ແລະ ໃນທີ່ ສຸດໄປຍັງສານປົກຄອງ.

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)

VI.
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ຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະການສະເໜີແນະ

74.
ເອກະສານນີ້ ສ ະເໜີ ແ ນະຈໍ າ ນວນຂອງມາດຕະການທີ່ ເ ປັ ນ ຮູ ບ ປະທໍ າ ສໍ າ ລັ ບ ການກໍ າ ນົ ດ ນະໂຍບາຍຕ້ າ ນ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຈົບລົງດ້ວຍສາມເສັ້ນກໍານົດ: ການແກ້ໄຂປັບປຸງໃໝ່ກ່ຽວກັບນະໂຍ
ບາຍຂອງ ADB ແລະນະໂຍບາຍຂອງພະນັກງານ, ແນວຄິດລິເລີ້ມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ການວາງ
ແຜນໃໝ່, ແລະ ການປ່ຽນແປງການບໍລິຫານພາຍໃນ.
75.

76.

ການສະເໜີແນະນະໂຍບາຍຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເພື່ອພິຈາລະນາແລະອະນຸມັດໂດຍຄະນະກໍາມະການ:
(i)

ນໍາເອົາວິທີການແລະຄໍາແນະນໍາທີ່ມີຢູ່ໃນເອກະສານນີ້ເປັນເອກະສານນະໂຍບາຍແລະເປັນຄໍາສັ່ງບໍລິ
ຫານຈັດການໃນແບບຟອມຂອງການແນະນໍາພະນັກງານ.

(ii)

ການພິຈາລະນາອະນຸມັດແກ້ໄຂແນວທາງຂອງ ADB ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ທີ່ປຶກສາ
ແລະ ການສະເໜີແກ້ໄຂກົດລະບຽບການດໍາເນີນງານດ້ານເງິນກູ້ແບບທໍາມະດາ ແລະ ແບບພິເສດ ຂອງ
ADB ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນພາກຕິດຄັດ 2 ແລະ 3 ເປັນຕົ້ນ.

(iii)

ການພິຈາລະນາການປ່ຽນແປງເພີ້ມເຕີມຢູ່ໃນ ຄໍາແນະນໍາການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ຄູ່ມືການ
ເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ ເພື່ອເສີມສ້າງການຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ກໍານົດໃນການລາຍ ງານ.

ເອກະສານນີ້ໄດ້ແນະນໍາການປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປນີ້ໃນການບໍລິຫານໂຄງການແລະການວາງແຜນຂອງ ADB:
(i)

ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ADB ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ
ການບໍລິຫານ, ກັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສະເພາະໃນການສົ່ງເສີມຕະຫຼາດເສລີນິຍົມ ແລະ ການປະຕິຮູບ
ການບໍລິຫານຈັດການຂອງພາກລັດ.

(ii)

ເພີ້ມຄວາມສໍາຄັນໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາບັນຫຼັກ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຄວາມ
ໂປງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນ DMCs (ເຊັ່ນ ໜ່ວຍງານກວດສອບສູງສຸດ, ໜ່ວຍງານ ຈັດຊື້,
ໜ່ວຍງານທີ່ກໍານົດລະບຽບ, ໜ່ວຍງານຜູ້ກວດກາພັກລັດ ແລະ ອື່ນໆ.) ເປັນພາກສ່ວນໜຶງ່ ທີຄ
່ ວາມ
ສໍາຄັນກວ້າງຂວາງຂອງ ADB ໃນການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການບໍລຫ
ິ ານ.

(iii)

ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດລິເລີ້ມໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນພູມິພາກອາຊີແລະປາຊິຟິກໂດຍຜ່ານທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂອງ TA.

(iv)

ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການຄວບຄຸມໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລະເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃນການປະເມີນໂຄງການ, ໂດຍເນັ້ນສະເພາະເມື່ອໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

(v)

ພັດທະນາລໍາດັບຂອງການຝຶກອົບຮົມສໍາມະນາ, ການປະຊຸມສົນທະນາວຽກງານ, ແລະອື່ນໆ. ກ່ຽວ ກັບ
ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB ແລະ ວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານສາມາດມີ ຄວາມ
ກ້າວໜ້າທີດ
່ ທ
ີ ສ
່ີ ດ
ຸ ທາງດ້ານຄວາມຊືສ
່ ດ
ັ ໃນການດໍາເນີນງານຂອງ ADB ແລະ ການເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັນກັບ
DMCs.

(vi)

ເຜີຍແຜ່ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ ແລະ ເຄື່ອງສືື່ສານທາງດ້ານຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບນະ
ໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB ເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃນສາທາລະນະ.

77.
ສຸດທ້າຍ,ເອກະສານນີ້ສະເໜີແນະນໍາການປ່ຽນແປງດ້ານການບໍລິຫານໃນການການດໍາເນີນງານຂອງ
ໃນລະດັບພະແນກການ/ຫ້ອງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ADB
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ການຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼ
 ວງ ແລະ ຄວາມສັດຊື່

(i)

ບັງຄັບໃຊ້ຂ
ແ
ໍ້ ນະນໍາດ
 ້ານການຈັດຊື້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອຫຼີກລຽງຄວາມລ່າຊ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ,
ຢືດເວລາອອກໄປ, ແລະ ຄໍາສັ່ງການປ່ຽນແປງຫຼາຍເກີນໄປ.

ການ

(ii)

ການກໍານົດເອົາ
OGA
ເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງການຕິດຕໍ່ສໍາລັບກໍລະນີການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການ
ສໍ້ ລາດບັງຫຼວງລະຫວ່າງໂຄງການ ADB ແລະພະນັກງານ, ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ OGA ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຕາມວິທີການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການປຶກສາຫາລືກັບພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ
ADB.

(iii)

ໃນການປຶກສາຫາລືກັບ BPMSD, ພິຈາລະນາການເພີ້ມເສີມພະນັກງານຂອງ OGA ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ສາມາດດີຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ້.

(iv)

ໃນການປຶກສາຫາລືກັບ BPMSD ແລະ COSO, ພິຈາລະນາວິທີທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອເສີມ ສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວແລະ ຄວບຄຸມດູແລໂຄງການ, ແລະ ທຸກໆແຫຼ່ງ ຂໍ້ມູນເ
ພີ້ມເຕີມທີ່ອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານເຫຼົ່ານີ້.

(v)

OGA ແລະ BPMSD ດໍາເນີນການຮ່ວມກັນໂດຍກົງໃນການຈັດຊຸດການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການ
ສືບສວນອາຊະຍາກໍາທາງການບັນຊີ ແລະ ເທັກນິກການສືບສວນອື່ນໆ ເພື່ອຄັດເລືອກພະນັກງານ
OGA, ນັກວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນ, ແລະ ພະນັກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

(vi)

OGC ແລະ BPMSD ດໍາເນີນການຮ່ວມກັນໂດຍກົງໃນການຈັດຊຸດສໍາມະນາ ແລະ/ ຫຼື ກິດຈະ
ກໍາຂໍ້ມູນຂ່າວສານອື່ນໆ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານ ADB ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂລະບຽບບໍລິຫານ
ເລກທີ 2.02; ມາດຕາ 4 ກ່ຽວກັບຫຼັກປະຕິບັດຂອງພະນັກງານເຊິ່ງໄດ້ຖືກເຊັນຮັບຮອງ ໂດຍຜູ້ບໍລິ
ຫານຈັດການ ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ປີ 1998.

78.
ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ
ແລະ
ປະສານງານກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນຄວາມຄິດລິເລີ້ມຕໍ່ການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການວາງແຜນຂອງ ADB, ບັນດາພະແນກການ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ SPD,
OGA, ແລະ OGC (ໃນກອບຂອງກົດໝາຍ ແລະ ປະເດັນທາງກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດອື່ນໆ ຂອງການ ດໍາເນີນການ)
ທີ່ມີການປະເມີນເປັນບາງຄັ້ງຄາວກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດຂອງນະ ໂຍບາຍ.
79.
ຫຼັງຈາກຄະນະກໍາມະການ ອະນຸມັດກ່ຽວກັບບັນຫານະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງ
ADB, ເອກະສານຄະນະກໍາມະການນີ້ອາດຈະຖືກສົ່ງວຽນມາວິເຄາະໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນປະສົບການ ຂອງADB ກ່ຽວ
ກັບນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ທີ່ນໍາສະເໜີການປັບປ່ຽນວິທີການດໍາເນີນງານຕາມຄວາມ ຈໍາເປັນ, ແລະ ການສ
ະແດງໃຫ້ເຫັນງົບປະມານສະເພາະຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານຊັບພະຍາກອນ ອື່ນໆ.

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (2 ກໍລະກົດ 1998)
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VII. ພາກຕິດຄ
 ັດ

1.

 າຍລະອຽດຂອງການບໍລິຫານປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຄິດລິເລີ້ມໃນການເສີມສ້າງຄວາມ ອາດສາມາດ ດ້ວຍອົງ
ລ
ປະກອບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

2.

ການແກ້ໄຂທີ່ສະເໜີແນວທາງຂອງ ADB ສໍາລັບການຈັດຊື້ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການສໍ້ລາດບັງ ຫຼວງ

3.

ການແກ້ໄຂເພີ້ມເຕີມການສະເໜີລະບຽບການດໍາເນີນການດ້ານເງິນກູ້ແບບທໍາມະດາແລະ ແບບພິເສດຸ
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ພາກຕິດຄ
 ັດ 1, ໜ້າ 1

ລາຍລະອຽດຂອງແນວຄິດລ
 ເິ ລີ່ມດ້ານການປົກຄອງ ແ
 ລະ ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ທີ່ມ
 ີອົງປ
 ະກອບດ້ານການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງແຂງແຮງ
ໜ່ວຍງານເປົ້າໝາຍ

ປະເພດຂອງການແຊກແຊງ

ຕົວຢ່າງ
TA 2616 ເຖິງ Sri Lanka
ເພື່ອປະຕິຮບ
ູ ການບໍລຫ
ິ ານຂອງລັດ

•

ບ
ທ
ົ ທວນຄືນການຈ່າຍເງິນ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດເພື່ອໃຫ້ໝນ
ັ້ ໃຈວ່າຖືກຕ້ອງ
ກັບໂອກາດຂອງການວ່າຈ້າງທີ່ສາມາດ ເລືອກໄດ້

•

ເສີມສ້າງມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະການຄວບຄຸມ

•

ດ
ພ
ັ ທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຫຼກ
ັ ປະຕິບດ
ັ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງລາຊະການພົນລະ ເຮືອນຢ່າງກວ້າງຂວາງ

•

 າ້ ງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄວບຄຸມຈັດການ ແລະ
ສ
ລະບົບຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ

TA 2538 ການບໍລຫ
ິ ານງົບປະມານ ທີ່ຖກ
ື ປັບປຸງໃໝ່ໃນ
Micronesia

•

 າ້ ງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການກວດ ສອບຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍ ແລະ
ສ
ການຄວບຄຸມ

ເງິນກູ້ 1506 ສໍາລັບຫຼັກສູດບໍລຫ
ິ ານ
ຊັບພະຍາກອນພາກລັດ Gujarat ຂອງອິນເດຍ

•

ສະໜັບສະໜູນເສີມສ້າງນະໂຍບາຍການ ຈັດຊື້

TA 2701 ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງຂອງສໍານັກງານສະຖາບັນແຫ່ງ
ຊາດເພື່ອປະເມີນຜົນການຈັດຊື້ໃນ ຫວຽດນາມ

ກະຊວງບໍລຫ
ິ ານສາຂາຕ່າງໆ,
ຕົວແທນ ແລະພະແນກການ

•

 ານປັບປຸງ ແລະ ປັບໂຄງສ້າງວິທກ
ກ
ີ ານດໍາ ເນີນທຸລະກິດ
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນ ການໃຊ້ຈາ່ ຍເງິນໄວ

TA 2186 ການເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃນກອບກົດໝາຍສໍາລັບ
ການບໍລຫ
ິ ານດ່ານພາສີໃນສາທາລະ ນະລັດປະຊາຊົນຈີນ

ຝ່າຍນິຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດ

•

 ະຖາບັນມີມາດຕະການເພື່ອສ້າງ
ສ
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງໜ່ວຍງານ/
ປະຊາຊົນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມໂປງໃສ່ຂນ
ຶ້ ຕື່ມ ແລະໃຊ້ງາ່ ຍ
ໂດຍຜ່ານປ້າຍຊື່, ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເອກະ
ສານ,ການຕິດປະກາດອັດຕາຄ່າທໍານຽມ, ອື່ນໆ.

TA 2459 ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ ເຕັກນິກແກ່ປະເທດເນປານ
ເພື່ອ ເພີ້ມປະສິດທິພາບການດໍາເນີນ ງານດ້ານພາສີອາກອນ

•

ກ
ຍ
ົ ລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມ
ເປັນອິດສະຫຼະຂອງອົງການກວດສອບ ສູງສຸດ.

RETA 5688 ແຜນການຝຶກ ອົບຮົມການກວດສອບໄລຍະ
ຍາວໃນລະດັບພາກພື້ນສໍາລັບສະມາຊິກຂອງສະຖາບັນກວ
ດສອບສູງສຸດຂອງອົງການໃນພູມພ
ິ າກອາຊີ

ຝ່າຍບໍລຫ
ິ ານ
ຄະນະກໍາມະການ
ລາຊະການພົນລະເຮືອນ

ກະຊວງການເງິນ/
ກະຊວງການພັດທະນາ

ອົງການກວດສອບສູງສຸດ

TA 2463 ສໍາລັບການເສີມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຫ້ອງກ
ານຜູກ
້ ວດສອບທົ່ວໄປໃນໝູ່ ເກາະຟິຈິ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໃຈລັດຖະສະພາ

•

ເ ສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາ
ມາດຂອງຂອງລັດຖະສະພາ ເພື່ອທໍາໜ້າ ທີ່ເປັນອົງການອິດສ
ະຫຼະທີ່ເຝົ້າລະວັງການກະທໍາຜິດທາງກົດໝາຍຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫຼື
ອົງການອື່ນ

USAID/CRS ຄວາມພະຍາ ຍາມໃນການເສີມສ້າງຄວາມ
ສາມາດຂອງລັດຖະສະພາໃນ ເສດຖະກິດທີ່ມກ
ີ ານປ່ຽນແປງ
TA 2599 ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດການປະຕິຮບ
ູ ການບໍລກ
ິ
ານພົນລະເຮືອນສໍາລັບໝູເ່ ກາະ Marshall ໃນໂຄງການ
UNDP ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ການປະສານງານ ແລະລະບົບ
ການປົກຄອງໃນປາຊິຟກ
ິ ໃຕ້

ຫ້ອງການສອບສວນຄໍາ
ຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະຊາຊົນທີ່ມຕ
ີ ລ
ໍ່ ດ
ັ

•

ເ ສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຂົ້າ ເຖິງປະຊາຊົນ
ເພື່ອການແກ້ໄຂຢ່າງ ເປັນ ທໍາກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ

ຝ່າຍຕຸລາການ

•

ພດ
ັ ທະນາກົນໄກສໍາລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຜດ
ິ ພາດທີ່ເລືອກໄດ້

TA 2521 ສໍາລັບການແກ້ໄຂ ຂໍ້ຜດ
ິ ພາດທີ່ເລືອກໄດ້ ໃນ
ອິນເດຍ

•

 ະໜັບສະໜູນການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສໍາລັບຜູພ
ສ
້ ພ
ິ າກສາ
ແລະທະນາຍຄວາມ

TA 2727 ການປັບປຸງໂຄງ ສ້າງແລະຄວາມສາມາດ
ຂອງກະຊວງຍຸດຕິທໍາໃນ ມົງໂກເລຍ

ຫຼຸດຜ່ອນຄະດີທຍ
ີ່ ງັ ຄົງ ຄ້າງ
ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖ
າບັນຫຼັກ: ອໍາ ນາດຕຸລາການ ແລະ
ກະຊວງຍຸດຕິທໍາ

ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາ •
ບັນສໍາຮອງ: ໂຮງການກົດໝາຍ ແລະ
ການຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍ ທ້ອງຖິ່ນ

ແນະນໍາການບໍລຫ
ິ ານປັບປຸງສານ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ

ຝ່າຍສັງຄົມ

ໃ ຫ້ວງົ ຄວາມຄິດເຫັນລະຫວ່າງທຸລະກິດ ແລະ
ລັດກ່ຽວກັບບັນຫາທົ່ວໄປຂອງ ລະບົບການປົກຄອງທີ່ດີ

ຄະນະກໍາມະການທຸລະ ກິດພາກລັດ

•
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ພາກຕິດຄ
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ການສະເໜີແກ້ໄຂນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ
ADB33
ສອດຄ່ອງກັບຫຼກ
ັ ການພັດທະນາການປະຕິບດ
ັ ທີດ
່ ທ
ີ ສ
່ີ ດ
ຸ ໃນກຸມ
່ ທະນາຄານເພືອ
່ ການພັດທະນາ, ມາດຕາ 2.14, 2.15, ແລະ
2.16 ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ຂອງ ADB ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ການສໍ້ໂກງ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
2.14 ນະໂຍບາຍຂອງ ADB ຄືຕອ
້ ງການໃຫ້ຜກ
ູ້ ູ້ (ລວມທັງຜູໄ
້ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກເງິນກູຂ
້ ອງ ADB) ແລະຜູປ
້ ະ
ມູນ/ຜູຈ
້ າໍ ໜ່າຍ/ຜູຮ
້ ບ
ັ ເໝົາ ພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາໃຫ້ທນ
ຶ ກູຢ
້ ມ
ື ຂອງ ADB ເພືອ
່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງຫຼກ
ັ ການ
ປະຕິບດ
ັ ທີຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້ ແລະ ການດໍາເນີນການຂອງສັນຍາດັງ່ ກ່າວ. ໃນການດໍາເນີນການໃຫ້ເປັນ
ໄປຕາມນະໂຍບາຍສະບັບນີ,້ ADB:
(a)
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ກໍານົດຄວາມໝາຍ, ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ກໍານົດນີ້, ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
(i)

“ການກະທໍາທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ”
ໝາຍເຖິງພຶດຕິກໍາສ່ວນໜຶ່ງຂອງພະນັກງານໃນພາກລັດແລະເອ
ກະຊົນ ໂດຍ ທີ່ພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮັ່ງມີຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ /ຫຼື
ພຶດຕິກາໍ ທີໃ່ ກ້ຄຽງກັບ ບັນຫາເຫຼາ່ົ ນັນ
້ , ຫຼື ຊັກຊວນຜູອ
້ ນ
່ື ໃຫ້ກະທໍາເຊັນ
່ ນັນ
້ , ໂດຍການນໍາໃຊ້ໜາ້ ທີ່
ຕໍາແໜ່ງໃນທາງທີຜ
່ ດ
ິ ໃນ ບ່ອນທີພ
່ ວກເຂົາຖືກແຕ່ງຕັງ້ , ແລະ ມັນຍັງລວມໄປເຖິງການສະເໜີໃຫ້,
ການມອບ ໃຫ້, ການຮັບເອົາ, ຫຼື ການຊັກຊວນໂດຍສິງ່ ທີມ
່ ຄ
ີ າ່ ໃດໆ ທີມ
່ ອ
ີ ດ
ິ ທິພນ
ົ ຕໍກ
່ ານກະທໍາຂ
ອງພະນັກງານດັງ່ ກ່າວໃນຂະບວນ ການຈັດຊື້ ຫຼື ໃນການປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ; ແລະ

(ii)

“ການກະທໍາໃນລັກສະນະຫຼອກລວງສໍ້ໂກງ”
ໝາຍເຖິງການບິດເບືອນຄວາມຈິງຂອງເຫ
ດການທີ່ເກີດ ຂຶ້ນເພື່ອມີອິດທິພົນຕໍ່ຂະບວນການຈັດຊື້ ຫຼື ການປະຕິບັດສັນຍາທີ່ມີຄວາມ
ເສຍຫາຍຕໍ່ກັບຜູ້ກູ້ຢືມ,
ແລະ
ລວມທັງການກະທໍາທີ່ມີລັກສະນະລວມຫົວກັນໃນກຸ່ມຜູ້
ປະມູນ (ກ່ອນຫຼືຫຼັງການສະເໝີລາຄາ ປະມູນ) ວາງແຜນເພື່ອກໍານົດລາຄາປະມູນປອມ,
ບໍ່ມີລະດັບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເພື່ອກີດກັ້ນຜູ້ກູ້ຢືມ ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການແຂ່ງຂັນແບ
ບເສລີ ແລະ ແບບເປີດ;

(b)

ຈະປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີສໍາລັບສິນຈ້າງລາງວັນ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າວ່າຜູ້ປະມູນໄດ້ສະເໜີລາງວັນທີ່ຊັກຈູງໃຫ້
ກະທໍາ ທີ່ບໍ່ຊື່ສັດຫຼືການກະທໍາທີ່ມີລັກສະນະສໍ້ໂກງໃນການແຂ່ງຂັນໃນການເຮັດສັນຍາທີ່ກໍາລັງຖືກກ່າວ
ເຖິງນັ້ນ;

(c)

ຈະຍົກເລີກໃນສ່ວນຂອງເງິນກູຢ
້ ມ
ື ທີຖ
່ ກ
ື ກໍານົດໃຫ້ໃນສັນຍາສໍາລັບສັງຫະລິມະສັບ
ແລະ
ວຽກງານ
ຖ້າຫາກໃນ ເວລາໃດກໍຕ
່ າມທີກ
່ າໍ ນົດວ່າການກະທໍາທີບ
່ ຊ
ໍ່ ສ
່ື ດ
ັ ຫຼື ມີລກ
ັ ສະນະສໍໂ
້ ກງເປັນການຈູງໃຈໂດຍຕົ
ວແທນຂອງຜູກ
້ ູ້ ຢືມ ຫຼື ຜູໄ
້ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກເງິນກູຢ
້ ມ
ື ໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້ ຫຼກ
ື ານເຮັດສັນຍານັນ
້ ,
ໂດຍທີຜ
່ ກ
ູ້ ຢ
ູ້ ມ
ື ບໍ່ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຢ່າງເໝາະສົມແລະທັນເວລາເປັນທີພ
່ ໃໍ ຈແກ່ ADB ເພືອ
່ ແກ້ໄຂສະຖານະການ;

(d)

ຈະເປີດເຜີຍບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີບ
່ ມ
່ໍ ສ
ີ ດ
ິ , ທັງຢ່າງທີບ
່ ມ
່ໍ ກ
ີ າໍ ນົດ ຫຼື ໄລຍະເວລາທີກ
່ າໍ ນົດໄວ້, ເພືອ
່ ເປັນການມອບສັນຍາໃຫ້
ທຶນຂອງ ADB ຖ້າຫາກໃນເວລາໃດກໍຕ
່ າມທີກ
່ າໍ ນົດວ່າບໍລສ
ິ ດ
ັ ມີການຈູງໃຈໃຫ້ກະທໍາການທີບ
່ ຊ
່ໍ ສ
່ື ດ
ັ ຫຼື ມີພດ
ຶ ຕິ
ກໍາສໍໂ
້ ກງໃນການແຂ່ງຂັນສໍາລັບ, ຫຼື ໃນການດໍາເນີນການ, ສັນຍາໃຫ້ທນ
ຶ ຂອງ ADB; ແລະ

(e)

ຈະມີສິດທິທີ່ຈະກໍານົດໃນສັນຍາໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມໂດຍ ADB, ຂໍ້ກໍານົດຈະຖືກລວມເຖິງຄວາມຕ້ອງການ
ຜູ້ ຈໍາໜ່າຍແລະຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ ADB ໃນການກວດສອບບັນຊີຂອງພວກເຂົາ ແລະ

ຂໍ້ກໍານົດທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈະຖືກຕື່ມລົງໃສ່ໃນ ນະໂຍບາຍຂອງ ADB ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ປຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຕົວຂອງ ຜູ້ກູ້.
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ບັນທຶກທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການຂອງສັນຍາ ແລະ ທໍາການກວດສອບບັນຊີເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍຜູ້ກວດ
ສອບບັນຊີທີ່ຖືກແຕ່ງ ຕັ້ງໂດຍ ADB.

ພາກຕິດຄ
 ັດ 2, ໜ້າ 2

2.15 ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະເພາະຂອງ ADB, ຜູ້ກູ້ຢືມເງິນອາດຈະສະເໜີໃຫ້ຮູ້, ໂດຍການລົງໃສ່ໃນແບບຟອມການປະມູນ
ສໍາລັບສັນຍາເງິນກູ້ຢືມກ້ອນໃຫຍ່ທີ່ໃຫ້ທຶນໂດຍ ADB, ຄໍາປະຕິຍານຂອງຜູປ
້ ະມູນແມ່ນຈະປະຕິບດ
ັ ຕາມການແຂ່ງຂັນ
ແລະ ດໍາເນີນການຕາມສັນຍາ, ຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດໃນການຕໍຕ
່ າ້ ນການສໍໂ
້ ກງ ແລະ ການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງ (ລວມ
ໄປເຖິງການໃຫ້ສິນບົນ), ທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານການປະມູນ. ໝາຍເຫດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຄວນຈະຖືກສອດລົງໃສ່ໃນເອ ກະ
ສານບ່ອນທີ່ຄໍາປະຕິຍານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສອດແຊກລົງໃສ່, ສັງເກດວ່າມັນໄດ້ຖືກວາງໄວ້ບ່ອນ ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ກູ້.
2.16 ເມື່ອສັນຍາທີ່ຈະໃຫ້ເງິນທຶນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍ ADB ເອກະສານສັນຍາຈະຕ້ອງປະກອບໄປດ້ວຍຄໍາ
ປະຕິຍານຈາກຜູ້ຮັບເໝົາວ່າ ຈະບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມ, ເງິນສົມມະນາບຸນຄຸນ, ສ່ວນຫຼຸດ, ຂອງຂວັນ, ຄ່ານາຍໜ້າ ຫຼື ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍອື່ນໆ, ນອກເໜືອຈາກສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການປະມູນເຫຼົ່ານັ້ນ, ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຫຼືໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງຂະບວນ
ການຈັດຊື້ ຫຼື ການດໍາເນີນການຕາມສັນຍາ.
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ການສະເໜີປັບປຸງແກ້ໄຂເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບລະບຽບການດໍາເນີນການດ້ານເງິນກູ້ແບບທໍາມະ
ດາ ແລະ ແບບ ພິເສດ
ມາດຕາ 8.03 ຂອງລະບຽບການດໍາເນີນການດ້ານເງິນກູ້ແບບທໍາມະດາ ແລະ ລະບຽບການດໍາເນີນການດ້ານເງິນກູ້ ແບບ
ພິເສດຈະຕ້ອງຖືກປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ອ່ານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.ການແກ້ໄຂປັບປຸງໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນໄດ້ຖືກຂີດກ້ອງເອົາໄວ້ແລ້ວ.

ມາດຕາ 8.03. ການຍົກເລີກໂດຍ ADB. ຖ້າຫາກວ່າ (i) ສິດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນການຖອນເງິນຈາກ
ບັນຊີເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກໂຈະກ່ຽວກັບຈໍານວນເງິນກູ້ໃດໆເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາສາມສິບ (30) ວັນຕິດຕໍ່ກັນ,
ຫຼື (ii) ເວລາໃດກໍ່ຕາມທີ່ ADB ຕັດສິນໃຈ, ຫຼັງຈາກຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ກູ້, ເຊິ່ງຈໍານວນເງິນກູ້ນໍາ
ໃຊ້ບໍ່ຖືກຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງ ໂຄງການ, ຫຼື (iii) ເວລາໃດກໍຕ
່ າມທີ່ ADB ຕັດສິນໃຈ, ກ່ຽວກັບທຸກໆສັນຍາທີ່
ໃຫ້ທນ
ຶ ໃນເງິນລາຍໄດ້ຂອງເງິນກູ,້ ທີກ
່ ານປະຕິບດ
ັ ບໍ່ ຊືສ
່ ດ
ັ ຫຼື ການກະທໍາໃນລັກສະນະຫຼອກລວງສໍໂ
້ ກງ ເປັນ
ສິງ່ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໂດ້ຍຜູຕ
້ າ່ ງໜ້າຂອງຜູກ
້ ູ້

ຫຼື

ຂອງຜູໄ
້ ດ້ຮບ
ັ

ຜົນປະໂຫຍດຈາກເງິນກູໃ້ ນລະຫວ່າງ

ການຈັດຊື/້ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນການເລືອກ ຫຼື ລະ ຫວ່າງການດໍາເນີນການຂອງ ສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ໂດຍ
ທີຜ
່ ກ
ູ້ ບ
ູ້ ຕ
່ໍ ອ
້ ງປະຕິບດ
ັ ຢ່າງເໝາະສົມ
ົ
ການ,

ຫຼື

ແລະ

(iv) ໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມທີ່

ໄດ້ຂອງເງິນກູ້ບໍ່

ທັນເວລາເປັນທີພ
່ ໃໍ ຈແກ່

ADB

ADB

ໃນການແກ້ໄຂສະຖານະ

ເຫັນວ່າການຈັດຊື້ຂອງສັນຍາໃດໆ

ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນທີ່ກໍານົດໄວ້

ຫຼື

ທີ່ໃຫ້ທຶນໃນເງິນລາຍ

ທີ່ໄດ້ກ່າວອ້າງອີງໄວ້ໃນສັນຍາເງິນກູ້,

ຫຼື

(v) ຕາມວັນທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາເງິນ ກູ້ເປັນວັນທີປິດການຖອນເງິນ ຈໍານວນເງິນກູ້ທັງໝົດຈະຕ້ອງຍັງຄົງ
ເຫຼືອ ໃນບັນຊີເງິນກູ້, ADB ອາດຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄ້ໍາປະກັນຮັບຮູ້, ຖ້າມີ, ຍົກເລີກສິດຂອງຜູ້ກູ້ເພື່ອຖອນເງິນ
ທັງ ໝົດ ຫຼື ສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ເມືອ
່ ປະກາດແຈ້ງການ ດັງ່ ກ່າວອອກໄປ, ຈໍານວນເງິນກູ້ ຫຼື ສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈະຕ້ອງຖືກຍົກເລີກ.

ການຕາ້ ນການສລ
ໍ້ າດບງັ ຫຼວງ ແລະ ຄວາມສດ
ັ ຊື່:  ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ
ປມ
ື້ ຫົວນປ
ີ້ ະກອບມສ
ີ ອງເອກະສານຂອງທະນາຄານພດ
ັ ທະນາອາຊີ (ADB): ຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້

ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ແນະນໍາດາ້ ນຄວາມສດ
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