
 

  

ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່:ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ປື້ມຫົວນີ້ປະກອບມີສອງເອກະສານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB): ຫັຼກການ  ແລະ ຂໍ້ 
ແນະນໍາ ດ້ານ ຄວາມ ສັດ ຊື່ (ພຶດສະພາ 2010) ແລະ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງ(ກໍລະກົດ1998).

ຫ້ອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງADBເຮັດໜ້າທີ່ສືບສວນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າມີ
ການສໍ້ໂກງ,ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ການບັງຄັບ,ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ,ການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດ,ການ
ຂັດຂວາງ ແລະການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ ADB ໃຫ້ທຶນ, ໂດຍ
ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້າຍຄວາມສັດຊື່ຂອງADB.

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວຂອງ ADB ກໍານົດໃຫ້ທຸກ
ພາກສ່ວນ, ລວມທັງ ພະນັກງານ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍ
ດ, ຜູ້ປະມູນ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານດ້ານສິນທໍາສູງສຸດ ໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່
ADBໃຫ້ທຶນ.ນະໂຍບາຍນີ້ສະໜັບສະໜູນພັນທະຂອງADB,ຕາມ
ມາດຕາ 14(xi) ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,
ໃນການຮັບປະກັນວ່າເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການໃຫ້ທຶນຂອງADBຕ້ອງຖືກ
ນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.

ເອກະສານພິມເຜີຍແຜ່ນີ້ແມ່ນປ່ຽນແທນ ແລະ ທົດແທນເອກະສານ 
ການ ຕ້ານ ກາ ນສໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ  ແລະ ຄວາມ ສັດ ຊື່,ສະບັບພິມທໍາອິດ,
(ເບິ່ງດ້ານຂວາ)ໃນທຸກດ້ານ.

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງ ADB ແມ່ນການປົດປ່ອຍເຂດພາກພື້ນອາຊີປາຊິຟິກອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ພາລະກິດຂອງ ADB ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພາກພື້ນນີ້ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຫຼາຍໆດ້ານ, ແຕ່ມັນຍັງແມ່ນບ່ອນຢູ່ຂອງສອງສ່ວນສາມ
ຂອງຜູ້ທຸກຍາກທັງໝົດໃນໂລກ:1,8ຕື້ຄົນມີລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ$2ຕໍ່ມື້, ໂດຍທີ່903 ລ້ານຄົນກໍາລັງ
ສູ້ຊີວິດດ້ວຍລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ $1,25ຕໍ່ມື້. ADB ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຜ່ານ
ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ,ການເຕີບໂຕດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ,ແລະການລວມກັນເປັນ
ໜຶ່ງຂອງພາກພື້ນ.

ໂດຍມີສໍານັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ກຸງມະນີລາ, ADB ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງລວມມີ 48
ປະເທດຈາກພາກພື້ນ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງມັນສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອສະມາຊິກທີ່ເປັນປະເທດກໍາລັງ
ພັດທະນາແມ່ນການເຈລະນາດ້ານນະໂຍບາຍ,ເງິນກູ້,ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ,ການຄໍ້າປະກັນ,ເງິນ
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າແລະການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ.

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ຖະໜົນ6ADBAvenue,ເມືອງMandaluyong
1550Metroມະນີລາ,ປະເທດຟິລິບປິນ
www.adb.org/Integrity
ISBN:978-92-9092-476-0
ລະຫັດການພິມເຜີຍແຜ່:TIM114103 ພິມໃນປະເທດຟິລິບປິນ

ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ແລະຄວາມສັດຊ

ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ແລະຄວາມສັດຊື່
ວັນທີພິມເຜີຍແຜ່:ຕຸລາ2010

ສະບັບປັບປຸງຄັ້ງທີສອງ
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©2010ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ສະຫງວນລິຂະສິດ.ຈັດພິມປີ2010.
ພິມໃນປະເທດຟິລິບປິນ.
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ຂໍ້ມູນການພິມຕາມລາຍການ

ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາດສັດຊື່.
ເມືອງMandaluyong,ຟິລິບປິນ:ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,2010.

1.ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. 2.ການປົກຄອງ. 3.ໂຄງການພັດທະນາ. I.ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງໃນປື້ມເຫັ້ຼມນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຂຽນແລະບໍ່ຈໍາເປັນສະແດງເຖິງຄວາມຄິດເຫັນແລະນະໂຍບາຍ
ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຫຼື ສະພາຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ລັດຖະບານທີ່ພວກເຂົາເປັນຕົວແທນ. ADB ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ປະກອບຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້ ແລະ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆຕໍ່ກັບຜົນຕາມມາຂອງການນໍາໃຊ້ພວກມັນ. ໂດຍການລະບຸຊື່
ຫຼືການອ້າງອີງເຖິງດິນແດນຫຼືຂົງເຂດດ້ານພູມີສາດສະເພາະໃດໜຶ່ງ,ຫຼືໂດຍການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບ“ປະເທດ”ໃນເອກະສານນີ້,ADB
ບໍ່ມີເຈດຕະນາຕັດສິນໃດໆກ່ຽວກັບຖານະດ້ານກົດໝາຍຫຼືຖານະອື່ນໆຂອງດິນແດນຫຼືຂົງເຂດນັ້ນ.

ADB ສົ່ງເສີມການຈັດພິມ ຫຼື ອັດສໍາເນົາຂໍ້ມູນສະເພາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນທາງການຄ້າ ໂດຍມີການ
ຮັບຮອງຢ່າງເໝາະສົມຂອງ ADB. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ຂາຍຕໍ່, ແຈກຢາຍຕໍ່, ຫຼື ສ້າງຜົນງານການຂຽນຈາກປື້ມຫົວນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງ
ທາງການຄ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢ່າງຈະແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກADB.

ໝາຍເຫດ:
ໃນປື້ມຫົວນີ້,“$”ໝາຍເຖິງໂດລາສະຫະລັດ.

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
6ADBAvenue,ເມືອງMandaluyong
1550MetroManila,ຟິລິບປິນ
ໂທ+6326324444
ແຟັກ+6326362444
www.adb.org

ສໍາລັບການສັ່ງຈອງ,ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ພະແນກການພົວພັນຕ່າງປະເທດ
ແຟັກ+6326362648
adbpub@adb.org

“ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກແປມາຈາກພາສາອັງກິດ
ເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖີງກຸ່ມເປົ້າໜາຍໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ເອດີບີ)
ໄດ້ພະຍາຍາມເພື່ອຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ
ການແປເອກະສານດັ່ງກ່າວ,ພາສາອັງກິດແມ່ນເປັນ
ພາສາທາງການຂອງເອດີບີແລະຕົ້ນສະບັບທີ່ເປັນພ
າສາອັງກິດຂອງເອກະສານສະບັບນີ້ຖືວ່າແມ່ນສະບັບ
ທີ່ມີເນື້ອໃນທີ່ເປັນຈິງ(ນັ້ນໜາຍຄວາມວ່າເນື້ອໃນ
ເປັນທາງການແລະເຊື່ອຖືໄດ້).ທຸກການອ້າງອີງຕ້ອງ
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3ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມຊື່ສັດ(ພຶດສະພາ2010)

I. ບັນດາສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ
ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາສໍາລັບການສືບສວນ1

ບົດນໍາ

ບັນດາສະຖາບັນຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມຮັບຮອງຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາທົ່ວໄປສໍາລັບການສືບສວນທີ່ດໍາເນີນໂດຍ
ໜ່ວຍງານສືບສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ:

• ກຸ່ມທະນາຄານພັດທະນາອາຝຣິກາ
• ທະນາຄາພັດທະນາອາຊີ
• ທະນາຄານເອີຣົບເພື່ອການຟື້ນຟູແລະການພັດທະນາ
• ກຸ່ມທະນາຄານການລົງທຶນເອີຣົບ
• ກຸ່ມທະນາຄານພັດທະນາອີນເຕີ-ອາເມລິກັນ
• ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ

ຫຼັກການ ແລະ ແນວຂໍ້ແນະນໍາເຫ່ົຼານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນຄໍາແນະນໍາໃນການດໍາເນີນການສືບສວນຕ່າງໆ ໂດຍ
ສົມທົບກັບບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ສິດທິພິເສດ ແລະ ການພົ້ນຈາກການຮັບໂທດ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນ
ອົງການຈັດຕັ້ງ.2

ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານນີ້,ການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບ“ອົງການຈັດຕັ້ງ”ແມ່ນໝາຍເຖິງທຸກສະຖາບັນທີ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາສະຖາບັນທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຂ້າງເທິງ.ບັນດາໜ່ວຍງານສືບສວນຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງໃນຕໍ່ໄປຈະ
ເອີ້ນວ່າ“ຫ້ອງການສືບສວນ.”

ສໍາລັບADB: ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານ້ີຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້ກັບຫ້ອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່(OAI),
ພະນັກງານຂອງຕົນ,ແລະທຸກໆພາກສ່ວນທ່ີOAIໃຫ້ອໍານາດຫຼືປະທານແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດໍາເນີນການສືບສວນທີ່ຖ້າບ່ໍດັ່ງນ້ັນ
OAIຈະດໍາເນີນ,ແລະຕ່ໍກັບພະນັກງານADBທຸກຄົນເຊັ່ນດຽວກັບບັນດາທີ່ປຶກສາແລະຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ວ່າຈ້າງໂດຍADB
ແລະພາກສ່ວນທີສາມອື່ນທ່ີມີສ່ວນພົວພັນໃນກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບADB3ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ.4

1 ຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາສໍາລັບການສືບສວນຂອງສະຖາບັນການເງິນ ລະຫວ່າງ ປະເທດ, ນໍາມາໃຊ້ໂດຍບັນດາສະຖາບັນທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ, ໄດ້ ຖືກເອົາລວມເຂົ້າເປັນຫົວຂໍ້ I ຂອງຫຼັກການ ແລະ
ຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມຊື່ສັດ,ໂດຍມີການເພີ່ມເຂົ້າຫຍໍ້ໜ້າທີ່ກ່ຽວສະເພາະກັບADB.

2 ຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງມອບໃຫ້, ກໍານົດຂຶ້ນຫຼືໝາຍເຖິງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ,ພັນທະຫຼື ສິດທິໃດໆທີ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໃນສານກົດໝາຍຫຼື ການດໍາເນີນຄະດີການປົກຄອງຕໍ່ກັບອົງ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ດໍາເນີນການສືບສວນ. ບໍ່ມີຫຍັງໃນຂໍ້ແນະນໍານີ້ຄວນຈະຖືກຕີຄວາມໝາຍເປັນການກະທົບຕໍ່ກັບສິດທິ ແລະ ພັນທະຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງຕາມກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບຽບການຂອງອົງກາຈັດຕັ້ງນັ້ນໆ,ຫຼືສິດທິແລະການພົ້ນຈາກການຮັບໂທດທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງໂດຍສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດແລະກົດໝາຍຂອງສະມາຊິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

3 “ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີນິຍາມຄວາມໝາຍໃນຫຍໍ້ໜ້າ1.C,infra
4 ເອກະສານສະພາບໍລິຫານ R-89-98, ນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ອະນຸມັດໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 1998, ດັ່ງທີ່ຖືກອະທິບາຍຊີ້ແຈງໂດຍເອກະສານສະພາບໍລິຫານ R185-04,

ນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ:ການອະທິບາຍຊ້ີແຈ້ງທີ່ສະເໜີມາແລະການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບຂໍ້ແນະນໍາດ້ານທີ່ປຶກສາແລະການຈັດຊື້,ທີ່ອະນຸມັດໃນວັນທີ11ພະຈິກ2004,
ແລະ ເອກະສານສະພາ ບໍລິຫານ R179-06, ນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ: ຄໍານິຍາມທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ກ່ຽວກັບ ການກະທໍາທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການ ສໍ້ໂກງ, ອະນຸມັດ
ຄັ້ງວັນທີ8ກັນຍາ2006.



4 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

ຫຼັກການທົ່ວໄປ

1. ແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງຈະມີຫ້ອງການສືບສວນໜຶ່ງທີ່ຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການສືບສວນຕ່າງໆ.

2. ຈຸດປະສົງຂອງການສືບສວນທີ່ດໍາເນີນໂດຍຫ້ອງການສືບສວນແມ່ນເພື່ອກວດກາເບິ່ງ ແລະ ກໍານົດຕັດສິນ
ຄວາມເປັນຈິງຂອງຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼືການສໍ້ໂກງຕາມການໃຫ້ນິຍາມຄວາມໝາຍໂດຍແຕ່ລະສະ
ຖາບັນ ເຊິ່ງລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ບັນດາໂຄງການທີ່ໃຫ້ທຶນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງນັ້ນໆ, ແລະ ຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການ
ປະພຶດປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນສ່ວນຂອງສະມາຊິກພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງນັ້ນໆ .

ສໍາລັບADB: 1.A. OAIແມ່ນຈຸດຕິດຕ່ໍທໍາອິດແລະແມ່ນຫ້ອງການສືບສວນສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາເລື່ອງການລະເມີດເລື່ອງຄວາມຊື່ສັດທ່ີ
ພົວພັນກັບກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບADBຫຼືພະນັກງານADB.

   1.B. “ການລະເມີດເລ່ືອງຄວາມຊື່ສັດ”ແມ່ນການກະທໍາທ່ີ່ລະເມີດນະໂຍບາຍການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂອງADB,
ເຊິ່ງລວມມີການກະທໍາທ່ີເປັນການກິນສິນບົນ,ການສ້ໍໂກງ,ການບັງຄັບຂ່ົມຂູ່ຫຼືການຮ່ວມຫົວກັນ,ການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ,
ການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດ,ແລະການຂັດຂວາງ,ດ່ັງທີ່ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມໃນທ່ີນີ້.

   1.C. “ກິດຈະກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບADB”ປະກອບມີກິດຈະກໍາທ່ີໃຫ້ທຶນ,ບໍລິຫານຫຼືສະໜັບສະໜູນໂດຍADB,ຫຼື
ທຸກໆກິດຈະກໍາທີ່ໃນຄວາມເປັນຈິງມີຜົນກະທົບຫຼືອາດຈະກະທົບຫຼືບ່ໍດ່ັງນັ້ນກ່ໍກ່ຽວພັນກັບADB.

ສໍາລັບADB:

2.A. ການລະເມີດເລ່ືອງຄວາມຊື່ທີ່ຫ້ອງການOAIອາດຈະສືບສວນປະກອບມີ:

i. ການກະທໍາທ່ີເປັນການສ້ໍລາດບັງຫຼວງເຊິ່ງໝາຍເຖິງການສະເໜີໃຫ້,ການໃຫ້,ການໄດ້ຮັບຫຼືການຮ້ອງຂໍເອົາ,ບໍ່ວ່າຈະ
ໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມ,ສ່ິງທີ່ມີຄ່າເພື່ອຄອບງໍາການດໍາເນີນການຂອງພາກສ່ວນອ່ືນຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ;

ii. ການກະທໍາທ່ີເປັນການສ້ໍໂກງເຊິ່ງໝາຍເຖິງທຸກການກະທໍາຫຼືການລະເວັ້ນ,ເຊິ່ງລວມທັງການບິດເບືອນ,ທ່ີໂດຍຕ້ັງໃຈຫຼື
ບ່ໍຕ້ັງໃຈເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງເຂ້ົາໃຈຜິດຫຼືພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຜິດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນ
ຫຼືຜົນປະໂຫຍດອື່ນຫຼືເພື່ອຫຼີກລ່ຽງພັນທະຕ່າງໆ;

iii. ການກະທໍາທ່ີເປັນການບັງຄັບເຊິ່ງໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຫືຼການເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍ,ຫືຼການຂົ່ມຂູ່ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຫຼືເປັນອັນຕະລາຍ,ບ່ໍວ່າທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມ,ຕໍ່ກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຫຼືຊັບສິນຂອງພາກສ່ວນນັ້ນ
ເພື່ອຄອບງໍາການດໍາເນີນການຂອງພາກສ່ວນນ້ັນຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ;

iv. ການກະທໍາທ່ີເປັນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເຊິ່ງໝາຍເຖິງການຈັດຕຽມລະຫວ່າງສອງຫຼືຫຼາຍພາກສ່ວນກວ່ານັ້ນທີ່ຖືກອອກ
ແບບມາເພື່ອບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງ,ເຊິ່ງລວມທັງການຄອບງໍາການດໍາເນີນການຂອງພາກສ່ວນອ່ືນຢ່າງບໍ່
ຖືກຕ້ອງ;5

v. ການໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດເຊິ່ງໝາຍເຖິງການລັກ,ການສ້ິນເປືອງຫຼືການໃຊ້ຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງຂອງຊັບສິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະ
ກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບADB,ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກະທໍາໂດຍເຈດຕະນາຫຼືຜ່ານຄວາມປະໝາດລະເລີຍ;

vi. ການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງແມ່ນທຸກສະພາບການທີ່ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງມີຜົນປະໂຫຍດທ່ີອາດຈະຄອບງໍາຢ່າງບໍ່
ຖືກຕ້ອງການປະຕິບັດໜ້າທ່ີຫຼືຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການ,ພັນທະດ້ານສັນຍາຫຼືການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແລະ
ລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອີກພາກສ່ວນອ່ືນ;

5 ຄໍານິຍາມຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສໍ້ໂກງ, ການບັງຄັບຂົມຂູ່ ແລະ ການຮ່ວມຫົວກັນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບທະນາຄາພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍອື່ນ ແລະ ນໍາມາໃຊ້ໂດຍ ADB
ພາຍໃຕ້ເອກະສານສະພາບໍລິຫານR179-06(supraຢູ່ໝາຍເຫດລຸ່ມໜ້າເຈ້ຍ3).



5ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມຊື່ສັດ(ພຶດສະພາ2010)

3. ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມທ່ຽງທໍາ, ຄວາມບໍ່ມີອັກຄະຕິ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາໃນຕະຫຼອດຂະບວນ
ການສືບສວນ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງຕົນຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ ແລະ ດ້ວຍລະດັບຄວາມຊື່ສັດສູງສຸດ. ໂດຍສະ
ເພາະແລ້ວ,ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງດໍາເນີນໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເປັນເອກະລາດຈາກຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼືມີສ່ວນພົວພັນ
ໃນກິດຈະກໍາດໍາເນີນງານນັ້ນໆແລະຈາກສະມາຊິກພະນັກງານທີ່ຈະເປັນຜູ້ຖືກສືບສວນແລະຈະຕ້ອງປາສະຈາກຈາກ
ການຄອບງໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຢ້ານກົວການແກ້ແຄ້ນ.

4. ພະນັກງານຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບຫົວໜ້າງານຢ່າງທ່ວງທັນເວລາ ທຸກການຂັດແຍ້ງຜົນປະ
ໂຫຍດຕົວຈິງຫຼື ທ່ີເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະມີໃນການສືບສວນທີ່ຜູ້ກ່ຽວກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມ, ແລະຫົວໜ້າງານຈະຕ້ອງດໍາ
ເນີນການຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງນັ້ນ.

5. ລະບຽບຂ້ັນຕອນທີ່ເໝາະສົມຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອສືບສວນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນສ່ວນ
ຂອງພະນັກງານຂອງຫອ້ງການສືບສວນ.

vii. ການກະທໍາທ່ີເປັນການຂັດຂວາງເຊິ່ງລວມມີ(a)ການເຈດຕະນາທໍາລາຍ,ການປອມແປງ,ການປ່ຽນແປງຫຼືການເຊື່ອງ
ຊ້ອນວັດຖຸທ່ີເປັນຫຼັກຖານຕ່ໍກັບການສືບສວນຂອງADB;(b)ການໃຫ້ການທ່ີບ່ໍເປັນຈິງຕ່ໍກັບຜູ້ສືບສວນເພື່ອຂັດຂວາງ
ການສືບສວນຂອງADB;(c)ການຂົ່ມຂູ່,ການລົບກວນຫຼືການຂູ່ຂວັນພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງເພື່ອສະກັດກັ້ນບ່ໍໃຫ້ພາກສ່ວນ
ນ້ັນເປີດເຜີຍສ່ິງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ໃນເລ່ືອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນຫຼືບ່ໍໃຫ້ສະແຫວງຫາການສືບສວນດັ່ງກ່າວ,ຫຼື(d)
ການຂັດຂວາງສິດທິດຕາມສັນຍາຂອງADBໃນການກວດສອບຫຼືການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນ.

viii. ການລະເມີດການລົງໂທດຂອງADB;

ix. ການລະເມີດອື່ນຕ່ໍກັບນະໂຍບາຍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂອງADB,ລວມທັງການບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ
ດ້ານຈັນຍາບັນສູງສຸດ;ແລະ

x. ການແກ້ແຄ້ນຕ່ໍກັບຜູ້ເປີດໂປງຫຼືພະຍານເຊິ່ງແມ່ນການກະທໍາທ່ີເປັນຜົນຮ້າຍ,ບ່ໍວ່າຈະທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມ,ສະເໜີ
ແນະ,ຂ່ົມຂູ່ຫຼືດໍາເນີນການຕ່ໍກັບຜູ້ເປີດໂປງຫຼືພະຍານຫຼືບຸກຄົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ເປີດໂປງຫຼືພະຍານໃນແບບທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຮຽນໃດໜຶ່ງເນື່ອງຈາກການແຈ້ງຫືຼການຮ່ວມມືກັບການສືບສວນຂອງADBໂດຍຜູ້ເປີດໂປງຫຼືພະ
ຍານ,ເຊິ່ງຈະຖືກສືບສວນອີງຕາມຄໍາສັ່ງດ້ານການບໍລິຫານ(AO)2.10.6

2.B. ການສືບສວນອາດຈະລວມເອົາຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຮັດການລະເມີດ້ານຄວາມຊື່ສັດ.

2.C. ການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍພະນັກງານADBເຊິ່ງພົວພັນກັບການລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່ຫຼືການແກ້
ແຄ້ນຕໍ່ກັບຜູ້ເປີດໂປງຫືຼພະຍານຈະຖືກສືບສວນໂດຍຫ້ອງການOAIໂດຍປະຕິບັດຕາມຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມ
ຊື່ສັດເຫຼົ່ານ້ີ,ພາກຕິດຄັດ2ຂອງAO2.047ແລະAO2.10.

2.D. OAIອາດຈະສືບສວນການປະພຶດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງອື່ນ,ອີງໃສ່AO2.04ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງປະທານຫຼືຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່,
ພະແນກງົບປະມານ,ບຸກຄະລາກອນແລະລະບົບຄຸ້ມຄອງ.

ສໍາລັບADB: 4.A. ການຂັດແຍ້ງດ້ານປະໂຫຍດຈະຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຫົວໜ້າ,OAIຫຼືຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບມອບໝາຍຮັບຮູ້ໂດຍໄວຫຼັງຈາກ
ມີການຄ້ົນພົບແລະກ່ອນການດໍາເນີນການສືບສວນໃດໆ ຈະເກີດຂ້ຶນ.ການຂັດແຍ້ງທີ່ພົວພັນເຖິງຫົວໜ້າ,OAIຈະຕ້ອງ
ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ທ່ານປະທານຮັບຮູ້.ທຸກໆການດໍາເນີນການເພ່ືອຄຸ້ມຄອງການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຈະຕ້ອງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ.ການດໍາເນີນການເພື່ອແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດອາດຈະລວມມີ,ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ,ການໃຫ້
ອອກຈາກການສືບສວນນ້ັນໆ,ແລະຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄະດີນັ້ນໆ.

6 ການປົກປ້ອງຜູ້ເປີດໂປງ ແລະ ພະຍານ
7 ມາດຕະການ ແລະ ລະບຽບຂ້ັນຕອນການປະຕິບັດວິໄນ



6 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

6. ແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງຈະຕ້ອງພິມເຜີຍແຜ່ອໍານາດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດໜ້າວຽກຂອງຫ້ອງ
ການສືບສວນພ້ອມກັບລາຍງານປະຈໍາປີທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ກິດຈະກໍາດ້ານຄວາມຊື່ສັດແລະການຕ້ານການສໍ້ໂກງແລະການ
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງຫ້ອງການສືບສວນຂອງຕົນໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ.

ສໍາລັບADB: 5.A. ການແຈ້ງການກ່າວຫາທ່ີສົງໃສວ່າມີການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດຫຼືການປະພຶດທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງພະນັກງານຂ້ັນ
ບໍລິຫານໃນຫ້ອງການOAIຫຼືພະແນກງົບປະມານ,ບຸກຄະລາກອນແລະລະບົບຄຸ້ມຄອງ(BPMSD)ສາມາດແຈ້ງໃຫ້
ທ່ານຮອງປະທານ(ຝ່າຍການເງິນແລະການບໍລິຫານ)ໃຫ້ຮັບຊາບ,ໂດຍປະຕິບັດຕາມAO2.10,ຂ້ໍທີ4.3.

   5.B. ການແຈ້ງການກ່າວຫາທ່ີສົງໃສວ່າມີການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດຫຼືການປະພຶດທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານຮອງ
ປະທານສາມາດແຈ້ງໃຫ້ທ່ນປະທານຮັບຮູ້,ໂດຍປະຕິບັດຕາມA.O.2.10ຂໍ້ທີ4.4.

   5.C. ການແຈ້ງການກ່າວວ່ມີການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດໂດຍພະນັກງານOAIອ່ືນ,ທ່ີປຶກສາຫຼືຜູ້ຮັບເໝົາອາດຈະ
ແຈ້ງໂດຍກົງຫາຫົວໜ້າຫືຼຜູ້ອໍານວຍການOAI.

ສໍາລັບADB: 6.A. ຫ້ອງການOAI,ພະນັກງານຂອງຕົນ,ທຸກພາກສ່ວນທີ່OAIມອບອໍານາດໃຫ້ຫຼືທຸກໆຄົນທີ່ທ່ານປະທານແຕ່ງ
ຕ້ັງໃຫ້ດໍາເນີນການສືບສວນທ່ີຖ້າບ່ໍດ່ັງນັ້ນຫ້ອງການOAIຈະເປັນຜູ້ເຮັດ,ຈະຕ້ອງປະເມີນຂ້ໍກ່າວຫາແລະດໍາເນີນການ
ສືບສວນພາຍໃຕ້ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີຢ່າງຮີບດ່ວນແລະລະອຽດຮອບຄອບ,ແລະສະເໜີແນະການດໍາເນີນ
ດ້ານການບໍລິຫານເພື່ອໃຫ້ADBດໍາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາດ່ັງກ່າວ.

   6.B. ພາຍໃຕ້ຂ້ໍກໍານົດໜ້າວຽກຂອງຕົນ,ຫົວໜ້າ,OAIມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ກັບທ່ານປະທານ.ຜູ້ກ່ຽວລາຍ
ງານໂດຍກົງຫາທ່ານປະທານ,ແລະຜ່ານທ່ານປະທານ,ຫາຄະນະກໍາມະການກວດສອບຂອງສະພາຜູ້ບໍລິຫານ,ກ່ຽວກັບ
ກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງOAI.ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງOAI,ຫົວໜ້າ,OAIແລະພະນັກງານທີ່
ໄດ້ຮັບມອບອໍານາດໃນOAIຈະຕ້ອງມີການເຂ້ົາເຖິງຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະບໍ່ຈໍາກັດຫາ(ແລະອາດຈະມີການຄອບຄອງຫຼື
ຄວບຄຸມຊົ່ວຄາວ)ຂໍ້ມູນແລະບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກໆກິດຈະກໍາຂອງADB,ບຸກຄະລາກອນຂອງADB,ແລະຊັບ
ສິນທາງວັດຖຸຂອງADB.ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ົນຕໍຂອງຫ້ອງການOAIມີຄື:

▖ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບພະແນກ/ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ສະເໜີເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງ
ຫຼວງຂອງADB.

▖ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບພະແນກ/ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ສະເໜີແລະທົດທວນຄືນລະບຽບການທີ່ສະເໝາະພາຍໃຕ້ນະ
ໂຍບາຍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະມາຊິກພະນັງການທຸກຄົນແລະທຸກໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານສູງສຸດເພື່ອຮັກສາຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະຫຼິດແລະຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ.

▖ ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຈຸດຕິດຕ່ໍເບ້ືອງຕ້ົນສໍາລັບທຸກໆເຫດການກ່າວຫາເລ່ືອງການສ້ໍໂກງ,ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຫຼືການນໍາໃຊ້
ໃນທາງທີ່ຜິດດ່ັງທີ່ໃຫ້ນິຍາມຄວາມໝາຍໂດຍADBໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ,ໃນທຸກ
ກິດຈະກໍາທີ່ADBໃຫ້ທຶນເຊິ່ງລວມທັງສະມາຊິກພະນັກງານຂອງມັນ.

▖ ດໍາເນີນການສືບສວນຢ່າງເປັນເອກະລາດແລະຍຸຕິທໍາກ່ຽວກັບເລ່ືອງການສໍ້າໂກງແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ການບັງຄັບ
ຂ່ົມຂູ່,ການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດແລະການນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງ
ຫຼວງຂອງADBທ່ີOAIຮັບຮູ້ໄດ້ຫຼືຄ້ົນພົບ.

▖ ໂດຍປະສານຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການຜູ້ກວດສອບບັນຊີທ່ົວໄປ(OAG)ແລະໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມ
ປ້ອງກັນ,ດໍາເນີນການກວດທົບທວນເບ່ິງການຈັດຊື້ຂອງໂຄງການຂອງກິດຈະກໍາທ່ີໃຫ້ທຶນໂດຍADB,ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນ
ແລະຊອກຄົ້ນຫາການສ້ໍໂກງ,ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຫຼືການນໍາໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດ.

▖ ສະໜອງສ່ິງທ່ີພົ້ນພົບຈາກການສືບສວນເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດການຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກການແລະຂ້ໍແນະນໍາດ້ານ
ຄວາມຊື່ສັດເຫຼົ່ານ້ີ.



7ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມຊື່ສັດ(ພຶດສະພາ2010)

7. ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງດໍາເນີນມາດຕະຖານທ່ີເໝາະສົມເພື່ອປົກປ້ອງໃຫ້ເປັນຄວາມລັບສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່
ສາມາດເປີດເຜີຍຕໍ່ມວນຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນ, ເຊິ່ງລວມທັງຖານະຕົນຕົວຂອງພາກສ່ວນທີ່ແມ່ນຜູ້ຖືກສືບສວນ
ແລະຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ການຫຼືໃຫ້ຫຼັກຖານ.ແບບວິທີເຊິ່ງທຸກຂໍ້ມູນຖືກັກໄວ້ແລະເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຕໍ່ກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆພາຍໃນແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ນອກອົງການຈັດຕັ້ງນັ້ນ, ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາຍໃນປະເທດ,
ແມ່ນຂຶ້ນກັບກົດລະບຽບ,ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງນັ້ນໆ.

▖ ໃນການດໍາເນີນການສືບສວນ,ປະສານງານກັບຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ,ຫ້ອງການທີ່ປຶກສາທ່ົວໄປ(OGC),ພະແນ
ກBPMSD,ແລະພະແນ/ຫ້ອງການອ່ືນຕາມຄວາມເໝາະສົມ,ແລະນໍາໃຊ້ລະບຽບການທ່ີເໝາະສົມເພື່ອຕັດສິນກໍານົດ
ວ່າການສໍ້ໂກງ,ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຫຼືການນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄດ້ເກີດ
ຂ້ຶນແທ້ຈິງຫຼືບ່ໍ;ເກັບກໍາຫຼັກຖານຢ່າງພຽງພໍ;ອອກແບບລະບຽບການເພື່ອປະຕິບັດຕາມໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກໍານົດຜູ້
ກະທໍາຜິດ,ຂອບເຂດຂອງການສ້ໍໂກງ,ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼືການໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດ,ເຕັກນິກທີ່ນໍາໃຊ້,ແລະສາຍເຫດ
ຂອງການສໍ້ໂກງ,ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຫຼືການນໍາໃຊ້ທີ່ຜິດ;ຕັດສິນກໍານົດວ່າການຄວບຄຸມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫຼືເສີມສ້າງໃຫ້ເຂ້ັມແຂງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນແອ;ແລະອອກແບບກົນໄກເພື່ອຊ່ວຍເປີດໂປງການສ້ໍໂກງ,ການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງຫຼືການໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ມີຢູ່.

▖ ສືບສວນຂ້ໍກ່າວຫາກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງໂດຍສະມາຊິກພະນັກງານທ່ີພົວພັນກັບການລະເມີດນະໂຍບາຍຕ້ານ
ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂອງADB(ເຊິ່ງລວມມີການກະທໍາທ່ີເປັນການສ້ໍໂກງ,ການກິນສິນບົນຫຼືການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະ
ໂຫຍດ)ຫຼືການນໍາໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດ(ການລັກ,ການສ້ິນເປືອງຫຼືການນໍາໃຊ້ຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງຊັບສິນຂອງADB,ບໍ່ວ່າຈະ
ເຈດຕະນາເຮັດຫືຼຜ່ານຄວາມປະໝາດລະເລີຍ),ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫຼັກການແລະຂ້ໍແນະນໍາດ້ານຄວາມສັດຊື່ເຫຼົ່ານີ້
ແບະພາກຕິດຄັດ2ຂອງAO2.04.

▖ ສືບສວນຂ້ໍກ່າວຫາກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທ່ີແຈ້ງໂດຍພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍປະຕິບັດຕາມAO
2.04.

▖ ກະກຽມແລະສ່ົງບົດລາຍງານປະຈໍາປີໃຫ້ທ່ານປະທານເຊິ່ງສັງລວມເອົາບັນດາກິດຈະກໍາຂອງຕົນ.

▖ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແລະປະສານຮ່ວມມືກັບທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ,ສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດອ່ືນ,ຫຼື
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນເພື່ອແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ,ປະສົບການດ້ານການປະຕິບັດງານແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີທີ່
ດີທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການສ້ໍໂກງ,ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫືຼການນໍາໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດ,ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ.

ສໍາລັບADB: 7.A. OAIຈະຮັກສາຂໍ້ມູນແລະບັນທຶກຕ່າງໆຂອງຕົນໄວ້ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລດ້ານວັດຖຸ,ອີເລັກໂທຣນິກ
ແລະລະບຽບການຢ່າງພຽງພໍ.OAIຈະຈໍາກັດການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການສືບສວນຢ່າງເຄັ່ງຄັດຕ່ໍກັບບຸກຄົນທີ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການຢາກຮູ້.ຂ້ຶນກັບລັກສະນະຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ,OAIອາດຈະເປີດເຜີຍຫຼັກຖານສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້
ຖືກສືບສວນ8ໃນແບບວິທີທ່ີຄໍານຶງເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັກປ້ອງຜູ້ເປີດໂປງແລະພະຍານໂດຍປະຕິບັດຕາມ
AO2.10.

   7.B. ມີພຽງແຕ່OAIແລະທ່ານປະທານເທົ່ານ້ັນທ່ີອາດຈະເຂ້ົາເຖິງແຟ້ມຂ້ໍມູນແລະບັນທຶກຕ່າງໆຂອງOAI.ຫ້ອງການ
OAIຫຼືທ່ານປະທານອາດຈະຕັດສິນກໍານົດວ່າແຟ້ມຂໍ້ມູນແລະບັນທຶກຂອງOAIອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍ,ໂດຍບໍ່ຖືກແກ້ໄຂ
ຫຼືປ່ຽນແປງ,ກັບບັນດາພາກສ່ວນອ່ືນ,ໂດຍຂຶ້ນກັບAO2.04,AO2.10,ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການສ່ືສານປະຊາສໍາພັນ,
ແລະກົດລະບຽບອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງADB.

8 “ຜູ້ຖືກສືບສວນ”ໃນການສືບສວນໝາຍເຖິງພາກສ່ວນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນພົວພັນໃນການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດແລະ/ຫຼືການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່OAIກໍາລັງສືບສວນ.



8 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

8. ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຈາກການສືບສວນຈະຕ້ອງອີງໃສ່ຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງອາດຈະປະກອບ
ມີການລົງຄວາມເຫັນສະຫຼູບຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

9. ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງເຮັດການສະເໜີແນະຕ່າງໆຕາມເຫັນສົມຄວນ ຕໍ່ກັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງການ
ຈັດຕ້ັງທີ່ເກີດຈາກສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຈາກການສືບສວນຂອງຕົນ.

10. ທຸກການສືບສວນທີ່ດໍາເນີນໂດຍຫ້ອງການສືບສວນແມ່ນມີລັກສະນະດ້ານການປົກຄອງບໍລິຫານ.

ຄໍານິຍາມຄວາມໝາຍ

11. ການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການທີ່ພະນັກງານໃດໜຶ່ງບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະພຶດ
ຫຼືມາດຕະຖານການປະພຶດທີ່ກໍານົດອອກໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ.

12. ມາດຕະຖານດ້ານຫຼັກຖານທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຕັດສິນວ່າການຮ້ອງຮຽນໃດໜຶ່ງແມ່ນເປັນຈິງຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຖືກ
ກໍານົດເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການສືບສວນເປັນຂໍ້ມູນທີ່, ໃນທັງໝົດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບາງຢ່າງແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່າ
ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ສິດທິແລະພັນທະ

ພະຍານແລະຜູ້ຖືກສືບສວນ

13. ສະມາຊິກພະນັກງານຜູ້ທີ່ເຂົ້າເງື່ອນໄຂເປັນ “ຜູ້ເປີດໂປງ”ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ,ນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບການ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກແກ້ແຄ້ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ.ອົງການຈັດຕັ້ງຈະຕ້ອງຖືວ່າການແກ້ແຄ້ນເປັນການກະທໍາ
ທີ່ເປັນການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອີກປະເພດໜຶ່ງ.

14. ອົງການຈັດຕັ້ງອາດຈະກໍານົດໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອງລາຍງານການກະທໍາທີ່ສົງໃສວ່າເປັນການສໍ້ໂກງ,
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະປະເພດອື່ນຂອງການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ສໍາລັບADB: 11.A. ກົດລະບຽບການປະພຶດແລະມາດຕະຖານການປະພຶດຂອງADBຖືກກໍານົດໄວ້ໃນAO2.02.9ກົດລະບຽບ
ຂອງADBທ່ີອະທິບາຍການປະພຶດທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຢູ່ໃນAO2.04.

ສໍາລັບADB: 13.A. ການປົກປ້ອງຜູ້ເປີດໂປງແລະພະຍານຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍAO2.10.

ສໍາລັບADB: 14.A. ພະນັກງານADBມີພັນທະຕ້ອງລາຍງານການລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່ທ່ີສົງໃສວ່າມີໃຫ້ຫ້ອງການOAI.
ພະນັກງານຖືກສ່ົງເສີມໃຫ້ລາຍງານການປະພຶດທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງອ່ືນທີ່ສົງໃສວ່າມີໃຫ້ພະແນກBPMSD,ໂດຍປະຕິບັດຕາມ
AO2.10.ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອະນຸມັດຫຼືການໃຫ້ອໍານາດຈາກພະນັກງານໃນການລາຍງານການລະເມີດດ້ານຄວາມ
ຊື່ສັດຫຼືການປະພຶດທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງທີ່ສົງໃສວ່າມີ.

9 ຄໍາຖະແຫຼງຂອງນະໂຍບາຍດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໜ້າທີ່, ສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກພະນັກງານ



9ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມຊື່ສັດ(ພຶດສະພາ2010)

15. ອົງການຈັດຕັ້ງຈະກໍານົດໃຫ້ພະນັກງານໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບການສືບສວນ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆ ແລະ ປະ
ຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູນ.

16. ແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງຄວນນໍາໃຊ້ກົດລະບຽບ,ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການແລະ,ໃນຂອບເຂດທີ່ມັນເປັນໄປ
ໄດ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານການຄ້າ, ເອົາລວມເຂົ້າໃນສັນຍາຂອງຕົນກັບພາກສ່ວນທີສາມ ບັນດາຂໍ້ກໍານົດທີ່ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການສືບສວນຈະຕ້ອງຮ່ວມມືກັບການສືບສວນ.

17. ໃນນາມເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂະບວນການສືບສວນ, ຜູ້ຖືກສືບສວນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການອະທິບາຍຊ້ີແຈ້ງ
ການປະພຶດຂອງຜູ້ກ່ຽວແລະສະແດງຂ້ໍມູນໃນນາມຂອງຜູ້ກ່ຽວ.ການຕັດສິນກໍານົດວ່າເມ່ືອໃດທ່ີໂອກາດດ່ັງກ່າວຈະຖືກມອບ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກສືບສວນແມ່ນຖືກກໍານົດໄວ້ໂດຍກົດລະບຽບ,ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕ້ັງນ້ັນໆ.

ຫ້ອງການສືບສວນ

18. ການສືບສວນຄວນຈະຖືກດໍາເນີນຢ່າງໄວແລະມີປະສິດທິພາບພາຍໃນຂ້ໍຈໍາກັດຂອງຊັບພະຍາກອນທ່ີມີໃຫ້.

ສໍາລັບADB: 15.A. ພະນັກງານADBມີໜ້າທ່ີໃນການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນກວດກາຫຼືການສືບສວນໃນເວລາຖືກຮ້ອງ
ຂໍໂດຍOAIໃຫ້ເຮັດສິ່ງນ້ັນ.ການຮ່ວມມືດ່ັງກ່າວປະກອບມີ,ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ,ສ່ິງຕໍ່ໄປນ້ີ:

▖ ກຽມພ້ອມຖືກສໍາພາດແລະຕອບທຸກໆຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມຢ່າງຄົບຖ້ວນແລະຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

▖ ສະໜອງໃຫ້OAIທຸກໆລາຍການສິ່ງຂອງທ່ີຖືກຮ້ອງຂໍເອົາທ່ີຢູ່ພາຍໃນການຄວບຄຸມຂອງສະມາຊິກພະນັກງານນັ້ນ
ເຊິ່ງລວມມີ,ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ,ເອກະສານແລະວັດຖຸອ່ືນໆ.

▖ ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກໆການທົດສອບທີ່ຖືກຮ້ອງຂໍໂດຍOAI,ເຊິ່ງລວມມີ,ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດ,ການກໍານົດລາຍນ້ີວມື,ການວິ
ເຄາະລາຍມືຂຽນໜັງສື,ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານເຫຼົ້າໃນລົມຫາຍໃຈແລະການກວດຮ່າງກາຍແລະການວິ
ເຄາະຕ່າງໆ.

▖ ຮັກສາແລະປົກປ້ອງຄວາມລັບຂອງທຸກຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ສົນທະນາກັບOAIແລະBPMSD.

   15.B. ສະມາຊິກພະນັກງານຜູ້ທ່ີແມ່ນຜູ້ຖືກສືບສວນຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານການເງິນຂອງຕົນຖືກສະໜອງໂດຍ
ກົງໃຫ້OAIຖ້າມີການຮ້ອງຂໍ.ຫັຼງຈາກການຮ້ອງຂໍຂອງOAI,ຜູ້ຖືກສືບສວນຕ້ອງສະໜອງການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນສົ່ງເຖິງສະຖາບັນການເງິນຂອງຕົນຕ່ໍກັບຜົນສັກສິດນີ້,ໂດຍໃຫ້ລະເວັ້ນສິດທິດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫຼືການ
ຮັກສາຄວາມລັບທ່ີຜູ້ຖືກສືບສວນອາດຈະມີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນທ່ີຈະຖືກເປີດເຜີຍ.

   15.C. ສະມາຊິກພະນັກງານທີ່ຖືກສືບສວນອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກພະນັກງານຜູ້ອື່ນໄປນໍາໃນລະຫວ່າງການ
ສໍາພາດທີ່ຖືກດໍາເນີນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສືບສວນຕາບໃດທີ່ການຮ້ອງຂໍດ່ັງກ່າວບ່ໍເຮັດໃຫ້ຊັກຊ້າຫຼືຂັດຂວາງການ
ສືບສວນ.ແນວໃດກ່ໍຕາມ,ສະມາຊິກພະນັກງານທ່ີໄປນໍາດ່ັງກ່າວອາດຈະບ່ໍມາຈາກOAI,OGC,ຫ້ອງການເລຂາ,OAG,
ຫ້ອງການບໍລິການດ້ານການບໍລິຫານຫຼືພະແນກBPMSD.ທັງຜູ້ຖືກສືບສວນແລະພະຍານອາດຈະປຶກສາດ້ວຍຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງກັບທ່ີປຶກສາດ້ານກົດໝາຍພາຍນອກກ່ຽວກັບເລ່ືອງທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ,ແຕ່ທີ່ປຶກສາດ້ານ
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມໄປນໍາໃນອາຄານຂອງADBຫຼືໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດທີ່ຖືກດໍາເນີນເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງການສືບສວນ.ການປຶກສາດ່ັງກ່າວຈະຕ້ອງບ່ໍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າຕໍ່ກັບການດໍາເນີນການສໍາພາດຫຼືການ
ປະຕິບັດຕາມພັນທະອື່ນຂອງພະນັກງານພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານ້ີ,ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກOAI.

   15.D. ຖ້າສະມາຊິກພະນັກງານບ່ໍປະຕິບັດຕາມພັນທະໃນການໃຫ້ການຮ່ວມມື,ADBອາດຈະລົງຄວາມເຫັນທ່ີບໍ່ດີຈາກ
ການປະຕິເສດດັ່ງກ່າວ.ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ,OAIອາດນໍາສ່ົງເລື່ອງຫາພະແນກBPMSDເພື່ອໃຫ້ດໍາເນີນການປະຕິບັດ
ວິໄນທ່ີເໝາະສົມ.ການບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຈະປະກອບມີການບໍ່ຕອບສະໜອງຢ່າງທ່ວງທັນເວລາແລະໃນແບບທີ່ຄົບຖ້ວນ
ຕ່ໍກັບການສອບຖາມຂອງOAI,ການບ່ໍສາມາດສະໜອງເອກະສານຫຼືຫຼັກຖານອ່ືນທ່ີOAIຮ້ອງຂໍເອົາ,ການທໍາລາຍຫຼື
ການເຊື່ອງຊ້ອນຫຼັກຖານ,ຫຼືການບິດເບືອນຂ້ໍເທັດຈິງໃນລະຫວ່າງ,ຫຼືຖ້າບ່ໍດັ່ງນັ້ນກ່ໍຂັດຂວາງ,ການສືບສວນຂອງOAI.



10 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

19. ຫ້ອງການສືບສວນຄວນກວດກາເບິ່ງທັງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກກ່າວຫາແລະຂໍ້ມູນທີ່ພົ້ນຜິດ.

20. ຫ້ອງການສືບສວນຈະຮັກສາໄວ້ບັນທຶກທ່ີປອດໄພແລະຄົບຖ້ວນຂອງການສືບສວນແລະຂ້ໍມູນທ່ີເກັບກໍາໄດ້.

21. ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການສືບສວນຈະດໍາເນີນມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນການເປີດເຜີຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນການສືບສວນ.

22. ຫ້ອງການສືບສວນຈະບັນທຶກເປັນເອກະສານສິ່ງຄົ້ນພົບແລະຂໍ້ສະຫຼູບຈາກການສືບສວນ.

23. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການດໍາເນີນການສືບສວນ,ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງມີການເຂົ້າເຖິງຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະ
ຄົບຖ້ວນຕໍ່ກັບທຸກຂໍ້ມູນ, ບັນທຶກ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດ
ລະບຽບ,ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.

24. ໃນຂອບເຂດທີ່ມອບໃຫ້ໂດຍກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັນຍາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ,ຫ້ອງການສືບສວນຈະມີສິດອໍານາດໃນການກວດເບິ່ງ ແລະອັດສໍາເນົາປື້ມ ແລະບັນທຶກຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການ,ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ,ບຸກຄົນຫຼືບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຫຼືສະແຫວງເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ອົງການ
ຈັດຕັ້ງໃຫ້ທຶນຫຼືນິຕິບຸກຄົນອື່ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເບີກຈ່າຍເງິນທຶນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.

ສໍາລັບADB: 20.A. OAIຈະຮັກສາໄວ້

▖ ແຟ້ມສໍານວນການສືບສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະນັກງານADBເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍຫ້າປີຫຼັງຈາກທີ່ພະນັກງານໄດ້
ອອກຈາກADB,ເຊິ່ງຂ້ຶນກັບການທີ່ພະນັກງານນ້ັນມີອາຍຸຮອດເກນຫຼືມີສະພາບການທີ່ADBຈະບ່ໍພິຈາລະນາວ່າ
ຈ້າງພະນັກງານດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່ອີກ;

▖ ແຟ້ມສໍານວນຂອງການສືບສວນອ່ືນເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍສິບປີນັບຈາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນ;

▖ ແຟ້ມເອກະສານການທົບທວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊື້ຂອງໂຄງການເປັນເວລາຫ້າປີຫຼັງຈາກການອອກບົດລາຍງານ;

▖ ສັນຍາວ່າຈ້າງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ປຶກສາດ້ານການກວດສອບແລະການສືບສວນທີ່ຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍຫ້າປີ
ຫຼັງຈາກການສ້ິນສຸດສັນຍາວ່າຈ້າງ;

▖ ການຕິດຕໍ່ສ່ືສານ,ລວມທັງບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາລະຫວ່າງຫ້ອງການແລະຄໍາສະເໜີແນະຕ່ໍກັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານເປັນເວລາ
ຢ່າງນ້ອຍຫ້າປີ;ແລະ

▖ ບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງOAIທີ່ສ່ົງໃຫ້ທ່ານປະທານຕະຫຼອດໄປ.

ສໍາລັບADB: 23.A. AO1.02,10ທ່ີສາມາດນໍາໃຊ້ກັບOAI,ແລະຂ້ໍກໍານົດໜ້າວຽກຂອງOAI,ສະໜອງໃຫ້OAIການເຂົ້າເຖິງຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນແລະບໍ່ຈໍາກັດຕ່ໍກັບຂ້ໍມູນແລະບັນທຶກຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກິດຈະກໍາຂອງADB.OAIອາດຈະກວດກາ
ເບ່ິງສ່ວນໃດໜຶ່ງຫຼືທຸກແຟ້ມເອກະສານ,ບັນທຶກ,ປ້ືມ,ຂ້ໍມູນ,ເອກະສານຂອງADB,ແລະທຸກວັດສະດຸອ່ືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບກິດຈະກໍາຂອງADB,ຕາມທ່ີແລະເມ່ືອເຫັນຈໍາເປັນ;ແລະດໍາເນີນການຄອບຄອງຊົ່ວຄາວເອກະສານດ່ັງກ່າວ;ແລະ
ເຮັດການອັດສໍາເນົາ.

   23.B. ການຮ້ອງຂໍເອົາການເຂ້ົາເຖິງອີເມວຈະຖືກເຮັດໂດຍປະຕິບັດຕາມAO4.05.11

10 ໃບແຈ້ງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງ
11 ຫຼັກການ ກ່ຽວກັບ ເທັກໂນໂລຢີດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ



11ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມຊື່ສັດ(ພຶດສະພາ2010)

25. ຫ້ອງການສືບສວນອາດຈະປຶກສາ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ, ສະຖາບັນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນເພື່ອແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ,ປະສົບການໃນການປະຕິບັດວຽກແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ດີ
ທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສອງຝ່າຍມີຮ່ວມກັນ.

26. ຫ້ອງການສືບສວນອາດຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ແລະແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນກັບບັນດາຫ້ອງການສືບສວນອ່ືນ.

ຂໍ້ແນະນໍາດ້ານລະບຽບການ

ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຮ້ອງຮຽນ

27. ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງຮັບເອົາທຸກການຮ້ອງຮຽນບໍ່່ວ່າຈະມາຈາກແຫຼ່ງໃດໆ ລວມທັງການຮ້ອງຮຽນຈາກ
ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຫຼືເປັນຄວາມລັບ.

28. ໃນບ່ອນທີ່ເຮັດໄດ້,ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງແຈ້ງບອກການໄດ້ຮັບທຸກການຮ້ອງຮຽນ.

ການໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຮຽນ

29. ທຸກຄໍາຮ້ອງຮຽນຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ຄັກແນ່ ແລະ ທົບທວນກວດເບິ່ງເພື່ອຕັດສິນກໍານົດວ່າພວກມັນຢູ່ໃນ
ຂອບເຂດອໍານາດຫຼືສິດອໍານາດຂອງຫ້ອງການສືບສວນຫຼືບໍ່.

ການປະເມີນຂັ້ນຕົ້ນ

30. ເມື່ອຄໍາຮ້ອງຮຽນໄດ້ຖືກລົງທະບຽນແລ້ວ, ມັນຈະຖືກປະເມີນເບິ່ງໂດຍຫ້ອງການສືບສວນເພື່ອຕັດສິນກໍານົດ
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື,ຄວາມເປັນຈິງແລະການພິສູດຄວາມຈິງໄດ້ຂອງຄໍາຮ້ອງຮຽນນັ້ນ.ເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້,ຄໍາຮ້ອງຮຽນຈະຖືກ
ກວດກາເບິ່ງເພື່ອຕັດສິນວ່າມີພື້ນຖານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍບໍເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການສືບສວນ.

ສໍາລັບADB: 26.A. OAIຫຼືທ່ານປະທານອາດຈະຕັດສິນກໍານົດວ່າຂໍ້ມູນ,ລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະການສືບສວນຂອງ
ຕົນ,ອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍແລກປ່ຽນກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນ,ຜູ້ຕາງໜ້າຫຼືໜ່ວຍງານຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນ
ສະມາຊິກຂອງADB,ຫຼືພາກສ່ວນອື່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງການຮ່ວມມື,ການ
ເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ,ຫຼືການພິຈາລະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ,ໂດຍອີງໃສ່AO2.04,AO2.10,ນະໂຍບາຍດ້ານການ
ສື່ສານມວນຊົນ,ແລະກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນຂອງADB.ເມື່ອOAIຕັດສິນໃຈເປີດເຜີຍແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ,ມັນຈະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕ້ອງປົກປ້ອງຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແລະນໍາໃຊ້ມັນພຽງແຕ່ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່
OAIເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນນັ້ນ.

   26.B. OAIອາດຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການສືບສວນກັບອົງການຈັດຕັ້ງ,ຫ້ອງການຫຼືພາກສ່ວນອ່ືນໃນແບບທ່ີການ
ຮ່ວມມືນັ້ນບ່ໍມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍກັບຄວາມເປັນເອກະລາດແລະຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງOAIຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບ
ສິດທິພິເສດແລະສິດໃຫ້ພົ້ນຜິດຂອງADB.

ສໍາລັບADB: 30.A. OAIປະເມີນ,ຫຼື“ກວດຄັດ”ຄໍາຮ້ອງຮຽນຕ່າງໆປຽບກັບເກນມາດຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຕັດສິນກໍານົດວ່າພວກມັນ
ສົມຄວນມີການສືບສວນຕ່ໍໄປຫຼືບ່ໍ.ຄໍາຮ້ອງຮຽນຄວນປະກອບມີຂ້ໍກ່າວຫາຫຼືຂ້ໍມູນທີ່:

▖ ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດອໍານາດຂອງOAI–ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທ່ີOAIໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ສືບສວນ;

▖ ເຊື່ອຖືໄດ້–ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າການລະເມີດໄດ້ເກີດຂ້ຶນແທ້;



12 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

ການຈັດບູລິມະສິດຄະດີ

31. ການຕັດສິນກ່ຽວກັບວ່າການສືບສວນໃດຄວນຈະຖືກດໍາເນີນແມ່ນຖືກເຮັດໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ນະ
ໂຍ ບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ; ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການສືບສວນໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງນໍາໃຊ້ໃນ
ຄະດີສະເພາະໃດໜຶ່ງແມ່ນຂຶ້ນກັບຫ້ອງການສືບສວນເປັນຜູ້ຕັດສິນ.

32. ການວາງແຜນແລະການດໍາເນີນການສືບສວນແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ຈັດສັນໃຫ້ຄວນຈະຄໍານຶງເຖິງນໍ້າໜັກ
ຂອງຂໍ້ກ່າວຫາແລະຜົນຮັບທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ກິດຈະກໍາການສືບສວນ

33. ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫ້ອງການສືບສວນຈະຕ້ອງຊອກຫາການຢືນຢັນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຕົນ.

34. ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້,ກິດຈະກໍາການສືບສວນປະກອບມີການເກັບກໍາ ແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່
ເປັນເອກະສານ,ພາບວິດີໂອ,ສຽງ,ພາບຖ່າຍແລະຂໍ້ມູນອີເລັກໂທຣນິກຫຼືເອກະສານອື່ນໆ,ການສໍາພາດພະຍານ,ຂໍ້ສັງ
ເກດຂອງຜູ້ສືບສວນ,ແລະເຕັກນິກການສືບສວນອື່ນຕາມທີ່ຈະຈໍາເປັນເພື່ອດໍາເນີນການສືບສວນ.

35. ກິດຈະກໍາການສືບສວນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນຄວນຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ເປັນເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນແລະຖືກທົບທວນຄືນຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ຈັດການຂອງຫ້ອງການສືບສວນ.

36. ຂ້ຶນກັບກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ, ຖ້າໃນເວລາໃດໜ່ຶງໃນລະຫວ່າງການ
ສືບສວນ ຫ້ອງການສືບສວນເຫັນວ່າມັນຈະເປັນການຮອບຄອບ, ໃນຖານະເປັນມາດຕະການປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ ຫືຼ ເພ່ືອປົກ
ປ້ອງຂ້ໍມູນ, ໃນການບ່ໍໃຫ້ສະມາຊິກພະນັກງານທ່ີເປັນຜູ້ຖືກສອບສວນເຂ້ົາຫາແຟ້ມຂ້ໍມູ ຫືຼ ຫ້ອງການຂອງຜູ້ກ່ຽວເປັນການ

ສໍາລັບADB: 34.A. ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ,OAIອາດຈະເກັບກໍາຫຼັກຖານທີ່ເປັນເອກະສານ,ພາບວິດີໂອ,ພາບຖ່າຍ,ຫຼັກຖານ
ສືບສວນໃນຄອມພິວເຕີຫືຼຫຼັກຖານບັນທຶກເທບໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງບອກ,ລວມທັງຕ່ໍກັບຜູ້ຖືກສືບສວນ,ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ
ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງADB.

▖ ສາມາດກວດພິສູດຄວາມຈິງໄດ້–ມີທາງເລືອກທ່ີເຮັດໄດ້ເພື່ອໄດ້ຮັບຫຼັກຖານຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຕັດສິນກໍານົດຄວາມຈິງຂອງ
ຂ້ໍກ່າວຫາບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນໄປໄດ້;ແລະ

▖ ສໍາຄັນ–ເລ່ືອງດ່ັງກ່າວມີຄວາມສໍາຄັນພຽງພໍເພື່ອອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການສືບສວນແລະການ
ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ;ແລະ

▖ ຂ້ໍພິຈາລະນາອ່ືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕົວຢ່າງເລ່ືອງອາດຈະຖືກແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຜ່ານທາງເລືອກຕ່າງໆທ່ີມີຢູ່ຕໍ່ກັບADB.

   30.B. ໃນຕອນທ້າຍຂອງການກວດຄັດ,ພະນັກງານOAIຈະສະເໜີແນະການປິດຄໍາຮ້ອງຮຽນຫຼືການສືບສວນຕ່ໍໄປ
ໃຫ້ຫົວໜ້າOAIຫຼຶຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.ການຕັດສິນປິດຄະດີໃດໜຶ່ງໃນຕອນທ້າຍຂອງການກວດຄັດຈະຕ້ອງຖືກບັນທຶກ
ໄວ້ເປັນເອກະສານຜ່ານບົດລາຍງານການປິດຄະດີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ,ເຊິ່ງສະແດງເຫດຜົນສໍາລັບການຕັດສິນນີ້.ຂໍ້ມູນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງຮຽນທີ່ຖືກປິດຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໃນແຟ້ມເອກະສານຂອງOAI.ຄໍາສະເໜີແນະໃຫ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການ
ສືບສວນຈະຖືກບັນທຶກເປັນເອກະສານຜ່ານແຜນການສືບສວນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເພ່ືອກວດພິສູດຄວາມຈິງຂອງຂ້ໍກ່າວຫາ.

   30.C. ຖ້າການຮ້ອງຮຽນກ່ຽວພັນກັບພະນັກງານADB,ຫ້ອງການOAIອາດຈະປະສານການດໍາເນີນການສືບສວນທີ່
ຕາມມາກັບທາງພະແນກBPMSD,ໂດຍຄໍານຶງເຖິງAOsທ່ີກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງລັກສະນະຂອງການປະພຶດທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງທ່ີ
ເປັນໄປໄດ້.OAIຈະເຮັດສ່ິງນ້ີຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງແລະໃນແບບທີ່ບ່ໍສ່ົງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມເປັນເອກະລ
າດແລະຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງOAI.



13ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມຊື່ສັດ(ພຶດສະພາ2010)

ຊ່ົວຄາວຫືຼສະເໜີແນະໃຫ້ຜູ້ດ່ັງກ່າວຖືກໂຈະຈາກໜ້າທ່ີ,ໂດຍໄດ້ຮັບຫືຼບ່ໍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງແລະຜົນປະໂຫຍດອ່ືນ,ຫືຼສະເໜີ
ແນະໃຫ້ການມີການວາງຂ້ໍຈໍາກັດອ່ືນດ່ັງກ່າວຕ່ໍກັບກິດຈະກໍາທາງການຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ຫ້ອງການສືບສວນຈະນໍາສ່ົງເລ່ືອງນ້ັນ
ຫາໜ່ວຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນອົງການຈັດຕ້ັງເພ່ືອດໍາເນີນການຢ່າງເໝາະສົມ.

37. ໃນຂອບເຂດທ່ີເປັນໄປໄດ້,ການສໍາພາດທ່ີດໍາເນີນໂດຍຫ້ອງການສືບສວນຄວນຈະຖືກດໍາເນີນໂດຍສອງຄົນ.

38. ຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈເອງຂອງຫ້ອງການສືບສວນ, ການສໍາພາດອາດຈະຖືກດໍາເນີນໃນພາສາຂອງບຸກຄົນທີ່
ຖືກສໍາພາດ,ໂດຍນໍາໃຊ້ລ່າມແປພາສາໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ.

39. ຫ້ອງການສືບສວນຈະບໍ່ຈ່າຍໃຫ້ພະຍານ ຫຼື ຜູ້ຖືກສືບສວນສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້. ຂຶ້ນກັບກົດລະບຽບ, ນະໂບາຍ
ແລະ ລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫ້ອງການສືບສວນອາດຈະຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບ ລາຍຈ່າຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍພະຍານຫຼືແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນເພື່ອພົບກັບຫ້ອງການສືບສວນ.

40. ຫ້ອງການສືບສວນອາດຈະໃຫ້ພາກສ່ວນພາຍນອກເຂົ້າມາຊ່ວຍຕົນເອງໃນການສືບສວນ.

ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຈາກການສືບສວນ

41. ຖ້າຫ້ອງການສືບສວນບໍ່ພົບຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍໃນລະຫວ່າງການສືບສວນເພື່ອເປັນຫຼັກຖານພິສູດຄວາມຈິງຂອງ
ການຮ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງການຈະບັນທຶກເປັນເອກະສານສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວ, ປິດການສືບສວນ, ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້,ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

42. ຖ້າຫ້ອງການສືບສວນພົບຂໍ້ມູນພຽງພໍເພື່ອພິສູດຄວາມຈິງຂອງການຮ້ອງຮຽນ, ມັນຈະບັນທຶກເປັນເອກະສານສິ່ງ
ທີ່ຄົ້ນພົບຈາກການສືບສວນແລະນໍາສົ່ງສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງ,ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດລະບຽບ,ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.

43. ໃນບ່ອນທີ່ສິ່ງຄ້ົນພົບຈາກການສືບສວນຂອງຫ້ອງການສືບສວນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຮ້ອງຮຽນແມ່ນສ່ິງທ່ີບໍ່ມີ
ຄວາມຈິງໂດຍຕັ້ງໃຈ,ຫ້ອງການສືບສວນຈະ,ໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ,ນໍາສົ່ງເລື່ອງນັ້ນຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອົງການ
ຈັດຕັ້ງ.

44. ໃນບ່ອນທີ່ສິ່ງຄົ້ນພົບຈາກການສືບສວນຂອງຫ້ອງການສືບສວນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມພັນ
ທະໃດໜຶ່ງພາຍໃຕ້ຂະບວນການສືບສວນໂດຍພະຍານຫຼືຜູ້ພະຍານຫຼືຜູ້ຖືກສືບສວນ,ຫ້ອງການສືບສວນອາດຈະນໍາສົ່ງ
ເລື່ອງຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອົງການຈັດຕັ້ງ.

ການນໍາສົ່ງເລື່ອງຫາໜ່ວຍງານພາຍໃນປະເທດ

45. ຫ້ອງການສືບສວນອາດຈະພິຈາລະນາວ່າມັນເໝາະສົມບໍ່ໃນການນໍາສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຮຽນ
ຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນປະເທດ,ແລະຫ້ອງການສືບສວນຈະຊອກຫາການອະນຸຍາດພາຍໃນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດ
ສິ່ງນັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ມັນເຫັນວ່າການນໍາສົ່ງເລື່ອງດ່ັງກ່າວແມ່ນສົມຄວນເຮັດ.

ສໍາລັບADB: 41.A. ຫົວໜ້າOAIແລະຜູ້ອໍານວຍການOAIທັງສອງຈະຕ້ອງຮັບຮອງການປິດການສືບສວນ.ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນໄປບໍ່
ໄດ້ໃນການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກທັງສອງພາຍໃນເວລາທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ,ພະນັກງານອາວຸໂສຂອງOAIທີ່ໄດ້ຮັບມອບ
ໝາຍອາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອະນຸມັດຮັບຮອງການຕັດສິນໃນຖານະເປັນຜູ້ມີອໍານາດຮັບຮອງທີສອງຕໍ່ຈາກຫົວໜ້າຫຼື
ຜູ້ອໍານວຍການຂອງOAI.



14 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

ການທົບທວນແລະການປັບປຸງແກ້ໄຂ

46. ທຸກໆການດັດແປງແກ້ໄຂຕໍ່ ກັບຂໍ້ ແນະນໍາເຫຼົ ່ານີ້ ຈະຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງໂດຍສຽງ
ສ່ວນໃຫຍ່.

ການພິມເຜີຍແຜ່

47. ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງອາດຈະພິມເຜີຍແຜ່ຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຕົນ.



15ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມຊື່ສັດ(ພຶດສະພາ2010)

II. ການລົງໂທດ

ພື້ນຖານສໍາລັບການດໍາເນີນການແກ້ໄຂ

48. ບໍ່ວ່າການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດໃດໆກໍ່ອາດຈະປະກອບເປັນພື້ນຖານໃຫ້ ADB ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ, ເຊິ່ງ
ລວມທັງການລົງໂທດ.ນີ້ລວມທັງການລະເມີດທີ່ອາດຈະບໍ່ກ່ຽວພັນກັບກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບADB.

49. ອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບການຮ່ວມບັງຄັບໃຊ້ການຕັດສິນກ່ຽວກັບການເກືອດຫ້າມ,12 ADB ອາດຈະຮ່ວມເກືອດ
ຫ້າມພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຖືກຫ້າມໂດຍສະຖາບັນໃດໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນ,13 ແລະ ສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນ
ອາດຈະຮ່ວມເກືອດຫ້າມພາກສ່ວນທີ່ADBໄດ້ເກືອດຫ້າມຢ່າງເປີດເຜີຍ.OAIຈະຮັບຜິດຊອບແຈ້ງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນທີ່
ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແຕ່ລະການຕັດສິນໃຈເກືອດຫ້າມທີ່ເຮັດໂດຍADBທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ,ແລະການ
ປ່ຽນແປງແກ້ໄຂທີ່ອາດມີ.

50. ADB ອາດຈະຕັດສິນໃຫ້ການກໍານົດຕັດສິນຂອງສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດອື່ນ ຫຼື ຂອງໜ່ວຍງານ
ດ້ານກົດໝາຍຫຼືລະບຽບການທີ່ວ່າພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານສິນທໍາທີ່ເໝາະສົມ,ຕາມທີ່ຖືກ
ກໍານົດໂດຍລະບົບຫຼັກການ,ກົດລະບຽບຫຼືໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ລວມທັງກົດໝາຍຫຼືກົດລະບຽບຂອງປະເທດ,ປະກອບ
ເປັນການບໍ່ສາມາດຮັກສາມາດຕະຖານດ້ານຫຼັກສິນທໍາສູງສຸດຂອງພາກສ່ວນນັ້ນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍນະໂຍບາຍຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB. ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວອາດຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການດໍາເນີນການແກ້ໄຂ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມສັດຊື່ເຫຼົ່ານີ້.

51. ພາກສ່ວນໃດໜ່ຶງຈະຕ້ອງຖືວ່າເປນັຜູຮັ້ບຜິດຊອບສໍາລັບທຸກການກະທໍາ ຫືຼ ຄວາມພະຍາຍາມກະທໍາ ທ່ີຈະເປັນ
ພ້ືນຖານໃຫ້ເກີດມີການດໍາເນີນການແກ້ໄຂໂດຍອີກພາກສ່ວນອ່ືນ,ລວມທັງພະນັກງານ, ຕົວແທນ ຫືຼ ຜູ້ຕາງໜ້າ, ທ່ີເຮັດໜ້າໃນ
ຄວາມສາມາດເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພາກສ່ວນນ້ັນ,ໂດຍບ່ໍສົນວ່າການກະທໍານ້ັນໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໂດຍສະເພາະຫືຼບ່ໍກ່ໍຕາມ.

52. ADB ຈະຮັບປະກັນຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ໂດຍບໍ່ຂະບວນການທາງ
ກົດໝາຍຢ່າງລະອຽດທຸກຢ່າງ ທີ່ມີໃຫ້ຕໍ່ກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ສໍ້ໂກງ ພາຍໃຕ້ລະບົບ
ກົດໝາຍຫຼືລະບົບການຕັດສິນຂອງສານ.ລະບຽບການຂອງADBມີລັກສະນະເປັນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແລະບໍ່ແມ່ນ
ຂະບວນການທາງກົດໝາຍຫຼືການຕັດສິນຂອງສານ,ຫຼືເຄິ່ງກົດໝາຍຫຼືເຄິ່ງການຕັດສິນຂອງສານ.

53. ມັນບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງ ADB ໃນການເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ14 ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງອອກຈາກວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຜ່ານການລົງໂທດຕົນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄວາມສ່ຽງທີ່ສິ່ງນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈະຕ້ອງບໍ່ກີດກັ້ນ ADB ຈາກການກໍານົດ
ການລົງໂທດທີ່ເໝາະສົມ.

ແຈ້ງການຕໍ່ກັບຜູ້ຖືກສືບສວນ

ພະນັກງານADB

54. ການແຈ້ງການຫາພະນັກງານທີ່ເປັນຜູ້ຖືກສືບສວນຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍAO2.04.

12 ລົງນາມໃນວັນທີ9ເມສາ2010,ແລະມີການປັບປຸງແກ້ໄຂຕາມໄລຍະເວລາ.
13 ບັນດາສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນປະກອບມີກຸ່ມທະນາຄານພັດທະນາອາຝຣິກາ, ທະນາເອີຣົບເພື່ອການຟື້ນຟູ ແລະ ການພັດທະນາ, ກຸ່ມທະ ນາຄານພັດທະນາອິນເຕີ-ອາເມລິກັນ ແລະ

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ.
14 “ບໍລິສັດ”ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໆໄປແລະລວມມີສະຫະບໍລິສັດ,ສະຖາບັນ,ອົງການຈັດຕັ້ງແລະນິຕິບຸກຄົນອື່ນເຊິ່ງອາດຈະມີສະຖານະທາງກົດໝາຍເປັນເອກະລາດຫຼືອາດຈະຖືກແຍກຈາກບຸກຄົນສະ

ເພາະພາຍໃນພວກມັນ.



16 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

ພາກສ່ວນອື່ນ

55. ຖ້າຜົນການສືບສວນຊີ້ບອກວ່າຜູ້ປະມູນ, ທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມອື່ນທີ່ບໍ່
ແມ່ນລັດຖະບານ ໄດ້ກະທໍາການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດແທ້, OAI ຈະດໍາເນີນທຸກບາດກ້າວທີ່ເໝາະສົມເພື່ອນໍາສະເໜີ
ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະ ການລົງໂທດທີ່ສະເໜີແນະມາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກສືບສວນ, ແລະ ໃຫ້ໂອກາດຜູ້ຖືກສືບສວນໄດ້ອະທິບາຍຊີ້
ແຈ້ງ. ໃນເວລາຕິດຕໍ່ຫາພາກສ່ວນຕ່າງໆ, OAI ອາດຈະອາໃສໃສ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ທີ່ພາກສ່ວນນັ້ນໆໄດ້
ເອົາໃຫ້ ADB. ໃນຂະນະທີ່ OAI ຈະດໍາເນີນທຸກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາພາກສ່ວນ ຫຼື ບັນດາ
ພາກສ່ວນທີ່ຖືກສືບສວນ, ການບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ພະຍາຍາມແລ້ວກໍ່ຕາມ, ຈະບໍ່
ເປັນການຂັດຂວາງADBຈາກການລົງໂທດພາກສ່ວນນັ້ນໆ.

56. ໃນເວລານໍາສະເໜີສິ່ງຄົ້ນພົບຂອງຕົນຕໍ່ກັບບໍລິສັດທີ່ຖືກສືບສວນໃດໆກໍ່ຕາມ, OAI ຈະແຈ້ງກັບບໍລິສັດນັ້ນວ່າ
ADBອາດຈະກໍານົດການດໍາເນີນການແກ້ໄຂຕໍ່ກັບຫົວໜ້າບໍລິສັດນັ້ນແລະພາກສ່ວນທີ່ພົວພັນຫຼືກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ.OAIຈະ
ແຈ້ງແລະນໍາສະເໜີສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບແລະຄໍາສະເໜີແນະຂອງຕົນໂດຍກົງຫາຫົວໜ້າບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແລະບັນດາພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວພັນຫຼືກ່ຽວຂ້ອງທີ່ການດໍາເນີນການແກ້ໄຂອາດຈະຖືກໍານົດໃຫ້.

57. ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຕອບຄືນຕໍ່ກັບທຸກຂໍ້ກ່າວຫາ ແລະ ຫຼັກຖານຕໍ່ກັບພວກເຂົາ.
OAI ອາດຈະກັກໄວ້ຫຼັກຖານ ຫຼື ຂໍ້ມູນສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຖ້າມີພື້ນຖານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃຫ້ສະຫຼູບໄດ້ວ່າການເປີດເຜີຍ
ຫຼັກຖານຫຼືຂໍ້ມູນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຊີວິດ,ສຸຂະພາບ,ຄວາມປອດໄພຫຼືການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງບຸກ
ຄົນຫຼືນິຕິບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ,ລວມທັງຜູ້ເປີດໂປງ,ຫຼືຖ້າມັນເປັນຂໍ້ມູນທີ່ອ່ອນໄຫວຫຼືເປັນຄວາມລັບ.

58. ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໄລຍະເວລາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຕ້ອງບໍ່ຕໍ່າກວ່າສາມສິບ
(30) ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບສິ່ງຄົ້ນພົບ ແລະ ການລົງໂທດທີ່ສະເໜີແນະມາ, ເຊິ່ງພາຍໃນກໍານົດເວລາ
ດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງສົ່ງເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ສະແດງການຕອບໂຕ້ຄືນພ້ອມກັບຫຼັກຖານ,ຖ້າມີ.ຫຼັງຈາກມີການ
ຮ້ອງຂໍແລະມີເຫດຜົນທີ່ດີ,OAIອາດຈະໃຫ້ການຂະຫຍາຍກໍານົດເວລາຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

59. ຜູ້ຖືກສືບສວນອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ໄດ້ຮັບໂອກາດເພື່ອເຮັດການຊີ້ແຈ້ງປາກເປົ່າຕໍ່ກັບ OAI, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ
ຕ້ອງມີເຫດຜົນສະເພາະສໍາລັບການຮ້ອງຂໍນີ້.

60. ຖ້າຜູ້ຖືກສືບສວນປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາໃບແຈ້ງການຈາກOAI, ຫຼື ຮັບເອົາໃບແຈ້ງການ ແຕ່ບໍ່ຕອບຄືນ, OAI
ຈະລົງຄວາມເຫັນທີ່ບໍ່ມີຈາກການປະຕິເສດຫຼືການບໍ່ຕອບຄືນດັ່ງກ່າວ, ແລະການປະຕິເສດຫຼືການບໍ່ຕອບຄືນດັ່ງກ່າວ
ອາດຈະຖືກຖືວ່າເປັນການເຮັດໃຫ້ສະພາບການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.

61. OAI ຈະປະເມີນຄືນກໍລະນີ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕອບຄືນຊີ້ແຈ້ງ, ແລະ ອາດຈະດໍາເນີນການສືບສວນເພີ່ມຕື່ມ
ແລະ/ຫຼືຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຖືກສືບສວນ.

ການດໍາເນີນການແກ້ໄຂ

ລັດຖະບານ

62. ຖ້າສິ່ງຄົ້ນພົບຈາກການສືບສວນຊີ້ບອກວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກະທໍາ ຫຼື ມີສ່ວນພົວພັນໃນການລະເມີດ
ດ້ານຄວາມຊື່ສັດ, OAI ຈະລາຍງານສິ່ງຄົ້ນພົບຫາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ. OAI ຈະເຮັດວຽກກັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ບັນ
ດາພະແນກການເພື່ອປະເມີນວິທີທາງທີ່ ADB ອາດຈະຕອບໂຕ້ ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ແລະກົດລະບຽບ,ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການອື່ນຂອງADB.



17ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມຊື່ສັດ(ພຶດສະພາ2010)

ພະນັກງານADB

63. ຖ້າສິ່ງຄົ້ນພົບໃນການສືບສວນຊີ້ບອກວ່າພະນັກງານ ADB ໄດ້ກະທໍາການລະເມີນດ້ານຄວາມສັດຊື່ ຫຼື ການ
ປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອື່ນ, ແລະ ຫ້ອງການ OAI ສະຫຼູບວ່າພະແນກ BPMSD ຄວນພິຈາລະນາການປະຕິບັດວິໄນ ພາຍ
ໃຕ້ AO 2.04, OAI ຈະລາຍງານສິ່ງຄົ້ນພົບຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພະແນກ BPMSD. BPMSD ຮັບຜິດຊອບພຽງຝ່າຍດຽວ
ສໍາລັບຂະບວນການປະຕິບັດວິໄນພາຍໃຕ້AO2.04, ເຖິງແມ່ນວ່າOAIອາດຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແລະສະໜັບສະໜູນ
BPMSDຕະຫຼອດຂະບວນການປະຕິບັດວິໄນ.

ພາກສ່ວນອື່ນ

64. ໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ປະມູນ, ທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານທີ່
ຖືກ OAI ພົບວ່າໄດ້ກະທໍາການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ ຄັດຄ້ານສິ່ງທ່ີຄົ້ນພົບຈາກການສືບສວນ ຫຼື ການລົງໂທດທີ່ສະ
ເໜີແນະມາຂອງOAI,ຫຼື ເມື່ອບໍ່ມີການຕອບຄືນຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ,OAIຈະຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມ
ກວດກາຄວາມສັດຊື່ບົດລາຍງານການສືບສວນຂອງຕົນ,ພ້ອມກັບທຸກເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ລວມທັງການຕອບຄືນຂອງ
ພາກສ່ວນນັ້ນຕໍ່ກັບສິ່ງຄົ້ນພົບຖ້າມີ.

65. ໃນບ່ອນທີ່ພາກສ່ວນນັ້ນຕອບຄືນຕໍ່ກັບສິ່ງຄົ້ນພົບຈາກການສືບສວນແລະການລົງໂທດທີ່ສະເໜີມາຂອງOAI,
ແລະບໍ່ຄັດຄ້ານສ່ິງຄົ້ນພົບຫຼື ການລົງໂທດທີ່ສະເໜີມາ,OAIອາດຈະຕັດສິນກໍານົດໃຫ້ADBວາງການລົງໂທດຕາມທີ່
ລະບຸໄວ້ໃນຫົວຂໍ້ນີ້.

66. ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ່ື ປະກອບມີສະມາຊິກທ່ີມີສິດອອກສຽງປະຈໍາສາມທ່ານ, ແລະ
ສະມາຊິກປ່ຽນແທນສູງເຖິງຫົກທ່ານເພ່ືອຕ່ືມເຕັມບ່ອນຫວ່າງທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໃນໝູ່ສະມາຊິກປະຈໍາ ເນ່ືອງຈາກການບ່ໍຢູ່
ຫືຼ ການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ. ຫົວໜ້າ OAI ຈະສະເໜີຊ່ື ແລະ ທ່ານປະທານຈະເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກຈາກບັນ
ດາພະນັກງານອາວຸໂສຂອງADB,ລວມທັງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ຜູ້ໜ່ຶງເປັນປະທານ,ເພ່ືອປະຕິບັດໜ້າທ່ີເປັນໄລຍະເວລາສະເພາະ
ໃດໜ່ຶງ.15ພະນັກງານ,ລວມທັງຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກຫ້ອງການບໍລິການການດໍາເນີນງານສູນກາງແລະຫ້ອງການທ່ີປຶກສາທ່ົວໄປ,
ອາດຈະຖືກເອ້ີນເຂ້ົາຮ່ວມເພ່ືອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມຄວບຄຸມຄວາມສັດຊ່ື. ການຕັດ ສິນຂອງຄະນະ
ກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ່ືຈະມາຈາກການລົງຄະແນນເອົາສຽງສ່ວນໃຫຍ່.ຜູ້ອໍານວຍການOAIເຮັດໜ້າທ່ີ
ເປັນກອງເລຂາຕ່ໍກັບຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ່ື.

67. ການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຈະຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ່ື ຜ່ານ
ກອງເລຂາ. ສະມາຊິກ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາໃດໜ່ຶງຂອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ່ືຈະຕັດສິດຕົນເອງ (ຖອນຕົວ)
ອອກຈາກການເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ຫືຼ ການຕັດສິນໃດໜ່ຶງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເລ່ືອງທ່ີຕົນເອງມີການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະ
ໂຫຍດ. ຖ້າມີການໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບວ່າມີການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດແທ້ຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ມັນຈະຖືກຕັດສິນໂດຍສະມາຊິກອື່ນຂອງ
ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່. ການຖອນຕົວ ແລະ ການຕັດສິນກ່ຽວກັບການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດຈະ
ຖືກບັນທຶກໄວ້ເປັນເອກະສານໂດຍກອງເລຂາ.

68. ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ່ື ຈະຕັດສິນກໍານົດວ່າມີພ້ືນຖານພ່ືອກໍານົດການດໍາເນີນການແກ້
ໄຂໂດຍອີງໃສ່ຫັຼກຖານທ່ີມີ,ອີງໃສ່ບົດລາຍງານຂອງOAIແລະຂ້ໍມູນອ່ືນໆທ່ີຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດ
ຊ່ືອາດຈະຮ້ອງຂໍເອົາ ຫືຼ ໄດ້ຮັບ, ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຖືກສືບສວນໄດ້ລະເມີດນະໂຍບາຍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂອງ
ADB. ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ່ືອາດຈະໃຫ້ຄໍາສະເໜີແນະດ້ານການປະຕິບັດງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ກໍລະນີທ່ີມັນພິຈາລະນາ, ແລະ ອາດຈະພິຈາລະນາວ່າ, ໃນກໍລະນີພິເສດ, ຈະເຜີຍແຜ່ຊ່ືຂອງບໍລິສັດ ຫືຼ ບຸກຄົນທ່ີຖືກເກື
ອດຫ້າມໂດຍປະຕິບັດຕາມຫຍ້ໍໜ້າ100ຫືຼບ່ໍ.

15 ໄລຍະດໍາລົງຕໍາແໜ່ງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ24ເດືອນ,ແຕ່ຫົວໜ້າOAIແລະ/ຫຼືທ່ານປະທານອາດຈະກໍານົດໄລຍະເວລາເປັນຢ່າງອື່ນກໍ່ໄດ້.



18 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

69. ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ ຫຼື OAI ອາດຈະຕັດສິນກໍານົດໃຫ້ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງບໍ່ມີສິດເຂົ້າ
ຮ່ວມກິດຈະກໍາທີ່ໃຫ້ທຶນ,ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫຼືສະໜັບສະໜູນໂດຍADB:

(i) ການເກືອດຫ້າມ: ການເກືອດຫ້າມໝາຍເຖິງການຕັດສິນໃຈດ້ານການບໍລິຫານໃນການບໍ່ເຮັດທຸລະກິດ
ກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ ADB ພິຈາລະນາວ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານສິນທໍາສູງສຸດ. ການ
ເກືອດຫ້າມໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ມີຜົນພັນທະດ້ານສັນຍາທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ແຕ່ຄະນະກໍາມະ ການ
ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ ແລະOAI ອາດຈະແນະນໍາໃຫ້ຍົກເລີກພັນທະດ້ານສັນຍາທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸ
ບັນນັ້ນ.

 ການເກືອດຫ້າມ, ຍົກເວັ້ນການເກືອດຫ້າມບໍ່ມີກໍານົດ, ຈະມີໄລຍະເວລາຕໍ່າສຸດ. ເມື່ອສິ້ນສຸດໄລຍະ
ການລົງໂທດ, ການໃຫ້ກັບຄືນຈະບໍ່ເປັນແບບອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ພາກສ່ວນທີ່ຖືກເກືອດຫ້າມຈະຕ້ອງ
ຮ້ອງຂໍເອົາການໃຫ້ກັບຄືນນັ້ນ,ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໃຫ້ກັບຄືນ,ADB,ຜ່ານOAI,ຈະປະເມີນ
ຄືນການລົງໂທດ ເພື່ອຕັດສິນກໍານົດວ່າຈະໃຫ້ພາກສ່ວນນັ້ນກັບຄືນສູ່ຖານະຕໍາແໜ່ງເດີມຫຼືບໍ່ ຫຼື ຈະ
ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການລົງໂທດອອກໄປອີກ (ຕົວຢ່າງ ຖ້າພາກສ່ວນນັ້ນປະກົດວ່າມີສ່ວນພົວ ພັນ
ໃນການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດໃດໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງໄລຍະການລົງໂທດຂອງຕົນ), ໂດຍປະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບການກ່ຽວກັບການໃຫ້ກັບຄືນມາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ລຸ່ມນີ້.

(ii) ການເກືອດຫ້າມທ່ີມີການກັບຄືນມາແບບມີເງ່ືອນໄຂ: ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊ່ືສັດ ຫືຼ
OAI ອາດຈະຕັດສິນກໍານົດໃຫ້ພາກສ່ວນໃດໜ່ຶງຄວນຈະຖືກເກືອດກ້າມ, ແຕ່ກໍານົດເງ່ືອນໄຂສະເພາະໃດ
ໜ່ຶງທ່ີຈະໃຫ້ການຫຸຼດຜ່ອນໄລຍະເວລາເກືອດຫ້າມຖ້າຕອບສະໜອງເງ່ືອນໄຂນ້ັນໄດ້. ເງ່ືອນໄຂດ່ັງກ່າວອາດ
ຈະປະກອບມີ:(a)ການປັບປຸງດ້ານຄວາມຊ່ືສັດແລະ/ຫືຼການຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດ,ຫືຼການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການປະຕິບັດຕາມຂອງບໍລິສັດ; (b) ການດໍາເນີນການໄດ້ຖືກດໍາເນີນເພ່ືອລົງໂທດວິໄນ/ໄລ່ອອກ ຜູ້ທ່ີ
ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການລະເມີດດ້ານຄວາມຊ່ືສັດ; (c) ການແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍທ່ີເກີດຂ້ຶນຈາກການລະ
ເມີດດ້ານຄວາມຊ່ືສັດ,ຜ່ານການແກ້ໄຂຫືຼການຊົດໃຊ້ຄວາມເສຍຫາຍ.

 ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຖືກເກືອດຫ້າມທີ່ມີການກັບຄືນມາແບບມີເງື່ອນໄຂອາດຈະຮ້ອງຂໍເອົາການກັບຄືນມາ
ໂດຍການສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດຕາມ.OAIຈະກວດພິສູດເບິ່ງວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ຕັ້ງໄວ້ໄດ້ຖືກຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຫຼືບໍ່,ແລະອີງໃສ່ສິ່ງຄົ້ນພົບຂອງຕົນ,ກໍານົດຕັດສິນວ່າຈະຍົກເລີກການເກືອດຫ້າມນັ້ນຫຼືບໍ່.

(iii) ການບ່ໍເກືອດຫ້າມແບບມີເງ່ືອນໄຂ: ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊ່ືສັດ ຫືຼ OAI ອາດຈະ
ຕັດສິນກໍານົດວ່າການເກືອດຫ້າມແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນ ຖ້າການດໍາເນີນການສະເພາະໄດ້ຖືກເຮັດໂດຍພາກ
ສ່ວນໃດໜ່ຶງ. ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ, ພາກສ່ວນທ່ີຖືກລົງໂທດແມ່ນບ່ໍຖືກເກືອດຫ້າມ, ແຕ່ຖືກກໍານົດໃຫ້ປະ
ຕິບັດຕາມເງ່ືອນໄຂຕ່າງໆທ່ີວາງອອກໂດຍຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ່ືຫືຼOAIພາຍ
ໃນໄລຍະເວລາທ່ີກໍານົດໃຫ້. ຖ້າພາກສ່ວນທ່ີຖືກລົງໂທດບ່ໍສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດເງ່ືອນ
ໄຂດ່ັງກ່າວພາຍໃນໄລຍະເວລາທ່ີກໍານົດໃຫ້, ການເກືອດຫ້າມກ່ໍຈະມີຜົນນໍາໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດເປັນ
ໄລຍະນ້ອຍສຸດທ່ີກໍານົດໃຫ້ໂດຍຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ່ື ຫືຼ OAI ເມ່ືອ ການບ່ໍ
ເກືອດຫ້າມແບບມີເງ່ືອນໄຂໄດ້ຖືກຕັດສິນ.

70. ການລົງໂທດອື່ນທີ່ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ ຫຼື OAI ອາດຈະຕັກສິນກໍານົດວ່າADBຈະ
ຕ້ອງລົງໂທດປະກອບມີ:

(iv) ການຕັກເຕືອນ: ການຕັກເຕືອນແມ່ນການຕໍານິຕິຕຽນສໍາລັບການກະທໍາຂອງພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ ແລະ
ການແຈ້ງບອກວ່າການລະເມີດຕໍ່ມາອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການລົງໂທດທີ່ໜັກກວ່າ. ການເຕືອນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນແມ່ນເໝາະສົມສໍາລັບເຫດການໂດດດ່ຽວທີ່ຂາດການຄວບຄຸມດູແລ, ຫຼື ບ່ອນທີ່ການ
ລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່ຫຼືບົດບາດຂອງພາກສ່ວນນັ້ນໃນການລະເມີດມີນ້ອຍ.

(v) ການຊົດໃຊ້ ແລະ/ຫືຼການແກ້ໄຂ:ການຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍແລະການແກ້ໄຂດ້ານການເງິນອ່ືນອາດຈະ
ຖືກນໍາໃຊ້ໃນບ່ອນທ່ີມີເງິນທ່ີບອກຈໍານວນໄດ້ທ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊົດໃຊ້ຄືນໃຫ້ແກ່ປະເທດລູກຄ້າຫືຼໂຄງການ.
ສ່ິງນ້ີອາດຈະຖືກສະເໜີແນະຢ່າງເປັນເອກະລາດຫືຼຮ່ວມກັນກັບການລົງໂທດອ່ືນ.
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71. ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ຫຼືOAIອາດຈະຕັດສິນກໍານົດວ່າADBຈະດໍາເນີນການແກ້ໄຂ
ອື່ນທີ່ບໍ່ລວມກັບການລົງໂທດ,ເຊິ່ງລວມທັງຈົດໝາຍເຕືອນ,ເຊ່ັນວ່າໃນບ່ອນທີ່ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງໄດ້ກະທໍາຄວາມຜິດເລັກ
ນ້ອຍທີ່ບໍ່ລວມກັບການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ(ຕົວຢ່າງການປະໝາດລະເລີຍທໍາມະດາ).

72. ການຕໍານິ,ການເຕືອນຫຼືການແຈ້ງເຕືອນບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບການມີສິດຂອງພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິ
ຈະກໍາທີ່ໃຫ້ທຶນ,ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫຼືສະໜັບສະໜູນໂດຍADB.

73. ໃນກໍລະນີທີ່ພົວພັນກັບການຮ່ວມກັນຂອງບັນດາພາກສ່ວນ, ເຊິ່ງລວມທັງ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ, ຄະນະກໍາມະການ
ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ ຫຼື OAI ຈະວາງການລົງໂທດໃສ່ພາກສ່ວນທີ່ກະທໍາການລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່, ຖ້າ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສາມາດຖືກກໍານົດໄວ້.

74. ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ ຫຼື OAI ອາດຈະຕັດສິນກໍານົດວ່າການລົງໂທດຄວນຈະຍັງຖືກ
ວາງໃສ່ພາກສ່ວນທີ່ຮ່ວມກັນນໍາອີກ,ຫຼື ຫົວໜ້າ (ເຊັ່ນວ່າ ເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ຜູ້ຖືຫຸ້ນສໍາຄັນ) ຂອງ
ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງ, ແລະ/ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າສົມຄວນໄດ້ຮັບ, ເຖິງແມ່ນວ່າພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນບໍ່ມີສ່ວນ
ພົວພັນໂດຍກົງໃນການລະເມີດນັ້ນກໍ່ຕາມ.ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະປະກອບມີພາກສ່ວນເຫຼົ່ານ້ັນທີ່ມີ

(i) ຄວາມສໍາພັນທາງຄອບຄົວ;

(ii) ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຫຼືຄອບງໍາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບພາກສ່ວນອື່ນ,ບໍ່ວ່າຈະໂດຍກົງຫຼືທາງ
ອ້ອມ;

(iii) ການເປັນເຈົ້າຂອງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຫຼື ການຄວບຄຸມຮ່ວມກັນ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈໍານວນເປີເຊັນສະເພາະຂອງການເປັນເຈົ້າຈອງຫຼືສິດທິ;

(iv) ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງຫຼືຄວາມເພິ່ງພາອາໄສ,ເຊັ່ນວ່າບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດ,ກັບພາກສ່ວນອື່ນ.

75. ໃນການຕັດສິນກໍານົດການລົງໂທດຕໍ່ກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ພົວພັນ, ຫົວໜ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະ
ກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ຫຼືOAIຈະພິຈາລະນາສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຮ່ວມກັບສິ່ງອື່ນ:

(i) ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແລະໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງ;

(ii) ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນພົວພັນໃນຫຼືມີອິດທິພົນຕໍ່ກັບການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດນັ້ນ,ຫຼືແມ່ນຜູ້
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍເຈດຕະນາຂອງການກະທໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນຫຼືບໍ່;

(iii) ຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຜູ້ຖືກສືບສວນອາດຈະຫຼົບຫຼີກການລົງໂທດຜ່ານພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍຄໍາ
ນຶງເຖິງອິດທິພົນທີ່ຜູ້ຖືກສືບສວນມີຕໍ່ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໜຶ່ງ ແລະ ຜູ້ຖືກສືບສວນອາດຈະໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຜ່ານພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນຫຼືບໍ່.

76. ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ,ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊື່ສັດຫຼືOAIອາດຈະຕັດສິນບໍ່ລົງໂທດບັນດາ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ(ນອກຈາກພະນັກງານADB)ທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບການສືບສວນຂອງOAI.

ໄລຍະເວລາຂອງການເກືອດຫ້າມ

77. ການລົງໂທດພື້ນຖານສໍາລັບການລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່ແມ່ນການເກືອດຫ້າມ 3 ປີ. ຄະນະກໍາມະການ
ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ຫຼືOAIອາດຈະກໍານົດໄລຍະການເກືອດຫ້າມຫຼາຍກວ່າຫຼືນ້ອຍກວ່າຂຶ້ນກັບສະພາບການ
ຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ.ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ຫຼືOAIຈະຕ້ອງພິຈາລະນາບັນດາປັດໃຈຕໍ່ໄປ
ນີ້ພ້ອມກັບສິ່ງອື່ນໆໃນການກໍານົດການລົງໂທດທີ່ຫຼາຍກວ່າຫຼືນ້ອຍກວ່າ:

(i) ຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ຫຼື ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະຕໍ່ກັບຄວາມປອດໄພ/ສະຫວັດດີການຂອງມວນຊົນ,
ໂຄງການທີ່ເວົ້າເຖິງຫຼືຜົນປະໂຫຍດຂອງADB;
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(ii) ຄວາມສັບຊ້ອນຂອງການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ, ຕົວຢ່າງ ລະດັບການວາງແຜນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງເຕັກນິກທີ່ນໍາໃຊ້, ລະດັບການປິດບັງ,ຈໍານວນ ແລະ ປະເພດຂອງບຸກຄົນ/ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນ
ພົວພັນ,ໃນໄລຍະຂອງການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ,ການແຜ່ຂະຫຍາຍດ້ານພູມມີສາດຂອງການລະ
ເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່;

(iii) ຂອບເຂດຂອງການຄຸ້ມຄອງຫຼືການພົວພັນດ້ານການຈັດຕັ້ງຫຼືລະດັບການຄວບຄຸມດູແລ;

(iv) ຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດບາດທີ່ມີໃນການດໍາເນີນການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ,ຕົວຢ່າງມີບົດບາດເປັນຜູ້
ນໍາ,ບົດບາດສໍາຄັນຫຼືບົດບາດນ້ອຍດຽວ;

(v) ພາກສ່ວນນັ້ນສືບຕໍ່ການລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່ຫຼືບໍ່ ຫຼັງຈາກຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງການສືບສວນຂອງ OAI, ຫຼື
ວ່າພາກສ່ວນນັ້ນຢຸດເຊົາການລະເມີດໂດຍສະໝັກໃຈ;

(vi) ລະດັບການຮ່ວມມືທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນລະຫວ່າງການສືບສວນຫຼືການຂັດຂວາງການສືບສວນ;

(vii) ພາກສ່ວນນັ້ນເຄີຍຖືກລົງໂທດໃນເມື່ອກ່ອນໂດຍADBຫຼືຖືກລົງໂທດຫຼືເກືອດຫ້າມໂດຍສະຖາບັນຫຼື
ອົງການອື່ນຫຼືບໍ່;

(viii) ພື້ນຖານຄວາມເປັນມາຂອງພາກສ່ວນນັ້ນ,ຫຼືຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ,ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼືຫົວໜ້າອື່ນ;

(ix) ການພົວພັນແລະບົດບາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຫຼືພະນັກງານADBໃນການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ;

(x) ການຊົດໃຊ້ຄວາມເສຍຫາຍແລະບາດກ້າວຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ;

(xi) ການມີຢູ່, ການຈັດຕັ້ງດ ການປັບປຸງ ຫຼື ການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການດ້ານການປົກຄອງພາຍໃນ
ເພື່ອເສີມທະວີການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ
ຊໍ້າອີກ;ແລະ

(xii) ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໄດ້ເກືອດຫ້າມພາກສ່ວນນັ້ນຫຼືບໍ່.

78. ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າການເປັນເຈົ້າຂອງ,ໂຄງສ້າງດ້ານການຈັດຕັ້ງແລະ/ຫຼືຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດນັ້ນໆອາດຈະ
ມີການປ່ຽນແປງຫຼັງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ,ສະນັ້ນADBຈະເກືອດຫ້າມບໍລິສັດແບບບໍ່ມີກໍານົດພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ມີສະພາ
ບການພິເສດເທົ່ານັ້ນ (ເຊັ່ນວ່າ ການລະເມີດເກີດຂຶ້ນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ, ມີຄວາມເສຍຫາຍພິເສດຕໍ່ກັບຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ
ADB). ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງນິໄສສໍາລັບຸກຄົນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ນ້ອຍກວ່າ, ADB ອາດຈະເກືອດຫ້າມບຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້
ກະທໍາການລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່ເປັນໄລຍະເວລາບໍ່ມີກໍານົດ.

79. ໃນການຕັດສິນກໍານົດວ່າຈະລົງໂທດການເກືອດຫ້າມຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ນ້ອຍກວ່ານັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມ
ກວດກາຄວາມສັດຊື່ແລະOAIຈະນໍາໃຊ້ຂອບເຂດຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເປັນເຄື່ອງຊີ້ແນະ:

(i) ການເກືອດຫ້າມຄັ້ງທໍາອິດ,ລວມທັງກໍລະນີບ່ອນທີ່ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງເຄີຍໄດ້ຮັບການເຕືອນມາແລ້ວ:

(a) ບຸກຄົນ: 1ປີຫາບໍ່ມີກໍານົດ
(b) ບໍລິສັດ: 1ຫາ7ປີ

(ii) ການເກືອດຫ້າມຄັ້ງທີສອງ:

(a) ບຸກຄົນ: ສູງເຖິງບໍ່ມີກໍານົດ
(b) ບໍລິສັດ: ສູງເຖິງ10ປີ

(iii) ການເກືອດຫ້າມຄັ້ງຕໍ່ໆ ໄປ:

(a) ບຸກຄົນ: ສູງເຖິງບໍ່ມີກໍານົດ
(b) ບໍລິສັດ: ສູງເຖິງ20ປີ
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80. ຜູ້ອໍານວຍການ OAI, ຈະແຈ້ງການຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ ຫຼື ຂອງ OAI,
ລວມທັງ ການດໍາເນີນການແກ້ໄຂຕ່າງໆ, ໃຫ້ຜູ້ສືບສວນຮັບຊາບການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ແລະ, ບ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃຫ້ຜູ້ບໍລິ
ຫານ ຫຼື ພະແນກປະຕິບັດງານຮັບຊາບນໍາ. ໃນທຸກກໍລະນີບ່ອນທີ່ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ໄດ້ຕັດ
ສິນກໍານົດການດໍາເນີນການແກ້ໄຂແລ້ວ,OAIຈະແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບສິດທິໃນການຂໍອຸທອນ ໂດຍປະ
ຕິບັດຕາມເກນມາດຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃນຫຼັກການ ແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້ານຄວາມສັດຊື່ເຫຼົ່ານີ້.ບ່ອນທີ່OAIພົບວ່າມັນ
ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ໃນການແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຮັບຊາບກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມ
ສັດຊື່,OAIຈະປະກາດຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວເທິງເວັບໄຊຂອງADBໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້ລຸ່ມນີ້.

81. OAI, ໂດຍຮ່ວມມືກັບຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະແນກ/ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຄວບຄຸມເພື່ອ
ບັງຄັບໃຊ້ການດໍາເນີນການແກ້ໄຂ.

ການອຸທອນ

82. ຜູ້ປະມູນ, ທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມອື່ນທີ່ປະສົບກັບການລົງໂທດທີ່ຕັດສິນ
ໂດຍ ADB ສາມາດອຸທອນການຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊື່ສັດ ຕໍ່ກັບຄະນະກໍາມະການອຸ
ທອນການລົງໂທດພາຍໃນ90ວັນນັບຈາກວັນທີແຈ້ງການຂອງOAIກ່ຽວກັບການຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມ
ກວດກາຄວາມສັດຊື່.ທຸກພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດທີ່OAIບໍ່ສາມາດແຈ້ງການລົງໂທດໃຫ້ຮັບຊາບໄດ້ ໂດຍບໍ່ແມ່ນຄວາມ
ຜິດຂອງຝ່າຍໃດ, ແຕ່ໃນຕໍ່ມາຮູ້ໄດ້ເຖິງການລົງໂທດນັ້ນ, ອາດຈະຂໍອຸທອນພາຍໃນກໍານົດເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ທຸກ ການ
ອຸທອນຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ແລະລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະສັ້ນໆເຫດຜົນສໍາລັບການຮ້ອງຂໍການທົບທວນຄືນຄໍາ
ຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊື່ສັດ, ແລະອະທິບາຍເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງOAIບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ
ພາກສ່ວນນັ້ນ,ຖ້າເປັນໄປໄດ້.

83. ການເກືອດຫ້າມອັນເນື່ອງມາຈາກການລະເມີດການລົງໂທດແມ່ນບໍ່ສາມາດອຸທອນໄດ້ ແລະ ຄໍາຕັດສິນຂອງ
ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ຫຼືຂອງOAI,ຕາມເໝາະສົມ,ຈະຕ້ອງເປັນສຸດທ້າຍ.

84. ຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂທດຈະພິຈາລະນາການອຸທອນທີ່ປະກອບມີຂໍ້ມູນໃໝ່ໃນຂອບເຂດທີ່:

(i) ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີໃຫ້ ຫຼື ຮັບຮູ້, ຫຼື ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ຢ່າງມີເຫດມີຜົນ, ຕໍ່ກັບພາກສ່ວນນັ້ນໃນເວລາທີ່ມີ
ການຊອກຫາການອຸທິບາຍຈາກມັນໂດຍOAI;ແລະ

(ii) ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີແລະອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນກໍານົດການລົງໂທດ.

85. ຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂທດອາດຈະຫຸຼດຜ່ອນຫືຼຍົກເລີກການລົງໂທດທ່ີADBໄດ້ກໍານົດໃຫ້ອີງໃສ່ການ
ອຸທອນ.ຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂທດອາດຈະ,ໃນຖານະເປັນມາດຕະການທາງເລືອກ,ກໍານົດໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ
ຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊ່ືພິຈາລະນາຄືນກໍລະນີນ້ັນໆຖ້າເຫັນວ່າຫັຼກຖານທ່ີສ່ົງມາໃຫ້ຄວນຈະຖືກປະເມີນເບ່ິງຄືນ.

86. ຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂທດຈະປະກອບມີຮອງປະທານສອງ ຫຼື ສາມທ່ານ, ຂຶ້ນກັບລັກສນະຂອງ
ກໍ ລະນີ ແລະຄວາມຍາວຂອງການລົງໂທດ.16ຫົວໜ້າOAI ແມ່ນກອງເລຂາຕໍ່ກັບຄະນະກໍາມະການນັ້ນ.ທ່ານຮອງປະ
ທານທີ່ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຮອງປະທານດົນສຸດຈະເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂທດ. ຫົວໜ້າ OAI ຈະສະ
ເໜີຊື່ສະມາຊິກເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນຄະນະກໍາມະການນັ້ນ ແລະ ຈະຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາ. ທີ່ປຶກສາທົ່ວ
ໄປກໍ່ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາ. ໃນກໍລະນີງ່າຍໆ, ຫົວໜ້າ OAI ອາດຈະສົ່ງກໍລະນີການ
ອຸທອນທີ່ບໍ່ມີການຄັດຄ້ານຫາຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂທດ, ເຊິ່ງໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວຈະປະກອບມີຮອງປະທານ
ສອງທ່ານ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໜຶ່ງໃນສະມາຊິກສອງທ່ານຂອງຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮອງ
ປະທານສາມທ່ານໃນການຕັດສິນການອຸທອນ.

16 ຖ້າລັກສະນະຂອງການລົງໂທດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາໂດຍຮອງປະທານ3ທ່ານ,ແລະກອງເລຂາຕັດສິນກໍານົດວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນການເອີ້ນປະຊຸມທີ່ມີຮອງປະທານສາມທ່ານພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ,ປະທານຄະນະກໍາມະການອາດຈະແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າຫຼືຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫຼືຫ້ອງການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະຊິກຄະນະກໍາມະການຄົນທີສາມ.



22 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

87. ຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂທດຈະໃຫ້ຄໍາຕັດສິນຂອງຕົນພຽງແຕ່ ເມື່ອສະມາຊິກທຸກຄົນເຫັນດີເປັນເອ
ກະພາບນໍາກັນ. ຖ້າປະທານຄະນະກໍາມະການອຸທອນ ການລົງໂທດຕັດສິນກໍານົດວ່າ ທາງຄະນະກໍາມະການບໍ່ສາ ມາດ
ບັນລຸໄດ້ມະຕິເປັນເອກະພາບ, ປະທານຄະກະມະການຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານປະທານໃຫຍ່ ADB ເຂົ້າມາຕັດສິນ. ທ່ານ
ປະທານໃຫຍ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂທດບັນລຸໄດ້ມະຕິຕົກລົງ
ເປັນເອກະພາບກັນຫຼື,ຖ້າສິ່ງນັ້ນຍັງເປັນໄປບໍ່ໄດ້,ທ່ານປະທານໃຫຍ່ກໍ່ຈະເຮັດການຕັດສິນສຸດທ້າຍ.

88. ຄໍາຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂທດຕໍ່ກັບທຸກການອຸທອນ, ແລະ ຄໍາຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາ
ມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ກັບກໍລະນີທີ່ທາງຄະນະກໍາມະການອຸທອນກາລົງໂທດສົ່ງມາໃຫ້ສືບສວນ ຈະຖືວ່າ
ເປັນຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍ,ຜູກມັດແລະບໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍອຸທອນຕື່ມອີກໄດ້.

ການກັບຄືນມາສູ່ຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມ

89. ພາກສ່ວນທີ່ຖືກເກືອດຫ້າມອາດຈະຮ້ອງຂໍເອົາການກັບຄືນມາຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມ ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດໄລຍະ
ການເກືອດຫ້າມ. OAI ອາດຈະພະຍາຍາມແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຮູ້ກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການຮ້ອງຂໍເອົາການກັບຄືນມາ
ໃນປະມານ45ວັນກ່ອນການສິ້ນສຸດໄລຍະລົງໂທດຕໍ່າສຸດ.

90. ການຮ້ອງຂໍກັບຄືນສູ່ຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມຈະຕ້ອງ:

(i) ເປັນລາຍລັກອັກສອນ,ສົ່ງເຖິງຜູ້ອໍານວຍການOAI;

(ii) ອ້າງອີງເຖິງເຫດຜົນສໍາລັບການລົງໂທດ;ແລະ

(iii) ໃຫ້ພື້ນຖານຍ້ອນຫຍັງADBຄວນພິຈາລະນາການກັບຄືນສູ່ຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມ.

91. OAI ຈະປະເມີນເບິ່ງຄວາມຊື່ຖືໄດ້ຂອງການຮ້ອງຂໍເອົາການກັບຄືນສູ່ຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມ ແລະ ຈະປະເມີນ
ເບິ່ງຄຸນຄວາມດີຂອງພາກສ່ວນທີ່ຂໍການກັບຄືນມາ.ບັນດາປັດໃຈທີ່OAIອາດຈະພິຈາລະນາປະກອບມີ:

(i) ການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂກໍານົດທີ່ວາງໃຫ້ອີງຕາມຫຍໍ້ໜ້າ69(b);

(ii) ເຫດຜົນທີ່ມີການລົງໂທດ;

(iii) ການຊົດໃຊ້ຄວາມເສຍຫາຍ;

(iv) ການປ່ຽນແປງໃນຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຫົວໜ້າຂອງບໍລິສັດໄດ້ຖືກລົງໂທດແລ້ວ
ແລະຍັງຄົງຖືກລົງໂທດຫຼືບໍ່;

(v) ກົນໄກທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ;

(vi) ການດໍາເນີນການດ້ານບໍລິຫານ,ທາງແພ່ງຫຼືທາງອາຍາທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ດໍາເນີນໂດຍພາກສ່ວນທີ່ຖືກ
ເກືອດຫ້າມເພື່ອແກ້ໄຂການລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່;

(vii) ທຸກຂ້ໍມູນອື່ນທີ່ຊີ້ບອກວ່າພາກສ່ວນນັ້ນມີສ່ວນພົວພັນໃນການລະເມີດດ້ານຄວາມຊື່ສັດຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກ
ລົງໂທດໂດຍADB,ລວມທັງການລົງໂທດທີ່ວາງໃຫ້ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ;ແລະ

(viii) ຜົນຂອງການສືບສວນດ້ານບໍລິຫານຫຼືອາຍາ.

92. ໃນຕອນສະຫຼູບຂອງການທົບທວນຫຼືການສືບສວນຂອງຕົນ,OAIຈະຕັດສິນກໍານົດວ່າພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຄວນ
ໄດ້ຮັບການໃຫ້ກັບຄືນສູ່ຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມຫຼືບໍ່. ຖ້າ OAI ຕັດສິນກໍານົດວ່າພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການໃຫ້
ກັບຄືນສູ່ຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມ, OAI ຈະເຮັດບົດລາຍງານເຖິງຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ ພ້ອມກັບ
ຄໍາສະເໜີແນະ. ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ອາດຈະຕັດສິນໃຫ້ການມີສິດຄືນ, ຫຼື ຂະຫຍາຍການລົງ
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ໂທດອອກໄປອີກເປັນເວລານ້ອຍສຸດສະເພາະໃດໜຶ່ງເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວກໍ່ອາດຈະຮ້ອງຂໍເອົາການກັບຄືສູ່
ຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມ.

93. ໃນກໍລະນີທີ່ ADB ເກືອດຫ້າມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວພັນ,ຫົວໜ້າບໍລິສັດຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມກັນກັບ
ການລົງໂທດຕໍ່ກັບບໍລິສັດໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ລະເມີດນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB, ການທົບທວນຄືນ ແລະ
ຄໍາສະເໜີແນະຂອງOAI,ແລະການຕັດສິນຕໍ່ກັບການຮ້ອງຂໍເອົາການກັບຄືນສູ່ຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມ,ອາດຈະຍັງແກ້ໄຂ
ການກັບຄືນສູ່ຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມຂອງພາກສ່ວນເຫຼົ່ານັ້ນນໍາອີກ.

94. OAIຈະແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນການຕັດສິນຕ່ໍກັບການຮ້ອງຂໍເອົາການກັບຄືນສູ່ຖານະຫືຼຕໍາແໜ່ງເດີມ,ລວມທັງ
ພ້ືນຖານຂອງການຕັດສິນໃຈຂະຫຍາຍການລົງໂທດເປັນໄລຍະເວລາເພ່ີມເຕີມໃດໜ່ຶງ. ຖ້າຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມ
ກວດກາຄວາມສັດຊ່ືຕັດສິນຂະຫຍາຍການລົງໂທດເປັນໄລຍະເວລາເພ່ີມເຕີມໃດໜ່ຶງ, ພາກສ່ວນນ້ັນອາດຈະຮ້ອງຂໍອຸທອນ
ການຕັດສິນດ່ັງກ່າວຕ່ໍກັບຄະນະກໍາມະການອຸທອນການລົງໂທດ,ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂ້ັນຕອນກ່ຽວກັບການອຸທອນ.

95. ທຸກພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດທີ່ OAI ບໍ່ສາມາດແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງຄົ້ນພົບ ແລະ ການລົງໂທດ ໂດຍບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມຜິດຂອງຝ່າຍນັ້ນ, ແຕ່ໃນເວລາຕໍ່ມາຮູ້ໄດ້ເຖິງການລົງໂທດນັ້ນ, ອາດຈະຮ້ອງຂໍການກັບຄືນສູ່ຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມ
ໃນເວລາໃດກໍ່ໄດ້, ລວມທັງທຸກຂໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍທີ່ສະໜັບສະໜູນການຮ້ອງຂໍນັ້ນ, ລວມທັງເຫດຜົນຍ້ອນ ຫຍັງ
ພາກສ່ວນນັ້ນຈິ່ງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຄໍາຮ້ອງຂໍການກັບຄືນສູ່ຖານະຫຼືຕໍາແໜ່ງເດີມຈະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊື່ສັດ. ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວຈະເປັນສຸດທ້າຍ,
ຜູກມັດແລະບໍ່ສາມາດອຸທອນໄດ້ອີກ.

96. OAIອາດຈະລິເລ່ີມພຽງຝ່າຍດຽວການປະເມີນຈຸດດີຂອງການໃຫ້ພາກສ່ວນມໃດໜ່ຶງກັບຄືນສູ່ຖານະຫືຼສະພາບເດີມ
ຫືຼ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນກ່ໍເອົາອອກພາກສ່ວນນ້ັນອອກຈາກລາຍຊ່ືຂອງຜູ້ທ່ີ ADB ປະກາດວ່າຂາດສິດເຂ້ົາຮ່ວມ. OAI ອາດຈະເຮັດສ່ິງນ້ີ
ເພ່ືອປ້ອງກັນການດໍາເນີນຄວາມຍຸຕິທໍາໃນທາງທ່ີຜິດ,ຫືຼປ້ອງກັນການລ້າສະໄໝຂອງລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກເກືອດກ້າມຂອງADB.

ການເປີດເຜີຍ

97. ລາຍຊື່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ADBເກືອດຫ້າມແມ່ນບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ,ອີງຕາມນະໂຍບາຍດ້ານການປະຊາສໍາພັນຂອງ
ADB. ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບ ແລະOAIສາມາດເປີດເຜີຍລາຍຊື່ຂອງພາກສ່ວນ
ທີ່ADBເກືອດຫ້າມໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້,ລວມທັງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ,ສະພາບບໍລິຫານຂອງADB,
ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບບັນດາກິດຈະກໍາຂອງ ADB, ສະຖາບັນການພັດທະນາຫຼາຍ ຝ່າຍອື່ນ ແລະ
ບັນດາໜ່ວຍງານຜູ້ໃຫ້ທຶນສອງຝ່າຍ.

98. OAI ຈະແຈ້ງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ADB ປະກາດວ່າເປັນຜູ້ຂາດສິດໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ ADB ບໍ່ໄດ້ປະກາດເຜີຍແຜ່
ຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ການພະຍາຍາມເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ADBໃຫ້ທຶນ,ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫຼືສະໜັບສະໜູນ
ໃນຂະນະທີ່ຍັງເປັນຜູ້ຂາດສິຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຂອງການລົງໂທດແລະຊື່ຂອງຕົນຖືກປະກາດ
ເຜີຍແຜ່ເທິງເວັບໄຊຂອງ ADB ແລະ ການຖືກເກືອດຫ້າມຕາມມາຈາກບັນດາສະຖາບັນອື່ນ ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ຕົກລົງສໍາລັບການບັງຄັບໃຊ້ຮ່ວມກັນການຕັດສິນເກືອດຫ້າມ. OAI ຍັງຈະປະກາດເຜີຍແຜ່ຊື່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ຖືກເກືອດ
ຫ້າມອີງໃສ່ຫຍໍ້ໜ້າ79(b)ແລະ(c).ການປະກາດເຜີຍແຜ່ຈະບໍ່ເກີດຂ້ຶນຈົນກວ່າວ່າສິ້ນສຸດໄລຍະການອຸທອນ,ຫຼືການ
ປະຕິເສດການອຸທອນຖ້າມີ.

99. ຖ້າທຸກຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກສືບສວນຮູ້ກ່ຽວກັບການຕັດສິນເກືອດຫ້າມ
ໄດ້ລົ້ມເຫຼວ(ເຊັ່ນວ່າຜູ້ຖືກສືບສວນປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາການຕິດຕໍ່ສື່ສານ,ຫຼືໄດ້ຍ້າຍທີ່ຢູ່ແລະບໍ່ສາມາດຊອກເຫັນທີ່ຢູ່
ໄດ້), ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສັດຊື່ ຫຼື OAI ອາດຈະອະນຸມັດການຕິດປະກາດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງ
ຊື່ຂອງຜູ້ຖືກສືບສວນ ເທິງເວັບໄຊຂອງ ADB, ເຊິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການເກືອດຫ້າມຕໍ່ໆໄປ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບການຮ່ວມ
ບັງຄັບໃຊ້ການຕັດສິນກ່ຽວກັບການເກືອດຫ້າມ.



24 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

100. ຄະນະກໍາມະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊື່ສັດອາດຈະ,ໃນກໍລະນີພິເສດເຊັ່ນວ່າພາກສ່ວນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ພົວພັນ
ກັບການລະເມີດດ້ານຄວາມສັດຊື່ທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຕັດສິນກໍານົດວ່າການລົງໂທດຄວນຈະຖືກປະກາດເປີດເຜີຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ມັນຈະກ່ຽວກັບການລະເມີດຄັ້ງທໍາອິດກໍ່ຕາມ.

ການຮ່ວມເກືອດຫ້າມ

101. ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມບັງຄັບໃຊ້ການຕັດສິນກ່ຽວກັບການເກືອດຫ້າມ, ການຕັດສິນເກືອດຫ້າມ
ໂດຍສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃດໜຶ່ງຈະມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ເກີດການເກືອດຫ້າມທົ່ວໄປຈາກບັນດາສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນຖ້າ:

(i) ການຕັດສິນນັ້ນແມ່ນອີງ, ໃນທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງ, ໃສ່ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບວ່າມີການກະທໍາຜິດໜຶ່ງ ຫຼື
ຫຼາຍກວ່າການກະທໍາຜິດທີ່ສາມາດລົງໂທດໄດ້ ຖືກໄດ້ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ກອບວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອການ
ປ້ອງກັນແລະການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ໂກງແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ລົງວັນທີ17ກັນຍາ2006,ເຊັ່ນວ່າ
ການກະທໍາທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ການສໍ້ໂກງ,ການບັງຄັບຂົມຂູ່ແລະການຮ່ວມຫົວກັນ;

(ii) ການຕັດສິນຖືກປະກາດເຜີຍແຜ່ໂດຍສະຖາບັນທີ່ອອກການລົງໂທດ;

(iii) ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເກືອດຫ້າມກາຍໜຶ່ງປີ;

(iv) ການຕັດສິນຖືກເຮັດຫຼັງຈາກສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ກັບສະຖາບັນທີ່ອອກການລົງໂທດ;

(v) ການຕັດສິນໂດຍສະຖາບັນທ່ີອອກການລົງໂທດຖືກເຮັດພາຍໃນສິບປີນັບຈາກວັນທີຂອງການເຮັດການ
ກະທໍາຜິດທີ່ສາມາດລົງໂທດໄດ້;ແລະ

(vi) ການຕັດສິນຂອງສະຖາບັນທີ່ອອກການລົງໂທດບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດ ໃນການຮັບຮູ້ການຕັດສິນໃດໜຶ່ງທີ່ຖືກ
ເຮັດໃນເວທີ່ລະດັບປະເທດຫຼືເວທີສາກົນອື່ນ.

102.  ຜູ້ອໍານວຍການOAI ຈະແຈ້ງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນຮັບຊາບແຕ່ລະການລົງໂທດຂອງADBທີ່ມີ
ຄຸນສົມບັດພາຍໃຕ້ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ແລະທຸກການແກ້ໄຂດັດແປງໃນນັ້ນ. ການແຈ້ງການປະກອບມີ (a) ຊື່ ແລະ
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ຖືກລົງໂທດ, (b)ການກະທໍາຜິດທີ່ສາມາດລົງໂທດໄດ້ທີ່ພົບວ່າໄດ້ກະທໍາຜິດແທ້, ແລະ
(c)ໄລຍະຂອງການເກືອດຫ້າມ ຫຼື ການແກ້ໄຂດັດແປງໃນນັ້ນ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບການ
ກ່ຽວກັບການປະກາດເຜີຍແຜ່ການລົງໂທດ, ແຈ້ງການຈະຖືກຈໍາກັດຕໍ່ກັບການລົງໂທດທີ່ຖືກຕິດປະກາດເທິງເວັບໄຊ
ຂອງ ADB, ແລະ ຈະຖືກສົ່ງພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການຕິດປະກາດດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ. ທຸກການຕັດສິນຕໍ່ມາໃນການເອົາການລົງ
ໂທດອອກຈາກເວັບໄຊADB,ເຊັ່ນວ່າຖ້າພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ສາມາດຖືກຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ຖືກ
ພົບ, ຈະຕ້ອງປະກອບເປັນການແກ້ໄຂດັດແປງທີ່ຈະເອົາການລົງໂທດອອກຈາກການຄວບຄຸມຂອງສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງ, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າການລົງໂທດຖືກຮັກສາໄວ້ແຕ່ບໍ່ຖືກປະກາດເຜີຍແຜ່.

103. ເມ່ືອການລົງໂທດທີ່ມີເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບການຮ່ວມບັງຄັບໃຊ້ການຕັດສິນເກືອດຫ້າມຖືກ
ກໍານົດອອກໂດຍສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນ,ຫົວໜ້າ ແລະຜູ້ອໍານວຍການOAIຈະຄັດກວດຄັດລາຍຊື່ຂອງການລົງໂທດ
ເພື່ອຕັດສິນກໍານົດວ່າການຮ່ວມເກືອດຫ້າມໂດຍ ADB ຄວນຈະຖືກເຮັດຫຼືບໍ່. ການກວດຄັດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງກົດ
ລະບຽບວ່າດ້ວຍການມີສິດອີງໃສ່ສັນຊາດຂອງ ADB, ເຊິ່ງຍົກເວ້ັນຜູ້ທີ່ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຈະບໍ່ມີສິດເນື່ອງຈາກເຫດຜົນດ້ານ
ສັນຊາດ, ແລະ ການຮ່ວມເກືອດຫ້າມຈະຂັດກັບຂໍ້ພິຈາລະນາດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ດ້ານສະຖາບັນອື່ນຂອງ ADB ຫຼືບໍ່. ຖ້າ
ການຕັດສິນຮ່ວມເກືອດຫ້າມຖືກເຮັດ,ການຮ່ວມເກືອດຫ້າມຈະຖືກປະກາດເຜີຍແຜ່ເທິງເວັບໄຊຂອງADB,ໂດຍຈະມີຜົນ
ນັບແຕ່ມື້ປະກາດເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ. ທຸກການຕັດສິນບໍ່ຮ່ວມເກືອດກ້າມບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະມີສິດເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ADBໃຫ້ທຶນຈະຕ້ອງຖືກສະເໜີແນະໂດຍຫົວໜ້າOAIຕໍ່ກັບທ່ານປະທານ.

104. ເມື່ອການລົງໂທດຕໍ່ກັບພາກສ່ວນທ່ີຖືກຮ່ວມເກືອດຫ້າມຖືກຍົກເລີກໂດຍສະຖາບັນທີ່ເຂ້ົາຮ່ວມທີ່ອອກການລົງ
ໂທດ,ການຮ່ວມເກືອດຫ້າມໂດຍADBກໍ່ຈະຖືກຍົກເລີກເຊັ່ນກັນ.ື້



ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງADB
2ກໍລະກົດ1998
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ຕົວຫຍໍ້

ADB ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
BPMSD ພະແນກງົບປະມານ,ບຸກຄະລາກອນແລະລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
COSO ຫ້ອງການບໍລິການການປະຕິບັດງານສູນກາງ
DMC ສະມາຊິກທີ່ເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ
GDP ຍອດລວມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
IMF ກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ
MDB ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ
NGO ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດ
OAS ອົງການນາໆລັດອາເມລິກາ
OECD ອົງການການຮ່ວມມືແລະການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ
OGA ສໍານັກງານຜູ້ກວດສອບທົ່ວໄປ
OGC ສໍານັກງານທີ່ປຶກສາທົ່ວໄປ
SPD ພະແນກຍຸດທະສາດແລະນະໂຍບາຍ
TA ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ



27ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ(2ກໍລະກົດ1998)

I. ພາກສະເໜີ

1. ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເຊິ່ງໃນທີ່ນີ້ໄດ້ຮັບການໃຫ້ນິຍາມຄວາມໝາຍເປັນ ການນໍາໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຫ້ອງການພາກລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະພາບການທີ່ຍືນນານທີ່ສຸດທີ່ບັນດາ
ລັດຖະບານຕ່າງໆຕ້ອງປະເຊີນໃນຕະຫຼອດປະຫວັດສາດທີ່ຜ່ານມາ.ເຖິງແມ່ນວ່າອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນລັກສະນະ
ແລະຂະໜາດຂອງພຶດຕິກໍາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ແລະຂອບເຂດທີ່ມາດຕະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຖືກບັງຄັບໃຊ້,ປະກົດ
ການນ້ີສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນທຸກເວລາ ແລະ ພາຍໃນເກືອບວ່າທຸກລະບົບການເມືອງ. ນອກນ້ັນ ມັນຍັງສາມາດພົບເຫັນ
ພາຍໃນພາກເອກະຊົນນໍາອີກ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນພາກລັດ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນແມ່ນຂົງເຂດບັນຫາສະເພາະສໍາລັບທັງປະເທດທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທ່ີກໍາລັງພັດທະ ນາໃນພາກພື້ນ
ອາຊີແລະປາຊິຟິກ.

2. ໃນປະຫວັດສາດ,ບັນຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມັກຈະແລ່ນເປັນຮອບວຽນ,ເຊິ່ງການເປີດເຜີຍການນໍາໃຊ້
ທີ່ຜິດທາງການໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຄສະນາຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະມາດຕະການຕ່ໍຕ້ານທາງດ້ານການບໍລິຫານທ່ີ
ໃນເວລາຕ່ໍມາຈະຄ່ອຍໆຈາງຫາຍໄປຈົນກວ່າວ່າຮອບວຽນຕ່ໍໄປຂອງເລ່ືອງເສຍຫາຍທ່ີໃຫ້ແຮງກະຕຸ້ນເພ່ີມເຕີມອີກສໍາລັບ
ການປະຕິຮູບ.ຄວາມຕ້ອງການຫຸຼດຜ່ອນຫືຼກໍາຈັດການສ້ໍລາດບັງຫຼວງແມ່ນໃຈກາງຂອງຫຼາຍໆການປ່ຽນແປງໃໝ່ທ່ີຍືນນານ
ສໍາລັບການປົກຄອງທ່ີດີ.ການປະຕິຮູບການປົກຄອງພາກລັດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງທ້າຍສັດຕະວັດທີສິບຫ້າຫາຕົ້ນສັດຕະວັດ
ທີຊາວເຊ່ັນວ່າ ການນໍາມາໃຊ້ລະບົບລັດຖະກອນທ່ີປະສົບຜົນສໍາເລັດດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງມືອາຊີບຂອງ
ບັນດາກະຊວງ ແລະພະແນກການຂອງລັດຖະບານ,ຫຼືການສ້າງຂະບວນການ ແລະໜ່ວຍງານງົບປະມານ,ການຈັດຊື້
ແລະ ການກວດສອບບັນຊີທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນທາງການກວ່າໄດ້ມີຮາກເຫງົ້າຂອງພວກມັນໃນຄວາມຕ້ອງການຫຼີກລຽງການນໍາ
ໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດແຕ່ຕົ້ນຂອງການກິນສິນບົນແລະການອຸປະກາລະທາງການເມືອງ.

3. ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການຖົກ
ຖຽງກ່ຽວກັບການປົກຄອງທີ່ດີແລະການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.ແຮງກະຕຸ້ນທ່ີຢູ່ເບ້ືອງຫັຼງການເຄ່ືອນຍ້າຍນ້ີໄດ້ມາ
ຈາກຫຼາຍໆແຫ່ຼງ. ໃນເບ້ືອງຝ່າຍຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ການສ້ິນສຸດຂອງສົງຄາມເຢັນໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຕັມໃຈຂອງບັນດາປະເທດທີ່
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອເບິ່ງຜ່ານຄວາມບໍ່ເໝາະສົມດ້ານການເງິນ ເນື່ອງຈາກຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເມືອງທີ່ກວ້າງກວ່າ.
ຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ວາງຄວາມກົດດັນທ່ີນັບມ້ືນັບເພ່ີມຂ້ຶນຕ່ໍກັບໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງ ປະເທດໃຫ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງນໍາສ່ົງຄຸນຄ່າສູງສຸດສໍາລັບເງິນ. ຫຼາຍໆບໍລິສັດຫຼາຍຊາດໄດ້ເຊື່ອວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຈະໄດ້ດີກວ່າໂດຍການແຂ່ງຂັນຢ່າງເປີດກວ້າງ ແລະ ໂປ່ງໃສ.ຢ່າງສຸດຂີດ,ຕົວຢ່າງໃນທາງລົບຂອງລະບອບ “ຂຸນໂຈນ”
ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມອັນຕະລາຍຂອງການພັງທະລາຍທາງການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ ຖ້າການສ້ໍລາດບັງຫຼວງທ່ີກໍາລັງແຜ່ລາມ
ສືບຕໍ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການຢັບຢັ້ງ.

4. ໃນເບ້ືອງຜູ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ,ໃນບັນດາປະເທດໃນທ່ົວພາກພ້ືນອາຊີແລະປາຊິຟິກ,ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າມັນ
ບ່ໍເຕັມໃຈທ່ີຈະອົດກ້ັນຕ່ໍກັບການນໍາໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດຂອງຊັບສິນຫຼວງເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວອີກຕ່ໍໄປ. ການມີເສລີ ພາບ
ຫຼາຍຂ້ຶນຂອງສ່ືມວນຊົນໃນຫຼາຍໆບ່ອນໃນໂລກໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຂ່າວສາມາດຂຽນບົດຄວາມໄດ້ຢ່າງມີອິດສະຫຼະກວ່າ ກ່ຽວກັບ
ການບ່ໍຮອບຄອບຂອງທາງການ. ການປັບປຸງໃນການສຶກສາ ແລະ ກະແສຂ້ໍມູນທ່ີນັບມ້ືນັບເພ່ີມຂ້ຶນລະຫວ່າງບັນ ດາປະເທດ
ຕ່າງໆໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໃນປະເທດອ່ືນແລະມີຄວາມ
ເຕັມໃຈນ້ອຍລົງທ່ີຈະອົດກ້ັນຕ່ໍກັບການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຢ່າງເປັນລະບົບໃນປະເທດຂອງຕົນ. ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງອົງການບ່ໍສັງກັດ
ລັດໃນທ່ົວໂລກ (NGOs) ທ່ີອຸທິຕົນເພ່ືອຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໄດ້ຊ່ວຍນໍາສະເໜີ ແລະ ຮັກສາປະເດນັດ່ັງກ່າວໃຫ້ຢູ່ໃນ
ຄວາມສົນໃຈທັງໃນປະເທດທ່ີພັດທະນາແລ້ວແລະປະເທດທ່ີກໍາລັງພັດທະນາ.

5. ຫຼາຍໆການເຄ່ືອນໄຫວເຫ່ົຼານ້ີມີແນວໂນ້ມທ່ີຄົງຢູ່ຢ່າງນ້ອຍໃນທົດສະວັດຕ່ໍໄປ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ, ເຊ່ິງສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດ
ການປ່ຽນແປງທ່ີສໍາຄັນໃນຂົງເຂດທ່ີບັນດາທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (MDBs) ດໍາເນີນງານຢູ່. ຄວາມກົດດັນສໍາລັບ
ມາດຕະການຕ້ານການກິນສິນບົນແລະການສ້ໍລາດບັງຫຼວງທ່ີຈິງຈັງກວ່າແມ່ນບ່ໍຖືກໂດດດ່ຽວແລະເກີດຂ້ຶນເປັນບາງຄ້ັງຄາວ



28 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

ອີກຕ່ໍໄປ.ຄືກັນກັບຄໍາຖາມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ິງແວດລ້ອມຫືຼແມ່ຍິງໃນການພັດທະນາ,ປະຊາຊົນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງທ່ີມີອິດທິພົນ
ແລະເຊ່ືອມໂຍງກັນດີທັງຢູ່ພາຍໃນແລະນອກປະຊາຄົມMDBຈະກົດດັນຢ່າງໜັກເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ປະເດັນເລ່ືອງການສ້ໍ
ລາດບັງຫຼວງແລະການປົກຄອງທ່ີດີຍັງຄົງເປັນເລ່ືອງທ່ີສໍາຄັນແລະຕ່ໍເນ່ືອງໃນການໂຕ້ຖຽງເລ່ືອງການພັດທະນາ.

6. ໂດຍຂານຕອບຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້, ຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກໍາລັງນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ແຂງແຮງ
ກວ່າໃນການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ:

(i) ຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຊາວອາເມລິກາໃນເດືອນພຶດສະພາ 1994, ອົງການນາໆລັດອາເມລິກາ
(OAS) ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຈະເອົາຜິດການໃຫ້ສິນບົນຂ້າມຊາດ ແລະ “ການຮັ່ງມີຢ່າງຜິດກົດໝາຍ”
ຂອງບັນດາເຈ້ົາໜ້າທ່ີໃນປະເທດນ້ີ. ໃນເດືອນມີນາ1996, ລັດທ່ີເປັນສະມາຊິກ21 ລັດຂອງOAS ໄດ້
ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ Caracas, ເຊ່ິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດໍາເນີນການຮ່ວມກັນຢ່າງມີພະລັງໃນສີ່ຂົງ
ເຂດສໍາຄັນ: ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ການໃຫ້ສິນບົນຂ້າມຊາດ, ການຮ່ັງມີ
ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ການສ່ົງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ. ສົນທິສັນຍາ Caracas ດຽວນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ລະ
ຫວ່າງບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ລົງນາມຮັບຮອງເອົາມັນ: ໂບລິເວຍ, ຄອສຕາ ຣີກ້າ, ເອກົວດໍ, ແມັກຊີໂກ,
ປາຣາກວາຍ,ເປຣູແລະເວເນຊູເອລາ.

(ii) ສະພາລັດຖະມົນຕີຂອງ ອົງການການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ (OECD) ໄດ້
ອະນຸມັດມະຕິຕົກລົງທີ່ສ່ົງເສີມໃຫ້ບັນດາລັດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນຍຸດຕິການສາມາດຫັກພາສີໄດ້
ຂອງສິນບົນ ແລະ ເງິນເປີເຊັນຈາກຕ່າງປະເທດສໍາລັບບໍລິສັດຫຼາຍຊາດຂອງພວກເຂົາໃນ ເດືອນພຶດ
ສະພາ ປີ 1996. ໜ່ຶງປີຕ່ໍມາ, ມັນໄດ້ອະນຸມັດຄໍາສະເໜີແນະເຕັມຊຸດສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ສິນ
ບົນຂ້າມຊາດເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ, ໂດຍອອກຂໍ້ກໍານົດດ້ານການບັນຊີ ແລະ ການຄວບຄຸມການ ກວດ
ສອບບັນຊີຈາກພາຍນອກແລະພາຍໃນທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນ,ການຈັດຊື້ພາກລັດທີ່ເຄັ່ງຂຶ້ນແລະການຄວບຄຸມ
ລະຫວ່າງປະເທດທີ່ແໜ້ນໜາ.ໃນເດືອນທັນວາປີ1997,OECDໄດ້ຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ການໃຫ້ສິນບົນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງປະເທດເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ, ໃນລະດັບດຽວກັນກັບການ
ໃຫ້ສິນບົນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດບ່ອນທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່.

(iii) ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ສະພາການຄ້າສາກົນໄດ້ອະນຸມັດກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການປະພຶດສະບັບແກ້ໄຂທີ່
ຫ້າມການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ສະເໜີແນະໃຫ້ສະມາຄົມທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນໃນທົ່ວໂລກ, ແລະ ບໍລິ
ສັດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າ,ຮັບເອົາແລະນໍາໃຊ້ກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້.

(iv) ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 1996, ສະມັດຊາໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຜ່ານຖະແຫຼງການຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະການໃຫ້ສິນບົນໃນດໍາເນີນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ.

7. ໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ສະເໜີທ່ີມີອິດທິພົນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຈຸດຢືນທີ່ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ກັບປະເດັນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ແມ່ນທ່ານປະທານທະນາຄານໂລກ, James Wolfensohn. ໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງ
ທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IMF) ໃນເດືອນຕຸລາ 1996, Wolfensohn ອະທິບາຍລັກສະນະຂອງການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງເປັນ“ມະເລັງ”ຕໍ່ກັບເສດຖະກິດໂລກແລະເນັ້ນໜັກວ່າມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະ“ເສີມທະວີ”ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ທະນາຄານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້.ກະມະການຜູ້ຈັດການຂອງIMF,MichelCamdessus,ກ່ໍເວ້ົາຢ່າງກົງໄປກົງມາວ່າຕ້ັງ
ແຕ່ນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີ IMF ຕ້ອງຖືວ່າມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການກົດດັນໃຫ້ມີການປະຕິຮູບການຕ້ານການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງໃນບັນດາປະເທດທີ່ຮ້ອງຂໍການຢືມເງິນ.ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ,ຄະນະເຮັດວຽກໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພາຍ
ໃຕ້ການຊ້ີນໍາຂອງຮອງປະທານທະນາຄານໂລກຝ່າຍເສດຖະກິດການພັດທະນາ ເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການ
ຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງແບບປະສົມປະສານ.ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ,ພ້ອມກັບຂ້ໍແນະນໍາພະນັກງານ,ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ໂດຍສະພາຜູ້ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກໃນວັນທີ2ກັນຍາປີ1997.

8. ວິທີການຂອງທະນາຄານໂລກແມ່ນຍຸດທະສາດແບບສົມດຸນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເຊິ່ງອີງໃສ່
ສີ່ເສົາຫຼັກ: ( i ) ປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນບັນດາໂຄງການທີ່ທະນາຄານໂລກໃຫ້ທຶນ; (ii)ຊ່ວຍ
ບັນດາປະເທດທ່ີຮ້ອງຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກໃນຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ;



29ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ(2ກໍລະກົດ1998)

(iii)ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າໃນຍຸດທະຍາດການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດ, ການເຈລະຈາດ້ານນະ
ໂຍບາຍ,ວຽກງານການວິເຄາະ, ແລະການເລືອກ ແລະການອອກແບບໂຄງການ; ແລະ(iv)ເພີ່ມປາກສຽງ ແລະການ
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສາກົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.1

9. ໃນເດືອນສິງຫາ, IMF ໄດ້ດໍາເນີນບາດກ້າວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການໂຈະສ່ວນທີສອງຂອງການໃຫ້ທຶນສະ
ໜັບສະໜູນການປັບປຸງໂຄງລ່າງ ເມ່ືອໜ່ຶງໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງມັນບ່ໍສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນກໍາລັງດໍາ
ເນີນມາດຕະການຢ່າງພຽງພໍໃນການຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.ທະນາຄານໂລກໄດ້ສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນ
ການຂອງIMFຢ່າງເຂັ້ມແຂງແລະເຕືອນວ່າການໃຫ້ຢືມຂອງຕົນເອງຈະ“ຫຼຸດລົງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ”ຖ້າບ່ໍດໍາເນີນການຢ່າງ
ເດັດຂາດໃນສ່ວນຂອງລັດຖະບານນ້ັນ.2 ໃນບັນດາກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນ IMF ຢູ່ຮ່ອງ
ກົງ, ປະເທດຈີນ ໃນເດືອນກັນຍາ 1997, ຄວາມມຸ້ງໝ້ັນຂອງທັງສອງສະຖາບັນໃນການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໄດ້ຖືກ
ຢືນຢັນອີກຢ່າງເຂ້ັມແຂງ.

10. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ປີ 1997 ຂອງກຸ່ມປະເທດອຸດສະຫະກໍາເຈັດປະເທດຢູ່ເມືອງ Denver, ສະຫະລັດເມລິກາ,
ໄດ້ເນ້ັນໜັກໂດຍສະເພາະຕ່ໍກັບບົດບາດຂອງ MDBs ໃນການຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍບາດບັງຫຼວງ. ຖະແຫຼງການຈາກກອງປະຊຸມ
ຂ້ັນຕ້ົນຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ນາຍທະນາຄານສູນກາງໃນເດືອນເມສາ ຍັງຄົງແມ່ນ “ຍ້ອນຜົນກະທົບທີ່
ຮ້າຍແຮງຂອງການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໂດຍທົ່ວໄປຕໍ່ກັບການບັນລຸໄດ້ການພັດທະນາ, ການເຕີບໂຕ
ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ພວກເຮົາຍິນດີຮັບເອົາການເພ່ີມການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໃນ
ນາມຕາງໜ້າສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະOECD.” ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ຄໍາຖະແຫຼງການຂອງກອງປະຊຸມສຸດ
ທ້າຍໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ IMF ແລະ MDBs ເສີມທະວີກິດຈະກໍາຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊ່ວຍປະເທດຕ່າງໆຕໍ່ສູ້ ກັບການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງ, ເຊິ່ງລວມມີ ມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນກົດໝາຍ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງພາກລັດ,
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານສະຖາບັນ. ນອກນັ້ນ ສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດຍັງຖືກ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສົ່ງເສີມການປົກຄອງທີ່ດີໃນຂົງເຂດຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ປະສານງານຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບຄວາມ
ພະຍາຍາມທະນາຄານໂລກເພື່ອກໍານົດຂໍ້ແນະນໍາດ້ານການຈັດຊື້ທີ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານສູງສຸດສໍາລັບຄວາມໂປ່ງ
ໃສແລະຄວາມເຄັ່ງຄັດ.

11. ຫຼາຍໆສະມາຊິກທ່ີເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ(DMCs)ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB)ໄດ້ມີບົດບາດ
ທ່ີສໍາຄັນຢ່າງຍ່ິງໃນຂະບວນການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງທ່ີນັບມ້ືນັບເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ,ຫຼາຍໆ
ປະເທດທ່ີໄດ້ມີອັດຕາການເຕີບໂຕໃນລະດັບສູງໃນອາດີດທ່ີຜ່ານມາໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າຄວາມຄິດກ່ຽວກັບກາ
ນສ້ໍລາດບັງຫຼວງສາມາດຂັດຂວາງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການດຶງດູດການລົງທຶນໃນອະນາ ຄົດ. ໃນປີ 1995, ປະ
ເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍທ່ີກໍານົດໃຫ້ບັນດາເຈ້ົາໜ້າທ່ີພັກກອມມູນດິ ໃນລະດັບສູງກວ່າລະດັບ
ປະເທດຕ້ອງແຈ້ງລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ.ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດໄທໃຫ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາໃນເດືອນມັງກອນປີ1997ຈະ
ເຮັດອະນາໄມກົມພາສີ, ເຊ່ິງກໍາລັງສ້າງ “ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊ່ືອງຊ້ອນ” ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດທ່ີກໍາລັງຊອກເຮັດທຸລະກິດໃນປະ
ເທດໄປທ.ໃນເດືອນດຽວກັນ,ປະທານປະເທດຟິລິບປິນອະທິບາຍ“ຝັນຮ້າຍຂອງການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໃນການບໍລິການພາກ
ລັດ” ເປັນໜ່ຶງໃນຄວາມເດືອດຮ້ອນທ່ີຍາວນານທ່ີສຸດຂອງປະເທດ ແລະ ສ່ັງໃຫ້ທຸກພະແນກການຂອງລັດຖະບານສ່ົງບົດ
ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າປະຈໍາເດືອນກ່ຽວກັບການຕ່ໍສູ້ກັບການສ້ໍລາດບັງຫຼວງພາຍໃນຫ້ອງການຂອງເຂົາເຈ້ົາ.

12. ໃນອະນຸທະວີບອາຊີສ່ຽງໃຕ້, ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນປະເດັນທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດທີ່ຫົວໜ້າ
ລັດຖະບານກໍາລັງປະເຊີນໃນທຸກມື້ນີ້. ໃນປາກິດສະຖານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເອົາຄວາມພະຍາຍາມເຮັດອະນາໄມ
ລັດຖະບານເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາເປ້ົາໝາຍຕ້ົນຕໍຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຂອງລາວ.ປະທານປະເທດອິນເດຍໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມາ
ນ້ີໄດ້ອະທິບາຍການສ້ໍລາດບັງຫຼວງເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ສຸດທີ່ປະເທດຂອງລາວກໍາລັງພະເຊີນ.3

1  ເບິ່ງທະນາຄານໂລກ.1997.ການຊ່ວຍບັນດາປະເທດຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ:ບົດບາດຂອງທະນາຄານໂລກ,ວໍຊິງຕັນດີຊີ.
2 ກ່າວອ້າງໃນOxfordAnalytica.1997.ບົດ ຄວາມ ຫຍໍ້ ປະຈໍາ ວັນ ກ່ຽວ ກັບ ອາຊີ ປາຊິ ຟິກ, 14ສິງຫາ.ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່າວເຖິງໂດຍIMFປະກອບມີຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການດໍາເນີນຄະດີກັບຜູ້ກະທໍາ

ຜິດໃນການສໍ້ໂກງດ້ານການເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາ;ຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັນຍາຮັບເໝົາສໍາລັບສອງໂຄງການດ້ານພະລັງງານ;ແລະການນໍາໃຊ້ກອງທຶນນອກງົບປະມານເພື່ອຊື້ເຮືອບິນ
ແຈັດສໍາລັບທ່ານປະທານແລະກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນສາກົນຢູ່ບ້ານເກີດຂອງທ່ານປະທານ.

3 K.R.Narayanan.1997.“ຕໍ່ໄປອິນເດຍສໍາລັບທຸກຄົນ,ອົດກັ້ນແລະບໍ່ໂກງກິນ,”ບົດບັນນາທິການ,Interna tional Herald Tribune, 13ສິງຫາ.



30 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

II. ການຕອບສະໜອງຂອງADB

13. ໃນຖານະເປັນສະຖາບັນການພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍທີ່ສໍາຄັນສະຖາບັນໜຶ່ງ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາແຫຼ່ງໃຫ້ທຶນ
ການພັດທະນາທີ່ນໍາໜ້າໃນອາຊີ, ADB ຍິນດີຮັບເອົາການເນັ້ນໜັກໃສ່ການຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງວຽກງານທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງຕົນຕໍ່ກັບປະເດັນເລື່ອງການປົກຄອງ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ. ເອກະ
ສານສະພາບໍລິຫານຂອງADB, ການປົກຄອງ: ການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາທີ່ດີ, ຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດ, ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃນການດໍາເນີນງານ
ຂອງລັດຖະບານ--ຫຼັກການສໍາຄັນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.4 ການເນັ້ນໜັກຂອງນະໂຍບາຍຕໍ່ກັບການເສີມ
ສ້າງສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີກ່ອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການບໍລິຫານພາກລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະ ກັນ
ໃຫ້ມີອົງປະກອບພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນເພື່ອການບໍລິຫານປົກຄອງທີ່ໂປ່ງໃສ່, ຄາດເດົາໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ອົງ
ປະກອບພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີກອບກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ກົນໄກການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ;ການບໍລິການ
ພາກລັດທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມສາມາດ, ຫ້າວຫັນ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ; ການ
ປະຕິບັດການຈັດຊື້ຢ່າງໂປ່ງໃສ;ລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ;ແລະຫ້ອງການກວດສອບເອກະລາດທີ່ດໍາເນີນ
ງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ເຊິ່ງເປັນຫຼັກການສໍາຄັນທີສີ່ໃນນະໂຍບາຍດ້ານການປົກຄອງຂອງ ADB, ກໍ່ແມ່ນ
ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນກັນ.ປະສົບການຂອງຮ່ອງກົງ,ຈີນ,ແລະສິງກາໂປສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສະໜັບສະໜູນຈາກມວນ
ຊົນແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການຕໍ່ສູ້ໄລຍະຍາວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ.

14. ໃນລະດັບທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ຈຸດຢືນຂອງ ADB ຕໍ່ກັບປະເດັນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນພາລະທີ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ ແລະເປັນລະບົບ ມີຕໍ່ກັບລັດຖະບານ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ.
ໂດຍສະເພາະແລ້ວ,ວິທີການຂອງADBແມ່ນສຸມໃສ່ສາມຈຸດປະສົງຕໍ່ໄປນີ້:

(i) ສະໜັບສະໜູນຕະຫຼາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການບໍລິຫານປົກຄອງພາກລັດທີ່ມີປະສິດພາບ,
ປະສິດທິຜົນ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະໂປ່ງໃສໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງ
ADBກ່ຽວກັບການປົກຄອງທີ່ດີແລະການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ;

(ii) ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ມີແນວໂນ້ມປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມແຕ່ລະ
ກໍລະນີແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບການສ່ືສານຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາກັບDMCsໃນຂອບເຂດປະເດັນການ
ປົກຄອງ,ລວມທັງການສໍລ້າດບັງຫຼວງ;ແລະ

(iii) ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການແລະພະນັກງານຂອງADBຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະຖານດ້ານສິນທໍາສູງສຸດ.

15. ຂໍ້ທີສາມແລະທີສີ່ຈະກໍານົດເວທີສໍາລັບການສົນທະນາກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການແກ້ໄຂບັນດາຄໍາຖາມ
ກ່ຽວກັບນິຍາມຄວາມໝາຍທ່ີມີກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກໍ່ໃຫ້ເກີດຕໍ່ກັບການພັດທະນາ. ສ່ວນ
ທີ່ເຫຼືອຂອງເອກະສານຈະພິຈາລະນາລັກສະນະຂອງການຕອບສະໜອງຂອງADB. ຂ້ໍທີຫ້າຈະອະທິບາຍທ່າທີຂອງADB
ຕໍ່ກັບປະເດັນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະອະທິບາຍແຜນງານຕ່າງໆໃນປະຈຸບັນຂອງADBທີ່ມີອົງປະກອບດ້ານ
ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.ນອກນັ້ນມັນຍັງຊ້ີໃຫ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນຂອງນະໂຍບາຍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂອງADB
ສໍາລັບການດໍາເນີນງານໃນປະຈຸບັນຂອງ ADB. ຫົວຂ້ໍສຸດທ້າຍຈະສະຫູຼບຄວາມໂດຍການຊ້ີໃຫ້ເຫັນບາດກ້າວສະເພາະຕ່ໍ
ໄປທ່ີADBຈະເຮັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີ້.

4 R151-95:ການ ປົກຄອງ: ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ພັດທະ ນາ ທີ່ ດີ, 17ສິງຫາ.
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III. ຄໍານິຍາມຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

16. ຄໍາສັບ “ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ” ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຄໍາສັບອ້າງອີງສ້ັນໆສໍາລັບຂອບເຂດທ່ີກວ້າງຂວາງຂອງກິດຈະ
ກໍາເຖ່ືອນ ຫືຼ ຜິດກົດໝາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າບ່ໍມີຄໍານິຍາມທ່ົວໄປ ຫືຼ ຄໍານິຍາມລະອຽດກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີປະກອບເປັນພຶດຕິກໍາທ່ີ
ເປັນການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ, ບັນດາຄໍານິຍາມທ່ີໂດດເດ່ັນທ່ີສຸດມີການເນ້ັນໜັກຄ້າຍຄືກັນຕ່ໍກັບການນໍາໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດອໍາ
ນາດ ຫືຼ ຕໍາແໜ່ງລາຊະການເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. ພົດ ຈະ ນາ ນຸກົມ Oxford Unabridged Dictionary ໃຫ້ນິຍາມ
ຄວາມໝາຍຂອງການສ້ໍລາດບັງຫຼວງເປນັ“ຄວາມເສ່ືອມຊາມຫືຼການທໍາລາຍຄວາມຊ່ືສັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີລາຊະການ
ໂດຍການກິນສິນບົນຫືຼການເຂ້ົາຂ້າງ.”ພົດຈະນານຸກົມMerriam Webster’s Collegiate Dictionary ໃຫ້ນິຍາມຄວາມ
ໝາຍເປັນ “ການຊັກຊວນຈູງໃຈກະທໍາຜິດໂດຍວິທີທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ຜິດກົດໝາຍ (ຄືກັນກັບການໃຫ້ສິນບົນ).” ຄໍານິຍາມທ່ີ
ສ້ັນໆແລະຈະແຈ້ງທ່ີນໍາໃຊ້ໂດຍທະນາຄານໂລກແມ່ນ“ການນໍາໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດຕໍາແໜ່ງລາຊະການເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ
ຕົວ.”ຄໍານິຍາມນ້ີຄ້າຍຄືກັນກັບຄໍານິຍາມທ່ີນໍາໃຊ້ໂດຍອົງການເພ່ືອຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ(TI),ເຊ່ິງແມ່ນNGOແຖວໜ້າ
ໃນວຽກງານຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໃນທ່ົວໂລກ:

“ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງປະກອບມີພຶດຕິກໍາໃນສ່ວນຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີໃນພາກລັດ,ບ່ໍວ່າຈະເປັນນັກການເມືອງຫືຼຂ້າ
ລາຊະການ, ເຊ່ິງພວກເຂົາສ້າງຄວາມຮ່ັງມີໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ຫືຼ ພວກທ່ີໃກ້ຊິດຕົນເອງ ຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜິດ
ກົດໝາຍໂດຍການໃຊ້ອໍານາດລາຊະການທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮັບມອບໃຫ້ໃນທາງທ່ີຜິດ.”5

17. ຄໍານິຍາມເຫ່ົຼານ້ີເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍແຕ່ໃນການທັກສະຕັດສິນຂອງADBພວກມັນບ່ໍໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງພຽງພໍ
ຕ່ໍກັບບັນຫາການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໃນພາກເອກະຊົນ ຫືຼ ຕ່ໍກັບບົດບາດຂອງພາກເອກະຊົນໃນການສ່ົງເສີມການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໃນ
ພາກລັດ.ດ້ວຍຄໍານິຍາມທ່ີສ້ັນໆແລະຈະແຈ້ງ,ADBໃຫ້ນິຍາມຄວາມໝາຍຂອງການສ້ໍລາດບັງຫຼວງເປັນ“ການນໍາໃຊ້ໃນທາງ
ທ່ີຜິດຕໍາແໜ່ງແລະໜ້າທ່ີຂອງພາກລັດຫືຼເອກະຊົນເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.”ຄໍານິຍາມທ່ີລະອຽດກວ່າມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງປະກອບມີພຶດຕິກໍາໃນສ່ວນຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີໃນພາກລັດແລະພາກເອກະຊົນເຊ່ິງພວກເຂົາ
ສ້າງຄວາມຮ່ັງມີໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ/ຫືຼພວກທ່ີໃກ້ຊິດເຂົາເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ ແລະຜິດກົດໝາຍ, ຫືຼ ຊັກຊວນ
ຈູງໃຈຄົນອ່ືນໃຫ້ເຮັດສ່ິງນ້ັນໂດຍການນໍາໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດຕໍາແໜ່ງທ່ີເຂົາເຈ້ົາມີ.

18. ລາຍການຂອງພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຖືກອ້າງອີງເຖິງເປັນ “ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ” ແມ່ນມີໃນ
Box1.ລາຍຊື່ບໍ່ກວມເອົາໝົດທຸກຢ່າງ ແລະມີຈຸດປະສົງສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາຂົງເຂດຂອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະຄວາມ
ກັງວົນທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດຕ່ໍກັບADB.ບາງປະເພດຂອງການສ້ໍລາດບັງຫຼວງແມ່ນເລື່ອງພາຍໃນ,ໃນນັ້ນພວກເຂົາແຊກແຊງຄວາມ
ສາມາດຂອງໜ່ວຍງານລັດຖະບານໃດໜຶ່ງໃນການວ່າຈ້າງຫຼືຄຸ້ມຄອງພະນັກງານຂອງຕົນ,ໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ,ຫຼື ດໍາເນີນການສືບສວນພາຍໃນຢ່າງຍຸຕິທໍາ. ສ່ວນອື່ນກໍ່ແມ່ນເລື່ອງພາຍນອກ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ
ພວກມັນປະກອບມີຄວາມພະຍາຍາມບິດເບືອນຫືຼຂູດຮີດເງິນຈາກລູກຄ້າຫືຼຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ,ຫືຼໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ຂ້ໍມູນພາຍໃນ.ນອກນ້ັນສ່ວນອ່ືນຍັງປະກອບມີການແຊກແຊງຢ່າງບ່ໍສົມຄວນໃນການດໍາເນີນງານຂອງຕະຫຼາດເຊ່ັນວ່າການ
ນໍາໃຊ້ອໍານາດລັດເພ່ືອຈໍາກັດການແຂ່ງຂັນແລະສ້າງການເຊ່ົາແບບຜູກຂາດ.

19. ຄໍານິຍາມທ່ີແຄບກວ່າຂອງການສ້ໍລາດບັງຫຼວງມັກຈະຈໍາເປັນເພ່ືອແກ້ໄຂພຶດຕິກໍາທ່ີຜິດກົດໝາຍປະເພດສະ
ເພາະໃດໜ່ຶງ. ໃນຂົງເຂດການສ້ໍໂກງດ້ານການຈັດຊ້ື, ຕົວຢ່າງ, ທະນາຄານໂລກໃຫ້ນິຍາມການກະທໍາທ່ີສ້ໍລາດບັງຫຼວງເປັນ
“ການສະເໜີໃຫ້, ການໃຫ້, ການຮັບເອົາ ຫືຼ ການຂໍຮ້ອງເອົາສ່ິງຕ່າງໆທ່ີມີຄ່າເພ່ືອຄອບງໍາການດໍາເນີນການຂອງເຈ້ົາໜ້າ
ທ່ີລາຊະການໃນຂະບວນການຈັດຊ້ື ຫືຼ ໃນການປະຕິບັດສັນຍາຮັບເໝົາ.” ການກໍາທະທ່ີເປັນການສ້ໍໂກງຖືກໃຫ້ຄວາມໝາຍ
ເປັນ“ການບິດເບືອນຂ້ໍເທັດຈິງໃນຫືຼເພ່ືອຄອບງໍາຂະບວນການຈັດຊ້ືຫືຼການປະຕິບັດສັນຍາເຊ່ິງກ່ໍຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍກັບຜູ້ກູ້

5  ເບິ່ງທະນາຄານໂລກ1997,ໜ້າທີ8.ນອກນັ້ນຍັງເບິ່ງອົງການເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ່ສາກົນ1996.ປື້ ມ ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ ຂອງ TI, ປັບປຸງໂດຍJeremyPope.Berlin:TI,ໜ້າ1.ຄໍານິຍາມຂອງທະນາຄານ
ໂລກປະກອບມີກິດຈະກໍາຕົວແທນພາກເອກະຊົນຜູ້ທີ່ກໍ່ກວນທໍາລາຍນະໂຍບາຍແລະຂະບວນການເພື່ອຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນ.



32 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

ຢືມ,ແລະປະກອບມີການຮ່ວມຫົວກັນໃນໝູ່ຜູ້ປະມູນ...ທ່ີຖືກອອກແບບມາເພ່ືອກໍານົດລາຄາການປະມູນໃນລະດັບທ່ີບ່ໍເປັນ
ຈິງແລະບ່ໍມີການແຂ່ງຂັນແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແຂ່ງຂັນແບບບ່ໍເສຍຄ່າແລະເປີດກວ້າງ.”6

20. ມັນມັກຈະເປັນປະໂຫຍດສະເໝີໃນການແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊ່ິງ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພົວພັນເຖິງເຂ້ົາໜ້າທ່ີອາວຸໂສ,ການຕັດສິນຫືຼສັນຍາທ່ີສໍາຄັນ,ແລະການແລກປ່ຽນເງິນກ້ອນໃຫຍ່;ແລະ
ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂະໜາດນ້ອຍ ເຊ່ິງພົວພັນກັບເຈ້ົາໜ້າທ່ີລະດັບຕ່ໍາ,ການສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າແບບປະຈໍາ
ປົກກະຕິ, ແລະ ເງິນຈໍານວນນ້ອຍ. ນອກນ້ັນ ມັນຍັງເປັນປະໂຫຍດໃນການແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສ້ໍລາດບັງ
ຫຼວງເປັນລະບົບ ເຊ່ິງແຜ່ລາມໄປທ່ົວລັດຖະບານ ຫືຼ ກະຊວງໃດໜ່ຶງ; ແລະ ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງລາຍບຸກຄົນ, ເຊ່ິງໂດດດ່ຽວ
ກວ່າ ແລະ ເປັນບາງຄ້ັງຄາວ. ສຸດທ້າຍ, ມັນເປັນປະໂຫຍດໃນການຈໍາແນກລະຫວ່າງການສ້ໍລາດບັງຫຼວງແບບຮ່ວມຫົວກັນ
ເຊ່ິງລະບົບທ່ີສັບຊ້ອນຖືກອອກແບບຂ້ຶນມາເພ່ືອຮັບເອົາແລະເຜີຍແຜ່ການໃຫ້ສິນບົນ,ແລະການສ້ໍລາດບັງຫຼວງທ່ີບ່ໍຮ່ວມຫົວ
ກັນເຊ່ິງເຈ້ົາໜ້າທ່ີລາຍບຸກຄົນອາດຈະສະແຫວງຫາຫືຼແຂ່ງຂັນເອົາການໃຫ້ສິນບົນໃນບາງຄ້ັງຄາວແລະບ່ໍມີປະສານງານກັນ.

6  ໃນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານການຈັດຊື້ຂອງADBມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາຕະຖານຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນດ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ຄໍານິຍາມເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກນໍາເອົາມາໃຊ້
ໂດຍADB.ເບິ່ງຫົວຂໍ້ສຸດທ້າຍຂອງເອກະສານນີ້.

ຫ້ອງ1.ລາຍການອະທິບາຍພຶດຕິກໍາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

▖ ການອອກແບບຫືຼການຄັດເລືອກໂຄງການທ່ີບ່ໍປະຢັດຍ້ອນໂອກາດສໍາລັບສ່ວນແບ່ງດ້ານການເງິນແລະການອຸດໜູນດ້ານການເມືອງ.

▖ ການສ້ໍໂກງໃນການຈັດຊື້,ລວມທັງການຮ່ວມຫົວກັນ,ການຄິດລາຄາເກີນຈິງ,ຫຼືການເລືອກຜູ້ຮັບເໝົາ,ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າແລະທີ່
ປຶກສາໃນເກນມາດຖານທ່ີບ່ໍແມ່ນຜູ້ປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕ່ໍາສຸດຜ່ານການປະເມີນຜົນ.

▖ ການຈ່າຍເງິນທ່ີຜິດກົດໝາຍ“ເງິນເລັ່ງລັດ”ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທ່ີລັດຖະບານເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການນໍາສົ່ງສິນຄ້າແລະການ
ບໍລິການທີ່ທ່ວງທັນເວລາເຊິ່ງມວນຊົນມີສິດທິໄດ້ຮັບຕາມກົດໝາຍ,ເຊ່ັນວ່າໃບອະນຸຍາດແລະໃບທະບຽນ.

▖ ການຈ່າຍເງິນທ່ີຜິດກົດໝາຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທ່ີລັດຖະບານເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າ,ການບໍລິການ,ແລະ/ຫຼືຂ້ໍມູນ
ທ່ີປະຊາຊົນທ່ົວໄປບໍ່ມີສິດເຂ້ົາເຖິງ,ຫຼືເພື່ອປະຕິເສດການເຂ້ົາເຖິງຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໄປຕໍ່ກັບສິນຄ້າແລະການບໍລິການທີ່ເຂົາເຈົ້າມີ
ສິດເຂ້ົາເຖິງຕາມກົດໝາຍ.

▖ ການຈ່າຍເງິນທ່ີຜິດກົດໝາຍເພື່ອຂັດຂວາງການນໍາໃຊ້ກົດລະບຽບແລະຂໍ້ກໍານົດໃນແບບທ່ີຍຸຕິທໍາແລະກົງໄປກົງມາ,ໂດຍສະເພາະ
ໃນຂົງເຂດກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພສາທາລະນະລັດ,ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຫຼືການເກັບພາສີ.

▖ ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານເພື່ອສ່ົງເສີມຫຼືຮັກສາໄວ້ການເຂົ້າເຖິງແບບຜູກຂາດຫຼືແບບມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈໍານວນນ້ອຍຕໍ່
ກັບຕະຫຼາດໂດຍຂາດເຫດຜົນທາງເສດຖະກິດສໍາລັບຂ້ໍຈໍາກັດດ່ັງກ່າວ.

▖ ການຍັກຍອກຂໍ້ມູນທ່ີເປັນຄວາມລັບເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ,ເຊັ່ນວ່າການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງມວນຊົນເພື່ອ
ລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີລາຄາສູງຂຶ້ນ.

▖ ການເຈດຕະນາເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຫຼືຂ້ໍມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຜິດກ່ຽວກັບສະຖານະການເງິນຂອງບໍລິສັດທີ່ອາດຈະກີດກັ້ນຜູ້
ລົງທຶນທ່ີເປັນໄປໄດ້ຈາກການປະເມີນຄ່າຂອງພວກມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ເຊັ່ນວ່າການບ່ໍສາມາດເປີດເຜີຍໜີ້ສິນຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼືການປະ
ເມີນຄ່າຊັບສິນຕໍ່າເກີນຄວາມເປັນຈິງໃນວິສະຫະກິດທ່ີຖືກໍານົດໃຫ້ຫັນເປັນເອກະຊົນ.

▖ ການລັກຫຼືການຍັກຍອກເງິນຈາກຊັບສິນແລະຄັງເງິນຂອງລັດ.

▖ ການຂາຍໜ້າທີ່,ຕໍາແໜ່ງທາງການ,ຫືຼການເລື່ອນຊັ້ນ;ການໃຊ້ອໍານາດຕໍາແໜ່ງຂອງຕົນແຕ່ງຕັ້ງຍາດພີ່ນ້ອງເຂົ້າຕໍາແໜ່ງດີໆຫືຼການ
ກະທໍາອ່ືນທ່ີທໍາລາຍການສ້າງການບໍລິການພາກລັດຢ່າງມືອາຊີບແລະອີງໃສ່ຄວາມສາມາດ.

▖ ການບີບບັງຄັບແລະການນໍາໃຊ້ຫ້ອງການພາກລັດໃນທາງທ່ີຜິດ,ເຊັ່ນວ່າການນໍາໃຊ້ການຂ່ົມຂູ່ການກວດສອບພາສີຫຼືການລົງ
ໂທດທາງກົດໝາຍເພື່ອຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.

▖ ການຂັດຂວາງຄວາມຍຸຕິທໍາແລະການແຊກແຊງໃນໜ້າທ່ີຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ຮັບຜິດຊອບຄ້ົນຫາ,ສືບສວນແລະດໍາເນີນຄະດີ
ການປະພຶດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
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IV. ຄ່າເສຍຫາຍຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

21. ຢູ່ເລື້ອຍໆ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງບໍ່ຖືກເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບການພັດທະນາ. ໃນທົດສະວັດ
ຕົ້ນໆ,ການໂຕ້ຖຽງກ້າວໄປເຖິງວ່າມັນສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ເປັນປະໂຫຍດນໍາອີກ. ໃນບັນດາປະເທດບ່ອນທີ່ອັດຕາຄ່າ
ຈ້າງຂອງພະນັກງານພາກລັດມັກຈະຕໍ່າແລໃນບາງກໍລະນີແມ່ນບໍ່ກຸ້ມກິນຊໍ້າ,ບາງຄົນຢືນຢັນວ່າມັນແມ່ນເລ່ືອງທໍາມະຊາດ
ສໍາລັບລັດຖະກອນໃນການເພ່ີມເງິນເດືອນຂອງເຂົາເຈ້ົາໂດຍວິທີທາງອ່ືນ. ມີການກ່າວຫາວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາມາດ
ສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ໂດຍການຊ່ວຍຟ້ືນຟູລາຄາທ່ີບ່ໍເປັນຈິງແລະຖືກກໍານົດໂດຍຝ່າຍບໍລິຫານໃຫ້ກັບ
ຄືນສູ່ລະດັບຈະແຈ້ງຂອງຕະຫຼາດ.ບາງຄົນອື່ນຢືນຢັນວ່າການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມີບົດບາດດ້ານການແຈກຢາຍຄືນທີ່ເປັນປະ
ໂຫຍດ, ໂດຍການໂອນຊັບພະຍາກອນຈາກບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດທ່ີຮ່ັງມີ ໄປສູ່ພາກສ່ວນເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີມີລາຍໄດ້ນ້ອຍກວ່າ, ຫືຼ
ວ່າມັນສາມາດເຮັດໜ້າທ່ີເປັນເຄ່ືອງມືໃນການເຕ້ົາໂຮມຊາດ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດປົກຄອງສາມາດລໍ້ໃຈ ຫຼື
ເລືອກເອົາກຸ່ມຄົນດ້ານການເມືອງ,ຊົນເຜ່ົາຫຼືສາສະໜາຕ່າງໆໃຫ້ເຕ້ົາໂຮມກັນ.ສຸດທ້າຍ,ນັກວິຊາການບາງຄົນໂຕ້ຖຽງວ່າ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນໄລຍະຕາມທໍາມະຊາດໜ່ຶງຂອງການພັດທະນາ. ພວກເຂົາພົບວ່າ ມັນແຜ່ລາມໂດຍທ່ົວໄປໃນໃນ
ຫຼາຍໆປະເທດທ່ີກ້າວໜ້າແລ້ວຈົນກວ່າຮອດໄລຍະບ່ໍດົນມານ້ີ,ເມ່ືອມັນຖືກຫຸຼດລົງ(ແຕ່ບ່ໍຖືກກໍາຈັດຖ້ິມໄດ້)ຜ່ານການບັງຄັບ
ໃຊ້ການປະຕິຮູບພາກລັດໄປເທ່ືອລະກ້າວໃນຕະຫຼອດສັດຕະວັດທ່ີຜ່ານມາ.

22. Robert Klitgaard, ໜຶ່ງໃນບັນດານັກສຶກສາທີ່ສະຫຼາດທີ່ສຸດກ່ຽວກັບບັນດາເລື່ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນການ
ພັດທະນາ, ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການໂຕ້ແຍ້ງເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍຢ່າງ.7 ທໍາອິດ, ພວກມັນມັກຈະອ້າງອີງເຖິງ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເກີດຈາກການກະທໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍສະເພະໃດໜຶ່ງ ໂດຍບ່ໍພິຈາລະນາເຖິງຜົນກະທົບທັງລະບົບຂອງການ
ສ້ໍລາດບັງຫຼວງ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຫດການ ຫືຼ ການເຄ່ືອນໄຫວທ່ີຍົກຕົວຢ່າງມາອາດຈະມີມີຜົນທາງບວກ, ແຕ່ມັນອາດຈະສ້າງ
ຜົນພາຍນອກທາງລົບທີ່ທໍາລາຍຜົນການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບໃນທັງໝົດແລະເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍກັບປະສິດທິພາບການ
ເຄ່ືອນໄຫວໄລຍະຍາວຂອງເສດຖະກິດຫຸຼດລົງ.

23. ອັນທີສອງ, ຫຼາຍໆຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກກ່າວຫາຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເຊັ່ນວ່າ ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງລັດຖະບານ ຫືຼ ເພ່ີມຄ່າຈ້າງຂອງລັດຖະກອນ, ພຽງແຕ່ປະກົດຕໍ່ກັບພື້ນຖານຂອງພາກລັດທີ່
ກໍາລັງລົ້ມເຫຼວໃນການດໍາເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.ປະສົບການດ້ານເສດຖະກິດເຊັ່ນວ່າສິງກາໂປຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາ
ມພະຍາຍາມຢ່າງອົດທົນ ແລະ ຕ່ໍເນື່ອງໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງພາກລັດ, ໂດຍການປັບປຸງລະບຽບການດ້ານພາສີ
ຫຼື ການຈ່າຍຄ່າຈ້າງທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບພາກເອກະຊົນ, ເປັນຕ້ົນ, ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ອັນໃຫຍ່
ຫຼວງກວ່າການອົດທົນຕໍ່ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງລະດັບຂ້ອນຂ້າງສູງເພື່ອຊົດເຊີຍສິ່ງທີ່ຂາດເຂີນເຫຼົ່ານີ້.

24. ອັນທີສາມ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສົ່ງເສີມຜູ້ຄົນໃຫ້ຫຼີກລຽງທັງກົດລະບຽບທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ດີ. ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນວ່າຜູ້
ນໍາເຂົ້າທີ່ໃຫ້ສິນບົນເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານພາສີໃຫ້ເລັ່ງລັດການອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າຢາປົວພະຍາດທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດໃນໜຶ່ງອາທິດ
ຈະບໍ່ໃຫ້ສິນບົນເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອເລັ່ງລັດການອະນຸຍາຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນຕໍ່ໄປ.

25. ໜ້າວຽກຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕົວຈິງຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດແມ່ນວຽກ
ທີ່ສັບສົນທີ່ດຽວນີ້ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈໃສ່ທາງວິຊາການທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຕົວຢ່າງໃນເວລາ
ທ່ີການກະທໍາທ່ີຜິດກົດໝາຍສາມາດປັບປຸງອັດຕາຜົນຕອບແທນທາງເສດຖະກິດໄດ້, ແຕ່ຫັຼກຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຊ້ີໃຫ້ເຫັນ
ວ່າການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວກ່ໍໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າຜົນປະໂຫຍດ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບການສ້ໍລາດ
ບັງຫຼວງໃນປະເທດອາຝຣິກາໜ່ຶງ ສະຫູຼບວ່າ ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງເຮັດໃຫ້ການຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງຊົນເຜ່ົາເພ່ີມຂ້ຶນ, ທໍາລາຍ
ອໍານາດການປົກຄອງເທດສະບານແລະໜ່ວຍງານລັດຖະບານກາງ,ເຮັດໃຫ້ລະບົບຄຸນນະທໍາໃນການຈ້າງງານແລະການ
ເລ່ືອນຊ້ັນຕໍາແໜ່ງເສຍຫາຍ, ແລະ ກ່ໍໃຫ້ເກີດ “ບັນຍາກາດແຫ່ງຄວາມບໍ່ໄວ້ວາງໃຈທີ່ປົກຄຸມໄປທົ່ວທຸກລະດັບຂອງການ
ບໍລິຫານປົກຄອງ.”ການສຶກສາກ່ຽວກັບປະເທດອາຊີໜຶ່ງພົບວ່າບໍ່ມີໃນກໍລະນີໃດພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາທີ່ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກ

7  RobertKlitgaard.1988.ການ ຄວບ ຄຸມ ການ ສໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ. BerkeleyແລະLosAngeles:ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນັຍຖະແຫຼ່ງຂ່າວໜ້າ.32.



34 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈະຖືກ “ລົງທຶນໂດຍກົງ ແລະ ໃຫ້ຜົນດີ.”8ການສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໃນ
ປະເທດອາຊີອີກປະເທດໜ່ຶງໄດ້ສະຫຼູບວ່າ:

ການກິນສິນບົນ ແລະ ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍກັບຄວາມພະຍາຍາມດ້ານ
ການພັດທະນາ, ໂດຍຂັດກັບສ່ິງທ່ີເອ້ີນວ່າ “ຂ້ໍສົມມຸດຖານຂອງນັກແກ້ໄຂປັບປຸງ” ທ່ີແຜ່ຫຼາຍໃນປະເທດຕາເວັນ
ຕົກ ເຊ່ິງຖືວ່າການສ້ໍລາດບັງຫຼວງເປັນດ່ັງບາດກ້າວທ່ີຈໍາເປັນໜ່ຶງໃນຂະບວນ ການພັດທະນາ ຫືຼ ວິທີເລ່ັງການ
ພັດທະນາໃຫ້ໄວຂ້ຶນ. ກົງກັນຂ້າມ [ການຄ້ົນຄວ້າຂອງພວກເຮົາ] ພົບວ່າ ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງນໍາໄປສູ່ການເອ້ືອ
ອໍານວຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດທ່ີບ່ໍມີປະສິດທິພາບ, ການແຈກຢາຍຢ່າງບ່ໍຍຸຕິທໍາ ແລະ ບ່ໍທ່ົວເຖິງຂອງຊັບພະຍາກອນ
ຂອງລັດທ່ີຂາດແຄນ, ແລະ ການຮ່ົວໄຫຼຂອງລາຍຮັບຈາກກອງທນຶຂອງລັດ ຖະບານ ໄປຫາມືເອກະຊົນ. ໂດຍ
ກົງນ້ອຍກວ່າແຕ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍກວ່າ,ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃນລັດຖະບານ.9

26. ຫຼັງຈາກການກວດກາໃກ້ຊິດຂຶ້ນ, ຫຼາຍໆປະສິດທິພາບດ້ານການແຈກແຍກຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດດ້ານການເມືອງ ປະກົດວ່າບ່ໍເປັນຈິງ. ແທນທ່ີຈະເສີມທະວີການແຈກຢາຍລາຍຮັບທີ່ທົ່ວເຖິງແລະຍຸຕິທໍາ, ການ
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງບິດເບືອນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນສັງຄົມໃຫ້ຫັນໜີຈາກຜູ້ທ່ີມີສິດໄດ້ຮັບຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຂ້ົາຫາ
ຄົນຮັ່ງມີ, ຜູ້ມີອໍານາດ ແລະ ຜູ້ມີການເຊື່ອມໂຍງທີ່ດີທາງການເມືອງ. ແທນທີ່ຈະເປັນການຊົດເຊີຍລັດຖະກອນເນື່ອງຈາກ
ເງິນເດືອນຕໍ່າ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເຮັດລະບົບຄຸນນະທໍາເຊື່ອມຖອຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມເປັນມືອາຊີບໃນ
ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມພູມໃຈໃນການເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງໝູ່ຄະນະ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ບ່ໍປະສິດທິພາບເພ່ີມເຕີມອີກໃນພາກລັດ.10 ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຊື່ສັດດ້ານການເມືອງແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ, ການສ້ໍລາດບັງ
ຫຼວງເປັນການປູກຝັງການເຍາະເຢ້ີຍຖາກຖາງ ແລະ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ກັບຂະບວນການທາງການເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນ.

27. ຫຼາຍໆການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນເສຍຫາຍຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນກໍລະນີລາຍບຸກຄົນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຮູບພາບຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ເສຍໄປ,ໃຊ້ຈ່າຍໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຼືໃຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ:

(i) ບາງການຄາດຄະເນີຄໍານວນວ່າເງິນປະມານ$30ຕື້ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອອາຝລິກາໄດ້ໄປຕົກຢູ່ໃນບັນຊີ
ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ. ຈໍານວນນີ້ຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າລວມຍອດຜະຕະພັນພາຍໃນປະຈໍາປີ (GDP)
ຂອງປະເທດການາ,ເຄັນຢາແລະອູແກນດາລວມກັນ.11

(ii) ໃນຕະຫຼອດ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກຄາດຄະເນວ່າໄດ້ສູນເສຍເງິນເຖິງ $48 ຕື້
ເນື່ອງຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າໜີ້ຕ່າງປະເທດທັງໝົດຂອງມັນ$40.6ຕື້.12

(iii) ບົດລາຍງານພາຍໃນຂອງລັດຖະບານປະເທດອາຊີອີກປະເທດໜຶ່ງພົບວ່າ ໃນຕະຫຼອດທົດສະວັດ
ທີ່ຜ່ານມາ, ຊັບສິນຂອງລັດໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ $50 ຕື້, ເຊິ່ງໂດຍຕົ້ນຕໍແລ້ວ ເພາະວ່າ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີທ່ີ
ສ້ໍລາດບັງຫຼວງເຈດຕະນາຕີລາຄາພວກມັນຕ່ໍາເກີນຈິງ ໃນການຄ້າຂາຍຊັບສິນນ້ັນເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງພາກເອກະຊົນຫືຼຜູ້ລົງທຶນສາກົນເພ່ືອແລກປ່ຽນເອົາຄ່າຕອບແທນ.13

(iv) ໃນປະເທດອາຊີສ່ຽງໃຕ້ປະເທດໜຶ່ງ, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານໃນບໍ່ດົນມານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເງິນຈໍາ
ນວນ $50 ຕື້ ໃນແຕ່ລະວັນໄດ້ຖືກຍັກຍອກ ເນື່ອງຈາກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ຜິດພາດ ແລະການສໍ້

8 ການອ້າງອີງອາຝຣິກາແມ່ນມາຈາກHerbertWerlin.1979.“ຜົນຕາມາຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ:ປະສົບການຂອງການາ,”ໃນMondayU.Ekpo,ed.ການ ສໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງຂອງ ຂ້າລາຊະການ 
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ຈີນ,ເດືອນສິງຫາ,ນໍາມາອ້າງອີງໃນKlitgaard.1988.ໜ້າ37.
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35ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ(2ກໍລະກົດ1998)

ລາດບັງຫຼວງ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ປະກາດຢ່າງເປີດເຜີຍໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂ້າ
ລາຊະການແລະກົນຈັກການປົກຄອງຈາກຂ້ັນເທິງເຖິງຂ້ັນລຸ່ມລ້ວນແຕ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.14

(v) ໃນເມືອງໜ່ຶງທາງພາກເໜືອຂອງອາເມລິການ,ທຸລະກິດສາມາດຕັດ$330ລ້ານຈາກລາຍຈ່າຍການກໍາຈັດ
ຂ້ີເຫຍ້ືອປະຈໍາປີ $1.5 ຕ້ື ໂດຍການກໍາຈັດຖ້ິມອຸດສະຫະກໍາຂ້ີເຫຍ້ືອທ່ີພວກມາເຟັຍຄວບຄຸມ. ບັນຫາສະ
ເພາະອີກອັນໜ່ຶງແມ່ນການແຊກຊືມໜ່ວຍງານກໍານົດລະບຽບໂດຍອາຊະຍາກໍາທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ.15

(vi) ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕ່ໍກັບນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ຂອງລັດຖະບານໃນຫຼາກ
ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີເປີດເຜີຍວ່າລັດຖະບານເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍຂ້ຶນແຕ່20%ຫາ100%ສໍາລັບ
ສິນຄ້າແລະການບໍລິການທີ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຈ່າຍຕາມຄວາມຈິງ.16

(vii) ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງສາມາດກ່ໍຜົນເສຍຫາຍຕ່ໍຫຼາຍໆລັດຖະບານເຖິງ50%ຂອງລາຍຮັບຈາກພາສີຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາ. ເມ່ືອເຈ້ົາໜ້າທ່ີໃນປະເທດລາຕິນອາເມລິກາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນເປີເຊັນໃດໜ່ຶງຈາກ
ສ່ິງທ່ີພວກເຂົາເກັບກໍາໄດ້,ໄດ້ມີການເພ່ີມຂ້ຶນ60%ໃນລາຍຮັບຈາກການເກັບພາສີພາຍໃນ1ປີ.17

(viii) ບາງການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນປະເທດເອີຣົບ ສະຫຼູບວ່າ ມັນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ໜ້ີສິນທັງໝົດຂອງລັດຖະບານໃນປະເທດນ້ີເພີ່ມຂຶນເຖິງ 15% ຫຼື $200 ຕື້. ໃນເມືອງໜຶ່ງ, ການລິ
ເລີ່ມການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄດ້ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ 35-40%, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້
ເມືອງນັ້ນສາມາດເພີ່ມລາຍຈ່າຍສໍາລັບການບໍາລຸງສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ,ເສັ້ນທາງ,ໄຟຖະນົນແລະການ
ບໍລິການສັງຄົມອື່ນໆ.18

28. ເຖິງວ່າເກືອບວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນການປະເມີນຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ້ນຢໍາ, ແຕ່ຜົນເສຍໂດຍທາງອ້ອມຂອງການ
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງມັກຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົນເສຍຫາຍໂດຍກົງເບ່ິງຄືນ້ອຍລົງ. ຊັບພະຍາກອນທ່ີຂາດແຄນໄດ້ຖືກໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງ
ເສຍຖ້ິມໃນບັນດາໂຄງການທ່ີບ່ໍຄຸ້ມຄ່າເນື່ອງຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໄດ້ຮັບສິນບົນກໍາໄລງາມ,ແລະຂະແໜງການ
ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ເຊັ່ນວ່າ ການສຶກສາ ຫຼື ສຸຂະພາບ ແມ່ນປະສົບການຂາດແຄນງົບປະມານ. ກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນຖືກກີດຂວາງຫຼື ຢັບຢັ້ງ. ຄວາມປອດໄພຂອງມວນຊົນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງເກີດອັນຕະລາຍ
ເນື່ອງຈາກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ເງິນທຶນໄດ້ປ່ຽນທິດທາງໄປສູ່ສະຖານທີ່ການລົງທຶນທີ່
ໂປ່ງໃສແລະຄາດເດົາໄດ້ກວ່າ.ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນຈະບໍ່ພົວພັນໃນພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍຕັດສິນວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີທາງ
ເລືອກ ແລະ ກໍາລັງດ້ານປັນຍາຄວາມຮູ້ໄດ້ປ່ຽນທິດທາງຈາກການສະແຫວງຫາທີ່ໄດ້ຜົນດີໄປສູ່ການຄິດຫາວິທີທາງເພື່ອ
“ເຂົ້າກັບລະບົບ.” ໃນກໍລະນີສຸດຂີດ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງພາກລັດເອງກໍ່ມີຄວາມສົງໃສ, ແລະ ລັດຖະບານ
ອາດຈະປະເຊີນກັບກັບຄວາມໝັ້ນບໍ່ຄົງຫຼືການພັງທະລາຍດ້ານການເມືອງ.

29. ເຖິງແມ່ນວ່າການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈະມີຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍ, ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາແມ່ນບໍ່ຄືກັນ
ບາງປະເທດສາມາດອົດທົນຕໍ່ກັບການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ການກິນສິນບົນໃນລະດັບຂ້ອນຂ້າງສູງ ເພື່ອຮັກສາອັດຕາການ
ເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ, ໃນຂະນະທີ່ປະເທດອື່ນບໍ່ສາມາເຮັດໄດ້. ຫຼາຍປັດໃຈອ່ືນມີອິດທິພົນຕ່ໍກັບຂອບເຂດທ່ີການສ້ໍລາດ
ບັງຫຼວງເປັນສ່ິງກີດຂວາງຕ່ໍກັບຂະບວນການພັດທະນາ. ໃນເກືອບທຸກລະດັບພ້ືນຖານ, ພ້ືນຖານດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດແລະແຫຼ່ງຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນມີບົດບາດສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນຄວາມສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນຂອງ
ປະເທດນັ້ນໆ.19ປັດໃຈທີສອງແມ່ນຮູບແບບທີ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຖືກດໍາເນີນ.ໃນບາງປະເທດ,ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນ
ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຢ່າງສູງ.ການຈ່າຍສິນບິນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຮູ້ກັນກ່ອນລ່ວງໜ້າແລະສຸ່ມໃສ່ຢູ່ຂັ້ນສູງໃນແບບ“ຈຸດດຽວ.”

14 The News. 1997.28 ເດືອນມີນາ.
15 TheFinancialTimes.1997.6ເດືອນມິຖຸນາ.
16 Thinapan Nakata. 1978. “ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນຂ້າລາຊະການໄທ. ໃຜໄດ້ຫຍັງແດ່, ແນວໃດ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ ໃນລາຍຈ່າຍພາກລັດ.” ໜັງສືພິມ ໄທ ກ່ຽວ ກັບ ການ ບໍລິຫານ ພາກ ລັດ 18

(ເດືອນມັງກອນ):102128;CliveGray.1979.“ການຊົດເຊີຍລັດຖະກອນໃນອິນໂດເນເຊຍ.ວາລະ ສານ ຂ່າວ ຂອງ ການ ສຶກສາ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ຂອງ ອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ 15(ມີນາ):85–113;ແລະ
RobertWade.1982.“ລະບົບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງດ້ານການບໍລິຫານແລະການເມືອງ:CanalIrrigationinIndia.”Journal of Development Studies 18(April):287–328. ອ້າງອີງໃນ
Klitgaard.1988.pp.39–40.

17 Business Week. 1993.“TheDestructiveCostsofGreasingPalms.”6 ເດືອນທັນວາ,ໜ້າ.134–135.
18 Business Week. 1993.“TheDestructiveCostsofGreasingPalms.”6 ເດືອນທັນວາ,ໜ້າ.135.
19 ປະເທດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຫາຍາກ ຫຼື ມີຄ່າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະດຶງດູດການລົງທຶນໄດ້ຫຼາຍກວ່າປະເທດທີ່ສະແຫວງຫາການແຂ່ງຂັນເປັນບ່ອນທີ່ມີຄ່າຈ້າງຕໍ່າ, ການຜະລິດທີ່ໃຊ້ແຮງ

ງານຫຼາຍ. ບັນດາປະເທດທີ່ຮັ່ງມີດ້ານຊັບພະຍາກອນ ຍັງມັກຈະພໍໃຈກັບອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ຕໍ່າກວ່າປະເທດທີ່ທຸກຍາກວ່າ. ເບິ່ງ PhilipR. Lane andAaronTornell. 1996. “ຜົນກະທົບ
ຂອງອໍານາດ,ການເຕີບໂຕແລະຄວາມໂລບ.”Journal of Economic Growth, 1(June):213–241.



36 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

ວິທີການດັ່ງກ່າວອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ເພີ່ມລະດັບຄວາມສາດຂອງການຄາດເດົາ
ໄດ້ຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດເປັນຕາສົນໃຈຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາຊະການ
ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາການຈ່າຍເງິນຢ່າງບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ບໍ່ຄາດເດົາກ່ອນໄດ້. ສຸດທ້າຍ, ຂອບເຂດທີ່ເງິນຍັງຄົງຢູ່ໃນປະ
ເທດ ແລະ ຖືກລົງທຶນໃນກິດຈະກໍາເສດຖະກິດທີ່ໃຫ້ໝາກໃຫ້ຜົນ, ຫຼື ໄຫຼອອກນອກປະເທດສູ່ບັນຊີທະນາຄານຕ່າງປະ
ເທດ, ກໍ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງປະເທດນັ້ນໆ ໃນການອົດກັ້ນລະດັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ
ແລະຍັງພໍໃຈກັບອັດຕາການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດທີ່ພໍໃຊ້ໄດ້.

30. ເຖິງຈະມີເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້, ການຄົ້ນຄວ້າຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ແລະ ອີງໃສ່ປະສົບການເປັນຫຼັກ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າເຖິງແມ່ນມີການແກ້ໄຂສໍາລັບສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງເຊ່ັນວ່າ ປະສິດທິພາບຂອງຂ້າລາຊະການບັນດາປະເທດທີ່ອົດກັ້ນຕໍ່ກັບ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນລະດັບຂ້ອນຂ້າງສູງແມ່ນຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້ໃນການດໍາເນີນງານຢ່າງຄຸ້ມຄ່າເທົ່າກັນກັບທ່ີພວກເຂົາ
ຖ້າບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະມີໄດ້.ໃນການສຶກສາຫຼາຍກວ່າ70ປະເທດໃນລະຫວ່າງທ້າຍຊຸມປີ1970ຫາຕົ້ນຊຸມປີ1980,ນັກ
ເສດຖະສາດຂອງ IMF, PaoloMauro ຄົ້ນພົບວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ “ມີຄວາມພົວພັນໃນທາງລົບຢ່າງແຂງແກ່ນກັບ
ອັດຕາການລົງທຶນ, ໂດຍບໍ່ສົນຈໍານວນລະບຽບການ.” ຕົວແບບຂອງ Mauro ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປັບປຸງທີ່ຜິດບ່ຽງຈາກ
ມາດຕະຖານໜຶ່ງໃນ “ດັດສະນີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ”ຈະປ່ຽນເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນ2.9%ຂອງGDP ໃນອັດຕາການລົງທຶນ
ແລະເພີ່ມຂຶນ1.3%ໃນອັດຕາລາຍຮັບປະຈໍາປີຕໍ່ຫົວຄົນຂອງການເຕີບໂຕGDP.20

31. ການວິເຄາະນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍການສຶກສາອື່ນໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້. ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ 39
ປະເທດອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທີ່ຄວບຄຸມສໍາລັບການບິດເບືອນລາຍໄດ້, ການສຶກສາ ແລະ ນະ
ໂຍ ບາຍ, ທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າທະນາຄານໂລກພົບວ່າ ບັນດາປະເທດທີ່ຮັບຮູ້ວ່າມີລະດັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ ມັກ
ຈະສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນໄດ້ຫຼາຍກວ່າບັນດາປະເທດທີ່ຮັບຮູ້ວ່າມັກຈະມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ.ຜົນໄດ້ຮັບນ້ີແມ່ນຖືກຕ້ອງສໍາລັບທັງປະເທດບ່ອນທີ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຍັງຖືກເຮັດຮ່ວມກັນແລະສາມາດຄາດເດົາ
ໄດ້, ແລະ ບັນດາປະເທດບ່ອນທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນ.21 ການສຶກສາອີກອັນໜຶ່ງໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ການວິເຄາະແບບ
ຄະນິດສາດເສດຖະສາດເພື່ອກວດເບິ່ງຜົນກະທົບຂອງການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຕໍ່ກັບການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດໃນ
ອາຊີຕາເວັນອອກ, ພົບວ່າ ການຮັບຮູ້ເຂ້ົາໃຈການສ້ໍລາດບັງຫຼວງມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ໃນທາງລົບຕໍ່ກັບກະແສ
ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ. ອີງໃສ່ສິ່ງຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາ, ອາຊີ ຕາເວັນອອກ ແມ່ນບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກພາກພື້ນອື່ນ
ໃນເລື່ອງນີ້.22

20 PaoloMauro.1995.“ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະການເຕີບໂຕ.”ໜັງສືພິມ ເສ ດຖະກິດ ລາຍ ໄຕ ມາດ. (ສິງຫາ):681–711.ຂໍ້ຄວາມອ້າງອີງແມ່ນມາຈາກໜ້າທີ695ແລະ683,ຕາມລໍາດັບ.ຄວນ
ເອົາໃຈໃສ່ວ່າຫຼາຍໆການສຶກສາດ້ານເສດຖະກິດໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນອີງໃສ່ລະດັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ (ທຽບກັບຕົວຈິງ), ແລະ ການສຶກສາດັ່ງກ່າວສາມາດມີບັນຫາໄດ້ໃນການເຊົາແບ່ງ
ແຍກຜົນກະທົບຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຂອງຕົວປ່ຽນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບການປົກຄອງ.

21 ການວິເຄາະຖືກດໍາເນີນໂດຍJoseEduardoCamposແລະSanjayPradhanຮ່ວມກັບບົດລາຍງານການພັດທະນາໂລກ1997.WashingtonDC:ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ,ໜ້າ102–109.
22 Shang-JinWei.1997.“ການເກັບພາສີອແມ່ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແນວໃດຕໍ່ກັບນັກລົງທຶນສາກົນ.”Working Paper 6030, ສໍານັກງານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ,Cambridge,MA.
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V. ທ່າທີຂອງADBຕໍ່ກັບປະເດັນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

32. ອີງໃສ່ການສົນທະນາຂ້າງເທິງ,ADBຢືນຢັນວ່າພຶດຕິກໍາສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຜິດກົດໝາຍແມ່ນສ່ິງກີດຂວາງ
ທ່ີຮ້າຍແຮງຕ່ໍກັບຂະບວນການພັດທະນາ. ADB ປະຕິເສດຂໍ້ໂຕ້ຖຽງທີ່ວ່າຜົນປະໂຫຍດທາງບວກຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ແມ່ນເໜືອກວ່າຜົນກະທົບທາງລົບຂອງມັນ, ຫືຼ ວ່າ ມັນບ່ໍເໝາະສົມສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດໃນການແກ້
ໄຂປະເດັນບັນຫາດ່ັງກ່າວ.ADBຮັບຮູ້ວ່າປະສົບການຈາກເຂດພາກພື້ນອາຊີປາຊິຟິກ ແລະບ່ອນອື່ນໆລ້ວນແຕ່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຄືບໜ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ໃນການຕ່ໍສູ້ຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຖ້າມີການປະຕິຮູບດ້ານ
ກົດໝາຍ,ສະຖາບັນ ແລະນະໂຍບາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ.ADB ຍິນດີຮັບເອົາການເນັ້ນໜັກໃສ່ປະເດັນການຕ້ານກ
ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທ່ີກວ້າງວ່າຂອງຕົນໃນການສົ່ງເສີມຫັຼກການແຫ່ງຄວາມໂປ່ງໃສ,
ຄວາມສາມາດຄາດເດົາໄດ້,ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະການມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງຂອງຕົນ.

33. ໃນລະດັບທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ຈຸດຢືນຂອງ ADB ຕໍ່ກັບປະເດັນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ
ຫຼຸດຜ່ອນພາລະທ່ີການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຢ່າງແຜ່ລາມແລະເປັນລະບົບກ່ໍໃຫ້ເກີດຂ້ຶນຕ່ໍກັບເສດຖະກິດຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຂອງປະເທດ DMC ຂອງ ADB. ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 36(2) ຂອງກົດບັດ, ແຜນລິເລ່ີມຂອງ ADB
ກ່ຽວກັບການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຈະອ້າງອີງພຽງຢ່າງດຽວໃສ່ແຕ່ຂໍ້ພິຈາລະນາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງການພັດທະນາທີ່ດີ. ພວກມັນຈະບ່ໍຍຸ້ງກ່ຽວກັບການແຊກແຊງໃນດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດ DMC ຫຼື ຖືກຄອບງໍາ
ໂດຍລັກສະນະທາງການເມືອງ.

34. ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າ,ວິທີການຂອງADBຈະສຸມໃສ່ສາມຈຸດປະສົງພື້ນຖານລຸ່ມນີ້:

(i) ສະໜັບສະໜູນຕະຫຼາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການບໍລິຫານປົກຄອງພາກລັດທີ່ມີປະສິດພາບ, ປະ
ສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງ
ADBກ່ຽວກັບການປົກຄອງທີ່ດີແລະການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ;

(ii) ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ມີແນວໂນ້ມປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມແຕ່ລະ
ກໍລະນີແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບການສ່ືສານຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາກັບDMCsໃນຂອບເຂດປະເດັນການ
ປົກຄອງ,ລວມທັງການສໍລ້າດບັງຫຼວງ;ແລະ

(iii) ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການແລະພະນັກງານຂອງADBຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະຖານດ້ານສິນທໍາສູງສຸດ.

ຈຸດປະສົງທີ1: ສະໜັບສະໜູນຕະຫຼາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນແລະການບໍລິຫານປົກຄອງພາກ
ລັດທີ່ມີປະສິດພາບ,ປະສິດທິຜົນ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະໂປ່ງໃສ

35. ໃນຖານະເປັນເລື່ອງນະໂຍບາຍ, ການຊຸກຍູ້ຕົ້ນຕໍຂອງວຽກງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງທະນາຄານຈະແກ້
ໄຂບັນຫານີ້ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໜ້າວຽກທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງຕົນໃນດ້ານການປົກຄອງ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດ.ວິທີການຂອງADBຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ການລົງມືກ່ອນ ແລະວາງເງິນລາງວັນພິເສດຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມ
ຕໍ່ເນື່ອງໃນການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພາກລັດໃນທັງໝົດ. ການເນັ້ນໜັກໃສ່ການ
ປ້ອງກັນແລະຜ່ານການດໍາເນີນຄະດີນີ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າແຜນການລິເລີ່ມດ້ານການປົກຄອງທີ່ມີບູລິມະສິດສູງ
ສຸດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານບວກຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ຄວາມສໍາເລັດໃນໄລ ຍະຍາວມີຄວາມ



38 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

ເປັນໄປໄດ້ກວ່າທີ່ຈະມາຈາກການປະຕິຮູບດ້ານເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ ແລະສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ຢ່າງອົດທົນ ແລະ ຕໍ່
ເນື່ອງແທນທີ່ຈະດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມໄລຍະສັ້ນແລະກວ້າງຂວາງໃນການລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດ.23

36. ມີສອງຂົງເຂດບູລິມະສິດບ່ອນທີ່ ADB ຈະສຸມຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການປົກຄອງທີ່ກວ້າງກວ່າໃສ່: ການເຈ
ລະລາດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ກ້າວໄປສູ່ການເຮັດໃຫ້ມີເສລີພາບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປະຕິຮູບການປົກຄອງ. ກ່ຽວກັບ
ຂົງເຂດທີໜຶ່ງ,ADBສາມາດນໍາໃຊ້ການເຈລະຈາກັບປະເທດDMCsເພື່ອສົ່ງເສີມການສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ຈະ
ຊ່ວຍກໍາຈັດການບິດເບືອນຕະຫຼາດ ແລະຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດສໍາລັບການຊອກຫາການເຊົ່າໃນສ່ວນຂອງບໍລິສັດ ຫືຼ ເຈ້ົາໜ້າ
ທ່ີລັດ.ການເຮັດໃຫ້ລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດມີເສລີພາບກວ່າ,ການເປີດກວ້າງການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຕ່າງປະ
ເທດ, ການຫຸຼດຜ່ອນຂອງການລາຄາທ່ີກໍານົດຕາຍຕົວ, ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອສໍາລັບຊາວກະສິກອນ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ເຮັດທຸລະກິດ, ການກໍາຈັດຖິ້ມການອຸດໜູນ ແລະ ເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າແກ່ບໍລິສັດທີ່ມີເງື່ອນໄຂເອື້ອ
ອໍານວຍ,ແລະການນໍາໃຊ້ການແຍກກັນຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງການຜະລິດແລະໜ້າທີ່ການກໍານົດລະບຽບແມ່ນວິທີທາງ
ທັງໝົດທ່ີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນໂອກາດສໍາລັບພຶດຕິກໍາທ່ີສ້ໍລາດ
ບັງຫຼວງ ຫືຼ ຜິດກົດໝາຍ. ADB ກໍາລົງສະແຫວງຫາຫຼາຍໆຢ່າງຂອງແນວຄິດລິເລ່ີມເຫ່ົຼານ້ີໃນການພົວພັນເຈລະຈາກັບປະ
ເທດDMCs(ຫ້ອງ2).

37. ມີຫຼາກຫຼາຍວິທີທີ່ວຽກງານຂອງ ADB ໃນການປະຕິຮູບວິສະຫະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຕະຫຼາດການເງິນ,
ພ້ອມກັບການດໍາເນີນງານຂອງພາກເອກະຊົນ, ກໍາລັງປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການເພີ່ມຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ, ຄວາມໂປ່ງ
ໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ADB ກໍາລັງສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບທ່ີເອົານະໂຍບາຍເປັນພ້ືນຖານໃນຫຼາຍໆປະເທດ
ທ່ີມີເຈດຕະນາປັບປຸງກົດລະບຽບດ້ານການທະນາຄານເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນການກູ້
ຢືມແບບບົງການ ໃນຂະນະທ່ີເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງບັນດາໜ່ວຍງານທ່ີກໍານົດລະບຽບການ. ນ້ີຍັງເປັນຄວາມ
ຈິງໃນຂົງເຂດຕະຫຼາດທຶນ, ບ່ອນທ່ີ ADB ກໍາລັງພະຍາຍາມເສີມທະວີການປະຕິບັດການເປີດເຜີຍ ແລະ ປັບປຸງການເຝົ້າ
ຕິດຕາມຕະຫຼາດ. ຜ່ານການດໍາເນີນງານທາງພາກເອກະຊົນຂອງຕົນ, ADB ລົງທຶນໃນໂຄງການເລ່ັງປະຕິກິລິຍາ ເຊ່ັນວ່າ

23 ການຄົ້ນພົບ ແລະດໍາເນີນຄະດີກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍໄດ້ເປັນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ
ແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງການດໍາເນີນຄະດີແລະການເນັ້ນໜັກໃສ່ການປ້ອງກັນ.ປະສົບການຂອງADBເອງແລະຜົນະໂຫຍດທີ່ປຽບທຽບໄດ້ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນດ້ານການປ້ອງກັນ.

ຫ້ອງ2. ຕົວຢ່າງຂອງເງິນກູ້ແລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງADBທີ່ສະໜັບສະໜູນການຫັນໃຫ້ເປັນຕະຫຼາດ
ເສລີພາບແລະການປະຕິຮູບດ້ານນະໂຍບາຍ

ເງິນກູ້1444ແລະTA2587:ໂຄງການຟື້ນຟູເສ້ັນທາງແລະການເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ສະຖາບັນຂອງຂະແໜງເສັ້ນທາງຂອງປະເທດ
Kyrgyz:ໃນເດືອນມິຖຸນາ1996,ສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້$50ລ້ານໃຫ້ແກ່ປະເທດKyrgyzRepublicເພື່ອຟື້ນຟູເສັ້ນທາງ.
ອົງປະກອບຂອງໂຄງການນີ້ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ(TA)ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເປີດຂະແໜງຂົນສົ່ງສູ່ການ
ແຂ່ງຂັນ,ສະນັ້ນລູກຄ້າມີສິດເລືອກລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນທາງເລືອກບົນພື້ນຖານດ້ານລາຄາແລະຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ,ແລະບ່ໍ
ມີການເລືອກປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານ(ຜ່ານກົດລະບຽບ,ການຄວບຄຸມລາຄາ,ການອອກໃບອະນຸຍາດທີ່ເລືອກປະຕິບັດຫຼືການແຊກແຊງ
ອື່ນ)ລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງທີ່ເປັນຂອງລັດແລະເອກະຊົນ.

ເງິນກູ້1506:ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະກອນພາກລັດຂອງແຄວ້ນGujarat:ໃນເດືອນທັນວາ1996,ສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້
$250ລ້ານແລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດ້ານTAເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ແຄວ້ນGujarat່ຂອງອິນເດຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງພາກ
ລັດ,ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຖອນການລົງທຶນຂອງວິສະຫະກິດລັດທ່ີຖືກເລືອກ,ແລະປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຕົນ.ວັດຖຸປະສົງຕົ້ນຕໍ
ຂອງການເຈລະຈາດ້ານນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານແມ່ນເພື່ອປ່ຽນແປງຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍແລະກົດລະບຽບທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈໍາແນ
ກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນໂຄງລ່າງພື້ນຖານ,ລວມທັງການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບການຕັດສິນບັນຫາ;ການຂາດກົດ
ລະບຽບທີ່ຄວບຄຸມການລົງບັນທຶກ,ການປະເມີນຜົນການປະມູນ,ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ;ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດລາຄາແລະ
ປະເດັນເລື່ອງການກໍານົດກົດລະບຽບໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຜູກຂາດ;ແລະຄວາມອ່ອນແອຂອງລະບົບກົດໝາຍ,ການໄກ່ເກ່ຍແລະການແກ້ໄຂ
ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ.ເປ້ົາໝາຍແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການພົວພັນຂອງພາກລັດໃນການສະໜອງໂດຍກົງສິນຄ້າແລະການບໍລິການສະເພາະ,ໃນຂະນະ
ເສີມທະວີບົດບາດດ້ານລະບຽບກົດໝາຍຂອງຕົນໃນການຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງພາກລັດແລະພາກເອກະຊົນ.



39ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ(2ກໍລະກົດ1998)

ໜ່ວຍງານຈັດອັນດັບ, ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມໂປ່ງໃສໃນຕະຫຼາດທຶນ ໂດຍການປະກາດເຜີຍແຜ່ການປະເມີນທ່ີເປັນເອກະລາດ
ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບດ້ານການລົງທຶນຂອງຕາສານໜ້ີ,ສະນ້ັນ ຈ່ິງເປັນການຊ່ວຍນັກລົງທຶນເຮັດການຕັດສິນດ້ານການລົງທຶນ
ທ່ີມີຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ. ນອກນ້ັນ ADB ຍັງກ່ຽວຂ້ອງນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປົກຄອງໃນ
ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ ແລະ ເງິນລົງທຶນບ່ອນທ່ີມັນມີຜົນປະໂຫຍດໃນຫັຼກຊັບຫຸ້ນ. ຫັຼງຈາກວິກິດການດ້ານການເງິນທ່ີມີຜົນ
ກະທົບກັບຫຼາຍໆປະເທດໃນພາກພ້ືນອາຊີປາຊິຟິກ, ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງຖືກຂະຫຍາຍອອກຢ່າງໄວວາ. ADB
ຍັງກໍາລັງພິຈາລະນາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສໍາລັບແນວຄິດລິເລ່ີມໃໝ່ໆໃນຂົງເຂດເຊ່ັນວ່າການຟອກເງິນ.

38. ຕ້ອງມີການດູແລສະເພາະໃນການຮັບມືກັບປະເດັນເລື່ອງການຫັນໄປເປັນກໍາມະສິດຂອງເອກະຊົນ. ມັກຈະມີ
ຫຼາຍໆເຫດຜົນດ້ານການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດສໍາລັບປະເທດທີ່ຖອນການລົງທຶນຈາກກິດຈະກໍາບ່ອນທີ່ມັນມີຄວາມ
ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນນ້ອຍຫຼາຍ. ການຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນຕົ້ນຍັງຊ້ີບອກວ່າ, ເມ່ືອມີການດໍາເນີນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການຫັນເປັນ
ກໍາມະສິດຂອງເອກະຊົນສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະດັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່າລົງ.24 ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຫຼາຍໆປະເທດຂະ
ບວນການຫັນເປັນເອກະຊົນມັກຈະເຕັມໄປດ້ວຍຂ້ໍກ່າວຫາກ່ຽວກັບການໃຫ້ສິນບົນ,ການລັກແລະການຍັກຍອກເງິນ.ເພ່ືອ
ຫີຼກລຽງບັນຫານ້ີ, ມັນສໍາຄັນຢ່າງຍ່ິງວ່າຕ້ອງໄດນໍ້າໃຊ້ລະບຽບຂ້ັນຕອນທ່ີໂປ່ງໃສ, ບ່ໍລໍາອຽງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງ ຂັນໄດ້
ເຕັມສ່ວນ ໃນການຂາຍຊັບສິນຂອງລັດ. ເມ່ືອການຂາຍນ້ັນກ່ຽວພັນກັບການຜູກຂາດໂດຍທໍາມະຊາດ, ມັນສໍາຄັນເຊ່ັນກັນ
ວ່າໜ່ວຍງານດ້ານກົດລະບຽບທ່ີມີຄວາມສາມາດ, ເອກະລາດ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ການຕິດຕາມຄວບຄຸມຢ່າງທົ່ວ
ເຖິງ ກ່ອນການຫັນເປັນເອກະຊົນ. ປະເດັນເລື່ອງຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີສຸດທ່ີກ່ຽວພັນກັບການປົກຄອງໃນບໍລິສັດ ກໍ່ຈະເປັນອົງ
ປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງເງິນກູ້ADBແລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອTAທີ່ແກ້ໄຂເລື່ອງການຫັນເປັນເອກະຊົນ,ການຫັນເປັນວິສະຫະ
ກິດຂອງລັດແລະການຄຸ້ມຄອງວິສະຫະກິດລັດ.

39. ຫຼາຍໆການປະຕິຮູບການບໍລິຫານພາກລັດຂັ້ນພື້ນຖານໃນລະຫວ່າງທ້າຍສັດຕະວັດທີສິບເກົ້າ ຫາຕົ້ນສັດຕະ
ວັດທີຊາວ ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນ ໂດຍເປັນການຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ກັບບັນຫາການປະພຶດຜິດຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງຂ້າລາຊະການ. ໂດຍການ
ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດທໍາອິດໃສ່ການປະຕິຮູບຂະແໜງພາກລັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ADB ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການປ່ຽນ
ແປງໃນປະເທດDMC ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາການສ້ໍລາດບັງຫຼວງມີຄວາມຍຸ້ງຍາກກວ່າໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຄົ້ນພົບໄດ້
ງ່າຍກວ່າເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນ. ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາແນວຄິດລິເລ່ີມກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບທ່ີກວ້າງກວ່າທ່ີມີອົງປະກອບການ
ຕ່ໍການສ້ໍລາດບັງຫຼວງແມ່ນມີຢູ່ໃນພາກຕິດຄັດ1.

40. ທໍາອິດເວ້ົາເລ່ືອງສາຂາຝ່າຍບໍລິຫານ,ມີຫຼາຍໆຂົງເຂດບູລິມະສິດບ່ອນທ່ີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຍົກລະດັບຄຸນ
ນະພາບຂອງການບໍລິຫານພາກລັດຂອງປະເທດຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕ່ໍສູ້ກັບການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ.ຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ໂດຍສະເພາະ ສ່ິງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ,
ຄວນຈະເພ່ີມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ,ແລະເສີມສ້າງໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດຖະບານ
ໃນການຕິດຕາມລາຍຈ່າຍຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ບັນດາມາດຕະຖານເພ່ືອເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂ້ງໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນການກວດ
ສອບພາຍໃນ ແລະ ເພ່ືອຮັບປະກັນການຄວບຄຸມຢ່າງທ່ົວເຖິງຕ່ໍກັບການເບີກຈ່າຍ ສາ ມາດມີບົດບາດທັງສອງດ້ານໃນການ
ຊ່ວຍຕິດຕາມແລະປັບປຸງຜົນການປະຕິບັດງານໃນຂະນະທ່ີເຮັດໃຫ້ການລັກແລະການຍັກຍອກເງິນສາມາດຖືກຄ້ົນພົບໄດ້
ງ່າຍກວ່າ.ການປະຕິຮູບການຈັດຊ້ື, ເຊ່ິງADB ກໍາລັງສະແຫວງຫາໃນຫຼາຍໆປະເທດDMC,ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນຂະນະທ່ີເຮັດໃຫ້ມັນຫຍຸ້ງຍາກກວ່າໃນການກະທໍາການສ້ໍໂກງແລະການນໍາໃຊ້ໃນທາງທ່ີຜິດ.

41. ອີກຂົງເຂດໜຶ່ງບ່ອນທີ່ຄວາມຄືບໜ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນການປະຕິຮູບລະບົບລັດຖະກອນ. ດັ່ງທີ່
ເອກະສານສະພາບໍລິຫານADB,ການ ປົກຄອງ: ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ພັດທະນາ ທີ່ ດີ ອະທິບາຍວ່າ,ຜົນກະທົບສະສົມຂອງ
ເງິນເດືອນທີ່ບໍ່ດີ, ຂວັນກໍາລັງໃຈ ແລະ ຜະລິດຕະພາບທີ່ຕໍ່າ, ຄວາມຫວັງທ່ີບ່ໍແນ່ນອນສໍາລັບການພັດທະນາດ້ານອາຊີບ,
ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງທ່ີບ່ໍພຽງພໍຂອງຄຸນນະທໍາກັບການເລື່ອນຊັ້ນຕໍາແໜ່ງ ສາມາດສົ່ງເສີມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ແຜ່ລາມ
ໄປທົ່ວໃນໝູ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ.

42. ADB ສາມາດສະໜັບສະໜູນແນວຄິດລິເລີ່ມຈໍານວນໜຶ່ງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ມາດຕະການໃນການສົ່ງ
ເສີມການສ້າງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄວບຄຸມສໍາລັບຕໍາແໜ່ງງານຂອງຂ້າລາດຊະການ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີ

24 DanielKaufmannແລະPaulSiegelbaum.1996.“ການຫັນເປນັເອກະຊົນແລະການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໃນເສດຖະກິດໄລຍະຫັນປ່ຽນ.”ວາລະສານ ການ ພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ 50(2):419–458.



40 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

“ພະນັກງານຜີ” ໃນລາຍການບັນຊີເງິນເດືອນ. ຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງຂອບເຂດເງິນເດືອນ ແລະ
ປັບປຸງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກໃນທົ່ວລະບົບຂ້າລາຊະການຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ເກີດພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດ ກົດໝາຍ.
ແນວຄິດລິເລີ່ມໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນການຍົກເວັ້ນແລະເງິນເບ້ຍລ້ຽງພິເສດຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າຈ້າງມີຄວາມໂປ່ງໃສກວ່າ.
ບັນດາມາດຕະການເພື່ອປັບປຸງລະບຽບການສໍາລັບການວ່າຈ້າງ ແລະການເລື່ອງຊັ້ນຕໍາແໜ່ງຄວນຊ່ວຍຫຼີກລຽງການນໍາ
ໃຊ້ອໍານາດມອບຕໍາແໜ່ງຕາມອໍາເພີໃຈ,ການໃຊ້ອໍານາດແຕ່ງຕັ້ງຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຕົນໃຫ້ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງດີໆແລະລະບອບ
ການເຂົ້າອ້າງຫຼືລໍາອຽງ, ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການສ້າງລະບົບຂ້າລາຊະການທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ດ້ວຍຕົນເອງ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮ່າງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ ປະມວນຫຼັກສິນທໍາ ຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງ
ທີ່ລັດຖະກອນຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ເຮັດແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມບັນທັດຖານດ້ານການປະພຶດທີ່ເໝາະສົມ.

43. ສຸດທ້າຍ,ປະເທດໜຶ່ງກໍ່ສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນຂອງພາກລັດ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນໂອ
ກາດສໍາລັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດຂອງການແຊກແຊງນ້ອຍລົງ. ພາຍໃນບັນດາກະຊວງ, ໜ່ວຍງານ
ແລະພະແນກການ,ໜຶ່ງໃນບັນດາວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການປັບໂຄງສ້າງໃໝ່ຂອງຂະບວນການທຸລະກິດ.ເມື່ອລະບຽບ
ການຖືກເຮັດໃຫ້ງ່າຍແລະທັນສະໄໝຂຶ້ນ,ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຈ່າຍ“ເງິນເລ່ັງລັດ”ເພື່ອເລັ່ງລັດການບໍລິການຕ່າງໆ
ກໍ່ຈະຫາຍໄປ.ໃນລະດັບທີ່ກວ້າງກວ່າ,ການຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການ,ການເຮັດໃຫ້ເປັນການຄ້າ, ແລະການຫັນເປັນເອກະ
ຊົນ ສາມາດ, ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ເໝາະສົມ, ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເມື່ອຂອບເຂດກິດຈະກໍາຂອງພາກລັດ
ຫຼຸດລົງ,ແລະຕາມກົດເກນທົ່ວໄປໂອກາດໃນການຮ້ອງຂໍເອົາສິນບົນກໍ່ຈະຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ.

44. ຫຼາຍໆແນວຄິດລິເລີ່ມກ່ຽວກັບ “ການປົກຄອງທີ່ດີ” ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງກົດໝາຍ ແລະ ການຕັດສິນຂອງ
ສານ ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ວິທີໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນ
ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດຖະສະພາ ແລະ ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງສະ
ຖາບັນສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ, ເຊັ່ນວ່າສໍານັກງານກວດກາພັກລັດສູງສຸດ, ໃຫ້ດໍາເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.ບັນດາ
ມາດຕະການສໍາລັບການປະຕິຮູບກົດໝາຍ ແລະລະບົບການຕັດສິຂອງສານ, ເຊັ່ນວ່າຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄະດີ
ການຕັດສິນຂອງສານທີ່ຄ້າງ ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງເລືອກ, ຫຼື ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິ ຫານ
ຂອງສານເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄະດີຕ່າງໆສາມາດຖືກພິຈາລະນາຕັດສິນໄດ້ຢ່າງທ່ວງທັນເວລາ, ຫຼື ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມ
ເປັນເອກະລາດແລະຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງຜູ້ພິພາກສາ,ທັງໝົດຈະມີຜົນກະທົບທາງບວກໃນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງ. ສິ່ງດຽວກັນກໍ່ເປັນຈິງສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງໃນທັກສະທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດເຊັ່ນວ່າ ການ
ບັນຊີແລະການກວດສອບ.

45. ບັນດາແນວຄິດລິເລີ່ມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ສົງໃສແລະຮັບຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນພື້ນຖານຂອງການຄຸ້ມຄອງ
ພາກລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ADB ກໍາລັງສະແຫວງຫາຫຼາຍໆແນວຄິດລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວພາຍໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນກູ້ືມ ແລະ ເງິນ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ TAທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ (ຫ້ອງ 3).ພວກມັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃຈກາງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງຂອງADBໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງຕົນສໍາລັບການເສີມສ້າງການປົກຄອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ
ແລະການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ.

ຈຸດປະສົງທີ.2: ການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງທີ່ໜ້າຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມແຕ່ລະກໍລະນີແລະ
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຈລະຈາກ່ຽວກັບປະເດັນການປົກຄອງ

46. ADB ຍັງອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດ DMC ຂອງຕົນ ໃນການສະແຫວງຫາໂຄງການຕໍ່ຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ຊັດເຈນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວອາດຈະລວມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາຍຸດທະ
ສາດໃນການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງລະດັບຊາດ; ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງສານໃນການພິຈາລະນາຄະດີ ການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ; ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຈາກຜູ້ອອກກົດໝາຍແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື TA ໃນການຮ່າງກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼືຫຼັກການປະຕິບັດຢ່າງມືອາຊີບ; ເສີມ



41ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ(2ກໍລະກົດ1998)

ສ້າງກົນໄກທາງດ້ານກົດໝາຍສໍາລັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງການດໍາເນີນການບໍລິຫານເຊັ່ນສ້າງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ສອບສວນຄໍາ
ຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ລັດຫຼືການປົກຄອງ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ທົບທວນການພິຈາລະນາຄະດີຫຼືປັບປຸງຄວາມ ສາມາດຂອງ
ໜ່ວຍງານຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເພື່ອກວດສອບຫຼືດໍາເນີນຄະດີພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

47. ADB ຈະໃຫ້ການພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບຕໍ່ກັບທຸກຄໍາຮ້ອງຈາກ DMC ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາ
ຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ເພາະວ່າກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນເລື່ອງທີ່ລະອຽດອ່ອນ
ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃນລາຍລະອຽດຂອງສະຖານະການສະເພາະທີ່ຢູ່ບໍລິເວນຮອບໆ ແຕ່ລະ
ກໍລະນີ, ADB ຈະຈັດພະນັກງານທີມີຄວາມຍືດຍຸ່ນແລະມີການໃຊ້ດຸນພິນິດຢ່າງຮອບຄອບໃນການສະແຫວ່ງ ຫາໂຄງ
ການດ່ັງກ່າວບົນພ້ືນຖານຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ. ການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງ ADB ຄວນຈະແນະນໍາໂດຍສາມ ຫັຼກການ: ( i ) ກາ
ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈະຕ້ອງຖືກຮ້ອງຂໍໂດຍລັດຖະບານຂອງ DMC; (ii)ການຮ້ອງຂໍຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະ
ສາດປະເທດທ່ີດໍາເນີນງານທ່ົວໄປຂອງ ADB ແລະພະຍາຍາມຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງໃນດ້ານການກໍາກັບດູແລ ແລະ ເສີມສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ; ແລະ (iii)ການຮ້ອງຂໍຄວນຈະຕົກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີ ADB ຢູ່ ຫຼືບ່ອນທີ່ສາມາໃຫ້ຄວາມຊຽວຊານ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນໄດ້.

48. ໃນວິທີການທີ່ຄ້າຍກັນ,ADBຈະພິຈາລະນາຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງລະດັບທ້ອງຖິ່ນ;ການ
ຈັດກອງປະຊຸມສົນທະນາວຽກງານ, ການສໍາມະນາ, ການປະຊຸມ, ແລະກິດຈະກໍາການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ; ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ

ຫ້ອງ3.ຕົວຢ່າງຂອງເງິນກູ້ແລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງADBສໍາລັບການປົກຄອງທີ່ດີທີ່ມີອົງປະກອບການ
ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

RETA5688:ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການກວດສອບບັນຊີໄລຍະຍາວສໍາລັບສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສະຖາບັນການກວດສອບບັນຊີສູງ
ສູດຂອງອາຊີ:ແຜນການລິເລີ່ມຈໍານວນເງິນ$1.0ລ້ານໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍສະພາບໍລິຫານໃນເດືອນມິຖຸນາ1996.ມັນແມ່ນແຜນງານ5ປີ
ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມໃນເຂດພາກພື້ນສໍາລັບສະຖາບັນກວດສອບບັນຊີສູງສຸດແລະເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະການ
ຝຶກອົບຮົມແລະທັກສະການກວດສອບດ້ານວິຊາການຂອງສະຖາບັນການກວດສອບບັນຊີ.

TA2186:ເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ກອບກົດໝາຍສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ່ານພາສີໃນປະເທດຈີນ:ໂຄງການTAຈໍານວນ
ເງິນ$646,000ນ້ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານໃນເດືອນຕຸລາ1994.ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍອົງການຄຸ້ມຄອງດ່ານ
ພາສີທົ່ວໄປ(CGA)ໃນ(i)ການສະເໜີກົດໝາຍແລະກົດລະບຽບທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃໝ່ໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມຢູ່ຊາຍແດນຂອງສິດທິ
ດ້ານຊັບສິນສາກົນ,ມາດຕະການຕອບໂຕ້ການທຸ່ມຕະຫຼາດແລະການອຸດໜູນ,ມາດຕະການຕ້ານການສ້ໍໂກງດ້ານການຄ້າ,ແລະການກວດ
ສອບບັນຊີຈາກພາຍນອກ;(ii)ການສ້າງຕັ້ງລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍສໍາລັບກົດໝາຍແລະກົດລະບຽບດ້ານພາສີ;ແລະ(iii)ຝຶກອົບຮົມ
ພະນັກງານCGAໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້.

TA2616:ການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງພາກລັດໃນປະເທດສີລັງກາ:ໃນເດືອນກໍລະກົດ1996,ທ່ານປະທານໄດ້ອະນຸມັດເງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອລ້າ$275,000ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສີລັງກາເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມອ່ອນແອທີ່ມີມາຍາວນານໃນດ້ານຄຸນນະພາບແລະຄວາມສາມາດ
ຂອງພາກລັດ.ສອງເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການລິເລ່ີມນ້ີແມ່ນການປະຕິຮູບພະນັກງານພາກລັດແລະເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ພະນັກງານລັດຖະບານໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບແລະຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເອົາຜົນໄດ້ຮັບເປັນພື້ນຖານ.

ເງິນກູ້1513:ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານປັບປຸງບູລະນະຂະແໜງການລັດໃນສາທາລະນະລັດໝູ່ເກາະມາກແຊລ:ໃນເດືອນມັງກອນ
1997,ສະພາບໍລິຫານໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ຈໍານວນ$12ເພື່ອສະນັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານປັບປຸງບູລະນະຂະແໜງການລັດທ່ີມີ
ຈຸດປະສົງສ້າງສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ສະພາບການເງິນຂອງລັດຖະບານ,ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຂະແໜງການລັດ,ແລະເພີ່ມທະວີຄວາມ
ສາມາດໃນການສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ພາກເອກະຊົນເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.ເງື່ອນໄຂສ່ວນທີສາມໃນເງິນກູ້ວາງ
ເບ້ຍປະກັນໃສ່ການເຮັດໃຫ້ລະບຽບການສໍາລັບການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລະໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດມີຄວາມ
ໂປ່ງໃສແລະຄາດເດົາໄດ້ກວ່າ.ພວກມັນຍັງສະໜອງສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສືບສວນການຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນເພື່ອຮັບປະກັນ
ການໄກ່ເກ່ຍຂ້ໍຂັດແຍ້ງຢ່າງຍຸຕິທໍາແລະເປັນເອກະລາດລະຫວ່າງລັດຖະບານແລະປະຊາຊົນທ່ົວໄປ.



42 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

ຈັດພິມກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມື ກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ອົງການNGOsທີ່ມີໜ້າທີ່ຫຼືແຜນວຽກທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

49. ພະນັກງານຄວນຈະໃຊ້ສິດອໍານາດຢ່າງລະມັດລະວັງໃນການແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາທ່ີມັກຈະຍັງຄົງເກີນຂອບເຂດ
ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ADB. ລວມທັງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການໂຕ້ຖຽງກັນພາຍ ໃນປະເທດໃນ
DMCs ທ່ີກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ໂດຍສະເພາະ ຫືຼ ກຸ່ມແນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມການຕ້ານການ
ສ້ໍລາດບັງຫຼວງ; ໂຄງການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງທາງດ້ານການເມືອງສູງ ແລະ ຖືກກໍານົດເປ້ົາໝາຍທ່ີບຸກຄົນ ຫືຼ ບຸກ
ຄົນທາງດ້ານການເມືອງໂດຍສະເພາະ; ແລະ ແນວຄວາມຄິດລິເລ້ີມເຊ່ິງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກສະແດງອອກທ້າງດ້ານນິໃສ
ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອເສີມສ້າງພາບລວງຕາຂອງຄວາມກ້າວໜ້າໂດຍປະສະຈາກຄວາມເປັນຈິງ. ADB ບໍ່ຄວນໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫຼືອທຸກມາດຕະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈົນກວ່າຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ DMC ກ່ຽວກັບທາດແທ້ ແລະ
ຄວາມຄິດລິເລ້ີມເຫ່ົຼານ້ີແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດນ້ັນໂດຍລວມ.

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/ຫືຼ ທາງພາກສ່ວນ ຂອ
ບເຂດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການ. ພວກເຂົາຈະນໍາໃຊ້ກົນໄກເຫ່ົຼານ້ີເພ່ືອຫາລືແລະແນະ ນໍາວິທີທາງ ທ່ີ ADB
ສາມາດຊ່ວຍທາງດ້ານຫຼັກການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການພັດທະນາຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ລວມທັງມາດຕະການທີ່ອາດ
ຈະຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ໃນປະເທດບ່ອນທີ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງການຂອງADBແລະປະເ
ທດໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທົ່ວໄປສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

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
ອະນຸຍາດຈາກຫົວໜ້າຂອງພວກເຂົາແລະຫ້ອງການທີ່ປຶກສາທົ່ວໄປ(OGC).ທຸກໆການປຶກສາຫາລືກັບບໍລິສັດທ່ີກໍານົດ
ຫືຼຕົວແທນພາກລັດຄວນຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ,ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກກໍານົດໃຫ້ດໍາເນີນງານສະເພາະຂອງADBຫຼື
ກໍານົດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

52. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງການສື່ສານຂອງ ADB, ປະທານ, ຮອງປະທານ, ແລະຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫຼື ພະແນກ
ການສາມາດເວົ້າກັບໜັງສືພິມກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ພວກເຂົາເຫັນວ່າຈໍາເປັນໃນການ ປະຕິບັດ
ຂອງການດໍາເນີນງານຂອງADB.ເຈົ້າໜ້າທີ່ADBມີອິດສະຫຼະໃນການປຶກສາຫາລືບັນຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ໃນໄລຍະເວລາທົ່ວໄປ, ໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແນວທາງການສື່ສານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ພວ
ກເຂົາບໍ່ຄວນຈະເວົ້າກັບໜັງສືພິມກ່ຽວກັບຕົວຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງຂອງ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນ
ກຸ່ມບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍຂອງ ADBຫຼືໃນDMCs,ຫຼື ລະດັບທົ່ວໄປຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງພາຍໃນບໍລິສັດຫຼື ປະເທດທີ່
ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນໜ້ານີ້ຈາກຮອງປະທານຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼື, ໃນກໍລະນີການຂາດຂອງລາວຜູ້ຊາຍຫຼື ລາວຜູ້ຍິງ,
ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຊາສໍາພັນຂອງADB.
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ຈຸດປະສົງທີ.3: ຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການແລະພະນັກງານຂອງADBປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານດ້ານສິນທໍາສູງສຸດ

53. ຫາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ADB ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປະພຶດທີ່ຜິດກົດໝາຍລະຫວ່າງ DMCs ແລະ ບໍລິສັດ
ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະຕ້ອງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນທີ່ພະນັກງານ ADB ຈະໄດ້ມີການຕໍາ
ນິຕິເຕືອນເກີນຂອບເຂດ, ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ ADB ແລະຂັ້ນຕອນການສະໜັບສະໜູນຫຼັກປະຕິ ບັດຖືກ
ຕ້ອງສູງສຸດ. ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງຫຼັກປະຕິບັດທີສາມຂອງນະໂຍບາຍກຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີມາດຕະການພາຍໃນທ່ີເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ເພ່ືອຍົກລະດັບຄວາມຊ່ືສັດຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ ADB. ມາດຕະການເຫ່ົຼາ
ນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນຕາມ 5 ມິຕິ: ( i ) ການຮັກສາຄວາມຊື່ສັດຂອງການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນຂອງ ADB ແລະ ການດໍາເນີນ ງານຂອງ
TA; (ii)ການເສີມສ້າງນະໂຍບາຍການຈັດຊ້ືຂອງ ADB; (iii)ການປັບປຸງຫັຼກປະຕິບັດ ແລະ ການສ້າງກົນໄກການລາຍ
ງານພາຍໃນທ່ີເປັນອິດສະຫຼະ ເພ່ືອແກ້ໄຂຂ້ໍກ່າວຫາຂອງການສ້ໍລາດບັງຫຼວງໃນກຸ່ມ ພະນັກງານ ADB ຫຼື ພາຍໃນການ
ດໍາເນີນງານຂອງ ADB ; (iv)ການປັບປຸງແກ້ໄຂຄຸນນະພາບຂອງການຄວບຄຸມ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການ ຂອງເງິນ
ກູ້ ADB ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ TA; ແລະ (v)ແລະ ການຮັບປະກັນ ວ່າພະນັກງານ ADB ທັງໝົດມີຄວາມລ້ຶງເຄີຍ
ກັບນະໂຍບາຍຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ໄດ້ກະທໍາຢ່າງເປັນນິ ໃສກົງກັບທັງພາກເອກະສານ ແລະ ຄວາມມຸ້ງ
ໝາຍຂອງນະໂຍບາຍນ້ີ.

1. ການຮັກສາຄວາມຊື່ສັດຂອງການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນຂອງADBແລະການດໍາເນີນງານຂອງTA

54. ຖ້າຫາກມີຫຼັກຖານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນທຶນຂອງ ADB ຫຼື ເງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອຂອງ TA, ADBຈະແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍການປຶກສາຫາລືກັບປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະຫວ່າງການປະເມີນ 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,
ຜູ້ບໍລິຫານອາດຈະເລືອກທີ່ຈະຫຼຸດຫຼືໂຈະການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນຂອງADBແລະການດໍາເນີນງານຂອງTAໄປຍັງປະເທດນ້ັນ
ຫັຼງຈາກປຶກສາຫາລືກັບປະເທດນ້ັນແລະຄະນະກໍາມະການ.

56. ເບິ່ງໃນແງ່ກົງກັນຂ້າມ, ສະຖານະການອາດຈະມີຢູ່ທີ່ປະເທດນັ້ນຈິງທີ່ຍັງດໍາເນີນຕໍ່ໄປຢ່າງມີຄວາມໝາຍໃນ
ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ແລະ ຄວາມຊື່ສັດຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ພາຍໃຕ້ສະຖານະການ
ດ່ັງກ່າວ, ຜູ້ບໍລິຫານອາດຈະເລືອກເລ່ັງໂຄງການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນໄວຂ້ຶນ ຫືຼ ຈັດຫາກໍາລັງເງິນTA ເພ້ີມເຕີມເພ່ືອຮັບປະກັນ ເຖິງ
ຄວາມຍືນຍົງຂອງການປະຕິຮູບໃຫ້ດີຂ້ຶນ.

57. ໃນແງ່ຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ແຕ່ກຕ່າງກັນຢ່າງສູງຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ມັນ
ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ການບໍລິຫານຈັດການແລະພະນັກງານຂອງ ADB ຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຍຶດຍຸ່ນໃນການຈັດການກັບ
ແຕ່ລະກໍລະນີພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນນະໂຍບາຍນີ້.ເຖິງແມ່ນວ່າການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ຄວາມ
ຍຸດຕິທໍາ ແລະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີໃນການດໍາເນີນງານ, ແລະ ການຮັບຮອງຄວາມສໍາຄັນຢ່າງແນ່ນອນຂອງນະໂຍ ບາຍ
“ຄວາມອົດທົນເທ່ົາສູນ”ເມ່ືອມີຫັຼກຖານທ່ີໜ້າເຊ່ືອຖືຂອງການສ້ໍລາດບັງຫຼວງທ່ີມີຢູ່ໃນໝູ່ພະນັກງານຫືຼໂຄງການຂອງADB,
ADBສັງເກດວ່າປະເພດການສ້ໍລາດບັງຫຼວງທ່ີແຕກຕ່າງກັນຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງ
ມີການຕັດສິນຢ່າງລະມັດລະວັງບົນພ້ືນຖານຂອງຂ້ໍມູນທ່ີຖືກຕ້ອງແລະລາຍລະອຽດຂອງສະຖານະການ.ຄວາມພະຍາຍ



44 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

າມຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂອງADBຈະວາງເນັ້ນສະເພາະເມື່ອດໍາເນີນການຕາມມາດຕະການປະຕິບັດແລະຄວບຄຸ
ມປ້ອງກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ,ໃນຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການລັດຖະທໍາມະນູນກ່ຽວກັບ“ເສດຖະກິດແລະ
ປະສິດທິພາບ.”

2. ການປະຕິຮູບການຈັດຊື້

58. ຄະນະທໍາງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງຫ້ອງການບໍລິການ ການດໍາເນີນງານ ກາງ
(COSO) ເມື່ອບ່ໍດົນມານີ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອກວດສອບນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ຂອງ 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 ການດໍາເນີນການຂອງສັນຍາກູ້ນ້ັນ, ໂດຍຜູ້ກູ້ບໍ່ຕ້ອງດໍາເນີນການໃຫ້ທັນເວລາ ແລະດໍາເນີນການ
ຕາມຄວາມພໍໃຈເໝາະສົມກັບທະນາຄານໂລກເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;

(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
ປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນໝູ່MDBsກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທີ່ປຶກສາ,ADBຈະສະເໜີບົດບັນ
ຍັດກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງມີປະສິດທິພາບຄືກັນທຸກຢ່າງ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກຮັບເອົາ ໂດຍທະນາ
ຄານໂລກ ສໍາລັບ ການປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີ, ການຍົກເລີກເງິນກູ້, ການແຈ້ງກ່ຽວກັບການບໍ່ມີສິດທິ, ແລະ ສິດທິການ
ກວດສອບ, ຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໜ້າກ່ອນນີ້. ADB ຍັງຈະແນະນໍາທາງເລືອກ “ບໍ່ມີການຕິດສິນບົນ” ຢູ່ໃນແບບຟອມ

25 R96-112/1 ການສະເໜີແກ້ໄຂເອກະສານເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານ ເພື່ອຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນໃນການຕໍ້ສູ້ກັບການສໍ້ ໂກງ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, 
ທະນາຄານລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອການບູລະນະ ແລະ ການພັັດທະນາ,23ມິຖຸນາ1996.



45ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ(2ກໍລະກົດ1998)

ການປະມູນທ່ີຈະຄ້າຍກັນກັບທະນາຄານໂລກ. ຕາມການຍອມຮັບກ່ຽວກັບເອກະສານຍະໂຍບາຍ ຕ້ານການສ້ໍລາດບັງ
ຫຼວງໂດຍຄະນະກໍາມະການ, ການປ່ຽນແປງຜົນກະທົບນ້ີຈະລວມຢູ່ໃນນະໂຍບາຍການຈັດຊ້ື ແລະ ນະໂຍບາຍການນໍາ 
ໃຊ້ທ່ີປຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ຂອງ ADB ແລະສົ່ງເຖິງຄະນະກໍາມະການເພື່ອອະນຸມັດ. ຂໍ້
ຄວາມປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກລະບຸໄວ້ໃນພາກຕິດຄັດ 2. ນະໂຍບາຍຈະຖືກ ເພີ່ມເຕີມດ້ວຍບົດບັນຍັດໃນ ລະບຽບ 
ການເງິນກູ້ຢືມ ຂອງ ADB ການອະນຸຍາດໃຫ້ ADB ຍົກເລີກສັນຍາເງິນກູ້ ໃນບ່ອນທີ່ມີຫຼັກຖານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື
ພຶດຕິກໍາທີ່ມີລັກສະນະຫຼອກລວງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບເລື່ອງຂອງການມອບສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ
ໂດຍADB.26ຂ້ໍຄວາມປ່ຽນແປງເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນພາກຕິດຄັດ3.

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,ຈະຖືກຍົກໃຫ້ຫຼືໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງຂະບວນການຈັດຊື້ຫຼືການເຮັດສັນຍາ.

62. ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການພາກສ່ວນເອກະຊົນຂອງ ADB, ບັນຫາການຈັດຊື້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ
ການໃຫ້ທຶນຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ. ໃນວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງກັບເອກະສານການເຮັດວຽກ, ການກວດ ຄື
ນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຈະຕ້ອງ ຖື
ກຄັດເລືອກຈາກລັດຖະບານເຈົ້າພາບໃນລັກສະນະທີ່ໂປ່ງໃສ, ດີແທ້ແມ່ນຄວນຜ່ານການປະມູນການແຂ່ງຂັນ. ຖ້າ
ເປັນໂຄງການທີ່ມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ວິສະວິກໍາ, ການຈັດຊື້, ແລະ ສັນຍາການກໍ່ສ້າງສໍາລັບໂຄງການຈະຕ້ອງສະ
ເໜີລາຄາທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້.

3. ການປັບປຸງຫັຼກປະຕິບັດແລະການສ້າງກົນໄກການລາຍງານພາຍໃນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ

63. OGC,ໃນການປຶກສາຫາລືກັບພະແນກງົບປະມານ,ພະແນກບຸກຄະລະກອນແລະລະບົບຄຸ້ມຄອງ(BPMSD),
ໄດ້ຮ່າງການແກ້ໄຂເພີ້ມເຕີມຂອງມາດຕາ 4 ຂອງຄໍາສັ່ງທາງຝ່າຍບໍລິຫານ ເລກທີ 2.02 ເພື່ອຂະຫຍາຍ ຂອບເຂດການ
ຄວບຄຸມບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກທຸລະກິດແລະກິດຈະກໍາສ່ວນຕົວ,ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນ,
ການລົງທຶນແລະກິດຈະກໍາທາງດ້ານການຄ້າ,ແລະການເປີດເຜີຍຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນແລະທຸລະກິດ.ຈຸດ
ປະສົງຂອງການແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງ, ຫຼື ການປະກົດໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງຄວາມຂັດແຍ່ງ
ດ່ັງກ່າວໃນໝູ່ສະມາຊິກພະນັກງານລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາແລະໜ້າທ່ີຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງພະນັກງານທີ່ເປັນສະມາຊິກ.ໃນວັນທີ28ພຶດສະພາປີ1998,ການບໍລິຫານຈັດການຂອງການປ່ຽນແປງ
ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ,ແລະມາດຕາ4ປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ກາຍເປັນຫຼັກປະຕິບັດນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບສະມາຊິກພະ
ນັກງານທຸກຄົນຂອງADB.

64. ມາດຕະການເພີ້ມເຕີມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານະໂຍບາຍແລະວິທີດໍາເນີນການພາຍໃນ
ຂອງ ADB ສໍາລັບ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ການປະພຶດທີ່ຜິດກົດໝາຍແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຂອງMDBsອື່ນໆແລະພັດທະນາການປະຕິບັດທີ່ດີທ່ີສຸດ.ປະຈຸບັນນີ້,ບໍ່ມີຊ່ອງທາງອິດສະຫຼະໃນການ
ເຜີຍແຜ່ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ທີ່ສາມາດລາຍງາຍການສືບສວນ. ພາຍໃຕ້ນະ ໂຍບາຍນີ້,
OGA ຈະເປັນຈຸດເລີ້ມຕົນຂອງການຕິດຕໍ່ ສໍາລັບ ຂໍ້ກ່າວຫາຂອງພຶດຕິກໍາທີ່ມີລັກສະນະສໍ້ໂກງຫຼອກລວງ ແລະ ການສໍ້

26 OGC1986.ກົດລະບຽບການດໍາເນີນການດ້ານເງິນກູ້ແບບທໍາມະດາ. ADB,ມະນິລາ.OGC.1982.ກົດລະບຽບການດໍາເນີນການ ດ້ານເງິນກູ້ແບບພິເສດ. ADB,ມະນິລາ.



46 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

ລາດບັງຫຼວງໃນໂຄງການຂອງ ADB ຫຼື ໃນໝູ່ຂອງພະນັກງານ. ໃນການປຶກສາຫາລືກັບພະແນກຍຸດທະສາດ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍ(SPD),OGC,BPMSD,COSO,ແລະພະແນກການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,OGAຈະພິຈາລະນາມາດຕະການທີ່
ເໝາະສົມເພື່ອທີ່ຈະນໍາເອົາມາໃຊ້ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານທັງໝົດຂອງADBແລະໂຄງການ
ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງຫຼັກຈາລິຍະທໍາ.

65. ໃນກໍລະນີທີ່ພະນັກງານ ADB ຫຼືບຸກຄົນພາຍນອກບໍ່ພໍໃຈໂດຍການສັນຫາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບກໍລະນີພິ
ເສດໃດໜຶ່ງຂອງ OGA, ທີ່ພວກເຂົາສາມາດນໍາມັນມາເປັນສິ່ງສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ທີ່ສາມາດກວດ
ສອບວ່າ ກໍລະນີທີ່ຄວນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາ OGA ເພື່ອພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ເພີ້ມເຕີມອີກ, ສົ່ງໄປຫາຜູ້ສືບສວນ ອິດສະຫຼະ
ຫຼືບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີເພື່ອທໍາການກວດສອບ,ຫຼືຍົກເລີກຖ້າຫາກບ່ໍມີການດໍາເນີນການຕໍ່ໄປຖືກຮັບຮອງ.ສ່ວນຍ່ອຍ
ຂອງກໍລະນີທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນນອກຈາກນີ້ ຍັງອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໂດຍຄະນະກໍາມະການກວດ
ສອບ, ທີ່ລະບຸວ່າພວກມັນຖືກຕ້ອງກັບຂໍ້ພິຈາລະນາສໍາລັບການກວດສອບທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນ ການສ້າງຕັ້ງກ່ຽວກັບພາ 
ລະໜ້າທີ່ການກວດສອບ ແລະ ວິທີດໍາເນີນການກວດສອບ ທີ່ຖືກອະນຸມັດໂດຍຄະນະກໍາມະການການກວດສອບ ຄັ້ງ
ວັນທີ9ຕຸລາປີ1996.27

4. ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຄວບຄຸມ

66. ຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມຄວາມຊື່ສັດປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກທ່ີຖືກສະເໜີດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງສາມ
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,ສະມາຊິກທັງສາມຄົນທີ່ພິຈາລະນາກໍລະນີໃນຕອນຕົ້ນ,ບວກກັບການ
ເພີ້ມສະມາຊິກພາຍໃນແລະສະມາຊິກພາຍນອກອີກດ້ວຍ.ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມຄວາມຊື່ສັດຄັ້ງທີສອງ
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

27 Doc.R225-95,ການກໍານົດພາລະໜ້າທີ່ຂອງການກວດສອບ.ວັນທີ 10ເດືອນພະຈິກ.ເນື່ອງຈາກຫຼາຍພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງອາດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ(ເຊັ່ນການຈັດຊື້
ຫຼືການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ)ຕົກໃນສະພາບເກີນອໍານາດທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຂອງຄະນະກໍາມະການກວດສອບຂອງADB,ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າວ່າມີກໍລະນີໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່
ຖືກກ່າວຫາວ່າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຖືກນໍາຂຶ້ນມາກ່ອນຄະນະກໍາມະການ.

28 ໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດປົກກະຕິຈະເປັນ24ເດືອນ,ແຕ່ຫົວໜ້າ,OAIແລະ/ຫຼືປະທານອາດຈະກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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ໂດຍບໍ່ໄດ້ເລືອກຂອງໂຄງການADBເພ່ືອຕິດຕາມການເຄ່ືອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນແລະຄວາມຄືບໜ້າທາງພາຍນອກ.
OGA ຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບສະຖາ ບັນກວດສອບສູງສຸດໃນ ADB DMCs,
ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານອ່ືນໆຂອງADBມັນຈະມີບົດບາດໃນການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຍົກລະດັບຄວາມອາ
ດສາມາດໃນການກວດສອບຂອງສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ.OGAຍັງຈະພິຈາລະນາວິທີການລາຍງານການກວດສອບໂຄງການ
ເຊ່ິງສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີແລະນໍາມາໃຊ້ງ່າຍໃຫ້ກັບພະນັກງານຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.ປະສິດທິຜົນຂອງມາດຕະການເຫ່ົຼານ້ີ
ຈະຖືກປະເມີນຫຼັງຈາກປີທໍາອິດແລະຂັ້ນຕອນເພີ້ມເຕີມຈະຖືກພິຈາລະນາຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.

68. ໃນບົດຄວາມຂອງການສະເໜີແນະຂອງຄະນະທໍາງານໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບໂຄງການ, ຊັບພະຍາກອນ
ຫຼາຍຢ່າງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນແລ້ວສາມາດນໍາເອົາມາໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຖີ່, ໄລຍະເວລາ, ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງພາ
ລະໜ້າທີ່ໃນການບໍລິຫານໂຄງການ.29 ການດູແລຮັກສາຈະຖືກນໍາໄປຂະຫຍາຍຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເທັກນິກຂອງ
ການເຮັດພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ຂົງເຂດທາງດ້ານການເງິນ,ການບໍລິຫານຈັດການແລະນະໂຍບາຍ.ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນການຍົກລະ
ດັບຄຸນນະພາບຂອງການຄວບຄຸມດູແລໂຄງການໃຫ້ທົ່ວທັງໝົດ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມຈະຖືກນໍາໄປສູ່ການຍົກລະ ດັບຄຸນ
ນະພາບຂອງການຄວບຄຸມດູແລໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະ ແລະ ການລິເລີ້ມໂຄງການຂອງການ ກວດສອບ
ແບບສຸ່ມເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.30

69. ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄໍາແນະນໍາດ້ານການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະຄູ່ມືການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ຈະຖືກປັບປຸງເພື່ອ
ກໍານົດເງື່ອນໄຂໃຫ້ພະນັກງານບັນຊີທີ່ມີຄຸນວຸດທິໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍຫ້ອງການຕົວແທນການບໍລິຫານ ຫຼື ການດໍາ
ເນີນການແລະລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະລະບົບການບັນຊີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສໍາລັບໂຄງການ
ກ່ອນການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ສາມາດເຮັດໄດ້.ການພິຈາລະນາຈະໄດ້ຮັບການວາງແຜນແລະໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຈາກຕົວຊ້ີ
ວັດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ເໝາະສົມໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານການເງິນແລະຄວາມຄືບໜ້າດ້ານອື່ນຢ່າງເປັນ
ປະຈໍາໃນທຸກໆສາມເດືອນ,ແລະທຸກໆຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງປະສິດທິພາບໃນການກໍານົດເປົ້າໝາຍແລະປະສິດ
ທິພາບຂອງການດໍາເນີນງານຕົວຈິງຈະຕ້ອງມີເຫດຜົນສົມຄວນ.ຄຸນນະພາບຂອງລະບົບການບໍລິຫານຂ້ໍມູນຂ່າວສານຂອງ
ADBຈະຕ້ອງມີການຍົກລະດັບເພ່ືອສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຈັດການມີຂ້ໍມູນທ່ີທັນກັບເວລາຫຼາຍຂ້ຶນເພ່ືອຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ຂອງໂຄງການ,ການບໍລິຫານຈັດການເງິນກູ້,ແລະສະຖານະພາບດ້ານງົບປະມານໃນການດໍາເນີນງານໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.

70. ເມື່ອມີຫຼັກຖານທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າກິດຈະກໍາທີ່ມີລັກສະນະການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຫຼືຜິດກົດໝາຍໄດ້ຂັດຂວາງປະ
ສິດທິພາບຂອງໂຄງການຂອງ ADB ຫຼື ຫຼຸດຜົນຕອບແທນຂອງພວກເຂົາ, ບັນຫານີ້ຄວນຈະສັງເກດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນ
ບັນດາເອກະສານຂອງ ADB, ລວມທັງບົດລາຍງານການກວດສອບໂຄງການ, ບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດ ໂຄງການ, ບົດ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນໂຄງການ,ບົດລາຍງານການກວດສອບປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ,ແລະເອກະສານອື່ນໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ການດໍາເນີນການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.ບັນດາຜູ້ຈັດການແລະພະນັກງານຄວນ
ຈະຫຼີກຫຼ່ຽງການນໍາໃຊ້ພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກຫຼືສັບສຸພາບເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄຸນລັກສະນະຂອງບັນຫາຍາກ.31

5. ການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພະນັກງານ

71. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ ຖ້າຫາກພະນັກງານຂອງ ADB ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງນະໂຍ
ບາຍ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະຫຼັກການປະຕິບັດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເນື່ອງຈາກຄວາມດຸໝັ້ນຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ຂອງ ພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນບ່ໍແມ່ນຈຸດມຸ້ງໝາຍຂອງນະໂຍບາຍນ້ີໃນການປ່ຽນແປງພະນັກງານ ADB ໃຫ້ກາຍເປັນ
“ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດ,” ຫືຼ ເພ່ືອກໍານົດເປ້ົາໝາຍຂອງການຫຸຼດຜ່ອນການສ້ໍລາດບັງຫຼວງທ່ີສໍາຄັນກວ່າ ເປ້ົາໝາຍການພັດ
ທະນາອ່ືນໆ, ພະແນກການແລະພະນັກງານທັງໝົດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີໜ້າສົນໃຈເພ່ືອຮັບປະກັນເຖິງຄວາມຊ່ືສັດ
ຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ ADB ພາຍໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໃຜລາວ. ພະນັກງານ ADB ຈະຕ້ອງທໍາ

29 ADB.1995.ບົດລາຍງານຂອງຄະນະປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ. ມະນິລາ,ໜ້າ.22–26.
30 ນະໂຍບາຍຈະຖືກປະກາດອອກເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ຖືກນໍາສະເໜີ. ກ່ອນນີ້, ພະນັກງານຈະພິຈາລະນາ ວິທີການດໍາເນີນງານຂອງ ADB

ເຊິ່ງສາມາດເພີ້ມຄວາມຄ່ອງຕົວແລະມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວໂຄງການແລະການຄວບຄຸມດູແລສາມາດຖືກນໍາມາໃຊ້.
31 ສໍາລັບຕົວຢ່າງທ່ີດີທ່ີີສຸດກ່ຽວກັບວິທີຫົວຂ້ໍກ່ຽວກັບການສ້ໍລາດບັງຫຼວງສາມາດຖືກຈັດການຢ່າງກົງໄປກົງມາແລະໃນທາງການທູດໃນເອກະສານທະນາຄານ,ໃຫ້ເບ່ິງPost-EvaluationOffice.1997.

ການ ສຶກສາ ພິ ເສດ ກ່ຽວ ກັບ ປະ  ເດັນ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ວ່າ ຈ້າງ ທ່ີ ປຶກສາ ໃນ ໂຄງການ ເງິນ ກູ້ ຂອງ ທະນາຄານ  ແລະ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ພວກ ມັນ ຕ່ໍ ກັບ ຜົນ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ຂອງ ໂຄງການ. ADB,ມະນີລາ.



48 ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່

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,ການຊົດໃຊ້ຄວາມເສຍຫາຍແລະ/ຫຼືຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ,
ການຍົກເລີກ,ແລະການໄລ່ອອກການໂດຍທັນທີ.32ການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຊ້ກັບສະຖານະການຂອງພະນັກງານທີ່
ສ້າງຮັ່ງຄູນມີແກ່ຕົນເອງໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຜິດກົດໝາຍແລະ/ຫຼືການກະທໍາທີ່ໃກ້ຄຽງກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້,ແລະໃນກໍລະນີທີ່
ພວກເຂົາຊັກຈູງຄົນອື່ນໃຫ້ກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນ.

73. ເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພະນັກງານ, SPD, OGC, OGA, ແລະ BPMSD ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນໃນການຈັດລະດັບການປະຊຸມຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ ແລະ ການສໍາມະນາເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບນະ
ໂຍບາຍຂອງADBແລະ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາແລະທາງເລືອກທ່ີສະຫັຼບສັບຊ້ອນໃນການຊ່ວຍເຫືຼອຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ລັັດຖະບານDMC,ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ,ແລະຜູ້ຮັບເໝົາໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

32 ມາດຕາ5ຂອງລະບຽບການບໍລິຫານເລກທີ2.04ຈັດໃຫ້ສໍາລັບຂັ້ນຕອນຂອງການອຸທອນໄປຍັງຄະນະກໍາມະການການອຸທອນແລະໃນທີ່ສຸດໄປຍັງສານປົກຄອງ.



49ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ(2ກໍລະກົດ1998)

vI. ຂໍ້ສະຫຼຸບແລະການສະເໜີແນະ

74. ເອກະສານນີ້ສະເໜີແນະຈໍານວນຂອງມາດຕະການທ່ີເປັນຮູບປະທໍາສໍາລັບການກໍານົດນະໂຍບາຍຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຈົບລົງດ້ວຍສາມເສັ້ນກໍານົດ: ການແກ້ໄຂປັບປຸງໃໝ່ກ່ຽວກັບນະໂຍ
ບາຍຂອງ ADB ແລະນະໂຍບາຍຂອງພະນັກງານ, ແນວຄິດລິເລີ້ມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ການວາງ
ແຜນໃໝ່,ແລະການປ່ຽນແປງການບໍລິຫານພາຍໃນ.

75. ການສະເໜີແນະນະໂຍບາຍຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເພື່ອພິຈາລະນາແລະອະນຸມັດໂດຍຄະນະກໍາມະການ:

(i) ນໍາເອົາວິທີການແລະຄໍາແນະນໍາທີ່ມີຢູ່ໃນເອກະສານນ້ີເປັນເອກະສານນະໂຍບາຍແລະເປັນຄໍາສັ່ງບໍລິ
ຫານຈັດການໃນແບບຟອມຂອງການແນະນໍາພະນັກງານ.

(ii) ການພິຈາລະນາອະນຸມັດແກ້ໄຂແນວທາງຂອງ ADB ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ທີ່ປຶກສາ
ແລະການສະເໜີແກ້ໄຂກົດລະບຽບການດໍາເນີນງານດ້ານເງິນກູ້ແບບທໍາມະດາແລະແບບພິເສດຂອງ
ADBທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນພາກຕິດຄັດ2ແລະ3ເປັນຕົ້ນ.

(iii) ການພິຈາລະນາການປ່ຽນແປງເພີ້ມເຕີມຢູ່ໃນ ຄໍາແນະນໍາການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ຄູ່ມືການ
ເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ເພື່ອເສີມສ້າງການຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນແລະປັບປຸງຂໍ້ກໍານົດໃນການລາຍງານ.

76. ເອກະສານນີ້ໄດ້ແນະນໍາການປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປນີ້ໃນການບໍລິຫານໂຄງການແລະການວາງແຜນຂອງADB:

(i) ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ADB ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ
ການບໍລິຫານ, ກັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສະເພາະໃນການສົ່ງເສີມຕະຫຼາດເສລີນິຍົມ ແລະ ການປະຕິຮູບ
ການບໍລິຫານຈັດການຂອງພາກລັດ.

(ii) ເພີ້ມຄວາມສໍາຄັນໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາບັນຫຼັກ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຄວາມ
ໂປງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນDMCs (ເຊັ່ນໜ່ວຍງານກວດສອບສູງສຸດ,ໜ່ວຍງານ ຈັດຊື້,
ໜ່ວຍງານທີ່ກໍານົດລະບຽບ, ໜ່ວຍງານຜູ້ກວດກາພັກລັດ ແລະ ອື່ນໆ.) ເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງທ່ີຄວາມ
ສໍາຄັນກວ້າງຂວາງຂອງADBໃນການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດແລະການບໍລິຫານ.

(iii) ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດລິເລີ້ມໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນພູມິພາກອາຊີແລະປາຊິຟິກໂດຍຜ່ານທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂອງTA.

(iv) ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການຄວບຄຸມໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລະເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃນການປະເມີນໂຄງການ,ໂດຍເນັ້ນສະເພາະເມື່ອໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

(v) ພັດທະນາລໍາດັບຂອງການຝຶກອົບຮົມສໍາມະນາ,ການປະຊຸມສົນທະນາວຽກງານ,ແລະອື່ນໆ.ກ່ຽວກັບ
ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB ແລະ ວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານສາມາດມີ ຄວາມ
ກ້າວໜ້າທ່ີດີທ່ີສຸດທາງດ້ານຄວາມຊ່ືສັດໃນການດໍາເນີນງານຂອງADBແລະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ
DMCs.

(vi) ເຜີຍແຜ່ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ ແລະ ເຄື່ອງສືື່ສານທາງດ້ານຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບນະ
ໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງADBເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃນສາທາລະນະ.

77. ສຸດທ້າຍ,ເອກະສານນີ້ສະເໜີແນະນໍາການປ່ຽນແປງດ້ານການບໍລິຫານໃນການການດໍາເນີນງານຂອງ ADB
ໃນລະດັບພະແນກການ/ຫ້ອງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
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(i) ບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ແນະນໍາດ້ານການຈັດຊື້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອຫຼີກລຽງຄວາມລ່າຊ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ການ
ຢືດເວລາອອກໄປ,ແລະຄໍາສັ່ງການປ່ຽນແປງຫຼາຍເກີນໄປ.

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

(iii) ໃນການປຶກສາຫາລືກັບ BPMSD, ພິຈາລະນາການເພີ້ມເສີມພະນັກງານຂອງ OGA ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ສາມາດດີຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ້.

(iv) ໃນການປຶກສາຫາລືກັບBPMSDແລະCOSO,ພິຈາລະນາວິທີທາງທ່ີມີປະສິດທິພາບເພື່ອເສີມສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວແລະຄວບຄຸມດູແລໂຄງການ,ແລະທຸກໆແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເ
ພີ້ມເຕີມທີ່ອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານເຫຼົ່ານີ້.

(v) OGA ແລະ BPMSD ດໍາເນີນການຮ່ວມກັນໂດຍກົງໃນການຈັດຊຸດການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການ
ສືບສວນອາຊະຍາກໍາທາງການບັນຊີ ແລະ ເທັກນິກການສືບສວນອື່ນໆ ເພື່ອຄັດເລືອກພະນັກງານ
OGA,ນັກວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນ,ແລະພະນັກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

(vi) OGC ແລະ BPMSD ດໍາເນີນການຮ່ວມກັນໂດຍກົງໃນການຈັດຊຸດສໍາມະນາ ແລະ/ ຫຼື ກິດຈະ
ກໍາຂໍ້ມູນຂ່າວສານອື່ນໆ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານ ADB ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂລະບຽບບໍລິຫານ
ເລກທີ 2.02; ມາດຕາ 4 ກ່ຽວກັບຫຼັກປະຕິບັດຂອງພະນັກງານເຊິ່ງໄດ້ຖືກເຊັນຮັບຮອງ ໂດຍຜູ້ບໍລິ
ຫານຈັດການລົງວັນທີ28ພຶດສະພາປີ1998.

78. ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະສານງານກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນຄວາມຄິດລິເລີ້ມຕໍ່ການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງແລະການວາງແຜນຂອງADB,ບັນດາພະແນກການແລະຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້SPD,
OGA,ແລະOGC(ໃນກອບຂອງກົດໝາຍແລະປະເດັນທາງກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດອື່ນໆຂອງການດໍາເນີນການ)
ທີ່ມີການປະເມີນເປັນບາງຄັ້ງຄາວກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດຂອງນະໂຍບາຍ.

79. ຫຼັງຈາກຄະນະກໍາມະການ ອະນຸມັດກ່ຽວກັບບັນຫານະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງ
ADB,ເອກະສານຄະນະກໍາມະການນີ້ອາດຈະຖືກສົ່ງວຽນມາວິເຄາະໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນປະສົບການຂອງADBກ່ຽວ
ກັບນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ທີ່ນໍາສະເໜີການປັບປ່ຽນວິທີການດໍາເນີນງານຕາມຄວາມຈໍາເປັນ,ແລະການສ
ະແດງໃຫ້ເຫັນງົບປະມານສະເພາະຫຼາຍຂຶ້ນແລະຜົນກະທົບດ້ານຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ.
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VII. ພາກຕິດຄັດ

1. ລາຍລະອຽດຂອງການບໍລິຫານປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຄິດລິເລີ້ມໃນການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ວຍອົງ
ປະກອບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

2. ການແກ້ໄຂທີ່ສະເໜີແນວທາງຂອງADBສໍາລັບການຈັດຊື້ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

3. ການແກ້ໄຂເພີ້ມເຕີມການສະເໜີລະບຽບການດໍາເນີນການດ້ານເງິນກູ້ແບບທໍາມະດາແລະແບບພິເສດຸ
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ພາກຕິດຄັດ1,ໜ້າ1

ລາຍລະອຽດຂອງແນວຄິດລິເລີ່ມດ້ານການປົກຄອງແລະການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ທີ່ມີອົງປະກອບດ້ານການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງແຂງແຮງ

ໜ່ວຍງານເປົ້າໝາຍ ປະເພດຂອງການແຊກແຊງ ຕົວຢ່າງ

ຝ່າຍບໍລິຫານ
ຄະນະກໍາມະການ
ລາຊະການພົນລະເຮືອນ

ກະຊວງການເງິນ/
ກະຊວງການພັດທະນາ

ກະຊວງບໍລິຫານສາຂາຕ່າງໆ,
ຕົວແທນແລະພະແນກການ

•	 ທົບທວນຄືນການຈ່າຍເງິນແລະຜົນ
ປະໂຫຍດເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຖືກຕ້ອງ
ກັບໂອກາດຂອງການວ່າຈ້າງທີ່ສາມາດເລືອກໄດ້

•	 ເສີມສ້າງມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງແລະການຄວບຄຸມ
•	 ພັດທະນາແລະເຜີຍແຜ່ຫັຼກປະຕິບັດ

ຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງລາຊະການພົນລະເຮືອນຢ່າງກວ້າງຂວາງ
•	 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄວບຄຸມຈັດການແລະ

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
•	 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການກວດສອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະ

ການຄວບຄຸມ
•	 ສະໜັບສະໜູນເສີມສ້າງນະໂຍບາຍການຈັດຊື້

•	 ການປັບປຸງແລະປັບໂຄງສ້າງວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນໂອກາດໃນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄວ

TA2616ເຖິງSriLanka
ເພື່ອປະຕິຮູບການບໍລິຫານຂອງລັດ

TA2538ການບໍລິຫານງົບປະມານທີ່ຖືກປັບປຸງໃໝ່ໃນ
Micronesia
ເງິນກູ້1506ສໍາລັບຫັຼກສູດບໍລິຫານ
ຊັບພະຍາກອນພາກລັດGujaratຂອງອິນເດຍ
TA2701ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງຂອງສໍານັກງານສະຖາບັນແຫ່ງ
ຊາດເພື່ອປະເມີນຜົນການຈັດຊື້ໃນຫວຽດນາມ
TA2186ການເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃນກອບກົດໝາຍສໍາລັບ
ການບໍລິຫານດ່ານພາສີໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ

ຝ່າຍນິຕິບັນຍັດ
ອົງການກວດສອບສູງສຸດ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໃຈລັດຖະສະພາ

ຫ້ອງການສອບສວນຄໍາ
ຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ລັດ

•	 ສະຖາບັນມີມາດຕະການເພື່ອສ້າງ
ຄວາມສໍາພັນລະຫ່ວາງໜ່ວຍງານ/
ປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມໂປງໃສ່ຂຶ້ນຕື່ມແລະໃຊ້ງ່າຍ
ໂດຍຜ່ານປ້າຍຊື່,ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເອກະ
ສານ,ການຕິດປະກາດອັດຕາຄ່າທໍານຽມ,ອື່ນໆ.

•	 ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດແລະຄວາມ
ເປັນອິດສະຫຼະຂອງອົງການກວດສອບສູງສຸດ.

•	 ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາ
ມາດຂອງຂອງລັດຖະສະພາເພື່ອທໍາໜ້າທີ່ເປັນອົງການອິດສ
ະຫຼະທີ່ເຝົ້າລະວັງການກະທໍາຜິດທາງກົດໝາຍຂອງບໍລິສັດຫືຼ
ອົງການອື່ນ

•	 ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນ
ເພື່ອການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນທໍາກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ

TA2459ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານເຕັກນິກແກ່ປະເທດເນປານ
ເພື່ອເພີ້ມປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານດ້ານພາສີອາກອນ

RETA5688ແຜນການຝຶກອົບຮົມການກວດສອບໄລຍະ
ຍາວໃນລະດັບພາກພື້ນສໍາລັບສະມາຊິກຂອງສະຖາບັນກວ
ດສອບສູງສຸດຂອງອົງການໃນພູມິພາກອາຊີ
TA2463ສໍາລັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຫ້ອງກ
ານຜູ້ກວດສອບທົ່ວໄປໃນໝູ່ເກາະຟິຈິ
USAID/CRSຄວາມພະຍາຍາມໃນການເສີມສ້າງຄວາມ
ສາມາດຂອງລັດຖະສະພາໃນເສດຖະກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ
TA2599ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຕິຮູບການບໍລິກ
ານພົນລະເຮືອນສໍາລັບໝູ່ເກາະMarshallໃນໂຄງການ
UNDPກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການປະສານງານແລະລະບົບ
ການປົກຄອງໃນປາຊິຟິກໃຕ້

ຝ່າຍຕຸລາການ
ຫຸຼດຜ່ອນຄະດີທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ
ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖ
າບັນຫັຼກ:ອໍານາດຕຸລາການແລະ
ກະຊວງຍຸດຕິທໍາ
ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາ
ບັນສໍາຮອງ:ໂຮງການກົດໝາຍແລະ
ການຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ

•	 ພັດທະນາກົນໄກສໍາລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເລືອກໄດ້

•	 ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບຜູ້ພິພາກສາ
ແລະທະນາຍຄວາມ

•	 ແນະນໍາການບໍລິຫານປັບປຸງສານແລະລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

TA2521ສໍາລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເລືອກໄດ້ໃນ
ອິນເດຍ

TA2727ການປັບປຸງໂຄງສ້າງແລະຄວາມສາມາດ
ຂອງກະຊວງຍຸດຕິທໍາໃນມົງໂກເລຍ

ຝ່າຍສັງຄົມ
ຄະນະກໍາມະການທຸລະກິດພາກລັດ

•	 ໃຫ້ວົງຄວາມຄິດເຫັນລະຫ່ວາງທຸລະກິດແລະ
ລັດກ່ຽວກັບບັນຫາທົ່ວໄປຂອງລະບົບການປົກຄອງທີ່ດີ
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ການສະເໜີແກ້ໄຂນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ
ADB33

ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການພັດທະນາການປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດໃນກຸ່ມທະນາຄານເພ່ືອການພັດທະນາ,ມາດຕາ2.14,2.15,ແລະ
2.16ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້ຂອງADB ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 ການສໍ້ໂກງແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

2.14 ນະໂຍບາຍຂອງ ADB ຄືຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ກູ້ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເງິນກູ້ຂອງ ADB) ແລະຜູ້ປະ
ມູນ/ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ/ຜູ້ຮັບເໝົາ ພາຍໃຕ້ສັນຍາໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມຂອງ ADB ເພ່ືອປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງຫັຼກການ
ປະຕິບັດທ່ີຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການຈັດຊ້ື ແລະ ການດໍາເນີນການຂອງສັນຍາດ່ັງກ່າວ. ໃນການດໍາເນີນການໃຫ້ເປັນ
ໄປຕາມນະໂຍບາຍສະບັບນ້ີ,ADB:

(a) ກໍານົດຄວາມໝາຍ,ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ກໍານົດນີ້,ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) “ການກະທໍາທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ” ໝາຍເຖິງພຶດຕິກໍາສ່ວນໜຶ່ງຂອງພະນັກງານໃນພາກລັດແລະເອ
ກະຊົນ ໂດຍ ທີ່ພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮັ່ງມີຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ /ຫືຼ
ພຶດຕິກໍາທ່ີໃກ້ຄຽງກັບບັນຫາເຫ່ົຼານ້ັນ,ຫືຼຊັກຊວນຜູ້ອ່ືນໃຫ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ,ໂດຍການນໍາໃຊ້ໜ້າທ່ີ
ຕໍາແໜ່ງໃນທາງທ່ີຜິດໃນບ່ອນທ່ີພວກເຂົາຖືກແຕ່ງຕ້ັງ,ແລະມັນຍັງລວມໄປເຖິງການສະເໜີໃຫ້,
ການມອບໃຫ້,ການຮັບເອົາ, ຫືຼການຊັກຊວນໂດຍສ່ິງທ່ີມີຄ່າໃດໆ ທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍການກະທໍາຂ
ອງພະນັກງານດ່ັງກ່າວໃນຂະບວນການຈັດຊ້ືຫືຼໃນການປະຕິບັດສັນຍາ;ແລະ

(ii) “ການກະທໍາໃນລັກສະນະຫຼອກລວງສໍ້ໂກງ” ໝາຍເຖິງການບິດເບືອນຄວາມຈິງຂອງເຫ
ດການທີ່ເກີດ ຂ້ຶນເພື່ອມີອິດທິພົນຕ່ໍຂະບວນການຈັດຊື້ ຫຼື ການປະຕິບັດສັນຍາທີ່ມີຄວາມ
ເສຍຫາຍຕໍ່ກັບຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະ ລວມທັງການກະທໍາທີ່ມີລັກສະນະລວມຫົວກັນໃນກຸ່ມຜູ້
ປະມູນ (ກ່ອນຫືຼຫຼັງການສະເໝີລາຄາ ປະມູນ) ວາງແຜນເພື່ອກໍານົດລາຄາປະມູນປອມ,
ບໍ່ມີລະດັບການແຂ່ງຂັນແລະເພື່ອກີດກັ້ນຜູ້ກູ້ຢືມກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການແຂ່ງຂັນແບ
ບເສລີແລະແບບເປີດ;

(b) ຈະປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີສໍາລັບສິນຈ້າງລາງວັນຖ້າຫາກເຫັນວ່າວ່າຜູ້ປະມູນໄດ້ສະເໜີລາງວັນທີ່ຊັກຈູງໃຫ້
ກະທໍາທີ່ບໍ່ຊື່ສັດຫຼືການກະທໍາທີ່ມີລັກສະນະສໍ້ໂກງໃນການແຂ່ງຂັນໃນການເຮັດສັນຍາທີ່ກໍາລັງຖືກກ່າວ
ເຖິງນັ້ນ;

(c) ຈະຍົກເລີກໃນສ່ວນຂອງເງິນກູ້ຢືມທ່ີຖືກກໍານົດໃຫ້ໃນສັນຍາສໍາລັບສັງຫະລິມະສັບ ແລະ ວຽກງານ
ຖ້າຫາກໃນ ເວລາໃດກ່ໍຕາມທ່ີກໍານົດວ່າການກະທໍາທ່ີບໍ່ໍຊ່ືສັດ ຫືຼ ມີລັກສະນະສ້ໍໂກງເປັນການຈູງໃຈໂດຍຕົ
ວແທນຂອງຜູ້ກູ້ ຢືມ ຫືຼ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເງິນກູ້ຢືມໃນລະຫວ່າງການຈັດຊ້ື ຫືຼການເຮັດສັນຍານ້ັນ,
ໂດຍທ່ີຜູ້ກູ້ຢືມບ່ໍຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເໝາະສົມແລະທັນເວລາເປັນທ່ີພໍໃຈແກ່ADBເພ່ືອແກ້ໄຂສະຖານະການ;

(d) ຈະເປີດເຜີຍບໍລິສັດທ່ີບ່ໍມີສິດ,ທັງຢ່າງທ່ີບ່ໍມີກໍານົດຫືຼໄລຍະເວລາທ່ີກໍານົດໄວ້,ເພ່ືອເປັນການມອບສັນຍາໃຫ້
ທຶນຂອງADBຖ້າຫາກໃນເວລາໃດກ່ໍຕາມທ່ີກໍານົດວ່າບໍລິສັດມີການຈູງໃຈໃຫ້ກະທໍາການທ່ີບ່ໍຊ່ືສັດຫືຼມີພຶດຕິ
ກໍາສ້ໍໂກງໃນການແຂ່ງຂັນສໍາລັບ,ຫືຼໃນການດໍາເນີນການ,ສັນຍາໃຫ້ທຶນຂອງADB;ແລະ

(e) ຈະມີສິດທິທີ່ຈະກໍານົດໃນສັນຍາໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມໂດຍ ADB, ຂໍ້ກໍານົດຈະຖືກລວມເຖິງຄວາມຕ້ອງການ
ຜູ້ ຈໍາໜ່າຍແລະຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ ADB ໃນການກວດສອບບັນຊີຂອງພວກເຂົາ ແລະ

33 ຂໍ້ກໍານົດທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈະຖືກຕື່ມລົງໃສ່ໃນນະໂຍບາຍຂອງADB ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ປຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຕົວຂອງ ຜູ້ກູ້.
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ບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການຂອງສັນຍາແລະທໍາການກວດສອບບັນຊີເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍຜູ້ກວດ
ສອບບັນຊີທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍADB.

ພາກຕິດຄັດ2,ໜ້າ2
2.15 ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະເພາະຂອງ ADB, ຜູ້ກູ້ຢືມເງິນອາດຈະສະເໜີໃຫ້ຮູ້, ໂດຍການລົງໃສ່ໃນແບບຟອມການປະມູນ
ສໍາລັບສັນຍາເງິນກູ້ຢືມກ້ອນໃຫຍ່ທີ່ໃຫ້ທຶນໂດຍ ADB, ຄໍາປະຕິຍານຂອງຜູ້ປະມູນແມ່ນຈະປະຕິບັດຕາມການແຂ່ງຂັນ
ແລະ ດໍາເນີນການຕາມສັນຍາ, ຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດໃນການຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍໂກງ ແລະ ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ (ລວມ
ໄປເຖິງການໃຫ້ສິນບົນ),ທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານການປະມູນ.ໝາຍເຫດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຄວນຈະຖືກສອດລົງໃສ່ໃນເອກະ
ສານບ່ອນທີ່ຄໍາປະຕິຍານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສອດແຊກລົງໃສ່,ສັງເກດວ່າມັນໄດ້ຖືກວາງໄວ້ບ່ອນຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ກູ້.

2.16 ເມື່ອສັນຍາທີ່ຈະໃຫ້ເງິນທຶນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນໂດຍ ADB ເອກະສານສັນຍາຈະຕ້ອງປະກອບໄປດ້ວຍຄໍາ
ປະຕິຍານຈາກຜູ້ຮັບເໝົາວ່າ ຈະບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມ, ເງິນສົມມະນາບຸນຄຸນ, ສ່ວນຫຼຸດ, ຂອງຂວັນ, ຄ່ານາຍໜ້າ ຫຼື ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍອື່ນໆ, ນອກເໜືອຈາກສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການປະມູນເຫຼົ່ານັ້ນ, ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຫຼືໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງຂະບວນ
ການຈັດຊື້ຫຼືການດໍາເນີນການຕາມສັນຍາ.
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ການສະເໜີປັບປຸງແກ້ໄຂເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບລະບຽບການດໍາເນີນການດ້ານເງິນກູ້ແບບທໍາມະ
ດາແລະແບບພິເສດ

ມາດຕາ8.03ຂອງລະບຽບການດໍາເນີນການດ້ານເງິນກູ້ແບບທໍາມະດາແລະລະບຽບການດໍາເນີນການດ້ານເງິນກູ້ແບບ
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)ເວລາໃດກ່ໍຕາມທ່ີ ADB ຕັດສິນໃຈ, ກ່ຽວກັບທຸກໆສັນຍາທ່ີ
ໃຫ້ທຶນໃນເງິນລາຍໄດ້ຂອງເງິນກູ້, ທ່ີການປະຕິບັດບ່ໍ ຊ່ືສັດ ຫືຼ ການກະທໍາໃນລັກສະນະຫຼອກລວງສ້ໍໂກງ ເປັນ
ສ່ິງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໂດ້ຍຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງຜູ້ກູ້ ຫືຼ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດຈາກເງິນກູ້ໃນລະຫວ່າງ
ການຈັດຊ້ື/ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນການເລືອກ ຫຼື ລະ ຫວ່າງການດໍາເນີນການຂອງ ສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ໂດຍ
ທ່ີຜູ້ກູ້ບ່ໍຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເໝາະສົົມ ແລະ ທັນເວລາເປັນທ່ີພໍໃຈແກ່ ADB ໃນການແກ້ໄຂສະຖານະ
ການ, ຫຼື (iv)ໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມທີ່ ADB ເຫັນວ່າການຈັດຊື້ຂອງສັນຍາໃດໆ ທີ່ໃຫ້ທຶນໃນເງິນລາຍ
ໄດ້ຂອງເງິນກູ້ບໍ່ ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນທີ່ກໍານົດໄວ້ ຫຼື ທີ່ໄດ້ກ່າວອ້າງອີງໄວ້ໃນສັນຍາເງິນກູ້, ຫຼື
(v)ຕາມວັນທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາເງິນ ກູ້ເປັນວັນທີປິດການຖອນເງິນ ຈໍານວນເງິນກູ້ທັງໝົດຈະຕ້ອງຍັງຄົງ
ເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນກູ້,ADBອາດຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ແລະຜູ້ຄ້ໍາປະກັນຮັບຮູ້,ຖ້າມີ,ຍົກເລີກສິດຂອງຜູ້ກູ້ເພື່ອຖອນເງິນ
ທັງໝົດຫຼືສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ເມ່ືອປະກາດແຈ້ງການ ດ່ັງກ່າວອອກໄປ, ຈໍານວນເງິນກູ້ຫຼືສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈະຕ້ອງຖືກຍົກເລີກ.



 

  

ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຄວາມສັດຊື່:ຂອບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ

ປື້ມຫົວນີ້ປະກອບມີສອງເອກະສານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB): ຫັຼກການ  ແລະ ຂໍ້ 
ແນະນໍາ ດ້ານ ຄວາມ ສັດ ຊື່ (ພຶດສະພາ 2010) ແລະ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງ(ກໍລະກົດ1998).

ຫ້ອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະຄວາມສັດຊື່ຂອງADBເຮັດໜ້າທີ່ສືບສວນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າມີ
ການສໍ້ໂກງ,ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ,ການບັງຄັບ,ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ,ການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດ,ການ
ຂັດຂວາງ ແລະການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ ADB ໃຫ້ທຶນ, ໂດຍ
ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການແລະຂໍ້ແນະນໍາດ້າຍຄວາມສັດຊື່ຂອງADB.

ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວຂອງ ADB ກໍານົດໃຫ້ທຸກ
ພາກສ່ວນ, ລວມທັງ ພະນັກງານ, ຜູ້ກູ້ຢືມ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍ
ດ, ຜູ້ປະມູນ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານດ້ານສິນທໍາສູງສຸດ ໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່
ADBໃຫ້ທຶນ.ນະໂຍບາຍນີ້ສະໜັບສະໜູນພັນທະຂອງADB,ຕາມ
ມາດຕາ 14(xi) ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,
ໃນການຮັບປະກັນວ່າເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການໃຫ້ທຶນຂອງADBຕ້ອງຖືກ
ນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.

ເອກະສານພິມເຜີຍແຜ່ນີ້ແມ່ນປ່ຽນແທນ ແລະ ທົດແທນເອກະສານ 
ການ ຕ້ານ ກາ ນສໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ  ແລະ ຄວາມ ສັດ ຊື່,ສະບັບພິມທໍາອິດ,
(ເບິ່ງດ້ານຂວາ)ໃນທຸກດ້ານ.

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງ ADB ແມ່ນການປົດປ່ອຍເຂດພາກພື້ນອາຊີປາຊິຟິກອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ພາລະກິດຂອງ ADB ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າພາກພື້ນນີ້ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຫຼາຍໆດ້ານ, ແຕ່ມັນຍັງແມ່ນບ່ອນຢູ່ຂອງສອງສ່ວນສາມ
ຂອງຜູ້ທຸກຍາກທັງໝົດໃນໂລກ:1,8ຕື້ຄົນມີລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ$2ຕໍ່ມື້, ໂດຍທີ່903 ລ້ານຄົນກໍາລັງ
ສູ້ຊີວິດດ້ວຍລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ $1,25ຕໍ່ມື້. ADB ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຜ່ານ
ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ,ການເຕີບໂຕດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ,ແລະການລວມກັນເປັນ
ໜຶ່ງຂອງພາກພື້ນ.

ໂດຍມີສໍານັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ກຸງມະນີລາ, ADB ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງລວມມີ 48
ປະເທດຈາກພາກພື້ນ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງມັນສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອສະມາຊິກທີ່ເປັນປະເທດກໍາລັງ
ພັດທະນາແມ່ນການເຈລະນາດ້ານນະໂຍບາຍ,ເງິນກູ້,ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ,ການຄໍ້າປະກັນ,ເງິນ
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າແລະການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ.
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