
ການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ຈາກຄວາມໂປ່ງໃສ

ຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ເອດີບີ)ເພື່ອບັນລຸແນວທາງຂອງພວກເຮົາກໍ່
ຄືເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດອາຊີແລະປາຊິຟິກປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ.ສິ່ງເຫ່ຼົານີ້ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງການ
ພັດທະນາ.

ນັບແຕ່ປີ2005ເປັນຕົ້ນມາ,ນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນ(PublicCommunicationPolicy(PCP))ຂອງເອດີບີໄດ້ສະໜອງຂອບເຂດ
ຂອງການສື່ສານແລະການເຜີຍແຜ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ,ຕອບສະໜອງຕາມການສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ແລະຮັບເອົາຄຳຄິດເຫັນແລະຄວາມເຂົ້າ
ໃຈຂອງບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປີ2011ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປີ2005.ນະໂຍບາຍໃໝ່ນີ້ໄດ້ສັງລວມເອົາບັນດາ
ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ແລະຄຳຄິດເຫັນຈາກບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເອດີບີຫຼາຍຮ້ອຍພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກຂອງເອດີບີ.ນະໂຍບາຍນີ້ກຳໜົດໃຫ້ເອດີບີຕ້ອງດຳເນີນແຜນງານສື່ສານແບບປະສົມປະສານເອົາບັນດາໂຄງການທັງໝົດຂອງເອດີ
ບີເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຈ້ງຕໍ່ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະບັນດາປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃຫ້ໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັນກັບເຫດການແລະເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນ,ເອດີບີຈະສາມາດສ້າງສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກ່າ,ຊຶ່ງມັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຂອງການ
ພັດທະນາດີຂຶ້ນກວ່າເກ່າ.

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄືນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປີ2011ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອດີບີຕ້ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸກໆພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງກັບນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ຢ່າງເທ່າທຽມກັນ,ພ້ອມທັງຕ້ອງຮັບຮູ້ເຖິງສິດທິຂອງປະຊາຊົນທີ່ຊອກຫາ,ໄດ້ຮັບແລະ
ແລກປ່ຽນກັນທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.ນະໂຍບາຍນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເອດີບີຂຶ້ນມາຢູ່ໃນແຖວໜ້າໃນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດທາງດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ.

ການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນທີ່ສຳຄັນໃນປີ2011:ຂະຫຍາຍແລະເລັ່ງລັດໃຫ້
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ໄວຂື້ນ.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຈຸດປ່ຽນແປງທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປີ2011ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເອດີບີສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກ່າ.

ການເຜີຍແຜ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັນ
ກັບເຫດການ

•ບັນດາຮ່າງເອກະສານແລະເອກະສານສະບັບສມົບູນທີ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ຜ່ານການ
ປຶກສາຫາລືກັບມວນຊົນແລ້ວແມ່ນຈະເອົາເຂົ້າໃສ່ໃນເວບໄຊຂອງເອດີບີໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ສົ່ງເອກະສານດັ່ງກ່າວ
ໄປໃຫ້ສະພາອຳນວຍການຂອງເອດີບີເພື່ອພິຈາລະນາ.
•ບົດສະເໜີສະບັບສົມບູນກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະດທດ,ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືພາກພື້ນ,ແລະເງິນ
ກູ້ຢືມໂຄງການລັດແມ່ນຈະເອົາເຂົ້າໃສ່ໃນເວບໄຊຂອງເອດີບີໃນເວລາດຽວກັນກັບທີ່ສົ່ງໃຫ້ແກ່ສະພາອຳນວຍການ
ຂອງເອດີບີ,ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂະຫຍາຍການເຜີຍ
ແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

•ເຜີຍແຜ່ບັນດາບັນຊີໂຄງການປະຈຳປີທີ່ໄດ້ຖືກກວດສອບແລ້ວສຳລັບບັນດາໂຄງການລັດທີ່ໄດ້ຮັບທືນຈາກເອດີບີ.
•ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຂອງສະພາອຳນວຍການເອດີບີອາດຈະເຜີຍແຜ່,ໂດຍອີງຕາມການສະເໜີຂໍ,ເຜີຍ
ແຜ່ໄດ້ພາຍຫັຼງເວລາ10ປີນັບຈາກມື້ທີ່ໄດ້ບັນທຶກ,ແຕ່ກໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ.

ການສື່ສານໂຄງການ •ວິທີການສື່ສານໂດຍລວມສຳລັບບັນດາໂຄງການໃຫ້ມີການເຜີຍແຜ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.
•ການສື່ສານພາຍໃນປະເທດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໃນຕະຫຼອດຊ່ວງຮອບວຽນຂອງໂຄງການເພື່ອສະໜອງໃຫ້
ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຜຸ້ຍີງແລະປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ
ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂຄງການແລະບັນດາວຽກງານອື່ນໆຂອງເອດີບີທີ່ອາດກະທົບຕໍ່ກັບການດຳລົງ
ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການແປເອກະສານ
ເພີ້ມເຕີມ

•ບັນດາເອກະສານຂໍ້ມູນໂຄງການສຳລັບໂຄງການທືນກູ້ຢືມ,ທືນຊ່ວຍເຫຼົືອລ້າ,ແລະບັນດາເອກະສານຊ່ວຍ
ເຫຼົືອດ້ານວິຊາການເພື່ອກະກຽມໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ແປເປັນພາສາທາງການຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂະບວນການອຸທອນ
ທີ່ເປັນເອກະລາດ

•ຄະນະກຳມະການອຸທອນທີ່ເປັນເອກະລາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼົືອພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ສະ
ເໜີຂໍຂໍ້ມູນຈາກເອດີບີແຕ່ຖືກປະຕິເສດ.

ມີຜົນນຳໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ
2ເມສາປີ2012



ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເຜີຍແຜ່ໄດ້ໃນຊ່ວງຮອບວຽນໂຄງການຂອງເອດີບີ

ໃນຊ່ວງການດຳເນີນງານ,ເອດີບີຜະລິດແລະສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມແລະລູກຄ້າຂອງຕົນຜະລິດຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະ
ເອກະສານຕ່າງໆ.ນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປີ2011ນີ້ໄດ້ກຳນົດວ່າມີເອກະສານໃດແດ່ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະຂອງການດຳເນີນໂຄງການໃດໜຶ່ງ.

ພາຫະນະຫຼັກສຳລັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງຕັ້ງໜ້າຍັງຄົງແມ່ນເວບໄຊຂອງເອດີບີ.ເອດີບີແລະບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມແລະ
ລູກຄ້າຂອງຕົນອາດນຳໃຊ້ພາຫະນະອື່ນໆໂດຍອີງຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະເຫດຜົນຂອງການເຜີຍແຜ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານນັ້ນ.ຕົວຢ່າງວ່າ,ບັນດາເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ,ເຊັ່ນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍແລະບັນດາອຸປະກອນມືຖື,ອາດເປີດ
ໂອກາດທີ່ໜ້າສົນໃຈໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.ນອກຈາກນັ້ນ,ຍ້ອນວ່າກຸ່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫຼາຍອາດບໍ່ມີຊ່ອງ
ທາງເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຢີ,ສະນັ້ນມັນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ວິທີການສື່ສານແບບດັ້ງເດີມຖ້າວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.

ນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປີ2011ຮັບຮູ້ເຖິງສິດທິຂອງປະຊາຊົນທີ່ຊອກຫາ,ໄດ້ຮັບ,ແລະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຂອງເອດີບີ.

ມີຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປີ2011ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເອດີບີສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ອາດ
ຈະກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກ່າ.

ຫຼັກການຕົ້ນຕໍຂອງນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນ
–ການຕັ້ງຄາດໝາຍວ່າຕ້ອງໄດ້ເຜີຍແຜ່
–ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມໂປ່ງໃສໃນທຸກໆການດຳເນີນງານຂອງເອດີບີ
–ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້,ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ແລະບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
–ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານ
–ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີທິດທາງທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າເກ່າເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

–ຕອບສະໜອງຕາມການສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ທັນເວລາ
–ສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳຂອງການແລກປ່ຽນຂ່າວສານແລະຄວາມຮູ້

ປະເພດຂອງເອກະສານໂຄງການທີ່ຄອບຄຸມໃນນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນໃນປີ2011

ຈຳນວນ
ເອກະສານທີ່
ໄດ້ເອົາເຂົ້າ
ໃສ່ໃນເວບໄຊ
ຂອງເອດີບີໄດ້
ເພີ້ມຂຶ້ນ145%
ນັບແຕ່ປີ2005
ເປັນຕົ້ນມາ.

ທ່ານສາມາດຊອກຫາລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງການເຜີຍ
ແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ໃນພາກທີ

6ຂອງນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປີ
2011,ຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນ

ທີ2ເມສາປີ2012,ຢູ່
www.adb.org/disclosure.

ນັບແຕ່ປີ2005
ເປັນຕົ້ນມາ,
ເອດີບີໄດ້
ສະໜອງ

ເອກະສານ95%
ຂອງການສະເໜີຂໍ
ເອກະສານທັງໝົດ

ທີ່ໄດ້ຮັບ.

ຄວາມໂປ່ງໃສແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງນະ
ໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນຂອງເອດີບີ.

ທ່ານສາມາດ
ຊອກຫາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້
ຍົກເວັ້ນຂອງການເຜີຍແຜ່

ໄດ້ໃນນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປີ
2011,ຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ
2ເມສາປີ2012,ທີ່www.adb.org/

disclosure.

ເອກະສານກະກຽມ ໂຄງການ

ຍຸດ ທະ ສາດ ການຮ່ວມ ມືກັບປະເທດ
(CPS)/

ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ພາກ ພື້ນ
(RCS)

• ການ ວິ ເຄາະ  ແລະ ການ ປະ ເມີນ 
 CPS/RCS
• ຮ່າງ CPS/RCS
• CPS/RCS ສະບັບ ສົມບູນ
• ແຜນການ ດຳ ເນີນ ທຸລະກັບປະເທດ/ 
 ແຜນ ການ ຮ່ວມ ມືດຳ ເນີນທຸລະ ກິດ 
 ກັບ ພາກ ພື້ນ

 ເອກະສານ ສຳ ເລັດ ໂຄງການ/
ປະ ເມີນ ໂຄງການ

• ບົດ ລາຍ ງານ ສຳ ເລັດ ໂຄງການ / 
 ບົດ ລາຍ ງານ ທົບ ທວນ ຂະຫຍາ-
 ຍ  ໄລຍະ ໂຄງການປະຈຳ ປີ
• ບົດ ລາຍ ງານ ປະ ເມີນ ຜົນ

 ເອກະສານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

• ບົດ ລາຍ ງານບັນຊີ ໂຄງການ ທີ 
 ໄດ້ ກວດ ສອບ ແລ້ວ 
• ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນ 
• ບົດ ລາຍ ງານ ຄວາມ ຄືບ 
 ໜ້າກ່ຽວ ກັບການ ເບີກ ທວງ ເງິນ
 ບົດ ລາຍ ງານ ຕິດຕາມ ສັງຄົມ  
 ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ
• ບັນດາ ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ 
 ສົມບູນ ທີ່ ສ້າງ ມາ ຈາກ 
 ເອກະສານ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານວິຊາ 
 ການ

• ເອກະສານ ຂໍ້ ມູນ ໂຄງການ
• ຂໍ້ ມູນ ທົ່ວ ໄປກ່ຽວ ກັບ ໂຄງການ / 
 ແຜນ ງານ
• ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ເບ້ືອງຕ້ົນກ່ຽວ ກັບ-
 ຄວາ ມທຸກ ຍາກ  ແລະ ສັງຄົມ
• ການ ປະ ເມີນສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ
• ເອກະສານ ວາງ ແຜນ ຍົກຍ້າຍ ຈັດ ສັນ
• ເອກະສານ ວາງ ແຜນພັດທະນາຊົນ ເຜົ່າ
• ບັນດາ ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ 
 ສົມບູນທີ່ ສ້າງ ມາ ຈາກ  ເອກະສານ 
 ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານວິຊາ ການ ເພື່ອ 
 ກະກຽມ ໂຄງການ

ເອກະສານ ອະນຸມັດ

• ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດສະເໜີຂອງ-
 ປະທານ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
• ບົດ ລາຍ ງານ ຊ່ວຍ ເຫຼືອດ້ານ 
 ວິຊາ ການ
• ບັນດາ ຂ້ໍ ຕົກລົງ ທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ

ຮອບວຽນ
ໂຄງການຂອງ 

ເອດີບີ

ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສອງທິດທາງ

ນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນໃນປີ2011ກຳນົດໃຫ້ເອດີບີຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມ,ລູກຄ້າ,ຄູ່ຮ່ວມງານ,ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ,ແລະບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາວຽກງານຕ່າງໆຂອງຕົນ.ນອກນັ້ນນະໂຍບາຍນີ້ຍັງ
ກຳນົດໃຫ້ເອດີບີຕ້ອງສະແຫວງຫາທັດສະນະຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການພິຈາລະນາທັດສະນະດັ່ງກ່າວເຂົ້າ
ໃນການອອກແບບໂຄງການແລະໃນຊ່ວງຮອບວຽນຂອງໂຄງການ.ສິ່ງເຫ່ລານີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສອງທິດທາງຊຶ່ງ
ມັນສຳຄັນສຳລັບການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈອັນເປັນພື້ນຖານຂອງການຮ່ວມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະ
ປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາ.

ປະເພດຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ອາດເປີດເຜີຍໄດ້

ໃນຂະນະທີ່ເອດີບີຮັບຮູ້ດີເຖິງສິດທິຂອງມວນຊົນໃນການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະເອດີບີກໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄາດໝາຍວ່າ
ຕ້ອງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ແຕ່ວ່າການເຜີຍແຜ່ທຸກໆຢ່າງກໍ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສະເໝີ.ມີບາງກໍລະນີຕົວຢ່າງວ່າໃນເວລາທີ່ເອດີບີ
ຕ້ອງການສຶກສາແນວຄວາມຄິດ,ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ແລະດຳເນີນການສົນທະນາແບບກົງໄປກົງມາພາຍໃນອົງກອນຫຼືຮ່ວມ
ກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງຕົນ.ແຕ່ວ່າໃນບາງກໍລະນີ,ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງສ່ວນບຸກຄົນອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຄວາມ
ປອດໄພຂອງບຸກຄົນນັ້ນ.ຂໍ້ມູນການເງິນບາງອັນອາດເປັນຄວາມລັບເພາະວ່າມັນອາດເກີດຜົນຮ້າຍຕໍ່ກັບທຸລະກິດຫຼືເສດຖະກິດຂອງ
ສະມາຊິກໃດໜຶ່ງຂອງເອດີບີ.

ເອດີບີສະຫງວນລິຂະສິດຂອງຕົນໃນການບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນລາຍການຂໍ້ຍົກເວັ້ນ.ການຍົກເວັ້ນນີ້ແມ່ນ
ກຳນົດໂດຍເອດີບີບົນພື້ນຖານທີ່ວ່າການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃດໜຶ່ງຈະຫຼືອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຫຼາຍກວ່າຜົນປະໂຫຍ
ດຂອງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານນັ້ນ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການເຜີຍແຜ່

ນະໂບຍາຍສື່ສານມວນຊົນໃນປີ2011ກຳນົດຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການເຜີຍແຜ່,ແລະໃນບາງກໍລະນີເອດີບີກໍ່ລະບຸໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງ
ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ອາດກະທົບຕໍ່ກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຍົກເວັ້ນນັ້ນ.ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍການ
ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການເຜີຍແຜ່ພ້ອມທັງເຫດຜົນສຳລັບແຕ່ລະປະເພດ.ວັກທີ97ຂອງນະໂບຍາຍສື່ສານ
ມວນຊົນໃນປີ2011ປະກອບມີຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນຂໍ້ຍົກເວັ້ນ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ເຫດຜົນຂອງການຍົກເວັ້ນ

ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາແລະ
ການຕັດສິນໃຈ

ການເຜີຍແຜ່ນັ້ນອາດກີດກັ້ນການແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດແລະການສື່ສານແບບກົງ
ໄປກົງມາພາຍໃນເອດີບີແລະລະຫ່ວາງເອດີບີກັບບັນດາພາສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເອດີບີ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສະໜອງໃຫ້
ແບບເປັນຄວາມລັບ

ການເຜີຍແຜ່ນັ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນຂອງເອດີບີ
ກັບພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວຫຼືສະມາຊິກອື່ນໆເກີດຄວາມເຊື່ອມເສຍ

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ການເຜີຍແຜ່ນັ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຊື່ອມເສຍຜົນປະໂຫຍດສ່ວນບຸກຄົ
ນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ

ຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ ການເຜີຍແຜ່ນັ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ
ຕໍ່ກັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນຫືຼການຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຫືຼຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງສະມາຊິກໃດໜຶ່ງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານເສດຖະກິດຂອງຕົນ

ຄວາມໝັ້ນຄົງແລະຄວາມປອດໄພ ການເຜີຍແຜ່ນັ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດ,ສຸຂະພາບ,ຄວາມປອດໄພຫຼື
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ
ການເຜີຍແຜ່ນັ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດ,ສຸຂະພາບ,ຄວາມປອດໄພຫຼື
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ

ເລື້ອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບກົດໝາຍຫຼື
ການສືບສວນ

ການເຜີຍແຜ່ນັ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍເຖິງການສືບສວນໃດໜຶ່ງຫຼື
ການປົກຄອງຄວາມຍຸຕິທຳ

ບົດລາຍງານການກວດສອບບັນຊີແລະ
ບົດລາຍງານກວດສອບກອງທຶນເຊື່ອໝັ້ນ

ການເຜີຍແຜ່ນັ້ນອາດເປັນການຝ່າຝືນບັນດາມາດຕະຖານຂອງການກວດ
ສອບທີ່ນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ



ມີຜົນນຳໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ
2ເມສາປີ2012

ວິທີສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ທຸກໆການສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະເອກະສານຕ່າງໆຕ້ອງຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນມາທາງອີເມວ,ໄປສະນີທຳມະດາ,
ແບບສອບຖາມຄຳເຫັນທາງອິນເຕີເນັດຫຼືໂທລະສານ.ກະລຸນາເບິ່ງວັກທີ131–135ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້“ຂັ້ນຕອນສຳລັບ
ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ”ຂອງນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນໃນປີ2011ກ່ຽວກັບວິທີການສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຜ່ານມາແລະເອກະສານສະ
ບັບແປ,ແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສະເໜີຂໍແລະວິທີການຂຽນບົດສະເໜີຂໍ.

ໝາຍເລກຈັດພິມ:ARM124511 ເດືອນມີນາປີ2012

ພິມໃສ່ເຈ້ຍທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້

ການສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄວນສົ່ງໂດຍກົງເຖິງ ການສະເໜີຂໍຂ່າວສານຍັງສາມາດສົ່ງ
ໂດຍກົງເຖິງ

•ທາງໄປສະນີຕາມທີ່ຢູ່:ໜ່ວຍງານຂ່າວສານ
ແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ກົມ
ປະຊາສຳພັນ,ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,
ເລກທີ6ຖະໜົນເອດີບີ,ເມືອງແມນດາລູຢອງ,
1550ເມໂທຼມະນີລາ,ປະເທດຟິລິບປິນ
(ພາສາອັງກີດ)

•ທາງອີເມວຕາມທີ່ຢູ່ອີເມວ:
disclosure@adb.org

•ທາງໂທລະສານ
ທີ່ໝາຍເລກ
+6326362649

•ຫ້ອງການເອດີບີປະຈຳປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
•ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າເອດີບີປະຈຳພາກພື້ນ,ຫຼື
•ກົມຫຼືຫ້ອງການຂອງເອດີບີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ທີ່ເວບ
ໄຊwww.adb.org/contacts.

ເອດີບີໄດ້ຮັບ
ແລະຢັ້ງຢືນ
ການສະເໜີຂໍ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ພາຍໃນ5ວັນ
ລັດຖະການ.

ຜູ້ສະເໜີຂໍຈະໄດ້ຮັບ
ເອກະສານພາຍໃນ20ວັນ

ເຂົ້າການ.

ເອດີບີຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະ
ເໜີຂໍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ພາຍໃນ20ວັນ

ລັດຖະການເພື່ອໃຫ້
ຮູ້ເຖິງເຫດຜົນຂອງ
ການປະຕິເສດແລະ
ວິທີການໃນການ

ອຸທອນສອງຂັ້ນຕອນ

ຂັ້ນຕອນທີ2:ຄະນະກຳມະການອຸທອນທີ່ເປັນ
ເອກະລາດ

ຜູ້ສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ອາດຍື່ນອຸທອນກັບພາກສ່ວນທີສາມກໍ່ຄືຄະນະ
ກຳມະການອຸທອນທີ່ເປັນເອກະລາດ,ໂດຍລະບຸ
ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນ

ການຝ່າຝືນນະໂຍບາຍນີ້
ຄະນະກຳມະການອຸທອນທີ່ເປັນເອກະລາດຈະດຳ
ເນີນການຕັດສິນພາຍໃນ45ວັນວ່າຈະປະຕິເສດ

ຫຼືສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຖ້າວ່າບໍ່ມີຫຍັງ
ຂັດຂ້ອງ ຖ້າວ່າບໍ່ມີຫຍັງ

ຂັດຂ້ອງ

ຖ້າວ່າປະຕິເສດ

ຖ້າວ່າປະຕິເສດ

ວິທີການຈັດການກັບການສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກພາຍນອກແລະການອຸທອນ

ຖ້າວ່າປະຊາຊົນ
ຮູ້ຫຼາຍເທ່າໃດ,
ພວກເຂົາຈະ

ສາມາດປະກອບ-
ສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາໄດ້ຫຼາຍ

ຂຶ້ນເທ່ານັ້ນ.

ທ່ານສາມາດຊອກຫາລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ແລະການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໄດ້ໃນນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນປີ
2011,ຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ

2ເມສາປີ2012,ໃນ
www.adb.org/disclosure.
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ຍົກເວັ້ນຂອງນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນສະບັບນີ້.ໃນກໍລະນີປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ເອດີບີຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງເຫດຜົນທີ່ການສະເໜີນັ້ນຖືກປະຕິເສດແລະສິດທິໃນການອຸທອນສອງຂັ້ນຕອນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃໝ່
ນີ້.ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນອຸທອນແລະວິທີການອຸທອນສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນວັກທີ136–141ຂອງນະໂຍບາຍສື່ສານມວນ
ຊົນປີ2011.
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