
ກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງADBແມ່ນຫຍັງ?
ກົນໄກຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB)ສະໜອງເວທີອິດສະຫຼະໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບທາງລົບຈາກໂຄງການທີ່ADBໃຫ້ທຶນຊ່ວຍ
ເຫຼືອ.ມັນສະໜອງຊ່ອງທາງໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໄດ້ສະແດງອອກຄວາມກັງວົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຕໍ່ກັບບັນຫາ
ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.ນອກນັ້ນພວກເຂົາຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຕໍ່ກັບການລະເມີດທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງADBຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍແລະລະບຽບ
ການດຳເນີນງານຂອງຕົນເອງ.ADB,ຜ່ານຂັ້ນຕອນການອອກແບບແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງຕົນ,ແມ່ນເຮັດທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປ້ອງກັນ
ບັນຫາແລະຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມີການປະຕິບັດຕາມຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນ.ເຊິ່ງກົນໄກຮັບຜິດຊອບແມ່ນທາງເລືອກສຸດທ້າຍ.

ກົນໄກຮັບຜິດຊອບມີສອງໜ້າທີ່.ໃນນັ້ນ,ໜ້າທີ່ໃນການການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງການສະເພາະ(SPF)ເປັນຜູ້ນໍາພາດຳເນີນການ,ແລະ
ໜ້າທີ່ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມແມ່ນຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ(CRP)ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການ.ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສາມາດເລືອກວ່າພວກ
ເຂົາຕ້ອງການໄປຫາໜ່ວຍງານແກ້ໄຂບັນຫາຫຼືໜ່ວຍງານທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ.

ເພື່ອສະໜອງຈຸດເຂົ້າຫາດຽວທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍດາຍສຳລັບຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ,ເຈົ້າໜ້າທ່ີຮັບຄໍາຮ້ອງຮຽນຈະເປັນຜູ້ຮັບເອົາທຸກຄຳຮ້ອງຮຽນທັງໝົດ.

ຫຼັກການຊີ້ນໍາ
 • ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບບັນຫາກັງວົນໃຈຂອງຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
 • ຍຸຕິທໍາຕໍ່ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ
 • ອິດສະຫຼະແລະໂປ່ງໃສ
 • ຄຸ້ມຄ່າແລະມີປະສິດທິພາບ
 • ເສີມເຕີມໃຫ້ແກ່ລະບົບອື່ນໆຢູ່ADB(ລວມທັງການກວດກາດູູແລ,ການກວດສອບບັນຊີ,ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະການປະເມີນຜົນ)
 • ໜ້າທີ່ການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນຫຍັງ?

ໜ້າທີ່ການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນຫຍັງ?
ໜ້າທີ່ການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນການຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທີ່ADBໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ.ມັນໃຫ້ການຊ່ວ
ຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງ,ຕົ້ນຕໍສຳຄັນແລະຖືກຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຈາກບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການທີ່ADBໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ.ມັນນໍາໃຊ້ວິທີການບໍ່ເປັນ
ທາງການ,ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ແລະອີງໃສ່ຄວາມເຫັນສ່ວນລວມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ.ມັນບໍ່ຊອກກ່າວໂທດແຕ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ
ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.SPFເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການແກ້ໄຂບັນຫາແລະລາຍງານໂດຍກົງຫາທ່ານປະທານADB.

ໜ້າທີ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງກົນໄກຮັບຜິດຊອບແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແທນໜ້າທີ່ຂອງການບໍລິຫານໂຄງການແລະການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພະແນກຝ່າຍດຳເນີນງານ.

ໜ້າທີ່ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມແມ່ນຫຍັງ?
ໜ້າທີ່ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມແມ່ນການສືບສວນການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂອງADBທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການດຳເນີນງານ
ຂອງຕົນເອງ.CRPປະກອບມີສະມາຊິກສາມທ່ານໃນນັ້ນໜຶ່ງທ່ານແມ່ນປະທານ.CRPແມ່ນໜ່ວຍງານຄົ້ນຫາຄວາມຈິງໃນນາມສະພາຜູ້ອຳນວຍການຂອງADB.
ມັນເຮັດການສືບສວນການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂອງADBທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການດຳເນີນງານຂອງຕົນເອງໃນບັນດາໂຄງການ
ທີ່ADBໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ.ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການກຳນົດ,ການສ້າງຫຼືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃດໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ,
ສຳຄັນແລະບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມບໍ່ເຮັດການສືບສວນປະເທດກູ້ຢືມ,ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຫຼືລູກຄ້າພາກ
ເອກະຊົນ.

ກົນໄກຮັບຜິດຊອບກົນໄກຮັບຜິດຊອບ



ໃຜແດ່ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຮຽນໄດ້?
ສຳລັບທັງໜ່ວຍງານແກ້ໄຂບັນຫາແລະໜ່ວຍງານທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ,ຄຳຮ້ອງຮຽນສາມາດຍື່ນໂດຍ

 • ກຸ່ມຄົນທີ່ມີສອງຄົນຂຶ້ນໄປໃນປະເທດກູ້ຢືມບ່ອນທີ່ໂຄງການທີ່ADBໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຕັ້ງຢູ່ຫຼືໃນປະເທດສະມາຊິກທີ່ຢູ່ຕິດກັບປະເທດ
ສະມາຊິກກູ້ຢືມນັ້ນ,ແລະເປັນຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບໂດຍກົງ,ເສຍຫາຍດ້ານຊັບສີນແລະຖືກກະທົບທາງລົບ;

 • ຜູ້ຕາງໜ້າໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ;
 • ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໃນກໍລະນີພິເສດບ່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຫາຜູ້ຕາງໜ້າໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ແລະSPFຫຼືCRPເຫັນດີນໍາ;ຫຼື
 • ສໍາລັບCRP,ສະມາຊິກສະພາຜູ້ອຳນວຍການຂອງADBໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍທ່ານ.

ການຮັກສາຄວາມລັບ
ຖານະຕົວຕົນຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບຖ້າຜູ້ຮ້ອງຮຽນຮ້ອງຂໍໃຫ້ຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.ສ່ວນຜູ້ຕາງໜ້າຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້
ເປັນຄວາມລັບ.ເຊິ່ງຜູ້ຮ້ອງຮຽນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ແມ່ນບໍ່ຖືກຍອມຮັບ.

ກຳນົດເວລາສຳລັບການຍື່ນຄຳຮ້ອງຮຽນ
ວັນທີຊ້າສຸດທີ່ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຮຽນໄດ້ແມ່ນ2ປີຫຼັງຈາກວັນທີປິດເງິນກູ້ຫຼືເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.ວັນທີ່ນີ້ແມ່ນຮູ້ໄດ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ,ເຊິ່ງຈະເປີດເຜີຍຕໍ່
ສາທາລະນະແລະສາມາດເບິ່ງໄດ້ທາງເວັບໄຊຂອງADB.

ວິທີຍື່ນຄຳຮ້ອງຮຽນ
ຄຳຮ້ອງຮຽນຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນແລະດີແທ້ແມ່ນຈ່າໜ້າຊອງເຖິງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຄຳຮ້ອງຮຽນທີ່ອີເມລamcro@adb.org.ຄຳຮ້ອງຮຽນສາມາດ
ຍື່ນທາງໄປສະນີ,ແຟັກ,ອີເມລຫຼືໄປສົ່ງກັບມືໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຄຳຮ້ອງຮຽນຫຼືຜ່ານຫ້ອງການADBໃດໆກໍ່ໄດ້.ຄຳຮ້ອງຮຽນອາດຈະຖືກສົ່ງເປັນ
ພາສາທາງການຫຼືພາສາປະຈຳຊາດຂອງປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງADBກໍ່ໄດ້.

ເລື່ອງໃດແດ່ທີ່ບໍ່ເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂສຳລັບການຮ້ອງຮຽນຫາທັງໜ່ວຍງານແກ້ໄຂບັນຫາແລະ
ໜ່ວຍງານທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ?
 • ເລື່ອງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາຫຼືການລະເລີຍຂອງADB;
 • ເລື່ອງທີ່ຜູ້ຮ້ອງຮຽນບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງຈິງໃຈໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວກັບພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຝ່າຍດຳເນີນງານ;
 • ໂຄງການທີ່ADBໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເວລາໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ2ປີຂຶ້ນໄປນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີປິດເງິນກູ້ຫຼືເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ;
 • ການຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າແລະການບໍລິການລວມທັງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ;
 • ຄຳຮ້ອງຮຽນທີ່ບໍ່ຈິງຈັງ,ມີເຈດຕະນາຮ້າຍຫຼືບໍ່ສຳຄັນ,ຫຼືຄຳຮ້ອງຮຽນທີ່ເຮັດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ;ແລະ
 • ການກ່າວຫາເລື່ອງການສໍ້ໂກງແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ເລື່ອງເພີ່ມເຕີມທີ່ບໍ່ເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂການຮ້ອງຮຽນຫາໜ່ວຍງານແກ້ໄຂບັນຫາ
ນອກນັ້ນໜ່ວຍງານແກ້ໄຂບັນຫາຍັງຈະຕັດເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ກຳລັງຖືກດຳເນີນການໂດຍຫຼືໄດ້ຖືກດຳເນີນການແລ້ວໂດຍCRP,ຍົກເວັ້ນຄຳຮ້ອງຮຽນທີ່
ພິຈາລະນາແລ້ວວ່າບໍ່ເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂສໍາລັບການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມໂດຍCRP.

ເລື່ອງເພີ່ມເຕີມທີ່ບໍ່ເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂການຮ້ອງຮຽນຫາໜ່ວຍງານທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
ນອກນັ້ນ ໜ່ວຍງານທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຍັງຈະຕັດເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງຖືກດຳເນີນການໂດຍ ຫຼື ໄດ້ຖືກດຳເນີນແລ້ວໂດຍໜ່ວຍງານແກ້ໄຂ
ບັນຫາຮອດຂັ້ນສຳເລັດບາດກ້າວທີ3ຂອງຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ(ເບິ່ງພາບແຜນຜັງ).

ຜູ້ຮ້ອງຮຽນຕ້ອງເຮັດຫຍັງກ່ອນທີ່ຈະຍື່ນຄຳຮ້ອງຮຽນ
ເຮັດຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຈິງໃຈເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆກັບທາງພະແນກຝ່າຍດຳເນີນງານຂອງADB.



ຂະບວນການຮັບຄຳຮ້ອງຮຽນ
ບາດກ້າວ1: ຮັບແລະລົງທະບຽນຄຳຮ້ອງຮຽນ
 • ຄຳຮ້ອງຮຽນຖືກຍື່ນນໍາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຄຳຮ້ອງຮຽນ(CRO).
 • CROແຈ້ງໃຫ້SPF,ປະທານCRP,ແລະພະແນກຝ່າຍດຳເນີນງານ(OD)ຮັບຊາບກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງຮຽນ,ພ້ອມສົ່ງສຳເນົາຂອງ

ໜັງສືຮ້ອງຮຽນນັ້ນໃຫ້.
 • CROລົງທະບຽນຄຳຮ້ອງຮຽນນັ້ນທາງເວັບໄຊກົນໄກຮັບຜິດຊອບ(AM).

ໝາຍເຫດ:
 i. ຄຳຮ້ອງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍພະແນກການອື່ນຂອງADBຄວນຖືກນຳສົ່ງຫາCRO.
 ii. CROຕ້ອງຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມລັບກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນຖ້າມີການຮ້ອງຂໍ.

ບາດກ້າວ3: ສົ່ງຕໍ່ຄຳຮ້ອງຮຽນ
 • CROຈະຕັດສິນໃຈສົ່ງຄຳຮ້ອງຮຽນເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນການຫາ(i)SPF,ຫຼື(ii)ປະທານCRP,ຫຼື(iii)ພະແນກການຫຼືສຳນັກງານອື່ນ

(ຖ້າຄຳຮ້ອງຮຽນນັ້ນບໍ່ຕົກຢູ່ໃນອຳນາດໜ້າທີ່ຂອງກົນໄກຮັບຜິດຊອບ).
 • CROສົ່ງການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນຫາ(i)SPF;(ii)ປະທານCRP;(iii)ພະແນກOD;ແລະ(iv)ພະແນກການຫຼືສໍານັກງານອື່ນ,ຖ້າ

ມີ.
 • ຖ້າບໍ່ມີການຄັດຄ້ານຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງCRO(ເບິ່ງໝາຍເຫດຂ້າງລຸ່ມ),CROຈະສົ່ງຕໍ່ຄຳຮ້ອງຮຽນນັ້ນຫາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ເພື່ອດຳເນີນການ.

ໝາຍເຫດ: ພາຍໃນ3ວັນນັບຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງCRO,ທາງSPF,ປະທານCRP,ພະແນກODຫຼືພະແນກການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະ
ຄັດຄ້ານຖ້າພວກເຂົາເຫັນວ່າCROໄດ້ຕີຄວາມໝາຍຜິດຕໍ່ກັບການເລືອກໜ່ວຍງານຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນ.

ສົ່ງຄຳຮ້ອງຮຽນຄືນຫາຜູ້ຮ້ອງຮຽນ(ຖ້າຈໍາເປັນ)
 • ເຈົ້າໜ້າທີ່CROຈະສົ່ງຄືນຄຳຮ້ອງຮຽນຫາຜູ້ຮ້ອງຮຽນໂດຍຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການອະທິບາຍແຈ້ງກ່ຽວກັບການເລືອກໜ່ວຍງານຖ້າ
 i. ການເລືອກບໍ່ຈະແຈ້ງ;ຫືຼ
 ii. ມີການຄັດຄ້ານຈາກທາງSPF,ປະທານCRP,ພະແນກOD,ຫຼືພະແນກຫຼືສຳນັກງານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ຜູ້ຮ້ອງຮຽນຕ້ອງອະທິບາຍບອກແຈ້ງຂອງທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃນ60ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກມື້ທີ່CROຮ້ອງຂໍໃຫ້

ອະທິບາຍບອກແຈ້ງ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຄຳຮ້ອງຮຽນຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງກັບຄືນ,ເຈົ້າໜ້າທີ່CROອີກຄັ້ງຈະສົ່ງຊຸດຂໍ້ມູນເພື່ອອະທິບາຍສອງໜ້າທີ່(ໜ່ວຍງານ)ທີ່ມີໃຫ້.

ບາດກ້າວ2: ແຈ້ງຕອບຜູ້ຮ້ອງຮຽນ
 • CROແຈ້ງຕອບການໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຮຽນແລະສົ່ງຊຸດຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ.

 • CROໃຫ້ເວລາແກ່ຜູ້ຮ້ອງຮຽນຜູ້ທີ່ໄດ້ເລືອກຢ່າງຈະແຈ້ງສຳລັບ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຫຼືການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ21ວັນ
ຕາມເວລາປະຕິທິນເພື່ອປ່ຽນແປງການເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າແລະ
ແຈ້ງບອກCRO.

 • ຖ້າການເລືອກບໍ່ຈະແຈ້ງ,CROຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຮຽນບອກ
ແຈ້ງການເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ບາດກ້າວ4: ແຈ້ງບອກຜູ້ຮ້ອງຮຽນ
 • ເຈົ້າໜ້າທີ່CROແຈ້ງບອກຜູ້ຮ້ອງຮຽນແລະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ,ຖ້ມີ,ກ່ຽວກັບວ່າພາກສ່ວນໃດຈະດຳເນີນການກັບຄຳຮ້ອງຮຽນ

ນັ້ນແລະບອກຜູ້ຕິດຕໍ່.
 • ຖ້າຜູ້ຮ້ອງຮຽນບໍ່ອະທິບາຍແຈ້ງບອກການເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃນ60ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ,ເຈົ້າໜ້າທີ່CROຈະແຈ້ງ

ບອກພວກເຂົາວ່າຂະບວນການAMໄດ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ.

ພາຍໃນ2ວັນນັບຈາກໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຮຽນ

ພາຍໃນ2ວັນນັບຈາກໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຮຽນ

ພາຍໃນ5ວັນຫຼັງຈາກກຳນົດເວລາ
21ວັນສຳລັບການປ່ຽນແປງການ
ເລືອກໄດ້ຜ່ານໄປ

ພາຍໃນ2ວັນນັບຈາກການສົ່ງຄຳຮ້ອງ
ຮຽນຫາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ຫຼືນັບ
ຈາກການລົ້ມເຫຼວຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນໃນ
ການອະທິບາຍແຈ້ງໃນການເລືອກຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ



ບາດກ້າວ1:ຕັດສິນກຳນົດການເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂການຮ້ອງຮຽນ(ການມີສິດຮ້ອງຮຽນ)
 • ຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງການສະເພາະ(OSPF)ຈະກວດຄັດຄຳຮ້ອງຮຽນ

ເພື່ອຕັດສິນກຳນົດການເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂຂອງການຮ້ອງຮຽນ.
 • OSPFປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ຜູ້ກູ້ຢືມ,ແລະພະແນກODທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • OSPFຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມລັບກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນຖ້າມີການຮ້ອງ

ຂໍ.
 • SPFລາຍງານການຕັດສິນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂການຮ້ອງຮຽນຫາທ່ານ

ປະທານ,ພ້ອມສຳເນົາສົ່ງຫາທ່ານຮອງປະທານແລະພະແນກODທີ່ກ່ຽຂ້ອງ,ແລະ
CRO.

 • OSPFແຈ້ງບອກຜູ້ຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບການຕັດສິນກຳນົດການເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂການຮ້ອງ
ຮຽນ.

SPFສົ່ງຕໍ່ຄຳຮ້ອງຮຽນຫາພະແນ
ກODຖ້າຜູ້ຮ້ອງຮຽນບໍ່ໄດ້ເຮັດ
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຈິງໃຈໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວກັບ
ທາງພະແນກODເສຍກ່ອນ.

ບາດກ້າວ2:ທົບທວນແລະປະເມີນເບິ່ງຄຳຮ້ອງຮຽນທີ່ເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂ
 • ການທົບທວນເບິ່ງອາດຈະປະກອບມີການກວດຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່;ການສໍາພາດ;ແລະການພົບປະກັບຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ຜູ້ກູ້ຢືມແລະ

ພາກສ່ວນອື່ນທີ່SPFເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຍດແລະເປັນຜົນດີ.
 • OSPFຮັບເອົາຂໍ້ມູນຈາກODແລະ,ຖ້າຈໍາເປັນ,ຮ້ອງຂໍເອົາຄໍາແນະນໍາແລະການສະໜັບສະໜູນຂອງພະແນກOD.
 • OSPFດຳເນີນການລົງສະໜາມເພື່ອຊອກຫາຄວາມຈິງຕາມລຳພັງໂດຍຕົນເອງ;ຫຼືໂດຍປຶກສາຫາລືກັບພະແນກOD,ເຂົ້າຮ່ວມໃນ

ພາລະກິດບໍລິຫານໂຄງການພິເສດຂອງພະແນກOD.
 • OSPFເຮັດສຳເລັດການທົບທວນແລະການປະເມີນ,ແລະSPFລາຍງານສິ່ງຄົ້ນພົບຫາທ່ານປະທານ,ພ້ອມສຳເນົາສົ່ງຫາທ່ານ

ຮອງປະທານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • OSPFສົ່ງສິ່ງຄົ້ນພົບຫາຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ຜູ້ກູ້ຢືມ,ແລະພະແນກOD,ພ້ອມຮ້ອງຂໍເອົາຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
 • SPF(i)ຕັດສິນໃຈສືບຕໍ່ເຮັດການແກ້ໄຂບັນຫາ,ຫຼື(ii)ຕັດສິນກຳນົດວ່າຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍ

ແລະສິ້ນສຸດຂະບວນການ.

ຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາ

ບາດກ້າວ4:ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະຕິດຕາມ
 • OSPFເປັນຜູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນຂອງທຸກພາກສ່ວນ.
 • ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການຕິດຕາມ,OSPFປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ຜູ້ກູ້ຢືມແລະພະແນກOD.
 • OSPFຈະກະກຽມບົດລາຍງານການຕິດຕາມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດຳເນີນການແກ້ໄຂ,ເຊິ່ງຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ຜູ້

ກູ້ຢືມ,ແລະພະແນກOD;ແລະສົ່ງພວກມັນຫາທ່ານປະທານແລະສະພາຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ.

ບາດກ້າວ5:ສິ້ນສຸດຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາ
 • ຫຼັງຈາກການຕິດຕາມການດຳເນີນການແກ້ໄຂສຳເລັດແລ້ວ,OSPFຈະກະກຽມບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ

ແລະສົ່ງມັນຫາທ່ານປະທານ,ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ຜູ້ກູ້ຢືມ,ພະແນກOD,CRP,ຄະນະກຳມະການທົບທວນການ
ຕິດຕາມຂອງສະພາຜູ້ອຳນວຍການ(BCRC),ແລະສະພາຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ.

ພາຍໃນ21ວັນນັບຈາກທີ່SPFໄດ້ຮັບ
ຄຳຮ້ອງຮຽນ

ປະມານ120ວັນນັບຈາກການຕັດສິນ
ກຳນົດການເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂການຮ້ອງ
ຮຽນຈົນຮອດສິ້ນສຸດການທົບທວນແລະ
ການປະເມີນ

ເວລາທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະ,ຄວາມສັບສົນ,ແລະ
ຂອບເຂດຂອງບັນຫາ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ເກີນກວ່າ2ປີ

ບາດກ້າວ3:ການແກ້ໄຂບັນຫາ
 • OSPFຊ່ວຍເຫຼືອທຸກພາກສ່ວນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.
 • OSPFອາດຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກການເຈລະຈາປຶກສາຫາລື,ສົ່ງເສີມການ

ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ,ດຳເນີນການຊອກຫາຄວາມຈິງຮ່ວມກັນ,ອຳນວຍຄວາມສະດວກການ
ສ້າງຕັ້ງກົນໄກການໄກ່ເກ່ຍ,ແລະ/ຫຼືນໍາໃຊ້ວິທີການອື່ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ.

 • ການດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່ປະກອບມີການປ່ຽນແປງໃດໜຶ່ງໃນໂຄງການແມ່ນຕ້ອງການມີ
ການອະນຸມັດໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີ່ນໍາໃຊ້ຂອງADB,ແລະການຕົກລົງເຫັນ
ດີຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.

 • ຫຼັງຈາກການສຳເລັດບາດກ້າວທີ່3ແລ້ວ(ໂດຍມີຫຼືບໍ່ມີການຕົກລົງເຫັນດີ),SPFຈະສົ່ງ
ບົດລາຍງານຫາທ່ານປະທານ,ພ້ອມສຳເນົາສົ່ງຫາທ່ານຮອງປະທານແລະພະແນກOD
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ເຊິ່ງສັງລວມຄຳຮ້ອງຮຽນ,ບາດກ້າວຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ,ການຕັດສິນ
ໃຈຂອງຝ່າຍຕ່າງໆ,ແລະການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຝ່າຍຕ່າງໆ,ຖ້າມີ.OSPFຈະສະໜອງ
ບົດລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ຜູ້ກູ້ຢືມ,CRP,ແລະສະພາຜູ້ອຳນວຍການເພື່ອເປັນຂໍ້
ມູນ.ຖ້າບໍ່ບັນລຸໄດ້ການຕົກລົງເຫັນດີໃດໆ,ຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນສິ້ນສຸດ.

ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງສາມາດອອກ
ຫຼືຖອນຕົວຈາກຂະບວນການແກ້
ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ທຸກເວລາ.ເຊິ່ງສິ່ງ
ນີ້ຈະຖືວ່າຂະບວນການຈົບລົງ.

ຫຼັງຈາກສຳເລັດບາດກ້າວທີ່3,
ຜູ້ຮ້ອງຮຽນສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີ
ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ,
ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນໄປພ້ອມກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະການ
ຕິດຕາມການດຳເນີນການແກ້ໄຂ
(ບາດກ້າວທີ່4).



ບາດກ້າວ1: ຮ້ອງຂໍເອົາຄຳຕອບຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ
 • CRPດຳເນີນການປະເມີນເບິ່ງຄໍາຮ້ອງຮຽນໃນເບື້ອງຕົ້ນແລະຕັດສິນກຳນົດວ່າມັນຕົກຢູ່ພາຍໃນສິດອຳນາດຂອງຕົນຫຼືບໍ່.

ບາດກ້າວ3: ສະພາຜູ້ອຳນວຍການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
 • CRPສົ່ງບົດລາຍງານການເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂການຮ້ອງຮຽນຜ່ານBCRCຫາສະພາຜູ້ອຳນວຍການ.
 • ຖ້າCRPຕັດສິນກຳນົດວ່າຄຳຮ້ອງຮຽນນັ້ນເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂການຮ້ອງຮຽນ,ມັນຈະສະເໜີແນະ,ຜ່ານBCRC,ໃຫ້ສະພາຜູ້ອຳນວຍ

ການອະນຸມັດການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ.

ບາດກ້າວ6: ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຂອງຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
 • CRPປັບປຸງບົດລາຍງານຕາມທີ່ມັນເຫັນວ່າສົມເຫດສົມຜົນ.
 • CRPອອກບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຫາສະພາຜູ້ອຳນວຍການຜ່ານBCRC.

ບາດກ້າວ7: ສະພາຜູ້ອໍານວຍການຈະເປັນຜູ້ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຂອງຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
 • ສະພາຜູ້ອຳນວຍການພິຈາລະນາບົດລາຍງານCRP.

ບາດກ້າວ4: ສິ້ນສຸດການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
 • CRPເປັນຜູ້ກະກຽມ,ແລະBCRCເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນດີ,ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄວ(TOR)ສຳລັບການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ.
 • OCRPສົ່ງTORໃຫ້ສະພາຜູ້ອໍານວນການເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ,ພ້ອມສຳເນົາສົ່ງຫາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ.
 • ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມອາດຈະປະກອບມີການທົບທວນເບິ່ງເອກະສານ,ກອງປະຊຸມ,ແລະການກວດຢ້ຽມສະຖານທີ່.

 • CRPເລີ່ມດຳເນີນການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຫຼັງຈາກTORໄດ້ຜ່ານຄຳເຫັນດີໂດຍBCRCແລ້ວ.
 • CRPປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 • ຖ້າຄຳຮ້ອງຮຽນຕົກຢູ່ພາຍໃນສິດອຳນາດຂອງຕົນ,CRPຈະສົ່ງຕໍ່ມັນຫາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານເພື່ອຂໍຄຳຕອບ,ໂດຍສຳເນົາສົ່ງຫາBCRC.
 • CRPແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມແລະສະມາຊິກສະພາຜູ້ອຳນວຍການທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບຄຳ

ຮ້ອງຮຽນນັ້ນ.
 • CRPຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຮັກສາຄວາມລັບກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍ.

ຂະບວນການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ

ບາດກ້າວ2: ຕັດສິນກຳນົດການເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂການຮ້ອງຮຽນ(ການມີສິດຮ້ອງຮຽນ)
 • CRPທົບທວນເບິ່ງຄຳຮ້ອງຮຽນ,ຄຳຕອບຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ,ແລະເອກະສານອື່ນທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ,ແລະຕັດສິນກຳນົດການເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂຂອງການຮ້ອງຮຽນ.
 • CRPແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ຜູ້ກູ້ຢືມ,ສະມາຊິກສະພາຜູ້ອຳນວຍການທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້

ແກ່ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ,ແລະພະແນກODກ່ຽວກັບການຕັດສິນກຳນົດ
ຂອງຕົນຕໍ່ກັບການເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂການຮ້ອງຮຽນ.

CRPຈະສົ່ງຕໍ່ຄຳຮ້ອງຮຽນຫາ
ພະແນກODຖ້າຜູ້ຮ້ອງຮຽນບໍ່
ໄດ້ເຮັດຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຈິງ
ໃຈໃນການແກ້ໄຂບັນຫາກັບພະ
ແນກOD.

ບາດກ້າວ5: ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ
 • CRPອອກຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງຄົ້ນພົບຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ,ຜູ້ກູ້ຢືມ,

ແລະຄະນະຜູ້ບໍລິຫານເພື່ອໃຫ້ມີຄຳເຫັນແລະຄຳຕອບໂຕ້.
 • CRPສົ່ງຮ່າງບົດລາຍງານຫາBCRCເພື່ອທົບທວນເບິ່ງ.

ຄໍາເຫັນແລະຄໍາຕອບໂຕ້
ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພາຍໃນ45
ວັນນັບຈາກວັນທີອອກຮ່າງບົດ
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ.

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຈະໃຫ້ຄຳຕອບໃນ
21ວັນ

ພາຍໃນ21ວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄຳຕອບ
ຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

 • ສະພາຜູ້ອຳນວຍການຕັດສິນກຳນົດວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຫຼືບໍ່.
ພາຍໃນ21ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ
ນັບຈາກໄດ້ຮັບຄໍາສະເໜີແນະຂອງCRP

 • ຫ້ອງການຄະນະທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ(OCRP)ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຮຽນຮັບຊາບກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງສະພາ
ຜູ້ອຳນວຍການ.

ພາຍໃນ7ວັນນັບຈາກໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຂອງສະພາຜູ້ອໍານວຍການ

ພາຍໃນ10ວັນນັບຈາກໄດ້ຮັບການ
ອະນຸຍາດຂອງສະພາຜູ້ອຳນວຍການ

ເວລາທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການທົບທວນ
ການປະຕິບັດຕາມຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະ,
ຄວາມສັບສົນ,ແລະຂອບເຂດຂອງ
ໂຄງການ,ແລະການບໍ່ປະຕິບັດຕາມທີ່
ຖືກກ່າວຫາ

ຫຼັງຈາກເຮັດສຳເລັດການທົບທວນການ
ປະຕິບັດຕາມ

ພາຍໃນ21ວັນຕາມເວລາປະຕິ
ທິນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ
ຂອງCRP



 • OCRPຈະສົ່ງບົດລາຍງານຂອງCRPຫາຜູ້ຮ້ອງຮຽນແລະຜູ້ກູ້ຢືມ.

 • CRPໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກັບການດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່ສະເໜີມາຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ.

 • ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຈະສົ່ງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່ສະເໜີມາຫາສະພາຜູ້ອຳນວຍການ,ພ້ອມຕິດຄັດຄໍາຄິດເຫັນ
ຂອງCRP.

ພາຍໃນ7ວັນຫຼັງຈາກທີ່ສະພາຜູ້ອໍານວຍ
ພິຈາລະນາບົດລາຍງານຂອງCRP

ປະມານ60ວັນຫຼັງຈາກທີ່ສະພາຜູ້ອຳ
ນວຍການພິຈາລະນາບົດລາຍງານຂອງ
CRP

ພາຍໃນ5ວັນນັບຈາກການສົ່ງຮ່າງການ
ດຳເນີນການແກ້ໄຂຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ປະມານ60ວັນນັບຈາກບາດກ້າວ7

ພາຍໃນ21ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບບົດລາຍງານຂອງຄະນະຜູ້
ບໍລິຫານ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ເກີນກວ່າ3ປີ

ບາດກ້າວ8: ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານດຳເນີນການແກ້ໄຂ
 • ຖ້າບົດລາຍງານຂອງCRPສະຫຼູບວ່າການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂອງADBໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍໂດຍກົງແລະສຳຄັນ,ຄະນະຜູ້

ບໍລິຫານສະເໜີການດຳເນີນການແກ້ໄຂ.
 • ຄະນະຜູ້ບໍລິການຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຜູ້ກູ້ຢືມກ່ຽວກັບການດຳເນີນການແກ້ໄຂ.

ບາດກ້າວ10: ການຕິດຕາມແລະການສິ້ນສຸດ
 • CRPເປັນຜູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດຳເນີນການແກ້ໄຂແລະເຮັດບົດລາຍງານການຕິດຕາມແບບປະຈໍາປີ(ຫຼືຕາມກຳນົດ

ເວລາອື່ນໆຕາມການຊີ້ບອກຂອງສະພາຜູ້ອຳນວຍການ).
 • CRPເຮັດສຳເລັດຮ່າງບົດລາຍງານເປັນສະບັບສຸດທ້າຍໂດຍປຶກສາຫາລືກັບBCRC.OCRPເຮັດບົດລາຍງານມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮ້ອງ

ຮຽນ,ຜູ້ກູ້ຢືມ,ສະພາຜູ້ອຳນວຍການ,ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ,ພະນັກງານ,ແລະສາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປ.

ບາດກ້າວ9: ຄຳຕັດສິນຂອງສະພາຜູ້ອຳນວຍການ
 • ສະພາຜູ້ອຳນວຍການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່ສະເໜີມາຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ.
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