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I. ຈຸດປະສົງI. ຈຸດປະສົງ

1. ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ ແນໃສ່ແນະນຳພາກສ່ວນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ1 ທີ່ 
ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), 
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ADB ຫຼື ໂດຍກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງຕາມຫຼັກການຕົ້ນຕໍເພື່ອ 
ຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການ 
ທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.

2. ສັນຍາສະໜອງທຶນຈະເປັນເອກະສານຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນທາງນິຕິກໍາ ລະຫວ່າງຜູ້ກູ້ຢືມ2 
ແລະ ADB, ແລະ ນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/
ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ3 ສຳລັບໂຄງການ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ. 
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການ 
ບໍລິການໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ ແລະ ໃນສັນຍາທີ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ 
ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ, ແລະ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 
ນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ ຫືຼ ໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ. ຈະບໍ່ມີພາກສ່ວນອື່ນນອກເໜືອຈາກສອງຝ່າຍ
ທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາສະໜອງທຶນຈະໄດ້ຮັບສິດນີ້ ຫືຼ ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ຕິດພັນກັບຂະບວນ
ການສະໜອງທຶນ.

II. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສII. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ 

3. ນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ຄັດມາຈາກມາດຕາ 14, ຫຼັກການດໍາເນີນງານ (xi) ຂອງສັນຍາ ADB,  
ເຊິ່ງ ADB ຖືເປັນມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນຂັ້ນຕອນຂອງການກູ້ຢືມ, 
ການຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ADB ທີ່ນໍາໃຊ້ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງເງິນກູ້ທີ່ສະໜອງ 
ໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງການປະຢັດ ແລະ ປະສິດທິພາບ.

4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ລວມທັງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການ 
ຮັບຮອງຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ການບໍລິການສັນຍາພາຍໃຕ້ໂຄງການ, ຍັງແມ່ນຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ຕໍ່ກັບສໍາລັບພາກສ່ວນນີ້, ADB ມີພັນທະຜູກພັນເພື່ອຮັບປະກັນ 
ວ່າຂັ້ນຕອນການສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍທີ່ 
ກໍານົດໄວ້.

1 ຄໍາສັບ “ໂຄງການ”  ລວມເອົາທັງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.
2 ຄໍາສັບ “ຜູ້ກູ້ຢືມ” ທີ່ນຳໃຊ້ໃນນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ADB ແລະ ທຶນທີ່ 

ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ADB ແລະ ຍັງກວມເອົາອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ADB, ແລ້ວແຕ່ະກໍລະນີຂອງ
ການດຳເນີນງານໂຄງການຂອງພາກລັດຂອງ ADB. ຖ້າບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ສະເພາະ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະບໍ່ກວມເອົາຜູ້ກູ້ຢືມ 
ພາຍໃຕ້ການດຳເນີນງານໂຄງການພາກເອກະຊົນຂອງ ADB. ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ກູ້ຢືມເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄົນກາງ 
ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໂຄງການກໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງກອນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆ  ເຊິ່ງການອ້າງເອງໃນກໍລະນີ 
ນີ້,  ຜູ້ກູ້ຢືມນອນໃນລະບຽບການສະບັບນີ້  ຈະກວມເອົາອົງກອນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຕະຫຼອດຮອດຜູ້ກູ້ຢືມຕໍ່ຊ່ວງ 
ພາຍໃຕ້ການກະກຽມການໃຫ້ກູ້.

3 ຄໍາສັບ “ການບໍລິການ” ຕ້ອງລວມເອົາການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, ນອກຈາກ 
ໄດ້ກໍານົດເປັນຢ່າງອື່ນ.
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III. ຫຼັກການຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງIII. ຫຼັກການຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

5. ຫັຼກການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ສະພາບການສະຖານະການຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ, ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫົກຫຼັກ
ການຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ຫຼັກການຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ) ຕາມທິດນໍາທີ່ 
ADB ຕ້ອງການ:

(i) (i) ການປະຢັດ:ການປະຢັດ: ຫຼັກການປະຢັດ ໝາຍເຖິງການພິຈາລະນາຕໍ່ປັດໃຈດ້ານ: ລາຄາ, 
ຄຸນນະພາບ ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍປາດສະຈາກ
ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ.

(ii) (ii) ປະສິດທິຜົນ:ປະສິດທິຜົນ: ຫຼັກການປະສິດທິຜົນແມ່ນຮັບປະກັນວ່າ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ມີຄວາມສົມສ່ວນກັບມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ກິດຈະກຳ 
ໂຄງການ, ຄໍານຶງເຖິິງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຂໍ້ຈຳກັດ 
ດ້ານເວລາ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

(iii) (iii) ຄວາມຍຸຕິທຳ:ຄວາມຍຸຕິທຳ: ຫຼັກການຂອງຄວາມຍຸດຕິທໍາໝາຍເຖິງ (a) ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ການ  
ປະຕິບັດທີ່ເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ; (b) ການກະຈາຍ 
ສິດ ແລະ ພັນທະທີ່ສະເໝີພາບກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການ 
ກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ; (c) ກົນໄກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນການຕອບຮັບຄຳຮ້ອງ
ທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ. ADB ສົ່ງເສີມການ 
ແຂ່ງຂັນແບບເປີດກວ້າງໃຫ້ເປັນວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 
ເພື່ອເປີດໂອກາດສູງສຸດໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທຳໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ.

(iv) (iv) ຄວາມໂປ່ງໃສ:ຄວາມໂປ່ງໃສ: ຫຼັກການຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ ໝາຍເຖິງການຮັບປະກັນວ່າ (a) ຂໍ້ມູນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ສົນໃຈ
ຮັບຮູ້ທັງໝົດ, ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ, ໂດຍຜ່ານແຫຼ່ງ 
ຂໍ້ມູນທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຫຼື ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສົມເຫດ 
ສົມຜົນ); (b) ມີລະບົບລາຍງານກ່ຽວກັບການກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເໝາະສົມ; 
ແລະ (c) ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບໃນສັນຍາ ຖືກນຳໃຊ້ໃນເວລາທີ່ມີ 
ເຫດຜົນພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ. 

(v) (v) ຄຸນນະພາບ:ຄຸນນະພາບ: ຫຼັກການຂອງຄຸນນະພາບກຳນົດໂຄງສ້າງວິທີການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ4 
ເພື່ອຈັດຊື້ປັດໃຈນຳເຂົ້າ ແລະ ຜົນຜະລິດໄດ້ມາດຕະຖານເໝາະສົມທັນຕາມກຳນົດເວລາ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ຈຸດປະສົງ 
ການພັດທະນາ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ, ຄວາມສ່ຽງ, ມູນຄ່າ 
ແລະ ຄວາມຄົບຊຸດຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

(vi) (vi) ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ:ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ: ຫັຼກການນີ້ ແມ່ນຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງ 
ຜູ້ກູ້ ຢືມໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດ

4 ຫຼັກການ ແລະ ການຕັດສີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງອາດລວມມີມູນຄ່າສໍາລັບອາຍຸການນໍາໃຊ້ ແລະ ສັງຄົມເສດຖະກິດ 
ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ສະເພາະແຕ່ລາຄາເອງນັ້ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງມູນຄ່າສົມຄູ່ກັນເງິນ.
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ທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະຢັດດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມ, ຫັຼກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຕົ້ນຕໍ ແລະ ຫັຼກການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງອາດລວມມີຮອບວຽນການໃຊ້ຈ່າຍຕາມ 
ອາຍຸການ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ. ລາຄາພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງ
ການນຳໃຊ້ທຶນໄດ້.

IV. ຄວາມແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍIV. ຄວາມແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ

6. ຄວາມແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ ຮຽກຮ້ອງເຖິງການກະກຽມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ສ່ອງແສງ 
ເຖິງຄວາມຈຳເປັນດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ສະຖານະການຂອງສະພາບການຢ່າງເໝາະສົມ. ໃນ
ກໍລະນີທີ່ນໍາໃຊ້ວິທີການມາດຕະຖານ ຫາກບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງການພັດທະນາ 
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໄດ້, ລວມທັງສະພາບ 
ແວດລ້ອມຂີດຄວາມສາມາດທີ່ຈຳກັດ, ການນໍາໃຊ້ວິທີການສະເພາະທີ່ກຳນົດຂຶ້ນເອງອາດຮັບ 
ຮອງໄດ້, ໂດຍປະກອບຮູບແບບສະເພາະ ແລະ ການບັນທຶກເອກະສານສະເພາະດ້ານ.

V. ຄຸນວຸດທິເຫມາະສົມV. ຄຸນວຸດທິເຫມາະສົມ

7. ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ສະພາບໍລິຫານກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແມ່ນ (i) ເງິນກູ້ ຫຼື ເງິນ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກແຫ່ຼງກອງທຶນພິເສດ ສາມາດນຳໃຊ້ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອສະໜອງສິນຄ້າ, 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຜະລິດພາຍໃນ, ແລະ ສະໜອງຈາກ, ປະເທດ 
ສະມາຊິກທີ່ພັດທະນາແລ້ວທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າແຫຼ່ງກອງທຶນດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຫຼື ຈາກປະເທດ 
ສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ; ແລະ (ii) ເງິນກູ້ ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກແຫ່ຼງທຶນສາມັນຂອງ 
ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງສາມາດນຳໃຊ້ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພື່ອສະໜອງສິນຄ້າ,  
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຜະລິດພາຍໃນ, ແລະ ສະໜອງຈາກບັນດາ 
ປະເທດສະມາຊິກ.

8. ADB ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈາກທຸກໆປະເທດທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ເພື່ອສະໜອງ 
ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການສຳລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ADB. 
ຕໍ່ກັບສັນຍາໃດໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນຈາກ ADB, ເງື່ອນໄຂໃນການມີ 
ສ່ວນຮ່ວມ ຕ້ອງຈຳກັດສະເພາະພາກສ່ວນທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ຜູ້ເຂົ້າປະມູນປະຕິບັດສັນຍາໃຫ້ສໍາເລັດ.

VI. ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນປະເທດVI. ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນປະເທດ 

9. ADB ສົ່ງເສີມໃນການພັດທະນາ ເພື່ອເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເໝົາ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ 
ອຸດສາຫະກໍາທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.
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VII. ຄວາມຊື່ສັດVII. ຄວາມຊື່ສັດ

10.   ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ເປັນສ່ວນຮ່ວມໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ ຕ້ອງດຳເນີນການໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຈັນຍາບັນສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາດໍາເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໂດຍເອງຕາມນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ ສ່ວນການນຳໃຊ້ກອງທຶນ, ຊັບພະຍາກອນ, ຊັບສິນ ແລະ 
ອົງການຕ່າງໆ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມືແນະນຳຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB. (ລວມ 
ທັງສະບັບປັບປຸງແຕ່ລະໄລຍະ (ຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ).

VIII. ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ 

11. ADB ພິຈາລະນາວ່າ ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນແມ່ນສະພາບການທີ່ຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ມີຜົນປະໂຫຍດ 
ທີ່ສາມາດແຊກແຊງຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງ 
ລັດຖະການ, ພັນທະຕາມສັນຍາຂອງເອກຝ່າຍໜຶ່ງ, ຫຼື ຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດ 
ໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້. ໃນທຸກໆກໍລະນີ, ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນທັງໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວອາດຈະ 
ບໍ່ຖືວ່າເປັນການລະເມີດຄູ່ມືແນະນຳການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສະເໝີໄປ, ຖ້າຫາກວ່າສິ່ງ 
ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ ຫືຼ ແກ້ໄຂຢ່າງເໝະສົມ.

IX. ຄວາມຮັບຜິດຊອບIX. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

12. ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດນໍາກັນທັງ ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ,  
ການປະສົມປະສານກັນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການ 
ຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ ດ້ວຍການມີສວ່ນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບໃນການກະທໍາເຂົາເຈົ້າ (ຫຼື ການເມີນເສີຍ).

X. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງX. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ

13. ຖ້າວ່າຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ບໍ່ປະຕິບັດ 
ຕາມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ນັ້ນ, ADB ອາດເພີ່ມຕື່ມໃສ່ໃນສັນຍາການສະໜອງທຶນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂສັນຍາ, ໃນກໍລະນີນີ້, ນອກຈາກດຳເນີນມາດຕະການແກ້ໄຂ
ທາງສັນຍາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ADB ອາດຈະດຳເນີນການທີ່ 
ເໝາະສົມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ພາລະບົດບາດໃນການ 
ກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງ. 
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XI. ການຮ້ອງທຸກXI. ການຮ້ອງທຸກ

14. ການຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ອາດຈະຖືກຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ ADB ຫຼື ຜູ້ກູ້ 
ຢືມ ຫຼື ທັງສອງພາກສ່ວນ, ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ໃນຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 
ການຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວນີ້ ຕ້ອງຖືກຕອບຮັບແບບພາວະວິໄສ ແລະ ທັນຕາມກຳນົດເວລາບົນ 
ພື້ນຖານຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

XII. ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກXII. ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ

15. ADB ອາດຈະເຫັນດີ (i) ນຳໃຊ້ຫັຼກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງການ 
ຈັດຕັ້ງສອງຝ່າຍ ຫືຼ ຫຼາຍຝ່າຍ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ, ແລະ ອາດ 
ຈະເຫັນດີທີ່ຈະມອບໝາຍໃຫ້ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີພາລະບົດບາດນຳພາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳໂຄງການ; ຫືຼ (ii) ເອງໃສ່ຫັຼກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ອົງກອນນຳໃຊ້ 
ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມນຳໃຊ້ ເຊິງຜ່ານການຢັ້ງຢືນຈາກ ADB, ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າໃນ 
ແຕ່ລະ ກໍລະນີຂອງການກະກຽມເຊັ່ນ: (a) ສົມສ່ວນກັບມູນຄ່າ, ຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ ຄວາມຄົບຊຸດ 
ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; (b) ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍ; (c) ຖ້າບໍ່ຖືກຍົກ 
ເວັ້ນ, ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄຸນວຸດທິເໝາະສົມຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ADB ຈະສືບຕໍ່ມີຜົນ 
ນຳໃຊ້; ແລະ (d) ຄູ່ມືແນະນຳການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂທາງ 
ສັນຍາຕາມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ນຳໃຊ້ກັບຜູ້ກູ້ຢືມຈະສືບຕໍ່ມີຜົນນຳໃຊ້.

16. ສໍາລັບກໍລະນີທີ່ ADB ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ 
ດໍາເນີນການປະເມີນໂດຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນ, ADB ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ຄຸນນະພາບ 
ຂອງການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ແລະ ລວມທັງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການ 
ໃນການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນ.

XIII. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກXIII. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

17. ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ADB ຊຸກຍູ້
ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຕົນໃຫ້ທັນສະໄໝເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ (e-procurement).  
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XIV. ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງXIV. ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

18. ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕ້ອງກໍານົດກິດຈະກໍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການດ້ວຍວິທີໃດ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະບັນລຸຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງ 
ການນຳໃຊ້ທຶນພາຍໃຕ້ວິທີການການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ຂອບ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງແຜນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ້ອງຖືເປັນສໍາຄັນ ແລະ ເປັນສັດສ່ວນຂອງຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂະໜາດ, 
ຄວາມສ່ຽງ, ມູນຄ່າ ແລະ ສະຖານະການຂອງປະເທດລວມທັງເມື່ອເວລາປະຕິບັດ, ສະພາບທີ່
ຈໍາເປັນຂໍຄວາມການຊ່ວຍເຫືຼອທີ່ຮີບດ່ວນໃນການໃຫ້ ຫືຼ ຂີດຄວາມສາມາດທີ່ຈໍາກັດ ແລະ  
ເສດຖະກິດສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະ ແລະ ເປົ້າໝາຍສັງຄົມຂອງໂຄງການ.

19. ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ້ອງໄດ້ກໍານົດ (i) ເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາສະໜອງສິນຄ້າ, 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ແລະ/ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ຕ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ; (ii) 
ສະເໜີຮູບແບບສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ສັນຍາສະໜອງທຶນ; 
(iii) ປະເພດຂອງເອກະສານປະມູນທີ່ຈະນໍາໃຊ້; ແລະ (iv) ຂັ້ນຕອນການທົບທວນຂອງ 
ADB ທີ່ຕິດພັນ ແລະ ການກະກຽມກວດກາຕິດຕາມສັນຍາທີ່ສະເໜີ. 

20. ຜູ້ກູ້ຢືມເປັນຜູ້ກະກຽມ ແລະ ສົ່ງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຖິງ ADB ເຊິ່ງແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງ 
ຂອງການກະກຽມໂຄງການ ແລະ ທັງຂໍຄວາມເຫັນດີຈາກ ADB ກ່ອນເຈລະຈາເງິນກູ້. ຜູ້ກູ້ 
ຢືມສາມາດປັບປຸງແຜນການຈັດຊື້ເປັນແຕ່ລະປີ ຫຼື ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນຕະຫຼອດໄລຍະ
ການປະຕິບັດໂຄງການ. ທຸກໆການປ່ຽນແປງ ຫຼື ດັດແປງແກ້ໄຂແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັບ ADB. ADB ຈະພີມເຜີຍແຜ່ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເບື້ອງ 
ຕົ້ນ (ແລະ ທຸກໆການປັບປຸງທີ່ມີການປັບປຸງໃນໄລຍະຕໍ່ມາ), ລະບຸຂອບເຂດທົ່ວໄປຂອງມູນ
ຄ່າການຈັດຊື້ສໍາລັບປີຕໍ່ໄປ.

XV. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສໍາລັບໂຄງການພາກເອກະຊົນXV. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສໍາລັບໂຄງການພາກເອກະຊົນ

21. ໃນກໍລະນີສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ ADB ສະໜອງທຶນໂດຍພາຍໃຕ້ສັນຍາຂອງໂຄງ 
ການພາກເອກະຊົນຂອງ ADB ທີ່ເປັນຮູບແບບ (i) ເງິນກູ້ຂອງ ADB, (ii) ເງິນກູ້ທີ່ ADB 
ຄ້ຳປະກັນ, ຫຼື (iii) ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕ້ອງໄດ້ 
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງເອກະຊົນທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ຫືຼ ການປະຕິບັດທາງການຄ້າເປັນທີ່ 
ຍອມຮັບຂອງ ADB.



ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງ ADB ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ ປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ ADB  
ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ  
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂດພາກພື້ນນີ້ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ 
ໃນຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍັງມີປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂລກອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ 
ທີ່ຈະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຜ່ານການສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່
ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ.

ADB ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 48 ປະເທດ 
ມາຈາກພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ທີ່ກຳລັງພັດທະນາປະກອບມີການປືກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, ການຄໍ້າປະກັນ, 
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.
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