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ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງເອດີບີສ�າລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ/ສ້ອມແປງ, 
ການບ�ລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບ�ລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປ ີ2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ແລະ 
ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສ�າລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງເອດີບີສ�າລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ/ສ້ອມແປງ, 
ການບ�ລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບ�ລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ເອກະ 
ສານສະບັບນີ້ແມ່ນຖືກປ່ຽນແທນເອກະສານສະບັບເດີມກ່ຽວກັບການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ (ປີ 2013, ແລະ ສະບັບ 
ປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ ຄູ່ມືແນະນ�າກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ປີ 2015, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). 
ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນ ເນັ້ນໃສ່ບັນດາກິດຈະກ�າການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທງັໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນທີ່ເປັນ 
ຮູບແບບເງິນກຸ້ ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກເອດີບີ, ຫຼື ກອງທຶນທີ່ເອດີບີຄຸ້ມຄອງ. ເອດີບີໄດ້ອອກແບບນະໂຍບາຍກ່ຽວ
ກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບປີ 2017ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຍືດຍຸ່ນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງໂຄງການຕະຫຼອດຮອດການປັບປຸງນ�າມາຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການໂດຍການສຸມໃສຮູບແບບໃຫມ່ກ່ຽວກັບ
ແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ (Value for Money-VFM) ແລະ ແທດເໝາະ ກັບເປົ້າໝາຍ.

ຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜື່ງຂອງຄູ່ມືແນະນ�າຕ່າງໆທີ່ເອດີບີຈັັດພິມໃນປີ 2018 ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນນະ 
ໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປີ 2017. ຄູ່ມືແນະນ�າແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໄດ້ສົນທະນາປະເດັນຕ່າງໆຂອງ
ຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫລ້າ), ຜູ້ປະມູນ ແລະ ພາກສັງຄົມພົນລະເຮືອນພາຍໃຕ້ລະບົບກອບໃໝ່ 
(ເບີ່ງບັນຊີລາຍການຂ້າງລຸ່ມ). ຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕິດພັນເຊິ່ງກັນເປັນປະຈ�າ ແລະ ຄວນອ່ານ 
ຄຽງຄູ່ກັນ. ເອກະສານອ້າງອີງທັງໝົດຂອງ “ຄູ່ມືແນະນ�າ” ແມ່ນຄູ່ມືແນະນ�າເຫຼົ່ານີ້. ຄູ່ມືແນະນ�າເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະໄດ້ 
ຮັບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແທນ, ຫຼື ຖືກຍົກເລີກໄດ້ຕະຫລອດເວລາ.
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ການປະຕິຮູບລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງເອດີບີ ແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າ (Value for Money-VFM) 
ໂດຍການປັບປຸງຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານຮອບວຽນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
(ເບີ່ງການສະແດງພາບຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຄູ່ມືແນະນ�າກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງເງິນ). ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ແມ່ນພາກສ່ວນໜື່ງກ່ຽວ
ກັບລະບົບໂຄງສ້າງຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີສາມເສົາຄໍ້າສະໜັບສະໜນູຄື: ປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບ 
ແລະ ຄວາມຍືດຍຸ່ນ. ພື້ນຖານການພື້ນຖານສອງປະການຄື: ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທ�າ ແມ່ນປິ່ນອ້ອມທຸກ
ອົງປະກອບຂອງໂຄງສ້າງນີ້.

ເວລາ
ເວລາແມ່ນສິ່ງສ�າຄັນພື້ນຖານຕໍ່ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ. ເມື່ອໂຄງການສ�າເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ຫືຼ ເມື່ອການດ�າເນີນການ
ສ�າເລັດໄດ້ໂດຍໄວແມ່ນການເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ຕົວຢ່າງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ/
ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ສ�າເລັດໄດ້ໄວແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມໜັ້ນຄົງ ຫືຼ ຄຸນຄ່າອື່ນ
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການຊົມໃຊ້ເສັ້ນທາງນັ້ນເອງ. ມັນແມ່ນຜົນຂອງການລົງທຶນທີ່ໄດ້ກັບມາໃຫ້ແກ່ອົງກອນຄຸ້ມ 
ຄອງໂຄງການ ແລະ ເປັນການເລັ່ງລັດໂຄງການ ແລະ ຮອບວຽນການຊ�າລະໃຫ້ຜູ້ຊະນະການປະມູນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, 
ໂຄງການປະຕິບັດຊັກຊ້າກໍ່ຈະສູນເສຍຄຸນຄ່າທີ່ສ�າຄັນ. 

ເມື່ອພິຈາລະນາຄວາມຄຸ້ມຄ່າ (VFM) ໃນແງ່ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ທຸກໆສິ່ງເຊັ່ນ: (i) 
ການເຮດັໃຫ້ຂອບຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສັ້ນລົງ ຫືຼ (ii) ການເລັ່ງລັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການພັດທະນາ.

ຄວາມໂປ່ງໃສ

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ
ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະຢັດ ຂອງການນ�າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ  

ເຊິ່ງມັນຈ�າເປັນຕອ້ງເຮດັການປະເມີນກ່ຽວກັບມູນຄ່າທີ່ກ່ຽວພັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຄ່ຽງຄູກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ແລະ/ຫຼ ືມູນຄ່າ

ລວມທີ່ເໝາະສົມຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ

ປະສິດທິຜົນ ຄຸນນະພາບ ຄວາມຢືດຢຸ່ນ

• ຫຸຼດມູນຄ່າການເຮດັທຸລະກ�າ
• ເພີ່ມທັກສະ
• ເພີ່ມລະດັບການນ�າໃຊ້ 

ເທັກໂນໂລຊີ ສູງຂື້ນ
• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການ

ຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງ 
ຜ່ານລະບົບບອີເລັກໂຕຼນິກ

• ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
• ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຢ່າງ

ວ່ອງໄວ
• ສົ່ງເສີມປະເທດສະມາຊິກທີ່

ກ�າລັງພັດທະນາໃນຂະບວນ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ປັບປຸງການວາງແຜນ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງດ້ານ
ນິຕິກ�າ

• ສັນຍາທີ່ປະກອບບັນທັດຖານ
ການປະຕິບັດງານຈະແຈ້ງ

• ຈ�າກັດການຮ້ອງທຸກ
• ປັບປຸງຂັ້ນຕອນຂອງເອດີບີ

• ການປະມູນເປີດກ້ວາງ
• ການກະຈາຍອ�ານາດລົງ

ສູ່ທ້ອງຖິ່ນ
• ການຮັບຮອງການກະກຽມ

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທາເລືອກ
• •ການຕັດສິນໃຈບົນຫັຼກການ

ພື້ນຖານ
• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ການມອບໝາຍວຽກ
• ການປະມູນທີ່ໃຫ້ນໍ້າໜັກ

ແກ່ບັນທັດຖານຂອງ
ເອກະສານສະເໜີ
ໂຄງການ

ຄວາມຍຸຕິທ�າ
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ຈຸດປະສົງ
ຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານໂດຍຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ແລະ ອະທິບາຍ 
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງເອດີບີ ປີ 2017 ສ�າລັບຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ).
ຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້ຍັງໄຈ້ແຍກຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການພິຈາລະນາເມື່ອນ�າໃຊ້ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງເອດີບີ ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ. 

ເອກະສານແມ່ແບບ
ຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະສານແມ່ແບບ (ບໍ່ຕາຍຕົວ) ແລະ ຈະມີການການປັບປຸງ 
ຄືນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຕິດຕາມສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະບັບຫ້ຼາສຸດຢູ່ໃນເວບໄຊສູນທຸລະກິດຂອງເອດີບີທີ່
 https://www.adb.org/business/main.

ຜູ້ອ່ານ 
ໃນທຸກສະຖານະການ, ແມ່ນຫັວງໃຫ້ຜູ້ອ່ານນ�າໃຊ້ຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຕົນເອງ. ເພື່ອເຮດັໃຫ້ນ�າໃຊ້ຄູ່ມືແນະນ�າຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບຜູ້ອ່ານ.

ຜູ້ອ່ານແມ່ນມີຄວາມຊ�ານານງານກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ�າທີ່ນ�າໃຊ້ເງນິທັງໝົດຫືຼ ສ່ວນໃດໜື່ງຈາກເງນິກູ້ຢືມ ຫືຼ 
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກເອດີບີ ຫືຼ ແມ່ນທືນທີ່ ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ. 

ຄ�າຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້້ອຍໆ FAQs
ຄ�າຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້້ອຍໆ, ການຊີ້ແຈງ, ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນການເຝີກອົບຮົມ, 
ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບີ່ງໄດ້ທີ່ ເວບັໄຊ ຂອງເອດີບີ. 

ຕິດຕາມສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະບັບຫ້ຼາສຸດ ຢູ່ໃນເວບໄຊສູນທຸລະກິດຂອງເອດີບີ  
ທີ່ https://www.adb.org/business/main.

ກົດໝາຍ ແລະ ຄ�າສັ່ງ ບຸລິມະສິດ
ຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້ແມ່ນອະທິບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ກ�ານົດຕ່າງໆຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ສ�າລັບຜູ້ຢືມທອນຂອງເອດີບີສ�າລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ/ສ້ອມແປງ, ການບ�ລິການທີ່ປຶກ 
ສາ ແລະ ການບ�ລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ທີ່ນ�າໃຊ້ໃນອົງ 
ກອນບ�ລິຫານ (ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ໂຄງການພາຍໃນອະທິປະໄຕ (ລວມທັງໂຄງການຍ່ອຍ) ສ�າລັບໂຄງ 
ການທີ່ນ�າໃຊ້ທຶນຂອງເອດີບີໂດຍການລົງທຶນທີ່ນ�າໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມທັງໝົດ ຫືຼ ສວນໃດໜື່ງຈາກເອດີບີ (ແຕ່ບໍ່ລວມ
ເງນິກູ້ຂອງເອດີບີສ�າລັບໂຄງການຖືເອົາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ນະໂຍບາຍເປັນພື້ນຖານ), ເງນິຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ຂອງເອ
ດີບີ(ບໍ່ລວມການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວຊິາການຂອງເອດີບີຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ຄ�າ ປຶກສາ), ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ 
ເອດີບີຄຸ້ມຄອງ. 

ໃນກ�ລະນີມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອກະສານສະ
ບັບຫ້ຼາສຸດຖືເປັນເອກະສານສັກສິດກວ່າ. ສັນຍາສະໜອງທຶນ ຈະເປັນເອກະສານຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນທາງນິ
ຕິກ�າລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເອດີບີ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ 
ແລະ ການບ�ລິການໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ອອກ ແລະ ຕາມ
ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນລະຫ່ວາຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກຄູມືແນະນ�າສະບັບນີ້.

https://www.adb.org/business/main
https://www.adb.org/business/main
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ຕົວອັກສອນຫຍໍ້

ADB — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

APA — ຮູບແບບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ
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EOI — ໜັງສືສະເໜີເຈດຈ�ານົງ
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RBL — ການກູ້ຢືມຕາມຜົນໄດ້ຮັບ

RFP — ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ

VFM — ຄຸ້ມຄ່າ
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ບັດຄັດຫຍໍ້

ຜ່ານຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້, ADB ໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທາງເລືອກ (Alternative 
Procurement Arrangement-APAs) ເປັນຄັ້ງທ�າອິດ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າໃນການດ�າເນີນງານວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 
ປະຈຸບັນແມ່ນອີງຕາມການກ�ານົດຂອງ ADB ກ່ຽວກັບ APA, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຊ້ຮູບແບບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ຂອງອົງກອນທີ່ຖືກຮັບຮອງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼ ືຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ. 

ການນ�າໃຊ້ APA ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນປະກອບດ້ວຍ:

ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼດຜ່ອນໄລຍະເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລົງ

• ການດຳເນີນງານທີ່ໄວຂື້ນຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາແບບຮ່ວມທຶນ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ພື້ນຖານ 
ການ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະບັບດຽວ.

• ຫຸຼດຜ່ອນໄລຍະທີ່ຫ້ຼາຊ້າລົງໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການພັດທະນາດີແລ້ວຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການເອງ.

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການບ�ລິຫານຄວາມສ່ຽງ

• ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສອດຄ່ອງ.
• ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການບ�ລິຫານຄວາມສ່ຽງໂດຍມີການຢັ້ງຢືນກ່ອນໜ້າ.

ການສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຸ້ມຄ່າຂອງການນ�າໃຊ້ທຶນ (ຄູນຄ່າຂອງເງນິ) 

• ສາມາດປັບປຸງລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເອກະພາບໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຂອງອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາດີແລ້ວ.





I. ພາກສະເໜີ

1.1 ຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນຂອງໂຄງການເຂົ້າໃຈ 
ແລະ ດ�າເນີນການກ່ຽວກັບຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ ສ�າລັບໂຄງການທີ່ນ�າໃຊ້ທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜື່ງ 
ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)  ທີ່ເປັນທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ, ຫືຼ ທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ບົດແນະນ�ານີ້ 
ແມ່ນສົນທະນາກ່ຽວກັບ ວທີິການກ�ານົດກິດຈະກ�າຕົ້ນຕ�ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ນ�າໃຊ້ APA, ລວມທັງ 
ການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ແລະ ການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

1.2 ການນ�າໃຊ້ APAs ແມ່ນສ່ວນໜື່ງທີ່ສ�າຄັນ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດຂອງ ADB, ສ່ອງແສງ 
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜນູການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິພາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ 
ເສີມການນ�າໃຊ້ລະບົບຂອງປະເທດ. ຈດຸປະສົ່ງ ແມ່ນເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນພາລະຂອງອົງກອນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຫ້ລາຊ້າ ໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ການນ�າໃຊ້ APAs ແມ່ນເຮດັໃຫ້ຂະບວນ ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ກະທັດລັດຂື້ນໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ ADB ນ�າໃຊ້ພື້ນຖານ ແລະ ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ອື່ນໆທີ່ເປັນຂອງອົງກອນຫຼາຍຝ່າຍ ຫືຼ ສອງຝ່າຍ ຫືຼ ອົງກອນຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ, ຫືຼ ອົງກອນທີ່ 
ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນເອກະສານກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງ ADB: ສ�າລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ/ສ້ອມແປງ, ການບ�ລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ 
ການບ�ລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ), ການກະກຽມ APA 
ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ: (i) ມີຄວາມສົມຄູ່ມູນຄ່າ, ຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ ຄວາມຄົບຊຸດຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; (ii) ສອດຄ່ອງ 
ກັບພື້ນຖານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕ� ADB ກ່ຽວກັບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; (iii) ສືບຕໍ່ນ�າໃຊ້ຂໍ້ຈ�າກັດດ້ານຄຸນວດຸທິເໝາະ
ສົມຂອງປະເທດສະມາຊິກຂອງ ADB; ແລະ (iv) ສືບຕໍ່ນ�າໃຊ້ນະໂຍບາຍການຕ້ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງ ADB  
(ປີ 1998, ສະບັບປັບປຸງຮອດປະຈບັຸນ), ຄູ່ມືແນະນ�າ ແລະ ພື້ນຖານການຄວາມຊື່ສັດ (ປີ 2015, ສະບັບປັບປຸງ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ), ແລະ ການແກ້ໄຂພັນທະສັນຍາໃນສັນຍາສະໜອງທຶນກັບຜູ້ກູ້ຢືມ.

1.3 ການນ�າໃຊ້ APA ສ�າລັບທຶນກູ້ຢືມສະເພາະ ຫືຼ ເງນິຊ່ວຍເຫືຼອລ້າແມ່ນ ຖືກກ�ານົດໃນ ໄລຍະກ�ານົດຮບູແບບ 
ແລະ ກະກຽມໂຄງການ ຕາມຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ADB (ເບີ່ງແຜນວາດ), ເມື່ອການປະເມີນນີ້ໄດ້ມີ 
ການປະຕິບັດ. ບັນທັດຖານ ແລະ ວທີິການແຕກຕ່າງກັນ, ຂື້ນກັບ APA ແມ່ນໃຊ້ກັບອົງກອນໃດ ທີ່ໄດ້ຖືກ 
ຮັບຮອງແລ້ວຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນ (ຕໍ່ໄປນີ້ ຮຽກວ່າ “ອົງກອນ”) ຫືຼ ອົງກອນຫຼາຍຝ່າຍ ຫືຼ ສອງຝ່າຍອື່ນໆ ຫືຼ 
ອົງກອນຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການ (ຕໍ່ໄປນີ້ ຮຽກວ່າ “ຄູ່ຮ່ວມງານ”). ການຕັດສິນໃຈນ�າໃຊ້ APA ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະ 
ຫືຼ ກ່ອນການເຈລະຈາເງນິກູ້ ຫືຼ ເງນິຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ, ແມ່ນຕິດພັນດ້ານນິຕິກ�າ ແລະ ສັນຍາສະໜອງທຶນສ�າລັບການ 
ປະຕິບັດງານສະເພາະ, ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາບ�ລິຫານ ຫືຼ ສະພາຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ADB (ແລ້ວແຕ່ຄວາມ 
ເໝາະສົມ) ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນໜື່ງໃນການອະນຸມັດ (ຍົກເວັ້ນເມື່ອການ ພິຈາລະນາ APA ສ�າລັບການດ�າເນີນທີ່ກ�າລັງ
ດ�າເນີນຢູ່ເຊິ່ງຈະໄດ້ຖືກນ�າມາປຶກສາຫາລືໃນພາກທີ II).
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II. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຮບູແແບບການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ

A.  ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ

2.1 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ປີ 2007 ອະນຸຍາດໃຫ້ນ�າໃຊ້ ພື້ນຖານການ  
ແລະ ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງອົງກອນ ຫືຼ ຄູ່ຮ່ວມງານ ພາຍໃຕ້ APA. ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ສືບຕໍ່ການນ�າໃຊ້ APA ກັບ ອົງກອນຫຼາຍຝ່າຍ ຫືຼ ສອງຝ່າຍ ຫືຼ ອົງກອນຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ, ຫືຼ 
ກັບອົງກອນ ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ໄດ້ ຮັບຮອງ ຈາກ ADB. ADB ອາດພິຈາລະນາ ການນ�າໃຊ້ຮ່ວມກັບ 
ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ, ອົງກອນ ສອງຝ່າຍ ຫືຼ ອົງກອນພາກພື້ນ, ອົງກອນສະຫະປະຊາຊາດຊ່ຽວຊານ 
ສະເພາະດ້ານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ ສັງກັດລັດຖະບານ, ແລະ ອົງກອນອື່ນໆ. 

2.2 ຄູ່ຮ່ວມງານ ຜູ້ທີ່ມີພື້ນຖານການ ແລະ ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຕົນທີ່ຖືກອະນຸມັດນ�າໃຊ້ໃນ 
ການດ�າເນີນງານຂອງໂຄງການຂອງ ADB ໃຫ້ທຶນອາດຈະເປັນຜູ້ນ�າພາຂອງຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນເພື່ອດ�າເນີນງານ 
ຂອງໂຄງການນັ້ນໆ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະກອບດ້ວຍຜູ້ໃຫ້ທຶນທາງການ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນທະນາ 
ຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອົງກອນສອງຝ່າຍ. ຄູ່ຮ່ວມງານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ 
ຈະປົກປ້ອງສິດທີພິເສດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງ ADB1 ທັງຮັບປະກັນການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕ່າງໆ 
ຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ບັນຍັ ດໄວ້ຂອງ ADB.2

B.  ການປະສານສົມທົບລະຫ່ວາງຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນດ້ວຍກັນ

2.3 ອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ADB ກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນຮ່ວມ, ADB ຈະເປັນຜູ້ປະເມີນ ແລະ 
ວເິຄາະລ່ວງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຫດຜົນ ໃນການນ�າໃຊ້ APAs ຮ່ວມກັນ ແລະ ປະສານສົມທົບ ກັບອົງກອນຜູ້ສະໜອງທຶນທີສາມ. 
ໃນກ�ລະນີດັ່ງກ່າວ, ໃນການຕັດສິນໃຈ, ADB ອາດຈະອີງຕາມຜົນການ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຄູ່ຮ່ວມສະໜອງ 
ທຶນ, ການວເິຄາະ, ການສະຫຸຼບສັງລວມ, ແລະ ການສະເໜແີນະ. ຜູ້ຮ່ວມທຶນ ຄວນຕັດສິນໃຈ ຢ່າງເປັນເອກະສັນ 
ເພື່ອໃຫ້ອົງກອນ ຫືຼ ຄູ່ຮ່ວມງານ ນ�າໃຊ້ APA. 

2.4 ADB ບໍ່ແນະນ�າໃຊ້ APA ໃນກ�ລະນີການສະໜອງທຶນ ມີການຜູກມັດ ຫືຼ ຖ້າການສະໜອງ ທຶນຮ່ວມ 
ຫາກມີການປະສານສົມທົບ.3

1 ມັນແມ່ນຄວາມສ�າຄັນໃນຄວາມຢືນຍົງ ແລະ ມີສິດທິພິເສດຂອງ ADB ທີ່ໄດ້ມີການສະຫງວນພາຍໃຕ້ການນ�າໃຊ້ APAs, 
ສ�າລັບທຸກໆການເງນິຂອງADB, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຮບູແບບທີ່ອ�ານວຍໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດການເງນິສາກົນ, ການຈ�າກັດ 
ການສ້າງກອບອ�ານາດ ແລະ ສິງທ້າທາຍທາງກົດໝາຍ, ການໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງນິ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສະຖາບັນໃນການ 
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຄົາລົບຄວາມເປັນເອກະລາດ, ການມຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ພະນັກງານ, 
ຄວາມຊື່ສັດແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

2 ADB ປີ 1966. ສັນຍາການສ້າງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ມະນີລາ.
3 ສ�າລັບລາຍລະອຽດອື່ນໆກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນການສະຜນອງທຶນຮ່ວມ ລວມທັງຄ�ານິຍາມຕ່າງໆ, ໃຫ້ເບີ່ງໄດ້ທີ່: 

ADB ປີ 2014. ຄູ່ຮ່ວມສະໜອທຶນ. ປື້ມຄູ່ມືການດ�າເນີນງານ. OM E1/BP and OP. Manila.
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C.  ຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໄປ

2.5 ໃນໄລຍະທ�າອິດຂອງການກະກຽມໂຄງການກ່ອນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການດ�າເນີນງານສະເພາະ, 
ສັນຍາ ລະຫ່ວາງ ADB ແລະ ອົງກອນ ແລະ/ຫືຼ ຄູ່ຮ່ວມງານຄວນສ້າງຂື້ນເພື່ອກ�ານົດຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໄປ ແລະ 
ຕອບສະໜອງຕາມພັນທະ ADB ພາຍໃຕ້ມາດຕ່າງໆຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ບັນຍັດໄວ້ ແລະ ນະໂຍບາຍການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017. ຂໍ້ຕົກລົງພື້ນຖານນີ້ປະກອບດ້ວຍ:

(i) ຈຳກັດດ້ານຄຸນວຸດທິເໝາະສົມຂອງປະເທດສະມາຊິກຂອງ ADB (ເວັ້ນເສຍແຕ່ຮັບການອະນຸ
ໂລມຈາກສະພາບ�ລິຫານຂອງ ADB);

(ii) ການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການລົງໂທດຂ້ວາມບາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທະນາຄານ 
ພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (MDB)- ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດການກະທຳຄວາມຜິດ;

(iii) ການອະນຸຍາດໃຫ້ ADB ສາມາດກວດກາດ້ານທຸລະກຳ ແລະ ຫືຼ ດຳເນີນການກວດສອບ;
(iv) ບັນດາເງື່ອນໄຂສຳລັບ ADB ເພື່ອດັດແກ້ໃນກ�ລະນີຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມ;
(v) ຄວາມສາມາດເພື່ອໃຫ້ ADB ເຂົ້າ້ໄປເກັບກຳ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ;
(vi) ການເຄົາລົບຕໍ່ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ພື້ນຖານການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄູ່ມື 

ແນະນ�າຕ່າງໆຂອງ ADB;
(vii) ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕາມ APA ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ ຫືຼ ອົງກອນ;
(viii) ສິດທິຂອງ ADB ໃນການຍົກເລີກການນຳໃຊ້ APA;
(ix) ການສະຫງວນສິດທິພິເສດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງ ADB; ແລະ 
(x) ຄວາມຕ້ອງການໃນການສື່ສານການເຮັດທຸລະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ເປັນພາສາ ອັງກິດ ຫືຼ 

ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ.

2.6 ສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ APA ຄວນສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນດ້ານນິຕິກ�າ, ການສະໜອງທຶນ, ແລະ ສັນຍາຂອງ 
ໂຄງການ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈອື່ນໆຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ແລະ ພາກສວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ADB ອາດຈະປະກອບສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນສັນຍາການຮ່ວມມືແມ່, ສົນທິສັນຍາຂັ້ນຕົ້ນ ຫືຼ ຂອບທີ່ ADB ສາມາດ 
ນ�າໃຊ້ເຂົ້າໃນຫຼາຍລະບົບຂອງການປະຕິບັດງານກັບອົງກອນ,ປະເທດສະມາຊິກ, ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ຮ່ວມງານສະເພາະ 
ໃດໜື່ງ. 

D.  ຄຸນວດຸທີເໝາະສົມຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ

2.7 ກູ້ຢືມທີ່ໄດ້ຮັບຜົົນປະໂຫຍດຈາກການນ�າໃຊ້ APAs ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມ 
ບັນທັດຖານການກູ້ຢືມເງນິຂອງ ADB. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປົກກະຕິແລ້ວ, ADB ບໍ່ສະໜັບສະໜນູ ການນ�າໃຊ້ 
APAs ກັບອົງກອນຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ພີຈາລະນາແລ້ວວ່າ ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ/ຫືຼ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ໃນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ແລະ ການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ. ບັນດາຂໍ້ຍົກເວັ້ນຈະພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະກ�ລະນີ ແລະ ມີມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງ 
ແມ່ນຂື້້ນກັບແຕ່ລະກ�ລະນີ ແລະ ຈະຕິດຕາມດ້ວຍມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ.

2.8 ບໍ່ມີຂໍ້ຈ�າກັດສ�າລັບຂະແໜງການໃນການນ�າໃຊ້ APAs, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການນ�າໃຊ້ APA ກັບ ອົງກອນ  
ອາດຈະຫລດຸຜ່ອນອ�ານາດຂອງບາງຂະແຫນງການ, ເຊັ່ນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສັງຄົມ ແລະ ຫັນລົງສູ່ ທ້ອງຖິ່ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ 
ອາດຈະເໝາະກັບຮບູແບບການກູ້ຢືມຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ADB, ເຊິ່ງມັນບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນບົດແນະນ�າສະບັບນີ້. 
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E.  ຮບູແບບການສະໜອງທຶນ

2.9 ຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້ ແມ່ນນ�າໃຊ້ກັບທຶນກູ້ຢືມເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ເງນິຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ. ສະເພາະ 
ການສະໜອງທຶນນອກອະທິປະໄຕຂອງ ADB, ADB ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການນ�າໃຊ້ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທີ່ພາກເອກະຊົນສະໜັບສະໜນູແລ້ວ. ສະເພາະການສະໜອງທຶນໃນອະທິປະໄຕຂອງ ADB, ADB ໄດ້ເຊື້່ອໝັ້ນຕໍ່
ການນ�າໃຊ້ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດພາຍໃຕ້ຮບູແບບທຶນກູ້ຢືມຕາມຜົນໄດ້ຮັບ (RBL) ການກູ້ 
ຢືມຕາມນະໂຍບາຍ, ເຊິ່ງນອກຢູ່ນອກຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້. ຮບູແບບການສະໜອງທຶນນອນໃນອະທິປະໄຕ 
(ການກູ້ຢືມຕາມຜົນໄດ້ຮັບ-RBL, ການກູ້ຢືມຕາມນະໂຍບາຍ ຫືຼ ການກູ້ຢືມເງນິເພື່ອການລົງທຶນ) ແມ່ນກ��ານົດຕາມ 
ຂະບວນການດ�າເນີນງານປົກກະຕິຂອງ ADB ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນໜື່ງໃນການ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ 
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຂອງປະເທດ; ການວາງແຜນດ�າເນີນງານຂອງປະເທດ; ແລະ ການກ�ານົດ, ການດ�າເນີນຂັ້ນຕອນ 
ແລະ ການອະນຸມັດໂຄງການ.

F.  ການກ�ານົດໂຄງການສະເພາະ

2.10 ADB ອະນຸຍາດການນ�າໃຊ້ APA ເຂົ້າໃນໂຄງການສະເພາະ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາ ສະໜອງທຶນ, 
ເຊິ່ງຈະລະບຸ ພື້ນຖານການ ແລະ ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຈະນ�າໃຊ້ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ເຊັ່ນ: 
ການນ�າໃຊ້ APA ກັບອົງກອນ ຫືຼ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງໂຄງການໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ADB ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນ�າໃຊ້ 
APA ກັບທຶນກູ້ຢືມເພື່ອການລົງທຶນໃດໜຶ່ງໃນອະນາຄົດໃຫ້ອົງກອນ ຫືຼ ຄູ່ຮ່ວມງານ ເດີມ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມ 
ຕ້ອງການໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນອະນາຄົດ ແລະ ສະຖານະການ ອາດມີຄວາມ ແຕກຕ່າງກັນ. ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍ່ຕາມ, 
ເມື່ອໄດ້ມີການຮັບຮອງ, ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສຶບຕໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງກອນ ຫືຼ ຄູ່ຮ່ວມງານ ນ�າໃຊ້ APA ບົນ ພື້ນຖານ
ຄວາມເພິ່ງພ�ໃຈໃນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄ�ານຶງເຖິງ ຈດຸພິເສດ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ສະເພາະຂອງໂຄງການນັ້ນເອງ.

G.  ການນ�າໃຊ້ບາງສ່ວນ

2.11 ມັນອາດມີການດ�າເນີນການ ຖ້າໃຫ້ເຫດຜົນການນ�າໃຊ້ APA ເຂົ້າໃນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ບາງຢ່າງແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສ່ວນທີ່ເຫືຼອ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນອີງຕາມນະໂຍບາຍ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ປີ 2017 ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສ�າລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB ສ�າລັບ: 
ການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ/ສ້ອມແປງ, ການບ�ລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບ�ລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນປຶກສາ 
(ປີ 2017, ແລະສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ມັນສາມາດນ�າໃຊ້ APAs ກັບທັງສອງ ພາກສ່ວນຄື ອົງກອນ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມງານ. ແຕ່ບາງສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະ ພັດມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຫືຼ ມູນຄ່າສູງ, 
ມີລັກສະນະຄົບຊຸດ ເຊິ່ງດີແທ້ແມ່ນນ�າໃຊ້ຂະບວນການຂອງ ADB (ຫືຼ ຂອງຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນ) ແລະ ບໍ່ແມ່ນນ�າ 
ໃຊ້ຂອງອົງກອນເຫຼົ່ານັ້ນ. ການຕັດສິນໃຈວ່າຈະໃຊ້ APA ໃນກ�ລະນີນີ້ແມ່ນຜ່ານການວເິຄາະປຽບທຽບຈດຸດີຂອງ 
ວທີິໜື່ງທຽບໃສ່ວທີິອື່ນໆ ລວມທັງຄວາມຄົບຊຸດຂອງ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລວມທັງ ຄວາມຊ�ານານງານການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ແລະ ວຊິາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອົງກອນໜື່ງທຽບກັບອົງກອນອື່ນໆ. 

H.  ການດ�າເນີນງານ ທີ່ກ�າລັງຖືກປະຕິບັດຢູ່

2.12 ADB ອາດພິຈາລະນານ�າໃຊ້ APAs ຕໍ່ການດ�າເນີນງານ ທີ່ກ�າລັງຖືກປະຕິບັດຢູ່ ເຊິ່ງໃນຕົກໃນ 
ກ�ລະນີການດ�າເນີນງານໃໝ່ ກັບອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການເດີມ, ຫືຼ ກັບອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການເດີມ ແລະ 
ຄູ່ສະໜອງທຶນຮ່ວມເດີມ ເຊິ່ງກະກຽມ ໃນໄລຍະການດ�າເນີນງານ ກ�າລັງຖືກປະຕິບັດຢູ່. ການປະເມີນໄດ້ຖືກປະຕິ 
ບັດເພື່ອການດ�າເນີນງານອັນໃຫ່ມ, ຫືຼ ການປະເມີນນັ້ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍການຮ້ອງຂ�ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
ໂຄງການ, ບັນດາຮບູແບບພື້ນຖານໄດ້ຖືກກ�ານົດໄວ້ຂອງ APA ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເຫດຜົນ ທີ່ຈະນ�າໃຊ້ ເຂົ້າການດ�າເນີນງານ 
ທີ່ກ�າລັງຖືກປະຕິບັດຢູ່ທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງ. ວທີິການກ�ານົດ ເພື່ອອະນຸມັດໃນການປ່ຽນແປງ ເພື່ອກະກຽມການຈັດຊື້ 
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I.  ການພິຈາລະນາທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ

2.13 ການນ�າໃຊ້ APAs ແມ່ນອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ ADB ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບ, ການກະກຽມ 
ແລະ ການອະນຸມັດເງນິກູ້ຢືມສ�າລັບການລົງທຶນຢູ່ໃນຕົວມັນເອງ. ນະໂຍບາຍທົ່ວໄປຂອງ ADBກ່ຽວກັບການປະ 
ເມີນດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງນິ, ວຊິາການ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງການເງນິ, ການຕິດຕາມ ແລະ 
ລາຍງານ; ຄວາມຊື່ສັດ; ອື່ນໆແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ນ�າໃຊ້. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດໂດຍທົ່ວໄປພາຍໃຕ້ທຶນກູ້ຢືມເພື່ອ 
ການລົງທຶນ, ADB ດ�າເນີນການຊ�າລະຕາມເງື່ອນໄຂການຊ�າລະຂອງສັນຍາທີ່ສັງລວມໄວ້ໃນ APA.

2.14 ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າໃນປະເພດ A ໃນດ້ານການປົກປ້ອງ (ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຍົກຍ້າຍ 
ຈັດສັນ, ຫືຼ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ) ຕ້ອງຮັບປະກັນ ຖ້າຕັດສິນໃຈນ�າໃຊ້ APA, ໂດຍສະເພາະ ກັບອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
ໂຄງການ.4 ຕົວຢ່າງ: ຖ້າໂຄງການມີຄວາມສ່ຽງສູງດ້ານປັດໃຈທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ມີສາຍກ່ຽວ 
ພັນນຕໍ່າລະຫ່ວາງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ປະຕິບັດ, ມັນອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າໃນການນ�າໃຊ້ APA. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າມັນຫາກມີສາຍກ່ຽວພັນທີ່ໜັກແໜ້ນ ລະຫ່ວາງກັນເອງ (ຕົວຢ່າງ: ເນື່ອງຈາກການອອກແບບ 
ລະອຽດທາງວສິະວະກ�າ ທີ່ມີ ລັກສະນະຄົບຊຸດ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຫືຼ ຂໍ້ກ�ານົດທາງວຊິາການ ທີ່ມີຄ�າຖາມກ່ຽວກັບ 
ສາຍກ່ຽວພັນ ກັບຄວາມຍືນຍົງ, ມົນລະພິດ, ວັດສະດຸທີ່ເປັນພິດ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ເຂດສະຫງວນ, ອື່ນໆ; ແລະ/
ຫືຼ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈ�າເປັນຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໃນລະດັບຜູ້ຮັບເໝົາ), ສະນັ້ນ, APAs ຄວນນ�າໃຊ້ດ້ວຍ 
ຄວາມລະມັດລະວັງ. ADB ຈະພິຈາລະນາປັດໃຈຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ.

4 ADB. 2009. ຂໍ້ກ�ານົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ. ມະນີລາ. 

ຈັດຈ້າງ ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດງານທີ່ກ�າລັງດ�າເນີນຢູ່ແມ່ນດ�າເນີນຕາມຂັ້ນຕອນທົ່ວໄປຂອງ ADB ໂດຍດັດແກ້ການ 
ດ�າເນີນງານທີ່ກ�າລັງຖືກປະຕິບັດ.



III. ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ ແລະ 
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ

3.1 ທ່າແຮງໃນການນ�າໃຊ້ APAs ໄດ້ລິເລີ້ມປະກອບເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດບົນພື້ນ
ຖານ:

(i) ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແຫນງການ/ອົງກອນ 
(CSPRA) (ເບີ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໃນ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບກອບຂອງຄວາມສ່ຽງການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ), 

(ii) ກາລະໂອກາດການຮ່ວມສະໜອງທຶນຮ່ວມ,ແລະ
(iii) ຮູບແບບຕ່າງໆໃນການປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ. 

3.2 ການພິຈາລະນານ�າໃຊ້ APA ໃນໄລຍະນີ້ ຖືວ່າເປັນສ�າຮອງ, ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະນ�າໃຊ້ 
APA(s) ໃນການດ�າເນີນງານຕາມແຜນການວາງໄວ້. ເມື່ອໃດທີ່ ADB ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແຫນງການ/ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ສະພາບການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ຕະຫຼອດຮອດ 
ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ, ADB ອາດຈະຕັດສິນໃຈ ດ�າເນີນການປະເມີນເພື່ອກ�ານົດ 
ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ APA. ການປະເມີນນີ້ ເປັນເອກະລາດ ຕາມຮອບວຽນການກະກຽມຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື
ກັບປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ADB ສາມາດກ�ານົດທ່າແຮງໃນການນ�າໃຊ້ APA ເຂົ້າໃນແຜນດ�າເນີນກິດຈະການ 
ປະເທດປະຈ�າປີຂອງ ADB ສະເພາະໂຄງການທີ່ເອົາເຂົ້າແຜນແລ້ວ.

3.3 ADB ພິຈາລະນາປັດໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອນ�າໃຊ້ APAs ກັບອົງກອນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆທີ່ຈະ
ໄດ້ອະທິບາຍໃນວັກຍ່ອຍລຸ່ມນີ້. 

A.  ການນ�າໃຊ້ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກກັບບັນດາອົງກອນ: 
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແຫນງການ/
ອົງກອນ

3.4 ການນ�າໃຊ້ APAs ກັບອົງກອນຕ່າງໆ ແມ່ນຂື້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແຫນງການ/ອົງກອນນັ້ນໆ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ CSPRA ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນ 
ກ່ຽວກັບການກ�ານົດທ່າແຮງການນ�າໃຊ້ APA ໃນອົງກອນ. ໃນຂົງເຂດໃດທີ່ ADB ບໍ່ໄດ້ດ�າເນີນການປະເມີນ 
ຄວາມສ່ຽງ CSPRA ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນໜື່ງຂອງຂັ້ນຕອນຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ, ADB ຄວນດ�າເນີນ 
ເຊັ່ນນັ້ນຜ່ານການປະເມີນນ�າໃຊ້ APA, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຂະແຫນງການ/ອົງກອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍອີງໃສ່ ຄູ່ມືແນະນ�າ 
ກອບຄວາມສ່ຽງກນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ພາກທີ IV ຂອງຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້.

3.5 CSPRA ຈະຊ່ວຍກ�ານົດສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ 
ແລະ ຂະແຫນງການ/ອົງກອນຂອງປະເທດນັ້ນໆ ເພື່ອດັດປັບ ການນ�າໃຊ້ APA. ADB ຈະຂະຫຍາຍການປະເມີນ 
ໃນລະດັບອົງກອນທີ່ພ້ອມແລ້ວຕາມຂະບວນການທີ່ລະບຸໃນພາກທີ IV. ADB ຈະພິຈາລະນານ�າໃຊ້ APA ຢູ່ປະເທດ 
ແລະ ຂະແຫນງການ/ອົງກອນ ທີຜ່ານການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລ້ວ ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ຫືຼ ປານກາງ. 
ບັນດາອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບ ການດ�າເນີນງານ ຂອງປະເທດ ຫືຼ ຂະແຫນງການ/ອົງກອນ 
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຫືຼ ສູງສຸດ ປົກກະຕິຈະຂາດຄຸນວດຸທິເໝາະສົມເເພື່ອນ�າໃຊ້ APA. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ADB 



ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ8

ອາດຈະອະນຸມັດການນ�າໃຊ້ APA ເປັນແຕ່ລະກ�ລະນີ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທີ່່ເໝາະສົມ. ການ 
ດ�າເນີນງານຂອງປະເທດທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງສູງ ຫືຼ ສູງສຸດແມ່ນຂາດຄຸນວດຸທິເໝາະສົມເວັ້ນເສຍແຕ່ (i)  
ຄວາມສ່ຽງຂອງອົງກອນຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ ຫືຼ ຕໍ່າ (ii) ປະຫັວດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການສະເພາະ 
ໄດ້ຜ່ານການຈັດລະດັບປານກາງ ຫືຼ ຕໍ່າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຫືຼ ສູງສຸດຂອງປະເທດ 
ແລະ ຂະແຫນງການ/ອົງກອນ, ມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຄວນປະກອບການນ�າໃຊ້ APAs ເຂົ້ານ�າ.

B.  ການນ�າໃຊ້ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ

3.6 ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແຫນງການ/ ອົງກອນ 
ຈະບໍ່ນ�າມາພິຈາລະນາ ເພື່ອນ�າໃຊ້ APAs ກັບຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນ ຫືຼ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ຍ້ອນບັນທັດຖານການນ�າໃຊ້ 
ແຕກຕ່າງກັນ. ປັດໃຈຕົ້ນຕ� ທັງ 5 ປະການ ເພື່ອກ�ານົດທ່າແຮງນ�າໃຊ້ APAs ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ປະກອບດ້ວຍ: 

(i) ມູນຄ່າຮູ້ນສ່ວນທີ່ຕິດພັນກັບທຶນຮ່ວມສະໜອງ: ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຖືຮູ້ນຫຼາຍໂດຍທົ່ວໄປຈະມີບົດບາດ 
ນ�າພາໃນນາມຜູ້ສະໜອງທຶນ;

(ii) ຕົ້ນກ�າເນີດຂອງໂຄງການ: ຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການສ່ວນໃຫ່ຍຈະມີ 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການຫຼາຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຂົ້າມາພາຍຫັຼງ;

(iii) ລັກສະນະ ແລະ ຄວາມເລິກເຊິ່ງຂອງສາຍພົວພັນທີ່ມີຢູ່ລະຫ່ວາງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງກອນຄຸ້ມ 
ຄອງໂຄງການ;

(iv) ຄວາມເໝາະສົມຂອງໂຄງການຕໍ່ແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຕົວແບບທຸລະກິດ; ແລະ
(v) ປະສົບການຜ່ານມາໃນການສະໜອງທຶນຮ່ວມ, ພິທີການສະໜອງທຶນຮ່ວມ, ບົດບັນທຶກຄວາມ 

ເຂົ້າໃຈ, ແລະດັດສະນີອື່ນໆຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກ້າວເຖິງການຕົກລົງກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຕ້ອງການທົ່ວໄປເຊິ່ງຈະໄດ້ສົນທະນາໃນພາກທີ II ຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້. 

3.7 ໃນໄລຍະສຶກສາຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດນີ້, ການນ�າໃຊ້ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຖືເປັນສ�າຮອງ. ADB ປະເມີນທ່າແຮງເພື່ອນ�າໃຊ້ພື້ນຖານການແລະຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໂດຍຕິດພັນກັບແຜນດ�າເນີນງານທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຂັ້ນຕອນລວມທັງຮບູແບບໂຄງການ 
ແລະ ການທົບທວນການອະນຸມັດ. 

3.8 ຂໍ້ຕົກລົງລະຫ່ວາງທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍໄດ້ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການນ�າໃຊ້ APAs 
ຂອງ ADB ກັບທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍອື່ນໆ.5 ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງກອບຂອງການຮ່ວມມື ແລະ ສະ 
ໜອງພິທີການທົ່ວໄປໃຫ້ສະມາຊິກອຶ່ນນ�າໃຊ້. ສະມາຊິກອື່ນໆອາດຍົກເລີກສັນຍາເມື່ອກ�າລັງກະກຽມຍຸດທະສາດ 
ການຮ່ວມມືກັບປະເທດ, ແຜນດ�າເນີນງານກິດຈະການປະເທດ, ແລະ/ຫືຼ ໂຄງການນັ້ນໆເອງ.

5 MDB ຫົວໜ້າກຸ່ມຂະແໜງການສະໜອງທຶນຣ່ວມ ເພື່ອການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຮ່ວມ. ປີ 2017. ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ. 
ບໍ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່.



IV. ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ ກັບອົງກອນ

4.1 ການຕັດສິນໃຈນ�າໃຊ້ APA ກັບ ອົງກອນ ທີ່ດ�າເນີນງານສະເພາະ ແມ່ນຂື້ນກັບວ່າໄດ້ມີການ ຮັບຮອງ 
ໂດຍຜ່ານ (i) ການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງອົງກອນ ແລະ (ii) ປະຫັວດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງໂຄງການ ທີ່ ADB ພິຈາລະນາ. ສະເພາະພາກນີ້ ຈະສົມທະນາກ່ຽວກັບ ວທີິການນ�າໃຊ້ ເຄື່ອງມືທັງສອງຢ່າງນີ້ 
ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າ ອົງກອນຄວນຖືກຮັບຮອງໃຫ້ນ�າໃຊ້ APA ຫືຼບໍ່.

A.  ການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນ

4.2 ການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນ ແມ່ນບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນວຊິາຊີບ, ການສະໜັບສະ
ໜນູດ້ວຍປະສົບການກັບອົງກອນ ແລະ ດັດສະນີເບື້ອງຕົ້ນຕ່າງໆ ຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແຫນງການ/ອົງກອນ ທີ່ໄດ້ຈາກຜົົນການປະເມີນ CSPRA. ADB ສາມາດດ�າ 
ເນີນການປະເມີນໄດ້ (i) ໃນໄລຍະຕົ້ນໆ ຂອງຂັ້ນຕອນກະກຽມ ເພື່ອ ດ�າເນີນງານສະເພາະຂອງໂຄງການ; (ii) ຄຽງ
ຄູ່ກັບການກະກຽມຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ ຫລ ືແຜນດ�າເນີນງານກິດຈະການປະເທດ, ຄາດຄະເນ 
ການສະໜອງທຶນໃນອະນາຄົດ; ຫືຼ (iii) ໃນໄລຍະໃດໜື່ງຂອງການດ�າເນີນງານທີ່ກ�າລັງປະຕິບັດຢູ່.

4.3 ປັດໃຈຕ່າງໆ ເພື່ອພິຈາລະນາກ�ານົດອົງກອນ ທີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການນ�າໃຊ້ APAs, ຖ້າ ຫາກວ່າອົງ 
ກອນນັ້ນສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

(i) ເປັນນິຕິບຸກຄົນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ເຄີຍເປັນຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງ ADB 
ມາແລ້ວສອງປີ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໃນການດຳເນີນງານທຶນກູ້ຢືມ ເພື່ອການ ລົງທຶນ;

(ii) ໄດ້ມີປະຫັວດເຄື່ອນໄຫວດີ ໃນການດຳເນີນງານເຫຼົ່ານັ້ນ, ປະສົບຜົນສ�າເລັດຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ຈາກໂຄງການ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ຫືຼ ຖືກຈັດການດ�າເນີນງານ ຢູ່ໃນລະດັບສູງ ໂດຍຜ່ານ 
ການທົບທວນຜົນການລົງທຶນທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່;

(iii) ມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບຫັູກການ ແລະ ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ADB;
(iv) ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ ການຄຸ້ມຄອງ 

ບ�ລິຫານ ແລະ ວິຊາການ;
(v) ໄດ້ນ�າໃຊ້ຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບົົບທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມ 

ຍຸຕິທ�າ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້;
(vi) ສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນຖານປະຈັກຕາດ້ານວັດຖຸ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີປະສິດທິຜົນແລະ ປະສິດທິ 

ພາບ (ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຕອບສະໜອງບໍ່ໄດ້ເງື່ອນໄຂໃນລະດັບຕ່ຳ, ຮອບວຽນການປະມູນໄວ, 
ລະດັບຄວາມຕອບສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂ ຫືຼ ແຂ່ງຂັນພຽງພ�, ຂະບວນການແຂ່ງຂັນເປີດກວ້າງ 
ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ສຳເລັດຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ, ຈຳກັດ ການໃຊ້ຈ່າຍເກີນງົບປະມານ), 
ບໍ່ມີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕ� ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ການແກ້ໄຂມີຫ້ນອຍ, ບໍ່ມີສິງທີ່ພົບພໍ້ເປັນທາງລົບ ຈາກການສືບສວນຂອງຫ້ອງການ ADB 
ກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ;

(vii) ມີຊື່ສຽງດີໃນຊຸມຊົນດ້ວຍກັນ, ຂະແໜງການ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ, ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ.
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4.4 ການປະເມີນໄດ້ມາຈາກສິ່ງທີ່ພົບພໍ້ຕົວຈງິໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ການສ�າພາດ ແລະ ການປຶກສາຫາລື, ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່, 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຜ່ານມາ, ການທົບທວນຜົນການລົງທຶນທີ່ກ�າລັງດ�າເນີນຢູ່, ການ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທີ່ຕິດພັນກັບການທົບທວນ, ການກວດສອບຄວາມຊື່ສັດ, ແລະ ບົດລາຍງານ ແລະ ການປະເມີນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຈາກ 
ADB ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ເປັນຜູ້ດ�າເນີນ. 

4.5 ຂະບວນການ ເພື່ອດ�າເນີນການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນສ�າລັບ APA ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນ 
ດຽວກັນກັບການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນ ຂອງການປະເມີນ CSPRA, ຂອງທຶນກູ້ຢືມເພື່ອການລົງ 
ທຶນທີ່ທີ່ບໍ່ລວມມີ APA.6 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື້ອໃນການປະເມີນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ມີການສົນທະນາໃນ
ພາກຍ່ອຍໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ADB ສາມາດເລືອກໃຊ້ການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນທີ່ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນເຮດັ 
ສ�າເລັດໄປແລ້ວ, ຖ້າຫາກວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງ.

4.6 ເນື້ອໃນການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນທີ່ນ�າໃຊ້ APA ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບກ�ລະນີ 
ທີ່ບໍ່ລວມມີ APA. ADB ໄດ້ກະກຽມເຄື່ອງມືທີ່ອາດຈະໃຊ້ໃນການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນທີ່ຕິດພັນກັບ 
APA. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນີ້ປະກອບການສັງລວມຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ຂອງຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້), 
ກົນໄກການໃຫ້ຄະແນນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2), ແລະ ບັນຊີລາຍການກວດກາ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3). ມັນ 
ແມ່ນການປັບປຸງເຄື່ອງມືການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຂະແຫນງການ/ອົງກອນທີ່ມີຢູ່ທີ່ ADB ນ�າໃຊ້ສ�າລັບ
ທຶນກູ້ຍືມເພື່ອການລົງທຶນທີ່ບໍ່ມີ APA (ລຸ່ມໜ້າເຈ້ຍ 6). ມັນຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ສີ່ແກນພື້ນຖານເພື່ອປະກອບເຂົ້າອົງປະ 
ກອບຕົ້ນຕ�ຂອງອົງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ “ວທີິທາງປະຕິບັດໃນການປະເມີນ 
ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ”: (i) ຂອບດ້ານນິຕິກ�າ, ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ; (ii) ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຂອບຂອງສະຖາບັນ; (iii) ການດ�າເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຊື້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈງິໃນຕະຫຼາດ; ແລະ (iv) 
ຄວາມຊື່ສັດ, ສາມາດກວດສອບໄດ້, ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ. 

4.7 ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ຈ�າເປັນຕ້ອງເຮດັປະເມີນຕ່າງຫາກໃນລະດັບຂອງໜ່ວ່ຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ຂອງອົງກອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດນ�າໃຊ້ຢູ່ໃນລະດັບນີ້, ຖ້າໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. 

4.8 ການປະເມີນອົງກອນຕົ້ນຕ�ທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນີ້ປະກອບດ້ວຍ:

(i) ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງຂອງຕະຫຼາດ, ຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງການ, ແລະ 
ການແຂ່ງຂັນ;

(ii) ຜົນກະທົບສຳຮອງເຊັ່ນວ່າຄວາມໂອນອ່ຽງ ແລະ ສັນຍາລະຫ່ວາງປະເທດ, ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ບິດ 
ເບືອນການຕັດສິນໃຈການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; 

(iii) ຢືດໜັ້ນມາດຕະຖານຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຈັນຍາບັນສູງ, ລວມທັງການເຝີກອົບຮົມ, ພື້ນຖານ 
ການປະຕິບັດ, ການເປີດເຜີຍດ້ານການເງິນ, ຂໍ້ກຳນົດການເຜີຍແຜ່ຂອງລູກຈ້າງ, ຂໍ້ກຳນົດ
ໄລຍະລ�ຖ້າເພື່ອປະຕິບັດໄດ້, ສາຍດ່ວນ, ສົນທິສັນຍາລະຫ່ວາງອົງກອນ, ແລະ ພື້ນຖານ 
ຖານການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການກ່າວຫາລະເມີດສິດທີທີ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂ;

(iv) ສະແດງຄວາມໜັກແຫ້ນນທາງດ້ານວິຊາການໃນການກຳນົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ການ 
ດຳເນີນການປະເມີນຜົນການປະມູນ;

(v) ຄວາມເປັນເອກະລາດ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແຊກແຊງທາງການເມືອງ, ການຕັດສິນໃຈ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຄຽງຄູ່ກັບສະເຖັຍລະພາບ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງອົງກອນ;

(vi) ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການສະເພາະຂອງການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການວິໄຈຕະຫຼາດ, 
ການກ�ຳນົດຄວາມສ່ຽງ, ການຈັດພູດຂອງສັນຍາ, ອື່ນໆ;

6 ຂະບວນການ ເພື່ອດ�າເນີນການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນສ�າລັບ APA ຂອງ ທຶນກູ້ຢືມ ເພື່ອການລົງທຶນທີ່ 
ທີ່ບໍ່ລວມ APA ໄດ້ອະທິບາຍໃນຄູ່ມືແນະນ�າກ່ຽວກັບກອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ..
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ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງອົງກອນ ຕົວຊີ້ວັດກາານໃຫ້ຄະແນນ

ສູງສຸດ • ຄະແນນສະເລ່ຍ ແກນພື້ນຖານ (iii) ແລະ (iv) ແຕ່ລະອັນ ຕໍ່າກວ່າ 1,5
• ຄະແນນສະເລ່ຍ ບໍ່ວ່າແກນພື້ນຖານ (i) ຫືຼ (ii) ຕໍ່າກວ່າ 1,5

ສູງ • ຄະແນນສະເລ່ຍ ແກນພື້ນຖານ (iii) ແລະ (iv) ແຕ່ລະອັນ ຕໍ່າກວ່າ 2
• ຄະແນນສະເລ່ຍ ແກນພື້ນຖານ(i) ແລະ (ii) ແມ່ນ 2 ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ

ປານກາງ • ຄະແນນສະເລ່ຍ ແກນພື້ນຖານທັງໝົດ ແຕ່ລະອັນແມ່ນ 2 ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ
• ບໍ່ມີຄ່າດັດສະນີ ພາຍໃນຂອງແກນພື້ນຖານທີ່ມີຄະແນນ ຕໍ່າກວ່າ 2

ຕໍ່າ • ຄະແນນສະເລ່ຍແກນພື້ນຖານທັງໝົດແຕ່ລະອັນແມ່ນ 2,5 ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ
• ບໍ່ມີຄ່າດັດສະນີ ພາຍໃນຂອງແກນພື້ນຖານທີ່ມີຄະແນນ ຕໍ່າກວ່າ 2

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ.ີ

ຕາຕະລ່າງ 1: ຕາຕະລາງສັງລວມຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນ

(vii) ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃຫ່ມ ແລະ/ຫືຼ ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ບໍ່ເຄີຍປະຕິບັດ, ຫືຼ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຼນິກ;

(viii) ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ, ລວມທັງການຕິດຕາມ 
ການປະຕິບັດສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ການຮ້ອງທຸກ; ແລະ

(ix) ມີຂ່າວສານຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພ� ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງ, ການບັນທຶກ, ການເກັບມ້ຽນ, ການວິເຄາະ, 
ແລະ ການລາຍງານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳເລັດຂອງການດຳເນີນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

4.9 ໃນເວລາດ�າເນີນການປະເມີນກໍ່ຄວນວາງຄ�າຖາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ວທີິການໃຫ້ຄະແນນທີ່ນ�າໃຊ້ເພື່ອ 
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງອົງກອນທີ່ໃຊ້ APAs ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ເຊິ່ງແມ່ນອັນດຽວກັນກັບ APAs 
ສ�າລັບການປະເມີນ CSPRA, ຕົວຢ່າງ: ການປະເມີນອັດຕາຕົວຊີ້ວັດແຕ່ລະອັນໃນຂອບ 0 ຫາ 3. ຄະແນນທີ່ໃຫ້ແຕ່ 
ລະແກນແມ່ນຄ່າສະເລັ່ຍທີ່ໄດ້ຈາກຕົວຊີ້ວັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

4.10 ການປະເມີນບົນພື້ນຖານອັດຕາຄວາມສ່ຽງຂອງອົງກອນທັງໝົດໂດຍນ�າໃຊ້APAແມ່ນຄະແນນທີ່ຕໍ່າ 
ສຸດສຸດ, ແຕ່ບໍ່່ແມ່ນຄະແນນສະເລ່ຍຂອງສີ່ແກນພຶ້ນຖານ. ເຫດຜົນແມ່ນອົງກອນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເພື່ອນ�າໃຊ້ APA 
ຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມສາມາດ, ແລະ ການປະຕິບັດງານຂ້າມທັງສີ່ແກນພື້ນຖານດັ່ງກ່າວ. 
ນີ້ແມ່ນຄວາມສ�າຄັນທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະເພື່ອດັດແກ້ຫ້ນອຍສຸດໃນມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ການບ�ລິຫານ 
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນ, ໂດຍສະເພາະໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບແກນພື້ນຖານ (iii) ແກນການດ�າເນີນງານການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ແລະ (iv) ແກນຄວາມຊື່ສັດ. 

4.11 ໃນການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນທີ່ບໍ່ນ�ໃຊ້ APA, ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງ APAs 
ໄດ້ສະແດງອອກຄື: ສູງສຸດ, ສູງ, ປານກາງ ຫືຼ ຕໍ່າ. ການປະເມີນແມ່ນບົນພື້ນຖານການຈັດລະດັບໂດຍລວມກ່ຽວ 
ກັບຕາຕະລາງຄວາມສ່ຽງໃນຕາຕະລາງ 1. ນີ້ແມ່ນການກ�ານົດຄະແນນຕໍ່າສຸດສ�າລັບແກນພື້ນຖານ (iii) ແລະ (iv), 
ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງແກນພື້ນຖານແຕ່ລະອັນ. ເພື່ອການກ�ານົດຄະແນນວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ຫືຼ ປານກາງ, 
ອົງກອນແມ່ນບໍ່ຄວນໄດ້ຕົວຊີ້ວັດ ໃນການຈັດລະດັບຕໍ່າກວ່າ 2, ໝາຍຄວາມວ່າການວັດແທກລະບົບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ບໍ່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງ.
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B.  ປະຫັວດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

4.12 ປັດໃຈອື່ນໆເພື່ອພິຈາລະນາກ່ອນການຕັດສິນໃຈຖ້າຫາກວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນ�າໃຊ້ APA ໃນອົງກອນ 
ແມ່ນບັນດາຄວາມສ່ຽງສະເພາະໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດ. ADB ເຮດັແບບນີ້ເພື່ອວ່າການສ້າງປະ 
ຫັວດກອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂຄງການໜື່ງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນຖືກດ�າເນີນຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງ 
ການ.7 

4.13 ມີສອງເຫດຜົນໃນການດ�າເນີນການນີ້. ເຫດຜົນທີ 1, ການນ�າໃຊ້ APA ໂດຍອົງກອນເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມຈ�າເປັນຂອງ ADB ທີ່ສົງຜົນກະທົບເຖິງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະໃດໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງການການທົບທວນລ່ວງໜ້າ, 
ລວມທັງການການບ່ຽງເບນຈາກການແຂ່ງຂັນເປີດກວ້າງ. ເຫດຜົນທີ 2, ຄວາມສ່ຽງໃນການນ�າໃຊ້ APA ໂດຍອົງກອນ 
ແມ່ນຂື້ນກັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ຈດຸພິເສດຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນັ້ນໆທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ. 
ປະຫັວດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການແມ່ນກ່ຽວພັນກັບສອງ. 

4.14 ຄວາມຈ�າເປັນສ�າລັບການປະເມີນນີ້ແມ່ນເພີ່ມຄວາມສ�າຄັນໃນການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງໂຄງການໃຫ້ດີຂື້ນ. ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະກອບມີການກ�ານົດອັດຕາຄວາມສ່ຽງສ�າລັບການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຄວາມສ�າຄັນພາຍໃນ 18 ເດືອນຂ້າງໜ້າ,ແລະ ຫັຼງຈາກນັ້ນກ�ຂະຫຍາຍເວລາອອກ ເພື່ອກວມເອົາ 
ທຸກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃຕ້ອາຍຸຂອງໂຄງການ.

4.15 ໄລຍະການກະກຽມໂຄງການແມ່ນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ADB ດ�າເນີນການປະເມີນຄັ້ງທ�າອິດກ່ຽວກັບ 
ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການບົນພື້ນຖານ (i) ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, (ii) ມູນຄ່າຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ, 
(iii) ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, (iv) ລັກສະນະ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງປັດໃຈນ�າເຂົ້າທີ່ຕ້ອງການສ�າລັບໂຄງ 
ການ, (v) ຄວາມຄືບໜ້າໃນການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແລະ (vi) ປະສົບການໂຄງການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຜ່ານ 
ມາ. ADB ກັນຕ່ອງແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງການປະເມີນນີ້ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ ແລະ ດ�າເນີນຂັ້ນຕອນການກວດ 
ສອບບົນພື້ນຖານມູນຄ່າຄາດຄະເນທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ການຜົນຂະຫຍາຍລາຍະອຽດແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ. ADB ກ�ານົດລະດັບຄວາມສ່ຽງສຸດສຸດທ້າຍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການໃຫ້ພຽບ 
ພ້ອມກ່ອນການເຈລະຈາ, ບົນພື້ນຖານການອອກແບບໂຄງການຢ່າງລະອຽດ ແລະ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບຫ້ຼາ 
ສຸດທີ່ມີຢູ່. ນະທີ່ນີ້ເປັນຈດຸທີ່ ADB ຕັດສິນໃຈເພື່ອນ�າໃຊ້ APA ກັບອົງກອນ ທີ່ດ�າເນີນງານສະເພາະ.

4.16 ການນ�າໃຊ້ປະຫັວດຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຕາລະລາງ 2, ADB ຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການໂດຍລວມຄືລະດັບສູງ, ປານກາງ ຫືຼ ຕໍ່າ, ບົນພື້ນຖານຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະຢ່າງ ແລະ ມູນຄ່າ 
ຂອງການປະມູນທີ່ສ�າຄັນ, ອົງປະກອບໂຄງການ, ປະເພດຂອງມູນຄ່າ, ແລະ/ຫືຼ ປະເພດຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ.8 ໂດຍ 
ສະເພາະແລ້ວ, ADB ທ�າການກ�ານົດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມູນຄ່າ-ສູງ ຫລ ືຄວາມສ່ຽງ-ສູງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການກ�ານົດ. 
ຂະນະດຽວກັນນັນການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຄວາມສ່ຽງ-ຕໍ່າ-ປານກາງຕາມປະເພດຂອງສັນຍາເປີດກວ້າງ 
ຫືຼ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການກ�ານົດເພື່ອຊ່ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນການຕັດສິນໃຈເພື່ອຈະນ�າໃຊ້ APA ບາງສ່ວນທັງຊ່ວຍ
ກ�ານົດວ່າອົງກອນມີຂີດຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮດັວຽກໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ-ສູງ.

7 ສ�າລັບລາຍລະອຽດໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, ໃຫ້ເບີ່ງຄູ່ມືແນະນ�າກອບຄວາມສ່ຽງການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄູ່ມືແນະນ�າກ່ຽວກັບການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

8 ເບີ່ງ ADB. ປີ 2014. ການກະກຽມ ແລະ ການສະເໜມູີນຄ່າຄາດຄະເນ ສ�າລັບໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ ທີ່ນ�າໃຊ້ທຶນຂອງ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ຄູ່ມືແນະນ�າທາງວຊິາການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງນິ. ມະນີລາ
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ຕາຕະລາງ 2: ປະຫັວດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

ປັດໃຈ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ຄວາມສ່ຽງປານກາງ ຄວາມສ່ຽງສູງ

ຄວາມສ�າຄັນທາງ
ຍຸດທະສາດ

• ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມ 
ແປງ, ແລະ ການບ�ລິການ, 
ເຄື່ອງບ�ລິໂພກນຳໃຊ້ຢູ່ 
ພາຍໃນ

• ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນ ຫືຼ 
ເຄື່ອງບ�ລິໂພກ

• ການບ�ລິຫານ ແລະ ກິດ 
ຈະກຳພາຍໃນ

• ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມ 
ແປງ/ ສ້ອມແປງ,ແລະ 
ການບ�ລິການ ນຳໃຊ້ທົ່ວ 
ອົງກອນ

• ຄວາມຈຳເປັນໃນການດຳ 
ເນີນທຸລະກິດພື້ນຖານ 
ຂອງອົງກອນ

• ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/
ສ້ອມແປງ, ແລະ ການບ� 
ລິການທີ່ສຳຄັນສຳລັບຕໍ່ 
ຜົນສຳເຮັັດຂອງໂຄງການ

• ຜົນກະທົບສູງຖ້າຫາກວ່າ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່ສຳ 
ເລັດ

ປັດໃຈການຕອບ  
ສະໜອງ

• ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/
ສ້ອມແປງ, ແລະ ການ 
ບ�ລິການທີ່ງ່າຍໃນການ 
ຮັກສາ

• ສິນຄ້າທີ່ມີທົ່ວໄປ
• ການປ່ຽນແທນກັນໄດ້

• ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/
ສ້ອມແປງ ແລະ ການບ�ລິ 
ການຢາກທີ່ເກັບຮັກສາ 
ໄດ້ຍາກ, ແຕ່ມີມູນຄ່າຕ່ຳ, 
ຫືຼ ສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າສູງ 
ແຕ່ເກັບຮັກສາໄດ້ງ່າຍ

• ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/
ສ້ອມແປງ, ແລະ ການບ� 
ລິການທີ່ຫາຍາກ, ເກັບ 
ຮັກສາຍາກ, ແລະ/ຫືຼມີ 
ມູນຄ່າສູງ

ຕະຫຼາດສະໜອງ
ສິນຄ້າ

• ມີຫຼາຍແຫ່ຼງຕອບສະ 
ໜອງສິນຄ້າ

• ການສະໜອງທີ່ປອດໄພ
• ມີຜູ້ສະໜອງທ້ອງຖິ່ນ 

ຫຼາຍ,ໂດຍສະເພາະທຸ 
ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ປານກາງ

• ລາຄາຄົງທີ່ ແລະ ກວດ 
ສອບ ໄດ້

• ມີສິ່ງກີດຂວາງໜ້ອຍ ໃນ 
ການເຂົ້າຫາຂອງຜູ້ສະ 
ໜອງໃຫ່ມ

• ຕະຫຼາດອື່ມໂຕ, ປະກອບ 
ມີທັງຜູ້ສະໜອງທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ສາກົນ

• ຜູ້ຕອບສະໜອງມີ 
ຫ້ນອຍ, ແຕ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ, 
ມີການແຂ່ງ ຂັນ ແລະ 
ໜ້າເຊື່ອຖື

• ມີເຄືອຂ່າຍການແຈກ 
ຢາຍ ແລະ ບຳລຸງ ຮັກສາ 
ຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ

• ມີຜູ້ຕອບສະໜອງໜ້ອຍ
• ມີສິ່ງກີດຂວາງຫຼາຍໃນ 

ການເຂົ້າຫາຂອງຜູ້ສະ 
ໜອງໃຫ່ມ

• ພຶກຕິກຳຕ້ານການແຂ່ງ 
ຂັນ

• ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານລາ 
ຄາ, ຄຸນນະພາບແລະປະ 
ລິມານ, ແລະ ຄວາມພ້ອມ

• ຂໍ້ຈ�າກັດດ້ານການສະ 
ໜອງເຊັ່ນຊັບສິນທາງ 
ປັນຍາ ຫືຼ ວັດຖຸດິບ

• ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະ 
ໜອງທີ່ຄົບຊຸດທີ່ມີການ 
ເຊື່ອມຕໍ່ອ່ອນແອ

• ການໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງ 
ຈາກພາຍນອກ, ເຊັ່ນ: 
ສະພາບອາກາດ, ຫືຼ ການ 
ເມືອງ ຫືຼ ເສດຖະກິດ

ສືບຕໍ່ໜ້າຕໍ່ໄປ
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ປັດໃຈ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ຄວາມສ່ຽງປານກາງ ຄວາມສ່ຽງສູງ

ດ້ານພື້ນຖານວຊິາການ • ມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບ 
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ, ງ່າຍໃນການ 
ກ�ານົດ ແລະ ງ່າຍໃນການ 
ຊອກຫາ

• ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປ ແລະ 
ຫາອະໄຫ່ຼໄດ້ງ່າຍ

• ບໍ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການ 
ນຳໃຊ້ແທນກັນ

• ມູນຄ່າການບຳລຸງຮັກສາ  
ແລະ ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ

• ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ

• ມາດຕະຖານທີ່ຖືກສ້າງ 
ຂື້ນແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວໄປ

• ການກວດກາ ແລະ ຮັບ 
ປະກັນຄຸນນະພາບແມ່ນ 
ເຊື່ອຖືໄດ້

• ມູນຄ່າຮອບຮອບວຽນອາ 
ຍຸໃຊ້ທີ່ສ�າຄັນເຊັ່ນ: ຄ່າ 
ບ�າລຸງຮັກສາ ແລະ ການ  
ບ�ລິການຫັຼງການຂາຍ 
ແລະ ຄ່າໃຊ້ການດ�າເນີນ 
ງານ

• ຄວາມຕ້ອງການສູງສ�າ 
ລັບການຝຶກມີຜູ້ຕອບ 
ສະໜອງມີຫ້ນອຍ

• Difficult to specify or 
unique

• C o m p l e x 
manufacturing, 
construction, and/
or design processes

• High life cycle costs
• High technical 

expertise needed 
by users

• Opaque quality 
assurance

• ຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ

• ພິເສດ ຫືຼ ການປັບແຕ່ງ
• ມີການປ່ຽນແປງເທັກໂນ 

ໂລຊີທີ່ໄວ ຫືຼ ລ້າສະໄຫມ
• ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດ 

ໄພ, ສິງມີຜິດ ຫືຼ ຜົນກະທົບ 
ທາງສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງ 
ຄົມ

ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ

• ການສັ່ງຊື້ຄືນໃຫ່ມ
• ຈຳນວນຫຼາຍໃນການ 

ເຮັດທຸລະກຳທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
• ການເຮັດທຸລະກຳທີ່ໃຊ້ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີເລັກໂທນິກ ແລະ/ຫືຼ ເອ 
ກະສານການປະມູນມາດ 
ຖານ

• ຂະບວນການແບບລວມ 
ສູນ ແລະ/ຫືຼ ງ່າຍໃນ ການ 
ຕິດຕາມ

• ການຂົນສົ່ງງ່າຍດາຍ, ຈຸດ 
ນັດຮັບເຄື່ອງແລະ/ຫືຼ ສາງ

• ການກະຈາຍອຳນາດ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທົ່ວ 
ໜ່ວຍງານອົງກອນຫຼາຍ 
ຝ່າຍ

• ການຫຸ້ມຫໍ່ແລະການຈັດ 
ເກັບສິນຄ້າ

• ການຕິດຕາມກວດກາ 
ຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງການ 
ຄຸ້ມຄອງສັນຍາແລະການ 
ປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ຮັບ 
ເໝົາ

• ການເຮັດທຸລະກຳທີ່ບໍ່ປົກ 
ກະຕິ

• ນະວັດຕະກຳໃຫ່ມ ຫືຼ ຮູບ 
ແບບສັນຍາທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ 
ຂອງອົງກອນ(ຕົວຢ່າງ: 
ການຮ່ວມມືເອກະຊົນ-
ພາກລັດ)

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນການກ�າ 
ນົດກອບ, ການກະກຽມ, 
ເວລາ, ຄວາມຊຳນານ 
ການ ແລະ ການຕິດຕາມ

• ຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານເວລາ, 
ເຊັ່ນ: ໃນການຕອບສະ 
ໜອງຕໍ່ເຫດການສຸກ  
ເສີນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ.ີ

ຕາຕະລາງ 2 ຕໍ່
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ລະດັບຄວາມສ່ຽງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງອົງກອນ

ກອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 
ໃນລະດັບຕໍ່າ

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 

ໃນລະດັບປານກາງ

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 
ໃນລະດັບສູງ

ສູງສຸດ X X X

ສູງ  X X

ປານກາງ   X

ຕໍ່າ   
 = ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກຂອງອົງກອນ ທີ່ອະນຸຍາດ, X = ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ເລືອກຂອງອົງກອນ ທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງ 3: ການນຳໃຊູ້ຮູບແບບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກຂອງອົງກອນ ຂຶ້ນກັບອົງກອນ  
ແລະ ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

4.17 ນໍ້າໜັກຂອງຄວາມສ່ຽງຕາມມູນຄ່າສັນຍາ (9ບໍ່ແມ່ນຕາມຈ�ານວນສັນຍາ) ແມ່ນກ�ານົດ ການຈັດລະດັບ 
ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂດຍລວມຂອງໂຄງການ. ຄວາມສ່ຽງສູງ ຖ້າຫາກຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງມູນຄ່າຂອງ
ການຈັດຊື້ທີ່ນອນໃນແຜນໃນອັດຕາທີ່ສູງ; ຄວາມສ່ຽງປານກາງ ຖ້າຫາກຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງມູນຄ່າຂອງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທີ່ນອນໃນແຜນໃນອັດຕາປານກາງ, ແລະ  ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ຖ້າຫາກ ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງມູນຄ່າຂອງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ທີ່ນອນໃນແຜນໃນອັດຕາຕໍ່າ.

C. ການຕັດສິນໃຈໃນການນ�າໃຊ້ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ

4.18 ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນການຮັບຮອງອົງກອນ ແລະ ການກ�ານົດນ�າໃຊ້ APA ໂຄງການສະເພາະໃດໜື່ງແມ່ນ 
ການປະສົມປະສານການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນ ກັບປະຫັວດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງ 
ການ. 

4.19 ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຕາຕະລາງ 3, ອົງກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ສູງສຸດບໍ່ຄວນຈະມີຄຸນ
ວດຸທິເໝາະສົມນ�າໃຊ້ APA ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການແມ່ນຕໍ່າກ�ຕາມ, ໃນທາງດຽວ 
ກັນອົງກອນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນສູງ ອາດຈະນ�າໃຊ້ APA ສ�າລັບການດ�າເນີນງານທີ່ຕິດພັນ
ກັບເຮດັປະຈ�າທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ, ມີມູນຄ່າຕໍ່າ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ. ການດ�າເນີນງານເຊັ່ນນັ້ນແມ່ນ 
ສິ່ງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດປະຈ�າ ແລະ ມີຂອບເຂດຈ�າກັດ. ຍິງໄປກວ່ານັ້ນ, ຂະບວນການດ�າເນີນງານຄວນຖືກອອກແບບ 
ເປັນບາງສ່ວນເພື່ອນ�າໃຊ້ APA ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຈະເກີດຂື້ນຂອງອົງກອນ. ໃນທາງ 
ກົງກັນຂ້າມ, ອົງກອນທີ່ມີຄວມສ່ຽງຕໍ່າອາດນ�າໃຊ້ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທັງໝົດໃນຮບູແບບຂອງ APA.



V. ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ

A.  ຂະບວນການ ແລະ ນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນຮ່ວມ

5.1 ADB ດ�າເນີນການໃຫ້ກູ້ຢືມເງນິເພື່ອການລົງທຶນທີ່ນ�າໃຊ້ APA ກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກ 
ການ ແລະ ຂະບວນການສະໜອງທຶນຮ່ວມຂອງ ADB (ລຸ່ມໜ້າເຈ້ຍ 3). ຜູ້ຮ່ວມສະໜອງທຶນແມ່ນດ�າເນີນການວິ 
ເຄາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ ທ�າການປະເມີນ, ເພື່ອຕັດສິນໃຈສະໜອງທຶນໂດຍອີງຕາມຫັຼກການ ແລະ ຂະ 
ບວນການດ�າເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຮ່ວມສະໜອງທຶນບົ່ມຊ້ອນທັງໝົດແມ່ນມີຄຸນວດຸທິເໝາະສົມເພື່ອ
ນ�າໃຊ້ APA. ການສະໜອງທຶນຮ່ວມພາຍໃຕ້ APA ຄວນມີສັນຍາຮ່ວມ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດ, ສະນັ້ນບໍ່ລວມເອົາການ
ສະໜອງທຶນຮ່ວມທີ່ເປັນການປະສານສົມທົບ ຫືຼ ມີຂໍ້ຜູກມັດ 

5.2 ADB ຮັກສາສັນຍາການສະໜອງທຶນກັບອົງກອນສອງແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ຫືຼ ອົງກອນໃນພາກພື້ນຕ່າງໆທີ່
ສາມາດນ�າໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ການບ�ລິຫານຂອງ ADB ພາຍໃຕ້ຮບູແບບຮ່ວມກັນສະໜອງທຶນແບບຄູ່ສະໜານ ຫືຼ 
ບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດ. ໃນກ�ລະນີດັ່ງກ່າວ, ADB ມີບົດບາດນ�າພາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບດ�າເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນນາມ 
ຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນເຫົູ້່ານີ້. ຖ້າຫາກມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກັບຜູ້ຮ່ວມສະໜອງທຶນເພື່ອຮັບຜິດຊອບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ADB ສາມາດອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ APA ເພື່ອການກະກຽມວຽກດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄູ່ມືແນະນ�າ ແລະ ຫັຼກການຄວາມຊື່ສັດຕ່າງຂອງ ADB ແລະ ການ 
ດັດແກ້ສັນຍານອນໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ ຕ່າງໆກັບຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ນ�ໃຊ້ກ�ຕ້ອງສືບຕໍ່ນ�າໃຊ້.

B.  ການຮັບຮູ້ ແລະ ການໄວ້ວາງໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

5.3 ການນ�າໃຊ້ APA ກັບຄູ່ຮ່ວມງານແມ່ນບົນພື້ນຖານຫັຼກການຂອງການຮັບຮູ້ ແລະ ການໄວ້ວາງໃຈ ເຊິ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ. ADB ຄາດວ່າ APA ຈະໄດ້ນ�າໃຊ້ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍກັບທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍອື່ນໆ (MDBs),  
ກັບຜູ້ທີ່ຕອບຮັບເອົາວທີິການດັ່ງກ່າວຖືວ່າແມ່ນຄວາມກ້າວໜ້າ. ໃນກ�ລະນີນີ້, MDB ຮ່ວມເຮດັສັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ມີ 
ຜົນນ�າໃຊ້ຕໍ່ກັບການດ�າເນີນງານດັ່ງກ່າວ (ເບີ່ງຂໍ້ຄວາມໃນລຸ່ມໜ້າເຈ້ຍ 5). ໃນກ�ລະນີທີ່ ADBພິຈາລະນານ�າໃຊ້ການ 
ກະກຽມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ (non-MDB), ADB 
ແມ່ນຈະປະຕິບັດໄປຕາມແຕ່ລະກ�ລະນີ, ໂດຍອີງຕາມຫັຼກການ ແລະ ຂໍ້ກ�ານົດດຽວກັນທີ່ລະບຸໃນສັນຍາຮ່ວມຂອງ 
MDB.10 

10 ຖ້າຂໍ້ກ�ານົດສ�າລັບ APA ບໍ່ໄດ້ນອນເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງນະໂຍບາຍຂອງຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ຄາດຫັວງໄວ້, ບັນຫານີ້ສາມາດຂ�ອະນຸໂລມໄດ້, 
ບໍ່ວ່າຜູ້ຮ່ວມທຶນ ຫືຼ ໂຄງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, APA ທີ່ມີຄູ່ຮ່ວມງານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ MDB ອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະຕິບັດອື່ນໆກ່ຽວກັບ 
ການກວດສອບຄວາມຊື່ສັດ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ຫັຼກການ ແລະ ຂະບວນການຂອງ ADB ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນນ�າໃຊ້ໄດ້. 
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C.  ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

5.4 ຫັລງຈາກຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນໄດ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຝ່າຍເປັນຜູ້ນ�າສະໜອງທຶນແລ້ວ, ທັງສອງຝ່າຍແມ່ນ 
ໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັຍຜິດຊອບຂອງຕົນຂອງແຕ່ລະຝ່າຍເພື່ອດ�າເນີນງານສະເພາະເຊິ່ງ
ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ລວມມີ:

(i) ການໃຫ້ຄຳຫມັ້ນສັນຍາຂອງຜູ້ນຳສະໜອງທຶນເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານທີ່ມອບໃຫ້ໂດຍຜ່ານ 
ການກວດສອບ;

(ii) ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ລວມທັງຍຸດທະສາດລວມ, ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ, ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງສະເພາະ, ການຈັດພູດສັນຍາ, ການສະໜອງທຶນຍ້ອນຫັຼງ, ການເຮັດສັນຍາລ່ວງໜ້າ, ການ 
ປະເມີນມູນຄ່າຄາດຄະເນການປະເມີນມູນຄ່າ, ການປັບປຸງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການກຳນົດເວລາ, 
ທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງມູນຄ່າສັນຍາ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຄົບຊຸດ;ການຕິດຕາມການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ, ວິທີການທົບທວນກ່ອນ ຫືຼ ຕາມຫັຼງ (ການເກັບຕົວຢ່າງ) ແລະ ອື່ນໆ;

(iii) ການນຳໃຊ້ເອກະສານປະມູນແມ່ ຫືຼ ມາດຕະຖານຕົວແບບເອກະສານປະມູນ;
(iv) ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວຽການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການເຮັດທຸລະກ�າ 

ການມອບສັນຍາ, ແລະ ອື່ນໆ
(v) ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ;
(vi) ການປະກາດຄວາມບໍ່ສອດຄອງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ;
(vii) ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັຫຼວງ ແລະ ຫັຼກຫານ ແລະ ຄູ່ມືແນະນ�າຂອງADB 

ລວມທັງການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ຄວາມຊື່ສັດ; 
(viii) ວຽກເພີ່ມ ແລະ ການດັດແກ້ສັນຍາ;
(ix) ການເບີກຈ່າຍ;
(x) ສະຖານະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
(xi) ສະຖານະພາບຂອງການກະກຽມສັນຍາ APA ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ; ແລະ
(xii) ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກຕ່າງ. 

5.5 ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ. 
ພວກເຂົານ�າໃຊ້ກັບ ADB ໃນກ�ລະນີເປັນຜູ້ນ�າຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ ແລະ ເພື່ອເປັນຜູ້ນ�າຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນໃນກ� 
ລະນີອື່ນໆ. ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈອີກເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມສົມມຸດຖານຂອງພາລະບົດບາດທີ່ເປັນຜູ້ນ�າຂອງຜູ້ສະ 
ໜອງທຶນທາງດ້ານມູນຄ່າ, ແຕ່ບໍ່ກ່ຽວກັບການລົງນາມສັນຍາກ່ຽວກັບ APA ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ, ເພາະລາຍຈ່າຍບ�ລິຫານ 
(ມູນຄ່າທີ່ເພີ່ມຂື້ນ) ອາດຈະຕໍ່າ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີການສະໜອງທຶນຮ່ວມ, ຜູ້ສະໜອງທຶນຮ່ວມ ທີ່ເປັນຜູ້ນ�າຈະຮັບຜິດ 
ຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້, ແຕ່ພາຍໃຕ້ການສະໜອງທຶນແບບຄູ່ຂະໜານ, ຜູ້ສະໜອງທຶນແຕ່ລະຄົນຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າ 
ໃຊ້ຈ່າຍຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເກີດຂຶ້ນຂອງຕົນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລະຫ່ວາງຜູ້ຮ່ວມງານດ້ວຍກັນອາດຢູ່ສະ 
ໝໍ່າສະເໝີ (ເປັນກາງ) ຕະຫລອດເວລາ, ຂື້ນກັບຄວາມຖີ່ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຮັບບົດບາດເປັນຜູ້ນ�າ 
ຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ.

D.  ການລາຍງານ ແລະ ການຊຸກຍູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງ ADB

5.6 ນອກຈາກເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນພາກຍ່ອຍ C ຂອງພາກນີ້, ສັນຍາຄວນລະບຸປະເດັນທີ່ຕິດພັນກັບ 
ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດງານ ແລະ ການລາຍງານໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນ�າຜູ້ສະໜອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດ 
ຊອບລວມໃນການຕິດຕາມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຜູ້ຮ່ວມງານອາດມີການປຶກສາຫາລື
ກ່ຽວກັບການເຮດັທຸລະກ�າສະເພາະໃດໜື່ງ ແລະ ປະສານສົມທົບໃນອີກທາງອື່ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ. 
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5.7 ໃນກ�ລະນີທີ ADB ບໍ່ແມ່ນຜູ້ນ�າຂອງຜູ້ສະໜອງທຶນ, ADB ຍັງຮັບຜິດຊອບສະໜອງບົດລາຍງານ 
ສະຖານະພາບພາຍໃນໃຫ້ແກ່່ສະພາບ�ລິຫານ ແລະ ສະພາຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະກ່ຽວກັບ
ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ.11 

E.  ສັນຍາທາງກົດໝາຍ

5.8 ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງ, ສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການລວມ ແລະ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນ�າຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ແມ່ນຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ 
ສະໜອງທຶນຂອງໂຄງການ. ການສະໜອງທຶນຮ່ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ອາດຖືກສ້າງຂື້ນໃນກອບ 
ການຮ່ວມມືຫັຼກ ຫລ ືຄວາມເຂົ້າໃຈ. ບັນດາສັນຍາທາງກົດໝາຍສະເພາະແມ່ນຮບູແບບການກະກຽມນີ້.12

11 ມັນແມ່ນການລາຍງານພາຍໃນຕ່າງໆ, ບັນດາບົດລາຍງານໃຫ້ສະພາບ�ລິຫານ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊົນ 
ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃຕ້ການດ�າເນີນງານທີ່ໃຊ້ທຶນຂອງ ADB ເຊິ່ງຈ�າເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງເພື່ອກວມເອົາການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ນ�າໃຊ້ APA.

12 ເບີ່ງຂໍ້ຄວາມລຸ່ມໜ້າເຈ້ຍ 5 ປະກອບມີຮ່າງຂອບການຮ່ວມມືຕົວແບບ ແລະ ສັນຍາໂຄງການສະເພາະ.



VI. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ອື່ນໆ ຕໍ່ຮບູແບບ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ

A.  ການຕັດສິນໃຈເພື່ອນ�າໃຊ້ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ

6.1 ການຕັດສິນໃຈຄັ້ງສຸດທ້າຍເພື່ອສະເໜແີນະ ໃຫ້ນ�າໃຊ້ APA ກັບອົງກອນ ຫືຼ ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ເມື່ອ 
ADB ຈະແມ່ນມີພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ນ�າຜູ້ສະໜອງທຶນ ຫືຼ ບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ 
ADB, ໃນໄລຍະການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເປັັນສ່ວນໜຶ່ງໃນ ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການ, ຕິດພັນກັບ 
ການລົງນາມ ແລະ ໄລຍະການອະນຸມັດສ�າລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ບໍ່ວ່າໃນກ�ລະນີໃດ, ການສະເໜແີນະ ຕ້ອງໃຫ້ມີ 
ຄວາມເໝາະສົມ, ບໍ່ວ່າການເຮດັສັນຍາລ່ວງໜ້າ, ການສະໜອງທຶນຍ້ອນຫັຍງ, ການນ�າໃຊ້ເອກະສານແມ່ບົດ ແລະ 
ການກະກຽມການທົບທວນຄືນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

6.2 ເຫດຜົນເພື່ອນ�າໃຊ້ APA ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດລາຍງານ ແລະ ຄ�າແນະນ�າຂອງປະທານ, ເຊິ່ງລວມ 
ມີຢູ່ໃນບັນດາຄວາມຕ້ອງການໂດຍລວມໃນພາກທີ II ທີ່ໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສ�າຄັນ ຕ່າງໆໃນສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. 
ຂໍ້ຕົກລົງຫ້ລາສຸດເຫຼົ່ານີ້ ຄວນມີການລະບຸກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຕິດຕາມ ແລະ 
ການ ລາຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຄວາມຕ້ອງການ. APA ຖືກອະນຸມັດ ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນການອະນຸມັດໂຄງການ 
ຈາກສະພາບ�ລິຫານ ຫືຼ ສະພາຄຸ້ມຄອງຂອງ ADB (ແລ່ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ). 

6.3 ທຸກໆການປ່ຽນແປງທີ່ສ�າຄັນກ່ຽວກັບ APA ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ADB.13 ເຊິ່ງລວມມີການນ�າສະເໜກ່ີຽວກັບ APA ສ�າລັບໂຄງການທີ່ກ�າລັງດ�າເນີນຢູ່ ຫລ ືສ�າລັບການກະກຽມໂຄງ 
ການມາດຕະຖານທີ່ມີຢູ່.

B.  ພາລະບົດບາດຂອງ ADB

6.4 ການປ່ຽນແປງທີ່ສ�າຄັນກ່ຽວກັບການນ�າໃຊ້ APA ຖືວ່າ ADB (ຖ້າບໍ່ແມ່ນຜູ້ນ�າ ຜູ້ສະໜອງທຶນ)ຈະບໍ່ທ�າ 
ການຢັ້ງຢືນ/ຮັບຮອງ ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຈະນ�າມາໃຊ້ ຫລ ືໃນໄລຍະເວລາໃດ. ADB ຈະບໍ່ທ�າການທົບ
ທວນກ່ອນໃນຂະບວນການທາງທຸລະກ�າກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃດໜຶ່ງ. ໃນທາງດຽວກັນ, ADB ຈະເນັ້ນໃສ່ 
ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຈະປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ອະນຸມັດໂຄງການ, 
ກ້າວໄປສູ່ ການອະນຸມັດນ�າໃຊ້ APA, ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ໃນໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະ 
ຕໍ່ມາ.

13 ຂໍ້ກ�ານົດນີ້ນອນໃນບົດແນະນ�າການບ�ລິການໂຄງການຂອງ ADB, ວັກທີ 5.02 ຈະຖືກນ�າໃຊ້ ແລະ ອີງຕາມການປະກາດບົດ 
ແນະນ�າພະນັກງານສະບັບຫ້ລາສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດ�າເນີນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ເບີ່ງ ADB ປີ 2015. ການປ່ຽນແປງ 
ກ່ຽວກັບທຶນກູ້ຢືມ ແລະ/ຫລ ືເງນິຊ່ວຍເຫືຼອຫ້ລາຂອງໂຄງການ. ບົດແນະນ�າການບ�ລິຫານໂຄງການ. PAI 5.02.ມະນິລາ.
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6.5 ກັບໂຄງການທີ່ນ�າໃຊ້ APA, ກັບອົງກອນ ຫລ ືຄູ່ຮ່ວມງານ, ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນ “ປະເພດ A”ຕາມການກ�າ 
ນົດຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນທາງປະຕິບັດ (ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ,ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືແນະນ�າກອບຄວາມ 
ສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄູ່ມືແນະນ�າການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ). ອີງຕາມນະໂຍບາຍປະຈບັຸນ 
ຂອງ ADB, ການກ�ານົດປະເພດຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນສາມາດປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງໄດ້ເມື່ອມີຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານທີ່ພຽງພ�.

6.6 ຕໍ່ກັບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ, ພາລະບົດບາດຂອງ ADB ຈະປ່ຽນແປງ ໂດຍ ຂື້ນກັບວ່າໄດ້ມີການນ�າໃຊ້ 
APA ກັບອົງກອນ ຫລ ືຄູ່ຮ່ວມງານ ຫລ ືບໍ່. ສ�າລັບອົງກອນ, ADB ມີຄວາມຕ້ອງການ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສະເພາະຕໍ່ການ 
ທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການກວດສອບ. ແຕ່ສ�າລັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ADB 
ແມ່ນຈະຖືກກ�າເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາທີ່ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ. 

C.  ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສອດຄ່ອງພາຍໃຕ້ 
ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ

6.7 ຈດຸເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ ADB ນັ້ນແມ່ນ 
ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ນ�າໃຊ້ພາຍໃຕ້ APA ແມ່ນມີເຫດຜົນພຽງພ� ແລະ ຮັບປະກັນ ການນ�າໃຊ້ທຶນຂອງ ADB 
ແມ່ນໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກ�ານົດໄວ້. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຄ�ານິຍາມປັນທາງການ, ແຕ່ໝາຍເຖິງຫັຼກການທີ່ດີ ສ�າລັບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ, ການແຂ່ງຂັນ,ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທ�າ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ໂອກາດທີ່ເທົ່າ 
ທຽມກັນຖືວ່າເປັນຫັຼກຖານຂອງລະບົບ, ຂອງທັງ ຂໍ້ກ�ານົດໃນຫັຼກການທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ແລະ ຂໍ້ກ�ານົດໃນການນ�າໃຊ້. 
ຫັຼກການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຫຼົ່ານີ້ ຄວນປະກອບດ້ວຍມາດຕະການເພື່ອປົກປ້ອງ ຄວາມ ຊື່ສັດໃນການດ�າເນີນງານ 
ແລະ ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈ ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສະຖາບັນ. ສິ່ງທີພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມພຽງ 
ພ�ນັ້ນ ແມ່ນຂື້ນກັບສະພາບການ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການດ�າເນີນງານ. 

6.8 ໃນກ�ລະນີຂອງການນ�າໃຊ້ APAs ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ແມ່ນຄາດຫັວງວ່າຈະລວມເອົາເກືອບທັງໝົດຂອງ 
MDBs ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນສອງຝ່າຍ, ການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ 
ADB ແມ່ນອີງຕາມຫັຼກການຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ຂອງທຸກຝ່າຍ. ນີ້ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້
ເຫັນຂໍ້ຕົກລົງກັບຜູ້ນ�າຜູ້ສະໜອງທຶນ, ການກະກຽມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະຕໍ່ແຕ່ລະການດ�າເນີນງານ, ການ 
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິ, 
ການເຂົ້້າຮ່ວມເປັນບາງຄັ້ງຂອງ ADB ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໂດຍລວມ ແລະ ການເຮດັທຸລະກ�າຕາມຄວາມຈ�າ 
ເປັນ ແລະ ການຂ�ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອທີ່ເໝາະສົມຈາກ ADB ໃນກ�ລະນີມີຂໍ້ຜິດພາດຕາມສັນຍາ ແລະ/ຫລກືານປະຕິບັດ 
ບໍ່ສອດຄ່ອງເກີດຂຶ້ນ. 

6.9 ໃນການນ�າໃຊ້ APA ກັບອົງກອນຕ່າງໆ, ແມ່ນຮັບປະກັນພັນທະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສອດຄ່ອງ 
ຂອງ ADB ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກການນ�າໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ວທີິທາງປະຕິບັດ ໃນການປະເມີນ ແລະ ຮັບຮອງອົງກອນ ແລະ 
APA ທີ່ໄດ້ນ�າສະເໜ.ີ 

6.10 ສ�າລັບ APAs ນ�າໃຊ້ກັບທັງອົງກອນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ, ຄວາມສາມາດຂອງ ADB ໃນການຕອບສະ 
ໜອງຂໍ້ກ�ານົດທາງກົດໝາຍຂອງຕົນແມ່ນມີຜົນຈາກຄ�າຫມັ້ນສັນຍາກັບບັນດາອົງກອນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານເຖິງຄວາມ 
ຕ້ອງການໂດຍລວມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນພາກທີ II ຂອງຄູ່ມືແນະນ�ານີ້. ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ADB ເຮດັ 
ຕາມຄ�າຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ທົດແທນຄືນຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
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D.  ຄູ່ມືນີ້ບໍ່ແມ່ນການປ່ຽນແທນເພື່ອຕັດສິນວ່າດີ

6.11 ຄູ່ມືແນະນ�າສະບັບນີ້ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຕິດພັນອື່ນໆ ແມ່ນເພື່ອສະໜອງຊ່່ວຍ ທີມງານລະດັບປະເທດ 
ໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຕິດພັນກັບການນ�າໃຊ້ APA ທີ່ເໝາະສົມກັບອົງກອນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ 
ງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄູ່ມືນີ້ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນເພື່ອຕັດສິນແບບມືອາຊີບ. ມັນຂື້ນກັບທີມງານລະດັບປະເທດ 
ຂອງ ADB ເພື່ອກ�ານົດຄວາມຮັບປະກັນທີ່ພຽງພ�ວ່າຈະເຮດັແນວໃດ ໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ ໃນການນ�າໃຊ້ທຶນຂອງ ADB 
ໄປຕາມຈດຸປະສົງທີ່ຕັ້ງໃຈຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ການປະເມີນ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນ - ສັງລວມຄວາມສ່ຽງ

ດັດສະນີ ຄະແນນ
ຄ�າອະທິບາຍ ແລະ/ຫລ ືການຢັ້ງຢືນ 

ຫລ ືການຊີ້ແຈງທີ່ໄດ້ການ

1. ດ້ານກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບກົດລະບຽບ [ຄະແນນ
ສະເລ່ຍແມ່ນ 

1.1–1.4] 

1.1 ກົດໝາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ(ລວມທັງ 
ບັນດາລະບຽບການສົ່ງເສີມ, ມາດຕະຖານຕົວແບບ 
ເອກະສານປະມູນ, ຕົວແບບສັນຍາ ແລະ ຄູ່ມືການ 
ປະຕິບັດງານ ຫລ ືຄູ່ມືແນະນ�າຕ່າງໆ)ນ�າໃຊ້ກັບອົງ 
ກອນໄດ້ບໍ່?

[ຜູປ້ະເມນີຄວນອະທບິາຍເຫດຜນົ 
ແລະ ກ�ານົດຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 
ຫຼ ືການຢັ້ງຢືນ ແມ່ນຕ້ອງການບໍ່]

1.2 ມີຂະແຫນງການໃດໜຶ່ງ-ຫລ-ືອົງກອນຈັດຕັ້ງ 
ສະເພາະທາງດ້ານກອບກົດໝາຍບໍ່ ແລະ ມີຕົວຕົນບໍ່ 
ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກົດລະບຽບຫັຼກໃນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງ ADB

1.3 ມີບໍ່, ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນ  
ສາມາດສະໜັບສະໜນູການປະຕິບັດກົດລະບຽບ, ຄູ່ມ,ື 
ປື້ມຄູ່ມື, ອື່ນໆ ທີ່ທັນຢຸກທັນເຫດການ ແລະ ຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕອ້ງການໃນການກ�າເນນີງານຂອງອງົ 
ກອນ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນແຈ້ງເວລາໃດ, ວທີິ ການໃດ ແລະ 
ແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ?

1.4 ມີຈດຸປະສົງສ�າຮອງອື່ນບໍ່? ເຊັ່ນວ່າການໂອນອ່ຽງ
ມາທາງພາຍໃນປະເທດ, ການສົ່ງເສີມວສິະຫະກິດ 
ຂະຫນາດນ້ອຍ-ກາງ, ແລະ/ຫລ ືສັນຍາລະຫ່ວາງປະ
ເທດທີ່ຂັດຂວາງນະໂຍບາຍເປົ້າໝາຍພື້ນຖານ ແລະ 
ບັນດາລະບຽບຫັຼການ

2. ກອບສະຖາບັນ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງ

[ຄະແນນ
ສະເລ່ຍແມ່ນ 

2.1–2.6]

2.1 ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນແທດເໝາະ
ກັບງົບປະມານປະຈ�າປີ ຫລ ືຫຼາຍປີ ແລະ ຮອບວຽນ 
ການວາງແຜນ ຫລບືໍ່?

2.2 ລະບົບແມ່ນມີປະສິດທິຜົນທີ່ນ�າໃຊ້ການວາງແຜນ
ທີ່ພຽງພ�ບໍ່?

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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ດັດສະນີ ຄະແນນ
ຄ�າອະທິບາຍ ແລະ/ຫລ ືການຢັ້ງຢືນ 

ຫລ ືການຊີ້ແຈງທີ່ໄດ້ການ

2.3 ມີບໍ່? ການມອບສິດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສ�າລັບອົງປະກອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໄດ້ມີ 
ການລະບຸຈະແຈ້ງ ແລະ ອີງຕາມຄຸນວດຸທິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທີ່ດ�າເນີນຕາມຈດຸປະສົງ, ເປັນເອກະລາດ ແລະ ມີ 
ຄວາມຕັດສິນໃຈທາງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນທາງວຊິາ 
ການທີດີ

2.4 ມີບໍ່? ອົງປະກອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງກ່ຽວກັບ 
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານທາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອດ�າເນີນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

2.5 ມີບໍ່? ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ 
ຕອບສະໜອງໄດ້ທັນທີ, ສົມບູນແບບ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້?

2.6 ມີບໍ່? ອົງກອນທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ຫລ ືລະບຽບ 
ການເອກະລາດທີ່ນ�າພາ ແລະ ຕິດຕາມນະໂຍບາຍ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນແລະ ອົງປະກອບ

3. ການດ�າເນີນງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ກົນໄກ 
ຕະຫລາດ

ຄະແນນ
ສະເລ່ຍແມ່ນ 

3.1–3.4]

3.1 ມີບໍ່? ພາກສ່ວນເອກະຊົນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ, 
ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸລະກິດຂອງ
ອົງກອນໄດ້

3.2 ມີບໍ່? ບັນດາແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແລະ ວທີິການຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດຢ່າງແທ້ຈງິ
ກ່ຽວກັບຂອງຄວາມເປັນຈງິຂອງຕະຫລາດ, ຂໍ້ຈ�າ 
ກັດທາງການຕອບສະໜອງ, ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ 
ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ

3.3 ການເຮດັທຸລະກ�າກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີການແຂ່ງຂັນ, ຖືກຍອມຮັບ, ກົງ 
ເວລາ ແລະ ມີປະສິດທີຜົນບໍ່?

3.4 ມີບໍ່? ລະບົບກົນໄກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ມີປະສິດທິ 
ພາບເພື່ອຮັບເອົາ, ດ�າເນີນ, ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄ�າຖາມ, 
ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານບໍ່? 

4. ຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ [ຄະແນນ
ສະເລ່ຍແມ່ນ 

4.1–4.5]

ສືບຕໍ່ໜ້າທັດໄປ

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່
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ດັດສະນີ ຄະແນນ
ຄ�າອະທິບາຍ ແລະ/ຫລ ືການຢັ້ງຢືນ 

ຫລ ືການຊີ້ແຈງທີ່ໄດ້ການ

4.1 ມີບໍ່? ການຄວບຄຸມພາຍໃນເປັນທາງການ ແລະ 
ກອບການກວດກາພາຍນອກສ�າລັບອົງກອນທີ່ກວມ
ເອົາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

4.2 ມີບໍ່? ຂໍ້ມີຂ່າວສານກ່ຽວກັບກິດຈະກ�າ ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາ, ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, 
ມີຂໍ້ມູນພຽບພ້ອມ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

4.3 ບັນດາອົງກອນຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮອືນ ແລະ 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຂົ້້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືຊຸມຊົນ, 
ການຕິດຕາມ ແລະ ສອດຊ່ອງບັນດາກິດຈະກ�າການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫລບືໍ່?

4.4 ອົງກອນຈັດຕັ້ງມີບໍ່? ມາດຕະການກ່ຽວກັບການ
ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຈັນຍາບັນທີ່ທັນກັບ 
ສະພາບຕົວຈງິ ທີ່ມີຜົນນ�າໃຊ້ໄດ້

4.5 ບັນດາຝ່າຍມີການທົດແທນຄືນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ
ໃນລະດັບຂັ້ນທີສອງຂອງການຜູກມັດຄ�າອຸທອນກ່ຽວ
ກັບການຕັດສິນຕໍ່ຄ�າຮ້ອງທຸກ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ 
ແຍ່ງມີບໍ່?

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ຂອງອົງການ—ຄູ່ມືແນະນ�າການໃຫ້ຄະແນນ

ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

1. ຂອບທາງດ້ານກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ

1.1 ກົດໝາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແຫ່ງຊາດ(ລວມມກີານສົ່ງເສມີ, 
ກົດລະບຽບ, ເອກະສານປະມູນມາດ 
ຖານ, ຮບູແບບຂອງສັນຍາ ແລະ 
ຄູ່ມືດ�າເນີນງານ ຫລ ືຄູ່ມືແນະ ນ�າ)
ແມ່ນຕອບ ສະໜອງໃຫ້ອົງກອນ 
ບໍ່?

ຂະແຫນງການ ຫລ ືອົງກອນຖືກຍົກເວັ້ນໂດຍ 
ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດບໍ່?

ເຖງິແມ ້ວ ່າອງີຕາມກ ົດໝ າຍດ ັ່ງກ ່າວ,  
ອົງກອນແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການປະຕິບັດ
ຕາມບໍ່?

ອົງກອນແມ່ນນ�າໃຊ້ປື້ມຄູ່ມືການຈັດຊື້-ຈັດ ຈ້າງ 
ແລະ ຄູ່ມືແນະນ�າທີ່ອອກໂດຍສູນກາງບໍ່?

ເອກະສານທີ່ອອກຈາກສູນກາງແມ່ນສາມາດ
ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງກ
ອນບໍ່?

ໃນກ�ລະນີບໍ່ມີເອກະສານທີ່ອອກຈາກສູນກາງ, 
ອົງກອນມີເອກະສານປະມູນມາດຖານ ແລະ 
ຄູ່ມືແນະນ�າເປັນຂອງຕົນເອງບໍ່? 

3 – ອົງກອນແມ່ນມີກົດລະບຽບ, ຂະນວນການ, 
ເອກະສານປະມນູທີ່ດທີີ່ສດຸຂອງຕນົເອງຄໃືນ
ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດ.

2 – ອົງກອນແມ່ນອີງຕາມກົດລະບຽບການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕັ້ງໃຈໃນການປະຕິ 
ບັດຕາມ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຊ້ຂະບວນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດ, ຄູ່ມືແນະນ�າ ແລະ 
ເອກະສານປະມູນ.

1 – ອົງກອນແມ່ນອີງຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແຕ່
ມີຈດຸປະສົງທີ່ບໍ່ຢາກປະຕິບັດຕາມ. ມີການ 
ບ່ຽນແບນຢູ່ເລື້ອຍໆ.

0 – ອົງກອນໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກ ຫຼ ືບໍ່ປະຕິບັດ 
ຕາມລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ບໍ່ມີລະບຽບ 
ເປັນຂອງຕົນ, ຂະບວນການ, ຄູ່ມແືນະນ�າ ແລະ 
ເອກະສານປະມູນ ທີ່ປ່ຽນແທນກັນໄດ້.

1.2 ມີຂອບກົດໝາຍສະເພາະ 
ຂອງຂະແຫນງ ຫລ ືອົງກອນ ຫລບືໍ່ 
ແລະ ມັນສ້າງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນຫັຼກການຫັຼກໃນການ ຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ຂອງ ADB ຫລບືໍ່?

ມີເອກະສານປະມູນທີໂປ່ງໃສ ເປັນທ�າບໍ່?

ມເີງື່ອນໄຂທີ່ຮບັຮອງໄດໃ້ນການເຂົ້າຮ່ວມ
ປະມູນຂອງລັດວສິະຫະກິດບໍ່? 

ມກີານກ�ານດົອງົປະກອບຂອງເອກະສານ
ເຕກັນກິຂອງຜູນ້ �າໃຊທ້ີ່ມຜີນົໃນຂະບວນ
ການປະມູນບໍ່?

ການຜິດຈາລະນາມູນຄ່າສ�າລັບເງນິ, ມູນຄ່າ 
ຮອບວຽນ, ຄວາມຍືນຍົງຄວບຄຸມບໍ່?

ມກີານດ�າເນນີງານທີ່ທນັສະໄຫມລ່ວມທງັ
ການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງທາງອເີລກໂທນກິທີ່ອະ
ນຸຍາດຫລບືໍ່?

ລະບົບແມ່ນສ້າງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຈດຸປະສົງ 
ແລະ ສັດສ່ວນຫລບືໍ່?

3 – ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນປະ 
ຕິບັດຕາມຫັຼກແກນຫັຼກ. ຄວາມຍືນຍົງແມ່ນ 
ປັດໃຈ. ມັນບໍ່ມີການກີດກັ້ນວ່າຈະແມ່ນສິນຄ້າ 
ພາຍໃນປະເທດ ຫລ ືຈາກຕົ້ນກ�າເນີດບ່ອນທີ່ 
ຜະລິດ. ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍວ່າຈະແມ່ນຂອງພາຍໃນ 
ຫລ ືບ່ອນ. ຍົກເວັ້ນໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂການເຂົ້າຮ່ວມ 
ຂອງລັດວສິະຫະກິດ. ມີໂອກາດສ�າລັບນະວັດ 
ຕະກ�າໃຫ່ມ. ການກ�ານົດວທີິທາງອອກໃນການ 
ນ�າໃຊ້ຈາກວທິີ່ໜຶ່ງໄປຫາອີກວທີິໜຶ່ງແມ່ນຈະແ
ຈ້ງ ແລະ ມີເຫດມີຜົນ. ໂດຍສະເລ່ຍຜູ້ເຂົ້າຍື່ນປະ 
ມູນແມ່ນຫ້າ ຫລ ືຫຼາຍກວ່າ.

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

ກ່ຽວກັບການເງນິມີການສ້າງຕັ້ງເພື່ອເຂົ້າເຖິງ
ການນ�າໃຊບ້ນັດາວທິກີານຈດັຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ່? 

2 – ລະບົບພື້ນຖານແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ
ຫັຼກການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຫັຼກຂອງລັດ, ແຕ່ບໍ່
ສອດຄອ່ງກບັຄວາມຄຸມ້ຄາ່ການນ�າໃຊທ້ນຶ, 
ມູນຄ່າຮອບວຽນ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ນະວັດຕະກ�າ 
ໃຫ່ມ. ບໍ່ມີການ ກີດກັ້ນວ່າແມ່ນລະດັບປະເທດຫລ ື
ທ້ອງຖິນ, ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຈ�າເປັນໃນການບີບບັງ 
ຄັບ. ມີຂໍ້ຄັດແຍ່ງກັບລະບຽບຫັຼກການອື່ນໆ. 
ໂດຍສະເລ່ຍຜູ້ຍື່ນປະມູນແມ່ນມີສາມ.

1 – ມີຄວາມຈ�າກັດທາງດ້ານຫັຼກການລວມ
(ຕົວຢ່າງ: ຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເສດຖະ 
ກິດ) ກັບເງື່ອນໄຂສະນັບສະໜນູເລັກນ້ອຍກ່ຽວ 
ກັບຄວາມໂປ່ງໃສ, ການເປີດເຜີຍ ແລະ ຄວາມ 
ຄຸ້ມຄ່າ. ຂໍ້ຈ�າ ກັດບັນດາ ຜູ້ຍື່ນປະມູນ. ໂດຍສະ 
ເລ່ຍມີຜູ້ຍື່ນປະມູນມີພຽງສອງ ຫລ ືຫ້ນອຍກວ່າ. 

0 – ຄວາມຈ�າກັດການກ່ຽວພັນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງກັບ
ຫັຼກການລວມໂດຍສະເພາະແມ່ນການເປີດ ເຜີຍ 
ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ.ຈ�າກັດການແຂ່ງຂັນໂດຍ ມີ
ຜູ້ຍື່ນປະມູນຫ້ນອຍກວ່າສອງຕໍ່ສັນຍາ. ການຍົກ 
ເລີກການປະມູນຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ສູງ. 

1.3 ອົງກອນມີລະບົບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມດ້ວຍການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບ, ຄູ່ມື 
ແນະນ�າ, ປື້ມຄູ່ມ,ື ອື່ນໆ., ທີ່ທັນກັບ 
ສະພາບການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ  
ການໃນການດ�າເນີນງານທີ່ໄດ້ປະ
ຕິບັດຂອງອົງກອນ ແລະ ລະບຸໄວ້ 
ຊັດເຈນເມື່ືອໃດ, ວທີິໃດ ແລະ 
ການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງຂອງໃຜທີ່ຈະ 
ຖືກປະຕິບັດຫລບືໍ່?

ອງົກອນມລີະບບົຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງທາງອເີລກັ 
ໂທນກິໃນກດົໝາຍການຈດັຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແຫ່ງຊາດບໍ່?

ມປີື້ມຄູ່ມ,ື ຄູ່ມືແນະນ�າ ແລະ ຂັ້ນຕອນການ 
ປະມູນທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນທີ່ທັນສະພາບ 
ການບໍ່?

ພວກມນັແມນ່ເໝາະກບັຄວາມຈ�າເປນັ  
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການບໍ່?

ເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນກວມເອາົການບ�ລຫິານ 
ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາບໍ່?

3 – ເອກະສານສະນັບສະໜນູແມ່ນທັນກັບສະພ
າບການ, ມີຄົບຖ້ວນ ແລະ ຄວບຄຸມທັງໝົດ 
ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ພວກມັນສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ນ�າໃຊ້ທົ່ວໄປ ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອ 
ຖືຕໍ່ພະນັກງານ, ຜູ້ຍື່ນປະມູນ ແລະ ສັງຄົມ ຜົນ 
ລະເຮອືນ. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີເລັກໂທນິກ
ແມ່ນຖືກນ�າໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ຄູ່ມືແນະນ�າໄດ້
ກ�ານົດວ່າໃຜເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ເມື່ອໃດ, 
ລວມທັງລະດບັຂັ້ນຂອງຄະນະກ�າມະການ; 
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ປະກອບ ໃຫ້ມີ. 

1 – ເອກະສານແມ່ນມີຢູ່, ແຕ່ບໍ່ເປັນຕາເຊື່ອຖື, 
ທັນກັບສະພາບການ ຫລ ືຄົບຖ້ວນ. ມັນຄວບຄຸມ
ພຽງບາງສ່ວນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
(ຕົວຢ່າງ: ບໍ່ລວມເອົາການບ�ລິຫານສັນຍາ).  
ເອກະສານແມນ່ມແີຕໃ່ນຮບູແບບເປນັສິ່ງພມິ
ເຊິ່ງຈ�າກັດການເຂົ້າເຖິງ.

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

ມີການນ�າໃຊ້ພຽງບາງຄັ້ງຄາວບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ 
ປັບປຸງບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງວາງ. ຄະນະກ�າມະ ການບໍ່ 
ຈະແຈ້ງ ແລະ/ຫລ ືມີພຽງບາງພາກສ່ວນ. ການ 
ຕັດສິນໃຈມີຫັຼກສະນະລວມສູນ. 

0 – ເອກະສານແມ່ນບໍ່ທັນສະພາບການ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ 
ແລະ ບໍ່ເປັນທີ່ເຊື່ອຖື ແລະ ຈ�າກັດການ ເຂົ້າເຖິງ. ສິ່ງ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມໂດຍແຕ່ລ
ະຝ່າຍດ້ວຍການເຮດັແບບລວບລັດເປັນແຕ່ລະກ�ລະນີ
ໂດຍບໍ່ມີການສັງລວມ. ລ�າດັບຂັ້ນຂອງຄະນະກ�າມະກ
ານໃນການຕັດສິນໃຈແມ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ. ການຕັ
ດສິນໃຈແມ່ນມີແນວໂນມລວມສູນໃນລະດັບຂັ້ນສູງ.

1.4 Are there secondary 
objectives, such as 
domestic preferences, 
promotion of small and 
medium-sized enterprises, 
a n d / o r  
international agreements 
that impede the realization 
of the policy’s primary goals 
and principles?

ປະເທດໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາລະຫ່ວາງປະ
ເທດບໍ່? ເຊັນວ່າສັນຍາຂອງອົງກອນການຄ້າ
ໂລກກັບລັດຖະບານສັນຍາທີ່ຄວບຄຸມການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງງຂອງລັດ? 

ອງົກອນມນີະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່?

ມນີະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດສ້າງຢາກໃຫ້ມກີານ
ເຂົ້າເຖິງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດສະເພາະ 
ບາງກຸ່ມບໍ່?

ກອບນີ້ໄດ້ກວມເອົາຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜົນກະ 
ທົບທາງສະພາບເວດລ້ອມບໍ່? 

ການຈັດຊື້-ຈດັຈາ້ງຂອງອງົກອນແມນ່ອງີ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່?

ອົງກອນມີເປົ້າໝາຍຂອງໂຕເອງ ແລະ ມີ 
ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂົງເຂດໃດໜື່ງ, 
ເຊັ່ນວ່າຄວາມຍືນຍົງບໍ່? 

ມຂີໍ້ກ�ານດົສ�າລບັທກຸຄວາມຕອ້ງການທີ່ໄດ້ 
ລະບຸ ແລະ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຊັດເຈັນບໍ່? 

ອົງກອນມີຄວາມເຂົ້າໃຈບໍ່?ເຂົາຄວນນ�າໃຊ້
ບໍ່?

ອງົກອນສາມາດບໍ່ເລອືກເອາົຄວາມຕອ້ງ
ການເຊັ່ນນັ້ນ, ບົນພື້ນຖານກ�ລະນີທຸລະກິດ, 
ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ 
ໄດ້ບໍ່? ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນຖືກຍອມຮັບ
ກ່ຽວກັບມູນຄ່າພື້ນຖານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 
ແລະ ອີງຕາມການປະເມີນຜົນກະທົບຢ່າງ 
ສົມເຫດຜົນບໍ່?

3 –ອົງກອນແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສອຄ່ອງກັບສັນຍາ 
ພາກພື້ນ ຫືຼ ສາກົນ. ກອບແຫ່ງຊາດສ�າລັບຄວາມ 
ຕ້ອງການທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການການຈັດຊື້- ຈັດ 
ຈ້າງທີ່ເໝາະສົມໃນການສົ່ງເສີມການ ຈັດຊື້ 
ຈັດຈ້າງຂະຫນາດນ້ອບ ແລະ ຂະຫນາດກາງ 
ແລະ/ຫລ ືຫັຼກການຄ້າຂັ້ນພູມິພາກ, ມີເປົ້າໝາຍ 
ທີ່ຈະແຈ້ງ, ບໍ່ໄດ້ນ�າໃຊ້ໃນທາງຜິດ ແລະ/ຫລ ືສັ
ນຍາສາກົນທີ່ກດີຂວາງຄວາມເປນັຈງິກ່ຽວກັບ 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຫັຼກການ ແລະ ເປົ້າໝາຍພື້ນ 
ຖານບໍ່? ມັກຈະມີຄວາມຜິດແຜ່ຂະ ຫຍາຍ ແລະ 
ອີງຕາມຜົນປະໂຫຍດ-ມູນຄ່າບາງ ຄັ້ງ ແລະ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບ. ອົງກອນມີ ການຕິດຕາມ 
ແລະ ກວດກາບັນດາຄວາມຕ້ອງ ການ ແລະ ການ 
ປະເມນີການກະທົບທາງຄວາມຄຸມ້ຄ່າການນ�າ 
ໃຊ້ທຶນ. ມັນກ່ຽວພັນກັບຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍກ່ຽວ 
ກັບຜົນກະທົບ. ເຊັ່ນວ່າຄວາມ ຕ້ອງການແມ່ນ 
ຫ້ນອຍ (ຕົວຢ່າງ: ນ້ອຍ ກວ່າ 5% ສ�າລັບ ມູນຄ່າ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ). ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ມີກອບ, 
ອົງານແມ່ນເຮດັທຸກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດີທີ່ສຸດ
ທີ່ຈະພະຍາຍາມເຂົ້າເຖິງຜູ້ຍື່ນປະມູນທີ່ມີທາ ແຮງ 
ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ເຂົ້າຮ່ວມ. ມັນມີນະໂຍບາຍຂອງ
ຕົນເອງກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງທີ່ເລັງໃສ່ທາງດ້ານ
ການກ�ານົດເຕັກນິກ ແລະ ມູນຄ່າຮອບວຽນ

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

ໃນກອບໃດກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ອົງກອນທີ່ຖກືກະທົບຈາກທກຸທຄວາມຕ້ອງ 
ການເຊັ່ນນັ້ນແດ່?

ອົງກອນແມ່ນມີລະບົບເພື່ອຮອງຮັບໃນການ
ຄວບຄຸມ, ການຕິດຕາມ, ລາຍງານ ແລະ ປະ
ເມນີກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຂອງທກຸໆຄວາມ
ຕ້ອງການເຊັ່ນນັ້ນ, ລວມທັງການກະທ�າຜິດ
ໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈບໍ່?

ອົງກອນໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການສົນທະນາລະດັບຊາດກ່ຽວ
ກັບຈດຸດີຂອງຄວສມຕ້ອງການນັ້ນບໍ່?

2 – ອົງກອນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ 
ຫລ ືພູມິພາກ. ມີກອບແຫ່ງຊາດທີ່ ຕອບສະໜອງ 
ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ສະເພາະກຸມໃດໜຶ່ງ, ແຕ່ບໍ່ສ
າມາດຍອມຮັບໄດ້ກ່ຽວກັບພື້ນຖານມູນຄ່າຜົນ-
ປະໂຫຍດ ແລະ ມີລະບົບຄວບຄຸມການເຮດັຄວ
າມຜິດທີ່ອ່ອນແອ. ຜົນກະທົບກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຕ້ອງການດັ່ງກ່ວາແມ່ນຖືກຈ�າກັດ (ຕົວຢ່າງ: 
ນ້ອຍກວ່າ 5% ຂອງມູນຄ່າຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ) ແລະ 
ພວກມັນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດການຈັດ
ຊື້ທີ່ສ�າຄັນ. ອົງກອນແມ່ນຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ 
ກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄອງ. ອົງກອນແມ່ນຢູ່ຊ່ວງໄລ 
ຍະເລີ້ມຕົ້ນຂອງການພັດທະນານະໂຍບາຍແບບ 
ຍືນຍົງຂອງຕົນເພື່ອໄປເຖິງຄວາມຍືນຍົງ.

1 – ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າອົງກອນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ຫລ ືພູມິພາກເພາະບໍ່ໄດ້ມີການ 
ເກັບກ�າ. ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່າກ່ຽວກັບດ້ານຂອງອົງ 
ກອນດັ່ງຄືໃນຂໍ້ບັງຄັບຂອງມັນ. ກອບແຫ່ງຊາດ 
ສ�າລັບຄວາມຕ້ອງການແມ່ນມີຢູ່ແຕ່ແມ່ນອີງຕາມ 
ຄວາມຜິດທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ຂໍ້ກ�ານົດບໍ່ຈະແຈ້ງ 
ແລະ ຜົນກະ ທົບບໍ່ມີການຕິດຕາມ ຫລ ືຖືກຍອມ 
ຮັບບົນພື້ນຖານມູນຄ່າ-ຜົນປະໂຫຍດ. ຜົນກທົບຕໍ່ 
ອົງກອນສາມາດເປັນວັດຖຸ (ຕົວຢ່າງ: ໃຫ່ຍ ກວ່າ 
5% ຂອງມູນຄ່າການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ) ແລະ ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້ທີ່ສ�າຄັນ. 

0 – ອົງກອນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບທຸກໆຂໍ້ຕົກລົງ ສາກົນ 
ແລະ ພູມິພາກ. ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່າກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົລົງ 
ແບບນັ້ນ. ອົງກອນໄດ້ມີການດ�າເນີນສັັນຍາເປັນ
ປະຈ�າບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການເຖິງແມ່ນວ່າ
ກອບແຫ່ງຊາດແມ່ນອ່ອນແອ. ມັນບໍ່ໄດ້ມີການຕິດ 
ຕາມສັນຍາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງພວກ 
ມັນ.

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່
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2. ຂົງເຂດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມອາສາມາດການບ�ລິຫານ

2.1 ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແມ່ນແທດເພາະກັບປື້ມຄູ່ມື ຫລື 
ຮອບວຽນງົບປະມານຫຼາຍປີ ແລະ 
ການວາງແຜນ ບໍ່?

ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນໄດ້ກະກຽມ
ຈາກສ່ວນໜື່ງຂອງຂະບວນການວາງແຜນ
ງົບປະມານຂອງອົງກອນບໍ່?

ອງົກອນຕອ້ງການທນຶແມ່ນເງື່ອນໄຂກອ່ນ
ໜາ້ກອ່ນການການເລີ້ມເຮດັທລຸະກ�າການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່?

ງບົປະມານປະເມນີບນົພື້ນຖານກຽ່ວກບັ
ຄ�າຫມັ້ນສັນຍາ ແລະ ການປະເມີນມູນຄ່າ
ຕົວຈງິບໍ່?

ບັນດາງົບປະມານມີການອັບເດດ ແລະ ທົບ 
ທວນຄນືໂດຍຂື້ນກບັຄວາມຄບືໜາ້ຕວົຈງິ 
ແລະ ຈຸດເປົ້າໝາຍຫັຼກ ບໍ່?

ການເບກີຈ່າຍເງນິຖກືປະຕບັິດບົນພື້ນຖານ
ກ�ານົດເວລາບໍ່?

ການຈ່າຍເງນິຖກືປະຕບັິດຕາມການຢັ້ງຢນື
ຄວາມສ�າເລັດ ແລະ ຖືກຮັບຮອງຂອງສິນຄ້າ, 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບ�ລິການ ຫລ ືບໍ່?

3 – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຖືກກະກຽມແມ່ນ 
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການງົບປະ ມານຫຼາຍປີ 
ຫລ ືປະຈ�າປີ. ການປະກອບທຶນແມ່ນມີກ່ອນການ 
ປະມູນ. ການຄາດຄະເນບັນດາງົບປະມານ ແລະ 
ການໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນບົນພື້ນຖານການອັບເດດການ 
ປະເມີນມູນຄ່າ ແລະ ຈດຸຫັຼກທີ່ປະຈັກຕາ. ລະ ບົ
ບແມນ່ຕດິຕາມຄ�າໝັ້ນສນັຍາລວມທງັພນັ  
ທະສັນຍາ. ການເບີກຈ່າຍເງນິແມ່ນກົງເວລາບົນ
ພື້ນຖານການສົ່ງມອບ ຫລ ືໄດ້ຮັບ. ການເບີກຈ່າຍ 
ເງນິສຸດທ້າຍ ແລະ ການຈ່າຍຄືນເງນິຄໍ້າປະກັນ
ແມນ່ໄດຖ້ກືປະຕບິດັບນົພື້ນຖານການຢັ້ງຢນື
ຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍາ 

2 – ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນໄດ້ກະກຽມຢ່າງເປັນ 
ເອກະລາດໃນຂະບວນການງົບປະມານຫຼາຍປີ 
ຫລ ືປະຈ�າປີ, ແຕ່ໄດ້ສອດຄ່ອງກັບການຄາດຄະເນ 
ການເບີກຈ່າຍ-ງົບ ປະມານ. ລະບົບການຈັດການ 
ທາງການເງນິບໍ່ມກີານຕດິຕາມຄ�າໝັ້ນສັນຍາ. 
ການເບີກຈ່າຍເງນິແມ່ນອາດໄດ້ຖືກປະຕິບັດຂື້ນ
ຍ້ອນຂໍ້ຈ�າກັດທາງງົບປະມານ. 

1 – ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນໄດ້ກະ 
ກຽມ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການກ່ຽວໂຍງໃນການຄາດຄະ 
ເນການໃຊ້ຈ່າຍ ຫລ ືງົບປະມານຫຼາຍປີ ຫລ ືປະ 
ຈ�າປີ. ການເບີກຈ່າຍເງນິທີ່ໄດ້ປະຕິບັດເລື້ອຍໆ
ຍ້ອນຂໍ້ຈ�າກັດທາງງົບປະມານ. ມີການເຊື່ອມໂຍງ 
ເລັກນ້ອຍລະຫ່ວາງການສົ່ງມອບ ຫລ ືຮັບ ເອົົາ 
ແລະ ການເບີກຈ່າຍ. ບໍ່ມີການຕິດຕາມກ່ຽວກັບ 
ຂໍ້ກ�ານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂສຸດທ້າຍຂອງສັນຍາ. 

0 – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະຈ�າປີບໍ່ໄດ້ມີການ 
ກະກຽມ. ການເບີກຈ່າຍເງນິຊັກຊ້າເປັນປະຈ�າ 
ແລະ ຖວງດືງຄວາມຄືບໜ້າທາງວັດຖຸ. ການເບີກ 
ຈ່າຍເງນິແມ່ນບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຫມາກຜົນ, 
ຮັບເອົາ ຫລ ືຕາມຂໍ້ກ�ານົດຂອງສັນຍາ.
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ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

2.2 ລະບົບແມ່ນໄດ້ປະສິດທີພາບ
ທີ່ນ�າໃຊ້ການວາງແຜນທີ່ພຽງພ�ບໍ່?

ອົງກອນໄດ້ກ�ານົດຂັ້ນຕອນ ແລະ ວທີິການເພື່ອ 
ສົ່ງເສີມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່?

ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ແມນ່ລວມມຄີວາມຈ�າ
ເປັນໃນການວເິຄາະ, ການສ�າຫລວດຕະ 
ຫລາດ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງບໍ່?

ການຈດັຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມຄີວາມສ່ຽງສງູໄດ້ມີ
ການປະເມີນໄວ້ບໍ່?

ຂະບວນການເພື່ອປະເມີນມູນຄ່າແມ່ນນ�າໃຊ້
ໄດ້ບໍ່?

ລະບົບໄດ້ດ�າເນີນການຕັດສິນໃຈຢ່າງສົມເຫດ 
ສົມຜົນກ່ຽວກັບການການຜູກມັດ, ການ ຫຸ້ມຫ� 
ແລະ ທາງເລືອກໃນການວທີິການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ ຫລ ືບໍ່? 

ແຜນການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງແມນ່ຖກືກະກຽມ 
ສ�າລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມມີນູຄ່າສງູບໍ່? 
ສ�າລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມຄີວາມສ່ຽງສງູ 
ບໍ່?

ລະບບົການວາງແຜນມກີານກ�ານດົຄວາມ
ຕ້ອງການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດດ້ານຄວາມ 
ສ່ຽງ ແລະ ການບ�ລິຫານສັນຍາບໍ່?

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາລະບົດບາດແມ່ນ 
ໄດ້ກ�ານົດຈະແຈ້ງສ�າລັບຮອບວຽນການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງທັງໝົດໂດຍການບ�ລິຫານສັນຍາ
ບໍ່?

3 – ອົງກອນໄດ້ດ�າເນີນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຢ່າງຄົບຖ້ວນສ�າລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ສ�າຄັນ 
ຕາມມູນຄ່າ (ຕົວຢ່າງ: 80%) ແລະ ບໍ່ລວມເອົາ 
ວຽກທີ່ເຮດັປະຈ�າແລະ ມູນຄ່າການຈັດຊື້ບໍ່ສູງ. 
ແຜນຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ ແລະ ມີສ�າລັບ 
ສະທາລະນະ. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 
ສູງໄດ້ຖືກກ�ານົດ (ຄ່ຽງຄູ່ກັບສິ່ງອື່ນທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງປານກາງ ແລະ ຕໍ່າ) ແລະໄດ້ຮັບການເອົາໃຈ 
ໃສ່ການບ�ລິຫານເພີ່ມຕື່ມ. ແຜນການແມ່ນກວມ 
ເອົາຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທັງໝົດໂດຍ 
ການບ�ລິຫານສັນຍາ. 

2 – ອົງກອນໄດ້ດ�າເນີນການກ່ຽວກັບແຜນການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຢ່າງຄົບຖ້ວນຫຼາຍກວ່າ 50% 
ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕາມມູນຄ່າ, ໂດຍເນັ້ນ 
ໃສ່ພຽງແຕ່ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງ. 
ສ່ວນທີ່ຍັງເຫືຼອອີງຕາມການວາງແຜນທີ່ມີຂໍ້ ຈ�າ
ກັດເປັນສ່ວນໃຫ່ຍທີ່ຂື້ນກັບຜົນການປະມູນຜ່ານ
ມາເພື່ອວັດຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫລາດ ແລະ ເນັ້ນ 
ໃສ່ການກ�ານົດເວລາ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ຈດຸໃນ 
ການຕັດສິນໃຈ. ເຖິງແມ້ວ່າຈະມີຂໍ້ຈ�າກັດ,ແຜນ 
ເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຖືເຜີຍແຜ່. 

1 – ອົງກອນດ�າເນີນການ ການວາງແຜນ ການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຄົບຖ້ວນຖ້າຕ້ອງການພຽງແຕ່
ໂດຍອົງກອນການເງນິພາຍນອກ ແລະ ການສົ່ງ 
ເສີມສ�າຮອງທາງວຊິາການ. ແຜນການເຫຼົ່ານັ້ນແ
ມ່ນໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່. ອົງກອນບໍ່ໄດ້ດ�າເນີີນ
ການວາງແຜນທີ່ຄົບຖ້ວນສ�າລັບການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງຂອງຕົນ ແລະ ຂໍ້ຈ�າກັດທຸກໆການວາງແຜນ
ກ່ຽວກັບກ�ານົດເວລາ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ຈດຸໃຈ 
ການຕັດສິນໃຈ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແຜນທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການ 
ເຜີຍແຜ່. ການວາງແຜນບໍ່ກວມເອົາການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ແລະ ການບ�ລິຫານສັນຍາ.

0 – ອົງກອນແມ່ນປະຕິບັດແຕ່ການວາງແຜນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂັ້ນພື້ນຖານ (ຕົວຢ່າງ: ລາຍ 
ການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ ຍັງຄ້າງຄາ), ແຜນບໍ່ມີ 
ການເຜີຍແຜ່ເປັນປະຈ�າ, ແລະ ອົງກອນບໍ່ມີລະ 
ບົບພາຍໃນ ຫລ ືຄວາມອາດສາມາດເພື່ອດ�າເນີນ 
ແຜນການຢ່າງຄົບຖ້ວນພ້ອມກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານ
ວຊິາການ
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ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

2.3 ອ�ານາດ, ບົດບາດ ແລະ ຄວາມ 
ຮບັຜດິຊອບໃນກນົໄກການຈດັ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງໄດ້ກ�ານົດຈະແຈ້ງ ແລະ 
ຄນຸວດຸທທິີ່ກຽ່ວຂອ້ງເພື່ອຜນັຂະ 
ຫຍາຍວັດຖຸຈດຸປະສົງ ຫລບືໍ່?

ການກ�ານດົໜາ້ວຽກໄດມ້ກີານກ�ານດົທນັ
ກັບສະພາບຕົວຈິງບໍ່?

ການກ�ານດົຄວາມຮບັຜດິຊອບເຫຼົ່ານີ້ແມນ່
ເຮດັໃຫຮ້ອບວຽນການຈດັຊື້-ຈັດຈ້າງລວມ 
ທັງການບ�ລິຫານສັນຍາໃຫ້ສ�າເລັດບໍ່?

ມກີານກ�ານດົຄວາມຕອ້ງການຕໍ່າສດຸຂອງ
ຜູ້ສະມັກບໍ່?

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ຖືກສ້າງຂື້ນ
ໃນລະບບົການບ�ລຫິານແຫຼງ່ຊບັພະຍາ 
ກອນມະນຸດໃນອົງກອນບໍ່?

ການແຂ່ງຂັນການຮັບສະມັກພະນັກງານຊ່ຽວ
ຊານມີການແຂ່ງຂັນບໍ່? ແມ່ນອີງຕາມຈດຸດີບໍ່?

ພະນກັງານແມ່ນໄດມ້ໂີອກາດໃນການເຝກິ 
ອົບຮົມ ແລະ ການຍົກລະດັບສາຍອາຊີບຕື່ມບໍ່?

ມີລະບົບຢັ້ງຢືນ ຫລ ືຮັບຮອງສ�າລັບການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເປັນສາຍອາຊີບບໍ່?

ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄຸນະວດຸ, ພາລະບົດບາດ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່?

ມກີານກ�ານດົເຈົ້າໜາ້ທີ່ຢູໃ່ນຄະນະຮບັຜດິ 
ຊອບຈະແຈ້ງ ວ່າແມ່ນຢູ່ຂັ້ນໃດທີ່ຈະ ເຮດັການ 
ຕັດສິນໃຈການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະໃດໜື່ງ 
ຫລບືໍ່?

ການເຮດັການຕັດສິນໃຈການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແລະ ການບ�ລິຫານແມ່ນແບບກະຈາຍອ�ານາດ 
ບໍ່? ລະດັບຂັ້ນຂອງເຈົ້້າໜ້າທີ່ແມ່ນກ�ານົດ 
ຈະແຈ້ງບໍ່?

ຜູບ້�ລຫິານແມນ່ປະກອບມປີະສບົການໃນ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຢ່າງມືອາຊີບບໍ່? ຕ�າແນ່ງ 
ພວກເຂົາແມ່ນຫັຍງ?

ມໜີວ່ຍງານສ�າລບັຮອງຮບັການຈດັຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ ທາງລີເລັກໂທນິກບໍ່ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ 
ທາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານບໍ່?

3 – ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງ 
ແລະ ພະນັດງານແມ່ນອີງຕາມຄວາມສາມາດໃນ 
ສາຍງານ. ມີການບັນທຶກ, ປັບປຸງໃຫ້ທັນສະພາບ
ການກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດໜ້າວຽກ. ການຮັບ 
ພະນັກງານແມ່ນອີງຕາມຈດຸດີ. ຄວາມເປັນມືອາ
ຊບີໄດມ້ກີານເກບັກບັໃນລະບບົແຫຼງ່ຊບັພະ 
ຍາກອນມະນຸດ. ມີການດ�າເນີນງານຂອງພະນັກ 
ງານ, ການປະ ເມີນຜົນ,ແລະ ແຜນການເຝິກອົບ 
ຫົມ. ອົງກອນໃນທີ່ນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກເປັນທີ່ຍອມຮັບ
ການຢັ້ງຢນືຄວາມຊ�ານານການຢາ່ງມອືາຊບີ
ຈາກສາກົນໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີໂຄງການາລະດັບ 
ທ້ອງຖິນ. ການຕັັດສິນໃຈແມ່ນຄວາມສອດຄ່ອງ
ເຖິງພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ 
ກ�ານົດລະດັບຂັ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຜູ້ບ�ລິຫານອາວ ຸ
ໂສກ່ຽວກບັການຈດັຊື້-ຈັດຈາ້ງແມນ່ຖກືຕາມ 
ເຫດຕາມຜົນ, ຄຸນະວດຸ ແບບສາຍອາຊີບເຊິ່ງເປັນ 
ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງ. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີ່ເລັດໂທນິກ 
ແມ່ນຖືກປະຕິບັດໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບ
ໝາຍພິເສດ. ອົງປະກອບຂອງຄະນະກ�າມະການ 
ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນລວມມີຊ່ຽວຊານທາງວິ
ຊາການທີ່ເໝາະສົມ. ຜູ້ນ�າໃຊ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງສອງ 
ດ້ານການປະເມີນ ແລະ ມາດຖານເຕັກນິກ. 

2 – ອົງປະກອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນໄດ້ຮັບ 
ການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານແມ່ນອີງຕາມ
ສາຍງານຄວາມເປັນມືອາຊີບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກແມ່ນຫ້ລາສະໄຫ່ມ ແລະ ບໍ່
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈ�າເປນັຂອງການດ�າເນນີ 
ງານປະຈ�າວັນ. ອົງປະກອບບາງຄວາມຮູ້ແມ່ນຍັງ 
ຂາດເຂີນ (ຕົວຢ່າງ: ການຈັດ ຊື້-ຈັດຈ້າງທາງ 
ອີ່ເລັກໂທນິກ). ການຮັບສະມັກງານແມ່ນມີການ 
ແຂ່ງຂັນ ແລະ ອີງຕາມຈດຸດີ, ແຕ່ອົງກອນມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຢາກໃນການຮັບພະນັກງານທີ່ມີຄຸນະວດຸສູງ 
ເພາະມີຄວາມຈ�າກັດທາງເງນິເດືອນ. ການຕັດ 
ສິນໃຈແມ່ນໄປຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບທີ່ໄດ້ກ�ານົດໄວ້.ຜູ້ບ�ລິຫານການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງອາວໂຸສແມ່ນມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, 
ແຕ່ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາອາດຖືກຄອບ
ງ�າຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ
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ມີຂໍ້ມູນນ�າໃຊ້ພຽງພ�ໃນໄລຍະຮອບວຽນການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈາກອົງກອນຜູ້ຊົມໃຊ້, ສັງຄົມ 
ຜົນລະເຮອືນ ແລະ ຊ່ຽວຊານທາງວຊິາການ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການກ�ານົດມາດຕະ 
ຖານເຕັກນິກ, ການປະເມີນຜົນການປະມູນ, 
ການຕດິຕາມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊວ່ຍໃນ
ການຕດັສນິໃຈສ�າລບັວດັຖຈຸດຸປະສງົຢາ່ງ
ເອກະລາດ ບໍ່?

1 – ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງສ�າລັບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງແມ່ນຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນ ແລະ ມີແນວໂນມຈະ
ຫລາ້ສະໄຫມເຊິ່ງມໂີອກາດນອ້ຍນດິສ�າລບັ
ການເຕີບ ແລະ ການພັດທະນາທາງຄວາມສ�າ
ນານງານແບບອາຊີບການຕັດສິນໃຈແມ່ນເປັນ 
ຕາມລະດັບຂັ້ນ ແລະ ຈ�າກັດຄະນະ ແລະ ມີແນວ
ໂນມການຕດັສນິໃຈແມນ່ມາຈາກລະດບັສງູ, 
ເຖີ່ງແມ່ນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກນ້ອຍໆ, ຄວາມຕໍ່າ 
ແລະ ເຮດັທຸລະກ�າໃນມູນຄ່າຕໍ່າ. ການຮັບສະ
ມັກແມ່ນຕາມການບ�ລິການພື້ນຖານ ຫລ ືລະ
ບຽບຂອງອົງກອນທີ່ບໍ່ສາມາດເຮດັສັນຍາກັບຜູ້
ສະມັກທີ່ມີຈດຸດີ. ມີຄວາມຮູ້ສະເພາະດ້ານນ້ອຍ. 
ການບ�ລຫິານແມນ່ບໍ່ມຄີວາມຮູທ້າງວຊິາການ 
ແລະ ປະສົບ ການ.

0 – ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ 
ແລະ ມີແນວໂນມທີ່ຈະຫ້ລາສະໄຫມ; ບໍ່ມີຄວາມ
ຊ�ານານງານກັບໂອກາດທີ່ຈະມີການເຕີບໂຕ ແລະ 
ການພັດທະນາຢ່າງມືອາຊີບ.ຜູ້ບ�ລິຫານແມ່ນຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍບໍ່ມກີານພຈິາລະນາກ່ຽວກັບຄນຸະ 
ວດຸຢ່າງມືອາຊີບ, ຄວາມສາມາດ, ລະດັບສູງ ແລະ 
ມີແນວໂນມການຈະພິຈາລະນາທີ່ບໍ່ເສດຖະກິດ. 
ການຮັບພະນັກງານແມ່ນຕາມລະບຽບຂອງອົງ 
ກອນ ຫລ ືພື້ນຖານການໃຫ້ບ�ລິການທີ່ບໍ່ສາມາດ
ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ສະມັກທີ່ມີຈດຸດີ.
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2.4 ຖານອົງປະກອບການຈັດຊື້-
ຈດັຈາ້ງມພີື້ນຖານໂຄງລາງປະ 
ຈັກຕາ, ແຫ່ຼງຊັບ ພະຍາກອນມະ 
ນດຸ,ເທກັໂນໂລຊຂີໍ້ມນູຂາ່ວສານ 
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງບ�ລິຫານທີ່ຈ�າເປັນເພື່ອດ�າ 
ເນີນກາກນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຢ່າງມີປະ 
ສິດທິພາບຫລບືໍ່?

ມີພື້ນຖານໂຄງລາງປະຈັກຕາ, ແຫ່ຼງຊັບພະ 
ຍາກອນມະນຸດ, ເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມ ຄອງບ�
ລຫິານທີ່ຈ�າເປນັເພື່ອດ�າເນນີການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫລບືໍ່?

ແມ່ນລະດັບໃດໃນການບັນຈພຸະນັກງານທີ່
ຊ່ຽວຊານໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ?, ມີຄວາມຮູ ້
ພຽງພ�ບໍ່?

ມີການຄຸ້ມຄອງບ�ລິຫານທີ່ພຽງພ�, ການຄິດໄລ່, 
ການຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ສິ່ງສະນັບສະໜນູ 
ອື່ນໆທີ່ພຽງພ�ບໍ່? 

ມີລະບົບການເກັບກ�າ ແລະ ການແຈກຫຍາຍ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່? 
ກົງເວລາ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ມີການດ�າເນີນງານຂອງ 
ມັນຢ່າງເປັນປະຈ�າ, ແຕ່ຄວາມອາດສາມາດ 
ຂອງມັນຈ�າເປັນ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ແມ່ນຄຸ້ນເຄີຍບໍ່?

3 – ອົງກອນແມ່ນມີອົງປະກອບທີ່ພຽບພ້ອມຂອງ 
ລະບົບສົ່ງເສີມການສື່ສານ ແລະ ການຄຸ່ມຄອງບ�ລິ 
ຫານອື່ນໆເພື່ອ ເຮດັໃຫ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີ 
ປະສິດທິພາບ. ມັນແມ່ນການປະຕິບັດ ແລະ ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນໃນການບ�ລິຫານເປັນປະຈ�າ ແລະ 
ການງາຍງານອື່ນໆກ່ຽວກັບກດິຈະກ�າການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງ. ມີຄວາມຮູ້ທີ່ມີຊ່ອງວ່າງ ນ້ອຍ. ມີພຽງ
ການປບັປງຸເລກັນອ້ຍທີ່ຕອ້ງການສ�າລບັໂຄງ 
ການ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດງ່າຍທີ່ຈະຖືກຕອບສະ
ໜອງໃນແຜນການຮັບພະນັກງານ ແລະ ແຜນ 
ທຸລະກິດຂອງອົງກອນ. 

2 – ອົງກອນຈ�າເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານສ�າລັບ
ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດັບເພື່ອຮອງຮັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ. ການຍົກລະດັເຫຼົ່າ 
ນີ້ໄດ້ມີການກ�ານົດ ແລະ ມີການກະກຽມວາງ 
ແຜນສ�າລັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກກ�ານົດ
ເວລາ.

1 – ອົງກອນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດໃນ 
ການນ�າເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເອງໄດ້ການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການໃຫ່ມ. ການ 
ຍົກລະດັບຂະຫມາດໃຫ່ຍແມ່ນຕ້ອງການ. ປະ
ຈ ຸບັນ, ມີຄວາມ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ແຕ່ອົງກອນບໍ່
ມີແຜນເພື່ອດ�າເນີນໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຕ້ອງ
ການການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກພາຍນອກເພື່ອສາ້ງ 
ແຜນດັ່ງກ່າວ.

0 – ອົງກອນບໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການດ�າ
ເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ�າລັງດ�າເນີນຢູ່, ທີ່
ມອບໃຫ້ດ�າເນີນເອງກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ຈັດ ຈ້າງທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະດ�າເນີນງານອັນໃຫ່ມ. ການ
ຍົກລະດັບທາງດ້ານສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ
ທາງວັດຖຸ, ການບັນຈພຸະນັກງານ, ການຈັດການ 
ແລະ ລະບົບພື້ນຖານທີ່ສ�າຄັນແມ່ນມີຄວາມ 
ຈ�າເປັນ.ໃນເວລາດຽວກັນ, ສິ່ງແວດລ້ອມທາງ 
ລະບຽບຫັຼກການ ແລະ ກົດໝາຍແມ່ນບໍ່ມີການປະ 
ຕິບັດ. ບໍ່ມີແຜນກັບຄວາມຄາດຫັວງເຫັຼກນ້ອຍ
ຂອງການຮັກສາແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ.

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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2.5 ຂ້ມູນຂ່າວການກິດຈະກ�າ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນພຽກ 
ພ້ອມ, ສົມບູນ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືບໍ່?

ການດ�າເນນີງານຂອງອງົກອນແມນ່ຕາມ
ກ�ານົດເວລາ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ມີຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ບໍ່?

ການເຂົ້າຫາຂໍ້ມນູແມ່ນພ້ອມບໍ່ມເີສຍຄ່າໃຊ້ 
ຈ່າຍບໍ່?

ຂໍ້ມນູຂາ່ວສານແມນ່ມກີານເປດີເຜຍີຕໍ່
ສາທາລະນະກບັເຫດຜນົຍກົເວັ້ນທີ່ເປນັ
ຄວາມລັບບໍ່?

3 – ອົງກອນແມ່ນການລາຍງານຕໍ່ສາທະລະນະ
ຢ່າງເປັນປະຈ�າກ່ຽວກັບກິດຈະກ�າການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນ. ບົດລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ
ມາຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ, ບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ກວມ 
ເອາົທງັໝດົຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຍົກເວັ້ນ 
ລາຍການເຫັຼກໆນ້ອຍໆ. ບົດລາຍງານແມ່ນຄົບ
ຖ້ວນລວມທັງຄວາມຄືບໜ້າໃນຊ່ວງໄລຍະການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອື່ນໆແມ່ນຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍອີງຕາມການ
ຮ້ອງຂໍ້ສະເພາະສ�າລັບການເຂົ້າເຖິງ. ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ 
ຈ�າກັດບາງເຫດເຫດຜົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມ 
ລັບ. ຜົນລະເຮອືນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະ 
ກິດແມ່ນໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານນີ້ເປັນປົກກະຕິ.

2 – ອົງກອນເຮດັບົດງາຍງານເປັນປະຈ�າກ່ຽວ 
ກັບກິດຈະກ�າການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງເຂົາ, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າເຂົາມີຈດຸປະສົງຈ�າກັດໃນການມອບສັນ
ຍາ. ພວກມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ, ແຕ່ຂ້ອນຂ້າງຊັກຊ້າ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ອື່ນໆຕອບສະໜອງໄດເ້ຖງິແມນ່ວາ່ໄດມ້ກີານ
ຮ້ອງຂ�.

1 – ອົງກອນແມ່ນເຮດັບົດງາຍງານປະຈ�າປີກ່ຽວ
ກັບການດ�າເນີນງານໂດຍລວມທີ່ມີບາງບັນທັດ
ກວມເອົາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ກ່ຽວກັບການດ�າເນີນ ແລະ ມູນຄ່າ ສັນຍາ. ບໍ່ມີ 
ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຕອບສະໜອງ.

0 – ອົງກອນບໍ່ເຮດັບົດງາຍງານປະຈ�າປີກ່ຽວກັບ
ການດ�າເນນີງານຂອງຕນົຕໍ່ສາທາລະນະ. 
ບໍ່ມຂີໍ້ມນູກຽ່ວກບັການຈດັຊື້-ຈັດຈ້າງຕໍ່ສາທາ 
ລະນະ. ມີພຽງແຕ່ອົງກອນຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ໄດ້ 
ຮັບການລາຍງານ.

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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2.6 ມີອົງກອນທາງກົດລະບຽບ ຫລື 
ອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເອກະລາດທີ່ 
ແນະນ�າ ແລະ ເບິ່ງແຍງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ອົງປະກອບການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງຂອງອົງກອນບໍ່?

ອງົກອນແມ່ນຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ
ອົງກອນຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ຫລ ືອົງກອນກ່ຽວ 
ກັບກົດໝາຍບໍ່?

ອົງກອນດັ່ງກ່າວມີການງາຍງານເປັນແຕ່ໄລ 
ຍະກຽ່ວກບັກດິຈະກ�າການຈດັຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງອົງກອນບໍ່?

ຖ້າມີ, ການງາຍງານແມ່ນມີການເຜີຍແຜ່ຕໍ່
ສາທາລະນະ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່?

ອງົກອນມກີານປບັປງຸເພື່ອການກວດກາ
ຂອງເຂາົວາ່ອງົກອນເຮດັຈດັຊື້ຕາມນະໂຍ
ບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງພວກເຂົາ ຫລບືໍ່?

3 – ມີອົງກອນທາງກົດໝາຍ, ທີ່ຍົກເວັ້ນຕໍ່ອົງ 
ກອນ, ເຊິ່ງເຮດັບົດງາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິ 
ບັດງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂດຍອົງກອນ. ມັນສາ 
ມາດອອກຄ�າສັ່ງແນະນ�າກ່ຽວກັບການປັບປຸງ. ບົດ 
ລາຍງານຂອງເຂົາແມ່ນສະໜອງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍ. ມັນສາມາດດ�າເນີນການທົບທວນ ແລະ 
ສືບສວນສອບສວນພິເສດ. 

2 – ບໍ່ມີອົງກອນກ່ຽວກັບກົດໝາຍສະເພາະ, ແຕ່ 
ອົງກອນກວດສອບຂັ້ນສູນກາງຂອງລັດຖະບານ
ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດແມ່ນມີສິດເພື່ອພິຈາ
ລະນາອົງກອນດັ່ງກ່າວມີສິດທິໃນການຊີ້ນ�າ ຫລື 
ແນະນ�າເພື່ອນີ້ລວມເຖິງອົງກອນກວດສອບຂອງ
ສານສງູສດຸ.ເຫນອືການກວດກາປົກກະຕກ່ິຽວ 
ກັບທາງການເງນິ, ອົງກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນດ�າເນີນ 
ການກວດສອບສະເພາະເປນັແຕລ່ະໄລຍະ, 
ແຕ່ບໍ່ຈ�າເປັນວ່າຕ້ອງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ບົດ
ງາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນມີໃຫ້ຕໍ່ສາທາລະນະ. 

1 – ບໍ່ມີອົງກອນກ່ຽວກັບກົດໝາຍແມ່ນບໍ່ມີ, ແຕ່
ມນັອາດເປນັໄປໄດສ້�າລບັອງົກອນຕລຸາການ, 
ການບ�ລິຫານ ຫລ ືກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ 
ເພື່ອແຊກແຊງບົນພື້ນຖານຍົກເວັ້ນ.ການເຂົ້າ 
ໄປແມ່ນມີເປົ້າໝາຍສະເພາະ ຫລ ືກ່ຽວຂ້ອງ. 
ບົດລາຍ ງານອາດມີ ຫລ ືບໍ່ມີໃຫ້ສາທາລະນະ.

0 – ບໍ່ມີອົງກອນກົດໝາຍໃດກວດກາ. ເຖິງຢ່າງ 
ໃດອົງກອນບ�ລິຫານ ແລະ/ຫລ ືລະບົບຕຸລາການ
ອາດແຊກແຊງຖ້າໄດ້ມີການຮ້ອງຂ�. ການແຊງ 
ແຊກດັ່ງກ່າວອາດບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ຫລ ືປະສິດ 
ທິຜົນ. 

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

3. ການດ�າເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ກົນໄກຕະຫລາດ

3.1 ພາກສ່ວນເອກະຊົນແມ່ນ 
ມກີານແຂງ່ຂນັມກີານຈດັຕັ້ງທີ່ດ ີ
ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸລະກິດ 
ຂອງອົງກອນໄດ້ບໍ່?

ການແຂ່ງຂັນການປະມູນແມ່ນໃນຮບູແບບ
ທົ່ວໄປຂອງອົງກອນບໍ່?

ມບີນັດາຜ ູຕ້ອບສະໜ ອງຫຼກັໃນຂະ
ແຫນງການທີ່ຍື່ນປະມນູທີ່ສອດຄ່ອງກບັ
ເງື່ອນໄຂການປະມູນເປັນປົກກະຕິບໍ່?

ແມ່ນຫັຍງໃນການສົ່ງເສີມການຈັດຊື້-ຈັດ
ຈ້າງຂອງອົງກອນທີ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍການ 
ປະມູນແຂ່ງຂັນແບບເປີດກວ້າງ?

ມີການລະເມີດໂດຍວທີີການທີ່ບໍ່ມີການແຂ່ງ
ຂັນບໍ່?

ອງົກອນໄດ້ເຮດັທກຸຄວາມພະຍາຍາມໃນ 
ການດງຶດດູການປະມນູເຊນັວາ່ມກີານລງົ 
ໂຄສະນະທີ່ພຽງພ�, ໄລບະເວລາການປະມູນ 
ແລະ ການເຂົ້າເຖິງໄດ້ທາງ ອິນເຕີເນັດ ບໍ່?

ລະບຽບຫຼາຍເກີນໄປ ຫລ ືມີຂໍ້ຈ�າກັດຜູ້ຕອບ 
ສະໜອງເຊັ່ນວ່າ ສິ່ງນ�າມາປະກອບການ 
ຜິດລິດ, ແຮງງານ, ແລະ ການຂົນສົ່ງທີ່ຈ�າ 
ກັດການແຂ່ງຂັນ (ຕົວຢ່າງ: ການກີດກັ້ນເພື່ອ 
ເຂົ້າຫາ ຫລ ືການລົງທະບຽນ) ຫລບືໍ່?

3 – ການແຂ່ງຂັນການປະມູນແມ່ນໄດ້ຮັບໄຊ
ຊະນະ (>80% ຂອງມູນຄ່າ). ມີຫັຼກຖານເຫັຼກ 
ນ້ອຍໃນການລະເມີດໂດຍນ�າໃຊ້ວທີິການແບບ
ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນ (<10% ຂອງມູນຄ່າ). ຕໍ່າສຸດ
ແມ່ນຫ້າຜູ້ຍື່ນປະມູນສະເລ່ຍຕໍ່ສັນຍາ. ອົງກອນ 
ໄດ້ມຄີວາມພະຍາຍາມພຽງພ�ໃນການດງືດດູ
ການປະມູນ. ການປະມູນແມ່ນອ�ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການຈດັຊື້-ຈດັຈ້າງແບບອີ່ເລກັ 
ໂທນິກ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດ. ໂດຍ
ທົ່ວໄປຕະຫລາດມີການແຂ່ງຂັນເມື່ອງ່າຍໃນ 
ການເຂົ້າຫາຂອງຜູ້ຕອບສະໜອງຕ່າງປະເທດ.

1 – ການປະມູນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນແມ່ນບໍ່ປະສົບ
ຄວາມສ�າເລັດ (<50% ໂດຍມູນຄ່າ) ແລະ ນ�າ
ໃຊ້ວທີິການທີ່ບ�ມີການແຂ່ງຂັນເປັນສ່ວຍຫຼາຍ 
(>20%). ຜູ້ບັນດາຕອບສະໜອງມີແນວໂນ້ມ
ຈະແມ່ນຜູ້ດຽວ ແລະ ບໍ່ຈະຄ່ອຍສອດຄ່ອງກັບ 
ເງື່ອນໄຂການປະມູນ. ໂດຍທົວໄປມີສອງຜູ້ຍື່ນ
ປະມູນຕໍ່ສັນຍາ. ອົງກອນບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມພຽງ
ພ�ໃນການດືງດູດການປະມູນ. ການແຂ່ງຂັນ 
ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ບາງຂະແຫນງການອາດ 
ມີຄວາມໄກ້ສິດຫຼາຍກວ່າຂະແຫນງການອື່ນ. ມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກີດກັນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ, 
ການ ເຂົ້າເຖິງຫລ ືການແຂ່ງຂັນ.

0 – ການແຂ່ງຂັນແມ່ນຕໍ່າກວ່າສະເລ່ຍໃນປະ
ເທດ. ບັນດາຜູ້ຕອບສະໜອງມີແນວໂນ້ມຈະແ
ມ່ນຜູ້ດຽວ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ 
ການປະມູນ. ການນ�າໃຊ້ສ່ວນໃຫ່ຍບັນດາວທີິ
ການທີ່ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນ. (>20% ໂດຍມູນຄ່າ). 
ນ້ອຍກວ່າສອງຜູ້ຍື່ນປະມູນສະເລ່ຍຕໍ່ສັນຍາອົງ 
ກອນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ດືງດູດດານປະມູນ. ຈ�າກັດການແຂ່ງຂັນໃນຂະ
ແຫນງການຫັຼກພາຍໃນຕະຫລາດຂອງປະ
ເທດ ແລະ ມີຜູ້ຕອບສະໜອງຕ່າງປະເທດ
ຫ້ນອຍ.

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

3.2 ບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ວທີິ 
ການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພື່ອອະທິ
ບາຍກ່ຽວກັບຕະຫລາດສ�າລັບຕະ 
ຫລາດທີ່ແທ້ຈງິ, ຂໍ້ຈ�າກັດທາງການ
ຕອບສະໜອງ,ຄວາມສ່ຽງພາຍ
ນອກ ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆມີບໍ່?

ອົງກອນກະກຽມຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດ
ຈ້າງບົນພື້ນຖານການຄົ້ນຄວ້າການຕະຫລາດ
ບໍ່?

ມີຈດຸປະສົ່ງທີ່ໄດ້ສ້າງກ່ຽວກັບຂໍ້ກ�ານົດເມື່ອມີ
ວທີິທີ່ຕ່າງໆແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຖືກນ�າໃຊ້ບໍ່?

ການປະເມີນມູນຄ່າໄດ້ມີການດັດປັບໃຫ້ແທດ
ເໝາະກັບອັດຕາເງນິເຟີ ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆບໍ່?

ມກີານດ�າເນນີເປນັປະຈ�າກຽ່ວການກ�ານດົ 
ສິດທິບໍ່?

ການດ�າເນນີສັນຍາຜ່ານມາມກີານຕດິຕາມ 
ແລະ ຖືກນ�າໃຊ້ເຂົ້າເປັນຂໍ້ມູນສ�າລັບການປະ
ມູນໃນອະນາຄົດບໍ່?

3 – ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນບົນພື້ນຖານການວ ິ
ໄຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນຕະຫລາດ; ວທີິການ ແລະ 
ກ�າມະວທິຖີກືດັດແກ້ໃຫ້ເໝາະກັບສະພາບຕະ 
ຫລາດ ແລະ ປັດໃຈການຕອບສະໜອງ ອື່ນໆ.ກາ
ນດ�າເນນີຢາ່ງເໝາະສມົກຽ່ວກບັການກ�ານດົ 
ສິດທິລວມທັງການປະຕິບັດຜ່ານມາ, ການຄວມ 
ບາດ, ອື່ນໆ. ການເຮດັທຸລະກ�າການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງມີການກວດກາຄວາມສ່ຽງເປັນປະຈ�າ ແລະ 
ທ�າການດັດປັບເພື່ອລຸດຜ່ອນ.

2 – ແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເປັນທາງ 
ການແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການກະກຽມສ�າລັບການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງເຫຼົ່ານັ້ນທັງໝົດ, ແຕ່ອົງກອນປະ 
ຕິບັດການວໄິຈ ແລະ ສືບຕໍ່ດ�າເນີນໂດຍສະເພາະ 
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ການເຮດັທຸລະກ�າທີ່ສ�າຄັນ 
ຢ່າງມີຍຸດທະສາດ.

1 – ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີແນວໂນມທີ່ຈະຖືກປະຕິ 
ບັດແບບການເຮດັທລຸະກ�າ-ດ້ວຍ-ການເຮດັທຸ 
ລະກ�າ, ບໍ່ມີການຈິໄຈຄວາມເປັນມາ ແລະ ການປະ 
ເມີນຄວາມສ່ຽງຢ່າງເປັນລະບົບ. ການສືບຕໍ່ແມ່ນ 
ຖກືຈ�າກດັໃນການກ�ານດົຄນຸນະສມົບດັກອ່ນ 
ການປະມູນ ແລະ/ຫລ ືແມ່ນເປັນທາງການ ແລະ 
ບໍ່ແມ່ນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບທີ່ເປັນທາງການ. 

0 – ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນຖືກປະຕິບັດໂດຍ 
ທາງທຸລະກ�າ-ດ້ວຍ-ທາງທຸລະກ�າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຜນົປະໂຫຍດຈາກການວໄິຈທາງຕະຫລາດ, 
ການສືບຕໍ່ດ�າເນີນ ແລະ ຂໍ້ຈ�າກັດກ່ຽວກັບຄຸນນະ
ວດຸທິກ່ອນການປະມູນ.

3.3 ການເຮດັທຸລະກ�າການຈັດຊື້-
ຈດັຈາ້ງໂດຍທົ່ວໄປແມນ່ມກີານ 
ແຂ່ງຂັນ, ສອດ ຄ່ອງ, ກົງເວລາແລະ 
ມີປະສິດທິພາບບໍ່?

ມີຈັກສ່ວນຮ້ອຍຂອງສັນຍາທີ່ໄດ້ມີການມອບ
ໃຫ້ສ�າລັບມູນຄ່າທີ່ເທົ່າກັບ ຫລ ືນ້ອຍກວ່າ 
ການປະເມີນມູນຄ່າເບື່ອງຕົ້ນ?

ມຈີກັສວ່ຍຮອ້ຍຂອງມນູຄາ່ວຽກເພີ່ມໃນ
ສັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າສະສົມຫຼາຍກວ່າ 10% 
ຂອງສັນຍາຕົ້ນ?

ບັນດາສັນຍາໄດ້ຈັດໃຫ້ມຄີວາມດງືດດູຢ່າງ
ເໝາະສົມຈາກຜູ້ຍື່ນປະມູນ ແລະ ໄດ້ປະສິດ 
ທິຜົນເພີ່ມຂື້ນບໍ່?

3 –ຫຼາຍກວ່າ 75% ຂອງການໃຫ້ສັນຍາແມ່ນ 
ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ.

2 – 50% ຫາ 75% ຂອງການໃຫ້ສັນຍາແມ່ນ 
ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ.

1 – 20% to 50% ຂອງການໃຫ້ສັນຍາແມ່ນ 
ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ.

0 – Less than 20% ຂອງການໃຫ້ສັນຍາແມ່ນ
ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ.

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່
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ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

ແມນ່ຫຍ ງັທ ີ່ເປນັສາເຫດຫຼກັໃນການ
ແກຍ່າວເລວາຕັ້ງແຕກ່ານເຊນີປະມນູຫາ
ການມອບສັນຍາໃຫ້?

3 –ນ້ອຍກວ່າ 10% ຂອງການໃຫ້ສັນຍາແມ່ນ 
ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ.

2 – 10% ຫາ 20% ຂອງການໃຫ້ສັນຍາແມ່ນ 
ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ.

1 – 20% ຫາ 50 % ຂອງການໃຫ້ສັນຍາແມ່ນ 
ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ.

0 – ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງການໃຫ້ສັນຍາແມ່ນໄ
ດ້ຖືກຄັດເລືອກ.

ເບິ່ງບັນຊຕີດິຕາມການປະເມນີການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງຂອງອົງກອນໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ສ�າ
ລັບຫັຼກຖານການຈັດແບ່ງບັນດາສັນຍາ, ເວລາ 
ທີ່ນ�າໃຊ້ຫາການມອບສັນຍາໃຫ້, ອື່ນໆ., ລວມ 
ທັງການສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ການວເິຄາະຂອງ 
ສັນຍາຕາມຊະນິດ, ມູນຄ່າ,ວທີິ, ເວລາທີ່ຜ່ານໄປ, 
ສັນຍາວຽກເພີ່ມໃນມູນຄ່າ, ເວລາເພື່ອສ�າເລັດ, 
ການປ່ຽນແປງສັນຍາ, ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍທີ່ການ
ປະມູນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂການປະມູນ ແລະ 
ການປະມູນທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການເຮດັປະມູນໃຫ່ມ.

3.4 ມີກົນໄກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ 
ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຮັບ, ດ�າເນີນ 
ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ�າຖາມ, ການ 
ຮ້ອງທຸກ ແລະ ການປະທ້ວງບໍ່?

ສນັຍາມຂີໍ້ກ�ານດົພຽງພ�ສ�າລບັການແກໄ້ຂ
ຂໍ້ຄັດແຍ່ງບໍ່?

ມຂີັ້ນຕອນຂອງອງົກອນສະເພາະເພື່ອຮບັ  
ແລະ ດ�າເນີນ, ສັງເກດການ, ຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ການປະທ້ວງບໍ່?

ມກີານດ�າເນນີງານທີ່ກົງຕໍ່ເວລາຈ�າກັດການ 
ສະໜອງໃນກົດໝາຍ ຫລ ືອົງກອນມີບັນດາ 
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ກອບສ�າລັບລະບຽບຫັຼກການ 
ສະເພາະບໍ່?

ມກີານນ�າໃຊ້ຄນືໃນການທົບທວນຂັ້ນຕອນ 
ສອງທີ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍບໍ່?

ມີຄວາມຖີ່ເທົ່າໃດທີ່ບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນສົ່ງຄ�າ
ຮ້ອງທຸກ?

3 – ລະບົບການທົບທວນຄ�າຮ້ອງທຸກແມ່ນມີ 
ເງື່ອນໄຂທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ 
ກອບເວລາການຕັດສິນໃຈແມ່ນມີອ�ານາດບັງຄັບ
ທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ນ�າມາໃຊ້ຄືນ ໃນຂັ້ນຕອນສອງ. 
ການທົບທວນຄືນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່. 
ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງການຮ້ອງທຸກແມ່ນໄດ້ຖືກ
ດ�າເນີນຕາມກ�ານົດເວລາ ແລະ ການຕັດສິນແມ່
ນເປີດເຜີຍຕໍ່ສະທາລະນະ.

2 – ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ, ແຕ່
ອ�ານາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ບໍ່ຈະແຈ້ງຫຼາຍກວ່າ 
75% ຂອງການຮ້ອງທຸກແມ່ນຖືກດ�າເນີນພາຍ 
ໃນກ�ານົດເວລາ.

1 – ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກ�ານົດແມ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງ. ເວລາ 
ເພື່ອແກໄ້ຂການຮອ້ງທກຸຖກືຕດິຕາມໂດຍອງົ 
ກອນ.

0 – ບໍ່ມີກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຫລ ືລະບົບໃນ 
ການຮ້ອງທຸກ

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 39

ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

4. ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ

4.1 ມີການຄວບຄຸມພາຍໃນຢ່າງ
ເປັນທາງການ ແລະ ກອບການ
ກວດກາຈາກພາຍນອກສ�າລບັ
ອົງກອນທີ່ກວມເອົາການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງບໍ່?

ອງົກອນມລີະບບົການກວດສອບພາຍໃນ
ເອກະລາດບໍ່?

ມີກົນໄກການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ພຽງພ�ສ�າລັບ 
ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່?

ອົງກອນແມ່ນມີການກວດສອບກ່ຽວກັບການ
ດ�າເນີນງານ, ການເງນິ ຫລ ືຄວາມຄຸ້ມຄ່າ
ການນ�າໃຊ້ທຶນເປັນປົກະຕິບໍ່? 

ບັນຊີຂອງອົງກອນມີການດ�າເນີນຕາມກ�ານົດ
ເວລາພາຍຫັລງການປິດສົກງົບປະມານ ແລະ 
ມີພ້ອມສ�າລັບການກວດສອບບໍ່? 

Are audit findings and recommendations 
acted upon by management in a timely  
manner? 

ຂໍ້ມນູການກວດສອບແມນ່ມກີານເປດີເຜຍີ 
ຕໍ່ສາທາລະນະບໍ່?

3 – ອົງກອນມີກອບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ມີ 
ປະສິດທິພາບລວມທັງລະ

ບົບການກວດສອບພາຍໃນທີ່ເປັນເອກະລາດ. 
ການກວດສອບທາງການເງນິຂອງແຕ່ລະປີແມ່ນ
ໄດຖ້ກືປະຕບິດັເຊິ່ງຜນົຂອງການກວດສອບ
ແມ່ນຊ້າສຸດບໍ່ກາຍ 6 ເດືອນພາຍຫັຼງການປິດສົກ
ງົບປະມານປະຈ�າປີ. ພວກມັນແມ່ນມີການເປີດ 
ເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ.ບັນດາຄ�າແນະນ�າແມ່ນໄດ້ 
ມີການຕິດຕາມ ແລະ ບໍ່ມີການຄົ້ນພົບທີ່ສ�າຄັນ
ໃນການກວດສອບທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂເກີນ 6 
ເດືອນ.

2 – ອົງກອນແມ່ນມີການແບ່ງພາລະໜ້າທີ່ຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີລະບົບການກວດສອບ 
ພາຍໃນ, ແຕ່ຄວາມອາດສາມາດມີຈ�າກັດ ຫລື  
ມັນບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະລາດໄດ້ພຽງພ�. ຜົນການ 
ກວດສອບທາງການເງນິຊ້າເກີນກວ່າ 6 ເດືອນ. 

1 – ອົງກອນແມ່ນມີການແບ່ງພາລະໜ້າທີ່ຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ອີງຕາມການກວດສອບປະ 
ຈ�າປີ. ບໍ່ມີລະບົບການກວດສອບພາຍໃນແລະ/
ຫລ ືການກວດສອບທີ່ຄົ້ນພົບແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກດ�າ 
ເນີນຕາມກ�ານົດເວລາ ຫລ ືພວກມັນບໍ່ໄດ້ມີການ
ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ.

0 – ລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນແມ່ນອ່ອນແອ 
ແລະ ບໍ່ມີການກວດສອບພາຍໃນ. ມີການກວດ 
ສອບພາຍນອກທີ່ຈ�າກັດ, ມີຄວາມລ່າຊ້າຫຼາຍໃ
ນການປະຕບິດັບນັຊສີ�າລບັການກວດສອບ
ເມື່ອທຽບຄວາມລ່າຊ້າຜົນຂອງການກວດສອບ. 
ພວກມັນບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ.ການ
ຄົ້ນພົບບໍ່ມີການເປີດເຜີຍໃນເວລາທີ່ກ�ານົດ.
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ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

4.2 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງອົງກອນ
ກ່ຽວກັບກດິຈະກ�າການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງແມ່ນງ່າຍໃນການຊອກຫາ, 
ບໍ່ເສຍຄ່າ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມ 
ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່?

ມີຈັກສ່ວນຮ້ອຍຂອງການປະມູນທີ່ໄດ້ມີການ
ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະທີ່ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ ແລະ 
ບໍ່ເສຍຄ່າ?

ບນັດາຜູຍ້ື່ນປະມນູສາມາດເຂົ້າເຖງິຂໍ້ມນູ 
ຂ່າວສານ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າບໍ່?

ການດ�າເນີນສັນຍາແມ່ນໄດ້ປະກາດເປັນປະ
ຈ�າຕໍ່ສາທະລະນະທີ່ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ ແລະ ບໍ່ເສຍ 
ຄ່າບໍ່?

3 – ຢ່າງຫ້ນອຍ 80% ຂອງການປະມູນ ແລະ ດ�າ
ເນີນສັນຍາໂດຍມູນຄ່າໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ ແລະ ພ້ອມ 
ທີ່ຈະໃຫ້ເຂົ້າເຖິງທຸກເວລາໃນລະບົບການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີ່ເລັກໂທນິກ ຫລ ືແຫ່ຼງອິນເຕີ 
ເນັດ. ຜູ້ຍື່ນປະມູນງ່າຍ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າ ໃນການ 
ເຂົ້າຫາ. ພວກມັນມີຂໍ້ຈ�າກັດເຫດຜົນທີ່ເປັນ
ຄວາມລັບ.

2 – ຢ່າງນ້ອຍ 60% ຂອງການປະມູນ ແລະ ການ 
ດ�າເນີນສັນຍາໂດຍມູນຄ່າໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ກົງຕໍ່ເວລາ.

1 – ຢ່າງນ້ອຍ 20% ຂອງການປະມູນ ແລະ ການ
ດ�າເນີນສັນຍາໂດຍມູນຄ່າໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່. ຜົນ 
ທາງສະທິຕິແມ່ນມີຢູ່ໃນລະບົບອ່ອນລາຍ, ແຕ່ 
ຊັກຊ້າໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຂໍ້ມູນບໍ່ມີການຢັ້ງ 
ຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ.

0 – ນ້ອຍກວ່າ 20% ຂອງການປະມູນ ແລະ ການ 
ດ�າເນີນສັນຍາໂດຍມູນຄ່າໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ . ສະຖິ 
ຕກິານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່ມໃີນລະບົບອ່ອນລາຍ, 
ບໍ່ກົງຕໍ່ເວລາ ຫລ ືຖືກຕ້ອງ.

4.3 ບັນດາອົງກອນສັງຄົມຜົນລະ 
ເຮອືນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າ 
ຮວ່ມການປກຶສາຫາລສືາທາ 
ລະນະ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ 
ກິດຈະກ�າການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່?

ບນັດາຜູສ້ງັເກດການພາກສວ່ນທສີາມໄດ້
ຖກືເຊນີເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນການປະມນູ 
ແລະ ການເປີດຊອງຜູ້ຍື່ນປະມູນບໍ່?

ພາກສ່ວນທີສາມລວມທັງອົງກອນສັງຄົມຜົນ
ລະເຮອືນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້, ຜູ້ສະ 
ນັບສະໜນູນະໂຍບາຍ, ອື່ນໆ., ແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ 
ແລະ /ຫລ ືຂໍ້ມູນຂ່າວສານອ່ອນລາຍ?

ມກີານປກຶສາຫາລກືບັອງົກອນສງັຄມົຜນົ 
ລະເຮອືນ, ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊ່ຽວ 
ຊານເອກະລາດກ່ຽວກັບໂຄງການ, ມາດຖານ 
ເຕັກນິກ, ການອອກແບບລະອຽດ ແລະ ແຜນ 
ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງບໍ່?

ບັນດາອົງກອນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງ ຫລ ືໄດ້ 
ຫາລືໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກ່ຽວກັບ 
ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດແລະ ເປົ້າໝາຍຫັຼກບໍ່?

3 –ພາກສ່ວນທີສາມໄດ້ຖືກເຊີນເປັນປະຈ�າເພື່ອ
ເຂົ້າຮ່ວມການເປີດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕໍ່ສາທາ 
ລະນະ. ອີກປະການໜຶ່ງ, ອົງກອນສັງຄົມຜົນ 
ລະເຮອືນ, ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຊ່ຽວຊານ 
ທາງວຊິາການ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜນູນະໂຍ  
ບາຍແມ່ນໄດ້ຖກືເຊນີເປນັປະຈ�າເພື່ອປະກອບ 
ສ່ວນໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ມາດຖານ 
ເຕັກນິກ. ບັນດາກຸ່ມດັ່ງກ່າວເລື່ອຍໆການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງການປະເມີນ ແລະ 
ກ�ານົດມາດຖານເຕັກ ນິກ, ແລະ ໃນໄລຍະການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕບັິດຂອງໂຄງການ.ບັນດາການປກຶ 
ສາຫາລຮືບູແບບໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນກ່ຽວກັບຮບູ 
ແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ. ບັນ ດາ
ພາກສ່ວນທສີາມແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖງິກົນໄກ 
ການຮ້ອງທຸກໄດ້ເຕັມທີ, ສາຍດ່ວນ, ອື່ນໆ., ແລະ 
ຮບູແບບອື່ນໆຂອງກອບການປະຕິບັດງານຂອງ
ໂຄງການ.
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ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

2 – ບັນດາພາກສ່ວນທີສາມໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ 
ການເປີດເຜີຍສະເພາະ ແລະ ບາງໂອກາດແມ່ນ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນໃນການໃຫ້
ຂໍ້ມູນເພື່ອນ�າໃຊ້ ຫລ ືແນະນ�າກ່ຽວກັບຮບູແບບ 
ສະເພາະ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ. 
ພວກເຂົາບໍ່ໂດຍທົ່ວໄປກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກໃນ 
ການສ້າງມາດຖານເຕັກນິກ ຫລ ືການປະເມີນ 
ຜົນການປະມູນ. ພວກມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເປັນປະ
ຈ�າໃນຊ່ວງການຕດິຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດ. 
ບັນດາພາກສ່ວນທສີາມແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖງິ 
ລະບົບກົນໄກຂອງການປະຕິບັດວຽກຂອງໂຄງ 
ການໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ.

1 – ບໍ່ມີຂະບວນການທີ່ເປັນທາງການສ�າລັບ
ພາກສວ່ນທສີາມໃນການເຂົ້າມາມສີວ່ນຮວ່ມ 
ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຖືກຈ�າກັດໂດຍພາກສ່ວນທີ
ສາມຫາໂຄງການໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງສະເພາະ. ການປຶກສາຫາລືໄດ້ມີການປະ 
ຕິບັດຖ້າມີການຮ້ອງທຸກເປັນທາງການ ແລະ/ຫລື 
ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນ

0 – ມີຂະບວນການທີ່ເປັນທາງການສ�າລັບພາກ
ສ່ວນທີສາມໃນການເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ການເຂົ້າເຖິງຖືກຈ�າກັດໂດຍ ພາກສ່ວນທີສາມ 
ຫາໂຄງການໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງສະເພາະ. ບໍ່ມີກົນໄກສ�າລັບພາກສ່ວນທີສາມ 
ເພື່ອຕັ້ງຂໍ້ສົງໃສຂອງພວກເຂົາກັບອົງກອນ.

4.4 ອົງກອນມີມາດຕະການກ່ຽວກັບ 
ການຕ້ານການສໍ້ລາດ ແລະ ຈັນຍາ 
ບັນທີ່ທັນກັບສະພາບຕົວຈງິໃນລະ
ບົບທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ບໍ່?

ອົງກອນໄດ້ມີການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່? ມີ
ຂັ້ນຕອນສະເພາະເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງຜູ້ 
ຍື່ນປະມູນ, ການບັນທຶກຕິດຕາມ, ຄວາມອາດ 
ສາມາດ ທາງການເງນິ ແລະ ຄວາມອາດສາ 
ມາດສ�າເລັດ ພາລະກິດບໍ່?

ມຂີັ້ນຕອນໃນການຈັດລ�າດັບການປະຕບັິດ 
ສັນຍາ ແລະ ເພື່ອກ�ານົດຜູ້ຍື່ນປະມູນບໍ່?

3 –ອົງກອນແມ່ນມີນະໂຍບາຍທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ 
ສົມບູນແບບ ແລະ ຂັ້ນຕອນເພື່ອດ�າເນີນກ່ຽວກັບ
ການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ການປະພຶດ 
ທີ່ບໍ່ມີສັດຈະທ�າ, ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມຊື່ສັດໃນ 
ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງເຂົາ, ສູງວ່າຜູ້ 
ທີ່ນ�າໃຊ້ທົ່ວປະເທດ. ມັນແມ່ນການດ�າເນີນຢ່າງ 
ຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນມີລະບົບສາຍດ່ວນສ�າລັບຮັບຄ�າ
ຮ້ອງທຸກຢ່າງເປັນຄວາມລັບ ແລະ ປົກປ້ອງ ຜູ້ຮ້ອງ 
ທຸກ, ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນທີ່ສົມບູນແບບຕອນເພື່ອຮັບ
ປະກັນຄວາມຊື່ສັດໃນຂັ້ນຕອນ

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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ມີສາຍດ່ວນສ�າລັບຜູ້ຊົມໃຊ້, ພາກສ່ວນທີສາມ 
ແລະ ອື່ນໆ, ເພື່ອລາຍງານການກະທ�າຜິດ, 
ການປະພຶດທີ່ບໍ່ມີສັດຈະທ�າ, ການນ�າໃຊ້ທຶນທີ່ 
ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ການເຮດັວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປ
ະສິດທິຜົນຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ, ເຈົ້າໜ້າ ທີ 
ຫລ ືພາກສ່ວນອື່ນໆບໍ່?

ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອປົກປ້ອງບັນດາຜູ້ຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ການເປັນຄວາມລັບ?ພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດ
ຈ້າງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕ້ານ
ການສໍ້ລາດ ແລະ ສັດຈະທ�າ. 

ອົງກອນມກີານປະເມນີພາຍໃນກ່ຽວກັບນະ 
ໂຍບາຍຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ກົດລະບຽບການ 
ປະຕິບັດ ແລະ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບໍ່?

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມນ່ກວມເອາົຂໍ້ຄດັແຍງ້ຄວາມ 
ສົນໃຈ, ການເປີດເຜີຍທາງການເງນິ, ໄລຍະ 
ການໄກ່ເກຍຂໍ້ຄັດແຍ້ງ ແລະ ການຍອມຮັບ 
ເອົາສິນບົນ ຫລ ືການເອື້ອອ�ານວຍໃຫ້ບໍ່? 

ພາຍໃນຂອງເຂົາລວມທັງກົດລະບຽບການປະຕິ
ບັດ, ເງື່ອນໄຂໃນການດ�າເນີນກ່ຽວກັບຂໍ້ຄັດແຍ້ງ 
ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການເປີດເຜີຍທາງການເງນິ. 
ມຫີຼກັຖານທີ່ອງົກອນໄດປ້ະຕບິດັເປນັຢາ່ງດີ
ກັບບັນດາຜູ້ທີ່ປະຕິບັດການສືບສວນຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາ. 
ອົງກອນທ�າການປະເມີນການບ�ລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ພາຍໃນເພື່ອແກ້ໄຂຄ�າຮ້ອງທຸກຕ່າງ  ໆແລະ ການ 
ລະເມີດທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນທາງຄະດີອາຍາ.

2 – ອົງກອນແມ່ນປະຕິບັດກັບຜູ້ຍື່ນປະມູນດ້ວຍ
ຄວາມສະເໜພີາບ ແລະ ຢືນຢັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, 
ການຕໍ່ຕ້ານການກະທ�າຜິດ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ການຕ້ານການສໍ້ລາດ, ເຊິ່ງນອນໃນບັນດານະໂຍ 
ບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຖືກບັງຄັບຢູ່ພາຍໃນ 
ປະເທດ ແລະ ແພດເໝາະກັບອົງກອນ. ນະໂຍ 
ບາຍແມນ່ໄດຮ້ບັການສະນບັສະຫມນູໂດຍ 
ການປະເມີນສະເພາະເຊັ່ນສາຍດ່ວນ. ມີບໍ່? ອົງ 
ກອນມຂີໍ້ຕກົລງົທີ່ເປນັຈດຸເດັ່ນກຽ່ວກບັວທິໃີດ 
ແລະ ເວລາໃດເພື່ອອ້າງອີງການແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດ
ແຍ້ງການລະເມີດທາງຈັນຍາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ການປົກປ້ອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຫວງຫ້າມກ່ຽວ
ກັບຂໍ້ຄັດແຍ້ງຄວາມສົນໃຈ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ບໍ່ມຫີຼກັຖານກຽ່ວກບັມາດຕະການທີ່ໄດຖ້ກືບງັ 
ຄັບໃຊ້ທີ່ແທ້ຈງິ ຫລ ືນ�າເຂົ້າມາໃຊ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ 
ພາສີ, ສານ ຫລ ືຕ�າຫລວດ. ພາກປະຕິບັດທີ່ມີ
ຜົນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ບາງເທື່ອ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງ 
ໝົດ, ພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ 
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດ.

1 – ອົງກອນແມ່ນມີຂໍ້ຈ�າກັດໃນການດ�າເນີນຕໍ່ຜູ້
ຍື່ນປະມູນ ແລະ ມີຂໍ້ຈ�າກັດນະໂຍບາຍໃນການ
ຕໍ່ສູ້ກັບການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ. ມີກົດໃນການ 
ປະຕິບັດສະເພາະ, ແຕ່ບໍ່ມີການປົກປ້ອງຜູ້ຮ້ອງ 
ທຸກ ແລະ ບໍ່ມີສາຍດ່ວນ. ບໍ່ມີກົນໄກການຄຸ້ມ
ຄອງບ�ລຫິານໃນການຮບັມກືບັການຮອ້ງທກຸ
ຕ່າງໆ ແລະ ການລະເມີດກົດລະບຽບໃນການ 
ປະຕິບັດ. ພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່ໄດ້ມີການ
ຝຶກອົບຮົມສະເພາະກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້.

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່
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0 – ອົງກອນມີການດ�າເນີນສືບຕໍ່ກັບຜູ້ຍື່ນປະມູນ 
ທີ່ຈ�າກັດ. ບໍ່ມີນະໂຍບາຍ ຫລ ືແບບແຜນສະເພາະ 
ຂອງອົງກອນທີ່ປະຕິບັດການລະເມີດຕໍ່ຄວາມຊື່
ສັດ ແລະ ການປະພຶດຜິດຈັນຍາບັນ. ມີພຽງມາດ
ຕະການເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຕ້ອງການໃນລະດັບປະເທດ. 
ມຫີຼກັຖານຈ�າກດັກຽ່ວກັບມາດຕະການທີ່ໄດ້ມ ີ
ການຮັບຮອງ ຫລ ືຖືກນອນຢູ່ໃນອົງກອນ ຫລ ືມັນ 
ໄດ້ປະກອບເຂົ້າໃນອົງກອນສືບສວນສອບສວນ
ທີ່ເໝາະສົມ.

4.5 ພາກສ່ວນຕ່າງໆມີບ່ອນຂ�ອຸ 
ທອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການຜູກ
ມດັຄ�າຮອ້ງຂ�ຄັ້ງທສີອງຕໍ່ກບັຄ�າ 
ຕັດສິນກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດແຍ້ງບໍ່?

ມັນສາມາດທົບທວນການຕັດສນິຄັ້ງທ�າອດິ
ກ່ຽວກັບການຮ້ອງທກຸຕ່າງໆທີ່ຖກືຮ້ອງຂ�ໃນ
ຄັ້ງທສີອງກບັອງົກອນເອກະລາດທີ່ໄດມ້ ີ
ການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກົດໝາຍບໍ່? 
ການຂ�ອທຸອນຄັ້ງທສີອງມອີ�ານາດບັງຄັບໃຊ້ 
ຫລ ືທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃນການຕັດສິນຂອງມັນບໍ່?

ກດົໝາຍມຜີນົໃນການກ�ານດົໄລຍະເວລາ
ການທົບທວນໃນລະດັບນີ້ບໍ່? 

ອົງກອນດັ່ງກ່າວມີຄວາມອາດສາມາດດ�າເນີນ 
ການຕັດສນິເຊັ່ນນັ້ນບົນພື້ນຖານຂໍ້ມນູຂ່າວ 
ສານທີ່ມີຢູ່ບໍ່?

3 – ອົງກອນສະເພາະກິດ ຫລ ືເອກະລາດດັ່່ງກ່າວ 
ມີຕົວຕົນຢູ່ບໍ່. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍກົດໝາຍທີ່
ມີອ�ານາດຕັດສິນ ແລະ ວທີິການຢ່າງຊັດເຈນ. ມັ
ນບໍ່ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນທກຸໆຄວາມອາດສາ 
ມາດໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ພາໃຫ້ມີ 
ການມອບສັນຍາໃຫ້. ຄ�າຕັດສິນຂອງມັນແມ່ນ 
ຖືກດ�າເນີນໃນກ�ານົດເວລາ (ຕົວຢ່າງ: 80%  
ຂອງຄ�າຮ້ອງທກຸແກ້ໄຂໃນກອບກ�ານົດເວລາ). 
ການຕັດສິນແມ່ນເຮດັຕໍ່ໜ້າສະທາລະນະ, ຄ່ຽງຄູ່
ກບັຂໍ້ມນູຂາ່ວສານກ່ຽວກບັຂັ້ນຕອນໃນການ 
ຍື່ນຟ້ອງ. ມີຫັຼກຖານທີ່ຄ�າຕັດສິນໄດ້ມີຜົນນ�າໃຊ້
ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນລະບົບ ແລະ 
ຂະບວນການບໍ່ຊັກຊ້າເກີນໄປເຮດັໃຫ້ຂະບວນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລ້າຊ້າ.

2 – ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ�າລັບການທົົບທວນທີ່ 
ເປັນເອກະລາດໂດຍລະບົບຂອງສານ. ອົງກອນ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໂດຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ 
ເຂາົບໍ່ແມ່ນອົງກອນທີ່ມຄິວາມຊ�ານານໃນວຽກ 
ງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈ�າເປັນຕ້ອງ 
ມີຄວາມຊ�ານານທາງວຊິາການທີ່ຈ�າເປັນ. ການ
ຕັດສິນອາດມີການພິຈາລະນາທີ່ໃຊ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ສູງ. ຄ�າຕັດສິນທ້າຍສຸດແມ່ນມີການເຜີຍແຜ່ລວມ 
ທັງບັນດາເຫດຜົນໃນການຕັດສິນ

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່
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ຕາຕະລາງສືບຕໍ່

ດັດສະນີ ຄ�າຖາມກ່ຽວກັບອົງການ ການໃຫ້ຄະແນນ

1 – ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທົບທວນຄັ້ງທີ
ສອງດ້ວຍລະບົບຂອງສານ. ເຖິງຢ່າງໃດ, ລະບົບດັ່ງ 
ການບໍ່ມກົີນໄກເພື່ອຮັບມກ່ືຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ, ອາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງສ�າລັບຄູ່ກ�ລະນີ ແລະ 
ເປັນເຫດໃນການແກ່ຍາວເວລາ, ບໍ່ມີກອບກ�ານົດ 
ເວລາ. ຄ�າຕັດສິນຂອງມັນຢາກທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 
ແລະ ບັນດາເຫດຜົນຂອງການຕັດສິນບໍ່ມີການ 
ເຜີຍແຜ່.

0 – ກອບກົດໝາຍບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າຖ້າການທົບທວນ
ຄ�າຕັດສິນຄັ້ງທ�າອິດສາມາດຂ�ອຸທອນໄດ້ເຊິ່ງແມ່ນ
ສານຂັ້ນໃດທີ່ຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນ ແລະ ຂັ້ນຕອນຫັຍງ 
ແດ່ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ມັນອາດມີຂໍ້ຈ�າກັດໃນການ 
ຂ�ອຸທອນໃນລະບົບຂອງສານ. ເຖິງກະນັ້ນ, ຂະບວນ 
ການນັ້ນບໍ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ. 
ຄ�າຕັດສິນມີແນວໂນ້ມບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້.

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, e-procurement = ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີ່ເລັກໂຕຼນິກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ການປະເມີນການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງການ—ບັນຊີລາຍການກວດກາ 

ຄ�າຖາມ ຄ�າຕອບ ຄວາມສ່ຽງ

A. ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ

A.1 ອົງກອນມີຄະນະກ�າມະການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເປັນເອກະລາດ 
ຈາກຫົວໜ້າຂອງອົງກອນບໍ່?

A.2 ອົງກອນມີໜ່ວຍງານ ຫລ ືກົມຮັບຜິດຊອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລວມ 
ທງັຫອ້ງການທີ່ເປນັເລຂາທກິານເຮດັວຽກຊວ່ຍໃນຄະນະກ�າມະ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່?

A.3a ຖ້າມີ, ສິ່ງທີ່ເຮດັການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນກ່ຽວກັບຫັຍງ?

A.3b ໜ່ວຍງານແມ່ນເປັນແບບລວມສູນ ຫລ ືບໍ່ລວມສູນ? ຖ້າບໍ່ລວມສູນ, 
ມີຈັກບ່ອນ? ໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ?

A.3c ມີຜູ້ອື່ນບໍ່ທີ່ອົງກອນແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດ�າເນີນກິດຈະກ�າການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ? 
ເຮດັການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເລື່ອງຫັຍງ? 

A.4 ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຫລ ືກົມມີປະສົບການຈັກປີທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ໂດຍກົງກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ? ບັນດາຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທີ່ອ�າ 
ນາດບໍ່ລວມສູນເຫຼົ່ານັ້ນມີປະສົບການຫັຍງ? ຖ້າມີ!

A.5 ມີພະນັກງານໃນກົມຫຼາຍປານໃດ: ເຮດັວຽກເຕັມເວລາ, ເຮດັບາງ 
ເວລາ, ອັນດັບທີສອງ? ມີຈ�ານວນຫຼາຍປານໃດຢູ່ໜ່ວຍງານສູນ 
ກາງ? ມີຈ�ານວນຫຼາຍປານໃດຢູ່ໜ່ວຍງານທີ່ມີອ�ານາດບໍ່ລວມສູນ?

A.6 ພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບສູງບໍ່ 
(ການສົນທະນາ ແລະ ການຂຽນ)?

A.7 ມີຈ�ານວນພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ພຽງພ�ຫຼາຍປານ
ໃດທີ່ຈະປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການສ�າລັບໂຄງ 
ການທີ່ໄດ້ມີການສະເໜ?ີ

A.8 ໜ່ວຍງານມີສະຖານທີ່ອ�ານວຍຄວາມສະດວກພຽງພ�ບໍ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ຄອມຜິວເຕີສ່ວນຕົວ, ເຄື່ອງອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຖ່າຍ 
ເອກະສານ, ເຄື່ອງພິມ, ອື່ນໆ., ເພື່ອປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ 
ມີການວາງແຜນ?

A.9 ອົງກອນໄດ້ມີ ຫລ ືໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແຜນການຝຶກອົບຮົມການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງແລ້ວບໍ່?

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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ຄ�າຖາມ ຄ�າຕອບ ຄວາມສ່ຽງ

A.10 ບົດລາຍງານຂັ້ນໃດທີ່ກົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຮດັ 
(ເຖິງຫົວໜ້າອົງກອນ, ຮອງຫົວໜ້າ, ອື່ນໆ.)?

A.11a   ບັນດາຕ�າແນ່ງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນອົງກອນມີລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ 
ທີ່ລະບຸພາລະບົດບາດສະເພາະ, ຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າສຸດທາງ 
ວຊິາການ ແລະ ສາຍງານບໍ່?

A.11b ການຮັບສະມັກງານຕໍ່າແນ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ໄດ້ເຮດັຢ່າງມີການ 
ແຂ່ງຂັນບໍ່? ບົົນພື້ນຖານຈຸດດີບໍ່?

A.11c ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໄດ້ນອນຢູ່ໃນລະບົບແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ຂອງອົງກອນຢ່າງຮອບດ້ານບໍ່? ມັນກວມເອົາການຮັບສະມັກງານ, 
ການຊົດເຊີຍ, ການທົບທວນການເຮດັວຽກ, ການສົ່ງເສີມ, ອື່ນໆ ບໍ່?

A.12 ມີປຶ້ມຄູ່ມືດ�າເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສ�າລັບສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມ 
ແປງ ແລະ ການບ�ລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາບໍ່?

A.13 ຖ້າມີປື້ມຄູ່ມື, ມັນທັນກັບສະພາບການ ແລະ ມັນກວມເອົາໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຕ່າງປະເທດບໍ່?

A.14 ມີປື້ມຄູ່ມືການດ�າເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການບ�ລິການທີ່ປຶກສາບໍ່?

A.15 ຖ້າມີປື້ມຄູ່ມື, ມັນທັນກັບສະພາບການ ແລະ ມັນກວມເອົາໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຕ່າງປະເທດບໍ່?

A.16 ມີເອກະສານມາດຖານໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ສັນຍາ, ແບບຟອມ, 
ອື່ນໆບໍ່?

A.17 ອົງກອນນ�າໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງອີ່ເລັກໂທນິກບໍ່? 

A.18 ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີການເຂົ້າເຖິງ ຫລ ືຖືກສົ່ງເສີມຈາກ, ມີ
ທັກສະທາງວຊິາການທີ່ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ຕົວຢ່າງ: 
ວສິະວະກອນ, ນັກສະຖາປະນິກ) ແລະ ການແນະນ�າທາງກົດໝາຍບໍ່? 
ທັດສະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນອົງກອນບໍ່?

A.19 ບັນດາກິດຈະກ�າການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການພາຍໃຕ້ການ 
ສະເໜຈີະຖືກປະຕິບັດໂດຍກຸ່ມສະເພາະ ຫລ ືແມ່ນໜ່ວຍງານບ�ລິຫ
ານໂຄງການຕ່າງຫາກບໍ່? ຖ້າແມ່ນ, ມີພະນັກງານ ແລະ ການຈັດ 
ການໃນການເຮດັຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອັນອື່ນບໍ່? ຄ�າຖາມຄືນ A.1 to A.17.

B. ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

B.1a ມີລະບົບອ້າງອີງເອກະສານທີ່ເປັນອີ່ເລັັກໂທນິກກ່ຽວກັບການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່?

B.1b ລະບົບມີການກ�ານົດວ່າເອກະສານຫັຍງທີ່ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຮັກສາ 
ໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່
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B.2 ມີການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນພຽງພ�ສ�າລັບໂຄງລາງໃນການເກັບຮັກ 
ສາ-ບັນທຶກ, ເຊິ່ງລວມມີລະບົບການເກັບຮັກສາ-ບັນທຶກ, ເນື້ອທີ່, 
ອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເພື່ອຄຸ້ມຄອງບ�ລິຫານບັນດາຮບູ
ແບບການເກັບຮັກສາ-ບັນທຶກຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃນອົງ 
ກອນບໍ່?

B.3 ອົງກອນໄດ້ມີການເກັບກ�າເອກະສານນະໂຍບາຍການຫັກເງນິຄໍ້າ 
ປະກັນ (ຕົວຢ່າງ: ໃນຊ່ວງເວລາຫັຍງແມ່ນບັນທຶກຖືກເກັບໄວ້)?

B.4 ບັນດາສ�າເນົາຂອງການປະມູນ ຫລ ືບົດສະເໜໂີຄງການຖືກເກັບ 
ໄວ້ກັບການປະເມີນຜົນບໍ່?

B.5 ສ�າເນົາການໂຄສະນາສະບັບຕົ້ນແມ່ນໄດ້ເກັບໄວ້ກັບເອກະສານ
ກ່ອນເຮດັສັນຍາບໍ່?

B.6 ມີເອກະສານສັນຍາທີ່ເປັນອີ່ເລັກໂທນັກຝ່າຍທີ່ປະກອບມີສ�າເນົາສັນ 
ຍາ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບທັນທະສັັນຍາທັງ
ໝົດບໍ່?

B.7 ບັນດາສ�າເນົາໃບຮຽກເກັບເງນິຖືກລວມຢູ່ນ�າເອກະສານສັນຍາບໍ່?

B.8 ຮບູແບບການເກັບຮັກສາ-ບັນທຶກຂອງອົງກອນແມ່ນນ�າໃຊ້ລະບົບ 
ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານບໍ່?

B.9 ລະບົບແມ່ນຮັກສາ ແລະ ຕອບສະໜອງການບັນທຶກພຽງພ�ສ�າລັບ 
ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ການກວດສອບພາຍນອກ,ການກວດກາ, 
ການສືບສວນ ແລະ ຈຸດປະສົງອື່ນໆບໍ່?

C. ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດ

C.1 ມີຂະບວນການທີ່ເປັນລະບົບໃນການກ�ານົດຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວ 
ກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່? (ສ�າລັບຊ່ວງເວລາ 1 ປ ີຫລ ືຫຼາຍກວ່າ)

C.2 ຖ້າມີ, ຂະບວນການດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຮອບວຽນ 
ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານຂອງອົງກອນບໍ່?

C.3 ຂະບວນການການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລວມມີການກ�ານົດ
ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່? ມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮູ້ຂອງ 
ແຫ່ຼງຂອງຕະຫລາດ ພ້ອມທັງການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການສຶກສາບັນ 
ດາຕະຫລາດກ່ຽວກັບການສະໜອງບໍ່?

C.4 ແຜນ ຫລ ືຍຸດທະສາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໄດ້ລະບຸ ວທີິຫັຍງທີ່ຈະ 
ນ�າໃຊ້ ແລະ ຍ້ອນຫັຍງບໍ່? ມີຈດຸປະສົງ (ປະເພດຂອງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ, ມູນຄ່າ, ຄວາມສ່ຽງ) ໃນການກ�ານົດເມື່ອຈະນ�າໃຊ້ວທິີ່ໜື່ງ
ທຽບກັບວທີິອື່ນບໍ່?

C.5a ແມ່ນຫັຍງແດ່ທີ່ມີການຍົກເວັ້ນ? ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຂົາມີການຖືກ 
ອະນຸມັດ ແລະ ຈາກຜູ້ໃດ?

C.5b ແມ່ນຫັຍງແດ່ທີ່ມີການຍົກເວັ້ນ? ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຂົາມີການຖືກ 
ອະນຸມັດ ແລະ ຈາກຜູ້ໃດ?

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່
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C.6a ແມ່ນໃຜທີ່ຮ່າງມາດຖານການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ແລະ ກ�ານົດຄວາມ 
ຕ້ອງການ? ໃນຂັ້ນຕອນໃດທີ່ໄດ້ມີການເຮດັ  
(ຕົວຢ່າງ: ການອອກແບບລະອຽດແມ່ນມີສະໜອງໃຫ້)?

C.6b ການປະເມີນລາຄາມີຄວາມເຊື່ອຖືກໄດ້ເທົ່າໃດ? ໃຜເປັນຜູ້ກະກຽມ? 
ບົນພື້ນຖານຫັຍງ?

C.6c ຂໍ້ມູນນ�າມາໃຊ້ໄດ້ຈາກນ�າຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ/ຫລ ືຊ່ຽວຊານວຊິາການ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່?

C.7 ໃຜເປັຍຜູ້ອະນຸມັດມາດຖານ ແລະ ການປະເມີນມູນຄ່າກ່ຽວກັບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ?

D. ບັນດາວທີິປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບ�ລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

D.1 ໃຜຮ່າງເອກະສານປະມູນ?

D.2 ມີໄລຍະຕໍ່າສຸດໃນການກະກຽມການປະມູນ ແລະ ຖ້າມີ, ດົນປານໃດ? 
ມີຄວາມຄາດເຄື່ອນບໍ່?

D.3 ຄ�າຮ້ອງຂ�ຈາກບັນດາຜູ້ຍື່ນປະມູນມີການຕອບກັບເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນບໍ່?

D.4 ເອກະສານປະມູນມີການລະບຸກ�ານົດເວລາ ແລະ ວັນໃນການເປີດ 
ຊ່ອງປະມູນບໍ່?

D.5 ການບັນທຶກການຊື້ຊ່ອງປະມູນແມ່ນມີຕອບສະໜອງໃນທັນທີບໍ່?

D.6 ການເປີດການປະມູນແມ່ນຕໍ່ໜ້າສາທາລະນະບໍ່?

D.7 ການສະເໜປີະມູນຫ້ລາຊ້າສາມາດຖືກຮັບຮອງໄດ້ບໍ່?

D.8 ການສະເໜປີະມູນ (ຍົກເວັ້ນການສະເໜທີີ່ຫ້ລາຊ້າ) ສາມາດບໍ່ຮັບ
ຮອງເອົາໃນຕອນທີທ�າການເປີດການປະມູນບໍ່?

D.9 ບົດບັນທຶກການເປີດຊ່ອງການປະມູນໄດ້ມີການປະຕິດບັດບໍ່?

D.10 ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຍື່ນປະມູນໄດ້ຮັບສ�າເນົາບົດບັນທຶກບໍ່?

D.11 ບົດບັນທຶກມອບໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່?

D.12 ຜູ້ໃດທ�າການເຮດັບົດປະເມີນຜົນການປະມູນ (ບຸກຄົນ, ຄະນະກ�າ 
ມະການປະຈ�າ ຫລ ືຄະນະກ�າມະການສະເພາະກິດ)?

D.13a  ຄຸນນະວດຸຂອງຜູ້ເຮດັປະເມີນຜົນແມ່ນຫັຍງທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ແລະ ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ/ຫລ ືການບ�ລິການ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາພາຍໃຕ້ການປະເມີນ? 

D.13b  ມີບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫລ ືອົງກອນສັງຄົມຜົນລະເຮອືນກ່ຽວຂ້ອງບໍ່? 
ເປັນຜູ້ສັງເກດການ? ເຂົ້າຮ່ວມ?

D.14 ການຕັດສິນຂອງບັນດາຜູ້ເຮດັປະເມີນແມ່ນຖືເປັນອັນສິ້ນສຸດ ຫລື 
ອີງຕາມການອະນຸມັດເຕີ່ມອີກ? ຖ້າມີ, ດ້ວຍຜູ້ໃດ?

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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D.15 ການນ�າໃຊ້ສາມຕົວຢ່າງກ�ລະນີຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປີຜ່ານມາ,  
ດນົປານໃດພາຍຫລງັການປະກາດເຊນີສ�າລບັການປະມນູທີ່ 
ສາມາດດ�າເນີນສັນຍາໄດ້?

D.16 ມີຂະບວນການໃນສະຖານທີ່ເພື່ອຈັດເກັບ ແລະ ການອະນຸມັດໂດຍ
ຜ່ານທ່າເຮອືທີ່ນ�າເຂົ້າບໍ່?

D.17 ມີຂັ້ນຕອນການຮັບສິນຄ້າໄດ້ສ້າງໄວ້ແລ້ວບໍ່? ນີ້ລວມມີການປະກັນ 
ຄຸນະພາບແລ້ວບໍ່?

D.18 ມີຂັ້ນຕອນການຮັບຮອງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫລ ືການບ�ລິການທີ່
ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາໄດ້ສ້າງໄວ້ແລ້ວບໍ່? ໃຜເປັນຜູ້ເຊັນຢັ້ງຢືນ? ຄວາມ 
ຂາດເຂີນໃນການດ�າເນີນມີຄືແນວໃດແດ່?

D.19 ສິນຄ້າ ຫລ ືການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຖືກບັນທຶກ 
ເປັນຊັບສິນ ຫລ ືລົງຖະບຽນເຂົ້າໃນຄັງສິນຄ້າບໍ່?

D.20 ອົງກອນ ຫລ ືກົມ ຄຸ້ນເຄີຍກັບເອກະສານຊິນເຊື່ອ ແລະ ກັບເອກະ 
ສານຄໍ້າປະກັນການດ�າເນີນສັນຍາ ຫລ ືສັນຍາຜູກມັດບໍ່?

D.21 ກົມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີການລົງຖະບຽນ ແລະ ຕິດຕາມການຮັບປະກັນ 
ແລະ ບັນດາໄລຍະເວລາໃນການຄໍ້າປະກັນຂໍ້ບົກພ່ອງບໍ່?

ການບ�ລິການທີ່ປຶກສາ

D.22 ຂໍ້ເງື່ອນສ�າລັບອ້າງອີງສ�າລັບການບ�ລິການທີ່ປຶກສາແມ່ນເຮດັຕາມ
ແບບຮ່າງມາດຖານບໍ່? ເຊັ່ນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ, ໜ້າທີ, ຂໍ້ມູນເຂົ້າ ນ�າໃຊ້, 
ຈດຸປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.

D.23 ໃຜເປັນຜູ້ກ�ານົດຄວາມຈ�າເປັນສ�າລັບຄວາມຕ້ອງການການບ�ລິການ 
ທີ່ປຶກສາ? ສ�າລັບບຸກຄົົນ ຫລ ືບ�ລິສັດ?

D.24 ໃຜເປັນຜູ້ຮ່າງເງື່ອນສ�າລັບອ້າງອີງ?

D.25 ໃຜເປັນຜູ້ກະກຽມບົດສະເໜໂີຄງການ(RFPs)?

D.24 ມີການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການເຊີນຜູ້ສົນໃຈຮ່ວມປະມູນ ແລະ ລາຍ 
ລະອຽດການກ�ານົດໜ້າວຽກບໍ່?

D.26 ຄະນະກ�າມະການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາແມ່ນສ້າງຂື້ນປະກອບມີ 
ບຸກຄະລາກອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຕໍ່າແໜ່ງຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນຫັຍງ 
(ຖ້າມີ)?

D.27a   ແມ່ນຫັຍງແດ່ທີ່ເປັນຂໍ້ກ�ານົດເພື່ອໃຊ້ໃນການປະເມີນອີໂອໄອ 
(EOIs)?

D.27b   ໂດຍຜ່ານມາ, ແມ່ນວທີິຫັຍງທີ່ຖືກໃຊ້ທົ່ວໄປ 
(ການຄັດເລືອກບົນພື້ນຖານ-ລາຄາ-ຄຸນະພາບ, ອື່ນໆ) 
ໃນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ?

D.28 ບ�ລິສັດຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ�າລັບເອກະສານບົດສະເໜໂີຄງກ
ານ (RFP) ບໍ່?

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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D.29 ຂໍ້ກ�ານົດການປະເມີນຜົນທີ່ຖືກສະເໜແີມ່ນຕາມໂຄງຮ່າງທີ່ໄດ້ 
ກ�ານົດກ່ອນໜ້າ ແລະ ມີການລະບຸລາຍລະອຽດໃນບົດສະເໜີ 
ໂຄງການ (RFP) ບໍ່?

D.30 ໄດ້ມີການເຮດັກອງປະຊຸມ ແລະ ກ່ອນຍື່ນບົດສະເໜໂີຄງການບໍ່?

D.31 ມີການເຮດັບົດບັນທຶກ ແລະ ແຈກຫຍາຍຫັລງການປະຊຸມກ່ອນ 
ການຍື່ນບົດສະເໜໂີຄງການບໍ່?

D.32 ບົດບັນທຶກແມ່ນຖືກແຈກຫຍາຍໃຫ້ໃຜ?

D.33 ຄ�າຮ້ອງຂ�ທັງໝົດຈາກທີ່ປຶກສາໄດ້ມີການຕອບກັບ ຫລ ືດ�າເນີນ 
ເປັນລາຍລັກອັກສອນບໍ່?

D.34 ບົດສະເໜໂີຄງການພາກການເງນິ ແລະ ເຕັກນິກແມ່ນໃຫ້ຍື່ນ 
ໃນຊອງໃຜລາວ ແລະ ພາກການເງນິຖືກເກັບຮັກສາບໍ່ໃຫ້ມີການ 
ເປີດຊອງຈົນ ກວ່າຖ້າການປະເມີນພາກເຕັກນິກໄດ້ສ�າເລັດລົງບໍ່?

D.35 ບົດສະເໜໂີຄງການຕ້ອງມີລັກຊັບຄໍ້າປະກັນບໍ່?

D.36 ບົດສະເໜໂີຄງການພາກເຕັກນິກຖືກເປີດຕໍ່ສາທາລະນະບໍ່?

D.37 ບົດບັນທຶກການເປີດຊ່ອງພາກເຕັກນິກໄດ້ຖືກແຈກຫຍາຍບໍ່?

D.38 ບົດບັນທຶກແມ່ນຖືກແຈກຫຍາຍໃຫ້ໃຜ?

D.39 ໃຜກ�ານົດຈັດລ�າດັບທີພາກເຕັກນິກສຸດທ້າຍ ແລະ ແບບໃດ?

D.40 ບັນດາຄະແນນກ່ຽວກັບພາກເຕັກນິກໄດ້ສົ່ງໃຫ້ບ�ລິສັດທັງໝົດບໍ່?

D.41 ການເປີດຊ່ອງພາກການເງນິແມ່ນຕໍ່ໜ້າສະທາລະນະບໍ່?

D.42 ບົດບັນທຶກການເປີດຊ່ອງພາກການເງນິໄດ້ມີການແຈກຫຍາຍບໍ່?

D.43 ການປະເມີນພາກການເງນິສ�າເລັດລົງແບບໃດ?

D.44 ການເຈລະຈາເຊິ່ງໜ້າໄດ້ຈັດຂື້ນບໍ່?

D.45 ດົນປານໃດຫັລງການປະເມີນພາກການເງນິມີການເຈລະຈາກັບ 
ບ�ລິສັດທີ່ຖືກຄັດເລືອກ?

D.46 ແມ່ນຫັຍງແດ່ທີ່ເປັນພື້ນຖານທົ່ວໄປໃນການເຈລະຈາ?

D.47 ບົດບັນທຶກການເຈລະຈາໄດ້ເຮດັ ແລະ ຖືກລົງນາມບໍ່?

D.48 ດົນປານໃດຫັລງການເຈລະຈາສັນຍາໄດ້ຖືກເຊັນ, ໂດຍສະເລ່ຍ?

D.49 ມີລະບົົບການປະເມີນສ�າລັບການວັດແທກຜົນໄດ້ຮັບຂອງທີ່ປຶກສາ
ບໍ່?

ການຊ�າລະສະສາງ

D.50 ມີການຈ່າຍເງນິລ່ວງໜ້າບໍ່?

D.51 ແມ່ນຫັຍງທີ່ເປັນໄລຍະເວລາມາດຖານການເບີກຈ່າຍທີ່ລະບຸ 
ໄວ້ໃນສັນຍາ?

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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D.52 ໂດຍສະເລ່ຍ, ມີໄລຍະເວລາດົນປານໃດລະຫ່ວາງການຮັບໃບຮຽກ
ເກັບເງນິ ແລະ ການດ�າເນີນການເບີກຈ່າຍ?

D.53 ເມື່ອການຊ�າລະເງນິມີຄວາມຫ້ລາຊ້າ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍບໍ່?

D.54 ກ່ອນການເລີກຈ່າຍ, ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ຢັ້ງຢືນສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ 
ແລະ ການບ�ລິການແມ່ນເປັນທີ່ພ�ໃຈ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນ 
ໄຂສັນຍາ?

E. ຄວາມມີປະສິດທິຜົນ

E.1 ການດ�າເນີນສັນຍາມີລະບົບການລາຍງານ ແລະ ກວດກາບໍ່? 
ໃຜເປັນຜູ້ດ�າເນີນການກວດກາ ແລະ ປະກັນຄຸນະພາບ?

E.2 ອົງກອນມີການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຂໍ້ກ�ານົດການເບີກຈ່າຍ 
ຂອງສັນຍາບໍ່?

E.3 ກົດໄກການແກ້ໄຂຄ�າຮ້ອງທຸກໄດ້ມີການລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນບໍ່?

E.4 ມັນເປັນທາງການ, ກົນໄກທີ່ບໍ່ທາງການໃນການດ�າເນີນກັບການ 
ຮ້ອງທຸກບໍ່? 

E.5 ການຕັດສິນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຂໍ້ຄັດແຍ້ງ ແມ່ນບົນ 
ພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ີມີຢູ່, ຂໍ້ກ�ານົດທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຊັນ 
ບົດບັນທຶກການປະເມີນຜົນ, ການເຈລະຈາ ແລະ ແຈ້ງການຈ່າຍ 
ເບີກຈ່າຍເງນິທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລ ືປະຕິເສດ ຫລ ືບໍ່?

E.6 ຂໍ້ຄັດແຍ້ງຖືກບັນທຶກ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກມັນແມ່ນຖືກ 
ຕິດຕາມບໍ່? ແມ່ນຫັຍງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກໃນ
ກອບເວລາທີ່ລະບຸໄວ້? 

E.7 ມີກົນໄກການຂ�ອຸທອນທີ່ຜູ້ມັດໄດ້ບໍ່?

F. ມາດຕະການຄວາມຮັບຜິດຊອບ

F.1a ມີມາດຖານຖະແຫຼງກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນ ຫລ ືຂໍ້ກ�ານົດການ ປະຕິບັດ 
ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຖືກຮຽກຮ້ອງເພື່ອໃຫ້
ຄ�າໝັ້ນສັນຍາທີ່ເປັນທາງການຕໍ່ມັນບໍ່? ນີ້ກວມເອົາການໃຫ້ລາງ 
ວັນສິນບົນບໍ່?

F.1b ມີເງື່ອນໄຂໃດໆທີ່ການປົກປ້ອງຜູ້ຮ້ອງທຸກບໍ່່? ມີສາຍດ່ວນທີ່ເປັນ 
ຄວາມລັບບໍ່? ພະນັກງານບາງທ່ານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດເຜີຍຖານະ 
ການເງນິທັງໝົດບໍ່?

F.1c ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ທຸກໆການກ່າວຫາທາງ 
ດ້ານການລະເມີດລະບຽບຫັຼກການ ຫລ ືການປະພຶດທີ່ຜິດຕໍ່ຫັຼກ 
ຈັນຍາບັນບໍ່? ອົງກອນແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມບໍ່? ມີສົນທິ
ສັນຍາທີ່ອົງກອນກວດສອບແຫ່ງຊາດເພື່ອເປນັບ່ອນອງີໃນການ 
ປະຕິບັດ  ແລະ ລະດັບຂັ້ນໃນການປະສານງານທີ່ຖືກຄາດຫັວງ 
ຈາກອົງກອນບໍ່?

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ໜ້າຖັດໄປ
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ຄ�າຖາມ ຄ�າຕອບ ຄວາມສ່ຽງ

F.1d ໃນກ�ລະນີບໍ່ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ, ອົງກອນມີມາດຕະການຊົດເຊີຍ 
ການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ຜິດຕໍ່ຫັຼກຈັນຍາບັນບໍ່?

F.2 ບັນດາຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ້ອງໄດ້ປະກາດກ່ຽວ
ກັບການກະທ�າຜິດທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຍົກຍ້າຍອອກຈາກຂະບວນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່? ມີຊ່ວງໄລຍະໄກ່ເກຍສ�າລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່?

F.3 ການເລີ້ມດ�າເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນຂື້ນກັບການອະນຸມັດຈາກ 
ພາຍນອກ (ເປັນທາງການ ຫລ ືຕາມຄວາມຕົວຈິງ) ນອກເໜອືຈາກ
ຂະບວນການເຮດັງົບປະມານບໍ່?

F.4 ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ອະນຸມັດການເຮັດັທຸລະກ�າການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ 
ພວກເຂົາມີປະສົບການ ແລະ ຄຸນວດຸທິກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່?

F.5 ມີອັນໃດແດ່ຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີການອະນຸມັດນອກເໜອືຈາກ 
ໜ່ວຍງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫລ ືຄະນະກ�າມະການຮັບຜິດຊອບ 
ການປະເມີນ ແລະ ໃຜເປັນຜູ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ?

(a) ເອກະສານປະມູນ, ຫັນງສືເຊີນເພື່ອຄັດເລືອກຄຸນວດຸທິ 
ກ່ອນການປະມູນ ຫລ ືບົດສະເໜໂີຄງການ (RFP)

(b) ປະກາດໂຄສະນາເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການະມູນ, ການຄັດເລືອກ 
ຄຸນນະວດຸທິກ່ອນການປະມູນ ຫລ ືການເຊີນສ�າລັບການສະ 
ແດງຄວາມສົນໃຈ (EOIs)

(c) ບົດງາຍງານການປະເມີນຜົນ

(d) ແຈ້ງການການມອບສັນຍາ

(e) ການເຊີນທີ່ປຶກສາເພື່ອການເຈລະຈາ

(f) ສັນຍາ

F.6 ແມ່ນພະນັກງານຄົນດຽວບໍ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບສ�າລັບ: (i) ອະນຸມັດການ
ເຮດັທຸລະກ�າກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 
ການເຊີນປະມູນ, ເອກະສານ, ການປະມີນ ແລະ ສັນຍາ; (ii) 
authorizing payments; (iii) ການບັນທຶກການເຮດັທຸລະກ�າ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ; ແລະ (iv) ການດູແລ 
ຊັບສິນ?

F.7 ມີເອກະສານຈັດລຽງຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອກວດສອບ 
ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເປັນຂອງບຸກຄົນ ຫລື 
ຄະນະກ�າມະການບໍ່?

ຕາຕະລາງສືບຕໍ່

EOI = ການສະແດງຄວາມສົນໃຈ, RFP = ບົດສະເໜີໂຄງການ. 
ແຫຼ່ງຂ່າວ:ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ
ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ແມ່ນເລັງໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນໂຄງການ ເພື່ອເຂົ້າໃຈ 
ແລະ ປະຕິບັດຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ (APAs) ສຳລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືລ 
ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກເງິນກູ້ ຫືລ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ADB ຫືລ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ມັນສາມາດເປັນໄປໄດ້-
ໂດຍອີງຕາມການກຳນົດຂອງ ADB-ສ�າລັບ APA ເພື່ອໃຊ້ໃນການກະກຽມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງ
ກອນທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງຂອງຜູ້ກູ້ຢຢືມ ຫືລ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ອື່ນໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ. 
ບົດແນະນຳແມ່ນອະທິບາຍ ເຖິງກິດຈະກຳຕົ້ນຕ�ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃດແດ່ຄວນຢູ່ພາຍໃຕ້ APA, 
ລາມທັງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫລາດ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແລະ ການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ການນຳໃຊ້ APAs ແມ່ນຊ່ວຍຫຸລດຜ່ອນພາລະຂອງອົງກອນຂອງຜູ້
ກູ້ຍືມ ແລະ ຫຸລດຜ່ອນຄວາມຫ້ລາຊ້າກ່ຽວກັນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງ ເອດີບີ ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊິຟິກ ປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ ເອດີບີ  
ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບ 
ປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂດພາກພື້ນນີ້ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ 
ຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍັງມີປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂລກອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ເອດີບີ ມີຄວາມມຸ້ງ 
ໝັ້ນທີ່ຈະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຜ່ານການສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຈະເລີນ 
ເຕີບໂຕທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ.

ເອດີບີ ມີສຳນັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງມະນີລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 48 ປະເທດ 
ມາຈາກພາກພື້ນ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕ�ຂອງ ເອດີບີ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫືຼອບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ 
ປະກອບມີ ການປືກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ, ການຄໍ້າປະກັນ, ທືນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ 
ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການ.
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