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ປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ປີ 2015, ແລະ  
ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ບັນດາກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ອົງກອນຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບເງິນກູ້ ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ  
ເອດີບີ, ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ. ເອດີບີ ໄດ້ອອກແບບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ສະບັບປີ 2017 ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຍືດຫຸ່ຍນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ໂຄງການຕະຫຼອດຮອດການປັບປຸງນຳມາຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການໂດຍການສຸມໃສຮູບແບບ 
ໃຫ່ມ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ (Value for Money-VFM) ແລະ 
ແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ. 

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຕ່າງໆ ທີ່ເອດີບີ ຈັດພິມໃນປີ  
2018 ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປີ 2017. ຄູ່ມືແນະ 
ນຳ ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ໄດ້ສົນທະນາປະເດັນຕ່າງໆຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຫ້ລາ), ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນ ແລະ ພາກຊຸມຊົນ ພາຍໃຕ້ລະບົບຂອບໃໝ່ (ເບິ່ງບັນຊີລາຍການຂ້າງລຸ່ມ). ຄູ່ມືແນະນຳ 
ສະບັບນີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕິດພັນເຊິ່ງກັນເປັນປະຈຳ ແລະ ຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ກັນ. ເອກະສານອ້າງ 
ອີງທັງຫົມດຂອງ “ຄູ່ມືແນະນຳ” ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄູ່ມືແນະນຳເຫຼົ່ານີ້. ຄູ່ມືແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງ, ປ່ຽນແທນ, ຫືຼ ຖືກຍົກເລີກໄດ້ຕະຫລອດເວລາ.
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ADB ການປະຕິຮູບລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄຸ້ມຄ່າ (VFM) ໂດຍ 
ການປັບປຸງ ຄວາມແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດໃນຮູບແບບ 
ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ເບິ່ງການສະແດງພາບຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມ 
ຄ່າການນຳໃຊ້ທຶນ).ຄວາມຄຸ້ມຄ່າການນຳໃຊ້ທຶນ (VFM) ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບລະບົບໂຄງສ້າງ 
ຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ປະກອບມີອົງປະກອບສາມຫມວດ: ຄວາມມີປະສິດທິຜົນ, ຄຸນະ 
ພາບ ແລະ ຄວາມແທດເຫມາະກັບສະພາບຕົວຈິງ. ສອງພື້ນຖານຫຼັກຄື: ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມ 
ຍຸຕິທຳແມ່ນຜູກພັນກັບທຸກໆໂຄງຮ່າງພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້.

ເວລາ
ເວລາແມ່ນສິ່ງສຳຄັນພື້ນຖານສຳລັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າ (VFM). ເມື່ອໂຄງການສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ຫືຼ ເມື່ອການ 
ດຳເນີນການ ສຳເລັດໄດ້ໂດຍໄວ,ແມ່ນການເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງ 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ສຳເລັດໄດ້ໄວແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມໜັ້ນຄົງ  
ຫືຼ ຄຸນຄ່າອື່ນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການຊົມໃຊ້ເສັ້ນທາງນັ້ນເອງ. ມັນແມ່ນຜົນຂອງການລົງທຶນທີ່ໄດ້ກັບມາໃຫ້ແກ່ອົງ 
ກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເປັນການເລັ່ງລັດໂຄງການ ແລະ ຮອບວຽນການຊຳລະໃຫ້ຜູ້ຊະນະການປະມູນ.  
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂຄງການປະຕິບັດຊັກຊ້າກໍ່ຈະສູນເສຍຄຸນຄ່າທີ່ສຳຄັນ. 

ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຄຸ້ມຄ່າ (VFM) ໃນແງ່ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ທຸກໆສິ່ງເຊັ່ນ: (i) 
ການເຮັດໃຫ້ກອບຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສັ້ນລົງ ຫືຼ(ii) ການເລັ່ງລັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການພັດທະນາ.

ຄວາມໂປງ່ໃສ

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ
ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະຢັດຂອງການນຳໃຊ ້

ຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງມັນຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດການປະເມີນກ່ຽວກັບມູນຄ່າ 
ທີ່ຕິດພັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຄ່ຽງຄູກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, 

ປັດໄຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ແລະ/ຫຼື ມູນຄ່າລວມທີ່ເໝາະສົມຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ

ປະສິດທິຜົນ ຄຸນນະພາບ ຄວາມຍືດຍຸ່ນ

• ຫຼຸດມູນຄ່າການເຮັດທ ຸ
ລະກຳ

• ເພີ່ມທັກສະ
• ເພີ່ມລະດັບການນຳໃຊ້ເທັກ 

ໂນໂລຊີ ສູງຂຶ້ນ
• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 

ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້
• ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານ 

ລະບົບບອີເລັກໂຕຮນິກ 
ຈັດຈ້າງຜ່ານລະບົບ 
ອີເລັກໂຕຮນິກ

• ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
• ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ 

ຢ່າງວ່ອງໄວ
• ສົ່ງເສີມປະເທດສະມາຊິກ 

ທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນຂະ 
ບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 

• ປັບປຸງການວາງແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ

• ການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ 
ດ້ານນິຕິກຳ

• ສັນຍາທີ່ປະກອບບັນທັດ 
ຖານການປະຕິບັດງານ 
ຈະແຈ້ງ

• ຈຳກັດການຮ້ອງທຸກ
• ປັບປຸງຂັ້ນຕອນຂອງເອດີບີ

• ການປະມູນເປີດກ້ວາງ
• ການກະຈາຍອຳນາດ 

ລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ
• ການຮັບຮອງການກະກຽມ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທາງເລືອກ

• ການຕັດສິນໃຈບົນພື້ນຖານ 
ຫຼັກການ

• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ການມອບໝາຍວຽກ
• ການປະມູນທີ່ໃຫ້ນ່ຳໜັກແກ່  

ບັນທັດຖານຂອງເອກະສານ 
ສະໜີໂຄງການ 

ຄວາມຍຸຕິທໍາ 
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ຈຸດປະສົງ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ໂດຍຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ແລະ ອະທິ 
ບາຍກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງເອດີບີ ປີ 2017 ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງ ຜູ້ໄດ້ 
ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ). 

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ ຍັງໄຈ້ແຍກຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການພິຈາລະນາ ເມື່ອນຳໃຊ້ນະໂຍ 
ບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງເອດີບີ ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ.

 

ເອກະສານແມ່ແບບ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະສານແມ່ແບບ (ບໍ່ຕາຍຕົວ) ແລະ ຈະມີການປັບ 
ປຸງຄືນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຕິດຕາມສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະບັບຫ້ຼາສຸດຢູ່ໃນເວັບໄຊສູນທຸລະກິດຂອງເອດີບີ ທີ່, https://www.adb.org/
business/main.

ຜູ້ອ່ານ 
ໃນທຸກສະຖານະການ, ແມ່ນຫັວງໃຫ້ຜູ້ອ່ານນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງຕົນເອງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບ 
ຜູ້ອ່ານ:

ຜູ້ອ່ານແມ່ນມີຄວາມຊຳນານງານກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳທີ່ນຳໃຊ້ເງິນທັງໝົດຫືຼ ສ່ວນໃດໜື່ງຈາກທຶນ 
ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກເອດີບີ ຫືຼ ແມ່ນທຶນທີ່ ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ. 

ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆ FAQs
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆ, ການຊີ້ແຈງ, ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນການເຝີກອົບຮົມ, ແຫ່ຼງ 
ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊ ຂອງເອດີບີ. 

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

ກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາສັ່ງບຸລິມະສິດ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ ແມ່ນອະທິບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ສຳລັບຜູ້ຢືມຂອງ ເອດີບີ ສຳລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອົງກອນບໍລິຫານ 
(ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ໂຄງການ ພາຍໃນອະທິປະໄຕ (ລວມທັງໂຄງການຍ່ອຍ) ສຳລັບໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນ 
ຂອງເອດີບີ ໂດຍການລົງທຶນທີ່ນຳໃຊ້ ທຶນກູ້ຢືມທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກເອດີບີ (ແຕ່ບໍ່ລວມ ເງິນກູ້ຂອງເອດີບີ 
ສຳລັບໂຄງການຖືເອົາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ນະໂຍບາຍເປັນພື້ນຖານ), ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຫ້ຼາຂອງເອດີບີ (ບໍ່ລວມການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການຂອງເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ), ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ. 

ໃນກໍລະນີມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອກະສານສະບັບ 
ຫ້ຼາສຸດ ຖືເປັນເອກະສານສັກສິດກວ່າ. ສັນຍາສະໜອງທຶນ ຈະເປັນເອກະສານຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນທາງນິຕິກຳ  
ລະຫ່ວາງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເອດີບີ, ສິດແລະພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ  
ການບໍລິການໄດ້ຮັບ.

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

ADB — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

BTP  — ເອກະສານສະເໜີເຕັກນິກດ້ານປະຫັວດ

CMS  — ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ປຶກສາ

CQS  — ການຈັດຈ້າງ ຕາມຄຸນວຸດທິ

CSC  — ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ

CSRN  — ການຮັບສະໜັກການບໍລິການທີ່ປຶກສາ

EOI — ໜັງສືສະເໜີເຈດຈຳນົງ

FBS — ການຈັດຈ້າງ ຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ

FTP  — ເອກະສານສະເຫີນດ້ານເຕັກນິກເຕັມຮູບແບບ

OAI  — ຫ້ອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ

OCB  — ການປະມູນເປີດກວ້າງ

OPE — ເງິນແຮຖົງ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກຳ)

QBS  — ການຈັດຈ້າງ ສະເພາະຄຸນນະພາບ

QCBS — ການຈັດຈ້າງ ທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ

REOI  — ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນໜັງສືສະເໜີເຈດຈຳນົງ

RFP — ເອກະສານແຈ້ງເຊີນຍື່ນເອກະສານສະເໜີໂຄງການ

SSS — ການຈັດຈ້າງຈາກແຫ່ຼງດຽວ

STP  — ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກກະທັດລັດ

TOR — ເອກະສານກຳນົດລາຍການໜ້າວຽກ

VFM — ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ
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ບົດສະຫຸຼບໂດຍສັງເຂບ

ແຫ່ລງຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ນຳໃຊ້ທຶນ ADB ຈາກການກູ້ຢືມ ຫືຼ ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແມ່ນ 
ນຳໃຊ້ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແບບມືອາຊີບ ຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ. ຄູ່ມື 
ແນະນຳນີ້ອະທິບາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄັດເລືອກ, ການເຮັດສັນຍາ ແລະ  
ການຕິດຕາມກວດກາບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB (ລວມທັງ 
ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB. ຄູ່ມືແນະນຳໄດ້ 
ກວມເອົາການວາງແຜນເພື່ອຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ, ວິທີການຄັດເລືອກ ແລະ ການເຮັດສັນຍາ; 
ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອການໂຄສະນາ, ການປະມູນ, ການເຮັດສັນຍາ, ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະ ການ 
ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ; ແລະ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ.

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ປະກອບດ້ວຍ:

ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາໄວຂຶ້ນ
• ການເຮັດທຸລະກຳທີ່ປຶກສາທີ່ຕ້ອງການຂອງ ADB ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມຍື່ນສະເຫີນການທົບທວນ 

ກ່ອນມີໜ້ອຍກວ່າ.
• ADB ຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກຳ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ໂດຍການນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນ ການທົບທວນ 

ຕາມຫັລງ ທີ່ໄວກວ່າ (ການເກັບຕົວຢ່າງ) ເປັນການເພີ່ມຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເອງ
ໃນຂະບວນການຄັດເລືອກ. 

• ການຍື່ນເຖິງ ADB ຫ້ນອຍລົງ ແຕ່ການເຮັດທຸລະກຳ ແມ່ນຍັງຈຳເປັນໃນການທົບທວນກ່ອນ.
• ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ (ອອນລາຍ) ແຫ່ງຊາດ.
• ການສົ່ງເສີມຮູບແບບຂອບຂໍ້ຕົກລົງ (Framework Agreements) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະເປັນ 

ແນວທາງເພື່ອດຳເນີນການເຮັດທຸລະກຳທີ່ປຶກສາຫລາຍໆຄັ້ງໄວຂຶ້ນ.
• ອະນຸຍາດໃຫ້ກຳນົດໄລຍະເວລາເພື່ອລົງໂຄສະນາ ແລະ ກະກຽມເອກະສານສະເຫີນໂຄງ 

ການສັ້ນກວ່າໄດ້.

ຂະບວນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາທີ່ງ່າຍກວ່າ ແລະ ຍືດຫຸ່ຍນກວ່າ
• ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ ແລະ ແບບພິມເພື່ອປະກອບຍື່ນ ແມ່ນກະທັດຮັດກວ່າ ແລະ 

ເປັນທາງການຫ້ນອຍລົງ, ການອະນຸມັດຂອງ ADB ຫ້ນອຍລົງ.
• ການຈັດບັນຊີຄັດຈ້ອນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ຍຶືດຫຸ່ຍນກວ່າເກົ່າ: ຈຳນວນຕ້ອງການທີ່ຖືກບັງຄັບໄວ້

ຕ່ຳສຸດແມ່ນ 6 ບໍລິສັດ ນອນໃນບັນຊີສັ້ນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຫລາຍກວ່າ 2 ບໍລິສັດ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 
ດຽວກັນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.

• ໂຄງການຂອງ ADB ຈະອະນຸຍາດຮັບເອົາບັນດາລະບຽບການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາຂອງຜູ້ໃຫ້
ທຶນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

• ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແທນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ສອງລະບຽບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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• ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາບຸກຄົນຍືດຫຸ່ຍນກວ່າ ໂດຍນຳໃຊ້ຂະບວນການຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
• ການສຸມໃສ່ທີ່ເປັນອັນໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມແທດເຫມາະກັບຈຸດປະສົງອະນຸຍາດໃຫ້ ADB ປັບ 

ປຸງຂັ້ນຂະບວນການຂອງຕົນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.
• ຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມກິດຈະກຳການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາແມ່ນງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ກະທັດຮັດກວ່າ.

ຫັລກການໃຫ່ມເພື່ອສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃຫ້ດີຂຶ້ນແລະ
ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ການນໍາໃຊ້ທຶນ 

• ຫັລກການໃຫ່ມສອງຢ່າງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຄຸນະພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ 
ຄວາມກຸ້ມຄ່າຕໍ່ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ວາງບັນທັດຖານການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາແບບ 
ໃຫ່ມ ແລະ ສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ.

• ມີການສົ່ງເສີມເພີ່ມຂຶ້ນໃນເອກະສານກຳນົດລາຍການໜ້າວຽກຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການເຮັດ 
ສັນຍາຕາມຜົນງານເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳ ເຂົ້າໃນການປະກອບເອກະສານສະເໜີ
ໂຄງການໃຫ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ສອດຄ່ອງໃນການຊຳລະ ຕາມຄຸນະພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບ.

• ໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ 90:10 ຫລາຍຂຶ້ນ ໃນການຈັດຈ້າງທັງຄຸນ 
ນະພາບ ແລະ ລາຄາ.

ການຊຸກຍູ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າໃນການວາງແຜນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການ 
ຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

• ADB ຮັບປະກັນຄຸນະພາບ ດ້ວຍການເຂົ້າມີບົດບາດຫລາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຮັດທຸ 
ລະກຳທີ່ປຶກສາແຕ່ຕົ້ນຕະຫຼອດປາຍ.

• ການເຮັດວຽກລ່ວງໜ້າຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອລົງລາຍລະອຽດ, ການວາງແຜນຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ ທີ່ຖື 
ເອົາຄວາມສ່ຽງເປັນພື້ນຖານ. 

• ໝາຍວ່າ ວຽກທີ່ຈຳເປັນເຮັດ ໃນການທົບທວນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຫັຼງ ໃນຂັ້ນຕອນ 
ການຄັດເລືອກ ໜ້ອຍລົງ.

• ຂະບວນການຂອງການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຂອງທີ່ປຶກສາ ແມ່ນຍຸຕິທຳກວ່າ ແລະ ໂປ່ງໃສກວ່າ.



I. ພາກສະເໜີ

A.  ຂອບເຂດ ແລະ ຄໍານິຍາມ
1.1 ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອອະທິບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກຳນົດຂອງທະນາ 
ຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໂດຍຜ່ານຂອງນະໂຍບາຍຂອງ ADB ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ: ການ 
ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນປຶກ 
ສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ໄລຍະ), ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບ 
ຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB ສຳລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິ 
ການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) 
ທີ່ຕິດພັນການຄັດເລືອກບໍລິສັດ, ການຄັດເລືອກບຸກຄົນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ 
ແລະ ຊ່ຽວຊານບຸກຄົນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ 
ທຶນທັງຫົມດ ຫືຼ ສ່ວນໃດ ໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. 
ມັນໄດ້ສະຫນອງແນວທາງໃນລະດັບການດຳເນີນງານ ໃຫ້ອົງກອນ້ມຄອງໂຄງການຂອຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ 
ທີ່ປຶກສາ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາໂຄງການເຫລົ່ານີ້. ມັນຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ກັບບັດ 
ແນະນຳພະນັກງານຕ່າງໆຂອງ ADB, ເຊິ່ງເປັນການສະຫນອງການແນະນຳທີ່ທຽບເທົ່າກັນກັບພະນັກ 
ງານຂອງ ADB. ມັນຈະນຳໃຊ້ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB (ເບິ່ງ 
ແຜນວາດ).

1.2 ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017 (ວັກ 1.12) ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ 
ພາຍໃຕ້ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ທຶນທັງຫົມດ ຫືຼ ສ່ວນໃດ ໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ 
ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ ເຊິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ “ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງການໃຫ້ 
ຄຳປຶກສາທີ່ຕ້ອງການໃນ ການປະເມີນຜົນເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ເຊິ່ງສະເຫີນວິທີການ 
ດັດສົມ, ວິທີທາງປະຕິບັດ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິສະເພາະດ້ານ”. ຕົວຢ່າງ ການບໍລິການທີ່ 
ປຶກສາ ລວມທັງການສຶກສານະໂຍບາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານນິຕິກຳ (ການປົກຄອງ); ການແນະນຳ 
ການປະຕິຮູບສະຖາບັນ; ການອອກແບບວິສະວະກຳ; ການຕິດຕາມກວດກາການກໍ່ສ້າງ; ການແນະນຳ 
ທາງກົດຫມາຍ; ການກວດສອບການສັນລະສູດ; ການບໍລິການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; ການສຶກສາສະພາບ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; ແລະ ການກຳນົດ, ການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 
ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນຖືກແຍກອອກຈາກການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, ເຊິ່ງມີລັກສະນະດ້ານກາຍຍະ 
ພາບຂອງກິດຈະກຳສ່ວນໃຫ່ຍ ຫືຼ ອີງຕາມການຕອບສະຫນອງຕາມມາດຕະຖານເປັນທີ່ຮັບຮູ້ທົ່ວໄປ.1 

1 ເບິ່ງຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ 
ການວາງແຜນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ສັນຍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ.



ການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ2

B.  ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ
1. ປະເທດ ແລະ ການຂ້ວາມບາດ

1.3 ADB ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈາກທຸກປະເທດທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ. ຄຳນິຍາມ 
ຂອງຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນກັບແຫ່ລງທຶນທີ່ເປັນທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າສະ 
ເພາະນັ້ນໆ. ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມມີສາມປະເພດດັ່ງນີ້:

(i) ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ເປັນປະເທດສະມາຊິກຂອງ ADB ເຕັມສ່ວນ: ສຳລັບທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ  
ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທຶນທົ່ວໄປຂອງ ADB ຫືຼ 
ກອງທຶນອື່ນໆທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ;

(ii) ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມເປັນປະເທດສະມາຊິກຂອງ ADB ຈຳກັດ: ສຳລັບທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ເງິນ
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນພິເສດ, ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດສະມາຊິກຂອງ ADB  
ທີ່ເປັນປະເທດພັດທະນາແລ້ວໄດ້ປະກອບສວນແຫ່ລງທຶນດັ່ງກ່າວ ມີຄຸນວຸດທິເໝາະ 
ສົມຕະຫຼອດຮອດປະເທດສະມາຊິກຂອງ ADB ທີ່ເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ; 
ແລະ

ແຜນວາດ: ຮອບວຽນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຮອບວຽນ
ການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ

ຄວາມ
ຍຸຕ
ິທ�ຄູມຄາ

ຄຸນ
ນະພ

າບ
ປະ
ສດິ

ທິພ
າບ

ການປະ�
�ດ

ຄວາມໂ�ງໃ�

ຮູບແ�ບໂ�ງການ

ການວາງແ�ນການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ
ແ�ນການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ

ການປະເ�ີນຄວາມສຽງຂອງການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ
ຄູມືແ�ະນ�ການບໍລິຫານໂ�ງການ

ການທ�ທຸລະກ�ທຶນຊວຍເ�ືອທາງດານວິຊາການ
ການຈ�ດໝວາດຄວາມສຽງຂອງການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ

ເ�ກະສານການປະມູນ
ການມອບສ�ນຍາ

ການວາງແ�ນການຄຸມຄອງສ�ນຍາ

ຜ�ນຕອບກ�ບ ື ການປະເ�ີນ

ການຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດແ�ະຄຸມຄອງສ�ນຍາ

ບ�ດລາຍງານຜ�ນສ�ເ�ັດໂ�ງການ
ສນສຸດສ�ນຍາ (ການປິດສ�ນຍາ)

ບ�ດຮຽນທຖອດຖອນໄ�

ຍຸດທະສາດ
ເ�ອການຮວມມືກ�ບປະເ�ດ

ປະເ�ດ ແ�ະ ຂະແ�ງການ/ອ�ງກອນ
ການປະເ�ີນຄວາມສຽງຂອງການຈ�ດຊ-ຈ�ດຈາງ

ການປະເ�ີນການປະມູນ
ການລາຍງານຜ�ນຂອງການປະເ�ີນ

ການປະມູນ
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(iii) ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ເຫືນອກວ່າປະເທດທີ່ສະມາຊິກຂອງ ADB: ສະເເພາະກໍລະນີທີ່ 
ນຳໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອວສາກົນເທົ່ານັ້ນ.

1.4 ຜູ້ກູ້ຢືມຈະບໍ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິເສດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, ຫືຼ ຕັດສິດ 
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມ 
ອາດສາມາດ ແລະ ແຫ່ລງຊັບພະຍາກອນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ເພື່ອປະຕິບັດສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້
ສຳເລັດໄດ້.

1.5 ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ຫືຼ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍ ໃນຖານະນິຕິບຸກ 
ຄົນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ແລະ ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ (ບໍ່ວ່າຈະເຮັດວຽກອິດ 
ສະຫລະ ຫືຼ ຜ່ານບໍລິສັດ) ຕ້ອງຖືຫັນງສືເດີນທາງທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ໄດ້ ຫືຼ ບັດປະຈຳຕົວທີ່ມີຜົນນຳ 
ໃຊ້ໄດ້ ເຊິ່ງລັດຖະບານອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດຕົນໃນປະເທດທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ. 

1.6 ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນທີ່ຖືກວາງໂທດ ຫືຼ ລະງັບສິດໂດຍ ADB ທີ່ສອດ
ຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (ປີ 1998, ແລະ ສະບັບປັບປຸງຮອດປະຈຸບັນ)2 
ແລະ ຫັຼກການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ (ປີ 2015, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ະໄລຍະ)3 ແມ່ນ
ຂາດຄຸນວຸດທິເໝາະສົມໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ຫືຼ ຖືກມອບສັນຍາໂດຍນຳໃຊ້ທຶນ, ທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ 
ສະຫັນບສະຫູນນ. ຫືຼ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຫືຼ ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນຕ້ອງບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການລະງັບການຈ້າງງານ
ທີ່ປະກາດໂດຍ ADB ອັນເນື່ອງມາຈາກການປະຕິບັດງານທີ່ບໍ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ.4

1.7 ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ເຖິງຫັລກການຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃນ 
ວັກ 1.18 (a) ເຖິງ (d) ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017, ລວມທັງຫັລກການທີ່ຕິດພັນກັບ 
ການຫ້າມການວ່າຈ້າງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ຕາມການປະຕິບັດການຕັດສິນຂອງສະພາຄວາມຫນັ້ນ
ຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ພາກທີ VII ຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ; ແລະ ການຄັດເລືອກລັດວິສະຫະກິດ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ລັດຖະກອນ ແລະ ໃນກຸ່ມອື່ນໆ. 

2. ປະເພດຂອງທີ່ປຶກສາ

1.8 ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດວ່າຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ/ຫືຼ ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ (ຕໍ່ໄປນີ້ຮຽກລວມກັນ 
ວ່າ “ທີ່ປຶກສາ”). ບໍລິສັດ ໂດຍທົ່ວໄປເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ມີຄວາມຄົບຊຸດ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບສູງ 
ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງປະກອບທີມງານຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການຫຼາກຫຼາຍປະເພດ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ການ 
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງບໍລິສັດແມ່ນກວມເອົາໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ມີຄວາມສຽງກັບການສູນເສຍ 
ເວລາທີ່ຕໍ່ເນື່ອງສູງກວ່າ. 

1.9 ຕາມທຳມະດາ, ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມເຫມາະສົມກວ່າສຳລັບຫ້ນາວຽກທີ່ສາມາດ
ຖືກດຳເນີນຢ່າງເປັນເອກະລາດ. ໃນບາງກໍລະນີ, ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ ແມ່ນມີຄວາມເຫມາະສົມຍ້ອນຕ້ອງ 
ການໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຸ່ຍນໃນການເລີ່ມວຽກໃນເວລາຮີບດ່ວນ, ການກະແຈກກະຈາຍທາງພູມສາດ 
ແລະ/ຫືຼ ກຳນົດເວລາໃນການປະຕິບັດ.

2 ADB. ປີ 2010. ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ. ມະນິລາ. https://www.adb.org/sites/default/
files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf.

3 ADB. ປີ 2015. ຫັຼກການຄວາຊືສັດ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳເອກະສານແນະນຳ (ປີ 2015). ມະນິລາ. https://www.adb.
org/sites/default/files/institutional-document/32131/integrity-principles-guidelines.pdf.

4 ADB ອາດລະງັບການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ “ບໍ່ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ” ໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກັບເອກະສານແນະນຳພະນັກງານະຂອງ ADB. ທີ່ປຶກສາຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງການກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນການ 
ປະຕິບັດງານບໍ່ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດໂຕ້ຕອບຄືນກ່ອນການປະກາດການລະງັບການວ່າຈ້າງ. ທີ່ປຶກສາ 
ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເນື້ອໃນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການລະງັບການວ່າງານ, ຖ້າໄດ້ປະກາດອອກ.

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32131/integrity-principles-guidelines.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32131/integrity-principles-guidelines.pdf
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3. ນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

1.10 ບັນດາສະມາຊິກພະນັກງານຂອງອົງ 
ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (ລວມທັງບັນດາຜູ້ຕາງ 
ຫ້ນາຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ), ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫືຼ  
ທີ່ປຶກສາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການໃດ ໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ທຶນ 
ທັງຫົມດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍ 
ເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ, 
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະຖານສູງສຸດກ່ຽວກັບຈັນ
ຍາບັນໃນໄລຍະຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ ແລະ ໃນໄລ
ຍະດຳເນີນຂະບວນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ຈະບໍ່ຕັ້ງໃຈລະເມີດ ຄວາມຊື່ສັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ 
ໃນນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຫັຼກ 
ການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳຂອງ ADB.  
ການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດດັ່ງກ່າວ ລວມມີພຶດຕິ 
ກຳການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສໍ້ໂກງ, ການຂົ່ມຂູ່, 
ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະ ການກີດກັ້ນ. ຜົນ 
ປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ ອາດເປັນສາເຫດໃນການລະ 
ເມີດຄວາມຊື່ສັດ,ຖ້າບໍ່ມີການປ້ອງກັນ ຫືຼ ແກ້ໄຂ 
ຢ່າງເຫມາະສົມ (ເບິ່ງກ່ອງຂໍ້ມູນ). ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳ 
ລັບສັນຍາໃດໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ທຶນທັງຫົມດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB  
ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ, ຈະຕ້ອງຫີລກລ້ຽງຜົນປໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານເຫດ 
ການທີ່ເກີດຂຶ້ນທັນທີ ຂອງທຸກໆການກະທຳທີ່ຖືກຫ້າມທີ່ມີຄວາມສົ່ງໃສເຖິງຫ້ອງການ ການຕ້ານການ 
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ (OAI) ຂອງ ADB, ອີກປະການໜຶ່ງອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ອາດມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການລາຍງານພາຍໃນພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍ, ລະບຽບການ ການຕ້ານການ 
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ຕິດພັນຂອງຕົນເອງ.

1.11 ຖ້າສະມາຊິກພະນັກງານຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄັດ 
ເລືອກທີ່ປຶກສາທີ່ພົບກັບສະຖານະການຈິງ ຫືຼ ມີເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນບົ່ມຊ້ອນຢູ່ (ລວມທັງສະ 
ຖານະການຕາມຄວາມມຮັບຮູ້ຂອງຕົນຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ), ສະມາຊິກພະນັກງານດັ່ງກ່າວຕ້ອງ 
ໄດ້ເປີດເຜີຍເຫດການໃຫ້ຫົວໜ້າອົງກອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ແລະ, ຕາມການຮ້ອງຂໍ, ເຖິງເຈົ້າຫ້ນາທີ່ກ່ຽວ 
ກັບຄວາມຊື່ສັດ ຫືຼ ການຕ້ານການສໍ້ລາດທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ). ເຈົ້າຫ້ນາທີ່ໂຄງການ ADB ຕ້ອງ 
ຂໍຄຳແນະນຳຈາກຫ້ອງການ OAI.5 ຖ້າສະຫຸລບໄດ້ວ່າພະນັກງານດັ່ງກ່າວມີເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າ 
ຊ້ອນຢູ່, ລາວອາດຈະອາດຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຖອນຕົວ ແລະ ໃຫ້ອອກຈາກຂະບວນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ
ທັງຫົມດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສັນຍາ.

C.  ການພັດທະນາຂະແໜງທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ
1.12 ADB ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂະແໜງທີ່ປຶກສາທ້ອງຖິ່ນ ພາຍໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ທີ່ກຳລັງພັດທະນາເອງ ແລະ ອາດຮັບຮອງເເອົາຂໍ້ກຳນົດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຂົ້າ້ຮ່ວມຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກ
ສາພາຍໃນປະເທດ ຫືຼ ຊ່ຽວຊານບຸກຄົນຈາກປະເທດຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້, ໂດຍແຜນການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງ 

5 OAI ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ດ້ວຍທາງ ອີເມວ: integrity@adb.org.

ກ່ອງຂໍ້ມູນ
ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ
ສະຖານະການຂອງຜົນປະໂຫຍດຊ້ໍາຊ້ອນ 
ອາດເກີດຂຶ້ນ ຖ້າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ມີສ່ວນ 
ໄດ້ເສຍທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນການ 
ປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໃດໜຶ່ງ 
ໃນຫ້ນາທີ່ ຫືຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ລັດຖະ 
ການ, ພັນທະຕາມສັນຍາ ຫືຼ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
ກັບກົດຫມາຍ ຫືຼ ລະບຽບການທີ່ນຳໃຊ້. ຖ້າ 
ມີການປ້ອງກັນ ຫືຼ ການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ, 
ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ ອາດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນ 
ການລະເມີດນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດ 
ບັງຫຼວງຂອງ ADB (ປີ 1998, ແລະ ສະບັບ 
ປັບປຸງຮອດປະຈຸບັນ) ແລະ ຫັລກການຄວາມຊື່ 
ສັດ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ (ປີ 2015, ແລະ ສະບັບ 
ປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ).
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ.ີ

mailto:integrity@adb.org
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ເປັນໄປຕາມຫັຼກການຕົ້ນໍຕໍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຄື ການປະຢັດ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທຳ, 
ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມກຸ້ມມຄ່າຕໍ່ການນຳໃຊ້ທຶນ (VFM). ວິທີທາງປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ 
ຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ.

D.  ພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ
1. ຜູ້ກູ້ຢືມ-ຄຸ້ມຄອງເງິນກູ້ໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຫ້ລາ

1.13 ສຳລັບເງິນກູ້ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າໃນການລົງທຶນ ທີ່ນຳໃຊ້ທຶນທັງຫມດົ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງໂດຍ 
ທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ເປັນການຄຸ້ມຄອງທຶນຂອງ ADB, ຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນດຳເນີນການ 
ວາງແຜນການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງ, ການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ, ການບໍລິຫານສັນຍາ ແລະ ຂະບວນການແກ້ໄຂ 
ຄຳຮອ້ງທຸກ. ພາກທີ II ເຖິງ V ຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ແມ່ນໃຫ້ລາຍລະອຽດອື່ນໆກ່ຽວກັບຂະບວນ 
ການທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນປະຕິບັດຕາມໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຮອບວຽນການຈດັຊື້-ຈດັຈາ້ງ.

1.14 ADBອາດທົບທວນກິດຈະກຳຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນບັນດາຂ້ັນຕອນທ່ີສຳຄັນໃນຂະບວນການ 
ຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ.ຕະຫລອດໄລຍະການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມຈະທຳການ 
ປຶກສາຫາລື ແລະ ກຳນົດວ່າ ແຕ່ລະການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາຈະແມ່ນຂະບວນການການທົບທວນກ່ອນ 
ຫືຼ ການທົບທວນພາຍຫັລງ (ຕົວຢ່າງ). ປະເພດຂອງຂະບວນການທົບທວນແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມ
ສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການແມ່ນເຮັດບັນທືກຕິດຕາມຂອງການຄັດເລືອກທີ່ປຶກ
ສາສຳລັບການຄັດເລືອກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ມູນຄ່າຂອງພູດ. ໃນກໍລະນີແມ່ນການທົບທວນກ່ອນຫ້ນາ, 
ຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍື່ນເອກະສານແບ່ງເປັນສາມຄັ້ງເຖິງ ADB ເພື່ອກວດກາ, ອີງຕາມ 
ຄວາມເຫມາະສົມ, ການຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ການປະເມີນເອກະສານສະເຫີນໂຄງການດ້ານ 
ເຕັກນິກ ແລະ ພາກການເງິນ. ແບບຮ່າງມາດຖານສຳລັບການຍື່ນເອກະສານແມ່ນປະກອບມີຢູ່ໃນ 
ເວັບໄຊຂອງADB. ໃນກໍລະນີການທົບທວນພາຍຫັລງ (ຕົວຢ່າງ), ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງໂຄງການແມ່ນມີການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນຕ່າງໆຂອງການທົບທວນທ່ີເຫມາະສົມ, 
ລວມທັງຂະຫນາດຕົວຢ່າງ, ລະດັບຂອງການເຮັດທຸລະກຳການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ໄດ້ກວມເອົາ ແລະ 
ຈຸດຕ່າງໆໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຖືກເລືອກວ່າເວລາໃດຈະມີການດຳເນີນການທົບທວນ. ຂໍ້ 
ມູນຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບປະເພດການທົບທວນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງມີການທົບທວນ 
ແມ່ນສາມາດຫາໄດ້ໃນ ຄູ່ມືແນະນຳການທົບທວນກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

1.15 ເມື່ອນຳໃຊ້ການທົບທວນພາຍຫັລງ (ຕົວຢ່າງ), ຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເພື່ອແນໃຈ 
ວ່າຫັລກການຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ.ຖ້ານຳໃຊ້ໂດຍຜ່ານການ 
ທົບທວນພາຍຫັລງ, ADB ຈະກຳນົດການບໍລິການທີ່ປຶກສາແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຊື້ຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ 
ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ແລ້ວເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ມັນຈະມີຂັ້ນຕອນທີ່ເຫມາະສົມໃນການ 
ດຳເນີນຕໍ່ການລະເມີດ ແລະ ດຳເນີນການຢ່າງເຫມາະສົມຕາມເງື່ອນໄຂໃນສັນຍາກູ້ຢືມ ຫືຼ ການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ. ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ເພີ່ມຕື່ມໃນການລາຍງານຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ.

1.16 ທີ່ປຶກສາ ຕ້ອງສົ່ງທຸກໆຄຳຖາມ ຫືຼ ຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫາອົງການ 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ ແມ່ນຖືກຈຳກັດໃນບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຍື່ນເອກະ
ສານສະເໜີ ໂຄງການ ທີ່ຕອບຮັບກັບເອກະສານແຈ້ງເຊີນຍື່ນເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ (RFP). 
ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂຕໍ່ຄຳຮ້ອງທຸກ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຢ່າງພາວະວິໃສ 
ແລະ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ, ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ. ຖ້າຫາກທີ່ປຶກສາບໍ່ພໍໃຈໃນ 
ການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຄຳຖາມທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຕອບກັບຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ, ອາດຈະຕິດຕໍ່ຫາ 
ADB ເພື່ອຮ້ອງຂໍການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ ຫືຼ ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ໄດ້ຈາກຄູ່ມືແນະນຳ 
ການຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ.
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2. ທຶນກູ້ຢືມ ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ ຫືຼ ໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ

1.17 ໃນກໍລະນີພິເສດ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຂໍໃຫ້ ADB ຊ່ວຍໃນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ ເຊິ່ງສາມາດ 
ເກີດຂຶ້ນໄດ້, ຕົວຢ່າງ, ມີມູນຄ່າສູງ, ມີລັກສະນະຄົບຊຸດ (ສະຫັຼບສັບຊ້ອນ) ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຂາດຄວາມອາດສາມາດ ຫືຼ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມກົດ 
ດັນຈາກພາຍນອກ. ວິທີການນີ້ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດແລ້ວໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນເອກະສານຂອງໂຄງການ (ຕົວຢ່າງ: ການລາຍງານ ແລະ ການໃຫ້ຄຳແນະນຳຈາກ 
ປະທານສະພາບໍລິຫານ ຫືຼ ປື້ມຄູ່ມືການບໍລິານໂຄງການ). ຄະນະທີ່ຖືກມອບໝາຍ (ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ເວລາມອບໝາຍ) ຈະຂຶ້ນກັບສະຖານະການສະເພາະ, ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງ 
ກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການພິຈາລະນາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງກອນຄຸ້ມ 
ຄອງໂຄງການ ແມ່ນຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການເຈລະຈາສັນຍາ, ການເຊັນສັນຍາ ແລະ ການ 
ຄຸ້ມຄອງສັນຍາ. ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ ADB, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການກະກຽມນີ້ໃນ
ການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ.

3. ທີ່ປຶກສາ

1.18 ທີ່ປຶກສາ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການປະຕິບັດໜ້າວຽກສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຄວນທົບທວນຢ່າງ 
ເອກະສານກຳນົດລາຍການໜ້າວຽກງ (TOR) ຢ່າງຮອບຄອບ ເງື່ອນໄຂດ້ານການຄ້າ ແລະ ຂອງ 
ສັນຍາອື່ນໆ ແລະ ສະເໜີເຈດຈຳນົງຂອງຕົນ ຕາມທີ່ຕ້ອງການ. ຖ້າຖືກຄັດເລືອກນອນໃນບັນຊີສັ້ນ 
ຫືຼ ໃນທາງໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍ, ເຂົາາເຈົ້າຄວນກະກຽມເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ ທີ່ຕອບສະໜອງ 
ຕາມຄວາມຈຳເປັນ, ລວມທັງການຈັດຊອກຄູ່ຮ່ວມງານ ຫືຼ ຄູ່ຮ່ວມທຶນ, ລົງຢ້ຽມຢາມສະຫນາມ, 
ເກັບກຳເອກະສານ, ຈັດສັນທີມງານທີ່ຈຳເປັນ, ອື່ນໆ. ທີ່ປຶກສາຕ້ອງສອບຖາມຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ 
ຈາກອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການຖ້າພົບເຫັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ, ການລະເລີຍ ຫືຼ ຄວາມຂັດກັນພາຍໃນ 
ເອກະສານ RFP, ຫືຼ ມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ມີລັກສະນະຈຳກັດ ຫືຼ ຈຳແນກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະບວນ 
ການຄັດເລືອກ ແລະ ບັນທັດຖານການປະເມີນ. ທີ່ປຶກສາຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາອາດຍື່ນເອກະສານ 
ສະໜີໂຄງການທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂ, ລວມທັງເອກະສານສະໜັບສະຫູນນທັງຫົມດພາຍໃນ 
ກຳນົດເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານ RFP. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນນັ້ນ ອາດ 
ສົ່ງຜົນໃຫ້ເອກະສານສະເຫີນໂຄງການຖືກປະຕິເສດ.

E. ການນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງທີ່ປຶກສາ
1.19 ລະບົບຄຸ້ມຄອງທີ່ປຶກສາ (Consultant Mangement System-CMS) ຂອງ ADB ແມ່ນ 
ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບອ່ອນລາຍ ທີ່ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ລົງໂຄສະນາການໃຫ້ໂອກາດຕ່າງໆ 
ສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ. ທີ່ປຶກສານຳໃຊ້ CMS ເພື່ອລົງທະະບຽນຂໍ້ມູນ ເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນທີ່ປຶກສາ 
ຂອງ ADB ແລະ ເພື່ອຍື່ນໜັງສຶສະເໜີເຈດຈຳນົງ. ADB ນຳໃຊ້ CMS ເພື່ອແຈກຢາຍເອກະ 
ສານ RFPs, ຮັບເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ, ເປີດເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ ແລະ ແຈ້ງຜົນການຄັດ 
ເລືອກ ທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ນຳໃຊ້ CMS ເພື່ອລົງໂຄສະນາ ການປະມູນເປີດກວ້າງສາກົນທັງຫົມດ, 
ເຊິ່ງຈະໄດ້ສົນທະນາເພີ່ມຕື່ມໃນພາກທີ IV. ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດນຳໃຊ້ CMS ຫືຼ ຮູບແບບທີ່ໄດ້ຮັບຮອງອື່ນໆ
ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອລົງໂຄສະນາ ການປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ແລະ 
ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອື່ນໆ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດເຂົ້າເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊ6 ຂອງ CMS  
ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ.

6 ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ປຶກສາຂອງ ADB. http://cms.adb.org. 

http://cms.adb.org


II. ການວາງແຜນ

A.  ພາກທົ່ວໄປ
2.1 ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ໃນການກະກຽມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ 
ອະທິບາຍເຖິງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະຫູນນ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງໂຄງການ ແລະ 
ການນຳໃຊ້ ຫັຼກຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ/ຄູນຄ່າຂອງເງິນ (VFM) ພາຍໃຕ້ວິທີທາງປະຕິບັດ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ແຜນການດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ

(i) ການສັງລວມການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນ ເມື່ອ 
ການປະເມີນດັ່ງກ່າວແມ່ນພົວພັນກັບການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ ແລະ ເມື່ອນຳໃຊ້ການທົບ 
ທວນກ່ອນ ຫືຼ ການທົບທວນຕາມຫັລງ (ການເກັບຕົວຢ່າງ); 

(ii) ການສັງລວມການສຶກສາຕະຫລາດ ຖືກປະຕິບັດເພື່ອວ່າຖ້າ ແລະ ເມື່ອໃດຄວນໃຊ້ 
ວິທີຕະຫລາດການຄັດເລືອກແບບເປີດກວ້າງ, ຈຳກັດ ຫືຼ ໂດຍກົງ ສຳລັບການວ່າຈ້າງ 
ທີ່ປຶກສາພາຍໃຕ້ໂຄງການ ແລະ ຮູບແບບຊອງການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້, 
ລວມທັງຈະໃຊ້ວິທີໃດໃນການລົງໂຄສະນາພາຍໃນ ຫືຼ ສາກົນ;

(iii) ປະເພດຂອງຂະບວນການໃນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຫືຼ ຂະບວນ 
ການສ້າງບັນຊີຄດຈ້ອນ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ ແລະ ປະເພດຂອງເອກະສານສະເຫີນດ້ານເຕັກ
ນິກທີ່ຈະນຳໃຊ້, ຖ້າມີ; 

(iv) ຮ່າງບົດກຳນົດລາຍການໜ້າວຽກ (TOR) ສຳລັບແຕ່ລະຫ້ນາວຽກທີ່ຖືກມອບຫມາຍ; 
ແລະ

(v) ການປະເມີນມູນຄ່າຄາດຄະເນ ສຳລັບການປະຕິບັດແຕ່ລະໜ້າວຽກ.

2.2 ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບ ການວາງຍຸດທະສາດແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫລາຍ 
ກວ່າເກົ່າໃນອົງປະກອບເຫລົ່ານີ້.ຄູ່ມືແນະນຳຂອບເຂດຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ລາຍ 
ລະອຽດຫລາຍກວ່າເກົ່າໃນການປະະເມີນຕະຫລາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສ້າງໃຫ້ເຫັນ 
ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂະບວນການ ການທົບທວນກ່ອນ ຫືຼ ການທົບທວນຕາມຫັລງ 
(ການເກັບຕົວຢ່າງ) ທີ່ ADB ເປັນຜູ້ດຳເນີນການ.

2.3 ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຕ້ອງປະກອບມີເປັນຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກທ່ີປຶກສາ  
(CSC) ຢ່າງຫ້ນອຍປະກອບມີສະມາຊິກສາມທ່ານ. CSC ຈະຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ 
ວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ.ບັນທັດຖານຕົ້ນຕໍຂອງການປະກອບ CSC ຈະລວມມີ ຄວາມພ້ອມຂອງພະນັກງານ, 
ມີປະສົບການ ແລະ ຄຸນວຸດທິ ແລະ ຄວາມອະວຸໂສທີ່ເທົ່າທຽມລະຫ່ວາງສະາຊິກດ້ວຍກັນ. ອົງກອນ 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ອາດສະເຫີນເພື່ອໃຊ້ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍນອກ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ. ການຕັດສິນ 
ສຸດທ້າຍຂອງ CSC ທີ່ໄດ້ມາແມ່ນບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ. ຖ້າ CSC ບໍ່ໄດ້ຄຳ 
ຕັດສິນທີ່ເປັນເອກະສັນ, ປະທານຈະອີງຕາມເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນນາມສະມາຊິກຂອງ  
CSC ເພື່ອຕັດສິນສຸດທ້າຍ. ສະມາຊິກຂອງ CSC ແຕ່ລະຄົນລົງລາຍເຊັນໃສ່ແບບພິມການຖະແຫຼງ 
ຫັຼກປະຕິບັດດ້ານຈັນຍາບັນມາດຕະຖານທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ ADB.



ການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ8

B. ບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ
2.4 ບົດກຳນົດລາຍການໜ້າວຽກ (TOR) ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການກຳນົດ 
ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ. ມັນໄດ້ຈາກການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາເຊິ່ງເປັນ 
ສ່ວນໜຶ່ງໃນການອອກແບບໂຄງການແລະການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. TOR ກຳນົດລັກສະນະ ແລະ ຂອບ 
ເຂດຂອງການປະຕິບັດຫ້ນາວຽກ, ແນະນຳວຽກຂອງທີ່ປຶກສາແລະກຳນົດພື້ນຖານຕໍ່ກັບການປະຕິບັດ 
ງານອັນໃດຂອງທີ່ປຶກສາຈະຖືກປະເມີນ. ຖ້າວ່າ, ຕົວຢ່າງ, ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ຫືຼ ການເຝິກອົບຮົມ 
ແມ່ນລວມມີໃນລາຍການຫ້ນາວຽກ, TOR ຄວນລະບຸລະດັບທີ່ຕ້ອງການ, ປະເມີນຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າ 
ອົມຮົມ, ໄລຍະຂອງແບບແຜນການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັ່ນ ຄວາມ 
ຕ້ອງການເຄື່ອງມືໃນການເຝິກອົບຮົມທີ່ກຳນົດໄວ້) ເພື່ອໃຫ້ທີ່ປຶກສາປະເມີນແຫ່ລງຊັບພະຍາກອນທີ່ 
ຕ້ອງການ. TOR ຄວນກຳນົດບັນຊີລາຍການທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຫລວດຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງຫ້ນາວຽກ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຫັວງໄວ້ (ຕົວຢ່າງ: ບົດລາຍງານ ຫືຼ ຊຸດຂໍ້ມູນຕ່າງໆ).

2.5 TOR ຄວນມີຄວາມຍືດຍຸ່ນພຽງພໍ, ເມື່ອສະຖານະການເຫມາະສົມ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທີ່ປຶກ 
ສານຳສະເຫີນແຜນວຽກ ແລະ ວິທີທາງປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອຫ້ນາວຽກທີ່ມອບ 
ຫມາຍມີຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ. TOR ຄວນກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ 
ຮ່ວມງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ,ເອກະສານ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ບົດລາຍງານຕ່ງໆທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃຫ້ທີ່ປຶກສາ 
(ຖ້າໄດ້ນຳໃຊ້).

2.6 TOR ໂດຍທົ່ວໄປ, ຕ່ຳສຸດຈະລວມມີ

(i) ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ (ອີງຕາມຄວາມແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງ);
(ii) ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ;
(iii) ເປົ້າໝາຍຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ (ແລະ ມີຄວາມຕິດພັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນ 

ບັນດາຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການແນວໃດ);
(iv) ຂອບເຂດການບໍລິການ;
(v) ລາຍລະອຽດຂອງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດວຽກງານ (ແລະ ບັນດາມາດຕະຖານ 

ຄຸນນະພາບທີ່ນຳໃຊ້, ມນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
(vi) ໄລຍະເວລາ ຫືຼ ກຳນົດຂິດໝາຍທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການລາຍງານ;
(vii) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄວາມເປັນມາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເອກະສານເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານ; 
(viii) ການປະກອບທີມງານເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄຸນວຸດທິທີ່ຕ້ອງການຂອງຊ່ຽວຊານຕົ້ນຕໍ ທີ່ຈະ 

ຖືກປ່ຽນແທນໃນທີມງານ ແລະ ຄຸນວຸດທິທີ່ຕ້ອງການຂອງຊ່ຽວຊານຕົ້ນຕໍ ທີ່ຈະຖືກ 
ຮັບຮອງ ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກ່ອນການມອບສັນຍາ;

(ix) ການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ຮ່ວມງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ບຸກຄະລາກອນ, ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ສະຫນອງໃຫ້ (ຖ້າມີ); ແລະ

(x) ໄລຍະເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. 

2.7 TORs ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຫ້ນາວຽກສະເພາະ ແລະ ຕ້ອງການ 
ການທົບທວນລາຍລະອຽດໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມັກມີຄຳແນະນຳທີ່ສຳຄັນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ 
ໂຄງການ (ເຊັ່ນ: ຂະແຫນງການ). TOR. ມີສອງປະເພດໃຫ່ຍຄື.

1. ບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ ຕາມຜົນການປະຕິບັດງານ ຫືຼ ຕາມຜົນໄດ້ຮັບ

2.8 ກ່ຽວກັບ TOR ຕາມຜົນໄດ້ຮັບ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ກຳນົດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຫມາຍໄວ້ ຫືຼ ທີ່ຕ້ອງສົ່ງ 
ມອບ, ແຕ່ບໍ່ແນະນຳທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ປັດໄຈໃນການບັນລຸຄວາມສຳເລັດ. TOR ປະ 
ເພດນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ຫືຼ ຫມາກຜົນແທນທີ່ ທີ່ຈະກຳນົດແຕ່ລະຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ, ເພື່ອ 
ໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຖືກເຊີນມີຄວາມຍືດຫຸ່ຍນໃນການກະກຽມເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ ສຳລັບຄວາມ 
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ຕ້ອງການຫ້ນາວຽກ ແລະ ໃນການປະກອບທີມງານໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. TORs ຕາມຜົນການປະຕິບັດງານເນັ້ນ 
ໃສ່ຈຸດຕົ້ນຕໍ, ຖ້າບໍ່ເຂັ້ມງວດ, ການອະທິບາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງການກຳນົດຫ້ນາວຽກມີຫ້ນອຍ, ຖ້າມີ,  
ຄວາມຕ້ອງການຖືກກຳນົດກ່ອນການປ້ອນຂໍ້ມູນ. ໃນຮູບການນີ້, ທີ່ປຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ 
ແມ່ນມີອິດສະຫລະເພື່ອສະເຫີນແນວທາງ ແລະ ວິທິທາງປະຕິບັດຂອງຕົນ ທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຈະໄດ້ 
ປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ກຳນົດຈຳນວນ, ລັກສະນະ, ທັກສະ ແລະ ການຈັດສັນຊ່ຽວຊານຕາມເດືອນ-
ຄົນ ແລະ ຂໍ້ມູນນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການອື່ນໆ. TORs ປະເພດດັ່ງກ່າວ ນິຍົມໃຊ້ກັບການຈດຈ້າງທີ່ປຶກສາ 
ທີ່ນຳໃຊ້ ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກກະທັດລັດ ຫືຼ ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກເຕັມຮູບແບບ. 
TORs ຕາມຜົນການປະຕິບັດງານ ແມ່ນເຫມາະສົມສຳລັບການປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມກໍລະນີລຸ່ມນີ້

(i) ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກກຳນົດເປັນຢ່າງດີ;
(ii) ຄວາມຊຳນານງານ ແລະ ປະສົບການ ດ້ານເຕັກນິກສະເພາະຂອງນິຕິບຸກຄົນຂອງຂະ 

ແໜງການ, ແລະ/ຫືຼ ຂອງປະເທດ ເຊິ່ງສາມາດນຳມານະວັດຕະກຳໃຫ່ມ ແລະ/ຫືຼ ແນວ 
ທາງການປະຢັດ ໃນການຕອບສະຫນອງເປົ້າໝາຍຂອງການປະຕິບັດວຽກງານຕົນ; 
ຫືຼ

(iii) ຄວາມຕ້ອງການຫ້ນາວຽກແມ່ນນອນໃນຂະແຫນງການ ຫືຼ ຂະແໜງທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມ 
ຊຳນານຢູ່ໃນອົງການຫ້ນອຍ ຫືຼ ບໍ່ມີເລີຍ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງການພິຈາລະນາທາງ 
ເລືອກຫຼາກຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຂອງແນວທາງ ແລະ ວິທີທາງປະຕິບັດ ເພື່ອ 
ສຳເລັດຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ.

2. ບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ ຕາມຄວາມສອດຄ່ອງ ຫືຼ ຕາມປັດໄຈນໍາເຂົ້າ

2.9 ໃນ TOR ທີ່ອີງຕາມເວລາປະຕິບັດງານ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ແນະນຳທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບວີທີຕ່າງໆເພື່ອ 
ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບ. ມັນເຫມາະສົມເມື່ອຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດກຳນົດລ່ວງຫ້ນາຄຸນລັກສະນະຂອງຫ້ນາວຽກ
ທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ການສົ່ງມອບທີ່ຄາດຫັວງໄວ້ ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ມີການໄຈ້ແຍກລາຍລະອຽດ
ປັດໄຈນຳເຂົ້າ, ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຈຳນວນຂອງຊ່ຽວຊານທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ການຈັດສັນບຸກຄະລາ 
ກອນໃນເດືອນຂອງແຕ່ລະຄົນ. ກໍລະນີນີ້ຖືກນຳໃຊ້ເມື່ອຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດປະເມີນຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ 
ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຈຳນວນຂອງປັດໄຈນຳເຂົ້າທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສຳເລັດ 
ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕ່ຳສຸດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜ່ານການພິຈາລະນາວິທີການ ແລະ/ຫືຼ ວິທີທາງປະຕິບັດ 
ທີ່ຫຼາກຫຼາຮູບແບບ. TORs ລັກສະນະນີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ປະຈຳ ສຳລັບການຕດເລືອກທີ່ໃຊ້ເອກະສານ 
ສະເຫີນດ້ານເຕັກນິກດ້ານປະຫັວດ ຫືຼ ແບບ ຫືຼ ແບບກະທັດລັດ.7 ວິທີການນີ້ອາດນຳໃຊ້ໃນການຈັດ 
ຈ້າງທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ. 

C. ມູນຄ່າຄາດຄະເນ ແລະ ງົບປະມານ
2.10 ໂດຍທົ່ວໄປ, ເມື່ອ TOR ໄດ້ມີການກຳນົດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມກະກຽມມູນ 
ຄ່າຄາດຄະເນໃນການປະຕິບັດວຽກງານນັ້ນ. ໃນການປະເມີນມູນຄ່າຄາດຄະເນ, ຜູ້ກູ້ຢືມກຳນົດຈຳ 
ນວນປະເພດຂອງທີ່ປຶກສາທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກໍລະນີ TORs ຕາມປັດໄຈ 
ນຳເຂົ້າ, ການປະເມີນປັດໄຈນຳເຂົ້າດ້ານເວລາ ນຳໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຫ້ນາວຽກທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາມອບ 
ຫມາຍໃຫ້ຊ່ຽວຊານແຕ່ລະຄົນ, ລວມໃນລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆແມ່ນໄດ້ກ່າວມາຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ. ການ 
ປະເມີນມູນຄ່າມາດຄະເນ ໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນລວມມີຄ່າຕອບແທນ (ອັດຕາເງິນເດືອນ) ແລະ ເງິນ 
ແຮຖົງ (OPEs) ແລະ ລວມເຂົ້າເປັນປະເພດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ (ທີ່ແຍກອອກຈາກເງິນ 
ແຮສຳຮອງ) ແລະ ປະເມີນຜົນເອກະສານດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ຍື່ນປະມູນ. ສຳລັບ TORs ຕາມ 
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄວນມີການກະກຽມລາຍລະອຽດການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບົນພື້ນຖານປະສົບການ

7 ADB. ໂອກາດທາງທຸລະກິດ. ເອກະສານກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ. https://www.adb.org/site/business 
-opportunities/operational-procurement/consulting/documents#loans. ໃນເວັບໄຊ ມີແບບຮ່າງການອະ 
ທິບາຍ ແລະ ການສັງລວມ ເອກສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ດ້ານປະຫັວດ, ກະທັດລັດ ແລະ ເຕັມຮູບແບບ



ການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ10

ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າສິ່ງໃດທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອນຳມາຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການໂດຍນຳໃຊ້ທີມງານໂຄງການ
ທີ່ສົມມຸດຖານຂຶ້ນ. ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຮູ້ນຳ, ແຕ່ເພື່ອນຳໃຊ້ 
ເປັນພື້ນຖານໃນການວາງແຜນງົບປະມານ ແມ່ນການຄັດເລືອກ ແລະ ປະເມີນ ເອກະສານດ້ານການ 
ເງິນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ. 

2.11 ນອກເຫືນອຈາກອັດຕາເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນແຮຖົງ (OPE), ປະເພດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໃຫ່ຍ 
ອື່ນໆທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຂຶ້ນກັບບໍລິສັດເອງ. ເຊິ່ງອາດລວມລາຍການທີ່ຮຽກວ່າ “ເງິນແຮສຳ 
ຮອງ” (Provisional Sum).” ນີ້ແມ່ນລວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກອງປະຊຸມວິຊາການ, ສຳມະນາ, ກອງ 
ປະຊຸມໃຫ່ຍ, ການສຳຫລວດ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສົມເຫດ 
ສົມຜົນ ແລະ ຊັດເຈນ. ເງິນແຮສຳຮອງໂດຍທົ່ວໄປ ຈະບໍ່ລວມເຂົ້າ ຢູ່ໃນການປະເມີນຜົນເອກະສານ 
ສະເຫີນດ້ານການເງິນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ເພາະມັນບໍ່ແມ່ນມູນຄ່າທີ່ນຳມາແຂ່ງຂັນ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດ 
ມີເພີ່ມ ຫືຼ ຫຸຼດ ໃນໄລຍະເຈລະຈາສັນຍາຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ ສືບຕໍ່ດ້ວຍການບໍລິຫານສັນຍາ.

2.12 ນອກຈາກອັດຕາເງິນເດືອນ, OPE, ແລະ ເງິນແຮສຳຮອງແລ້ວ, ການປະເມີນມູນຄ່າຄາດ 
ຄະເນ ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະລວມມີເງິນແຮສຸກເສີນ (ປົກກະຕິ ປະມານ 5%-10% ຂອງມູນຄ່າຄາດຄະເນ 
ທັງຫົມດ). ຈຳນວນເງິນທີ່ຈັດສັນໃຫ້ບ້ວງເງິນແຮສຸກເສີນ ສາມາດກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫືຼ  
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການເຫັນງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເມື່ອການຊຳລະທີ່ຖືກພິຈາລະ
ນາເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

2.13 ໃນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້, ອັດຕາເງິນເດືອນ, OPE ແລະ ເງິນແຮສຳຮອງ ແມ່ນອາດ 
ຈະປະເມີນມູນຄ່າໃຫ້ຊັດເຈນ ອີງຕາມການປະຕິບັດວຽກກ່ອນໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໂດຍຢຶດຖືເອົາ TOR 
ແລະ ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ.

D. ແຜນປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຫືຼ ພະນັກງານ
2.14 ຕໍ່ກັບ TORs ຕາມປັດໄຈນຳເຂົ້າ, ການປະເມີນໄລຍະເວລາ ເພື່ອສຳເລັດຫ້ນາວຽກ ຄວນ 
ລະບຸໄວ້ໃນ TOR ໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຫ້ນາວຽກຢ່າງມີຕັກກະສາດ. ໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງ
ການອາດກຳນົດເປັນມື້, ອາທິດ, ເດືອນ ຫືຼ ປີ ຂື້ນກັບໄລຍະເວລາທັງຫົມດຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ.

2.15 ແຜນປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຫືຼ ພະນັກງານເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ 
ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ນັ້ນສາມາດກະກຽມໂດຍຄຳນຶງເຖິງຫ້ນາວຽກຕ່າງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ກັບການປະເມີນ 
ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງວຽກ ແລະ ໄລຍະເວລາ. ການປະເມີນນີ້ ອາດບໍ່ຈຳເປັນສຳລັບ TORs ຕາມຜົນ 
ໄດ້ຮັບ, ແຕ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄວນກະກຽມການປະເມີນບາງສ່ວນ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນແຜນປະ 
ກອບພະນັກງານ ເຊິ່ງທີ່ປຶກສາ ສະເຫີນມາ. ແຜນປະກອບພະນັກງານເບື້ອງຕົ້ນ ຈະມີການກຳນົດ 
ຄືນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຕາມກຳນົດເວລາໃນ TOR ທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາໄວ້, ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເປົ້າຫມາຍ 
ລວມ ຫືຼ ຂອງຊ່ຽວຊານແຕ່ລະຄົນ, ສາມາດກຳນົດເຂົ້າໃນແຜນປະກອບພະນັກງານສຸດທ້າຍ. ເມື່ອສຳ 
ເລັດວຽກນີ້ແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ທີ່ປຶກສາທີ່ຖືກຈັດເປັນລຳດັບທີ 1 ຈະຕົກລົງແຜນປະກອບພະນັກງານ 
ຫືຼ ບຸກຄະລາກອນໃນໄລຍະເຈລະຈາສັນຍາ.



III. ວິທີການຄັດເລືອກ ແລະ ການເຮັດເສັນຍາ

3.1 ການຄັດເລືອກການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແມ່ນເລັງໃສ່ການບັນລຸ VFM ໂດຍການປະສົມປະ 
ສານກັນດີທີ່ສຸດ ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ ທີ່ເຫມາະສົມ ໃນການບໍລິການທີ່ຕັ້ງໄວ້. ເພື່ອບັນລຸ 
ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນການແຂ່ງຂັນເປີດກວ້າງ ລະຫ່ວາງບໍລິສັດນອນໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ
ດ້ວຍກັນບົນພື້ນຖານຄຸນນະພາບຂອງເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ ແລະ ຄວາມເຫມາະສົມທາງດ້ານ
ມູນຄ່າຂອງການບໍລິການທີ່ຈະຕອບສະຫນອງ ຫືຼ ລະຫ່ວາງທີ່ປຶກສາບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ.

A.  ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ
3.2 ມີ 5 ວິທີການຄັດເລືອກທີ່ຜ່ານການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນການບໍລິການທີ່ປຶກ
ສາ ພາຍໃຕ້ການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB) (ເບິ່ງ ຕາຕະລາງ). ຜູ້ກູ້ຢືມ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງກຳນົດ 
ວິທີການຄັດເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ອີງຕາມຮ່າງTOR, ງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ ແລະ 
ຄວາມຄາດຫັວງໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ກຳນົດເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

ຕາຕະລາງ: ວິທີການຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ

ວິທີການຄັດເລືອກ ລາຍລະອຽດ

ການຈັດຈ້າງ
ທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ

ຖືກປະເມີນບົນພື້ນຖານ ຄຸນນະພາບຂອງເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ 
ແລະ ມູນຄ່າຂອງການບໍລິການ. ບໍລິສັດທີ່ຊະນະການປະມູນ ແມ່ນສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນການປະສົມປະສານກັນດີທີ່ສຸດດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ມູນຄ່າທີ່ 
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງຄຸນນະພາບ: ມູນຄ່າ (ຕົວຢ່າງ: 
90:10, 80:20; 70:30, 50:50).

ການຈັດຈ້າງສະເພາະຄຸນນະພາບ ຖືກປະເມີນບົນພື້ນຖານ ຄຸນນະພາບຂອງເອກະສານສະເຫີນດ້ານເຕັກນິກ.  
ເອກະສານສະເຫີນດ້ານການເງິນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຄະແນນເຕັກນິກສູງສຸດ 
ຈະນຳມາເຈລະຈາ.

ການຈັດຈ້າງຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຄະແນນເຕັກນິກສູງສຸດ ຈະຊະນະການປະມູນ ຖ້າຫາກເອກະ 
ສານສະເຫີນດ້ານການເງິນ ນອນຢູ່ໃນງົບປະມານທີ່ກຳນົດ. 

ການຈັດຈ້າງຈາມມູນຄ່າຕ່ຳສຸດ ບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຄຸນວຸດທິດ້ານເຕັກນິກ. ບໍລິສັດທີ່ຜ່ານ 
ຄຸນວຸດທິທີ່ມີລາຄາປະມູນຕ່ຳສຸດຈະເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ.

ການຄັດເລືອກຕາມຄຸນວຸດທິ ຖືກປະເມີນບົນພື້ນຖານຄຸນວຸດທິຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາເອງ, ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ 
ເຫັນເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ໃນໜັງສືສະເໜີເຈດຈຳນົງຂອງ 
ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຍື່ນຕອບສະໜອງການລົງໂຄສະນາຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.



ການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ12

3.3 ຄຸນນະພາບແມ່ນການພິຈາລະນາຂັ້ນພື້ນຖານສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ. ຄຸນລັກສະ 
ນະຂອງການບໍລິການເພື່ອຕອບສະຫນອງ ແລະ ລະດັບຄວາມຕ້ອງການທາງສະຕິປັນຍາທີ່ຕ້ອງການທີ່
ເປັນຕົວຊີ້ບອກລະດັບຂອງຄຸນນະພາບທີ່ຕ້ອງການທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊ່ວງຂະບວນການປະເມີນ 
ຜົນ. ໃນການວາງແຜນ ຈັດພູດສັນຍາຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາຕ່າງໆ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງເລືອກຂະ 
ບວນການປະເມີນທີ່ເຫມາະສົມ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ຈະແມ່ນການສັງລວມຂະບວນການ ແລະ ວິ
ທີການຄັດເລືອກການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະອັນ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ຂອບຂໍ້ຕົກລົງ ເຂົ້າໃນການຄັດເລືອກບໍລິ
ສັດທີ່ປຶກສາຕ່າງໆ, ຈະອີງຕາມ ຄູ່ມືແນະນຳຂອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ.

3.4 ການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB) ຜ່ານ 5 ວິທີການຄັດເລືອກ ແມ່ນຮູບແບບ ທີ່ນິຍົມໃຊ້ 
ທົ່ວໄປ ໃນການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ. ມັນແມ່ນຄວາມສຳເລັດຂອງ VFM ໂດຍການຈັດຫາເອກະສານປະ 
ມູນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິຕາມກຳນົດແຈ້ງການຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເຖິງຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ຄາດຫັວງ ໂດຍການອອກໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນໜັງສືສະເໜີເຈດຈຳນົງ (REOIs).

3.5 ໃນສະຖານະການພິເສດ, ເຊັ່ນໃນບ່ອນທີ່ຮັບຮູ້ວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ມີຄຸນ 
ວຸດທິເໝາະສົມມີຈຳນວນຈຳກັດ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະໄດ້ອະນຸຍາດກະຈາຍຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອລົງປະ
ກາດແຈ້ງການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ ແລະ ເຊີນປະມູນ ຈາກບັນຊີລາຍຊື້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບົ່ມຊ້ອນ ແລະ 
ຮັບຮູ້ຢູ່. ຂະບວນການນີ້ຮຽກວ່າ ການປະມູນວົງແຄບ.

B.  ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ
3.6 ການຮັບສະໝັກທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ ອາດຈະດຳເນີນແບບເປີດກວ້າງ, ວົງແຄບ ຫືຼ ການເຮັດ 
ສັນຍາໂດຍກົງ. ການຮັບສະໝັກທີ່ປຶກສາບຸກຄົນຄວນຈະດຳເນີນການກໍຕໍ່ເມື່ອ ວິທີການນີ້ ຫາກມີ 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການການປະຕິບັດໜ້າວຽກສະເພາະ. ການ 
ເຮັດວຽກຂອງທີ່ປຶກສາສວ່ນບຸກຄົນຫລາຍກວ່າ 5 ຄົນ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າວຽກໃນໂຄງການໜຶ່ງ, ແທນ 
ທີ່ຈະວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ ຜ່ານບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແມ່ນຈະບໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຕິບັດ ເພາະຈະມີແນວໂນ້ມຄວາມ 
ຫຸ້ຍງຍາກໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ. ການເຮັດວຽກຂອງທີ່ປຶກສາ ບຸກຄົນຫລາຍກວ່າ 5  
ຄົນຈະອະນຸຍາດພຽງແຕ່ເມື່ອໃດສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫລາຍກວ່າໃນການຈັດສັນແຫ່ລງ 
ຊັບພະຍາກອນເພີ່ມຕື່ມສຳລັບການວ່າຈ້າງ, ການເຮັດສັນຍາ, ການເບີກຈ່າຍ, ການປະສານງານ ແລະ  
ການຄຸ້ມຄອງທີ່ປຶກສາບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້. ສຳລັບການໃຊ້ຂອບຂໍ້ຕົກລົງເຂົ້າໃນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາບຸກ
ຄົນ, ຈະອີງຕາມ ຄູ່ມືແນະນຳຂອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ.

3.7 ການລົງໂຄສະນາອອກໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນໜັງສືສະເໜີເຈດຈຳນົງ (REOIs) ເພື່ອວ່າຈ້າງ     
ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ ລວມມີລາຍລະອຽດຂອງ TOR ແລະ ບັນທັດຖານສະເພາະ ໃນການຈັດບັນຊີຄັດຈ້ອນ 
ທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ການຄັດເລືອກຜູ້ຍື່ນສະໝັກຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ທີ່ປຶກສາ ທີ່ຊະນະການຄັດເລືອກ ແມ່ນໄດ້ຈາກ 
ຂໍ້ມູນສະໜອງໃຫ້ໃນໜັງສືສະເໜີເຈດຈຳນົງ (EOI) ທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມ REOI, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ 
ການປະກາດ ໂດຍຜ່ານການລົງໂຄສະນາ ຫືຼ ການເຊື້ອເຊີນ.

3.8 ຂັ້ນຕອນການປະເມີນສຳລັບການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາບຸກຄົນແມ່ນະທັດລັດ ແລະ ໄວກວ່າ 
ເມື່ອທຽບກັບຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ. ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ ແມ່ນໄດ້ຄັດເລືອກບົນພື້ນຖານ    
ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການຄັດເລືອກໂດຍທົ່ວໄປ 
ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂະບວນການຂອງທ້ອງຖິ່ນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ຖ້າໄດ້ອະນຸຍາດ ເຊິ່ງນອນໃນແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ.

C.  ການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ
3.9 ໃນສະຖານະການສະເພາະ, ແລະ ຖ້າມີຄວາມແທດຫມາະກັບສຳລັບຈຸດປະສົງທັງໃຫ້ 
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ເຫດຜົນດ້ານ VFM, ການເຮັດສັນຍາທາງກົງ (ລວມທັງການຈັດຈ້າງຈາກແຫ່ລງດຽວ ຫືຼ SSS) 
ອາດມີການພິຈາລະນາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບວັກ 2.17 ໃນລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປີ 2017, 
ລວມມີ 

(i) ເມື່ອມີພຽງທີ່ປຶກສາຄົນດຽວ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ຫືຼ ປະສົບການ ທີ່ມີຄູນຄ່າສະເພາະ ໃນການ 
ປະຕິບັດໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

(ii) ເມື່ອຫ້ນາວຽກການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີລັກສະນະສືບຕໍ່ວຽກເດີມທີ່ໄດ້ປະ 
ຕິບັດຜ່ານມາ ຂອງທີ່ປຶກສານັ້ນໆ, ເຊິ່ງການສືບຕໍ່ວຽກໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າດັ່ງກ່າວນັ້ນພິຈາ 
ລະນາວ່າສຳຄັນ ແລະ ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບກວ່າທີ່ຈະດຳເນີນການແຂ່ງຂັນຄືນໃໝ່;

(iii) ໜ້າວຽກທີ່ປະຕິບັດຂອງທີ່ປຶກສາ ແມ່ນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 100.000 
ໂດລາສະຫະລັດ;8 ແລະ/ຫືຼ

(iv) ໃນສະຖານະການຍົກເວັ້ນສະເພາະ, ເຊັ່ນ ການໂຕ້ຕອບໄພພິບັດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ 
ໃຫ້ທີ່ປຶກສາດຳເນີນວຽກ ທັນທີ ຫືຼ ຢ່າງຮີບດ່ວນ.

3.10 ໃນການເຮັດສັນຍາທາງກົງໃດໜື່ງ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມ 
ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດ ເພື່ອຫມັ້ນໃຈວ່າ (i) ລາຄາທີ່ໄດ້ຈ່າຍແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລາຄາໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ຕາມໜ້າວຽກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແລະ (ii) ມູນຄ່າສັນຍາຂອງ 
ທີ່ປຶກສາ ຈະບໍ່ແຍກອອກເປັນຫ້ນາວຽກທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍເພື່ອຫີລກລ້ຽງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ.9 ບັນ 
ດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍຜ່ານ SSS ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍື່ນເອກະສານສະ 
ເຫີນເຕັກນິກດ້ານປະຫັວດ ເພື່ອຮັບປະກັນຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍ ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ທີ່ຕິດພັນກັບແຜນດຳ 
ເນີນງານຂອງພະນັກງານ ແລະ ປະຫັວດຂອງຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຍື່ນສະເຫີນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຈລະຈາດ້ານ
ການເງິນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

D.  ປະເພດຂອງສັນຍາ
3.11 ທາງເລືອກຕ່າງໆໃນການເຮັດສັນຍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມວິທີການຄັດເລືອກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ 
ສັງລວມໄວ້ຂ້າງເທີງ, ລວມມີສັນຍາຕາມເວລາ, ມອບເຫົມາ, ກອບຂໍ້ຕົກລົງ, ຄ່າຜູກຂາດຈ້າງປະຈຳ 
ຫືຼ ເງິນແຮສຸກເສີນ ແລະ ສັນຍາຕາມຜົນການປະຕິບັດງານ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ເລືອກນຳໃຊ້ຮູບແບບສັນຍາທີ່ 
ເໝາະສົມທີ່ສຸດບົນພື້ນຖານ ຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງໜ້າວຽກທີ່ຈະປະຕິບັດ. ການຄັດເລືອກຮູບແບບ
ສັນຍາທີ່ເຫມາະສົມຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ

(i) ລັກສະນະ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິບັດໜ້າວຽກ,
(ii) ຂອບເຂດຂອງລັກສະນະ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ຕ້ອງກຳນົດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ 

ລວມທັງຈຳນວນ,
(iii) ການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງລະຫ່ວາງຝ່າຍຕ່າງໆດ້ວຍກັນ, ແລະ 
(iv) ຄວາມຈຳເປັນໃນການສະໜອງ ປະເພດສະເພາຂອງສິ່ງຈູງໃຈ ຫືຼ ການລົງໂທດ 

ຕໍ່ປະເດັນ ຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ຫືຼ ກຳນົດເວລາການສົ່ງມອບຕ່າງໆ.

8 ບັນທັດຖານພຽງຢ່າງດຽວ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອຈະມອບສັນຍາໂດຍປາດສະຈາກການແຂ່ງຂັນ. ການກຳ 
ນົດວົງເງິນ (ຕ່ຳກວ່າ 100.000 ໂດລາສະຫະລັດ) ຈະມີການກຳນົດນຳໃຊ້ກັບການຄັດເລືອກສະເພາະ ແລະ ເປັນ 
ເອກະພາບກັບ ADB, ໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ຈຸດພິເສດ ແລະ ລັກສະນະຄົບຊຸດຂອງໜ້າວຽກທີ່ຈະປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

9 ຕາຕະລາງລາຍຊື່ທີ່ປຶກສາທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ວ່າຈ້າງ ຜ່ານການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ ໃນໄລຍະກ່ອນຫ້ນາ ຕ້ອງໄດ້ມີການ 
ເຜີຍແຜ່ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ (ຄວນແມ່ນໃນແຕ່ລະໄຕມາດ) ໃນຫັນງສືພິມພາສາອັງກິດ ຫືຼ ເວັບໄຊ ທີ່ເຂົ້າເຖິງ 
ໄດ້ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ຄວນລວມມີລາຍລະອຽດຂອງທີ່ປຶກສາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຊື່, ມູນ 
ຄ່າສັນຍາ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ສັງລວມໜ້າວຽກທີ່ປະຕິບັດ.



A.  ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ
1. ການໂຄສະນາ 

4.1 ການປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງທີ່ປຶກສາ ທີ່ຜ່ານການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB) ຂອງບໍລິສັດ 
ທີ່ປຶກສາ ທີ່ນຳໃຊ້ທຶນທັງຫົມດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງ 
ທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ ທີ່ຕ້ອງລົງໂຄສະນາສາກັນ ຕາມເໝາະສົມ ຫືຼ ຮຽກຮ້ອງລົງໂຄສະນາຜ່ານລະ 
ບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ປຶກສາ ຂອງ ADB ທີ່ນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ກົນໄກການຮັບສະໝັກການບໍລິການທີ່ປຶກ 
ສາ (CSRN)10 ແລະ ເວັບໄຊ ທີ່ເຫມາະສົມພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫືຼ ຫັນງສືພິມທີ່ຈໍລະຈອນ 
ພາຍໃນປະເທດ ລວມທັງ ຫັນງສືພິມພາສາອັງກິດຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງປະເພດ, ຖ້າມີ), ຍົກເວັ້ນ ໃນສະຖາ 
ນະການສະເພາະ ທີ່ໃຫ້ເຫດຜົນໜັກແໜ້ນ ເຊິ່ງ ADB ອາດຈະໃຫ້ອະນຸໂລມໃນກໍລະນີນີ້.

4.2 ການປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງທີ່ປຶກສາ ທີ່ຜ່ານການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB) ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງ 
ມີການໃຫ້ບໍລິການທີ່ພຽງພໍ ຂອງຊ່ຽວຊານທີ່ມີຢູ່ ເຊິ່ງນອນໃນຂະແໜງທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ (ແລະ ບໍ່ 
ເປັນທີ່ຫ້ນາສົນໃຈໃນການເຂົ້າແຂ່ງຂັນຈາກຕ່າງປະເທດ), ການເຜີຍແຜ່ ອາດແມ່ນໃນຂ່າວສານ 
ພາຍໃນປະເທດ, ໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຫືຼ ໃນເວັບໄຊ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ 
ຈ່າຍ. ການຄັດເລືອກ OCB ພາຍໃນປະເທດ ນັ້ນແມ່ນສຳລັບໜ້າວຽກປະຕິບັດ ທີ່ມີມູນຄ່າໜ້ອຍ. 
ການໂຄສະນາຜ່ານ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ປຶກສາ ຂອງ ADB ທີ່ນຳໃຊ້ ເວັບໄຊ ກົນໄກການຮັບສະ 
ໝັກການບໍລິການທີ່ປຶກສາ (CSRN) ແມ່ນໄດ້ຊຸກຍູ້ຢ່າງຈິງຈັງ ສຳລັບໜ້າວຽກປະຕິບັດພາຍໃນ 
ປະເທດ. ສຳລັບການປະມູນວົງແຄບ ແລະ ການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ ຫືຼ ການຈັດຈ້າງຈາກແຫ່ຼງ 
ດຽວ (SSS), ການໂຄສະນາ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຖືກມອບຫມາຍອາດຖືກເຊື້ອເຊີນຂໍ 
ໃຫ້ຍື່ນ EOIs.

2. ຫັນງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນໜັງສືສະເໜີເຈດຈໍານົງ

4.3 ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໂດຍຜ່ານ REOIs ແລະ 
ການຈັດບັນຊີຄັດຈ້ອນ ແມ່ນອາດນຳໃຊ້ກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງເອງທັງຫົມດ 
ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນແນະນຳໃຫ້ຜ່ານການຄັດເລືອກການບໍລິການທີ່ປຶກສາຕ່າງໆ.11 REOIs ໃນ 
ແບບຂອງ CSRN ຄວນຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ ແລະ ຄວນລວມເອົາ, ໃນຂັ້ນຕ່ຳສຸດ, ເນື້ອໃນ TOR 

10 ສຳລັບການເຜີຍແຜ່ໃນລະບົບ CSRN, ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ມີການລົງທະບຽນກັບ ADB ໂດຍການ 
ສົ່ງ ອີເມວ ເຖິງ csrn@adb.org ລວມທັງລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫົມດ. ມາດຖານແບບຮ່າງໃນລະບົບ CSRN  
ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ. ເມື່ອບັນຊີຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ພວກເຂົາອາດຈະເຜີຍແຜ່ 
ໃນລະບົບ CSRNs. ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຕ່າງໆ ຈະຖືກແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າໃນ 
ລະບົບ CMS/CSRN. 

11 ບໍ່ມີຂະບວນການສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນ ພາຍໃຕ້ການຈັດຈ້າງ ຕາມຄຸນວຸດທິ (CQS) ລະບົບ CSRN ມີການຕັ້ງຄວາມ 
ຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນ ຂອງການຜັນຂະຫຍາຍເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ໃນ EOI, ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ແລະ ບັນທັດ 
ຖານ ໃນການສະໝັກ ເພື່ອກຳນົດໄດ້ ບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນວຸດທິເຫມາະສົມ ຈະ 
ຖືກຂໍໃຫ້ຍື່ນເອກະສານສະເຫີນໂຄງການລວມດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ ຕິດຕມດ້ວຍການເຈລະຈາ. 

IV. ຂັ້ນຕອນ
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ຂອງວຽກທີ່ຈະປະຕິບັດ, ບໍ່ວ່າຈະຖືເອົາຕາມປັດໄຈນຳເຂົ້າ ຫືຼ ຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂຶ້ນກັບສະຖານະການ 
ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປ, ງົບປະມານທີ່ຈັດສັນໃຫ້ສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ. ຂະບວນການຄັດເລືອກຕ້ອງ 
ມີການໃຫ້ກຳນົດເວລາທີ່ພຽງພໍ ສຳລັບທີ່ປຶກສາທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ເພື່ອຍື່ນ EOIs. ໃນແບບຮ່າງມາດ 
ຕະຖານຂອງ CSRN ທີ່ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ.

4.4 ສຳລັບສັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າສູງກວ່າ, ກຳນົດເວລາການໂຄສະນາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ຫຼດ 15 
ວັນຕາມປະຕິທິນ ໂດຍ ນຳໃຊ້ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ, ເຊັ່ນວ່າ ລະບົບ CMS, ດ້ວຍການຈັດລຽງຂໍ້ມູນ 
ທາງອີເລັກໂຕຣນິກທັງໝົດຂອງEOIs, ຫືຼ 30 ວັນຕາມປະຕິທິນ ສຳລັບກໍລະນີອື່ນໆ. ສຳລັບສັນຍາ 
ທີ່ມີມູນຄ່າຕ່ຳກວ່າ ຫືຼ ໃນສະພາບການທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງມືປະຕິບັດໄວ (ຕົວຢ່າງ: ເຫດການສຸກເສີນ), 
ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 7 ວັນ ຕາມປະຕິທິນ ຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ ຖ້າຫາກການຍື່ນ EOIs ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ 
(ຕົວຢ່າງ: ໂດຍຜ່ານລະບົບ CMS).

4.5 ການຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຫືຼ ການດັດແກ້ເພີ່ມເຕີມ ໃນລະບົບ CSRN ຕ້ອງບັນທຶກເປັນ 
ລາຍລັກອັກສອນ, ເປັນອີເລັກໂຕຣນິກ ຫືຼ ໃນທາງໃດທາງ ໜຶ່ງ. ເພື່ອຜູ້ກູ້ຢືມ ໃຊ້ລະບົບ CMS ໃນການ 
ໂຄສະນາ, ມັນສາມາດປ່ຽນເນື້ອໃນຂອງ CSRN ໂດຍການດັດແກ້ຂໍ້ຄວາມ. ຕໍ່ມາ ທີ່ປຶກສາ ທີ່ໄດ້ສະໜີ 
ເຈດຈຳນົງທາງອີເລັກໂຕຣນິກແລ້ວ, ຈະໄດ້ມີການແຈ້ງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ສາມາດປ່ຽນ ຫືຼ  
ຖອນ EOI ຂອງຕົນໄດ້. ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດດຳເນີນການເພື່ອຮັບເອົາການຍື່ນ EOIs ທີ່ຫ້ລາຊ້າ ໃນກໍລະນີ 
ທີ່ຈຳນວນຜູ້ມີຄຸນວຸດທິຕາມ EOIs ບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ໄດ້ມີການຍື່ນກ່ອນກຳນົດມື້ປິດຮັບ. ຜູ້ກູ້ຢືມອາດ 
ຂະຫຍາຍເວລາຂອງ CSRN ຫືຼ ລົງໂຄສະນາໃຫ່ມ ສຳລັບການປະຕິບັດວຽກ ຖ້າຈຳເປັນ.

4.6 ໃນລະບົບ CSRN ຕ້ອງກຳນົດບັນທັດຖານເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ ແລະ ກຳນົດການ 
ສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນ ຂອງບໍລິສັດທີ່ເໝາະສົມ ຈາກການຍື່ນ EOIs ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າວຽກທີ່ຕ້ອງການ 
ທີ່ມີຢູ່. ບັນທັດຖານເຫຼົ່ານີ້ ລວມມີຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ, ປະສົບການ ໃນປະເທດ ແລະ/ຫືຼ  
ຂະແຫນງການ, ຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງອົງກອນ ແລະ ບັນທດຖານອື່ນໆ 
ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລະບົບ CSRN (ຕົວຢ່າງ: ການປະຕິບັດວຽກຜ່ານມາ ທີ່ມີສັນຍາບໍລິການທີ່ປຶກສາ 
ຄ້າຍຄື).

4.7 ຖ້າແມ່ນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນຍື່ນ EOI, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຍື່ນບົດບັນທືກຄວາມຕັ້ງໃຈ ເພື່ອຈະເປັນ 
ບໍລິສັດຮ່ວທຶນທີ່ມີການກຳນົດຊັດເຈນການເປັນຜູ້ນຳໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທັງຫົມດ ຕ່າງຫ້ນາບໍລິ 
ສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ໃຫ້ຄຳຫນັ້ນສັນຍາ ໃນການຍື່ນເອກະສານສັນຍາການຮ່ວມທຶນບົນພື້ນຖານຂໍ້ກຳ 
ນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການ ຖ້າຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ. ເອກະສານບັນທຶກນີ້ ບໍ່ຕ້ອງການ 
ຖ້ານິຕິບຸກຄົນຕັ້ງໃຈ ເພື່ອຈະເປັນຜູ້ຮ່ວມກັບນິຕິບຸກຄົນອື່ນ ໃນນາມບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຕໍ່ຊ່ວງ.

3. ການສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນ

4.8 ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນຫ້ນານີ້, ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະລົງໂຄສະນາ REOI ໃນຮູບ 
ແບບ CSRN ທີ່ໄດ້ຕັ້ງບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ຈະຮັບສະມັກເພື່ອຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ. ອົງການຄຸ້ມ 
ຄອງໂຄງການ ອາດຈະຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ ແລະ ບັນທັດ 
ຖານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດໃນລະບົບ CSRN. ການຈຳກັດເຊັ່ນນັ້ນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ຍຸຕິ 
ທຳ. ບໍລິສັດນອນໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ ຈະໄດ້ຖືກເຂົ້າປະມູນ ໂດຍຜ່ານການຍື່ນ RFPs. RFPs ຈະປະ 
ກອບມີເອກະສານ ແລະ ແບບພິມທັງຫົມດທີ່ຕັ້ງໄວ້.

4.9 ໃນກໍລະນີການປະມູນແບບ OCB, ການສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນ ອາດຖືກຈຳກັດ ຈຳນວນ 
ບໍລິສັດທີ່ເຫມາະສົມ ຕາມສະຖານະການທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ລະບົບ CSRN, ໂດຍຮັບປະກັນງ່າການຈຳກັດ 
ບໍ່ເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນບໍ່ຍຸຕິທຳ. ໃນຂະບວນການສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນ, ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ກ່ອນ 
ອື່ນໝົດ ຕ້ອງທຳການທົບທວນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງ EOIs ເພື່ອທຳການຄັດນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ສາມາດສະ 
ໜອງຄວາມຕ້ອການພື້ນຖານຂອງໜ້າວຽກທີ່ຈະປະຕິບັດ, ຕົວຢ່າງ: ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຂາດຄຸນວຸດທິເໝາະ 
ສົມ ຫືຼ ບໍ່ມີປະຫັວດຄວາມເປັນມາ ຫືຼ ປະສົບການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົບທວນ 
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ຄັ້ງທຳອິດ ອາດຮຽກວ່າ ບັນຊີຄັດຈ້ອນຍາວ (“refined” long list).ຈາກນັ້ນອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ຕ້ອງທຳການປະເມີນບັນຊີຄັດຈ້ອນຍາວຢ່າງລະອຽດ ຕາມບັນທັດຖານຕົ້ນຕໍທີ່ລະບຸໄວ້ ຢູ່ໃນລະບົບ 
CSRN, ເພື່ອສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນສັ້ນ (ຮຽກວ່າ ບັນຊີຄັດຈ້ອນ).

4. ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ 

4.10 ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະກະກຽມ RFP ສະເພາະສຳລັການຄັດເລືອກ ໂດຍນຳໃຊ້ 
ແບບມາດຕະຖານຂອງ RFP ທີ່ອອກໂດຍ ADB, ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ 
ໄດ້ມີການກຳນົດການນຳໃຊ້ເອກະສານອື່ນ. RFP ລວມທັງຂໍ້ແນະນຳສຳລັບທີ່ປຶກສາ, ຂໍ້ມູນສະເພາະ 
ສຳລັບການປະມູນ, ບົດກຳນົດລາຍການໜ້າວຽກ ສະບັບສຸດທ້າຍ, ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາ, ເງື່ອນ 
ໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ ແລະ ແບບພິມຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ນອນໃນບັນຊີຄັດຈ້ອຍ ປະກອບ 
ໃຫ້ສຳເລັດ. RFP ຕ້ອງລວມມີບັນທັດຖານການປະເມີນຜົນ ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສັງ 
ລວມການປະເມີນຜົນທີ່ຕິດພັນ ລວມທັງໃບປະເມີນຜົນບຸກຄະລາກອນ. ຖ້າບໍ່ຕອບສະຫນອງໄດ້ໃບ 
ສັງລວມການປະເມີນຜົນ ແລະ ໃບປະເມີນຜົນບຸກຄະລາກອນຖືວ່າ ຂັ້ນຕອນການປະມູນແມ່ນ 
ຖືກເປັນໂມຄະ.

4.11 ບໍລິສັດນອນໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ ຈະຖືກເຊີນເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະເໜີໂຄງການ ຕາມ RFP 
ທີ່ໄດ້ອອກ ພາຍໃຕ້ຮູບການຄັດເລືອກທີ່ເໝາະສົມ. ເອກະສານ RFP ຈະກຳນົດຂະບວນການທີ່ຕິດພັນ 
ການຮັບຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ, ການອອກເອກະສານເພີ່ມຕື່ມ, ການຍື່ນເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ 
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ, ການຮັບເອົາ ແລະ ການເປີດເອກະສານສະເຫີນໂຄການ, ການ 
ດຳເນີນານກ່ຽວກັບເອກະສານສະເໜີໂຄງການທີ່ຍື່ນຊ້າ ຫືຼ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ການປະເມີນ ແລະ  
ຈັດລຳດັບເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ. ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ໃຫ້ອີງໃສ່ເອກະສານມາດຖານ 
RFP.

5. ການປະເມີນຜົນ

4.12 ພາຍຫັລງການຍື່ນເອກະສານ RFP ສຳເລັດແລ້ວ, ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະທຳການ 
ປະເມີນຜົນ ໂດຍນຳໃຊ້ບັນທັດຖານການປະເມີນຜົນ ຕາມແບບຮ່າງການອະທິບາຍ ແລະ ການ 
ສັງລວມທີ່ນຳໃຊ້ ກັບວິທີການຄັດເລືອກສະເພາະແຕ່ລະວິທີ ທີ່ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ບໍລິສັດນອນໃນບັນຊີ
ຄັດຈ້ອນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ RFP. ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ ອາດຈະແມ່ນແບບຂັ້ນຕອນດຽວ 
ຫືຼ ສອງຂັ້ນຕອນ, ຂຶ້ນ້ກັບວິທີການຄັດເລືອກ. ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາແມ່ນແບບ 
ສອງຂັ້ນຕອນ: ການປະເມີນຜົນເອກະສານດ້ານເຕັກນິກ ຕິດຕາມດ້ວຍການປະເມີນຜົນເອກະສານ 
ດ້ານການເງິນ, ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນການຄິດໄລ່ປະກອບກັນເປັນຄະແນນລວມສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນແຕ່ລະບໍລິສັດ, ດ້ວຍນໍ້າໜັກຄະແນນທີ່ເຫມາະສົມ. ໃນກໍລະນີອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການຈັດຈ້າງ 
ສະເພາະຄຸນນະຸຖາບ (QBS), ກໍພຽງແຕ່ປະເມີນຜົນເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ. ສະ 
ເພາະເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ລຳດັບທີ 1 ຈະໄດ້ເປີດ ແລະ ເຈລະຈາ.12 
ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ, ໃຫ້ອີງໃສ່ມາດຕະຖານ RFP. 

6. ການເຈລະຈາ

4.13 ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງຢືນຢັນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ຂອງຜົນນຳໃຊ້ໄດ້ຂອງໂຄງການ, ຕາມເຫມາະສົມ, 
ວ່າໄດ້ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ. ຫັຼຈາກນັ້ນ, ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະອອກຫັນງສືເຊີນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ລຳ

12 ມັນເກີດຂຶ້ນໂດຍທົ່ວໄປໃນການຍື່ນແບບ “ສອງຊອງ” ພາຍໃຕ້ຮູບແບບ QBS, ເມື່ອເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ 
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນຍື່ນພ້ອມກັນເປັນສອງຊອງປິດແຍກກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ກູ້ 
ຢືມ ແລະ ADB ອາດຈະເອກະພາບກັນໃຫ້ຍື່ນພຽງແຕ່ເອກະສານສະເຫີນໂຄງການດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ສາມາດສະ 
ເຫີນໄດ້ພາຍໃຕ້ລະບົບ QBS, ແລະ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຄະແນນດ້ານເຕັກນິກສູງສຸດໃນຕໍ່ມາ ຈະເຊີນໃຫ້ຍື່ນເອກະສານສະ 
ເຫີນດ້ານການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການເຈລະຈາຕໍ່ມາ.
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ດັບທີ 1 ມາເຈລະຈາ. ຫັນງສືເຊີນຕ້ອງລະບຸເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍຂອງການພົບປະເພື່ອດຳເນີນການເຈລະ 
ຈາສຳຄັນ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ໄດ້ລະບຸປະເດັນທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ກວມເອົາໃນການເຈລະຈາ.

7. Debriefing

4.14 ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງທີ່ປຶກສາ ທີ່ບໍ່ຊະນະການປະມູນ ເຊິ່ງໄດ້ 
ຍື່ນເອກະສານສະເຫີນໂຄງການຕາມທີ່ກຳນົດໃນ RFP. ສະຖານະການຂອງການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ ເຊັ່ນ 
ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍຂຶ້ນກັບວ່າໄດ້ນຳໃຊ້ ໄລຍະລໍຖ້າການເຊັນສັນຍາ ຫືຼ ບໍ່.13 ການ 
ຕອບຂ້ໍຊັກຖາມຕ້ອງກວມເອົາພຽງເອກະສານສະເຫນີໂຄງການທ່ີຮ້ອງຂໍຈາກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນ  
ແລະ ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆບໍ່ຄວນໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານສະເຫີນໂຄງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະ 
ມູນອື່ນໆ ຫືຼ ສົນທະນາການໃຫ້ຄະແນນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະທຳການຕອບຂໍ້ 
ຊັກຖາມເຊັ່ນນັ້ນ ເປັນບຸກຄົນ, ດ້ວຍລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ໂດຍການສົນທະນາທາງໂທລະສັບ ຫືຼ ການ 
ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໂທລະພາບ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ທັງສອງຝ່າຍມີຄວາມສະດວກ. ບໍ່ມີການຊັກຖາມຂອງ 
ສອງຝ່າຍທີ່ບໍ່ນອນໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ.

4.15 ເມື່ອໄລຍະລໍຖ້າການເຊັນສັນຍາ ຫາກໄດ້ນຳໃຊ້, ໂດຍທົ່ວໄປ ຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ 
ອອກໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງເພື່ອມອບສັນຍາ, ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຕາມການຮ້ອງຂໍຕາມໄລ 
ຍະ ແລະ ລັກສະນະຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ຕາມກົດຫມາຍ ຫືຼ ລະບຽບ 
ທີ່ນຳໃຊ້.

4.16 ເມື່ອໄລຍະລໍຖ້າການເຊັນສັນຍາ ຫາກບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ ຕາມການ 
ຮ້ອງຂໍພາຍຫັລງໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດທີ່ຊະນະການປະມູນ.

4.17 ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດໆ, ຫາກທີ່ປຶກສາບໍ່ພໍໃຈໃນການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ ທີ່ດຳເນີນໂດຍອົງການ 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຫືຼ ຄຳຖາມໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ອາດຕິດຕໍ່ 
ADB ເພື່ອຮ້ອງຂໍການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ ຫືຼ ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຈາກຄູ່ມືແນະນຳການ
ຮ້ອງທຸກ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ.

8. ການເຮັດສັນຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

4.18 ສັນຍາຈະມີຜົນສັກສິດ ເມື່ອອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໄດ້ອອກຫັນງສືແຈ້ງການເລີ່ມ 
ວຽກໃຫ້ທີ່ປຶກສາ ໂດຍຜ່ານ ອິເມ ຫືຼ ໂທລະສານ, ສຳເນົາແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຫາຫ່ນວຍງານ 
ຂອງໂຄງການ. ເມື່ອໄດ້ມີການມອບສັນຍາ, ແລະ ໄດ້ອອກຫັນງສືແຈ້ງການເລີ່ມວຽກ, ແມ່ນການເລີ່ມ
ຕົ້ນໃນການປະຕິບັດສັນຍາ.

4.19 ພາຍຫັລງໄດ້ມີການມອບສັນຍາ, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີບົດບາດ 
ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຫມາກຜົນທີ່ດີ, ດ້ວຍການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມ 
ຄອງຂອງ ADB. ນີ້ລວມມີການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະ 
ການຕິດຕາມກວດກາ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຜົນໄດ້ຮັບຈາກທີ່ປຶກສາ, ກຳນົດ 
ເວລາ, ການເບີກຈ່າຍ, ວຽກເພີ່ມ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຄ້າງຄາ ຫືຼ ການຢຸດສັນຍາ, ທີ່ຢູ່ໃນສິ່ງອື່ນ. 
ສຳລັບສັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າສູງ, ມັນຕ້ອງໄດ້ມີການສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ  
ແລະ ປະສິດທິພາບ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການພາຍໃຕ້ຂອບເຂດທີ່ມີການກຳນົດໄວ້ໃນແຜນຄຸ້ມ 
ຄອງສັນຍາທີ່ເຫມາະສົມ. ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງສັນ 

13 ໄລຍະລໍຖ້າການເຊັນສັນຍາ ແມ່ນໄດ້ນິຍາມໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນອີງຕາມກຳນົດ 
ເວລາ ຈາກການອອກຫັນງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງເພື່ອມອບສັນຍາ ເຊິ່ງແມ່ນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ຊະນະການປະມູນສາມາດທັກທ້ວງການມອບສັນຍາທີ່ໄດ້ຖືກສະເຫີນດັ່ງກ່າວ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ໄດ້ຈາກ ຄູ່ມືແນະ
ນຳກ່ຽວກັບຊ່ວງໄລຍະລໍຖ້າການເຊັນສັນຍາ.
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ຍາທີ່ປຶກສາ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ ເພື່ອຫນັ້ນໃຈວ່າ ທີ່ປຶກສາປະຕິບັດວຽກໄດ້ຕາມຄວາມພໍໃຈ  
ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມພຽງພໍ ແລະ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ສັນຍາທັງຫົມດ ແລະ ການສົ່ງມອບຕາມຕ້ອງການທັງຫົມດ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ຈາກ ຄູ່ມືແນະ 
ນຳການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ.

4.20 ADB ຈະຊ່ວຍຜູ້ກູ້ຢືມໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ໂດຍຜ່ານການຈັດ 
ຝຶກອົບຮົມ, ການພັດທະນາຂີດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການແນະນຳຂອງຊ່ຽວຊານທີ່ມີຢູ່ຕະຫລອດ 
ຮອດພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ພະນັກງານເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນມີບົດບາດ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ກູ້ຢືມພາຍໃນຫ່ນວຍງານປະຈຳຂອງ ADB ຢູ່ບັນດາປະ 
ເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.

B. ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ
1. ການໂຄສະນາ ແລະ ຫັນງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນໜງສືສະເໜີເຈດຈໍານົງ

4.21 ການປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ ທີ່ຜ່ານການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB) ທີ່ນຳ 
ໃຊ້ທຶນທັງຫົມດ ຫືຼ ສ່ວນໃດ ໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB  
ຄຸ້ມຄອງ, ການລົງໂຄສະນາສາກົນແມ່ນເຫມາະສົມ ຫືຼ ຕາມຕ້ອງການ, ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການຕ້ອງ 
ໄດ້ແຈ້ງອອກໃນລະບົບ CSRN, ໂດຍສະເພາະການຍື່ນຫັນງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນ EOIs ຂອງບຸກຄົນ 
ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ, ຍົດເວັ້ນໃນວະຖານະການສະເພາະ, ເຊິ່ງ ADB ອາດຍົກເວັ້ນຄວາມຕ້ອງການ 
ດັ່ງກ່າວ. ການປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ ທີ່ຜ່ານການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB) ໂດຍ 
ສ່ວນໃຫ່ຍ ມີການບໍລິການທີ່ພຽງພໍຈາກຊ່ຽວຊານທີ່ມີຢູ່ ເຊິ່ງເປັນທີ່ປຶກສາພາຍໃນປະເທດ (ແລະ 
ບໍ່ຄ່ອຍຈະເປັນທີ່ສົນໃຈສຳລັບການແຂ່ງຈາກຕ່າງປະເທດ), ການເຜີຍແຜ່ ອາດນຳໃຊ້ຫັນງສືພິມ 
ພາຍໃນປະເທດ, ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຫືຼ ເວັບໄຊ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທົ່ວໄປ ແລະ ບໍ່ເສຍ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການຄັດເລືອກການປະມູນພາຍໃນ OCB ແມ່ນສ່ວນຫລາຍ ນຳໃຊ້ກັບການປະຕິບັດ 
ໜ້າວຽກທີ່ມີມູນຄ່າຕ່ຳ. ການໂຄສະນາໃນລະບົບ CMS ຂອງ ADB ໂດຍການນຳໃຊ້ CSRN ແມ່ນ 
ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຢ່າງຈິງຈັງ ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າວຽກທີ່ປຶກສາພາຍໃນເຫລົ່ານັ້ນ. ສຳລັບການປະມູນ 
ວົງແຄບ ແລະ ການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ ຫືຼ SSS, ການລົງໂຄສະນາແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ  
ບໍລິສັດທີ່ຖືກມອບໝາຍຈະໄດ້ຖືກເຊີນເພື່ອຍື່ນ EOIs.

4.22 ການລົງໂຄສະນາໂດຍຜ່ານຂະບວນການແຂ່ງຂັນເປີດກວ້າງ ແມ່ນນິຍົມໃຊ້ກັບການຄັດ 
ເລືອກທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ. ການໂຄສະນາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 7 ວັນຕາມປະຕິທິນ. ທຸກການຊີ້ 
ແຈງ ຫືຼ ອອກເອກະສານເພີ່ມ ຕ້ອງໄດ້ມີການບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ແລະ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
ໂຄງການ ອາດຍືດເວລາອອກ ຫືຼ ລົງໂຄສະນາໃຫ່ມ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ. REOI ຕ້ອງກຳນົດບັນ
ທັດຖານເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ ເພື່ອດຳເນີນການ ປະເມີນ EOIs, ລວມທັງຄຸນວຸດທິ, ປະສົບການ, ແລະ 
ເຄີຍຜ່ານວຽກໃນປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. 

2. ການສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ

4.23 ສຳລັບການຄັດເລືອກໃນການແຂ່ງຂັນ, ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະໄດ້ກະກຽມ ບັນຊີ 
ຄັດຈ້ອນລົງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິເຫມາະສົມ, ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄວາມຕ້ອງການເບື້ອງ 
ຕົ້ນ ແລະ ຄັດຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂພື້ນຖານ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າ 
ວຽກທີ່ຈະປະຕິບັດ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີການສະເຫີນໃຊ້ການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງກັບກັບຜູ້ສະໝັກຜູ້ດຽວ ຫືຼ  
ແບບວົງແຄບ. ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສືບຕໍ່ການປະເມີນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໂດຍການລົງເລິກໃນ 
ລາຍລະອຽດ, ການຈັດອັນດັບສຸດທ້າຍແມ່ນອີງຕາມຄຸນວຸດທິ, ປະສົບການ, ເຄີຍຜ່ານເຮັດວຽກ 
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ/ຫືຼ ພາກພື້ນ, ແລະ ທຸກປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນບັນທັດຖານ ການສ້າງ 
ບັນຊີຄັດຈ້ອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນທີ່ນ່ຳໃຊ້. ການສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນ ອາດຈະສະໜັບສະໜູນດ້ວຍ 
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ຂະບວນການສຳພາດ ທີ່ປຶກສາທຸກຄົນທີ່ນອນໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ຫືຼ ຢືນຢັນການຈັດ 
ລຳດັບ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການບັນທຶກເປັນຢ່າງດີ. 

3. ການເຈລະຈາ ແລະ ການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ

4.24 ພາຍຫັລງກຳນົດໄດ້ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນທີ່ຈັດເປັນລຳດັບທີ 1, ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະທຳ 
ການເຈລະຈາກັບຜູ້ສະໝັກນັ້ນໆ. ກ່ອນການເລີ່ມການເຈລະຈາທຸກໆຢ່າງ, ພາຍຫັລງອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
ໂຄງການໄດ້ເຮັດການປະເມີນ, ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະອອກຈົດຫມາຍທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດ ເພື່ອ 
ສອບຖາມເຖິງທີ່ປຶກສາບຸກຄົນທີ່ຈັດລຳດັບ 1 ເພື່ອຢືນຢັນວ່າຜູ້ສະໝັກຍັງມີຄວາມສົນໃຈບໍ່ ແລະ 
ພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກງານບໍ່. ການເຈລະຈາຕ່າງໆ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນທາງ ອີເມວ ແລະ ເມື່ອມີຄວາມ
ຕ້ອງການພາຍໃຕ້ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, ສັນຍາມາດຖານຂອງADB ຈະຖືກນຳໃຊ້.

4.25 ຜູ້ກູ້ຢືມບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງຊ່ຽວຊານສະໝັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ 
ເຊິ່ງໄດ້ຍື່ນ EOIs.

4. ການເຮັດສັນຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

4.26 ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ ອາດໄດ້ເຮັດສັນຍາໃນນາມທີ່ປຶກສາອິດສະລະ ຫືຼ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດທີ່ 
ຖືກວ່າຈ້າງຢູ່, ເມື່ອເຮັດສັນຍາໃນນາມທີ່ປຶກສາອິດສະຫລະ, ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ບຸກ 
ຄົນດັ່ງກ່າວຈະເຈລະຈາ ແລະ ເຮັດສັນຍາລະຫ່ວາງເຂົ້າເຈົ້າດ້ວຍກັນ. ເມື່ອເຮັດສັນຍາຜ່ານບໍລິສັດ, 
ສັນຍາແມ່ນປະຕິບັດລະຫ່ວາງບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ໃນເງື່ອນໄຂຄວາມພ້ອມຂອງ 
ບຸກຄົນນັ້ນໆ ຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກ. ບໍລິສັດຕົ້ນສັງກັດ ອາດຄິດໄລ່ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານເລັກນ້ອຍສຳ 
ລັບການນຳໃຊ້ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ,ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວແມ່ນມີເຫດຜົນຕາມແຕ່ລະ 
ກໍລະນີ ແລະ ມີການຢັ້ງຢືນດ້ານເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນເຊິ່ງອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ອາດຮ້ອງຂໍ 
ໃນຊ່ວງໄລຍະການເຈລະຈາ. ຄືກັນກັບບໍລິສັດ, ສັນຍາມີຜົນສັກສິດເມື່ອອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໄດ້
ອອກຫັນງສືແຈ້ງເລີ່ມວຽກເຖິງທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ.

4.27 ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ເປັນຜູ້ທີ່ມີບົດບາດຫຼາຍກວ່າເກົາ ໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາເພື່ອ 
ໃຫ້ໄດ້ຜົນສຳເລັດ, ເຊິ່ງມີການຕິດຕາມ ແລະ ບໍລິຫານຂອງ ADB. ນີ້ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກທີ່ປຶກສາ, ກຳນົດເວລາ, ການເບີກຈ່າຍ, 
ວຽກເພີ່ມ ແລະ ການອອກຫັນງສືຢຸດວຽກຊົ່ວຄາວ ຫືຼ ການສິ້ນສຸດສັນຍາ, ແລະ ອື່ນໆ. ໃນຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງສັນຍາຂອງທີ່ປຶກສາຢ່າງຈິງຈັງ ຕະຫລອດ 
ກຳນົດໄລຍະເວລາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດວຽກທີ່ປຶກສາແມ່ນເປັນທີ່ພໍໃຈ, ຜູ້ມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການອື່ນໆ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຕາມຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງສັນຍາທັງຫົມດ ແລະ ການສົ່ງມອບ ກໍໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການທັງຫົມດເຊັ່ນດຽວກັນ. ADB  
ຈະຊ່ວຍຜູ້ກູ້ຢືມໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ໂດຍຜ່ານການຈັດຝຶກອົບຮົມ, 
ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການແນະນຳຂອງຊ່ຽວທີ່ມີຢູ່ ຕະຫລອດຮອດພະນັກງານ 
ໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ພະນັກງານເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນມີບົດບາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໃນການ 
ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ກູ້ຢືມ ພາຍໃນຫ່ນວຍງານປະຈຳຂອງ ADB ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່
ກຳລັງພັດທະນາ.



V. ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ

5.1 ຜູ້ກູ້ຢືມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂທຸກການຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຢ່າງພາວະ 
ວິໃສ ແລະ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ, ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
7 ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017 ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດ ຂະບວນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ 
ຕິດພັນກັບການເຮັດທຸລະກຳ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ມີຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຂະບວນການແມ່ນແຕກຕ່າງ 
ກັນຂຶ້ນກັບວ່າ ຖ້າການເຮັດທຸລະກຳນັ້ນ ແມ່ນການທົບທວນກ່ອນ ຫືຼ ຕາມຫັຼງ (ການເກັບຕົວຢ່າງ) ຂອງ 
ADB ພາຍໃຕ້ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມຕື່ມ.ໄດ້ຈາກ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວ 
ກັບ (i) ການຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການປະມຸນ, (ii)ໄລຍະລໍຖ້າ ກ່ອນເຊັນສັນຍາ ແລະ (iii) ຄວາມບໍ່ 
ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ວິທີການຄັດເລືອກ ແລະ 
ການປະເມີນສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ 

A.  ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ
A1.1 ການຄັດເລືອກ: ນີ້ແມ່ນວິທີການແຂ່ງຂັນໂດຍຄັດເລືອກບໍລິສັດເຂົ້າໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ ແລະ  
ຍື່ນເອກະສານສະເຫີນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ ເປັນສອງຊອງແຍກກັນ ແລະ ຍື່ນໃນເວລາ 
ດຽວກັນ (“ສອງຊອງປະມູນ” ຫືຼ ໃນກໍລະນີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ, ເອກະສານສະ 
ເຫີນດ້ານການເງິນ ແມ່ນນຳໃຊ້ລະຫັດ ແລະ ລ໊ອກເປັນດິຈິຕອນໄວ້). ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ 
ແລະ ລາຄາ (QCBS) ຈະພິຈາລະນາທັງສອງດ້ານທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ. ໃນການຈັດລຳດັບ 
ຂອງເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ ແມ່ນອີງຕາມພື້ນຖານການເລືອກອັດຕາສ່ວນ ຫືຼ ນໍ້າໜັກຄະແນນ ທີ່
ຂຶ້ນກັບລັກສະນະໜ້າວຽກປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງການ. QCBS ມີຄວາມເຫມາະສົມ ເມື່ອ: (i) ຂອບເຂດຂອງ 
ວຽກສາມາດກຳນົດໄດ້ຢາງຊັດເຈນ, (ii) ບົດກຳນົດລາຍການໜ້າວຽກ (TOR) ໄດ້ກຳນົດສະເພາະ 
ແລະ ຈະແຈ້ງ ແລະ (iii) ກຳນົດເວລາຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປັດໄຈນຳເຂົ້າອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການ 
ແມ່ນສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ລະອຽດ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ. ເອກະສານແຈ້ງເຊີນຍື່ນເອກະສານ 
ສະເຫີນໂຄງການ (RFP) ໄດ້ກຳນົດຂະບວນການປະເມີນຜົນ ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ ທີ່ຕອບ 
ສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂ. ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ ຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຄະແນນລວມສູງສຸດຈາກຄຸນນະ
ພາບ ແລະ ລາຄາ ຈະຖືກພິຈາລະນາຈັດລຳດັບທີ 1.

A1.2 ການປະເມີນ: ການວາງອັດຕາສວ່ນໃຫ້ນໍ້າໜັກຄະແນນ ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ 
ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງໜ້າວຽກທີ່ຈະປະຕິບັດ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປ 
ດ້ານຄຸນນະພາບ ຈະກຳນົດຢູ່ລະຫ່ວາງ 90% ຫາ 70%. ແຕ່ໃນສະຖານະການຍົກເວັ້ນສະເພາະທີ່ 
ໃຫ້ເຫດຜົນເພື່ອນຳໃຊ້ອັດຕາສວ່ນ 50:50, ເນື່ອງຈາກການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນມີຄວາມເປັນ 
ມາດຕະຖານ, ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັນ, ຕົວຢ່າງ: ການຄັດເລືອກ 
ຕົວແທນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ການກວດສອບ. ພາຍໃຕ້ QCBS, ການປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກນິກ 
ແມ່ນບົນພື້ນຖານປະເພດຂອງເອກະສານສະເຫີນດ້ານເຕັກນິກທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ຄະແນນດ້ານເຕັກ 
ນິກຕ່ຳສຸດທີ່ນຳໃຊ້ (ຕົວຢ່າງ 750 ຕໍ່ 1.000 ຄະແນນ). ບັນທັດຖານນຳໃຊ້ການປະເມີນເອກະສານ 
ສະເໜີດ້ານເຕັກ (ຫືຼ ບັນທັດຖານກຳນົດຂຶ້ນເອງ) ນຳໃຊ້ກັບເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ 3 ປະ 
ເພດຕົ້ນຕໍຄື: ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກດ້ານປະຫັວດ (BTP), ກະທັດລັດ (STP), ຫືຼ ເຕັມຮູບ 
ແບບ (FTP). ເອກະສານສະເຫີນດ້ານການເງິນແມ່ນຖືກເປີດຕໍ່ຫ້ນາສະທາລະນະ ພາຍຫັລງມີການ 
ປະເມີນເອກະສານສະເຫີນດ້ານເຕັກນິກຂອງທຸກບໍລິສັດ ທີ່ມີຄະແນນດ້ານເຕັກນິກ ຜ່ານຄະແນນຕ່ຳ 
ສຸດ ແລະ ຄິດໄລ່ຄະແນນລວມ.

B.  ການຈັດຈ້າງ ຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ
A1.3 ການຄັດເລືອກ: ວິທີການຄັດລືອກນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບແບບ QCBS. ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍ່ຕາມ, ພາຍໃຕ້ການຈັດຈ້າງຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ (FBS), ງົບປະມານລວມ ໃນການບໍລິການທີ່
ປຶກສາແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ RFP ແລະ ບໍ່ສາມາດເກີນງົບປະມານໄດ້. FBS ແມ່ນເຫມາະສົມຖ້າວ່າ 
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(i) TOR ສາມາດ ກຳນົດໄດ້ລະອຽດ, (ii) ກຳນົດເວລາ ແລະ ປັດໄຈນຳເຂົ້າຂອງບຸກຄະລາກອນ 
ປະເມີນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ແລະ (iii) ມູນຄ່າຄາດຄະເນໄດ້ຜ່ານການພິຈາລະນາວ່າສົມເຫດສົມຜົນ 
ແລະ ຊັດເຈນ ແລະ ພຽງພໍ ສຳລັບການປະຕິບັດໜ້າວຽກ. RFP ກຳນົດຄະແນນດ້ານເຕັກນິກຕ່ຳ
ສຸດທີ່ນຳໃຊ້ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 750 ຕໍ່ 1.000 ຄະແນນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້) ແລະ ມີການກຳນົດຂັ້ນ
ຕອນການປະເມີນຜົນຂອງບັນດາເອກະສານສະເຫນີໂຄງການທ່ີຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງ່ືອນໄຂ. 
ເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ ຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຄະແນນດ້ານເຕັກນິກສູງສຸດແມ່ນຖືກພິຈາລະນາຈັດ 
ເປັນລຳດັບທີ 1.

A1.4 ການປະເມີນ: ຄ້າຍຄືກັບ QCBS, ພາຍໃຕ້ FBS, ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ນອນໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ 
ຈະຍື່ນເອກະສານສະເຫີນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນເປັນສອງຊອງແຍກກັນ ແລະ ຍື່ນໃນ 
ເວລາດຽວກັນ. ທຳອິດແມ່ນການປະເມີນົນດ້ານເຕັກນິກ ໂດຍການນຳໃຊ້ບັນທັດຖານການປະເມີນ 
ຕາມແບບເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກເຕັມຮູບແບບ (FTP), ກະທັດຮັດ (STP), ຫືຼ ດ້ານປະຫັວດ 
(BTP) (ຫືຼ ກຳນົດຂຶ້ນເອງ) ທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ຄະແນນດ້ານເຕັກນິກຕ່ຳສຸດທີ່ນຳໃຊ້ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 
750 ຕໍ່ 1,000 ຄະແນນ). ເອກະສານສະເຫີນດ້ານການເງິນຂອງທຸກບໍລິສັດທີ່ມີຄະແນນດ້ານເຕັກນິກ 
ຜ່ານຄະແນນຕ່ຳສຸດ ທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະໄດ້ເປີດພ້ອມກັນ. ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນດ້ານເຕັກນິກສູງທີ່ສຸດ 
ແລະ ຢູ່ເຫືນອຄະແນນມາດຕະຖານຕ່ຳສຸດ ແລະ ສະເໜີລາຄາຢູ່ໃນງົບປະມານທີ່ກຳນົດໄວ້ ຈະຖືກ 
ເຊີນມາເພື່ອເຈລະຈາສັນຍາທີ່ປຶກສາ.

C.  ການຈັດຈ້າງຕາມມູນຄ່າຕໍ່າສຸດ
A1.5 ການຄັດເລືອກ: ວິທີການຄັດເລືອກນີ້ແມ່ນຄ້ານຄືກັບແບບ QCBS, ເຊິ່ງເອກະສານສະເຫີນ 
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ ທີ່ການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນໄດ້ບໍລິສັດທີ່ທີ່ນອນໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນແລ້ວ. ການ 
ຈັດຈ້າງຕາມມູນຄ່າຕ່ຳສຸດແມ່ນເໝາະສົມເມື່ອ (i) ມູນຄ່າຂອງການປະຕິບັດໜ້າວຽກແມ່ນໜ້ອຍ ແລະ 
(ii) ໜ້າວຽກທີ່ຈະປະຕິບັດມີລັກສະນະເປັນມາດຕະຖານ ຫືຼ ເຮັດເປັນປະຈຳ ທີ່ເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດດີ ແລະ  
ມີມາດຕະຖານຢູ່ແລ້ວ (ຕົວຢ່າງ: ການບໍລິການການກວດສອບ ຫືຼ ການກວດກາ). RFP ກຳນົດ 
ຄະແນນດ້ານເຕັກນິກຕ່ຳສຸດທີ່ນຳໃຊ້ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 750 ຕໍ່ 1.000 ຄະແນນ ເທົ່າທີ່ເປັນໄປ 
ໄດ້) ແລະ ມີການກຳນົດຂະບວນການປະເມີນຜົນ ຕໍ່ເອກະສານສະເຫີນໂຄງການ ທີ່ຕອບສະໜອງ 
ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງບໍລິສັດທີ່ມີມູນຄ່າຕ່ຳສຸດ (ນອນໃນງົບປະມານທີ່ນຳໃຊ້) ຂອງເອກະສານສະ 
ເຫີນໂຄງການຕ່າງທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ໄດ້ຄະແນນດ້ານເຕັກນິກຕ່ຳສຸດ ທີ່ກຳນົດໄວ້ 
ແມ່ນຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນລຳດັບ 1.

A1.6 ການປະເມີນ: ຄ້ານຄືກັບການຈັດຈ້າງ ຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ (FBS), ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ນອນ 
ໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ ຈະຍື່ນເອກະສານສະເຫີນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ ເປັນສອງຊອງແຍກກັນ 
ແລະ ຍື່ນໃນເວລາດຽວກັນ. ໂດຍການນຳໃຊ້ບັນທັດຖານການປະເມີນ ຕາມແບບເອກະສານສະເໜີ 
ດ້ານເຕັກນິກເຕັມຮູບແບບ (FTP), ກະທັດຮັດ (STP), ຫືຼ ດ້ານປະຫັວດ (BTP) (ຫືຼ ກຳນົດຂຶ້ນເອງ) 
ທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ຄະແນນດ້ານເຕັກນິກຕ່ຳສຸດທີ່ນຳໃຊ້ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 750 ຕໍ່ 1.000 ຄະແນນ). 
ເອກະສານສະເຫີນດ້ານການເງິນຂອງທຸກບໍລິສັດທີ່ມີຄະແນນດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ຜ່ານຄະແນນຕ່ຳສຸດ
ທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະໄດ້ເປີດພ້ອມກັນ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ມີລາຄາຕ່ຳສຸດຈະຖືກເຊີນເພື່ອເຈລະຈາສັນຍາທີ່ 
ປຶກສາ. 

D.  ການຈັດຈ້າງສະເພາະຄຸນນະພາບ
A1.7 ການຄັດເລືອກ: ພາຍໃຕ້ການຈັດຈ້າງສະເພາະ (QBS), ມີພຽງເອກະສານສະເຫີນດ້ານ 
ເຕັກນິກຈະໄດ້ປະເມີນ. ຖ້າວ່າ RFP ກຳນົດໃຫ້ຍື່ນເອກະສານສະເຫີນດ້ານການເງິນ ເພີ່ມຕື່ມກັບເອກະ 
ສານສະເຫີນໂຄງການດ້ານເຕັກນິກ, ມັນອາດເຮັດໄດ້ໂດຍຍື່ນເປັນສອງຊອງປິດແຍກກັນ ແລະ ມີພຽງ 
ຊອງເອກະສານສະເຫີນດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຖືກຈັດລຳດັບສູງສຸດ ດ້ານເຕັກນິກທີ່ຖືກຮັບ 
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ຮອງເທົ່ານັ້ນ ຈະຖືກເປີດ ແລະ ໃຫ້ມີການເຈລະຈາ. ການຂໍໃຫ້ຍື່ນເອກະສານສະເໜີທັງສອງດ້ານພ້ອມ 
ກັນອາດຈະໃຫ້ເວລາຄັດເລືອກສັ້ນລົງ. ໃນທາງເລືອກອື່ນ, RFP ອາດສະເຫີນໃຫ້ຍື່ນພຽງແຕ່ເອກະ 
ສານສະເຫີນດ້ານເຕັກນິກ. ໃນກໍລະນີນັ້ນ, ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈັດລຳດັບທີ 1 ຂອງເອກະສານສະເໜີ 
ດ້ານເຕັກນິກ ຈະຖືກເຊີນໃຫ້ຍື່ນເອກະສານສະເຫີນໂຄງການດ້ານການເງິນ ເພື່ອເຈລະຈາ. QBS 
ມີຄວາມເຫມາະສົມ ເມື່ອ (i) ໜ້າວຽກປະຕິບັດມີລັກສະນະຄົບຊຸດ (ສະຫັຼບສັບຊ້ອນ) ຫືຼ ຕ້ອງ 
ການຄວາມຊຳນານສະເພາະດ້ານສູງ ແລະ ບົດກຳນົດລາຍການໜ້າວຽກທີ່ຊັດເຈນ ລວມທັງປັດໄຈ 
ນຳໃຊ້ຂອງທີ່ປຶກສາ ກຳນົດໄດ້ຍາກ, (ii) ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າຂອງການປະຕິບັດໜ້າວຽກແມ່ນ 
ຫຼາຍ, ແລະ (iii) ການປະຕິບັດໜ້າວຽກສາມາດດຳເນີີນດ້ວຍຫຼາຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ຕິດພັນກັບ 
ເອກະສານສະເຫີນດ້ານການເງິນ ແມ່ນມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນການປຽບທຽບ.

A1.8 ການປະເມີນ: ພາຍໃຕ້ QBS, ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ນອນໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ ຈະຍື່ນເອກະສານເອກະ 
ສານສະເຫີນດ້ານເຕັກນິກ. ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະດຳເນີນການປະເມີນເອກະສານສະເຫີນ 
ດ້ານເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຍື່ນມາ ໂດຍການນຳໃຊ້ບັນທັດຖານການປະເມີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມແບບເອກະສານ 
ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກເຕັມຮູບແບບ (FTP), ກະທັດລັດ (STP), ຫືຼ ດ້ານປະຫັວດ (BTP) (ຫືຼ ກຳນົດ 
ຂຶ້ນເອງ) ທີ່ເຫມາະສົມ. ຕໍ່ມາ, ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈັດລຳດັບທີ 1 ດ້ານເຕັກນິກ, ຈະຖືກເຊີນມາ ເພື່ອເຈລະຈາ 
ສັນຍາ ເຊິ່ງເປັນກວມເອົາທັງສອງດ້ານຄື ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ. 

E.  ການຈັດຈ້າງ ຕາມຄຸນວຸດທິ
A1.9 ການຄັດເລືອກ: ຄ້າຍຄືກັບການຈັດຈ້າງສະເພາະຄຸນນະພາບ (QBS), ການຈັດຈ້າງຕາມ   
ຄຸນວຸດທິ (CQS) ຈະບໍ່ເລັງໃສ່ແຕ່ມູນຄ່າ ເຊິ່ງມັນຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະເມີນ, ແຕ່ດ້ານຄຸນະ 
ພາບທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການຜັນຂະຫຍາຍເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ໃນໜັງສືສະເໜີເຈດຈຳນົງ (EOIs) ທີ່ໄດ້ຍື່ນ  
ເຊິ່ງຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນ EOIs ດັ່ງກ່າວ. ອີງຕາມ EOI ທີ່ໄດ້ຍື່ນກວມເອົາຄຸນວຸດທິ, 
ປະສົບການ, ຄວາມຖະໜັດຕາມພູມສາດ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ມີການກຳນົດໄວ້ໃນຫັນງ
ສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນ EOIs ດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈັດລຳດັບທີ 1 ຈະຖືກເຊີນ ເພື່ອຍື່ນເອກະສານສະເໜີດ້ານ    
ເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ. CQS ມີຄວາມເຫມາະສົມ ຖ້າວ່າ ການຈັດບັນຊີຄັດຈ້ອນ ແລະ ການ 
ກະກຽມ, ການຍື່ນ ແລະ ການປະເມີນເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນຂອງຫຼາຍໆ 
ບໍລິສັດ ຖືວ່າບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ (i) ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທີ່ມີຄວາມຊຳນານສະເພາະດ້ານສູງ ຫືຼ “ທັນ 
ສະໄໝ” ເຊິ່ງສາມາດ ສະໜອງຄວາມຊຳນານລົງສະເພາະດ້ານ; (ii) ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ທີ່ຜ່ານຄຸນວຸດ 
ທິເໝາະສົມມີຫ້ນອຍ; (iii) ມູນຄ່າຂອງໜ້າວຽກ ທີ່ຕ້ອງການປະຕິບັດແມ່ນໜ້ອຍ; ແລະ (iv) ຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງຫ້ນາວຽກປະຕິບັດ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະສັ້ນ.

A1.10 ການປະເມີນ: ພາຍໃຕ້ການຈັດຈ້າງຕາມຄຸນວຸດທິ (CQS), ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ປະເມີນແລ້ວແມ່ນ 
ມີຄຸນວຸດທິເຫມາະສົມທີ່ສຸດ ແລະ ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ, ສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສົບ 
ການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜັງສືສະເໜີເຈດຈຳນົງ (EOIs) ທີ່ໄດ້ຍື່ນນັ້ນ ແມ່ນຈະຖືກ 
ເຊີນເພື່ອຍື່ນເອກສານສະເໜີໂຄງການ ລວມທັງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ ແລະ ເຈລະຈາ 
ສັນຍາທີ່ປຶກສາ. ອັດຕາສວ່ນດ້ານເຕັກນິກ ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ປະຫັວດຂອງທີ່ປຶກສາ ເຊິ່ງຄ້າຍ 
ຄືກັບແບບເອກະສານສະເໜີເຕັກນິກດ້ານປະຫັວດ (BTP).



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ປະເດັນທົ່ວໄປ 
ທີ່ໄດ້ກວມເອົາໃນການເຈລະຈາສັນຍາ

A.  ການຢືນຢັນ ແລະ ການປ່ຽນແທນບຸກຄະລາກອນ
A2.1 ເມື່ອການເຈລະຈາສັນຍາຫາກໄດ້ດຳເນີນໃນໄລຍະມີຜົນນຳໃຊ້ໄດ້ເດີມຂອງເອກະສານ 
ສະເໜໂີຄງການ, ທີ່ປຶກສາ ຕ້ອງໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມພ້ອມຂອງສະມາຊິກທິມງານທັງຫມດົ ທີ່ແຕ່ງຕັ້ງເຂົ້າ 
ໃນເອກະສານສະເໜໂີຄງການ. ທີ່ປຶກສາຈະຕ້ອງຮບັປະກັນວາ່ ບຸກຄະລາກອນທີ່ສະເຫນມີາທັງຫມດົ 
ມີຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮວ່ມເຮດັວຽກຕາມສັນຍາ. ນີ້ແມ່ນສາມາດເຮດັໄດ້ໂດຍທີ່ປຶກສາ ໂດຍການເຊີນຊ່ຽວ 
ຊານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງນາມການສະແດງເຈດຈຳນົງສະບັບນີ້ ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ. ອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
ໂຄງການຄວນອະນຸຍາດທີ່ປຶກສາ ເພື່ອປ່ຽນແທນບຸກຄະລາກອນ ໃນສະຖານະການຍົກເວັ້ນສະເພາະ 
ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານແຈງ້ເຊີນຍື່ນເອກະສານສະເໜໂີຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ເອກະສານແຈງ້ 
ເຊີນອື່ນໆ (ຕົວຢ່າງ: ມີຄວາມຫລາ້ຊ້າຫລາຍກ່ອນຈະມີການເຈລະຈາ ເຊິ່ງໄລຍະຜົນນຳໃຊ້ໄດ້ 
ຂອງເອກະສານສະເໜໂີຄງການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມປະມູນ ໄດ້ກາຍອອກໄປ, ສະມາຊິກທີມງານທີ່ສະເໜ ີ
ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມ ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນເຫນອືການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມປະມູນເຊັ່ນວາ່ ການເຈບັເປັນ  
ຫືຼ ການເສຍຊີວດິ, ຫືຼ ໃນສະຖານະການຍົກເວັ້ນສະເພາະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ). ຄຸນວດຸທິ ແລະ ປະສົບການຂອງ 
ຊ່ຽວຊານທີ່ປ່ຽນແທນຕ້ອງເທົ່າທຽມ ຫືຼ ເຫນອືກວາ່ຊ່ຽວຊານເດີມ ແລະ ອັດຕາການຕອບແທນແມ່ນ 
ບໍ່ກາຍລາຄາເດີມ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານສະເໜດ້ີານການເງິນຂອງນິຕິບຸກຄົນນັ້ນ. 

B.  ການກໍານົດປະເດັນ
A2.2 ຫັນງສືເຊີນເຈລະຈາ ຕ້ອງລວມມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະເດັນ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໄລຍະການປະ 
ເມີນດ້ານເຕັກນິກ ຫືຼ ດ້ານການເງິນທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ແຈງ ຫືຼ ດັດແກ້ໃນໄລຍະເຈລະຈາ. ສຳລັບການ 
ຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ, ການຈັດຈ້າງຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ, ແລະ ການຈັດຈ້າງ 
ຕາມມູນຄ່າຕໍ່າ່ສຸດ, ທຸກແງ່ມຸນຂອງການເຈລະຈາດ້ານລາຄາ ຕາມເອກະສານສະເໜີດ້ານການ 
ເງິນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຊັດເຈນ ຫືຼ ສະຖາ 
ນະການຍົກເວັ້ນສະເພາະ. 

C.  ການຈັດການດ້ານເອກະສານ
A2.3 ກ່ອນການເຈລະຈາຕ່າງໆ, ທີ່ປຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຕ້ອງຍື່ນຫັນງສືຂອງອົງກອນ
ຕົນ ໃນນາມຜູ້ຕາງໜ້າຂອງນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍເພື່ອເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ລວມທັງ
ໃບສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການຈັດຕັ້ງ ຫືຼ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນຖານະນິຕິບຸກຄົນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

A2.4 ໃນການເຈລະຈາ, ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະຮັບຮອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສິ່ງ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີ່ຈະສະຫນອງໃຫ້ທີ່ປຶກສາ ແລະ ເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຮ່ວມກັນກັບທີ່ປຶກສາ. ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ຄວນຈະບັນທຶກໄວ້ໃນເອກະສານບັນທຶກການເຈລະຈາ 
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ສັນຍາ. ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະສະຫຸລບມູນຄ່າສຸດທ້າຍເຂົ້າໃນສັນຍາ ເຊິ່ງຈັດສັນເຂົ້າເປັນເງິນ 
ແຮນຳຮອງ ສຳລັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊິ່ງທີ່ປຶກສາເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງເຊັ່ນວ່າ: ແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ກອງ 
ປະຊຸມວິຊາການ, ແລະ ອື່ນໆ.

A2.5 ອົງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເອກະສານບັນທຶກ ເຊິ່ງປະກອບມີເໜືອໃນສຳ 
ຄັນ ທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງກັນ ໃນການເຈລະຈາສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ເອກະສານບັນທຶກຕ້ອງລົງ 
ວັນທີ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ທີ່ 
ປຶກສາ.



ການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ
ຄູ່ມືແນະນຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫຼື ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ADB ແມ່ນນຳໃຊ້ໃນການຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ຫຼື ທີ່ປຶກສາ 
ບຸກຄົນ. ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ໄດ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກ, ການເຮັດສັນຍາ ແລະ 
ການຕິດຕາມກວດກາບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ 
ADB ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017 ຂອງ ADB. ການແນະນຳນີ້ ແມ່ນຍົກໃຫ້ເຫັນຂະບວນ
ການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາທີ່ໄວຂຶ້ນ, ງ່າຍກວ່າ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນກວ່າ ໃນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ, ຫຼັກການໃຫມ່ທີ່ສົ່ງ 
ເສີມທີ່ປຶກສາໃຫ້ມີຄຸນະພາບດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມກຸ້ມຄ່າຕໍ່ການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ການສະໜັບສະຫນູນຫຼາຍຂຶ້ນ 
ປະກອບເຂົ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາກັບທີ່ປຶກສາ.

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງ ເອດີບີ ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ ປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ ເອດີບີ ແມ່ນ 
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາຂອງຕົນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະ
ພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຂດພາກພື້ນນີ້ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ, 
ແຕ່ຍັງມີ ປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂລກອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ເອດີບີ ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກ ຜ່ານການສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ມີຄວາມຍືນ
ຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ.

ເອດີບີ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫລວງມະນີລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 48 ປະເທດ 
ມາຈາກພາກພື້ນ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງ ເອດີບີ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ 
ປະກອບມີ ການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, ການຄໍ້າປະກັນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 
ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.


