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I.ພາກສະເໜີແລະນະໂຍບາຍ

ຈຸດປະສົງ

1.1 ຈຸດປະສົງຂອງຂ້ໍແນະນຳເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນເພ່ືອກຳນົດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB)ສຳລັບການຄັດເລືອກ,ການເຮັດສັນຍາວ່າຈ້າງແລະ
ການຕິດຕາມເບ່ິງການເຮັດວຽກຂອງທ່ີປຶກສາທ່ີຈຳເປັນສຳລັບບັນດາໂຄງການເງິນກູ້ ແລະ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ (TA) ທ່ີໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຈາກເງິນ
ກູ້ຂອງທະນາຄານADB, ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າໂດຍADB, ຫືຼ ເງິນທຶນທ່ີບໍລິຫານໂດຍADB. ຂ້ໍ
ແນະນຳເຫ່ົຼານ້ີໃຫ້ຄຳປະກາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີນຳໃຊ້ຂອງ ADB;
ການອະທິບາຍເພ່ີມເຕີມແມ່ນມີຢູ່ໃນຄຳແນະນຳການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ (PAIs)1
ແລະ/ຫືຼເອກະສານຂໍການສະເໜີຕາມມາດຕະຖານ(RFPs)2ຂອງທະນາຄານADB.

1.2 ສັນຍາເງິນກູ້, ສັນຍາເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ຫືຼ ໜັງສືຂ້ໍສັນຍາ TA,3 ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີຈະ
ເປັນ,ຄຸ້ມຄອງຄວາມສຳພັນທາງກົດໝາຍລະຫວ່າງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນແລະທະນາຄານADB,ແລະ
ຂ້ໍແນະນໍາດ່ັງກ່າວນໍາໃຊ້ກັບການວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາດ່ັງທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.
ສິດທິ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ4 ຫືຼ ADB ແລະ ຂອງທ່ີປຶກສາແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍ RFP
ສະເພາະທ່ີອອກໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມຫືຼADBແລະໂດຍສັນຍາວ່າຈ້າງທ່ີເຊັນກັນລະຫວ່າງຜູ້ກູ້ຢືມຫືຼ
ADBກັບທ່ີປຶກສາ,ແລະບ່ໍແມ່ນໂດຍຂ້ໍແນະນຳເຫ່ົຼານ້ີ,ສັນຍາເງິນກູ້,ສັນຍາເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ
ຫືຼ ໜັງສືສັນຍາ TA. ບ່ໍມີພາກສ່ວນໃດນອກຈາກບັນດາພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາເງິນ

1 ທ່ານສາມາດເຂ້ົາຫາPAIsໄດ້ເທິງເວັບໄຊຂອງADBທ່ີwww.adb.org
2 ຄໍາຮ້ອງສະເໜີຕາມມາດຕະຖານ(RFP)ສຳລັບເງິນກູ້ແມ່ນເຂ້ົາກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນກັບສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນຂອງMDBອ່ືນແລະສາມາດເຂ້ົາຫາໄດ້

ເທິງເວັບໄຊADBທ່ີwww.adb.org
3 ສຳລັບTAທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກADB,ປະເທດໄດ້ຮັບທຶນລົງນາມໃນສັນຍາກອບວຽກTA“ກວມລວມ”ກັບADBທ່ີຄວບຄຸມຄວາມສຳພັນ

ລະຫວ່າງADBແລະປະເທດໄດ້ຮັບທຶນໂດຍທ່ົວໄປສຳລັບທຸກໂຄງການTAທ່ີADBຂະຫຍາຍໄປສູ່ປະເທດດ່ັງກ່າວ.ສຳລັບແຕ່ລະ
ໂຄງການTAສະເພາະ,ແນວໃດກ່ໍຕາມ,ໜັງສືຂ້ໍສັນຍາTAໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີລະຫວ່າງADBແລະຜູ້ກູ້ຢືມ.ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ
ໜັງສືຂ້ໍສັນຍາTAປະກອບມີບັນດາຂ້ໍກຳນົດຕ່າງໆຂອງສັນຍາກອບວຽກTAທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແລະການອະນຸມັດການສະເໜີເອກະສານTA
ຂອງTAນ້ັນ.

4 ການອ້າງອີງໃນຂ້ໍແນະນຳເຫ່ົຼານ້ີເຖິງ“ຜູ້ກູ້ຢືມr”ແມ່ນລວມເອົາທັງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງແລະ/ຫືຼໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກADBບ່ອນທ່ີຜູ້ກູ້ຢືມ(ຫືຼຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ)ບ່ໍໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍກົງ.



2 ຂ້ໍແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທ່ີປຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ກູ້, ສັນຍາເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ຫືຼ ໜັງສືສັນຍາ TA ໜັງສືຂ້ໍຕົກລົງຈະໄດ້ຮັບສິດອັນຊອບທຳໃນ
ທ່ີນ້ັນຈາກ ຫືຼ ມີການອ້າງສິດຕ່ໍກັບການດຳເນີນການເງິນກູ້, ທືນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ຫືຼ ທືນຊ່ວຍ
ເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການ.

1.3 ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງຂ້ໍແນະນຳເຫ່ົຼານ້ີ, ຄຳສັບ ທ່ີປຶກສາ ແມ່ນລວມເອົາບຸກຄົນແລະ
ນິຕິບຸກຄົນທ່ີຫຼາກຫຼາຍທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ, ເຊ່ິງລວມມີບໍລິສັດທ່ີປຶກສາຕ່າງປະເທດ5
ແລະ ພາຍໃນ,6 ບໍລິສັດວິສະກຳ, ບໍລິສັດກ່ໍສ້າງ, ບໍລິສັດບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ຕົວແທນຈັດຊ້ື,
ຕົວແທນຝ່າຍກວດກາ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ, ໜ່ວຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN)
ແລະອົງການຈັດຕ້ັງລະຫວ່າງປະເທດອ່ືນ,ມະຫາວິທະຍາໄລ,ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ,ໜ່ວຍງານ
ຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງບ່ໍສັງກັດລັດ (NGOs), ແລະ ບຸກຄົນຕ່າງໆ.7 ADB ຫືຼ ຜູ້ກູ້
ຢືມຂອງຕົນ ນຳໃຊ້ອົງການຈັດຕ້ັງເຫ່ົຼານ້ີເປັນທ່ີປຶກສາເພ່ືອຊ່ວຍໃນກິດຈະກຳຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ
ເຊ່ັນວ່າ ການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ການປະຕິຮູບສະຖາບັນການຈັດຕ້ັງ, ການ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການບໍລິການດ້ານວິສະວະກຳ, ການຕິດຕາມກວດກາການກ່ໍສ້າງ, ການ
ບໍລິການດ້ານການເງິນ, ການບໍລິການດ້ານການຈັດຊ້ື, ການສຶກສາດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດ
ລ້ອມ, ແລະການກຳນົດ,ການກະກຽມແລະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຕ່າງໆເພ່ືອ
ເພ່ີມເສີມຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຫືຼທະນາຄານADBໃນຂົງເຂດວຽກງານເຫ່ົຼານ້ີ.

ຂໍ້ພິຈາລະນາທົ່ວໄປ

1.4 ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມຮັບຜິດຊອບການຄັດເລືອກ, ການວ່າຈ້າງ ແລະ ການຄວບ
ຄຸມຕິດຕາມບັນດາທ່ີປຶກສາທ່ີໃຊ້ທຶນຈາກເງິນກູ້,8 ແລະ ADB ຮັບຜິດຊອບການຄັດເລືອກ,
ການວ່າຈ້າງ ແລະການຄວບຄຸມຕິດຕາມບັນດາທ່ີປຶກສາທ່ີໃຊ້ທຶນຈາກເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າTA.9
ໃນຂະນະທ່ີກົດລະບຽບ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະທ່ີຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສຳລັບການ
ວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາ ແມ່ນຂ້ຶນກັບສະພາບການຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ, ຂ້ໍພິຈາລະນາຕ້ົນຕໍຫົກ
ຢ່າງເປັນສ່ິງນຳທາງນະໂຍບາຍຂອງADBກ່ຽວກັບຂະບວນການຄັດເລືອກທ່ີປຶກສາ:

(a) ຕ້ອງການການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ,
(b) ຕ້ອງປະຢັດແລະມີປະສິດທິຜົນ,

5 “ທ່ີປຶກສາຕ່າງປະເທດ”ໝາຍເຖິງບໍລິສັດທ່ີປຶກສາທ່ີສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນຫືຼລວມຕົວເປັນບໍລິສັດໃນປະເທດທ່ີມີຄຸນລັກສະນະເໝາະສົມ,ລວມທັງປະ
ເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ,ຫືຼບຸກຄົນຜູ້ທ່ີເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດທ່ີມີຄຸນລັກສະນະເໝາະສົມລວມທັງປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.

6 “ທີ່ປຶກສາພາຍໃນ”ໝາຍເຖິງບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນຈາກປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫຼືປະກອບເປັນບໍລິສັດແລະມີສຳນັກງານຢູ່ໃນປະ
ເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ,ຫຼືບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.

7 ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ,ເບິ່ງຫຍໍ້ໜ້າ2.34.
8 ນ້ີລວມທັງທ່ີປຶກສາທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໃນບັນດາໂຄງການລົງທຶນທ່ີໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດຫືຼສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຈາກເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງກອງທຶນ

ພັດທະນາອາຊີ(ADF).
9 ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງໂຄງການTAແລະປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງຂອງຜົນປະໂຫຍດໂຄງການ,ADBອາດຈະ,ໃນສະພາບ

ການສະເພາະ,ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ(“TAທ່ີມອບໝາຍໃຫ້”)ເປັນຜູ້ວ່າຈ້າງແລະຄວບຄຸມບັນດາທ່ີປຶກສາTA.
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(c) ຕ້ອງໃຫ້ໂອກາດແກ່ທ່ີປຶກສາທຸກຄົນທ່ີມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນໃນການເຂ້ົາແຂ່ງຂັນເພື່ອ
ສະໜອງການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກADB,

(d) ຄວາມສົນໃຈຂອງ ADB ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ປຶກສາ
ພາຍໃນຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ(DMCs),

(e) ຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຂະບວນການຄັດເລືອກ,ແລະ
(f) ຕ້ອງເພີ່ມການເນັ້ນໜັກໃສ່ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ

ຫຼັກສິນທຳ.

1.5 ADB ພິຈາລະນາວ່າ, ໃນກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່, ຂ້ໍພິຈາລະນາເຫ່ົຼານ້ີສາມາດຖືກຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຜ່ານການແຂ່ງຂັນກັນໃນໝູ່ບໍລິສັດທ່ີຄົບຄຸນສົມບັດທ່ີຖືກຄັດຈ້ອນເບ້ືອງຕ້ົນ
ເຊ່ິງການຄັດເລືອກແມ່ນອີງໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງການສະເໜີ ແລະ, ໃນບ່ອນທ່ີເໝາະສົມ, ອີງ
ໃສ່ລາຄາຄ່າບໍລິການທ່ີຈະສະໜອງໃຫ້. ພາກ II, ຂ້ໍ A, ຂອງຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີອະທິບາຍວິທີ
ການຕ່າງໆ ຂອງການຄັດເລືອກທ່ີປຶກສາທ່ີຍອມຮັບເອົາໂດຍADBແລະສະພາບການຕ່າງໆທ່ີ
ພວກມັນມີຄວາມເໝາະສົມນຳໃຊ້. ເພາະວ່າການຄັດເລືອກທ່ີອີງໃສ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ
(QCBS) ແມ່ນວິທີທ່ີADBມັກໃຊ້,ຫຍ້ໍໜ້າ2.2–2.21ຂອງຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີອະທິບາຍລາຍ
ລະອຽດຂອງຂ້ັນຕອນສຳລັບການຄັດເລືອກQCBS.ແນວໃດກ່ໍຕາມ,ສຳລັບກໍລະນີທ່ີQCBS
ບ່ໍແມ່ນວິທີທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດ,ຫຍ້ໍໜ້າ2.23–2.32ອະທິບາຍວິທີການຄັດເລືອກອ່ືນ.

1.6 ວິທີການທ່ີອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການຄັດເລືອກທ່ີປຶກສາພາຍໃຕ້ໂຄງການເງິນກູ້ ຫືຼ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອTAແມ່ນມີໃຫ້ໃນສັນຍາເງິນກູ້, ສັນຍາເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ, ຫືຼ ໜັງສືສັນຍາ
TA. ບັນດາສັນຍາສະເພາະທ່ີຈະໄດ້ຮັບທຶນພາຍໃຕ້ໂຄງການ, ແລະ ວິທີການຄັດເລືອກຂອງ
ພວກມັນ,ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກຳນົດຂອງສັນຍາເງິນກູ້,ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຫືຼໜັງສືສັນຍາTA,
ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸແຈ້ງໃນແຜນການຈັດຊ້ື(ເບ່ິງຫຍ້ໍໜ້າ1.27).

ຄວາມສາມາດນຳໃຊ້

1.7 ການບໍລິການດ້ານທ່ີປຶກສາທ່ີຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີນຳໃຊ້ກັບໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວແມ່ນກ່ຽວກັບປັນຍາ
ຄວາມຮູ້ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ທ່ີກວມເອົາຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ, ທັງພາກລັດ ແລະ
ພາກເອກະຊົນ, ແລະ ຫຼາກຫຼາຍການບໍລິການ10 ຢູ່ໃນທຸກໄລຍະຂອງຮອບວຽນໂຄງການ. ຂ້ໍ
ແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ບ່ໍນຳໃຊ້ກັບການບໍລິການປະເພດອ່ືນທ່ີມີກິດຈະກຳທາງຕີນມື
ຫຼາຍກວ່າ(ຕົວຢ່າງວຽກກ່ໍສ້າງ).

10 “ການບໍລິການ”ປະກອບມີການໃຫ້ຄຳແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍ;ການປົກຄອງ;ການປະຕິຮູບລະບົບສະຖາບັນ;ບັນຫາທາງສັງຄົມ
ເຊ່ິງລວມມີການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ;ການປະເມີນແລະການກວດສອບດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ,ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມແລະການປຶກສາຫາລື,ການເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານສະຖາບັນແລະການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດເຊ່ິງລວມທັງການຝຶກ
ອົບຮົມ;ການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍແລະດ້ານການເງິນ;ການບໍລິການດ້ານການຄຸ້ມຄອງແລະວິສະວະກຳ;ແລະການຄວບຄຸມຕິດການ
ກ່ໍສ້າງ.



4 ຂ້ໍແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທ່ີປຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

1.8 ລະບຽບການທ່ີອະທິບາຍໃນຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີນຳໃຊ້ກັບທຸກສັນຍາວ່າຈ້າງສຳລັບການ
ບໍລິການດ້ານທ່ີປຶກສາທ່ີໄດ້ຮັບທຶນໃນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຈາກເງິນກູ້, ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ
TA ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າອ່ືນ ຫືຼ ກອງທຶນທ່ີບໍລິຫານໂດຍ ADB ທ່ີຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍ
ADBຫືຼຜູ້ກູ້ຢືມໃດໜ່ຶງ.ໃນການຈັດຫາການບໍລິການດ້ານທ່ີປຶກສາທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບທຶນຈາກແຫ່ຼງທຶນ
ດ່ັງກ່າວ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະນໍາໃຊ້ລະບຽບການອ່ືນ. ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ, ADB ຈະຕ້ອງພໍໃຈວ່າ
(i) ລະບຽບການທ່ີຈະຖືກນໍາໃຊ້ຈະກ່ໍໃຫ້ເກີດການຄັດເລືອກທ່ີປຶກສາຜູ້ທ່ີມີຄຸນສົມບັດດ້ານວິຊາ
ຊີບທ່ີຈໍາເປັນ, (ii) ທ່ີປຶກສາທ່ີຖືກເລືອກຈະປະຕິບັດໜ້າວຽກອີງຕາມກຳນົດເວລາທ່ີໄດ້ຕົກລົງ
ກັນ,ແລະ(iii)ຂອບເຂດການບໍລິການແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.

1.9 ທ່ີປຶກສາທ່ີຖືກຈ້າງງານໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ປະກອບມີ ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນສຳລັບ
ໂຄງການເງິນກູ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ TA ທ່ີມອບໝາຍໃຫ້. ADB ອາດຈະນໍາໃຊ້ທ່ີປຶກສາ
ສຳລັບກິດຈະກຳTAທ່ີໃຫ້ທຶນໂດຍADBຈາກແຫ່ຼງທຶນຂອງມັນເອງຫືຼທ່ີ,ເຖິງແມ່ນຈະໃຫ້ທຶນ
ໂດຍສະຖາບັນອ່ືນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບດັໂດຍADB ໃນນາມຂອງສະຖາບັນອ່ືນດ່ັງກ່າວ.ນອກນ້ັນ
ADBອາດຈະນຳໃຊ້(i) ທ່ີປຶກສາເປັນພະນັກງານເພ່ືອເສີມເຕີມພະນັກງານຂອງຕົນເອງໂດຍ
ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄຳແນະນໍາພິເສດສະເພາະສຳລັບບັນດາກິດຈະກຳຂອງ ADB ພາຍ
ໃຕ້ສັນຍາຈ້າງງານທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກງົບປະມານບ້ວງບໍລິຫານຂອງ ADB; ແລະ (ii) ບຸກຄົນ
ຫັຼກແຫ່ຼງເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກກອງປະຊຸມ, ການປະຊຸມສົນທະນາວຽກ ແລະ ການສຳ
ມະນາຕ່າງໆ. ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ, ທ່ີປຶກສາຈະຖືກວ່າຈ້າງໂດຍADB. ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງ
ທ່ີປຶກສາຖືກກຳນົດໃນເອກະສານກຳນົດໜ້າວຽກ (TOR) ເຊ່ິງ, ໃນກໍລະນີຂອງໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫືຼອTA,ຖືກເຮັດຂ້ຶນໂດຍຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທ່ີໄດ້ຮັບທຶນ.

ການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ

1.10 ADB ຖືເອົາການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດເປັນສະພາບການໜ່ຶງທ່ີພາກສ່ວນໃດໜ່ຶ
ງມີຜົນປະໂຫຍດທ່ີອາດຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງບ່ໍເໝາະສົມຕ່ໍກັບການປະຕິບັດໜ້າທ່ີ ຫືຼ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນທາງການ, ພັນທະຕາມສັນຍາ, ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແລະກົດ
ລະບຽບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກສ່ວນນ້ັນ ແລະ ການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດນ້ັນອາດຈະ
ປະກອບສ່ວນ ຫືຼ ກ່ໍໃຫ້ເກີດການກະທຳທ່ີຖືກຫ້າມ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຕ້ານການ ສ້ໍລາດບັງ
ຫຼວງຂອງADB.ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງນະໂຍບາຍ ຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງທ່ີກຳ
ນົດໃຫ້ບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງກິດຈະກຳທ່ີໄດ້ທຶນຈາກ ADB)
ແລະ ບັນດາທ່ີປຶກສາພາຍໃຕ້ສັນຍາວ່າຈ້າງທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ADB ຕ້ອງຮັກສາມາດຕະຖານ
ດ້ານຫັຼກສິນທຳສູງສຸດ, ADB ຈະດຳເນີນການຢ່າງເໝາະສົມເພ່ືອຄຸ້ມຄອງການຂັດແຍ້ງດ້ານ
ຜົນປະໂຫຍດດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ອາດຈະປະຕິເສດການສະເໜີໃຫ້ເລືອກເອົາ ຖ້າມັນກຳນົດວ່າການ
ຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດນ້ັນໄດ້ກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມບົກຜ່ອງຕ່ໍກັບຄວາມສົມບູນພາບຂອງຂະ
ບວນການຄັດເລືອກທ່ີປຶກສານ້ັນ.



5ພາກສະເໜີແລະນະໂຍບາຍ

1.11 ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍຈຳກັດກ່ຽວກັບກົດເກນທ່ົວໄປຂອງສ່ິງທ່ີກ່າວມາແລ້ວ, ທ່ີປຶກສາຈະຕ້ອງບ່ໍ
ຖືກວ່າຈ້າງພາຍໃຕ້ສະພາບການທ່ີກຳນົດຢູ່ລຸ່ມນ້ີ:

(a) ການຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງກິດຈະກຳດ້ານທີ່ປຶກສາ ແລະ ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ວຽກງານ
ຫຼື ການບໍລິການ (ເວັ້ນເສຍຈາກການບໍລິການດ້ານທີ່ປຶກສາທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໂດຍຂໍ້ແນະ
ນໍາເຫຼົ່ານີ້).11ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຫຼືທີ່ປຶກສາລາຍບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການວ່າຈ້າງໂດຍADB
ຫຼື ຜູ້ກູ້ຢືມໃດໜຶ່ງໃຫ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ວຽກງານ ຫຼື ການບໍລິການ (ເວັ້ນເສຍຈາກການ
ບໍລິການດ້ານທີ່ປຶກສາທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໂດຍຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ສຳລັບໂຄງການໃດໜຶ່ງ),
ຈະຕ້ອງໃຫ້ຂາດຄຸນສົມບັດຈາກການສະໜອງການບໍລິການດ້ານທີ່ປຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບສິນຄ້າ, ວຽກງານ ຫຼື ການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ
ຫຼື ທີ່ປຶກສາລາຍບຸກຄົນທີ່ຖືກຈ້າງໃຫ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານທີ່ປຶກສາສຳລັບການ
ກະກຽມຫຼືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃດໜຶ່ງຈະຕ້ອງໃຫ້ຂາດຄຸນສົມບັດຈາກການ
ສະໜອງສິນຄ້າ,ວຽກງານຫຼືການບໍລິການ(ເວັ້ນເສຍຈາກການບໍລິການດ້ານທີ່ປຶກສາ
ທີ່ກ່າວເຖິງໂດຍຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້) ອັນເປັນຜົນຕາມມາຈາກ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບ
ການບໍລິການຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ຫຼື ທີ່ປຶກສາລາຍບຸກຄົນນັ້ນສຳລັບການກະກຽມ ຫຼື
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັ້ນ.

(b) ການຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງວຽກງານດ້ານທີ່ປຶກສາ. ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ຫຼື ທີ່ປຶກສາລາຍ
ບຸກຄົນຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກວ່າຈ້າງສຳລັບວຽກງານໃດໆກໍ່ຕາມທີ່, ໂດຍຄຸນລັກສະນະຂອງ
ມັນແລ້ວ,ອາດຈະຂັດແຍ້ງກັບວຽກງານອື່ນຂອງບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນນັ້ນ.ຕົວຢ່າງ,ບໍລິສັດ
ທີ່ປຶກສາ ຫຼື ທີ່ປຶກສາລາຍບຸກຄົນທີ່ຖືກຈ້າງໃຫ້ເຮັດການອອກແບບວິສະວະກໍາສຳລັບ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ ຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກວ່າຈ້າງໃຫ້ເຮັດການປະເມີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ແບບເອກະລາດສຳລັບໂຄງການດຽວກັນ, ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ຫຼື ທີ່ປຶກສາລາຍ
ບຸກຄົນທີ່ຊ່ວຍລູກຄ້າໃດໜຶ່ງໃນການຫັນຊັບສິນຂອງລັດໃຫ້ເປັນຂອງເອກະຊົນ ຈະ
ຕ້ອງບໍ່ຊື້ ຫຼື ບໍ່ແນະນໍາການຊື້, ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ທີ່ປຶກສາທີ່ຖືກຈ້າງໃຫ້
ເຮັດTORສໍາລັບວຽກງານໃດໜຶ່ງຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກຈ້າງໃຫ້ເປັນຜູ້ເຮັດວຽກງານນັ້ນ.

(c) ຄວາມສຳພັນກັບພະນັກງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ບໍລິສັດທ່ີປຶກສາ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາລາຍບຸກຄົນທ່ີມີ
ທຸລະກິດຫືຼຄວາມສຳພັນທາງຄອບຄົວກັບພະນັກງານADBຫືຼພະນັກງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ
ຜູ້ທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທາງກົງຫືຼທາງອ້ອມໃນສ່ວນໃດໆກ່ໍຕາມຂອງ(i)ການກະກຽມ
TOR ຂອງສັນຍາວ່າຈ້າງ, (ii) ຂະບວນການວ່າຈ້າງສຳລັບສັນຍາວ່າຈ້າງນ້ັນ, ຫືຼ (iii)
ການຄວບຄຸມດູແລສັນຍາວ່າຈ້າງນ້ັນ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ຮັບສັນຍາວ່າຈ້າງນ້ັນ, ເວ້ັນເສຍແຕ່

11 ເບ່ິງຫຍ້ໍໜ້າ1.7ຂອງຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີ.
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ວ່າ ການຂັດແຍ້ງທ່ີເກີດຈາກສາຍສຳພັນນ້ີໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວໃນແບບທ່ີ ADB
ຍອມຮັບໄດ້ໃນຕະຫຼອດຂະບວນການວ່າຈ້າງແລະການປະຕິບັດສັນຍາວ່າຈ້າງ.

ຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາ

1.12 ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການວ່າຈ້າງຮຽກຮ້ອງວ່າ ບໍລິສັດ
ທ່ີປຶກສາ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາລາຍບຸກຄົນທ່ີແຂ່ງຂັນກັນສຳລັບວຽກງານສະເພາະໃດໜ່ຶງ ຕ້ອງ
ບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນຈາກການທ່ີໄດ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານທ່ີ
ປຶກສາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານນ້ັນແລ້ວ. ຕ່ໍກັບສ່ິງນ້ັນ, ADB ຫືຼ ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງເອົາໃຫ້
ບັນດາທ່ີປຶກສາທັງໝົດທ່ີຢູ່ໃນລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນ ພ້ອມກັບ RFP ທຸກຂ້ໍມູນທ່ີຈະ
ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດທ່ີປຶກສາຫືຼທ່ີປຶກສາລາຍບຸກຄົນມີຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນ.

ການມີສິດເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ

1.13 ຍົກເວ້ນ ໃນກໍລະນີ ທ່ີສະພາບໍລິຫານໄດ້ກໍານົດເອົາໄວ້ ນອກນ້ັນ, (i) ການບໍລິການ
ດ້ານທ່ີປຶກສາ ສໍາລັບໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ຈາກແຫ່ຼງທຶນພິເສດ
ນ້ັນ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕ່ ທ່ີປຶກສາ ທ່ີມາຈາກ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທ່ີພັດທະນາ
ແລ້ວ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ທ່ີໄດ້ປະກອບທຶນເຂ້ົາໃນ ກອງທຶນພິເສດດ່ັງກ່າວ ຫືຼ
ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເທ່ົນນ້ັນ;
ແລະ (ii) ການບໍລິການດ້ານທ່ີປຶກສາ ສໍາລັບໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບ ທຶນກູ້ຢຶມ ຫືຼຊ່ວຍເລືອລ້າ
ຈາກແຫ່ຼງທຶນກູ້ຢືມທ່ົວໄປ (ADB’s ordinary capital resources) ຫືຼທືນທ່ີ ທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ ເປັນຜູ້ຄູ້ມຄອງ-ບໍລິຫານເອງ,ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕ່ ທ່ີປຶກສາທ່ີມາຈາກ
ປະເທດສະມາຊິກຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເທ່ົານ້ັນ. . ເງ່ືອນໄຂຕ່າງໆສຳລັບການເຂ້ົາ
ຮ່ວມຈະຕ້ອງຈໍາກັດໃສ່ເງ່ືອນໄຂເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດ
ໃນການເຮັດສຳເລັດສັນຍານ້ັນ. ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ຂ້ໍພິຈາລະນາຕ່ໍໄປນ້ີ ຈະຍັງໄດ້ຮັບການເອົາ
ໃຈໃສ່.

(a) ທີປຶກສາອາດຈະຖືກຄັດອອກ ຖ້າ, ໂດຍການປະຕິບັດຕາມການຕັດສິນຂອງສະພາ
ຄວາມໝ້ັນຄົງແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ີດຳເນີນພາຍໃຕ້ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດແຫ່ງ
ສະຫະປະຊາຊາດ, ປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຫ້າມການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ປະເທດ, ບຸກຄົນ ຫືຼ
ນິຕິບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ. ບ່ອນທ່ີປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຫ້າມການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ທ່ີປຶກສາສະ
ເພາະໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ສຳລັບສິນຄ້າສະເພາະໃດໜ່ຶງ ໂດຍເປັນການປະຕິບັດຕາມສ່ິງທ່ີກ່າວ
ມາຂ້າງເທິງ,ທ່ີປຶກສານ້ັນຈະຖືກຄັດອອກ.
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(b) ວິສະຫະກິດຫຼືສະຖາບັນທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມ
ພຽງແຕ່ຖ້າວ່າພວກເຂົາສາມາດກຳນົດວ່າພວກເຂົາ (i) ເປັນອິດສະຫຼະດ້ານກົດໝາຍ
ແລະ ດ້ານການເງິນ, (ii) ດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການຄ້າ, ແລະ (iii) ບໍ່ແມ່ນ
ໜ່ວຍງານທີ່ຂຶ້ນກັບຜູ້ກູ້ຢືມຫຼືຜູ້ກູ້ຢືມຍ່ອຍ.

(c) ເປັນການຍົກເວັ້ນຕໍ່ຂໍ້ (ii), ເມື່ອການບໍລິການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ສູນຄົ້ນຄວ້າ
ຂອງລັດຖະບານໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນການບໍລິການໜຶ່ງດຽວແລະພິເສດ,ແລະ
ການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງພວກເຂົາແມ່ນສຳຄັນຢ່າງຍ່ິງຕ່ໍກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ,
ADB ອາດຈະເຫັນດີຕໍ່ກັບການວ່າຈ້າງສະຖາບັນເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ.
ບົນພື້ນຖານດຽວກັນ, ສາສະດາຈານໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ນັກວິທະຍາສາດຈາກ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ສາມາດຖືກວ່າຈ້າງແບບສະເພາະບຸກຄົນພາຍໃຕ້ການໃຫ້ທຶນຂອງ
ADB.

(d) ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ລັດຖະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບການວ່າຈ້າງພາຍໃຕ້ສັນຍາ
ວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາເທົ່ານັ້ນ,ອາດຈະເປັນລາຍບຸກຄົນຫຼືເປັນສະມາຊິກຂອງທີມງານຂອງ
ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໃດໜຶ່ງ, ຖ້າພວກເຂົາ (i) ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການລາພັກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າ
ຈ້າງ; (ii) ບໍ່ໄດ້ກຳລັງຖືກວ່າຈ້າງໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ພວກເຂົາກຳລັງເຮັດ ວຽກໃຫ້ກ່ອນ
ການລາພັກມາຮັບວຽກທີ່ປຶກສາ;ແລະ(iii)ການຈ້າງງານຂອງພວກເຂົາຈະບໍ່ສ້າງການ
ຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ(ເບິ່ງຫຍໍ້ໜ້າ1.10).

(e) ບໍລິສັດຫຼື ບຸກຄົນ, ທີ່ຖືກລົງໂທດໂດຍADBອີງຕາມຫຍໍ້ໜ້າຍ່ອຍ (d) ຂອງຫຍໍ້ໜ້າ
1.23 ຂອງຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາ
ແລະຫຼັກການດ້ານຄວາມຊື່ສັດຂອງ ADB (ເຊິ່ງທັງສອງອາດຈະມີການປັບປຸງແກ້ໄຂ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ), ຈະຕ້ອງບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບສັນຍາວ່າຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ADB ຫຼື ທີ່
ADBຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສັນຍາວ່າຈ້າງ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ
ADBຫຼື ທີ່ ADBຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ,ບໍ່ວ່າທາງດ້ານການເງິນຫຼື ດ້ານອື່ນ, ໃນໄລຍະ
ເວລາທີ່ຕັດສິນກຳນົດໂດຍADB.

ການລວມຕົວເປັນສະມາຄົມລະຫວ່າງບັນດາທີ່ປຶກສາ

1.14 ບັນດາທີປຶ່ກສາອາດຈະລວມຕົວກັນໃນຮູບແບບການຮ່ວມທຸລະກິດ12 ຫືຼ ສັນຍາທ່ີ
ປຶກສາຍ່ອຍເພ່ືອເສີມເຕີມຄວາມຊ່ຽວຊານໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ເພ່ີມທະວກີານ
ຕອບສະໜອງດ້ານວິຊາການຂອງການສະເໜີໃຫ້ບໍລິການຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ແລະ ສ້າງທີມງານຜູ້
ຊ່ຽວຊານທ່ີໃຫຍ່ກວ່າ,ສະໜອງວິທີເຮັດວຽກແລະວິທີການທ່ີດີກວ່າ,ແລະ,ໃນບາງກໍລະນີ,ສະ
ເໜີລາຄາທ່ີຕ່ໍາກວ່າ.ການລວມກັນດ່ັງກ່າວອາດຈະເຮັດສຳລັບໄລຍະຍາວ(ບ່ໍຂ້ຶນກັບວຽກງານ
ສະເພາະໃດໜ່ຶງ)ຫືຼສຳລັບວຽກງານສະເພາະໃດໜ່ຶງ.ຖ້າADBຫືຼຜູ້ກູ້ຢືມວ່າຈ້າງສະມາຄົມໃດ

12 ສັນຊາດຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດ(JV)ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການຄັດຈ້ອນເບ້ືອງຕ້ົນຈະຖືກກຳນົດສັນຊາດຂອງບໍລິສັດທ່ີເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຜູ້
ຕ່າງໜ້າຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດJVນ້ັນ.



8 ຂ້ໍແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທ່ີປຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ໜ່ຶງໃນຮູບແບບບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດ, ສະມາຄົມນ້ັນ ຈະແຕ່ງຕ້ັງໜ່ຶງໃນບັນດາບໍລິສັດໃຫ້ເປັນ
ຜູ້ຕ່າງໜ້າສະມາຄົມ; ສະມາຊິກທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດຈະຕ້ອງເຊັນສັນຍາວ່າຈ້າງ
ແລະ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນແລະແຍກກັນຕ່ໍກັບວຽກງານວ່າຈ້າງທັງໝົດທ່ີມອບໝາຍ
ໃຫ້ເຮັດ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງບ່ໍກຳນົດໃຫ້ທ່ີປຶກສາສ້າງຕ້ັງສະມາຄົມກັບບໍລິສັດ ຫືຼ ກຸ່ມບໍລິສັດສະ
ເພາະໃດໜ່ຶງ, ແຕ່ອາດຈະສ່ົງເສີມການສ້າງສະມາຄົມຫຸ້ນສ່ວນກັບບໍລິສັດພາຍໃນປະເທດທ່ີມີ
ຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ.

ການເຮັດສັນຍາລ່ວງໜ້າແລະການໃຫ້ທຶນຢ້ອນຫຼັງ

1.15 ADB ສ່ົງເສມີການເຮັດສັນຍາລ່ວງໜ້າ ແລະການໃຫ້ທຶນຢ້ອນຫັຼງ, ໃນບ່ອນທ່ີເໝາະ
ສົມ, ເພ່ືອເລ່ັງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຕ້ອງການດຳເນີນການ, ໂດຍໄດ້
ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ADB, ກັບການຄັດເລືອກ (ເຖິງຈະບ່ໍແມ່ນການເຮັດສັນຍາ) ທ່ີປຶກສາ
ກ່ອນທ່ີສັນຍາເງິນກູ້ຈະຖືກເຊັນ. ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ, ຂ້ັນຕອນການຄັດເລືອກຈະຕ້ອງເປັນໄປ
ຕາມຄໍາແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີ, ແລະ ADB ຈະກວດເບ່ິງຂະບວນການທ່ີນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມນ້ັນ. ຜູ້ກູ້
ຢືມດຳເນີນການເຮັດສັນຍາກ່ອນລ່ວງໜ້າດ້ວຍຄວາມສ່ຽງຂອງຕົນເອງ, ແລະ “ການເຫັນດີ”
ໃດໆ ທ່ີອອກໃຫ້ໂດຍ ADB ກ່ຽວກັບເລ່ືອງລະບຽບຂ້ັນຕອນ, ເອກະສານ ຫືຼ ການສະເໜີໃຫ້
ສັນຍາ ແມ່ນບ່ໍມີຜົນຜູກມັດໃຫ້ ADB ຕ້ອງໃຫ້ເງິນກູ້ແກ່ໂຄງການນ້ັນໆ. ຖ້າສັນຍາວ່າຈ້າງຖືກ
ເຊັນ, ການໃຊ້ແທນຄືນໂດຍ ADB ຕ່ໍກັບການຈ່າຍເງິນໃດໆກ່ໍຕາມທ່ີເຮັດໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມພາຍ
ໃຕ້ສັນຍາວ່າຈ້າງກ່ອນການເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ ຈະຖືກເອ້ີນວ່າການໃຫ້ທຶນຢ້ອນຫັຼງ ແລະ ພຽງ
ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາເງິນກູ້ເທ່ົານ້ັນ. ໃນສະພາບ
ການສະເພາະ, ການຮັບພະນັກງານກ່ອນລ່ວງໜ້າອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ກັບການວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາ
ສຳລັບໂຄງການADBTAຫືຼTAທ່ີມອບໝາຍໃຫ້.

ການກວດກາ,ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການຕິດຕາມຂອງADB

1.16 ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີ, ADB ຈະດຳເນີນການ
ກວດກາກ່ອນເພ່ືອເບ່ິງການຮັບເອົາທ່ີປຶກສາເງິນກູ້ ແລະ ທ່ີປຶກສາການຊ່ວຍເຫືຼອ TA ທ່ີ
ມອບໝາຍໃຫ້. ການກວດກາເບ່ິງກ່ອນ ກຳນົດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມສ່ົງຄຳຮ້ອງຂໍການອະນຸມັດຈາກ
ADB ຢູ່ໃນໄລຍະຕ່າງໆຂອງຂະບວນການວ່າຈ້າງສຳລັບທຸກວິທີການຄັດເລືອກ. ຄວາມ
ຖ່ີ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງການກວດກາເບ່ິງກ່ອນແມ່ນກ່ຽວພັນກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້
ຢືມ. ການສ່ົງຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸມັດ ສອງສາມຄ້ັງຈາກຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນຈຳເປັນເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມສາມາດແລະປະສົບການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.ໃນສະພາບການສະເພາະ,ຂ້ໍກໍານົດເລ່ືອງການ
ກວດກາເບ່ິງກ່ອນອາດຈະຖືກຍົກເວ້ັນ ໂດຍສະນັບສະໜູນການກວດກາພາຍຫັຼງ. ຂ້ໍກໍານົດ,
ຄວາມຖ່ີ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງການກວດກາພາຍຫັຼງ, ແລະ ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນຂອງການນຳໃຊ້
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ການກວດກາພາຍຫັຼງຈະຖືກຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB ໃນໄລຍະການ
ກະກຽມໂຄງການແລະເອົາລວມເຂ້ົາໃນແຜນການຈັດຊ້ື(ເບ່ິງຫຍ້ໍໜ້າ1.6ແລະ1.27).

1.17 ພາຍໃຕ້ສະພາບການພິເສດ, ຕົວຢ່າງ ເມ່ືອຈຳນວນການຍ່ືນຄວາມສົນໃຈ (EOIs)
ທ່ີໄດ້ຮັບມີບ່ໍພຽງພໍ, ແລະ ໃນການຕອບຄືນຕ່ໍກັບການຮ້ອງຂໍເອົາການສະເໜີເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ, ADB ອາດຈະສະໜອງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມລາຍຊ່ືຂອງບັນດາບໍລິສັດທ່ີມັນຄາດ
ວ່າຈະສາມາດດຳເນີນວຽກງານໄດ້. ການສະໜອງລາຍຊ່ື ບ່ໍໄດ້ສະແດງເຖິງການອະນຸມັດທ່ີ
ປຶກສາເຫ່ົຼານ້ັນ. ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຂີດຊ່ືໃດໆອອກກ່ໍໄດ້ ແລະ ເພ່ີມຊ່ືອ່ືນເຂ້ົາກ່ໍໄດ້ຕາມທ່ີຕົນມັກ;
ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດຈ້ອນໃນເບ້ືອງຕ້ົນຕ້ອງໄດ້ສ່ົງໃຫ້ ADB ເພ່ືອອະນຸມັດກ່ອນທ່ີ
ຜູ້ກູ້ຢືມຈະອອກ RFP. ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ADB ອາດຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື
ລະຫວ່າງຜູ້ກູ້ຢືມແລະທ່ີປຶກສາແລະ,ຖ້າຈຳເປັນ,ອາດຈະຊ່ວຍຜູ້ກູ້ຢືມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກນ້ັນ.

ການຈັດຊື້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

1.18 ADB ບ່ໍໃຫ້ທຶນແກ່ລາຍຈ່າຍສຳລັບການບໍລິການດ້ານທ່ີປຶກສາ ຖ້າທ່ີປຶກສາບ່ໍໄດ້ຖືກ
ເລືອກໂດຍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງສັນຍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີ. ຖ້າການວ່າ
ຈ້າງບ່ໍໄດ້ຖືກດຳເນີນຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ, ADB ຈະປະກາດເປັນການຈັດຊ້ືທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ,
ແລະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຈະຍົກເລີກສ່ວນນ້ັນຂອງທຶນທ່ີຈັດສັນໃຫ້ແກ່ການບໍລິການທ່ີຖືກຈັດ
ຊ້ືຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ. ໃນກໍລະນີທ່ີເໝາະສົມ, ADB ອາດຈະອະນຸຍາດການອອກ RFP ຄືນໃໝ່
ຫັຼງຈາກການປະກາດເປັນການຈັດຊ້ືທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ. ນອກນ້ັນ ADB ອາດຈະດຳເນີນການແກ້
ໄຂອ່ືນທ່ີກຳນົດໃຫ້ໃນສັນຍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສັນຍາວ່າຈ້າງໄດ້ມອບໃຫ້ຫັຼງຈາກໄດ້
ຮັບ“ການເຫັນດີ”ຈາກADBແລ້ວກ່ໍຕາມ,ADBມີສິດປະກາດເປັນການຈັດຊ້ືທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຖ້າ
ມັນສະຫຸຼບວ່າ“ການເຫັນດີ”ໄດ້ຖືກອອກໃຫ້ອີງໃສ່ຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍຄົບຖ້ວນ,ບ່ໍຖືກຕ້ອງຫືຼຂ້ໍມູນທ່ີເຮັດ
ໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຜິດ,ຫືຼເງ່ືອນໄຂແລະຂ້ໍກຳນົດຂອງສັນຍາວ່າຈ້າງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍ
ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກADB.

ການອ້າງອີງເຖິງADB

1.19 ເມ່ືອໂຄງການຈະໄດ້ຮັບທຶນໃນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຈາກADB,ການອ້າງອີງ
ເຖິງADBໃນRFPແລະເອກະສານສັນຍາວ່າຈ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດດັ່ງນ້ີ:

“.......[ຊ່ືຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ].......ໄດ້ຮັບ[ເງິນກູ້][ແລະ/ຫືຼເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ]ຈາກ[ແຫ່ຼງທຶນປົກກະຕິ
ຫືຼ ແຫ່ຼງທຶນພິເສດ] ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເພ່ືອໃຊ້ຈ່າຍໃນໂຄງການ [ຊ່ືໂຄງການ],
ແລະ ມີຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ສ່ວນໜ່ຶງຂອງ [ເງິນກູ້] [ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ] ນ້ີ ເຂ້ົາໃນການໃຊ້ຈ່າຍ
ທ່ີມີສິດພາຍໃຕ້ສັນຍາວ່າຈ້າງນ້ີ. ເງ່ືອນໄຂ ແລະຂ້ໍກຳນົດຂອງສັນຍາ (ບັນດາສັນຍາ) ແລະ
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ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະຂ້ຶນກັບເງ່ືອນໄຂ ແລະຂ້ໍກຳນົດຂອງ
[ສັນຍາເງິນກູ້/ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ], ເຊ່ິງລວມທັງ ຂ້ໍແນະນໍາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທ່ີປຶກສາໂດຍ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານ. ຍົກເວ້ັນ ກໍລະນີທ່ີ ADB
ອາດຈະຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ ເປັນຢ່າງອ່ືນໂດຍສະເພາະ, ບ່ໍມີພາກສ່ວນໃດນອກຈາກ [ຊ່ືຂອງຜູ້ກູ້
ຢືມ]ຈະໄດ້ຮັບສິດຈາກ[ສັນຍາເງິນກູ້/ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ]ຫືຼມີການອ້າງສິດຕ່ໍກັບຈຳນວນເງິນທ່ີ
ໄດ້ຮັບຈາກ[ເງິນກູ້/ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ].”

ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ

1.20 ADB ສະໜອງການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດເພ່ືອເພ່ີມທະວີ (i) ຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງປະເທດ ໂດຍການເນ້ັນໜັກຄວາມຕ້ອງການສຳລັບ,
ແລະ ການກຳນົດວິທີການເພ່ືອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການວ່າຈ້າງຂອງ DMC;
(ii) ຄວາມອາດສາມາດໃນການວ່າຈ້າງງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຜ່ານການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມແບບລົງມືຕົວຈິງ, ແບບແຍກດ່ຽວ, ແລະ ແບບ“ຄວບຄູ່” ທ່ີໄດ້ກຳ
ນົດໄວ້ໃນແຜນການຈັດຊ້ື; (iii) ການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳທ່ີປຶກສາຂອງ DMC ໂດຍການ
ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນສ່ີລະດັບ: (a) ລະດັບນະ
ໂຍບາຍ/ກົດລະບຽບ, ເພ່ືອສ່ົງເສີມບົດບາດຂອງລັດຖະບານໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານທຸລະກິດທ່ີນຳໄປສູ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສະຫະກຳ
ດ່ັງກ່າວ, (b) ລະດັບສະມາຄົມທ່ີປຶກສາ, ເພ່ືອຊ້ີນໍາ ແລະ ພັດທະນາການຝຶກອົບຮົມທາງອຸດ
ສະຫະກໍາທີປຶ່ກສາ ແລະການເປັນຕົວແທນທ່ີເຂ້ັມແຂງ, (c)ລະດັບບໍລິສັດທີປຶ່ກສາ, ຕົວຢ່າງ
ວ່າ ຜ່ານການເອົາລວມເຂ້ົາໃນTORຂອງບໍລິສັດສາກົນ ຂ້ໍກຳນົດໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້
ຄວາມຊຳນານດ້ານ“ການຄຸ້ມຄອງທ່ີປຶກສາ”ໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດພາຍໃນ,ແລະ(d)ລະດັບທ່ີ
ປຶກສາລາຍບຸກຄົນ, ໂດຍການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການເຮັດວຽກໃນອຸດສະຫະ
ກຳທ່ີປຶກສາ.

ການຝຶກອົບຮົມຫຼືການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້

1.21 ຖ້າໜ້າວຽກລວມມີອົງປະກອບທ່ີສຳຄັນສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ ຫືຼ ການຖ່າຍທອດ
ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຫືຼທ່ີປຶກສາພາຍໃນ,TORຈະຕ້ອງຊ້ີບອກຈຸດປະສົງ,
ລັກສະນະ,ຂອບເຂດແລະເປ້ົາໝາຍຂອງໂປຼແກຼມການຝຶກອົບຮົມ,ເຊ່ິງລວມທັງລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບຄູຝຶກແລະຜູ້ເຂ້ົາຝຶກ,ທັກສະທ່ີຈະຖ່າຍທອດໃຫ້,ກອບເວລາ,ແລະການຈັດຕຽມດ້ານ
ການຕິດຕາມແລະການປະເມີນຜົນ.ປົກກະຕິແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບໂປຼແກຼມການຝຶກອົບຮົມ
ຈະຕ້ອງເອົາລວມເຂ້ົາໃນສັນຍາວ່າຈ້າງຂອງທ່ີປຶກສາແລະໃນງົບປະມານສຳລັບໜ້າວຽກນ້ັນ.



11ພາກສະເໜີແລະນະໂຍບາຍ

ພາສາ

1.22 ເອກະສານແລະການສ່ືສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ທ່ີປຶກສາທ່ີສ້າງຂ້ຶນໂດຍADB,
ຜູ້ກູ້ຢືມ,ແລະທ່ີປຶກສາຈະຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດ.

ການສໍ້ໂກງແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

1.23 ນະໂຍບາຍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB ກໍານົດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງກິດຈະກຳທ່ີADB ໃຫ້ທຶນ), ເຊ່ັນດຽວກັບ ທ່ີປຶກສາພາຍໃຕ້ສັນຍາວ່າຈ້າງ
ທ່ີADBໃຫ້ທຶນ,ຕ້ອງຮັກສາມາດຕະຖານດ້ານສິນທໍາສູງສຸດໃນຂະບວນການຄັດເລືອກແລະ
ໃນການປະຕິບັດສັນຍາວ່າຈ້າງດ່ັງກ່າວ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍນ້ີ,13 ໃນສະພາບຂອງ
ຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີ,ADB:

(a) ໃຫ້ນິຍາມຄວາມໝາຍ, ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງຂ້ໍກໍານົດນ້ີ, ເງ່ືອນໄຂທ່ີກຳນົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ
ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:
(i) “ການກະທຳທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ” ໝາຍເຖິງການສະເໜີໃຫ້, ການໃຫ້,

ການໄດ້ຮັບ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍເອົາ, ບໍ່ວ່າຈະໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ສິ່ງທີ່ມີຄ່າເພື່ອ
ຄອບງໍາການດຳເນີນການຂອງພາກສ່ວນອື່ນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

(ii) “ການກະທຳທີ່ເປັນການສໍ້ໂກງ” ໝາຍເຖິງທຸກການກະທຳ ຫຼື ການລະເວັ້ນ,
ເຊິ່ງລວມທັງການບິດເບືອນ, ທີ່ໂດຍຕັ້ງໃຈ ຫຼື ບໍ່ຕັ້ງໃຈ ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນໃດ
ໜຶ່ງເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍ
ດດ້ານການເງິນຫຼືຜົນປະໂຫຍດອື່ນຫຼືເພື່ອຫຼີກລຽງພັນທະຕ່າງໆ;

(iii) “ການກະທຳທີ່ເປັນການບັງຄັບ”ໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຫຼືການເຮັດໃຫ້
ເປັນອັນຕະລາຍ,ຫຼືການຂົ່ມຂູ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍ,ບໍ່ວ່າ
ທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມ,ຕໍ່ກັບພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຫຼືຊັບສິນຂອງພາກສ່ວນນັ້ນເພື່ອ
ຄອບງໍາການດຳເນີນການຂອງພາກສ່ວນນັ້ນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

(iv) “ການກະທໍາທີ່ເປັນການຮ່ວມຫົວກັນ” ໝາຍເຖິງການຈັດຕຽມລະຫວ່າງສອງ ຫຼື
ຫຼາຍພາກສ່ວນກວ່ານັ້ນທ່ີຖືກອອກແບບມາເພ່ືອບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງ,
ເຊິ່ງລວມທັງການຄອບງໍາການດຳເນີນການຂອງພາກສ່ວນອື່ນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

(b) ຈະປະຕິເສດການສະເໜີໃຫ້ສັນຍາວ່າຈ້າງ ຖ້າມັນຕັດສິນກໍານົດວ່າທ່ີປຶກສາທ່ີຖືກສະ
ເໜີແນະໃຫ້ໄດ້ຮັບສັນຍາວ່າຈ້າງໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ຫືຼ ຜ່ານຕົວແທນ ໃນການ

13 ເບ່ິງນະໂຍບາຍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂອງADBໄດ້ທ່ີ(www.adb.org/Documents/Policies/Anticorruption)ແລະຫັຼກການແລະ
ຂ້ໍແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ືສັດໄດ້ທ່ີ(www.adb.org/Documents/Guidelines/Integrity-Guidelines-Procedures).



12 ຂ້ໍແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທ່ີປຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ກະທຳທ່ີເປັນການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ,ການສ້ໍໂກງ,ການຮ່ວມຫົວກັນຫືຼການບັງຄັບໃນການ
ແຂ່ງຂັນຍາດເອົາສັນຍາວ່າຈ້າງນ້ັນ;

(c) ຈະຍົກເລີກສ່ວນການໃຫ້ທຶນທ່ີຈັດສັນໃຫ້ແກ່ສັນຍາວ່າຈ້າງ ຖ້າມັນຕັດສິນກໍານົດໃນ
ເວລາໃດໜ່ຶງວ່າຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຂອງການໃຫ້ທຶນຂອງ ADB ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການກະທໍາທ່ີເປັນການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ, ການສ້ໍໂກງ, ການຮ່ວມຫົວກັນ ຫືຼ ການບັງຄັບ
ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຄັດເລືອກທ່ີປຶກສາ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສັນຍາວ່າຈ້າງນ້ັນ,
ໂດຍທ່ີຜູ້ກູ້ຢືມບ່ໍໄດ້ດຳເນີນການທ່ີທ່ວງທັນເວລາ ແລະ ເໝາະສົມອັນເປັນທ່ີພໍໃຈຕ່ໍກັບ
ADBເພ່ືອແກ້ໄຂສະພາບການດ່ັງກ່າວ;

(d) ຈະລົງໂທດບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ,ໃນທຸກເວລາ,ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊື່ຂອງADB(ທັງ
ສອງນີ້ອາດຈະມີການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນແຕ່ລະໄລຍະ),ເຊິ່ງລວມທັງການປະກາດ,ຢ່າງ
ບໍ່ມີກຳນົດຫຼືເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ,ໃຫ້ບໍລິສັດ,ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຫຼືຜູ້ສືບທອດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີສິດຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ADBໃຫ້ທຶນຫຼືADBເປັນ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫຼື ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສັນຍາວ່າຈ້າງທີ່ADB ໃຫ້ທຶນ
ຫຼືADBເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ,ບໍ່ວ່າຈະທາງດ້ານການເງິນຫຼືດ້ານອື່ນ,ຖ້າໃນເວລາ
ໃດໜຶ່ງມັນກຳນົດວ່າບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນນັ້ນ, ໂດຍທາງກົງຫຼືຜ່ານຕົວແທນໃດໜຶ່ງ,ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະທຳທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການສໍ້ໂກງ, ການຮ່ວມຫົວ,
ການບັງຄັບຫຼືການກະທຳອື່ນທີ່ຖືກຫ້າມ;ແລະ

(e) ຈະມີສິດກຳນົດໃຫ້ເອົາຂໍ້ກຳນົດໜຶ່ງເຂົ້າໃນເອກະສານການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ ແລະ
ໃນສັນຍາວ່າຈ້າງທີ່ໄດ້ທຶນຈາກADBທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທີ່ປຶກສາອະນຸຍາດໃຫ້ADBຫຼືຜູ້
ຕ່ງໜ້າຂອງຕົນດຳເນີນການກວດກາບັນຊີແລະບັນທຶກຂອງເຂົາເຈົ້າແລະເອກະສານ
ອື່ືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາແລະກັບການປະຕິບັດສັນຍາວ່າຈ້າງແລະ
ໃຫ້ກວດສອບບັນຊີໂດຍຜູ້ກວດສອບບັນຊີທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍADB.

1.24 ໂດຍການຕົກລົງເຫັນດີສະເພາະຂອງADB,ຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງADBອາດຈະເອົາເຂ້ົາ,
ໃນRFPສຳລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອTAທ່ີມອບໝາຍໃຫ້ຫືຼໂຄງການເງິນກູ້ທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກ
ADB, ຄຳໝ້ັນສັນຍາຂອງທ່ີປຶກສາວ່າຈະປະຕິບັດຕາມ, ໃນການແຂ່ງຂັນເອົາ ແລະ ການ
ປະຕິບັດສັນຍາວ່າຈ້າງ,ກົດໝາຍຕ້ານການສ້ໍໂກງແລະການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂອງປະເທດນ້ັນໆ
(ເຊ່ິງ ລວມທັງການໃຫ້ສິນບົນ), ຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໃນRFP.ADBຈະຍອມຮັບເອົາການນຳໃຊ້
ຄຳໝ້ັນສັນຍາດ່ັງກ່າວຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ໂດຍມີເງ່ືອນໄຂວ່າການຈັດຕຽມ
ທ່ີຄວບຄຸມຄຳໝັ້ນສັນຍາດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນທ່ີພໍໃຈຕ່ໍກັບADB.

1.25 ເມ່ືອສັນຍາວ່າຈ້າງຈະຖືກໃຫ້ທຶນໃນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງໂດຍ ADB,
ເອກະສານສັນຍາຈະຕ້ອງປະກອບມີຄຳໝ້ັນສັນຍາຂອງທ່ີປຶກສາວ່າ ບ່ໍມີຄ່າທຳນຽມ, ເງິນສົມ
ມະນາບຸນຄຸນ, ເງິນຫຸຼດໃຫ້,ຂອງຂວັນ, ເງິນເປີເຊັນ ຫືຼ ເງິນອ່ືນໆ ,ນອກຈາກ ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີສະ
ແດງໃນຂ້ໍສະເໜີ, ໄດ້ຖືກໃຫ້, ໄດ້ຮັບ ຫືຼ ສັນຍາຈະໃຫ້ ທ່ີກ່ຽວພັນກັບຂະບວນການຄັດເລືອກທ່ີ
ປຶກສາຫືຼໃນການປະຕິບັດສັນຍາ.



13ພາກສະເໜີແລະນະໂຍບາຍ

ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ

1.26 ADB ເຊ່ືອວ່າ ການປະຕິບັດງານທ່ີຜ່ານມາຂອງທ່ີປຶກສາຄວນຈະຖືກເຊ່ືອມໂຍງກັບ
ໂອກາດທາງທຸລະກິດຕ່ໍໄປ. ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງຕົນ ຈ່ິງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປະເມີນຜົນ
ການປະຕິບັດງານຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ີປຶກສາ.ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂະບວນການ
ປະເມີນຜົນ, ທ່ີປຶກສາຈະຖືກເຊ້ືອເຊີນໃຫ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນຕ່ໍກັບ ຜົນການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ກູ້
ຢືມ ແລະADBສຳລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອTA ທ່ີມອບໝາຍໃຫ້, ໂຄງການເງິນກູ້, ແລະTA
ຕາມລໍາດັບ.ນອກນ້ັນທ່ີປຶກສາຍັງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການກວດເບ່ິງແລະໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນຕ່ໍກັບ
ເນ້ືອໃນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງທ່ີປຶກສາທ່ີເຮັດຂ້ຶນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ
ADB.

ແຜນການຈັດຊື້

1.27 ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການກະກຽມໂຄງການເງິນກູ້ ແລະ/ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ,
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ໂດຍປຶກສາຫາລືກັບ ADB, ຈະຕ້ອງກະກຽມແຜນການຈັດຊ້ື (“ແຜນການ”)
ເຊ່ິງປະກອບມີການຊ້ືສິນຄ້າ, ໜ້າວຽກ ແລະ ການ ຈັດຈ້າງການບໍລິການທ່ີປຶກສາ ໃນໄວເທ່ົາ
ໃດຍ່ິງດີ, ແລະ, ໃນທຸກກໍລະນີ, ກ່ອນການເຈລະຈາເງິນກູ້.ສຳລັບການບໍລິການດ້ານທ່ີປຶກສາ,
ແຜນການຈະຕ້ອງກຳນົດ: (i) ແຕ່ລະຊຸດສັນຍາວ່າຈ້າງສະເພາະ; (ii) ວິທີການຄັດເລືອກການ
ບໍລິການດ້ານທ່ີປຶກສາທ່ີສະເໜີມາ ແລະ ປະເພດຂອງຂ້ໍສະເໜີ, ແລະ (iii) ຕາຕະລາງກຳນົດ
ເວລາການວ່າຈ້າງ ແລະ ງົບປະມານຊ້ີແນະໂດຍລວມສຳລັບແຕ່ລະຊຸດສັນຍາວ່າຈ້າງທ່ີ
ປຶກສາ. ການກະກຽມແຜນການນ້ີຈະເພ່ີມຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ເຊ່ິງລວມທັງການ
ມີເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນການຕັດສິນກຳນົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານທ່ີປຶກສາ, ການສ້າງ ແລະ
ອະນຸມັດ TOR, ແລະ ການໃຫ້ການເນ້ັນໜັກຕ່ືມໃສ່ການຊອກຫາທ່ີປຶກສາພາຍໃນປະເທດ.
ກ່ອນຫືຼໃນລະຫວ່າງການສ້າງແຜນການ,ADBອາດຈະ,14ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມໃໝ່ທ່ີຄວາມສາມາດ
ຍັງບ່ໍເຂ້ັມແຂງເທ່ືອ,ບ່ອນທ່ີຄາດວ່າຈະໄດ້ເຮັດການກາເບ່ິງກ່ອນຫືຼການກາພາຍຫັຼງ,ຫືຼບ່ອນ
ທ່ີມີການສະເໜີໃຫ້ມີການມອບໝາຍ TA ໃຫ້, ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນການຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການຈັດຊ້ື. ການປະເມີນນ້ີຈະມີຜົນຕ່ໍກັບແຜນການຈັດຊ້ື ໂດຍການຕັດສິນ
ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການສຳລັບ,ແລະຄວາມຖ່ີຂອງ,ການກວດກາເບ່ິງກ່ອນແລະ/ຫືຼພາຍຫັຼງ.
ໃນບ່ອນທ່ີເໝາະສົມ,ການປະເມີນຍັງຈະຕັດສິນກຳນົດການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອເສີມສ້າງຄວາມອາ
ດສາມາດດ້ານການວ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຜນການເບ້ືອງຕ້ົນຈະຖືກເອົາລວມ
ເຂ້ົາໃນບົດລາຍງານ ແລະ ຄໍາສະເໜີແນະຂອງທ່ານປະທານ (RRP), ນ້ີຈະແມ່ນແຜນການ
ແບບ“ໝູນວຽນ”,ເຊ່ິງຈະໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂເປັນແຕ່ລະໄລຍະຕາມໄລຍະຫ່າງທ່ີເໝາະສົມ.

14 14ຈະໄດ້ຊອກເອົາຄໍາແນະນໍາ,ນອກຈາກບ່ອນອ່ືນ,ຈາກບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການຈັດຊ້ືຂອງປະເທດ(CPARs),ແລະປະສົບ
ການທ່ີຜ່ານມາຂອງADBແລະMDBsອ່ືນກັບທາງຜູ້ກູ້ຢືມ.



II.ລະບຽບການ

A. ວິທີການຄັດເລືອກ15

ການວ່າຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ

2.1 ເພ່ືອ (i) ສະໜອງການບໍລິການທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, (ii) ສ່ົງເສີມການປັບປຸງປະສິດທິພາບໃຫ້
ສູງຂ້ຶນແລະການປະສານກົມກຽວກັນ,ແລະ(iii)ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການບໍລິຫານແລະ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນການ,ADBຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວິທີການຄັດເລືອກທ່ີຫຼາກຫຼາຍດ່ັງນ້ີ.

a. ການຄັດເລືອກທີ່ອີງໃສ່ຄຸນນະພາບແລະລາຄາ(QCBS)

2.2 QCBS ແມ່ນການຄັດເລືອກທ່ີອີງໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງການສະເໜີດ້ານວິຊາການ ແລະ
ລາຄາຂອງການບໍລິການທ່ີຈະສະໜອງໃຫ້. ເນ່ືອງຈາກວ່າພາຍໃຕ້ QCBS ລາຄາຂອງການ
ບໍລິການທ່ີສະເໜີມາແມ່ນປັດໃຈໜ່ຶງໃນການຄັດເລືອກ, ວິທີການນ້ີເໝາະສົມນຳໃຊ້ເມ່ືອ,
(i) ຂອບເຂດໜ້າວຽກສາມາດຖືກກຳນົດອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ, (ii) TOR ຖືກລະບຸຢ່າງລະອຽດ
ແລະມີຄວາມຈະແຈ້ງ,ແລະ(iii)ADBຫືຼຜູ້ກູ້ຢືມແລະທ່ີປຶກສາສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງຈະ
ແຈ້ງສົມຄວນ ເວລາ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສ່ິງປະກອບອ່ືນທ່ີທ່ີປຶກສາຕ້ອງການໃຊ້ໃນການ
ເຮັດວຽກ.

(i) ລະບຽບການຂອງການຄັດເລືອກທ່ີອີງໃສ່ຄຸນນະພາບແລະລາຄາສຳລັບໂຄງການເງິນ
ກູ້ແລະTAທ່ີມອບໝາຍໃຫ້.

2.3 ລະບຽບການຂອງການຄັດເລືອກQCBSສຳລັບທ່ີປຶກສາເງິນກູ້ແລະTAທ່ີມອບໝາຍ
ໃຫ້, ເມ່ືອຜູ້ກູ້ຢືມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄັດເລືອກ, ແມ່ນຖືກອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ສະຫູຼບສັງ
ລວມໄວ້ໃນ ພາກຕິດຄັດ 1. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ເຮັດການສ່ົງສາມ

15 ຕາຕາລາງແຍກເປັນລາຍລະອຽດຂອງບັນດາກິດຈະກຳສຳລັບແຕ່ລະວິທີຄັດເລືອກແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍPAIsທ່ີມີໃຫ້ໃນເວັບໄຊຂອງ
ADB,www.adb.org



15ລະບຽບການ

ເອກະສານ (ການກວດກາເບ່ິງກ່ອນ) ເພ່ືອໃຫ້ ADB ອະນຸມັດ: (i) ຮ່າງ ເອກະສານ RFP
ເຊ່ິງລວມທັງລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນ, (ii) ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການສະເໜີ
ດ້ານວິຊາການແລະ(iii)ບົດປະເມີນຜົນລວມແລະການຈັດອັນດັບ.ແນວໃດກ່ໍຕາມ,ຜູ້ກູ້ຢືມທ່ີ
ມີຄວາມສາມາດເປັນທ່ີຍອມຮັບແລ້ວແມ່ນຖືກກຳນົດໃຫ້ສ່ົງພຽງແຕ່ສອງຢ່າງເທ່ົານ້ັນ: (i) ຮ່າງ
ເອກະສານRFPທ່ີລວມມີບັນຊີລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນແລະ(ii)ບົດປະເມີນຜົນລວມ
ແລະການຈັດອັນດັບ.

a. ການກະກຽມເອກະສານກຳນົດໜ້າວຽກ(TOR)

2.4 ກ່ອນຂະບວນການວ່າຈ້າງບໍລິສັດທ່ີປຶກສາຈະເລ່ີມຂ້ຶນ, ຈຸດປະສົງ ແລະຂອບເຂດຂອງ
ໜ້າວຽກທ່ີສະເໜີມາ, ແລະ ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບທ່ີຈະມອບໝາຍໃຫ້ທ່ີປຶກສາ
ຄວນຈະຖືກກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງແລະຄົບຖ້ວນໃນເອກະສານTOR.

b. ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ(ງົບປະມານສຳລັບໜ້າວຽກ)

2.5 ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການ
ສະໜອງຊັບພະຍາກອນດ້ານງົບປະມານທ່ີເປັນຈິງ. ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບ
ໂຄງການເງິນກູ້ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມອີງໃສ່ການປະເມີນຊັບພະຍາກອນທ່ີຕ້ອງການ
ເພ່ືອດຳເນີນວຽກງານ: ເວລາຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຂົນສ່ົງ, ແລະ ສ່ິງ
ປະກອບເຂ້ົາດ້ານວັດຖຸອ່ືນໆ (ຕົວຢ່າງ,ພາຫານະ, ອຸປະກອນທົດລອງ). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄວນຖືກ
ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດກວ້າງໆດ່ັງນ້ີ: (i) ຄ່າຈ້າງ (ອີງໃສ່ປະເພດຂອງສັນຍາທ່ີນາໍໃຊ້)
ແລະ (ii) ລາຍຈ່າຍຈາກຖົງ. ລາຄາຂອງເວລາຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະຕ້ອງຄາດຄະເນບົນພ້ືນຖານ
ຄວາມເປັນຈິງສຳລັບບຸກຄະລາກອນຕ່າງປະເທດແລະບຸກຄະລາກອນພາຍໃນ.

c. ການປະກາດໂຄສະນາ

2.6 ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ADB ຈັດເປັນລາຍການທຸກໂຄງການເງິນກູ້ທ່ີຕ້ອງການການ
ບໍລິການດ້ານທ່ີປຶກສາ ໄວ້ເທິງເວັບໄຊຂອງADB ກ່ອນທ່ີຈະມີການຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນ. ເພ່ືອ
ດຶງດູດ EOls ຈາກບັນດາບໍລິສັດທ່ີປຶກສາ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະໂຄສະນາເພ່ີມເຕີມໃນໜັງສືພິມ,
ວາລະສານຫືຼເວັບໄຊພາຍໃນປະເທດ.

d. ການເຮັດລາຍຊື່ຍາວ(ລາຍຊື່ທັງໝົດ)ຂອງບັນດາທີປຶກສາ

2.7 ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງເຮັດລາຍຊ່ືທັງໝົດຂອງບັນດາບໍລິສັດທ່ີປຶກສາທ່ີມີຄຸນສົມບັດດ້ານວິຊາ
ການຄົບຖ້ວນອີງໃສ່EOIsທ່ີສ່ົງມາໃຫ້.

e. ການເຮັດລາຍຊື່ສັ້ນ(ລາຍຊື່ຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບື້ອງຕົ້ນ)ຂອງທີ່ປຶກສາ

2.8 ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກະກຽມລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງ
ໃຫ້ການພິຈາລະນາທຳອິດແກ່ບັນບໍລິສັດທ່ີມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນທ່ີສະແດງຄວາມສົນໃຈ.
ລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນຈະປະກອບມີຫົກບໍລິສັດທ່ີມາຈາກສະຖານທ່ີຕ່າງໆ, ໂດຍ



16 ຂ້ໍແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທ່ີປຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ບ່ໍໃຫ້ມີເກີນສອງບໍລິສັດທ່ີມາຈາກປະເທດດຽວ ແລະ ຢ່າງນ້ອຍໜ່ຶງບໍລິສັດຈາກປະເທດ
ກຳລັງພັດທະນາ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ກໍລະນີບ່ໍມີບໍລິສັດທ່ີມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນຈາກປະເທດກຳລັງ
ພັດທະນາ. ADB ອາດຈະເຫັນດີຕ່ໍກັບລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນທ່ີປະກອບມີຈຳນວນ
ບໍລິສັດນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິໃນກໍລະນີພິເສດ, ຕົວຢ່າງ, ເມ່ືອມີບໍລິສັດທ່ີມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ
ຈຳນວນນ້ອຍໜ່ຶງເທ່ົານ້ັນທ່ີສະແດງຄວາມສົນໃນໜ້າວຽກສະເພາະໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ເມ່ືອຂະໜາ
ດຂອງສັນຍາບ່ໍໃຫຍ່ພຽງພໍທ່ີຈະໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນທ່ີກວ້າງກວ່າ. ເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການ
ກຳນົດລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນ, ສັນຊາດຂອງບໍລິສັດໃດໜ່ຶງແມ່ນເອົາຕາມສັນຊາດ
ຂອງປະເທດທ່ີບໍລິສັດນ້ັນຈົດທະບຽນ ຫືຼ ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ ແລະ, ໃນກໍລະນີຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະ
ກິດ, ແມ່ນເອົາຕາມສັນຊາດຂອງບໍລິສັດທ່ີແຕ່ງຕ້ັງຂ້ຶນເພ່ືອເປັນຕົວແທນໃຫ້ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະ
ກິດ.ເມ່ືອADBໄດ້ອອກ“ການເຫັນດີ”ຕ່ໍກັບລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນແລ້ວ,ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ
ຕ້ອງບ່ໍເພ່ີມຫືຼຫຸຼດລາຍຊ່ືດ່ັງກ່າວ.

2.9 ລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນອາດຈະປະກອບມີທ່ີປຶກສາພາຍໃນທັງໝົດກ່ໍໄດ້
(ບໍລິສັດທ່ີຈົດທະບຽນ ຫືຼ ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປະເທດ), ຖ້າໜ້າວຽກມີມູນຄ່າຕ່ໍາກວ່າເພດານກໍານົດ
(ຫືຼ ບັນດາເພດານກຳນົດ) ທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຊ້ືທ່ີອະນຸມັດໂດຍ ADB,16 ມີບໍລິສັດທ່ີ
ມີຄຸນສົມບັດຈຳນວນພຽງພໍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມີລາຍຊ່ືບໍລິສັດທ່ີຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນທ່ີມີລາຄາ
ແຂ່ງຂັນກັນໄດ້ເພ່ືອຄັດເລືອກເອົາ, ແລະ ເມ່ືອການແຂ່ງຂັນ, ລວມທັງທ່ີປຶກສາຕ່າງປະເທດ,
ໃນຕອນທຳອິດບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ທ່ີປຶກສາຕ່າງປະເທດບ່ໍສະແດງຄວາມສົນໃຈເຂ້ົາຮ່ວມ. ຈໍານວນ
ເຫ່ົຼານ້ີຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນການດຳເນີນງານດ້ານການໃຫ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ທ່ີສະໜັບສະໜູນ
ວິທີການເຮັດວຽກທ່ີຫຼາກຫຼາຍຂອງຂະແໜງການ (SWAps)17 (ທ່ີມີການລວບລວມເງິນທຶນ
ຈາກລັດຖະບານ ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ) ເປັນຈຸດເລ່ີມຕ້ົນເຊ່ິງລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນຈະ
ປະກອບມີບໍລິສັດພາຍໃນທັງໝົດທ່ີເລືອກເອົາຕາມລະບຽບການທ່ີຕົກລົງເຫັນດີກັບ ADB.
ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ຖ້າບໍລິສັດຕ່າງປະເທດສະແດງຄວາມສົນໃຈ, ພວກເຂົາກ່ໍຄວນໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາເຊ່ັນກັນ.

f. ການກະກຽມແລະການອອກໜັງສືຂໍເອົາການສະເໜີ(RFPs)

2.10 ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ແບບຟອມRFPຕາມມາດຕະຖານ.RFPປະກອບມີ:

•	 ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ;
•	 ຄຳແນະນຳຕໍ່ກັບທີ່ປຶກສາ ເຊິ່ງລວມທັງໃບແຈ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ເກນມາດຕະຖານການ

ປະເມີນ;
•	 ແບບຟອມມາດຕະຖານຂອງການສະເໜີດ້ານວິຊາການ;

16 ເພດານເປັນເງິນໂດລາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ກຳນົດ,ໂດຍຄຳນຶງເຖິງລັກສະນະຂອງໂຄງການ,ຄວາມສາມາດຂອງທີ່ປຶກສາພາຍໃນປະເທດ,ແລະ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງໜ້າວຽກ,ແລະບໍ່ສາມາດລື່ນເພດານທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດລາຍງານການປະເມີນການຈັດຊື້ຂອງປະເທດ
(CPAR)ທີ່ໄດ້ເຮັດສຳເລັດສຳລັບປະເທດຫຼືຜູ້ກູ້ຢືມນັ້ນໆ.

17 SWApsແມ່ນວິທິການເຮັດວຽກທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍອົງການພັດທະນາເພື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາແຜນງານທີ່ປະເທດເປັນຜູ້ນໍາພາທີ່ມີຂະໜາດ
ໃຫຍ່ກວ່າໂຄງການດ່ຽວ.ປົກກະຕິແລ້ວມັນລວມເອົາຂະແໜງໜຶ່ງທັງໝົດຫຼືສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂະແໜງການນັ້ນ.



17ລະບຽບການ

•	 ແບບຟອມມາດຕະຖານຂອງການສະເໜີດ້ານການເງິນ;
•	 TOR;
•	 ແບບຟອມມາດຕະຖານຂອງສັນຍາວ່າຈ້າງ;ແລະ
•	 ລາຍຊື່ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີຄຸນລັກສະນະເໝາະສົມ.

2.11 ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງສ່ົງເອກະສານ RFPs ໃຫ້ແກ່ທ່ີປຶກສາທ່ີມີຊ່ືໃນລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກ
ເບ້ືອງຕົ້ນ.ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະນຳໃຊ້ລະບົບອີເລັກໂທຣນິກເພ່ືອແຈກຢາຍເອກະສານRFP,ໂດຍ
ມີເງ່ືອນໄຂວ່າADBຕ້ອງເພ່ິງພໍໃຈກັບຄວາມພຽງພໍຂອງລະບົບດ່ັງກ່າວ. ຖ້າເອກະສານRFP
ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ລະບົບອີເລັກໂທຣນິກຈະຕ້ອງປອດໄພເພ່ືອຫີຼກລຽງ
ການແກ້ໄຂປ່ຽນແປງຕ່ໍກັບເອກະສານ RFP ແຕ່ຈະຕ້ອງບ່ໍຈຳກັດການເຂ້ົາເຖິງເອກະສານ
RFPຂອງທ່ີປຶກສາທ່ີມີລາຍຊ່ືທ່ີຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນ.

g. ການຮັບເອົາການສະເໜີ

2.12 ບໍລິສັດຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ສ່ົງການສະເໜີດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນໃສ່ໃນ
ຊອງຕິດສະແຕັມແຍກຕ່າງຫາກມາພ້ອມກັນ. ທຸກໆການສະເໜີທ່ີໄດ້ຮັບຫັຼງຈາກວັນທີປິດຮັບ
ການສະເໜີຈະຖືກສ່ົງຄືນ ໂດຍບ່ໍມີການເປີດເບ່ິງ, ແລະ ຫັຼງຈາກກາຍກຳນົດປິດຮັບ ແມ່ນບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃດຕ່ໍກັບການສະເໜີດ້ານວິຊາການແລະດ້ານການເງິນ.

h. ການປະເມີນການສະເໜີດ້ານວິຊາການ

2.13ການປະເມີນຜົນຈະອີງໃສ່ເກນມາດຖານການປະເມີນຜົນທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນຄຳແນະນໍາຕ່ໍ
ກັບທ່ີປຶກສາ. ຫັຼງຈາກຄຸນນະພາບດ້ານວິຊາການໄດ້ຖືກປະເມີນແລ້ວ, ບໍລິສັດທ່ີການສະເໜີ
ດ້ານວິຊາການບ່ໍຕອບສະໜອງໄດ້ຄະແນນຕ່ໍາສຸດ 750 ຄະແນນ ຈາກຄະແນນສູງສຸດ 1000
ຄະແນນ, ຫືຼ ທ່ີຖືກພິຈາລະນາວ່າບ່ໍຕອບສະໜອງຕ່ໍກັບຂ້ໍກໍານົດຂອງການແຈ້ງເຊີນ, ຈະຖືກ
ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ແລະ ການສະເໜີດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈ້ົາຈະຖືກສ່ົງຄືນໂດຍບ່ໍມີການເປີດ
ເບ່ິງ.ບໍລິສັດທ່ີບັນລຸໄດ້ຄະແນນດ້ານວິຊາການຕ່ໍາສຸດກ່ໍຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບສະຖານທ່ີ,
ວັນທີ,ແລະເວລາສຳລັບການເປີດເບ່ິງການສະເໜີດ້ານການເງິນ.

i. ການເປີດເບິ່ງການສະເໜີດ້ານການເງິນຢ່າງເປີດເຜີຍ

2.14 ຜູ້ກູ້ຢືມຈະແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດທ່ີການສະເໜີດ້ານວິຊາການໄດ້ຄະແນນ750ຄະແນນຂ້ຶນໄປ
ຮັບຊາບກ່ຽວກັບເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີບ່ອນທ່ີຜູ້ກູ້ຢືມຈະເປີດການສະເໜີດ້ານການເງິນຕ່ໍໜ້າ
ທຸກຄົນຢ່າງເປີດເຜີຍ. ຊ່ືຂອງບໍລິສັດ,ຄະແນນຄຸນະພາບດ້ານວິຊາການ ແລະລາຄາທ່ີສະເໜີ
ມາຈະຖືກປະກາດແລະບັນທຶກໄວ້ໃນເວລາເປີດການສະເໜີດ້ານການເງິນ.

j. ການປະເມີນການສະເໜີດ້ານການເງິນ

2.15ຈາກນ້ັນ ຜູ້ກູ້ຢືມຈະກວດເບ່ິງຄວາມເໝາະສົມຂອງການສະເໜີດ້ານວິຊາການ ແລະ
ດ້ານການເງິນ, ເຮັດການດັດແປງຕາມເໝາະສົມ ແລະ ແກ້ໄຂຂ້ໍຜິດພາດດ້ານຕົວເລກ ແລະ
ການຄຳນວນ.



18 ຂ້ໍແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທ່ີປຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

k.ການຈັດອັນດັບການສະເໜີ

2.16ຄະແນນທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບຈາກການຊ່ັງຊາແລະການບວກຄະແນນດ້ານວິຊາການແລະ
ດ້ານການເງິນ; ສ່ິງນ້ີຈະກໍານົດການຈັດອັນດັບໂດຍລວມຜົນການສະເໜີຂອງທ່ີປຶກສາ. ການ
ຊ່ັງຊາສຳລັບ “ລາຄາ” ຈະຕ້ອງໄດ້ເລືອກ, ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມສັບສົນຂອງໜ້າວຽກ ແລະ
ຄວາມສຳຄັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄຸນນະພາບ. ຍົກເວ້ັນດ່ັງທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກໍລະນີຂອງວິທີການ
ເລືອກອ່ືນ,ການຊ່ັງຊາສໍາລັບລາຄາໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະແມ່ນ20%.

l.ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ

2.17 ຈາກນ້ັນຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ່ໍລອງສັນຍາກັບບໍລິສັດທ່ີຢູ່ໃນອັນດັບທີໜ່ຶງ.ການຕ່ໍລອງຈະລວມມີ
ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ TOR, ວິທີການ, ຕາຕະລາງບຸກຄະລາກອນ, ສ່ິງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຈຳນວນຂອງລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນບົດລາຍງານ
ດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ.ແນວໃດກ່ໍຕາມ,ການປຶກສາຫາລືເຫ່ົຼານ້ີຈະບ່ໍໄປປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່
ຫຼວງຕ່ໍກັບTOR ທ່ີໄດ້ຄັດຕິດໃສ່ໃບແຈ້ງເຊີນນ້ັນ. ບໍລິສັດທ່ີຖືກເລືອກບ່ໍຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ປ່ຽນແທນຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງເຫັນດີວ່າການຊັກຊ້າເກີນຄວນໃນ
ຂະບວນ ການຄັດເລືອກເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແທນດ່ັງກ່າວເປັນສ່ິງທ່ີຫີຼກລຽງບ່ໍໄດ້ ຫືຼ ການປ່ຽນ
ແປງດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນສ່ິງຈຳເປັນເພ່ືອຕອບສະໜອງເປ້ົາໝາຍຂອງໜ້າວຽກ.18 ອັດຕາລາຄາ
ຕ່ໍຫົວໜ່ວຍທ່ີສະເໜີມາສຳລັບເງິນຄ່າຈ້າງຈະຕ້ອງບ່ໍຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອ່ືນຈະຕ້ອງ
ບ່ໍຖືກຕ່ໍລອງໃໝ່ ເນ່ືອງຈາກອັດຕາລາຄາຕ່ໍຫົວໜ່ວຍແມ່ນປັດໃຈຕັດສິນໜ່ຶງໃນຂະບວນຄັດ
ເລືອກ.ການເຈລະຈາທ່ີປະສົບຜົນສຳເລັດຈະຈົບລົງດ້ວຍການເຊັນສັນຍາວ່າຈ້າງ.ການເຈລະ
ຈາດ້ານການເງິນຈະປະກອບມີການອະທິບາຍແຈ້ງພັນທະດ້ານພາສີຂອງທ່ີປຶກສາໃນປະເທດ
ຜູ້ກູ້ຢືມ (ຖ້າມີ) ແລະ ພັນທະດ້ານພາສີນ້ີໄດ້ຖືກ ຫືຼ ຈະຖືກສະແດງໃນສັນຍາແນວໃດ. ຖ້າຜູ້ກູ້
ຢືມ ແລະ ບໍລິສັດບ່ໍສາມດບັນລຸຂ້ໍສັນຍາໄດ້, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຢຸດເຊົາການເຈລະຈາໃນເລ່ືອງ
ສັນຍາກ່ອນຂອງ ADB ແລະ ເລ່ີມການເຈລະຈາກັບບໍລິສັດອັນດັບຕ່ໍໄປ ຈົນກວ່າຈະບັນລຸໄດ້
ສັນຍາ.ຜູ້ກູ້ຢືມຈະສ່ົງສຳເນົາຂອງສັນຍາວ່າຈ້າງທ່ີໄດ້ເຊັນຊ່ືແລ້ວໃຫ້ADBເພ່ືອເກັບບັນທຶກ.

m.ການປະກາດເຜີຍແຜ່ການມອບສັນຍາ

2.18 ຫັຼງຈາກເຮັດສັນຍາແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງສ່ົງໃຫ້ ADB ຂ້ໍມູນຕ່ໍໄປນ້ີ ເຊ່ິງ ADB ຈະ
ເຜີຍແຜ່ເທິງເວັບໄຊຂອງADB:19(i)ຊ່ືຂອງທ່ີປຶກສາທັງໝົດຜູ້ທ່ີໄດ້ສ່ົງການສະເໜີ,(ii)ຄະແນ
ນດ້ານວິຊາການທ່ີມອບໃຫ້ທ່ີປຶກສາແຕ່ລະຄົນ, (iii) ລາຄາທ່ີສະເໜີມາຂອງແຕ່ລະທ່ີປຶກສາ,
(iv)ການຈັດອັນດັບລວມຂອງທ່ີປຶກສາ, ແລະ(v) ຊ່ືຂອງທ່ີປຶກສາທ່ີຊະນະ ແລະຈຳນວນມູນ
ຄ່າສັນຍາ.

18 ການກຳນົດໄລຍະການມີຜົນນໍາໃຊ້ຂອງສັນຍາທ່ີເປັນໄປໄດ້ໄວ້ໃນRFPແລະການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຢ່າງມີປະສິດພາບຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງນ້ີ.

19 www.adb.org



19ລະບຽບການ

n. ການສອບຖາມລາຍລະອຽດ

2.19 ໃນການປະກາດການມອບສັນຍາ ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງລະບຸແຈ້ງວ່າ ຖ້າທ່ີປຶກສາໃດໜ່ຶງທ່ີ
ໄດ້ສ່ົງການສະເໜີເຂ້ົາແຂ່ງຂັນ ຕ້ອງການຮູ້ເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງການສະເໜີຂອງຕົນຈ່ິງບ່ໍໄດ້ຮັບ
ການຄັດເລືອກ, ທ່ີປຶກສາດ່ັງກ່າວຄວນຮ້ອງຂໍເອົາການອະທິບາຍຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງ
ໃຫ້ການອະທິບາຍຢ່າງຮີບດ່ວນກ່ຽວກັບວ່າຍ້ອນຫຍັງການສະເໜີຂອງຕົນຈ່ິງບ່ໍໄດ້ຮັບການ
ເລືອກ.

o. ການປະຕິເສດທຸກການສະເໜີແລະການແຈ້ງເຊີນໃໝ່

2.20 ຜູ້ກູ້ຢືມຈະມີເຫດຜົນຕ້ອງປະຕິເສດທຸກການສະເໜີພຽງແຕ່ຖ້າວ່າທຸກການສະເໜີບ່ໍ
ຕອບສະໜອງໄດ້ ເພາະວ່າພວກມັນມີຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງທ່ີສຳຄັນໃນການປະຕິບັດຕາມ
TOR ຫືຼ ຖ້າພວກມັນສະເໜີລາຄາທ່ີສູງກວ່າຫຼາຍຕ່ໍກັບຄາລາທ່ີຄາດຄະເນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ. ໃນ
ກໍລະນີອັນຫັຼງ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເພ່ີມງົບປະມານ, ຫືຼ ຫຸຼດຂອບເຂດການບໍລິການລົງ
ກັບບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ສືບສວນເບ່ິງ ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືກັບ ADB. ກ່ອນທ່ີຈະປະຕິເສດ
ທຸກການສະເໜີແລະແຈ້ງເຊີນການສະເໜີໃໝ່,ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ADBຮັບຊາບໂດຍ
ລະບຸເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດທຸກການສະເໜີ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບເຫັນເຫັນດີຈາກ ADB
ກ່ອນທ່ີຈະດຳເນີນການຕ່ໍໄປໃນເລ່ືອງການປະຕິເສດ ແລະ ຂະບວນການໃໝ່. ຂະບວນການ
ໃໝ່ອາດຈະປະກອບມີການແກ້ໄຂ RFP (ລວມທັງລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນ) ແລະ
ງົບປະມານ.ການແກ້ໄຂເຫ່ົຼານ້ີຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກADB.

p. ການຮັກສາຄວາມລັບ

2.21 ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການສະເໜີ ແລະ ຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັນຍາຈະ
ຕ້ອງບ່ໍຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ທ່ີປຶກສາຜູ້ທ່ີໄດ້ສ່ົງການສະເໜີ ຫືຼ ບຸກຄົນອ່ືນທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນ
ທາງການກັບຂະບວນການ ຈົນກວ່າຮອດເວລາປະກາດການໃຫ້ສັນຍາ, ຍົກເວ້ັນ ຕາມການ
ກຳນົດໄວ້ໃນຫຍ້ໍໜ້າ2.14ແລະ2.16ຂ້າງເທິງ.

(ii) ລະບຽບຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກທີ່ອີງໃສ່ຄຸນນະພາບແລະລາຄາສໍາລັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

2.22 ລະບຽບຂ້ັນຕອນສຳລັບ TA ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບກໍລະນີຂອງທ່ີປຶກສາສຳລັບເງິນກູ້
ແລະTAທ່ີມອບໝາຍໃຫ້ແລະໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນພາກຕິດຄັດ1.

b. ການຄັດເລືອກທີ່ອີງໃສ່ຄຸນນະພາບ(QBS)

2.23 ການຄັດເລືອກທ່ີອີງໃສ່ຄຸນນະພາບ (QBS) ແມ່ນວິທີການທ່ີອີງໃສ່ການປະເມີນຄຸນ
ນະພາບຂອງການສະເໜີດ້ານວິຊາການຢ່າງດຽວເທ່ົານ້ັນ ແລະ ການເຈລະຈາຕ່ໍລອງຕາມມາ



20 ຂ້ໍແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທ່ີປຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ໃນເລ່ືອງການສະເໜີດ້ານການເງິນ ແລະ ສັນຍາກັບທ່ີປຶກສາຜູ້ທ່ີມີການສະເໜີດ້ານວິຊາການ
ໃນອັນດັບສູງສຸດ. QBS ມີຄວາມເໝາະສົມ ເມ່ືອ (i) ໜ້າວຽກມີຄວາມສັບສົນ ຫືຼ ຄວາມພິ
ເສດສູງເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກຳນົດ TOR ທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ສ່ິງປະກອບທ່ີ
ຕ້ອງການຈາກທ່ີປຶກສາ, (ii) ໜ້າວຽກບ່ອນທ່ີຜົນກະທົບຕາມມາມີຄວາມໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຈົນວ່າ
ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການນ້ັນແມ່ນສຳຄັນທ່ີສຸດສຳລັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ, ແລະ
(iii) ໜ້າວຽກທ່ີສາມາດຖືກດຳເນີນໃນຫຼາກຫຼາຍແບບທ່ີແຕກຕ່າງກັນຈົນວ່າການສະເໜີດ້ານ
ການເງິນອາດຈະຫຍຸ້ງຍາກໃນການປຽບທຽບ.

(i) ການຄັດເລືອກທີ່ອີງໃສ່ຄຸນນະພາບສຳລັບເງິນກູ້ແລະTAທີ່ມອບໝາຍໃຫ້

2.24 ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ,ເມ່ືອQBSຖືກນຳໃຊ້,ເຊ່ິງລາຄາຈະບ່ໍຖືກນຳໃຊ້ເປັນເກນມາດຖານ
ການຄັດເລືອກ, RFP ຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ບໍລິສັດສ່ົງການສະເໜີດ້ານວິຊາການເທ່ົານ້ັນ. ໂດຍນຳ
ໃຊ້ວິທີການດຽວກັນກັບ QCBS ສຳລັບການປະເມີນ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງການສະເໜີ
ດ້ານວິຊາການຂອງທ່ີປຶກສາ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ີປຶກສາທ່ີມີການສະເໜີດ້ານວິຊາ
ການໃນອັນດັບສູງສຸດສ່ົງການສະເໜີດ້ານການເງິນໃນລາຍລະອຽດ, ລວມທັງເອກະສານ
ສະໜັບສະໜູນທ່ີອາດຈະຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບ. ຈາກນ້ັນ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ທ່ີປຶກສາຈະ
ເຈລະຈາຕ່ໍລອງການສະເໜີດ້ານການເງິນ ແລະ ສັນຍາ. ສ່ວນດ້ານອ່ືນໆຂອງການຄັດເລືອກ
ຈະຄືກນັກັບສ່ິງເຫ່ົຼານັ້ນຂອງ QCBS, ລວມທັງການປະກາດເຜີຍແຜ່ການໃຫ້ສັນຍາ ຍົກເວ້ັນ
ແຕ່ວ່າມີພຽງລາຄາຂອງບໍລິສັດທ່ີຊະນະເທົ່ານ້ັນທ່ີຖືກປະກາດ. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ
ທຸກຜູ້ກູ້ຢືມຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ສ່ົງສອງເອກະສານ (ການກວດກາກ່ອນ) ເພ່ືອໃຫ້ADBອະນຸມັດ
(i) ລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນ, ແລະ (ii) ການຈັດອັນດັບສຸດທ້າຍ. ລະບຽບຂ້ັນຕອນໄດ້
ຖືກສັງລວມໄວ້ໃນພາກຕິດຄັດ1.

(ii) ການຄັດເລືອກອີງໃສ່ຄຸນນະພາບສຳລັບTA

2.25 ລະບຽບຂ້ັນຕອນສໍາລັບTAແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບລະບຽບຂ້ັນຕອນສຳລັບທ່ີປຶກສາເງິນກູ້
ແລະTAທ່ີມອບໝາຍໃຫ້ແລະຖືກສັງລວມໄວ້ໃນພາກຕິດຄັດ1.

c. ການຄັດເລືອກແບບງົບປະມານຕາຍຕົວ(FBS)

2.26 ການຄັດເລືອກແບບງົບປະມານຕາຍຕົວ (FBS) ເໝາະສົມນຳໃຊ້ພຽງແຕ່ເມ່ືອ
(i) TOR ຖືກກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ, (ii) ສາມາດປະເມີນເວລາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໄດ້ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ,ແລະ(iii)ມີງົບປະມານຕາຍຕົວແລະບ່ໍສາມາດລ່ືນໄດ້.ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ການເງິນສຳລັບທ່ີປຶກສາແລະຫີຼກລຽງການໄດ້ຮັບການສະເໜີທ່ີບ່ໍສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຫືຼບ່ໍໄດ້
ຮັບການສະເໜີເລີຍ,ວິທີການນ້ີຈ່ິງສາມາດຖືກນຳໃຊ້ພຽງແຕ່ສຳລັບໂຄງການTAຫືຼໂຄງການ
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ອ່ືນທ່ີໄດ້ກຳນົດມາເປັນຢ່າງດີ ບ່ອນທ່ີຄາດວ່າຈະບ່ໍມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນສຳລັບFBSຈະປະກອບມີຫົກ
ບໍລິສັດຈາກສະຖານທ່ີຕ່າງໆ.ເອກະສານRFPຈະຕ້ອງຊ້ີບອກງົບປະມານທ່ີມີໃຫ້,ກຳນົດຄະ
ແນນການ“ຕ່ໍາສຸດ”ສຳລັບ“ຄຸນນະພາບ” ເປັນ750ຄະແນນຈາກຄະແນນທັງໝົດທ່ີເປັນໄປ
ໄດ້1,000, ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ບໍລິສັດສ່ົງການສະເໜີດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນທ່ີດີສຸດ
ຂອງພວກເຂົາໃນຊອງແຍກຕ່າງຫາກ, ໂດຍສ່ົງມາພ້ອມກັນ ແລະ ພາຍໃນງົບປະມານ. ການ
ປະເມີນທຸກການສະເໜີດ້ານວິຊາການທັງໝົດຈະຖືກດຳເນີນ. ຈາກນ້ັນ ການສະເໜີດ້ານການ
ເງິນຈະຂອງບໍລິສັດທ່ີຕອບສະໜອງໄດ້ຄະແນນ “ຕ່ໍາສຸດ” ຈະຖືກເປີດເບ່ິງຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ
ລາຄາຈະຖືກປະກາດ. ການສະເໜີທ່ີລ່ືນງົບປະມານທ່ີໄດ້ບອກໄວ້ຈະຖືກປະຕິເສດ. ທີປຶ່ກສາ
ຜູ້ທ່ີມີການສະເໜີດ້ານວິຊາການໃນອັນດັບສູງສຸດໃນບັນດາການສະເໜີທ່ີຍັງເຫືຼອຈະຖືກຄັດ
ເລືອກ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຊີນໃຫ້ເຈລະຈາຕ່ໍລອງເລ່ືອງສັນຍາ. ຖ້າການເຈລະຈາລ້ົມເຫຼວ,
ຜູ້ກູ້ຢືມຫືຼADBຈະເລ່ີມການເຈລະຈາກັບບໍລິສັດອັນດັບຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະບັນລຸໄດ້ສັນຍາ.

d. ການຄັດເລືອກແບບເອົາລາຄາຕໍ່າສຸດ(LCS)

2.27 ການຄັດເລືອກແບບເອົາລາຄາຕ່ໍາສຸດເໝາະສົມນຳໃຊ້ພຽງແຕ່ສຳລັບການ
ເລືອກທ່ີປຶກສາສຳລັບໜ້າວຽກນ້ອຍໆເທ່ົານ້ັນ,20 ທ່ີມີເນ້ືອໃນລັກສະນະຂອງວຽກແບບມ
າດຕະຖານ ຫືຼ ຕາມປົກກະຕິ (ການກວດສອບບັນຊີ, ການອອກແບບດ້ານວິສະວະກໍາ/
ການກວດກາຕິດຕາມໂຄງການງ່າຍດາຍແລະການສຳຫຼວດງ່າຍໆ)ບ່ອນທ່ີວິທີປະຕິບັດແລະ
ມາດຕະຖານໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງດີ. ລາຍຊ່ືຜູ້ລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນສຳລັບ
LCS ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຈະປະກອບມີສາມບໍລິສັດທ່ີມາຈາກສະຖານທ່ີຕ່າງໆຢ່າງເໝາະ
ສົມ. RFP ຈະຕ້ອງກຳນົດຄະແນນການມີສິດເຂ້ົາຮ່ວມ “ຕ່ໍາສຸດ” ສຳລັບ “ຄຸນນະພາບ” ເປັນ
750ຄະແນນຈາກທັງໝົດ1,000ຄະແນນທ່ີເປັນໄປໄດ້, ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ບໍລິສັດສ່ົງການສະ
ເໜີດ້ານວິຊາການແລະດ້ານການເງິນມາພ້ອມກັນໂດຍໃສ່ໃນຊອງແຍກຕ່າງກັນ.ການສະເໜີ
ດ້ານວິຊາການຈະຖືກເປີດ ແລະ ປະເມີນເບ່ິງກ່ອນ. ບໍລິສັດທ່ີໄດ້ຄະແນນນ້ອຍກວ່າຄະແນນ
ຕ່ໍາສຸດທ່ີກຳນົດໄວ້ຈະຖືກປະຕິເສດ ແລະ ການສະເໜີດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດທີຍັ່ງເຫືຼອຈະ
ຖືກເປີດເບ່ິງຢ່າງເປີດເຜີຍ. ບໍລິສັດທ່ີສະເໜີລາຄາຕ່ໍາສຸດຈະຖືກເລືອກ ແລະ ເຊີນໃຫ້ເຈລະຈາ
ເຮັດສັນຍາ.ຖ້າການເຈລະຈາລ້ົມເຫຼວ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼADBຈະເລ່ີມການເຈລະຈາໃໝ່ກັບບໍລິສັດ
ໃນອັນດັບຕ່ໍໄປຈົນກວ່າຈະບັນລຸໄດ້ສັນຍາ.

20 ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວບ່ໍເກີນ$100,000.
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e. ການຄັດເລືອກທີ່ອີງໃສ່ຄຸນວຸດທິຂອງທີ່ປຶກສາ(CQS)

2.28 ວິທີການນ້ີອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບໜ້າວຽກນ້ອຍໆເທ່ົານ້ັນ21 ບ່ອນທ່ີ (i) ຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ຽວຊານພິເສດສູງສຳລັບໜ້າວຽກນ້ັນ ແລະ ການວ່າຈ້າງບໍລິສັດທ່ີປຶກສາທ່ີ “ທັນສະໄໝ” ທ່ີ
ສະໜອຄວາມຊ່ຽວຊານເລິກເຊິງ່ໃນຂົງເຂດສະເພາະແມ່ນສ່ິງຈຳເປັນ; (ii) ໄລຍະເວລາການວ່າຈ້າງ
ມີຄວາມສຳຄັນແລະໜ້າວຽກໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວແມ່ນວຽກໄລຍະສ້ັນ;(iii)ມີທ່ີປຶກສາຈຳນວນນ້ອຍ
ເທ່ົານ້ັນທ່ີມີຄຸນວຸດທິພຽງພໍ;ແລະ(iv)ບ່ໍມີເຫດຜົນເຮັດການກະກຽມແລະການປະເມີນການສະເໜີທ່ີ
ແຂ່ງຂັນກັນ.ຜູ້ກູ້ຢືມຫືຼADBຈະຕ້ອງ(i)ກະກຽມTOR,(ii)ຮ້ອງຂໍເອົາEOlໃນລາຍລະອຽດແລະ
ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ີປຶກສາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກ, (iii) ກຳນົດ
ລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນທ່ີມີຢ່າງນ້ອຍສາມບໍລິສັດ, ແລະ (iv) ເລືອກເອົາບໍລິສັດທ່ີມີຄຸນວຸດ
ທິ ແລະ ການຢ້ັງຢືນຄວາມສາມາດທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດໂດຍອີງໃສ່ EOl. ບໍລິສັດທ່ີຖືກຄັດເລືອກຈະຖື
ກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສ່ົງການສະເໜີດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນປະສົມກັນ ແລະ ຈາກນ້ັເນ ຈະຖືກ
ເຊີນໃຫ້ເຈລະຈາເລ່ືອງການເຮັດສັນຍາ. ຖ້າການເຈລະຈາລ້ົມເຫຼວ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ADB ຈະເລ່ີມການ
ເຈລະຈາໃໝ່ກັບບໍລິສັດໃນອັນດັບຕ່ໍໄປຈົນກວ່າຈະບັນລຸໄດ້ສັນຍາ.

f. ການຄັດເລືອກຈາກແຫຼ່ງດຽວ(SSS)

2.29 ການເລືອກທ່ີປຶກສາຈາກແຫ່ຼງດຽວ (SSS) ບ່ໍໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໃນດ້ານການແຂ່ງຂັນ
ໃນເລ່ືອງຄຸນນະພາບແລະລາຄາ,ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຄັດເລືອກ,ແລະອາດຈະເປັນ
ການສ່ົງເສີມວິທິປະຕິບັດທ່ີບ່ໍສາມາດຍອມຮັບໄດ້.ສະນັ້ນ,ການເລືອກSSSຈະຖືກໃຊ້ພຽງແຕ່
ໃນກໍລະນີພິເສດເທ່ົານ້ັນ. ເຫດຜົນສຳລັບການໃຊ້ການເລືອກ SSS ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບ່ິງ
ໃນດ້ານຜົນປະໂຫຍດລວມໂດຍຂອງລູກຄ້າ, ແລະ ໂຄງການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ADB ໃນການຮັບປະກັນການປະຢັດ ແລະປະສິດທິພາບ ແລະສະໜອງໂອກາດທ່ີເທ່ົາທຽມ
ກັນໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ີປຶກສາທ່ີມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ.

2.30 SSS ອາດຈະເໝາະສົມນຳໃຊ້ພຽງແຕ່ຖ້າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄດ້ປຽບຢ່າງຈະ
ແຈ້ງຕ່ໍກັບການເລືອກແບບມີການແຂ່ງຂັນ: (i) ສຳລັບໜ້າວຽກເປັນການຕ່ໍເນ່ືອງຕາມມະຊາດ
ຂອງວຽກງານກ່ອນນ້ີທ່ີໄດ້ດຳເນີນໂດຍບໍລິສັດນ້ັນ (ເບ່ິງຫຍ້ໍໜ້າຕ່ໍໄປ), (ii) ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ,
ເຊັ່ນວ່າ ໃນການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ, (iii) ສຳລັບໜ້າວຽກທ່ີນ້ອຍໆ,22 ຫືຼ (iv) ເມ່ືອມີພຽງແຕ່
ບໍລິສັດດຽວທ່ີມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນຫືຼມີປະສົບການທ່ີມີຄ່າພິເສດສຳລັບໜ້າວຽກນ້ັນ.

2.31 ເມ່ືອຄວາມຕ່ໍເນ່ືອງສຳລັບໜ້າວຽກຕາມມາແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ,ໜັງສືRFPໃນເບ້ືອງຕ້ົນ
ຈະຕ້ອງກຳນົດຄວາມຄາດຫວັງນ້ີ, ແລະ, ຖ້າປະຕິບັດໄດ້, ບັນດາປັດໃຈທ່ີນຳໃຊ້ສຳລັບການ

21 ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວນ້ອຍກວ່າ$200,000.
22 ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເປັນເງິນໂດລາທີ່ກຳນົດ“ນ້ອຍທີ່ສຸດ”ຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນກຳນົດໃນແຕ່ລະກໍລະນີ,ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເຖິງລັກສະນະແລະຄວາມ

ສັບສົນຂອງໜ້າວຽກ,ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງບໍ່ເກີນ$100,000.
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ຄັດເລືອກທ່ີປຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈຕ່ໍກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສືບຕ່ໍ.ຄວາມຕ່ໍເນ່ືອງໃນ
ວິທີການດ້ານວິຊາການ,ປະສົບການທ່ີໄດ້ມາ,ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາຊີບທ່ີຕ່ໍເນ່ືອງ
ຂອງທ່ີປຶກສາດຽວກັນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສືບຕ່ໍກັບທ່ີປຶກສາໃນເບ້ືອງຕ້ົນມີຄວາມໄດ້ປຽບຕ່ໍ
ກັບການແຂ່ງຂັນໃໝ່ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານທ່ີໜ້າພໍໃຈໃນໜ້າວຽກຕອນຕ້ົນ.ສຳລັບ
ໜ້າວຽກຕາມມາ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ີປຶກສາທ່ີຖືກເລືອກໃນວຽກກ່ອນກະກຽມການສະເໜີ
ດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນ ອີງໃສ່ TOR ທ່ີສ່ົງໃຫ້ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ, ເຊ່ິງຈາກນ້ັນກ່ໍຈະມີ
ການເຈລະຈາຕ່ໍລອງ. ຖ້າໜ້າວຽກໃນຕອນຕ້ົນບ່ໍໄດ້ມອບໃຫ້ບົນພ້ືນຖານຂອງການແຂ່ງຂັນ,
ຫືຼ ຖ້າໜ້າວຽກຕາມມາມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າຫຼາຍ, ຂະບວນການເລືອກແບບແຂ່ງຂັນກັນທ່ີເປັນທ່ີ
ຍອມຮັບຕ່ໍກັບADBຈະຖືກປະຕິບັດຕາມ ເຊ່ິງທ່ີປຶກສາທ່ີດຳເນີນໜ້າວຽກເບ້ືອງຕ້ົນກ່ໍຈະບ່ໍຖືກ
ຕັກອອກຈາກການພິຈາລະນາ ຖ້າມັນສະແດງຄວາມສົນໃຈ. ADB ຈະພິຈາລະນາການຍົກ
ເວ້ັນຕ່ໍກັບກົດລະບຽບນ້ີ ພຽງແຕ່ໃນສະພາບການພິເສດ ແລະ ເມ່ືອຂະບວນການເລືອກແບບ
ແຂ່ງຂັນກັນໃໝ່ບ່ໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້.

2.32 ເມືອ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼADBສະເໜີໃຫ້ນຳໃຊ້ການເລືອກແບບSSS,ພາລະກິດຂອງADB
ປະກອບມີລະບຽບຂ້ັນຕອນທ່ີສະເໜີມາໃນເອກະສານTA,ແລະRRP.ຜູ້ກູ້ຢືມຫືຼADBຮ້ອງ
ຂໍໃຫ້ທ່ີປຶກສາສ່ົງການສະເໜີດ້ານວິຊາການພ້ອມຂ້ໍມູນຊີວະປະຫວັດ (BTP)23 ແລະ ການສະ
ເໜີດ້ານການເງິນມາພ້ອມກັນ. ADB ຫືຼ ຜູ້ກູ້ຢືມຈະກວດກາເບ່ິງ BTP ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ມັນ
ພຽງພໍແລະເລ່ີມການເຈລະຈາເຮັດສັນຍາກັບບໍລິສັດຫືຼບຸກຄົນ.

g. ຫຼັກປະຕິບັດທາງການຄ້າ

2.33 ໃນກໍລະນີຂອງເງິນກູ້ທ່ີໃຫ້ຢືມໂດຍສ່ືກາງທາງການເງິນແກ່ວິສະຫະກິດເອກະຊົນ ຫືຼ
ວິສະຫະກິດການຄ້າເອກະລາດໃນພາກລັດ, ຜູ້ກູ້ຢືມຍ່ອຍອາດຈະປະຕິບັດຕາມຫັຼກປະຕິບັດ
ຂອງເອກະຊົນ ຫືຼ ທາງການຄ້າທ່ີໝ້ັນຄົງທ່ີຖືກກຳນົດໂດຍ ADB ໃຫ້ເປັນທ່ີຍອມຮັບຂອງມັນ.
ຍັງຈະມີການພິຈາລະນານຳໃຊ້ຂ້ັນຕອນທ່ີມີການແຂ່ງຂັນກັນ ທ່ີໄດ້ອະທິບາຍມາກ່ອນແລ້ວ,
ໂດຍສະເພາະສໍາລັບໜ້າວຽກທ່ີມີຂະໜາດໃຫຍ່.

ການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາລາຍບຸກຄົນ

2.34 ສຳລັບບາງໜ້າວຽກ, ທ່ີປຶກສາລາຍບຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມກວ່າ ແລະ ປະຢັດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກວ່າການຈ້າງບໍລິສັດ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ADB ອາດຈະວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາລາຍບຸກຄົນໂດຍ
ກົງ (ບຸກຄົນອິດສະຫຼະ) ຫືຼ ຜ່ານອົງການຈັດຕ້ັງໃດໜ່ຶງ, ເຊ່ັນ ບໍລິສັດທ່ີປຶກສາ,ສະຖາບັນການ
ສຶກສາ, ລັດຖະບານ ຫືຼ ໜ່ວຍງານສາກົນ. ຂ້ັນຕອນສຳລັບການຄັດເລືອກແມນງ່າຍກວ່າ
ຂ້ັນຕອນສຳລັບການຄັດເລືອກບໍລິສັດທ່ີປຶກສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນ. ທີປຶກສາລາຍ

23 BTPປະກອບມີແຜນວຽກ,ຕາຕະຕາງບຸກຄະລາກອນແລະຂໍ້ມູນຊີວະປະຫັວດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສະເໜີມາແຕ່ລະຄົນ.
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ບຸກຄົນ ຖືກວ່າຈ້າງອີງໃສ່ຄຸນວຸດທິຂອງເຂົາເຈ້ົາສຳລັບໜ້າວຽກນ້ັນໆ. ໃນເວລາທ່ີຜູ້ກູ້ຢືມວ່າ
ຈ້າງທ່ີປຶກສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນທ່ີເປັນລາຍບຸກຄົນສຳລັບໂຄງການເງິນກູ້, ສັນຍາວ່າ
ຈ້າງແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍໄວເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ໃນທຸກກໍລະນີ ແມ່ນກ່ອນການເຈລະຈາ
ເງິນກູ້ໂດຍອີງໃສ່(i)ປະເພດຂອງທ່ີປຶກສາທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດສຳລັບໜ້າວຽກນ້ັນ,(ii)ຂ້ັນຕອນ
ທ່ີນຳໃຊ້ໄດ້. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະວ່າຈ້າງພວກເຂົາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂ້ັນ
ຕອນຂອງລັດຖະບານທ່ີຍອມຮັບໄດ້ຕ່ໍກັບ ADB. ສຳລັບ TA, ລະບຽບຂ້ັນຕອນການວ່າຈ້າງ
ແມ່ນຂ້ຶນກັບຄວາມສັບສົນ24ຂອງTOR,ແລະໄລຍະເວລາຂອງໜ້າວຽກ.

ການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາປະເພດສະເພາະ

a. ທີ່ປຶກສາເປັນພະນັກງານ

2.35 ADB ຈະກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະກະກຽມ TOR ສຳລັບທ່ີປຶກສາທ່ີເປັນ
ພະນັກງານ.ADBຈະກວດເບ່ິງຄວາມສົນໃຈທ່ີສ່ົງມາແລະຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບທ່ີປຶກສາລາຍບຸກຄົນ
(DICON) ເພ່ືອເລືອກຜູ້ສະໝັກທ່ີເໝາະສົມ ແລະ, ຖ້າຈຳເປັນ, ຮ້ອງຂໍເອົາການສະເໜີຊ່ືຈາກ
ອົງການຈັດຕ້ັງຫືຼບໍລິສັດທ່ີປຶກສາ.

b. ບຸກຄົນຫຼັກແຫຼ່ງ

2.36 ບຸກຄົນຫັຼກແຫ່ຼງອາດຈະບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມເກີນ 10 ວັນເຮັດວຽກ ແຕ່ອາດຈະຖືກວ່າຈ້າງ
ໂດຍການນຳໃຊ້ການຄັດເລືອກຈາກແຫ່ຼງດຽວ.

c. ໜ່ວຍງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະໜ່ວຍງານພິເສດອື່ນ

2.37 ໜ່ວຍງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໜ່ວຍງານພິເສດອ່ືນອາດຈະຖືກວ່າຈ້າງ
ເປັນທ່ີປຶກສາ, ບ່ອນທ່ີພວກເຂົາມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼດ ແລະ
ຄຳແນະນໍາດ້ານວິຊາການໃນຂົງເຂດທ່ີເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມຊໍານານງານ. ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ພວກ
ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃດໆໃນການຄັດເລືອກແບບແຂ່ງຂັນກັນ, ຍົກເວ້ັນກໍລະນີທ່ີຜູ້ກູ້ຢືມ
ອາດຈະຍອມຮັບເອົາສິດທິພິເສດ ແລະ ການລະເວ້ັນໂທດທ່ີມອບໃຫ້ໜ່ວຍງານສະຫະປະຊາ
ຊາດແລະພະນັກງານຂອງເຂົາເຈ້ົາພາຍໃຕສົ້ນທິສັນຍາສາກົນທ່ີມີຢູ່ແລະອາດຈະເຫັນດີກັບ
ໜ໋ວຍງານສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການກະກຽມການເບີກຈ່າຍພິເສດທ່ີກຳນົດໄວ້ ອີງຕາມ
ກົດບັດຂອງອົງການ, ໂດຍມີເງ່ືອນໄຂວ່າສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີຕ້ອງເປັນທ່ີຍອມຮັບຕ່ໍກັບ ADB. ເພ່ືອລົບ
ລ້າງສິດທິພິເສດຂອງໜ່ວຍງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຊ່ັນດຽວກັບຄວາມໄດ້ປຽບອ່ືນເຊ່ັນ

24 ຄວາມສັບສົນໃນເລື່ອງນີ້ຖືກຕັດສິນກຳນົດໂດຍ“ລະດັບວຽກ”(ອີງໃສ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງໜ້າວຽກແລະຄຸນວຸດທິແລະປະສົບການທີ່
ຕ້ອງການຂອງທີ່ປຶກສາ)ຂອງໜ້າວຽກນັ້ນ.



25ລະບຽບການ

ວ່າການຍົກເວ້ັນພາສີ ແລະ ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ແລະ ຂ້ໍກຳນົດດ້ານການເບກີຈ່າຍພິ
ເສດ, ວິທີການເລືອກ QBS ຈະຕ້ອງຖືກນຳໃຊ້. ໜ່ວຍງານສະຫະປະຊາຊາດອາດຈະຖືກວ່າ
ຈ້າງອີງໃສ່ການເລືອກແບບSSSຖ້າເກນມາດຖານທ່ີອະທິບາຍໃນຫຍ້ໍໜ້າ2.29ຂອງຂ້ໍແນະ
ນໍາເຫ່ົຼານ້ີຖືກຕອບສະໜອງໄດ້.

d. ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ(NGOs)

2.38 ເພ່ືອປັບປຸງປະສິດທິຜົນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການດຳເນີນງານ
ຂອງຕົນ ADB ຮ່ວມມືກັບຫຼາກຫຼາຍ NGO ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ. ບາງຄ້ັງ NGO
ສາກົນຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ໍມີໃນລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນສຳລັບທ່ີປຶກສາໂຄງການ TA
ແລະ ເງິນກູ້ ຖ້າຫາກວ່າ ADB ຫືຼ ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມເພ່ິງພໍໃຈກັບຄຸນວຸດທິຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຂ້ັນ
ຕອນການວ່າຈ້າງທ່ີງ່າຍຂ້ຶນ ແລະ ການຈັດຕຽມດ້ານການເຮັດສັນຍາຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ
NGOຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ(ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນNGOພາຍໃນປະເທດ).ບ່ອນທ່ີNGO
ສາກົນ ແລະ ບໍລິສັດທ່ີປຶກສາລ້ວນແຕ່ປະກອບມີຢູ່ໃນລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນສຳລັບທ່ີ
ປຶກສາໂຄງການTA ຫືຼ ເງິນກູ້, ວິທີການຄັດເລືອກQBSຈະຖືກນຳໃຊ້. ໃນບ່ອນທ່ີໂຄງການ
TA ຫືຼ ໂຄງການເງິນກູ້ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ເລິກເຊ່ິງກ່ຽວກັບປະເດັນບັນຫາໃນທ້ອງຖ່ິນ, ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ/ຫືຼ ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊ່ິງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າ NGO
ສາກົນ ຫືຼ ພາຍໃນແມ່ນມີຄຸນສົມບັດເງ່ືອນໄຂດີກວ່າ, ລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນອາດຈະ
ປະກອບມີແຕ່NGO ທັງໝົດ ແລະ ວິທີການຄັດເລືອກຈະແມ່ນການຄັດເລືອກແບບQCBS.
ໃນບ່ອນທ່ີ NGO ໃນປະເທດກຳລັງຖືກວ່າຈ້າງ ບ່ໍວ່າຈະສຳລັບໂຄງການ TA ຫືຼ ໂຄງການ
ເງິນກູ້,ADBອາດຈະນຳໃຊ້ຂ້ັນຕອນການວ່າຈ້າງQCBS ແບບປັບ ປຸງແກ້ໄຂ (ເຮັດໃຫ້ງ່າຍ
ຂ້ຶນ) ເພ່ືອສະທ້ອນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງ NGO ທ່ີເຂ້ົາແຂ່ງຂັນ ບ່ອນທ່ີເກນມາດຖານການ
ປະເມີນສະແດງເຖິງຄຸນວຸດທິສະເພາະຂອງ NGOs ເຊ່ິງປະກອບມີ: (i) ປະຫວັດການເຮັດ
ວຽກກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຫັຼກຖານສະແດງເຖິງຜົນການປະຕິບັດງານທ່ີເປັນໜ້າເພ່ິງພໍໃຈ,
(ii)ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບວິທີການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,(iii)ການນຳພາທ່ີມີຄວາມມຸ້ງໝ້ັນ
ແລະການຄຸ້ມຄອງຢ່າງທ່ົວເຖິງ,ແລະ(iv)ຄວາມສາມາດເລືອກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ.ADB ຫືຼ ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງມັນອາດຈະເລືອກNGOໂດຍໃຊ້ວິທີການເລືອກSSS,
ໂດຍມີເງ່ືອນໄຂວ່າເກນມາດຖານທ່ີອະທິບາຍໄວ້ໃນຫຍ້ໍໜ້າ 2.29 ຂອງຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີຖືກ
ຕອບສະໜອງໄດ້.

e. ຕົວແທນການຈັດຊື້(PAs)

2.39 ເມ່ືອຜູ້ກູ້ຢືມຂາດການຈັດຕ້ັງ, ຊັບພະຍາກອນ ຫືຼ ປະສົບການທ່ີຈຳເປັນໃດໜ່ຶງ, ມັນ
ອາດຈະມີປະສິດພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການວ່າຈ້າງ, ໃນຖານະເປັນຕົວແທນຂອງຕົນ,
ບໍລິສັດໃດໜ່ຶງທ່ີມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນວຽກງານຈັດຊ້ື. ເມ່ືອ PAs ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍສະເພາະເປັນ
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“ຕົວແທນ”ໃນການດຳເນີນການຈັດຊ້ືລາຍການສິນຄ້າສະເພາະໃດໜ່ຶງແລະໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ
ແມ່ນເຮັດວຽກຈາກຫ້ອງການຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ, ປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເປັນ
ເປີເຊັນໃດໜ່ຶງຂອງມູນຄ່າການຈັດຊ້ືທ່ີໄດ້ເຮັດ, ຫືຼ ການປະສົມກັນລະຫວ່າງເປີເຊັນດ່ັງກ່າວ
ກັບຄ່າທຳນຽມຄົງທ່ີ. ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ PAs ຈະຖືກເລືອກໂດຍນໍາໃຊ້ຂ້ັນຕອນການເລືອກ
ແບບQCBSໂດຍລາຄາຖືກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຖິງ50%.ແນວໃດກ່ໍຕາມ,ເມ່ືອPAsໃຫ້ພຽງ
ແຕ່ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາສຳລັບການຈັດຊ້ືເທ່ົານ້ັນ ຫືຼ ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນ “ຕົວແທນ” ສໍາລັບ
ທັງໝົດໂຄງການໃນຫ້ອງການສະເພາະໃດໜ່ຶງສຳລັບໂຄງການນ້ັນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ພວກ
ເຂົາໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຈ້າງຕາມໄລຍະເວລາ, ແລະ ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ, ພວກເຂົາຈະຖືກເລືອກ
ເອົາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທ່ີເໝາະສົມສຳລັບໜ້າວຽກທ່ີປຶກສາອ່ືນ ໂດຍນຳໃຊ້ຂ້ັນ
ຕອນການເລືອກQCBS ແລະ ສັນຍາຕາມໄລຍະເວລາ, ທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີ.
ຕົວແທນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທຸກລະບຽບຂ້ັນຕອນການຈັດຊ້ືທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາເງິນ
ກູ້ ແລະ ໃນແຜນການຈັດຊ້ືທ່ີອະນຸມັດໂດຍ ADB ໃນນາມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້
RFP,ຂ້ັນຕອນການກວດກາເບ່ິງແລະການບັນທຶກເປັນເອກະສານ.

f. ຕົວແທນການກວດກາ

2.40 ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຕ້ອງການວ່າຈ້າງໜ່ວຍງານຜູ້ກວດກາເພ່ືອເຮັດໜ້າທ່ີກວດກາ
ແລະ ຮັບຮອງສິນຄ້າກ່ອນທ່ີຈະມີການຂົນສ່ົງ ຫືຼ ເມ່ືອສິນຄ້າມາຮອດປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ. ການ
ກວດກາສິນຄ້າໂດຍໜ່ວຍງານດ່ັງກ່າວໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ປະກອບການກວດເບ່ິງຄຸນນະພາບ
ແລະປະລິມານຂອງສິນຄ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມເໝາະສົມຂອງລາຄາ.ໜ່ວຍງານກວດກາ
ຈະຖືກເລືອກ ໂດຍນຳໃຊ້ຂ້ັນຕອນການເລືອກແບບ QCBS ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບລາຄາ
ສະເໜີເຖິງ 50% ແລະ ນຳໃຊ້ຮູບແບບສັນຍາທ່ີມີການຈ່າຍຄ່າຈ້າງຕາມເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າ
ສິນຄ້າທ່ີໄດ້ກວດກາແລະຮັບຮອງ.

g. ທະນາຄານ

2.41 ທະນາຄານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ບໍລິສັດການເງິນ, ແລະ ຜູ້ຈັດການກອງທຶນ
ທ່ີຖືກວ່າຈ້າງໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມສຳລັບການຂາຍຊັບສິນ, ການອອກເຄ່ືອງມືທາງການເງິນຕ່າງໆ,
ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວດ້ານການເງິນອ່ືນ, ໂດຍສະເພາະ ໃນສະພາບຂອງການຫັນໃຫ້ເປັນ
ຂອງເອກະຊົນ, ຈະຕ້ອງຖືກຄັດເລືອກພາຍໃຕ້ວິທີເລອືກQCBS. ເອກະສານRFPຈະຕ້ອງ
ລະບຸແຈ້ງເກນມາດຖານການຄັດເລືອກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍານ້ັນໆ—ຕົວຢ່າງ, ປະສົບການ
ໃນໜ້າວຽກທ່ີຄ້າຍຄືກັນ ຫືຼ ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ຊ້ືທ່ີເປັນໄປໄດ້ ແລະ ລາຄາຂອງການບໍລິການ.
ນອກຈາກຄ່າຈ້າງທຳມະດາແລ້ວ(ທີ່ເອ້ີນວ່າ“ຄ່າທຳນຽມປະຈຳ”),ການຊົດເຊີຍຍັງປະກອບມີ
“ຄ່າທຳນຽມຄວາມສຳເລັດ”;ຄ່າທຳນຽມນ້ີສາມາດກຳນົດຕາຍຕົວຄົງທ່ີ,ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ
ສະແດງເປັນເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າຊັບສິນ ຫືຼ ເຄ່ືອງມືທາງການເງິນທ່ີຈະຖືກຂາຍ. ເອກະສານ
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RFP ຈະຊ້ີບອກວ່າການປະເມີນລາຄາຈະເອົາໃຈໃສ່ເບ່ິງຄ່າທໍານຽມຄວາມສຳເລັດ, ບ່ໍວ່າຈະ
ເປັນການປະສົມກັນກັບຄ່າທຳນຽມປະຈຳ ຫືຼ ມີແຕ່ມັນພຽງຢ່າງດຽວ. ຖ້າມັນພຽງຢ່າງດຽວ, ຄ່າ
ທໍານຽມປະຈຳມາດຕະຖານຈະຖືກກຳນົດໄວ້ສຳລັບທ່ີປຶກສາທ່ີມີໃນລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກ
ເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ຊ້ີບອກໄວ້ໃນRFP, ແລະຄະແນນດ້ານການເງິນຈະອີງໃສ່ຄ່າທໍານຽມຄວາມ
ສຳເລັດ. ສຳລັບການປະເມີນແບບປະສົມປະສານ (ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ສຳລັບສັນຍາຂະ
ໜາດໃຫຍ່),ລາຄາອາດຈະຖືກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນສູງກວ່າທ່ີແນະນໍາໄວ້ໃນຫຍ້ໍໜ້າ2.16ຫືຼການ
ຄັດເລືອກອາດຈະຖືກອີງໃສ່ລາຄາພຽງຢ່າງດຽວໃນໝູ່ທ່ີປຶກສາທ່ີບັນລຸໄດ້ຄະແນນຜ່ານຕ່ໍາສຸດ
ສຳລັບຄຸນນະພາບຂອງການສະເໜີ.RFPຈະຕ້ອງລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການສະເໜີຈະຖືກນໍາ
ສະເໜີແນວໃດແລະພວກມັນຈະຖືກປຽບທຽບແນວໃດ.

h. ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ

2.42 ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີຈະດຳເນີນວຽກກວດສອບບັນຊີພາຍໃຕ້ TOR ທ່ີ
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລະມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບ.ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກເລືອກໂດຍ
ປະຕິບັດຕາມການເລືອກ QCBS ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍກັບລາຄາສູງເຖິງ 50% ຫືຼ “ການ
ເລືອກແບບລາຄາຕ່ໍາສຸດ” ທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໃນຫຍ້ໍໜ້າ 2.27. ສໍາລັບໜ້າວຽກນ້ອຍໆ25 ການ
ເລືອກCQSອາດຈະຖືກນຳໃຊ້.

i. ໜ້າວຽກນຳສົ່ງການບໍລິການ

2.43 ໂຄງການທ່ີຕ້ອງການການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ, ເຊ່ັນ ການຝຶກອົບຮົມ, ການອອກ
ແບບຫືຼການຜະລິດເອກະສານການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການຫືຼເອກະສານການສ່ົງເສີມຫືຼວິ
ດີໂອ,ແລະການວາງແຜນແລະການຈັດຕ້ັງກອງປະຊຸມຫືຼການສຳມະນາຕ່າງໆອາດຈະວ່າ
ຈ້າງບຸກຄົນຫືຼອົງການຈັດຕ້ັງຜູ້ຊ່ຽວຊານທ່ີໃຫ້ບໍລິການນ້ັນບົນພ້ືນຖານການເຮັດສັນຍາວ່າຈ້າງ
ໂດຍມີການເຮັດTORຄັກແນ່.ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວສັນຍາເປັນຈຳນວນເງິນເປັນກ້ອນ(ເບ່ິງຫຍ້ໍ
ໜ້າ2.48)ແມ່ນກົນໄກທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດສຳລັບການວ່າຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນ້ັນ.

B. ວິທີການເຮັດສັນຍາ

2.44 ການເລືອກປະເພດສັນຍາແມ່ນຈະຂ້ຶນກັບ (i) ລັກສະນະຂອງໜ້າວຽກ, (ii) ຂອບ
ເຂດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໜ້າວຽກສາມາດກຳນົດໄດ້ຫືຼບ່ໍ, ແລະ (iii)ການແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ
ລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

25 ເບ່ິງໝາຍເຫດທ້າຍໜ້າເຈ້ຍ21.
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ສັນຍາວ່າຈ້າງທີ່ອີງໃສ່ເວລາ26

2.45 ສັນຍາວ່າຈ້າງທ່ີອີງໃສ່ເວລາຖືກນຳໃຊ້ເມ່ືອມັນຫຍຸ້ງຍາກໃນການກຳນົດຂອບເຂດ,
ຜົນໄດ້ຮັບ,ແລະຄວາມຍາວຂອງການບໍລິການ,ຍ້ອນການບໍລິການດ່ັງກ່າວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ແລະ ລໍຖ້າການສຳເລັດຂອງກິດຈະກຳທ່ີຜູ້ອ່ືນເຮັດ ເຊ່ິງໄລຍະການເຮັດສຳເລັດອາດຈະແຕກ
ຕ່າງກັນ, ຫືຼ ເພາະວ່າສ່ິງປະກອບເຂ້ົາຂອງທ່ີປຶກສາແມ່ນຍາກໃນການປະເມີນເບ່ິງ. ສັນຍາປະ
ເພດນ້ີຈະຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບໜ້າວຽກການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າທ່ີສັບສົນ, ການຕິດຕາມການກ່ໍສ້າງ,
ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ແລະ ໜ້າວຽກການຝຶກອົບຮົມສ່ວນໃຫຍ່. ການຈ່າຍຄ່າຈ້າງແມ່ນ
ເຊ່ືອມໂຍງກັບສ່ິງປະກອບເຂ້ົາ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ອີງໃສ່ອັດຕາຄ່າຈ້າງລາຍເດືອນ
ສຳລັບບຸກຄະລາກອນທ່ີມີຊ່ືໃນສັນຍາ, ແລະ ອີງໃສ່ລາຍຈ່າຍທ່ີສາມາດຊົດເຊີຍຄືນໃຫ້ ໂດຍ
ນຳໃຊ້ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງແລະ/ຫືຼອັດຕາລາຄາທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້.

ສັນຍາແບບໃຊ້ຄ່າທໍານຽມປະຈຳແລະ/ຫຼືຄ່າທຳນຽມຄວາມສຳເລັດ

2.46 ສັນຍາແບບຄ່າທໍານຽມປະຈຳ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຄວາມສຳເລັດຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງເມ່ືອທ່ີປຶກສາ (ທະນາຄານ ຫືຼ ບໍລິສັດການເງິນ) ກຳລັງກະກຽມບໍລິສັດສຳລັບການຂາຍ
ຫືຼ ການໂຮມຕົວຂອງບໍລິສັດ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວໃນການດຳເນີນການຫັນເປັນເອກະຊົນ. ຄ່າ
ຕອບແທນຂອງທ່ີປຶກສາປະກອບມີຄ່າທໍານຽມປະຈຳແລະຄ່າທຳນຽມຄວາມສຳເລັດ, ເຊ່ິງຄ່າ
ທຳນຽມອັນຫັຼງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນເປີເຊັນຂອງລາຄາຂາຍຊັບສິນ.

ສັນຍາການນຳສົ່ງບໍລິການແບບບໍ່ມີກຳນົດເວລາ(ສັນຍາລາຄາ)

2.47 ສັນຍານ້ີຖືກນຳໃຊ້ໃນເວລາຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງການມີການບໍລິການພິເສດແບບ “ເອ້ີນໃຊ້”
ເພ່ືອສະໜອງຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບກິດຈະກຳສະເພາະໃດໜ່ຶງ, ໃນຂອບເຂດ ແລະ ເວລາທ່ີບ່ໍ
ສາມາດກໍານົດໄດ້ລ່ວງໜ້າ.ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວສັນຍານ້ີຖືກນຳໃຊ້ເພ່ືອຮັກສາ“ທ່ີປຶກສາ”ສໍາລັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທ່ີສັບສົນ, ຕົວຢ່າງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕັດສິນສຳລັບຄະນະແກ້
ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ້ງ,ການປະຕິຮູບລະບົບສະຖາບັນ,ຄຳແນະນຳການຈັດຊ້ື,ການແກ້ໄຂບັນດາດ້ານ
ວິຊາການ,ແລະອ່ືນໆ,ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເປັນໄລຍະເລາໜ່ຶງປີ ຫືຼຫຼາຍກວ່າ. ຜູ້ກູ້ຢືມແລະ
ບໍລິສັດຕົກລົງກັນຕ່ໍກັບອັດຕາລາຄາຫົວໜ່ວຍທ່ີຈະຈ່າຍໃຫ້ສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ,ແລະການຈ່າຍ
ຄ່າຈ້າງແມ່ນອີງໃສ່ເວລາຕົວຈິງທ່ີຖືກນຳໃຊ້.

26 ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າສັນຍາວ່າຈ້າງທີ່ຈ່າຍຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກ.



29ລະບຽບການ

ສັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າເງິນເປັນກ້ອນ(LS)

2.48 ສັນຍາມູນຄ່າຈຳນວນເງິນເປັນກ້ອນຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບໜ້າວຽກທ່ີເນ້ືອໃນ, ໄລຍະເວລາ
ການບໍລິການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທ່ີຕ້ອງການຂອງທ່ີປຶກສາຖືກກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ນ້ີປະກອບມີ
ການວາງແຜນ ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແບບງ່າຍດາຍ, ການສຶກສາດ້ານສ່ິງແວດ
ລ້ອມ, ການອອກແບບລະອຽດຂອງສ່ິງປຸກສ້າງຕາມມາດຕະຖານ ຫືຼ ທ່ົວໄປ, ໜ້າວຽການໃຫ້
ບໍລິການ, ແລະ ການກະກຽມລະບົບປະມວນຜົນຂ້ໍມູນ. ລາຄາຈະລວມເອົາທັງໝົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ແລະ ບ່ໍສາມາດຕ່ໍລອງໄດ້. ການຈ່າຍແມ່ນເຊ່ືອມໂຍງກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ເຊັ່ນວ່າ ບົດລາຍງານ,
ແບບແຕ້ມ,ໃບຄິດໄລ່ລາຄາ,ເອກະສານການປະມູນ,ແລະໂປຼແກມສອບແວຣ.

ສັນຍາທີ່ອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານ

2.49 ສັນຍາທ່ີອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານຖືກນຳໃຊ້ເພ່ືອເພ່ີມທະວີການນຳສ່ົງຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ການບໍລິການດ້ານທ່ີປຶກສາ, ເຊ່ິງຈະປັບປຸງຄວາມຄຸ້ມຄ່າສຳລັບເງິນທ່ີຈ່າຍໄປ.ການຈ່າຍໃຫ້ທ່ີປຶກສາ
ແມ່ນຂ້ຶນກັບການບັນລຸໄດ້ຄາດ ໝາຍທ່ີເລືອກ ເຊ່ິງໝາຍເຖິງຜົນໄດ້ຮັບສະເພາະຂອງໂຄງການ
(ຕົວຢ່າງຜົນໄດ້ຮັບຫືຼສ່ິງໄດ້ຮັບທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານກອບວຽກການອອກແບບແລະການຕິດ
ຕາມໂຄງການ)ທ່ີໄດ້ເຮັດສຳເລັດຫືຼບັນລຸໄດ້.ຄາດໝາຍໃນສັນຍາຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸໄວຢ່້າງຈະແຈ້ງ,
ພຽງພໍໃນຈຳນວນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະສາມາດກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງໄດ້. ການເລືອກຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດສຳລັບການກວດສອບການບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍ
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບທ່ີປຶກສາ ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ກູ້ຢືມໃນເວລາເຈລະຈາຕ່ໍລອງ. ຄວາມງ່າຍຂອງ
ການກວດສອບຄາດໝາຍແມ່ນຂ້ຶນກັບລັກສະນະຂອງໂຄງການນ້ັນໆ. ການກວດສອບສາມາດເຮັດ
ໄດ້ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍໆໃນໂຄງການກ່ໍສ້າງ, ແຕ່ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້
ແກ່ລະບົບສະຖານບັນ. ໃນກໍລະນີຫັຼງ,ການຜ່ອນຜັນ ເຊ່ິງປະສົມກັນລະຫວ່າງຫັຼກການຂອງສັນຍາທ່ີ
ອີງໃສ່ເວລາແລະສັນຍາທ່ີອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານຈະຖືກນຳໃຊ້.ໃນກໍລະນີນ້ີເປີເຊັນຂອງການ
ຈ່າຍຄ່າສັນຍາໃຫ້ແກ່ທ່ີປຶກສາແມ່ນອີງໃສ່ສ່ິງປະກອບເຂ້ົາທ່ີເຮັດສຳເລັດ, ແລະ ເປີດເຊັນທ່ີອີງໃສ່
ການບັນລຸໄດ້,ໃນສ່ວນທີສອງຂອງສັນຍາ,ໜ່ຶງຫືຼຫຼາຍຄາດໝາຍ“ດ້ານຍຸດທະສາດ”.

C. ຂໍ້ກຳນົດທີ່ສຳຄັນຂອງສັນຍາວ່າຈ້າງສຳລັບໂຄງການເງິນກູ້

2.50 ສັນຍາວ່າຈ້າງຄວນປະກອບມີຂ້ໍກຳນົດສຳລັບສ່ິງຕ່ໍໄປນ້ີ.

ສະກຸນເງິນ

2.51 ເອກະສານRFPຈະຕ້ອງລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດສະເໜີລາຄາ ຫືຼ ການບໍລິການ
ຂອງເຂົາເຈ້ົາ ໃນສະກຸນເງິນທ່ີສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ . ຖ້າທ່ີປຶກສາຕ້ອງການສະເໜີລາຄາ ໃນ



30 ຂ້ໍແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທ່ີປຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ຈຳນວນເປັນກ້ອນໃນສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດຕ່າງໆ, ພວກເຂົາອາດຈະເຮັດແນວນ້ັນໄດ້ ໂດຍ
ມີເງ່ືອນໄຂວ່າການສະເໜີຕ້ອງປະກອບມີສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດບ່ໍໃຫ້ກາຍສາມສະກຸນເງິນ.
ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ີປຶກສາແຈ້ງລາຄາທ່ີສະແດງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນສະກຸນເງິນຂອງປະ
ເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.ການເບີກຈ່າຍພາຍໃຕ້ສັນຍາດ່ັງກ່າວຈະຕ້ອງເຮັດເປັນສະກຸນເງິນຫືຼບັນດາ
ສະກຸນເງິນທ່ີໄດ້ສະແດງການສະເໜີລາຄາ.

ການດັດແປງລາຄາ

2.52 ເພ່ືອດັດແປງຄ່າຈ້າງເນ່ືອງຈາກພາວະເງິນເຟ້ີຂອງສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ/ຫືຼ
ທ້ອງຖ່ິນ, ຂ້ໍກຳນົດກ່ຽວກັບການດັດແປງລາຄາຈະຖືກເອົາລວມເຂ້ົາໃນສັນຍາ ຖ້າໄລຍະເວລາ
ຂອງສັນຍາຄາດວ່າຈະກາຍ 18 ເດືອນ. ສັນຍາທ່ີມີໄລຍະເວລາສ້ັນກວ່າອາດຈະປະກອບມີ
ຂ້ໍກຳນົດສຳລັບການດັດແປງລາຄາ ເມ່ືອພາວະເງິນເຟ້ີຂອງເງິນທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ເງິນຕ່າງປະເທດ
ຄາດວ່າຈະສູງແລະບ່ໍສາມາດຄາດເດົາໄດ້.

ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍ

2.53 ຂ້ໍກຳນົດດ້ານການເບີກຈ່າຍ, ລວມທັງຈຳນວນເງິນທ່ີຕ້ອງຈ່າຍ, ກຳນົດເວລາການ
ຈ່າຍ, ແລະ ຂ້ັນຕອນການຈ່າຍ, ຈະຕຈ້ອງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ
ເຮັດສັນຍາ. ການເບີກຈ່າຍອາດຈະເຮັດເປັນຊ່ວງໄລຍະປົກກະຕິ (ດ່ັງໃນກໍລະນີ ສັນຍາອີງ
ໃສ່ເວລາ) ຫືຼ ສຳລັບສ່ິງໄດ້ຮັບທ່ີຕົກລົງກັນໄວ້ (ດ່ັງໃນກໍລະນີສັນຍາທ່ີມີມູນຄ່າເງິນເປັນກ້ອນ).
ການເບກີຈ່າຍລ່ວງໜ້າ(ຕົວຢ່າງສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລະດົມ)ທ່ີເກີນ10%oຂອງມູນຄ່າ
ສັນຍາໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຄວນມີການຄ້ໍາປະກັນການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າ.

2.54 ການເບີກຈ່າຍຈະຖືກເຮັດໃນທັນທີ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງສັນຍາ. ເພື່ອ
ຈຸດປະສົງນ້ັນ

(a) ທີ່ປຶກສາສາມາດໄດ້ຮັບການຈ່າຍໃຫ້ໂດຍກົງຈາກADBຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຫຼື
ຜ່ານໜັງສືສິນເຊື່ອໃນກໍລະນີພິເສດ;

(b) ມີພຽງແຕ່ຈຳນວນເງິນທີ່ຍັງມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຖືກກັກໄວ້, ຈຳນວນທີ່ເຫຼືອ
ໃນໃບຮຽກເກັບເງິນຈະຕ້ອງຈ່າຍອີງຕາມສັນຍາ;ແລະ

(c) ສັນຍາວ່າຈ້າງຈະຕ້ອງກຳນົດສຳລັບການຈ່າຍຄ່າດອກເບ້ຍ ຖ້າການເບີກຈ່າຍຊັກຊ້າ
ເນື່ອງຈາກຄວາມຜິດຂອງລູກຄ້າກາຍເວລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃນສັນຍາ;ອັດຕາການຄິດ
ໄລ່ຄ່າດອກເບ້ຍຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸແຈ້ງໃນສັນຍາ.
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ການຄໍ້າປະກັນການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າ

2.55 ສໍາລັບສັນຍາທ່ີປຶກສາເງິນກູ້, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ີປຶກສາສະໜອງການຄ້ໍາປະກັ
ນການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າຕ່ໍກັບຈຳນວນເງິນທ່ີໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ລ່ວງໜ້າໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ.

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ

2.56 ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະມອບໝາຍໃຫ້ສະມາຊິກພະນັກງານຂອງຕົນເອງໃຫ້ດຳເນີນໜ້າວຽກ
ໃນຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນ. ສັນຍາວ່າຈ້າງລະຫວ່າງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ທ່ີປຶກສາຈະຕ້ອງໃຫ້
ລາຍລະອຽດທ່ີຄວບຄຸມເອົາພະນັກງານດ່ັງກ່າວ, ເຊ່ິງຮູ້ກັນໃນນາມພະນັກງານປະກອບສ່ວນ,
ເຊັ່ນດຽວກັບສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກທ່ີຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ເຊ່ັນວ່າ ທ່ີຢູ່ອາໃສ,
ຫ້ອງການ,ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເລຂານຸການ,ສາທາລະນຸປະໂພກ,ວັດສະດຸແລະພາຫາ
ນະ. ສັນຍາວ່າຈ້າງຈະຕ້ອງລະບຸມາດຕະການຕ່າງໆທ່ີທ່ີປຶກສາສາມາດເຮັດ ຖ້າສ່ິງໃດໜ່ຶງທ່ີ
ກ່າວມາບ່ໍສາມາດຖືກສະໜອງໃຫ້ ຫືຼ ຕ້ອງໄດ້ຖອນອອກ ໃນໄລຍະປະຕິບັດໜ້າວຽກ, ແລະ
ການຊົດເຊີຍທ່ີທ່ີປຶກສາຈະໄດ້ຮັບໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ.

ການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ

2.57 ADB ຖືເອົາການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດເປັນສະພາບການໜ່ຶງທ່ີພາກສ່ວນໃດໜ່ຶ
ງມີຜົນປະໂຫຍດທ່ີອາດຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງບ່ໍເໝາະສົມຕ່ໍກັບການປະຕິບັດໜ້າທ່ີ ຫືຼ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນທາງການ, ພັນທະຕາມສັນຍາ, ຫືຼ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແລະກົດ
ລະບຽບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກສ່ວນນ້ັນ ແລະ ການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດນ້ັນອາດຈະ
ປະກອບສ່ວນ ຫືຼ ກ່ໍໃຫ້ເກີດການປະຕິບັດທ່ີຖືກຫ້າມ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ ຕ້ານການສ້ໍລາດ
ບັງຫຼວງ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB). ໂດຍປະຕິບັດ ຕາມຂ້ໍກຳນົດຂອງນະໂຍບ
າຍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງທ່ີກຳນົດໃຫ້ບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ກິດຈະກຳທ່ີໄດ້ທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ບັນດາທ່ີປຶກສາພາຍໃຕ້
ສັນຍາຈ້າງງານທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກADBຕ້ອງຮັກສາມາດຕະຖານດ້ານຫັຼກສິນທໍາສູງສຸດ,ADB
ຈະດຳເນີນການຢ່າງເໝາະສົມເພ່ືອຄຸ້ມຄອງການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດດ່ັງກ່າວ ຫືຼ ອາດ
ຈະປະຕິເສດການສະເໜີໃຫ້ເລືອກເອົາ ຖ້າມັນກຳນົດວ່າການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດນ້ັນ
ໄດ້ເຮັດເກີດຄວາມບົກຜ່ອງຕ່ໍກັບຄວາມສົມບູນພາບຂອງຂະບວນການຄັດເລືອກທ່ີປຶກສາ.
ສັນຍາວ່າຈ້າງຈະຕ້ອງປະກອບມີຂ້ໍກຳນົດທ່ີຈຳກັດການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນອະນາຄົດຂອງທ່ີ
ປຶກສານ້ັນສຳລັບການບໍລິການອ່ືນທ່ີເປັນຜົນມາຈາກ ຫືຼ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການບໍລິການ
ດ້ານທ່ີປຶກສາຂອງບໍລິສັດນ້ັນໂດຍອີງຕາມຂ້ໍກໍານົດຂອງຫຍ້ໍໜ້າ1.11ຂອງຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີ.
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາຊີບ

2.58 ທ່ີປຶກສາຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ດຳເນີນໜ້າວຽກດ້ວຍຄວາມພາກພຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານທ່ົວໄປດ້ານວິຊາຊີບ. ເພາະວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ີປຶກສາຕ່ໍກັບຜູ້ກູ້ຢືມຈະ
ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ສັນຍາວ່າຈ້າງບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຈັດການກັບເລ່ືອງນ້ີ ເວ້ັນ
ເສຍແຕ່ວ່າພາກສ່ວນຕ່າງໆຕ້ອງການຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດ ຊອບນ້ີ. ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການ,
ພວກເຂົາຄວນຮັບປະກັນວ່າ (a) ຕ້ອງບ່ໍມີການຈຳກັດຄວາມຜິດຊອບ ໃນກໍລະນີຂອງການ
ປະໝາດລະເລີຍໂດຍທັງໝົດ ຫືຼ ການປະພຶດຜິດໂດຍເຈດຕະນາຂອງທ່ີປຶກສາ; (b) ໃນທຸກ
ກໍລະນີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ີປຶກສາຕ່ໍກັບຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງບ່ໍຖືກຈຳກັດໃຫ້ນ້ອຍຕົວຄູນຂອງມູນ
ຄ່າທັງໝົດຂອງສັນຍາວ່າຈ້າງທ່ີຈະຕ້ອງຊ້ີບອກໃນເອກະສານ RFP ແລະ ໃນເງ່ືອນໄຂພິເສດ
ຂອງສັນຍາວ່າຈ້າງ (ຈຳນວນຂອງການຈຳກັດດ່ັງກ່າວຈະຂ້ຶນກັບແຕ່ລະກໍລະນີຕົວຈິງ); ແລະ
(c) ທຸກການຈຳກັດດ່ັງກ່າວອາດຈະກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ີປຶກສາຕ່ໍກັບລູກຄ້ານ້ັນ
ເທ່ົານ້ັນແລະບ່ໍກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ີປຶກສາຕ່ໍກັບພາກສ່ວນທີສາມ.

ການປ່ຽນແທນບຸກຄະລາກອນ

2.59 ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນໜ້າວຽກ,ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແທນ(ຕົວຢ່າງຍ້ອນການ
ເຈັບເປນ,ການເສຍຊີວິດ,ຫຼືພະນັກງານໃດໜຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ),
ທີ່ປຶກສາຈະຕ້ອງສະເໜີຜູ້ຊ່ຽວຊານອື່ນທີ່ຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງມີລະດັບຄຸນວຸດທິດຽວກັນເພື່ອໃຫ້ຜູ້
ກູ້ຢືມອະນຸຍາດ.

ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ແລະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ

2.60 ສັນຍາວ່າຈ້າງຈະຕ້ອງປະກອບມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ເວທີ
ສຳລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. ສັນຍາວ່າຈ້າງຂອງທີ່ປຶກສາຈະຕ້ອງປະກອບມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. ອົງການຕັດສິນ ໄກ່ເກ່ຍທາງການຄ້າສາກົນອາດຈະແມ່ນວິທີທີ່ດີກວ່າ
ຕໍ່ກັບວິທີອື່ນໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. ສະນັ້ນ ຈິ່ງຂໍສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມມີຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບປະ
ເພດການໄກ່ເກຍນີ້ໃນສັນຍາ. ADB ບໍ່ຄວນຖືກສະເໜີຊືເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຕັດສິນ ຫຼື ຖືກຮ້ອງຂໍ
ໃຫ້ສະເໜີຊື່ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຕັດສິນ.
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D. ການຕິດຕາມແລະການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ

ການຕິດຕາມຂະບວນການວ່າຈ້າງ

2.61 ADBນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືຕິດຕາມ,ການຕິດຕາມກິດຈະກຳການວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາ(CRAM),
ທ່ີແບ່ງຂະຍວນການວ່າຈ້າງສຳລັບທ່ີປຶກສາເງິນກູ້ ແລະTAອອກເປັນບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ
ກຳນົດ“ບັນທັດຖານ”(ມ້ືເຮັດວຽກ)ເພ່ືອຄໍານວນວັນທີເປ້ົາໝາຍສຳລັບແຕ່ລະກິດຈະກຳແລະ
ຂະບວນການໂດຍລວມ. CRAM ຍັງມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍກັບບຸກຄົນເຫ່ົຼານ້ັນທ່ີມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອ (i) ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ, (ii) ຕິດຕາມວັນທີຕົວຈິງທຽບກັບວັນ
ທີຕາມເປ້ົາໝາຍ, ແລະ, ບ່ອນທ່ີເໝາະສົມ, (iii) ດຳເນີນຢ່າງທ່ວງທັນເວລາ. CRAMສາມາ
ດດັດແປງໄດ້ສຳລັບ (a) ວິທີການຄັດເລືອກຕ່າງໆ, ແລະ (b) ປະເພດການສະເໜີດ້ານວິຊາ
ການ.

ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ

2.62 ຜູ້ກູ້ຢືມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດທ່ີປຶກສາ ແລະ ທ່ີປຶກສາລາຍບຸກຄົນ
ສຳລັບໂຄງການເງິນກູ້ ແລະ ໂຄງການ TA ທ່ີມອບໝາຍໃຫ້. ADB, ໂດຍປຶກສາຫາລືກັບຜູ້
ກູ້ຢືມ, ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງທ່ີປຶກສາສຳລັບໂຄງການ TA. ໂດຍຂ້ຶນກັບໄລຍະ
ເວລາຂອງໜ້າວຽກ, ການປະເມີນຜົນອາດຈະຖືກດຳເນີນໃນລະຫວ່າງ ຫືຼ ໃນຕອນສ້ິນສຸດໜ້າ
ວຽກ. ຜ່ານແບບສອບຖາມຫັຼງການສຳເລັດໜ້າວຽກ, ທ່ີປຶກສາມີໂອກາດໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຕ່ໍກັບ
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນແລະກ່ຽວກັບຜົນການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມແລະADB.ໃນ
ເວລາການເຈລະຈາເຮັດສັນຍາ,ຜູ້ກູ້ຢືມຫືຼADBຈະເອົາໃຫ້ທ່ີປຶກສາທ່ີກຳລັງເຈລະຈາສໍາເນົາ
ຂອງແບບຟອມການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ແບບສອບຖາມຫັຼງສຳເລັດໜ້າວຽກ
ເພ່ືອໃຫ້ທ່ີປຶກສາຕ່ືມຂ້ໍມູນ;ລະບຽບຂ້ັນຕອນສຳລັບການປະມວນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ການປະຕິບັດງານ ແລະ ແບບສອບຖາມຫັຼງສຳເລັດໜ້າວຽກແມ່ນຖືກອະທິບາຍ. ໃນຕອນສ້ິນ
ສຸດໜ້າວຽກ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ADB ຈະເຮັດບົດລາຍງານຢ່າງເປັນຄວາມລັບທ່ີອະທິບາຍ ການຈັດ
ອັນດັບໂດຍລວມຂອງຕົນ,ໂດຍສະເພາະການຈັດອັນດັບຕ່ໍາ.ຖ້າໃນພາຍຫັຼງພົບວ່າຜົນການ
ປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດທ່ີປຶກສາບ່ໍໄດ້ດີ, ບົດລາຍງານສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ
ການຈຳກັດ ຫືຼ ການລົງໂທດ. ທ່ີປຶກສາ ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດ ເພ່ືອລົງຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍ ກັບສ່ິງ
ທ່ີຄ້ົນພົບໃນການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງທ່ີປຶກສາ ແລະ ຕ່ໍກັບຜົນການປະຕິບັດ
ງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມແລະADB.ADBຈະຮັກສາໄຟລຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງບໍລິສັດທ່ີປຶກສາ
ແລະ ທ່ີປຶກສາລາຍບຸກຄົນ ແລະກວດກາເບ່ິງບັນທຶກເຫ່ົຼານ້ີໃນເວລາເຮັດການຄັດເລືອກເບ້ືອງ
ຕົ້ນເອົາທ່ີປຶກສາໂຄງການTAແລະເງິນກູ້.



ພາກຕິດຄັດ1
ສັງລວມລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກແບບອີງໃສ່ຄຸນນະພາບແລະ
ລາຄາn(QCBS)ແລະການຄັດເລືອກແບບອີງໃສ່ຄຸນນະພາບ(QBS)

ຕາຕະລາງA1: ລະບຽບຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກແບບQCBS

ລດ ເງິນກູ້ແລະTAມອບໝາຍໃຫ້ TA

(i) ກະກຽມ TOR ແລະການຄາດຄະເນຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍ

ກະກຽມ TOR ແລະການຄາດຄະເນຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍ

(ii) ປະກາດໂຄສະນາ ປະກາດໂຄສະນາ

(iii) ກະກຽມລາຍຊື່ຍາວຂອງທີ່ປຶກສາ ກະກຽມລາຍຊື່ຍາວຂອງທີ່ປຶກສາ

(iv) ກະກຽມRFP ແລະລາຍຊື່ທີ່ປຶກສາທ່ີຖືກ
ຄັດເລືອກເບື້ອງຕົ້ນ

ກະກຽມRFP ແລະລາຍຊື່ທີ່ປຶກສາທ່ີຖືກ
ຄັດເລືອກເບື້ອງຕົ້ນ

ການສົ່ງຄັ້ງທຳອິດຫາADBa

(v) ອອກRFP ອອກRFP

(vi) ຮັບເອົາການສະເໜີ ຮັບເອົາການສະເໜີ

(vii) ປະເມີນການສະເໜີດ້ານວິຊາການ ປະເມີນການສະເໜີດ້ານວິຊາການ

ການສົ່ງຄັ້ງທີສອງຫາADB

(viii) ເປດີການສະເໜີດາ້ນການເງນິຢາ່ງເປີດເຜຍີ ເປດີການສະເໜີດາ້ນການເງນິຢາ່ງເປີດເຜຍີ

(ix) ປະເມີນການສະເໜີດ້ານການເງິນ ປະເມີນການສະເໜີດ້ານການເງິນ

(x) ຈັດອັນດັບການສະເໜີ ຈັດອັນດັບການສະເໜີ

ການສົ່ງຄັ້ງທີສາມຫາADBa

(xi) ສ່ົງສຳເນົາສັນຍາວ່າຈ້າງທີ່ເຊັນແລ້ວຫາ
ADB

ເຈລະຈາຕໍ່ລອງແລະເຊັນສັນຍາວ່າຈ້າງ

(xii) ປະກາດເຜີຍແຜ່ການມອບສັນຍາ ປະກາດເຜີຍແຜ່ການມອບສັນຍາ

(xiii) ການສອບຖາມລາຍລະອຽດ ການສອບຖາມລາຍລະອຽດ

ADB=ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,QBS=ການຄັດເລືອກທ່ີອີງໃສ່ຄຸນນະພາບ,QCBS=ການຄັດເລືອກທ່ີອີງໃສ່ຄຸນນະພາບແລະ
ລາຄາ,RFP=ໃບຂໍການສະເໜີ,TA=ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ,TOR=ເອກະສານກຳນົດໜ້າວຽກ

a EAsທ່ີມີຄວາມສາມາດທ່ີພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວ(ເບ່ິງຫຍ້ໍໜ້າ1.27ແລະ2.3).

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ:ການຄາດຄະເນຂອງADB.
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ຕາຕະລາງA2: ລະບຽບຂັ້ນຕອນຂອງການຄັດເລືອກQBS

ລດ ເງິນກູ້ແລະTAທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ TA

(i) ກະກຽມTOR ແລະການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ

ກະກຽມTOR ແລະການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ

(ii) ປະກາດໂຄສະນາ ປະກາດໂຄສະນາ

(iii) ກະກຽມລາຍຊື່ຍາວຂອງທີ່ປຶກສາ ກະກຽມລາຍຊື່ຍາວຂອງທີ່ປຶກສາ

(iv) ກະກຽມRFP ແລະລາຍຊື່ທ່ີປຶກສາທ່ີຖືກ
ຄັດເລືອກເບື້ອງຕົ້ນ

ກະກຽມRFP ແລະລາຍຊື່ທ່ີປຶກສາທ່ີຖືກ
ຄັດເລືອກເບື້ອງຕົ້ນ

ການສົ່ງຄັ້ງທຳອິດຫາADBa

(v) ອອກRFP ອອກRFP

(vi) ຮັບເອົາການສະເໜີ ຮັບເອົາການສະເໜີ

(vii) ການປະເມີນ ແລະການຈັດອັນດັບການສະ
ເໜີດ້ານວິຊາການ

ການປະເມີນ ແລະການຈັດອັນດັບການສະ
ເໜີດ້ານວິຊາການ

ການສົ່ງຄັ້ງທີສອງຫາADB

(viii) ຜູ້ກູ້ຢມືແຈງ້ເຊນີທ່ີປຶກສາທ່ີມີການສະເໜີດາ້ນ
ວິຊາການໃນອັນດັບສູງສຸດໃຫ້ສົ່ງການສະ
ເໜີດ້ານການເງິນ

ຜູ້ກູ້ຢມືແຈງ້ເຊນີທ່ີປຶກສາທ່ີມີການສະເໜີດາ້ນ
ວິຊາການໃນອັນດັບສູງສຸດໃຫ້ສົ່ງການສະ
ເໜີດ້ານການເງິນ

(ix) ເຈລະຈາແລະກະກຽມຮາ່ງສນັຍາວາ່ຈາ້ງກັບ
ບໍລິສັດທີ່ຖືກເລືອກ

ເຈລະຈາກັບບໍລິສັດທີ່ຖືກເລືອກ

(x) ເຊັນສັນຍາວ່າຈ້າງ ເຊັນສັນຍາວ່າຈ້າງ

(xi) ສ່ົງສຳເນົາສນັຍາວາ່ຈາ້ງທີ່ເຊນັແລ້ວຫາADB

(xii) ປະກາດເຜີຍແຜ່ການມອບສັນຍາວ່າຈ້າງ ປະກາດເຜີຍແຜ່ການມອບສັນຍາວ່າຈ້າງ

ADB=ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,QBS=ການເລືອກແບບອີງໃສ່ຄຸນນະພາບ,RFP=ໃບຂໍການສະເໜີ,
TA=ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ,TOR=ເອກະສານກຳນົດໜ້າວຽກ.

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ:ການຄາດຄະເນຂອງADB.



ເອກະສານຕິດຄັດ2
ຄໍາແນະນຳຕໍ່ກັບທີ່ປຶກສາສຳລັບໂຄງການເງິນກູ້

ຈຸດປະສົງ

1.1 ເອກະສານຕິດຄັດ ນ້ີໃຫ້ຄຳແນະນໍາແກ່ທ່ີປຶກສາທ່ີຕ້ອງການສະໜອງການບໍລິການດ້ານ
ທ່ີປຶກສາສຳລັບໂຄງການເງິນກູ້ທ່ີໄດ້ທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB)ແລະຜ່ານ
ເງິນທຶນທ່ີຄຸ້ມຄອງໂດຍADB.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ

1.2 (i) ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ແລະ ສະນ້ັນ ສຳລັບ
ການຈ່າຍຄ່າບໍລິການດ້ານທ່ີປຶກສາພາຍໃຕ້ໂຄງການນ້ັນ, ແມ່ນຜູ້ກູ້ຢືມ
ຮັບຜິດຊອບພຽງຝ່າຍດຽວສຳລັບໂຄງການເງິນກູ້. ADB, ສຳລັບສ່ວນຂອງມັນ,
ຮັບປະກັນພຽງວ່າເງິນທຶນແມ່ນຈ່າຍໃຫ້ຈາກເງິນກູ້ພຽງແຕ່ເມ່ືອມີລາຍຈ່າເກີດຂ້ຶນ
ຕົວຈິງເທ່ົານ້ັນ.

 (ii) ການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ແມ່ນຖືກເຮັດພຽງແຕ່ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເທ່ົານ້ັນ.
ຫັຼກຖານສະນັບສະໜູນວ່າເງິນທຶນແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ອີງຕາມສັນຍາເງິນກູ້ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ສ່ົງພ້ອມກັບຄຳຮ້ອງຂໍຖອນເງິນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ການຈ່າຍອາດຈະຖືກເຮັດ
(a) ເພ່ືອຊົດໃຊ້ຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມສຳລັບການຈ່າຍທ່ີໄດ້ເຮັດແລ້ວຈາກທຶນຮອນ
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເອງ,ຫືຼ(b)ໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີສາມ(ຕົວຢ່າງໃຫ້ທ່ີປຶກສາ).

 (iii) ດ່ັງທ່ີເນ້ັນໜັກໃນຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີ, ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບເລ່ືອງການ
ວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາເງິນກູ້. ຜູ້ກູ້ຢືມແຈ້ງເຊີນ,ໄດ້ຮັບແລະປະເມີນການສະເໜີແລະ
ມອບສັນຍາ. ສັນຍາວ່າຈ້າງແມ່ນສັນຍາລະຫວ່າງຜູ້ກູ້ຢືມກັບທ່ີປຶກສາ. ADB ບ່ໍ
ແມ່ນພາກສ່ວນໜ່ຶງຕ່ໍກັບສັນຍານ້ັນ.

ບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງADB

1.3 (i) ດ່ັງທ່ີລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍແນະນໍາເຫ່ົຼານ້ີ, ADB ເຮັດໜ້າທ່ີກວດເບ່ິງໃບຮ້ອງຂໍເອົາ
ການສະເໜີ(RFP), ເຊ່ິງລວມທັງລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນ,ການປະເມີນ
ການສະເໜີດ້ານວິຊາການ,ຄຳສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການມອບສັນຍາແລະສັນຍາ
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຂະບວນການແມ່ນຖືກດຳເນີນໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ
ທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັນແລ້ວ, ຕາມການກຳນົດຂອງສັນຍາເງິນກູ້ ແລະ ແຜນການຈັດຊ້ື.
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ສຳລັບທຸກສັນຍາວ່າຈ້າງທ່ີຕ້ອງການມີການກວດເບ່ິງກ່ອນ, ADB ເຮັດໜ້າທ່ີປະ
ເມີນເອກະສານທ່ີສ່ົງມາໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມກ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະຖືກອອກໃຫ້.

 (ii) ຖ້າໃນເວລາໃດໜ່ຶງໃນຂະບວນການຄັດເລືອກ (ແມ້ກະທ້ັງຫັຼງຈາກໃຫ້ສັນຍາ
ແລ້ວ) ADB ພົບວ່າລະບຽບຂ້ັນຕອນທ່ີໄ້ດຕົກລົງກັນນ້ັນບ່ໍໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ADB ອາດຈະປະກາດເປັນການຈັດຊ້ືທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ, ດ່ັງທ່ີໄດ້
ອະທິບາຍໄວ້ໃນຫຍ້ໍໜ້າ1.18ຂອງຂ້ໍແນະນໍາ.ແນວໃດກ່ໍຕາມ,ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ໃຫ້
ສັນຍາແກ່ທ່ີປຶກສາຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບ “ການເຫັນດີ” ຈາກADB, ADBຈະປະກາດ
ເປັນການຈັດຊ້ືທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງພຽງແຕ່ຖ້າ “ການເຫັນດີ” ນ້ັນຖືກອອກໃຫ້ອີງໃສ່ຂ້ໍມູນ
ທ່ີບ່ໍຄົບຖ້ວນ,ບ່ໍຖືກຕ້ອງຫືຼຂ້ໍມູນທ່ີເຮັດໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຜິດທ່ີສ່ົງໃຫ້ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ.

 (iii) ຍ່ິງກວ່ານ້ັນ,ຖ້າADBຕັດສິນກຳນົດວ່າຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຫືຼທ່ີປຶກສາມີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທຳທ່ີເປັນການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ, ການສ້ໍໂກງ, ການຮ່ວມຫົວ
ກັນ,ການບັງຄັບ ຫືຼການກະທໍາອ່ືນທ່ີຖືກຫ້າມ,ADBອາດຈະວາງມາດຕະການ
ລົງໂທດທ່ີເໝາະສົມທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນຫຍ້ໍໜ້າ1.23(d)ຂອງຂ້ໍແນະນໍານ້ີ.

 (iv) ADB ຈັດພິມໃບຮ້ອງຂໍການສະເໜີ RFP ແລະ ສັນຍາວ່າຈ້າງມາດຕະຖານ
ສຳລັບການບໍລິການທ່ີປຶກສາປະເພດຕ່າງໆ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ເອກະສານ
ເຫ່ົຼານ້ີ,ໂດຍມີການປ່ຽນແປງນ້ອຍທ່ີສຸດທ່ີຍອມຮັບໄດ້ຕ່ໍກັບADBເພ່ືອແກ້ໄຂປະ
ເດັນສະເພາະຂອງໂຄງການ.ຜູ້ກູ້ຢືມເຮັດໃຫ້ສົມບູນແລະອອກເອກະສານເຫ່ົຼານ້ີ
ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງRFP.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງທີ່ປຶກສາ

1.4 (i) ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງທ່ີປຶກສາ ລວມທັງລາຍລະອຽດໂດຍຫຍ້ໍຂອງ
ລັກສະນະການບໍລິການ, ກຳນົດເວລາ, ຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບຸກຄົນ-
ເດືອນ, ໃນທຳອິດຈະຖືກລະບຸເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍ 30 ວັນ ເທິງເວັບໄຊຂອງ
ADBກ່ອນການຄັດເອົາລາຍຊ່ືຜູ້ຖືກຄັດເລືອກເບ້ືອງຕ້ົນ.

 (ii) ຫັຼງຈາກການມອບສັນຍາວ່າຈ້າງທ່ີປຶກສາTAແລະເງິນກູ້,ADBຈະປະກາດເທິງ
ເວັບໄຊຂອງຕົນ ຂ້ໍມູນຕ່ໍໄປນ້ີ: (a) ຊ່ືຂອງທຸກທ່ີປຶກສາຜູ້ທ່ີໄດ້ສ່ົງການສະເໜີ; (b)
ຄະແນນດ້ານວິຊາການທ່ີມອບໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະທ່ີປຶກສາ; (c) ການຈັດອັນດັບໂດຍ
ລວມຂອງທ່ີປຶກສາ;(d)ຊ່ືຂອງທ່ີປຶກສາທ່ີຊະນະແລະລາຄາ,ໄລຍະເວລາສັນຍາ
ແລະສັງລວມຂອບເຂດຂອງສັນຍາວ່າຈ້າງ.
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ບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງທີ່ປຶກສາ

1.5 (i) ເມ່ືອທ່ີປຶກສາໄດ້ຮັບເອກະສານ RFP, ແລະ ຖ້າພວກເຂົາສາມາດຕອບສະ
ໜອງຂ້ໍກຳນົດຂອງTORແລະ ເງ່ືອນໄຂດ້ານການຄ້າ ແລະດ້ານສັນຍາ,ພວກ
ເຂາົຄວນເຮັດການກະກຽມທ່ີຈຳເປັນເພ່ືອເຮັດ  ແລະ ສ່ົງການສະເໜີ (ຕົວຢ່າງ,
ໄປປະເທດທ່ີຈະເດີນໜ້າວຽກ, ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມງານ, ເກັບກຳເອກະສານ, ສ້າງ
ຕ້ັງທີມງານກະກຽມວຽກ). ຖ້າທ່ີປຶກສາພົບເຫັນໃນເອກະສານ RFP—ໂດຍສະ
ເພາະໃນຂ້ັນຕອນການຄັດເລືອກແລະເກນມາດຖານການປະເມີນ—ຄວາມບ່ໍຈະ
ແຈ້ງ,ການລະເວ້ັນຫືຼການບ່ໍກົງກັນພາຍໃນ,ຫືຼລັກສະນະພິເສດອ່ືນໆທ່ີບ່ໍຈະແI້ງ
ຫືຼ ທ່ີປະກົດການຈຳແນກລໍາອຽງ ຫືຼ ການຈຳກັດໃດໆ, ພວກເຂົາຄວນຊອກເອົາ
ຄໍາອະທິບາຍຊ້ີແຈງຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ, ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ພາຍໃນໄລຍະເວລາ
ທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນ RFP ສຳລັບການຊອກຄຳອະທິບາຍຊ້ີແຈງ. ໃນການເຊ່ືອມໂຍງ
ນ້ີ, ຄວນມີການເນ້ັນໜັກວ່າເອກະສານ RFP ສະເພາະທ່ີອອກໃຫ້ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ
ຕ້ອງຄວບຄຸມແຕ່ລະການຄັດເລືອກ. ຖ້າທ່ີປຶກສາຄິດວ່າຂ້ໍກຳນົດໃດໜ່ຶງໃນRFP
ບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍແນະນໍານ້ີ,ພວກເຂົາຄວນຈະແຈ້ງປະເດັນນ້ີໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມຮັບຊາບ.

 (ii) ທ່ີປຶກສາຄວນຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງສ່ົງການສະເໜີທ່ີຄົບຖ້ວນເຊ່ິງລວມທັງ
ທຸກເອກະສານສະໜັບສະ ໜູນທ່ີຖືກຮ້ອງຂໍເອົາໃນເອກະສານ RFP. ມັນສຳຄັນ
ວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນຊີວະປະຫວັດ (CV)ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທ່ີສ່ົ
ງມາພ້ອມກັບການສະເໜີ.ປະຫວັດCVຈະຕ້ອງເຊັນຊ່ືແລະລົງວັນທີໂດຍຢືນຢັນ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ CV ນ້ັນ, ແລະ ຄວາມພ້ອມຮັບວຽກຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານນ້ັນ.
ການບ່ໍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກຳນົດທ່ີສໍາຄັນຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດການປະຕິເສດການສະ
ເໜີ. ເມ່ືອການສະເໜີດ້ານວິຊາການໄດ້ຮັບ ແລະ ເປີດເບ່ິງແລ້ວ, ທ່ີປຶກສາຈະບ່ໍ
ຖືກກຳນົດຫືຼອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງວັດຖຸ,ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະອ່ືນໆ.ເຊ່ັນດຽວກັນ,
ເມ່ືອການສະເໜີດ້ານການເງິນໄດ້ຮັບ, ທ່ີປຶກສາຈະບ່ໍຖືກກຳນົດ ຫືຼ ອະນຸຍາດໃຫ້
ປ່ຽນແປງຄ່າທຳນຽມຫືຼລາຄາທ່ີໄດ້ສະເໜີມາແລ້ວ ແລະ ສ່ິງອ່ືນໆ , ຍົກເວ້ັນໃນ
ເວລາການເຈລະຈາທ່ີດຳເນີນໂດຍປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດຂອງ RFP. ຖ້າການ
ຂະຫຍາຍການມີຜົນຂອງການສະເໜີແມ່ນເຫດຜົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານບ່ໍຫວ່າງ
ຮັບໜ້າວຽກ,ການປ່ຽນແປງຜູ້ຊ່ຽວຊານທ່ີມີຄຸນວຸດທິສ່ໍາກັນຫືຼດີກວ່າອາດຈະເປັນ
ໄປໄດ້.
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ການຮັກສາຄວາມລັບ

1.6 ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍແນະນໍາ ຫຍ້ໍໜ້າ 2.21, ຂ້ັນຕອນຂອງການປະເມີນການສະເໜີ
ດ້ານວິຊາການຈະຕ້ອງເປັນຄວາມລັບຈົນກວ່າຮອດເວລາປະກາດເຜີຍແຜ່ການມອບສັນຍາວ່າ
ຈ້າງ,ຍົກເວ້ັນສຳລັບການເປີດເຜີຍຄະແນນດ້ານວິຊາການຕາມການຊ້ີບອກໃນຫຍ້ໍໜ້າ2.13,
ແລະ ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນດ້ານການເງິນໃນເວລາເປີດການສະເໜີດ້ານການເງິນຢ່າງເປີດເຜີຍ,
ເບ່ິງຫຍ້ໍໜ້າ2.14.ການຮັກສາຄວາມລັບເຮັດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະຜູ້ກວດກາຂອງADBສາມາດ
ຫີຼກລຽງໄດ້ຄວາມເປັນຈິງຫືຼຄວາມຄິດຂອງການແຊກແຊງຢ່າງບ່ໍເໝາະສົມ

ການຮ້ອງຮຽນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການວ່າຈ້າງ

1.7 ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເຮັດການວ່າຈ້າງ, ຖ້າທ່ີປຶກສາຕ້ອງການນໍາຂ້ໍມູນໃນເລ່ືອງ
ຄວາມຊ່ືສັດທ່ຽງທຳຂອງຂະບວນຄັດເລືອກແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ, ADB ຫືຼ ທັງສອງພາກສ່ວນຮັບ
ຊາບ,ພວກເຂົາຄວນເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍສ່ົງຜ່ານຜູ້ກູ້ຢືມ,ຫືຼພວກເຂົາອາດຈະຂຽນ
ຫາADBໂດຍກົງຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມບ່ໍຕອບສະໜອງໂດຍໄວຫືຼຖ້າການສ່ືສານແມ່ນການຮ້ອງຮຽນຕ່ໍ
ກັບຜູ້ກູ້ຢືມ.

ການສອບຖາມລາຍລະອຽດຫຼັງຈາກການມອບສັນຍາວ່າຈ້າງ

1.8 ຖ້າຫັຼງຈາກການມອບສັນຍາວ່າຈ້າງ, ທ່ີປຶກສາໃດໜ່ຶງຕ້ອງຮູ້ເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງການສະເໜີ
ຂອງຕົນຈ່ິງບ່ໍໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ, ທ່ີປຶກສານ້ັນຄວນສ່ົງຄຳຮ້ອງຂອງຕົນຫາຜູ້ກູ້ຢືມ. ຖ້າທ່ີປຶກສາ
ນ້ັນບ່ໍພໍໃຈກັບຄຳອະທິບາຍທ່ີຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ທ່ີປຶກສານ້ັນອາດຈະຂຽນໂດຍກົງຫາADB.
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ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ວິໄສທັດຂອງເອດີບີແມ່ນຢາກໃຫ້ພາກພ້ືນອາຊີແລະປາຊິຟິກປະສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ພາລະກິດຂອງເອດີບີແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທ່ີເປັນສະມາຊິກຂອງ
ຕົນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫ່ົຼານ້ັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າເຂດພາກພ້ືນນ້ີຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ,ແຕ່ມັນຍັງມີປະຊາກອນຜູ້
ທຸກຍາກສອງສ່ວນສາມຂອງໂລກປະມານ1,7ຕ້ືຄົນພວມດຳລົງຊີວິດດ້ວຍລາຍໄດ້ຕ່ໍາກວ່າ
$2ຕ່ໍມ້ື,ແລະມີປະຊາກອນອີກ828ລ້ານຄົນມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາກ່ວາ$1,25ຕ່ໍມ້ື.ເອດີບີມີຄວາມມຸ້ງ
ໝ້ັນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຜ່ານການສ່ົງເສີມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງທ່ົວເຖີງ,
ການຈະເລີນເຕີບໂຕທ່ີສາມາດຍືນຍົງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມແລະການເຊ່ືອມໂຍງກັນໃນພາກພ້ືນ.

ເອດີບີມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕ້ັງຢູ່ນະຄອນຫລວງມະນີລາ,ມີສະມາຊິກທັງໝົດ67ປະເທດ,
ເຊ່ິງໃນນ້ັນ48ປະເທດມາຈາກພາກພ້ືນ.ເຄ່ືອງມືຕ້ົນຕໍຂອງເອດີບີສຳລັບການຊ່ວຍເຫືຼອບັນ
ດາປະເທດສະມາຊິກທ່ີກຳລັງພັດທະນາປະກອບມີການປືກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ,ເງິນກູ້,
ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ,ການຄ້ໍາປະກັນ,ທືນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າແລະຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ.

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
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