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ລະໄລຍະ). ນະໂຍບາຍການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນດາ 
ກິດຈະກໍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ
ການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮບູແບບເງນິກູ້ ຫືຼ ເງນິຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ເອດີບີ, ຫືຼ 
ກອງທຶນທີ່ ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ. ADB ໄດ້ອອກແບບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະບັບປີ 
2017 ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໂຄງການຕະຫຼອດຮອດການປັບປຸງນໍາມາຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການໂດຍການສຸມໃສ່ຮບູແບບໃຫ່ມ 
ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ/ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ 
(Value for Money) ແລະ ແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ.

ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບຕ່າງໆທີ່ ADB ຈັດັພິມໃນປີ 2018 
ເພື່ອປະກອບເຂົ້າ ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປີ 2017. ຄູ່ມືແນະນໍາ  ແຕ່ລະ 
ຫົວຂໍ້ໄດ້ສົນທະນາປະເດັນຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຫ້ລາ), ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນ ແລະ ພາກຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ລະບົບຂອບໃໝ່ (ເບິ່ງບັນຊີລາຍການຂ້າງລຸ່ມ). ຄູ່ມື 
ແນະນໍາສະບັບນີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕິດພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເປັນປະຈາໍ ແລະ ຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ກັນ. 
ເອກະສານອ້າງອີງທັງໝົດທີ່ກ່າວເຖິງ “ຄູ່ມືແນະນໍາ” ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄູ່ມືແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້. ຄູ່ມື 
ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແທນ, ຫືຼ ຖືກຍົກເລີກໄດ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ກ່ຽວກັບສິ່ງພິມເຫຼັ້ມນີ້
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ບັນຊີລາຍການ ຄູ່ມືແນະນຳຕ່າງໆຂອງ ADB ປີ 2017  
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ

ການປະຕິຮບູລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາ 
ໃຊ້ທຶນ (ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ) (Value for Money) ໂດຍການປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ 
ປະສິດທິພາບ ໂດຍຜ່ານຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ເບິ່ງການສະແດງພາບຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຄູ່ມ ື
ແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ). ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນແມ່ນ ພາກສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກວມລວມ ເຊິ່ງມີສາມເສົາຄໍ້າສະໜັບສະໜນູຄື: 
ປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ຫັຼກການພື້ນຖານສອງປະການຄື: ຄວາມໂປ່ງໃສ 
ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແມ່ນປິ່ນອ້ອມທຸກອົງປະກອບຂອງໂຄງສ້າງນີ້.

ເວລາ
ເວລາແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ. ເມື່ອໂຄງການສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ 
ຫືຼ ເມື່ອການດໍາເນີນການສໍາເລັດໄດ້ໂດຍໄວ, ແມ່ນການເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ 
ເກົ່າ. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ສໍາເລັດໄດ້ໄວແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ, ຄວາມໜັ້ນຄົງ ຫືຼ ຄຸນຄ່າອື່ນໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນໃນການຊົມໃຊ້ເສັ້ນທາງນັ້ນເອງ. ມັນແມ່ນຜົນຂອງ 
ການລົງທຶນທີ່ໄດ້ກັບມາໃຫ້ແກ່ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເປັນການເລັ່ງລັດໂຄງການ ແລະ ຮອບວຽນ 
ການຊໍາລະໃຫ້ຜູ້ຊະນະການປະມູນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂຄງການປະຕິບັດຊັກຊ້າກໍ່ຈະສູນເສຍຄຸນຄ່າທີ່ສໍາຄັນ.
 
ເມື່ອພິຈາລະນາຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນໃນເນື້ອຫາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ທຸກໆ 
ສິ່ງເຊັ່ນ: (i) ການເຮດັໃຫ້ຮອບວຽນການຈັດຊື້ສັ້ນລົງ ຫືຼ (ii) ການເລັ່ງລັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການພັດທະນາ.

ຄວາມໂປ່ງໃສ

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ (ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ)
ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະຢັດ ຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງມັນ
ຈຳເປັນຕອ້ງເຮັດການປະເມີນກ່ຽວກັບມູນຄ່າທີ່ຕິດພັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 

ຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ແລະ/ຫືຼ ມູນຄ່າລວມທີ່ເໝາະສົມ
ຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ

ປະສິດທິຜົນ ຄຸນນະພາບ ຄວາມຍືດຫຸ່ຍນ
• ຫຼຸດມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກຳ
• ເພີ່ມທັກສະ
• ເພີ່ມລະດັບການນຳໃຊ້  

ເທັກໂນໂລຊີສູງຂຶ້ນ
• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ ້

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານ 
ລະບົບບອີເລັກໂທຮນິກ

• ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
• ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ 

ຢ່າງວອງໄວ
• ສົ່ງເສີມປະເທດສະມາຊິກ 

ທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນ 
ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ປັບປຸງການວາງແຜນ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງດ້ານ 
ນິຕິກໍາ

• ສັນຍາ ທີ່ປະກອບບັນທັດ 
ຖານການປະຕິບັດງານ 
ຈະແຈ້ງ

• ຈຳກັດການຮ້ອງທຸກ
• ປົບປຸງຂັ້ນຕອນຂອງເອດີບີ

• ການປະມູນເປີດກ້ວາງ
• ການກະຈາຍອຳນາດລົງສູ ່

ທ້ອງຖິ່ນ
• ການຮັບຮອງການກະກຽມ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ທາງເລືອກ

• ການຕັດສິນໃຈຕາມ 
ຫຼັກການ

• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ການມອບໝາຍວຽກ
• ການປະມູນ ທີ່ໃຫ້ນໍ່າໜັກ 

ແກ່ບັນທັດຖານຂອງ 
ເອກະສານສະ 
ເໜີໂຄງການ

ຄວາມຍຸຕິທໍາ
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ຈຸດປະສົງ
ຄູ່ມືແນະນາໍສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ໂດຍຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ແລະ 
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB  ປີ 2017 ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມ  
(ລວມທັງ ຜູ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ).

ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ຍັງໄຈ້ແຍກຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການພິຈາລະນາເມື່ອນໍາໃຊ້ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB  ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ. 

ເອກະສານແມ່ແບບ
ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະສານແມ່ແບບ (ບໍ່ຕາຍຕົວ) ແລະ ຈະມີການປັບປຸງຄືນ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຕິດຕາມສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະບັບລ້າສຸດຢູ່ໃນເວັບໄຊສູນທຸລະກິດຂອງ ADB  ທີ່
https://www.adb.org/business/main.

ຜູ້ອ່ານ
ໃນທຸກສະຖານະການ, ແມ່ນຫັວງໃຫ້ຜູ້ອ່ານນໍາໃຊ້ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຕົນເອງ.  ເພື່ອເຮດັໃຫ້ນໍາໃຊ້ຄູ່ມືແນະນາໍສະບັບນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບຜູ້ອ່ານ.

ຜູ້ອ່ານແມ່ນມີຄວາມຊໍານານງານກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທີ່ນໍາໃຊ້ເງນິທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກທຶນກູ້ຢືມ 
ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB  ຫືຼ ແມ່ນທຶນທີ່ ADB  ຄຸ້ມຄອງ. 

ຄຳຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆ
ຄາໍຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້້ອຍໆ, ການຊີ້ແຈງ, ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນການເຝີກອົບຮົມ, 
ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວບັໄຊຂອງ ADB. 

ຕິດຕາມສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະບັບລ້າສຸດຢູ່ໃນເວັບໄຊສູນທຸລະກິດຂອງ ADB  ທີ່  
https://www.adb.org/business/main.

 ກົດໝາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງ ບຸລິມະສິດ
ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ແມ່ນອະທິບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB  ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
(ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ໂຄງການພາຍໃນອະທິປະໄຕ (ລວມທັງໂຄງການຍ່ອຍ) ສໍາລັບໂຄງການ 
ທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ ADB ໂດຍການລົງທຶນທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກ ADB  (ແຕ່ບໍ່ລວມ 
ເງນິກູ້ຂອງ ADB  ສໍາລັບໂຄງການຖືເອົາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ນະໂຍບາຍເປັນພື້ນຖານ), ເງນິຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ 
ADB (ບໍ່ລວມການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວຊິາການຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ), ຫືຼ 
ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ.
 
ໃນກໍລະນີມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອກະສານ 
ສະບັບລ້າສຸດຖືເປັນເອກະສານສັກສິດກວ່າ. ສັນຍາສະໜອງທຶນຈະເປັນເອກະສານຄຸ້ມຄອງສາຍພົວ
ພັນທາງນິຕິກໍາລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເອດີບີ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະ 
ທີ່ຜູກູ້້ຢືມໄດ້ອອກ ແລະ ຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການ 
ຄຸ້ມຄອງຈາກຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້.



ix

ຕົວອັກສອນຫຍໍ້

ADB — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

APA — ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ

MRA — ຂໍ້ຕົກລົງການໄວ້ວາງໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

OAI — ຫ້ອງການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

VFM — ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ (ຄຸ້ມຄ່າຂອງເງິນ)



x

ບົດສະຫຸຼບໂດຍສັງເຂບ

ປີ 2017 ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ມີແນວທາງ 
ທີ່ຍືດຍຸ່ນ ແລະ ເປັນສັດສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດກັບສະຖານະການທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄ
ດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາທາງການເງນິ.

ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ລະອຽດຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ 
ໃນການປະຕິບັດການທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງດ້ວຍນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບຽບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງກ່າວເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆໃນການແນະນໍາການແກ້ໄຂຂອງພັນທະ 
ສັນຍາ (ໃນສະຖານະການທີ່ເກີດມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ) ຫືຼ ການດໍາເນີນການແກ້ໄຂອື່ນໆ  
(ບ່ອນທີ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງມີຄວາມຮ້າຍແຮງໜ້ອຍ).

ການດາໍເນີນການຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງອາດຈະແມ່ນ

ເພີ່ມສະມັດຕະພາບ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນເວລາໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
• ຫີຼກລ້ຽງຄວາມຫ້ລາຊ້າເພີ່ມຕື່ມທີ່ອາດຈະມີຜົນມາຈາກການປະຕິບັດງານບໍ່ພຽງພໍຂອງ 

ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ.

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

• ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຜົນງານຂອງໂຄງການທີ່ດີຂຶ້ນ.

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
• ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການປະມູນທີ່ຕິດພັນກັບການຮ້ອງທຸກ ແລະ/ຫືຼ 

ການດໍາເນີນດ້ານນິຕິກໍາ
• ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການກວດສອບ 

(ທັງຂອງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ADB).
• ຜົນໄດ້ຮັບໃນຄວາມສ່ຽງຕ່ຳກວ່າຂອງຂະບວນການປະມູນທີ່ລົ້ມເຫຼວ.





I. ພາກສະເໜີ

1.1 ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເພື່ອຈະຊ່ວຍຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ 
ລ້າ) ກ່ຽວກັບປັດໃຈທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອພິຈາລະນາເມື່ອໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ 
ໃນຕົວຈງິ ຫືຼ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນທັງໝົດ ຫືຼ 
ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ 
ດາໍເນີນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນກໍລະນີເຊັ່ນນັ້ນ. ຄູ່ມືແນະນາໍສະບັບນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອການຊີ້ແຈງ 
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອເຫັນຊ່ອງທາງແກ້ໄຂບັນຫາ 
ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ສະຖານະການຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ.

1.2 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການຕ່າງໆທີ່ນາໍໃຊ້ທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງທຶນ 
ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ, ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຂໍ້ກາໍນົດ ແລະ  
ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ. ສັນຍາສະໜອງທຶນແມ່ນຕອບສະໜອງການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການຈາກ 
ຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຖືກຄຸ້ມຄອງຈາກລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມຂອງADB: 
ການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017 ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ, ເຊິ່ງຈະຄຸ້ມຄອງ 
ສາຍພົວພັນທາງດ້ານກົດໝາຍລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB.

1.3 ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ 
ຫືຼ ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນຕົວຈງິໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ)1 ບໍ່ປະຕິບັດຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມໃນລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 
2017 ຜ່ານການປະຕິບັດ ຫືຼ ບໍ່ປະຕິບັດ ຫືຼ ເມື່ອໄດ້ນໍາໃຊ້ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ 
ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ (APAs) ລະຫ່ວາງ ຫືຼ ADB ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ.

1.4 ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ອາດຈະກໍານົດໃນທຸກໆໄລຍະນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງ (ເບິ່ງແຜນວາດ).

1 ຄາໍວ່າ “ຜູ້ກູ້ຢືມ” ແມ່ນໝາຍເຖິງຜູ້ໄດ້ຮັບໂຄງການທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນທັງໝົດ ຫຼື 
ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ, ແລະ ອ້າງອີງເຖິງອົງກອນ 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃນການດໍາເນີນງານນອນໃນອະທິປະໄຕຂອງ ADB. ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດລວມເອົາອົງກອນອື່ນໆ ຫືຼ 
ນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆ (ຕົວຢ່າງ: ອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ) ເພື່ອຮັບຜິດຊອບການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການ, 
ຫືຼ ຜູ້ກູ້ຢືມຕໍ່ຊ່ວງພາຍໃຕ້ການກະກຽມໃຫ້ກູ້ຢືມ (ວັກ 1.1 ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ).



ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ2
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II. ການກຳນົດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ

A. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

2.1 ສະຖານະການຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງອາດຈະໄດ້ຮັບການກໍານົດ

(i) ຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ໄດ້ລາຍງານເຖິງ ADB;
(ii) ຈາກ ADB ໃນຊ່ວງການທົບທວນ ຫືຼ ຕິດຕາມກວດກາຂອງ ADB;
(iii) ຕາມການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ການກວດສອບ;2 ຫືຼ 
(iv) ໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາຂອງການຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ, ຫືຼ 

ການສື່ສານຫັຼງມອບສັນຍາ, ການແຈ້ງການ ຫືຼ ການເປັນຕົວແທນ.  

2.2 ການກໍານົດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍ ADB, ບົນພື້ນຖານເອກະສານ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ (ຕົວຢ່າງ: ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ປື້ມຄູ່ມື 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ) ແລະ ເງື່ອນໄຂດ້ານນິຕິກໍາ ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະເພາະນອນໃນສັນຍາ 
ສະໜອງທຶນ ຫືຼ ສັນຍາກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ກູ້ຢືມ. ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB: 
ການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ), ADB ຈະປະຕິບັດການແກ້ໄຂຕ່າງໆໃນ 
ພັນທະສັນຍາໃນກໍລະນີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານທີ່ໄປສອດຄ່ອງກັບພາລະ 
ບົດບາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ພັນທະການປະຕິບັດຄວາມສອດຄ່ອງຕ່າງໆ. ຕໍ່ກັບສະຖານະ 
ການສະເພາະ, ADB ອາດຈະກໍານົດມາດຕະການການແກ້ໄຂຕ່າງໆໄວ້ລ່ວງໜ້າ.

2.3 ຂອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປີ 2017 ແລະ ລະບຽບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ ADB ດໍາເນີນຕາມແນວທາງຢ່າງເປັນສັດສ່ວນ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຕໍ່ເຫດການຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ, ຂຶ້ນກັບລັກສະນະ ແລະ ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການບ່ຽງເບນ ແລະ 
ລະດັບການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເພື່ອດໍາເນີນແກ້ໄຂສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.3

2 ມີຕົວຢ່າງໜຶ່ງ, ຫ້ອງການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB ຈະດໍາເນີນການທົບທວນ        
ຍ້ອນຫັຼງ, ອີງຕາມການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ແລະ 
ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່ ເພື່ອກໍານົດທັນທີທັນໃດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ເຫດການທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຊື່ສັດ.

3 ວັກ 13 ຂອງນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວັກ 1.30 ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 
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B.  ການເຮດັທຸລະກໍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ພາຍໃຕ້ລະບຽບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ບໍໍ່ລວມສະຖານະການຕ່າງໆໃນ 
ຮບູແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ)

2.4 ທຸກກໍລະນີທີ່ນໍາໃຊ້ລະບຽບການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປີ 2017, ບໍ່ລວມເອົາເຫດການໃນ 
APA, ADB ຈະກໍານົດຖ້າເຫດການຈິງຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນແທຫື້ຼບໍ່ ແລະ, 
ຖ້າມັນມີ, ທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂທີ່ມີຢູ່ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການຕາມການປະເມີນທີ່ໄດ້ມີການ 
ອະທິບາຍໃນພາກທີ III.

2.5 ສະຖານະການໂດຍທົ່ວໄປຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງອາດລວມມີຢູ່ໃນກຸ່ມອື່ນໆ

(i) ຜູ້ກູ້ຢືມອອກເອກະສານປະມູນສະເພາະທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ ADB, 
(ii) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຕໍ່ການແນະນໍາການປະເມີນຜົນການປະມູນ
(iii) ສະເພາະທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ ADB,
(iv) ຜູ້ກູຢ້ມືຕອບຄາໍຮ້ອງທກຸທີ່ຕດິພັນກັບການປະມນູໃນທາງກງົກັນຂ້າມຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ 

ໄດ້ຮັບການແນະນໍາຈາກ ADB,
(v) ຜູ້ກູ້ຢືມລະເຫີຼງໃນການດໍາເນີນຕາມບາດກ້າວສະເພາະຕາມຮບູແບບການປະມູນ 

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ນໍາໃຊ້ ເຊິ່ງກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, 
(vi) ຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ ADB ບໍ່ສົມບູນ ຫືຼ ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກກ່ຽວກັບການບັນທຶກການ

ເຮດັທຸລະກໍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແລະ
(vii) ຜູ້ກູ້ຢືມເຮດັຜິດຕໍ່ການປະຕິບັດທີ່ເໝາະສົມເມື່ອຜູ້ໄດ້ຮັບມອບສັນຍາບໍ່ປະຕິບັດ 

ຕາມພັນທະສັນຍາຂອງຕົນ. 

2.6 ບັນດາປະເດັນທີ່ກ່ຽວພັນກັບການກ່າວຫາວ່າລະເມີດຕໍ່ຄວາມຊື່ສັດ, ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງ, 
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການບີບບັງຄັບ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ໃນສິ່ງອື່ນໆ, ຕ້ອງໄດ້ມີການລາຍງານຫາ 
ຫ້ອງການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (OAI) ແລະ ຈະຖືກປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ 
ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB (1998, ແລະ ສະບັບປັບປຸງຮອດປະຈບັຸນ)4 ແລະ 
ຫັຼກການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາຂອງ ADB (2015, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ).5 

C.  ການເຮັດທຸລະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃຕ້ຮູບແບບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ

2.7 ຖ້າ APA ແມ່ນນາໍໃຊ້ໄດ້,6 ການກໍານົດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຈະຂຶ້ນກັບລະບອບຂອງ ການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ນໍາໃຊ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ນໍາຂອງຜູ້ຮ່ວມສະໜອງທຶນ ຫືຼ ອົງກອນທີ່ຍອມຮັບຂອງ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ. ສະຖານະການຕ່າງໆຂອງ APA, ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ກ່າວການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ,7 ການ
ກາໍນົດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຈະໄດ້ຖືກປະຕິບັດ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຜູ້ນໍາຂອງຜູ້ຮ່ວມສະໜອງທຶນ ພາຍໃຕ້

4 ADB. ປີ2010. ຄວາມຊື່ສັດແລະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ມະນີລາ. https://www.adb.org/sites/
default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf.

5 ADB. ປີ2015. ຫັຼກການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາ (2015). ມະນິລາ. https://www.adb.org/sites/
default/files/institutional-document/32131/integrity-principles-guidelines.pdf.

6 ວັກ1.9 ແລະ 1.10 ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-້ຈັດຈ້າງ.
7 ສາໍລັບການເຮດັທຸລະກໍາພາຍໃຕ້ APA, ນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຫັຼກການຄວາມຊື່ສັດ 

ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາ ຂອງ ADB ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້.
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ຂໍ້ຕົກລົງການໄວ້ວາງໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (MRA), ຫືຼ ອົງກອນທີ່ຍອມຮັບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ 
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫັລກການ ແລະ ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ນໍາໃຊ້.

2.8 ທຸກການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດໃນສະຖານະການ APA ຕ້ອງໄດ້ 
ລາຍງານຫາ OAI ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງ ແລະ ຫັຼກການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາຂອງ ADB. ໃນກໍລະນີເຊັ່ນນັ້ນ, ADB 
ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ, ຫືຼ ຜູ້ຮ່ວມສະໜອງທຶນ ຫືຼ ອົງການທີ່ຍອມຮັບຂອງຕົນສະໜອງຂໍ້ 
ມູນຂ່າວສານຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການກ່າວຫາລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ. ADB ຈະສະຫງວນສິດ 
ໃນກໍລະນີຕ່າງໆເຊັ່ນນັ້ນ ເພື່ອກໍານົດວ່ານະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງ ADB ມີການ 
ຖືກລະເມີດ, ລວມທັງການສືບສວນອິດສະລະກ່ຽວກັບການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດດັ່ງກ່າວພາຍ 
ໃຕ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ APA. ຕໍ່ກັບສະຖານະການເຊັ່ນນີ້, ການຄົ້ນພົບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງ 
ADB ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຫັຼກການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄູ່ມື
ແນະນໍາຂອງຕົນອາດຈະມີຜົນໃນການດໍາເນີນການແກ້ໄຂ, ລວມທັງການວາງໂທດໂດຍ OAI. 
ADB ຍັງຈະດາໍເນີນການຖອດຖອນສິດທິ, ລະງັບ ຫືຼ ຢຸດຕິການເຂົ້າຮ່ວມ ຫືຼ ການສະໜອງທຶນ 
ຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສັນຍາສະໜອງທຶນ ແລະ/ຫືຼ MRA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.



III. ການປະເມີນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ 
ການດໍາເນີນການແກ້ໄຂ

A.  ການປະເມີນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ 

3.1 ການປະເມີນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໄດ້ຮັບການອະທິບາຍໃນຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ຄວບຄຸມ
ເອົາການເຮດັທຸລະກໍາພາຍໃຕ້ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປີ 2017 ເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາ 
ການເຮດັທຸລະກາໍຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍນາໍໃຊ້ APAs. ພາຍໃຕ້ສະຖານະການAPA, 
ຍົກເວັ້ນການກ່າວຫາລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ, ຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນ ຫືຼ ອົງກອນທີ່ຍອມຮັບຈະດໍາເນີນ 
ການປະເມີນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ.

3.2 ຂັ້ນຕອນທີ່ໜຶ່ງໃນການປະເມີນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແມ່ນຈະດໍາເນີນການຂຽນລາຍການ 
ລະອຽດຂອງຄວາມຈິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈດຸປະສົງນີ້ແມ່ນເພື່ອບັນທຶກເຫດການຕ່າງໆຂອງຄວາມບໍ່ 
ສອດຄ່ອງເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃນການກໍານົດມາດຕະການ ການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ມີການແນະນໍາໃນກໍລະ
ນີໃດໆ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກ່າວເຖິງມາດຕາ 2.6 ແລະ 2.8 ຂອງຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້.

3.3 ຖ້າການປະເມີນໄດ້ຮັບການເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ADB, ມັນຕ້ອງໄດ້ມີການບັນທຶກ 
ແລະ ວເິຄາະເຖິງຂອບເຂດຂອງທຸກໆຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ. ມັນຈະມີການແກ້ໄຂ, 
ຢ່າງໜ້ອຍ, ບັນດາລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະອັນຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນ 
ເງື່ອນໄຂຂອງສິ່ງຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

(i) ຄວາມຕ້ອງການ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈ ຫືຼ ໄດ້ຖືກລະເມີດ,
(ii) ລັກສະນະ ແລະ ກອບຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ,
(iii) ເຫດຜົນຕ່າງໆທີ່ຮູ້ຈັກ ຫືຼ ສົງໃສວ່າ ຈະນໍາໄປຊູ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເຊັ່ນນັ້ນ,
(iv) (ຖ້າມີ) ສິ່ງຫືຼປະເພດທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜ່ານມາຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ 

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຫືຼ ບັນດາໂຄງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບຜູ້ກູ້ຢືມດຽວກັນ,
(v) ຜົນກະທົບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກ່ຽວກັບຄວາມຊື່ສັດຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 

ແລະ
(vi) ຜົນກະທົບຕົວຈງິທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ 

ເຊັ່ນນັ້ນ ຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບຕາມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ.

3.4 ເມື່ອຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດ, ປົກກະຕິ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະກະກຽມການປະເມີນ 
ເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຍື່ນຕໍ່ ADB ເພື່ອທົບທວນ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະຕິບັດການຕໍ່ໄປ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ຕ່າງໆຈະໃຫ້ຕົວຢ່າງ ແບບຮ່າງບົດບັນທຶກການປະເມີນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດນໍາໃຊ້. 
ຖ້າ ADB ເລີ່ມຕົ້ນການປະເມີນເຊັ່ນນັ້ນ, ຮ່າງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຈະໄດ້ມີ
ການສົມທົບກັບຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ພິຈາລະນາຈາກຄາໍເຫັນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອເປັນເອກະສານສຸດທ້າຍ.8

8 ໃນທຸກໆການປະເມີນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ຖືກເລີ່ມຕົ້ນໂດຍ ADB (ແມ່ນພາລະບົດບາດການຕິດຕາມ 
ກວດກາສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ADB ໃນການທົບທວນກ່ອນ ຫືຼ ຕາມຫັຼງ (ການເກັບຕົວຢ່າງ), ລະດັບຂອງການ 
ຕອບສະໜອງ ແລະ ເຫດຜົນໃນການດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຈະໄດ້ຖືກທົບທວນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານຊື່ສຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ ADB ທີ່ອາດເປັນຜົນມາຈາກຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດ. 
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3.5 ຄາໍແນະນໍາສໍາລັບມາດຕະການຕ່າງໆໃນການແກ້ໄຂ (ເຊິ່ງຈະໄດ້ລວມມີການປະເມີນ
ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ) ຈະພິຈາລະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(i) ການກະທໍາ, ການບໍ່ກະທໍາ ຫືຼ ການຍົກເວັ້ນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະ/ຫືຼ ທຸກພາກສ່ວນ 
ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລວມທັງພະນັກງານຂອງ ADB;

(ii) ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ;
(iii) ລະດັບຄວາມອັນຕະລາຍ ເພື່ອຈະສາໍເລັດຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ 

ໂຄງການ;
(iv) ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ;
(v) ຖ້າຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ;
(vi) ປະຫັວດຂອງຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ  ການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ 

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ແລະ
(vii) ທຸກໆເຫດຫານໃນການຫຸຼດຜ່ອນ, ລວມມີການກະທໍາທີ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍຄວາມ 

ສະໝັກໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຫືຼ ໄດ້ມີການສະເໜເີພື່ອຈະໃຫ້
ປະຕິບັດໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ.

B.  ມາດຕະການການແກ້ໄຂ
1. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

3.6 ຖ້າ  ADB  ກຳນົດວ່າສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງຫືຼການບໍລິການ9 ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຊື້ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັນຍາສະໜອງທຶນ, ADB ອາດຈະປະຕິບັດການແກ້ໄຂພັນທະສັນຍາທີ່ 
ໄດ້ມີການກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ແກ້ໄຂບໍ່ໄປຕາມພັນທະສັນຍາ, ຂຶ້ນກັບລັກສະນະ 
ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

3.7 ບໍ່ວ່າສະຖານະການໃດກໍ່ຕາມ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດອາດຈະມີ, ຄວາມ 
ຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຈະກຳນົດລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການຂອງມາດຕະການ ການແກ້ໄຂ 
(ຕົວຢ່າງ: ຕາມພັນທະສັນຍາ ຫືຼ ບໍ່ຕາມພັດທະສັນຍາ). ຄວາມຮ້າຍແຮງ ຫືຼ ຂະໜາດຂອງຄວາມ 
ບໍ່ສອດຄ່ອງແມ່ນຮູບແບບຂອງການປະເມີນຕໍ່ໄປນີ້:

(i) ຖ້າວ່າການກະທຳຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນັ້ນແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫືຼ ບໍ່ຕັ້ງໃຈ;
(ii) ຖ້າວ່າຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເຊັ່ນນັ້ນແມ່ນສ່ວນໃຫ່ຍ ຫືຼ ເປັນພຽງແຕ່ຜົນກະທົບ 

ສ່ວນນ້ອຍຕໍ່ຄວາມສົມບູນຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ;10 
(iii) ຖ້າເໝາະສົມສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງຜົນງານ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການ 

ນຳໃຊ້ທຶນເຮັດໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນຂະບວນການປະມູນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;
(iv) ຖ້າຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງພາໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງ ADB; ແລະ 
(v) ຖ້າຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໄດ້ຖືກປະກອບມີ, ຫືຼ ລວມເອົາ, ການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ. 

9 “ການບໍລິການ” ລວມມີການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ.
10 ຄວາມຊື່ສັດຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນອີງຕາມການດໍາເນີນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 

ໃນຫົກຫັຼກການຕົ້ນຕໍ ແລະ ການພິຈາລະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ທີ່ໄດ້ຮັບການກໍານົດໃນນະໂຍບາຍການຈັດ
ຊື້ - ຈັດຈ້າງປີ 2017 ແລະລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 



ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ8

2. ການແກ້ໄຂພັນທະຕາມສັນຍາ

3.8 ໃນກໍລະນີບ່ອນທີ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເປັນຜົນກະທົບໃຫ່ຍຫຼວງຕໍ່ຄວາມຊື່ສັດຂອງ 
ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ຜົນງານນ້ອຍກວ່າຄວາມດີສຸດໃນເງື່ອນໄຂຂອງ 
ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ, ການແກ້ໄຂທາງພັນທະຕາມສັນຍາອາດຈະຖືກຍົກຂຶ້ນ. 
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດລວມມີ (i) ການຍົກເລີກຂອງທຸກໆທຶນຈັດສັນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ; 
ແລະ/ຫືຼ (ii) ການລະງັບທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ຈົນກວ່າໄດ້ຮັບຄາໍໝັ້ນສັນຍາໃຫ່ມທີ່ 
ພຽງພໍ ແລະ/ຫືຼ ມາດຕະການການແກ້ໄຂໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມເຊິ່ງປະກອບມີການ
ຮັບປະກັນທີ່ພຽງພໍ ຕໍ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເຊັ່ນນັ້ນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນອີກພາຍໃຕ້ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວ. 
ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ການຍົກເລີກເງນິກູ້ (ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກການຍົກເລີກເງນິ
ກູ້ບາງສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພຽງແຕ່ມູນຄ່າທີ່ມີການມອບຮັບໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ)  
ອາດຈະມີການແກ້ໄຂທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງເໝາະສົມ.

3. ມາດຕະການການແກ້ໄຂອື່ນໆ

3.9 ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມສະແດງເຈດຈຳນົງຕັ້ງໃຈທີ່ຈະບໍ່ເຮັດຕາມບໍ່ວ່າທາງດ້ານຂໍ້ກຳນົດຂອງ 
ການກະກຽມການ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຂອງໂຄງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ11 ຫືຼ ການຊີ້ນຳ ຫືຼ ການແນະນຳໃນລະດັບໂຄງການຂອງ ADB,12 ADB ອາດຈະພິ
ຈາລະນາການຮັບຮອງແນວທາງຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນສະຖານະການທີ່ມີການຍົກເວັ້ນ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ADB ອາດຈະດຳເນີນການປະຕິບັດການອື່ນ, ຕາມທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນເຊັ່ນ: 
ການອອກການແຈ້ງເຕືອນຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມ, ຖ້າມີການດຳເນີນການເຊັ່ນນັ້ນຕື່ມອີກ, ການສະຫງວນສິດ 
ໃນການແກ້ໄຂທາງພັນທະສັນຍາທີ່ອາດລວມມີການລະງັບເງິນກູ້ຂອງ ADB ຫືຼ ເພີກຖອນທຶນ 
ທີ່ສະໜອງຂອງ ADB ສຳລັບການມອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດັ່ງກ່າວ.

3.10 ຖ້າຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍຄວາມບໍ່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ມີຜົນກະທົບບໍ່ຫຼາຍ 
ທາງດ້ານຄວາມຊື່ສັດຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຂອງຜົນງານທີ່ບໍ່ຕອບ ສະ
ໜອງຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການນໍາໃຊ້ທຶນທີ່ດີກວ່າ, ການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານພັນທະສັນຍາອາ
ດຈະມີຄວາມເໝາະສົມ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດລວມມີ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຢ່າງມີເປົ້າ ໝາຍ, 
ການແກ້ໄຂໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການທົບທວນການກະກຽມຕ່າງໆ, ແລະ/ຫືຼ ອອກ 
ຫັນງສືແຈ້ງເຕືອນ.13 ຖ້າຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແມ່ນບັນຫາຈາກຄວາມບໍ່ຕັ້ງໃຈ ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຜົນ 
ງານມີຜົນກະທົບໃຫ່ຍຫຼວງຕໍ່ຄວາມຊື່ສັດຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການດຳເນີນການປະມູນ 
ຄືນໃຫ່ມຈະແມ່ນການແກ້ໄຂໂດຍທົ່ວໄປ, ປະກອບດ້ວຍການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຢ່າງມີເປົ້ໝາຍ. 

3.11 ໃນກໍລະນີຂອງການທົບທວນຕາມຫັຼງ (ການເກັບຕົວຢ່າງ), ບັນດາການແກ້ໄຂອື່ນໆ 
ອາດລວມມີການເລີ່ມຕົ້ນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ໃນການກະກຽມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ 

11 ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ສັນຍາສະໜອງທຶນ, ແລະ ຖ້າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ສັນຍາຂອງໂຄງການ, ປື້ມຄູ່ມືການ 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ອື່ນໆ.

12 ຕົວຢາງ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ທໍາການປ່ຽນແປງຮບູແບບສະເພາະຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດລ່ວງຈາກ ADB.

13 ມັນສາມາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ການເຮດັທຸລະກໍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ອາດຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ, 
ຕາມທາງເລືອກທີ່ຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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(ໂດຍຜ່ານການດັດແກ້ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ໃນທາງອື່ນ), ລວມທັງການເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງ 
ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆຕໍ່ລັກສະນະ ຫືຼ ຂະໜາດຂອງການເກັບຕົວຢ່າງ. ສຳລັບ 
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງຫຼາຍກວ່າ, ADB ອາດແນະນຳການທົບທວນກ່ອນ ສຳລັບ
ປະເພດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນຂອງການເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ບັນດາ ຂະບວນ
ການຜ່ານມາໂດຍອີງຕາມການທົບທວນຕາມຫັຼງ (ການເກັບຕົວຢ່າງ).

3.12 ໃນສະພາບຕ່າງໆເຊັ່ນນັ້ນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບການເກັບຮັກສາເອກະສານສັນຍາ 
ທັງໝົດບ່ອນທີ່ການທົບທວນຕາມຫັຼງ (ການເກັບຕົວຢ່າງ) ມີການນໍາໃຊ້ຊ່ວງໄລຍະການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງໜ້ອຍ ສໍາລັບ 01 ປີ ພາຍຫັຼງວັນທີປິດໂຄງການ.14 ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງອໍານວຍ 
ຄວາມ ສະດວກໃນການທົບທວນຕາມຫັຼງ (ການເກັບຕົວຢ່າງ) ຂອງ ADB ຂອງບັນດາການເຮດັທຸລະກໍາ 
ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ADB ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງດ້ວຍ ຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຮດັ 
ທຸລະກໍາຕ່າງໆໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນການ 
ປະຕິບັດວຽກສໍາເລັດ, ການມອບສັນຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

4. ການມອບສັນຍາຕາມຫັຼງ

3.13 ມັນອາດມີສະຖານະການຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນໃນການມອບ
ສັນຍາໃນຮບູແບບຕາມຫັຼງ ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສັນຍາ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບົນພື້ນຖານຂະບວນການປະມູນ. ໃນໄລຍະທີ່ສະຖານະການດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆໃນສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມັນອາດມີສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບ 
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນບັນດາຂໍ້ກໍານົດຂອງແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມ
ລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB.15 

3.14 ໃນກໍລະນີເຊັ່ນນັ້ນ ຄວາມກ່ຽວພັນໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ, ແນວທາງແກ້ໄຂ 
ທີ່ຄ້າຍຄືກັນຕໍ່ຄວາມບໍ່ສອດຄອງໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມຈະໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມ ແລະ ພິຈາລະນາ (i) ຖ້າ 
ການດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການພົວພັນກ່ຽວກັບແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາທີ່ເໝາະ
ສົມແມ່ນດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫືຼ ບໍ່ຕັ້ງໃຈ; (ii) ຖ້າຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງດັ່ງກ່າວ, ມີຂອບເຂດທີ່ໃຫ່ຍ ຫືຼ 
ເລັກນ້ອຍທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມຊື່ສັດໃນການຄຸ້ມຄອງພັນທະຕາມສັນຍາ ແລະ ຂະບວນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ແທ້ຈງິຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາດັ່ງກ່າວ; ແລະ (iii) 
ຖ້າການຄຸ້ມຄອງສັນຍາດັ່ງກ່າວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການກາໍນົດຍັງຈະມີຜົນໃນຜົນງານ  
ທີ່ຍັງຈະມີຄວາມເໝາະສົມພຽງພໍກັບເປົ້າໝາຍ ຫືຼ ການໄດ້ມາເຊິ່ງຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ.

14 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6, ວັກ 11 ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 
15 ຄູ່ມືແນະນໍາການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8 ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 

ເພີ່ມຕື່ມ.



ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ10

5. ການກະກຽມທາງເລືອກ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

3.15 ຢູ່ໃນສະຖານະການ APA, ADB ຈະປະຕິບັດຕາມເພື່ອການກໍານົດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ 
ໂດຍຜູ້ນໍາຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນ ຫືຼ ອົງກອນທີ່ຍອມຮັບ, ແລະ ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານພັນທະສັນຍາ 
ຫືຼ ການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ນອນໃນພັນທະສັນຍາ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ MRA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ການອະນຸມັດ 
ການຮັບຮອງຂອງອົງກອນທີ່ຍອມຮັບ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ADB ເພື່ອດໍາເນີນການຕາມທາງເລືອກ 
ແລະ ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດໆ, ຈະອີງຕາມວັກ 2.6 ແລະ 2.8 ຂອງຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້. ການດໍາເນີນ 
ກ່ຽວກັບທາງເລືອກເຊັ່ນນັ້ນອາດລວມມີ, ຕົວຢ່າງ: ADB ເພີກຖອນຈາກ MRA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຫືຼ ຖອນສິດການຮັບຮອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າຫາກວ່າ ADB ສະຫຸຼບຄວາມວ່າ 
ການຄົ້ນພົບ ຫືຼ ມາດຕະການ ການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜຂີອງຜູ້ນໍາຄູ່ຮ່ວມສະໜອງທຶນ ຫືຼ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີການຮັບຮອງ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ຫືຼ ບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈ. MRA ຫືຼ ຂໍ້ຕົກລົງ 
ສັນຍາຂອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະມີການກໍານົດສະຖານະການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອກໍານົດຂອບ 
ເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງມີເຫດຜົນໃນກໍານົດຂີດໝາຍທີ່ໜັກແໜ້ນສະເພາະຂອງໂຄງການຕາມຄູ່
ມືແນະນໍາຂອງການປະຕິບັດການ.



[ຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫືຼ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ) ຫົວກະດາດ]

[ ວັນທີ  ]
[ຊື່ເຈົ້າຫ້ນາທີ່ໂຄງການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)]
[ທີ່ຢູ່]

[ຫົວຂໍ້ເລື່ອງ:] ເລກທີ່ທຶນກູ້ຢືມ/ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ:_[ປະເທດ]: ຊື່ໂຄງການ 
—ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ

1. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ອີງຕາມພູດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການທີ່ມີຊື່ຕໍ່ໄປນີ້:
[ລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງພູດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການເຮັດທຸລະກຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ
ບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການເຝົ້າລະວັງ]

2. ໃນການປະເມີນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ໄດ້ກະທໍາການດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ໄດ້
ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວໃນການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການ ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທີ່ຕ້ອງການພາຍໃຕ້ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ ແລະ/ຫືຼ ລະເມີດນະໂຍບາຍຂອງ 
ADB: ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການ 
ບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ/ຫືຼ ລະບຽບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB: ສໍາລັບສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການ 
ບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ  (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະ 
ໄລຍະ):

[ລາຍລະອຽດຂອງການດໍາເນີນການຄັດຄ້ານສະເພາະ, ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີການ 
ກ່ຽວພັນ ແລະ ລັກສະນະ ແລະ ຂອບເຂດການລະເມີດທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຂອງແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ/ຫືຼ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ]

3. ຜົນກະທົບຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມຊື່ສັດຂອງ 
ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 [ລາຍລະອຽດຜົນກະທົບຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດກ່ຽວກັບໂຄງການ]
4.  ໃນສະຖານະການເຊັ່ນນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ສະເໜມີາດຕະການໃນການແກ້ໄຂສໍາລັບການ
ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຈາກ ADB ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 [ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສະເພາະກ່ຽວກັບມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ແມ່ນກົດໝາຍທີ່ 
ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ]
5. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີເຈດຈໍານົງ ຈັດຕາຕະລາງການປະຊຸມກັບພວກທ່ານ ເພື່ອຈະອະທິບາຍ 
ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ສະເໜແີນະເພື່ອແກ້ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,
[ຊື່ເຈົ້າຫ້ນາທີ່ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ]

[ຕຳແຫ່ນງ]

ແບບຮ່າງບົດບັນທຶກການລາຍງານການປະເມີນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ 
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ແບບຮ່າງບົດບັນທຶກ 
ການລາຍງານການປະເມີນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ



 

ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບຽບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017 ຂອງ ADB ໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ 
ແລະ ແນວທາງທີ່ເປັນສັດສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຮັບມືກັບສະຖານະການຕ່າງໆໃນກໍລະນີ ຜູ້ກູ້ຢືມ    
ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາສະໜອງທຶນ. ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີລາຍລະອຽດ 
ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂປະເດັນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ປັດໃຈເພື່ອຈະ 
ແນະນໍາມາດຕະການແກ້ໄຂຕ່າງໆ. ການປະຕິບັດການກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ເໝາະສົມ 
ແລະ ຕາມກໍານົດເວລາ ແມ່ນຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ລວມທັງການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ 
ການຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລົງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮ້ອງທຸກ ແລະ 
ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວຂະບວນການປະມູນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜົນໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງ ADB ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ ປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ 
ADB ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຂອງຕົນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຂດພາກພື້ນ
ນີ້ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍັງມີປະຊາກອນຜູທຸ້ກຍາກສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂລກອາໄສຢູ່ 
ໃນພາກພື້ນນີ້. ADB ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຜ່ານການສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕ 
ທາງເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ.

ADB ມີສໍານັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 
48 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອບັນດາປະເທດສະມາ
ຊິກທີ່ກໍາລັງພັດທະນາປະກອບມີ ການປືກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, 
ການຄໍ້າປະກັນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.
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