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ບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການ 
ທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ແລະ ລະບຽບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB  ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການ 
ທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ເອກະສານສະບັບນີ້ 
ແມ່ນປ່ຽນແທນເອກະສານສະບັບເດີມກ່ຽວກັບການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ (ປີ 2013, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະ 
ໄລຍະ) ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ປີ 2015, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ນະໂຍບາຍ 
ການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນດາກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງກອນ 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບເງິນກູ້ ຫືຼ 
ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB, ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ADB ໄດ້ອອກແບບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງສະບັບປີ 2017 ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໂຄງການຕະຫຼອດຮອດການປັບປຸງນໍາມາຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການໂດຍການສຸມໃສ່ຮູບແບບໃຫ່ມກ່ຽວກັບແນວ 
ຄວາມຄິດທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາ ໃຊ້ທຶນ ແລະ ແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ. 

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບຕ່າງໆທີ່ ADB ຈັັດພີມໃນປີ 2018 ເພື່ອປະກອບເຂົ້າ 
ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປີ 2017. ຄູ່ມືແນະນໍາແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໄດ້ສົນທະນາປະເດັນ 
ຕ່າງໆຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຫ້ລາ), ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ພາກຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ ລະບົບຂອບ 
ໃໝ່ (ເບີ່ງບັນຊີລາຍການຂ້າງລຸ່ມ). ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕິດພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນເປັນປະຈໍາ 
ແລະ ຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ກັນ. ເອກະສານອ້າງອີງທັງຫົມດທີ່ກ່າວເຖິງ “ຄູ່ມືແນະນໍາ” ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄູ່ມືແນະນໍາເຫຼົ່າ
ນີ້. ຄູ່ມືແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແທນ, ຫືຼ ຖືກຍົກເລີກໄດ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
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ການປະຕິຮູບລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ ໂດຍການ 
ປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໂດຍຜ່ານຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ເບີ່ງການສະແດງ 
ພາບຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ). ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນແມ່ນ 
ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກວມລວມເຊິ່ງມີສາມເສົາຄໍ້າສະໜັບສະໜູນຄື: 
ປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນ. ຫຼັກການພື້ນຖານສອງປະການຄື: ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຍຸ
ຕິທຳແມ່ນປິ່ນອ້ອມທຸກອົງປະກອບຂອງໂຄງສ້າງນີ້.

ເວລາ
ເວລາແມ່ນສິ່ງສຳຄັນພື້ນຖານສຳລັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ. ເມື່ອໂຄງການສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ຫືຼ  
ເມື່ອການດຳເນີນການສຳເລັດໄດ້ໂດຍໄວແມ່ນການເພີ້ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຕົວຢ່າງ, 
ໂຄງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງສຳເລັດໄດ້ໄວແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ຫືຼ 
ຄຸນຄ່າອື່ນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການຊົມໃຊ້ເສັ້ນທາງນັ້ນເອງ. ມັນແມ່ນຜົນຂອງການລົງທຶນທີ່ໄດ້ກັບມາໃຫ້ແກ່ອົງກອນ 
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເປັນການເລັ່ງລັດໂຄງການ ແລະ ຮອບວຽນການຊໍາລະໃຫ້ຜູ້ຊະນະການປະມູນ. ເຊັ່ນດຽວ 
ກັນ, ໂຄງການປະຕິບັດຊັກຊ້າກໍ່ຈະສູນເສຍຄຸນຄ່າທີ່ສຳຄັນ. 

ເມື່ອພິຈາລະນາຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນໃນເນື້ອຫາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ທຸກໆສິ່ງ 
ເຊັ່ນ: (i) ການເຮັດໃຫ້ຮອບວຽນການຈັດຊື້ສັ້ນລົງ ຫືຼ (ii) ການເລັ່ງລັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການພັດທະນາ. 

ຄວາມໂປ່ງໃສ

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ
ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະຢັດຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງ
ມັນຈຳເປັນຕອ້ງເຮັດການປະເມີນກ່ຽວກັບມູນຄ່າທີ່ຕິດພັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ແລະ/ຫືຼ ມູນຄ່າລວມ 

ທີ່ເໝາະສົມຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ

ປະສິດທິຜົນ ຄຸນນະພາບ ຄວາມຢືດຢຸ່ນ

• ຫຸຼດມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກຳ

• ເພີ້ມທັກສະ

• ເພີ້ມລະດັບການນຳໃຊ້  

ເທັກໂນໂລຊີ ສູງຂຶ້ນ

• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 

ຜ່ານລະບົບອີເລັກໂທຣນິກ

• ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

• ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ       

ຢ່າງວ່ອງໄວ

• ສົ່ງເສີມປະເທດສະມາຊິກທີ່   

ກຳລັງພັດທະນາໃນຂະບວນ    

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 

• ປັບປຸງການວາງແຜນ                        

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ               

ດ້ານນິຕິກໍາ

• ສັນຍາ ທີ່ປະກອບບັນທັດຖານ        

ການປະຕິບັດງານຈະແຈ້ງ

• ຈຳກັດການຮ້ອງທຸກ

• ປັບປຸງຂັ້ນຕອນຂອງ ADB 

• ການປະມູນເປີດກ້ວາງ

• ການກະຈາຍອຳນາດລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ

• ການຮັບຮອງການກະກຽມ       

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ

• ການຕັດສິນໃຈຕາມພື້ນຖານການ

• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການມອບໝາຍວຽກ

• ການປະມູນທີ່ໃຫ້ນໍ້າໜັກ  

ແກ່ບັນທັດຖານຂອງ   

ເອກະສານສະໜີໂຄງການ

ຄວາມຍຸຕິທໍາ
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ຈຸດປະສົງ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ໂດຍຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ແລະ ອະທິ 
ບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ປີ 2017 ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງ 
ຜູ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ).

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ຍັງໄຈ້ແຍກຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການພິຈາລະນາ ເມື່ອນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ.

ເອກະສານແມ່ແບບ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະສານແມ່ແບບ (ບໍ່ຕາຍຕົວ) ແລະ ຈະມີການປັບປຸງຄືນຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ.

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

ຜູ້ອ່ານ
ໃນທຸກສະຖານະການ, ແມ່ນຫັວງໃຫ້ຜູ້ອ່ານນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕົນເອງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບຜູ້ອ່ານ.

ຜູ້ອ່ານແມ່ນມີຄວາມຊຳນານງານກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳທີ່ນຳໃຊ້ເງິນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ 
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ແມ່ນທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ.

ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆ, ການຊີ້ແຈງ, ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນການເຝີກອົບຮົມ, ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ 
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບີ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງ ADB.

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

ກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາສັ່ງ ບຸລິມະສິດ 
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ແມ່ນອະທິບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບ 
ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອົງກອນຄຸ້ມຄອງ (ແລະ ການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ) ໂຄງການພາກລັດ (ລວມທັງໂຄງການຍ່ອຍ) ສໍາລັບໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ ADB ໂດຍການລົງ
ທຶນທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກ ADB (ແຕ່ບໍ່ລວມເງິນກູ້ຂອງ ADB ສໍາລັບໂຄງການຖືເອົາຜົນ 
ໄດ້ຮັບ ແລະ ນະໂຍບາຍເປັນພື້ນຖານ), ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ADB (ບໍ່ລວມທຶນຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການ 
ຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ), ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ.

ໃນກໍລະນີມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອກະສານສະບັບ
ຫ້ຼາສຸດຖືເປັນເອກະສານສັກສິດກວ່າ. ສັນຍາສະໜອງທຶນຈະເປັນເອກະສານຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນທາງນິຕິກໍາ 
ລະຫ່ວາງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ 
ການບໍລິການໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ອອກ ແລະ ຕາມສັນຍາທີ່ 
ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫ່ວາງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້.

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

ADB — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

CSO — ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

FCAS — ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ     
  ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ

NGO — ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ

OAI — ຫ້ອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ 

PAM — ຄູ່ມືບໍລິຫານໂຄງການ 

PPRR — ການທົບທວນທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-   
  ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ 

RFQ — ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສົມທຽບລາຄາ 

UN — ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 

VFM — ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ 
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ບົດສະຫຸຼບໂດຍສັງເຂບ

ບໍ່ວ່າມາດຕະຖານໃດໆກໍຕາມ, ຕໍ່ກັບການດຳເນີນງານໃນສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ຄວາມຂັດແຍ່ງ (FCAS) ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນສະພາວະສຸກເສີນແລ້ວ, ຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຈຸດ 
ພິເສດ ແລະ ຄວາມອາດສາດຂອງຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ນໍາໃຊ້ກັບຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວ 
ແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດັດປັບຢ່າງຮອບຄອບເພື່ອໃຫ້ວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມີປະສິດທິຜົນ. 

ນະໂຍບາຍຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017 ຂອງ ADB ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນແຕ່ 
ລະຮູບແບບ ໂດຍອີງຕາມສະພາບພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອຫີຼກລ້ຽງວິທີການ “ຮູບແບບດ່ຽວແທດເໝາະກັບທຸກ 
ປະເພດ”. ສະນັ້ນ, ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຈິ່ງສະໜອງມາດຕະການຕົວຈິງຕ່າງໆໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດ    
ຈ້າງສຳລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບເງິນກູ້  ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB, ຫືຼ 
ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດດັດປັບເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນຕໍ່ແຕ່
ລະສະພາບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຈຳນວນໜຶ່ງຂອງມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍ:

ໃນໄລຍະອອກແບບໂຄງການ ແລະ ວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ:  
• ເພີ່ມຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການອອກແບບເພື່ອກະກຽມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຊິ່ງສາມາດຈັດພຸດສັນຍາ 

ທີ່ຢືດຢຸ່ນຫຼາຍກວ່າແລະ ນຳໃຊ້ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃນປະເທດ, 
• ອະນຸຍາດໃຫ້ລິ່ເລີ່ມໂຄງການກ່ອນການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳເລັດສົມບູນ, 
• ເພີ່ມຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການນໍາໃຊ້ການປະມູນເປີດກວ້າງ ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາພາຍໃນປະເທດ, 
• ເພີ່ມຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນພາກປະຕິບັດການທົບທວນກ່ອນ ແລະ ຫັຼງ (ການເກັບຕົວຢ່າງ), ແລະ 
• ເພີ່ມຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການນໍາໃຊ້ວິທີການຄັດເລືອກໂດຍກົງ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາວະສຸກເສີນ.

ໃນຂະບວນການເຮັດທຸລະກໍາດ້ານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ: 
• ການນຳໃຊ້ ຕົວແທນອົງກອນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ອົງກອນນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ບັດ, 
• ຄວາມພ້ອມຂອງການສະໜັບສະໜູນຈາກ ADB ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກທີ່ 

ປຶກສາ,
• ຄວາມຢືດຢຸ່ນເພື່ອຂະຫຍາຍ ຫືຼ ດັດແກ້ສັນຍາເດີມທີ່ມີຢູ່ ແທນທີ່ຈະສ້າງສັນຍາໃໝ່,
• ຫຸຼດເງື່ອນໄຂຕໍ່າສຸດດ້ານຄຸນນະວຸດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, 
• ຫຸຼດເງື່ອນໄຂຈຳນວນເງິນຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຫືຼ ເງິນຄ້ຳປະກັນການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າ, ແລະ
• ເພີ່ມວົງເງິນການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າ. 





I. ພາກສະເໜີ

1.1 ການດຳເນີນງານໃນບັນດາປະເທດທີ່ປະສົບກັບສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ຊຶ່ງມີສະຖາບັນທີ່ບໍ່ເຂັ້ມ ແຂງ, 
ຫືຼ ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ຫືຼ ປະເຊີນໜ້າກັບສະພາວະສຸກເສີນ, ຈະພົບກັບສິ່ງທ້າຍທາຍຕ່າງໆທັງສະ ຖາບັນ
ຂອງລັດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ຄືຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
(ADB).

1.2 ໃນຂະນະທີ່ ADB ມີຂະບວນການດຳເນີນງານເພື່ອໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມ ສຳລັບສະພາວະສຸກເສີນທີ່ມີລັກສະ
ນະຮີບດ່ວນ ເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ  ແຕ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນແມ່ນດໍາເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຮີບດ່ວນ 
ກວ່າເກົ່າໃນກໍລະນີເກີດສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ຫືຼ ສະພາວະສຸກເສີນ, 
ຊຶ່ງໃນນັ້ນຍັງມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮອງຮັບສິ່ງທ້າທາຍຕົວຈິງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ນະໂຍບາບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB 
ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ 
(ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB 
ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ 
(ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ໄດ້ກ່າວເຖິງປະເດັນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ອະນູຍາດໃຫ້ສ້າງຄວາມແຕກ 
ຕ່າງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງພາຍໃນປະເທດສຳລັບໂຄງ 
ການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບເງິນກູ້ ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB, ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB 
ຄຸ້ມຄອງ. 

1.3 ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ 1 ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນອນໃນສະຖານການບໍ່ໝັ້ນ 
ຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ວັກ 2.23). ເປົ້າ 
ໝາຍຂອງຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວ ຫືຼ ໝົດທຸກບາດກ້າວຂອງວິທີການດຳເນີນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການເຮັດທຸລະກໍາດ້ານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃຕ້ໂຄງການບໍ່ວ່າຈະນອນໃນສະຖານະການ
ບໍ່ໝັ້ນ ຄົງ ແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ຫືຼ ສະພາວະສຸກເສີນ. ຕາມຄຳນິຍາມແລ້ວ, ບໍ່ມີວິທີ ການໜຶ່ງ
ດ່ຽວໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະແກ້ໄຂໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບການໃດໜຶ່ງໄດ້. 

1.4 ແທນທີ່ຈະເປັນວິທີການໜຶ່ງດ່ຽວ, ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ຍັງນຳສະເໜີມາດຕະການຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສາ 
ມາດເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບການເຫຼົ່ານັ້ນ, ຈື່ງຊຸກຍູ້ຢ່າງຈິງຈັງໃຫ້ ຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມ
ທັງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທິມງານໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກ ADB ແລະ 
ຊ່ຽວຊານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອປຶກສາກັນກ່ຽວກັບຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະ ທາງເລືອກສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ ຕະຫຼອດຮອດມາດ
ຕະການອື່ນໆທີ່ຮັບປະກັນຕໍ່ແຕ່ລະສະພາບການ.

1 ຕາມຈິດໃຈຂອງລະບົບເອກະພາບ, ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນບົນພື້ນຖານເອກະສານ: ທະນາຄານໂລກ. 
2016.  ຄູ່ມືແນະນຳຂອງທະນາຄານໂລກ: ການຈັດຊື້ໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນ ຫືຼ ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມ 
ອາດສາມາດ. ນະຄອນວໍຊິງຕັນ. ເອກະສານສະບັບນີ້ດັດປັບເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງ ADB ໃນ 
ການດຳເນີນງານຂອງຕົນໃນທົ່ວພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ.



ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ 2

ແຜນວາດ 1: ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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1.5 ADB ອາດຈະຮັບຮອງເອົາການນຳໃຊ້ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະ ແລະ ເໝາະສົມໂດຍ  
ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ຂະບວນການອື່ນທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງເອື້ອອໍາ 
ນວຍໃຫ້ແກ່ການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະສະພາບການວອ່ງໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. 
ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະນຳໃຊ້ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB, 
ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນວາດ 1.



      II. ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ,ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມ  
            ຂັດແຍ່ງ

A.  ຄວາມເປັນມາ 
2.1 ໃນສະພາບສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກ 
ເສີນ, ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບ ເງິນກູ້ ຫືຼ 
ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB, ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພິຈາລະນາພິ 
ເສດບົນພື້ນຖານສະພາບການສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ໃນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ໃນສະພາວະສຸກເສີນ, ລະ 
ບຽບພາຍໃນຂອງ ADB ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຶຼອລ້າເຂົ້າໃນໂຄງການເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດຈາກຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອສຸກເສີນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຄູ່ມືການດຳເນີນງານຂອງ ADB.2 
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ຂັ້ນຕອນຕາມປົກກະຕິກ່ຽວກັບການກຳນົດ, ການກະກຽມ ແລະ ການສະເໜີໂຄງການອາດຈະມີ
ໄລຍະສັ້ນລົງ;

(ii) ການຕັດສິນໃຈເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງການເຈລະຈາອາດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຫັຼງຈາກການທົບ 
ທວນຄືນເອກະສານໂຄງການແບບງ່າຍດາຍ; ແລະ 

(iii) ໄລຍະເວລາຂອງການໂຕ້ຕອບໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນສຳຄັນຂອງການອອກແບບໂຄງການອາດ 
ຈະຫຸຼດໜ້ອຍລົງ.  

2.2 ການອອກແບບໂຄງການສຸກເສີນ ຫືຼ ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດ 
ແຍ່ງຕ້ອງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະສະເພາະຂອງສະພາບການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ 
ສາມາດບັນລຸຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງໃນການນໍາໃຊ້ທຶນ.

2.3 ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ທີມງານໂຄງການຂອງ ADB ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົ້າ “ບໍ່ໄດ້ສ້າງ 
ຄວາມເສຍຫາຍ” ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເພື່ອຫີຼກລ້ຽງ, ຫຸຼດຜ່ອນ, ແກ້ໄຂ, ຫືຼ 
ຊົດເຊີຍຕໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອ.3

B. ນິຍາມ 
2.4 ADB ກຳນົດປະເທດທີ່ມີສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຫືຼ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ຍ້ອນວ່າ  
ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ເປັນປະເທດສະມາຊິກເຫຼົ່ານັ້ນມີການປົກຄອງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິ 
ຫານພາກລັດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍັງບໍ່ມີຄວາມສະຫົງບທາງການ 
ເມືອງ.4 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງ ສະຖານະານບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງມີຄື: 

2 ADB. 2015. ການຊ່ວຍເຫືຼອສຸກເສີນ ແລະ ໄພພິບັດ. ຄູ່ມືການດຳເນີນງານ.OM D7/BP. ມະນິລາ. https://www.adb.org/
sites/default/files/institutional-document/31483/omd07-15apr15.pdf.

3 ADB. 2009. ຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ. ເມືອງມະນິລາ. https://www.adb.org/sites/default/files/
institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf.

4 ADB. 2007. ການບັນລຸປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ໄດ້ດີ: ວິທີການຂອງ 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເພື່ອເຮັດວຽກກັບບັນຫາປະເທດທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ໄດ້ດີ.  ມະນິລາ.



ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ 4

(i) (i) ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດຕ່ຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່
ພື້ນຖານຂອງການປົກຄອງປະຊາກອນ ແລະ ອານາເຂດຂອງຕົນ, ຂາດຄວາມສາມາດ ຫືຼ ເຈດ 
ຈຳນົງທາງການເມືອງເພື່ອພັດທະນາສາຍພົວພັນແບບສ້າງສັນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງກັບສັງຄົມ, ຫືຼ ທີ່ 
ຖືກກະທົບຈາກຄວາມດ້ອຍດ້ານອື່ນໆເຊັ່ນ: ປະເທດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ.5 

(ii) (ii) ຄວາມຂັດແຍ່ງຄວາມຂັດແຍ່ງ ແມ່ນຂະບວນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຊຶ່ງມີສອງ ຫືຼ     
ຫຼາຍກວ່າສອງພາກສ່ວນບໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນຄ່າ.ເຖິງແມ່ນ 
ວ່າຈະມີໂອກາດເພື່ອປ່ຽນແປງ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສັນຕິ ວິທີ, ມັນ 
ອາດຈະຂະຫຍາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງໄດ້.6 ຄວາມຂັດແຍ່ງສາມາດເປັນສາເຫດ, ເປັນອາການ, 
ຫືຼ ຜົນພວງຈາກສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ສະພາບການຂາດມາດຕະການຕອບສະໜອງຈາກ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະຍົກລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
ຂອງຄວາມຮຸນແຮງ (ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມລຸ່ມສຸດ 5).

(iii) ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ປະເທດທີ່ຫັຼງເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງປະເທດທີ່ຫັຼງເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງ ແມ່ນປະເທດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈາກຄວາມຮຸນແຮງເປັນ
ເວລາຍາວນານ (ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມລຸ່ມສຸດ 2). 

2.5 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ສະພາບສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງຈະຖືກ
ຈັດຕາມລັກສະນະການຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ການປົກຄອງທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາ 
ມາດຂອງສະຖາບັນ, ຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບສູງ, ມີຄວາມ  
ແຕກໂຕນກັນຂອງການບໍລິການດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ, ຂາດການແຂ່ງຂັນ, ຄວາມຂັດແຍ່ງເພື່ອເຂົ້າ 
ເຖິງແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນ, ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງນັບ
ມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ລະບົບການໃຫ້ບໍລິ 
ການຂອງພາກລັດທີ່ເຮັດໄດ້ດີກໍມີໜ້ອຍ, ແລະ ຄວາມສາມາດເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ປະ 
ຊາຊົນຍັງຈຳກັດ.7 ແຜນວາດ 2 ຈະອະທິບາຍ ສະພາບການຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດໃນແຕ່ລະໄລຍະຕໍ່ເນື່ອງຂອງ 
ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງ, ໂດຍສົມທຽບກັບຄວາມຄົງທົນ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ.

2.6 ADB ກຳນົດໄພພິບັດ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ (ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມລຸ່ມສຸດ 2) ດັ່ງນີ້:

(i) (i) ໄພພິບັດໄພພິບັດ ໝາຍເຖິງເຫດການຫາຍຍະນະທີ່ເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນ ຊຶ່ງເປັນເຫດການທີ່ທຳລາຍລະ 
ບົບການບໍລິການຊົມຊົນ ຫືຼ ສັງຄົມຢ່າງຮຸນແຮງ, ເປັນເຫດໃຫ້ຂະຫຍາຍຄວາມສູນເສັຍໃຫ້ແກ່ມະ
ນຸດ, ວັດຖຸ, ເສດຖະກິດ ຫືຼ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີນຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນ ຫືຼ ສັງຄົມຈະແກ້ໄຂໄດ້ 
ໂດຍນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງຕົນເອງ. ໄພພິບັດສາມາດເກີດຈາກທຳມະຊາດ,8 ອຸປະຕິເຫດ 
ຈາກເຕັກໂນໂລຊີ ຫືຼ,ອຸດສະຫະກຳ ,9 ຫືຼ ຄວາມຂັດແຍ່ງ.10 

(ii) ເຫດສຸກເສີນ ເກີດຂຶ້ນຫັຼງຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ຈາກກິດຈະກຳຂອງມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, 
ຫືຼ ຄວາມຂັດແຍ່ງ, ຊຶ່ງເປັນສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດ 
ຕະການແກ້ໄຂຮີບດ່ວນ, ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະແກ້ໄຂ ແລະ ຄຸ້ມ 
ຄອງໄພພິບັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.        

5 ເບິ່ງເອກະສານ ADB. 2012. ການເຮັດວຽກຢ່າງແຕກຕ່າງ ໃນສະພາບການທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມ ຂັດແຍ້ງ—ປະສົບການຂອງເດີບີ: ຄູ່ມືສຳລັບພະນັກງານ. ມະນີລາ. https://www.adb.org/
documents/working-differently-fragile-and-conflict-affected-situations-adb-experience. 

6 ອົງການອົດສະຕາລີເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ. 2011. ກອບວຽກ ສຳລັບປະເທດທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ: ຄູ່ມືສຳລັບພະນັກງານ. ນະຄອນ Canberra. https://dfat.gov.au/about-us/
publications/Documents/aid-fragile-conflict-affected-states-staff-guidance.pdf. 

7 ເບິ່ງເອກະສານ ADB. 2016. ແຜນທີ່ສະພາບຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງພາກພື້ນອາ
ຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ: ປະສົບການຂອງ ADB. ມະນິລາ. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/211636/
mapping-fcas-asia-pacific.pdf.

8 ຕົວຢ່າງ: ແຜ່ນດິນໄຫວ, ຄື້ນຟອງທະເລ, ພາຍຸເຮີຣິເຄນ, ພາຍຸລົມ, ພູເຂົາໄຟລະເບີດ, ນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຫືຼ 
ພະຍາດລະບາດ. 

9 ຕົວຢ່າງ: ລະເບີດແຕກ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ, ຄວາມລົ້ມດເຫຼວຂອງເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄຼຍ, ອຸບັດຕິເຫດສານເຄມີ. 
10 ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫ່ວາງພາກພື້ນ, ສົງຄາມກາງເມືອງ ຫືຼ ພາຍໃນປະເທດ, ຫືຼ ຄວາມຮຸນແຮງຊຸມຊົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກ

ວ້າງຂວາງ. 



ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ 5

ແຜນວາດ 2: ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ

ເຫດສຸກເສີນອາດຈະປະກອບມີການເສຍຊິວິດ, ບາດເຈັບ, ການສູນຫາຍຂອງປະຊາຊົນ, ພະ 
ຍາດ, ພິການ, ຂາດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຖືກເປ່ເພ ຫຼື ເສຍຫາຍ, 
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາກລັດບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ຫຼື ຖືກທຳລາຍ, ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄ້ຳ 
ປະກັນສຸຂະພາບຖືກຫຼຸດຜ່ອນລົງ.      

2.7 ADB ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນພາຍໃນກ່ຽວກັບການກຳນົດ ແລະ ປະກາດໃຫ້ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດ
ທະນາທີ່ເປັນປະເທດສະມາຊິກວ່າກໍາລັັງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ. ບັນຊີລາຍຊື່ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ມີການປັບປຸງໃໝ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນປີ 2017, ADB 
ໄດ້ກຳນົດເອົາ 11 ປະເທດທີ່ເປັນສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ, ໃນນັ້ນ 9 
ປະເທດ ເປັນປະເທດທີ່ມີສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງນອນໃນເຂດປາຊີຟິກຄື: ສະຫະພັນມີໂຄຣເນເຊຍ, ກຣີບາຕິ, 
ໝູ່ເກາະມາເຊວ, ນາວຣູ, ປາປົວນິວກີນີ, ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ, ຕິມໍເລັສເຕ, ຕູວາລູ ແລະ ວານນາຕູ. ສອງປະເທດຖື
ກກຳນົດວ່າເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງຄື: ອັຟການິດສະຖານ ແລະ ມຽນມາ. ສ່ວນປະເທດ 
ເນປານຖືກຈັດຢູ່ໃນສະຖານະ “ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ”, ໃນຂະນະທີ່ເມືອງມິນດານາວຂອງປະເທດຟິລິບປິນຖືກຈັດຢູ່ໃນ
ສະຖານະ “ສະພາບຄວາມຂັດແຍ່ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.”11

11 ຄຳອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມທີ 7, ໜ້າ 74. ຄູ່ມືແນະນຳເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານ ໃນປະເທດທີ່ຖືກຈັດເປັນປະເທດສະຖານະ
ການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງສາມາດຊອກເບິ່ງໄດ້ໃນເອກະສານ ADB. 2014. ແຜນດຳເນີນງານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດແບບຮອບດ້ານ, 2014–2020. ມະນິລາ. https://www.adb.org/sites/
default/files/institutional-document/42764/files/integrated-disaster-risk-management-operational-plan.
pdf; ແລະ ເອກະສານ ADB. 2013. ແຜນດຳເນີນງານ ສຳລັບການຍົກລະດັບປະສິດທິຜົນຂອງ  ADB ໃນເຫດການທີ່ມີສະຖາ
ນະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວມຂັດແຍ່ງ. ມະນິລາ. https://www.adb.org/documents/operational-
plan-enhancing-adb-effectiveness-fragile-and-conflict-affected-situations. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ADB. 2012. ການເຮັດວຽກຢ່າງແຕກຕ່າງໃນສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ      
ຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ—ປະສົບການຂອງ ADB: ຄູ່ມືສຳລັບພະນັກງານ. ມະນີລາ. https://www.adb.org/
documents/working-differently-fragile-and-conflict-affected-situations-adb-experience.  
ໜ້າ 7. 

• ຕະຫຼາດຂະໜາດນ້ອຍ, ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ 
ດ້ອຍພັດທະນາ 

• ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຈໍາກັດ 
• ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ການເມືອງ ແລະ 

ສັງຄົມບໍ່ເຂັ້ມແຂງ
• ລັດຍັງບໍ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ 

ຢ່າງພຽງພໍ 
• ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ 

ແລະ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ

• ການຢຸດສະງັກດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ  ສັງຄົມ
• ການປົກຄອງທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການປະຕິ 

ບັດໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງລັດ
• ການຢຸດສະງັກຂອງການບໍລິການ

• ການບໍລິການສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດຢຸດ 
ສະຫັງກ.

• ການປົກຄອງ ແລະ ການບໍລິການຂອງລັດ 
ອ່ອນແອ.

• ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຖືກທຳລາຍ. 
• ການບໍລິການຖືກຢຸດສະຫັງກ. 
• ລັດຖະບານແທ້ຈິງ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, 

ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ.

 ສະພາບການ

 ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ

ສະພາບການທີ່ມີຄວາມຄົງທົນ

ຫຼື ສະຖຽນລະພາບ

ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ 

ສະພາບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ

ທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ



III. ຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງໃນສະຖານະການ   
         ບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ   
         ສະພາວະສຸກເສີນ

A.  ການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
3.1 ຍຸດທະສາດໂຄງການທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານໂຄງການແມ່ນອີງຕາມ, ໃນກໍລະນີສະພາບການສະ 
ຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ, ຜົນການປະເມີນລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຕ້ອງ ການ, ສະພາບການ, ແລະ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮບັເປັນຕົ້ນແມ່ນຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ລັກສະນະຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ; 
ແລະ ໃນກໍລະນີເຫດສຸກເສີນ, ອີງຕາມຜົນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສາມາດດັດແກ້ ແລະ ປັບປຸງ 
ໃຫ້ຊັດເຈນຂຶ້ນໃນໄລຍະຕໍ່ມາ. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວນີ້ຄວນນຳສະເໜີ ຄຳແນະນຳລະດັບນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນເພື່ອ
ຕອບສະໜອງຕໍ່ບຸລິມະສິດຮີບດ່ວນ ຄຽງຄູ່ກັບມາດຕະການແກ້ໄຂໄລຍະຍາວ.

3.2 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນເຄື່ອງມືສຳຄັນຕົ້ນຕໍທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ 
ການກະກະກຽມຍຸດທະສາດໂຄງການ. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລະດັບຂະແໜງ 
ການ/ອົງກອນ ແລະ ລະດັບປະເທດ, ໄປສູ່ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລະດັບໂຄງການ ທີ່ກະກຽມ 
ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບໂຄງການ. ກິດຈະກຳທຳທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແນໃສ່ກຳນົດຍຸດທະສາດໂຄງການ ແລະ ສ່ອງ
ແສງໃຫ້ເຫັນສະພາບການສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ຂະແໜງການ, ຫຼື ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ມາດຕະການຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ທີ່ສົນທະນາກັນໃນຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ກຳນົດຂຶ້ນໃນການປະ 
ເມີນເຫຼົ່ານີ້. ສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວ
ກັບຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

3.3 ໃນຂະນະທີ່ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງຂອງ ADB (2009) ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການອອກ
ແບບໂຄງການສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອສຸກເສີນ, 
ການປະເມີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ, ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຜນຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ແລະ/
ຫືຼ ແຜນຂອງຄົນພື້ນເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂອບວຽກທີ່ຖືກອະນຸມັດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ 
ແລະ ອະນຸມັດໂດຍ ADB ກ່ອນກິດຈະກຳຕົວຈິງໃດໜຶ່ງຂອງໂຄງການຈະເລີ່ມຕົ້ນໄດ້.

3.4 ຍຸດທະສາດໂຄງການແມ່ນເອກະສານທີ່ກຳນົດຈຸດປະສົງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບຸລິມະສິດຮີບດ່ວນ ແລະ 
ຈຸດປະສົງໄລຍະກາງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 

(i) ບົດສະເໜີຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການລົງທຶນຮູບແບບອື່ນໆ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ 
ທີ່ຕັ້ງໄວ້; 

(ii) ການປະເມີນ ກ່ຽວກັບອຸປະສັກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບການເບີກຈ່າຍແບບຮີບດ່ວນເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ຕິດພັນກັບລະດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ນຳສະເໜີ; 

(iii) ການກຳນົດມາດຕະການພິເສດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອດຳເນີນການຟື້ນຟູ ຫືຼ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່; 
(iv) ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ຍຸດທະສາດຕອບຮັບຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ການໂຕຕອບສຸກເສີນ; ແລະ 
(v) ມາດຖານ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດການຕິດຕາມຜົນການປະຕິວັດງານ. 
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3.5 ລາຍລະອຽດຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກຳນົດສະພາບການຕ່າງໆທີ່ຖືກພິຈາລະນາເຂົ້າ 
ໃນການສ້າງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແລະ ປະກອບມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຄວາມສ່ຽງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວິທີການຄັດເລືອກ. ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງເປັນ 
ປົກກະຕິ (ຕົວຢ່າງ: ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ມີການທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງທີມງານ ADB), ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການທົ
ບທວນຄວາມຄືບໜ້າຄວນປະກອບມີເຫດຜົນຂອງການປ່ຽນແປງ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ 
ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ກະລຸນາເບິ່ງ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການວາງແຜນຍຸດທະສາດວຽກ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

3.6 ບາງສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນໄລຍະອອກແບບ ແລະ ກະກຽມໂຄງການໃນສະພາບການສະຖານະການ 
ບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງແລະເຫດສຸກເສີນມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ຮັກສາການອອກແບບຄູ່ມືບໍລິຫານໂຄງການ (PAM) ແລະ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ  ກຳນົດແຕ່ລະພູດໃຫ້ສັ້ນ, ກະທັດຮັດ ແລະ ແທດເໝາະຕາມຈຸດປະສົງ. 

(ii) ເຂົ້າໃຈສະພາບທາງການເມືອງ, ຄວາມລະອຽດອ່ອນທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ 
ຄວາມກະແຈກກະຈ່າຍທາງພູມິສາດຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະເທດ. 

(iii) ເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈຳກັດຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ (ການເຂົ້າເຖິງສິນຄ້ານຳເຂົ້າ, ປັດໄຈນຳເຂົ້າ, ແຮງງານ, 
ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ການບໍລິການທະນາຄານ, ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ອຸປະສັກຂອງການສື່ສານ, 
ການຂົນສົ່ງ ແລະ ປັດໄຈການຈັດສົ່ງສິນຄ້າທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະເທດ. 

(iv) ປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານແຮງງານ ແລະ ປັດໄຈທາງສັງຄົມດ້ານອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະພາບ 
ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າກຳລັງແຮງງານບໍ່ແມ່ນການຄ້າມະນຸດ ຫືຼ ການບັງ 
ຄັບໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍໄຕ້ການສັນຍາຈ້າງ ແລະ ການຈັດຊື້ຮີບດ່ວນ. 

(v) ນຳໃຊ້ວິທີການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ ແລະ ການຈັດຊື້ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບການ ແລະ ຈະນຳມາ 
ສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ. 

(vi) ພິຈາລະນາເອົາມາດຕະການຄວບຄຸມໂຄງການແບບດັດແປງໄດ້ເຊັ່ນ: ລະດັບການທົບທວນ 
ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງ (ການສຸມກວດ), ຊຶ່ງສາມາດດັດແກ້ໄດ້ອີງຕາມລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່
ເພີ່ມຂຶ້ນ. 

(vii) ພິຈາລະນານຳໃຊ້ຂອບສັນຍາຖ້າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. 
(viii) ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງ 

ການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສັນຍາເຊັ່ນ: ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກທີ່ປຶກສາ. 
(ix) ພິຈາລະນາຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນອື່ນໆທີ່ດຳເນີນງານໃນປະເທດເຊັ່ນ: ອົງການສະຫະປະຊາ 

ຊາດ, ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍອື່ນໆ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ (CSO), ແລະ 
ອື່ນໆ. 

(x) ສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ຊຸມຊົນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກ        
ແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກກໍ່ສ້າງ. 

B.  ການກຽມພ້ອມສໍາລັບວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
3.7 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ ຂອງການຕອບໂຕ້ ແລະ ການກຽມພ້ອມຕໍ່ໄພພິບັດ, 
ຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ. ມີຫຼາຍໆມາດຕະການທີ່ພວກເຮົາສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ກ່ອນເຫດການ 
ໄພພິບັດ ຫືຼ ຄວາມຂັດແຍ່ງຈະເກີດຂຶ້ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງເຫດ
ການທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມາດຕະການທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຕອບຮັບກັບສິ່ງທ້າ 
ທາຍຕໍ່ຄວາມກຽມພ້ອມວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນທຸກສະຖານະການ. 
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3.8 ການກຽມພ້ອມວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຸກເສີນປະກອບມີມາດຕະການລວ່ງໜ້າກ່ອນເຫດສຸກເສີນຈະເກີດ
ຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງອຳນາດການປົກຄອງແນໃສ່ໃຫ້ສາມາດຕອບຮັບກັບເຫດການ. ບັນຊີ
ລາຍການກິດຈະກຳທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຈັດເປັນ 4 ໝວດ, ບໍ່ແມ່ນກິດຈະກຳທັງໝົດ, 
ແຕ່ວ່າມັນສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນພາບລວມທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: 

(i) ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ສະຖາບັນເພື່ອໂຕ້ຕອບກັບເຫດສຸກເສີນ 
(a) ການເຊື່ອມສານວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຂົ້າໃນແຜນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນກຽມ  

ຄວາມພ້ອມຕອບຮັບໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ. 
(b) ການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຂອບນິຕິກຳທີ່ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຂັ້ນ 

ຕອນເຫດສຸກເສີນ. 
(c) ການສ້າງຕັ້ງທີມງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຸກເສີນທີ່ປະກອບດ້ວຍທີມງານທີ່ມີທັກສະສູງສຸດ. 
(d) ການສ້າງຕັ້ງທີມງານຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຫືຼ ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນສຸກເສີນ. 
(e) ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຸນເສີນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກວດ

ກາຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນການຄັດເລືອກຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ທີ່ປຶກສາ. 
(f) ການນຳໃຊ້ຂອບສັນຍາສຳລັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ທັນເວລາ.  

(ii) ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຸກເສີນ ແລະ 
ທີມງານ
(a) ສະຖານທີ່ຫ້ອງການ. 
(b) ອຸປະກອນການສື່ສານ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ. 
(c) ສາງເຄື່ອງ ແລະ ບ່ອນແຈກຍາຍ. 
(d) ການບໍລິການຂົນສົ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ບຸກຄົນ 

ພາຍໃນປະເທດ.
(e) ເວັບໄຊ້ສາທາລະນະທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະຈາຍຢ່າງທົ່ວເຖິງ 

ແລະ ກວ້າງຂວາງ. 
(f) ຂຶ້ນງົບປະມານສຳຮອງ ສຳລັບວຽກງານຂອງທີມງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຸກເສີນ.  

(iii) ການສ້າງຂັ້ນຕອນ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຸກເສີນ
(a) ຂອບນິຕິກຳທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ກຳນົດຂັ້ນຕອນພິເສດສຳລັບເຫດສຸກເສີນ (ເຊັ່ນ: 

ການນຳໃຊ້ວິທີການຄັດເລືອກໂດຍກົງ, ການຮັບເໝົາໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ, ຂອບສັນຍາ, ແລະ 
ອື່ນໆ)

(b) ການນຳໃຊ້ວີທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
(c) ການນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄຸນນະວຸດກ່ອນ. 
(d) ແບບຟອມສຸກເສີນມາດຕະຖານກ່ຽວກັບສັນຍາ, ແບບຮັບເຄື່ອງ, ບົດລາຍງານ. 
(e) ຫັຼກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂໍເບີກຈ່າຍເງິນ
(f) ຂັ້ນຕອນການບັນທຶກຊັບສິນ 
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(iv) ການກຽມພ້ອມໃນການເຄື່ອນວຽກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ 
(a) ການກຳນົດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການສຸກເສີນທີ່ຈຳເປັນ, ຜູ້ສະໜອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລາ

ຄາທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ (ເຊັ່ນ: ບ່ອນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ, ນ້ຳດື່ມ, ອາຫານເສີມ/
ໂພສະນາການ, ອຸປະກອນການສື່ສານ, ພາຫະນະ, ຢາປິ່ນປົວ, ແລະ ອື່ນໆ). )

(b) ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງບັນຊີລາຍການຜູ້ສະໜອງ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່      
ຜ່ານການປະເມີນຄຸນນະວຸດກ່ອນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

(c) ການປະເມີນຕະຫຼາດໃນທົ່ວປະເທດ (ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນທົ່ວພາກພື້ນ, ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ) ສຳ
ລັບເຄື່ອງໃຊ້ສ່ອຍທີ່ຈຳເປັນໃນເວລາເກີດຂຶ້ນເຫດສຸກເສີນ. 

(d) ຂອບສັນຍາສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ອຍ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ 
ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເຫດສຸກເສີນ.

(e) ການຈັດວາງທີ່ຕັ້ງລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບເຄື່ອງໃຊ້ສ່ອຍ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງຂອດການເຊື່ອມຕໍ່  
ກັບສາງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງອົງກອນມະນຸດສະທຳອື່ນໆ.

(f) ສັນຍາລໍຖ້າກັບຜູ້ສະໜອງ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຜ່ານການປະເມີນຄຸນວຸດທິ 
ກ່ອນ. 

C.  ມາດຕະການໂຕ້ຕອບຕາມແຕ່ລະສະພາບການ 
3.9 ຄູ່ມືດຳເນີນງານຂອງ ADB, ໝວດກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອສຸກເສີນ ແລະ ເຫດການໄພພິບັດ (ຂໍ້ 
ຄວາມລຸ່ມສຸດ2) ອະນຸຍາດໃຫ້ມີມາດຕະການໂຕ້ຕອບຈຳນວນໜຶ່ງໃນກໍລະນີເຫດການສຸກເສີນ, ກ່ຽວກັບການໃຫ້ 
ທຶນ ແລະ ຂັ້ນຕອນແບບກະທັດຮັດສຳລັບການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

3.10 ສຳລັບເຫດການສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ, 
ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າສຳລັບການອອກແບບ ແລະ 
ການດຳເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນມາດຕະການຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຶກສາຫາ 
ລືກັບຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ:

(i) ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ຂະບວນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ດຳເນີນໃນໄລຍະກະກຽມອາດຈະ
ຖືກເລື່ອນມາດຳເນີນການ ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງ: ການຮັບຮອງເອົາເອກະສານຄູ່ມື
ບໍລິຫານໂຄງການ (PAM) ອາດຖືກເລື່ອນອອກໄປ ແລະ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອາດຈະຖືກຊຸກຍູ້ 
ກັບຄືນມາໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ, ແລະ ເອກະສານ PAM ແບບກະທັດຮັດ ແລະ ແຜນຈັດຊື້-  
ຈັດຈ້າງເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະນຳໃຊ້ໃນເອກະສານກະກຽມໂຄງການ.

(ii) ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອາດຈະໄດ້ຮັບການດຳເນີນງານ ໂດຍນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງພາກລັດບົນເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຍອມຮັບເອົາຈາກ ADB ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍຂອງ ADB. 

(iii) ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ ຫືຼ ທາງເລືອກອື່ນໆ, 
ADB ອາດຈະ ບົນພື້ນຖານຄຳສະເໜີຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳເລີ່ມຕົ້ນໃນນາມ 
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ຕົວຢ່າງ: ພາຍໄຕ້ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ, ADB ອາດຈະເປັນ 
ຜູ້ຄັດເລືອກ ທີ່ປຶກສາດ້ານກນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຈະມາຊ່ວຍ   ເຫືຼອຜູ້ກູ້ຢືມຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການເປັນຕົ້ນແມ່ນກິດຈະກຳຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ໂຄງການ. 

(iv) ຫົວໜ້າກົມຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງ ADB ອາດຈະຍົກ 
ລະດັບແພດານເງິນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີຄວາມສາມາດຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອະນຸມັດວຽກໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດ 
ເວລາ.
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3.11 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໄດ້ກຳນົດມາດຕະການຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ອາດຈະ, ບົນພື້ນຖານຄຳສະເໜີຂອງຜູ້ ກູ້ຢືມ, 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບເຫດການສະ ຖານະການ
ບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ.

D.  ການນໍາໃຊ້ລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນໄລຍະ 
ເກີດເຫດສຸກເສີນ

3.12 ໃນໄລຍະໂຕ້ຕອບຮີບດ່ວນ ແລະ ໄລຍະຟື້ນຟູເຫດສຸກເສີນ ຫືຼ ເຫດການຄວາມຂັດແຍ່ງ, ADB ຈະຮັບ
ຮອງເອົາການນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງພາກລັດຖ້າເຫັນວ່າ ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ສອດຄ່ອງກັບຫັຼການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ແລະ ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວດຂອງ ADB (1998, ແລະ ສະບັບປັບປຸງ 
ຮອດປະຈຸບັນ) ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ຫັຼກການຄວາມຊື່ສັດ (2015, ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). 

3.13 ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນການທົບທວນກ່ອນຂອງ ADB ຈະບໍ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຕອບ
ໂຕ້ຮີບດ່ວນຂອງເຫດສຸກເສີນຍ້ອນມີເວລາຈຳກັດ. ຂັ້ນຕອນການທົບທວນກ່ອນຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີພິເສດ ແລະ 
ຈະມີຄຳຕອບໃຫ້ທັນກັບເວລາ. ການຕິດຕາມກວດກາວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ອາດຈະຖືກຍົກລະດັບໂດຍ   
ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ/ຫຼື ການທົບທວນຕາມ (ການ 
ເກັບຕົວຢ່າງ).

E.  ສະພາບຕະຫຼາດ ແລະ ສະພາບການດໍາເນີນງານ
3.14 ສະພາບການຕະຫຼາດສິນຄ້າ ແລະ ຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນຄວນຈະຖືກປະເມີນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ສຳລັບ 
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ, ເບິ່ງເອກະສານ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

3.15 ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະເມີນຕະຫຼາດໃນແຕ່ລະໄລຍະອາດຈະຖືກດຳເນີນໃນປະເທດສະຖານະການບໍ່
ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ, ແຕ່ວ່າວຽກງານນີ້ອາດຈະຈຳເປັນເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນໃໝ່ກ່ຽວກັບ
ສະພາບທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະພາຍຫັຼງເຫດການສຸກເສີນ. ວຽກງານນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງໄວວາ ໂດຍ
ຜ່ານການສຳຫຼວດພິເສດແບບກະທັດຮັດ ແລະ ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຊຸມຊົນ, ກຳມະກອນ, ຕົວແທນ 
ກຳມະກອນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ກຸ່ມຄົນພິການ ແລະ ນັກທຸລະກິດຢູ່ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີສ່ວນຮ່ວມ. 
ນອກນັ້ນ, ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ADB ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍວຽກງານນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 

3.16 ນອກຈາກການປະເມີນຕະຫຼາດແລ້ວ, ປະເດັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ຄວນໄດ້ຮັບ ການເອົາໃຈໃສ່ໃນເວລາກະກຽມ ແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການໃນສະພາບສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ເຫດ 
ສຸກເສີນ.

1. ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມປອດໄພພາຍໃນປະເທດ

3.17 ແຕ່ລະປະເທດຈະນຳສະເໜີບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂັ້ນຕອນການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງສັນຍາ. ຄວາມປອດໄພມັກຈະເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນລາຄາຢືນປະມູນສິນຄ້າ, 
ວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປງໄສ ແລະ ລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານຄວາມ 
ປອດໄພຄວນຈະກຳນົດເປັນຮ່ວງໜຶ່ງຕ່າງຫາກໃນສັນຍາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຜົນກະທົບ 
ຕໍ່ຕົ້ນທຶນຖ້າສະພາບຄວາມປອດໄພພາຍໃນປະເທດມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ. 



ຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ 11

2. ການເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ສະໜອງພາຍນອກເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການຕົ້ນຕໍຂອງລັດ 

3.18 ການສັນຍາຈ້າງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງພາຍນອກເຮັດ ການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພາກລັດ ອາດຈະເປັນ 
ໜຶ່ງທາງເລືກໃນກໍລະນີທີ່ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຟື້ນຟູຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ, ສະນັ້ນ, ຈິ່ງມີ 
ຄວາມສາມາດຈຳກັດ ຫຼື ໜ້ອຍໃນການສະໜອງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫຼື ການປະຕິບັດ 
ໜ້າທີ່ຂອງຕົນເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດ, ການຮ່າງນິຕິກຳ, ການປະຕິຮູບຄັງເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງວຽກບໍ
ລິການສາທາລະນະສຸກ, ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ, ການຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດ, ແລະ ອື່ນໆ.  

3.19 ການສັນຍາຈ້າງໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນມາສະໜອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂໄລຍະສັ້ນທີ່ 
ເປັນໄປໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ມັນກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທາງດ້ານການເມືອງທີ່ຕິດພັນກັບວິທີ 
ການນີ້ ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາໃນໄລຍະອອກແບບໂຄງການ. ການສັນຍາຈ້າງສຳລັບການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ 
ຄວນຈະຂຶ້ນກັບຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ. 

3. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 

3.20 ມີຄວາມສ່ຽງລະດັບສູງທີ່ແທ້ຈິງທີ່ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນສະພາບສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະ 
ໂຫຍດ ຫືຼ ການກະທຳສໍ້ໂກງ ຫືຼ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະ 
ບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ, ໃຊ້ງົບປະມານເກີນ, ຊັກຊ້າ 
ແລະ ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຄຸນນະພາບຕ່ຳຍ້ອນອຸປະສັກດ້ານຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມຮີບດ່ວນ 
ແລະ ຄວາມບໍ່ສະຫົງບ. 

3.21 ການພັດທະນາແຜນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ແຜນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ດີສຳລັບໂຄງການ 
ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້. ໃນລັດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ 
ແມ່ນບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມຕ້ອງໄດ້ຮັບການກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບການ 
ເຫຼົ່ານັ້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົບທວນຄືນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ (PPRR) ທີ່ຫ້ອງການຕ້ານ 
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ(ຫ້ອງການ OAI) ໃນປະເທດສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະ    
ທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່ການກຳນົດ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ.12 
ໃນກໍລະນີພົບບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ, ທີມງານໂຄງການຄວນປຶກສາຫາລືກັບຫ້ອງການ OAI13 
ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ກຳນົດວ່າຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຊື່ມີລະດັບສູງຫືຼບໍ່.

F.  ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ 
3.22 ໂຄງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອເພື່ອການພັດທະນາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍການເອົາໃຈໃສ່
ຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ. ມາດຕະການຈຳນວນໜຶ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ຕອບຮັບກັບສຳລັບສະພາບການສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນມີຄື:

12 PPRRs ປະເມີນໂຄງການທີ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ ໂດຍການກຳນົດສັນຍາທີ່ສະແດງເຖິງການລະເມີດຂໍ້ກຳ 
ນົດຄວາມຊື່ສຸດຈະລິດໂດຍຜ່ານ: (i) ການກວດກາຂະບວນການ, ຂັ້ນຕອນ, ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 
ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ; ແລະ (ii) ການກວດສອບຜົນອອກຂອງໂຄງການ. ຫ້ອງການ OAI 
ສະເໜີໃຫ້ ຍົກລະດັບມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ລົບລ້າງໂອກາດຂອງການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ. ໃນປີ 
2018, ຫ້ອງການ OAI ໄດ້ດຳເນີນການ PPRRs ໃນ 4 ປະເທດ ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດ
ແຍ່ງຄື: ອັຟການິດສະຖານ, ມຽນມາ, ປາປົວນິວກີນີ ແລະ ຕິມໍເລັດສະເຕ.

13 ຕິດຕໍ່ພົວພັນຫ້ອງການ OAI ຜ່ານທາງ e-mail ໄດ້ທີ: integrity@adb.org.
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(i) ພາຍໃນປະເທດ: ການຊ່ວຍເຫືຼອທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຮີບດ່ວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ADB ເຮັດວຽກຮ່ວມ  
ກັບສະຖາບັນອື່ນບົນພື້ນຖານວິທີການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ຢືດຢຸ່ນ: 
(a) ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດຈຳກັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ເອດີບີ 

ອາດຈະພິຈາລະນາ ຄຳຮ້ອງຂໍຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອສັນຍາຈ້າງສະຖານບັນອື່ນເຊັ່ນ: ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (NGO) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ (CSO), ອົງ 
ການສະຫະປະຊາຊາດ ຫືຼ ສະຖາບັນສອງຝ່າຍ ຫືຼ ຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ 
ທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

(b) ການນຳໃຊ້ວິທີການທາງເລືອກສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງອົງກອນສອງຝ່າຍ ຫືຼ ຫຼາຍ 
ຝ່າຍອື່ນໆ ຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ, ຫືຼ ອົງການທີ່ຜ່ານການຝຶກ
ອົບຮົມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ຄວນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາອອກແບບໂຄງການອີງ 
ຕາມການພາກທີ XII ຂອງນະໂຍບາຍຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ໃນກໍລະນີນີ້, ADB ອາດຈະເຫັນດີ 
ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ນຳໃຊ້ກົດລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງອົງການຈັດ 
ຕັ້ງ ຫືຼ ໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ່ວຍງານ ແລະ ອາດຈະເຫັນດີກັບພາກສ່ວນທີ່ມີພາລະບົດບາດ
ນຳ ພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກິດຈະກຳຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

(ii) ພາຍໃນ ADB: ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ADB ນຳສະເໜີທາງເລືອກຈຳນວນໜຶ່ງ 
ທີ່ສະໜັນສະໜູນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ສຳເລັດທັນຕາມກຳນົດເວລາ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນໃນສະພາບຮີບດ່ວນ ຫືຼ ສະພາບທີ່ຄວາມຄວາມກົດດັນ. ຕົວຢ່າງ: ໃນສະພາບ ສະຖານະ 
ການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ເຫດສຸກເສີນ. ADB ອາດຈະໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມໂດຍ:
(a) ສະໜັບສະໜູນການເງິນໃຫ້ແກ່ທີ່ປຶກສາເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ກູ້ຢືມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ໂຄງການໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; 
(b) ຮ່າງເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; 
(c) ດຳເນີນການການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາໃນນາມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ; 
(d) ຊ່ວຍກຳນົດຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງເອກະສານຍື່ນະມູນ ຫືຼ ເອກະສານສະເໜີ ໂຄງການ; 

ແລະ 
(e) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ສັງເກດການໃນການເຈລະຈາສັນຍາ ຫຼື ໃນສົນທະນາລະຫວ່າງ         

ຜູ້ ກູ້ຢືມ ແລະ ທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ.   

3.23 ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງສຸດຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຍັງຄົງເປັນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍກົງຈາກ ADB ຈະຕ້ອງບໍ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ADB ເປັນຜູ້ເຊັນສັນຍາໃນນາມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. 

G.  ການນໍາໃຊ້ຕົວແທນອົງກອນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
3.24 ໃນເວລາຜູ້ກູ້ຢືມບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດພຽງພໍສຳລັບປະຕິບັດວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ກິດຈະກຳ 
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ການຄັດເລືອກຕົວແທນອົງກອນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ທີ່ປຶກສາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ
ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ຕົວແທນອົງກອນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຄວນຖືກຄັດເລືອກອີງຕາມວັກ 2.24 
ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017. 
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H.  ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບຢືດຢຸ່ນ 
3.25 ໃນສະພາບການສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ເຫດການ 
ສຸກເສີນ, ວິທີການຄັດເລືອກ, ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ, ແລະ ຕະຫຼາດທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຈັດຊື້ສິິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ 
ການບໍລິການຄວນມີລັກສະນະກະທັດຮັດ, ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດໃນລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປີ 2017. ລຸ່ມນີ້ 
ແມ່ນມາດຕະການຈຳນວນໜຶ່ງ:

1. ວິທີການສໍາລັບຕະຫຼາດພາຍໃນທຽບກັບຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ

3.26 ຂັ້ນຕອນການປະມູນແນໃສ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເອງອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ຂັ້ນຕອນການເປີດໂຄສະນາສາກົນບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ມີ     
ຄວາມສັບສົນຫຼາຍເກີນໄປຍ້ອນຜູ້ກູ້ຢືມຍັງບໍ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນ 
ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າຕະຫຼາດສາກົນບໍ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ຄວາມໄວເປັນ 
ເລື່ອງສຳຄັນ. 

2. ວິທີການທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ 

3.27 ການຄັດເລືອກໂດຍກົງ. ວິທີການຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ທີ່ປຶກສາລາຍບຸກຄົນໂດຍກົງ (ວັກ 
2.17 ແລະ 2.18 ຂອງກົດລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ) ຄວນຈະຖືກນຳໃຊ້ ຖ້າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຢ່າງ 
ຈະແຈ້ງຫຼາຍກວ່າການປະມູນເປີດກວ້າງສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ 
ໃນປະເທດແລ້ວ ແລະ ມີປະຫັວດການເຮັດວຽກທີ່ດີສໍາລັບໜ້າວຽກທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດຈະເປັນວິທີການຄັດເລືອກທີ່ 
ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບກິດຈະກຳລິ່ເລີ່ມໂຄງການ. ທີ່ປຶກສາທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການຄັດເລືອກ 
ໂດຍກົງອາດຈະໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກວຽກໃນອະນາຄົດພາຍໃຕ້ໂຄງການດຽວກັນບົນພື້ນຖານການບໍ່ມີ
ຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດໂດຍບໍ່ເຈດຕະນາທີ່ຕິດພັນກັບໜ້າວຽກທີ່ຕົນເອງຈັດຕັ້ງປະບັດໃນສັນຍາສະບັບ
ຕົ້ນ. 

3.28 ຂອບຂໍ້ຕົກລົງ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນວັກ 2.8 ແລະ 2.9 ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ອາດຈະ 
ເໝາະສົມສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການບໍລິການທີ່ປຶກສາໃນເຫດສຸກເສີນ ຫືຼ ການວາງແຜນໃນໄລຍະເກີດວິກິດ 
ການເຊັ່ນ: ໄພພິບັດທຳມະຊາດ. ຂອບຂໍ້ຕົກລົງດັງກ່າວນີ້ອາດຈະເປັນໜຶ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອ
ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານຂອງ ADB, ຫືຼ ຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນສຳລັບໂຄງການຂອງ ADB.14

3.29 ການນໍາໃຊ້ “ກຸ່ມຊ່ຽວຊານ” ຫືຼ ບັນຊີລາຍຊື່ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທີ່ `ຜ່ານການຄັດເລືອກມາກ່ອນ” ຫືຼ ຊ່ຽວ 
ຊານບຸກຄົນອາດຈະເປັນວິທີການໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມໃນການສະໜັບສະໜູນຜູ້ກູ້ຢືມໃນແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບດໂຄງການເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂັ້ນຕອນກະກຽມບົດກໍາ 
ນົດລາຍການໜ້າວຽກ, ບັນຊີຄັດຈ້ອນ ແລະ ເອກະສານແຈ້ງເຊີນຍື່ນເອກະສານສະເໜີໂຄງການ.  

3. ວິທີການຢືດຢຸ່ນໃນການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ 
ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ 

3.30 ການຄັດເລືອກໂດຍກົງ. ວິທີການຄັດເລືອກໂດຍກົງສຳລັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຕໍ່ສັນຍາທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ຫືຼ ເພື່ອມອບສັນຍາໃໝ່ເພື່ອ
ຕອບສະໜອງເຫດສຸກເສີນ ຫືຼ ໄພພິບັດເຫຼົ່ານີ້.       

14 ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານ ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບກອບຂໍ້ຕົກລົງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ.



ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ 14

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການມອບສັນຍາມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ. ADB ຄວນໄດ້ຮັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈວ່າລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ 
ແລະ ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດສຳຄັນຈາກການແຂ່ງຂັນ. ນອກນັ້ນ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກພາຍ 
ໃຕ້ໂຄງການທີ່ໄດ້ທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆອາດຈະຖືກຄັດເລືອກໂດຍກົງພາຍໃຕ້ໂຄງການສຸກເສີນທີ່ໄດ້ 
ທຶນຈາກ ADB. ການຄັດເລືອກໂດຍກົງອາດຈະມາຈາກພາກເອກະຊົນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຜູ້ສະໜອງ, 
ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຫືຼ NGO ທີ່ຖືກຄັດເລືອກແລ້ວ ແລະ ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ສຸກເສີນ. 

3.31 ຂອບຂໍ້ຕົກລົງ ອາດຈະເໝາະສົມສຳລັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການໃນ           
ເຫດ ການສຸກເສີນ ຫືຼ ສຳລັບການວາງແຜນວິກິດການ (ເຊັ່ນ: ໄພພິບັດທຳມະຊາດ). ຂອບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ລວມ
ທັງຂອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະບານທີ່ມີໃນປະຈຸບັນຊຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານຂອງ ADB, ຫືຼ ເອກະ
ສານດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດສ້າງຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການຂອງ ADB ໂດຍສະເພາະ.

3.32 ໃບສົມທຽບລາຄາ. ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາ (RFQ) (ວັກ 2.10 – 2.13 ຂອງລະບຽບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ) ແມ່ນວິທີການແຂ່ງຂັນທີ່ອີງໃສ່ການສົມທຽບລາຄາທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບໍລິສັດກ່ຽວກັບການສະໜອງ
ສິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງ, ຫືຼ ການບໍລິການທີ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວມີລາຄາຕ່ຳ, ຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ, ບໍ່ສັບສົນ ແລະ ສາມາດກຳນົດ 
ຕາມເງື່ອນໄຂກະທັດຮັດ. ວິທີການນີ້ອາດຈະເໝາະສົມໃນການຈັດຊື້ເຄື່ອງ ຫືຼ ການບໍລິການສຳເລັດຮູບທີ່ມີຈຳນວ
ນຈຳກັດ, ມີສະເປັກມາດຕະການ, ຫືຼ ວຽກກໍ່ສ້າງແບບກະທັດຮັດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍໃນກໍລະນີທີ່ວິທີການນີ້ມີປະສິດ
ທິຜົນຫຼາຍກວ່າການນຳໃຊ້ວິທີການແຂ່ງຂັນເປີດກວ່າງຫຼາຍກວ່ານີ້.

3.33 ໜັງສືຍື່ນສົມທຽບລາຄາຄວນຈະໄດ້ຮັບຜ່ານທາງການໂຄສະນາເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ, ຫືຼ ໃນກໍລະນີທີ່ການ 
ແຂ່ງຂັນຈຳກັດມີຄວາມສຳເຫດສົມຜົນ, ໂດຍຜ່ານການສົ່ງໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາເຖິງບໍລິສັດຈຳນວນ 
ໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນຈະຂໍໃນສະເໜີລາຄາຈາກຫຼາຍບໍລີສັດເທົ່າທີ່ຈະເປັນ
ໄປໄດ້ເພື່ອການສົມທຽບຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຕ້ອງມີຕ່ຳສຸດຈຳນວນ 3 ໃບສະເໜີລາຄາທີ່ສອດຄ່ອງ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີ 
ຜູ້ສະໜອງ ຫືຼ ຜູ້ຮັບເໝົາຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າ 3 ພາກສ່ວນ (ຫືຼ ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ໃບສະເໜີລາຄາໜ້ອຍກວ່າ 3 ໃບ), ຜູ້
ກູ້ຢືມຄວນຈະຈັດບັນທຶກເຫດການນີ້ໄວ້ໃນບົດລາຍງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ສືບຕໍ່ຂັ້ນຕອນມອບສັນຍາ. 
ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂວ່າຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ ADB ໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບໃບສະເໜີລາຄາໜ້ອຍກວ່າ 3 ໃບ; ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ເອກະສານສັນຍາເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາອາດຈະເປັນບຸລິມະສິດສຳລັບການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ
ຂອງ ADB (ການເກັບຕົວຢ່າງ). 

3.34 ບໍລິສັດຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ຮັບໄລຍະເວລາທີ່ພຽງພໍເພື່ອກະກຽມ ແລະ ສົ່ງໃບສະເໜີຄາລາ. ເອກະສານເຊີນ 
ເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາປະກອບດ້ວຍລາຍລະອຽດ ແລະ ຈຳນວນຂອງບໍລິມາດ, ສິນຄ້າ ຫືຼ ການບໍລິການ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນການຕິດຕັ້ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ນອກນັ້ນ, ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາຍັງປະກອບມີກຳນົດເວລາ 
ສົ່ງໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ກຳນົດວ່າ ໃບສະເໜີລາຄາຈະຖືກຮັບເອົາໃນຮູບແບບໃດເຊັ່ນ: ຮູບແບບຈົດໝາຍ, 
ແຟກ ຫຼື ອີເລັກໂຕຣນິກ. ການປະເມີນໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ການມອບສັນຍາຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອີງ
ຕາມ   ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນໜັງສີເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາ. ຂໍ້ກຳນົດຂອງການຮັບເອົາໃບສະເໜີລາຄາຕ້
ອງປະກອບເປັນເກະສານຂໍ້ຜູກມັດສັນຍາ. ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງຮັກສາບົດບັນທຶກຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທັງໝົດກ່ຽວກັບ
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາ.

3.35 ໃນເຫດການສຸກເສີນ, ວີທີການໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົມທຽບລາຄາສາມາດນຳໃຊ້ສຳລັບສັນຍາທີ່ມີມູນ
ຄ່າສູງ; ເຫດຜົນການນຳໃຊ້ຕ້ອງລະບຸໄວ້ໃນ PAM ຫືຼ ບົດບັນທຶກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ເອກະ
ສານສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ອາດຈະເປັນບຸລິມະສິດສຳລັບການທົບທວນຕາມຫັຼງຂອງ ADB (ການເກັບຕົວຢ່າງ).
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3.36 ເງື່ອນໄຂດ້ານຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ພາຍຫັຼງແບບກະທັດຮັດ. ເງື່ອນໄຂດ້ານຄຸນວຸດທິກ່ອນ
ການປະມູນ ແລະ ຫັຼງແບບກະທັດຮັດຄວນຈະຖືກກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ຫືຼ ຜູ້ສະ 
ໜອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ອາດຈະອີງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ມີໃນຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກ 
ພື້ນ.

3.37 ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກດ້ານຄຸນວຸດທິ. ການນຳໃຊ້ລາຍການຂໍ້ມູນຜູ້           
ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ພວກເຮົາຈະສົ່ງໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ກໍ່ສາມາດເລັ່ງລັດຂະ 
ບວນການປະມູນໃຫ້ໄວຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນນຳໃຊ້ແບບຟອມທີ່ກະທັດຮັດທີ່ຜ່ານ 
ການຮັບ ຮອງເອົາໂດຍ ADB. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຖືກເຊີນໃຫ້ສົ່ງໃບສະເໜີລາຄາແບບກະ
ທັດຮັດ, ສຳລັບລາຍການຕາມປົກກະຕິເຊັ່ນ: ສິນຄ້າ. ສັນຍາຄວນຈະຖືກມອນບົນພື້ນຖານການແຂ່ງຂັນ ແລະ 
ອາດຈະມີ ໄລຍະຫຼາຍປີ ໂດຍມີຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການເພີ່ມລາຄາຖ້າສົມເຫດສົມຜົນ, ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນກາ
ນຕໍ່ສັນຍາຂຶ້ນກັບຂໍ້ຕົກລົງທັງສອງຝ່າຍ ລະຫ່ວາງ ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ ຫືຼ ຜູ້ຮັບເໝົາ.

3.38 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນເຫດການສຸກ 
ເສີນ, ໄພພິບັດ, ຫັຼງໄພພິບັດ, ຫືຼ ຫັຼງເຫດການທີ່ຄວາມຂັດແຍ່ງ, ໃນການກຳນົດ ແລະ ອອກແບບກິດຈະກຳບັນເທົາ
ທຸກກະທັນຫັນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນທີ່ສຸດໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ. ການປະກອບສ່ວນຕິ
ດຕາມກວດກາຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ການຈັດຈັ້ງປະຕິບັດສັນຍາກໍ່ສ້າງ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກກໍ່
ສ້າງຂະໜາດນ້ອຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄ່າຕອບແທນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຜ່ານຫຼາຍຮູບແບບ, ລວມມີປະກອບສ່ວນ 
ທາງດ້ານເງິນ ແລະ ວັດຖຸ, ສາມາດສັນຍາຈ້າງຊຸມຊົນເຂົ້ໃນເສັ້ນທາງການຟື້ນຟູທີ່ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ປະກອບ 
ສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການປັບປຸງການດຳລົງຊິວິດຂອງພວກເຂົາເອງ.

3.39 ການຮັບເໝົາໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ. ໃນເຫດການສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມ 
ຂັດແຍ່ງ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະພາບການຂອງລັດຂະໜາດນ້ອຍ, ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງອາດ 
ຈະບໍ່ສົນໃຈທີ່ຈະປະມູນໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຍ້ອນສະຖານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ ຫືຼ 
ໃນກໍລະນີທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດມີສິດຂາດຕົວໃນການດຳເນີນກງານໃນຂະແໜງການໃດໜຶ່ງ (ເຊັ່ນ: ການສ້າງ 
ທາງລົດໄຟ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ, ແລະອື່ນໆ), ການຮັບເໝົາໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມສຳລັບວຽກສ້ອມແປງ ຫືຼ ວຽກ 
ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໂດຍນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເອງ, ຫືຼ ໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງຂອງລັດຖະບານ 
ເອງ, ອາດຈະແມ່ນວິທີການດຽວທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ (ວັກ 2.19 ຂອງກົດລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ). ວິທີການ 
ນີ້ສົມມຸດຖານວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມອາດສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທີ່ພຽງພໍ ແລະ ມີມາດຕະການຄວບຄຸມດ້ານເຕັກ 
ນິກ ແລະ ການເງິນທີ່ສາມາດລາຍງານເຖິງ ADB ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍ.

3.40 ການນໍາໃຊ້ສິນຄ້າມືສອງ. ໃນສະພາບສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດ
ແຍ່ງ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ, ໃນສະພາບການພິເສດ, ADB ອາດຈະສະໜັບສະໜູນການເງິນໃຫ້ແກ່ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງສິນຄ້າມືສອງ (ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນ ແລະ ໂຮງງານພືດ, ເຮືອ, ພາຫານະ ແລະ ອື່ນໆ),ໃນກໍລະນີທີ່ສິນຄ້າເຫຼົ່າ 
ນັ້ນສະໜອງຄວາມຄຸ້ມຄ່າດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. 

3.41 ພູດການຈັດຊື້ສິນຄ້າໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງບໍ່ປະປົນກັນລະຫ່ວາງ ສິນຄ້າມືສອງ ແລະ ສິນຄ້າໃໝ່. ຂໍ້ມູນເຕັກນິກ 
ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຄວນຈະຊີ້ໃຫ້ເປັນລັກສະນະຕ່ຳສຸດຂອງແຕ່ລະລາຍການທີ່ຊື້ເປັນສິນຄ້າມືສອງຕົວຢ່າງ: ອາຍຸ ແລະ 
ສະພາບ (ເຊັ່ນ: ປະກອບຄືນໃໝ່ ຫືຼ ສະແດງສະພາບຄວາມຫຸ້ຼຍຫ້ຽນ). 
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3.42 ເອກະສານປະມູນແບບກະທັດຮັດຄວນຈະປະກອບມີ (1) ຂໍ້ກຳນົດລະອຽດທີ່ສະໜອງມາດຕະຖານທີ່
ຍອມຮັບໄດ້, (2) ເງື່ອນໄຂດ້ານການປະຕິບັດສັນຍາກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີ່ຈະຈັດຊື້, (3) ເງື່ອນໄຂຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບວິທີ 
ການທີ່ເອກະສານຍື່ນປະມູນຈະຖືກປະເມີນ, ແລະ (4) ຂໍ້ກໍານົດດ້ານການກວດກາ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການ 
ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຢັ້ງຢືນອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍັງເຫືຼອໂດຍອົງກອນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຮັບຮູ້.  

3.43 ຂໍ້ກຳນົດການຮັບປະກັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ບົກພ່ອງໃນສັນຍາຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ 
ດັດແກ້ເພື່ອນຳໃຊ້ສຳລັບສິນຄ້າມືສອງ. ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະຈຳເປັນກ່ຽວກັບ ການຈັດຊື້ ແລະ ນຳ
ໃຊ້ສິນຄ້າມືສອງຕ້ອງກຳນົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

3.44 ສິນຄ້າໂພຄະພັນ. ໃນສະພາບການສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດ ແຍ່ງ, 
ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການຈັດຊື້ສິນຄ້າການໂພຄະພັນເຊັ່ນ: ແກ່ນພັນພືດ, ເມັດພືດ, ເຂົ້າສານ, 
ເຄື່ອງແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ, ນ້ຳມັນພືດ, ປຸຍ ອາດຈະຖືກຈັດຊື້ຜ່ານໜ່ວຍງານສະເພາະດ້ານເຊັ່ນ: ອົງການ UN ຫຼື 
ອື່ນໆ, ຫືຼ ໂດຍກົງຈາກພາກເອກະຊົນ. ໃນປະເທດທີ່ມີອັດຕາສ່ວຍສາອາກອນສຳລັບສິນຄ້າໂພຄະພັນມີລະດັບສູງ
ຜິດປົກກະຕິ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຂໍຍົກເວັ້ນ ຫືຼ ຂໍຫຸຼດສ່ວຍສາອາກອນລົງມາໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ (ເຊັ່ນ: 10% 
ເຖິງ 12%).15 ໃນເຫດການສຸກເສີນ, ສິນຄ້າໂພຄະພັນບຸລິມະສິດຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງ 
ຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກເຫດການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທຸກ 
ຍາກຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ຕ້ອງມີການກວດກາສິນຄ້າໂພຄະພັນກ່ອນຂົນສົ່ງ.

3.45 ການປະມູນແບບເລັ່ງລັດ ຫືຼ ໄລຍະເວລາກະກຽມເອກະສານສະເໜີໂຄງການ. ໜັງສືຍື່ນປະມູນ ຫືຼ ໄລ
ຍະເວລາກະກຽມບົດສະເໜີໃນໄລຍະຕອບໂຕ້ກະທັນຫັນ ແລະ ໄລຍະຟື້ນຟູພາຍຫັຼງເຫດການສຸກເສີນ ອາດຈະ 
ຫຸຼດລົງເຫືຼອ 15 ວັນລັດຖະການສຳລັບການແຂ່ງຂັນສາກົນ ແລະ 7 ວັນລັດຖະການສຳລັບການແຂ່ງຂັນພາຍໃນ 
ປະເທດ. ໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ ADB, ບົນພື້ນຖານຄວາມອາດສາມາດຂອງບໍລິສັດ 
(ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ເພື່ອກະກຽມໜັງສືຍື່ນປະມູນໃຫ້ສອດຄ່ອງພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ.

3.46 ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບໜັງສືຄ້ຳປະກັນການປະມູນ ແລະ ໜັງສືຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ. ສຳລັບ 
ສັນຍາຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ, ການກະກຽມເອກະສານຍື່ນປະມູນໂດຍຜູ້ສະໜອງ ຫືຼ ຜູ້ຮັບ 
ເໝົາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງສາມາດເລັ່ງລັດໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ຮຽກຮ້ອງໜັງສືຄ້ຳປະກັນການປະມູນ 
(ດັ່ງ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3, ວັກທີ 27 ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017). ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະ
ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າປະມູນເຊັນໜັງສືຄ້ຳປະກັນການປະມູນ (ດັ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3, ວັກ 28 ຂອງ 
ກົດລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ) ເພື່ອຍອມຮັບວ່າ, ຖ້າຕົນເອງຖອນຕົວ ຫືຼ ດັດແກ້ໜັງສືຍື່ນປະມູນຂອງຕົນໃນໄລ 
ຍະທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ໄດ້ ຫືຼ ໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບສັນຍາແລ້ວ, ຫືຼ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຊັນສັນຍາ ຫືຼ ບໍ່ສາມາດຢືນໜັງສື 
ຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາກ່ອນວັນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ, ຜູ້ເຂົ້າປະມູນຈະຖືກຍົກເລີກຈາກ
ການປະມູນທຸກໆສັນຍາກັບອົງກອນທີ່ແຈ້ງເຊີນປະມູນ, ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ. ໃນ 
ລັກສະນະດຽວກັນ, ກໍລະນີສັນຍາວຽກກໍ່ສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ ຫືຼ ການສະ   ໜອງສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ   
ຕັດສິນໃຈບໍ່ຮຽກຮ້ອງໜັງສືຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ໃນສັນຍາວຽກກໍ່ສ້າງ, ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດ 
ເກັບຮັກສາເງິນຄ້ຳປະກັນຄວາມບົກພ່ອງໃນໄລຍະຮັບປະກັນຄວາມບົກພ່ອງ ແລະ ສຳລັບສັນຍາຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ຈະ
ຮຽກຮ້ອງເຖິງໜັງສືຄ້ຳປະກັນຈາກຜູ້ຜະລິດ.

15 ຕົວຢ່າງ: ຖ້າສວຍສາອາກອນສຳລັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າໂພສະນາການໃນໃນປະເທດໃດໜຶ່ງກຳນົດໄວ້ທີ່ 90%, ການເບີກຈ່າຍ 
ທຶນແບບຮີບດ່ວນເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ສິນຄ້າໂພສະນາການຄວນຈະມີເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນຊົ່ວຄາວ ຫືຼ ການ 
ຫຸຼດອັດຕາສ່ວຍສາອາກອນ ທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຄົນທຸກຍາກ. 
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3.47 ການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າ. ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພົບຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນ 
ການຂໍສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະພິຈາລະນາເພີ່ມຈຳນວນເງິນລ່ວງໜ້າພາຍໃຕ້ສັນຍາວຽກກໍ່ສ້າງ 
ຫືຼ ຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ບົນພື້ນຖານທີ່ວ່າ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະໜອງໜັງສືຄ້ຳປະກັນຈາກທະນາ 
ຄານສຳລັບຈຳນວນເງິນເທົ່າກັນສັນຍາ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີເຈດຈຳນົງຈະ
ປະຕິບັດສັນຍາອາດຈະສາມາດຂໍຮັບໃບຄ້ຳປະກັນຈາກທະນາຄານສຳລັບການເບີກຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າ. ໃນກໍລະນີ 
ນີ້, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງດຳເນີນການວິເຄາະສະຖານະການ ແລະ ສະເໜີທາງເລືອກຄຽງຄູ່ກັບມາດຕະ ການຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ເໝາະສົມ. ຕົວຢ່າງ: ສັນຍາກັບ CSO, NGO ແລະ ສະຖາບັນອື່ນໆທີ່ມີປະຫັວດການ ປະຕິບັດສັນຍາ
ທີ່ດີອາດຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີການເບີກຈ່າຍຕາມຈຳນວນເງິນລ່ວງໜ້າທີ່ເໝາະສົມໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີໜັງສືຄ້ຳ 
ປະກັນຈາກທະນາຄານ. 

3.48 ການຄວບຄຸມຄວາມສອດຄ່ອງ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນສະພາບການຕອບໂຕ້ແບບຮີບດ່ວນ, ມັກຈະມີ 
ຄວາມສ່ຽງສູງກ່ຽວກັບກັບສໍ້ໂກງ ແລະ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂັ້ນຕອນການປະມູນແບບກະທັດຮັດ, 
ທີ່ມີຂະບວນການກວດສອບບໍ່ສັບສົນ, ການຢັ້ງຢືນການນຳສົ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໃບເກັບເງິນທີ່ມີຈຳນວນສູງກວ່າຕົວ
ຈິງ, ການລັກຂະໂມຍສິນຄ້າ ຫືຼ ເຄື່ອງໂພກະພັນ ແລະ ເຄື່ອງແລະ ການບໍລິການທີ່ໂຄງການຈັດຊື້ ຫືຼ ໄດ້ຮັບມີ 
ຄຸນນະພາບຕ່ຳ.ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນແຫ່ງຊາດໃນສະພາບດັ່ງກ່າວນີ້ຈະບໍ່ເຂັ້ມ 
ແຂງ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍຫຼັງສະພາບຄວາມຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງມັກຈະເກີດບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ສະ 
ນັ້ນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດສັນຍາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫືຼ ນຳໃຊ້. ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍມາດຕະການຄວບຄຸມຈາກ ADB ໂດຍສົມທັບຢ່າງໄກ້ຊິດກັບອົງກອນກວດສອບຂອງຜູ້ກູ້
ຢືມແນໃສ່ຮັບປະກັນວ່າ ຂອບວຽກ, ການອອກແບບ, ຄວາມໄວ, ການຊີ້ນຳ ແລະ ການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບການດຳເນີນ 
ງານມີຄວາມເໝາະສົມ. ທີມງານໂຄງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກະກຽມແຜນດຳເນີນງານໃນສະພາບສະຖານະ 
ການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງອາດຈະພິຈາລະນາ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຈຳນວນໜຶ່ງ 
ຂ້າງລຸ່ມນີ້: 

(i) ພິຈາລະນາໃຫ້ປຶກສາພາຍນອກມີສ່ວນຮ່ວມ, (ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດຈາກພາກເອກະຊົນ, ອົງກອນຮັບ 
ຜິດຊອບວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, CSO, NGO, ອົງການ UN), ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິ
ຫານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອໃນການຄັດເລືອກ, ການເຈລະຈາສັນຍາ, ແລະ ການ 
ຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາໃນສະພາບການທີ່ມີລະດັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສູງ.  

(ii) ດໍາເນີນວິທີການຕາມລໍາດັບ ໃນໂຄງການສຸກເສີນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກິດຈະກຳ ແລະ ອົງປະກອບ
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ອນໃນຂະນະທີ່ກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽວສູງຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການປະເມີນຜົນກ່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

(iii) ກໍານົດແພດານຕ່ຳສໍາລັບການທົບທວນຕາມຫັຼງ (ການເກັບຕົວຢ່າງ) ສໍາລັບລັດຂະໜາດນ້ອຍ. 
ຂຶ້ນກັບຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ 
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງສະເພາະດ້ານ ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມຮູ້ 
ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ໃນລັດຂະໜາດນ້ອຍ, ADB ອາດຈະພິຈາລະນານຳໃຊ້ແພດານ 
ການທົບທວນພາຍຫຼັງ (ສຸ່ມຕົວຢ່າງ) ທີ່ຕ່ຳກວ່າລະດັບປົກກະຕິທີ່ນຳໃຊ້ໃນໂຄງການໃນຂະ 
ແໜງການດຽວກັນກັບໃນປະທດອື່ນໆ. 

(iv) ບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົບທວນກ່ອນໃນກໍລະນີຕອບໂຕ້ແບບຮີບດ່ວນ ແລະ ໄລຍະການຟື້ນຟູ 
ຈາກເຫດສຸກເສີນ ແລະ ສະພາບຄວາມຂັດແຍ່ງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ການກວດກາຄວາມ 
ສອດຄ່ອງຂອງ ADB ຈະດຳເນີນການ ຜ່ານຮູບແບບການທົບທວນພາຍຫັຼງ (ການເກັບຕົວຢ່າງ), 
ການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ, ຫຼື ການທົບທວນຄືນວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແບບເອກະລາດ. 
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(v) ນໍາໃຊ້ອົງກອນຕົວແທນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ/ຫຼື ອົງກອນຕິດຕາມປະເມີນຜົນ,ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສະ  
ໜອງການຄ້ຳປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການໃຫ້ແກ່ ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ໂດຍ 
ການໄຈ້ແຍກເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລ່ວງໜ້າ ແລະ ການມອບສັນຍາຂະໜາດໃຫ່ຍ, ແລະ 
ຈະນຳເອົາປະເດັນທີ່ມີຄວາມກັງວົນໃຫ້ ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມຮັບຮູ້ເພື່ອແກ້ໃຫ້ທັນເວລາ. ນອກ 
ນັ້ນ, ອົງກອນຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອາດຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນນາມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ອີງຕາມຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກຳນົດ ໄວ້ໃນສັນຍາ 
ເງິນກູ້ ແລະ ອະທິບາຍໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຜ່ານການອະນຸມັດຈາກ ADB. 

(vi) ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະມາດໂຟນ, ຕິດແທັກທີ່ຕັ້ງ, ແລະ ຮູບ    
ຖ່າຍດາວທຽມເພື່ອຢັ້ງຢືນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງ.

(vii) ດໍາເນີນການກວດກາກ່ອນຈັດສົ່ງ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງແບບເອກະລາດລະດັບ      
ທ້ອງຖິ່ນໃນເວລາຮັບເຄື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
ຂອງການປະຕິບັດສັນຍາຈັດຊື້ສິນຄ້າ. ໃນເວລາທີ່ອົງກອນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຖືກຄັດເລືອກເພື່ອ 
ສະໜັບສະໜູນຜູ້ກູ້ຢືມ, ເອກະສານໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນປະກອບມີການຄຸ້ມຄອງວຽກ 
ກວດກາ ແລະ ການຍອມຮັບເອົາສິນຄ້າທີ່ຖືກຈັດສົ່ງ. 

(viii) ຍົກລະດັບການຄວບຄຸມຂອງ ADB ເພື່ອຕອບຮັບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຊຶ່ງ 
ຕິດພັນກັບເຫດການສຸກເສີນ. ສິ່ງນີ້ອາດລວມມີການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເຊິ່ງປະ 
ກອບມີຊ່ຽວຊານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ/ຫຼື ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ແບບເປັນປົກກະຕິໂດຍພະນັກ 
ງານຂອງ ADB ທີ່ປະຈຳການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

3.49 ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະ. ການຮັບຮູ້ວ່າການສະໜັບສະໜູນດ້ານການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນງານໃນເຫດສຸກເສີນ ແລະ ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ຄວາມຂັດແຍ່ງຈະໄດ້ຮັບການຕ້ອງການຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຕື່ມສາມາດສອບຖາມໄດ້
ນຳພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB  ທີ່ປະຈຳການຢູ່ຫ້ອງການປະຈຳແຕ່ລະປະເທດໃນພາກພື້ນ, ຖ້າມີ, ຫືຼ 
ທີ່ປະຈຳການຢູ່ສຳນັກງນໃຫ່ຍຂອງ ADB. 



ມາດຕະການ 

ສະພາບການດໍາເນີນງານ 

ການຕອບໂຕ້ແບບຮີບດ່ວນ 

ການຟື້ນຟູ, ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ໋, 
ຫັຼງເຫດການຄວາມຂັດແຍ່ງ, ຫືຼ 

ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ 

ຄວາມຢືດຢຸ່ນກ່ຽວກັບຄຸນ
ລັກສະນະເໝາະສົມ: ປະ 
ເທດຕົ້ນກໍາເນີດ 

ອາດຈະຖືກຍົກເວັ້ນ
ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະກຳ 

ມະການຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ADB 

ຊ່ຽວຊານສາກົນ 
ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຊ່ຽວຊານ“ພາຍໃນປະເທດ”

ໃນກໍລະນີທີ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊ່ຽວຊານ 
ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ມີລະດັບຕ່ຳ 

ວິທີການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງພິເສດ 

ໃຊ້ໄດ້
ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບກະທັດຮັດສາມາດນຳ

ໃຊ້ໄດ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນຮູບແບບການ ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການນຳໃຊ້ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-

ຈັດຈ້າງ ແຫ່ງຊາດຂອງຜູ້ກ້ຢືມທີ່ຜ່ານການຮັບ 
ຮອງຈາກ ADB

ໃຊ້ໄດ້
ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບກະທັດຮັດສາມາດ 

ນຳໃຊ້ໄດ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນການນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຫ່ງຊາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ຜ່ານການ

ຮັບຮອງຈາກ ADB

PAM ແລະ ແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ 

ນໍາໃຊ້ແບບຟອມແບບກະທັດຮັດ
ການກະກຽມເອກະສານ PAM ແລະ ແຜນຈັດຊື້-

ຈັດຈ້າງໃຫ້ສຳເລັດອາດຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປ 
ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ 

ອີງຕາມການປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິ 

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ວ່ອງໄວ ແລະ ກະທັດຮັດ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບປະເທດສາມາດ 
ເປັນລະດັບພາກພື້ນ 

ການອະນຸຍາດສໍາ
ລັບການແບ່ງພູດ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ໃຊ້ໄດ້
ເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນຜູ້ຮັບເໝົາ ຫືຼ ຜູ້ສະໜອງທ້ອງຖິ່

ນທີ່ມີຄຸນນະວຸດເໝາະສົມ

ໄຊ້ໄດ້
ເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນຜູ້ຮັບເໝົາ ຫືຼ ຜູ້ສະໜອງ 

ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄຸນນະວຸດເໝາະສົມ.

ການດຳເນີນງານ
ຂອງ ADB ກ່ຽວກັບກັບ 
ກິດຈະກໍາລີ່ເລີ່ມໂຄງການ
(ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ)

ໃຊ້ໄດ້
ຂຶ້ນກັບການສະເໜີຢ່າງເປັນລາຍລັກ     

ອັກສອນຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ

 
ໃຊ້ໄດ້

ຂຶ້ນກັບການສະເໜີຢ່າງເປັນລາຍລັກ     
ອັກສອນຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ

ຍົກລະດັບເພາະດ້ານການ
ອະນຸມັດສໍາລັບພະນັກ
ງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ໃຊ້ໄດ້
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຍາກຫົວໜ້າກົມ, ກົມຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ, ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການເງິນ 

(PPFD)

ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 

ຄວາມຢືດຢຸ່ນ ກ່ຽວກັບ 
ເພດານ ການທົບທວນຄືນ

ຕາມປົກກະແລ້ວບໍ່ມີການທົບທວນຄືນກ່ອນ ອີງຕາມສະພາບການທ້ອງຖິ່ນ 

ສືບຕໍ່ ໜ້າຕໍ່ໄປ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ມາດຕະການຢືດຢຸ່ນທີ່ມີຢູ່ໃນ              
ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ 

ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ 
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ມາດຕະການ 

ສະພາບການດໍາເນີນງານ 

ການຕອບໂຕ້ແບບຮີບດ່ວນ 

ການຟື້ນຟູ, ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່, 
ຫັຼງເຫດການຄວາມຂັດແຍ່ງ, ຫືຼ 

ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ 

ຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການນຳ
ໃຊ້ວິທີການຄັດເລືອກ    
ໂດຍກົງ 

ໃຊ້ໄດ້, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ມີການທົບທວນຄືນກ່ອນ 

ອີງຕາມການປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິ 

ການນໍາໃຊ້ຂອບ
ຂໍ້ຕົກລົງ 

ໃຊ້ໄດ້, ຄວນສົ່ງເສີມ ໃຊ້ໄດ້, ຄວນສົ່ງເສີມ

ການນໍາໃຊ້ອົງກອນອື່ນໆ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ໃຊ້ໄດ້
ຕົວຢ່າງ: ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ດຳເນີນງານໃນ

ສະຖານທີ່ດຽວກັນ, CSO ແລະ NGO, ອົງການ 
UN

ໃຊ້ໄດ້
ໂດຍສະເພາະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມ
ຄຸ້ນເຄີຍກັບສະພາບການ ຂອງປະເທດ, CSO 

ແລະ NGO, UN, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, 
ທີ່ປຶກສາ (ບຸກຄົນ ຫືຼ ບໍລິສັດ) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການນໍາໃຊ້ອົງກອນ
ຮັບຜິດຊອບວຽກຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງລວມທັງການ
ຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

ໃຊ້ໄດ້
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາທີ່ມີການຈັດຊື້-

ຈັດຈ້າງເປັນບໍລິມາດໃຫ່ຍ 

ໃຊ້ໄດ້
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາທີ່ມີການກໍ່ 

ສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ມີຄວາມສັບສົນ

ການນໍາໃຊ້ວິທີການ
ການຮັບເໝົາ
ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ

ໃຊ້ໄດ້
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາທີ່ລັດຖະບານມີຊັບ

ພະຍາກອນຢູ່ສະໜາມ 

ອີງຕາມການປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິ

ການນໍາໃຊ້ວິທີການ
ສົມທຽບໃບສະເໜີ
ລາຄາ (Shopping)

ໃຊ້ໄດ້
ໂດຍປາດສະຈາກແພດານການທົບທວນ 

ຄືນກ່ອນ, ໝູນໃຊ້ຕາມແຕ່ລະສະພາບການ 

ອີງຕາມການປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິ

ການຈັດຊື້ເຄື່ອງມືສອງ,
ການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ 
ການເຊົ່າ

ໃຊ້ໄດ້ ອີງຕາມການປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິ

ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບ
ການໂຄສະນາທ້ອງ
ຖິ່ນ

ໃຊ້ໄດ້, ຂຶ້ນກັບຄວາມຮີບດ່ວນ ອີງຕາມສະພາບທ້ອງຖິ່ນ 

ຄວາມຢືດຢຸ່ນດ້ານເວລາ
ສໍາລັບການກະກຽມ
ເອກະສານຢືນປະມູນ
 ຫືຼ ບົດສະເໜີໂຄງການ

ຄາດວ່າຈະສັ້ນລົງ ອີງຕາມການປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິ

ຫຸຼດລະດັບຂໍ້ກໍານົດ
ກ່ຽວກັບມາດຖານ
ຜູ້ເຂົ້າປະມູນໃຫ້ຕ່ຳ
ລົງກວ່າເກົ່າ 

ໃຊ້ໄດ້ ໃຊ້ໄດ້

ຕາຕະລາງ  ສືບຕໍ່ 

ສືບຕໍ່ ໜ້າຕໍ່ໄປ 
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ມາດຕະການ 

ສະພາບການດໍາເນີນງານ 

ການຕອບໂຕ້ແບບຮີບດ່ວນ 

ການຟື້ນຟູ, ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່, 
ຫັຼງເຫດການຄວາມຂັດແຍ່ງ, ຫືຼ 

ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ 

ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ
ເອກະສານຢືນປະມູນ

ບໍ່ແມ່ນພາກບັງຄັບ
ການນໍາໃຊ້ໜັງສືແຈ້ງການຄ້ຳປະກັນການປະມູນ

ທີ່ຖືກຍອມຮັບຈາກ ADB 

ບໍ່ແມ່ນພາກບັງຄັບ
ການນໍາໃຊ້ໜັງສືແຈ້ງການຄ້ຳປະກັນການປະມູນ

ທີ່ຖືກຍອມຮັບຈາກ ADB

ຍົກເວັ້ນໜັງສືຄ້ຳ
ປະກັນການປະຕິບັດ
ສັນຍາ

ໃຊ້ໄດ້
ສຳລັບສິນຄ້າ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ

ໃຊ້ໄດ້
ສຳລັບສິນຄ້າ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ 

ເພີ່ມຈໍານວນເງິນ
ເບີກຈ່າຍລ່ວງໜ້າ

ສາມາດເພີ່ມສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ສາມາດເພີ່ມສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ 

ຍົກເວັ້ນໜັງສືຄ້ຳ
ປະກັນເງິນເບີກຈ່າຍ
ລ່ວງໜ້າ

ໃຊ້ໄດ້
ສຳລັບສັນຍາມູນຄ່າຕ່ຳທີ່ມີຜູ້ຮັບເໝົາ ຫືຼ 

ຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຊື່ສ່ຽງ

ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 

ການນໍາໃຊ້ແບບ
ຟອມສັນຍາ
ທາງເລືອກ

ໃຊ້ໄດ້
ແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມການນຳໃຊ້ສັນຍາມອບ

ເໝົາ ແລະ ສັນຍາທີ່ອີງໃສ່ຜົນອອກ 
ເປັນຫັຼກນອກນັ້ນ ຄວນນຳໃຊ້ຮູບແບບ 

ຂອບຂໍ້ຕົກລົງ (ສຳລັບ ການສັ່ງຊື້ຄືນໃໝ່, 
ວຽກກໍ່ສ້າງ ຫືຼ ພາລະກິດສຳລັບທີ່ປຶກສາ), ເຮັດສັ

ນຍາທີ່ອີງໃສ່ຄ່າຈ້າງເປັນຫັຼກ, ແລະ ອື່ນໆ. 

ໃຊ້ໄດ້, ຄວນສົ່ງເສີມ 

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, CSO = ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, NGO = ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດ 
ລັດຖະບານ, PAM =ປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, UN = ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງ  ສືບຕໍ່ 
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ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ

ຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ການດຳເນີນງານໃນສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະ
ສຸກເສີນຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມອາດສາດຂອງຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ, 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ນໍາໃຊ້ກັບຜູ້ຮັບ 
ເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດັດ 
ປັບຢ່າງຮອບຄອບເພື່ອໃຫ້ວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີປະສິດທິຜົນ. ສະນັ້ນ, ຂອບນະໂຍບາຍຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງປີ 2017 ຂອງ ADB ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນແຕ່ລະຮູບ 
ແບບ. ສະນັ້ນ, ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ຈິ່ງສະໜອງມາດຕະການຕົວຈິງຕ່າງໆໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບເງິນກູ້ ຫຼື ເງິນຊ່ວຍ 
ເຫຼືອລ້າຈາກ ADB, ຫຼື ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດດັດປັບເງື່ອນໄຂ 
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ 
ກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນຕໍ່ແຕ່ລະສະພາບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

ວິໄສທັດຂອງ ADB ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ 
ADB ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂດພາກ 
ພື້ນນີ້ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍັງມີປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂລກອາ 
ໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຜ່ານການສົ່ງເສີມການ 
ເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ.

ADB ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງມະນີລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 
48 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາ 
ຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາປະກອບມີ ການປືກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, 
ການຄໍ້າປະກັນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.
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