
ASIAN DEVELOPMENT BANK

ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ມິຖຸນາ 2018



ASIAN DEVELOPMENT BANK

ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ມິຖຸນາ 2018



ASIAN DEVELOPMENT BANK

  ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Creative Commons Attribution-ບໍ່ສະແຫວງ                       ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Creative Commons Attribution-ບໍ່ສະແຫວງ                       
 ທາງການຄ້າ-ຄັດຈາກເລກທີ 3.0 IGO license (CC BY-NC-ND 3.0 IGO)  ທາງການຄ້າ-ຄັດຈາກເລກທີ 3.0 IGO license (CC BY-NC-ND 3.0 IGO) 

© 2018 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ຖະໜົນ ADB  6, ເມືອງມັນດາລູຢອງ, 1550 ເມໂຕຣ ມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ
ໂທລະສັບ: +63 2 632 4444; ໂທລະສານ: +63 2 636 2444
www.adb.org

ສະຫງວນລິຂະສິດສ່ວນໜຶ່ງ, ຈັດພີມໃນປີ 2018.

ISBN 978-92-9261-987-9 (ສະບັບພີມ), 978-92-9261-988-6 (ສະບັບເອເລັກໂຕຣນິກ)
ເລກທີເກັບມ້ຽນສິ່ງພີມ TIM190544-3 
DOI: http://dx.doi.org/10.22617/TIM190544-3

ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ລະບຸຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈາກນັກຂຽນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຫືຼ ສະພາບໍລິຫານ ຫືຼ ຂອງລັດຖະບານທີ່ຕົນເອງເປັນຜູ້ຕາງໜາ້. 

ADB ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສິ່ງພີມສະບັບນີ້ ແລະ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນ 
ກະທົບທີ່ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ເອກະສານດັ່ງກ່າວ. ການລະບຸຊື່ບໍລິສັດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂອງຜູ້ຜະລິດໃດໜຶ່ງບໍ່ໄດ ້
ໝາຍຄວາມວ່າ ADB ຮບັຮອງເອົາ ຫຼ ືແນະນໍາ ບໍລິສັດ ຫຼ ືຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ມີ 
ລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ໃນສິ່ງພີມສະບັບນີ້.

ໂດຍການກໍານົດ ແລະ ອ້າງເອງເຖິງອານາເຂດ ຫືຼ ພື້ນທີ່ທາງພູມສາດ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບ “ປະເທດ” ໃນເອກະສານ 
ສະບັບນີ້, ADB ບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຕັດສິນວ່າ ເປັນສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ສະຖານະພາບອື່ນໆທາງດ້ານ 
ອານາເຂດ ຫຼື ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ສິ່ງພີມເຫຼັ້ມດັ່ງກ່າວນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ Creative Commons Attribution-ບໍ່ສະແຫວງທາງການຄ້າ-ຄັດ 
ຈາກເລກທີ 3.0 IGO license (CC BY-NC-ND 3.0 IGO) http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/igo/. ໂດຍນຳໃຊ້ເນື້ອໃນຂອງສິ່ງພີມສະບັບນີ້, ພວກທ່ານເຫັນດີທີ່ຈະປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ 
ເງື່ອນໄຂຂອງໃບອະນຸຍາດສະບັບນີ້. ສຳລັບການລະບຸແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ ແລະ ການອະນຸຍາດ, ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ກຳນົດ ແລະ 
ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການຳໃຊ້ທີ່ https://www.adb.org/terms-use#openaccess.

ໃບອະນຸຍາດ CC ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານສະບັບນີ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສະຫງວນລິຂະ 
ສິດຂອງ ADB. ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກອ້າງເອງເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ ຫຼື ຜູ້ຈັດ 
ພີມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ. ADB ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ 
ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນ pubsmarketing@adb.org ຖ້າທ່ານຫາກມີຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ຫຼື ຖ້າ
ທ່ານຕ້ອງການຮບັໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ລິຂະສິດເພື່ອຈດຸປະສົງການນຳໃຊ້ຂອງຕົນເອງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນຂໍ້ກຳນົດ
ເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ກາໝາຍຂອງ ADB.

ໝາຍເຫດ: 
ໃນສິ່ງພີມສະບັບນີ້, “$” ໝາຍເຖິງ ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ. 
ໃບແກ້ຄຳຜິດໃນສິ່ງພີມຂອງ ADB ອາດສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່  
http://www.adb.org/publications/ corrigenda



ສາລະບານສາລະບານ

ຕາຕະລາງ, ແຜນວາດ ແລະ ກ່ອງຂໍ້ມູນ vຕາຕະລາງ, ແຜນວາດ ແລະ ກ່ອງຂໍ້ມູນ v

ກ່ຽວກັບສິ່ງພີມເຫຼັ້ມນີ້ viກ່ຽວກັບສິ່ງພີມເຫຼັ້ມນີ້ vi

ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ixຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ix

ບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບ xບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບ x

I. ພາກສະເໜີ 1I. ພາກສະເໜີ 1

II. ປະເພດຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 4II. ປະເພດຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 4

III. ຄວາມສ່ຽງຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 5III. ຄວາມສ່ຽງຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 5

IV. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 6IV. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 6

V. ເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງ ADB ຕໍ່ກັບການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 11V. ເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງ ADB ຕໍ່ກັບການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 11

VI. ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພື່ອການທົບທວນເພີ່ມເຕີມ 16VI. ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເພື່ອການທົບທວນເພີ່ມເຕີມ 16



v

ຕາຕະລາງ, ແຜນວາດ ແລະ ກ່ອງຂໍ້ມູນຕາຕະລາງ, ແຜນວາດ ແລະ ກ່ອງຂໍ້ມູນ

ຕາຕະລາງຕາຕະລາງ

1. ການດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ  61. ການດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ  6

2. ພັນທະຕາມສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 82. ພັນທະຕາມສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 8

ແຜນວາດແຜນວາດ

1. ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB 21. ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB 2

2. ຕົວຢ່າງລຳດັບຂັ້ນຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 22. ຕົວຢ່າງລຳດັບຂັ້ນຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 2

3. ຜັງສະແດງຂັ້ນຕອນກໍານົດຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ  3. ຜັງສະແດງຂັ້ນຕອນກໍານົດຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ  
 ແລະ ໂຮງຊ່າງ 13 ແລະ ໂຮງຊ່າງ 13

ກ່ອງຂໍ້ມູນກ່ອງຂໍ້ມູນ

1. ປະເພດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 41. ປະເພດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 4

2. ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 52. ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 5



vi

ກ່ຽວກັບສິ່ງພີມເຫຼັ້ມນີ້ກ່ຽວກັບສິ່ງພີມເຫຼັ້ມນີ້

ໃນເດືອນ ເມສາ 2017, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  (ADB) ໄດ້ອະນຸມັດຂອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບໃຫ່ມ່, 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການ ກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການ 
ທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ແລະ ລະບຽບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB  ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ/, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ເອກະສານສະບັບນີ້ ແມ່ນປ່ຽນ 
ແທນເອກະສານສະບັບເດີມກ່ຽວກັບການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ (ປີ 2013, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ 
ຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ປີ 2015, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ ລະໄລຍະ). ນະໂຍບາຍການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງ 
ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່່ບັນດາ ກິດຈະກໍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ແລະ ອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບເງິນກູ້ ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ, 
ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ADB ໄດ້ອອກແບບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະບັບປີ 2017 
ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂຄງການຕະຫຼອດ 
ຮອດການປັບປຸງນໍາມາຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການໂດຍການສຸມໃສ່່ຮູບແບບໃຫ່ມ່ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານ 
ຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ/ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ.

ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບຕ່າງໆທີ່ ADB ຈັດພີມໃນປີ 2018 ເພື່ອປະກອບ 
ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປີ 2017. ຄູ່ມືແນະນໍາ  ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໄດ້ສົນທະນາປະເດັນ 
ຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຫ້ຼາ), ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ພາກຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ລະບົບຂອບໃໝ່ 
(ເບິ່ງບັນຊີລາຍການຂ້າງລຸ່ມ). ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕິດພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເປັນປະຈໍາ ແລະ 
ຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ກັນ. ເອກະສານອ້າງເອງທັງໝົດທີ່ກ່າວເຖິງ “ຄູ່ມືແນະນໍາ” ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄູ່ມືແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້. ຄູ່ມື 
ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແທນ, ຫືຼ ຖືກຍົກເລີກໄດ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ບັນຊີລາຍການ ຄູ່ມືແນະນຳຕ່າງໆຂອງ ADB ປີ 2017  ບັນຊີລາຍການ ຄູ່ມືແນະນຳຕ່າງໆຂອງ ADB ປີ 2017  
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ

1. ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ  (ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ)
2. ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
3. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
4. ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
5. ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ
6. ການປະມູນເປີດກວ້າງ
7. ການປັບລາຄາ
8. ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕ່ຳຜິດປົກກະຕິ
9. ການໃຫ້ສິດທິພິເສ່ດພາຍໃນປະເທດ
10. ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ
11. ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
12. ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ
13. ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ

14. ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ
15. ຄູນນະພາບ
16. ການຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ
17. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
18. ໄລຍະລໍຖ້າການເຊັນສັນຍາ
19. ລັດວິສາຫະກິດ
20. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ
21. ຂອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ
22. ຮູບແບບຫຸ້ນສ່ວນລະຫ່ວາງລັດ-ເອກະຊົນ
23. ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
24. ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ,ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສິ່ນ
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14. ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ
15. ຄູນນະພາບ
16. ການຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ
17. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
18. ໄລຍະລໍຖ້າການເຊັນສັນຍາ
19. ລັດວິສາຫະກິດ
20. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ
21. ຂອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ
22. ຮູບແບບຫຸ້ນສ່ວນລະຫ່ວາງລັດ-ເອກະຊົນ
23. ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
24. ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ,ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສິ່ນ

ການປະຕິຮູບລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ 
(ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ) ໂດຍການປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໂດຍຜ່ານຮອບວຽນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ (ເບິ່ງການສະແດງພາບຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ). 
ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນແມ່ນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງ ຂອງຂະບວນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ 
ກວມລວມ ເຊິ່ງມີສາມເສົ່າຄໍ້າສະໜັບສະໜູນຄື: ປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນ. ຫັຼກການ 
ພື້ນຖານສອງປະການຄື: ຄວາມໂປ່ງໃສ່ ແລະ ຄວາມຍຸດຕິທຳ ແມ່ນປິ່ນອ້ອມທຸກອົງປະກອບຂອງໂຄງສ້າງ
ນີ້.

ຄວາມໂປ່ງໃສ່ຄວາມໂປ່ງໃສ່

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

ຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ແລະ/ຫືຼ ມູນຄ່າລວມທີ່ເໝາະສົມ
ຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ

ປະສິດທິຜົນປະສິດທິຜົນ ຄຸນນະພາບຄຸນນະພາບ ຄວາມຢືດຢຸ່ນຄວາມຢືດຢຸ່ນ

• ຫຼຸດມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກຳ
• ເພີ່ມທັກສະ
• ເພີ່ມລະດັບການນຳໃຊ້  

ເທັກໂນໂລຊີສູງຂຶ້ນ
• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ສົ່ງເສ່ີມ ແລະ ຊຸກຍູ ້

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານ 
ລະບົບບເອເລັກໂທຮນິກ

• ສົ່ງເສ່ີມການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
• ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ 

ຢ່າງວ່ອງໄວ
• ສົ່ງເສ່ີມປະເທດສະມາຊິກ 

ທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນ 
ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ປັບປຸງການວາງແຜນ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງດ້ານ 
ນິຕິກໍາ

• ສັນຍາ ທີ່ປະກອບບັນທັດ 
ຖານການປະຕິບັດງານ 
ຈະແຈ້ງ

• ຈຳກັດການຮ້ອງທຸກ
• ປົບປຸງຂັ້ນຕອນຂອງ ADB

• ການປະມູນເປີດກ້ວາງ
• ການກະຈາຍອຳນາດລົງສູ ່

ທ້ອງຖິ່ນ
• ການຮັບຮອງການກະກຽມ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ທາງເລືອກ

• ການຕັດສິນໃຈຕາມ 
ຫຼັກການ

• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ການມອບໝາຍວຽກ
• ການປະມູນ ທີ່ໃຫ້ນໍ້າໜັກ 

ແກ່ບັນທັດຖານຂອງ 
ເອກະສານສະເໜ ີ
ໂຄງການ

ຄວາມຍຸຕິທໍາຄວາມຍຸຕິທໍາ

ເວລາເວລາ
ເວລາແມ່ນສິ່ງສຳຄັນພື້ນຖານສຳລັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ. ເມື່ອໂຄງການສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ 
ຫືຼ ເມື່ອການດຳເນີນການສຳເລັດໄດ້ໂດຍໄວ, ແມ່ນການເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. 
ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງເສ່ັ້ນທາງ ສຳເລັດໄດ້ໄວແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສ່ດຖະກິດ, 
ຄວາມໜັ້ນຄົງ ຫືຼ ຄຸນຄ່າອື່ນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການຊົມໃຊ້ເສ່ັ້ນທາງນັ້ນເອງ. ມັນແມ່ນຜົນຂອງການລົງທຶນທີ່ໄດ້
ກັບມາໃຫ້ແກ່ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເປັນການເລັ່ງລັດໂຄງການ ແລະ ຮອບວຽນການຊໍາລະໃຫ້ຜູ້ 
ຊະນະການປະມູນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂຄງການປະຕິບັດຊັກຊ້າກໍ່ຈະສູນເສ່ຍຄຸນຄ່າທີ່ສຳຄັນ. 

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



ກ່ຽວກັບສິ່ງພີມເຫຼັ້ມນີ້viii

ຈຸດປະສົງຈຸດປະສົງ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ໂດຍຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ແລະ 
ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ປີ 2017 ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ  
(ລວມທັງ ຜູ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ). 

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ຍັງໄຈ້ແຍກຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການພິຈາລະນາ ເມື່ອນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ. 

ເອກະສານແມ່ແບບເອກະສານແມ່ແບບ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່່ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະສານແມ່ແບບ (ທີ່ບໍ່ຕາຍຕົວ) ແລະ ຈະມີການປັບປຸງຄືນຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ.

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

ຜູ້ອ່ານຜູ້ອ່ານ 
ໃນທຸກສະຖານະການ, ແມ່ນຫັວງໃຫ້ຜູ້ອ່ານນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕົນເອງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບຜູ້ອ່ານ:

ຜູ້ອ່ານແມ່ນມີຄວາມຊຳນານງານກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳທີ່ນຳໃຊ້ເງິນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ 
ຊ່ວຍເຫືຼອ ລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ແມ່ນທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ.

 

ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆຄໍາຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້້ອຍໆ, ການຊີ້ແຈງ, ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນການເຝີກອົບຮົມ, 
ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງ ADB. 

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

ກົດໝາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງບຸລິມະສິດກົດໝາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງບຸລິມະສິດ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນອະທິບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, (ປີ 2017,  ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
(ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ໂຄງການພາກລັດ (ລວມທັງໂຄງການຍ່ອຍ)ສໍາລັບໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ ADB 
ໂດຍການລົງທຶນທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກ ADB (ແຕ່ບໍ່ລວມເງິນກູ້ຂອງ ADB ສໍາລັບ 
ໂຄງການຖືເອົາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ນະໂຍບາຍເປັນພື້ນຖານ), ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ADB (ບໍ່ລວມການຊ່ວຍເຫືຼອ
ດ້ານວິຊາການຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ), ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. 

ໃນກໍລະນີມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອກະສານສະບັບ
ຫ້ຼາສຸດຖືເປັນເອກະສານສັກສິດກວ່າ. ສັນຍາສະໜອງທຶນ ຈະເປັນເອກະສານຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນທາງນິຕິກໍາ 
ລະຫ່ວາງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ 
ການບໍລິການໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ອອກ ແລະ ຕາມ 
ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້.



ix

ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ຕົວອັກສອນຫຍໍ້

ADB — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

VFM — ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ 



x

ບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບ

ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ໄດ້ອະທິບາຍເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງ ADB ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງ 
ຜູ້ກູ້ຢືມຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໃນການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ໂຮງຊ່າງ. ມັນປະກອບມີສາມປະເພດ
ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບເງິນກູ້  
ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ: (i) ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງເຫຼົ່ານັ້ນແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ
ຜູ້ກູ້ຢືມ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າ່ແຂ່ງຂັນການປະມູນທຸກຄົນຕ້ອງນຳໃຊ້, (ii) ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ 
ສະເພາະດ້ານ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນອາດຈະສະເໜີເພື່ອສະໜອງອຸປະກອນສະເພາະດ້ານລະດັບສູງ 
ຫືຼ ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍຂອງສັນຍາ ແລະ (iii) ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນອາດຈະສະເໜີ 
ໃຫ້ສະໜອງຕາມຈຸດປະສົງອື່ນ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຕ໋ອງໂສ້່ການສະໜອງ 
ທີ່ສົມບູນແບບ ເຊິ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ແລະ ສະເໜີແນະແນວທາງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ
ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.

ການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະ:

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ

• ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດກຳນົດພັນທະຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວກັບຜູ້ຮັບເໝົາໃນໄລຍະດໍາເນີນການປະມູນ, 
ການປະເມີນຜົນ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ 
ຊ່ວງມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາຄືກັນກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ກັບ 
ປະເດັນໃນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ.

• ການປະຕິບັດງານທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດປະຕິບັດລວມມີ: (i) ການປະເມີນຜົນຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 
ໃນໄລຍະການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ/ຫືຼ ໃນໄລຍະການປະມູນ; (ii) ການ
ປະເມີນປະຫັວດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນດ້ານຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ; 
(iii) ການນຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ເຊິ່ງມີຂໍ້ພູກພັນສັນຍາທີ່ຈະນຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂສັນຍາດຽວກັນ
ຢູ່ໃນສັນຍາຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ, ລວມທັງສິດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເພື່ອກວດສອບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ; (iv)  
ຮັບປະກັນວ່າໃນສັນຍາຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍຈະແຈ້ງວ່າເມື່ອໃດ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງອາດຈະ 
ຖືກປ່ຽນແທນ ຫືຼ ເພີ່ມເຂົາມາໃນລະຫ່ວາງການຈັດຕັງປະຕິບັດ; ແລະ (v) ລວມທັງຜູ້ຮັບເໝົາ
ຕໍ່ຊ່ວງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ມີບົດລາຍງານຂອງສັນຍາ.

ເພີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນເວລາໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນເວລາໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ຮັບປະກັນຕາມລະດັບປະລິມານນທີ່ເໝາະສົມຂອງການກວດສອບ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄືນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ 
ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງບົນພື້ນຖານຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຂອງ 
ໂຄງການ. 



ບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບ xi

ສົ່ງເສີ່ມຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນສົ່ງເສີ່ມຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ

• ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າເປັນຄວາມຊໍານານງານສະເພາະດ້ານລະດັບສູງ 
ແລະ ພາຫະນະ/ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍບໍ່ມີ ແລະ ສາມາດເສີ່ມເຂົ້າເປັນຊັບພະຍາ 
ກອນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍໄດ້, ເຊິ່ງເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບໃນລະດັບສູງ, ການເຂົ້າເຖິງ 
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫຸຼດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການລົງໄດ້ທັງເພີ່ມຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້
ທຶນຂຶ້ນໄດ້.



I. ພາກສະເໜີພາກສະເໜີ

1.1 ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງເມື່ອນຳໃຊ້ຢູ່ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ໂຮງງານສໍາລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ  
ຫຼື ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບເງິນກູ້ ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ADB, ຫຼື ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ.  
ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສື່ສານໃຫ້ຮູ້ (i) ຄວາມສ່ຽງຕິດພັນກັບການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ, (ii) ມາດຕະ 
ການຫຸຼດຜ່ອນ ເຊິ່ງຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ອາດຈະພິຈາລະນາ ແລະ (iii) ເງື່ອນໄຂ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ADB ຕໍ່ກັບສັນຍາຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ. ຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ນີ້, ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ ແລະ ສົ່ງເສີ່ມຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການນຳໃຊ້ທຶນ.

1.2 ຢູ່ໃນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ “ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ” ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນໝາຍເຖິງຜູ້ສະໜອງ 
ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ໂຮງຊ່າງ ແລະ/ຫືຼ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການ ເຊິ່ງໄດ້ນຳເຂົ້າສູ່ການເຮັດ 
ສັນຍາກັບນິຕິບຸກຄົນ (ເຊັ່ນຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ) ໃຫ້ປະຕິບັດສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາ ເຊິ່ງນິຕິບຸກຄົນໄດ້ 
ເຊັນສັນຍາແລ້ວ. ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຄຸນວຸດທິ 
ກ່ອນການປະມູນ, ການປະມູນ, ການປະເມີນຜົນການປະມູນ, ການມອບສັນຍາ ແລະ ໄລຍະຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB (ແຜນວາດ 1).

1.3 ຢູ່ໃນຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້, ຄໍານິຍາມທົ່ວໄປທີ່ນຳໃຊ້ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:1

(i) “ຜູ້ສະໝັກ” ອ້າງອີງເຖິງພາກສ່ວນຍື່ນເອກະສານສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການຄັດເລືອກຄຸນວຸດ
ທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນສໍາລັບສັນຍາ ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫືຼ ໂຮງຊ່າງສະເພາະ.

(ii) “ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ” ອ້າງອີງເຖິງຜູ້ສະໜອງ ຫືຼ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຜູ້ທີ່ກໍາລັງພິຈາລະນາຍື່ນ ຫືຼ 
ໄດ້ຍື່ນປະມູນສໍາລັບສັນຍາໃດໜຶ່ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ.

(iii) “ຜູ້ຮັບເໝົາ” ອ້າງອີງເຖິງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ມອບສັນຍາໃຫ້.
(iv) “ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ” ອ້າງອີງເຖິງນິຕິບຸກຄົນຜູ້ທີ່ປະຕິບັດສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາຮັບຕໍ່ 

ຈາກຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ ຫືຼ  ຮັບຕໍ່ຈາກຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງອື່ນອີກ.

1.4 ຜູ້ຮັບເໝົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຂອງຕົນເອງ. 
ການນຳໃຊ້ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍຈະປະປ່ອຍພັນທະ, ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບ ຫືຼ ໜີ້ສິນຂອງຕົນເອງພາຍໃຕ້ສັນຍາ. ຜູ້ກູ້ຢືມເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ 
ພົວພັນດ້ານນິຕິກໍາກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ. ແຜນວາດ 2 ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງສາຍພົວພັນຕາມສັນຍາລະຫ່ວາງ 
ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ/ຜູ້ຜະລິດ ເຊິ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາເພື່ອກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ
ໄປແລ້ວ.

1 ອີງໃສ່່ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ເອກະສານປະມູນ, ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນການນິຍາມສະເພາະຂອງຄໍາສັບທີ່ໃຊ້. 
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ແຜນວາດ 1: ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADBແຜນວາດ 1: ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB

ແຜນວາດ 2: ຕົວຢ່າງລຳດັບຂັ້ນຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງແຜນວາດ 2: ຕົວຢ່າງລຳດັບຂັ້ນຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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1.5 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນອາດຈະເຮັດການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຍ້ອນມີຫຼາຍເຫດຜົນດັ່ງນີ້:

(i) ການລວມເອົາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ມີຄຸນວຸດທິຄົບຖ້ວນສູງ, ມີປະສົບປະການ, ມີຊື່ສຽງ 
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກມອບສັນຍາ.

(ii) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບໍ່ໝາຍວ່່າຈະມີຄວາມສາມາດ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນຄົບຖ້ວນພຽງພ ໍ
ສະເໝີໄປເພື່ອປະຕິບັດໜ້າວຽກຕ່າງໃນສັນຍາ, ແລະ ດັ່ງນັ້ນການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສ່ວນ 
ໃດໜຶ່ງໃນສັນຍາ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງນັ້ນ.

(iii) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນອາດຈະມີຄວາມໄດ້ປຽບດ້ານການໃຫ້ບໍລິການສະເພາະດ້ານທີ່ຕົນ 
ເອງມີຢູ່ ເຊິ່ງສາມາດພັດທະນາທັກສະພິເສ່ດໃນຂົງເຂດໃດໜຶ່ງໄດ້.

(iv) ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງອາດຈະສາມາດປະຕິບັດວຽກສ່ວນໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນສັນຍາດ້ວຍຕົ້ນ 
ທຶນທີ່ຕ່ຳກວ່າຊັບພະຍາກອນຢູ່ພາຍໃນບໍລິສັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນເອງ.

(v) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນອາດຈະກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງແທນທີ່ 
ຈະຮັບຄວາມສ່ຽງທັງໝົດດ້ວຍຕົນເອງ.

1.6 ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍອາດນຳໃຊ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃຫ້ປະຕິບັດພັນທະທີ່ລະບຸຢູ່ໃນສັນຍາໃນການ
ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫືຼ ໂຮງງານໃຫ້ກຳນົດຢູ່ໃນເອກະສານເຊີນປະມູນທີ່ນໍາໃຊ້. 



II. ປະເພດຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງII. ປະເພດຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

2.1 ມີສາມປະເພດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນກ່ອງຂໍ້ມູນ 1.

2.2 ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນມີເຫດຜົນທີ່ໜັກແໜ້ນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຖືກມອບໝາຍ. ເຂົາເຈົ້າ
ບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີຈຳເປັນ. ການນຳໃຊ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຖືກມອບໝາຍຈະຫຸຼດຜ່ອນ
ບາງພັນທະຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ. ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາ, ຜູ້ຮັບ 
ເໝົາຕົ້ນຕໍມີສິ່ງປ້ອງກັນຕົນເອງກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ. ການທີ່ບໍ່ມີສິ່ງຄ້ຳປະກັນເຊັ່ນນັ້ນແມ່ນມີ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍໄດ້ມີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະໃນການຄັດເລືອກຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງດ້ວຍ
ຕົນເອງ. ຕົວຢ່າງ ໃນບ່ອນທີ່ມີຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຖືກມອບໝາຍອາດຈະຖືກອະທິບາຍໃຫ້ເປັນມາດ 
ຕະຖານຂອງໂຮງຊ່າງ ແລະ ພາຫະນະ/ອຸປະກອນຢູ່ຫຼາຍສະໜາມ ຫືຼ ມີຢູ່ບ່ອນດຽວ (ຫືຼ ໜ້ອຍໜຶ່ງ) ທີ່
ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຈະໄດ້ຮັບໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ພາກທີ V ໄດ້ໃຫ້ເງື່ອນໄຂ 
ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ.

ກ່ອງຂໍ້ມູນ 1ກ່ອງຂໍ້ມູນ 1
ປະເພດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງປະເພດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຖືກມອບໝາຍ.ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຖືກມອບໝາຍ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງປະຕິບັດຕາມຜູ້ກູ້ຢືມໃນສ່ວນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາແລ້ວນັ້ນ 
ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍຕາມຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວມານັ້ນ. ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມປະມູນຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນຳໃຊ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຜູ້ດຽວກັນສຳລັບປະຕິບັດສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາ.

ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສະເພາະດ້ານ.ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສະເພາະດ້ານ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນຳໃຊ້ພາຫະນະ/ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມ 
ພິເສ່ດສູງ ຫືຼ ບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ. ນິຍາມຂອງການ 
ນຳໃຊ້ພາຫະນະ/ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມພິເສ່ດສູງ ຫືຼ ບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ” ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຖືກກຳນົດໄວ້ 
ລ່ວງໜ້າໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ (ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດພິເສ່ດຂອງສັນຍາ) ແລະ ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນເອກະສານເຊີນປະມູນ.

ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງອື່ນ.ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງອື່ນ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງອື່ນແມ່ນໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ນອກເໜືອຈາກຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຖືກ 
ມອບໝາຍ ຫືຼ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສະເພາະດ້ານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.



III. ຄວາມສ່ຽງຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງIII. ຄວາມສ່ຽງຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

3.1 ເມື່ອຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຂອງຕົນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ 
ອາດຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໜ້ອຍໜຶ່ງກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີ 
ຄວາມສ່ຽງພື້ນຖານສອງດ້ານກ່ຽວກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມ: ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນ
ໄດ້ຮັບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຕໍ່ຄວາມສົມບູນແບບຂອງຕ໋ອງໂສ່້ການສະໜອງ. ກ່ອງຂໍ້ມູນ 2 ໄດ້ໃຫ້ຄໍາ 
ອະທິບາຍຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້.

3.2 ຕົວຢ່າງໃນການປະຕິບັດເຊິ່ງສາມາດ ແລະ ຄວນປະຕິບັດໂດບຜູ້ກູ້ຢືມເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຄືໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນພາກ IV.

ກ່ອງຂໍ້ມູນ 2ກ່ອງຂໍ້ມູນ 2
ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 
ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ
ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ແຕ່ວ່າການບໍ່ປະຕິບັດ
ຕາມສັນຍາຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງບໍ່ວ່າເຫດໃດກໍ່ຕາມເຊັ່ນ: ເກີດຈາກຂໍ້ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ ຫືຼ  
ເກີດຈາກຂາດຄວາມສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງສັນຍາ—ໂດຍສະເພາະ 
ຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບຕາຕະລາງເວລາ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຕົ້ນທຶນ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົກເປັນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ
ຕົ້ນຕໍ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂອງຕົນເອງ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫືຼ ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ
ຕໍ່ຊ່ວງເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

 ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຕ່ອງໂສ້່ການສະໜອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຕ່ອງໂສ້່ການສະໜອງ
ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ ແລະ ລຳດັບຂັ້ນຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສາມາດເຮັດມີພາບພົດຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຕ໋ອງໂສ້່ການສະໜອງທີ່ບໍ່ຜິດຕໍ່ຈັນຍາບັນ ຫືຼ ຄວາມປະໝາດ ເຊິ່ງປະກອບມີຕົວຢ່າງ 
ລຸ່ມນີ້:
• ໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຫືຼ ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ;
• ເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ຫືຼ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ;
• ສະພາບການຈ້າງແຮງງານ ແລະ ຈ່າຍຄ່າແຮງງານຜິດກົດໝາຍ;
• ຈຳກັດສິດທິອິດສະຫຼະໃນການຄົບຄ້າສາມະຄົມກັນ; ແລະ
• ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປະຕິບັດສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ບໍ່ໄດ້ມີການເອົາໃຈໃສ່່ເຊັ່ນ: ຖີ້ມສິ່ງເສ່ດເຫືຼອ 

ຊະຊາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີມົນລະພິດ.

ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນຈະມີການປະຕິບັດສິ່ງໃດໜຶ່ງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດສັນຍາ: (i) 
ເນື່ອງຈາກພວກມັນຈະນຳໄປສູ່ການສູນເສ່ຍ, (ii) ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຜິດກົດໝາຍ ແລະ (iii) ເນື່ອງຈາກວ່າ
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພາບພົດໃນການປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນຕໍ່ກັບຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.



IV. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງIV. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

4.1 ຕາຕະລາງ 1 ອະທິບາຍມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ ເຊິ່ງຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດປະຕິບັດເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມຢູ່ໃນພາກຍ່ອຍລຸ່ມນີ້. ມາດຕະການທີ່ 
ປະຕິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໄລຍະການປະມູນ, ການປະເມີນຜົນການປະມູນ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

ຕາຕະລາງ 1: ການດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຕາຕະລາງ 1: ການດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ສາເຫດສາເຫດ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ

ຄວາມສ່ຽງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງສັນຍາ

• ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງບໍ່ປະຕິບັດ 
ຕາມສັນຍາ

• ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງລົ້ມລະລາຍ
• ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫ່ວາງ 

ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ແລະ 
ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ

• ບໍ່ມີສະມັດຖະພາບ
• ບໍ່ຄວາມສາມາດ ຫືຼ ບໍ່ມີຄວາມ 

ເຕັມໃຈຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍທີ່ຈະ 
ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດ 
ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

• ຄຸນວຸດທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນ 
ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

• ຄຸນວຸດທິຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 
ໃນໄລຍະການປະມູນ

• ເງື່ອນໄຂສັນຍາທີ່ອາດຈະຊໍ້າກັນ
ໃນບາງຂໍ້ຂອງສັນຍາຫັຼກ  
ເຊິ່ງອາດມີຢູ່ໃນສັນຍາ 
ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 

• ສິດທິໃນການກວດສອບ 
ສັນຍາຮັບເໝົາຊ່ວງຕໍ່ 

• ການປະເມີນຄວາມສາມາດ 
ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

• ກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງ 
ບໍລິຫານສັນຍາ

• ລາຍງານການປະຕິບັດສັນຍາ

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ 
ຂອງຕ່ອງໂສ້່ການສະໜອງ

• ນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກຫືຼບັງຄັບໃຊ້
ແຮງງານ

• ເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ດີ
ຕໍ່ສຸກຂະພາບຫືຼປອດໄພ

• ການຈ່າຍເງິນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ 
ສະດວກແກ່ກຳມະກອນ 
ຜິດກົດໝາຍ

• ການຈຳກັດສິດທິໃນການ 
ຄົບຄ້າສາມະຄົມ

• ປະຕິບັດສິ່ງຜິດກົດໝາຍ 
ຫືຼ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ  
ທີ່ປ່ອຍປະລະເລີຍຕໍ່

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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A.  ຄຸນວຸດທິຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງA.  ຄຸນວຸດທິຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

4.2 ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໂດຍລວມແລ້ວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີຄຸນວຸດທິໃນລະຫ່ວາງການຄັດເລືອກ
ຄຸນວຸດທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນ, ເນື່ອງຈາກວ່າເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ 
ແລະ ຍ້ອນວ່າສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ສະໝັກແລະບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ 
ໃນລະຫ່ວາງການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ການປະມູນ. ແທນທີ່ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
ແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນ ແລະ ມີຄຸນວຸດທິໃນລະຫ່ວາງໄລຍະການປະມູນ (ອີງຕາມບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການ
ຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ).

4.3 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
ໃນລະຫ່ວາງການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ສະໝັກອາດຈະຖືກຮັບປະກັນໃນບ່ອນທີ່ (i) ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່
ຊ່ວງເປັນຜູ້ມີ່ສຳຄັນຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງສັນຍາ ຫືຼ ເປັນຕົວແທນໃນຊັດສ່ວນຂອງສັນຍາສະເພາະໃດໜຶ່ງ
ແລະ (ii) ລາຍລະອຽດຂອງສັນຍາອາດຈະພຽງພໍທີ່ຈະກຳນົດໄດ້ວ່າຄຸນວຸດທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນຂອງຜູ້ 
ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງອາດຈະຖືກປະເມີນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນໃຊ້ການເຕືອນເມື່ອປະຕິບັດແນວຄວາມຄິດນີ້ທີ່ບໍ່ສາ
ມາດໂຍະຍານໄດ້. ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍອາດຈະຮ່ວມປະມູນກັບບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.

B.  ເງື່ອນໄຂສັນຍາບາງຢ່າງອາດຈະຊໍ້າກັນຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງB.  ເງື່ອນໄຂສັນຍາບາງຢ່າງອາດຈະຊໍ້າກັນຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

4.4 ໃນຂະນະທີ່ອອກສັນຍາໃຫ້ລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ, ບາງພັນທະສັນຍາຂອງ
ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍຄວນຖືກກຳນົດໄວ້ທັງໂດຍກົດໝາຍ (ເຊັ່ນ 
ກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸກຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ, ສະພາບແວດລ້ອມ 
ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານແຮງງານ) ຫືຼ ເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ລວມ
ມີຢູ່ໃນສັນຍາຮັບຕໍ່ຊ່ວງລະຫ່ວາງຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍແລະບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ.

4.5 ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຮຽກຮ້ອງວ່າເງື່ອນໄຂສັນຍາ ແລະ ພັນທະຢູ່ໃນສັນຍາຄວນຈະຖືກລວມຢູ່ໃນ 
ສັນຍາຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ 
ໃນການເຮັດຜິດລະບຽບ, ສຸກຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັນຄົງໃນການສະໜອງເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ແລະ ເປັນພັນທະພູກພັນທີ່ຈະລາຍງານ 
ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນສະໜອງ ແລະ ການປະຕິບັດ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍຈະໝັ້ນໃຈວ່າຂໍ້ພູກພັນເຫຼົ່ານີ້ຖືກ
ປະຕິບັດຕໍ່ກັບບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ.

4.6 ພັນທະສັນຍາໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ກັບບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໂດຍກົງຫືຼຜ່ານຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ 
ເຊິ່ງຈະອະທິບາຍສິ່ງເຫຼົ່ານັນຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 2. 
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ເງື່ອນໄຂສັນຍາ ພັນທະສັນຍາສະເພາະ

ນະໂຍບາຍຕ້ານການ 
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB, 
ຫັຼກການທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ  
 ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳຂອງ ADB

ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງການການສໍ້ລາດ 
ບັງຫຼວງ, ການສໍ້ໂກງ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ບັງຄັບຫືຼຂັດຂວາງຫືຼເຮັດຜິດລະບຽບ ຫືຼ  
ລະເມີດຕໍ່ລະບຽບການອື່ນດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ 
ຫຼວງຂອງ ADB (1998, ເຊິ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນໄລຍະ)a ແລະ ຫັຼກການ ແລະ 
ຄູ່ໃນການປະຕິບັດຕ່າງໆຂອງ ADB (2015, ເຊິ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນໄລຍະ)b 
ແລະ ເປັນມາດຕະການເຊິ່ງທາງ ADB ໄດ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂອາດຈະບັງຄັບໃຊ້ 
ລວມທັງການປະກາດແຈ້ງວ່າບໍ່ມີຄູນສັກສະນະເໝາະສົມ, ທັງແບບບໍ່ມີກຳນົດ ຫືຼ 
ລະບຸໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ, ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫືຼ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສັນຍາ 
ທີ່ສະໜັບທາງການເງິນຈາກ ADB, ໃນການບໍລິຫານ ຫືຼ ສະໜັບສະໜູນ, ກ່ຽວຂ້ອງ 
ທາງການເງິນ ຫືຼ ໃນກໍລະນີອື່ນໆອີກ

ຄູນວຸດທິເໝາະສົມ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຈະບໍ່ຖືກກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫືຼ  
ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກໂຄງການເຊິ່ງຈາກສັນຍາທີ່ສະໜັບທາງການເງິນຈາກ  
ADB, ໃນການບໍລິຫານໃນຈະນະທີ່ຖືກສັ່ງໂຈະຊ່ວງຄາວ ຫືຼ ຍົກເລີກໂດຍ ADB, 
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB (1998, ເຊິ່ງໄດ້ມີ 
ການປັບປຸງເປັນໄລຍະ) ແລະ ຫັຼກການແລະຄູ່ໃນການປະຕິບັດຕ່າງໆຂອງ ADB 
(2015, ເຊິ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນໄລຍະ), ການຍົກເລີກເຊັ່ນນັ້ນກຳນົດມາໂດຍກົງ
ຈາກ ADB ຫືຼ ບັງຄັບໃຊ້ຕາມສັນຍາສຳລັບການບັງຄັບໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈໃນ 
ການຍົກເລີກ (2006).c

ຄວາມເປັນໜ້າເຊື່ອຖື ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຕົກລົງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ບັນຈຸຢູ່ໃນສັນຍາຈະ 
ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ.

ປະກັນໄພ ເງື່ອນໄຂສັນຍາສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍຕ້ອງໄດ້ມີປະກັນໄພຕໍ່ກັບການທ່ວງໜີ້ສິນ, 
ການເປ່ເພ, ການເສ່ຍຫາຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, 
ປ່ວຍການ, ເປັນພະຍາດ ຫືຼ ມີການເສ່ຍຊີວິດຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກຈ້າງໂດຍ
ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປະຈິບັດເຊັ່ນດຽວກັນຕໍ່ກັບບັນດາຜູ້ 
ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການປະຕິບັດຕາມ 
ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ.

ການກວດກາ ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຂອງພວກເຂົາໄດ້ມີບັນຊີທີ່ຖືກ 
ຕ້ອງ ແລະ ບັນຊີເປັນລະບົບແລະການຈົດກ່າຍໄປຕາມປະເດັນວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແລະ ເຮັດສັນຍາແລະພວກເຂົາຂໍອນຸຍາດນຳ ADB ເພື່ອກວດກາບັນຊີດັ່ງກ່າວ 
ແລະ ບັນທຶກ ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍຜູ້ກວດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ 
ໂດຍ ADB.

ເຫດສຸດວິໄສ່ ເຫດການສຸດວິໄສ່ອາດຈະເກີດກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງແບບເທົ່າທຽມກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍ່ຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃດພະຍາຍາມຫຸຼດຜ່ອນເຫດສຸດວິໄສ່ທີ່ມີຢູ່ໃນ
ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ຫືຼ ເຊິ່ງເວົ້າລວມກວ່າຢູ່ໃນສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ ຫືຼ  
ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດຍົກເວັ້ນໄດ້ສຳລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບ 
ເໝົາຕົ້ນຕໍເຊັ່ນສິ່ງທີ່ເພີ່ມເຕີມ ຫືຼ ເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດຍົກເວັ້ນໄດ້ສຳລັບຜູ້ບໍ່ປະຕິ 
ບັດຕາມສັນຍາໄດ້ ຫືຼ ຂໍຫຸຼດຜ່ອນຢູ່ພາຍໃຕ້ສັນຍາກັບຜູ້ກູ້ຢືມ.

ຕາຕະລາງ 2: ພັນທະຕາມສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຕາຕະລາງ 2: ພັນທະຕາມສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
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C. ການກວດສອບສິດຢູ່ໃນສັນຍາຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງC. ການກວດສອບສິດຢູ່ໃນສັນຍາຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

4.7 ຄືດັ່ງທີ່ລະບຸຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 2, ສັນຍາຄວນຈະປະກອບມີເງື່ອນໄຂສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ
ໃຫ້ລະບຸຢູ່ໃນສັນຍາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງວ່າ ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມມີສິດກວດສອບ (ຫຼື ກວດກາ) 
ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ. ການອະນຸຍາດ ADB ແລະຜູ້ກູ້ຢືມສິ່ງນີ້ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ 
ຕໍ່ຊ່ວງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ, ໂດຍສະເພາະເງື່ອນໄຂດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເພື່ອສອບສວນ 
ການລະເມີດໃດໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

D. ຄຸນວຸດທິຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃນໄລຍະການປະມູນD. ຄຸນວຸດທິຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃນໄລຍະການປະມູນ

4.8 ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ ໂດຍການ 
ປະເມີນຜົນດ້ານປະສົບປະການຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃນໄລຍະການປະມູນ. ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງການ
ປະຕິບັດກິດຈະກຳຫັຼກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງຍື່ນເຂົ້າມາໃນການປະມູນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດ
ໃຫ້ໂອກາດແກ້ຜູ້ກູ້ຢືມເພື່ອທີ່ຈະປະເມີນດ້ານປະສົບປະການຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງເຊິ່ງເປັນ 
ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງສັນຍາ.

4.9 ນອກຈາກນີ້, ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມຊ່ຽວຊານບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ
ຕໍ່ຊ່ວງຈຶ່ງຄວນຖືກກວດກາໃນໄລຍະການປະມູນ (ແລະ ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງອື່ນໆໄດ້ກວດສອບ 
ໃນເວລາເຊັນສັນຍາ ແລະ ໄລຍະການການປະຕິບັດສັນຍາ) ເພື່ອກຳນົດວ່າຖ້າພວກເຂົາຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ 
ຫືຼ ຖືກຍົກເລີກ. ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ພວກເຂົາຄວນຖືກຕັດອອກ ຫືຼ ປ່ຽນແທນຕາມລະບຽບການໃນ  
ເອກະສານປະມູນຕາມຄວາມເໝາະສົມແລະສັນຍາ. 

E.  ການປະເມີນຜົນຄວາມສາມາດຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮັບເໝົາ E.  ການປະເມີນຜົນຄວາມສາມາດຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜູ້ຮັບເໝົາ 
ຕໍ່ຊ່ວງຕໍ່ຊ່ວງ

4.10 ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍເພື່ອທີ່ຈະບໍລິຫານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການປະຕິບັດ 
ຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ, ໂດຍສະເພາະຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານຊອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ, ສາມາດ 
ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຄວາມສຳເລັດຂອງສັນຍາ.

4.11 ການຄັດເລືອກຄຸວຸດທິກ່ອນການປະມູນລວມທັງການປະເມີນ ແລະ ບັນທັດຖານຄຸນວຸດທິ 
ເພື່ອກຳນົດວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນມີປະສົບການພຽງພໍທີ່ຈະປະຕິບັດສັນຍາ. ເກນການວັດເຫຼົ່ານີ້ບອກ 
ໃຫ້ຮູ້ໂດຍທາງອ້ອມວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນມີຜົນສຳເລັດໃນຜ່ານມາໃນການບໍລິຫານຈັດການບັນດາ 
ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ (ບ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຖືກຈ້າງ).

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

a  ADB. 2010. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ມະນີລາ. https://www.adb.org/sites/default/files/
institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf. 

b  ADB. 2015. ຫຼັກການ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ (2015). ມະນີລາ. https://www.adb.org/sites/default/
files/institutional-document/32131/integrity-principles-guidelines.pdf. 

c  ເຊິ່ງມີສະໜອງໃຫ້ທີ່ https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32774/files/cross-
debarment-agreement.pdf.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

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

4.12 ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດສັນຍາ, ອາດມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະເພີ້ມຫຼືປ່ຽວແທນຜູ້ຮັບເໝົາ 
ຕໍ່ຊ່ວງ. ຂະບວນການປ່ຽນແທນ ຫືຼ ການເພີ່ມຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຄວນຖືກປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດສັນຍາ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສັນຍາຄວນຈະອະທິບາຍເວລາມີການປ່ຽນແປງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການ 
ອະນຸມັດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. 

4.13 ກິດຈະກຳຄຸ້ມຄອງສັນຍາສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ເຊິ່ງນຳ
ໄປສູ່ຜົນກະທົບຕໍ່ໝາກຜົນຂອງສັນຍາເນື່ອງຈາກວ່າ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ຫືຼ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫ່ວາງ 
ບັນດາຜູ້ຮັບ ເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ ຫຼື ເນື່ອງມາຈາກຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍບໍ່ມີຄວາມສາມາດ 
ບໍລິຫານຈັດການບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ຕົວຢ່າງ, ໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ 
ສຳຄັນຕໍ່ຜົນສຳເລັດສັນຍາຜູ້ກູ້ຢືມໂດຍມີການປືກສາຫາລືກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ ອາດຈະພິຈາລະນາລວມ
ທັງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມບໍລິຫານສັນຍາຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ການຈັດສັນສິ່ງນີ້ອາດຈະ
ໄດ້ຕົກລົງໃນແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ຫືຼ ການຈັດສັນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຕົກລົງລະຫ່ວາງຝ່າຍທີ່ເຊັນສັນຍາ (ອີງຕາມ
ບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານສັນຍາ).

4.14 ຝ່າຍທີ່ຕິດຕາມຄວບຄຸມສັນຍາໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນ (“ວິສາວະກອນ” ຫຼື 
ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ມີຄຸນວຸດທິຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນສັນຍາ
ກ່ຽວກັບວຽກທີ່ປະຕິບັດ ຫືຼ ບໍລິການຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຳນົດ.

G. ບົດລາຍງານສັນຍາG. ບົດລາຍງານສັນຍາ

4.15 ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ ຕ້ອງລາຍງານການປະຕິບັດສັນຍາເປັນປັກກະຕິໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນກິດຈະກຳ
ໜຶ່ງໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ
ຕໍ່ຊ່ວງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງສັນຍາ ແລະ ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຕ້ອງການສະໜອງ.

4.16 ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາຍງານການປະຕິບັດສັນຍາຢູ່ໃນລະດັບສັນຍາ
ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເກີດມີບັນຫາກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ. ນອກຈາກນີ້,  
ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ໃຫ້ແຈ້ງລາຍງານການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນ 
ໄຂດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຕ໋ອງໂສ້່ສະໜອງ ແລະ/ຫືຼ ເພື່ອລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ
ຕໍ່ຊ່ວງ (ແລະ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ) ໃນການກວດກາດ້ວຍຕົນເອງໃນການປະຕິບັດເງື່ອນໄຂດ້ານຄວາມ 
ໝັ້ນຄົງຕ່ອງໂສ້່ການສະໜອງ.

4.17 ຖ້າພິຈາລະນາການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສັນຍາທີ່ເໝາະສົມ, ພັນທະເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລວມຢູ່ໃນ 
ເງື່ອນໄຂສັນຍາ ແລະ ບັນຈຸຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ.



V. ເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງ ADB ຕໍ່ກັບການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງV. ເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງ ADB ຕໍ່ກັບການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

A.  ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຖືກມອບໝາຍA.  ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຖືກມອບໝາຍ

5.1  ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນແຍກກັນອອກ ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ 
ເພື່ອຄັດເລືອກບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ເຊິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍ 
ຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ເພື່ອມາເຂົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນຢູ່ໃນຂະບວນການປະມູນຕົ້ນຕໍ. ການປະ
ເມີນຕົ້ນທຶນຂອງວຽກສະພາະດ້ານທີ່ຕ້ອງຖືກປະຕິບັດ ຫືຼ ສິນຄ້າພິເສ່ດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງໂດຍຜູ້ 
ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຄວນໄດ້ຖືກກຳນົດຢູ່ໃນພາກປະລິມານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໃບບິນໃຫ້ມີ
ຜົນລວມອອກມາພ້ອມດ້ວຍຄຳອະທິບາຍຫຍໍ້ທີ່ເໝາະສົມ. ຕົ້ນທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຂອງບັນດາຜູ້
ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຄວນແຍກອອກຈາກຂະບວນການປະເມີນຜົນການປະມູນ.

5.2 ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບປະການຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການພິຈາລະນາຢູ່ໃນການປະເມີນຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບປະການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ. ການທີ່ຜູ້ 
ເຂົ້່າແຂ່ງຂັນປະມູນ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງບໍ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຄົບຖ້ວນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄວນຈະ 
ພິຈາລະນາວ່າບໍ່ໄດ້ມີຄຸນວຸດທິໄດ້ຮັບເຂົ້າປະມູນ.

B. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຢູ່ໃນການປະມູນກັບຫຼາຍຝ່າຍB. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຢູ່ໃນການປະມູນກັບຫຼາຍຝ່າຍ

5.3 ສິ່ງນີ້ບໍ່ມີການເຮັດຜິດລະບຽບ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 
ຢູ່ໃນການປະມູນຂອງບໍລິສັດອື່ນອີກໂດຍເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງເກີນກວ່າໜຶ່ງເອກະສານຍື່ນປະມູນ.

C. ຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງC. ຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

5.4 ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນຂອງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ໂດຍລວມແລ້ວຄວນຈະ 
ຫີຼກລ້ຽງ. ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຄວນຈະໄດ້ຮັບຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິຢູ່ໃນບາດກ້າວການປະມູນ. ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກວ່າມີການຕັດສິນໃຈວ່າຈະຕ້ອງຄັດເລືອກຄຸນວຸດທີບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງກ່ອນ 
ການປະມູນ, ໃຫ້ພິຈາລະນານຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການຂ້າງລຸ່ມນີ້: 

(i) ດ້ວຍການສະໝັກເຂົ້າຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຍື່ນເອກະ
ສານສະແດງເຈດຈຳນົງທີ່ການຕົກລົງເຫັນດີຈະເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຕ່ລະຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
ທີ່ມີການລົງລາຍເຊັນຮ່ວມກັນໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນແລະບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ.
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(ii) ໃນເວລາດໍາເນີນການປະມູນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຕ້ອງນຳສະເໜີບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 
ບໍລິສັດດຽວກັນທີ່ໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຢູ່ໃນໄລຍະການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິ
ກ່ອນການປະມູນ. ການປ່ຽນແປງໃດໆໃນສະຖານະດ້ານຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ສະໝັກ ລວມ
ທັງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຈະຖືກຕົກລົງເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບຜູ້ກູ້ຢືມ ໂດຍ
ອີງຕາມເງື່ອນໄຂລະບຸຢູ່ໃນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ.

5.5 ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ອີງຕາມບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການ
ປະມູນ.

D. ຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສຳລັບກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ D. ຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສຳລັບກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ 

5.6 ໃນເວລາເຮັດການປະມູນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະກຳນົດເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ, “ບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ” 
ຢູ່ໃນພາກ 3 ຂອງເອກະສານປະມູນ. ບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກຢູ່ໃນສັນຍາ ເຊິ່ງຕ້ອງ 
ການທັກສະພິເສ່ດ, ຂະບວນການ ຫືຼ ອຸປະກອນ. ບັນທັດຖານກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍຄວນຮັບການຢັ້ງຢືນ 
ປະສົບປະການຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຊ່ຽວຊານພິເສ່ດສູງ. 
ຕົວຢ່າງ, ໃນກໍລະນີຂອງວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະລວມມີການຂຸດອຸບມົງ, ຂຸດເຈາະ ແລະ 
ກໍ່ສ້າງຂົວ ແລະ ບັນລຸໄດ້ອັດຕາໃນການຜະລິດໃດໜຶ່ງສະເພາະ. ໃນກໍລະນີຂອງໂຮງຊ່າງ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ 
ອາດຈະລວມມີອອກແບບ, ການຕິດຕັ້ງ, ການທົດສອບ ແລະ ການວ່າຈ້າງ. ຈະບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ 
ກັນ ຫືຼ ປະຕິບັດຊໍ້າໃດໆຕາມເງື່ອນໄຂລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນລະຫ່ວາງວັກ 2.4.1 (ປະສົບການຢູ່ໃນສັນຍາທີ່ມີ 
ຄວາມຄ້າຍກັນ) ແລະ ວັກ 2.4.2 (ປະສົບການຢູ່ໃນບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ) ຂອງເອກະສານປະມູນ.

5.7 ຜູ້ກູ້ຢືມ ກຳນົດບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ມີທາງເລືອກລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນ
ການປະມູນວ່າໄດ້ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍດ້ວຍຕົນເອງ ຫືຼ ບໍ່ ຫືຼ ຈະນຳໃຊ້ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
ປະຕິບັດ. ໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງບໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ 
ຈະປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ, ແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນເອງທີ່ຈະຖືກປະເມີນດ້ານປະສົບການຕາມ 
ເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການ. ບັນດາກິດຈະກຳແລະເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການຄວນຈະລະບຸໃຫ້ຈະແຈ້ງຢູ່ໃນເອກະ
ສານເຊີນປະມູນ.

5.8 ຜູ້ສະໝັກ ຫືຼ ຜູ້ເຂົ້າ້ຮ່ວມປະມູນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳນົດຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານຂອງບັນດາຜູ້ຮັບ 
ເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ເຊິ່ງຈະນຳໃຊ້ສຳລັບບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ.  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງຫັຼກ
ຖານການຕົກລົງເຊັນສັນຍາສຳລັບການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃຫ້ປະຕິບັດກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນເອກະສານ 
ຍື່ນປະມູນ.

5.9 ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນຈຳກັດບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ ກັບຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານປະສົບການທີ່ຕ້ອງການ
ເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ການປະຕິບັດສັນຍາໃຫ້ສຳເລັດ, 
ຕົວຢ່າງ ບັນດາກິດຈະກຳເຫຼົ່ານັ້ນເຊິ່ງບັນຈຸຢູ່ໃນສ່ວນສະເພາະໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາ. ຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ຄວາມ
ສຳຄັນໜ້ອຍໃນການກຳນົດຢູ່ໃນທຸກໆອົງປະກອບຂອງສັນຍາໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ. ສຳລັບວຽກງານ 
ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ, ໂຄງການທີ່ມີຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນໜ້ອຍ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະ
ບໍ່ໃຫ້ກຳນົດບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍໃດໆຢູ່ໃນສັນຍາ.
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5.10 ເງື່ອນໄຂດ້ານປະສົບການສຳລັບບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ ຄວນຈະຕົງກັນກັບຝ່າຍທີ່ປະຕິບັດ 
ກິດຈະກຳ, ທັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ມີປະສົບການ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນຖືກປະເມີນວ່າ 
“ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ,” ເຊັ່ນຜ່ານທີ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍບໍ່ວ່າຈະຜ່ານຕາມເງື່ອນໄຂ ຫືຼ ບໍ່ຜ່ານ. ໃນກໍລະນີ
ມີການຮ່ວມທຶນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຢ່າງໜ້ອຍມີໜຶ່ງຄູ່ຮ່ວມທຶນ ຕ້ອງຜ່ານຕາມເງື່ອນໄຂຢູ່ໃນກິດຈະກຳ 
ຕົ້ນຕໍ. ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ອີງຕາມເອກະສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເປັນມາດຕະຖານ 
ຂອງ ADB ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ມາດຕະຖານ 
ເອກະສານການປະມູນສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງໂຮງຊ່າງ. ແຜນວາດ 3 ອະທິບາຍຂະບວນການສັງລວມຢູ່ໃນພາກນີ້ ແລະ ຢູ່ໃນພາກ E.

E. E. ຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສຳລັບລາຍການຕົ້ນຕໍຂອງໂຮງຊ່າງ ຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສຳລັບລາຍການຕົ້ນຕໍຂອງໂຮງຊ່າງ 
ແລະ ການບໍລິການຢູ່ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຮງງານແລະ ການບໍລິການຢູ່ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຮງງານ

5.11 ຢູ່ໃນກໍລະນີຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຮງຊ່າງ, ຜູ້ກູ້ຢືມກໍ່ຈົດລາຍການຕົ້ນຕໍຂອງໂຮງງານ (ສຳລັບ 
ຜູ້ຜະລິດ) ແລະ ການບໍລິການ (ສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ) ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້. ຢູ່ໃນ 
ກໍລະນີທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໄດ້ສະເໜີໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ. ສິ່ງຂອງທີຈະໃຫ້ບໍລິການຕົ້ນຕໍໄດ້ຈົດເປັນ
ລາຍການໄວ້, ການບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕາມວຸດທິ ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງນັ້ນຈະຖືກ 
ຕັດອອກ ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນຜູ້ເຂົ້າ່ຮ່ວມປະມູນ. ກໍຄືກັນກັບຄວາມຈິງຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດອື່ນໆທີ່ໄດ້ສະເໜີໂດຍ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນສຳລັບສິ່ງຂອງຕົ້ນຕໍຂອງໂຮງງານທີ່ໄດ້ຈົດເປັນລາຍການໄວ້. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ປະມູນຈະໃຫ້ອຳນາດແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໄດ້ຮັບອຳນາດຈາກຜູ້ຜະລິດ 
ຫືຼ ຜູ້ປະດິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຮງງານ ຫືຼ ອົງປະກອບໃດໜຶ່ງເພື່ອທີ່ຈະ ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ຕິດຕັ້ງສິ່ງນັ້ນ
ຢູ່ໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ການທີ່ບໍ່ໄດ້ຍື່ນໃບຢັ້ງຢືນຈາກຜູ້ຜະລິດໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນຖືກພິຈາລະນາ
ວ່າເປັນສ່ວນທີ່ຮອງລົງມາ, ບໍ່ໃຫ້ມີວັດສະດຸໃດໜື່ງຂາດຫາຍໄປ ແລະ ຈະເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊີ້ແຈງ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບໍ່ໄດ້ຍື່ນໃບຢັ້ງຢືນຈາກຜູ້ຜະລິດນັ້ນຖືກຕັດອອກຈາກການປະເມີນ.
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ກູ�ຢືມກຳນ�ດ “ກິດຂະກຳ��ກ”
ຢູ�ໃ�ເ�ກະສານປະມູນ

(ພາກທີ 2.4.2) 

ວຽກກ�ສ�າງ �ື 
ໂ�ງງານ?

ເ��ມຕ�ນ

ຜູ�ເ��າແ��ງຂ�ນ
ປະມູນ �ື ຜູ�ຮ�ບເ�ົາທ�ມີ

ປະສ�ບປະການທ�ຈະ
ເ�ັດກິດຂະກຳ

��ກບ�?

ຜູ�ເ��າແ��ງຂ�ນປະມູນມີ
ປະສ�ບປະການໃ�ການ

ຢ�ນປະມູນ

ຜູ�ເ��າແ��ງຂ�ນປະມູນກຳນ�ດ
“ຜູ�ຮ�ບເ�ົາຊ�ວງຕ�ທ�ຊ�ຽວຊານ”

ແ�ະ ມີປະສ�ບປະການ
ລະດ�ບໃ�ໜ�ງ

ດຳເ�ີນການປະເ�ີນຜ�ນ
ສ�ວນທ�ເ�ືອ

ຖືກກ�ບກິດຈະກຳ
ຕາມເ��ອນໄ�

ຍ�ກເ�ີກການປະມູນ

ວຽກກ�ສ�າງໂ�ງລ�າງ

ຜູ�ເ��າແ��ງຂ�ນ
ປະມູນ

ຜູ�ຮ�ບເ�ົາຊ�ວງຕ�
ທ�ມີຄວາມຊ�ຽວຊານ

ຜູ�ກູ�ຢືມປະເ�ີນ
ເ�ກະສານປະມູນ

ທ�ຢ�ນມາ

ຜູ�ກູ�ຢືມ “ກິດຂະກຳ��ກ”
ຢູ�ໃ� “ເ�ກະສານການປະມູນ
(ພາກທີ 2.4.2, ຕາຕະລາງ A)

ຜ�ານ ບ�ຜ�ານ

ຜູ�ກູ�ຢືມກຳນ�ດ “ກິດຂະກຳ��ກ”
ຢູ�ໃ� “ເ�ກະສານການປະມູນ
(ພາກທີ 2.4.2, ຕາຕະລາງ B)

ກິດຈະກຳ��ກ
ອະນຸຍາດໃ��ຮ�ບເ�ົາ

ຊ�ວງຕ�ບ�?

ໂ�ງງານ

ບ�

ຜູ�ເ��າແ��ງຂ�ນປະມູນມີ
ປະສ�ບປະການໃ�ການ

ຢ�ນປະມູນ

ຜູ�ເ��າຮ�ວມແ��ງຂ�ນປະມູນ
ເ��ອໃ��ຖືກຕາມເ��ອນໄ�

ແ��ນ

ຜູ�ກູ�ຢືມກຳນ�ດເ��ອນໄ�
ຂອງລາຍການ��ກ

ຢູ�ໃ�ເ�ກະສານປະມູນ

ລາຍການ��ກທ�
ຈະຖືກຮ�ບເ�ົາ

ຊ�ວງຕ�ບ�?

ບ�

ແ��ນ

ຜູ�ເ��າປະມູນ
ຈະໃ��ຮ�ບເ�ົາຊ�ວງຕ� �ື

ເ�ິງພໍໃ�ຕ�ເ��ອນໄ�
ດວ�ຍຕ�ນເ�ງ

ຜູ�ເ��າຮ�ວມ
ປະມູນຖືກຕາມເ��ອນໄ�

ທ�ຕ�ອງການ

ຜູ�ເ��າຮ�ວມແ��ງຂ�ນປະມູນມຸ�ງເ��ນ
ຄວາມເ��ງພໍໃ�ຕາມເ��ອນໄ�

ຍ�ກເ�ີກການປະມູນ

ຜູ�ຮ�ບເ�ົາຊ�ວງຕ�
ຖືກກ�ບເ��ອນໄ�ປະມູນບ�

ຊອກຫາຄຳຊ�ແ�ງທ�ພຽງພໍ ແ�ະ ປ�ຽນ 
ແ�ນຜູ�ຮ�ບເ�ົາຊ�ວງຕ�ໂ�ຍອີງຕາມ
ຂ�ນຕອນການປະມູນ ແ�ະ ຕ�ດສິນວ�າ

ຈະຍ�ກເ�ີກປະມູນ

ຜ�ານ ບ�ຜ�ານ

ສ�ນສຸດ

ດຳເ�ີນການປະເ�ີນຜ�ນ
ສ�ວນທ�ເ�ືອ

ບ�ຜ�ານຜ�ານ

ດຳເ�ີນການ
ການປະເ�ີນ

ສ�ວນທ�ຍ�ງເ�ືອ

ປະຕິບ�ດຕ�ຜູ�ຮ�ບເ�ົາຊ�ວງຕ�
ສຳລ�ບລາຍການ��ກ 

ສ�ນສຸດ

ຜູ�ເ��າແ��ງຂ�ນປະມູນກຳນ�ດ
“ຜູ�ຮ�ບເ�ົາຊ�ວງຕ�ທ�ຊ�ຽວຊານ”

ແ�ະ ມີປະສ�ບປະການ
ພຽງພໍ

ແຜນວາດ 3: ຜັງສະແດງຂັ້ນຕອນກໍານົດຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສຳລັບ ແຜນວາດ 3: ຜັງສະແດງຂັ້ນຕອນກໍານົດຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສຳລັບ 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ແລະ ໂຮງງານການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ແລະ ໂຮງງານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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F. ການກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄືນຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃນການ F. ການກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄືນຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃນການ 
ປະຕິບັດສັນຍາປະຕິບັດສັນຍາ

5.12 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍບໍ່ໄດ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທັງໝົດຂອງພັນທະຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ
ຕົ້ນຕໍ. ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະກຳນົດຢູ່ໃນສັນຍາໃນເປີເຊັນສູງສຸດຂອງສັນຍາເຊິ່ງອາດຈະເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ, 
ເພື່ອໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຄວນຈະມີສະມັດຕະພາບຕົ້ນຕໍໃດໜຶ່ງ 
ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງທຶນຢູ່ໃນສັນຍາ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດພິເສ່ດ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງສັນຍາ ແລະ ເງື່ອນໄຂ 
ດ້ານການຕະຫຼາດ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຕັດສິນໃຈໃນຈຳນວນເປີເຊັນທີ່ເໝາະສົມ; ເຖິງຢ່າງກໍ່ຕາມ, ສັນຍາ 
ທັງໝົດຄວນຈະບໍ່ແມ່ນສັນຍາຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບຂໍ້ຈຳກັດດ້ານວິສາວະກໍາ, ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ແລະ ສັນຍາກໍ່ສ້າງຄືດັ່ງບົດບາດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນປະເພດສັນຍານີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໂດຍລວມສຳລັບປະສານງານກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

5.13 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ
ຄືກັນກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ເຊິ່ງມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມຢູ່ໃນໄລຍະການປະມູນ. ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່
ຊ່ວງມີຄວາມຊ່ຽວຊານໄດ້ປ່ຽນແປງໃນເວລາປະຕິບັດຕາມ, ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາອາດຈະອະນຸມັດຜູ້ກູ້ຢືມ 
ເພື່ອປະຕິເສ່ດຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃໝ່ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄືນສະຖານະຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງທີ່ມີຄຸນວຸດທິ 
ຫືຼ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃໝ່ທີ່ມີຄຸນວຸດທິໃຫ້ໄດ້ອະນຸມັດກ່ອນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ.

5.14 ເພື່ອປະຕິບັດການກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄືນຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ. ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນຮັບປະກັນ 
ວ່າຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງອື່ນບໍ່ມີການຢຸດວຽກຊົ່ວຄາວ ຫືຼ ປະວຽກ ແລະ ສິ່ງນັ້ນອາດຈະເພີ່ມເຂົ້າໃນສັນຍາ 
ໃນລະຫ່ວາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ສັນຍາ.



VI. ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນເພື່ອການທົບທວນເພີ່ມເຕີມVI. ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນເພື່ອການທົບທວນເພີ່ມເຕີມ

6.1 ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນຂໍ້ມູນຂອງ ADB ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ອາດຈະຖືກນຳມາປືກສາດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຢູ່ໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ:

(i) ແນະນຳກ່ຽວກັບການປະເມີນເອກະສານປະມູນ: 
https://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation.

(ii) ເອກະສານມາດຈະຖານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນການຄັດເລືອກຄຸນວູດທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນ: 
https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-
procurement/goods-services/documents#prequalification.

(iii) ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຕໍ່ກັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນ: 
https://www.adb.org/documents/prequalification-ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ-
users-guide.

(iv) ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຕໍ່ກັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ: 
https://www.adb.org/documents/users-guide-procurement-goods. 

(v) ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລະດັບໂຮງງານ: 
https://www.adb.org/documents/users-guide-procurement-plant-
design-supply-and-install.

(vi) ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ: 
https://www.adb.org/documents/users-guide-procurement-works.

https://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation
https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services/documents#prequalification
https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services/documents#prequalification
https://www.adb.org/documents/prequalification-bidders-users-guide
https://www.adb.org/documents/prequalification-bidders-users-guide
https://www.adb.org/documents/users-guide-procurement-goods
https://www.adb.org/documents/users-guide-procurement-plant-design-supply-and-install
https://www.adb.org/documents/users-guide-procurement-plant-design-supply-and-install
https://www.adb.org/documents/users-guide-procurement-works
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ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງ ADB ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຕໍ່ 
ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການ 
ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ໂຮງຊ່າງ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ສາມາດປະກອບສ່ວນທາງດ້ານທັກສະ
ສະເພາະດ້ານ ແລະ ພາຫະນະ/ອຸປະກອນ ທີ່ບໍ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ ແລະ ສາມາດປະກອບ 
ເສີ່ມເຂົ້າໃນຊັບພະຍາກອນນັ້ນໄດ້. ຜູ້ຮັບເໝົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ແຕ່ວ່າ
ປະຕິບັດບໍ່ດີຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງສັນຍາ—ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຕາຕະລາງ 
ເວລາ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຕົ້ນທຶນ. ມັນສາມາດສ້າງພາບພົດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຕິດພັນກັບຕ໋ອງໂສ້່ການສະໜອງ. 
ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງວ່າມີຄຸນວຸດທິ 
ເໝາະສົມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບປະເດັນການປະຕິບັດງານ ແລະ 
ຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນ.
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ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສ່ທັດຂອງ ADB ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ ADB 
ແມ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ  
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂດພາກພື້ນນີ້ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ 
ໃນຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍັງມີປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂລກອາໄສ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ 
ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຜ່ານການສົ່ງເສ່ີມການເຕີບໂຕທາງເສ່ດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ 
ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ.

ADB ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງມະນີລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 48 ປະເທດ 
ມາຈາກພາກພື້ນ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ 
ປະກອບມີ ການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, ການຄໍ້າປະກັນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 
ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.




