
ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການສະບບັແປເປນັພາສາລາວນີແ້ມ່ນອງີຕາມສະບບັພາສາອງັກດິວນັທ ີ18 ມຖຸີນາ 2015. 

 

 
 

ວນັທສີາ້ງເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການ – 

ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃນວນັທີ່  31 ມນີາ 15 

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການບູລະນະແລະປບັປຸງການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງຂະແໜງການທາງ   

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ເລກທໂີຄງການ/ແຜນງານ 47085-001  

ສະຖານະພາບ ອະນຸມດັແລວ້ 

ສະພາບທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ – 

ໃນການກະກຽມແຜນງານຫລຍຸືດທະສາດຢູ່ໃນປະເທດໃດໜຶ່ ງ, ການສະໜອງທນືໃຫແ້ກ່ໂຄງການໃດໜື່ ງ, ຫລກືານກາໍໜດົເອາົ, ຫລກືານອາ້ງອງີເຖງິ, ເຂດແດນສະເພາະ 

ຫລ ືທີ່ ຕັງ້ພູມສນັຖານໃດໜຶ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໃນເອກະສານສະບບັນີ,້ ທະ ນາຄານພດັທະນາອາຊບ່ໍີໄດມ້ເີຈດຕະນາກໍ່ ໃຫເ້ກດີການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫລ ື ຕ່ໍສະຖານະ

ພາບຂອງເຂດແຄວ້ນຫລພືືນ້ທີ່ ໃດໆທງັນັນ້. 

ຂະແໜງການ ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ   

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ (ທີ່ ບ່ໍແມ່ນເຂດເທດສະບານ)  

ວາລະຍຸດທະສາດ ການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດໂດຍລວມ 

ສິ່ ງຊຸກຍູກ້ານປ່ຽນແປງ ການສົ່ ງເສມີແລະການເຊື່ ອສານວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ໝວດສົ່ ງເສມີແລະເຊື່ ອມສານວຽກງານບດົບາດຍງີ-ຊາຍ ປະເພດ 3: ມອີງົປະກອບດາ້ນວຽກງານບດົບາດ-ຍງິຊາຍຈາໍນວນໜຶ່ ງ 

 

 ການສະໜອງທນື 

ປະເພດ/ 

ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫລອື ອະນມຸດັເລກທ ີ ແຫລ່ງທນຶ 

ຈາໍນວນມນູຄ່າອະນມຸດັ 

(ພນັ) 

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ  8492 ກອງທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ  750 

– – ຄູ່ຮ່ວມງານ  90 

ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການ 
 ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການແມ່ນໄດປ້ະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການຫລແືຜນງານຕ່າງໆ: ເນ ື່ ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນພວມໄດຮ້ບັການ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່. ດັ່ ງນ ັນ້, ມບີາງຂໍມູ້ນອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມໄວຢູ່້ໃນເອກະສານສະບບັເລີມ້ຕົນ້ນີ ້ ແຕ່ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີຈະໄດຖ້ກືຕື່ ມໃສ່ເອກະສານຂໍມູ້ນ

ໂຄງການດັ່ ງກ່າວພາຍຫຼງັທີ່ ມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ.ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຖ້ກືນໍາສະເໜແີມ່ນກໍາລງັຖກືພຈິາລະນາແລະປະກອບຄໍາເຫນັຢູ່. 



 

 ສະຫລຸບບນັຫາດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

– 

ການຍາ້ຍຖິ່ ນຖານທີ່ ບ່ໍແມ່ນຄວາມສະໝກັໃຈ 

– 

ຄນົທອງ້ຖິ່ ນ 

– 

 

 ການສື່ ສານ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ໃນໄລຍະອອກແບບໂຄງການ 

ທີ່ ປກຶສາພາຍໄຕວ້ຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການໃນການກະກຽມໂຄງການກາໍລງັດໍາເນນີບາດກາ້ວການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ 

ແລະ ຕດິຕໍ່ ພວົພນັແລະສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການປກຶສາຫາ ລກືບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ

ດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະສງັລວມເຂົາ້ໃນການອອກແບບໂຄງການ.  

ໃນໄລຍະຈດັຕງັປະຕບິດັໂຄງການ 

– 

 

 ລາຍລະອຽດໂຄງການ 

ໂຄງການບູລະນະທາງຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິເສັນ້ທາງແບບຍນືຍງົ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ ໂດຍຜ່ານການສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງດາ້ນການບໍລຫິານປກົຄອງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການວາງແຜນ, ການສະໜບັສະໜນູທາງການເງນິ, ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັວຽກການບູລະນະທີ່ ເປນັວຽກປະຈາໍ ແລະ ວຽກໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ແຂວງທີ່ ກາໍນດົໄດແ້ລວ້ນັນ້. ອງີຕາມນະໂຍບາຍການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງ

ຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ, ໂຄງການນີຈ້ະສຸມໃສ່: (1) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້ະຖາບນັຂອງກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ (MPWT) 

ແລະ ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂັນ້ແຂວງ (DPWT) ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບວຽກງານບູລະນະທາງ, ແລະ 

(2) ສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກການບູລະນະທີ່ ເປນັວຽກປະຈາໍ ແລະ ວຽກໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ຕາມແຂວງເປົາ້

ໝາຍ. ແຜນກະທບົຂອງໂຄງການນີແ້ມ່ນການປບັປຸງຂອດການບໍລກິານຂອງພາກລດັທີ່ ຕດິພນັກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິເສັນ້ທາງ. ຜນົໄດຮ້ບັ

ຂອງໂຄງການນີແ້ມ່ນການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິເສັນ້ທາງແບບຍນືຍງົ ຊື່ ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ພາຍໃນແຂວງສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະ

ປ.ື ຜນົອອກຂອງໂຄງການນີແ້ມ່ນ: (1) ປບັປຸງລະບບົການບໍລຫິານປກົຄອງ ແລະ ດໍາເນນີງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ເພື່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກງານຄຸມ້ຄອງ

ຊບັສນິເສັນ້ທາງມຄີວາມຢນືຍງົ, (2) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຄ້ວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບນັຂອງກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ຂັນ້ສູນ

ກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ  ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງຊບັສນິເສັນ້ທາງແບບຢນືຍງົ, ແລະ (3) ບູລະ

ນະຊບັສນິເສັນ້ທາງທີ່ ສໍາເລດັແລວ້ ແລະ ຟືນ້ຟູບາງພາກສ່ວນຂອງເສັນ້ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ເສັນ້ທາງພາຍໃນແຂວງ.   

 

 



 ເຫດຜນົອາ້ງອງີຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ/ ພາກພືນ້ 

ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີ ້ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັຄໍາແນະນໍາ ທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການປະເມນີແຜນງານຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຂະແໜງຂນົສົ່ ງຂອງ ເອດບີ ີ

(SAPE) ແນໃສ່ປບັປຸງແຜນງານບູລະນະທາງ ແລະ ການເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫຂ້ັນ້ແຂວງ. ນອກນັນ້, ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຍງັສອດຄ່ອງ

ຢ່າງໃກຊ້ດິກບັນະໂຍບາຍຕົນ້ຕໍຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຍຸດທະສາດນຮ່ວມພດັທະນາປະເທດ (CPS) ຂອງເອດບີ ີສໍາລບັ ສປປ ລາວ ໃນສກົປ ີ

2012 – 2016, ຊຶ່ ງວ່າທງັສອງເອກະສານນີມ້ຈີດຸປະສງົແນໃສ່ສົ່ ງເສມີການເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິແບບຍນືຍງົ ແລະ ສມົສ່ວນແລະມສ່ີວນ 

ຮ່ວມ ແລະພອ້ມທງັການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍສຸມໃສ່ເຂດຊນົນະບດົ. ການປະເມນີຂະແໜງຂນົສົ່ ງ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຕໍ່

ໜາ້ (ASR) ທີ່ ໄດປ້ະເມນີແລະສາ້ງຂືນ້ໃນປ ີ2011 ສໍາລບັ ສປປ ລາວ ຂອງເອດບີ ີໄດໃ້ຫຮູ້ເ້ຖງິຄວາມຈາໍເປນັໃນການສະໜບັສະໜນູວຽກງານ

ບູລະນະທາງວ່າເປນັອງົປະກອບຕົນ້ຕໍທີ່ ສໍາຄນັຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືໃນອະນາຄດົຂອງ ເອດບີ ີແກ່ຂະແໜງການຂນົສົ່ ງຂອງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການ

ທີ່ ຖກືນໍາສະເໜນີີແ້ມ່ນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງວຽກງານລເິລີ່ ມສາ້ງຂະແໜງຂນົສົ່ ງແບບຍນືຍງົ (STI) ຂອງເອດບີ ີ ຊຶ່ ງເປນັວຽກງານທີ່ ກາໍນດົລະບບົຂນົ

ສົ່ ງທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ,້ ມຄີວາມປອດໄພ, ເປນັມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄດ.້ ແຜນດໍາເນນີທຸລະກດິຂັນ້ປະເທດ (COBP) ສກົ 

ປ ີ2013 - 2015 ຂອງ ເອດບີ ີ ກໍ່ ລວມເອາົໂຄງການນີເ້ປນັໜຶ່ ງໃນໂຄງການທີ່ ຢູ່ໃນແຜນການຊ່ວຍເຫຼອືສໍາລບັ ສປປ ລາວ.  

 

 ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການພດັທະນາ 

– 

 

 ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

ຜນົໄດຮ້ບັລະອຽດ ຄວາມຄບືໜາ້ທີ່ ນໍາໄປສູ່ຜນົໄດຮ້ບັ 

– – 

 

 ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຂ້ອງໂຄງການ 

ສະຖານະພາບຂອງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ຜນົໄດຮ້ບັ, 

ກດິຈະກາໍ ແລະ ບນັຫາຕ່າງໆ) 

– – 

ສະຖານະພາບຂອງຈດຸປະສງົການພດັທະນາ ສະຖານະພາບຂອງ ການດໍາເນນີງານ/ການກໍ່ ສາ້ງ 

– – 

ສິ່ ງທີ່ ປ່ຽນແປງໃນພາກປະຕບິດັ  

– 

 

 



 ໂອກາດທາງທຸລະກດິ 

ວນັທກີານບນັທກຶຄັງ້ທາໍອດິ 13 ພະຈກິ 13 

ການບໍລກິານຂອງທີ່ ປກຶສາ 

ບໍລສິດັ Oriental Consultants ຈາໍກດັ ໄດຮ້ບັສນັຍາຈາ້ງໃຫເ້ປນັທີ່ ປກຶສາສໍາລບັການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການໃນການກະກຽມໂຄງການ 

(ໃນປະຈບຸນັບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວນີມ້ຊີ ື່ ວ່າ ບໍລສິດັ Oriental Consultants Global ຈາໍກດັ) ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມທຸລະກດິກບັສູນການພດັທະ

ນາສາກນົຂອງປະເທດຢີ່ ປຸ່ນ ໂດຍຮ່ວມກບັບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາແມ່ຂອງຈາໍກດັ.  

ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ 

– 

ປະກາດການຈດັຊື ້ແລະ ຈດັຈາ້ງທີ່ ປກຶສາ 

http://www.adb.org/projects/47085-001/business-opportunities  

 

 ຕາຕະລາງເວລາ 

ການອະນມຸດັແນວຄວາມຄດິ – 

ການພສູິດຂໍເ້ທດັຈງິ  – 

ກອງປະຊຸມປະເມນີການຄຸມ້ຄອງ – 

ອະນມຸດັ 24 ຕຸລາ 13 

 

 ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັ 

ເລກທອີະນມຸດັ ອະນມຸດັ ລາຍເຊນັ ການສາ້ງຜນົໄດຮ້ບັ 
ການປດິ 

 ເບືອ້ງຕົນ້ ປບັປຸງ ຕວົຈງິ 

ການຊ່ວຍເຫຼອື

ທາງດາ້ນວຊິາ

ການ ເລກທ ີ 

8492 

24 ຕຸລາ 13 25 ພະຈກິ 13 25 ພະຈກິ 13 30 ພະຈກິ 14 31 ມນີາ 16 – 

  

 ການນາໍໃຊ ້

ວນັທ ີ  ເລກທອີະນມຸດັ  ເອດບີ ີ(ພນັໂດລາ)  ແຫລ່ງທນຶອື່ ນໆ (ພນັໂດລາ)  ເປເີຊນັສຸດທ ິ

ສນັຍາໃຫທ້ນຶ ສະສມົ 

– – – – – 

ການເບກີຈ່າຍ ສະສມົ 

– – – – – 



 

 ຈາໍນວນງບົປະມານທນືຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການ (TA) (ຫວົໜ່ວຍ: ພນັ US$) 

ໂຄງການອະນຸ

ມດັ ເລກທ ີ

 ຈ ານວນເງນິ ທີ່

ຖກືອະນມຸດັ  

ຈາໍນວນເງນິອະນຸ

ມດັ ທີ່ ຖກືດດັ

ແກ ້ 

  ຈ ານວນເງນິທີ່

ມສີນັຍາທງັໝດົ  

ຍອດເຫຼອືທີ່ ຍງັບໍ

ມສີນັຍາ  

ຈາໍນວນຖກືຈ່າຍ

ທງັໝດົ  

 ຈ ານວນທີ່ ຍງັບ່ໍ

ທນັຈ່າຍທງັໝດົ  

ການຊ່ວຍເຫຼອື

ທາງດາ້ນວຊິາ

ການ ເລກທ ີ 

8492 750 750 667 83 130 620 

 

 ລາຍລະອຽດບ່ອນສອບຖາມ ແລະ ການປບັປຸງຂໍມ້ນູ 

ພະນກັງານຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີ ີ ທ່ານ Kang Hang Leung (khleung@adb.org)  

ກມົຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີ ີ ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້

ພະແນກຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີ ີ ພະແນກຂນົສົ່ ງ ແລະ ການສື່ ສານ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ –  

 

 ເວບັໄຊ ້ກ່ຽວກບັເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ເວບັໄຊໂ້ຄງການ http://www.adb.org/projects/47085-001/main  

ລາຍການເອກະສານໂຄງການ http://www.adb.org/projects/47085-001/documents  

 




