
ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການສະບບັແປເປນັພາສາລາວນີແ້ມ່ນອງີຕາມສະບບັພາສາອງັກດິວນັທ ີ4 ພດຶສະພາ ປ ີ2015. 

 

 
 

ວນັທສີາ້ງເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການ – 

ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການປບັປຸງວນັທ ີ 27 ມນີາ 15 

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານການສກຶສາຊັນ້ສູງໄລຍະທີ່ ສອງ 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ເລກທໂີຄງການ/ແຜນງານ 48127-001  

ສະຖານະພາບ  ອະນຸມດັ  

ທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ – 

ໃນການກະກຽມແຜນງານ ຫລ ືຍຸດທະສາດຢູ່ໃນປະເທດໃດໜຶ່ ງ, ການສະໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ໂຄງການໃດໜຶ່ ງ, ຫລ ືການກາໍໜດົເອາົ, ຫລ ືການອາ້ງອງີເຖງິ, ເຂດແດນສະ

ເພາະ ຫລ ື ທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດໃດໜຶ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໃນເອກະສານສະບບັນີ,້ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊບ່ໍີໄດມ້ເີຈດຕະນາກໍ່ ໃຫເ້ກດີການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫລ ື ຕ່ໍ

ສະຖານະພາບຂອງເຂດແຄວ້ນ ຫລ ືພືນ້ທີ່ ໃດໆທງັນັນ້. 

ຂະແໜງການ ການສກຶສາ 

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການສກຶສາຫຼງັຈາກມດັທະຍມົ 

ວາລະຍຸດທະສາດ ການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິແບບສມົສ່ວນແລະມສ່ີວນຮ່ວມ 

ສິ່ ງຊຸກຍູກ້ານປ່ຽນແປງ – 

ໝວດການເຊື່ ອມສານແລະສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ – 

ຜູສ້ະຫນບັສະຫນນູໂຄງການ – 

 

 

 

 

ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການ 

 
ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການແມ່ນໄດປ້ະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການ ຫລ ື ແຜນງານຕ່າງໆ: ເນື່ ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນກາໍລງັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັຢູ່. ດັ່ ງນ ັນ້, ມບີາງຂໍມູ້ນອາດຈະບ່ໍໄດກ້ວມໄວຢູ່້ໃນເອກະສານສະບບັເລີ່ ມຕົນ້ນີ ້ແຕ່ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີຈະໄດຖ້ກືຕື່ ມໃສ່ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການດັ່ ງກ່າວ

ພາຍຫຼງັທີ່ ມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ. ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຖ້ືກນາໍສະເໜແີມ່ນກາໍລງັຖກືພຈິາລະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫນັຢູ່. 



 ການສະຫນອງທນຶ 

ປະເພດ/ 

ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫລອື ເລກທີ່ ອະນມຸດັ ແຫລ່ງທນື 

ຈາໍນວນມນູຄ່າອະນມຸດັ 

(ພນັ) 

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 8837 ທນຶພເິສດເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນ 

ວຊິາການ 

1.450 

ລວມ US$ 1.450 

 

 ຫມວດປອ້ງກນັຜນົກະທບົ  

ສໍາລບັລາຍລະອຽດເພີ່ ມຕື່ ມກ່ຽວກບັຫມວດປອ້ງກນັຜນົກະທບົ, ກະລຸນາເບິ່ ງ   

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ – 

ການຍາ້ຍຖິ່ ນຖານໂດຍບ່ໍມຄີວາມສະມກັໃຈ – 

ຄນົທອ້ງຖິ່ ນພືນ້ເມອືງ – 

 

 ສະຫລຸບບນັຫາສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ  

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

– 

ການຍາ້ຍຖິ່ ນຖານໂດຍບ່ໍມຄີວາມສະມກັໃຈ – 

ຄນົພືນ້ເມອືງ/ທອ້ງຖິ່ ນ 

– 

 

 ການສື່ ສານ, ການມສ່ີວນຮ່ວມແລະການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ຈະຮບັຜດິຊອບການປກຶສາຫາລ ືກບັລດັຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ໃນໄລຍະການປະຕບິດັໂຄງການ  

ການຮ່ວມມຢ່ືາງຕໍ່ ເນື່ ອງກບັລດັຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ວຽກງານການທບົທວນຄນືຂງົເຂດຕ່າງໆຂອງ ເອດບີ ີ

ໃນທຸກໆສອງປ.ີ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການຈະລງົໄວໃ້ນເວບັໄຊຂອງເອດບີ.ີ 

 

 



 ລາຍລະອຽດໂຄງການ 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຄັງ້ທ ີ7 ແຕ່ປ ີ2011-2015 (ແຜນການ) ວາງຍຸດທະສາດຕ່າງໆໃນການສົ່ ງເສມີການພດັທະນາເສດຖະກດິ - 

ສງັຄມົ, ການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມຂອງເສດຖະກດິຂອງ ສປປລາວ. ແຜນການດັ່ ງກ່າວຮບັຮູບ້ດົບາດອນັສ າຄນັຂອງ 

ການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົດາ້ນເສດຖະກດິ - ສງັຄມົຂອງຊາດ ແລະ ຖເືອາົການພດັທະນາ 

ການສກຶສາເປນັບຸລມິະສດິ. ການຍກົລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັະເຂດກໍ່ ເປນັຫນຶ່ ງໃນໂຄງການບຸລມິະສດິຂອງແຜນການ. ໂຄງການຫວງັ 

ວ່າຈະສາມາດເພີ່ ມໂອກາດໃນການສາ້ງວຽກເຮດັການທໍາໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ ຈບົການສກຶສາຊັນ້ສູງໃນປ ີ2025.  

 

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ/ພາກພືນ້ 

ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານການສກຶສາຊັນ້ສູງໂຄງການທີ່  2 ທີ່ ສະເຫນ ີ ຈະຊ່ວຍລດັຖະບານຂອງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທ ິ

ປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ປບັປຸງລະບບົການສກຶສາໃຫໄ້ດຕ້າມຈດຸປະສງົການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງຊາດ ແລະ ການຫລຸດ 

ພົນ້ຈາກສະຖານະພາບປະເທດທີ່ ດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ 2020. ໂດຍໂຄງການຈະປະຕບິດັວຽກນີດ້ວ້ຍການໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືເພື່ ອຊຸກຍູ ້

ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ວຽກທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາຊັນ້ສູງ, ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ຂອງ 

ລະບບົການສກຶສາຊັນ້ສູງ, ແລະ ສາ້ງຕັງ້ວທິະຍາເຂດໃຫມ່ຢູ່ມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັະເຂດ. 

 

 ຜນົກະທບົດາ້ນການພດັທະນາ 

– 

 

 ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຮ້ບັ ຄວາມຄບືຫນາ້ທີ່ ນໍາໄປສູ່ຜນົໄດຮ້ບັ 

– – 

 

 ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຄວາມຄບືຫນາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

ສະຖານະພາບຄວາມຄບືຫນາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ             

(ຜນົໄດຮ້ບັ, ກດິຈະກາໍ ແລະ ບນັຫາຕ່າງໆ) 

– – 

ສະຖານະພາບຈດຸປະສງົການພດັທະນາ ສະຖານະພາບຂອງການດໍາເນນີງານ/ການກໍ່ ສາ້ງ 

– – 

ສິ່ ງທີ່ ປ່ຽນແປງໃນພາກປະຕບິດັ  

–  



 ໂອກາດທາງທຸລະກດິ 

ວນັທບີນັທກຶຄັງ້ທາໍອດິ 20 ມງັກອນ 15 

ການບໍລກິານຂອງທີ່ ປກຶສາ 

ທີ່ ປກຶສາສ່ວນບຸກຄນົຈະເຮດັວຽກຮບັຜດິຊອບ PPTA, ເຊິ່ ງສະແດງໄວ ້ ລວມທງັການບໍລກິານຂອງທີ່ ປກຶສາສາກນົເປນັເວລາ 37.5 ເດອືນ, 

ແລະ ການບໍລກິານຂອງທີ່ ປກຶສາຈາກພາຍໃນປະເທດເປນັເວລາ 55 ເດອືນ. ສໍາລບັບາງຫນາ້ວຽກ, ເອດບີ ີຈະເລອືກ ແລະ ເຮດັວຽກນໍາທີ່ ປກຶ 

ສາສ່ວນບຸກຄນົໂດຍຜ່ານການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາສ່ວນບຸກຄນົທີ່ ສອດຄ່ອງຄູ່ມແືນະນໍາກ່ຽວກບັການນໍາໃຊທ້ີ່ ປກຶສາຂອງເອດບີ ີ (ມນີາ 2013, 

ອງີຕາມການດດັແກໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະ). ທີ່ ປກຶສາອາດຈະຈດັຫາອຸປະກອນດວ້ຍການຊືເ້ຄື່ ອງອູປະກອນຕ່າງໆແບບສມົທຽບລາຄາໂດຍອງີໃສ່ 

ຄູ່ມແືນະນໍາກ່ຽວກບັການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຂອງ ເອດບີ ີ (ມນີາ 2013, ອງີຕາມການດດັແກໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະ). ທີ່ ປກຶສາບາງຄນົອາດຈະໄດຖ້ກືວ່າ 

ຈາ້ງໂດຍຜ່ານບໍລສິດັຫນຶ່ ງທີ່ ມກີານຄດັເລອືກໂດຍອງີໃສ່ຄຸນະພາບແລະອດັຕາຄ່າຈາ້ງ (90:10). ບາງບວ້ງຂອງທນືສຸກເສນີຈະບ່ໍໄດມ້ອບໃຫ ້

ແກ່ທີ່ ປກຶສາສ່ວນບຸກຄນົ ຫຼ ື ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາທີ່ ເປນັຕົນ້ສງັກດັຂອງທີ່ ປກຶສາສ່ວນບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວ, ແຕ່ຈະສະໜອງໃຫຕ້າມຄວາມຈາໍເປນັທີ່  

ເກດີຂຶນ້. ທີ່ ປກຶສາຈະເຮດັວຽກທີ່ ກ່າວໄວໃ້ນຕາຕະລາງ A3.3 ຂອງບດົເພີ່ ມຕື່ ມ 3 ຂອງເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງການ. 

ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ 

ທີ່ ປກຶສາສ່ວນບຸກຄນົຈະເຮດັວຽກຮບັຜດິຊອບ PPTA, ເຊິ່ ງສະແດງໄວ ້ ລວມທງັການໃຫກ້ານປກຶຈາກທີ່ ປກືສາສາກນົເປນັເວລາ 37.5 

ເດອືນ, ແລະ ການໃຫຄໍ້າປກຶສາຈາກທີ່ ປກຶສາຈາກພາຍໃນປະເທດເປນັເວລາ 55 ເດອືນ. ສໍາລບັບາງຫນາ້ວຽກ, ເອດບີ ີ ຈະເລອືກ ແລະ 

ຈາ້ງທີ່ ປກຶສາສ່ວນບຸກຄນົໂດຍຜ່ານການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາສ່ວນບຸກຄນົ ໂດຍອງີໃສ່ຄູ່ມແືນະນ າກ່ຽວກບັການນ າໃຊທ້ີ່ ປກຶສາຂອງເອດບີ ີ (ມນີາ 

2013, ອງີຕາມການດດັແກໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະ). ທີ່ ປກຶສາອາດຈະຈດັຫາອຸປະກອນດວ້ຍການຊືເ້ຄື່ ອງອູປະກອນຕ່າງໆແບບສມົທຽບລາຄາ 

ໂດຍອງີໃສ່ຄູ່ມແືນະນໍາກ່ຽວກບັການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຂອງເອດບີ ີ (ມນີາ 2013, ອງີຕາມການດດັແກໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະ). ທີ່ ປກຶສາບາງຄນົອາດ 

ຈະຖກືວ່າຈາ້ງໂດຍຜ່ານບໍລສິດັຫນຶ່ ງທີ່ ມກີານຄດັເລອືກໂດຍອງີໃສ່ຄຸນນະພາບແລະອດັຕາຄ່າຈາ້ງ (90:10). ບາງບວ້ງຂອງທນືສຸກເສນີຈະບ່ໍໄດ ້

ມອບໃຫແ້ກ່ທີ່ ປກຶສາສ່ວນບຸກຄນົ ຫຼ ື ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາທີ່ ເປນັຕົນ້ສງັກດັຂອງທີ່ ປກຶສາສ່ວນບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວ, ແຕ່ຈະສະໜອງໃຫຕ້າມຄວາມຈາໍ 

ເປນັທີ່ ເກດີຂຶນ້. ທີ່ ປກຶສາຈະເຮດັວຽກທີ່ ກ່າວໄວໃ້ນຕາຕະລາງ A3.3 ຂອງບດົເພີ່ ມຕື່ ມ 3 ຂອງເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງການ.  

ແຈງ້ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ທີ່ ປກຶສາ 

http://www.adb.org/projects/48127-001/business-opportunities  

 ຕາຕະລາງເວລາ 

ການອະນມຸດັແນວຄວາມຄດິ – 

ການລງົພສູິດຕວົຈງິ – 

ກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການລງົທນຶ – 

ການອະນມຸດັ 18 ທນັວາ 14 

 ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັ  

ເລກທອີະນມຸດັ ອະນມຸດັ ການລງົນາມ ການມຜີນົ 

ການປດິໂຄງການ 

ກາໍຫນດົ ທບົທວນ ຕວົຈງິ 

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື 

ດາ້ນວຊິາການ 

8837 

18 ທນັວາ 14 9 ມງັກອນ 15 9 ມງັກອນ 15 30 ກນັຍາ 15 – – 



 

 ການປະຕບິດັ 

ວນັທ ີ ເລກທອີະນມຸດັ 

ເອດບີ ີ 

(US$ ພນັ) 

ແຫຼ່ ງທນຶອື່ ນໆ 

(US$ ພນັ) ເປເີຊນັສຸດທ ິ

ສນັຍາທີ່ ໄດອ້ະນມຸດັສະສມົ 

– – – – – 

ການເບກີ - ຈ່າຍສະສມົ 

– – – – – 

 

 ມນູຄ່າຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ (US$ ພນັ) 

ເລກທ ີອະນມຸດັ 

ມນູຄ່າ 

ອະນມຸດັ ມນູຄ່າປບັປຸງ 

ມນູຄ່າທງັຫມດົ 

ທີ່ໄດຕ້ກົລງົ 

ອະນມຸດັ 

ງບົດຸນວງົເງນິ 

ຍງັບໍ່ ອະນມຸດັ 

ລວມມນູຄ່າ   

ເບກີ-ຈ່າຍ ງບົດຸນຄາ້ງໂອນ 

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອື 

ດາ້ນວຊິາການ 

8837 

1.450 1.450 25 1.426 0 1.450 

 

 ສະຖານະພາບຂອງສນັຍາ 

ຂໍສ້ນັຍາແມ່ນໄດຈ້ດັເປນັຫມວດຕ່າງໆດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ ບນັຊກີານເງນິໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການກວເສອບບນັຊ,ີ ການປກົປອ້ງ, ດາ້ນສງັຄມົ, ຂະແຫນງການ, ດາ້ນການ ເງນິ, 

ເສດຖະກດິ ແລະ ອື່ ນໆ. ການປະຕບິດັຂໍສ້ນັຍາ ແມ່ນໄດຮ້ບັການປະເມນີຈາກຂໍສ້ນັຍາໃນຫມວດຕ່າງໆ ໂດຍການນໍາໃຊມ້າດຖານດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ (i) ມຄີວາມເພິ່ ງພໍໃຈ 

ຂໍສ້ນັຍາທງັຫມດົໃນຫມວດດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ, ເງ ື່ອນໄຂສູງສຸດອນັຫນຶ່ ງຂອງຂໍສ້ນັຍາໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດໃຫຖ້ກືຍກົເວັນ້, (ii) ພໍໃຈບາງສ່ງນເງ ື່ອນ ໄຂສູງສຸດ 

ຂອງສອງຂໍສ້ນັຍາໃນຫມວດດັ່ ງກ່າວນັນ້ບ່ໍໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ, (iii) ບ່ໍມຄີວາມພໍໃຈສນັຍາສາມຂໍ ້ ຫຼ ື ຫຼາຍກວ່າຢູ່ໃນຫມວດດັ່ ງກ່່າວບ່ໍໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ. ອງີຕາມນະ 

ໂຍບາຍມວນຊນົປີ 2011. ການຈດັອນັດບັການປະຕບິດັສນັຍາລໍາດບັ ເອກະສານລາຍງາຍທາງການ, ການເງນິໂຄງການຈະໄດປ້ະຕບິດັໃນບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການ 

ເຈລະຈາພາຍຫຼງັວນັທ ີ2 ເມສາ 2012. 

ເລກທອີະນມຸດັ. 

ຫມວດ 

ຂະແຫນງ ສງັຄມົ ການເງນິ ເສດຖະກດິ ອື່ ນໆ ການປກົປອ້ງ 

ເອກະສານ 

ລາຍງານການເງນິ 

ໂຄງການ 

– – – – – – – – 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ລາຍລະອຽດບ່ອນສອບຖາມແລະການປບັປຸງຂໍມ້ນູ 

ພະນກັງານເອດບີຜູີຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ Norman LaRocque (nlarocque@adb.org)  

ກມົຮບັຜດິຊອບໂຄງການຂອງເອດບີ ີ ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

ພະແນກຮບັຜດິຊອບໂຄງການຂອງເອດບີ ີ ພະແນກພດັທະນາມະນຸດແລະສງັຄມົ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ 

ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ –  

 

 ເວບັໄຊ 

ເວບັໄຊໂຄງການ http://www.adb.org/projects/48127-001/main  

ລາຍການເອກະສານໂຄງການ http://www.adb.org/projects/48127-001/documents  

 

 

 




