
 

 

 

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ໂຄງການສອ້ມແປງແລະຄຸມ້ຄອງຂະແໜງຂວົທາງ  

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການສອ້ມແປງແລະຄຸມ້ຄອງຂະແໜງຂວົທາງ  

ໂຄງການ ເລກທ ີ 47085-002 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສະຖານະພາບໂຄງການ ອະນມຸດັແລວ້   

ປະເພດໂຄງການ/ຮູບແບບຂອງ

ການຊ່ວຍເຫຼອື  

ທນຶກູຢ້ມື  

ແຫຼ່ ງທນຶ/ຈາໍນວນ  ທນຶກູຢ້ມື 3368-LAO: ໂຄງການສອ້ມແປງແລະຄຸມ້ຄອງຂະແໜງຂວົທາງ  

ກອງທນຶການພດັທະນາອາຊ ີ US$ 27,00 ລາ້ນ  
 

ເປົາ້ໝາຍ ລະດບັຍຸດທະສາດ  ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ສະເໝພີາບກນັ  

ຕວົຂບັເຄື່ ອນການປ່ຽນແປງ  ການປກົຄອງ ແລະ ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ  

ຂະແໜງການ/ຂະແໜງການສໍາຮອງ  ຂະແໜງຂວົທາງ - ຂະແໜງຂນົສົ່ ງທາງບກົ (ເຂດນອກຕວົເມອືງ)  

ວຽກງານການເຊື່ ອຶມສານ ແລະ 

ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ມອີງົປະກອບ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຈາໍນວນໜຶ່ ງ   

 

 

ເນືອ້ໃນໂຄງການ   ໂຄງການສອ້ມແປງແລະຄຸມ້ຄອງຂະແໜງຂວົທາງແນໃສ່ປບັປຸງການສະໜອງການບໍລກິານ

ຂອງພາກລດັກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິທາງຫຼວງ. ໂຄງການນີຈ້ະຜນັຂະຫຍາຍວທິກີານ

ການຄຸມ້ຄອງທາງຫຼວງທີ່ ມຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ ໂດຍການສາ້ງຄວາມເຂັມ້

ແຂງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຄຽງຄູ່ກບັການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນການວາງ

ແຜນ, ການເງນີ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານບູລະນະທາງຫຼວງຢ່າງເປນັປກົກະຕໃິນ

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການສະບບັນີແ້ປເປນັພາສາລາວ ອງີຕາມສະບບັພາສາອງັກດິ ລງົວນັທ ີວນັທ ີ25  ເມສາ 2016  



ແຕ່ລະໄລຍະ. ໂຄງການນີຈ້ະຟືນ້ຟູ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ 

ຊື່ ງມຄີວາມຍາງທງັໝດົ 327 ກໂິລແມດັ ຢູ່ແຂວງສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ.ື ໂຄງ

ການນີຈ້ະປະກວບສ່ວນເຂົາ້ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍຜນົສໍາເລດັລວມຂອງລດັຖະບ

ານໃນການປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງທາງຫຼວງ.  

ຜນົສະທອ້ນຈາກໂຄງການທີ່ ຄາດໝາຍໄວແ້ມ່ນການສະໜອງການບໍລກິານຂອງພາກລດັ ໃນ

ຂະແໜງການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິທາງຫຼວງຈະໄດຮ້ບັການປບັປຸງ. ໝາກຜນົຂອງໂຄງການ

ແມ່ນວຽກງານບູລະນະທາງຫຼວງທີ່ ມຄີວາມຍນືຍງົຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ແຂວງສາ

ລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ.ື ໂຄງການນີຈ້ະບນັລຸຜນົໄດຮ້ບັຢູ່3 ດາ້ນ: (1) ການຄຸມ້ຄອງ 

ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານບູລະນະທາງຫຼວງ ຈະໄດຮ້ບັການປບັປຸງ; (2) ຄວາມ

ອາດສາມາດຂອງສະຖາບນັກ່ຽວກບັການບູລະນະທາງຫຼວງ ຈະມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ; (3) 

ວຽກຟືນ້ຟູ ແລະ ບູລະນະທາງຫຼວງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  

ເຫດຜນົຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມ

ເຊື່ ອມໂຍງກບັຍຸດທະສາດ

ແຫ່ງຊາດ/ພາກພືນ້  

ໂຄງການນີ ້ສອດຄ່ອງກບັຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ື2012-2016 ລະຫວ່າງລດັຖະບານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ  ແລະ ເອດບີ ີແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຄັງ້ທີ່  7 ສໍາລບັ 2011 – 

2015 ຂອງສປປ ລາວ, ຊຶ່ ງວ່າທງັສອງຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວນີມ້ເີປົາ້ໝາຍລວມ ແນ່ໃສ່ສົ່ ງ

ເສມີການເຕບີໂຕແບບຍນືຍງົ ແລະ ສະເໝພີາບກນັ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 

ການປະເມນີຜນົຂະແໜງຂນົສົ່ ງ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ທດິທາງຕ່ໍໜາ້ (ASR) ສໍາລບັ ສ

ປປ ລາວ ປະຈາໍປ ີ 2011 ຂອງເອດບີ ີ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັຄວາມຈາໍເປນັເພື່ ອການສະໜບັສະໜນູ

ວຽກງານບູລະນະທາງຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫເ້ປນັອງົປະກອບຕົນ້ຕໍຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື

ຂອງເອດບີໃີຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄດົ. ນອກນັນ້, ໂຄງການນີີຍ້ງັປະກອບມ ີວຽກງານ

ຂອງໂຄງການລເິລີ່ ມການພດັທະນາຂະແໜງຂນົສົ່ ງແບບຍນືຍງົຂອງ ເອດບີ ີ ອກີດວ້ຍ ຊຶ່ ງ

ເປນັໂຄງການທີ່ ກໍານດົລະບບົຂນົສົ່ ງທີ່ ມຄີວາມປອດໄພ, ເຂົາ້ເຖງິໄດ,້ ເປນັມດິຕ່ໍສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ແລະ ມລີາຄາບ່ໍສູງເກນີໄປ.  

ຜນົກະທບົ  ການສະໜອງການບໍລກິານຂອງພາກລດັ ໃນຂະແໜງການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິທາງຫຼວງ ໄດຮ້ບັ

ການປບັປຸງ (ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດຄັງ້ທີ່  7 ປ ີ2015) 

ຜນົໄດຮ້ບັໂຄງການ  

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ  ວຽກງານບູລະນະທາງຫຼວງທີ່ ມຄີວາມຢນືຍງົ ຢູ່ແຂວງສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ ື

ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງສໍາເລດັຜນົ.  

ຄວາມຄບືໜາ້ ທີ່ ຈະກາ້ວໄປເຖງິຜນົໄດ ້

ຮບັ  

 

 

 

 

 



ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  

ລາຍລະອຽດຜນົອອກຂອງໂຄງການ  1. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານບູລະນະທາງຫຼວງໄດຮ້ບັການປບັປຸງ;  

2. ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບນັກ່ຽວກບັຄຸຄ້ອງຊບັສນີທາງຫຼວງໃຫຍ້ນືຍງົມຄີວາມ

ເຂັມ້ແຂງ;  

3. ວຽກສອ້ມແປງແລະບູລະນະຮກັສາທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດແລະທອ້ງຖີ່ ນໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັຢ່າງມຜີນົສໍາເລດັ. 

ສະຖານະພາບ ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (ຜນົໄດຮ້ບັ, ກດິ

ຈະກໍາ, ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ)  

 

ສະຖານທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ   

ປະເພດຂອງວຽກງານປກົປອ້ງ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  B 

ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ  C 

ດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ  B 

ບດົສະຫຸຼບ ທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  ໂຄງການນີຄ້າດວ່າຈະບ່ໍສົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຖກືຈດັເຂົາ້ 

ໜວດລະດບັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ B ອງີຕາມບດົຖະແຫລງນະໂຍບາຍການປອ້ງ 

ກນັຜນົກະທບົ ຂອງເອດບີ.ີ  

ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແບບບ່ໍສະ

ໝກັໃຈ  

ຂອບວຽກງານຂອງໂຄງການແນໃສ່ບູລະນະເສັນ້ທາງທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ພາຍໃນເຂດພືນ້ທີ່  ທີ່ ມໃີນ

ປະຈບຸນັ. ໂຄງການນີ ້ ຈະບ່ໍມກີານຄອບຄອງທີ່ ດນິ ຫຼ ື ມກີານຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິທີ່

ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍຄນົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຫຼ ື ທາງກາຍະພາບ. ການຈດັ

ຕັງ້ປະເພດດາ້ນການຍກົຍາ້ຍແບບບ່ໍສະໝກັໃຈຂອງໂຄງກນານີແ້ມ່ນປະເພດ C.  

ດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົທອ້ງຖີ່ ນ  ການຈດັປະເພດຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົທອ້ງຖີ່ ນຂອງໂຄງການນີແ້ມ່ນຈດັເຂົາ້ໝວດ B. ແຜນ

ປກົປອ້ງຄນົທອ້ງຖີ່ ນໄດຮ້ບັການກະກຽມແລວ້ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການປກຶສາຫາລຢ່ືາງ

ມຄີວາມໝາຍຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ສງັຄມົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສູງ

ສຸດແລະຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົລງົ ໃນກລໍະນທີີ່ ບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດໝ້ດົ.  



ການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ  ທີ່ ປກຶສາຈາໍນວນໜຶ່ ງຂອງໂຄງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ກ່ຽວກບັ ການກະ

ກຽມໂຄງການ ໄດດໍ້າເນນີການສື່ ສານ, ມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ປກຶສາຫາລ ືກບັພາກສ່ວນກ່ຽວ

ຂອ້ງ. ຜນົໄດຮ້ບັແລະຂໍສ້ະເໜຈີາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຫຼົ່ ານີຈ້ະໄດເ້ຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນ 

ການອອກແບບໂຄງການ.  

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການ  

 

ໂອກາດທາງດາ້ນທຸລະກດິ 

ການບໍລກິານທີ່ ປກຶສາ ທຸກການຈດັຈາ້ງຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ

ຫຼກັການຈດັຈາ້ງຂອງເອດບີ ີ(ເດອືນເມສາ 2013, ແລະສະບບັປບັປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) 

ການຈດັຊື ້ ທຸກການຈດັຊືຈ້ະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼກັການ

ຈດັຊືຂ້ອງເອດບີ ີ(ເດອືນເມສາ 2015, ແລະສະບບັປບັປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) 

ພະນກັງານຜູຮ້ບັຜອິຊອບໂຄງການ 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ ຝ່າຍເອດບີ ີ ທ່ານ ຄັ່ ງ ຮງັເລອືງ (Kang Hang Leung) 

ກມົຂອງເອດບີ ີທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ  ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໄຕ ້(SERD) 

ພະແນກຂອງເອດບີ ີທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ໂຄງການ  

ພະແນກຂນົສົ່ ງ ແລະ ການສື່ ສານ, SERD 

ອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຝ່າຍລດັຖະບານ  ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ  

ກມົເຄຫາ ແລະ ຜງັເມອືງ, ສປປ ລາວ,  

ຖະໜນົລາ້ນຊາ້ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  

ຕູໄ້ປສະນ ີ206  

ຕາຕະລາງເວລາ  

ຜ່ານເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງກນ  24 ຕຸລາ 2013 

ລງົທາບທາມຂໍມູ້ນ  20 ເມສາ 2015 to 29 ເມສາ 2015 



ກອງປະຊຸມ MRM 01 ກນັຍາ 2015 

ອະນມຸດັ  28 ມງັກອນ 2016 

ລງົທວນຄນືຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ -  

ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການປບັປຸງຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ  28 ມນີາ 2016 

 

ໂຄງການທນືກູຢ້ມື 3368-LAO 

ວນັເດອືນປ ີສໍາຄນັ 

ອະນມຸດັ  ວນັທີ່ ເຊນັສນັຍາກູຢ້ມື  ວນັທີ່ ສາມາດນໍາໃຊເ້ງນິໄດ ້ 

ວນັປດິໂຄງການ 

ເບືອ້ງຕົນ້  ດດັແກ ້ ຕວົຈງິ  

28 ມງັກອນ 2016 11 ມນີາ 2016 -  30 ກນັຍາ 2021 -  -  

ແຜນນໍາໃຊເ້ງນີທນື ການນໍາໃຊທ້ນຶກູຢ້ມື  

 ຈາໍນວນລວມ (ເປນັເງນິຈາໍນວນ 

ຫຼກັລາ້ນ US$) 
ວນັທ ີ ເອດບີ ີ ອື່ ນໆ  ເປເີຊນັສຸດທ ິ 

ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງໂຄງການ  29,90 ຈາໍນວນສະສມົທງັໝດົ ທີ່ ມສີນັຍາແລວ້  

ເອດບີ ີ 27,00 28 ມງັກອນ 2016 0,00 0,00  0% 

ທນຶສມົທບົ  2,90 ຈາໍນວນເບກີຈ່າຍສະສມົທງັໝດົ 

ການຮ່ວມທນຶ  0,00 28 ມງັກອນ 2016 0,00 0,00  0% 

 

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການ (PDS) ປະກອບມຂໍີມູ້ນ ແລະ ຕວົເລກໂດຍສງັເຂບກ່ຽວກບັໂຄງການ ຫຼ ືແຜນງານໃດໜຶ່ ງ: ເນື່ ອງຈາກວ່າ 

PDS ບນັຈຂໍຸມູ້ນກ່ຽວກບັວຽກງານໂຄງການທີ່ ໄດພ້ວມຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; ສະນັນ້ ຂໍມູ້ນບາງຢ່າງອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມຢູ່ໃນສະ-

ບບັເບືອ້ງຕົນ້ດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແຕ່ວ່າຈະໄດຮ້ບັການດດັແກ ້ ແລະ ປບັປຸງ ໃນເວລາທີ່ ມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ. ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເຫນ ີ

ແມ່ນຂໍມູ້ນຄາດຄະເນໃນຂັນ້ພືນ້ຖານເທົ່ ານັນ້. 

 

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊນໍີາສະເໜຂໍີມູ້ນທີ່ ມໃີນເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການ (PDS) ເພື່ ອເປນັແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນສໍາລບັຜູນໍ້າໃຊຂ້ອງຕນົເທົ່ າ

ນັນ້ໂດຍບ່ໍມກີານຮບັປະກນັໃດໆທງັສິນ້ກ່ຽວກບັຂໍມຸ້ນ. ໃນຂະນະທີ່  ເອດບີ ີ ທຸມ້ເທທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອນໍາສະເໜເີນືອ້ໃນທີ່ ມຄຸີນນະ

ພາບສູງສຸດ, ແຕ່ວ່າ ຂໍມູ້ນທີ່ ນໍາສະເໜ ີ“ໃນທີ່ ນີ”້ ຈະບ່ໍມກີານຮບັປະກນັໃດໆທັງ້ສິນ້ບ່ໍວ່າຈະແມ່ນການສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ ຫຼ ືການຕຄີວາມ

ໝາຍ ໂດຍບ່ໍມກີານຮບັປະກນັຂໍຈ້າໍກດັເພື່ ອຈດຸປະສງົທາງດາ້ນການຄາ້, ການຂະຫຍາຍຄວາມເພື່ ອຈດຸປະສງົໃດໜື່ ງ, ແລະ ການບໍ່ ລະເມດີ. ເວົາ້ 

ສະເພາະ, ເອດບີຈີະບ່ໍດໍາເນນີການ ຫຼ ືສະແດງຄໍາຄດິເຫນັໃດໆກ່ຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຄວາມສມົບູນຂອງຂໍມູ້ນເຫຼ ົ່ ານີ.້ 


