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ວນັທສີາ້ງເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການ – 

ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃ

ນວນັທ ີ

28 ເມສາ 15 

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການລຽ້ງສດັຂະໜາດນອ້ຍໃຫເ້ປນັສນິຄາ້ ໃນພາກເໜອື 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ເລກທໂີຄງການ/ແຜນງານ 47300-002  

ສະຖານະພາບ ອະນຸມດັແລວ້ 

ສະພາບທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ – 

ໃນການກະກຽມແຜນງານຫລຍຸືດທະສາດຢູ່ໃນປະເທດໃດໜຶ່ ງ, ການສະໜອງທນືໃຫແ້ກ່ໂຄງການໃດໜື່ ງ, ຫລກືານກາໍໜດົເອາົ, ຫລກືານ

ອາ້ງອງີເຖງິ, ເຂດແດນສະເພາະ ຫລ ື ທີ່ ຕັງ້ພູມສນັຖານໃດໜຶ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໃນເອກະສານສະບບັນີ,້ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊບ່ໍີໄດມ້ເີຈດ

ຕະນາກໍ່ ໃຫເ້ກດີການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫລ ືຕ່ໍສະຖານະພາບຂອງເຂດແຄວ້ນຫລພືືນ້ທີ່ ໃດໆທງັນັນ້. 

ຂະແໜງການ ຂະແໜງກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ  

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການກະສກິາໍ, ການພດັທະນາສະຖານບນັ ແລະ ຄວາມອາດ

ສາມາດ  

ການລຽ້ງສດັ  

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງສໍາລບັຕະຫຼາດຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ  

ວາລະຍຸດທະສາດ ການຂະຫຍາຍຕວົແບບຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິທີ່ ສມົສ່ວນແລະມສ່ີວນຮ່ວມ 

ສິ່ ງຊຸກຍູກ້ານປ່ຽນແປງ ການເຊື່ ອມສານແລະສົ່ ງເສມີວຽກງານບດົບາດຍງີ-ຊາຍ 

ການພດັທະນາບໍລຫິານການປກົຄອງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 

ການແກໄ້ຂດວ້ຍຄວາມຮູ ້ 

ການຮ່ວມມ ື 

ການພດັທະນາຂະແໜງການເອກະຊນົ 

ໝວດສົ່ ງເສມີ ແລະ ເຊື່ ອມສານບດົບາດຍງິຊາຍ ໝວດທ ີ2: ການເຊື່ ອມສານວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍຢ່າງມປີະສດິທພິາບ  

ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການ 
ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການແມ່ນໄດປ້ະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການຫລແືຜນງານຕ່າງໆ: ເນ ື່ ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນພວມໄດຮ້ບັການ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່. ດັ່ ງນ ັນ້, ມບີາງຂໍມູ້ນອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມໄວຢູ່້ໃນເອກະສານສະບບັເລີມ້ຕົນ້ນີ ້ ແຕ່ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີຈະໄດຖ້ກືຕື່ ມໃສ່ເອກະສານຂໍມູ້ນ

ໂຄງການດັ່ ງກ່າວພາຍຫຼງັທີ່ ມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ. ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຖ້ກືນໍາສະເໜ ີແມ່ນກໍາລງັຖກືພຈິາລະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫນັຢູ່. 

 



 

 ການສະໜອງທນື 

ປະເພດ/ 

ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫລອື ອະນມຸດັເລກທ ີ ແຫລ່ງທນຶ ຈາໍນວນມນູຄ່າອະນມຸດັ (ພນັ) 

ເງນີກູຢ້ມື 3198 ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ(ADF) 21.000 

ເງນີກູຢ້ມື – ກອງທນຶ IFAD - ທນຶກູຢ້ມື ທີ່ ເປນັ

ທນຶສມົທບົໃສ່ງບົປະມານໂຄງການ  

5.000 

ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້  – ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຈາກ IFAD  5.000 

– – ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລດັ  500 

ລວມທງັໝດົ  US$ 31.500 

 

 ໜວດຂອງການປກົປອ້ງ 

ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັລະດບັໝວດຂອງການປກົປອ້ງກະລຸນາເບິ່ ງໃນເວບັໄຊ ້

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

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ – 

ການຍາ້ຍຖິ່ ນຖານທີ່ ບ່ໍແມ່ນຄວາມສະໝກັໃຈ – 

ຄນົທອງ້ຖິ່ ນ – 

 

 ສະຫລຸບບນັຫາດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  

ການປບັປຸງຮູບແບບການຂາຍ, ການແປຮູບ, ການຂາ້ສດັ ແລະ ການຜະລດິຊີນ້ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຈະສົ່ ງຜນົກະທບົທາງບວກຕໍ່ ສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ. ໂຄງການຈະສະໜອງການຝກຶອບົຮມົເພີ່ ມເຕມີໃຫພ້ະນກັງານຮບັຜດິຊອບວຽກງານປກົປອ້ງຜນົກະທບົທີ່ ປະຈາໍຢູ່ໃນໜ່ວຍງານ NPMO  

ແລະ ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຂັນ້ແຂວງ. ຂອບການທບົທວນຄນື ແລະ ການປະເມນີດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ

ຄະນະບໍລຫິານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຈະເປນັບ່ອນອງີ ໃນການດໍາເນນີການປະເມນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ການດໍາເນນີມາດຕະ

ການຕອບໂຕ ້ຕໍ່ ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຈະເກດີຂຶນ້. ແຜນການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ ໃນໄລຍະການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໃນເວລາທີ່ ພືນ້ທີ່ ສະເພາະແລະການອອກແບບໄດຮ້ບັການກາໍນດົ ແລະ ຢັງ້ຢນື.  

ການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານທີ່ ບ່ໍແມ່ນຄວາມສະໝກັໃຈ 

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າການລຽ້ງສດັອາດຈະຮຽກຮອ້ງເຖງິທີ່ ດນິຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕໍ່ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄື່ ອງ 

ປຸກຂອງຝງັຈາໍນວນໜຶ່ ງ ແຕ່ວ່າ ຈະບ່ໍສົ່ ງຜນົກະທບົໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຂະໜາດໃຫ່ຍ. ກດິຈະກາໍທີ່ ຈະຕກົຢູ່ໃນໂຄງການປະເພດ A ຈະບ່ໍ

ລວມໄວຢູ່້ໃນໂຄງການນີ.້ ລດັຖະບານ ແລະ ເອດບີ ີ ເຫນັດເີປນັເອກະພາບກນັກ່ຽວກບັຂອບວຽກງານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ທີ່ ຈະໃຊເ້ປນັບ່ອນອງີໃນ

ການຄດັເລອືກຜນົກະທບົດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບໍ່ ສະໜກັໃຈ ແລະ ກາໍນດົຂັນ້ຕອນ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການ



ກະກຽມແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ສໍາລບັ ກດິຈະກາໍປະເພດ B. ແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຈະໄດຮ້ບັການກະກຽມຂຶນ້ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ

ການ ໃນເວລາທີ່ ພືນ້ທີ່ ສະເພາະແລະການອອກແບບໄດຮ້ບັການກາໍນດົແລະຢັງ້ຢນື. ແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ນັນ້ ຕອ້ງສົ່ ງເຖງິ, ພອ້ມ

ທງັໄດຮ້ບັການອະນມຸດັ ແລະ ຕດິຕາມໂດຍ ເອດບີ ີ ກ່ອນຈະມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍທີ່ ກາໍນດົໄວນ້ັນ້. ມາດຕະການຊດົເຊຍີ, ເງນິອຸດ

ໜນູ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານ ແລະ ບໍລຫິານ, ການສໍາຫຼວດ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ຈະໄດໄ້ດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທາງ

ການເງນິຈາກທນຶກູຢ້ມື. ງບົປະມານທີ່ ພຽງພໍສໍາລບັການກະກຽມ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຈະໄດຮ້ບັການກາໍນດົໄວຢ່້າງ

ສອດຄ່ອງ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັງບົປະມານສໍາລບັຊ່ຽວຊານດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ.  

ຄນົທອງ້ຖິ່ ນ 

ກດິຈະກາໍໂຄງການ ຈະບ່ໍເປນັສາເຫດໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງແບບບໍ່ ສະໝກັໃຈຂອງວຖິກີານດໍາລງົຊວິດິຂອງປະຊາຊນົບນັດາຊນົເຜົ່ າ, ວດັທະນະ

ທໍາ, ເຂດບນັພະບຸລຸດ, ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ, ຫຼ ື ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ; ຫຼ ື ການເອື່ ອຍອງີທີ່ ບ່ໍຕອ້ງການ ຕໍ່ ກນົໄກຕະ

ຫຼາດພາຍນອກ. ກດິຈະກາໍໂຄງການທງັໝດົ ຈະບ່ໍກໍ່ ໃຫເ້ກດີມກີານຈາໍແນກຊນົເຜົ່ າໃດໜຶ່ ງ. ຜນົກະທບົທາງລບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ຈະໄດຮ້ບັການ

ຫຼກີລຽ້ງ ຖາ້ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ້ຫຼ ືຈະໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີຢ່າງເໝາະສມົ. ຄາດວ່າ ຜນົກະທບົຕ່າງໆຈະເປນັຜນົກະທບົທາງບວກເປນັສ່ວນໃຫ່ຍ 

ຍອ້ນວ່າ ກດິຈະກາໍໂຄງການແມ່ນກດິຈະກາໍສົ່ ງເສມີເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າທງັໝດົ. ມາດຕະການສະເພາະເພື່ ອແກໄ້ຂ

ຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ ເພື່ ອຂນົຂວາຍການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ຮຽກຮອ້ງເຖງິກດິຈະກາໍ ແລະ ວທິີ

ການທີ່ ບ່ໍຕາຍຕວົ. ຂອບວຽກງານພດັທະນາຊນົເຜົ່ າທີ່ ໄດຮ້ບັການເຫນັດຈີາກລດັຖະບານ ແລະ ເອດບີ ີ ໄດກ້າໍນດົຂຶນ້ ພອ້ມທງັມງີບົປະມານຄບົ

ຖວ້ນເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານນີ ້ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການກະກຽມແຜນພດັທະນາຊນົເຜົ່ າ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍປະເພດ B ອງີຕາມຖະແຫຼງ

ນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງຂອງ ເອດບີ ີ(2009). ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເປນັໜ່ວຍງານທີ່ ມປີະສບົການ ໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນການດງັກ່າວນີ.້ ຈະບ່ໍມແີຜນການໃດໝດົ ທີ່ ໄດຮ້ບັການກະກຽມຂຶນ້ ໃນໄລຍະການຊ່ວຍເຫຼອືກະກຽມໂຄງການ ຍອ້ນວ່າຍງັບ່ໍທນັ

ມກີານກາໍນດົ ແລະ ຢັງ້ຢນືເຂດສະເພາະຂອງໂຄງການ. ເອດບີ ີ ຈະອະນມຸດັ ແລະ ຕດິຕາມແຜນດັ່ ງກ່າວນີ ້ ກ່ອນຈະມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ

ການຍ່ອຍ.  

 

 ການສື່ ສານ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ໃນໄລຍະອອກແບບໂຄງການ 

ກາໍລງັດໍາເນນີ. 

ໃນໄລຍະຈດັຕງັປະຕບິດັໂຄງການ 

ການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຈະໄດຮ້ບັການສບືຕໍ່ ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

 

 ລາຍລະອຽດໂຄງການ 

– 

 

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ/ ພາກພືນ້ 

– 

 



 ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການພດັທະນາ 

ຊາວກະສກິອນຜູທ້ີ່ ລຽ້ງສດັຂະໜາດນອ້ຍຢູ່ເຂດເປົາ້ໝາຍໂຄງການມລີາຍຮບັເພີ່ ມຂຶນ້   

 

 ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

ຜນົໄດຮ້ບັລະອຽດ ຄວາມຄບືໜາ້ທີ່ ນໍາໄປສູ່ຜນົໄດຮ້ບັ 

ລາຍຮບັຈາກການຂາຍສດັລຽ້ງມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານການ

ຜະລດິ ແລະ ການລຽ້ງສດັຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ຍນືຍງົຢູ່ເຂດໂຄງການ.  

ສນົຍາກູຢ້ມື ໄດລ້ງົລາຍເຊນັ ໃນວນັທ ີ 19 ມງັກອນ 2015 ແລະ ໂຄງ

ການມຜີນົສກັສດິຢ່າງເປນັທາງການ ສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນວນັ

ທ ີ2 ມນີາ 2015.  

 ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຂ້ອງໂຄງການ 

ສະຖານະພາບຂອງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ຜນົໄດຮ້ບັ, 

ກດິຈະກາໍ ແລະ ບນັຫາຕ່າງໆ) 

1. ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍໄດຮ້ບັ

ການຍກົລະດບັເຊັ່ ນດຽວກບັພາກສ່ວນອື່ ນໆທີ່ ຕດິພນັກບັຕ່ອງໂສມູ້ນ

ຄ່າການລຽ້ງສດັ.  2. ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງສໍາລບັຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າການລຽ້ງ

ສດັມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ. 3. ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຂົາ້ເຖງິສນິ

ເຊື່ ອໄດຮ້ບັການປບັປຸງ. 4. ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການໄດຮ້ບັການປບັປຸງ.  

ໂຄງການຍງັຄງົຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການລເິລີ່ ມ.ການສາ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານ 

NPMO ແລະ ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຄາດວ່າຈະສໍາເລດັ 

ໃນໄຕມາດ 2 ປ ີ2015.  

ສະຖານະພາບຂອງຈດຸປະສງົການພດັທະນາ ສະຖານະພາບຂອງ ການດໍາເນນີງານ/ການກໍ່ ສາ້ງ 

– – 

ສິ່ ງທີ່ ປ່ຽນແປງໃນພາກປະຕບິດັ  

– 

 ໂອກາດທາງທຸລະກດິ 

ວນັທກີານບນັທກຶຄັງ້ທາໍອດິ – 

ການບໍລກິານຂອງທີ່ ປກຶສາ 

– 

ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ 

– 

ປະກາດການຈດັຊື ້ແລະ ຈດັຈາ້ງທີ່ ປກຶສາ 

http://www.adb.org/projects/47300-002/business-opportunities  



 

 ຕາຕະລາງເວລາ 

ການອະນມຸດັແນວຄວາມຄດິ 13 ທນັວາ 13 

ການພສູິດຂໍເ້ທດັຈງິ 18 ສງິຫາ 2014 to 01 ກນັຍາ 2014 

ກອງປະຊຸມປະເມນີການຄຸມ້ຄອງ 24 ກນັຍາ 14 

ອະນມຸດັ 24 ພະຈກິ 14 

 

 ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັ 

ເລກທອີະນມຸດັ ອະນມຸດັ ລາຍເຊນັ ການສາ້ງຜນົໄດຮ້ບັ 
ການປດິ 

 ເບືອ້ງຕົນ້ ປບັປຸງ ຕວົຈງິ 

ເງນິກູຢ້ມື 3198 24 ພະຈກິ 14 19 ມງັກອນ 15 2 ມນີາ 15 31 ທນັວາ 21 – – 

 

 ການນາໍໃຊ ້

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

ສນັຍາໃຫທ້ນຶ ສະສມົ 

28 ເມສາ 2015 – – – – 

ການເບກີຈ່າຍ ສະສມົ 

– – 

 

– 

 

– 

 

– 

 

 

 ສະຖານະພາບຂອງຂໍສ້ນັຍາ 

ສນັຍາແມ່ນໄດຈ້ດັເປນັໝວດຕ່າງໆດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ບນັຊກີານເງນີໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການກວດສອບ, ການປກົປອ້ງ, ດາ້ນສງັຄມົ, ຂະແໜງການ, ດາ້ນການເງນີ, ເສດຖະກດິ, 

ແລະ ອື່ ນໆ. ການປະຕບິດັຂໍສ້ນັຍາແມ່ນໄດຮ້ບັການປະເມນີຈາກຂໍສ້ນັຍາໃນໝວດຕ່າງໆ ໂດຍການນໍາໃຊມ້າດຖານດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ (i) ມຄີວາມເພີ່ ງພໍໃຈຂໍສ້ນັຍາທງັໝດົ

ໃນໝວດດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ, ເງ ື່ອນໄຂສູງສຸດອນັໜຶ່ ງຂອງຂໍສ້ນັຍາໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດໃຫຖ້ກືຍກົເວັນ້, (ii) ພໍໃຈບາງສ່ວນເງ ື່ອນໄຂສູງສຸດຂອງສອງຂໍສ້ນັຍາ

ໃນໝວດດັ່ ງກ່າວນັນ້ບ່ໍໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ, (iii) ບ່ໍມຄີວາມພໍໃຈສນັຍາສາມຂໍ ້ ຫລ ື ຫລາຍກວ່ານັນ້ຢູ່ໃນໝວດດັ່ ງກ່າວບ່ໍໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ. ອງີຕາມນະໂຍບາຍ 

ສື່ ສານມວນປີ 2011, ການຈດັ ອນັດບັການປະຕບິດັສນັຍາສໍາລບັເອກະສານລາຍງານທາງການເງນີໂຄງການ ຈະໄດປ້ະຕບີດັໃນບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການເຈລະຈາໂຄງ 

ການ ພາຍຫລງັວນັທີ່  2 ເມສາ 2012. 

ເລກທອີະນມຸດັ 

ໝວດ 

ຂະແໜງການ ສງັຄມົ ການເງນີ ເສດຖະກດິ ອື່ ນໆ ການປກົປອ້ງ 
ເອກະສານລາຍງານ 

ທາງການເງນີໂຄງການ 

ໝວດ – – – – – – – 

 



 ລາຍລະອຽດບ່ອນສອບຖາມ ແລະ ການປບັປຸງຂໍມ້ນູ 

ພະນກັງານຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີ ີ ທ່ານ Charles David Salter  (dsalter@adb.org)  

ກມົຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີ ີ ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

ພະແນກຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີ ີ ພະແນກສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ກະສກິາໍ, ກມົອາຊຕີາເວນັ 

ອອກສຽງໃຕ ້

ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ –  

 

 ເວບັໄຊ ້ກ່ຽວກບັ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ເວບັໄຊໂ້ຄງການ http://www.adb.org/projects/47300-002/main  

ລາຍການເອກະສານໂຄງການ http://www.adb.org/projects/47300-002/documents  

 




