
 
 
 
 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຂນົສົ່ ງແບບຍນືຍງົໃນຕວົເມອືງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  
 
ຊື່ ໂຄງການ 
 
ໂຄງການເລກທີ່  
 
ປະເທດ 
 
ສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ 
 
ປະເພດຂອງໂຄງການ / ຮູບແບບ
ການຊ່ວຍເຫຼອື  
ແຫຼ່ ງທນື / ຈາໍນວນ 
 
 
 
ເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດ 
 
ປດັໃຈຂບັເຄື່ ອນຕໍ່ ການປ່ຽນແປງ 

 
 

ຂະແໜງການ / ຂະແໜງການຍ່ອຍ 
 
ການເຊື່ ອມສານບດົບາດຍງິ-ຊາຍເຂົາ້
ໃນໂຄງການ  
ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ 
 
 

 
ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຂນົສົ່ ງແບບຍນືຍງົໃນຕວົເມອືງນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ  
 
45041-003 
 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ  ປະຊາຊນົລາວ 
 
ອະນຸມດັແລວ້ 
 
ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ 
 
 
TA 9499-LAO: ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຂນົສົ່ ງແບບຍນືຍງົໃນຕວົເມອືງນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 

 
ກອງທນຶເທກັໂນໂລຊຂີ ັນ້ສູງ 1,50 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 

 
ການຂະຫຍາຍຕວົແບບຍນືຍງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  
ການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິແບບທົ່ ວເຖງິ   
ການປກົຄອງບໍລຫິານ ແລະ ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ 
ການຫາທາງອອກດວ້ຍຄວາມຮູ ້
ການຮ່ວມມ ື
ການພດັທະນາຂະແໜງເອກະຊນົ  
ຂນົສົ່ ງ - ຂນົສົ່ ງສາທາລະນະໃນເຂດເທດສະບານ  
 
ການເຊື່ ອມສານວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 
 
ໂຄວການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການນີ ້ມເີປົາ້ໝາຍເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ ໂຄງການສາ້ງຄວາມສາມາດກ່ຽວກບັການຂນົສົ່ ງແບບຍນືຍງົ
ໃນຕົວເມອືງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (VSUTP) [45041-002] ໃນ ສປປ ລາວ. ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວິຊການນີ ້ຈະຊ່ວຍ
ລດັຖະບານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ VSUTP ໃຫປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັ, ແລະ ການນໍາໃຊລ້ະບບົ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກຕ່າງໆທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກໂຄງການ VSUTP ຢ່າງຍນືຍງົ ໂດຍການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ. ເປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະໄດຮ້ບັຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການນີມ້ຄີ:ື (i) ຄວາມຮູຫ້ຼາ້ສຸດກ່ຽວກບັໜາ້ວຽກ ແລະ ໂຄງ
ສາ້ງທາງກດົໝາຍຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງການສນັຈອນຈະໄດສ້ົ່ ງໃຫລ້ດັຖະບານ; (ii) ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັເທກັໂນໂລຊທີີີ່ ທນັສະໄໝ/
ລະບບົທີ່ ກາ້ວໜາ້ ທ່າມກາງບນັດາຜູມ້ອໍີານາດໃນການຕດັສນິໃຈ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້; ແລະ (iii) ພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດໃນ
ການຄຸມ້ຄອງການຂນົສົ່ ງໃນເຂດເທດສະບານຂອງໜ່ວຍງານທີ່ ສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ມາໃໝ່. 

ຄວາມເປນັມາຂອງໂຄງການ ແລະ 
ການເຊື່ ອມໂຍງກບັຍຸດທະສາດຂັນ້
ປະເທດ/ພາກພືນ້ 
 
 
 
 
 
ຜນົສະທອ້ນ 

 
ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຂນົສົ່ ງແບບຍນືຍງົໃນຕວົເມອືງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເປັນໂຄງການໜຶ່ ງທີ່ ຊບັຊອ້ນ ເຊິ່ ງມ ີ5 
ອງົປະກອບຕົນ້ຕໍ. ອງົປະກອບທງັໝດົນັນ້ ຈະນໍາໃຊເ້ທກັໂນໂລຊີສູງແລະພອ້ມທັງັລະບບົທີ່ ຍງັເປັນເລືອ້ງໃໝ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ລະບບົ BRT ເຊິ່ ງມສູີນຄວບຄຸມແບບລວມສູນ, ລະບບົເກບັຄ່າຝາກລດົອດັສະລຍິະ, ລະບບົຂຶນ້ທະບຽນພາຫະນະ
ແບບອເີລກັໂຕຼນກິລະບບົຂນົສົ່ ງທີ່ ຊານສະຫຼາດ (ITS) ສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງການສນັຈອນ, ແລະ ນໍາໃຊພ້າຫະນະທີ່ ບ່ໍຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງຈກັ. 
ມນັຈາໍເປນັທີ່ ບນັດາຜູປ້ະຕບິດັງານຕົນ້ຕໍຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງການຂນົສົ່ ງໃນເຂດຕວົເມອືງ ມຄີວາມຮູໃ້ໝ່ຫຼາ້ສຸດທາງດາ້ນວຊິາການ 
ແລະ ການປະຕບິດັງານ  ເພື່ ອວ່າພວກເຂາົຈະສາມາດຄຸມ້ຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຂົນສົ່ ງ
ແບບຍນືຍງົ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັໃຫໄ້ດດ້ ີແລະ ສາມາດສບືຕໍ່ ຄຸມ້ຄອງລະບບົດັ່ ງກ່າວພາຍຫລງັທີ່ ໂຄງການສໍາເລດັແລວ້. 



 
 
ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 
 
ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 
 
ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການບນັລູຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 
 
ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
 
ຜນົງານໂຄງການ 
 
ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ຜນົງານ, ກດິຈະກາໍ, ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ) 
 
ພືນ້ທີ່ ທາງພູມສາດ 
 
 
ສະຫລຸບຫຍໍດ້າ້ນສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ 
 
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  
 
ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່ ບ່ໍສະໝກັໃຈ 
 
ດາ້ນຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ 
 
ການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 
ໃນໄລຍະອອກແບບໂຄງການ 
 
ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
 
 
ໂອກາດຮ່ວມມທືາງທຸລະກດິ 
 
ການບໍລກິານດາ້ນທີ່ ປກຶສາ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການນີ ້ຈະຈດັຈາ້ງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ເຊີ່ ງບລໍສິດັດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະກວມເອາົ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການໃນ

ການຄຸມ້ຄອງການຂນົສົ່ ງໃນເຂດເທດສະບານ. ການຮບັສະໜກັແລະຄດັເລອືກບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ຈະນໍາໃຊວ້ທິກີານຄດັເລອືກອງີຕາມຄຸນນະພາບ ແລະ 
ລາຄາ ເຊິ່ ງອດັຕາສ່ວນຄຸນນະພາບ/ລາຄາແມ່ນ 90:10 ແລະ ຕອ້ງມບີດົສະເໜດີາ້ນວຊິາການຢ່າງຄບົຖວ້ນ. ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດຜ້ນົງານຕາມທີ່ ໄດກ້ໍາໜດົໄວ ້
ຂອງໂຄງການທາງ, ຄາດວ່າ ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາຈະປະກອບມທີີ່ ປຶກສາຕ່າງປະເທດລວມທງັໝດົປະມານ 33,5 ເດອືນ ແລະ ທີ່ ປກຶສາພາຍໃນລວມທງັໝດົ
ປະມານ 54 ເດອືນ.  

  

ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ອຸປະກອນແລະເຄື່ ອງຮບັໃຊຫ້ອ້ງການຈະໄດຈ້ດັຊືພ້າຍໃຕສ້ນັຍາບໍລກິານທີ່ ປກຶສາ. 
  

 
ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍເອດບີ ີ
 
ກມົຮບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍ ເອດບີ ີ
 
ພະແນກຮບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍເອດບີ ີ
 
ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

 
ທ່ານ Kimura, Shuji 
 
ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້
 
ພະແນກຂນົສົ່ ງແລະຄມົມະນາຄມົ, SERD 
 
ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສ ົ່ ງ, ກມົເຄຫາ - 
ຜງັເມອືງ ສປປ ລາວ, ຖະໜນົລາ້ນຊາ້ງ, ນະຄອນຫວຼງ
ວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ຕູ ້ປນ 206 

 
ຕາຕະລາງໂຄງການ 
 
ອະນຸມດັຮູບແບບເບືອ້ງຕົນ້
ຂອງໂຄງການ            07 ກລໍະກດົ 2017      
  

ການລງົເກບັກໍາຂໍມູ້ນຕວົຈງິ        -       
  

ກອງປະຊຸມຜ່ານໂຄງການ        -       
  

ອະນຸມດັໂຄງການ            05 ກຸມພາ 2018      
  



ການທບົທວນໂຄງການຄັງ້ສຸດ
ທາ້ຍ        -       
  

ການປບັປຸງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ 
ຄັງ້ສຸດທາ້ຍ            08 ກຸມພາ 2018      

 
                     

TA 9499-LAO                   
 

                 
 

       ເຫດການທີ່ ສໍາຄນັ       
 

 
ອະນຸມດັ 

  
ວນັທີ່ ເຊນັສນັຍາ 

 ວນັທີ່ ສນັຍາມຜີນົ
ບງັຄບັໃຊ ້

      ມືປ້ດິໂຄງການ   
 

        ຕາມກໍາໜດົ
ເດມີ 

  

ກາໍໜດົໃໝ່ 
  

ຕວົຈງິ 
 

                 
 

05 ກຸມພາ 2018 -   -   31 ທນັວາ 2020  -  - 
 

                  

   

 
 
           

 

    ແຜນການສະໜອງເງນິ/ການນາໍໃຊເ້ງນິໂຄງການ      ຍອດເບກີຈ່າຍສະສມົ 
 

ເອດບີ ີ ທນຶສມົທບົ ຄູ່ຮ່ວມງານ      ລວມ ວນັທີ່      ມນູຄ່າ 
 

  
ລດັຖະ
ບານ 

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງ

ໂຄງການ  
ຜູສ້ະໜບັສະໜນູທນຶໃຫແ້ກ່

ໂຄງການ  
ອື່ ນໆ 

        
 

0,00 1.500.000,00 0,00 0,00  0,00  0,00 1.500.000,00   05 ກຸມພາ 2018  0,00 
 

                     

 
 
ໜາ້ເວບັໄຊໂ້ຄງການ 
 
ສອບຖາມຂໍມູ້ນ 
 
ວນັທີ່ ດໍາເນນີການ 

 
 
https://www.adb.org/projects/45041-003/main 
 
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=45041-003 
 
14 ພດືສະພາ 2018 

 
ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຂອງໂຄງການໄດບ້ນັຈຂໍຸມູ້ນໂດຍຫຍໍກ່້ຽວກບັໂຄງການຫຼແືຜນງານ: ເນ ື່ ອງຈາກວ່າຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຂອງໂຄງການໄດບ້ນັຈຂໍຸມູ້ນຂອງວຽກທີ່ ພວມດໍາເນນີ, ບາງຂໍມູ້ນ
ອາດຈະບໍ່ ໄດເ້ອາົບນັຈເຸຂ ົາ້ໃນສະບບັເບືອ້ງຕ ົນ້ຂອງຂໍມ້ນູພືນ້ຖານຂອງໂຄງການນັນ້ ແຕ່ວ່າຈະໄດເ້ອາົຕື່ ມເຂົາ້ໃສ່ພາຍຫຼງັທີ່ ມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມເຕມີນັນ້. ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການທີ່ ພວມນໍາ
ສະເໜແີມ່ນຍງັບໍ່ ທນັຄບົຖວ້ນ ແລະ ມໃີຫໄ້ດຕ້າມທີ່ ລະບຸໄວ.້   

ເອດບີ ີສະໜອງຂໍມ້ນູທີ່ ໄດຖ້ກືບນັຈເຸຂົາ້ໃນຂໍມ້ນູພ ືນ້ຖານຂອງໂຄງການນີພ້ຽງແຕ່ເອກະສານດຽວເທົ່ ານນັນ້ ຊຶ່ ງເອກະສານດັ່ ງກ່າວນີຖ້ວ່ືາເປນັແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູໂຄງການ ສະໜອງໃຫແ້ກ່

ຜູປ້ະສງົຢາກນໍາໃຊຂ້ໍມ້ນູໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ໂດຍບ່ໍມຕີອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດກ່ອນການນາໍໃຊໃ້ດໆ. ໃນຂະນະທີ່  ເອດບີ ີພະຍາຍາມທີ່ ຈະສະຫນອງເນືອ້ຫາທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ, ຂໍມູ້ນ

ທີ່ ສະຫນອງໃຫ ້"ຕາມນີ"້ ແມ່ນບໍ່ ມກີານຮບັປະກນັໃດໆ, ບ່ໍວ່າຈະເປນັການສະແດງຄາໍຄດິເຫນັ ຫຼ ືການບອກເປນັໃນໆ ລວມທງັ ການຮບັປະກນັທາງການຄາ້, ຄວາມສອດຄ່ອງ 

ກບັຈດຸປະສງົສະເພາະໃດຫນຶ່ ງ ແລະ ບໍ່ ແມ່ນການລະເມດີ. ເອດບີ ີເວົາ້ສະເພາະແລວ້ຈະບໍ່ ຮບັປະກນັ ຫຼ ືເປນັຕວົແທນໃດໆເຖງິຄວາມຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຄບົຖວ້ນສມົບູນຂອງຂໍມູ້ນ

ດັ່ ງກ່າວ. 


