
 

 

 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ໂຄງການປບັປຸງການປກົຄອງ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ  
 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການແຜນງານບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງສາທາລະນະສຸກແລະໂພສະນາການ  

ໂຄງການເລກທ ີ 47137-003 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ  

ສະຖານະພາບໂຄງການ ອະນມຸດັແລວ້   

ປະເພດໂຄງການ/ຮູບ

ແບບຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື  

ທນຶກູຢ້ມື  

ແຫຼ່ ງທນຶ/ຈາໍນວນ  ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້: ໂຄງການແຜນງານບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງສາທາລະນະສຸກແລະໂພສະນາການ 

 ທະນາຄານໂລກ US$ 13,20 ລາ້ນ 

ທນຶກູຢ້ມື: ໂຄງການ ແຜນງານບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງສາທາລະນະສຸກແລະໂພສະນາການ 

 ກອງທນຶການພດັທະນາອາຊ ີ US$ 17,00 ລາ້ນ 

ທນຶກູຢ້ມື: ໂຄງການ ແຜນງານບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງສາທາລະນະສຸກແລະໂພສະນາການ 

 ກອງທນຶການພດັທະນາອາຊ ີ US$ 6,00 ລາ້ນ 

ທນຶກູຢ້ມື: ໂຄງການ ແຜນງານບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງສາທາລະນະສຸກແລະໂພສະນາການ 

 ທະນາຄານໂລກ US$ 13,20 ລາ້ນ 

  
 

ເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດ ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິແບບທົ່ ວເຖງິ  

ຕວົຂບັເຄື່ ອນການປ່ຽນ

ແປງ  

ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ  

ວທິກີານທີ່ ມສີກັກະຍະພາບເຮດັ ໃຫມ້ກີານຮຽນຮູ,້ ການນາໍໃຊແ້ລະການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ 

ຄວາມຮູ ້

ການຮ່ວມມ ື 

ຂະແໜງການ/ຂະແໜງ

ການສໍາຮອງ   

ຂະແໜງສາທາ - ການປະກນັສຸຂະພາບ ແລະ ແຜນງານອຸດໝນູການປະກນັສຸຂະພາບ - ການ

ປະຕຮູິບ ແລະ ການພດັທະນາຂະແໜງສາທາ - ວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດກັ.  

ວຽກງານການເຊື່ ອຶມ 

ສານ ແລະ ຄວາມສະ 

ເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ  

ຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ   

ເອກະສານຂໍມ້ນູພືນ້ຖານໂຄງການ ສະບບັນີ ້ແປເປນັພາສາລາວ ອງີຕາມສະບບັພາສາອງັກດິລງົວນັທ ີວນັທ ີ22 ຕຸລາ 2015. 



ເນືອ້ໃນໂຄງການ   ໂຄງການນີຈ້ະ (1) ສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານ ໃນການເພີ່ ມທະວຈີາໍນວນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະ 

ໂຫຍດຈາກແຜນງານການໃຫບໍ້ລກິານແມ່ແລະເດກັແບບບ່ໍເສຍັຄ່າ ແລະ ກອງ ທນືສຸຂະພາບ, 

ແລະ ພອ້ມທງັ ເພື່ ອດໍາເນນີການປະຕຮູິບການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະ

ນຸດທີ່ ຕດິພນັກບັຂະແໜງສາທາ; (2) ສະໜບັສະໜນູການປະຕບິດັຮູບຕາມລໍາດບັໄລຍະເວ

ລາທີ່ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັແຜນງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດ ການປະຕຮູິບຂອງຂະ 

ແໜງສາທາລະນາສຸກ. ເຊິ່ ງຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ນາໍສະເໜສີມົທບົກບັວທິກີານແບບ

ແຜນງານທີ່ ໄດຮ້ບັການອອກແບບເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ ການປະຕຮູິບຂອງລດັຖະບານ ໃນຮູບ 

ແບບຂອງທນຶກູຢ້ມືເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ ເພື່ ອຈະສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫອ້ງົການ

ຈດັຕັງ້ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໃຫສ້າມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການປະຕຮູິບ. ໃນນີ ້ວິ

ທກີານແບບແຜນງານຍງັໄດຮ້ບັການອອກແບບ ເພື່ ອແນໃສ່ສະໜອງວທິກີານທີ່ ມປີະສດິທິ

ພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍເປົາ້ໝາຍ ການປະຕຮູິບໂຄງຮ່າງກງົຈກັທີ່ ມຄີວາມ

ສບັສນົ ໃຫກ້າຍເປນັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍທີ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ.້   

 

ເຊິ່ ງວທິກີານແບບແຜນງານປະກອບມ ີ2 ແຜນງານຍ່ອຍທີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫມ້ກີານ

ປກຶສາຫາລຮ່ືວມກນັ ກ່ຽວກບັ ພືນ້ຖານນະໂນຍບາຍທີ່ ເປນັເອກະພາບກນັ ສໍາລບັ ບຸລມິະ

ສດິຂອງຂະແໜງການ ແລະ ການປະຕຮູິບການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງໃນຂະແໜງສາທາ. ໃນນີ ້

ນະໂຍບາຍທີ່ ເປນັເອກະພາບກນັລວມມ ີ ການປະຕຮູິບກ່ອນການພຈິາລະນາໂຄງການ ສໍາ 

ເລດັ ໃນແຜນງານຍ່ອຍທ ີ1 ໂດຍ ຄະນະຜູບໍ້ລຫິານຂອງເອດບີ,ີ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັຂັນ້ພືນ້ຖານ 

ຂອງ ແຜນງານຍ່ອຍທ ີ2 ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫມ້ກີານປກຶສາຫາລຢ່ືາງຕໍ່ ເນື່ ອງກບັ

ລດັຖະບານ (ເອກະສານແນບທາ້ຍ 4).  

 

ແຜນງານຍ່ອຍທ ີ1 ສະໜບັສະໜນູວຽກປະຕຮູິບລະດບັນະໂຍບາຍ ເພື່ ອແນໃສ່ບນັລຸຜນົ 

ທງັ 4 ອນັ ຂອງແຜນງານ. ວຽກປະຕຮູິບ ທີ່ ຢູ່ນອກຈາກວຽກປະຕຮູິບທງັ 4 ຈດຸນີ ້ແມ່ນຈະ

ໄດຮ້ບັການການສະໜບັສະໜນູຈາກແຜນງານຍ່ອຍທ ີ2. ໃນນີ ້ກະຊວງສາທາ ແລະ ລດັຖະ

ບານ ໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກປະຕຮູິບຕົນ້ຕໍ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕແ້ຜນງານຍ່ອຍທ ີ1 ໃນ

ເດອືນ ສງິຫາ 2013, ແລະ ມາດຕະການລະດບັນະໂຍບາຍທງັໝດົ ຈາໍນວນ 15 ມາດຕະ

ການ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງພາຍໃຕແ້ຜນງານຍ່ອຍທ ີ1 ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້. ແຜນ 

ງານຍ່ອຍທ ີ2 ກາໍນດົເອາົ 11 ຕວົຊີວ້ດັຂັນ້ພືນ້ຖານ (ມາດຕະການທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫສໍ້າເລດັ

ກ່ອນ ທີ່ ຈະສົ່ ງບດົສະເໜໂີຄງການເຖງິ ຄະນະບໍລຫິານເອດບີ)ີ ທີ່ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສໍ້າເລດັ ພາຍໃນເດອືນ ກລໍະກດົ 2018. ຕວົຊີວ້ດັຂັນ້ພືນ້ຖານເຫຼົ່ ານີ ້ປະ

ກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຜນົສໍາເລດັຂອງແຜນງານຍ່ອຍທ ີ1.  

 

 

 



ເຫດຜນົຂອງໂຄງການ 

ແລະ ຄວາມເຊື່ ອມໂຍງ

ກບັຍຸດທະສາດລະດບັ

ຊາດ/ພາກພືນ້  

ເພື່ ອເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຜູທ້ີ່ ມຄີວາມທຸກຍາກ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ການບໍລກິານດາ້ນສຸ

ຂະພາບ, ລດັຖະບານໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ປະຕບິດັນະໂນບາຍກອງທນຶສຸຂະພາບໃນທົ່ ວປະເທດ. ເຊິ່ ງ 

ກອງທນຶສຸຂະພາບແມ່ນນະໂຍບາຍປກົປອ້ງທາງສງັຄມົ, ເພື່ ອແນໃສ່ກຸ່ມຄນົຜູທຸ້ກຍາກຂາດ 

ເຂນີຢູ່ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ເປນັຜູກ້າໍນດົ. ໃນປ ີ2014, ກອງສຸຂະພາບກວມເອາົຄອບຄວົ

ທຸກຍາກຈາໍນວນ 109.000 ຄອບຄວົ ຫຼ ືປະມານ 45% ຂອງຄອບຄວົທຸກຍາກທງັໝດົ. 

ລດັຖະບານນາໍໃຊລ້າຍຮບັ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຈາກການລງົທນຶໃສ່ຂະແໜງໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຂະໜາດ

ໃຫ່ຍ, ຮ່ວມກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈາໍນວນໜຶ່ ງ. ນອກນັນ້, ລດັຖະບານຍງັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ນະໂຍບາຍ ໃຫບໍ້ລກິານແມ່ແລະເດກັ, ທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜນູຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທງັ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, 

ແລະ ກນົໄກການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ຂອງນະໂຍບາຍເຫຼົ່ ານີ ້ຍງັມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ, 

ເຊິ່ ງຂຶນ້ກບັແຫຼ່ ງທນຶ. ລດັຖະບານ ຈື່ ງໄດກ້າໍນດົຫຼກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນອນັດຽວກນັ ແລະ 

ລະບບົການຄຸມ້ຄອງ ສໍາລບັ ນະໂຍບາຍເຫຼົ່ ານີຂ້ ືນ້ ເພື່ ອເຊື່ ອມສານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຂົາ້

ກນັພາຍໃຕຫ້ອ້ງການປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ແລະ ເພື່ ອເພີ່ ມຈາໍນນວນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະ

ໂຫຍດໃຫສູ້ງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ນີແ້ມ່ນບາດກາ້ວທໍາອດິ ທີ່ ແນໃສ່ສົ່ ງເສມີໃຫໄ້ດ ້ອດັຕາປກົຄຸມ 

ຈາໍນວນ 80% ຂອງຕານ່າງປະກນັສຸຂະພາບ ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ, ຊຶ່ ງເປນັເປົາ້ໝາຍ 

ໜຶ່ ງຂອງການປະຕຮູິບຂອງຂະແໜງສາທາລະນາສຸກ.  
 

ຜນົຂອງການທບົທວນຄນື ໄລຍະກາງ ຂອງຍຸດທະສາດຂອງ ເອດບີ ີ2020 ແນະນາໍໃຫມ້ີ

ການເພີ່ ມທະວ ີການດໍາເນນີງານ ໃນຂະແໜງສາທາ ຈາກ 3% ເປນັ 5% ຂອງໂຄງການທີ່

ໄດຮ້ບັການອະນມຸດັຈາກເອດີບີ ີໃນແຕ່ລະປ.ີ ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມປືະຈາໍປະເທດຂອງເອ

ດບີ,ີ 2012-2016, ຂອງ ສປປ ລາວ ລວມເອາົໂຄງການ ກ່ຽວກບັ ການສະໜບັສະໜນູ 

ການຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງຂະແໜງສາທາ. ໂຄງການນີ ້ລວມໄວໃ້ນແຜນດໍາເນນີທຸລະກດິລະ

ດບັປະເທດຂອງ ເອດບີ ີ2015-2017 ສໍາລບັ ສປປ ລາວ, ແລະ ຍງັມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັ 

ແຜນດໍາເນນີງານຂອງຂະແໜງສາທາ 2015-2020 ນາໍອກີ. ເອດບີ ີໄດສ້ະໜບັສະໜນູການ

ພດັທະນາລະບບົສາທາລະນະສຸກ ໂດຍຜ່ານໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ໂຄງການ TA ຈາໍນວນ

ໜຶ່ ງ ທີ່ ເນັນ້ໜກັໃສ່ ການປກົຄອງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງພາກລດັ. ໂຄງການສາທາ

ລະນະສຸກຂອງເອດບີ ີໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດເ້ນັນ້ໜກັໃສ່ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການ

ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດ ຂອງແຂວງເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຊ່ວຍປບັປຸງຕານ່າງການປກົຄຸມ

ຂອງສະຖານທີ່ ບໍລກິານ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສຸຂະພາບ ຢູ່ຕາມເຂດພືນ້ທີ່ ເຫຼ ົ່ ານັນ້. 

ກດິຈະກາໍເຫຼົ່ ານີ ້ແມ່ນປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນ: (1) ການສາ້ງມາດຕະຖານການບໍລກິານສາທາ, 

(2) ການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶນ້ງບົປະມານຂອງຂັນ້ແຂວງ, (3) ການເພີ່ ມຈາໍນວນງບົປະ

ມານບໍລຫິານ, (4) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, (5) ນະໂຍບາຍແມ່ແລະເດກັ, 

ແລະ (6) ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ. ນອກນັນ້, ເອດບີຍີງັສະໜບັສະໜນູວຽກງານການປະຕ ິ

ຮູບຂອງຂະແໜງສາທາລະນາສຸກ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ TA ທີ່ ໃຫຄໍ້າປກຶສາລະດບັນະໂຍບາຍທີ່

ຊ່ວຍກະຊວງສາທາໃນການຮ່າງແຜນການເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປະຕຮູິບຂະແໜງສາທາ. 



ຜນົກະທບົ  ອດັຕາການປະກນັສຸຂະພາບທຸກທົ່ ວໜາ້ ພາຍໃນປ ີ2025 (ຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບຂະ

ແໜງສາທາລະນະສຸກ)   

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ  

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ  ການໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນສາທາ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫບໍ້ລິ

ການແກ່ຜູທຸ້ກຍາກ, ແມ່ຍງິແລະເດກັນອ້ຍໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ.  

ຄວາມຄບືໜາ້ທີ່ ຈະກາ້ວໄປເຖງິຜນົໄດ ້

ຮບັ  

 

ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  

ລາຍລະອຽດຜນົອອກຂອງໂຄງການ  ຂະບວນການປະຕຮູິບຂະແໜງສາທາ ຖກືປບັປຸງດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ  

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກອງທນຶສຸຂະພາບແລະການປະຕຮູິບຂອງ 

ຂະແໜງສາທາລະນາສຸກ ໄດຖ້ກືປບັປຸງດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ  

ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານວຽກຊບັພະຍາກອນມະນຸດ

ຂະແໜງສາທາ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ 

ລະບບົຄຸມ້ຄອງການເງນິຂະແໜງສາທາມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ  

ສະຖານະພາບ ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (ຜນົອອກ, ກດິ

ຈະກາໍ, ແລະ ບນັຫາ)  

 

ສະຖານທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ   

ປະເພດຂອງວຽກງານປກົປອ້ງ  

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  C 

ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ  C 

ດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ  B 

ບດົສະຫຼຸບທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ  

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ   

ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ   

ດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ   

ການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ   

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  

 

 



ໂອກາດທາງດາ້ນທຸລະກດິ 

ການບໍລິ

ການທີ່ ປກຶ

ສາ  

ການບໍລກິານຂອງທີ່ ປກຶສາ ມຄີວາມຈາໍເປນັ ເພື່ ອ: (1) ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ແລະ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ; ແລະ (2) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຄ້ວາມອາດສາມາດ ລະດບັສະຖາບນັ ແລະ 

ການດໍາເນນີງານ ຂອງອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. ບໍລສິດັບນັຊ ີຈາໍນວນ 1 ບໍລສິດັ ຈະເປນັຜູສ້ະໜອງການ

ຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການບໍລກິານບນັຊ ີສໍາລບັ ທນຶກູຢ້ມືທີ່ ເປນັ TA ແລະ ເປນັທີ່ ປກຶສາໃຫ ້ວຽກ

ງານການປະຕຮູິບລະບບົບນັຊ ີແລະ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ໃນລະດບັຊາດ. ບໍລສິດັ ທີ່ ປກຶສາຈາໍນວນ 1 ບໍລິ

ສດັ ຈະສະໜບັສະໜນູ ການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງກດິຈະກາໍກອງທນືສຸຂະພາບແລະການບໍລກິານຮກັສາ 

ສຸຂະພາບແມ່ແລະເດກັແບບບ່ໍເສຍຄ່າ. ທງັສອງບໍລສິດັນີ ້ຈະໄດຮ້ບັການຈດັຈາ້ງ ໂດຍຜ່ານການນາໍໃຊວ້ທິີ

ການຄດັເລອືກອງີໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງທີ່ ປກຶສາຄ:ື (1) ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນໃນລະດບັສູງ ມຄີວາມ

ຈາໍເປນັ ສໍາລບັ ໜາ້ວຽກນີ ້ແລະ ການຄດັເລອືກບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາຈາໍນວນໜຶ່ ງ ທີ່ ສາມາດສະໜອງວຊິາການທີ່

ມຄີວາມຊໍານານ ໃນຂງົເຂດວຽກງານ ວຊິາສະເພາະ ຈະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ; ແລະ (2) ທີ່ ປກຶສາຈາໍນວນ

ໜຶ່ ງ ມຄຸີນນະວຸດພຽງພໍ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກຂອງໂຄງການ.  

 

ທີ່ ປກຶສາສາກນົ ຈາໍນວນ 3 ທ່ານ ແລະ ທີ່ ປກຶສາພາຍໃນ ຈາໍນວນ 7 ທ່ານ ຈະຖກືຈດັຈາ້ງ ພາຍໃຕໂ້ຄງ

ການນີ,້ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍທີ່ ປກຶສາສາກນົ ຈາໍນວນ 42 ເດອືນ ແລະ ທີ່ ປກຶສາພາຍໃນ ຈາໍນວນ 183 ເດອືນ. 

ໜາ້ວຽກຂອງທີ່ ປກຶສາທງັໝດົ ມລີກັສະນະສະເພາະ ແລະ ກວມເອາົຫຼາຍທກັສະ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານ 

ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. ໄລຍະເວລາຂອງການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາ ແລະ ຜນົອອກ ຈະໄດຮ້ບັການດດັແກ ້ໃຫສ້ອດ

ຄ່ອງກບັ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ວຽກປະຕຮູິບຂະແໜງສາທາ. ເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງທີ່ ປກຶສາ ແລະ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມເປນັເຈົາ້ການທີ່ ເຂັມ້ແຂງຂອງອງົການລດັຄຸມ້ຄອງໂຄງການຕໍ່ ຜນົອອກທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກທີ່

ປກຶສາ, ທີ່ ປກຶສາແຕ່ລະຄນົຈະໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກໂດຍອງົການລດັຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິກີານ

ຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາປະເພດບຸກຄນົ. ອງົການລດັຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັແລວ້ວ່າ ພວກເຂາົມີ

ຄວາມສາມາດໃນການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາປະເພດບຸກຄນົ. ແຕ່ປ ີ2010 ເຖງິປ ີ2014, ອງົການລດັຄຸມ້ຄອງ 

ໂຄງການ ໄດຄ້ດັເລອືກເອາົທີ່ ປກຶສາສາກນົຈາໍນວນ 8 ທ່ານ ແລະ ທີ່ ປກຶສາພາຍໃນຈາໍນວນ 18 ທ່ານ ໂດຍນາໍ

ໃຊວ້ທິກີານຄດັເລອືກແບບປະເພດບຸກຄນົພາຍໄຕໂ້ຄງການເອດບີຈີາໍນວນ 3 ໂຄງການທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ.  

 

ການຈດັຊື ້ ທຸກການຈດັຊື ້ຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງສອດຄ່ອງລະບຽບຫຼກັການຈດັຊີ ້ຂອງເອດບີ ີ

(ເດອືນເມສາ 2015, ແລະສະບບັປບັປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ ທຸກການຈດັຈາ້ງທີ່ ປກຶສາທງັໝດົ ຈະໄດ ້

ຮບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງສອດຄ່ອງລະບຽບຫຼກັການຈດັຊີ ້ຂອງເອດບີ ີ(ເດອືນມນີາ 2013, 

ແລະສະບບັປບັປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ນອກນັນ້, ການຈດັຊືອຸ້ປະກອນ ຈະນາໍໃຊ ້ແລະ ປະຕບິດັໃຫຖ້ກື

ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັ ຂັນ້ຕອນມາດຕະການການດໍາເນນີການຂອງລດັຖະບານ (SOP) ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ໄດ ້

ຮບັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືຈາກພາຍນອກ. ໃນກລໍະນທີີ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ SOP ແລະ ຫຼກັານຂອງ ເອດີ

ບ,ີ ຫຼກັການຂອງເອດບີ ີຈະໄດຮ້ບັການນາໍໃຊ.້  

 

 



ຂັນ້ຕອນການສມົທຽບລາຄາ ຈະໄດຮ້ບັການນາໍໃຊ ້ສໍາລບັສນັຍາການຈດັຊືອຸ້ປະກອນ ແລະ ການກໍ່ ສາ້ງ ທີ່

ມມີູນຄ່າສູງສຸດ $100.000 ແລະ ຂັນ້ຕອນການປະມູນແບບເປດີກວາ້ງພາຍໃນປະເທດ (NCB) ແມ່ນສໍາ

ລບັສນັຍາ ທີ່ ມມີູນຄ່າ ສູງກວ່າ $100.000 ຂຶນ້ໄປ. ກ່ອນເລີ່ ມຕົນ້ການຈດັຊີ,້ ເອດບີ ີແລະ ລດັຖະບານຈະ

ທບົທວນຄນື ລະບຽບກດົໝາຍການຈດັຊືສ້າທາລະນະ ຂອງສູນກາງ ແລະ ລດັຖະບານ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄ

ວາມຖກືຕອ້ງສອດຄ່ອງ ກບັຫຼກັການການຈດັຊືຂ້ອງເອດບີ ີ(ເດອືນເມສາ 2015, ແລະສະບບັປບັປຸງໃນແຕ່

ລະໄລຍະ).  

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ ຝ່າຍເອດບີ ີ ທ່ານ Gerard Servais 

ກມົຂອງເອດບີ ີທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ  ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້(SERD)  

ພະແນກຂອງເອດບີ ີທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ  ພະແນກພດັທະນາສງັຄມົແລະມະນຸດ, SERD 

ອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຝ່າຍລດັຖະບານ  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກມົແຜນການແລະຮ່ວມມສືາກນົ, 

BSOUANE@LAOTEL.COM  

ຖະໜນົສເີມອືງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ,  ສປປ ລາວ  

ຕາຕະລາງເວລາ  

ຜ່ານເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງກນ  16 ມຖຸິນາ 2015 

ລງົທາບທາມຂໍມູ້ນ  19 ພດຶສະພາ 2015 ເຖງີ 22 ພດຶສະພາ 2015 

ກອງປະຊຸມ MRM 07 ກລໍະກດົ 2015 

ອະນມຸດັ  18 ກນັຍາ 2015 

ລງົທວນຄນືຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ -  

ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການສະບບັຫຼາ້ສຸດ  22 ກນັຍາ 2015 

ທນຶກູຢ້ມື ເລກທ ີ3279-LAO 

ວນັເດອືນປ ີສໍາຄນັ  

ອະນມຸດັ  ວນັທີ່ ເຊນັສນັຍາກູຢ້ມື  ວນັທີ່ ສາມາດນາໍໃຊເ້ງນິໄດ ້ 
ວນັປດິໂຄງການ  

ເບືອ້ງຕົນ້  ດດັແກ ້ ຕວົຈງິ  

18 ກນັຍາ 2015 -  -  31 ມນີາ 2016 -  -  

ແຜນການສະໜບັສະໜນູ  ການນາໍໃຊທ້ນຶກູຢ້ມື  

 

ຈາໍນວນລວມ (ເປນັເງນິ 

ຈາໍນວນ ຫຼກັລາ້ນ US$) 
ວນັທ ີ ເອດບີ ີ ອື່ ນໆ  ເປີເຊນັສຸດທ ິ

ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງໂຄງການ  30,20 ຈາໍນວນສະສມົທງັໝດົທີ່ ມສີນັຍາແລວ້  



ເອດບີ ີ 17,00 18 ກນັຍາ 2015 0,00 0,00 0% 

ທນຶສມົທບົ  0,00 ຈາໍນວນເບກີຈ່າຍສະສມົທງັໝດົ  

ການຮ່ວມທນຶ  13,20 18 ກນັຍາ 2015 0,00 0,00 0% 

ທນຶກູຢ້ມື ເລກທ ີ3280-LAO 

ວນັເດອືນປ ີສໍາຄນັ 

ອະນມຸດັ  ວນັທີ່ ເຊນັສນັຍາກູຢ້ມື  ວນັທີ່ ສາມາດນາໍໃຊເ້ງນິໄດ ້ 
ວນັປດິໂຄງການ 

ເບືອ້ງຕົນ້  ດດັແກ ້ ຕວົຈງິ  

18 ກນັຍາ 2015 -  -  31 ມນີາ 2019 -  -  

ແຜນການສະໜບັສະໜນູ  ການນາໍໃຊທ້ນຶກູຢ້ມື  

 

ຈາໍນວນລວມ (ເປນັເງນິ 

ຫຼກັລາ້ນ US$) 
ວນັທ ີ ເອດບີ ີ ອື່ ນໆ  ເປີເຊນັສຸດທ ິ

ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງໂຄງການ  6,25 ຈາໍນວນສະສມົທງັໝດົທີ່ ມສີນັຍາແລວ້  

ເອດບີ ີ 6,00 18 ກນັຍາ 2015 0,00 0,00 0% 

ທນຶສມົທບົ  0,25  

ການຮ່ວມທນຶ  0,00 18 ກນັຍາ 2015 0,00 0,00 0% 

 

ເອກະສານຂໍມ້ນູພືນ້ຖານໂຄງການ (PDS) ປະກອບມຂໍີມ້ນູ ແລະ ຕວົເລກໂດຍສງັເຂບ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການ ຫຼ ືແຜນງານໃດໜຶ່ ງ: ເນື່ ອງຈາກວ່າ ເອກະສານຂໍ ້

ມນູພືນ້ຖານໂຄງການບນັຈຂໍຸມ້ນູ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານທີ່ ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; ສະນັນ້ ຂໍມ້ນູບາງຢ່າງອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມຢູ່ໃນສະບບັເບືອ້ງຕົນ້

ດັ່ ງກ່າວນີ ້ແຕ່ວ່າຈະໄດຮ້ບັການດດັແກແ້ລະປບັປຸງ ໃນເວລາປະກດົມຂໍີມ້ນູເພີ່ ມຕື່ ມ. ຂໍມ້ນູ ກ່ຽວກບັ ບນັດາໂຄງການທີ່ ຖກືນາໍສະເຫນ ີແມ່ນຂໍມ້ນູຄາດຄະເນ

ໃນຂັນ້ຕົນ້ເທົ່ ານັນ້. 

 

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊນີາໍສະເໜຂໍີມ້ນູ ທີ່ ມໃີນເອກະສານຂໍມ້ນູພືນ້ຖານໂຄງການເພື່ ອຮບັໃຊພ້ຽງແຕ່ເປນັແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ ສໍາລບັ ຜູນ້າໍໃຊຂ້ອງຕນົເທົ່ ານັນ້ ໂດຍບ່ໍ

ມມີາດຕະການຮບັປະກນັໃດໆທງັສິນ້. ໃນຂະນະທີ່ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ເອດບີ)ີ ທຸມ້ເທທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ ອນາໍສະເໜເີນືອ້ໃນທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ

ສຸດ, ແຕ່ວ່າຂໍມ້ນູທີ່ ນາໍສະເໜ ີ“ໃນທີ່ ນີ”້ ປາດສະຈາກການຮບັປະກນັໃດໆທັງ້ສິນ້ ບ່ໍວ່າ ການສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ ຫຼ ືການຕຄີວາມໝາຍ, ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ປາດ

ສະຈາກການຮບັປະກນັຄວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນກນົໄກ, ຄວາມເໝາະສມົ ສໍາລບັ ຈດຸປະສງົສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ແລະ ການບ່ໍລະເມດີ. ເວົາ້ສະເພາະ, ທະນາຄານພດັ

ທະນາອາຊ ີຈະບ່ໍດໍາເນນີການຮບັປະກນັ ຫຼ ືເປນັຕວົແທນກ່ຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຄວາມສມົບູນຂອງເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູເຫຼ ົ່ ານີ.້ 




