
ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການສະບບັແປເປນັພາສາລາວນີແ້ມ່ນອງີຕາມສະບບັພາສາອງັກດິວນັທ ີ4 ພດຶສະພາ ປີ 2015. 

 

 
 

ວນັທສີາ້ງເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການ 24 ມງັກອນ 12 

ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການປບັປຸງວນັທ ີ 2 ກຸມພາ 15 

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ງຽບ 1 

ຊື່ ຜູຢ້ມື/ການລງົທນຶ ໃນຫຸນ້ ບໍລສິດັໄຟຟາ້ນໍາ້ງຽບ 1 ຈາໍກດັ 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ເລກທໂີຄງການ/ແຜນງານ 41924-014  

ສະຖານະພາບ ຮບັຮອງ  

ທີ່ ຕັງ້ດາ້ນພູມສາດ ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ໄຊສມົບູນ, ສປປ ລາວ 

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

ເພາະ ຫລ ື ທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດໃດໜຶ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໃນເອກະສານສະບບັນີ,້ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊບ່ໍີໄດມ້ເີຈດຕະນາກໍ່ ໃຫເ້ກດີການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫລ ື ຕ່ໍ

ສະຖານະພາບຂອງເຂດແຄວ້ນ ຫລ ືພືນ້ທີ່ ໃດໆທງັນັນ້. 

ຂະແຫນງການ ພະລງັງານ 

ຂະແຫນງການຍ່ອຍ ການຜະລດິພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຂະຫນາດໃຫຍ່  

ວາລະຍຸດທະສາດ  ການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍນືຍງົ  

ການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ  

ການເຊື່ ອມໂຍງພາກພືນ້ 

ສິ່ ງຊຸກຍູກ້ານປ່ຽນແປງ ການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານ  

ການພດັທະນາຂະແຫນງການເອກະຊນົ  

ຫມວດການເຊື່ ອມສານ ແລະ ສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິຊາຍ – 

ຜູສ້ະຫນບັສະຫນນູໂຄງການ ບໍລສິດັ ການໄຟຟາ້ຜະລດິແຫ່ງປະເທດໄທ 

ບໍລສິດັພະລງັງານໄຟຟາ້ຄນັໄຊຈາໍກດັ  

ລດັວສິາຫະກດິຖຫຸືນ້ລາວ  

ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການ 
ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການປະກອບດວ້ຍຂໍມ້ນູສງັລວມກ່ຽວກບັໂຄງການ ຫຼ ື ແຜນງານຕ່າງໆ: ຍອ້ນເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການກໍາລງັໄດຮ້ບັ ການຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັຢູ່. ດັ່ ງນ ັນ້, ມບີາງຂໍມູ້ນອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມໄວຢູ່້ໃນເອກະສານສະບບັເລີ່ ມຕົນ້ນີ ້ແຕ່ຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມຈະຖກືຕື່ ມໃສ່ຂໍມູ້ນໂຄງການດັ່ ງກ່າວພາຍຫຼງັ 

ທີ່ ມຂໍີມ້ນູເພີ່ ມຕື່ ມ. ຂໍມູ້ນທີ່ ກໍາລງັນໍາສະເຫນແີມ່ນກໍາລງັຖກືພຈິາລະນາແລະປະກອບຄໍາເຫນັຢູ່. 



 ການສະໜອງທນຶ 

ປະເພດ/ 

ຮູບແບບການ  

ຊ່ວຍເຫລອື ເລກທີ່ ອະນມຸດັ ແຫລ່ງທນຶ 

ຈາໍນວນມນູຄ່າອະນມຸດັ 

(ພນັ) 

PS 7414 ທນຶກູຢ້ມືອງີໃສ່ອດັຕາທະນາຄານສາກນົລອນດອນ(ເອກະສານພວມ 

ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ) 

50.000 ບາດ 

PS 7414 ທນຶກູຢ້ມືອງີໃສ່ອດັຕາທະນາຄານສາກນົລອນດອນ (ເອກະສານວມ 

ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ) 

50.000 ບາດ 

PS 7414 ທນຶກູຢ້ມືອງີໃສ່ອດັຕາທະນາຄານສາກນົ 

ລອນດອນ(ເອກະສານວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ) 

 50.000 ບາດ 

ລວມ – 

 

 ສະຫລຸບບນັຫາດາ້ນສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

– 

ການຍາ້ຍຖິ່ ນການທີ່ ບ່ໍແມ່ນຄວາມສະຫມກັໃຈ 

– 

ຄນົທອ້ງຖິ່ ນພືນ້ເມອືງ  

– 

 

 ການສື່ ສານ, ການມສ່ີວນຮ່ວມແລະການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ 

– 

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

– 

 

 ລາຍລະອຽດໂຄງການ 

ໂຄງການກ່ຽວຂອ້ງກບັການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ການດໍາເນນີ  ໂຮງງານຜະລດິພະລງັງານໄຟຟາ້ນ ້າຕກົ 290 MW ບນົພືນ້ຖານການກະກຽມການສາ້ງ-

ດໍາເນນີງານ-ແລະມອບໂອນໂຄງການຢູ່ນໍາ້ງຽບຢູ່ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ໄຊສມົບູນ, ສປປ ລາວ. 



 ຈດຸປະສງົ ແລະ ຂອບເຂດໂຄງການ 

ໃນຖານະຫນຶ່ ງໃນໂຄງການສົ່ ງອອກພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຄງການດັ່ ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນໃນການຂະ 

ຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ແລະ ເປນັອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັຂອງຍຸດທະສາດຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ລດັຖະບານຂອງ 

ສປປ ລາວ. ສໍາລບັ ປະເທດໄທ, ໂຄງການຈະສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໂດຍຜ່ານການສະຫນອງພະລງັງານທີ່ ສະອາດ ແລະ  

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພະລງັງານ. 

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ/ພາກພືນ້ 

ໂຄງການມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານໃນປະເທດສໍາລບັ ສປປ ລາວ ຍອ້ນຈະສາ້ງແຫຼ່ ງພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົເພື່ ອການ 

ສ່ົ່ ງອອກ, ເພີ່ ມການສະຫນອງພະລງັງານໃນລາຄາຖກື, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫແ້ກ່ຄນົລາວ, ປບັປຸງທກັສະດາ້ນສມີແືຮງງານ ແລະ ສະຫນອງ 

ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທອ້ງຖິ່ ນໃນເຂດໂຄງການ, ເຊິ່ ງທງັຫມດົຈະມຜີນົທະວຄູີນຕໍ່ ເສດຖະກດິຂອງຊາດ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ໂຄງການຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ ້

ການລງົທນຶຂອງຕ່າງປະເທດໂດຍກງົຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

 ຜນົກະທບົດາ້ນການພດັທະນາ 

– 

 ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

ສະພາບຄວາມຄບືຫນາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

(ຜນົໄດຮ້ບັ, ກດິຈະກາໍ ແລະ ບນັຫາຕ່າງໆ) 

– – 

ສະພາບຈດຸປະສງົຂອງການພດັທະນາ ສະພາບການດໍາເນນີງານ/ການກໍ່ ສາ້ງ 

ຈະມກີານຕລີາຄາຕາມຫຼງັ. ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ ສາ້ງ 

ສິ່ ງທີ່ ປ່ຽນແປງໃນພາກປະຕບິດັ  

ບ່ໍມ ີ  

 ໂອກາດທາງທຸລະກດິ 

ວນັທບີນັທກຶຄັງ້ທາໍອດິ – 

ການບໍລກິານທີ່ ປກຶສາ 

– 

ແຈງ້ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ທີ່ ປກຶສາ 

– 



 

 ຕາຕະລາງເວລາ 

ການອະນມຸດັແນວຄວາມຄດິ 7 ເມສາ 14 

ການລງົພສູິດຕວົຈງິ 31 ກລໍະກດົ 2014 

ກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການລງົທນຶ 9 ກລໍະກດົ 14 

ການອະນມຸດັ 14 ສງິຫາ 14 

 

 ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັ 

ເລກທອີະນມຸດັ ອະນມຸດັ ການລງົຍານເຊນັ ການມຜີນົ 

ການປດິໂຄງການ 

ກາໍຫນດົ ທບົທວນ ຕວົຈງິ 

– – – – – – – 

 

 ລາຍລະອຽດບ່ອນສອບຖາມແລະການປບັປຸງ 

ພະນກັງານເອດບີຜູີຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ Kurumi Fukaya (kfukaya@adb.org)  

ກມົຮບັຜດິຊອບໂຄງການຂອງເອດບີ ີ ກມົດໍາເນນີງານຂະແຫນງການເອກະຊນົ 

ພະແນກຮບັຜດິຊອບໂຄງການຂອງເອດບີ ີ ພະແນກໃຫທ້ນຶໂຄງລ່າງ 2  

 

 ເວບັໄຊ 

ເວບັໄຊໂຄງການ http://www.adb.org/projects/41924-014/main  

ລາຍການເອກະສານໂຄງການ http://www.adb.org/projects/41924-014/documents  

 




