
 

 

 

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ:  ໂຄງການພດັທະນາ ຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ ໄລຍະສອງ  

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການພດັທະນາ ຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ ໄລຍະສອງ  

ໂຄງການເລກທ ີ 42278-023 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສະຖານະພາບໂຄງການ ອະນມຸດັແລວ້  

ປະເພດໂຄງການ/ຮູບ

ແບບຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື  

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ (TA)  

ແຫຼ່ ງທນຶ/ຈາໍນວນ  TA 8964-LAO: ໂຄງການພດັທະນາຂະແໜງອາຊວິະສກຶສາ ໄລຍະສອງ 

ກອງທນຶພເິສດ ເພື່ ອຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ US$ 500.000.00 
 

ເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດ  ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດກດິທີ່ ສະເໝພີາບກນັ  

ຕວົຂບັເຄື່ ອນການປ່ຽນ

ແປງ  

ການປກົຄອງ ແລະ ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ  

ຜະລດິຕະພນັຄວາມຮູ ້ 

ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ  

ຂະແໜງການ/ຂະແໜງ

ການສໍາຮອງ   

ຂະແໜງການສກຶສາ - ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ  

ວຽກງານການເຊື່ ອຶມສານ 

ແລະ ຄວາມສະ  

ເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ    

ເນືອ້ໃນໂຄງການ   ພາບລວມ: ສບືຕ່ໍຈາກບດົຮຽນ ທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຂ້ະແໜງອາຊວີະສກຶສາ 

ເອກະສານຂໍມ້ນູພືນ້ຖານໂຄງການສະບບັນີແ້ປເປນັພາສາລາວອງີຕາມສະບບັພາສາອງັກດິລງົວນັທ ີວນັທ ີ29 ມນີາ 2016. 



(ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ເລກທ ີ 0211-LAO) ທີ່ ກໍາລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ໃນປະຈບຸນັ; ໂຄງການທີ່ ນໍາສະ

ເໜນີີ ້ຈະສະໜອງທນຶຈາໍນວນ 25 ລາ້ນດອນລາ ໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອພດັທະນາ

ໃຫຂ້ະແໜງອາຊວີະ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນປະຈບຸນັ ແລະ 

ໃນອະນາຄດົ. ໂຄງການທີ່ ນໍາສະເໜນີີ ້ ຈະຊ່ວຍໃຫລ້ດັຖະບານ ຂະຫຍາຍ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ 

ໃຫ ້ ລະບບົອາຊວີະສກຶສາ ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງຫຼາຍຂຶນ້ ກວ່າເກົ່ າ ແນ່ໃສ່ບນັລຸເປົາ້ໝາຍແຫ່ງຊາດ ທີ່ ຕດິ

ພນັກບັ ຄວາມເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ທີ່ ມທ່ີາກາ້ວຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ການຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກ

ສະຖານະປະເທດດອ້ຍພດັທະນາພາຍໃນປ ີ2020.  

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ ຄັງ້ທ ີ8 ໄລຍະ 2016-2020 ກໍານດົເອາົຍຸດທະສາດ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ 

ການເຊື່ ອມໂຍງ ລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ພາຍໃນປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ເພື່ ອສົ່ ງ

ເສມີ ການຫນັປ່ຽນເສດຖະກດິຂອງ ປະເທດລາວ ໃຫກ້າຍເປນັອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ຄວາມທນັສະໄໝ 

ເພື່ ອໃຫກ້າຍເປນັປະເທດທີ່ ມລິາຍຮບັລະດບັກາງຂັນ້ສູງ. ແຜນການດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັ ຄວາມໝາຍ

ຄວາມສໍາຄນັຂອງ ວຽກງານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ (HRD) ທີ່ ຕດິພນັກບັການບນັບຸ

ເປົາ້ໝາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງປະເທດ ແລະ ໄດກ້ໍານດົໃຫມ້ກີານປບັປຸງ ການບໍລິ

ການການສກຶສາ ເປນັບຸລມິະສດິທີ່ ສໍາຄນັ. ການຍກົລະດບັຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ ງ

ຂອງຍຸດທະສາດ HRD. ໃນປະຈບຸນັ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນກະກຽມ ແຜນ

ພດັທະນາຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ 2016-2020. ໂຄງການທີ່ ນໍາສະເໜນີີ ້ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນ

ການບນັລຸເປົາ້   ໝາຍດັ່ ງກ່າວນີ ້ ເພື່ ອຂະຫຍາຍລະບບົອາຊວີະສກຶສາ ໃນປະຈບຸນັ ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ 

ແລະ ໃນຂະນະດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຈດັຕັງ້ຫຼກັສູດການ

ຮຽນການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນວຊິາຊບີຕ່າງໆ.  

ການສາ້ງຕັງ້ ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ການຫນັປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກດິແຫ່ງຄວາມຮູ ້ ແລະ 

ເຕກັໂນໂລຊ ີ ກໍາລງັສາ້ງຄວາມກດົດນັສູງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ຕ່ໍລດັຖະບານ ເພື່ ອປບັປຸງປະສດິທພິາບຂອງຂະ  

ແໜງອາຊວີະສກຶສາ ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ໃຫບໍ້ລສິດັຂອງປະເທດ ມຄີວາມອາດ

ສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການຂະ

ຫຍາຍໂອກາດເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຊວີະສກຶສາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ວ່າ ສິ່ ງຈາໍ

ເປນັອກີສິ່ ງໜຶ່ ງ ແມ່ນການປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການບໍລກິານການສກຶສາວຊິາ

ຊບີ ເພື່ ອໃຫຕ້ອບສະໜອງຕາມ ຄວາມຕອ້ງການທີ່ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງວ່ອງໄວ ສໍາລບັ ກໍາລງັແຮງ

ງານທີ່ ມສີມີ.ື ໃນຂະນະທີ່ ບໍລສິດັຕ່າງໆ ກໍາລງັຫນັປ່ຽນໄປສູ່ ການບໍລກິານ ແລະ ການຜະລດິອຸດສະ

ຫະກໍາ ທີ່ ອງີໃສ່ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເປນັຕົນ້ຕໍ, ການຊອກຫາແຮງງານ ທີ່ ມທີກັສະ ແລະ ຄວາມຮູທ້ີ່ ທນັສະ

ໄໝ ກາຍເປນັບນັຫາໃຫ່ຍສໍາລບັຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ.  

ເຫດຜນົຂອງໂຄງການ 

ແລະ ຄວາມເຊື່ ອມໂຍງ

ກບັຍຸດທະສາດລະດບັ

ຊາດ/ພາກພືນ້  

ຄວາມຈາໍເປນັໃນການຂະຫຍາຍຕານ່າງການສກຶສາ. ໃນປະຈບຸນັ ລະບບົການສກຶສາອາຊວີະ ປະກອບ

ມໂີຮງຮຽນອາຊວີະຂອງລດັຖະບານ ຈາໍນວນ 23 ແຫ່ງ ທີ່ ຂຶນ້ກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ແລະ ໂຮງຮຽນເອກະຊນົອກີ ປະມານ 40 ແຫ່ງ. ສະຖາບນັການສກຶສາອາຊວີະຂອງເອກະຊນົ ສ່ວນ

ໃຫ່ຍ ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ພາຍໃນເຂດເທດສະບານ, ດໍາເນນີການຮຽນການສອນສ່ວນໃຫ່ຍ ກ່ຽວກບັ ການບໍລິ

ຫານ, ການບນັຊ,ີ ວຽກເລາຂານກຸານ, ຊຶ່ ງເປນັສາຂາວຊິາ ທີ່ ບ່ໍຕອ້ງການອຸປະກອນການຝກຶອບົຮມົ ທີ່



ມລີາຄາແພງ. ນກັຮຽນ ຈາໍນວນ 26,300 ຄນົ (10,500 ເປນັນກັຮຽນຍງິ) ເຂົາ້ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນອາຊີ

ວະຂອງລດັ; ໃນຂະນະທີ່  ນກັສກຶສາ ຈາໍນວນ 36,400 ຄນົ ເຂົາ້ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນເອກະຊນົ. ໂດຍຄໍາ

ນງຶເຖງິທ່າອຽງທາງດາ້ນທີ່ ຕັງ້ພູມສິາດ, ຄວາມຕອ້ງແຮງງານທີ່ ມສີມີ ື ມອີດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ 

ອດັຕາປະລະການຮຽນ ກໍ່ ມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂຶນ້ເຊັ່ ນກນັ ຊຶ່ ງເປນັພາກສ່ວນທີ່ ຊອກໂອກາດຮຽນຮູທ້ກັສະ 

ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ເຕກັນກິໃໝ່, ລດັຖະບານ ຄາດຄະເນວ່າ ຈາໍນວນນກັຮຽນອາຊີ

ວະ ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ ເປນັ 63,000 ຄນົ ພາຍໃນໄລຍະ 5 ປຂີາ້ງໜາ້, ຊຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫກ້ານຂະຫຍາຍ 

ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ໃນປະຈບຸນັ. ໃນປະຈບຸນັ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ 

ແລະ ກລິາ (MOES) ມພີະນກັງານຈາໍນວນ 2,300 ຄນົທີ່ ເປນັຄູສອນອາຊວີະ. ເພື່ ອຕອບສະໜອງ

ຕາມ ອດັຕາການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງນກັຮຽນ, ຄາດວ່າ ຈະຕອ້ງການຄູສອນໃໝ່ ເພີ່ ມຕື່ ມອກີ ຈາໍນວນ 

1,000 ຄນົ. ນອກນັນ້ MOES ຍງັຄາດວ່າ ສະຖານທີ່ ຈດັການຮຽນການສອນ ຢູ່ໃນສະຖາບນັ ຈາໍ

ນວນ 23 ແຫ່ງໃນປະຈບຸນັ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຍກົລະດບັ ພາຍໃນໄລຍະ 5 ປີ

ຂາ້ງໜາ້. ໃນປະຈບຸນັ ມຫີອ້ງຮຽນ ແລະ ໂຮງຊ່າງ ພຽງແຕ່ 1,200 ຫອ້ງ ຢູ່ໂຮງຮຽນອາຊວີະຂອງລດັ. 

ພາຍໃນປ ີ2020, ຄາດວ່າ ຈະຕອ້ງການຫອ້ງຮຽນ ແລະ ໂຮງຊ່າງ ເພີ່ ມຕື່ ມອກີ 2,000 ຫອ້ງ ເພື່ ອ

ຮອງຮບັກບັຈາໍນວນນກັຮຽນທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້.   

ການສະໜບັສະໜນູ ທາງການເງນິ. ອດັຕາສ່ວນລາຍຈ່າຍ ສໍາລບັ ຂະແໜງອາຊວີະ ທຽບໃສ່ງບົປະ

ມານ ສ າລບັ ຂະແໜງການສກຶສາ ໂດຍລວມ ແມ່ນປະມານ 3% ແລະ ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ເປນັ ປະມານ 7% 

ໃນປ ີ2020 ອງີຕາມການຄາດຄະເນຂອງ MOES. ໃນປ ີ2005, ງບົປະມານບໍລຫິານ ປະຈາໍປ ີສໍາ

ລບັ ຂະ ແໜງອາຊວີະສກຶສາ ເພື່ ອຈ່າຍເງນິເດອືນພະນກັງານ, ເບຍ້ລຽ້ງ, ຄ່າບໍລຫິານ, ທນຶການສກຶສາ 

ແລະ ການຝກຶອບົຮມົຕ່າງໆ  ຕກົເປນັເງນິປະມານ 13 ລາ້ນດອນລາ. ການປະເມນີຜນົດັ່ ງກ່າວນີ ້ຊີໃ້ຫ ້

ເຫນັວ່າ ງບົປະມານບໍລຫິານ ປະຈາໍປ ີ ຂອງຂະແໜງອາຊວີະ ຈະມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂຶນ້ໜຶ່ ງເທົ່ າຕວົ ພາຍ

ໃນ ປ ີ2020 ເພື່ ອຈ່າຍອດັຕາເງນິເຟີ ້ທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້, ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ສໍາລບັ ຄູສອນ ແລະ ການບໍາລຸງ

ຮກັສາສະຖານທີ່  ທີ່ ມຈີາໍນວນເພີ່ ມ. ການຄາດຄະເນເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ຽວກບັ ການລງົທນຶ ທີ່ ຈາໍເປນັ ໃນໄລ

ຍະປ ີ 2016-2020 ເພື່ ອສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານໃນປະຈບຸນັໃຫທ້ນັສະໄໝ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ລດັຖະບານ 

ຕອ້ງການ ປະມານ 50 ລາ້ນດອນລາ ເພື່ ອການກໍ່ ສາ້ງ, ການບໍາລຸງຮກັສາ, ອຸປະກອນການຮຽນການ

ສອນ ແລະ ເຄື່ ອງ IT. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ ີ, ພວກເຮາົເຫນັວ່າ ການຄາດຄະເນດັ່ ງກ່າວນີ ້ຈະແນະນໍາເຕກັ

ໂນໂລຊ ີແລະ ຫຼກັສູດການຝກຶອບົຮມົ ໃໝ່ຈາໍນວນໜຶ່ ງ ສໍາລບັ ອາຊບີທີ່ ຕດິພນັກບັເຕກັໂນໂລຊ ີເຊັ່ ນ: 

ອເີລກັໂຕນກິ, ການຜະລດິອຸດສະຫະກໍາ, ບ່ໍແຮ່ ແລະ ການແປຮູບກະສກິໍາ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ຄວາມຈາໍ

ເປນັ ສໍາລບັ ຊບັພະຍາກອນເພີ່ ມຕື່ ມ ສາມາດເຫນັໄດຢ້າງຊດັເຈນ, ໃນໄລຍະນີ ້ ຍງັບ່ໍທນັຈະແຈງ້ແທ ້

ວ່າ ຕອ້ງການງບົປະມານເພີ່ ມຕື່ ມອກີເທົ່ າໃດ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ  ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ ລດັຖະບານ 

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງ TVET 2016-2020.  

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງການສກຶສາວຊິາຊບີ: ການທີ່ ບໍລສິດັຕ່າງໆ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ລະດບັຕ່ໍາ ກ່ຽວກບັ ການພດັທະນາຫຼກັສູການຮຽນ ການສອນ ແລະ ການປະເມນີຜນົ, ແລະ ນກັຮຽນ 

ຂາດໂອກາດ ທີ່ ຈະໄດຮ້ບັປະສບົການຕວົຈງິ ຈາກການຝກຶອບົຮມົ  ແລະ ສໍາມະນາ ຫຼ ືໃນສະຖານທີ່

ປະກອບການ ແມ່ນບນັຫາຕົນ້ຕໍ ຂອງຂະແໜງອາຊວີະ. ຄວາມອາດສາມາດທີ່ ຈາໍກດັ ຂອງຄູອາຈານ 

ໃນການນໍາໃຊເ້ຕກັນກິການສດິສອນແບບໃໝ່ ທີ່ ເຊື່ ອມສານ ພາກທດິສະດ ີ ເຂົາ້ໃນການຝກຶອບົຮມົ



ສາ້ງທດັສະຕວົຈງິ ແມ່ນອກີບນັຫາໜຶ່ ງ ທີ່ ເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍ. ອຸປະກອນ ແລະ ໂຮງຊ່າງ ທີ່ ບ່ໍມພີຽງພໍ 

ແລະ ບ່ໍທນັສະໄໝ ກໍ່ ເປນັອຸປະສກັໜຶ່ ງ ໃນການຮຽນ ການສອນ ຢູ່ຕາມສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາ ຈາໍ

ນວນໜຶ່ ງ. ບນັຫາທີ່ ກ່າວມານີ ້ແລະ ການຂາດຄວາມເຂົາ້ໃຈ  ກ່ຽວກບັ ການຊອກວຽກເຮດັງານທໍາ ຂ

ອງກໍາລງັແຮງງານ ທີ່ ມທີກັສະລະດບັສູງ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນທີ່ ບ່ໍດ ີ ຕ່ໍຊື່ ສຽງ ຂອງຂະແໜງອາຊວີະຂອງ

ພາກລດັ ພາຍໃນກຸ່ມນກັສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົ.  ໂດຍຄໍານງຶເຖງິໂອກາດທີ່ ຈາໍກດັໃນການເຮດັວຽກຢ່າງ

ເປນັທາງການ,  ຜູທ້ີ່ ຮຽນຈບົໃໝ່ ຕອ້ງຊອກວຽກເຮດັງານທໍາ  ຫຼ ື ເຮດັວຽກໂດຍຕນົເອງ ຢູ່ຂະແໜງ

ນອກລະບບົ. ສະນັນ້ ຫຼກັສູດການສກຶສາອາຊວີະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ເພື່ ອລວມເອາົ ການສາ້ງທກັ

ສະທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທກັສະໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແນ່ໃສ່ປບັປຸງຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງນກັ

ຮຽນ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດກໍານດົກາລະໂອກາດທາງດາ້ນທຸລະກດິ ແລະ ຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທອ້ງຖິ່ ນ.  

ເອດບີ ີແມ່ນຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕົນ້ຕໍ ສໍາລບັ ຂະແໜງການສກຶສາຫຼງັມດັທະຍມົ ໃນ ສປປ ລາວ. ເອດີ

ບ ີ ໄດສ້ະໜບັສະໜນູໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ມດັທະຍມົປາຍ, ຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ 

ແລະ ຂະແໜງການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແຕ່ປ ີ2009 ເປນັຕົນ້ມາ ແລະ ຍງັໄດສ້ະໜບັສະໜນູ ວຽກງານການ

ສາ້ງຍຸດທະສາດ HRD ແຫ່ງຊາດ. ຜນົການປະເມນີ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືແຫ່ງຊາດ ກໍານດົວ່າ 

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຂອງເອດບີ ີ ມຄີວາມສໍາເລດັຜນົ, ແຕ່ວ່າ ຍງັຄງົມຫຼີາຍຈດຸ ທີ່ ສາມາດປບັປຸງໃຫມ້ປີະ

ສດິທພິາບສູງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການ. ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕົນ້ຕໍອື່ ນໆ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ ລວມມ ີ

ລດັຖະບານປະເທດເຢຍລະມນັ, ສະວດິເຊແີລນ ແລະ ລຸກຊໍາເບກີ.  

ຜນົກະທບົ   



ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

ລາຍລະອຽດ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ  

ຄວາມຄບືໜາ້ ທີ່ ຈະກາ້ວໄປເຖງິ ຜນົໄດຮ້ບັ   

ຄວາມຄບືໜາ້ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  

ລາຍລະອຽດ ຜນົອອກຂອງໂຄງການ  

ສະຖານະພາບ ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (ຜນົອອກ, ກດິຈະກໍາ, ແລະ ບນັຫາ)   

ສະຖານທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ   

ບດົສະຫຸຼບທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ   

ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ   

ດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ   

ການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ໃນໄລຍະການ ອອກແບບໂຄງການ   

ໃນໄລຍະການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ   

ໂອກາດທາງດາ້ນທຸລະກດິ 

ການບໍລກິານທີ່

ປກຶສາ  

ໂຄງການນີ ້ ຈະຈດັຈາ້ງ ທີ່ ປກຶສາສາກນົຈາໍນວນ 15 ຄນົ-ເດອືນ (pm) ແລະ ທີ່ ປກຶສາພາຍໃນ ຈາໍນວນ 25 

ຄນົ-ເດອືນ. ເອດບີ ີຈະເປນັຜູເ້ຮດັສນັຍາກບັ ທີ່ ປກຶສາເຫຼົ່ ານີ ້ເປນັລາຍບຸກຄນົ ແລະ ຜ່ານບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ໂດຍ

ນໍາໃຊວ້ທິກີານຄດັເລອືກແບບອງີໃສ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ (ອດັຕາສ່ວນ 90:10 ຄຸນນະພາບ:ລາຄາ) ແລະ 

ອງີຕາມລະບຽບການຈດັຈາ້ງຂອງ ເອດບີ ີ (ສະບບັປ ີ 2013, ທີ່ ມກີານດດັແກໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະ). ທີ່ ປກຶສາ ຈະ

ເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບຄຸມ້ຄອງວຽກການສໍາຫຼວດ, ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ.  



ພະນກັງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ ຝ່າຍເອດບີ ີ ທ່ານ Wolfgang Kubitzki 

ກມົຂອງເອດບີ ີທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ  ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໄຕ ້(SERD) 

ພະແນກ ຂອງເອດບີ ີທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ  ພະແນກ ການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ມະນຸດ, SERD 

ອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຝ່າຍລດັຖະບານ  ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ  

ຖະໜນົລາ້ນຊາ້ງ  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ  

ຕາຕະລາງເວລາ 

ຜ່ານເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງກນ  -  

ລງົທາບທາມຂໍມູ້ນ  -  

ກອງປະຊຸມ MRM -  

ອະນມຸດັ  25 ກນັຍາ 2015 

ລງົທວນຄນືຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ ຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ -  

PDS ສະບບັຫຼາ້ສຸດ  06 ຕຸລາ 2015 

ໂຄງການ TA ເລກທ ີ8964-LAO 

ວນັເດອືນປ ີສໍາຄນັ 

ອະນມຸດັ  ວນັທີ່ ເຊນັສນັຍາ  ວນັທີ່ ສາມາດນໍາໃຊເ້ງນິໄດ ້ 

ວນັປດິໂຄງການ 

ເບືອ້ງຕົນ້  ດດັແກ ້ ຕວົຈງິ  

25 ກນັຍາ 2015 22 ທນັວາ 2015 22 ທນັວາ 2015 30 ເມສາ 2016 30 ເມສາ 2017 -  

 



ແຜນການສະໜບັສະໜນູ /ການນໍາໃຊທ້ນຶ ຂອງໂຄງການ TA  ຈາໍນວນສະສມົທງັໝດົ ທີ່

ເບກີຈ່າຍແລວ້  

ADB ການ

ຮ່ວມ

ທນຶ 

ທນຶສມົທບົ ລວມ ວນັທ ີ ຈາໍນວນ 

ລດັຖະ

ບານ  

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ  

ຜູສ້ະໜບັສະ

ໜນູໂຄງການ  

ພາກ

ສ່ວນ

ອື່ ນໆ  

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 25 ກນັຍາ 

2015 

5.066,57 

 

ເອກະສານ ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການ (PDS) ປະກອບມ ີ ຂໍມູ້ນ ແລະ ຕວົເລກໂດຍສງັເຂບ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການ ຫຼ ືແຜນງານໃດ

ໜຶ່ ງ: ເນື່ ອງຈາກວ່າ PDS ບນັຈຂໍຸມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານທີ່ ໄດກ້າໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; ສະນັນ້ ຂໍມູ້ນບາງຢ່າງ

ອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມຢູ່ໃນສະບບັເບືອ້ງຕົນ້ດັ່ ງກ່າວນີ ້ແຕ່ວ່າຈະໄດຮ້ບັການດດັແກ ້ແລະ ປບັປຸງ ໃນເວລາປະກດົມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ. ຂໍ ້

ມູນ ກ່ຽວກບັ ບນັດາໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເຫນ ີແມ່ນຂໍມູ້ນຄາດຄະເນໃນຂັນ້ພືນ້ຖານເທົ່ ານັນ້. 

 

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ນໍາສະເໜຂໍີມູ້ນ ທີ່ ມໃີນເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການ (PDS) ເພື່ ອຮບັໃຊ ້ ພຽງແຕ່ເປນັແຫຼ່ ງຂໍ ້

ມູນ ສໍາລບັ ຜູນໍ້າໃຊຂ້ອງຕນົເທົ່ ານັນ້ ໂດຍບ່ໍມມີາດຕະການຮບັປະກນັໃດໆທງັສິນ້. ໃນຂະນະທີ່ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ເອດີ

ບ)ີ ທຸມ້ເທທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ ອນໍາສະເໜເີນືອ້ໃນທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງສຸດ, ແຕ່ວ່າ ຂໍມູ້ນທີ່ ນໍາສະເໜ ີ“ໃນທີ່ ນີ”້ ປາດສະຈາກ

ການຮບັປະກນັໃດໆທັງ້ສິນ້ ບ່ໍວ່າ ການສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ ຫຼ ືການຕຄີວາມໝາຍ, ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ປາດສະຈາກການຮບັປະກນັ

ຄວາມຈາໍກດັ ທາງດາ້ນກນົໄກ, ຄວາມເໝາະສມົ ສໍາລບັ ຈດຸປະສງົສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ແລະ ການບ່ໍລະເມດີ. ເວົາ້ສະເພາະ, ທະນາ

ຄານພດັທະນາອາຊ ີຈະບ່ໍດໍາເນນີການຮບັປະກນັ ຫຼ ືເປນັຕວົແທນ ກ່ຽວກບັ ຄວາມຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຄວາມສມົບູນຂອງເນືອ້ໃນຂໍມູ້ນ

ເຫຼົ່ ານີ.້ 

 




