
 

 

 

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ:  ໂຄງການພດັທະນາ ຂະແໜງອາຊວິະສກຶສາ ໄລຍະສອງ  

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການ ພດັທະນາຂະແໜງ ອາຊວິະສກຶສາ ໄລຍະສອງ 

ໂຄງການ ເລກທ ີ 42278-024 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສະຖານະພາບ ໂຄງການ ໄດນໍ້າສະເໜແີລວ້  

ປະເພດໂຄງການ/ຮູບແບບຂອງ

ການຊ່ວຍເຫຼອື  

ທນຶກູຢ້ມື  

ແຫຼ່ ງທນຶ/ຈາໍນວນ  ທນຶກູຢ້ມື: ໂຄງການພດັທະນາ ຂະແໜງອາຊວິະສກຶສາ ໄລຍະສອງ 

ກອງທນຶການພດັທະນາອາຊ ີ US$ 25,00 ລາ້ນ 
 

ເປົາ້ໝາຍ ລະດບັຍຸດທະສາດ  ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ສະເໝພີາບກນັ  

ຕວົຂບັເຄື່ ອນການປ່ຽນແປງ  ການປກົຄອງ ແລະ ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ  

ຜະລດິຕະພນັຄວາມຮູ ້ 

ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ   

ຂະແໜງການ/ຂະແໜງການສໍາ

ຮອງ   

ຂະແໜງສກຶສາ - ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ  

ວຽກງານການເຊື່ ອຶມສານ ແລະ 

ຄວາມສະເໝພີາບ ບດົບາດຍງິ-

ຊາຍ  

ຄວາມສະເໜພີາບບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ   

ເນືອ້ໃນໂຄງການ    

ເອກະສານ ຂໍມ້ນູພືນ້ຖານໂຄງການ ສະບບັນີ ້ແປເປນັພາສາລາວ ອງີຕາມສະບບັພາສາອງັກດິ ລງົວນັທ ີວນັທ ີ29 ມນີາ 2016. 



ເຫດຜນົຂອງໂຄງການ ແລະ 

ຄວາມເຊື່ ອມໂຍງ ກບັຍຸດທະສາດ

ລະດບັຊາດ/ພາກພືນ້  

 

ຜນົກະທບົ  ແຮງງານທີ່ ມສີມີມື ິຈີາໍນວນພຽງພໍເພື່ ອຮກັສາລະດບັການພດັທະນາແບບທົ່ ວເຖງິກນັ ແລະ 

ທີ່ ມຄີວາມຍນືຍງົ ໃນ ສປປ ລາວ (ຕາມທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 

2016-2020 ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາ 2010-2020).  

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ ຂະແໜງອາຊວີະສກຶສາມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ ເກດີ

ຂຶນ້ໃໝ່ ແລະ ມກີານຂະຫາຍຕວົຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ  

ຜນົອອກຂອງໂຄງການ  1. ສະພາບແວດລອ້ມການຮຽນການສອນຢູ່ໂຮງຮຽນສບັພະວຊິາ ແລະ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ 

ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ  

2. ຄຸນນະພາບແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຫຼກັສູດທີ່ ອງີໃສ່ຄວາມຕອ້ງການເປນັຫຼກັໄດຮ້ບັ

ການປບັປຸງ  

3. ການເຂົາ້ເຖງິ ອາຊວີະສກຶສາ ຂອງນກັຮຽນດອ້ຍໂອກາດ ມກີານເປດີຂະຫຍາຍຕວົຫຼາຍ

ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ  

ສະຖານທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ  

ປະເພດຂອງວຽກງານປກົປອ້ງ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  B 

ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ  B 

ດາ້ນການປກົປອ້ງ ຄນົພືນ້ເມອືງ  B 

ບດົສະຫຸຼບທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ  

ດາ້ນສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ 

ໂຄງການນີຈ້ະສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານບດົຮຽນທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຂ້ະແໜງອາຊວິະສກຶ

ສາ (ໂຄງການ STVET). ໂຄງການນີ ້ປະກອບມວີຽກກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂະໜາດນອ້ຍຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອ

ປບັປຸງຫໍພກັ ແລະ ໂຮງຊ່າງ ແລະ ຫອ້ງຮຽນ ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ໃນໂຮງຮຽນທີ່ ເປນັຂອງລດັ. ໃນໄລຍະການກໍ່ ສາ້ງ 

ອາດຈະມຜີນົກະທບົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມຈາໍນວນໜອ້ຍໜຶ່ ງ ເຊັ່ ນ: ຂີ່ ຝຸ່ນ, ສຽງດງັ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກການກໍ່

ສາ້ງ. ນອກນັນ້, ທມີງານ PPTA ຍງັປະກອບດວ້ຍວສິະວະກອນ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຫອ້ງສໍາມະນາ, ຫອ້ງ

ຮຽນແລະຫໍພກັ ໄດຮ້ບັການອອກແບບຂຶນ້ອງີຕາມລະບຽບຫຼກັການຂອງລດັຖະບານ; ແລະ ຈະແກໄ້ຂຜນົກະ

ທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການນໍາໃຊວ້ທິກີານທີ່ ເໝາະສມົທີ່ ສຸດໃນການຄຸມ້

ຄອງນໍາ້ເປືອ້ນ ແລະ ນໍາ້ເສຍ ທີ່ ປ່ອຍອອກຈາກອາຄານຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຮຽນ.  



ດາ້ນການຍກົ

ຍາ້ຍຈດັສນັ

ແບບບ່ໍສະໝກັ

ໃຈ  

ໂຄງການນີຈ້ະສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານບດົຮຽນທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຂ້ະແໜງອາຊວີະສກຶ

ສາ (ໂຄງການ STVET). ໂຄງການ ຍງັຈະສບືຕ່ໍ ສະໜບັສະໜນູ ໂຮງຮຽນເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ STVET 

ແລະ ໂຮງຮຽນໃໝ່ ຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງຈະໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກ ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ.  

ໂຄງການໃໝ່ນີຈ້ະສາ້ງຫໍພກັ ແລະ ປບັປຸງໂຮງຊ່າງ ແລະ ຫອ້ງຮຽນ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງໂຮງຮຽນໃນປະຈຸ

ບນັ. ສະນັນ້, ຈ ຶ່ ງບ່ໍຄດິວ່າ ຈະມກີານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ການເວນຄນືທີ່ ດນິ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ,ີ ຄາດຈະ

ມກີານລບົກວນ ໄລຍະຊົ່ ວຄາວ ຫຼ ືຈາໍນວນໜອ້ຍໜຶ່ ງ ໃນໄລຍະການກໍ່ ສາ້ງ. ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ, ທມີ

ງານ ຄດິວ່າຈະກໍານດົໂຄງການນີ ້ເປນັໂຄງການປະເພດ C ສໍາລບັ ວຽກງານດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ (IR).  

ດາ້ນການປກົ

ປອ້ງຄນົພືນ້

ເມອືງ  

ຄາດວ່າ ໂຄງການ STVEDP ຈະບ່ໍສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົພືນ້ເມອືງ (IP). ໂຄງການ STVEDP ຈະສາ້ງຜນົປະ

ໂຫຍດຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃຫແ້ກ່ຄນົພືນ້ເມອືງ. ຄນົພືນ້ເມອືງ ຈະເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັ ຫຼກັສູດ

ການຮຽນ, ບດັທນຶການສກຶສາ. ໂຄງການ STVEDP ຈະສາ້ງຫໍພກັ ເພື່ ອຮອງຮບັນກັສກຶສາທຸກຍາກ ແລະ ທີ່

ເປນັຄນົພືນ້ເມອືງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນໄລຍະທີ່ ພວກເຂາົຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນອາຊວີະ. ຫອ້ງການ PMU ຈະ 

ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ກນົໄກຮອງຮບັ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຄນົພືນ້ເມອືງ ໄດຮ້ບັການເຂົາ້ເຖງິ ຢ່າງເທົ່ າທຽມກບັພາກສ່ວນ

ອື່ ນໆ ເພື່ ອຍກົລະດບັຜນົກະທບົທາງບວກ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົ ທີ່ ມຕ່ໍີຄນົພືນ້ເມອືງ.  

ການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ໃນໄລຍະການ

ອອກແບບໂຄງ

ການ  

 

ໃນໄລຍະການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການ  

 

Responsible Staff 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ ຝ່າຍເອດບີ ີ ທ່ານ Wolfgang Kubitzki 

ກມົຂອງເອດບີ ີທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ  ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໄຕ ້(SERD)  

ພະແນກຂອງເອດບີ ີທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ  ພະແນກການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ມະນຸດ, SERD 

ອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຝ່າຍລດັຖະບານ  ກະຊວງ ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ  

ຖະໜນົລາ້ນຊາ້ງ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ  

 



ຕາຕະລາງເວລາ  

ຜ່ານເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງການ  25 ກນັຍາ 2015 

ລງົທາບທາມຂໍມູ້ນ  16 ພດຶສະພາ 2016 ເຖງິ 20 ພດຶສະພາ 2016 

ກອງປະຊຸມ MRM 30 ມຖຸິນາ 2016 

ອະນມຸດັ  26 ກນັຍາ 2016 

ລງົທວນຄນືຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ ຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ -  

PDS ສະບບັຫຼາ້ສຸດ  06 ຕຸລາ 2015 

 

 

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການ (PDS) ປະກອບມຂໍີມູ້ນ ແລະ ຕວົເລກໂດຍສງັເຂບ ກ່ຽວກບັ ໂຄງການ ຫຼ ືແຜນງານໃດໜຶ່ ງ: 

ເນື່ ອງຈາກວ່າ PDS ບນັຈຂໍຸມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ວຽກງານທີ່ ໄດກ້ໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; ສະນັນ້ ຂໍມູ້ນບາງຢ່າງອາດຈະ

ບ່ໍໄດລ້ວມຢູ່ໃນສະບບັເບືອ້ງຕົນ້ດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແຕ່ວ່າຈະໄດຮ້ບັການດດັແກແ້ລະປບັປຸງ ໃນເວລາປະກດົມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ. ຂໍມູ້ນກ່ຽວ

ກບັ 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.້ 

 




