
 

 

 

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ:  ໂຄງສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານອາຊວີະສກືສາ ແລະ  

ຝກືອບົຮມົວຊິາຊບີ ໄລຍະສອງ 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົ

ຮມົວຊິາຊບີ ໄລຍະສອງ 

ເລກທີ່ ໂຄງການ 42278-024 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສະຖານະພາບໂຄງການ ພວມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ປະເພດໂຄງການ/ຮູບແບບຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື ທນືຊ່ວຍເຫລອືລາ້ 

ແຫຼ່ ງທນຶ/ຈາໍນວນ ທນຶຊ່ວຍເຫລອືລາ້ 0503-ລາວ:  ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກ

ງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ໄລຍະສອງ 

ແຫລ່ງທນືປກົກະຕ/ິກອງທນຶການພດັທະນາອາຊ ີ US$ 25,00 ລາ້ນ  

 

ເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດ ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງທົ່ ວເຖງິ 

ເອກະສານຂໍມ້ນູພືນ້ຖານໂຄງການທີ່ ໄດຖ້ກືແປສະບບັນີແ້ມ່ນອງີຕາມສະບບັທີ່ ເປັນພາສາອງັກດິໃນເວບັໄຊ ADB.org ຄັງ້ວນັທີ່  11 ເມສາ 2017 



ຕວົຂບັເຄື່ ອນແຫ່ງການປ່ຽນແປງ ການປກົຄອງ ແລະ ການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ  

ການແກໄ້ຂບນັຫາດວ້ຍຄວາມຮູ ້ 

ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ   

ຂະແໜງການ/ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຂະແໜງສກຶສາ - ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ 

ວຽກງານການເຊື່ ອຶມສານແລະຄວາມສະເໝີ

ພາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ຄວາມສະເໜພີາບດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ   

ເນືອ້ໃນຂອງໂຄງການ 
 

ເຫດຜນົຂອງໂຄງການແລະຄວາມເຊື່ ອມໂຍງ 

ກບັຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ/ພາກພືນ້ 

 

ຜນົກະທບົ ມແີຮງງານທີ່ ມສີມີພືຽງພໍ ເພື່ ອຄງົໄວກ້ານພດັທະນາໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ແລະ ມີ

ຄວາມຍນືຍງົໃນສປປ ລາວ 

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

ລາຍລະອຽດຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ລະບບົວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊີາຊບີໄດຮ້ບັການເສມີ

ຂະຫຍາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ

ທີ່ ນບັມືຂ້ະຫຍາຍຕວົຂືນ້ 

ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຫມາກຜນົ ຍງັບ່ໍຮອດໄລຍະທໍາການປະເມນີ 

ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ລາຍລະອຽດຜນົງານຂອງໂຄງການ ສະພາບແວດລອ້ມການຮຽນ-ການສອນຢູ່ວທິະຍາໄລເຕກັນກິແລະ ວຊິາຊບີ 8 

ແຫ່ງ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ  

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຫຼກັສູດທີ່ ອງີໃສ່ຄວາມຕອ້ງການເປນັ

ຫຼກັໄດຮ້ບັການປບັປຸງ  



ນກັຮຽນດອ້ຍໂອກາດໄດເ້ຂົາ້ເຖງິສະຖາບນັການສກຶສາຂັນ້ອາຊວີະສກຶສາແລະ

ວຊິາຊບີເພີ່ ມຂືນ້ 

ສະພາບຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

(ຜນົໄດຮ້ບັ, ກດິຈະກາໍ, ແລະ ບນັຫາ) 

ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ມຜີນົໃນວນັທ ີ3 ມງັກອນ 2017. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້.  

ການຈດັຫາຜູໃ້ຫບ້ໍລກິານດາ້ນທີ່ ປກຶສາສ່ວນບູກຄນົແມ່ນພວມດໍາເນນີການ. 

ທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ 
 

ບນັດາໜວດຂອງການປກົປອ້ງຄູມ້ຄອງ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ B 

ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ C 

ດາ້ນວຽກງານຊນົເຜົ່ າ C 

ດາ້ນສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍສງັເຂບ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  ໂຄງການ ໄລຍະສອງນີຈ້ະສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ (ໂຄງການ 

STVET) ທີ່ ພວມດໍາເນນີ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວປະກອບມວີຽກກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້

ຖານຂະໜາດນອ້ຍຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອປບັປຸງຫໍພກັ, ໂຮງຊ່າງ ແລະ ຫອ້ງຮຽນທີ່ ມຢູ່ີ

ແລວ້ໃນໂຮງຮຽນທີ່ ເປນັຂອງລດັ. ໃນໄລຍະການກ່ໍສາ້ງອາດຈະມຜີນົກະທບົທາງ

ສິ່ ງແວດລອ້ມຈາໍນວນໜອ້ຍໜຶ່ ງເຊັ່ ນ: ຂີ່ ຝຸ່ນ, ສຽງດງັ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກການ

ກໍ່ ສາ້ງ. ນອກນັນ້ ທມີງານກະກຽມໂຄງການຍງັປະກອບດວ້ຍວສິະວະກອນ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັໃຫຫ້ອ້ງສໍາມະນາ, ຫອ້ງຮຽນ ແລະ ຫໍພກັໄດຮ້ບັການອອກແບບຂຶນ້ອງີ

ຕາມລະບຽບຫຼກັການວາງແຜນແລະແບບກໍ່ ສາ້ງອາຄານຂອງລດັຖະບານ; ພອ້ມທງັ

ຮບັມກືບັຜນົກະທບົທີ່ ຈາໍເປນັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ເປນັຕົນ້ແມ່ນ 

ການນໍາໃຊວ້ທິກີານທີ່ ເໝາະສມົທີ່ ສຸດໃນການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ເປືອ້ນ ແລະ ນໍາ້ເສຍ ທີ່

ປ່ອຍອອກຈາກອາຄານຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງຮຽນ.  



ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບໍ່ ສະໝກັໃຈ  ໂຄງການນີຈ້ະສາ້ງຂຶນ້ບນົກດິຈະກາໍ ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານ

ອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ (ໂຄງການ STVET ໄລຍະສອງ) ທີ່

ພວມດໍາເນນີຢູ່. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ຍງັຈະສບືຕ່ໍສະໜບັສະໜນູບນັດາ ໂຮງຮຽນເປົາ້

ໝາຍພາຍໃຕໂ້ຄງການ STVET ແລະ ໂຮງຮຽນໃໝ່ຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງຈະໄດຮ້ບັ

ການຄດັເລອືກໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ.  

ໂຄງການໃໝ່ນີຈ້ະສາ້ງຫໍພກັ ແລະ ປບັປຸງໂຮງຊ່າງ ແລະ ຫອ້ງຮຽນພາຍໃນຂອບ

ເຂດຂອງໂຮງຮຽນທີ່ ມຢູ່ີແລວ້. ສະນັນ້, ຈະບ່ໍມກີານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ການ

ເວນຄນືທີ່ ດນິ. ເຖງິຢ່າງໃດກດໍ,ີ ຄາດວ່າຈະມກີານລບົກວນໜອ້ຍໜື່ ງ ຫຼ ືຊົ່ ວຄາວ

ໃນໄລຍະການກໍ່ ສາ້ງ. ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການ, ໂຄງການຈະໄດຖ້ກືກາໍໜດົ 

ຖາ້ຫາກວ່າ ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດຮ້ບັການພຈິາລະນາໃຫໂ້ຄງການຕກົໃນໝວດ C 

ສໍາລບັວຽກງານດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບໍ່ ສະໝກັໃຈ.  

ດາ້ນວຽກງານຊນົເຜົ່ າ ໂຄງການ STVET ໄລຍະສອງ ຄາດວ່າຈະບ່ໍມຜີນົກະທບົດາ້ນລບົຕ່ໍກບັປະຊາຊນົ 

ເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ. ໂຄງການ STVET ຈະສາ້ງຜນົປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫແ້ກ່ປະ 

ຊາຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ. ປະຊາຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງຈະໄດເ້ຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ກ່ຽວ 

ກບັຫລກັສູດການອບົຮບົວຊິາຊບີຕ່າງໆ, ແລະພອ້ມທງັ ບດັທນືສະໜບັສະໜນູ 

ໃນການເຂົາ້ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ. ໂຄງການ STVET ໄລຍະສອງ ຈະສາ້ງຫໍພກັ 

ເພື່ ອເປນັບ່ອນພກັໃກແ້ກ່ບນັດານອ້ງນກັຮຽນທີ່ ທຸກຍາກແລະນກັຮຽນທີ່ ເປນັຄນົ 

ເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນກັຮຽນຍງີໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂາົເຂົາ້ຮບັການ 

ຝກືອບົຢູ່ໃນບນັດາໂຮງຮຽນພາຍໃຕກ້ານສະໜບັສະໜນູຂອງໂຄງການຕ່າງໆ. 

ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈະໄດສ້າ້ງກນົໄກເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົ 

ເຜົ່ າພືນ້ເມອືງໄດເ້ຂົາ້ເຖງິບນັດາຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຢ່າງເທົ່ າທຽມ ແລະ 

ເພື່ ອເພີ່ ມທະວຜີນົກະທບົທາງບວກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງລບົ ຕ່ໍໍກບັ 

ບນັດາປະຊາຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ. 

ການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ ຂອບວຽກຍຸດທະສາດໃນການສື່ ສານກບັບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

(Stakeholder Communications Strategy Framework) ໄດສ້າ້ງຂຶນ້

ສໍາລບັໂຄງການ, ເຊິ່ ງມນັຈະເປນັການໃຫຄໍ້າແນະນາໍໃນການອອກແບບຍຸດທະສາດ

ສົ່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກືສາແລະການຝກືອບົຮມົວຊິາຊບີ ເພື່ ອເປນັຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່

ບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຖງິຜນົປະໂຫຍດຂອງວຽກງານອາຊວີະສກືສາແລະ

ການຝກືອບົຮມົວຊິາຊບີ ພອ້ມດວ້ຍການບໍລກິານດາ້ນວຽກງານອາຊວີະສກືສາແລະ

ການຝກືອບົຮມົວຊິາຊບີທີ່ ໄດສ້ະໜອງພາຍໃຕໂ້ຄງການດັ່ ງກ່າວ, ພອ້ມທງັເພີ່ ມ

ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນສາຍອາຊວີະສກືສາແລະຝກືອບົຮມົດາ້ນວຊິາຊບີ ແລະ ການໃຫ ້

ເງນິຄ່າຄອງຊບີແກ່ນກັຮຽນຜູດ້ອ້ຍໂອກາດຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດກໍ້າໜດົ. ຍຸດທະສາດ

ສົ່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກືສາແລະການຝກືອບົຮມົວຊິາຊບີຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງຂືນ້



ຕາມແຜນການຕະຫລາດດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ເຄື່ ອງມສືື່ ຕ່າງໆທີ່ ກະຊວງສກຶສາ ແລະ 

ກລິາໄດສ້າ້ງຂືນ້ຜ່ານມາ ແລະພອ້ມທງັ ຜນັຂະຫຍາຍແຜນແລະບນັດາເຄື່ ອງມສືື່

ດັ່ ງກ່າວເພື່ ອ i) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້ື່ ມວນຊນົໃນລະດບັຊາດ ແລະ ສາ້ງກດິຈະ 

ກາໍເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູແ້ລະເຂົາ້ໃຈ ໃນທາງບວກ ພອ້ມທງັ ປູກຈດິສໍານກື, ສາ້ງ

ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ແລະສະໜບັສະໜນູວຽກງານອາຊວີະສກຶສາແລະການຝກຶອບົວຊິາ

ຊບີ, ແລະ ii) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງເພື່ ອຂະຫຍາຍກດິຈະກໍາທາງການຕະຫຼາດຂອງ

ການສື່ ສານ ໃນບນັດາຊຸມຊນົຕ່າງໆ ໃນພືນ້ທີ່ ເປົາ້ໝາຍໂຄງການທງັ 8 ວທິະຍາໄລ 

ເຮດັໃຫບ້ນັດາວທິະຍາໄລສາມາດພດັທະນາແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການເຜຍີ 

ແຜ່ໂຄສະນາໃນການແນະນໍາວຊີາຊບີໃນຊຸມຊນົຂອງຕນົ. 

ຍຸດທະສາດສົ່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກືສາແລະການຝກືອບົຮມົວຊິາຊບີຈະໄດ້

ອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍບໍລສິດັເຮດັວຽກກ່ຽວກບັການສື່ ສານ ພາຍໃຕ ້

ການຊີນ້າໍຂອງກມົອາຊວີະສກືສາ. ວທິະຍາໄລທີ່ ຮ່ວມໂຄງການດວ້ຍການສະໜບັ

ສະໜນູຈາກ ບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວ, ຈະສາ້ງແຜນເພື່ ອເຜຍີແຜ່ ແລະແນະນໍາກ່ຽວກບັວຊິາ

ຊບີ ໃຫກ້ບັຊູມຊນົ ເພື່ ອເປນັການສົ່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກຶສາ ແລະການຝກື

ອບົຮມົວຊິາຊບີໃນເຂດພືນ້ທີ່  ທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ. ບໍລສິດັສື່ ສານດັ່ ງກ່າວຈະສາ້ງຊຸດ

ເຄື່ ອງມ ືໂດຍອງີຕາມຂັນ້ຕອນມາດຕະຖານຂອງການດໍາເນນີງານ ຊື່ ງປະກອບມ ີ, ຄູ່

ມແືນະນໍາ, ຮ່າງຫລແືບບ, ຄໍາແນະນາໍກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຮບັ

ໃຊຕ່້າງໆ ເພື່ ອໃຫບ້ນັດາໂຮງຮຽນສາມາດອອກແບບ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຜນການເຫຼ ົ່ ານີ,້ 

ພອ້ມທງັ ສະໜອງການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການໃຫຄໍ້າປກຶສາທີ່ ພວມ

ດໍາເນນີການ ໃຫແ້ກ່ ບນັດາຜຸບໍ້ລຫິານ ແລະ ພະນກັງານຂອງກະຊວງສກືສາທ ິການ

ແລະກລິາ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫບ້ນັດາແຜນເຜຍີແຜ່ແລະໃຫຄໍ້າແນະນໍາດັ່ ງກ່າວຈະໄດ ້

ຮບັ ການຜນັຂະຫຍາຍ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ.  

ຊ່ອງທາງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອສື່ ສານໃນລະດບັຊາດປະກອບມ:ີ ໂທລະພາບ/ສື່ ສິ່ ງພມິ/

ວທິະຍຸ, ຍຸດທະສາດໃນການສື່ ສານໂດຍໃຊລ້ະບບົດຈິຕິອນລວມມ ີການສື່ ສານທາງ

ໂທລະສບັມຖື,ື ອນິເຕເີນດັ ແລະ ໂຊຊ່ຽວມເີດຍແລະພອ້ມທງັ ການສາ້ງຮູບແບບ

ສະເພາະໃຫແ້ກ່ວຽກງານອາຊວີະສກືສາແລະການຝກືອບົຮມົວຊິາຊບີ. ຊ່ອງທາງທີ່

ຈະໃຊສ້ື່ ສານໃນລະດບັວທິະຍາໄລປະກອບດວ້ຍການດດັປບັໃຊຮູ້ບແບບກສານສື່  

ສານໃນລະດບັຊາດ ພອ້ມທງັ ກດິຈະກໍາການປູກຈດິສໍານກຶ; ການນໍາໃຊສ້ື່ ມວນຊນົ

ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ງານກດິຈະກໍາທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ; ຮ່ວມມກືບັໜ່ວຍງານທີ່  ໃຫ ້

ຄໍາແນະນາໍທາງດາ້ນວຊິາຊບີຂອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ພອ້ມທງັ ການຈດັງານນເິທດ

ສະການ ເພື່ ອໃຫຄໍ້າແນະນາໍແລະສາທດິ ໃຫແ້ກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍທີ່ ເປນັນກັຮຽນ; ແລະ

ປະສານສມົທບົກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ແລະຜູນໍ້າຂອງທອ້ງຖິ່ ນຜູທ້ີ່ ມບີດົບາດຢູ່ໃນ

ຊຸມຊນົ. 



ຍຸດທະສາດສົ່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກືສາແລະການອບົຮມົວຊິາຊບີຈະໄດສ້າ້ງ

ຂືນ້ໂດຍນໍາໃຊວ້ທິກີານແລະຊ່ອງທາງໃນການສະໜບັສະໜນູນກັຮຽນເພດຍງິ, 

ບນັດາຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆ ພອ້ມທງັຜູທຸ້ກຍາກ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫນ້ກັຮຽນຜູ ້

ທຸກຍາກໄດຮ້ບັຮູວ່້າມກີານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ວທິກີານນໍາ

ໃຊທ້ນືດັ່ ງກ່າວ. ຂອບໜາ້ວຽກການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຈະໄດສ້າ້ງຂືນ້ ຊື່ ງ

ເປນັສ່ວນໜຶ່ ງ ຂອງ ຍຸດທະສາດສົ່ ງເສມີວຽກງານອາຊວີະສກຶສາແລະອບົຮມົວຊິາ

ຊບີ ເຊິ່ ງ ຈະໄດລ້ວມເອາົບນັດາຕວົຊີວ້ດັຕ່າງໆເພື່ ອຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ສາມາ

ເຂົາ້ເຖງິກຸ່ມເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວ. 

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໂຄງການຈະຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດການສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ, ແລະ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັໃນບດົລາຍງານເຖງິຄວາມຄບືໜາ້. 

ໂອກາດທາງທຸລະກດິ 

ການບໍລກິານ

ໃຫຄໍ້າປກຶສາ 

 

ພື່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫໂ້ຄງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດສ້ະດວກ, ກມົອາຊວິະສກຶສາ ຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ

ຈາກຄະນະທີ່ ປກຶສາ ຜູທ້ີ່ ຈະເຮດັວຽກປະຈາໍຢູ່ໜ່ວຍງານຄູມ້ຄອງໂຄງການ ເຊິ່ ງ ຈະປະກອບມ(ີi) ຫວົໜາ້ທມີງານ

ເປນັຕ່າງປະເທດໜື່ ງທ່ານ, (ii) ຮອງຫວົໜາ້ທມີງານເປນັຄນົພາຍໃນໜື່ ງທ່ານ, (iii) ຊ່ຽວຊານດາ້ນການເງນິໜື່ ງ

ທ່ານ, (iv) ຊ່ຽວຊານດາ້ນການຈດັຊືໜ້ ຶ່ ງທ່ານ, (v) ຊ່ຽວຊານທາງດາ້ນການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົໜຶ່ ງທ່ານ, 

(vi) ຊ່ຽວຊານດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍໜື່ ງທ່ານ, ແລະ (vii) ພະນກັງານວຊິາການທົ່ ວໄປ 3 ຄນົ. 

ການຈດັຊື ້ ການຈດັຊືວ້ດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຈດັຈາ້ງວຽກຈະໄດດ້ໍາເນນີການຕາມຄູ່ມແືນະນໍາການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຂອງ ເອດີ

ບ ີ(ສະບບັປ ີ 2015, ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານປບັປຸງເປນັແຕ່ລະໄລຍະ). ບດົລາຍງານການປະເມນີປະສດິທພິາບຂອງການ

ຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ໄດເ້ຮດັຂືນ້ ໃນຊ່ວງໄລຍະອອກແບບໂຄງການ.  

ຂັນ້ຕອນການປະມູນສາກນົແມ່ນນາໍໃຊສໍ້າລບັສນັຍາການກ່ໍສາ້ງທີ່ ມມູີນຄ່າ 3 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຫຼ ືຫຼາຍກວ່າ, 

ແລະ ສນັຍາການຈດັຊືວ້ດັຖຸອຸປະກອນໃນມູນຄ່າ 1 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ສນັຍາວຽກມູນຄ່າ 100.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັແຕ່ໜອ້ຍກວ່າ 3 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນການປະມູນຂອງປະເທດ. 

ສນັຍາການສະໜອງວດັຖຸອຸປະກອນທີ່ ມມູີນຄ່າຕໍ່ າກວ່າ 1 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແຕ່ສູງກວ່າ 100.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັຈະຕດັສນິຕາມລະບບົການປະມູນຂອງປະເທດ. ວດັຖຸທີ່ ມມີູນຄ່າ  100.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຫຼ ືຕໍ່ າ

ກວ່າຈະໄດມ້ກີານຈດັຊືຕ້າມລະບບົການຊືແ້ບບປກົກະຕ.ິ 

ກ່ອນຈະມກີານຈດັຊືຈ້ດັຊື-້ຂດັຈາ້ງອນັໃດກໍຕາມ, ເອດບີ ີແລະ ລດັຖະບານຈະໄດມ້ກີານທບົທວນບນັດານຕິກໍິາ

ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງທງັຂັນ້ລະດບັຊາດ, ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຖກືຕອ້ງ

ສອດຄ່ອງກບັຄູ່ ມແືນະນາໍການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຂອງ ເອດບີ ີ(ສະບບັປ ີ2015, ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານປບັປຸງເປນັແຕ່ລະ

ໄລຍະ). 

 



ພະນກັງານຜູຮ້ບັຜດິຊອບ 

ພະນກັງານ ເອດບີ ີຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ ໂທມດັ ອລີຽນ (Thomas, Elaine C.) 

ກມົ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ ໃນ ເອດບີ ີ ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້(SERD) 

ພະແນກ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ ໃນ ເອດບີ ີ ພະແນກພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ມະນຸດ, SERD 

ອງົການລດັຖະບານຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການ ກະຊວງ ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ  

ຖະໜນົລາ້ນຊາ້ງ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ຕາຕະລາງເວລາ  

ຜ່ານເອກະສານແນວຄວາມຄດິໂຄງການ  8 ມງັກອນ 2016 

ລງົເກບັກໍາຂໍມູ້ນ  30 ພດຶສະພາ 2016 ຫາ 10 ມຖຸິນາ 2016 

ກອງປະຊຸມ MRM 19 ກລໍະກດົ 2016 

ອະນຸມດັ 18 ຕຸລາ 2016 

ລງົທບົທວນຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ -  

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການປບັປຸງຫຼາ້ສຸດ 30 ມນີາ 2017 

ທນືຊ່ວຍເຫລອືລາ້ 0503-ລາວ 

ໄລຍະເວລາ 

ອະນຸມດັ ວນັທີ່ ລງົລາຍເຊນັ ວນັທີ່ ມຜີນົ ປດິ 



ກາໍໜດົ ປບັປຸງ ຕວົຈງິ 

18 ຕຸລາ 2016 08 ພະຈກິ 2016 03 ມງັກອນ 2017 30 ມຖຸິນາ 2022 -  -  

ແຜນທາງການເງນີ ການນາໍໃຊທ້ນືຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 

 ລວມ (ມູນຄ່າເປນັ US$ ລາ້ນ) ວນັທີ່  ເອດບີ ີ ອື່ ນໆ ເປເີຊນັສຸດທ ິ

ມຸນຄ່າໂຄງການ 26,50 ມູນຄ່າທີ່  ໄດອ້ະນຸມດັຕາມສນັຍາສະສມົ 

ເອດບີ ີ 25,00 18 ຕຸລາ 2016 0,00 0,00  0% 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 1,50 ການຊໍາລະສະສມົ 

ສມົທບົທນື 0,00 18 ຕຸລາ 2016 0,00 0,00  0% 

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການປະກອບມຂໍີມູ້ນ ແລະ ຕວົເລກໂດຍສງັເຂບ ກ່ຽວກບັໂຄງການ ຫຼ ືແຜນງານໃດໜຶ່ ງ: ເນື່ ອງຈາກ

ວ່າເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການບນັຈຂໍຸມູ້ນກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ໄດກ້າໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; ສະນັນ້, ຂໍມູ້ນ

ບາງຢ່າງອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມຢູ່ໃນສະບບັເບືອ້ງຕົນ້ດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແຕ່ວ່າຈະໄດຮ້ບັການດດັແກແ້ລະປບັປຸງ ໃນເວລາທີ່ ມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ. ຂໍ ້

ມູນກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງການທີ່ ຖກືນໍາສະເຫນແີມ່ນຂໍມູ້ນຄາດຄະເນໃນຂັນ້ພືນ້ຖານເທົ່ ານັນ້. 

 

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊນີາໍສະເໜຂໍີມູ້ນທີ່ ມໃີນເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການ ເພື່ ອຮບັໃຊພ້ຽງແຕ່ເປນັແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນສໍາລບັຜູທ້ີ່

ນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນຂອງຕນົເທົ່ ານັນ້ ໂດຍບ່ໍມມີາດຕະການຮບັປະກນັໃດໆທງັສິນ້. ໃນຂະນະທີ່ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊທຸີມ້ເທທຸກ

ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອນໍາສະເໜເີນືອ້ໃນທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງສຸດ, ແຕ່ວ່າ ຂໍມູ້ນທີ່ ນໍາສະເໜ ີ “ໃນທີ່ ນີ”້ ປາດສະຈາກການຮບັປະກນັ

ໃດໆທງັສິນ້ ບ່ໍວ່າການສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ ຫຼ ື ການຕຄີວາມໝາຍເປນັຕົນ້ ແມ່ນປາດສະຈາກການຮບັປະກນັຄວາມຈາໍກດັທາງ

ດາ້ນກນົໄກ, ຄວາມເໝາະສມົສໍາລບັຈດຸປະສງົສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ແລະ ການບ່ໍລະເມດີ. ເວົາ້ສະເພາະ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີຈະ

ບ່ໍດໍາເນນີການຮບັປະກນັ ຫຼ ືເປນັຕວົແທນກ່ຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຄວາມສມົບູນຂອງເນືອ້ໃນຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີ.້ 

 

 




