
 

 

 

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົຢູ່ 4 ແຂວງພາກ

ເຫນອື - ທນຶເພີມ້ 

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົຢູ່ 4 ແຂວງພາກເຫນອື - ທນຶເພີມ້ 

ໂຄງການ ເລກທ ີ 42203-025 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສະຖານະພາບໂຄງການ ອະນຸມດັແລວ້   

ປະເພດໂຄງການ/ຮູບແບບຂອງການ

ຊ່ວຍເຫຼອື  

ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້  

ແຫຼ່ ງທນຶ/ຈາໍນວນ  ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້: ໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົຢູ່ 4 ແຂວງພາກເຫນອື - 

ທນຶເພີມ້ 

ການປ່ອຍເງນິກູ ້/ ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ US$ 35,60 ລາ້ນ   

 

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການສະບບັນີແ້ປເປນັພາສາລາວ ອງີຕາມສະບບັພາສາອງັກດິ ທີ່ ເຜຍີແຜ່ໃນເວບັໄຊ ້ADB.org ລງົວນັທ ີ13 ກໍລະກດົ 2017 



ເປົາ້ໝາຍ ລະດບັຍຸດທະສາດ ການເຕບີໂຕແບບຢນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  

ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດກດິແບບທົ່ ວເຖງິກນັ 

ຕວົຂບັເຄື່ ອນການປ່ຽນແປງ ການປກົຄອງ ແລະ ການຍກົລະດບັຂດີຄວາມອາດສາມາດ  

ຜະລດິຕະພນັນຄວາມຮູ ້ 

ການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ ື  

ການພດັທະນາຂະແໜງເອກະຊນົ  

ຂະແໜງການ/ຂະແໜງການສໍາຮອງ  ກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ - ການຜະລດິກະສກິາໍ 

- ຊນົລະປະທານ - ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ ອງີໃສ່ທີ່ ດນິ - ການຄຸມ້

ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທາງນໍາ້  

ການຂນົສົ່ ງ - ການຂນົສົ່ ງທາງບກົ (ທີ່ ບ່ໍແມ່ນເຂດຕວົເມອືງ) 

ວຽກງານການເຊື່ ອຶມສານ ແລະ  

ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ການເຊື່ ອມສານວຽກງານສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິຊາຍທີ່ ມປີະສດິທພິາບ  

ເນືອ້ໃນໂຄງການ   
 

ເຫດຜນົຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມ

ເຊື່ ອມໂຍງກບັຍຸດທະສາດແຫ່ງ

ຊາດ/ພາກພືນ້ 

 

ຜນົກະທບົ ລາຍຮບັຄວົເຮອືນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົຂອງ 4 ແຂວງພາກເໜອືຄ:ື ແຂວງບ່ໍແກວ້, ຫຼວງນໍາ້ທາ, 

ອຸດມົໄຊ ແລະ ຜົງ້ສາລ ີໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້  

ຜນົໄດຮ້ບັໂຄງການ  

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ  ຂດີຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິກະສກິາໍຢູ່ 4 ແຂວງພາກເໜອືຄ ືແຂວງບໍແກວ້, 

ຫຼວງນໍາ້ທາ, ອຸດມົໄຊ ແລະ ຜົງ້ສາລ ີມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ  

ຄວາມຄບືໜາ້ຕ່ໍຜນົໄດຮ້ບັ  
 

ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  



ລາຍລະອຽດຜນົ ໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ  ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົ ສໍາລບັ ການຜະລດິ ແລະ ການຍກົລະ

ດບັຂດີຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ ແລະ/ຫຼ ື ໄດຮ້ບັການ

ປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ   

ກດິຈະກາໍຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິ ແລະ ການຍກົລະດບັຜນົ

ກະທບົ ໄດຮ້ບັການຜນັຂະຫຍາຍ  

ຂດີຄວາມສາມາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຂັນ້ເມອືງ, ແຂວງແລະສູນກາງ ໄດຮ້ບັການ

ຍກົລະດບັ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮູບແບບການພດັທະນາ ລະດບັຂະ   

ແໜງການ  

ໂຄງການ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ  

ສະຖານະພາບ ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະ

ຕບິດັໂຄງການ (ຜນົ ໄດຮ້ບັ, ກດິຈະກາໍ, ແລະ 

ບນັຫາ)  

 

ສະຖານທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ  
 

ປະເພດຂອງວຽກງານປກົປອ້ງ  

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  B 

ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບໍ່ ສະໝກັໃຈ  B 

ດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ  B 

ບດົສະຫຼຸບທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  
 



ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບໍ່ ສະໝກັໃຈ  
 

ດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ  
 

ການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ  
 

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  
 

ພະນກັງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ  

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍເອດບີ ີ ທ່ານ David Charles Salter 

ກມົຂອງທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ

ຂອງເອດບີ ີ 

ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ 

ພະແນກທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ

ຂອງເອດບີ ີ 

ພະແນກສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ກະສກິາໍ, ກມົອາຊຕີາເວນັ

ອອກສ່ຽງໃຕ ້

ອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຝ່າຍລດັຖະ

ບານ  

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກມົລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ  

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້  

ຕາຕະລາງເວລາ 



ຜ່ານເອກະສານແນວທາງຂອງໂຄງການ  20 ກນັຍາ 2015 

ລງົທາບທາມຂໍມູ້ນ  14 ມນີາ 2016 ເຖງິ 28 ມນີາ 2016 

ກອງປະຊຸມ MRM 18 ພດຶສະພາ 2016 

ອະນຸມດັ  31 ພດຶສະພາ 2017 

ລງົທບົທວນຄນືຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ -  

ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການສະບບັຫຼາ້ສຸດ  31 ພດຶສະພາ 2017 

 

 

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການປະກອບມຂີໍມູ້ນ ແລະ ຕວົເລກໂດຍສງັເຂບກ່ຽວກບັໂຄງການ ຫຼ ື ແຜນງານໃດໜຶ່ ງ: ເນື່ ອງຈາກວ່າຂໍມູ້ນ

ພືນ້ຖານໂຄງການບນັຈຂຸໍມູ້ນກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ສະນັນ້, ຂໍມູ້ນບາງຢ່າງອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມຢູ່ໃນສະ-

ບບັເບືອ້ງຕົນ້ດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແຕ່ວ່າຈະໄດຮ້ບັການດດັແກ ້ ແລະ ປບັປຸງ ເມື່ ອມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ. ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຖ້ກືນໍາສະເຫນ ີ

ແມ່ນຂໍມູ້ນຄາດຄະເນໃນເບືອ້ງຕົນ້ເທົ່ ານັນ້. 

 

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊນີາໍສະເໜຂີໍມູ້ນທີ່ ມໃີນເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການ ເພື່ ອຮບັໃຊພ້ຽງແຕ່ເປນັແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນສໍາລບັຜູນໍ້າໃຊຂ້ອງຕນົ

ເທົ່ ານັນ້ ໂດຍບໍ່ ມເີຈດຕະນາຮບັປະກນັໃດໆທງັສິນ້. ໃນຂະນະທີ່ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊໄີດທຸ້ມ້ເທຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ ອນໍາສະເໜເີນືອ້ໃນ

ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບສູງສຸດ, ແຕ່ວ່າ ຂໍມູ້ນທີ່ ນໍາສະເໜ ີ“ໃນທີ່ ນີ”້ ປາດສະຈາກການຮບັປະກນັໃດໆທັງ້ສິນ້ ບໍ່ ວ່າຈະເປນັການສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ 

ຫຼ ື ການຕຄີວາມໝາຍ ລວມທງັ ປາດສະຈາກການຈາໍກດັການຮບັປະກນັເພື່ ອການຄາ້, ຄວາມເໝາະສມົເພື່ ອຈດຸປະສງົສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ແລະ 

ການບໍ່ ລະເມດີ. ເວົາ້ສະເພາະ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊຈີະບໍ່ ດໍາເນນີການຮບັປະກນັ ຫຼ ືຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຄວາມສມົບູນຂອງເນືອ້ໃນ

ຂໍມູ້ນເຫຼ ົ່ ານີ.້ 

 


