
 

 

 

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການດາ້ນນະໂຍບາຍການສົ່ ງ 

ເສມີການຜະລດິແລະການຈາ້ງງານ  

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການດາ້ນນະໂຍບາຍການສົ່ ງເສມີການຜະລດິແລະການຈາ້ງງານ 

ໂຄງການ ເລກທ ີ 50179-001 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສະຖານະພາບໂຄງການ ຢູ່ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

ປະເພດໂຄງການ/ຮູບແບບຂອງ

ການຊ່ວຍເຫຼອື  

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ  

ແຫຼ່ ງທນຶ/ຈາໍນວນ  (TA 9316-LAO): ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການ ດາ້ນນະໂຍບາຍການ ສົ່ ງເສມີການ

ຜະລດິ ແລະ ການຈາ້ງງານ 

ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ  US$ 1,00 ລາ້ນ   

 

ເປົາ້ໝາຍ ລະດບັຍຸດທະສາດ ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິແບບທົ່ ວເຖງິກນັ 

ການເຊື່ ອມໂຍງລະດບັພາກພືນ້   

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການ ສະບບັນີແ້ປເປນັພາສາລາວ ອງີຕາມສະບບັພາສາອງັກດິ ທີ່ ເຜຍີແຜ່ໃນເວບັໄຊ ້ADB.org ລງົວນັທ ີ13 ກລໍະກດົ 2017 



ຕວົຂບັເຄື່ ອນການປ່ຽນແປງ ການປກົຄອງ ແລະ ການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດ 

ການນໍາໃຊຄ້ວາມຮູ ້ 

ການພດັທະນາຂະແໜງເອກະຊນົ  

ຂະແໜງການ/ຂະແໜງການສໍາ

ຮອງ   

ອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ - ການພດັທະນາຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ - ການພດັທະ

ນາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 

ການຄຸມ້ຄອງພາກລດັ - ການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ  

ວຽກງານການເຊື່ ອຶມສານ ແລະ 

ຄວາມສະເໝພີາບດາ້ນບດົບາດ

ຍງິ-ຊາຍ 

ບ່ໍມອີງົການປະກອບດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ   

ເນືອ້ໃນໂຄງການ    

ເຫດຜນົຂອງໂຄງການ ແລະ 

ຄວາມເຊື່ ອມໂຍງກບັຍຸດທະ

ສາດແຫ່ງຊາດ/ພາກພືນ້ 

 

ຜນົກະທບົ ວຽກງານສົ່ ງເສມີ ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິແບບທົ່ ວເຖງິກນັ ແລະ ການສາ້ງວຽກເຮດັງານ

ທໍາ ໄດຮ້ບັການບນັລຸ  

ຜນົໄດຮ້ບັໂຄງການ  

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ  ຂະບວນການສາ້ງນະໂຍບາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຂະບວນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ໄດຮ້ບັການປງັປຸງໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ  

ຄວາມຄບືໜາ້ທີ່ ຈະກາ້ວໄປເຖງິຜນົໄດຮ້ບັ   

ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ  ຂອບນະໂຍບາຍການລງົທນຶ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ  

ຂອບການພດັທະນາທກັສະຢູ່ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ ແລະ ທກັສະນະວດັຕະກາໍ

ໃໝ່ໄດຮ້ບັການປງັປຸງ  



ແຜນງານສົ່ ງເສມີການຈາ້ງງານໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້  

ເຄື່ ອຄ່າຍສູນດເີດັ່ ນໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້  

ສະຖານະພາບຄວາມຄບືໜາ້ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັໂຄງການ (ຜນົ ໄດຮ້ບັ, ກດິຈະກາໍ ແລະ ບນັຫາ)  

 

ສະຖານທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ   

ບດົສະຫຼຸບທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ   

ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ   

ດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ   

ການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ   

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ   

ໂອກາດທາງທຸລະກດິ  

ການຄດັເລອືກ ແລະ ການບນັ

ຈທຸີ່ ປກຶສາ  

ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປນັ ໄລຍະເວລາ36ເດອືນ 

ນບັແຕ່ ເດອືນມນີາ 2017 ຈນົເຖງິ ເດອືນກຸມພາ ປ ີ 2020. ໂດຍຜ່ານລະບບົຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາ,   ທີ່

ປກຶສາສາກນົຈາໍນວນ 5 ຄນົ ທີ່ ໄລຍະສນັຍາລວມທງັຫມດົ 25 ຄນົ-ເດອືນ, ໃນນັນ້ລວມມຊ່ີຽວຊານສາ

ກນົດາ້ນນະໂຍບາຍການລງົທນຶ (ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ມເີວລາ 10 ຄນົ-ເດອືນ), ຊ່ຽວຊານດາ້ນ ນະວດັກາໍໃໝ່   

(ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ມເີວລາ 4 ຄນົ-ເດອືນ), ຊ່ຽວຊານສາກນົດາ້ນທກັສະຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກ (ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ມີ

ເວລາ 4 ຄນົ-ເດອືນ), ຊ່ຽວຊານສາກນົດາ້ນກດິຈະກາໍຕະຫຼາດແຮງງານ (ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ມເີວລາ 4 ຄນົ-

ເດອືນ), ແລະ ຊ່ຽວຊານສາກນົດາ້ນສະຖຕິ ິ (ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ມເີວລາ 3 ຄນົ-ເດອືນ) ຈະໄດຮ້ບັການຄດັ



ເລອືກ ພາຍໃຕຜ້ນົໄດຮ້ບັ 1-3 ຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການດັ່ ງກ່າວນີ.້ ທີ່ ປກຶສາພາຍໃນປະ

ເທດ ຈາໍນວນ 3 ທ່ານ (ລວມມ ີ ຜູຈ້ດັການດາ້ນການເງນິ 1 ຄນົ, ຜູຈ້ດັການດາ້ນບໍລຫິານ 1 ຄນົ ແລະ ຜູ ້

ປະສານງານດາ້ນທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 1 ຄນົ) ຈະເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນການສະຫນບັສະຫນນູຫນ່ວຍງານຄຸມ້

ຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຊີນໍ້າໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນ 

ວຊິາການ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການດັ່ ງກ່າວນີ ້ ຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເປນັໄລຍະເວລາ 36 

ເດອືນ ນບັແຕ່ ເດອືນມນີາ 2017 ຈນົເຖງິ ເດອືນກຸມພາ ປ ີ2020. ໂດຍຜ່ານລະບບົຄດັເລອືກເພື່ ອເລອືກ

ທີ່ ປກຶສາ, ທີ່ ປກຶສາສາກນົຈາໍນວນ 5 ຄນົ ທີ່ ໄລຍະສນັຍາລວມທງັຫມດົ 25 ຄນົ-ເດອືນ, ໃນນັນ້ ລວມມ ີ

ຊ່ຽວຊານສາກນົດາ້ນນະໂຍບາຍການລງົທນຶ (ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ມເີວລາ 10 ຄນົ-ເດອືນ), ຊ່ຽວຊານດາ້ນນະ

ວດັກາໍໃໝ່ (ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ມເີວລາ 4 ຄນົ-ເດອືນ), ຊ່ຽວຊານສາກນົດາ້ນທກັສະຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກ (ຈາໍ

ນວນ 1 ຄນົ ມເີວລາ 4 ຄນົ-ເດອືນ), ຊ່ຽວຊານສາກນົດາ້ນກດິຈະກາໍຕະຫຼາດແຮງງານ (ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ມີ

ເວລາ 4 ຄນົ-ເດອືນ), ແລະ ຊ່ຽວຊານສາກນົດາ້ນສະຖຕິ ິ(ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ມເີວລາ 3 ຄນົ-ເດອືນ) ຈະໄດ້

ຮບັການຄດັເລອືກ ພາຍໃຕຜ້ນົໄດຮ້ບັ 1-3 ຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການດັ່ ງກ່າວນີ.້ ທີ່ ປກຶສາ

ພາຍໃນປະເທດ ຈາໍນວນ 3 ທ່ານ (ລວມມ ີຜູຈ້ດັການດາ້ນການເງນິ 1 ຄນົ, ຜູຈ້ດັການດາ້ນດາ້ນບໍລຫິານ 1 

ຄນົ ແລະ ຜູປ້ະສານງານດາ້ນທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 1 ຄນົ) ຈະເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນການສະຫນບັສະຫນນູ

ຫນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຊີນ້ໍາໂຄງການ

ຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການ.  

ພະນກັງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ  

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍເອດບີ ີ ທ່ານ Jacqueline Lam   

ກມົທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການຂອງ ເອດບີ ີ  ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້

ພະແນກທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ ໃນເອດບີ ີ ພະແນກຄຸມ້ຄອງພາກລດັ, ຂະແໜງການເງນິ ແລະ ການຄາ້, ກມົອາຊາຕາເວນັອອກສ່ຽງ

ໃຕ ້

ອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຝ່າຍລດັຖະບານ  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  

ຖະໜນົຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 01001, ສປປ ລາວ  

 

 



ຕາຕະລາງເວລາ  

ຜ່ານເອກະສານແນວທາງຂອງໂຄງການ  13 ກຸມພາ 2017 

ລງົທາບທາມຂໍມູ້ນ  16 ກຸມພາ 2017 ເຖງິ 17 ກຸມພາ 2017 

ກອງປະຊຸມ MRM -  

ອະນຸມດັ  08 ພດຶສະພາ 2017 

ລງົທວນຄນືຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ -  

ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການສະບບັຫຼາ້ສຸດ  18 ພດຶສະພາ 2017 

ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການ 9316-LAO 

ບນັທກຶວນັສໍາຄນັຕ່າງໆ  

ອະນຸມດັ  ເຊນັສນັຍາ ປະກາດນາໍໃຊ ້ 

ວນັເດອືນປ ີປດິໂຄງການ  

ສະບບັຕົນ້  ສະບບັດດັແກ ້ ຕວົຈງິ 

08 ກລໍະກດົ 2017 13 ມຖຸິນາ 2017 13 ມຖຸິນາ 2017 30 ເມສາ 2020 -  -  

ແຜນການສະໜບັສະໜນູການເງນິ/ການນໍາໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການ ຈາໍນວນເບກີຈ່າຍ

ສະສມົທງັໝດົ  



ADB ການ

ຮ່ວມທນຶ  

ທນຶສມົທບົ ຈາໍນວນທນຶທງັໝດົ  ວນັເດອືນ

ປ ີ 

ຈາໍ

ນວນ  

ລດັຖະ

ບານ  

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະ

ໂຫຍດ  

ຜູສ້ະໜບັສະໜນູ

ໂຄງການ 

ອື່ ນໆ  

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 08 ພດຶ

ສະພາ 

2017 

0,00 

 

 

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການປະກອບມຂີໍມູ້ນ ແລະ ຕວົເລກໂດຍສງັເຂບກ່ຽວກບັໂຄງການ ຫຼ ື ແຜນງານໃດໜຶ່ ງ: ເນື່ ອງຈາກວ່າຂໍມູ້ນ

ພືນ້ຖານໂຄງການບນັຈຂຸໍມູ້ນກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ສະນັນ້, ຂໍມູ້ນບາງຢ່າງອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມຢູ່ໃນສະ-

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

ມູນຄາດຄະເນໃນເບືອ້ງຕົນ້ເທົ່ 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.້ 

 


