
 

 

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ພດັ

ທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົ  

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການຄຸມ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະ

ບດົແບບຍນືຍງົ 

ໂຄງການເລກທ ີ 50236-001 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ  

ສະຖານະພາບໂຄງການ ພວມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ປະເພດໂຄງການ/ຮູບແບບ

ຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື  

ຊ່ວຍເຫຼອືທາງວຊິາການ 

ແຫຼ່ ງທນຶ/ຈາໍນວນ  TA 9323-LAO: ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ພດັທະນາພືນ້

ຖານໂຄງການຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົ 

ກອງທນຶປບັປຸງຄວາມພອ້ມຂອງໂຄງການ  US$ 500.000,00 

ກອງທນຶຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ  US$ 1,50 ລາ້ນ  

 

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການສະບບັນີແ້ປເປນັພາສາລາວ ອງີຕາມສະບບັພາສາອງັກດິທີ່ ເຜຍີແຜ່ໃນເວບັໄຊ ້ADB.org ລງົວນັທ ີ11 ຕຸລາ 2017 



ເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດ ການເຕບີໂຕທີ່ ຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  

ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງທົ່ ວເຖງິກນັ  

ຕວົຂບັເຄື່ ອນການປ່ຽນ

ແປງ 

ການປກົຄອງແລະການຍກົລະດບັຂດີຄວາມອາດສາມາດ  

ການນໍາໃຊພຸ້ມປນັຍາແລະຄວາມຮູ ້ 

ການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ ື  

ຂະແໜງການ/ຂະແໜງ

ການສໍາຮອງ   

ກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ - ຊນົລະປະທານ - ການຄຸມ້

ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທາງນໍາ້ 

ວຽກງານການເຊື່ ອຶມສານ 

ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບ

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ການເຊື່ ອມສານວຽກງານສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິຊາຍ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ  

ເນືອ້ໃນໂຄງການ   ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີມ້ຈີດຸປະສງົແນໃສ່ແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ຍກົລະ

ດບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົທີີ່ ມທ່ີາແຮງໃນການຜະລດິ ຢູ່ເຂດພູດອຍທາງແຂວງພາກເໜອືຂອງ 

ສປປ ລາວ ໂດຍນໍາໃຊໃ້ນວທິກີານວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບຮອບດາ້ນ ເຊີ່ ງເປນັວທິກີານທີ່ ປະ

ສມົປະສານ ລະຫວ່າງ ມາດຕະການປກົປອ້ງອ່າງໂຕ່ງທີ່ ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ້ແລະ ມາດຕະການພດັ

ທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົ ແລະ ທນົທານຕ່ໍສະພາບອາກາດ. ສໍາລບັວຽການພດັ

ທະນາຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົ, ການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງທີ່ ອງີໃສ່ລະ

ບບົນເິວດເປນັຫຼກັ ຈະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາໄປພອ້ມໆກນັ. ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການແມ່ນແນໃສ່

ບນັລຸວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົແລະທົ່ ວເຖງິກນັ. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການແມ່ນແນ

ໃສ່ຍກົລະດບັຂດີຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລດິກະສກິາໍແບບຍນືຍງົທີ່ ອງີໃສ່ກນົໄກການຕະ

ຫຼາດເປນັຫຼກັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່ຕາມເຂດອ່າງໂຕ່ງທີ່ ເປນັເປົາ້ໝາຍ

ຂອງໂຄງການ.  

ເຫດຜນົທີ່ ມາຂອງໂຄງ

ການ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອມ

ໂຍງກບັຍຸດທະສາດແຫ່ງ

ຊາດ/ພາກພືນ້ 

ໂຄງການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງແລະພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົດັ່ ງກ່າວນີ ້ຈະເພີ່ ມ

ຜນົກາໍໄລໃຫແ້ກ່ການຜະລດິກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຂະແໜງການພດັທະນາຊນົ

ນະບດົ ໂດຍການຍກົລະດບັຂດີຄວາມອາດສາມາດການຜະລດິກະສກິາໍທີ່ ອງີໃສ່ກນົໄກຕະຫຼາດໄປ

ຄຽງຄູ່ກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ໂຄງການນີແ້ນໃສ່ (1) ຍກົລະດບັພືນ້ຖານໂຄງ

ລ່າງຊນົນະບດົທີີ່ ມທ່ີາແຮງໃນການຜະລດິ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມທນົທານຕ່ໍສະພາບອາກາດ, ມປີະສດິທິ

ຜນົ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ; (2) ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງວຽກງານການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ໃນເຂດບໍລເິວນອ່າງ

ໂຕ່ງ ທີ່ ເປນັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົທີີ່ ມທ່ີາແຮງໃນການຜະລດິ; ແລະ (3) ຍກົລະດບັຂດີຄວາມ

ສາມາດຂອງພະນກັງານ ແລະ ສະຖາບນັ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບຍນືຍງົ ແລະ ສາ

ມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຜະລດິກະສກິາໍຢ່າງຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ.  



ຜນົກະທບົ ບນັລຸໄດກ້ານພດັທະນາຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົ ແລະ ທົ່ ວເຖງິກນັ.  

ຜນົໄດຮ້ບັໂຄງການ  

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ  ຂດີຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິກະສກິາໍແບບຍນືຍງົທີ່ ອງີໃສ່ກນົໄກຕະຫຼາດເປນັ

ຫຼກັ ແລະການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່ຕາມເຂດອ່າງໂຕ່ງທີ່ ນອນໃນເປົາ້

ໝາຍຂອງໂຄງການໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ.  

ຄວາມຄບືໜາ້ທີ່ ຈະກາ້ວໄປເຖງິຜນົໄດຮ້ບັ  
 

ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ  ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົທີີ່ ມທ່ີາແຮງໃນການຜະລດິ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ເພື່ ອ

ໃຫທ້ນົທານຕ່ໍສະພາບອາກາດ, ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ.  

ວຽກງານຄຸມ້ຄອງການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງ ໃນເຂດທີ່ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະ

ບດົທີີ່ ມທ່ີາແຮງໃນການຜະລດິ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ.  

ຂດີຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິກະສກິາໍແບບຍນືຍງົທີ່ ອງີໃສ່ກນົໄກຕະຫຼາດເປນັ

ຫຼກັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່ຕາມເຂດອ່າງໂຕ່ງທີ່ ນອນໃນ

ເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ. 

ກດິຈະກາໍການຄຸມ້ຄອງໂຄງການມປີະສດິທພິາບຫຼາຍຂຶນ້.  

ສະຖານະພາບຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການ (ຜນົໄດຮ້ບັ, ກດິຈະກາໍ,  

ແລະ ບນັຫາ)  

 

ສະຖານທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ  
 

ບດົສະຫຼຸບທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  
 



ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບໍ່ ສະໝກັໃຈ  
 

ດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ  
 

ການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ  

ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ  
 

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  
 

ໂອກາດທາງທຸລະກດິ  

ການຄດັເລອືກ ແລະ ການບນັຈ ຸທີ່ ປກຶສາ (1) ບໍລສິດັ TRTA ທີ່
່
ຈດັຫາຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຈາໍນວນ 40 ຄນົ-ເດອືນ ແລະ ຊ່ຽວ

ຊານພາຍໃນ ຈາໍນວນ 70 ຄນົ-ເດອືນຈະໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກ ໂດຍນໍາໃຊຮູ້ບແບບການ

ຄດັເລອືກທີ່ ອງີໃສ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ ເປນັຫຼກັ ເຊີ່ ງຈະນໍາໃຊອ້ດັຕາສ່ວນ 90:10 

ແລະ ອງີໃສ່ບດົສະເໜວີຊິາການແບບຄບົຖວ້ນ.  

(2) ສະຖາບນັຄຸມ້ຄອງນໍາ້ສາກນົຈະໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກ ໂດຍນໍາໃຊຮູ້ບແບບການຄດັ

ເລອືກໂດຍກງົ ເພື່ ອເຮດັການປະເມນີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພນໍາ້ຖວ້ມແລະໄພແຫງ້ແລງ້.  

(3) ຊ່ຽວຊານລາຍບຸກຄນົທງັພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຈະຖກືຄດັເລອືກ.  

ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ ານີຈ້ະໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກໂດຍນໍາໃຊຂ້ັນ້ຕອນການຄດັເລອືກແບບລາຍ

ບຸກຄນົແລະຈະຖກືຈາ້ງງານເປນັແຕ່ລະໄລຍະໂດຍເອດບີ.ີ  

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍ ເອດບີ ີ ທ່ານ ເດວດີ ຊາວສ ເຊົາ້ເຕ ີ(Salter, Charles David) 

ກມົທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການຂອງເອດບີ ີ  ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້



ພະແນກທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການຂອງເອດບີ ີ ພະແນກສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ກະສກິາໍ, ກມົອາຊຕີາເວນັ

ອອກສ່ຽງໃຕ ້

ອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຝ່າຍລດັຖະບານ  ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມ,້ ກມົແຜນການ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ຖະໜນົລາ້ນຊາ້ງ, ວງົວຽນປະຕູໄຊ  

ຕູໄ້ປສະນ ີເລກີທ ີ811  

ຕາຕະລາງເວລາ  

ຜ່ານເອກະສານແນວທາງຂອງໂຄງການ  -  

ລງົທາບທາມຂໍມູ້ນ  -  

ກອງປະຊຸມ MRM -  

ອະນຸມດັ  31 ພດຶສະພາ 2017 

ລງົທວນຄນືຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ ຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ -  

ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການຫຼາ້ສຸດ  29 ກນັຍາ 2017 

TA 9323-LAO 

ບນັທກຶວນັສໍາຄນັຕ່າງໆ 

ອະນມຸດັ  ເຊນັສນັຍາ ປະກາດນາໍໃຊ ້ ວນັເດອືນປ ີປດິໂຄງການ 



ສະບບັຕົນ້  ສະບບັດດັແກ ້ ຕວົຈງິ 

31 ພດຶສະພາ 2017 17 ກລໍະກດົ 2017 17 ກໍລະກດົ 2017  30 ມຖຸິນາ 2019 -  -  

ແຜນການສະໜບັສະໜນູການເງນິ/ການນໍາໃຊທ້ນຶຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ຈາໍນວນເບກີຈ່າຍສະ

ສມົທງັໝດົ 

ADB ການຮ່ວມທນຶ  ທນຶສມົທບົ ຈາໍນວນທນຶທງັໝດົ  ວນັເດອືນປ ີ ຈາໍ

ນວນ  

ລດັຖະ

ບານ  

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະ

ໂຫຍດ  

ຜູສ້ະໜບັສະໜນູ

ໂຄງການ 

ອື່ ນໆ  

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 31 ພດຶສະ

ພາ 2017 

0,00 

 

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການປະກອບມຂີໍມູ້ນ ແລະ ຕວົເລກໂດຍສງັເຂບກ່ຽວກບັໂຄງການ ຫຼ ື ແຜນງານໃດໜຶ່ ງ: ເນື່ ອງຈາກວ່າຂໍມູ້ນ

ພືນ້ຖານໂຄງການບນັຈຂຸໍມູ້ນກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ສະນັນ້, ຂໍມູ້ນບາງຢ່າງອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມຢູ່ໃນສະ-

ບບັເບືອ້ງຕົນ້ດັ່ ງກ່າວນີ ້ແຕ່ວ່າຈະໄດຮ້ບັການດດັແກແ້ລະປບັປຸງເມື່ ອມຂີໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ. ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດນ້ໍາສະເຫນແີມ່ນຂໍມູ້ນ

ຄາດຄະເນໃນເບືອ້ງຕົນ້ເທົ່ 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 ລວມທງັປາດສະຈາກການຈາໍກດັການຮບັປະກນັເພື່ ອການຄາ້, ຄວາມເໝາະສມົເພື່ ອຈດຸປະສງົສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ແລະ 

ການບໍ່ ລະເມດີ. ເວົາ້ສະເພາະ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊຈີະບໍ່ ດໍາເນນີການຮບັປະກນັ ຫຼ ືຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຄວາມສມົບູນຂອງເນືອ້ໃນ

ຂໍມູ້ນເຫຼ ົ່ ານີ.້ 

 




