
 

 

 

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ໂຄງການອະນຸລກັອ່າງໂຕ່ງແລະພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ

ຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົ 

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການອະນຸລກັອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົ 

ໂຄງການເລກທ ີ 50236-002 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ  

ສະຖານະພາບໂຄງການ ນໍາສະເໜແີລວ້  

ປະເພດໂຄງການ/ຮູບແບບ

ຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື  

ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້  

ທນຶກູຢ້ມື  

ແຫຼ່ ງທນຶ/ຈາໍນວນ  ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້: ໂຄງການອະນລຸກັອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົແບບຍນື

ຍງົ 

ກູຢ້ມືຈາກແຫລ່ງທນືປກົກະຕ/ິກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ US$ 4,70 ລາ້ນ  

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການສະບບັນີແ້ປເປນັພາສາລາວ ອງີຕາມສະບບັພາສາອງັກດິທີ່ ເຜຍີແຜ່ໃນເວບັໄຊ ້ADB.org ລງົວນັທ ີ12 ກລໍະກດົ 2017 



ທນຶກູຢ້ມື: ໂຄງການອະນລຸກັອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົ  

ເງນິກູຈ້າກແຫລ່ງທນືປກົກະຕ/ິກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ US$ 30,00 ລາ້ນ   

 

ເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດ ການເຕບີໂຕແບບຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  

ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງທົ່ ວເຖງິກນັ  

ຕວົຂບັເຄື່ ອນການປ່ຽນແປງ ການປກົຄອງ ແລະ ການຍກົລະດບັຂດີຄວາມອາດສາມາດ  

ການນໍາໃຊຄ້ວາມຮູ ້ 

ການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ ື  

ຂະແໜງການ/ຂະແໜງການ

ສໍາຮອງ   

ກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ - ຊນົລະປະທານ - ການຄຸມ້

ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທາງນໍາ້  

ວຽກງານການເຊື່ ອຶມສານ 

ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບ 

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ການເຊື່ ອມສານວຽກງານສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິຊາຍທີ່ ມປີະສດິທພິາບ  

ເນືອ້ໃນໂຄງການ   ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີມ້ຈີດຸປະສງົແນໃສ່ແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ພືນ້

ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົທີີ່ ມທ່ີາແຮງໃນການຜະລດິຢູ່ເຂດພູດອຍຢູ່ແຂວງພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ 

ໂດຍນໍາໃຊໃ້ນວທິກີານວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບຮອບດາ້ນ ຊຶ່ ງເປນັວທິກີານທີ່ ປະສມົປະສານ 

ລະຫວ່າງ ມາດຕະການປກົປອ້ງອ່າງໂຕ່ງທີ່ ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ້ ແລະ ມາດຕະການກ່ໍສາ້ງພືນ້ຖານ

ໂຄງລ່າງຊນົນະບດົ ແບບຢນືຍງົ ແລະ ທນົທານຕ່ໍສະພາບອາກາດ. ສໍາລບັວຽການພດັທະນາຊນົນະ

ບດົແບບຍນືຍງົ, ການກ່ໍສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງແລະການຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງ ທີ່ ອງີໃສ່ລະບບົນເິວດເປນັ

ຫຼກັຈະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາໄປພອ້ມໆກນັ. ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ບນັລຸວຽກງານ

ພດັທະນາຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົແລະຢ່າງທົ່ ວເຖງິກນັ. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ຍກົລະ

ດບັຂດີຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິກະສກິາໍແບບຍນືຍງົ ທີ່ ອງີໃສ່ກນົໄກການຕະຫຼາດເປນັຫຼກັ 

ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່ຕາມເຂດອ່າງໂຕ່ງທີ່ ເປນັເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ. 

ເຫດຜນົຂອງໂຄງການ ແລະ 

ຄວາມເຊື່ ອມໂຍງກບັຍຸດ

ທະສາດແຫ່ງຊາດ/ພາກພືນ້ 

ໂຄງການອະນຸລກັອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົແບບຍນືຍງົທີ່ ໄດນ້ໍາສະເໜ ີ

ດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຊ່ວຍເພີ່ ມຜນົກາໍໄລຂອງການຜະລດິກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຂະ  

ແໜງການພດັທະນາຊນົນະບດົ ໂດຍການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດການຜະລດິກະສກິາໍ ທີ່ ອງີ



ໃສ່ກນົໄກການຕະຫຼາດ ຄຽງຄູ່ກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ໂຄງການນີແ້ນໃສ່ (1) 

ຍກົລະດບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົທີີ່ ມທ່ີາແຮງຕ່ໍການຜະລດິເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມທນົທານຕ່ໍສະພາບ

ອາກາດ, ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ; (2) ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງວຽກງານການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ

ໃນເຂດບໍລເິວນອ່າງໂຕ່ງ ທີ່ ເປນັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົທີີ່ ມທ່ີາແຮງຕ່ໍການຜະລດິ; ແລະ (3) 

ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ແລະ ສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອໃຫສ້າມາດຄຸມ້ຄອງ

ອ່າງໂຕ່ງແບບຍນືຍງົແລະສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຜະລດິກະສກິາໍຢ່າງຖກືຕອ້ງແລະເໝາະສມົ. 

ຜນົກະທບົ ການພດັທະນາຊນົນະບດົແບບຢນືຍງົ ແລະ ທົ່ ວເຖງິກນັ ໄດຮ້ບັການບນັລຸ.  

ຜນົໄດຮ້ບັ  ຂດີຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິກະສກິາໍແບບຍນືຍງົທີ່ ອງີໃສ່ກນົໄກການຕະຫຼາດເປນັຫຼກັ ແລະ 

ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່ຕາມເຂດອ່າງໂຕ່ງ ທີ່ ເປນັເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການໄດຮ້ບັ

ການຍກົລະດບັ.  

ຜນົອອກ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົທີີ່ ມທ່ີາແຮງຕ່ໍການຜະລດິ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ເພື່ ອໃຫທ້ນົທານຕ່ໍສະ

ພາບອາກາດ, ມປີະສທິຜິນົ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ.  

ວຽກງານຄຸມ້ຄອງການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງພາຍໃນເຂດທີ່ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຊນົນະບດົທີີ່ ມທ່ີາ

ແຮງຕ່ໍການຜະລດິ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ.  

ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານແລະສະຖາບນັ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບ

ຍນືຍງົ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຜະລດິກະສກິາໍຢ່າງຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ. 

ສະຖານທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ   

ປະເພດຂອງວຽກງານປກົປອ້ງ  

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  B 

ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ  B 

ດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົພືນ້ເມອືງ  B 

ບດົສະຫຼຸບທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 



ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ   

ດາ້ນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ   

ດາ້ນການປກົປອ້ງຄນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ   

ການປກຶສາຫາລ,ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການສື່ ສານກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການ   

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ   

ພະນກັງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການຝ່າຍເອດບີ ີ ທ່ານ Thuy Trang Dang  

ກມົທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການ ໃນເອດບີ ີ ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້

ພະແນກຂອງ ເອດບີ ີທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ໂຄງການ  

ພະແນກສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ກະສກິາໍ, ກມົອາຊຕີາເວນັ

ອອກສ່ຽງໃຕ ້

ອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຝ່າຍລດັຖະ

ບານ  

ກມົແຜນການ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປາໄມ ້

ທ່ານໄຊພຣາເດດ ຈລຸະມະນ,ີ ຫວົໜາ້ກມົ  

xaypladethchoulamany@yahoo.com 

ຖະໜນົລາ້ນຊາ້ງ, ວງົວຽນປະຕູໄຊ, ຕູໄ້ປສະນ ີເລກທ ີ811 

 



ຕາຕະລາງເວລາ  

ຜ່ານເອກະສານແນວທາງຂອງໂຄງການ  31 ພດຶສະພາ 2017 

ລງົທາບທາມຂໍມູ້ນ  11 ມຖຸິນາ 2018 ເຖງິ 22 ມຖຸິນາ 2018 

ກອງປະຊຸມ MRM 06 ສງິຫາ 2018 

ອະນຸມດັ  -  

ລງົທວນຄນືຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ ຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ -  

ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການສະບບັຫຼາ້ສຸດ  08 ມຖຸິນາ 2017 

 

 

ເອກະສານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໂຄງການປະກອບມຂີໍມູ້ນ ແລະ ຕວົເລກໂດຍສງັເຂບກ່ຽວກບັໂຄງການ ຫຼ ື ແຜນງານໃດໜຶ່ ງ: ເນື່ ອງຈາກວ່າຂໍມູ້ນ

ພືນ້ຖານໂຄງການບນັຈຂຸໍມູ້ນກ່ຽວກບັວຽກງານທີ່ ກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ສະນັນ້, ຂໍມູ້ນບາງຢ່າງອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມຢູ່ໃນສະ-

ບບັເບືອ້ງຕົນ້ດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແຕ່ວ່າຈະໄດຮ້ບັການດດັແກ ້ ແລະ ປບັປຸງເມ ື່ ອມຂີໍມູ້ນເພີ່ 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.້ 

 


