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ວນັທສີາ້ງເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການ – 

ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃ

ນວນັທ ີ

30 ມນີາ 15 

 

ຊື່ ໂຄງການ ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານເພື່ ອສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ 

ປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ເລກທໂີຄງການ/ແຜນງານ 46293-003  

ສະຖານະພາບ ອະນຸມດັແລວ້ 

ສະພາບທີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດ – 

ໃນການກະກຽມແຜນງານ ຫລ ືຍຸດທະສາດຢູ່ໃນປະເທດໃດໜຶ່ ງ, ການສະໜອງທນືໃຫແ້ກ່ໂຄງການໃດໜື່ ງ, ຫລກືານກາໍໜດົເອາົ, ຫລກືານອາ້ງ

ອງີເຖງິ, ເຂດແດນສະເພາະ ຫລທືີ່ ຕັງ້ພູມສນັຖານໃດໜຶ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໃນເອກະສານສະບບັນີ,້ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ບ່ໍໄດມ້ເີຈດຕະນາກໍ່ ໃຫ ້

ເກດີການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫລ ືຕ່ໍສະຖານະພາບຂອງເຂດແຄວ້ນຫລພືືນ້ທີ່ ໃດໆທງັນັນ້. 

ຂະແໜງການ ຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້  

ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ 

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການພດັທະນາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 

ການຄາ້ ແລະ ການບລໍກິານ  

ການຂນົສົ່ ງທາງບກົ (ນອກເຂດເທດສະບານ) 

ວາລະຍຸດທະສາດ ການຂະຫຍາຍຕວົແບບຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດໂດຍລວມ. 

ການເຊື່ ອມໂຍງກນັໃນພາກພືນ້. 

ສິ່ ງຊຸກຍູກ້ານປ່ຽນແປງ ການເຊື່ ອມສານແລະການສົ່ ງເສມີວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ການພດັທະນາບໍລຫິານປກົຄອງແລະຄວາມສາມາດ 

ການແກໄ້ຂດວ້ຍຄວາມຮູ ້

ການຮ່ວມມ ື

ໝວດເຊື່ ອມສານແລະສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິຊາຍ ໝວດທ ີ2: ການເຊື່ ອມສານວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

ເອກະສານຂໍມູ້ນໂຄງການ 
 ເອກະສານຂໍມ້ນູໂຄງການແມ່ນໄດປ້ະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການ ຫລ ືແຜນງານຕ່າງໆ: ເນ ື່ ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນພວມໄດຮ້ບັການ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່. ດັ່ ງນ ັນ້, ມບີາງຂໍມູ້ນອາດຈະບ່ໍໄດລ້ວມໄວຢູ່້ໃນເອກະສານສະບບັເລີມ້ຕົນ້ນີ ້ ແຕ່ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີຈະໄດຖ້ກືຕື່ ມໃສ່ເອກະສານຂໍມູ້ນ

ໂຄງການດັ່ ງກ່າວພາຍຫຼງັທີ່ ມຂໍີມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ. ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຖ້ກືນໍາສະ ເໜແີມ່ນກໍາລງັຖກືພຈິາລະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫນັຢູ່. 

 



 

 ການສະໜອງທນື 

ປະເພດ/ 

ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫລອື ອະນມຸດັເລກທ ີ ແຫລ່ງທນຶ ຈາໍນວນມນູຄ່າອະນມຸດັ (ພນັ) 

ເງນີກູຢ້ມື 3156 ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ 40.000 

– – ຄູ່ຮ່ວມງານ 3.570 

ລວມທງັໝດົ US$ 43.570 

 

 ປະເພດຂອງການປກົປອ້ງ 

ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ ກ່ຽວກບັ ລະດບັໝວດຂອງການປກົປອ້ງກະລຸນາເບິ່ ງໃນເວບັໄຊ ້   

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ B 

ການຍາ້ຍຖິ່ ນຖານທີ່ ບ່ໍແມ່ນຄວາມສະໝກັໃຈ B 

ຄນົທອງ້ຖິ່ ນ B 

 

 ສະຫລຸບບນັຫາດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ  

– 

ການຍາ້ຍຖິ່ ນຖານທີ່ ບ່ໍແມ່ນຄວາມສະໝກັໃຈ 

– 

ຄນົທອງ້ຖິ່ ນ 

– 

 ການສື່ ສານ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການປກຶສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ໃນໄລຍະອອກແບບໂຄງການ 

– 

ໃນໄລຍະຈດັຕງັປະຕບິດັໂຄງການ 

– 



 

 ລາຍລະອຽດໂຄງການ 

ໂຄງການດັ່ ງກ່າວຈະຊ່ວຍແກໄ້ຂຂໍຈ້າໍກດັທີ່ ເປນັອຸປະສກັທາງດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕ່າງໆທີ່ ຂດັຂວາງການພດັທະນາ 

ການທ່ອງທ່ຽວໃນສີ່ ແຂວງເຊັ່ ນ: ຈາໍປາສກັ, ຄໍາມ່ວນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ອຸດມົໄຊ ເຊິ່ ງບນັດາແຂວງດັ່ ງກ່າວເປນັເຂດທີ່ ຕັງ້ຂອງແລວທາງເສດ 

ຖະກດິຕອນກາງຂອງອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ. ໂຄງການຍງັຈະໄດປ້ະກອບສ່ວນໃນການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວປະ 

ມານ 27.000 ອດັຕາໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ: (i) ການປູຢາງທາງຊນົນະບດົ 70 ກໂິລແມດັ (ກມ) ເພື່ ອເປດີພືນ້ທີ່ ໃໝ່ໃຫແ້ກ່ການລງົທນຶຂອງເອ 

ກະຊນົໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເພື່ ອປບັປຸງຊ່ອງທາງອອກໄປຫາຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລກິານດາ້ນສງັຄມົຕ່າງ ໃໆຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ 15.000 ຄນົ; 

(ii) ປງັປຸງສະພາບແວດລອ້ມເພື່ ອສະດວກໃຫແ້ກ່ທຸລະກດິການໃຫບໍ້ລກິານຕ່າງໆໃນບນັດາເຂດພືນ້ທີ່  ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ການທ່ອງທ່ຽວຂາ້ມ 

ຊາຍແດນ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍສາທາລະນະສຸກຂອງຊຸມຊນົສໍາລບັຜູຢູ່້ອາໄສ 35.000 ຄນົ ແລະ ສໍາລບັ ນກັທ່ອງທ່ຽວ 

2,4 ລາ້ນຄນົຕໍ່ ປີ ຊຶ່ ງຈະເລມີຈາກປ ີ2019 ເປນັຕົນ້ໄປ; ແລະ (iii) ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫບໍ້ລກິານຊ່ວຍເຫຼອືການດ າເນນີທຸລະກດິ ສໍາລບັ 

ວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍຢ່າງໜອ້ຍ 500 ຫວົໜ່ວຍ. ໂຄງການຍງັຈະເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມ ືແລະ ເຊື່ ອມໂຍງໃນພາກພືນ້ 

ໂດຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາມາດຕະຖານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວຂັນ້ພາກພືນ້, ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວແບບເປນັວງົຈອນທີ່ ເຊື່ ອມຕໍ່ ກນັກບັຫຼາຍ 

ປະເທດ, ແລະ ສະໜບັສະໜນູໃຫມ້ກີານເຈລະຈາດາ້ນນະໂຍບາຍຢ່າງເປນັຮູບແບບ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນບນັຫາທີ່ ເປນັອຸປະສກັແລະສີ່ ງຂດັຂວາງ 

ຕ່າງໆຕໍ່ ກບັການທ່ອງທ່ຽວ. ແຜນລງົທນຶຂອງໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນສອດຄ່ອງກບັແຜນຍຸດທະສາດຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວອະນຸພາກພືນ້ແມ່ 

ນໍາ້ຂອງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຂອງລດັຖະບານແຕ່ປ ີ2012 - 2020. 

 

 ເຫດຜນົອາ້ງອງີຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ/ພາກພືນ້ 

ການໃນພາກພືນ້. ໃນບນັດາກຸ່ມປະເທດໃນອາຊແີລະປາຊຟິກິ, ເຂດອານຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງມຈີດຸດທີີ່ ພົນ້ເດັ່ ນໃນດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວອນັເປນັ 

ຜນົມາຈາກຊບັສນິທາງວດັທະນາທໍາແລະທໍາມະຊາດທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ການເຊື່ ອມຈອດດາ້ນການຂນົສົ່ ງກບັສາກນົເຊັ່ ນທາງບກົ ແລະ ທາງອາກາດ 

ທີ່ ສະດວກດລີະຫວ່າງບນັດາປາຍທາງຕ່າງໆ, ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອຄວາມມ່ວນຊື່ ນພາຍໃນພາກພືນ້ທີ່ ມເີພີ່ ມຂືນ້. ນກັ 

ທ່ອງທ່ຽວສາກນົທີ່ ເຂົາ້ມາທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພືນ້ມຈີາໍນວນເພີມ້ຂຶນ້ 12,4% ຕໍ່ ປ;ີ ໃນປີ 2012, ມຈີາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວ 44,8 ລາ້ນຄນົທີ່ ໄດ ້

ເຂົາ້ມາທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພືນ້ດັ່ ງກ່າວ ຊື່ ງເປນັຕວົເລກທີ່ ບນັລຸໄດສູ້ງເປນັປະຫວດັການ, ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວໄດມຸ້ນຄ່າ 44,3 

ຕືໂ້ດລາ. ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໄດ ້ 7 ລາ້ນອດັຕາ ແລະ ສາ້ງໄດຜ້ນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫຂ້ະແໜງການ 

ບໍລກິານ ແລະ ຂະແໜງການຜະລດິອື່ ນໆ. ໃນແຕ່ລະປ,ີ ປະມານໜຶ່ ງໃນສາມຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວສາກນົທີ່ ເດນີທາງເຂົາ້ມາໃນເຂດອານຸພາກພືນ້ 

ແມ່ນໍາ້ຂອງນັນ້ຈະເດນີທາງທ່ອງທ່ຽວໄປຢ່າງນອ້ຍ 2 ປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ ມປີະຊາຊນົຫຼາຍລາ້ນຄນົເດນີທາງຂາ້ມຊາຍແດນໄປກບັໃນມືດ້ຽວ. 

ບນັດາປະເທດອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງມຄີວາມກະຕລືລືົນ້ທີ່ ຈະເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມກືນັດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນຸພາກພືນ້ ແລະ ໃນ 

ຫວ່າງບໍ່ ດນົມານີບ້ນັດາປະເທດດັ່ ງກ່າວກໍ່ໄດຢ້ນືຢນັຄວາມມຸ່ງໝັນ້ຂອງຕນົ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວຂາ້ມຊາຍແດນພາຍໃຕຂ້ອບຍຸດທະສາດ 

ແຜນງານການຮ່ວມມດືາ້ນເສດຖະກດິໃນອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງສໍາລບັ ປ ີ 2012 - 2022. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ການລງົທນຶໃສ່ສາທາລະ 

ນຸປະໂພກດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ຕະຫລອດຮອດການເປດີປະຕູສູ່ບນັດາແຫຼ່ ງທ່ອງທ່ຽວໃນບນັດາປະເທດທາງຜ່ານທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆທີ່ ຍງັບໍ່ ທນັພຽງ 

ພໍກໍ່ ຍງັຄງົເປນັອຸປະສກັຂດັຂວາງຕົນ້ຕໍຕໍ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຸລະກດິດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວຂອງພາກເອກະຊນົ ພອ້ມທງັຈາໍກດັເຮດັໃຫຜ້ນົປະ 

ໂຫຍດທີ່ ເກດີຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ບໍ່ ເຖງິເຂດທີ່ ມກີານພດັທະນາໜອ້ຍ. ບນັດາບູລມິະສດິແຫ່ງຊາດ. ສປປ 

ລາວ ໄດຮ້ບັນກັທ່ອງທ່ຽວສາກນົ 3,33 ລາ້ນຄນົໃນປ ີ 2012 ເຊິ່ ງເພີມ້ຂຶນ້ 22% ເມື່ ອທຽບກບັປ ີ 2011 ແຕ່ມອີດັຕາສ່ວນໜອ້ຍກວ່າ 8% 

ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເຂົາ້ມາໃນຂງົເຂດອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ. ການເດນີທາງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວປະກອບສ່ວນ 5,3% ຂອງລວມຍອດຜະລດິ 

ຕະພນັພາຍໃນ ແລະ ສາ້ງວຽກເຮດັໄດ ້ 134.000 ອດັຕາ ເຊິ່ ງເທົ່ າກບັ 4,5% ຂອງການຈາ້ງງານລວມທງັໝດົ. ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງ 

ທ່ຽວແຫ່ງຊາດຂອງລດັຖະບານລາວແມ່ນສອດຄ່ອງກບັແຜນຍຸດທະສາດຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ເຊິ່ ງໃຫບູ້ລມິະສດິ 

ແກ່ດາ້ນການຂນົສົ່ ງ ແລະ ຍກົລະດບັໂຄງລ່າງພືນ້ຖານໃນຂງົເຂດເທດສະບານ, ການສກຶສາ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ, ພອ້ມທງັການສົ່ ງເສມີນະ 

ໂຍບາຍເພື່ ອປບັປຸງແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍຕໍ່ ການດໍາເນນີທຸລະກດິ. ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການທ່ອງທ່ຽວສະບບັປ ີ2005 ໄດກ້າໍນດົພືນ້ຖານດາ້ນ 



ນຕິກິາໍສໍາລບັຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວ, ພອ້ມທງັໄດກ້າໍນດົປດັໄຈຕ່າງໆເພື່ ອ ການສາ້ງອຸດສາຫະກາໍການທ່ອງທ່ຽວແບບຍນືຍງົເພື່ ອປະກອບສ່ວນໃຫ ້

ແກ່ການພດັທະນາປະເທດແລະການຮ່ວມມກືບັສາກນົໄດຮ້ບັການເສມີຂະຫຍາຍ. ຈດຸປະສງົຍຸດທະສາດແມ່ນແນໃສ່ (i) ສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າ 

ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ, (ii) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານປາຍທາງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, (iii) ຂະຫຍາຍ 

ການຮ່ວມມດືາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງລດັກບັເອກະຊນົ, ແລະ (iv) ສາ້ງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນທາງດາ້ນຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການໃຫບໍ້ລ ິ

ການດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ. ມູນຄ່າຂອງໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັຖະບານ ສໍາລບັ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ປ ີ 2011 ເຖງິປ ີ 2015 ແມ່ນຄາດ 

ວ່າມປີະມານ 118 ລາ້ນໂດລາ. ບນັຫາຕົນ້ຕໍ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ສປປລາວ ມສີະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ທາງທໍາມະຊາດຫຼາຍແຫ່ງ 

ທີ່ ສາມາດດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມທ່ີາແຮງສູງໃນການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ວ່າການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມູ່ ງໃສ່ແຕ່ຢູ່ໃນເຂດນະ 

ຄອນຫຼວງວຽງຈນັເປນັສ່ວນໃຫຍ່ ຊື່ ງມຈີາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວກວມເອາົ 43% ຂອງຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວສາກນົທີ່ ເຂົາ້ມາທ່ອງທ່ຽວທງັໜດົ 

ແລະ ກວມເອາົ 47% ຂອງການລງົທນຶກ່ຽວກບັ ການບໍລກິານຕ່າງໆທີ່ ຮອງຮບັນກັທ່ອງ. ເຖງິວ່າຈະມແີມ່ຍງິເຂົາ້ປະກອບສ່ວນປະມານເຄິ່ ງ 

ໜຶ່ ງຂອງພະນກັງານທ່ອງທ່ຽວ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖກືຈາ້ງໃຫເ້ຮດັວຽກທີ່ ໄດໃ້ຊຄ້ວາມຮູໜ້ອ້ຍ ແລະ ວຽກທີ່ ໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງຕໍ່ າ, ແລະ ມຈີາໍ 

ນວນໜອ້ຍທີ່ ໄດຮ້ບັໜາ້ທີ່ ຕີໍາແໜ່ງລະດບັຂັນ້ນໍາໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. ອຸປະສກັຂດັຂວາງຕົນ້ຕໍຕໍ່ ການຂະຫຍາຍຕວົເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດ 

ໂດຍລວມໃຫກ້ະຈາຍເຖງີພືນ້ທີ່ ຕາມພູມສນັຖານຕ່າງ ໃໆຫໄ້ດຫ້ຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ ານັນ້ແມ່ນການຂາດເຂນີທາງດາ້ນໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ, ດາ້ນການຂນົ 

ສົ່ ງທີ່ ເຊື່ ອມຈອດກບັບນັດາຈດຸໜາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ; ການເຊື່ ອມຈອດທາງດາ້ນການຕະຫຼາດລະຫວ່າງຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍການ 

ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງເສດຖະກດິອື່ ນໆຍງັບ່ໍເຂັມ້ແຂງ; ແລະ ຄວາມສາມາດຂັນ້ສະຖາບນັ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການພດັທະນາວສິາຫະກດິການ 

ທ່ອງທ່ຽວໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນຍງັມຂີດີຈາໍກດັ. ຍອ້ນແນວນັນ້, ນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເຂົາ້ມາຢ່າງໜອ້ຍ 40% ຈະອອກຈາກປະເທດໃນຮູບແບບ 

ຂອງການນໍາເຂົາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວ. ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ບ່ໍເໝາະສົມົ ແລະ ມາດຕະ ຖານຕໍ່ າໃນການໃຫບໍ້ລກິານນັນ້ 

ສົ່ ງຜນົຕໍ່ ໄລຍະພກັເຊາົ, ການໃຊ-້ຈ່າຍ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດລງົ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫລ້າຍຮບັສະເລ່ຍຕໍ່ ນກັທ່ອງທ່ຽວໜຶ່ ງຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາ 

ທ່ຽວມພີຽງແຕ່ປະມານ 154 ໂດລາ ເຊິ່ ງຕໍ່ າທີ່ ສຸດໃນຂງົເຂດອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ຕໍ່ າກວ່າຂດີໝາຍ 1.390 ໂດລາ ໃນຂງົເຂດອາຊ ີ

ແລະ ປາຊຟິກິ. ເພື່ ອກາໍຈດັບນັດາອຸ ປະສກັເຫລົ່ ານີ ້ ແລະ ເພື່ ອສາ້ງຮູບແບບຂອງການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫເ້ທົ່ າທຽມກນັຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າ 

ເກົ່ າ, ໂຄງການນີຈ້ະຍກົລະດບັທາງເຊື່ ອມຕດິ ລະຫວ່າງ ບນັດາສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ ດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດຊນົນະບດົກບັສູນກາງເທດ 

ສະບານເມອືງຕ່າງໆ, ພອ້ມທງັປບັປຸງແວດລອ້ມເພື່ ອອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການບໍລກິານທີ່ ຮອງຮບັນກັທ່ອງທ່ຽວ ໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັແກ່ການ 

ທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫບ້ນັດາໜ່ວຍງານທີ່ ຄູມ້ຄອງບໍລຫິານການນໍາທ່ຽວ ແລະ 

ບນັດາຜຸປ້ະກອບການທຸລະກດິໃນທອ້ງຖິ່ ນ. ການລງົທນຶຕ່າງໆຂອງໂຄງການນີໄ້ດຖ້ກືອອກແບບມາເພື່ ອກະຕຸນ້ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ 

ເພີມ້ຕື່ ມໃສ່ໂຄງສາ້ງ ແລະ ການໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ, ພອ້ມທງັສົ່ ງເສມີການໃຊ-້ຈ່າຍຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສາ້ງວຽກເຮດັງານ 

ທໍາທີ່ ຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດທີ່ ການພດັທະນາຍງັມໜີອ້ຍ, ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມ 

ຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ໂຄງການນີແ້ມ່ນສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະ 

ກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີVII ສໍາລບັ ປ ີ 2011-2015 ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມເີປົາ້  ໝາຍເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະ 

ກດິຢ່າງໜັນ້ຄງົ ແລະ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫລຸດຊ່ອງຫວ່າງຄວາມແຕກໂຕນກນັ. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການນີຈ້ະປະກອບສ່ວນ 

ໃນການສາ້ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານເຂົາ້ປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍງິ 

ແລະ ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າຕ່າງ ໃໆນການພດັທະນາປະເທດ. ເນັນ້ໜກັໃສ່ປບັປຸງການເຊື່ ອມຈອດ ລະຫວ່າງ ເຂດເທດສະບານ ແລະ ເຂດຊນົນະ ບດົ, 

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ທີ່ ເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ພວມຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ແລະ 

ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ສໍາລບັ ກໍາມະກອນທີ່ ບ່ໍມທີກັສະ ແລະ ກາໍມະກອນທີ່ ມທີກັສະ ບາງດາ້ນແມ່ນລວ້ນແລວ້ແຕ່ສອດຄ່ອງກບັຈດຸປະ 

ສງົລວມຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມພດັທະນາປະເທດ ສປປ ລາວ ຂອງ ເອດບີ ີ ສໍາລບັ 2012-2016  ທີ່ ມເີປົາ້ໜາຍເລງັໃສ່ການຂະຫຍາຍຕວົ 

ທາງເສດຖະກດິຢ່າງໜັນ້ຄງົ ແລະ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັຢ່າງທົ່ ວເຖງີ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ເຊິ່ ງໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີ ້

ຈະຮດັແໜນ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພາກພືນ້ເພື່ ອເພີມ້ການໄຫລວຽນຂອງເງນີລງົທນຶຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະ ເຮດັໃຫບ້ນັດາແລວທາງອະນຸພາກ 

ພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງເປນັແລວທາງເສດຖະກດິ.. ການປະສານງານເພື່ ອການພດັທະນາ. ຄະນະວຊິາການທ່ອງທ່ຽວປະຈາໍຂງົເຂດອານຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ 

ຂອງແມ່ນເປນັຖານ ສໍາລບັ ການປະສານງານໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນພາກພືນ້ນີ.້ ວຊິາການອາວຸໂສດາ້ນການທ່ອງ 

ທ່ຽວປະຈາໍອານຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ເອດບີ ີຈະເປນັປະທານຮ່ວມໃນການຈດັກອງປະຊຸມຂອງຄະນະວຊິາການ ຊື່ ງຈດັຂຶນ້ທຸກເຄິ່ ງປີເພື່ ອ 

ຊີນໍ້າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນຂງົເຂດອານຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງພອ້ມທງັກໍານດົປະເດນັດາ້ນນະໂຍບາຍເພື່ ອ 

ການປະເມນີຜນົໃຫແ້ກ່ກອງປະຊຸມປະຈາໍປຂີອງລດັຖະມນົຕທ່ີອງທ່ຽວປະເທດສະມາຊກິອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນນໍາ້ຂອງ ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດ 



ຍອດຜູນໍ້າປະເທດອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງຊື່ ງຈດັຂືນ້ໃນທຸກໆ 3 ປີ. ໃນ ສປປ ລາວ, ການປະສານງານຂອງຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຂຶນ້ 

ກບັກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວວດັທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການພດັທະນາທ່ອງທ່ຽວມຄີອືງົການ 

ການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ ໂດຍຜ່ານທາງອງົການ Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit, ສູນການຄາ້ສາກນົ, ອງົການຮ່ວມມສືາກນົແຫ່ງປະເທດຍປຸ່ີນ, ອງົການພດັທະນາລຸກຊ າບວກ (the Lux-

Development), ແຜນງານການຊ່ວຍ ເຫຼອືຂອງປະເທດນວິຊແີລນ, ອງົການ Swisscontact, ກອງທນຶສດັປ່າໂລກ, ອງົການ 

ສະຫງວນສດັປ່າ. ສະມາຄມົທ່ອງທ່ຽວອາຊ-ີປາຊຟິກິ ແມ່ນເປນັກຸ່ມອຸດສາຫະກາໍຊັນ້ນໍາທີ່ ມສີະມາຊກິຫຼາຍກວ່າ 1.100 ຄນົ ແລະ ມສີາຂາໃນ 

ສປປ ລາວ. ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈະໄດມ້ກີານຄົນ້ຄວ້າຊອກຫາແຫຼ່ ງງບົປະມານລງົທນືຄູ່ຂະໜານກບັໂຄງການດັ່ ງກ່າວ. ບດົຮຽນ 

ຕ່າງໆ. ແຜນງານຊ່ວຍເຫຼອືຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃນຂງົເຂດອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງຂອງເອດບີ ີ ແລະ ບນັດາໂຄງການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ 

ລາວທີ່ ໄດສໍ້າເລດັໄປແລວ້ນັນ້ແມ່ນຈດັໄດວ່້າມຜີນົສໍາເລດັ. ບດົຮຽນຕ່າງໆທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກບນັດາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ ຜ່ານມາລວມມ:ີ ຄວາມ 

ຈາໍເປນັໃນການ (i) ວເິຄາະຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວໃນບນັດາພືນ້ທີ່ ໂຄງການເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການຄດັເລອືກການລງົທນຶໃສ່ດາ້ນ 

ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ, (ii) ຍກົລະດບັການປະສານງານແລະການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການຕ່າງໆໂດຍທນືຊ່ວຍເຫລອືໃນ 

ບວ້ງອື່ ນຂອງເອດບີ,ີ (iii) ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂຄງການ, ການດໍາເນນີງານໂຄງການ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ, ແລະ 

(iv) ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາວສິາຫະກດິເອກະຊນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບກບັການສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງເພື່ ອຂະຫຍາຍໂອກາດ 

ສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. ໂດຍນໍາໃຊບ້ດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດເ້ຫລົ່ ານີ,້ ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີຈ້ ຶ່ ງໄດຄ້ດັເລອືກເອາົບນັດາໂຄງການປກີ 

ຍ່ອຍດາ້ນພືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍອງີຕາມການວເິຄາະຕະຫຼາດທີ່ ໜກັແໜນ້ປະກອບກບັການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ທນືສມົທບົອື່ ນໆຈາກ 

ເອດບີ ີ ແລະ ຈາກບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອພດັທະນາເຂດເທດສະບານ, ການສະໜອງນໍາ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະາພບິານ, ການຝກຶອບົ 

ຮມົວຊິາຊບີ, ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫບ້ນັດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການດໍາເນນີງານ ແລະ ການບໍາລຸງ 

ຮກັສາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ, ປະກອບກບັການຊ່ວຍເຫຼອືວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ຊນົເຜົ່ າເປນັເຈົາ້ຂອງກດິຈະການນັນ້ຈະເປນັ 

ການສົ່ ງເສມີຄວາມຍນືຍງົໃຫແ້ກ່ຜນົໄດຮ້ບັຈາກໂຄງການ ແລະ ຈະເປນັການຮບັປະກນັວ່າ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ເກດີຂຶນ້ນັນ້ ເຂົາ້ເຖງິກຸ່ມທີ່ ດອ້ຍ 

ໂອກາດ. ໂຄງການໄດຄ້ດັເລອືກເອາົການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ແລະ ດາ້ນການສາ້ງຄວາມສາມາດຢ່າງຮອບຄອບ ເຊິ່ ງຈະເຊື່ ອມຕໍ່ ກຸ່ມ 

ຄນົທີ່ ມລີາຍຮບັຕໍ່ າເຂົາ້ກບັການໃຫບໍ້ລກິານພືນ້ຖານ ແລະ ຕະຫຼາດ ແລະຈະຊ່ວຍພວກເຂາົໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິວຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ຕດິພນັກບັການ 

ທ່ອງທ່ຽວ, ການສກຶສາ, ການຮກັສາສຸຂະພາບ, ແລະ ໂອກາດດາ້ນອື່ ນໆ. ລກັສະນະພເິສດ. ໂຄງການນີຈ້ະ (i) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນ 

ການປະສານສມົທບົ ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານກບັຂະແໜງການເອກະຊນົ, ການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຕ່າງໆເພື່ ອປບັປຸງການ 

ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ; (ii) ທດົລອງດໍາເນນີການໃຫເ້ຫນັວ່າຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆທີ່ ເກບັຈາກນກັທ່ອງທ່ຽວສາມາດນໍາໄປສະໜອງ 

ເປນັງບົປະມານໃຫແ້ກ່ການບໍາລຸງຮກັສາສະຖານທີ່ ສາທາລະນະເຊັ່ ນ: ສະຖານທີ່ ທາງມລໍະດກົ, ຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ ການປບັປູງສະພາບແວດ 

ລອ້ມເພື່ ອສະດວກໃຫແ້ກ່ທລູະກດິດາ້ນບໍລກິານຕ່າງໆ; (iii) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ານຮ່ວມມໃືນການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ຄວາມຮູ ້

ລະຫວ່າງ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິອະນຸ ພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ອາຊຽນດວ້ຍກນັ; ແລະ (iv) ສາ້ງໂອກາດໃນການຍກົລະດບັຂະແໜງ 

ການບໍລກິານເພື່ ອເລັ່ ງການຂະຫຍາຍບນັດາແລວທາງອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ໃຫເ້ປນັແລວທາງເສດຖະກດິໂດຍການເຊື່ ອມໂຍງກບັບນັດາ 

ແຫຼ່ ງທີ່ ທ່ອງທ່ຽວສໍາຄນັຮອງລງົມາທີ່ ນບັມືນ້ບັເພີ່ ມຫລາຍຂືນ້. 

 

 ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການພດັທະນາ 

ເພີມ້ການຈາ້ງງານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວສໍາລບັ ຊາຍ ແລະ ຍງິ ທີ່ ອາໃສຢູ່ໃນເຂດທີ່ ຍງັບໍ່ ທນັໄດພ້ດັທະນາຕາມເຂດແລວທາງເສດຖະກດິຕອນກາງ 

ອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ. 

 

 

 

 



 ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

ຜນົໄດຮ້ບັລະອຽດ ຄວາມຄບືໜາ້ທີ່ ນໍາໄປສູ່ຜນົໄດຮ້ບັ 

ເພີມ້ລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຈາໍປາສກັ, 

ຄໍາມ່ວນ, ຫຼວງພະ ບາງ ແລະ ອຸດມົໄຊ. 

ທນຶກູຢ້ມື ໄດຮ້ບັການປະກາດນໍາໃຊຢ່້າງເປນັທາງການ ໃນວນັທ ີ14 ມງັກອນ 

2015. ໜ່ວຍງານປະສານງານໂຄງການ (PCU) ແລະ ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັໂຄງການ (PIU) ໄດຮ້ບັການປະກອບພະນກັງານປະຈາໍການຢ່າງຄບົຊຸດ 

ຊຶ່ ງເປນັພະນກັງານ ຈາກກມົກອງຂອງຄູ່ຮ່ວມມມທືີ່ ເປນັພາກລດັ. 

 

 ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ລາຍລະອຽດຜນົໄດຂ້ອງໂຄງການ 

ສະຖານະພາບຂອງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

(ຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ກດິຈະກາໍ ແລະ ບນັຫາຕ່າງໆ) 

ພືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງເພື່ ອເຂົາ້ເຖງິປາຍທາງສຸດທາ້ຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ 

ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ.ແວດລອ້ມທີ່ ສະດວກຕໍ່ ການບໍລກິານຕ່າງໆໃນບນັ 

ດາສູນກາງທ່ອງທ່ຽວຂາ້ມຊາຍແດນໄດຮ້ບັການປບັປຸງ. ຄວາມສາ 

ມາດຂັນ້ສະຖາບນັເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ 

ແບບມຜີນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັຢ່າງທົ່ ວເຖງິໄດ ້ ຮບັການຍກົລະດບັ. 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ເກບັກາໍບດົຮຽນ ແລະ ຄວາມ 

ຮູຕ່້າງໆໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ. 

ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສະຖານ

ທີ່ ທ່ອງທ່ຽວຈາໍນວນ 5 ທ່ານ ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກແລວ້ ເພື່ ອສະໜອງ

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃຫແ້ກ່ອງົການ

ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. ການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາ (ບໍລສິດັ) ດາ້ນວສິະວະກາໍ

ກໍ່ ສາ້ງແລະການຄຸມ້ຄອງໂຄງການກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີງານ. 

ທມີງານໂຄງການກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມແຜນກດິຈະກາໍ 

ແລະງບົປະມານປະຈາໍປສີະບບັທໍາອດິຂອງໂຄງການ ໂດຍຜ່ານການປກຶ

ສາຫາລກືບັໝດົທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ.  

ສະຖານະພາບຂອງຈດຸປະສງົການພດັທະນາ ການປ່ຽນດາ້ນເນືອ້ໃນໂຄງການ 

– – 

ສິ່ ງທີ່ ປ່ຽນແປງໃນພາກປະຕບິດັ  

– 

 

 ໂອກາດທາງທຸລະກດິ 

ວນັທກີານບນັທກຶຄັງ້ທາໍອດິ – 

ການບໍລກິານຂອງທີ່ ປກຶສາ 

– 

ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ 

– 

ປະກາດການຈດັຊື ້ແລະ ຈດັຈາ້ງທີ່ ປກຶສາ 

http://www.adb.org/projects/46293-003/business-opportunities  



 

 ຕາຕະລາງເວລາ 

ການອະນມຸດັແນວຄວາມຄດິ 30 ພະຈກິ 13 

ການພສູິດຂໍເ້ທດັຈງິ 01 ທນັວາ 2013 to 15 ທນັວາ 2013 

ກອງປະຊຸມປະເມນີການຄຸມ້ຄອງ 13 ພດຶສະພາ 14 

ອະນມຸດັ 8 ກນັຍາ 14 

 

 ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັ 

ເລກທອີະນມຸດັ ອະນມຸດັ ລາຍເຊນັ ການສາ້ງຜນົໄດຮ້ບັ 
ການປດິ 

 ເບືອ້ງຕົນ້ ປບັປຸງ ຕວົຈງິ 

ເງນີກູຢ້ມື 3156 8 ກນັຍາ 14 27 ຕຸລາ 14 14 ມງັກອນ 15 31 ທນັວາ 19 – – 

  

 ການນາໍໃຊ ້

ວນັທ ີ  ເລກທອີະນມຸດັ  ເອດບີ ີ(ພນັໂດລາ)  ແຫລ່ງທນຶອື່ ນໆ (ພນັໂດລາ)  ເປເີຊນັສຸດທ ິ

ສນັຍາໃຫທ້ນຶ ສະສມົ 

18 ມຖຸີນາ 2015 ເງນີກູຢ້ມື 3156 679 0 2,00% 

ການເບກີຈ່າຍ ສະສມົ 

18 ມຖຸີນາ 15 ເງນີກູຢ້ມື 3156 1.000 0 3,00% 

 

 ສະຖານະພາບຂອງຂໍສ້ນັຍາ 

ສນັຍາແມ່ນໄດຈ້ດັເປນັໝວດຕ່າງໆດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ບນັຊກີານເງນີໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການກວດສອບ, ການປກົປອ້ງ, ດາ້ນສງັຄມົ, ຂະແໜງການ, ດາ້ນການເງນີ, ເສດຖະກດິ, 

ແລະ ອື່ ນໆ. ການປະຕບິດັຂໍສ້ນັຍາແມ່ນໄດຮ້ບັການປະເມນີຈາກຂໍສ້ນັຍາໃນໝວດຕ່າງໆ ໂດຍການນໍາໃຊມ້າດ ຖານດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ (i) ມຄີວາມເພີ່ ງພໍໃຈຂໍສ້ນັຍາທງັໝດົ

ໃນໝວດດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ, ເງ ື່ອນໄຂສູງສຸດອນັໜຶ່ ງຂອງຂໍສ້ນັຍາໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດໃຫຖ້ກືຍກົເວັນ້, (ii) ພໍໃຈບາງສ່ວນເງ ື່ອນໄຂສູງສຸດຂອງສອງຂໍສ້ນັຍາ

ໃນໝວດດັ່ ງກ່າວນັນ້ບ່ໍໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ, (iii) ບ່ໍມຄີວາມພໍໃຈສນັຍາສາມຂໍ ້ ຫລ ື ຫລາຍກວ່ານັນ້ຢູ່ໃນໝວດດັ່ ງກ່າວບ່ໍໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ. ອງີຕາມນະໂຍບາຍ 

ສື່ ສານມວນປີ 2011, ການຈດັອນັດບັການ ປະຕບິດັສນັຍາສໍາລບັເອກະສານລາຍງານທາງການເງນີໂຄງການ ຈະໄດປ້ະຕບີດັໃນບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການເຈລະ 

ຈາໂຄງການພາຍຫລງັ ວນັທີ່  2 ເມສາ 2012. 

ເລກທອີະນມຸດັ 

ໝວດ 

ຂະແໜງການ ສງັຄມົ ການເງນີ ເສດຖະກດິ ອື່ ນໆ ການປກົປອ້ງ 
ເອກະສານລາຍງານ 

ທາງການເງນີໂຄງການ 

ເງນິກູຢ້ມື  

3156 

–  –  –  –  –  –  – 

 



 ລາຍລະອຽດບ່ອນສອບຖາມ ແລະ ການປບັປຸງຂໍມ້ນູ 

ພະນກັງານຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີ ີ ທ່ານ ສະຕເີວນັ ສຈປິານ ິ(sschipani@adb.org) 

ກມົຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີ ີ ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້

ພະແນກຮບັຜດິຊອບຂອງເອດບີ ີ ສໍານກັງານເອດບີປີະຈາໍປະເທດລາວ 

ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ –  

 

 ເວບັໄຊ ້ກ່ຽວກບັ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ເວບັໄຊໂ້ຄງການ http://www.adb.org/projects/46293-003/main  

ລາຍການເອກະສານໂຄງການ http://www.adb.org/projects/46293-003/documents  

 




