
June 2017

ຂອບການເປັນຄ ູ່ຮູ່ວມມືກັບປະເທດ 
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ  2017-2021



ສາລະບານ

1. ການມີສູ່ວນຮູ່ວມກັບປະເທດ ຂອງກ ູ່ມທະນາຄານໂລກ
2. ແຜນງານຂອງລັດຖະບານ
3. ຂອບການເປັນຄ ູ່ຮູ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) 2017-2021
4. ໂຄງການໃໝູ່ ສໍາລັບ 2017-2018
5. ໂຄງການໃໝູ່ ຢ ູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ຮູບພາບທັງໝົດແມ່ນລິຂະສິດຂອງກ ່ມທະນາຄານໂລກ ປະຈ າສປປ ລາວ.



1. ການມີສູ່ວນຮູ່ວມກັບປະເທດ
ຂອງກ ູ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG)



ການມີສູ່ວນຮູ່ວມກັບປະເທດ ຂອງກ ູ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG)

ການວິເຄາະບັນຫາຂອງ
ປະເທດຢູ່າງເປັນລະບົບ

(SCD)

ຂອບການເປັນຄ ູ່
ຮູ່ວມມືກັບປະທດ

(CPF)

ການທົບທວນຜົນ
ຜົນການປະຕິບັດ
ງານ ແລະ ການ

ຖອດຖອນບົດຮຽນ

ການທົບທວນ   
ການສໍາເລັດ ແລະ 
ບົດຮຽນທີີ່ຖອດ

ຖອນໄດ້

ການມີສູ່ວນຮູ່ວມ
ກັບປະເທດ

ການວິເຄາະບັນຫາຂອງ
ປະເທດຢູ່າງເປັນລະບົບ 

(SCD)

ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 
VIII ຂອງລັດຖະບານ

ທູ່າແຮງທີີ່ໄດ້ປຽບ
ຂອງກ ູ່ມທະນາຄານ

ໂລກ

ຂອບການເປັນຄ ູ່
ຮູ່ວມມືກັບ

ປະເທດ (CPF)



2. ແຜນງານຂອງລັດຖະບານ



ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII
(2016-2020)

“ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງ ົບ ແລະ ຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມຢູ່າງໜັກແໜູ່ນ; ສືບຕ ໍ່ແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກ
ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢູ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ; ພັດທະນາປະເທດໃຫ້ບັນລ 
ເງືີ່ອນໄຂຂອງການຫລ ດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນ
ປີ 2020 ໂດຍຊຸກຍ ້ການເຕີບໂຕທີີ່ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ, ສົມດ ນ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ການ

ພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວ; ມີການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນສ ງ; ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຮ ບແບບການພັດທະນາ ຕາມທິດເສີມ
ຂະຫຍາຍທູ່າແຮງບົົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຂ ໍ້ໄດ້ປຽບຂອງປະເທດ; ເຂົັ້າຮູ່ວມໃນການ

ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຢູ່າງເປັນເຈົັ້າການ.”

ຈ ດໝາຍລວມ



ໂຄງສາ້ງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII

ໝາກຜົນ (Outcomes)

ຜົນຮັບ (Outputs)
• ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕທີີ່ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ-ໝັັ້ນທູ່ຽງ 

ແລະ ສົມດ ນ
• ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ
• ການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານ   

ມີການປະສົມປະສານກັນ
• ການພັດທະນາໃນລະດບັພາກ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ມີ

ຄວາມສົມສູ່ວນ
• ຂີດຄວາມສາມາດຂອງກໍາລັງແຮງງານຂອງພາກ

ລັດ/ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດບັສ ງຂ ັ້ນ
• ບັນດາຜ ້ປະກອບການພາຍໃນ ມີຄວາມສາມາດໃນ

ການແຂູ່ງຂັນ
• ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ/ສາກົນ

• ມາດຕະຖານຊີວິດການເປັນຢ ູ່ ໄດ້ຮັບການປັບປ ງດີ
ຂ ັ້ນ/ຄວາມທ ກຍາກຫລ ດລົງ

• ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໄດ້
ຮັບການປັບປ ງດີຂ ັ້ນ

• ການເຂົັ້າການສ ກສາທີີ່ມີຄ ນນະພາບສ ງ
• ການເຂົັ້າເຖິງການປ ິ່ນປົວ-ຮັກສາສ ຂະພາບທີີ່ມີຄ ນ

ນະພາບສ ງ
• ວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
• ການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງ

ປະເພນີ
• ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນ

ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມຍ ຕິທໍາ  & ຄວາມໂປູ່ງໄສ

• ການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄ ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່າງຍືນຍົງ

• ການກະກຽມເພືີ່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດຈາກທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ການຫລ ດຜູ່ອນຄວາມສູ່ຽງ

• ການຫລ ດຜູ່ອນຄວາມບ ໍ່ໝັັ້ນຄົງ ຂອງການ
ຜະລິດກະສິກາໍ

ການເຕີບໂຕທີີ່ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ-ໝັັ້ນທູ່ຽງ     
ແລະ ສົມດ ນ ການພັດທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດ ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ       

ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ

ເປົົ້າໝາຍລວມ: ການຫລ ດຜູ່ອນຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ການຫລ ດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ



3. ຂອບການເປັນຄ ູ່ຮູ່ວມມືກັບປະເທດ 
(CPF) 2017-2021



ເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຮ ບແບບວິທີ ຂອງ CPF

ການເຂົັ້າເຖງິກາລະໂອກາດຢູ່າງຖາວອນ ສໍາລບັທ ກຄນົ 

• ການກໍານົດທິດທາງໂດຍການປະສານງານຂອງທ ກພາກສູ່ວນ ແລະ ຢູ່າງຮອບຄອບໄປສ ູ່  
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ໃນການປະຕິບັດເພືີ່ອບັນລ ສອງເປົົ້າໝາຍຂອງ ກ ູ່ມ
ທະນາຄານໂລກ (ຄື: ຢ ດຕິຄວາມທ ກຍາກທີີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ສົົ່ງເສີມການແບູ່ງປັນຄວາມ
ອ ດົມຮັົ່ງມີຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ  ສໍາລັບກ ູ່ມພົນລະເມືອງ 40% ທີີ່ມີລາຍໄດ້ ຕໍໍ່າທີີ່ສ ດ).

• ການສະໜັບສະໜ ນແກູ່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII 
(2016-2020) ທີີ່ດໍາເນີນຢ ູ່ໃນປັດຈ ບັນ ຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ມີຄວາມສອດຄູ່ອງຢູ່າງສະ
ໜິດແໜ້ນກັບ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs).

asting ccessible pportunities for ALL



ການຊູ່ວຍເຫ ອືຂອງກ ູ່ມທະນາຄານໂລກ ແກູ່ ສປປ ລາວ

ການຊູ່ວຍເຫ ືອຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ແລະ 
ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໄດ້ສະໜອງເປັນ:

 ການສະໜອງທ ນ / ການລົງທ ນ
 ການຊູ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ / ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
 ການແລກປູ່ຽນຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ

ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານການເງນິທີີ່ດໍາເນີນຢ ູ່    
ໃນປັດຈ ບນັ
• ການສະໜັບສະໜ ນທ ນ = 450 ລ້ານໂດລາ

ສະຫະລັດ (IDA + Trust Funds + IFC)
• 18 ໂຄງການທີີ່ດໍາເນີນຢ ູ່ໃນປັດຈ ບັນ + ການ 

ບ ລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການສ ກສາ
• ທ ນ IDA 17 = 173 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

(ກ ລະກົດ 2014 - ມິຖຸນາ 2017)



ການຊູ່ວຍເຫ ືອຂອງກ ູ່ມທະນາຄານໂລກ ແກູ່ ສປປ ລາວ

ການຊູ່ວຍເຫ ອືໃນອະນາຄົດ:

• ຄາດຄະເນ ທ ນ IDA 18 = 240 - 270 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ (ກ ລະກົດ 2017 - ມິຖຸນາ 
2020)
 ທ ນ IDA 18 ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 50% ທຽບໃສູ່ ທ ນ IDA 17 

• ເງືີ່ອນໄຂການສະໜອງທ ນ = ສິນເຊືີ່ອ ຂອງສະມາຄມົພັດທະນາສາກົນ (IDA Credits)        
(ຊ ີ່ງເປັນເງິນກ ້ທີີ່ມີເງືີ່ອນໄຂຜູ່ອນຜັນ, ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ ຢ ູ່ໃນລະດັບປະມານ 2%, ໄລຍະ           
ກ ້ຢືມ 30 ປີ ແລະ ໄລຍະປອດໜີັ້ 5 ປີ)

• ການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງການສະໜອງທ ນ ຈະສ້າງກາລະໂອກາດເພືີ່ອຂະຫຍາຍຜົນກະທົບໃຫກ້ວ້າງອອກ 
ໃນຂົງເຂດຕົັ້ນຕ ຂອງ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ວຽກງານໂພຊະນາການ (ຜູ່ານແຜນງານສໍາຄັນໃນ
ດ້ານສາທາລະນະສ ກ, ການສ ກສາ, ກະສິກໍາ ແລະ ການສະໜອງນໍໍ້າ ແລະ ສ ຂາອະນາໄມ  ຢ ູ່ເຂດ
ຊົນນະບົດ)



ໂຄງປະກອບຂອງ CPF: ຂົງເຂດຈ ດສ ມ ແລະ ຈ ດປະສົງ

ສະໜັບສະໜ ນ 
ການເຕີບໂຕທີີ່ສົມດ ນ

 ປັບປ ງວຽກງານການເງິນຂອງລັດ
ໃຫ້ກ້າວໄປສ ູ່ເສັັ້ນທາງທີີ່ໝັັ້ນຄົງ
ຍືນຍົງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນ
ສະຖຽນລະພາບຂອງຂະແໜງ
ການເງິນ

 ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກູ່ 
ການດໍາເນີນທ ລະກິດ

 ລົງທ ນໃສູ່ພືັ້ນຖານໂຄງລູ່າງເພືີ່ອ
ການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສົມດ ນ

ລົງທ ນໃສູ່ການພັດທະນາຄນົ
 ຫລ ດຜູ່ອນການແຜູ່ຫ າຍຂອງການ

ຂາດໂພຊະນາການ
 ປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງການສ ກສາ

ຂັັ້ນປະຖົມ ແລະ ອະນ ບານ ແລະ
ສົົ່ງເສີມເດັກຍິງໃຫ້ມາໂຮງຮຽນ

 ປັບປ ງຄ ນນະພາບ ແລະ ການເຂົັ້າ
ເຖິງການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະ
ສ ກ

 ຫລ ດຜູ່ອນຄວາມບອບບາງ ແລະ
ເພີີ່ມການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການ
ດ້ານສັງຄົມ ຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ

ບັນຫາທີີ່ພົວພັນກັບຫ າຍຂະແໜງການ:  ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫແ້ກູ່ສະຖາບນັ ເພືີ່ອສາ້ງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ອີງໃສູ່ລະບຽບການ  

ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ

 ສົົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງ
ແວດ ລ້ອມ ແລະ ການຄ ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດຢູ່າງ
ຍືນຍົງ

 ສ້າງຕັັ້ງລະບົບການຄ ້ມຄອງ
ຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທົນທານຕ ໍ່
ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ໄພພິບັດ



ຈ ດປະສົງ 1.1. ປັບປ ງວຽກງານການເງນິຂອງລັດ ໃຫ້ກ້າວໄປສ ູ່ເສັັ້ນທາງທີີ່ໝັັ້ນຄງົຍືນຍົງ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜ ນສະຖຽນລະພາບຂອງຂະແໜງການເງນິ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ດາໍເນນີຢ ູ່ໃນປດັຈ ບນັ:

ທະນາຄານໂລກ
• ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກູ່ລະບົບສະຖິຕິແຫູ່ງຊາດ
• ການຊູ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບການພັດທະນາຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງຂະແໜງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບ ໍ່ແຮູ່

• ຍ ດທະສາດການຫັນການຄ ້ມຄອງວຽກງານການເງິນຂອງລັດໄປສ ູ່
ທັນສະໄໝ

• ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ
• ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ເປນັໄປໄດໃ້ນອະນາຄົດ:

ທະນາຄານໂລກ
• ການສະໜັບສະໜ ນງ ົບປະມານ ສໍາລັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ
• ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ການຂ ັ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ສະຖິຕິ
ການຄ ້ມຄອງພົນລະເມືອງ

• ວຽກງານຄ ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດ

ຂົງເຂດຈ ດສ ມທີ 1: ສະໜັບສະໜ ນການເຕີບໂຕທີີ່ສົມດ ນ



ຂົງເຂດຈ ດສ ມທີ 1: ສະໜັບສະໜ ນການເຕີບໂຕທີີ່ສົມດ ນ

ຈ ດປະສົງ 1.2. ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກູ່ການດໍາເນີນທ ລະກິດ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ດາໍເນນີຢ ູ່ໃນປດັຈ ບນັ:

ທະນາຄານໂລກ
• ໂຄງການເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ພາສີ
• ໂຄງການເພືີ່ອພັດທະນາການຄ້າ (TDF) ໄລຍະ 2 
• ໂຄງການສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງແຫ ູ່ງທ ນ ສໍາລັບວິສາຫະກິດ    
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ  (SMEs)

• ການວິໄຈຄວາມທ ກຍາກ
• ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ

ການລງົທ ນຂອງ IFC 
• ເງິນກ ້ເປັນເງິນກີບໃຫ້ແກູ່ ABL
• ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL)
• ເງ ິນກ ້ໃຫູ່ແກູ່ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈໍາກັດ (BFL)
• KS Resort – Sofitel Luang Prabang
• Essilao

ການບ ລກິານໃຫຄ້າໍປກຶສາຂອງ IFC 
• ທ ລະກໍາຄໍໍ້າປະກັນ - ການພັດທະນາຕະຫ າດການເງິນ 

ໂດຍນໍາໃຊ້ຊັບສິນເຄືີ່ອນທີີ່
• ການຫັນລະບົບການຊໍາລະແຫູ່ງຊາດໄປສ ູ່ທັນສະໄໝ
• ການພັດທະນາຫ້ອງການຂ ໍ້ມ ນຂູ່າວສານສິນເຊືີ່ອ
• ການປະຕິຮ ບບັນຍາກາດການລົງທ ນ

ການສະໜບັສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ເປນັໄປໄດໃ້ນອະນາຄົດ:

ທະນາຄານໂລກ
• ການທ ລະກິດດ້ານການກະເສດ
• ການພັດທະນາຄວາມສາມາດແຂູ່ງຂັນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ

ການລງົທ ນຂອງ IFC 
• ການລົງທ ນໃນທະນາຄານທ ລະກິດທີີ່ຖືກຄັດເລືອກ



ຈ ດປະສົງ 1.3. ລົງທ ນໃສູ່ພືັ້ນຖານໂຄງລູ່າງ ເພືີ່ອຄວາມເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສົມດ ນ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ດາໍເນນີຢ ູ່ໃນປດັຈ ບນັ:

ທະນາຄານໂລກ
• ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວ-ທາງ ໄລຍະ 1
• ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວ-ທາງ ໄລຍະ 2
• ໂຄງການປັບປ ງຕາໜູ່າງສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ
• ກອງທ ນຫລ ດຜູ່ອນຄວາມທ ກຍາກ ໄລຍະ 3
• ການວິໄຈຄວາມທ ກຍາກ
• ການສະໜອງນໍໍ໊າ ແລະ ສ ຂາອະນາໄມ ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດ ທີີ່ແນໃສູ່
ຜ ້ທ ກຍາກ

ການບ ລກິານໃຫຄ້າໍປຶກສາຂອງ IFC
• ການເປັນຄ ູ່ຮູ່ວມ ລະຫວູ່າງ ພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ (PPP)

ໃນຂະແໜງຂົວ-ທາງ ຂອງ ສປປ ລາວ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ເປນັໄປໄດໃ້ນອະນາຄົດ:

ທະນາຄານໂລກ
• ທາງຫ ວງແຫູ່ງຊາດ ເລກ 13 - ເໜືອ
• ໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ ແກູ່ການພັດທະນາພະລັງງານ 
ແລະ ບ ໍ່ແຮູ່ແບບຍືນຍົງ

• ການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ດ້ານພະລັງງານກັບຫວຽດນາມ
• ການພັດທະນາຊົນນະບົດ/ການຂະຫຍາຍຕາໜູ່າງໄຟຟ້າ

ການລງົທ ນຂອງ IFC
• ການລົງທ ນໃນໂຄງການເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ ທີີ່ຖືກຄັດເລືອກ

ຂົງເຂດຈ ດສ ມທີ 1: ສະໜັບສະໜ ນການເຕີບໂຕທີີ່ສົມດ ນ



ຂົງເຂດຈ ດສ ມທີ 2: ລົງທ ນໃສູ່ການພັດທະນາຄົນ

ຈ ດປະສົງ 2.1. ຫລ ດຜູ່ອນການແຜູ່ຫ າຍຂອງການຂາດໂພຊະນາການ

ຈ ດປະສົງ 2.2. ປັບປ ງຄ ນນະພາບຂອງການສ ກສາຂັັ້ນປະຖົມ ແລະ ອະນ ບານ ແລະ ສົົ່ງເສີມ       ໃຫ້
ເດັກຍິງມາໂຮງຮຽນ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ດາໍເນນີຢ ູ່ໃນປດັຈ ບນັ:

ທະນາຄານໂລກ
• ໂຄງການການສ ກສາຂອງເດັກກູ່ອນໄວຮຽນ
• ກອງທ ນຮູ່ວມສາກົນເພືີ່ອການສ ກສາ (GPE) ໄລຍະ 2 

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ເປນັໄປໄດໃ້ນອະນາຄົດ:

ທະນາຄານໂລກ
• ການລົງທ ນພັດທະນາເດັກກູ່ອນໄວຮຽນ (ການສ ກສາຂອງເດັກ
ກູ່ອນໄວຮຽນ/ການອູ່ານໜັງສືໃນປີຕົັ້ນຂອງຊັັ້ນປະຖົມ)

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ດາໍເນນີຢ ູ່ໃນປດັຈ ບນັ:

ທະນາຄານໂລກ
• ການແກ້ໄຂຄວາມອູ່ອນແອ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ
• ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຄ ້ມຄອງບ ລິຫານສາທາລະນະສ ກ ແລະ 
ພັດທະນາໂພຊະນາການ

• ກອງທ ນຫລ ດຜູ່ອນຄວາມທ ກຍາກ ໄລຍະ 3

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ເປນັໄປໄດໃ້ນອະນາຄົດ:

ທະນາຄານໂລກ
• ລະບົບປະກັນສັງຄົມເພືີ່ອຫລ ດຜູ່ອນຄວາມອູ່ອນແອ ແລະ ການ
ຂາດສານອາຫານ

• ການສະໜອງທ ນເພີີ່ມເຕີມ ແກູ່ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຄ ້ມ
ຄອງບ ລິຫານສາທາລະນະສ ກ ແລະ ພັດທະນາໂພຊະນາການ

• ການຄ ້ມຄອງຮັກສາສ ຂະພາບເພືີ່ອທ ກຄົນ
• ການສະໜອງນໍໍ້າ ແລະ ສ ຂາອະນາໄມ ເພືີ່ອສ ຂະພາບ
• ການທ ລະກິດດ້ານການກະເສດ
• ການລົງທ ນພັດທະນາເດັກກູ່ອນໄວຮຽນ (ການສ ກສາຂອງເດັກ
ກູ່ອນໄວຮຽນ/ການອູ່ານໜັງສືໃນປີຕົັ້ນຂອງຊັັ້ນປະຖົມ)



ຂົງເຂດຈ ດສ ມທີ 2: ລົງທ ນໃສູ່ການພັດທະນາຄົນ

ຈ ດປະສົງ 2.3. ປັບປ ງຄ ນນະພາບ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສ ກ

ຈ ດປະສົງ 2.4. ຫລ ດຜູ່ອນຄວາມບອບບາງ ແລະ ເພີີ່ມການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສັງຄມົ       
ຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ດາໍເນນີຢ ູ່ໃນປດັຈ ບນັ:

ທະນາຄານໂລກ
• ການແກ້ໄຂຄວາມອູ່ອນແອ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ
• ການສະໜອງນໍໍ້າ ແລະ ສ ຂາອະນາໄມ ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດ ທີີ່ແນໃສູ່
ຜ ້ທ ກຍາກ

• ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຄ ້ມຄອງບ ລິຫານສາທາລະນະສ ກ ແລະ 
ພັດທະນາໂພຊະນາການ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ເປນັໄປໄດໃ້ນອະນາຄົດ:

ທະນາຄານໂລກ
• ການສະໜອງທ ນເພີີ່ມເຕີມ ແກູ່ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຄ ້ມຄອງ
ບ ລິຫານສາທາລະນະສ ກ ແລະ ພັດທະນາໂພຊະນາການ

• ການຄ ້ມຄອງຮັກສາສ ຂະພາບເພືີ່ອທ ກຄົນ
• ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ການຂ ັ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ສະຖິຕິ
ການຄ ້ມຄອງພົນລະເມືອງ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ດາໍເນນີຢ ູ່ໃນປດັຈ ບນັ:

ທະນາຄານໂລກ
• ການແກ້ໄຂຄວາມອູ່ອນແອ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ເປນັໄປໄດໃ້ນອະນາຄົດ:

ທະນາຄານໂລກ
• ລະບົບປະກັນສັງຄົມເພືີ່ອຫລ ດຜູ່ອນຄວາມອູ່ອນແອ ແລະ ການ
ຂາດສານອາຫານ



ຂົງເຂດຈ ດສ ມທີ 3: ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ

ຈ ດປະສົງ 3.1.  ສົົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນ        
ທໍາມະຊາດຢູ່າງຍືນຍົງ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ດາໍເນນີຢ ູ່ໃນປດັຈ ບນັ:

ທະນາຄານໂລກ
• ໂຄງການວິເຄາະການເຕີບໂຕສີຂຽວ
• ໂຄງການສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2
• ການຂະຫຍາຍການຄ ້ມຄອງ-ຈັດສັນປູ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະ 
ມີສູ່ວນຮູ່ວມ

• ການຊູ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບການພັດທະນາຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງຂະແໜງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບ ໍ່ແຮູ່

• ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າແບບປະສົມປະສານ ສໍາລັບ
ແມູ່ນໍໍ້າຂອງ

• ໂຄງການສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ ູ່ ນໍໍ້າເທີນ 2

ການບ ລກິານໃຫຄ້າໍປຶກສາຂອງ IFC 
• ໂຄງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວຽກງານປູ່າໄມ້ຢ ູ່ ສປປ ລາວ
• ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການຄ ້ມຄອງນໍໍ້າຢ ູ່ ສປປ ລາວ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ເປນັໄປໄດໃ້ນອະນາຄົດ:

ທະນາຄານໂລກ
• ການຫລ ດຜູ່ອນການປູ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທໍາ
ລາຍປູ່າໄມ້

• ການສະໜອງທ ນເພີີ່ມເຕີມ ແກູ່ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ
ແບບປະສົມປະສານ ສໍາລັບແມູ່ນໍໍ້າຂອງ 

• ໂຄງການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ
• ໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ ແກູ່ການພັດທະນາພະລັງງານ 
ແລະ ບ ໍ່ແຮູ່ແບບຍືນຍົງ

ການລງົທ ນຂອງ IFC 
• ການປ ກຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ການປ ງແຕູ່ງໄມ້
• ໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ (ພະລັງງານຈາກນໍໍ້າ, ແສງຕາ

ເວັນ ຫ ື ລົມ)



ຂົງເຂດຈ ດສ ມທີ 3: ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ

ຈ ດປະສົງ 3.2. ສ້າງຕັັ້ງລະບົບການຄ ມ້ຄອງຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງທົນທານຕ ໍ່ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ດາໍເນນີຢ ູ່ໃນປດັຈ ບນັ:

ທະນາຄານໂລກ
• ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວ-ທາງ ໄລຍະ 2

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ເປນັໄປໄດໃ້ນອະນາຄົດ:

ທະນາຄານໂລກ
• ໂຄງການຄ ້ມຄອງຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພພິບັດ



ບັນຫາທີີ່ພົວພັນກັບຫ າຍຂະແໜງການ:  ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກູ່ສະຖາບັນ ເພືີ່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ອີງໃສູ່ລະບຽບການ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ເປນັໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ:

ທະນາຄານໂລກ
• ການສະໜັບສະໜ ນງ ົບປະມານ ສໍາລັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ການສະໜັບສະໜ ນ/ໂຄງການທີີ່ດໍາເນນີຢ ູ່ໃນປດັຈ ບນັ:

ທະນາຄານໂລກ
• ແຜນງານວິເຄາະການເຕີບໂຕສີຂຽວ
• ໂຄງການສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2
• ການຊູ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບການພັດທະນາຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງຂະແໜງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບ ໍ່ແຮູ່

• ໂຄງການສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ ູ່ ນໍໍ້າເທີນ 2



ຄວາມສູ່ຽງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ CPF

ລະດັບຄວາມສູ່ຽງລວມ = ສ ງສົມຄວນ

ຄວາມສູ່ຽງດ້ານການບ ລິຫານ-ຄ ້ມຄອງ
 ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢ ູ່ໃນອັນດັບຕໍໍ່າ ສໍາລັບຕົວຊີັ້ວັດດ້ານການບ ລິຫານ-ຄ ້ມຄອງລັດຈໍານວນໜ ີ່ງ (ການມີສຽງ ແລະ ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບ, ການຄວບຄ ມການສ ໍ້ລາດບັງຫ ວງ, ຄ ນນະພາບຂອງລະບຽບການ) 

 ສິີ່ງທ້າທາຍຕົັ້ນຕ ໃນດ້ານສະຖາບັນ: ການຫັນເປັນການຄ້າ, ການຂາດການປະສານງານໃນລັດຖະບານ, ຄວາມສາມາດດ້ານ
ການບ ລິຫານຍັງອູ່ອນນ້ອຍ, ການຄວບຄ ມ ແລະ ຄວາມສົມດ ນຍັງຈໍາກັດ

ຄວາມສູ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
 ຄວາມສູ່ຽງສ ງ ຈາກນະໂຍບາຍການຄ ້ມຄອງເສດຖະກິດພາຍໃນ: ການຄ ້ມຄອງໜີັ້ສີນພາກລັດ, ການໃຊ້ຈູ່າຍນອກແຜນ

ງ ົບປະມານ, ມ ນຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍເພີີ່ມຂ ັ້ນສ ງເກີນຂອບເຂດ, ຄວາມອູ່ອນແອຂອງຂະແໜງການເງິນ
 ຄວາມກົດດັນຂອງອັດຕາແລກປູ່ຽນ ອາດສາມາດກະຕ ກໃຫ້ເກີດມີເງິນເຟີົ້ແຮງ

ຄວາມສູ່ຽງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ
 ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຂ ດຄົັ້ນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ (ການຫລ ດລົງຂອງການປົກຄ ມຂອງປູ່າໄມ້, ການ

ພັດທະນາເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ) 
 ບັນດາກິດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ຄວາມສູ່ຽງເພີີ່ມຂ ັ້ນ ຕ ໍ່ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 

ໄພພິບັດຈາກທໍາມະຊາດ



4. ໂຄງການໃໝູ່ ສໍາລັບ 2017-
2018



ໂຄງການໃໝູ່ ສໍາລັບ 2017-2018

ປີ ຂົງເຂດຈ ດສ ມ 
ຂອງ CPF

ຊືີ່ໂຄງການ ມ ນຄູ່າ
(ລາ້ນ US$ )

ໝາຍເຫດ

2017

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກູ່ສະຖາບັນ

ການສະໜັບສະໜ ນດ້ານງ ົບປະມານ ສໍາລັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ 38,6 ສະພາບ ລິຫານ: 31 
ພ ດສະພາ
(IDA17)

ສະໜັບສະໜ ນການ
ເຕີມໂຕທີີ່ສົມດ ນ

ການສະໜອງທ ນໃຫ້ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈໍາກັດ (BFL) ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນວິສາຫະກິດ   
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)

10 ພ ດສະພາ (IFC)

ການສະໜອງທ ນໃຫ້ ທະນາຄານທ ລະກິດອືີ່ນໆ, ເປັນເງິນກີບ, ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນ           
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)

9 ມິຖຸນາ (IFC)

ລົງທ ນໃສູ່ການ
ພັດທະນາຄົນ

ການສະໜອງທ ນເພີີ່ມ ສໍາລັບໂຄງການພັດທະນາລະບົບຄ ້ມຄອງບ ລິຫານສາທາລະນະສ ກ ແລະ 
ພັດທະນາໂພຊະນາການ

10 ຊົົ່ວຄາວ

ປົກປັກຮັກສາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ

ໂຄງການການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກູ່ວຽກງານປູ່າໄມ້ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 1,8 ພ ດສະພາ (IFC)

ການສະໜອງທ ນເພີີ່ມເຕີມ ແກູ່ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າແບບປະສົມປະສານ ສໍາລັບ
ແມູ່ນໍໍ້າຂອງ

25 ສະພາບ ລິຫານ: 
6 ມິຖຸນາ

ການຄ ້ມຄອງຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພພິບັດ 30 ສະພາບ ລິຫານ: 
6 ມິຖຸນາ

ການສະໜອງທ ນເພືີ່ອແກ້ໄຂໄພພິບັດ 10 ຊົົ່ວຄາວ

2018

ສະໜັບສະໜ ນການ
ເຕີບໂຕທີີ່ສົມດ ນ

ການທ ລະກິດດ້ານການກະເສດ 35 ຊົົ່ວຄາວ

ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ການຂ ັ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ສະຖິຕິການຄ ້ມຄອງພົນລະເມືອງ 20 ຊົົ່ວຄາວ
ທາງຫ ວງແຫູ່ງຊາດ ເລກ 13 ເໜືອ 40 ຊົົ່ວຄາວ

ລົງທ ນໃສູ່ການ
ພັດທະນາຄົນ

ການປະກັນສັງຄົມ ເພືີ່ອຫລ ດຜູ່ອນຄວາມອູ່ອນແອ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ 25 ຊົົ່ວຄາວ



5. ໂຄງການໃໝູ່ ຢ ູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ



ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວ-ທາງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2

 ຈ ດປະສົງການພັດທະນາໂຄງການ:  ເສີມຂະຫຍາຍລະບົບການບ ລະນະຮັກສາ ເພືີ່ອປັບປ ງການເຊືີ່ອມ
ຈອດຂອງເສັັ້ນທາງ ໃຫ້ເປັນໜ້າເຊືີ່ອຖືໄດ້ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສະໜອງການຕອບໂຕ້ໂດຍດູ່ວນ ແລະ 
ມີປະສິດທິຜົນ ໃນກ ລະນີເກີດມີວິກິດການ ຫ ື ເຫດສ ກເສີນ ທີີ່ຄາດໄວ້.

 ສະຖານທີີ່ຕັັ້ງ: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໃຊຍະບ ລີ, ຜົັ້ງສາລີ, ອ ດົມໃຊ, ຫົວພັນ ແລະ ບ ລິຄໍາໃຊ (ໝົດທ ກ
ແຂວງດັົ່ງກູ່າວ ມີຄວາມສູ່ຽງສ ງຈາກໄພພິບັດຈາກທໍາມະຊາດ).

 ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ: ປະຊາຊົນຈໍານວນ 1,6 ລ້ານຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການເຊືີ່ອມຈອດຂອງເສັັ້ນທາງ ທີີ່ໄດ້ຮັບການປັບປ ງ ແລະ ເຊືີ່ອຖືໄດ້

 ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ: (i) ປັບປ ງຕາໜູ່າງເສັັ້ນທາງ ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕ ໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 
ດ້ວຍການປັບປ ງຕອນທາງທີີ່ອູ່ອນແອ ຂອງຕາໜູ່າງເສັັ້ນທາງລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານບ ລະນະຮັກສາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; (ii) ປັບປ ງການວາງແຜນພັດທະນາເສັັ້ນທາງ ແລະ ບົດ 
ແນະນໍາທາງດ້ານເຕັກນິກ ໂດຍຄໍານ ງເຖິງຄວາມທົນທານຕ ໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ (iii) ສ້າງຂີດ 
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານ ຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ທັງຢ ູ່ຂັັ້ນກະຊວງ, ຢ ູ່ຂັັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ. 

ວັນທີໄດ້ຮັບອະນ ມັດ: 13 ທັນວາ 2016 ມ ນຄູ່າໂຄງການທັງໝົດ: 47,4 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ

ວັນທີເລີີ່ມປະຕິບັດໂຄງການ: 23 ມີນາ 2017 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ: 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ວັນທີສິັ້ນສ ດໂຄງການ: 31 ສິງຫາ 2022 IDA: 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

Nordic Development Fund: 12,4 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ



ໂຄງການຄ ມ້ຄອງຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

 ຈ ດປະສົງການພັດທະນາໂຄງການ: ຫລ ດຜູ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ຢ ູ່ເມືອງໄຊ ແລະ ເສີມຂະ 
ຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ໃນການສະໜອງການບ ລິການດ້ານອ ທົກກະສາດ ແລະ ອ ຕ ນິ 
ຍົມ ແລະ ໃນການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ.

 ສະຖານທີີ່ຕັັ້ງ: ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ອ ດົມໃຊ, ຫ ວງພະບາງ (ໝົດທ ກແຂວງດັົ່ງກູ່າວ ມີຄວາມສູ່ຽງສ ງ
ຈາກໄພພິບັດຈາກທໍາມະຊາດ).

 ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກໂຄງການ: ຊຸມຊົນຢ ູ່ເຂດຕົວເມືອງຂອງເມອືງໄຊ (98.000 ຄົນ) 
ແລະ ຜ ້ຊົມໃຊ້ສ ດທ້າຍ ຂອງຂ ໍ້ມ ນຂູ່າວສານດ້ານອ ທົກກະສາດ-ອ ຕ ນິຍົມ ແລະ ດິນຟ້າອາກາດ ທີີ່ໄດ້
ຖືກປັບປ ງດີຂ ັ້ນ (ປະຊາຊົນຢ ູ່ເຂດອູ່າງນໍໍ້າອ , ລວມມີ ແຂວງອ ດົມໃຊ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຜົັ້ງສາລີ).

 ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ: ການຄ ້ມຄອງຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມຕົວເມືອງແບບປະສົມປະສານ ຢ ູ່
ເມືອງໄຊ, ການຫັນວຽກງານອ ທົກກະສາດ ແລະ ອ ຕ ນິຍົມໄປສ ູ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລະບົບເຕືອນໄພ
ລູ່ວງໜ້າ ຢ ູ່ຂັັ້ນສ ນກາງ, ແລະ ການວາງແຜນດ້ານການເງິນ ສໍາລັບການຟືົ້ນຟ  ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຄືນໃໝູ່ 
ຫ ັງໄພພິບັດ.

ວັນທີໄດ້ຮັບອະນ ມັດ: 6 ກ ລະກົດ 2017 ມ ນຄູ່າໂຄງການທັງໝົດ: 31 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ

ວັນທີເລີີ່ມປະຕິບັດໂຄງການ: ທ້າຍປີ 2017 
(TBC)

IDA: 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ວັນທີສິັ້ນສ ດໂຄງການ: 30 ມິຖຸນາ 2022 ທ ນຄໍໍ້າປະກັນຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງSEA: 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ



ເອກະສານທັງໝົດ ໄດ້ມີ ແລະ ສາມາດດາວໂຫ ດໄດ້
ທີີ່:  www.worldbank.org/laos

ກະລ ນາສົົ່ງ ຂ ໍ້ແນະນໍາ ຫ ື ຄໍາຄິດເຫັນຂອງທູ່ານ
ເຖິງ: laos@worldbank.org ຫ ື  
www.facebook.com/worldbanklaos

ຂອບໃຈ !
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