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ການຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງ

ຜ້ຮັບຜິດຊອບ

ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ (ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ)

ເລກທີ

ສະຖານະປດຈຸບັນ (DB 2019)

I.

ຂັັ້ນຕອນ

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ຄາດຄະເນ

ມືັ້

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ກີບ)

18,451,948

1

ການກວດສອບດິນ

11

2

ເອົາການເຫັນດີ ຈາກເພືີ່ອບ້ານຕິດກັນ

5

-

ສາລັບການກໍ່ສາ້ ງ
3

ຈ້າງວິສະວະກອນ ທາງນອກ ສາລັບ

ຂັັ້ນຕອນ

ມືັ້

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ກີບ)
-

ເອົາການເຫັນດີ ຈາກເພືີ່ອນ

-

1

-

ບ້ານຕິດກັນ ສາລັບການກໍ່ສາ້ ງ

1

22,860,429

-

-

-

-

-

-

ກວດສອບ ການກໍ່ສາ້ ງ

4

ຊືັ້ຟອມ ສາລັບສະໝັກຂ ອະນຸຍາດ

1

25,000 ດາວໂຫຼດຈາກເວັບໄຊ້ ຫລື

ກໍ່ສາ້ ງ

ເອົາຈາກ ເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ
ລັດຖະມົນຕີ

5

ໜັງສືຢັ້ງຢືນທີີ່ຢູ່ ຈາກນາຍບ້ານ

1

6

ຍືີ່ນຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ທີີ່ເມືອງ

1

7

ການກວດກາ ຈາກຜະແນກຜັງເມືອງ

1

30,000 ສາເນົາສາມະໂນຄົວ
-

ຍືີ່ນຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ທີີ່

-

-

ເມືອງ
ພິຈາລະນາອອກອະນຸຍາດ

-

ປຸກສ້າງ

ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ
8

ເອົາອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ຈາກນະຄອນຫຼວງ

30

3,251,500

30

350,000 + 300 x
ເນອ
ັ້ ທິີ່ລວມຂອງ
ອາຄານທີີ່ສະເໜີປກ
ຸ ສ້າງ
(ສາລັບນວ)

9

ການກວດກາຫຼັງສາເລັດເຄິີ່ງໜີ່ງຈາກ
ຜະແນກຜັງເມືອງແລະສະພາບແວດລ້ອມ

1

-

1

-

ເລກທີ
10
11

ສະຖານະປດຈຸບັນ (DB 2019)
ຂ ແລະ ຮັບ ການກວດກາຂັັ້ນສຸດທ້າຍ
ຈາກຄະນະຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສາ້ ງ

1

ຂ ແລະ ຮັບ ການຕໍ່ນາໍ້ ປະປາ ແລະ

45

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ຄາດຄະເນ
-

3,000,000

ທໍ່ຍາວ <5ມ, ກົງເຕີ

15

ການບລິການນາໍ້ ເສຍ

15ມມ= 1,5500,
ກົງເຕີ 50ມມ=
9,500,000
ທໍ່ຍາວ 41-50ມ, ກົງ
ເຕີ 20ມມ=
2,750,000, ກົງເຕີ
50ມມ=12,000,000
(ສາລັບນວ)

12

ໄດ້ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນ ການສາເລັດການ

7

-

ກໍ່ສາ້ ງ

ການກວດກາຄັັ້ງສຸດທ້າຍ

15

-

ແລະ ການຮັບໃບຢັ້ງຢືນ
ສາເລັດການກໍ່ສາ້ ງ
ລວມ

105

ເປນ % ຂອງມນຄ່າຂອງສາງ
ຄຸນນະພາບຂອງດັດຊະນີລະບຽບການຂອງການກໍ່ສ້າງ (0-2)

ຄະແນນ

ໝາຍການກໍ່ສາ້ ງໃນປະເທດຂອງທ່ານ
ເປນຄືແນວໃດ? (0-1)

ຄາຕອບ

0

ຄະແນນ
2

ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ ຜ່ານເວບໄຊ

ຄວາມສາມາດເຂົັ້າເຖິງລະບຽບກົດ
1.1

-

4.9

II. ດັດຊະນີຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ສ້າງ (6.5 out ofຄາຕອບ
15)
1

62

47,618,877

ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ຍາກ.

0

ຂອງ ຍທຂ ແລະ ຜ່ານ
ຫ້ອງການຍທຂ ແຂວງ

1

ແລະ ເມືອງ
ໄດ້ມີການລະບຸຄວາມຕ້ອງການດ້ານ

ລາຍການເອກະສານທີີ່ຕ້ອງການ.

ໄດ້ມີການລະບຸໃນລະບຽບ

ການປະກອບເອກະສານຂອະນຸຍາດປຸກ

ການ ແລະ ມີແຜ່ນພັບ

ສ້າງ ຢູ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນລະບຽບການ

ໃຫ້ການແນະນາ

ກໍ່ສາ້ ງ ຫຼືເວັບໄຊ, ແຜ່ນພັບ ຫຼື ແຜ່ນ
ໂຄສະນາ ທີີ່ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ຫລືບໍ່? (0-1)

1.2

0

1

ໂຄສະນາ ທີີ່ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ຫລືບໍ່? (0-1)
ເລກທີ

ສະຖານະປດຈຸບັນ (DB 2019)

1.2

2

ດັດຊະນີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບກ່ອນການກໍ່ສ້າງ (0-1)
ກົດໝາຍໄດ້ການົດໃຫ້ມີບຸກຄົນທີ

ນັກສະຖາປດທີີ່ມີໃບອະນຸຍາດ; ນັກ

ສາມຢັ້ງຢືນວ່າແບບແຜນຜັງການ

ວິສະວະກອນທີີ່ມີໃບອະນຸຍາດ

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ຄາດຄະເນ

0

1

1

1
ສະຖາປານິກ ແລະ
ວິສະວະກອນ ທີີ່ມີຄວາມ

ກໍ່ສາ້ ງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ
2.1

ຊານານງານ ແລະ ໄດ້ຮັບ

ກໍ່ສາ້ ງທີີ່ມີຢູ່ຫລືບ?
ໍ່ (0-1)

1

ການຢັ້ງຢືນຈາກສະພາສະ
ຖາປານິກ ແລະ

1

ວິສະວະກອນ ໂຍທາ ລາວ

3
3.1

ດັດຊະນີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ (0-3)
ກົດໝາຍໄດ້ການົດໃຫ້ມີການກວດກາ

ກວດກາໂດຍນັກສະຖາປະນິກພາຍ

ປະເພດໃດແດ່ (ຖ້າມີ) ໃນໄລຍະຈັດ

ໃນ; ກວດກາໃນຫຼາຍໄລຍະ.

ຕັັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສາ້ ງ? (0-2)

2

2
ການກວດກາພາຍໃນ

1

(ໄລຍະຕົັ້ນ, ໄລຍະກາງ
ແລະ ໄລຍະທ້າຍ) ແລະ

1

ກວດກາພາຍນອກ

3.2

4

4.1

ການກວດກາທີີ່ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ

ມີການປະຕິບັດກວດກາແບບສັງົ່ ການ

ນັນ
ັ້ ໄດ້ມີການດາເນີນການຕົວຈິງໃນ

ໃນຕົວຈິງ.

ລະຫວ່າງການກໍ່ສາ້ ງຫລືບໍ່? (0-1)

ພະນັກງານລົງກວດກາ
1

ເມືີ່ອໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງ
ຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງ

ດັດຊະນີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍຫລັງການກໍ່ສ້າງ (0-3)

3

3

ກົດໝາຍໄດ້ການົດໃຫ້ມີການກວດກາ

ກວດກາໂດຍນັກສະຖາປະນິກພາຍ

ກວດກາໂດຍນັກ

ເພືີ່ອຢັ້ງຢືນວ່າ ອາຄານໄດ້ມີການກໍ່ສາ້ ງ

ໃນ; ກວດກາໃນຫຼາຍໄລຍະ.

ສະຖາປະນິກພາຍໃນ;

ສອດຄ່ອງກັບແຜນຜັງທີີ່ຖກ
ື ຮັບຮອງ
ແລະ ລະບຽບການຫລືບໍ່ ? (0-2)

1

2

ກວດກາໃນຫຼາຍໄລຍະ.

2

ເລກທີ

ສະຖານະປດຈຸບັນ (DB 2019)
ການກວດກາທີີ່ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ

4.2

5

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ຄາດຄະເນ

ມີການປະຕິບັດກວດກາແບບສັງົ່ ການ

ມີການປະຕິບັດກວດກາ

ໃນຕົວຈິງ.

ແບບສັງົ່ ການໃນຕົວຈິງ.

ນັນ
ັ້ ໄດ້ມີການດາເນີນການ ໃນພາກ
ປະຕິບັດຕົວຈິງຫລືບໍ່? (0-1)
ດັດຊະນີລະບົບໜີັ້ສິນ ແລະ ປະກັນໄພ (0-2)

1

0.5

ກົດໝາຍໄດ້ການົດໃຫ້ມີ ຝູ່າຍໃດ ໜ

ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມນ ບອກ

ບັນຫາ ທີີ່ເກີດຂັ້ນກ່ຽວກັບອາຄານ

0.5

ພາຍຫລັງມີການນາໃຊ້ ຫລືບໍ່ (ພັນທະ
ຕໍ່ຄວາມບົກພ່ອງແບບອາພາງ ຫຼື ເກີດ

ກົດໝາຍ ໃດໜີ່ງ ການົດຂໍ້

ກົດໝາຍໄດ້ການົດ ໃຫ້ຝູ່າຍໃດ (ຖ້າ

ກົດໝາຍປະກັນໄພ ປີ

ມີ) ດາເນີນນະໂຍບາຍປະກັນໄພ

2012 ໄດ້ການົດການ

ເພືີ່ອຄາປະກັນ ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງໂຄງສ້າງ

ປະກັນໄພ ແບບບັງຄັບ

ຫຼື ບັນຫາ ໃນອາຄານ ພາຍຫລັງມີ

0

ການນາໃຊ້ (ຄໍ້າປະກັນຄວາມບົກພ່ອງ
ແບບອາພາງ ຫຼື ທີີ່ເກີດຂັ້ນຕາມ

ຈາເປນສາລັບນັກວິຊາການທີີ່

ນິຕິບຸກຄົນ ທີີ່ດາເນີນ

0

ເທິງ, ກິດຈະການກໍ່ສາ້ ງ,

ເປນນັກສະຖາປະນິກ ຫຼື ນັກວິສະວະ

ຂໍ້ການົດກຽ່ວກັບການ

ກອນທີີ່ຂືັ້ນທະບຽນ.

ສ້າງຕັັ້ງບລິສດ
ັ ກສ້າງເຄຫະ

ຮັບຜິດຊອບຢັ້ງຢືນວ່າ ແຜນຜັງສະຖາ

ສະາຖານ ປີ 2000 ແລະ

ປດ ຫຼື ແຜນແຕ້ມ ສອດຄ່ອງກັບ

ການສ້າງຕັັ້ງບລິສດ
ັ ສາ

ລະບຽບການກໍ່ສາ້ ງທີີ່ມີຢູ່? (0-2)

ຫລວດອອກແບບເຄຫະ
ສະຖານ ປີ 2002 ໄດ້

6.1

0

ການົດໃຫ້ມີ ສະຖາປານິກ
ຫລື ວິສະວະກອນ ມີປະສົບ
ປະການ ປະຈາບລິສດ
ັ
ຢູ່າງໜ້ອຍ ສອງຄົນ

ຄຸນວຸດທິອັນໃດແດ່ ທີີ່ຈາເປນ ສາລັບ

ມີຄຸນນະວຸດຈົບມະຫາໄລດ້ານ

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນ

ນັກວິຊາການ ທີີ່ດາເນີນການກວດກາ

ສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນ.

ຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ

ພາກສະໜາມ? (0-2)

0.5

ເຮືອນພັກ, ສະຖານທີີ່ບັນ

ດັດຊະນີການຢັ້ງຢືນຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາການ (0-4)
ຄຸນວຸດທິດາ້ ນວິຊາການອັນໃດແດ່ ທີີ່

ສາລັບບຸກຄົນ ຫລື
ກິດຈະການໂຮງແຮມ,

ພາຍຫລັງ)? (0-1)
6

ວ່າ ມີລະບຽບການ ຫລື
ບັງຄັບດ້ານນີັ້

ຂັ້ນຕາມພາຍຫລັງ)? (0-1)

5.2

0.5

ບລິສດ
ັ ກໍ່ສາ້ ງ.

ີ່ງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ຄວາມບົກຜ່ອງ ຫຼື
5.1

1

31 ມັງກອນ 2019 ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ ຜ້ກວດສະໜາມ

1

ເລກທີ

ຄຸນວຸດທິອັນໃດແດ່ ທີີ່ຈາເປນ ສາລັບ
ມີຄຸນນະວຸດຈົບມະຫາໄລດ້ານ
ສະຖານະປດຈຸບັນ (DB 2019)
ນັກວິຊາການ ທີີ່ດາເນີນການກວດກາ
ສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນ.

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນ
ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ຄາດຄະເນ
ຕີ ເຊັນຮັບຮອງ ໃນວັນທີ

ພາກສະໜາມ? (0-2)

31 ມັງກອນ 2019 ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ ຜ້ກວດສະໜາມ
ຢູ່າງໜ້ັ້ອຍມີຄວາມຮ້ດາ້ ນ
ລະບຽບການນາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ

6.2

0

ໃນຕົວເມືອງ, ລະບຽບການ
ປຸກສ້າງ ແລະ ມີຄວາມຮ້
ດ້ານສະຖາປດຕະ ຍະກາ
ແລະ ວິສະວະກາ ທີີ່ຈາ
ເປນສາລັບການອ່ານ,
ເຂົັ້າໃຈແຜນຜັງກໍ່ສາ້ ງ,
ການທົດສອບວັດສະດຸ
ກໍ່ສາ້ ງ ແລະ ໂຄງສ້າງ

ລດ
ັ ຖະມ ົນຕີ
ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂ ົນສົ່ ງົ

1

ຍັງບໍ່ທັນເລິີ່ມ
ກາລັງດາເນີນ
ຊັກຊ້າ
ສາເລັດ
ແຜນການປະຕິຮບ

ກິດຈະກາຍ່ອຍ

2019
2020
2021
ຄວາມຄືບໜ້າ ຜ້ໃຫ້ທນ
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສາ້ ງ ບໍ່ໄດ້
ບັງຄັບໃຫ້ມີການກວດສອບດິນ ພຽງ
ແຕ່ສະເຫນີໃຫ້ເປນທາງເລືອກ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສາ້ ງບໍ່ໄດ້
ບັງຄັບໃຫ້ມີການຈ້າງວິສະວະກອນ
ທາງນອກ ໃນກາານກວດສອບ ການ
ກໍ່ສາ້ ງ ພຽງແຕ່ສະເຫນີໃຫ້ເປນທາງ
ເລືອກ
ເພີີ່ມຊ່ອງທາງໃນການເຂົັ້າເຖິງ
ແບບຟອມ: ດາວໂຫຼດຈາກເວັບໄຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ສາເລັດ

ຫລື ເອົາຈາກ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ
ປູ່ຽນແທນຫນັງສືຢັ້ງຢືນທີີ່ຢູ່ດວ
້ ຍ ສາ
ເນົາສາມະໂນຄົວ

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ

1) ສາຫລວດເກັບກາຂໍ້ມນ ແລະ ອອກ
ແບບລະບົບ
ສ້າງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໃນການຮັບ
ຄາຮ້ອງ ແລະ ອອກອະນຸຍາດອອນລາຍ

ສາເລັດ

ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

x

ບໍ່ມີ

x

2) ຮ່ວມກັບຜ້ອອກແບບເພືີ່ອສັງລວມ
ບັນດາ ຊອບແວທີີ່ນາໃຊ້ອອກແບບ ແລະ
ຮ່ວມກັບອົງການໂທລະຄົມເພືີ່ອສ້າງ

ບໍ່ມີ
x

x

ລະບົບ ແລະ ທົດສອບ
ບໍ່ມີ

3) ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຜີຍແພ່ການນາໃຊ້
ລະບົບໃຫ້ພະນັກງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ພາກເອກະຊົນ

x

ແຜນການປະຕິຮບ
ລວມເຂົັ້າກັບຂັັ້ນຕອນ ທີ 12

ກິດຈະກາຍ່ອຍ

2019
2020
2021
ຄວາມຄືບໜ້າ ຜ້ໃຫ້ທນ
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ

ສາເລັດ

ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ເບິີ່ງຂໍ້ມນໄດ້ ທີີ່

ສາເລັດ

www.nampapalao.com

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ສາເລັດ

ເພີີ່ມຊ່ອງທາງການເຂົັ້າເຖິງແບບຟອມ
ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ

ສາເລັດ

ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019
ເພີີ່ມລະດັບຄວາມເຂົັ້າໃຈຕໍ່ລະບຽບ
ການກໍ່ສາ້ ງໃຫ້ທົົ່ວເຖິງ

ກຸ່ມ

1) ເຜີຍແພ່ກົດລະບຽບ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ

ສາເລັດ

ການຂອະນຸຍາດ ແລະ ພິຈາລະນາປຸກສ້າງ

ໂລກ

2) ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານປຸກ
ສ້າງ ທີີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບ
ບັນດາພາກລັດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ເພືີ່ອແນະນາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ທະນາຄານ

x

x

ແຜນການປະຕິຮບ

ກິດຈະກາຍ່ອຍ

2019
2020
2021
ຄວາມຄືບໜ້າ ຜ້ໃຫ້ທນ
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

3) ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນ
ບົດຮຽນທົົ່ວປະເທດ ທີີ່ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ເພືີ່ອແນະນາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

x

x

x

x

x

ແລະ ການເກັບຄ່າທານຽມອະນຸຍາດປຸກ
ສ້າງ
ບໍ່ມີ

4) ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມປະສານງານກັບ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ລັດວິສະຫະກິດ
ໄຟຟ້າ, ນາໍ້ ປະປາ ແລະ ຂະແໜງການ

x

x

x

ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອສ້າງເງືີ່ອນໄຂອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ້ການປຸກສ້າງ
ປບປຸງກົນໄກເພືີ່ອໃຫ້ ສະຖາປານິກ

1) ປບປຸງລະບຽບ ການສາຫລວດ ອອກ

ແລະ ວິສະວະກອນ ທີີ່ມີຄວາມຊານານ

ແບບ, ການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສາ້ ງ, ການ

ງານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ

ຄວບຄຸມອາຄານ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ສະພາສະຖາປານິກ ແລະ ວິສະວະກອນ

ການກໍ່ສາ້ ງ

ໂຍທາ ລາວ ເປນຜ້ຢັ້ງຢືນ (ຜ່ານມາ

2) ການົດມາດຖານ ແລະ ດາເນີນການ

ແມ່ນບລິສດ
ັ ໄດ້ຮັບສິດເປນຜ້ຢັ້ງຢືນ )

ສອບເສັງເພືີ່ອການົດລະດັບ ຄວາມຊາ
ນານງານ ຂອງ ສະຖາປານິກ ແລະ

ບໍ່ມີ
x

x

x

x

x

x

x

ບໍ່ມີ
x

x

x

x

x

x

x

ວິສະວະກອນ
ອອກແຈ້ງການໃຫ້ມີການກວດກາພາຍ
ໃນ (ໄລຍະຕົັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ
ໄລຍະທ້າຍ) ແລະ ກວດກາພາຍນອກ

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ສາເລັດ

ແຕ່ງຕັັ້ງພະນັກງານລົງກວດກາ ເມືີ່ອ
ໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງຂອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
ໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຜັງເມືອງ ປະຕິບັດ ໜ້າ

ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ສາເລັດ

ທີີ່ປະຈາຂອງຕົນ

ແຕ່ງຕັັ້ງພະນັກງານລົງກວດກາ ເມືີ່ອ
ໄດ້ຮັບແຈ້ງການປຸກສ້າງສາເລັດ ແລະ
ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຜັງເມືອງ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ປະ
ຈາຂອງຕົນ

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ
ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ສາເລັດ

ແຜນການປະຕິຮບ

2019
2020
2021
ຄວາມຄືບໜ້າ ຜ້ໃຫ້ທນ
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ກິດຈະກາຍ່ອຍ

ແຕ່ງຕັັ້ງພະນັກງານລົງກວດກາ ເມືີ່ອ
ໄດ້ຮັບແຈ້ງການປຸກສ້າງສາເລັດ ແລະ
ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຜັງເມືອງ ປະຕິບັດ ໜ້າທີີ່ປະ

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເຊັນຮັບຮອງ

ສາເລັດ

ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019

ຈາຂອງຕົນ
ບໍ່ມີ

x

1) ຈັດກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງ ຍທຂ,

x

x

x

x

x

ການເງິນ, ຍຸຕິທາ ແລະ ປະກັນໄພ ເພືີ່ອ
ສ້າງຂອບນິຕິກາ ການປະກັນໄພການ
ກໍ່ສາ້ ງ

ກວດຄືນເບິີ່ງວ່າ ມີຄວາມຈາເປນຕ້ອງມີ
ນິຕິກາເພິີ່ມຫຍັງແດ່ເພີີ່ມເຕີມ ,

2)

ບໍ່ມີ

ມອບໝາຍ ໜ້າທີີ່ໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງ
ຮັບຜິດຊອບສ້າງນິຕິກາ, ຖ້າເຫັນວ່າ
ຈາເປນ.

ສ້າງຕັັ້ງສະພາ ສະຖາປານິກ ແລະ
ວິສະວະກອນ ໂຍທາລາວ ເພືີ່ອຢັ້ງຢືນ
ຄວາມຊາງານດ້ານວິຊາຊີບ

x

x

x

x

x

x

1) ຂອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງສະພາ ສະຖາປານິກ

ສາເລັດ

ແລະ ວິສະວະກອນ ຈາກລັດຖະມົນຕີ

ກຸ່ມທະ

2) ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດສ້າງຕັັ້ງເປນ
ທາງການ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດເພືີ່ອ
ສ້າງກົນໄກ ແລະ ຂອບນິຕິກາໃນການ

x

ສາເລັດ

ນາຄານ
ໂລກ IFC

ຄຸ້ມຄອງ
3) ຖອດຖອນບົດຮຽນກັບສາກົນ

x

ບໍ່ມີ
ບໍ່ມີ

4) ສ້າງກົນໄກ ແລະວາງມາດ ຖານ
ລະດັບຄວາມຊານານງານຂອງສະຖາປາ

x

x

x

x

ນິກແລະວິສະວະກອນ
5) ດາເນີນການສອບເສັງເພືີ່ອວັດແທກ

x

ລະດັບຄວາມຊານານງານ
ສ້າງຫລັກສດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ

1) ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຫລັກສດຝຶກອົບຮົມ

ກ່ຽວກັບວຽກງານປຸກສ້າງໃຫ້ແກ່

ກ່ຽວກັບວຽກງານປຸກສ້າງ

ພະນັກງານທີີ່ຈະລົງກວດພາກສະຫນາມ

x

x

ບໍ່ມີ
ບໍ່ມີ

ສ້າງຫລັກສດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ
ແຜນການປະຕິຮບ
ກ່ຽວກັບວຽກງານປຸກສ້າງໃຫ້ແກ່

ກິດຈະກາຍ່ອຍ

ພະນັກງານທີີ່ຈະລົງກວດພາກສະຫນາມ

2019
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2021
ຄວາມຄືບໜ້າ ຜ້ໃຫ້ທນ
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
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2) ຈັດຝຶກອົບຮົບມາດຖານໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ ປະຈາແຂວງ ແລະ
ເມືອງ ແລ້ວ ສອບເສັງວັດລະດັບຄວາມ
ຊານານງານເພືີ່ອດາເນີນໜ້າທີີ່

ກ ົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ
້ ດ
ຫົວໜາ້ ຄະນະຈ ັດຕງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ຕວ
ົ ຊີວ
ັ ທີ 02

x

x

ບໍ່ມີ

