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ບດົສະຫຸຼບຫຍໍ ້ 

 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ADB) ໄດປ້ະກອບສວ່ນອນັສາໍຄນັເຂ້ົາໃນການກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງດາ້ນການຂນົ
ສ ົ່ງໃນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ). ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ມນູຄາ່ 406 
ລາ້ນໂດລາ ໃນລະຫວາ່ງປີ 1983 ແລະ 2009,  ເຊິ່ ງກວມປະມານ 45% ຂອງການປະກອບສວ່ນທງັໝດົຈາກ
ໜວ່ຍງານພດັທະນາອນັດບັຕ ົນ້ທ່ີພວມເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງຂອງ ສປປ ລາວ. ADB ມໂີອກາດສບືຕ່ໍສ ົ່ງ
ເສມີການຍກົຄນຸນະພາບໃນປະສດິທິຜນົດາ້ນການພດັທະນາ ຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງໃນປະເທດ.  
 
 ເພ່ືອເປັນປດັໃຈໃຫແ້ກກ່ານປະເມນີແຜນງານໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອປະເທດ, ການປະເມນີແຜນງານໂຄງການ 
ຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການ (SAPE) ໄດປ້ະເມນີການປະຕບິດັງານຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ໃນຂະແໜງການ
ຂນົສ ົ່ງໃນສປປ ລາວ ລະຫວາ່ງປີ 2000 ແລະ ປີ 2009. ພິເສດ ການປະເມນີໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການ
ໄດກ້ວດສອບປະສດິທິຜນົຂອງໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັທຶນຈາກ ADB ໂດຍມູງ່ໃສກ່ານບນັລວຸດັຖປຸະສງົດາ້ນການພດັທະ 
ນາ ແລະກວດສອບການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຜນົກະທບົດາ້ນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸຂອງບນັດາໂຄງ 
ການດ ັງ່ກາ່ວ. ມນັໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນບດົຮຽນສາໍລບັການພດັທະນາໃນອະນາຄດົຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງ
ໃນປະເທດ. ການວເິຄາະຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງ ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ສມຸໃສຂ່ະແໜງການຍອ່ຍຄຂືະແໜງທາງ ຊຶ່ ງນບັ
ຈາກການດາໍເນນີງານຂອງ ADB ໄດເ້ຂ້ົາມາໃນແຕລ່ະຂະແໜງການຍອ່ຍນີ ້ພຽງແຕໄ່ລຍະການປະເມນີຜນົເທ່ົານ ັນ້ 
 
 ມາຮອດເດອືນທນັວາ ປີ 2009, ADB ໄດອ້ະນມຸດັໂຄງການເງນິກູຢື້ມ 14 ໂຄງການ ລວມມນູຄາ່ 363 
ລາ້ນໂດລາ, 16 ລາ້ນໂດລາ ສາໍລບັໂຄງການການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການ, ແລະໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ມນູຄາ່ 
27 ລາ້ນໂດລາ. ນອກຈການີ,້ ຂະແໜງການຍອ່ຍ ຂະແໜງການບນິພນົລະເຮອຶນກໍ່ໄດຮ້ບັທຶນກູຢື້ມສາໍລບັ 1 ໂຄງ 
ການມນູຄາ່ 15 ລາ້ນໂດລາ, ຂະນະດຽວກນັຂະແໜງການຍອ່ຍ ຂະແໜງທອ່ງທຽ່ວໄດຮ້ບັເງນິກູຢື້ມມນູຄາ່ 11 
ລາ້ນໂດລາ, ເຊິ່ ງລວມມກີານບລູະນະເສັ້ນທາງສູແ່ຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ. 
 
 ແຜນງານໂຄງການຂອງ ADB ສາມາດແບງ່ອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫຍໂ່ດຍອງີຕາມປະເພດຂອງການໃຫ້
ກູຢື້ມ (i) ແຜນງານໂຄງການຂອງສປປລາວ ທ່ີສະໜບັສະໜນູການປບັປງຸຖະໜນົຫຼາຍລະດບັນບັແຕເ່ສ ັນ້ທາງ
ຫລວງແຫງ່ຊາດໄປຈນົເຖງິເສັ້ນທາງໃນເຂດຊນົນະບດົ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິພາຍ
ໃນ, ແລະ (ii) ແຜນງານໂຄງການອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ (GMS) ທ່ີສະໜບັສະໜນູພຽງເສັ້ນທາງລະດບັພາກ
ພ້ືນເປັນຫລກັ (ເສັ້ນທາງແຫງ່ຊາດ ຫືຼ ເສັ້ນທາງຫຼວງ) ທ່ີເຊື່ ອມຕ່ໍຊາຍດາ່ນແດນສາກນົ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນຫຼກັເຂ້ົາ
ໃນການເຕບີໂຕໃນດາ້ນການຄາ້ກບັສາກນົ. ເອກະສານສະບບັນີໂ້ດຍອາ້ງອງີແຜນງານໂຄງການຂອງປະເທດ ແລະ 
ແຜນງານໂຄງການອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງທ່ີແຍກກນັ ລວ້ນແລວ້ແຕເ່ນັນ້ໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມຕອ້ງການໃຫ ້ ADB 
ສບືຕ່ໍ ແລະ ຍກົລະດບັການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອປບັປງຸເສັ້ນທາງຂອງແຂວງ ແລະ ເສັ້ນທາງໃນຊນົນະບດົ, ເຊິ່ ງເປັນເປ້ົາ
ໝາຍອນັຕ ົນ້ຕໍທ່ີໄດກ້າໍໜດົໄວໃ້ນແຜນງານໂຄງການຂອງປະເທດ. 
 
ສະພາບລວມຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງ  
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 ໂດຍເປັນປະເທດທ່ີບ່ໍມຊີາຍແດນຕດິກບັທະເລ, ສປປລາວ ອາໃສພຽງການຂນົສ ົ່ງທາງບກົເພ່ືອພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ. ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຕາໜາ່ງເສັ້ນທາງຕາມດວ້ຍຈາໍນວນຍານພາຫະນະທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງໄວວາທ ົ່ວປະເທດ. 
ແຕເ່ຂດຫາ່ງໄກຊອກຫີຼກຍງັມຄີວາມໜາແໜນ້ດາ້ນການຈະລາຈອນທ່ີຕ ໍາ່ ເນື່ອງຈາກກດິຈະກຳທາງເສດຖະກດິຍງັມ ີ
ໜອ້ຍ. ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂນົສ ົ່ງ ເປັນໜວ່ຍງານລດັລະດບັຊາດ ທ່ີຮບັຜິດຊອບໂດຍພ້ືນຖານດາ້ນການຂະ
ຫຍາຍແລະບຳລງຸຮກັສາໂຄງລາ່ງການຂນົສ ົ່ງໃນປະເທດ.  
 
 ແຜນພດັທະນາຂອງສປປລາວ ໄດສ້ ົ່ງເສມີການຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງເສັ້ນທາງຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງແຕກ່ໍ່ຕອ້ງໄດຍ້ອມ 
ຮບັອປຸະສກັດາ້ນການຂາດແຄນທຶນ. ໃນຫຼາຍປີຜາ່ນມາ, ການເຊື່ ອມໂຍງລະດບັພາກພ້ືນຖກືໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ. ກນົ
ໄກຫຼາຍເກນຂອງກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂນົສ ົ່ງສາໍລບັການຈດັບລູິມະສດິໂຄງການ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສາໍຄນັຕ່ໍການ 
ຈດັຫາທຶນສາໍລບັໂຄງການລະດບັພາກພ້ືນ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍດາ່ນຊາຍແດນຫຼາຍກວາ່ໂຄງການສະໜອງເສັ້ນທາງສູເ່ຂດ
ຫາ່ງໄກຊອກຫຼີກພາຍໃນປະເທດ. ເພ່ືອເປັນການຕອບສະໜອງ, ຍດຸທະສາດຂອງ ADB ໄດວ້ວິດັເພ່ືອສມຸໃສເ່ສັ້ນ 
ທາງລະດບັພາກພ້ືນຫຼາຍຂຶນ້ (ໂດຍຜາ່ນແຜນງານໂຄງການອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ) ເພ່ືອປບັປງຸການເຊື່ ອມຕ່ໍກບັ
ບນັດາປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ. ຂະນະທ່ີຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງໄດສ້າ້ງຄວາມຍນືຍງົໃຫໂ້ຄງການເພ່ືອເປັນທ່ີເຊື່ ອ
ໝ ັນ້ຂອງລດັຖະບານຫຼາຍຂຶນ້, ສິ່ ງທ່ີ ADB ຈະເຮັດໃນຂງົເຂດນີຍ້ງັບ່ໍທນັໄດລ້ະບຢຸາ່ງຊດັເຈນ. 
 
 ການລງົທຶນໃນເສັ້ນທາງເຂດຊນົນະບດົຂອງ ADB ໂດຍບ່ໍພຽງແຕຜ່າ່ນແຜນງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງ 
ການໃນຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງເທ່ົານ ັນ້ ແຕມ່ນັຍງັຜາ່ນຊອ່ງທາງການໃຫກູ້ຢື້ມເພ່ືອການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ 
ກະສກິາໍ. ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີສິນ້ສດຸໄປແລວ້ ແລະ ກາໍລງັດຳເນນີຢູຂ່ອງ ADB ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການ
ພດັທະນາເສັ້ນທາງປະມານ 796 ກໂິລແມດັໃນສປປ ລາວ. ຂະນະທ່ີຄນຸນະພາບຂອງຜນົໄດຮ້ບັແມນ່ເປັນທ່ີໜາ້
ພໍໃຈ, ແຕຂ່ດີຄວາມສາມາດໃນລະດບັແຂວງຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍທ່ີຈະສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເຫ່ົຼານີໄ້ດ.້ 
 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານໂຄງການ 
  
 ໂຄງການຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງຂອງ ADB ທງັໝດົປະສບົຄວາມຊກັຊາ້, ຈາກ 13 ເດອືນເຖງິ 47 ເດອືນ. 
ຄວາມຊກັຊາ້ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ໄດສ້ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫກ້ານເຮັດສນັຍາຈດັຈາ້ງທ່ີປຶກສາຊກັຊາ້, ການສະໜອງອປຸະກອນກໍ່

ຊກັຊາ້, ເຮັດໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງການອອກແບບ ແລະ ມວີຽກເພ່ີມ, ແລະ ແກຍ່າວຂະບວນການຈດັຊືຂ້ອງລດັຖະ
ບານ. ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາເຫ່ົຼານີ,້ ADB ໄດອ້ະນມຸດັການຈດັຊືລ້ວ່ງໜາ້ນບັແຕປີ່ 1993, ເຊິ່ ງຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນບນັຫາທ່ີ
ເກດີຂຶນ້. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມຄີວາມຊກັຊາ້ໃນໂຄງການຕ່ໍມາ ເນື່ອງຈາກຂດີຄວາມສາມາດບ່ໍພຽບ 
ພອ້ມຂອງໜວ່ຍງານບໍລິຫານໃນການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັລະບຽບການ, ຄວາມຊກັຊາ້
ໃນການປບັປ່ຽນໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ແລະ ບນັຫາດາ້ນສນັຍາ. ປດັໃຈອື່ ນທ່ີສ ົ່ງຜນົຕ່ໍຄວາມສາໍເລັດຂອງ
ວຽກກໍ່ສາ້ງລວມມ ີ ສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມເຊ່ັນ ດນິເຈື່ອນເປັນວງົກວາ້ງ (ຕວົຢາ່ງ



 

 

iii

ໂຄງການປບັປງຸເສັ້ນທາງເລກທີ 4) ແລະ ການພບົລະເບດີທ່ີຍງັບ່ໍທນັແຕກຝງັຢູໃ່ຕດ້ນິ (ຕວົຢາ່ງ ໂຄງການເສັ້ນ 
ທາງຕາເວັນອອກສູຕ່າເວັນຕກົ). 
 
 ສປປລາວ ສາມາດສ ົ່ງເສມີການເຕບີໂຕຂອງບໍລິສດັຮບັເໜົາເອກະຊນົ, ເຊິ່ ງບາງບໍລິສດັກໍ່ວວິດັມາຈາກລດັ
ວສິະຫະກດິ. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສດັລະດບັຊາດເຫ່ົຼານີ ້ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຂາດປະສບົການດາ້ນເຕັກນກິ ແລະ ການ
ຄາ້. ບນັຫາການປະຕບິດັງານທ່ີບ່ໍໄດມ້າດຖານຂອງຜູຮ້ບັເໝົາ ໄດປ້ະກດົໃຫເ້ຫັນໃນໂຄງການເສັ້ນທາງສູເ່ຂດຊນົນະ 
ບດົແລະເສັ້ນທາງເພ່ືອການພດັທະນາເຂດຊນົນະບດົ. 
 
ການປະເມນີການຊວ່ຍເຫືຼອ 
 
 ການວາງໜາ້ທ່ີຍດຸທະສາດ. ເປັນທ່ີໜາ້ພໍໃຈ, ແລະ ກາໍລງັພິຈາລະນາເຂົ້າໃສໂ່ຄງການລະດບັພາກພ້ືນ, 
ໂຄງການລະດບັປະເທດທ່ີກາໍລງັຈະເກດີຂຶນ້, ແລະ ໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ກະສກິາໍແບບເຊື່ ອມໂຍງ.  
ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈດັສນັທຶນສາມາດປບັປງຸໄດ.້ ພິຈາລະນາຈາກຂໍຈ້າໍກດັຂອງການໃຫທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອໃນສປປ 
ລາວ, ຍດຸທະສາດແລະແຜນງານເພື່ ອການຮວ່ມມກືບັປະເທດຂອງ ADB ໄດນ້າໍເອົາຄນຸນະພາບການຄດັເລືອກເຂ້ົາ
ໃນການວາງແຜນປະຕບິດັງານໂຄງການຂອງຕນົ. ແຜນງານໂຄງການຂະແໜງຂນົສ ົ່ງໄດຖ້ກືເຮັດໃຫກ້າ້ວໄປສູກ່ານ
ຮວ່ມມລືະດບັພາກພ້ືນ, ສອດຄອ່ງກບັແຜນການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງມກີານຈາໍກດັດາ້ນການຈດັ
ສນັແບບຂະຫຍາຍຕວົສາໍລບັແຜນງານໂຄງການຂອງປະເທດ. ໂຄງການຂນົສ ົ່ງສດຸທາ້ຍທ່ີໄດຮ້ບັການອະນມຸດັແມນ່
ໃນປີ 2004. ADB ກາໍລງັວາງແຜນໂຄງການໃໝພ່າຍໃຕແ້ຜນງານໂຄງການຂອງປະເທດເພື່ ອອະນມຸດັໃນປີ 
2012. ເຖງິແມນ່ວາ່ມກີານຊີໃ້ຫເ້ຫັນຊອ່ງຫວາ່ງໄລຍະຍາວໃນການຊວ່ຍເຫືຼອ, ແຕມ່ນັຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ່
ໂຄງການລະດບັອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງເພ່ືອການບລູະນະເສັ້ນທາງໃນພາກເໜືອຂອງສປປ ລາວ ທ່ີອະນມຸດັໃນປີ 
2007. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ຊອ່ງຫວາ່ງໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການລະດບັປະເທດ ໄດສ້າ້ງຄວາມບ່ໍເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງ
ການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີແທຈ້ງິ (ຕວົຢາ່ງ ໂຄງການຮວ່ມມລືະດບັພາກພ້ືນ) ແລະ ແຜນໂຄງການສາ້ງທາງ, ເຊິ່ ງກາໍລງັ
ເປັນທ່ີສງັເກດເຂ້ົາໄປໃນ (ຕວົຢາ່ງ ແຂວງທ່ີປະສະຈາກຖະໜນົທ່ີທນົຕ່ໍທກຸສະພາບອາກາດ, ຖະໜນົປຢູາງທ ົ່ວໄປ 
ແລະ ການເພ່ີມຂຶນ້ທຶນໃນການບາໍລງຸຮກັສາ). ດ ັງ່ແຜນງານໂຄງການໃນປະຈບຸນັ, ສປປລາວ ໄດຮ້ບັການສະໜອງ
ທຶນ 150,56 ລາ້ນໂດລາ ສາໍລບັໄລຍະສອງປີ 2009-2010, ເຊິ່ ງລວມເຖງິການດບັປບັເພ່ືອຮບັມຕ່ໍືວກິດິການ
ເສດຖະກດິໂລກ. ການຊວ່ຍເຫືຼອຂະໜາດນອ້ຍນີ ້ຊີໃ້ຫເ້ຫັນຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນການຈດັຫາທຶນຂອງພາກການຂນົສ ົ່ງ. 
 
 ADB ໄດຮ້ບັຮອງເອົາວທີິການແບບເຊື່ ອມໂຍງສາໍລບັການອອກແບບໂຄງການກະສກິາໍ, ເພ່ືອລວມເອົາ 
ເສັ້ນທາງໃນເຂດຊນົນະບດົເຂ້ົາກບັການປະກອບສວ່ນໃນຂະແໜງກະສກິາໍ. ສິ່ ງນີຄ້ວນຈະໄດຮ້ບັການສບືຕ່ໍ, ແຕ ່
ການວາງແຜນແລະການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສາມາດພດັທະນາໄດໂ້ດຍ ການຮວບຮວມຫຼາຍປດັໃຈທ່ີໄດກ້າ່ວໃນບດົລາຍ
ງານນີເ້ຂ້ົາກນັ. 
 



 

 

iv 

 ຄວາມກຽ່ວເນື່ອງ. ການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການຂນົສງົໃນສປປລາວ ແມນ່ກງົຕາມເປ້ົາໜາຍອງີຕາມ (i) 
ລະດບັຄວາມສອດຄອ່ງຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກ ADB ກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງປະເທດ ແລະ ບລູິມະສດິທາງ 
ດາ້ນຍດຸທະສາດຂອງ ADB, (ii)  ປະສດິທິພາບຂອງຍດຸທະສາດແລະແຜນງານເພື່ ອການຮວ່ມມກືບັປະເທດ (iii) 
ການປະສານງານກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ. ແຜນງານການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັແຜນພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງສປປລາວ. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ການສ ົ່ງເສມີການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກ ADB ສາໍລບັ ປີ 2006-
2010 ແມນ່ຢູທ່ີ່ໂຄງການລະດບັພາກພ້ືນ, ແລະ ບ່ໍມກີານອະນມຸດັການຊວ່ຍເຫືຼອໃໝສ່າໍລບັໂຄງການລະດບັປະ
ເທດຂອງສປປລາວ. ນອກຈາກນີ,້ ໂຄງການທ່ີ ADB ໃຫທຶ້ນກູຢື້ມ ໄດກ້ະຈາຍເຂ້ົາສູຂ່ະແໜງການຕາ່ງໆຂອງປະ
ເທດ, ສ ົ່ງຜນົໃຫເ້ກດີປະສດິທິພາບໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ັແລະ ການກາໍໜດົລກັສະນະຂອງຜນົກະທບົ. ແຜນງານ 
ໂຄງການຂະແໜງຂນົສ ົ່ງຂອງ ADB ສວ່ນໃຫຍໄ່ດຮ້ບັການສມົທບົກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນ ແຕຍ່ງັສາມາດພດັທະ 
ນາຍິ່ ງໆຂຶນ້ໄປໄດ.້ ສດຸທາ້ຍ, ຄນຸນະພາບຂອງຂອບວຽກການອອກແບບໂຄງການໃນບດົລາຍງານຜາ່ນມາແລະ 
ບດົລາຍງານຂໍສ້ະເໜີແນະຂອງປະທານແລະ ບດົລາຍງານຜນົສາໍເລັດຂອງໂຄງການ ຕາ່ງກໍ່ຮຽກຮອ້ງໃຫສ້າ້ງ
ຄວາມເຂັມ້ແຂງ, ໂດຍສະເພາະກຽ່ວກບັຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດຮ້ບັແລະຜນົກະທບົ. ນບັແຕປີ່ 2009, ບດົລາຍງານເຫ່ົຼານີ ້
ສະແດງອອກເຖງິການພດັທະນາ. 
 
 ປະສດິທິພາບ. ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ມປີະສດິທິພາບໜອ້ຍ ອງີຕາມການວເິຄາະເສດຖະກດິ ແລະ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂຄງການການຂນົສ ົ່ງ. ອງີຕາມລະດບັເສດຖະກດິພາຍໃນຂອງເກນຜນົຕອບແທນພຽງ
ດາ້ນດຽວ, ຈາກ 5 ໂຄງການເສັ້ນທາງຂອງ ADB ທ່ີສາໍເລັດໄປແລວ້ ໃນລະຫວາ່ງປີ 2000 ແລະ 2009, 1 
ໂຄງການພບົວາ່ມຄີນຸນະພາບສງູ, 3 ໂຄງການມຄີນຸນະພາບ, ແລະ 1 ໂຄງການມຄີນຸນະພາບ ໜອ້ຍ, ດ ັງ່ທ່ີໄດ້
ລາຍງານໃນການລາຍງານການປະເມນີຜນົທ່ີຜາ່ນມາ. ໃນນ ັນ້ 2 ໂຄງການ ເປັນການປະເມນີຕວົເອງ. ການຈດັ
ລະດບັຄນຸນະພາບຂອງ 4 ໂຄງການທາໍອດິ ບ່ໍໄດພິ້ຈາລະນາປະສດິທິພາບການດາໍເນນີງານ ເຖງິແມນ່ວາ່ໂຄງການ
ເຫ່ົຼານີຍ້ງັມບີນັຫາດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢູກ່ໍ່ຕາມ. ບດົສະຫຸຼບຂອງຄນຸນະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທຽບໃສບ່ນັທດັ 
ຖານ ໄດສ້ ົ່ງຜນົໃຫກ້ານຈດັລະດບັການປະຕບິດັງານທ່ີຕ ໍາ່. ຈາກໂຄງການທາງສູຊ່ນົນະບດົທ່ີສຳເລດັຫວາ່ງມໍ່ໆນີ ້
ໄດໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິຜນົຈດັອນັດບັໃນການປະຕບິດັງານທ່ີຕ ໍາ່ລງົ, ສ ົ່ງຜນົໃຫກ້ານລວມຕວົກນັຂອງຜນົໄດຮ້ບັທາງເສດຖະ 
ກດິຕ ໍາ່ລງົ ພອ້ມທງັບນັຫາຄນຸນະພາບງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. ຄວາມຢູລ່ອດທາງເສດຖະກດິທ່ີຕ ໍາ່ຂອງເສັ້ນທາງເຂດ
ຊນົນະບດົ ແລະ ຂອບເຂດທ່ີແນນ່ອນຂອງເສັ້ນທາງພາກພ້ືນ ບ່ໍໄດມ້ກີານຄາດການໄວ ້ ແຕສ່າມາດພດັທະນາໃນ
ຕ່ໍໜາ້ໄດດ້ວ້ຍເງ ື່ອນໄຂການປ່ຽນແປງທາງເສດຖະກດິພາຍຫຼງັການປະກອບສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວ, ໂດຍທົ່ວໄປ, ປະສດິທິ 
ພາບຂອງຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງໂດຍລວມຖກືກະທບົດວ້ຍຄນຸນະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ສະແດງລກັສະນະດວ້ຍ
ຄວາມຊກັຊາ້ (ສະເລຍ່ 35 ເດອືນ) ແລະ ລາຍຈາ່ຍທ່ີເກນີກຳໜດົ (ສະເລຍ່ 13%) ເພ່ືອໃຫໂ້ຄງການສາໍເລັດ
ໃນລະຫວາ່ງປີ 2000 ແລະ 2009. ສດຸທາ້ຍ, ການນາໍໃຊເ້ງນິກູຢື້ມປະຢດັເພ່ືອເປັນທຶນແກວ່ຽກເສມີ ຕອ້ງໄດກ້ານ
ໃຫເ້ຫດຜນົທ່ີພຽງພໍຕ່ໍກບັຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອນາໍໃຊ ້ແລະ ໃນເວລາທ່ີໂຄງການສາໍເລັດຜນົ. 
 

ປະສດິທິຜນົ. ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ແມນ່ມ ີປະສດິທິຜນົ, ອງີຕາມຂອບເຂດແຜນງານໂຄງການຂອງ 
ADB ທ່ີບນັລຜຸນົດາ້ນຂະແໜງການສະເພາະ ແລະ ຜນົການພດັທະນາລະດບັສະຖາບນັ. ລດັຖະບານ ແລະຄູຮ່ວ່ມ
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ພດັທະນາ ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງເສັ້ນທາງ  ແລະ ການປບັປງຸການເຊື່ ອມຕ່ໍ. ຕາມຜນົໄດ້
ຮບັ, ຜນົສວ່ນໃຫຍຈ່າກໂຄງການຍອ່ຍຂອງຂະແໜງທາງໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດສະຫຸຼບຜນົສາໍເລັດຢາ່ງເປັນຮບູ
ປະທຳ. ເຊ່ັນ ໄລຍະຂອງເສັ້ນທາງທ່ີໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ຫລື ສາ້ງໃໜ ່ແລະ ຈາໍນວນຂວົທ່ີໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ຫລື 
ສາ້ງໃໜ.່ ບນັດາໂຄງການຍງັໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນເສັ້ນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍທ່ີທນົຕ່ໍທກຸສະພາບອາກາດຢູທ່າງພາກໃຕ້
ແລະພາກຕາເວັນຕກົຂອງປະເທດອກີດວ້ຍ. ໂຄງການທ່ີສາໍເລັດເມ ື່ອບ່ໍດນົມານີ,້ ໂຄງການລະດບັອະນພຸາກພ້ືນ: 
ໂຄງການເສັ້ນທາງເສດຖະກດິພາກເໜືອ, ທ່ີເຊື່ ອມຕ່ໍສາທາລະນະລດັປະຊາຊນົຈນີ ກບັ ປະເທດໄທໂດຍຜາ່ນ 
ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ. ການຊວ່ຍເຫືຼອສາໍລບັການບາໍລງຸຮກັສາເສັ້ນທາງເປັນໄລຍະ ແມນ່ຍາກຕ່ໍການເຂ້ົາເຖງິ ເນື່ອງ
ຈາກການໃຫທຶ້ນຂອງ ADB ເປັນການໃຫທຶ້ນແບບແລກປ່ຽນ.   

 
ADB ໄດສ້ະໜອງການສະໜບັສະໜນູທ່ີມປີະສດິທິຜນົ ສາໍລບັການພດັທະນາລະດບັສະຖາບນັ, ແຕບ່າງ

ຂງົເຂດຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸ. ADB ຕອ້ງໄດພ້ະຍາຍາມເອົາໃຈໃສກ່ານນ ໍາ້ໃຊມ້າດຕະການປ້ອງກນັຜນົກະທບົ
ເປັນຫຼກັ, ການຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງເສັ້ນທາງໃນເຂດຊນົນະບດົ, ແຜນການບາໍລງຸຮກັສາ, ແລະ ການຈດັສນັທຶນ. 
ຮາ່ງຍດຸທະສາດຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງຂອງກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂນົສ ົ່ງ ຍງັໄດສ້ ົ່ງເສມີການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ
ໃຫສ້ະຖາບນັ. 

 
ຄວາມຍນືຍງົ. ໂດຍລວມແລວ້, ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ໃນຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງໃນສປປ ລາວ ອາດ

ຍນືຍງົໄດ ້ອງີຕາມການປະເມນີດາ້ນການເງນິຂອງລດັຖະບານດາ້ນລາຍຈາ່ຍທ່ີເກດີຂຶນ້ເພ່ີມ, ການຄນືທຶນຂອງໂຄງ 
ການ, ການຈດັຕ ັງ້ລະດບັສະຖາບນັ ແລະ ບດົຮຽນດາ້ນການບາໍລງຸຮກັສາເສັ້ນທາງໃນສປປ ລາວ. ການບາໍລງຸຮກັ 
ສາເສັ້ນທາງ ແລະ ທາງຫຼວງໃນສປປ ລາວ ແມນ່ໄດຮ້ບັທຶນຈາກກອງທຶນບາໍລງຸຮກັສາເສັ້ນທາງ, ເຊິ່ ງໃນນ ັນ້ 
90% ເປັນລາຍຮບັຈາກຖະໜນົແຫງ່ຊາດ. ອງີຕາມການປະເມນີການເຕບີໂຕດາ້ນລາຍຮບັໂດຍກະຊວງໂຍທາ, 
ກອງທຶນນີໄ້ດຮ້ບັການຄາດຫວງັວາ່ຈະເປັນກອງທຶນກຸມ້ຕນົເອງໃນໄລຍະກາງ. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ນີຈ້ະຂຶນ້ກບັການ
ເພ່ີມຂຶນ້ຂອງການເກບັພາສນີ ໍາ້ມນັ, ເຊິ່ ງມຜີນົທາງການເມອືງ. ໃນຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຂອງກະຊວງໂຍທາຕ່ໍການຂຶນ້
ຂອງການເກບັພາສໃີນອະນາຄດົ ແລະ ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງການເກບັພາສນີ ໍາ້ມນັໃນອະດດີ, ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ 
ADB ສາໍລບັໂຄງການເສັ້ນທາງແຫງ່ຊາດໄດຖ້ກືຈດັວາ່ຍນືຍງົ. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ທຶນທ່ີຈດັໃຫເ້ສັ້ນທາງແຂວງ, 
ເມອືງ, ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ ຍງັສບືຕ່ໍບ່ໍພຽງພໍຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການ. ສິ່ ງນີໄ້ດເ້ພ່ີມຄວາມສຽ່ງຕ່ໍການເຊື່ ອມໂຊມລງົ 
ຂອງຖະໜນົທ່ີຫາກໍ່ໄດຮ້ບັການບລູະນະ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການຈາລະຈອນທ່ີຕ ໍາ່, ຕາມບລູິມະສດິ
ຂອງການໃຫທຶ້ນການບາໍລງຸຮກັສາເສັ້ນທາງເຫ່ົຼານ ັນ້ຍງັຖວືາ່ຕ ໍາ່. ເມ ື່ອພິຈາລະນາເຖງິເລື່ ອງນີ,້ ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ 
ADB ສາໍລບັການສາ້ງທາງໃນເຂດຊນົນະບດົອາດຍນືຍງົໜອ້ຍ, ເວັນ້ແຕລ່ດັຖະບານຈະຈດັຕ ັງ້ວທີິເພ່ືອແກໄ້ຂບນັ 
ຫານີ.້ 

 
 ຜນົກະທບົ. ການປະກອບສວ່ນຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອ ADB ຕ່ໍຜນົກະທບົດາ້ນການພດັທະນາໃນຂະແໜງ 
ການຂນົສ ົ່ງຈດັວາ່ມຄີວາມສາໍຄນັ. ການປະເມນີນີີໄ້ດວ້ດັຂອບເຂດການປະກອບສວ່ນແບບເພ່ີມທະວຂີອງ ADB ທ່ີ 
ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຜນົການພດັທະນາໄລຍະຍາວຂອງສປປ ລາວ. ຜນົກະທບົເຫ່ົຼານີໄ້ດຖ້ກືປະເມນີໃນທົ່ວຂງົ
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ເຂດການລງົທຶນທ່ີສາໍຄນັຂອງ ADB ເຊ່ັນ: ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ, ຜນົກະທບົຕ່ໍການຄາ້ແລະການທອ່ງ 
ທຽ່ວ, ຜນົກະທບົຕ່ໍສາທາລະນະສກຸ, ພະຫະນາທ່ີບນັທກຸນ ໍາ້ໜກັເກນີ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ການພດັທະນາກະສ ິ
ກາໍ, ຜນົກະທບົຕ່ໍທາໍມະຊາດ, ແລະ ຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ (ຊນົພ້ືນເມອືງ, ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວໄວໃ້ນເອກະ 
ສານນະໂຍບາຍການປ້ອງກນັຜນົກະທບົ). ການປະເມນີນີໄ້ດໃ້ຫຄ້ວາມສາໍຄນັຕ່ໍຄວາມຈາໍເປັນໃນການສາ້ງເຄື່ ອງມ ື
ປະເມນີຜນົກະທບົທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອແກໄ້ຂຜນົກະທບົໂຄງໄລຍະກາງ. ຂງົເຂດສາໍຄນັທ່ີ ADB ຕອ້ງໄດຕ້ດິຕາມ
ກວດກາແມນ່ຜນົກະທບົທ່ີຕາ່ງກນັຂອງໂຄງການການຂນົສ ົ່ງໃນລະຫວາ່ງຊຸມຊນົບນັດາເຜ່ົາ. 
 
 ຂໍສ້ະຫຸຼບທງັສອງແມນ່ເໝາະຕ່ໍສະພາບໂດຍລວມຂອງສປປ ລາວ: (i) ຕ່ໍກບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ 
ແມນ່ຕອ້ງການເວລາເພ່ີມເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ; (ii) ການປະກອບສວ່ນອື່ ນໆກໍ່ 
ເປັນທ່ີຕອ້ງການ ເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທາງເສດຖະກດິເຊ່ັນການປບັປງຸນະໂຍບາຍຈດັສນັທ່ີດນິ, 
ການລວມບາ້ນ, ການລບົລາ້ງການປກູຝ່ິນ, ການລບົລ້າ້ງການຖາງປ່າເຮັດໄຮ,່ ການເພ່ີມສະມດັຕະພາບດາ້ນການ
ຜະລິດກະສກິາໍທ່ີຫລາກຫຼາຍ, ແລະສ ົ່ງເສມີການປກູພືດໜນູວຽນ, ແລະ ສະໜອງການບໍລິການດາ້ນການສກຶສາ 
ແລະສາທາລະນະສກຸ. ຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງຂອງສປປລາວ ແມນ່ອອ່ນໄຫວຕ່ໍຜນົກະທບົທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ດາ້ນສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມແລະປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ, ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວເນັນ້ໄວໃ້ນບດົລາຍງານນີ.້ ການນາໍໃຊກ້ານຕດິຕາມກວດກາ
ໂຄງການຈາກພາຍນອກເພື່ ອຕດິຕາມກວດ ກາໂຄງການທ່ີອອ່ນໄຫວຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ວາມສາໍຄນັເປັນພິເສດ. ໂດຍສະ 
ເພາະ, ບນັຫາການມອບໝາຍວຽກງານການສາໍຫຼວດໂຄງການລະດບັອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ທີຊກັຊາ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັການ 
ແກໄ້ຂ. 
 ການປະມນີໂດຍລວມ. ການຈດັລະດບັໂຄງການຂອງ ADB ແມນ່ປະສບົຜນົສາໍເລັດອງີຕາມ 6 ມາດ 
ຖານຂາ້ງເທິງ. ການຈດັລະດບັນີແ້ມນ່ໝາກຜນົຂອງຫຼາຍປດັໃຈ. ອນັທ່ີໜ່ຶງ, ການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຂະແໜງ 
ການຂນົສ ົ່ງຂອງສປປລາວ ແມນ່ມຄີວາມຊດັເຈນແລະສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງປະເທດ, ອນັທ່ີສອງ, 
ການຊວ່ຍເຫືຼອມປີະສດິທິພາບໃນການສາ້ງຜນົໄດຮ້ບັລະດບັທອ້ງຖິ່ນ, ປະເທດ, ພາກພ້ືນ. ອນັດບັສາມ, ມນັສາ 
ມາດເປັນເຫດໃຫກ້ານປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນກະສກິາໍ. ຍງັມບີອ່ນຫວາ່ງເພ່ືອໃຫປ້ບັປງຸໃນຂງົເຂດອື່ ນ 
ເຊ່ັນ ຄນຸນະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ການໜນູໃຊຜ້ນົໄດຮ້ບັຈາກການໂຄງການທ່ີຍງັຕ ໍາ່, ການພດັທະ 
ນາສາຖາບນັ, ຄວມຍນືຍງົ, ການວາງໜາ້ທ່ີຍດຸທະສາດ, ແລະຜນົກະທບົທ່ີຫຼາກຫຼາຍຕ່ໍກບັປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ. 
 
 ການປະຕບິດັການຂອງ ADB. ຜນົໄດຮ້ບັແມນ່ຢູໃ່ນລະດບັທ່ີເພ່ິງພໍໃຈຕ່ໍຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງໃນສປປ 
ລາວ. ADB ໄດເ້ພ່ີມບໍລິມາດທືນ ໂດຍການໃຫທຶນແກໂ່ຄງການລງົທຶນ ແລະ ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ 
ໃນຂງົເຂດທ່ີໄດຖ້ກືຄດັເລືອກ. ເຖງິແມນ່ວາ່ການສບືຕ່ໍນີ ້ ຈະສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງປະເທດ, ກໍ່ມຂີງົ 
ເຂດອື່ ນຂອງການປະກອບມສີວ່ນຮວ່ມທ່ີຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປງຸເຊ່ັນ ຄວາມຍນືຍງົ. ADB ສາມາດສບືຕ່ໍປບັປງຸ 
ການປະຕບິດັງານ ດວ້ຍການສະໜບັສະໜນູກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂນົສ ົ່ງ ໃນການແກບ້ນັຫາທ່ີຕດິພນັກບັການ 
ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດໃນທກຸວຽກງານຂອງຂະແໜງການ, ການບາໍລງຸຮກັສາເສັ້ນທາງ, ການພດັທະນາພາກ 
ເອກະຊນົ. ມອບໂອນການບໍລິຫານໂຄງການເງນິກູຢື້ມ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ໃຫກ້ບັສຳນກັງານປະຈຳສປປ ລາວ 
ສາມາດຍກົລະດບັໄດ ້ດວ້ຍການສະສະໜອງຈຳນວນພະນກັງານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ່ີພຽງພໍ.  
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 ADB ແມນ່ນອນຢູແ່ຖວໜາ້ຂອງການເຂົ້າຮວ່ມໃນຄະນະວຊິາການຂະແໜງການເພື່ ອປະສານການລງົທຶນ
ໃນຂະແໜງຂນົສ ົ່ງໃນສປປ ລາວ. ດວ້ຍການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຈາໍນວນຜູລ້ງົທຶນ ແລະ ຈຳນວນການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກ 
ພາຍນອກ, ມຄີວາມຮບັຮູທ່ີ້ຊດັເຈນເຖງິຄວາມຕອ້ງການ ການປະສານງານຂອງຜູໃ້ຫທື້ນ. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະ 
ສານງານລະຫວາ່ງພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ສາມາດປບັປງຸໄດ,້ ໂດຍສະເພາະກຽ່ວກບັການແບງ່ປນັປະສບົການແລະຄວາມ 
ຮູ ້ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 
 
ບດົຮຽນແລະຂໍສ້ະເໜີແນະສາໍລບັການຊວ່ຍເຫືຼອໃນອະນາຄດົ 
 
 ການປະເມນີຜນົແຜນງານໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອປະເທດໃນເຫ້ັຼມປີ 2006 ສາໍລບັ ສປປລາວ ໄດໃ້ຫຂ້ໍສ້ະເໜີ 
ແນະວາ່ ADB ຄວນສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູເຂ້ົາໃນການບາໍລງຸຮກັສາເສັ້ນທາງ ແລະ ຄວາມປອດໄພບນົ 
ທອ້ງຖະໜນົ. ແລະຂໍສ້ະເໜີແນະນີຍ້ງັຄງົມເີຫດຜນົ.  
 

 ຈາກການປະເມນີແຜນງານໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຂະແໜງການໃນຄ ັງ້ນີ,້ ບດົຮຽນທ່ີໄດລ້ະບສຸາໍລບັການຊວ່ຍ 
ເຫືຼອຂອງ ADB ໃນອະນາຄດົແມນ່: (i) ປະສດິທິຜນົດາ້ນການພດັທະນາທ່ີສງູຂຶນ້ ສາມາດບນັລໄຸດດ້ວ້ຍໂດຍສບື 
ຕ່ໍໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອແລະຍກົລະດບັການຊວ່ຍເຫລືອເຂ້ົາໃສເ່ສັ້ນທາງໃນລະດບັແຂວງແລະຊນົນະບດົ; (ii) ເອາົໃຈໃສ ່
ຢາ່ງເປັນຮບູປະທຳຕ່ໍໂຄງການໃນດາ້ນພມູມປິະເທດເພ່ືອສາມາດສາ້ງຄນຸນະພາບດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ການ 
ຈດັການທ່ີດຂີຶນ້; (iii) ຄນຸນະພາບຂອງຂະແໜງການແລະ ຂອບວຽກການອອກແບບໂຄງ ການສາມາດປບັປງຸໄດ ້
ເພ່ືອຮບັປະກນັການວດັແທກຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົກະທບົໃຫໄ້ດດ້ຍີິ່ ງຂຶນ້; (iv) ADB ສາມາດອຳນວຍຄວມສະ 
ດວກໃຫກ້ານຖາ່ຍທອດປະສບົການແລະຄວາມຮູຈ້າກປະເທດອື່ ນໆສູປ່ະເທດລາວ; (v) ຄວາມລະມດັລະວງັທ່ີເພ່ີມ 
ຂຶນ້ໃນຂະບວນການເຮັດສນັຍາຈດັຈາ້ງຜູຮ້ບັເໜົາໃນໜາ້ວຽກກໍ່ສາ້ງ ສາມາດຫີຼກລຽ້ງການຄດັເລືອກຜູຮ້ບັເໜົາທ່ີຂາດ 
ຄນຸນະພາບໄດ;້ (vi) ການແກໄ້ຂບນັຫາໃນທ ົ່ວຂະແໜງການສາໍລບັການບາໍລງຸຮກັສາເສັ້ນທາງ ຈະຮບັປະກນັຄວາມ
ຍນືຍງົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ; ແລະ (vii) ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີລະອຽດ ແລະ ຮອບຄອບ
ກອ່ນເລີ່ ມໄລຍະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈະເຮັດໃຫເ້ຊື່ ອໝ ັນ້ວາ່ ແນວໂນມຂອງຜນົກະທບົດາ້ນລບົແມນ່ໄດຖ້ກືລະບ ຸ
ຢາ່ງຖກືຕອ້ງໃນໄລຍະທ່ີສາມາດແກໄ້ຂໄດ.້ ການຕດິຕາມກວດກາການດຳເນນີງານໂຄງການຈາກພາຍນອກແມນ່ 
ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດໃຊໄ້ດກ້ບັໂຄງການອື່ ນ. 
 
 ຂໍສ້ະເໜີແນະສາໍລບັການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ADB ໃນອະນາຄດົໄດສ້ະຫຸຼບໃນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ.້ ຂໍສ້ະເໜີ 
ແນະເຫ່ົຼານີ ້ ແມນ່ແນະນາໍສາໍລບັບດົສະຫຸຼບໃນຍດຸທະສາດການຮວ່ມມກືບັປະເທດສະບບັໜາ້. ຜນົຂອງການປະ 
ກອບສວ່ນທ່ີຕ່ໍເນື່ອງກບັຂໍສ້ະເໜີແນະເຫ່ົຼານີສ້າມາດວດັແທກໄດພ້າຍຫຼງັ 5 ປີ ເພ່ືອປະເມນີປະສດິທິຜນົ. 
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ການຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດ (ວກັ. 178). ການສະໜບັສະໜນູລດັຖະ ບານໃນການພດັທະນາ 
ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຢາ່ງປະສມົປະສານ (ແທນການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການພຽງຢາ່ງ

ກມົອາຊຕີາເວັນອອກ
ສຽງໃຕ ້



 

 

viii
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ດຽວ) ໃນວຽກສະເພາະ. 

ການກ ັນ່ກອງຄວາມພອ້ມຂອງໂຄງການ (ວກັ. 179). 
ປບັປງຸຄນຸນະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງໂຄງການການຂນົສ ົ່ງຂອງ ADB ດວ້ຍການກ ັນ່ກອງ 
ຄວາມພອ້ມຂອງໂຄງການ ເພ່ືອປະເມນີປະເມນີຄວາມພອ້ມລະດບັສະຖາບນັພາຍໃນລດັຖະບານ 
ສາໍລບັອການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃໝ ່

ກມົອາຊຕີາເວັນອອກ
ສວ່ຽງໃຕ ້

ການປະສານງານການຊວ່ຍເຫືຼອ (ວກັ. 180). ປະສານສມົທບົກບັລດັຖະບານ ເພ່ືອຍກົລະດບັການ 
ປະສານງານໜວ່ຍງານພດັທະນາໃນດາ້ນການແລກປ່ຽນປະສບົການແລະຄວາມຮູ ້ແລະ ການຕດິ 
ຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ກມົອາຊຕີາເວັນອອກ
ສວ່ຽງໃຕ ້

ADB =ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ TA = ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການ 
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